การเพิ่มประสิ ทธิภาพการบริหารจัดการ
ระบบกาจัดขยะมูลฝอย
ภายใต้ แผนปฏิบัตกิ าร
เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้ อมในระดับจังหวัด
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คานา
รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานแผนปฏิบัติการเพื่อการ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสานักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16 สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบกาจัดขยะมูล
ฝอยให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ซึ่งในพื้นที่สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 มีระบบกาจัดขยะมูลฝอยที่ได้รับ
งบประมาณแผ่นดินในการก่อสร้างหรือดาเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมใน
ระดับจังหวัด จานวน 8 แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมืองกาญจนบุรี เทศบาลตาบลลูกแก เทศบาลตาบลท่าไม้ จังหวัด
กาญจนบุรี เทศบาลเมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรี เทศบาลเมืองชะอา จังหวัดเพชรบุรี เทศบาลตาบลปราณบุรี
เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
เนื้อหาของรายงานฉบับนี้ เน้นแสดงภาพรวมของการบริหารจัดการระบบกาจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวมถึงข้อเสนอแนะในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบกาจัดขยะมูลฝอย
ส านั ก งานสิ่ ง แวดล้ อ มภาคที่ 8 ขอขอบคุ ณ หน่ ว ยงานและบุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข้ อ งที่ ท าให้ ก าร
ด าเนิ น การส าเร็ จ ลุ ล่ ว งไปได้ ด้ ว ยดี ประกอบด้ ว ย ส านั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 8 แห่ง ที่
ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และอานวยความสะดวกในการดาเนินงาน สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 หวังเป็น
อย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ ต่อการดาเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบ
กาจัดขยะมูลฝอยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
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บทที่ 1 : บทนา
1.1 ความเป็นมา
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้
จัดทาข้อกาหนดภารกิจ ร่วมกับสานักงานสิ่งแวดล้อมภาค ในการดาเนินงานแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด โดยมีภารกิจติดตามและประเมินผลโครงการด้านการจัดการขยะมูลฝอย ที่
ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด ซึ่งเป็นไปตามที่คณะกรรมการ
สิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 1/2557 เมื่ อ วั น ที่ 23 กรกฎาคม 2557 ได้ ม อบหมายให้
คณะกรรมการจัดทาและติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
ติดตามและประเมินผลการดาเนินการตามแผนฯ รวมถึงติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณแผ่นดินสาหรับการก่อสร้าง หรือดาเนินการเพื่อให้มีระบบกาจัดของเสียรวม และรายงานผลการ
ติดตามประเมินผลดังกล่าว ให้สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อประกอบการพิจารณาคาขอจัดสรรงบประมาณ ในการดาเนินการโครงการลักษณะดังกล่าวในเขต
จังหวัด นั้น
ส านั ก งานสิ่ ง แวดล้ อ มภาค (สสภ.) ซึ่ ง เป็ น หน่ ว ยงานระดั บ ภู มิ ภ าคของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่เสนอแนะ ให้คาปรึกษาทางด้านเทคนิควิชาการ การสนับสนุนและ
ส่งเสริมศักยภาพของจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดาเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และ
การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม รวมถึงทาหน้าที่กรรมการในคณะกรรมการจัดทาและติดตาม
ประเมินผลแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจัง หวัด ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็น
ประธาน ดังนั้น เพื่อให้การจัดทาแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด และการ
จัดทาข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณ ดาเนินการได้ถูกต้อง ครบถ้วนและสมบูรณ์ ตามหลักเกณฑ์การ
จัดทาแผนปฏิบั ติการฯ ในระดับ จั งหวัด และเพื่อให้ โ ครงการที่ได้รับงบประมาณส าหรับการก่อสร้างหรือ
ด าเนิ น การเพื่ อ ให้ มี ร ะบบก าจั ด ของเสี ย รวม ได้ รั บ การส ารวจ ติ ด ตามและประเมิ น ผล เพื่ อ รายงานต่ อ
คณะกรรมการจัดทาและติดตามปะเมินผลแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ดังนั้น สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 จึงได้ดาเนินงานตามข้อกาหนดภารกิจร่วมของสานักงาน
นโยบายและแผนทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อ ม ภายใต้โ ครงการเพิ่ มประสิ ทธิภ าพการดาเนินงาน
แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ภารกิจกิจกรรมที่
2 การจัดทารายงานการสารวจและประเมินระบบกาจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด)
1.2 วัตถุประสงค์
สารวจและประเมินผลระบบกาจัดขยะมูลฝอยที่ได้รับงบประมาณแผ่นดิน ภายใต้แผนปฏิบัติการ
เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด

1.3 พื้นที่ดาเนินการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 จานวน 8 แห่ง ที่มีระบบกาจัด
ขยะมูลฝอย ที่ได้รับงบประมาณแผ่นดิน ภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด ดังนี้
1) เทศบาลเมืองกาญจนบุรี อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
2) เทศบาลตาบลท่าไม้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
3) เทศบาลตาบลลูกแก อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
4) เทศบาลเมืองโพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
5) เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
6) เทศบาลเมืองชะอา อ.ชะอา จ.เพชรบุรี
7) เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
8) เทศบาลตาบลปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
1.4 ขอบเขตการดาเนินงาน
1) สารวจและประเมินผล ระบบกาจัดขยะมูลฝอย ที่ได้รับงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ใน
ระดับจังหวัด โดยใช้คู่มือการสารวจและประเมินระบบกาจัดขยะมูลฝอยชุมชน
2) จัดทารายงานการสารวจและประเมินระบบกาจัดขยะมูลฝอย

บทที่ 2 : ข้อมูลพืน้ ฐานและสถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอย
สานั กงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 มีพื้นที่รับผิดชอบ 5 จังหวัด ประกอบด้ว ย จังหวัดกาญจนบุรี
ราชบุรี สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ มีจานวน อปท.ทั้งสิ้น 411 แห่ง แบ่งเป็น เทศบาล 120
แห่ง และ องค์การบริหารส่วนตาบล 291 แห่ง
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นและการให้บริการเก็บขน
จากการสารวจข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอย และสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ทั้ง 411 แห่ง ในปี 2558 พบว่า มีปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น จานวน 972,591
ตัน/ปี มี อปท. ที่มีการให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอย จานวน 252 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 61.31 มีปริมาณขยะมูล
ฝอยที่เก็บขนไปกาจัด จานวน 618,948 ตัน คิดเป็นร้อยละ 63.64 เป็นการกาจัดที่ถูกต้อง 82,819 ตัน/ปี คิด
เป็นร้อยละ 8.52 มีการนากลับไปใช้ประโยชน์ จานวน 53,497 ตัน/ปี คิดเป็นร้อยละ 5.50 มีสถานที่กาจัด
ขยะมูลฝอย จานวน 74 แห่ง เป็นสถานที่กาจัดมูลฝอยที่ถูกต้องเพียง 6 แห่ง เท่านั้น
ตารางที่ 1 ข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยในพื้นที่ สสภ.8 ปี 2558
จังหวัด
ปริมาณขยะที่
ปริมาณขยะที่
เกิดขึ้น (ตัน)
เก็บขนไปกาจัด
(ตัน)
กาญจนบุรี
250,496
133,258
ราชบุรี
293,869
173,528
สมุทรสงคราม
58,854
54,651
เพชรบุรี
174,829
125,053
ประจวบคีรีขันธ์
194,544
132,459
รวม
972,592
618,949

ปริมาณขยะ
ปริมาณขยะที่นา
ที่กาจัดถูกต้อง
กลับไปใช้
(ตัน)
ประโยชน์ (ตัน)
8,512
7,922
11,107
17,093
262
16,425
7,810
46,775
20,410
82,819
53,497

