


คํานํา

รายงานผลการดําเนินงานโครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะให้กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2554 ฉบับนี้ได้จัดทําข้ึน เพ่ือเป็นการสนั�บสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะให้กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย เพ่ือประเมินสมรรถนะการบริหารจัดขยะมูลฝอยชุมชนของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจํานวน 9 แห่ง ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 9 
อุดรธานี ตามสมรรถนะท่ีสนับสนุน 6 สมรรถนะ ได้แก่ (1) แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอย
(2) กิจกรรมลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยหรือของเสียอันตรายชุมชน (3) ประสิทธิภาพในการ
เก็บขนขยะมูลฝอย (4) การบริหารจัดการขยะมูลฝอยหรือมูลฝอยติดเชื้อในลักษณะรวมศูนย์�
(5) ประสิทธิภาพในการกําจัดขยะมูลฝอย และ (6) รายได้ในการจัดการขยะมูลฝอย

โดยความร่วมมือของ สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 9 ร่วมกับ กรมควบคุมมลพิษ ในการนี้ 
ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีให้ข้อมูล และอํานวยความ
สะดวกในการดําเนินโครงการฯ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้�อมจังหวัดท้ัง 5 จังหวัด 
ท่ีร่วมประสานงานและดําเนินโครงการฯ ในพ้ืนท่ีเป็นอย่างดี 

สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 9 อุดรธานี�
กันยายน  2554
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บทที่ 1
บทนํา

1.1 ความเป็นมา
มลพิษจากขยะมูลฝอย เป็นหน่ึงในปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีทวีความรุนแรงขึ้น โดยเฉพาะอย่างย่ิงในสังคมเมือง

ที่มีการขยายตัวของเมืองสูงตามจํานวนประชากรที่เพิ่มข้ึน รวมไปถึงการขยายตัวและพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และเทคโนโลยี โดยแต่ละปีหน่วยงานที่รั�บผิดชอบการจัดการขยะมูลฝอยท้ังภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นจํานวนมากในจัดการขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น เน่ืองจากการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังขาดความพร้อมท้ังด้านงบประมาณ บุคลากรท่ีชํานาญ ความพร้อมในการบริหารจัดการ เป็�นผล
ทําให้การจัดการขยะมูลฝอยไม่มีประสิทธิภาพ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม โดยกรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับ สํานักงานส่ิงแวดล้อม
ภาค และสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัด ได้�ร่วมกันดําเนินโครงการเสริมสร้างสมรรถนะใน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างต่อเน่ือง ต้ังแต่ปี 2551 เป็นต้นมา โดยใน
ปี 2551 ได้ดําเนินการในระดับเทศบาลนคร จํานวน 23 แห่ง ให้มีสมรรถนะในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
ผ่านเกณฑ์ท่ีกําหนดอย่างน้อย 4 สมรรถนะจาก 6 สมรรถนะ โดยมีหลักเกณฑ์ที่จะใช้ในการพิจารณา
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย จํานวน 6 สมรรถนะ ประกอบด้วย 

1) แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอย 
2) กิจกรรมลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยหรือของเสียอันตรายจากชุมชน 
3) ประสิทธิภาพในการเก็บขนขยะมูลฝอย 
4) การบริหารจัดการขยะมูลฝอยหรือมูลฝอยติดเช้ือในลักษณะรวมศูนย์ 
5) ประสิทธิภาพในการกําจัดขยะมูลฝอย และ 
6) รายได้ในการจัดการขยะมูลฝอย

ซึ่งจากผลการดําเนินงานในปี 2551 พบว่ามีจํานวนเทศบาลท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินท่ีกําหนดร้อยละ 86
ต่อมาในปี 2552 ได้ดําเนินการในระดับเทศบาลเมืองเพิ่มอีก 36 แห่ง รวมทั้งส้ิน 59 แห่ง โดยมีจํานวนเทศบาลท่ี
ผ่านเกณฑ์การประเมินท่ีกําหนดอย่างน้อย 4 สมรรถนะ จาก 6 สมรรถนะ คิดเป็นร้อยละ 91 และในปี 2553 ได้�
เพิ่มจํานวนพื้นที่ดําเนินการในระดับเทศบาลเมืองและเทศบาลตําบลอีก 35 แห่ง รวมท้ังส้ิน 94 แห่ง

ในปี 2554 ได้ดําเนินการเพิ่มพื้นที่ในการดําเนินการอีก 37 แห่ง จากจํานวน 94 แห่ง รวมพื้นที่ดําเนินการ
ในปี 2554 จํานวนรวมทั้งส้ิน 131 แห่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะให้กับขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย และเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในลําดับ
ความสําคัญ มีการจัดต้ังศูนย์จัดการขยะมูลฝอยครบวงจรแบบรวมกลุ่มพื้นท่ี (Clustering) ซ่ึงโครงการน้ีจะเป็นส่วน
หน่ึงในการผลักดัน สนับสนุน และส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องตระหนักถึงความสําคัญของการมีส่วนร่วมใน
การจัดการขยะมูลฝอยให้เป็นไปอย่างต่อเน่ืองและเป็นรูปธรรม รวมท้ังเพื่อเป็นการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามหลักวิชาการ 
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1.2  วัตถุประสงค์�
1)  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานกลางและหน่วยงานส่วนภูมิภาคใน

การบริหารจัดการขยะมูลฝอย ตามหลักธรรมาภิบาล
2)  เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหาร

จัดการขยะมูลฝอย ของเสียอันตรายจากชุมชน และมูลฝอยติดเช้ือในแต่ละกลุ่มพื้นท่ีจังหวัดเป้าหมาย
3)  เพื่อสนับสนุนให้�องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอย

อย่างต่�อเน่ือง รวมท้ังมีการจัดเตรียมระบบการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน และแผนปฏิบัติการบริหาร
จัดการมูลฝอยติดเช้ือในแต่ละกลุ่มพื้นที่จังหวัดเป้าหมาย

1.3  เป้าหมาย
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป้าหมายมีสมรรถนะในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยผ่านเกณฑ์ท่ีกําหนด

อย่างน้อย 4 สมรรถนะ จาก 6 สมรรถนะ

1.4  พ้ืนที่ดําเนินการ
สําหรับในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 9 มี�องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เข้าร่วม

ดําเนินโครงการโครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จํานวน  9 แห่ง ดังน้ี

ลําดับที่ จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ปีที่เข้าร่วมโครงการฯ
ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554

1. อุดรธานี� (1) เทศบาลนครอุดรธานี  � � �
(2) เทศบาลเมืองโนนสูง-นํ้าคํา � � �
(3) เทศบาลเมืองหนองสําโรง - � �

2. เลย (4) เทศบาลเมืองเลย - � �
3. หนองคาย (5) เทศบาลเมืองหนองคาย � � �

(6) เทศบาลเมืองท่าบ่อ - � �
4. สกลนคร (7) เทศบาลเมืองสกลนคร � � �

(8) เทศบาลตําบลพังโคน - � �
5. นครพนม (9) เทศบาลเมืองนครพนม - - �

1.5  การดําเนินงาน
1) เข้าร่วมการประชุมช้ีแจงรายละเอียดโครงการฯ ซึ่งจัดโดย กรมควบคุมมลพิษ เพื่อช้ีแจง

รายละเอียดโครงการฯ ให้กับ สํานักงานส่ิงแวดล้อมภาค และสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
จังหวัด ในพื้นท่ีเป้าหมายการดําเนินโครงการฯ ในปี 2554 เมื่อวันท่ี 13-14 ธันวาคม 2553 ณ โรงแรม 
เอเชีย กรุงเทพมหานคร
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2) จัดประชุมหารือร่วมกับ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัด เพื่อประสานงาน
ในการรวบรวมข้อมูลด้านการจัดการขยะทั้ง 6 สมรรถนะ เพื่อใช้ในการประเมินประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยเบื้องต้น เมื่อวันท่ี 3 กุมภาพันธ์� 2554 ณ สํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคที่ 9

3) จัดการประชุมช้ีแจงรายละเอียดโครงการฯ ร่วมกับสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
จังหวัด และกรมควบคุมมลพิษ ให้กับ อปท. พื้นที่เป้าหมาย จํานวน 9 แห่ง พร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย เสนอให้ อปท. ในพื้นท่ี
เป้าหมาย พิจารณาในการนําไปประยุกต์ใช้หรือปรับปรุงในการดําเนินงานต่อไป เม่ือวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 
2554 ณ สํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 9

4) ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัด และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น   ดําเนินกิจกรรมในแต่ละสมรรถนะ ดังน้ี

4.1) ทําหนังสือประสาน อปท. พิจารณาจัดทําโครงการ/กิจกรรม ภายใต้�กิจกรรมลด คัดแยก 
และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย โดยสํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 9 สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมลด คัดแยก 
และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยดังกล่าว เม่ือวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554

4.2) ร่วมกับสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัด ติดตามและให้ข้อคิดเห็นกับ 
อปท. ในการดําเนินการในแต่ละสมรรถนะ พร้อมท้ังติดตามการดําเนินกิจกรรมการลด คัดแยกและใช้�
ประโยชน์ขยะมูลฝอยชุมชน ในพื้นท่ีแต่ละ อปท. ดังน้ี

ลําดับที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน วันที่จัดกิจกรรม
1. เทศบาลนครอุดรธานี  23 มีนาคม 2554
2. เทศบาลเมืองโนนสูง-นํ้าคํา 9 มิถุนายน 2554
3. เทศบาลเมืองหนองสําโรง 15 มิถุนายน 2554
4. เทศบาลเมืองเลย 14 มีนาคม 2554
5. เทศบาลเมืองหนองคาย 16 มีนาคม 2554
6. เทศบาลเมื�องท่าบ่อ 15 มีนาคม 2554
7. เทศบาลเมืองสกลนคร 5 เมษายน 2554
8. เทศบาลตําบลพังโคน 21 มีนาคม 2554
9. เทศบาลเมืองนครพนม 4 เมษายน 2554
4.3) ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ และสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัด 

ประเมินประสิทธิภาพสถานที่กําจัดขยะและตรวจสอบคุณภาพนํ้าใต้ดิน
ลําดับที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน วันที่ประเมิน
1. เทศบาลเมืองนครพนม 10 มกราคม 2554
2. เทศบาลเมืองสกลนคร 11 มกราคม 2554
3. เทศบาลเมืองเลย 11 กรกฎาคม 2554
4. เทศบาลนครอุดรธานี  12 กรกฎาคม 2554
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5) เข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง “แนวทางการเสริมสร้างสมรรถนะในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและ
ของเสียอันตรายจากชุมชน ให้กับ อปท.” ซึ่งจัดโดยกรมควบคุมมลพิษ เพื่อเป็นการเสริมสร้างสมรรถนะ
ให้กับ สํานักงานส่ิงแวดล้อม สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัด และ อปท. ในพื้นท่ี
เป้าหมาย เมื่อวันท่ี 28-30 มีนาคม 2554 ณ โรงแรมเอเชีย พัทยา จั�งหวัดชลบุรี�

6) จัดประชุมหารือติดตามผลการดําเนินงานโครงการฯ ในปี 2554 และพิจารณาคัดเลือก อปท. ท่ี
จะเข้าร่วมโครงการฯ ในปี 2555 ร่วมกับ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัด เมื่อวันท่ี 
29 สิงหาคม 2554 ณ สํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 9 พร้อมท้ังจัดทําหนังสือแจ้งยืนยันรายช่ือ อปท. 
จํานวน 15 แห่ง  

7) การรายงานความก้าวหน้าโครงการฯ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ
7.1) จัดทําหนังสือประสาน อปท. จํานวน 9 แห่ง และ ทสจ. จํานวน 5 แห่ง เพื่อขอความ

อนุเคราะห์รายงานความก้าวหน้าโครงการฯ จํานวน 2 ครั้ง คือ ครั้งท่ี 1 เมื่อวันท่ี 9 มีนาคม 2554 และ
ครั้งท่ี 2 เม่ือวันที่ 13 มิถุนายน 2554

7.2) จัดทําสรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการฯ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะส่งกรม
ควบคุมมลพิษ จํานวน 3 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2554 คร้ังที่ 2 เม่ือวันที่ 12 เมษายน 
2554 และครั้งที่ 3 เมื่อวันท่ี 20 กรกฎาคม 2554

8)  การรายงานสรุปผลการดําเนินโครงการฯ ตามรายพื้นท่ี 
8.1) จัดทําหนังสือประสาน อปท. จํานวน 9 แห่ง และ ทสจ. จํานวน 5 แห่ง เพื่อขอความ

อนุเคราะห์รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการฯ เมื่อวันท่ี 28 กรกฎาคม 2554
8.2) จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินโครงการฯ เสนอกรมควบคุมมลพิษและผู้เก่ียวข้อง

1.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1)  เกิดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานกลางและหน่วยงานส่วนภูมิภาคในการบริหารจัดการขยะ

มูลฝอย
2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป้าหมายมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเพิ่มข้ึน ปริมาณ

ขยะมูลฝอยได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการมากขึ้น
3)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป้าหมายมีแผนการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อรองรับการพัฒนาและขยายตัว

ของเทศบาลอย่างเหมาะสม
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บทที่ 2
สถานภาพและปัญหาขยะมูลฝอย

2.1 เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี�
2.1.1 ข้อมูลทั่วไป

เทศบาลนครอุดรธานี� ต้ังอยู่ ณ ตําบลหมากแข้ง อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีพื้นที่ 47.70 ตาราง
กิโลเมตร ประชากรในเขตเทศบาลนครอุดรธานี เมื่อวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 มีประชากรรวม 137,948 คน
แยกเป็นชาย 67,173 คน และหญิง 70,775 คน จํานวนบ้าน 50,948 หลังคาเรือน ความหนาแน่น 2,892 
คนต่อตารางกิโลเมตร

ภาพแสดงแผนที่เขตเทศบาลนครอุดรธานี�
2.1.2 ปริมาณและองค์ประกอบขยะมูลฝอย

เทศบาลนครอุดรธานี� มีปริมาณขยะมูลฝอยที่นําไปกําจัดในเดือนกุมภาพันธ์ 2553 จํานวน 
3,375.76 ตัน และในเดือนมีนาคม 2553 จํานวน 3,513.63 ตัน หรือประมาณวันละ 130 ตัน และมีอัตรา
การผลิตขยะมูลฝอย 0.92 กิโลกรัม/คน/วัน นอกจากน้ียังมี�ขยะมูลฝอยจากนอกเขตเทศบาลจํานวน 20 แห่ง 
นํามากําจัดร่วมด้วย ในเดือนกุมภาพันธ์ 2553 จํานวน 2,531.07 ตัน และในเดือนมีนาคม 2553 จํานวน 
2,855.42 ตัน หรือประมาณวันละ 91.29 ตัน

สถิติปริมาณขยะมูลฝอยของเทศบาลนครอุดรธานี และหน่วยงานอ่ืน ท่ีนําขยะมากําจัดร่วมด้วย 
ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2547 – 2552 มีดังน้ี
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ปี พ.ศ. ปริมาณขยะมูลฝอย (กิโลกรัม)
เทศบาลนครอุดรธานี� หน่วยงานอื่นๆ รวม

ปี 2547 41,054,710 20,704,550 61,759,260
ปี 2548 39,623,816 19,428,434 59,052,250
ปี 2549 41,737,080 22,630,253 64,367,333
ปี 2550 44,201,782 22,368,260 66,570,042
ปี 2551 46,627,760 23,405,324 70,033,084
ปี 2552 -ไม่มีข้อมูล- -ไม่มีข้อมูล- 77,531,490

สําหรับองค์ประกอบขยะมูลฝอยของเทศบาลนครอุดรธานี ท่ีได้ทําการศึกษาเม่ือเดือนพฤษภาคม 
2552 มีดังน้ี

แหล่งกําเนิดมูลฝอย องค์ประกอบขยะมูลฝอย (ร้อยละโดยนํ้าหนักสด)
พลาสติก กระดาษ ขวดแก้ว เศษอาหาร เศษไม้� โฟม โลหะ อื่นๆ

1.ชุมชนหนาแน่น 1 11.22 8.33 2.33 74.44 2.00 0.00 1.67 0.00
2.ชุมชนหนาแน่น 2 12.78 10.94 5.28 66.12 2.58 0.19 1.99 0.12
3.ชุมชนไม่หนาแน่น 1 17.86 14.08 11.45 43.50 0.34 0.46 1.09 11.22
4.ชุมชนไม่หนาแน่น 2 19.54 12.08 11.61 49.86 0.66 0.62 2.72 2.90
เฉล่ียชุมชน 15.35 11.35 7.66 58.48 1.39 0.31 1.86 3.55
5.ตลาดบ้านห้วย 7.38 8.44 0.42 83.23 0.11 0.21 0.21 0.00
เฉล่ียตลาดสด 7.38 8.44 0.42 83.23 0.11 0.21 0.21 0.00
6.สถานท่ีกําจัด 1 24.73 12.01 7.01 53.87 0.13 0.18 2.07 0.00
7.สถานท่ีกําจัด 2 22.51 10.68 8.19 53.38 1.96 0.09 2.94 0.27
เฉล่ียสถานท่ีกําจัด 23.62 11.34 7.60 53.62 1.04 0.13 2.50 0.13

2.1.3 สถานภาพการจัดการขยะมูลฝอยที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
1) การรวบรวมขยะมูลฝอย
1.1)  ภาชนะรองรับขยะมูลฝอย
เทศบาลนครอุดรธานี  มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยในชุมชนเป็นแบบถังเด่ียวท้ิงขยะรวมทุกประเภท 

ประกอบด้วย
ประเภท ขนาด (ลิตร) จํานวน (ใบ)

1. ถังยางรถยนต์� 20 1, 500
2. ถังพลาสติก 240 500

660 60
3. ถังคอนเทนเนอร์� 4,000 33

1.2)  รถเก็บขนขยะมูลฝอย
เทศบาลนครอุดรธานีมีรถเก็บขนขยะมูลฝอยจํานวน 35 คัน เป็นรถแบบเปิดข้างเทท้ายจํานวน 16 

คัน รถแบบอัดท้ายจํานวน 14 คัน รถแบบคอนเทนเนอร์จํานวน 3 คันและรถบรรทุกมูลฝอยติดเช้ือแบบห้อง
เย็น จํานวน 2 คัน ใช้คนเก็บขนจํานวน 136 คน ดังน้ี
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ลําดับท่ี ประเภทรถ ขนาดความจุ�
(ลบ.ม.) ปีท่ี  จัดซื้อ จํานวนการ

เก็บขน(เท่ียว)
จํานวนพนกังาน
ท้ายรถ(คน)

ระยะทางเก็บขนต่อเท่ียว
ไมร่วมระยะทางไปท่ีท้ิง

ขยะ (กม.) 

สภาพการ
ใช้งาน

1 เปิดข้างเทท้าย 10 2524 2 4 รถแทนวันหยุด ซ่อมแซมบ่อย
2 เปิดข้างเทท้าย 10 2533 2 4 15 ซ่อมแซมบ่อย
3 เปิดข้างเทท้าย 10 2533 2 4 56 ซ่อมแซมบ่อย
4 อัดท้าย 12 2538 1 3 56 ซ่อมแซมบ่อย
5 อัดท้าย 12 2538 1 3 50 ซ่อมแซมบ่อย
6 อัดท้าย 12 2538 1 3 62 ซ่อมแซมบ่อย
7 เปิดข้างเทท้าย 8 2538 2 3 56 ซ่อมแซมบ่อย
8 เปิดข้างเทท้าย 8 2538 2 4 52 ซ่อมแซมบ่อย
9 เปิดข้างเทท้าย 10 2538 2 4 56 ซ่อมแซมบ่อย
10 เปิดข้างเทท้าย 4 2538 2 1 50 ซ่อมแซมบ่อย
11 เปิดข้างเทท้าย 4 2538 2 1 50 ซ่อมแซมบ่อย
12 เปิดข้างเทท้าย 10 2538 2 4 50 ซ่อมแซมบ่อย
13 อัดท้าย 10 2539 1 4 72 ชํารุด
14 อัดท้าย 10 2539 1 4 38 ชํารุด
15 เปิดข้างเทท้าย 10 2539 2 4 43 ชํารุด
16 เปิดข้างเทท้าย 10 2539 2 4 - ซ่�อมแซมบ่อย
17 เปิดข้างเทท้าย 10 2539 2 4 50 ซ่อมแซมบ่อย
18 อัดท้าย 8 2540 1 3 40 ซ่อมแซมบ่อย
19 อัดท้าย 8 2540 1 4 77 ซ่อมแซมบ่อย
20 อัดท้าย 10 2540 1 3 54 ซ่อมแซมบ่อย
21 อัดท้าย 10 2540 1 3 77 ดี�
22 อัดท้าย 10 2540 1 3 69 ดี�
23 เปิดข้างเทท้าย 3 2542 2 1 85 ชํารุด
24 เปิดข้างเทท้าย 3 2542 2 - - ซ่อมแซมบ่อย
25 เปิดข้างเทท้าย 10 2545 2 4 52 ซ่อมแซมบ่อย
26 คอนเทนเนอร์� 6.5 2545 5 3 37 ดี�
27 อัดท้าย 10 2546 1 3 61 ดี�
28 อัดท้าย 10 2546 1 3 76 ดี�
29 เปิดข้างเทท้าย 3 2547 - - 59 ดี�
30 คอนเทนเนอร์� 6.5 2548 1 3 42 ดี�
31 อัดท้าย 10 2549 1 4 48 ดี�
32 อัดท้าย 10 2549 1 3 56 ดี�
33 คอนเทนเนอร์� 6.5 - 4 1 56 ดี�
34 รถห้องเย็น(ขยะติดเช้ือ) - 2546 - 3 - ดี�
35 รถห้องเย็น(ขยะติดเช้ือ) - 2553 - 3 - ดี�
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เทศบาลนครอุดรธานี มีการแบ่งเขตการเก็บขนเป็น 15 เขต โดยสามารถให้บริการเก็บขนขยะมูล
ฝอยได้ครอบคลุมพื้นท่ีเขตเทศบาลนครอุดรธานี�ร้อยละ 100 ของพื้นท่ีเทศบาลท้ังหมด จํานวนครัวเรือนท่ี
ได้รับบริการเก็บขนจํานวน 50,948 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 100 ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนท่ีเก็บขนได้�
อยู่ระหว่างวันละ 150-170 ตันต่อวัน และให้บริการเก็บขนมูลฝอยติดเช้ือจากสถานพยาบาลจํานวน 120 
แห่ง รวมปริมาณมูลฝอยติดเช้ือที่จัดเก็บได้เฉล่ียเดือนละ 20 ตัน

แผนภาพแสดงการแบ่งเขตการเก็บขนขยะเทศบาลนครอุดรธานี�
2) การกําจัดขยะมูลฝอย
2.1)  ระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน
เทศบาลนครอุดรธานี มีการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ส่ิงปฏิ�กูล มูลฝอยติดเช้ือ และขยะอันตราย 

ภายในสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลนครอุดรธานี ที่ต้ังอยู่บ้านโคกหนองหาด ตําบลหนองนาคํา 
อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยอยู่ห่างจากเขตเทศบาลนครอุดรธานีประมาณ 13 กิโลเมตร ขนาดพื้นท่ี 
296 ไร่ ซึ่งเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์ เริ่มใช้�งานเม่ือปี พ.ศ. 2544 มีการใช้พื้นท่ีไปแล้วกว่า 60 ไร่� สําหรับ
การดําเนินการระบบเทศบาลนครอุดรธานีเป็นผู้ลงทุนและดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอยเอง ภายในสถานท่ี
กําจัดขยะมูลฝอยมีการคัดแยกขยะมูลฝอยชุมชนในบ่อฝังกลบ ซึ่งมีการขึ้นทะเบียนคนคุ้ยขยะจากภายนอก
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จํานวน 82 คน มีรายได้�เฉล่ีย 9,000 บาทต่อเดือน สถานท่ีฝังกลบขยะเริ่มงานเวลา 07.00-13.30 น. เพื่อ
ในช่วงบ่ายเจ้าหน้าท่ีจะได้ดําเนินการบดอัดและกลบทับขยะได้ทันในแต่ละวัน 

เทศบาลนครอุดรธานี กําจัดขยะมูลฝอยชุมชนด้วยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary 
Landfill) ออกแบบไว้ให้ดําเนินการฝังกลบได้ 4 ช้ัน โดยฝังกลบในบ่อ 1 ช้ัน และยกคัน 3 ช้ัน สูงช้ันละ 3 
เมตร มีดินฝังกลบหนา 0.60 เมตร มีการบดอัดขยะเป็นประจําทุกวัน และนําดินภายในบ่อขยะซ่ึงอยู่ห่างไป
ประมาณ 300 – 500 เมตร มากลบทับ มีระบบบําบัดนํ้าเสีย ระบบระบายก๊าซ มีการช่ังนํ้าหนักปริมาณขยะ
มูลฝอยที่เข้าระบบ มีอาคารและโครงสร้างพื้นฐานครบ มีการควบคุมผู้คัดแยกขยะมูลฝอยในสถานท่ีฝังกลบ

ภายในสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลนครอุดรธานี มีอาคารสํานักงาน อาคารจอดรถและ
ซ่อมบํารุง อาคารเคร่ืองช่ัง อาคารป้อมยาม โรงล้างรถ บ้านพักเจ้าหน้าที่ อาคารหมักส่ิงปฏิกลู และอาคาร
เก็บปุ๋ย ซ่ึงยังมีสภาพการใช้งานได้ดีอยู่ สําหรับประเภทของเครื่องจักรท่ีใช้ในการกําจัดขยะมูลฝอยของ
เทศบาลฯ มี 7 คัน ได้แก่ รถบรรทุกเทท้ายจํานวน 2 คัน รถตักดินตีนตะขาบ/รถขุดตีนตะขาบจํานวน 2 คัน 
และรถแทรกเตอร์ตีนตะขาบจํานวน 3 คัน

ลําดับที่ ประเภทรถ/เครื่องจักร ขนาด/แรงม้า ปีที่จัดซ้ือ
1. รถบรรทุกเทท้าย 10 ล้อ -- 2547
2. รถบรรทุกเทท้าย 6 ล้อ 110 2538
3. รถตักดินตีนตะขาบ / รถขุดตีนตะขาบ 128 2538
4. รถตักดินตีนตะขาบ / รถขุดตีนตะขาบ 128 2539
5. รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ 142 2539
6. รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ -- 2539
7. รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ 115 2548

สําหรับการจัดการมูลฝอยติดเช้ือ เทศบาลนครอุดรธานี ได้เริ่มดําเนินการระบบกําจัดมูลฝอยติดเช้ือ
ต้ังแต่ปี 2547 เป็นโรงงานเผามูลฝอยติดเช้ือ ต้ังอยู่ ณ สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลนครอุดรธานี 
ภายในอาคารโรงงานประกอบด้วย ห้องเก็บมูลฝอยติดเช้ือแบบควบคุมอุณหภูมิ เตาเผามูลฝอยติดเช้ือแบบ
หมุน (Rotary Kiln) ชนิด 2 ห้องเผา ความสามารถ 250 กิโลกรัมต่อช่ัวโมง ใช้นํ้ามันดีเซลเป็นเช้ือเพลิง ห้อง
ล้างถังขยะอัตโนมัติ ห้องควบคุมระบบเตาเผา และสํานักงาน ซ่ึงบริเวณใกล้กับอาคารโรงงานจะเป็นท่ีฝังกลบ
ขยะทั่วไปของเทศบาล รวมถึงระบบบําบัดนํ้าเสียแบบบ่อผ่ึง 2 บ่อ ที่รองรับนํ้าเสียจากการฝังกลบขยะ และ
นํ้าเสียจากการเผามูลฝอยติดเช้ือ

รูปแบบของเตาเผามูลฝอยติดเช้ือของเทศบาลนครอุดรธานี จะเป็นแบบหมุนที่มีส่วนพลิกกลับ
ขยะชนิด 2 ห้องเผา ขนาดความจุได้ครั้งละประมาณ 0.45 ลูกบาศก์เมตร มีความสามารถในการเผาไหม้ 
250 กิโลกรัมต่อช่ัวโมง โดยทั่วไปแล้วจะทําการเผาเฉล่ีย 6.5 ช่ัวโมงต่อวัน สัปดาห์ละ 2 วัน ปริมาณที่เผา
จริงเฉล่ีย 1.2-1.5 ตัน/วัน การป้อนขยะเข้าเตาเผาเป็นแบบไฮดรอลิค สามารถป้อนขยะได้ต่อเน่ืองท้ังแบบ
อัตโนมัติต้ังเวลาได้ ควบคุมการทํางานโดยคอมพิวเตอร์ และแบบมือกด
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ภาพแสดงเส้นทางขนส่งขยะมูลฝอยจากเทศบาลนครอุดรธานีถึงสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย

ภาพแสดงพื้นท่ีสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย เทศบาลนครอุดรธานี�
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อาคารช่ังนํ้าหนัก  และสภาพพื้นทีภ่ายในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย

อาคารเตาเผาขยะติดเช้ือแบบพลิกหมุนกลับ ชนิด 2 ห้องเผา  ขนาด 250 ก.ก./ช.ม. 

การจัดการขยะอันตราย การจัดการส่ิงปฏิกูล

การบดอัดและกลบทับขยะมูลฝอยเป็นประจําทุกวัน และติดต้ังตาข่ายดักขยะปลิว
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2.2) การรวมกลุ่มพ้ืนที่เพ่ือการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
เทศบาลนครอุดรธานี� จัดต้ังศูนย์จัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดยมี� อปท. จํานวน 15 แห่ง ร่วมลงนาม

ความร่วมมือเข้าร่วมกําจัดขยะมูลฝอย ได้แก่ เทศบาลนครอุดรธานี เทศบาลเมืองหนองสําโรง เทศบาลเมืองโนน
สูง-นํ้าคํา เทศบาลตําบลหนองบัว เทศบาลตําบลบ้านจ่ัน เทศบาลตําบลนาข่า อบต.หมูม่น อบต.นาดี อบต.บ้าน
จ่ัน อบต.บ้านเล่ือม อบต.หนองนาคํา อบต.โนนสูง และ อบต.เชียงพิณ ปัจจุบันมีหน่วยงานท่ีได้ร่วมกําจัดขยะ
มูลฝอยด้วยรวมทั้งส้ิน 20 แห่ง โดยมีปริมาณขยะเฉล่ีย 200 ตันต่อวัน จะถูกนําไปกําจัดโดยวิธีฝังกลบอย่างถูก
หลักสุขาภิบาล

อปท. ท่ีเข้าร่วมตาม คพ. อปท. หลัก MOU
ณ วันท่ี อปท. ท่ีเข้าร่วมปัจจุบัน

ปริมาณขยะท่ีนํามา
กําจัด (ตัน)

ณ มีนาคม 2553
อ.เมือง ทน.อุดรธานี�/ ทม.หนองสําโรง/ ทม.โนน
สูง-น้ําคํา/ ทต.หนองบัว/ ทต.บ้านจั่น/ ทต.นิคม
สงเคราะห์�/ ทต.นาขา่/ ทต.หนองไผ่�/ ทต.หนอง
ขอนกว้าง/อบต.นิคมสงเคราะห์�/อบต.บ้านขาว/ 
อบต.บ้�านตาด/ อบต.โนนสูง/ อบต.หมูม่น/ อบต.
เชียงยืน/ อบต.หนองนาคํา/ อบต.กุดสระ/  อบต.
นาดี�/ อบต.เชียงพิณ/ อบต.สามพร้าว/ อบต.หนอง
ไฮ /อบต.นาข่า/ อบต.บ้านจั่น/ อบต.โคกสะอาด/ 
อบต.นากว้าง/ 
อ.หนองวัวซอ ทต.หนองวัวซอ / ทต.หนองอ้อ-
โนนหวาย/ ทต.โนนหวาย/ ทต.อูบมุง/อบต.หมาก
หญ้า/ อบต.หนองอ้อ /อบต.กุดหมากไฟ/อบต.น้ํา
พ่น/ อบต.หนองบัวบาน/ 
อ.กุดจับ ทต.กุดจับ/ทต.เชียงเพ็ง/ทต.ตาลเลียน/
ทต.สร้างก่อ/อบต.กุดจับ/อบต.ปะโค/ อบต.ขอน
ยูง/อบต.เชียงเพ็ง/อบต.สร้างก่อ/ อบต.เมืองเพีย/ 
อบต.ตาลเลียน/
อ.เพ็ญ ทต.เพ็ญ/ ทต.บ้านธาตุ�/ อบต.เพ็ญ/ อบต.
นาพู่/ อบต.เชียงหวาง/ อบต.สุมเส้า / อบต.นาบัว
/ อบต.บ้านเหล่า/ อบต.จอมศรี�/ อบต.เตาไห/ 
อบต.โคกกลาง/ อบต.สร้างแป้น/ 
อ.ประจักษ์ฯ อบต.นาม่วง/ อบต.ห้วยสามพาด/ 
อบต.อุ่มจาน

ทน.อุดรธานี� 18 กันยายน 
2543

1. ทน.อุดรธานี� 3,513.63
2. ทม.โนนสูง-น้ําคํา 112.00
3. ทม.หนองสําโรง 501.18
4. ทต.หนองบัว 453.39
5. ทต.บ้านจั่น 99.92
6. ทต.นาข่า 97.87
7. อบต.เชียงพิณ-บ้านเล่ือม 102.74
8. อบต.นาดี� 33.48
9. อบต.เชียงยืน -
10. อบต.หนองนาคํา 59.72
11. อบต.หมูม่น 53.23
12. อบต.โนนสูง 32.11
13. อบต.บ้านจั่น 70.60
14. อบต.กุดสระ 52.76
15. อบต.นากว้าง 35.53
16. อบต.บ้านขาว 54.29
17. อบต.หนองไผ่� 67.73
18. อบต.บ้านตาด 63.39
19. อบต.หนองขอนกว้าง 45.80
20. อบต.หนองไฮ 39.13
21. อบต.โพนงาม อ.หนองหาน -
22. โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี� 0.75
23. ทม.หนองคาย 879.80

สําหรับการจัดการมูลฝอยติดเช้ือจากสถานพยาบาล ปัจจุบันมีสถานพยาบาลเข้าร่วมจํานวน 120
แห่ง เป็นหน่วยงานท่ีเทศบาลฯ เก็บขนให้ 117 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาล ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 
คลินิก/สถานพยาบาลสัตว์�/ห้อง Lab และโรงพยาบาลส่�งเสริมสุขภาพตําบล และมีโรงพยาบาลหนองคาย 
โรงพยาบาลพิบูลย์รักษ์ และโรงพยาบาลหนองหาน ท่ีขนมูลฝอยติดเช้ือมากําจัดเอง ซึ่งวิธีการกําจัดมูลฝอย
ติดเช้ือโดยใช้เตาเผาอุณหภูมิสูง แบบสองห้องเผา สามารถกําจัดขยะติดเช้ือได้ปริมาณเดือนละ 25 ตัน 

โดยเทศบาลนครอุดรธานี ได้�มีการจัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการขยะอันตรายกับ 
เทศบาลเมืองโนนสูง-นํ้าคํา เทศบาลเมืองหนองสําโรง เทศบาลตําบลบ้านจ่ัน เทศบาลตําบลหนองบัว และ
เทศบาลตําบลนาข่า ในการจัดการขยะอันตราย เมื่อปี 2550
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3) ด้านงบประมาณ
3.1) รายจ่ายในการจัดการขยะมูลฝอย
การดําเนินงานเก็บขนขยะมูลฝอย สังกัดกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม มีบุคลากรจํานวน 405 คน 

ประกอบด้วย พนักงานขับรถ 36 คน พนักงานเก็บขนท้ายรถ 146 คน และพนักงานกวาดถนน 223 คน โดย
มีค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเก็บขนขยะมูลฝอย ในปี 2551 จํานวน 23,730,825 บาท และในปี 2552 
จํานวน 22,870,810 บาท สําหรับการดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอย สังกัดกองช่าง ส่วนงานกําจัดขยะมูลฝอย 
มีบุคลากรจํานวน 15 คน ประกอบด้วย นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล 1 คน พนักงานขับรถ 5 คน และ
คนงาน 9 คน

3.2) รายได้ในการจัดการขยะมูลฝอย
เทศบาลนครอุดรธานี� มีการกําหนดอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล

นครอุดรธานี�จํานวน 20 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน สําหรับค่ากําจัดขยะมูลฝอยสําหรับ อปท. /หน่วยงานอ่ืน
ที่นําขยะมากําจัดร่วมด้วย เทศบาลนครอุดรธานี ได้มีการปรับข้ึนจากอัตราตันละ 250 บาท เป็นตันละ 300
บาท ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2553 ทีผ่่านมา สําหรับอัตราค่าบริการเก็บขนและกําจัดมูลฝอยติดเช้ือเทศบาลนคร
อุดรธานี� มีดังน้ี

สถานพยาบาล ค่าบริการ
1. คลินิก/คลินิกสัตว์�/ห้องปฏิบัติการฯ 300 บาท/เดือน
2. สถานีอนามัย (น้ําหนักไม่เกิน 2 กก./วัน หรือมีปริมาณไม่เกิน 13 ลิตร/วัน) 300 บาท/เดือน
3. โรงพยาบาล

- ปริมาณมูลฝอยติดเช้ือไม่ถึง 50 กก./การเก็บขน 3 ครัง้ต่อสัปดาห์ 16 บาท/กก.
- ปริมาณมูลฝอยติดเช้ือไม่ถึง 50 กก./การเก็บขน 1-2 ครัง้ต่อสัปดาห์ 14 บาท/กก.
- ปริมาณมูลฝอยติดเช้ือ 50-200 กก./การเก็บขน 1 ครัง้ต่อสัปดาห์ 14 บาท/กก.
- ปริมาณมูลฝอยติ�ดเช้ือ 200 กก.ขั้นไป/การเก็บขน 1 ครั้งต่อสัปดาห์� 12 บาท/กก.

(1) รายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย
ทั้งน้ี เทศบาลนครอุดรธานี� มีสถิติรายได้ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย ต้ังแต่�

ปีงบประมาณ 2550-2553 โดยเทศบาลนครอุดรธานีสามารถดําเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะ
มูลฝอยได้เพิ่มขึ้นเป็นประจําทุกปี�

ปีงบประมาณ ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย
(บาท)

ผลการเปรียบเทียบ

ปีงบประมาณ 2550 9,986,764 --
ปีงบประมาณ 2551 10,039,979 + 53,215
ปีงบประมาณ 2552 10,568,038 + 528,059
ปีงบประมาณ 2553 11,533,060 + 965,022
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(2) รายได้จากการจัดเก็บค่ากําจัดขยะมูลฝอย
เทศบาลนครอุดรธานี� ได้ให้บริการกําจัดขยะมูลฝอยแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีนํา

ขยะมาร่วมกําจัดยังศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครอุดรธานี โดยมีสถิติรายได้ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียม
กําจัดขยะ ต้ังแต่ปีงบประมาณ 2550-2553 โดยเทศบาลนครอุดรธานีสามารถดําเนินการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอยได้เพิ่มขึ้นเป็นประจําทุกปี�

ปีงบประมาณ ค่าธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย
(บาท)

ผลการเปรียบเทียบ

ปี� 2550 4,284,640 --
ปี 2551 4,485,652 + 201,012
ปี 2552 5,730,111 + 1,244,459
ปี� 2553 6,289,124 + 559,013

ปีงบประมาณ ประเภทรายได้� (บาท)
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย ค่ากําจัดขยะมูลฝอย

ปี� 2553 (ต.ค. 52 – ก.ค. 53) 9,533,467 4,844,000
ปี 2554 (ต.ค. 53 – ก.ค. 54) 9,683,473 5,559,210
ผลการเปรียบเทียบ + 150,006 + 715,210

หมายเหตุ : +  หมายถึง เพิ่มข้ึน - หมายถึง ลดลง

ปี�งบประมาณ
ประเภทรายได้� (บาท)

ค่าธรรมเนียมเก็บขน ค่ากําจัด รวม ผลการ
เปรียบเทียบ

ปี� 2549 9,312,942 4,112,726 13,425,668 --
ปี 2550 9,986,764 4,284,640 14,271,404 + 845,736
ปี 2551 10,039,979 4,485,652 14,525,631 + 254,227
ปี� 2552 10,568,038 5,730,111 16,298,149 + 1,772,518
ปี 2553 11,533,060 6,289,124 17,822,184 + 1,524,035

หมายเหต ุ: +  หมายถึง เพิ่มข้ึน - หมายถึง ลดลง

จํานวนหน่วยงานที่นําขยะมาร่วมกําจัด 
(แห่ง)

ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554

1. หน่วยงานท่ีนําขยะมูลฝอยชุมชนมาร่วมกําจัด 22 23 23
2. สถานพยาบาลที่นําขยะติดเช้ือมาร่วมกําจัด 95 115 119
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2.1.4  การดําเนินการที่ผ่านมาของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
เทศบาลนครอุดรธานี ดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก

โครงการถ่ายโอนภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมในระดับจังหวัด ดังน้ี
ลําดับ
ท่ี

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. แหล่งงบประมาณ วงเงิน

(ล้านบาท) รายละเอียดโครงการ

1 2537 กระทรวงวิทยาศาสตร ์
เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม

20.110 ปรับปรงุระบบเก็บขนและกําจัดขยะมูลฝอย

2 2537-2539 กระทรวงมหาดไทย 
กรมโยธาธิการ

51.000 ก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอย

3 2539 กระทรวงวิทยาศาสตร ์
เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม

2.835 จัดซ้ือรถกําจดัขยะมูลฝอย

4 2540 กระทรวงวิทยาศาสตร ์
เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม

18.900 ปรับปรงุระบบเก็บขนและกําจัดขยะมูลฝอย

5 2545 กระทรวงวิทยาศาสตร ์
เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม

1.100 จัดซ้ือรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบเปิด

2.1.5 การดําเนินกิจกรรมลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย
เทศบาลนครอุดรธานี� มีการดําเนินกิจกรรมลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยหรือของเสีย

อันตรายชุมชน ในปีงบประมาณ 2554 ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2552 ถึงเดือนมิถุนายน 2553 จํานวนรวม 11 
กิจกรรม สรุปผลการดําเนินกิจกรรมดังน้ี

1) จัดกิจกรรมรณรงค์� คัดแยกขยะและรักษาความสะอาด เพื่อร่วมต้อนรับขบวนจักรยานใน
โครงการจักรยานพิทักษ์โลก ปี 2 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เม่ือวันท่ี 24 
พฤศจิกายน 2553 ณ บริเวณวัดวิเวกบูรพาวัย (ชุมชนหนองตุ�) โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังน้ี

1.1) รณรงค์ทําความสะอาดวัดและชุมชนใกล้เคียง
1.2) กิจกรรมรับบริจาควัสดุอลูมิเนียม เพื่อทําขาเทียมพระราชทาน มีผู้ร่วมกิจกรรมบริจาค

อลูมิเนียม จํานวนรวม 20 กิโลกรัม
1.3) กิจกรรมขยะแลกรางวัล มีผู้นําขยะรีไซเคิลมาร่วมกิจกรรม จํานวนรวม 98 กิโลกรัม
1.4) จัดนิทรรศการด้านส่ิงแวดล้อมและให้ความรู้การจัดการขยะมูลฝอย การเผยแพร่นํ้าหมัก

ชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์�
2) ร่วมรณรงค์คัดแยกขยะในชุมชนกับ อสม. ชุมชนหนองขอนกว้าง 1-3 ศรีพินิจ และศรีเจริญสุข 

เมื่อวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2553 ณ บริเวณชุมชนหนองขอนกว้าง 1 โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมขยะแลกของรางวัล 
นําขยะรีไซเคิลมาร่วมกิจกรรมจํานวนรวม 128 กิโลกรัม และมีการเผยแพร่นํ้าหมักชีวภาพจํานวน 100 ลิตร 
และปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดจํานวน 100 ถุง รวมถึงให้ความรู้เร่ืองการจัดการขยะมูลฝอย การทําและใช้ประโยชน์�
นํ้าหมักชีวภาพแก่ประชาชนท่ีมาเข้าร่วมกิจกรรม
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3) จัดกิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาดในชุมชนและบําเพ็ญประโยชน์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ�
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม
ความสามัคคีในชุมชนและร่วมกันพัฒนาวัดให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงาม สภาพแวดล้อมสะอาดน่าอยู่ โดยจัด
กิจกรรมเมื่อวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2553 ณ วัดสว่างสันติธรรม ชุมชนดอนอุดม 1 โดยมีการให้ความรู้การ
จัดการขยะมูลฝอย เผยแพร่นํ้าหมักชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อให้ประชาชนนําไปใช้ประโยชน์�

4) จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสํานึกในการคัดแยก ลดปริมาณ และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย ในงาน
ประจําปีทุ่งศรีเมือง เมื่อวันท่ี 1-10 ธั�นวาคม 2553 ดังน้ี

4.1) กิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะฯ มีประชาชนนําขยะรีไซเคิลมาร่วมกิจกรรม จํานวนรวม 
1,016.6 กิโลกรัม

4.2) กิจกรรมรณรงค์รับคืนของเสียอันตราย มีประชาชนนําของเสียอันตราย ได้แก่ หลอดไฟ
ฟลูออเรสเซนต์ ถ่านไฟฉาย และกระป๋องสเปรย์ มาร่วมกิจกรรม จํานวนรวม 462 ช้ิน คิดเป็นนํ้าหนัก 92.4 
กิโลกรัม ซ่ึงได้นําไปเก็บรวบรวมไว้เพื่อส่งไปกําจัดต่อไป

4.3) กิจกรรมนิทรรศการให้ความรู้การจัดการขยะ การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม เผยแพร่นํ้าหมัก
ชีวภาพ(EM) และปุ๋ยอินทรีย์ มีผู้เข้าชมนิทรรศการเฉล่ีย 50 คนต่อวัน เผยแพร่นํ้าหมักชีวภาพจํานวน 500 
ลิตร และปุ๋ยอัดเม็ดจํานวน 100 กิโลกรั�ม

5) จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสํานึกในการคัดแยก ลดปริมาณ และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย ชุมชน
เก่าจาน 5-6 เมื่อวันท่ี 27 ธั�นวาคม 2553 คัดแยกขยะรีไซเคิลได้จํานวน 188 กิโลกรัม

6) ร่วมกิจกรรมในงานวันเด็กแห่งชาติเม่ือวันที่ 8 มกราคม 2554 ณ สวนสาธารณะหนองประจักษ์ฯ 
มีนิทรรศการให้ความรู้และกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสํานึกในการคัดแยกขยะ การปลูกต้นไม้เพื่อลดโลกร้อน 
เล่�นเกมส์คัดแยกขยะ และตอบปัญหาชิงรางวัล พร้อมทั้งการเผยแพร่นํ้าหมักชีวภาพจํานวน 200 ลิตร ปุ๋ย
อัดเม็ดจํานวน 100 ถุง และแจกกล้าต้นไม้ดูดสารพิษจํานวน 100 ต้น

7) ร่วมกิจกรรมโครงการสร้างจิตสํานึกการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ณ โรงเรียนเทศบาล 7 เม่ือวันที่ 21 
มีนาคม 2554 โดยมีการให้ความรู้การคัดแยกขยะก่อนทิ้งและรักษาความสะอาดในโรงเรียน ให้แก่นักเรียน
และคณะครูอาจารย์ของโรงเรียนเทศบาล 7 จํานวน 300 คน ตลอดจนจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้การนํา
ขยะอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ทํานํ้าหมักชีวภาพและเล้ียงไส้เดือน

8) ร่วมกิจกรรมโครงการมหกรรมสร้างสุขภาพวัน อสม.แห่งชาติปี 2554 มีการจัดนิทรรศการการ
จัดการขยะเพื่อลดภาวะโลกร้อน การเล้ียงไส้เดือน การเล่นเกมตอบคําถามเพื่อชิงรางวัลพร้อมกับเผยแพร่ปุ๋ย
อินทรีย์อัดเม็ดและนํ้าหมักชีวภาพแก่ผู้สนใจท่ีมาร่วมงาน เม่ือวันที่ 5 เมษายน 2554 ณ อาคารเอนกประสงค์�
สโมสรนครหมากแข้ง

9) ร่วมกิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะกับ อสม. ชุมชนค่ายประจักษ์ 1-4 โดยมีการให้ความรู้การ
จัดการขยะในชุมชน ซ่ึงสามารถคัดแยกขยะรีไซเคิลได้จํานวนรวม 112 กิโลกรัม พร้อมด้วยเผยแพร่ตัวอย่าง
ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดจํานวน 100 ถุง และสารสกัดชีวภาพจํานวน 100 ขวด ณ สนามกีฬาค่ายประจักษ์ 2 เมื่อ
วันที่ 20 เมษายน 2554

10) ร่วมกิจกรรมอบรมโครงการปลูกพืชสวนครัว ปลอดสารพิษเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ความรู้และ
สาธิตการนํานํ้าหมักชีวภาพ (EM) และปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ให้แก่ประชาชนในชุมชนจํานวน 63 คน เมื่อวันท่ี
6 พฤษภาคม 2554
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11) จัดกิจกรรมตามโครงการจัดทําสารสกัดชีวภาพ (EM) และปุ๋ยหมักอินทรีย์� ปีงบประมาณ 2554 โดย
จัดการอบรมให้ความรู้การจัดการและใช้ประโยชน์ขยะ เมื่อวันที่ 2-3 มิถุนายน 2554 ณ ศูนย์การเรียนรู้
ชุมชนอยู่ดีกินดี ด้วยวิถีเกษตรเมือง ชุมชนโนนอุทุมพร มี�ผู้เข้ารับการอบรมเป็นแกนนําชุมชนด้านส่ิงแวดล้อม 
จํานวน 52 คน ซึ่งได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัด
อุดรธานี และสํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคที่ 9 

ทั้งยังจัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานการจัดการขยะมูลฝอยและการเล้ียงไส้เดือนกําจัดขยะอินทรีย์�
ของเทศบาลเมืองรังสิต และแลกเปล่ียนเรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอยอย่างครบวงจรชุมชน ทอส. 9 เทศบาล
เมืองคูคต จังหวัดปทุมธานี� พร้อมร่วมจัดนิทรรศการโครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีท่ี 6 จัดโดยสถาบัน
ส่ิงแวดล้อมไทย ร่วมกับบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด ณ ห้างสรรพสินค้า ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต 
จังหวัดปทุมธานี� เมื่อวันท่ี 4-6 มิถุนายน 2554

สรุปต้ังแต่เดือนตุลาคม 2553 – มิถุนายน 2554 เทศบาลนครอุดรธานี มีการดําเนินกิจกรรมลด 
คัดแยก และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย จํานวนรวม 11 ครั้ง รวมปริมาณขยะท่ีคัดแยกได้ 1,665 กิโลกรัม 
นอกจากน้ี ยังมีการคัดแยกขยะอ่ืนๆ ได้แก่ 

- กิจกรรมชุมชนปลอดขยะของชุมชนโนนอุทุมพร ได้แก่ กิจกรรมขยะแลกไข่ ถังหมักแก๊สชีวภาพ 
เล้ียงไส้เดือน เป็นต้น ซึ่งสามารถคัดแยกขยะรีไซเคิลและขยะอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ได้เฉล่ียเดือนละ 1,500 
– 2,000 กิโลกรัม   

- กิจกรรมใช้ไส้เดือนกําจัดขยะอินทรีย์ในชุมชน โรงเรียน วัด และโรงเล้ียงไส้เดือนของเทศบาลนคร
อุดรธานี สามารถคัดแยกขยะอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ได้เฉล่ียเดือนละ 2,500 กิโลกรัม   
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กิจกรรมรณรงค์� คัดแยกขยะและรักษาความสะอาด เพื่อร่วมต้อนรับขบวนจักรยานในโครงการจักรยาน
พิทักษ์โลก ปี 2 เมื่อวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2553

กิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสํานึกในการคัดแยก ลดปริมาณ และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย 
ในงานประจําปีทุ่งศรีเมือง เม่ือวันที่ 1-10 ธั�นวาคม 2553
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กิจกรรมรณรงค์การลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย ชุมชนเก่าจาน 5-6 เม่ือวันที่ 27 ธั�นวาคม 2553

กิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสํานึกในการคัดแยกขยะ ในงานวันเด็กแห่งชาติ� เมื่อวันท่ี 8 มกราคม 2554

กิจกรรมตามโครงการจัดทําสารสกัดชีวภาพ (EM) และปุ๋ยหมักอินทรีย์� เมื่อวันที่ 2-6 มิถุนายน 2554
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2.1.6  สรุปประเด็นปัญหาด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
1) แผนงาน / โครงการ ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2554-2556 ได้รับงบประมาณจํากัด 

และบางโครงการไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
2) เน่ืองจากรถบรรทุกขยะมูลฝอยของเทศบาลนครอุดรธานี ส่วนมากมีอายุการ ใช้งานเกิน 10 ปี อาจ

ทําให้มี�ขยะมูลฝอยตกค้างในพื้นท่ีบ้าง เม่ือเทศบาลนครอุดรธานี ได้รับการประสานจากประชาชน ได้�รี�บไป
ดําเนินการเก็บให้ทันที ทั้งน้ีเทศบาลนครอุดรธานี ได้มีการปรับระยะเวลาในการเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตชุมชน
หนาแน่นเป็นเวลากลางคืน เพื่อหลีกเล่ียงปัญหารถติดในช่วงเช้า

3) การดําเนินการจัดการมูลฝอยติดเช้ือโดยระบบเตาเผา มีปัญหาอุปสรรคในเรื่องบุคลากรมีไม่�
เพียงพอ ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมเตาเผาต้องใช้งบประมาณจํานวนมาก และต้นทุน/ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินการสูง

4) การดําเนินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล มีปัญหา
อุปสรรคในเรื่อง บุคลากรและเครื่องจักรมี่ใช้ในการดําเนินงานมีไม่เพียงพอ ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมต้องใช้�
งบประมาณจํานวนมาก และต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดําเนินการสูง
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2.2 เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ําคํา จังหวัดอุดรธานี
2.2.1 ข้อมูลทั่วไป

เทศบาลเมืองโนนสูง-นํ้าคํา ต้ังอยู่ในพื้นที่ของตําบลโนนสูง อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี อยู่ห่างจาก
จังหวัดอุดรธานี ทางทิศใต้ 16 กิโลเมตร มีพื้นท่ีประมาณ 6.1 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม หมู่บ้านจํานวน 6 
หมู่บ้าน 18 ชุมชน ประชากรตามทะเบียนบ้าน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 จํานวน 10,084 คน มีบ้าน
จํานวน 3,237 ครัวเรือน ความหนาแน่นของประชากร 1,654 คนต่อตารางกิโลเมตร 

ภาพแสดงแผนท่ีเขตเทศบาลเมืองโนนสูง-นํ้าคํา
2.2.2 ปริมาณและองค์ประกอบขยะมูลฝอย

เทศบาลเมืองโนนสูง-นํ้าคํา มีปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลฯ ประมาณวันละ 5ตัน 
โดยเป็นปริมาณขยะมูลฝอยท่ีนําไปกําจัดยังศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลนครอุดรธานี ในเดือน
กุมภาพันธ์ 2553 จํานวน 106.94 ตัน และในเดือนมีนาคม 2553 จํานวน 112.00 ตัน หรือประมาณวันละ 5
ตัน และมีอัตราการผลิตขยะมูลฝอย 0.62 กิโลกรัม/คน/วัน สําหรับองค์ประกอบขยะมูลฝอยของเทศบาล
เมืองโนนสูง-นํ้าคํา คิดเป็นร้อยละโดยนํ้าหนักสด แบ่งได้ดังน้ี

องค์ประกอบขยะมูลฝอย ร้อยละโดยนํ้าหนักสด
1. ขยะอินทรีย์� 55
2. ขยะรีไซเคิล 38
3. ขยะอันตราย 3
4. อ่ืนๆ 4
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2.2.3 สถานภาพการจัดการขยะมูลฝอยที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
1) การรวบรวมขยะมูลฝอย
1.1)  ภาชนะรองรับขยะมูลฝอย
เทศบาลเมืองโนนสูง-นํ้าคํา มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยในชุมชนเป็นแบบถังเด่ียวทิ้งขยะรวมทุก

ประเภท มี 2 รูปแบบ คือ ถังยางรถยนต์ขนาด 50 ลิตร และถังพลาสติกขนาด 200 ลิตร ซึ่งมีจํานวน
เพียงพอ แต่ยังต้องจัดซื้อเพิ่มเติมเป็นระยะเน่ืองจากการเส่ือมสภาพจากการใช้งาน และพื้นที่บางส่วนให้�
ชุมชนใช้ถุงพลาสติกบรรจุขยะมูลฝอยและนัดเวลาจัดเก็บที่แน่นอน โดยกําหนดให้มีถนนปลอดถังขยะในถนน
สายหลักที่มีแหล่งท่องเที่ยว

ประเภท ขนาด (ลิตร) จํานวน (ใบ)
1. ถังยางรถยนต์� 50 900
2. ถังพลาสติก 200 40

1.2)  รถเก็�บขนขยะมูลฝอย
เทศบาลเมืองโนนสูง-นํ้าคํา มีรถเก็บขนขยะมูลฝอยจํานวน 3 คัน เป็นรถแบบเปิดข้างเทท้าย จํานวน 

2 คัน และรถแบบอัดท้ายจํานวน 1 คัน ดังน้ี

ลําดับที่ ประเภทรถ ขนาดความจุ�
(ลบ.ม.) อายุการใช้งาน(ปี�) จํานวนการเก็บขน

(เที่ยว)
1 เปิดข้างเทท้าย 6 12 1 
2 เปิดข้างเทท้าย 6 8 2
3 อัดท้าย 10 8 2

เทศบาลเมืองโนนสูง-นํ้าคํา ได้วางเส้นทางรวบรวมเก็บขนขยะมูลฝอยของรถยนต์เก็บขนขยะมูลฝอย 
จํานวน 3 คัน ไว้ดังน้ี ถนนมิตรภาพและตลาดจะเก็บขยะทุกวัน ส่วนภายในชุมชนหนาแน่นเก็บวันเว้นวัน 
และชุมชนที่อยู่รอบนอกปริมาณขยะไม่เยอะจะเก็บสองวันคร้ังหน่ึง ซึ่งเทศบาลจะจัดเก็บขยะมูลฝอยจาก
แหล่งกําเนิดที่มีปริมาณมาก โดยทุกเส้นทางจะออกเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยทุกวัน ระหว่างช่วงเวลา 08.00 
– 10.00 น.  

