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          ส ำนกังำนสิง่แวดลอ้มภำคที ่10                                                                                                                
 

ค ำน ำ 

  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและแวดล้อม  โดยส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10   
ร่วมกับ ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ได้ด าเนินการติดตามและ
ประเมินสมรรถนะการเดินระบบก าจัดขยะมูลฝอยชุมชน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ซึ่งด าเนินการ
ติดตามโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2537-2556  ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าชีตอนบน  ประกอบด้วย 
จังหวัดกาฬสินธุ์  ขอนแก่น  ชัยภูมิ  มหาสารคาม  และหนองบัวล าภู จ านวน  12  โครงการ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ข้อมูลพ้ืนฐานและข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการระบบก าจัดขยะมูลฝอย
ชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

  เนื้อหาของรายงานการติดตามและประเมินสมรรถนะการเดินระบบก าจัดขยะ 
มูลฝอยชุมชน ประกอบด้วย  บทสรุปผู้บริหาร   บทที่ 1  บทน า และบทที่ 2  ผลการติดตามระบบ
ก าจัดขยะมูลฝอย 

  รายงานฉบับนี้ ส าเร็จลงได้  ด้วยความอนุเคราะห์จากคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป้าหมายให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลในเชิงนโยบาย  สถิติ และการ
ด าเนินงานการบริหารจัดการระบบก าจัดขยะมูลฝอยชุมชน  ตลอดจนการอ านวยความสะดวกในการ
เข้าพ้ืนที่เพ่ือตรวจสอบสภาพการด าเนินระบบ ฯ การบันทึกภาพ และประการส าคัญคือการสนับสนุน
งบประมาณจากส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ท าให้ส านักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคที่ 10  สามารถบูรณาการงานติดตามและประเมินสรรถนะครั้งนี้กับภารกิจของ
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10  ในฐานะองค์กรวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคได้อย่างเป็น
รูปธรรม 
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รายงานการติดตามและประเมินสมรรถนะการด าเนินระบบก าจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดประจ าปี พ.ศ.2556 

       ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10       ก-1 

 

 

           
สารบัญ 

 หน้า 
ค าน า ก 
สารบัญ ข 
สารบัญตาราง ค 
สารบัญรูป ง 
บทสรุปส าหรบัผู้บริหาร จ-1  

บทที่  1  บทน า 1-1  

บทที่  2 ผลการติดตามระบบก าจัดขยะมูลฝอยชุมชน  
  2.1  ระบบก ำจัดขยะมูลฝอยชุมชนเทศบำลเมืองกำฬสนิธุ ์ 2-1 
  2.2 ระบบก ำจัดขยะมูลฝอยชุมชนเทศบำลนครขอนแก่น 2-14  
  2.3ระบบก ำจัดขยะมูลฝอยชุมชนเทศบำลเมืองเมืองพล 2-25  
  2.4 ระบบก ำจดัขยะมูลฝอยชุมชนเทศบำลเมืองบำ้นไผ่ 2-33  
  2.5 ระบบก ำจดัขยะมูลฝอยชุมชนเทศบำลเมืองชุมแพ 2-41  
  2.6 ระบบก ำจดัขยะมูลฝอยชุมชนเทศบำลต ำบลน  ำพอง 2-49  
  2.7 ระบบก ำจดัขยะมูลฝอยชุมชนเทศบำลเมืองกระนวน 2-56  
  2.8 ระบบก ำจดัขยะมูลฝอยชุมชนเทศบำลเมืองชยัภูมิ   2-63  
  2.9 ระบบก ำจดัขยะมูลฝอยชุมชนเทศบำลเมืองมหำสำรคำม   2-71  
  2.10 ระบบก ำจดัขยะมูลฝอยชุมชนเทศบำลต ำบลเชียงยืน   2-80  
  2.11 ระบบก ำจดัขยะมูลฝอยชมุชนเทศบำลเมืองหนองบัวล ำภ ู 2-91  
  2.12 ระบบก ำจดัขยะมูลฝอยชมุชนเทศบำลต ำบลโนนสงั 2-100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สารบัญตาราง 
หน้า 

ตำรำงที่ 1 ผลกำรประเมินประสิทธิภำพกำรด ำเนินระบบก ำจัดขยะมูลฝอยชุมชน จ ำนวน 12 แห่ง จ-2 
ตำรำงที่ 2.1-1 กำรสนับสนุนงบประมำณเพื่อกำรด ำเนินกำรจัดกำรขยะมูลฝอย เทศบำลเมืองกำฬสินธุ์ 2-1 



รายงานการติดตามและประเมินสมรรถนะการด าเนินระบบก าจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดประจ าปี พ.ศ.2556 

       ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10       ก-2 

 

 

ตำรำงที่ 2.1-2 รำยละเอียดจ ำนวนรถเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบำลเมืองกำฬสินธุ์ 2-3 
ตำรำงที่ 2.1-3 ปริมำณขยะมูลฝอยที่ก ำจัด ณ ศูนย์ก ำจัดขยะมูลฝอย เทศบำลเมืองกำฬสินธุ์ 2-6 
ตำรำงที่ 2.1-4 เครื่องจักรกลที่ใช้ในระบบก ำจัดขยะมูลฝอยเทศบำลเมืองกำฬสินธุ์ 2-10 
ตำรำงที่ 2.1-5 ผลกำรตรวจวิเครำะห์คุณภำพน  ำจำกบ่อสังเกตกำรณ์ระบบก ำจัดขยะมูลฝอย 

เทศบำลเมืองกำฬสินธุ์ 
2-11 

ตำรำงที่ 2.1-6 รำยได้จำกกำรจัดกำรขยะมูลฝอย เทศบำลเมืองกำฬสินธุ์ 2-12 
ตำรำงที่ 2.2-1 กำรสนับสนุนงบประมำณเพื่อกำรด ำเนินกำรจัดกำรขยะมูลฝอย เทศบำลนครขอนแก่น 2-14 
ตำรำงที่ 2.2-2 แสดงองค์ประกอบขยะมูลฝอยในเขตเทศบำลนครขอนแก่น 2-14 
ตำรำงที่ 2.2-3 รำยละเอียดจ ำนวนรถเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบำลนครขอนแก่น 2-16 
ตำรำงที่ 2.2-4 เครือข่ำยที่เข้ำร่วมศูนย์ก ำจัดขยะมูลฝอย เทศบำลนครขอนแก่น 2-22 
ตำรำงที่ 2.3-1 กำรสนับสนุนงบประมำณเพื่อกำรด ำเนินกำรจัดกำรขยะ เทศบำลเมืองเมืองพล 2-25 
ตำรำงที่ 2.3-2 รำยละเอียดจ ำนวนรถเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบำลเมืองเมืองพล 2-26 
ตำรำงที่ 2.3-3   เครือข่ำยที่เข้ำร่วมศูนย์ก ำจัดขยะมูลฝอยเทศบำลเมืองเมืองพล 2-27 
ตำรำงที่ 2.4-1 กำรสนับสนุนงบประมำณเพื่อกำรด ำเนินกำรจัดกำรขยะมูลฝอย เทศบำลเมืองบ้ำนไผ่ 2-33 
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เครือข่ำยที่เข้ำร่วมศูนย์ก ำจัดขยะมูลฝอยเทศบำลเมืองชัยภูมิ 

 
 
 
2-66 

ตำรำงที่  2.9-1 กำรสนับสนุนงบประมำณเพื่อกำรด ำเนินกำรจัดกำรขยะมูลฝอย เทศบำลเมืองมหำสำรคำม 2-71 
ตำรำงที่  2.9-2 รำยละเอียดจ ำนวนรถเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบำลเมืองมหำสำรคำม 2-72 
ตำรำงที่  2.9-3 ปริมำณขยะมูลฝอยที่เข้ำศูนย์ก ำจัดขยะมูลฝอย เทศบำลเมืองมหำสำรคำม 2-74 
ตำรำงที่ 2.10-1 กำรสนับสนนุงบประมำณเพื่อกำรด ำเนินกำรจัดกำรขยะมูลฝอยเทศบำลต ำบลเชียงยนื 2-80 
ตำรำงที่ 2.10-2 รำยละเอียดจ ำนวนรถเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบำลต ำบลเชียงยืน 2-81 
ตำรำงที ่2.10-3 ปริมำณขยะมูลฝอยทีเข้ำศูนย์กำรจัดกำรขยะมูลฝอย เทศบำลต ำบลเชียงยืน 2-84 
ตำรำงที่ 2.11-1 กำรสนับสนุนงบประมำณเพื่อกำรด ำเนินกำรจัดกำรขยะมูลฝอย เทศบำลเมืองหนองบัวล ำภู 2-91 
ตำรำงที่ 2.11-2 รำยละเอียดจ ำนวนรถเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบำลเมืองหนองบัวล ำภู 2-92 



รายงานการติดตามและประเมินสมรรถนะการด าเนินระบบก าจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดประจ าปี พ.ศ.2556 

       ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10       ก-3 

 

 

ตำรำงที ่2.11-3 ปริมำณขยะมูลฝอยที่เข้ำศูนย์จัดกำรขยะมูลฝอย เทศบำลเมืองหนองบัวล ำภู 2-94 
ตำรำงที่ 2.12-1 กำรสนับสนุนงบประมำณเพื่อกำรด ำเนินกำรจัดกำรขยะมูลฝอย เทศบำลต ำบลโนนสัง 2-100 
ตำรำงที่ 2.12-2 รำยละเอียดจ ำนวนรถเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบำลต ำบลโนนสัง 2-102 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สารบัญรูป 
    หน้า 
รูปที่ 1   ระบบบ ำบัดน  ำเสียและระบบก ำจัดขยะมูลฝอยชุมชนในพื นที่ลุ่มน  ำชตีอนบน จ-1 
รูปที่  2.1.1 ผังบริเวณสถำนที่ก ำจดัขยะมูลฝอย เทศบำลเมืองกำฬสนิธุ์ 2-5 
รูปที่  2.2.1 แผนผังสถำนที่ก ำจัดขยะมลูฝอยเทศบำลนครขอนแก่น 2-20 
รูปที่  2.3.1 ผังบริเวณสถำนที่ก ำจดัขยะมูลฝอย เทศบำลเมืองเมืองพล 2-26 
รูปที่  2.4.1   ต ำแหน่งที่ตั งสถำนที่ก ำจัดขยะมูลฝอย เทศบำลเมืองบ้ำนไผ่ 2-35 
รูปที่ 2.5.1   ผังบริเวณโครงกำรสถำนที่ก ำจัดขยะมูลฝอย เทศบำลเมืองชุมแพ 2-43 
รูปที่ 2.6.1   ผังบริเวณสถำนที่ก ำจดัขยะมูลฝอย เทศบำลต ำบลน  ำพอง 2-50 

รูปที่ 2.7.1   สภำพบริเวณพื นที่โครงกำรสถำนที่ก ำจัดขยะมลูฝอย เทศบำลเมืองกระนวน 2-58 
รูปที่ 2.8.1  ผังบริเวณสถำนที่ก ำจดัขยะมูลฝอย เทศบำลเมืองชัยภูมิ 2-65 
รูปที่ 2.9-1 ผังบริเวณระบบก ำจัดขยะมูลฝอยเทศบำลเมืองมหำสำรคำม 2-73 
รูปที่ 2.10.1 ภำพถ่ำยทำงอำกำศบริเวณสถำนที่ก ำจัดขยะมลูฝอยเทศบำลต ำบลเชยีงยืน 2-82 
รูปที่ 2.10.2 ผังบริเวณระบบก ำจัดขยะมูลฝอย เทศบำลต ำบลเชียงยนื 2-83 
รูปที่ 2.11.1 ต ำแหน่งที่ตั งสถำนที่ก ำจัดขยะมูลฝอย เทศบำลเมืองหนองบัวล ำภู 2-93 



รายงานการติดตามและประเมินสมรรถนะการด าเนินระบบก าจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดประจ าปี พ.ศ.2556 

       ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10       ก-4 

 

 

รูปที่ 2.11.2 ผังบริเวณสถำนที่ก ำจดัขยะมูลฝอย เทศบำลเมืองหนองบัวล ำภู 2-93 
รูปที่ 2.12.1 ต ำแหน่งที่ตั งสถำนที่ก ำจัดขยะมูลฝอย เทศบำลต ำบลโนนสัง 2-103 
รูปที่ 2.11.2 ผังบริเวณสถำนที่ก ำจดัขยะมูลฝอย เทศบำลต ำบลโนนสัง 2-103 
รูปที่ 2.12.3 สภำพบ่อฝงักลบปัจจุบนั เทศบำลต ำบลโนนสัง 2-105 
รูปที่ 2.12.4 บ่อฝังกลบขยะ ที่ใช้ทิ งปฏิกูล 2-105 
   
   
   
   
   
 



รายงานการติดตามและประเมินสมรรถนะการด าเนินระบบก าจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดประจ าปี พ.ศ.2556 

 
 

          ส ำนกังำนสิง่แวดลอ้มภำคที ่10                                                                                                                จ-1 
 

ระบบบ้ำบัดน ้ำเสีย 

ระบบก้ำจัดขยะมูลฝอย 

บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

  ส ำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำคที่ 10   ได้ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินสมรรถนะระบบก ำจัด
ขยะมูลฝอยชุมชนในพ้ืนที่ลุ่มน้ ำชีตอนบน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2555  ภำยใต้โครงกำรเพ่ิม
ประสิ ทธิภ ำพกำรจั ดท ำแผนปฏิ บั ติ ก ำรเพ่ื อกำรจั ดกำรคุณ ภ ำพสิ่ งแวดล้ อม ใน ระดั บจั งห วัด  
 โดยกำรสนับสนุนจำกส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม   มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
รวบรวมข้อมูลกำรบริหำรจัดกำรระบบก ำจัดขยะมูลฝอยเป็นรำยระบบ และให้ค ำปรึกษำแนะน ำแก่ท้องถิ่นใน
กำรบริหำรจัดกำรระบบให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น  โดยด ำเนินกำรลงพื้นที่ส ำรวจข้อมูลและให้ค ำปรึกษำแนะน ำ
ในกำรบริหำรจัดกำรระบบก ำจัดขยะมูลฝอยทั้งสิ้น  12  แห่ง  ได้แก่  เทศบำลเมืองกำฬสินธุ์ จังหวัดกำฬสินธุ์
เทศบำลนครขอนแก่น  เทศบำลเมืองเมืองพล  เทศบำลเมืองบ้ำนไผ่  เทศบำลเมืองชุมแพ  เทศบำลเมือง
กระนวน  เทศบำลต ำบลน้ ำพอง  จังหวัดขอนแก่น  เทศบำลเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ   เทศบำลเมือง
มหำสำรคำม  เทศบำลต ำบลเชียงยืน  จังหวัดมหำสำรคำม  เทศบำลเมืองหนองบัวล ำภู  และเทศบำลต ำบล
โนนสัง  จังหวัดหนองบัวล ำภู 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปที่ 1  แผนที่แสดง อปท. ที่มีระบบบ ำบัดน้ ำเสียและระบบก ำจัดขยะมูลฝอยชุมชนในพ้ืนที่ลุ่มน้ ำชีตอนบน 
 
 ผลกำรประเมินประสิทธิภำพกำรเดินระบบก ำจัดขยะมูลฝอยชุมชน จ ำนวน 12 แห่ง 
พบว่ำ  มีกำรด ำเนินงำนระบบ 11 แห่ง และอยู่ระหว่ำงก่อสร้ำง  1 แห่ง  ได้แก่ เทศบำลต ำบลโนนสัง  
จังหวัดหนองบัวล ำภู    ส่วนใหญ่มีกำรบริหำรแบบศูนย์รวม (Cluster)  และเป็นระบบฝังกลบอย่ำงถูกหลัก
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สุขำภิบำล  โดยมี 2 แห่ง เป็นระบบผสมผสำน (ระบบฝังกลบ,ท ำปุ๋ยหมัก,ระบบคัดแยก) ได้แก่ เทศบำลเมือง
กำฬสินธุ์และเทศบำลต ำบลเชียงยืน  มีสถำนีขนถ่ำย 1 แห่ง คือ เทศบำลนครขอนแก่น  

ส ำหรับประสิทธิภำพในกำรเก็บขนขยะมูลฝอยท้องถิ่นทุกแห่งสำมำรถรวบรวมและเก็บขน
ขยะมูลฝอยได้ครอบคลุมพ้ืนที่ให้บริกำร  คิดเป็นร้อยละ 90-100  คุณภำพในกำรด ำเนินงำนของระบบ โดย
พิจำรณำจำกกำรก ำจัดขยะมูลฝอย แบ่งออกเป็น   
 -  ด ำเนินกำรฝังกลบทุกวันจ ำนวน  5 แห่ง ได้แก่ เทศบำลเมืองบ้ำนไผ่ เทศบำลเมืองชุมแพ  
เทศบำลเมืองกระนวน  เทศบำลต ำบลน้ ำพอง (จ้ำงเหมำเอกชน)  จังหวัดขอนแก่น  เทศบำลเมืองกำฬสินธุ์   
 - ด ำเนินกำรฝังกลบสัปดำห์ละ 1- 2 ครั้งหรือทยอยฝังกลบ  จ ำนวน  4 แห่ง ได้แก่ เทศบำล
เมืองมหำสำรคำม (ทยอยฝังกลบเนื่องจำกขยะเก่ำมีปริมำณมำก)   เทศบำลต ำบลเชียงยืน  จังหวัด
มหำสำรคำม  เทศบำลเมืองเมืองพล (ทยอยฝังกลบเนื่องจำกขยะเก่ำมีปริมำณมำก) จังหวัดขอนแก่น  
เทศบำลเมืองหนองบัวล ำภู   
 - ด ำเนินกำรบดอัดทุกวันจ ำนวน 2 แห่ง ได้แก่  เทศบำลนครขอนแก่น  และเทศบำลเมือง
ชัยภูมิ    ดังมีรำยละเอียดในตำรำงที่ 1 

ตำรำงที ่1  ผลกำรประเมินประสิทธิภำพกำรเดินระบบก ำจัดขยะมูลฝอยชุมชน จ ำนวน 12 แห่ง 

จังหวัด เทศบำล ผลกำรประเมินระบบก ำจัดขยะมูลฝอย 
มหำสำรคำม เทศบำลต ำบลเชียงยืน - มีระบบผสมผสำน (ระบบฝังกลบ , ท ำปุ๋ยหมัก , ระบบคัดแยก) 

- ปริมำณขยะเข้ำระบบ 26 ตันต่อวัน จ ำนวนเครือข่ำย  15 แห่ง 
- ด ำเนินกำรบดอัดทุกวัน และฝังกลบสัปดำห์ละ 1-2 ครั้ง 
- มีระบบก ำจัดสิ่งปฏิกูลแต่ไม่ได้ใช้งำน 

เทศบำลเมือง
มหำสำรคำม 

- มีกำรบริหำรแบบศูนย์รวม (Cluster) และเป็นระบบฝังกลบอย่ำง
ถูกหลักสุขำภิบำล 
- ปริมำณขยะเข้ำระบบ 93 ตันต่อวัน จ ำนวนเครือข่ำย  13 แห่ง 
- ด ำเนินกำรบดอัดทุกวัน และฝังกลบสัปดำห์ละ 1-2 ครั้ง 
- มีระบบก ำจัดสิ่งปฏิกูลแต่ไม่ได้ใช้งำน 

ขอนแก่น เทศบำลนครขอนแก่น - มีกำรบริหำรแบบศูนย์รวม (Cluster) เป็นระบบฝังกลบอย่ำงถูก
หลักสุขำภิบำล และมีสถำนีขนถ่ำย 
- ปริมำณขยะเข้ำระบบ 250 ตันต่อวัน จ ำนวนเครือข่ำย  13 แห่ง 
- ด ำเนินกำรเทกองและบดอัดทุกวัน 

เทศบำลเมืองชุมแพ - มีกำรบริหำรแบบศูนย์รวม (Cluster) และเป็นระบบฝังกลบอย่ำง
ถูกหลักสุขำภิบำล 
- ปริมำณขยะเข้ำระบบ 30 ตันต่อวัน จ ำนวนเครือข่ำย  3 แห่ง 
- ด ำเนินกำรฝังกลบทุกวัน 
- มีระบบก ำจัดสิ่งปฏิกูลแต่ไม่ได้ใช้งำน 

เทศบำลเมืองกระนวน - มีกำรบริหำรแบบศูนย์รวม (Cluster) และเป็นระบบฝังกลบอย่ำง
ถูกหลักสุขำภิบำล 
- ปริมำณขยะเข้ำระบบ 16 ตันต่อวัน จ ำนวนเครือข่ำย  8 แห่ง 
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จังหวัด เทศบำล ผลกำรประเมินระบบก ำจัดขยะมูลฝอย 
- ด ำเนินกำรฝังกลบทุกวัน 

เทศบำลต ำบลน้ ำพอง - มีกำรบริหำรแบบศูนย์รวม (Cluster) และเป็นระบบฝังกลบอย่ำง
ถูกหลักสุขำภิบำล 
- ปริมำณขยะเข้ำระบบ 10 ตันต่อวัน จ ำนวนเครือข่ำย  2 แห่ง 
- ด ำเนินกำรฝังกลบสัปดำห์ละ 1- 2 ครั้ง (จ้ำงเหมำ)   

เทศบำลเมืองเมืองพล - มีกำรบริหำรแบบศูนย์รวม (Cluster) และเป็นระบบฝังกลบอย่ำง
ถูกหลักสุขำภิบำล 
- ปริมำณขยะเข้ำระบบ 20 ตันต่อวัน จ ำนวนเครือข่ำย  14 แห่ง 
- ด ำเนินกำรบดอัดและฝังกลบทุกวัน แต่มีปริมำณขยะเก่ำสะสม
จ ำนวนมำก ท ำให้ไม่สำมำรถฝังกลบได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
- มีระบบก ำจัดสิ่งปฏิกูลแต่ไม่ได้ใช้งำน 

เทศบำลเมืองบ้ำนไผ่ - มีกำรบริหำรแบบศูนย์รวม (Cluster) และเป็นระบบฝังกลบอย่ำง
ถูกหลักสุขำภิบำล 
- ปริมำณขยะเข้ำระบบ 38 ตันต่อวัน จ ำนวนเครือข่ำย  10 แห่ง 
- ด ำเนินกำรฝังกลบทุกวัน 
- มีระบบก ำจัดสิ่งปฏิกูลแต่ไม่ได้ใช้งำน 

ชัยภูมิ เทศบำลเมืองชัยภูมิ   - มีกำรบริหำรแบบศูนย์รวม (Cluster) และเป็นระบบฝังกลบอย่ำง
ถูกหลักสุขำภิบำล 
- ปริมำณขยะเข้ำระบบ 42 ตันต่อวัน จ ำนวนเครือข่ำย  8 แห่ง 
- ด ำเนินกำรเทกองและบดอัด 

กำฬสินธุ์ เทศบำลเมืองกำฬสินธุ์ - ระบบผสมผสำน (ระบบฝังกลบ , ท ำปุ๋ยหมัก , ระบบคัดแยก) 
- ปริมำณขยะเข้ำระบบ 78 ตันต่อวัน จ ำนวนเครือข่ำย  27 แห่ง 
- ด ำเนินกำรฝังกลบทุกวัน 
- มีระบบก ำจัดสิ่งปฏิกูลและมีใช้งำน 

หนองบัวล ำภู เทศบำลเมือง
หนองบัวล ำภู 

- มีกำรบริหำรแบบศูนย์รวม (Cluster) และเป็นระบบฝังกลบอย่ำง
ถูกหลักสุขำภิบำล 
- ปริมำณขยะเข้ำระบบ 37 ตันต่อวัน จ ำนวนเครือข่ำย  11 แห่ง 
- ด ำเนินกำรบดอัดและฝังกลบสัปดำห์ละ 1-2 ครั้ง 
- มีระบบก ำจัดสิ่งปฏิกูลแต่ไม่ได้ใช้งำน 

 เทศบำลต ำบลโนนสัง -อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรก่อสร้ำงระบบ โดยเป็นระบบฝังกลบอย่ำงถูก
หลักสุขำภิบำล 
- ปริมำณขยะเข้ำระบบ 30 ตันต่อวัน จ ำนวนเครือข่ำย  11 แห่ง  
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  ปัญหำและอุปสรรคกำรบริหำรจัดกำรระบบก ำจัดขยะมูลฝอยชุมชน   
 1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบำงแห่ง มิได้ด ำเนินกำรฝังกลบขยะอย่ำงถูกหลักสุขำภิบำล 
แต่มีกำรบดอัดขยะเท่ำนั้น และกำรบดอัดขยะก่อนกำรฝังกลบยังไม่มีประสิทธิภำพ ท ำให้เกิดปัญหำในขณะ
เครื่องจักรลงไปฝังกลบไม่ได้ โดยเฉพำะในฤดูฝนที่เกิดน้ ำขังในบ่อฝังกลบ 
 2)  กำรรวบรวมน้ ำชะขยะ เข้ำสู่บ่อบ ำบัดน้ ำเสียยังมีประสิทธิภำพไม่เพียงพอ และบ่อ
บ ำบัดน้ ำเสียยังไม่มีประสิทธิภำพที่จะบ ำบัดน้ ำชะขยะ 
 3)   บ่อสังเกตกำรณ์บำงแห่ง สร้ำงไม่ถูกหลักวิชำกำรท ำให้เกิดกำรปนเปื้อนจำกสิ่งแวดล้อม
ภำยนอก และกำรสร้ำงไม่ถูกต ำแหน่ง/ไม่สอดคล้องกับระดับน้ ำใต้ดินไม่สำมำรถเก็บน้ ำมำวิเครำะห์ได้ และ 
อปท.ส่วนใหญ่ ยังไม่มีกำรด ำเนินกำรติดตำมเฝ้ำระวังคุณภำพน้ ำจำกบ่อสังเกตกำรณ์ 
 4)  ระบบบ่อหมักสิ่งปฏิกูลส่วนใหญ่ไม่สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เนื่องจำกกำร
ออกแบบไม่สอดคล้องกับควำมสะดวกในกำรใช้งำน 
 5)  เนื่องจำกเครื่องจักรกลที่ใช้ในระบบก ำจัดขยะมูลฝอยช ำรุดบ่อย และมีอำยุกำรใช้งำน
เกิน 10 ปี จึงท ำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรฝังกลบขยะมูลฝอยได้ทุกวัน 
 6)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่มีกำรด ำเนินกำรคัดแยกและจัดกำรขยะอันตรำย
ชุมชนออกจำกขยะมูลฝอยทั่วไป ซึ่งอำจจะส่งผลให้เกิดกำรปนเปื้อนโลหะหนักสู่สิ่งแวดล้อม 
 7)  ปริมำณขยะมูลฝอยมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น และกำรคัดแยกขยะอินทรีย์ไม่มีประสิทธิภำพ
ส่งผลต่ออำยุกำรใช้งำนของระบบก ำจัดขยะมูลฝอยและครุภัณฑ์ก ำจัดมูลฝอยสั้นขึ้น 

 8)  องค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ ยังมิได้ด ำเนินกำรรวบรวมและจัดเก็บ
ข้อมูลกำรจัดกำรขยะมูลฝอยที่เป็นระบบ ซึ่งอำจะมีผลมำจำกกำรแยกส่วนในกำรบริหำรจัดกำร ประกอบกับ
บุคลำกรยังไม่เพียงพอ จึงส่งผลให้กำรจัดเก็บข้อมูลแยกส่วนและไม่ต่อเนื่อง 

 
 ข้อเสนอแนะต่อกำรบริหำรจัดกำรระบบก ำจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
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 1)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรมีกำรด ำเนินกิจกรรมกำรมีส่วนร่วมในกำรลด และ   
คัดแยกขยะมูลฝอย ณ แหล่งก ำเนิด เพ่ือยืดอำยุกำรใช้งำนระบบ รวมถึง ด ำเนินกำรจัดกำรขยะอันตรำย
ชุมชนอย่ำงเป็นระบบ  

 2)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรควบคุมและจัดกำรให้น้ ำเสียจำกบ่อฝังกลบเข้ำสู่ระบบ
ทั้งหมดเพ่ือป้องกันมลพิษไหลไปปนเปื้อนพ้ืนที่รอบนอก และอำจพิจำรณำเทคโนโลยีระบบบ ำบัดน้ ำเสียหรือ
ปรับปรุงระบบเพ่ิมเติมเพ่ือให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น   เนื่องจำกน้ ำเสียจำกบ่อฝังกลบมีควำมสกปรกและ
ปนเปื้อนสำรโลหะหนักสูง ซึ่งอำจเป็นผลมำจำกยังไม่มีระบบคัดแยกขยะอันตรำย  ตลอดจนควรพิจำรณำ  
แนวทำงกำรน ำน้ ำเสียในระบบกลับมำใช้ประโยชน์ เช่น กำรรดน้ ำต้นไม้ในระบบ กำรฉีดพ่นเพ่ือลดฝุ่นละออง 
เป็นต้น 

 3)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรพิจำรณำด ำเนินกำรติดตำมเฝ้ำระวังคุณภำพน้ ำจำกบ่อ
สังเกตกำรณ์อย่ำงต่อเนื่อง   และอำจจะต้องตรวจสอบทำงด้ำนเทคนิคในกำรออกแบบและกำรก่อสร้ำงบ่อ
สังเกตกำรณ์ให้ได้ตำมมำตรฐำน เพื่อพิจำรณำให้สอดคล้องกับข้อมูลระดับน้ ำใต้ดินในส่วนทิศทำงกำรไหลและ
ปริมำณน้ ำ  ทั้งนี้ อำจจะประสำนกับกรมทรัพยำกรน้ ำบำดำลในกำรสนับสนุนด้ำนเทคนิคและกำรส ำรวจ
เบื้องต้น 

 4)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ควรพิจำรณำด ำเนินกำรจัดให้มีระบบก ำจัดสิ่งปฏิกูลที่
ถูกต้องตำมหลักวิชำกำรและใช้งำนได้   

 5)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรพิจำรณำแนวทำงในกำรจัดเก็บค่ำธรรมเนียมกำรเก็บ
ขนขยะมูลฝอยให้ครอบคลุม อำทิ  กำรให้ชุมชนเป็นผู้จัดเก็บ  กำรสร้ำงควำมเข้ำใจแก่ประชำชนอย่ำง
ต่อเนื่อง  เป็นต้น   

 6)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ควรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรทุกระดับในกำรจัดกำรขยะ  
มูลฝอย ให้สำมำรถเป็นผู้เชี่ยวชำญและปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 7)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลกำรจัดกำรขยะมูลฝอยอย่ำง
เป็นระบบ และควรมีแผนแม่บทในกำรจัดกำรขยะมูลฝอยและของเสียอันตรำยชุมชนที่ชัดเจนเพื่อใช้ประโยชน์
ในกำรบริหำรจัดกำรระบบอย่ำงมีประสิทธิภำพต่อไป 
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1.1 ควำมเป็นมำ 
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  ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ในฐำนะหน่วยงำนหลัก
ในกำรด ำเนินงำนในเรื่องแผนปฏิบัติกำรเพ่ือกำรจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ตำมมำตรำ 37 - 41 
แห่งพระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. 2535 ได้จัดท ำโครงกำรเพ่ิม
ประสิทธิภำพกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรเพ่ือกำรจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ตั้งแต่ปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2553  มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือติดตำมและประเมินสมรรถนะกำรด ำเนินระบบรวบรวมและบ ำบัดน้ ำเสีย
และระบบก ำจัดขยะมูลฝอยชุมชน ภำยใต้แผนปฏิบัติกำรเพ่ือกำรจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 
ทั่วประเทศ โดยกำรประสำนควำมร่วมมือกับส ำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำคที่ 1 – 16 ด ำเนินกำรติดตำมและ
ประเมินสมรรถนะกำรเดินระบบดังกล่ำว ของ อปท.ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่ควำมรับผิดชอบของแต่ละส ำนักงำน
สิ่งแวดล้อมภำค  ซึ่งเป็นกลไกที่ส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรแปลงแผนไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม  โดย
ประสำนกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรเพ่ือกำรจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดที่มีประสิทธิภำพ ตำม
มำตรำ 38 แห่ง พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. 2535 และ ส่งเสริมด้ำนเทคนิค
วิชำกำรในกำรเดินระบบและบ ำรุงรักษำระบบให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)  ซึ่งในปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2556 เป็นกำรด ำเนินกำรติดตำมและประเมินสมรรถนะกำรด ำเนินระบบก ำจัดขยะมูลฝอยชุมชนที่ได้รับ
งบประมำณสนับสนุนภำยใต้แผนปฏิบัติกำรเพ่ือกำรจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 

 
1.2 วัตถุประสงค์ 
 1.2.1 ตรวจสอบ ติดตำมและประเมินสมรรถนะกำรเดินระบบก ำจัดขยะมูลฝอยภำยใต้แผนปฏิบัติ
กำรเพ่ือกำรจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดทั่วประเทศ 
 1.2.2 สนับสนุนและส่งเสริมด้ำนเทคนิควิชำกำรในกำรบริหำรจัดกำรระบบก ำจัดขยะมูลฝอยชุมชน
ให้แก่ อปท. ในพ้ืนที่ลุ่มน้ ำชีตอนบน 
 1.2.3 เพ่ือให้มีข้อมูลกำรบริหำรจัดกำรระบบก ำจัดขยะมูลฝอยชุมชนในพ้ืนที่ลุ่มน้ ำชีตอนบน อย่ำง
ต่อเนื่อง  
 1.2.4 เพ่ือเตรียมควำมพร้อมให้กับ อปท. ในกำรจัดท ำโครงกำรแก้ไขปัญหำน้ ำเสียและขยะมูลฝอย
ชุมชนภำยใต้แผนปฏิบัติกำรเพ่ือกำรจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 
 
 
 
 
1.3 พื้นที่ด ำเนินกำร    
 ระบบรวบรวมและบ ำบัดน้ ำเสียและระบบก ำจัดขยะมูลฝอยชุมชนในพ้ืนที่ลุ่มน้ ำชีตอนบน  จ ำนวน 
12 แห่ง  ดังนี้ 
 1.3.1 จังหวัดกำฬสินธุ์  จ ำนวน  1  แห่ง  ได้แก่   
 - ระบบก ำจัดขยะมูลฝอยชุมชน เทศบำลเมืองกำฬสินธุ์ 
 1.3.2 จังหวัดขอนแก่น   จ ำนวน 6  แห่ง  ได้แก่ 
 - ระบบรวบรวมและบ ำบัดน้ ำเสียรวมชุมชน เทศบำลนครขอนแก่น 
 - ระบบก ำจัดขยะมูลฝอยชุมชน เทศบำลเมืองเมืองพล 
 - ระบบก ำจัดขยะมูลฝอยชุมชน เทศบำลเมืองบ้ำนไผ่ 
 - ระบบก ำจัดขยะมูลฝอยชุมชน เทศบำลเมืองชุมแพ 
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 - ระบบก ำจัดขยะมูลฝอยชุมชน เทศบำลเมืองกระนวน 
 - ระบบก ำจัดขยะมูลฝอยชุมชน เทศบำลต ำบลน้ ำพอง 
 1.3.3 จังหวัดชัยภูมิ   จ ำนวน  1 แห่ง  ได้แก่ 
 - ระบบก ำจัดขยะมูลฝอยชุมชน เทศบำลเมืองชัยภูมิ 
 1.3.4 จังหวัดมหำสำรคำม   จ ำนวน   2  แห่ง  ได้แก่   
 - ระบบก ำจัดขยะมูลฝอยชุมชน  เทศบำลเมืองมหำสำรคำม   
 - ระบบก ำจัดขยะมูลฝอยชุมชน  เทศบำลต ำบลเชียงยืน   
 1.3.5 จังหวัดหนองบัวล ำภู  จ ำนวน  2   แห่ง  ได้แก่   
 - ระบบก ำจัดขยะมูลฝอยชุมชน  เทศบำลเมืองหนองบัวล ำภู 
 -    ระบบก ำจัดขยะมูลฝอยชุมชน เทศบำลต ำบลโนนสัง 
 

1.4 ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ด ำเนินกำรเก็บข้อมูลและส ำรวจพ้ืนที่ระบบก ำจัดขยะมูลฝอยในพ้ืนทีลุ่่มน้ ำชีตอนบน จ ำนวน 12 แห่ง 
ในระหว่ำงเดือนมีนำคม 2556  ถึงเดือนกรกฎำคม 2556 
 

1.5 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1.5.1    ข้อมูลกำรบริหำรจัดกำรระบบก ำจัดขยะมูลฝอยชุมชนภำยใต้แผนปฏิบัติกำรเพ่ือกำรจัดกำร
คุณภำพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 ในพ้ืนที่ลุ่มน้ ำชีตอนบน จ ำนวน 18  แห่ง  
 1.5.2  อปท. ที่มีระบบบ ำบัดน้ ำเสียและ / หรือระบบก ำจัดขยะมูลฝอยชุมชน ได้รับค ำปรึกษำแนะน ำ
ด้ำนเทคนิควิชำกำรในกำรบริหำรจัดกำรระบบ ฯ และสำมำรถด ำเนินระบบ ฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 
 1.5.3 อปท. ที่มี ระบบ ฯ และ อปท. เป้ำหมำยเกิดควำมเข้ำใจในกำรแก้ไขปัญหำกำรจัดกำรน้ ำเสีย
และขยะมูลฝอยชุมชนภำยใต้แผนปฏิบัติกำรเพ่ือกำรจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 
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ผลการตดิตามและประเมินสมรรถนะการด าเนินระบบ

ก าจัดขยะมูลฝอยชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2.1 ระบบก าจัดขยะมูลฝอยชุมชน เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 
 2.2 ระบบก าจัดขยะมูลฝอยชุมชน เทศบาลนครขอนแก่น 
 2.3 ระบบก าจัดขยะมูลฝอยชุมชน เทศบาลเมืองเมืองพล 
 2.4 ระบบก าจัดขยะมูลฝอยชุมชน เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
 2.5 ระบบก าจัดขยะมูลฝอยชุมชน เทศบาลเมืองชุมแพ 
 2.6 ระบบก าจัดขยะมูลฝอยชุมชน เทศบาลต าบลน  าพอง 
 2.7 ระบบก าจัดขยะมูลฝอยชุมชน เทศบาลเมืองกระนวน 
 2.8 ระบบก าจัดขยะมูลฝอยชุมชน เทศบาลเมืองชัยภูม ิ
 2.9 ระบบก าจัดขยะมูลฝอยชุมชน เทศบาลเมืองมหาสารคาม 
 2.10 ระบบก าจัดขยะมูลฝอยชุมชน เทศบาลต าบลเชียงยืน 
 2.11 ระบบก าจัดขยะมูลฝอยชุมชน เทศบาลเมืองหนองบัวล าภู 
 2.12 ระบบก าจัดขยะมูลฝอยชุมชน เทศบาลต าบลโนนสัง 

 
 
 
 
 
 
 

 
บทที่ 2 
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2.1 ระบบก าจัดขยะมูลฝอยชุมชน เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์   จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 2.1.1 การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  
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    เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์  ด าเนินการจัดการขยะมูลฝอย โดยได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณจากโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 – 2546  วงเงินทั้งสิ้น  97,060,448 บาท ดังรายละเอียดในตารางที่ 2.1-1 

ตารางที ่2.1-1การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการด าเนินการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  

ล าดับ
ที่ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 

แหล่งงบประมาณ 
วงเงิน 

(ล้านบาท) 
รายละเอียดโครงการ 

1 2538 กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิง่แวดล้อม 

1.9898 ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบื้องตน้ระบบ
ก าจัดมูลฝอย 

2 2539 กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิง่แวดล้อม 

13.387176 2.1) จัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างระบบก าจัดขยะ 
มูลฝอย งบประมาณ 3.132176 ล้านบาทจ านวน 
112-2-13 ไร่เทศบาลฯ สมบท 25% เป็นเงิน 
1.144059 ล้านบาท 
2.2) ศึกษาออกแบบรายละเอียด (Detail Design : 
DD) ระบบก าจัดขยะมลูฝอย งบประมาณ 4.00ล้าน
บาท 
2.3)  จัดซื้อเคร่ืองมือก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์  ได้แก่  
- รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย 160 แรงม้า  12   
ลบ.ม. 1 คัน วงเงิน 1.085  ล้านบาท 
- รถขุดไฮโดรลิกตีนตะขาบ 125 แรงม้า1 คัน 
วงเงิน 1.688 ล้านบาท 
- รถขยะเปิดข้างเทท้าย 160 แรงม้า 15 ลบ.หลา 1 
คัน วงเงิน 0.597 ล้านบาท 
2.4) เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บขยะมูลฝอย ได้แก่ 
- จัดซื้อรถบรรทุกเปิดข้างเทท้าย 15 ลบ.หลา  160 
แรงม้า 1 คัน วงเงิน 1.085  ล้านบาท 
- จัดซื้อรถอัดท้าย 160 แรงม้า 12 ลบ.ม. 1 คัน 
วงเงิน 1.80 ล้านบาท 

 

 

ล าดับ
ที่ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 

แหล่งงบประมาณ วงเงิน 
(ล้านบาท) 

รายละเอียดโครงการ 

3 2540 กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิง่แวดล้อม 

3.844172 
 

ปรับปรุงพืน้ที่ก าจดัขยะเดิม 

4 2541 กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิง่แวดล้อม  

18.1738 ก่อสร้างและปรบัปรุงระบบก าจดัขยะ 
มูลฝอยและสิง่ปฏิกูล(โครงการตอ่เนื่อง) 
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5 2544 -2546 กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิง่แวดล้อม 

59.6655 ก่อสร้างระบบก าจัดขยะมูลฝอย ระยะที่ 1 ผูกพัน
งบประมาณปี 2544-2546  ดังนี้ 
    ปี 2544    13.259  ล้านบาท 
    ปี 2545    26.518  ล้านบาท 
    ปี 2546    19.8885 ล้านบาท 

 

  2.1.2 การบริหารการจัดการขยะมูลฝอย  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 

  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  มีพ้ืนที่รับผิดชอบ 16.96 ตารางกิโลเมตร จ านวนประชากร 35,110 
คน 13,802  ครัวเรือน (ข้อมูล ณ สิ้นปี พ.ศ.2555) ประกอบด้วย 36 ชุมชน มีปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นใน
เขตเทศบาลเฉลี่ย  31.17  ตันต่อวัน องค์ประกอบขยะมูลฝอย ประกอบด้วย เศษอาหาร ร้อยละ 67.1 
กระดาษ ร้อยละ 1.8  พลาสติก ร้อยละ 21.7  แก้ว ร้อยละ 5.3 โลหะ ร้อยละ 0.4  และอ่ืน ๆ ร้อยละ 3.7 
   

  2.1.2.1 การเก็บรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอย 
   การรวบรวมขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ มีการรวบรวม 2 ลักษณะ คือ  
   1) การจัดท าโครงการชุมชนปลอดถังขยะ โดยมีชุมชนที่เข้าร่วมโครงการโดยสมัครใจ
จ านวน 18 ชุมชน  จาก 36 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนหนองไชยวาน/ชุมชนหนองลิ้นจี่/ชุมชนหนองผักแว่น/ชุมชน
โพธิ์ไทร/ชุมชนซอยน้ าทิพย์/ชุมชนวัดเหนือ/ชุมชนท่าสินค้า/ชุมชนโรงงิ้ว/ชุมชนสงเปลือยกลา/ชุมชน กสส./
ชุมชนริมแก่ง/ชุมชนสงเปลือยนอก/ชุมชนบุญกว้าง/ชุมชน ร.พ.ช./ชุมชนทุ่งศรีเมืองพัฒนา/ชุมชนทุ่งศรีเมือง
กลาง/ชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง/และชุมชนทุ่งมน 
   2) จัดภาชนะรองรับไว้ตามข้างถนนในเขตเทศบาล ฯ โดยจะจัดวางแบบถังเดี่ยวทิ้ง
รวมทุกประเภท เป็นคอนเทนเนอร์ ขนาด 5,000 ลิตร จ านวน 9 ตู้รองรับไว้ บริการประชาชนในเขตเทศบาล  
ทั่วพื้นที่ท่ีไม่ได้ร่วมโครงการชุมชนปลอดถังขยะ 
   ส าหรับการเก็บขนขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ใช้ยานพาหนะในการเก็บขน
ขยะรวม  12 คัน  เก็บขนขยะ 1- 2 เที่ยวต่อวัน ดังนี้รายละเอียดดังตารางที่ 2.1-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

           ตารางที่ 2.1-2 รายละเอียดจ านวนรถเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 

ที่ รถ 
อายุการ

ใช้งาน(ป)ี 
ความจุ 
(ลบ.ม.) 

