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ค าน า 
 รายงานผลการติดตามและประเมินสมรรถนะการเดินระบบบ้าบัดน้้าเสียชุมชน  และ
ระบบก้าจัดขยะมูลฝอยชุมชน  ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับ
จังหวัด  (จังหวัดเลย  อุดรธานี  หนองคาย  สกลนคร  และนครพนม) ฉบับนี้ได้จัดท้าขึ้น  เพื่อเป็นการ
ติดตามและประเมินสมรรถนะการเดินระบบบ้าบัดน้้าเสียชุมชนและระบบก้าจัดขยะมูลฝอยชุมชน
จ้านวน  13  แห่ง  ในพื้นที่รับผิดชอบ  5  จังหวัด  โดยเป็นระบบบ้าบัดน้้าเสียจ้านวน  3  แห่ง  และ
ระบบก้าจัดขยะมูลฝอยจ้านวน  10  แห่ง  เพื่อจัดท้าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการบริหารจัดการ
แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด  และหาแนวทางมาตรการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นในการเดินระบบบ้าบัดน้้าเสียชุมชนและระบบก้าจัดขยะมูลฝอยชุมชนที่ถูกต้อง และ
สามารถด้าเนินงานระบบฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป 

โดยความร่วมมือของ ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 ร่วมกับ ส้านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ในการนี้  ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้ข้อมูล  และอ้านวยความสะดวกในการตรวจสอบ  ส้านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดทั้ง 5 จังหวัด ที่ร่วมตรวจสอบและส้ารวจพื้นที่ และ
ขอขอบคุณส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ได้จัดท้าโครงการนี้ขึ้น 
พร้อมทั้งให้การสนับสนุนงบประมาณส้าหรับการด้าเนินโครงการในคร้ังนี้  

 

ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 อุดรธานี 
กรกฎาคม  2553   
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คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 
5-6 

ภาคผนวก   
 ภาคผนวก ก   แบบส้ารวจข้อมูลระบบบ้าบัดน้้าเสียชุมชน  
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 สารบัญตาราง  
 หน้า 
ตารางที่ 2-1 จ้านวนประชากรและการเปลี่ยนแปลงประชากรจังหวัดเลย 5 ปีย้อนหลัง 2-4 
ตารางที่ 2-2   ผลิตภัณฑ์จังหวัดตามราคาประจ้าปีของจังหวัดเลย ปี พ.ศ.2548-2551 2-5 
ตารางที่ 2-3   ประเภทสถานบริการสาธารณสุขและบุคลากร  จังหวัดเลย 2-6 
ตารางที่ 2-4 ระบบสาธารณูปโภค  จังหวัดเลย 2-6 
ตารางที่ 2-5   จ้านวนและร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเลย 2-7 
ตารางที่ 2-6   จ้านวนพื้นที่ หมู่บ้าน ต้าบล ประชากร ครัวเรือน  เป็นรายอ้าเภอของ 

จังหวัดเลย  ปี  2551 
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ตารางที่ 2-7    พื้นที่และประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินจังหวัดเลย   ปี 2550 2-9 
ตารางที่ 2-8   พื้นที่ป่าไม้จังหวัดเลย 2-9 
ตารางที่ 2-9   ผลการตรวจวัดคุณภาพน้้าผิวดินจังหวัดเลย  ปี 2552 2-10 
ตารางที่ 2-10 ข้อมูลทั่วไป  อัตราการผลิตขยะมูลฝอยและประสิทธิภาพการเก็บขน 

ขยะมูลฝอยจังหวัดเลย 
2-11 

ตารางที่ 2-11 ข้อมูลสถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลในจังหวัดเลย 2-12 
ตารางที่ 2-12 องค์ประกอบของขยะมูลฝอย จังหวัดเลย 2-12 
ตารางที่ 2-13 สถิตกิารร้องเรียนปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย 2-14 
ตารางที่ 2-14 ข้อมูลประชากรของจังหวัดอุดรธานี  ปี พ.ศ.2548 – 2552 2-16 
ตารางที่ 2-15 ผลิตภัณฑ์จังหวัดตามราคาประจ้าปีของจังหวัดอุดรธานี ปี พ.ศ.2548-2551 2-17 
ตารางที่ 2-16 การประกอบอาชีพ จังหวัดอุดรธานี 2-17 
ตารางที่ 2-17 ประเภทสถานบริการสาธารณสุขและบุคลากร  จังหวัดอุดรธานี 2-18 
ตารางที่ 2-18 จ้านวนและร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดอุดรธานี 2-19 
ตารางที่ 2-19 จ้านวนพื้นที่ หมู่บ้าน ต้าบล ประชากร ครัวเรือน  เป็นรายอ้าเภอของ 

จังหวดัอุดรธานี  ปี  2551 
2-19 

ตารางที่ 2-20 พื้นที่และประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน   จังหวัดอุดรธานี 2-20 
ตารางที่ 2-21 พื้นที่ป่าไม้จังหวัดอุดรธานี   2-20 
ตารางที่ 2-22 ลุ่มน้้า/ลุ่มน้้าย่อยในจังหวัดอุดรธานี 2-21 
ตารางที่ 2-23 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้้าผิวดินจังหวัดอุดรธานี   ปี 2552 2-22 
ตารางที่ 2-24 ข้อมูลทั่วไป อัตราการผลิตขยะมูลฝอยและประสิทธิภาพการเก็บขน 

ขยะมูลฝอยจังหวัดอุดรธานี 
2-23 

ตารางที่ 2-25 ข้อมูลสถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลในจังหวัดอุดรธานี 2-24 
ตารางที่ 2-26 องค์ประกอบของขยะมูลฝอย   จังหวัดอุดรธานี 2-25 
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สารบัญตาราง (ต่อ) 
 หน้า 
ตารางที่ 2-27 สถิติการร้องเรียนปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

อุดรธานี 
2-27 

ตารางที่ 2-28 ลุ่มน้้าสาขา  จังหวัดหนองคาย   2-29 
ตารางที่ 2-29 อุณหภูมิสูงสุดและต่้าสุดของจังหวัดหนองคาย  ปี  พ.ศ.2546 - 2550 2-30 
ตารางที่ 2-30 ข้อมูลประชากรของจังหวัดหนองคาย ปี พ.ศ.2548 – 2552 2-31 
ตารางที่ 2-31 ผลิตภัณฑ์จังหวัดตามราคาประจ้าปีของจังหวัดหนองคาย ปี พ.ศ.2548-2551 2-31 
ตารางที่ 2-32 ประเภทสถานบริการสาธารณสุขและบุคลากร  จังหวัดหนองคาย 2-32 
ตารางที่ 2-33 การใช้น้้าประปา จังหวัดหนองคาย 2-32 
ตารางที่ 2-34 สถิติการบริการโทรศัพท์ จังหวัดหนองคาย  ปี  2545-2549 2-32 
ตารางที่ 2-35 จ้านวนพื้นที่ ต้าบล หมู่บ้าน เทศบาล อบต. ประชากร เป็นรายอ้าเภอของ

จังหวัดหนองคาย ปี  2551 
2-33 

ตารางที่ 2-36 พื้นที่ป่าไม้ จังหวัดหนองคาย 2-34 
ตารางที่ 2-37 ลุ่มน้้าสาขา  จังหวัดหนองคาย   2-35 
ตารางที่ 2-38 จ้านวนผู้ขออนุญาตดูดทราย จังหวัดหนองคาย 2-36 
ตารางที่ 2-39 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้้าผิวดินจังหวัดหนองคาย  ปี 2552 2-37 
ตารางที่ 2-40 ข้อมูลทั่วไปอัตราการผลิตขยะมูลฝอยและประสิทธิภาพการเก็บขน 

ขยะมูลฝอยจังหวัดหนองคาย 
2-38 

ตารางที่ 2-41 ข้อมูลสถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลในจังหวัดหนองคาย 2-39 
ตารางที่ 2-42 องค์ประกอบของขยะมูลฝอย   จังหวัดหนองคาย 2-40 
ตารางที่ 2-43 ข้อมูลประชากรของจังหวัดสกลนคร  ปี พ.ศ.2548 – 2552   2-45 
ตารางที่ 2-44 ผลิตภัณฑ์จังหวัดตามราคาประจ้าปีของจังหวัดสกลนคร ปี พ.ศ.2549-2551 2-46 
ตารางที่ 2-45 ประเภทสถานบริการสาธารณสุขและบุคลากร  จังหวัดสกลนคร 2-46 
ตารางที่ 2-46 ปริมาณและจ้านวนผู้ใช้น้้าประปา จังหวัดสกลนคร  เดือนกันยายน 2552 2-47 
ตารางที่ 2-47 จ้านวนผู้ใช้ไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าที่จ้าหน่าย จังหวัดสกลนคร 2-47 
ตารางที่ 2-48 จ้านวนพื้นที่ หมู่บ้าน ต้าบล ประชากร ครัวเรือน  เป็นรายอ้าเภอของ 

จังหวัดสกลนคร ปี  2551 
2-47 

ตารางที่ 2-49 พื้นที่ป่าไม้จังหวัดสกลนคร 2-48 
ตารางที่ 2-50 แหล่งน้้าชลประทานในจังหวัดสกลนคร 2-50 
ตารางที่ 2-51 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้้าผิวดิน  จังหวัดสกลนคร  ปี 2552 2-51 
ตารางที่ 2-52 ข้อมูลทั่วไปอัตราการผลิตขยะมูลฝอยและประสิทธิภาพการเก็บขนขยะ 

มูลฝอยจังหวัดสกลนคร 
2-52 
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สารบัญตาราง (ต่อ) 
 หน้า 
ตารางที่ 2-53 ข้อมูลสถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลในจังหวัดสกลนคร 2-53 
ตารางที่ 2-54 องค์ประกอบของขยะมูลฝอย  จังหวัดสกลนคร 2-53 
ตารางที่ 2-55 สถิติการร้องเรียนปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

จังหวัดสกลนคร 
2-55 

ตารางที่ 2-56 ข้อมูลประชากรของจังหวัดนครพนม ปี พ.ศ. 2548 – 2552 2-57 
ตารางที่ 2-57 ผลิตภัณฑ์จังหวัดตามราคาประจ้าปีของจังหวัดนครพนม ปี พ.ศ.2548-2551 2-57 
ตารางที่ 2-58 ประเภทสถานบริการสาธารณสุขและบุคลากร  จังหวัดนครพนม 2-58 
ตารางที่ 2-59 จ้านวนผู้ใช้ไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าที่จ้าหน่ายจังหวัดนครพนม ปี 2550 2-59 
ตารางที่ 2-60 จ้านวนและร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครพนม 2-59 
ตารางที่ 2-61 จ้านวนพื้นที่ หมู่บ้าน ต้าบล ประชากร ครัวเรือน เป็นรายอ้าเภอของ 

จังหวัดนครพนม  ปี  2551 
2-60 

ตารางที่ 2-62 พื้นที่แพร่กระขายของคราบเกลือบนผิวดินแยกตามอ้าเภอต่างๆ ในจังหวัด
นครพนม 

2-61 

ตารางที่ 2-63 พื้นที่ป่าไม้  จังหวัดนครพนม 2-62 
ตารางที่ 2-64 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้้าผิวดิน  จังหวัดนครพนม  ปี 2552 2-64 
ตารางที่ 2-65 ข้อมูลทั่วไปอัตราการผลิตขยะมูลฝอยและประสิทธิภาพการเก็บขนขยะมูลฝอย

จังหวัดนครพนม 
2-64 

ตารางที่ 2-66 ข้อมูลสถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลในจังหวัดนครพนม 2-65 
ตารางที่ 2-67 องค์ประกอบของขยะมูลฝอย จังหวัดนครพนม 2-65 
ตารางที่ 2-68 สถิติการร้องเรียนปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

จังหวัดนครพนม 
2-67 

ตารางที่ 3-1   งบประมาณสนับสนุนการจัดการน้้าเสียชุมชน  เทศบาลเมืองสกลนคร 3-10 
ตารางที่ 3-2   ปริมาณน้้าเสียเทศบาลเมืองสกลนคร ที่วัดโดย Flow meter   ปี 2551 – 2552    3-10 
ตารางที่ 3-3    คุณสมบัติน้้าเสียเทศบาลเมืองสกลนคร ก่อนเข้าระบบ ป ีพ.ศ. 2551 - 2552 3-11 
ตารางที่ 3-4    คุณสมบัติน้้าเสียเทศบาลเมืองสกลนคร ออกจากระบบบ้าบัดน้้าเสียชุดที่ 2 

(Line 1)   ปี พ.ศ. 2551 - 2552 
3-12 

ตารางที่ 3-5    คุณสมบัติน้้าเสียเทศบาลเมืองสกลนคร ออกจากระบบบ้าบัดน้้าเสียชุดที่ 2 
(Line 2)   ปี พ.ศ. 2551 - 2552 

3-13 

ตารางที่ 3-6    ค่าใช้จ่ายในการเดินระบบบ้าบัดน้้าเสียคูหมากเสื่อ เทศบาลเมืองสกลนคร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 

3-16 

 



 -ช- 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 หน้า 
ตารางที่ 4-1  งบประมาณสนับสนุนในการด้าเนินการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองเลย 4-3 
ตารางที่  4-2   ข้อมูลการเก็บขนขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองเลย 4-3 
ตารางที่ 4-3   เคร่ืองจักรกลในการก้าจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองเลย 4-4 
ตารางที่  4-4 การรวมกลุ่มพื้นที่เพื่อการจัดการขยะมูลฝอย  เทศบาลเมืองเลย 4-5 
ตารางที่ 4-5   
 

งบประมาณสนับสนุนในการด้าเนินการจัดการขยะมูลฝอย  เทศบาลนคร
อุดรธานี   

4-13 

ตารางที่ 4-6   ข้อมูลการเก็บขนขยะมูลฝอย เทศบาลนครอุดรธานี 4-14 
ตารางที่ 4-7   เคร่ืองจักรกลในการก้าจัดขยะมูลฝอย  เทศบาลนครอุดรธานี 4-15 
ตารางที่ 4-8   การรวมกลุ่มพื้นที่เพื่อการจัดการขยะมูลฝอย  เทศบาลนครอุดรธานี 4-17 
ตารางที่ 4-9   ข้อมูลการเก็บขนขยะมูลฝอย  เทศบาลต้าบลบ้านเชียง 4-25 
ตารางที่ 4-10   งบประมาณสนับสนุนในการด้าเนินการจัดการขยะมูลฝอย  เทศบาลเมือง

หนองคาย   
4-33 

ตารางที่  4-11   ข้อมูลการเก็บขนขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองหนองคาย 4-34 
ตารางที่  4-12   การรวมกลุ่มพื้นที่เพื่อการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองหนองคาย 4-35 
ตารางที่ 4-13   ค่าธรรมเนียมแยกตามสถานที่ที่เก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย  

เทศบาลเมืองหนองคาย 
4-36 

ตารางที่ 4-14   งบประมาณสนับสนุนในการด้าเนินการจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองท่าบ่อ 4-43 
ตารางที่  4-15   ข้อมูลการเก็บขนขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองท่าบ่อ 4-43 
ตารางที่ 4-16   เคร่ืองจักรกลในการก้าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองท่าบ่อ 4-44 
ตารางที่  4-17   การรวมกลุ่มพื้นที่เพื่อการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองท่าบ่อ 4-45 
ตารางที่ 4-18 จ้านวน อปท. และปริมาณมูลฝอยที่เข้าก้าจัดในบ่อฝังกลบ ปี 2545-2552  4-46 
ตารางที่ 4-19   ข้อมูลการเก็บขนขยะมูลฝอย เทศบาลต้าบลศรีพนา 4-54 
ตารางที่ 4-20   เคร่ืองจักรกลในการก้าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลต้าบลศรีพนา 4-55 
ตารางที่ 4-21   การรวมกลุ่มพื้นที่เพื่อการจัดการขยะมูลฝอย  เทศบาลต้าบลศรีพนา 4-56 
ตารางที่ 4-22    งบประมาณสนับสนุนในการด้าเนินการจัดการขยะมูลฝอย  เทศบาลต้าบล 

ศรีเชียงใหม่ 
4-60 

ตารางที่ 4-23      ข้อมูลการเก็บขนขยะมูลฝอย เทศบาลต้าบลศรีเชียงใหม่ 4-60 
ตารางที่ 4-24   การรวมกลุ่มพื้นที่เพื่อการจัดการขยะมูลฝอย  เทศบาลต้าบลศรีเชียงใหม่ 4-62 
ตารางที่ 4-25   องค์ประกอบขยะมูลฝอยเทศบาลต้าบลศรีเชียงใหม่  ปี 2550 – 2552  4-62 
ตารางที่ 4-26  งบประมาณสนับสนุนในการด้าเนินการจัดการขยะมูลฝอย  เทศบาลเมือง

สกลนคร 
4-69 



 -ซ- 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 หน้า 
ตารางที่ 4-27   ข้อมูลการเก็บขนขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองสกลนคร 4-69 
ตารางที่ 4-28   เคร่ืองจักรกลในการก้าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองสกลนคร 4-70 
ตารางที่ 4-29   การรวมกลุ่มพื้นที่เพื่อการจัดการขยะมูลฝอย  เทศบาลเมืองสกลนคร 4-71 
ตารางที่ 4-30     ข้อมูลการเก็บขนขยะมูลฝอย เทศบาลต้าบลพังโคน   4-77 
ตารางที่ 4-31       เคร่ืองจักรกลในการก้าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลต้าบลพังโคน 4-78 
ตารางที่ 4-32    การรวมกลุ่มพื้นที่เพื่อการจัดการขยะมูลฝอย  เทศบาลต้าบลพังโคน   4-79 
ตารางที่ 4-33      ข้อมูลการเก็บขนขยะมูลฝอย เทศบาลต้าบลนาแก 4-86 
ตารางที่ 4-34      การรวมกลุ่มพื้นที่เพื่อการจัดการขยะมูลฝอย  เทศบาลต้าบลนาแก 4-87 
ตารางที่ 4-35     ค่าธรรมเนียมแยกตามสถานที่ที่เก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย  

เทศบาลต้าบลนาแก 
4-89 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -ฌ- 

สารบัญรูป 
 หน้า 
รูปที่ 2-1 พื้นที่รับผิดชอบของส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 2-1 
รูปที่ 2-2  แผนที่จังหวัดเลย 2-2 
รูปที่ 2-3   ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยจังหวัดเลย 2-13 
รูปที่ 2-4 แผนที่จังหวัดอุดรธานี 2-15 
รูปที่ 2-5   ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยจังหวัดอุดรธานี 2-26 
รูปที่ 2-6   แผนที่จังหวัดหนองคาย 2-28 
รูปที่ 2-7    ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยจังหวัดหนองคาย 2-41 
รูปที่ 2-8   แผนที่จังหวัดสกลนคร 2-43 
รูปที่ 2-9 ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยจังหวัดสกลนคร 2-54 
รูปที่ 2-10 แผนที่จังหวัดนครพนม 2-56 
รูปที่ 2-11 ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยจังหวัดนครพนม 2-66 
รูปที่ 3-1    ภาพถ่ายทางอากาศแสดงพื้นที่และแหล่งน้้าส้าคัญในเขตเทศบาลนครอุดรธานี 3-2 
รูปที่ 3-2    แหล่งน้้าบริเวณเทศบาลนครอุดรธานี 3-3 
รูปที่ 3-3    ล้าน้้าห้วยหลวงและล้าน้้าสาขาช่วงไหลผ่านอ้าเภอเมืองอุดรธานี 3-3 
รูปที่ 3-4   พื้นที่บริการบ้าบัดน้้าเสียครอบคลุม  เทศบาลนครอุดรธานีและเทศบาลข้างเคียง   3-5 
รูปที่ 3-5   ขอบเขตเทศบาลนครอุดรธานีและสถานที่ก่อสร้างระบบบ้าบัดน้้าเสีย 3-5 
รูปที่ 3-6    ระบบท่อรวบรวมน้้าเสียเทศบาลนครอุดรธานีระยะที่  1 3-6 
รูปที่ 3-7   สถานที่ก่อสร้างระบบบ้าบัดน้้าเสียเทศบาลนครอุดรธานี 3-7 
รูปที่ 3-8     สถานที่ตั้งและผังบริเวณระบบบ้าบัดน้้าเสียเทศบาลนครอุดรธานี 3-7 
รูปที่  3-9    แผนผังระบบบ้าบัดน้้าเสียคูหมากเสื่อของเทศบาลเมืองสกลนคร 3-14 
รูปที่  3-10   ระบบรวบรวมน้้าเสียเทศบาลเมืองนครพนม 3-19 
รูปที่  3-11  องค์ประกอบระบบบ้าบัดน้้าเสียเทศบาลเมืองนครพนม 3-19 
รูปที่ 4-1   แผนที่เขตเทศบาลเมืองเลย 4-1 
รูปที่ 4-2   อาคารส้านักงานและเคร่ืองชั่ง  อาคารจอดรถ  และโรงซ่อมบ้ารุง 

เทศบาลเมืองเลย 
4-4 

รูปที่ 4-3   เศษขยะพลาสติกปลิวออกนอกบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย  เทศบาลเมืองเลย 4-9 
รูปที่ 4-4   บ่อฝังกลบขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองเลยไม่มีการบดอัดและกลบทับดินรายวัน 4-9 
รูปที่ 4-5   สภาพน้้าในระบบบ้าบัดน้้าเสียมีสีด้าทั้ง 4 บ่อ และมีขยะลอยบนผิวน้้า  4-9 
รูปที่ 4-6   บ่อบ้าบัดน้้าเสีย บ่อที่ 3 แผ่น HDPE โป่งพอง 4-10 
รูปที่ 4-7 บ่อกักเก็บน้้า  แผ่น HDPE ก้นบ่อช้ารุดฉีดขาด 4-10 
รูปที่ 4-8   รางระบายน้้ารอบพื้นที่ 4-10 



 -ญ- 

สารบัญรูป (ต่อ) 
 หน้า 
รูปที่ 4-9   บ่อสังเกตการณ์ ที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว 4-10 
รูปที่ 4-10   บ่อสังเกตการณ์ของกรมทรัพยากรน้้าบาดาล 4-10 
รูปที่ 4-11   แผนที่เขตเทศบาลนครอุดรธานี 4-12 
รูปที่ 4-12 เส้นทางขนส่งขยะมูลฝอยจากเทศบาลนครอุดรธานีถึงสถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอย 4-16 
รูปที่ 4-13   พื้นที่สถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอย เทศบาลนครอุดรธานี 4-16 
รูปที่ 4-14 ตาข่ายขึงรอบพื้นที่ เพื่อลดการปลิวของขยะพลาสติกออกนอกพื้นที่ก้าจัดขยะ 

เทศบาลนครอุดรธานี 
4-21 

รูปที่ 4-15   ร้านรับซื้อของเก่า บริเวณหน้าสถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอย เทศบาลนครอุดรธานี 4-21 
รูปที่ 4-16   อาคารชั่งน้้าหนัก  และถนนภายในสถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอย 4-22 
รูปที่ 4-17   อาคารเตาเผาขยะติดเชื้อแบบพลิกหมุนกลับชนิด 2 ห้องเผา  4-22 
รูปที่ 4-18   การจัดการขยะอันตราย โดยเก็บขยะอันตรายไว้ในวงขอบซีเมนต์ 4-22 
รูปที่ 4-19   การจัดการสิ่งปฏิกูล เทศบาลนครอุดรธานี 4-22 
รูปที่ 4-20   ปลูกแพหญ้าแฝกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบบ้าบัดน้้าเสีย 4-23 
รูปที่ 4-21   ล้างล้อรถเก็บขนขยะก่อนออกจากสถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอยทุกครั้ง 4-23 
รูปที่ 4-22   ฉีดพ่นน้้า EM  เป็นประจ้า เพื่อลดกลิ่นและแมลงวัน 4-23 
รูปที่ 4-23   แผนที่เขตเทศบาลต้าบลบ้านเชียง 4-24 
รูปที่ 4-24   ป้ายสถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลต้าบลบ้านเชียง  อาคารส้านักงาน 

และที่จอดเคร่ืองจักร 
4-29 

รูปที่ 4-25   บ่อฝังกลบขยะมูลฝอย บ่อที่ 1 และ 2 ภายในสถานที่ก้าจัดขยะเทศบาล 
ต้าบลบ้านเชียง   

4-29 

รูปที่ 4-26   ถนนภายในสถานที่ก้าจัดขยะเทศบาลต้าบลบ้านเชียง   4-30 
รูปที่ 4-27   บริเวณหน้าที่ทิ้งขยะปัจจุบัน  เทศบาลต้าบลบ้านเชียง   4-30 
รูปที่ 4-28   เตาเผาขยะในที่ทิ้งขยะปัจจุบัน  เทศบาลต้าบลบ้านเชียง   4-30 
รูปที่ 4-29   เคร่ืองจักรกลที่ใช้งานในทิ้งขยะปัจจุบัน  เทศบาลต้าบลบ้านเชียง   4-30 
รูปที่ 4-30   แผนที่เขตเทศบาลเมืองหนองคาย 4-33 
รูปที่ 4-31   อาคารบ้านพัก และอาคารเคร่ืองชั่ง สถานที่ก้าจัดขยะเทศบาลเมืองหนองคาย 4-40 
รูปที่ 4-32   โรงจอดรถและซ่อมบ้ารุง และระบบก้าจัดสิ่งปฏิกูลเทศบาลเมืองหนองคาย 4-40 
รูปที่ 4-33   บ่อฝังกลบขยะเทศบาลเมืองหนองคาย บ่อที่ 1  และบ่อที่ 2 4-40 
รูปที่ 4-34   บ่อบ้าบัดน้้าเสีย บ่อที่ 1  และบ่อที่ 3 4-40 
รูปที่ 4-35     แผนที่เขตเทศบาลเมืองท่าบ่อ 4-42 
รูปที่ 4-36   อาคารชั่งน้้าหนัก  และโรงซ่อมบ้ารุง  สถานที่ก้าจัดขยะเทศบาลเมืองท่าบ่อ 4-44 



 -ฎ- 

สารบัญรูป (ต่อ) 
 หน้า 
รูปที่ 4-37 ประชุมติดตามความก้าวหน้าร่วมกับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ 4-52 
รูปที่ 4-38   เคร่ืองจักรที่ใช้งานในสถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองท่าบ่อ 4-52 
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รูปที่ 4-50   บ่อฝังกลบขยะเทศบาลต้าบลศรีพนา  บ่อที่ 1 4-59 
รูปที่ 4-51   บ่อฝังกลบขยะเทศบาลต้าบลศรีพนา  บ่อที่ 2 4-59 
รูปที่ 4-52   บ่อบ้าบัดน้้าเสียขยะเทศบาลต้าบลศรีพนา   4-59 
รูปที่ 4-53   สถานที่ก่อสร้างศูนย์จัดการขยะมูลฝอย เทศบาลต้าบลศรีเชียงใหม่ 4-61 
รูปที่ 4-54   ป้อมยาม และอาคารเคร่ืองชั่ง สถานที่ก้าจัดขยะเทศบาลต้าบลศรีเชียงใหม่ 4-66 
รูปที่ 4-55   อาคารส้านักงานชั่ง สถานที่ก้าจัดขยะเทศบาลต้าบลศรีเชียงใหม่ 4-66 
รูปที่ 4-56   การปลูกหญ้าแฝกเพื่อกั้นแนวคันดินพัง 4-66 
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รูปที่ 4-59   บ่อบ้าบัดน้้าเสียขยะมูลฝอยเทศบาลต้าบลศรีเชียงใหม่   4-67 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร  
 

1.  ข้อมูลพื้นฐานรายจังหวัด 

ส านักงานสิ่งแวดล๎อมภาคที่ 9 มีพื้นที่รับผิดชอบตามกรอบการแบํงพื้นที่ปฏิบัติราชการ ครอบคลุม
พื้นที่ลุํมน้ าโขง 5 จังหวัด ได๎แกํ จังหวัดเลย อุดรธานี หนองคาย สกลนคร และนครพนม มีขอบเขตที่ตั้ง
โดยประมาณ อยูํระหวํางเส๎น ละติจูดที่ 16o 46’ 46”  ถึง 18o 26’ 25” เหนือ และเส๎นลองติจูด 100o 50’ 36” 57’  
ถึง 104 o 48’ 30” ตะวันออก มีเนื้อที่ 45,652.1 ตารางกิโลเมตร มีลุํมน้ ายํอยที่ส าคัญ คือ แมํน้ าเลย ห๎วยน้ าปวน 
ห๎วยน้ าสวย ห๎วยน้ าโมง ห๎วยหลวง ล าน้ าสงคราม ล าน้ าอูน  ห๎วยน้ ายาม ล าน้ าพุง ห๎วยน้ าก่ า เป็นต๎น 

 
พื้นที่ลุ่มน้ าโขงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
1.1   ลักษณะภูมิประเทศ 

พื้นที่ลุํมน้ าโขง ตั้งอยูํสํวนบนสุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นพื้นที่ราบสูงและมีทิศทางลาด
ลงสูํแมํน้ าโขง ทิศเหนือและทิศตะวันออกติดแมํน้ าโขงซึ่งเป็นพรมแดนกั้นระหวํางประเทศไทยและสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ทิศตะวันตกเป็นภูเขาสูงติดกับจังหวัดพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ ทิศใต๎ติดกับจังหวัด
หนองบัวล าภู ขอนแกํน กาฬสินธุ์ และมุกดาหาร โดยมีแนวเทือกเขาภูพานอยูํทางทิศตะวันตกและตอนใต๎ของ
ลุํมน้ าโขงเป็นแนวแบํงลุํมน้ าและเป็นต๎นก าเนิดของแมํน้ าสายส าคัญ ได๎แกํห๎วยหลวง แมํน้ าสงคราม ล าน้ าอูน 
ห๎วยน้ ายาม เป็นต๎น เนื่องจากเป็นแนวภูเขาที่คดเคี้ยวและยาวขนานคูํกันไปกับแมํน้ าโขง  
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1.2  สภาพภูมิอากาศ 1 
ในปี 2552  พื้นที่ลุํมน้ าโขง ได๎รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ อุณหภูมิภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉลี่ย 27.0 องศาเซลเซียส ชํวงต๎นปีเป็นชํวงฤดูหนาวมีอากาศหนาวเย็นทั่วไป ชํวง
กลางเดือนมกราคมอุณหภูมิลดลงจนมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด เน่ืองจากอิทธิพลของบริเวณความกดอากาศสูง
ก าลังแรงจากประเทศจีนที่แผํลงมาปกคลุมประเทศไทยเป็นระยะๆ อุณหภูมิต่ าที่สุดวัดได๎ 4.2 องศาเซลเซียส  
ที่สถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม(กลุํมงานเกษตร) จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2552 โดยในเดือน
มกราคมอุณหภูมิเฉลี่ยต่ ากวําคําปกติทุกภาค  

เดือนมีนาคมถึงกันยายน ปริมาณฝนรวมทั่วประเทศตลอดปีสูงกวําคําปกติประมาณ 5 เปอร์เชนต์ 
ปีนี้มีพายุหมุนเขตร๎อนเคลื่อนเข๎าสูํประเทศไทย คือพายุดีเปรสชันที่อํอนก าลังลงจากไต๎ฝุ่น “กิสนา” โดยเคลื่อน
เข๎าสูํภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณอ าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ปริมาณน้ าฝนทั้งปีของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 1447.3 มิลลิเมตร มากกวําปริมาณน้ าฝนปกติ 5 เปอร์เชนต์ เฉพาะในสํวนของพื้นที่ลุํมน้ า
โขง 5 จังหวัด จังหวัดนครพนม มีปริมาณฝนมากที่สุด 2,234.5 มิลลิเมตร รองลงมาคือจังหวัดหนองคาย 
อุดรธานี สกลนคร และเลย มีปริมาณน้ าฝนน๎อยกวําจ านวนปริมาณน้ าฝนโดยเฉลี่ยทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
(1,447.3 มิลลิเมตร) 
ตารางท่ี 1 อุณหภูมิเฉลี่ย(องศาเซลเซียส) รายเดือนและรายปีของประเทศไทย ปี 2552 เปรียบเทียบกับค่าปกติ  
(ปี2514-2543) 
ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ทั้งป ี

อุณหภูมิเฉลี่ย  21.4 27.3 28.1 29.3 28.2 28.6 28.0 28.2 27.7 27.6 25.1 24.3 27.0 
ค่าปกติ  23.2 25.4 28.2 29.5 28.7 28.4 27.9 27.5 27.2 26.4 24.6 22.6 26.6 
ผลต่างจากค่าปกต ิ -1.8 1.9 -0.1 -0.2 -0.5 0.2 0.1 0.7 0.5 1.2 0.5 1.7 0.4 

 
ตารางท่ี 2  ปริมาณฝนรวม  ในจังหวัดพื้นท่ีลุ่มน้ าโขง 5 จังหวัด ปี 2552 

สถานีอุตนุิยมวิทยา เลย อุดรธาน ี หนองคาย สกลนคร นครพนม 

ปริมาณฝนรวม 
ตั้งแต่ตน้ปี 2552  (มม.) 

