คํานํา
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ได้กําหนดให้มี
การจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด เพื่อเป็นกลไกในการแปลง
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดและท้องถิ่น โดยสํานักงานนโยบายและแผน
ทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อ มเป็นหน่วยงานหลัก ในการดํ าเนินการเรื่อ งแผนปฏิบัติการเพื่อ การ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ได้สนับสนุนโครงการก่อสร้างระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน และ
ระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน ภายใต้แผนปฏิบัติการดังกล่าวให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ
ตั้งแต่ ปี 2537 ซึ่งผลการดําเนินการที่ผ่านมาระบบบําบัดน้ําเสีย และระบบกําจัดขยะมูลฝอยหลายแห่งยัง
ไม่ส ามารถเดินระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังไม่ตอบสนองการแก้ไ ขปัญ หาสิ่งแวดล้อมได้อ ย่าง
แท้จริง เพื่อ เป็ นการติด ตามประเมินผลการดํ าเนิ นการ และเพิ่มประสิท ธิภ าพกระบวนการจั ด ทํ าและ
พิจารณาแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงร่วมกับสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาค ดําเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การจั ดทํ าแผนปฏิบั ติการเพื่อการจั ดการคุ ณภาพสิ่งแวดล้อมในระดั บ จั งหวั ด มาอย่างต่อเนื่อ ง โดยใน
ปีงบประมาณ 2556 ได้ดําเนินการติดตามประเมินผลการดําเนินงานระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสนับสนุนการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมใน
ระดับจังหวัด สําหรับการติดตามระบบบําบัดน้ําเสียจะดําเนินการตามบทบาทภารกิจของกรมควบคุม
มลพิษ ตามมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535
สํ า นั ก งานสิ่ ง แวดล้ อ มภาคที่ 13 (ชลบุ รี ) ขอขอบคุ ณ สํ า นั ก งานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกที่ให้ความร่วมมือในการดําเนินโครงการ และขอขอบคุณองค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ ใ ห้ ค วามอนุ เ คราะห์ ข้ อ มู ล และข้ อ คิ ด เห็ น ในเรื่ อ งการดํ า เนิ น โครงการภายใต้
แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ซึ่งสํานักงาน ฯ จะนําไปใช้ประกอบการ
พิจารณาแนวทางในการผลั ก ดั น การดํ า เนิน การให้เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภาพ และตอบสนองการแก้ไ ขปั ญ หา
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นประโยชน์ในการปรับกระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดต่อไป
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3.1.1 โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียเทศบาลตําบลนาจอมเทียน
สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

1-1
1-1
1-2
1-2
1-2
1-3
1-3
1-3
1-3
2-1
2-1
2-8
2-10
2-14
2-17
2-25
2-29
2-37
2-41
2-45
2-47
2-51
2-56
3-1
3-1
3-1

บทที่ 1
บทนํา

โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
ปีงบประมาณ 2556

ระยะที่ 1 ช่วงที่ 2 (ส่วนขยาย)
3.2 โครงการที่ได้รับงบประมาณ ปี 2556
3.2.1 โครงการก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอยระยะที่ 2 เทศบาลเมืองบ้านบึง
3.2.2 โครงการก่อสร้างศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรจังหวัดฉะเชิงเทรา โซนที่ 1
3.2.3 โครงการฟื้นฟูสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยบนเกาะเสม็ด
บทที่ 4 การสนับสนุนการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
ประจําปีงบประมาณ 2558
4.1 การจัดประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
ประจําปีงบประมาณ 2558
4.1.1 สาระสําคัญการจัดประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ในระดับจังหวัด ประจําปีงบประมาณ 2558
4.1.2 หน่วยงานร่วมในการจัดประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจําปีงบประมาณ 2558
4.1.3 สรุปประเด็นสําคัญจากการจัดประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจําปีงบประมาณ 2558
4.2 การสนับสนุนการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ในระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2558
4.2.1 การให้คําปรึกษาแนะนํากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.2.2 การร่วมประชุมพิจารณาแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ในระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2558
4.2.3 การร่วมประชุมคณะทํางานด้านเทคนิควิชาการ
บทที่ 5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ
5.1 บทสรุป
5.2 ปัญหาอุปสรรค
5.3 ข้อเสนอแนะ

3-4
3-4
3-5
3-8
4-1
4-1
4-1
4-2
4-4
4-6
4-6
4-8
4-8
5-1
5-1
5-3
5-3

สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
ปีงบประมาณ 2556

สารบัญ

สารบัญตาราง
ตารางที่ 2.5-1 แสดงปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าศูยน์กําจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร
จังหวัดระยอง ในปี พ.ศ.2554-2556
ตารางที่ 2.5-2 แสดงปริมาณขยะมูลฝอยรายเดือน ในปี 2554-2556
ตารางที่ 2.8-1 แสดงบุคลากรที่ดูแลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองขลุง
ตารางที่ 3.1-1 งบประมาณที่ได้รับในการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ําเสียเทศบาลตําบล
นาจอมเทียน ระยะที่ 1 ช่วงที่ 2
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รูปที่ 2.1-2
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รูปที่ 2.2-1
รูปที่ 2.3-1
รูปที่ 2.3-2
รูปที่ 2.4-1
รูปที่ 2.5-1
รูปที่ 2.6-1
รูปที่ 2.6-2
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ผังแสดงระบบกําจัดขยะมูลฝอยแบบผสมผสานชนิดครบวงจร ของศูนย์กําจัด
ขยะมูลฝอยรวมจังหวัดชลบุรี
การดําเนินงานของสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยพลูตาหลวง จังหวัดชลบุรี
การติดตามศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวมจังหวัดชลบุรี
การติดตามการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองพนัสนิคม
ผังแสดงการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองบ้านบึง
การติดตามระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองบ้านบึง
การติดตามระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตําบลเกาะสีชัง
การติดตามศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวมจังหวัดระยอง
ผังระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองมาบตาพุด
การติดตามระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองมาบตาพุด
ผังบริเวณบ่อฝังกลบมูลฝอยเทศบาลเมืองจันทบุรี
ผังบริเวณบ่อฝังกลบมูลฝอยเทศบาลเมืองจันทบุรี
การติดตามระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองจันทบุรี
ผังระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองขลุง
การติดตามระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองขลุง
การติดตามระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา (สถานีขนถ่ายบางขวัญ)
การติดตามระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
(ระบบกําจัดขยะมูลฝอยเกาะขนุน)
ผังแสดงระบบกําจัดขยะมูลฝอยรวมเทศบาลเมืองสระแก้ว
การติดตามศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวมแบบครบวงจร
เทศบาลเมืองสระแก้ว
แผนผังระบบกําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาลตําบลวังน้ําเย็น
การติดตามศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวมแบบครบวงจร
เทศบาลตําบลวังน้ําเย็น
การติดตามระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ
โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียเทศบาลตําบลนาจอมเทียน
ระยะที่ 1 ช่วงที่ 2 (ส่วนขยาย)
ศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรจังหวัดฉะเชิงเทรา โซนที่ 1
สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยบนเกาะเสม็ด

หน้า
2-4
2-3
2-7
2-9
2-12
2-14
2-17
2-24
2-26
2-28
2-30
2-31
2-37
2-38
2-41
2-44
2-46
2-48
2-51
2-53
2-55
2-58
3-3
3-7
3-10

สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
ปีงบประมาณ 2556

บทที่ 1
บทนํา

บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเป็นมา
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 37-41 กําหนดว่า เมื่อ
ได้ประกาศใช้แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในท้องที่เขตพื้นที่
คุ้มครองสิ่งแวดล้อมหรือเขตควบคุมมลพิษ จะต้องจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมใน
ระดับจังหวัด สําหรับจังหวัดอื่นๆ อาจจัดทําแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด ที่มีความสอดคล้องกับแผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม แล้วนําเสนอมายังสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เพื่อ
ทําการรวบรวม วิเคราะห์ เสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) และขอตั้ ง
งบประมาณรายจ่ายประจําปี โดยเสนอไปยังสํานักงานคณะกรรมการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่ น (สกถ.) พิ จ ารณาจั ด สรรงบประมาณให้ แก่ องค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น (อปท.) พร้ อมกํ า หนดว่ า เป็ น
งบประมาณสําหรับ อปท. ในการดําเนินการตามภารกิจที่ได้รับถ่ายโอน ซึ่งอยู่ในสัดส่วนของรายได้ที่รัฐบาลจัดสรร
ให้แก่ อปท. ตามมติคณะกรรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กกถ.) และแผนปฏิบัติ
การกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้พระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาค (สสภ.) ถือเป็นกลไกที่สําคัญในการขับเคลื่อนการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม โดยประสานการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัดให้มีประสิทธิภาพ ตามมาตรา 38 แห่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะหน่วยงานสนับสนุนด้านเทคนิค
วิชาการ (Technical support) ให้แก่ ทสจ. จังหวัด และ อปท. และยังได้ร่วมกับ สผ. ในการติดตามประเมินผล
การเดินระบบและบํารุงรักษาระบบกําจัดขยะมูลฝอย และระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนรวมของ อปท.
รวมทั้ งการประสานให้ข้อคิ ดเห็น และข้ อเสนอแนะในการดํา เนิน งานและการจัดทํ าแผนปฏิบั ติการฯ ในระดั บ
จังหวัด ในการเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ อีกทั้งยังร่วมเป็นคณะทํางานด้านเทคนิควิชาการ
วิเคราะห์กลั่นกรองแผนปฏิบัติการในระดับจังหวัด พิจารณาความพร้อมของโครงการต่างๆ ของ อปท. ภายใต้
คณะอนุกรรมการการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดด้วย
ภายใต้โครงการสนับสนุนการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
ปีงบประมาณ 2556 สผ. โดยสํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ได้กําหนดภารกิจร่วมระหว่าง สผ. กับ
สสภ. 1-16 ในการดําเนินการติดตามประเมินผลการดําเนินงานระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนของ อปท. ตลอดจน
การประสานและสนับสนุนทางด้านเทคนิควิชาการให้แก่จังหวัด และ ทสจ. ในการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ ในระดับ
จังหวัด ทั้งนี้ระบบบําบัดน้ําเสียของ อปท. ได้ถูกประกาศเป็นแหล่งกําเนิดมลพิษ ซึ่งจะต้องมีการดําเนินงานตาม
มาตรฐานที่กําหนดอยู่แล้ว ตามมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535

สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

1-1

บทที่ 1
บทนํา

โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
ปีงบประมาณ 2556

1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน ในการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมใน
ระดับจังหวัดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
1.2.2 เพื่อติดตามประเมินผลการเดินระบบและบํารุงรักษาระบบกําจัดขยะมูลฝอยรวมของ อปท.

1.3 ผลผลิต
1.3.1 รายงานผลการติดตามประเมินผลการเดินระบบและบํารุงรักษาระบบกําจัดขยะมูลฝอยรวมของ
อปท. 12 แห่ง ในพื้นที่ภาคตะวันออก
1.3.2 รายงานผลการดําเนินงานให้การสนับสนุนจังหวัด ทสจ. และ อปท. ในการติดตามการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด และจัดทําแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2558

1.4 พื้นที่ดําเนินการ
1.4.1 ดํา เนิ น การติ ด ตามประเมิ น ผลการเดิ น ระบบและบํ า รุ งรั กษาระบบกํ า จั ด ขยะมู ล ฝอยในพื้ น ที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป้าหมาย 12 แห่ง มีรายละเอียด ดังตาราง
จังหวัด
ระบบกําจัดขยะมูลฝอยของ อปท.
1. ชลบุรี
1. อบจ.ชลบุรี (SL)
2. ทม.พนัสนิคม (SL)
3. ทต.เกาะสีชัง (INC)
4. ทม.บ้านบึง (SL)
2. ระยอง
5. อบจ.ระยอง (ISWM)
6. ทม.มาบตาพุด (SL)
3. จันทบุรี
7. ทม.จันทบุรี (SL)
8. ทม.ขลุง (SL)
4. สระแก้ว
9. ทม.สระแก้ว (ISWM)
10. ทม.วังน้ําเย็น (ISWM)
11. ทม.อรัญญประเทศ (SL)
5. ฉะเชิงเทรา
12. ทม.ฉะเชิงเทรา (SL)/อบจ.ฉะเชิงเทรา
1.4.2 การสนั บ สนุ น การดํ า เนิ น งานในการจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ก ารฯ ในระดั บ จั ง หวั ด ในพื้ น ที่ ภ าค
ตะวันออก 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด สระแก้ว และฉะเชิงเทรา
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บทที่ 1
บทนํา

1.5 วิธีดําเนินการ
1.5.1 กิจกรรมที่ 1 การติดตามประเมินผลการเดินระบบและบํารุงรักษาระบบกําจัดขยะมูลฝอยรวม
ของ อปท. ในพื้นที่ภาคตะวันออก
1) ประสาน อปท. เจ้าของระบบในพื้นที่รับผิดชอบ และร่วมติดตามประเมินผลการเดินระบบ
และบํารุงรักษาระบบกําจัดขยะมูลฝอยรวม พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในด้านต่างๆ
(1) ด้ า นเทคนิ ค เช่ น การดํ า เนิ น งานตามคู่ มื อ การเดิ น ระบบและบํ า รุ ง รั ก ษาระบบ
ความสามารถในการรองรับปริมาณขยะมูลฝอยของระบบ คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรอบสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
รวม เป็นต้น
(2) ด้านการบริหารจัดการ เช่น ความพร้อมของบุคลากร ความพร้อมด้านงบประมาณ ทั้ง
การใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการจัดการขยะมูลฝอยและการจัดเก็บค่าบริการ เป็นต้น
2) รายงานผลการติดตามประเมินผลการเดินระบบและบํารุงรักษาระบบกําจัดขยะมูลฝอยรวม
ของ อปท. จัดส่งให้ สผ. ภายในเดือน กรกฎาคม 2556
1.5.2 กิจกรรมที่ 2 การสนับสนุนการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2558
1) ให้การสนับสนุน ทสจ. จังหวัด และ อปท. ในการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัดที่ผ่านมา
2) ให้การสนับสนุน ทสจ. จังหวัด และ อปท. ในการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยเฉพาะการสนับสนุนการเตรียมความพร้อมของ อปท. ที่อยู่ในลําดับความสําคัญ ที่
จะต้องมีระบบกําจัดขยะมูลฝอยรวมและระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน

1.6 ระยะเวลาดําเนินการ
มีนาคม – กันยายน 2556

1.7 งบประมาณ
จากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จํานวน 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)

1.8 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.8.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นเป้าหมายที่ ดูแลระบบกํา จัดขยะมูลฝอย มีแนวทางในการบริหาร
จัดการระบบฯ ไปสู่การดําเนินการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
1.8.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้าใจในการเสนอโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด

สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

1-3
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บทที่ 2
การติดตามประเมินผลการเดินระบบและบํารุงรักษาระบบกําจัดขยะมูลฝอย

บทที่ 2
การติดตามประเมินผล
การเดินระบบและบํารุงรักษาระบบกําจัดขยะมูลฝอย
2.1 โครงการศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวมจังหวัดชลบุรี
2.1.1 ความเป็นมาของโครงการ
ศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวมจังหวัดชลบุรี ตั้งอยู่ที่บ้านหนองข่า หมู่ที่ 11 ตําบลบางพระ อําเภอ
ศรี ร าชา จั ง หวั ด ชลบุ รี มี เ นื้ อ ที่ โ ครงการ 510-3-56 ไร่ จากการลงนามในบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงร่ ว มกั น เมื่ อ วั น ที่
14 ตุลาคม 2542 และเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2543 ได้มีมติให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเป็นแกนนําใน
การจัดตั้งศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวมจังหวัด ชลบุรี เพื่อรองรับ ขยะให้กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งใน
จังหวัดชลบุรี ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีได้ดําเนินการดังนี้
1) ว่าจ้างบริษัทศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดศูนย์กําจัดขยะรวมของจังหวัด
ชลบุรี เมื่อปี พ.ศ.2543 เป็นเงิน 15,000,000 บาท โดยผลการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดให้มี
ศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร และมีสถานีขนถ่าย 2 แห่ง ได้แก่ สถานีขนถ่ายบ้านบึง รองรับขยะมูลฝอย
ในเขตอําเภอบ้านบึง พนัสนิคม และพานทอง และสถานีขนถ่ายเขาเพชร (พลูตาหลวง) รองรับขยะมูลฝอยในเขต
อําเภอบางละมุง และสัตหีบ เพื่อนํามากําจัดยังศูนย์ฯ
2) จัดประชาพิจารณ์โครงการศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวมฯ ขึ้นที่ตําบลหนองใหญ่ อําเภอหนองใหญ่
จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2544 ผลการประชาพิจารณ์ ประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับระบบการกําจัดมูลฝอย
รวมแบบผสมผสาน แต่ไม่เห็นด้วยที่จะต้องก่อสร้างในพื้นที่ใหม่ ควรดําเนินการในพื้นที่เดิม (ศูนย์กําจัดขยะของ
เทศบาลเมืองแสนสุข) องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีจึงได้ทําการศึกษาความเหมาะสมพื้นที่เดิม ซึ่งผลการศึกษา
จะต้องขยายพื้นที่เดิม จึงจัดซื้อที่ดินติดกันบริเวณบ้านหนองข่า หมู่ที่ 11 ตําบลบางพระ อําเภอศรีราชา จังหวัด
ชลบุรี รวมเป็นเนื้อที่ทั้งหมด 510-3-56 ไร่ ในการก่อสร้างศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวมของจังหวัดชลบุรี
3) เสนอโครงการก่อสร้างศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวมจังหวัดชลบุรี เข้าแผนปฏิบัติการเพื่อการ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2545 ซึ่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการดังกล่าว ตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2544 เมื่อวันที่
26 เมษายน 2544 และสํานักงบประมาณได้พิจารณาจัดตั้งงบประมาณไว้ภายใต้โครงการถ่ายโอนการสนับสนุน
แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2545-2548 วงเงิน
560,000,000 บาท
4) ว่าจ้างบริษัทกิจการร่วมค้า เค วาย ที บี ดับบลิว (บริษัทกันยง จํากัด/บริษัท ที บี ดับบลิว
จํากัด/บริษัท ที บี ดับบลิว รีไซเคิล คอนสตรัคชั่น แอนด์ คอนซัลแทนท์ (ประเทศไทย) จํากัด) ดําเนินการก่อสร้าง
ศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวมจังหวัดชลบุรี เมื่อปี 2545 แล้วเสร็จเมื่อปี 2548 ในวงเงินประมาณ 626 ล้านบาท โดย
สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

2-1

บทที่ 2
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดปีงบประมาณ 2556
การติดตามประเมินผลการเดินระบบและบํารุงรักษาระบบกําจัดขยะมูลฝอย

ใช้งบประมาณแผ่นดินเป็นเงิน 500,862,608 บาท และองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีสมทบอีก 20 % เป็นเงิน
125,215,651.77 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2545 จํานวน 112,000,000 บาท และผูกพันงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2546-2548 จํานวน 388,862,608 บาท และได้ก่อสร้างสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย
พลูตาหลวง ตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 ตําบลเขตรอุดมศักดิ์ อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี มีขนาดพื้นที่ 30 ไร่ เพื่อเป็นสถานีพัก
และขนถ่ายขยะมูลฝอยในเขตอําเภอสัตหีบส่งให้กับศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวมจังหวัดชลบุรี ก่อสร้างแล้วเสร็จ
เมื่อปี 2552 และอนุญาตให้เทศบาลตําบลเขตรอุดมศักดิ์เข้าใช้ประโยชน์พื้นที่ในการบริหารจัดการขยะของ
เทศบาลตําบลเขตรอุดมศักดิ์ เมื่อ ปี 2554
5) ศูนย์กําจัดขยะรวมของจังหวัดชลบุรี เปิดดําเนินการตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2548 โดยว่าจ้าง
บริษัท ทีบีดับบลิว รีไซเคิล คอนสตรัคชั่น แอนด์คอนซัลแทนท์ (ประเทศไทย) จํากัด เป็นผู้ดําเนินการเดินระบบ
จากนั้นได้ปิดดําเนินการเมื่อเดือนกันยายน 2549 เนื่องจากประสบปัญหาขยะที่เข้าสู่ระบบเป็นขยะรวมในถุงที่
คัดแยกไม่ สะดวก ซึ่ งไม่ สอดคล้องกับ เครื่องจักรในระบบคัด แยกทําให้ ไม่ สามารถเดิน ระบบได้ตามเป้าหมายที่
400 ตัน/วัน จึงมีขยะไปที่ระบบฝังกลบในปริมาณมาก และส่งผลกระทบให้ฝังกลบไม่ทันเกิดกลิ่นเหม็นต่อประชาชน
บริเวณใกล้เคียง เกิดการร้องเรียนให้ปิดศูนย์
6) ว่าจ้ างศู นย์ วิ จั ยการเผากากของเสี ย มหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี พระจอมเกล้ าพระนครเหนื อ
ศึ ก ษาความเหมาะสมการพั ฒ นาเทคโนโลยี กํ า จั ด มู ล ฝอยของศู น ย์ กํ า จั ด มู ล ฝอยรวมจั ง หวั ด ชลบุ รี เมื่ อ วั น ที่
22 กันยายน 2553 ซึ่งจังหวัดชลบุรีได้มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีนําผลการศึกษาของศูนย์วิจัย
การเผากากของเสีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มาพิจารณาความเหมาะสมในการพัฒนาศูนย์
กําจัดมูลฝอยรวมจังหวัดชลบุรีให้สามารถใช้งานได้ และบริหารจัดการขยะมูลฝอยในภาพรวมของจังหวัดชลบุรี
โดยมีผลการศึกษาสําหรับการจัดการขยะทั้งจังหวัดที่ปริมาณขยะวันละ 1,200 ตัน คือ
(1) ลงทุนปรับปรุงระบบที่ศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวมของชลบุรี โดยก่อสร้างระบบเตาเผา
เพิ่มเติม เป็นเงิน 100 ล้านบาท สามารถกําจัดขยะได้วันละ 400 ตัน
(2) สร้างโรงงานกําจัดขยะเป็นระบบเตาเผาในพื้นที่เดิม หรือในนิคมอุตสาหกรรมเป็นระบบ
เตาเผาผลิตกระแสไฟฟ้า เป็นเงิน 2,400 ล้านบาท สามารถกําจัดขยะได้วันละ 800 ตัน
7) มีแผนในการเปิดเดินระบบกําจัดขยะในเดือนมีนาคม 2556 อยู่ระหว่างดําเนินการคืนค้ํา
ประกันสัญญากับบริษัทที่ก่อสร้าง
2.1.2 สถานภาพระบบ
1) ศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวมจังหวัดชลบุรี
เป็ น ระบบกํ า จั ด ขยะแบบผสมผสานชนิ ด ครบวงจรใช้ เ ทคโนโลยี จ ากประเทศเยอรมนี
สามารถรองรับขยะได้วันละ 300-400 ตัน ประกอบด้วย ระบบคัดแยกขยะ บ่อฝังกลบ ระบบบําบัดน้ําเสีย ระบบ
รีไซเคิล เตาเผา การผลิตปุ๋ย และการผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อผลิตไฟฟ้าอยู่ภายในโครงการ มีรายละเอียดของผังระบบ
ดังรูปที่ 2.1-1 ประกอบด้วย
(1) อาคารสํานักงาน บ้านพัก และระบบสาธารณูปโภค
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สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2556
บทที่ 2
การติดตามประเมินผลการเดินระบบและบํารุงรักษาระบบกําจัดขยะมูลฝอย

(2) อาคารปฏิบัติการพร้อมระบบกําจัด ได้แก่ อาคารเครื่องชั่ง อาคารรับขยะ อาคารคัดแยก
ขยะมูลฝอย อาคารบําบัดอากาศ อาคารหมักปุ๋ย อาคารรีไซเคิล (ประกอบด้วยเครื่องอัดโลหะ เครื่องฉีกพลาสติก
และเครื่องอัดพลาสติกเป็นเม็ด) ถังหมักก๊าซชีวภาพแบบไร้อากาศ ระบบผลิตปุ๋ยชีวภาพแบบใช้อากาศ อาคารเตาเผา
มูลฝอยติดเชื้อ (ปริมาณ 5 ตัน/วัน) อาคารผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพที่ผลิตได้ (กําลังการผลิต 930 กิโลวัตต์/วัน)
อาคารซ่อมบํารุง อาคารโรงจอดรถขนส่งมูลฝอยและเครื่องจักร
(3) ระบบฝังกลบมูลฝอย 2 บ่อ
(4) บ่อบําบัดน้ําเสีย 4 บ่อ เป็นระบบบ่อหมักไร้อากาศ ตามด้วยบ่อกึ่งใช้อากาศ บ่อเติม
อากาศ และบ่อพักน้ํา
(5) บ่อสูบน้ําเสีย 2 บ่อ
(6) บ่อบาดาลและถังเก็บน้ําใต้ดิน
จากการติดตามพบว่าองค์ประกอบในศูนย์กําจัดขยะโดยรวมมีสภาพดี โครงสร้างโดยรวม
สามารถใช้งานได้ มีการซ่อมบํารุงเครื่องจักรอุปกรณ์ในระบบให้พร้อมใช้งาน และทดลองเดินระบบอาคารหมักปุ๋ย
แต่ยังไม่มีการรับขยะเข้าสู่ระบบ
2) สถานีขนถ่าย ประกอบด้วย อาคารชั่งน้ําหนัก อาคารสํานักงาน ระบบอัดขยะแบบไฮโดรริค
และระบบบําบัดน้ําเสีย
จากการติดตามพบว่าเทศบาลตําบลเขตรอุดมศักดิ์ได้ขออนุญาตใช้พื้นที่ในการบริหารจัดการ
ขยะของเทศบาลเองประมาณวันละ 30-35 ตัน โดยการให้เอกชนเข้ามาดําเนินการทั้งขยะเก่า และขยะใหม่ ซึ่งมี
ขยะเก่าในปริมาณมาก และพบว่ามีน้ําเสียเกิดขึ้นจากการดําเนินการในพื้นที่ มีสภาพดัง รูปที่ 2.1-2

รูปที่ 2.1-2 การดําเนินงานของสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยพลูตาหลวง จังหวัดชลบุรี
สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)
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รูปที่ 2.1-1 ผังแสดงระบบกําจัดขยะมูลฝอยแบบผสมผสานชนิดครบวงจร ของศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวมจังหวัดชลบุรี
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โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดปีงบประมาณ 2556
การติดตามประเมินผลการเดินระบบและบํารุงรักษาระบบกําจัดขยะมูลฝอย
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การติดตามประเมินผลการเดินระบบและบํารุงรักษาระบบกําจัดขยะมูลฝอย

2.1.3 ด้านเทคนิค
1) แผนการเดินระบบ
(1) องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้จัดทําโครงการศึกษาความเหมาะสมในการพัฒนา
เทคโนโลยีกําจัดขยะมูลฝอยของศูนย์กําจัดมูลฝอยรวมจังหวัดชลบุรี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย
ระยะยาวของจังหวัด ซึ่งมีแผนในการบริหารจัดการศูนย์ฯ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการดําเนินงาน
โครงการศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวมจังหวัดชลบุรีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตามคําสั่งจังหวัดชลบุรี
ที่ 2201/2556 ลงวันที่ 30 เมษายน 2556
(2) มีแนวทางในการกําจัดมูลฝอยภายใต้ปริมาณขยะ 1,200 ตัน/วัน โดยการใช้เทคโนโลยี
เดิมผสมผสานร่วมกับเทคโนโลยีไพโรไลสีสและก๊าซซิฟิเคชั่น เทคโนโลยีการเปลี่ยนขยะให้เป็นเชื้อเพลิงในการ
กําจัดขยะที่ 400 ตัน/วัน และใช้เทคโนโลยีการเปลี่ยนขยะให้เป็นเชื้อเพลิงในการกําจัดขยะที่ 800 ตัน/วัน โดย
เตาเผาขนาด 800 ตัน/วัน อยู่ระหว่างพิจารณาทางเลือก ซึ่งจะมีการทําประชาพิจารณ์ทําความเข้าใจและสร้าง
ความมั่นใจกับชาวบ้านในพื้นที่
(3) มี ก ารจั ด ทํ า แผนในการเดิ น ระบบในแต่ ล ะส่ ว น และมี แ ผนระยะสั้ น ในการจะเปิ ด
ดํ า เนิ น การเดิ น ระบบในช่ ว งแรกสํ า หรั บ รองรั บ ขยะที่ 100 ตั น /วั น ซึ่ ง จะดํ า เนิ น การภายในปี 2556 โดยจะ
ประชาสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง ได้แก่ อบต.บางพระ ทต.บางพระ ทม.แสนสุข
2) การบํารุงรักษาระบบ
(1) ระบบคัดแยก มีการซ่อมแซมสายพานลําเลียงขยะ และโครงสร้างอาคารคัดแยกที่ชํารุด
ให้สามารถใช้งานได้
(2) ระบบฝังกลบ ยังไม่มีการดําเนินการใดๆ เนื่องจากหยุดเดินระบบไม่มีการรับขยะเข้าสู่
ระบบ
(3) ระบบหมักปุ๋ย ไม่มีการใช้งาน เนื่องจากไม่มีขยะอินทรีย์ที่เหมาะสมและเพียงพอต่อ
การเดินระบบ
(4) บ่ อบํ า บั ด น้ํ า เสี ย ไม่ ได้ ดํ า เนิ น การใดๆ เนื่ องจากไม่ มีการนํ า ขยะเข้ า สู่ ร ะบบมาเป็ น
เวลานานแล้ว
3) คู่มือการเดินระบบ มีคู่มือการเดินระบบซึ่งอยู่ระหว่างศึกษาเพื่อพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการขยะของจังหวัดชลบุรี
4) ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในพื้นที่/การรองรับขยะ
จากการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาเทคโนโลยีกําจัดมูลฝอยของศูนย์กําจัดมูลฝอยรวม
จังหวัดชลบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประจําปีงบประมาณ 2556 พบว่าปริมาณขยะที่เกิดขึ้นทั้งจังหวัด
มีประมาณ 120 ตัน/วัน ซึ่งศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยจังหวัดชลบุรีเคยรับขยะเข้าสู่ระบบประมาณ วันละ 350-390 ตัน
ไม่สามารถดําเนินการกําจัดได้เต็มประสิทธิภาพของระบบที่ออกแบบไว้ให้สามารถรองรับขยะได้วันละ 400 ตัน จึง
หยุดเดินระบบเป็นการชั่วคราว และมีแผนในการรับขยะเข้าสู่ระบบใหม่เมื่อเริ่มต้นเดินระบบอีกครั้งที่ประมาณ
วันละ 100 ตัน
5) คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรอบสถานที่
สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)
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บทที่ 2
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดปีงบประมาณ 2556
การติดตามประเมินผลการเดินระบบและบํารุงรักษาระบบกําจัดขยะมูลฝอย