สภาพ 

1 รถขยะ 6 ล้อเปิดข้างเทท้าย     20 11.469 พอใช้แต่ซ่อมบ่อย 
2 รถขยะ 6 ล้อเปิดข้างเทท้าย     19 11.469 พอใช้แต่ซ่อมบ่อย 
3 รถขยะ 6 ล้อเปิดข้างเทท้าย     16 11.469 พอใช้แต่ซ่อมบ่อย 
4 รถขยะ 6 ล้อเปิดข้างเทท้าย     16 11.469 พอใช้แต่ซ่อมบ่อย 
5 รถขยะ 6 ล้อเปิดข้างเทท้าย     16 11.469 พอใช้แต่ซ่อมบ่อย 
6 รถขยะปิกอัพเปิดข้าง 14 4 พอใช้แต่ซ่อมบ่อย 
7 รถขยะแบบอัดท้าย 16 9.175 ช ารุด 
8 รถขยะแบบอัดท้าย 18 9.175 พอใช้แต่ซ่อมบ่อย 
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9 รถขยะแบบอัดท้าย 10 12 พอใช้แต่ซ่อมบ่อย 
10 รถขยะแบบอัดท้าย 11 เดือน 12 ดี 
11 รถเก็บถังคอนเทนเนอร์ 10 8 พอใช้แต่ซ่อมบ่อย 
12 รถบรรทุกขยะแบบเอนกประสงค์ (ปิกอัพ) 9 4 พอใช้ แต่ซ่อมบ่อย 

 

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ สามารถให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยได้ครอบคลุมพ้ืนที่บริการคิดเป็นร้อยละ 
100 ของพ้ืนที่เทศบาล ฯ ทั้งหมดซึ่งมีจ านวนครัวเรือนที่ให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยทั้งสิ้น 13,802 ครัวเรือน
โดยมีปริมาณขยะมูลฝอยที่จัดเก็บได้ 31.17 ตันต่อวัน  

   2.1.2.2  การผลิตปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์และการคัดแยกขยะมูลฝอย 
      1) การผลิตปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ ตั้งอยู่บ้านโคกน้ าเกลี้ยง ต าบลโพนทอง  
อ าเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์  โดยเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากจังหวัดกาฬสินธุ์ 
วงเงิน  14,600,000 บาท  และเทศบาลฯ สมทบ 2,400,000 บาท  รวมเป็นเงิน  17,000,000 บาท  เพ่ือ
ก่อสร้างโรงผลิตปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์  ซึ่งประกอบด้วย สายพานล าเลียง  เครื่องสับ  เครื่องผสม และเครื่อง
หมักขยะ มีระยะเวลาการผลิตประมาณ 30 วัน สามารถผลิตปุ๋ยได้วันละประมาณ 2 ตัน เริ่มด าเนินการตั้งแต่  
ปี พ.ศ. 2550  โดยจัดเก็บรวบรวมขยะอินทรีย์จากตลาดร่วมใจการเกษตร ตลาดทุ่งนาทอง และตลาดสด
เทศบาลมาผลิตปุ๋ยหมัก ประมาณวันละ 500 กิโลกรัม 
     2) การคัดแยกขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ได้สร้างโรงคัดแยกขยะมูลฝอย
ระบบสายพาน  และใช้แรงงานคนคัดแยก  ตั้งอยู่บ้านโคกน้ าเกลี้ยง  ต าบลโพนทอง  อ าเภอเมือง  จังหวัด
กาฬสินธุ์  สถานที่เดียวกับโรงผลิตปุ๋ยหมัก  เริ่มด าเนินการเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน  2552  โดยด าเนินการคัดแยก
ขยะจากรถเก็บขนขยะของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  สัปดาห์ละ 6 วัน  มีบุคลากรในการด าเนินงานทั้งหมด 9 คน  
ท าหน้าที่ในการคัดแยกขยะจากสายพาน 8 คนและขับรถตัก 1 คน  มีเครื่องจักรอุปกรณ์ในระบบคัดแยกขยะ 
มูลฝอย 4 รายการได้แก่  รถตักล้อยาง 1 คัน สายพานล าเลียง 2 สายพาน  เครื่องอัดขยะแบบไฮดรอริก และ  
 
เครื่องย่อยเศษแก้ว 2 เครื่อง  ปริมาณขยะมูลฝอยที่ได้จากการคัดแยกประมาณวันละ 0.3 ตัน และมีการ
จ าหน่ายสัปดาห์ละ 1 ครั้ง  น ารายได้จากการจ าหน่ายขยะเข้าเป็นรายได้ของเทศบาลฯ เฉลี่ยประมาณเดือนละ 
30,000  บาทนอกจากนี้  ปัจจุบัน เทศบาลฯ ได้มีการรณรงค์ให้ชุมชนคัดแยกขยะมูลฝอยในระดับครัวเรือน
และพนักงานท้ายรถของเทศบาล  จึงท าให้ปริมาณขยะที่คัดแยกได้จากระบบมีน้อยลง 

  2.1.2.3  ข้อมูลระบบก าจัดขยะมูลฝอย 
     สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ตั้งอยู่บริเวณบ้านแก่งนาขาม 
ต าบลนาจารย์  อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  เนื้อที่ 109 ไร่ เป็นที่ดินกรรมสิทธิ์ของเทศบาล ห่างจากเขต
เทศบาล 19 กิโลเมตร โดยออกแบบพ้ืนที่ส าหรับฝังกลบ 80 ไร่ สามารถรองรับขยะมูลฝอยได้ 20 ปี 
(ปี 2550-2570)  เปิดด าเนินการระยะที่ 1  เมื่อปี พ.ศ. 2550  เทศบาลฯ ได้น าขยะมาจัดการด้วยวิธีการ 
ฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาลอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ได้วางแผนการจัดการขยะ  
มูลฝอยในพ้ืนที่สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยดังกล่าว ตามผลการศึกษาออกแบบรายละเอียด โดยแบ่งการก่อสร้าง
ออกเป็น  3  ระยะ ดังนี้  
  ระยะที่ 1 ก่อสร้างบ่อฝังกลบพ้ืนที่  23 ไร่ ฝังกลบขยะมูลฝอยได้รวม 198,342 
ลูกบาศก์เมตร  อายุใช้งาน 7  ปี 
   ระยะที่ 2 ก่อสร้างบ่อฝังกลบพ้ืนที่  27  ไร่   ฝังกลบขยะมูลฝอยได้รวม 267,195 
ลูกบาศก์เมตร  อายุใช้งาน 7  ปี 
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   ระยะที่ 3 ก่อสร้างบ่อฝังกลบพ้ืนที่ 30  ไร่  ฝังกลบขยะมูลฝอยได้รวม  301,142  
ลูกบาศก์เมตร  อายุใช้งาน 6  ปี 

ระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ระยะที่ 1  (รูปที่ 2.1.1)   ประกอบด้วย   
 1. บ่อฝังกลบขยะมูลฝอย   จ านวน 1 บ่อขนาด  31,672  ตารางเมตร สามารถฝังกลบ
ขยะมูลฝอยได้รวม 198,342 ลูกบาศก์เมตร  ออกแบบฝังกลบ 5 ชั้น สูง 5 เมตร ดินฝังกลบหนา 0.2 เมตร   
ขณะนี้ด าเนินการฝังกลบได้ 4 ชั้น โดยท าการบดอัดและฝังกลบขยะทุกวัน ใช้พ้ืนที่ฝังกลบไปประมาณ คิดเป็น
ร้อยละ 80 ของบ่อฝังกลบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 2. ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบคงตัว  (Waste Stabilization Pond) ประกอบด้วย 
    บ่อบ าบัดน้ าเสียแบบไม่ใช้ออกซิเจนต่ออนุกรม 3 บ่อ 

รูปที่ 2.1.1   ผังบริเวณสถานท่ีก าจัดขยะมลูฝอย เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 
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    บ่อผึ่ง (Facultative Pond)   1 บ่อ 
    บ่อบ่ม (Maturation Pond)   1 บ่อ 
    รองรับน้ าชะขยะได้ 215 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 
 

 3. กลุ่มอาคารต่างๆ ประกอบด้วยอาคารส านักงาน  1  หลังอาคารป้อมยาม 1  หลัง  บ้านพัก
พนักงาน 10 ห้อง   อาคารเครื่องชั่งน้ าหนัก  1  หลัง  โรงจอดรถยนต์   โรงซ่อมบ ารุงเครื่องจักรกลในระบบ  
และลานล้างรถ   โดยอาคารทุกหลังมีสภาพดี และมีการใช้งานตามวัตถุประสงค์ 
 4. ป้าย  รั้วรอบโครงการ   ถนนลาดยางทางเข้าโครงการ  ถนนลูกรังภายในโครงการ  และระบบ
ระบายน้ าฝน (ร่องคอนกรีต) รอบโครงการ 
 5. บ่อสังเกตการณ์  จ านวน  16 บ่อ 
 
 
 
 

  2.1.3 การรวมกลุ่มพื นที่เพื่อการจัดการขยะมูลฝอย 

     เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์เป็นศูนย์จัดการขยะมูลฝอยกลุ่มพ้ืนที่ 1 จังหวัดกาฬสินธุ์ มี พ้ืนที่
เครือข่าย  ครอบคลุมในเขตอ าเภอเมือง อ าเภอสหัสขันธ์  อ าเภอสมเด็จ อ าเภอยางตลาด อ าเภอนามน และ  
กิ่งอ าเภอดอนจารย์  เพ่ือร่วมมือในการจัดการขยะมูลฝอยร่วมกันในพ้ืนที่ดังกล่าวได้ท าบันทึกข้อตกลงให้
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์เป็นแกนน าในการจัดตั้งศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวม  มีท้องถิ่นที่เข้ าร่วมศูนย์เป็นระดับ
เทศบาล 4 แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบล  37 แห่ง  ซึ่งเป็นศูนย์ขนาดกลาง (M2) รองรับปริมาณขยะ 
มูลฝอย 100-250 ตันต่อวัน    

   ในปี 2556 มีเครือข่ายน าขยะมูลฝอยมาร่วมก าจัด ณ ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์ ทั้งสิ้น 27 แห่ง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 -กรกฎาคม 2556 มีปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าก าจัดเฉลี่ย
2,450.18 ตันต่อเดือน  หรือคิดเฉลี่ยเป็น 77.75 ตันต่อวัน โดยเป็นปริมาณขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์ประมาณ 953.65  ตันต่อเดือน หรือคิดเป็นร้อยละ 39 และปริมาณขยะมูลฝอยนอกเขตเทศบาล 
1,496.53 ตันต่อเดือน หรือคิดเป็นร้อยละ 61 ของปริมาณขยะที่เข้าศูนย์ก าจัด ดังรายละเอียดในตารางที่ 2.1-3 
โดยจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการก าจัดขยะมูลฝอยในอัตรา 300 บาทต่อตัน 

 
             ตารางที่ 2.1-3 ปริมาณขยะมูลฝอยที่ก าจัด ณ ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 

ชุมชน/เทศบาล/อบต./เอกชน ปริมาณขยะ(ตัน/เดือน) ปริมาณขยะ (ตัน/วัน) 

เทศบาลเมืองกาฬสนิธุ ์ 953.65 31.78 

เทศบาลต าบลนาจารย ์ 55.44 1.85 

เทศบาลต าบลห้วยโพธิ์ 101.82 3.4 

เทศบาลต าบลสมเด็จ 200.17 6.67 

เทศบาลต าบลล าคลอง 30.28 1.0 

เทศบาลต าบลยางตลาด 134.53 4.48 

เทศบาลต าบลโคกศรี 60.47 2.02 
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เทศบาลต าบลหลุบ 112.18 3.74 

เทศบาลต าบลดอนจาน 49.05 1.64 

เทศบาลต าบลเหนือ 48.79 1.63 

เทศบาลต าบลสงเปลือย 40.54 1.35 

เทศบาลต าบลโพนทอง 58.50 1.95 

เทศบาลต าบลบัวบาน 71.07 2.37 

เทศบาลต าบลหัวนาค า 72.83 2.43 
 

 

 

             ตารางที่ 2.1-3 ปริมาณขยะมูลฝอยที่ก าจัด ณ ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 

ชุมชน/เทศบาล/อบต./เอกชน ปริมาณขยะ(ตัน/เดือน) ปริมาณขยะ (ตัน/วัน) 

เทศบาลต าบลอุ่มเม่า 15.89 0.53 

เทศบาลต าบลกลางหมืน่ 28.60 0.95 

เทศบาลต าบลม่วงนา 23.28 0.78 

เทศบาลต าบลบึงวชิัย 30.47 1.02 

เทศบาลต าบลเชียงเครือ 50.11 1.67 

อบต.ดงพยุง 17.30 0.57 

ทต.ล าพาน 67.71 2.26 

อบต.ยอดแกง 34.06 1.14 

อบต.นาเชือก 45.30 1.51 

อบต.ยางตลาด 30.43 1.01 

อบต.คลองขาม 35.09 1.17 

อบต.เจ้าท่า 38.27 1.27 

อบต.ล าห้วยหลัว 14.12 0.46 

ทต.ไผ ่ 30.23 1.00 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ , 2556 
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บ้านพักคนงาน 

โรงจอดเครื่องจักร โรงจอดรถ 

ลานล้างรถ อาคารส านักงาน 

อาคารเครื่องช่ังน้ าหนัก ป้ายและรั้วรอบโครงการ 

สภาพรางระบายน้ ารอบพื้นที่โครงการ 



รายงานการติดตามและประเมินสมรรถนะการด าเนินระบบก าจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดปี 2556 

 

        ส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคที่ 10                 2-8 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 2.1.4 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 

    1) ด้านเทคโนโลยี 

     ระบบก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เป็นระบบผสมผสาน ประกอบด้วย 
ระบบคัดแยกขยะโดยสายพาน ระบบท าปุ๋ยหมัก และระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล โดยระบบคัดแยก
อยู่ในสภาพดีใช้งานได้ปกติ  ระบบท าปุ๋ยหมักอยู่ในสภาพใช้งานได้ มีการใช้งานประมาณ 1-2 ครั้งต่อเดือน 

ถนนรอบบ่อฝังกลบขยะ บริเวณหน้างานฝังกลบขยะรายวัน 

บริเวณเก็บดินส ารอง บ่อฝังกลบขยะ 

น้ าชะขยะไหลซึมบริเวณด้านข้างบ่อฝังกลบ 

บ่อบ าบัดน้ าเสีย 
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เนื่องจาก บุคลากรไม่เพียงพอ  ส าหรับระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลประกอบด้วย โครงสร้างพ้ืนฐาน 
ได้แก่ อาคารส านักงาน อาคารเครื่องชั่ง บ้านพัก โรงจอดเครื่องจักรกล รั้ว บ่อฝังกลบ ระบบบ าบัดน้ าเสียอยู่ใน
สภาพใช้งานได้ปกติ ยกเว้นป้อมยามที่ไม่ได้มีการใช้งาน  นอกจากนี้ ยังพบรางระบายน้ าฝนมีเศษขยะและเศษ 
กิ่งไม้ใบไม้ค่อนข้างมาก อาจจะท าให้กีดขวางการระบายน้ าฝนได้ ปัจจุบันระบบก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลฯ 
รองรับปริมาณขยะมูลฝอยเฉลี่ย 77.75 ตันต่อวัน ที่มาจากเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ประมาณ 31.17 ตันต่อวัน  
ซึ่งเป็นปริมาณขยะหลังจากคัดแยกที่โรงคัดแยกขยะแล้ว และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ ประมาณ  
46.58 ตันต่อวัน    
    การก าจัดขยะมูลฝอย ณ ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์สามารถด าเนินการ
จัดการขยะมูลฝอยได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยด าเนินการบดอัดและฝังกลบขยะมูลฝอยด้วยดินหนา 0.2 เมตร
ทุกวัน  เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา 04.00 น. ปิดรับขยะเวลา 14.00 น. ขณะนี้ใช้พ้ืนที่ไปแล้วทั้งหมด 21 ไร่ โดย
ฝังกลบได้ 4 ชั้น  (ออกแบบไว้  5 ชั้น)  อย่างไรก็ตาม  พบปัญหามีน้ าชะขยะซึมออกตามบริเวณขอบคันดิน ซึ่ง
เทศบาล ฯ แก้ไขปัญหาเบื้องต้น โดยขุดร่องดักน้ าชะขยะ บริเวณที่มีการซึมออกจากบ่อฝังกลบ เพ่ือรวบรวมไป
ยังระบบบ าบัดน้ าเสีย นอกจากนี้ ยังพบแผ่นพลาสติก HPDE โป่งพองในบ่อบ าบัดน้ าเสีย 

 ตารางที่ 2.1-4  เครื่องจักรกลที่ใช้ในระบบก าจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 

ชนิด 
อายุการใช้งาน 

(ปี) 
สภาพการใช้งาน จ านวนชั่วโมง  

การใช้งาน /วัน 
1. รถขุดตีนตะขาบ (แบ็คโฮ) 16 พอใช้แต่ซ่อมบ่อย 4 
2. รถแทรกเตอร์ (รถบลูโดเซอร์) 14 พอใช้แต่ซ่อมบ่อย 4 
3. รถแทรกเตอร์ TCM สีเหลือง 4 ดี 4 
4. รถยนต์บรรทุก 6 บรรทุกดินแบบเทท้าย 11 ดี 4 

    อย่างไรก็ตาม เครื่องจักรกลที่ใช้ในระบบก าจัดขยะมูลฝอยมีอายุการใช้มากกว่า 10 ปีขึ้นไป 
จึงท าให้ช ารุดและต้องซ่อมแซมบ่อยครั้ง   

 

 

 

 

    การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าจากบ่อสังเกตการณ์ โดยเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ได้ด าเนินการ
ติดตามเฝ้าระวังผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  โดยท าการเก็บตัวอย่างน้ าจากบ่อสังเกตการณ์ในระบบก าจัดขยะ 
มูลฝอยอย่างต่อเนื่อง ปีละ 2 ครั้ง ส่งให้บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด จังหวัดขอนแก่น เพ่ือ
ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าในปี 2556  เทศบาลฯ ด าเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์  
2556  ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าจากบ่อสังเกตการณ์พบว่าคุณภาพน้ าอยู่ เกณฑ์มาตรฐาน ดัง
รายละเอียดในตารางที่ 2.1.5 

ตารางที่ 2.1-5 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าจากบ่อสังเกตการณ์ระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมือง 
             กาฬสินธุ์ 

พารามิเตอร ์
บ่อสังเกตการณ์น้ าใต้ดนิ 

จุดที่ 1 
(ข้างเคร่ืองชั่งหนัก) 

จุดที่ 2 
(ฝั่งระบบบ าบัดน้ าเสีย) 

ค่ามาตรฐาน 
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ที่มา : เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ , 2556 
 

    2) ด้านงบประมาณ 

     เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ มีรายได้จากการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 3 ส่วน คือ ค่าธรรมเนียม 
การเก็บขนขยะมูลฝอย ค่าบริการก าจัดขยะ และค่าขยะรีไซเคิล  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีรายได้จากการ
จัดการขยะมูลฝอยรวมทั้งสิ้น 5,470,084 บาท  จ าแนกเป็นค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอยได้ 779,167 
บาทหรือคิดเป็นร้อยละ 14.24  โดยมีการจ าแนกอัตรา ดังนี้ 
      อัตราค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บต่อครัวเรือน 10 บาทต่อเดือน 
      อัตราค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บต่อร้านอาหาร 30 บาทต่อเดือน 
      อัตราค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บต่อโรงงาน100 – 1,000 บาทต่อเดือน (ตามปริมาณที่ทิ้ง) 
      อัตราค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บต่อสถานประกอบการ 100 – 1,000 บาทต่อเดือน   
(ตามปริมาณที่ทิ้ง) 
 
 
 
      ค่าบริการก าจัดขยะมูลฝอยโดยด าเนินการจัดเก็บกับเครือข่ายที่น าขยะมาก าจัดร่วม
ด้วยในอัตรา 300 บาทต่อตัน  จัดเก็บค่าบริการก าจัดขยะได้ 4,319,787 บาทต่อปีหรือคิดเป็นร้อยละ 78.97 
และมีรายได้จากการขายขยะรีไซเคิล คิดเป็น  371,130 บาทหรือคิดเป็นร้อยละ 6.78 
 

ตารางที่  2.1-6 รายได้จากการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองกาฬสนิธุ ์

ประเภทค่าธรรมเนียม 
รายได้จากการจัดการขยะมูลฝอย (บาท) 

ปี 53 ปี 54 ปี 55 
รายได้จากการเก็บขนขยะ 672,502 635,792 779,167 
รายได้จากการก าจัด 2,418,645 2,880,935 4,319,787 
รายได้จากขยะรีไซเคิล - 360,684 371,130 
รวม 3,091,147 3,877,411 5,470,084 
 

    (3) ด้านบุคลากร 
    ระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  อยู่ในความรับผิดชอบ
ของส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  มีบุคลากรประกอบด้วย ผู้อ านวยการส านัก 1 คน หัวหน้าฝ่าย  
1 คน  และนักวิชาการสุขาภิบาล  1  คน และมีพนักงานในการด าเนินงานเก็บขนขยะมูลฝอยทั้งหมด 42 คน 
เป็นพนักงานขับรถ 10 คน และพนักงานเก็บขนท้ายรถ 32 คน ส่วนงานก าจัดขยะมูลฝอยมีบุคลากร 4 คน 

pH 8.16 8.32 8.5 – 9.2  
TDS (mg/l) 243.00 323.00 600 – 1,200 
Total Hardness (as CaCo3) (mg/l) 149.75 86.70 - 
Cadmium (Cd) (mg/l) ND ND <0.003 
Lead (Pb) (mg/l) ND 0.016 <0.01 
Chromium (Cr) (mg/l) ND ND - 
Mercury (Hg) (mg/l) <0.0005 0.0009 <0.001 
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ประกอบด้วย พนักงานขับรถบรรทุกดิน  1 คน  พนักงานขับรถตักตีนตะขาบ 1 คน พนักงานขับรถ 
เทรกเตอร์ 1 คน และพนักงานประจ าเครื่องชั่ง 1 คน 
 

  2.1.5 ปัญหาและอุปสรรคของระบบการจัดการขยะมูลฝอย 
 1) เครื่องจักรในระบบก าจัดขยะช ารุดบ่อย เนื่องจากมีอายุการใช้งานมากกว่า 10 ปี   
 2) การมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะและลดปริมาณขยะมูลฝอยจากเครือข่ายที่เข้าร่วมศูนย์ 
รวมถึงชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ยังมีน้อย และยังไม่มีการจัดการขยะอันตรายในชุมชน  
 3) ปริมาณขยะมูลฝอยมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น  เนื่องจากการศึกษาออกแบบรองรับได้ 20 ปี เฉพาะ
ปริมาณขยะในเขตเทศบาลเท่านั้น ซึ่งจะส่งผลต่ออายุการใช้งานของระบบก าจัดขยะมูลฝอยและประสิทธิภาพ
ของระบบบ าบัดน้ าเสีย 
 
 
 
 
 
 
 

 

 2.1.6 ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขปัญหา 
   1) เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ควรด าเนินกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการลด คัดแยกขยะ 
มูลฝอยในชุมชนอย่างต่อเนื่องตลอดจน  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับเครือข่ายที่เข้าร่วมศูนย์ฯ ในการลดและคัด
แยกขยะมูลฝอย  เพื่อเป็นการยืดอายุการใช้งานของบ่อฝังกลบขยะ 
  2) เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ควรพิจารณาด าเนินการจัดการขยะอันตรายชุมชนอย่างครบวงจร  
ตั้งแต่การคัดแยกจากต้นทาง การเก็บรวบรวม การขนส่ง และการก าจัดเพ่ือป้องกันการปนเปื้อนของโลหะหนัก
ในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย 
  3) เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ควรพิจารณาหารือแนวทางในการบริหารจัดการศูนย์ก าจัดขยะร่วมกับ
เครือข่ายที่เข้าร่วมศูนย์ อาทิ การก าหนดหลักเกณฑ์ในการเข้าร่วมศูนย์ การส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะมูล
ฝอย  เพ่ือเป็นการยืดอายุการใช้งานของบ่อฝังกลบขยะ การทบทวนอัตราการจัดเก็บค่าบริการก าจัดขยะ การใช้
เครื่องจักร/อุปกรณ์ร่วมกัน การจัดหาที่ดินเพ่ิมเติมส าหรับศูนย์ก าจัดขยะ เป็นต้น 
   4) เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ควรด าเนินการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ความช านาญใน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างต่อเนื่อง  โดยให้ความส าคัญกับบุคลากรในทุกระดับ เพ่ือให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
   5) เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ควรพิจารณาการจัดเก็บข้อมูลในการจัดการขยะมูลฝอยให้ต่อเนื่อง
เป็นระบบ อาทิ ข้อมูลการคัดแยกขยะ ข้อมูลปริมาณขยะ ข้อมูลการเก็บขนขยะ องค์ประกอบขยะ ข้อมูล
ค่าใช้จ่าย และรายได้จากการจัดการขยะ เป็นต้น เพื่อเป็นข้อมูลสถิติส าหรับใช้ประโยชน์ในการวางแผนบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยในพื้นท่ีต่อไป 
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2.2   ระบบการก าจัดขยะมูลฝอยชุมชน เทศบาลนครขอนแก่น 

  2.2.1  การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการด าเนินการจัดการขยะมูลฝอย  
   เทศบาลนครขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น  ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือด าเนินโครงการก่อสร้างระบบก าจัดขยะมูลฝอย ในวงเงิน 45.65 ล้านบาท โดยเป็นเงินกองทุน 14.35  
ล้านบาท และเงินสมทบกองทุนสิ่งแวดล้อมจากธนาคารเพ่ือการพัฒนาแห่งญี่ปุ่น (JBIC) 31.30 ล้านบาท  
ดังรายละเอียดในตารางที่  2.2-1 

ตารางที ่ 2.2-1 การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการด าเนินการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลนครขอนแก่น  

ล าดับ
ที ่

ปีงบ 
ประมาณ พ.ศ. 

แหล่งงบประมาณ 
วงเงิน  

(ล้านบาท) 
รายละเอียดโครงการ 

1 2541 กองทุนสิ่งแวดล้อม 45.65 1) ก่อสร้างระบบก าจัดมูลฝอย 
    32.09 ล้านบาท 
2) จั ดหาเครื่ องจั กรและอุปกรณ์ 
   12.76 ล้านบาท 
3) ควบคุมงาน 0.80 ล้านบาท 

 
  2.2.2 รายละเอียดการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน  เทศบาลนครขอนแก่น 
   เทศบาลนครขอนแก่น  มีพ้ืนที่ปกครอง 46 ตารางกิโลเมตร   มีประชากรรวมประมาณ 
332,050 คน โดยจ าแนกเป็นประชากรตามทะเบียนราษฎร์ 110,686 คน  ประชากรแฝง 70,000 คน  
ประชากรจร 151,364 คน  จ านวนครัวเรือน 54,256 ครัวเรือน  มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นต่อวันประมาณ 
205 ตัน  อัตราการเกิดขยะมูลฝอย 0.62 กิโลกรัม/คน/วัน  มีองค์ประกอบขยะมูลฝอย ดังนี้ 
 
 ตารางที ่ 2.2-2   แสดงองค์ประกอบขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครขอนแก่น 

องค์ประกอบ ร้อยละ คิดเป็นน  าหนักขยะ(ตัน) 
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เศษอาหาร 58.61 120.15 

กระดาษ   6.26 12.83 

พลาสติก/โฟม 23.40 47.97 

เศษผ้า/สิ่งทอ 1.96 4.02 

ไม้/ใบไม้ 1.16 2.38 

ยาง 0.52 1.07 

หนัง 0.92 1.89 

 
 
 ตารางที ่ 2.2-2   แสดงองค์ประกอบขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (ต่อ) 

องค์ประกอบ ร้อยละ คิดเป็นน  าหนักขยะ(ตัน) 

แก้ว 2.57 5.27 

โลหะ 0.49 1.00 

หิน/กระเบื้อง 1.12 2.30 

ขยะอันตราย 0.40 0.82 

อ่ืน ๆ 2.59 5.31 

รวม 100.00 205.00 

ที่มา : เทศบาลนครขอนแก่น, 2555 

   2.2.2.1 ข้อมูลการเก็บรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอย 

   1) สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยเทศบาลนครขอนแก่น  
    มีสถานีขนถ่ายขยะอยู่ที่บ้านโนนทัน ซึ่งตั้งอยู่บนถนนดอกคูณ ชุมชนโนน
ทัน 7 มีเนื้อที่โดยประมาณ 5.7 ไร่  มีรถขนส่งขยะจ านวน 3 คัน รถตักขยะจ านวน 1 คัน รถบรรทุกน้ า 1 คัน 
เป็นสถานีขนถ่ายขยะแบบผสมระหว่างการขนถ่ายโดยตรงและกองพักไว้ก่อน ลักษณะสถานที่เป็นลานโล่ง 
ภายในบริเวณประกอบ ด้วยอาคารส านักงาน อาคารจอดรถ ทางลาดขึ้นชานชาลา ทางลาดส าหรับล้างรถ และ
ห้องสุขา  ขยะที่เกิดขึ้นทั้งหมดในพ้ืนที่เทศบาลนครขอนแก่นเฉลี่ย 205 ตัน/วัน ก าลังสูงสุดในการด าเนินงาน
ขนถ่ายขยะ 158 ตัน/วัน ส่วนที่เหลือใช้วิธีการให้รถเก็บขนขยะวิ่งไปก าจัดเองโดยตรง 

   2) การเก็บรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอยเทศบาลนครขอนแก่น   

    มีรถเก็บขนขยะจ านวน 36 คัน จัดให้มีการบริการตั้งแต่ 22.00 น. จนถึง 
06.00 น. ในช่วงกลางวันจะเป็นการเก็บขนในพ้ืนที่จราจรไม่หนาแน่น และหน่วยเฉพาะกิจในการเก็บขนขยะ
ตกค้าง เก็บกิ่งไม้และขยะท่ีเกิดจากการร้องเรียนต่างๆ ขยะที่เก็บรวบรวมได้ส่วนใหญ่ จะน าไปสู่ระบบขนถ่ายที่
สถานีขนถ่ายขยะอยู่ที่บ้านโนนทัน  ดังนี้ 

       เทศบาลนครขอนแก่นด าเนินงานเก็บรวบรวมและขนขยะมูลฝอย แบ่งออกเป็น 
2 ส่วน คือ  
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   (1) การเก็บขนขยะโดยพนักงานเทศบาล ได้แบ่งพ้ืนในการรับผิดชอบเพ่ือให้
ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมดในเขตเทศบาล ออกเป็น  5  โซน  การเก็บขนขยะจะเก็บจากถังขยะจากครัวเรือน และ
ชุมชนต่างๆ มาพักไว้ที่สถานีขนถ่ายขยะบ้านโนนทัน จากนั้นจะใช้รถสิบล้อขนถ่ายขยะจากสถานีขนถ่ายขยะบ้าน
โนนทันไปยังสถานที่ก าจัดขยะบ้านค าบอน  มีพนักงานขับรถ 34 คน พนักงานท้ายรถ 86 คน  สามารถเก็บขยะได้
เฉลี่ย 160 ตันต่อวัน 
 
 
   (2)  การเก็บขนขยะโดยชุมชน เป็นชุมชนที่เข้าร่วมโครงการเก็บขนขยะด้วยตนเอง 
ปัจจุบันมีชุมชนที่เข้าร่วมโครงการเก็บขนขยะด้วยตนเอง จ านวน 8 ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนโนนชัย 1 ชุมชน
หนองวัด 1 ชุมชนสามเหลี่ยม 4  ชุมชนบะขาม ชุมชนวัดป่าอุดลยราม ชุมชนเจ้าพ่อเกษม ชุมชนโนนทัน 5 และ
ชุมชนคุ้มวัดธาตุ โดยชุมชนที่เป็นชุมชนเก็บขนขยะด้วยตนเองจะต้องเก็บขนขยะชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงด้วยอีก
ประมาณ 4-5 ชุมชน ลักษณะการเก็บขนขยะจะเก็บขนขยะจากครัวเรือนในชุมชน แล้วน าไปพักไว้ที่สถานีขนถ่าย
ขยะบ้านโนนทัน หลังจากนั้นเทศบาลจะรถสิบล้อขนถ่ายขยะไปยังสถานที่ก าจัดขยะบ้านค าบอน  โดยสามารถเก็บ
ขนขยะมูลฝอยได้รวมประมาณ 46 ตันต่อวัน  

ตารางที่  2.2-3   รายละเอียดจ านวนรถเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลนครขอนแก่น 
ล าดับ

ที ่
ประเภทรถ 

ขนาดความจุ 
 (ลบ.ม.) 