1,347.8 1,513.9 1,842.0 1,424.1 2,234.5 

 
 
 
 
                                                 
1 ศูนย์ภูมิอากาศ ส านักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา 

   13 มกราคม พ.ศ. 2553  
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ตารางท่ี 3 ปริมาณฝน(มม.)รายเดือนและรายปีของประเทศไทย ปี2552 เปรียบเทียบกับค่าปกติ (พ.ศ.2514-2543) 
ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ทั้งปี 

ปริมาณฝน (มม.) 0.1 8.6 81.7 107.4 246.2 158.4 266.4 229.9 275.3 63.1 8.1 2.1 1447.3 

ค่าปกติ  4.1 17.7 37.7 86.1 182.3 209.9 207.9 258.8 241.9 111.3 17.9 3.5 1379.1 

ผลต่างจากค่าปกติ 
(มม.) 

-4.0 -9.1 +44.0 +21.3 +63.9 -51.5 +58.5 -28.9 +33.4 -48.2 -9.8 -1.4 +68.2 

ผลต่างจากค่าปกติ 
(%) 

-98 -51 +117 +25 +35 -25 +28 - 11 + 14 - 43 - 55 - 40 + 5 

 
1.3  เขตการปกครองและประชากร 

พื้นที่ลุํมน้ าโขง ในสํวนพื้นที่ปฏิบัติงานของส านักงานสิ่งแวดล๎อมภาคที่ 9 มี 5 จังหวัด 81 อ าเภอ 
582 ต าบล 6,734 หมูํบ๎าน มีองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นทั้งสิ้น 648 แหํง2 มีการเปลี่ยนแปลงสถานะจากองค์การ
บริหารสํวนต าบลเป็นเทศบาลต าบล จ านวน 2 แหํง ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี คือ องค์การบริหารสํวนต าบลหนอง
ขอนกว๎าง อ าเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี เป็นเทศบาลต าบลหนองขอนกว๎าง และองค์การบริหารสํวนต าบลบ๎านขํา 
อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม เป็น เทศบาลต าบลบ๎านขํา  

ตารางท่ี 4 จ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นท่ีภาคที่ 9 

จังหวัด 
เขตการปกครอง จ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(แห่ง) 

อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลต าบล อบต. รวม 
เลย 14 89 916 - 1 22 77 100 
อุดรธาน ี 20 155 1,880 1 3 44 132 180 
หนองคาย 17 115 1,301 - 2 21 103 126 
สกลนคร 18 124 1,514 - 1 25 114 140 
นครพนม 12 99 1,123 - 1 11 90 102 
รวม 81 582 6,734 1 8 123 516 648 

 

                                                 

2 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดย ส่วนวิจัยและพัฒนาระบบรปูแบบและโครงสร้างส านักพัฒนาระบบรปูแบบ 

 ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๒ 
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รูปท่ี 2 พื้นท่ีรับผิดชอบของส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 9  

จ านวนประชากรในพื้นที่รับลุํมน้ าโขง 5 จังหวัด มีประชากร 4,885,978 คน จ านวนหลังคาเรือน 
1,347,020 หลังคาเรือน3 โดยจังหวัดอุดรธานี มีประชากรหนาแนํนมากที่สุด และจังหวัดเลยมีประชากร
หนาแนํนน๎อยที่สุด 

ตารางท่ี 5   จ านวนประชากร หลังคาเรือนและความหนาแน่นของประชากร 

จังหวัด 
ประชากร(คน) หลังคาเรือน 

(หลังคา) 
ความหนาแน่น
(คน/ตร.กม.) ชาย หญิง รวม 

เลย 314,201 306,995 621,196 183,062 53.13 
อุดรธาน ี 768,850 769,192 1,538,042 421,291 130.91 
หนองคาย 456,326 451.369 907,695 248,877 123.68 
สกลนคร 559,181 559,187 1,118,368 306,583 116.18 
นครพนม 349,511 351,166 700,677 187,207 126.86 
รวม 2,448,069 1,986,991 4,885,978 1,347,020 107.03 

 
 
 
 

                                                 
3 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กันยายน 2552 
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1.4  โรงงานอุตสาหกรรม 

โรงงานที่ได๎รับอนุญาตให๎ประกอบกิจการ จ านวน 2,891 โรงงาน รวมเงินลงทุนประมาณ 32,771 
ล๎านบาท4 โดยจังหวัดอุดรธานี มีโรงงานอุตสาหกรรมมากที่สุด และจังหวัดนครพนมมีโรงงานน๎อยที่สุด 

ตารางท่ี 6   จ านวนโรงงานท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ ในพื้นท่ีส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 9 
จังหวัด จ านวนโรงงาน(โรงงาน) เงินทุน(บาท) แรงงาน(คน) 

หนองคาย 463 5,658,788,644 5,931 
อุดรธาน ี 1,204 22,556,593,171 22,640 
เลย 423 2,106,006,933 4,258 
สกลนคร 457 499,113,497 3,739 
นครพนม 344 1,950,664,513 4,479 
รวม 2,891 32,771,166,758 41,047 

 
1.5 พื้นที่อนุรักษ์  

ในพื้นที่ส านักงานสิ่งแวดล๎อมภาคที่ 9  มีทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายทั้งป่าไม๎ และพื้นที่ 
ชุํมน้ า โดยทางราชการได๎ประกาศให๎เป็นพื้นที่อนุรักษ์ประเภทตํางๆ ได๎แกํ พื้นที่อุทยานแหํงชาติ  พื้นที่เขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห๎ามลําสัตว์ป่า วนอุทยาน ซึ่งเป็นพื้นที่ประกาศตามกฎหมาย เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติให๎เป็นแหลํงศึกษาค๎นคว๎าวิจัย และสถานที่พักผํอนหยํอนใจของประชาชนทั่วไป ดังนี้ 

พื้นที่อนุรกัษ ์ พื้นที่ครอบคลุมท้องที ่ เนื้อที ่(ไร)ํ 

1.อุทยานแห่งชาต ิ   
1.1 อุทยานแหํงชาติภูพาน อ.พรรณานิคม อ.เมือง อ.กุดบาก จ.สกลนคร  

อ.สมเด็จ อ.ห๎วยผึ้ง อ.กุฉินารายณ์ จ. กาฬสินธุ์ 
415,439 

1.2 อุทยานแหํงชาติภูผายล 
 

อ.เมือง อ.โคกศรีสุพรรณ อ.เตํางอย จ.สกลนคร  
อ.นาแก จ.นครพนม   และ  อ.ดงหลวง อ.ค าชะอี จ.มุกดาหาร 

517,850 

1.3 อุทยาน แหํงชาติภูผาเหล็ก อ.สํองดาว อ.วาริชภูมิ อ.นิคมน้ าอูน อ.กุดบาก จ.สกลนคร  
อ.วังสามหมอ จ.อุดรธาน ี และ  อ.สมเด็จ  อ.ค ามํวง จ.กาฬสินธุ ์

261,875 

1.4 อุทยานแหํงชาติภูเรือ อ.ทําลี ่ อ.ภูเรือ  จ.เลย 75,525 
1.5 อุทยานแหํงชาติภูกระดึง อ.ภูกระดึง  จ.เลย 217,576.25 
1.6 อุทยานแหํงชาติภูสวนทราย อ.นาแห๎ว  จ.เลย 73,225 
1.7 อุทยาน แหํงชาติภูลังกา อ.บ๎านแพง จ.นครพนม  และ  อ.เซกา จ.หนองคาย 31,250 
 

 

 

                                                 

 



- 6 - 

 

พื้นที่อนุรกัษ ์ พื้นที่ครอบคลุมท้องที ่ เนื้อที ่(ไร)ํ 

2. เขตรักษาพันธุ์สตัว ์   
2.1 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง อ.วังสะพุง อ.ภูเรือ อ.ดํานซ๎าย และ อ.ภูหลวง จ.เลย 560,593 
2.2 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูค๎อ-ภูกระแต   อ.ภูกระดึง อ.ภูหลวง อ.หนองหิน จ.เลย 150,000 
2.3 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว อ.บุํงคล๎า  อ.เซกา  อ.บึงกาฬ อ.บึงโขงหลง จ.หนองคาย 124,662 
3. เขตห้ามล่าสัตว์ป่า   
3.1 เขตห๎ามลําสัตว์ป่าบึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จ.หนองคาย  6,840 
3.2 เขตห๎ามลําสัตว์ป่าหนองหัวคู   อ.บ๎านผือ  จ.อุดรธาน ี  
4. วนอุทยาน   
4.1 วนอุทยานถ้ าแสงธรรมพรหมมาวาส  อ.ปากชม จ.เลย 5,000 
4.2 วนอุทยานน้ าตกห๎วยเลา อ.ภูหลวง  จ.เลย 2,125 
4.3 วนอุทยานผางาม  อ.หนองหนิ  จ.เลย 7,450 
4.4 วนอุทยานภูบํอบิด  อ. เมือง  จ.เลย 4,375 
4.5 วนอุทยาน ภูผาล๎อม  อ.เมือง  อ.นาด๎วง   จ.เลย 8,500 
4.6 วนอุทยาน หริรักษ ์ อ. เมือง  จ.เลย 8,250 
4.7 วนอุทยานภูผาแดนํ อ.เมือง   จ.สกลนคร    
4.8 วนอุทยาน น้ าตกคอยนาง  อ.หนองแสง จ.อุดรธาน ี 78,125 
4.9 วนอุทยานถ้ าสิงห ์ อ.กุดจับ  จ. อุดรธาน ี  
4.10 วนอทุยานภูเขาสวนกวาง อ.โนนสะอาด จ.อุดรธาน ี  
4.11 วนอทุยาน ภูพระบาทบัวบก  อ.บ๎านผือ  จ.อุดรธาน ี 7,137 
4.12 วนอทุยาน วังสามหมอ  อ.วังสามหมอ จ.อุดรธาน ี 1,800 
4.13 วนอทุยานน้ าตกธารทิพย ์ อ. สังคม จ. หนองคาย  
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2.  ผลการติดตามและประเมินสมรรถนะระบบ 

2.1  ระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชน 

 ส านักงานสิ่งแวดล๎อมภาคที่ 9  ได๎ด าเนินการติดตามระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย ที่ได๎รับการ
สนับสนุนภายใต๎แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล๎อมในระดับจังหวัด  รวม  3 โครงการ ดังนี ้

จังหวัด พื้นที่โครงการ สถานะ 

อุดรธาน ี (1) เทศบาลนครอุดรธานี  อยูํระหวํางด าเนินการกํอสร๎าง 
สกลนคร (2) เทศบาลเมืองสกลนคร เปิดด าเนินการ 
นครพนม (3) เทศบาลเมืองนครพนม   อยูํระหวํางชะลอการด าเนินการกอํสร๎าง 

 2.1.1  ระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชน  เทศบาลนครอุดรธานี  
 ระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชน เทศบาลนครอุดรธานี  เป็นระบบฯ แบบบํอผึ่ง (Stabilization Ponds)  
อยูํระหวํางการด าเนินการกํอสร๎าง  เร่ิมกํอสร๎างวันที่ 12 มีนาคม 2551 - 24 มิถุนายน 2554 ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 
2553  สรุปความก๎าวหน๎ารวมทั้งหมดร๎อยละ 67.75  ความก๎าวหน๎าตามแผนงานกํอสร๎างคือ ร๎อยละ 69.31   
สามารถด าเนินงานได๎ช๎ากวําแผนที่ก าหนดคิดเป็นร๎อยละ  1.56  โดยได๎ด าเนินการสํงมอบงานกํอสร๎าง เบิกไป
แล๎วทั้งสิ้น  122  งวด  คิดเป็นเงินรวม  415,280,237.18  บาท (จากทั้งหมด  200  งวดงาน)  คิดเป็นร๎อยละ  56.28   

 2.1.2  ระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชน  เทศบาลเมืองสกลนคร 
ระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชน เทศบาลเมืองสกลนคร เปิดด าเนินการระบบาตั้งแตํ ปี 2537 เป็นระบบฯ 

แบบบํอผึ่ง (Stabilization Ponds)  และ Wetland  ปริมาณน้ าเสียทั้งหมดที่สามารถรองรับได๎  16,000  ลบ.ม./วัน  ซึ่ง
นับวําเป็นระบบบ าบัดฯ ที่มีการด าเนินงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ โดยมีการวัดปริมาณน้ าเสียที่เข๎าสูํระบบ และ
การตรวจวัดคุณภาพน้ าโดยห๎องปฏิบัติการ(ที่ได๎รับการสนับสนุนงบประมาณกํอสร๎างภายในระบบฯ )อยําง
สม่ าเสมอ แตํยังไมํมีการจัดเก็บคําบริการบ าบัดน้ าเสีย   

 2.1.3  ระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชน  เทศบาลเมืองนครพนม  
 ระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชน เทศบาลเมืองนครพนม เป็นระบบฯ แบบบํอผึ่ง(Stabilization Ponds) เร่ิม
กํอสร๎างวันที่  21 ธันวาคม  2548  สิ้นสุดวันที่  9  มกราคม  2553  ปัจจุบันได๎ชะลอการกํอสร๎าง  เนื่องจาก
เทศบาลเมืองนครพนมมีหนังสือสั่งให๎หยุดงาน เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2552 เพราะผู๎รับเหมาได๎กํอสร๎างงานระบบ
รวบรวมน้ าเสียแล๎วเสร็จ  แตํยังไมํสามารถเข๎าพื้นที่เพื่อกํอสร๎างระบบบ าบัดน้ าเสียได๎  เนื่องจากมีการคั ดค๎าน
ของประชาชนและเทศบาลเมืองนครพนมยังไมํสามารถมอบพื้นที่ให๎ผู๎รับเหมาได๎ ด าเนินการกํอสร๎างได๎ร๎อยละ
57.23 ซึ่งลําช๎ากวําแผนงานที่วางไว๎  เบิกจํายไปแล๎ว 24 งวด คิดเป็นเงิน 322,593,400 บาท หักเงินลํวงหน๎างวด
ละ 15% เป็นเงิน 42,077,400  บาท  คิดเป็นเงินที่เบิกจํายจริง  280,516,000 บาท (71.16 %) เหลืองบประมาณที่
ยังไมํเบิกอีก  23 งวด ประมาณ 150 ล๎านบาท   
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2.2  ระบบก าจัดขยะมูลฝอยชุมชน 

 ส านักงานสิ่งแวดล๎อมภาคที่ 9   ได๎ด าเนินการติดตามระบบการก าจัดขยะมูลฝอยชุมชน ที่ได๎รับ
การสนับสนุนงบประมาณแผํนดิน ภายใต๎แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล๎อมในระดับจังหวัด ใน
พื้นที่รับผิดชอบ 5 จังหวัด ประกอบด๎วย จังหวัดเลย  อุดรธานี หนองคาย  สกลนคร  และนครพนม  รวมทั้งสิ้น  
10  โครงการ  ซึ่งมีผลการด าเนินการ  ดังนี้ 

จังหวัด พื้นที่โครงการ สถานะ 

เลย (1)  เทศบาลเมืองเลย เปิดด าเนินการ 
อุดรธาน ี (2) เทศบาลนครอุดรธานี เปิดด าเนินการ 

(3) เทศบาลต าบลบ๎านเชียง สร๎างเสร็จ แตํไมํเปิดด าเนินงาน 
หนองคาย (4) เทศบาลเมืองหนองคาย ปิดด าเนินการ เนื่องจากมีเรื่องร๎องเรียน 

(5) เทศบาลเมืองทําบํอ เปิดด าเนินการ 
(6) เทศบาลต าบลศรีพนา เปิดด าเนินการ 
(7) เทศบาลต าบลศรีเชียงใหมํ  อยูํระหวํางด าเนนิการกํอสร๎าง 

สกลนคร (8) เทศบาลเมืองสกลนคร เปิดด าเนินการ 
(9) เทศบาลต าบลพังโคน เปิดด าเนินการ 

นครพนม (10) เทศบาลต าบลนาแก   อยูํระหวํางด าเนนิการกํอสร๎าง 

 ในการด าเนินการก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลทั้ง 10 แหํง นั้น เทศบาลสํวนใหญํประสบปัญหา
เร่ืองเคร่ืองจักรกลที่ใช๎ในการระบบก าจัดขยะมูลฝอยสํวนใหญํมีอายุการใช๎งานมานาน จึงช ารุดและต๎องเสีย
คําใช๎จํายในการซํอมแซมเป็นจ านวนมาก  ปัญหารองลงมาคือ  เร่ืองคําใช๎จํายในการด าเนินการระบบก าจัดขยะ 
ขาดแคลนบุคลากรที่มีความร๎ู  ประสิทธิภาพระบบ  และการตํอต๎านจากประชาชน  สรุปภาพรวมได๎  ดังนี้ 

ระบบก าจัดขยะมูลฝอยชุมชนที่ยังไมํเคยเปิดใช๎งาน จ านวน 1 ระบบ คือ  ระบบก าจัดขยะ 
มูลฝอยเทศบาลต าบลบ๎านเชียง   

ระบบก าจัดขยะมูลฝอยชุมชนหยุดด าเนินงานหรือเปิดไปชํวงระยะเวลาหนึ่ง จ านวน 1 ระบบ  คือ 
ระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองหนองคาย   

ระบบก าจัดขยะมูลฝอยที่มีการด าเนินงานคุณภาพต่ าอยูํในเกณฑ์ที่ต๎องปรับปรุง  จ านวน  2  ระบบ 
คือ  ระบบก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองเลย  และเทศบาลเมืองทําบํอ 

ระบบก าจัดขยะมูลฝอยที่มีการด าเนินงานคุณภาพปานกลาง  คือ  ระบบก าจัดขยะมูลฝอยของ 
ศรีพนา  และเทศบาลต าบลพังโคน 

ระบบก าจัดขยะมูลฝอยที่มีการด าเนินงานคุณภาพปานกลางถึงดี  คือ  ระบบก าจัดขยะมูลฝอยของ
เทศบาลนครอุดรธานี  และเทศบาลเมืองสกลนคร 

ระบบก าจัดขยะมูลฝอยที่อยูํระหวํางการด าเนินการกํอสร๎าง  จ านวน  2  ระบบ  คือ  ระบบก าจัด
ขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลศรีเชียงใหมํ  และเทศบาลต าบลนาแก 
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ตาราง  ข้อมูลทั่วไป ปริมาณขยะ  การเก็บขน  การก าจัด และการร่วมกลุ่มพื้นท่ีเพื่อการจัดการขยะมูลฝอย 

 

 

 

 

เทศบาล พ้ืนที่ 
(ตร.ม.) 

ประชากร
รวม 
(คน) 

ปริมาณขยะ 
(ตัน/วัน) 

ประสิทธิภาพ
การเก็บขน 

(%) 

จ านวนรถ
เก็บขน 
(คัน) 

วิธีก าจัด พ้ืนที่ (ไร่) ระยะทาง
จาก

เทศบาล 
(กม) 

จ านวน  อปท.  (แหํง) ปริมาณขยะก าจัด 
 (ตัน/เดือน) 

อัตราค่าก าจัด 
(บาท) ทั้งหมด ใช้แล้ว เข้าร่วม

ตาม คพ. 
ลงนาม 
MOU 

เข้าร่วม
ปัจจุบัน 

1.เมืองเลย 12.41 22,079 25 80 7 Sanitary  Landfill 50 14 20 27 20 25 890.24 200 / ตัน 
2.นครอุดรธานี 47.7 141,937 130 100 34 Sanitary Landfill 296 60 13 60 15 20 6,369.05 200 / ตัน 
3.ต าบลบ๎านเชียง 7.37 6,453 5 90 2 Sanitary Landfill 53 -- 4 -- -- 1 161.20 20,000 / ป ี
4.เมืองหนองคาย 35.15 48,190 42 100 16 Sanitary Landfill 56 5 25 19 13 6 1,443.00 -- 
5.เมืองทําบํอ 12.62 18,676 13 92 7 Sanitary Landfill 46 10 12 12 11 31 2,260.38 อ.ทําบํอ 50,000 / ป ี

นอกเขต 415 / ตัน 
6.ต าบลศรีพนา 6.1 7,015 6.55 80 2 Sanitary Landfill 19 4 3 8 3 8 351.74 250 / ตัน 
7.ต าบล 
ศรีเชียงใหมํ  

5.2 7,608 13 100 2 คัดแยก  หมักปุ๋ย 
Sanitary Landfill 

118 -- 12 11 7 9 2,425.00 อปท. 5,000 / ป ี
เอกชน 7,200 / ป ี

8.เมืองสกลนคร 54.54 54,318 48 95 13 Sanitary Landfill 161 35 15 36 5 8 1,581.91 250 / ตัน 
9.ต าบลพังโคน 6.6 6,787 8 80 4 Sanitary Landfill 49 3 2 31 22 5 369.00 อปท. 500  / ตัน 

เอกชน 1,000 / ตัน 
10.ต าบลนาแก   5.01 4,699 10 100 2 คัดแยก  หมักปุ๋ย 

Sanitary Landfill 
77 -- 21 38 30 6 600.00 1,000 / ลบ.ม. 
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3.  ข้อเสนอแนะ 
3.1  ข้อเสนอแนะระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชน 
 3.1.1  ข้อเสนอแนะระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชนท่ีเปิดด าเนินการแล้ว (เทศบาลเมืองสกลนคร) 

1) ควรแจ๎งเทศบาลเมืองสกลนครในการสนับสนุนงบประมาณเพื่อทดสอบความเที่ยงตรง แมํนย า
ของเคร่ืองมือ อุปกรณ์ที่ใช๎ในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า และจัดท าแผนการบ ารุงรักษาเคร่ืองมือให๎สามารถ
ใช๎งานได๎โดยไมํมีปัญหา รวมทั้งจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรที่ดูแลระบบบ าบัดฯ  

2) ให๎การสนับสนุนท๎องถิ่นในการจัดท าแผนประชาสัมพันธ์และออกข๎อก าหนดท๎องถิ่นให๎
ประชาชนที่ยังไมํเชื่อมตํอทํอน้ าทิ้งเข๎ากับระบบทํอรวบรวมน้ าเสียให๎ท าการเชื่อมตํอทํอ โดยเทศบาลสามารถให๎
การสนับสนุนเคร่ืองมือ อุปกรณ์และประชาชนสมทบด๎านแรงงาน เป็นต๎น 

3) ด๎านการจัดเก็บคําบริการบ าบัดน้ าเสีย  ตามหลักการผู๎กํอมลพิษเป็นผู๎จําย (Polluter Pays 
Principle: PPP) มีข๎อเสนอแนะใน 2 สํวน ดังนี ้

 3.1) สํวนกลาง ได๎แกํ กรมควบคุมมลพิษ ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม กรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง ควรหาแนวทางการปรับปรุง
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข๎อง เพื่อสนับสนุน/บังคับให๎ อปท. ที่ได๎รับการสนับสนุนงบประมาณ สามารถออก
เทศบัญญัติในการจัดเก็บคําบริการบ าบัดน้ าเสียได๎ โดยไมํต๎องเกรงวําจะเสียคะแนนในการเลือกตั้ง เพราะไมํวํา
จะเป็นกลุํมการเมืองใดก็ต๎องด าเนินการในเร่ืองนี้เหมือนกัน 

 3.2)  ท๎องถิ่นควรจัดสรรงบประมาณเพื่อด าเนินกิจกรรมเสริมสร๎างความร๎ู ความเข๎าใจแกํ
ประชาชน ให๎ยอมรับในหลักการผู๎กํอมลพิษเป็นผู๎จําย โดยอาจเร่ิมจัดเก็บจากสถานประกอบการกํอนครัวเรือน   

4) ให๎การสนับสนุนการศึกษาออกแบบการกํอสร๎างทํอรวบรวมน้ าเสียให๎ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด
ภายในเขตเทศบาล  

 3.1.2 ข้อเสนอแนะระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชนท่ีก าลังด าเนินการก่อสร้าง (เทศบาลนครอุดรธานี) 
 1)  ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมจังหวัดอุดรธานี รํวมกับ ส านักงานสิ่งแวดล๎อม

ภาคที่ 9 ควรสนับสนุนและผลักดันให๎เทศบาลข๎างเคียง ท าการศึกษาออกแบบระบบทํอรวบรวมน้ าเสียของพื้นที่ 
เพื่อรวบรวมน้ าเสียให๎เข๎าสูํระบบบ าบัดน้ าเสียของเทศบาลนครอุดรธานีให๎ครอบคลุมทุกแหํง เพื่อให๎เกิดความ
คุ๎มคําในการลงทุนกํอสร๎างระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน 

2) ท๎องถิ่นควรสนับสนุนงบประมาณเพื่อเตรียมความพร๎อมของบุคลากรในการดูแลระบบฯ และ
จัดท าแผนประชาสัมพันธ์ในการเสริมสร๎างความรู๎ ความเข๎าใจ แกํประชาชน ให๎ยอมรับในหลักการผู๎กํอมลพิษ
เป็นผู๎จํายเพื่อให๎สามารถจัดเก็บคําบริการบ าบัดน้ าเสียตามแผนได๎ 

3) ท๎องถิ่นควรให๎การสนับสนุนหนํวยงานด๎านวิชาการ เชํน มหาวิทยาลัยร าชภัฏอุดรธานี 
ส านักงานสิ่งแวดล๎อมภาค เป็นต๎น ในการด าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าในล าห๎วยอิฐ ซึ่งเป็นแหลํงน้ า
ธรรมชาติที่รองรับน้ าทิ้งจากระบบบ าบัดฯ และเป็นล าน้ าสาขาของห๎วยหลวงซึ่งเป็นแหลํงน้ าสายส าคัญที่สุด
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ของจังหวัดอุดรธานี ภายหลังการเปิดเดินระบบแล๎ว เพื่อเปรียบเทียบข๎อมูลคุณภาพน้ ากํอนและหลังการกํอสร๎าง
ระบบบ าบัดน้ าเสีย และเผยแพรํข๎อมูลให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎รับทราบด๎วย 

3.1.3 ข้อเสนอแนะระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชนท่ีก าลังด าเนินการก่อสร้าง (เทศบาลเมืองนครพนม) 
1)ท๎องถิ่นควรท าการประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมการมีสํวนรํวม เพื่อสร๎างความร๎ูความเข๎าใจกับ

ประชาชนและผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียในพื้นที่อยํางตํอเน่ือง โดยเฉพาะกับกลุํมผู๎คัดค๎านซึ่งปัจจุบันมีไมํถึง 10 คน 
ควรให๎ข๎อมูลและประสานงานในเชิงลึกเพื่อให๎โครงการกํอสร๎างซึ่งลงทุนไปแล๎วสามารถด าเนินการตํอเนื่องได๎  

2) ท๎องถิ่นควรสนับสนุนงบประมาณเพื่อเตรียมความพร๎อมของบุคลากรในการดูแลระบบฯ และ
จัดท าแผนประชาสัมพันธ์ในการเสริมสร๎างความรู๎ ความเข๎าใจ แกํประชาชน ให๎ยอมรับในหลักการผู๎กํอมลพิษ
เป็นผู๎จํายเพื่อให๎สามารถจัดเก็บคําบริการบ าบัดน้ าเสียตามแผนได๎ 

3) สํวนกลางที่มีสํวนเกี่ยวข๎อง ได๎แกํ กรมสํงเสริมปกครองท๎องถิ่น ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม กรมควบคุมมลพิษ และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง ควรมีสํวนรํวมในการให๎
ค าแนะน าและรํวมหาแนวทางแก๎ไขแกํเทศบาลเมืองนครพนมด๎วย เพื่อมิให๎งบประมาณแผํนดินที่ลงทุนไปแล๎ว
ต๎องสูญเปลํา   

3.2  ข้อเสนอแนะระบบก าจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
 1)  กรมควบคุมมลพิษ และส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ควร
จัดท าหลักเกณฑ์ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข๎องกับการจัดการขยะมูลฝอย ดังนี้ 
  1.1) พัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อให๎ อปท. จัดระบบการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยจาก
แหลํงก าเนิดให๎มีประสิทธิภาพ 
  1.2)  ควรท าการศึกษา / จัดท าแนวทางการจัดเก็บคําธรรมเนียมที่เหมาะสม เพื่อเสนอทางเลือก
ให๎กับ อปท. ในการก าหนดอัตราการจัดเก็บคําธรรมเนียมให๎สอดคล๎องกับต๎นทุนในการจัดการ 
  1.3) ก าหนดเกณฑ์ปฏิบัติหรือมาตรฐานในการจัดการขยะมูลฝอย  รวมทั้งการลด  คัดแยก  
และน ากลับมาใช๎ประโยชน์  รวมทั้งขยายแนวคิดการสร๎างมูลคําเพิ่มจากขยะมูลฝอยแกํ อปท. ให๎กว๎างขวางขึ้น 
  1.4) สํงเสริมให๎ภาคเอกชนเป็นผู๎รับจ๎างบริการด าเนินงานและดูแลรักษาระบบจัดการขยะ 
มูลฝอยชุมชน  โดยก าหนดกฎระเบียบการควบคุมดูแลและก ากับเอกชนที่ด าเนินการเก็บขนและก าจัดขยะ  
มูลฝอยเพื่อให๎มีประสิทธิภาพสูงสุด 
   1.5)  ก าหนดกฎระเบียบให๎กิจการด๎านการก าจัดขยะมูลฝอยทั่วไปเป็นกิจการที่ต๎องมีระบบ
ใบอนุญาต 
 1.6)  การก าหนดกฎระเบียบในการปิดพื้นที่และควบคุมผลกระทบสิ่งแวดล๎อม 
 1.7) ก าหนดมาตรฐานและมาตรการเพื่อควบคุมการด าเนินงานของสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย 
 1.8)  ให๎ความร๎ู อบรมด๎านวิชาการและการบริหารจัดการแกํหนํวยงานระดับท๎องถิ่น  เชํน  การ
จัดอบรมเชิงปฏิบัตกิารในการฝังกลบขยะมูลฝอยอยํางถูกหลักสุขาภิบาล 
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  2)  อปท.  ควรด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ดังนี้ 
 2.1) พิจารณาปรับโครงสร๎างองค์กรให๎มีหนํวยงานและบุคลากรรับผิดชอบโครงการก าจัด
ขยะมูลฝอยโดยเฉพาะ 
 2.2) ก าหนดอัตราการจัดเก็บคําธรรมเนียมให๎สอดคล๎องกับต๎นทุนในการจัดการ 
   2.3) เพิ่มขีดความสามารถของ อปท. ในการดูแลรักษาระบบก าจัดขยะมูลฝอยให๎ถูกต๎องตาม
หลักวิชาการ โดยการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการแกํ อปท. 

