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ช่ือเทศบาล   เทศบาลต าบลร้องกวาง อ าเภอร้องกวาง จงัหวดัแพร่ 
ช่ือแผนงาน    เพ่ิมหมู่บา้นเครือข่าย คดัแยกขยะท่ีขายไดก่้อนจะท้ิง 
วตัถุประสงค์ ๑. เพื่อขยายผลการลดขยะรีไซเคิลจากหมู่บา้นน าร่องไปหมู่บา้นเครือข่าย 

๒. เพื่อลดปริมาณขยะรีไซเคิลท่ีตอ้งน าไปก าจดั 
๓. เพื่อลดจ านวนถงัขยะท่ีทางเทศบาลใหก้บัชุมชน 

เป้าหมาย ๑. สามารถเพ่ิมจ านวนหมู่บา้นเครือข่ายอีก ๖ หมู่บา้น 
๒. สามารถลดปริมาณขยะรีไซเคิลได ้๕๐๐ กิโลกรัม ต่อ เดือน  (๑๗.๕๘ tonco2e) 
๓. สามารถลดจ านวนถงัขยะได ้๗๕๐ ถงั 

ตวัช้ีวดั ๑.  จ านวนหมู่บา้นเครือข่ายเพ่ิมข้ึน ๖ หมู่บา้น 
๒.  ปริมาณขยะลดลง ๕๐๐ กิโลกรัม ต่อ เดือน 
๓.  จ านวนถงัขยะลดลง ๗๕๐ ถงั 

ค่าที่วดัได้ในปัจจุบัน  

ระยะเวลา ตุลาคม  ๒๕๕๖ – กนัยายน ๒๕๕๘ งบประมาณ ๘๐,๐๐๐ บาท 
คณะท างาน 1.นายไพรัตน์  รัตนชมภ ู

2.พ.จ.อ.นพดล  พรมรักษา 
3.น.ส.ณัฎฐส์รา  เสน้เถาว ์
4.พนกังาน ลกูจา้ง กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม 

      5.พนกังานประจ าโรงผลิตปุ๋ยเทศบาล 

 
ผู้จดัท าโครงการ 
 
 
ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
ผู้อนุมตัโิครงการ 

 
(นายไพรัตน์   รัตนชมภ)ู 

ผูอ้  านวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม 
 

(นายอดุลย ์  เพ่ิมข้ึน) 
รองปลดัเทศบาลต าบลร้องกวาง 

 
(นายสุรสิทธ์ิ     เพชรปิตุพงษ)์ 

                      นายกเทศมนตรีต าบลร้องกวาง 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ ๑. สามารถเพ่ิมจ านวนหมู่บา้นเครือข่ายอีก ๖ หมู่บา้น 
               ๒. สามารถลดปริมาณขยะรีไซเคิลได ้๕๐๐ กิโลกรัม ต่อ เดือน 

                         ๓. สามารถลดจ านวนถงัขยะได ้๗๕๐ ถงั  
งบลงทุน    ๘๐,๐๐๐  บาท 

ระยะเวลาการคนืทุน 
(Pay back period) 

๑. ลดจ านวนถงัขยะไดท้ั้งหมด ๗๕๐ ถงั x ๑๒๐ บาท = 
๙๐,๐๐๐ บาท (A) 
๒. ชุมชนขายขยะรีไซเคิลได ้๕๐๐ กิโลกรัม x ๓ บาท 
x ๑๒ เดือน = ๑๘,๐๐๐ บาท (B) 
๓. ค่าจดัการขยะจากเทศบาล ๖,๐๐๐ กิโลกรัม x ๑.๕๐ 
บาท = ๙,๐๐๐ บาท ( C ) 
๘๐,๐๐๐/(A + B + C ) / ๑๒ เป็นจุดคุม้ทุน ๘.๒ เดือน 
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แผนการด าเนินงาน   
       

ที่ กจิกรรม 
ปี พ.ศ.  2556 - 2558 

ผู้รับผดิชอบ งบประมาณ ต.ค
56 

พ.ย
56 

ธ.ค
56 

มค
57 

กพ
57 

มี.ค
57 

เม.ย
57 

พ.ค
57 

มิย
57 

กค
57 

สค
57 

กย
57 

1 จดัท าโครงการเพื่อขออนุมติั
งบประมาณด าเนินการจาก
เทศบาล 

            นายไพรัตน์ รัตนชมภู
และคณะท างาน 

 