น  าหนักขยะท่ี 
เก็บขนได้ (ตัน) 

1 รถเปิดข้างเทท้ายเล็ก 2.92 3.48 
2 รถเปิดข้างเทท้ายกลาง 6.56 6.94 
3 รถอัดขยะขนาดเล็ก 4.5 4.88 
4 รถอัดขยะขนาดใหญ่ 10.0 7.04 
5 รถอัดขยะขนาดใหญ่ 10.0 5.95 
6 รถอัดขยะขนาดเล็ก 4.5 4.82 
7 รถอัดขยะขนาดใหญ่ 10.0 6.89 
8 รถบรรทุกหกล้อ 6.56 7.07 
9 รถขยะเปิดข้างเทท้ายกลาง 6.56 5.67 
10 รถขยะเปิดข้างเทท้ายกลาง 6.56 6.38 
11 รถอัดขยะขนาดเล็ก 4.50 6.38 
12 รถอัดขยะขนาดใหญ่ 10.00 9.70 
13 รถขยะเปิดข้างเทท้ายเล็ก 2.92 4.02 
14 รถขยะเปิดข้างเทท้ายเล็ก 2.92 4.49 
15 รถขยะเปิดข้างเทท้ายกลาง 6.56 6.76 
16 รถบรรทุกหกล้อ 6.56 8.22 
17 รถอัดขยะขนาดใหญ่ 10.00 10.04 
18 รถอัดขยะขนาดใหญ่ 10.00 5.87 
19 รถขยะเปิดข้างเทท้ายเล็ก (ชุมชนหนองวัด 1) 2.92 5.64 
20 รถอัดขยะขนาดใหญ่  (ชุมชนวัดป่าอดุลย์) 10.00 6.79 
21 รถอัดขยะขนาดใหญ่  (ชุมชนเจ้าพ่อเกษม) 10.00 6.33 
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ล าดับ
ที ่

ประเภทรถ 
ขนาดความจุ 

 (ลบ.ม.) 
น  าหนักขยะท่ี 

เก็บขนได้ (ตัน) 
22 รถอัดขยะขนาดเล็ก  (ชุมชนสามเหลี่ยม 4) 4.50 6.42 

 

ตารางที่  2.2-3     รายละเอียดจ านวนรถเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลนครขอนแก่น (ต่อ) 
ล าดับ

ที ่
ประเภทรถ 

ขนาดความจุ 
 (ลบ.ม.) 

น  าหนักขยะท่ี 
เก็บขนได้(ตัน) 

23 รถอัดขยะขนาดเล็ก  (ชุมชนโนนชัย 1) 4.50 6.69 
24 รถอัดขยะขนาดเล็ก  (ชุมชนบ้านบะขาม) 4.50 3.96 
25 รถอัดขยะขนาดเล็ก (ชุมชนโนนทัน 5) 4.50 6.60 
26 รถขยะเปิดข้างเทท้ายเล็ก (ชุมชนวัดธาตุ) 2.92 4.30 
27 คอนเทนเนอร์ 6.56 8.01 
28 คอนเทนเนอร์ 6.56 14.32 
29 คอนเทนเนอร์ 6.56 15.97 
30 รถขยะเปิดข้างเทท้ายเล็ก  (รอบตลาด) 2.92 0.5 
31 รถขยะเปิดข้างเทท้ายเล็ก (ถังข้าวหมู) 2.92 0.85 
32 ตลาดรถไฟ  2.78 
33 ตลาดบางล าภ ู  1.24 

 
  2.2.2.2 ข้อมูลระบบก าจัดขยะมูลฝอย  เทศบาลนครขอนแก่น 

 การก าจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
   สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครขอนแก่น ตั้งอยู่ที่บ้านค าบอน ต าบล 
โนนท่อน อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ห่างจากเทศบาลนครขอนแก่น 17 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 98 ไร่ 73 ตารางวา  
มีการใช้งานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2511 และได้รับงบประมาณอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมก่อสร้างระบบก าจัดขยะ
มูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาลเมื่อปี พ.ศ. 2541 เริ่มเดินระบบเมื่อปี พ.ศ. 2543 ระบบประกอบด้วย ประตู
ทางเข้า อาคารเครื่องชั่งน้ าหนัก  บ่อฝังกลบ  บ่อบ าบัดน้ าเสีย  ซึ่งอยู่ในสภาพใช้งานได้ แต่ขาดการดูแลรักษา
อย่างสม่ าเสมอ  นอกจากนี้ ยังมีปริมาณขยะมูลฝอยเก่าสะสมอยู่จ านวนมากประมาณ 800,000 ตัน และมีขยะ
ใหม่เพ่ิมเข้ามาประมาณวันละ 250 ตัน ท าให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ และส่งผลกระทบต่อชุมชนในเขต
พ้ืนที่ใกล้เคียง ดังนั้นเทศบาลนครขอนแก่นจึงมีการวางแผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลนคร
ขอนแก่นด้วย  3 โครงการหลักประกอบด้วย 

  1)  โครงการส่งเสริมการแปรรูปขยะเป็นน้ ามัน  ได้รับการสนับสนุนจาก
ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) งบประมาณ 30.1 ล้านบาท เพ่ือสนับสนุนโครงการก าจัดขยะโดย
เลือกใช้ขยะพลาสติกมาผลิตเป็นน้ ามัน  ซึ่งขยะ 100 ตันจะคัดแยกขยะพลาสติกได้ 22 ตัน และสามารถ
น ามาใช้ประโยชน์ในการผลิตน้ ามันได้วันละ 6 ตัน  ได้น้ ามัน 4,500 ลิตรต่อวัน ซึ่งสามารถลดปริมาณขยะ
พลาสติกจากเดิมได้ร้อยละ 22 ปัจจุบันด าเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว  แต่ไม่ได้เดินระบบ 

 
    2)  โครงการบริหารจัดการและก าจัดขยะด้วยวิธีการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็น
พลังงานไฟฟ้า  ในปี พ.ศ. 2545 เทศบาลฯ ได้ให้หน่วยงานเอกชน เข้ามาด าเนินงานโครงการบริหารจัดการและ
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ก าจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้า  ตั้งอยู่บนพ้ืนที่ 24 โดยคิดค่าก าจัดขยะใหม่ไม่
เกิน 250 บาท/ตัน ใน 3 ปีแรกและเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10  ทุก 3 ปีถัดไป ซึ่งมีก าหนดระยะเวลา 20 ปี และใช้
เทคโนโลยีโรงไฟฟ้าขยะแบบเผาตรงทั้งขยะเก่าและขยะใหม่รวมกัน ประมาณ 450 ตัน/วัน โดยกระบวนการเผา
ไหม้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 4.9 เมกกะวัตต์ จ าหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ประมาณ 4 เมกกะ
วัตต์ และ 0.9 เมกกะวัตต์ น ากลับไปใช้ในขบวนการผลิตไฟฟ้า และกิจกรรมภายในโรงงาน ปัจจุบันก าลัง
ด าเนินการขออนุญาตก่อสร้างโรงงานจากส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น 

  3)  โครงการก่อสร้างบ่อรวบรวมน้ าชะขยะ พร้อมสถานีสูบบริเวณหลุมฝังกลบขยะ
บ้านค าบอน  เพ่ือด าเนินการปรับปรุงสถานที่ฝังกลบขยะเดิมพ้ืนที่ประมาณ 20 ไร่ สืบเนื่องมาจากโครงการบริหาร
จัดการและก าจัดขยะด้วยวิธีการแปรรูปขยะ มูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้านั้น เทศบาลฯ จะน าขยะเก่า (800,000 ตัน) 
และขยะใหม่ (วันละ 250 วัน) มาทยอยรวมกันก าจัดให้ได้วันละ 450 ตัน ส่งผลให้ขยะเก่าจะถูกก าจัดภายใน
ระยะเวลาไม่เกิน 7 ปี ซึ่งผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมจะค่อยๆ ลดลงไป โดยการก่อสร้างปรับปรุงบ่อรวบรวมน้ า
ชะขยะ พร้อมสถานีสูบบริเวณหลุมฝังกลบน้ าชะขยะ  ใช้งบประมาณจ านวน 73,340,000 บาท  สามารถรองรับน้ า
ชะขยะได้เพียงพอก่อนปล่อยเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสีย เพ่ือป้องกันไม่ให้น้ าชะขยะไหลล้นออกนอกพ้ืนที่สถานีฝัง
กลบขยะบ้านค าบอน และเพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมโดยรอบ ปัจจุบันได้รับการอนุมัติจาก
กองทุนสิ่งแวดล้อมแล้วและก าลังด าเนินการในข้ันตอนการจัดซื้อจัดจ้าง 

  การจัดการขยะมูลฝอยติดเชื อ 
                      การจัดการขยะติดเชื้อเทศบาลนครขอนแก่นมีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อโดยการสร้าง
โรงงานเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ ตั้งอยู่ที่บ้านค าบอน ถนนมิตรภาพ ห่างจากเทศบาลนครขอนแก่นประมาณ 17 
กิโลเมตร  ในระบบเก็บขนจัดให้มีรถเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ จ านวน 1 คัน เป็นรถควบคุมอุณหภูมิความจุ  
4 ลบ.ม. เก็บขนตามสถานที่ต่างๆ ตั้งแต่ 6 โมงเช้าถึง 3 โมงเย็น มาเก็บรวบรวมไว้ที่ห้องเก็บมูลฝอยติดเชื้อ เพ่ือ
รอน าเข้าสู่เตาเผา  ซึ่งมีเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ จ านวน 2 เตาเผา สามารถรองรับขยะได้เต็มที่ 1,300 กิโลกรัม
ต่อวัน เตาเผาดังกล่าวมีระบบควบคุมมลพิษทางอากาศไม่เกินมาตรฐานคุณภาพอากาศ และมีบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย นักวิชาการสุขาภิบาล 1 คน และ คนงาน 2 คน 
โดยเทศบาลนครขอนแก่น ได้ให้บริการในการเก็บขนและก าจัดขยะติดเชื้อให้กับหน่วยงานราชการ เอกชน ใน
เขตเทศบาลนครขอนแก่น และให้บริการก าจัดขยะติดเชื้อส าหรับหน่วยงานภายนอกเขตเทศบาลนครขอนแก่น 
โดยหน่วยงานที่น าขยะติดเชื้อมาก าจัดร่วมจะต้องจ่ายธรรมเนียมในอัตรากิโลกรัมละ 16 บาท   
 
 
 
 
 

   ซึ่งปัจจุบันมีหน่วยงานในเขตเทศบาลใช้บริการเก็บขนและก าจัดขยะติดเชื้อ 
จ านวน 22 แห่ง ประกอบด้วย โรงพยาบาลจิตเวช วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร โรงพยาบาลราชพฤกษ์  
ศูนย์อนามัยที่ 6 โรงพยาบาลขอนแก่นราม โรงพยาบาลเวชประสิทธิ์ ศูนย์หัวใจสิริกิตต์ โรงพยาบาลสัตว์
ขอนแก่น เทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะทันตแพทย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น บ้านเมตตา 
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น สภากาชาดไทย (ถนนประชาสโมสร) 
ส านักงานควบคุมโรคที่ 6 ศูนย์สัตว์ทดลองมหาวิทยาลัยขอนแก่น บริษัท พีซีเอส จ ากัด คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โรงพยาบาลสัตว์ปิยะมิตร และส านักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ส่วนหน่วยงาน
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นอกเขตเทศบาลนครขอนแก่น จ านวน 22 แห่ง  ได้แก่ โรงพยาบาลน้ าพอง โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น 
สถานีอนามัยเมืองเก่า สถานีอนามัยบ้านดอนบม สถานีอนามัยบ้านผือ สถานีอนามัยบ้านบึงเนียม สถานี
อนามัยบ้านโคกสี สถานีอนามัยบ้านหนองตูม สถานีอนามัยบ้านโนนม่วง สถานีอนามัยบ้านดอนช้าง สถานี
อนามัยบ้านหว้า สถานีอนามัยบ้านแดงใหญ่ สถานีอนามัยบ้านสาวะถี สถานีอนามัยบ้านโนนรั ง สถานีอนามัย
บ้านหนองปอ สถานีอนามัยบ้านซ าจาน สถานีอนามัยบ้านเป็ด สถานีอนามัยบ้านทุ่ม สถานีอนามัยบ้านพระลับ 
สถานีอนามัยโนนท่อน สถานีอนามัยบ้านหนองกุง และสถานีอนามัยบ้านส าราญ 
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รูปที่  2.2.1    แผนผังสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย เทศบาลนครขอนแก่น 
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สภาพทั่วไปสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย เทศบาลนครขอนแก่น 

 
 
 
  2.2.3 การรวมกลุ่มพื นที่เพื่อการจัดการขยะมูลฝอย 
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   เทศบาลนครขอนแก่นเป็นศูนย์จัดการขยะมูลฝอยกลุ่มพ้ืนที่ 1 จังหวัดขอนแก่น มีพ้ืนที่
เครือข่าย  ครอบคลุมในเขตอ าเภอเมือง  อ าเภอบ้านฝาง  อ าเภอพระยืน  เพ่ือร่วมมือในการจัดการขยะมูลฝอย
ร่วมกันในพ้ืนที่ดังกล่าว   ปัจจุบันมีเครือข่ายน าขยะมูลฝอยมาร่วมก าจัด ณ ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนคร
ขอนแก่นทั้งสิ้น 13 หน่วยงาน  มีปริมาณขยะมูลฝอยรวม 255.65 ตันต่อวัน  เป็นปริมาณขยะในเขตเทศบาล 
205.13 ตันต่อวัน หรือคิดเป็นร้อยละ  80  และปริมาณขยะมูลฝอยจากเครือข่าย 50.52 ตันต่อวัน หรือคิดเป็น
ร้อยละ 20  โดยจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการก าจัดขยะมูลฝอยของหน่วยงานภาครัฐในอัตรา 375 บาทต่อตัน และ
เอกชนในอัตรา  400 บาทต่อตัน 
 
             ตารางที่ 2.2-4  เครือข่ายที่เข้าร่วมศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย เทศบาลนครขอนแก่น 

ชุมชน/เทศบาล/อบต./เอกชน ปริมาณขยะ (ตัน/เดือน) ปริมาณขยะ (ตัน/วัน) 

อบต. ท่าพระ     46.79 1.56 

อบต. พระลับ 238.67 7.95 

อบต. ศิลา 126.80 4.23 

อบจ. ขอนแก่น 8.80 0.29 
บริษัทน้ าตาล 23.13 0.77 

อบต.บึงเนียม 39.04 1.30 

ทหารราบที่ 8 1.37 0.05 

บริษัท ชี เค ชูทส์ 88.73 2.96 

อบต.โคกสี 50.80 1.69 
เทศบาลต าบลบ้านเป็ด 510.98 17.03 
เทศบาลต าบลท่าพระ 201.15 6.71 
เทศบาลต าบลส าราญ 15.95 0.53 
บริษัทฟินิค พลัค แอนด์เพเพอร์ 15.57 0.52 

 
 
 
 
 
 
 
 
  2.2.4 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลนครขอนแก่น 

   1)  ด้านเทคโนโลยี 
  การก าจัดขยะมูลฝอย ณ ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครขอนแก่น ไม่ได้ท าการฝัง
กลบด้วยวัสดุกลบทับ เพียงแต่เทกองและเกลี่ยขยะ  เนื่องจากมีปริมาณขยะสะสมจ านวนมาก ส่งกลิ่นเหม็น
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และมีขยะปลิวกระจัดกระจาย  มีการท าคันดินกั้นและคันคูดินรอบกองขยะเพ่ือรองรับน้ าชะขยะที่ไหลซึม
ออกมา  ซึ่งไม่มีการสูบไปยังระบบบ าบัดน้ าเสีย เครื่องจักรกลที่ใช้ในระบบประกอบด้วย รถแทรกเตอร์
ตีนตะขาบ ขนาด 150 แรงม้า  1 คัน  รถขุดตีนตะขาบ ขนาด 120 แรงม้า  1 คัน รถบรรทุกดิน 10 ล้อ ขนาด 
10 ลบ.ม.  1 คันและรถบรรทุกน้ า 6,000 ลิตร 1 คัน 

 2) ด้านงบประมาณ 
    เทศบาลนครขอนแก่น มีรายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียม  4 ประเภท คือ  
    (1) ค่าเก็บขน และก าจัดขยะทั่วไปในเขตเทศบาล  ได้แก่ ครัวเรือนในอัตรา 20-40 
บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน สถานประกอบการในอัตรา 100 บาทขึ้นไปต่อแห่งต่อเดือน (ข้ึนอยู่ปริมาณขยะและ
ขนาดของสถานประกอบการ) หน่วยงานราชการ/สถานศึกษาในอัตรา 760 บาทขึ้นไปต่อแห่งต่อเดือน(ข้ึนอยู่
ปริมาณขยะและขนาดของหน่วยงาน) ร้านอาหารในอัตรา 750 บาทขึ้นไปต่อร้านต่อเดือน (ขึ้นอยู่กับปริมาณ
ขยะ)  โรงแรมในอัตรา 750 บาทต่อแห่งต่อเดือน(ข้ึนอยู่กับปริมาณขยะ) ตลาดในอัตรา 3,020-6,050 บาทต่อ
แห่งต่อเดือน(ขึ้นอยู่กับปริมาณขยะ) และโรงพยาบาลในอัตรา 1,060-34,290 บาทต่อแห่งต่อเดือน (ขึ้นอยู่กับ
ปริมาณขยะ) 
   (2) ค่าก าจัดขยะทั่วไปนอกเขตเทศบาล  ได้แก่ ค่าก าจัดขยะทั่วไปของ อปท. นอกเขต
เทศบาลจ านวน 10 แห่ง ที่น ามาร่วมก าจัด ในอัตรา 375 บาทต่อตัน และหน่วยงานเอกชน จ านวน 3 แห่ง ใน
อัตรา 400 บาทต่อตัน 
   (3) ค่าเก็บขนและก าจัดขยะติดเชื้อในเขตเทศบาล  อัตรากิโลกรัมละ 16 บาท 
   (4) ค่าก าจัดขยะติดเชื้อนอกเขตเทศบาล  ได้แก่ ค่าก าจัดขยะติดเชื้อนอกเขตเทศบาล
จ านวน 22 แห่ง ในอัตรากิโลกรัมละ 16 บาท 

    ปี 2556  เทศบาลนครขอนแก่นมีรายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆ รวม 
21,033,045 บาท  จ าแนกเป็นรายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะ 11,634,458 บาท  รายได้จากการก าจัดขยะ
ทั่วไปนอกเขตเทศบาล 6,410,741 บาท  รายได้จากการเก็บขนและก าจัดขยะติดเชื้อในเขตเทศบาล  
2,613,546 บาท   และรายได้จากการก าจัดขยะติดเชื้อนอกเขตเทศบาล  374,300 บาท 
 
 
 
 
 

   3) ด้านบุคลากร 
    ระบบก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลนครขอนแก่น   อยู่ในความรับผิดชอบของส านัก
การช่าง  มีบุคลากรประกอบด้วย ผู้อ านวยการส านัก 1 คน  ผู้อ านวยการส่วน  1  คน  และนักวิชาการ
สุขาภิบาล  2  คน   วิศวกรโยธา  4 คน และคนงาน 6 คน รวม 13 คน 

  2.2.5 ปัญหาและอุปสรรคของระบบการจัดการขยะมูลฝอย 
   1) เครื่องจักรในระบบก าจัดขยะช ารุดบ่อย เนื่องจากมีอายุการใช้งานมากกว่า 10 ปี และ
เสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมสูง  
    2) ปริมาณขยะมูลฝอยมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น  และปริมาณขยะสะสมมีจ านวนมาก ประกอบ
กับไม่ได้ด าเนินการฝังกลบขยะตามหลักวิชาการ  
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    3) น้ าชะขยะไหลเข้าระบบบ าบัดน้ าเสียน้อยและมีน้ าชะขยะไหลล้นออกนอกพ้ืนที่
โครงการ  ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ าในล าห้วยสาธารณะ 
     4) บุคลากรไม่เพียงพอ 
 
  2.2.6 ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขปัญหา 
   1) เทศบาลนครขอนแก่น  ควรด าเนินกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการลด คัดแยกขยะ   
มูลฝอยในชุมชนและขยะอันตรายชุมชนอย่างต่อเนื่อง ตลอดจน  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับเครือข่ายที่เข้าร่วม
ศูนย์ฯ ในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย  เพ่ือเป็นการลดปริมาณขยะมูลฝอยเข้าศูนย์ 
   2) เทศบาลนครขอนแก่น  ควรเร่งรัดด าเนินการโครงการในการจัดการขยะมูลฝอย 
ตามแผน เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในปัจจุบันและสามารถรองรับปริมาณขยะมูลฝอยที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต 
   3) เทศบาลนครขอนแก่น  ควรด าเนินการติดตามตรวจสอบเฝ้าระวังการปนเปื้อนน้ าใต้ดิน
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง (ฤดูแล้ง-ฤดูฝน)  
 
 
  
  
 
 
 
 
 

 
2.3 ระบบก าจัดขยะมูลฝอยชุมชน เทศบาลเมืองเมืองพล  จังหวัดขอนแก่น 
 2.3.1 การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการด าเนินการจัดการขยะมูลฝอย 

  เทศบาลเมืองเมืองพล  จังหวัดขอนแก่น ด าเนินการจัดการขยะมูลฝอย โดยได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากโครงการถ่ายโอนภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 - 2545 รวมวงเงินทั้งสิ้น  59.22  ล้านบาท  (ตารางที่ 2.3-1) 

 

ตารางที ่2.3-1 การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการด าเนินการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองเมืองพล 
 

ล าดับ
ที่ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 

แหล่งงบประมาณ 
วงเงิน 

(ล้านบาท) 
รายละเอียดโครงการ 

1 2537 กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิง่แวดล้อม 

1.50 ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบื้องตน้ระบบ
ก าจัดมูลฝอยสิง่ปฏิกูล 

2 2540 กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิง่แวดล้อม 

2.00 
 

1.13 
 
 

2.1 ออกแบบรายละเอียด (Detail Design : DD) 
ระบบก าจดัขยะมูลฝอยและสิง่ปฏิกูล 
2.2  จัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างระบบก าจัดขยะมูลฝอย
เพิ่มเติมติดกับที่ทิ้งขยะเดิมบริเวณ ต.หนองแวงโสก
พระ จ านวน 43 ไร่ 3 งาน 25 ตารางวา 
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ล าดับ
ที่ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 

แหล่งงบประมาณ 
วงเงิน 

(ล้านบาท) 
รายละเอียดโครงการ 

0.03 2.3  ฝึกอบรมและรณรงค์เก่ียวกับการแยกและ
ก าจัดขยะ 

3 2541 กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิง่แวดล้อม 

0.92 จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอเนกประสงค์ 
จ านวน 1 คัน 

4 2543 -  
2545 

กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  

52.74 ก่อสร้างระบบก าจัดขยะมูลฝอย 

5 2544 กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิง่แวดล้อม 

0.90 - รณรงค์สร้างจิตส านึกในการรกัษาสิ่งแวดล้อม
ชุมชนและมีสว่นร่วมในการจัดการมูลฝอย 

 2.3.2 การบริหารจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองเมืองพล 

  เทศบาลเมืองพลมีพ้ืนที่ครอบคลุม 3 ตารางกิโลเมตร จ านวนประชากร 13,052 คน 4,980 
ครัวเรือน  มีปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นประมาณ 10 ตันต่อวัน องค์ประกอบขยะมูลฝอย ประกอบด้วย เศษ
อาหาร ร้อยละ 49.42  กระดาษ ร้อยละ 7.59 พลาสติก ร้อยละ 22.17 แก้ว ร้อยละ 1.30 ยาง/หนัง ร้อยละ 
0.43  ผ้า ร้อยละ 3.18 ไม้/ใบไม้ ร้อยละ 0.68  หิน / กระเบื้อง ร้อยละ 1.95 และอ่ืน ๆ ร้อยละ 13.28 
 
 
 
 

   
  2.3.2.1 ข้อมูลการเก็บรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอย 

  ระบบเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองเมืองพล ด าเนินการโดยงานรักษาความ
สะอาด  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยได้ครอบคลุมพ้ืนที่ ในเขต
เทศบาลทั้งหมด มีรถเก็บขยะเปิดข้างเทท้าย จ านวน 7 คัน จัดเก็บวันละ 1 - 2 เที่ยวปริมาณของขยะในเขต
เทศบาลที่จัดเก็บรวบรวมได้ประมาณ 10 ตัน/วัน ดังตารางที่ 2.3-2 

ตารางที่  2.3-2  รายละเอียดจ านวนรถเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองเมืองพล 

ล าดับ
ที่ 

ประเภทรถ 
ขนาด
ความจุ
(ลบ.ม.) 

ปีที่ จัดซื อ 
จ านวนเที่ยว
การเก็บขน 

(เที่ยว) 

จ านวน
พนักงานท้ายรถ 

(คน) 
สภาพการใช้งาน 

1 รถเปิดข้างเทท้าย 15 2538 1 4 พอใช้ 
2 รถเปิดข้างเทท้าย 12 2545 1 4 พอใช้ 
3 รถเปิดข้างเทท้าย 12 2545 1 4 พอใช้ 
4 รถเปิดข้างเทท้าย 12 2545 2 4 พอใช้ 
5 รถเปิดข้างเทท้าย 12 2541 1 4 พอใช้ 
6 รถเปิดข้างเทท้าย 12 2545 1 4 พอใช้ 
7 รถเปิดข้างเทท้าย 12 2545 1 4 พอใช้ 

   2.3.2.2 ระบบก าจัดขยะมูลฝอย 
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    สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองเมืองพล ตั้งอยู่บริเวณบ้านโคกกุง หมู่ที่ 11  
ต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น  มีพื้นที่  71  ไร่ ซึ่งเป็นที่ดินกรรมสิทธิ์ของเทศบาลฯ 
ห่างจากเขตเทศบาล  9  กิโลเมตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     สถานที่ ก าจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองเมืองพล เปิดด าเนินการจัดการขยะ 
มูลฝอย ใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545  ระบบประกอบด้วย ที่ฝังกลบมูลฝอยเดิมจ านวน 1 บ่อ บ่อฝังกลบ จ านวน 2 บ่อ 
ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบบึงประดิษฐ์ จ านวน 1 บ่อ  บ่อสังเกตการณ์ จ านวน 2 บ่อ  โรงซ่อมบ ารุงและอาคารจอด
เครื่องจักร  ส านักงานและอาคารชั่งน้ าหนัก  บ่อหมักสิ่งปฏิกูล อาคารป้อมยาม บ้านพักพนักงาน  อาคารหมัก 
สิ่งปฏิกูลไม่ได้ใช้งาน  เทศบาลฯ ได้น าขยะมูลฝอยมาจัดการด้วยวิธีการฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาลอย่าง
ต่อเนื่อง  แต่เนื่องจากมีปริมาณขยะเดิมสะสมอยู่มาก ท าให้ไม่สามารถฝังกลบได้หมดในวันต่อวัน โดยได้ท าคันดิน
และขุดร่องระบายน้ าล้อมรอบไว้ป้องกันขยะปลิวและน้ าชะขยะ ระยะที่ 1 มีพ้ืนที่ที่ใช้ออกแบบระบบไปแล้ว 
จ านวน 24 ไร่ จ านวน  3บ่อ  บ่อละ 8 ไร่ปัจจุบันใช้งานพ้ืนที่ฝังกลบไปแล้วพ้ืนที่บ่อฝังกลบ 16 ไร่  ออกแบบไว้บ่อ
ละ 4 ชั้น บ่อที่ 1 ชั้นที่ 1 เต็มแล้ว และท าคันดินขึ้นชั้นที่ 2 ในบ่อที่ 2  
  
 2.3.3 การรวมกลุ่มพื นที่เพื่อการจัดการขยะมูลฝอย 

   ปัจจุบันเทศบาลเมืองเมืองพล จังหวัดขอนแก่น โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงาน
น าขยะมูลฝอยมาก าจัดที่ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองเมืองพล จ านวน 14 แห่ง โดยมีปริมาณขยะเฉลี่ย 
635.81 ตันต่อเดือน เป็นปริมาณในเขตเทศบาล ฯ เฉลี่ย 309.63 ตันต่อเดือน และปริมาณขยะของหน่วยงานที่
น ามาก าจัดร่วมเฉลี่ย 326.18 ตันต่อเดือน โดยใน ปี 2548 ในการจัดกลุ่มพ้ืนที่ก าจัดมี อปท. ร่วมลงนามความ
ร่วมมือเข้าร่วมก าจัดขยะมูลฝอยใช้บริการก าจัดขยะที่ได้ร่วมก าจัดขยะมูลฝอยด้วย รวมทั้งสิ้น 40 แห่ง ดังนี้ 

ตารางที่  2.3-3  เครือข่ายที่เข้าร่วมศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองเมืองพล 

อปท. ที่เข้าร่วมตาม คพ. 
อปท. 
หลัก 

อปท. ที่เข้าร่วมปัจจุบัน 
ปริมาณขยะที่น ามา

ก าจัดเฉลี่ย(ตัน/เดือน) 

รูปที่ 2.3.1  ผังบริเวณสถานท่ีก าจดัขยะมลูฝอย  
เทศบาลเมืองเมืองพล 
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ทม.เมืองพล /ทต.หนองสองห้อง /ทต.แวงน้อย /
ทต.แวงใหญ่ /อบต.เมืองพล /อบต.โจดหนองแก /
อบต.เก่างิ้ว / อบต.หนองมะเขือ / อบต.เพ็กใหญ่/ 
อบต.โคกสง่า /อบต.หนองแวงนาเบ้า /อบต.ลอม
คอม /อบต.หนองแวงโสกพระ/อบต.โนนข่า/อบต.
โสกนกเต็น /อบต.หัวทุ่ง /อบต.หนองสองห้อง / 
อบต.คึมชาด / อบต.โนนธาตุ  อบต.ตะกั่วป่า /
อบต.ส าโรง/อบต.หนองเม็ก / อบต.ดอนดู่ /อบต.
ดงเค็งอบต.หันโจด /อบต.ดอนดั่ง/อบต.วังหิน/
อบต.หนองไผ่ล้อม /อบต.แวงน้อย / อบต.
ก้านเหลือง / อบต.ท่านางแมว /อบต.ละหานนา/
อบต.ท่าวัด / อบต.ทางขวาง / อบต.ใหม่นาเพียง 
/อบต.โนนทอง/อบต.แวงใหญ่/อบต.โนนสะอาด 

ทม. 
เมืองพล 

อบต.เก่างิ้ว 
อบต.หนองแวงนางเบ้า 
อบต.หัวทุ่ง 
อบต.ลอมคอม 
อลต.โจดหนองแก 
อบต.เมืองพล 
อบต.โนนขา่ 
อบต.หนองแวงโสกพระ 
อบต.โคกสง่า 
อบต.หนองเม็ก 
อบต.โสกนกเต็น 
เรือนจ าอ าเภอพล 
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 
โรงเรียนพล 

30.76 
18.28 
8.07 
23.13 
43.56 
53.22 
29.71 
24.79 
15.88 
31.32 
26.66 
8.19 
6.59 
6.02 
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บ่อฝังกลบขยะมูลฝอย 

บ่อบ าบัดน้ าเสียและสถานสีูบ 

สภาพทั่วไปสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองเมืองพล 



รายงานการติดตามและประเมินสมรรถนะการด าเนินระบบก าจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดปี 2556 

 

        ส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคที่ 10                 2-27 
 
 

 

 

 
 

 2.3.4 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

   1) ด้านเทคโนโลยี 
   ปัจจุบันศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวม เทศบาลเมืองเมืองพล รองรับปริมาณขยะมูลฝอย 

ประมาณ 20 ตัน/วัน ขยะที่มาจาก เทศบาลเมืองเมืองพล ปริมาณเฉลี่ย 10 ตัน/วัน และหน่วยงานอ่ืนๆ 
ประมาณ 10ตัน/วัน เทศบาลด าเนินการฝังกลบเอง ปัจจุบันมีการบดอัดขยะและฝังกลบทุกวัน แต่เนื่องจากมี
ปริมาณขยะสะสมจ านวนมาก จึงไม่สามารถฝังกลบได้หมดในวันต่อวัน ประกอบกับเครื่องจักรกลช ารุดและ
ซ่อมแซมบ่อย มีการคัดแยกขยะในสถานที่ฝังกลบ  

   ครุภัณฑ์ก าจัดขยะในระบบ ประกอบด้วย รถขุดตีนตะขาบ จ านวน 1คัน  ขนาด 81-107 
แรงม้า รถดันตีนตะขาบขนาด 129 แรงม้า จ านวน 1 คัน อายุการใช้งาน 11 ปี  รถบรรทุกเทท้าย ขนาด 195 
แรงม้า อายุการใช้งาน 11 ปี  รถบรรทุกน้ า 6 ล้อ ขนาดความจุ 6,000 ลิตร  อายุการใช้งาน 11 ปี รถตักหน้า
ขุดหลัง จ านวน 1 คัน อายุการใช้งาน 13 ปี รถบรรทุกหกล้อ จ านวน 1 คัน อายุการใช้งาน 19 ปี และรถตักยก
ล้อยางอเนกประสงค์ จ านวน 1 คัน อายุการใช้งาน 20 ปี ซึ่งส่วนใหญ่มีสภาพช ารุดต้องซ่อมแซมบ่อย เนื่องจาก
ใช้งานมานานมากกว่า 10 ปี และไม่มีครุภัณฑ์ส ารอง 

  2)  ด้านงบประมาณ 
 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 

    ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยประมาณ  2,700,000 บาทต่อปี 
(ข้อมูล ปี 2556) จ าแนกเป็น ค่าจ้างบุคลากร 1,200,000  บาท คิดเป็นร้อยละ 44 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 800,000 
บาท  คิดเป็นร้อยละ 30 ค่าซ่อมแซมรถ 400,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 15 และค่าวัสดุอุปกรณ์ 300,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 11 ค่าใช้จ่ายในการรวบรวมและเก็บขนขยะต่อหน่วยเท่ากับ 354บาท/ตัน 

    ค่าใช้จ่ายในงานก าจัดขยะมูลฝอยเป็นจ านวนเงิน 1,620,000 บาทต่อปี (ข้อมูล  
ปี 2556) จ าแนกเป็น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 300,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 19 ค่าจ้างบุคลากร 500,000 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 31 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 300,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 19 และไฟฟ้า 40,000 บาท คิดเป็น 
ร้อยละ 2 และค่าดินกลบทับ 100,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 6 ค่าทดแทนกรณีสภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมเนื่องจาก
ระบบก าจัดขยะ 50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 3 ค่าก่อสร้างคันดิน 250,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 15 และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 80,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5 ค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะมูลฝอยต่อหน่วยเท่ากับ 212 บาท/ตัน 

  การจัดเก็บค่าธรรมเนียม 
     ปัจจุบันเทศบาลด าเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอยเอง โดยมี

พนักงานเก็บ ฯ ตามบ้านเรือน จ านวน 3 คน ในอัตรา 20 บาท/ครัวเรือน-เดือน  ร้านอาหาร อัตรา 100 
บาท/เดือน  โรงงาน อัตรา 200 บาท/เดือน  สถานประกอบการ อัตรา 200 บาท/เดือน ในปี พ.ศ.2556 
(เดือนตุลาคม 2555 – สิงหาคม 2556) สามารถเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอยได้ 1,091,280 บาท 
ส่วนใหญ่เก็บได้จากครัวเรือน ส าหรับค่าธรรมเนียมเก็บในการก าจัดขยะเทศบาล ฯ ได้จัดเก็บค่าธรรมเนียม
จาก อปท. ที่ใช้บริการก าจัดขยะในอัตรา 270 บาท / ตัน ปี พ.ศ. 2556 จัดเก็บได้ 1,011,080 บาท 

 
 

  3 ) ด้านบุคลากร 

บ่อหมักสิ่งปฏิกลู 
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   การจัดการขยะมูลฝอยรับผิดชอบโดยงานรักษาความสะอาด ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม บุคลากรรับผิดชอบ ได้แก่ ผู้อ านวยการกองฯ  1 คน  หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน
สาธารณสุข 1 คน เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน (หัวหน้างาน) 1 คน  และลูกจ้างประจ า 3 คน  

 

   การเก็บขนขยะมูลฝอย 
   รับผิดชอบโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีบุคลากรด าเนินการ ประกอบด้วย 

พนักงานขับรถ 7 คน พนักงานเก็บขนท้ายรถ 25 คน  พนักงานกวาดขยะ 39 คน 

   การก าจัดขยะมูลฝอย 
   รับผิดชอบโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีบุคลากรประจ าสถานที่ก าจัด จ านวน  

5 คน ประกอบด้วย ลูกจ้างประจ าหน้าที่ฝังกลบ 1 คน  และคนงานจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย 4 คน 

 2.3.5 ปัญหาและอุปสรรคของระบบการจัดการขยะมูลฝอย 

1)  เครื่องจักรช ารุดมีอายุการใช้งานนาน ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมสูง   
2) เทศบาล ฯ ด าเนินการบดอัดและฝังกลบขยะทุกวัน แต่เนื่องจากมีปริมาณขยะสะสม

จ านวนมาก จึงไม่สามารถด าเนินการฝังกลบได้หมดทุกวัน  ท าให้ขยะปลิวกระจัดกระจายส่งกลิ่นเหม็นรบกวน 
เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคและท าลายทัศนียภาพ 

3) ยังไม่มีการจัดการขยะอันตรายชุมชนแยกจากขยะมูลฝอยชุมชน 
4) บ่อหมักสิ่งปฏิกูลออกแบบไม่เหมาะสมในการใช้งาน   
5) การสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะค่อนข้างน้อย ในขณะที่มีบุคลากรรับผิดชอบ  

และมีความรู้ความช านาญ แต่ไม่สามารถด าเนินการถูกต้องตามหลักวิชาการได้เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ 
6) ระบบบ าบัดน้ าเสียไม่มีประสิทธิภาพ น้ าชะขยะไม่เข้าระบบบ าบัดน้ าเสีย เนื่องจากปั๊มสูบช ารุด

  7) ยังไม่มีการติดตามเฝ้าระวังคุณภาพน้ าใต้ดิน เนื่องจากบ่อสังเกตการณ์ช ารุด และมีการ
ก่อสร้างไม่เป็นไปตามข้อก าหนดของกรมควบคุมมลพิษ 

 2.3.6. ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขปัญหา 
1) เทศบาล ฯ ควรด าเนินการฝังกลบขยะให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องเพ่ือป้องกันปัญหา

การร้องเรียนและต่อต้านการใช้สถานที่ก าจัดขยะ 
2) เทศบาล ฯ ควรจัดการบ่อหมักสิ่งปฏิกูลให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกหลักสุขาภิบาล 
3) เทศบาล ฯ ควรจัดการขยะอันตรายชุมชนแยกจากขยะมูลฝอยชุมชนโดยการสร้างความ

เข้าใจกับประชาชนร่วมกับการคัดแยกขยะอันตรายชุมชนและน าไปจัดการด้วยวิธีที่เหมาะสม 
4) เทศบาล ฯ ควรสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะ น ากลับมาใช้

ประโยชน์ให้มากขึ้น เพ่ือลดปริมาณขยะท่ีจะน าไปก าจัด และยืดอายุการใช้งานของครุภัณฑ์ก าจัดขยะ 
 
5) เทศบาล ฯ ควรสนับสนุนการเตรียมความพร้อมในการศึกษาทบทวนผลการออกแบบ

รายละเอียดระบบก าจัดขยะอย่างถูกหลักสุขาภิบาลส่วนขยายโดยพิจารณาเทคโนโลยี ในการคัดแยก หรือหมัก
ท าปุ๋ยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยด้วย 

6)   เทศบาล ฯ ควรพิจารณาปรับปรุงบ่อสังเกตการณ์ เพ่ือให้ได้ตามข้อก าหนดของกรม
ควบคุมมลพิษ และควรจัดสรรงบประมาณส าหรับการตรวจสอบคุณภาพน้ าใต้ดินในพารามิเตอร์หลัก ได้แก่ 
ทองแดง นิเกล แมงกานีส แคดเมียม โครเมียมทั้งหมด ตะกั่ว ปรอททั้งหมด สารหนู ซีเลเนียม และสังกะสี 
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อเฝ้าระวังการปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม 
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7) เทศบาล ฯ ควรพิจารณาการจัดเก็บข้อมูลในการจัดการขยะมูลฝอยให้ต่อเนื่องเป็นระบบ 
อาทิ ข้อมูลการคัดแยกขยะ ข้อมูลปริมาณขยะ ข้อมูลการเก็บขนขยะ ข้อมูลองค์ประกอบขยะ ข้อมูลค่าใช้จ่าย
และรายได้จากากรจัดการขยะ เป็นต้น เพ่ือเป็นข้อมูลสถิติส าหรับใช้ประโยชน์ในการวางแผนบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยในพื้นท่ีต่อไป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4 ระบบก าจัดขยะมูลฝอยชุมชน เทศบาลเมืองบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น 

 2.4.1 การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการด าเนินการจัดการขยะมูลฝอย 

   เทศบาลเมืองบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น ด าเนินการจัดการขยะมูลฝอย โดยได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากโครงการถ่ายโอนภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด  
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 - 2545 รวมวงเงินทั้งสิ้น  50.29  ล้านบาท  (ตารางท่ี 2.4-1) 

 

ตารางที ่2.4-1 การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการด าเนินการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองบ้านไผ่  
ล าดับ

ที่ 
ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 
แหล่งงบประมาณ 

วงเงิน 
(ล้านบาท) 

รายละเอียดโครงการ 

1 2537 กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิง่แวดล้อม 

2.45 ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบื้องตน้
ระบบก าจดัมูลฝอยสิง่ปฏิกูล 

2 2540 กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิง่แวดล้อม 

2.08 
 

2.1 ศึกษาส ารวจและออกแบบรายละเอียด 
(Detail Design : DD) ระบบก าจัดขยะ 
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ล าดับ
ที่ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 

แหล่งงบประมาณ 
วงเงิน 

(ล้านบาท) 
รายละเอียดโครงการ 

 
 

0.08 

มูลฝอยและสิง่ปฏิกูลวงเงิน 2.00 ล้านบาท 
2.2  ฝึกอบรมเพื่อท าความเข้าใจในการ
จัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล วงเงิน 0.08 
ล้านบาท 

3 2541 กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิง่แวดล้อม 

0.07 ฝึกอบรมเพื่อท าความเข้าใจในการจัดการ 
มูลฝอยและสิง่ปฏิกูล  

4  2543 – 
2545 

กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิง่แวดล้อม
(กองทุนสิ่งแวดล้อม และ JBIC) 

45.52 ก่อสร้างระบบก าจัดขยะมูลฝอย 

5 2544 กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิง่แวดล้อม 

0.09 รณรงค์สร้างจิตส านึกในการรักษา
สิ่งแวดล้อมชุมชนและมีส่วนร่วมในการ
จัดการมูลฝอย 

 2.4.2  การบริหารการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

   เทศบาลเมืองบ้านไผ่  มีพ้ืนที่ครอบคลุม 16.20 ตารางกิโลเมตร  มีจ านวนประชากร 29,192 คน
11,472 ครัวเรือน 26 ชุมชน (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2555)  ปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล ฯ 
ประมาณวันละ 20 ตัน คิดเป็นอัตราการเกิดขยะมูลฝอยประมาณ 0.66 กิโลกรัม/คน/วัน 

 

 

 
 

   2.4.2.1 ข้อมูลการเก็บรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอย 

   ระบบเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ด าเนินการโดยกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยได้ครอบคลุมพ้ืนที่บริการทั้งหมด โดยมีรถเก็บขยะอัดท้าย 
จ านวน 8 คันจัดเก็บวันละ 1 เที่ยวรถขอเกี่ยวเก็บขน วันละ 4 เที่ยว ปริมาณขยะในเขตเทศบาลที่เก็บได้
ประมาณ 20 ตัน/วัน  โดยสามารถเก็บขนได้ครอบคลุมพ้ืนที่ในเขตเทศบาล มีถังขยะรองรับขยะส่วนใหญ่เป็นถัง
พลาสติก ขนาด 120 ลิตร จ านวน 170 ใบ  ขนาด 200  ลิตร จ านวน 200 ใบ และขนาด 240 ลิตร จ านวน 
1,360  ใบ มีพนักงานท้ายรถ จ านวน 19 คน และพนักงานขับรถ 9 คน 

ตารางที่  2.4-2  รายละเอียดจ านวนรถเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

ล าดับ
ที่ 

ประเภทรถ 
ขนาด
ความจุ
(ลบ.ม.) 