(1) บ่อสังเกตการณ์ ศู น ย์ กํ า จั ด ขยะมู ล ฝอยจั ง หวั ด ชลบุ รี มี ก ารก่ อ สร้ า งอย่ า งถู ก หลั ก
วิชาการ มีการก่อสร้างบ่อสังเกตการณ์เพื่อเฝ้าระวังการปนเปื้อนของน้ําชะขยะ
(2) การตรวจวัดคุณภาพน้ํา ไม่ มี ก ารตรวจวั ด คุ ณ ภาพน้ํ า ที่ บ่ อ บํ า บั ด น้ํ า เสี ย และบ่ อ
สังเกตการณ์
2.1.4 ด้านการบริหารจัดการ
1) บุคลากร
ระบบบริ ห ารจั ด การขยะมู ล ฝอยมี ห น่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบคื อ ฝ่ า ยสิ่ ง แวดล้ อ ม กองช่ า ง
สุขาภิบาล มีการจัดสรรบุคลากรในการรับผิดชอบ ซึ่งอยู่ระหว่างปรับปรุงโครงสร้าง และจ้างบริษัทในการดูแล
ระบบ ซึ่งมีพนักงาน ได้แก่ ผู้จัดการทําหน้าที่ควบคุม จํานวน 1 คน ช่างเทคนิค จํานวน 4 คน พนักงานคัดแยกขยะ
จํานวน 65 คน และเจ้าหน้าที่ฝังกลบ จํานวน 5 คน
2) งบประมาณในการบริหารจัดการ
(1) มีการจัดสรรงบประมาณในการบริหารจัดการศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวมจังหวัดชลบุรี
ในปีงบประมาณ 2555 เป็นเงิน 30,000,000 ล้านบาท
(2) มี ก ารจั ด สรรงบประมาณในการเดิ น ระบบกํ า จั ด ขยะของศู น ย์ ฯ เพื่ อ รองรั บ ขยะที่
100 ตัน/วัน ในปีงบประมาณ 2556 เป็นเงิน 4,000,000บาท
(3) ว่าจ้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือดําเนินโครงการวิจัยและ
พั ฒ นาเพื่ อออกแบบรายละเอี ย ดเทคโนโลยี กํา จั ด มู ล ฝอยศู น ย์ กํา จั ด มู ล ฝอยรวมจั งหวั ด ชลบุ รี และจั ด ทํ า ร่ า ง
ข้อกําหนดงานสําหรับเชิญชวนเอกชนเข้ามาประมูลงานกําจัดขยะโดยเทคโนโลยีที่ออกแบบรายละเอียดไว้ เป็นเงิน
งบประมาณ 3,330,800 บาท ในปี 2556
(4) มีการจัดสรรงบประมาณในการบริหารจัดการศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวมของจังหวัด
ชลบุรี ในปีงบประมาณ 2557 เป็นเงิน 5,000,000 บาท
3) การจัดเก็บค่าบริการ
มีนโยบายในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการกําจัดขยะ แต่เนื่องจากปัจจุบันหยุดรับขยะเข้าสู่
ระบบเป็นการชั่วคราว อยู่ระหว่างวางแผนในการบริหารจัดการจึงยังไม่ได้กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมที่ชัดเจน
2.1.5 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
1) ศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวมจังหวัดชลบุรีไม่สามารถเดินระบบได้ เนื่องจากขยะที่เข้าสู่ระบบ
ไม่สามารถสนับสนุนในส่วนที่มีการนําขยะไปใช้ประโยชน์ได้ ได้แก่ ระบบขยะรีไซเคิล ระบบหมักแก๊สชีวภาพ และ
ระบบผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งขยะส่วนใหญ่เป็นภาระที่ต้องนําไปกําจัดยังบ่อฝังกลบ และดําเนินการฝังกลบได้ไม่ทัน
จึงไม่เป็นไปตามหลักสุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีควรสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ
ที่จะนําขยะมาทิ้งยังศูนย์มีการคัดแยกขยะ และจัดหาขยะที่สามารถสนับสนุนเทคโนโลยีในระบบได้โดยเฉพาะ
ขยะอินทรีย์
2) การเดินระบบกําจัดขยะของศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวมจังหวัดชลบุรี ยังดําเนินการไม่ได้ผล
และไม่สามารถรับขยะจากท้องถิ่นอื่นๆ เข้าสู่ระบบได้ ควรมีการทบทวนการบริหารจัดการขยะในภาพรวมของทั้ง
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สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2556
บทที่ 2
การติดตามประเมินผลการเดินระบบและบํารุงรักษาระบบกําจัดขยะมูลฝอย

จังหวัดมาประกอบแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีฯ ที่จะดําเนินการต่อไป และประชาสัมพันธ์การรับขยะเข้าสู่ระบบ
ตลอดจนการเตรียมการในการจัดเก็บค่ากําจัดขยะมูลฝอย

รูปที่ 2.1-3 การติดตามศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวมจังหวัดชลบุรี
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บทที่ 2
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดปีงบประมาณ 2556
การติดตามประเมินผลการเดินระบบและบํารุงรักษาระบบกําจัดขยะมูลฝอย

2.2 โครงการระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองพนัสนิคม
2.2.1 ความเป็นมาของโครงการ
เทศบาลเมืองพนัสนิคมมีสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย แห่งแรกขนาดพื้นที่ 19-2-0 ไร่ อยู่ห่างจาก
เขตเทศบาลประมาณ 0.5 กิโลเมตร จัดซื้อเมื่อปี พ.ศ.2520 ตั้งอยู่ในตําบลบ้านช้าง อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
ได้ใช้เป็นสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอยมาเป็นเวลานานแล้ว และเต็มพื้นที่แล้วจึงปิดพื้นที่ เมื่อปี 2538 และได้จัดซื้อ
ที่ดินเมื่อปี 2540 ขนาดพื้นที่ 79-1-23 ไร่ ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 3 ตําบลหนองเหียง อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เพื่อ
ก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาล จากนั้นเทศบาลเมืองพนัสนิคมได้ดําเนินการดังนี้
1) ดํา เนิ น การศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอีย ดระบบกํ า จัด ขยะมู ลฝอยของ
เทศบาลเมืองพนัสนิคม โดยว่าจ้างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทําการศึกษา เมื่อปี 2540
2) เสนอโครงการก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองพนัสนิคมเข้าแผนปฏิบัติการ
เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจําปีงบประมาณ 2540 ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
เป็นเงิน 2,979,000 บาท และปี 2541 ดําเนินการก่อสร้างในส่วนการเดินท่อรวบรวมน้ําเสียจากระบบกําจัดขยะ
ไปยังระบบบําบัดน้ําเสีย ซึ่งยังไม่ได้ขุดบ่อขยะ เกิดปัญหาอุปสรรคไม่สามารถดําเนินการก่อสร้างต่อได้ เนื่องจาก
ประชาชนในพื้นที่จํานวนหนึ่งได้รวมตัวกันคัดค้าน ทําให้การก่อสร้างหยุดชะงัก
2.2.2 สถานภาพระบบ
พื้นที่ที่จะดําเนินการก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองพนัสนิคมได้ปิดพื้นที่ไปแล้ว
และให้เช่าเป็นพื้นที่การเกษตร เทศบาลฯ ได้เก็บขนขยะในเขตเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบลไร่หลักทอง
บางส่วน รวมประมาณ วันละ 11 ตัน (ประมาณการจากรถเก็บขนไม่มีเครื่องชั่ง) โดยมีถังรวบรวมขยะ มีรถยนต์ใน
การเก็ บขนนํา ขยะไปคัดแยกในพื้ นที่ คัดแยกของเทศบาลก่ อนนําขยะไปกํ าจั ด แต่เ ดิมนํ าขยะไปกํ าจัด ยังพื้น ที่
เอกชน ของบริษัท ชวสิงห์ เลขที่ 35 หมู่ 4 ตําบลหนองอิรุณ อําเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นระบบที่มีการ
กําจัดแบบเทกองในบ่อขยะอย่างไม่ถูกหลักสุขาภิบาล (Open Dump)
2.2.3 ด้านเทคนิค
1) แผนการเดินระบบ
(1) เทศบาลเมืองพนัสนิคมไม่มีระบบกําจัดขยะเป็นของตนเอง มีนโยบายในการนําขยะไป
กําจัดยังศูนย์กําจัดขยะรวมของกลุ่มพื้นที่ คือระบบกําจัดของเทศบาลเมืองบ้านบึงซึ่งปัจจุบันบ่อฝังกลบระยะที่ 1
เต็มอยู่ระหว่างดําเนินการบ่อระยะที่ 2
(2) มีนโยบายให้มีการลดปริมาณขยะก่อนนําไปกําจัด โดยดําเนินโครงการแยกขยะชุมชน
ในเขตเทศบาล ได้แก่ขุมทองจากกองขยะชุมชน กิจกรรมธนาคารขยะในโรงเรียน และการคัดแยกขยะจากการเก็บ
ขนโดยเทศบาล ซึ่งสามารถช่วยลดปริมาณขยะได้ประมาณวันละ 1 ตัน
2) การบํารุงรักษาระบบ
มีการปรับ ปรุ งพื้น ที่คัด แยกขยะโดยการติ ดตั้ งสายพานลํ าเลี ยงที่ร ะบบคัด แยก และเพิ่ ม
อัตรากําลังในการคัดแยกขยะที่จุดคัดแยก
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3) คู่มือการเดินระบบไม่มีเนื่องจากไม่มีระบบกําจัดเป็นของตนเอง
4) ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในพื้นที่/การรองรับ
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคมและองค์การบริหารส่วนตําบลไร่
หลักทองบางส่วน รวมประมาณ วันละ 11 ตัน ซึ่งเทศบาลฯ ไม่มีระบบกําจัดได้นําไปกําจัดยังระบบของเอกชน
5) คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรอบสถานที่ เทศบาลเมืองพนัสนิคมมีพื้นที่ในการรองรับขยะเพื่อคัด
แยกก่อนนําไปกําจัดยังระบบของเอกชน ซึ่งเป็นพื้นที่กําจัดขยะเดิมของเทศบาลฯ ยังไม่มีการดําเนินการระบบ
ป้องกันผลกระทบจากการเทกองขยะ
2.2.4 ด้านการบริหารจัดการ
1) บุคลากร
การบริหารจัดการมูลฝอยมีหน่วยงานรับผิดชอบคือ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดย
กําหนดบุคลากรในการเก็บขนขยะในพื้นที่ไว้ คือ พนักงานขับรถ จํานวน 3 คน พนักงานเก็บขนท้ายรถ จํานวน 7 คน
พนักงานกวาดถนน จํานวน 27 คน
2) งบประมาณในการบริหารจัดการ
มีการจัดสรรงบประมาณสําหรับบริหารจัดการขยะ เป็นค่าใช้จ่ายในการเก็บขน และกําจัด
ขยะมูลฝอยที่ส่งไปยังสถานที่กําจัดขยะของเอกชน
3) การจัดเก็บค่าบริการ
มีการออกเทศบัญญัติในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการเก็บขนขยะเมื่อปี 2539 โดยกําหนด
อัตราการจัดเก็บในหลายระดับ ซึ่งส่วนใหญ่จัดเก็บในอัตราเดือนละ 20 บาท/ครัวเรือน
2.2.5 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
1) จากปัญหาระบบกําจัดขยะของเอกชนที่ดําเนินการอย่างไม่ถูกหลักวิชาการๆ ได้ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมบริเวณใกล้เคียงจนเกิดปัญหาร้องเรียน เทศบาลเมืองพนัสนิคมควรหาแนวทางร่วมในการ
บริหารจัดการขยะของกลุ่มพื้นที่กับเทศบาลเมืองบ้านบึงซึ่งมีพื้นที่กําจัดขยะอยู่แล้ว
2) ควรมีการจัดทําระบบรองรับการปนเปื้อนของน้ําชะขยะบริเวณพื้นที่เทกองขยะในการคัด
แยกก่อนนําไปกําจัด

รูปที่ 2.2-1 การติดตามการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองพนัสนิคม
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รูปที่ 2.2-1 การติดตามการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองพนัสนิคม (ต่อ)

2.3 โครงการระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองบ้านบึง
2.3.1 ความเป็นมาของโครงการ
โครงการระบบกําจัดขยะมูลฝอยรวมของเทศบาลเมืองบ้านบึง ตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 ตําบลหนองชาก
อํ า เภอบ้ า นบึ ง จั งหวั ด ชลบุ รี ขนาดพื้ น ที่ 100-2-32 ไร่ เป็ น ระบบฝั งกลบอย่ า งถู กหลั กสุ ขาภิ บ าล (Sanitary
Landfill) โดยออกแบบระบบเป็น 2 ระยะ มีความเป็นมาของโครงการดังนี้
1) ได้รับงบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ในการศึกษาความ
เหมาะสมระบบกําจัดขยะมูลฝอย เป็นเงิน 3,000,000 บาท จัดซื้อที่ดิน 100-2-32 ไร่ พื้นที่หมู่ 2 ตําบลหนองชาก
อําเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี เป็นเงิน 30,700,000 บาท เมื่อปีงบประมาณ 2539 โดยว่าจ้างบริษัท สยาม-เทคกรุ๊ป
จํากัด ทําการศึกษาความเหมาะสม และศึกษาออกแบบรายละเอียดก่อสร้างระบบฯ เป็นเงิน 3,000,000 บาท เมื่อ
ปีงบประมาณ 2541 โดยว่าจ้างบริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จํากัด ทําการศึกษา
2) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้มาตรการเพิ่มค่าใช้จ่ายภาครัฐ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ในการก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอย ระยะที่ 1 เป็นเงิ น
90,700,000 บาท เมื่อปี 2542 และดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี 2543
3) ปี 2549 ได้มีการประชุมสัมมนาทิศทางการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดชลบุรี ในการ
แบ่งกลุ่มพื้นที่เพื่อรองรับการจัดตั้งศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวมของจังหวัดชลบุรี และจากการพิจารณาผลการศึกษา
ความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวมจังหวัดชลบุรี ให้มีสถานีขนถ่ายที่บ้านบึ ง
รองรับขยะในเขตอําเภอบ้านบึง พนัสนิคม และพานทอง เพื่อนํามากําจัดยังศูนย์กําจัดขยะรวมของจังหวัดชลบุรี
4) ปี 2550 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ในการศึกษา
ความเหมาะสมและออกแบบรายละเอี ย ดใหม่ สํ า หรั บ ก่ อ สร้ า งระยะที่ 2 โดยสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และได้ดําเนินการสํารวจความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการ
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ก่อสร้ างระบบกํ าจัด ขยะแบบครบวงจร เทศบาลเมืองบ้านบึ ง เมื่อปี 2551 โดยคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
5) เสนอขอรับการสนับ สนุน งบประมาณในการดําเนิน การก่อสร้า งระบบกํ าจั ดขยะมูล ฝอย
ระยะที่ 2 เป็นระบบแบบครบวงจร ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
ประจําปีงบประมาณ 2553 และ2554 เป็นเงินงบประมาณ 380 กว่าล้านบาท ซึ่งสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม ขอให้ เทศบาลฯ พิจ ารณาปรั บรายละเอีย ดโครงการฯ ใหม่ เนื่ องจากใช้
เทคโนโลยีที่เป็นเครื่องจักรมากเกินไปและได้พิจารณาสนับสนุนในเบื้องต้น เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในส่วนที่
เป็นระบบฝังกลบ เป็นเงิน 48,324,787 บาท ซึ่งได้รับการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณเมื่อปี 2556
6) ระบบกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองบ้านบึง เปิดดําเนินการตั้งแต่ปี 2544 โดยเทศบาลฯ
ได้ดําเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเอง ซึ่งในปี 2552 รับกําจัดขยะมูลฝอยให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยทํ าบัน ทึกข้ อตกลงความเข้าใจ (MOU) เรื่องความร่วมมือในการกํา จัดขยะมู ลฝอยกับองค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่น จํานวน 11 แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมืองชลบุรี เทศบาลเมืองพนัสนิคม เทศบาลเมืองบ้านสวน เทศบาลตําบล
หนองตําลึง เทศบาลตําบลท่าบุญมี เทศบาลตําบลอ่างศิลา เทศบาลตําบลบางทราย องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านบึง
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองซ้ําซาก องค์การบริหารส่วนตําบลมาบไผ่ องค์การบริหารส่วนตําบลหนองเหียง
จนบ่อฝังกลบระยะที่ 1 เต็มพื้นที่ เทศบาลจึงได้ว่าจ้างบริษัทจันทร์สวยเข้ามาดําเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
โดยทํ า สั ญ ญาในการดํ า เนิ น การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพระบบกํ า จั ด ขยะปี ต่ อ ปี มี ก ารทํ า สั ญ ญาในปี แ รกเมื่ อ วั น ที่
18 ธันวาคม 2552 และทําสัญญาครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2553 มีข้อกําหนดให้ดําเนินการกําจัดขยะเก่า
ประมาณวันละ 150-200 ตัน และกําจัดขยะใหม่ที่จะเข้ามาในระบบ ประมาณวันละ 150-200 ตัน สามารถ
ดําเนินการในระยะหนึ่ง จากนั้นมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่นําขยะมาทิ้งร่วมเพียง 3 แห่ง เมื่อสิ้นสุดสัญญาเมื่อ
วันที่ 30 กันยายน 2554 จึงไม่มีการต่อสัญญา ซึ่งเทศบาลฯ ได้แจ้งให้บริษัทเร่งดําเนินการเพื่อส่งคืนทรัพย์สินที่ใช้
ในพื้นที่ศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองบ้านบึงตามสัญญาเช่าพื้นที่ดําเนินการ
2.3.2 สถานภาพระบบ
1) ระบบกําจัดขยะมูลฝอย
สภาพพื้นที่โดยรอบระบบกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองบ้านบึงมีการปลูกไร่อ้อยและนา
ข้าวเป็นบริเวณกว้าง มีลํารางสาธารณะบริเวณโครงการ และมีห้วยวังเวนดําอยู่ทางทิศตะวันตกห่างจากโครงการ
ประมาณ 200-300 เมตร แบ่งออกเป็น 2 ระยะ
(1) ระบบกํ า จั ด ขยะระยะที่ 1 เป็ น ระบบกํ า จั ด แบบฝั ง กลบอย่ า งถู ก หลั ก สุ ข าภิ บ าล
(Sanitary Landfill) มีการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ดังรูปที่ 2.3-1 ประกอบด้วย โครงสร้างอาคาร ได้แก่ อาคาร
สํานักงานและเครื่องชั่ง บ้านพักพนักงาน อาคารโรงซ่อมบํารุง โรงจอดรถเครื่องจักรกล โรงจอดรถเก็บขนขยะ
ลานล้างรถ ลานจอดรถ บ่อบาดาล ถังเก็บน้ําใต้ดิน ถังน้ําสูง ระบบหมักสิ่งปฏิกูล และบ่อบําบัดน้ําเสีย จํานวน 6 บ่อ
บ่อฝังกลบขยะระยะที่ 1 ขนาด 21 ไร่ จํานวน 1 บ่อ
จากการติดตามระบบพบว่าไม่มีการนําขยะมาทิ้งที่ระบบ บ่อฝังกลบเต็มพื้นที่มีขยะ
ปลิวออกสู่ภายนอก ระบบรวบรวมน้ําชะขยะมีสภาพชํารุด ไม่มีการรวบรวมน้ําชะขยะเข้าสู่ระบบบําบัดน้ําเสีย ซึ่ง
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การบริหารจัดการไม่มีการต่อสัญญาว่าจ้างให้บริษัทเข้ามาดําเนินการ และเป็นช่วงระหว่างการเรียกคืนทรัพย์สินที่
เป็นครุภัณฑ์ และอยู่ระหว่างดําเนินการบ่อฝังกลบระยะที่ 2 ปัจจุบันไม่มีการรับขยะจากท้องถิ่นใด และเทศบาลฯ
ได้นําขยะไปกําจัดยังระบบของเอกชน

รูปที่ 2.3-1 ผังแสดงการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองบ้านบึง
2.3.3 ด้านเทคนิค
1) แผนการเดินระบบ
(1) มีแผนในการบริหารจัดการขยะในลักษณะรวมศูนย์ โดยขอความร่วมมือเทศบาลตําบล
หนองชากเข้า ร่ ว มโครงการจั ด ทํา ระบบกํ า จัด ขยะที่ได้ รั บงบประมาณในการก่ อสร้ างระยะที่ 2 ตามหนั งสื อที่
ชบ 52403/2108 ลงวันที่ 13 กันยายน 2555 และจะดําเนินการประชาสัมพันธ์ระบบกําจัดขยะใหม่ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมทิ้งขยะเมื่อดําเนินการแล้วเสร็จ
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โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2556
บทที่ 2
การติดตามประเมินผลการเดินระบบและบํารุงรักษาระบบกําจัดขยะมูลฝอย

(2) จั ด ทํ า แผนในการดํ า เนิ น การก่ อ สร้ า งบ่ อ ฝั งกลบระยะที่ 2 จากที่ ไ ด้ รั บ การจั ด สรร
งบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจําปีงบประมาณ 2556
เป็นเงิน 48,325,000 บาท
(3) มีนโยบายให้มีการลดปริมาณขยะก่อนนําไปกําจัด โดยดําเนินโครงการลดคัดแยก และ
ใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล และโครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมลดโลกร้อน
2) การบํารุงรักษาระบบ อยู่ระหว่างการเรียกคืนค้ําประกันสัญญาการว่าจ้างให้บริษัทเข้ามา
ดําเนินการ จึงยังไม่มีการซ่อมบํารุงใดๆ
3) คู่มือการเดินระบบ สําหรับระบบกําจัดระยะที่ 1 ไม่มีคู่มือการเดินระบบ จะมีคู่มือการเดิน
ระบบสําหรับการดําเนินกาสรบ่อฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลระยะที่ 2 ซึ่งอยู่ระหว่างการดําเนินการว่าจ้าง
บริษัทเข้ามาดําเนินการก่อสร้าง
4) ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในพื้นที่/การรองรับ
เทศบาลเมืองบ้านบึงได้ดําเนิ นการเก็บขนขยะในเขตเทศบาลเอง โดยสามารถเก็บขนได้
ครอบคลุมพื้นที่ 93 % มีครัวเรือนที่ได้รับการบริการเก็บขน จํานวน 8,300 หลังคาเรือน จัดเก็บขยะมูลฝอยได้
ประมาณ 20 ตัน/วัน
5) คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรอบสถานที่
(1) บ่อสังเกตการณ์ จากการตรวจวัดคุณภาพน้ําบ่อสังเกตการณ์ที่ผ่านมาโดยกรมควบคุม
มลพิษมีการปนเปื้อนจากน้ําชะขยะ ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีการดําเนินการใดๆ
(2) การตรวจวั ด คุ ณภาพน้ํ า ไม่ มีการตรวจวัด คุ ณภาพน้ํา จากบ่ อบํา บั ด น้ํ า เสีย และบ่ อ
สังเกตการณ์
2.3.4 ด้านการบริหารจัดการ
1) บุคลากร
การบริ ห ารจั ด การมู ล ฝอยเทศบาลเมื อ งบ้ า นบึ ง ได้ ม อบหมายให้ ก องสาธารณสุ ข และ
สิ่งแวดล้อมดูแลเรื่องการเก็บขน และกองช่างดูแลเรื่องการกําจัดขยะ โดยกําหนดบุคลากรในการดําเนินงานไว้
จํานวน 50 คน ประกอบด้วย ข้าราชการ จํานวน 8 คน ลูกจ้างประจําจํานวน 10 คน ลูกจ้างชั่วคราว จํานวน 32 คน
และมีพนักงานในการเก็บขนขยะ ประกอบด้วย พนักงานขับรถ 7 คน พนักงานเก็บขนท้ายรถ 23 คน พนักงาน
กวาดถนน 30 คน
2) งบประมาณในการบริหารจัดการ
(1) จัดสรรงบประมาณในการสมทบค่าก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบ ซึ่งจะ
ดําเนินการในปีงบประมาณ 2556 เป็นเงิน 4,850,000 บาท
(2) จัดสรรงบประมาณในการจ้างเหมาฝังกลบขยะมูลฝอย ในปี 2556 เป็นเงิน 5,400,000 บาท
3) การจัดเก็บค่าบริการ
มีนโยบายในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนจากบ้านเรือน โดยเทศบัญญัติเทศบาลเมือง
บ้านบึง ลงวันทื่ 21 ตุลาคม 2551 ซึ่งมีการจัดเก็บในอัตรา 20 บาท/เดือน/ครัวเรือน
สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)
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บทที่ 2
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดปีงบประมาณ 2556
การติดตามประเมินผลการเดินระบบและบํารุงรักษาระบบกําจัดขยะมูลฝอย

2.3.5 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
1) ปัจจุบันบ่อฝังกลบระยะที่ 1 เต็มพื้นที่ และอยู่ระหว่างดําเนินการบ่อฝังกลบระยะที่ 2 ต้อง
นําขยะไปกําจัดยังระบบของเอกชนที่ดําเนินการไม่ถูกหลักสุขาภิบาลและเกิดปัญหาการร้องเรียน เทศบาลเมืองบ้านบึง
ควรดําเนินการปรับปรุงบ่อฝังกลบระยะที่ 1 เพื่อเป็นที่กําจัดชั่วคราวในระหว่างรอบ่อฝังกลบระยะที่ 2
2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มพื้นที่ที่เคยนําขยะมากําจัดประสบปัญหาไม่มีที่กําจัดขยะ
เทศบาลเมืองบ้านบึงควรบริหารจัดการระบบกําจัดขยะเพื่อเป็นศูนย์ในการรองรับขยะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในกลุ่มพื้นที่ และสนับสนุนการดําเนินโครงการลดคัดแยกขยะในกลุ่มพื้นที่เพื่อลดปริมาณขยะก่อนนําไปกําจัด

รูปที่ 2.3-2 การติดตามระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองบ้านบึง

2.4 โครงการระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตําบลเกาะสีชัง
2.4.1 ความเป็นมาของโครงการ
สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลเกาะสีชัง ตั้งอยู่ที่ตําบลท่าเทววงษ์ ซึ่งอยู่ทางตอนใต้
ของเกาะสีชัง มีขนาดพื้นที่ประมาณ 2 ไร่ อยู่ห่างไกลจากชุมชน สภาพโดยรอบเป็นป่าและทุ่งหญ้า โดยชุมชนที่อยู่
ใกล้สถานที่กําจัดมากที่สุดคือ ชุมชนหมู่ 3 บ้านท่าวัง อยู่ห่างจากสถานที่กําจัดประมาณ 5 กิโลเมตร มีความเป็นมา
ดังนี้
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โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2556
บทที่ 2
การติดตามประเมินผลการเดินระบบและบํารุงรักษาระบบกําจัดขยะมูลฝอย