 โดยภาพรวมประสิทธิภาพในการเก็บขนขยะมูลฝอยของ เทศบาลเมืองโนนสูง – นํ้าคํา เป็นไปตาม
มาตรฐานการดําเนินงานท่ีกรมควบคุมมลพิษกําหนดไว้  ดังน้ี

1) ระบบการเก็บขนขยะมูลฝอยในปัจจุบัน ไม่มีปริมาณขยะมูลฝอยที่ต้องได้รับการจัดเก็บเพิ่ม
2) บุคลากรและอุปกรณ์ในการเก็บขนมีจํานวนเพียงพอ แต่ภาชนะรองรับขยะมูลฝอย ต้องมีการ

จัดซื้อเพิ่มเติมเป็นระยะ เน่ืองจากการเส่ือมสภาพตามอายุการใช้งาน
3) จํานวนรถเก็บขนขยะมูลฝอย มีเพียงพอ แต่ต้องมีการซ่อมแซมเป็นระยะ เน่ืองจากการ

เส่ือมสภาพตามอายุการใช้งาน ในส่วนเส้นทางเก็บขนมีความเหมาะสมและมีความยืดหยุ่นต่อทุกสถานการณ์�
ทั้งกรณีปกติและกรณีมีเทศกาลต่างๆ สําหรับพื้นท่ีในการกําจัดมีความเหมาะสม เน่ืองจากมีระยะทางใกล้ 
โดยปัจจุบั�นส่งไปกําจัดศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลนครอุดรธานี (ระยะทาง 30 กิโลเมตร) 

4) สถิติการร้องเรียนเรื่องขยะมูลฝอยตกค้างไม่มี เน่ืองจาก ในปีงบประมาณ 2553 – 2554 ยังไม่มี�
การร้องเรียนเรื่องขยะตกค้าง
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2) การกําจัดขยะมูลฝอย
2.1)  ระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน
เทศบาลเมืองโนนสูง-นํ้าคํา ได้เก็บขนขยะมูลฝอยนําไปกําจัดร่วมกับศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยของ 

เทศบาลนครอุดรธานี� ซึ่งต้ังอยู่ท่ีบ้านโคกหนองหาด ตําบลหนองนาคํา อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ต้ังอยู่
ห่างจากเขตเทศบาลนครอุดรธานีประมาณ 13 กิโลเมตร ขนาดพื้นท่ี 296 ไร่ ซึ่งเป็นท่ีดินสาธารณประโยชน์�
กําจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) มีการบดอัดขยะและกลบ
ทับด้วยดินเป็นประจําทุกวัน มีระบบบําบัดนํ้าเสีย ระบบระบายก๊าซ มีการช่ังนํ้าหนักปริมาณขยะมูลฝอยท่ี
เข้าระบบ มีอาคารและโครงสร้างพื้นฐานครบ มีการควบคุมผู้คัดแยกขยะมูลฝอยในสถานที่ฝังกลบ 

2.2) การรวมกลุ่มพ้ืนที่เพ่ือการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
เทศบาลเมืองโนนสูง-นํ้าคํา ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับเทศบาลนครอุดรธานี ใน

การนําขยะมูลฝอยชุมชนไปกําจัดยังศูนย์กําจัดขยะของเทศบาลนครอุดรธานี ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2543
สําหรับการจัดการขยะอั�นตราย เทศบาลเมืองโนนสูง-นํ้าคํา ได้ทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ

สํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคที่ 9 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี และ อปท. 
ข้างเคียง อีกจํานวน 5 แห่ง ได้แก่ เทศบาลนครอุดรธานี เทศบาลเมืองหนองสําโรง เทศบาลตําบลหนองบัว 
เทศบาลตําบลนาข่า เทศบาลตําบลบ้านจ่ัน ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2550 โดยได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่�
ประชาชนในพื้นที่พร้อมทั้งแจกถุงพลาสติกคัดแยกขยะอันตรายเพื่อรวบรวมนําไปกําจัดยังศูนย์กําจัดขยะของ
เทศบาลนครอุดรธานี 
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3) ด้านงบประมาณ
3.1) รายจ่ายในการจัดการขยะมูลฝอย
การดําเนินงานเก็บขนขยะมูลฝอย สังกัดกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม โดยมีค่าใช้จ่ายในการ

ดําเนินการจัดการขยะมูลฝอยรวม เมื่อปี 2553 จํานวน 2,676,660 บาท และในปี 2554 จํานวน 2,648,060 
บาท แบ่งได้ดังน้ี

ค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะมูลฝอย งบประมาณ (บาท)
ปี 2553 ปี 2554

1. ค่าเก็บขนและบํารุ�งรักษา 2,346,660 2,248,060
1.1 ค่าจ้างพนักงานเก็บขน   1,410,720 1,211,220
1.2 ค่าจ้างพนักงานกวาดถนน  315,840 321,840
1.3 ค่านํ้ามันเช้ือเพลิงรถเก็บขน      330,000 450,000
1.4 ค่าซ่อมบํารุงรถเก็บขน   200,100 175,000
1.5 ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เช่น ค่าถังขยะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ทําความสะอาด  90,000 90,000

2. ค่ากําจัดขยะมูลฝอย 330,000 400,000
รวม 2,676,660 2,648,060

3.2) รายได้ในการจัดการขยะมูลฝอย
เทศบาลเมืองโนนสูง-นํ้าคํา มีการกําหนดอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอยในเขต

เทศบาล ดังน้ี
ประเภทการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย ค่าธรรมเนียม (บาท/เดือน)
1. บ้านเรือน 20
2. สถานศึกษา 300
3. ค่ายพระยาสุนทรธรรมธาดา 2,000
4. ค่ายยุทธศิลป์ประสิทธ์ิ    1,000
5. กองกําลังสุรศักด์ิมนตรี   500
6. ร้านอาหาร 20-300
7. ร้านสะดวกซ้ือ   100-1,000
8. สถานี�อนามัย 20 - 300
9. บริษัท/ร้านค้า 20-1,000
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(1) รายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย
ทั้งน้ี เทศบาลเมืองโนนสูง-นํ้าคํา มีรายได้ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย ช่วง

เดือนตุลาคม – กรกฎาคมของปี 2552 และปี 2553 มีรายได้เพิ่มขึ้นจํานวน 8,000 บาท ดังน้ี
หน่วย : บาท

เดือน ปีงบประมาณ 2552 ปีงบประมาณ 2553 ปีงบประมาณ 2554
ตุลาคม 13,400 19,000 19,800
พฤศจิกายน 25,200 20,900 26,320
ธันวาคม 25,400 21,980 25,820
มกราคม 22,860 28,680 29,760
กุมภาพันธ์� 21,540 15,460 28,220
มีนาคม 30,320 29,220 22,000
เมษายน 20,720 19,620 21,400
พฤษภาคม 20,980 18,780 20,200
มิถุนายน 28,040 29,640 21,480
กรกฎาคม 21,440 30,920 27,200

รวม 229,900 234,200 242,200
หมายเหตุ : +  หมายถึง เพิ่มข้ึน- หมายถึง ลดลง

(2) รายได้จากกิจกรรมลด คัดแยก และใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย
เทศบาลเมืองโนนสูง-นํ้าคํา ได้จัดกิจกรรมลด คัดแยก และใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย 

ประจําปีงบประมาณ 2554 เป็นการจัดกิจกรรมฝ้าป่าขยะรีไซเคิล เมื่อวันท่ี 13 กรกฎาคม 2554 ณ บริเวณ
หอประชุมเทศบาลเมืองโนนสูง-นํ้าคํา มีประชาชนนําขยะรีไซเคิลมาบริจาคเป็นจํานวน 7,500 บาท และมี�
รายได้จากกิจกรรมคัดแยกขยะมูลฝอยจากกระบวนการเก็บขนขยะมูลฝอย ในช่วงเดือนมกราคม ถึงเดือน
สิงหาคม 2554 เป็นเงินจํานวน 58,800 บาท 
2.2.4 การดําเนินการที่ผ่านมาของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง

สํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 9 ร่วมกับสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี 
ดําเนินโครงการฝึกอบรมการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมให้กับชุมชนในเขตเทศบาลเมืองโนนสูง-นํ้าคํา ใน
ปีงบประมาณ 2552 โดยจัดกิจกรรมเมื่อวันท่ี 18 สิงหาคม 2552 ณ หอประชุมเทศบาลเมืองโนนสูง-นํ้าคํา 
อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีผู้เข้�ารับการฝึกอบรมประกอบด้วย ประชาชน นั�กเรียน/เยาวชน และครู 
ในเขตเทศบาลเมืองโนนสูง-นํ้าคํา รวมจํานวน 60 คน ซ่ึงรูปแบบการฝึกอบรมเป็นการบรรยายให้ความรู้ใน
การยัดแยกและใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย และเป็นการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาและ
แนวทางแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชน 

ในปีงบประมาณ 2553 เทศบาลเมืองโนนสูง-นํ้าคํา ร่วมกับ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี และสํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 9 ดําเนินกิจกรรมลด คัดแยก และใช้ประโยชน์�
ขยะมูลฝอย ภายใต้ช่ือโครงการ “อบรมอาสาสมัครพิทักษ์ส่ิงแวดล้อม (ทสม.) เพื่อการจัดการขยะด้วย
กิจกรรม 3R ประจําปี�งบประมาณ 2553 .ให้กับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาล ประธานและกรรมการ
ชุมชน อสม. และประชาชนทั่วไป จํานวน 100 คน เมื่อวันท่ี 3-4 มิถุนายน 255
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2.2.5 การดําเนินกิจกรรมลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย
เทศบาลเมืองโนนสูง-นํ้าคํา ได้�ดําเนินกิจกรรมลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย โดยได้จัดทํา

โครงการรณรงค์รักษาส่ิงแวดล้อม เพื่อจัดการขยะด้วยกิจกรรม 3 R มี 2 กิจกรรม คือ
1) กิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองโนนสูง - นํ้าคํา เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 

2554 ณ สํานักงานเทศบาลเมืองโนนสูง – นํ้าคํา โดยมีประชาชนใน ชุมชนเสมา 1, เสมา 2 , เสมา 3 และ 
เสมา 4 จํานวน 100 คน เข้าร่วมการอบรม มี�วัตถุประสงค์ในการอบรมเพื่อสร้างจิตสํานึกในการลดปริมาณ
ขยะ การคัดแยกขยะ และการให้นําขยะท่ีสามารถใช้งานได้กลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์อีก โดยมีคณะวิทยากร
จากสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี และสํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคที่ 9 
บรรยายให้ความรู้เรื่องการลด คัดแยก และนําขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ และสาธิตการจัดการขยะ
อินทรีย์โดยนํามาเล้ียงไส้เดือนดิน จักรยานป่ันใบไม้ และการอัดเม็ดปุ๋ยอินทรีย์�
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2) จัดต้ังชุมชนนําร่องจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน จํานวน 4 ชุมชน ได้แก่ ชุมชน เสนา 1 – 4
โดยสนับสนุนถุงปุ๋ยสําหรับคัดแยกขยะให้แต่ละครัวเรือนๆ ละ 4 ถุง

3)  จัดรณรงค์�กิจกรรมผ้าป่าขยะรีไซเคิล เพื่อสร้างจิตสํานึกในการลดปริมาณขยะ การคัดแยกขยะ 
และให้นําขยะท่ีสามารถใช้งานได้กลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ (จัดผ้าป่าขยะรีไซเคิล) เมื่อวันท่ี 13 กรกฎาคม 
2554

2.2.6 สรุปประเด็นปัญหาด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
1)  รถบรรทุกขยะมูลฝอย มีอายุการใช้งานมานาน ส่งผลให้ชํารุดบ่อย และต้องเสียค่าซ่อมแซมใน

แต่ละปีสูง
2)  ระยะทางในการนําขยะมูลฝอยไปกําจัดยังสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลนครอุดรธานีอยู่

ไกล ระยะทาง 30 กิโลเมตร ทําให้ส้ินเปลืองพลังงานเช้ือเพลิงเพิ่มข้ึน
3)  ปัญหาด้านการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย ได้แก่

3.1) เจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมมีจํานวนน้อย
3.2)  ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการจ่าย (เพื่อเพิ่มโครงการสร้างจิตสํานึกต่อไป)
3.3) ประชาชนไม่อยู่บ้านตอนไปจัดเก็บค่าธรรมเนียม 

4)  ปัญหาด้านการเก็บขนขยะมูลฝอย โดยพื้นท่ีเขตเทศบาลเมืองโนนสูง-นํ้าคํา มีบริเวณกว้าง ส่งผล
ให้การจัดเก็บขยะมูลฝอยไม่หมดในวันเดียว

5)  ปัญหาด้านการบริหารจัดการ เช่น
5.1)  ยังไม่มีการรณรงค์คัดแยกขยะอย่างจริงจัง
5.2)  การรณรงค์คัดแยกขยะอันตรายไม่มีการดําเนินการอย่างต่อเน่ือง
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2.3 เทศบาลเมืองหนองสําโรง จังหวัดอุดรธานี
2.3.1 ข้อมูลทั่วไป

เทศบาลเมืองหนองสําโรง ต้ังอยู่ในพื้นท่ีของตําบลหมูม่น อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีพื้นที่ 24.85
ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม 29 ชุมชน ประชากร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีจํานวน 26,199 คน จํานวน
หลังคาเรือน 10,663 หลัง ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม

ภาพแสดงแผนท่ีเขตเทศบาลเมืองหนองสําโรง
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2.3.2 ปริมาณและองค์ประกอบขยะมูลฝอย
เทศบาลเมืองหนองสําโรง ปริมาณขยะที่เทศบาลจัดเก็บเดือนละ ประมาณ 350 ตัน (ประมาณ

วันละ 10-15 ตัน/ วัน) โดยนําไปกําจัด ณ สถานที่กําจัด เทศบาลนครอุดรธานี ต้ังอยู่ บ้านหนองนาคํา ตําบล
หนองนาคํา อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ในปี 2552 มีอัตราการผลิตขยะเฉล่ียนับต้ังแต่ปี 2551-2553 
คิดเป็น 0.53, 0.59 และ 0.56 กิโลกรัม/คน/วัน ตามลําดับรายละเอียดดังตารางข้างล่างน้ี  

เดือน
ปริมาณขยะมูลฝอย

(กิโลกรัม)
อัตราการผลิตขยะเฉล่ียต่อวัน

(กิโลกรัม/คน/วัน)
ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553

มกราคม 393,100 395,690 423,650 0.51 0.51 0.54
กุมภาพันธ์� 375,180 386,060 373,880 0.49 0.49 0.48
มีนาคม 406,000 434,990 501,180 0.53 0.56 0.64
เมษายน 433,090 483,130 412,900 0.57 0.62 0.53
พฤษภาคม 464,460 483,130 468,510 0.61 0.62 0.60
มิถุนายน 434,740 555,660 0.57 0.71
กรกฎาคม 431,210 534,160 0.56 0.68
สิงหาคม 407,910 513,220 0.53 0.66
กันยายน 427,420 300,020 0.56 0.38
ตุลาคม 386,880 597,550 0.51 0.76

พฤศจิกายน 340,220 395,410 0.44 0.51
ธันวาคม 378,800 424,920 0.49 0.54

ปริมาณขยะรวม/เฉล่ีย 4,879,010 5,503,940 2,180,120 0.53 0.59 0.56

สําหรับองค์ประกอบขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองหนองสําโรง จากการสํารวจ โดยสํานักงาน
ส่ิงแวดล้อมภาคที่ 9 ร่วมกับตัวแทนชุมชนในเขตเทศบาลเมืองหนองสําโรง โดยดําเนินการเลือกตัวอย่างขยะ
มูลฝอยจากรถเก็บขนในแต่ละเขตรักษาความสะอาดของเทศบาลฯ และทําการคัดแยกองค์ประกอบในพื้นท่ี 
โดยวิธี Quatering จํานวน 1 ครั้ง พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 54.58 เป็นขยะอินทรีย์ท่ีย่อยสลายได้ รองลงมา
ร้อยละ 23.48 เป็นพลาสติกรวมทุกประเภท ร้อยละ 7.63 เป็นขยะท่ีนําไปเป็นเช้ือเพลิงได้ อีกร้อยละ 4.96 
เป็นแก้ว ร้อยละ 3.44 เป็นกระดาษ ร้อยละ0.57 เป็�นโลหะ ส่วนที่เหลือรวมกันร้อยละ 5.34 เป็นโฟม และ
ขยะอ่ืนๆ ที่ไม่มีมูลค่าเพิ่ม ดังน้ี

องค์ประกอบขยะมูลฝอย ร้อยละโดยนํ้าหนักสด
1. ขยะอินทรีย์ท่ีย่อยสลายได้� 54.58
2. พลาสติก 23.48
3. ขยะท่ีนําไปเป็นเช้ือเพลิงได้� 7.63
4. แก้ว 4.96
5. กระดาษ 3.44
6. โลหะ 0.57
7. โฟม และขยะอ่ืนๆ ท่ีไม่มีมูลค่าเพ่ิม 5.34
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2.3.3  สถานภาพการจัดการขยะมูลฝอยที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
1) การเก็บขนขยะมูลฝอย
เทศบาลเมืองหนองสําโรง มีพื้นท่ี 24.85 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม 29 ชุมชน ประชากรเฉล่ีย 

26,199 คน มีบ้านจํานวน 10,663 หลังคาเรือน มีรถเก็บขนขยะมูลฝอยที่ใช้อยู่ในปั�จจุบันจํานวน 8 คัน เป็น
รถเปิดข้างจํานวน 2 คัน รถอัดท้ายจํานวน 4 คัน และรถเล็กจํานวน 2 คัน โดยแบ่งการจัดเก็บขยะมูลฝอย
เป็น 8 เขต ครอบคลุม 29 ชุมชน โดยสามารถจัดเก็บขยะและส่ิงปฏิกูลได้วันละ 15-20 ตัน สามารถ
ให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยได้ครอบคลุมพื้นที่ร้อยละ 100 ของพื้นที่เทศบาลท้ังหมด จํานวนครัวเรือนท่ี
ได้รับบริการเก็บขนจํานวน 10,663 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 100

ภาพแสดง แผนเส้นทางรวบรวมเก็บขนขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองหนองสําโรง ปี 2554
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2) การกําจัดขยะมูลฝอย
2.1)  ระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน
เทศบาลเมืองหนองสําโรง นําขยะมูลฝอยไปกําจั�ดร่วมกับ ศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยของ เทศบาลนคร

อุดรธานี� ซึ่งต้ังอยู่ที่บ้านโคกหนองหาด ตําบลหนองนาคํา อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ต้ังอยู่ห่างจากเขต
เทศบาลนครอุดรธานีประมาณ 13 กิโลเมตร ขนาดพื้นที่ 296 ไร่ ซึ่งเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์� กําจัดขยะ
มูลฝอยด้วยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) มีการบดอัดขยะและกลบทับด้วยดิน
เป็นประจําทุกวัน มีระบบบําบัดนํ้าเสีย ระบบระบายก๊าซ มีการช่ังนํ้าหนักปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเข้าระบบ มี�
อาคารและโครงสร้างพื้นฐานครบ มีการควบคุมผู้คัดแยกขยะมูลฝอยในสถานท่ีฝังกลบ 

2.2) การรวมกลุ่มพ้ืนที่เพ่ือการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
เทศบาลเมืองหนองสําโรง ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับเทศบาลนครอุดรธานี  ใน

การนําขยะมูลฝอยชุมชนไปกําจัดยังศูนย์กําจัดขยะของเทศบาลนครอุดรธานี ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2543
สําหรับการจัดการขยะอันตราย เทศบาลเมืองหนองสําโรง ได้ทําบั�นทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ

สํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคที่ 9 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี และ อปท. 
ข้างเคียง อีกจํานวน 5 แห่ง ได้แก่ เทศบาลนครอุดรธานี  เทศบาลเมืองหนองสําโรง เทศบาลตําบลหนองบัว 
เทศบาลตําบลนาข่า เทศบาลตําบลบ้านจ่ัน ต้ังแต่ปี พ.ศ.2550 โดยได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่�
ประชาชนในพื้นที่พร้อมทั้งแจกถุงพลาสติกคัดแยกขยะอันตรายเพื่อรวบรวมนําไปกําจัดยังศูนย์กําจัดขยะของ
เทศบาลนครอุดรธานี�

3) ด้านงบประมาณ
3.1) รายจ่ายในการจัดการขยะมูลฝอย
เทศบาลเมืองหนองสําโรง จ่ายค่ากําจัดขยะมูลฝอยให้กับเทศบาลนครอุดรธานี โดยในปีงบประมาณ 

2553 จ่ายในอัตรา 250 บาทต่อตัน และในปีงบประมาณ 2554 จ่ายในอัตรา 300 บาทต่อตัน ซึ่งใน
ปีงบประมาณ 2553 จ่ายค่าธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอยจํานวน 1,063,790 บาท และในปี�งบประมาณ
2554 (เดือนตุลาคม 2553 – มิถุนายน 2554) จํานวน 1,046,041 บาท หรื�อเฉล่ียเดือนละ 116,226 บาท 

3.2) รายได้ในการจัดการขยะมูลฝอย
(1) รายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย
เทศบาลเมืองหนองสําโรง มีการกําหนดอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอยใน

เขตเทศบาล จํานวน 20 บาท/ครัวเรือน/เดือน จากสถิติการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย ต้ังแต่ปี 
2551 – 2554 สามารถจัดเก็บรายได้เพิ่มข้ึนเป็นประจําทุกปี�

(2) รายได้จากกิจกรรมลด คัดแยก และใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย
สําหรับกิจกรรมลด คัดแยก และนําขยะกลับมาใช้ประโยชน์ เทศบาลเมืองหนองสําโรง มีการ

ดําเนินการของกองทุนขยะรีไซเคิลชุมชน ซ่ึงรับซ้ือขยะรีไซเคิลในเขตเทศบาลเมืองหนองสําโรง ท้ัง 29 ชุมชน 
มีรายได้�จากการจําหน่ายในช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม 2554 จํานวน 156,736 บาท 
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เดือน รายได้�ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย ทม.หนองสําโรง (บาท)
ปีงบ 2551 ปีงบ 2552 ปีงบ 2553 ปีงบ 2554

ตุลาคม 97,840 93,570 111,800 139,470 
พฤศจิกายน 93,160 101,590 109,080 125,410 
ธันวาคม 95,540 104,110 132,840 114,410 
มกราคม 95,860 100,110 115,980 136,670 
กุมภาพันธ์� 99,320 97,890 112,180 129,150 
มีนาคม 100,170 100,580 125,740 132,190
เมษายน 87,230 110,090 124,260 113,370 
พฤษภาคม 98,010 113,760 115,820 125,670 
มิถุนายน 96,590 106,540 124,280 117,850 
กรกฎาคม 99,790 114,200 134,260 115,650 
สิงหาคม 93,990 101,780 126,480 142,710 
กันยายน 99,450 112,140 111,470 
รวม 12 เดือน 1,156,950 1,256,360 1,444,190 1,392,550 
รวมเดือนตุลาคม-สิงหาคม 1,057,500 1,144,220 1,332,720 1,392,550

หมายเหตุ  : ข้อมูลป ี2554 มีข้อมลูถึงเดือนสิงหาคม 2554

เดือน
จํานวนครัวเรือนที่จัดเก็บค่าธรรมเนียม ทม.หนองสําโรง (บาท)

ปีงบ 2553 ปีงบ 2554
ตุลาคม 10,330 10,695 
พฤศจิกายน 10,350 10,739 
ธันวาคม 10,370 10,770 
มกราคม 10,401 10,787 
กุมภาพันธ์� 10,414 10,813 
มีนาคม 10,429 10,846 
เมษายน 10,446 10,868 
พฤษภาคม 10,462 
มิถุนายน 10,481 
กรกฎาคม 10,495 
สิงหาคม 10,512 
กันยายน 10,565 
รวม 12 เดือน 125,255 75,518 
เฉล่ียต่อเดือน 10,438 10,788 
หมายเหตุ  : ข้อมูลป ี2554 มีข้อมลูถึงเดือนเมษายน 2554
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2.3.4 การดําเนินการที่ผ่านมาของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2548 จนถึงปัจจุบัน เทศบาลเมืองหนองสําโรง ได้ร่วมกับ กรมส่งเสริมคุณภาพ

ส่ิงแวดล้อม สํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 9 และสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี�
ดําเนินโครงการส่งเสริมพหุภาคีในการพัฒนาชุมชนอย่างย่ังยืน (LA 21) โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ 
เพื่อให้พหุภาคีทุกภาคส่วนในชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีศักยภาพพึ่งพาตนเองได้ในการบริหาร
จัดการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในท้องถิ่น โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
2.3.5  การดําเนินกิจกรรมลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย

เทศบาลเมืองหนองสําโรง ได้�มีการดําเนินกิจกรรมลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย ดังน้ี
1) จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์�ลดขยะที่ต้นทางสร้างรายได้ให้ครัวเรือน ท้ังเป็นการสนับสนุนให้ภาค

ประชาชนรวมกลุ่มในการจัดต้ังกองทุนขยะรีไซเคิลชุมชน เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะมูลฝอยที่ต้องนําไป
กําจัด และสร้างรายได้ให้ภาคครัวเรือนจากขยะมูลฝอย โดยมีการเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์กองทุนขยะ
รีไซเคิล สร้างความรู้ในการลด คัดแยก และนําขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจํานวน 200 
คน ประกอบด้วย ประชาชน นักเรียน และหน่วยราชการท่ีเกี่ยวข้องร่วมเดินรณรงค์� เมื่อวันท่ี 24 
พฤศจิกายน 2553 ณ บริเวณเทศบาลเมืองหนองสําโรง

2) กิจกรรมการอบรมสร้างจิตสํานึกลด คัดแยก และใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย ประจําปี พ.ศ. 
2554 ให้กับแกนนําชุมชนในเขตเทศบาลเมืองหนองสําโรง จํานวน 50 คน เมื่อวันท่ี 11 กรกฎาคม 2554 ณ 
ศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านส่ิงแวดล้อม สํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 9 เพื่อเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ส่ิงแวดล้อมกับภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน และรับทราบการดําเนินงานศูนย์การ
เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านส่ิงแวดล้อมของสํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคที่ 9 และฝึกปฏิบัติการ
ดําเนินการลด คัดแยก และการนําขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ เช่น การหมักขยะอินทรีย์เป็นก๊าซชีวภาพ 
การหมักปุ๋ยจากเศษใบไม้ การเล้ียงไส้เดือนดินเพื่อกําจัดเศษผักผลไม้ เป็นต้น

3) การดําเนินกิจกรรม กองทุนขยะรีไซเคิลชุมชน เป็นกิจกรรมท่ี เทศบาลเมืองหนองสําโรง ร่วมกับ 
สํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 9 และสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี ดําเนินการ
จัดต้ังกองทุนขยะรีไซเคิลชุมชน ภายใต้ยุทธศาสตร์เหลือศูนย์ โดยเริ่มดําเนินการต้ังแต่�วันท่ี 18 กรกฎาคม 
2552 จนถึงปัจจุบัน มีการดําเนินงานของโครงการขยะเป็นทองคุ้มครองครอบครัว การขายหุ้น-เพิ่มทุน และ
การซื้อขายขยะมูลฝอยของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองหนองสําโรง 

โครงการขยะเป็นทองคุ้มครองครอบครัว มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการจํานวน 3,716 คน เงินฝากเข้า
โครงการจากการขายฝากขยะรีไซเคิลกว่า 300,000 บาท ในส่วนของการระดมทุน มีสมาชิกผู้ถือหุ้นจํานวน 
293 คน จํานวนหุ้น 3,950 หุ้น ทุนเรือนหุ้นกว่า 400,000 บาท มีปริมาณขยะรีไซเคิลที่ รับซ้ือและ
ออกจําหน่ายจํานวน 180 ตัน และเงินที่ได้จากการจําหน่าย 1,506,925 บาท (ข้อมูลต้ังแต่เดือนกรกฎาคม 
2552 ถึงพฤษภาคม 2553) โดยทําการออกหน่วยรับซื้อขยะรีไซเคิลในชุมชนเป็นประจําทุกเดือน
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4) ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านส่ิงแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม ร่วมกับ ศูนย์บริการ
เทคโนโลยีสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลือกพื้นท่ีเทศบาลเมืองหนองสําโรง เป็นพื้นท่ี
นําร่องในการดําเนินโครงการศึกษาประเมินปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกจากของเสียชุมชน จากกิจกรรม
การนํากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่และเทคโนโลยีพลังงาน ด้วยซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาเป็นต้นแบบ
ในการจัดการขยะและประเมินปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกจากของเสียชุมชน

กิจกรรมการอบรมสร้างจิตสํานึกลด คัดแยก และใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย เมื่อวันท่ี 11 กรกฎาคม 2554

กิจกรรม กองทุนขยะรีไซเคิลชุมชน
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2.4 เทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย
2.4.1 ข้อมูลทั่วไป

เทศบาลเมืองเลย ต้ังอยู่ ณ ตําบลกุดป่อง อําเภอเมือง จังหวัดเลย มีพื้นที่ 12.41 ตารางกิโลเมตร 
เป็นพื้นที่ราบลุ่มแม่นํ้าเลย มีแม่นํ้าเลยและแม่นํ้าหมานไหลผ่านใจกลางเมืองในแนวเหนือ-ใต้ ประชากรใน
เขตเทศบาลเมืองเลย เมื่อวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 มีประชากรรวม 21,343 คน แยกเป็นชาย 10,440 คน
และหญิง 10,903 คน จํานวนบ้าน 10,364 หลังคาเรือน ความหนาแน่น 1,720 คนต่อตารางกิโลเมตร 

ภาพแสดงแผนที่เขตเทศบาลเมืองเลย
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2.4.2 ปริมาณและองค์ประกอบขยะมูลฝอย
เทศบาลเมืองเลย มีปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลประมาณวันละ 25 ตันนําไปกําจัดใน

ยังสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองเลยเดือนละ 725 ตัน นอกจากน้ีสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยของ
เทศบาลเมืองเลย ยังมีขยะมูลฝอยจากนอกเขตเทศบาลจํานวน 20 แห่ง นํามากําจัดร่วมด้วยเดือนละจํานวน 
890 ตัน หรือประมาณวันละ 30 ตัน สําหรับองค์ประกอบขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองเลยท่ีได้ทําการศึกษา
เมื่อปี 2552 (คิดเป็นร้อยละโดยนํ้าหนักขยะเปียก) มีดังน้ี

องค์ประกอบขยะมูลฝอย ร้อยละโดยนํ้าหนักขยะเปียก
1. เศษอาหาร 35.06
2. กระดาษ 32.01
3. พลาสติก 22.86
4. แก้ว 1.25
5. โลหะ 3.81
6. ยาง / หนงั 1.37
7. ผ้า 2.21
8. ใบไม้ / ไม้� 0.82
9. หิน / กระเบื้อง 0.61
10. อ่ืนๆ 0.74

รวม 100.00

2.4.3 สถานภาพการจัดการขยะมูลฝอยที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
1) การรวบรวมขยะมูลฝอย
เทศบาลเมืองเลย มีพื้นที่ 12.41 ตารางกิโลเมตร ประชากรเฉล่ีย 21,343 คน มีบ้านจํานวน 10,364 

หลังคาเรือน มีปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นวันละ 25 ตัน มีรถเก็บขนขยะมูลฝอยจํานวน 7 คัน คัน เป็นรถ
เปิดข้างเทท้ายขนาด 14 ลูกบาศก์เมตร จํานวน 5 คัน รถอัดท้ายขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร จํานวน 1 คัน 
และรถขอเด่ียวขนาด 5 ลูกบาศก์เมตร จํานวน 1 คัน มีอัตราการใช้งานเฉล่ีย 2 เท่ียว/วัน/คัน บุคลากร
ประจํารถขยะ 24 คน โดยดําเนินการเก็บขนตามตารางปฏิบัติงานท่ีได้จัดแบ่งโซนการรับผิดชอบของรถแต่�
ละคัน ทําให้สามารถให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยได้ครอบคลุมพื้นท่ีร้อยละ 100 ของพื้นท่ีเทศบาลทั้งหมด 
จํานวนครั�วเรือนที่ได้รับบริการเก็บขนจํานวน 10,364 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยในปี 2554 
เทศบาลเมืองเลย ไม่ได้รับเร่ืองร้องเรียนจากประชาชนในพื้นท่ีเก่ียวกับขยะมูลฝอยตกค้างในชุมชน โดย
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น และจัดเก็บได้ในแต่ละเดือน ของเทศบาลเมืองเลย

เดือน ปี� ปริมาณขยะที่เกิดข้ึน (ตัน/เดือน) ปริมาณขยะที่เก็บขนได้ (ตัน/เดือน) ร้อยละที่เก็บขนได้�
ต.ค. 53 775 951.74 122.81
พ.ย. 53 750 720.88 96.12
ธ.ค. 53 775 738.02 95.23
ม.ค. 54 775 715.77 92.36
ก.พ. 54 700 673.07 96.15
มี�.ค. 54 775 741.65 95.70

เฉล่ียร้�อยละที่เก็บขนได้� 99.73
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ภาพแสดง แผนเส้นทางรวบรวมเก็บขนขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองเลย ปี 2554
2)  การกําจัดขยะมูลฝอย
2.1)  ระบบกําจัดขยะมูลฝอย
สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองเลย ต้ังอยู่ที่บ้านโคกสว่าง ถนนเลย-เชียงคาน ตําบล

ศรีสองรัก อําเภอเมือง จังหวัดเลย ต้ังอยู่ห่างจากสํานักงานเทศบาลเมืองเลย 20 กิโลเมตร ขนาดพื้นที่ 50 ไร่ 
ซึ่งเป็นพื้นท่ีของกรมป่าไม้ เริ่มใช้งานเมื่อปี พ.ศ. 2543 ใช้พื้นที่ไปแล้ว 24 ไร่ เทศบาลเมืองเลยเป็นผู้ลงทุน
และดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอยเอง ภายในสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยมีการคัดแยกขยะได้ 4 ตั�นต่อวัน โดย
คนคุ้ยขยะประมาณ 70 คน สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary 
Landfill) ออกแบบไว้ให้ดําเนินการฝังกลบได้ 5 ช้ัน โดยบ่อที่ 1 ทําการใช้พื้นที่ ช้ันที่ 4 แล้ว แต่เน่ืองจากไม่�
มีดินนํามาทําเป็นคันรอบบ่อจึงไม่สามารถทําการฝังกลบในช้ันต่อไปได้�

โดยปี 2553 เทศบาลเมืองเลยได้รับการสนับสนุนงบไทยเข้มแข็งจากจังหวัดเลย ในการก่อสร้างบ่อ
ฝังกลบขยะมูลฝอย บ่อที่ 2 ตามแบบท่ีเคยทําการศึกษาไว้แล้ว และได้มีการใช้งานบ่อฝังกลบบ่อที่ 2 ดังกล่าว
แล้ว ต้ังแต่ปลายปี 2553 ภายในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย มีอาคารสํานักงาน อาคารจอดรถ โรงซ่อมบํารุง 
อาคารเคร่ืองช่ัง อาคารป้อมยาม และบ้านพักคนงาน ซ่ึงยังมีสภาพการใช้งานได้ดีอยู่ สําหรับเคร่ืองจักรที่ใช้�
ในการกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองเลย มีดังน้ี
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ลําดับที่ ประเภทรถ/เคร่ืองจักร ปีที่จัดซื้อ ราคาที่จัดซื้อ (บาท)
1. รถบรรทุกเทท้าย (ทะเบียน 80-7832) 2542 3,000,000
2. รถตักดินตีนตะขาบ / รถขุดตีนตะขาบ (ตค.170) 2542 3,700,000
3. รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ (ต.1593) 2536 2,940,000
4. รถปิคอัพตรวจการ (80-7834) 2543 440,000
5. เครื่องช่ังนํ้าหนัก 2540 *

ภาพตัดขวาง บ่อฝังกลบขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองเลย
ในปีงบประมาณ 2554 ได้ดําเนินการติดตามและประเมินประสิทธิภาพระบบกําจัดขยะมูลฝอยของ

เทศบาลเมืองเลย และได้�สรุปผลการสํารวจและข้อคิดเห็นในการเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานสถานท่ี
กําจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองเลย ดังน้ี

1) สภาพโดยทั่วไป พบว่าโครงสร้างพื้นฐาน ใช้งานได้ดี อาทิ เครื่องช่ังนํ้าหนัก อาคารจอดรถ อาคาร
สํานักงาน อาคารซ่อมบํารุง ยังคงอยู่ในสภาพดี�

2) การดําเนินการฝังกลบขยะมูลฝอย พบว่า ในภาพรวมการฝังกลบไม่มีการวางแผนการดําเนินงาน
ฝังกลบขยะมูลฝอย ส่งผลให้ในช่วงที่มีฝนตกจะไหลซึมลงสู่บ่อฝังกลบขยะโดยตรงท้ังหมด กลายเป็นนํ้าชะ
ขยะมูลฝอยในปริมาณที่มากเกินกว่าท่ีบ่อบําบัดนํ้าเสียจะรองรับได้ ซึ่งจะไหลล้นออกนอกบ่อบําบัดนํ้าเสีย
โดยไม่ผ่านการบําบัดและระบายลงสู่รางระบายนํ้ารอบสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย โดย เทศบาลเมืองเลย 
ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนท่ีมีพื้นท่ีตํ่ากว่าสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย ในประเด็นท่ีมีนํ้าชะขยะมูลฝอย
ไหลออกจากสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยลงสู่พื้นที่ของประชาชนด้วย 

โดย บ่อฝังกลบขยะมูลฝอยบ่อท่ี 1 ไม่มีการนําดินมากลบทับขยะมูลฝอยเป็นระยะเวลานาน ทํา
ให้มีการเทกองเปิดหน้าเป็นบริเวณกว้างในบ่อฝังกลบบ่อที่ 1 ไม่มีการทําคันดินโดยรอบพื้นที่ฝังกลบขยะบ่อท่ี 
1 ทําให้มีขยะมูลฝอยปลิวออกนอกบ่อฝังกลบจํานวนมาก และรางรับนํ้ารอบสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 

และบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยบ่อที่ 2 ท่ีพึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จ มีการนําขยะมูลฝอยบางส่วนลงท้ิงแล้ว 
แต่ยังไม่มีการบดอัดและนําดินมากลบทับ ดังน้ัน เทศบาลฯ ควรดําเนินการ ดังน้ี

2.1) วางแผนบริหารจัดการสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย และแผนการดําเนินงานฝังกลบขยะมูลฝอย
อย่างเร่งด่วน เพื่อลดผลกระทบของเรื่องร้องเรียนที่เกิดข้ึน
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2.2) การดําเนินการฝังกลบขยะมูลฝอยในบ่อท่ี 1  ควรดําเนินการดังน้ี
(1) ไถดันขยะมูลฝอยในส่วนท่ีเปิดพื้นที่กว้างจากบริเวณทั้งหมด ซึ่งไม่มีดินกลบทับเข้า

ด้วยกัน แล้วควรจัดหาดินท่ีมีอยู่ในบริเวณใกล้เคียงมากลบทับขยะมูลฝอยดังกล่าว ซ่ึง เทศบาลฯ จําเป็นต้อง
มีการต้ังงบประมาณในการจัดหาดินสําหรับกลบทับขยะมูลฝอย

(2) ทําคันดินช้ันฝังกลบช้ันต่อไปรอบบ่อฝังกลบขยะบ่อที่ 1 เพื่อท่ีจะสามารถใช้งานบ่อฝัง
กลบในช้ันต่อไปได้�

2.3) การดําเนินการฝังกลบขยะมูลฝอยในบ่อที่ 2 ควรดําเนินการดังน้ี
(1) กําหนดให้มีพื้นที่ย่อยในบ่อฝังกลบบ่อที่ 2 กําหนดเฟสงานฝังกลบ และดําเนินการฝัง

กลบขยะมูลฝอยตามเฟสงานท่ีได้กําหนดไว้ 
(2) ไถดั�นขยะมูลฝอยในส่วนท่ีเปิดพื้นที่กว้างจากบริเวณทั้งหมด ซึ่งไม่มีดินกลบทับเข้า

ด้วยกันตามข้อ 1) แล้วควรจัดหาดินท่ีมีอยู่ในบริเวณใกล้เคียงมากลบทับขยะมูลฝอยดังกล่าว ซึ่ง เทศบาลฯ 
จําเป็นต้องมีการต้ังงบประมาณในการจัดหาดินสําหรับกลบทับขยะมูลฝอย

(3) กลบทับขยะมูลฝอยด้�วยดินเป็นระยะ เพื่อไม่ให้เกิดการปลิวของขยะมูลฝอย แมลงวัน
และสัตว์พาหนะ รวมทั้งการลดปริมาณนํ้าชะขยะมูลฝอยที่เกิดจากการสัมผัสของนํ้าฝนกับช้ันขยะมูลฝอยท่ี
จะต้องนําไปบําบัดต่อไป

2.4) ติดต้ังตาข่ายเพื่อดักขยะมูลฝอยออกนอกพื้นที่
2.5) เทศบาลฯ ควรจัดประชุมช้ีแจงทําความเข้าใจกับผู้คัดแยกขยะมูลฝอยในพื้นที่ 

(1) เพื่อขอร่วมมือในการช่วยทําความสะอาดเก็บขยะมูลฝอยท่ีอยู่นอกบริเวณบ่อฝังกลบ
ขยะมูลฝอยเป็นประจําทุกวัน 

(2) เพื่อทําความตกลงร่วมกัน ในการให้ความร่วมมือคัดแยกขยะมูลฝอยในจุดและเวลาท่ี
กําหนดให้มีการคัดแยกขยะมูลฝอยเท่าน้ัน เพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนและกีดขว้างการทํางานบดอัดขยะมูล
ฝอยของเครื่องจักรกล เพื่อไม่ให้เกิดการค้นขยะจนปลิวและเครื่องจักรสามารถบดอัดขยะได้ทันเป็นประจํา
ทุกวัน

(3) ควบคุมไม่ให้มีการต้ังเพิงและเก็บกองขยะมูลฝอยที่ถูกคัดแยกแล้วในสถานที่กําจัดขยะ
มูลฝอย และควรนําออกนอกพื้นท่ีเป็นประจําทุกวัน

(4) เทศบาลฯ ต้องมีมาตรการควบคุมความปลอดภัย และสุขอนามัยของผู้คัดแยกขยะ
มูลฝอยในพื้นที่ และควบคุมไม่ให้มีการเผากลางแจ้งโดยเด็ดขาด เน่ืองจากใต้บริเวณบ่อฝังกลบมีก๊าซมีเทน 
ซึ่งสามารถติดไฟได้ง่าย

2.6) รณรงค์และส่งเสริมกิจกรรมการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลฯ ต้ังแต่ต้น
ทาง เพื่อให้มีการลดปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่สถานท่ีกําจัด

2.7) เทศบาลฯ ควรจัดประชุมช้ีแจงทําความเข้าใจกับ อปท. และหน่วยงานท่ีนําขยะมูลฝอย
มาร่วมกําจัด

(1) เพื่อช้ีแจงสถานการณ์ ปัญหา และผลกระทบท่ีเกิดข้ึน ของสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอย อาทิ เงินเดือนเจ้าหน้าที่ ค่าแรงลูกจ้าง ค่านํ้ามัน
เช้ือเพลิง/หล่อล่ืน ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกล ค่านํ้า ค่าไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ และค่าดินกลบทับ เพื่อให้�
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สามารถดําเนินการจัดการขยะมูลฝอยได้ถูกต้องตามหลั�กวิชาการ ไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและ
ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ข้างเคียง

(2) เพื่อขอความร่วมมือในการรณรงค์และส่งเสริมกิจกรรมการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย
ภายในเขต อปท. แต่ละแห่ง ต้ังแต่ต้นทาง เพื่อให้มีการลดปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่สถานท่ีกําจัด และเป็น
การลดค่าขนส่งและค่ากําจัดขยะมูลฝอยไปในตัวด้วย

(3) เพื่อขอความร่วมมือในการขนขยะมูลฝอยเข้ามาเทในช่วงระยะเวลาและจุดที่กําหนดให้  
เพื่อให้เครื่องจักรสามารถบดอัดและฝังกลบขยะได้ทันเป็นประจําทุกวัน

3) นํ้าในบ่อบําบัดนํ้าเสีย จํานวน 3 บ่อ และบ่อกักเก็บนํ้า จํานวน 1 บ่อ มีสีดําคลํ้าและมี�กล่ินเหม็น
มีการปลิวของขยะมูลฝอยลงสู่บ่อบําบัดนํ้าเสียเป็นจํานวนมากท้ัง 4 บ่อ ซ่ึงแสดงถึงสภาวะของค่าภาระ
บรรทุกสารอินทรีย์ (Organic Loading) ท่ีเข้าสู่ระบบมีค่าเกินขีดความสามารถในการบําบัดของบ่อบําบัดนํ้า
เสีย (ซึ่งสาเหตุเน่ืองมาจากไม่มีการกลบทับขยะมูลฝอยด้วยดินเป็�นประจําทุกวัน จึงส่งผลระบบบําบัดนํ้าเสีย
ไม่มีประสิทธิภาพในการดําเนินงานไปด้วย) ดังน้ัน เทศบาลฯ ควรมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้าเสียใน
บ่อบําบัดสุดท้าย หากพบว่ามีค่าความสกปรกสูง เทศบาลฯ ต้องควบคุมมิให้มีการปล่อยระบายนํ้าทิ้งออก
นอกสถานท่ี

และเทศบาลฯ ควรดําเนินการตรวจสอบและซ่อมแซม แผ่น HDPE ที่ปูรองบ่อบําบัดนํ้าเสีย ให้�
อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตามปกติ เพื่อป้องกันการร่ัวซึมของนํ้าเสียในบ่อบําบัดนํ้าเสียลงสู่ใต้ดิน

4) สภาพรางระบายนํ้าฝนรอบสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย มีนํ้าสีดําคลํ้า ส่งกล่ินเหม็น และมีการปลิว
ของขยะมูลฝอยตกลงสู่รางระบายนํ้าเป็นจํานวนมาก เทศบาลฯ ควรทําความสะอาดรางระบายนํ้าฝนรอบ
พื้นท่ี เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับนํ้าฝนในช่วงฤดูฝนท่ีจะมาถึง โดยเฉพาะจุดด้านอาคารสํานักงานฯ 
ควรทําคันดินและสูบนํ้าออกเพื่อป้องกันการไหลล้นออกของนํ้าสู่ส่ิงแวดล้อมภายนอก

5) เทศบาลฯ ควรทําการศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบกําจัดขยะมูลฝอยให้สามารถรองรับ
ปริมาณขยะมูลฝอยได้เป็นระยะเวลาเพิ่มข้ึน ซ่ึงอาจพิจารณาการขยายพื้นที่เพิ่มขึ้น และ/หรือ การเพิ่ม/
ปรั�บเปล่ียน เทคโนโลยีในการกําจัดขยะมูลฝอยท่ีเหมาะสมเพิ่มขึ้น เช่น ระบบการคัดแยกขยะมูลฝอย การ
หมักทําปุ๋ยเพิ่มข้ึน
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บ่อฝังกลบขยะมูลฝอย บ่อที่ 1 เทศบาลเมืองเลยไม่มีการบดอัดและกลบทับดินรายวัน

บ่อฝังกลบขยะมูลฝอย บ่อที่ 2 เทศบาลเมืองเลยไม่มีการบดอัดและกลบทับดินรายวัน

บ่อบําบัดน้ําเสีย บ่อที่ 3 
แผ่น HDPE โป่งพอง

รางระบายน้ํารอบพ้ืนที่
โดยน้ําในรางมีสีดําคลํ้าและมีขยะ
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2.2) การรวมกลุ่มพื้นที่เพ่ือการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
เทศบาลเมืองเลย จัดต้ังศูนย์จัดการมูลฝอย โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 20 แห่ง ร่วมลง

นามความร่วมมือเข้าร่วมกําจัดขยะมูลฝอย ได้แก่ เทศบาลเมืองเลย และ อบต.นาโป่ง และมีหน่วยงานราชการ/
เอกชนที่ได้ร่วมกําจัดขยะมูลฝอยด้วย รวม 25 แห่ง เป็นปริมาณขยะมูลฝอยที่นํามากําจัด 890.24 ตันต่อเดือน 

อปท. ท่ีเข้าร่วมตาม คพ. อปท. ท่ีลงนาม MOU อปท. ท่ีเข้�าร่วมปัจจุบัน ปริมาณขยะท่ีนํามากําจัด 
(ตัน/เดือน)

1. ทม.เลย 2. ทต.นาอ้อ 1. ทม.เลย 1. ทม.เลย 726.16
3. ทต.น้ําสวย 4. ทต.ท่าล่ี 2.ทต.วังสะพุง (1 ตค 52) 2. ทต.วังสะพุง 322.96
5. ทต.นาด้วง 6. อบต.กุดป่อง 3.ทต.นาอ้อ (1 ตค 52) 3. ทต.นาอ้อ 71.85
7. อบต.นาอ้อ 8. อบต.กกดู่ 4.ทต.นาอาน (1 ตค 52) 4. ทต.นาอาน 183.50
9. อบต.น้ําหมาน 10. อบต.เส้ียว 5.ทต.น้ําสวย (1 ตค 52) 5. ทต.นํ้าสวย 20.36
11. อบต.นาอาน 12. อบต.นาโป่ง 6.ทต.เชียงกลม (1 ตค 52) 6. ทต.เชียงกลม 52.32
13. อบต.นาดินดํา 14. อบต.น้ําสวย 7.ทต.นาดินดํา (1 ตค 52) 7. ทต.นาดินดํา 76.47
15. อบต.ชัยพฤกษ์� 16. อบต.นาแขม 8.ทต.ภูเรือ (1 ตค 52) 8. ทต.ภูเรือ --
17. อบต.ศรีสองรัก 18. อบต.กกทอง 9.ทต.นาโปร่ง (1 ตค 52) 9. ทต.นาโปร่ง 66.74
19. อบต.ท่าล่ี 20. อบต.หนองเสือ 10.ทต.ธาตุ (1 ตค 52) 10. ทต.ธาตุ� 67.29
21. อบต.อาฮี� 22. อบต.น้ําแคม 11.ทต.หนองหิน (1 ตค 52) 11. ทต.หนองหิน 77.64
23. อบต.โคกใหญ่� 24. อบต.นาด้วง 12.อบต.เมือง (1 ตค 52) 12. ทต.ภูกระดึง 68.33
25. อบต.นาดอกคํา 26. อบต.ท่าสะอาด 13.อบต.ทรายขาว (1 ตค 52) 13. อบต.เมือง 169.49
27. อบต.ท่าสวรรค์� 14.อบต.น้ําสวย (1 ตค 52) 14. อบต.ชัยพฤกษ์� 60.78

15.อบต.กกดู่ (1 ตค 52) 15. อบต.ทรายขาว 79.38
16.อบต.นาแขม (1 ตค 52) 16. อบต.นํ้าสวย 1.35
17.อบต.ผาน้อย (1 ตค 52) 17. อบต.กกดู่ 43.82
18.อบต.ห้วยบ่อซืน (1 ตค 52) 18. อบต.นาแขม 30.55
19.อบต.ชมเจริญ (1 ตค 52) 19. อบต.ผาน้อย 75.21
20.อบต.เขาหลวง (28 มค 53) 20. อบต.ห้วยบ่อซืน 18.06

21. อบต.ชมเจริญ 21.37
22. อบต.เขาหลวง 31.56
23. โรงพยาบาลเลย 0.53
24. โรงแรมฟอร์ร่าฮิลล์� 1.08
25. ฮอนด้า คาร์� 0.59

3)  ด้านงบประมาณ
3.1) รายจ่ายในการจัดการขยะมูลฝอย

การดําเนิ�นงานเก็บขนขยะมูลฝอย สังกัดกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม มีบุคลากรเทศบาล 
64 คน ประกอบด้วย พนักงานขับรถ 7 คน พนักงานเก็บขนท้ายรถ 13 คน โดยมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ
เก็บขนขยะมูลฝอยในปี 2551 จํานวน 1,105,264 บาท และในปี 2552 จํานวน 1,212,396 บาท ซ่ึง
ค่าใช้จ่ายในการเก็บขนช่วงเดือนมกราคม 2551 ถึงธันวาคม 2552 เป็นค่าจ้างคนขับรถ 836,890 บาท ค่า
นํ้ามันเช้ือเพลิง/หล่อล่ืน 997,765 บาท ค่าซ่อมแซมรถ 482,455 บาท รวมค่าใช้จ่าย 2,317,660 บาท
สําหรับการกําจัดขยะมูลฝอย สังกัดกองช่าง โดยส่วนงานกําจัดขยะมูลฝอย มีบุคลากร 4 คน ประกอบด้วย 
นายช่างโยธา พนักงานขับรถขุดตีนตะขาบ พนักงานขับรถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ และคนงานท่ัวไป ค่าใช้จ่าย
ในการกําจัดขยะมูลฝอย ในปี 2551 จํานวน 995,950 บาท และในปี 2552 จํานวน 827,759 บาท
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3.2) รายได้ในการจัดการขยะมูลฝอย
เทศบาลเมืองเลย มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการเก็บขน 20 หรือ 40 บาท/ครัวเรือน /เดือน 

โดยในปี 2551 เก็บค่าธรรมเนียมได้ 1,116,720 บาท และในปี 2552 เก็บค่าธรรมเนียมได้ 1,115,995 บาท 
เทศบาลเมืองเลยคิดค่ากําจัดขยะมูลฝอยสําหรับ อปท./หน่วยงานอ่ืน ท่ีนําขยะมากําจัดร่วม

ด้วยในอัตรา 200 บาท/ ตัน โดยในปี 2552 สามารถจัดเก็�บค่าธรรมเนียมในการกําจัดได้ 2,516,930 บาท

ปีงบประมาณ จํานวนครัวเรือน (ครัวเรือน)
ตามทะเบียนราษฎร์� ท่ีเก็บขนขยะมูลฝอย ท่ีเก็บค่าธรรมเนียมได้�

2550 10,256 3,464 2,635
2551 10,341 3,513 2,763
2552 10,414 3,568 2,996

รายได้ในการจัดการขยะมูลฝอย (บาท) ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552
1.ค่าธรรมเนียมในการเก็บขนขยะมูลฝอย 1,087,298 1,116,720 1,115,995
2.ค่ากําจัดขยะมูลฝอย 2,436,737 2,483,639 2,516,930
รวม 3,524,035 3,600,359 3,632,925

สําหรับในปีงบประมาณ 2554 เทศบาลเมืองเลย มีรายได้ในการจัดการขยะมูลฝอย เป็น
ค่าบริการเก็บขนขยะมูลฝอย และค่ากําจัดขยะมูลฝอย ซึ่งในปี 2554 มีการจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้นจากปี 2553  

เปรียบเทียบรายได้การบริการเก็บขนขยะมูลฝอย ในช่วงเดียวกัน ระหว่างปี 2553–2554 (ช่วงเดือน
ตุลาคม–มิถุนายน) ได้ดังน้ี

จํานวนครัวเรือนที่เทศบาลเมืองเลย จัดเก็บค่าธรรมเนียม
เดือน ปีงบ 2553 ปีงบ 2554
ตุลาคม 3,515 3,519 
พฤศจิกายน 3,526 3,562 
ธันวาคม 3,455 3,526 
มกราคม 3,488 3,540 
กุมภาพันธ์� 3,331 3,540 
มีนาคม 3,342 3,504 
เมษายน 3,314 3,504 
พฤษภาคม 3,363 3,510 
มิถุนายน 3,320 3,496 
กรกฎาคม 3,426 
สิงหาคม 3,506 
กันยายน 3,485 
รวม 12 เดื�อน 41,071 31,701 
รวมเดือนตุลาคม-มิถุนายน 30,654 31,701 

หมายเหตุ : ข้อมูลปีงบประมาณ 2554 เป็นข้อมูลในช่วงเดือนตุลาคม 2553 – มิถุนายน 2554
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รายรับจากการเก็บค่าบริการเก็บขนขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองเลย
เดือน ปีงบ 2553 ปีงบ 2554
ตุลาคม 100,190 110,980 
พฤศจิกายน 90,670 96,030 
ธันวาคม 91,380 83,270 
มกราคม 96,470 109,550 
กุมภาพันธ์� 119,930 141,980 
มีนาคม 101,590 93,020 
เมษายน 87,400 95,880 
พฤษภาคม 98,190 113,300 
มิถุนายน 86,120 86,020 
กรกฎาคม 87,500 
สิงหาคม 109,700 
กันยายน 95,810 
รวม 12 เดือน 1,164,950 930,030 
รวมเดือนตุลาคม-มิถุนายน 871,940 930,030 

หมายเหตุ : ข้อมูลปีงบประมาณ 2554 เป็นข้อมูลในช่วงเดือนตุลาคม 2553 – มิถุนายน 2554

รายรับจากการเก็บค่ากําจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองเลย (บาท)
เดือน ปีงบ 2553 ปีงบ 2554
ตุลาคม 321,500 398,700
พฤศจิกายน 228,900 304,000
ธันวาคม 265,500 322,900
มกราคม 286,700 309,700
กุมภาพันธ์� 239,000 296,000
มีนาคม 262,600 342,800
เมษายน 273,500 316,200
พฤษภาคม 309,100 368,600
มิถุนายน 305,300 610,000
กรกฎาคม 310,500
สิงหาคม 376,400
กันยายน 269,000
รวม 12 เดือน 3,448,000 3,268,900 
รวมเดือนตุลาคม-มิถุนายน 2,492,100 3,268,900

หมายเหตุ : ข้อมูลปีงบประมาณ 2554 เป็นข้อมูลในช่วงเดือนตุลาคม 2553 – มิถุนายน 2554
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2.4.4 การดําเนินการที่ผ่านมาของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
เทศบาลเมืองเลย ดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย โดยได้รั�บการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการ

ถ่ายโอนภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมในระดับจังหวัด ดังน้ี
ลําดับ
ที่

ปีงบ
ประมาณ พ.ศ. แหล่งงบประมาณ วงเงิน

(ล้านบาท) รายละเอียดโครงการ

1 2539 กระทรวงวิทยาศาสตร ์
เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม

3.000 ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด
ระบบกําจัดขยะมูลฝอย

1.850 จัดซื้อรถกําจดัขยะมูลฝอย
2 2540 กระทรวงวิทยาศาสตร ์

เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม
5.4193 ก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอย

2.4.5  การดําเนินกิจกรรมลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย
เทศบาลเมืองเลย ได้มีการดําเนินกิจกรรมลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย ภายใต้ช่ือ 

โครงการธนาคารขยะรีไซเคิลชุมชนบ้านใหม่ เทศบาลเมืองเลย เพื่อถวายเป็นราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา ประจําปีงบประมาณ 2554 กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้แทน
ชุมชนบ้านใหม่ จํานวน 100 คน โดยมี�กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะในครัวเรือน การประดิษฐ์�
ส่ิงของจากเศษวัสดุเหลือใช้ เม่ือวันที่ 21 กรกฎาคม 2554 ณ ชุมชนบ้านใหม่�
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2.4.6 สรุปประเด็นปัญหาด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
1) รถเก็บขนขยะมูลฝอย มีอายุการใช้งานเกิน 10 ปีทุกคัน จึงมีปัญหารถหยุดทํางานบ่อย ทําให้เกิด

ปัญหาขยะล้นถัง และไม่มีรถสําหรับที่จะไว้สับเปล่ียนเพียงพอ
2) ขาดงบประมาณเพียงพอ ในการซ่อมบํารุงเครื่องยนต์ และขาดงบประมาณท่ีจะจัดซ้ือรถยนต์คัน

ใหม่ซึ่งมีราคาสูงมาก
3) ประชาชนส่วนใหญ่ยังมีความคิดว่าการเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองเลย ยังเป็นหน้าท่ี

ของเทศบาลเท่าน้ัน ไม่มีการคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนนํามาท้ิง
4) สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองเลย มีผลกระทบส่ิงแวดล้อมในด้านนํ้าเสีย กล่ินเหม็น 

ทัศนะอุจาด และแมลง/สัตว์พาหะนําโรค สภาพโดยท่ัวไปของพื้นท่ี บ่อฝังขยะมูลฝอยไม่มีดินกลบทับ เศษ
ขยะปลิวออกนอกพื้นที่ ในส่วนของบ่อบําบัดนํ้าเสียจํานวน 3 บ่อ และบ่อกักเก็บนํ้าจํานวน 1 บ่อ พบว่านํ้า
ในบ่อมีสีดําคลํ้าท้ัง 4 บ่อ แผ่น HDPE ท่ีปูรองก้นบ่อ อยู่ในสภาพชํารุดฉีดขาดในบ่อกักเก็บนํ้า และบ่อบําบัด
นํ้าเสียบ่อท่ี 3 แผ่น HDPE โป่งพอง และเครื่องจักรมีอายุการใช้งานมานาน ชํารุดบ่อย และไม่มีเครื่องจักร
สําหรับการบดอัดโดยเฉพาะ
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2.5 เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
2.5.1 ข้อมูลทั่วไป