อายุการ
ใช้งาน 

จ านวนเที่ยว
การเก็บขน

(เที่ยว) 

จ านวน
พนักงาน

ท้ายรถ (คน) 
สภาพการใช้งาน 

1 รถเปิดท้ายเทท้าย 12  15 1 2 ซ่อมบ่อย 
2 รถอัดท้าย 12  13 1 2 ซ่อมบ่อย 
3 รถอัดท้าย 12 12 1 2 พอใช้ 
4 รถอัดท้าย 12 12 1 2 พอใช้ 
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ล าดับ
ที่ 

ประเภทรถ 
ขนาด
ความจุ
(ลบ.ม.) 

อายุการ
ใช้งาน 

จ านวนเที่ยว
การเก็บขน

(เที่ยว) 

จ านวน
พนักงาน

ท้ายรถ (คน) 
สภาพการใช้งาน 

5 รถขอเก่ียว (คอนเทนเนอร์) 8 11 4 2 พอใช้ 
6 รถปิคอัพ 4 11 1 2 ดี 
7 รถอัดท้าย 6 8 1 2 ดี 
8 รถอัดท้าย 12 4 1 2 ดี 
9 รถอัดท้าย 12 16 1 2 ซ่อมบ่อย 

 
 2.4.2.2  ข้อมูลองค์ประกอบขยะของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
     องค์ประกอบขยะเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ประกอบด้วย ใบไม้/กิ่งไม้ ร้อยละ 32.37   
เศษอาหาร  ร้อยละ 29.95 พลาสติก ร้อยละ 21.26 กระดาษ ร้อยละ 7.78 แก้ว ร้อยละ 3.03 เศษหิน/กระเบื้อง 
ร้อยละ 1.84 เศษผ้า ร้อยละ 0.95 โลหะ ร้อยละ 0.42  ยาง/หนัง ร้อยละ  0.26  และ อื่น ๆ ร้อยละ 2.14 

  2.4.2.3  ข้อมูลระบบก าจัดขยะมูลฝอย 
    สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ตั้งอยู่กิโลเมตรที่ 19 ถนนแจ้งสนิท
บริเวณบ้านโนนทอง ต าบลหินตั้ง  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น มีพ้ืนที่ 55 ไร่  ซึ่งเป็นที่ดินกรรมสิทธิ์ของ
เทศบาลฯ ห่างจากเขตเทศบาล 9 กิโลเมตร เปิดด าเนินการจัดการขยะมูลฝอย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 โดยวิธีการ
ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill)  ระบบประกอบด้วย บ่อฝังกลบขยะ จ านวน 3 บ่อ  ระบบ 
บ าบัดน้ าเสียแบบบึงประดิษฐ์  อาคารส านักงาน  อาคารบ้านพัก อาคารจอดและโรงซ่อมบ ารุง อาคารชั่งน้ าหนัก 
อาคารป้อมยาม  โรงล้างรถ   
 
  ระยะที่ 1 มีพ้ืนที่ที่ใช้ออกแบบระบบไปแล้ว จ านวน 40 ไร่ ประกอบด้วย บ่อฝังกลบ จ านวน 2 
บ่อ  ออกแบบไว้บ่อละ 8 ชั้น ต่ ากว่าผิวดิน 2 ชั้น และอยู่สูงกว่าผิวดิน 6  ชั้น แต่ในทางปฏิบัติ  บ่อที่ 1 ฝังกลบ
เต็ม 3 ชั้น เนื่องจากปัญหาร้องเรียนจากมหาวิทยาลัยรามค าแหง  และปิดบ่อที่ 1 ไปแล้ว ปัจจุบันก าลัง
ด าเนินการฝังกลบบ่อที่ 2 ใช้ไปแล้วประมาณ ร้อยละ 85  โดยชั้นที่ 5  ดินฝังกลบหนา 0.15  เมตร  คาดว่าจะใช้
งานได้ถึงปี 2558  เทศบาล ฯ มีแผนจะเปิดใช้บ่อฝังกลบบ่อที่ 3  โดยได้จ้างมหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษา
ออกแบบเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบก าจัดขยะมูลฝอยแล้วในปี 2554 

 
รูปที่ 2.4-1 ต าแหน่งที่ตั้งสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
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 2.4.3 การรวมกลุ่มพื นที่เพื่อการจัดการขยะมูลฝอย 

  ในปี 2548 การจัดกลุ่มพ้ืนที่ก าจัดขยะจังหวัดขอนแก่น ได้ก าหนด อปท.ร่วมกันใน Cluster  
บ้านไผ่ รวมทั้งสิ้น 28 แห่ง ปัจจุบันเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น จัดตั้งศูนย์จัดการมูลฝอยโดยมีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 10 แห่ง ซึ่งขยะจาก อปท.ส่วนใหญ่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ดังนี้ 

 

 

 
 

       

 

ตารางที่  2.4-3   เครือข่ายที่เข้าร่วมศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

อปท. ที่เข้าร่วมตาม คพ. อปท. หลัก 
MOU 

ณ วันที่ 
อปท. ที่เข้าร่วม

ปัจจุบัน 
ปริมาณขยะที่น ามา
ก าจัด (ตัน/เดือน) 

ม.รามค าแหง 

ท่ีท าไร่ไร่
ไร่ 

ท่ีท าไร่ 

ลานตากมันฯ 

ลานตากมันฯ สถานที่ฝั่งกลบ
ขยะ 

ทาง
เข้า 
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ทม.บ้านไผ่ /ทต.บา้นแฮด /ทต.โนนศลิา /ทต.
เปือยน้อย /อบต.บ้านไผ่ /อบต.ในเมือง /อบต.
เมืองเพีย /อบต.บ้านลาน /อบต.แคนเหนือ /
อบต.ภูเหล็ก /อบต.ป่าปอ /อบต.หินตั้ง /อบต.
หนองน้ าใส /อบต.หัวหนอง / อบต.เปือยน้อย 
/อบต.วังม่วง /อบต.ขามป้อม /อบต.สระแก้ว 
/ อบต.โนนสิลา/ อบต.หนองปลาหมอ /อบต.
บ้านหัน /อบต.เปือยใหญ่/ อบต.โนนแดง / 
อบต.บ้านแฮด/อบต.โคกส าราญ /อบต.โนน
สมบูรณ์/อบต.หนองแซง 

เทศบาล 
เมืองบ้านไผ ่

 ทต.ในเมือง 
อบต.บ้านลาน 
อบต.บ้านไผ ่
อบต.เมืองเพีย 
อบต.หินตั้ง 
อบต.ป่าปอ 
อบต.หัวหนอง 
อบต.แคนเหนือ 
อบต.หนองน้ าใส 
อบต.ภูเหล็ก 

74 
54 
79 
73 
43 
41 
48 
35 
68 
32 

 
 
 

  
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สภาพทั่วไปสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
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 2.4.4 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

  1) ด้านเทคโนโลยี 
 ปัจจุบันศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวมเทศบาลเมืองบ้านไผ่ รองรับปริมาณขยะมูลฝอย 

ประมาณ 38 ตัน/วัน เป็นขยะจากเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ปริมาณเฉลี่ย 20 ตัน/วัน และอ่ืนๆ ประมาณ 18 ตัน/วัน    
มีการบดอัดและฝังกลบทุกวัน  สถานที่ฝังกลบเริ่มด าเนินการเวลา 07.00 น. ปิดรับขยะเวลา 14.00 น.  มีการ
คัดแยกขยะในสถานที่ฝังกลบ จ านวน 20 คน รายได้ 6,000 บาท /คน /เดือน โดยเทศบาลด าเนินการ
ตรวจสอบสภาพการท างานสม่ าเสมอ ปีละ 2 – 3 ครั้ง  

 เทศบาลเมืองบ้านไผ่  ด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เคยได้รับการ
ร้องเรียนปัญหาด้านกลิ่นเหม็น  เนื่องจาก  พ้ืนที่ตั้งอยู่ติดมหาวิทยาลัยรามค าแหง  ในด้านการเฝ้าระวังและติดตาม
การปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมของสถานที่ฝังกลบ  เทศบาลไม่มีการเก็บตัวอย่างน้ าจากบ่อบ าบัดน้ าเสียและบ่อ
สังเกตการณ์น้ าใต้ดิน โดยบ่อสังเกตการณ์ด้านทิศตะวันออกไม่มีน้ าใต้ดิน  ส าหรับบ่อสังเกตการณ์ฝั่งด้านทิศ
ตะวันตกส่วนท่อพีวีซีปากบ่อโดยไฟไหม้มีสภาพโดนหลอมละลายไม่สามารถเปิดบ่อได้   

สภาพทั่วไปสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
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   ครุภัณฑ์ก าจัดขยะที่ใช้ในระบบปัจจุบัน ประกอบด้วย รถแบ็คโฮ (รถขุดตีนตะขาบ) ขนาด 
135 แรงม้า  จัดซื้อปี 2543 อายุการใช้งาน 13 ปี  สภาพช ารุด  รถบรรทุกเทท้าย ขนาด 195 แรงม้า  
1 คัน  จัดซื้อปี 2544 อายุการใช้งาน 11ปี สภาพการใช้งานพอใช้ รถขุดตีนตะขาบ ขนาด 80แรงม้า  จัดซื้อปี 
2552 อายุการใช้งาน 4 ปี  สภาพการใช้งานดี รถฟาร์มแทรกเตอร์จัดซื้อปี 2552 อายุการใช้งาน 4 ปี  สภาพ
การใช้งานดี  รถแทรกเตอร์ดันดินตีนตะขาบ อายุการใช้งาน 16 ปี สภาพการใช้งานพอใช้แต่ซ่อมบ่อย 
รถบรรทุกน้ า 195 แรงม้า อายุการใช้งาน 12 ปี สภาพช ารุด และรถตักหน้าขุดหลัง 99 แรงม้า อายุการใช้งาน 
3 ปี สภาพดี 

 2) ด้านงบประมาณ 
  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 

   ปี 2555 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยรวมประมาณ 4,517,925.94 บาท 
ค่าใช้จ่ายในการรวบรวมและเก็บขนขยะต่อหน่วยเท่ากับ 618.90 บาท/ตัน  

  ปี 2555 ค่าใช้จ่ายในงานก าจัดขยะมูลฝอยเป็นจ านวนเงิน 1,777,185.85 บาทต่อปี 
ค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะต่อหน่วย เท่ากับ  128.13 บาท/ตัน 

 

 

 

 

 

 

  การจัดเก็บค่าธรรมเนียม 

  ปัจจุบันเทศบาลด าเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอยเอง เทศบาล ฯ 
ด าเนินการเก็บในอัตราที่แตกต่างกันตามลักษณะประเภทของกิจกรรม คือ ครัวเรือน อัตรา 10 บาท/ครัวเรือน-
เดือน  สถานที่ราชการ อัตรา 150 – 1,500 บาท/แห่ง/เดือน โรงเรียน อัตรา 500 - 800  บาท โรงแรม อัตรา 
150 – 300 บาท  ร้านอาหาร อัตรา 20 – 500 บาท โรงงาน  300 – 500 บาท  สถานประกอบการ อัตรา 20 
– 500 บาท ในปี พ.ศ. 2555  สามารถเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอยทั้งหมดในเขตเทศบาล ได้ 
1,913,091 บาท (เดือนตุลาคม 2554 – เดือนกันยายน 2555) 

  ในปี 2555 เทศบาล ฯ ได้จัดเก็บค่าธรรมเนียมในการก าจัดขยะจากท้องถิ่นที่มาใช้
บริการอัตรา 250 บาท/ ตัน เทศบาล ฯ จัดเก็บค่าธรรมเนียมก าจัดขยะได้ประมาณ 1,642,500 บาท 

 3) ด้านบุคลากร 
   การเก็บขนขยะมูลฝอย 
   รับผิดชอบโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีบุคลากรด าเนินการเก็บขนของเทศบาล  

24 คน ประกอบด้วย พนักงานขับรถ 9 คน พนักงานเก็บขนท้ายรถ 19 คน  

   การก าจัดขยะมูลฝอย 
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   รับผิดชอบโดยกองช่าง  โดยฝ่ายช่างสุขาภิบาลมีบุคลากร 12 คน ประกอบด้วย หัวหน้า
ฝ่ายช่างสุขาภิบาล 1 คน วิศวกรสุขาภิบาล1 คน  พนักงานขับรถบรรทุกและดูแลทั่วไป 7 คน  และคนงานจ้าง
เหมา 4 คน 

 4) ด้านการบริหารจัดการเชิงนโยบาย 
   ปัจจุบัน  ผู้บริหารเทศบาลเมืองบ้านไผ่มีนโยบายในการเพ่ิมประสิทธิภาพการก าจัดขยะ 

โดยการด าเนินการศึกษาทบทวนและออกแบบรายละเอียดในการก่อสร้างระบบก าจัดขยะมูลฝอยระที่ 2  โดย
ก าหนดแนวคิดในการก่อสร้างบ่อฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลระยะที่ 2 การจัดหาระบบคัดแยกขยะและหมัก
ท าปุ๋ย  และการปรับปรุงระบบบ าบัดน้ าเสียจากน้ าชะขยะ และบ่อสังเกตการณ์  
 
 2.4.5 ปัญหาและอุปสรรคของระบบการจัดการขยะมูลฝอย 

1) เครื่องจักรในการบดอัดขยะมีอายุการใช้งานมาก มีการช ารุดและต้องซ่อมแซมบ่อยและ 
ใช้งบประมาณสูง  จึงส่งผลต่อการบดอัดและฝังกลบขยะ  

2) บ่อฝังกลบขยะใกล้เต็มพ้ืนที่  ในอนาคตปริมาณขยะมีแนวโน้มเพ่ิมปริมาณสูงขึ้นการ
ด าเนินการฝังกลบในฤดูฝนด าเนินการยาก  เนื่องจากน้ าท่วมขังในบ่อฝังกลบต้องมีการสูบน้ าออกก่อนจึง  
ฝังกลบได ้

3) บ่อสังเกตการณ์ ไม่มีน้ า บางบ่อช ารุด เปิดไม่ได้ เนื่องจากอุบัติเหตุไฟไหม้  และไม่มีการ
ด าเนินการเฝ้าระวังการปนเปื้อน 

 
4) ขยะอันตรายชุมชนปะปนกับขยะมูลฝอยชุมชนในสถานที่ก าจัดขยะ โดยยังไม่มีการให้

เครือข่ายที่เข้าร่วมศูนย์ด าเนินการลดและคัดแยกขยะอย่างต่อเนื่องและจริงจัง 
5) พ้ืนที่ตั้งระบบอยู่ ใกล้สถาบันการศึกษา ท าให้ อ่อนไหวต่อการเกิดปัญหาร้องเรียน

ผลกระทบจากการด าเนินระบบ ในกรณีที่มีการฝังกลบไม่มีประสิทธิภาพ 
 

 2.4.6 ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขปัญหา 

 1) เทศบาลฯ และเครือข่ายที่เข้าร่วมศูนย์ควรมีการลดปริมาณขยะ โดยน าขยะกลับมาใช้
ประโยชน์และการจัดการขยะอันตรายชุมชนให้มีประสิทธิภาพเพ่ือยืดอายุการใช้งานของระบบฝังกลบขยะ และ
รองรับการด าเนินงานก าจัดโดย เตาเผาขยะในอนาคตด้วย 

 2) เทศบาลฯ ควรมีการประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้ข้อมูลสถานการณ์ระบบก าจัดขยะให้ประชาชน
ทราบ เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะกลับมาใช้ประโยชน์ให้มีประสิทธิภาพ 

 3) เทศบาลต้องด าเนินการฝังกลบขยะรายวันให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือป้องกันปัญหาร้องเรียน 
และการไม่ยอมรับจากสถาบันกาศึกษา (ม.รามค าแหง) 

 4) เทศบาล ฯ ควรจัดสรรงบประมาณส าหรับการตรวจสอบคุณภาพน้ าใต้ดิน ในพารามิเตอร์
หลัก ได้แก่ ทองแดง นิเกิล แมงกานีส แคดเมียม โครเมียมทั้งหมด ตะกั่ว ปรอททั้งหมด สารหนู ซีเลเนียม และ
สังกะสี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อเฝ้าระวังการปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม 
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2.5 ระบบก าจัดขยะมูลฝอยชุมชน เทศบาลเมืองชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น 

 2.5.1. การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการด าเนินการจัดการขยะมูลฝอย 

   เทศบาลเมืองชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น ด าเนินการจัดการขยะมูลฝอย โดยได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากโครงการถ่ายโอนภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 - 2545 รวมวงเงินทั้งสิ้น  74.33  ล้านบาท (ตารางที่ 2.5-1)  

 

ตารางที ่2.5-1 การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการด าเนินการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองชุมแพ 
ล าดับ

ที่ 
ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 
แหล่งงบประมาณ 

วงเงิน 
(ล้านบาท) 

รายละเอียดโครงการ 

1 2539 กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม 

2.00 ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบื้องตน้ระบบ
ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองชุมแพ 

2 2539 กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม 

3.00 
 
 

0.08 

2.1 ศึกษาส ารวจและออกแบบรายละเอียด (Detail 
Design : DD) ระบบก าจัดขยะมูลฝอยและสิง่ปฏิกูล 
2.2  ฝึกอบรมเพื่อท าความเข้าใจในการจัดการ 
มูลฝอยและสิง่ปฏิกูล 

3 2541 กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม 

0.14  
ฝึกอบรมเรารักชุมแพเมืองสะอาด  

4 2543 - 2545 กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม  

67.50  
ก่อสร้างระบบก าจัดขยะมูลฝอย 

5 2543 กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม 

0.05  
รณรงค์สร้างจิตส านึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมชุมชน 

 2545 กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและ

1.56 จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ความจุไม่
น้อยกว่า 10 ลบ.ม. จ านวน 1 คัน 
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ล าดับ
ที่ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 

แหล่งงบประมาณ 
วงเงิน 

(ล้านบาท) 
รายละเอียดโครงการ 

สิ่งแวดล้อม 

 2.5.2    การบริหารการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองชุมแพ 

   เทศบาลเมืองชุมแพ มีพ้ืนที่ 24.55 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 35 ชุมชน  จ านวนประชากร 
31,613 คน 13,453 ครัวเรือน มีปริมาณขยะที่เกิดข้ึนในเขตเทศบาล ฯ ประมาณ 29 ตัน/วัน จ าแนกเป็น 
ขยะอินทรีย์  ร้อยละ 57.68  ขยะรีไซเคิล ร้อยละ 34.33 และขยะอ่ืน ๆ ร้อยละ 7.99 
 

  2.5.2.1  ข้อมูลการเก็บรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอย 

    ระบบเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองชุมแพ  แบ่งเขตการเก็บขนเป็น 6 เขต  
ด าเนินการโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยได้ครอบคลุมพ้ืนที่
บริการทั้งหมด โดยมีรถเก็บขยะเปิดข้างเทท้าย  จ านวน  8 คัน จัดเก็บวันละ 2 เที่ยว เทศบาลเมืองชุมแพ  
มีปริมาณขยะเฉลี่ย 29 ตัน/วัน  สามารถจัดเก็บปริมาณขยะได้ครอบคลุมพ้ืนที่คิดเป็นร้อยละ 100 ของพ้ืนที่
ทั้งหมด  มีถังขยะรองรับขยะจ านวน 2,100 ใบ เป็นถังพลาสติก จ านวน 250 ใบ ถังยาง จ านวน 100 ใบ  
ถังเหล็ก ขนาด 200 ลิตร จ านวน 1,750 ใบ ดังรายละเอียดในตารางที่ 2.5-2 

ตารางที่   2.5-2  รายละเอียดจ านวนรถเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองชุมแพ 

ล าดับที ่ ประเภทรถ 
ขนาดความจุ

(ลบ.ม.) 
ปีที่ จัดซื อ 

จ านวนเที่ยวการ
เก็บขน (เที่ยว) 

จ านวนพนักงาน
ท้ายรถ(คน) 

1 รถเปิดข้างเทท้าย 12 2546 2 2 

2 รถเปิดข้างเทท้าย 12  2546 2 2 

3 รถเปิดข้างเทท้าย 15 2549 2 2 

4 รถเปิดข้างเทท้าย 15 2549 2 2 

5 รถเปิดข้างเทท้าย 15 2549 2 2 

6 รถเปิดข้างเทท้าย 15 2550 2 2 

7 รถเปิดข้างเทท้าย 15 2555 2 2 

8 รถเปิดข้างเทท้าย 15 2555 2 2 
 

 2.5.2.2    ระบบการจัดการขยะมูลฝอย 

    สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองชุมแพ ตั้งอยู่บริเวณบ้านหนองไผ่เหนือ   
หมู่ที่ 9  ต าบลวังหินลาด  อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น มีพ้ืนที่  40 ไร่  เป็นพ้ืนที่ฝังกลบ 19.95 ไร่ ซึ่งเป็น
ที่ดินกรรมสิทธิ์ของเทศบาลฯ ห่างจากเขตเทศบาล 10  กิโลเมตร เปิดด าเนินการจัดการขยะมูลฝอย ใช้ตั้งแต่ปี 
พ.ศ.2545 ระบบประกอบด้วย บ่อฝังกลบ จ านวน 1 บ่อ ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบบ่อผึ่ง จ านวน 3 บ่อ   
โรงซ่อมบ ารุงเครื่องจักรกล โรงจอดรถในการฝังกลบมูลฝอย  ส านักงานและอาคารเครื่องชั่งมูลฝอย ลานจอดรถ 
บ้านพักพนักงาน และป้อมยาม ลานล้างรถ ที่ล้างล้อรถและถังน้ าสูงอยู่ในสภาพใช้งานได้ทั้งหมด ยกเว้น
ระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลไม่มีการใช้งานและบ่อสังเกตการณ์น้ าใต้ดินมีการสูญหายบางบ่อโดยเทศบาลฯ ได้น าขยะ
มูลฝอยมาจัดการด้วยวิธีการฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาลอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ระยะที่ 1 มีพื้นที่ที่ ใช้
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ออกแบบระบบเต็มพื้นที่  จ านวน 40 ไร่ ประกอบด้วย บ่อฝังกลบ จ านวน  1 บ่อ  ออกแบบไว้  5 ชั้น สูงชั้น
ละ 2.5 เมตร ฝังกลบหนาชั้นละ 0.30 เมตร   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 2.5.3 การรวมกลุ่มพื นที่เพื่อการจัดการขยะมูลฝอย 

   เทศบาลเมืองชุมแพ และอปท.ในพ้ืนที่อ าเภอชุมแพ และอ าเภอสีชมพู ร่วมลงนามความร่วมมือ
เข้าร่วมก าจัดขยะมูลฝอยของศูนย์ก าจัดขยะเทศบาลเมืองชุมแพ รวมทั้งสิ้น 32 แห่ง  แต่ปัจจุบันมี อปท. เข้า
ร่วมศูนย์เพียง 2 แห่ง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบลวังหินลาด  ซึ่งเป็นพ้ืนที่ตั้งสถานที่ก าจัดขยะ ฯ และ
เทศบาลต าบลหนองไผ่ โดยมีปริมาณขยะเข้ามาก าจัดที่ศูนย์ เฉลี่ยวันละ 35 ตัน เป็นขยะจากเทศบาล ฯ 29 
ตัน/วัน และจากเครือข่าย 6 ตัน/วัน ดังมีรายละเอียดในตารางที่ 2.5-3 

 

ตารางที่ 2.5-3 เครือข่ายที่เข้าร่วมศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยชุมชน เทศบาลเมืองชุมแพ 
 

อปท.ที่เข้าร่วมปัจจุบนั 
ปริมาณขยะทีน่ ามา
ก าจัด (ตัน/เดือน) 

ปริมาณขยะทีน่ ามา
ก าจัด (ตัน/วัน) 

เทศบาลต าบลหนองไผ่ 45.0 4.5 
อบต.วังหินลาด 135.0 1.5 
เทศบาลเมืองชุมแพ 870.0 29.0 

 
 
 

รูปที่ 2.5.1 ผังบริเวณโครงการสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองชุมแพ 
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สภาพทั่วไปสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยชุมชน เทศบาลเมืองชุมแพ 
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 2.5.4 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

 1) ด้านเทคโนโลยี 
  ปัจจุบันศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวม เทศบาลเมืองชุมแพ รองรับปริมาณขยะมูลฝอย 

ประมาณ 35 ตัน/วัน เป็นขยะที่มาจาก เทศบาลเมืองชุมแพ ปริมาณเฉลี่ย 29 ตัน/วัน และเครือข่าย 2 แห่ง 
ประมาณ 6 ตัน/วัน  เทศบาลด าเนินการฝังกลบเอง  โดยในการฝังกลบใช้แหล่งดินจากเอกชน มีการบดอัดและ
ฝังกลบขยะทุกวัน  สถานที่ฝังกลบเริ่มด าเนินงานเวลา 08.00 น. ปิดรับขยะเวลา 14.00 น.โดยเทศบาล
ด าเนินการตรวจสอบสภาพการท างานของอุปกรณ์เครื่องจักรกลเป็นช่วง ๆ ปัจจุบัน ด าเนินการฝังกลบไปแล้ว
ถึงชั้นที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 70 ของพ้ืนที ่

 ส าหรับ สภาพทั่วไปมีโครงสร้างพ้ืนฐานในระบบครบถ้วนอยู่ในสภาพใช้งานได้ ยกเว้นบ่อ
สังเกตการณ์น้ าใต้ดินมีบางบ่อสูญหาย และบ่อที่เหลือมีลักษณะการออกแบบไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการอาจจะ
ท าให้มีการปนเปื้อนภายนอกได้ และเทศบาล ฯ ไม่ได้มีการด าเนินการเฝ้าระวังและเก็บตัวอย่างน้ าจากบ่อ

สภาพระบบบ าบัดน้ าเสีย 

บ่อสังเกตการณ์น้ าใต้ดิน 

น้ าชะขยะไหลล้นบริเวณพ้ืนที่โครงการ 
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สังเกตการณ์ นอกจากนี้ ระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจาก มีการก่อสร้างอยู่ในต าแหน่งที่ไม่
เอ้ือต่อการใช้งาน 
   ครุภัณฑ์ก าจัดขยะในระบบ ประกอบด้วย รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ ขนาด 129 แรงม้า 
จ านวน 1 คัน  อายุการใช้งาน 13 ปี  สภาพใช้งานซ่อมบ่อย รถบรรทุกดิน  ขนาด  10 ลูกบาศก์เมตร จ านวน 
1 คัน อายุการใช้งาน  13 ปี  สภาพใช้งานได้ดี  รถตักล้อยาง  จ านวน 1 คัน  อายุการใช้งาน  13 ปี สภาพการ
ใช้งานซ่อมบ่อย  และรถขุดหน้าตักหลัง จ านวน 1 คัน อายุการใช้งาน  13 ปี  สภาพใช้งานได้ดี และเครื่องชั่ง
น้ าหนักช ารุดใช้งานไม่ได้  เครื่องจักรทั้งหมดอายุการใช้งาน 10 ปี 

  2)  ด้านงบประมาณ 
 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 

   มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยประมาณ 4,075,738 บาทต่อปี คิดเป็น 
ค่าใช้จ่ายในการเก็บขนขยะต่อหน่วย เท่ากับ 385 บาท/ตัน 

   ค่าใช้จ่ายในงานก าจัดขยะมูลฝอยเป็นจ านวนเงิน 3,743,208 บาทต่อปี คิดเป็น 
ค่าใช้จ่ายในการก าจัดต่อหน่วยเท่ากับ 293 บาท/ตัน 

 การจัดเก็บค่าธรรมเนียม 
  ปัจจุบันเทศบาลด าเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอยเองในอัตรา  20 

บาท/ครัวเรือน-เดือน  ในปี พ.ศ. 2556  ค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอยที่จัดเก็บได้ 1,205,910  บาท   

  3) ด้านการบริหารจัดการเชิงนโยบาย 
   ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการจัดเก็บขยะให้ครอบคลุมชุมชนทั้งหมด   
 
 

 
 2.5.5 ปัญหาและอุปสรรคของระบบการจัดการขยะมูลฝอย 

1) เครื่องจักรช ารุดมีอายุการใช้งานนาน ช ารุดบ่อยต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมสูง   
2) ยังไม่มีการจัดการขยะอันตรายชุมชนแยกจากขยะมูลฝอยชุมชน และด้านการประชาสัมพันธ์ 

และการมีส่วนร่วมในการลด คัดแยกและน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ค่อนข้างน้อย 
3) บ่อหมักสิ่งปฏิกูลช ารุด เอกชนมีการน าสิ่งปฏิกูลไปถ่ายทิ้งตามท่ีสาธารณะ  

   4) บ่อสังเกตการณ์หรือบ่อตรวจสอบน้ าใต้ดิน บางบ่อสูญหายและบ่อที่เหลือเป็นบ่อที่มีการ
ออกแบบไม่ถูกต้องตามข้อก าหนดของกรมควบคุมมลพิษ และยังไม่มีการเฝ้าระวังและเก็บตัวอย่างน้ า
จากบ่อสังเกตการณ์ใต้ดิน 

5) ท่อรวบรวมน้ าชะขยะเข้าสู่บ่อสูบน้ าเสียมีการอุดตัน น้ าชะขยะไม่ไหลเข้าบ่อสูบ 
  6) ด้านการบริหารจัดการเชิงนโยบายยังไม่ชัดเจน เนื่องจากผู้บริหารไม่ให้ความส าคัญ 

ไม่มีนโยบายที่จะลงทุนเพ่ือเตรียมความพร้อมในการขยายเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบก าจัด 

 2.5.6 ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขปัญหา 

 1)  เทศบาลเมืองชุมแพ  ควรด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการคัดแยกขยะมูลฝอยจาก
แหล่งก าเนิดและการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนอย่างจริงจัง ทั้งในเขตเทศบาลเอง และร่วมกับ อปท. 
เครือข่ายที่เข้าร่วมศูนย์  เพ่ือเป็นการลดปริมาณขยะที่เข้ามาก าจัด ณ ระบบ รวมถึงเป็นการแยกขยะอินทรีย์ 
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หรือขยะเปียกจากบ้านเรือน และตลาดสด น ามาท าปุ๋ยหมักได้ ตลอดจน เป็นการลดการปนเปื้อนสารพิษ / 
โลหะหนัก จากขยะอันตรายในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย และเป็นการยืดอายุการใช้งานของครุภัณฑ์ก าจัดขยะ
และบ่อฝังกลบด้วย 
 2) เทศบาลฯ ควรพิจารณาการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยแบบศูนย์รวม Cluster)  
ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการอุดหนุนงบประมาณลงทุนเพ่ือการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนผ่านกลไกแผนปฏิบัติการ
เพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด  โดยให้พ้ืนที่อ่ืนมาใช้บริการก าจัดขยะ และอยู่บนเงื่อนไข 
ให้มีการคัดแยกขยะก่อนน ามาก าจัด  ตลอดจน ให้พิจารณาค่าธรรมเนียมก าจัดขยะที่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง   
เพ่ือน าค่าธรรมเนียมมาบริหารจัดการระบบก าจัดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น   
 3) เทศบาล ฯ ควรพิจารณาปรับปรุงบ่อสังเกตการณ์ เพ่ือให้ได้ตามข้อก าหนดของกรม
ควบคุมมลพิษ  และควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณส าหรับการตรวจสอบคุณภาพน้ าใต้ดินในพารามิเตอร์หลัก 
ได้แก่ ทองแดง  นิเกิล แมงกานิส แคดเมียม โครเมียมทั้งหมด ตะกั่ว ปรอททั้งหมด สารหนู ซีลีเนียม และ
สังกะสี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง คือช่วงต้นฤดูฝนและฤดูแล้ง  เพ่ือเฝ้าระวังการปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อมและป้องกัน
เหตุร้องเรียนจากพ้ืนที่บริเวณโดยรอบ 
 
 
 
 
 4) เทศบาล ฯ ควรพิจารณาการจัดเก็บข้อมูลในการจัดการขยะมูลฝอยให้ต่อเนื่องเป็นระบบ 
อาทิ  ข้อมูลการคัดแยกขยะ  ข้อมูลปริมาณขยะ ข้อมูลการเก็บขนขยะ ข้อมูลองค์ประกอบขยะ ข้อมูล
ค่าใช้จ่ายและรายได้จากการจัดการขยะ เป็นต้น  เพื่อเป็นข้อมูลสถิติส าหรับใช้ประโยชน์ในการวางแผนบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยในพื้นท่ีต่อไป 
  5) เทศบาล ฯ ควรพิจารณาปรับปรุงระบบบ่อหมักสิ่งปฏิกูลใช้สามารถใช้งานได้ เพ่ือเป็นการ
จัดการสิ่งปฏิกูลอย่างถูกหลักวิชาการ และไม่เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อไป 
  6) เทศบาลควรสนับสนุนการเตรียมความพร้อมในการศึกษาออกแบบระบบคัดแยกขยะ 
มูลฝอยเพื่อยืดอายุระบบฝังกลบในพ้ืนที่ที่เหลือ 
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2.6 ระบบก าจัดขยะมูลฝอยชุมชน เทศบาลต าบลน  าพอง  จังหวัดขอนแก่น 

 2.6.1 การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการด าเนินการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลต าบลน  าพอง 

 เทศบาลต าบลน้ าพอง  จังหวัดขอนแก่น ด าเนินการจัดการขยะมูลฝอย โดยได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากโครงการถ่ายโอนภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 - 2545 รวมวงเงินทั้งสิ้น  53.98  ล้านบาท ดังตารางที่  2.6-1  

 

ตารางที ่2.6-1 การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการด าเนินการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลต าบลน้ าพอง 
ล าดับ

ที่ 
ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 
แหล่งงบประมาณ 

วงเงิน 
(ล้านบาท) 

รายละเอียดโครงการ 

1 2540 กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และสิ่งแวดล้อม 

1.00 ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ
เบื้องต้นระบบก าจัดมลูฝอยและสิ่งปฏิกูล
สุขาภิบาลน้ าพอง 

2 2541 กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และสิ่งแวดล้อม 

0.90 
 
 

จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบ
เอนกประสงค์ ความจุ 10 ลบ.หลา ขนาด 
100 แรงม้า  จ านวน 1 คัน 

3 2542 กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และสิ่งแวดล้อม (มิยาซาว่า) 

25.085 ก่อสร้างระบบก าจัดขยะมูลฝอย  

2.6.2 การบริหารการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลต าบลน  าพอง 

 เทศบาลต าบลน้ าพอง มีพ้ืนที่ครอบคลุม 4 ตารางกิโลเมตร จ านวนประชากร 5,844 คน  2,161 
ครัวเรือน มีปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาล ฯ ประมาณ 4.4 ตัน/วัน โดยมีองค์ประกอบขยะมูลฝอย 
ประกอบด้วย เศษอาหาร ร้อยละ 40 กระดาษ ร้อยละ 6 พลาสติก ร้อยละ 10 แก้ว ร้อยละ 4 โลหะ ร้อยละ 3 
ยาง/หนัง ร้อยละ 3  ผ้า ร้อยละ 2 ไม้/ใบไม้ ร้อยละ 8  หิน/กระเบื้อง ร้อยละ 6 อ่ืน ๆ ร้อยละ 1.8 

 2.6.2.1 ข้อมูลการเก็บรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอย 

 ระบบเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลน้ าพอง  ด าเนินการโดยกองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยได้ครอบคลุมพ้ืนที่บริการทั้งหมด โดยมีรถเก็บขยะ 
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อัดท้าย จ านวน 1 คัน และรถเปิดข้างเทท้าย จ านวน 1 คัน สามารถจัดเก็บขยะได้ประมาณ 4.4 ตัน/วัน 
ประสิทธิภาพในการเก็บขนขยะมูลฝอยคิดเป็น ร้อยละ 100 ของปริมาณขยะทั้งหมด มีถังขยะรองรับขยะเป็นถัง
พลาสติก 200 ลิตร จ านวน 20 ใบ และขนาด 120 ลิตร จ านวน 110 ใบ เจ้าหน้าที่ปัดกวาดถนนจ านวน 5 คน
เจ้าหน้าที่เก็บขนขยะท้ายรถ 6 คน พนักงานขับรถ  2 คน (ตารางที่ 2.6-2) 

 
 

 

ตารางที่   2.6-2  รายละเอียดจ านวนรถเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลน้ าพอง 
ล าดับ

ที่ 
ประเภทรถ 

ขนาดความจุ
(ลบ.ม.) 