1) ก่อนปี 2539 เทศบาลตําบลเกาะสีชังกําจัดขยะโดยใช้ระบบเตาเผา 1 เตา และเมื่อปี 2539
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากงบผู้ว่า CEO ในการก่อสร้างเตาเผาขยะเพิ่มอีก 1 เตา สามารถกําจัดขยะได้
ประมาณวัน ละ 3-5 ตัน ซึ่งระบบเตาเผาทั้ ง 2 เตา เสื่ อมสภาพและชํา รุด มีการซ่ อมแซมและสลับ การใช้ งาน
ปัจจุบัน เตาแรกชํารุดไม่สามารถซ่อมแซมได้ ส่วนเตาที่ 2 ชํารุด สามารถซ่อมแซมได้ แต่ไม่ได้ใช้งาน ตั้งแต่ปี 2550
แล้ว เนื่องจากสิ้นเปลืองน้ํามัน และได้มีการกําจัดขยะโดยวิธีการเทกองกับพื้นแล้วเผา
2) เทศบาลตําบลเกาะสีชังได้ว่าจ้างศูนย์วิจัยการเผากากของเสีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมการกําจัดขยะที่เหมาะสม
กับพื้นที่ของเทศบาลตําบลเกาะสีชัง เมื่อปี 2551 มีการศึกษาพื้นที่ที่เหมาะสมไว้เป็นบริเวณสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
เดิมซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะสีชัง เพื่อจะก่อสร้างระบบที่ด้านหลังเตาเผาเดิมที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว ซึ่งมีระบบไฟฟ้า
พร้อมใช้งานอยู่แล้ว และมีพื้นที่ว่างประมาณ 2 ไร่ โดยออกแบบระบบไว้เป็นระบบเตาเผากําจัดขยะมูลฝอยและ
ระบบผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะมูลฝอย
3) ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ระดับจังหวัด ประจําปีงบประมาณ 2553 เพื่อก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอยโดยใช้เตาเผา ในที่ดินของตระกูล
หงส์ลดารมภ์ ซึ่งอุทิศที่ดินให้ 2 ไร่ แต่ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ เนื่องจากขาดเอกสารตามหลักเกณฑ์การ
พิจารณาของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คือ เอกสารกรรมสิทธิ์ที่ดิน
4) กําจัดขยะโดยการเทกองแล้วเผา ในสภาพพื้นที่เกิดกลิ่นเหม็น และควันจากการเผาขยะมูลฝอย
เมื่อฝนตกไม่สามารถเผาขยะได้ และเกิดปัญหาน้ําเสียจากกองขยะ สําหรับเตาเผาที่ใช้งานได้มีสภาพชํารุดไมได้มี
การใช้งาน
2.4.2 สถานภาพระบบ
ระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตําบลเกาะสีชัง การจัดการขยะมีทั้งเตาเผา และการเทกองแล้ว
เผากลางแจ้ง ประกอบด้วย เตาเผาขยะมูลฝอย 1 เตา อาคารคัดแยกขยะ 1 หลัง พื้นที่เทกองแล้วเผากลางแจ้ง
รถตักหน้าขุดหลัง เจซีบี สีเหลือง จํานวน 1 คัน
จากการติดตามระบบกําจัดขยะพบว่าระบบเตาเผามีการรื้อถอนออก 1 เตา ซึ่งเตาที่ยังอยู่มีสภาพ
ชํารุดไม่สามารถใช้งานได้ อาคารคัดแยกขยะใช้เป็นที่อยู่อาศัยของเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบกําจัดขยะ และบางส่วนมี
การปรับปรุงเพื่อดําเนินการคัดแยกขยะไปใช้ประโยชน์ก่อนนําไปเผากลางแจ้ง ซึ่งสภาพพื้นที่ไม่เหมาะสมในการ
กําจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบ เนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นภูเขา
2.4.3 ด้านเทคนิค
1) แผนการเดินระบบ
(1) มี แนวทางการแก้ ไขปั ญ หาการจั ด การขยะเฉพาะหน้ า โดยการขอรั บ การสนั บ สนุ น
งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเพื่อดําเนินการซ่อมเตาเผาขยะ และก่อสร้างลานตากขยะ/คัดแยกขยะ
(2) มีแผนในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบโดยการบริหารจัดการขยะตามแนวพระราชดําริ
โดยสร้างการมีส่วนร่วมจากชุมชนในการลดและคัดแยกขยะรีไซเคิลก่อนขนส่งขึ้นฝั่งเพื่อส่งให้วงษ์พาณิชย์สาขา
หนองปรือ มีโรงเรือนรวบรวมขยะรีไซเคิล เพื่อบดและอัดสําหรับลดปริมาตรขยะสําหรับส่งขึ้นฝั่ง
สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)
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(3) ดํา เนิ นโครงการทบทวนเพื่ อศึ กษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอี ยดระบบ
รวบรวมการกําจัดขยะที่เหมาะสมกับพื้นที่ของเทศบาลตําบลเกาะสีชัง
(4) เสนอของบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับ
จังหวัด เพื่อดําเนินการก่อสร้างเตาเผาขยะใหม่ขนาด 10 ตัน/วัน ในพื้นที่กําจัดขยะเดิม
2) การบํารุงรักษาระบบ
ระบบกํ าจั ดขยะมู ลฝอยของเทศบาลตํ าบลเกาะสีชั งยั งไม่ มีการปรับ ปรุ งระบบ ซึ่ งระบบ
เตาเผามีสภาพชํารุดเป็นเวลานานแล้วยังไม่ได้ดําเนินการซ่อมเนื่องจากไม่มีงบประมาณในการซ่อมอยู่ระหว่างเสนอ
ของบประมาณในการซ่อมแซมจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
3) คู่มือการเดินระบบ
ไม่มีการจัดทําคู่มือการเดินระบบ หากมีการก่อสร้างเตาเผาขยะจะดําเนินการตามแผนการ
จัดการขยะที่ได้มีการศึกษาไว้
4) ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในพื้นที่/การรองรับ
ปริ ม าณขยะที่ เ กิ ด ขึ้ น ในพื้ น ที่ ป ระมาณวั น ละ 10 ตั น มี ก ารคั ด แยกขยะก่ อ นนํ า ไปเผา
กลางแจ้ง ซึ่งพื้นที่สามารถรองรับขยะได้ แต่เป็นระบบที่ไม่ถูกหลักสุขาภิบาล
5) คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรอบสถานที่
ไม่มีระบบเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรอบสถานที่เนื่องจากเป็นระบบเทกองแล้วเผา ซึ่ง
ไม่มีการรวบรวมน้ําเสียจากขยะ และไม่ได้ตรวจวัดคุณภาพน้ําจากจุดใด
2.4.4 ด้านการบริหารจัดการ
1) บุคลากร
การบริ ห ารจั ด การมู ล ฝอยเทศบาลตํ า บลเกาะสี ชั ง มี ห น่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบ คื อ กอง
สาธารณสุข ได้กําหนดบุคลากรในการเก็บขนและกําจัดไว้ดังนี้
(1) การเก็บขน ได้แก่ พนักงานขับรถ จํานวน 2 คน พนักงานเก็บขนท้ายรถ จํานวน 4 คน
(2) การกําจัด ได้แก่ พนักงานดําเนินการในสถานที่ทิ้งขยะเพื่อดูแลที่ทิ้งขยะ และความ
สะอาดเรียบร้อย จํานวน 1 คน วุฒิการศึกษา ปวส.
(3) จ้างเหมามาดําเนินการดูแลเก็บขนขยะให้ครอบคลุมพื้นที่ จํานวน 6 คน
2) งบประมาณในการบริหารจัดการ
(1) ตั้งงบประมาณในการบริหารจัดการขยะไว้ในเทศบัญญัติแต่ละปีเพื่อสนับสนุนการมี
ส่วนร่วมจากชุมชนในการคัดแยกขยะ
(2) จัดสรรงบประมาณของเทศบาลเองในการจัดหาวัส ดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์รีไซเคิล เพื่ อ
ดําเนินการคัดแยกขยะรีไซเคิลก่อนนําไปกําจัดยังพื้นที่กําจัด
3) การจัดเก็บค่าบริการ
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2.4.5 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
1) พื้ น ที่ กํ า จั ด ขยะเป็ น ที่ ดิ น ที่ ยั งไม่ มีเ อกสารสิ ทธิ ทําให้ เ ป็ น ปั ญ หาอุ ป สรรคในการเสนอขอ
งบประมาณในการจัดการขยะ เทศบาลควรพิจารณาพื้นที่ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลในการขอรับการสนับสนุน
งบประมาณดําเนินการกําจัดขยะ
2) ระบบกําจัดขยะซึ่งเป็นเตาเผามีอายุการใช้งานนานแล้วต้องซ่อมบํารุง และยังไม่มีระบบขจัด
มลพิ ษ ทางอากาศ ประกอบกั บ ต้ องใช้ พ ลั งงานมากทํ า ให้ เ กิ ด การสิ้ น เปลื อ งน้ํ า มั น เชื้ อเพลิ ง ควรมี การศึ ก ษา
เทคโนโลยีใหม่ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และปริมาณขยะ
3) สภาพพื้นที่เป็นเกาะไม่สะดวกในการเก็บขนขยะที่มีการคัดแยกแล้วขึ้นฝั่ง ควรมีการบริหาร
จัดการด้วยเทคโนโลยีแบบครบวงจรในพื้นที่

รูปที่ 2.4-1 การติดตามระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตําบลเกาะสีชัง

2.5 โครงการศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวมจังหวัดระยอง
2.5.1 ความเป็นมาของโครงการ
โครงการก่อสร้างศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรจังหวัดระยอง ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 3 ตําบล
น้ําคอก อําเภอเมือง จังหวัดระยอง ขนาดพื้นที่ 429-3-10 ไร่ ในที่ดินกรรมสิทธิ์ของของเทศบาลนครระยอง และ
เทศบาลเมืองมาบตาพุด ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2540-2541 ซึ่งเป็นพื้นที่ติดกัน โดยชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่
สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)
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โครงการฯ ได้แก่ ชุมชนบ้านปากป่า บ้านหนองสะพาน บ้านแหลมยาง บ้านตรอกตราชั่ง บ้านน้ําคอก บ้านกระเฉด
ชุมชนบ้าน หนองปรือ บ้านมาบเตย บ้านเขาโบสถ์ มีความเป็นมาดังนี้
1) เทศบาลเมืองมาบตาพุ ด ได้ ว่ าจ้ างบริ ษัทมาร์ ช ยู ทิลิ ตี้ จํา กั ด ศึกษาความเหมาะสมและ
ออกแบบรายละเอียดระบบจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดระยอง ปี 2544 และองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองได้
ว่าจ้า งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดําเนิ นการออกแบบรายละเอีย ดศูน ย์กําจั ดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร
ปี 2547 เนื่องจากจังหวัดระยองได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดําเนินงานตามโครงการก่อสร้างศูนย์กําจัดขยะมูลฝอย
รวมจังหวัดระยอง ตามคําสั่งจังหวัดระยองที่ 613/2545 ลงวันที่ 23 เมษายน 2545 โดยให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดระยอง ได้ทําบันทึกข้อตกลงร่วมกันเพื่อดําเนินโครงการฯ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2547 มีองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยองเป็นศูนย์กลางในการจัดตั้งศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรของจังหวัด และมี
เทศบาลนครระยองกับเทศบาลเมืองมาบตาพุดเป็นแกนนําร่วม และแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อบริหารงานตาม
โครงการก่ อ สร้ า งศู น ย์ กํ า จั ด ขยะมู ล ฝอยรวม จั ง หวั ด ระยอง ตามคํ า สั่ ง จั ง หวั ด ระยองที่ 686/2549 ลงวั น ที่
4 พฤษภาคม 2549 และเพิ่มเติม คําสั่งจังหวัดระยองที่ 104/2550
2) องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการ
เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด ปี 2551 เพื่อดําเนินการก่อสร้างศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวมจังหวัด
ระยอง ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างระบบในระยะที่ 1 วงเงินประมาณ 115,801,792 บาท
เป็นงบประมาณผูกพัน 3 ปี (ปี 2551-2553) โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองได้สมทบงบประมาณในการ
ก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอย เป็นเงิน 11,570,000 บาท และดําเนินการก่อสร้างโดยว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจํากัด
ระยองวิศวโยธา ตามสัญญาเลขที่ กพ.257/2551 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2551 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2554
3) องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เสนอโครงการก่อสร้างศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวมแบบ
ครบวงจร ระยะที่ 2 เข้าแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดมาโดยตลอด ตั้งแต่
งบประมาณประจําปี พ.ศ.2553 แต่ยังไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ และได้ว่าจ้างศูนย์วิศวกรรมพลังงานและ
สิ่งแวดล้อมบางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดําเนินการศึกษาทบทวนผลการศึกษาวิจัย
ความเหมาะสมโครงการก่ อสร้ างศู นย์ กํา จั ดขยะมู ลฝอยรวมแบบครบวงจรจังหวัด ระยอง และจั ดประชุ มเพื่ อ
นํ า เสนอผลการศึ ก ษาฯ ซึ่ ง เป็ น แผนงานและแนวทางการวิ เ คราะห์ ที่ ค าดว่ า ควรดํ า เนิ น การต่ อ ไป เมื่ อ วั น ที่
1 เมษายน 2553
4) ได้รับงบประมาณจากงบไทยเข้มแข็ง เป็นเงิน 185 ล้านบาท ในการก่อสร้างระบบคัดแยก
ขยะ และบ่อฝังกลบ ขนาด 12 ไร่ เพื่อรองรับขยะเฉพาะของเทศบาลเมืองมาบตาพุดเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษใน
พื้นที่มาบตาพุด ภายใต้แผนลดและขจัดมลพิษจังหวัดระยอง
2.5.2 สถานภาพระบบ
จากผลการศึกษาศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรจังหวัดระยอง ประกอบด้วย ระบบ
จัด การขยะมู ลฝอยภายในศูน ย์กํา จัด ขยะมู ล ฝอยรวมแบบครบวงจร คื อ ระบบฝั งกลบอย่างถู กหลั กสุ ขาภิบาล
จํานวน 22 บ่อ ระบบคัดแยกขยะมูลฝอย ระบบหมักทําปุ๋ย ระบบเตาเผา ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้
แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดให้ดําเนินการก่อสร้างศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวม
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จังหวัด ระยองเป็ นระบบแบบครบวงจรในส่ ว นระยะที่ 1 ซึ่ งประกอบด้ ว ยงานเตรี ยมสถานที่, ก่อสร้า งอาคาร
สํานักงาน, อาคารเครื่องชั่งอาคารซ่อมบํารุง, อาคารโรงจอดรถ, ระบบไฟฟ้า, งานรั้ว, งานระบบสุขาภิบาล, งาน
ระบบบําบัดน้ําเสีย, งานบ่อฝังกลบมูลฝอย, รถตักตีนตะขาบ และรถดันตีนตะขาบ
จากการติดตามพบว่าองค์ประกอบในศูนย์กําจัดขยะโดยรวมมีสภาพดี โครงสร้างโดยรวมสามารถ
ใช้งานได้ การดําเนินการในระยะที่ 1 สามารถดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอยได้ด้วยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill) เพียงวิธีเดียว โดยบ่อฝังกลบมีขนาด 6 ไร่ 3 งาน ปริมาตรความจุของบ่อ 52,280 ตัน
มีศักยภาพในการรองรับขยะมูลฝอยได้ ประมาณวันละ 100 ตัน ตามที่ออกแบบไว้ ได้เปิดรับกําจัดขยะมูลฝอย
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 โดยรับกําจัดขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยรอบพื้นที่ศูนย์กําจัดขยะฯ ใน
ระยะแรกได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เทศบาลตําบลน้ําคอก เทศบาลตําบลทับมา ปิดบ่อฝังกลบแล้ ว
รองรับขยะได้ประมาณ 5,700 ตัน และมีการดําเนินโครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร
จังหวั ด ระยอง งบประมาณ 185 ล้ านบาท ตามแผนงานแก้ ไขปั ญหาเร่ งด่ ว นของมาบตาพุ ด สืบ เนื่ องจากมติ
คณะรัฐ มนตรี เมื่อวั น ที่ 1 ธัน วาคม 2552 และมติ คณะรั ฐ มนตรี เมื่ อวั นที่ 4 เมษายน 2554 อนุ มัติใ ห้ ดํา เนิ น
โครงการเร่ งด่ว นเพื่ อแก้ไขปัญหาขยะของมาบตาพุด ภายใต้ แผนปฏิ บัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ประกอบด้ว ย
อาคารคัดแยกมูลฝอย 1 หลังพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,400 ตร.ม. งานจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์คัดแยกขยะ 1 งาน
ก่อสร้างพื้นที่ฝังกลบมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล จํานวน 1 บ่อ ขนาดพื้นที่ 12 ไร่ และระบบทําปุ๋ยหมักชีวภาพ
(EM) ซึ่งดําเนินการก่อสร้างระบบคัดแยกเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2554 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2556
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการทดสอบระบบคัดแยกขยะ สําหรับการดําเนินการก่อสร้างบ่อฝังกลบขนาด 12 ไร่ ปัจจุบันได้
เปิดใช้พื้นที่ฝังกลบเพื่อรองรับปริมาณขยะที่ผ่านการคัดแยกจากอาคารคัดแยกขยะ เพื่อทําการคัดแยกของที่มี
มูลค่า และส่วนที่เหลือจะถูกนํามาฝังกลบ ซึ่งจะสามารถรองรับขยะได้ประมาณ 1 ปี
2.5.3 ด้านเทคนิค
1) แผนการเดินระบบ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองได้จัดทําแผนการเดินระบบกําจัดขยะมูลฝอย โดยการ
บริหารจัดการโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเองในรูปแบบของบริษัทบริหารจัดการขยะจังหวัด
ระยอง
2) การบํารุงรักษาระบบ
(1) ระบบคัดแยก อยู่ระหว่างการทดสอบระบบคัดแยกขยะ โดยเริ่มทดสอบระบบต้นเดือน
เมษายน พ.ศ. 2556 ดําเนินการรับขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เริ่มต้นที่ประมาณ 50 ตันต่อวัน เพื่อ
ปรับระบบให้เติมประสิทธิภาพสามารถกําจัดรับขยะมูลฝอยได้ 200 ตันต่อวัน
(2) ระบบฝังกลบ การฝังกลบขยะมูลฝอยในพื้นที่กําจัดขยะมูลฝอยของ อบจ.ระยอง จะทํา
การฝังกลบด้วยวิธี Area Method โดยทําการขุดบ่อดินลึกประมาณ 12 เมตรจากผิวดิน
(3) ระบบหมักปุ๋ย การบํารุงรักษาขึ้นอยู่กับระบบการหมักปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งมีอยู่ 2 ชนิด คือ
การหมักแบบใช้อากาศ (Aerobic Composting) และการหมักแบบไม่ใช้อากาศ (Anaerobic Decomposition)

สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

2-19

บทที่ 2
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดปีงบประมาณ 2556
การติดตามประเมินผลการเดินระบบและบํารุงรักษาระบบกําจัดขยะมูลฝอย

(4) บ่อบําบัดน้ําเสีย ดําเนินการปรับปรุงบ่อบําบัดน้ําเสีย บ่อที่ 2 โดยทําการปูแผ่น HDPE
เป็นการป้องกันน้ําเสียจากการดําเนินงานของศูนย์ฯ ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรอบและติดตั้ง
เครื่องเติมอากาศในการเพิ่มประสิทธิภาพการบําบัดน้ําเสียภายในศูนย์ต่อไป
3) คู่มือการเดิ นระบบ มี การจัด ทํา คู่มือการดํ าเนิ นการและบํา รุงรั กษาระบบ ที่ ได้ออกแบบ
รายละเอี ยด รวมทั้งจัด ทํา คู่มือและจัด อบรมบุคลากรที่รับ ผิด ชอบ ดํา เนิ นการจัด การระบบกํ าจั ดขยะมูล ฝอย
ที่ครอบคลุมการดําเนินงาน เพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
4) ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในพื้นที่/การรองรับขยะ
จากการเปิดรับกําจัดขยะมูลฝอย ตั้งแต่ปี 2554 พบว่ามีปริมาณขยะมูลฝอยสะสม 553.65 ตัน
และในปี 2555 มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาร่วมใช้บริการประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนตําบลตาขัน
องค์การบริหารส่วนตําบลเชิงเนิน องค์การบริหารส่วนตําบลนาตาขวัญ เทศบาลตําบลเนินพระ เทศบาลตําบลมาบข่า
พัฒนา เทศบาลเมืองมาบตาพุด องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแลง องค์การบริหารส่วนตําบลบางบุตร องค์การ
บริหารส่วนตําบลตะพง เทศบาลตําบลบ้านค่ายพัฒนา เทศบาลตําบลบ้านค่าย เทศบาลเมืองบ้านฉาง รวมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งสิน 15 แห่ง ปริมาณขยะรวม วันละ 200 ตัน ทําให้ในปี 2555 มีปริมาณขยะมูลฝอยสะสม
45,506.66 ตัน และปี พ.ศ. 2556 ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ มีปริมาณขยะมูลฝอยสะสมรวม ทั้งสิ้น
54,368 ตัน ซึ่งเกินศักยภาพการรองรับขยะของพื้นที่ฝังกลบขนาด 6 ไร่ 3 งาน (รายละเอียดปริมาณขยะมูลฝอยที่
เข้าศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัดระยอง ในปี พ.ศ. 2554-2556 ดังตารางที่ 2.5-1 และปริมาณ
ขยะมูลฝอยรายเดือน ในปี 2554-2556 ดังตารางที่ 2.5-2) ทําให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองต้องดําเนิน
โครงการปิดหลุมฝังกลบขยะมูลฝอยให้เป็นไปตามหลักสุขาภิบาลและจัดหาระบบระบายแก๊สที่เกิดจากการหมัก
ของขยะมูลฝอยเพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน อาทิเช่น ปัญหา
กลิ่นเหม็น แมลงวัน ปัญหาการฟุ้งกระจายของขยะมูลฝอยและเพื่อความปลอดภัยในการระบายแก๊สพร้อมทั้ง
ดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ฝังกลบขยะมูลฝอย
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ตารางที่ 2.5-2 แสดงปริมาณขยะมูลฝอยรายเดือน ในปี 2554-2556
ปริมาณขยะมูลฝอยเฉลี่ยรายเดือน
ลําดับที่
เดือน
2554
2555
2556
1
มกราคม
485.23
5,774.18
2
กุมภาพันธ์
530.44
5,533.76
3
มีนาคม
558.77
5,810.43
4
เมษายน
1,814.78
5,857.15
5
พฤษภาคม
3,114.53
6
มิถุนายน
4,280.81
7
กรกฎาคม
7,527.63
8
สิงหาคม
6,453.86
9
กันยายน
4,587.07
10
ตุลาคม
5,451.17
11
พฤศจิกายน
115.05
5,022.96
12
ธันวาคม
438.65
5,679.41
รวม
553.70
45,506.66

หมายเหตุ

5) คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรอบสถานที่
(1) บ่ อ สั ง เกตการณ์ เนื่ อ งจากการก่ อ สร้ า งระบบระยะที่ 1 ยั ง ไม่ มี ก ารก่ อ สร้ า งบ่ อ
สังเกตการณ์ จึงได้ดําเนินการก่อสร้างบ่อสังเกตการณ์คุณภาพน้ําจากบ่อฝังกลบขยะ จํานวน 6 บ่อ ในปี 2556
(2) การตรวจวัดคุณภาพน้ํา ยังไม่มีการตรวจวัดคุณภาพน้ําจากบ่อสังเกตการณ์ แต่มีการ
ดําเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ําจากบ่อบําบัดน้ําเสียจากบ่อสุดท้าย (บ่อที่ 3) ก่อนปล่อยสู่บ่อพักน้ํา (บ่อที่ 4) ซึ่งใช้
เป็นตัวแทนบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ําใต้ดิน จํานวน 12 ครั้งต่อปี
2.5.4 ด้านการบริหารจัดการ
1) บุคลากร
บุคลากรในศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวมฯ ใช้บุคลากรทั้งหมด 175 คน ประกอบด้วย 8 ส่วนงาน
ได้แก่ ส่วนหัวหน้างาน จํานวน 2 คน งานธุรการ จํานวน 7 คน งานคลัง จํานวน 3 คน งานซ่อมบํารุง จํานวน 4 คน
งานพัฒนาพื้น ที่และรักษาสภาพแวดล้อม จํา นวน 5 คน งานฝังกลบขยะมู ลฝอย จํ านวน 11 คน ฝ่ ายจั ดการ
คุณภาพน้ํา จํานวน 7 คน งานคัดแยกและหมักปุ๋ย จํานวน 136 คน (พนักงานคัดแยกขยะ จํานวน 112 คน)
2) งบประมาณในการจัดการขยะ/บํารุงรักษาอุปกรณ์
(1) มีการจัดสรรงบประมาณในการบริหารจัดการศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร
ของจังหวัดระยองในการก่อสร้างระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2551 วงเงิน 115,801,792 บาท
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(2) มีการจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างระบบคัดแยกขยะและบ่อฝังกลบ ขนาด 12 ไร่
ปีงบประมาณ 2554 วงเงิน 185,000,000 บาท
(3) เสนอโครงการก่อสร้างศูนย์กําจัดขยะฯ ระยะที่ 2 เข้าแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เป็นเงิน 575,000,000 บาท โดยมีผลการศึกษา
ทบทวนของ ม.เกษตรศาสตร์เพื่อรองรับขยะจาก อปท.ในพื้นที่จังหวัดระยอง 26 แห่ง ปริมาณขยะ 400 ตัน/วัน ซึ่งมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะต้องมีการก่อสร้างศูนย์กําจัดขยะเป็น 3 ศูนย์ ทั้งนี้ อบจ.ระยอง ได้ทบทวนผล
การศึกษา และการดําเนินงานที่ผ่านมาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการรองรับขยะที่เข้ามากําจัดยังศูนย์กําจัดขยะระยอง
ในปัจจุบัน ซึ่งจะต้องดําเนินการในระยะที่ 2 คือ 1) ระบบคัดแยก 2) ระบบหมักปุ๋ย 3) บ่อฝังกลบ
(4) จัดสรรงบประมาณของ อบจ.ระยอง ในการดําเนินการดังนี้
- ก่อสร้างบ้านพักคนงานในศูนย์กําจัดขยะ
- ก่อสร้างบ่อสังเกตการณ์น้ําชะขยะจากบ่อฝังกลบ 6 แสนบาท
- ปู HDPE บ่อบําบัดน้ําเสียบ่อที่ 2 เป็นเงิน 9.5 ล้านบาท และติดตั้งเครื่องเติมอากาศ
เป็นเงิน 2 แสนบาท
- ปิดบ่อฝังกลบบ่อที่ 1 เป็นเงิน 5 ล้านบาท
- ก่อสร้างลานล้างรถ เป็นเงิน 2 ล้านบาท
- ปรับปรุงระบบน้ําล้างอาคารคัดแยกขยะ เป็นเงิน 2.5 ล้านบาท
(5) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับชุมชนโดยรอบพื้นที่ ได้แก่การ
ขยายแนวไฟฟ้า ถนน พัฒนาด้านสังคม สนับสนุนรถเก็บขนขยะ และถังขยะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
พื้นที่
3) การจัดเก็บค่าบริการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้จัดทําประกาศเรื่องกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการ
กําจัดขยะภายในศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรจังหวัดระยอง ในอัตราตันละ 400 บาท
2.5.5 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
1. จากการสํารวจปริมาณขยะมูลฝอยเข้าสู่ระบบ เมื่อปี 2554 พบว่ามีปริมาณ 860 ตันต่อวัน
ซึ่งปริมาณเกินศักยภาพการรองรับของระบบกําจัดในปัจจุบัน จะทําให้ระบบกําจัดใช้งานได้ในระยะเวลาสั้น
2. ปัญหาจากการไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการระยะที่ 2 ซึ่งจะช่วยให้
การบริหารจัดการศูนย์กําจัดขยะฯ มีประสิทธิภาพมากขึ้น จะไม่สามารถรองรับขยะจากท้องถิ่นได้ครอบคลุมพื้นที่
ทุกแห่ง
2.5.6 ข้อเสนอแนะ
1. ทําการทบทวนผลการศึกษาเปรียบเทียบกับสถานการณ์ปัญหาขยะปัจจุบันในพื้นที่ เพื่อเป็น
แนวทางในการบริหารจัดการศูนย์กําจัดขยะฯ ต่อไป
2. ประชาสัมพันธ์แนวทางการบริหารจัดการขยะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทราบ
และหาแนวร่วมในการดําเนินการจัดการขยะของจังหวัด
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2.6 โครงการระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองมาบตาพุด
2.6.1 ความเป็นมาของโครงการ
1) ระบบกํา จัดขยะมู ลฝอยเทศบาลเมืองมาบตาพุ ด ตั้ งอยู่ ที่บ้ านเนินพะยอม เลขที่ 5 ถนน
เทศบาลบํารุง ตําบลมาบตาพุด อําเภอเมือง จังหวัดระยอง ขนาดพื้นที่ 33 ไร่ 3 งาน 16 ตารางวา อยู่ห่างไกลจาก
ชุมชนหลักประมาณ 2 กิโลเมตร ดําเนินการก่อสร้าง และปรับปรุงสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดย
ได้ รั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณจากกระทรวงวิ ทยาศาสตร์ เ ทคโนโลยี และสิ่ งแวดล้ อม ภายใต้ มาตรการเพิ่ ม
ค่าใช้จ่ายภาครัฐเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ปีงบประมาณ 2542 จํานวน 54,253,600 บาท แล้วเสร็จเมื่อปี 2544
ดํ า เนิ น การโดยนํ า ขยะมู ล ฝอยเดิ มตั้ งแต่ ปี 2537 มากํ า จั ด ด้ ว ย มี การดํ า เนิ น การฝั งกลบจนเต็ มพื้ น ที่ แล้ ว จึ ง
ดําเนินการก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล จํานวน 1 บ่อในพื้นที่เดิม ขนาด
ประมาณ 60 x 80 เมตร โดยใช้งบประมาณของเทศบาลฯ เป็นเงิน 4.5 ล้านบาท
2) เสนอโครงการระบบจัดการขยะฐานศูนย์ (Zero waste management System) เข้าสู่
แผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษจังหวัดระยอง ปี 2553 เพื่อดําเนินการปรับปรุงระบบกําจัดขยะมูลฝอยเดิมเป็น
ระบบการจัดการขยะแบบครบวงจร ซึ่งได้รับการพิจารณาให้ดําเนินการว่าจ้างบริษัทเข้ามารื้อขยะเดิมตามแผน
ปรับปรุงระบบกําจัดขยะเดิมเพื่อก่ อสร้างระบบกําจัดขยะใหม่เป็นระบบจัดการขยะฐานศูนย์ (Zero waste
management system) ภายใต้งบไทยเข้มแข็ง เป็นเงิน 270 ล้านบาท แต่ไม่สามารถคัดเลือกบริษัทเข้ามา
ดําเนินการได้ คณะกรรมการติดตามรายงานผลการแก้ไขปัญหาในพื้นที่มาบตาพุดและบริเวณใกล้เคียงจังหวัด
ระยองจึงมติให้บริหารจัดการดังนี้
(1) ปิดสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองมาบตาพุด โดยสนับสนุนงบประมาณ
เป็นเงิน 85 ล้านบาท และดําเนินการก่อสร้างสถานีขนถ่าย ในพื้นที่ฝังกลบเดิมก่อนนําขยะไปทิ้งยังศูนย์กําจัดขยะ
รวมจังหวัดระยอง โดยสนับสนุนงบประมาณ เป็นเงิน 60 ล้านบาท
(2) ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองดําเนินการก่อสร้างระบบคัดแยกขยะ และบ่อฝัง
กลบ ขนาด 12 ไร่ ในศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวมจังหวัดระยองเพื่อรองรับขยะเฉพาะของเทศบาลเมืองมาบตาพุด
โดยสนับสนุนงบประมาณ เป็นเงิน 185 ล้านบาท
3) การดําเนินการปิดพื้นที่กําจัดขยะเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพอนามัยของประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียง ดําเนินการแล้วเสร็จประมาณร้อยละ 65 การ
ดําเนินการก่อสร้างสถานีขนถ่ายและระบบขนส่งขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองมาบตาพุด เพื่อเป็นที่พักขยะก่อนนําไป
กําจัดยังศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรจังหวัดระยอง มีการดําเนินการแล้วเสร็จประมาณร้อยละ 40
การก่อสร้างบ่อขยะในส่วนขยายเพื่อเป็นบ่อสํารองในการกําจัดขยะ ขนาด 60x80x6 เมตร ได้ดําเนินการขุดลอก
ขยะไปปิดทับยังส่วนที่จะปิดพื้นที่ มีปัญหาแผ่น HDPE เกิดการฉีกขาดอยู่ระหว่างดําเนินการซ่อมแซม ซึ่งสามารถ
ใช้งานได้ประมาณ 1 ปี นําขยะที่เกิดขึ้นใหม่ไปกําจัดยังศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรจังหวัดระยอง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ในปริมาณวันละประมาณ 90 ตัน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2555
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2.6.2 สถานภาพระบบ
1) พื้นที่กําจัดขยะที่เต็มศักยภาพแล้วได้ดําเนินการปิดพื้นที่ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ เรียบร้อยแล้ว
และมีการปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสียเพื่อรองรับน้ําเสียจากแนวกําแพงใต้แนวดินจากการปิดทับบ่อฝังกลบเดิม มี
สถานีสูบน้ําเสีย 2 จุด
2) ก่อสร้างสถานีขนถ่ายในพื้นที่ขนาด 2 ไร่ เพื่อพักขยะก่อนนําไปกําจัดยังศูนย์กําจัดขยะรวม
จังหวัดระยอง ประกอบด้วยระบบอัดขยะ ระบบเครื่องชั่ง และระบบบําบัดน้ําเสีย มีเครื่องจักร ได้แก่ รถยกไฮโดรลิค
2 คัน พร้อมรถตู้คอนเทนเนอร์ 3 ใบ ซึ่งไม่มีการคัดแยกขยะก่อนส่งไปศูนย์กําจัด
3) อยู่ระหว่างจัดจ้างเอกชนเข้ามาดําเนินการเดินระบบบําบัดน้ําเสียและวิเคราะห์คุณภาพน้ํา