ในพื้นที่สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 มีเทศบาลที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณแผ่นดินในการ
ก่อสร้างหรือดาเนินการระบบกาจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมใน
ระดับจังหวัด จานวน 8 แห่ง ได้แก่
1) เทศบาลเมืองกาญจนบุรี อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
2) เทศบาลตาบลท่าไม้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
3) เทศบาลตาบลลูกแก อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
4) เทศบาลเมืองโพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
5) เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
6) เทศบาลเมืองชะอา อ.ชะอา จ.เพชรบุรี

7) เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
8) เทศบาลตาบลปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
ตารางที่ 2 ข้อมูลปริมาณขยะที่เกิดขึ้นและการให้บริการเก็บขนของเทศบาล
เทศบาล
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น
ปริมาณขยะที่เก็บขนไปกาจัด
(ตัน/วัน)
(ตัน/วัน
เทศบาลเมืองกาญจนบุรี
55
55
เทศบาลตาบลท่าไม้
10
10
เทศบาลตาบลลูกแก
3.6
3.6
เทศบาลเมืองโพธาราม
10
10
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
31
31
เทศบาลเมืองชะอา
70
60-70
เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์
30
30
เทศบาลตาบลปราณบุรี
15
15

บทที่ 3 : ผลการสารวจและประเมินระบบกาจัดขยะมูลฝอย
ในพื้นที่สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 มีระบบกาจัดขยะมูลฝอย ที่ได้รับงบประมาณแผ่นดินใน
การก่อสร้างหรือดาเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด จานวน 8
แห่ง ได้แก่
1) เทศบาลเมืองกาญจนบุรี อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
2) เทศบาลตาบลท่าไม้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
3) เทศบาลตาบลลูกแก อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
4) เทศบาลเมืองโพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
5) เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
6) เทศบาลเมืองชะอา อ.ชะอา จ.เพชรบุรี
7) เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
8) เทศบาลตาบลปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
จากการส ารวจข้อมูล พื้น ฐานเบื้องต้น พบว่า มีระบบกาจัดขยะมูล ฝอยที่ไม่ไ ด้ใช้งานแล้ ว ใน
ปัจจุบัน จานวน 5 แห่ง รายละเอียดตามตารางที่ 1
ตารางที่ 3 : ข้อมูลแสดงรายละเอียดพื้นฐานของระบบกาจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ได้ใช้งานในปัจจุบัน
พื้นที่
รายละเอียดโครงการ
สาเหตุที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว
1. เทศบาลเมืองกาญจนบุรี
- โครงการก่อสร้างระบบกาจัดขยะมูล
- ไม่สามารถเปิดดาเนินการได้
- ทีต่ ั้ง : บริเวณบ้านหนองโรง ฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการ
เนื่องจากเกิดการต่อต้านจาก
ต.ทุ่งสมอ อ.พนมทวน
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับ
ประชาชนในพื้นที่ ทาให้ไม่
จ.กาญจนบุรี
จังหวัด ปี พ.ศ.2540
สามารถดาเนินการก่อสร้าง
ให้ครบระบบ และเปิดใช้งาน
- ขนาดพื้นที่ 94 ไร่ ที่ดินเป็น - เป็นระบบกาจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบ
อย่างถูกหลักสุขาภิบาล
ได้
กรรมสิทธ์ของเทศบาล ซึ่ง
- งานก่อสร้างระยะที่หนึ่งแล้วเสร็จเมื่อปี - เทศบาลเมืองกาญจนบุรี จึง
ตั้งอยู่นอกเขต
พ.ศ.2541
ต้องใช้พื้นที่ในเขตทหารใน
การกาจัดขยะมูลฝอยแบบเท
กองกลางแจ้ง มีการฝังกลบ
ด้วยดินเป็นครั้งคราว
2. เทศบาลตาบลลูกแก
- โครงการปรับปรุงสถานที่กาจัดขยะมูล - ดาเนินการปิดระบบกาจัด
- ที่ตั้ง : บริเวณหมู่ 3
ฝอย โดยได้รับการสนับสนุน
ขยะมูลฝอยถาวรและฝังกลบ
ต.ดอนขมิ้น อ.ท่ามะกา
งบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตร์
เรียบร้อยแล้ว ในปี 2551
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (กองทุนมิยา
เนื่องจากสถานที่ตั้งอยู่ใกล้วัด
จ.กาญจนบุรี

พื้นที่
- ขนาดพื้นที่ 4.2 ไร่ ที่ดิน
เป็นของเทศบาล แต่ตั้งอยู่
นอกเขต

สาเหตุที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว
และชุมชนขยายตัวมาอยู่ใกล้
ระบบกาจัดขยะมูลฝอยมาก
ขึ้น จึงมีการร้องเรียนเรื่อง
กลิ่นเหม็น และปริมาณขยะ
มากจนล้นออกนอกพื้นที่
- ปัจจุบันเทศบาลตาบลลูกแก
ดาเนินการกาจัดขยะมูลฝอย
โดยจ้างเอกชนกาจัด

3.
-

- หยุดดาเนินการตั้งแต่ ปี
2550 เนื่องจากมีปริมาณขยะ
เต็มพื้นที่ และประชาชนใน
ชุมชนใกล้เคียงร้องเรียน
- ปัจจุบันเทศบาลเมืองโพ
ธารามดาเนินการกาจัดขยะ
มูลฝอยโดยจ้างเอกชนกาจัด

-

4.
-

-

5.

รายละเอียดโครงการ
ซาวา) ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับ
จังหวัด ปี พ.ศ. 2542
- ดาเนินการปรับปรุงสถานที่กาจัดขยะมูล
ฝอยเดิมเกี่ยวกับการลดมลพิษจากการ
กาจัดขยะมูลฝอย ประกอบด้วย การ
ป้องกันน้าชะขยะซึมลงใต้ดิน จัดทาบ่อ
บาบัดน้าเสีย และทารั้วโดยรอบ
- เปิดดาเนินการระบบฯ ในปี 2544
เทศบาลเมืองโพธาราม
- โครงการปรับปรุงสถานที่กาจัดขยะมูล
ที่ตั้ง : บริเวณบ้านดอน
ฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการ
กลาง หมู่ 2 ต.บ้านเลือก
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับ
อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
จังหวัด ปี พ.ศ.2543
ขนาดพื้นที่ 6 ไร่ เป็นที่ดิน - การดาเนินงาน ประกอบด้วย รองพื้น
สถานที่กาจัดขยะด้วยดินเหนียว วางที่
ของเทศบาล
รับน้าชะขยะ จัดทาบ่อสูบและบ่อบาบัด
น้าเสีย และทารั้วโดยรอบ
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม - โครงการก่อสร้างศูนย์กาจัดมูลฝอย
ที่ตั้ง : บริเวณหมู่บ้านตะวัน จังหวัดสมุทรสงคราม (กองทุน
จักร ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง
สิ่งแวดล้อม และ JBIC) ปี พ.ศ.2541จ.สมุทรสงคราม
2543
- การดาเนินงานประกอบด้วย อาคาร
ขนาดพื้นที่ 60 ไร่
สานักงาน อาคารจอดรถ บ่อฝังกลบ
ขยะมูลฝอย และบ่อบาบัดน้าชะขยะ
- ดาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อปี
2543
เทศบาลเมือง
- โครงการก่อสร้างระบบกาจัดขยะมูล
ประจวบคีรีขันธ์
ฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับ
จังหวัด ปี พ.ศ.2548
- ยังไม่มีการดาเนินการก่อสร้างและคืน
งบประมาณ