อายุการใช้
งาน (ปี) 

จ านวนเที่ยวการ
เก็บขน (เที่ยว) 

จ านวนพนักงาน
ท้ายรถ (คน) 

สภาพการ 
ใช้งาน 

1 รถเปิดข้างเทท้าย 9.12 14 2 3 พอใช้ ,ซ่อมบ่อย 
2 รถอัดท้าย 7.6 4 1 3 พอใช้ ,ซ่อมบ่อย 

  

 2.6.2.2   ข้อมูลระบบก าจัดขยะมูลฝอย 

    สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลต าบลน้ าพอง ตั้งอยู่บริเวณบ้านโนนทอง หมู่ที่ 7  
ต าบลค าม่วง  อ าเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น  มีพ้ืนที่  22 ไร่ ซึ่งเป็นที่ดินกรรมสิทธิ์ของเทศบาลฯ ห่าง
จากเขตเทศบาล 20 กิโลเมตร เปิดด าเนินการจัดการขยะมูลฝอย ใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ.2547  ประกอบด้วย บ่อ 
ฝังกลบ จ านวน 2 บ่อ ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบบ่อผึ่ง จ านวน 2 บ่อ  บ่อสังเกตการณ์ จ านวน 3 บ่อ อาคารจอด
เครื่องจักร อาคารชั่งน้ าหนัก และอาคารป้อมยาม โดยเทศบาลฯ ได้น าขยะมูลฝอยมาจัดการด้วยวิธีการฝังกลบ
แบบถูกหลักสุขาภิบาลอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน มีพ้ืนที่ที่ใช้ออกแบบระบบร้อยละ 100  จ านวน 22 ไร่ 
ประกอบด้วย บ่อฝังกลบ จ านวน 2 บ่อ  พ้ืนที่ 16 ไร่ออกแบบไว้บ่อละ 3 ชั้น  สูง 2 เมตร ปัจจุบันใช้งานบ่อ 
ที่  2 ชั้น 1 คิดเป็นร้อยละ 20 ของพ้ืนที ่
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 2.6.3 การรวมกลุ่มพื นที่เพื่อการจัดการขยะมูลฝอย 

 โดยใน ปี 2548 การแบ่งกลุ่มพ้ืนที่ อปท. ในการก าจัดขยะมูลฝอยแบบรวมศูนย์มี อปท. รวม
ทั้งสิ้น 15 แห่ง ปัจจุบันศูนย์จัดการมูลฝอยเทศบาลต าบลน้ าพอง  มีเทศบาลต าบลเขาสวนกวาง  และอบต. 
ค าม่วง ร่วมใช้สถานที่ก าจัดขยะด้วย  ดังรายละเอียดในตารางที่ 2.6-3 

ตารางที่ 2.6-3  เครือข่ายที่เข้าร่วมศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลต าบลน้ าพอง 

อปท. ที่เข้าร่วมตาม คพ. อปท. หลัก 
อปท. ที่เข้าร่วม

ปัจจุบัน 
ปริมาณขยะที่น ามา
ก าจัด (ตัน/เดือน) 

ปริมาณขยะ 
(ตัน/วัน) 

ทต.เขาสวนกวาง / ทต.เขื่อนอุบล
รัตน์/ ทต.วังชัย / อบต.เขาสวนกวาง 
/ อบต.ดงเมืองแอม/ อบต.นางิ้ว /
อบต.โนนสมบูรณ์/อบต.ค าม่วง /อบต.
โคกสูง / อบต.บ้างดง /อบต.เขื่อน
อุบลรัตน์ / อบต.นาค า / อบต.ศรีสุข
ส าราญ / อบต.ทุ่งโป่ง 

เทศบาล
ต าบลน้ า

พอง 

ทต.เขาสวนกวาง 
อบต.ค าม่วง 
ทต.น้ าพอง 

140 
24 
132 

4.6 
0.8 
4.4 

 
 2.6.4 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

 1)  ด้านเทคโนโลยี 

 ปัจจุบันศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวม เทศบาลต าบลน้ าพอง รองรับปริมาณขยะมูลฝอย 
ประมาณ 10 ตัน/วัน เป็นขยะจากต าบลน้ าพอง ปริมาณเฉลี่ย 4.4 ตัน/วัน และจากเทศบาลต าบลเขาสวนกวาง 
และอบต.ค าม่วง ประมาณ 5.4 ตัน/วัน เทศบาลฯจ้างเหมาเอกชนในการด าเนินการฝังกลบ สัปดาห์ละ 1-2 
ครั้ง เนื่องจากครุภัณฑ์ก าจัดขยะช ารุด (รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบช ารุด)  สถานที่ฝังกลบเริ่มด าเนินงานเวลา  
07.00 น. ปิดรับขยะเวลา  17.00 น.  

 การเฝ้าระวังและติดตามการเปลี่ยนแปลงคุณภาพสิ่งแวดล้อมของสถานที่ฝังกลบนั้น  
เทศบาลไม่เคยเก็บตัวอย่างน้ าจากบ่อบ าบัดน้ าเสีย และบ่อสังเกตการณ์น้ าใต้ดิน  จากการส ารวจของส านักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 พบว่าบ่อสังเกตการณ์น้ าใต้ดินฝั่งด้านทิศตะวันออกทิศเหนือและทิศใต้ไม่มีน้ าและยัง
ออกแบบไม่ถูกต้อง อาจก่อให้เกิดการปนเปื้อนได้ 
   ครุภัณฑ์ก าจัดขยะในระบบ ประกอบด้วย รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ ขนาด 110 แรงม้า  
จ านวน 1 คัน อายุการใช้งาน 10 ปี รถตักล้อยาง  ขนาด 85 แรงม้า  จ านวน 1 คัน  อายุการใช้งาน 10 ปี 
สภาพการใช้งานช ารด ต้องซ่อมแซมบ่อย 

 

 
 2) ด้านงบประมาณ 

 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 
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   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเก็บขนขยะมูลฝอย ประมาณ  
1,232,784 บาท  โดยคิดเป็นค่าใช้จ่ายในการเก็บขนขยะต่อหน่วย เท่ากับ 767.61 บาท ส าหรับค่าใช้จ่ายใน
งานก าจัดขยะมูลฝอยเป็นจ านวนเงิน 1,284,000 บาทต่อปี เป็นค่าจ้างเหมาเอกชนด าเนินการ โดยคิดเป็น
ค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะ/หน่วยเท่ากับ  351.78 บาท/ตัน   

  การจัดเก็บค่าธรรมเนียม 

   ปัจจุบันเทศบาลด าเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอยเอง  อัตรา
ค่าธรรมเนียมคิดแตกต่างกันตามประเภทของแหล่งก าเนิดขยะ คือ ครัวเรือน 20 บาท/ครัวเรือน-เดือน  
สถานที่ราชการ 200-1,500 บาทต่อเดือน โรงเรียน 100-1,000  บาท  โรงแรม 40 บาท ร้านอาหาร 40 บาท
ต่อเดือน  สามารถเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอยได้  357,000 บาท 

 3) ด้านบุคลากร 

   การเก็บขนขยะมูลฝอย รับผิดชอบโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีบุคลากร
ด าเนินการ  ประกอบด้วย พนักงานขับรถ 2 คน พนักงานเก็บขนท้ายรถ 6 คน  พนักงานกวาดขยะ 5  คน 
ส่วนการก าจัดขยะมูลฝอย รับผิดชอบโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีบุคลากรดูแลประจ าสถานที่ก าจัด
ขยะ จ านวน 3 คน  ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ท าความสะอาด 1 คน  เจ้าหน้าที่เฝ้ายาม 1 คน   
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สภาพสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย เทศบาลต าบลน  าพอง 

 



รายงานการติดตามและประเมินสมรรถนะการด าเนินระบบก าจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดปี 2556 

 

        ส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคที่ 10                 2-49 
 
 

 

 

 
สภาพสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย เทศบาลต าบลน  าพอง 

 

2.6.5 ปัญหาและอุปสรรคของระบบการจัดการขยะมูลฝอย 
1) เครื่องจักรช ารุด เนื่องจากมีอายุการใช้งานนาน ช ารุดบ่อยมีสภาพทรุดโทรมมาก  
2)  ไม่สามารถด าเนินการฝังกลบได้ทุกวัน  ท าให้ขยะปลิวกระจัดกระจายส่งกลิ่นเหม็นรบกวน

เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคและท าลายทัศนียภาพ 
3) ไม่มีการติดตามเฝ้าระวังคุณภาพน้ าจากบ่อสังเกตการณ์น้ าใต้ดิน 
4)  ยังไม่มีการจัดการขยะอันตรายชุมชนแยกจากขยะมูลฝอยชุมชน 
5)  เก็บค่าธรรมเนียมในการเก็บขนขยะได้น้อยเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึน  
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6)  การมีส่วนร่วมในการลด คัดแยกและน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์เองน้อยมากเมื่อเทียบกับ
จ านวนประชากรทั้งหมด 

7) ยังไม่มีการจัดการสิ่งปฏิกูล 

 2.6.6 ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขปัญหา 

1)  เทศบาลควรการด าเนินการฝังกลบขยะให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องเพ่ือป้องกันปัญหา
การร้องเรียนและต่อต้านการใช้สถานที่ก าจัดขยะ 

2)  เทศบาลควรจัดการขยะอันตรายชุมชนแยกจากขยะมูลฝอยชุมชนโดยการสร้างความเข้าใจ
กับประชาชนร่วมกับการคัดแยกขยะอันตรายชุมชนและน าไปจัดการด้วยวิธีที่เหมาะสม 

3)  เทศบาล ฯ ควรสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะ น ากลับมาใช้
ประโยชน์ให้มากขึ้น เพ่ือลดปริมาณขยะท่ีจะน าไปก าจัด และยืดอายุการใช้งานของครุภัณฑ์ก าจัดขยะ 

4)  เทศบาล ฯ ควรเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการเก็บขนขยะ  โดยการ
สร้างการสร้างความเข้าใจกับประชาชนในการจ่ายค่าธรรมเนียมและการใช้รูปแบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมที่
เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ 

5)  เทศบาล ฯ ควรขับเคลื่อนนโยบาย Cluster โดยให้พ้ืนที่อ่ืนมาใช้บริการก าจัดขยะ โดย
จ่ายค่าธรรมเนียมเพ่ือน าค่าธรรมเนียมมาบริหารจัดการระบบก าจัดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และแสดงให้  
เห็นว่าการใช้พ้ืนที่ในการฝังกลบขยะสามารถท าได้ ความอ่อนไหวในการใช้พ้ืนที่ลดลง การต่อต้านจะไม่รุนแรง
ทั้งนี้ เทศบาล ฯ ต้องด าเนินการอย่างถูกหลักสุขาภิบาลด้วย 

6) เทศบาล ฯ ควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ส าหรับการตรวจสอบคุณภาพน้ าใต้ดินใน
พารามิเตอร์หลัก ได้แก่ ทองแดง แมงกานีส แคดเมียม โครเมียมทั้งหมด ตะกั่ว ปรอททั้งหมด สารหนู  
ซีเลเนียม และสังกะสี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพ่ือเฝ้าระวังการปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 

2.7    ระบบก าจัดขยะมูลฝอยชุมชน เทศบาลเมืองกระนวน  จังหวัดขอนแก่น 

  2.7.1 การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการด าเนินการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองกระนวน 

  เทศบาลเมืองกระนวน  จังหวัดขอนแก่น ด าเนินการจัดการขยะมูลฝอย โดยได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากโครงการถ่ายโอนภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 - 2545 รวมวงเงินทั้งสิ้น 54.75  ล้านบาท ดังตารางที่ 2.7-1  
ตารางที ่2.7-1 การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการด าเนินการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองกระนวน 

ล าดับ
ที่ 

ปีงบ 
ประมาณ พ.ศ. 

แหล่งงบประมาณ 
วงเงิน 

(ล้านบาท) 
รายละเอียดโครงการ 

1 2539 กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิง่แวดล้อม 

0.615 
 
 

จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบ 
ถังสแตนเลส ความจุ 2 ลบ.ม. ขนาด 85 
แรงม้า (เทท้ายไฮโดรลิก) จ านวน 1 คัน  

2 2542 กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และสิง่แวดล้อม  

18.54 ก่อสร้างระบบก าจัดขยะมูลฝอย ระยะที่ 1 
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ล าดับ
ที่ 

ปีงบ 
ประมาณ พ.ศ. 

แหล่งงบประมาณ 
วงเงิน 

(ล้านบาท) 
รายละเอียดโครงการ 

(มิยาซาวา่) 
3 2542 กระทรวงวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีและสิง่แวดล้อม  
0.106 รณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนมีสว่นร่วมใน

การรักษาความสะอาด 
4 2544 กระทรวงวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีและสิง่แวดล้อม 
0.49 รณรงค์สร้างจิตส านึกในการรักษา

สิ่งแวดล้อมชุมชนและมีส่วนร่วมในการ
จัดการมูลฝอย 

5 2552- 2553 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม 

35.00 ก่อสร้างระบบก าจัดขยะมูลฝอย ระยะที่ 2 
(เพิ่มประสิทธิภาพ) 

 2.7.2 การบริหารการจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองกระนวน 

  เทศบาลเมืองกระนวน มี พ้ืนที่  3.77 ตารางกิโลเมตร จ านวนประชากร 10,948 คน จ านวน
ครัวเรือน 3,994 หลังคาเรือน (ข้อมูล ณ สิ้นปี พ.ศ. 2555) มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในเขตเทศบาล 
ดังนี้ 

 2.7.2.1 ข้อมูลการเก็บรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอย 
  ระบบเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองกระนวน  ด าเนินการโดยกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยได้ครอบคลุมพ้ืนที่บริการทั้งหมด โดยมีรถเก็บขนขยะ 
จ านวน 6 คัน ปริมาณขยะในเขตเทศบาลที่เก็บรวบรวมได้ประมาณวันละ 7.39 ตัน/วัน มีถังขยะรองรับขยะ
จ าแนกเป็นคอนเทนเนอร์ ขนาด 4,000 ลิตร จ านวน 10 ตู้ ถังพลาสติก ขนาด 120 ลิตร จ านวน 50 ใบ ถังยาง 
ขนาด 50 ลิตร จ านวน 400 ใบ  และถังพลาสติก ขนาด 20 ลิตร จ านวน 600 ใบ เจ้าหน้าที่เก็บขนขยะท้ายรถ 
12 คน พนักงานขับรถ  6 คน  ดังมีรายละเอียดจ านวนรถเก็บขนขยะมูลฝอยในตารางที่ 2.7-2 

 
ตารางที่ 2.7-2  รายละเอียดจ านวนรถเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองกระนวน 

ล าดับ
ที่ 

ประเภทรถ 
ขนาด
ความจุ 
(ลบ.ม.) 

อายุการใช้
งาน (ปี) 

จ านวนเที่ยวการ
เก็บขน(เที่ยว) 

จ านวน
พนักงานท้าย

รถ(คน) 

สภาพการใช้
งาน 

1 รถเปิดข้างเทท้าย 15 20 1 3 ซ่อมบ่อย 
2 รถเปิดข้างเทท้าย 12  14 1 3 ซ่อมบ่อย 
3 รถเปิดข้างเทท้าย 12 14 2 3 ซ่อมบ่อย 
4 รถเปิดข้างเทท้าย 12 14 2 3 ซ่อมบ่อย 
5 รถเปิดข้างเทท้าย (ปิ๊กอัพ) 3 16 1 - ซ่อมบ่อย 
6 รถคอนเทนเนอร์ 40 1 4 - ดี 

 
 2.7.2.2  ข้อมูลองค์ประกอบขยะของเทศบาลเมืองกระนวน 
    องค์ประกอบขยะของเทศบาลเมืองกระนวน ประกอบด้วย  เศษอาหาร  ร้อยละ  19  
ของปริมาณขยะทั้งหมด  ใบไม้/กิ่งไม้ ร้อยละ 12.3  พลาสติก ร้อยละ 24.3  กระดาษ 14.7 ร้อยละ แก้ว  
ร้อยละ  3.6 โลหะ ร้อยละ 1.2 ยาง/หนัง ร้อยละ 4.7  เศษผ้า  ร้อยละ  2.4  เศษหิน/กระเบื้อง ร้อยละ 6.5 
และ อ่ืน ๆ ร้อยละ 11.3  (เทศบาลเมืองกระนวน , 2556) 
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 2.7.2.3  ระบบก าจัดขยะมูลฝอย 

   สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองกระนวน ตั้งอยู่บริเวณบ้านบะแต้  หมู่ที่ 5 
อ าเภอกระนวน  จังหวัดขอนแก่น  มีพ้ืนที่ 55 ไร่ ซึ่งเป็นที่ดินกรรมสิทธิ์ของเทศบาลฯ และที่ดินสาธารณะ  
ห่างจากเขตเทศบาล  3 กิโลเมตร โดยระยะที่ 1  เปิดด าเนินการจัดการขยะมูลฝอย ใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545  
ประกอบด้วย บ่อฝังกลบ จ านวน 1 บ่อ ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบบ่อผึ่ง จ านวน 3 บ่อ  บ่อสังเกตการณ์น้ าใต้ดิน 
อาคารป้อมยาม ระยะที่ 2 มีการก่อสร้างเพ่ิมเติมในส่วนบ่อฝังกลบ จ านวน 2 บ่อ อาคารควบคุมระบบบ าบัด 
น้ าเสีย บ่อสังเกตการณ์น้ าใต้ดิน จ านวน 4 บ่อ อาคารเครื่องชั่ง  อาคารจอดรถ และบ้านพักพนักงาน โดย
เทศบาลฯ ได้น าขยะมูลฝอยมาจัดการด้วยวิธีการฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาลอย่างต่อ เนื่องจนถึงปัจจุบัน 
ระยะที่ 1 มีพ้ืนที่ที่ใช้ออกแบบระบบไปแล้ว จ านวน 12 ไร่ ประกอบด้วย บ่อฝังกลบ จ านวน  1 บ่อ  ออกแบบ
ไว้ 5 ชั้น  ใช้พื้นที่ไปคิดเป็นร้อยละ 70 ของบ่อฝังกลบ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 2.7.3 การรวมกลุ่มพื นที่เพื่อการจัดการขยะมูลฝอย 

  ในปี 2548 การแบ่งกลุ่ม Cluster พ้ืนที่ในการก าจัดขยะ มี อปท.  ร่วมลงนามความร่วมมือเข้าร่วม
ก าจัดขยะมูลฝอย  รวมทั้งสิ้น 16 แห่ง ปัจจุบันศูนย์จัดการมูลฝอย เทศบาลเมืองกระนวน  จังหวัดขอนแก่น  มี

รูปที่ 2.7.1 สภาพบริเวณพ้ืนที่โครงการ 
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน  8 แห่ง  ใช้บริการก าจัดขยะ  โดยเป็นปริมาณขยะจากเทศบาลเมืองกระนวน
เฉลี่ย 191.88 ตัน/เดือน และปริมาณขยะจาก อปท. ที่ใช้บริการก าจัดขยะร่วมเฉลี่ย 273.04 ตัน/วัน ดังนี้ 

ตารางที่ 2.7-3  เครือข่ายที่เข้าร่วมศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองกระนวน 

อปท. ที่เข้าร่วมตาม คพ. อปท. หลัก 
อปท. ที่เข้าร่วม

ปัจจุบัน 
ปริมาณขยะเฉลี่ยทีน่ า 
มาก าจัด (ตัน/ดือน) 

ปริมาณขยะเฉลี่ยที่
น ามาก าจัด (ตัน/วัน) 

ทต.ซ าสูง / อบต.หนองโก/อบต.หนอง
กุงใหญ่/ อบต.ห้วยโจด / อบต.ห้วย
ยาง/ อบต.ดูนสาด / อบต.หนองโน / 
อบต.น้ าอ้อม/อบต.หัวนาค า / อบต.
กระนวน/อบต.ค าแมด / อบต.บ้าน
โนน / อบต.คูค า/อบต.ห้ วยเตย / 
อบต.บัวเงิน 

เทศบาล 
เมือง 

กระนวน 

อบต.หนองโก 
อบต.หนองกุงใหญ่ 
อบต.ดูนสาด 
อบต.ห้วยโจด 
อบต.บ้านฝาง 
ทต.หนองโน 
ทต.ห้วยยาง 
ทม.กระนวน 

73.11 
56.72 
22.34 
25.00 
30.39 
49.17 
16.31 
191.88 

2.4 
1.9 
0.7 
0.8 
1.01 
1.6 
0.5 
6.4 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบบบ าบัดน้ าเสีย 
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 2.7.4 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

  1) ด้านเทคโนโลยี 
ปัจจุบันศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวม เทศบาลเมืองกระนวน รองรับปริมาณขยะมูลฝอย 

ประมาณ 16 ตัน/วัน ที่มาจาก เทศบาลเมืองกระนวน ปริมาณเฉลี่ย 7 ตัน/วัน และอ่ืนๆ ประมาณ 9 ตัน/วัน
เทศบาลด าเนินการฝังกลบเอง  โดยดินในการฝังกลบจากดินเดิมที่ขุดบ่อฝังกลบขยะ มีการบดอัดขยะและ  
ฝังกลบวันเว้นวัน  สถานที่ฝังกลบเริ่มด าเนินงานเวลา 06.00 น. ปิดรับขยะเวลา 15.00 น.  

เทศบาลเมืองกระนวน ด าเนินการจัดการขยะมูลฝอย โดยบดอัดและฝังกลบมูลฝอยทุกวัน
มีการแบ่งพ้ืนที่ส ารองดินส าหรับฝังกลบขยะ ส่วนการจัดการสิ่งปฏิกูล เทศบาลเมืองกระนวนไม่มีระบบหมักสิ่ง
ปฏิกูล โดยอนุญาตให้เอกชนด าเนินการจัดการเก็บรวบรวมและก าจัด 

ในด้านการเฝ้าระวังและติดตามการเปลี่ยนแปลงคุณภาพสิ่งแวดล้อมของสถานที่ฝังกลบ
นั้น  เทศบาลไม่เคยเก็บตัวอย่างน้ าจากบ่อบ าบัดน้ าเสีย และบ่อสังเกตการณ์น้ าใต้ดิน จากการส ารวจบ่อ
สังเกตการณ์น้ าใต้ดิน ระยะที่ 1  ฝั่งด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้มีน้ าใต้ดิน  แต่รูปแบบของบ่อไม่ถูกหลักสุขาภิบาล 

ครุภัณฑ์ท่ีใช้ในระบบก าจัดขยะมูลฝอย ส่วนใหญ่เครื่องจักกลที่ใช้มีอายุการใช้งานมากกว่า 
10 ปี ขึ้นไป จึงท าให้ช ารุดและซ่อมแซมบ่อยครั้ง มีรายละเอียดดังนี้ 

ตารางที่ 2.7- 4 รายละเอียดครุภัณฑ์ในระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองกระนวน 

ชนิด แรงม้า อายุการใช้งาน (ปี) สภาพการใช้งาน 
จ านวนชั่วโมง 

การใช้งานต่อวัน 
1. รถขุดตักหน้าหลัง 190 14 ช ารุด / ซ่อมบ่อย 4 
2. รถดันตีนตะขาบ 105 14 ช ารุด - 
3. รถดั้ม 6 ล้อ 160 14 ซ่อมบ่อย / ช ารุด 4 
4. รถตักแขนยาว 150 3 ดี 2 

บ่อสังเกตการณ์น้ าใต้ดิน สถานีสูบน้ าเสีย 

รางระบายน้ าในพ้ืนที่โครงการ 
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5. รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ 130 3 ดี 2 

 
 2 ) ด้านงบประมาณ 

  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 
  ปี 2556 (เดือนตุลาคม 2555 – เดือนเมษายน 2556) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเก็บ

ขนขยะมูลฝอยประมาณ 1,706,740 บาท จ าแนกเป็น ค่าจ้างบุคลากร 1,307,950 บาท คิดเป็นร้อยละ 76.69  
ของค่ าใช้ จ่ าย ในการเก็ บขนทั้ งหมด   ค่ าน้ ามั น เชื้ อ เพลิ ง 294,980 บ าท   คิ ด เป็ น ร้ อยละ 17.28  
ค่าซ่อมแซมรถ 103,810  บาท คิดเป็นร้อยละ 6.08 และอ่ืน ๆ 23,779.11 บาท ค่าใช้จ่ายในการเก็บขนต่อ
หน่วย  1,161 บาท/ตัน    

  ปี 2556 (เดือนตุลาคม 2555 – เดือนพฤษภาคม 2556)  ค่าใช้จ่ายในงานก าจัดขยะ
มูลฝอยเป็นจ านวนเงิน 1,050,972 บาท จ าแนกเป็น ค่าจ้างบุคลากร 404,480 บาท  ร้อยละ 38.49 ของ
ค่าใช้จ่ายในการก าจัดทั้งหมด ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 298,400 บาท  คิดเป็นร้อยละ 28.39 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
340,092 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.36  และค่าสารเคมี 8,000 บาท ร้อยละ 0.76 ค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะ/
หน่วยเท่ากับ 274 บาท/ตัน 

  การจัดเก็บค่าธรรมเนียม 
  ปัจจุบันเทศบาล ฯ ด าเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอยเอง โดยใช้

พนักงานของเทศบาลเก็บตามบ้านเรือน จ านวน 1 คน อัตราการเก็บค่าธรรมเนียมจ าแนกตามประเภทของ
สถานที่ ได้แก่ ครัวเรือนอัตรา 10-20 บาทต่อเดือน  ร้านอาหาร  อัตรา 10 – 50 บาทต่อเดือน  โรงงาน อัตรา 
20–100 บาท/เดือน  สถานประกอบการ อัตรา 10–100 บาทต่อเดือน สถานที่ราชการ อัตรา 2,000 บาทต่อ
เดือน   โรงเรียน อัตรา 200-500 บาทต่อเดือน  โรงแรม อัตรา 600 บาทต่อเดือน ในปี พ.ศ. 2556 สามารถ
เก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอยได้  1,808,775 บาท  และจัดเก็บค่าธรรมเนียมก าจัดขยะ จาก อปท.
ที่ใช้บริการในอัตราตันละ 250 บาทในปี 2556 (เดือนตุลาคม 2555 – เดือนพฤษภาคม 2556) จัดเก็บได้ 
471,692 บาท 

  3) ด้านบุคลากร 
   การจัดการขยะมูลฝอยรับผิดชอบ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แบ่งเป็น การเก็บ

ขนขยะมูลฝอย  มีบุคลากรด าเนินการ  ประกอบด้วย พนักงานขับรถ 6 คน พนักงานเก็บขนท้ายรถ 12 คน  
พนักงานกวาดขยะ 3  คน ส่วนการก าจัดขยะมูลฝอย มีบุคลากรประจ าสถานที่ก าจัดขยะ 5คน ประกอบด้วย 
พนักงานขับเครื่องจักรกล1 คนพนักงานประจ าจุดชั่งน้ าหนัก 2 คน  พนักงานขับบรรทุก1 คน และยาม 1 คน   

 4) ด้านการบริหารจัดการเชิงนโยบาย 
   ผู้บริหารให้ความส าคัญกับนโยบายการลด คัดแยก และน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์  การ

จัดเก็บขยะให้ครอบคลุมชุมชนทั้งหมด  และในด้านการก าจัดขยะมีนโยบายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มา
ใช้บริการก าจัดขยะที่สถานที่ฝังกลบขยะ จ่ายค่าธรรมเนียมในการก าจัดตามปริมาณขยะที่น ามาก าจัดตาม
ปริมาณขยะท่ีน ามาก าจัด 

 

 2.7.5 ปัญหาและอุปสรรคของระบบการจัดการขยะมูลฝอย 
1) เครื่องจักรช ารุดบ่อย มีอายุการใช้งานมากกว่า 10 ปี ขึ้นไป 
2) บุคลากรที่รับผิดชอบงานก าจัดขยะโดยตรงยังไม่เพียงพอ 
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3) ปริมาณขยะมีแนวโน้มสูงขึ้น  และยังไม่มีการจัดการขยะอันตราย 
4) ไม่มีระบบจัดการสิ่งปฏิกูล 
5) ไม่มีการเฝ้าระวังและการตรวจสุขภาพน้ าใต้ดินจากบ่อสังเกตการณ์ และบ่อบ าบัดน้ าเสีย 
6) ระบบบ าบัดน้ าเสียไม่มีประสิทธิภาพ โดยมีวัชพืชขึ้นบริเวณของบ่อและพ้ืนที่บ่อและปั๊มสูบ

น้ าของสถานีสูบน้ าเสียช ารุด 
 

 2.7.6 ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขปัญหา 
 1)  เทศบาลเมืองกระนวน ควรด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการคัดแยกขยะมูลฝอยจาก
แหล่งก าเนิดและการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนอย่างต่อเนื่อง ทั้งในเขตเทศบาลเอง และร่วมกับ อปท. 
เครือข่ายที่เข้าร่วมศูนย์  เพ่ือเป็นการลดปริมาณขยะที่เข้ามาก าจัด ณ ระบบ และเป็นการแยกขยะอินทรีย์ 
หรือขยะเปียกจากบ้านเรือน และตลาดสด น ามาท าปุ๋ยหมักเพ่ิมขึ้นได้ รวมถึงลดการปนเปื้อนสารพิษ / โลหะ
หนัก จากขยะอันตราย บริเวณสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย ตลอดจนเป็นการยืดอายุการใช้งานของครุภัณฑ์ก าจัด
ขยะและบ่อฝังกลบด้วย 
 2) เทศบาล ฯ ควรพิจารณาเชิญชวน อปท. มาร่วมใช้บริการก าจัดขยะเพ่ิมขึ้น โดยอยู่บน
เงื่อนไขให้มีการคัดแยกขยะก่อนน ามาก าจัด  และให้พิจารณาค่าธรรมเนียมก าจัดขยะท่ีสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง 
 3) การด าเนินงานฝังกลบขยะมูลฝอย เทศบาล ฯ ควรท าการเปิดหน้างานให้มีขนาดที่ไม่ใหญ่
มากนัก และท าคันดินด้านท้ายลม บริเวณที่มีการเทกองขยะ เพ่ือเป็นแนวกันลมและป้องกันขยะปลิวออกนอก
พ้ืนที่  และควรพิจารณาแนวทางการป้องกันแผ่นพลาสติกกันซึมขาดช ารุด  ในบ่อฝังกลบที่ 2 และ 3  โดย
อาจจะให้มีการใช้งานบ่อฝังกลบที่ 2 และ 3  หากบ่อฝังกลบที่ 1 ชั้นที่ 2 เต็มแล้ว ซึ่งจะเสมอพ้ืนที่ดินเดิม 
รวมถึง ควรมีการปรับปรุงถนนทางเข้าออกให้เหมาะสมก่อนมีการใช้งานจริง 
 4) เทศบาล ฯ ควรพิจารณาการจัดเก็บข้อมูลในการจัดการขยะมูลฝอยให้ต่อเนื่องเป็นระบบ 
อาทิ ข้อมูลการคัดแยกขยะ  ข้อมูลปริมาณขยะ ข้อมูลการเก็บขนขยะ ข้อมูลองค์ประกอบขยะ ข้อมูลค่าใช้จ่าย
และรายได้จากการจัดการขยะ เป็นต้น  เพ่ือเป็นข้อมูลสถิติส าหรับใช้ประโยชน์ในการวางแผนบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยในพื้นท่ีต่อไป 
 5) เทศบาล ฯ ควรพิจารณาปรับปรุงบ่อสังเกตการณ์ เพ่ือให้ได้ตามข้อก าหนดของกรมควบคุม
มลพิษ และควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณส าหรับการตรวจสอบคุณภาพน้ าใต้ดินในพารามิเตอร์หลัก ได้แก่ 
ทองแดง  นิเกิล แมงกานิส แคดเมียม โครเมียมทั้งหมด ตะกั่ว ปรอททั้งหมด สารหนู ซีเลเนียม และสังกะสี 
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อเฝ้าระวังการปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม 
 6)  เทศบาล ฯ ควรมีการปรับปรุงบ่อบ าบัดน้ าเสียและรางระบายน้ า โดยเอาวัชพืชออกและ
ด าเนินการซ่อมแซมปั๊มสูบน้ าสถานีสูบน้ าเสียให้ใช้งานได้ปกติ รวมถึง การตรวจสอบระบบท่อรวบรวมน้ าชะ
ขยะไม่ให้เกิดการอุดตัน เพ่ือจะได้รวบรวมน้ าชะขยะเข้าสู่บ่อบ าบัดได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ขังอยู่ในบ่อฝังกลบ  
 
2.8 ระบบก าจัดขยะมูลฝอยชุมชน เทศบาลเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ 

 2.8.1 การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการด าเนินการจัดการขยะมูลฝอย  

  เทศบาลเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ ด าเนินการจัดการขยะมูลฝอย โดยได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากโครงการถ่ายโอนภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 - 2545 รวมวงเงินทั้งสิ้น  53.98  ล้านบาท (ตารางที่ 2.8-1) 

ตารางที ่2.8-1 การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการด าเนินการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองชัยภูมิ 
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ล าดับ
ที่ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 

แหล่งงบประมาณ 
วงเงิน 

(ล้านบาท) 
รายละเอียดโครงการ 

1 2538 กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิง่แวดล้อม 

1.98 ศึกษาความเหมาะสมระบบจัดการมูลฝอย
เทศบาลเมืองชัยภูม ิ

2 2539 กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิง่แวดล้อม 

5.98 
 
 
 

- จัดซื้อครุภัณฑ์ในการจัดการมูลฝอย 
1) รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ ขนาดไมน่้อยกว่า 
165 แรงม้า จ านวน 1 คัน (4.5 ล้านบาท) 
2) รถบรรทุกขยะมูลฝอย ขนาดไม่น้อยกว่า 115 
แรงม้า ความจุไมน่้อยกว่า 7 ลบ.หลา จ านวน  
2 คัน (1.48 ล้านบาท) 

3 2540 กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิง่แวดล้อม 

3.00 - ออกแบบรายละเอียดระบบก าจัดขยะ 
มูลฝอย  

4 2541 กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิง่แวดล้อม  

0.09 - รณรงค์ให้ความรู้ ความเข้าใจของประชาชน
เก่ียวกับการแยกขยะ การน ากลบัมาใช้ใหม ่

5 2542 กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิง่แวดล้อม 

0.18 - รณรงค์ให้ความรู้ ความเข้าใจของประชาชน
เก่ียวกับการแยกขยะ 

6 2543 กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิง่แวดล้อม 

0.13 - รณรงค์ให้ความรู้ ความเข้าใจของประชาชน
เก่ียวกับการแยกขยะ การน ากลบัมาใช้ใหม ่

7 2543 - 2545 กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิง่แวดล้อม 

42.50 - ก่อสร้างระบบก าจัดขยะมูลฝอย 

8 2544 กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิง่แวดล้อม 

0.06 - รณรงค์ให้ความรู้ ความเข้าใจของประชาชน
เก่ียวกับการแยกขยะ การน ากลบัมาใช้ใหม ่

9 2545 กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิง่แวดล้อม 

0.06 - รณรงค์ให้ความรู้ ความเข้าใจของประชาชน
เก่ียวกับการแยกขยะ การน ากลบัมาใช้ใหม ่

 
 
 
 

2.8.2 การบริหารการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองชัยภูมิ 
 เทศบาลเมืองชัยภูมิ มีพ้ืนที่ 30.78 ตารางกิโลเมตร  จ านวนประชากร 37,265 คน  18,405 
ครัวเรือน (พฤษภาคม 2556) มีปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นประมาณ 30 ตัน/วัน อัตราการเกิดขยะมูลฝอย
ประมาณ 0.805 กิโลกรัม/คน/วัน  มีองค์ประกอบขยะมูลฝอยประกอบด้วย แก้ว ร้อยละ 12 โลหะ ร้อยละ 4 
ขยะอันตราย ร้อยละ 2  กระดาษ ร้อยละ 6  อลูมิเนียม ร้อยละ 3 ขยะทั่วไป ร้อยละ 20 พลาสติก ร้อยละ 8 
อ่ืน ๆ ร้อยละ 10 