3.3  ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการแผนปฏิบัติการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด   
1)  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ควรประสานเพื่อสร๎างความร๎ูความเข๎าใจกับ 

กระทรวงมหาดไทย ใหมํในกระบวนการและแนวคิดในการจัดท าแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล๎อมในระดับจังหวัด เพื่อให๎ผู๎บริหารของกระทรวงมหาดไทยในระดับจังหวัดให๎ความส าคัญตํอการ
จัดท าแผนมากยิ่งขึ้น 

2)  ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  ควรสร๎างความร๎ูความเข๎าใจ
แกํ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมจังหวัด  และส านักงานสิ่งแวดล๎อมภาค  อยํางตํอเนื่องเกี่ยวกับ
รูปแบบ กระบวนการจัดท าแผนฯ  และการติดตามประเมินผลแผนฯ   รวมทั้งควรมีการจัดเวทีรํวมกันในการ
จัดท าแผนการด าเนินงานในการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล๎อมในระดับ
จังหวัดของแตํละภูมิภาค  

3)  ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  ควรประชาสัมพันธ์รูปแบบ/
แนวทางในการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ผํานแผนปฏิบัติการเพื่อกี่จัดการคุณภาพสิ่งแวดล๎อมในระดับ
จังหวัดให๎มากขึ้น  เพื่อสร๎างความเข๎าใจและความนําเชื่อถือแกํ อปท. ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ  เป็น
การป้องกันการลัดขั้นตอนในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณอีกทางหนึ่ง 
 4) การหาพื้นที่เป็นสถานที่ตั้งศูนย์ฯ ควรใช๎สถานที่ก าจัดมูลฝอยที่มีอยูํเดิม หรือพื้นที่ป่าเสื่อม
โทรม หรือพื้นที่ราชพัสดุ เพื่อป้องกันการตํอต๎านจากประชาชน อีกทั้งควรมีสิ่งจูงใจให๎กับประชาชนในพื้นที่ที่
ใช๎เป็นที่ต้ังศูนย์ฯ เชํน เก็บคําบริการถูกกวําพื้นที่ที่อ่ืนที่สํงขยะมูลฝอยเข๎ามาก าจัด 
 5) ควรมีกลไกชดเชย หรือกลไกที่จะสร๎างสํวนแบํงรายได๎ที่เป็นธรรมหรือผลประโยชน์อ่ืน  ตอบ
แทนให๎กับประชาชน/ชุมชนที่เป็นกลุํมผู๎มีสํวนเสียอันเกิดจากผลกระทบจากสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยและบ าบัด
น้ าเสียชุมชน 
 6) ควรเสนอให๎การจัดการน้ าเสียและการจัดการมูลฝอยเป็นวาระแหํงชาติ และมีแนวทางในการ
แปลงแผนการจัดการน้ าเสียสูํการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและครอบคลุมพื้นที่ 
 7)  กรมควบคุมมลพิษ และส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ควรมี
การเตรียมความพร๎อมให๎แกํส านักงานสิ่งแวดล๎อมภาค ในการด าเนินงานติดตามตรวจสอบ ประเมินผลการ
ด าเนินงานฟื้นฟูระบบบ าบัดน้ าเสียของ อปท. ให๎เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
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 8) การพิจารณาให๎การสนับสนุนงบประมาณของรัฐบาล ภายใต๎แผนการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล๎อมในระดับจังหวัด ควรให๎เป็นไปตามขั้นตอนที่วางระบบไว๎ ฝ่ายการเมืองไมํควรเข๎ามาแทรกแซง 
เน่ืองจากจะสํงผลให๎ อปท. ที่ด าเนินการตามขั้นตอนแตํไมํได๎รับการสนับสนุนงบประมาณ เพราะงบประมาณมี
จ ากัด ขาดขวัญและก าลังใจในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ อีกทั้งเป็นการสํงเสริมการคอรัปชั่นและ
สร๎างระบบอุปถัมป์ ขาดความโปรํงใส และที่ส าคัญขาดความนําเชื่อถือของคณะท างานที่เป็นผู๎พิจารณา
กลั่นกรองโครงการ 
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บทที่ 1   
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมา 
 ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(สผ.) ในฐานะหน่วยงานหลักใน
การด าเนินงานในเร่ืองแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ตามมาตรา 37-41 แห่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ได้จัดท าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดท าแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ซึ่งได้รับการจัดสรรงบหมวด
รายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างประสิทธิภาพแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับ
จังหวัด)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามและประเมินสมรรถนะการเดินระบบบ าบัด  
น้ าเสียและระบบก าจัดขยะมูลฝอย  ภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด ทั่วประเทศ  ตั้งแต่ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2537 - 2552 

 ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาค (สสภ.) เป็นกลไกที่ส าคัญในการขับเคลื่อนการแปลงแผนไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  โดยประสานการจัดท าแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัดที่มีประสิทธิภาพตามมาตร 
38 แห่ง พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และสนับสนุนส่งเสริมด้านเทคนิค
วิชาการแก่ อปท. รวมทั้งตรวจสอบและติดตามประเมินผลการด าเนินโครงการการจัดการน้ าเสียชุมชนและขยะ
มูลฝอยชุมชน ดังนั้น เพื่อให้โครงการฯ บรรลุตามวัตถุประสงค์ และสามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล สผ.ขอความร่วมมือ สสภ. 1- 16 ด าเนินการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินการ
ระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียชุมชนและระบบก าจัดขยะมูลฝอยชุมชน ภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ในระดับ
จังหวัด ของ อปท. ซึ่งอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของแต่ละ สสภ. 

1.2 วัตถุประสงค์ 
  1.2.1 ติดตามและประเมินสมรรถนะการเดินระบบบ าบัดน้ าเสียและระบบก าจัดขยะมูลฝอย ภายใต้
แผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด ทั่วประเทศ 
  1.2.2 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดท าและพิจารณาแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด 

1.3 พื้นที่ด าเนินการ 
  1.3.1 จังหวัดเลย   จ านวน  1  แห่ง 
  1.3.2  จังหวัดอุดรธานี   จ านวน  3  แห่ง 
  1.3.3  จังหวัดหนองคาย   จ านวน  4  แห่ง 
  1.3.4  จังหวัดสกลนคร   จ านวน  3  แห่ง 
  1.3.5  จังหวัดนครพนม   จ านวน  2  แห่ง 
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1.4 วิธีด าเนินการ 
  ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9  ได้ด าเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้ 
  1.4.1 ประชุมวางแผนงานร่วมกับส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เพื่อพิจารณากรอบในการด าเนินงาน และแบบส ารวจเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
  1.4.2 วางแผนการด าเนินงาน  การใช้จ่ายงบประมาณ ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพื่อชี้แจงแผนงาน โครงการ พร้อมจัดส่งแบบส ารวจข้อมูลให้กรอกข้อมูล  และจัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  
ประกอบด้วย  ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทั่วไป  การบริหารจัดการ  ปัญหาอุปสรรคและวิธีการแก้ไข  
ตลอดจนความต้องการเร่งด่วนในการด าเนินงานการจัดการขยะมูลฝอยและการจัดการน้ าเสีย รวมทั้ง 
ข้อเสนอแนะต่างๆ โดยใช้แบบส ารวจ 
  1.4.3  ส ารวจข้อมูลภาคสนาม  และตรวจสอบข้อมูลที่ได้จากแบบส ารวจ  และเอกสารรายงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน ส าหรับน าไปวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ 
  1.4.4  วิเคราะห์ข้อมูล  ประเมินสถานการณ์ปัญหาในการจัดการขยะมูลฝอยและการจัดการน้ าเสีย 
  1.4.5  สรุปปัญหาในการจัดการขยะมูลฝอยและการจัดการน้ าเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  1.4.6 จัดท าข้อเสนอแนะต่อการแก้ไขปัญหา  โดยพิจารณาจากสถานการณ์  ข้อจ ากัด  และ
ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  1.4.7 จัดท ารายงานผลการติดตามและประเมินสมรรถนะระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชนและระบบ
ก าจัดขยะมูลฝอยชุมชน  ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2537 – 2552 
1.5  ผู้รับผิดชอบโครงการ   :   กลุ่มงานแผนสิ่งแวดล้อม  ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9  ได้แก ่
  1.5.1  นางเรียมสงวน  งิ้วงาม           นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการพิเศษ 
  1.5.2  นางสาวณภัทร  ตั้งกิจวานิชย์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการ 

1.6 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  1.6.1 ข้อมูลระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชนและระบบก าจัดขยะมูลฝอยชุมชน ภายใต้แผนปฏิบัติการ
เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2537 – 2552 ในพื้นที่ลุ่มน้ าโขง 
จ านวน 13 แห่ง 
  1.6.2 รายงานการติดตามและประเมินสมรรถนะการด าเนินระบบบ าบัดน้ าเสียและระบบก าจัด
ขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 
  1.6.3 ระบบฐานข้อมูลกลาง สถานภาพการด าเนินงานระบบบ าบัดน้ าเสียและระบบก าจัดขยะ  
มูลฝอย  ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 
  1.6.4 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการบริหารจัดการแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 
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บทที่ 2   
ข้อมูลพื้นฐานและสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรายจังหวัด 

 
 ส านักงานสิ่งแวดล๎อมภาคที่ 9 เป็นหนํวยงานราชการบริหารสํวนกลาง ที่ตั้งอยูํในสํวนภูมิภาค 
สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ตามกฎกระทรวงแบํงสํวนราชการส านักงาน
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม พ.ศ.2545 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2545 ข๎อ 2 และ ข๎อ 3 เร่ือง การ
แบํงสํวนราชการส านักงานปลัดกระทรวง  

 โดยส านักงานสิ่งแวดล๎อมภาคที่ 9  รับผิดชอบพื้นที่ลุํมน้ าโขง ครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัด คือ 
จังหวัดเลย อุดรธานี หนองคาย  สกลนคร  และนครพนม  มีพื้นที่รวม  45,650  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 
28,532,539.75 ไรํ (ร๎อยละ 8.90 ของพื้นที่ประเทศไทย)   อยูํสํวนบนสุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยทิศ
เหนือและทิศตะวันออกติดกับแมํน้ าโขง ซึ่งเป็นพรมแดนกั้นระหวํางประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว  มีประชากร  4,886,109  คน  (ร๎อยละ 7.63 ของประชากรทั้งหมด)  ประกอบด๎วยเขตการปกครอง  
5  จังหวัด  81 อ าเภอ 581 หมูํบ๎าน 6,094 หมูํบ๎าน และการปกครองสํวนท๎องถิ่น มีองค์การบริหารสํวนจังหวัด 
(อบจ.) 5 แหํง  เทศบาล 132 แหํง และองค์การบริหารสํวนต าบล(อบต.) 519 แหํง  โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 

 
รูปท่ี 2-1  พื้นที่รับผิดชอบของส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 9 
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2.1  จังหวัดเลย 
2.1.1  ข้อมูลพื้นฐาน 
 1)   ท่ีตั้งและขนาด 
 จังหวัดเลย  เป็นจังหวัดชายแดน  ตั้งอยูํเหนือสุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหวําง  เส๎นร๎ุงที่ 
16 ° 45´ เหนือ ถึง 18° 10´ เหนือ และเส๎นแวงที่ 100° 50´ ตะวันออก ถึง 102° 10´ ตะวันออก  มีพื้นที่ประมาณ 
11,424 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 7,457,237.25 ไรํ  มีระยะทางจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 520 
กิโลเมตร (เส๎นทางกรุงเทพฯ – ชัยภูมิ - เลย)   

 
รูปท่ี 2-2  แผนท่ีจังหวัดเลย 

แผนที่จังหวัดเลย 
Loei Map 
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         2) อาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง   
          ทิศเหนือ ติดตํอกับ  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีแมํน้ าโขง ยาว 71 กิโลเมตร  

          และแมํน้ าเหืองเป็นเส๎นกั้นอาณาเขตยาวประมาณ 123 กิโลเมตร 
          ทิศใต ๎ ติดตํอกับอ าเภอภูผามําน จังหวัดขอนแกํน อ าเภอหลํมเกํา 2 อ าเภอน้ าหนาว  

          จังหวัดเพชรบูรณ์ ยาวประมาณ 120 กิโลเมตร 
 ทิศตะวันออก     ติดตํอกับอ าเภอสังคม จังหวัดหนองคาย อ าเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวล าภู  

          ยาวประมาณ 180 กิโลเมตร จังหวัดอุดรธานี และอ าเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวล าภู 
          ทิศตะวันตก       ติดตํอกับอ าเภอนครไทย อ าเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก  
                                      ยาวประมาณ 100 กิโลเมตร 

         3) ลักษณะภูมิประเทศ 
 สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของจังหวัดเลย มีภูเขาล๎อมรอบตัวเมือง ลักษณะเป็นแอํงกระทะ สูงจาก
ระดับน้ าทะเล  250  เมตร ณ สถานีอุตุนิยมวิทยา ซึ่งสามารถแบํงลักษณะภูมิประเทศออกเป็น 3 เขต ดังนี้ คือ  
 3.1)   เขตภูเขาสูงทางด๎านทิศตะวันตกทั้งหมด   เร่ิมตั้งแตํอ าเภอภูกระดึงขึ้นไปอ าเภอภูหลวง  อ าเภอ 
ภูเรือ อ าเภอทําลี่  และเขตอ าเภอดํานซ๎ายและอ าเภอนาแห๎วทั้งหมด มีความสูงตั้งแตํเฉลี่ย 600 เมตร จาก
ระดับน้ าทะเล 

3.2)  เขตที่ราบเชิงเขา ได๎แกํ บริเวณตอนใต๎และตะวันออกของจังหวัด ได๎แกํ อ าเภอนาด๎วง อ าเภอ
ปากชม และพื้นที่บางสํวนในเขตอ าเภอภูกระดึง และกิ่งอ าเภอภูหลวงเป็นเขตที่ไมํคํอยมีภูเขาสูงนัก มีที่ราบเชิง
เขาพอที่จะท าการเพาะปลูกได๎ มีประชาชนหนาแนํนปานกลาง 

3.3) เขตที่ราบลุํม มีพื้นที่น๎อยมากในตอนกลางของจังหวัดคือ ลุํมน้ าเลย ลุํมน้ าโขง ได๎แกํ บริเวณ
อ าเภอวังสะพุง อ าเภอเมือง อ าเภอเชียงคาน เป็นเขตที่ท าการเกษตรได๎ดี มีประชากรหนาแนํนมากกวําเขตอ่ืน 

ภูมิประเทศสํวนใหญํ เป็นเทือกเขาในแนวทิศเหนือใต๎โดยมีที่ราบลุํมระหวํางหุบเขา ขนาดไมํใหญํ
มากนักสลับอยูํแนวเทือกเขาเหลํานั้น  หินที่พบในบริเวณนี้สํวนใหญํหินมีอายุมาก เชํน 
  หินแปรยุคไซลูเรียน-ดีโวเนียน                           อายุ  438-378    ล๎านปี 
  หินปูนยุคดีโอเนียนตอนกลาง    อายุ         385    ล๎านปี 
  หินตะกอนและหินแปรชั้นต่ า    อายุ  360-280    ล๎านปี 
  หินยุคคาร์บอนิเฟอรัส  
  หินปูนและหินดินดานยุคเพอร์เมียน   อายุ 286-248     ล๎านปี 
  หินตะกอนยุคไตรแอสซิก    อายุ         220    ล๎านปี 

และพบหินยุคโคราช บริเวณเขายอดราบอยูํบนหินเหลํานี้ เชํน ภูผาจิต  ภูกระดึง  ภูหลวง  ภูหอ  
ภูขัด ภูเมี่ยง (อ าเภอนาแห๎ว) เน่ืองจากชั้นหินเกือบทั้งหมดวางอยูํแนวเหนือใต๎ จึงควบคุมให๎เกิดที่ราบลุํมระหวําง
หุบเขาและทิศทางแนวเหนือใต๎ด๎วย แมํน้ าเลยจึงไหลจากใต๎ขึ้นเหนือ 
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4) ลักษณะภูมิอากาศ 
 จังหวัดเลย อยูํใต๎อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต๎และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 
อุณหภูมิสูงสุด 43.5 องศาเซลเซียส (25 เม.ย. 17) และต่ าสุดประมาณ – 1.3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี  
26.1  องศาเซลเซียส  ชํวง 5 ปีที่ผํานมาอุณหภูมิต่ าสุด 2.7 องศาเซลเซียส (ปี 2542)  สูงสุด 42.5 องศาเซลเซียส 
(ปี 2541)  
 เดือนมิถุนายน – ตุลาคม จะมีลมมรสุมหรือแนวปะทะโซนร๎อน (Inter  Tropical  Vonvergence 
Zone:ITCZ)  พาดผํานท าให๎มีฝนตกติดตํอกันหลายวัน  และบางคร้ังจะมีพายุหมุนเขตร๎อน  (Tropical Cyclone) 
เคลื่อนพาดผํานเป็นคร้ังคราวซึ่ง  จะให๎มีฝนตกหนัก  ปริมาณน้ าฝน 5 ปี ย๎อนหลังเฉลี่ย 1,299 มม. จ านวนวันฝน
ตก 129 วัน ปี  2540  ฝนตกน๎อยสุด  วัดได๎  968.8 มม.  ตกมากที่สุดปี 2542  วัดได๎  1,549  มม.  ปี 2545 (ณ วันที่ 
15 พ.ย. 45  ฝนตก ณ อ าเภอเมืองเลย) 1,351.8 มม.  อ าเภอภูหลวง  2,300.3  มม.  การผันแปรของฝนรายปีเฉลี่ย
ชํวง 49 ปี  พบวํามีแนวโน๎มลดลง   ปีละ  3.4 มม.  จังหวัดเลยได๎รับผลกระทบด๎วยในอนาคตจะมีความร๎อน
รุนแรงขึ้น  ปี 2546  ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย 1,215.9 มม.  จ านวนฝนตก  109  วัน  ความชื้นสัมพัทธ์  72.91  อุณภูมิ
สูงสุด   41.8  องศาเซลเซียส (วันที่ 7 พ.ค. 46)  อุณหภูมิต่ าสุด  9.0น  องศาเซลเซียส (วันที่ 21 ธ.ค. 46) 

5)   ข้อมูลประชากร 
 จังหวัดเลย  มีจ านวนประชากร 618,423 คน  โดยเป็นชาย 312,942  คน และเป็นหญิง  305,481 คน  
ดังแสดงรายละเอียดจ านวนและการเปลี่ยนแปลงประชากร ตามตาราง 

       ตารางท่ี 2-1  จ านวนประชากรและการเปลี่ยนแปลงประชากรจังหวัดเลย   5 ปีย้อนหลัง 

ปี พ.ศ. 
จ านวนประชากร (คน) เกิด ตาย อพยพเข้า อพยพออก ครัวเรือน 

ชาย หญิง รวม (คน) (คน) (คน) (คน) (หลัง) 
2548 310,141 302,281 612,422 6,841 3,839 29,254 28,336 169,637 
2549 310,496 302,807 613,303 6,663 3,573 30,394 29,266 173,762 
2550 311,517 304,021 615,538 6,750 3,664 29,435 28,037 176,707 
2551 312,942 305,481 618,423 6,608 3,869 29,430 27,642 179,721 
2552 314,015 306,765 620,780 - - - - 183,359 
ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

 6)  ข้อมูลสภาพทางเศรษฐกิจ 
ปี 2551  จังหวัดเลย มีมูลคําประมาณการผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP)  ตามราคาประจ าปี  

เทํากับ  35,999  ล๎านบาท  โดยมีมูลคําผลิตภัณฑ์เฉลี่ยตํอคนตํอปี เทํากับ  54,901บาท  คิดเป็นล าดับที่ 3 ของภาค 
และล าดับที่ 55 ของประเทศ  
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ตารางท่ี 2-2 ผลิตภัณฑ์จังหวัดตามราคาประจ าปีของจังหวัดเลย ปี พ.ศ.2548-2551 

ปี พ.ศ.   
มูลค่าผลิตภณัฑ์จังหวัด 

(ล้านบาท) 
มูลค่าผลิตภณัฑ ์

เฉลี่ยต่อคนต่อปี (บาท) 
ล าดับผลิตภณัฑ์จังหวัดต่อคนต่อปี 

ของภาค ของประเทศ 
2548 21,682 22,917 16 73 

2549 30,396 46,547 3 53 
2550 33,942 51,992 3 53 
2551 35,999 54,901 3 55 

 7)   ข้อมูลสภาพทางสังคม 
                     การประกอบอาชีพ ประชากรสํวนใหญํประกอบอาชีพท านา  ท าไรํ  ร๎อยละ 80  รองลงมาได๎แกํ 
รับจ๎าง ค๎าขาย มีประชากรสํวนหนึ่ง จ านวนประมาณ 15,000 คน  ใช๎เวลาวํางเรํขายสลากกินแบํงรัฐบาล ทั้งใน
พื้นที่และตํางจังหวัด สํวนการเดินทางไปใช๎แรงงานในตํางประเทศมีน๎อยที่สุด เมื่อเทียบกับกลุํมจังหวัดเดียวกัน 

 7.1) การเกษตร  พื้นที่การเกษตรของจังหวัด  มีเนื้อที่   2,097,315  ไรํ  คิดเป็นร๎อยละ 29.4 ของ
พื้นที่จังหวัด มีพื้นที่นา  493,162  ไรํ หรือร๎อยละ 23.5 ของพื้นที่เกษตรทั้งจังหวัด มีศูนย์บริการวิชาการด๎านพืช
และปัจจัยการผลิต  3  แหํง  มีจ านวนผู๎ปลูกยางพารา จ านวน 24,099 ราย  โดยเป็นงบ สกย. 2,769  ราย  จังหวัด
เลย  65  ราย  องค์การปกครองสํวนท๎องถิ่น  159  ราย  และเกษตรกรลงทุน   3,560  ราย  เน้ือที่  39,631  ไร ํ

7.2) การเลี้ยงปศุสัตว์ท่ีส าคัญ  จังหวัดเลยมีพื้นที่ที่มีการปศุสัตว์ควบคูํกับการเกษตร ภาคราชการ
ได๎ให๎การสนับสนุน ได๎แกํ สถานีประมงน้ าจืด สถานีทดสอบพันธุ์สัตว์ สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ ดํานกักกันสัตว์ 
มีเกษตรกรสํวนหนึ่งที่ประกอบอาชีพรับจ๎างเลี้ยงไกํพันธ์ไขํ พันธุ์เนื้อ สุกรจากบริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จ ากัด   
พื้นที่ทุํงหญ๎าเลี้ยงสัตว์ จ านวน 23,336 ไรํ ปลูกสวนป่า 20,719 ไรํ คอกสัตว์ 9,022 ไรํ  พื้นที่เพาะสัตว์น้ า สํวน
ใหญํอยูํในพื้นที่อ าเภอเชียงคานเมืองเลย จ านวน 14,054 ไรํ และมีพื้นที่เลี้ยงสัตว์อ่ืนๆอีก จ านวน 183,722 ไรํ 
โดยอยูํที่อ าเภอดาํนซ๎ายมากที่สุด รองลงมาได๎แกํ อ าเภอวังสะพุง  ราษฎร จ านวน 60 ราย  มีกระชังปลาในแหลํง
น้ าตํางๆ  โดยเฉพาะในแมํน้ าเลย  จ านวน 350  กระชัง 

7.3) อุตสาหกรรม  ธันวาคม   ปี 2549  มีโรงงานอุตสาหกรรม  จ านวน  1,015  แหํง เงินทุน 
1,796.137  ล๎าน จ านวนแรงงาน ที่ถูกจ๎าง จ านวน 5,019 คน ได๎รับการสนับสนุนจากส านักงานคณะกรรมการ
สํงเสริมการลงทุน จ านวน 2 แหํง ได๎แกํ บริษัท สยามโยชินากะเงินลงทุน จ านวน 17 ล๎านบาท  สํวนปี 2549  
การประกอบกิจการโรงโมํหิน      เปิดประกอบการ จ านวน 5 แหํง  ยังไมํประกอบการ  4  แหํง  ปริมาณหิน
อุตสาหกรรม  มีการผลิตแรํเหล็กปริมาณ 34,218.00 ตัน 

7.4) อุตสาหกรรมส่งออก  ได๎แกํ  บริษัท ซี.พี.เค.อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด สํงออกไวน์ชาโต เดอ 
เลย บริษัทภูกระดึงอาหารกระป๋อง สํงออก ข๎าวโพดฝักอํอนกระป๋อง สํวนใหญํไปประเทศนับถือศาสนาอิสลาม   

7.5) การจ้างงาน  จ านวนผู๎ประกันตนในระบบประกันสังคมของจังหวัด  จ านวน  11,831  คน  
อัตราการวํางงานเทํากับ  72.857   อัตราคําแรงงานขั้นต่ าอยูํที่  145  บาท/วัน 
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8) ข้อมูลด้านสาธารณสุข 
 จังหวัดเลย มีสถานพยาบาลของภาครัฐที่ให๎บริการแกํประชาชนตั้งแตํระดับจังหวัดถึงระดับต าบล 

จ านวน 142 แหํง แยกเป็น โรงพยาบาล 15 แหํง สถานีอนามัย 127 แหํง และมีโรงพยาบาลเอกชน จ านวน 1 แหํง  
สํวนบุคลากรที่ให๎การบริการมีอัตราสํวนตํอประชากรคํอนข๎างสูง แยกเป็นแพทย์ 78 คน  ทันตแพทย์ 32 คน 
เภสัชกร 48  คน พยาบาลวิชาชีพ-เทคนิค 837 คน  เจ๎าหน๎าที่สาธารณสุขอื่นๆ จ านวน 583 คน  สาเหตุการตาย
ส าคัญ  3 อันดับแรก(ปี 2546) ได๎แกํ (1)โรคมะเร็งทุกชนิด  (2) โรคจากอุบัติเหตุ  และ (3) โรคหลอดเลือดหัวใจ 
ตารางท่ี  2-3   ประเภทสถานบริการสาธารณสุขและบุคลากร  จังหวัดเลย 

ประเภทสถานบริการสาธารณสุข /  
หน่วย 

พ.ศ. 

บุคลากร 2545 2546 2547 2548 2549 

โรงพยาบาลรัฐ แห่ง / เตียง 15 / 898 15 / 898 15 / 898 15 / 898 15 / 898 
โรงพยาบาลเอกชน แหํง / เตียง 1 / 100 1 / 100 1 / 100 1 / 100 1 / 100 
สถานีอนามัย แหํง 127 127 127 127 127 
แพทย์ คน 74 98 97 78 78 
ทันตแพทย ์ คน 30 25 32 26 32 
เภสัชกร คน 45 44 48 44 48 
พยาบาลวิชาชีพ คน 584 615 660 485 716 
พยาบาลเทคนิค คน 266 210 373 132 121 
เจ๎าหน๎าที่สาธารณสุข คน 587 609 568 460 583 

ที่มา : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย, 2550 

9) ระบบสาธารณูปโภค 
 ระบบสาธารณูปโภค ด๎านไฟฟ้าจังหวัดเลยให๎บริการระบบไฟฟ้าแกํประชาชนได๎ 100%   ระบบ
การประปา 51,237 ครัวเรือน  การให๎บริการโทรศัพท์จ านวนทั้งหมด  14,200  เลขหมาย  และมีไปรษณีย์ทุก
อ าเภอ จ านวน  13  แหํง 
ตารางท่ี 2-4   ระบบสาธารณูปโภค  จังหวัดเลย 

อ าเภอ 
จ านวนหมู่บ้านมีไฟฟ้า 

(ร้อยละ) 
ประปา 

(ราย/ครัวเรือน) 
โทรศัพท์เลขหมาย 

ไปรษณีย ์
(แห่ง) 

เมืองเลย 100 11,365 5,050 3 
วังสะพุง 100 4,952 1,360 1 
เชียงคาน 100 4,485 1,450 1 
ดํานซ๎าย 100 1,954 1,410 1 
ภูเรือ 100 487 650 1 
ปากชม 100 12,124 540 1 
นาด๎วง 100 1,424 700 1 
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ตารางท่ี 2-4   ระบบสาธารณูปโภค  จังหวัดเลย   (ต่อ) 

อ าเภอ 
จ านวนหมู่บ้านมีไฟฟ้า 

(ร้อยละ) 
ประปา 

(ราย/ครัวเรือน) 
โทรศัพท์เลขหมาย 

ไปรษณีย ์
(แห่ง) 

ภูกระดึง 100 450 450 1 
ทําลี ่ 100 2,110 790 1 

นาแห๎ว 100 726 390 1 
ผาขาว 100 664 420 1 
ภูหลวง 100 3,857 490 1 
เอราวัณ 100 575 340 1 
หนองหิน 100 6,064 160 1 

บ่อน้ าบาดาล  ( กันยายน 2549)  มีจ านวน  1,994  บํอ  จ านวนหมูบํ๎านที่ไมํมีประปา   78  หมูบํ๎าน 
รวม 100 51,237 14,200 13 

( บางอ าเภอ/กิ่งอ าเภอไมํมีการบริการประปาสํวนภูมิภาคแตํมีประปาหมูํบ๎าน และประปาน้ าซับ) 
ปริมาณการใช๎ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรม  ปริมาณเฉลี่ยเดือนละ  1.1  ล๎านกิโลวัตต์ 

ที่มา :  ส านักงานสถิติจังหวัดเลย, 2550 

 10)  เขตการปกครอง 
  จังหวัดเลย  แบํงเขตการปกครองออกเป็น  14  อ าเภอ  89  ต าบล  916  หมูํบ๎าน  มีองค์การบริหาร
สํวนจังหวัด  1  แหํง  เทศบาลเมือง  1  แหํง  เทศบาลต าบล  15  แหํง  องค์การบริหารสํวนต าบล  85  แหํง   

ตารางท่ี 2-5   จ านวนและร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเลย 
ประเภทองค์กร จ านวน (แห่ง) ร้อยละ (%) 

องค์การบริหารสํวนจังหวัด 1 0.98 
เทศบาลนคร -  
เทศบาลเมือง 1 0.98 
เทศบาลต าบล 15 14.71 
องค์การบริหารสํวนต าบล 85 83.33 
เมืองพัทยา -  

รวมทั้งหมด 102 100.00 

ที่มา :  ส านักงานสถิติจังหวัดเลย, 2551 
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ตารางท่ี 2-6  จ านวนพื้นที่ หมู่บ้าน ต าบล ประชากร ครัวเรือน  เป็นรายอ าเภอของจังหวัดเลย  ปี  2551 

อ าเภอ 
ห่างจาก

จังหวัด (กม.) 
พื้นที ่

(ตร.กม.) 
จ านวน จ านวนประชากร (คน) จ านวน 

ครัวเรือน ต าบล หมู่บ้าน ชาย หญิง รวม 
เมือง - 1,480.492 13 135 44,826 43,341 88,167 27,838 
นาด๎วง 37.0 590.000 4 41 9,468 9,057 18,525 5,197 
เชียงคาน 48.0 867.000 8 82 23,213 22,606 45,819 12,966 
ปากชม 92.0 956.000 6 50 15,711 15,100 30,811 8,393 
ดํานซ๎าย 82.0 1,731.930 10 97 24,354 22,940 47,294 12,842 

นาแห๎ว 117.0 627.500 5 34 4,646 4,462 9,108 2,471 
ภูเรือ 49.0 880.040 6 47 9,226 8,833 18,059 5,422 
ทําลี่ 46.0 683.000 6 41 12,833 12,431 25,264 8,021 
วังสะพุง 22.0 1,166.350 10 144 48,764 48,237 97,001 25,955 
ภูกระดึง 74.0 842.000 4 54 13,107 12,671 25,778 6,845 
ภูหลวง 50.0 594.800 5 46 11,909 11,470 23,379 6,038 
ผาขาว 63.0 463.000 5 64 20,551 20,049 40,600 9,876 
เอราวัณ 42.0 240.000 4 47 17,219 16,861 34,080 9,664 
หนองหิน 47.0 302.000 3 34 9,734 9,438 19,172 5,008 

ที่มา  :  ที่ท าการปกครองจังหวัดเลย  

2.1.2  สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติจังหวัดเลย  
1) ทรัพยากรดินและที่ดิน 

 สภาพปฐพีวิทยา  ประกอบด๎วย ชุดดิน หางดง ชุดดินพาน ชุดดินราชบุรี  ชุดดินแมํลาย  มีการ
ระบายน้ าเร็วหรือคํอนข๎างเร็ว มีความอุดมสมบูรณ์ต่ าถึงปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรด ปานกลาง ถึงเป็นดําง
อํอน ประมาณ 6.0-8.0 กลุํมดินเหลํานี้มีสภาพพื้นที่ราบเรียบเหมาะส าหรับท านาไมํมีดินเค็ม 
 สํวนกลุํมดินที่มีสภาพพื้นดินเป็นลูกคลื่น  ลอนลาดไปจนถึงเนินเขาเป็นดินรํวนเหนียว  ดินเหนียว
ปนทรายแป้ง มีการระบายน้ าดีถึงปานกลางซึ่งได๎แกํ ชุดดินเลย ชุดดินวังไห ชุดดินธาตุพนม ชุดดินดํานซ๎าย ชุด
ดินสันป่าตอง ชุดดินห๎างฉัตร ชุดดินโคราช ชุดดินเหลํานี้เป็นชุดดินสํวนใหญํของจังหวัดเลย ที่มีความลาดชัน 
และมักเกิดปัญหาเกี่ยวกับการชะล๎างพังทลายของหน๎าดิน ซึ่งจังหวัดต๎องปลูกพืชตามระบบดินและน้ า และการ
บ ารุงดิน ดินที่ไมํเหมาะสมกับการเกษตรของจังหวัดเลย ซึ่งเป็นผลให๎เกิดการชะล๎างพังทลายของหน๎าดิน  
จนบางแหํงเหลือแตํหินโผลํบริเวณอ าเภอดํานซ๎าย นาแห๎ว ภูหลวง ปากชม  จึงมีผลกระทบตํอระบบนิเวศ   

 จังหวัดเลย  มีพื้นที่รวม  10,744.84  ตารางกิโลเมตร  โดยเป็นที่อยูํอาศัยจ านวน  340.63  ตาราง
กิโลเมตร  พื้นที่เกษตรกรรม  3,980.34  ตารางกิโลเมตร  พื้นที่อุตสาหกรรม  22.67  ตารางกิโลเมตร  พื้นที่ป่าไม๎  
5,893.93  ตารางกิโลเมตร  และพื้นที่แหลํงน้ า  507.28  ตารางกิโลเมตร 
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ตารางท่ี  2-7     พื้นที่และประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดินจังหวัดเลย   ปี 2550 
ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน พื้นที่ (ตร.กม.) ร้อยละ (%) 