- หยุดดาเนินการตั้งแต่ปี 2545
เนื่องจากการคัดค้านของ
ชุมชน
- ปัจจุบันเทศบาลเมือง
สมุทรสงครามดาเนินการ
กาจัดขยะมูลฝอย โดยจ้าง
เอกชนกาจัด

- ไม่สามารถก่อสร้างได้
เนื่องจากถูกต่อต้านจาก
ประชาชน

ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 จึงได้ดาเนินการสารวจและ
ประเมินระบบกาจัดขยะมูลฝอย ที่ได้รับงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ในระดับจังหวัด จานวน 3 แห่ง ได้แก่
1) เทศบาลตาบลท่าไม้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
2) เทศบาลเมืองชะอา อ.ชะอา จ.เพชรบุรี
3) เทศบาลตาบลปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
โดยมีรายละเอียดตามตารางที่ 2
ตารางที่ 4 : ข้อมูลแสดงรายละเอียดของระบบกาจัดขยะมูลฝอยที่ดาเนินการในปัจจุบัน
พื้นที่
รายละเอียดโครงการ
สถานภาพปัจจุบัน
1. เทศบาลตาบลท่าไม้
- โครงการปรับปรุงสถานที่กาจัด
- เทศบาลตาบลท่าไม้ยังคงใช้งาน
- ที่ตั้ง : หมู่ 1 ต.ท่าไม้
ขยะมูลฝอย (กองทุนมิยาซาวา)
ระบบกาจัดขยะมูลฝอยอยู่ ด้วย
อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการ
วิธีการเทกอง โดยไม่มีการฝังกลบ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมใน
และระบบป้องกันมลพิษบางส่วน
- ขนาดพื้นที่ 3-1-83 ไร่
ระดับจังหวัด ปี พ.ศ. 2542
ไม่ได้ถูกใช้งาน เนื่องจากมีปริมาณ
- เป็นการดาเนินการปรับปรุง
ขยะสะสมมากเกินขีดความสามารถ
สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยเดิม โดย
ในการรองรับขยะของพื้นที่ โดย
การสร้างระบบป้องกันการ
เทศบาลฯ ได้ใช้บ่อบาบัดน้าเสียเป็น
แพร่กระจายของน้าชะขยะสู่
ที่รองรับขยะมูลฝอยด้วย
สิ่งแวดล้อม การจัดทาแนวรั้วอิฐ
- เทศบาลฯ ดาเนินการแก้ไขปัญหา
บล็อกโดยรอบ จัดทาบ่อบาบัดน้า
ขยะมูลฝอยล้นพื้นที่ โดยระยะที่ผ่าน
เสีย และป้องกันน้าชะขยะซึมลง
มา ได้ดาเนินการจ้างเหมาเอกชนขน
ดิน
ขยะออกไปกาจัด 2 ครั้ง
2. เทศบาลเมืองชะอา
- โครงการจัดการขยะมูลฝอย
- เทศบาลเมืองชะอามีการใช้งาน
- ที่ตั้ง : บริเวณบ้านเขา
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการ
ระบบฯ เป็นแบบเทกอง ยังไม่มีการ
โป่ง หมู่ 8 ต.เขาใหญ่
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมใน
จัดการที่ดี ไม่มีการฝังกลบ
อ.ชะอา จ.เพชรบุรี
ระดับจังหวัด ปี พ.ศ.2539 –
- มี อปท. ที่มาร่วมทิ้งขยะด้วย
2543
จานวน 11 แห่ง และมีเอกชน
- ขนาดพื้นที่ 118-0-33
- เป็นระบบกาจัดขยะมูลฝอยแบบ
จานวน 3 แห่ง มาทิ้งด้วยเป็นครั้ง
ไร่
ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล
คราว โดยเทศบาลฯ คิดค่ากาจัดขยะ
- การดาเนินงาน ประกอบด้วย บ่อ
มูลฝอยในอัตรา หน่วยงานราชการ
ฝังกลบขยะมูลฝอย จานวน 2 บ่อ
ราคา 450 บาท/ตัน เอกชน ราคา
และบ่อบาบัดน้าเสีย จานวน 3 บ่อ 750 บาท/ตัน

พื้นที่
3. เทศบาลตาบลปราณบุรี
- ที่ตั้ง : บริเวณหมู่ที่ 3
ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี

รายละเอียดโครงการ
สถานภาพปัจจุบัน
- โครงการก่อสร้างศูนย์กาจัดขยะมูล - ปัจจุบันสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย
ฝอยรวม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ของเทศบาลตาบลปราณบุรี รองรับ
เขต 1 (ประจวบคีรีขันธ์ตอนบน)
ขยะมูลฝอย ประมาณ 85-90 ตัน/
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการ
วัน ซึ่งรับกาจัดขยะมูลฝอยจาก
จ.ประจวบคีรีขันธ์
หน่วยงานต่างๆ ทั้งสิ้น จานวน 18
- เป็นที่ดนิ ราชพัสดุ ตั้งอยู่ จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมใน
ระดับจังหวัด ปี พ.ศ.2552-2554
แห่ง โดยเทศบาลฯ คิดค่าใช้จ่ายใน
ในเขตศูนย์บัญชาการ
การดาเนินการกาจัดขยะมูลฝอย
ทหารราบ (ค่ายธนรัตน์) - เป็นระบบกาจัดขยะมูลฝอยแบบ
ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล
280 บาท/ตัน เทศบาลฯ ไม่มีการ
- ขนาดพื้นที่ 300 ไร่
ประกอบด้วย บ่อฝังกลบขยะมูล
ตรวจสอบคุณภาพน้าที่ระบบ
ฝอย จานวน 6 บ่อ ระบบน้าชะ
รวบรวมน้าเสีย รวมทั้งระบบท่อก๊าซ
ขยะมูลฝอย เป็นระบบผึ่ง
ที่ติดตั้งไว้ ไม่สามารถใช้การได้
ประกอบด้วย บ่อรวบรวมน้าเสีย
เนื่องจากมีท่อล้มบ้าง และบางส่วน
ขนาดประมาณ 6 ไร่ บ่อผึ่ง
ไม่ได้ต่อท่อเพื่อใช้งาน
ตกตะกอน ขนาดประมาณ 10 ไร่
และบ่อบ่ม ขนาดประมาณ 15 ไร่
มีระบบควบคุมก๊าซ 70 จุด และ
บ่อสังเกตการณ์ จานวน 9 บ่อ

3.1 ระบบกาจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตาบลท่าไม้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
1. ข้อมูลทั่วไป
ลักษณะที่ตั้ง
ปัจจุบัน สานักงานเทศบาลตาบลท่าไม้ ตั้งอยู่ที่ 99 หมู่ที่ 9 ตาบลท่าไม้ อาเภอท่ามะกา จังหวัด
กาญจนบุรี มีพื้นที่ 17.712 ตารางกิโลเมตร อยู่ห่างจากที่ว่าการอาเภอท่ามะกา 8 กิโลเมตร ห่างจาก
กรุงเทพมหานคร 92 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากจังหวัดกาญจนบุรี 33 กิโลเมตร
พื้นที่ของเทศบาลมีอาณาเขตติดต่อใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
จรด ตาบลท่ามะกา
ทิศตะวันออก จรด ตาบลยางม่วง, ตาบลดอนขมิ้น
ทิศตะวันตก จรด แม่น้าแม่กลอง
ทิศใต้
จรด เทศบาลตาบลลูกแก