รูปที่ 2.6-1 ผังระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองมาบตาพุด
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2.6.3 ด้านเทคนิค
มีแผนในการจัดเตรียมบ่อกําจัดขยะสํารองกรณีฉุกเฉินเป็นบ่อขนาด 6 ไร่ อยู่ในพื้นที่กําจัดขยะเดิม
สําหรับการจัดการขยะ ณ สถานีขนถ่าย ไม่มีการคัดแยกขยะก่อนนําไปกําจัดยังศูนย์กําจัดรวม มีเส้นทางการขนส่ง
คือเส้นทางสายทับมา-หนองกะเฉด ระยะทาง 30 กิโลเมตร มีปริมาณขยะที่นําไปกําจัดประมาณ 90-100 ตัน/วัน
2.6.4 ด้านการบริหารจัดการ
1) บุคลากร
การบริหารจัดการมูลฝอยมีหน่วยงานรับผิดชอบคือ กองช่างสุขาภิบาลดูแลเรื่องระบบกําจัด
ขยะมูลฝอย และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมดูแลเรื่องการเก็บขนขยะมูลฝอย ซึ่งมีการจัดสรรบุคลากรไว้
สําหรับงานบริการรักษาความสะอาด และงานกําจัดขยะมูลฝอยจํานวนบุคลากร 115 คน ประกอบด้วย พนักงาน
เทศบาล 5 คนพนักงานขับรถ 24 คน พนักงานกวาดถนน 33 คน พนักงานเก็บขยะ 36 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 4 คน
ลูกจ้างประจํา 13 คน และพนักงานที่ดําเนินการในสถานที่ทิ้งขยะ
2) งบประมาณในการบริหารจัดการ
(1) ดําเนินการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบการจัดการขยะฐานศูนย์
(Zero waste management system) โดยใช้งบประมาณของเทศบาลเองเป็นเงิน 3,000,000 บาท
(2) ศึกษาความเหมาะสมระบบการเก็บรวบรวมขนส่งขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองมาบตาพุด
จัดซื้อที่ดินติดกับพื้นที่กําจัดขยะเดิมเพื่อใช้เป็นที่ฝังกลบชั่วคราวของเทศบาล เป็นเงิน 4,000,000 บาท ปัจจุบันได้
ปรับปรุงไว้เป็นที่สํารองพักขยะ
(3) มีการจัดสรรงบประมาณสําหรับค่ากําจัดขยะ ค่าบํารุงรักษา และค่าน้ํามันเชื้อเพลิง
โดยมีค่าใช้จ่ายในการกําจัดขยะประมาณเดือนละ 600,000 - 700,000 บาท
(4) ปรับปรุงบ่อบําบัดน้ําเสียของสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยเดิมเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของ
น้ําเสียลงสู่แหล่งน้ําตามธรรมชาติและน้ําใต้ดิน งบประมาณ 5,000,000 บาท
(5) จัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงบ่อขยะส่วนขยายขนาด 6 ไร่ ไว้เป็นบ่อสํารองกรณี
ฉุกเฉิน เป็นเงิน 4,400,000 บาท
3) การจัดเก็บค่าบริการ
มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการเก็บขนขยะมูลฝอยจากบ้านเรือน และสถานประกอบการ
ในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ในอัตราค่าบริการดังนี้
(1) อัตราค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บต่อครัวเรือน 15 บาท/เดือน
(2) อัตราค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บต่อร้านอาหาร 50-1,000 บาท/เดือน
(3) อัตราค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บต่อโรงงาน 2,000 บาท/เดือน
(4) อัตราค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บต่อสถานประกอบการ 500-1,600 บาท/เดือน
2.6.5 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
รถในการเก็บขนขยะไม่เพียงพอ เนื่องจากวิ่งรถคันละ 4 เที่ยว มีรถ 2 คัน จะต้องใช้รถวิ่ง 8 เที่ยว
จะเกิดปัญหากรณีรถเสีย เสนอแนะให้มีการวางแผนในการเก็บขนขยะแต่ละเส้นทางให้สอดคล้องกับการจัดการที่
สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)
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สถานีขนถ่ายและการขนส่งขยะไปยังศูนย์กําจัด ซึ่งจะต้องมีการจัดสรรงบประมาณของท้องถิ่นในการจัดหารถเก็บ
ขนมาเสริมเนื่องจากเป็นสิ่งที่จําเป็น

รูปที่ 2.6-2 การติดตามระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองมาบตาพุด
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2.7 โครงการระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองจันทบุรี
2.7.1 ความเป็นมาของโครงการ
1) โครงการระบบกําจัดขยะมูลฝอยรวมของเทศบาลเมืองจันทบุรี ตั้งอยู่ที่บ้านหนองอ้อ หมู่ 3
ตําบลมะขาม อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ขนาดพื้นที่ 117-0-0 ไร่ โดยเทศบาลฯ ได้จัดซื้อที่ดิน สําหรับเป็นพื้นที่
ในการก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอย และกรมโยธาธิการได้เข้ามาดําเนินการออกแบบระบบเป็นแบบถูกหลัก
สุขาภิบาล (SANITARY LANDFILL) มีการดําเนินการแบ่งเป็น 2 ระยะ
(1) กรมโยธาธิการได้ก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอยในระยะที่ 1 เป็นเงิน 49,700,000 บาท
แล้วเสร็จเมื่อปี 2537 และได้ส่งมอบให้เทศบาลเมืองจันทบุรี ดําเนินการ
(2) ได้ รั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณในการก่ อสร้ า งระบบกํ า จั ด ขยะมู ล ฝอย ระยะที่ 2
ภายใต้ แผนปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อการจั ด การคุ ณภาพสิ่ งแวดล้ อมในระดั บ จั งหวั ด ปี งบประมาณ 2544 เป็ น เงิ น
32,571,000 บาท ดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ปี 2545
2) ปัจจุบันเทศบาลเมืองจันทบุรี ใช้พื้นที่ในการกําจัดขยะมูลฝอยเต็มพื้นที่แล้ว จึงดําเนินการ
ปรับปรุงพื้นที่และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบโดยได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท โชคชัยเอ็นไวรอนเมนทอล
จํากัด เข้ามาดําเนินการ ใช้เทคโนโลยีการบําบัดขยะมูลฝอยโดยวิธีเชิงกล-ชีวภาพ (MBT; Mechanical-Biological
Waste Treatment) ตั้งแต่เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2554
2.7.2 สถานภาพระบบ
ระบบกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองจันทบุรี ขนาดพื้นที่ 117 ไร่ ดังรูปที่ 2.7-1 ได้ให้บริษัท
โชคชัย เอ็นไวรอนเมนทอล จํากัด เข้ามาดําเนินการกําจัดขยะในระบบ ซึ่งมีการปรับพื้นที่การใช้งานระบบไว้
ประกอบด้วย ป้อมยาม อาคารชั่งน้ําหนัก อาคารพักอาศัยพนักงาน โรงจอดรถ/ที่เก็บวัตถุดิบ อาคารซ่อมบํารุง
พื้นที่เตรียมก่อสร้างโรงผลิตไฟฟ้า และพื้นที่ปรับปรุงอาคารสํานักงาน บ่อฝังกลบขยะ 4 บ่อ บ่อบําบัดน้ําเสีย 3 บ่อ
และที่ตั้งระบบกู้คืนวัสดุและลานเก็บ มีรายละเอียดดังรูปที่ 2.7-2 นํามูลฝอยใหม่มาเทกองบริเวณบ่อ A และคัด
แยกขยะรีไซเคิลออกโดยคนงาน จากนั้นเกลี่ยเป็นชั้นบางๆ 30-50 เซนติเมตร ให้มูลฝอยได้สัมผัสกับอากาศและ
บําบัดโดยจุลินทรีย์ธรรมชาติใช้เวลาประมาณ 8-12 เดือน จึงทําการยุบกองบําบัดโดยวิธีการกู้คืนวัสดุ โดยเริ่มบ่อ A
เป็นบ่อแรก จะเป็นโซนขยะใหม่และเก่า ยังไม่สามารถร่อนขยะเก่าได้ จึงเริ่มดําเนินการขยะใหม่ ตามสัญญาต้อง
ดําเนินการกําจัดให้ได้อย่างน้อย 6,000 ตัน/เดือน ปัจจุบันดําเนินการในบ่อ D

สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)
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พื้นที่บ่อ D
พื้นที่ประมาณ 12 ไร่

พื้นที่บ่อ C
พื้นที่ประมาณ 9 ไร่

พื้นที่บ่อ C
พื้นที่ประมาณ 9 ไร่

พื้นที่บ่อ B
พื้นที่ประมาณ 16 ไร่

ที่ตั้งระบบกู้คืนวัสดุ และลาน
เก็บ พื้นที่ประมาณ 5 ไร่

ถนนภายในโครงการ

พื้นที่บ่อ A
พื้นที่ประมาณ 22 ไร่

บ่อบําบัดน้ําเสียที่ 1

6
4

3
5

7
บ่อบําบัดน้ําเสียที่ 2
2

บ่อบําบัดน้ําเสียที่ 3

1
อ.มะขาม
1. ป้อมยาม

2. อาคารชั่งน้ําหนัก

จันทบุรี
3. อาคารพักอาศัยพนักงาน

4. โรงจอดรถ / ที่เก็บ

วัตถุดิบ

รูปที่ 2.7-2 ผังบริเวณบ่อฝังกลบมูลฝอยเทศบาลเมืองจันทบุรี
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2.7.3 ด้านเทคนิค
1) แผนการเดินระบบ
มีแผนการดําเนินงาน ณ บ่อฝังกลบ ดังตารางผังหลักการดําเนินงานโครงการบําบัดขยะ
เทศบาลเมืองจันทบุรี โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) พื้นที่บ่อ A : พื้นที่บ่อรับมูลฝอย A มีพื้นที่ 22 ไร่ ตามผังที่ 1 โดยดําเนินการปรับพื้นที่
ให้มีความลาดเอียงจากทางบ่อ C ไปทางบ่อบําบัดน้ําเสียประมาณ 1 – 3 เปอร์เซ็นต์ แล้ววางท่อระบายน้ําหรือทํา
รางระบายน้ําเพื่อรวบรวมน้ําเสียไปบําบัดตามผังที่ 1 รวมถึงทําคันดินความกว้างประมาณ 4 เมตร และทางขึ้นบ่อ A
ความกว้าง 6 เมตร เพื่อให้รถเก็บขนมูลฝอยสามารถขึ้นได้ แล้วใช้พื้นที่บนบ่อรับมูลฝอย A เป็นที่กําจัดมูลฝอยตาม
กรรมวิธี MBT Thin Layer สําหรับมูลฝอย 2-3 ปีแรก

พืน ทีรองรั บมูลฝอย 2-3 ปี แรก บ่ อ A

(2) พื้นที่บ่อ D : เป็นพื้นที่บําบัดมูลฝอยเก่าที่อยู่ในบ่อมูลฝอยเก่า D ซึ่งใช้กรรมวิธี MBT
Thin Layer โดยปรับให้มีความลาดเอียงประมาณ 1 – 3 % หลังจากนั้นนํามูลฝอยเก่าในบ่อ D มาบําบัดตาม
กรรมวิธี MBT Thin Layer แล้วทิ้งไว้ประมาณ 4 – 5 เดือน หลังจากนั้นนํามูลฝอยในบ่อ D มาผ่านระบบกู้คืนวัสดุ
ด้วยเครื่องจักรเพื่อกําจัดมูลฝอยให้หมดไปหลังจากที่ดําเนินการตามกรรมวิธีดังกล่าวแล้วบริษัทฯ จะใช้พื้นที่บ่อ
มูลฝอย D เป็นพื้นในการกําจัดมูลฝอยโดยใช้ระบบหมักมูลฝอยเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ (BMT – Bioreactor
Landfill) ตามผังที่ 2
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พืน ทีบาํ บัดมูลฝอยเก่ า บ่ อ D

(3) พื้นที่บ่อ C : ใช้กรรมวิธี MBT Thin Layer บําบัดมูลฝอยเก่าที่อยู่ในบ่อมูลฝอยเก่า C
ซึ่งดําเนินการปรับพื้นที่ให้มีความลาดเอียงประมาณ 1 – 3 % หลังจากนั้นนํามูลฝอยเก่าในบ่อ D มาบําบัดตาม
กรรมวิธี MBT Thin Layer แล้วทิ้งไว้ประมาณ 4 – 5 เดือน แล้วจึงนํามูลฝอยดังกล่าวมาผ่านระบบกู้คืนวัสดุด้วย
เครื่องจักรตาม ผังที่ 3
พืน ทีบาํ บัดมูลฝอยเก่ า บ่ อ C

(4) พื้นที่บ่อ B : ปรับพื้นที่บริเวณบนบ่อ B เพื่อเตรียมบําบัดมูลฝอยที่อยู่ในบ่อ B โดยใช้วิธี
เติมน้ําเข้าไปในระบบเพื่อเป็นการเติมออกซิเจนแล้วดําเนินการบําบัดตามกรรมวิธีต่อไปตามผังที่ 4
สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)
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พืน ทีบาํ บัด
มูลฝอยเก่ า บ่ อ B

(5) ขุดลอกรางระบายน้ําเดิมภายในบริเวณริมบ่อรับมูลฝอย และขุดรางระบายน้ําใหม่เพื่อ
สามารถที่จะแยกน้ําดี และน้ําเสียออกจากกันตามผังที่ 5 โดยให้น้ําดี (น้ําฝน) ลงสู่ลําน้ําสาธารณะ ส่วนน้ําเสียเข้าสู่
ระบบบําบัดน้ําเสียที่มีอยู่ อีกทั้งจะมีการปรับปรุงถนนภายในบ่อบําบัดขยะให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ระบบระบายนํา ดี และนํา เสีย

แบ่ งการดํ า เนิ น การออกเป็ น 2 ส่ ว นคื อ ส่ ว นของมู ล ฝอยเก่ า ที่ ฝั งกลบอยู่เ ดิ ม และส่ ว นของมู ล ฝอยใหม่ ที่ทาง
เทศบาลจัดเก็บทุกวันโดยมีการดําเนินการดังนี้
(1) การกําจัดมูลฝอยเก่าที่ฝังกลบอยู่ในบ่อ โดยเกลี่ยมูลฝอยเก่าให้มีความลาดเอียงเพื่อ
ตากมูลฝอยให้สัมผัสอากาศ และแสงแดด ช่วยในการย่อยสลายของมูลฝอยทิ้งไว้ 4-5 เดือน หลังจากนั้นขุดลอก
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หน้ามีความหนาชั้นละ 50 เซนติเมตร ใส่รถบรรทุกเข้าสู่ระบบกู้คืนวัสดุ โดยดําเนินการส่วนละ 800 ตารางเมตร
โดยดําเนินการในบ่อฝังกลบ D และ C ก่อน ซึ่งจะสามารถดําเนินการกําจัดมูลฝอยเก่าได้วันละประมาณ 200 ตัน
และใช้เวลาในการดําเนินการ 60 เดือน
(2) การกําจัดมูลฝอยใหม่ โดยการนํามูลฝอยใหม่ไปเทกองในบ่อ D ที่รื้อมูลฝอยเก่าออกไป
แล้ว และทําการเกลี่ยและบดอัด เพื่อตากมูลฝอยให้สัมผัสอากาศ และแสงแดด ใช้เวลาประมาณ 6-9 เดือน ซึ่ง
ปัจจุบันยังไม่มีการร่อนขยะใหม่เลย
2) การบํารุงรักษาระบบ
(1) ระบบคัดแยก ไม่มีระบบคัดแยกแต่มีการใช้เครื่องจักรในการร่อนขยะ เพื่อนําพลาสติก
แยกออกไปใช้ประโยชน์ ซึ่งตั้งแต่ดําเนินการมายังไม่มีการนําขยะไปใช้ประโยชน์เลย
(2) ระบบฝังกลบ ดําเนินการตามแผนการจัดการขยะทางด้านเทคนิค และมีการปรับถนน
บริเวณโดยรอบบ่อขยะ และปรับร่องน้ําให้มีการรวบรวมน้ําชะขยะไปยังระบบบําบัดน้ําเสีย
(3) ระบบหมักปุ๋ย จากการดําเนินการร่อนขยะที่มีการกู้คืนทั้งขยะเก่าและขยะใหม่จาก
ระบบฝังกลบแล้วจะได้ขยะอินทรีย์นํามาทําเป็นสารปรับปรุงดิน
(4) บ่อบําบัดน้ําเสีย มีน้ําเสียเข้าสู่ระบบบําบัดน้อย จึงไม่ได้มีการเดินระบบบําบัด
3) คู่มือการเดินระบบ มีการจัดทําคู่มือการเดินระบบตามแผนการเดินระบบที่กําจัดขยะมูลฝอย
ตามกรรมวิธี MBT Thin Layer
4) ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในพื้นที่/การรองรับขยะ
เทศบาลเมืองจันทบุรี ได้รับกําจัดขยะมูลฝอยให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง
จํานวน 23 แห่ง ซึ่งมีการรวบรวมข้อมูลปริมาณขยะที่นําเข้ามากําจัดยังพื้นที่กําจัดขยะของเทศบาลเมืองจันทบุรี
ในช่วงเดือนตุลาคม 2554 ถึงเดือนพฤษภาคม 2555 ซึ่งมีปริมาณขยะเข้าสู่ระบบเฉลี่ยวันละ 131.01 ตัน
5) คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรอบสถานที่
(1) บ่อสังเกตการณ์ บ่อสังเกตการณ์เดิมไม่ได้ตามมาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ และ
บ่อมีการชํารุด เทศบาลได้จัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างบ่อสังเกตการณ์ใหม่ให้ได้มาตรฐานและอยู่ในตําแหน่ง
ที่เหมาะสม จํานวน 3 บ่อ ในปี 2556 อยู่ระหว่างดําเนินการ จึงไม่ได้มีการตรวจวัดคุณภาพน้ําจากบ่อสังเกตการณ์
(2) การตรวจวัดคุณภาพน้ํา ไม่มีการตรวจวัดคุณภาพน้ําบ่อสังเกตการณ์และบ่อบําบัดน้ําเสีย
2.7.4 ด้านการบริหารจัดการ
1) บุคลากร
หน่วยงานที่ดูแลบริหารจัดการขยะของเทศบาลเมืองจันทบุรี ได้แก่ กองสาธารณะสุขและ
สิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยดําเนินการในการเก็บขนขยะในเขตเทศบาลฯ และกองช่างสุขาภิบาล เป็นหน่วยในการดูแล
การจัดการขยะที่ระบบฝังกลบ ซึ่งมีการจัดสรรบุคลากรไว้อย่างเพียงพอ และมีการบริหารจัดการโดยให้เอกชนเข้า
มาดําเนินการที่ระบบฝังกลบ โดยเทศบาลจัดสรรบุคลากรในการควบคุมกํากับการดําเนินงานของระบบกําจัด
จํานวน 3 คน ในตําแหน่งนายช่างโยธา 5 จํานวน 2 คน และผู้ช่วยช่าง 1 คน ซึ่งมีการดําเนินงานโดยบริษัทโชคชัย
เอ็นไวรอนเมนทอล จํากัด
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2) งบประมาณในการจัดการขยะ/บํารุงรักษาอุปกรณ์
มีการบริห ารจั ด การระบบโดยบริษัทโชคชั ย เอ็ น ไวรอนเมนทอล จํ า กัด โดยมี เ ครื่ องจั กร
อุปกรณ์บางส่วนของเทศบาลให้บริษัทเช่า และอุปกรณ์เครื่องจักรเสริมโดยบริษัทดําเนินการ ได้แก่
การกําจัดมูลฝอยเก่า
(1) รถแบคโฮล 150 แรงม้า 2 คัน
(2) ระบบกู้คืนวัสดุขนาด 300 ตันต่อวัน 1 ระบบ
(3) รถดัน ตีนตะขาบ 1 คัน
(4) รถบรรทุก 10 ล้อ 1 คัน
(5) เครื่องร่อนเล็ก 2 เครื่อง
การกําจัดมูลฝอยใหม่
(1) รถแบคโฮล 150 แรงม้า 2 คัน
(2) ระบบผลิตเซลล์เชื้อเพลิงพลังงานและปุ๋ย 8,000 ม2/เซลล์ 5 เซลล์
(3) เครื่องร่อนแยกขนาดทํางานได้ 150 ตันต่อวัน 1 เครื่อง
(4) รถดันตีนตะขาบ 1 คัน
(5) รถบรรทุก 10 ล้อ 1 คัน
(6) ระบบรวมก๊าซชีวภาพและระบบทําความสะอาดก๊าซ 1 ระบบ
(7) เครื่องกําเนิดไฟฟ้าชนิดเชื้อเพลิงชีวภาพขนาด 200 KW 3 เครื่อง
(8) ระบบเชื่อมต่อการไฟฟ้าสําหรับ 0.6 MW 1 ระบบ
3) การจัดเก็บค่าบริการ
จะจัดเก็บเฉพาะค่ากําจัดขยะใหม่ โดยบริษัทจัดเก็บจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มาทิ้ง
ในอัตรา 320 บาท/ตัน และขยะที่จัดการแล้วขายได้แบ่งให้เทศบาลเมืองจันทบุรี ร้อยละ 20
2.7.5 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
1) พลาสติกที่คัดแยกแล้ว ยังไม่มีการนําไปใช้ประโยชน์ใดๆ และเมื่อนําไปขายจะได้ราคาต่ํา มี
แนวทางที่จะนําพลาสติกไปสู่การแปรรูปผลิตเป็นน้ํามัน
2) เครื่องจักรอุป กรณ์ในการจัด การที่บ่ อฝังกลบ ไม่มีความพร้อมทําให้ดําเนินการตามแบบ
MBT Thin Layer ได้ไม่สมบูรณ์
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รูปที่ 2.7-3 การติดตามระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองจันทบุรี

2.8 โครงการระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองขลุง
2.8.1 ความเป็นมาของโครงการ
1) โครงการระบบกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองขลุง ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 9 ตําบลบ่อ อําเภอขลุง
จังหวัดจันทบุรี บนพื้นที่ ขนาด 36-0-0 ไร่ อยู่ห่างจากชุมชนประมาณ 1 กิโลเมตร เป็นระบบฝังกลบแบบถูกหลัก
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ได้มีการศึกษาออกแบบไว้เป็นระบบฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล แบ่งออกเป็น
2 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2543 เป็นเงินงบประมาณ 47,008,100 บาท ดําเนินการก่อสร้างแล้ว
เสร็จเมื่อปี 2545 โดยเริ่มทําสัญญาก่อสร้างเมื่อ 24 สิงหาคม 2543 สิ้นสุดสัญญาเมื่อ 13 สิงหาคม 2545
ระยะที่ 2 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2551 เป็นเงิน 16.2 ล้านบาท เทศบาลสมทบ 1.8 ล้านบาท ในการ
ก่อสร้างบ่อฝังกลบขนาดกว้าง 100 เมตร ยาว 146 เมตร มีความลึกประมาณ 3 เมตร โดยเริ่มทําสัญญาก่อสร้าง
เมื่อ 9 มิถุนายน 2551 สิ้นสุดสัญญาเมื่อ 2 ตุลาคม 2552
2) ระบบกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองขลุง ระยะที่ 1 เริ่มใช้งานเมื่อปี 2546 ซึ่งเต็มพื้นที่
แล้ว ได้เริ่มดําเนินการฝังกลบขยะในบ่อระยะที่ 2 ซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนตุลาคม 2552
สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)
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3) ระบบกําจัดขยะมีปัญหาน้ําใต้ดินดันพื้นบ่อฝังกลบทําให้แผน HDPE โป่งและหลุดจากแนว
ขอบบ่อ ซึ่งเทศบาลได้ดําเนินการแก้ไขปัญหาน้ําใต้ดินบริเวณบ่อฝังกลบขยะ โดยการปรับกําลังการสูบน้ําให้มีความ
สอดคล้องกับปริมาณน้ําใต้ดิน และให้บริษัทรับเหมาในการก่อสร้างเข้ามาดําเนินการแก้ไขปัญหาการชํารุดของ
แผ่น HDPE ในบ่อฝังกลบ
2.8.2 สถานภาพระบบ
1) สภาพโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ บ่อฝังกลบ แนวพื้นที่กันชน (Buffer Zone) อาคารซ่อมบํารุง
และโรงจอดรถ บ่อบําบัดน้ําเสีย ทางเข้าสู่พื้นที่หน้างานฝังกลบ รางระบายน้ําฝน รอบพื้นที่และอาคารเครื่องชั่งอยู่
ในสภาพดี
2) ระบบกําจัดขยะมูลฝอย มีบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย จํานวน 2 บ่อ บ่อระยะที่ 1 เต็มพื้นที่ในชั้น
ที่ 1 และได้ใช้งานบ่อขยะระยะที่ 2 ไปแล้วประมาณร้อยละ 60-70 ของชั้นที่ 1

