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ชื่อเทศบาล  เทศบาลต าบลร้องกวาง อ าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่  
ชื่อแผนงาน 
/โครงการ 

 ปุ๋ยชีวภาพคุณภาพดี   จากขยะอินทรีย์ในชุมชน 

วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อที่จะลดปริมาณขยะอินทรีย์ก่อนลงหลุมฝังกลบ 
๒. เพื่อที่จะน าขยะอินทรีย์ไปเป็นส่วนผสมต้ังต้นในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ 
๓. เพื่อที่จะผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ 

เป้าหมาย ๑. สามารถลดขยะอินทรีย์ลงได้ ๑๒.๕ ตันต่อเดือน (๓๗๙.๕tonco2e) 
๒. สามารถแปรสภาพขยะอินทรีย์เป็นส่วนผสมต้ังต้นในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพได้ ๑๕ ตันต่อปี 
๓. สามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพได้ ๒๕ ตันต่อปี 

ตัวชี้วัด      ๑. ปริมาณขยะอินทรีย์ลดลง ๑๒.๕ ตันต่อเดือน 
     ๒. ขยะอินทรีย์เป็นส่วนผสมต้ังต้น ๑๕ ตันต่อปี 
     ๓. ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพได้ ๒๕ ตันต่อปี 

ค่าที่วัดได้ในปัจจุบัน ๑. ขยะอินทรีย์ท่ีเกิดข้ึน ๓,๒๐๐ กิโล ต่อ วัน 
๒. ยังไม่มีการแปรสภาพปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ 

ระยะเวลา      ตุลาคม 2556  – กันยายน  ๒๕๕๘ งบประมาณ      ๑๘๐,๐๐๐  บาท 
คณะท างาน 1.นายไพรัตน์  รัตนชมภู 

2.พ.จ.อ.นพดล  พรมรักษา 
3.น.ส.ณัฎฐ์สรา  เส้นเถาว์ 
4.พนักงาน ลูกจ้าง กองสาธารณสุขฯ 
5.พนักงานประจ าโรงผลิตปุ๋ยเทศบาล 

ผู้จัดท าโครงการ 
 
 
ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 
 

 
(นายไพรัตน์   รัตนชมภู) 

ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 
 

(นายอดุลย ์  เพิ่มข้ึน) 
รองปลัดเทศบาลต าบลร้องกวาง 
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ผู้อนุมัติโครงการ  
(นายสุรสิทธิ์     เพชรปิตุพงษ์) 
นายกเทศมนตรีต าบลร้องกวาง 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ   
๑. สามารถลดขยะอินทรีย์ลงได้ ๑๒.๕ ตันต่อเดือน 
๒.สามารถแปรสภาพขยะอินทรีย์เป็นส่วนผสมต้ังต้นในการผลิตปุ๋ย
อินทรีย์ชีวภาพได้ ๑๕ ตันต่อปี 
๓.สามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพได้ ๒๕ ตันต่อปี 
 
งบลงทุน              ๑๘๐,๐๐๐  บาท 

ระยะเวลาการคืน
ทุน (Pay back 
period) 

๑.  สามารถผลิตปุ๋ยได้ ๒๕,๐๐๐ กิโลกรัม x 
๔ บาท = ๑๐๐,๐๐๐ บาท (A) 

๒. สามารถลดปริมาณขยะอินทรีย์ลงหลุม
ฝังกลบ ๑๕๐,๐๐๐ กิโลกรัม x ๑.๕ 
บาท = ๒๒๕,๐๐๐ บาท (B)    

๓. จุดคุ้มทุน = ๑๘๐,๐๐๐ / ( (A + B) / 
๑๒)  =  ๖.๖ เดือน  
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แผนการด าเนินงาน   
       

ท่ี กิจกรรม 
ปี พ.ศ.  2555 - 2556 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ต.ค
56 

