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หลักการและเหตุผล 

ด๎วยเทศบาลเมืองทุํ งสงเป็นเมืองชุมทางศูนย์รวมของการบริการสาธารณะหลาย              

ด๎าน  มีประชาชนหลากหลายเข๎ามาใช๎บริการ  ซึ่งกํอให๎เกิดขยะมูลฝอยที่จะต๎องจัดการประมาณวันละ  

35 ตัน นับวําเป็นภารกิจตามหน๎าที่ที่ส าคัญของเทศบาลและยังต๎องใช๎งบประมาณเป็นจ านวนมาก    

การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลในปัจจุบันได๎ใช๎แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยแบบ

ผสมผสานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยรณรงค์สํงเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอย            

ณ จุดแหลํงก าเนิดโดยน าขยะมูลฝอยกลับมาใช๎ประโยชน์ในรูปแบบตําง ๆ 
โครงการบริหารจัดการและสรา๎งจิตส านึกในการจัดการขยะมูลฝอยเป็นโครงการฯที่มีกิจกรรม

ด าเนนิการอยํางตอํเนื่องมาตั้งแตปํี พ.ศ. 2547  จนปัจจุบัน  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดีของการสร๎างการมีสํวน

รํวมของประชาชน  เด็ก  เยาวชน  ในการจัดการแก๎ไขปัญหาขยะมูลฝอยของตนเอง 

ทั้งนีจ้ากการด าเนินงานโครงการที่ผํานมาสามารถชํวยลดปริมาณขยะมูลฝอยที่จะต๎องน าไปฝัง

กลบและเกิดการแปรรูปเพิ่มมูลคําของขยะมูลฝอยเป็นผลิตภัณฑ์ตําง ๆ จากการด าเนินงานกิจกรรม

ตําง ๆ มากมายในด๎านการจัดการขยะมูลฝอย 
 

 วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยที่จะน าไปฝังกลบ  และลดต๎นทุนคําใช๎จํายในการก าจัดขยะ      

มูลฝอย 

2. เพื่อปลูกจิตส านึกของเด็ก  เยาวชน  และประชาชนในการคัดแยกขยะมูลฝอย น ากลับมาใช๎

ประโยชน์อยํางตอํเนื่องและยั่งยืน 

3. เพื่อบริหารจัดการแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน 

4. เพื่อจัดตัง้แหลํงศกึษาเรียนรู๎ส าหรับชุมชน หนวํยงาน โรงเรียนและสถาบันการศึกษา 
 

 งบประมาณท่ีใช้ด้าเนินการ 

   797,343.94 บาท 

 

 

 

 

5. โครงการบริหารจัดการและสร้างจิตส้านึกในการจัดการขยะมูลฝอย 

(โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย) 



                                           รายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าป ี2555                                           [165] 
 

 

งานวจิัยและประเมินผล กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมอืงทํุงสง   
 

 วิธีด้าเนินการ 

 1. รณรงคป์ระชาสัมพันธ์โครงการและใหค๎วามรูก๎ารคัดแยกขยะมูลฝอยแตํละประเภทแกํชุมชน 

 2. ชุมชนด าเนนิการคัดแยกขยะมูลฝอยแตํละประเภท 

 3. เทศบาลด าเนินเก็บขนขยะมูลฝอยแตํละประเภทเพื่อด าเนินการจัดการในรูปแบบตํางๆ ดังนี้ 

3.1 การจัดการขยะรไีซเคิลโดยอาศัยกระบวนการของธนาคารวัสดุรีไซเคิล “แปลงขยะ

เป็นเงิน”  ซึ่งด าเนนิการในชุมชน  โรงเรียน  หนํวยงานราชการ  และบริษัทร๎านค๎าตําง ๆ 

3.2 ขยะอินทรีย์  จัดการโดยน าไปหมักในระบบหมักผลิตก๏าซชีวภาพได๎พลังงาน

ทดแทนก๏าซชีวภาพใช๎ทดแทนเชื้อเพลิงแก๏สหุงต๎มในโรงฆําสัตว์เทศบาล  รวมทั้งน าไปท าปุ๋ยหมักและ  

น้ าหมักจุลินทรีย์ 

3.3 ขยะชีวภาพ (เศษกิ่งไม๎/เปลือกผลไม๎)  จัดการโดยน าไปผลิตเป็นถํานเชื้อเพลิง      

อัดแทํงและเกิดผลติภัณฑ์ผลพลอยได๎จากการเผาถํานคอืน้ าส๎มควันไม๎ 

3.4 ขยะเชื้อเพลิง RDF ได๎ด าเนินการศึกษาวิจัยและพัฒนาการน าขยะเชื้อเพลิงประเภท

ถุงพลาสติกและขยะชีวมวล  น าไปผลิตเป็นพลังงานเชื้อเพลิงทดแทนประเภทหนึ่ง  โดยด าเนินการ

รํวมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  และบริษัท ปูนซิเมนตไ์ทย(ทุํงสง) จ ากัด 

3.5 ขยะพิษในชุมชน  ได๎รณรงค์สงํเสริมการคัดแยก  เพื่อเก็บรวบรวมน าไปก าจัดอยําง

ถูกวิธี 

3.6 สิ่งปฏิกูลจากรถสูบสิ่งปฏิกูลบริหารจัดการอยํางถูกหลักสุขาภบิาล  โดยน าไปหมัก

ในถังระบบปิดได๎ผลผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์และสารปรับปรุงดนิที่มีคุณภาพ 

4. ติดตามและประเมินผลโครงการเป็นระยะๆ 
 

ผลการด้าเนนิงาน 

 1) จ๎างลูกจ๎างโครงการจ านวน 13 คน 

 2) การบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบผสมผสานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  - ผลติปุ๋ยจากสิ่งปฏิกูลได๎ 27,020 ก.ก. 

  - ผลติถํานไม๎เบาและถํานอัดแทํงได๎ 1,558.5 ก.ก. 

  - ผลติน้ าหมักชวีภาพได๎ 12,700 ลิตร 

  - ผลติน้ ายาเอนกประสงค์ได๎ 610 ลิตร 

 3) การรณรงคค์ัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน 

  - ขยะรไีซเคิล  30,433.2 ก.ก. 

  - ขยะอนิทรีย์  309.58 ตัน    

  - ขยะพิษ 642 ชิน้ 
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 ผลที่ได้คือลดปริมาณขยะที่จะน้าไปทิ้งหรอืฝังกลบ  โดยมีผลการด้าเนินงานดังน้ี 

1. กระดาษ  ซือ้ 39,716.50 บาท ขาย 55,979.96 บาท ก าไร 16,263.46  บาท 

2. ขวดแก้ว  ซือ้ 21,645.55 บาท ขาย 29,904.70 บาท ก าไร 8,259.15 บาท 

3. พลาสติก ซือ้ 11,020.50 บาท ขาย 15,059.90 บาท ก าไร 3,039.40  บาท 

4. โลหะอโลหะ ซือ้ 2,230.50 บาท ขาย 3,476.80 บาท ก าไร 1,246.30  บาท 

รวมซื้อ 74,613.05 บาท  รวมขาย 103,421.36 บาท  รวมก้าไร  28,808.31 บาท   

 

ข้อเสนอแนะ 

 เนื่องจากเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ประสบความส าเร็จสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 2         

ได๎แตํการน าขยะและน้ าหมักชีวภาพจะต๎องท าเชิงรุกและสามารถเป็นรายได๎ของเทศบาล และแนะน า

การเขียนโครงการให๎กับพนักงาน ผู๎รับผิดชอบโครงการวําในหลักการและเหตุผลการเขียนโครงการ

จะต๎องมีข๎อมูลปริมาณขยะตํอวัน  และการคัดแยกขยะประเภทตําง ๆ ได๎ปริมาณเทําไรตํอปี นอกจาก

การฝังกลบ(ทุํงสงมีปริมาณขยะ ประมาณ 32 ตันตํอวัน)  สํวนขยะรีไซเคิลก็จะน าเข๎าธนาคารขยะและ

เงินจากการขายน าเข๎าเป็นรายได๎เทศบาล และหมุนเวียน ทั้งนี้ ควรให้ความส้าคัญกับการแก้ไข

ปัญหาขยะควบคู่กับการแก้ไขปัญหาเรื่องน้้า  พร้อมทั้งเสนอแนะให้เจาะเลือดหาสารพิษ

ปนเปื้อนในเส้นเลือดของพนักงาน  

 เป็นโครงการที่ประสบความส าเร็จและสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของเทศบาล การผลิตน้ า

หมักชีวภาพจะต๎องต๎องท าให๎ได๎ปริมาณมากกวํานี้เมื่อเทียบกับปริมาณขยะของเทศบาลซึ่งมีปริมาณ

มาก  ซึ่งจะมีผลไปสูํรายได๎ของเทศบาลจากการบริหารจัดการธนาคารขยะ 
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ประมวลภาพกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