เทศบาลเมืองหนองคาย มีพื้นท่ี 35.15 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 7 ตําบล คือ ตําบลในเมือง 
ตําบลมีชัย ตําบลกวนวัน ตําบลเมืองหมี และบางส่วนของตําบลโพธ์ิชัย ตําบลหาดคํา และตําบลหนองกอม
เกาะ สภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบทอดยาวขนานไปกับแม่นํ้าโขง ประชากรในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย เมื่อวันท่ี 
31 ธันวาคม 2553 มีประชากรรวม 48,416 คน แยกเป็นชาย 23,929 คน และหญิง 24,487 คน จํานวน
บ้าน 20,338 หลังคาเรือน ความหนาแน่น 1,378 คนต่อตารางกิโลเมตร

ภาพแสดงแผนที่เขตเทศบาลเมืองหนองคาย
2.5.2 ปริมาณและองค์ประกอบขยะมูลฝอย

เทศบาลเมืองหนองคาย มีปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนในเขตเทศบาลฯ ประมาณวันละ 38.5 ตัน 
นําไปกําจัดร่วมกับเทศบาลเมืองท่าบ่อประมาณวันละ 6 ตัน (ระยะทาง 32 กิโลเมตร คิดค่ากําจัดตันละ 
415 บาท) และเทศบาลนครอุดรธานีประมาณวันละ 32.5 ตัน (ระยะทาง 67 กิโลเมตร คิดค่ากําจัดตัน
ละ 300 บาท)

เดือน ปี� สรุปปริมาณขยะท่ีนําไปกําจัดยัง (ตัน) ปริมาณขยะรวม 
(ตัน)

ปริมาณขยะเฉล่ีย/วัน
(ตัน)เทศบาลนครอุดรธานี� เทศบาลเมืองท่าบ่อ

ตุลาคม 2553 973.74 192.86 1,166.6 37.63
พฤศจิกายน 2553 1,018.15 157.80 1,175.95 39.20
ธันวาคม 2553 997.24 153.76 1,151.00 37.12
มกราคม 2554 998.55 161.11 1,159.66 37.41
กุมภาพันธ์ 2554 993.97 169.47 1,163.21 41.54
มีนาคม 2554 918.35 196.24 1,114.59 35.95
เมษายน 2554 943.16 241.35 1,184.51 39.48
รวม 6,843.16 1,272.59 8,115.75 38.33
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สําหรับองค์ประกอบขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองหนองคาย ที่ได้ทําการศึกษาเม่ือปี 2552 คิดเป็�น
ร้อยละโดยนํ้าหนักขยะเปียก ได้ดังน้ี

องค์ประกอบขยะมูลฝอย ร้อยละโดยน้ําหนักขยะเปียก
1. ขยะย่อยสลายได้� 61.1
2. ขยะรีไซเคิล 7.5 
3. ขยะอันตราย 0.2 
4. ขยะท่ัวไป/ขยะท่ีไม่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้� 31.2 

2.5.3 สถานภาพการจัดการขยะมูลฝอยที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
1) การรวบรวมขยะมูลฝอย
เทศบาลเมืองหนองคาย มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยในชุมชนเป็นแบบถังเด่ียวท้ิงขยะรวมทุก

ประเภท เป็นถังพลาสติกมีล้อ ขนาด 240 ลิตร จํานวน 944 ใบ และถังพลาสติกกลม ขนาด 200 ลิตร 
จํานวน 341 ใบ ในปี 2552 มีปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนจริงภายในเขตเทศบาลรวม 13,903 ตัน หรือ
ประมาณวันละ 42 ตัน เทศบาลสามารถให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยได้ครอบคลุมพื้นที่ร้อยละ 100 ของ
พื้นท่ีเทศบาลทั้งหมด จํานวนครัวเรือนที่ได้รับบริการเก็บขนจํานวน 19,701 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 
100 เทศบาลเมืองหนองคายมีรถเก็บขนขยะมูลฝอยจํานวน 16 คัน เป็นรถแบบเปิดข้างเทท้ายจํานวน 3 คัน 
รถแบบอัดท้ายจํานวน 9 คัน รถปิคอัพจํานวน 2 คัน และรถคอนเทรนเนอร์จํานวน 2 คัน ซึ่งมีอัตราการใช้�
งานเฉล่ีย 1 เที่ยว/วัน/คัน มีการแบ่งเขตการเก็บขนแยกตามถนนและชุมชนท่ีอยู่ใกล้เคียงกัน แบ่งเป็น 7 เขต
ทั้งน้ีต้ังแต่เดือนตุลาคม 2551 รถเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองหนองคาย ได้ขนขยะมูลฝอยไปกําจัด
ร่วมกับเทศบาลเมืองท่าบ่อประมาณวันละ 6 ตัน (ระยะทาง 32 กิโลเมตร) และเทศบาลนครอุดรธานี�
ประมาณวันละ 32.28 ตัน (ระยะทาง 67 กิโลเมตร) เน่ืองจากเทศบาลนครอุดรธานีเก็�บค่ากําจัดในราคาท่ีถูก
กว่าของเทศบาลเมืองท่าบ่อ โดยเทศบาลนครอุดรธานีคิดค่ากําจัดขยะมูลฝอยราคา 300 บาท/ตัน และ
เทศบาลเมืองท่าบ่อคิดราคา 475 บาท/ตัน ไม่มีการร้องเรียนเร่ืองขยะมูลฝอยตกค้าง

นอกจากน้ีจากการสํารวจ พบว่า มีแหล่งกําเนิดขยะมูลฝอยหลายแห่ง ท่ีมีปริมาณขยะมูลฝอย
ค่อนข้างมากและสามารถนําไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตามแนวทางการส่งเสริม
การลดปริมาณและการใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยได้ และได้มีการประสานขอความร่วมมือไปยัง กระทรวง
พลังงาน เพื่อขอความร่วมมือนําขยะย่อยสลายได้ประมาณ 60-70%  ของขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึน ไปหมักเพื่อ
ใช้ประโยชน์ก๊าซชีวภาพ
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ภาพแสดงเส้นทางการเก็บขนขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองหนองคาย

2) การกําจัดขยะมูลฝอย
2.1)  ระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน

สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองหนองคาย ต้ังอยู่บ้�านดงนาเทา ตําบลสระใคร อําเภอ
สระใคร จังหวัดหนองคาย ห่างจากสํานักงานเทศบาลเมืองหนองคายประมาณ 25 กิโลเมตร ขนาดพื้นที่ 56-
2-77 ไร่ ซ่ึงเป็�นพื้นที่ของกรรมสิทธ์ิของเทศบาลเมืองหนองคาย อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลสระใคร 
ก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอยแล้วเสร็จเม่ือปี 2544 หากแต่ทางเทศบาลเมืองหนองคายยังไม่ได้เปิดใช้งาน
ระบบ เน่ืองจากเทศบาลเมืองหนองคายมีท่ีทิ้งขยะท่ีใกล้เขตเทศบาลมากกว่า จึงทําให้สถานท่ีฝังกลบขยะ
บ้านดงนาเทาถูกทิ้งร้าง และเกิดการชํารุดสูญหายของวัสดุ ครุภัณฑ์ เช่น ไม่สามารถช่ังนํ้าหนักรถบรรทุก
ขยะมูลฝอยได้�

โดยเมื่อเริ่มใช้งานเม่ือเดือนเมษายน 2549 ภายในสถานท่ีฝังกลบขยะบ้านดงนาเทา มีบ่อฝัง
กลบขยะซึ่งกักเก็บนํ้าฝนท้ัง 2 บ่อ เมื่อเริ่มเข้าใช้งานระบบ ไม่ได้ทําการสูบระบายนํ้าฝนดังกล่าวออก 
ประกอบกับช่วงช่วงฤดูฝน ปี 2551 นํ้าจากบ่อขยะไหลล้นออกนอกพื้นที่ลงสู่แหล่งนํ้าสาธารณะ ชุมชนจึง
คัดค้านในการนําขยะมูลฝอยเข้าไปกําจัดในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยดังกล่าว ส่งผลให้เทศบาลเมือง
หนองคายไม่สามารถเข้าใช้ประโยชน์ระบบได้ โดยระบบหยุดดําเนินงานต้ังแต่เดือนตุลาคม 2551 จนถึง
ปัจจุบัน มีการใช้พื้นท่ีบ่อฝังกลบแล้ว 5 ไร่ 

ภายในสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองหนองคาย มีอาคารจอดรถโรงซ่อมบํารุง และ
บ้านพักคนงาน ที่ยังใช้งานได้ดีอยู่ สําหรับอาคารสํานักงาน อาคารเครื่องช่ัง และอาคารป้อมยาม ไม่ได้ใช้�
ประโยชน์เน่ืองจากครุภัณฑ์ และวัสดุสํานักงานสูญหาย 
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ทั้งน้ี เทศบาลเมืองหนองคาย ได้นําขยะมูลฝอยของเทศบาลฯ นําไปกําจัดกับเทศบาลนคร
อุดรธานี และเทศบาลเมืองท่าบ่อ โดยในปี 2554 เทศบาลเมืองหนองคาย ได้มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์�
และดําเนินกิจกรรมลด คัดแยก และนําขยะกลับมาใช้ประโยชน์�เพิ่มมากขึ้นในพื้นที่ เพื่อเป็นการลดภาระ
ค่าใช้จ่ายในการขนส่งขยะมูลฝอยไปกําจัดยังสถานท่ีกําจัดขยะแห่งอ่ืน

สําหรับสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองหนองคาย ได้ดําเนินการปรับปรุงระบบ โดยนํา
ดินมากลบทับขยะที่มีทั้งหมดในพื้นท่ี ปิดท่อระบายนํ้าเสียช่ัวคราวที่เช่ือมต่อระหว่างบ่อฝังกลบท่ี 1 และบ่อ
ฝังกลบที่ 2 เพิ่มความสูงคันบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยบ่อที่ 1 และซ่อมแซมกําแพงที่พังให้อยู่ในสภาพเดิม

หากแต่ในปัจจุบัน ได้มีผู้แอบลักลอบนําขยะมูลฝอยมากองท้ิงไว้ด้านหน้านอกสถานท่ีฝังกลบ
ขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองหนองคาย เป็�นจํานวนเพิ่มมากขึ้นเป็นอย่างมาก ซึ่งส่งผลกระทบต่อพื้นที่สวนท่ี
อยู่รอบข้าง เน่ืองจากมีนํ้าชะขยะ ขยะปลิว ส่งกล่ินเหม็น ให้กับพื้นที่การเกษตรรอบข้าง

โครงสร้างพื้นฐาน และ เครื่องจักร ในสถานที่กําจัดขยะเทศบาลเมอืงหนองคาย

บ่อฝังกลบขยะ ทม.หนองคาย บอ่ที่ 1 และบ่อที่ 2 บ่อบําบัดนํ้าเสีย บ่อที่ 1 และบ่อที่ 3

แนวคันดินท่ี ทํากั้นนํ้าในบ่อฝังกลบบ่อท่ี 1 ไหลล้น แนวกําแพงที่เทศบาลฯ ได้ซ่อมแซมแล้ว

กองขยะมูลฝอยที่มีผู้ลักลอบมาทิ้งไว้ด้านหน้าสถานที่กําจัดขยะ
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2.2) การรวมกลุ่มพ้ืนที่เพื่อการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
เทศบาลเมืองหนองคาย จัดต้ังศูนย์จัดการมูลฝอย โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จํานวน 13

แห่ง ร่วมลงนามความร่วมมือเข้าร่วมกําจัดขยะมูลฝอย และมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/หน่วยงานอ่ืนท่ีเคยนํา
ขยะมากําจัดร่วมด้วยจํานวน 6 แห่ง รวมปริมาณขยะมูลฝอยจํานวน 1,443 ตันต่อเดือน หรือ 48 ตันต่อวัน หาก
ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2551 ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองหนองคาย ไม่สามารถให้บริการกําจัดขยะมูล
ฝอยแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน/หน่วยงานอื่น ที่ร่วมลงนามความร่วมมือเข้าร่วมกําจัดขยะมูลฝอยและ
นําขยะมูลฝอยมากําจัดร่วมด้วยได้�

อปท. ท่ีเข้าร่วมตาม คพ. อปท. หลัก MOU
ณ วันท่ี

อปท. ท่ีเคยร่วมใช้งาน
ระบบ

ปริมาณขยะท่ีนํามา
กําจัด (ตัน/เดือน)

1.ทม.หนองคาย 2.ทต.หนองสองห้อง
3.ทต.เวียงคุก     4.อบต.ในเมือง
5.อบต.มีชัย 6.อบต.โพธ์ิชัย
7.อบต.กวนวัน 8.อบต.เวียงคุก
9.อบต.วัดธาตุ� 10.อบต.หาดคํา
11.อบต.หินโงม 12.อบต.บ้านเด่ือ
13. อบต.สีกาย 14.อบต.สองห้อง
15. อบต.ประโค   16. อบต.เมืองหมี�
17.อบต.ค่ายบกหวาน
18.อบต.หนองกอมเกาะ
19. อบต.พระธาตุบังพวน

1.ทม.หนองคาย
2.อบต.กวนวัน 
3.อบต.โพธ์ิชัย 
4.อบต.หนองกอมเกาะ 
5.อบต.ค่ายบกหวาน
6. อบต.สีกาย 
7.อบต.วัดธาตุ 
8.อบต.หาดคํา 
9.อบต.บ้านเด่ือ 
10.อบต.ปะโค 
11.อบต.หินโงม 
12.อบต.ทุ่งหลวง 
13.อบต.สองห้อง

17 กุมภาพันธ์ 
2549

1.ทม.หนองคาย 1,020
2.ทต.หนองสองห้อง 240

3. อบต.ทุ่งหลวง 60
4. อบต.เหล่าต่างคํา 60
5. อบต.สระใคร 60
6.สนามกอล์ฟหนองสอง
ห้อง

3

3) ด้านงบประมาณ
3.1) รายจ่ายในการจัดการขยะมูลฝอย
การดําเนินงานเก็บขนขยะมูลฝอย สังกัดกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม มีบุคลากรจากทาง

เทศบาล 63 คน ประกอบด้วย พนักงานขับรถ 16 คน พนักงานเก็บขนท้ายรถ 33 คน และพนักงานกวาด
ถนน 14 คน รับผิดชอบกวาดถนนคนละ 2 กิโลเมตร โดยมีค่าใช้จ่ายในการเก็บขนขยะมูลฝอยช่วงเดือน
ตุลาคม-ธันวาคม 2552 จํานวน 2,362,015 บาท หรือเดือนละ 787,338 บาท

ในปีงบประมาณ 2553 เทศบาลเมืองหนองคาย มีปริมาณขยะนําไปกําจัด จํานวน 40.6 ตันต่อวัน
โดยจะต้องจ่ายค่ากําจัดขยะมูลฝอยให้แก่เทศบาลเมืองท่าบ่อเดือนละ 415 บาทต่อตัน และจ่ายค่ากําจัดขยะ
ให้กับเทศบาลนครอุดรธานีเดือนละ 215 บาทต่อตัน ประมาณเดือนละ 396,900 บาท หรือประมาณปีละ 
4,762,800 บาท

ปีงบประมาณ 2554 เทศบาลเมืองหนองคาย มีปริมาณขยะนําไปกําจัด จํานวน 38.5 ตันต่อวัน โดย
จะต้องจ่ายค่ากําจัดขยะมูลฝอยให้แก่เทศบาลเมืองท่าบ่อเดือนละ 415 บาทต่อตัน และจ่ายค่ากําจัดขยะ
ให้กับเทศบาลนครอุดรธานีเดือนละ 300 บาทต่อตัน ประมาณเดือนละ 367,200 บาท หรือประมาณปีละ 
4,406,400 บาท

เน่ืองจากปริมาณขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองหนองคายในปี 2554 มีจํานวนลดลงจากปี 2553 
จํานวน 2.1 ตันต่อวัน ส่งผลให้รายจ่ายค่ากําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองหนองคายลดลงด้วย
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รายจ่าย ค่ากําจัดขยะมูลฝอย ของเทศบาลเมืองหนองคาย ประจําปีงบประมาณ 2554
เทศบาลเมืองหนองคาย
จ่ายค่ากําจัดขยะให้�

ปริมาณขยะท่ีนําไปกําจัด 
(ตัน/วัน)

ค่ากําจัดขยะมูลฝอย
บาท/ตัน บาท/วัน บาท/เดื�อน

เทศบาลเมืองท่าบ่อ 6.0 415 2,490 74,700
เทศบาลนครอุดรธานี� 32.5 300 9,750 292,500

รวม 38.5 - 12,240 367,200

3.2) รายได้ในการจัดการขยะมูลฝอย
(1) รายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย
เทศบาลเมืองหนองคาย มีการออกเทศบัญญัติในการจัดเก็บค่ากําจัดขยะมูลฝอย โดยจัดเก็บ

ค่าธรรมเนียมในการเก็บขน 20 บาท/ครัวเรือน/เดือน ซึ่งเทศบาลเมืองหนองคาย สามารถดําเนินการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะ ในปี 2554 เพิ่มขึ้นจากปี 2553 (เปรียบเทียบช่วงเดือนตุลาคม – พฤษภาคม) 
พบว่า มีรายได้เพิ่มข้ึน

ประเภท ปีงบประมาณ 2553
(ต.ค. 52 – พ.ค. 53)

ปีงบประมาณ 2554
(ต.ค. 53 – พ.ค. 54)

ผลการ
เปรียบเทียบ

1.จํานวนครัวเรือนที่จัดเก็บค่าธรรมเนียม
เก็บขนขยะ (ครัวเรือน)

2,482 2,613 +131

2. ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะ (บาท) 747,640 777,490 +29,850

สถิติรายได้ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองหนองคาย ปีงบประมาณ 
2549 - 2554 ดังน้ี

รายได้ค่าธรรมเนียม
เก็บขนขยะมูลฝอย

ปีงบประมาณ
2549 2550 2551 2552 2553 2554

ตุลาคม 64,230 96,600 79,970 56,190 74,550 83,210
พฤศจิกายน 94,530 104,750 83,920 65,560 88,820 118,920
ธันวาคม 97,440 92,490 86,080 85,360 92,240 105,690
มกราคม 107,160 114,480 100,380 74,050 117,390 93,870
กุมภาพันธ์� 97,220 97,340 92,560 103,270 96,180 104,980
มีนาคม 121,820 108,340 75,990 81,950 108,260 84,800
เมษายน 118,040 92,960 71,760 104,700 106,160 92,710
พฤษภาคม 116,520 109,830 76,530 91,920 64,040 93,310
มิถุนายน 104,410 111,290 70,810 113,280 98,280
กรกฎาคม 78,290 93,630 84,930 77,640 120,290
สิงหาคม 88,980 100,430 72,310 92,310 87,030
กันยายน 82,610 105,730 98,750 - 107,930
รวม 1,171,250 1,227,870 895,240 * 946,230 * 1,161,170 777,490

หมายเหต ุ:   ปีงบประมาณ 2552 มีข้อมูลถึงเดือนสิงหาคม 2552
ปีงบประมาณ 2554 มีข้อมูลถึงเดอืนพฤษภาคม 2554
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(2) รายได้จากกิจกรรมลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย
เทศบาลเมืองหนองคาย มีรายได้จากกิจกรรมลด คัดแยก และใช้ประโยชน์�ขยะมูลฝอย โดยธนาคาร

ขยะรีไซเคิลในชุมชนและในโรงเรียน ต้ังแต่ช่วงเดือนสิงหาคม 2553 ถึงเดือนเมษายน 2554 สามารถรับซื้อ
ขยะรีไซเคิลได้กว่า 10,331 กิโลกรัม และนําเศษอาหาร ผัก ผลไม้ มาทําเป็นนํ้าหมักชีวภาพได้กว่า 2,700 
ลิตร
2.5.4 การดําเนินการที่ผ่านมาของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง

เทศบาลเมืองหนองคาย ดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
โครงการถ่ายโอนภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี 2539-2544
ลําดับ
ท่ี

ปีงบประมาณ
พ.ศ. แหล่งงบประมาณ วงเงิน

(ล้านบาท) รายละเอียดโครงการ

1 2539 กระทรวงวิทยาศาสตร ์
เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม

3.000 ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบ
กําจัดขยะมูลฝอย

3.750 จัดซื้อที่ดินเพ่ือการกําจัดขยะมูลฝอย ณ บา้นดงนาเทา 
ต.สระใคร อ.สระใคร จ.หนองคาย 

2 2540 กระทรวงวิทยาศาสตร ์
เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม

6.36414 ปรับปรงุระบบกําจัดขยะมูลฝอย (แห่งเดิม) 
ณ บ้านนาจันทร ์ต.โพธ์ิชัย อ.เมือง จ.หนองคาย

3 2541 -
2544

กระทรวงวิทยาศาสตร ์
เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม

66.985 ก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอย (แห่งใหม่�) 
ณ บ้านดงนาเทา ต.สระใคร อ.สระใคร จ.หนองคาย

4 2544 กระทรวงวิทยาศาสตร์�
เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม

7.300 จัดซื้อครุภัณฑ์สําหรับใช้ในระบบกาํจัดขยะมูลฝอย

2.5.5 การดําเนินกิจกรรมลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย
เทศบาลเมืองหนองคาย มีการจัดกิจกรรมลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยชุมชน โดยผลิต

นํ้าหมักชีวภาพจากไส้ปลา ผัก ผลไม้ เพื่อใช้ในการบําบัดนํ้าเสียและดับกล่ินเหม็นในตลาดสด โรงเรียน 
ร้านอาหาร และชุมชน พร้อมท้ังจัดกิจกรรมคัดแยกขยะรีไซเคิล และจัดต้ังธนาคารขยะรีไซเคิลในโรงเรียน มี�
รายละเอียด ดังน้ี

1) ร่วมกับตลาดสดโพธ์ิชัยและชุมชน ดําเนินกิจกรรมดังน้ี
1.1) นําเศษไส้ปลา ผัก ผลไม้ จํานวน 40 กิโลกรัม มาทําการหมักนํ้าชีวภาพได้ จํานวน 50 

ลิตร เพื่อใช้ภายในตลาด โรงเรียน และร้านอาหาร เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2553
1.2) นําเศษไส้ปลา ผัก ผลไม้ จํานวน 80 กิโลกรัม มาทําการหมักนํ้าชีวภาพได้ จํานวน 100 

ลิตร เพื่อใช้ภายในตลาด โรงเรียน และร้านอาหาร เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2554
1.3) ทําการวางถังผสมนํ้าหมักชีวภาพ หยดตามท่อระบายนํ้าตลาดสดโพธ์ิชัย จํานวน 3 จุด 

และมีผู้ประกอบการในตลาดเป็นผู้ดูแล และเติมนํ้าหมักเป็นประจําทุกเดือน
1.4) นําเศษไส้ปลา ผัก ผลไม้ มาทําการหมักนํ้าชีวภาพได้ จํานวน 50 ลิตร เพื่อใช้ภายในตลาด 

โรงเรียน และร้านอาหาร เมื่อวันท่ี 29 มีนาคม 2554 เพื่อให้มีนํ้าหมักชีวภาพไว้ใช้อย่างต่อเน่ือง
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2) ร่วมกับตลาดสดชัยพรและชุมชน ดําเนินกิจกรรมดังน้ี
2.1) นําเศษไส้ปลา ผัก ผลไม้ มาทําการหมักนํ้าชีวภาพได้ จํานวน 22 ลิตร เพื่อใช้ภายในตลาด 

เมื่อวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2553
2.2) นําเศษไส้�ปลา ผัก ผลไม้ จํานวน 40 กิโลกรัม มาทําการหมักนํ้าชีวภาพได้ จํานวน 50 

ลิตร เพื่อใช้ภายในตลาด โรงเรียน และร้านอาหาร และนํานํ้าหมักที่ได้ทําไว้แล้วมาร่วมกันทําความสะอาด
ตลาดสด เม่ือวันที่ 19 มกราคม 2554

2.3) ทําการวางถังผสมนํ้าหมักชีวภาพ หยดตามท่อระบายนํ้าตลาดสดชัยพร จํานวน 2 จุด โดย
มีผู้ประกอบการในตลาดเป็นผู้ดูแล และเติมนํ้าหมักเป็นประจําทุกเดือน

3) ร่วมกับโรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยา ดําเนินกิจกรรมดังน้ี
3.1) จัดต้ังธนาคารขยะรีไซเคิลในโรงเรียน โดยรณรงค์ให้นักเรียนคัดแยกขยะรีไซเคิล ทั้งใน

โรงเรียนและครัวเรือน และทําการรับซื้อขยะรีไซเคิลทุกวันพุธและวันศุกร์ ซึ่งได้ปริมาณขยะรีไซเคิลครั้งละ
ประมาณ 100 กิโลกรัม ส่วนใหญ่ประกอบด้วย พลาสติก กระดาษ ขวดแก้ว และโลหะ โดยในเดือน
กุมภาพันธ์ 2554 มีปริมาณขยะรวม 99 กิโลกรัม ประกอบด้วย พลาสติกจํานวน 53.6 กิโลกรัม กระดาษ
จํานวน 37.4 กิโลกรัม และอ่ืนๆ 8 กิโลกรัม

3.2) จัดทําและต้ังถังผสมนํ้าหมักชีวภาพที่ได้จากตลาดสดโพธ์ิชัย จํานวน 3 จุด สําหรับบําบัด
นํ้าเสียบริเวณโรงอาหารและห้องนํ้า เมื่อวันท่ี 28 มกราคม 2554 และเติมนํ้าหมักเป็นประจําทุกเดือน

4) ร่วมกับโรงเรียนเทศบาล 2 ชํานาญอนุเคราะห์ ดําเนินกิจกรรมดังน้ี
4.1) รณรงค์ให้นักเรียนคัดแยกขยะรีไซเคิล โดยมีตะแกรงรองรับ แยกเป็น พลาสติก ถุงนม/

ขวดแก้ว และกระดาษ โดยเม่ือวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 ร้านรับซื้อของเก่า วงษ์พานิช มาสอนวิธีการคัด
แยกขยะและรับซื้อขยะรีไซเคิลรวม 164.2 กิโลกรัม ขายได้เป็นเงิน 1,119 บาท

4.2) จัดทําและต้ังถังผสมนํ้าหมักชีวภาพที่ได้จากชุมชนดอนแดงใต้ จํานวน 2 จุด สําหรับบําบัด
นํ้าเสียบริเวณโรงอาหารและห้องนํ้า เมื่อวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2554 และเติมนํ้าหมักเป็นประจําทุกเดือน

4.3) จัดทํานํ้าหมักจากเศษอาหารของโรงอาหาร และเศษไส้ปลา ผัก ผลไม้ จากตลาดสดชัยพร 
จํานวน 60 กิโลกรัม มาทําการหมักนํ้าชีวภาพได้ จํานวน 80 ลิตร เม่ือวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2554

5) ร่วมกับโรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บํารุง ดําเนินกิจกรรมดังน้ี
5.1) จัดต้ังธนาคารขยะรีไซเคิลในโรงเรียน โดยรณรงค์ให้นักเรียนคัดแยกขยะรีไซเคิล ทั้งใน

โรงเรียนและครัวเรือน และทําการรับซื้อขยะรีไซเคิลทุกวันพฤหัสบดี ซึ่งได้ปริมาณขยะรีไซเคิลครั้งละ
ประมาณ 50-100 กิโลกรัม ส่วนใหญ่ประกอบด้วย พลาสติก กระดาษ ขวดแก้ว และโลหะ โดยในเดือน
กุมภาพันธ์ 2554 มีปริมาณขยะรีไซเคิลรวม 177.5 กิโลกรัม ประกอบด้วย พลาสติกจํานวน 5.8 กิโลกรัม 
กระดาษจํานวน 77 กิโลกรัม ขวดแก้ว 43 กิโลกรัม โลหะ 0.5 กิโลกรัม และอ่ืนๆ 51.2 กิโลกรัม

5.2) จัดทําและต้ังถังผสมนํ้าหมักชีวภาพท่ีได้จากตลาดสดโพธ์ิชัย จํานวน 3 จุด สําหรับบําบัด
นํ้าเสียบริเวณโรงอาหารและห้องนํ้า เมื่อวันท่ี 20 มกราคม 2554 และเติมนํ้าหมักเป็นประจําทุกเดือน

6) ร่�วมกับโรงเรียนเทศบาล 4 ฉลองรัตน์ ดําเนินกิจกรรมดังน้ี
6.1) รณรงค์ให้นักเรียนแยกถุงนมที่ด่ืมแล้วลงถังสําหรับทิ้งถุงนมโดยเฉพาะ เพื่อนําไปขาย

ให้กับร้านรับซื้อของเก่า ได้วันละประมาณ 800 ถุง
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6.2) จัดทําและต้ังถังผสมนํ้าหมักชีวภาพ จํานวน 4 จุด สําหรับบําบัดนํ้าเสียบริ�เวณประตู�
ทางเข้าโรงเรียน โรงอาหารและห้องนํ้า 

6.3) จัดทํานํ้าหมักชีวภาพโดยใช้เศษอาหารจากโรงอาหาร ผักและผลไม้ จํานวน 3 ถัง สําหรับ
บําบัดนํ้าเสียในโรงเรียน

7) ร่วมกับชุมชนบ่อหิน ดําเนินกิจกรรมดังน้ี
7.1) จัดต้ังธนาคารขยะรีไซเคิลชุมชนหนองหิน รณรงค์ให้ประชาชนคัดแยกขยะรีไซเคิลใน

ครัวเรือน และทําการรับซื้อขยะรีไซเคิลทุกวันเสาร์ ซ่ึงได้ปริมาณขยะรีไซเคิลครั้งละประมาณ 100 กิโลกรัม 
ส่วนใหญ่ประกอบด้วย พลาสติก ขวดแก้ว กระดาษและโลหะ 

(1) ต้ังแต่เดือนสิงหาคม 2553 – มกราคม 2554 มีปริมาณขยะรีไซเคิลท่ีได้จํานวน 6,976 
กิโลกรัม คิ�ดเป็นเงินรายได้จากการขายขยะรีไซเคิลรวมเป็นเงิน 44,112 บาท

(2) ในเดือนกุมภาพันธ์ 2554 มีปริมาณขยะรีไซเคิลที่ได้จํานวน 644 กิโลกรัม คิดเป็นเงิน
รายได้จากการขายขยะรีไซเคิลรวมเป็นเงิน 3,488 บาท

(3) ในเดือนมีนาคม 2554 มีปริมาณขยะรีไซเคิลที่ได้จํานวน 1,067.8 กิโลกรัม 
ประกอบด้วยพลาสติก 133.8 กิโลกรัม กระดาษ 288.2 กิโลกรัม แก้ว 507.6 กิโลกรัม โลหะ 108.1 กิโลกรัม 
และอ่ืนๆ 30.1 กิโลกรัม

(4) ในเดือนเมษายน 2554 มีปริมาณขยะรีไซเคิลที่ได้จํานวน 1,202.5 กิโลกรัม 
ประกอบด้วยพลาสติก 141.2 กิโลกรัม กระดาษ 351.9 กิโลกรั�ม แก้ว 627.7 กิโลกรัม โลหะ 56.9 กิโลกรัม 
และอ่ืนๆ 24.8 กิโลกรัม

7.2) จัดทําปุ๋ยหมักชีวภาพสําหรับบํารุงต้นไม้ โดยใช้เศษอาหารจากวัดมงคลศิลาคุณประมาณ 
2 เดือน ได้ปุ๋ยนํ้าหมักชีวภาพครั้งละ 40 ลิตร สําหรับแจกประชาชนท่ีมาทําบุญ

8) เทศบาลเมืองหนองคาย จัดทําโครงการบําบั�ดนํ้าเสียด้วยนํ้าหมักชีวภาพ มีร้านอาหารเข้าร่วม
โครงการ จํานวน 21 ร้าน

9) เทศบาลเมืองหนองคาย จัดทําถังหยดนํ้าหมักชีวภาพ ขนาด 20 ลิตร จํานวน 12 ถัง เพื่อบรรจุ�
นํ้าหมักชีวภาพผสมนํ้าในอัตราส่วน 1:20 วางบริเวณท่อระบายนํ้าตามจุดต่างๆ ของเมือง

10) การทํานํ้าหมักชีวภาพจากเศษอาหาร และเศษผักผลไม้ โดย เทศบาลเมืองหนองคาย ตลาดสด 
และชุมชนในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย โดยมีปริมาณนํ้าหมักท่ีผลิตได้ในช่วงเดือนมกราคม-เมษายน 2554
จํานวน 2,700 ลิตร

11) เทศบาลเมืองหนองคาย ได้รณรงค์เชิญชวนเน่ืองในวันส่ิงแวดล้อมโลก ให้กับเจ้าหน้าท่ีเทศบาล
เมืองหนองคาย โดยการทําดีเพื่อแผ่นดิน ลดคาร์บอน ลดโลกร้อน และเชิญชวนทุกคนคัดแยกขยะรีไซเคิล
เพื่อร่วมบริจาคให้กับธนาคารขยะรีไซเคิลชุมชนบ่อหิน เม่ือวันที่ 22 มิถุนายน 2554

12) เทศบาลเมืองหนองคาย ร่วมกับสํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 9 จัดอบรมการผลิตนํ้าหมักชีวภาพ
และปุ๋ยหมักอินทรีย์ ให้กับบุคลากรเทศบาล โรงเรียนสังกัดเทศบาล และประชาชนทั่วไป จํานวน 60 คน เมื่อ
วันที่ 14 กรกฎาคม 2554 ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 4 อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
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2.5.6 สรุปประเด็นปัญหาด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
1) สถานท่ีกําจัดมูลฝอยของเทศบาลอยู่ระหว่างปรับปรุง จึงต้องนําไปกําจัดร่วมกับศูนย์กําจัดขยะ

มูลฝอยของเทศบาลนครอุดรธานี และเทศบาลเมืองท่าบ่อ โดยเป็นการส้ินเปลืองงบประมาณในส่วนของค่า
นํ้ามันรถเก็บขนขยะมูลฝอยเป็นจํานวนมาก เดือนละประมาณ 400,000 บาท เน่ืองจากระยะทางในการขนส่งมี�
ระยะทางเพิ่มขึ้นจากสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองหนองคาย ณ บ้านดงนาเทา ประกอบกับ
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบํารุงรถเก็บขนก็เพิ่มตามข้ึนด้วย ท้ังยังต้องจ่ายค่ากําจัดขยะมูลฝอยให้กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทั้ง 2 แห่ง ด้วย

2) ขยะมูลฝอยประเภทย่อยสลายได้ ซ่ึงมีอยู่ประมาณร้อย 50-60 ของขยะท้ังหมดท่ีเกิดขึ้นยังไม่มี�
รูปแบบการลดและใช้ประโยชน์ท่ีมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันมีประชาชนส่วนน้อยที่มีการทําปุ๋ยนํ้า/ปุ๋ยชีวภาพ
ทั้งน้ีมีข้อจํากัดเรื่องสถานที่และมีพื้นที่ทําเกษตรกรรมค่อนข้างน้อย

3) ขยะรี ไซเคิล ปัจจุบันกระบวนนอกระบบโดยคนเก็บของเก่าและร้านรับซื้อของเก่า มี�
ประสิทธิภาพค่อนข้างดี ส่งผลให้ขยะมูลฝอยที่เทศบาลฯ เก็บรวบรวมไปกําจัดมีขยะรีไซเคิลเพียงร้อย 7 –
10 เท่าน้ัน (ส่วนมากจะเป็นกระดาษที่เปียกและเศษแก้ว) แต่กระบวนการมีส่วนร่วมของคนเก็บของเก่าและ
ร้านรับซ้ือของเก่า ยังมีรูปแบบทีไ่ม่เด่นชัด

4) ขยะอันตรายจากชุมชน ยังไม่มีการส่งเสริมการคัดแยกที่จริงจัง เน่ืองจากเม่ือประชาชนคัดแยก
แล้ว ไม่มีสถานท่ีกําจัดท่ีถูกหลักสุขาภิบาลหรือจุดพักในภาพรวมของจังหวัด ท้ังน้ีหากเทศบาลฯ จะนําส่ง
ภาคเอกชนกําจัดเองยังไม่มีศักยภาพด้านงบประมาณ
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2.6 เทศบาลเมืองท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
2.6.1 ข้อมูลทั่วไป

เทศบาลเมืองท่าบ่อ มีพื้นท่ี 12.62 ตารางกิโลเมตร ต้ังอยู่ริมฝ่ังแม่นํ้าโขง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของ
ตําบลท่าบ่อ และตําบลนํ้าโมง มีชุมชนจํานวน 19 ชุมชน ประชากรในเขตเทศบาลเมืองท่าบ่อ เมื่อวันท่ี 31 
ธันวาคม 2553 มีประชากรรวม 18,621 คน แยกเป็นชาย 9,135 คน และหญิง 9,486 คน จํานวนบ้าน
6,334 หลังคาเรือน ความหนาแน่น 1,476 คนต่อตารางกิโลเมตร

ภาพแสดงแผนที่เขตเทศบาลเมืองท่าบ่อ
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2.6.2 ปริมาณและองค์ประกอบขยะมูลฝอย
เทศบาลเมืองท่าบ่อ มีปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนในเขตเทศบาลฯ ประมาณวันละ 10.5 ตัน นําไป

กําจัดในยังสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองท่าบ่อเดือนละ 315 ตัน มีอัตราการผลิตขยะมูลฝอย 
0.56 กิโลกรัม/คน/วัน นอกจากน้ีสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองท่าบ่อยังมีขยะมูลฝอยจากนอก
เขตเทศบาลจํานวน 26 แห่ง นํามากําจัดร่วมด้�วยประมาณวันละ 44.72 ตัน

สถิติปริมาณขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองท่าบ่อ และหน่วยงานอ่ืน ท่ีนําขยะมากําจัดร่วมด้วย ต้ังแต่�
ปี พ.ศ. 2545 – 2553 มีดังน้ี

วัน เดือน  ปี�
จํานวน อปท.ที่

นําขยะ
เข้ากําจัด(แห่ง)

ปริมาณขยะมูลฝอย 
เทศบาล
เมืองท่าบ่อ
(ตัน/ปี�)

อปท. อื่นๆ
(ตัน/ปี�)

ณ สถานท่ีกําจัดขยะ ทม.ท่าบ่อ
รวม

(ตัน/ปี�)
เฉล่ีย

(ตัน/วัน)
11-31  ธ.ค.  45 6 191.970 112.390 304.360 15.218
ม.ค. -ธ.ค . 46 9 3,728.05 3,145.440 6,873.490 18.831
ม.ค. -ธ.ค . 47 13 4,024.199 4,308.365 8,332.564 22.828
ม.ค. - ธ.ค. 48 14 3,874.032 3,795.100 7,669.132 21.010
ม.ค. - ธ.ค. 49 22 4,633.321 7,879.593 12,512.914 34.299
ม.ค. - ธ.ค. 50 25 4,539.770 10,804.232 15,344.002 42.038
ม.ค. - ธ.ค. 51 28 4,555.330 13,053.358 17,608.688 48.242
ม.ค. - ธ.ค. 52 29 4,377.930 19,331.256 23,709.186 64.950
ม.ค.-ธ.ค. 53 30 3,885.269 15,529.414 19,414.683 53.190
ม.ค.-มิ�.ย. 54 26 1,894.786 6,155.590 8,050.376 44.720

รวม 119,378.395 -

สําหรับองค์ประกอบขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองท่าบ่อที่ได้ทําการศึกษาเม่ือปี 2545 และ ปี 2549
(คิดเป็นร้อยละโดยนํ้าหนักขยะเปียก) มีดังน้ี

องค์ประกอบขยะมูลฝอย ปี 2545 ปี 2549
1. เศษอาหาร 41.11 57.10
2. กระดาษ 6.67 4.29
3. พลาสติก 13.33 14.52
4. แก้ว 1.33 2.31
5. โลหะ 0.44 0.99
6. ยาง / หนงั 1.11 1.32
7. ผ้า 1.55 10.56
8. ใบไม้ / ไม้� 34.44 4.95
9. หิน / กระเบื้อง - 0.99
10. อ่ืนๆ 0.02 2.97

รวม 100.00 100.00
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2.6.3 สถานภาพการจัดการขยะมูลฝอยที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
1) การรวบรวมขยะมูลฝอย
1.1)  ภาชนะรองรับขยะมูลฝอย
เทศบาลเมืองท่าบ่อ มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยในชุมชนเป็นแบบถังเด่ียวท้ิงขยะรวมทุกประเภท 

เป็นถังพลาสติกขนาด 120 ลิตร ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้� โดยเทศบาลเมืองท่าบ่อจัดต้ัง
งบประมาณเพื่อจัดซ้ือทุกปีงบประมาณ โดยส่วนหน่ึงเกิดจากการเส่ือมสภาพจากการใช้งาน และการสูญหาย 
เป็นต้น

1.2)  รถเก็บขนขยะมูลฝอย
เทศบาลเมืองท่าบ่อ มีรถเก็บขนขยะมูลฝอยจํานวน 7 คัน เป็นแบบเปิดข้างเทท้ายจํานวน 5 คัน 

และรถแบบอัดท้ายจํานวน 2 คัน 

เทศบาลเมืองท่าบ่อ ได้�จัดให้มีรถเก็บขนขยะมูลฝอยทั่วไปจํานวน 5 คัน วางเส้นทางเก็บขนขยะมูล
ฝอยของรถยนต์เป็นเส้นทางสายหลักๆ จํานวน 7 สาย ส่วนรถเก็บขนขยะมูลฝอย 1 คัน เก็บขนขยะมูลฝอย
จากตลาดสด และรถยนต์ 1 คัน เป็นหน่วยเสริ�มสํารองเก็บขนขยะมูลฝอยในพื้นที่ๆ รถเก็บขนขนาดใหญ่เข้า
ไม่ถึงหรือเก็บขนขยะมูลฝอยกรณีพิเศษ โดยทุกเส้นทางจะเก็บรวบรมขยะมูลฝอยทุกวันๆ ละ 1 เท่ียว 
ระหว่างช่วงเวลา 04.00-10.00 น. 

ในปี 2552 เทศบาลเมืองท่าบ่อจัดเก็บขยะมูลฝอยได้เฉล่ีย 12.30 ตันต่อวัน ในปี 2553 จัดเก็บได้�
เฉล่ีย 11 ตันต่อวัน และในปี 2554 จัดเก็บได้เฉล่ีย 10.5 ตันต่อวัน ท้ังน้ีปริมาณขยะมูลฝอยลดลง เน่ืองจาก
ประชาชนเริ่มมีการคัดแยกขยะมูลฝอย จึงทําให้ปริมาณขยะมูลฝอยลดลง โดยเทศบาลเมืองท่าบ่อสามารถ
ให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยได้ครอบคลุมพื้นที่ร้อยละ 92 ของพื้นท่ีเทศบาลท้ังหมด จํานวนครัวเรือนท่ีได้รับ
บริการเก็บขนจํานวน 5,828 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 92 จัดเก็บวันละ 1-2 เท่ียว  มีการแบ่งเขตการเก็บ
ขนเป็น 5 เขตพื้นที่ ดังน้ี

ลําดับที่ ประเภทรถ ขนาดความจุ� (ลบ.หลา) ปีท่ีจัดซ้ือ
1 รถเปิดข้างเทท้าย 16 รับโอนจาก กทม. เมื่อปี 2540
2 รถเปิดข้างเทท้าย 16 รับโอนจาก กทม. เมื่อปี 2540
3 รถเปิดข้างเทท้าย 14 2541
4 รถเปิดข้างเทท้าย 12 2545 (งบ วว.)
5 รถเปิดข้างเทท้าย 4 2547
6 รถอัดท้าย 14 2548
7 รถอัดท้าย 14 2549



2-57

การแบ่งเขตพื้นท่ีเก็บขนขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองท่าบ่อ
รถเก็บขยะ จํานวนพนักงานเก็บขน

(คน)
ช่ือถนน

คันท่ี 1 3 ถนนสันติสุข-ซอยพรหมบุญ ซอยโยคี สถานีตํารวจ ที่ว่าการอําเภอท่าบ่อ 
ถนนพาณิชย์บํารงุ ถนนผดุงสามัคคี ถนนจรดลสวรรค์สายตรง ซอยจรดล
สวรรค์ 1,2,3,4,5 โรงพยาบาล

คันท่ี 2 4 ถนนนิกรประสิทธ์ิ ถนนท่าบ่อ-บ้านผือ ถนนห้าธันวา ถนนคูเมือง หมู่บ้าน
เพ็ญทวี จวนนายอําเภอ ซอยคเูวต ซอยวังน้ําเย็น ซอยป่าตาล1-3 ซอย
บังกะโล 149 ซอยข้างโรงเรียนท่าบ่อ สํานักงานท่ีดินอําเภอท่าบ่อ ซอยสุขุม 
ซอยพรหมูยอ ถนนเช่ือมวิปัสสนา

คันท่ี 3 3 ถนนเลียบวัด ถนนมิตรภาพ ซอยน้ําแช่ ถนนคูเมือง ถนนห้าธันวา ชุมชนบ่อ
แก้ว ซอยหลังโรงพยาบาล ชุมชนนาดาว ซอยกุดน้ําใส ชุมชนป่างิ้ว 1,2 หอ
เจ้าแม่สองนาง

คันท่ี 4 4 ถนนท่าเสด็จ ถนนท่าบ่อ-สําราญ ถนนเลียบโขง ถนนมณีโกมล ถนนจรดล
สวรรค์ ถนนแก้ววรวุฒิ ถนนประชาอุทิศ ถนนบรรเทาทุกข์ ถนนพนงั
ชลประทาน ซอยกาษร ซอยสามศรัทธา ซอยทิวไผ่งาม ซอยประชาอุทิศ 1,2 
ซอยปู่ตา

คันท่ี 5 3 หมู่ที่ 1,2,8 ตําบลน้ําโมง ซอยจรดลสวรรค์ 1-6 ถนนแยกโรงสีบุญสนอง-
บ้านน้ําโมง โลตัส โรงเรยีนน้ําโมง หมู่บ้านจัดสรร

ตลาดสด 6 ตลาดสดเทศบาลเมืองท่าบ่อ

โดยภาพรวมประสิทธิภาพในการเก็บขนขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองท่าบ่อเป็นไปตามมาตรฐานการดําเนินงาน
ที่กรมควบคุมมลพิษกําหนดไว้ ดังน้ี

- ระบบการเก็บขนขยะมูลฝอย ไม่มีปริมาณขยะมูลฝอยที่ต้องได้รับการจัดเก็บเพิ่ม
- บุคลากรและอุปกรณ์ในการเก็บขนมีจํานวนเพียงพอ แต่ภาชนะรองรับขยะมูลฝอย  ต้องมีการ

จัดซื้อเพิ่มเติมเป็นระยะ  เน่ืองจากการเส่ือมสภาพตามอายุการใช้งาน
- จํานวนรถเก็บขนขยะมูลฝอยมีเพียงพอ แต่เน่ืองจากมีอุยการใช้งานนาน จึงเส่ือมสภาพ
- เส้นทางการเก็บขนมีความเหมาะสม  มีความยืดหยุ่นต่อทุกสถานการณ์ ทั้งกรณีปกติและกรณี�

มีเทศกาลต่างๆ สําหรับพื้นท่ีในการกําจัดมีความเหมาะสม เน่ืองจากมีระยะห่างจากเทศบาล 12 กิโลเมตร
- ในปีงบประมาณ 2554 ยังไม่มีการร้องเรียนเรื่องขยะมูลฝอยตกค้าง
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ภาพแสดงเส้นทางการเก็บขนขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองท่าบ่อ
2) การกําจัดขยะมูลฝอย
2.1)  ระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน

สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองท่าบ่อ ต้ังอยู่ท่ีบ้านกุดบง หมู่ท่ี 6 ตําบลท่าบ่อ 
อําเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ต้ังอยู่ห่างจากเขตเทศบาลเมืองท่าบ่�อประมาณ 12 กิโลเมตร ขนาดพื้นที่ 46 
ไร่ ซึ่งเป็นท่ีดินกรรมสิทธ์ิของเทศบาล เริ่มใช้งานเมื่อวันท่ี 11 ธันวาคม 2545 มีการใช้พื้นท่ีไปแล้ว 20 ไร่ 
ปัญหาในการดําเนินการระบบคือ ปัญหาค่าใช้จ่าย ประสิทธิภาพระบบ และเครื่องจักรชํารุดบ่อย โดย
เทศบาลเมืองท่าบ่อยังไม่ได้ มี�การตรวจสอบสภาพการทานของเครื่องจักรอุปกรณ์อย่างสมํ่าเสมอ เทศบาล
เมืองท่าบ่อเป็นผู้ลงทุนและดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอยเอง ภายในสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยมีการคัดแยก
ขยะ โดยคนคุ้ยขยะ 30 คน สถานที่ฝังกลบขยะเริ่มงานเวลา 06.00-15.00 น. 
 เทศบาลเมืองท่าบ่อ กําจัดขยะมูลฝอยด้วยวิ�ธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary 
Landfill) มี�ระบบระบายก๊าซ ระบบรวบรวมนํ้าเสีย ระบบบําบัดบัดนํ้าเสีย บ่อฝังกลบออกแบบไว้ให้�
ดําเนินการฝังกลบได้ 2 ช้ัน(จากระดับดินเดิม) สูงช้ันละ 4-5 เมตร ปัจจุบันการดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอย
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ยังขาดประสิทธิภาพ ไม่ได้มีการฝั�งกลบตามหลักสุขาภิบาล มีการเกล่ียบดอัดขยะมูลฝอยทุกวัน ทําให้เกิด
ปัญหากล่ินเหม็น และนํ้าชะขยะไหลปนเป้ือนสู่ส่ิงแวดล้อม ตลอดจนปัญหาข้ออุปสรรคในช่วงฤดูฝน ปัญหา
การขาดดินสํารองท่ีมีอยู่อย่างจํากัด ที่จะใช้สําหรับกลบทับขยะมูลฝอยให้พอเพียงในแต่ละวัน ตลอดจน
ปัญหางบประมาณในการบริหารจัดการระบบกําจัดขยะมูลฝอย ยังคงมีการพิจารณาในลําดับหลังๆ เมื่อเทียบ
กับด้านโครงสร้างพื้นหรือสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ประกอบกับปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้ากําจัด ณ บ่อฝัง
กลบขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองท่าบ่อ วันละไม่น้อยกว่า 44 ตัน ซ่ึงมีปริมาณเกินศักยภาพในการบริหารจัดการ
ที่เทศบาลฯ จะจัดการ และมีข้อจํากัดในเรื่องของจํานวนบุคลากรท่ีปฏิบัติงาน ตลอดจนประสิทธิภาพของ
เครื่องจักรกลหนัก เป็นต้น

ภายในสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองท่าบ่อมีอาคารสํานักงานและอาคารเครื่องช่ัง ที่ยัง
มีการใช้ประโยชน์ได้ ส่วนอาคารป้อมยาม และอาคารจอดรถและซ่อมบํารุง ไม่มีการใช้ประโยชน์ และมี�
ระบบบําบัดนํ้าเสีย ระบบระบายก๊าซ สําหรับประเภทของเครื่องจักรท่ีใช้ในการกําจัดขยะมูลฝอยของ
เทศบาลฯ มี 3 คัน ดังน้ี

ลําดับท่ี ประเภทรถ/เครื่องจักร ขนาด/แรงม้า ปีท่ีจัดซ้ือ
1. รถบรรทุกเทท้าย 110 2545
2. รถตักดินตีนตะขาบ / รถขุดตีนตะขาบ 165 2545
3. รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ 153 2545

สํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 9 ได้เข้าร่วมกับ สํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรม
ควบคุมมลพิษ ดําเนินการสํารวจและเก็บตัวอย่างนํ้าใต้ดินของสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองท่าบ่อ 
จํานวน 3 บ่อ เมื่อวันท่ี 28 เมษายน 2553 เพื่อประเมินสมรรถนะการดําเนินการของสถานท่ีกําจัดขยะ
มูลฝอย โดยมีผลดังน้ี

พารามเิตอร์ที่ตรวจวัด ค่าท่ีตรวจวัดได้� มาตรฐานคุณภาพนํ้าใต้ดิน 
ต้องไม่เกิน*RW MW1 MW2

ทองแดง (ไมโครกรัมต่อลิตร) < 10 < 10 < 10 1,000
นิเกิล (ไมโครกรัมต่อลิตร) < 10 < 10 < 10 20
แมงกานีส (มิลลิกรัมต่อลิตร) 2.8 2.1 2.8 0.5 
แคดเมียม (ไมโครกรัมต่อลิตร) < 1.0 < 1.0 < 1.0 3 
โครเมียมท้ังหมด (ไมโครกรัมต่อลิตร) < 10 < 10 < 10 50
ตะก่ัว (ไมโครกรัมต่อลิตร) 42 24 50 10
ปรอททั้งหมด (ไมโครกรัมต่อลิตร) < 0.5 < 0.5 < 0.5 1.0 
สารหนู (ไมโครกรัมต่อลิตร) < 10 < 10 < 10 10
ซีเลเนียม (ไมโครกรัมต่อลิตร) 11 < 10 < 10 10
สังกะสี (มิลลิกรัมต่อลิตร) < 0.10 < 0.10 < 0.10 5.0 
หมายเหต ุ: * ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาต ิฉบับท่ี 20 (พ.ศ. 2543) ออกตามความใน พรบ.ส่งเสริมและรักษา

คุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ .ศ. 2535 เรื่องกําหนดมาตรฐานคณุภาพนํ้าใต้ดิน
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จากการวิเคราะห์ตัวอย่างนํ้าใต้ดินจากบ่อติดตามตรวจสอบพบว่า บ่อติดตามตรวจสอบด้าน
เหนือนํ้า(RW) บ่อติดตามท่ี 1 ด้านท้ายนํ้า(MW1) และบ่อติดตามที่ 2 ด้านท้ายนํ้า(MW2) มีค่าความเข้มข้น
ของแมงกานีส และ ตะก่ัว เกินค่ามาตรฐานเล็กน้อย ท้ังน้ี บ่อติดตามตรวจสอบด้านเหนือนํ้า(RW) มีค่าความ
เข้มข้นของซีเลเนียมเกินค่ามาตรฐานเพียงเล็กน้อยด้วย

ในปีงบประมาณ 2554 ได้ดําเนินการติดตามและประเมินประสิทธิภาพระบบกําจัดขยะมูลฝอย
ของเทศบาลเมืองท่าบ่อ และได้�สรุปผลการสํารวจและข้�อคิดเห็นในการเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองท่าบ่อ ดังน้ี

5.1) สภาพโดยทั่วไปพบว่าโครงสร้างพื้นฐาน ใช้งานได้�ดี� อาทิ เครื่องช่ังนํ้าหนัก อาคารจอดรถ 
อาคารซ่อมบํารุง อาคารสํานักงานยังคงอยู่ในสภาพดี� หากแต่ในส่วนของอาคารป้อมยาม และอาคารจอดรถ
และซ่อมบํารุง ไม่มีการใช้ประโยชน์�

5.2) การดําเนินการฝังกลบขยะมูลฝอย พบว่า ยังมีการดําเนินการฝังกลบที่ยังไม่ดีมากนัก มี�
การนําดินมากลบทับขยะเพียงบางส่วน (เฉพาะบ่อที่ 1 ท่ีมีการฝังกลบเต็มพื้นท่ีแล้ว และอยู่ระหว่างการปิด
บ่อ) และท่ีเหลือเป็นลักษณะของกองขยะมูลฝอยท่ีมีการเปิดพื้นที่กว้าง โดยไม่ได้มีการกลบทับด้วยดิน นํ้าชะ
มูลฝอยไหลนองบนพื้นท่ีหลายบริเวณ รางระบายนํ้าฝนมีเศษหิน ดิน และขยะมูลฝอยอยู่เป็นจํานวนมาก 
ดังน้ัน เทศบาลฯ ควรดําเนินการดังน้ี

(1) ในการดําเนินการปิดบ่อที่ 1 เทศบาลฯ ได้จัดซื้อดินและดําเนินการปิ�ดบ่อฝังกลบบ่อท่ี 1
ที่ทําการกลบทับขยะจนเต็มพื้นท่ีแล้ว และอยู่ระหว่างการขออนุมัติปิดคลุมบ่อด้วยแผ่น HDPE ทั้งน้ี เทศบาล
ฯ ควรทําการปิดทับบ่อฝังกลบ บ่อท่ี 1 ดังต่อไปน้ี

(1.1) ช้ันมูลฝอยเหนือระดับพื้นดิน โดยเฉพาะความสูงของช้ันมูลฝอยต้องคํานึงถึง
ทัศนียภาพของสถานที่ ความม่ันคงแข็งแรง และความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

(1.2) ความลาดชันด้านข้างช้ันสุดท้าย และความลาดชันด้านข้างของหน่วยกําจัดเหนือ
ดิน ไม่ควรมีความลาดชันมากกว่า 3 ต่อ 1 ในแนวราบต่อแนวด่ิง และต้องมีการระบายนํ้าเพื่อควบคุมการกัด
กร่อนของวัสดุปกคลุมช้ันสุดท้าย
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(1.3) สถานที่กําจัดมูลฝอยชุมชน โดยการฝังกลบที่รับมูลฝอยทั่วไปช้ันสุดท้าย กรณีใช้�
วัสดุกันซึม การปิดทับช้ันสุดท้ายต้องมีช้ันปกคลุม ซึ่งมีค่าอัตราการซึมผ่านของนํ้าไม่มากกว่าอัตราการซึม
ผ่านของนํ้าของระบบวัสดุกันซึมด้านล่าง ช้ันปกคลุมสุดท้ายจะใช้แผ่นวัสดุสังเคราะห์หนาไม่น้อยกว่า 1
มิลลิเมตร และใช้ดินกลบทับช้ันบน หนาไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร เพื่อปลูกพืชคลุมดินสําหรับป้องกันการ
พังทลายของดิน

(1.4) สถานที่กําจัดมูลฝอยชุมชน โดยการฝังกลบที่รับมูลฝอยทั่วไปช้ันสุดท้าย กรณีไม่มี�
การใช้วัสดุกันซึม ช้ันปกคลุมจะมีค่าอัตราการซึ�มผ่านของนํ้าไม่เกิน 1x10-7 เซนติเมตรต่อวินาที ความหนาไม่�
น้อยกว่า 45 เซนติเมตร และใช้ดินกลบทับช้ันบนอีก หนา 45 เซนติเมตร เพื่อปลูกพืชคลุมดิน

(2) เทศบาลฯ ควรไถดันขยะมูลฝอยในส่วนที่เปิดพื้นที่กว้างจากบริเวณทั้งหมดในบ่อฝังกลบ
บ่อท่ี 2 ซึ่งไม่มีดินกลบทับเข้าด้วยกัน แล้วควรจัดหาดินที่มีอยู่ในบริเวณใกล้เคียงมากลบทับขยะมูลฝอย
ดังกล่าว ซ่ึงเทศบาลฯ จําเป็นต้องมีการต้ังงบประมาณในการจัดหาดินสําหรับกลบทับขยะมูลฝอย และควร
ดําเนินการกลบทับขยะมูลฝอยด้วยดินเป็นระยะ เพื่อไม่ให้เกิดการปลิวของขยะมูลฝอย แมลงวันและสัตว์�
พาหนะ รวมท้ังการลดปริมาณนํ้าชะขยะมูลฝอยท่ีเกิดจากการสัมผัสของนํ้าฝนกับช้ันขยะมูลฝอยที่จะต้อง
นําไปบําบัดต่อไป

(3) ติดต้ังตาข่ายเพื่อดักขยะมูลฝอยออกนอกพื้นที่
(4) เทศบาลฯ ควรจัดประชุมช้ีแจงทําความเข้าใจกับผู้คัดแยกขยะมูลฝอยในพื้นที่

(4.1) เพื่อขอความร่วมมือในการช่วยทําความสะอาดเก็บขยะมูลฝอยท่ีอยู่นอกบริเวณ
บ่อฝังกลบขยะมูลฝอยเป็นประจําทุกวัน