1. ที่อยูํอาศัย  340.63 3.17 
2. เกษตรกรรม 3,980.34 37.04 
3. อุตสาหกรรม 22.67 0.21 
4. พาณิชยกรรม และที่อยูํอาศัยหนาแนํน - - 
5. สถานที่ราชการ - - 
6. สถาบันศาสนา - - 
7. ที่โลํง นันทนาการ และการรักษาส่ิงแวดล๎อม - - 
8. ป่าไม๎ 5,893.93 54.85 
9. แหลํงน้ า 507.28 4.72 

รวมทั้งหมด 10,744.84 100.0 
ที่มา :  ส านักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย, 2550 

 2) ทรัพยากรป่าไม้ 
  จังหวัดเลย  มีพื้นที่ประมาณ 7,457,237.25 ไรํ  พื้นที่ป่าไม๎ทั้งสิ้น  จ านวน  2,544,375 ไรํ  คิดเป็น
ร๎อยละ  34.12 ของพื้นที่จังหวัด  เป็นพื้นที่อุทยานแหํงชาติจ านวน  5  แหํง  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าจ านวน  1  
แหํง  และเขตป่าสงวนแหํงชาติจ านวน  20  แหํง 

ตารางท่ี 2-8   พื้นที่ป่าไม้จังหวัดเลย 
ปี พ.ศ. พื้นที่ (ตร.กม.) พื้นที่ (ไร่) % ของพืน้ที่จังหวัด 
2538 2,912 1,820,000 25.49 
2541 2,889 1,805,625 25.29 
2543 4,012 2,507,500 35.12 
2547 4,280 2,675,000 37.46 
2548 4,106 2,566,250 34.41 
2549 4,071 2,544,375 34.12 
2551 4,054.04 2,533,775 33.98 

ที่มา :  กรมป่าไม๎, 2552 

 3)  ทรัพยากรน้ า 
 3.1) แม่น้ าเลย    พื้นที่  3,891  ตารางกิโลเมตร  หรือ 2,431,875  ไรํ  คิดเป็นร๎อยละ  34 ของพื้นที่
บนเทือกเขาภูหลวง   ไหลผํานอ าเภอภูหลวง  วังสะพุง  เมืองเลย   และไหลลงสูํแมํน้ าโขง  ที่อ าเภอเชียงคาน    มี
ห๎วยสาขารวม  147  สาย  อยูํในเขตอ าเภอภูหลวง  วังสะพุง  เมืองเลย  กิ่งอ าเภอเอราวัณ  และพื้นที่บางสํวนของ
อ าเภอนาด๎วง   เชียงคาน  และกิ่งอ าเภอหนองหิน 
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 3.2)  แมน่้ าเหือง  พื้นที่  3,127  ตารางกิโลเมตร  หรือ 1,954,735  ไรํ  คิดเป็นร๎อยละ 27.4 ของพื้นที่
จังหวัด  ต๎นน้ าอยูํในเขตอ าเภอนาแห๎ว  ไหลไปอ าเภอทําลี่ลงแมํน้ าโขงที่บ๎านทําดีหมี  อ าเภอเชียงคานมีล าห๎วย
สาขา รวม 163  สาย  อยูํในเขตอ าเภอนาแห๎ว  อ าเภอภูเรือ  และบางสํวนของอ าเภอดํานซ๎าย  อ าเภอเชียงคาน 
 3.3)  แมน่้ าโขง   พื้นที่  2,354 ตารางกิโลเมตร  หรือ 1,471,250  ไร ํคิดเป็นร๎อยละ 20.6 ของพื้นที่
จังหวัด เป็นชํวงที่แมํน้ าโขงไหลผํานจังหวัดเลยไปจังหวัดหนองคาย มีล าห๎วยสาขา 67 สาย อยูํในเขตอ าเภอ 
เชียงคาน และปากชม 

3.4) แหล่งน้ าชลประทาน   ประกอบด๎วยแหลํงน้ าตามโครงการขนาดกลาง  โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ  โครงการหมูํบ๎านป้องกันตนเองชายแดน และโครงการขนาดเล็กที่สร๎างเสร็จแล๎ว ถึง
สิ้นปีงบประมาณ  2542  รวม 189  โครงการ สามารถเก็บกักน้ าได๎  89.892  ล๎านลูกบาศก์เมตร และมีพื้นที่ที่
ได๎รับประโยชน์จากโครงการ 228,829 ไรํ หรือร๎อยละ 10.88 ของพื้นที่ถือครองทางการเกษตรของจังหวัด 
2,102,842  ไร ํในปี 2541  

4) ทรัพยากรธรณี 
จังหวัดเลย  มีแรํธาตุที่ส าคัญ   ได๎แกํ  แรํแบไรท์  มังกานีส ถํานหิน  หินปูน   เหล็ก   ทองค า ยิปซั่ม   

มีโรงโมํหินยํอยอุตสาหกรรมเปิดด าเนินการ  จ านวน  4  แหํง  โดยมีจ านวนเหมืองแรํทั้งหมด  32  แปลง  เปิดท า
การแล๎ว จ านวน  24  แปลง   เก็บคําภาคหลวงแรํได๎   7.9  ล๎านบาท  และเป็น รายได๎อื่นๆ จ านวน  6.7 ล๎านบาท  
มีเหมืองแรํทองค า 1  แหลํง  6  แปลง ได๎ประทานบัตรเมื่อวันที่  27  กันยายน 2545  จ านวน  3  แปลง  และเมื่อ
วันที่  23  มกราคม  2546   อีกจ านวน  3 แปลง 

5) ความหลากหลายทางชีวภาพ 
จังหวัดเลย  ถือวําเป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายทางชีวภาพแหํงหนึ่งของประเทศ  เนื่องจากมี

สภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงสลับซับซ๎อน  และสภาพพื้นที่สํวนใหญํเป็นภูเขามีล าธารน้ าไหลทั่วทุกพื้นที่  มี
แมํน้ าสายหลัก 3 สาย  คือ  แมํน้ าเลย  แมํน้ าเหือง และแมํน้ าโขง  ท าให๎เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ  อัน
ได๎แกํ  ความหลากหลายของพันธุ์พืช  พันธุ์สัตว์  ความหลากหลายของระบบนิเวศทั้งในน้ าและบนบก   

 

2.1.3  สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมของจังหวัดเลย 
1) คุณภาพน้ าและการจัดการน้ าเสีย 

  แมํน้ าเลย  ถือเป็นแมํน้ าสายส าคัญภายในจังหวัดเลย  ซึ่งปัจจุบันได๎มีการเฝ้าระวังคุณภาพน้ าโดย
ส านักงานสิ่งแวดล๎อมภาคที่ 9  และส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมจังหวัดเลย  ผลการวิเคราะห์
สถานการณ์คุณภาพแหลํงน้ า ปี 2552  เป็นดังนี ้

ส าหรับการจัดการน้ าเสียของจังหวัดเลย ยังไมํมีระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของจังหวัด สํวนใหญํเป็น
ระบบบ าบัดน้ าเสียตามสถานประกอบการตํางๆ  ซึ่งน้ าเสียสํวนใหญํจะไหลลงสูํแมํน้ าเลย  ท าให๎คุณภาพน้ าเร่ิม
เสื่อมโทรมและสํงกลิ่นเนําเหม็นกระทบตํอประชาชนผู๎อาศัยล าน้ าเลย  โดยเฉพาะกลุํมเลี้ยงปลากระชังในแมํน้ า
เลยจะประสบปัญหาปลาตายทุกปีเนื่องจากคุณภาพน้ าเลยเสื่อมโทรม 
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ตารางท่ี 2-9    ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าผิวดินจังหวัดเลย  ปี 2552 

แม่น้ า 
ค่าคุณภาพน้ าท่ีส าคัญ 

เกณฑ์คณุภาพน้ า ปัญหาคุณภาพน้ า DO 
(มก./ล.) 

BOD 
(มก./ล.) 

TCB 
(MPN/100 ml) 

FCB 
(MPN/100  ml) 

แมํน้ าเลย   6.98 - 12.38 0.40-2.10 7,900->160,000 450->160,000 ด-ีเสื่อมโทรม BOD,TCB, FCB 

2) การจัดการขยะมูลฝอย 
 ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลในพื้นที่จังหวัดเลย  เทํากับ 83.5 ตัน/วัน สามารถเก็บ

ขนได๎  76.5  ตัน/วัน  คิดเป็นประสิทธิภาพในการเก็บขนขยะมูลฝอยร๎อยละ  93.1  เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบ
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งหมดกับประชากรรวมทั้งหมด พบวํามีอัตราการเกิดขยะมูลฝอยคิดเป็น 0.9 กก./
คน/วัน ดังมีรายละเอียดตามตาราง 
ตารางท่ี 2-10    ข้อมูลทั่วไป  อัตราการผลิตขยะมูลฝอยและประสิทธิภาพการเก็บขนขยะมูลฝอยจังหวัดเลย 

เทศบาล 
พ้ืนที่ 
(ตร.ม.) 

ประชากรรวม 
(คน) 

ปริมาณขยะ (ตัน/วัน) ประสิทธิภาพ
การเก็บขน (%) 

อัตราการผลิตขยะ
(กก./คน/วัน) ที่เกิดขึ้น ที่เก็บขนได้ 

1. เมืองเลย 12.41 23,452 28 28 100 1.2 
2. ต าบลนาออ๎ 4.2 5,986 3 3 100 0.5 
3. ต าบลน้ าสวย 4.2 2,142 3 5 166 1.4 
4. ต าบลเชียงคาน 2.7 7,226 10 10 100 1.4 
5. ต าบลดํานซ๎าย 7.3 4,013 1.9 1.9 100 0.5 
6. ต าบลทําลี ่ 5.0 2,134 4.5 4 89 2.1 
7. ต าบลปากชม 10.87 3,403 1.5 1 67 0.4 
8. ต าบลเชียงกลม 10.0 1,180 1.5 1 67 1.3 
9. ต าบลภูกระดึง 16.4 8,060 4.5 4.5 100 0.6 
10.ต าบลภูเรือ 5.5 202,942 5 5 100 0.7* 
11.ต าบลวังสะพุง 6.07 16,660 10 6.5 65 0.6 
12.ต าบลนาแห๎ว 11.5 5,126 2.6 2.6 100 0.5 
13.ต าบลนาด๎วง 8.62 7,252 8 4 50 1.1 
14.ต าบลหนองหิน 7.62 4,516 3 3 100 0.7 

รวม / เฉลี่ย 112.39 294,092 83.5 76.5 93.1 0.9 

 
 การก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลในจังหวัดเลย จ านวน 14 แหํง มีการก าจัดด๎วยวิธีการฝังกลบ

อยํางถูกหลักสุขาภิบาลจ านวน 1 แหํงคือ เทศบาลเมืองเลย ซึ่งมีเทศบาลอ่ืนๆ จ านวน 4 แหํง มารํวมก าจัด  มี
เทศบาลจ านวน 2 แหํง ก าจัดด๎วยการฝังในหลุมดิน สํวนเทศบาลที่ก าจัดขยะมูลฝอยด๎วยการเผา มีจ านวน 7 แหํง 
คิดเป็นร๎อยละ 50 ของจ านวนเทศบาลทั้งหมด  สรุปได๎วํามีเทศบาลเพียงร๎อยละ 35 เทํานั้นที่มีการก าจัดขยะ 
มูลฝอยอยํางถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) 
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ตารางท่ี 2-11    ข้อมูลสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลในจังหวัดเลย 

ล ำดับ เทศบำล ก ำจัดด้วยวิธี พ้ืนที่ 
(ไร)่ 

ต ำแหน่งพิกัดทำง
ภูมิศำสตร์ ที่ต้ัง 

X Y 
1 เมืองเลย sanitary  landfill 18 0786629 1953265  ถนนเชียงคาน-เลย  ต.ศรีสองรกั  อ.เมอืง  จ.เลย  

2 ต าบลนาอ้อ ก าจัดร่วมกับ ทม.เลย 
3 ต าบลน  าสวย ก าจัดร่วมกับ ทม.เลย 
4 ต าบลเชียงคาน กอง/เผากลางแจ้ง 40 0785998 1979118  บ.น้อย หมู ่4 ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย 

5 ต าบลด่านซ้าย กอง/เผาในหลุม 15 0725061 1909293  บ.ป่าหว้า ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย 

6 ต าบลท่าลี ่ กอง/เผากลางแจ้ง 1 0755384 1951466  หมู่ 4  ต.ท่าลี่  อ.ท่าลี่  จ.เลย   

7 ต าบลปากชม กอง/เผากลางแจ้ง 21 0808669 1994449  บ.ศรีภูธร  หมู ่3  ต.ปากชม  อ.ปากชม  จ.เลย 

8 ต าบลเชียงกลม ก าจัดร่วมกับ ทม.เลย 
9 ต าบลภูกระดึง กอง/เผากลางแจ้ง 2 0810453 1872094  บ.หนองตูม  หมู่ 7 ต.ภูกระดึง อ.ภูกระดึง จ.เลย 

10 ต าบลภูเรือ ฝังในหลุม 20 0748823 1931878  เช่าที่ดินเอกชน หมู่6 ต.หนองบัว อ.ภูเรือ จ.เลย 

11 ต าบลวังสะพุง ก าจัดร่วมกับ ทม.เลย 
12 ต าบลนาแห้ว กอง/เผากลางแจ้ง 2 0718610 1936145  บ.เหมืองเพชร หมู ่3 ต.นาแห้ว อ.นาแห้ว จ.เลย 

13 ต าบลนาด้วง กอง/เผากลางแจ้ง 4 0812544 1933041  บ.แก้วเมธี หมู ่5 ต.นาด้วง อ.นาด้วง จ.เลย 

14 ต าบลหนองหิน กอง/ฝังในหลุม 19 0797927 1896727  บ.ห้วยเป้า ต.ปวนพุ อ.หนองหิน จ.เลย 

ตารางท่ี  2-12  องค์ประกอบของขยะมูลฝอย จังหวัดเลย 
องค์ประกอบของขยะมูลฝอย ร้อยละโดยน้ าหนัก 
มูลฝอยเปียก 63.50 
กระดาษ 10.70 
พลาสติก 8.02 
เศษผ๎า 3.76 
แก๎ว 7.17 
โลหะ 2.24 
อลูมิเนียม / โลหะ 1.45 
หนัง / ยาง 1.59 
ขยะอันตราย 1.57 

รวมทั้งหมด 100.00 

จังหวัดเลย  มีแผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอย  โดยการรวมกลุํมเป็น 6 กลุํม (Clustering) ดังนี้ 
 (1)  กลุํมพื้นที่อ าเภอเมือง ทําลี่และนาด๎วง จังหวัดเลย  โดยมีเทศบาลเมืองเลยเป็นแกนน า และมี
เทศบาลต าบลนาอ๎อ น้ าสวย ทําลี่ และนาด๎วง พร๎อมทั้งมีองค์การบริหารสํวนต าบลในพื้นที่ใกล๎เคียงจ านวน 22 
แหํง รํวมจัดต้ังศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวม โดยให๎มีสถานีขนถําย ณ อ าเภอทําลี่ 1 จุด  (ปริมาณขยะมูลฝอยรวม
ประมาณ  100.26 ตันตํอวัน) 
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(2) กลุํมพื้นที่อ าเภอภูกระดึง ผาขาว วังสะพุง ภูหลวง หนองหินและเอราวัณ จังหวัดเลย โดยมี
องค์การบริหารสํวนจังหวัดเลยและองค์การบริหารสํวนต าบลศรีสงครามเป็นแกนน า และมีเทศบาลต าบล 
ภูกระดึง เทศบาลต าบลวังสะพุง เทศบาลต าบลหนองหิน พร๎อมทั้งมีองค์การบริหารสํวนต าบลในพื้นที่ใกล๎เคียง
จ านวน  31 แหํง  รํวมจัดตั้งศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวม โดยก าหนดให๎มีสถานีขนถําย ณ อ าเภอหนองหิน 1 จุด  
(ปริมาณขยะมูลฝอยรวมประมาณ  96.68 ตันตํอวัน) 

(3) กลุํมพื้นที่อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยมีเทศบาลต าบลเขาแก๎วเป็นแกนน า และมีเทศบาล
ต าบลเชียงคาน พร๎อมทั้งองค์การบริหารสํวนต าบลในพื้นที่ใกล๎เคียง จ านวน 7 แหํง รํวมจัดตั้งศูนย์จัดการขยะ
มูลฝอยรวม  (ปริมาณขยะมูลฝอยรวมประมาณ  29.4 ตันตํอวัน) 

(4) กลุํมพื้นที่อ าเภอดํานซ๎ายและอ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย โดยมีเทศบาลต าบลภูเรือเป็นแกนน าและ
มีเทศบาลต าบลดํานซ๎าย พร๎อมทั้งองค์การบริหารสํวนต าบลในพื้นที่ จ านวน 14 แหํง เข๎ารํวมจัดตั้งศูนย์จัดการ
ขยะมูลฝอยรวม  โดยก าหนดให๎มีสถานีขนถําย ณ อ าเภอภูเรือ 1 จุด  (ปริมาณขยะมูลฝอยรวมประมาณ  27.14 
ตันตํอวัน) 

(5) กลุํมพื้นที่อ าเภอปากชม จังหวัดเลย โดยมีเทศบาลต าบลปากชมเป็นแกนน า และมีเทศบาล
ต าบลเชียงกลม พร๎อมทั้งองค์การบริหารสํวนต าบลในพื้นที่ใกล๎เคียง จ านวน 4 แหํง รํวมจัดตั้งศูนย์จัดการขยะ
มูลฝอยรวม  (ปริมาณขยะมูลฝอยรวมประมาณ  23.4 ตันตํอวัน)  

(6) กลุํมพื้นที่อ าเภอนาแห๎ว จังหวัดเลย โดยมีเทศบาลต าบลนาแห๎วเป็นแกนน า และมีองค์การ
บริหารสํวนต าบลในพื้นที่ใกล๎เคียง จ านวน 3 แหํง เข๎ารํวมจัดตั้งศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวม (ปริมาณขยะมูล
ฝอยรวมประมาณ  16.1 ตันตํอวัน) 

ทตทต..นาแห้วนาแห้ว

ทตทต..ภูเรือภูเรือ

ทต.เขาแก้ว ทต.ปากชม

ทม.เมืองเลย

อบจอบจ..เลยเลย
ร่วมกับร่วมกับ

อบตอบต..ศรีสงครามศรีสงคราม

สถานีขนถา่ย 

ศูนย์จัดการขยะ

จังหวัดเลย

6 ศูนย์จดัการขยะ
3 สถานีขนถ่าย

 
รูปท่ี 2-3  ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยจังหวัดเลย 
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3) สิ่งแวดล้อมเมือง  
 พื้นที่สีเขียวหรือพื้นที่สวนสาธารณะหรือพื้นที่นันทนาการอ่ืนๆ ของจังหวัดเลยที่ส าคัญ  คือ  

สวนสาธารณะกุดป่อง  มีพื้นที่ประมาณ 12 ไรํ  มีจ านวนประชาชนเข๎าใช๎บริการประมาณ  1,500 คนตํอวัน     

4) สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม 
สิ่งแวดล๎อมธรรมชาติและศิลปกรรมในพื้นที่จังหวัดเลยที่ส าคัญได๎แกํ  องค์พระธาตุศรีสองรักษ์  อ าเภอ

ดํานซ๎าย  รํองรอยภูเขาไฟที่อ าเภอนาด๎วง  และแหลํงทํองเที่ยวธรรมชาติที่ส าคัญ  ได๎แกํ  อุทยานแหํงชาติภูเรือ  
อุทยานแหํงชาติภูกระดึง  อุทยานแหํงชาติภูสวนทราย(นาแห๎ว) และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง  เป็นต๎น   

5) สถิติการร้องเรียน 
 จังหวัดเลย  มีการร๎องเรียนปัญหาด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  นับตั้งแตํปี  
พ.ศ. 2545 - 2549  จ านวน  22 เร่ือง เป็นปัญหาเร่ืองน้ า  7  เร่ือง เร่ืองอากาศ  2  เร่ือง  เร่ืองเสียง  2  เร่ือง  และ
เร่ืองกลิ่น  11  เร่ือง  ดังนี ้

ตารางท่ี  2-13    สถิติการร้องเรียนปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย 

พ.ศ. 
จ านวนการร้องเรียน (คร้ัง) รวมจ านวนเร่ืองท่ีร้องเรียน

ท้ังหมด  (ครั้ง) น้ า อากาศ เสียง กลิ่น อื่น ๆ 
2548 2 - - 5 - 7 
2549 5 2 2 6 - 15 

ที่มา  :  ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมจังหวัดเลย 
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2.2  จังหวัดอุดรธานี 
2.2.1 ข้อมูลพื้นฐาน 

1)  ท่ีตั้งและขนาด 
 จังหวัดอุดรธานี  เป็นจังหวัด ที่มีพื้นที่มากเป็นอันดับ 4 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยูํที่เส๎นร๎ุง
ที่ 17  องศาเหนือ เส๎นแวงที่ 103  องศาตะวันออก มีเนื้อที่ 11 ,7 30 .30 2   ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ 
7,331,438.75 ไรํ  ตั้งอยูํหํางจากกรุงเทพมหานคร ตามทางหลวงแผํนดิน หมายเลข 2 ระยะทาง  564  กิโลเมตร  

 2)   อาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง   
  ทิศเหนือ  ติดตํอกับ  จังหวัดหนองคาย 
  ทิศใต ๎   ติดตํอกับ  จังหวัดขอนแกํน  และจังหวัดกาฬสินธุ์ 
  ทิศตะวันออก ติดตํอกับ  จังหวัดสกลนคร และจังหวัดกาฬสินธุ ์
  ทิศตะวันตก  ติดตํอกับ  จังหวัดหนองบัวล าภู  และจังหวัดเลย 
 

 

รูปท่ี 2-4  แผนท่ีจังหวัดอุดรธานี 

 3) ลักษณะภูมิประเทศ 
 สภาพภูมิประเทศของจังหวัดอุดรธานี  ประกอบด๎วย  ภูเขา  ที่สูง  ที่ราบ ที่ราบลุํมและพื้นที่ลูก

คลื่นลอนต้ืน  แบํงออกได๎  2  บริเวณ  คือ 

แผนท่ีแสดงขอบเขตจังหวัดอุดรธานี 
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 3.1)   บริเวณที่สูงทางทิศตะวันตกและทางทิศใต๎  สภาพภูมิประเทศสํวนใหญํเป็นพื้นที่ภูเขา  
บางสํวนเป็นพื้นที่ลูกคลื่นลอนต้ืนถึงลอนลึก  มีความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลางประมาณ  200  เมตร สภาพ
ภูมิประเทศลักษณะนี้ครอบคลุมพื้นที่ในเขตอ าเภอน้ าโสม  อ าเภอหนองวัวซอ  อ าเภอโนนสะอาด  อ าเภอศรีธาตุ  
อ าเภอวังสามหมอ  และด๎านตะวันตกของอ าเภอกุดจับและอ าเภอบ๎านผือ  มีเทือกเขาสูงสลับเนินเตี้ย  บางสํวน
เป็นพื้นที่ลูกคลื่นลอนต้ืนสลับพื้นที่นา  มีที่ราบลุํมอยูํบริเวณริมแมํน้ า  เชํน ล าน้ าโมง  ล าปาว เป็นต๎น 
 3.2)   บริเวณพื้นที่ลูกคลื่นทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันออก  สภาพภูมิประเทศสํวน
ใหญํเป็นพื้นที่ลูกคลื่นลอนต้ืน  มีที่ดอนสลับที่นา  บางสํวนเป็นเนินเขาเตี้ย ๆ  มีความสูงจากระดับน้ าทะเลปาน
กลางเฉลี่ยน๎อยกวํา  200  เมตร  สภาพภูมิประเทศลักษณะนี้ครอบคลุมพื้นที่บริเวณอ าเภอบ๎านผือ  อ าเภอกุดจับ  
อ าเภอเมือง อ าเภอกุมภวาปี  อ าเภอหนองแสง  อ าเภอไชยวาน  อ าเภอเพ็ญ  อ าเภอทุํงฝนอ าเภอสร๎างคอมและ
อ าเภอบ๎านดุง  มีที่ราบลุํมเป็นบริเวณใหญํในเขตอ าเภอเมืองและอ าเภอกุมภวาปี  ซึ่งเป็นต๎นก าเนิดของล าน้ าปาว  
พื้นที่ลูกคลื่นดังกลําวจะมีพื้นที่สูง  ซึ่งเป็นป่าสงวนเดิมทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือในเขตอ าเภอบ๎านดุง  
นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ราบลุํมบริเวณแมํน้ าตํางๆ  เชํน  ห๎วยน้ าสาย  ห๎วยหลวง  ล าน้ าเพ็ญ  ห๎วยดาน  ห๎วยไฟจาน
ใหญํและแมํน้ าสงคราม  เป็นต๎น 

4)  ลักษณะภูมิอากาศ   
 ลักษณะภูมิอากาศของจังหวัดอุดรธานี โดยทั่วไปจังหวัดอุดรธานีจะมีอากาศร๎อนจัดในฤดูร๎อน

และหนาวจัดในฤดูหนาว โดยอุณหภูมิสูงสุดในเดือนเมษายน  40.2  องศาเซลเซียส  และต่ าสุดในเดือนธันวาคม  
9.1  องศาเซลเซียส  และปริมาณน้ าฝนทั้งปีวัดได๎  1,324.0  มิลลิเมตร 

5)   ข้อมูลประชากร 
 จ านวนประชากรของจังหวัดอุดรธานี จากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (ณ วันที่ 31 
ธันวาคม  2552) มีจ านวนประชากรทั้งสิ้น 1,538,940 คน แยกเป็นชาย 769,448 คน และหญิง  769,492 คน  
ตารางท่ี 2-14   ข้อมูลประชากรของจังหวัดอุดรธานี  ปี พ.ศ.2548 – 2552 ( ณ วันที่ 31 ธ.ค.ของทุกปี) 

ปี พ.ศ. 
จ านวนประชากร (คน) เกิด ตาย ย้ายเข้า ย้ายออก ครัวเรือน 

ชาย หญิง รวม (คน) (คน) (คน) (คน) (หลัง) 
2548 763,130 760,672 1,523,802 17,524 8,720 83,464 81,491 391,630 
2549 764,577 762,985 1,527,562 17,048 8,565 78,902 77,619 400,030 
2550 765,723 764,963 1,530,686 16,864 8,682 80,920 78,154 406,922 
2551 768,122 767,507 1,535,629 16,659 8,930 79,728 76,203 413,693 
2552 769,448 769,492 1,538,940 - - - - 422,109 

ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
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6)   ข้อมูลสภาพทางเศรษฐกิจ 
ปี 2551  จังหวัดอุดรธานี  มีมูลคําประมาณการผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP)  ตามราคา

ประจ าปี เทํากับ 75,158 ล๎านบาท โดยมีมูลคําผลิตภัณฑ์เฉลี่ยตํอคนตํอปี เทํากับ 46,671 บาท คิดเป็นล าดับที่ 4 
ของภาค และล าดับที่ 61 ของประเทศ  
ตารางท่ี 2-15  ผลิตภัณฑ์จังหวัดตามราคาประจ าปีของจังหวัดอุดรธานี ปี พ.ศ.2548-2551 

ป ีพ.ศ.   
มูลค่าผลิตภณัฑ์จังหวัด 

(ล้านบาท) 
มูลค่าผลิตภณัฑ ์

เฉลี่ยต่อคนต่อปี (บาท) 
ล าดับผลิตภณัฑ์จังหวัดต่อคนต่อปี 
ของภาค ของประเทศ 

2548 50,542 30,482 7 63 

2549 57,927 39,906 4 58 
2550 69,644 43,533 4 60 
2551 75,158 46,671 4 61 

ที่มา ส านักงานสถิตแิหํงชาต ิ

7)   ข้อมูลสภาพทางสังคม 
 ประชากรที่อยูํในจังหวัดอุดรธานี  ร๎อยละ  47.4  ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก  โดยการ

ปลูกอ๎อย  ข๎าว  มันส าปะหลัง  และข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์  เป็นต๎น  รองลงมาร๎อยละ  14.4  ประกอบอาชีพการขาย
สํง/การขายปลีก  และร๎อยละ 11.2  ประกอบอาชีพการกํอสร๎าง 
ตารางท่ี 2-16  การประกอบอาชีพ จังหวัดอุดรธานี (เมษายน – มิถุนายน  2551) 

อาชีพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
เกษตรกรรม  การลําสัตว์  และการป่าไม๎   317,995 47.4 
การประมง 2,422 0.4 
การผลิต 38,897 5.8 
การกํอสร๎าง 74,878 11.2 
การขายสํง/การขายปลีก 96,454 14.4 
โรงแรมและภัตตาคาร 23,317 3.5 
การขนสํง/ที่เก็บสินค๎า/คมนาคม 13,424 2.0 
การเงินการธนาคาร 7,549 1.1 
อสังหาริมทรัพย์และการใหเ๎ชํา 5,039 0.8 
การบริหารราชการและป้องกันประเทศ 33,645 5.0 
การศึกษา 19,270 2.9 
งานด๎านสุขภาพและการสังคมสงเคราะห ์ 13,982 2.1 
กิจการด๎านบริการชุมชน สังคม 17,870 2.7 
ลูกจ๎างในครัวเรือนสํวนบคุคล 5,690 0.8 
รวม 670,432 100.00 
ที่มา  ส านักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี 
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 8) ข้อมูลด้านสาธารณสุข 
 จังหวัดอุดรธานีมีโรงพยาบาลทั้งสิ้น 25 แหํง โดยแยกเป็นโรงพยาบาลของรัฐบาล จ านวน 19 แหํง 
โรงพยาบาลเอกชน 6 แหํง สถานีอนามัย  209 แหํง คลีนิคทุกประเภท 290  แหํง  มีจ านวนแพทย์ทั้งสิ้น  273  คน  
เป็นของแพทย์โรงพยาบาลรัฐบาล 198 คน และแพทย์โรงพยาบาลเอกชน 37 คน จ านวนผู๎ป่วย 1,365,308  คน 
โดยแยกเป็นผู๎ป่วยใน 147,214 คน และผู๎ป่วยนอก  1,218,094  คน  
ตารางท่ี  2-17   ประเภทสถานบริการสาธารณสุขและบุคลากร  จังหวัดอุดรธานี 
ประเภทสถานบริการสาธารณสุข/บุคลากร หน่วย พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 
โรงพยาบาลรัฐ แหํง/เตียง 19/1,726 19/1,717 19/1,717 19/1,717 21/1,897 
โรงพยาบาลเอกชน แหํง/เตียง 6/460 6/460 6/460 6/450 6/460 
สถานีอนามัย แหํง 208 209 209 209 209 
แพทย์ คน 245 243 254 273 321 
ทันตแพทย ์ คน 64 72 65 68 69 
เภสัชกร คน 130 132 127 121 141 
พยาบาลวิชาชีพ/เทคนคิ คน 1,356/429 1,312/356 1,413/334 1,209/236 1,499/187 
เจ๎าพนักงาน/นักวิชาการสาธารณสุข คน 357/65 258/76 188/105 37/750 41/961 
ที่มา    ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธาน ี

 9) ระบบสาธารณูปโภค 
 ในปี พ.ศ. 2549 จังหวัดอุดรธานี มีก าลังการผลิตน้ าประปา  37,752,680  ลูกบาศก์เมตร   แยกเป็น
น้ าที่ผลิตได ๎ 27,102,788 ลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ าที่จ าหนํายแกํผู๎ใช๎ 19,224,299 ลูกบาศก์เมตร  ปริมาณที่จําย
เพื่อสาธารณประโยชน์และร่ัวไหล 7,878,489 ลูกบาศก์เมตร ปริมาณที่ใช๎ในระบบ 1,572,831 ลูกบาศก์เมตร  
และมีจ านวนผู๎ใช๎น้ าประปาทั้งสิ้น 73,251 ราย โดยมีการจ าหนํายกระแสไฟฟ้าของจังหวัดอุดรธานีรวม 727.022 
ล๎านยูนิต เป็นที่อยูํอาศัย 334.942 ล๎านยูนิต  สถานธุรกิจและอุตสาหกรรม 315.431 ล๎านยูนิต  สถานที่ราชการ
และสาธารณะ 51.691 ล๎านยนูิต   อื่นๆ  24.956 ล๎านยูนิต  และมีจ านวนผู๎ใช๎ไฟฟ้าทั้งสิ้น  345,117 ครัวเรือน 