แผนที่แสดงขอบเขตการปกครองเทศบาลตาบลท่าไม้

ชุมชน และประชากร
เทศบาลตาบลท่าไม้ มีประชากรตามทะเบียนราษฎร์ จานวน 9,450 คน ครัวเรือน จานวน 3,553
หลังคาเรือน ประชากรแฝง ประมาณ 200 คน มีหมู่บ้าน จานวน 10 หมู่ (11ชุมชน) (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ.
2558)
สภาพทางเศรษฐกิจ และ สังคม
อาชีพของประชาชนในเขตเทศบาลที่ส าคัญ ได้แก่ การค้าขาย ซึ่งมีทั้งการค้าปลี กและการค้า
ส่ง การประกอบอุตสาหกรรมขนาดเล็ก เช่น อู่ซ่อมรถ และ การรับจ้างทั่วไป
2. รายละเอียดของโครงการ และสถานภาพปัจจุบัน
2.1 ข้อมูลทั่วไปโครงการ
เทศบาลตาบลท่าไม้ ดาเนิน การจัดการขยะมูล ฝอย โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและคุณภาพสิ่งแวดล้อม (กองทุนมิยาซาวา) เพื่อปรับปรุงสถานที่ กาจัด
ขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด พ.ศ.2542 ตั้งอยู่ที่
หมู่ที่ 1 ต.ท่าไม้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี มีขนาดพื้นที่ 3 ไร่ 1 งาน 83 ตารางวา ตาแหน่งพิกัดทาง
ภูมิศาสตร์ (UTM Zone 47) X 586640.41 Y 1536949.66 ได้รับการจัดสรรงบประมาณสาหรับ
โครงการเพื่อเป็นการปรับปรุงระบบกาจัดขยะมูลฝอยเดิม จานวน 3,588,000 บาท โดยได้เริ่มดาเนินการ
เมื่อ ปี พ.ศ.2543 สถานภาพที่ดินของโครงการ เป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลตาบลท่าไม้ ดาเนินการจัดซื้อ
เอง เมื่อ 19 กรกฎาคม 2536 สภาพแวดล้อมบริเวณพื้นที่โครงการ มีคลองชลประทาน อยู่ห่างจากระบบ
กาจัดขยะมูลฝอย ประมาณ 700 เมตร และมีชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง จานวน 6 ครัวเรือน

สถานที่กาจัด
ขยะ
เทศบาลตาบลท่ า
ไม้

เทศบาลตาบลท่ า
ไม้

ตาแหน่งที่ตั้งสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย เทศบาลตาบลท่าไม้

2.2 ข้อมูลด้านนโยบาย
เทศบาลตาบลท่าไม้ มีนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมจากฝ่ายบริหารและถือเป็นส่วนหนึ่งของ
นโยบายหน่ ว ยงาน ซึ่ งในการจั ดท านโยบายจัด ทาโดยเชื่ อมโยงตามแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จและสั งคม
แห่งชาติ/แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม นโยบายรัฐบาล และแผน/ยุทธศาสตร์จังหวัด
ในการดาเนินงานของเทศบาล ไม่มีการจัดตั้งคณะทางาน/คณะกรรมการด้านการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอย แต่ใช้ผังโครงสร้างของหน่วยงานปัจจุบันในการมอบหมายบุคลากรรับผิดชอบดูแลระบบ
ข้อมูล รวมทั้งมีการจัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะมูลฝอย
2.3 ข้อมูลด้านเทคนิค
ระบบกาจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตาบลท่าไม้ เป็นแบบเทกอง มีรั้วเป็นกาแพงล้อมรอบพื้นที่ มี
บ่อบาบัดน้าเสียในพื้นที่ 1 บ่อ แต่ในปัจจุบันถู กกลบทับด้วยขยะเต็มพื้นที่แล้ว และมีการใช้พื้นที่ระบบฯ
เต็ม พื้น ที่ แล้ ว โดยเทศบาลมี การปรั บ ปรุ งเพื่ อให้ ส ถานที่ กาจั ดขยะมู ล ฝอยยัง สามารถใช้ งานได้ โดย
ดาเนินการขนขยะออกจากพื้นที่ ซึ่งที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2547 ได้ดาเนินการขนขยะออกแล้ว 2 ครั้ง มีกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นส่วนที่ดูแลระบบ และมีบุคลากรดูแลระบบประจา จานวน 1 คน
เทศบาลตาบลท่าไม้ มีการเก็บขนขยะมูลฝอยทุกวัน ประมาณ 10 ตัน/วัน มีรถเก็บขนขยะมูล
ฝอย จานวน 4 คัน ประเภทเปิดข้างเทท้าย 3 คัน และประเภทอัดท้าย จานวน 1 คัน
ตารางที่ 5 ข้อมูลรถเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลตาบลท่าไม้
ที่
ประเภท
ขนาด
ทะเบียนรถ
1.
2.
3.
4.

เปิดข้างเทท้าย
เปิดข้างเทท้าย
เปิดข้างเทท้าย
อัดท้าย

15 ลบ.หลา
10 ลบ.ม.
3 ลบ.ม.
14 ลบ.ม.

82-1662
81-7128
81-8563
4597

ปีที่ได้มา
2539
2545
2547
2558

จานวนการวิ่ง
(เที่ยว/วัน)
2
2
2
2

บริเวณสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย เทศบาลตาบลท่าไม้

2.4 ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ
ปัจจุบันสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตาบลท่าไม้ รองรับขยะมูลฝอย ประมาณ 10 ตัน/
วัน รับเฉพาะขยะมูลฝอยในพื้นที่ของเทศบาลตาบลท่าไม้เท่านั้น โดยเทศบาลฯ ดาเนินการเก็บขนขยะมูล
ฝอยเอง ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอย ในอัตรา ครัวเรือน 10
บาท/เดือน สถานประกอบการ 300 บาท/เดือน
แหล่งกาเนิดขยะมูลฝอย (ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2558)
- โรงแรม
3
แห่ง
- โรงพยาบาล
1
แห่ง
- ร้านอาหาร
41
แห่ง
- โรงงาน
8
แห่ง
- หมู่บ้านจัดสรร
5
แห่ง
องค์ประกอบขยะ (ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2558)
- เศษอาหาร
ร้อยละ 65
- พลาสติก
ร้อยละ 15
- กระดาษ
ร้อยละ 10
- แก้ว
ร้อยละ 1
- ผ้า
ร้อยละ 4
- ใบไม้/กิ่งไม้
ร้อยละ 3
- โลหะ
ร้อยละ 2
2.5 ข้อมูลด้านการประชาสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมของประชาชน
เทศบาลตาบลท่าไม้ มีการประชาสัมพันธ์ด้านการจัดการขยะมูลฝอย โดยมีการจัดทาสิ่งพิมพ์เพื่อ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และประกาศเสียงตามสาย ในส่วนของการมีส่วนร่วมของประชาชน เทศบาลฯ
ดาเนินการส่งเสริมให้ประชาชนทาการคัดแยกขยะเบื้องต้นตั้งแต่ครัวเรือน แต่ทั้งนี้ที่ผ่านมา ในปี พ.ศ.