รูปที่ 2.8-1 ผังระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองขลุง
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2.8.3 ด้านเทคนิค
1) แผนการเดินระบบ
จะดําเนินการฝังกลบขยะในบ่อระยะที่ 2 จนเต็มพื้นที่ชั้นที่ 1 แล้วมีแผนจะทําคันดินรอบบ่อ
รวมบ่อที่ 1 กับบ่อที่ 2 เป็นบ่อเดียวกัน ซึ่งจะเป็นการดําเนินการในชั้นที่ 2 และ 3 ต่อไปให้สามารถใช้งานได้นานขึ้น
2) การบํารุงรักษาระบบ
(1) ระบบคัดแยก มีการคัดแยกโดยรถซาเล้งมาคัดแยกที่ถังตามบ้าน และคนงานรถขยะ
ของเทศบาล ซึ่งมีการคัดแยกจากบ้านเรือนด้วย
(2) ระบบฝังกลบ
- กลบดินทุกวันในฤดูแล้ง เนื่องจากไม่มีปัญหาเรื่องสภาพดิน รถสามารถวิ่งเข้าบ่อ
ขยะได้ ในฤดูฝนไม่สามารถเข้าไปกลบทับได้ จะใช้วิธีเอารถดันขยะลงบ่อ
- กําหนดรับขยะเข้าระบบก่อนเวลา 12.00 น. และช่วงบ่ายเป็นงานฝังกลบในบ่อ
(3) ระบบหมักปุ๋ย ดําเนินการทําปุ๋ยจากเปลือกทุเรียน และทําน้ําหมักจุลินทรีย์
(4) บ่อบําบัดน้ําเสีย เป็นบ่อผึ่ง 3 บ่อ ระบายออกลงคลองอีแงว
3) คู่มือการเดินระบบ
ไม่มีการจัดทําคู่มือการเดินระบบ จะมีแต่การบริหารจัดการจากรายงานการศึกษาออกแบบ
ระบบกําจัดขยะมูลฝอย
4) ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในพื้นที่/การรองรับขยะ
จากการเก็บขนขยะครอบคลุมพื้นที่ร้อยละ 95 มีปริมาณขยะเข้าระบบวันละ 18-20 ตัน
โดยเป็นขยะของเทศบาล 10 ตัน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 5 ตัน และในช่วงฤดูผลไม้จะเพิ่มของเทศบาล
เป็น 15 ตัน ซึ่งจะมีศักยภาพการรองรับขยะได้อีก 4 ปี สําหรับการฝังกลบชั้นที่ 1 ทั้งนี้มีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแจ้งความจํานงจะนําขยะมากําจัดเพิ่มอีก 2 แห่ง ได้แก่ เทศบาลตําบลซึ้ง เทศบาลตําบลตรอกนอง
5) คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรอบสถานที่
(1) บ่ อสั งเกตการณ์ มี การก่ อสร้ า งบ่ อสั งเกตการณ์ จํ า นวน 4 บ่ อ และมี การตรวจวั ด
คุณภาพน้ําจากบ่อสังเกตการณ์ โดยกรมควบคุมมลพิษ ซึ่งตรวจวัด 3 บ่อ ผลการตรวจวัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน อีก
1 บ่อ ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ
(2) การตรวจวั ด คุ ณ ภาพน้ํ า เทศบาลไม่ ไ ด้ ดํ า เนิ น การตรวจวั ด คุ ณ ภาพน้ํ า ทั้ ง ในบ่ อ
สังเกตการณ์ และน้ําทิ้งก่อนปล่อยออกสู่ภายนอก
2.8.4 ด้านการบริหารจัดการ
1) บุคลากร
มีหน่ว ยงานรับ ผิดชอบในการบริห ารจั ดการขยะ คื อ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ อม มี
บุคลากรดูแล จํานวน 8 คน ทั้งนี้มีคนงานประจําที่ระบบ 1 คน
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ตารางที่ 2.8-1 แสดงบุคลากรที่ดูแลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองขลุง
ลําดับที่
บุคลากร
1
นายมหคุณาภรณ์ ชัยวีรกุล
2

นายเรวัต เฉลิมพงษ์

3

นายรัฐศักดิ์ สันตานนท์

4

นายสุเมธ สันโพธิ์

5

นายอภิชาติ ศรีงาม

6

นายวีรศักดิ์ โมกศักดิ์

7

นายวิชญ์พัช กุลคําโส

8

นายสุรทิน อนศัพท์

ตําแหน่ง
ผู้อํานวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
นายช่างไฟฟ้า 7ว

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการบริหาร
จัดการเก็บขนขยะมูลฝอย
ดําเนินงานระบบกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล/
ควบคุมดูแลเครื่องจักรกลบ่อขยะ
นักวิชาการสุขาภิบาล 5
งานปรับปรุงแก้ไขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็น
พิษ/ควบคุมดูแลอาคารสถานที่ บ่อขยะ
วิศวกรโยธา 4
สํารวจตรวจสอบวางแผนการซ่อมบํารุงระบบ
ต่างๆ ของระบบกําจัดขยะ/งานประมาณราคา
งานซ่อมบํารุง
พนักงานขับเครื่องจักรกลหนัก ควบคุมการใช้เครื่องจักรกลที่บ่อขยะ/ควบคุมการ
เบิกจ่ายวัสดุเชื้อเพลิงในการดําเนินงานระบบ
กําจัดขยะ
พนักงานจ้างทั่วไป
ควบคุมดุแลขับรถยนต์หมายเลทะเบียน
ป-6476 จันทบุรี ของบ่อขยะ
พนักงานจ้างทั่วไป
ควบคุมดูแลความสะอาดและเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ่อขยะ/ควบคุมรถดัม๊ หมายเลข
ทะเบียน 80-8838 และรถน้ําที่บ่อขยะ
พนักงานจ้างทั่วไป
ควบคุมดูแลความสะอาดและเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ่อขยะ/ควบคุมรถดัม๊ หมายเลข
ทะเบียน 80-8838 และรถน้ําที่บ่อขยะ

2) งบประมาณในการจัดการขยะ/บํารุงรักษาอุปกรณ์
มีการจัดซื้อรถแมคโคร PC200 1 คัน รถแทรกเตอร์ DC 1 คัน รถตักล้อยาง 1 คัน
รถบรรทุกน้ํา 6,000 ลิตร 1 คัน รถดั้ม 6 ล้อ 1 คัน มีการซ่อมบํารุงอย่างสม่ําเสมอ โดยเฉพาะเครื่องชั่งเสียบ่อย
ต้องซ่อมแซมอยู่เป็นประจํา
3) การจัดเก็บค่าบริการ
มีองค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น 4 แห่ ง นํ าขยะมากํา จั ด ได้ แก่ องค์ การบริ การส่ วนตํา บล
ตะปอน เทศบาลตํ า บลบ่ อ องค์ การบริ ก ารส่ ว นตํ า บลวั น ยาว และเทศบาลตํ า บลเกวี ย นหั ก ซึ่ งมี ก ารจั ด เก็ บ
ค่าธรรมเนียมในการกําจัดขยะในอัตรา 400 บาท/ตัน ยกเว้น เทศบาลตําบลบ่อ จัดเก็บในอัตรา 200 บาท/ตัน
สําหรับค่าเก็บขนขยะตามบ้านเรือนเก็บอัตรา 20 บาท/ครัวเรือน
2.8.5 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
1) ขาดบุคลากร และความรู้ในการดูแลเดินระบบกําจัดขยะมูลฝอย
2) อุปกรณ์เครื่องจักร รถยนต์ที่ใช้งานในระบบกําจัดขยะค่อนข้างเก่า ต้องมีการซ่อมบํารุงบ่อย
และมีปัญหาในการใช้งาน
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3) ปัญหาในฤดูฝนจะมีน้ําใต้ดินปริมาณมาก จะเกิดปัญหาน้ําล้น น้ําท่วมในบ่อสูบน้ําใต้ดิน ซึ่ง
จะต้องมีการเพิ่มปั้มมาสูบช่วยดึงน้ําออกจากบ่อ

รูปที่ 2.8-2 การติดตามระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองขลุง

2.9 โครงการระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
(สถานีขนถ่ายบางขวัญ)
2.9.1 ความเป็นมาของโครงการ
1) แต่เดิมเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา นําขยะมูลฝอยไปทิ้งที่สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย ตําบลบางขวัญ
อําเภอเมือง ซึ่งเป็นระบบที่ไม่ถูกหลักสุขาภิบาล แต่เนื่องจากขยะมีปริมาณมากขึ้น เทศบาลฯ จึงดําเนินการ เพื่อ
ก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอย ซึ่งตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตําบลเกาะขนุน อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา และ
ก่ อ สร้ า งสถานี ข นถ่ า ยมู ล ฝอย ณ ตํ า บลบางขวั ญ อํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทรา โดยได้ รั บ การสนั บ สนุ น
งบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2539-2543
และก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี 2543 แต่ระบบกําจัดขยะมูลฝอยตําบลเกาะขนุน ไม่สามารถเปิดดําเนินการได้
2) ในปีงบประมาณ 2553 เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ได้ปรับสถานีขนถ่ายมูลฝอยตําบลบางขวัญ
ใช้เป็นพื้นที่กําจัดขยะแบบครบวงจรโดยกลุ่มค้าร่วม CONSORTIUM OF CLEANCITY CSR CHACHOENGSAO
เข้ามาทําสัมปทาน รูปแบบสัมปทาน BOT เป็นเวลา 15 ปี ซึ่งมีการรับขยะในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา และ
สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)
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ท้องถิ่นอื่น ได้แก่ เทศบาลตําบลบางผึ้ง เทศบาลตําบลบ้านโพธิ์ องค์การบริหารส่วนตําบลเทพราช และองค์การ
บริหารส่วนตําบลวังตะเคียน
3) ส่วนระบบกําจัดมูลฝอยที่ตําบลเกาะขนุน ได้ทําพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง โครงการประชุม
สัมมนาและการลงนามรับมอบการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งก่อสร้างบริเวณพื้นที่สถานีฝังกลบมูลฝอยตําบลเกาะ
ขนุนของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา และ
องค์การบริหารส่ว นตําบลเกาะขนุน สําหรับใช้เป็นศูน ย์สาธิตการจัดการมูลฝอยชุมชนแบบครบวงจร สถานที่
สําหรับจัดการประชุมและฝึกอบรม เก็บวัสดุรีไซเคิล และจอดเครื่องจักรกล ส่วนบ่อฝังกลบจะใช้เป็นที่กักเก็บน้ําดิบ
สําหรับชุมชน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งได้บูรณาการการทํางานร่วมกัน
ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา และองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะขนุน
โดยใช้ประโยชน์พื้นที่เป็นศูนย์สาธิตการจัดการมูลฝอยรวมแบบครบวงจร และใช้เป็นสถานที่เก็บวัสดุที่สามารถนํา
กลับมาใช้ใหม่และจอดเครื่องจักรกล มีการดําเนินการปรับปรุงอาคารภายในพื้นที่ศูนย์สาธิต และมีแผนในการ
จัดตั้งศูนย์สาธิตการจัดการมูลฝอยรวมแบบครบวงจร
2.9.2 สถานภาพระบบ
พื้นที่กําจัดขยะของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ตั้งอยู่ที่ตําบลบางขวัญ ขนาด 30 ไร่ เป็นสถานีขนถ่าย
เดิมที่ปรับเป็นระบบแบบครบวงจรใช้เทคโนโลยีแบบผสมผสาน ประกอบด้วย อาคารขนถ่าย อาคารเครื่องชั่ง
อาคารบํารุงรักษา อาคารสํานักงาน และบ้านพักพนักงาน มีการบริหารจัดการขยะเก่าด้วยระบบคัดแยก และคัดแยก
ขยะใหม่ด้วยการคัดแยกโดยคนงานเบื้องต้น จะได้เป็นพลาสติก และขยะอินทรีย์ ซึ่งพลาสติกที่ร่อนได้นําไปแปรรูป
เป็นไม้ บางส่วนนําไปผลิตน้ํามันที่ตั้งอยู่ภายนอกระบบ
จากการติ ด ตามระบบพบว่ า มี ข ยะเก่ า ในบ่ อ ขยะจํ า นวน 6 บ่ อ ในพื้ น ที่ 10 ไร่ ซึ่ ง จะต้ อ ง
ดําเนินการด้วยระบบ Bioreactor Landfill แต่ไม่สามารถจัดการได้ทัน จึงดําเนินการรื้อขยะออกไปร่อนที่ด้านล่าง
อาคารขนถ่า ย ซึ่งดํ า เนิ น การไปแล้ ว 4 บ่ อ สํ า หรั บ ขยะใหม่ นํ าไปเทกองบนอาคารขนถ่ า ยเพื่ อทํ าการคัด แยก
เบื้องต้นก่อนนําเข้าสู่ระบบคัดแยก
2.9.3 ด้านเทคนิค
1) แผนการเดินระบบ
- การรื้อร่อนขยะเก่า นําไปเข้าเครื่องร่อนเพื่อคัดแยกขยะพลาสติก และขยะอินทรีย์
- การจัด การขยะใหม่ นํา เข้ าเครื่องฉี กและสั บก่ อนนําเข้า เครื่องร่อนเพื่อคั ดแยกขยะ
พลาสติก และขยะอินทรีย์
- ขยะพลาสติกที่แยกได้นําไปแปรรูปเป็นไม้มีกระบวนการผลิตอยู่ในระบบ บางส่วนส่งไป
แปรรูปเป็นน้ํามัน
- อยู่ระหว่างดําเนินการแปรรูปขยะอินทรีย์เพื่อผลิตปุ๋ย และแปรรูปเป็นพลังงานผลิต
ไฟฟ้า
- ขยะที่ไม่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้นําไปผลิต RDF สําหรับโรงไฟฟ้าในระบบที่กําลัง
จะเกิดขึ้น (ดําเนินการโดย บ. SCG อยู่ระหว่างตรวจสอบคุณภาพ)
2-42

สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2556
บทที่ 2
การติดตามประเมินผลการเดินระบบและบํารุงรักษาระบบกําจัดขยะมูลฝอย

2) การบํารุงรักษาระบบ
- ระบบคัดแยก มีการคัดแยก และให้ความร้อนกับชิ้นส่วนขยะเพื่อลดการติดขัดใน
เครื่องจักร
-

ระบบฝังกลบ ไม่มีการจัดการแบบฝังกลบ จะเป็นระบบคัดแยก และการแปรรูป

- ระบบหมักปุ๋ย อยู่ระหว่างดําเนินการจัดทําระบบการจัดการขยะอินทรีย์เพื่อทําเป็นปุ๋ย
และแปรรูปเป็นพลังงานผลิตไฟฟ้า
- บ่อบําบัดน้ําเสีย อยู่ ร ะหว่ า งดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง ระบบบํ า บั ด น้ํ า เสี ย ควบคู่ กั บ การ
ดําเนินการระบบขยะอินทรีย์ เนื่องจากระบบบําบัดน้ําเสียเดิมเป็นบ่อดิน 3 บ่อ ไม่มีการปู HDPE และจะยุบเหลือ
เพียง 1 บ่อ
3) คู่มือการเดินระบบ
ไม่มีคู่มือการเดินระบบ
4) ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในพื้นที่/การรองรับขยะ
ปริ ม าณขยะที่ เ ข้ า สู่ ร ะบบประมาณวั น ละ 67 ตั น โดยเป็ น ขยะในเขตเทศบาลเมื อ ง
ฉะเชิงเทราวันละ 60 ตัน และจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีก 7 ตัน ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตําบลบางขวัญ
เทศบาลตําบลบ้านโพธิ์ เทศบาลตําบลบางผึ้งองค์การบริหารส่วนตําบลเขาดิน เทศบาลตําบลศาลาแดง องค์การ
บริหารส่วนตําบลเทพราช
5) คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรอบสถานที่
- บ่อสังเกตการณ์ ไม่มีบ่อสังเกตการณ์
- การตรวจวัดคุณภาพน้ํา
มีการตรวจวั ดคุ ณภาพน้ํ าผิ ว ดิน บริเ วณใกล้ เคี ย งไม่ พบปั ญหาผลการตรวจวั ดผ่ า นเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน
2.9.4 ด้านการบริหารจัดการ
1) บุคลากร
เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กองช่างสุขาภิบาล จํานวน 5 คน เป็นคณะผู้
ควบคุมและติดตามงานของบริษัท
2) งบประมาณในการจัดการขยะ/บํารุงรักษาอุปกรณ์
เทศบาลจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในปี 2556 เป็นเงิน 17,000,000 บาท ในการจ้าง
บริษัทดําเนินการจัดการขยะ เป็นค่าธรรมเนียมคงที่ 333,333 บาท/เดือน ค่ากําจัดขยะเก่า 247 บาท/ตัน และค่า
กําจัดขยะใหม่ 339 บาท/ตัน
3) การจัดเก็บค่าบริการ จัดเก็บค่ากําจัดขยะจากท้องถิ่นอื่นในอัตรา 600 บาท/ตัน
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2.9.5 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
1) ขยะเก่าที่ทําการรื้อร่อนจะปนเปื้อนกับขยะอินทรีย์ ซึ่งจะต้องดําเนินการจัดแยกไลน์ในการ
กําจัดขยะใหม่
2) ปัญหาเรื่องการจัดการน้ําเสีย และน้ําชะขยะไม่มีการดําเนินการ เสนอแนะให้ดําเนินการใน
เรื่ อ งการรวบรวมน้ํ า เสี ย จากรอบโครงการ และน้ํ า ชะขยะเข้ า สู่ ร ะบบบํ า บั ด น้ํ า เสี ย ตลอดจนการจั ด ทํ า บ่ อ
สังเกตการณ์

รูปที่ 2.9-1 การติดตามระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา (สถานีขนถ่ายบางขวัญ)
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2.10 โครงการระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
(ระบบกําจัดขยะมูลฝอยเกาะขนุน)
2.10.1 ความเป็นมาของโครงการ
1) ปีงบประมาณ 2538 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม ภายใต้แผนปฏิบั ติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด เพื่อศึกษาความ
เหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบกําจัดขยะมูลฝอยที่ตําบลเกาะขนุน
2) ปีงบประมาณ 2539 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด เพื่อก่อสร้างระบบกําจัด
ขยะมูลฝอย ซึ่งตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตําบลเกาะขนุน อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา และก่อสร้างสถานีขนถ่ายมูลฝอย
ณ ตําบลบางขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2539-2543
และก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี 2543 แต่ระบบกําจัดขยะมูลฝอยตําบลเกาะขนุน ไม่สามารถเปิดดําเนินการได้
3) วันที่ 5 สิงหาคม 2553 ทําพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง โครงการประชุม สัมมนาและการลงนาม
รับมอบการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งก่อสร้างบริเวณพื้นที่สถานีฝังกลบมูลฝอยตําบลเกาะขนุนของเทศบาลเมือง
ฉะเชิงเทรา ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา และองค์การบริหารส่วน
ตําบลเกาะขนุน สําหรับใช้เป็นศูนย์สาธิตการจัดการมูลฝอยชุมชนแบบครบวงจร สถานที่สําหรับจัดการประชุมและ
ฝึกอบรม เก็บวัสดุรีไซเคิล และจอดเครื่องจักรกล ส่วนบ่อฝังกลบจะใช้เป็นที่กักเก็บน้ําดิบสําหรับชุมชน เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งได้บูรณาการการทํางานร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วน
จังหวัดฉะเชิงเทรา เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา และองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะขนุน โดยใช้ประโยชน์พื้นที่เป็น
ศูนย์สาธิตการจัดการมูลฝอยรวมแบบครบวงจร และใช้เป็นสถานที่เก็บวัสดุที่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่และจอด
เครื่องจักรกล มีการดําเนินการปรับปรุงอาคารภายในพื้นที่ศูนย์สาธิต และมีแผนในการจัดตั้งศูนย์สาธิตการจัดการ
มูลฝอยรวมแบบครบวงจร
2.10.2 สถานภาพระบบ
ระบบกําจัดขยะมูลฝอยเกาะขนุนได้รับการปรับปรุงเป็นศูนย์สาธิตการจัดการขยะมูลฝอยแบบ
ครบวงจร
2.10.3 การบริหารจัดการ
1) แผนการปรับปรุง
- แผนงาน/โครงการซ่ อ มบํ า รุ ง และปรั บ ปรุ ง อาคารสถานี ฝั ง กลบมู ล ฝอยตามหลั ก
สุขาภิบาลให้มีสภาพพร้อมใช้งาน
- แผนงาน/โครงการติดตั้งกังหันและโซล่าเซลล์ เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า
2) บุคลากร
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกิจการภายในศูนย์สาธิตการจัดการมูลฝอยรวมแบบครบ
วงจร โดยมีนายกองค์ การบริ หารส่ว นจังหวั ดฉะเชิ งเทรา เป็ นประธานคณะกรรมการ เพื่อบริ หารกิจ การและ
สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)
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บํารุงรักษาสถานีฝังกลบฯ สามารถให้บริการแก่ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนํามาใช้ประโยชน์เพื่อ
จัดตั้งศูนย์สาธิตการจัดการมูลฝอยรวมแบบครบวงจรเป็นอาคารประชุม อาคารฝึกอบรม อาคารเก็บวัสดุที่สามารถ
นํากลับมาใช้ใหม่ โดยใช้ประโยชน์ควบคู่ไปกับศูนย์กําจัดมูลฝอยรวมแบบครบวงจรจังหวัดฉะเชิงเทรา (โซนที่1)
3) งบประมาณในการพัฒนาศูนย์
- ค่าซ่อมบํารุงและปรับปรุงอาคารสถานีฝังกลบมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาลเทศบาลเมือง
ฉะเชิงเทราสถานที่ดํ าเนิ นการสถานี ฝังกลบมู ลฝอยตามหลักสุ ขาภิ บาลเทศบาลเมืองฉะเชิ งเทรา ต.เกาะขนุ น
อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา เป็นเงิน 3,000,000 บาท
- ค่า สิ่งก่อสร้ างกังหัน ลมและโซล่ าเซลล์ เพื่อผลิ ตพลังงานไฟฟ้ า ขาดไม่น้ อยกว่ า 20
กิโลวัตต์ สําหรับใช้ในสถานีฝังกลบฯ เกาะขนุน ประกอบด้วย แผงเซลล์แสงอาทิตย์ จํานวน 1 ชุด โครงสร้าง
รองรับชุดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ จํานวน 1 ชุด อุปกรณ์ควบคุมการประจุแบตเตอรี่ จํานวน 1 ชุด อินเวอเตอร์
จํานวน 1 ระบบ แบตเตอรี่ จํานวน 1 ชุด ระบบป้องกัน อุปกรณ์ควบคุมการตัด-ต่อวงจรไฟฟ้า จํานวน 1 ชุด ตู้
แสดงค่าทางไฟฟ้า จํานวน 1 ชุด เครื่องกําเนิดกระแสไฟฟ้า (เจนเนอร์เรเตอร์) จํานวน 1 ชุด กังหันลมผลิตไฟฟ้า
จํานวน 1 ชุด เป็นเงิน 5,000,000 บาท
- ค่าติดตั้งระบบโทรศัพท์ไร้สายผ่านจานดาวเทียม (IP STAR) ที่สถานีฝังกลบฯ เกาะขนุน
และศูนย์กําจัดมูลฝอยรวมแบบครบวงจรจังหวัดฉะเชิงเทรา (โซนที่ 1) เป็นเงิน 150,000 บาท
2.10.4 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ยังไม่มีปัญหาอุปสรรคในการดําเนินการ

รูปที่ 2.10-1 การติดตามระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา (ระบบกําจัดขยะมูลฝอยเกาะขนุน)
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2.11 โครงการศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวมแบบครบวงจรเทศบาลเมือง
สระแก้ว
2.11.1 ความเป็นมาของโครงการ
โครงการก่ อสร้ า งศู น ย์ กํา จั ด ขยะมู ล ฝอยและสิ่ งปฏิ กูล รวมแบบครบวงจร ของเทศบาลเมื อ ง
สระแก้ว ตั้งอยู่ที่บ้านท่าแยก ตําบลหนองบอน อําเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว มีชุมชนเมืองย่อยที่ 5 (เนินสมบูรณ์)
อยู่ใกล้สถานที่กําจัดขยะมากที่สุด โดยอยู่ห่างประมาณ 2 กิโลเมตร มีขนาดพื้นที่ 45 ไร่ เป็นระบบแบบครบวงจร
มีการดําเนินการที่ผ่านมาดังนี้
1) ระบบกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองสระแก้วแต่เดิมเป็นระบบแบบเทกองแล้วเผาใน
พื้ น ที่ กํา จั ด ขยะซึ่ งเป็ น ที่ ดิ น กรรมสิ ทธิ์ ของเทศบาลฯ ก่ อนที่ จ ะมี โ ครงการก่ อสร้ า งศู น ย์ กํา จั ด ขยะมู ล ฝอยและ
สิ่งปฏิกูลรวมแบบครบวงจรของเทศบาลเมืองสระแก้ว ในพื้นที่กําจัดขยะเดิมของเทศบาลเมืองสระแก้ว ซึ่งเกิดจาก
ความร่วมมือกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอําเภอเมืองสระแก้ว เพื่อการจัดตั้งศูนย์กําจัดขยะมูลฝอย
รวม เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2548 ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 11 แห่ง ได้แก่ เทศบาล
เมืองสระแก้ว เทศบาลตําบลศาลาลําดวน เทศบาลตําบลท่าเกษม องค์การบริหารส่วนตําบลสระแก้ว องค์การ
บริหารส่วนตําบลสระขวัญ องค์การบริหารส่วนตําบลท่าแยก องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบอน องค์การบริหาร
ส่วนตําบลศาลาลําดวน องค์การบริหารส่วนตําบลท่าเกษม องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแก้ง และองค์การบริหาร
ส่วนตําบลโคกปี่ฆ้อง โดยมีเทศบาลเมืองสระแก้ว เป็นแกนนําในการจัดตั้งศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวมอําเภอเมือง
สระแก้ว และให้เทศบาลเมืองสระแก้ว เป็นผู้รับผิดชอบพื้นที่ที่จะใช้เป็นศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวม
2) เทศบาลเมื องสระแก้ ว ได้ รั บ งบประมาณภายใต้ แ ผนปฏิ บั ติ การเพื่ อ การจั ด การคุ ณภาพ
สิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด ปี 2551 ในการก่อสร้างศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร เป็นเงินงบประมาณ
146,828,000 บาท เป็นงบผูกพันปีงบประมาณ 2551-2553 โดยใช้งบประมาณแผ่นดินเป็นเงิน 132,145,200 บาท
และเทศบาลเมื อ งสระแก้ ว สมทบเป็ น เงิ น 14,682,800 บาท โดยทํ า สั ญ ญากั บ บริ ษั ท เอส พี พี เมื่ อ วั น ที่
7 พฤษภาคม 2551 ในการก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอยแล้วเสร็จเมื่อเดือนสิงหาคม 2554 มีระยะประกัน
สัญญา 2 ปี อยู่ระหว่างให้บริษัท เอส พี พี ทดลองเดินระบบ โดยมีเป้าหมายในการรับขยะเข้ามากําจัดยังระบบใน
ปริมาณวันละ 100 ตัน/วัน
2.11.2 สถานภาพระบบ
1) ระบบกําจัดขยะมูลฝอยเป็นระบบกําจัดแบบครบวงจร สามารถรองรับขยะได้ วันละ 100 ตัน
ประกอบด้วย ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ระบบคัดแยก ระบบหมักทําปุ๋ย และ
ระบบหมักสิ่งปฏิกูล มีรายละเอียดของผังระบบ ดังรูปที่ 2.11-1 ประกอบด้วย (1) อาคารสํานักงานและเครื่องชั่ง
(2) อาคารบ้านพักพนักงาน (3) อาคารซ่อมบํารุงและเก็บเครื่องกลหนัก (4) ประตูทางเข้า อาคารป้อมยามและเสาธง
(5) หอถังสูงและบ่อบาดาล (6) ที่ล้างรถเก็บขนขยะมูลฝอย (7) บ่อสิ่งปฏิกูล (8) อาคารคัดแยกขยะมูลฝอย (9)
อาคารหมักขยะมูลฝอยทําปุ๋ย (10) อาคารบรรจุและเก็บวัสดุรีไซเคิล (11) อาคารห้องน้ําชายหญิง (12) บ่อบําบัด
น้ําเสีย จํานวน 2 บ่อ (13) บ่อฝังกลบขยะมูลฝอย จํานวน 1 บ่อ (14) บ่อตรวจสอบน้ําใต้ดิน 2 บ่อ
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รูปที่ 2.11-1 ผังแสดงระบบกําจัดขยะมูลฝอยรวมเทศบาลเมืองสระแก้ว

บทที่ 2
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดปีงบประมาณ 2556
การติดตามประเมินผลการเดินระบบและบํารุงรักษาระบบกําจัดขยะมูลฝอย
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โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2556
บทที่ 2
การติดตามประเมินผลการเดินระบบและบํารุงรักษาระบบกําจัดขยะมูลฝอย

จากการติด ตามระบบกํ าจั ดขยะของเทศบาลเมืองสระแก้ วพบว่ ายั งไม่มีการเดิน ระบบที่
ก่อสร้างแล้วเสร็จแต่อย่างใด อาคาร เครื่องจักรในระบบมีสภาพดียังไม่มีการใช้งาน บริเวณโดยรอบมีขยะกระจัด
กระจายในพื้นที่ตลอดจนในบ่อบําบัดน้ําเสีย และบ่อฝังกลบขยะมีสภาพชํารุด และมีน้ําท่วมขัง มีขยะในบ่อเดิม
ปริมาณมาก และมีการใช้บ่อฝังกลบใหม่มีการรับขยะเข้าสู่ระบบประมาณ วันละ 22 ตัน เป็นขยะในเขตเทศบาล
เมืองสระแก้ว และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มาทิ้งร่วมอีก 4 แห่ง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตําบลสระขวัญ
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าแยก องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบอน และเทศบาลตําบลเขาฉกรรจ์ ประกอบกับ
ขยะจากบ่อขยะเก่าอีกปริมาณมาก มีการจัดการขยะโดยนํามาเทกอง (Open Dump) และอยู่ระหว่างการทดลอง
เดินระบบคัดแยก
2.11.3 ด้านเทคนิค
1) แผนการเดินระบบ
ยังไม่ได้จัดทําแผนในการเดินระบบ แต่มีแนวทางในการให้เอกชนเข้ามาดําเนินการรื้อขยะ
เก่าออกไป และปรับปรุงระบบการจัดการขยะของศูนย์กําจัดขยะให้สามารถเดินระบบได้
2) การบํารุงรักษาระบบ
(1) ระบบคัดแยก
มีแผนในการปรับปรุงระบบคัดแยกโดยนําขยะเข้าที่ระบบคัดแยกเพื่อทําการทดลอง
เดินระบบคัดแยก
(2) ระบบฝังกลบ
จะปรับปรุงบ่อฝังกลบ โดยมีการปรับบ่อฝังกลบเป็นบ่อใหญ่บ่อเดียว เพื่อดําเนินการ
ปรับเกลี่ยขยะในบ่อฝังกลบ และนําขยะที่รับเข้ามาใหม่ไปดําเนินการฝังกลบ
(3) ระบบหมักปุ๋ย
ยังไม่มีการใช้งานที่ระบบหมักปุ๋ย แต่ใช้เป็นที่เก็บขยะรีไซเคิล ซึ่งขยะอินทรีย์เข้ามาที่
ระบบได้นําไปกําจัดยังบ่อฝังกลบ
(4) บ่อบําบัดน้ําเสีย มีสภาพน้ําท่วมขัง ไม่มีการทํางานของระบบ เนื่องจากเครื่องเติม
อากาศในระบบบําบัดน้ําเสียทั้ง 3 ตัว มอเตอร์ไม่สามารถทํางานได้ ทั้ง 3 ตัว ต้องดําเนินการเดินสายไฟสําหรับ
ระบบเติมอากาศใหม่ โดยการแจ้งให้บริษัทรับเหมาก่อสร้างระบบเข้ามาดําเนินการ
(5) บ่อหมักสิ่งปฏิกูลไม่ได้ใช้งาน และเกิดการชํารุด ควรเปิดน้ําใส่ไว้เพื่อป้องกันปัญหาการ
ชํารุดแตกร้าว
3) คู่มือการเดินระบบ
ไม่มีคู่มือการเดินระบบ
4) ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในพื้นที่/การรองรับขยะ
เทศบาลได้ทําบันทึกข้อตกลงร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอําเภอเมือง ได้แก่
เทศบาลเมืองสระแก้ว เทศบาลตําบลศาลาลําดวน เทศบาลตําบลท่าเกษม องค์การบริหารส่วนตําบลสระแก้ว
องค์การบริหารส่วนตําบลสระขวัญ องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบอน องค์การบริหารส่วนตําบลศาลาลําดวน
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บทที่ 2
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดปีงบประมาณ 2556
การติดตามประเมินผลการเดินระบบและบํารุงรักษาระบบกําจัดขยะมูลฝอย