 10) แรงงาน   
 ในชํวง เดือนตุลาคม-ธันวาคม ปี 2549  จังหวัดอุดรธานี มีก าลังแรงงานทั้งสิ้น  1,446,401 คน  แยก
เป็นชาย 788,620 คน  หญิง 657,781 คน  ผู๎มีงานท าทั้งสิ้น  694,587  คน  เป็นชาย  442,668  คน  และหญิง  
25,1919 คน  ผู๎ไมํมีงานท าทั้งสิ้น  4,809 คน เป็นชาย 1,774 คน  และเป็นหญิง  3,035  คน 

 11) เขตการปกครอง 
  จังหวัดอุดรธานี  แบํงเขตการปกครองออกเป็น  20  อ าเภอ  155  ต าบล  1,666  หมูํบ๎าน  มีองค์การ
บริหารสํวนจังหวัด  1  แหํง  เทศบาลนคร  1  แหํง  เทศบาลเมือง  4  แหํง  เทศบาลต าบล  25  แหํง  มีองค์การ
บริหารสํวนต าบล  149  แหํง   
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ตารางท่ี  2-18    จ านวนและร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดอุดรธานี 
ประเภทองค์กร จ านวน (แห่ง) ร้อยละ (%) 

องค์การบริหารสํวนจังหวัด 1 0.55 
เทศบาลนคร 1 0.55 
เทศบาลเมือง 4 2.22 
เทศบาลต าบล 25 13.89 
องค์การบริหารสํวนต าบล 149 82.79 
รวมทั้งหมด 180 100.00 

ที่มา  ส านักงานปกครองจังหวัดอุดรธานี  ปี 2550 

ตารางท่ี 2-19   จ านวนพื้นที่ หมู่บ้าน ต าบล ประชากร ครัวเรือน  เป็นรายอ าเภอของจังหวัดอุดรธานี  ปี  2551 

อ าเภอ 
ห่างจาก

จังหวัด (กม.) 
พื้นที ่

(ตร.กม.) 
จ านวน จ านวนประชากร (คน) จ านวน 

ครัวเรือน ต าบล หมู่บ้าน ชาย หญิง รวม 
เมือง - 1,094.684 20 249 86,685 87,846 174,531 49,376 
กุดจับ 24 785.000 7 90 20,970 20,634 41,604 10,822 
หนองวัวซอ 36 702.955 8 78 21,732 21,591 43,323 9,887 
กุมภวาปี 43 817.413 13 174 46,512 46,396 92,908 22,391 
โนนสะอาด 53 424.913 6 66 22,067 21,924 43,991 10,332 

หนองหาน 35 708.119 12 161 48,172 47,590 95,762 23,265 
ทุํงฝน 64 227.903 4 37 12,114 11,640 23,754 5,731 
ไชยวาน 62 326.155 4 51 15,202 14,829 30,031 6,414 
ศรีธาตุ 72 512.529 7 86 21,438 20,927 42,365 10,178 
วังสามหมอ 98 727.265 6 72 25,762 24,634 50,396 12,447 
บ๎านดุง 84 923.768 13 159 53,345 52,579 105,924 25,738 
บ๎านผือ 54 991.216 13 160 50,665 49,702 100,367 24,950 
น้ าโสม 98 742.129 7 84 19,702 18,903 38,605 9,721 
เพ็ญ 43 908.089 11 165 53,960 53,991 107,951 27,339 
สร๎างคอม 68 287.179 6 53 14,320 14,115 28,435 7,043 
หนองแสง 38 659.400 4 38 11,456 11,094 22,550 5,572 
นายูง 117 524.000 4 42 13,609 12,950 26,559 7,174 
พิบูลย์รักษ์ 42 186.375 3 37 12,083 12,039 24,122 6,446 
กูํแก๎ว 65 181.210 4 37 10,981 10,742 21,723 5,479 
ประจักษ์ศิลปาคม 35 144.845 3 41 12,708 12,383 25,091 5,791 

ที่มา    ที่ท าการปกครองจงัหวัดอดุรธานี 
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2.2.2  สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติจังหวัดอุดรธานี 
 1)  ทรัพยากรดินและที่ดิน 
  ลักษณะดินในจังหวัดอุดรธานี  แบํงได๎  3  ประเภท คือ ดินเค็ม  ดินทราย  และดินต้ืน โดยพื้นที่ดิน
เค็มทั้งหมดอยูํในที่ราบคลุมพื้นที่  5,561.60  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ 3,476,000 ไรํ  คิดเป็นร๎อยละ 47.41 
ของพื้นที่จังหวัด ครอบคลุมพื้นที่ 16 อ าเภอ จากทั้งหมด 20 อ าเภอ อ าเภอที่ไมํมีดินเค็ม ได๎แกํ อ าเภอวังสามหมอ  
อ าเภอน้ าโสม และอ าเภอนายูง ส าหรับดินทรายที่พบจัดอยูํในกลุํมดินไรํทราย มีพื้นที่ร๎อยละ 5 ของพื้นที่จังหวัด
พบในอ าเภอกุดจับ เมือง หนองแสง และโนนสะอาด ดินทรายเหลํานี้มีความอุดมสมบูรณ์คํอนข๎างต่ าถึงต่ ามาก  
อ๎ุมน้ าน๎อย และดินตื้นที่พบจัดอยูํในกลุํมดินไรํตื้นมีพื้นที่ร๎อยละ 20 ของพื้นที่จังหวัด กระจายอยูํทั่วไปทุกท๎องที่
อ าเภอ  มีก๎อนกรวดเป็นองค์ประกอบของเน้ือดินความอุดมสมบูรณ์ต่ า 
ตารางท่ี  2-20    พื้นที่และประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดิน   จังหวัดอุดรธานี 

ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน   พื้นที่ (ตร.กม. ) ร้อยละ (%) 
1.  ที่อยูํอาศัย 4,366.762 37.23 
2.  เกษตรกรรม 5,913.29 50.41 
3.  อุตสาหกรรม 3.90 0.03 
4.  ป่าไม๎ 1,446.35 12.33 

รวมทั้งหมด 11,730.302 100.0 

2) ทรัพยากรป่าไม้  
 จังหวัดอุดรธานี  มีพื้นที่ประมาณ  7,331,438.75 ไรํ  ในปี 2551  มีพื้นที่ป่าไม๎ทั้งสิ้น 816,293.75 ไรํ  
คิดเป็นร๎อยละ  11.93 ของพื้นที่จังหวัด  ตั้งแตํปี พ.ศ. 2541 จนถึงปี พ.ศ. 2551  จะเห็นได๎วํามีการบุกรุกท าลาย
ป่าอยํางรุนแรงจากเดิมเคยมีเนื้อที่ป่าถึง 1,847  ตารางกิโลเมตร หรือ 1,154,375 ไรํ  คิดเป็นเน้ือที่ร๎อยละ 15.75 
ของเนื้อที่จังหวัด  ลดลงเหลือเพียง  1,306.07  ตารางกิโลเมตร  หรือ  816,293.75 ไรํ  คิดเป็นร๎อยละ 11.93  ของ
เน้ือที่จังหวัดในปี 2551   
ตารางท่ี 2-21  พื้นที่ป่าไม้จังหวัดอุดรธานี   

ปี พ.ศ. พื้นที่ (ตร.กม.) พื้นที่ (ไร่) ร้อยละของพืน้ที่จังหวัด 
2541 1,847.00 1,154,375.00 15.75 
2543 1,493.39 933,368.75 12.73 
2547 1,476.49 922,812.50 12.59 
2548 1,446.35 903,970.91 12.33 
2551 1,306.07 816,293.75 11.93 

ที่มา   ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมจังหวัดอดุรธานี 
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 3) ทรัพยากรน้ า 
  จังหวัดอุดรธานี  ตั้งอยูํในพื้นที่ลุํมน้ าหลัก  2  ลุํมน้ า  ได๎แกํ  ลุํมน้ าชี  (บริเวณต๎นน้ าพองและต๎นน้ า
ล าปาว)  ได๎แกํ  พื้นที่ในเขตอ าเภอกุมภวาปี  หนองแสง  โนนสะอาด  ศรีธาตุ  และวังสามหมอ  และลุํมน้ าโขง  
ได๎แกํ  พื้นที่อ าเภอเมือง  หนองวัวซอ  กุดจับ  น้ าโสม  บ๎านผือ  นายูง  เพ็ญ  สร๎างคอม  บ๎านดุง  หนองหาน  
พิบูลย์รักษ์  ไชยวาน  และทุํงฝน   

ตารางท่ี 2-22  ลุ่มน้ า/ลุ่มน้ าย่อยในจังหวัดอุดรธานี 
ลุ่มน้ า /ลุ่มน้ าย่อย พื้นที่ลุ่มน้ า (ตร.กม.) ความยาวล าน้ า(กม.) ปริมาณน้ าตลอดล าน้ า (ลบ.ม.) 

1. ลุํมน้ าชี    
1.1  ลุํมน้ าปาว 3,133 1,429 25,722,000 
1.2 ลุํมน้ าเสือเตน๎   214 121 1,815,000 

2.ลุํมน้ าโขง    
2.1 ลุํมน้ าโสม   1,088 255 5,737,500 
2.2 ลุํมน้ าคะนาน   178 46 1,035,000 
2.3 ลุํมน้ าโมง   897 276 6,210,000 
2.4 ลุํมน้ าห๎วยคุก   116 36 540,000 
2.5 ลุํมน้ าสวย   706 176 2,640,000 
2.6 ลุํมน้ าห๎วยหลวง 3,933 1,497.5 35,940,000 
2.7 ลุํมน้ าสงคราม   980 736 13,248,000 

 4) ทรัพยากรธรณี 
  จังหวัดอุดรธานี  มีทรัพยากรแรํที่มีมูลคําทางเศรษฐกิจสูงหลายชนิด  ได๎แกํ ถํานหิน(อ าเภอบ๎านผือ  
และอ าเภอนายูง) ดินขาว(อ าเภอนายูง)  แบไรต(์อ าเภอนายูง)  ทองค า(อ าเภอนายูง)  โปรแตซ(อ าเภอประจักษ์
ศิลปาคมและอ าเภอเมือง)  หินปูน (อ าเภอน้ าโสม)  และก๏าซธรรมชาติ  (อ าเภอหนองแสง)  ปัจจุบันมีโครงการที่
ได๎รับประทานบัตรท าเหมืองแรํ  ซึ่งก าลังเปิดด าเนินการจ านวน 3 แหํง ได๎แกํ แรํหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน
เพื่ออุตสาหกรรมกํอสร๎าง เปิดด าเนินการ 3 แปลง ที่ต าบลสามัคคี  อ าเภอน้ าโสม  มีโรงโมํหิน  2 แหํง  แรํดิน
ขาว  เปิดด าเนินการ  3  แปลง  ที่ต าบลโนนทอง  อ าเภอนายูง  และแรํแบไรต์  เปิดด าเนินการ  1  แปลง  ที่ต าบล
นาแค  อ าเภอนายูง (สิ้นอายุแล๎ว) 

 5) ความหลากหลายทางชีวภาพ 
  จังหวัดอุดรธานี มีพื้นที่ชุํมน้ าหนองหานกุมภวาปี  พื้นที่ 45 ตารางกิโลเมตร จัดอยูํในประเภทพื้นที่
ชุํมน้ าที่มีความส าคัญระดับนานาชาติ  เป็นแหลํงน้ าขนาดใหญํล๎อมรอบด๎วยพงหญ๎าชื้นแฉะ มีเกาะถาวร 2 เกาะ 
คือดอนแก๎วและดอนป่า เป็นพื้นที่ชุํมน้ าขนาดใหญํเป็นอันดับสองของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (รองจากหนอง
หาร  จังหวัดสกลนคร)  เป็นแหลํงอพยพนกในฤดูหนาวจากยุโรป จีน และตะวันออกกลาง  โดยมีการคุกคามถิ่น
ที่อยูํอาศัยตามธรรมชาติ อันเนื่องมาจากกิจกรรมการใช๎ประโยชน์ในพื้นที่ชุํมน้ า โดยขาดการวางแผนบริหาร
จัดการอยํางเป็นระบบ  สถานภาพการคุกคามปัจจุบันมีการถือครองพื้นที่มากกวํา  28  ตารางกิโลเมตร  
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2.2.3 สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมของจังหวัดอุดรธานี 

 1)  คุณภาพน้ าและการจัดการน้ าเสีย  
  คุณภาพแหลํงน้ าในแมํน้ าสายหลักเสื่อมโทรม โดยเฉพาะแมํน้ าห๎วยหลวง  และแมํน้ าสงคราม  
โดยมีสาเหตุมาจากชุมชนท๎องถิ่นทั้งในระดับองค์การบริหารสํวนต าบล เทศบาลต าบล เทศบาลนคร ไมํมีระบบ
บ าบัดน้ าเสียรวม น้ าเสียจากกิจกรรมในชุมชนจึงถูกระบายออกสูํสิ่งแวดล๎อมโดยตรงและปนเปื้อนแหลํงน้ าใน
บริเวณใกล๎เคียง  บ๎านเรือนทั่วไปและสถานประกอบการไมํมีการบ าบัดน้ าเสียเบื้องต๎นกํอนระบายออกสูํ
สิ่งแวดล๎อม  และการเลี้ยงปลาในกระชังที่ขาดการจัดการที่เหมาะสม 
ตารางท่ี 2-23  ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าผิวดินจังหวัดอุดรธานี   ปี 2552 

แม่น้ า 
ค่าคุณภาพน้ าท่ีส าคัญ 

เกณฑ์คณุภาพน้ า ปัญหาคุณภาพน้ า DO 
(มก./ล.) 

BOD 
(มก./ล.) 

TCB 
(MPN/100 ml) 

FCB 
(MPN/100  ml) 

แมํน้ าสงคราม 4.05-11.13 0.50-4.80 1,700-92,000 1,300-54,000 พอใช๎ -เสื่อมโทรม DO,BOD, TCB,FCB 
ห๎วยหลวง 3.15-8.50 0.30-5.00 4,900->160,000 1,400-54,000 เสื่อมโทรม DO,BOD, TCB,FCB 

 ส าหรับการจัดการน้ าเสีย   จังหวัดอุดรธานี  อยูํในระหวํางการด าเนินการกํอสร๎างระบบบ าบัด  
น้ าเสียรวม  ซึ่งด าเนินงานโดยเทศบาลนครอุดรธานี  ซึ่งคาดวําจะสามารถรองรับปริมาณน้ าเสียในเขตเทศบาล
นครอุดรธานีได๎อยํางทั่วถึง ได๎เร่ิมด าเนินงานกํอสร๎างตั้งแตํปีงบประมาณ พ.ศ. 2551  - 2554   

 2)  คุณภาพอากาศและเสียง   
 2.1) คุณภาพอากาศในบรรยากาศ  จาการตรวจวัดคุณภาพอากาศในยํานพาณิชย์ที่มีการจราจร
หนาแนํน เชํน ถนนศรีสุข  ถนนโพศรี  และบริเวณทางแยกถนนทางหลวงแผํนดินหมายเลข 2 ตัดกับถนนหลัง
ทางรถไฟพบฝุ่นละอองในอากาศมีคําเฉลี่ย 0.34 มิลลิกรัมตํอลูกบาศก์เมตร สูงกวําเกณฑ์มาตรฐานของกรม
ควบคุมมลพิษที่ก าหนดไว๎ 0.33 มิลลิกรัมตํอลูกบาศก์เมตร และจากการส ารวจปริมาณก๏าซคาร์บอนมอนนอก
ไซด์บริเวณที่มีการจราจรหนาแนํนและคับคั่ง พบวํามีคํา 10.1 มิลลิกรัมตํอลูกบาศก์เมตร ซึ่งยังไมํเกินคํา
มาตรฐาน (โดยคํามาตรฐานก าหนด คําเฉลี่ย 1 ชั่วโมงคือ 50 มิลลิกรัมตํอลูกบาศก์เมตร) 
 2.2) คุณภาพเสียง  จากการส ารวจระดับเสียงบริเวณเส๎นทางจราจรที่มีการจราจรคับคั่งและ
หนาแนํน พบวําระดับเสียงมีคําระหวําง 70.3 – 72.8 เดซิเบล ซึ่งสูงกวําเกณฑ์มาตรฐานขององค์การพิทักษ์
สิ่งแวดล๎อมของสหรัฐอเมริกาที่ก าหนดไว๎ไมํเกิน 70.0 เดซิเบล 
 2.3) ปัญหามลพิษอากาศจากแหลํงก าเนิด มีเร่ืองร๎องเรียนด๎านมลพิษทางอากาศจากสถาน
ประกอบการ 2 ประเภทคือโรงสีข๎าวและโรงงานเผาอิฐมอญ ซึ่งเป็นสถานประกอบการขนาดเล็กและขาดการ
ควบคุมป้องกันมลพิษทางอากาศ (ที่มา : ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมจังหวัดอุดรธานี ปี 2550) 
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 3)  ขยะมูลฝอย 
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี เทํากับ 339.6 ตัน/วัน สามารถ

เก็บขนได๎ 321.0 ตัน/วัน  คิดเป็นประสิทธิภาพในการเก็บขนขยะมูลฝอยร๎อยละ 95.1 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบ
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งหมดกับประชากรรวมทั้งหมด  พบวํามีอัตราการเกิดขยะมูลฝอยคิดเป็น 0.8  กก./
คน/วัน  โดยเทศบาลในจังหวัดอุดรธานี จ านวน 30 แหํง มีการก าจัดขยะมูลฝอยด๎วยวิธีการฝังกลบอยํางถูกหลัก
สุขาภิบาลจ านวน 1 แหํงคือ เทศบาลนครอุดรธานี ซึ่งมีเทศบาลอ่ืนๆ จ านวน 7 แหํง มารํวมก าจัดด๎วย ก าจัดด๎วย
การฝังในหลุมดินจ านวน 4 แหํง ก าจัดด๎วยการกองบนพื้นกลางแจ๎งจ านวน 3 แหํงสํวนเทศบาลที่ก าจัดขยะมูล
ฝอยด๎วยการเผา มีจ านวน 15 แหํง คิดเป็นร๎อยละ 50 ของจ านวนเทศบาลทั้งหมด  ดังนั้นสามารถสรุปได๎วํามี
เทศบาลเพียงร๎อยละ 27 เทํานั้นที่มีการก าจัดขยะมูลฝอยอยํางถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill)   

ตารางท่ี 2-24  ข้อมูลทั่วไป อัตราการผลิตขยะมูลฝอยและประสิทธิภาพการเก็บขนขยะมูลฝอยจังหวัดอุดรธานี 

เทศบาล 
พื้นที ่
(ตร.ม.) 

ประชากรรวม 
(คน) 

ปริมาณขยะ (ตัน/วัน) ประสิทธิภาพ
การเก็บขน 

(%) 

อัตราการผลิต
ขยะมูลฝอย 
(กก./คน/วัน) ที่เกิดขึ้น ที่เก็บขนได ้

1. นครอุดรธาน ี 47.7 150,788 150 150 100 1.0 
2. ต าบลบ๎านจั่น 6.97 5,507 4 4 100 0.7 
3. ต าบลนาขํา 13 6,896 3 2 67 0.4 
4. ต าบลหนองบัว 31.5 26,860 15 12 80 0.6 
5. ต าบลนิคมสงเคราะห ์ 13 3,510 5 5 100 1.4 
6. เมืองโนนสูง-น้ าค า 6.1 10,466 10 4.5 45 1.0 
7. เมืองหนองส าโรง 24.85 28,925 11 11 100 0.4 
8. ต าบลหนองหาน 1.68 4,716 10 10 100 2.1 
9. ต าบลบ๎านเชียง 7.37 7,177 5 5 100 0.7 
10.ต าบลหนองเม็ก 11 8,445 3 3 100 0.4 
11.ต าบลกุดจับ 17.67 10,360 5 5 100 0.5 
12.ต าบลสร๎างกํอ 8.57 7,657 2 2.5 125 0.3 
13.ต าบลตาลเลียน 7.47 3,375 5 10 200 1.5 
14.ต าบลเชียงเพ็ง 8.4 3,999 3 3 100 0.8 
15.ต าบลกุมภวาป ี 3.73 9,794 12 8 67 1.2 
16.ต าบลพันดอน 7.92 9,568 2.96 2.96 100 0.3 
17.ต าบลน้ าโสม 23.66 8,716 20 16.26 81 2.3 
18.ต าบลนางัว 10.17 9,937 8 8 100 0.8 
19.เมืองบ๎านดงุ 20.95 16,500 11.6 11.6 100 0.7 
20.ต าบลโนนสะอาด 4.7 4,964 3.2 3 94 0.6 
21.ต าบลแสงสวําง 4.76 7,364 2 1.5 75 0.3 
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ตารางท่ี 2-24  ข้อมูลทั่วไป อัตราการผลิตขยะมูลฝอยและประสิทธิภาพการเก็บขนขยะมูลฝอยจังหวัดอุดรธานี (ต่อ) 

เทศบาล 
พื้นที ่
(ตร.ม.) 

ประชากรรวม 
(คน) 

ปริมาณขยะ (ตัน/วัน) ประสิทธิภาพ
การเก็บขน 

(%) 

อัตราการผลิต
ขยะมูลฝอย 
(กก./คน/วัน) ที่เกิดขึ้น ที่เก็บขนได ้

22.ต าบลศรีธาต ุ 3.34 6,067 3.8 3.3 87 0.6 
23.ต าบลบ๎านผือ 9.065 7,558 10 10 100 1.3 
24.ต าบลทุํงฝน 13 7,916 10.5 7.4 70 1.3 
25.ต าบลเพ็ญ 1.45 3,100 2 2 100 0.6 
26.ต าบลวังสามหมอ 3.2 5,062 5 4.5 90 1.0 
27.ต าบลไชยวาน 10.4 8,317 1.5 1.5 100 0.2 
28.ต าบลหนองวัวซอ 5.95 9,840 4 4 100 0.4 
29.ต าบลหนองอ๎อโนนหวาย 7.92 6,723 7 5 71 1.0 
30.ต าบลห๎วยเกิ้ง 8.47 5,719 5 5 100 0.9 

รวม / เฉลี่ย 343.965 405,799 339.6 321.0 95.1 0.8 

ตารางท่ี 2-25  ข้อมูลสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลในจังหวัดอุดรธานี 

ล าดับ เทศบาล ก าจัดด้วยวิธี พ้ืนที่ 
(ไร)ํ 

ต าแหน่งพิกัดทาง
ภูมิศาสตร์ ที่ตั้ง 

X Y 

1 นครอุดรธานี sanitary  landfill 296 0275370 1929899  ต.หมากแข๎ง  อ.เมือง  จ.อุดรธานี 
2 ต าบลบ๎านจั่น ก าจัดรํวม      น    รธานี 
3 ต าบลนาขํา ก าจัดรํวม      น    รธานี 
4 ต าบลหนองบัว ก าจัดรํวม      น    รธานี 
5 ต าบลนิคมสงเคราะห ์ ก าจัดรํวม      น    รธานี 
6 เมืองโนนสูง-น้ าค า ก าจัดรํวม      น    รธานี 
7 เมืองหนองส าโรง ก าจัดรํวม      น    รธานี 
8 ต าบลหนองหาน ฝังในหลุม 25 0299878 1924109 หมูํ 15 ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี  
9 ต าบลบ๎านเชียง กองบนพ้ืน 6.25 0309344 1923956 หมูํ 9 ต.บ๎านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธาน ี 
10 ต าบลหนองเม็ก กอง/เผากลางแจง๎ 5 0304609 1920344 หมูํ 17 ต.หนองเมก็ อ.หนองเม็ก จ.อุดรธาน ี 
11 ต าบลกุดจับ ฝังในหลุม 10 0240089 1930556 หมูํ 6 ต.สร๎างกํอ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี 
12 ต าบลสร๎างกํอ ฝังในหลุม 16 0236776 1935035 หมูํ 9 ต.สร๎างกํอ  อ.กุดจับ จ.อุดรธานี 
13 ต าบลตาลเลียน กองกลางแจง๎ 1 0228238 1929947 หมูํ 3 ต.ตาลเลียน อ.กุดจับ จ.อุดรธานี 
14 ต าบลเชียงเพ็ง กองกลางแจง๎ 35 0250910 1934787 หมูํ 2 ต.เชียงเพ็ง อ.กุดจับ จ.อุดรธานี 
15 ต าบลกุมภวาปี กอง/เผากลางแจง๎ 4 0287982 1890024 หมูํ 6 ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 
16 ต าบลพันดอน กอง/เผาในหลุม 19 0276131 1894349 ต.พันดอน  อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 
17 ต าบลน้ าโสม กอง/เผากลางแจง๎ 10 0194030 1969624 หมูํ 4 ต.น้ าโสม อ.น้ าโสม จ.อุดรธานี 
18 ต าบลนางัว กอง/เผาในหลุม 26 0200522 1969605 หมูํ 11 ต.ศรีส าราญ อ.น้ าโสม จ.อุดรธานี 
19 เมืองบ๎านดุง กอง/เผากลางแจง๎ 16 0311634 1952958 หมูํ 1 ต.บ๎านชัย อ.บ๎านดุง จ.อุดรธาน ี
20 ต าบลโนนสะอาด กอง/เผากลางแจง๎ 8 0277013 1877897 หมูํ 3 ต.โนนสะอาด อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี 
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ตารางท่ี 2-25  ข้อมูลสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลในจังหวัดอุดรธานี (ต่อ) 

ล าดับ เทศบาล ก าจัดด้วยวิธี พ้ืนที่ 
(ไร)ํ 

ต าแหน่งพิกัดทาง
ภูมิศาสตร์ ที่ตั้ง 

X Y 

21 ต าบลแสงสวําง กอง/เผากลางแจง๎ 12 0268417 1895906 หมูํ 7 ต.แสงสวําง อ.หนองแสง จ.อุดรธาน ี
22 ต าบลศรีธาตุ กอง/เผากลางแจง๎ 15 0310552 1879996 หมูํ 8 ต.ศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 
23 ต าบลบ๎านผือ กอง/เผากลางแจง๎ 16 0229694 1961169 หมูํ 12 ต.บ๎านผือ อ.บ๎านผือ จ.อุดรธานี 
24 ต าบลทุํงฝน ก าจัดรํวม      ม.บ๎านดุง 
25 ต าบลเพ็ญ กอง/เผาในหลุม 5 0277429 1956527 ต.เพ็ญ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 
26 ต าบลวังสามหมอ กอง/เผากลางแจง๎ 8 0336004 1874445 หมูํ 2 ต.วังสามหมอ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 
27 ต าบลไชยวาน กอง/เผากลางแจง๎ 5 0311274 1914369 หมูํ 12 ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี 
28 ต าบลหนองวัวซอ ฝังในหลุม/ไถกลบ 17 0239913 1913850 หมูํ 6 ต.หมากแขง๎ อ.เมือง จ.อุดรธาน ี
29 ต าบลหนองอ๎อ-โนนหวาย ฝังในหลุม/เผา 20 0239873 1899858 หมูํ 5 ต.หนองอ๎อ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 
30 ต าบลห๎วยเกิ้ง กอง/เผากลางแจง๎ 7 0280608 1886731 หมูํ 2 ต.ห๎วยเกิ้ง อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 

 
ตารางท่ี  2-26     องค์ประกอบของขยะมูลฝอย   จังหวัดอุดรธานี 

องค์ประกอบของขยะมูลฝอย ร้อยละโดยน้ าหนัก 
มูลฝอยเปียก (เศษอาหาร) 53.33 
กระดาษ 11.35 
พลาสติก 23.60 
เศษไม๎ 1.04 
แก๎ว 7.60 
โลหะ 2.50 
โฟม  0.14 
อื่นๆ 0.14 

รวมทั้งหมด 100.00 
ที่มา :  ส านักงานเทศบาลนครอุดรธานี ปี 2552 

จังหวัดอุดรธานีมีแผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยการรวมกลุํมเป็น 6 กลุํม(Clustering) ดังนี้ 
 (1) กลุํมพื้นที่อ าเภอเมือง หนองวัวซอ กุดจับ เพ็ญ และประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี โดยมี
เทศบาลนครอุดรธานีเป็นแกนน า และมีเทศบาลต าบลหนองส าโรง เทศบาลต าบลหนองบัว เทศบาลต าบลบ๎าน
จั่น  เทศบาลต าบลโนนสูง-น้ าค า เทศบาลต าบลนิคมสงเคราะห์ เทศบาลต าบลนาขํา เทศบาลต าบลเพ็ญ เทศบาล
ต าบลหนองวัวซอ เทศบาลต าบลหนองอ๎อ-โนนหวาย เทศบาลต าบลกุดจับ เทศบาลต าบลตาลเลียน เทศบาล
ต าบลสร๎างกํอและเทศบาลต าบลเชียงเพ็ง พร๎อมทั้งองค์การบริหารสํวนต าบลในพื้นที่จ านวน 46 แหํง รํวมจัดต้ัง
ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวม โดยก าหนดให๎มีสถานีขนถําย ณ อ าเภอเพ็ญ  อ าเภอกุดจับและอ าเภอหนองวัวซอ
แหํงละ 1 จุด (ปริมาณขยะมูลฝอยรวมประมาณ  484.01 ตันตํอวัน) 
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(2) กลุํมพื้นที่อ าเภอบ๎านดุง สร๎างคอม  และทุํงฝนบางสํวน  จังหวัดอุดรธานี โดยมีเทศบาลเมือง
บ๎านดุงเป็นแกนน า และมีองค์การบริหารสํวนต าบลในพื้นที่จ านวน 20 แหํง รํวมจัดตั้งศูนย์จัดการขยะมูลฝอย
รวม โดยก าหนดให๎มีสถานีขนถําย ณ อ าเภอสร๎างคอม 1 จุด (ปริมาณขยะมูลฝอยรวมประมาณ 209.8 ตันตํอวัน) 

(3) กลุํมพื้นที่อ าเภอบ๎านผือ จังหวัดอุดรธานี โดยมีเทศบาลต าบลบ๎านผือเป็นแกนน า และมี
องค์การบริหารสํวนต าบลในพื้นที่ใกล๎เคียง จ านวน 13 แหํง เข๎ารํวมจัดตั้งศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวม (ปริมาณ
ขยะมูลฝอยรวมประมาณ  49.1 ตันตํอวัน)  

(4) กลุํมพื้นที่อ าเภอหนองแสง กุมภวาปี โนนสะอาด ศรีธาตุ วังสามหมอและกูํแก๎ว จังหวัด
อุดรธานี โดยมีองค์การบริหารสํวนจังหวัดอุดรธานีรํวมกับองค์การบริหารสํวนต าบลปะโคเป็นแกนน า  และมี
เทศบาลต าบลแสงสวําง เทศบาลต าบลกุมภวาปี เทศบาลต าบลห๎วยเกิ้ง เทศบาลต าบลพันดอน เทศบาลต าบล
โนนสะอาด เทศบาลต าบลศรีธาตุ เทศบาลต าบลวังสามหมอ พร๎อมทั้งองค์การบริหารสํวนต าบลในพื้นที่
ใกล๎เคียง จ านวน 43 แหํง รํวมจัดต้ังศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวม โดยก าหนดให๎มีสถานีขนถําย ระหวํางอ าเภอศรี
ธาตุกับอ าเภอวังสามหมอ 1 จุด (ปริมาณขยะมูลฝอยรวมประมาณ  241.40 ตันตํอวัน)  

(5) กลุํมพื้นที่อ าเภอหนองหาน ไชยวาน พิบูลย์รักษ์ และทุํงฝนบางสํวน จังหวัดอุดรธานี โดยมี
เทศบาลต าบลหนองหานเป็นแกนน า และมีเทศบาลต าบลบ๎านเชียง เทศบาลต าบลหนองเม็ก เทศบาลต าบล 
ทุํงฝน เทศบาลต าบลไชยวาน พร๎อมทั้งองค์การบริหารสํวนต าบลในพื้นที่ใกล๎จ านวน 21 แหํง รํวมจัดตั้งศูนย์
จัดการขยะมูลฝอยรวม (ปริมาณขยะมูลฝอยรวมประมาณ  87.2 ตันตํอวัน)   

(6) กลุํมพื้นที่อ าเภอน้ าโสม และนายูง จังหวัดอุดรธานี โดยมีเทศบาลต าบลน้ าโสมเป็นแกนน า 
และมีเทศบาลต าบลนางัว  พร๎อมทั้งองค์การบริหารสํวนต าบลในพื้นที่ใกล๎เคียง จ านวน 11 แหํง เข๎ารํวมจัดตั้ง
ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวม   (ปริมาณขยะมูลฝอยรวมประมาณ  36.7 ตันตํอวัน) 