2556 มีปัญหาเรื่องร้องเรียนจากประชาชน เรื่องมีขยะปลิวเข้าบ้านและพื้นที่ทาการเกษตร เนื่องจากรั้ว
ของสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยเกิดการชารุด แต่อย่างไรก็ตาม ทางเทศบาลฯ ได้ดาเนินการแก้ไขปัญหา
โดยการซ่อมแซมรั้วเป็นกาแพงล้อมรอบพื้นที่กาจัดขยะแล้ว
3. ผลการประเมินระบบ
เทศบาลตาบลท่าไม้ มีการกาจัดขยะมูลฝอยไม่ถูกหลักสุขาภิบาล โดยใช้วิธีการเทกองในสถานที่
กาจัดขยะมูลฝอยของเทศบาล ไม่มีการไถกลบ เนื่องจากขยะมูลฝอยเต็มพื้นที่แล้ว แต่ยังคงมีการใช้งาน
สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยแห่งนี้อยู่ ซึ่งที่ผ่านมาเทศบาลฯ ได้ดาเนินการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยล้นบ่อ โดย
การขนย้ายขยะออกไปกาจัดเป็นครั้งคราว นับตั้งแต่ปี 2547 มีการขนย้ายแล้ว จานวน 2 ครั้ง
4. ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขต่อการดาเนินโครงการ/ การบริหารจัดการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- การจัดหาพื้นที่สาหรับกาจัดขยะมูลฝอยใหม่ เป็นเรื่องยาก ทาให้เทศบาลฯ จาเป็นที่ จะต้องยังคงใช้
งานระบบกาจัดขยะมูลฝอยในปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง

3.2 ระบบกาจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองชะอา อ.ชะอา จ.เพชรบุรี
1. ข้อมูลทั่วไป
ที่ตั้งและภูมิประเทศ
เทศบาลเมืองชะอา ตั้งอยู่ในเขตอาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี ห่างจากจังหวัดเพชรบุรี ประมาณ
40 กิโลเมตร และกรุงเทพมหานคร ประมาณ 160 กิโลเมตร ตั้งอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้าเพชรบุรี มีพื้นที่ปกครอง 110
ตารางกิโลเมตร สภาพพื้นที่มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้างประมาณ 4 - 6 กิโลเมตร และยาวไปตามแนว
ชายฝั่งทะเลซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออก ประมาณ 24 กิโลเมตร มีถนนและทางรถไฟสายใต้แบ่งพื้นที่ออกเป็น 2
ส่วน โดยทางฝั่งตะวันออกประกอบด้วยชุมชนฝั่งทะเล และชุมชนบริเวณแยกถนนเพชรเกษม ส่วนทางทิศ
ตะวันตกพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม
เทศบาลเมืองชะอา มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดกับ เขตตาบลเขาใหญ่ ตาบลบางเก่า อ.ชะอา จ.เพชรบุรี
ทิศใต้
ติดกับ เทศบาลเมืองหัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันออก ติดกับ ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตลอดแนวเขตเทศบาล
ทิศตะวันตก นับจากทางรถไฟสายใต้ เป็นแนวตั้งฉากกับทางรถไฟเป็นระยะทาง 3 กม. ขนานกับ
ทางรถไฟสายใต้ตลอดแนวเขต

แผนที่แสดงขอบเขตการปกครองเทศบาลเมืองชะอา

ชุมชน และประชากร
เทศบาลเมืองชะอา มีประชากรตามทะเบียนราษฎร์ จานวน 35,712 (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ.2558)
สภาพทางเศรษฐกิจ และ สังคม
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม พาณิชยกรรม การอุตสาหกรรมขนาดเล็ก การ
ท่องเที่ยวและบริการ ซึ่งมีแนวโน้มการขยายตัว ของประชากรและประชากรแฝง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
นักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวจานวนมาก รวมทั้งผู้ใช้แรงงานในสาขาต่างๆ ซึ่งเป็นผลจากการขยายตัว
ของเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
2. รายละเอียดของโครงการ และสถานภาพปัจจุบัน
2.1 ข้อมูลทั่วไปโครงการ
เทศบาลเมืองชะอา ดาเนินการจัดการขยะมูล ฝอย โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณดาเนิน
โครงการจัดการขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี
พ.ศ.2539 – 2543 วงเงิน 110.995 ล้านบาท โดยสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย ตั้งอยู่บริเวณ บ้านเขาโป่ง
หมู่ที่ 8 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอา จ.เพชรบุรี มีพื้นที่ ขนาด 118-0-33 ไร่ ซึ่งเป็นที่ดินที่ทางเทศบาลฯ จัดซื้อเอง
เมื่อปี พ.ศ. 2543 ตาแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ UTM47P N 1416768 E 599491 อยู่ห่างจากเทศบาล
ประมาณ 12 กิโลเมตร ดาเนินการก่อสร้างระหว่างเดือนกันยายน 2541 – มีนาคม 2543 เริ่มดาเนินการ
จัดการขยะมูลฝอย เมื่อ เดือนตุลาคม 2543 โดยมีปริมาณขยะมูลฝอยเข้าระบบโดยเฉลี่ย 70 -80 ตัน/วัน

พืน้ ที่ฝังกลบ 1
อาคารสานักงาน
เครื่ องชั่ง

บ้ านพัก
ระบบบาบัดน้าเสีย

พืน้ ที่ฝังกลบ 2

โรงจอดรถ อาคารซ่ อมบารุง

ผังบริเวณระบบกาจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองชะอา

2.2 ข้อมูลด้านนโยบาย
ในการดาเนินงานของเทศบาลเมืองชะอา มีคาสั่งแต่งตั้งผู้ดูแลระบบอย่างชัดเจน ซึ่งได้รับการ
อบรมที่เกี่ยวข้อง มีการจัดทาระบบข้อมูล ด้านการบริหารจัดการ พร้อมทั้งจัดทาสรุปรายงานการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยไว้ใช้ภายในหน่วยงาน และมีการจัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ขยะมูลฝอยตามแผนปกติ
การรวมกลุ่มพื้นที่การจัดการขยะมูลฝอย มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นๆ ที่
จัดทาบันทึกข้อตกลงร่วมกัน จานวน 12 แห่ง และมีหน่วยงานที่นาขยะมากาจัดจริงทั้งสิ้น จานวน 14
แห่ง โดยมีการจัดเก็บค่าดาเนินการในการกาจัดขยะมูลฝอยในอัตราค่าบริการหน่วยงานของรัฐ 0.45
บาท/กิโลกรัม และสาหรับหน่วยงานเอกชน/สถานประกอบการ 0.75 บาท/กิโลกรัม
2.3 ข้อมูลด้านเทคนิค
ระบบกาจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองชะอา เป็นแบบฝังกลบ มีรายละเอียด ดังนี้
- บ่อฝังกลบขยะมูลฝอย มีความสามารถในการรองรับปริมาณขยะมูลฝอยได้ 130 ตัน/วัน จานวน 2
บ่อ เป็นแบบ Area Method มีการออกแบบไว้ จานวน 5 ชั้น ความสูงของขยะมูลฝอยแต่ละชั้น 2
เมตร ในการดาเนินการจริง ดาเนินการจานวน 2 ชั้น ความสูงของขยะมูลฝอยแต่ละชั้น 2.5 เมตร
- อาคารเครื่องชั่ง ยังคงใช้งานได้ปกติ
- ระบบบ าบั ดน้ าชะมู ล ฝอย พื้น ที่ป ระมาณ 11 ไร่ เป็น ระบบบ่ อผึ่ ง ประกอบด้ว ย บ่ อที่ 1 ขนาด
12,800 ลบ.ม. บ่อที่ 2 ขนาด 14,400 ลบ.ม. และบ่อที่ 3 ขนาด 6,400 ลบ.ม. ซึ่งในปัจจุบัน ปั๊มน้า
อัตโนมัติชารุดไม่สามารถใช้งานได้ เทศบาลดาเนินการแก้ไขโดยติดตั้งเครื่องสูบน้า สาหรับสูบน้าชะ
ขยะเข้าระบบบาบัด
- ระบบติดตามตรวจสอบน้าใต้ดิน (บ่อสังเกตการณ์) จานวน 9 บ่อ
- เครื่องจักรและครุภัณฑ์ในระบบ ประกอบด้วย รถแทรคเตอร์ขุดตักตีนตะขาบ สภาพการใช้ งานปกติ
รถแทรคเตอร์ขุดดันตีนตะขาบ สภาพการใช้งานชารุด รถแทรคเตอร์บดอัดดันขยะ สภาพการใช้งาน
ปกติ รถบรรทุก 10 ล้อ และ 6 ล้อ สภาพการใช้งานปกติ รถขุดตักตีนตะขาบ สภาพการใช้งานปกติ
รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ สภาพการใช้งานปกติ
- องค์ประกอบและระบบสาธารณูปโภค ประกอบด้วย อาคารสานักงาน อาคารป้อมยาม อาคารจอดรถ
อาคารซ่อมบารุง ซึ่งมีการใช้งานตามปกติ
- ถนนภายในโครงการ เป็นแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดความกว้าง 5 เมตร
- แนวกันชน มีการปลูกต้นไม้ชนิดกระถินณรงค์ และอื่นๆ จานวน 1 แนว 3 ด้าน ขนาดความสูงเฉลี่ย
4-6 เมตร
เทศบาลเมืองชะอา ดาเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยในพื้นที่ทุกวัน มีรถเก็บขนขยะมูลฝอยของ
เทศบาลเอง ประเภทอัดท้าย-เทท้าย จานวน 4 คัน