องค์การบริหารส่วนตําบลท่าเกษม องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแก้ง เทศบาลตําบลเขาฉกรรท์ และเอกชนอีก
3 แห่ง นําขยะมากําจัดยังระบบกําจัดขยะของเทศบาลเมืองสระแก้ว โดยมีขยะเข้าระบบประมาณวันละ 25 ตัน
5) คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรอบสถานที่
(1) บ่อสังเกตการณ์ มีการก่อสร้างบ่อสังเกตการณ์น้ําชะขยะจากบ่อฝังกลบ จํานวน 2 จุด
(2) การตรวจวัดคุณภาพน้ํา ไม่มีการดําเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ําจากบ่อบําบัดน้ําเสีย
และบ่อสังเกตการณ์
2.11.4 ด้านการบริหารจัดการ
1) บุคลากร
มีแผนและมอบหมายให้บุคลากรเข้ามาบริห ารจัดการศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวมและอยู่
ระหว่างจัดทําผังบุคลากร โดยมอบหมายให้ผู้อํานวยการกองสาธารณะสุขเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ
2) งบประมาณในการจัดการขยะ/บํารุงรักษาอุปกรณ์
(1) มี ก ารจั ด สรรงบประมาณในการบริ ห ารจั ด การขยะที่ ร ะบบกํ า จั ด ขยะ และดํ า เนิ น
โครงการอบรมการคัดแยกขยะให้กับชุมชนนําร่องในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว
(2) มีการจัดสรรงบประมาณเรื่องเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการจัดการขยะใน
พื้นที่กําจัดขยะ
3) การจัดเก็บค่าบริการ
เทศบาลมีการจัด เก็บค่า ธรรมเนี ยมการเก็บขนจากบ้านเรือนในอั ตราเดื อนละ 20 บาท/
ครัวเรือน และได้จัดประชุม เรื่องการเปิดดําเนินกิจการระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองสระแก้ว เมื่อวันที่
16 กรกฎาคม 2555 ซึ่งพิจารณาอัตราค่าธรรมเนียมการกําจัดขยะในอัตรา 450บาท/ตัน
2.11.5 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
1) มีปัญหาที่ระบบฝังกลบ ได้แก่ ปั๊มดูดน้ําชะขยะไปบําบัดชํารุดทั้ง 2 ตัว และตําแหน่งบ่อสูบ
น้ําควรอยู่นอกบ่อฝังกลบ แต่อยู่ในบ่อฝังกลบ ซึ่งมีปัญหาน้ําท่วมขังในบ่อฝังกลบทําให้ไม่สามารถฝังกลบขยะได้
เสนอแนะให้ตรวจเช็คระบบเครื่องปั๊มน้ํา และปรับตําแหน่งบ่อสูบน้ําไปอยู่นอกบ่อฝังกลบ เพื่อลดปัญหาน้ําท่วมขัง
และสามารถฝังกลบขยะได้
(1) ปัญหาที่ระบบคัดแยก ได้แก่ จุดเครื่องร่อนบริเวณปลายปากมีขยะปลิวออก สายพาน
ลําเลียงขยะติดขัดอยู่บ่อยๆ ขยะปลิวออกจากระบบสายพานตัวสุดท้าย เสนอแนะให้ปรับทางด้านวิศวกรรมของ
ระบบให้มีความเหมาะสม
(2) สภาพแวดล้อมไม่มี Buffer Zone อาจก่อให้เกิดปัญหาเรื่องกลิ่นรบกวนบริเวณ
โดยรอบโครงการ เสนอแนะให้ปลูกต้นไม้ตามแนวรั้ว เพื่อป้องกันกลิ่นจากระบบขยะไปรบกวนบริเวณข้างเคียง
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โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2556
บทที่ 2
การติดตามประเมินผลการเดินระบบและบํารุงรักษาระบบกําจัดขยะมูลฝอย

รูปที่ 2.11-2 การติดตามศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวมแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแก้ว

2.12 โครงการศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวมแบบครบวงจรเทศบาลเมือง
วังน้ําเย็น
2.12.1 ความเป็นมาของโครงการ
โครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรของเทศบาลตําบลวังน้ําเย็น ตั้งอยู่บริเวณตําบล วังน้ําเย็น
อําเภอวังน้ําเย็น จังหวัดสระแก้ว ขนาดพื้นที่ 45-0-0 ไร่ เป็นระบบแบบครบวงจร ซึ่งแต่เดิมเทศบาลตําบลวังน้ําเย็น
มีการดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่กําจัดขยะที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลเอง โดยเทกองและเผากลางแจ้ง
เป็ น ครั้ ง คราว ซึ่ ง ไม่ ถู ก หลั ก สุ ข าภิ บ าลก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม เทศบาลตํ า บลวั ง น้ํ า เย็ น จึ ง ได้
ดําเนินการแก้ไขปัญหาดังนี้
1) จัดทําบันทึกข้อตกลงร่วมกับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นใกล้เคียงในการนําขยะมูลฝอยมา
ทิ้งร่วม เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2547 และ 15 พฤศจิกายน 2548 มีท้องถิ่นเข้าร่วมจํานวน 9 แห่ง ได้แก่ เทศบาล
สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)
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บทที่ 2
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดปีงบประมาณ 2556
การติดตามประเมินผลการเดินระบบและบํารุงรักษาระบบกําจัดขยะมูลฝอย

ตําบลเขาฉกรรจ์ เทศบาลตําบลคลองหาด องค์การบริหารส่วนตําบลวังน้ําเย็น องค์การบริหารส่วนตําบลตาหลังใน
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งมหาเจริญ องค์การบริหารส่วนตําบลคลองหินปูน องค์การบริหารส่วนตําบลวังสมบูรณ์
องค์การบริหารส่วนตําบลวังใหม่ และองค์การบริหารส่วนตําบลซับมะกรูด
2) ทํ าการศึ กษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอี ยดระบบกํ าจั ดขยะมู ลฝอยให้ ถู กหลั ก
สุขาภิบาล เมื่อปี 2548 โดยว่าจ้างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดําเนินการศึกษาเป็นระบบกําจัดแบบครบวงจร
3) เสนอโครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ของเทศบาลตําบลวังน้ําเย็น เพื่อขอรับการ
สนั บ สนุ น งบประมาณภายใต้ แผนปฏิ บั ติ การเพื่ อการจั ด การคุ ณภาพสิ่ งแวดล้ อมระดั บ จั งหวั ด และได้ รั บ การ
สนับสนุนงบประมาณเมื่อปีงบประมาณ 2551 ในการก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เป็นเงิน
147,400,700 บาท เป็นงบประมาณผูกพัน ปีงบประมาณ 2551-2553 ดังตาราง
แหล่งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2551 ปีงบประมาณ 2552 ปีงบประมาณ 2553
รวม
132,660,600
งบประมาณแผ่นดิน
26,618,500
21,525,800
84,516,300
14,740,100
เทศบาลสมทบ
2,000,000
12,700,000
40,100
รวม
28,618,500
34,225,800
84,556,400
147,400,700
4) ดําเนินการก่อสร้างโครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ของเทศบาลตําบลวังน้ําเย็น โดย
ทํ าสั ญญากั บบริ ษัท เอส พี พี เมื่ อวั นที่ 31 มี นาคม 2551 ดํ าเนิ นการแล้ วเสร็ จเมื่ อเดื อนพฤศจิ กายน 2555 เริ่ ม
ดําเนินการทดลองเดินระบบที่วันละ 10 ตัน ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2553 จนถึงเดือนพฤษภาคม 2554 และได้เปิด
ดําเนินการในเดือนมิถุนายน 2554
2.12.2 สถานภาพระบบ
ระบบกําจัดขยะมูลฝอยเป็นระบบกําจัดแบบครบวงจร สามารถรองรับขยะได้วันละ 50 ตัน/วัน
ประกอบด้วย ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ระบบคัดแยก ระบบหมักทําปุ๋ย และ
ระบบหมักสิ่งปฏิกูล มีรายละเอียดผังระบบ ดังรูปที่ 2.12-1 ประกอบด้วย อาคารสํานักงานและเครื่องชั่ง อาคาร
บ้านพักพนักงานอาคารซ่อมบํารุงและเก็บเครื่องกลหนัก ประตูทางเข้า อาคารป้อมยาม และเสาธง หอถังสูงและ
บ่อบาดาล ที่ล้างรถเก็บขนขยะมูลฝอย บ่อสิ่งปฏิกูล อาคารคัดแยกขยะมูลฝอย อาคารหมักขยะมูลฝอยทําปุ๋ย
อาคารบรรจุและเก็บวัสดุรีไซเคิลอาคารห้องน้ําชายหญิง บ่อบําบัดน้ําเสีย จํานวน 3 บ่อ บ่อฝังกลบขยะมูลฝอย
จํานวน 1 บ่อ บ่อตรวจสอบน้ําใต้ดิน 1 บ่อ
จากการติดตามพบว่าอาคารเครื่องจักรในระบบส่วนใหญ่มีสภาพดี มีการเดินระบบคัดแยกใน
บางช่วงเวลา และได้หยุดการเดินระบบไประยะหนึ่ง ซึ่งได้เปิดเดินระบบคัดแยกใหม่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2556
เป็นการเดินระบบในระยะสั้นเพื่อรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ แต่ไม่มีการใช้งานระบบฝังกลบ
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รูปที่ 2.12-1 แผนผังระบบกําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาลตําบลวังน้ําเย็น

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2556
บทที่ 2
การติดตามประเมินผลการเดินระบบและบํารุงรักษาระบบกําจัดขยะมูลฝอย

2.12.3 ด้านเทคนิค
1) แผนการเดินระบบ

จัดทําแผนการเดินระบบไว้ โดยเฉพาะแผนในการดําเนินการคัดแยกขยะรีไซเคิล และจัดทํา
ข้อมูลการคัดแยกขยะเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการขยะของระบบ
สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)
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บทที่ 2
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดปีงบประมาณ 2556
การติดตามประเมินผลการเดินระบบและบํารุงรักษาระบบกําจัดขยะมูลฝอย

2) การบํารุงรักษาระบบ
(1) ระบบคัดแยก
- ปรับเปลี่ยนสายพานที่ระบบลําเลียงขยะจากของเดิมที่เป็นสนิมและชํารุดเป็นวัสดุ
สแตนเลส
- มีการเดินเครื่องในระบบคัดแยกทุกส่วนเป็นเวลา 10 นาที สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อ
รักษาเครื่องจักรในระบบ
(2) ระบบฝังกลบ
กําหนดให้มีการปรับปรุงระบบฝังกลบโดยการซ่อมแผ่น HDPE และGeo textile ที่
ดาดบ่อฝังกลบ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2556 ซึ่งมีสภาพน้ําท่วมขัง และยังไม่เคยมีการใช้งานบ่อฝังกลบ
นอกจากนี้การจัดการน้ําชะขยะจะมีบ่อสูบน้ําชะขยะเป็นระบบที่มีลูกลอย 4 ลูก โดยจะนําน้ําเข้าสู่บ่อพักก่อนปั๊ม
ไปบ่อบําบัดน้ําเสีย
(3) ระบบหมักปุ๋ย
ใช้เป็นที่เก็บปุ๋ยหมักซึ่งเป็นของเดิมที่ค้างอยู่ ยังไม่มีการทําปุ๋ยหมักใหม่ เนื่องจากมีขยะ
น้อย เป็นช่วงที่ระบบเพื่อรักษาเครื่องจักร และระบบหมักปุ๋ยยังไม่มีปัญหาใดๆ
(4) บ่อบําบัดน้ําเสีย
มีน้ําในบ่อปริมาณมากเนื่องจากมีการนําท่อน้ําฝนเข้าสู่บ่อบําบัดน้ําเสียด้วย
3) คู่มือการเดินระบบ
มีการจัดทําคู่มือการเดินระบบตามผลการศึกษาออกแบบรายละเอียดระบบ และจัดทําคู่มือ
การเดินระบบคัดแยกไว้
4) ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในพื้นที่/การรองรับขยะ
ปริมาณขยะเข้าสู่ระบบประมาณวันละ 18 ตัน ซึ่งระบบมีศักยภาพในการรองรับขยะอย่าง
มาก แต่ไม่มีปริมาณขยะเพียงพอในการเดินระบบให้คุ้มค่า เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 แห่ง ที่ตกลง
จะมาทิ้งขยะร่วมไม่ได้นําขยะมาทิ้ง ซึ่งอยู่ระหว่างทําบันทึกข้อตกลงร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนําขยะมา
ทิ้งร่วมเพื่อให้มีปริมาณขยะเข้าสู่ระบบและประเมินผลเพื่อวางแผนให้สามารถบริหารจัดการต่อไปได้
5) คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรอบสถานที่
(1) บ่อสังเกตการณ์
มีการติดตั้งบ่อสังเกตการณ์น้ําชะขยะจากบ่อฝังกลบ ตามที่ออกแบบไว้
(2) การตรวจวัดคุณภาพน้ํา
ไม่มีการดําเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ําทั้งบ่อสังเกตการณ์และบ่อบําบัดน้ําเสีย
2.12.4 ด้านการบริหารจัดการ
1) บุคลากร
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองวังน้ําเย็นดําเนินการโดยกองช่างและกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีบุคลากร จํานวน 57 คน ได้แก่
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โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2556
บทที่ 2
การติดตามประเมินผลการเดินระบบและบํารุงรักษาระบบกําจัดขยะมูลฝอย

(1) เจ้ า หน้ า ที่ กองช่ า งจํ า นวน 10 คน ประกอบด้ ว ยข้ า ราชการจํ า นวน 5 คน ลู ก จ้ า ง
ชั่วคราว จํานวน 5 คน
(2) เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จํานวน 47 คน ประกอบด้วยข้าราชการ
จํานวน 7 คน ลูกจ้างประจํา จํานวน 2 คน ลูกจ้างชั่วคราว จํานวน 38 คน
(3) พนักงานในการเก็บขน ได้แก่ พนักงานขับรถยนต์ จํานวน 4 คน พนักงานเก็บขนท้าย
รถ จํานวน 15 คน พนักงานกวาดถนน จํานวน 6 คน
2) งบประมาณในการจัดการขยะ/บํารุงรักษาอุปกรณ์
มีการจั ดสรรงบประมาณในการจัด ทํา สายพานในระบบคัดแยกใหม่ และปรั บปรุ งระบบ
รวบรวมน้ําชะขยะในส่วนการรับขยะก่อนขึ้นสายพานลําเลียงในระบบคัดแยก
3) การจัดเก็บค่าบริการ
เทศบาลฯ มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนจากบ้านเรือนในอัตราเดือนละ 20 บาท/
ครัวเรือน ส่วนการจัดเก็บค่ากําจัดขยะจากท้องถิ่นอื่นที่มาทิ้งร่วมทําการออกเทศบัญญัติจัดเก็บในอัตรา 400 บาท/ตัน
2.12.5 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
1) ไม่มีการใช้งานระบบฝังกลบทําให้เกิดการชํารุด ซึ่งมีน้ําท่วมขัง ซึ่งเสนอแนะให้ทําแผนใน
การปรับปรุงบ่อฝังกลบ และนําขยะมาฝังกลบในบ่อแทนการนําขยะไปเทในบ่อขยะที่ไม่ถูกหลักสุขาภิบาล
2) บ่อรับขยะก่อนขึ้นสายพานมีปัญหาน้ําท่วมขัง เนื่องจากการรวบรวมน้ําไม่ออกสู่รางระบาย
นอกอาคารที่เกิดจากระบบท่อรวบรวม/ระบายไม่เหมาะสม และได้แก้ไขโดยการเปิดปากบ่อรวบรวม และปั๊มน้ํา
ออก ซึ่งได้มีข้อเสนอแนะให้ทําแนวกั้นน้ําชะขยะในขั้นตอนการเทขยะก่อนเข้าสายพาน
3) การรวบรวมน้ําชะขยะเข้าสู่ระบบบําบัดน้ําเสีย มีการทําระบบท่อระบายน้ําฝนไปรวมด้วย
จะทําให้เป็นปัญหาการรองรับน้ําเสียในปริมาณมาก เสนอแนะให้มีการปรับท่อรับน้ําฝนออกจากระบบบําบัดน้ําเสีย

รูปที่ 2.12-2 การติดตามศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวมแบบครบวงจรเทศบาลเมืองวังน้ําเย็น
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บทที่ 2
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดปีงบประมาณ 2556
การติดตามประเมินผลการเดินระบบและบํารุงรักษาระบบกําจัดขยะมูลฝอย

รูปที่ 2.12-2 การติดตามศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวมแบบครบวงจรเทศบาลเมืองวังน้ําเย็น (ต่อ)

2.13 โครงการระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ
2.13.1 ความเป็นมาของโครงการ
ระบบกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ ตั้งอยู่ในที่ดินกรรมสิทธิ์ของเทศบาลฯ
บริเวณบ้าน กม.5 ถนนราษฎร์อุทิศ ตําบลอรัญประเทศ อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว มีขนาดพื้นที่ 10-0-0 ไร่
อยู่ใกล้ชุมชน กม.3 โดยมีระยะห่างประมาณ 500 เมตร กําจัดขยะโดยการเทกองในพื้นที่กําจัด ซึ่งดําเนินการอย่าง
ไม่ถูกหลักสุขาภิบาล และพื้นที่กําจัดไม่เพียงพอในการรองรับขยะ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เมื่อปี 2542
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เป็นเงิน 6,000,000 บาท ใน
การปรับปรุงระบบกําจัดขยะมูลฝอยเป็นบ่อในการฝังกลบอย่างไม่ถูกหลักสุขาภิบาล จํานวน 5 บ่อ และซื้อรถ
แทรกเตอร์ในการบดอัดขยะ 1 คัน เคยรับกําจัดขยะมูลฝอยให้กับท้องถิ่นใกล้เคียง ได้แก่ เทศบาลตําบลฟากห้วย
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โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2556
บทที่ 2
การติดตามประเมินผลการเดินระบบและบํารุงรักษาระบบกําจัดขยะมูลฝอย

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านใหม่หนองไทร เทศบาลตําบลบ้านด่าน โดยไม่ได้ทําบันทึกข้อตกลงหรือหนังสือขอทิ้ง
ขยะร่วม และไม่ได้จัดเก็บค่ากําจัด
2.13.2 สถานภาพระบบ
สภาพระบบกําจัดขยะเต็มพื้นที่แล้ว มีการกําจัดแบบเทกอง มีปริมาณขยะสะสมอยู่เป็นจํานวน
มาก ทําให้สภาพภูมิทัศน์ไม่น่ามอง ส่งกลิ่นเหม็นและมีแมลงวัน ซึ่งเทศบาลยังไม่สามารถหาพื้นที่แห่งใหม่ได้ จึงยืด
อายุการใช้งานของพื้นที่กําจัดโดยการขุดขยะรอบๆ บ่อมาไว้ตรงกลางบ่อเพื่อให้มีพื้นที่ว่างสําหรับรองรับขยะได้อีก
ระยะหนึ่ง และไม่ได้รับกําจัดขยะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นแล้ว มีเพียงขยะของเทศบาลที่จัดเก็บจาก
อาคารที่พักอาศัย ตลาดสด โรงงาน โรงเรียน โรงพยาบาล อาคารพานิชย์ และสถานบริการต่างๆ วันละ 30-35 ตัน
2.13.3 ด้านเทคนิค
1) แผนการเดินระบบ
(1) ในระยะสั้นปรับปรุงบ่อขยะ เพื่อยืดอายุการใช้งานระบบ และจัดหาระบบคัดแยก เป็น
เครื่องร่อนแยกขยะอินทรีย์ และมีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าโดยการกําจัดขยะด้วยเตาเผา จํานวน 2 เตา
เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อขยะ
(2) ในระยะยาวมีแนวทางจะร่วมจัดการขยะแบบศูนย์รวมของกลุ่มพื้นที่
2) การบํารุงรักษาระบบ
ดําเนินการฝังกลบแบบ Open Dump และปรับบ่อฝังกลบให้เป็นระเบียบโดยกลบทับด้วย
ดินเกลี่ยพื้นที่และขุดดินมาปิดด้วยรถขุดไฮโดรลิคตีนตะขาบ เครื่องยนต์ดีเซลจํานวน 6 สูบ 4 จังหวัด กําลังแรงม้า
167 แรงม้า จํานวน 1 คัน ใช้ในพื้นที่ฝังกลบ และจะติดตั้งเตาเผาที่ระบบ เพื่อลดปริมาณขยะที่เต็มพื้นที่แล้ว โดย
มีแผนการในการจัดวางระบบดังนี้
(1) พื้นที่วางเตาเผาขยะ
(2) ลานคัดแยกขยะ
(3) ลานลงขยะ
(4) ลานตากขยะ
(5) บ่อบําบัดน้ําเสียแบบ Onsite
(6) บ่อหมักปุ๋ยชีวภาพ
(7) บ่อพักขี้เถ้าระเอียด
(8) หลุมฝังกลบขี้เถ้าหยาบ
(9) ลานพักขยะรีไซเคิล
(10) ถังเก็บน้ําสแตนเลส
(11) ถังเก็บน้ํากลมคอนกรีต
3) คู่มือการเดินระบบ
ไม่มีคู่มือการเดินระบบ
4) ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในพื้นที่/การรองรับขยะ
35 ตัน/วัน เกินศักยภาพการรองรับของระบบ
สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)
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บทที่ 2
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดปีงบประมาณ 2556
การติดตามประเมินผลการเดินระบบและบํารุงรักษาระบบกําจัดขยะมูลฝอย

5) คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรอบสถานที่
ไม่มีบ่อบําบัดน้ําเสียและบ่อสังเกตการณ์ ซึ่งมีคลองพรหมโหดอยู่ติดกับระบบกําจัดขยะ
2.13.4 ด้านการบริหารจัดการ
1) บุคลากร
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลอรัญญประเทศโดยกองสาธารณสุข และ
สิ่งแวดล้อม จํานวน 67 คน ประกอบด้วย
(1) ข้าราชการ จํานวน 6 คน ไดแก่ นักบริหารงานสาธารณสุข จํานวน 2 คน พยาบาล
วิชาชีพ จํานวน 1 คน สัตวแพทย์ จํานวน 1 คน เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน จํานวน 1 คน เจ้าพนักงานธุรการ
จํานวน 1 คน
(2) ลูกจ้างประจํา จํานวน 6 คน
(3) ลูกจ้างชั่วคราว จํานวน 55 คน
2) งบประมาณในการจัดการขยะ/บํารุงรักษาอุปกรณ์
(1) ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสําหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณี
เร่งด่วนปีงบประมาณ 2556 ซื้อเตาเผาขยะ 2 เตา เป็นเงิน 5,000,000 บาท
(2) จัดซื้อถังขยะขนาด 200 ลิตร สําหรับวางในจุดต่างๆ ของชุมชน ประมาณ 150 ใบ ในทุกปี
3) การจัดเก็บค่าบริการ
จัดเก็บค่าเก็บขนขยะในอัตรา 20 บาท/หลังคาเรือน ซึ่งยังไม่ครอบคลุมพื้นที่
2.13.5 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
1) ไม่สามารถหาสถานที่กําจัดขยะแห่งใหม่ได้ เสนอแนะให้เข้าสู่นโยบายการจัดการขยะมูล
ฝอยศูนย์รวมในกลุ่มพื้นที่
2) ถังขยะไม่เพียงพอ เสนอแนะให้ดําเนินโครงการรณรงค์เพื่อลดและคัดแยกขยะกับชุมชนใน
เขตเทศบาล

รูปที่ 2.13-1 การติดตามระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ
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โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
บทที่ 3
ปีงบประมาณ 2556
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดที่ผ่านมา

บทที่ 3
การดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ในระดับจังหวัดที่ผ่านมา
3.1 โครงการที่ได้รับงบประมาณ ปี 2552
3.1.1 โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียเทศบาลตําบลนาจอมเทียน ระยะที่ 1
ช่วงที่ 2 (ส่วนขยาย)
เทศบาลตําบลนาจอมเทียน มีแนวทางในการรวบรวมน้ําเสียในเขตเทศบาลฯ ไปบําบัดยังระบบ
บําบัดน้ําเสียของเมืองพัทยาบริเวณซอยวัดบุณย์กัญจนาราม ครอบคลุมพื้นที่ภายในเขตเทศบาลตําบลนาจอมเทียน
ประมาณ 12.63 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมีการศึกษาออกแบบระบบรวบรวมน้ําเสียไว้ 2 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 วางท่อรวบรวมน้ําเสีย แนวถนนสุขุมวิทด้านทิศตะวันตก
ระยะที่ 2 วางท่อรวบรวมน้ําเสีย แนวถนนสุขุมวิทด้านทิศตะวันออก
การดําเนินการปัจจุบันเป็นการดําเนินการในระยะที่ 1 คือ
1) การก่ อ สร้ า งระบบรวบรวมน้ํ า เสี ย ระยะที่ 1 ช่ ว งที่ 1 เมื่ อ ปี ง บประมาณ 2549 ได้ รั บ
งบประมาณจากผู้ว่า CEO ของจังหวัดชลบุรี โดยมีการเบิกจ่ายงบประมาณไป 111,400,000 บาท ในการว่าจ้าง
บริษัท ห้างหุ้นส่วนจํากัดบางแสนมหานครดําเนินการ
2) การก่อสร้างระบบรวบรวมน้ําเสียระยะที่ 1 ช่วงที่ 2 ได้รับงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการ
เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด เมื่อปีงบประมาณ 2552 เป็นเงิน 128,400,000 บาท เป็นงบ
ผูกพันปี 2552-2554 มีรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.1-1
ตารางที่ 3.1-1 งบประมาณที่ได้รับในการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ําเสียเทศบาลตําบลนาจอมเทียน ระยะที่ 1
ช่วงที่ 2
ลําดับ
1

รายการ
ของบประมาณ พ.ศ.2552
(โครงการสนับสนุนแผน
ปฏิบัติการเพื่อการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
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ค่า
ควบคุม
ก่อสร้าง งาน
(ล้าน
(ล้าน
บาท)
บาท)
124.9
3.5

รวม
ทั้งสิ้น
(ล้าน
บาท)
128.4

อปท.
ปีงบประมาณ
สมทบ
(เงินอุดหนุน)
(ล้าน 2552 2553 2554
บาท)
12.84 23.112 46.224 46.224

รวมเงิน
อุดหนุน
(ล้านบาท)
115.56
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บทที่ 3
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
การดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดที่ผ่านมา
ปีงบประมาณ 2556

ตารางที่ 3.1-1 งบประมาณที่ได้รับในการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ําเสียเทศบาลตําบลนาจอมเทียน ระยะที่ 1
ช่วงที่ 2 (ต่อ)
ลําดับ
2

3

รายการ

ค่า
ควบคุม
ก่อสร้าง งาน
(ล้าน
(ล้าน
บาท)
บาท)
124.86
-

สํานักงบประมาณพิจารณาฯ
(อนุมัติขยายระยะเวลาก่อหนี้
ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จาก
เดิมผูกพันงบประมาณปี พ.ศ.
2552-2554 เป็นปี พ.ศ.
2552-2556
กรมส่งเสริมการปกครอง
124.86
ท้องถิ่น (อนุมัติวงเงินค่าจ้างที่
ปรึกษาควบคุมงาน ตาม
หนังสือ ที่ มท 0891.4/2327
ลว 9 มีนาคม 2555)

3.49

รวม
ทั้งสิ้น
(ล้าน
บาท)
124.86

อปท.
ปีงบประมาณ
สมทบ
(เงินอุดหนุน)
(ล้าน 2552 2553 2554
บาท)
12.486 23.112 46.224 43.038

รวมเงิน
อุดหนุน
(ล้านบาท)