ทตทต..บ้านบ้านผือผือ

ทมทม..เมืองอุดรธานีเมืองอุดรธานี

อบจอบจ..อุดรธานีอุดรธานี
ร่วมกับร่วมกับ

อบตอบต..ปะโคปะโค

อบจอบจ..อุดรธานีอุดรธานี
ร่วมกับร่วมกับ

ทตทต..บ้านบ้านดุงดุง

ทตทต..หนองหานหนองหาน

ทตทต..น้ าโสมน้ าโสม

สถานีขนถา่ย 

ศูนย์จัดการขยะ

จังหวัดอุดรธานี

6 ศูนย์จดัการขยะ
5 สถานีขนถ่าย

 
รูปท่ี 2-5  ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยจังหวัดอุดรธานี 
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 4)   กากสารพิษและสารอันตราย 
 ปัจจุบันมีปริมาณของเสียอันตราจากชุมชนเกิดขึ้นในจังหวัดอุดรธานีประมาณ 10.19 ตันตํอวัน ซึ่ง
ยังไมํมีระบบจัดการเป็นการเฉพาะ เป็นเพียงการน าไปก าจัดพร๎อมกับขยะมูลฝอยชุมชน หากปลํอยไว๎จะท าให๎
เกิดความเสี่ยงตํอประชาชน เจ๎าหน๎าที่เก็บขนขยะมูลฝอย  ผู๎เก็บหาวัสดุจากกองขยะมูลฝอย และอาจสํงผลให๎มี
การปนเปื้อนตํอสิ่งแวดล๎อมได๎ 
 โดยในปี 2550 มีเหตุร๎องเรียนด๎านมลพิษจากของเสียอันตรายจ านวน 1 เร่ืองคือ จากโรงงาน
น้ ามันเคร่ืองเกํา ซึ่งสํงผลกระทบด๎านกลิ่นและปนเปื้อนแหลํงน้ า ซึ่งมีสาเหตุมาจากการประกอบกิจการโรงงาน
กรองน้ ามันเคร่ืองเกํา โดยขาดการก ากับควบคุมที่เครํงครัด  และนโยบายกระทรวงอุตสาหกรรมเน๎นการ
สํงเสริมอุตสาหกรรมมากกวําการก ากับควบคุม และหนํวยงานที่ดูแลด๎านสิ่งแวดล๎อมไมํมีอ านาจเกี่ยวข๎องกับ
การพิจารณาอนุญาตประกอบการ 

 5) สิ่งแวดล้อมเมือง   
  สิ่งแวดล๎อมเมืองของจังหวัดอุดรธานี  ในสํวนของการจัดการพื้นที่สีเขียวของเมือง  ยังมีปัญหาใน
เร่ืองของการขาดการจัดการพื้นที่สีเขียวตามเกณฑ์เมืองนําอยูํ  และขาดแคลนข๎อมูลพื้นที่สีเขียว 

 6) สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม   
  จังหวัดอุดรธานี  มีแหลํงทํองเที่ยวทางธรรมชาติและศิลปกรรมทั้งหมด 44  แหํง แบํงเป็นแหลํง
ทํองเที่ยวทางธรรมชาติ 17 แหํง และแหลํงทํองเที่ยวทางโบราณสถานและโบราณวัตถุ 27 แหํง โดยมีปัญหาใน
เร่ืองของความเสื่อมโทรมของแหลํงธรรมชาติและศิลปกรรม  เนื่องจากประชาชน/นักทํองเที่ยวขาดจิตส านึกใน
การอนุรักษ์แหลํงธรรมชาติและศิลปกรรม  ตลอดจนแหลํงศิลปกรรม วัฒนธรรม และโบราณคดีขาดการท านุ 
บ ารุงรักษาอยํางถูกต๎องตามหลักวิชาการ 

 7) สถิติเร่ืองร้องเรียน 
 จังหวัดอุดรธานี มีการร๎องเรียนปัญหาด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม นับตั้งแตํปี  
พ.ศ. 2549 - 2551  จ านวน  53 คร้ัง ดังนี้ 
ตารางท่ี  2-27   สถิติการร้องเรียนปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี 

พ.ศ. 
จ านวนการร้องเรียน  (ครั้ง) จ านวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 

(ครั้ง) น้ า อากาศ เสียง กลิ่น อื่นๆ 
2549 2 5 2 4 5 18 
2550 7 3 3 5 8 26 
2551 2 3 1 - 3 9 
รวม 11 11 6 9 16 53 

ที่มา  :  ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมจังหวัดอุดรธานี 
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2.3  จังหวัดหนองคาย 
2.3.1  ข้อมูลพื้นฐาน 
 1)   ท่ีตั้งและขนาด 

จังหวัดหนองคาย  มีเนื้อที่ประมาณ  7,332.28  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  4,582,675  ไรํ             
มีลักษณะเป็นรูปยาวเรียวทอดไปตามล าน้ าโขง  ซึ่งเป็นเส๎นกั้นเขตแดนกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว  มีความยาวทั้งสิ้น  330.60  กิโลเมตร  หํางจากกรุงเทพมหานครไปทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ตามทางหลวงแผํนดินหมายเลข  2  (ถนนมิตรภาพ)  เป็นระยะทางประมาณ  615  กิโลเมตร   

2)   อาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง   
 ทิศเหนอื   ติดตํอกับ  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ทิศใต๎   ติดตํอกับ  อ าเภอบ๎านผือ  เพ็ญ  บ๎านดุง จังหวัดอุดรธานี  และอ าเภอค าตากล๎า  
 จังหวัดสกลนคร 

 ทิศตะวันออก   ติดตํอกับ  อ าเภอบ๎านแพง  จังหวัดนครพนม 
 ทิศตะวันตก   ติดตํอกับ  อ าเภอปากชม  จังหวัดเลย 
 (ที่มา  :  ส านักงานสถิติจังหวัดหนองคาย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

   

 

รูปท่ี 2-6   แผนท่ีจังหวัดหนองคาย 

แผนที่จังหวัดหนองคาย 
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 3)   ลักษณะภูมิประเทศ 

 ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดหนองคาย  โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูงแยกได๎เป็น  4  บริเวณ  คือ 
 3.1)  พื้นที่คํอนข๎างราบ ได๎แกํ  เขตอ าเภอเมืองหนองคาย  ทําบํอ  ศรีเชียงใหมํ ซึ่งใช๎ประโยชน์ใน
การท านา  และปลูกพืชสวนบริเวณริมน้ าโขง 
 3.2)  พื้นที่เป็นคลื่นลอนลาด  กระจายอยูํทุกอ าเภอเป็นหยํอมๆ  ซึ่งเป็นพื้นที่ท านาสํวนใหญํและ
ปลูกพืชไรํ  พืชสวนและป่าธรรมชาติ 
 3.3)  พื้นที่เป็นคลื่นลอนชันและเป็นเขาเป็นป่าธรรมชาติ  เชํน  ป่าไม๎เต็งรัง  ป่าเบญจพรรณ  พบ
ในเขตอ าเภอบึงกาฬ  เซกา  บึงโขงหลง  ศรีวิไล  บุํงคล๎า  พรเจริญ  และสังคม  เป็นต๎น 

 3.4)  สภาพื้นที่เป็นภูเขาที่มีความสูงชันจากระดับน้ าทะเลตั้งแตํ 200 เมตร เป็นบริเวณเทือกเขา
ตํางๆ  ทางทิศตะวันตกในเขตอ าเภอสังคมและทิศตะวันออกในเขตอ าเภอบึงกาฬ 

 จากลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดหนองคาย  ที่ทอดยาวไปตามแมํน้ าโขง  ตั้งแตํอ าเภอสังคม  (เขต
ติดตํออ าเภอปากชม  จังหวัดเลย)  จรดอ าเภอบึงโขงหลง  (เขตติดตํออ าเภอบ๎านแพง  จังหวัดนครพนม)  ซึ่งมีความ
ยาวของแมํน้ าโขง  ประมาณ  356  กิโลเมตร  จังหวัดหนองคายจึงอยูํในอาณาเขตพื้นที่ลุํมน้ าโขง  ซึ่งมีล าน้ าสาขา
ยํอยรวม  7  สาย  โดยแบํงเป็นพื้นที่ลุํมน้ าสาขา  จ านวน  11  ลุํมน้ า   ลักษณะดังกลําวท าให๎เกิดระบบนิเวศที่เรียกวํา  
ป่าบุํง  ป่าทาม (ป่าชุํมน้ า)  ซึ่งเป็นแหลํงเพาะพันธุ์ปลาตามธรรมชาติ ท าให๎มีปลาที่อุดมสมบูรณ์  นอกจากนี้ยังท า
ให๎เกิดประโยชน์ในการเกษตรกรรม โดยมีพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ  ได๎แกํ  ยางพารา  อ๎อย  มันส าปะหลัง  ข๎าว  ยาสูบ  
และมีการปลูกสวนป่าไม๎สักและไม๎ยูคาลิปตัส  เป็นต๎น   

ตารางท่ี  2-28  ลุ่มน้ าสาขา  จังหวัดหนองคาย   
ลุ่มน้ าสาขา ในเขตพื้นที่อ าเภอ/กิ่งอ าเภอ 

1.  น้ าสวย อ.เมือง,  อ.สระใคร,  อ.โพนพสิัย   
2.  น้ าโมง อ.ทําบํอ,  อ.โพธิ์ตาก 
3.  ห๎วยคอง อ.บึงกาฬ,  อ.โซํพิสัย,  อ.พรเจริญ 
4.  น้ าโสม อ.สังคม 
5.  ห๎วยหลวง อ.โพนพิสัย 
6.  ห๎วยฮี ้ อ.เซกา 
7.  แมํน้ าสงครามตอนบน อ.โซํพิสัย,  อ.เฝ้าไร,ํ  อ.โพนพิสัย 
8.  แมํน้ าสงครามตอนลําง อ.ศรีวิไล,  อ.โซํพิสยั,  อ.พรเจริญ,  อ.เซกา,  อ.บึงโขงหลง 
9.  แมํน้ าโขงสํวนที่  5 อ.สังคม 
10.  แมํน้ าโขงสํวนที่  6 อ.เมือง,  อ.ศรีเชียงใหมํ,  อ.ทําบํอ 
11.  แมํน้ าโขงสํวนที่  7 อ.บึงกาฬ,  อ.ปากคาด,  อ.รัตนวาป,ี  อ.เซกา,  อ.โพนพิสัย,  อ.บึงโขงหลง 

อ.เฝ้าไรํ,  อ.บุํงคล๎า,   อ.ศรีวิไล 
ที่มา  :  ส านักงานทรัพยากรน้ าภาค  3  อุดรธาน ี
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4) ลักษณะภูมิอากาศ 

 ลักษณะภูมิอากาศจังหวัดหนองคาย  อยูํภายใต๎อิทธิพลลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต๎  ท าให๎มี  3  
ฤดูกาล  คือ  ฤดูร๎อน  ตั้งแตํเดือนกุมภาพันธ์  ถึงเดือนพฤษภาคม  ฤดูหนาว  ตั้งแตํเดือนตุลาคม  ถึงเดือน
มกราคม  และฤดูฝน  ต้ังแตํเดือนมิถุนายน  ถึงเดือนกันยายน  โดยลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไปมีลักษณะดังนี้ 

4.1)  อุณหภูมิ   จังหวัดหนองคาย  ตั้งแตํปี พ.ศ.2546 - 2550  มีอุณหภูมิสูงสุดอยูํในชํวง  32.16 - 
43.30  องศาเซลเซียส  และมีอุณหภูมิต่ าสุดอยูํในชํวง  10.40 -20.99 องศาเซลเซียส  ซึ่งโดยทั่วไปเดือนธันวาคม
และมกราคม  เปน็ชํวงที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยต่ าสุด  ขณะที่เดือนมีนาคมและเมษายนโดยทั่วไปมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด   
ตารางท่ี  2-29   อุณหภูมิสูงสุดและต่ าสุดของจังหวัดหนองคาย  ปี  พ.ศ.2546 - 2550 

ปี พ.ศ. 
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) 

สูงสุด ต่ าสุด เฉลี่ยทั้งป ี
2546 
2547 
2548 
2549 
2550 

35.65 
32.16 
43.30 
39.80 
43.00 

18.17 
20.99 
10.60 
11.00 
10.40 

26.91 
26.50 
27.50 
25.29 
28.36 

ที่มา  :  ส านักงานสถิติจังหวัดหนองคาย 

4.2)  ปริมาณน้ าฝน  ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยรวมตลอดทั้งปี ในปี พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2550 เทํากับ  
1,375.1 และ 1,419.3 มิลลิเมตรตามล าดับ ซึ่งโดยทั่วไปปริมาณน้ าฝนจะมีปริมาณมากในชํวงระหวํางเดือน
เมษายน-ตุลาคม โดยในปี พ.ศ.2549  มปีริมาณน้ าฝนอยูํระหวําง 103.4 - 309.1 มิลลเิมตร และในปี พ.ศ.2550   
มีปริมาณน้ าฝนอยูํระหวําง  64.6  -  305.4  มิลลิเมตร  (ที่มา  :  ส านักงานสถิติจังหวัดหนองคาย) 
 4.3)  ความชื้นสมัพัทธ์  ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยรวมตลอดทั้งปี ในปี พ.ศ.2549 และ พ.ศ.2550 เทํากับ 
74.50 และ 72.12 เปอร์เซ็นต์ตามล าดับ ซึ่งโดยทั่วไปความชื้นสัมพัทธ์จะมีปริมาณมากในชํวงฤดูฝน ระหวําง
เดือนมิถุนายน-ตุลาคม โดยในปี พ.ศ.2549  มีความชื่อสัมพัทธ์อยูํระหวําง 78.80 - 86.49 เปอร์เซ็นต ์  และในปี 
พ.ศ. 2550  มีความชื่อสัมพัทธ์อยูํระหวําง 76.55 - 85.13 เปอร์เซ็นต์  (ที่มา : ส านักงานสถิติจังหวัดหนองคาย)  

5) ข้อมูลด้านประชากร 
จ านวนประชากรรวมทั้งจังหวัดหนองคาย ตั้งแตํปี พ.ศ.2548 - 2551 มีแนวโน๎มเพิ่มมากขึ้นโดยใน

ปี พ.ศ.2548  มีจ านวนประชากรรวมทั้งสิ้น 896,099 คน แยกเป็นเพศชาย 450,661 คน และเป็นเพศหญิง  
445,438 คน  ในปี พ.ศ.2549  มีจ านวนประชากรรวมทั้งสิ้น 899,580 คน  แยกเป็นเพศชาย 452,251 คน เพศหญิง  
447,329  คน  และในปี  พ.ศ.2550  มีจ านวนประชากรรวมทั้งสิ้น  902,618  คน  แยกเป็นเพศชาย  453,868  คน  
และเป็นเพศหญิง 448,750 คน (ที่มา : ส านักงานสถิติจังหวัดหนองคาย) ในปี พ.ศ.2551 มีจ านวนประชากร
ทั้งสิ้น 906,877  คน  แยกเป็นเพศชาย  456,068  คน  และเป็นเพศหญิง  450,809  คน 
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ตารางท่ี 2-30   ข้อมูลประชากรของจังหวัดหนองคาย ปี พ.ศ.2548 – 2552 ( ณ วันที่ 31 ธ.ค.ของทุกปี) 

ปี พ.ศ. 
จ านวนประชากร (คน) เกิด ตาย ย้ายเข้า ย้ายออก ครัวเรือน 

ชาย หญิง รวม (คน) (คน) (คน) (คน) (หลัง) 
2548 450,661 445,438 896,099 10,227 5,403 45,809 39,338 229,437 
2549 452,251 447,329 899,580 9,939 5,158 44,253 43,979 234,801 
2550 453,868   448,750 902,618   9,928 5,300 45,969 44,001 239,597 
2551 456,068   450,809   906,877   9,847 5,548 47,622 45,831 244,354 
2552 456,135 451,115 907,250 - - - - 249,489 

ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

6)  ข้อมูลสภาพทางเศรษฐกิจ 
ประชากรสํวนใหญํของจังหวัดหนองคาย  ประกอบอาชีพการเกษตร  พืชที่ส าคัญและใช๎พื้นที่ปลูก

มากที่สุด  ได๎แกํ ข๎าว โดยเฉพาะข๎าวเหนียว  และยังมีการปลูกมันส าปะหลัง  ยางพารา  ยาสูบ  สับปะรด  และ
มะเขือเทศ  ในปี 2551  ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดหนองคายในราคาประจ าปีเทํากับ  34,569 ล๎านบาท มี
รายได๎เฉลี่ยตํอหัว 35, 870 บาท คิดเป็นล าดับที่ 10 ของภาค และล าดับที่ 67 ของประเทศ  
ตารางท่ี 2-31  ผลิตภัณฑ์จังหวัดตามราคาประจ าปีของจังหวัดหนองคาย ปี พ.ศ.2548-2551 

ปี พ.ศ.   
มูลค่าผลิตภณัฑ์จังหวัด 

(ล้านบาท) 
มูลค่าผลิตภณัฑ ์

เฉลี่ยต่อคนต่อปี (บาท) 
ล าดับผลิตภณัฑ์จังหวัดต่อคนต่อปี 
ของภาค ของประเทศ 

2548 26,295 34,335 4 55 

2549 28,576 28,195 14 71 
2550 34,285 35,800 8 65 
2551 34,569 35,870 10 67 

ที่มา ส านักงานสถิตแิหํงชาต ิ

7)  ข้อมูลสภาพทางสังคม 
 การประกอบอาชีพ ของประชาชนในจังหวัดหนองคาย ได๎แกํ  ภาคเกษตรกรรมจ านวน 209,248 

ครัวเรือน ภาคอุตสาหกรรมจ านวน 46 แหํง และมีจ านวนแรงงาน 558 คน ภาคพาณิชยกรรม มีบริษัท                  
ที่ประกอบการจ านวน 46 แหํง และห๎างหุ๎นสํวนจ ากัดจ านวน 114 แหํง (ส านักงานสถิติจังหวัดหนองคาย,2549.) 

8) ข้อมูลด้านสาธารณสุข 
จังหวัดหนองคาย  มีจ านวนสถานพยาบาลแผนปัจจุบันที่มีเตียงรับผู๎ป่วยไว๎ค๎างคืนทั้งสิ้น  17  แหํง  

มีจ านวนเตียง  1,079  เตียง  ในจ านวนนี้เป็นสถานพยาบาลที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  14  แหํง                   
จ านวนเตียง  879  เตียง  และเป็นสถานพยาบาลของเอกชน  3  แหํง  จ านวนเตียง  200  เตียง  สํวนบุคลากรทาง
สาธารณสุขที่ส าคัญ  มีจ านวนแพทย์  113  คน  อัตราสํวนแพทย์  :  ประชากร เทํากับ  1  :  7,961  ส าหรับ
พยาบาลเป็นพยาบาลวิชาชีพ  934  คน  คิดเป็นอัตราสํวนพยาบาล  :  ประชากร เทํากับ  1  :  963 
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ตารางท่ี  2-32  ประเภทสถานบริการสาธารณสุขและบุคลากร  จังหวัดหนองคาย 
ประเภทสถานบริการสาธารณสุข /  

หน่วย 
พ.ศ. 

บุคลากร 2545 2546 2547 2548 2549 
โรงพยาบาลรัฐ แหํง/เตียง 13 / 839 13 / 839 13 / 839 14 / 879 14 / 879 
โรงพยาบาลเอกชน แหํง 3 / 130 3 / 130 3 / 160 4 / 150 3 /200 
สถานีอนามัย แหํง 135 130 155 135 - 
แพทย์ คน 80 96 95 86 113 
ทันตแพทย ์ คน 32 35 30 31 36 
เภสัชกร คน - 57 - 56 - 
พยาบาล คน 62 947 904 888 934 

          ผู๎ชํวยพยาบาล คน 854 239 - - - 
ที่มา   ส านักงานสถิตจิังหวัดหนองคาย ปี พ.ศ.2550 

9) ระบบสาธารณูปโภค 
จ านวนผู๎ใช๎ไฟฟ้าและการจ าหนํายกระแสไฟฟ้าทั้งจังหวัดรวม 297,770,222.34 กิโลวัตต์ตํอชั่วโมง  

แยกเป็นที่อยูํอาศัย  คิดเป็นร๎อยละ 56.26  สถานธุรกิจและอุตสาหกรรมคิดเป็นร๎อยละ 30.81 สถานที่ราชการ
และสาธารณะคิดเป็นร๎อยละ 12.40  และสํวนอ่ืนๆ  คิดเป็นร๎อยละ 0.54  โดยมีจ านวนผู๎ใช๎ไฟฟ้า  194,228 ราย 
ตารางท่ี 2-33   การใช้น้ าประปา จังหวัดหนองคาย 

ปี พ.ศ. 
ก าลังการ

ผลิต(ลบ.ม.) 
น้ าที่ผลิตได้ 
(ลบ.ม.) 

ปริมาณน้ าที่
จ าหน่ายแก่ผู้ใช้ 

(ลบ.ม.) 

ปริมาณน้ าที่จ่ายเพ่ือสาธารณประ
โยนช์และรั่วไหล(ลบ.ม.) 

ปริมาณน้ าที่
ใช้ในระบบ
(ลบ.ม.) 

จ านวน
ผู้ใช้น้ า
(ราย) 

จ านวน
อ าเภอ 

2548 8,269,687 8,535,377 6,586,445 1,874,730 735,705 26,838 14 
2549 8,642,235 10,483,696 8,264,236 1,917,602 419,346 28,851 13 
ที่มา: ส านักงานสถิติจังหวัดหนองคาย ปี พ.ศ.2550 

 รวมทั้งจังหวัดปี พ.ศ.2548 น้ าที่ผลิตได๎ 8,535,377 ลบ.ม. จ าหนํายแกํผู๎ใช๎คิดเป็น 77.17 ,จํายเพื่อ
สาธารณประโยชน์และร่ัวไหลคิดเป็นร๎อยละ 21.96,ปริมาณน้ าที่ใช๎ในระบบคิดเป็นร๎อยละ 8.62 และมีจ านวน
ผู๎ใช๎น้ า 26,838 ราย 
ตารางท่ี  2-34    สถิติการบริการโทรศัพท์ จังหวัดหนองคาย  ปี  2545-2549 

ปี พ.ศ. 2545 2546 2547 2548 2549 
เลขหมายโทรศัพท์ที่มี 35,062 37,795 37,326 37,422 38,935 
เลขหมายโทรศัพท์ที่มีผู๎เชํา 44,499 50,125 53,297 55,256 55,849 

ที่มา: ส านักงานสถิติจังหวัดหนองคาย ปี พ.ศ.2550 
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10) แรงงาน  
 สถิติผู๎สมัครงานทั้งสิ้น  3,175  คน  ชาย  1,671  คน (52.63%)  หญิง  1,504  คน  (47.37%)  เพิ่มขึ้น

ร๎อยละ  41.8  เมื่อเทียบกับปีกํอนต าแหนํงงานวํางรวมทั้งสิ้น  2,356  ต าแหนํง  ชาย  172  ต าแหนํง (7.30%)  
หญิง  464  ต าแหนํง  (19.69%)  ไมํระบุเพศ  1,720  ต าแหนํง  (73.01 %)  ลดลงร๎อยละ  96.78   จากปีที่แล๎ว  การ
บรรจุงานรวมทั้งสิ้น  2,179  คน  ชาย  1,058  ต าแหนํง  (48.55%)  หญิง  1,221  ต าแหนํง (56.03 %)  เพิ่มขึ้นร๎อย
ละ  38.26  จากปีที่แล๎ว  โดยมีการบรรจุงานร๎อยละ  68.63  ของผู๎สมัครงาน  และร๎อยละ  92.49  ของต าแหนํง
งานวําง  โดยมีจ านวนแรงงานทั้งหมด  481,500 คน (100 %) มีต าแหนํงงานวําง 1,671 ต าแหนํง(0.35 %)   บรรจุได๎  
393  คน (0.082%)  คนวํางงาน 11,300  คน (2.35%) และเป็นอัตราสํวนของวัยท างานตํอคนวํางงาน 481,500 คน 
ตํอ 11,300 คน (ที่มา: ส านักงานสถิติจังหวัดหนองคาย ปี  พ.ศ.2550)   

11)  เขตการปกครอง 
  จังหวัดหนองคาย  มีเนื้อที่  7,332.28  ตารางกิโลเมตร  หรือ 4,582,675  ไรํ  แบํงเขตการปกครอง
ออกเป็น 17 อ าเภอ 115 ต าบล 1,099 หมูํบ๎าน โดยอ าเภอที่มีพื้นที่มากที่สุด  คือ  อ าเภอโซํพิสัยรองลงมาคือ  
อ าเภอเซกา  และอ าเภอบึงกาฬ  ตามล าดับ  มีเทศบาล 33 แหํง เป็นเทศบาลเมืองจ านวน  2  แหํง คือเทศบาลเมือง
หนองคายและเทศบาลเมืองทําบํอ  มีเทศบาลต าบล 31  แหํง  และองค์การบริหารสํวนต าบล  93  แหํง   
ตารางท่ี 2-35   จ านวนพื้นที่ ต าบล หมู่บ้าน เทศบาล อบต. ประชากร เป็นรายอ าเภอของจังหวัดหนองคาย ปี  2551 

อ าเภอ 
พ้ืนที่ 

(ตร.กม.) 
จ านวน ประชากร 

(คน) ต าบล หมู่บ้าน เทศบาล อบต. 
เมือง 607.456 16 146 9 7 145,153 
ทําบํอ 355.313 10 100 3 9 83,954 
บึงกาฬ 791.842 12 131 6 7 85,691 
พรเจริญ 362.418 7 58 3 4 41,546 
โพนพิสัย 642.739 11 159 2 10 96,580 
โซํพิสัย 985.262 7 95 1 7 68,753 
ศรีเชียงใหมํ 197.961 4 43 2 3 31,031 
สังคม 449.724 5 36 1 5 23,552 
เซกา 978.429 9 135 2 9 82,012 
ปากคาด 218.100 6 64 1 6 33,593 
บึงโขงหลง 398.152 4 55 1 4 35,437 
ศรีวิไล 327.901 5 51 1 4 38,434 

บุํงคล๎า 243.642  3 25 - 3 12,866 

สระใคร 210.902 3 41 - 3 25,559 

เฝ้าไรํ 255.900 5 73 1 4 50,523 
รัตนวาปี 204.007 5 62 - 5 37,301 
โพธิ์ตาก 102.532 3 27 - 3 14,892 

ที่มา  :  ที่ท าการปกครองจังหวัดหนองคาย 
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2.3.2  สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติจังหวัดหนองคาย 
 1) ทรัพยากรดินและท่ีดิน 
  จังหวัดหนองคาย มีสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบ  ที่ดอนเป็นลอนคลื่นผสมที่เนินสูง และภูเขาสูงชัน  
ใช๎ประโยชน์ในการท านาและปลูกพืชไรํการเกษตร  ลักษณะดินเป็นดินปนทรายตลอดชั้นดินท าให๎การระบายน้ า
ได๎ดี และการไหลบําของน้ าบนผิวดินมีความรวดเร็ว  สภาพพื้นที่ดังกลําวจึงไมํเหมาะสมกับการปลูกพืชในฤดู
แล๎งและการปลูกข๎าว  จึงต๎องมีการปรับปรุงโดยการใช๎ระบบชลประทานและการขุดบํอน้ าที่ต๎องมีกรรมวิธีแบบ
พิเศษในการรองพื้นหน๎าดินท าให๎การเก็บกักน้ าได๎ดีขึ้น  เพื่อให๎การเพาะปลูกได๎ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น 
 จากรายงานสถิติจ านวนหมูํบ๎านในพื้นที่จังหวัดหนองคายที่พบปัญหาเกี่ยวกับดิน จะเห็นวํา  
หมูํบ๎านที่พบปัญหาดินจืดมีจ านวนสูงที่สุด  คือ  470  หมูํบ๎าน  รองลงมาคือ  ปัญหาดินกรวดและดินทราย  
จ านวน  244  หมูํบ๎าน  และปัญหาที่พบต่ าที่สุดคือ  ปัญหาดินพรุ จ านวน  7  หมูํบ๎าน  (สถิติจังหวัดหนองคาย, 
ส านักงาน,  2548)  และยังมีการกัดเซาะพังทลายของตลิ่ง แถวบริเวณ อ าเภอสังคม  เมือง บึงโขงหลงบึงกาฬ  ทํา
บํอ  ปากคาด  บุ๎งคล๎า  โพนพิสัย  สระใคร  และมีการขัดแย๎งเร่ืองที่ดินเขตป่าในเขตอ าเภอสังคม อ าเภอบึงกาฬ
ใกล๎แนวเขตภูวัว 

2) ทรัพยากรป่าไม้ 
 จังหวัดหนองคาย  มีเนื้อที่ประมาณ  7,332.28  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  4,582,675  ไรํ    ใน
ปี 2551 มีเนื้อที่ป่าไม๎จ านวน 559.63  ตารางกิโลเมตร หรือ 349,768.75  ไรํ คิดเป็นร๎อยละ 7.63 ของพื้นที่จังหวัด    
ตารางท่ี  2-36  พื้นที่ป่าไม้ จังหวัดหนองคาย  

ปี พ.ศ. พื้นที่ (ตร.กม.) พื้นที่ (ไร่) % ของพืน้ที่จังหวัด 
2543 605.40 378,375 8.26 
2547 666.47 416,543.75 9.09 
2548 652.42 407,762.50 8.89 
2551 559.63 349,768.75 7.63 

   ที่มา   กรมอุทยานแหํงชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช 

จากตัวเลขตารางสถานการณ์ป่าไม๎ของจังหวัด พื้นที่ป่าลดลงร๎อยละ 1.26 ของพื้นที่จังหวัดหรือ 
ลดลงจากปี 2548 เป็นพื้นที่ 57,993.75ไร ํสํวนใหญํเน้ือที่ป่าเสียหายเนื่องจากการเกิดไฟ แหลํงที่เกิดสํวนมากอยูํ
ในเขตพื้นที่อ าเภอสังคม และมีการบุกรุกป่าต๎นน้ าและพื้นที่ชุํมน้ าอ าเภอบึงโขงหลง อ าเภอบึงกาฬ อ าเภอสังคม 

3) ทรัพยากรสัตว์ป่า   
      พื้นที่ป่าภูวัวให๎เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลํม 92 ตอนที่ 87 

ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2518 มีเนื้อที่ประมาณ 186.5 ตารางกิโลเมตร หรือ 116,562 ไรํ อยูํในท๎องที่ต าบลหนอง
เด่ิน ต าบลบุํงคล๎า ต าบลโคกกว๎าง อ าเภอบุํงคล๎า ต าบลบ๎านต๎อง ต าบลโสกกําม อ าเภอเซกา และต าบลทําดอกค า 
อ าเภอบึงโขงหลง จังหวัดหนองคาย และในปี พ.ศ. 2533 ได๎มีการรังวัดฝังหลักเขตรอบพื้นที่บริเวณใกล๎เคียงกับ
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หนํวยพิทักษ์ป่าถ้ าฝุ่น ซึ่งอยูํในเขตป่าสงวนแหํงชาติดงภูวัว ยังมีความอุดมสมบูรณ์และมีสัตว์ป่าอาศัยอยูํ จึงได๎
ผนวกพื้นที่บริเวณนี้เข๎าเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปา่ภูวัว เน้ือที่ประมาณ 8,100 ไรํ รวมมีเนื้อที่ทั้งสิ้น 124,662 ไร ํ 

      ในอดีตปา่ภูวัวเคยมีสัตว์ป่าจ าพวก เก๎ง กวาง ช๎างป่า เสือ เลียงผา กระทิง วัวแดง อยูํอยํางชุกชุม  แตํ
ถูกลําจนเกือบจะสูญพันธุ์ บางชนิดก็สูญพันธุ์จากพื้นที่ไปแล๎ว จากการส ารวจลําสุด  เมื่อต๎นปี พ.ศ. 2546 พบวํา
ยังมีสัตว์ป่าอีกหลายชนิดที่ยังหลงเหลืออยูํได๎แกํ ช๎างป่า ประมาณ 31 ตัว กระจง หมูป่า อีเห็น ลิง เก๎ง นกชนิด
ตําง ๆ ค๎างคาว ไกํป่า และไกํฟ้า เป็นต๎น ส าหรับสัตว์ที่มีลักษณะเดํนในพื้นที่ได๎แกํ ช๎าง  สัตว์ที่มีจ านวนมาก 
ได๎แกํ นก แตํเน่ืองจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว มีพื้นที่ป่าดงดิบในเขตจ ากัด ประมาณ 40 ตารางกิโลเมตร สัตว์
ป่าสํวนใหญํจึงไมํสามารถเพิ่ม ขยายพันธุ์ได๎มาก ทางเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว จึงได๎ด าเนินการปรับปรุงพื้นที่
หลายแหํงให๎เป็นที่หลบภัยและเป็นแหลํงอาหารของสัตว์ป่าตํอไป  