ตารางที่ 6 ข้อมูลรถเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองชะอา
ที่
ประเภท
ขนาด
สภาพการใช้งาน
1. อัดท้าย-เทท้าย
5 ลบ.ม.
ดี
2. อัดท้าย-เทท้าย
10 ลบ.ม.
ดี
3. อัดท้าย-เทท้าย
12 ลบ.ม.
ดี
4. อัดท้าย-เทท้าย
20 ลบ.ม.
ดี

บริเวณสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองชะอา

2.4 ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ
ปั จ จุ บั น สถานที่ก าจั ด ขยะมูล ฝอยของเทศบาลเมืองชะอ า มีปริ มาณขยะมูล ฝอยที่เ ข้าระบบ
ประมาณ 70-80 ตัน/วัน เป็นขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลเมืองชะอา จานวน 60-70 ตัน/วัน และขยะ
มูลฝอยจาก อปท.อื่นๆ ที่นาขยะมากาจัดในโครงการอีกประมาณ 10 ตัน/วัน ซึ่งรับกาจัดขยะมูลฝอยจาก
หน่วยงานต่างๆ ทั้งสิ้น จานวน 14 แห่ง โดยเทศบาลฯ คิดค่าใช้จ่ายในการดาเนินการกาจัดขยะมูลฝอยใน
อัตราค่าบริการหน่วยงานของรัฐ 0.45 บาท/กิโลกรัม และสาหรับหน่วยงานเอกชน/สถานประกอบการ
0.75 บาท/กิโลกรัม ซึ่งทางเทศบาลฯ ได้จ้างยามเอกชน จานวน 1 คน ตลอด 24 ชม. เพื่อจดบันทึกข้อมูล
ขยะ และมีบุคลากรของเทศบาลฯ ประจาระบบ จานวน 8 คน ประกอบด้วย หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล 1
คน นายช่างไฟฟ้า 1 คน พนักงานขับรถ 4 คน และคนงานทั่วไป 2 คน ทั้งนี้เทศบาลฯ ไม่มีการตรวจสอบ
คุณภาพน้าที่ระบบรวบรวมน้าเสีย

การเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองชะอา สามารถดาเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยครอบคลุม
ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน ภายในเขตเทศบาล ปัจจุบันมีรถบรรทุกเพื่อเก็บขนขยะมูลฝอย จานวน 4 คัน โดยมี
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอยในอัตรา 40 บาท/ครัวเรือน/เดือน
2.5 ข้อมูลด้านการประชาสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในพื้นที่รัศมีใกล้บ่อ ในระยะ 1-2 กม. มีประชาชนอยู่ ประมาณ 2-3 หลังคาเรือน
3. ผลการประเมินระบบ
ระบบกาจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองชะอา มีการดาเนินการกาจัดขยะมูลฝอยไม่ถูกหลั ก
สุขาภิบาล เนื่องจากไม่มีการดาเนินการฝังกลบ
4. ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขต่อการดาเนินโครงการ/ การบริหารจัดการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- นโยบายของผู้บริหารในการดาเนินงานระบบกาจัดขยะมูลฝอย

3.3

ระบบกาจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตาบลปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

1. ข้อมูลทั่วไป
ที่ตั้งและภูมิประเทศ
เทศบาลต าบลปราณบุ รี ตั้ ง อยู่ ใ นเขตอ าเภอปราณบุ รี จั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์ ห่ า งจาก
กรุงเทพมหานคร 205 กิโลเมตร ตั้งอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้าปราณบุรี สภาพพื้นที่มีลักษณะเป็นที่ราบริมฝั่งทางทิศ
ใต้ของแม่น้าปราณบุรี มีพื้นที่ปกครอง 12.50 ตารางกิโลเมตร
เทศบาลตาบลปราณบุรี มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับ แม่น้าปราณบุรีและพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย
ทิศใต้
ติดต่อกับ พื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลหนองตาแต้ม
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ แม่น้าปราณบุรีและพื้นทีอ่ งค์การบริหารส่วนตาบลปราณบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ แม่น้าปราณบุรีและพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลหนองตาแต้ม

แผนที่แสดงขอบเขตการปกครองเทศบาลตาบลปราณบุรี
ชุมชน และประชากร
เทศบาลตาบลปราณบุรี มีประชากรตามทะเบียนราษฎร์ จานวน 16,951 คน ครัวเรือน จานวน
8,559 หลังคาเรือน มีชุมชน จานวน 14 ชุมชน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ.2558)

สภาพทางเศรษฐกิจ และ สังคม
ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ทานา ไร่สับปะรด ทาสวนผลไม้ เลี้ยงสัตว์ นอกจากนี้ยังมี
อาชีพค้าขาย และรับจ้างทางานในโรงงานสับปะรดบางส่วน
2. รายละเอียดของโครงการ และสถานภาพปัจจุบัน
2.1 ข้อมูลทั่วไปโครงการ
เทศบาลตาบลปราณบุรี ดาเนินการจัดการขยะมูลฝอย โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณดาเนิน
โครงการก่อสร้างศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยรวม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 (ประจวบคีรีขันธ์ตอนบน)
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี พ.ศ.2552-2554 วงเงิน
182.965 ล้านบาท และเทศบาลตาบลปราณบุรีสมทบงบประมาณ 10% เป็นเงิน 20.33 ล้านบาท รวม
งบประมาณทั้งสิ้น 203.295 ล้านบาท โดยสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย ตั้งอยู่บริเวณ หมู่ที่ 3 ตาบลเขาน้อย
อาเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีพื้นที่ ประมาณ 300 ไร่ ซึ่งเป็นที่ดินราชพัสดุ ตั้งอยู่ในเขตศูนย์
บัญชาการทหารราบ (ค่ายธนรัตน์) ห่างจากเทศบาลตาบลปราณบุรีประมาณ 10 กิโลเมตร ตาแหน่งพิกัด
ทางภูมิศาสตร์ (UTM Zone 47) X 595643.50 Y 1375510.13 เริ่มดาเนินการจัดการขยะมูลฝอย เมื่อ
19 ธันวาคม 2554 โดยมีปริมาณขยะมูลฝอยเข้าระบบโดยเฉลี่ย 85-90 ตัน/วัน
แหล่งกาเนิดขยะมูลฝอย (ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2558)
- ตลาด
3
แห่ง
- โรงแรม
19
แห่ง
- โรงพยาบาล
1
แห่ง
2.2 ข้อมูลด้านนโยบาย
เทศบาลตาบลปราณบุรี มีนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมจากฝ่ายบริหารและถือเป็นส่วนหนึ่งของ
นโยบายหน่วยงาน ซึ่งในการจัดทานโยบายจัดทาโดยเชื่อมโยงตามแผน/ยุทธศาสตร์จังหวัด
ในการดาเนินงานของเทศบาล ไม่มีการจัดตั้งคณะทางาน/คณะกรรมการด้านการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอย แต่ใช้ผังโครงสร้างของหน่วยงานปัจจุบันในการมอบหมายบุคลากรรับผิดชอบดูแลระบบ
ข้อมูล และมีการปรับปรุงระบบข้อมูลอย่างสม่าเสมอ รวมทั้งมีการสรุปรายงานผลข้อมูลด้านการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยต่อผู้บริหารเป็นระยะๆ และมีการจัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ขยะมูลฝอยตามแผนปกติ
การรวมกลุ่มพื้นที่การจัดการขยะมูลฝอย มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นๆ ที่
จัดทาบันทึกข้อตกลงร่วมกัน จานวน 14 แห่ง และมีหน่วยงานที่นาขยะมากาจัดจริงทั้งสิ้น จานวน 18
แห่ง โดยมีการจัดเก็บค่าดาเนินการในการกาจัดขยะมูลฝอยในอัตรา 280 บาท/ตัน