(4.2) เพื่อทําความตกลงร่วมกัน ในการให้ความร่วมมือคัดแยกขยะมูลฝอยในจุดและ
เวลาท่ีกําหนดให้มีการคัดแยกขยะมูลฝอยเท่าน้ัน เพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนและกีดขว้างการทํางานบดอัดขยะ
มูลฝอยของเครื่องจักรกล เพื่อไม่ให้เกิดการค้นขยะจนปลิวและเคร่ืองจักรสามารถบดอัดขยะได้เป็นประจําทุก
วัน

(4.3) ควบคุมไม่ให้มีการต้ังเพิงและเก็บกองขยะมูลฝอยท่ีถูกคัดแยกแล้วในสถานที่กําจัด
ขยะมูลฝอย และควรนําออกนอกพื้นที่เป็นประจําทุกวัน

(4.4) เทศบาลฯ ต้องมี�มาตรการควบคุมความปลอดภัย และสุขอนามัยของผู้คัดแยกขยะ
มูลฝอยในพื้นที่ และควบคุมไม่ให้มีการเผากลางแจ้งโดยเด็ดขาด เน่ืองจากใต้บริเวณบ่อฝังกลบมีก๊าซมีเทน 
ซึ่งสามารถติดไฟได้ง่าย

(5) รณรงค์และส่งเสริมกิจกรรมการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลฯ ต้ังแต่�
ต้นทางเพือ่ให้มีการลดปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเข้าสู่สถานที่กําจัดอย่างต่อเน่ือง โดยในปี 2553 เทศบาลฯ ได้จัด
กิจกรรมลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย ภายใต้ช่ือโครงการ “อบรมลด คัดแยกและใช้ประโยชน์�
จากขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองท่าบ่อ” เมื่อวันท่ี 9 มิถุนายน 2553 ณ ชุมชนหกแยกร่วมใจพัฒนา ตําบลท่า
บ่อ อําเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ให้กับแกนนําชุมชนนําร่อง ชุมชนหกแยกร่วมใจพัฒนา จํานวน 50 คน 
พร้อมท้ังจัดทําตะแกรงตาข่ายสําหรับรวบรวมขยะรีไซเคิลในชุมชนฯ จํานวน 1 ชุด โดยสํานักงานส่ิงแวดล้อม
ภาคท่ี 9 เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ และสนับสนุนงบประมาณในการจั�ดอบรมและวัสดุอุปกรณ์แก่ชุมชน
นําร่อง
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(6) เทศบาลฯ จัดประชุมช้ีแจงทําความเข้าใจกับหน่วยงานท่ีนําขยะมูลฝอยมาร่วมกําจัด
(6.1) เพื่อช้ีแจงสถานการณ์ ปัญหา และผลกระทบที่เกิดขึ้น ของสถานที่กําจัดขยะมูล

ฝอย ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอย อาทิ เงินเดือนเจ้าหน้าที่ ค่าแรงลูกจ้าง ค่านํ้ามัน
เช้ือเพลิง/หล่อล่ืน ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกล ค่านํ้า ค่าไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ และค่าดินกลบทับ เพื่อให้�
สามารถดําเนินการจัดการขยะมูลฝอยได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและ
ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ข้างเคียง

(6.2) เพื่อขอความร่วมมือในการรณรงค์และส่งเสริมกิจกรรมการลดและคัดแยกขยะมูล
ฝอยภายในเขต อปท. แต่ละแห่ง ต้ังแต่ต้นทาง เพื่อให้มีการลดปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่สถานท่ีกําจัด และ
เป็นการลดค่าขนส่งและค่ากําจัดขยะมูลฝอยไปในตัวด้วย

(6.3) เพื่อขอความร่วมมือในการขนขยะมูลฝอยเข้ามาเทในช่วงระยะเวลาที่กําหนดให้ 
เพื่อให้เครื่องจักรสามารถบดอัดและฝังกลบขยะได้ทันเป็นประจําทุกวัน

ทั้งน้ีในเบ้ืองต้น เทศบาลฯ ได้ปรับอัตราค่าให้บริการกําจัดขยะแล้วเมื่อปลายปี 2553 
และได้จัดประชุมช้ีแจงสถานการณ์สถานท่ีฝังกลบขยะมูลฝอยของเทศบาลให้กับ อปท. ท่ีนําขยะมากําจัด 
เพื่อเป็นการหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาที่จะเกิดข้ึน เมื่อวันท่ี 21 มีนาคม 2554

5.3) บ่อบําบัดนํ้าเสียไม่มีการเดินระบบ เน่ืองจากไม่มีนํ้าเสียเข้าระบบ และเครื่องสูบนํ้าไม่�
ทํางาน ดังน้ัน เทศบาลฯ จะต้องดําเนินการติดต้ังเครื่องสูบนํ้าแบบเคล่ือนที่ได้ เพื่อสูบนํ้าออกนอกบ่อฝังกลบ
ไปบําบัดอย่างถูกต้อง หากมีนํ้าชะขยะมูลฝอยในบ่อฝังกลบมากเกินไป จะทําให้ขยะมูลฝอยลอย ไม่สามารถ
บดอัดและกลบทับขยะมูลฝอยได้ และอาจก่อให้เกิดกล่ินเหม็นรุนแรงเน่ืองจากเป็นตัวกลางท่ีป้องกันมิให้�
ออกซิเจนจากบริเวณโดยรอบเข้ามาในบ่อฝังกลบ ทําให้เกิดปฏิกิริยาการหมักแบบไร้อากาศ และก่อให้เกิดนํ้า
สีดําคลํ้า มีกล่ินเหม็น

5.4) ในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกําจัดขยะมูลฝอย เทศบาลฯ กําลังดําเนินการจัดหา/จัดซื้อ
ที่ดิน เพื่อรองรับการก่อสร้างระบบกําจัดขยะเพิ่มเติม

การปิดบ่อฝังกลบขยะ บ่อที่ 1 ทีใ่ช้งานจนเต็มพื้นท่ีแล้ว สภาพบ่อฝังกลบขยะ บ่อที่ 2 

สภาพการคัดขยะ บรเิวณบ่อฝังกลบบ่อที่ 2 เครื่องจักรกล และอาคารเครื่องช่ัง
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2.2) การรวมกลุ่มพ้ืนที่เพ่ือการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
เทศบาลเมืองท่าบ่อ จัดต้ังศูนย์จัดการมูลฝอย โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจํานวน 11 แห่�ง ร่วมลง

นามความร่วมมือเข้าร่วมกําจัดขยะมูลฝอย มีหน่วยงานราชการ/เอกชน ที่ได้ร่วมกําจัดขยะมูลฝอยด้วย รวมท้ังส้ิน 
29 แห่ง โดยมีปริมาณขยะที่นํามากําจัดในปีงบประมาณ 2553 ประมาณ 2,160 ตันต่อเดือน และในปี� 2554 มี�
ปริมาณขยะที่นําเข้ามากําจัดลดลงเหลือประมาณ 1,363 ตันต่อเดือน 

อปท. ท่ีเข้าร่วมตาม คพ. อปท. ท่ีลงนาม MOU อปท. ท่ีเข้าร่วมปัจจุบัน ปริมาณขยะท่ีนํามากําจัด (ตัน/เดือน)
ปี 2553 ปี 2554

1.ทม.ท่าบ่อ
2.ทต.โพนสา
3.อบต.ท่าบ่อ
4.อบต.น้ําโมง
5.อบต.กองนาง
6.อบต.โคกคอน
7.อบต.บ้านเด่ือ
8.อบต.บ้านถ่อน
9.อบต.บ้านว่าน
10.อบต.นาข่า
11.อบต.โพนสา
12.อบต.หนองนาง

1. ทม.ท่าบ่อ
2. อบต.บ้านเด่ือ (8 พย 48)
3. อบต.หาดคํา (2 พค49)
4. อบต.โคกคอน (31 กค 49)
5. อบต.น้ําโมง (3 สค 49)
6. อบต.กองนาง (3 สค 49)
7. อบต.บ้านถ่อน (สค 49)
8. อบต.ท่าบ่อ (สค 49)
9. อบต.นาข่า (กย 49)
10. อบต.บ้านว่าน (กย 49)
11. อบต.บ้านฝาง (8 พย 49)

1. ทม.ท่าบ่อ 360.00 316.02
2. ทต.โพนสา 48.60 46.77
3. อบต.บ้านว่าน 44.40 29.37
4. อบต.บ้านเด่ือ (อ.ท่าบ่อ) 51.00 42.32
5. อบต.โคกคอน 44.70 27.77
6. อบต.บ้านถ่อน 37.95 45.56
7. อบต.กองนาง 51.30 44.86
8. อบต.น้ําโมง 45.90 35.75
9. อบต.ท่าบ่อ 35.40 15.87
10. อบต.หนองนาง 36.00 25.63
11. อบต.โพนสา 48.60 18.72
12. อบต.นาข่า 36.72 16.17
13. ทม.หนองคาย 675.00 161.82
14. ทต.หนองสองห้อง 91.20 65.38
15. ทต.โพธ์ิชัย 45.60 73.85
16. ทต.หาดคํา 37.80 25.70
17. อบต.โพนสว่าง -- 26.22
18. อบต.บ้านฝาง 34.80 28.23
19. ทต.วัดธาตุ� 39.90 41.76
20. อบต.พระธาตุบังพวน 55.65 58.76
21. ทต.ปะโค 37.08 47.27
22. ทต.กวนวัน 43.86 28.61
23. อบต.ค่ายบกหวาน 39.90 36.38
24. อบต.สีกาย 35.55 18.21
25. อบต.คอกช้าง 29.10 25.20
26. ทต.บ้านเด่ือ (อ.เมือง) 49.35 14.73
27. อบต.หินโงม 35.31 11.56
28. อบต.เมืองหมี� 69.00 28.53
29. อบต.หายโศก -- 6.16

3) ด้านงบประมาณ
3.1) รายจ่ายในการจัดการขยะมูลฝอย
การดําเนินงานเก็บขนขยะมูลฝอย สังกัดกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม โดยมีค่าใช้จ่ายในการ

ดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย (ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2553 – 9 สิงหาคม 2554) จํานวน 4,216,556 บาท
แบ่งเป็น
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ค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะมูลฝอย งบประมาณ (บาท)
1. ค่าเก็บขนและบํารุงรักษา 2,632,480

1.1 ค่าจ้างพนักงานเก็บขน   1,121,000
1.2 ค่าจ้างพนักงานกวาดถนน  806,000
1.3 ค่าน้ํามันเช้ือเพลิงรถเก็บขน      570,300
1.4 ค่าซ่อมบํารุงรถเก็บขน   93,380
1.5 ค่าวัสดุ ถังขยะ น้ํามันเครื่อง 41,800

2. ค่ากําจัดขยะมูลฝอย 1,584,076
2.1 ค่าจ้างพนักงานกําจัดขยะมูลฝอย 969,000
2.2 ค่าน้ํามั�นเช้ือเพลิงรถกําจัดขยะมูลฝอย 441,000
2.3 ค่าซ่อมบํารุงเครื่องจักร 85,500
2.4 ค่าวัสดุนํ้ามันหล่อล่ืน 41,800
2.5 ค่าไฟฟ้า ณ บ่อฝังกลบขยะ 46,776

รวม 4,216,556

3.2) รายได้ในการจัดการขยะมูลฝอย
เทศบาลเมืองท่าบ่อ มีการกําหนดอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล

เมืองท่าบ่อ จํานวน 20 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน และคิดอัตราค่ากําจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตอําเภอท่าบ่อเหมาจ่ายปีละ 50,000 บาท สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนอกเขตอําเภอ
ท่าบ่อ คิดค่ากําจัดตันละ 415 บาท 

(1) รายได้จากการจัดเก็บค่�าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย
ทั้งน้ี เทศบาลเมืองท่าบ่อ มี�สถิติ�รายได้ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย 

ปี�งบประมาณ 2548 - 2553 ดังน้ี
รายได้ค่าธรรมเนียม
เก็บขนขยะมูลฝอย

ปีงบประมาณ
2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554

ตุลาคม 34,620 31,200 31,280 30,920 35,320 31,760 34,680
พฤศจิกายน 34,380 31,920 32,260 32,180 31,340 30,060 33,520
ธันวาคม 34,750 33,560 29,280 30,980 32,260 33,780 34,180
มกราคม 34,060 36,220 34,240 33,900 32,940 39,120 33,100
กุมภาพันธ์� 34,560 32,260 30,540 34,220 32,880 32,400 35,580
มีนาคม 33,080 33,260 35,000 32,940 42,760 32,900 40,040
เมษายน 36,740 28,300 30,560 30,560 30,380 31,640 35,350
พฤษภาคม 37,980 34,720 37,480 32,660 37,060 41,000 36,620
มิถุนายน 38,080 32,660 30,940 33,300 34,380 32,980 32,840
กรกฎาคม 30,180 33,240 30,540 30,540 39,160 34,540 32,660
สิงหาคม 41,820 29,280 35,100 25,760 34,540 37,040 -
กันยายน 34,020 35,240 35,220 36,480 37,740 36,540 -
รวม 424,270 391,860 392,440 384,440 420,760 413,760 348,570

หมายเหตุ ปงีบประมาณ 2554 ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2553 – กรกฎาคม 2554
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(2) รายได้จากการจัดเก็บค่ากําจัดขยะมูลฝอย
เทศบาลเมืองท่าบ่อ ได้ให้บริการกําจัดขยะมูลฝอยแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีนําขยะ

มาร่วมกําจัดยังศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองท่าบ่อ โดยมีปริมาณขยะที่นํามากําจัดในปีงบประมาณ 
2553 ประมาณ 2,160 ตันต่อเดือน และในปี 2554 มีปริมาณขยะท่ีนําเข้ามากําจัดลดลงเหลือประมาณ 1,363
ตันต่อเดือน เน่ืองจากเทศบาลเมืองท่าบ่อมีการปรับเพิ่มค่ากําจัดขยะมูลฝอยเป็นตันละ 415 บาท และเทศบาล
เมืองท่าบ่อได้มีการกําหนดปริมาณขยะท่ี อปท. จะนําเข้ามากําจัด โดย อปท. ขนาดเล็กจะสามารถนําขยะมูลฝอย
มากําจัดได้�ไม่เกินวันละ 2 ตัน สําหรับเทศบาลเมืองหนองคายได้ไม่เกินวันละ 20 ตัน ส่งผลให้การจัดเก็บค่ากําจัด
ขยะมูลฝอยในปีงบประมาณ 2554 ลดลงจากปีงบประมาณ 2553 ด้วย

ปีงบประมาณ จํานวน อปท. ท่ีนําขยะมากําจัด (แห่ง) ค่ากําจัดขยะมูลฝอย (บาท)
ปีงบประมาณ 2548 14 196,800
ปีงบประมาณ 2549 22 450,000
ปีงบประมาณ 2550 25 570,000
ปีงบประมาณ 2551 28 880,000
ปีงบประมาณ 2552 29 2,545,333
ปีงบประมาณ 2553 26 5,057,347
ปีงบประมาณ 2554
(ต.ค. 53 – ก.ค. 54)

29 2,938,239

เดือน รายได้ค่ากําจัดขยะมูลฝอย (บาท)
ปีงบประมาณ 2553 ปีงบประมาณ 2554

ตุลาคม 107,997 176,861
พฤศจิกายน 73,367 404,202
ธันวาคม 428,583 171,146
มกราคม 262,658 307,270
กุมภาพันธ์� 477,040 182,330
มีนาคม 649,139 259,757
เมษายน 126,870 405,457
พฤษภาคม 795,108 413,235
มิถุนายน 591,579 379,940
กรกฎาคม 336,154 238,040
สิงหาคม 396,060
กันยายน 812,819
รวม 5,057,374 2,938,239

หมายเหตุ  ข้อมูลปีงบประมาณ 2554 มีข้อมูลถึงเดือนกรกฎาคม 2554
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2.6.4 การดําเนินการที่ผ่านมาของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
เทศบาลเมืองท่าบ่อ ดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการ

ถ่ายโอนภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมในระดับจังหวัด  ดังน้ี
ลําดับ ปีงบประมาณ แหล่งงบประมาณ วงเงิน(ล้านบาท) รายละเอียดโครงการ
1 2540 กระทรวงวิทยาศาสตร ์

เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม
6.971 ปรับปรงุระบบเก็บขนและกําจัดขยะ

มูลฝอย
2 2544-2545 กระทรวงวิทยาศาสตร ์

เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม
30.474 ก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอย

3 2551 กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

12.815 ก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอย 
ระยะท่ี 2

2.6.5 การดําเนินกิจกรรมลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย
เทศบาลเมืองท่าบ่อ มีการดําเนินกิจกรรมลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย โดยจัดอบรม

โครงการสร้างจิตสํานึก ลด คัดแยก และใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย โดยอบรมแกนนําชุมชน คือ ชุมชนนา
ดาว จํานวน 50 คน เมื่อวันท่ี 27 เมษายน 2554 เพื่อให้ประชาชนในชุมชนรับทราบสถานการณ์ส่ิงแวดล้อม
ในปัจจุบัน ให้ความรู้เรื่องโลกร้อนและสาเหตุท่ีเกิดภาวะโลกร้อน การคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน และ
การนําขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ เพื่อให้ประชาชนเกิดจิตสํานึกในการจัดการขยะมูลฝอยต่อไป
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2.6.6 สรุปประเด็นปัญหาด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
1) ปัญหาด้านการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย

- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอยไม่เพียงพอกับสภาพพื้นท่ีซึ่งมี�
จํานวนครัวเรือนมากกว่าจํานวน เจ้าหน้าที่ท่ีจะปฏิบัติงานได้ครอบคลุมทั้งพื้นท่ีและจํานวนหลังคาเรือน

- ประชาชนไม่ชําระค่าธรรมเนียม ไม่ให้ความร่วมมือ โดยอ้างว่า กําจัดขยะเอง 
- ประชาชนไม่อยู่บ้านเมื่อเจ้าหน้าที่ออกไปจัดเก็บ ทําให้ต้องไปหลายครั้ง
- การจัดเก็บๆ ได้ไม่ทั่วถึง 

2) ปัญหาด้านการเก็บรวบรวม การเก็บขนขยะมูลฝอย
- ยานพาหนะเก็บขนขยะมูลฝอยมีสภาพเก่า เส่ือมสภาพ เน่ืองจากมีอายุการใช้งานนาน
- ภาชนะรองรับขยะมูลฝอยไม่เพียงพอกับความต้องการของประชาชน
- ภาชนะรองรับขยะมูลฝอยถูกทําลาย หรือสูญหาย
- ประชาชนทิ้งขยะมูลฝอยไม่เป็นเวลา ทําให้บางครั้งมีขยะมูลฝอยตกค้างหลังจากที่รถเก็บขน

ขยะมูลฝอยเก็บขยะไปแล้ว
3) ปัญหาด้�านการกําจัดขยะมูลฝอย

- ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเข้ากําจัด ณ สถานท่ีฝังกลบขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองท่าบ่อมีมากเกิน
ศักยภาพในการฝังกลบต่อวัน

- เคร่ืองจักรกลหนักมีอายุการใช้งานมานาน เส่ือมสภาพ เน่ืองจากใช้งานมากว่า 9 ปี�
- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานฝังกลบขยะมูลฝอย  ไม่มีความรู้ทางเทคนิคในการฝังกลบขยะมูลฝอย

ตามหลักวิชาการสุขาภิบาล
- เครื่องจักรกลหนักไม่พอเพียงต่อปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้ากําจัดต่อวัน

4) ปัญหาด้านการบริหารจัดการ
- การดําเนินการรณรงค์ลดปริมาณขยะมูลฝอย ด้วยการคัดแยก โดยเน้นจากแหล่งกําเนิดยังไม่มี�

การดําเนินการอย่างจริงจัง และเป็นรูปธรรม
- ยังไม่มีการดําเนินการเกี่ยวกับการคัดแยกขยะอันตรายจากชุมชนออกจากขยะมูลฝอยท่ัวไป
- การจัดสรรงบประมาณสําหรับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยล่าช้า ไม่ทันตามเง่ือนสภาวะการ

ปฏิบัติ หรือการใช้งานท่ีต้องใช้เร่�งด่วนในกรณีท่ีมีความจําเป็นต้องดําเนินการโดยเร่งด่วน
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2.7 เทศบาลเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
2.7.1 ข้อมูลทั่วไป

เทศบาลเมืองสกลนคร ต้ังอยู่ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร มีพื้นที่ 54.54 ตารางกิโลเมตร 
พื้นท่ีโดยท่ัวไปเป็นท่ีราบสูงล้อมรอบด้วยภูเขาและป่าไม้ มีเทือกเขาภูพานเป็นแนวแบ่งเขต และมีหนองหาร
ซึ่งเป็นหนองนํ้าจืดขนาดใหญ่�ในพื้นที่ มีจํานวน 43 ชุมชน ประชากรในเขตเทศบาลฯ เม่ือวันที่ 31 ธันวาคม 
2553 มีประชากรรวม 53,877 คน แยกเป็นชาย 26,807 คน และหญิง 27,070 คน จํานวนบ้าน 22,158 
หลังคาเรือน ความหนาแน่น 988 คนต่อตารางกิโลเมตร

ภาพแสดงแผนท่ีเขตเทศบาลเมืองสกลนคร
2.7.2 ปริมาณและองค์ประกอบขยะมูลฝอย

เทศบาลเมืองสกลนคร มีปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นในเขตเทศบาลฯ ประมาณวันละ 50.5 ตัน
โดยเป็นขยะมูลฝอยทั่วไปที่นําไปกําจัดในยังสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองสกลนครวันละ 48 
ตัน หรือเดือนละ 1,440 ตัน และเป็นขยะอินทรีย์จากตลาดสดท่ีนําไปหมักทําแก๊สชีวภาพอีกวันละ 2.5 ตัน 
หรือเดือนละ 75 ตัน นอกจากน้ีสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองสกลนครยังมีขยะมูลฝอยจากนอก
เขตเทศบาลจํานวน 7 แห่ง นํามากําจัดร่วมด้วย รวมเดือนละจํานวน 1,805.87 ตัน หรือประมาณวันละ 60
ตัน สําหรับองค์ประกอบขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองสกลนคร ที่กรมควบคุมมลพิษได้�ดําเนินการศึกษา
วิเคราะห์เมื่อปี 2552 คิดเป็นร้อยละโดยนํ้าหนักขยะเปียก มีดังน้ี
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ประเภท ร้อยละโดยนํ้าหนักเปียก
1. ขยะทั่วไป 23.30
2. ขยะอินทรีย์� 50.10
3. ขยะอันตราย 0.00
4. ขยะรีไซเคิล 26.60
4.1 โลหะ 1.6 
4.2 กระดาษ 4.3 
4.3 ขวดแก้ว 2.2 
4.4 พลาสติก 16.9 
4.5 เศษไม้� 0
4.6 ยางในรถยนต์� 1.3 
4.7 กล่องเครื่องด่ืม UHT 0.3
4.8 โฟม 0
ความหนาแน่นปกติ (กก./ลบ.ม.) 391.7 

2.7.3 สถานภาพการจัดการขยะมูลฝอยที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
1) การรวบรวมขยะมูลฝอย
เทศบาลเมืองสกลนคร มีพื้นที่ 54.54 ตารางกิโลเมตร ประชากรเฉล่ีย 53,877 คน มีบ้านจํานวน 

22,158 หลังคาเรือน มีรถเก็บขนขยะมูลฝอยจํานวน 16 คัน ใช้ในการเก็บขนขยะมูลฝอยจํานวน 13 คัน โดย
แบ่งพื้นที่รับผิดชอบเป็น 12 พื้นท่ี ตามจํานวนรถเก็บขน 12 คัน และรถสํารองทดแทนในการใช้ว่ิงในวันหยุด
ของรถหลักอีก 1 คัน สามารถให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยได้�ครบทุกชุมชน ครอบคลุมพื้นท่ีร้อยละ 100 ของ
พื้นท่ีเทศบาลท้ังหมด จํานวนครัวเรือนที่ได้รับบริการเก็บขน 22,158 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 100
ลําดับ
ท่ี รถคันท่ี ขนาดความจุ

(ลบ.หลา)
ปีท่ี
จัดซื้อ

จํานวนพนักงาน
ท้ายรถ (คน) เส้นทางเก็บขน

1 ส. 04-01 8 2540 1 หมู่บ้านนครจิตสวัสด์ิ เอ็กซ์โปรพลาซ่า ตลาดตุ๊กแก โรงเรียนสกลราชฯ 
โรงเรียนสกลพัฒน์ ม.ราชภัฎฯ วิทยาลัยเทคนิคฯ โรงเรียนธาตุนารายณ์ 
ลาน ร.5 เรือนจํา บ่อบําบัดน้ําเสีย หมู่บ้านสลกวิลเลจ ชุมชนดงพัฒนา

2 ส. 02-01 10 2521 - -
3 ส. 02-02 4 2534 - -
4 ส. 02-03 10 2535 3 ถ.ประชาอุทิศ ถ.สกล-กาฬสินธ์ุ ถ.สุขาวดี ถ.เล่ียงเมือง ถ.รัฐบํารุง 

หมู่บ้านเอื้ออาทร ชุมชนมะขามป้อม ค่ายศรีสกุลวงศ์ ชุมชนหนองแดง
5 ส. 02-04 10 2535 3 ถ.ไอทียู ถ.เสรีไทย ถ.สกล-นาแก หลังเทศบาล หมู่บ้านดิลก ธาตุดูม1-4 

ไตรภพ หมู่บ้านสกลรุ่งเรือง หมู่บ้านสกลโฮมเพลส สนง.ปภ.เขต7 ถ.สกล
ทวาปี�

6 ส. 03-01 10 2537 2 ใช้รับผิดชอบในเขตของรถคันที่ ส.02-05 ส.02-03 ส.03-04 ส.02-04 
ส.03-02 ส.03-03 ในวันหยุดของรถ

7 ส. 02-05 10 2537 3 ถ.รอบหนองสนม ถ.ชุมชนหนองสนม ศูนย์ราชการ ถ.สุขสวัสด์ิ ถ.รัฐ
บํารุง ซอย10หลังเทศบาล รอบวัดป่าสุทธาวาส

8 ส. 03-02 10 2541 2 ถ.รัฐพัฒนา สวนรัก ถ.ต. พัฒนา ถ.รอบเมือง ถ.ประชาราษฎร์ ถ.ยุ�
วพัฒนา ถ.สกล-นาแก ถ.คูเมือง
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ลําดับ
ท่ี รถคันท่ี ขนาดความจุ

(ลบ.หลา)
ปีท่ี
จัดซื้อ

จํานวนพนักงาน
ท้ายรถ (คน) เส้นทางเก็บขน

9 ส. 02-06 4 2543 2 ชุมชนวัดแจ้งฯ กลางธงชัย วัดศรีสุมังคล์ หนองสนม หนองมันปลา 
หนองทรายขาว หนองแดง กกส้มโฮง สกลเมืองทอง1-3 

10 ส. 04-02 8 2544 1 สถานีขนถ่ายขยะฯ ฟาร์มหนองหมากเฒ่า รพ.สกล ตลาดบ้านธาตุ 
ตลาดบายพาส ตลาด ต.การค้า ตลาดสมเกียรติ ตลาดสดเทศบาล ชุมชน
นาอ้อย

11 ส. 02-07 4 2546 - -
12 ส. 02-08 4 2547 2 ชุมชนหนองหารหลวง ชุมชนหลังวัดป่า ซ.ธาตุดูม 1,2,4,8,9 ชุมชนคํา

สะอาด วัดศรีสะเกษ วัดสะพานคํา ชุมชนวัดเหนือฯ วัดโพธ์ิชัย วัดพระ
ธาตุ ข้างตลาดศรีคูณเมือง สุขเกษม10,12 ม.ข้างสกลราชฯ ข้าง อบจ. 
หน้าโรงแรมเอ็มเจ วัดป่าฯ 2

13 ส. 03-03 10 2548 2 ถ.สกล-อุดร ถ.สกล-นครพนม แขวงการทางสกล ซอยสุขสม ชุมชน301 
ร.พัน3 รพ.ค่ายกฤษณ์ฯ ถ.เข้าดอนเสาธง หมู่บ้านอารียา1,2 

14 ส. 03-04 10 2548 2 ถ.สุขเกษม ถ.เรืองสวัสด์ิ ถ.ใจผาสุก ถ.เปรมปรีดา ซอยลานโพธ์ิ สถานี�
ตํารวจภูธร วัดแจ้งแสงอรุณ โรงแรมอิมพีเรียล ห้างบิ๊กซี หลังห้างสกล
พลาซ่�า

15 ส. 03-05 10 2551 2 ถ.ใสสว่าง ถ.กําจัดภัย ถ.เจริญเมือง ถ.มรรคาลัย สวนสมเด็จ สวนลูก 
โลตัส ดอนงิ้วพัฒนา ประมง

16 ส. 03-06 6 2551 2 ชุมชนบ้านธาตุ ค่ายกฤษณ์ฯ ฝูงบิน236 กรมทหารราบที่3 ชุมชนรุ่ง
พัฒนา1,2 ชุมชนหน้าค่าย ชุมชนนาเวง โรงเรียนเมอืงสกล ค่าย สห. 
909 ท่าอากาศยาน

2) การกําจัดขยะมูลฝอย
2.1)  ระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน

สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองสกลนคร ต้ังอยู่ที่บ้านคําผักแพว ตําบลโนนหอม 
อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ต้ังอยู่ห่างจากเขตเทศบาลเมืองสกลนครประมาณ 15 กิโลเมตร ขนาดพื้นท่ี 
161 ไร่ ซึ่งเป็นท่ีราชพัสดุ ของกรมธนารักษ์ เทศบาลเมืองสกลนครเร่ิมใช้งานระบบกําจัดขยะมูลฝอย เมื่อ
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2542 มีการใช้พื้นท่ีไปแล้ว 35 ไร่ ปัญหาในการดําเนินการระบบคือ ปัญหาค่าใช้จ่าย 
เน่ืองจากไม่มีงบประมาณในการศึกษาออกแบบรายละเอียดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบกําจัดขยะมูลฝอย 
เพราะบ่อฝังกลบที่ใช้ ณ ปัจจุบัน ใกล้จะเต็ม โดยเทศบาลเมืองสกลนครมีการตรวจสอบสภาพการทานของ
เครื่องจักรอุปกรณ์อย่างสม่ําเสมอเป็�นประจําทุกวัน เทศบาลเมืองสกลนครเป็นผู้ลงทุนและดําเนินการกําจัด
ขยะเอง ภายในสถานท่ีกําจัดขยะไม่มีการคัดแยกขยะ สถานที่ฝังกลบขยะเริ่มงานเวลา 08.30-15.30 น. 

เทศบาลเมืองสกลนคร กําจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary 
Landfill) ออกแบบไว้จํานวน 6 ช้ัน เป็นฝังกลบแบบกลบในร่อง 2 ช้ัน และบนพื้นที่ 4 ช้ัน สูงช้ันละ 3 เมตร 
ปัจจุบันดําเนินการฝังกลบอยู่ช้ันท่ี 3 มีการบดอัดขยะเป็นประจําทุกวัน และให้บริการขุดสระให้ประชาชน
รอบพื้นท่ีบ่อฝังกลบ ระยะทางไม่เกิน 2 กิโลเมตร เพื่อนําดินท่ีขุดได้เป็นดินสํารองในการกลบทั�บขยะรายวัน 
มีบ่อสังเกตการณ์จํานวน 11 บ่อ โดยกรมควบคุมมลพิษและกรมทรัพยากรนํ้าบาดาลมาเก็บตัวอย่างนํ้าไป
ตรวจวิเคราะห์ เทศบาลใช้การฉีดพ่น EM เพื่อเป็นการลดกล่ินเหม็น และใช้รถอีแต๋นดัดแปลงมาสูบนํ้าจาก
บ่อบําบัดไปใช้ประโยชน์ในการรดต้นไม้ ถนน ภายในสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาล มีอาคารจอดรถ
และโรงซ่อมบํารุง อาคารเครื่องช่ัง บ้านพักคนงาน โรงล้างรถ และอาคารหมักปุ๋ย ที่ยังมีการใช้ประโยชน์�
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ลําดับที่ ประเภทรถ/เครื่องจักร ขนาด/แรงม้า ปีที่จัดซ้ือ
1. รถบรรทุกเทท้าย 270 2541
2. รถตักดินตีนตะขาบ / รถขุดตีนตะขาบ 128 2537
3. รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ (2 คัน) 110 2541
4. รถปิคอัพตรวจการ 120 2549
5. เครื่องช่ังน้ําหนัก 40 ตัน 2541

สํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคที่ 9 ได้เข้าร่วมกับ สํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรม
ควบคุมมลพิษ ดําเนินการสํารวจและเก็บตัวอย่างนํ้าใต้ดินของสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมือง
สกลนคร จํานวน 3 บ่อ เม่ือวันที่ 11 มกราคม 2554 เพื่อประเมินสมรรถนะการดําเนินการของสถานที่กําจัด
ขยะมูลฝอย ได้ผลดังน้ี

พารามเิตอร์ที่ตรวจวัด ค่าท่ีตรวจวัดได้� มาตรฐานคุณภาพนํ้าใต้ดิน 
ต้องไม่เกิน*RW MW1 MW2

ทองแดง (ไมโครกรัมต่อลิตร) < 10 < 10 < 10 1,000
นิเกิล (ไมโครกรัมต่อลิตร) < 10 < 10 < 10 20
แมงกานีส (มิลลิกรัมต่อลิตร) 0.30 0.12 0.25 0.5 
แคดเมียม (ไมโครกรัมต่อลิตร) < 0.1 < 0.1 < 0.1 3 
โครเมียมท้ังหมด (ไมโครกรัมต่อลิตร) < 10 < 10 < 10 50
ตะก่ัว (ไมโครกรัมต่อลิตร) < 10 < 10 < 10 10
ปรอททั้งหมด (ไมโครกรัมต่อลิตร) < 0.5 < 0.5 < 0.5 1.0 
สารหนู (ไมโครกรัมต่อลิตร) < 10 < 10 < 10 10
ซีเลเนียม (ไมโครกรัมต่อลิตร) < 10 13 < 10 10
สังกะสี (มิลลิกรัมต่อลิตร) < 0.10 < 0.10 < 0.10 5.0 

หมายเหตุ : * ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 20 (พ.ศ . 2543) ออกตามความใน พรบ.ส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่องกําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําใต้ดิน

จากการวิเคราะห์ตัวอย่างนํ้าใต้ดินจากบ่อติดตามตรวจสอบ พบว่า ปริมาณความเข้มข้นของ
โลหะหนักท่ีมีอยู่ในนํ้าใต้ดินบริเวณสถานท่ีฝังกลบขยะมูลฝอย บ่อติดตามตรวจสอบ RW MW1 และ MW2 
พบว่าส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนํ้าใต้ดิน มีเพียงบ่อติดตาม MW1 ท่ีมีค่าความเข้มข้นซีเลเนียมเกิน
มาตรฐานนํ้าใต้ดินมาเพียงเล็กน้อยเท่าน้ัน โดยจากการสํารวจพบว่า บ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้าใต้ดินท่ี
มีอยู่มีการก่อสร้างไม่ถูกต้องตามข้อกําหนดของกรมควบคุมมลพิษ และท่ีตัวบ่อ MW1 มีสภาพชํารุดเสียหาย 
ไม่ได้ทําการปิดฝาบ่อไว้ ทําให้สามารถเกิดการปนเปื้อนจากส่ิงสกปรกภายนอกลงสู่ตัวอย่างนํ้าใต้ดินได้ง่าย 
ผลการวิเคราะห์ที่ได้อาจคลาดเคล่ือนจากความเป็นจริง ทางเทศบาลฯ ควรทําการก่อสร้างบ่อติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพนํ้าใต้ดิ�นใหม่ให้ถูกต้องตามข้อกําหนดของกรมควบคุมมลพิษ และเฝ้าระวังเก็บตัวอย่างนํ้า
มาทําการตรวจสอบเป็นระยะ
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ในปีงบประมาณ 2554 ได้ดําเนินการติดตามและประเมินประสิทธิภาพระบบกําจัดขยะมูลฝอย
ของเทศบาลเมืองสกลนคร และได้สรุปผลการสํารวจและข้อคิดเห็นในการเพิ่มประสิทธิภาพ ดั�งน้ี

5.1) โครงสร้างพื้นฐานอยู่ในสภาพดี เช่น เครื่องช่ัง อาคารสํานักงาน อาคารจอดรถ อาคารซ่อม
บํารุง

5.2) การดําเนินการฝังกลบมีการนําดินมากลบทับ แต่ยังพบว่ามีขยะบางส่วนปลิวออกนอก
พื้นท่ีหลุมฝังกลบ ทางเทศบาลฯ ควรมีการทําคันดินรอบหลุมฝังกลบ เพื่อป้องกันไม่ให้ขยะมู�ลฝอยปลิวออก
นอกพื้นท่ีฝังกลบ และสําหรับใช้เป็นคันดินในการฝังกลบช้ันต่อไป มีการติดต้ังท่อระบายแก๊สจากหลุมฝังกลบ 
โดยจะต้องระวังความเสียหายที่จะเกิดจากการดําเนินการฝังกลบด้วย

5.3) ดินท่ีใช้กลบทับในพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นดินร่วนปนทรายถึงดินทราย ซึ่งในช่วงฝนตกจะ
พบว่าดินกลบทับขยะจะเกิดการไหลเซาะเป็นทางไปตามนํ้าฝนออกนอกพื้นที่ บางส่วนไหลลงไปตามช่องว่าง
ของขยะ ทําให้ต้องใช้ปริมาณดินกลบทับมากกว่าปกติ ซึ่งดินดังกล่าวไม่เหมาะใช้กลบทับขยะในฤดูฝน ดังน้ัน
เทศบาลฯ อาจจัดหาดินร่วนหรือดินลูกรังนอกพื้นท่ีเพื่อมาผสมกับดินท่ีมีอยู่ในพื้นท่ีเพิ่มเติม มิเช่นน้ันอาจจะ
ต้องใช้ปริมาณดินกลบทับมากขึ้น เพื่อลดปัญหากล่ินเหม็น แมลงวัน และขยะมูลฝอยปลิวออกนอกพื้นท่ี

5.4) บ่อบําบัดนํ้าเสียยังอยู่ในสภาพดี�
5.5) บ่อติดตามตรวจสอบเป็นบ่อที่มีการก่อสร้างที่ไม่ถูกต้องตามข้อกําหนดของกรมควบคุม

มลพิษ โดยมีลักษณะเป็นบ่อวงซีเมนต์และมีสภาพชํารุด ทําให้นํ้าและส่ิงสกปรกต่างๆ จากภายนอกปนเป้ือน
ลงสู่ภายในบ่อได้ ทางเทศบาลฯ ควรทําการก่อสร้างบ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้าใต้ดินใหม่ให้ถูกต้องตาม
ข้อกําหนดของกรมควบคุมมลพิษ เพื่อให้ตัวอย่�างนํ้าใต้ดินที่ได้สามารถใช้เป็นข้ออ้างอิงท่ีถูกต้อง
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สภาพบ่อติดตามตรวจสอบที่มีการก่อสร้างไม่ถูกต้องตามข้อกําหนดของกรมควบคุมมลพษิ

สภาพโครงสร้างอาคารสํานักงานและเครื่องช่ัง บ้านพัก และโรงจอดเครื่องจักร

การสูบนํ้าในบ่อบําบัดนํ้าเสียไปใช้ประโยชน์ ในการพรมกองขยะ เพือ่ลดปัญหากล่ินและแมลงวัน 

สภาพบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองสกลนคร

การติดต้ังตาข่ายดักขยะปลิวออกนอกพื้นท่ี สภาพบ่อบําบัดนํ้าชะขยะ
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2.2)  การจัดการขยะอินทรีย์
เทศบาลเมืองสกลนคร มีการจัดการขยะเปียกจากตลาดสด ด้วยการสนับสนุนการศึกษาจาก

กระทรวงพลังงานในการนําขยะอินทรีย์มาหมักด้วยระบบ Anaerobic  digestion เพื่อนําพลังงานท่ีได้จาก
การหมักมาใช้ประโยชน์ในตลาดสดและสถานีอนามัยที่อยู่ในบริเวณข้างเคียงระบบ

2.3) การรวมกลุ่มพื้นที่เพ่ือการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
เทศบาลเมืองสกลนคร จัดต้ังศูนย์จัดการมูลฝอย โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 แห่ง ร่วมลง

นามความร่วมมือเข้าร่วมกําจัดขยะมูลฝอย ปัจจุบันมีหน่วยงานราชการ/เอกชนท่ีได้ร่วมกําจัดขยะมูลฝอย
ด้วย รวมท้ังส้ิน 8 แห่ง โดยมีปริมาณขยะท่ีนํามากําจัด ในปี 2553 ประมาณ 1,581.91 ตันต่อเดือน และในปี 
2554 ประมาณ 1,805.87 ตันต่อเดือน

อปท. ท่ีเข้าร่วมตาม คพ. อปท. ท่ีลงนาม MOU อปท. ท่ีเข้าร่วมปัจจุบัน
ปริมาณขยะท่ีนํามากําจัด 

(ตัน/เดือน)
ปี 2553 ปี 2554

1.ทม.สกลนคร 2.ทต.ท่าแร่� 1. ทม.สกลนคร (16 พย 48) 1. ทม.สกลนคร 1,284.85 1,515
3.ทต.ดงมะไฟ 4.อบต.ธาตุเชิงชุม 2.  อบต.โนนหอม (17 พย 48) 2. ทต.ตองโขบ 46.04 43.70
5.อบต.งิ้วด่อน 6.อบต.โนนหอม 3. อบต.โคกภู (17 พย 48) 3. ทต.งิ้วด่อน 43.34 44.68
7.อบต.ม่วงลาย 8.อบต.ดงชน 4. อบต.เต่างอย (18 พย 48) 4. อบต.เต่างอย 42.25 40.52
9.อบต.ห้วยยาง 10.อบต.ธาตุนาแวง 5. อบต.เหล่าโพนค้อ (18 พย 48) 5. อบต.โคกภู� 37.77 35.29
11.อบต.เหล่าปอแดง 12.อบต.โคกก่อง 6. อบต.พังขว้าง 55.61 55.55
13.อบต.ดงมะไฟ 14.อบต.ขมิ้น 7. อบต.ห้วยยาง 55.94 53.19
15.อบต.หนองลาด 16.อบต.ท่าแร่� 8. อบต.โนนหอม 11.17 17.94
17.อบต.เชียงเครือ 18.อบต.พังขว้าง
19.อบต.ฮางโฮง 20.อบต.กกปลาซิว
21.อบต.โคกภู� 22.อบต.หลุบเลา
23.อบต.สร้างค้อ 24.อบต.จันทร์เพ็ญ
25.อบต.เต่างอย 26.อบต.นาตาล
27.อบต.บึงทราย 28.อบต.โพนค้อ
29.อบต.ด่านม่วงคํา 30.อบต.ตองโขบ
31.อบต.โคกสรีสุพรรณ 32.อบต.บ้านแป้น
33.อบต.นาตงวัฒนา 34.อบต.เชียงสือ
35.อบต.บ้านโพน 36.อบต.นาแก้ว
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3) ด้านงบประมาณ
3.1) รายจ่ายในการจัดการขยะมูลฝอย

สําหรับการดําเนินงานเก็บขนขยะมูลฝอย สังกัดกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม มีบุคลากรจาก
ทางเทศบาล 78 คน ประกอบด้วย พนักงานขับรถ 15 คน พนักงานเก็บขนท้ายรถ 32 คน และพนักงาน
กวาดถนน 31 คน โดยมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยในปี 2551 เป็นจํานวนเงิน 
15,233,233 บาท และในปี 2552 เป็นจํานวนเงิน 10,812,367 บาท

การดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอย สังกัดกองช่าง โดยส่วนงานกําจัดขยะมู�ลฝอย มีบุคลากร 7 
คน ประกอบด้วย วิศวกรเคร่ืองกล 1 คน พนักงานขับรถ 3 คน และพนักงานดูแลเครื่องช่ังและอ่ืนๆ 3 คน
ค่าใช้จ่ายในการกําจัดขยะมูลฝอย ในปี 2551 เป็นจํานวนเงิน 2,969,700 บาท และในปี 2552 เป็นจํานวน
เงิน 3,031,518 บาท

3.2) รายได้ในการจัดการขยะมูลฝอย
(1) รายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย
เทศบาลเมืองสกลนคร มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการเก็บขน 20 บาท/ ครัวเรือน/เดือน โดย

มีสถิติรายได้ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย ปีงบประมาณ 2552 – 2554 ดังน้ี

เดือน รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย (บาท)
ปีงบประมาณ 2552 ปีงบประมาณ 2553 ปีงบประมาณ 2554

ตุลาคม 156,608.00 302,997.00 220,663.00 
พฤศจิกายน 179,900.50 298,247.00 296,390.50 
ธันวาคม 89,027.00 200,401.00 236,027.00 
มกราคม 119,829.50 327,653.00 313,871.00 
กุมภาพันธ์� 143,339.00 280,975.00 283,446.80 
มีนาคม 195,505.50 280,188.50 298,269.50 
เมษายน 189,195.50 182,658.50 315,717.50 
พฤษภาคม 89,098.50 356,103.50 317,622.00 
มิถุนายน 99,273.50 323,281.50 
กรกฎาคม 54,597.00 237,941.50 
สิงหาคม 214,637.50 444,021.00 
กันยายน 117,433.50 452,718.80 
รวม 1,648,445.00 3,687,186.30 2,282,007.30 

หมายเหตุ  ข้อมูลปีงบประมาณ 2554 มีข้อมูลถึงเดือนพฤษภาคม 2554
(2) รายได้จากการจัดเก็บค่ากําจัดขยะมูลฝอย
เทศบาลเมืองสกลนคร มีการคิดค่ากําจัดขยะมูลฝอยสําหรับ อปท./หน่วยงานอ่ืน ที่นําขยะมา

กําจัดร่วมด้วยในอัตรา 250 บาท/ ตัน โดยมีสถิติรายได้ในการจัดเก็บค่ากําจัดขยะมูลฝอย ปีงบประมาณ 
2552 – 2554 ดังน้ี
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เดือน รายได้ค่ากําจัดขยะมูลฝอย (บาท)
ปีงบประมาณ 2552 ปีงบประมาณ 2553 ปีงบประมาณ 2554

ตุลาคม 73,070.00 77,610.00 81,462.50 
พฤศจิกายน 57,792.50 62,975.00 69,877.50 
ธันวาคม 63,345.00 70,237.50 74,110.00 
มกราคม 67,805.00 79,727.50 71,320.00 
กุมภาพันธ์� 62,277.50 72,169.50 67,482.50 
มีนาคม 74,580.00 72,957.50 77,407.50 
เมษายน 80,857.50 79,137.50 81,872.50 
พฤษภาคม 88,475.00 84,970.00 99,245.00 
มิถุนายน 91,080.00 84,860.00 
กรกฎาคม 90,835.00 78,515.00 
สิงหาคม 87,225.00 86,155.00 
กันยายน 78,422.50 89,490.00 
รวม 915,765.00 938,804.50 622,777.50 

หมายเหตุ  ข้อมูลปีงบประมาณ 2554 มีข้อมูลถึงเดือนพฤษภาคม 2554
(2) รายได้จากกิจกรรมลด คัดแยก และใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย
เทศบาลเมืองสกลนคร มี�การส่งเสริมกิจกรรมลด คัดแยก และใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย 

โดยเป็นการดําเนินงานของธนาคารวัสดุรีไซเคิลของชุมชนบ้านนาอ้อย และชุมชน ต.พัฒนา โดยมีรายได้จาก
การจําหน่ายวัสดุรีไซเคิลของธนาคารทั้ง 2 แห่ง เดือนละประมาณ 1,000 – 1,500 บาท หรือประมาณ 
15,000 บาทต่อปี�

2.7.4 การดําเนินการที่ผ่านมาของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
เทศบาลเมืองสกลนคร ดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก

โครงการถ่ายโอนภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมในระดับจังหวัด ต้ังแต่ปี พ.ศ. 
2537 – 2542  
ลําดับ
ท่ี

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. แหล่งงบประมาณ วงเงิน

(ล้านบาท) รายละเอียดโครงการ

1 2537 กระทรวงวิทยาศาสตร ์
เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม

9.720 จัดซื้อที่ดินเพ่ือก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอย
4.5255 จัดซื้อรถเก็บขนขยะมูลฝอย 3 คัน

2 2539 กระทรวงวิทยาศาสตร ์
เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม

9.272 ก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอย

3 2540 - 2542 กระทรวงวิทยาศาสตร ์
เทคโนโลยี�และส่ิงแวดล้อม

63.574 ก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอย 

4 2541 กระทรวงวิทยาศาสตร ์
เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม

2.507 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอย
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2.7.5 การดําเนินกิจกรรมลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย
เทศบาลเมืองสกลนคร มีการจัดกิจกรรมลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยชุมชน โดยดําเนิน

โครงการเมืองน่าอยู่ “ด้านมิติเมืองสะอาด” ประจําปี 2554 ดังน้ี
1) จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสํานึก โดยได้จัดกิจกรรมขยะแลกขนม เน่ืองในวันเด็กแห่งชาติ 

ประจําปี 2554 เม่ือวันที่ 8 มกราคม 2554 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
2) จัดกิจกรรมร่�วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหา

มงคลเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ โดยปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ รอบหนองสนม (โครงการพระราชดําริ�)
3) จัดฝึกอบรมให้ความรู้ สร้างจิตสํานึกมีส่วนร่วมในการลดคัดแยกขยะ และสามารถนําไปใช้ให้เกิด

ประโยชน์กับประชาชน เยาวชน และผู้ประกอบการซาเล้ง
4) ส่งเสริมสนับสนุน องค์กร สถาบันการศึกษา ในการจัดการขยะมูลฝอย เพื่อให้เกิดการจัดการขยะ

มูลฝอยอย่างถูกต้องด้วยวิธีการที่เหมาะสม และมีการดําเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
5) จัดทําตะแกรงคัดแยกขยะมูลฝอยรีไซเคิล เพื่อเป็นอุปกรณ์สาธิตให้กับโรงเรียน ชุมชน ท่ีเข้าร่วม

กิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสํานึกและมีส่วนร่วมในการลด คัดแยกขยะ นําขยะไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตาม
โครงการเมืองน่าอยู่ ด้านมิติเมืองสะอาด
2.7.6 สรุปประเด็นปัญหาด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

1)  ปัญหาในการเก็บขนขยะ คือ รถเก็บขนขยะส่วนใหญ่มี�สภาพเก่า ชํารุดบ่อย
2) ปัญหาในการกําจัดขยะ คือ บ่อฝังกลบขยะมูลฝอยที่ใช้ในปัจจุบันใกล้จะเต็ม เน่ืองจาก มีองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนมาร่วมกําจัดด้วย ปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มจํานวนมากกว่าท่ีคาดการณ์� และไม่เป็นไป
ตามแผนท่ีกําหนดให้ใช้บ่อฝังกลบได้เป็นระยะเวลา 20 ปี�
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2.8 เทศบาลตําบลพังโคน จังหวัดสกลนคร
2.8.1  ข้อมูลทั่วไป

เทศบาลตําบลพังโคน ต้ังอยู่ในเขตอําเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ห่างจากจังหวัดสกลนคร
ประมาณ 55 กิโลเมตร มีพื้นท่ี 6.6 ตารางกิโลเมตร สภาพพื้นท่ีโดยทั่วไปเป็นพื้นที่สูงสลับที่ราบลุ่ม ทางด้าน
ทิศเหนือเป็นที่ราบลุ่ม และทิศใต้เป็นท่ีราบสูง โคกดอน มี� 5 หมู่บ้าน 11 ชุมชน ประชากรในเขตเทศบาล
ตําบลพังโคน เมื่อวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 มีประชากรรวม 6,817 คน จํานวนบ้าน 3,119 หลังคาเรือน
ความหนาแน่น 1,033 คนต่อตารางกิโลเมตร 

ภาพแสดงแผนที่เขตเทศบาลตําบลพังโคน
2.8.2 ปริมาณและองค์ประกอบขยะมูลฝอย

เทศบาลตําบลพังโคน มีปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นในเขตเทศบาลฯ ประมาณวันละ 6.5 ตัน มี�
แหล่งกําเนิดขยะมูลฝอยท่ีสําคัญ ได้แก่ ตลาดสด ตลาดโต้รุ่ง ตลาดนัดจํานวน 3 แห่ง มีโรงงานอุตสาหกรรม
จํานวน 1 แห่ง เป็นผลิตภัณฑ์ยางยืดบนพื้นท่ี 5 ไร่ มีโรงเรียนสถาบันการศึกษา 4 แห่�ง มีวัดสถาบันทาง
ศาสนาจํานวน 2 แห่ง และร้านอาหาร 35 ร้าน และไม่มีร้านรับซื้อขยะเก่าอยู่ในพื้นที่ 

โดยเทศบาลตําบลพังโคนนําขยะมูลฝอยที่เก็บขนได้�ไปกําจัดยังสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของ
เทศบาลตําบลพังโคนเดือนละ 200 ตัน นอกจากน้ีสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาล ยังมีขยะมูลฝอย
จาก อปท. อ่ืนอีก 5 แห่ง และเอกชน 1 แห่ง นํามากําจัดร่วมด้วยเดือนละ 226.2 ตัน หรือประมาณวันละ 
7.5 ตัน รวมปริมาณขยะท้ังหมด 426.2 ตันต่อเดือน หรือ 14 ตันต่อวัน
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เดือน ปี�
ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเข้าศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตําบลพังโคน (ตัน)

ทต.พังโคน อบต.
ไฮหย่อง

อบต.
พังโคน

อบต.
พรรณา

อบต.
ช้างมิ่ง

อบต.
วังยาง เอกชน รวม

ธ.ค. 52 185 61 60 28 35 - 0.55 369
ม.ค. 53 197 75 62 33 39 - 0.045 406
ก.พ. 53 175 62 58 24 38 - 0 358
มี.ค. 53 195 65 55 24 39 - 0.34 379
เม.ย. 53 192 74 51 28 38 - 0.06 383
พ.ค. 53 225 83 66 25 40 - 0 439
มิ.ย. 53 215 80 71 31 51 - 0 449
ก.ค. 53 - - - - - - - -
ส.ค. 53 238 79 73 33 47 - 0.02 470
ก.ย. 53 213 71 67 28 48 - 0.04 427
ต.ค. 53 200 63 60 27 46 - 0.03 395
พ.ย. 53 178 53 50 24 38 - 0.465 344
ธ.ค. 53 194 55 58 25 39 6 0.085 377
ม.ค. 54 183 56 52 25 38 21 0.495 375
ก.พ. 54 172 52 52 23 36 19 - 354
มี.ค. 54 186 62 56 24 45 29 0.075 401
เม.ย. 54 194 68 58 28 42 29 0.42 419
พ.ค. 54 242 81 73 30 54 38 0.215 518
มิ.ย. 54 242 74 80 33 58 35 0.39 522
ก.ค. 54 246 68 84 31 48 32 0.085 509

สําหรับองค์ประกอบขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลพังโคน ได้ทําการศึกษาออกแบบรายละเอียด
ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมอย่างครบวงจร เทศบาลตําบลพังโคน โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อปี 2549 
และได้ทําการศึกษาโดย กรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับ กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม เมื่อวันที่ 18-22 
พฤษภาคม 2552 มีองค์ประกอบขยะมูลฝอย (คิดเป็นร้อยละโดยนํ้าหนักขยะเปียก) มีดังน้ี

องค์ประกอบขยะมูลฝอย ปี 2549 ปี 2552
1. เศษอาหาร 67.44 52.40 (ขยะอินทรยี)์
2. กระดาษ 5.66

19.80
(ขยะรีไซเคิล)

3. พลาสติก 17.88
4. แก้ว 2.12
5. โลหะ 1.44
6. ยาง / หนงั 0.23

27.80
(ขยะท่ัวไป)

7. ผ้า 2.04
8. ใบไม้ / ไม้� 0.38
9. หิน / กระเบื้อง 2.24
10. อ่ืนๆ 0.37
11. ขยะอันตราย 0.19 0.00
ความหนาแน่นปกติ (กก./ลบ.ม.) 178.80 388.00



2-80

2.8.3 สถานภาพการจัดการขยะมูลฝอยที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
1) การรวบรวมขยะมูลฝอย
เทศบาลตําบลพังโคน มีปริมาณขยะมูลฝอยเฉล่ีย 6.5 ตันต่อวัน มีรถเก็บขนมูลฝอยทั้งหมด 4 คัน 

เป็นรถอัดไฮโดรลิคขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร 1 คัน รถอัดไฮโดรลิคขนาด 3 ลูกบาศก์เมตร 1 คัน รถเปิดข้าง
เทท้าย ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร 1 คัน และรถเปิดข้างเทท้ายขนาด 3 ลูกบาศก์เมตร 1 คัน ���พนักงานเก็บ
ขนขยะจํานวน 32 คน มีการจัดเก็บขยะวั�นละ 1 เท่ียว/คัน สามารถเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่ได้ครอบคลุม ท้ัง 
11 ชุมชน และสามารถเก็บขนมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ีเทศบาลได้ครบ 100 % ของปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึน โดย
ไม่มีขยะตกค้าง แบ่งเขตการเก็บขนเป็น 4 เขต คือ เขตตามพื้นท่ีของหมู่บ้าน มีถนนเส้นหลักแบ่ง

เส้นทางเก็บขน เส้นทางที่ 1

เส้นทางเก็บขน เส้นทางท่ี 2
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2) การกําจัดขยะมูลฝอย
2.1)  ระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน

สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลพังโคน ต้ังอยู่ท่ีบ้านฝ่ังแดง หมู่ท่ี 8 ตําบลไฮหย่อง 
อําเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ต้ังอยู่ห่างจากเขตเทศบาลตําบลพังโคนประมาณ 2 กิโลเมตร ขนาดพื้นที่ 49-
3-59 ไร่ ซ่ึงเป็นท่ีดินกรรมสิทธ์ิของเทศบาล เร่ิมใช้งานเมื่อเดือนธันวาคม 2552 โดยทําการตรวจสอบสภาพ
การทํางานของเครื่องจักรอุปกรณ์อย่างสมํ่าเสมอเป็นประจําทุกวัน เทศบาลตําบลพังโคนเป็นผู้ลงทุนและ
ดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอยเอง ภายในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยมีการคัดแยกขยะ โดยคนคุ้ยขยะ สถานที่ฝัง
กลบขยะเริ่มงานเวลา 08.00-14.00 น. 