4) ทรัพยากรน้ า 
 แมํน้ าสายหลัก จังหวัดหนองคาย  มีอาณาเขตติดตํอกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

และมีแมํน้ าโขงกั้นเป็นอาณาเขต  มีลักษณะของภูมิประเทศยาวไปตามล าน้ าซึ่งมีความยาวตั้งแตํอ าเภอสังคม  
(เขตติดตํออ าเภอปากชม  จ.เลย)  จนจรดอ าเภอบึงโขงหลง  (เขตติดตํออ าเภอบ๎านแพง จ.นครพนม)  โดยมีความ
ยาวของแมํน้ าโขงทั้งสิ้น  ประมาณ  356  กิโลเมตร   และทางราชการได๎จัดให๎จังหวัดหนองคายอยูํในอาณาเขต
พื้นที่ลุํมน้ าโขง  (สํวนที่  2)  ซึ่งมีล าน้ าสาขายํอยในพื้นที่จังหวัดหนองคายรวม  7  สาย  จึงได๎แบํงเป็นพื้นที่ลุํม
น้ าสาขา  จ านวน 11  ลุํมน้ า ได๎แกํ  แมํน้ าโขงสํวนที่ 5 ห๎วยน้ าโสม น้ าโมง แมํน้ าโขงสํวนที่ 6 น้ าสวย  ห๎วย
หลวง แมํน้ าโขงสํวนที่ 7 แมํน้ าสงครามตอนบน แมํน้ าสงครามตอนลําง ห๎วยคอง ห๎วยฮี ้
ตารางท่ี  2-37  ลุ่มน้ าสาขา  จังหวัดหนองคาย   

ลุ่มน้ าสาขา ในเขตพื้นทีอ่ าเภอ พื้นที่ลุ่มน้ าสาขา 

ตร.กม. ไร่ 
1.  น้ าสวย เมือง  สระใคร  โพนพิสัย   1,336.96 835,601.07 
2.  น้ าโมง ทําบํอ  โพธ์ิตาก 2,645.92 1,653,702.18 
3.  ห๎วยคอง บึงกาฬ  โซํพิสัย  พรเจริญ 709.31 443,320.44 
4.  น้ าโสม สังคม 1,118.95 699,343.32 
5.  ห๎วยหลวง โพนพิสัย 3,417.64 2,136,023.07 
6.  ห๎วยฮ้ี เซกา 743.60 464,750.04 
7.  แมํน้ าสงครามตอนบน โซํพิสัย  เฝ้าไรํ  โพนพิสัย 3,270.81 2,044,254.72 
8.  แมํน้ าสงครามตอนลําง ศรีวิไล  โซํพิสัย  พรเจริญ  เซกา  บึงโขงหลง 3,065.60 1,916,000.96 
9.  แมํน้ าโขงสํวนที่  5 สังคม 1,760.84 1,100,522.29 
10.  แมํน้ าโขงสํวนที่  6 เมือง  ศรีเชียงใหมํ  ทําบํอ 553.45 345,908.56 
11.  แมํน้ าโขงสํวนที่  7 บึงกาฬ  ปากคาด  รัตนวาปี  เซกา  โพนพิสัย  บึงโขงหลง  

เฝ้าไรํ  บุํงคล๎า  ศรีวิไล 
2,356.85 1,473,033.05 

ที่มา   ฝ่ายทรัพยากรน้ าจงัหวัดหนองคายปี พ.ศ.2549  
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  5) ทรัพยากรธรณี 
 จังหวัดหนองคายมีทรัพยากรแรํธาตุที่ส าคัญ  ได๎แกํ  เกลือหิน  หินปูน  ทราย  และหินกรวด  ทั้งนี้

มีจ านวนสถานประกอบการเกลือสินเธาว์ในพื้นที่ จ านวน  2  แหํง  และอีก  1  แหํงยังไมํแจ๎งประกอบการ  
นอกจากนี้ยังพบวํามีการเปิดสถานประกอบการโรงโมํหินจ านวน  3  แหํง  (อุตสาหกรรมพื้นฐานและเหมืองแรํ,  
กรม,  2548)  อยํางไรก็ตาม  จากรายงานสรุปสัมปทานบัตร  ณ  วันที่ 15  ธันวาคม 2542  ของกองสัมปทาน
เหมืองแรํ กรมทรัพยากรธรณี พบวํา ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย  ไมํมีเหมืองแรํที่ได๎รับประทานบัตร  ในจังหวัด
ยังมีทรายแมํน้ าโขงที่ใช๎ในการกํอสร๎าง และที่ขออนุญาตดูดทรายของจังหวัดดังตาราง 
ตารางท่ี 2-38  จ านวนผู้ขออนุญาตดูดทราย จังหวัดหนองคาย 

อ าเภอ ขอใบอนุญาตใหม ่ ขอต่อใบอนญุาต รวมทั้งสิ้น(ราย) 
สังคม - 1 1 
ศรีเชียงใหมํ - 5 5 
เมือง 1 9 10 
รัตนวาปี 1 - 1 
โพนพิสัย - 3 3 
บึงโขงหลง - 6 6 
บึงกาฬ 2 6 8 
รวม 4 30 34 

ที่มา  ส านักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย ปี2550 

จังหวัดหนองคายมีทรัพยากรแรํที่ส าคัญ 2 ชนิด คือ ทรายน้ าจืด และเกลือ  
ทราย แหลํงทรายส าหรับกํอสร๎างทั้งหมดเป็นทรายจากแมํน้ าโขง ซึ่งมีการกระจายตัวตลอดล าน้ า 

ตั้งแตํเขตอ าเภอสังคมไปจนถึงอ าเภอบุํงคล๎า ปัจจุบันมีผู๎ประกอบการทั้งสิ้น จ านวน 34ราย ใน7อ าเภอได๎แกํ
(1)อ าเภอสังคม 1 ราย(2)อ าเภอศรีเชียงใหมํ 5 ราย (3) อ าเภอเมือง 10 ราย (4)อ าเภอรัตนวาปี1ราย(5)อ าเภอโพน
พิสัย3ราย(6)อ าเภอบึงโขงหลง6รายและ(7)อ าเภอบึงกาฬ 8 ราย 

เกลือ จังหวัดหนองคายเป็นสํวนหน่ึงของลุํมแอํงสกลนครซึ่งรองรับด๎วยชั้นเกลือหิน พื้นที่ท าเกลือ
เป็นพื้นที่ที่มีแนวชั้นเกลืออยูํที่ระดับตื้น (60-80 เมตร) และเป็นแนวตํอเนื่องขึ้นมาจากอ าเภอบ๎านมํวงจังหวัด
สกลนคร การผลิตเกลือสินเธาว์ท าโดยการสูบน้ าเกลือใต๎ดินขึ้นมาตากอยูํในเขตต าบลบ๎านเซิม อ าเภอโพนพิสัย 
และต าบลค าแก๎ว อ าเภอโซํพิสัย มีผู๎ประกอบการประมาณ 10 ราย เนื้อที่ประมาณ 70 ไรํ ผลผลิตเกลือรวม
ประมาณ 8,000-9,000 ตัน/ปี  

 โดยสภาพปัญหาของทรัพยากรธรณีของจังหวัดหนองคาย  มีปัญหาการพังทลายของตลิ่งแมํน้ า
โขงในจังหวัดหนองคาย จัดเป็นปัญหาที่ได๎รับการพิจารณาจากทางจังหวัดวํามีระดับความส าคัญสูงและมีความ
จ าเป็นเรํงดํวนมากที่สุดปัญหาหนึ่ง ทั้งที่ เนื่องจากสภาพที่จังหวัดหนองคายมีชายแดนติดตํอกับประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีความยาวทั้งสิ้น 330.60 กิโลเมตร(330,600เมตร) ตั้งแตํปี พ.ศ.2533-
พ.ศ.2548 ได๎ด าเนินการกํอสร๎างเขื่อนป้องกันตลิ่งล าน้ าโขงแล๎วรวมระยะทาง 31,936 เมตร คิดเป็นร๎อยละ 9.66 
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ของความยาวทั้งหมด จะเห็นได๎วําใช๎ระยะเวลายาวนานมากถึง 15 ปี ในฤดูน้ าหลากมีปริมาณกระแสน้ าไหล
ประมาณ 4,600 ลูกบาศก์เมตรตํอวินาที และในฤดูปกติปริมาณการไหลของน้ าประมาณ 1,120 ลูกบาศก์เมตรตํอ
วินาที พื้นที่ริมตลิ่งแมํน้ าโขงหลายแหํงเป็นคุ๎งน้ า ท าให๎กระแสน้ าในแมํน้ าโขงกัดเซาะตลิ่งตามบริเวณคุ๎งน้ าฝั่ง
จังหวัดหนองคาย ประกอบกับในปัจจุบันมีผู๎ประกอบการประมาณ 34 ราย ใช๎เรือดูดสันทรายและกรวดในล าน้ า
โขงขึ้นมาใช๎เป็นวัสดุกํอสร๎าง จึงสํงผลกระทบให๎ปัญหาตลิ่งพังยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น โดยท๎องที่ที่ระบุปัญหา
จ านวน 10 ท๎องที่ คือ อ าเภอเมือง ทําบํอ  บึงโขงหลง  สังคม  ปากคาด  บึงกาฬ  โพนพิสัย  ศรีเชียงใหมํ รัตนวาปี
และบุํงคล๎า ในจ านวนน้ีมีอยูํ 4 อ าเภอ ระบุปัญหาที่เกิดจากดูดทรายในล าน้ า คืออ าเภอเมือง  บึงกาฬ  บึงโขงหลง  
และศรีเชียงใหมํ 

6) ความหลากหลายทางชีวภาพ 
 จังหวัดหนองคายมีสถานที่ที่มีความหลากหลายทางธรรมชาติที่ส าคัญ ๆ หลายแหํง  แตํมีแหลํงน้ า

ที่ส าคัญซึ่งได๎รับการจัดต้ังให๎เป็นพื้นที่ชุํมน้ าที่มีความส าคัญระดับประเทศ  ล าดับที่  1,098  (พ.ศ. 2544)  ได๎แกํ  
“บึงโขงหลง”  ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นบึงน้ าจืดขนาดใหญํ  มีความกว๎าง  2 – 3  กิโลเมตรและมีความยาว  
13  กิโลเมตร  อยูํในพื้นที่อ าเภอเซกาและอ าเภอบึงโขงหลง  เป็นแหลํงน้ าธรรมชาติของชุมชน  ด๎านการเกษตร  
อุปโภค/บริโภค  แหลํงประกอบอาชีพด๎านสัตว์น้ าของชุมชน  รอบ  ๆ บริเวณมีพันธุ์ไม๎ขนาดใหญํ  เชํน  ยาง  
ตะแบกใหญํ  ประดูํ  เป็นต๎น  ในตัวบึงมีพันธุ์ไม๎น้ าและพืชใต๎น้ าขึ้นอยูํเป็นจ านวนมาก  ต๎นไม๎และหญ๎าริมน้ า
เป็นที่วางไขํและที่อยูํอาศัยของนกหลายชนิด  เป็นที่อยูํอาศัยของนกป่าอยํางน๎อย  29  ชนิด  มีนกน้ า  นกชายเลน
อยํางน๎อย  27  ชนิด  และนกที่ใกล๎สูญพันธุ์ของไทย  ได๎แกํ  นกกระสาแดง  มีพันธุ์ปลาชนิดตําง  ๆ อยํางน๎อย  
25  ชนิด  มีพันธุ์ปลาที่มีสภาพใกล๎สูญพันธุ์  ได๎แกํ  ปลาดุกด๎าน  ปลาบูํแคระ  และพบเห็นสัตว์สะเทินน้ าสะเทิน
บก  6  ชนิด  สัตว์เลื้อยคลาน 10  ชนิด  และสัตว์เลี้ยงลูกด๎วยน้ านม 2 ชนิด  คือ กระรอกสี และกระเล็นธรรมดา 

2.3.3  สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมของจังหวัดหนองคาย 
 1) คุณภาพน้ าและการจัดการน้ าเสีย 
  แหลํงน้ าสายส าคัญจ านวน  4  สาย  ได๎แกํ  แมํน้ าสงคราม  ห๎วยหลวง  น้ าโมง  และน้ าสวย  ซึ่ง
ปัจจุบันได๎มีการเฝ้าระวังคุณภาพน้ าโดยส านักงานสิ่งแวดล๎อมภาคที่ 9  และส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อมจังหวัดหนองคาย  ผลการวิเคราะห์สถานการณ์คุณภาพแหลํงน้ า ปี 2552  เป็นดังนี้ 
ตารางท่ี  2-39   ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าผิวดินจังหวัดหนองคาย  ปี 2552 

แม่น้ า 
ค่าคุณภาพน้ าท่ีส าคัญ 

เกณฑ์คณุภาพน้ า ปัญหาคณุภาพน้ า DO 
(มก./ล.) 

BOD 
(มก./ล.) 

TCB 
(MPN/100 ml) 

FCB 
(MPN/100 ml) 

แมํน้ าสงคราม   4.05-11.13 0.50-4.80 1,700-92,000 1,300-54,000 พอใช๎ – เสื่อมโทรม DO,BOD,TCB,FCB 

ห๎วยหลวง 3.15-8.50 0.30-5.00 4,900->160,000 1,400-54,000 เสื่อมโทรม DO,BOD,TCB,FCB 

น้ าโมง 4.92-10.96 0.20-1.74 2,300->160,000 2,300->160,000 พอใช๎ -เสื่อมโทรม TCB,FCB 

น้ าสวย 3.23-6.69 0.50-2.51 2,200->160,000 1,300-160,000 เสื่อมโทรม DO,BOD,TCB,FCB 
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 ส าหรับระบบบ าบัดน้ าเสีย จังหวัดหนองคายยังไมํมีระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของเมือง อยํางไรก็ตาม
ขณะนีต้ามนโยบายและพื้นที่เป้าหมายการจัดการน้ าเสียชุมชน(พ.ศ.2552 - 2559) ของกรมควบคุมมลพิษ วาง
แนวทางใหอ๎งค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจัดให๎มีระบบบ าบัดน้ าเสีย   ตามแผนฯ  2  ระยะ  ดังนี้  

 (1) ระยะเรํงดํวน  (ปี  2552 - 2555)  เป้าหมาย  1  แหํง  คือ  เทศบาลเมืองหนองคาย  ซึ่งจัดอยูํกลุํม
ชุมชนเมือง  ขนาดใหญํและแหลํงทํองเที่ยวส าคัญ  

 (2) ระยะปานกลาง  (ปี  2555 - 2559)  เป้าหมาย  9  แหํง  ตามแหลํงน้ า ดังนี้  แมํน้ าโขง  3  แหํง  
ประกอบด๎วย เทศบาลเมืองทําบํอ เทศบาลต าบลศรีเชียงใหมํและเทศบาลต าบลปากคาดปากคาด  ห๎วยหลวง 1 
แหํง  ประกอบด๎วย  เทศบาลต าบลโพนพิสัย  แมํน้ าสงคราม  5  แหํง  ประกอบด๎วย  เทศบาลต าบลโซํพิสัย  
เทศบาลต าบลพรเจริญ  เทศบาลต าบลศรีพนา(อ าเภอเซกา)  เทศบาลต าบลทําสะอาด(อ าเภอเซกา)  และเทศบาล
ต าบลดอนหญ๎านาง(อ าเภอพรเจริญ) 

2) การจัดการขยะมูลฝอย 
  ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลทั้ง 17 แหํง ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย เทํากับ 112.4 
ตัน/วัน สามารถเก็บขนได๎ 98.4 ตัน/วัน คิดเป็นประสิทธิภาพในการเก็บขนขยะมูลฝอยร๎อยละ 97.2 โดยมีอัตรา
การเกิดขยะมูลฝอยคิดเป็น  0.5  กก./คน/วัน  
ตารางท่ี 2-40 ข้อมูลทั่วไปอัตราการผลิตขยะมูลฝอยและประสิทธิภาพการเก็บขนขยะมูลฝอยจังหวัดหนองคาย 

เทศบาล 
พ้ืนที่ 
(ตร.ม.) 

ประชากรรวม 
(คน) 

ปริมาณขยะ (ตัน/วัน) ประสิทธิภาพ
การเก็บขน (%) 

  อัตราการผลิตขยะ 
(กก./คน/วัน) ที่เกิดขึ้น ที่เก็บขนได้ 

1. เมืองหนองคาย 35.15 102,050 30 20 67 0.3 
2. ต าบลหนองสองห๎อง 4.53 5,912 4 4 100 0.7 
3. ต าบลเวียงคุก 16.25 5,674 3 3 100 0.5 
4. เมืองทําบํอ 12.62 19,917 11 11 100 0.6 
5. ต าบลโพนสา 1 4,591 1.3 1.3 100 0.3 
6. ต าบลจุมพล 0.593 3,064 3.5 3.5 100 1.1 
7. ต าบลบึงกาฬ 1.18 8,016 20 15 75 2.5 
8. ต าบลศรีเชียงใหมํ 5.2 17,978 7 7 100 0.4 
9. ต าบลศรีพนา 6.1 7,105 4.63 4.55 98 0.7 
10.ต าบลทําสะอาด 10.2 7,022 4.5 4 89 0.6 
11.ต าบลสังคม 2.1 3,784 2 2 100 0.5 
12.ต าบลโซํพิสัย 8.84 14,749 8.5 8.5 100 0.6 
13.ต าบลพรเจริญ 40 10,105 2 2 100 0.2 
14.ต าบลดอนหญ๎านาง 29.25 5,022 1 1 100 0.2 
15.ต าบลปากคาด 41.04 14,890 6.5 8 123 0.4 
16.ต าบลบึงโขงหลง 9.6 7,783 1.5 1.5 100 0.2 
17.ต าบลศรีวิไล 7.7 10,895 2 2 100 0.2 

รวม / เฉลี่ย 231.353 248,557 112.4 98.4 97.2 0.5 
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 การก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลในจังหวัดหนองคายจ านวน 17 แหํง มีการก าจัดด๎วยวิธีการฝัง
กลบอยํางถูกหลักสุขาภิบาลจ านวน 2 แหํง (มีสถานที่ก าจัดอยํางถูกหลักสุขาภิบาลจ านวน 3 แหํง รวมเทศบาล
เมืองหนองคาย แตํยังไมํได๎เข๎าด าเนินการ) คือ เทศบาลเมืองทําบํอและเทศบาลต าบลศรีพนา ซึ่งมีเทศบาลอ่ืนๆ 
รวมจ านวน 2 แหํง มารํวมก าจัดด๎วย  มีการก าจัดด๎วยการฝังในหลุมดินจ านวน 1 แหํง ก าจัดด๎วยการกองบนพื้น
กลางแจ๎งจ านวน 3 แหํง  และ ก าจัดด๎วยการกองกลางแจ๎งแล๎วฝังกลบเป็นคร้ังคราวจ านวน 2 แหํง (เทศบาลเมือง
หนองคายและเทศบาลต าบลหนองสองห๎อง) สํวนเทศบาลที่ก าจัดขยะมูลฝอยด๎วยการเผามีจ านวน 7 แหํง คิด
เป็นร๎อยละ 41 ของจ านวนเทศบาลทั้งหมด จังหวัดหนองคายมีรายได๎จากการจัดการขยะมูลฝอยรวม 3,345,504 
บาท/ปี  คิดเป็น 78 บาท/ตัน  มีคําใช๎จํายประมาณ 22,322,787 บาท/ปี  คิดเป็น 504 บาท/ตัน มีสัดสํวนรายได๎ตํอ
คําใช๎จํายในการจัดการขยะมูลฝอยเทํากับร๎อยละ  15   
ตารางท่ี 2-41    ข้อมูลสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลในจังหวัดหนองคาย 

ล าดับ เทศบาล ก าจัดด้วยวิธี พื้นที ่
(ไร)่ 

ต าแหน่งพิกัดทาง
ภูมิศาสตร ์ ที่ตั้ง 

X Y 
1 เมืองหนองคาย  sanitary landfill 56 261898 261898 บ.ดงนาเทา ม. 8 ต.สระใคร อ.สระใคร จ.หนองคาย 

2 ต าบลหนองสองหอ๎ง ก าจัดรํวมกับ   ม หนองคาย 

3 ต าบลเวียงคุก ฝังในหลุม 8 0252083 1965316  ต    น  ํอน อ    บํอ จ หนองคาย 

4 เมืองทําบํอ sanitary landfill 46 246742 1964926 บ๎านเดื่อ หมูํ 6 ต    นเดื่อ   เม ือง จ หนองคาย 

5 ต าบลโพนสา ก าจัดรํวมกับ  ทม      อ 

6 ต าบลจุมพล เผากลางแจ๎ง 10 0301293 1993060 บ โ   งเย็น หมูํ     จ มพล อ โพนพิสัย จ.หนองคาย 

7 ต าบลบึงกาฬ กองกลางแจ๎ง 15 0354292 2025053 หมูํ     โนนสมบูรณ์ อ    กาฬ จ หนองคาย 

8 ต าบลศรีเชียงใหม ํ กองกลางแจ๎ง 20 0235433 1986358 ถ  พ     หน              เ    ใหม  จ.หนองคาย 

9 ต าบลศรีพนา sanitary landfill 18 0390577 1980928 บ โค พ ิทักษ ์หม ูํ  5   เซกา   เซกา จ.หนองคาย 

10 ต าบลทําสะอาด กอง/เผาในหลุม 2 0371391 1984421 บ    มพร หม         สะอาด   เซกา จ.หนองคาย 

11 ต าบลสังคม กอง/เผาในหลุม 6 0210387 1997551 บ ส    ส  หม  5   แ  ๎งไกํ   ส  คม จ หนองคาย 

12 ต าบลโซํพิสัย กองกลางแจ๎ง 6 0339007 2000494 บ คำแวง หม   8 ต คำแก๎ว   โซ ํพิสัย จ หนองคาย 

13 ต าบลพรเจรญิ กองในหลุม/เผา 43 0357627 1991535 บ หน  บัวน๎อย      ีชมภ ู  พ เจริย จ.หนองคาย 

14 ต าบลดอนหญ้านาง กองกลางแจ๎ง/เผา 7 0354340 1998249 บ   นหญ ๎านาง ม.      นหญ๎านาง   พรเจริญ  

15 ต าบลปากคาด กองในหลุม/เผา 27 0316972 2029780  บ เว นโ น หม  8     กคาด     กคาด จ.หนองคาย 

16 ต าบลบึงโขงหลง ก าจัดรํวมกับ  ทต    พนา 

17 ต าบลศรีวิไล กองกลางแจ๎ง/เผา 4 0366861 2011281 7  ม        ว ิไล อ    ีวิไล จ หนองคาย 

 สถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของจังหวัดหนองคาย  พบวํา หลายๆ  ชุมชนไมํมีสถานที่
ก าจัดขยะหรือมีการก าจัดขยะอยํางไมํถูกสุขลักษณะ องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นสํวนใหญํท าการทิ้งขยะมูล
ฝอยและก าจัดโดยการเทกองกลางแจ๎งและเผาเป็นคร้ังคราวซึ่งยังไมํถูกหลักสุขาภิบาล โดยอาจกํอให๎เกิดปัญหา
มากมาย  อาทิ  เป็นแหลํงที่อยูํอาศัยของสัตว์ที่เป็นพาหะน าโรคติดตํอ  ความไมํสวยงามด๎านภูมิทัศน์ได๎  ปัจจุบัน
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จังหวัดหนองคายมีปริมาณขยะมูลฝอย 498.2 ตัน/วัน โดยจ าแนกเป็นขยะมูลฝอยจากเทศบาลเมือง(2 แหํง) 53.6  
ตัน/วัน  เป็นขยะมูลฝอยจากเทศบาลต าบล(23 แหํง)  132.7  ตัน/วัน  และเป็นขยะมูลฝอยจากองค์กาบริหารสํวน
ต าบล  (103  แหํง)  311.9  ตัน/วัน   มีปริมาณที่เก็บขนไปก าจัดได๎ร๎อยละ 88 ของปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมด  มี
ความหนาแนํน (Bulk Density) ของขยะมูลฝอย 153   กิโลกรัมตํอ/ลูกบาศก์เมตร  
ตารางท่ี  2-42     องค์ประกอบของขยะมูลฝอย   จังหวัดหนองคาย 

องค์ประกอบของขยะมูลฝอย ร้อยละโดยน้ าหนัก 
ขยะยํอยสลายได๎หรือขยะอินทรีย ์ 50 - 55 

ขยะทั่วไป หรือขยะที่ไมํสามารถน าไปใช๎ประโยชน์ได๎ 25 - 30 
ขยะรีไซเคิล 9 - 10 
ขยะอันตราย 0.2 - 0.6 

ที่มา :  ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมจังหวัดหนองคาย 

จังหวัดหนองคายมีแผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยการรวมกลุํมเป็น 8 กลุํม(Clustering) ดังนี ้
 (1) กลุํมพื้นที่อ าเภอสังคม ศรีเชียงใหมํ และโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย โดยมีเทศบาลต าบล 
ศรีเชียงใหมํเป็นแกนน า และมีเทศบาลต าบลสังคม พร๎อมทั้งองค์การบริหารสํวนต าบลในพื้นที่ใกล๎เคียง จ านวน 
12  แหํง รํวมจัดตั้งศูนย์ฯ โดยก าหนดให๎มีสถานีขนถําย ณ อ าเภอสังคม 1 จุด (ปริมาณขยะมูลฝอยรวมประมาณ  
31.2 ตันตํอวัน) 

 (2) กลุํมพื้นที่อ าเภอเมือง และสระใครบางสํวน จังหวัดหนองคาย โดยมีเทศบาลเมืองหนองคาย
เป็นแกนน า และมีเทศบาลต าบลหนองสองห๎อง เทศบาลต าบลเวียงคุก พร๎อมทั้งองค์การบริหารสํวนต าบลใน
พื้นที่ใกล๎เคียง จ านวน 14 แหํง เข๎ารํวมจัดตั้งศูนย์ฯ (ปริมาณขยะมูลฝอยรวมประมาณ  90.9 ตันตํอวัน) 
 (3) กลุํมพื้นที่อ าเภอทําบํอ และสระใครบางสํวน จังหวัดหนองคาย โดยมีเทศบาลต าบลทําบํอเป็น
แกนน า และมีเทศบาลต าบลโพนสา พร๎อมทั้งองค์การบริหารสํวนต าบลในพื้นที่ จ านวน 12 แหํง เข๎ารํวมจัดต้ัง
ศูนย์ฯ  (ปริมาณขยะมูลฝอยรวมประมาณ 58.3 ตันตํอวัน) 
 (4) กลุํมพื้นที่อ าเภอเซกา พรเจริญบางสํวน และบึงโขงหลงบางสํวน จังหวัดหนองคาย โดยมี
เทศบาลต าบลศรีพนาเป็นแกนน า และมีเทศบาลต าบลบึงโขงหลง พร๎อมทั้งมีองค์การบริหารสํวนต าบลในพื้นที่
ใกล๎เคียงจ านวน 10 แหํง รํวมจัดตั้งศูนย์ฯ (ปริมาณขยะมูลฝอยรวมประมาณ 43.13 ตันตํอวัน) 

 (5) กลุํมพื้นที่อ าเภอโพนพิสัยและเฝ้าไรํ จังหวัดหนองคาย โดยมีองค์การบริหารสํวนจังหวัดหนอง 
คายรํวมกับต าบลองค์การบริหารสํวนต าบลวัดหลวงเป็นแกนน า และมีเทศบาลต าบลจุมพล พร๎อมทั้งองค์การ
บริหารสํวนต าบลในพื้นที่ใกล๎เคียง จ านวน 15 แหํง เข๎ารํวมจัดต้ังศูนย์ฯ (ปริมาณขยะมูลฝอยรวม 68.6ตันตํอวัน)  
 (6) กลุํมพื้นที่อ าเภอบึงกาฬ  บุํงคล๎า  และศรีวิไล จังหวัดหนองคาย โดยมีเทศบาลต าบลบึงกาฬเป็น
แกนน า และมีเทศบาลต าบลศรีวิไลพร๎อมทั้งมีองค์การบริหารสํวนต าบลในพื้นที่ 19 แหํง รํวมจัดต้ังศูนย์ฯ โดย
ก าหนดให๎มีสถานีขนถําย ณ อ าเภอบุํงคล๎าและศรีวิไล แหํงละ 1 จุด (ปริมาณขยะมูลฝอยรวม  60.1 ตันตํอวัน)  
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 (7) กลุํมพื้นที่อ าเภอพรเจริญบางสํวน และบึงโขงหลงบางสํวน จังหวัดหนองคาย โดยมีเทศบาล
ต าบลพรเจริญเป็นแกนน า และมีเทศบาลต าบลดอนหญ๎านาง เทศบาลต าบลทําสะอาด พร๎อมทั้งมีองค์การ
บริหารสํวนต าบลในพื้นที่ จ านวน 8 แหํง รํวมจัดตั้งศูนย์ฯ (ปริมาณขยะมูลฝอยรวมประมาณ  25 ตันตํอวัน)  

 (8) กลุํมพื้นที่อ าเภอปากคาด โซํพิสัย  และรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย โดยมีเทศบาลต าบลปากคาด
เป็นแกนน า และมีองค์การบริหารสํวนต าบลในพื้นที่จ านวน 6 แหํง รํวมจัดตั้งศูนย์ฯ โดยก าหนดให๎มีสถาน ี
ขนถําย ณ อ าเภอโซํพิสัย 1 จุด  (ปรมิาณขยะมูลฝอยรวมประมาณ  15.38 ตันตํอวัน) 

ทตทต..ท่าบ่อท่าบ่อ

ทตทต..ศรีเชียงใหม่ศรีเชียงใหม่

ทมทม..เมืองเมือง

อบจอบจ..หนองคายหนองคาย
ร่วมกับร่วมกับ

อบตอบต..วัดหลวงวัดหลวง

ทตทต..ปากคาดปากคาด
ทตทต..บึงกาฬบึงกาฬ

ทตทต..พรเจริญพรเจริญ ทตทต..ศรีพนาศรีพนา

สถานีขนถา่ย 

ศูนย์จัดการขยะ

จังหวัดหนองคาย

8 ศูนย์จดัการขยะ
4 สถานีขนถ่าย

 
รูปท่ี 2-7  ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยจังหวัดหนองคาย 

3) คุณภาพอากาศและเสียง 
 โดยทั่วไป  จังหวัดหนองคาย  คุณภาพอากาศยังคงอยูํในเกณฑ์ปกติ  แตํจะมีปัญหาเฉาพะจุด  
ได๎แกํ  ปัญหาฝุ่นละอองจากโรงสีข๎าวในชํวงฤดูแล๎ง  ฝุ่นละอองจากถนนที่มีการขนสํงทรายน้ า  ปัญหาควันจาก
การเผาเศษวัชพืชหลังการเก็บเกี่ยว  และจากแนวโน๎มของการเพิ่มขึ้นของจ านวนประชากร  การขยายตัวทาง
เศรษฐกิจด๎านการทํองเที่ยวและเกษตรกรรม  และการเพิ่มขึ้นของจ านวนยานพาหนะในทุกๆ ปี  ในอนาคตอาจ
ประสบปัญหาการปลํอยก๏าซจากทํอไอเสียรถยนต์ได๎  จึงจ าเป็นที่จะต๎องหามาตรการในการป้องกันและแก๎ไข
ปัญหาดังกลําวไว๎ลํวงหน๎า  ส าหรับปัญหามลพิษทางเสียงทั้งจากชุมชนและจากโรงงานอุตสาหกรรมยังมีน๎อย  
และอยูํในระดับที่ไมํรุนแรง ในสํวนใหญํมลพิษทางเสียงเกิดจากยวดยานพาหนะ  โดยเฉพาะอยํางยิ่งจาก
รถบรรทุก  รถยนต์  จักรยานยนต์และสามล๎อรับจ๎าง ที่สัญจรไปมา และจะเกิดจากสถานบริการซํอมเคร่ืองยนต์-
รถยนต์  อํูซํอมเคาะพํนสีรถยนต์  และโรงงานท าเฟอร์นิเจอร์ไม๎เครื่องเรือน  ซึ่งมีผลกระทบที่ไมํรุนแรง 
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4) สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม 
  สิ่งแวดล๎อมธรรมชาติและศิลปกรรม  ภายในจังหวัดหนองคาย  มีอยูํกวํา  80  แหํง  ครอบคลุมทั้ง
แหลํงธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมศิลปกรรมตามธรรมชาติ จ านวน 33 แหํง ทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี 
จ านวน 11 แหํง  ด๎านวัฒนธรรมประเพณี จ านวน  19  แหํง ด๎านศิลปกรรม จ านวน 1 แหํง  และด๎านกิจกรรมการ
ผลิต จ านวน 16 แหํง โดยมีแหลํงธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมศิลปกรรมที่นําสนใจ  ได๎แกํ  หลวงพํอพระใส  
อนุสาวรีย์ปราบฮํอ  พระธาตุบังพวน  หาดทรายแมํน้ าโขง  หลวงพํอองค์ตื้อ  วัดหินหมากเป้ง  ภูทอก  เขตรักษา
พันธ์สัตว์ป่าภูวัว  และน้ าตกเจ็ดสี เป็นต๎น  