 2.8.2.1 ข้อม ูลการเก็บรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอย 
    ระบบเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองชัยภูมิ  ด าเนินการโดยกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยได้ครอบคลุมพ้ืนที่ร้อยละ 95 ของพ้ืนที่ โดยให้บริการเก็บขน
ครอบคลุมจ านวนครัวเรือน 17,764 ครัวเรือน มีรถเก็บขยะ 14 คัน รถอัดท้าย จ านวน 6 คันรถเปิดข้างเทท้าย 
จ านวน 7 คัน รถกระบะเล็กจ านวน 1 คัน จัดเก็บวันละ 2 - 3 เที่ยว ปริมาณขยะในเขตเทศบาล เท่ากับ 30  
ตัน/วัน  จัดเก็บได้ประมาณ 28.25 ตัน/วัน คิดเป็นร้อยละ 94 ของปริมาณขยะทั้งหมด มีถังขยะรองรับขยะเป็น 
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ถังพลาสติก ขนาด 120 ลิตร จ านวน 300 ใบ ขนาด 240 ลิตร จ านวน 150 ใบ และขนาด 600 ลิตร จ านวน  
50 ใบ เจ้าหน้าที่ปัดกวาดถนนจ านวน 68 คนเจ้าหน้าที่เก็บขนขยะท้ายรถ 33 คน พนักงานขับรถ  12 คน 

ตารางที่ 2.8-2  รายละเอียดจ านวนรถเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองชัยภูมิ 

ล าดับที ่ ประเภทรถ 
ขนาด
ความจุ
(ตัน) 

อายุการใช้
งาน (ปี) 

จ านวนเท่ียว
การเก็บขน 

(เท่ียว) 

จ านวน
พนักงานท้ายรถ

(คน) 
สภาพการใช้งาน 

1 รถเปิดข้างเทท้าย 2 > 15 3 3 ซ่อมแซมบางครั้ง 
2 รถเปิดข้างเทท้าย 2 > 15 3 3 ซ่อมแซมบางครั้ง 
3 รถเปิดข้างเทท้าย 2 > 15 3 3 ซ่อมแซมบางครั้ง 
4 รถเปิดข้างเทท้าย 2 > 15 3 3 ซ่อมแซมบางครั้ง 
5 รถเปิดข้างเทท้าย 2 > 15 3 3 ซ่อมแซมบางครั้ง 
6 รถเปิดข้างเทท้าย 2 > 15 3 3 ซ่อมแซมบางครั้ง 
7 รถเปิดข้างเทท้าย 2 > 15 3 3 ซ่อมแซมบางครั้ง 
8 รถอัดท้าย 3 7 3 3 ด ี
9 รถอัดท้าย 3 6 3 3 ด ี
10 รถอัดท้าย 3 6 3 3 ด ี
11 รถกระบะ 4  3 3 ด ี
12 รถอัดท้าย 2.5 2 3 3 ด ี
13 รถอัดท้าย 2.5 1 3 3 ด ี
14 รถอัดท้าย 2.5 1 3 3 ด ี

 
 
2.8.2.2 ระบบก าจัดขยะมูลฝอย 

    สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองชัยภูมิ ตั้งอยู่บริเวณบ้านมอดินแดง หมู่ที่ 1  
ต าบลบ้านเล่า  อ าเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ  มีพ้ืนที่ 39.75 ไร่ ซึ่งเป็นที่ดินกรรมสิทธิ์ของเทศบาลฯ ห่างจากเขต
เทศบาล 5 กิโลเมตร เปิดด าเนินการจัดการขยะมูลฝอย ใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546  ประกอบด้วย บ่อฝังกลบ 
จ านวน 1 บ่อ ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบบ่อผึ่ง จ านวน 3 บ่อ  บ่อสังเกตการณ์ จ านวน 3 บ่อ อาคารจอด
เครื่องจักร ส านักงานและอาคารชั่งน้ าหนัก อาคารคัดแยก อาคารหมักสิ่งปฏิกูล และอาคารป้อมยาม ซึ่งอาคาร
ป้อมยามและอาคารหมักสิ่งปฏิกูลไม่ได้ใช้งาน 
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 2.8.3 การรวมกลุ่มพื นที่เพื่อการจัดการขยะมูลฝอย 
   เทศบาลเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ  จัดตั้งศูนย์จัดการมูลฝอย โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จ านวน 5  แห่ง  และอุทยานแห่งชาติ 1 แห่ง  ร่วมลงนามความร่วมมือเข้าร่วมก าจัดขยะมูลฝอย และมีหน่วยงาน
ราชการ/เอกชนที่ได้ร่วมก าจัดขยะมูลฝอยด้วย รวมทั้งสิ้น 32 แห่ง  ปัจจุบันมีหน่วยงานเข้าร่วมศูนย์รวม 14 แห่ง 
รวมเทศบาลเมืองชัยภูมิ โดยมีปริมาณขยะเข้าศูนย์รวม 1,264.8 ตัน/เดือน จากเทศบาลเมืองชัยภูมิ 847.8  ตัน 
หรือคิดเป็นร้อยละ 67 ดังนี้ 

 

 
ตารางที่ 2.8 -3  เครือข่ายที่เข้าร่วมศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองชัยภูมิ 

อปท. ที่เข้าร่วมตาม คพ. อปท. หลัก 
อปท. ที่เข้าร่วม

ปัจจุบัน 

ปริมาณขยะที่
น ามาก าจัด  
(ตัน/เดือน) 

ปริมาณขยะที่
น ามาก าจัด 
(ตัน/วัน) 

ทม.ชัยภูมิ /ทต.บ้านเขวา / ทต.ลาดใหญ่ /อบต.
รอบเมือง/ อบต.ในเมือง / อบต.บุง้คล้า / อบต.
หนองนาแซง /อบต.ชีลอง / อบต.บ้านค่าย / อบต.
โนนส าราญ / อบต.หนองไผ/่อบต.กุดตุ้ม/ 
อบต.ลาดใหญ่ / อบต.ห้วยบง / อบต.โนนทอง / 
อบต. บ้านเล่า/ อบต.นาเสียว /อบต.นาฝาย/ 
อบต.โคกสูง / อบต.ห้วยต้อน / อบต.บ้านโสก / 
อบต.ยางหวาย / อบต.โนนส าราญ / อบต.หนอง
ขาม / อบต.โนนสะอาด / อบต.รังงาม / อบต.ตา
เนิน / อบต.หนองฉิม / อบต.หนองบัวใหญ่ / อบต.
ส้มป่อย / อบต.หนองบัวบาน / อบต.ละหาน 

เทศบาล 
เมืองชัยภูมิ 

ทต.ลาดใหญ ่
อบต.ห้วยต้อน 
อบต.หนองนาแซง 
อบต.นาฝาย 
อบต.บ้านเลา่   
อบต.บุ่งคล้า 
ม.ราชภัฎชัยภูม ิ
อุทยานแห่งชาติตาด
โตน 
ทม.ชัยภูม ิ

59.1 
35.7 
78.6 
97.8 
69.3 
66.9 
4.5 
5.4 
 

847.5 

1.97 
1.19 
2.62 
3.26 
2.31 
2.23 
0.15 
0.18 

 
28.25 
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สภาพสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองชัยภูมิ 
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 2.8.4 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

  1) ด้านเทคโนโลยี 
ปัจจุบันศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวมเทศบาลเมืองชัยภูมิ รองรับปริมาณขยะมูลฝอย 

ประมาณ 42.17 ตัน/วัน ที่มาจากเทศบาลเมืองชัยภูมิ ปริมาณเฉลี่ย 28.25 ตัน/วัน และเครือข่ายอ่ืนๆ จ านวน 
8 แห่ง ประมาณ 13.92 ตัน/วัน  การด าเนินการก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลด าเนินการเอง เป็นการเทกองบดอัด
และฝังกลบด้วยดินบางครั้ง  ส่งผลให้เกิดกลิ่นเหม็นและปัญหาน้ าชะขยะไหลออกนอกพ้ืนที่บางครั้ง  ไม่มีการ
ก าหนดโซนในการให้ผู้คุ้ยเขี่ยขยะด าเนินการคัดแยกและอาจเปิดหน้างานกว้างเกินไปท าให้การบดอัดและ  
ฝังกลบขยะไม่ครอบคลุมพ้ืนที่ท าท าให้ขยะปลิวกระจัดกระจาย  นอกจากนี้ บ่อบ าบัดน้ าเสียไม่มีประสิทธิภาพ 
เนื่องจากมีขยะมูลฝอยจ านวนมากในบ่อและวัชพืช  ส าหรับการเฝ้าระวังและติดตามการเปลี่ยนแปลงคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมของสถานที่ฝังกลบนั้น  เทศบาลไม่เคยเก็บตัวอย่างน้ าจากบ่อบ าบัดน้ าเสีย และบ่อสังเกตการณ์  
น้ าใต้ดิน  จากการส ารวจบ่อสังเกตการณ์น้ าใต้ดินฝั่งด้านทิศตะวันออกไม่มีน้ าใต้ดิน  และมีเศษขยะอุดตัน 
   ครุภัณฑ์ก าจัดขยะในระบบ ประกอบด้วย รถขุดตีนตะขาบ ขนาด 150 แรงม้า จ านวน  
1 คัน  อายุการใช้งาน 10 ปี รถตักล้อยาง  ขนาด 110 แรงม้า  จ านวน 1 คัน  อายุการใช้งาน 10 ปี รถบรรทุก
เทท้าย ขนาด 270 แรงม้าอายุการใช้งาน 10 ปี  และรถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ ขนาด 183 และ 165 แรงม้า 
อายุการใช้งาน 16 ปี 

  2) ด้านงบประมาณ 
 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 

    ปี 2556 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยประมาณ 14,653,736  บาท  
ซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้น  จ าแนกเป็น ค่าจ้างบุคลากร  11,187,158 บาท คิดเป็นร้อยละ 76.34  ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
2,679,273 บาท  คิดเป็นร้อยละ 18.28 ค่าซ่อมแซมรถ 787,304 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.38  ค่าใช้จ่ายในการ
เก็บขนขยะต่อหน่วย เท่ากับ 1,460.98 บาท/ตัน 
 
 
 

สภาพสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองชัยภูมิ 
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  ปี 2556 ค่าใช้จ่ายในงานก าจัดขยะมูลฝอยเป็นจ านวนเงิน 1,533,213 จ าแนกเป็น 
ค่าจ้างบุคลากร 837,645 บาท คิดเป็นร้อยละ 54.63 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 490,878 บาท  คิดเป็นร้อยละ 32.02 
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 166,515 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.86 และค่าน้ า-ค่าไฟฟ้า 38,175 บาท ร้อยละ 2.49  
ค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะต่อหน่วยเท่ากับ 102.42 บาท/ตัน 

 การจัดเก็บค่าธรรมเนียม 
  ปัจจุบันเทศบาลด าเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอยเอง มี

พนักงานจัดเก็บจ านวน 3 คน อัตราค่าธรรมเนียมจ าแนกตามแหล่งก าเนิดขยะ  คือ ครัวเรือน 20 บาทต่อเดือน 
 แผงตลาดสด  สถานที่ราชการและโรงเรียน  500บาทต่อเดือน  โรงแรม 1,000  บาทต่อเดือนร้านค้า 200 -
300 บาทต่อเดือน ในปี พ.ศ. 2556 สามารถเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอยได้ 1,017,370 บาท  
และเทศบาลมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการก าจัดขยะจาก อปท. ที่มาใช้บริการในอัตราเหมาจ่าย ครั้งละ 3 
เดือน คิดอยู่ในช่วงตันละ 56 – 1,286บาท  โดยจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการก าจัดได้ 1,611,912 บาท 

 
 

 3) ด้านบุคลากร 
   การเก็บขนขยะมูลฝอย 
 รับผิดชอบโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีบุคลากรด าเนินการ ประกอบด้วย 

พนักงานขับรถ 12คน พนักงานเก็บขนท้ายรถ 33คน  พนักงานกวาดขยะ 68  คน 
 การก าจัดขยะมูลฝอย 
 รับผิดชอบโดยกองช่าง โดยฝ่ายช่างสุขาภิบาล มีบุคลากร 7 คน ประกอบด้วย วิศวกรโยธา 

1 คน นายช่างเครื่องยนต์ 1 คน  เจ้าพนักงานสุขาภิบาล 1 คน พนักงานขับรถบรรทุก 1 คน  พนักงานขับรถ
แทรกเตอร์ 2 คน  พนักงานบันทึกปริมาณขยะมูลฝอย 1 คน   

 2.8.5 ปัญหาและอุปสรรคของระบบการจัดการขยะมูลฝอย 
1) สถานที่ฝังกลบเต็มพ้ืนที่แล้วแต่ยังไม่มีการเตรียมความพร้อมในการขยายพ้ืนที่ฝังกลบ

ระยะที่ 2  
2) การจัดการพ้ืนที่ฝังกลบไม่มีประสิทธิภาพ มีการเทกองขยะไม่เป็นระเบียบประกอบกับมีผู้

คุ้ยขยะหน้ากองขยะ ท าให้ขยะกระจัดกระจาย การฝังกลบด าเนินการได้ล าบากมากขึ้น ท าให้ ไม่สามารถ
ด าเนินการฝังกลบได้ทุกวัน ขยะยิ่งปลิวกระจัดกระจาย เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคและท าลายทัศนียภาพ 

3) เครื่องจักรช ารุดมีอายุการใช้งานนาน ช ารุดบ่อย ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมสูง   
4) ยังไม่มีการจัดการขยะอันตรายชุมชนแยกจากขยะมูลฝอยชุมชน 
5) ไม่มีการใช้งานบ่อหมักสิ่งปฏิกูลช ารุด แต่มีการถ่ายทิ้งสิ่งปฏิกูลในพ้ืนที่ฝังกลบอย่างไม่ถูก

หลักสุขาภิบาล  
 
 
 
6) การจัดสรรงบประมาณในการสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะและการก าจัดขยะ

ค่อนข้างน้อย  ในขณะที่มีบุคลากรรับผิดชอบ และมีความรู้ความช านาญ แต่ไม่สามารถด าเนินการถูกต้องตาม
หลักวิชาการได้เนื่องจากขาดแคลนงบประมาณและบุคลากรสนับสนุน 

7) ด้านการบริหารจัดการเชิงนโยบายยังไม่ชัดเจน เนื่องจากผู้บริหารไม่ให้ความส าคัญ ไม่มี
การขับเคลื่อนเพ่ือเตรียมความพร้อมในการขยายระบบ  และการสร้างการมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะ 
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8) ยังไม่มีการเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงคุณภาพสิ่งแวดล้อมของสถานที่
ฝังกลบขยะ 

 2.8.6 ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขปัญหา 

1) เทศบาลควรการด าเนินการฝังกลบขยะให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องเพ่ือป้องกันปัญหา
การร้องเรียนและต่อต้านการใช้สถานที่ก าจัดขยะ 

2) เทศบาลควรจัดการสิ่งปฏิกูลในบ่อหมักสิ่งปฏิกูลอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 
3) เทศบาลควรจัดการขยะอันตรายชุมชนแยกจากขยะมูลฝอยชุมชนโดยการสร้างความเข้าใจ

กับประชาชนร่วมกับการคัดแยกขยะอันตรายชุมชนและน าไปจัดการด้วยวิธีที่เหมาะสม 
4) เทศบาล ฯ ควรสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะ น ากลับมาใช้

ประโยชน์ให้มากขึ้น เพ่ือลดปริมาณขยะท่ีจะน าไปก าจัด และยืดอายุการใช้งานของครุภัณฑ์ก าจัดขยะ 
5) เทศบาลควรสนับสนุนการเตรียมความพร้อมในการศึกษาทบทวนผลการออกแบบ

รายละเอียดระบบก าจัดขยะอย่างถูกหลักสุขาภิบาลในพ้ืนที่ที่เหลือ 
6) ควรพิจารณาการปรับปรุงระบบบ าบัดน้ าเสียให้สามารถรองรับและบ าบัดน้ าเสียได้อย่างมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยดูแลไม่ให้มีขยะมูลฝอยปลิวตกลงในบ่อบ าบัดและก าจัดวัชพืชตลอดจน ตรวจสอบและ
วิเคราะห์คุณภาพน้ าในบ่อบ าบัดน้ าเสีย เพ่ือตรวจสอบประสิทธิภาพการท างานของระบบบ าบัดน้ าเสียอย่าง
สม่ าเสมอ 

7) ควรพิจารณาด าเนินการเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบการปนเปื้อนน้ าใต้ดินจากบ่อ
สังเกตการณ์อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง (ฤดูแล้งและฤดูฝน) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

2.9 ระบบก าจัดขยะมูลฝอยชุมชน  เทศบาลเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม 

  2.9.1 การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการด าเนินการจัดการขยะมูลฝอย 
   เทศบาลเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม  ด าเนินการจัดการขยะมูลฝอย โดยได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณจากโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537– 2551  รวมวงเงินทั้งสิ้น  98.535 ล้านบาท ดังรายละเอียดในตารางที่ 2.9-1 

ตารางที ่2.9-1การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการด าเนินการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองมหาสารคาม  
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ที่ 
ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 
แหล่งงบประมาณ 

วงเงิน 
(ล้านบาท) 

รายละเอียดโครงการ 

1 2537 กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม 

1.117 ก่อสร้างโรงผลิตปุ๋ยหมักจากสิ่งปฏิกูล 

2 2538 กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม 

2.249 ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบื้องตน้
ระบบก าจดัขยะมูลฝอย 

3 2539 กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม 

14.600 
 

3.1) จัดซื้อที่ดินส าหรับก่อสร้างระบบก าจดัขยะ
มูลฝอยจ านวน   63 ไร่  3 งาน  55.6 ตารางวา
ในพื้นที่ต าบลโคกก่อ  วงเงิน 7.125  ล้านบาท 
3.2) ศึกษาออกแบบรายละเอียดระบบก าจัด 
ขยะมูลฝอยวงเงิน 3.50 ล้านบาท 
3.3) จัดซื้อรถบรรทุกขยะ วงเงิน 4.00 ล้านบาท 

4 2540 กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม  

9.509 ปรับปรุงที่ก าจัดขยะมลูฝอยแห่งเดิม  

5 2542-2543 กองทุนสิ่งแวดล้อมภายใต้
แผนการใช้กู้ JBIC 

32.055 ปรับปรุงระบบก าจัดขยะมูลฝอย ระยะที่ 1  

6 2551 กรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

39.005 ก่อสร้างระบบก าจัดขยะมูลฝอย แบบครบวงจร 
ระยะที่ 2   โดยวา่จ้างห้างหุ้นสว่นจ ากัด เอ็มพี
แอล คอนสตรัคชั่น 

  2.9.2 การบริหารจัดการขยะมูลฝอย  เทศบาลเมืองมหาสารคาม 
 เทศบาลเมืองมหาสารคาม ประกอบด้วย 30 ชุมชน  ครอบคลุมพื้นที่ 24.14 ตารางกิโลเมตร 
จ านวนประชากร 40,145 คน  6,875 ครัวเรือน มีปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลประมาณ 50  
ตันต่อวัน องค์ประกอบของขยะมูลฝอย ประกอบด้วย เศษอาหาร ร้อยละ 63 พลาสติก ร้อยละ 18  
เศษกระดาษ ร้อยละ 13 และ อ่ืน ๆ ร้อยละ 6 
 
 
 

  2.9.2.1 การเก็บรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอย 
    1)  เทศบาลเมืองมหาสารคามจัดให้บริการภาชนะรองรับขยะมูลฝอยในชุมชน ทั้งสิ้น 
1,240 ใบ จ าแนกเป็นถังพลาสติก 240 ลิตรจ านวน 126 ใบ ถังพลาสติก 200 ลิตร จ านวน 1,064 ใบ  
ถังพลาสติก 120 ลิตร จ านวน 35 ใบ และถังคอนเทนเนอร์ 6 ลูกบาศก์เมตร จ านวน 15 ใบตั้งในเขตชุมชน
เทศบาลฯ   
    2) เทศบาล ฯ ได้จัดท าโครงการถนนปลอดถังขยะ ใน 6 สาย ได้แก่ ถนนผดุงวิถี ถนน
เฉลิมพระเกียรติ ร.9  ถนนธรรมวงศ์สวัสดิ์  ถนนนครสวรรค์ ถนนศรีสวัสดิ์ด าเนิน และถนนถีนานนท์ 
    3) เทศบาล ฯ ด าเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลเองทั้งหมด โดยมีรถ
เก็บขนขยะมูลฝอยทั้งหมด 16 คัน และรถเก็บขนกิ่งไม้  2 คัน  ดังรายละเอียดในตารางที่ 2.9-2 

ตารางที ่2.9-2   รายละเอียดจ านวนรถเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองมหาสารคาม 

ที่ ประเภทรถ 
ความจุ 
(ลบ.ม.) 

จดทะเบียน ทะเบียนรถ 
จ านวน

เที่ยวต่อวัน 
สภาพการ

ใช้งาน 
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ที่ ประเภทรถ 
ความจุ 
(ลบ.ม.) 

จดทะเบียน ทะเบียนรถ 
จ านวน

เที่ยวต่อวัน 
สภาพการ

ใช้งาน 
1 รถเก็บถังคอนเทนเนอร์ 6 7 ม.ค.45 80-9607 8  - 10 พอใช้ 
2 รถแบบปิกอัพเปิดข้าง 4 19 ธ.ค.46 81-0971 3 พอใช้ 
3 รถแบบปิกอัพเปิดข้าง 4 19 ธ.ค.46 81-0970 3 พอใช้ 
4 รถแบบปิกอัพเปิดข้าง 4 18 ก.พ. 52 81-4552 3 ด ี
5 รถขยะแบบอัดท้าย 8 31 พ.ค.44 80-9360 2 พอใช้ 
6 รถขยะแบบอัดท้าย 8 31 พ.ค.44 80-9361 2 พอใช้ 
7 รถขยะแบบอัดท้าย 8 10 ม.ค.40 80-9466 2 พอใช้ 
8 รถขยะแบบอัดท้าย 10 7 ก.ค.48 81-2188 2 ช ารุด 
9 รถขยะแบบอัดท้าย 10 19 มี.ค.50 81-3400 2 ด ี
10 รถขยะแบบอัดท้าย 8 29 พ.ย.48 81-2560 2 พอใช้ 
11 รถขยะแบบอัดท้าย 6 23 ก.ค. 50 81-3632 2 ด ี
12 รถเก็บแบบอัดท้าย 8 12 พ.ย.45 81-0162 2 พอใช้ 
13 รถเก็บแบบอัดท้าย 10 29 ก.ย.49 81-3065 2 พอใช้ 
14 รถเก็บแบบอัดท้าย 10 18 ก.พ.52 81-4553 2 ด ี
15 รถเก็บขนกิ่งไม้ 6 31 พ.ค.44 80-9359 3 – 4 พอใช้ 
16 รถเก็บขนกิ่งไม้ 10 31 พ.ค.44 80-9358 3 - 4 พอใช้ 

  การให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยสามารถให้บริการได้ครอบคลุมพ้ืนที่ภายในเขตเทศบาล ฯ คิดเป็น
ร้อยละ 100 ของพ้ืนที่ เทศบาลฯ ทั้ งหมด โดยครอบคลุมครัวเรือนให้บริการ 6,531 ครัวเรือน หรือ 
คิดเป็นร้อยละ 95 ของครัวเรือนทั้งหมด  ทั้งนี้ เทศบาล ฯ ได้ก าหนดแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพในการเก็บ
ขนขยะมูลฝอย โดยการจัดรถเก็บขนขยะมูลฝอยให้เหมาะสมกับเส้นทาง รวมทั้ ง การจัดหาภาชนะรองรับให้
เพียงพอและครอบคลุมพื้นที่  
 

    2.9.2.2 ระบบก าจัดขยะมูลฝอย 

    สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ตั้งอยู่บริเวณบ้านหนองปลิง 
ต าบลหนองปลิง  อ าเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม เนื้อที่   49 ไร่ เป็นที่ดินกรรมสิทธิ์ของเทศบาลฯ 
ห่างจากเขตเทศบาล 12  กิโลเมตร  เป็นระบบก าจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล(Sanitary 
Landfill) พ้ืนที่ที่ใช้ในการฝังกลบมูลฝอยแบ่งออกเป็น  2  ส่วนคือ 
    ส่วนที่ 1 พื้นที่ฝังกลบระยะที่ 1  เปิดด าเนินการเมื่อปี พ.ศ. 2542 ใช้พ้ืนที่ในการก าจัด
ขยะแล้ว  24 ไร่  ประกอบด้วย  บ่อฝังกลบเก่าที่ปิดบ่อไปแล้ว 2 บ่อ  เนื้อที่ 11 ไร่ และ 13 ไร่ ได้ปลูกหญ้า
แฝกเพ่ือกันคันดินพัง ระบบบ าบัดน้ าเสีย  อาคารส านักงาน  อาคารเครื่องชั่ง  ป้ายโครงการ อาคารจอดรถและ
โรงซ่อมบ ารุง  ลานล้างรถ  อาคารป้อมยามบ่อสังเกตการณ์ 3 บ่อ  
    ส่วนที่  2 พ้ืนที่ ฝั งกลบระยะที่  2 มี พ้ืนที่   25 -3-15 ไร่ เริ่มใช้ งานเมื่อปี  2553  
ประกอบด้วย     
   (1) บ่อฝังกลบ 2 บ่อ พ้ืนที่ประมาณ 17 ไร่ โดยออกแบบฝังกลบขยะมูลฝอย 4 ชั้น 
ปริมาตรฝังกลบขยะมูลฝอยได้รวม 128,091 ลูกบาศก์เมตร (บ่อที่ 1 87,029 ลูกบาศก์เมตร และบ่ อที่ 2   
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41,062 ลูกบาศก์เมตร)  แต่ละชั้นมีความหนา 2.0 เมตร  และท าการบดอัดมูลฝอยให้มีความหนาแน่น 650 
กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  อายุการใช้งานประมาณ 4 ปีครึ่ง    
  (2)  ระบบบ าบัดน้ าเสีย ประกอบด้วย  4 บ่อ ได้แก่ บ่อไร้อากาศ (Anaerobic Pond)  
บ่อกึ่งไร้อากาศ (Facultative Pond)  บ่อเติมอากาศ (Aerobic Pond)  และบ่อบ่ม (Maturation Pond)   
ดังแสดงผังสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองมหาสารคาม ในรูปที่ 2.9-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

  
  
 2.9.3 การรวมกลุ่มพื นที่เพื่อการจัดการขยะมูลฝอย 
  เทศบาลเมืองมหาสารคามเป็นศูนย์จัดการขยะมูลฝอยกลุ่มพ้ืนที่ 1 จังหวัดมหาสารคาม มีพ้ืนที่
เครือข่าย  คือ พ้ืนที่ที่ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอเมือง อ าเภอแกด า และอ าเภอกันทรวิชัย เพ่ือร่วมมือในการจัดการขยะ
มูลฝอยร่วมกันในพ้ืนที่ดังกล่าวได้ท าบันทึกข้อตกลงให้เทศบาลเมืองมหาสารคามเป็นแกนน าในการจัดตั้งศูนย์
ก าจัดขยะมูลฝอยรวม  มีท้องถิ่นที่ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง ประกอบด้วยเทศบาลเมืองมหาสารคาม  
เทศบาลต าบลโคกพระ เทศบาลต าบลแวงน่าง  เทศบาลต าบลแกด า  และองค์การบริหารส่วนต าบล 28 แห่ง  
รวมทั้งสิ้น  32 แห่ง  ซึ่งเป็นศูนย์ขนาดกลาง (M2) รองรับปริมาณขยะมูลฝอย 100-250 ตันต่อวัน  ปัจจุบันในปี 
2555  ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองมหาสารคามมีเครือข่ายเข้าร่วมจ านวน 13 แห่ง และมีปริมาณขยะ  
มูลฝอยน ามาก าจัดยังศูนย์ ประมาณ 92.94 ตันต่อวัน  โดยปริมาณขยะจากเทศบาลเมืองมหาสารคาม 50.86 ตัน
ต่อวันหรือคิดเป็นร้อยละ 55 และปริมาณขยะจากเครือข่ายเข้าร่วม 42.08 ตันต่อวันหรือคิดเป็นร้อยละ 45 
เทศบาลเมืองมหาสารคามจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการก าจัดขยะมูลฝอยในอัตรา 400 บาทต่อตัน ดังมี
รายละเอียดในตารางที่ 2.9-3 
          ตารางที่ 2.9-3  ปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองมหาสารคาม 

ชุมชน/เทศบาล/อบต./เอกชน จ านวนขยะ(ตัน/เดือน) จ านวนขยะ (ตัน/วัน) 
เทศบาลเมืองมหาสารคาม 1,525.80 50.86 
เทศบาลต าบลท่าขอนยาง 373.50 12.45 
เทศบาลต าบลขามเรยีง 154.80 5.16 
อบต.  เกิ้ง 163.20 5.44 
อบต.  เขวา 83.70 2.79 

บ่อสังเกตการณ์ 

รูปที่ 2.9.2 ผังบริเวณระบบก าจดัขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
 

ระยะที่ 2 
ระยะที่ 2 
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อบต.  แก่งเลิงจาน 76.80 2.56 
อบต.  ท่าสองคอน 81.00 2.70 
อบต.  ลาดพัฒนา 42.3 1.41 
อบต.  ท่าตูม 24.3 0.81 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 174.3 5.81 

มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 29.4 0.98 

ค่ายทหาร พล.ร.6 49.50 1.65 

บริษัท สารคามบ้านไผ่ร่วมพัฒนา จ ากัด 6.90 0.23 

โรงฆ่าสัตว์ปีกยาใจไก่สด 3.90 0.13 
  

  
 
 
 
 
  
 2.9.4 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบก าจัดขยะมูลฝอย 
   1) ด้านเทคโนโลยี  ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองมหาสารคาม เป็นระบบฝังกลบ
แบบถูกหลัก มีโครงสร้างพ้ืนฐานหลักในระบบครบถ้วน ประกอบด้วย อาคารส านักงานและเครื่องชั่งน้ าหนัก 
โรงจอดเครื่องจักรกลและซ่อมบ ารุง ลานล้างรถ บ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าใต้ดิน รั้วรอบพ้ืนที่และพ้ืนที่
กันชน ซึ่งอยู่ในสภาพใช้งานได้ ยกเว้น บ่อหมักสิ่งปฏิกูลไม่ได้ใช้งานและระบบบ าบัดน้ าเสียทั้งเฟส 1 และเฟส 
2 ไม่ได้ใช้งานเนื่องจากอยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบ  โดยเทศบาล ฯ ได้ด าเนินการขุดร่องดินเพ่ือระบายน้ าชะ
ขยะลงสู่บ่อบ าบัดน้ าเสียบ่อ 1 (เฟส 1) และสูบเข้าบ่อดินชั่วคราวบริเวณด้านข้างบ่อฝังกลบในระยะที่ 1 (บ่อ 1 
และ 2) ซึ่งปิดบ่อเรียบร้อยแล้ว เพ่ือรองรับน้ าชะขยะและน้ าเสียจากบ่อบ าบัดน้ าเสียทั้งเฟส 1 และ เฟส 2 ที่
ก าลังด าเนินการปรับปรุง เครื่องจักรที่ใช้ในระบบก าจัดขยะมูลฝอยส่วนใหญ่อยู่ในสภาพพอใช้  ได้แก่ 
     รถบรรทุกสิบล้อ  ขนาด 240 แรงม้า อายุการใช้งาน 3 ปี สภาพดี 
    รถบรรทุกน้ า  อายุการใช้งาน  16 ปี  สภาพพอใช้ 
    รถตักดิน (แบคโฮ) ขนาด 133 แรงม้า  อายุการใช้งาน 16 ปี สภาพช ารุด 
    รถตักดิน (แบคโฮ)  ขนาด  150 แรงม้า  อายุการใช้งาน  3 ปี  สภาพดี 
    รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ ขนาด 124 แรงม้า อายุการใช้งาน  16 ปี สภาพพอใช้ 
    รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ ขนาด 180 แรงม้า  อายุการใช้งาน 3 ปี  สภาพดี 
    รถตักหน้าขุดหลัง  ขนาด 100 แรงม้า อายุการใช้งาน 3 ปี สภาพพอใช้ 
    เครื่องสูบน้ า จ านวน 2 เครื่อง สภาพดี และเครื่องชั่งน้ าหนัก จ านวน 1 เครื่อง สภาพดี 

  2) ด้านงบประมาณ  เทศบาลเมืองมหาสารคาม มีรายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียม 2 
ประเภท คือ    
   (1) ค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอยจากบ้านเรือนในอัตรา 10 บาทต่อเดือน สถาน
ประกอบกิจการ 20 – 500 บาทต่อเดือน สถานศึกษา 200 – 1,500 บาทต่อเดือน โรงแรม/ที่พัก 100 – 500 
บาทต่อเดือน สถานที่ราชการ 150 – 500 บาทต่อเดือน ปั๊มน้ ามัน 500 – 1,000 บาทต่อเดือน ร้านอาหาร  
20 – 500 บาทต่อเดือน โรงพยาบาล 1,000 – 2,000 บาทต่อเดือน ห้างสรรพสินค้า 500 – 5,000 ต่อเดือน 
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   (2) ค่าก าจัดขยะมูลฝอยโดยเก็บจาก อปท. จ านวน 13 แห่ง ที่น าขยะมาก าจัดร่วม ในอัตรา 
400 บาทต่อตัน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (ตุลาคม 2555 – สิงหาคม 2556) เทศบาล ฯ มีรายได้จาก
การจัดการขยะมูลฝอย 5,898,886 บาท 

  3) ด้านบุคลากร การเก็บรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองมหาสารคาม  อยู่ใน
ความรับผิดชอบของส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ส าหรับการด าเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยมีบุคลากร
รับผิดชอบ ประกอบด้วยพนักงานขับรถ  14  คน  พนักงานเก็บขนท้ายรถ  24  คน  และพนักงานกวาดถนน  59 
คน ส่วนงานดูแลระบบก าจัดขยะมูลฝอยและการด าเนินงานในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยเป็นความรับผิดชอบของ
ส านักการช่าง โดยฝ่ายช่างสุขาภิบาล มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบทั้งสิ้น 10 คน ประกอบด้วย หัวหน้าฝ่ายช่าง
สุขาภิบาล 1 คน วิศวกรสุขาภิบาล 1 คน  พนักงานขับรถบรรทุก ดูแลทั่วไป และพนักงานจ้าง 8 คน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการติดตามและประเมินสมรรถนะการด าเนินระบบก าจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดปี 2556 

 

        ส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคที่ 10                 2-69 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สภาพสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอยชุมชน เทศบาลเมืองมหาสารคาม 

สภาพสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอยชุมชน เทศบาลเมืองมหาสารคาม 
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 2.9.5 ปัญหาและอุปสรรคของระบบการจัดการขยะมูลฝอย 
    1) ปริมาณขยะท่ีเข้าระบบก าจัดขยะมีแนวโน้มสูงขึ้น และเทศบาล ฯ ไม่สามารถด าเนินการ
ฝังกลบได้ทุกวัน เนื่องจาก ปริมาณขยะเก่าสะสมอยู่จ านวนมาก และมีน้ าชะขยะขังอยู่ในบ่อฝังกลบปริมาณ
มาก ซึ่งส่งผลให้มีปัญหากลิ่นเหม็น และขยะปลิวกระจัดกระจาย นอกจากนี้ ในบ่อฝังกลบขยะไม่มีท่อระบาย
ก๊าซ ซึ่งอาจจะต้องระวังเรื่องไฟไหม้ในสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอย 
    2) บ่อบ าบัดน้ าเสียทั้งเฟส 1 และเฟส 2 ไม่มีการใช้งาน เนื่องจากอยู่ระหว่างการปรับปรุง 
โดยเทศบาล ฯ ได้ขุดร่องดินและบ่อดิน ส าหรับตักและพักน้ าชะขยะ ซึ่งอาจจะมีการปนเปื้อนสู่น้ าใต้ดินและ
สิ่งแวดล้อม เนื่องจากไม่มีการปูแผ่นพลาสติกกันซึม และการไหลล้นออกนอกพ้ืนที่โดยเฉพาะช่วงฤดูฝน ส่งผล
ให้เกดิปัญหาข้อร้องเรียนได้ 
    3) ไม่มีการด าเนินการเฝ้าระวังติดตามการปนเปื้อนของน้ าใต้ดิน และบ่อหมักสิ่งปฏิกูลไม่มี
การใช้งานตามวัตถุประสงค ์
    4) แม้ว่าเทศบาลเมืองมหาสารคาม มีการด าเนินงานคัดแยกขยะรีไซเคิลร่วมกับชุมชน และ
พนักงานเทศบาลอย่างต่อเนื่อง และมีการจัดการขยะอันตรายแยกจากขยะทั่วไป โดยการตั้งจุดเก็บรวบรวม
และน าส่งก าจัดบริษัทเอกชนต่อไป แต่การด าเนินการลดคัดแยกขยะในเขตเทศบาล ฯ ยังไม่ครอบคลุมทุก
ชุมชน และเครือข่ายที่เข้าร่วมศูนย์ ยังไม่มีการด าเนินการลด คัดแยกขยะมูลฝอยในพื้นที่ของตนเอง ซึ่งจะส่งผล
ท าให้บ่อฝังกลบขยะเต็มเร็วยิ่งขึ้น หากมีการเพิ่มปริมาณขยะอย่างต่อเนื่องในอนาคต 
    5) สถานที่ก าจัดขยะในปัจจุบันใกล้เต็มแล้ว ซึ่งใช้ประโยชน์มา 3 ปีแล้ว (สามารถรองรับได้
เพียง 4 ปีครึ่ง ตามผลการศึกษาออกแบบรายละเอียด)  ประกอบกับเทศบาลเมืองมหาสารคามได้จัดซื้อที่ดิน
ส าหรับก าจัดขยะมูลฝอยไว้เนื้อที่ 63 ไร่ ต าบลโคกก่อ อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม แต่ไม่สามารถใช้
ประโยชน์ที่ดินได้เนื่องจากการต่อต้านของประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่งส่งผลต่อการขยายศูนย์ก าจัดขยะเพ่ือรองรับ
ปริมาณขยะในอนาคต และอาจจะท าให้เกิดปัญหาการจัดการขยะที่ไม่มีประสิทธิภาพ  

 2.9.6 ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขปัญหา 
  1) เทศบาลเมืองมหาสารคาม  ควรเร่งด าเนินการฝังกลบขยะมูลฝอยในบ่อที่ใช้ปัจจุบัน และ
ด าเนินการปรับปรุงบ่อบ าบัดน้ าเสียทั้ง 2 เฟส ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เนื่องจาก บ่อดินชั่วคราวที่เทศบาล ฯ ขุดไว้
รองรับน้ าเสีย อาจมีขนาดไม่เพียงพอและไม่มีการปูแผ่นพลาสติกกันซึม ซึ่งมีความเสี่ยงสูงต่อการปนเปื้อนน้ า 
ใต้ดินและไหลล้นออกนอกพ้ืนที่ โดยในเบื้องต้นเทศบาล ฯ ควรพิจารณาท าคันดินกั้นระหว่างบ่อฝังกลบกับบ่อ
บ าบัดน้ าเสียเฟส 2 เพ่ือไม่ให้มีการเทขยะลงบ่อบ าบัดน้ าเสียอีก และควรน าขยะออกจากบ่อบ าบัดน้ าเสียด้วย 
เพ่ือให้สามารถใช้รองรับน้ าเสียส่วนหนึ่งในช่วงที่ก าลังปรับปรุงบ่อบ าบัดน้ าเสียเฟส 1 และเป็นการใช้งานบ่อบัด
บัดน้ าเสียได้ตรงตามวัตถุประสงค์ต่อไป 
 