เส้นทางเก็บขน เส้นทางที่ 3

เส้นทางเก็บขน เส้นทางที่ 4
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เทศบาลตําบลพังโคน กําจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary 
Landfill) ออกแบบไว้ให้ดําเนินการฝังกลบได้ 4 ช้ัน สูงช้ันละ 2.50 เมตร มีดินฝังกลบหนา 0.60 เมตร เป็น
บ่อฝังกลบจํานวน 2 บ่อ ขนาดพื้นท่ีฝังกลบ 18 ไร่ ขณะน้ีใช้พื้นที่ไปแล้วประมาณ 7 ไร่ มีการบดอัดขยะเป็น
ประจําทุกวัน และนําดินภายนอกบ่อขยะซ่ึงอยู่ห่างไปประมาณ 5 กิโลเมตร มากลบทับ ทั้งน้ี รถบรรทุกดินท่ี
ได้รับการจัดสรรมีขนาดเล็ก จึงทําให้ต้องว่ิงรถหลายเท่ียว เสียเวลาและนํ้ามันเป็นจํานวนมาก ส่งผลให้การ
นําดินกลบทับรายวั�นล่าช้าไปด้วย ภายในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลพังโคน มีอาคาร
สํานักงาน อาคารจอดรถและซ่อมบํารุง อาคารเครื่องช่ัง อาคารป้อมยาม อาคารหมักปฏิกูล และอาคารเก็บ
ขยะอันตราย ซ่ึงมีสภาพการใช้งานได้ดี เครื่องจักรท่ีใช้ในการกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลฯ มีดังน้ี
ลําดับที่ ประเภทรถ/เครื่องจักร ปีท่ีจัดซ้ือ
1. รถบรรทุกเทท้าย (ขนาดไม่น้อยกว่า 4 ลบ.ม.) 2552
2. รถตักหน้า ขุดหลัง ชนิดขับเคล่ือน 4 ล้อ 2552
3. รถบดอัดตีนเป็ด (บดอัดได้ไม่น้อยกว่า 13 ตัน) 2552
4. รถบรรทุกน้ํา (ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6 ลบ.ม.) 2552
5. เครื่องช่ังน้ําหนัก 2552
6. เครื่องสูบน้ําเสียแบบจุ่มใต้น้ําชนิดไม่อุดตัน   2 เครื่อง  ขนาด 1.7 kw 2552

สํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคที่ 9 ได้ร่วมกับ สํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรม
ควบคุมมลพิษ ดําเนินการสํารวจและเก็บตัวอย่างนํ้าใต้ดินของสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตําบลพังโคน 
จํานวน 3 บ่อ เมื่อวันท่ี 23 สิงหาคม 2553 เพื่อประเมินสมรรถนะการดําเนินการของสถานที่กําจัดขยะ
มูลฝอย โดยมีผลการวิเคราะห์คุณภาพนํ้าดังน้ี

พารามเิตอร์ที่ตรวจวัด ค่าที่ตรวจวัดได้� มาตรฐานคุณภาพนํ้าใต้ดิน 
ต้องไม่เกิน*RW MW1 MW2

ทองแดง (ไมโครกรัมต่อลิตร) < 10 < 10 < 10 1,000
นิเกิล (ไมโครกรัมต่อลิตร) < 10 < 10 < 10 20
แมงกานีส (มิลลิกรัมต่อลิตร) 8.6 < 0.10 < 0.10 0.5 
แคดเมียม (ไมโครกรัมต่อลิตร) < 1.0 < 1.0 < 1.0 3 
โครเมียมท้ังหมด (ไมโครกรัมต่อลิตร) < 10 < 10 < 10 50
ตะก่ัว (ไมโครกรัมต่อลิตร) 39 303 115 10
ปรอททั้งหมด (ไมโครกรัมต่อลิตร) < 0.5 < 0.5 < 0.5 1.0 
สารหนู (ไมโครกรัมต่อลิตร) < 10 < 10 < 10 10
ซีเลเนียม (ไมโครกรัมต่อลิตร) 11 < 10 < 10 10
สังกะสี (มิลลิกรัมต่อลิตร) < 0.10 < 0.10 < 0.10 5.0 

หมายเหต ุ: * ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาต ิฉบับท่ี 20 (พ.ศ. 2543) ออกตามความใน พรบ.ส่งเสริมและรักษา
คุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่องกําหนดมาตรฐานคณุภาพนํ้าใต้ดิน

จากการวิเคราะห์ตัวอย่างนํ้าใต้ดินจากบ่อติดตามตรวจสอบพบว่า บ่อติดตามตรวจสอบด้าน
เหนือนํ้า(RW) มีค่าความเข้มข้นของแมงกานีส ตะกั่ว และซี�เลเนียม เกินค่ามาตรฐานเล็กน้อย โดยบ่อติด
ตามที่ 1 ด้านท้ายนํ้า(MW1) และบ่อติดตามที่ 2 ด้านท้ายนํ้า(MW2) มีค่าความเข้มข้นของตะกั่วเกินค่า
มาตรฐาน
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ผังแสดงจุดเก็บตัวอย่างน้ําใต้ดิน สถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอย เทศบาลตําบลพังโคน
ในปีงบประมาณ 2554 ได้ดําเนินการติดตามและประเมินประสิทธิภาพระบบกําจัดขยะมูลฝอย

ของเทศบาลตําบลพังโคน และได้�สรุปผลการสํารวจและข้อคิดเห็นในการเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย เทศบาลตําบลพังโคน ดังน้ี

5.1) โครงสร้างพื้นฐานโดยท่ัวไป ยังคงดําเนินงานได้ตามปกติ ทั้งอาคารเครื่องช่ัง เครื่องช่ัง
นํ้าหนัก บ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้าใต้ดิน บ่อบําบัดนํ้าเสีย ฯลฯ 

5.2) เทศบาลฯ มีแผนงานในการคัดแยกขยะมูลฝอยอย่างชัดเจน ดังน้ันทําให้ขยะมูลฝอยที่เข้า
สู่ระบบส่วนใหญ่มักจะเป็นถุงพลาสติก เทศบาลอาจศึกษามาตรการในการใช้ประโยชน์จากถุงพลาสติกจาก
เทศบาลอ่ืนๆ ได้ ทั้งน้ีเพื่อให้ลดปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเข้าสู่สถานท่ีฝังกลบขยะมูลฝอยให้มากท่ีสุด

5.3) ลักษณะท่ัวไปของบ่อฝังกลบพบว่า ได้ฝังกลบไปแล้วหน่ึงช้ัน สําหรับในช้ันปัจจุบันน้ัน 
พบว่ามีขยะมูลฝอยปลิวไปยังบริเวณอ่ืนๆ ในบ่อฝังกลบ ดังน้ันในเบื้องต้นเทศบาลฯ ควรดําเนินการ

(1) สร้างคันดินรอบพื้นท่ีก่อน และสร้างคันดินย่อยในบ่อฝังกลบ กําหนดจุดเทขยะมูลฝอย
ภายในพื้นท่ีโดยรอบท่ีกันไว้น้ัน

(2) ใช้ดินกลบทับขยะมูลฝอยจากคันดินย่อยช่ัวคราวในบริเวณ ซ่ึงคันดินดังกล่าวจะป้องกัน
มิให้ขยะมูลฝอยปลิวออกไปยังบริเวณอ่ืนๆ ในสถานท่ีฝังกลบขยะมูลฝอย และช่วยป้องกันมิให้นํ้าฝนสัมผัส
กับขยะมูลฝอยมากเกินไป
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(3) ในกรณีที่บ่อฝังกลบมีกล่ินเหม็น ควรฉีดพ่นนํ้าสกัดชีวภาพเป็นระยะ หากบ่อฝังกลบขยะ
มูลฝอยมีกล่ินเหม็นเปรี้ยว ควรหมั่นตรวจสอบค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ให้มีค่าเป็นกลาง (pH 7.0) ทั้งน้ี
เพื่อให้เกิดสมดุลระหว่�างจุลินทรีย์ท่ีสร้างกรด (ซึ่งจะก่อให้เกิดกล่ินเหม็นเปรี้ยวคล้ายกรดนํ้าส้ม) และ
จุลินทรีย์ท่ีสร้างแก๊สชีวภาพ ซึ่งจะใช้กรดท่ีผลิตจากจุลินทรีย์ท่ีสร้างกรดมาเป็นอาหารสําหรับสังเคราะห์แก๊ส
ชีวภาพ ซ่ึงจะอาศัยในสภาวะ pH เป็นกลาง

5.4) ภายในบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย ควรกําจั�ดต้นไม้ใหญ่ท่ีเติบโตในบ่อฝังกลบออกไป เน่ืองจาก
รากของต้นไม้ใหญ่อาจชอนไชบริเวณรอยเช่ือมของแผ่นพลาสติกกันซึม (HDPE) บริเวณด้านล่างและด้านข้าง
บ่อ ทําให้แผ่นกันซึมฉีกขาด และทําให้นํ้าชะขยะมูลฝอยไหลปนเปื้อนสู่ช้ันนํ้าใต้ดินและนํ้าผิวดินต่อไป

5.5) ลักษณะทางกายภาพโดยท่ัวไปของบ่อบําบัดนํ้าเสีย พบว่ามีสีคลํ้า สภาพปกติ ส่วนบ่อ
บําบัดบ่อสุดท้ายนํ้าทิ้งมีสภาพสีจางลง

สภาพบ่อฝังกลบขยะ บ่อที่ 1 สภาพบ่อฝังกลบขยะ บ่อที่ 2

บ่อบําบัดนํ้าชะขยะ ใช้ผักตบชวาช่วยบําบัดนํ้าเสียอีกข้ัน การสูบนํ้าชะขยะมาบําบัด โดยนําแผงโซล่าเซลล์�เก่ามาใช้�

กําแพงคอนกรีตรอบพื้นท่ี และตาข่ายรอบบ่อ เพื่อกันขยะปลิวออกนอกพื้นท่ี และการปลูกหญ้าแฝกเพื่อกั้นแนวคันดินพัง
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2.2) การรวมกลุ่มพ้ืนที่เพ่ือการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
เทศบาลตําบลพังโคน จัดต้ังศูนย์จัดการมูลฝอย โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จํานวน 22

แห่ง ร่วมลงนามความร่วมมือเข้าร่วมกําจัดขยะมูลฝอย ปัจจุบันมีหน่วยงานราชการ/เอกชน ที่ได้ร่วมกําจัดขยะ
มูลฝอยด้วย รวมทั้งส้ิน 7 แห่ง โดยมีปริมาณขยะท่ีนํามากําจัดประมาณ 426.2 ตันต่อเดือน 

อปท. ท่ีเข้าร่วมตาม คพ. อปท. ท่ีลงนาม MOU อปท. ท่ีเข้าร่วมปัจจุบั�น ปริมาณขยะท่ีนํามากําจัด
(ตัน/เดือน)

1. ทต.พังโคน 2. ทต.วาริชภูมิ� 1. ทต.พังโคน 1. ทต.พังโคน 207
3. ทต.กุดบาก 4. ทต.พรรณนานิคม 2. อบต.แร่� (16 พย 48) 2. อบต.ไฮหย่อง 65
5. อบต.พังโคน 6. อบต.ม่วงไข่� 3. อบต.คําบ่อ (16 พย 48) 3. อบต.พังโคน 64
7. อบต.แร่� 8. อบต.ไฮหย่อง 4. อบต.สว่าง (17 พย 48) 4. อบต.พรรณา 28
9. อบต.ต้นผ้ึง 10. อบต.ปลาโหล 5. อบต.นาใน (22 พย 48) 5. อบต.ช้างมิง่ 45
11. อบต.หนองลาด 12. อบต.คําบ่อ 6. อบต.วังยาง (23 พย 48) 6. อบต.วังยาง 17
13. อบต.ค้อเขียว 14. อบต.วาริชภูมิ� 7. อบต.บะฮี (23 พย 48) 7. เอกชน 0.2
15. อบต.กุดบาก 16. อบต.นาม่วง 8. อบต.กุดไห (23  พย 48)
17. อบต.กุดไห 18. อบต.พวกน้อย 9. อบต.ไร่ (23 พย 48)
19. อบต.นาหัวบ่อ 20. อบต.สว่าง 10. อบต.สว่าง (23 พย 48)
21. อบต.วังยาง 22. อบต.เชิงชุม 11. ทต.วาริชภูมิ (25 พย 48)
23. อบต.พรรณนา 24. อบต.ไร่� 12. อบต.พังโคน (28 พย 48)
25. อบต.ช้างมิ่ง 26. อบต.นาใน 13. อบต.นาม่อง (29 พย 48)
27. อบต.บะฮี� 28. อบต.นิคมน้ําอูน 14. อบต.ม่วงไข่ (30 พย 48)
29. อบต.หนองปลิง 30. อบต.หนองบัว 15. ทต.กุดบาก ( พย 48 )
31. อบต.สุวรรณคาม 16. อบต.ไฮหย่อง (2 ธค 48)

17. อบต.ต้นผ้ึง (2 ธค 48)
18. อบต.พรรณา (6 ธค 48)
19. อบต.เชิงชุม (6 ธค 48)
20. อบต.สุวรรณคาม (8 ธค 48)
21. อบต.ปลาโหล (ธค 48)
22. อบต.กุดบาก

3) ด้านงบประมาณ
3.1) รายจ่ายในการจัดการขยะมูลฝอย
สําหรับการดําเนินงานเก็บขนขยะมูลฝอย และกําจัดขยะมูลฝอย สังกัดกองสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดล้อม ในการเก็บขนขยะมูลฝอย มีบุคลากรจากทางเทศบาล 12 คน ประกอบด้วย พนักงานขับรถ 3 
คน พนักงานเก็บขนท้ายรถ 9 คน และพนักงานกวาดถนน 13 คน โดยมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเก็บขน
ขยะมูลฝอย ในปี 2551 จํานวน 2,755,884 บาท และในปี 2552 จํานวน 2,578,312 บาท และมีบุคลากร
ดําเนินการกําจัดขยะ 4 คน ประกอบด้วย พนักงานควบคุมเครื่องจักรกล ช่างซ่อมบํารุงเครื่องกล พนักงาน
ขับรถ และพนักงานรักษาความปลอดภัย ตําแหน่งละ 1 คน ซึ่งเริ่มปฏิบัติงานเม่ือเดือนธันวาคม 2552 ที่เริ่ม
การใช้งานสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตําบลพังโคน 
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ค่าเก็บขนและบํารุงรักษา ปี 2551 ปี 2552
ค่าจ้างพนักงานเก็บขน   773,280.00 773,280.00
ค่าจ้างพนักงานกวาดถนน  1,340,640.00 1,340,640.00
ค่าน้ํามันเช้ือเพลิงรถเก็บขน      580,411.13 420,400.79
ค่าซ่อมบํารุงรถเก็บขน   61,553.00 43,991.00

รวม 2,755,884.13 2,578,311.79

3.2) รายได้ในการจัดการขยะมูลฝอย
(1) รายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย

เทศบาลตําบลพังโคน จัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอยเดือนละ 5-10 บาท/ครัวเรือน 
นอกจากน้ีเทศบาลยังให้บริการเก็บขนขยะจาก สถานศึกษา โรงพยาบาล และสถานที่ราชการต่างๆ โดยเก็บ
อัตราเดือนละ 120 บาท โดยมีรายได้จากการเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะ ดังน้ี

ปีงบประมาณ ช่วงเดือน รายได้�ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะ 
(บาท)

2553 เดือนตุลาคม 52 – กันยายน 53 39,872.00
2554 เดือนตุลาคม 53 – สิงหาคม 54 152,060.00

(2) รายได้จากการจัดเก็บค่ากําจัดขยะมูลฝอย
เทศบาลตําบลพังโคน คิดอัตราค่าธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่นําขยะมากําจัดร่วมด้วยในอัตราตันละ 500 บาท และหน่วยงานเอกชนตันละ 1,000 บาท 

ปีงบประมาณ ช่วงเดือน รายได้�ค่าธรรมเนียมกําจัดขยะ 
(บาท)

2553 เดือนตุลาคม 52 – กันยายน 53 725,433.00
2554 เดือนตุลาคม 53 –กรกฎาคม 54 807,670.50

(3) รายได้จากผู้เข้าคุ้ยขยะในศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวม
รายได้จากผู้เข้าคุ้ยขยะในศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวม โดยเทศบาลตําบลพังโคน จัดเก็บจากผู้ท่ี

ประสงค์จะเข้าคุ้ยขยะในอัตราคนละ 500 บาท/เดือน เทศบาลตําบลพังโคน มีรายได้ดังน้ี

ปีงบประมาณ ช่วงเดือน รายได้ค่าธรรมเนียมกําจัดขยะ 
(บาท)

2553 เดือนตุลาคม 52 – กันยายน 53 82,620.00
2554 เดือนตุลาคม 53 –กรกฎาคม 54 89,000.00

(4) รายได้จากการดําเนินกิจกรรมลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย
เทศบาลตําบลพังโคน ดําเนินกิจกรรมลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย ภายในชุมชน 

และสามารถลดปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นในชุมชนได้เป็นจํานวนมาก โดยดําเนินโครงการเก็บขยะสะสมเงิน
ทองคุ้มครองอนาคต โดยรั�บซ้ือขยะรีไซเคิลในชุมชนเป็นประจําทุกสัปดาห์ เทศบาลตําบลพังโคน มีรายได้ดังน้ี
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เดือน รายได้จากการรับซ้ือขยะตามโครงการเก็บขยะสะสมเงินทอง คุ้มครองอนาคต (บาท)
ปีงบประมาณ 2553 ปีงบประมาณ 2554

ตุลาคม 30,762.62 33,226.92
พฤศจิกายน 38,182.82 26,736.98
ธันวาคม 28,765.33 29,095.15
มกราคม  43,360.75 35,303.92
กุมภาพันธ์ 39,407.09 26,037.21
มีนาคม 44,197.53 30,104.01
เมษายน 51,475.68 34,908.43
พฤษภาคม 40,814.34 32,130.17
มิถุนายน 35,583.88 27,287.32
กรกฎาคม 38,344.21 31,093.60
สิงหาคม  35,972.86
กันยายน  27,662.31

รวม 454,529.42 305,917.71

2.8.4 การดําเนินการที่ผ่านมาของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
1) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ได้�ให้�การสนับสนุนงบประมาณจากโครงการถ่าย

โอนภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมในระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551-
2552 เพื่อให้�เทศบาลตําบลพังโคน ดําเนินการก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอย วงเงิน 53.960 ล้านบาท

2) กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม ได้จัดอบรมหลักสูตรการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน 
(Community Based Solid Waste Management :CBM) ให้กับเทศบาลที่เป็นเครือข่ายโครงการ LA21 
ซึ่งเป็นการอบรมให้คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ีกองสาธารณสุขฯ และตัวแทนชุมชน เข้าใจถึงวิธีการลดขยะจาก
ต้นทาง

3) กรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดสกลนคร และ
สํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคที่ 9 ได้ให้งบประมาณสนับสนุนในการจัดทําโครงการลด คัดแยกขยะมูลฝอย เพื่อ
นํากลับมาใช้ประโยชน์ ซึ่งจากงบประมาณดังกล่าว เทศบาลตําบลพังโคนได้จัดทําโครงการอบรมการจัดการ
ขยะมูลฝอยโดยชุมชน เพื่อจัดอบรมให้กับชุมชนลอนดอน และชุมชนหนองสระพัง จํานวน 100 คน ซึ่งท้ัง 2 
ชุมชน เป็นตัวแทนของชุมชนในเขตเทศบาลตําบลพังโคน ที่ส่งเข้าประกวดชุมชนปลอดขยะ ในปี 2554 
2.8.5 การดําเนินกิจกรรมลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย

เทศบาลตําบลพังโคน ได้ดําเนินกิจกรรมลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ี
ดําเนินการสืบเน่ืองมาจาก เมื่อปี 2551 กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม ได้จัดอบรมหลักสูตรการจัดการขยะ
มูลฝอยโดยชุมชน (Community Based Solid Waste Management : CBM) ให้กับเทศบาลในจังหวัด
สกลนคร ท่ีเป็นเครือข่ายโครงการ LA 21 ซึ่งในการอบรมหลักสูตรดังกล่าว ได้กําหนดให้คณะผู้บริหาร 
เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ และตัวแทนชุมชน เข้าร่วมรับการอบรมเพื่อท่ีจะได้รับทราบแนวทางปฏิบัติ�
เพราะในการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชนน้ันจะต้องเริ่มต้ังแต่ระดับครัวเรือนขึ้นไปจนถึงคณะผู้บริหารใน
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เทศบาล และหลังจากการอบรมแล้ว เทศบาลได้จัดทําโครงการลด และคัดแยกขยะเพื่อนํากลับมาใช้�
ประโยชน์� มีรายละเอียดดังน้ี

1)  การจัดการขยะรีไซเคิล (ของขายได้�)
1.1) การจัดการขยะรีไซเคิลในชุมชน 
เทศบาลตําบลพังโคน ได้ร่วมกับชุมชนในเขตเทศบาลทั้ง 11 ชุมชน จัดทํา “โครงการเก็บขยะสะสม

เงินทองคุ้มครองอนาคต” เพื่อส่งเสริมและจูงใจให้มีการคัดแยกขยะในครัวเรือน โดยครอบครัวที่เป็นสมาชิก
โครงการฯ มีสิทธิได้รับการหักค่าใช้จ่ายค่าเก็บขนขยะมูลฝอยจากบัญชีเงินฝาก และรับเงินค่าฌาปนกิจศพ
ละ 5,000 บาท ต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี

(1) มีช่ือในทะเบียนบ้านของครัวเรือนน้ัน และอยู่ในเขตเทศบาลตําบลพังโคน
(2) ต้องขายขยะรีไซเคิลติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 เดือน
(3) หลังจากขายขยะรีไซเคิลติดต่อกันครบ 6 เดือนแล้วต้องไม่หยุดขายติดต่อกันเกิน 2 เดือน
(4) ถ้าหยุดขายติดต่อกันเกิน 2 เดือน จะต้องเริ่มนับการขายติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 เดือนใหม่�
(5) กรณีสมาชิก ในครอบครัวย้ายเข้ามาเพิ่มเติมต้องมีช่ืออยู่ในเขตทะเบียนบ้าน นับต้ังแต่วัน

ย้ายเจ้าบ้านสมาชิกโครงการฯ ไม่น้อยกว่า 6 เดือน จึงมีสิทธิรับเงินค่าฌาปนกิจ
(6) ให้ครอบครัวท่ีประสงค์สมัครเป็นสมาชิก ย่ืนใบสมัครได้ที่กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 

พร้อมแนบสําเนาทะเบียนบ้าน เพื่อแจ้งรายช่ือสมาชิกในครอบครัว
ซึ่งโครงการเก็บขยะสะสมเงินทอง คุ้มครองอนาคตน้ี เทศบาลตําบลพังโคน เริ่มดําเนินการเมื่อ

วันที่ 1 กันยายน 2551 โดยเริ่มต้นมีสมาชิกร่วมโครงการท้ังหมด 120 ครอบครัว และในปัจจุบัน หลังจากท่ี
โครงการดําเนินมาครอบ 2 ปี มีสมาชิกท้ังหมด 420 ครอบครัว และมีเงินสะสมในโครงการประมาณ 
400,000 บาท ซ่ึงจากการดําเนินโครงการ เทศบาลสามารถลดปริมาณขยะรีไซเคิลได้� 8 ตัน/เดือน

การจัดการขยะรีไซเคิลในชุมชน “โครงการเก็บขยะสะสมเงินทองคุ้มครองอนาคต”
1.2) การจัดการขยะรีไซเคิลในศูนย์กําจัดขยะมูลฝอย
ในศูนย์กําจัดขยะรวมของเทศบาลตําบลพังโคนน้ัน ก่อนจะก่อสร้างระบบกําจัดขยะน้ัน ได้มี�

ประชาชนท่ีอาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงได้เข้าไปคุ้ยขยะ อยู่ก่อนแล้วและเพื่อเป็นการจัดระเบียบให้กับผู้เข้าคุ้ย
ขยะในศูนย์กําจัด เทศบาลตําบลพังโคน จึงได้มีการจัดทําประวัติและบัตรประจําตัวให้กับผู้ที่เข้าคุ้ยขยะในบ่อ
กําจัดขยะของเทศบาล และเทศบาลจัดเก็บค่าเข้าคุ้ยขยะคนละ 500 บาท/เดือน ซึ่งในปัจจุบันมีผู้เข้าคุ้ยขยะ
ทั้งหมด 24 คน ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับเทศบาล เดือนละ 12,000 บาท และสามารถนําขยะรีไซเคิล
ออกจากบ่อฝังกลบขยะได้ประมาณ 3 ตัน/เดือน
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2) การจัดการขยะอินทรีย์
2.1) การจัดการขยะอินทรีย์ในชุมชน 
เทศบาลตําบลพังโคน ได้จัดทําชุมชนปลอดขยะ โดยนําร่องในปี 2551 จํานวน 2 ชุมชน คือชุมชน

บ้านใหม่ และชุมชนหนองสระพัง และในปี 2553 ได้ขยายอีก 2 ชุมชน คือชุมชนลอนดอน และชุมชนบ้านทุ่ง 
ซึ่งกิจกรรมหลักคือการคัดแยกขยะจากครัวเรือน โดยขยะรีไซเคิลนําขายให้กับโครงการเก็บขยะสะสมเงิน
ทองคุ้มครองอนาคต สําหรับขยะอินทรีย์น้ัน เทศบาลตําบลพังโคนได้จัดอบรมและฝึกสอนให้ชาวบ้านนํามา
ทําปุ๋ยหมักในท่อวงขอบ โดยใช้หลักการย่อยสลายตามธรรมชาติ ซึ่งไม่ต้องลงทุนในการซ้ือกากนํ้าตาล หรือ 
EM ซึ่งในชุมชนบ้านใหม่มีการทําปุ๋ยหมักในครัวเรือนถึงร้อยละ 80 ของจํานวนครัวเรือนในชุมชน และชุมชน
หนองสระพังมีร้อยละ 60 ของจํานวนครัวเรือน ส่วนในชุมชนลอนดอนและชุมชนบ้านทุ่ง กําลังอยู่ในระหว่าง
ดําเนินการอบรมและฝึกสอน ซึ่งในการทําปุ๋ยหมักในท่อวงขอบ ในชุมชนนําร่อง 2 ชุมชนน้ี สามารถ
ลดปริมาณขยะอินทรีย์ได้ 9 ตัน/เดือน

การจัดการขยะอินทรีย์ในชุมชน
2.2)  การจัดการขยะอินทรีย์จากตลาดสด
เน่ืองจากในเขตเทศบาลตําบลพังโคน มีตลาดขนาดใหญ่ซึ่งมีผู้ประกอบการค้าในตลาดมากกว่า 300 

คน ในแต่ละวันจึงมีขยะจากตลาดประมาณวันละ 1 ตัน เป็นขยะอินทรีย์ ร้อยละ 80 ซ่ึงในส่วนน้ีเทศบาลได้�
นําเข้าไปทําปุ๋ยหมักที่ “โรงทําปุ๋ยหมักต้มยํารวมมิตร” ของเทศบาล ซึ่งต้ังอยู่ภายในบริเวณโรงฆ่าสัตว์ของ
เทศบาล และมีขยะอินทรีย์อีกส่วนหน่ึงมาจากวัชพืช กิ่งไม้ ท่ีประชาชนในเขตเทศบาลตัดออกมาท้ิงและจาก
การที่เทศบาลไปพัฒนาทําความสะอาดชุมชนต่าง ๆ ก็จะเก็บขยะไปทําปุ๋ยหมักร่วมกับขยะจากตลาด ในโรง
ปุ๋ยหมักต้มยํารวมมิตรด้วยเช่นกัน ซึ่งในส่วนน้ีสามารถลดปริมาณขยะอินทรีย์ได้ 5 ตัน/เดือน และปุ๋ยหมักท่ี
ได้จากกิจกรรมที่เทศบาลได้นําไปใช้ในสวนสาธารณะของเทศบาล ซึ่งมีอยู่ 2 แห่ง ทําให้ประหยัดงบประมาณ
ในการซื้อปุ๋ย และยังแจกจ่ายให้กับชุมชนสําหรับใช้ในการปลูกต้นไม้ท่ีเป็นส่วนรวมของชุมชน

การจัดการขยะอินทรีย์�จากตลาดสด
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2.3) การทําแก๊สชีวภาพจากขยะอินทรีย์ 
การทําแก๊สชีวภาพจากขยะอินทรีย์� เกิดจากการที่เทศบาลตําบลพังโคน ได้ทําโครงการถนนปลอดถัง 

และได้ขอความร่วมมือชุมชนในการคัดแยกขยะ ซึ่งประชาชนทําการคัดแยกขยะอินทรีย์ ประเภทถังข้าวหมู�
ให้กับเทศบาลถึงวันละ 200 ลิตร ทําให้เทศบาลต้องคิดหาวิธี�จัดการกับขยะอินทรีย์ประเภทถังข้าวหมูน้ี 
เพราะหากนําไปทําปุ๋ยหมักก็จะส่งกล่ินเหม็น เน่ืองจากจะประกอบไปด้วยไขมันและโปรตีนจํานวนมาก
จนกระท่ังเทศบาลตําบลพังโคนได้พบวิธี�แก้ปัญหาโดยการนําไปหมักเพื่อทําแก๊สชีวภาพ ซึ่งในปัจจุบัน
เทศบาลตําบลพังโคนติดต้ังชุดแก๊สชีวภาพทั้งหมด 4 จุด สามารถลดขยะอินทรีย์ประเภทถังข้าวหมูได้ 4 
ตัน/เดือน และยังทําให้บ้านท่ีติดต้ังชุดแก๊สชีวภาพสามารถลดรายจ่ายในการใช้แก๊ส LPG

การทําแก๊สชีวภาพจากขยะอินทรีย์�
3)  การจัดการขยะอันตราย
เทศบาลตําบลพังโคน ได้จัดทําโครงการขยะพิษแลกแต้ม เพื่อให้เป็นส่ิงจูงใจให้กับประชาชนในการ

คัดแยกขยะอันตรายออกจากขยะท่ัวไป โดยเทศบาลตําบลพังโคน ได้ทําควบคู่ไปกับโครงการธนาคารขยะ
ของเทศบาล โดยในวันที่เทศบาลออกรับซ้ือขยะก็จะให้ชาวบ้านนําขยะพิษมาแลกแต้มกับเทศบาล เพื่อสะสม
แต้มในการแลกของรางวัล ซึ่งผลจากการดําเนินโครงการขยะพิษแลกแต้�ม ทําให้ในช่วงที่มีการวิเคราะห์�
องค์ประกอบของขยะจากเทศบาลตําบลพังโคน โดยกรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อม ปรากฏว่าไม่มีขยะพิษปะปนไปกับกองขยะของเทศบาลตําบลพังโคน

โครงการขยะพิษแลกแต้ม
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4) การประกวดชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste Management) 
เทศบาลตําบลพังโคน ได้เข้าร่วมโครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste Management) 

ของกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม เพื่อเป็นการกระตุ้นประชาชนในเขตเทศบาลตําบลพังโคน ให้มีการ
จัดการขยะต้ังแต่ต้นทางคือ มีการคัดแยกขยะต้ังแต่ครัวเรือน เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะที่จะเกิดขึ้นในแต่�
ละวัน ซึ่งในปี 2552 ชุมชนบ้านใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศชุมชนขนาดกลาง และในปี 2554 เทศบาลตําบลพัง
โคนได้ส่งเข้าประกวดอีก 2 ชุมชน คือชุมชนหนองสระพัง และชุมชนลอนดอน

ชุมชนปลอดขยะ

2.8.6 สรุปประเด็นปัญหาด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
1) ปัญหาในเรื่องของค่าธรรมเนี�ยมเก็บขนมูลฝอยเน่ืองจากเทศบัญญัติต้ังไว้เพียง 5 บาทต่อหลังคา

เรือนต่อเดือน และ 10 บาทต่อ ร้านค้าต่อเดือน ซึ่งทําให้จัดเก็บค่าธรรมเนียมได้น้อยไม่พอต่อค่าจัดการขยะ
2) ปัญหาเรื่องของการฝังกลบขยะ เน่ืองจากรถท่ีใช้บรรทุกดินมีเพียงคันเดียว ทําให้การสต๊อกดิน

ทําไม่ได้� ทําได้แต่เพียงบรรทุกดินมาฝังกลับในแต่ละวันเท่าน้ัน แต่เน่ืองจากในฤดูฝนเทศบาลตําบลพังโคนไม่�
สามารถหาซื้อดินมาฝังกลบขยะได้ทําให้การฝังกลบทําได้ไม่ดี�

3) ปัญหาเรื่องบ่อบําบัดนํ้าเสีย เน่ืองจากการออกแบบเล็กเกินไป ในฤดูฝนท่ีนํ้าในบ่อขยะจะมี�
ปริมาณมากทําให้บ่อบําบัดนํ้าเสียรับนํ้าได้ไม่เพียงพอ
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2.9 เทศบาลเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
2.9.1  ข้อมูลทั่วไป

เทศบาลเมืองนครพนม ต้ังอยู่ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครพนม มีพื้นท่ี 24.125 ตารางกิโลเมตร
พื้นท่ีโดยทั่วไปเป็นท่ีเนินสูงและท่ีราบต้ังอยู่ริมแม่นํ้าโขงตรงข้ามกับเมืองท่าแขก แขวงคําม่วน ประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิ�ปไตยประชาชนลาว มีสภาพพื้นที่ด้านทิศตะวันออกตามแนวแม่นํ้าโขงเป็นที่เนินสูงลาด
ตํ่าลงมาทางทิศตะวันตกจนถึงแนวถนนอภิบาลบัญชา ซึ่งเป็นใจกลางเมืองและย่านการค้าพาณิชย์ จากน้ัน
สภาพพื้นท่ีค่อยๆ ลาดสูงขึ้นไปทางทิศตะวันตก ส่วนทางทิศเหนือเป็นที่เนินสูงแล้วลาดตํ่าลงมาทางทิ�ศใต้�
เทศบาลเมืองนครพนมมีชุมชนจํานวน 23 ชุมชน ประชากรในเขตเทศบาลเมืองนครพนม เมื่อวันที่ 31 
ธันวาคม 2553 มีประชากรรวม 27,018 คน แยกเป็นเพศชาย 12,853 คน และเพศหญิง 14,165 คน
จํานวนบ้าน 12,028 หลังคาเรือน ความหนาแน่น 1,120 คนต่อตารางกิโลเมตร

สภาพเศรษฐกิจโดยรวมข้ึนอยู่กับภาคเกษตรกรรม การค้าและการบริการ ประชาชนตามชุมชนรอบ
นอกประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม สินค้าเกษตรท่ีสําคัญ ได้แก่ ข้าว พืชผักสวนครัว การประกอบการ
พาณิชย์และบริการ ส่วนใหญ่จะเป็นรูปแบบเจ้าของกิจการคนเดียว การรวมเป็นห้างหุ้นส่วนและบริษัทมี�
จํานวนน้อย โดยเทศบาลเมืองนครพนม มีการคมนาคมขนส่งทางนํ้าระหว่างอําเภอเมืองนครพนมกับเมืองท่า
แขก แขวงคําม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีท่าเทียบเรือสําหรับโดยสารข้ามฟากและท่า
เทียบเรือแพขนานยนต์สําหรับขนส่งรถบรรทุกสินค้า 

ภาพแสดงแผนท่ีเขตเทศบาลเมืองนครพนม
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2.9.2 ปริมาณและองค์ประกอบขยะมูลฝอย
เทศบาลเมืองนครพนม มีปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นในเขตเทศบาลฯ ประมาณวันละ 24 ตัน โดย

เทศบาลเมืองนครพนมนําขยะมูลฝอยท่ีเก็บขนได้�ไปกําจัดยังสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมือง
นครพนมปี�ละ 8,625.72 ตั�น หรือเดือนละ 718.81 ตัน หรือวันละประมาณ 24 ตัน มีอัตราการผลิตขยะมูล
ฝอย 0.89 กิโลกรัม/คน/วัน นอกจากน้ีสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองนครพนมยังมีขยะมูลฝอย
จาก อปท. จํานวน 9 แห่ง นํามากําจัดร่วมด้วยเดือนละ 270 ตัน หรือประมาณวันละ 9 ตัน
ตารางแสดง  ปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองนครพนม ปี� พ.ศ. 2549-2553

อปท. ปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองนครพนม(ตัน)
ปี 2549 ปี 2550 ปี�2551 ปี 2552 ปี 2553 เฉล่ียต่อวัน

1.ทม.นครพนม 8,935.93 8,776.10 8,939.12 8,988.32 8,625.72 23.96
2.อบต.นาทราย 246.45 205.59 240.67 287.94 305.72 0.85
3.อบต.นาราชควาย 393.64 413.16 413.98 495.27 471.75 1.31
4.อบต.หนองญาติ� 421.78 660.12 606.37 809.41 835.08 2.32
5.อบต.โพธิ์ตาก 175.25 251.46 252.11 162.00 156.00 0.43
6.อบต.ขามเฒ่า 312.03 332.20 380.59 499.97 636.97 1.77
7.อบต.ท่าค้อ 546.78 114.86 409.96 569.71 569.34 1.58
8.อบต.บ้านกลาง 458.58 218.39 390.67 464.07 493.82 1.37
9.อบต.คําเตย 326.24 24.86 266.97 350.21 412.00 1.14
10.อบต.ดงขวาง 68.33 205.59 - 133.70 182.11 0.51
รวม 11,885.01 10,996.74 11,962.50 12,835.36 12,688.51 35.25

สําหรับองค์ประกอบขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองนครพนม ได้ทําการศึกษาออกแบบรายละเอียด
ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมอย่างครบวงจร เทศบาลเมืองนครพนม เมื่อเดือนกันยายน 2552 พบว่าขยะ
มูลฝอยมีความหนาแน่นปกติเท่ากับ 230 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และมีองค์ประกอบขยะมูลฝอย (คิดเป็น
ร้อยละโดยนํ้าหนักขยะเปี�ยก) มีดังน้ี

องค์ประกอบขยะมูลฝอย ร้อยละโดยนํ้าหนัก
1. เศษอาหารและอินทรีย์สาร 70.38
2. กระดาษ 6.07
3. พลาสติก 10.91
4. แก้ว 6.72
5. อลูมิเนียม 0.52
6. เหล็ก 0.65
7. ไม้� 1.35
8. ยาง 0.02
9. ผ้า 1.25
10. หนัง 1.41
11. ถ่านไฟฉาย/แบตเตอร์รี/่หลอดไฟ 0.27
12. อ่ืนๆ 0.45
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2.9.3 สถานภาพการจัดการขยะมูลฝอยที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
1) การเก็บรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอย
เทศบาลเมืองนคพนม มีรถเก็บขนขยะมูลฝอยจํานวน 8 คัน เป็นรถขนาดใหญ่จํานวน 4 คัน รถ

ขนาดกลางจํานวน 2 คัน และรถขนาดเล็กจํานวน 2 คัน มีพนักงานจัดเก็บและกวาดขยะจํานวน 86 คน
สามารถขนขยะมูลฝอย ได้ครอบคลุม ท้ัง 23 ชุมชน และสามารถเก็บขนมูลฝอยที่เกิดขึ้นในพื้นท่ีเทศบาลได้ 
ครบ 100% โดยไม่มีขยะตกค้าง และไม่มีเร่ืองร้องเรียนในพ้ืนที่ แบ่งเขตการเก็บขนเป็น 7 เขต ตาม
จํานวนรถเก็บขน 7 คัน โดยรถเก็บขนมูลฝอยอีก 1 คันท่ีเหลือจะเป็นรถเก็บขนขยะมูลฝอยตกค้างในพื้นท่ี

ภาพแสดงการแบ่�งเขตการเก็บขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองนครพนม
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2) การกําจัดขยะมูลฝอย
2.1) ระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน
สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองนครพนม ต้ังอยู่ท่ีบ้านสุขเกษม ตําบลโพธ์ิตาก อําเภอ

เมือง จังหวัดนครพนม ต้ังอยู่ห่างจากเขตเทศบาลเมืองนครพนม 18 กิโลเมตร ขนาดพื้นที่ 77 ไร่� เริ่มใช้งาน
ระบบกําจัดขยะมูลฝอย เม่ือปี� 2544 ปัจจุบันมีการใช้พื้นที่ไปแล้ว 60 ไร่ ปัญหาในการดําเนินการระบบคือ 
เครื่องจักรกลชํารุดบ่อย เน่ืองจากมีการใช้งานมานาน โดยมีการตรวจสอบสภาพการใช้งานของเคร่ืองจักรอยู่
เป็นประจําทุกเดือน เทศบาลเมืองนครพนมเป็นผู้ลงทุนและดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอยเอง ภายในสถานท่ี
กําจัดขยะมูลฝอยมีการคัดแยกขยะโดยคนคุ้ยขยะ 60 คน มีรายได้เฉล่ียประมาณ 8,000 บาทต่อเดือน 
สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยเริ่มงานเวลา 07.00-14.00 น. 
 เทศบาลเมืองนครพนม กําจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการฝังกลบขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 
(Sanitary Landfill) ออกแบบไว้�ให้ดําเนินการฝังกลบได้�จํานวน 4 ช้ัน เป็นฝังกลบแบบกลบในบ่อ 1 ช้ัน และ
ยกคัน 3 ช้ัน สูงช้ันละ 3 เมตร มีดินฝังกลบหนา 0.60 เมตร ปัจจุบันดําเนินการฝังกลบอยู่ช้ันท่ียกคันดินช้ันท่ี 
3 มีการบดอัดขยะเป็นประจําทุกวัน และได้นําดินบริเวณบ่อขยะซึ่งอยู่ห่างประมาณ 300-500 เมตร มาทํา
การฝังกลบขยะมูลฝอยรายวัน 

ภายในบริเวณสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองนครพนม มีส่ิงปลูกสร้างดังน้ี อาคาร
สํานักงาน อาคารจอดรถและซ่อมบํารุง อาคารเครื่องช่ัง อาคารป้อมยาม โรงล้างรถบ้านพักเจ้าหน้าท่ี ซ่ึงยังมี�
สภาพการใช้งานได้อยู่ สําหรับประเภทของเครื่องจักรกลที่ใช้ในการฝังกลบขยะมูลฝอยของเทศบาลเมือง
นครพนม มีจํานวน 7 คัน ดังน้ี
ลําดับท่ี ประเภทรถ / เครื่องจักร ขนาด / แรงม้า ปีที่จัดซ้ือ
1. รถบรรทุกเทท้าย 10 ล้อ 6 สูบ / 183 แรงม้า 14 ตุลาคม 2542
2. รถบรรทุกชานต่ํา  6 สูบ / 195 แรงม้า 30 มกราคม 2540
3. รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย 6 สูบ / 180 แรงม้า 27 เมษายน 2547
4. รถบรรทุกขยะแบบกระบะเปิดข้างเท 1,500 ซีซี / 150 แรงม้า 27 กันยายน 2539
5. รถขุดไฮโดรลิคตีนตะขาบ 6 สูบ / 134 แรงม้า 16 ธันวาคม 2542
6. รถแทรคเตอร์ตีนตะขาบ 6 สูบ / 153 แรงม้า 16 ธันวาคม 2542
7. รถแทรคเตอร์ตีนตะขาบ 4 สูบ / 121 แรงม้า 14 ตุลาคม 2542

สํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 9 ได้เข้าร่วมกับ สํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุม
มลพิษ ดําเนินการสํารวจและเก็บตัวอย่างนํ้าใต้ดินของสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองนครพนม 
จํานวน 3 บ่อ เมื่อวันท่ี 10 มกราคม 2554 เพื่อประเมินสมรรถนะการดําเนินการของสถานที่กําจัดขยะ
มูลฝอย โดยมีผลการวิเคราะห์คุณภาพนํ้าดังน้ี
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ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ําใต้ดิน สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองนครพนม

พารามเิตอร์ที่ตรวจวัด ค่าที่ตรวจวัดได้� มาตรฐานคุณภาพนํ้าใต้ดิน 
ต้องไม่เกิน*RW MW1 MW2

ทองแดง (ไมโครกรัมต่อลิตร) < 10 < 10 < 10 1,000
นิเกิล (ไมโครกรัมต่อลิตร) 20 < 10 < 10 20
แมงกานีส (มิลลิกรัมต่อลิตร) 0.64 0.45 0.36 0.5 
แคดเมียม (ไมโครกรัมต่อลิตร) < 1.0 < 1.0 < 1.0 3 
โครเมียมท้ังหมด (ไมโครกรัมต่อลิตร) < 10 < 10 < 10 50
ตะกั่ว (ไมโครกรัมต่อลิตร) < 10 < 10 < 10 10
ปรอททั้งหมด (ไมโครกรัมต่อลิตร) < 0.5 < 0.5 < 0.5 1.0 
สารหนู (ไมโครกรัมต่อลิตร) < 10 < 10 < 10 10
ซีเลเนียม (ไมโครกรัมต่อลิตร) < 10 < 10 < 10 10
สังกะสี (มิลลิกรัมต่อลิตร) < 0.10 < 0.10 < 0.10 5.0 
หมายเหตุ : * ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 20 (พ.ศ . 2543) ออกตามความใน พรบ.ส่งเสริมและ

รักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่องกําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําใต้ดิน

จากการวิเคราะห์ตัวอย่างนํ้าใต้ดินจากบ่อติดตามตรวจสอบ พบว่า ปริมาณความเข้มข้นของโลหะ
หนักท่ีมีอยู่ในนํ้าใต้ดินบริเวณสถานท่ีฝังกลบขยะมูลฝอย บ่อติดตามตรวจสอบ RW MW1 และ MW2 พบว่า
ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนํ้าใต้ดิน โดยมีเพียงบ่อ RW ที่มีค่าความเข้มข้นของแมงกานีสเกินค่า
มาตรฐานนํ้าใต้ดินมาเพียงเล็กน้อยเท่าน้ัน ซึ่งแมงกานี�สเป็นโลหะหนักท่ีมีค่าความเป็นพิษต่อมนุษย์ตํ่า จึงไม่�
ส่งผลกระทบรุนแรงต่อการนําไปใช้ ทั้งน้ีบ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้าใต้ดินท่ีมีอยู่ เป็นบ่อท่ีมีการก่อสร้าง
ไม่ถูกต้องตามข้อกําหนดของกรมควบคุมมลพิษ ซ่ึงมีความเป็นไปได้ท่ีจะเกิดการปนเป้ือนของส่ิงสกปรกจาก
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ภายนอกลงสู่ตัวอย่างนํ้าใต้ดินและทําให้ผลการวิเคราะห์คุณภาพนํ้าใต้ดินท่ีได้อาจคลาดเคล่ือนจากความเป็น
จริง ทางเทศบาลฯ ควรทําการก่อสร้างบ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้าใต้ดินใหม่ให้ถูกต้องตามข้อกําหนด
ของกรมควบคุมมลพิษ และทําการเฝ้าระวังโดยการเก็บตัวอย่างนํ้าใต้ดินมาทําการตรวจสอบเป็นระยะ

ในปีงบประมาณ 2554 ได้ดําเนินการติดตามและประเมินประสิทธิภาพระบบกําจัดขยะมูลฝอยของ
เทศบาลเมืองนครพนม และได้�สรุปผลการสํารวจและข้อคิดเห็นในการเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองนครพนม ดังน้ี

1) สภาพโดยทั่วไปพบว่าโครงสร้างพื้นฐาน ใช้�งานได้�ดี� อาทิ เครื่องช่ังนํ้าหนัก อาคารจอดรถ อาคาร
ซ่อมบํารุง อาคารสํานักงานยังคงอยู่ในสภาพดี�

2) การดําเนินการฝังกลบขยะมูลฝอย พบว่า ได้มีการนําดินมากลบทับขยะมูลฝอยเพียงบางส่วนใน
ช้ันล่าง โดยขยะมูลฝอยส่วนใหญ่ท่ีอยู่ในช้ันบนซึ่งมีจํานวนมากไม่ได้มีการถูกกลบทับด้วยดิ�น ไม่มีการทําคันดิน
โดยรอบพื้นที่ฝังกลบช้ันบน และทําให้มีขยะมูลฝอยจํานวนมากปลิวกระจายท่ัวบริเวณ ดังน้ัน เทศบาลฯ 
จะต้องมีการกําหนดมาตรการเพื่อป้องกันมิให้ขยะมูลฝอยปลิว อาทิ การเก็บขยะมูลฝอยถุงพลาสติกเพื่อ
นําไปจําหน่าย การติดต้ังรั้วตาข่ายบริเวณด้านท้ายลม และการนําดิ�นมาทําการกลบทับขยะมูลฝอยทั้งหมด 
เพื่อป้องกันปัญหาเรื่องกล่ินเหม็น แมลง และป้องกันไม่ให้นํ้าฝนสัมผัสกับขยะมูลฝอยเพราะจะเป็นการเพิ่ม
ปริมาณนํ้าชะขยะซ่ึงจะเป็นภาระที่ต้องนําไปทําการบําบัด

3) ภายในบริเวณสถานท่ีฝังกลบขยะมูลฝอย มีประชาชนจํานวนมากเข้ามาทําการคัดแยกขยะ
มูลฝอย มีการทําเพิงท่ีพักและสําหรับเก็บขยะมูลฝอยกระจายอยู่ทั่วไป ทางเทศบาลฯ ควรมีการจัดระเบียบ
ประชาชนท่ีเข้ามาคัดแยกขยะมูลฝอย เช่น ทําทะเบียนประวัติ กําหนดเวลาเข้าออก แบ่งเวรเพื่อช่วยกันเก็บ
ขยะมูลฝอยท่ีปลิว และจัดจุดเก็บขยะมูลฝอยท่ีคัดแยกได้ให้รวมอยู่ท่ีจุดเดี�ยวกันเพื่อไม่ให้เป็นการกีดขวาง
การทํางานของเจ้าหน้าที่ และเพื่อความเป็นระเบียบ

4) พบว่ามีการเผาขยะมูลฝอยในบริเวณสถานท่ีฝังกลบจํานวนหลายจุด ทางเทศบาลฯ ต้องห้าม
ไม่ให้มีการเผาขยะมูลฝอยโดยเด็ดขาด เน่ืองจากภายในหลุมฝังกลบมีแก๊สมีเทนที่เกิดขึ้นจากกระบวนการ
ย่อยสลายของขยะมูลฝอย ซึ่งมีคุณสมบัติติดไฟได้ง่าย อาจเป็นสาเหตุให้เกิดเพลิงไหม้ในหลุมฝังกลบขยะมูล
ฝอยได้� หากเกิดเหตุขึ้นแล้วจะสามารถทําการดับได้ยากและจะก่อให้เกิดมลพิษด้านอ่ืนๆ ตามมา

5) บ่อบําบัดนํ้าเสียยังอยู่ในสภาพดี�
6) ระยะพื้นที่แนวกันชน (Buffer zone) ในบริเวณรอบพื้นท่ี พบว่ามีน้อยมาก แนวกองขยะมูลฝอย

เกือบจะติดกับขอบรั้วของโครงการ ถนนรอบพื้นที่โครงการบางส่วนมีการนําขยะมูลฝอยที่คัดแยกไว้�
ออกมากองอย่างไม่เป็นระเบียบ เทศบาลฯ ควรจะต้องมีการปรับพื้นที่ในบริเวณดังกล่าวให้มีความเหมาะสม 
ทั้งน้ีเพื่อมิให้กล่ิน แมลงวัน นํ้าเสีย และการปลิวของขยะมูลฝอยเกิดขึ้นออกนอกพื้นท่ีบริเวณดังกล่าว

7) บ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้าใต้ดินเป็นบ่อที่มีการก่อสร้างไม่ถูกต้องตามข้อกําหนดของกรม
ควบคุมมลพิษ และบางบ่อมีสภาพชํารุด ซ่ึงเป็นเหตุให้ตัวอย่างนํ้าใต้ดินภายในบ่อเกิดการปนเปื้อนจากส่ิง
สกปรกได้ ทางเทศบาลฯควรทําการก่อสร้างบ่อติดตามตรวจสอบใหม่ให้ถูกต้องตามข้อกําหนดของกรม
ควบคุมมลพิษ โดยอาจใช้งบประมาณของเทศบาลฯ หรือผนวกอยู่ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณฝ่าย
แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมในระดับจังหวัด ในการขยายพื้นท่ีฝังกลบในปีต่อไป เพื่อให้�
สามารถทําการตรวจสอบคุณภาพนํ้าใต้ดินได้อย่างถูกต้อง
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โครงสร้างอาคารพื้นฐาน

การดําเนินการฝังกลบขยะมูลฝอย
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ขยะมูลฝอยท่ีปลิวออกนอกบริเวณหลุมฝังกลบขยะมูลฝอย

ประชาชนท่ีเข้ามาคัดแยกขยะมูลฝอยภายในสถานที่ฝังกลบ

การเผาขยะมูลฝอยภายในสถานที่ฝังกลบ
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2.2) การรวมกลุ่มพ้ืนที่เพ่ือการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
เทศบาลเมืองนครพนม จัดต้ังศูนย์จัดการมูลฝอย โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 17 แห่ง 

ร่วมลงนามความร่วมมือเข้าร่วมกําจัดขยะมูลฝอย ปัจจุบันมีหน่วยงานราชการท่ีได้ร่วมกําจัดขยะมูลฝอยด้วย 
รวมทั้งส้ิน 10 แห่ง โดยมีปริมาณขยะที่นํามากําจัดประมาณ 1,057.38 ตันต่อเดือน 

อปท. ท่ีเข้าร่วมตาม คพ. อปท. ท่ีลงนาม MOU อปท. ท่ีเข้าร่วมปัจจุบัน ปริมาณขยะท่ีนํามากําจัด
(ตัน/เดือน)

1.ทม.นครพนม 2.ทต.โพนสวรรค์� 1. ทม.นครพนม 1. ทม.นครพนม 718.81
3.ทต.ปลาปาก 4.อบต.คําเตย 2. อบต.หนองญาติ� 2. อบต.นาทราย 25.48
5.อบต.นาทราย 6.อบต.โพธ์ิตาก 3. อบต.ขามเฒา่ 3. อบต.นาราชควาย 39.31
7.อบต.นาราชควาย 8.อบต.ดงขวาง 4. อบต.นาราชควาย 4. อบต.หนองญาติ� 69.59
9.อบต.ท่าค้อ 10.อบต.หนองญาติ� 5. อบต.โพธ์ิตาก 5. อบต.โพธ์ิตาก 13.00
11.อบต.บ้านผ้ึง 12.อบต.กุรุคุ� 6. อบต.นาทราย 6. อบต.ขามเฒา่ 53.08
13.อบต.อาจสามารถ 14.อบต.ขามเฒ่า 7. อบต.คําเตย 7. อบต.ท่าค้อ 47.45
15.อบต.บ้านกลาง 16.อบต.วั�งตามัว 8. อบต.ดงขวาง 8. อบต.บ้านกลาง 41.15
17.อบต.หนองฮี� 18.อบต.โคกสูง 9. อบต.อาจสามารถ 9. อบต.คําเตย 34.33
19.อบต.โคกสว่าง 20.อบต.ปลาปาก 10. อบต.เวินพระบาท 10. อบต.ดงขวาง 15.18
21.อบต.มหาชัย 22.อบต.นามะเขือ 11. อบต.นาถ่อน
23.อบต.กุตตาไก้� 24.อบต.หนองเทาใหญ่� 12. อบต.ดอนนางหงส์�
25.อบต.โพนสวรรค์� 26.อบต.โพนจาน 13. อบต.วังตามัว
27.อบต.นาหัวบ่อ 28.อบต.นาใน 14. อบต.กุรุคุ�
29.อบต.โพนบก 30.อบต.นาขมิ้น 15. อบต.บ้านผ้ึง
31.อบต.บ้านค้อ 16. อบต.แสนพัน  

17. อบต.ท่าค้อ

3) ด้านงบประมาณ
3.1) รายจ่ายในการจัดการขยะมูลฝอย
สําหรับการดําเนินงานเก็บขนขยะมูลฝอย และกําจัดขยะมูลฝอย หน่วยงานท่ีรับผิดชอบคือ กองช่าง

สุขาภิบาล มี�บุคลากรจํานวน 20 คน เป็นข้าราชการ 4 คน ลูกจ้างประจํา 4 คน ลูกจ้างช่ัวคราว 12 คน 
โดยอัตรกําลังเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองนครพนมในปัจจุ�บันมีไม่เพียงพอ มีการพัฒนาบุคลากรขององค์กร
โดยการศึกษาดูงานและอบรมให้ความรู้การจัดการขยะมูลฝอย

โดยมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเก็บขนขยะมูลฝอย ในปี 2551 จํานวน 3.3 ล้านบาท และในปี 
2552 จํานวน 4.5 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการฝังกลบขยะมูลฝอยเม่ือปี 2551 จํานวน 748,800 บาท ปี 2552 
จํานวน 750,500 บาท และในปี 2553 จํานวน 790,000 บาท
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3.2) รายได้ในการจัดการขยะมูลฝอย
เทศบาลเมืองนครพนม มี�การออกเทศบัญญัติการเก็บขนและกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2552

โดยการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอยตามประเภทอาคาร/การประกอบ และขึ้นอยู่กับปริมาณขยะ
มูลฝอยในแต่ละเดือน โดยจัดเก็บอาคารหรือเคหะ วันหน่ึงไม่เกิน 20 ลิตร เดือนละ 20 บาท ไปจนถึงเดือน
ละ 500 บาท สําหรับปริมาณขยะที่เกินวันละ 400 ลิตร สําหรับตลาดและโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานที่มี�
ขยะมูลฝอยมาก เดือนละ 600 บาท นอกจากน้ีเทศบาลยังคิดอัตราค่ากําจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่นําขยะมากําจัดร่วมด้วยในอัตราตันละ 200 บาท 

เทศบาลเมืองนครพนม มี�รายได้จากการจัดการขยะมูลฝอยทั่วไป โดยแบ่งเป็นรายได้จากการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมในการเก็บขนขยะมูลฝอย และค่ากําจัดขยะมูลฝอย ซึ่งในปี 2554 มีการจัดเก็บรายได้�เพิ่มขึ้น
จากปี 2553  

เปรียบเทียบรายได้การจัดการขยะมูลฝอย ในช่วงเดียวกัน ระหว่างปี 2553–2554 (ช่วงเดือน
ตุลาคม–มิถุนายน) ได้ดังน้ี

ประเภทรายได้� ปีงบประมาณ 2553
(ต.ค.52 – มิ�.ย.53)

ปีงบประมาณ 2554
(ต.ค.53 – มิ.ย.54) ผลการเปรียบเทียบ

1. ค่าธรรมเนียมเก็�บขนขยะ 1,391,900 1,411,346 + 19,446
2. ค่ากําจัดขยะ 699,635 810,950 + 111,315

เดือน ค่าเก็บขนขยะ ทม.นครพนม (บาท)
ปีงบ 2553 ปีงบ 2554 ผลการเปรียบเทียบ

ตุลาคม 146,650 155,252 
พฤศจิกายน 156,285 168,066 
ธันวาคม 152,375 151,161 
มกราคม 118,718 146,959 
กุมภาพันธ์� 133,663 153,173 
มีนาคม 155,119 159,240 
เมษายน 170,680 147,680 
พฤษภาคม 174,201 174,015 
มิถุนายน 184,209 155,800 
กรกฎาคม 182,374 --
สิงหาคม 204,694 --
กันยายน 181,986 --
ผลรวมทั้งปี� 1,960,954 1,411,346
ผลรวมเดือนตุ�ลาคม-มิถุนายน 1,391,900 1,411,346 เพ่ิมขึ้น 19,446
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2.9.4 การดําเนินการที่ผ่านมาของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
เทศบาลเมืองนครพนม ดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก

โครงการถ่ายโอนภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมในระดับจังหวั�ด ดังน้ี
ลําดับ
ที่

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. แหล่งงบประมาณ วงเงิน

(ล้านบาท) รายละเอียดโครงการ

1 2537 กระทรวงวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี
และส่ิงแวดล้อม

2.44 ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบื้องต้น
ระบบกําจดัขยะ

2 2540 กระทรวงวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี
และส่ิงแวดล้อม

4.000 ศึกษาออกแบบรายละเอียดระบบกําจัดขยะ
1.08 จัดซื้อที่ดินเพ่ิมเติม 26-1-22 ไร ่(เดิมเทศบาล

มีพ้ืนที่ 50-1-49 ไร่ ใช้งานต้ังแต่ป ี2534)
3 2542 งบกองทุนส่ิงแวดล้อม 79.85 ก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอย ระยะท่ี 1
4 2543 กระทรวงวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี

และส่ิงแวดล้อม
17.415 จัดซื้อเครื่องจักรกําจัดขยะมูลฝอย

2.9.5 การดําเนินกิจกรรมลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย
เทศบาลเมืองนครนครพนม ได้�มีการดําเนินกิจกรรมลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย ดังน้ี
1) การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เรื่อง 3R กิจกรรมลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย ประชาชน

ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม
2) การดําเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อลดและคัดแยกขยะมูลฝอยภายในชุมชน ประจําปี 