2.3 ข้อมูลด้านเทคนิค
ระบบกาจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตาบลปราณบุรี เป็นแบบฝังกลบ มีรายละเอียด ดังนี้
- บ่อฝังกลบขยะมูลฝอย จานวน 6 บ่อ แบบ Trench Method มีการออกแบบไว้ จานวน 4 ชั้น
แบ่งเป็น ต่ากว่าระดับผิวดิน 2 ชั้น ๆ ละ 2.5 เมตร และสูงกว่าระดับผิวดิน 2 ชั้น ๆ ละ 2.5 เมตร
ปัจจุบันกาลังใช้งานบ่อที่ 1 อยู่ ซึ่งใกล้จะเต็มแล้ว และคาดว่าอีกประมาณ 2 เดือนจะดาเนินการปิด
บ่อที่ 1 ที่ระดับผิวดิน
- ระบบบาบัดน้าชะมูลฝอย เป็นระบบผึ่ง ประกอบด้วย บ่อรวบรวมน้าเสีย ขนาดประมาณ 6 ไร่ บ่อผึ่ง
ตกตะกอน ขนาดประมาณ 10 ไร่ และบ่อบ่ม ขนาดประมาณ 15 ไร่
- ระบบควบคุมก๊าซ จานวน 70 จุด พร้อมทั้งมีระบบตรวจสอบก๊าซ
- ระบบติดตามตรวจสอบน้าใต้ดิน (บ่อสังเกตการณ์) จานวน 9 บ่อ
- เครื่องจักรและครุภัณฑ์ในระบบ ประกอบด้วย รถแทรคเตอร์ ขนาด D8 สภาพการใช้งานปกติ และ
รถแบคโฮล์ ขนาด PC200 สภาพการใช้งานปกติ
- องค์ประกอบและระบบสาธารณูปโภค ประกอบด้วย อาคารสานักงาน อาคารป้อมยาม อาคารจอดรถ
อาคารซ่อมบารุง ซึ่งมีการใช้งานตามปกติ
- ถนนภายในโครงการ เป็นแบบลาดยาง และแบบลูกรัง ขนาดความกว้าง 6 เมตร
- แนวกันชน มีการปลูกต้นไม้เป็นแนว ทั้ง 4 ด้าน ขนาดความสูงเฉลี่ย 2.50 เมตร
เทศบาลตาบลปราณบุ รี มีการเก็บขนขยะมูลฝอยในพื้นที่ทุกวัน มีรถเก็บขนขยะมูลฝอยของ
เทศบาลเอง จานวน 4 คัน ประเภทเปิดข้างเทท้าย 2 คัน และประเภทอัดท้าย จานวน 2 คัน
ตารางที่ 7 ข้อมูลรถเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลตาบลปราณบุรี
ที่
ประเภท
ขนาด
ทะเบียนรถ
ปีที่ได้มา
1. เปิดข้างเทท้าย
140 cc 4 สูบ 81-0439 ปข 15 ต.ค.2542
2. เปิดข้างเทท้าย
200 cc 6 สูบ 81-1486 ปข 26 ม.ค.2547
3. อัดท้าย
200 cc 6 สูบ 81-2752 ปข 7 ก.ย.2549
4. อัดท้าย
200 cc 6 สูบ 81-4298 ปข 26 เม.ย.2553

บริเวณสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย เทศบาลตาบลปราณบุรี

2.4 ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ
ปัจจุบันสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตาบลปราณบุรี รองรับขยะมูลฝอย ประมาณ 8590 ตั น /วัน ซึ่งรั บ กาจั ดขยะมูล ฝอยจากหน่ ว ยงานต่า งๆ ทั้ งสิ้ น จานวน 18 แห่ ง โดยเทศบาลฯ คิ ด
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการกาจัดขยะ 280 บาท/ตัน เทศบาลฯ ไม่มีการตรวจสอบคุณภาพน้าที่ระบบ
รวบรวมน้าเสีย รวมทั้งระบบท่อก๊าซที่ติดตั้งไว้ ไม่สามารถใช้การได้ เนื่องจากมีท่อล้มบ้าง และบางส่วน
ไม่ได้ต่อท่อเพื่อใช้งาน
เทศบาลฯ มีแนวทางการแก้ไขปัญหาน้าเสียจากรถเก็บขนขยะที่นามาทิ้งที่บ่อขยะ โดยจัดให้มีจุด
ล้างรถอยู่ในพื้นที่ และให้รถเก็บขนล้างก่อนออกจากพื้นที่ รวมทั้ง หากมีปัญหาเกิดขึ้น จะทาหนังสือแจ้ง
ถึงหน่วยงานเพื่อทาการควบคุมป้องกัน
เทศบาลฯ มีการให้บริการเก็บขนขยะในพื้นที่ โดยมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูล
ฝอยในอัตรา 20 บาท/ครัวเรือน/เดือน ดาเนินการจัดเก็บโดยให้ผู้แทนชุมชนเป็นผู้จัดเก็บ
2.5 ข้อมูลด้านการประชาสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมของประชาชน
เทศบาลตาบลปราณบุรี มีการประชาสัมพันธ์ด้านการจัดการขยะมูลฝอย ผ่ านทางการจัดทา
วารสารของเทศบาล และประกาศเสี ยงตามสาย ในส่ว นของการมีส่ วนร่วมของประชาชน เทศบาลฯ
ดาเนินการส่งเสริมให้ประชาชนทาการคัดแยกขยะเบื้องต้นตั้งแต่ครัวเรือน
ในพื้นที่รัศมีใกล้บ่อ ในระยะ 1 กม. มีประชาชนอยู่ ประมาณ 4-5 ครัวเรือน ซึ่งทางเทศบาลฯ ได้
ขอความร่วมมือในการตรวจสอบเรื่องกลิ่นจากขยะมูลฝอย โดยเมื่อประชาชนในบริเวณใกล้เคียงได้กลิ่น
จากบ่อขยะ ให้แจ้งทางเทศบาลฯ เพื่อรีบดาเนินการจัดการแก้ไขโดยด่วน
3. ผลการประเมินระบบ
ระบบกาจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตาบลปราณบุรี มีการดาเนินการในระดับพอใช้ เนื่องจากมี
การดาเนินการฝังกลบเป็นครั้งคราว ซึ่งจะดาเนินการเมื่อมีปริ มาณขยะสะสมในบ่อฝังกลบปริมาณมาก
หรือในกรณีที่ได้รับแจ้งจากประชาชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงว่ามีกลิ่น

4. ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขต่อการดาเนินโครงการ/ การบริหารจัดการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ขาดแคลนดินที่ใช้ในการฝังกลบ
- นโยบายของผู้บริหารในการดาเนินงานระบบกาจัดขยะมูลฝอย

บทที่ 4 : บทวิเคราะห์และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการจัดการขยะมูลฝอย
ระบบกาจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อ
การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพื้นที่รับผิดชอบของสานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ทั้งหมด
จานวน 8 แห่ง แยกออกเป็น 2 ประเภท คือ
1) การสนับสนุนให้สร้างระบบกาจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล จานวน 5 แห่ง พบว่า มี
3 แห่งที่ไม่มีการดาเนินงานระบบได้แก่ ระบบฯ ของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
ซึ่งมีการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และระบบฯ ของเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งยังไม่มีการก่อสร้าง
และต้องคืนเงินงบประมาณ เนื่องจาก เกิดการต่อต้านคัดค้านจากประชาชนในพื้นที่ และมีระบบกาจัด
ขยะมูลฝอยแบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล จานวน 2 แห่ง ที่มีการดาเนินการระบบฯ ในปัจจุบัน
ได้แก่ ระบบฯ ของเทศบาลเมืองชะอา อ.ชะอา จ.เพชรบุรี มีการดาเนินการระบบแบบไม่ถูกหลักวิชาการ
เนื่องจากดาเนินการแบบเทกอง ไม่มีการฝังกลบ และระบบฯ ของเทศบาลตาบลปราณบุรี การดาเนินการ
ระบบจัดอยู่ในระดับพอใช้ เนื่องจากมีการดาเนินการฝังกลบเป็นครั้งคราว ซึ่งจะดาเนินการเมื่อ มีปริมาณ
ขยะสะสมในบ่อฝังกลบปริมาณมาก หรือในกรณีที่ได้รับแจ้งจากประชาชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงว่ามี
กลิ่น
2) การสนับสนุนงบประมาณเพื่อให้ปรับปรุงสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยเดิมของเทศบาล จานวน 3 แห่ง ได้แก่
เทศบาลตาบลท่าไม้ เทศบาลตาบลลู กแก และเทศบาลเมืองโพธาราม พบว่า ระบบไม่ได้ใช้งานแล้ ว
จานวน 2 แห่ง ได้แก่ ระบบของเทศบาลเมืองโพธาราม เนื่องจากมีปริมาณขยะเต็มพื้นที่ และประชาชนใน
ชุมชนใกล้เคียงร้องเรียน และระบบของเทศบาลตาบลลูกแก เนื่องจากตั้งอยู่ใกล้เคียงกับวัด และชุมชนมี
การขยายตัวมาอยู่ใกล้ระบบกาจัดขยะมูลฝอยมากขึ้น ในส่วนของระบบที่ยังเปิดใช้งานอยู่อีก 1 แห่ง
ได้แก่ ระบบของเทศบาลตาบลท่าไม้ ซึ่งมีการดาเนินการด้วยวิธีการเทกอง โดยไม่มีการฝังกลบ และระบบ
ป้องกันมลพิษบางส่วนไม่ได้ถูกใช้งาน เนื่องจากมีปริมาณขยะสะสมมากเกินขีดความสามารถในการรองรับ
ขยะของพื้นที่ รวมทั้งเทศบาลฯ ได้ใช้บ่อบาบัดน้าเสียเป็นที่รองรับขยะมูลฝอย ทั้งนี้ เทศบาลฯ ดาเนินการ
แก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยล้นพื้นที่ โดยระยะที่ผ่านมา เทศบาลฯ ได้ดาเนินการจ้างเหมาเอกชนขนขยะ
ออกไปกาจัด 2 ครั้ง
ตารางที่ 8 รูปแบบและสถานภาพของระบบกาจัดขยะมูลฝอย
อปท.
รูปแบบการสนับสนุนงบประมาณ
1. เทศบาลเมืองกาญจนบุรี
ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล
2. เทศบาลเมืองชะอา
ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล
3. เทศบาลตาบลปราณบุรี
ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล
4. เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล

สถานภาพระบบ
ไม่ได้เปิดดาเนินการ
เปิดใช้งานระบบ
เปิดใช้งานระบบ
ไม่มีการก่อสร้าง/
คืนงบประมาณ

อปท.
5. เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
6. เทศบาลตาบลท่าไม้
7. เทศบาลตาบลลูกแก
8. เทศบาลเมืองโพธาราม

รูปแบบการสนับสนุนงบประมาณ
ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล
ปรับปรุงสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยเดิม
ปรับปรุงสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยเดิม
ปรับปรุงสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยเดิม

สถานภาพระบบ
ไม่ได้เปิดดาเนินการ
เปิดใช้งาน
ปิดระบบถาวรแล้ว
หยุดดาเนินการระบบ

ปัญหาการดาเนินงานและข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขการจัดการขยะมูลฝอย
จากการติ ด ตามส ารวจและประเมิ น ระบบก าจั ด ขยะมู ล ฝอยของเทศบาลที่ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น
งบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่ อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพื้นที่รับผิดชอบของ
สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 พบว่า ปัญหาสาคัญที่มีผลต่อประสิทธิภาพการดาเนินการของระบบ ได้แก่
1) นโยบายของผู้บริหารต่อการดาเนินงานระบบกาจัดขยะมูลฝอยที่ยังไม่ค่อยจะให้ความสาคัญ และไม่ได้
กาหนดออกมาอย่างชัดเจน
2) การเดินระบบและการบารุงรักษาระบบ มีข้อจากัดในการดาเนินงาน ทาให้การเดินระบบไม่มีประสิทธิภาพ
และประสิ ท ธิ ผ ล ทั้ ง ในเรื่ อ งของการบริ ห ารจั ด การด้ า นบุ ค ลากรที่ ไ ม่ ใ ช่ ผู้ เ ชี่ ย วชาญเฉพาะทาง และ
งบประมาณที่ไม่เพียงพอที่จะซ่อมบารุงเครื่องจักรให้สามารถใช้งานได้อย่ างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการ
จัดหาดินสาหรับฝังกลบขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักวิชาการ
3) การใช้งานของระบบกาจัดขยะมูลฝอยที่เกินประสิทธิภาพที่จะสามารถรองรับได้แล้ว แต่องค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ยั ง มี ค วามจ าเป็ น ที่ ต้ อ งใช้ ง านระบบฯ ต่ อ ไป เนื่ อ งจากไม่ ส ามารถจั ด หาสถานที่ ที่ จ ะใช้
ดาเนินการต่อได้
4) การต่อต้านของประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากขาดความเข้าใจ ประกอบกับการดาเนินงานระบบที่ผ่านมาหรือ
ที่มีอยู่แล้วแต่มีการบริหารจัดการอย่างไม่มีประสิทธิภาพ ทาให้ประชาชนไม่เชื่อถือในการดาเนินงาน
แนวทางในการแก้ไขปัญหา จาเป็นที่จะต้องเริ่มต้นจากนโยบายของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ที่จะต้องให้ความสาคัญต่อการดาเนินงานระบบกาจัดขยะมูลฝอย และให้การสนับสนุนทั้งบุคลากรและ
งบประมาณในการบริหารจัดการ รวมทั้งการสร้างความพร้อมให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความสนใจ
และต้องการที่จะมีระบบกาจัดขยะมูลฝอย ทั้งในเรื่องของนโยบายของ อปท. ในด้านเทคนิคและการบริหาร
จัดการระบบที่ อปท. จาเป็นจะต้องมีความรู้ความเข้าใจอย่างละเอียดและลึกซึ้ง เพื่อที่จะทาให้การบริหาร
จัดการระบบฯ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