2 ประชุมช้ีแจงวตัถุประสงค์
โครงการคดัแยกขยะแบบครบ
วงจรใหก้บัชุมชนเครือข่าย 
จ านวน 6 หมู่ 

             คณะท างาน  

3 จดัเตรียมวสัดุ/อุปกรณ์ในการ
จดัเก็บขยะทัว่ไปท่ีจะท้ิง 

            คณะท างาน  

4 ด าเนินการตามกิจกรรม               
 -ใหทุ้กครัวเรือนคดัแยกขยะแต่

ละประเภทใหช้ดัเจนเช่น ขยะ 
รีไซเคิล ขยะอินทรียอ์อก ขยะ
อนัตรายและขยะทัว่ไป 

            ทุกหลงัคาเรือน  

 -น าถงัขยะออกจากชุมชนโดย
เปล่ียนมาใชถุ้งด าแทน และจะ

            คณะท างาน  
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ใส่ไดเ้ฉพาะขยะทัว่ไปเท่านั้น 
 -น าขยะท่ีแยกไดน้ าไปจดัการ

เช่นขยะอินทรียน์ าไปท าปุ๋ยหมกั
,ขยะรีไซเคิลน าไปจ าหน่ายเพ่ิม
รายได,้ขยะอนัตรายใหเ้ทศบาล
น าไปก าจดัอยา่งถกูหลกั,จะ
เหลือท้ิงในถุงด าเฉพาะขยะ
ทัว่ไปเท่านั้น 

            ทุกหลงัคาเรือน  

 -น าขยะรีไซเคิล รวบรวมไป
จ าหน่าย โดยนดัร้านมารับซ้ือ  
3 – 4 เดือน ต่อคร้ัง ในชุมชน 

            ทุกหลงัคาเรือน  

5 ติดตามประเมินผลการตั้งแต่การ
จดัเก็บ การผลิตและการใช้
ประโยชน ์

            คณะท างาน  

6 ปรับปรุงแกไ้ขส่วนท่ีขาดและ
บกพร่องแต่ละขั้นตอน 

            คณะท างาน  

7 น าเสนอผลการด าเนินการใหก้บั
ผูบ้ริหารทราบ 

            คณะท างาน  

8 สรุปผลการด าเนินงาน             คณะท างาน  
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แผนผงัก้างปลา ของการจดัการขยะรีไซเคลิในชุมชน 
         
      
 
 
 
ประชาชนไม่ตระหนกัในปัญหาขยะ        ประชาชนชอบความมกัง่าย   งบประมาณมีอยา่งจ ากดั      เคร่ืองจกัรกลการฝังกลบ 

          ยดึติดกบัทศันคติแบบเดิมๆ  เคร่ืองจกัรจดัการขยะรีไซเคิลไม่มี                 ขยะไม่มี 
ไม่มีเวลาตอ้งหาเล้ียงชีพแต่ละวนั 
คิดว่าเป็นปัญหาท่ีเทศบาลตอ้งแกเ้อง 
                  หัวปลา 
   
การฝังกลบขยะแบบไม่ถกูสุขลกัษณะ                                    นโยบายผูบ้ริหารไม่ชดัเจน   ปริมาณขยะมีมากเกินไป 
                      ถงัขยะแยกประเภทไม่มีและถกูกดราคาจากพ่อคา้ 
ไม่มีการแยกถงัขยะใหเ้ป็นสดัส่วน        อาศยัการลองผดิ ลองถกูในการก าจดั               ขาดเทคนิคความรู้ในการคดัแยกขยะจากครัวเรือน 
มกัท้ิงรวมกนัทั้งหมดในถงั 
              
     สภาพพ้ืนท่ีกวา้งขวางจดัการขยะไดย้าก    
 
         
 

Man 
ประชาชนขาดจิตส านึกในการท้ิงขยะ 

 
 

Method 
วิธีการก าจดัไม่ชดัเจน 

Material 
วสัดุ/อุปกรณ์ไม่เพียงพอในการจดัการ 

Mechine 
ขาดอุปกรณ์ เคร่ืองจกัรในการก าจดั 
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