พ.ศ. 2554 ด้วยปัจจุบันน้ี ชุมชนท่ีอยู่ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม มีการพัฒนาและเจริญเติบโตขึ้นอย่างเร็ว
รวด ประกอบกับในขณะน้ีจังหวัดนครพนม มีการก่อสร้างสะพานข้ามแม่�นํ้าโขง แห่งที่ 3 ของประเทศไทย 
เพื่อรองรับเป็นเมืองเศรษฐกิจและเป็นเมืองท่องเที่ยว แต่ปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นตามมาคือ ปัญหาด้านส่ิงแวดล้อม
โดยเฉพาะเรื่องของขยะมูลฝอยท่ีจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นเป็นจํานวนมาก ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสภาพบ้านเมือง
โดยตรง และการป้องกันและการควบคุมขยะที่ดีที่สุดโดยการให้ความรู้ ความเข้าใจให้แก่ชุมชนในเขต
เทศบาล มีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะมูลฝอยร่วมกับเทศบาลเมืองนครพนม โดยจัดโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อลดและคัดแยกขยะมูลฝอยภายในชุมชน ประจําปี พ.ศ. 2554 ขึ้น โดยเชิญตัวแทนของแต่ละ
ชุมชนเข้าอบรมท่ีห้องประชุ�มสภาสํานักงานเทศบาลเมืองนครพนม ในวันท่ี 15 มีนาคม พ.ศ. 2554 โดยได้รับ
งบประมาณในการจัดการฝึกอบรมจากสํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 9 เป็นงบประมาณจํานวน 18,000 บาท
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3) การจัดต้ังธนาคารขยะรีไซเคิลของชุมชน
เทศบาลเมืองนครพนมในปัจจุบันปริมาณขยะนับวันจะมีมากข้ึนเรื่อยๆ เน่ืองจากการขยายตัวของ

ประชากรและการขยายตัวของชุมชนเมือง รวมท้ังนิสัยการบริโภคท่ีต้องการความสะดวกสบายเป็นหลัก 
ผนวกกับค่านิยมในการบริโภคแบบท้ิงขว้างในลักษณะการใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งจึงทําให้มีวัสดุท่ียังสามารถ
ใช้ประโยชน์ได้ ปะปนอยู่กับขยะมูลฝอยและยากต่�อการกําจัด
หลักการของธนาคารขยะรีไซเคิล คือ การส่งเสริมคัดแยกขยะมูลฝอยโดยเริ่มต้นที่เยาวชนและชุมชน
บริเวณใกล้เคียง โดยใช้โรงเรียนเป็นสถานท่ีทําการธนาคาร ดําเนินการโดยให้นักเรียน ประชาชน และ
ชุมชน สมัครเป็นสมาชิกของธนาคารขยะรีไซเคิลแนะนําขยะรีไซเคิลมาฝาก เจ้าหน้าที่ธนาคารจะทําการ
คัดแยกและช่ังนํ้าหนักแล้วคํานวณเป็นจํานวนเงินจากน้ันบันทึกลงสมุดคู่ฝาก โดยใช้ราคาที่ได้ประสาน
กับร้านรับซ้ือของเก่าเป็นเกณฑ์�

สถานที่ต้ังธนาคารขยะรีไซเคิลของชุมชน

การจัดอบรมให้ความรูก้ับตัวแทนของชุมชนต่างๆ ในเรื่องของการจัดการขยะมลูฝอย

การจัดนิทรรศการสรปุผลการดําเนินงานของธนาคารจัดการส่ิงแวดล้อมประจําปี
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บทที่ 3
นโยบายและมาตรการของหน่วยงานที่เกีย่วข้องของเทศบาล

3.1 นโยบายและมาตรการ
3.1.1  เทศบาลนครอุดรธานี�

1) นโยบายศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวมของจังหวัดอุดรธานี�
จังหวัดอุดรธานีได้มีการประชุมหารือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เม่ือปี พ.ศ. 2549 เพ่ือพิจารณา

แนวทางการจัดตั้งศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวม ซ่ึงในเบื้องต้นนี้ได้กําหนดกลุ่มพ้ืนท่ีความร่วมมือในการจัดการขยะ
แบบเป็นศูนย์รวมของจังหวัดอุดรธานีแบ่งออกเป็น 6 กลุ่มพ้ืนท่ี ดังนี้

กลุ่มท่ี 1 ประกอบด้วย อําเภอน้ําโสมและอําเภอนายูง โดยมีเทศบาลตําบลน้ําโสม เป็นแกนนําและมี�
เทศบาลตําบลนางัว พร้อมท้ังองค์การบริหารส่วนตําบลในพ้ืนท่ีใกล้เคียง จํานวน 11 แห่ง เข้าร่วมจัดตั้งศูนย์�
จัดการขยะมูลฝอยรวม โดยใช้พ้ืนท่ีกําจัดมูลฝอยเดิมของเทศบาลตําบลน้ําโสม ซ่ึงเป็นท่ีดินกรรมสิทธิ์ บริเวณ หมู่ 
4 ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม ขนาดพ้ืนท่ีประมาณ 100ไร่�

กลุ่มท่ี 2 ประกอบด้วย อําเภอบ้านผือ โดยมีเทศบาลตําบลบ้านผือเป็นแกนนํา และมีองค์การบริหารส่วน
ตําบลในพ้ืนท่ีใกล้เคียง จํานวน 13 แห่ง เข้าร่วมจัดตั้งศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวม โดยใช้พ้ืนท่ีกําจัดมูลฝอยเดิม
ของเทศบาลตําบลบ้านผือ ซ่ึงเป็นท่ีสาธารณปะโยชน์โคกช้างไห้ หมู่ 12 บ้านถ่อน ต.บ้านผือ ขนาดพ้ืนท่ีประมาณ 
100 ไร่�

กลุ่มท่ี 3 ประกอบด้วย อําเภอเมือง อําเภอหนองวัวซอ อําเภอกุดจับ อําเภอเพ็ญ และอําเภอประจักษ์�
ศิลปาคม โดยมีเทศบาลนครอุดรธานีเป็นแกนนํา และมีเทศบาลเมืองหนองสําโรง เทศบาลเมืองโนนสูง – น้ําคํา 
เทศบาลตําบลหนองบัว เทศบาลตําบลบ้านจั่น เทศบาลตําบลนิคมสงเคราะห์ เทศบาลตําบลนาข่า เทศบาลตําบล
เพ็ญ เทศบาลตําบลหนองวัวซอ เทศบาลตําบลหนองอ้อ – โนนหวาย เทศบาลตําบลกุดจับ เทศบาลตําบล
ตาลเลียน เทศบาลตําบลสร้างก่อและเทศบาลตําบลเชียงเพ็ง พร้อมท้ังองค์การองค์การบริหารส่วนตําบลในพ้ืนท่ี
ใกล้เคียง จํานวน 45 แห่ง เข้าร่วมจัดตั้งศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวม โดยกําหนดให้มีสถานีขนถ่าย ณ อําเภอเพ็ญ 
อําเภอกุดจับ และอําเภอหนองวัวซอ แห่งละ 1 จุด โดยใช้สถานท่ีกําจัดขยะเดิมของเทศบาลนครอุดรธานี บริเวณ
บ้านหนองนาคํา ต. สามพร้าว อ. เมือง ขนาดพ้ืนท่ีประมาณ 296 ไร่� เป็นสถานท่ีกําจัดขยะ

กลุ่มท่ี 4 ประกอบด้วย อําเภอหนองแสง อําเภอกุมภวาปี อําเภอโนนสะอาด อําเภอศรีธาตุ อําเภอวัง
สามหมอ และอําเภอกู่แก้ว โดยมีองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตําบลปะโคเป็น
แกนนํา และมีเทศบาลตําบลหนองแสงสว่าง เทศบาลตําบลกุมภวาปี เทศบาลตําบลห้วยเก้ิง เทศบาลตําบลโนน
สะอาด เทศบาลตําบลศรีธาตุ เทศบาลตําบลวังสามหมอ พร้อมท้ังองค์การองค์การบริหารส่วนตําบลในพ้ืนท่ี
ใกล้เคียง จํานวน 36 แห่ง เข้าร่วมจัดตั้งศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวม โดยกําหนดให้มีสถานีขนถ่าย ระหว่าง อําเภอ
ศรีธาตุกับอําเภอวังสามหมอ 1 จุด กําลังอยู่ระหว่างการจัดหาสถานท่ีกําจัด

กลุ่มท่ี 5 ประกอบด้วยอําเภอบ้านดุง อําเภอสร้างคอม และอําเภอทุ่งฝนบางส่วน โดยมีเทศบาลเมือง
บ้านดุงเป็นแกนนํา และมีองค์การองค์การบริหารส่วนตําบลในพ้ืนท่ีใกล้เคียง 18 แห่ง เข้าร่วมจัดตั้งศูนย์จัดการ
ขยะมูลฝอยรวม ซ่ึงกําหนดให้มีสถานีขนถ่าย ณ อําเภอสร้างคอม 1 จุด โดยใช้สถานท่ีกําจัดขยะเดิมของเทศบาล
ตําบลบ้านดุง ท่ีดินกรรมสิทธิ์บริเวณ ม.1 ต.บ้านชัย อ.บ้านดุง ขนาดพ้ืนท่ีประมาณ 16 ไร่ เป็นสถานท่ีกําจัด 

กลุ่มท่ี 6 ประกอบด้วยอําเภอหนองหาน อําเภอไชยวาน อําเภอพิบูลย์รักษ์ และอําเภอทุ่งฝนบางส่วน 
โดยมีเทศบาลตําบลหนองหานเป็นแกนนํา และมีเทศบาลตําบลบ้านเชียง เทศบาลตําบลหนองเม็ก เทศบาลตําบล
ทุ่งฝน เทศบาลตําบลไชยวาน พร้อมด้วยองค์การองค์การบริหารส่วนตําบลในพ้ืนท่ีใกล้เคียง จํานวน 23 แห่ง ร่วม
จัดตั้งศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวม โดยใช้สถานท่ีกําจัดขยะเดิมของเทศบาลตําบลหนองหาน ท่ีดินกรรมสิทธิ์บริเวณ 
ม.15 ต. หนองหาน อ.หนองหาน ขนาดพ้ืนท่ีประมาณ 25 ไร่ เป็นสถานท่ีกําจัด
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2)  นโยบายด้านการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลนครอุดรธานี�
2.1)  วิสัยทัศน์การพัฒนา  
“เทศบาลนครอุดรธานี� เมืองน่าอยู่ท่ียั่งยืน องค์กรท่ียึดประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา ให้บริการ

อย่างคุณภาพ รวดเร็ว บริหารจัดการด้วยความก้าวหน้า ทันสมัยและเป็นธรรมาภิบาล”
2.2)  นโยบายบริหารงานเทศบาลนครอุดรธานี มี 8 ประการ ดังนี้

(1) บริการประทับใจ โปร่งใส และเป็นธรรม
(2) สาธารณูปโภคท่ัวถึงทุกชุมชน
(3) จราจรทันสมัย ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ
(4) การศึกษาดี กีฬาเด่น เน้� นคุณธรรม
(5) เสริมสร้างสุขอนมัย ใส่ใจชุมชนอย่างครบวงจร
(6) บ้านเมืองน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม นําการท่องเท่ียว
(7) เศรษฐกิจพอเพียง ด้วยภูมิปัญญาท้องถ่ิน
(8) ร่วมคิด ร่วมสร้าง ประสานนโยบาย

2.3) นโยบายบริหารงานท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย เป็นนโยบายด้านบ้านเมืองน่าอยู่ เชิดชู�
วัฒนธรรม นําการท่องเท่ียว มีดังนี้

(1) จัดภูมิทัศน์เมืองและชุมชนให้เกิดความเป็นระเบียบและสวยงาม
(2) เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และของเสียอันตราย
(3) ส่งเสริมความร่วมมือของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม
(4) สร้างจิตสํานึกการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
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3.1.2 เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ําคํา
เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ําคํา มีนโยบายด้านการจัดการขยะมูลฝอย ดังนี้
1)  พันธกิจ หลักการพัฒนา
1.1) จัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา
1.2) จัดให้มีและบํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่าง
1.3) จัดให้มีน้ําสะอาดหรือระบบประปา
1.4) จัดให้มีการรักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและท่ีสาธารณะรวมท้ังการกําจัดมูลฝอย

สิ่งปฎิกูล และน้ําเสีย
1.5) จัดให้มีและบํารุงรักษาสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ
1.6) จัดให้มีการป้องกันและระงับโรคติดต่อ และการสาธารณสุข
1.7) จัดให้มี�โรงฆ่าสัตว์ และควบคุมการฆ่าสัตว์�
1.8) จัดให้มีการสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส
1.9) จัดให้มีการศึกษา
1.10) จัดให้มีการส่งเสริมการกีฬา
1.11) จัดให้มีการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1.12) จัดให้มีการบํารุงและส่งเสริมการทํามาหากิ� นของราษฎร
1.13) จัดให้มีการบํารุง รักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ินและวัฒนธรรมท้องถ่ิน
1.14) จัดให้มีการบํารุงและส่งเสริมการลงทุน
1.15) จัดให้มีสุสานและฌาปนสถาน
1.16) พัฒนาการบริหาร การจัดการ เทศบาลให้มีประสิทธิภาพ

2) จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยื�น
3.1) การคมนาคมท้ังทางน้ํา และทางบก สะดวก รวดเร็ว
3.2) ประชาชนได้รับ บริการสาธารณูปโภค ท่ีมีประสิทธิภาพอย่างท่ัวถึง
3.3) สภาพแวดล้อม สะอาดเรียบร้อย สวยงาม ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ
3.4) ประชาชนมีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์แข็งแรง
3.5) เด็กสตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาสได้รับการช่วยเหลื�อเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี
3.6) เด็กและเยาวชนได้รับบริการการศึกษาอย่างท่ัวถึง
3.7) ลดการสูญเสียของประชาชนจากสาธารณภัย และช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยด้วยความ

รวดเร็ว
3.8) อนุรักษ์และสืบสาน วัฒนธรรม ประเพณีท้องถ่ิน
3.9) ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้สูงข้ึนมีฌาปนสถานสาธารณท่ีเหมาะสม

3) นโยบายหลักในการบริหารท้องถิ่น
3.1) ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม

ประเพณีอันดีงามของท้องถ่ิน
3.2) จัดให้มีการส่งเสริมการประกอบอาชีพ และฝึกอาชีพ เพ่ือเป็นการเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชนและ

ลดปัญหาการว่างงาน
3.3) ก่อสร้�าง ปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของ

ประชาชน
3.4) จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน
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3.5) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วม และความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ และประชาชน
3.6) ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ตลอดจนการรักษาความสงบเรียบร้อยสนับสนุน

การป้องกันและรักษาความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
3.7) ป้องกันและควบคุมโรคระบาด ติดต่อ ไข้เลือดออก เชื้อ H.I.V พิษสุนัขบ้า ตลอดถึงยาเสพติด
3.8) สร้างตลาดสดเป็นศูนย์กลาง ให้เป็นแหล่งซ้ือแหล่งขาย

3.1.3 เทศบาลเมืองหนองสําโรง
1) วิสัยทั�ศน์�
“เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก พิทักษ์ธรรมชาติ พัฒนาการลงทุน สนับสนุนการท่องเท่ียว”
2)  พันธกิจ หลักการพัฒนา
2.1) จัดให้มีการบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา
2.2) จัดให้มีและการบํารุงไฟฟ้าหรือแสงสว่าง
2.3) จัดให้มีน้ําสะอาดหรือระบบประปา
2.4) จัดให้มีการรักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและท่ีสาธารณะ รวมท้ังการกําจัดขยะ

มูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเน่าเสีย
2.5) จัดให้มีการบํารุงรักษาสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ
2.6) จัดให้มีการป้องกันและระงับโรคติดต่อ และการสาธารณสุข
2.7) จัดให้มีโรงฆ่าสัตว์ และควบคุมการฆ่าสัตว์�
2.8) จั� ดให้มีการสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส
2.9) จัดให้มีการศึกษา
2.10) จัดให้มีการส่งเสริมกีฬา
2.11) จัดให้มีการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2.12) จัดให้มีการบํารุง รักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
2.13) จัดให้มีการบํารุง และส่งเสริมการลงทุน
2.14) จัดให้มีสุสานและฌาปน กิจสถาน
2.15) พัฒนาการ ด้านบริหาร การจัดการเทศบาลเมืองหนองสําโรง

3) จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน
3.1) การคมนาคมท้ังทางน้ําและทางบก สะดวกรวดเร็ว
3.2) ประชาชนได้รับบริการสาธารณูปโภค ท่ีมีประสิทธิภาพอย่างท่ัวถึง
3.3) สภาพแวดล้�อมสะอาดเรียบร้อยสวยงาม ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ
3.4) ประชาชนมีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์แข็งแรง
3.5) เด็กสตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการช่วยเหลือเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี
3.6) เด็กและเยาวชนได้รับการบริการการศึกษาอย่างท่ัวถึง
3.7) ลดการสูญเสียของประชาชนจากสาธารณภัย และช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยด้วยความ

รวดเร็ว
3.8) อนุรักษ์และสืบสาน วัฒนธรรม ประเพณีท้องถ่ิน
3.9) ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้สูงข้ึน
3.10) มีฌาปนสถานสาธารณท่ีเหมาะสม
3.11)
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 4)  นโยบายเทศมนตรี�
4.1) ด้านการพัฒนาชุมชนและสังคมให้มีคุณภาพท่ียั่งยืน
4.2) ด้านการดูแลสวัสดิการในผู้สูงอายุ� ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
4.3) ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน
4.4) ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี�
4.5) ด้านการดูแลโครงสร้างพ้ืนฐานอย่างเป็นระบบ
4.6) ด้านการพัฒนาองค์กรของเทศบาลให้เป็นองค์กรท่ีทันสมัย

3.1.4 เทศบาลเมืองเลย
1) นโยบายศู�นย์กําจัดขยะมูลฝอยรวมของจังหวัดเลย
จังหวัดเลย ได้มีการประชุมหารือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เม่ือปี พ.ศ. 2549 เพ่ือพิจารณาแนว

ทางการจัดตั้งศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวม ซ่ึงในเบื้องต้นนี้ได้กําหนดกลุ่มพ้ืนท่ีความร่วมมือในการจัดการขยะแบบ
เป็นศูนย์รวมของจังหวัดเลย แบ่งออกเป็น 6 กลุ่มพ้ืนท่ี ดังนี้

กลุ่มท่ี 1 ประกอบด้วย อําเภอเมือง อําเภอท่าลี่และอําเภอนาด้วง จังหวัดเลย โดยมีเทศบาลเมืองเลยเป็น
แกนนํา และมีเทศบาลตําบลนาอ้อ เทศบาลตําบลน้ําสวย เทศบาลตําบลท่าลี่ เทศบาลตําบลนาด้วง พร้อมท้ังมี�
องค์การบริหารส่วนตําบลในพ้ืนท่ีใกล้เคี�ยงจํานวน 22 แห่ง ร่วมจัดตั้งศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวม โดยให้มีสถานี�
ขนถ่าย ณ อําเภอท่าลี่ 1 จุด

กลุ่มท่ี 2 ประกอบด้วย อําเภอภูกระดึง อําเภอผาขาว อําเภอวังสะพุง อําเภอภูหลวง ก่ิงอําเภอหนองหิน
และก่ิงอําเภอเอราวัณ จังหวัดเลย โดยมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยและองค์การบริหารส่วนตําบลศรีสงคราม
เป็นแกนนําและมีเทศบาลตําบลภูกระดึง เทศบาลตําบลวังสะพุง เทศบาลตําบลหนองหิน พร้อมท้ังมีองค์การ
บริหารส่วนตําบลในพ้ืนท่ีใกล้เคียงจํานวน  31 แห่ง  ร่วมจดัต้ังศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวม โดยกําหนดให้มีสถานี�
ขนถ่าย ณ อําเภอหนองหิน 1 จุด

กลุ่มท่ี 3 ประกอบด้วย อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยมีเทศบาลตําบลเขาแก้วเป็นแกนนํา และมี�
เทศบาลตําบลเชียงคาน พร้อมท้ังองค์การบริหารส่วนตําบลในพ้ืนท่ีใกล้เคียง จํานวน 7 แห่ง ร่วมจัดตั้งศูนย์จัดการ
ขยะมูลฝอยรวม  

กลุ่มท่ี 4 ประกอบด้วย อําเภอด่านซ้ายและอําเภอภูเรือ จังหวัดเลย โดยมีเทศบาลตําบลภูเรือเป็นแกนนํา
และมีเทศบาลตําบลด่านซ้าย พร้อมท้ังองค์การบริหารส่วนตําบลในพ้ืนท่ี จํานวน 14 แห่ง เข้าร่วมจัดตั้งศูนย์�
จัดการขยะมูลฝอยรวม โดยกําหนดให้มีสถานีขนถ่าย ณ อําเภอภูเรือ 1 จุด  

กลุ่มท่ี 5 ประกอบด้วย อําเภอปากชม จังหวัดเลย โดยมีเทศบาลตําบลปากชมเป็นแกนนํา และมีเทศบาล
ตําบลเชียงกลม พร้อมท้ังองค์การบริหารส่วนตําบลในพ้ืนท่ีใกล้เคียง จํานวน 4 แห่ง ร่วมจัดตั้งศูนย์จัดการขยะ
มูลฝอยรวม  

กลุ่มท่ี 6 ประกอบด้วย อําเภอนาแห้ว จังหวัดเลย โดยมีเทศบาลตําบลนาแห้วเป็นแกนนํา และมีองค์การ
บริหารส่วนตําบลในพ้ืนท่ีใกล้เคียง จํานวน 3 แห่ง เข้าร่วมจัดตั้งศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวม 

2)  นโยบายและมาตรการของเทศบาล
2.1) วิสัยทัศน์�
“เมืองเลย : เมืองแห่งความสวยงาม น่าอยู่ น่าท่องเท่ียว น่าลงทุน ภายใต้การพัฒนาท่ียั่งยืน”
2.2)  ยุทธศาสตร์การพัฒนา

(1) ยุทธศาสตร์�การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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 (2) ยุทธศาสตร์�การพัฒนาด้านคน สังคม คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชน

(3) ยุทธศาสตร์�การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการท่ีดี และให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน 
ภารกิจถ่ายโอน และการปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาล

(4) ยุทธศาสตร์�การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเท่ียว และการกีฬา
(5) ยุทธศาสตร์� การพัฒนาด้านการศึกษา ขนบธรรมเนียมประเพณี ประเพณีท้องถ่ิน และภูมิปัญญา

ของท้องถ่ิน
(6) ยุทธศาสตร์� การพัฒนาด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณะภัย และการจัดการอนุรักษ์�

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(7) ยุทธศาสตร์� การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ อาชีพ และรายได้

2.3)  นโยบายบริหารงานเทศบาลเมืองเลย ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อม มีดังนี้
(1)  ส่งเสริมและสร้างจิตสํานึก ให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการแก้ไขปัญหามลภาวะและสิ่งแวดล้อม

พร้อมท้ังการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แม่น้ําลําธาร
(2) ควบคุมและวางระบบ การกําจัดขยะมูลฝอย การบําบัดน้ําเสีย การกําจัดสารพิษ ไม่ให้มี�

ผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชุมชน
3.1.5 เทศบาลเมืองหนองคาย

1) นโยบายศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวมของจังหวัดหนองคาย
จังหวัดหนองคาย ได้มีการประชุมหารือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เม่ือปี พ.ศ. 2549 เพ่ือ

พิจารณาแนวทางการจัดตั้งศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวม ซ่ึงในเบื้องต้นนี้ได้กําหนดกลุ่มพ้ืนท่ีความร่วมมือในการ
จัดการขยะแบบเป็นศูนย์รวมของจังหวัดหนองคาย แบ่งออกเป็น 8 กลุ่มพ้ืนท่ี ดังนี้

กลุ่มท่ี 1 ประกอบด้วย อําเภอสังคม อําเภอศรีเชียงใหม่และก่ิงอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย โดยมี�
เทศบาลตําบลศรีเชียงใหม่เป็นแกนนํา และมีเทศบาลตําบลสังคม พร้อมท้ังองค์การบริหารส่วนตําบลในพ้ืนท่ี
ใกล้เคียง 12 แห่ง ร่วมจัดตั้งศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวม โดยกําหนดให้มีสถานีขนถ่าย ณ อําเภอสังคม 1 จุด 

กลุ่มท่ี 2 ประกอบด้วย อําเภอเมืองและอําเภอสระใครบางส่วน จังหวัดหนองคาย โดยมีเทศบาลเมือง
หนองคายเป็นแกนนํา และมีเทศบาลตําบลหนองสองห้อง เทศบาลตําบลเวียงคุก พร้อมท้ังองค์การบริหารส่วน
ตําบลในพ้ืนท่ีใกล้เคียง จํานวน 14 แห่ง เข้าร่วมจัดตั้งศูนย์�จัดการขยะมูลฝอยรวม

กลุ่มท่ี 3 ประกอบด้วย อําเภอท่าบ่อและก่ิงอําเภอสระใครบางส่วน จังหวัดหนองคาย โดยมีเทศบาล
ตําบลท่าบ่อเป็นแกนนํา และมีเทศบาลตําบลโพนสา พร้อมท้ังองค์การบริหารส่วนตําบลในพ้ืนท่ี จํานวน 12 แห่ง 
เข้าร่วมจัดตั้งศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวม 

กลุ่มท่ี 4 ประกอบด้วย อําเภอเซกา อําเภอพรเจริญบางส่วนและอําเภอบึงโขงหลงบางส่วน จังหวัด
หนองคาย โดยมีเทศบาลตําบลศรีพนาเป็นแกนนํา และมีเทศบาลตําบลบึงโขงหลง พร้อมท้ังมีองค์การบริหารส่วน
ตําบลในพ้ืนท่ีใกล้เคียงจํานวน 10 แห่ง ร่วมจัดตั้งศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวม

กลุ่มท่ี 5 ประกอบด้วย อําเภอโพนพิสัย และก่ิงอําเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย โดยมีองค์การบริหารส่วน
จังหวัดหนองคายร่วมกับตําบลองค์การบริหารส่วนตําบลวัดหลวงเป็นแกนนํา และมีเทศบาลตําบลจุมพล พร้อมท้ัง
องค์การบริหารส่วนตําบลในพ้ืนท่ีใกล้เคียง จํานวน 15 แห่ง เข้าร่วมจัดตั้งศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวม  

กลุ่มท่ี 6 ประกอบด้วย อําเภอบึงกาฬ อําเภอบุ่งคล้า อําเภอศรีวิไล จังหวัดหนองคาย โดยมีเทศบาลตําบล
บึงกาฬเป็นแกนนํา และมีเทศบาลตําบลศรีวิไล พร้อมท้ังมีองค์การบริหารส่วนตําบลในพ้ืนท่ี 19 แห่ง ร่วม จัดตั้ง
ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวม โดยกําหนดให้มีสถานีขนถ่าย ณ อําเภอบุ่งคล้าและอําเภอศรีวิไลแห่งละ 1 จุด
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กลุ่มท่ี 7 ประกอบด้วย อําเภอพรเจริญบางส่วนและอําเภอบึงโขงหลงบางส่วน จังหวัดหนองคาย โดยมี�
เทศบาลตําบลพรเจริญเป็นแกนนํา และมีเทศบาลตําบลดอนหญ้านาง เทศบาลตําบลท่าสะอาด พร้อมท้ังมีองค์การ
บริหารส่วนตําบลในพ้ืนท่ี จํานวน 8 แห่ง ร่วมจัดตั้งศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวม 

กลุ่มท่ี 8 ประกอบด้วย อําเภอปากคาด อําเภอโซ่พิสัยและอําเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย โดยมี�
เทศบาลตําบลปากคาดเป็นแกนนํา และมีองค์การบริหารส่วนตําบลในพ้ืนท่ีจํานวน 6 แห่ง ร่วมจัดตั้งศูนย์จัดการ
ขยะมูลฝอยรวม โดยกําหนดให้มีสถานีขนถ่าย ณ อําเภอโซ่พิ�สัย 1 จุด

2) นโยบายด้านส่ิงแวดล้อมของเทศบาล
2.1)  วิสัยทัศน์  
“เมืองน่าอยู่น่าท่องเท่ียวของประเทศ”
2.2)  ยุทธศาสตร์การพัฒนา

(1) ยุทธศาสตร์�การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้เป็นมาตรฐานและรักษาความสมดุลยั่งยืนทาง
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(2) ยุทธศาสตร์�การส่�งเสริมการสร้างอาชีพ สร้างรายได้อย่างยั่งยืนและพัฒนามาตรฐานแหล่ง
ท่องเท่ียว

(3) ยุทธศาสตร์� การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ประชาชนให้มี�
คุณภาพ

(4) ยุทธศาสตร์�การเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนให้มีสุขภาพแข็งแรงท้ังกายและใจ
(5) ยุทธศาสตร์� การยกระดับคุณภาพการศึกษา ให้สามารถแข่งขันได้อย่างกว้างขวาง
(6) ยุทธศาสตร์� การเสริมสร้างการเมืองการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ

2.3)  นโยบายบริหารงานเทศบาลเมืองหนองคาย
นโยบายของคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองหนองคายด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและจัดการทรัพยากร 

ธรรมชาติ ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย ได้แก่ มุ่งพัฒนาบ้านเมืองให้ปราศจากมลภาวะขยะและน้ําเสีย 
โดยการดําเนินการประสานงานกับส่วนกลาง เพ่ือดําเนินโครงการระบบบําบัดน้ําเสีย โครงการกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และความสมดุลของสภาพแวดล้อม

นโยบายและมาตรการท่ีเก่ียวข้องด้านสิ่งแวดล้อมของเทศบาล มีปรากฏในแถลงนโยบายการบริหารงาน
ของนายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย ต่อสภาเทศบาลเมืองหนองคายเม่ือวันท่ี 11 เมษายน 2551 ซ่ึงสรุปเฉพาะ
สาระสําคัญด้านสิ่งแวดล้อม ได้ดังนี้

(1) นโยบายด้านการสาธารณสุข : ดําเนินการเก่ียวกับขยะมูลฝอยให้สะอาดไม่ตกค้าง โดยจัดหารถ
เก็บขนขยะ เพ่ิมพนักงานจัดเก็บขยะ รักษาความสะอาดให้เพียงพอ และ พิจารณาดําเนินการสร้างระบบบําบัด
น้ําเสีย ระบบกําจัดขยะ

(2) นโยบายด้านอ่ืนๆ : นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (ดําเนินการก่อสร้างและปรับปรุงรางระบาย
น้ํา ให้สามารถระบายน้ําได้สะดวก รวดเร็ว ดําเนินการป้องกันน้ําท่วมขังภายในเขตเทศบาลอย่างท่ัวถึง ดําเนินการ
ลอกท่อระบายน้ําและกําจัดวัชพืชในลําคลองสาธารณะเพ่ือให้น้ําสามารถไหลได้สะดวก และดําเนินการประสาน
และขอรับสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่งแม่น้ําโขง) 
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3.1.6 เทศบาลเมืองท่าบ่อ
1) นโยบายและมาตรการของเทศบาล
1.1)  วิสัยทัศน์�
“สานงานเก่า ก่องานใหม่ สร้างเมืองท่าบ่อ ให้เป็นเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษา วัฒนธรรม

ล้ําค่า ชุมชนร่วมพัฒนา เป็นศูนย์กลางการค้า การท่องเท่ียวชายแดนอย่างยั่งยืน”
1.2)  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบาลเมืองท่าบ่อมียุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองท่าบ่อได้ครอบคลุม  5 ด้าน ดังนี้

(1) ยุทธศาสตร์�การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
(2) ยุทธศาสตร์�การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
(3) ยุทธศาสตร์�การพัฒนาด้านสังคม
(4) ยุทธศาสตร์�การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
(5) ยุทธศาสตร์� การพัฒนาด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.3) แนวทางการพัฒนาเทศบาล ตามยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
(1) อนุรักษ์แหล่งน้ําตามธรรมชาติเพ่ือป้องกันการบุกรุก
(2) ป้องกันปัญหาน้ําเสียน้ําท่วมขัง
(3) ส่งเสริมสนับสนุนและรณรงค์การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(4) สร้างจิตสํานึกให้ประชาชนรู้จักคุณค่าของสิ่งแวดล้อม
(5) รณรงค์ ต่อต้าน การทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(6) รณรงค์ปลูกต้นไม้คนละหนึ่งต้น
(7) ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(8) ส่งเสริมการท่องเท่ียว

2) นโยบายการพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของผู้บริหารเทศบาลเมือง
ท่าบ่อ

2.1) พัฒนาบ้านเมืองให้ปราศจากมลภาวะขยะและน้ําเสีย โดยการดําเนินการประสานกับส่วนกลาง 
เพ่ือดําเนินโครงการระบบบําบัดน้ําเสีย การบริหารจัดการ การกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลด้วยวิธีการแยกขยะ 
(Re-Cycle) เพ่ือพัฒน าคุณภาพชีวิตของประชาชนและความสมดุลของสภาพแวดล้อม

2.2) ปรับปรุงและสร้างสวนสาธารณะ สวนสมเด็จย่า สวนท่าเสด็จ หนองเดิด กุดน้ําใส ให้เป็น
สวนสาธารณะท่ีมีความสวยงามเป็นระบบ ระเบียบ ปลอดภัย เหมาะสมเป็นท่ีพักผ่อนหย่อนใจ ตลอดท้ังเป็นแหล่ง
เท่ียงเท่ียว ออกกําลังกายของประชาชนท่าบ่อ และนักท่องเท่ียวท้ังชาวไทย ชาวต่างประเทศ

2.3) ปลูกไม้ยืนต้นให้ร่มเงา ไม้ดอก ไม้ประดับ ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวเป็นปอด
ของเมือง

2.4) ปรับปรุงและสร้างห้องน้ําห้องส้วมสาธารณะให้เพียงพอ
2.5) ส่งเสริมการท่องเท่ียวโดยปรับปรุงป้ายบอกทางคมนาคมแผนท่ี และการประชาสัมพันธ์แหล่ง

ท่องเท่ียวและสถานท่ีสําคัญๆ ให้เหมาะสมกับการเป็นแหล่งท่องเท่ียว
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3.1.7 เทศบาลเมืองสกลนคร
1) นโยบายศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวมของจังหวัดสกลนคร
ศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวม 5 แห่ง ดังนี้
กลุ่มท่ี 1 ประกอบด้วย อําเภอเมืองบางส่วน อําเภอภูพาน อําเภอโคกศรีสุพรรณและอําเภอเต่างอย โดยมี�

เทศบาลเมืองสกลนครเป็นแกนนํา และมีองค์การบริหารส่วนตําบลในพ้ืนท่ีใกล้เคี�ยงจํานวน 18 แห่ง เข้าร่วมจัดตั้ง
ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวม

กลุ่มท่ี 2 ประกอบด้วย อําเภอเมืองบางส่วน อําเภอพรรณนานิคมบางส่วน อําเภอกุสุมาลย์และอําเภอ
โพนนาแก้ว โดยมี�เทศบาลตําบลท่าแร่เป็นแกนนํา และมีเทศบาลตําบลกุสุมาลย์และเทศบาลตําบลดงมะไฟ พร้อม
ท้ังองค์การบริหารส่วนตําบลในพ้ืนท่ีใกล้เคียงจํานวน 21 แห่ง เข้าร่วมจัดตั้งศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวม โดย
กําหนดให้มีสถานีขนถ่าย ณ เทศบาลตําบลดงมะไฟ จํานวน 1 จุด

กลุ่มท่ี 3 ประกอบด้วย อําเภอพั�งโคน อําเภอวาริชภูมิ อําเภอนิคมน้ําอูนบางส่วน อําเภอกุดบากและ
อําเภอพรรณนานิคมบางส่วน โดยมีเทศบาลตําบลพังโคนเป็นแกนนํา และมีเทศบาลตําบลวาริชภูมิ เทศบาลตําบล
กุดบากและเทศบาลตําบลพรรณนานิคม พร้อมท้ังองค์การบริหารส่วนตําบลใกล้เคียง จํานวน 25 แห่ง ร่วมจัดตั้ง
ศูนย์จัดการขยะมู�ลฝอยรวม โดยกําหนดให้มีสถานีขนถ่าย ณ อําเภอวาริชภูมิ 1 จุด

กลุ่มท่ี 4 ประกอบด้วย อําเภอสว่างแดนดิน อําเภอส่องดาวและอําเภอเจริญศิลป์ โดยมีเทศบาลตําบล
สว่างแดนดินเป็นแกนนํา และมีเทศบาลตําบลเจริญศิลป์ เทศบาลตําบลส่องดาวและเทศบาลตําบลดอนเขือง 
พร้อมท้ังองค์การบริหารส่วนตําบลในพ้ืนท่ีใกล้เคียง จํานวน 25 แห่ง ร่วมจัดตั้งศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวม

กลุ่มท่ี 5 ประกอบด้วย อําเภอวานรนิวาส อําเภออากาศอํานวย อําเภอคําตากล้า และอําเภอบ้านม่วง 
โดยมีเทศบาลตําบลวานรนิวาสเป็นแกนนํา และมีเทศบาลตําบลบ้านม่วง เทศบาลตําบลคําตากล้าและเทศบาล
ตําบลอากาศอํานวย องค์การบริหารส่วนตําบลในพ้ืนท่ีใกล้เคียงจํานวน 35 แห่ง ร่วมจัดตั้งศูนย์จัดการขยะมูลฝอย
รวม โดยกําหนดให้มีสถานีขนถ่าย ณ อําเภอคําตากล้า จํานวน 1 จุด

2)  นโยบายและมาตรการของเทศบาล
2.1)  วิสัยทัศน์�
“เทศบาลเมืองสกลนคร ชุมชนน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวนําสิ่งแวดล้อม งามพร้อมวัฒนธรรม”
2.2)  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบาลเมืองสกลนคร มียุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองสกลนคร ได้ครอบคลุม 5 ด้าน ดังนี้

(1) ยุทธศาสตร์�การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
(2) ยุทธศาสตร์�การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
(3) ยุทธศาสตร์�การพัฒนาด้านสังคม
(4) ยุทธศาสตร์�การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
(5) ยุทธศาสตร์� การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

2.3) นโยบายการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ด้านการจัดการขยะมูลฝอยของ
ผู้บริหารเทศบาล คือ พัฒนาด้านความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในบ้านเมืองให้ “สกลนครเป็นเมือง
น่าอยู่” โดยมีการ จัดการขยะมูลฝอยท่ีถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล พร้อมกับการจัดการควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ไม่เกิดมลพิษท่ีจะสร้างปัญหาความเดือดร้อนรําคาญหรือกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน
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3.1.8 เทศบาลตําบลพังโคน
1)  วิสัยทัศน์ของเทศบาลตําบลพังโคน
เทศบาลตําบลพังโคน เป็นองค์ปกครองส่วนท้องถ่ิน ท่ีมีความเป็นเลิศด้านบริการ สนใจพัฒนาอย่างบูรณา

การ พร้อมใจทํางานอย่างสมานฉันท์ ให้ความสําคัญการศึกษา พัฒนาสิ่งแวดล้อม นําไปสู่พังโคนเมืองน่าอยู่
2)  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบาลตําบลพังโคน มียุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตําบลพังโคน ได้ครอบคลุม 5 ด้าน ดังนี้

(1) ยุทธศาสตร์�การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
(2) ยุทธศาสตร์�การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
(3) ยุทธศาสตร์�การพัฒนาด้านสังคม และชุมชน
(4) ยุทธศาสตร์�การพัฒนาด้านการบริหาร และบริการ
(5) ยุทธศาสตร์� การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ

3) นโยบายและมาตรการของเทศบาลตําบลพังโคน
นโยบายการบริหารงานของนายกเทศมนตรีตํ าบลพัง โคน ท่ีแถลงต่อสภาเทศบาลตํ าบล

พังโคน เม่ือวันท่ี 30 สิงหาคม 2551 ได้แก่�
(1) นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
(2) นโยบายด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
(3) นโยบายด้านสาธาร ณสุขและส่งเสริมสุขภาพของประชาชนและสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนและ

สังคม
(4) นโยบายด้านสังคม
(5) นโยบายเพ่ือการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
(6) นโยบายด้านการเมืองการบริหาร

4)  นโยบายด้านการพัฒนาส่ิงแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ�
3.1)  มุ่งส่งเสริมการรักษาสภาพแวดล้อมให้สวยงามน่าอยู่อาศัย  มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เช่น 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ลําห้วยสาธารณะให้สวยงาม และสามารถใช้เป็นสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจและออกกําลังกายได้
3.2)  ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยให้ความสําคัญและเน้นการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้ดี เช่น 

การปลูกต้นไม้บริเวณท่ีท้ิงขยะ และปรับปรุงภูมิทัศน์พ้ืนท่ีดังกล่าวให้สวยงาม
3.3)  มุ่งส่งเสริมพัฒนาเขตเทศบาลให้ปราศจากมลพิษจากขยะ และน้ําเสีย โดยดําเนินการประสานงาน

กับส่วนภูมิภาคและส่วนกลางในการแก้ไขปัญหาน้ําเสีย  จัดให้มีระบบบําบัดน้ําเสียท่ีได้มาตรฐาน  และจัดให้มี�
สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลท่ีถูกสุขลักษณะ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และความสมดุลของ
สภาพแวดล้อม

3.4)  มุ่งรักษาความสะอาดเรียบร้อยของชุมชนและสถานท่ีต่าง ๆ เพ่ือให้ปลอดจากโรคระบาดและ
โรคติดต่อท่ีเป็นอันตรายต่อประชาชน
3.1.9 เทศบาลเมืองนครพนม

1)  นโยบายศู�นย์กําจัดขยะมูลฝอยรวมของจังหวัดนครพนม
ศูนย์�กําจัดขยะมูลฝอยรวม 3 แห่ง ดังนี้
กลุ่มท่ี 1 ประกอบด้วย อําเภอเมือง อําเภอโพนสวรรค์ และอําเภอปลาปาก โดยมีเทศบาลเมืองนครพนม

เป็นแกนนํา และมีองค์การบริหารส่วนตําบลในพ้ืนท่ีใกล้เคียงจํานวน 30 แห่ง เข้าร่วมจัดตั้งศูนย์จัดการขยะมูลฝอย
รวม
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กลุ่มท่ี 2 ประกอบด้วย อําเภอนาแก อําเภอเรณูนคร อําเภอธาตุพนม และอําเภอวังยาง โดยมีเทศบาล
ตําบลนาแกเป็นแกนนํา และมีองค์การบริหารส่วนตําบลในพ้ืนท่ีใกล้เคียงจํานวน 36 แห่ง เข้าร่วมจัดตั้งศูนย์จัดการ
ขยะมูลฝอยรวม โดยกําหนดให้มีสถานีขนถ่าย ณ อําเภอธาตุพนม 1 จุด

กลุ่มท่ี 3 ประกอบด้วย อําเภอศรีสงคราม อําเภอนาหว้า อําเภอนาทม อําเภอบ้านแพง และอําเภอ
ท่าอุเทน โดยมี อบต.ท่าจําปา ร่วมกับ อบจ.นครพนม เป็นแกนนํา และมีองค์การบริหารส่วนตําบลในพ้ืนท่ี
ใกล้เคียงจํานวน 37 แห่ง เข้าร่วมจัดตั้งศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวม โดยกําหนดให้มีสถานีขนถ่าย ณ อําเภอศรี�
สงคราม และอําเภอบ้านแพง แห่งละ 1 จุด

2)  นโยบายและมาตรการของเทศบาล
2.1)  วิสัยทัศน์�

"ชุมชนน่าอยู่ คู่สังคมเอ้ืออาทร พัฒนาเมืองนครพนม สู่ความยั่งยืน"
2.2)  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบาลเมืองนครพนม มียุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล ได้ครอบคลุม 6 ด้าน ดังนี้

(1) ยุทธศาสตร์�การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
(2) ยุทธศาสตร์�การพัฒนาด้านสังคมและชุมชน
(3) ยุทธศาสตร์�การพัฒนาด้านการศึกษา
(4) ยุทธศาสตร์�การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(5) ยุทธศาสตร์� การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
(6) ยุทธศาสตร์� การพัฒนาด้านบริหารจัดการ

2.3)  ยุทธศาสตร์�ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ประกอบด้วย 2 แนวทางการ
พัฒนาดังนี้

(1) แนวทางการพัฒนาสร้างจิตสํานึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ รักษา ฟ้ืนฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิ�ภาพ

(2) แนวทางการพัฒนาระบบบําบัดน้ําเสียรวม และการบริหารจัดการขยะของเทศบาลเมือง
นครพนมให้ได้มาตรฐาน

3.2  แผนงาน/โครงการ ตามแผนพัฒนาสามปีของเทศบาล
เทศบาลท้ัง 9 แห่ง ได้มีการจัดทําแผนงาน/โครงการ ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย โดยบรรจุไว้ใน

แผนพัฒนาสามปีของเทศบาลแต่ละแห่ง ดังนี้
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3.2.1 เทศบาลนครอุดรธานี�
เทศบาลนครอุดรธานี� มีการจัดทําแผนงาน/โครงการ ด้านการจัดการขยะมูลฝอย บรรจุไว้ในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2554-2556 จํานวนรวม 20 โครงการ ดังนี้

แผนการจัดการขยะมูลฝอยดําเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี� (พ.ศ. 2554 – 2556) ยุทธศาสตร์� สิ่งแวดล้อม ผังเมือง และการใช้ที่ดิน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์� เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่มา (บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่
รับผิดชอบ2554 2555 2556

แนวทางการพัฒนาเฝ้าระวังคุณภาพน้ํา
1 โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ําใต้�

ดินสถานที่กําจัดขยะ
-วิเคราะห์คุณภาพน้ําใต้ดิน
-ป้องกันการปนเปื้อนแหล่งน้ําใต้ดิน

-ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้าํใต้ดินทุก 3
เดือน มีพารามิเตอร์ดังนี้ pH, BOD5, 
COD, TKN, TT, SS, Total Coliform 
Bacteria, โลหะหนกั

20,000 20,000 20,000 -คุณภาพน้ําใต้ดินสถานทีก่ําจัดขยะ
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

สํานักการชา่ง ส่วนช่าง
สุขาภิบาล

แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธภิาพการจัดการมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และของเสียอันตราย
2 โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเท

ท้าย
-เพื่อใช้ในการบรรทุกกิ่งไม้ ขนขยะ
เศษวัสดุอื่นๆ บริเวณถนนและใน
ชุมชน ตรอก ซอยเล็กๆ

-จัดซื้อรถยนต์�บรรทุกเทท้าย ชนิด 6 ล้อ
เครื่องยนต์ดีเซล กําลังสูงสุดไม่น้อยกว่า
200 แรงม้า ความจุไม่น้อยกวา่ 5 ลบ.ม.

2,200,000 - - -มีรถบรรทุกกิ่งไม้ ขนขยะเศษวัสดุอื่นๆ 
บริเวณถนนและในชุมชน ตรอก ซอย
เล็กๆ

สํานักการสาธารณสุขฯ 
กลุ่มงานบริการ
สิ่งแวดล้อม

3 โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก
ขยะแบบอัดท้าย ชนิดเปิด – ปิด
ปรับระดับชุดรองรับขยะมูลฝอย

-เพื่อใช้จัดเก็บขยะมูลฝอยตาม
บ้านเรือน ที่พักอาศัย ตลาด หมู่บ้าน 
แหล่งชุมชนต่างๆ สามารถเก็บกลิ่นได้�
เป็นอย่างดี�

-จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดทา้ย
ชนิดเปิด - ปิด ปรับระดับชุดรองรับขยะ
มูลฝอย จํานวน 2 คัน ที่มีเครื่องยนต์�
ดีเซลชนิด 6 ล้อ กําลังสูงสุดไม่น้อยกว่า
200 แรงม้า ตู้บรรจุขยะมูลฝอยมีปริมาตร
ความจุไม่น้อยกวา่ 12 ลบ.ม.

5,500,000 - - -มีรถเก็บขนขยะตามสถานที่ต่างๆ ได้ 
และสามารถเก็บกลิ่นได้เป็นอย่างดี�

สํานักการสาธารณสุขฯ 
กลุ่มงานบริการ
สิ่งแวดล้�อม

4 โครงการจัดซื้อถังรองรับมูลฝอย
ชนิดพลาสติก

-เพื่อจัดหาภาชนะรองรับขยะมูลฝอย
ในชุมชน

-จัดซื้อถังขยะพลาสติก PE ขนาดความจุ�
ไม่น้อยกวา่ 100 ลิตร จํานวน 1,000 ใบ

2,000,000 - - -มีภาชนะรองรับมูลฝอยเพียงพอกับ
ปริมาณมูลฝอย

สํานักการสาธารณสุขฯ 
กลุ่มงานบริการ
สิ่งแวดล้�อม

5 โครงการเพาะพันธุ์ไส้เดือนดิน
เพื่อใช้ย่อยสลายขยะอินทรีย์

-เพื่อมีไส้เดือนย่อยขยะอินทรีย์ใน
ชุมชน ตลาด และบ่อกาํจัดขยะ
-เพื่อให้มีอาคารเพาะพันธุ์ไส้เดือน

-ก่อสร้างอาคารเพาะพันธุ์ไส้เดือนจํานวน 
1 แห่ง ที่โรงจอดรถเทศบาล (โรงปุ๋ยเก่า)
-เพาะเลี้ยงไส้เดือนดิน

450,000 - - -มีอาคารเพาะพันธุ์ไส้เดือน
-มีปุ๋ยจากมูลไส้เดือน
-ปริมาณขยะอินทรีย์ของเทศบาลลดลง

สํานักการสาธารณสุขฯ 
กลุ่มงานบริการ
สิ่งแวดล้อม

6 โครงการก่อสร้างศูนย์กําจัดขยะ
มูลฝอยรวมแบบครบวงจร

-เพื่อก่อสร้างระบบกําจัดขยะรวม
แบบครบวงจร ไม่ก่อมลพษิ รองรับ
ขยะได้ไม่น้อยกว่า 20 ปี�

-ก่อสร้างระบบคัดแยกและรีไซเคิลขยะ
-ก่อสร้างระบบการทําปุย๋หมกัจากขยะ
-ก่อสร้างระบบกําจัดขยะที่ใหพ้ลังงาน

250,000,000 250,000,000 250,000,000 -ได้ระบบการใช้ประโยชน์จากขยะ
-ได้ระบบการหมกัขยะเป็นปุ๋ย
-ได้�พลังงานจากขยะ

สํานักการชา่ง ส่วนช่าง
สุขาภิบาล

7 โครงการเปลี่ยนระบบมูลฝอย
เป็นพลังงานไฟฟ้า

-เพื่อก่อสร้างระบบการเปลี่ยนแปลง
ขยะชุมชนเป็นพลังงานไฟฟ้า

-ก่อสร้างอาคาร ระบบคัดแยกมูลฝอย 
ระบบผลิตก๊าซและเชื้อเพลิง ระบบผลิต
กระแสไฟฟ้า ระบบปอ้งกัน-บําบัดมลพษิ

1,094,000,0001,094,000,0001,094,000,000 -ศูนย์กําจัดขยะ ระบบการกาํจัดขยะ
ชุมชนที่มีประสิทธิภาพ คุ้มค่าทาง
เศรษฐกิจและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

สํานักการชา่ง ส่วนช่าง
สุขาภิบาล
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์� เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา (บาท)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้�รบั หน่วยงานที่

รับผิดชอบ2554 2555 2556
8 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์

บริเวณทางเข้าสถานที่กําจัดขยะ
-เพื่อให้บริเวณด้านหนา้ทางเข้า
สถานที่กําจัดขยะมีความสวยงามเป็น
ระเบียบเรียบร้อยนา่เยีย่มชม และ
เป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว

-ปลูกต้นไม้ ดอกไม้ประดับและจัดสวน
ปรับพื้นที่บริเวณทางเข้าสถานทีก่ําจัดขยะ

350,000 - - -บริเวณด้านหน้าสถานที่กาํจัดขยะ 
รวมทั้งบริเวณอาคารต่างๆ มีสภาพที่ดี 
สวยงามสะอาดเป็นระเบียบและดูแล
รักษาได้ง่ายขึ้น

สํานักการชา่ง ส่วนช่าง
สุขาภิบาล

9 โครงการปรับปรุงระบบเครื่อง
ชั่งน้ําหนัก สถานที่กําจัดขยะ

-เพื่อให้ระบบเครื่องชั่งน้ําหนักสถานที่
กําจัดขยะให้สามารถใช้งานได้ใน
รูปแบบอัตโนมัติ�

-ปรับปรุงระบบเครื่องชั่งน้ําหนักสถานที่
กําจัดขยะให้สามารถใช้งานได้ในรูปแบบ
อัตโนมัติ�

700,000 - - -ระบบเครื่องชั่งน้ําหนักสามารถใช้งาน
ได้สะดวกรวดเร็วและมีความแม่นยํา 
ถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

สํานักการชา่ง ส่วนช่าง
สุขาภิบาล

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
ทางเข้าสถานที่กาํจัดขยะ

-เพื่ออํานวยความสะดวกแก่รถเก็บขน
ขยะที่นําขยะไปกําจัดยังบ่อฝังกลบ

-ก่อสร้างถนนคอนกรีต กวา้ง 6.80 เมตร 
ยาวประมาณ 1,670 เมตร

4,769,520 - - -ถนนภายในโครงการมีสภาพที่ดีพร้อม
ใช้งาน

สํานักการชา่ง ส่วนช่าง
สุขาภิบาล

11 โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีต
รอบสถานที่กาํจัดขยะ

-เพื่อป้องกันมิใหแ้มลงวันซึ่งเป็นพาหะ
นําโรคเข้าไปในสถานที่กําจัดขยะ

-ก่อสร้างรั้วคอนกรีต สูง 6 เมตร ยาว
ประมาณ 1,100 เมตร

4,000,000 - - -ในสถานที่กําจัดขยะไม่มีแมลงวันซึ่ง
เป็�นพาหะนาํโรค

สํานักการชา่ง ส่วนช่าง
สุขาภิบาล

12 โครงการซื้อเครื่องสูบน้ําเพื่อใช้
ในสถานที่กําจัดขยะ

-เพื่อให้สามารถสูบน้ําเสียจากบอ่ฝัง
กลบขยะไปยังบ่อบําบัดน้ําเสีย

-จัดซื้อเครื่องสูบน้ํา Ø 8 นิ้ว จํานวน 1
เครื่อง

200,000 - - -ไม่เกิดน้ําท่วมขังในบ่อกาํจัดขยะ สํานักการชา่ง ส่วนช่าง
สุขาภิบาล

13 โครงการจัดซื้อรถแทรกเตอร์�
ตีนตะขาบ

-เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการฝังกลบ
ขยะ

-จัดซื้อรถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ ติดใบมดี
ด้านหน้า พร้อมอุปกรณ์ เครื่องยนต์ 6 สูบ 
4 จังหวะ ติดตั้งเทอร์โบชาร์จเยอร์�

8,900,000 - - -สามารถฝังกลบขยะได้ตรงตามเวลา
ทุกวัน ลดปัญหาขยะตกค้าง

สํานักการชา่ง ส่วนช่าง
สุขาภิบาล

14 โครงการจัดซื้อเครื่องย่อยสลาย
ขยะอินทรีย์

-เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการจัดการขยะ
มูลฝอย

-จัดซื้อเครื่องย่อยสลายขยะอินทรีย ์2
เครื่อง ขนาดความจุไม่น้อยกวา่ 500
ลิตร/วัน ย่อยขยะอินทรีย์ได้ 290-350
กก./วัน แต่ละเครื่องมี 2 ถัง

- - 4,400,000 -มีเครื่องย่อยสลายขยะอินทรีย์�ที่มี
ประสิทธิภาพ สามารถลดปริมาณขยะ
อินทรีย์ได้�

สํานักการชา่ง ส่วนช่าง
สุขาภิบาล

15 โครงการปรับปรุงและ
บํารุงรักษาเตาเผาขยะติดเชื้อ

-เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการจัดการขยะ
มูลฝอย

-ปรับปรุงหลังคาคลุมระบบบําบัดควั�นและ
จัดทําห้องน้ําเพิ่ม บํารุงรักษาเตาเผาขยะ
ติดเชื้อ

2,300,000 - - -ยืดอายุการใช้งานของเตาเผาขยะติด
เชื้อ

สํานักการชา่ง ส่วนช่าง
สุขาภิบาล

16 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
บ้านพักพนักงานในสถานที่
กําจัดขยะ

-เพื่อให้พนักงานทีป่ฏิบัติงานที่สถานที่
กําจัดขยะมีที่พกัอาศัย

-ปรั�บปรุงซ่อมแซมบ้านพักพนักงาน 10
ห้อง

1,687,500 - - -บ้านพกัพนักงานได้รับการซ่อมแซม
ปรับปรุงอยู่ในสภาพทีพ่ร้อมใช้งาน

สํานักการชา่ง ส่วนช่าง
สุขาภิบาล
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์� เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา (บาท)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่

รับผิดชอบ2554 2555 2556
แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมความร่วมมือของประชาชนในการจดัการสิง่แวดล้อม
17 โครงการสร้างจิตสํานึกในการ

คัดแยกลดปริมาณและใช้
ประโยชน์ขยะ

-เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
จัดการขยะต้นทางจากบ้านเรือน
-เพื่อลดปริมาณขยะที่จะนาํไปกําจัด
-เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน
การคัดแยกและนําขยะกลับมาใช้
ประโยชน์ใหก้ับประชาชน

-จัดกิจกรรมขยะแลกของขวัญในงาน
ประจําปีทุ่งศรีเมือง วันที่ 1-10 ธันวาคม
และในชุมชน 100 ชุมชน
-จัดกิจกรรมรณรงค์�ลดการใช้ถุงพลาสติก
และโฟมในตลาดสด รณรงค์ใช้ถุงผ้า 
ประกวดเรียงความในระดับโรงเรียน
-ส่งเสริมการดําเนินงานธนาคารขยะ
รีไซเคิลของชุมชนและโรงเรียน
-สนับสนุนกิจกรรมรณรงค์�คัดแยกขยะของ
ชุมชน

2,000,000 2,000,000 2,000,000 -ประชาชนในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจ
ในการคัดแยกและใช้ประโยชน์จากขยะ
-ปริมาณขยะที่ต้องนําไปกําจัดลดลง

สํานักการสาธารณสุขฯ 
กลุ่มงานบริการ
สิ่งแวดล้อม

18 โครงการรณรงค์รักษาความ
สะอาดในชุมชน

-เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วม
ในการรักษาความสะอาดและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
-เพื่อสนับสนุนกิจกรรมรักษาความ
สะอาดของชุมชน

-จัดกิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาดใน
ชุมชน 100 ชุมชน

300,000 300,000 300,000 -ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการ
รักษาความสะอาดในชุมชน
-ทัศนียภาพในเขตเทศบาล สะอาด 
สวยงาม

สํานักการสาธารณสุขฯ 
กลุ่มงานบริการ
สิ่งแวดล้อม

19 โครงการจัดทําสารสกัดชีวภาพ 
(EM) และปุย๋หมักชวีภาพจาก
ขยะอินทรีย์

-ลดปริมาณขยะอินทรีย์หรือขยะเปยีก
ที่นําไปกําจัด
-ประชาชนในชุมชนมีความรู้ความ
เข้าใจสามารถนําขยะอินทรีย์ไปใช้
ประโยชน์ เช่น ผลิตปุ๋ยหมกัหรือสาร
สกัดชีวภาพ (EM) เพื่อใช้ประโยชน์
ด้านต่างๆ ได้�

-จัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องการนําขยะ
อินทรีย์ไปใช้ประโยชน์เป็นวัตถุดิบในการ
ทําปุ๋ยหมกัและสารสกัดชีวภาพใหแ้ก่
ประชาชนในชุมชน 100 ชุมชน
-นําขยะอินทรียจ์ากตลาดไปใช้ประโยชน์
ในการทําสารสกัดชวีภาพ (EM) และปุย๋
หมักชีวภาพ