 
 
 
  2) เทศบาลเมืองมหาสารคาม ควรก าหนดมาตรการในการป้องกันเหตุไฟไหม้ หรือการเผา
ขยะในบริเวณระบบก าจัดขยะมูลฝอย โดยสร้างความเข้าใจความรู้ให้กับพนักงานประจ าสถานที่ก าจัดขยะและ
ผู้ประกอบการคุ้ยขยะอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เฝ้าระวังดูแลไม่ให้เกิดไฟไหม้และลักลอบเผาขยะในพ้ืนที่ และจัดหา
อุปกรณ์ดับเพลิงที่เหมาะสมและเพียงพอ พร้อมมีการตรวจเช็คอย่างสม่ าเสมอ ตลอดจนพิจารณาแนวทางการ
ควบคุมและระบายก๊าซออกจากบ่อฝังกลบเพ่ือป้องกันเรื่องไฟไหม้ในบ่อฝังกลบ 
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  3) เทศบาลเมืองมหาสารคาม ควรด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการคัดแยกขยะมูลฝอย
จากแหล่งก าเนิดและการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนอย่างต่อเนื่อง  ทั้งในเขตเทศบาลเอง และร่วมกับ
หน่วยงานเครือข่ายที่เข้าร่วมศูนย์ เพ่ือเป็นการลดปริมาณขยะที่เข้ามาก าจัด ณ ระบบ และเป็นการแยกขยะ
อินทรีย์หรือขยะเปียกจากบ้านเรือน และตลาดสด น ามาท าปุ๋ยหมักเพ่ิมขึ้นได้ รวมถึงลดการปนเปื้อนสารพิษ / 
โลหะหนักจากขยะอันตราย บริเวณสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย ตลอดจนเป็นการยืดอายุการใช้งานของครุภัณฑ์
ก าจัดขยะและบ่อฝังกลบด้วย 
  4) เทศบาลเมืองมหาสารคาม ควรพิจารณาการจัดเก็บข้อมูลในการจัดการขยะมูลฝอยให้
ต่อเนื่องเป็นระบบ อาทิ ข้อมูลการคัดแยกขยะ ข้อมูลปริมาณขยะ ข้อมูลการเก็บขนขยะ ข้อมูลองค์ประกอบ
ขยะ ข้อมูลค่าใช้จ่ายและรายได้จากการจัดการขยะ เป็นต้น เพ่ือเป็นข้อมูลสถิติส าหรับใช้ประโยชน์ในการ
วางแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นท่ีต่อไป 
  5) เทศบาลเมืองมหาสารคาม ควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณส าหรับการตรวจสอบ
คุณภาพน้ าใต้ดินในพารามิเตอร์หลัก ได้แก่ ทองแดง นิเกิล แมงกานิส แคดเมียม โครเมียมทั้งหมด ตะกั่ว 
ปรอททั้งหมด สารหนู ซีเลเนียม และสังกะสี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง (ฤดูแล้งและฤดูฝน) เพ่ือเฝ้าระวังการ
ปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม 
  6) เทศบาล ฯ ควรพิจารณาปรับปรุงระบบหมักสิ่งปฏิกูลให้สามารถใช้งานได้ตาม
วัตถุประสงค์ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
2.10  ระบบก าจัดขยะมูลฝอยชุมชน  เทศบาลต าบลเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม 

  2.10.1 การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
   เทศบาลต าบลเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม ด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดยได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณจากโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด  
และกองทุนสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540-2553  รวมวงเงินทั้งสิ้น  49.692 ล้านบาท  ดังรายละเอียดใน 
ตารางที ่2.10-1 
 
ตารางที ่ 2.10-1 การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการด าเนินการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลต าบลเชียงยืน  
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ล าดับ
ที่ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 

แหล่งงบประมาณ 
วงเงิน 

(ล้านบาท) 
รายละเอียดโครงการ 

1 2540 กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิง่แวดล้อม 

2.00 ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ
รายละเอียดระบบก าจัดมลูฝอย 

2 2541 กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิง่แวดล้อม 

0.95 จัดซื้อรถเก็บขนขยะมูลฝอย 
 

3 2543-2544 กองทุนสิ่งแวดล้อม และ JBIC 21.742 
 

ก่อสร้างระบบก าจัดขยะมูลฝอยระยะที่ 1 

4 2552-2553 กรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

25.00 ก่อสร้างระบบก าจัดขยะมูลฝอยระยะที่ 2   

 
  2.10.2  การบริหารจัดการขยะมูลฝอย  เทศบาลต าบลเชียงยืน 
    เทศบาลต าบลเชียงยืน มีพ้ืนที่ 2.26 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 5 ชุมชน มีประชากร 
5,109 คน 2,120 ครัวเรือน องค์ประกอบขยะมูลฝอย  เป็นขยะอินทรีย์ร้อยละ 61 ขยะรีไซเคิล ร้อยละ 10 
และขยะทั่วไป ร้อยละ 29 

    2.10.2.1 การเก็บรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอย 
    เทศบาลต าบลเชียงยืน มีปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บขนได้ 5.21 ตันต่อวัน การเก็บ
ขนขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลเชียงยืนด าเนินการโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถให้บริการ
เก็บขนขยะมูลฝอยได้ครอบคลุมพ้ืนที่บริการทั้งหมด 2.26 ตร.กม. หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของพ้ืนที่เทศบาล
ทั้งหมด  โดยมีจ านวนครัวเรือนที่ให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยทั้งสิ้น 2,120 ครัวเรือน  มีภาชนะรองรับขยะ 
มูลฝอยในชุมชนเป็นแบบถังเดี่ยวทิ้งขยะรวมทุกประเภท เป็นถังพลาสติก ขนาด 120 ลิตร จ านวน 209 ใบ  
ถังพลาสติก ขนาด  60 ลิตร  จ านวน 430 ใบ และถังพลาสติก ขนาด 200 ลิตร จ านวน 285 ใบ มีรถเก็บขนขยะ
มูลฝอย 4 คัน มีเจ้าหน้าที่เก็บขนขยะ ประกอบด้วย พนักงานขับรถ 3 คน และพนักงานเก็บขนท้ายรถ 7 คน ดัง
รายละเอียดในตารางที่ 2.10-2 
 

      ตารางที ่2.10-2    รายละเอียดจ านวนรถเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลเชียงยืน 

ล าดับ
ที่ 

ประเภทรถ ขนาดความจุ(ลบ.ม.) สภาพการใช้งาน 

1 รถบรรทุกขยะแบบไฮดรอลิกอัดท้าย 10 พอใช้ 

2 รถ 6 ล้อ เปิดข้างเททา้ย 5 ช ารุด 

3 รถปิกอัพขยะเปิดข้างเทท้าย 3 พอใช้ 
4 รถ 6 ล้อเปิดข้างเทท้าย 5 ช ารุด 

 

  2.10.2.2 ระบบก าจัดขยะมูลฝอย 
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   สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลเชียงยืน  ตั้งอยู่บ้านหมากหญ้า หมู่ที่ 1  
ต าบลเชียงยืน อ าเภอเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม  เนื้อที่ 60 ไร่  ซึ่งเป็นที่ดินกรรมสิทธิ์ของเทศบาลฯ ห่าง
จากเขตเทศบาล  3 กิโลเมตร  ชุมชนที่อยู่ใกล้สถานที่ก าจัดมากที่สุดคือ หมู่1 บ้านหมากหญ้า  ระบบก าจัดขยะ
มูลฝอยของเทศบาลต าบลเชียงยืน แบ่งเป็น 2 ระยะ  ได้แก่ 
   ระยะที่ 1  ออกแบบเพ่ือให้มีการด าเนินการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่จ าเป็น 
ได้แก่  อาคารส านักงานและเครื่องชั่ง  อาคารซ่อมบ ารุงและจอดเครื่องจักร ระบบบ าบัดน้ าเสีย  ลานล้างรถ 
และบ่อฝังกลบที่สามารถด าเนินการฝังกลบได้ 10 ปีแรก (ปี 2543-2554) สามารถรองรับปริมาณมูลฝอยได้
ประมาณ  36,350  ลูกบาศก์เมตร โดยเริ่มใช้งานตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2544– มิถุนายน 2554  ปัจจุบัน
เทศบาลฯ ด าเนินการปิดบ่อฝังกลบระยะที่ 1 แล้ว 
   ระยะที่ 2  ออกแบบเพ่ือให้มีการด าเนินการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบก าจัดขยะ 
มูลฝอย  โดยเป็นการก าจัดขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน  ซึ่งระบบประกอบด้วย บ่อฝังกลบที่สามารถรองรับ
ปริมาณมูลฝอยได้ประมาณ 43,360  ลูกบาศก์เมตร  มีอายุการใช้งาน 10 ปี (ปี 2555-2563)  อาคารหมักปุ๋ย 
และอาคารคัดแยกโดยใช้แรงงานคน โดยเปิดใช้งานตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2554   
ระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลต าบลเชียงยืน ประกอบด้วย   
   1. บ่อฝังกลบขยะมูลฝอย  ประกอบด้วย 
    ระยะที่ 1  จ านวน 1 บ่อออกแบบฝังกลบ 3 ชั้น  สูงชั้นละ 2.7 เมตร  สามารถรองรับ
ปริมาณขยะมูลฝอยได้ประมาณ 36,350 ลูกบาศก์เมตร อายุการใช้งาน 10 ปี (ปี 2543-2554) ขณะนี้ด าเนินการ
ปิดบ่อฝังกลบเรียบร้อยแล้ว 
    ระยะที่  2 จ านวน 1 บ่อ ออกแบบฝั งกลบ 4 ชั้น  สามารถรองรับปริมาณขยะ 
มูลฝอยได้ประมาณ 43,360 ลูกบาศก์เมตร อายุการใช้งาน 10 ปี (ปี 2555-2563) ปัจจุบันเปิดใช้งานในชั้นที่ 1 
 
 
 
 

 2. ระบบบ าบัดน้ าเสียด าเนินการก่อสร้างพร้อมระบบก าจัดขยะมูลฝอย ระยะที่  1 
ประกอบด้วย  3  บ่อต่อแบบอนุกรมคือ  บ่อไร้อากาศ (Anaerobic Pond)  ความลึก  2.5 เมตร  พื้นที่ 800 
ตารางเมตร  ระยะเวลาเก็บกัก  26 วัน  บ่อกึ่งไร้อากาศ (Facultative Pond)  ความลึก 1.5 เมตร  พ้ืนที่  840 
ตารางเมตร  ระยะเวลาเก็บกัก  16 วัน  และบ่อบ่ม (Maturation Pond) ความลึก 1.25 เมตร  พ้ืนที่  540 
ตารางเมตร  ระยะเวลาเก็บกัก 9 วัน 
 3. กลุ่มอาคาร  ด าเนินการก่อสร้างพร้อมระบบก าจัดขยะมูลฝอย ระยะที่ 1 ประกอบด้วย  
อาคารส านักงานและเครื่องชั่ง   อาคารซ่อมบ ารุงและจอดเครื่องจักร   บ้านพักพนักงาน  ถังน้ าประปา  ลาน
ล้างรถ และรั้ว  ซึ่งอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ และมีการใช้งานตามวัตถุประสงค์ 
 4. บ่อหมักสิ่งปฏิกูลและลานตากตะกอน  ไม่ได้มีใช้งาน 
 5. บ่อสังเกตการณ์  จ านวน  4  บ่อ  มีลักษณะบ่อเป็นวงซีเมนต์วางซ้อนกันและมีช่องว่าง
ระหว่างรอยต่อ  ซึ่งเป็นบ่อสังเกตการณ์ที่มีการก่อสร้างไม่ถูกต้องตามข้อก าหนดของกรมควบคุมมลพิษ 
 6. โรงหมักปุ๋ย  ขนาด 50 x14 เมตร  และบ่อหมักปุ๋ย ขนาด  21  ลูกบาศก์เมตร  จ านวน  
14 บ่อเป็นอาคารที่ก่อสร้างพร้อมกับระบบก าจัดขยะมูลฝอยระยะที่ 2  มีการใช้งานเพ่ือจัดเก็บขยะรีไซเคิลรอ
จ าหน่าย โดยไม่ได้ใช้บ่อหมักปุ๋ย เนื่องจากขาดแคลนวัตถุดิบ 
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 7. อาคารคัดแยกขยะ ขนาด  30 x12.82 เมตร  ลักษณะเป็นอาคารโล่ง  ใช้แรงคนในการ
คัดแยกขยะ  เป็นอาคารที่ก่อสร้างพร้อมกับระบบก าจัดขยะมูลฝอยระยะที่ 2   มีการใช้งานตามวัตถุประสงค์ 
ดังรูปที่ (2.10.1)  และ รูปที่ (2.10.2) 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

 

 

 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ระบบบ าบัดน  าเสีย 

รูปที่ 2.10.2   ผังบริเวณระบบก าจัดขยะมูลฝอย เทศบาลต าบลเชียง
ยืน 

ระบบบ าบัดน  าเสีย 

บ่อฝังกลบระยะที่ 2 
อาคารซ่อมบ ารุงและจอด
เครื่องจักร 

บ่อฝังกลบระยะที่ 1 

อาคารส านักงานและเครื่องชั่ง 

รูปที่  2.10-1   ภาพถ่ายทางอากาศบริเวณสถานที่ ก าจัดขยะมลูฝอย เทศบาลต าบลเชียงยืน 
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  2.10.3 การรวมกลุ่มพื นที่เพื่อการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลเชียงยืน 

 เทศบาลต าบลเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม  จัดตั้งศูนย์จัดการมูลฝอย โดยมีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จ านวน  31 แห่ง ในเขตอ าเภอเชียงยืน  อ าเภอโกสุมพิสัย  และกิ่งอ าเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม 
เข้าร่วมก าจัดขยะมูลฝอย  เป็นศูนย์ขนาดกลาง (M3) ปริมาณขยะมูลฝอย 50-100 ตันต่อวัน แต่ปัจจุบันมี 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมก าจัดขยะมูลฝอยด้วย จ านวน 15 แห่ง มีปริมาณขยะมูลฝอยเข้าก าจัด ณ  
ศูนย์จัดการมูลฝอยเฉลี่ย  793.80 ตันต่อเดือน หรือประมาณ  26.46 ตันต่อวัน  โดยเป็นปริมาณขยะมูลฝอยใน
เขตเทศบาลต าบลเชียงยืนเฉลี่ย 158.76 ตันต่อเดือน (5.29 ตันต่อวัน) หรือคิดเป็นร้อยละ 20  และปริมาณขยะ 
มูลฝอยนอกเขตเทศบาลเฉลี่ย 635.04 ตันต่อเดือน (21.17 ตันต่อวัน) หรือคิดเป็นร้อยละ 80 โดยจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมในการก าจัดขยะมูลฝอยในอัตรา 600 บาทต่อตัน  ดังตารางที่ 2.10-3 

 

 

 
 

 ตารางที่ 2.10-3 ปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าศูนย์การจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลต าบลเชียงยืน 

ชุมชน/เทศบาล/อบต./เอกชน ปริมาณขยะ(ตัน/เดือน) ปริมาณขยะเฉลี่ย (ตัน/วัน) 

เทศบาลต าบลเชียงยืน 158.76 5.29 

เทศบาลต าบลโพนทอง 63.50 2.11 

เทศบาลต าบลหนองตูม 69.18 2.30 

เทศบาลต าบลหัวนาค า 80.83 2.69 

อบต.ยางน้อย 45.65 1.52 

อบต.ยางท่าแจ้ง 33.96 1.13 

อบต.เชียงยืน 53.85 1.79 

อบต.กู่ทอง 64.23 2.14 
อบต.เสือเฒ่า 33.70 1.12 

อบต.เหล่าบัวบาน 30.02 1.00 

อบต.หนองซอน 57.85 1.92 

อบต.นาทอง 35.81 1.19 

อบต.แห่ใต้ 33.19 1.10 

อบต.เหล่าดอกไม้ 27.02 0.90 

อบต.ดอนเงิน 37.28 1.24 

อบต.ชื่นชม 37.01 1.23 

รวม 793.80 26.46 
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  2.10.4 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบก าจัดขยะมูลฝอย เทศบาลต าบลเชียงยืน 

     1)  ด้านเทคโนโลยี 
     ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวม เทศบาลต าบลเชียงยืน เป็นระบบผสมผสาน ซึ่งประกอบด้วย
บ่อฝังกลบขยะ  โรงหมักปุ๋ย และอาคารคัดแยกขยะรองรับปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าศูนย์ประมาณ 26 ตันต่อวัน  
ที่มาจากเทศบาลฯ เฉลี่ย 5.29 ตันต่อวัน และเครือข่ายที่เข้าร่วมศูนย์เฉลี่ย  21.17 ตันต่อวัน สภาพทั่วไปของ
ระบบ พบว่า ระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลต าบลเชียงยืน มีโครงสร้างพ้ืนฐานในระบบครบถ้วน และสามารถ
ใช้งานได้ปกติ ยกเว้น บ่อสังเกตการณ์ หรือบ่อตรวจสอบน้ าใต้ดินที่ก่อสร้างไม่ได้ตามข้อก าหนดของกรม
ควบคุมมลพิษ และระบบบ าบัดน้ าเสียที่ไม่ได้มีการใช้งาน เนื่องจากน้ าชะขยะไม่เข้าระบบ นอกจากนี้ อาคาร  
ท าปุ๋ยหมัก ไม่มีการใช้งานตามวัตถุประสงค์ โดยใช้เป็นพ้ืนที่ส าหรับให้กลุ่มผู้คุ้ยเขี่ยขยะน าขยะที่คัดแยกได้มา
พักไว้รอจ าหน่าย เช่นเดียวกับอาคารคัดแยกขยะ 
 
   การด าเนินงานในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย พบว่า เทศบาลต าบลเชียงยืน ยังไม่มีการ
ด าเนินงานปิดบ่อฝังกลบบ่อที่ 1 ซึ่งด าเนินการฝังกลบชั้นสุดท้ายเต็มแล้ว เพียงแต่ท าคันดินล้อมรอบไว้ โดยช่วง
ฤดูฝนมีปัญหาน้ าชะขยะไหลล้นออกนอกพ้ืนที่บริเวณฝั่งทิศตะวันตก และเกิดปัญหาร้องเรียนจากพ้ืนที่
เกษตรกรรมใกล้เคียง ส าหรับการด าเนินงานบ่อฝังกลบที่ 2 ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน เทศบาล ฯ ท าการบดอัดขยะ
ทุกวันและกลบทับด้วยดิน สัปดาห์ละ 2 – 3 ครั้ง แต่ไม่มีการแบ่งพ้ืนที่ย่อย (Phare) ในการด าเนินงานฝังกลบ
และเนื่องจากไม่มีการก าหนดพ้ืนที่ให้รถเทขยะ จึงมีการเทกองไว้ตามขอบบ่อ ท าให้มีขยะกระจายเต็มพ้ืนที่บ่อ
และมีน้ าชะขยะขังอยู่ในบ่อฝังกลบ ส่งผลให้ไม่สามารถบดอัดและฝังกลบได้อย่างต่อเนื่อง 
   บ่อหมักท าปุ๋ย มีการใช้งานในบางช่วง ซึ่งพบปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบในการด าเนินการ 
โดยขยะเปียกหรือเศษอาหารจากตลาดสด ผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะเก็บไว้ขายเพื่อน าไปเลี้ยงสุกร  นอกจากนี้
ยังมีการน าขยะท่ีคัดแยกรอจ าหน่ายของกลุ่มผู้คุ้ยเขี่ยขยะ ณ บ่อฝังกลบ  มาพักไว้บริเวณข้างบ่อหมักปุ๋ย 
  อาคารคัดแยกขยะมีการใช้งาน โดยกลุ่มผู้คุ้ยเขี่ยขยะ ณ บ่อฝังกลบ น าขยะที่คัดแยก
แต่ละประเภทมาพักไว้รอจ าหน่ายกระจายเต็มบริเวณพ้ืนที่อาคาร  ซึ่งไม่ได้มีการแบ่งโซนตามประเภทขยะ 
ที่คัดแยก แต่จะแบ่งตามเจ้าของกลุ่มผู้คุ้ยเข่ียขยะ 
  ระบบบ่อหมักสิ่งปฏิกูล ปัจจุบันไม่ได้ใช้งาน แต่มีข้อสังเกตว่า ระบบมีเพียง 5 บ่อ  
ซึ่งต่ ากว่าข้อก าหนดในการออกแบบของกรมอนามัยแต่เดิม ซึ่งอาจจะรองรับและมีระยะเวลาการบ าบัดไม่
เพียงพอ ท าให้อาจมีการไหลล้นลงสู่ระบบบ าบัดน้ าเสีย ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่ต่ ากว่าและมีกลิ่นเหม็นรบกวนผู้อาศัยอยู่
บริเวณใกล้เคียงได้ 
   เครื่องจักรที่ใช้ในระบบก าจัดขยะมูลฝอย  ได้แก่  (1) รถแทรกเตอร์ D6 ขนาด 165 
แรงม้า จ านวน 1 คัน อายุการใช้งาน 3 ปี  (2) รถบรรทุกดินกลบทับขยะมูลฝอยขนาด 10 ลบ.ม. จ านวน 1 คัน 
อายุการใช้งาน 11 ปี (3)  รถตักดินตีนตะขาบ 1 คัน ขนาด 136 แรงม้า อายุใช้งาน 2 ปี  (4) รถตักล้อยาง  
1  คัน  ขนาด  92 แรงม้า อายุใช้งาน 2 ปีและ (5) เครื่องชั่งน้ าหนัก อายุใช้งาน 9 ปี 
 

   2) ด้านงบประมาณ 
   (1)    ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 
    การด าเนินงานเก็บขนขยะมูลฝอย อยู่ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม โดยมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยในปี 2556 เป็นเงิน 1,619,256 บาท ได้แก่ 
ค่าจ้างพนักงาน 1,100,796 บาท คิดเป็นร้อยละ 68  ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 339,144 บาท คิดเป็นร้อยละ 21 
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และค่าบ ารุงรักษารถ 179,316 บาท คิดเป็นร้อยละ 11  โดยคิดค่าด าเนินงานเก็บขนมูลฝอยต่อหน่วย (unit 
cost)  850 บาทต่อตัน  
      การด าเนินการก าจัดขยะมูลฝอย อยู่ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม โดยมีค่าใช้จ่ายในงานก าจัดขยะมูลฝอยคิดเป็น 5,138.80 บาทต่อวัน  โดยคิดค่าด าเนินงานก าจัด
ขยะมูลฝอยต่อหน่วย (unit cost)  194.21 บาทต่อตัน (ปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าศูนย์ก าจัดในปี 2556 
เท่ากับ 26.46 ตันต่อวัน) 
 
   (2)  การจัดเก็บค่าธรรมเนียม 
     ปัจจุบ ันมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอยในอัตรา  15 บาทต่อ
ครัวเรือนต่อเดือน  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สามารถเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอยได้ 
372,390 บาท ส าหรับการจัดเก็บค่าบริการก าจัดขยะมูลฝอยในอัตรา 600 บาทต่อตัน  โดยสามารถเก็บ
ค่าบริการก าจัดขยะมูลฝอยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ได้  3,936,544.46  บาท 
 

   3) ด้านบุคลากร 
    เทศบาลต าบลเชียงยืน จัดให้มีบุคลากรหลักที่ปฏิบัติงานในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย  
สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 4 คน ประกอบด้วย นักบริหารงานสาธารณสุข 1 คน เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข 1 คน  และลูกจ้างประจ า  2  คน   นอกจากนี้  ยังมีบุคลากรที่ด าเนินงานเก็บขนขยะมูลฝอย 10 คน  
ได้แก่ พนักงานขับรถ 3 คน และพนักงานเก็บขนท้ายรถ 7 คน  และมีบุคลากรที่ด าเนินงานในระบบก าจัดขยะ   
2คน ได้แก่ พนักงานขับเครื่องจักรขนาดกลาง  1  คน และพนักงานขับรถยนต์  1 คน  รวมถึง บุคลากรด าเนินงาน
จัดเก็บค่าธรรมเนียมตามบ้านเรือน (ลูกจ้างประจ า) 1 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ป้ายและทางเข้าโครงการ อาคารเครื่องช่ัง 

อาคารจอดเครื่องจักรกล อาคารส านักงาน 
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อาคารคัดแยกขยะ อาคารหมักท าปุ๋ย 

บ่อบ าบัดน้ าเสีย บ่อหน่วงน้ า 

บ่อสังเกตการณ์น้ าใตด้ิน สภาพรางระบายน้ าและรั้วโครงการ 

บ่อฝังกลบ ระยะที่ 2 
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  2.10.5 ปัญหาและอุปสรรคของระบบการจัดการขยะมูลฝอย 
  1) เนื่องจากเทศบาลฯไม่มีการแบ่งพ้ืนที่ย่อย (Phase) ในการด าเนินงานฝังกลบและก าหนด
ทางเข้า - ออกส าหรับรถเก็บขนขยะเข้าไปเทขยะในบ่อฝังกลบ  ตลอดจนไม่ได้ก าหนดพ้ืนที่/เขตส าหรับการคุ้ย
ขยะของกลุ่มผู้คุ้ยขยะ  จึงมีการเทกองขยะไว้ตามขอบบ่อ ท าให้มีขยะกระจายเต็มพ้ืนที่บ่อและมีน้ าชะขยะขัง
อยู่ในบ่อฝังกลบ ส่งผลให้ไม่สามารถดันขยะลงบ่อเพ่ือบดอัดและฝังกลบได้ 
  2) บ่อสังเกตการณ์ก่อสร้างไม่ถูกต้องตามข้อก าหนดของกรมควบคุมมลพิษ ซึ่งมีลักษณะบ่อ
เป็นวงซีเมนต์วางซ้อนกันและมีช่องว่างระหว่างรอยต่อ จึงอาจจะท าให้เกิดการปนเปื้อนจากภายนอกสู่ตัวอย่าง
น้ าใต้ดิน ท าให้ผลการวิเคราะห์เกิดความคาดเคลื่อนได้ และเทศบาลฯ ยังไม่มีการด าเนินการติดตามเฝ้าระวัง
คุณภาพน้ าจากบ่อสังเกตการณ์ 

บ่อฝังกลบ ระยะที่ 2 

บ่อฝังกลบ ระยะที่ 1 
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  3) การมีส่วนร่วมในการลดคัดแยกขยะในเขตเทศบาลและเครือข่ายที่เข้าร่วมศูนย์ยังมีน้อย
รวมถึงยังไม่มีการด าเนินการจัดการขยะอันตรายชุมชน 
  4) ไม่มีการจัดระเบียบการใช้อาคารคัดแยกขยะ เนื่องจากกลุ่มผู้คุ้ยเขี่ยขยะ ณ บ่อฝังกลบน า
ขยะที่คัดแยกไดม้าพักไว้กระจายเต็มพ้ืนที่บริเวณอาคารคัดแยกและอาคารบ่อปุ๋ยหมัก 
  5) บ่อหมักสิ่งปฏิกูล ใช้งานไม่ได้และระบบก่อสร้างไม่ถูกต้องตามข้อก าหนดในการออกแบบ
ของกรมอนามัยแต่เดิม  
  6) น้ าชะขยะไม่ไหลเข้าระบบบ าบัดน้ าเสีย 

  2.10.6 ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขปัญหา 
    1) เทศบาลต าบลเชียงยืน ควรเร่งด าเนินการปิดบ่อฝังกลบที่  1 ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ซึ่ง
ประกอบด้วย งานปกคลุมพ้ืนที่ งานระบายน้ าทิ้งรอบบริเวณพ้ืนที่ และงานควบคุมแก๊สจากพ้ืนที่ฝังกลบ เพื่อ
ป้องกันน้ าชะขยะไหลออกนอกบริเวณพ้ืนที่รอบข้าง กลิ่นเหม็น แมลงวัน การปลิวของขยะ และไฟไหม้กองขยะ 
มูลฝอย 
    2) เทศบาลต าบลเชียงยืน ควรเร่งด าเนินการฝังกลบขยะในบ่อที่ 2 โดยด าเนินการสูบน้ าชะ
ขยะจากบ่อฝังกลบเข้าระบบบ าบัดน้ าเสีย และท าการแบ่งส่วนพ้ืนที่ภายในบ่อฝังกลบในการทยอยด าเนินการ
ดันขยะลงบ่อพร้อมบดอัดและกลบทับด้วยดินตามวิธีการในคู่มือการด าเนินงาน โดยควรจัดเตรียมดินส าหรับฝัง
กลบให้เพียงพอ นอกจากนี้ ควรจัดระเบียบและจัดส่วนพื้นที่ส าหรับเป็นทางเข้า – ออก ให้รถเก็บขนขยะเข้าไป
เทขยะในบ่อได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ตลอดจนการจัดระเบียบกลุ่มคนเข้าไปคุ้ยเขี่ยและคัดแยกขยะ เพ่ือ
ควบคุมไม่ให้ขยะท่ีเทออกจากรถกระจัดกระจาย และสามารถดันบดอัดเพ่ือฝังกลบได้สะดวก 
    3) เทศบาลต าบลเชียงยืน ควรด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการคัดแยกขยะมูลฝอยจาก
แหล่งก าเนิดและการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนอย่างต่อเนื่อง  ทั้งในเขตเทศบาลเอง และร่วมกับ
หน่วยงานเครือข่ายที่เข้าร่วมศูนย์  เพ่ือเป็นการลดปริมาณขยะที่เข้ามาก าจัด ณ ระบบ และเป็นการแยกขยะ
อินทรีย์ หรือขยะเปียกจากบ้านเรือน และตลาดสดน ามาท าปุ๋ยหมักขึ้นได้  รวมถึงลดการปนเปื้อนสารพิษ /  
 
 
โลหะหนักจากขยะอันตราย บริเวณสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย ตลอดจนเป็นการยืดอายุการใช้งานของครุภัณฑ์
ก าจัดขยะและบ่อฝังกลบด้วย 
    4) เทศบาลต าบลเชียงยืน ควรมีการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในการจัดการ
ขยะมูลฝอยอย่างต่อเนื่อง  เช่น การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน เพ่ือให้สามารถเข้าใจและ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  และควรพิจารณาการจัดเก็บข้อมูลในการจัดการขยะมูลฝอยให้
ต่อเนื่องเป็นระบบ อาทิ ข้อมูลการคัดแยกขยะ ข้อมูลปริมาณขยะ ข้อมูลการเก็บขนขยะ ข้อมูลองค์ประกอบ
ขยะ ข้อมูลค่าใช้จ่ายและรายได้จากการจัดการขยะ เป็นต้น เพ่ือเป็นข้อมูลสถิติส าหรับใช้ประโยชน์ในการ
วางแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นท่ีต่อไป 
    5) เทศบาลต าบลเชียงยืน ควรพิจารณาด าเนินการก่อสร้างบ่อสังเกตการณ์ใหม่ให้ได้ตาม
ข้อก าหนดของกรมควบคุมมลพิษ และควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณส าหรับการตรวจสอบคุณภาพน้ าใต้ดิน
ในพารามิเตอร์หลัก ได้แก่ ทองแดง นิเกิล แมงกานิส แคดเมียม โครเมียมทั้งหมด ตะกั่ว ปรอททั้งหมด สารหนู 
ซีลีเนียม และสังกะสี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง (ฤดูแล้งและฤดูฝน) เพ่ือเฝ้าระวังการปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม 
    6) เทศบาลต าบลเชียงยืน ควรพิจารณาด าเนินการปรับปรุงระบบบ่อหมักสิ่งปฏิกูลให้ได้ตาม
แบบมาตรฐานของกรมอนามัย เพ่ือให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์  และเป็นการจัดการ 
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สิ่งปฏิกูลอย่างถูกหลักวิชาการต่อไป  และควรมีการขุดลอกและท าความสะอาดรางระบายน้ าฝนรอบพ้ืนที่
โครงการอย่างสม่ าเสมอเพ่ือให้สามารถระบายน้ าได้อย่างสะดวก 
    7) ข้อกังวลในเรื่องระบบบ าบัดน้ าเสีย พบว่า น้ าชะขยะอาจจะไม่ไหลเข่าบ่อบ าบัดน้ าเสีย  
ซึ่งเทศบาลต าบลเชียงยืน ควรพิจารณาหารือกับผู้ออกแบบเพ่ือตรวจสอบระบบรวบรวมน้ าเสีย และตรวจสอบ
ประสิทธิภาพการใช้งานของระบบบ าบัดน้ าเสียดังกล่าว นอกจากนี้ เนื่องจากบ่อบ าบัดน้ าเสียตั้งอยู่บริเวณที่สูง
กว่าบริเวณรอบข้างที่เป็นที่นา ซึ่งเคยมีเรื่องร้องเรียนประจ าในช่วงฤดูฝน ถึงแม้ว่าเทศบาลต าบลเชียงยืนจะ
จัดซื้อที่ดินบริเวณรอบข้างประมาณ 20 ไร่ แล้วก็ตาม แต่หากมีการไหลล้นออกไปบริเวณพ้ืนที่รอบข้าง อาจท า
ให้มีการสะสมของสารพิษ และแพร่กระจายสู่สิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้างต่อไป ดังนั้น เทศบาล ฯ ควรพิจารณาให้มี
การควบคุมมิให้น้ าเสียจากระบบบ าบัดน้ าเสียไหลล้นออกนอกพ้ืนที่โครงการได้ อาทิ การน าน้ าทิ้งจากบ่อ
สุดท้ายมาใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีโครงการ เป็นต้น 

     
  

 
 

2.11  ระบบการก าจัดขยะมูลฝอยชุมชน  เทศบาลเมืองหนองบัวล าภู  จังหวัดหนองบัวล าภู 

 2.11.1 การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการด าเนินการจัดการขยะมูลฝอย   
เทศบาลเมืองหนองบัวล าภู  จังหวัดหนองบัวล าภู ด าเนินการจัดการขยะมูลฝอย โดยได้รับ

การสนับสนุนงบประมาณจากโครงการถ่ายโอนภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมใน
ระดับจังหวัด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 - 2545 รวมวงเงินทั้งสิ้น  33.80  ล้านบาท ตารางที่ 2.11-1 

ตารางที ่2.11-1 การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการด าเนินการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองหนองบัวล าภู 

ล าดับ
ที่ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 

แหล่งงบประมาณ 
วงเงิน  

(ล้านบาท) 
รายละเอียดโครงการ 

1 2539 กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม 

2.000 ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ
เบื้องต้นระบบก าจัดขยะมลูฝอย 

2 2540 กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม 

2.313 สร้างบ่อหมักและโรงอบตกตะกอน
และซื้อรถดูดสิ่งปฏิกูล  เครื่องบดกาก
อุจจาระ  และเครื่องสูบน้ า 

3 2541 กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม 

4.160 จัดซื้อรถแทรกเตอร์ตีนตะขาบชนิด
ตีนเป็ด ขนาด 120 แรงม้า 

4 2544 – 2545 กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม  

24.815 ก่อสร้างระบบก าจัดขยะมูลฝอย 
ผูกพันงบประมาณ 2 ปีคือ 
   ปี 2544 วงเงิน  4.963 ล้านบาท 
   ปี 2545 วงเงิน 19.852 ล้านบาท 

5 2545 กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม 

0.470 จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบเปิด
ข้างเทท้าย ความจุ 3 ลบ.ม. จ านวน  
1 คัน 

 

 2.11.2 การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน เทศบาลเมืองหนองบัวล าภู 
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   เทศบาลเมืองหนองบัวล าภู  มีพ้ืนที่ 39.5 ตร.กม. ประกอบด้วย 33 ชุมชน มีจ านวนประชากร 
21,297 คน 10,126 คน ครัวเรือน (มีนาคม 56)  

   2.11.2.1 การเก็บรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอย 
     เทศบาลเมืองหนองบัวล าภู จัดให้บริการภาชนะรองรับขยะมูลฝอยในชุมชนเป็น
แบบถังเดี่ยวทิ้งขยะรวมทุกประเภท เป็นถังยางรถยนต์ 50 ลิตร  จ านวน 3,090 ใบ และถังพลาสติก 120 ลิตร 
จ านวน 1,552 ใบ  ตั้งในเขตชุมชนเทศบาลฯ  และมีรถเก็บขนขยะมูลฝอยทั้งหมด 12 คัน  เก็บขนเฉลี่ยวันละ  
1 เที่ยว  ดังรายละเอียดในตารางที่ 2.11-2  สามารถให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยได้ครอบคลุมพ้ืนที่บริการใน
เขตเทศบาลฯ จ านวน 8,650 ครัวเรือนหรือคิดเป็นร้อยละ 85 ของจ านวนครัวเรือนที่ให้บริการเก็บขนขยะ 
มูลฝอยทั้งหมด มีปริมาณขยะมูลฝอยที่จัดเก็บได้  20 ตันต่อวัน หรือคิดเป็นร้อยละ 71 ของปริมาณ 
 
ขยะมูลฝอยทั้งหมด  ซึ่งยังด าเนินการเก็บขนขยะไม่ครอบคลุมพ้ืนที่ทุกวัน เนื่องจากงบประมาณด้านน้ ามัน
เชื้อเพลิงมีจ ากัด  มีปริมาณขยะตกค้างวันละ 2-7 ตัน  
 ตารางที่ 2.11-2 จ านวนและประเภทของรถขนขยะมูลฝอยที่ใช้ในการเก็บขนขยะในปัจจุบัน 

ล าดับ ประเภท 
ขนาด
ความจุ 
(ลบ.ม.) 