128.35

12.79 23.112 21.211 71.237 115.56

112.374

การดําเนินการได้กันเงินปีงบประมาณ 2552,2553 และขอขยายเวลาในการดําเนินการเพื่อให้
สอดคล้องกับการทําสัญญาในการดําเนินการตามระยะเวลาของบริษัทที่สามารถดําเนินการได้ และขอขยายเวลา
ก่อหนี้ผูกพันปี 2554 ซึ่งมีการทําสัญญาจ้างกับบริษัทบางแสนมหานคร จํากัด ในการดําเนินการก่อสร้าง โดยเริ่ม
สัญญาเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2554 ถึง 21 กรกฎาคม 2556 และจ้างบริษัท สยามเทค กรุ๊ป จํากัด ควบคุมงาน
ก่อสร้าง เป็นเงินค่าก่อสร้าง 124,860,000 บาท ค่าควบคุมงานก่อสร้าง 3,490,000 บาท มีการดําเนินงานในพื้นที่
ซอยนาจอมเทียนมีรายละเอียดดังนี้
1) งานระบบระบายน้ํา
(1) งานวางท่อระบายน้ําซอยนาจอมเทียน 2
(2) งานวางท่อระบายน้ําซอยนาจอมเทียน 6
(3) งานวางท่อระบายน้ําเชื่อมซอย 2 และซอย 6
(4) งานวางท่อระบายน้ําซอยนาจอมเทียน 8
(5) งานวางท่อระบายน้ําซอยนาจอมเทียน 14
(6) งานวางท่อระบายน้ําซอยนาจอมเทียน 18
(7) งานวางท่อระบายน้ําเชื่อมซอยนาจอมเทียน 8 และ 18
(8) งานวางท่อระบายน้ําซอยนาจอมเทียน 20
(9) งานวางท่อระบายน้ําซอยนาจอมเทียน 30
(10) งานวางท่อระบายน้ําเชื่อมซอยนาจอมเทียน 20 และ 18
3-2

สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
บทที่ 3
ปีงบประมาณ 2556
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดที่ผ่านมา

(11) งานวางท่อระบายน้ําเชื่อมซอยนาจอมเทียน 32 และ PS11
2) งานระบบรวบรวมน้ําเสีย
(1) งานวางท่อ HDPE ซอยนาจอมเทียน 2
(2) งานวางท่อ HDPE ซอยนาจอมเทียน 6
(3) งานวางท่อ HDPE ซอยนาจอมเทียน 8
(4) งานวางท่อ HDPE ซอยนาจอมเทียน 20
(5) งานวางท่อ HDPE ซอยนาจอมเทียน 30
(6) งานวางท่อ HDPE ซอยนาจอมเทียน 32- PS11
3) งานสถานีสูบน้ําเสีย 12 สถานี
มีผลการดําเนินงาน คือ ดําเนินการก่อสร้างในส่วนระบบระบายน้ํา และระบบรวบรวมน้ําเสีย
เรี ย บร้ อ ยแล้ ว อยู่ ร ะหว่ า งดํ า เนิ น การในส่ ว นสถานี สู บ น้ํ า เสี ย 12 บ่ อ จะต้ อ งดํ า เนิ น การให้ แล้ ว เสร็ จ ภายใน
21 กรกฎาคม 2556 แต่มีปัญหาที่สถานีสูบ PS3 กับ PS4 ต้องมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบ จึงได้ขอขยายเวลาถึง
17 มกราคม 2557 คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน มีนาคม 2557

รูปที่ 3.1-1 โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียเทศบาลตําบลนาจอมเทียน
ระยะที่ 1 ช่วงที่ 2 (ส่วนขยาย)

สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

3-3

บทที่ 3
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
การดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดที่ผ่านมา
ปีงบประมาณ 2556

รูปที่ 3.1-1 โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียเทศบาลตําบลนาจอมเทียน
ระยะที่ 1 ช่วงที่ 2 (ส่วนขยาย) (ต่อ)

3.2 โครงการที่ได้รับงบประมาณ ปี 2556
3.2.1 โครงการก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอยระยะที่ 2 เทศบาลเมืองบ้านบึง
เทศบาลเมืองบ้านบึง ได้เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการก่อสร้างระบบ
กําจัดขยะมูลฝอยระยะที่ 2 ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด เป็นระบบ
แบบครบวงจร ซึ่ ง ได้ รั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณในการก่ อ สร้ า งระบบฝั ง กลบแบบถู ก หลั ก สุ ข าภิ บ าล ใน
ปีงบประมาณ 2556 เป็นเงิน 48,325,000 บาท อยู่ระหว่างดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งยังไม่มีการเบิกจ่ายเงิน และ
จัดทําแผนในการดําเนินการดังนี้
การดําเนินโครงการปีที่ 1
เวลา (เดือน)
กิจกรรมตลอดโครงการ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. ขออนุมัติดําเนินการจ้าง
2. ตั้งคณะกรรมการจัดจ้าง/ตรวจรับพัสดุ
3. ดําเนินการจัดจ้างโดยวิธี E-aution
4. ดําเนินการก่อสร้าง
4.1 งา น เ ตรี ย ม กา ร แ ล ะ ป รั บส ภ า พ
พื้นที่ก่อสร้าง
4.2 งานก่อสร้างถนนภายใน
4.3 งานก่อสร้างบ่อฝังกลบมูลฝอย
4.4 งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ําเสีย
และระบบระบายน้ําฝน

3-4

สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
บทที่ 3
ปีงบประมาณ 2556
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดที่ผ่านมา

การดําเนินโครงการปีที่ 2
กิจกรรมตลอดโครงการ

เวลา (เดือน)
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

4.5 ง า น จั ด ห า เ ค รื่ อ ง จั ก ร แ ล ะ
อุปกรณ์สนับสนุนระบบรวบรวม
และระบบฝังกลบ
4.6 งานปรับภูมิสถาปัตย์
4.7 งานทดสอบระบบและเก็บความ
เรียบร้อย

3.2.2 โครงการก่อสร้างศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรจังหวัดฉะเชิงเทรา โซนที่ 1
องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง
ระบบกําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรจังหวัดฉะเชิงเทรา โซนที่ 1 ตั้งอยู่ เลขที่ 336/2 หมู่ที่ 1 บ้านห้วยลึก ตําบล
เขาหินซ้อน จังหวัดฉะเชิงเทรามีพื้นที่ 71 ไร่ 24 ตารางวา ซึ่งเป็นที่ทิ้งขยะเดิมดําเนินการเทกองแล้วเผา มีแผนใน
การดําเนินการดังนี้
1) พัฒนาปรับปรุงพื้นที่เพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ก่อสร้างอาคารเครื่องชั่ง และจ้างเอกชน
เข้ามาดําเนินการกําจัดขยะ
2) ได้รับงบภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดในการ
ก่อสร้างระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล และบ่อบําบัดน้ําเสีย เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 143,746,600 บาท ดังนี้
ปีงบประมาณ
งบอุดหนุน (บาท)
อบจ.ฉะเชิงเทราสมทบ (บาท)
รวม
2556
25,874,500
1,445,500
27,320,000
2557
34,499,200
4,667,850
39,167,050
2558
68,998,600
8,260,950
77,259,550
รวม
129,372,300
14,374,300
143,746,600
3) รับขยะจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 แห่ง หน่วยงานราชการ 1 แห่ง และหน่วยงาน
เอกชนอีก 6 แห่ง มีปริมาณขยะ 40 ตัน/วัน
4) ปีงบประมาณ 2556 ได้ เพิ่ มแผนงานโครงการว่า จ้า งที่ป รึกษาดํ าเนิ นการบริห ารจั ดการ
ฝังกลบขยะทั้งมูลฝอยเก่าและใหม่
5) ปีงบประมาณ 2557 ดําเนินการก่อสร้างบ่อฝังกลบ (Sanitary Landfill) และบ่อบําบัดน้ําเสีย
6) การดําเนินการที่มีความก้าวหน้า คือ จัดทําข้อกําหนดเฉพาะงาน (TOR) แล้วเสร็จ จัดทํา
ราคากลางการแบ่ งงวดงาน ปร.4 ปร.5 แล้ ว เสร็ จ จั ด ทํ า แบบแปลนการก่ อ สร้ า งแล้ ว เสร็ จ และอยู่ ร ะหว่ า ง
ดําเนินการประกวดราคา (ประมูลงานระบบอีเลคโทรนิค ประกาศผลวันที่ 21 พฤษภาคม 2556 ยื่นเอกสารการ
ประมูล 10 มิถุนายน 2556 ประมูลงาน 20 มิถุนายน 2556)
สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)
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บทที่ 3
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
การดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดที่ผ่านมา
ปีงบประมาณ 2556

7) แผนการดําเนินงานโครงการ มีดังนี้
งวดที่

รายการก่อสร้างงบประมาณ 2556

เปอร์เซ็นต์การเบิกจ่าย เปอร์เซ็นต์การเบิกจ่าย
% 3 ปีงบประมาณ
ในปีงบประมาณ

ก่อสร้างอาคารระบบผลิต พลังงาน
และสารปรับปรุงดิน (สําหรับฤดูฝน)
หลังที่ 1
1
2.85%
15%
- งานก่อสร้างป้อมยาม
- งานปรับพื้นที่
- งานเสาเข็ม,งานฐานราก
- งานเสาอาคาร
2
- งานโครงสร้างหลังคา
9%
45%
- งานสถาปัตยกรรม
ติ ด ตั้ ง ระบบผลิ ต พลั ง งานและสาร
ปรับปรุงดิน (สําหรับฤดูฝน) หลังที่ 1
- งานติดตั้งระบบ
3
7%
40%
- งานระบบไฟฟ้ า ภายใน,งาน
ระบบรวบรวมและบําบัดก๊าซ และ
งานอื่นๆ แล้วเสร็จ
อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น จั ง ห วั ด
ฉะเชิงเทราสมทบงบประมาณ
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น
สรุป
คิดเป็นเงินประมาณ
ยี่สิบเจ็ดล้านสามแสนสองหมื่นบาทถ้วน

งวดที่

รายการก่อสร้างงบประมาณ 2557

จํานวนวัน
แล้วเสร็จ

4,098,060.00

20

12,294,180.00

42

9,482,260.00
30

1,445,500.00
27,320,000.00
27,320,000.00

เปอร์เซ็นต์การเบิกจ่าย เปอร์เซ็นต์การเบิกจ่าย
% 3 ปีงบประมาณ
ในปีงบประมาณ

ก่อสร้างอาคารคัดแยกขยะ
1
- งานเสาเข็ม,งานก่อสร้างฐานราก
9%
33%
- งานเสา,งานโครงสร้างหลังคา
- งานระบบไฟฟ้ า ,งานสุ ข ภั ณ ฑ์
2
และสุขาภิบาล
8%
28%
- งานสถาปัตยกรรม
- งานติ ด ตั้ ง ระบบคั ด แยก ชุ ด ที่
3
10.70%
39%
1,2,3
อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น จั ง ห วั ด
ฉะเชิงเทรา สมทบงบประมาณ
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น
สรุป
คิดเป็นเงินประมาณ
สามสิบเก้าล้านหนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันห้าสิบบาทถ้วน

3-6

รวมค่าก่อสร้าง
เป็นเงิน/บาท

รวมค่าก่อสร้าง
เป็นเงิน/บาท

จํานวนวัน
แล้วเสร็จ

12,749,800.00

120

10,937,250.00

100

10,812,150.00
145
4,667,850.00
39,167,050.00
39,167,050.00

สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
บทที่ 3
ปีงบประมาณ 2556
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดที่ผ่านมา
งวดที่

รายการก่อสร้างงบประมาณ 2558

เปอร์เซ็นต์การเบิกจ่าย เปอร์เซ็นต์การเบิกจ่าย
% 3 ปีงบประมาณ
ในปีงบประมาณ

รวมค่าก่อสร้าง
เป็นเงิน/บาท

ก่อสร้างอาคารระบบผลิต พลัง งาน
และสารปรับปรุงดิน (สําหรับฤดูฝน)
หลังที่ 2
1
13%
25%
19,124,700.00
- งานปรับพื้นที่,งานก่อสร้างฐานราก
- งานก่อสร้างคานคอดิน,งานเสา,
งานโครงสร้างหลังคา
- งานสถาปั ต ยกรรม,งานระบบ
ไฟฟ้าภายใน
2
3%
6%
4,937,300.00
- งานระบบรวบรวมและบํ า บั ด
ก๊าซและงานอื่นๆ แล้วเสร็จ
- งานก่อสร้างถนนคอนกรีต คสล.
9%
16%
12,665,800.00
3
และทางเชื่อม
4 งานก่อสร้างถนนคอนกรีต คสล.
8%
16%
12,070,800.00
งานระบบไฟฟ้าและแสงสว่างบริเวณ
5 โครงการ ติดตั้งเครื่องปั่นไฟฟ้าดีเซล
4%
8%
6,300,000.00
จํานวน 2 ระบบ
รถบรรทุ ก ดั้ ม แบบกระบะเทท้ า ย
ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จํานวน 4 คัน
6 รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4
6.45%
29%
13,900,000.00
ล้อ จํานวน 2 คัน และงานอื่นๆ แล้ว
เสร็จ
อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น จั ง ห วั ด
8,260,950.00
ฉะเชิงเทรา สมทบงบประมาณ
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น
77,259,550.00
สรุป
คิดเป็นเงินประมาณ เจ็ดสิบเจ็ดล้านสองแสนห้าหมืน่ เก้าพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน 77,259,550.00

จํานวนวัน
แล้วเสร็จ

90

23

60
60

30

102

รูปที่ 3.2-1 ศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรจังหวัดฉะเชิงเทรา โซนที่ 1
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บทที่ 3
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
การดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดที่ผ่านมา
ปีงบประมาณ 2556

3.2.3 โครงการฟื้นฟูสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยบนเกาะเสม็ด
1) สรุปความเป็นมาของโครงการ
โครงการฟื้นฟูสถานที่กําจั ดขยะมูล ฝอยบนเกาะเสม็ ดและปรั บปรุงบ่อฝังกลบให้ถูกหลั ก
สุขาภิบาล (อบจ.ระยองได้เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ
คุณภาพสิ่ งแวดล้ อมในระดั บจั งหวั ด ประจํ า ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 วงเงิน งบประมาณ 38,182,000 บาท)
จากสภาพปัญหาขยะมูลฝอยบนเกาะเสม็ด ตําบลเพ อําเภอเมืองระยอง ซึ่งปัจจุบันสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยบน
เกาะเสม็ด มีปริมาณขยะมูลฝอยสะสมทับถมจนเต็มพื้นที่แล้วและมีพื้นที่อยู่เหนืออ่างเก็บน้ําบนเกาะเสม็ดได้ส่งผล
กระทบต่อสภาพแวดล้อม ตลอดจนก่อให้เกิดความเดือดร้อน รําคาญ และกลิ่นรวบกวน ซึ่งได้ทวีความรุนแรงเพิ่ม
มากขึ้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จึงได้จัดทําโครงการฟื้นฟูสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยบนเกาะเสม็ดและ
ปรับปรุงบ่อฝังกลบให้ถูกหลักสุขาภิบาล เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการขยะบนพื้นที่เกาะเสม็ด เสนอเข้าแผนปฏิบัติการ
เพื่อการจัดการคุ ณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับ จังหวัด ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2556 และได้รั บการสนั บสนุ น
งบประมาณในโครงการดังกล่าว ซึ่งมีกิจกรรมที่ต้องดําเนินการดังนี้
(1) ดําเนินงานขุดตักขยะเก่าออก 10,000 ลบ.ม. เพื่อก่อสร้างบ่อฝังกลบบ่อที่ 1 : ขุดตัก
ขยะเก่านํามาฝังกลบบ่อที่ 1 จํานวน 10,000 ลบ.ม. และปิดบ่อฝังกลบ
(2) ดําเนินงานขุดตักขยะเก่าออก 10,000 ลบ.ม. เพื่อก่อสร้างบ่อฝังกลบบ่อที่ 3 : ขุดตัก
ขยะเก่าทั้งหมด (บ่อที่ 2, 3) นํามาฝังกลบบ่อที่ 3 จํานวน 15,000 ลบ.ม. และปิดบ่อฝังกลบ
(3) ดําเนินงานก่อสร้างบ่อฝังกลบบ่อที่ 2 เพื่อรอบรับขยะ
(4) ก่อสร้างบ่อฝังกลบที่ถูกหลักสุขาภิบาล จํานวน 3 บ่อ ประกอบด้วย 1) งานสร้างคันดิน
รอบบ่อ 2) งานบดอัดพื้นบ่อฝังกลบและอื่นๆ 3) งานปูแผ่น HDPE 4) งานระบบท่อระบายภายในบ่อขยะ 5) งาน
ระบบระบายก๊าซ
(5) งานระบบบําบัดน้ําเสีย ประกอบด้วย 1) ถังบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูป 2) บ่อพักน้ําเสีย
3) บ่อสูบน้ําเสีย
(6) งานก่อสร้างถนนรอบพื้นที่บ่อฝังกลบพร้อมรางระบายน้ํา มีรายละเอียดดังนี้ 1) งาน
ปรับพื้นที่และบดอัดดินเดิม 2) งานดินถมบดอัดแน่น 3) งานผิวถนนหินคลุกทางเข้า-ออก พร้อมรางระบายน้ํา
4) งานผิวถนนหินคลุกรอบบ่อฝังกลบ พร้อมรางระบายน้ํา 5) งานคัน ค.ส.ล. ระหว่างบ่อฝังกลบ
(7) งานก่อสร้างบ่อสังเกตการณ์
(8) งานจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์และเครื่องจักร ปั๊มสูบน้ําเสีย
(9) งานปิดบ่อฝังกลบบ่อที่ 1,3 และปรับภูมิทัศน์ มีรายละเอียดดังนี้ ปิดบ่อฝังกลบบ่อที่ 1
และบ่อที่ 3 ปรับภูมิทัศน์บ่อที่ 1, 3 และรอบพื้นที่โครงการ
2) สถานภาพระบบ
สถานที่ทิ้งขยะของเกาะเสม็ดนั้นตั้งอยู่บริเวณตอนกลางของเกาะเสม็ด ลักษณะเป็นเนินเขา
เตี้ยๆ มีเนื้อที่รวมประมาณ 10 ไร่เศษ เป็นพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด ที่อนุญาตให้
องค์การบริหารส่วนตําบลเพใช้เป็นสถานที่รองรับการจัดการขยะ และพื้นที่บริเวณนี้ยังเป็นที่ตั้งของโรงผลิตปุ๋ย
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โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
บทที่ 3
ปีงบประมาณ 2556
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดที่ผ่านมา

อินทรีย์ เตาเผาขยะ ลานตากขยะอาคารเก็บขยะและบ้านพักพนักงานซึ่งเป็นบ้านชั่วคราวจํานวน 6 หลัง (สภาพ
ทรุดโทรม) พื้นที่ประมาณ 2 ไร่เศษ กองขยะสูงราว 5 เมตร ประมาณไม่น้อยกว่า 25,000 ลูกบาศก์เมตร มีรถแบบ
คัดแยก อบจ.สนับสนุน และเป็นรถของ อบต.เพ เพื่อใช้ในการเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่ รถบรรทุกขยะ ไม่สามารถ
เข้าไปจัดเก็บขยะมูลฝอยได้ เนื่องจากถนนมีความคับแคบและบางแห่งอยู่ไกลเกินไป เช่น บริเวณท้ายเกาะถนน
ขรุขระและคับแคบมากทําให้รถขนาดใหญ่ไม่สามารถใช้เส้นทางได้ ผู้ประกอบการเหล่านั้นจึงต้องใช้รถส่วนตัวเพื่อ
นําขยะมาทิ้ง โดยเป็นขยะที่ไม่มีการคัดแยกบางครั้งเป็นเศษวัสดุก่อสร้างยากต่อการจัดการ และการนําขยะมูลฝอยมา
ทิ้ง จะเป็นช่วงหลังเวลาปฏิบัติงานของพนักงาน จึงมีขยะกองรวมไว้บริเวณดังกล่าว ตอนกลางของพื้นที่เป็นลานคัด
แยกขยะ ขยะที่ถูกขนส่งมาจะถูกกองรวมและพนักงานจะทําการคัดแยก (มีคนงานต่างด้าวมาคัดแยก) โดยแยก
เป็นขยะอินทรีย์ เช่น เศษอาหาร เศษใบไม้ รวบรวมไปเข้าโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ขยะรีไซเคิลประเภทต่างๆ จะคัด
แยกออกเพื่อรอเก็บรวบรวมไปยังอาคารเก็บขยะอีกครั้งหนึ่งส่วนขยะที่เหลือจากคัดแยกจะนําไปเข้าเตาเผา ซึ่งยัง
ไม่ได้มาตรฐาน มีจํานวน 2 เตา โดยปัจจุบันสามารถเผาขยะทั้งหมดได้ แต่จะประสบปัญหาในช่วงฤดูท่องเที่ยว
เนื่องจากมีขยะเพิ่มมากขึ้นจึงก่อให้เกิดขยะเหลือตกค้าง จากการสํารวจเมื่อเดือนกันยายน 2554 พบว่ามีประมาณ
วันละ 7 ตัน เป็นขยะที่ผ่านการคัดแยกมาแล้วระดับหนึ่งโดยเฉพาะขยะที่มีมูลค่า เช่น กระป๋อง ขวดพลาสติก
กระดาษ โดยเจ้าของสถานประกอบการ บ้านเรือนประชาชน ที่เก็บขยะขาย จึงทําให้ขยะมาถึงจุดรวบรวมสามารถ
คัดแยกแบ่งเป็นขยะอินทรีย์ประมาณร้อยละ 50 ขยะรีไซเคิลประมาณร้อยละ 10 ขยะที่ต้องนําเข้าเตาเผา
ประมาณร้อยละ 40 จากสภาพทั่วไปสถานที่จัดการขยะ มีความเป็นสัดส่วน แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการ
บริ หารจั ดการที่ดี แม้จ ะมี ปริ มาณขยะมากในแต่ ละวัน แต่ ไม่ ค่อยมี ปัญ หากลิ่ นเหม็ นหรือแมลงวัน ทั้งนี้การ
ดําเนินการของสถานที่กําจัดขยะบนเกาะเสม็ด ได้ดําเนินการในรูปแบบระบบกําจัดขยะแบบผสมผสาน ทั้งการ
ดําเนินการคัดแยกขยะรีไซเคิลเพื่อจําหน่าย ขยะอินทรีย์เข้าโรงปุ๋ย ส่วนที่เหลือนําเข้าเตาเผา อย่างไรก็ตามบ่อฝังกลบ
ขยะมูลฝอยเดิมซึ่งเป็นบ่อฝังกลบไม่ถูกหลักสุขาภิบาลนั้น ตั้งอยู่บนพื้นที่สูงเมื่อฝนตกน้ําชะขยะ จะส่งผลกระทบต่อ
ประชาชนผู้ใช้น้ําตอนล่างของพื้นที่ จึงมีความจําเป็นต้องปรับปรุงฟื้นฟู โดยดําเนินการปรับปรุงฟื้นฟูสถานที่กําจัด
มูล ฝอยเดิ มให้ มีส ภาพที่ เ หมาะสมและถู กหลั กสุ ขาภิ บ าลโดยการขุ ด รื้ อมู ล ฝอยเดิมแล้ ว นํ า มาฝั งกลบอย่ า งถู ก
สุขาภิบาล และก่อสร้างบ่อฝังกลบเพื่อรองรับขยะที่จะเกิดขึ้นต่อไป แต่ไม่แน่ใจว่าจะสามารถใช้งานได้ตามแผนงาน
ที่วางไว้หรือไม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้วางแผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยบนพื้นที่เกาะเสม็ด
โดยจัดทําโครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบการจัดการขยะมูลฝอยบนพื้นที่เกาะเสม็ด
ปัจจุบันทําสัญญาว่าจ้างดําเนินการก่อสร้างเสร็จแล้วรอนําเครื่องจักรขึ้นที่อ่าวพร้าว
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธ์พืช ได้พิจารณาอนุมัติโครงการฟื้นฟูสถานที่กําจัดขยะ
มูลฝอยบนเกาะเสม็ดและปรับปรุงบ่อฝังกลบให้ถูกหลักสุขาภิบาล ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะ
เสม็ด โดยเห็นชอบแบบแปลนตามโครงการและให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้ซึ่งปฏิบัติงานในหน้าที่หัวหน้าอุทยาน
แห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด ปฏิบัติการให้มีสิ่งก่อสร้างตามแบบแปลนโครงการในพื้นที่อุทยานแห่งชาติฯ
จากการสนับสนุนงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปัจจุบันอยู่ระหว่างแจ้งผู้รับจ้างเข้าดําเนินงาน
บนพื้นที่เกาะเสม็ด
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บทที่ 3
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
การดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดที่ผ่านมา
ปีงบประมาณ 2556

รูปที่ 3.2-2 สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยบนเกาะเสม็ด
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โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2556
บทที่ 4
การสนับสนุนการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจําปีงบประมาณ 2558

บทที่ 4
การสนับสนุน
การจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ในระดับจังหวัด ประจําปีงบประมาณ 2558
4.1 การจัดประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับ
จังหวัด ประจําปีงบประมาณ 2558
4.1.1 สาระสําคัญการจัดประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับ
จังหวัด ประจําปีงบประมาณ 2558
1) การจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
(1) ความเป็นมา
(2) ความสอดคล้องกับนโยบายและแผน
(3) หลักการแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
(4) กรอบการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด
(5) กรอบแนวคิด
(6) การเสนอแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด
(7) แหล่งงบประมาณ
(8) การบริหารโครงการ
2) หลั ก เกณฑ์ แ ละขั้ น ตอนการจั ด ทํ า และพิ จ ารณาแผนปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ การจั ด การคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
(1) ขั้นตอนการพิจารณาโครงการและงบประมาณ
(2) ขั้นตอนการจัดทําและพิจารณาแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด
(3) ปฏิทินการจัดทําและพิจารณาแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด ประจําปี พ.ศ.2558
(4) ขั้นตอนการพิจารณาโครงการ
(5) เกณฑ์ การพิ จ ารณาสนั บ สนุ นงบประมาณโครงการ ภายใต้ แผนปฏิ บัติ การเพื่ อการ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประกอบด้วย
- ด้านการจัดการน้ําเสียชุมชน
- ด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
- โครงการด้านอื่นๆ

สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)
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บทที่ 4
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2556
การสนับสนุนการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจําปีงบประมาณ 2558

(6) บัญชีรายการเอกสารประกอบการพิจารณา สําหรับโครงการที่จะขอรับงบเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ
3) กรอบทิศทางการให้การสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม
(1) ความเป็นมาของกองทุนสิ่งแวดล้อม
(2) หลักเกณฑ์ พื้นฐานในการจัดทําข้อเสนอโครงการ
(3) หลักเกณฑ์-เงื่อนไขการสนับสนุน
4) การเสนอโครงการภายใต้งบประมาณกองทุนสิ่งแวดล้อม ข้อเสนอโครงการด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ม.23(4) ประกอบด้วย
(1) ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับพื้นที่ดําเนินโครงการ
(2) สภาพปัญหา
(3) วัตถุประสงค์
(4) ความสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนจัดการสิ่งแวดล้อมระดับต่างๆ
(5) พื้นที่เป้าหมายและกลุ่มเป้าหมาย
(6) ระยะเวลาดําเนินโครงการ
(7) แผนงาน/กิจกรรมการดําเนินงาน
(8) วงเงินงบประมาณ
(9) ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ
(10) การบริหารงานโครงการ
(11) ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
(12) การกําหนดแนวทางการติดตามนิเทศโครงการ
4.1.2 หน่วยงานร่วมในการจัดประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมใน
ระดับจังหวัด ประจําปีงบประมาณ 2558
1) สํ า นั ก งานสิ่ ง แวดล้ อ มภาคที่ 13 (ชลบุ รี ) ร่ ว มกั บ สํ า นั ก งานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว จัดประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
จังหวัดระยอง ประจําปีงบประมาณ 2558 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 ณ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว อําเภอเมือง
จังหวัดสระแก้ว มีผู้เข้าร่วมประมาณ 63 คน ประกอบด้วยผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสระแก้ว
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สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2556
บทที่ 4
การสนับสนุนการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจําปีงบประมาณ 2558

2) สํ า นั ก งานสิ่ ง แวดล้ อ มภาคที่ 13 (ชลบุ รี ) ร่ ว มกั บ สํ า นั ก งานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
จังหวัด ฉะเชิงเทรา ประจําปีงบประมาณ 2558 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2556 ณ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา มีผู้เข้าร่วมประมาณ 68 คน ประกอบด้วยผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดฉะเชิงเทรา

3) สํ า นั ก งานสิ่ ง แวดล้ อ มภาคที่ 13 (ชลบุ รี ) ร่ ว มกั บ สํ า นั ก งานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด ระยอง จัดประชุ มชี้แจงแผนปฏิบัติ การเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้ อมในระดับจังหวั ด
จังหวัดระยอง ประจําปีงบประมาณ 2558 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2556 ณ ศาลากลางจังหวัดระยอง อําเภอเมือง
จังหวัดระยอง มีผู้เข้าร่วมประมาณ 64 คน ประกอบด้วยผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดระยอง

4) สํ า นั ก งานสิ่ ง แวดล้ อ มภาคที่ 13 (ชลบุ รี ) ร่ ว มกั บ สํ า นั ก งานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้ อมจังหวั ดตราด จั ด ประชุ มชี้แจงแผนปฏิ บัติ การเพื่ อการจั ด การคุ ณภาพสิ่งแวดล้อมในระดั บจั งหวั ด
จังหวัดตราด ประจําปีงบประมาณ 2558 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2556 ณ ศูนย์ประสานงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จั งหวั ด ตราด อํ า เภอเมือง จังหวัด ตราด มี ผู้เ ข้ าร่ ว มประมาณ 37 คน ประกอบด้ ว ยผู้แทนจากองค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดตราด
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บทที่ 4
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2556
การสนับสนุนการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจําปีงบประมาณ 2558

5) สํ า นั ก งานสิ่ ง แวดล้ อ มภาคที่ 13 (ชลบุ รี ) ร่ ว มกั บ สํ า นั ก งานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี จัดประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
จังหวัดจันทบุรี ประจําปีงบประมาณ 2558 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2556 ณ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี อําเภอเมือง
จั ง หวั ด จั น ทบุ รี มี ผู้ เ ข้ า ร่ ว มประมาณ 62 คน ประกอบด้ ว ยผู้ แ ทนจากองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และ
คณะกรรมการจัดทําแผนและติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
จังหวัดจันทบุรี