300,000 300,000 300,000 -ปริมาณขยะอินทรีย์ในชุมชนลดลง
-ประชาชนได้รับความรู้ในการนําขยะ
อินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ชวีภาพใช้
ประโยชน์ด้านต่างๆ ได้

สํานักการสาธารณสุขฯ
กลุ่มงานบริการ
สิ่งแวดล้อม

20 โครงการรณรงค์คัดแยกของเสีย
อันตรายภายในเขตเทศบาล

-เพื่อรณรงค์�ให้ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจที่ถกูต้องเกี่ยวกับขยะพษิ
และตระหนักถึงอันตราย ตลอดจน
ร่วมกันคัดแยกขยะพิษออกจากขยะ
ทั่วไป

-จัดกิจกรรมรณรงค์และให้ความรู้เกี่ยวกับ
ขยะพิษในชมุชน 100 ชุมชน และใน
โรงเรียนสังกัดเทศบาลจํานวน 9 แห่ง

300,000 300,000 - -ประชาชนตระหนกัถึงอันตรายของ
ขยะพิษและร่วมกันคัดแยกขยะพิษออก
จากขยะทัว่ไป

สํานักการสาธารณสุขฯ 
กลุ่มงานบริการ
สิ่งแวดล้อม
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3.2.2 เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ําคํา
เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ําคํา มีการจัดทําแผนงาน/โครงการ ด้านการจัดการขยะมูลฝอย บรรจุไว้ในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2554-2556 จํานวนรวม 7 โครงการ 

โดยแบ่งได้ดังนี้
แผนการจัดการขยะมูลฝอยดําเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี� (พ.ศ. 2554 – 2556) ยุทธศาสตร์�ด้านการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์� เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา (บาท) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ2554 2555 2556

แนวทางการพัฒนาสร้างจิตสํานึกและตระหนกัในการรักษาสิ่งแวดล้อม  
1 โครงการรณรงค์รักษา

สิ่งแวดล้อม
-เพื่อสร้างจิตสํานึกให้ประชาชน
ภายในเขตเทศบาล ช่วยกัน
รักษาสิ่งแวดล้อม

จัดกิจกรรมรณรงค์ 1 วัน 30,000 30,000 30,000 -ประชาชนมีจิตสํานึกที่ดีในการรักษา
สิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุขฯ

2 โครงการประกวดชุมชนน่า
อยู่

-เพื่อส่งเสรมิให้ประชาชนมสี่วน
ร่วมในการพัฒนาชุมชนให้มี�
ความเจรญิและเป็นชุมชนน่าอยู่

จัดประกวดชุมชนน่าอยู่ จํานวน 
18 ชุมชน 1 ครั้ง

100,000 100,000 100,000 -ประชาชนมีสภาพแวดล้อมน่าอยูแ่ละ
มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อเนื่อง

กองสาธารณสุขฯ

3 โครงการนําร่องธนาคาร
ขยะในชุมชน

-เพื่อสร้างจิตสํานึกให้ประชาชน 
รู้จักคุณค่าของขยะที่สามารถนํา
กลับไปใช้ประโยชน์�

1.จัดตั้งธนาคารขยะ 1 แห่ง
2.อบรมให้ความรู้แก่ประชาชน
ในชุมชน และคณะกรรมการ
ดําเนินงานธนาคารขยะ

- - 60,000 -ลดปรมิาณขยะมลูฝอยที่เกิดขึ้นได้
-ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์�
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุขฯ

4 โครงการรณรงค์คัดแยก
ขยะภายในชุมชน

-เพื่อลดปรมิาณขยะภายในเขต
เทศบาลและเพื่อเพิ่มรายได้�

จัดอบรมให้ความรู้กับประชาชน  
จํานวน  1  วัน  18  ชุมชน

- 20,000 20,000 -ลดปรมิาณขยะมลูฝอยที่เกิดขึ้น กองสาธารณสุขฯ

แนวทางการพัฒนาด้านบําบัดและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม  
5 โครงการจ้างเหมาทําความ

สะอาดถนนภายในชุมชนใน
เขตเทศบาล

เพื่อความสะอาดและเป็น
ระเบียบเรียบร้อยภายในเขต
เทศบาล

จ้างเหมาบุคคลภายนอกทํา
ความสะอาดถนนภายในชุมชน

- 1,152,000 1,152,000 -การดําเนินงานของกองสาธารณสขุฯ 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี�
ประสิทธิภาพ

กองสาธารณสุขฯ

6 โครงการจดัซื้อรถยนต์
บรรทุกขยะมูลฝอย

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็�บ
ขยะมูลฝอยให้คลอบคุม

จัดซื้อรถบรรทุกขยะ จํานวน 1 
คัน

- - 1,700,000 บ้านเมืองสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย กองสาธารณสุขฯ

7 โครงการอบรมอาสาสมคัร
พิทักษ์สิ่งแวดล้อม

-เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน  
จํานวน 100 คน 1 วัน

- 20,000 - สิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลได้รับการ
ดูแลรักษาใหเ้หมาะสมและส่งเสรมิต่อ
การดํารงชีวิตของประชาชน

กองสาธารณสุขฯ
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3.2.3 เทศบาลเมืองหนองสําโรง
เทศบาลเมืองหนองสําโรง มีการจัดทําแผนงาน/โครงการ ด้านการจัดการขยะมูลฝอย บรรจุไว้ในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2554-2556 ในแนวทางการกําจัด

มูลฝอยสิ่งปฏิกูลและมลพิษ จํานวน 7 โครงการ รวมงบประมาณ 7,324,600 บาท
แผนการจัดการขยะมูลฝอยดําเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี� (พ.ศ. 2554 – 2556) ยุทธศาสตร์�ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์� เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่มา (บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่
รับผิดชอบ2554 2555 2556

แนวทางการกําจัดมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและมลพิษ
1 โครงการขยะพิษแลกแต้ม - เพื่อลดปริมาณขยะ และเพื่อส่งเสริมการ

คัดแยกขยะของประชาชน
29 ชุมชน 5,000 20,000 20,000 1. ให้�ประชาชนในชุมชนสามารถคัดแยกขยะพิษได้�

2.สามารถลดขยะพษิ เช่น แบตเตอรี่ ถา่นไฟฉาย 
สเปรย์ ฯลฯ เพื่อกาํจัดให้ถกูวธิี

กองสาธารณสุขฯ

2 โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์�
ครัวเรือน

- เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพ
- เพื่อเป็นการผลิตปุ๋ยไว้ใช้เองในครัวเรือน
- เพื่อลดปริมาณขยะจากเศษขยะอินทรีย์
ในครัวเรือน

- พื้นที่นําร่องใน 29 
ชุมชน

- 50,000 50,000 1. สามารถสร้างอาชีพในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์�
2. สามารถลดปริมาณขยะที่เกิดจากเศษขยะอินทรีย์
ในแต่ละครัวเรือน

กองสาธารณสุขฯ

3 โครงการเปลี่ยนขยะเป็นทอง
คุ้มครองครอบครัว

- เพื่อสร้างจิตสํานึกให้แกป่ระชาชนในการ
คัดแยกขยะ
- เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะ
- เพื่อสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนในชุมชน

- พื้นที่นําร่องใน 29 
ชุมชน 

- 20,000 20,000 1. ประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะ
2. ปริมาณขยะมีจาํนวนลดลง
3. สร้างรายได้ให้กับภาคประชาชน
'4. ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการได้รับการคุ้มครองชีวิต

กองสาธารณสุขฯ

4 โครงการจ้างเหมาบริการฝัง
กลบขยะและกาํจัดสิ่งปฏกิูล

- เพื่อฝังกลบขยะประมาณ 20 ตัน/วัน 
และกําจัดสิ่งปฏิกูลเมื่อมีความจําเป็น

- ฝังกลบขยะมูลฝอย 
6,240 ตัน/ปี�

1,200,000 1,200,000 1,200,000 - ไม่มีขยะตกค้างของมูลฝอยกาํจัดอย่างถูกสุขลักษณะ
และสิ่งปฏิกูลถกูกําจัดอยา่งถูกต้องตามหลักวิชาการ

กองสาธารณสุขฯ

5 โครงการวันสิ่งแวดล้อมโลก - เพื่อสร้างความตระหนักร่วมกันถึงความ
จําเป็นในการลดภาวะโลกร้อน
- เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในวัน
สิ่งแวดล้อมโลก

ดําเนินการในทุกวันที่ 5 
มิถุนายนของทุกปี�

10,000 20,000 20,000 - สังคมเกิดความตระหนักในการจัดการสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขฯ

6 โครงการชุมชนปลอดถังขยะ - เพื่อลดปริมาณขยะ/จาํนวนเที่ยวในการ
เก็บขน และลดปั�ญหาการคุ้ยเขี่ยของสุนัข

ชุมชนนําร่อง 29 ชุมชน 20,000 50,000 50,000 1สามารถลดปริมาณขยะและจาํนวนเทีย่วในการเก็บขน
2.สามารถลดปัญหาการร้องเรียนจากปญัหาขยะมูลฝอย

กองสาธารณสุขฯ

7 โครงการจ้างเหมาแรงงาน
ทําความสะอาดถนนและ
สถานที่สาธารณะ

- เพื่อจ้างเหมาแรงงานทําความสะอาดถนน
และสถานที่สาธารณะ

พื้นทีใ่นเขตเทศบาล
เมืองหนองสําโรง

1,123,200 1,123,200 1,123,200 1. ไม่มีขยะตกค้าง -
2. แรงงานมงีานทําตามนโยบายแก้ไขปญัหาความ
ยากจน

กองสาธารณสุขฯ



3-17

3.2.4 เทศบาลเมืองเลย
เทศบาลเมืองเลย มีการจัดทําแผนงาน/โครงการด้านการจัดการขยะมูลฝอย บรรจุไว้ในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2554-2556 ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการจัดการอนุรักษ์�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จํานวน 6 โครงการ ดังนี้
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์�

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา (บาท)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ2554 2555 2556

แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรต่างๆ ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน
1 โครงการเทศบาลเมือง

เลยร่วมใจรักษ์ พิทักษ์�
ภูมิอากาศโลก

- เพื่อให้ประชาชนมีความรู้และ
จิตสํานึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม
- เพื่อสร้างเครือข่ายประชาชนร่วม
รณรงค์ลดการสร้างขยะและการ
ทําลายสิ่งแวดล้อม

- ชุมในเขตเทศบาล 
20ชุมชน

300,000
(งบ อปท.)

300,000
(งบ อปท.)

300,000
(งบ.อปท.)

- ประชาชนมีจิตสํานึกด้าน
สิ่งแวดล้อม
- เกิดเครือข่ายประชาชนร่วมใจ
ในการรักษาสิ่งแวดล้อมและการ
ลดการสรา้งขยะ

กองสาธารณสุขฯ

แนวทางการพัฒนาควบคุมการกําจัดขยะมลูฝอย การบําบัดน้ําเสีย การกําจัดสารพิษจากอุตสาหกรรมและขยะติดเชื้อจากโรงพยาบาลไม่ให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมชมุชน
2 โครงการจดัซื้อถังขยะมลู

ฝอย
- เพื่อให้มีภาชนะรอบรับขยะมลูฝอย
จากครัวเรือนอย่างเพียงพอ

- จํานวน 200 ใบ 400,00
(งบ อปท.)

- มีภาชนะรอบรับขยะมลูฝอย
อย่างเพียงพอ

กองสาธารณสุขฯ

3 โครงการก่อสร้างเตาเผา
ขยะติดเชื้อรวมจังหวัด
เลย

- เพื่อลดมลพิษและการแพร่การจาย
ของขยะติดเชื้อ

- จํานวน 1 แห่ง 20,000,000
(งบ อปท. 
เงินอุดหนุน)

- ได้ระบบกําจัดขยะติดเชื้อที่
ได้มาตฐานและถูกสุขลักษณะ

กองช่าง

4 โครงการปรับปรุงบ่อ
กําจัดขยะระบบฝังกลบ

- เพื่อปรับปรุงบ่อกําจัดขยะระบบฝัง
กลบบ่อเดมิให้กลับมาใช้งานได้อีก

- จํานวน 1 แห่ง 1,000,000
(งบ อปท.)

- ได้บ่อกําจัดขยะระบบฝังกลบ กองช่าง

5 โครงการจดัซื้อรถดดูสิ่ง
ปฏิกูลและลา้งท่อ
ระบายน้ํา

- เพื่อให้การกําจัดสิ่งปฏิกูลถูกต้อง
ตามหลังสุขาภิบาลและมีอุปกรณท์ี่ได้
มาตรฐาน

- จํานวน 1 คัน 18,000,000
(งบ อปท.
เงินอุดหนุน)

- มีรถดูดสิ่งปฏิกูลและล้างท่อ
ระบายน้ําที่ได้มาตรฐาน

กองสาธารณสุขฯ

แนวทางการพัฒนาสร้างจิตสํานึกให้กับประชาชนให้มีส่วนร่วมในการดูแลอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยเริ่มต้นจากครอบครัว
6 โครงการวันสิ่งแวดล้อม

โลก
- เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
รักษาสภาพแวดล้อม

- จํานวน 1 ครั้ง 100,000
(งบ อปท.)

100,000
(งบ อปท.)

100,000
(งบ อปท.)

- ประชาชนมีส่วนร่วม ในการ
รักษาสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุขฯ
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3.2.5 เทศบาลเมืองหนองคาย
เทศบาลเมืองหนองคาย มีการจัดทําแผนงาน/โครงการด้านการจัดการขยะมูลฝอย บรรจุไว้ในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2554-2556 ภายใต้ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นมาตรฐานและรักษาความสมดุลยั่งยืนทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จํานวน 12 โครงการ ดังนี้
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์� เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่มา (บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่
รับผิดชอบ2554 2555 2556

แนวทางการพัฒนาสง่เสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรต่างๆ ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน
1 จัดจ้างถมดินพร้อมเกลี่ย

ปรับแต่งบ่อกําจัดขยะบ้าน
นาจันทร์�

-เพื่อฝังกลบขยะเดิมที่บ่อกาํจัดขยะบ้านนา
จันทร์ (ปิดบ่อ)

-จ้างถมดินพร้อมเกลี่ยปรับแต่ง 
หนาเฉลี่ย 0.35 ม. จํานวน 
9,638 ลบ.ม.

- 771, 040 - -ทําให้สภาพพื้นที่บริเวณโดยรอบมภีูมิ
ทัศน์ดีขึ้น
-ทําให้ไม่มีมลพิษทางอากาศต่อชุมชน
บริเวณใกล้เคียง

สํานักการชา่ง

2 จัดซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ 6 ตัน 
ติดเครน

-เพื่อใช้ออกแบบปฏิบัติงานเก็บขนกิ่งไม้ยก
ของที่มีขนาดใหญ่�

-จัดซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ 6 ตัน 
ติดเครน จํานวน 1 คัน

1,740,000 - - -มีรถเก็บขนกิ่งไม้เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงาน

สํานักการสาธารณสุขฯ

3 จัดตั้งศูนย์ผลิตน้ําหมัก
ชีวภาพ

-เพื่อให้มีศูนย์หมกัผลิตน้ําหมักชวีภาพต้นแบบ
และเป็นแหล่งทดลองเรียนรู้แก่ผู้สนใจ
-สามารถผลิตน้ําหมกัชีวภาพสําหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
-เพื่อลดปริมาณขยะอินทรีย์โดยนํามาใช้
ประโยชน์เป็นน้ําหมักชวีภาพ
-เพื่อลดปริมาณขยะที่จะนาํไปกําจัด

-จัดตั้งศูนย์ผลิตน้ําหมักชวีภาพ
เทศบาลเมืองหนองคาย 
จํานวน 1 แห่ง

150,000 - - -มีศูนย์ผลิตน้ําหมักชวีภาพสําหรับผู้ที่
สนใจเข้าศึกษาเรียนรู้
-มีน้ําหมักชวีภาพใช้ในการปฏิบัติงาน 
เช่น ล้างตลาด ล้างรถขยะ ดับกลิ่นใน
โรงฆ่าสัตว์�
-ปริมาณขยะอินทรีย์ลดลง

สํานักการสาธารณสุขฯ

4 จัดซื้อถังหมักก๊าซชีวภาพ
สําเร็จรูป

-เพื่อลดจํานวนขยะอินทรีย์�และสามารถใช้
ประโยชน์จากขยะอินทรีย์

-จัดซื้อถังหมักกา๊ซชีวภาพ
สําเร็จรูป จํานวน 1 ชุด

220,000 220,000 220,000 -ปัญหากลิ่นเหม็นในโรงฆ่าสัตว์ลดลง
-ปริมาณขยะอินทรีย์ลดลง
-ได้พลังงานทดแทนจากขยะและมูลสัตว์�

สํานักการสาธารณสุขฯ

5 รณรงค์เนื่องในวัน
สิ่งแวดล้อมไทย

-เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ทราบถึงการรักษาความสะอาดและ
สิ่งแวดล้อม ป้องกันภาวะโลกร้อน

-ประชาชน ชุมชน โรงเรียน 
ตลาดสด ร่วมรณรงค์และ
รักษาความสะอาด

20,000 20,000 20,000 -ประชาชนเกิดความเข้าใจและให้ความ
ร่วมมือในการรักษาสิ่งแวดล้อม 
ครัวเรือน ชุมชน และตลาด สะอาด มี
สิ่งแวดล้อมที่ดี�

สํานักการสาธารณสุขฯ

6 จัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัด
ท้าย ขนาดความจุ 10 ลบ.ม.

-เพื่อใช้ออกเก็บขนขยะในเขตเทศบาลแทน
รถบรรทุกขยะเดิมที่ชํารุดเสื่อมสภาพ

-จัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัด
ท้าย ขนาดความจุ 10 ลบ.ม. 
ชนิดรางสไลด์ จํานวน 1 คัน

2,000,000 2,000,000 2,000,000 -มีรถบรรทุกขยะที่มีประสิทธภิาพ
เพียงพอสําหรับเกบ็ขนขยะในแต่ละวัน
และไม่มีขยะตกค้าง

สํานักการสาธารณสุขฯ

7 จัดซื้อถังขยะ -เพื่อใช้รองรับขยะตามบ้านเรือนและชมุชน
ในเขตเทศบาล

-จัดซื้อถังขยะ PE ขนาด 240 
ลิตร และ 200 ลิตร อยา่งละ 
100 ถัง

390,000 390,000 390,000 -มีถังรองรับขยะจากบา้นเรือนเพียงพอ 
ทําให้ไม่มีปัญหาขยะล้นถัง

สํานักการสาธารณสุขฯ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์� เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา (บาท)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่

รับผิดชอบ2554 2555 2556
8 สร้างจิตสํานึกประชาชาชน

ในการรักษาสิ่งแวดล้อม
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ภาวะโลกร้อน

-เพื่อสร้างจิตสํานึกและร่วมวางแผน
ดําเนินการรักษาสิ่งแวดล้อม ปอ้งกันและ
แก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน โดยการจัดอบรม
ให้ความรู้และกจิกรรมต่างๆ

-ประชาชน ผู้นาํชุมชน และ
นักเรียนมีส่วนร่วมในการ
วางแผนดําเนินการรักษา
สิ่งแวดล้อม จํานวน 100 คน

30,000 30,000 30,000 -เกิดแกนนําในการดําเนินการด้านการ
รักษาสิ่งแวดล้อม
-สิ่งแวดล้อม ปอ้งกันและแก้ไขปัญหา
ภาวะโลกร้อนในชุมชนและโรงเรียน

สํานักการสาธารณสุขฯ

9 ลดมลพิษและอนุรักษ์�
สิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาล

-เพื่อสร้างชุมชนและโรงเรียนให้สามารถลด
การสร้�างมลพิษจากขยะ
-เพื่อใช้ประโยชน์จากขยะและรักษา
สิ่งแวดล้อม

-สร้างชุมชนและโรงเรียน
ตัวอยา่งที่ใช้ประโยชน์จากขยะ
และรักษาสิ่งแวดล้อม 3 ชุมชน
1 โรงเรียน

50,000 50,000 50,000 -เกิดชุมชนและโรงเรียนตัวอย่างที่ใช้
ประโยชน์จากขยะและรักษาสิ่งแวดล้อม 
ปีละ 3 ชุมชน 1 โรงเรียน

สํานักการสาธารณสุขฯ

10 รักษาความสะอาดชุมชน 
ถนน ทางเท้า และพื้นที่
สาธารณะ

-เพื่อรักษาชุมชนให้มีความสะอาดเป็น
ระเบียบเรียบร้อย

-ทําความสะอาดชุมชนและถนน
สายต่างๆ ในพื้นที ่42 ชุมชน 
ในเขตเทศบาล

3,886,800 3,886,800 3,886,800 -พื้นที่ในเขตเทศบาลมีความสะอาด
เรียบร้อย สวยงามเหมาะกับการเป็น
เมืองน่าอยู่

สํานักการสาธารณสุขฯ

11 ส่งเสริมการแยกขยะและ
การจัดการขยะรีไซเคิล 
โรงเรียนเทศบาล 2

-เพื่อส่งเสริมการแยกและการจัดการขยะ
รีไซเคิล ของนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 2

-จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ให้แก่นักเรียนในโรงเรียน ชั้น 
ป. 4-6 จํานวน 180 คน 2 วัน

50,000 - - -เกิดการเรียนรู้เรื่องการแยกขยะและ
การจัดการขยะรีไซเคิลของนักเรียน 
โรงเรียนเทศบาล 2

สํานักการศึกษา

12 เข้าค่ายเยาวชนพิทกัษ์
สิ่งแวดล้อม

-เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้แก่เยาวชนและ
สร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

-เด็ก เยาวชน ทั้งในและนอก
สถานศึกษา จํานวน 100 คน

100,000 100,000 100,000 -เยาวชนที่เขา้ค่ายได้รับความรู้และเกิด
จิตสํานึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

กองสวัสดิการสังคม
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3.2.6 เทศบาลเมืองท่าบ่อ
เทศบาลเมืองท่าบ่อ มีการจัดทําแผนงาน/โครงการด้านการจัดการขยะมูลฝอย บรรจุไว้ในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2554-2556 ภายใต้ยุทธศาสตร์�

ด้านการพัฒนาสังคม จํานวน 20 โครงการ ดังนี้
โครงการ ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 รวม 3 ปี�

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ จํานวน
โครงการ

งบประมาณ จํานวน
โครงการ

งบประมาณ จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

1. โครงการซ่อมแซมระบบบ่อบําบัดน้าํเสียบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย - - 1 1,300,000 - - 1 1,300,000
2. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบ่อกําจัดมูลฝอย - - 1 200,000 - - 1 1,300,000
3. โครงการปรับปรุงป้ายทางเข้าสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย - 50,000 - - - - 1 50,000
4. โครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะมูลฝอย 1 380,000 - - - - 1 380,000
5. โครงการจัดซื้อสถานที่เพื่อการกําจัดมูลฝอย 1 3,000,000 - - - - - 3,000,000
6. โครงการณรงค์ลดปริมาณขยะ โดยการคัดแยกขยะมูลฝอยในสถานศึกษา 4แห่ง 1 200,000 - - - - 2 200,000
7. โครงการรณรงค์การทําน้ําปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพ 1 500,000 - - - - 1 500,000
8. โครงการจ้างที่ปรึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด ก่อสร้างโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพระบบกําจัดขยะมูลฝอย

1 650,000 - - - - 1 650,000

9. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกําจัดขยะมูลฝอย - - 1 50,000,000 - - 1 50,000,000
10. โครงการซ่�อมแซมบ่อหมักสิ่งปฏิกูลเพื่อทําปุ๋ย 1 150,000 - - - - 1 150,000
11. โครงการปิดบ่อกลบบ่อขยะมูลฝอยแห่งที่ 1 - - 1 2,500,000 - - 1 2,500,000
12. โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบรถเข็น 2 32,000 - - - - 2 32,000
13. โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพายชนิดข้ออ่อน 4 41,200 - - - - 4 41,200
14. โครงการจัดซื้อรถแม็คโฮ(รุดขุดไฮดรอลิก) - - 1 4,300,000 - - 1 4,300,000
15. โครงการจัดซื้อรถบดอัดและดันกลบขยะมูลฝอย - - 1 12,000,000 - - 1 12,000,000
16. โครงการจัดซื้อรถแทรกเตอร์ตีนเป็ด - - 1 4,700,000 - - 1 4,700,000
17. โครงการจัดซื้อรถเก็บขนขยะมูลฝอยขนิดอัดท้าย - - 1 2,000,000 - - 1 2,000,000
18. โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ํา ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า(ไดโว่�) 1 40,000 - - - - 1 40,000
19. โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ําชนิดเครื่องยนต์ดีเซล 1 45000 - - - - 1 45,000
20. โครงการจัดซื้อรหัสวิดน้ํา  พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 1 50,000 - - - - 1 50,000
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3.2.7 เทศบาลเมืองสกลนคร
เทศบาลเมืองสกลนคร มีการจัดทําแผนงาน/โครงการ ด้านการจัดการขยะมูลฝอย บรรจุไว้ในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2554-2556 จํานวนรวม 15 โครงการ 

แผนการจัดการขยะมูลฝอยดําเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี� (พ.ศ. 2554 – 2556) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

โครงการ
ปี  2554 ปี  2555 ปี  2556 รวม  3  ปี�

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ จํานวน
โครงการ

งบประมาณ จํานวน
โครงการ

งบประมาณ จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

แนวทางการบริหารจัดการและพัฒนาระบบกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
1. โครงการจัดซื้อเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุ ครุภัณฑ์ในงานกําจัดขยะ - - 12 21,309,800 8 20,908,000 20 42,217,800
2. โครงการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม 1 60,000 1 60,000 1 60,000 3 180,000
3. โครงการปรับปรุงถนนในพื้นที่กําจัดขยะ - - 1 1,000,000 2 2,100,000 3 3,100,000
4. โครงการซ่อมปรับปรุงสภาพเครื่องจักรกล - - - - 1 700,000 1 700,000
5. โครงการศึกษาข้อมูลพัฒนารูปแบบการกําจัดขยะที่เหมาะสม นําร่องและ
ก่อสร้างระบบกําจัดขยะแบบผสมผสาน

- - 5 7,880,000 3 503,600,000 8 511,480,000

6. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในสถานที่กําจัดขยะและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การ
ดําเนินงาน

- - 1 25,000 8 513,000 9 538,000

7. โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ - - 6 773,200 3 650,000 9 1,423,200
8. โครงการจ้างเหมาเอกชนทําความสะอาดถนนภายในเขตเทศบาล 1 8,000,000 1 8,000,000 1 8,000,000 3 24,000,000
9. โครงการก่อสร้างสถานีขนถ่ายขยะ - - 1 1,900,000 - - 1 1,900,000
10. โครงการจัดหาเครื่องมือในการจัดการขยะ - - 1 2,100,000 - - 1 2,100,000
แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
11. โครงการสร้างขวัญและกําลังใจแก่บุคลากร - - 1 25,000 1 25,000 2 50,000
12. โครงการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนใกล้เคียงพื้นที่บ่อกําจัดขยะ - - 1 58,000 1 58,000 2 116,000
13. โครงการเมืองน่าอยู่ 1 200,000 1 500,000 1 500,000 3 1,200,000
14.โครงการหน้าบ้านน่ามอง - - 1 300,000 1 300,000 2 600,000
15.โครงการรณรงค์การรักษาสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ ลกปริมาณของ
เสีย เพิ่มพื้นที่สีเขียวและแก้ไขเหตุรําคาญในเขตเทศบาลเมืองสกลนคร

1 700,000 1 680,000 1 450,000 3 1,830,000
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3.2.8 เทศบาลตําบลพังโคน
เทศบาลตําบลพังโคน มีการจัดทําแผนงาน/โครงการ ด้านการจัดการขยะมูลฝอย บรรจุไว้ในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2554-2556 จํานวนรวม 6 โครงการ 

แผนการจัดการขยะมูลฝอยดําเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี� (พ.ศ. 2554 – 2556) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์� เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่มา (บาท) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ2554 2555 2556
แนวทางพัฒนา สร้างจิตสํานึก และตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1 โครงการจดังานวัน

สิ่งแวดล้อมโลก
สิ่งแวดล้อมไทย  

- เพื่อปลูกฝังประชาชนให้มี�
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และ
จัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม

จัดกิจกรรมปีละ 1 ครั้ง 35,000 35,000 35,000 - เด็กและเยาวชนมีจิตสํานึกในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุขฯ

แนวทางการพัฒนาบําบัดและจัดการขยะ
2 จัดซื้อเครื่องมือซ่อมแซม

ยานพาหนะศูนย์�กําจัด
ขยะ

- เพื่อบํารุงรักษายานพาหนะ
ของศูนย์กําจัดขยะให้อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งาน

จัดซื้อเครื่องมือที่จําเป็นในการ
ซ่อมแซม จํานวน 1 ชุด

200,000 - - - บ้านเมืองสะอาด กองสาธารณสุขฯ

3 โครงการจ้างเหมากําจดั
ขยะพิษ

- เพื่อจัดการขยะพิษอย่างถูกวิธี�
และปลอดภัย

จ้างเหมาดําเนิ�นการ ปีละ 3 ครั้ง 500,000 - - - ขยะพิษถูกนําไปกําจดันอกพื้นที่
อย่างปลอดภัย

กองสาธารณสุขฯ

4 โครงการจดัทําชุมชน
ปลอดขยะในเขตเทศบาล

- เพื่อลดปริมาณขยะที่จะเข้าสู่
ศูนย์กําจัดขยะ

จัดกิจกรรมทุกชุมชนในเขต
เทศบาลจํานวน 11 ชุมชน

50,000 50,000 50,000 - ขยะที่เข้าสู่ศูนย์�กําจดัฯ ลดลงจาก
ประมาณการไม่น้อยกว่าร้อยละ 25

กองสาธารณสุขฯ

5 โครงการขยะพิษ แลกแต้ม - เพื่อควบคุมการแพร่กระจาย
ของขยะมีพิษ

จัดกิจกรรม จํานวน 11 ชุมชน 50,000 50,000 50,000 - สามารถควบคุม และกําจดัขยะ
พิษได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กองสาธารณสุขฯ

6 โครงการศึกษาความ
เหมาะสมการก่อสร้างศูนย์�
กําจัดขยะ ระยะที่ 2

- เพื่อศึกษาแนวทางการเพิ่ม
พื้นที่รองรับปริมาณขยะใน
อนาคต

ศึกษาความเหมาะสมและความ
พร้อมของโครงการ จํานวน 1 ครั้ง

50,000 - - - สามารถประเมินความเป็นไปได้�
ของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ

กองสาธารณสุขฯ
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3.2.9 เทศบาลเมื�องนครพนม จังหวัดนครพนม
เทศบาลเมืองนครพนม มีการจัดทําแผนงาน/โครงการ ด้านการจัดการขยะมูลฝอย บรรจุไว้ในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2554-2556 จํานวนรวม 3 โครงการ 

โดยแบ่งได้ดังนี้
1) แนวทางการพัฒนาสร้างจิตสํานึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ รักษา ฟื้นฟูทรั�พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิด

ประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพ จํานวน 1 โครงการ รวมงบประมาณ 900,000 บาท
2) แนวทางการพัฒนาระบบน้ําเสียรวมและการบริหารจัดการขยะของเทศบาลเมืองนครพนมให้ได้มาตรฐานจํานวน 2 โครงการ รวมงบประมาณ 391,300,000 บาท

แผนการจัดการขยะมูลฝอยดําเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี� (พ.ศ. 2554 – 2556) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์� เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่มา (บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่
รับผิดชอบ2554 2555 2556

แนวทางการพัฒนาสรา้งจติสํานึกให้ประชาชนมสี่วนร่วมในการอนุรักษ์ รักษา ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มประสิทธภิาพ
1 โครงการสิ่งแวดล้อมดี�

สุขภาพแข็งแรง
-เพื่อสร้างจิตสํานึกใหป้ระชาชนมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ ์รักษาและฟื้นฟู
สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพที่ดีของ
ตนเอง

-จัดประชุมอบรมสัมมนาและจัด
กิจกรรมรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมในเขต
เทศบาล ทั้ง ๒๓ ชุมชน

300,000 300,000 300,000 ประชาชนมีจิตสํานกึในการมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ ์รักษาและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมที่
เอื้อต่อสุขภาพที่ดีของตนเอง

กองช่าง
สาธารณสุขฯ.

แนวทางการพัฒนาระบบน้ําเสยีรวมและการบริหารจัดการขยะของเทศบาลเมืองนครพนมให้ได้มาตรฐาน
1 โครงการวิเคราะห์คุณภาพ

น้ําชะขยะในระบบบาํบัด
น้ําเสียของสถานที่กาํจัดขยะ
มูลฝอย

-เพื่อวิเคราะห์คุณภาพน้ําชะขยะในช่วง
บําบัดและปล่อยทิ้งออกสู่ภายนอกโดย
ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

-ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้าํชะขยะใน
ระบบบําบัดน้าํเสียของสถานทีก่ําจัดขยะ
-ควบคุมและป้องกันไม่ให้มกีาร
ปนเปื้อนของโลหะหนักบริเวณสถานที่
กําจัดขยะ

100,000 100,000 100,000 -บริเวณสถานที่กาํจัดขยะมูลฝอยไม่มีการ
ปนเปื้อนของโลหะหนักและไม่เกิดปัญหา
ด้านสาธารณะสุข
-น้ําชะขยะได้รับการตรวจคุณภาพก่อน
ปล่อยสู่ภายนอก

กองช่าง
สาธารณสุขฯ.

2 โครงการก่อสร้างศูนย์กําจัด
ขยะมูลฝอยรวมแบบครบ
วงจร

-เพื่อให้สถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอยเป็น
ศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบ
วงจรที่มีประสิทธิภาพ

-ก่อสร้างศูนย์กาํจัดขยะมูลฝอยรวม
แบบครบวงจรโดยออกแบบ
รายละเอียดระบบคัดแยกและการนํา
ขยะไปใช้ประโยชน์ของศูนย์กาํจัดขยะ
มูลฝอยรวมแบบครบวงจร จาํนวน ๑ 
แห่ง (ตามแบบแปลนเทศบาลกาํหนด)

- 391,000,000
(งบอุดหนุน)

- -ปัญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขต
เทศบาล

กองช่าง
สาธารณสุขฯ.
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บทที่ 4
การเสริมสร้างสมรรถนะในการบริหารจัดการขยะมลูฝอยของเทศบาล

สํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคที่ 9 ได้ร่วมกับ กรมควบคุมมลพิษ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี เลย หนองคาย สกลนคร และนครพนม ดําเนินการสนับสนุนเสริมสร้างสมรรถนะ
ให้กับองค์กรปกครองส่�วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดยในปีงบประมาณ 2554 มีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมจํานวน 9 แห่ง ได้แก่ เทศบาลนครอุดรธานี เทศบาลเมืองโนนสูง-นํ้าคํา เทศบาล
เมืองหนองสําโรง เทศบาลเมืองเลย เทศบาลเมืองหนองคาย เทศบาลเมืองท่าบ่อ เทศบาลเมืองสกลนคร 
เทศบาลตําบลพังโคน และเทศบาลเมืองนครพนม

โดยเสริมสร้างสมรรถนะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 9 แห่ง ในการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยชุมชน ให้มีสมรรถนะในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ผ่านเกณฑ์ที่กําหนดอย่างน้อย 4 สมรรถนะจาก 
6 สมรรถนะ ดังน้ี

(1) แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอย
(2) กิจกรรมลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยหรือของเสียอันตรายชุมชน 
(3) ประสิทธิภาพในการเก็บขนขยะมูลฝอย 
(4) การบริหารจัดการขยะมูลฝอยหรือมูลฝอยติดเช้ือในลักษณะรวมศูนย์ 
(5) ประสิทธิภาพในการกําจัดขยะมูลฝอย
(6) รายได้ในการจัดการขยะมูลฝอย
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สมรรถนะ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน
4.1 ทน.อุดรธานี  จ.อุดรธานี� ผ่าน 6 ใน 6
4.1.1 แผนปฏิบัติการจัดการขยะ
มูลฝอย

- ทน.อุดรธานี มีการจัดทําแผนงาน/โครงการ ด้านการจัดการขยะมลูฝอยและของเสียอันตราย บรรจุไว้ในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี 
พ.ศ. 2554-2556 จํานวนรวม 20 โครงการ โดยแบง่ไดด้ังนี้
1) แนวทางการพัฒนาเฝ้าระวังคณุภาพน้ํา จํานวน 1 โครงการ รวมงบประมาณ 60,000 บาท
2) แนวทางการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และของเสียอันตราย จํานวน 15 โครงการ รวมงบประมาณ 
4,069,457,020 บาท
3) แนวทางการพัฒนาส่งเสริมความร่วมมือของประชาชนในการจดัการสิ่งแวดล้อม จํานวน 4 โครงการ รวมงบประมาณ 8,400,000 บาท 

ผ่าน

4.1.2 กิจกรรมลด คดัแยก และใช้
ประโยชน์ขยะมูลฝอยหรือของเสีย
อันตรายชุมชน

- ทน.อุดรธานี มีการจัดกจิกรรมลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ขยะมลูฝอยชุมชน ในปีงบประมาณ 2554 ดังนี้
1) จัดกิ�จกรรมรณรงค์� คัดแยกขยะและรักษาความสะอาด ร่วมต้อนรับขบวนจักรยานในโครงการจักรยานพิทักษ์โลก ปี 2 เพื่อเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวฯ ในวันที ่24 พ.ย. 53 ณ บริเวณวัดวิเวกบรูพาวัย (ชุมชนหนองตุ�) โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดงันี้

(1) รณรงค์ทําความสะอาดวัดและชุมชนใกล้เคียง
(2) กิจกรรมรับบริจาควัสดุอลูมิเนียม เพื่อทําขาเทียมพระราชทาน มีผู้ร่วมกิจกรรมบรจิาคอลูมิเนียม จํานวนรวม 20 กิโลกรมั
(3) กิจกรรมขยะแลกรางวัล มีผู้นาํขยะรไีซเคิลมาร่วมกิจกรรม จํานวนรวม 98 กิโลกรัม
(4) จดันิทรรศการด้านสิ่งแวดล้อมและให้ความรู้การจัดการขยะมูลฝอย การเผยแพร่น้ําหมักชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์�

2) ร่วมรณรงคค์ัดแยกขยะในชุมชนกับ อสม. ชุมชนหนองขอนกว้าง 1-3 ศรีพินิจ และศรีเจริญสุข ในวันที่ 25 พ.ย. 53 ณ บรเิวณชุมชน
หนองขอนกว้าง 1 โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมขยะแลกของรางวัล นําขยะรีไซเคิลมาร่วมกิจกรรม จํานวนรวม 128 กโิลกรัม และมีการเผยแพร่
น้ําหมักชีวภาพ จํานวน 100 ลิตร และปุ๋ยอินทรีย์อัดเมด็ จํานวน 100 ถุง รวมถึงให้ความรู้เรื่องการจดัการขยะมูลฝอย การทําและใช้
ประโยชน์น้ําหมักชีวภาพแก่ประชาชนที่มาเข้าร่วมกิจกรรม
3) จัดกิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาดในชุมชนและบําเพ็ญประโยชน์เพือ่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสามัคคีในชุมชนและร่วมกันพัฒนาวัดใหเ้กิดทัศนียภาพที่สวยงาม 
สภาพแวดล้อมสะอาด น่าอยู่ จดักจิกรรมในวันที ่29 พ.ย. 53 ณ วัดสว่างสันติธรรม ชุมชนดอนอุดม 1 โดยมีการให้ความรู้การจัดการ
ขยะมูลฝอย เผยแพร่น้ําหมักชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อให้ประชาชนนําไปใช้ประโยชน์�
4) จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสํานกึในการคัดแยก ลดปรมิาณ และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย ในงานประจําปีทุ่งศรีเมือง เมื่อวันที่ 1-10 
ธ.ค. 53 ดังนี้ (1) กจิกรรมรณรงคค์ัดแยกขยะฯ มีประชาชนนําขยะรีไซเคิลมาร่วมกิจกรรม จํานวนรวม 1,016.6 กิโลกรัม

(2) กิจกรรมรณรงค์รับคืนของเสียอันตราย มีประชาชนนําของเสียอันตราย ได้แก ่หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ ถ่านไฟฉาย และ
กระป๋องสเปรย์ มาร่วมกิจกรรม จาํนวนรวม 462 ชิ้น คดิเป็นน้ําหนกั 92.4 กิโลกรัม ซึ่งได้นําไปเก็บรวบรวมไว้เพื่อส่งไปกําจดัต่อไป

ผ่าน
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สมรรถนะ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน
4.1.2 กิจกรรมลด คดัแยก และใช้
ประโยชน์ขยะมูลฝอยหรือของเสีย
อันตรายชุมชน (ต่อ)

(3) กจิกรรมนิทรรศการให้ความรู้การจดัการขยะ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เผยแพร่น้ําหมักชีวภาพ(EM) และปุ๋ยอินทรีย์ มีผู้เข้าชม
นิทรรศการเฉลี่ย 50 คนต่อวัน เผยแพร่น้ําหมักชีวภาพจํานวน 500 ลิตร และปุ๋ยอัดเม็ดจํานวน 100 กิโลกรัม
5) จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสํานกึในการคัดแยก ลดปรมิาณ และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย ชุมชนเก่าจาน 5-6 ในวันที่ 27 ธ.ค. 53 คัด
แยกขยะรี�ไซเคิลได้จํานวน 188 กโิลกรัม
6) ร่วมกิจกรรมในงานวันเด็กแห่งชาติ เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 54 บริเวณสวนสาธารณะหนองประจักษ์ฯ มีนทิรรศการให้ความรู้และกิจกรรม
รณรงค์สร้างจิตสํานึกในการคัดแยกขยะ การปลูกต้นไม้เพื่อลดโลกรอ้น เล่มเกมส์คดัแยกขยะ และตอบปัญหาชิงรางวัล พร้อมทัง้การ
เผยแพร่น้ําหมักชีวภาพจํานวน 200 ลิตร ปุ๋ยอัดเม็ดจาํนวน 100 ถุง และแจกกล้าต้นไม้ดดูสารพิษจํานวน 100 ต้น
7) ร่วมกิจกรรมโครงการสร้างจิตสํานึกการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ณ โรงเรยีนเทศบาล 7 ในวันที่ 21 มี�.ค. 54 โดยมีการให้ความรู้การคัด
แยกขยะก่อนทิ้งและรักษาความสะอาดในโรงเรียน ให้แก่นักเรยีนและคณะครูอาจารย์ของโรงเรียนเทศบาล 7 จาํนวน 300 คน 
ตลอดจนจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้การนําขยะอินทรียไ์ปใช้ประโยชน์ทําน้ําหมักชีวภาพและเลี้ยงไส้เดือน
8) ร่วมกิจกรรมโครงการมหกรรมสร้างสุขภาพวัน อสม.แห่งชาติปี 2554 มีการจัดนิทรรศการการจัดการขยะเพื่อลดภาวะโลกร้อน การ
เลี้ยงไส้เดือน การเล่นเกมตอบคําถามเพื่อชิงรางวัลพร้อมกับเผยแพร่ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดและน้ําหมักชีวภาพแก่ผู้สนใจที่มาร่วมงาน เมื่อ
วันที่ 5 เม.ย. 54 ณ อาคารเอนกประสงค์สโมสรนครหมากแข้ง
9) ร่วมกิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะกับ อสม. ชุมชนค่ายประจักษ์ 1-4 โดยมีการให้ความรู้การจัดการขยะในชุมชน ซึ่งสามารถคัดแยก
ขยะรีไซเคิลได้จํานวนรวม 112 กิโลกรัม พร้อมด้วยเผยแพร่ตัวอย่างปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดจํานวน 100 ถุง และสารสกัดชีวภาพจํานวน 100
ขวด ณ สนามกีฬาค่ายประจักษ์ 2 เมื่อวันที่ 20 เม.ย.54
10) ร่วมกิจกรรมอบรมโครงการปลูกพืชสวนครัว ปลอดสารพิษเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ความรู้และสาธิตการนําน้ําหมักชีวภาพ (EM) และปุ๋ย
หมักจากขยะอินทรีย์ให้แก่ประชาชนในชุมชนจํานวน 63 คน เมื่อวันที่ 6 พ.ค.54
11) จัดกิจกรรมตามโครงการจัดทําสารสกัดชีวภาพ (EM) และปุ๋ยหมักอินทรีย์ ปีงบประมาณ 2554 โดยจัดการอบรมให้ความรู้การจัดการและ
ใช้ประโยชน์ขยะ เมื่อวันที่ 2-3 มิ�.ย.54 ณ ชุมชนโนนอุทุมพร มี�ผู้เข้ารับการอบรมเป็นแกนนําชุมชนด้านสิ่งแวดล้อมจํานวน 52 คน 
- สรุปตั้งแต่เดือนตุลาคม 2553 – มิถุนายน 2554 เทศบาลนครอุดรธานี มีการดําเนินกิจกรรมลดคัดแยก และใช้ประโยชน์�ขยะมูลฝอย 
จํานวนรวม 11 ครั้ง รวมปริมาณขยะที่คัดแยกได้ 1,665 กิโลกรัม นอกจากนี้ ยังมีการคัดแยกขยะอื่นๆ ได้แก่ 

- กิจกรรมชุมชนปลอดขยะของชุมชนโนนอุทุมพร ได้แก่ กิจกรรมขยะแลกไข่ ถังหมักแก๊สชีวภาพ เลี้ยงไส้เดือน เป็นต้น ซึ่ง
สามารถคัดแยกขยะรีไซเคิลและขยะอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ได้เฉลี่ยเดือนละ 1,500 – 2,000 กิโลกรัม

- กิจกรรมใช้ไส้เดือนกําจัดขยะอินทรีย์ในชุมชน โรงเรียน วัด และโรงเลี้ยงไส้เดือนของเทศบาลนครอุดรธานี สามารถคัดแยก
ขยะอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ได้เฉลี่ยเดือนละ 2,500 กิโลกรัม   
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4.1.3 ประสิทธิภาพในการเก็บขน
ขยะมูลฝอย

- ทน.อุดรธานี มี�พื้นที่ 47.7 ตารางกิโลเมตร ประชากรเฉลี่ย 137,948 คน มีบ้านจํานวน 50,948 หลังคาเรือน โดยมีการแบง่พื้นที่เก็บ
ขนขยะเป็น 15 เขต รถเก็บขนขยะมูลฝอยทั่วไปจํานวน 33 คัน และรถบรรทุกมูลฝอยติดเชื้อจํานวน 2 คัน สามารถให้บริการเก็บขน
ขยะมูลฝอยได้ครอบคลุมพื้นที่ร้อยละ 100 ของพื้นที่เทศบาลทั้งหมด จํานวนครัวเรือนที่ได้รับบริการเกบ็ขนจํานวน 50,948 หลังคา
เรือน คิดเป็นร้อยละ 100 ปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บขนได ้150-170 ตันต่อวัน และให้บริการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อจากสถานพยาบาล
จํานวน 120 แห่ง รวมปริมาณมูลฝอยติดเชื้อที่จัดเก็บได้เฉลี่ยเดือนละ 20 ตัน

ผ่าน

4.1.4 การบริหารจดัการขยะมูล
ฝอยในลักษณะรวมศูนย์�

- ทน.อุดรธานี มีการจัดการขยะมลูฝอยและมูลฝอยติดเชื้อ ในลักษณะรวมศูนย ์ดงันี้
1) การจัดการขยะมูลฝอยทั่วไปอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ทน.อุ�ดรธานี มีการจัดทํา MOU กับ อปท. จํานวน 15 แหง่ โดยม ีอปท. ที่นํา
ขยะมากําจัดร่วมด้วย 20 แห่ง จัดทํา MOU เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2543 และสามารถให้บริการกําจดัขยะมูลฝอยแก่ อปท. ที่ลงนามได้�
โดยมีปริมาณขยะเฉลี่ย 200 ตันตอ่วัน จะถูกนําไปกําจัดโดยวิธีฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล
2) การจัดการมูลฝอยติดเชื้อจากสถานพยาบาล ปัจจุบันมีสถานพยาบาลเข้าร่วมการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ จํานวนทั้งสิ้น 120 แหง่ เปน็
หน่วยงานที่เทศบาลฯ เก็บขนให ้117แห่ง ได้แก ่โรงพยาบาล ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล คลินิก/สถานพยาบาลสัตว์�/ห้อง Lab 
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล และมีหน่วยงานที่ขนมูลฝอยติดเชื้อมากําจดัเอง ได้แก ่โรงพยาบาลหนองคาย โรงพยาบาลพิบูลย์
รักษ์ และโรงพยาบาลหนองหาน ซึ่งวิธีการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยใช้เตาเผาอุณหภูมิสูง แบบสองห้องเปา สามารถกําจัดขยะติดเชื้อได้
ปริมาณเดือนละ 25 ตัน 
3) การจัดการขยะอั�นตราย ทน.อุดรธานี มีการจดัทํา MOU กับ อปท. จํานวน 5 แหง่ ในการจดัการขยะอันตราย เมื่อปี 2550 

ผ่าน

4.1.5 ประสิทธิภาพในการกําจดั
ขยะมูลฝอย

- ทน.อุดรธานี มีสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยตั้งอยู่บนพื้นที่ 296 ไร ่ณ โคกหนองหาด ต.หนองนาคํา อ.เมือง จ.อุดรธานี ระยะทางห่างจาก
ตั�วเมืองประมาณ 13 กิโลเมตร เป็นศูนย์กําจัดขนาดใหญ่ในลักษณะรวมศูนย์ที่มีความเหมาะสมของพื้นที่ มีการคํานวณและออกแบบ
พื้นที่ฝังกลบดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) มีการควบคุมปริมาณขยะ
มูลฝอยที่เข้า มีการบดอัดขยะและกลบทับด้วยดินเป็นประจําทุกวัน มีระบบบําบดัน้ําเสีย ระบบระบายก๊าซ อาคารโครงสรา้งพื้นฐานครบ 
มีระบบกําจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ ระบบกําจัดสิ่งปฏิกูล และสถานที่เก็บขยะอันตราย มีการขึ้นทะเบียนผู้คัดแยกขยะ มีมาตรการป้องกัน
เหตุรําคาญ มีแผนรองรับการดูแลหลังจากมีการฟื้นฟูหรือปิดสถานที่ฝังกลบ
- ทน.อุดรธานี ได้จัดทําแผนงานโครงการเฝ้าระวังคณุภาพน้ําใต้ดิน ณ สถานที่กําจดัขยะเทศบาล โดยทําการตรวจวิเคราะห์คณุภาพน้ํา
ใต้ดินเพื่อเป็นการป้องกันการปนเปื้อนของแหล่งน้ําใต้ดิน ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนละแวกใกล้เคียง 

ผ่าน
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4.1.6 รายไดใ้นการจดัการขยะ
มูลฝอย

- ทน.อุดรธานี มีการออกเทศบัญญัติในการจดัเก็บค่ากําจัดขยะมูลฝอย โดยมีรายได้จากการจดัการขยะมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยติดเชื้อ 
แบ่งเป็นรายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการเก็บขนขยะมูลฝอย และค่ากําจัดขยะมูลฝอย ซึง่ในปี 2554 มีการจัดเก็บรายได้�
เพิ่มขึ้นจากป ี2553  

เปรยีบเทยีบรายได้การจดัการขยะมูลฝอย ในช่วงเดียวกัน ระหว่างป ี2553 – 2554 (ช่วงเดือนตุลาคม – กรกฎาคม)

ประเภทรายได้� ปีงบประมาณ 2553
(ต.ค. 52 – ก.ค. 53)

ปีงบประมาณ 2554
(ต.ค. 53 – ก.ค. 54) ผลการเปรียบเทียบ

1. ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะ 9,533,467 9,683,473 + 150,006
2. ค่ากําจัดขยะ 4,844,000 5,559,210 + 715,210

เปรยีบเทยีบรายได้การจดัการขยะมูลฝอย ตั้งแต่ป ี2550 – 2553

ประเภทรายได้� ปีงบประมาณ
2550 2551 2552 2553

1. ค่าธรรมเนยีมเก็บขนขยะ 9,986,764 10,039,979 10,568,038 11,533,060
2. ค่ากําจัดขยะ 4,284,640 4,485,652 5,730,111 6,289,124

รวม 14,271,404 14,525,631 16,298,149 17,822,184
เปรยีบเทยีบจํานวนหน่วยงานที่นําขยะมาร่วมกําจัด ตัง้แต่ปี 2552 – 2554

จํานวนหน่วยงานที่นําขยะมาร่วมกําจัด (แห่ง) ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554
1. หน่วยงานที่นําขยะมูลฝอยชุมชนมาร่วมกําจดั 22 23 23
2. สถานพยาบาลที่นําขยะติดเชื้อมาร่วมกําจัด 95 115 119

ผ่าน
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4.2 ทม.โนนสูง-น้ําคํา  จ.อุดรธานี� ผ่าน 6 ใน 6
4.2.1 แผนปฏิบัติการจัดการขยะ
มูลฝอย

- ทม.โนนสูง-น้ําคํา มีการจดัทําแผนงาน/โครงการ ด้านการจดัการขยะมูลฝอย บรรจไุว้ในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2554-2556
จํานวนรวม 7 โครงการ โดยแบง่ได้ดังนี้
1) แนวทางการพัฒนาสรา้งจิตสํานึกและความตระหนักในการรักษาสิ่งแวดล้อม จาํนวน 4 โครงการ รวมงบประมาณ 490,000 บาท
2) แนวทางการพัฒนาด้านบําบดัและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม จํานวน 3 โครงการ รวมงบประมาณ 4,024,000 บาท 

ผ่าน

4.2.2 กิจกรรมลด คดัแยก และใช้
ประโยชน์ขยะมูลฝอยชุมชน

- ทม.โนนสูง-น้ําคํา มีการจดักิจกรรมลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยชุมชน ดังนี้
1) จัดอบรมให้ความรู้กับแกนนําชุ�มชน อาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ประชาชน จาํนวน 100 คน เมือ่วันที่ 15 มิถุนายน 2554 ณ 
หอประชุม ทม.โนนสูง – น้ําคาํ
2) จัดตั้งชุมชนนําร่องจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน จํานวน 4 ชุมชน ได้แก ่ชุมชน เสนา 1 – 4 โดยสนับสนุนถุงปุ๋ยสําหรับคัดแยกขยะ
ให้แต่ละครัวเรือนๆ ละ 4 ถุ�ง
3) จัดรณรงค์กิจกรรมผ้าป่าขยะรไีซเคิล เพื่อสร้างจิตสํานึกในการลดปริมาณขยะ การคัดแยกขยะ และให้นําขยะที่สามารถใช้งานได้
กลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ (จัดผ้าป่าขยะรไีซเคิล) เมื่อวันที ่13 กรกฎาคม 2554 

ผ่าน

4.2.3 ประสิทธิภาพในการเก็บขน
ขยะมูลฝอย

- ทม.โนนสูง-น้ําคํา มีพื้นที่ 6.1 ตารางกโิลเมตร ประชากรเฉลี่ย 10,084 คน มีบา้นจํานวน 3,237 หลังคาเรือน มีรถเก็บขนขยะมูลฝอย
จํานวน 3 คัน โดยดําเนินการเก็บขนตามตารางปฏิบัติงานที่ได้จดัแบ่งโซนการรับผิดชอบของรถแต่ละคัน ทําให้สามารถให้บริการเก็บขน
ขยะมูลฝอยได้ครอบคลุมพื้นที่ร้อยละ 100 ของพื้นที่เทศบาลทั้งหมด จํานวนครัวเรือนที่ได้รับบริการเกบ็ขนจํานวน 3,237 หลังคาเรือน 
คิดเป็นร้อยละ 100 ปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บขนได้ 5 ตันต่อวัน
- ไมม่ีเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่

ผ่าน

4.2.4 การบริหารจดัการขยะมูล
ฝอยในลักษณะรวมศูนย์�

- ทม.โนนสูง-น้ําคํา ร่วมลงนาม MOU และนําขยะมูลฝอยไปกําจัดรว่มกับ ทน.อุดรธาน ีเมื่อวันที ่18 กันยายน 2543
- ทม.โนนสูง-น้ําคํา ร่วมลงนาม MOU กับ ทน.อุดรธานี ในการนําขยะอันตรายไปกําจดัร่วมด้วย เมื่อป ี2550

ผ่าน

4.2.5 ประสิทธิภาพในการกําจดั
ขยะมูลฝอย

- ทม.โนนสูง-น้ําคํา นําขยะมูลฝอยไปกําจดัร่วมกับ ศูนย์กําจัดขยะมลูฝอยของ ทน.อุดรธานี� ซึ่งกําจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการฝังกลบอย่าง
ถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill)

ผ่าน

4.2.6 รายไดใ้นการจดัการขยะ
มูลฝอย

- ทม.โนนสูง-น้ําคํา มีการออกเทศบัญญัตใินการจัดเก็บค่ากําจัดขยะมูลฝอย โดยมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการเก็บขนขยะมูลฝอย 
ในป ี2554 เพิ่มขึ้นจากป ี2553 (เปรียบเทียบช่วงเดือนตุลาคม –กรกฎาคม) พบว่า มีรายไดเ้พิ่มขึ้น

ประเภทรายได้� ปีงบประมาณ 2553 (ต.ค.52 –ก.ค.53) ปีงบประมาณ 2554(ต.ค.53–ก.ค.54) ผลการเปรียบเทียบ
1. ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะ 234,200 242,200 + 8,000
2. รายได้จากกิจกรรมคัดแยก 23,999 66,300 + 42,301

ผ่าน



4-7

สมรรถนะ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน
4.3 ทม.หนองสําโรง จ.อุดรธานี� ผ่าน 6 ใน 6
4.3.1 แผนปฏิบัติการจัดการขยะ
มูลฝอย

- ทม.หนองสําโรง มีการจัดทําแผนงาน/โครงการ ด้านการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย จาํนวน 7 โครงการ ซึ่งบรรจไุว้ใน
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2554-2556 ในแนวทางการกําจัดมลูฝอยสิ่งปฏิกูลและมลพิษ รวมงบประมาณ 7,324,600 บาท

ผ่าน

4.3.2 กิจกรรมลด คดัแยก และใช้
ประโยชน์ขยะมูลฝอยชุมชน

- ทม.หนองสําโรง มีการจัดกิจกรรมลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยชุมชน ดั�งนี้
1) จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ลดขยะที่ต้นทางสร้างรายได้ให้ครัวเรือน โดยมีการเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์กองทุนขยะรีไซเคิล สร้าง
ความรู้ในการลด คัดแยก และนําขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ มี�ประชาชน นักเรียน และหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องร่วมเดินรณรงค์�จํานวน 
200 คน เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 53 ณ บริเวณเทศบาลเมืองหนองสําโรง
2) จัดอบรมสร้างจิตสํานึกลด คัดแยก และใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย ให้กับคณะกรรมการกองทุนขยะเป็นทองคุม้ครองครอบครัว 
และแกนนําชุมชน จํานวน 50 คน เมื่อวันที ่11 กรกฎาคม 2554 ณ สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 
3) จัดกิจกรรมกองทุนขยะรีไซเคิลชุมชน โดยดําเนินกิจกรรมเป็นประจําอย่างต่อเนื่อง นบัตั้งแต่ป ี2552 เป็นต้นมา ดําเนินโครงการ
เปลี่ยนขยะเป็นทองคุ้มครองครอบครัว มีสมาชิกกว่า 3,716 คน และรับซื้อขยะรไีซเคิลภายในแต่ละชุมชนเป็นประจําทุกเดือน มีปริมาณ
ขยะรีไซเคิลกว่า 180 ตัน และเงินที่ได้จากการจําหน่ายกว่า 1,506,925 บาท