อายุการ
ใช้งาน  

จ านวนเที่ยว
การเก็บขน 

(เที่ยว 

จ านวนพนักงาน
ประจ ารถรวม
คนขับ (คน) 

สภาพการใช้
งาน 

1 รถยนต์บรรทุกขยะเปิดข้างเทท้าย 9.12 16 ป ี 1 3 พอใช้ 
ซ่อมบ่อย 

2 รถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย 15 15 ป ี 1 3 พอใช้ 
ซ่อมบ่อย 

3 รถยนต์บรรทุกขยะเปิดข้างเทท้าย 9.12 10 ป ี 1 3 พอใช้ 
ซ่อมบ่อย 

4 รถยนต์บรรทุกขยะเปิดข้างเทท้าย 9.12 8 ปี 1 3 พอใช้ 
5 รถยนต์บรรทุกขยะเปิดข้างเทท้าย 9.12 8 ปี 1 3 พอใช้ 
6 รถยนต์บรรทุกขยะเปิดข้างเทท้าย 9.12 8 ปี 1 3 พอใช้ 
7 รถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย 11 7 เดือน 1 3 ดี 
8 รถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย 11 7 เดือน 1 3 ดี 
9 รถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย 11 7 เดือน 1 3 ดี 
10 รถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย 11 7 เดือน 1 3 ดี 
11 รถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย 11 7 เดือน 1 3 ดี 
12 รถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย 11 7 เดือน 1 3 ดี 

        

  2.11.2.2 ระบบก าจัดขยะมูลฝอย  
  สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองหนองบัวล าภู  ตั้งอยู่บริเวณบ้านต าแย 
ต าบลโพธิ์ชัย อ าเภอเมือง จังหวัดหนองบัวล าภู  (รูปที่ 2.11.1) มีชุมชนดอนหั่นตั้งอยู่ใกล้สถานที่ก าจัดขยะมาก
ที่สุด โดยห่างจากที่ก าจัดขยะประมาณ 1 กิโลเมตร  มีพ้ืนที่ 27 ไร่   ซึ่งเป็นที่ดินกรรมสิทธิ์ของเทศบาลฯ ห่าง
จากเขตเทศบาลฯ ประมาณ 4 กิโลเมตร   โดยเปิดใช้งานระบบก าจัดขยะมูลฝอยระยะที่ 1  เมื่อปี พ.ศ. 2546  
  ระบบก าจัดขยะมูลฝอย ระยะที่ 1 เทศบาลเมืองหนองบัวล าภูประกอบด้วย  
  1. บ่อฝังกลบ  จ านวน 1 บ่อ   พ้ืนที่ฝังกลบ  14 ไร่  ออกแบบฝังกลบ 4 ชั้น   
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บ่อสังเกตการณ์ 

รูปที่ 2.11.2 ผังบริเวณสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองหนองบัวล าภู 

  2. กลุ่มอาคารในระบบก าจัดขยะมูลฝอย ได้แก่ อาคารส านักงาน อาคารป้อมยาม อาคารจอดรถ
และโรงซ่อมบ ารุง  บ้านพักคนงาน  ลานล้างรถ  ป้ายโครงการ  รั้วคอนกรีตรอบโครงการ  โดยมีการใช้งานตาม
วัตถุประสงค์  ยกเว้นอาคารจอดรถและโรงซ่อมบ ารุง ไม่สามารถใช้จอดเครื่องจักรกลหนักที่ใช้ในระบบได้ 
เนื่องจากตัวอาคารมีขนาดเล็กและแคบ  
 

  3. ระบบหมักสิ่งปฏิกูล  ไม่ได้ใช้งานเนื่องจากช ารุด 
  4. ระบบบ าบัดน้ าเสีย ประกอบด้วย บ่อบ าบัดน้ าเสีย 3 บ่อ สถานีสูบน้ าเสีย ซึ่งใช้งานไม่ได้ 
เนื่องจากเครื่องสูบน้ าช ารุด และบอ่สังเกตการณ์  4 บ่อ ดังผังบริเวณระบบก าจัดขยะมูลฝอยใน รูปที่ 2.11.2 
 

 
 

รูปที่ 2.11.1  ต าแหน่งทีต่ั้งสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองหนองบัวล าภู 
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 2.11.3 การรวมกลุ่มพื นที่เพื่อการจัดการขยะมูลฝอย 

   เทศบาลเมืองหนองบัวล าภูเป็นศูนย์จัดการขยะมูลฝอยกลุ่มพ้ืนที่  1 จังหวัดหนองบัวล าภู  
มีพ้ืนที่เครือข่ายคือ ครอบคลุมพ้ืนที่ในเขตอ าเภอเมือง ส่วนล่างของอ าเภอนากลางและส่วนบนของอ าเภอ  
ศรีบุญเรือง ประกอบด้วยเทศบาล 4 แห่ง (เทศบาลเมืองหนองบัวล าภู  เทศบาลต าบลนามะเฟือง เทศบาลต าบล
หัวนา เทศบาลต าบลนาค าไฮ) และ อบต. 15 แห่ง รวม 19 แห่ง เพ่ือร่วมมือในการจัดการขยะมูลฝอยร่วมกันใน
พ้ืนที่ดังกล่าว  โดยเป็นศูนย์ขนาดกลาง (M3) รองรับปริมาณขยะมูลฝอย 50-100 ตันต่อวัน  แต่ปัจจุบันมีปริมาณ
ขยะมูลฝอยเข้าศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองหนองบัวล าภู ประมาณวันละ 37.6 ตัน จากเทศบาลเมือง
หนองบัวล าภูประมาณ 20 ตัน/วันหรือคิดเป็นร้อยละ 53.2 และปริมาณขยะจากเครือข่าย 17.6 ตัน/วันหรือ 
คิดเป็นร้อยละ 46.8  โดยจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการก าจัดขยะมูลฝอยในอัตรา 400 บาท/ตัน ปัจจุบันมี
หน่วยงานน าขยะมูลฝอยมาร่วมก าจัดทั้งสิ้น 11 หน่วยงาน (รวมเทศบาลเมืองหนองบัวล าภู) ดังตารางที่ 2.11-3 

 ตารางที่ 2.11-3  ปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าศูนย์จัดการขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองหนองบัวล าภู 

ชุมชน/เทศบาล/อบต./เอกชน จ านวนขยะ (ตัน/เดือน) จ านวนขยะ (ตัน/วัน) 
เทศบาลเมืองหนองบัวล าภ ู 518.10 17.27 
เทศบาลต าบลนากลาง 203.40 6.78 
อบต.นาค าไฮ  38.10 1.27 
อบต.หนองสวรรค์  33.00 1.10 
อบต.กุดจิก  32.70 1.09 
อบต.บ้านขาม 49.20 1.64 
อบต.โนนทัน 56.70 1.89 
อบต.หนองบัว 36.00 1.20 
อบต.หนองภัยศูนย์ 49.20 1.64 
อบต. หัวนา 29.10 0.97 
อบต. หนองแก ท าบนัทึกข้อตกลงแต่ยังไมน่ าขยะมาก าจัด 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.11.4 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบก าจัดขยะมูลฝอย 

   1) ด้านเทคโนโลยี 
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    ระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองหนองบัวล าภู เป็นระบบฝังกลบแบบถูกหลัก
สุขาภิบาลประกอบด้วย โครงสร้างพ้ืนฐาน ได้แก่ อาคารเครื่องชั่งและส านักงาน บ้านพัก โรงจอดเครื่องจักร 
บ่อฝังกลบ และระบบบ าบัดน้ าเสีย ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในสภาพใช้งานได้ และมีการใช้งานในปัจจุบัน ยกเว้น เครื่อง
สูบน้ าและบ่อหมักสิ่งปฏิกูลอยู่ในสภาพช ารุด  

    เทศบาลเมืองหนองบัวล าภู มีการก าจัดขยะมูลฝอย  โดยขยะมูลฝอยที่น ามาก าจัดใน
ระบบจะถูกเทกองและบดอัด  มีการฝังกลบด้วยดินทุกวัน ซึ่งถ้าช่วงไหนไม่มีการฝังกลบก็จะเกิดปัญหาน้ าชะ
ขยะลงพ้ืนที่ของประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงท าให้มีการร้องเรียน ปัจจุบันบ่อฝังกลบขยะมีการฝังกลบขยะเต็มชั้นที่ 
1 แล้ว ส่วนในชั้นที่ 2 มีการฝังกลบขยะไปแล้วร้อยละ 60 ของพ้ืนที่ชั้นที่ 2 ซึ่งคาดว่าบ่อฝังกลบขยะจะสามารถ
ฝังกลบขยะได้แค่ 3 ชั้น จากที่ออกแบบไว้ทั้งหมด 4 ชั้น ซึ่งเทศบาลได้มีการหาพื้นที่ฝังกลบขยะแห่งใหม่ โดยได้
พ้ืนที่ของเอกชนที่อยู่ติดกับพ้ืนที่ฝังกลบขยะเดิมจ านวน 60 ไร่ 

เทศบาลมีการจัดพ้ืนที่บริเวณบ่อฝังกลบขยะเพ่ือให้ผู้เข้าคัดแยกขยะจ านวน 10 ราย 
เข้ามาท าการคัดแยกขยะรีไซเคิล โดยเทศบาลคิดค่าเข้าคัดแยกขยะ 300 บาท/คน/เดือน ซึ่งเงื่อนไขในการคัด
แยกขยะสามารถเข้าท าการคุ้ยคัดแยกขยะในวันจันทร์ -เสาร์ ระหว่างเวลา 08.00 น. ถึงเวลา 15.00 น. 
หลังจากนั้นเทศบาลจึงจะท าการฝังกลบขยะทุกวัน  

ส าหรับบ่อบ าบัดน้ าเสียอยู่ในสภาพช ารุดเสียหาย โดยมีสภาพแผ่นพลาสติกกันซึม 
(HDPE) บางจุดฉีกขาด และมีการโป่งพอง ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เทศบาลมีการวางแผนที่จะรื้อแผ่น 
HDPE ออกทั้งหมดเพ่ือปรับปรุงใหม่ ยังพบว่าเครื่องน้ าสูบน้ าเสียไม่ได้มีการใช้งานมานานแล้ว นอกจากนี้บ่อ
บ าบัดสิ่งปฏิกูลไม่ได้มีการใช้งานมานาน เนื่องจากต าแหน่งที่ตั้งของบ่ออยู่ในระดับที่ต่ ากว่าบริเวณฝังกลบขยะ
จึงท าให้น้ าชะขยะไหลลงไปยังบ่อปฏิกูลท าให้มีตะกอนไปอุดตันที่บ่อ ซึ่งในอนาคตทางเทศบาลก าลังจะมีการ
ปรับปรุงรูปแบบบ่อเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ 

   ปัจจุบันเทศบาลมีรถขนขยะที่ใช้งานได้จ านวน 13 คัน ซึ่งเดิมมีอยู่แล้ว 7 คัน ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ได้มาเพ่ิมอีก 7 คัน ซึ่งใช้เก็บขนขยะเฉพาะในเขตเทศบาล ส่วนอีก 2 คัน ที่ใช้งาน
ไม่ได้ เทศบาลก าลังมีแผนที่ซ่อมแซมเพ่ือน ากลับมาใช้งานอีกครั้ง  นอกจากนี้ในส่วนของอาคารซ่อมบ ารุงเดิม
ซึ่งมีปัญหาแคบท าให้รถเข้าไปจอดข้างในได้จึงได้มีการปรับปรุงใหม่โดยเอาเสาบางต้นออกเพ่ือให้รถสามารถเข้า
ไปจอดซ่อมบ ารุงได ้

 

 

 

 

   2) ด้านงบประมาณ   

     (1) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 
     เทศบาลเมืองหนองบัวล าภู มีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการจัดการขยะ
มูลฝอยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ต.ค.55-มิ.ย.56) จ านวนทั้งสิ้น 2,416,873 บาท โดย  จ าแนกเป็นค่า
เงินเดือนบุคลากร เป็นเงิน 984,780 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 40.8 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 610,000 บาทหรือคิด
เป็นร้อยละ 25.2   ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 475,480 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 19.7 ค่าวัสดุก่อสร้าง 294,980 
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บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.2 และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 2.1 โดยคิดค่าด าเนินงานเก็บขนมูลฝอยต่อ
หน่วย (unit cost) เท่ากับ 580 บาทต่อตัน   
 

 
สภาพรางระบายน  าฝน 

 
อาคารควบคุมเครื่องสูบน  าเสีย 

 
อาคารเครื่องชั่งน  าหนัก 

 
ลานล้างรถ 
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สภาพระบบหมักสิ่งปฏิกูล 

 

 
สภาพบ่อฝังกลบขยะ เทศบาลเมืองหนองบัวล าภู 

 

 
สภาพบ้านพักพนักงาน 
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รถเก็บขนขยะของเทศบาล 

 
โรงจอดรถ อาคารซ่อมบ ารุง 

    (2) การจัดเก็บค่าธรรมเนียม 

      การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการก าจัดขยะของเทศบาลเมืองหนองบัวล าภูใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ต.ค.55-มิ.ย.56) สามารถเก็บค่าธรรมเนียมได้ประมาณ 1,695,648 บาท ซึ่ง
เทศบาลมีการเก็บค่าก าจัดขยะจากเครือข่ายที่เข้าร่วมศูนย์ในอัตรา 400 บาทต่อตัน จึงท าให้ประสบปัญหา
ความไม่คุ้มทุนในการจัดการขยะ เทศบาลได้มีการหารือกับเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่ร่วมใช้
สถานที่ก าจัดขยะของเทศบาลเมืองหนองบัวล าภูเพ่ือขอเพ่ิมค่าก าจัดขยะเป็นตันละ 500 บาท  

 2.11.5  ปัญหาและอุปสรรค 
  1) เนื่องจากมีการคุ้ยเขี่ยขยะบริเวณหลุมฝังกลบขยะท าให้บางครั้งไม่สามารถด าเนินการ 
ฝังกลบขยะได้ทุกวัน ท าให้เกิดกลิ่นเหม็น แมลงวัน และน้ าชะขยะไหลลงไปยังพ้ืนที่ของประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง  
  2) บ่อบ าบัดน้ าเสียอยู่ในสภาพช ารุดเสียหาย โดยมีสภาพแผ่นพลาสติกกันซึม (HDPE) บางจุด
ขาดช ารุด และมีการโป่งพอง  นอกจากนี้ ยังพบเครื่องสูบน้ าเสียช ารุด ท าให้เกิดปัญหาน้ าชะขยะขังในบ่อ 
ฝังกลบค่อนข้างมาก จึงไม่สามารถบดอัดและฝังกลบขยะได้ และน้ าชะขยะไหลล้นออกมาบริเวณรอบข้างบ่อฝัง
กลบลงสู่รางระบายน้ าฝนไม่เข้าระบบบ าบัดน้ าเสีย   
  3) อาคารจอดรถและโรงซ่อมบ ารุงเครื่องจักรกล ไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจากมีขนาดเล็ก
และแคบเกินไป เครื่องจักรไม่สามารถเข้าจอดได้ ท าให้ต้องจอดเครื่องจักรไว้ด้านนอกอาคาร 
  4) ระบบหมักสิ่งปฏิกูล ช ารุดไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจากต าแหน่งที่ตั้งของบ่ออยู่ในระดับที่
ต่ ากว่าบริเวณฝังกลบขยะจึงท าให้น้ าชะขยะไหลลงไปยังบ่อปฏิกูลท าให้มีตะกอนไปอุดตันที่บ่อ 
  5) การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการก าจัดขยะของเทศบาลไม่คุ้มทุนจึงท าให้เกิดปัญหาค่าใช้จ่าย
ไม่เพียงพอกับภาระการด าเนินการก าจัดขยะ 

6) เนื่องจากมีปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าระบบก าจัดขยะเพ่ิมขึ้นเดือนละ 2 ตัน จึงท าให้
ปัจจุบันบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยมีการฝังกลบในชั้นที่ 2 ซึ่งใช้พื้นที่ไปแล้วร้อยละ 60 ของพื้นที่ชั้นที่ 2 ซึ่งเทศบาล
คาดการณ์ว่าจะจะใช่บ่อฝังกลบได้แค่ชั้นที่ 3 จากที่ออกแบบไว้ 4 ชั้น ซึ่งอาจท าให้เกิดปัญหาบ่อฝังกลบขยะมี
อายุการใช้งานที่น้อยลง 

 

 2.11.6 ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขปัญหา 
 1) ควรมีการควบคุมเวลาในการคุ้ยเขี่ยขยะมูลฝอยที่ชัดเจน เพ่ือมิให้เป็นอุปสรรคต่อการ
ด าเนินงานฝังกลบขยะ และควรบดอัดและฝังกลบขยะมูลฝอยตามก าหนดเวลาทุกวัน เพ่ือป้องกันปัญหาน้ าชะ
ขยะขังในบ่อฝังกลบและไหลล้นลงสู่รางระบายน้ าฝน ปัญหากลิ่นเหม็น แมลงวัน และขยะปลิว   
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 2) จัดให้มีระบบรวบรวมและระบายน้ าชะขยะมายังบ่อบ าบัดน้ าเสีย โดยอาจจะพิจารณาท า
ร่องดักเพ่ือรวบรวมน้ าชะขยะ และใช้เครื่องสูบน้ า สูบน้ าชะขยะมายังบ่อบ าบัดน้ าเสีย เพ่ือมิให้น้ าชะขยะไหล
ออกสู่ภายนอกพื้นที่โครงการ นอกจากนี้ ควรพิจารณาด าเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมบ่อบ าบัดน้ าเสียและปั๊มสูบ
น้ าเสีย เพ่ือให้สามารถรองรับน้ าชะขยะและป้องกันมิให้น้ าเสียปนเปื้อนสู่น้ าใต้ดิน และใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป  ตลอดจนการพิจารณาแนวทางน าน้ าทิ้งจากการบ าบัดมาใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีโครงการ 
 3) ควรมีการปรับปรุงอาคารซ่อมบ ารุงและอาคารจอดรถเพ่ือให้สามารถเข้าไปจอดได้และ
ควรมีพ้ืนที่จอดให้เพียงพอกับจ านวนรถที่มีอยู่ ซึ่งจะเป็นการยืดอายุการใช้งานของรถให้ยาวนานขึ้นเพราะไม่
ต้องจอดตากแดดตากฝน 
 4) ควรมีการปรับเปลี่ยนหรือออกแบบการใช้งานของระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลที่มีอยู่เดิม เพ่ือให้มี
การใช้งานได้ตามปกต ิ

5) เทศบาลควรพิจารณาการเก็บค่าธรรมเนียมอัตราการก าจัดขยะมูลฝอยต่อตันจากเครือข่าย
ที่เข้าร่วมศูนย์จากต้นทุนที่มีการด าเนินงานจริง เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาความไม่คุ้มทุนในการก าจัดขยะไม่ให้เป็น
ภาระค่าใช้จ่ายกับเทศบาล โดยมีการชี้แจงให้ เครือข่ายที่เข้าร่วมศูนย์เข้าใจถึงที่มาของการก าหนดอัตราการ
ก าจัดขยะมูลฝอยที่คุ้มทุนร่วมกัน 

6) ควรพิจารณาเตรียมความพร้อมในการจัดเตรียมที่ดินและศึกษาออกแบบรายละเอียด
ระบบก าจัดขยะมูลฝอยในระยะที่ 2  รวมถึง เตรียมความพร้อมด้านงบประมาณและบุคลากร  เพ่ือรองรับการ
ขยายศูนย์ก าจัดขยะในอนาคต  ตลอดจน  จัดหาแนวทางการบริหารจัดการศูนย์ร่วมกับเครือข่ายที่เข้าร่วมศูนย์   

7) ควรด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการคัดแยกขยะมูลฝอยและขยะอันตรายจาก
แหล่งก าเนิดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ทั้งในเขตเทศบาลและเครือข่ายที่เข้าร่วมศูนย์ เพ่ือลดปริมาณขยะที่เข้า
มาก าจัดยังศูนย์และเป็นการยืดอายุการใช้งานของบ่อฝังกลบขยะ ตลอดจนป้องกันการปนเปื้อนสารพิษ / 
โลหะหนักจากขยะอันตรายแพร่กระจายสู่สิ่งแวดล้อม 
  
 
 
 
 
 
 
 
2.12  ระบบการก าจัดขยะมูลฝอยชุมชน  เทศบาลต าบลโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู 

 2.12.1 การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการด าเนินการจัดการขยะมูลฝอย   
   เทศบาลต าบลโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างศูนย์
การจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร จากส านักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ านวน 53,019,000 บาท ก าหนดระยะเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จ  
2 ปี ตั้งแต่ปี 2556-2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้  

ตารางที่ 2.12-1 การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการด าเนินการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลต าบลโนนสัง 

ล าดับ
ที่ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 

แหล่งงบประมาณ 
วงเงิน  

(ล้านบาท) 
รายละเอียดโครงการ 
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ล าดับ
ที่ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 

แหล่งงบประมาณ 
วงเงิน  

(ล้านบาท) 
รายละเอียดโครงการ 

1 2556 

ได้รับอุดหนุนจากส านักนโยบาย 
และแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

9,543,500 
 

งวดที่ 1 
- งานก่อสร้างอาคารส านักงาน 
- งานก่อสร้างรั้วรอบหน้าโครงการ 
- งานก่อสร้างอาคารจอดรถ 
- งานบ่อหมักสิ่งปฏิกูล 
งวดที่ 2 
- ระบบระบายน้ าในพื้นที่โครงการและ
งานดินรอบโครงการ (บึงประดิษฐ์) กว้าง 
3 เมตร 
- งานก่อสร้างถนนภายในโครงการ (งาน
ถนนคอนกรีตเสริมเหล้กและลานคอนก
รีตพื้นที่รวม 580 ตร.ม. และงานถนนผิว
จราจรลูกรัง) 
- งานป้ายโครงการ 
- งานระบบท่อประปาและสุขาภิบาล
บริเวณกลุ่มงาน 

เทศบาลต าบลโนนสังสมทบ 
1,060,300 

 

2 2557 ได้รับอุดหนุนจากส านักนโยบาย 
และแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

38,173,600 
 

งวดที่ 1 
- งานก่อสร้างบ่อฝังกลบที่ 1 ได้ผลงานไม่
น้อยกว่า 55% ของเนื้องาน 
งวดที่ 2 
- งานก่อสร้างบ่อฝังกลบที่ 1 ได้ผลงานไม่
น้อยกว่า 45% ของเนื้องาน 
- งานก่อสร้างบ่อบ าบัดน้ าเสียได้ผลงาน
ไม่น้อยกว่า 50% ของเนื้องาน 

 

ตารางที่ 2.12-1 การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการด าเนินการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลต าบลโนนสัง (ต่อ) 

ล าดับ
ที่ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 

แหล่งงบประมาณ 
วงเงิน  

(ล้านบาท) 
รายละเอียดโครงการ 
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ล าดับ
ที่ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 

แหล่งงบประมาณ 
วงเงิน  

(ล้านบาท) 
รายละเอียดโครงการ 

  

เทศบาลต าบลโนนสงัสมทบ 4,241,600 
 

งวดที่ 3  
- งานก่อสร้างบ่อบ าบัดน้ าเสียได้ผลงาน
ไม่น้อยกว่า 50% ของเนื้องาน 
- งานบ่อสังเกตการณ์น้ าใต้ดิน จ านวน 5 
บ่อ และบ่อพักของฝังกลบที่ 1 
- งานล้างรถ 
- รถขุดตีนตะขาบขนาดประมาณไม่น้อย
กว่า 200 แรงม้า จ านวน 1 คัน 
งวดที่ 4  
- รถบรรทุก 6 ล้อเทท้าย จ านวน 1 คัน 
- รถคักหน้าขุดหลัง จ านวน 1 คัน 
- รถแทรคเตอร์ตีนตะขาบ จ านวน 1 คัน 
- งานท าความสะอาดบริเวณก่อสร้าง 

 

 2.12.2 การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน เทศบาลต าบลโนนสงั 
   เทศบาลต าบลโนนสัง มีพ้ืนที่ 69.86 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 8,544 คน 2,281 ครัวเรือน 
มีปริมาณขยะที่เกิดขึ้นประมาณ 6 ตัน/วัน อัตราการเกิดขยะ 0.7 กิโลกรัม/คน/วัน องค์ประกอบขยะ ได้แก่ 
เศษอาหาร ร้อยละ 49.73  แก้ว ร้อยละ 7.13 โลหะ ร้อยละ 3.19 พลาสติก ร้อยละ 23.38 กระดาษ ร้อยละ 
2.83 เศษผ้า ร้อยละ 0.91 เศษใบไม้ /ไม้ ร้อยละ 12.83 การจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลฯ แบ่งออกเป็น 4 
ส่วนหลักคือ ส่วนที่ 1 การเก็บรวบรวมและขนส่ง ด าเนินการโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ส่วนที่ 2 การ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอย ส่วนที่ 3 การก าจัดขยะมูลฝอย  
ด าเนินการโดยกองช่างสุขาภิบาล  ส าหรับส่วนที่ 4 การจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการเก็บขนขยะมูลฝอย 
ด าเนินการโดยกองคลัง เทศบาลต าบลโนนสัง   

   2.12.2.1 การเก็บรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอย 
      เทศบาลต าบลโนนสัง จัดให้บริการภาชนะรองรับขยะมูลฝอยในชุมชนเป็นแบบ 
ถังเดี่ยวทิ้งขยะรวมทุกประเภท เป็นถังยางรถยนต์ 50 ลิตร จ านวน 863 ใบ ถังพลาสติก 120 ลิตร จ านวน 210 ใบ  
ตั้งในเขตชุมชนเทศบาลฯ และมีรถเก็บขนขยะมูลฝอยทั้งหมด 2 คันเก็บขนเฉลี่ยวันละ 1-2 เที่ยว  สามารถเก็บ
ขนขยะได้ประมาณวันละ 5.2 ตัน คิดเป็นร้อยละ 87 โดยให้เก็บขนขยะในพ้ืนที่ให้บริการ 15 หมู่บ้าน 29 
ชุมชน ดังรายละเอียดในตารางที่ 2.12-2   
 
 
 

ตารางที่ 2.12-2    รายละเอียดจ านวนรถเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลโนนสัง 

ล าดับ
ที่ 

ประเภทรถ 
ขนาด
ความจุ 
(ลบ.ม.) 

อายุการใช้
งาน 

จ านวนเที่ยว
การเก็บขน 

(เที่ยว) 

จ านวน
พนักงานท้าย

รถ (คน) 

สภาพการใช้
งาน 

1 แบบอัดท้าย 8 10 ป ี 2 3 ซ่อมบ่อย 

2 แบบอัดท้าย 10 11 ป ี 2 3 ซ่อมบ่อย 
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  2.12.2.2 ระบบก าจัดขยะมูลฝอย  
   สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลต าบลโนนสัง ตั้งอยู่บ้านโสกแดง ต าบลนิคม
พัฒนา อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู  (รูปที่ 2.12.1) ห่างจากเทศบาลต าบลโนนสังประมาณ 5 กิโลเมตร 
สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลต าบลโนนสัง มีการจัดซื้อเมื่อปี พ.ศ. 2542 ซึ่งเป็นที่ดินกรรมสิทธิ์ของ
เทศบาลต าบลโนนสัง แต่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมพัฒนา พื้นที่ทั้งหมด 47 ไร่ 1 งาน 28 
ตารางวา ใช้วิธีก าจัดขยะด้วยวิธีการ Open Dump โดยเมื่อปี พ.ศ. 2555 มีปริมาณขยะที่เข้าระบบประมาณ 
2,610 ตัน ต่อมาเทศบาลต าบลโนนสังได้รับงบประมาณในการก่อสร้างศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร 
โดยมีก าหนดระยะเวลาก่อสร้างปี 2556-2557  
 ระบบก าจัดขยะมูลฝอย ระยะที่ 1 เทศบาลโนนสังประกอบด้วย  
  1. บ่อฝังกลบ  จ านวน 1 บ่อ พ้ืนทีฝ่ังกลบ 13 ไร่ ออกแบบฝังกลบ 3 ชั้น   
  2. กลุ่มอาคารในระบบก าจัดขยะมูลฝอย ได้แก่ อาคารส านักงานและเครื่องชั่ง ลานจอดรถ 
ระบบผลิตน้ าประปาในโครงการ ลานล้างรถ อาคารจอดรถและซ่อมบ ารุง  อาคารห้องน้ าชาย-หญิง อาคารคัด
แยกมูลฝอย อาคารหมักมูลฝอยท าปุ๋ย อาคารบรรจุปุ๋ย  
  3. ระบบหมักสิ่งปฏิกูล   
  4. ระบบบ าบัดน้ าเสีย ประกอบด้วย  

- บ่อบ าบัดน้ าเสีย 3 บ่อ ได้แก่  Anaerobic Pond, Facultative Pond และ Maturation 
Pond  

- สถานีสูบน้ าเสีย  
- บ่อสังเกตการณ์น้ าใต้ดิน  5 บ่อ และบ่อพักของบ่อฝังกลบบ่อที่ 1 

5. อุปกรณ์เครื่องจักร ประกอบด้วย รถขุดตีนตะขาบขนาดประมาณไม่น้อยกว่า 200 แรงม้า 
จ านวน 1 คัน รถบรรทุก 6 ล้อเทท้ายจ านวน 1 คัน รถตักหน้าขุดหลังจ านวน 1 คัน และรถแทรคเตอร์
ตีนตะขาบ ขนาด 165 แรงม้า จ านวน 1 คัน 
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รูปที่ 2.12.2 ผังบริเวณสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย เทศบาลต าบลโนนสัง 
 
 

รูปที่ 2.12.1  ต าแหน่งที่ตั้งสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย เทศบาลต าบลโนนสัง 
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   2.12.3 การรวมกลุ่มพื นที่เพื่อการจัดการขยะมูลฝอย 
   เทศบาลต าบลโนนสัง มีพ้ืนที่เครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการร่วมใช้ศูนย์การ
จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรทั้งหมด 11 แห่ง ประกอบด้วย เทศบาลทั้งหมด 4 แห่ง และ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 7 แห่ง ดังนี้ เทศบาลต าบลโนนสัง เทศบาลต าบลกุดดู่ เทศบาลต าบลหนองเรือ เทศบาล
ต าบลบ้านค้อ องค์การบริหารส่วนต าบลปางกู่ องค์การบริหารส่วนต าบลพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลโคก
ม่วง องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมือง องค์การบริหารส่วนต าบลกุดดู่ และองค์การบริหารส่วนต าบลโคกใหญ่ 
เพ่ือร่วมมือในการจัดการขยะมูลฝอยร่วมกันในพ้ืนที่ดังกล่าว  โดยเป็นศูนย์ขนาดกลาง (M3) รองรับปริมาณ
ขยะมูลฝอย 50-100 ตันต่อวัน   

ปัจจุบัน เทศบาลต าบลโนนสังและเทศบาลอ่ืนๆ มีอัตราการเกิดขยะมูลฝอยประมาณ 
0.7 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน ส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมน าขยะมาก าจัดที่ศูนย์มีอัตราการเกิดขยะ
มูลฝอยประมาณ 0.4 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน คาดว่าจะมีปริมาณขยะมูลฝอยเข้าศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยของ
เทศบาลต าบลโนนสัง ประมาณวันละ 30-40 ตัน จากเทศบาลต าบลโนนสังประมาณ 5-6 ตัน/วัน และปริมาณ
ขยะจากเครือข่าย 24-34 ตัน/วัน โดยกลุ่ม 11 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ร่วมกันตกลงจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมในการก าจัดขยะมูลฝอยในอัตรา 300 บาท/ตัน   

 

 2.12.4 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบก าจัดขยะมูลฝอย 

   1) ด้านเทคโนโลยี 
    ปัจจุบันระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลต าบลโนนสังเป็นแบบเทกองบนพ้ืนและจ้าง
เหมาเอกชนในการไถเกรดเกลี่ยขยะลงบ่อและกลบขยะเป็นครั้งคราวใช้พ้ืนที่แล้วประมาณ 12 ไร่ หรือร้อยละ 
25.5 ของพ้ืนที่ทั้งหมด มีปริมาณขยะมูลฝอยที่น ามาทิ้งในพ้ืนที่แล้วประมาณ 15,000 ลูกบาศก์เมตร โดยใช้รถ
เก็บขนของเทศบาลต าบลโนนสังในการน าขยะไปเทที่บ่อขยะ ซึ่งขยะที่เก็บขนมาทิ้งยังไม่ได้รับการคัดแยกตั้งแต่
ต้นทางและไม่มีการฝังกลบขยะมูลฝอยเป็นประจ า จึงท าให้สภาพบ่อฝังกลบขยะในปัจจุบันมีการจัดการขยะที่
ไม่ถูกหลักสุขาภิบาล นอกจากนี้ เทศบาลต าบลโนนสัง  ยังมีการใช้บริเวณบ่อทิ้งขยะ เป็นแหล่งในการรับทิ้ง 
สิ่งปฏิกูล ซึ่งยังไม่มีบ่อรองรับในการบ าบัดที่ถูกหลักวิชาการ ดังรูปที่ 2.12.3 และ 2.12-4     
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รูปที่ 2.12.3  สภาพบ่อฝังกลบปัจจุบัน 

 

รูปที่ 2.12.4  บ่อฝังกลบขยะ ที่ใช้ทิ้งปฏิกูล 

   รถที่ใช้ในการเก็บขนขยะประเภทแบบอัดท้ายจ านวน 2 คัน แต่มีการซ่อมแซมบ่อยครั้ง 
มีอายุการใช้งานตั้งแต่  10-11 ปี  ยังไม่มีรถท่ีใช้ในการไถกลบขยะมูลฝอยแต่ได้มีการจ้างงานไถเกรดขยะลงบ่อ
และกลบขยะในบ่อเดือนละ 1 ครั้ง เพ่ือลดเหตุร าคาญจากกลิ่นเหม็นและแมลงวันรบกวน ให้มีการจัดการที่ถูก
สุขลักษณะ 

ในปีงบประมาณ 2556 เทศบาลต าบลโนนสังได้รับงบประมาณจากส านักนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการก่อสร้าง
ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร ระบบฝังกลบขยะแบบถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) เพ่ือ
รองรับการด าเนินงานจัดการมูลฝอยไม่น้อยกว่า 20 ปี ในพ้ืนที่เขตเทศบาลต าบลโนนสังและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง 11 แห่ง โดยมีระยะเวลาการด าเนินการ 2 ปี คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2557 ซึ่งได้มีการลง
นามในสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว โดยกลุ่ม 11 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ร่วมกันตกลงการร่วมใช้ศูนย์
จัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาลต าบลโนนสัง ซึ่งจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการก าจัดขยะมูลฝอยในอัตรา 
500 บาท/ตัน  

 

    

   2) ด้านงบประมาณ   

     (1) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 
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     การด าเนินงานเก็บและขนขยะมูลฝอย ของเทศบาลต าบลโนนสัง ปีงบประมาณ 
2555 มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเก็บขนขยะมูลฝอย 2,141,663  บาท จ าแนกเป็นค่าเงินเดือนบุคลากร เป็น
เงิน 1,793,099 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 83.7  ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 285,314 บาทหรือคิดเป็นร้อยละ 13.3 ค่า
บ ารุงรักษา 63,250 บาทหรือคิดเป็นร้อยละ 3.0 โดยคิดค่าด าเนินงานเก็บขนมูลฝอยต่อหน่วย (unit cost) 
เท่ากับ 991.5 บาทต่อตัน  
     (2)  การจัดเก็บค่าธรรมเนียม 

การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการก าจัดขยะของเทศบาลเมืองหนองบัวล าภูใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สามารถเก็บค่าธรรมเนียมได้ประมาณ 128,920 บาท โดยเป็นค่าธรรมเนียมการเก็บ
และขนขยะมูลฝอยได้ประมาณ  112,920 บาท และค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลได้ประมาณ 
16,000 บาท ปัจจุบันเทศบาลมีการเก็บค่าก าจัดขยะจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร่วมน าขยะมาทิ้งยังพ้ืนที่
ก าจัดขยะของเทศบาลต าบลโนนสังในอัตรา 300 บาทต่อตัน โดยหลังจากที่ได้ก่อสร้างศูนย์จัดการขยะมูลฝอย
รวมแบบครบวงจร ในปี พ.ศ. 2557 แล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 11 แห่ง ได้ร่วมกันตกลงการร่วมใช้
ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาลต าบลโนนสัง ซึ่งจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการก าจัดขยะมูลฝอยใน
อัตรา 500 บาท/ตัน  

  3)  ด้านบุคลากร 

     การด าเนินงานศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองหนองบัวล าภู  อยู่ในความ
รับผิดชอบของกองช่างสุขาภิบาล  มีบุคลากรรับผิดชอบ 9 คน  ประกอบด้วย ข้าราชการประจ า 3 ต าแหน่งคือ
ผู้อ านวยการกองช่าง  นายช่างเครื่องกล และเจ้าพนักงานสุขาภิบาล   พนักงานจ้าง 6 คนคือ พนักงานขับ
เครื่องกลหนัก  พนักงานขับเครื่องกลขนาดกลาง  พนักงานขับรถบรรทุกเทท้าย  คนงาน 2 คน และพนักงาน
รักษาความปลอดภัย  ส าหรับการด าเนินการเก็บขนขยะมูลฝอย มีบุคลากรด าเนินการเก็บขนขยะมูลฝอย
ทั้งหมด  48 คน ประกอบด้วยพนักงานขับรถ 7 คน  พนักงานเก็บขนท้ายรถ  18 คน  และพนักงานกวาดถนน  
23 คน  รับผิดชอบกวาดถนน 11,080 ตารางกิโลเมตรต่อคน   

 

 

 

 

 
 
 
 2.12.5  ปัญหาและอุปสรรค 
  1) ขยะมูลฝอยที่น ามาทิ้งพ้ืนที่ก าจัดมูลฝอยของเทศบาลต าบลโนนสังไม่ได้มีการคัดแยกขยะ
มาตั้งแต่ต้นทาง ซึ่งจะท าให้ลดอายุการใช้งานของพ้ืนที่ก าจัดขยะ 
  2) เทศบาลไม่ได้ด าเนินการฝังกลบขยะทุกวัน ท าให้เกิดกลิ่นเหม็น แมลงวัน และขยะปลิว
กระจัดกระจาย 
  3) เทศบาลอนุญาตให้รถขนสิ่งปฏิกูลน ามาทิ้งในพ้ืนที่ก าจัดขยะของเทศบาล โดยที่ยังไม่มีบ่อ
รองรับก าจัดสิ่งปฏิกูลที่ถูกหลักวิชาการ ซึ่งจะท าให้เกิดกลิ่นเหม็นและการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้ 



รายงานการติดตามและประเมินสมรรถนะการด าเนินระบบก าจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดปี 2556 

 

        ส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคที่ 10                 2-97 
 
 

 2.12.6 ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขปัญหา 
 1) ควรด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการคัดแยกขยะมูลฝอยและขยะอันตรายจาก
แหล่งก าเนิดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ทั้งในเขตเทศบาลและเครือข่ายที่เข้าร่วมศูนย์ เพ่ือลดปริมาณขยะที่เข้า
มาก าจัดยังศูนย์และเป็นการยืดอายุการใช้งานของบ่อฝังกลบขยะ ตลอดจนป้องกันการปนเปื้อนสารพิษ / 
โลหะหนักจากขยะอันตรายแพร่กระจายสู่สิ่งแวดล้อม 
 2) เทศบาลควรพิจารณาการเก็บค่าธรรมเนียมอัตราการก าจัดขยะมูลฝอยต่อตันจาก
เครือข่ายที่เข้าร่วมศูนย์จากต้นทุนที่มีการด าเนินงานจริง เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาความไม่คุ้มทุนในการก าจัดขยะ
ไม่ให้เป็นภาระค่าใช้จ่ายกับเทศบาล โดยมีการชี้แจงให้เครือข่ายที่เข้าร่วมศูนย์เข้าใจถึงที่มาของการก าหนด
อัตราการก าจัดขยะมูลฝอยที่คุ้มทุนร่วมกัน 
 

 
 