4.1.3 สรุ ป ประเด็ น สํ า คั ญ จากการจั ด ประชุ ม ชี้ แ จงแผนปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ การจั ด การคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจําปีงบประมาณ 2558
1) จังหวัดสระแก้ว
(1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ไม่ทราบรายละเอียดและขาดความรู้ความเข้าใจ
ในการเขียนและเสนอโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
(2) องค์ กรปกครองส่ว นท้ องถิ่ น ส่ ว นใหญ่ ไม่ มีงบประมาณเพี ย งพอสํ า หรั บ การว่ า จ้ า งที่
ปรึกษาในการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบกําจัดขยะมูลฝอย และระบบบําบัดน้ําเสีย
ชุมชน
(3) แหล่งงบประมาณที่จะสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอย
และการจัดการน้ําเสียชุมชน กําหนดไว้ไม่ชัดเจน
(4) ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ไม่ค่อยให้ความสําคัญในการแก้ไขปัญหา
ด้านสิ่งแวดล้อมมักส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมไม่สามารถตัดสินใจแทนได้
(5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทําข้อตกลงความร่วมมือในการกําจัดขยะมูลฝอยร่วมกัน
แล้ว ถึงเวลาก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอยแล้วเสร็จไม่เอาขยะมาทิ้งร่วมเนื่องจากติดปัญหาไม่มีรถเก็บขนขยะมูลฝอย
ระยะทางไกลจากศูนย์ ค่ากําจัดแพง
(6) ศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวมแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแก้ว และของ
เทศบาลเมืองวังน้ําเย็น ก่อสร้างแล้วเสร็จ แต่ประสบปัญหา ยังไม่สามารถเดินระบบได้เต็มระบบ
2) จังหวัดฉะเชิงเทรา
(1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ไม่ทราบรายละเอียดและขาดความรู้ความเข้าใจ
ในการเขียนและเสนอโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
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สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2556
บทที่ 4
การสนับสนุนการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจําปีงบประมาณ 2558

(2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีงบประมาณเพียงพอในการจัดซื้อที่ดิน การศึกษาความ
เหมาะสมและออกแบบรายละเอี ย ด และการก่ อสร้ า งระบบกํ าจั ด ขยะมูล ฝอย และระบบบํ า บัด น้ํ าเสี ยชุ มชน
ต้องการในรัฐสนับสนุนโดยใช้ระบบแบบธรรมชาติแล้วท้องถิ่นดูแลระบบเอง
3) จังหวัดระยอง
(1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ไม่ทราบรายละเอียดและขาดความรู้ความเข้าใจ
ในการเขียนและเสนอโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
(2) องค์การบริหารส่วนตําบลร่วมมือกันในการดําเนินการการกําจัดขยะมูลฝอยและการ
บําบั ดน้ํ าเสี ยชุ มชุ นโดยเสนอโครงการผ่า นแผนปฏิบั ติการเพื่อการจัด การคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับ จังหวั ด
ได้หรือไม่
4) จังหวัดตราด
(1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ไม่ทราบรายละเอียดและขาดความรู้ความเข้าใจ
ในการเสนอโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
(2) ระบบกํ า จั ด ขยะมู ล ฝอยของเทศบาลเมื อ งตราดใกล้ เ ต็ ม พื้ น ที่ ต้ อ งการขอรั บ การ
สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างบ่อฝังกลบระยะที่ 2
(3) การรวมกลุ่มในการจัดการขยะมูลฝอยอําเภอคลองใหญ่พื้นที่ตําบลไม้รูดเกิดปัญหาใน
การศึ ก ษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอี ย ดระบบกํ า จั ด ขยะมู ล ฝอยยั งไม่ แล้ ว เสร็ จ และยั งไม่ มี การ
ดําเนินการต่อ
5) จังหวัดจันทบุรี
(1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ไม่ทราบรายละเอียดและขาดความรู้ความเข้าใจ
ในการเขียนและเสนอโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
(2) ระยะเวลาในการเสนอโครงการภายใต้ แ ผนปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ การจั ด การคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด มีจํากัด
6) สํ า นั ก งานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มจั ง หวั ด ยั ง ขาดความเข้ า ใจในการจั ด ทํ า
แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
7) สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคยังขาดความรู้ความเข้าใจทางด้านเทคนิควิชาการของระบบกําจัด
ขยะมูลฝอย และระบบบําบัดน้ําเสีย

4.2 การสนั บ สนุ น การจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ การจั ด การคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม
ในระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2558
4.2.1 การให้คําปรึกษาแนะนํากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1) สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี ได้จัดประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาประเมินผลแผนปฏิบั ติการเพื่ อการจัด การคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับ จังหวั ด ประจํ าปีงบประมาณ
2558 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2556 และได้ขอความร่วมมือในการให้คําปรึกษากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่เสนอโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี 2558 เมื่อวันที่
สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)
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บทที่ 4
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2556
การสนับสนุนการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจําปีงบประมาณ 2558

15 กรกฎาคม 2556 ซึ่ ง มี การสนั บ สนุ น การจั ด ทํ าโครงการภายใต้ แผนปฏิ บั ติ การเพื่ อ การจั ด การคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ได้แก่
(1) การให้คําปรึกษากับ ทม.พนัสนิคม ในการจัดทํา Power point นําเสนอโครงการเพิ่ม
ประสิ ท ธิ ภ าพระบบรวบรวมและบํ า บั ด น้ํ า เสี ย เทศบาลเมื อ งพนั ส นิ ค ม และตรวจสอบความถู ก ต้ อ งเอกสาร
ประกอบการเสนอโครงการพร้อมให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงข้อมูล จํานวน 1 โครงการ
(2) การให้คําปรึกษา ทม.บ้านบึง ในการจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบกําจัดขยะแบบครบวงจรระยะที่2 พร้อมคําแนะนําในการจัดทํารายละเอียดเอกสาร
2) การให้คําปรึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองในการจัดเตรียมเอกสารประกอบการ
เสนอโครงการก่อสร้างศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวมจังหวัดระยอง ระยะที่ 2 และสนับสนุนการดําเนินการเพื่อจัดทํา
บันทึกข้อตกลงในการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อเพื่อดําเนินโครงการก่อสร้างศูนย์กําจัดมูลฝอยติดเชื้อจังหวัด
ระยอง
3) สํ า นั ก งานสิ่ ง แวดล้ อ มภาคที่ 13 (ชลบุ รี ) ร่ ว มกั บ สํ า นั ก งานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ดําเนินการประชุมการสนับสนุนการดําเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2556 ณ วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
ตําบลท่าเกษม อําเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว สรุปประเด็นสําคัญได้ดังนี้
(1) จั ง หวั ด สระแก้ ว มี แ นวทางการจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มตลาดโรงเกลื อ โดยได้ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะทํางานเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาตลาดการค้าชายแดนจังหวัดสระแก้ว จํานวนหลายคณะ ซึ่งมีคณะทํางาน
ด้านบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมประกอบอยู่ด้วยคณะหนึ่ง ปัจจุบันได้ดําเนิ นการยกร่างคณะทํางานด้านบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อม โดยผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน
คณะทํางานฯ ประกอบด้วย
- ส่ ว นราชการที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ประกอบด้ ว ย สํ า นั ก งานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) กรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว และอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
- ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย หอการค้าจังหวัดสระแก้ว ตลาดรัตนธรรม
ตลาดเบญจวรรณ ตลาดเดชไทย ตลาดทรัพย์สมบูรณ์ ศูนย์การค้าอินโดจีน และตลาดเทศบาล 3 (โกลเด้นเกรทส์)
- หน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ เทศบาลตําบลป่าไร่ และอําเภออรัญประเทศ
- ผู้ ที่ หั ว หน้ า คณะทํ า งานมอบหมายเป็ น คณะทํ า งานและเลขานุ ก าร ได้ แ ก่
ผู้อํานวยการส่วนสิ่งแวดล้อม สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว
(2) เรื่องน้ํ าเสีย ในเขตอําเภออรั ญประเทศ มีปัญหาที่ระบบระบายน้ํ าเนื่องจากท่อรับ น้ําเสี ย
เมนหลักถูกปิดกั้น
(3) การจัดการปัญหาขยะมูลฝอยของกลุ่มพื้นที่จังหวัดสระแก้ว แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มพื้นที่ มีการ
ดําเนินการดังนี้
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สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2556
บทที่ 4
การสนับสนุนการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจําปีงบประมาณ 2558

- กลุ่มพื้นที่อําเภอเมืองสระแก้ว ปัจจุบันมีศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวมแบบ
ครบวงจรของเทศบาลเมืองสระแก้ว รองรับปริมาณขยะที่เกิดขึ้น แต่ศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยฯ ดังกล่าวยังมีปัญหาที่
ระบบฝั งกลบ ปั๊ มน้ํ า ที่ บ่ อฝั ง กลบ และบ่ อรั บ น้ํ า ชะขยะบริ เ วณบ่ อ ฝั งกลบ ซึ่ ง เป็ น ช่ ว งระหว่ า งค้ํ า ประกั น งาน
เทศบาลเมื องสระแก้ ว ได้ แ จ้ ง ผู้ รั บ จ้ า งให้ ดํ า เนิ น การแก้ ไ ข และจะเข้ า ดํ า เนิ น การแก้ ไ ขประมาณปลายเดื อ น
กรกฎาคม 2556 และมีการซ่อมแซมรถ 10 ล้อในศูนย์ฯ ที่ชํารุด ทั้งนี้มีปัญหาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่เข้าร่วม
ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการทิ้งขยะร่วมกัน (MOU) จํานวน 2 แห่ง เนื่องจากไม่มีรถในการเก็บขนขยะมูลฝอย
- กลุ่มพื้นที่อําเภอวังน้ําเย็น อําเภอคลองหาด อําเภอเขาฉกรรจ์ และอําเภอวังสมบูรณ์
ปัจจุบันมีศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวมแบบครบวงจรของเทศบาลเมืองวังน้ําเย็น รองรับปริมาณขยะ
ที่เกิดขึ้น ซึ่งอยู่ระหว่างจัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการทิ้งขยะร่วมกัน (MOU) เพิ่มเพื่อหาแนวทางทิ้งร่วมกัน
และประเมินผลเพื่อวางแผนการบริหารจัดการต่อไป ทั้งนี้ปัญหาเชิงเทคนิคขอให้หน่วยงานเข้าไปช่วยดูแล และยังมี
ประเด็ น องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ไม่ เ ข้ า ร่ ว มตามบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ การทิ้ ง ขยะร่ ว มกั น (MOU)
เนื่องจากไม่มีรถในการเก็บขนขยะมูลฝอย และระยะทางไกล
- กลุ่มพื้นที่อําเภออรัญประเทศ อําเภอวัฒนานคร ดําเนินการโดยเทศบาลตําบลวัฒนานคร
ซึ่งได้ดําเนินการแล้วดังนี้
 ขอใช้ พื้ น ที่ ส าธารณะประโยชน์ เป็ น พื้ น ที่ กํ า จั ด ขยะมู ล ฝอยขนาด 300 ไร่ และ
ประชุมรับฟังความคิดเห็นผ่านร้อยละ 80 อยู่ระหว่างดําเนินการขอถอนสภาพพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบล
วัฒนานคร
 ทํ า การศึ กษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอี ย ดระบบกํ าจั ด ขยะมู ล ฝอย
(FS/DD) เมื่อปี 2546 จะดําเนินการทบทวนผลการศึกษา
 การจั ด ทํ า บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ การทิ้ ง ขยะร่ ว มกั น (MOU) จะเชิ ญ ผู้ ว่ า
ราชการจังหวัดเป็นประธาน และเตรียมความพร้อมค่ากําจัดขยะควบคู่กับ MOU
 พื้นที่กําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลป่าไร่ ขนาด 70 ไร่ ยังติดปัญหาประชาชน
ไม่ยอมรับ จะต้องหาแนวทางในการบริหารจัดการรองรับตลาดโรงเกลือด้วย
- กลุ่มพื้นที่อําเภอตาพระยา และอําเภอโคกสูง ดําเนินการโดย เทศบาลตําบลตาพระยา
อยู่ ร ะหว่ า งขอใช้ พื้น ที่ จ ากทหารร่ ว มกั บ องค์ การบริ ห ารส่ ว นตํ า บล 5 แห่ ง ในพื้ น ที่ ประเด็ น การจั ด ทํ า บั น ทึ ก
ข้อตกลงความร่วมมือการทิ้งขยะร่วมกัน (MOU) ยังมีปัญหาในเรื่องระยะทาง และไม่มีรถในการเก็บขนขยะมูลฝอย

รูปที่ 4.2-1 ประชุมสนับสนุนการดําเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ในระดับจังหวัด จังหวัดสระแก้ว
สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)
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บทที่ 4
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2556
การสนับสนุนการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจําปีงบประมาณ 2558

4) ให้คําปรึกษาเทศบาลตําบลมะขามที่ได้เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
กองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา 23(4) ก่อนเสนอเข้าแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับ
จังหวัด ปีงบประมาณ 2558 ให้ประสาน ทสจ.จันทบุรี พิจารณาตามกระบวนการแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ
คุณภาพสิ่ งแวดล้ อมในระดั บ จั งหวั ด และได้ พิจ ารณารายละเอี ย ดโครงการ ไม่ ส อดคล้ องตามหลั กเกณฑ์ ของ
โครงการกองทุนสิ่งแวดล้อม จึงประสาน แจ้งเจ้าของโครงการ และเสนอเพื่อให้คําปรึกษาในรายละเอียดสําหรับ
จัดทําโครงการให้สอดคล้องในโอกาสต่อไป
4.2.2 การร่ว มประชุ มพิ จารณาแผนปฏิบั ติการเพื่อการจัด การคุณภาพสิ่ งแวดล้ อม ในระดับ จังหวั ด
ปีงบประมาณ 2558
1) ร่ว มประชุ มคณะกรรมการจั ด ทํ า และติ ด ตามประเมิ น ผลแผนปฏิ บั ติ การเพื่ อการจั ด การ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2556
ณ ศาลากลางจังหวัดระยอง
2) ร่ว มประชุ มคณะกรรมการจั ด ทํ า และติ ด ตามประเมิ น ผลแผนปฏิ บั ติ การเพื่ อการจั ด การ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จังหวัดชลบุรี
(1) ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2556 ณ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี
(2) ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2556 ณ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี
4.2.3 การร่วมประชุมคณะทํางานด้านเทคนิควิชาการ
1) ร่วมประชุมคณะทํางานด้านเทคนิควิชาการ ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2555
ณ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2) ร่วมประชุมคณะทํางานด้านเทคนิควิชาการ ครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555
ณ อาคารสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3) ร่วมประชุมคณะทํางานด้านเทคนิควิชาการ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556
ณ อาคารสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
บทที่ 5
ปีงบประมาณ 2556
บทสรุปและข้อเสนอแนะ

บทที่ 5
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
5.1 บทสรุป
จากการติดตามประเมินผลการดําเนินการระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดั บจังหวัดในพื้น ที่ภาคตะวั นออกที่ผ่ านมา ตั้งแต่ปี งบประมาณ 2553-2555
พบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดูแลบริหารจัดการระบบมีปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน ซึ่งสํานักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) ได้เสนอแนะแนวทางเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารจัดการ
ระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องตามแผนปฏิบัติการเพื่ อการจั ดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดั บ
จังหวัด และในปีงบประมาณ 2556 ได้มีการติดตามความก้าวหน้าการบริหารจัดการระบบกําจัดขยะมูลฝอยของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สรุปผลการติดตามได้ดังนี้
5.1.1 การติดตามระบบกําจัดขยะมูลฝอย
1) สถานภาพระบบ
เป็นการติดตามระบบกําจัดขยะมูลฝอยที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการ
เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดที่ผ่านมา และระบบกําจัดขยะที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ โครงการ
ด้านการกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน ทั้งหมด 16 โครงการ มีผลการติดตามเป็นดังนี้
(1) ระบบกํ า จั ด ขยะมู ล ฝอยเก่ า ที่ มี ก ารใช้ ง านอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เป็ น ระบบแบบถู ก หลั ก
สุขาภิบาล จํานวน 3 ระบบ ได้แก่ ระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองขลุง ระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาล
เมืองจันทบุรี และศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวมจังหวัดระยอง
(2) ระบบที่ไม่มีการดําเนินการอย่างถูกต้องมีปัญหาพื้นที่ฝังกลบเต็มเร็วกว่าที่กําหนด ได้แก่
ระบบกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองบ้านบึง ปิดระบบระยะที่ 1 อยู่ระหว่างดําเนินการระยะที่ 2
(3) ระบบที่ยังไม่มีการดําเนินการให้เป็นไปตามหลักสุขาภิบาล มีการเทกองโดยไม่บดอัด
และกลบทับขยะมูลฝอย และพื้นที่การกําจัดเต็มศักยภาพแล้ว ได้แก่ระบบกําจัดขยะของเทศบาลเมืองอรัญญ
ประเทศ ซึ่งอยู่ระหว่างการหาแนวทางจัดการขยะร่วมกันของกลุ่มพื้นที่ตามการแบ่งกลุ่มของกรมควบคุมมลพิษ
โดยมีเป้าหมายในการใช้พื้นที่ตําบลป่าไร่เป็นพื้นที่กําจัดขยะ
(4) ระบบที่มีการกําจัดด้วยวิธีเทกองแล้วเผาได้แก่ ระบบของเทศบาลตําบลเกาะสีชัง
(5) ระบบกําจัดขยะมูลฝอยเก่าที่ไม่ได้ใช้งานระบบ 4 โครงการ ได้แก่
- ระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา (เกาะขนุน) ดําเนินการก่อสร้าง
แล้วเสร็จมีการส่งมอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทราใช้ประโยชน์เป็นศูนย์เรียนรู้การบริหารขจัดการขยะ
- ระบบกําจั ดขยะมูล ฝอยของเทศบาลเมืองพนัส นิคมก่อสร้ างไม่แล้ วเสร็จยกเลิ ก
ระบบ
สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)
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บทที่ 5
โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการจัดทํา2แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ปีงบประมาณ 2556

- ระบบกํ าจั ดขยะมู ล ฝอยเทศบาลเมืองมาบตาพุด ดํ าเนิ นการปิ ดระบบแล้ ว และ
ก่อสร้างสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยแล้วเสร็จเปิดใช้งานแล้ว
- ระบบกําจัดขยะมูลฝอยรวมของจังหวัดชลบุรีหยุดการใช้งานเพื่อปรับปรุงระบบ
(6) ระบบกําจัดขยะมูลฝอยใหม่ที่ยังไม่ได้เดินระบบต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ จํานวน
2 โครงการ ได้แก่ ระบบกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองสระแก้ว และระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมือง
วังน้ําเย็น
(7) ระบบกํ า จั ด ขยะมู ล ฝอยแบบไม่ ถูก หลั ก สุ ขาภิ บ าล แต่ มี สถานี ขนถ่ ายมู ลฝอยได้ ให้
เอกชนเข้ ามาทํ า สั ม ปทาน รู ป แบบสั ม ปทาน BOT ใช้ เ ป็ น พื้ น ที่ กํา จั ด ขยะแบบครบวงจรโดยกลุ่ ม ค้ า ร่ ว ม
CONSORTIUM OF CLEANCITY CSR CHACHOENGSAO เป็นเวลา 15 ปี ได้แก่ เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
(8) โครงการด้า นการกําจัด ขยะมู ลฝอยชุมชน ที่ได้รั บงบประมาณ ปี 2556 จํานวน
3 โครงการ ได้แก่ โครงการก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอยระยะที่ 2 เทศบาลเมืองบ้านบึง โครงการก่อสร้างศูนย์
กําจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรจังหวัดฉะเชิงเทรา โซนที่ 1 และโครงการฟื้นฟูสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยบน
เกาะเสม็ด
2) การบริหารจัดการระบบ
(1) ระบบกําจัดขยะมูลฝอยเก่าส่วนใหญ่มีการออกแบบไว้เป็นระบบฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล แต่การบริหารจัดการไม่สามารถดําเนินการได้ตามที่ออกแบบไว้ และยังมีปัญหาในเรื่องขยะเต็มพื้นที่
ซึ่งส่วนใหญ่จะแก้ไขปัญหาโดยการจ้างเอกชนรื้อขยะไปใช้ประโยชน์
(2) ระบบกําจัดขยะมูลฝอยใหม่จะเป็นระบบแบบครบวงจรที่มีการออกแบบไว้อย่างถูก
หลักสุขาภิบาล ไม่สามารถบริหารจัดการเดินระบบได้ ได้แก่ ศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวมจังหวัดชลบุรี ศูนย์กําจัด
ขยะมูลฝอยรวมเทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์กําจัดมูลฝอยรวมเทศบาลเมืองวังน้ําเย็น
(3) องค์กรปกครองส่ว นท้ องถิ่ น ทุกแห่งมีการจั ด สรรงบประมาณด้า นการเก็ บขน และ
กําจัดไว้ และมีการดําเนินการจัดเก็บค่าเก็บขนย้ายขยะจากบ้านเรือนไปยังระบบกําจัด ส่วนการจัดการขยะที่
ดําเนินการเป็นกลุ่มพื้นที่จะมีการจัดเก็บค่ากําจัดจากท้องถิ่นที่มาทิ้งร่วมในอัตราที่มีการตกลงกัน
3) ประสิทธิภาพการดําเนินงานระบบด้านเทคนิคและการบริหาร
ไม่มีการประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงานระบบ เนื่องจากระบบกําจัดขยะมูลฝอยส่วนใหญ่
การดําเนินการตรวจสอบผลกระทบจากระบบยังไม่มีข้อมูลประกอบที่ได้มาตรฐาน
5.1.2 การติดตามโครงการที่อยู่ระหว่างดําเนินการก่อสร้าง
โครงการด้านการรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน ที่ได้รับงบประมาณ ปี 2552 จํานวน 1 โครงการ
ได้แก่ โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียเทศบาลตําบลนาจอมเทียน ระยะที่ 1 ซึ่งจะนําน้ําเสียเข้าสู่
ระบบบําบัดน้ําเสียซอยวัดบุณย์กัญจนาราม อยู่ระหว่างการพิจารณาตอบรับของเมืองพัทยาเมื่อก่อสร้างเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบแล้วเสร็จ โดยจะให้นําน้ําเสียเข้าสู่ระบบในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา
ในระยะยาว จึงได้มีข้อเสนอแนะในการให้ดําเนินการเพื่อก่อสร้างระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาลตําบลนาจอมเทียนเอง
ไว้เพื่อรองรับ
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โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
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5.2 ปัญหาอุปสรรค
การบริหารจัดการในภาพรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดําเนินการระบบกําจัดขยะมูลฝอย ยังไม่
สามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากปัญหาต่างๆ ดังนี้
5.2.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดความพร้อมด้านการบริหารจัดการระบบทั้งด้านฐานข้อมูลด้าน
เทคนิค วิชาการ งบประมาณและบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ
5.2.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดงบประมาณในการซ่อมบํารุงและดูแลระบบ และไม่มีแผนในการ
ดูแลเดินระบบอย่างเป็นรูปธรรม
5.2.3 ปัญหาสําหรับโครงการที่ได้รับงบในการก่อสร้างเป็นศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวมระบบแบบครบ
วงจรไม่สามารถบริหารจัดการเดินระบบได้ และไม่มีการนําขยะเข้าสู่ระบบตามที่ได้มีการทําบันทึกข้อตกลงกันไว้
ซึ่งเป็นปัญหาการจัดการขยะในภาพรวมของจังหวัดตามนโยบายการจัดการขยะแบบกลุ่มพื้นที่
5.2.4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มาทิ้งขยะร่วมในกลุ่มพื้นที่ ไม่มีรถในการเก็บขนขยะ

5.3 ข้อเสนอแนะ
5.3.1 หามาตรการในการกระตุ้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดสรรงบประมาณในการบริหาร
จัดการขยะ และสนับสนุนเทคนิควิชาการ ตลอดจนการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้มีการบริหารจัดการพื้นที่กําจัดขยะ
อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพขึ้น
5.3.2 การทบทวนกลุ่มพื้นที่การบริหารจัดการขยะ
1) การจัดการขยะกลุ่มพื้นที่ของจังหวัดชลบุรีตามที่จะดําเนินโครงการบริหารจัดการขยะของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดยเน้นการใช้ประโยชน์พื้นที่กําจัดขยะเดิม ได้แก่ พื้นที่กําจัดขยะเทศบาลเมือง
บ้านบึง ศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวมจังหวัดชลบุรี และการบริหารจัดการขยะในกลุ่มพื้นที่อําเภอสัตหีบ ตลอดจน
แนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเมืองพัทยา
2) การจัดการขยะกลุ่มพื้นที่ของจังหวัดสระแก้ว ที่จะผลักดันให้ศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวมของ
เทศบาลเมืองสระแก้ว และเทศบาลเมืองวังน้ําเย็นให้สามารถบริหารจัดการได้ในกลุ่มพื้นที่อย่างยั่งยืน และกลุ่ม
พื้นที่อื่น ๆ ในจังหวัดที่มีแนวทางในการบริหารกลุ่มพื้นที่ร่วมกัน ตลอดจนการบริหารจัดการขยะเพื่อรองรับปัญหา
ที่เกิดจากการค้าชายแดน
3) การจัดการขยะที่ศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวมจังหวัดระยองควรมีการทบทวนข้อมูลในการ
บริหารจัดการกลุ่มพื้นที่ให้ชัดเจน และพัฒนาการบริหารจัดการระบบที่ศูนย์กําจัดรวมที่มีอยู่ในปัจจุบันให้สามารถ
รองรับขยะที่ เข้าสู่ระบบในปัจจุบันได้ เนื่องจากปัจจุบันมีขยะเข้าสู่ระบบเกินศักยภาพการรองรั บในแต่ละวั น
จะทําให้ระบบเต็มเร็ว ทั้งนี้ให้หาแนวทางในการดําเนินการในระยะต่อไปให้สอดคล้องกับความต้องการในพื้นที่
และพิจารณาการใช้ประโยชน์ของระบบเทศบาลตําบลเมืองแกลงกับพื้นที่ด้วย
4) การจัดการขยะกลุ่มพื้นที่ที่สามารถดําเนินการที่ระบบกําจัดขยะของเทศบาลเมืองตราด
โดยจัดทําแผนการบริหารจัดการรองรับในปัจจุบัน และเสนอโครงการเพื่อขอก่อสร้างระบบในระยะที่ 2 เนื่องจาก
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ระยะที่ 1 เต็มศักยภาพแล้ว นอกจากนี้ควรมีการทบทวนความเป็นไปได้ในการจัดการขยะกลุ่มพื้นที่อื่นๆ ใน
จังหวัดเพื่อผลักดันให้เกิดศูนย์กําจัดขยะในแต่ละกลุ่มพื้นที่
5) กลุ่มพื้นที่จังหวัดจันทบุรีที่สําคัญ ได้แก่ ระบบกําจัดขยะของเทศบาลเมืองจันทบุรี ควรมีการ
พัฒนาระบบให้มีการนําขยะไปเป็นเชื้อเพลิงให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่ใช้ในระบบ และระบบกําจัดขยะของ
เทศบาลเมืองขลุงควรมีแผนการจัดการเพื่อยืดอายุการใช้งานบ่อฝังกลบ
5.3.3 ควรมีการเสนอนโยบายร่ วมกั นอย่ างชัดเจนในการจัดสรรรถในการเก็บขนขยะให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในช่องทางใด เพื่อเป็นแนวทางสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการได้สอดคล้องกับ
ศูนย์กําจัดขยะที่เกิดขึ้น
5.3.4 ด้านการบริหารจัดการ
1) ให้ท้องถิ่นดําเนินการรณรงค์การคัดแยกขยะและนําขยะไปใช้ประโยชน์อย่างสม่ําเสมอและ
ต่อเนื่อง ตลอดจนการดําเนินกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการคัดแยกขยะให้กับชุมชน
2) สนับสนุนข้อมูลการปรับปรุงพื้นที่กําจัดขยะ สําหรับกรณีการจ้างเอกชนเข้ามาดําเนินการ
ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีปัญหาพื้นที่กําจัดขยะเต็มและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการกําจัดขยะ
อย่างไม่ถูกต้อง และส่งเสริมให้มีการก่อสร้างระบบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล
3) สนั บ สนุ น ข้ อมู ล การกํ า จั ด ขยะมู ล ฝอยด้ ว ยระบบขนาดเล็ กสํ า หรั บ องค์ กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นที่มีปริมาณขยะไม่มากให้สามารถบริหารจัดการได้ในพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาระบบกําจัดขยะที่ดําเนินการ
อย่างไม่ถูกต้องซึ่งมีหลายแห่งในปัจจุบัน
4) สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทําฐานข้อมูลด้านการจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชน และจัดทําแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน เพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินงาน และการ
จัดสรรงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ
5) พัฒนาระบบการป้องกันและเฝ้าระวังผลกระทบจากหลุมฝังกลบขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้มีความสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยพิจารณาข้อมูล
ร่วมกับการดําเนินงานของกรมทรัพยากรน้ําที่ดําเนินการเฝ้าระวังคุณภาพน้ําจากบ่อฝังกลบ
5.3.5 ด้านนโยบายควรมีการสนับสนุนเป็นนโยบายร่วมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กับกระทรวงมหาดไทยในการดําเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับ
จังหวัด เพื่อให้ท้องถิ่นเห็นความสําคัญ และได้รับการผลักดันจากระดับกระทรวง และจังหวัดด้วย
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