ผ่าน

4.3.3 ประสิทธิภาพในการเก็บขน
ขยะมูลฝอย

- ทม.หนองสําโรง มีพื้นที่ 24.85 ตารางกิโลเมตร ประชากร 26,199 คน มีบ้านจํานวน 10,663 หลังคาเรือน มีรถเก็บขนขยะ 8 คัน
แบ่งพื้นทีก่ารจดัเก็บขยะเป็น 8 เขต ครอบคลุม 29 ชุมชน สามารถให้บริการเก็บขนขยะได้ครอบคลุมพื้นที่ร้อยละ 100 จํานวนครัวเรือน
ที่ได้รับบริการเก็บขนจํานวน 10,663 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 100 ปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บขนได้ 15-20 ตันต่อวัน

ผ่าน

4.3.4 การบริหารจดัการขยะมูล
ฝอยในลักษณะรวมศูนย์�

- ทม.หนองสําโรง ร่วมลงนาม MOU และนําขยะมูลฝอยไปกําจัดรว่มกับ ทน.อุดรธาน ีเมื่อวันที ่18 กันยายน 2543
- ทม.หนองสําโรง ร่วมลงนาม MOU กับ ทน.อุดรธานี ในการนําขยะอันตรายไปกําจดัร่วมด้วย เมื่อป ี2550

ผ่าน

4.3.5 ประสิทธิภาพในการกําจดั
ขยะมูลฝอย

- นําขยะมูลฝอยไปกําจัดร่วมกับ ศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยของ ทน.อุดรธานี� ซึ่งกําจั�ดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 
(Sanitary Landfill)

ผ่าน

4.3.6 รายไดใ้นการจดัการขยะ
มูลฝอย

- ทม.หนองสําโรง มีการออกเทศบัญญัตใินการจัดเก็บค่ากําจัดขยะมลูฝอย มีการจัดเก็บค่าธรรมเนยีมในการเก็บขนขยะมูลฝอย ในป ี
2554 เพิ่มขึ้นจากปี 2553 (เปรียบเทยีบช่วงเดือนตุลาคม – สิงหาคม) พบว่า มีรายได้เพิ่มขึ้น

ประเภทรายได้� ปีงบ 2553 (ต.ค.52-ส.ค.53) ปีงบ 2554 (ต.ค.53–ส.ค.54) ผลการเปรียบเทียบ
1. ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะ 1,332,720 1,392,550 + 59,830
2. จํานวนครัวเรือนที่จัดเก็บค่าเก็บขนขยะ 10,438 10,788 + 340

- ทม.หนองสําโรง มีรายไดจ้ากกิจกรรมลด คดัแยกและใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย โดยทําการรับซื้อขยะรไีซเคิลในชุมชนเขตเทศบาล ได้เงิน
จํานวน 156,736 บาท (ช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม 2554)

ผ่าน
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4.4 ทม.เลย จ.เลย ผ่าน 5 ใน 6
4.4.1 แผนปฏิบั�ติการจัดการขยะ
มูลฝอย

- ทม.เลย มีการจัดทําแผนงาน/โครงการ ด้านการจัดการขยะมูลฝอย บรรจไุว้ในแผนพฒันาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2554-2556 จํานวน
รวม 6 โครงการ โดยแบ่งได้ดงันี้
1) แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรตา่งๆ ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน จํานวน 1
โครงการ รวมงบประมาณ 900,000 บาท
2) แนวทางการพัฒนาควบคุมการกําจัดขยะมูลฝอย การบําบดัน้ําเสีย การกําจัดสารพิษจากอุตสาหกรรมและขยะติดเชื้อจาก
โรงพยาบาลไมใ่หม้ีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมชุมชน จํานวน 4 โครงการ รวมงบประมาณ 39,400,000 บาท
3) แนวทางการพัฒนาสรา้งจิตสํานึกให้กับประชาชนใหม้ีส่วนร่วมในการดูแลอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยเริ่มต้นจาก
ครอบครัว จํานวน 1 โครงการ รวมงบประมาณ 300,000 บาท

ผ่าน

4.4.2 กิจกรรมลด คดัแยก และใช้
ประโยชน์ขยะมูลฝอยชุมชน

- ทม.เลย มีการจัดกิจกรรมลด คัดแยก และใช้ประโยชน์�ขยะมูลฝอยชุมชน โดยจัดโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลชุมชนบ้านใหม่ เทศบาล
เมืองเลย เพื่อถวายเป็นราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา ประจําปี� 2554 โดยอบรมใหค้วามรู้
การคัดแยกขยะในครัวเรือน การประดิษฐ์สิ่งของจากเศษวัสดเุหลือใช้แก่ผู้แทนชุมชนบ้�านใหม่� 100 คน เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2554

ผ่าน

4.4.3 ประสิทธิภาพในการเก็บขน
ขยะมูลฝอย

- ทม.เลย มีพื้นที ่12.41 ตารางกิโลเมตร ประชากรเฉลี่ย 21,343 คน มีบ้านจาํนวน 10,364 หลังคาเรือน มี�ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น
วันละ 25 ตัน มรีถเก็บขนขยะมูลฝอยจํานวน 7 คัน บุ�คลากรประจาํรถขยะจํานวน 24 คน โดยดําเนนิการเก็บขนตามตารางปฏิบัตงิานที่
ได้จัดแบ่งโซนการรับผิดชอบของรถแต่ละคัน ทําให้�สามารถให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยได้ครอบคลุมพื้นที่ร้อยละ 100 ของพื้นที่
เทศบาลทั้งหมด จาํนวนครัวเรือนที่ได้รับบริการเก็บขนจํานวน 10,364 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยปริมาณขยะมูลฝอยที่
เกิดขึ้น และจดัเก็บไดใ้นแต่ละเดือน ของ ทม.เลย เฉลี่ยร้อยละที่เก็บขนได้� 99.73
- ไมม่ีเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่-

ผ่าน

4.4.4 การบริหารจดัการขยะ
มูลฝอยในลักษณะรวมศูนย์�

- ทม.เลย มีการจัดทํา MOU กับ อปท. จํานวน 20 แห่�ง โดยม ีอปท. /เอกชน ที่นําขยะมากําจัดร่วมด้วย 25 แหง่ จัดทํา MOU
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2553 โดยเป็นการจัดทําบันทึกความร่วมมือเปน็ประจําทุกป ีกับ อปท./เอกชน ที่นําขยะมาร่วมด้วย

ผ่าน
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4.4.5 ประสิทธิภาพในการกําจดั
ขยะมูลฝอย

- ทม.เลย กําจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ออกแบบไว้ให้ดําเนินการฝังกลบได ้7 ชั้น 
โดยปัจจุบันฝังกลบในชั้นที่ 6 มีการบดอัดขยะเป็นประจําทุกวัน มีระบบบําบัดน้ําเสีย ระบบระบายก๊าซ อาคารโครงสร้างพื้นฐานครบ 
- ไมม่ีการกลบทับขยะรายวันและขยะเก่า มีขยะปลิวออกนอกพื้นที่ ไม่มีการบริหารจัดการผู้ที่เข้ามาคุย้ขยะในพื้นที่
- ระบบบําบัดน้ําเสียไมม่ีประสิทธิภาพ แผ่น HDPE โปรง่ และมีบางจุดฉีกขาด น้ําในบ่อมีสีดําคล้ํา มีขยะ ทัง้ยงัพบว่าน้ําในรางระบายน้ํา
รอบพื้นที่มีสีดําคล้ําเช่นกัน
- คพ. ลงตรวจคุณภาพน้ําใต้ดิน และประเมินประสิทธิภาพระบบ เมือ่วันที่ 11 กรกฎาคม 2554

ไม่ผ่าน

4.4.6 รายไดใ้นการจดัการขยะ
มูลฝอย

- ทม.เลย มีการจัดเก็บค่าธรรมเนยีมในการเก็บขนขยะมูลฝอย และค่ากําจัดขยะมูลฝอย ในปี 2554 เพิ่มขึ้นจากปี 2553 (เปรียบเทียบ
ช่วงเดือนตุลาคม – มิถุนายน) พบว่า มีรายได้เพิ่มขึ้น

ประเภท ปีงบประมาณ 2553
(ต.ค. 52 – มิ�.ย. 53)

ปีงบประมาณ 2554
(ต.ค. 53 – มิ�.ย. 54)

ผลการ
เปรียบเทียบ

1.จํานวนครัวเรือนที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะ
(ครัวเรือน)

3,406 3,523 + 117

2. ค่าธรรมเนยีมเก็บขนขยะ (บาท) 871,940 930,030 + 58,090
3. ค่ากําจัดขยะ (บาท) 2,492,100 3,268,900 + 776,800

เปรยีบเทยีบรายได้การจดัการขยะมูลฝอย ตั้งแต่ป ี2550 – 2553
รายได้ในการจัดการขยะมูลฝอย (บาท) ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553

1.ค่าธรรมเนียมในการเก็บขนขยะมูลฝอย 1,087,298 1,116,720 1,115,995 1,164,950
2.ค่ากําจัดขยะมูลฝอย 2,436,737 2,483,639 2,516,930 3,448,000
รวม 3,524,035 3,600,359 3,632,925 4,612,950

ผ่าน
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4.5 ทม.หนองคาย จ.หนองคาย ผ่าน 4 ใน 6
4.5.1 แผนปฏิบัติการจัดการขยะ
มูลฝอย

- ทม.หนองคาย มีการจัดทําแผนงาน/โครงการ ด้านการจัดการขยะมูลฝอย บรรจไุว้ในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2554-2556
จํานวนรวม 12 โครงการ ในแนวทางการพฒันาสร้างจิตสํานึก ปรับปรุง ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จํานวน 12 โครงการ 
รวมงบประมาณ 22,801,440 บาท

ผ่าน

4.5.2 กิจกรรมลด คดัแยก และใช้
ประโยชน์ขยะมูลฝอยชุมชน

- ทม.หนองคาย มีการจัดกิจกรรมลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยชุมชน โดยผลิตน้ําหมักชีวภาพจากไส้ปลา ผัก ผลไม้ เพื่อใช้ใน
การบําบัดน้ําเสียและดับกลิ่นเหมน็ในตลาดสด โรงเรียน ร้านอาหาร และชุมชน พร้อมทั้งจดักิจกรรมคดัแยกขยะรีไซเคิล และจดัตัง้
ธนาคารขยะรีไซเคิลในโรงเรยีน มรีายละเอียด ดังนี้
1) ร่วมกับตลาดสดโพธิ์ชัยและชุมชน ดําเนินกิจกรรมดงันี้

1.1) นําเศษไส้ปลา ผัก ผลไม้ จํานวน 160 กิโลกรัม มาทําการหมักน้ําชีวภาพได้ จํานวน 200 ลิตร เพื่อใช้ภายในตลาด โรงเรยีน 
และร้านอาหาร เมื่อวันที่ 9 ธ.ค.53 วันที่ 27 ม.ค.54 และวันที่ 29 มี�.ค.54 เพื่อให้มีน้ําหมักชีวภาพไว้ใช้อย่างต่อเนื่อง

1.2) ทําการวางถังผสมน้ําหมักชีวภาพ หยดตามท่อระบายน้ําตลาดสดโพธิ์ชัย จํานวน 3 จุด และมีผู้ประกอบการในตลาดเป็นผู้ดูแล 
และเติมน้ําหมักเป็นประจําทุกเดือน
2) ร่วมกับตลาดสดชัยพรและชุมชน ดําเนินกิจกรรมดงันี้

2.1) นําเศษไส้ปลา ผัก ผลไม้ มาทําการหมักน้ําชีวภาพได้ จํานวน 22 ลิตร เพื่อใช้ภายในตลาด เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2553
2.2) นําเศษไส้ปลา ผัก ผลไม้ จํานวน 40 กิโลกรมั มาทําการหมักน้ําชีวภาพได้ จํานวน 50 ลิตร เพื่อใช้ภายในตลาด โรงเรียน และ

ร้านอาหาร และนําน้ําหมักที่ได้ทําไว้แล้วมาร่วมกันทําความสะอาดตลาดสด เมื่อวันที่ 19 ม.ค.54
2.3) ทําการวางถังผสมน้ําหมักชีวภาพ หยดตามท่อระบายน้ําตลาดสดชัยพร จํานวน 2 จุด โดยมีผู้ประกอบการในตลาดเป็นผู้ดูแล 

และเติมน้ําหมักเป็นประจําทุกเดือน
3) ร่วมกับโรงเรยีนเทศบาล 1 สว่างวิทยา ดําเนินกิจกรรมดังนี้

3.1) จดัตัง้ธนาคารขยะรีไซเคิลในโรงเรียน โดยรณรงค์ให้นักเรยีนคดัแยกขยะรีไซเคิล ทัง้ในโรงเรียนและครัวเรือน และทําการรับซื้อ
ขยะรีไซเคิลทุกวันพุธและวันศุกร์ ซึ่งได้ปรมิาณขยะรไีซเคิลครั้งละประมาณ 100 กิโลกรัม ส่�วนใหญ่ประกอบด้วย พลาสติก กระดาษ 
ขวดแก้ว และโลหะ ในเดือน ก.พ. 54 มปีริมาณขยะรวม 99 กิโลกรมั

3.2) จดัทําและตั้งถังผสมน้ําหมักชีวภาพที่ได้จากตลาดสดโพธิ์ชัย จํานวน 3 จดุ สําหรับบําบดัน้ําเสียบริเวณโรงอาหารและห้องน้ํา 
เมื่อวันที่ 28 ม.ค.54 และเติมน้ําหมักเป็นประจําทุกเดือน

ผ่าน
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4.5.2 กิจกรรมลด คดัแยก และใช้
ประโยชน์ขยะมูลฝอยชุมชน (ต่อ)

4) ร่วมกับโรงเรยีนเทศบาล 2 ชํานาญอนุเคราะห์ ดําเนินกิจกรรมดังนี้
4.1) รณรงค์ให้นักเรยีนคัดแยกขยะรีไซเคิล โดยมีตะแกรงรองรับ แยกเป็น พลาสติก ถุงนม/ขวดแก้ว และกระดาษ เมื่อวันที ่22

ก.พ.54 ร้านรับซื้อของเก่า วงษ์พานิช มาสอนวิธีการคัดแยกขยะและรับซื้อขยะรไีซเคิลรวม 164.2 กิโลกรัม ขายได้เป็นเงิน 1,119 บาท
4.2) จดัทําและตั้งถังผสมน้ําหมักชีวภาพที่ได้จากชุมชนดอนแดงใต ้จํานวน 2 จุด สําหรับบําบดัน้ําเสียบริเวณโรงอาหารและห้องน้ํา 

เมื่อวันที่ 1 ก.พ.54 และเติมน้ําหมกัเป็นประจําทุกเดือน
4.3) จดัทําน้ําหมักจากเศษอาหารของโรงอาหาร และเศษไส้ปลา ผัก ผลไม ้จากตลาดสดชัยพร จํานวน 60 กิโลกรัม มาทําการหมัก

น้ําชีวภาพได้ จํานวน 80 ลิตร เมือ่วันที่ 2-3 ก.พ.54
5) ร่วมกับโรงเรยีนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บํารุง ดําเนินกิจกรรมดังนี้

5.1) จดัตัง้ธนาคารขยะรีไซเคิลในโรงเรียน โดยรณรงค์ให้นักเรยีนคดัแยกขยะรีไซเคิล และทําการรับซื้อขยะรีไซเคิลทุกวันพฤหัสบดี 
ซึ่งได้ปรมิาณขยะรไีซเคิลครั้งละ 50-100 กิโลกรัม โดยเดือน ก.พ. 54 มีปรมิาณขยะรไีซเคิลรวม 177.5 กิโลกรัม 

5.2) จดัทําและตั้งถังผสมน้ําหมักชีวภาพที่ได้จากตลาดสดโพธิ์ชัย จํานวน 3 จดุ สําหรับบําบดัน้ําเสียบริเวณโรงอาหารและห้องน้ํา 
เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 54 และเติมน้ําหมักเป็นประจําทุกเดือน
6) ร่วมกับโรงเรยีนเทศบาล 4 ฉลองรัตน์ ดําเนินกิจกรรมดังนี้

6.1) รณรงค์ให้นักเรยีนแยกถุงนมที่ดื่มแล้วลงถังสําหรับทิ้งถุงนมโดยเฉพาะ เพื่อนําไปขายให้กับร้านรับซื้อของเก่า ได้วันละ 800 ถุง
6.2) จดัทําและตั้งถังผสมน้ําหมักชีวภาพ จํานวน 4 จุด สําหรับบาํบัดน้ําเสียบริเวณประตูทางเข้าโรงเรยีน โรงอาหารและห้องน้ํา 
6.3) จดัทําน้ําหมักชีวภาพโดยใช้เศษอาหารจากโรงอาหาร ผักและผลไม้ จาํนวน 3 ถัง สําหรบับําบัดน้ําเสียในโรงเรียน

7) ร่วมกับชุมชนบ่อหิน ดําเนินกจิกรรมดังนี้
7.1) จดัตัง้ธนาคารขยะรีไซเคิลชุมชนหนองหิน รณรงค์ให้ประชาชนคัดแยกขยะรีไซเคิลในครัวเรือน และทําการรับซื้อขยะรีไซเคิล

ทุกวันเสาร์ ซึง่ได้ปรมิาณขยะรไีซเคิลครั้งละประมาณ 100 กิโลกรัม ส่วนใหญ่ประกอบด้วย พลาสติก ขวดแก้ว กระดาษและโลหะ 
(1) โดยตั้งแต่เดือน ส.ค. 53 – ม.ค.54 มีปรมิาณขยะรไีซเคิลที่ได้ 6,976 กิโลกรัม คิดเป็นเงินรายได ้44,112 บาท
(2) เดือน ก.พ. 54 มีปรมิาณขยะรีไซเคิลที่ได้ 644 กิโลกรัม คดิเป็นเงินรายได ้3,488 บาท
(3) เดือนมี�.ค. 54 มีปรมิาณขยะรไีซเคิลที่ได้ 1,067.8 กิโลกรัม 
(4) เดือนเม.ย. 54 มีปริมาณขยะรไีซเคิลที่ได้ 1,202.5 กิโลกรัม 

7.2) จดัทําปุ๋ยหมักชีวภาพสําหรับบํารุงต้นไม้ โดยใช้เศษอาหารจากวัดมงคลศิลาคณุประมาณ 2 เดือน ได้ปุ๋ยน้ําหมักชีวภาพครั้งละ 
40 ลิตร สําหรับแจกประชาชนที่มาทําบุญ
8) ทม.หนองคาย จัดทําโครงการบําบัดน้ําเสียด้วยน้าํหมักชีวภาพ มีร้านอาหารเข้าร่วมโครงการ จํานวน 21 รา้น
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4.5.2 กิจกรรมลด คดัแยก และใช้
ประโยชน์ขยะมูลฝอยชุมชน (ต่อ)

9) ทม.หนองคาย จัดทําถังหยดน้ําหมักชีวภาพ ขนาด 20 ลิตร จํานวน 12 ถัง เพื่อบรรจุน้ําหมักชีวภาพผสมน้ําในอัตราส่วน 1:20 วาง
บริเวณท่อระบายน้ําตามจดุต่างๆ ของเมือง
10) การทําน้ําหมักชีวภาพจากเศษอาหาร และเศษผักผลไม้ โดย ทม.หนองคาย ตลาดสด และชุมชนในเขต ทม.หนองคาย โดยมีปรมิาณ
น้ําหมักที่ผลิตได้ในช่วงเดื�อนมกราคม-เมษายน 2554 จํานวน 2,700 ลิตร
11) ทม.หนองคาย ไดร้ณรงค์เชิญชวนเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ใหก้ับเจ้าหน้าที ่ทม.หนองคาย โดยการทําดีเพื่อแผ่นดิน ลดคาร์บอน 
ลดโลกร้อน และเชิญชวนทุกคนคดัแยกขยะรีไซเคิลเพื่อร่วมบรจิาคให้กับธนาคารขยะรีไซเคิลชุมชนบ่อหิน เมื่อวันที่ 22 มิ�.ย.54

4.5.3 ประสิทธิภาพในการเก็บขน
ขยะมูลฝอย

- ทม.หนองคาย มีพื้นที ่35.15 ตารางกโิลเมตร ประชากรเฉลี่ย 48,416 คน มีบ้านจํานวน 20,338 หลังคาเรือน มรีถเก็บขนขยะ
มูลฝอยจํานวน 16 คัน แบ่งพื้นที่การจัดเก็บขยะเป็น 7 เขต สามารถให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยได้�ครอบคลุมพื้นที่ร้อยละ 100 ของ
พื้นที่เทศบาลทั้งหมด จํานวนครัวเรือนที่ได้รับบริการเก็บขนจํานวน 20,338 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 100 ปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บ
ขนได้�เฉลี่ย 38 ตันต่อวัน
- ไม่มีเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่

ผ่าน

4.5.4 การบริหารจดัการขยะมูล
ฝอยในลักษณะรวมศูนย์�

- ทม.หนองคาย มีการจัดทํา MOU กับ อปท. จํานวน 13 แหง่ หากตั้งแต่เดือนตุลาคม 2551 ทม.หนองคาย ไม่สามารถให้บรกิาร
กําจัดขยะมูลฝอยแก่ อปท. ที่ลงนาม MOU ได้� เนื่องจากหยุดเดินระบบกําจดัขยะมูลฝอย

ไม่ผ่าน

4.5.5 ประสิทธิภาพในการกําจดั
ขยะมูลฝอย

- ทม.หนองคาย มีระบบกําจัดขยะซึ่งไม่สามารถเข้าไปใช้งาน เนื่องถูกประชาชนคัดค้านการเข้าใช้พืน้ที่ เพราะการดําเนินการที่ผ่านมา
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายนอก โดย ทม.หนองคาย ยงัไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้
- ทม.หนองคาย นําขยะมูลฝอยจํานวน 32 ตัน/วัน ไปกําจดัยงัศูนย์กาํจัดขยะมูลฝอย ทน.อุดรธานี และนําขยะอีกส่วนหนึ่งจํานวน 6
ตัน/วัน ไปกําจดัยงัศูนย์กําจดัขยะมูลฝอย ทม.ท่าบ่อ

ไม่ผ่าน

4.5.6 รายไดใ้นการจดัการขยะ
มูลฝอย

- ทม.หนองคาย มีการออกเทศบญัญัตใินการจัดเก็บค่ากําจัดขยะมลูฝอย โดยจดัเก็บค่าธรรมเนียมในการเก็บขน 20 บาท/ครัวเรือน/
เดือน ซึ่ง ทม.หนองคาย สามารถดําเนินการจัดเก็บคา่ธรรมเนียมเก็บขนขยะ ในป ี2554 เพิ่มขึ้นจากปี 2553 (เปรยีบเทียบช่วงเดือน
ตุลาคม – พฤษภาคม) พบว่า มีรายได้เพิ่มขึ้น

ประเภท ปีงบประมาณ 2553
(ต.ค. 52 – พ.ค. 53)

ปีงบประมาณ 2554
(ต.ค. 53 – พ.ค. 54)

ผลการ
เปรียบเทียบ

1.จํานวนครั�วเรือนที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะ(ครัวเรือน) 2,482 2,613 +131
2. ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะ (บาท) 747,640 777,490 +29,850

- ทม.หนองคาย มรีายได้จากการดําเนินกิจกรรมลด คัดแยก และใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย โดยธนาคารขยะรีไซเคิลในชุมชนและใน
โรงเรียน ตั้งแต่ช่วงเดื�อนสิงหาคม 2553 ถึงเดือนเมษายน 2554 สามารถรับซื้อขยะรไีซเคิลได้กว่า 10,331 กิโลกรมั และนาํเศษอาหาร 
ผัก ผลไม้ มาทําเป็นน้ําหมักชีวภาพได้กว่า 2,700 ลิตร

ผ่าน
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4.6 ทม.ท่าบ่อ จ.หนองคาย ผ่าน 5 ใน 6
4.6.1 แผนปฏิบัติการจัดการขยะ
มูลฝอย

- ทม.ท่าบ่อ มีการจัดทําแผนงาน/โครงการ ด้านการจดัการขยะมูลฝอย บรรจไุว้ในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2554-2556 จํานวน
รวม 20 โครงการ ในแนวทางการพัฒนาการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวมงบประมาณ 83,238,200 บาท 

ผ่าน

4.6.2 กิจกรรมลด คดัแยก และใช้
ประโยชน์ขยะมู�ลฝอยชุมชน

- ทม.ท่าบ่อ มีการจัดกิจกรรมลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยชุมชน โดยจัดกิจกรรมฝึกอบรม โครงการอบรมสร้างจิตสํานึก ลด 
คัดแยก และใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย โดยอบรมแกนนําชุมชนนาดาว จํานวน 50 คน เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2554

ผ่าน

4.6.3 ประสิทธิภาพในการเก็บขน
ขยะมูลฝอย

- ทม.ท่าบ่อ มีพื้นที่ 12.62 ตารางกิโลเมตร ประชากรเฉลี่ย 18,621 คน มีบ้านจาํนวน 6,334 หลังคาเรือน มีรถเก็บขนขยะ 7 คัน 
ให้บริการเก็บขนขยะในปี 2552 เก็บขนมูลฝอยเฉลี่ยได้ 12.30 ตัน/วัน ในปี 2553 เก็บขนมูลฝอยเฉลี่ยได ้11 ตัน/วัน และในปี 2554 
เก็บขนมูลฝอยเฉลี่ยได ้10.50 ตัน/วัน ทัง้นี้ปรมิาณขยะลดลง เนื่องจากประชาชนเริม่มีการคัดแยกขยะ จึงทําให้ปรมิาณขยะลดลง 
ประสิทธิภาพการเก็บขนครอบคลุมพื้นที่ ร้อยละ 92 แบง่เขตพื้นที่การเก็บขนขยะมูลฝอยเป็น 5 เขต จํานวนครัวเรือนให้บริการเก็บขน
ขยะมูลฝอย 5,823 ครัวเรือน คิดเป็�นร้อยละ 92 
- ไมม่ีเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่

ผ่าน

4.6.4 การบริหารจดัการขยะมูล
ฝอยในลักษณะรวมศูนย์�

- ทม.ท่าบ่อ มีการจัดทํา MOU กับ อปท. จํานวน 11 แห่ง ตั้งแต ่ป ีพ.ศ. 2548 – 2549 และได้จัดทําข้อตกตลกับ อปท. ที่นําขยะมา
กําจัดเป็นรายแหง่ เมื่อป ี2553 โดยสามารถให้บริการกําจัดขยะมูลฝอยแก่ อปท. ที่นําขยะมากาํจัดร่วมด้วย 26 แหง่ 

ผ่าน

4.6.5 ประสิทธิภาพในการกําจดั
ขยะมูลฝอย

- ทม.ท่าบ่อ กําจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) มรีะบบบําบัดน้ําเสีย ระบบระบายก๊าซ 
อาคารโครงสร้างพื้นฐาน มีการบดอัดขยะมูลฝอยทุกวัน 
- ไม่มีการกลบทับขยะรายวัน เนื่องจากขาดดินสํารองในการกลบทับขยะที่มีอยู่อย่างจํากัด ที่จะใช้กลบทับขยะมูลฝอยให้พอเพียงในแต่�
ละวัน ประกอบกับปริมาณขยะมูลฝอยของ อปท. อื่น ที่เข้าระบบมีจาํนวนมากในแต่ละวันเกินศักยภาพในการบริหารจัดการของ
เทศบาลฯ ซึง่มีข้อจํากดัในเรื่องบุคลากรและเครื่องจักรกลในการดําเนินงาน
- คพ. ลงตรวจคุณภาพน้ําใต้ดิน และประเมินประสิทธิภาพระบบ เมือ่วันที่ 28 เมษายน 2553

ไม่ผ่าน

4.6.6 รายไดใ้นการจดัการขยะ
มูลฝอย

- ทม.ท่าบ่อ จัดเก็บค่าธรรมเนียมในการเก็บขน 20 บาท/ครัวเรือน/เดือน โดยในปี� 2554 มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการเก็บขน 
เพิ่มขึ้นจากป ี2553 (เปรียบเทียบช่วงเดือนตุลาคม – กรกฎาคม) ดงันี้

ประเภท ปีงบประมาณ 2553
(ต.ค. 52 – ก.ค. 53)

ปีงบประมาณ 2554
(ต.ค. 53 – ก.ค. 54)

ผลการ
เปรียบเทียบ

1. ค่าธรรมเนยีมเก็บขนขยะ (บาท) 340,180 348,570 + 8,390
- ทม.ท่าบ่อ จัดเก็บค่ากําจัดขยะมูลฝอยกับ อปท.ที่นําขยะมูลฝอยมาร่วมกําจัด ดังนี ้โดย อปท. ในเขตอําเภอท่าบ่อ คิดค่ากาํจัดขยะ
มูลฝอยในอัตรา เหมาจ่ายปีละ 50,000 บาท  สําหรับ อปท. นอกเขต อ.ท่าบ่อ คิดอัตรา 415 บาทต่อตัน

ผ่าน



4-14

สมรรถนะ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน
4.7 ทม.สกลนคร  จ.สกลนคร ผ่าน 6 ใน 6
4.7.1 แผนปฏิบัติการจัดการขยะ
มูลฝอย

- ทม.สกลนคร มีการจดัทําแผนงาน/โครงการ ด้านการจัดการขยะมลูฝอย บรรจไุว้ในแผนพฒันาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2554-2556
จํานวนรวม 15 โครงการ รวมงบประมาณ 591,435,000 บาท โดยแบ่งได้ดงันี้
1) แนวทางการบริหารจัดการและพัฒนาระบบกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลจํานวน 10 โครงการ งบประมาณ 587,639,000 บาท
2) แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จํานวน 5 โครงการ งบประมาณ 3,796,000 บาท

ผ่าน

4.7.2 กิจกรรมลด คดัแยก และใช้
ประโยชน์ขยะมูลฝอยชุมชน

- ทม.สกลนคร มีการจดักิจกรรมลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ขยะมลูฝอยชุมชน ตามโครงการเมืองน่าอยู่ “ด้านมิติเมืองสะอาด” ดงันี้
1) จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสํานกึ โดยจัดกิจกรรมขยะแลกขนม เนื่องในวันเด็กแหง่ชาต ิประจําป ี2554 เมื่อวันที่ 8 ม.ค.54 ณ สวน
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
2) จัดกิจกรรมร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระเกียรต ิ7 รอบ โดย
ปรับปรงุสภาพภูมิทัศน์ รอบหนองสนม (โครงการพระราชดําริ�)
3) จัดฝึกอบรมให้ความรู ้สร้างจิตสํานึกมีส่วนร่วมในการลดคดัแยกขยะ และสามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับประชาชน เยาวชน และ
ผู้ประกอบการซาเล้ง
4) ส่งเสริมสนับสนุน องค์กร สถาบันการศึกษา ในการจัดการขยะมูลฝอย เพื่อให้เกดิการจดัการขยะมลูฝอยอย่างถูกต้องด้วยวิธีการที่
เหมาะสม และมีการดําเนินงานเปน็ไปในทิศทางเดียวกัน
5) จัดทําตะแกรงคัดแยกขยะมูลฝอยสนับสนุนการลดคัดแยกขยะมูลฝอย

ผ่าน

4.7.3 ประสิทธิภาพในการเก็บขน
ขยะมูลฝอย

- ทม.สกลนคร มีพื้นที่ 54.54 ตารางกิโลเมตร ประชากรเฉลี่ย 53,877 คน มีบ้านจํานวน 22,158 หลังคาเรือน มีรถเก็บขนขยะมูลฝอย
จํานวน 16 คัน ใช้ในการเก็บขนขยะ 13 คัน โดยแบ่งพื้นที่รับผิดชอบเป็น 12 พื้นที่ และรถสํารองอีก1 คัน สามารถให้บริการเก็บขนขยะ
มูลฝอยได้�ครบทุกชุมชน ครอบคลุมพื้นที่ร้อยละ 100 ของพื้นที่เทศบาลทั้งหมด จํานวนครัวเรือนทีไ่ดร้ับบริการเก็บขนจํานวน 22,158
หลังคาเรือน คดิเป็นร้อยละ 100

ผ่าน

4.7.4 การบริหารจดัการขยะมูล
ฝอยในลักษณะรวมศูนย์�

- ทม.สกลนคร มีการจดัทํา MOU ร่วมกับ อปท. จํานวน 4 แห่ง เมื่อปี พ.ศ. 2548 โดยสามารถให้บริการกําจัดขยะมูลฝอยแก่ อปท. ที่
นําขยะมากําจดัร่วมด้วย 7 แห่ง โดยมีปรมิาณขยะที่กําจดั 1,805.87 ตันต่อเดือน

ผ่าน
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4.7.5 ประสิทธิภาพในการกําจั�ด
ขยะมูลฝอย

- ทม.สกลนคร มีสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยตั้งอยู่บนพื้นที ่161 ไร่ ณ บ้านคําผักแพว ตําบลโนนหอม อําเภอเมือง จงัหวัดสกลนคร
ระยะทางห่างจากตัวเมืองประมาณ 15 กิโลเมตร เป็นศูนย์กําจัดในลักษณะรวมศูนย์ทีม่ีความเหมาะสมของพื้นที่ มีการคํานวณและ
ออกแบบพื้นที่ฝังกลบ ดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ออกแบบไว้จํานวน 6 
ชั้น เป็นฝังกลบแบบกลบในร่อง 2 ชั้น และฝังกลบแบบกลบบนพื้นที่ 4 ชั้น สูงชั้นละ 3 เมตร มีการบดอัดขยะเป็นประจําทุกวัน มรีะบบ
บําบัดน้ําเสีย ระบบระบายก๊าซ อาคารโครงสรา้งพื้นฐาน
- คพ. ลงตรวจคุณภาพน้ําใต้ดิน และประเมินประสิทธิภาพระบบ เมือ่วันที่ 11 มกราคม 2554

ผ่าน

4.7.6 รายไดใ้นการจดัการขยะ
มูลฝอย

- ทม.สกลนคร จัดเก็บค่าธรรมเนียมในการเก็บขน 20 บาท/ครัวเรอืน/เดือน และจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการกําจัดขยะมูลฝอยกับ อปท.
อื่นที่นําขยะมากําจัดร่วมด้วย โดยคิดในอัตรา 250 บาท/ตัน โดยมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการเก็บขนขยะมูลฝอย ในปี 2554 
เพิ่มขึ้นจากป ี2553 (เปรียบเทียบช่วงเดือนตุลาคม – พฤษภาคม) พบว่า มรีายได้เพิ่มขึ้น

ประเภท ปีงบประมาณ 2553
(ต.ค. 52 – พ.ค. 53)

ปีงบประมาณ 2554
(ต.ค. 53 – พ.ค. 54)

ผลการ
เปรียบเทียบ

1.ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะ (บาท) 2,229,223.50 2,282,007.30 + 52,783.80
2. ค่ากําจัดขยะ (บาท) 599,784.50 622,777.50 + 22,993.00

เปรยีบเทยีบรายได้การจดัการขยะมูลฝอย ตั้งแต่ป ี2552 – 2553
รายได้ในการจัดการขยะมูลฝอย (บาท) ปี� 2552 ปี 2553

1.ค่าธรรมเนียมในการเก็บขนขยะมูลฝอย 1,648,445 3,687,186
2.ค่ากําจัดขยะมูลฝอย 915,765 938,804
รวม 2,564,210 4,625,990

ผ่าน
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4.8 ทต.พังโคน จ.สกลนคร ผ่าน 6 ใน 6
4.8.1 แผนปฏิบัติการจัดการขยะ
มูลฝอย

- ทต.พังโคน มีการจัดทําแผนงาน/โครงการ ด้านการจัดการขยะมูลฝอย บรรจุไว้ในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2554-2556 จํานวน
รวม 6 โครงการ โดยแบ่งได้ดงันี้
1) แนวทางการพัฒนาสรา้งจติสํานึก และตระหนักในการจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ 
105,000 บาท
2) แนวทางการพัฒนาบําบัดและจดัการขยะ จํานวน 5 โครงการ งบประมาณ 1,050,000 บาท
- ทต.พังโคน ได้จัดทํา แผนการดําเนินงานศูนย์กําจัดขยะรวม เทศบาลตําบลพังโคน ปีงบประมาณ 2554 ซึ่งประกอบด้วย แผนการลด
ขยะต้นทาง แผนการใช้พื้นที่ฝังกลบและดําเนินการกลบ  และแผนการดําเนินงานการใช้เครื่องจักรกลและการบํารงุรักษาเครื่องจักรกลที่
ใช้ในการกลบฝังมูลฝอย โดยมีงบประมาณรายปีเพื่อดําเนินงานและบํารุงรักษาระบบจํานวน 225,100 บาท

ผ่าน

4.8.2 กิจกรรมลด คดัแยก และใช้
ประโยชน์ขยะมูลฝอยชุมชน

- ทต.พังโคน มีการจัดกิจกรรมลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยชุมชน ดังนี้
1) ดําเนินโครงการเก็บขยะสะสมเงินทองคุม้ครองอนาคต โดยรับซื้อขยะรีไซเคิลในชุมชนเป็นประจาํทุกสัปดาห์ ลดขยะได ้8 ตัน/เดือน
2) ดําเนินการคัดแยกขยะในศูนยก์ําจัดขยะมูลฝอย ลดขยะได ้3 ตนั/เดือน
3) ดําเนินกิจกรรมชุมชนปลอดขยะ โดยหมักทําปุ๋ยขยะอินทรยี์ในครวัเรือน ลดขยะอินทรียไ์ด ้9 ตัน/เดือน
4) ดําเนินโครงการ “โรงทําปุ๋ยหมกัต้มยํารวมมิตร” หมักขยะอินทรยี์จากตลาดสดและกิ่งไมจ้ากรถเกบ็ขนขยะในเขตเทศบาล ลดขยะ
อินทรีย์ได้ 5 ตัน/เดือน
5) ดําเนินการหมักแก๊สชีวภาพจากขยะอินทรีย์ ลดขยะอินทรีย์ประเภทถังข้าวหมูได ้4 ตัน/เดือน
6) ดําเนินโครงการขยะพิษแลกแต้ม 
7) ดําเนินโครงการประกวดชุมชนปลอดขยะในเขตเทศบาลจํานวน 3 ชุมชน โดยชุมชนบ้านใหมไ่ด้รบัรางวัลชนะเลิศระดับประเทศของ
กรมส่งเสรมิคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับชุมชนขนาดกลาง ประจาํปี 2553
8) จัดอบรมตาม “โครงการอบรมการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน เทศบาลตําบลพังโคน ประจําปีงบประมาณ 2554” เมื่อวันที่ 8
เมษายน 2554 โดยมีประชาชนเข้าร่วมอบรมจํานวน 100 คน 

ผ่าน

4.8.3 ประสิทธิภาพในการเก็บขน
ขยะมูลฝอย

- ทต.พังโคน มีพื้นที่ 6.6 ตารางกิโลเมตร ประชากรเฉลี่ย 6,817 คน มีบ้านจํานวน 3,119 หลังคาเรือน มรีถเก็บขนขยะมูลฝอยจํานวน 
4 คัน แบ่งเขตการเก็บขนเป็น 4 เขต สามารถเก็บขนขยะมูลฝอย ได้ครอบคลุมทั้ง 11 ชุมชน และสามารถเก็บขนขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นใน
พื้นที่เทศบาลได้ครบทุกหลังคาเรือน ร้อยละ 100 โดยไม่มีขยะตกค้าง
- ไมม่ีเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่

ผ่าน
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4.8.4 การบริหารจดัการขยะ
มูลฝอยในลักษณะรวมศูนย์�

- ทต.พังโคน จัดตั้งศูนย์จัดการมูลฝอย โดยม ีอปท. จํานวน 22 แห่ง ร่วมลงนามความร่วมมือเข้าร่วมกําจัดขยะมูลฝอย ตัง้แต่ป ีพ.ศ. 
2548 ปัจจุบันมีหน่วยงานราชการ/เอกชนที่ได้ร่วมกําจัดขยะมูลฝอยด้วย 7 แห่ง ปริมาณขยะที่กําจัด 426 ตันต่อเดือน 

ผ่าน

4.8.5 ประสิทธิภาพในการกําจดั
ขยะมูลฝอย

- ทต.พังโคน มีสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยตั้งอยู่บนพื้นที่ 50 ไร ่ณ บา้นฝั่งแดง ตําบลไฮหย่อง อําเภอพังโคน จงัหวัดสกลนคร ระยะทาง
ห่างจากตัวชุมชนประมาณ 2 กิโลเมตร เป็นศูนย์กําจดัในลักษณะรวมศูนย์ที่มีความเหมาะสมของพื้นที ่มีการคํานวณและออกแบบพื้นที่
ฝังกลบ ดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) มกีารควบคุมปริมาณขยะมูลฝอยที่
เข้า มีการบดอัดขยะและกลบทับด้วยดินเป็นประจาํทุกวัน มรีะบบบาํบัดน้ําเสีย ระบบระบายก๊าซ อาคารโครงสร้างพื้นฐานครบ ระบบ
กําจัดสิ่งปฏิกูล และอาคารเก็บขยะอันตราย มีการขึ้นทะเบยีนผู้คัดแยกขยะ มีมาตรการป้องกันเหตุรําคาญ มีแผนรองรับการดูแล
หลังจากมีการฟื้นฟูหรือปิดสถานที่ฝังกลบ

ผ่าน

4.8.6 รายไดใ้นการจดัการขยะ
มูลฝอย

- ทต.พังโคน มรีายได้จากการจัดการขยะมูลฝอยทั่วไป โดยแบ่งเปน็รายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนยีมในการเก็บขนขยะมูลฝอย และ
ค่ากําจัดขยะมูลฝอย ซึ่งในป ี2554 มีการจัดเก็บรายได้เพิม่ขึ้นจากป ี2553  

เปรียบเทยีบรายได้การจัดการขยะมูลฝอย ในช่วงเดียวกัน ระหว่างป ี2553–2554 (ช่วงเดือนตุลาคม–สิงหาคม)

ประเภทรายได้� ปีงบประมาณ 2553
(ต.ค. 52 – ก.ย. 53)

ปีงบประมาณ 2554
(ต.ค. 53 – ส.ค. 54) ผลการเปรียบเทียบ

1. ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะ 39,872  152,060  + 112,188
2. ค่ากําจัดขยะ 725,433  807,670  + 82,237

- ทต.พังโคน มีการจัดเก็บรายได้จากผู้เข้าคุ้ยขยะในศูนย์�กําจัดขยะมูลฝอยรวม อัตราคนละ 500 บาท/เดือน ในปัจจุบันมีผู้เข้าคุ้ยขยะ
ทั้งหมด 24 คน คิดเป็นเงินจํานวน 12,000 บาท/เดือน หรือจํานวน 144,000 บาท/ปี�
- ทต.พังโคน มรีายได้จากการดําเนินกิจกรรมลด คัดแยก และใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย ในช่วงเดือนตุลาคม 2553 – กรกฎาคม 
2554 รวมจํานวน 305,923 บาท

ผ่าน
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4.9 ทม.นครพนม  จ.นครพนม ผ่าน 5 ใน 6
4.9.1 แผนปฏิบัติการจัดการขยะ
มูลฝอย

- ทม.นครพนม มีการจดัทําแผนงาน/โครงการ ด้านการจัดการขยะมูลฝอย บรรจุไว้ในแผนพฒันาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2554-2556
จํานวนรวม 3 โครงการ โดยแบง่ได้ดังนี้
1) แนวทางการพัฒนาสรา้งจติสํานึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ รักษา ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและใช้
ทรัพยากรธรรมชาตใิห้เกดิประโยชน์อย่างเตม็ประสิทธิภาพ จํานวน 1 โครงการ รวมงบประมาณ 900,000 บาท
2) แนวทางการพัฒนาระบบน้ําเสียรวมและการบริหารจัดการขยะของเทศบาลเมืองนครพนมใหไ้ดม้าตรฐานจํานวน 2 โครงการ รวม
งบประมาณ 391,300,000 บาท 

ผ่าน

4.9.2 กิจกรรมลด คดัแยก และใช้
ประโยชน์ขยะมูลฝอยหรือของเสีย
อันตรายชุมชน

- ทม.นครพนม มีการจดักิจกรรมลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยชุมชน ในปีงบประมาณ 2554 ดังนี้
1) จัดกิจกรรมรณรงค์� ประชาสัมพันธ์ เรื่อง 3R
2) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อลดและคัดแยกขยะมูลฝอยภายในชุมชน ประจําปี พ.ศ. 2554 โดยเชิญตัวแทนของแต่ละชุมชน
ภายในเขตเทศบาลเข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมสภาสํานักงานเทศบาลเมืองนครพนม เมื่อวันที ่15 มนีาคม 2554 
3) จัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลของชุมชน โดยใช้สถานที่ของโรงเรียนเป็นที่ทําการธนาคาร มี�นักเรียน ประชาชน และชุมชน สมัครเป็น
สมาชิกซึ่งได้มีการจัดอบรมให้ความรู้กับตัวแทนของชุมชนต่างๆ ในเรื่องการจัดการขยะมูลฝอย และจัดนิทรรศการสรุปผลการ
ดําเนินงานของธนาคารจัดการสิ่งแวดล้อมประจําปี�

ผ่าน

4.9.3 ประสิทธิภาพในการเก็บขน
ขยะมูลฝอย

- ทม.นครพนม มีพื้นที่ 24.125 ตารางกิโลเมตร ประชากรเฉลี่ย 27,018 คน จํานวนบ้าน 12,028 หลังคาเรือน มี�รถเก็บขนขยะมูลฝอย
ทั่วไปจํานวน 8 คัน โดยมีการแบ่งพื้นที่เก็บขนขยะเป็น 7 เขต สามารถให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยได้�ครบทั้ง 23 ชุมชน ครอบคลุม
พื้นที่ร้อยละ 100 ของพื้นที่เทศบาลทั้งหมด จํานวนครัวเรือนที่ได้รับบริการเก็บขนจํานวน 12,028 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 100
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บขนได้ 24 ตันต่อวัน
- ไม่มีเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่

ผ่าน

4.9.4 การบริหารจดัการขยะมูล
ฝอยในลักษณะรวมศูนย์�

- ทม.นครพนม มี อปท. จํานวน 17 แห่ง ร่วมลงนาม MOU ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 ปัจจุบันมี� อปท. ที่ได้ร่วมกําจัดขยะมูลฝอยด้วย รวม
ทั้งสิ้น 10 แห่ง โดยมีปริมาณขยะที่นํามากําจัด 1,057.38 ตันต่อเดอืน

ผ่าน



4-19

สมรรถนะ ผลการดําเนิ�นการ ผลการประเมิน
4.9.5 ประสิทธิภาพในการกําจดั
ขยะมูลฝอย

- ทม.นครพนม มีสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยตั้งอยู่บนพื้นที่ 77 ไร่ ณ บ้านสุขเกษม ตําบลโพธิ์ตาก อําเภอเมือง จังหวัดนครพนมระยะทาง
ห่างจากตัวเมืองประมาณ 18 กิโลเมตร เป็นศูนย์กําจัดในลักษณะรวมศูนย์ที่มีความเหมาะสมของพื้นที่ มีการคํานวณและออกแบบพื้นที่
ฝังกลบดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) มีการควบคุมปริมาณขยะมูลฝอยที่
เข้า มีระบบบําบัดน้ําเสีย ระบบระบายก๊าซ อาคารโครงสร้างพื้นฐานครบ
- ทม.นครพนม ดําเนินการบดอัดขยะและกลบทับด้�วยดินเป็นครั้งคราว เนื่องจากเครื่องจักรมีอายุการใช้งานมานานเกินกว่า 10 ปี จึง
เกิดการชํารุดเสียหายบ่อย ทําให้ไม่สามารถบดอัดขยะได้เป็นประจําทุกวัน ส่งผลให้มีขยะประเภทพลาสติกปลิวกระจายในพื้นที่บาง 
และมีการปล่อยให้วัวเข้ามากินเศษขยะในบ่อฝังกลบขยะด้วย
- ทม.นครพนม ไม่�มีการขึ้นทะเบียนผู้คัดแยกขยะ และไม่�มีมาตรการป้องกันเหตุรําคาญ
- คพ. ลงตรวจคุณภาพน้ําใต้ดิน และประเมินประสิทธิภาพระบบ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2554

ไม่�ผ่าน

4.9.6 รายไดใ้นการจดัการขยะ
มูลฝอย

- ทม.นครพนม มีรายได้จากการจดัการขยะมูลฝอยทั่วไป โดยแบง่เป็นรายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการเก็บขนขยะมูลฝอย และ
ค่ากําจัดขยะมูลฝอย ซึ่งในป ี2554 มีการจัดเก็บรายได้เพิม่ขึ้นจากป ี2553  

เปรียบเทยีบรายได้การจัดการขยะมูลฝอย ในช่วงเดียวกัน ระหว่างป ี2553–2554 (ช่วงเดือนตุลาคม–มิถุนายน)

ประเภทรายได้� ปีงบประมาณ 2553
(ต.ค. 52 – มิ�.ย. 53)

ปีงบประมาณ 2554
(ต.ค. 53 – มิ�.ย. 54) ผลการเปรียบเทียบ

1. ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะ 1,391,900 1,411,346 + 19,446
2. ค่ากําจัดขยะ 699,635 810,950 + 111,315

ผ่าน
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บทที่ 5
สรุปและขอ้เสนอแนะ

จากการดําเนินการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจํานวน 9 แห่ง น้ัน ในภาพรวมองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นส่วนใหญ่มีการดําเนินการท้ัง 6 สมรรถนะ คือ มีแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอย มี�กิจกรรมลด คัดแยก 
และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยหรือของเสียอันตรายชุมชน มีการเก็บขนขยะมูลฝอย มีการรวมศูนย์บริหาร
จัดการขยะมูลฝอย มีการดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอย และมีการจัดเก็บรายได้การจัดการขยะมูลฝอย
5.1 สรุปผลการประเมินสมรรถนะ

สํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคที่ 9 ได้ดําเนินดําเนินการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดยเสริมสร้างสมรรถนะให้กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทั้ง 9 แห่ง ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ให้มีสมรรถนะในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ผ่าน
เกณฑ์ท่ีกําหนดอย่างน้อย 4 สมรรถนะจาก 6 สมรรถนะ ดังน้ี

(1) แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอย
(2) กิจกรรมลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยหรือของเสียอันตรายชุมชน 
(3) ประสิทธิภาพในการเก็บขนขยะมูลฝอย 
(4) การบริหารจัดการขยะมูลฝอยหรือมูลฝอยติดเช้ือในลักษณะรวมศูนย์ 
(5) ประสิทธิภาพในการกําจัดขยะมูลฝอย
(6) รายได้ในการจัดการขยะมูลฝอย

สรุปผลการประเมินรายสมรรถนะ ได้ดังน้ี

อปท. สมรรถนะที่ สรุปผลการประเมิน1 2 3 4 5 6
1.ทน.อุดรธานี� � � � � � � ผ่าน 6 ใน 6
2. ทม.โนนสูง-นํ้าคํา � � � � � � ผ่าน 6 ใน 6
3. ทม.หนองสําโรง � � � � � � ผ่าน 6 ใน 6
4. ทม.เลย � � - � - � ผ่าน 5 ใน 6
5. ทม.หนองคาย � � � - - � ผ่าน 4 ใน 6
6. ทม.ท่าบ่อ � � � � - � ผ่าน 5 ใน 6
7. ทม.สกลนคร � � � � � � ผ่าน 6 ใน 6
8. ทต.พังโคน � � � � � � ผ่าน 6 ใน 6
9. ทม.นครพนม � � � � - � ผ่าน 5 ใน 6
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5.2 ปัญหาและอุปสรรค
5.2.1  ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานโครงการฯ

1) งบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานโครงการฯ โดยเฉพาะกิจกรรมลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ขยะ
มูลฝอย มีจํานวนน้อย เมื่อเทียบกับการประสานงานและขอข้อมูลรายสมรรถนะของแต่ละ อปท. ซึ่งมีเน้ืองาน
ค่อนข้างละเอี�ยด 

2) อปท. ท่ีเข้าร่วมโครงการบางแห่ง ไม่สนับสนุนข้อมูล หลักฐานต่าง  ๆทําให้ ทสจ. และ สสภ. ไม่สามารถ
รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้�

3) งบประมาณของ อปท. ในปีงบประมาณ 2554 ถูกตัดไปเป็นจํานวนมาก ทําให้ อปท. ต้องตัดงบประมาณ
โครงการในส่วนที่ไม่เร่งด่วนออกไปก่อน และลดงบประมาณในบางโครงการ ซึ่งส่งผลกระทบต่อโครงการด้านการ
จัดการขยะมูลฝอยของ อปท. โดยเฉพาะโครงการด้านการจัดการขยะมูลฝอยภายในสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย และ
โครงการด้านการอบรมสร้างจิตสํานึกด้านการจัดการขยะมูลฝอย

4) อปท. บางแห่ง ไม่มีบุคลากรท่ีมีความรู้ด้านส่ิงแวดล้อม และผู้บริหารระดับสูง/เจ้าหน้าท่ีที่มีหน้าท่ี
บริหารจัดการขยะมูลฝอย ไม่ค่อยให้ความสําคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการลด คัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อนํา
กลับไปใช้ประโยชน์ ทําให้ ทสจ. และ สสภ. ประสานงานพร้อมกับดําเนินกิจกรรมต่าง  ๆได้� แต่ไม่ต่อเน่ืองและทําให้�
ชุมชนไม่เข้มแข็งพอ  

5.2.2 ปัญหาในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของ อปท. ที่เข้าร่วมโครงการ
1)  ปัญหาด้านการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย

1.1)  การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยไม่ทั่วถึง เป็นเหตุให้มีขยะมูลฝอยตกค้างในชุมชน โดยเฉพาะ
ชุมชนขนาดเล็ก

1.2)  ระบบการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยในปัจจุบัน ไม่สามารถดําเนินการคัดแยกขยะมูลฝอย
จากแหล่งกําเนิดได้สะดวก เน่ืองจากถังขยะและรถเก็บขนขยะยังคงเป็นแบบรวมขยะมูลฝอยทุกประเภท

1.3)  การจัดเส้นทางการเก็บรวบรวมยังมีความซํ้าซ้อน ทําให้ส้ินเปลืองเวลาและค่าใช้จ่ายใน
การดําเนินงานสูง

1.4)  ขาดการประชาสัมพันธ์� ในการส่งเสริมการลดปริมาณและคัดแยกขยะมูลฝอยจาก
แหล่งกําเนิด ทําให้ขยะมูลฝอยมีปริมาณสูง มีปัญหาเร่ืองการเก็บขนและขยะมูลฝอยตกค้างตามมา

1.5)  รถเก็บขนขยะมูลฝอยมีจํานวนไม่เพียงพอหรือมีสภาพทรุดโทรม ไม่เหมาะสมกับการใช้�
งาน รวมท้ังขาดงบประมาณในการบํารุงรักษา

1.6)  ขาดการวางแผนการจัดเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบ
2)  ปัญหาด้านการกําจัดขยะมูลฝอย

2.1)  อปท. ส่วนใหญ่ขาดบุคลากรที่มีความรู้ในการดูแลรักษาระบบกําจัดขยะมูลฝอยให้มี�
ประสิทธิภาพ

2.2)  อปท. บางแห่ง ไม่มีการจัดสรรงบประมาณในการดูแลรักษาระบบกําจัดขยะมูลฝอยให้มี�
ประสิทธิภาพ เช่น การจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อดินมาฝังกลบขยะรายวัน 
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2.3)  อปท. ไม่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการคัดแยกขยะมูลฝอย เพื่อนํากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่�
และปลอดภัยต่อสุขภาพ

2.4)  อปท. บางแห่ง ขาดการดูแลรักษาสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยที่ยังใช้งานอยู่อย่างถู�กหลัก
สุขาภิบาลตามท่ีออกแบบหรือกําหนดไว้�

3)  ปัญหาด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
3.1) รายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอยของทุก อปท. ตํ่ากว่าค่า

ดําเนินการเก็บขนและกําจัดขยะมูลฝอยท่ีเป็นอยู่จริงมาก ซ่ึงบาง อปท. ประชาชนยังไม่ให้ความร่วมมือ
เท่าท่ีควร  

3.2)  มาตรการพิกัดอัตราภาษีต่างๆ ท่ีเรียกเก็บจากผู้ประกอบการ และการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมการจัดการขยะมูลฝอยของแต่ละท้องถิ่นไม่สะท้อนค่าใช้จ่ายจริงในการดําเนินการ

3.3) ผู้บริหารท้องถิ่นบางแห่งไม่ให้ความสําคัญกับการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน
3.4)  มีการคั�ดค้านจากประชาชนในพื้นท่ีข้างเคียง เน่ืองจาก อปท. บางแห่งไม่มีการเตรียม

ความพร้อมหรือขาดการวางแผนปฏิบัติงานท่ีดี ไม่ได้ทําการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่�
ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างต่อเน่ือง บางแห่งขาดมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดีกับประชาชนในพื้นที่ท่ีเป็นที่ต้ัง
ของสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย

3.5)  บางท้องถิ่นจัดสรรงบประมาณในการซ่อมบํารุงและดูแลเครื่องมืออุปกรณ์ในการจัดการ
ขยะมูลฝอยไม่เพียงพอ ทําให้การจัดการขยะมูลฝอยของท้องถ่ินไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

3.6)  ขาดการตรวจติดตามคุณภาพนํ้าใต้ดินจากบ่อสังเกตการณ์�
5.3 ข้อเสนอแนะ

1)  กรมควบคุมมลพิษ และสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ควร
จัดทําหลักเกณฑ์ และกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย ดังน้ี

1.1) พัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อให้ อปท. จัดระบบการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยจาก
แหล่งกําเนิดให้มี�ประสิทธิภาพ

1.2)  ควรทําการศึกษา/จัดทําแนวทางการจัดเก็บค่าธรรมเนียมที่เหมาะสม เพื่อเสนอทางเลือก
ให้กับ อปท. ในการกําหนดอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมให้สอดคล้องกับต้นทุนในการจัดการ

1.3) กําหนดเกณฑ์ปฏิบัติหรือมาตรฐานในการจัดการขยะมูลฝอย รวมท้ังการลด คัดแยก และ
นํากลับมาใช้ประโยชน์� รวมทั้งขยายแนวคิดการสร้างมูลค่าเพิ่มจากขยะมูลฝอยแก่ อปท. ให้กว้างขวางขึ้น

1.4) ส่งเสริมให้ภาคเอกชนเป็นผู้รับจ้างบริการดําเนินงานและดูแลรักษาระบบจัดการขยะ
มูลฝอยชุมชน โดยกําหนดกฎระเบียบการควบคุมดูแลและกํากับเอกชนท่ีดําเนินการเก็บขนและกําจัดขยะ
มูลฝอยเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

1.5)  กําหนดกฎระเบียบให้กิจการด้านการกําจัดขยะมูลฝอยท่ัวไปเป็นกิจการที่ต้องมีระบบ
ใบอนุญาต

1.6)  การกําหนดกฎระเบียบในการปิดพื้นที่และควบคุมผลกระทบส่ิงแวดล้อม
1.7) กําหนดมาตรฐานและมาตรการเพื่อควบคุมการดําเนินงานของสถานท่ีกําจั�ดขยะมูลฝอย
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1.8)  ให้ความรู้ อบรมด้านวิชาการและการบริหารจัดการแก่หน่วยงานระดับท้องถิ่น เช่น การ
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการฝังกลบขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล

2)  อปท. ควรดําเนินการเก่ียวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ดังน้ี
2.1) พิจารณาปรับโครงสร้างองค์กรให้�มีหน่วยงานและบุคลากรรับผิดชอบโครงการกําจัดขยะ

มูลฝอยโดยเฉพาะ
2.2) กําหนดอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมให้สอดคล้องกับต้นทุนในการจัดการ
2.3) เพิ่มขีดความสามารถของ อปท. ในการดูแลรักษาระบบกําจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้องตาม

หลักวิชาการ โดยการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการแก่ อปท.
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