พ.ย
56 

ธค
56 

มค
57 

กพ.
57 

มี.ค
57 

เมย
57 

พค
57 

มิย
57 

ก.ค
57 

สค
57 

ก.ย
57 

1 จัดท าโครงการเพื่อขอ
อนุมัติงบประมาณ
ด าเนินการจากเทศบาล 

            นายไพรัตน์ รัตนชม
ภูและคณะท างาน 

 

2 ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์             คณะท างาน  
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โครงการให้กับชุมชนและ
พนักงานเทศบาล 

3 จัดเตรียมวัสดุ/อุปกรณ์ใน
การจัดเก็บขยะอินทรีย์
ตามจุดต่างๆในชุมชนเช่น 
ตลาดสด เป็นต้น 

            คณะท างาน  

4 ด าเนินการตามกิจกรรม               
 -รถจัดเก็บขยะอินทรีย์ออก

เก็บขยะตามจุดต่างๆ
สัปดาห์ละ 2วัน 

            พนักงานจัดเก็บ
ขยะ 

 

 -น าขยะอินทรีย์มารวบรวม
เพื่อย่อยสลาย แปรสภาพ
เป็นปุ๋ยที่โรงผลิตปุ๋ยของ
เทศบาล 

            พนักงานจัดเก็บ
ขยะ 

 

 -น าขยะที่ได้ผสมกับมูล
สัตว์และเศษวัชพืชหมักไว้ 
3 เดือนหรือกองไว้
กลางแจ้งตามสูตร 

            พนักงานประจ าโรง
ผลิตปุ๋ยเทศบาล 

 

 -น าปุ๋ยที่หมักจนได้ที่บรรจุ             พนักงานประจ าโรง  



 

 5/6 

ถุงจ าหน่ายหรือสนับสนุน
ให้เกษตรกรในพื้นที่ 

ปุ๋ยเทศบาล 

5 ติดตามประเมินผล
กิจกรรมต้ังแต่การจัดเก็บ 
การผลิตและการใช้
ประโยชน ์

            คณะท างาน  

6 ปรับปรุงแก้ไขส่วนที่ขาด
และบกพร่องแต่ละข้ันตอน 

            คณะท างาน  

7 น าเสนอผลการด าเนินการ
ให้กับผู้บริหารทราบ 

            คณะท างาน  

8 สรุปผลการด าเนินงาน             คณะท างาน  
แผนผังก้างปลา ของการจัดการขยะอินทรีย์ในชุมชน  
         
      
 
 
 
ประชาชนไม่ตระหนักในปัญหาขยะ  ประชาชนชอบความมักง่าย   งบประมาณมีอย่างจ ากัด  
 เครื่องจักรการฝังกลบ 

Man 
ประชาชนขาดจิตส านึกในการท้ิงขยะ 

 
 

Mechine 
ขาดอุปกรณ์ เคร่ืองจกัรในการก าจดั 
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ยึดติดกับทัศนคติแบบเดิมๆ อุปกรณ์จัดการขยะอินทรีย์ไม่มี  ขยะอินทรีย์ไม่มี 
ที่เกิดข้ึนในชีวิตประจ าวัน 
คิดว่าเป็นปัญหาที่เทศบาลต้องแก้เอง 
                  หัวปลา 
   
การฝังกลบขยะอินทรีย์แบบไม่ถูกสุขลักษณะ           นโยบายผู้บริหารไม่ชัดเจน    ปริมาณขยะอินทรีย์มีมาก
เกินไป 
                    การแปรสภาพเป็นปุ๋ยท าได้ยากและไม่
ครอบคลุม 
ไม่มีการแยกถังขยะให้เป็นสัดส่วน  อาศัยการลองผิด ลองถูกในการก าจัด     ขาดเทคนิคความรู้ในการคัดแยกขยะจาก
ครัวเรือน 
โดยเฉพาะขยะอินทรีย์ 
              
      สภาพพื้นที่กว้างขวางจัดการขยะได้ยาก     
           
 Method 

วธีิการก าจดัไม่ชดัเจน 

Material 
วสัดุ/อุปกรณ์ไม่เพียงพอในการจดัการ 