5) สถิติการร้องเรียน 
ในชํวงปี 2549  จังหวัดหนองคาย  มีปัญหาเร่ืองร๎องเรียน  จ านวน  6  เร่ือง  เป็นปัญหาเร่ืองฝุ่น

ละอองจากโรงสีข๎าวและจากโรงงานบดซังข๎าวโพด  จ านวน  2  เร่ือง  ปัญหาเร่ืองกลิ่นเหม็นจากร๎านจ านวน
สินค๎าประเภทอาหารสัตว์และทางการเกษตร  และกลิ่นสารเคมีจากโรงน้ าแข็ง จ านวน  2  เร่ือง  และปัญหาเร่ือง
น้ าเสียจากร๎านผลิตหมูยอ  และโรงงานผลิตมะเขือเทศ  จ านวน  2  เร่ือง  ทั้งนี้ปัญหาเร่ืองร๎องเรียนดังกลําวได๎รับ
การแก๎ไขเป็นที่เรียบร๎อยแล๎ว 

2.4  จังหวัดสกลนคร 
2.4.1  ข้อมูลพื้นฐาน 
 1)   ท่ีตั้งและขนาด 
 จังหวัดสกลนคร  อยูํในเขตที่ราบสูงในภาคอีสานตอนบนหรือเรียกกันวํา “แอํงสกลนคร” มีพื้นที่
ทั้งสิ้นประมาณ 9,605.764 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 6,003,602 ไรํ  อยูํหํางจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 
647 กิโลเมตร  

2)   อาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง   
ทิศเหนือ        ติดตํอกับ   อ าเภอเซกา  พรเจริญ  โซํพิสัย และเฝ้าไรํ จังหวัดหนองคาย  และ
  อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม มีล าน้ าสงครามเป็นเขตแดน 
ทิศใต ๎            ติดตํอกับ อ าเภอเขาวง  ห๎วยผึ้ง  สมเด็จ  ค ามํวง จังหวัดกาฬสินธุ์  และอ าเภอ 
  ดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร  มีเทือกเขาภูพานเป็นเขตแดน 

 ทิศตะวันออก    ติดตํอกับ อ าเภอนาทม  ศรีสงคราม  นาหว๎า โพนสวรรค์ เมือง ปลาปาก วังยาง 
  และนาแก จังหวัดนครพนม 

 ทิศตะวันตก      ติดตํอกับ อ าเภอบ๎านดุง  ทุํงฝน  หนองหาน ไชยวาน และวังสามหมอ จังหวัด
  อุดรธานี โดยมีล าน้ าสงครามเป็นแนวกั้นพรมแดน   
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รูปท่ี 2-8  แผนท่ีจังหวัดสกลนคร 

 

 

แผนที่จังหวัดสกลนคร 
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 3)   ลักษณะภูมิประเทศ 
       จังหวัดสกลนคร  ตั้งอยูํในแอํงอารยธรรมที่เป็นที่ราบใหญํของภาคอีสานตอนบน อยูํสูงจาก

ระดับน้ าทะเลปานกลางประมาณ 172 เมตร โดยมีเทือกเขาภูพานอยูํทิศใต๎ของจังหวัดยาวตลอดแนวตัวจังหวัด 
เป็นแนวเทือกเขาส าคัญที่กั้นอีสานตอนบนกับตอนลํางออกจากกัน ซึ่งสามารถจ าแนกลักษณะภูมิประเทศ
ออกเป็นลักษณะตํางๆ ดังนี ้

       3.1) ที่ราบลุํมตามล าน้ า  พบทางตอนเหนือของจังหวัดและในบริเวณที่มีแมํน้ าสงครามไหลผํานใน
เขตท๎องที่อ าเภอสํองดาว  สวํางแดนดิน  วานรนิวาส  ค าตากล๎า  บ๎านมํวง  บางสํวนยังคงสภาพเป็นป่าอยูํมาก  
ซึ่งสํวนใหญํจะเป็นป่าโปรํงแดง  ปัจจุบันถูกใช๎เป็นพื้นที่เพาะปลูกข๎าว  และบางแหํงถูกปลํอยให๎เป็นที่รกร๎างมี
หญ๎าและไม๎พุํมเต้ียๆ ขึ้นปกคลุม 

       3.2)  ที่ราบสูง  พบบริเวณที่เป็นเทือกเขาสูงในลักษณะที่ราบสูงบนหุบเขา และที่ราบระหวํางหุบ
เขาโดยเฉพาะบนเทือกเขาภูพาน  อยูํในเขตท๎องที่อ าเภอภูพาน ทางด๎านทิศใต๎ของจังหวัด   อ าเภอเตํางอย  เมือง  
กุดบาก  วาริชภูมิ  และบางสํวนของอ าเภอสํองดาว  มีล าห๎วยสายสั้นๆ ไหลผําน สํวนใหญํเป็นพื้นที่ป่าไม๎และ
ทุํงหญ๎าเลี้ยงสัตว์ 

       3.3)  ที่ราบเรียบสลับกับพื้นที่ลูกคลื่นลอนลาด  เป็นลักษณะภูมิประเทศที่อยูํถัดจากลักษณะ 
ภูมิประเทศที่ราบต่ า สํวนใหญํใช๎เป็นพื้นที่เพาะปลูกพืชไรํ พบบริเวณด๎านตะวันตกและตะวันออกของจังหวัด
ในท๎องที่อ าเภอเมือง  กุสุมาลย์  โคกศรีสุพรรณ เจริญศิลป์ สวํางแดนดิน และสํองดาว เป็นต๎น มีแหลํงน้ าส าคัญ
คือหนองหาน พื้นที่สํวนใหญํถูกใช๎เป็นพื้นที่ท านาและปลูกพืชล๎มลุกในชํวงหน๎าแล๎ง   

4)   ลักษณะภูมิอากาศ                 
   ภูมิอากาศของจังหวัดสกลนคร  จัดอยูํในประเภทอากาศแบบฝนเมืองร๎อนเฉพาะฤดูหรือแบบทุํง
หญ๎าเมืองร๎อน   ในฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต๎  จะมีอากาศชุํมชื้นและมีฝนตกชุกตลอดฤดู  แตํในฤดูมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ  หรือฤดูหนาวจะมีอากาศแห๎งแล๎งเกือบตลอดฤดู  ท๎องฟ้าโปรํงเป็นสํวนมาก  ชํวงตํอ
ระหวํางฤดูมรสุมทั้งสองตรงกับฤดูร๎อน  เป็นระยะเวลาที่ดวงอาทิตย์ก าลังเคลื่อนผํานเส๎นศูนย์สูตรขึ้นไปยังซีก
โลกเหนือ  พื้นดินจะสะสมความร๎อนไว๎  ท าให๎อากาศร๎อน  ฟ้าหลัวแห๎งและมีพายุฝนฟ้าคะนองเป็นคร้ังคราว 
จังหวัดสกลนครจะมีลักษณะคล๎ายคลึงกับจังหวัดอ่ืนๆในภาคอีสาน ชํวงฤดูร๎อนอากาศจะร๎อนอบอ๎าว ฤดูหนาว
อากาศหนาวจัด และฤดูฝนมีฝนตกชุก 

       4.1)  อุณหภูม ิ มีอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีประมาณ 34.68 องศาเซลเซียส เนื่องจากจังหวัดสกลนครตั้งอยูํ
บนที่ราบสูงหํางไกลจากลมทะเล ท าให๎อุณหภูมิแตํละฤดูแตกตํางกันมาก โดยอุณหภูมิต่ าสุดของจังหวัดอยูํใน
เดือนมกราคม ประมาณ 9.1 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยอยูํในเดือนมีนาคมวัดได๎ประมาณ 41.1 
องศาเซลเซียส 

       4.2)  ปริมาณน้ าฝน  เฉลี่ยตลอดทั้งปีของจังหวัดสกลนครอยูํที่ประมาณ 1,914.4  มิลลิเมตร จ านวน
วันที่ฝนตกตลอดปีประมาณ 158 วัน เดือนกันยายน มีปริมาณฝนตกสูงสุดประมาณ 494.6 มิลลิเมตร และเดือน
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ธันวาคมเป็นเดือนที่มีฝนตกน๎อยที่สุดและไมํสามารถวัดปริมาณน้ าฝนได๎ เดือนสิงหาคมเป็นเดือนที่มีจ านวนฝน
ตกมากที่สุดถึง 26 วัน  และเดือนธันวาคมมีฝนตกน๎อยที่สุดคือ 1 วัน     

4.3)  ความชื้นสัมพัทธ์   เฉลี่ยตลอดทั้งปีของจังหวัดสกลนครอยูํที่ 75 เปอร์เซ็นต์ เฉลี่ยต่ าสุดทั้งปี
เทํากับ 56 เปอร์เซ็นต์ และเฉลี่ยสูงสุดตลอดทั้งปีเทํากับ 90 เปอร์เซ็นต์ เดือนมีนาคมมีคําความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย
ต่ าสุดประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์ และในเดือนกันยายนมีคําความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยสูงสุดประมาณ 94 เปอร์เซ็นต์    

 5) ข้อมูลด้านประชากร  
 จ านวนประชากรของจังหวัดสกลนคร จากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (ณ วันที่ 31 
ธันวาคม  2552) มีจ านวนประชากรทั้งสิ้น 1,118,449  คน แยกเป็นชาย 559,179 คน และหญิง 559,270 คน  
ตารางท่ี 2-43   ข้อมูลประชากรของจังหวัดสกลนคร  ปี พ.ศ.2548 – 2552  ( ณ วันที่ 31 ธ.ค.ของทุกปี) 

ปี พ.ศ. 
จ านวนประชากร (คน) เกิด ตาย ย้ายเข้า ย้ายออก ครัวเรือน 

ชาย หญิง รวม (คน) (คน) (คน) (คน) (หลัง) 
2548 551,233 552,873 1,104,106 13,887 6,635 55,952 55,178 282,396 
2549 553,811 555,235 1,109,046 13,487 6,467 51,814 50,460 289,349 
2550 556,088 556,976 1,113,064 13,471 6,233 50,704 48,798 295,774 
2551 558,007 558,027 1,116,034 13,522 6,748 52,824 50,804 301,061 
2552 559,179 559,270 1,118,449 - - - - 307,311 

ที่มา    กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

6)   ข้อมูลสภาพทางเศรษฐกิจ 
ปี 2551  จังหวัดสกลนคร  มีมูลคําประมาณการผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP)  ตามราคา

ประจ าปีเทํากับ 40,354 ล๎านบาท โดยมีมูลคําผลิตภัณฑ์เฉลี่ยตํอคนตํอปี เทํากับ  35,363  บาท  คิดเป็นล าดับที่ 11 
ของภาค และล าดับที่ 68 ของประเทศ  
ตารางท่ี 2-44  ผลิตภัณฑ์จังหวัดตามราคาประจ าปีของจังหวัดสกลนคร ปี พ.ศ.2549-2551 

ปี พ.ศ.   
มูลค่าผลิตภณัฑ์จังหวัด 

(ล้านบาท) 

มูลค่าผลิตภณัฑ ์

เฉลี่ยต่อคนต่อปี (บาท) 

ล าดับผลิตภณัฑ์จังหวัดต่อคนต่อปี 

ของภาค ของประเทศ 

2549 34,347 31,850 11 68 
2550 38,930 34,346 11 68 
2551 40,354 35,363 11 68 

ที่มา   ส านักงานสถิติแหํงชาต ิ

7)   ข้อมูลสภาพทางสังคม 
  จังหวัดสกลนครมีชนเผําพื้นเมืองจ านวน 6 เผํา ได๎แกํ เผําไทลาว(ในอ าเภอเจริญศิลป์ สวํางแดนดิน  
สํองดาวและค าตากล๎า) เผําไทกะเลิง(ในอ าเภอกุดบาก ภูพานและนิคมน้ าอูน)  เผําไทย๎อ(ในอ าเภอเมือง เตํางอย 
โพนนาแก๎วและโคกศรีสุพรรณ) เผําไทโส๎(ในอ าเภอกุสุมาลย์) เผําภูไท(ในอ าเภอวาริชภูมิ  พรรณานิคม พังโคน 
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และบ๎านมํว) และเผําไทโย๎ย(ในอ าเภออากาศอ านวยและวานรนิวาส) ประชากรในจังหวัดสกลนคร ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก โดยปลูกพืชไรํตามฤดูกาล เชํน อ๎อยโรงงาน มันส าปะหลัง มันเทศ ปอแก๎ว เผือก  
ถั่วลิสง และงาด า 

 8) ข้อมูลด้านสาธารณสุข 
 จังหวัดนครพนม มีสถานพยาบาลของภาครัฐที่ให๎บริการแกํประชาชนตั้งแตํระดับจังหวัดถึงระดับ

ต าบล จ านวน 186 แหํง แยกเป็น โรงพยาบาล 20 แหํง และสถานีอนามัย 166 แหํง สํวนบุคลากรที่ให๎การบริการ
มีอัตราสํวนตํอประชากรคํอนข๎างสูง  
ตารางท่ี  2-45    ประเภทสถานบริการสาธารณสุขและบุคลากร  จังหวัดสกลนคร 
ประเภทสถานบริการสาธารณสุข/ 

บุคลากร 
หน่วย 

พ.ศ. 

2548 2549 2550 2551 
โรงพยาบาลรัฐ แหํง / เตียง 19 / 1,330 19 / 1,330 19 / 1,330 19 / 1,330 
โรงพยาบาลเอกชน แหํง / เตียง 1 / 26 1 / 26 1 / 26 1 / 26 
สถานีอนามัย แหํง 166 166 166 166 
แพทย์ คน 118 147 143 147 
ทันตแพทย ์ คน 33 32 32 35 
เภสัชกร คน 70 75 75 85 
พยาบาลวิชาชีพ คน 1,249 1,1156 1,170 1,277 
 ที่มา    ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

 9)  ระบบสาธารณูปโภค 
 จังหวัดสกลนคร  มีส านักงานการประปาอยูํในพื้นที่ จ านวน 3 แหํง  ประกอบด๎วย  การประปา
สํวนภูมิภาค  สาขาสกลนคร  สาขาสวํางแดนดิน  และสาขาพังโคน มีจ านวนผู๎ใช๎น้ าประปาจ านวน  29,265 ราย  
มีพื้นที่ให๎บริการ 122.270 ตารางกิโลเมตร  คิดเป็นร๎อยละ 1.27 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด  มีก าลังผลิต  48,840  
ลูกบาศก์เมตรตํอวัน  
ตารางท่ี 2-46   ปริมาณและจ านวนผู้ใช้น้ าประปา จังหวัดสกลนคร   เดือนกันยายน 2552 

การประปา 
ส่วนภูมิภาค 

จ านวนผู้ใช้น้ า
ทั้งหมด(ราย) 

พื้นที่ให้บรกิาร 
(ตร.กม.) 

ก าลังผลิต 
(ลบ.ม./วัน) 

ปริมาณน้ า
ผลิต(ลบ.ม.) 

ปริมาณน้ าผลิต
จ่าย (ลบ.ม.) 

ปริมาณน้ า
จ าหน่าย(ลบ.ม.) 

1. สาขาสกลนคร 15,004 64.740 29,040 483,108 467,828 370,520 
2. สาขาสวํางแดนดิน 6,231 43.700 8,640 159,111 152,893 116,358 
3. สาขาพังโคน 8,030 13.830 11,160 195,975 193,085 150,133 
รวม 29,265 122.270 48,840 838,194 813,806 637,011 
ที่มา  การประปาสํวนภูมิภาค 
 
 



2-47 
 

ตารางท่ี 2-47  จ านวนผู้ใช้ไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าท่ีจ าหน่าย จังหวัดสกลนคร 
ปงีบประมาณ 2545 2546 2547 

จ านวนผู๎ใช๎ไฟฟ้า (ราย) 200,355 221,862 233,990 
การจ าหนํายกระแสไฟฟ้า  (ยูนิต) 253,995,788 29,187,541 31,587,141 
ที่อยูํอาศัย 148,194,336 148,194,336 182,301,130 
ธุรกิจและอุตสาหกรรม 66,320,374 66,320,374 81,973,466 
หนํวยราชการและสาธารณะ 38,279,000 41,288,822 46,394,450 
อื่นๆ   1,202,078 9,676,033 5,202,365 
ที่มา    การไฟฟ้าสํวนภูมิภาค  จังหวัดสกลนคร  

 10) เขตการปกครอง 
  จังหวัดสกลนคร  มีพื้นที่ประมาณ 9,605.764 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 6,003,602 ไรํ  แบํง
เขตการปกครองออกเป็น  18  อ าเภอ  125  ต าบล  1,323  หมูํบ๎าน  โดยอ าเภอที่มีพื้นที่มากที่สุด  คือ  อ าเภอเมือง  
รองลงมาคือ  อ าเภอวานรนิวาส  และอ าเภอสวํางแดนดิน  ตามล าดับ  มีเทศบาลทั้งหมด  43  แหํง  แบํงเป็น
เทศบาลเมือง  จ านวน  1  แหํง  เทศบาลต าบล  จ านวน  42  แหํง และองค์การบริหารสํวนต าบลจ านวน  97  แหํง   
ตารางท่ี 2-48   จ านวนพื้นที่ หมู่บ้าน ต าบล ประชากร ครัวเรือน  เป็นรายอ าเภอของจังหวัดสกลนคร ปี  2551 

อ าเภอ 
พ้ืนที่ 

(ตร.กม.) 
จ านวน ประชากร 

(คน) 
จ านวนครัวเรือน 

ต าบล หมู่บ้าน เทศบาล อบต. 
เมือง 836.480 16 169 9 9 192,325 34,579 
กุสุมาลย ์ 454.000 5 63 1 5 45,441 10,382 
กุดบาก 455.000 3 40 3 1 32,166 6,814 
พรรณานิคม 673.795 10 123 4 7 79,428 21,804 

พังโคน 261.820 5 70 1 5 52,170 12,766 

วาริชภูมิ 472.130 5 71 4 2 51,283 12,479 

นิคมน้ าอูน 162.000 4 29 - 4 14,013 3,416 
วานรนิวาส 1,001.000 14 175 3 12 121,097 26,855 
ค าตากล๎า 402.000 4 57 2 3 38,386 7,968 
บ๎านมํวง 859.000 9 93 2 8 68,231 15,029 
อากาศอ านวย 584.000 8 92 3 6 68,292 15,241 
สวํางแดนดิน 958.000 16 179 7 11 147,789 34,576 
สํองดาว 317.800 4 46 2 3 33,207 7,141 
เตํางอย 328.000 4 32 - 4 23,395 6,512 
โคกศรีสุพรรณ 212.000 4 52 1 3 33,864 10,054 
เจริญศิลป์ 341.000 5 52 1 5 42,883 8,594 
โพนนาแก๎ว 365.000 5 48 - 5 35,800 9,687 
ภูพาน 758.000 4 61 - 4 36,264 9,571 

ที่มา   ที่ท าการปกครองจังหวัดสกลนคร 
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2.4.2  สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร 
  1)   ทรัพยากรดินและท่ีดิน 
   ดินในพื้นที่จังหวัดสกลนคร  แบํงออกได๎เป็น  2  กลุํมใหญํ ได๎แกํ บริเวณเทือกเขาทางตอนใต๎เป็น
ดินบนภูเขาที่ลาดเชิงเขาทั่วไป  สํวนบริเวณที่ราบเป็นดินเกิดบนที่ราบขั้นบันไดสูงที่เกําๆ ของล าน้ า โดยดินเกิด
บนที่ราบขั้นบันไดสูงที่เกําๆ ของล าน้ า เป็นดินที่มีความสมบูรณ์ต่ ามาก ดินสํวนใหญํเป็นดินปนทราย ซึ่งมี
โครงสร๎างไมํคงทน  เมื่อมีฝนตกท าให๎เกิดการกัดกรํอนผิวดินสูง  โดยเฉพาะบริเวณที่วํางเปลํา  เป็นเหตุให๎ดิน
ถูกน้ าที่ซึมลงไปซะล๎างอาหารและสิ่งที่เป็นประโยชน์ตํอพืชลงไปยังสํวนลึกพ๎นเขตของรากพืชที่จะดูดเอามา
เลี้ยงล าต๎นได๎ การปรับปรุงดินท าได๎คํอนข๎างล าบาก เพราะการใสํปุ๋ยอยํางเดียวยังไมํเพียงพอ จะต๎องดูแลเร่ือง
การชลประทานและการจัดการบ ารุงรักษาดินอ่ืนๆ พร๎อมกันไปด๎วย นอกจากปัญหาความอุดมสมบูรณ์ของดิน
ต่ าแล๎ว จังหวัดสกลนครยังประสบปัญหาด๎านดินเค็มตามผลการส ารวจของกรมพัฒนาที่ดิน พบวําจังหวัดมีพื้น
ที่ดินเค็มระดับตํางๆ คือที่กลุํมมีเกลือมาก 203.64 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร๎อยละ 2.1 ของพื้นที่รวมทั้งจังหวัด ที่
กลุํมมีเกลือปานกลาง 156.57 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร๎อยละ 1.6 ที่กลุํมมีเกลือน๎อย 1,363.06 ตารางกิโลเมตร คิด
เป็นร๎อยละ 14.2 และที่สูงประกอบด๎วยหินที่มีเกลืออีก 1,433.18 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร๎อยละ 14.9 
   การใช๎ที่ดินในพื้นที่ถือครองท าการเกษตร สํวนใหญํเป็นที่นา 3,021.3 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น 
ร๎อยละ72.4 ของพื้นที่ถือครองท าการเกษตร รองลงมาได๎แกํ พื้นที่พืช 462.7 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร๎อยละ 11.1 
ที่อยูํอาศัย 97.3 ตารางกิโลเมตร  คิดเป็นร๎อยละ 2.3  ที่เหลือเป็นการใช๎ที่ดินประเภทอ่ืนๆ  และที่รกร๎างวํางเปลํา   

  2) ทรัพยากรป่าไม้   
   จังหวัดสกลนคร มีพื้นที่ทั้งสิ้นประมาณ 9,605.764 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 6,003,602 ไร ํ 
โดยเป็นเน้ือที่ป่าไม๎ 1,910.16  ตารางกิโลเมตร  หรือ 1,193,850 ไรํ หรือประมาณร๎อยละ 19.89  ของเนื้อที่
ทั้งหมดของจังหวัด  มีป่าสงวนแหํงชาติ 16  ป่า  เนื้อที่ 1,702,151 ไรํ มีอุทยานแหํงชาติ 2  แหํง  มีเนื้อที่  501,534  
ไรํ คืออุทยานแหํงชาติภูพานเน้ือที่ป่าประมาณ 365,091 ไรํ และอุทยานแหํงชาติภูผายลเน้ือที่ประมาณ 136,443 
ไรํ  เนื้อที่ป่าไม๎ถูกบุกรุกประมาณ  1,486,463 ไรํ  คิดเป็นร๎อยละ  71.90%  ของพื้นที่ป่าไม๎ทั้งหมด  

ตารางท่ี  2-49    พื้นที่ป่าไม้จังหวัดสกลนคร 
ปี  พ.ศ. พื้นที ่ (ตร.กม.) พื้นที่  (ไร)่ %  ของพื้นที่จังหวัด 

2547 2,048 1,280,000 21.32 
2548 1,557.39 973,368 16.21 
2549 1,476.88 923,050 15.37 
2551 1,910.16 1,193,850   19.89 

ที่มา :  ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมจังหวัดสกลนคร  
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3) ทรัพยากรน้ า   
จังหวัดสกลนคร  มีแมํน้ า  ห๎วย  ล าธาร  คลอง   270  สาย  ซึ่งในจ านวนน้ี  มีที่ใช๎งานได๎ในฤดูแล๎ง  

266  สาย  มีหนอง  บึง   202  แหํง  ที่มีสภาพใช๎งานได๎ฤดูแล๎ง   197  แหํง  มีน้ าพุ  น้ าซับ   10  แหํง  ใช๎งานใน
ฤดูแล๎งได๎ทุกแหํง  และมีแหลํงน้ าอื่น ๆ  อีก   11  แหํง  ที่มีสภาพใช๎งานได๎ในฤดูแล๎งทุกแหํงเชํนเดียวกัน   
   แหลํงน้ าที่ส าคัญของจังหวัดสกลนคร  นอกจากน้ าฝนแล๎วยังได๎แกํ  น้ าทํา  ซึ่งประกอบด๎วย  แหลํง
น้ าธรรมชาติหลายสาย  อันมีต๎นน้ าอยูํในบริเวณเทือกเขาภูพาน  ล าน้ าที่ส าคัญได๎แกํ   
   3.1) ล าน้ าสงคราม  เป็นล าน้ าที่มีขนาดคํอนข๎างใหญํ  ปริมาณน้ ามาก  ต๎นน้ าเกิดบริเวณพื้นที่อ าเภอ
สํองดาว ไหลผํานอ าเภอสวํางแดนดิน  ค าตากล๎า   บ๎านมํวง  วานรนิวาส  และอากาศอ านวย  แล๎วไหลลํงแมํน้ า
โขงที่  อ าเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม   
   3.2)  ล าน้ ายาม  เป็นล าน้ าขนาดเล็ก  ต๎นน้ าเกิดบริเวณเทือกเขาภูพาน  เขตอ าเภอวาริชภูมิ  ไหลผําน
อ าเภอสํองดาว  สวํางแดนดิน  วานรนิวาส  พรรณานิคม   และไหลลงแมํน้ าสงครามที่ อ าเภออากาศอ านวย   
   3.3)  ล าน้ าอูน  เป็นล าน้ าขนาดกลาง  มีต๎นน้ าอยูํที่เทือกเขาภูพาน  อ าเภอกุดบาก  ไหลลงสูํเขื่อน
กั้นล าน้ าอูน  ซึ่งเป็นเขื่อนขนาดใหญํที่สุดของจังหวัดสกลนคร  ปริมาณเก็บกักน้ าได๎ 520 ล๎านลูกบาศก์เมตร  
ไหลผํานอ าเภอพังโคน  พรรณานิคม  ไปบรรจบกับแมํน้ าสงครามที่อ าเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม  เป็นล า
น้ าที่ได๎พัฒนาเพื่อให๎เกิดประโยชน์ทางการเกษตรมากที่สุด  เน่ืองจากมีปริมาณน้ ามากไหลผํานพื้นที่ราบ  ซึ่ง
เป็นแหลํงอุดมสมบูรณ์ของจังหวัดสกลนคร ได๎มีการพัฒนาให๎มีการกระจายน้ าชลประทานในระดับแปลงนา  
การจัดรูปที่ดิน  พื้นที่ประมาณ 164,574 ไรํ เขตพื้นที่อ าเภอพังโคน พรรณานิคม และเมืองสกลนคร  นอกจากจะ
มีการสํงเสริมให๎เกษตรกรท านาตามฤดูกาลแล๎ว  ยังมีการสํงเสริมให๎เกษตรกรปลูกพืชในชํวงฤดูแล๎ง  ซึ่งเป็นพืช
เศรษฐกิจของจังหวัดสกลนคร  ท าให๎เศรษฐกิจของจังหวัดสกลนครมีมูลคําสูงมาก   
   3.4)  ล าห๎วยปลาหาง  เป็นล าน้ าขนาดเล็ก มีต๎นน้ าในพื้นที่อ าเภอวาริชภูมิ  ผํานอ าเภอสวํางแดนดิน  
อ าเภอพังโคน  แล๎วไหลบรรจบล าน้ าอูนที่อ าเภอพังโคน 
   3.5)  ล าน้ าพุง  ต๎นน้ าเกิดในเขตอ าเภอกุดบาก  มีสภาพลาดชันในชํวงต๎นน้ าไหลผํานท๎องที่อ าเภอ 
กุดบากลงสูํเขื่อนน้ าพุงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหํงประเทศไทย  ความจุ   165  ล๎านลูกบาศก์เมตร   จากนั้นไหล
ผํานอ าเภอเตํางอย  โคกศรีสุพรรณ  และเมืองสกลนคร แล๎วไหลลงหนองหาร  
   3.6)  ล าน้ าก่ า  เป็นล าน้ าลักษณะพิเศษที่มีต๎นน้ าที่ส าคัญอยูํที่หนองหาร  เสมือนหนึ่งทางระบายน้ า
ของลุํมน้ าพุง  และน้ าในหนองหารไปยังแมํน้ าโขง  โดยไหลผํานอ าเภอเมืองสกลนคร  โคกศรีสุพรรณ ของ
จังหวัดสกลนคร ผํานอ าเภอนาแก ไปลงแมํน้ าโขงที่อ าเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม   

3.7)  หนองหาร  เป็นหนองน้ าธรรมชาติขนาดใหญํ  มีเน้ือที่ประมาณ  123  ตารางกิโลเมตร มีน้ า
ตลอดปี  ลึกเฉลี่ยประมาณ  3 – 6  เมตร  มีเกาะแกํงมากมาย  หนองหารนี้เป็นที่รวมของล าห๎วยตํางๆ  หลายสาย  
ปัจจุบันหนองหารเป็นแหลํงประมงน้ าจืดที่ใหญํที่สุดของจังหวัด  และยังเป็นสถานที่เพาะพันธุ์ปลาน้ าจืดของ
กรมประมงด๎วย   
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     แหลํงน้ าชลประทานที่กํอสร๎างแล๎วเสร็จ  ในเขตจังหวัดสกลนคร  จ านวน   210  โครงการ  พื้นที่
ชลประทาน  497,338 ไรํ  ความจุ  699.79  ล๎านลูกบาศก์เมตร  

ตารางท่ี  2-50   แหล่งน้ าชลประทานในจังหวัดสกลนคร 
ขนาดโครงการ จ านวนโครงการ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) ความจุ  (ล้าน ลบ.ม.) 

1. โครงการขนาดใหญํ (อ าเภอพังโคน)    1 203,000 520.00 
2.โครงการขนาดกลาง   28 142,200 101.08 
3.โครงการขนาดเล็ก   103 89,583 26.03 
4.โครงการพระราชด าร ิ 89 87,880 63.14 

รวม 221 522,663 710.25 

 4) ทรัพยากรธรณี 
 จังหวัดสกลนคร  มีทรัพยากรธรณีที่ส ารวจพบในพื้นที่  สํวนใหญํจะพบแรํจ าพวกฟอสเฟต  
โพแทส  และหินเกลือเป็นหลัก  โดยเฉพาะในท๎องที่อ าเภอบ๎านมํวง  ประชาชนจะสูบน้ าใต๎ดินที่มีหินเกลือ
ละลายอยูํขึ้นมาผลิตเป็นเกลือสินเธาว์  โดยใช๎ทั้งวิธีตากและต๎ม  แตํการท านาเกลือโดยวิธีนี้ได๎กํอให๎เกิดปัญหา
ดินเค็ม  ท าให๎ไมํสามารถใช๎เป็นพื้นที่เพาะปลูกได๎และน ามาซึ่งความขัดแย๎งระหวํางชุมชนอีกด๎วย 
 การส ารวจของนักโบราณคดีในชํวง พ.ศ. 2538 – 2539  พบวําบริเวณระหวํางพื้นที่ในเขตที่ล าน้ า
ยามไหลลงล าน้ าสงครามและน้ าอูน  ในเขตอ าเภอนาหว๎า  จังหวัดนครพนม  และอ าเภออากาศอ านวย  จังหวัด
สกลนคร  มีโพนเกลือซึ่งเกิดจากการทับถมภาชนะดินเผาต๎ม-เกลือกองสุมกัน  เป็นโพนขนาดใหญํถึง 9 แหํง 
สภาพพื้นที่เหลํานี้เป็นพื้นที่ดินเค็มจัด บางแหํงมีน้ าเกลือใต๎ดินพุขึ้นมา  ปัจจุบันชาวบ๎านยังมีการตักน้ าเกลือไป
ต๎มผลิตเกลือขายเป็นรายได๎ในชํวงฤดูแล๎ง     

5)  ความหลากหลายทางชีวภาพ 
 จังหวัดสกลนคร  มีพื้นที่ชุํมน้ าระดับนานาชาติอยูํ  2  แหํง  คือ  หนองหาร  และแมํน้ าสงคราม 

5.1) แมํน้ าสงคราม  มีต๎นก าเนิดอยูํทางใต๎ของจังหวัดสกลนคร  ไหลผํานทางตอนใต๎และทางทิศ
เหนือของจังหวัดสกลนครผํานจังหวัดนครพนม แล๎วไหลไปบรรจบแมํน้ าโขงที่อ าเภอทําอุเทน จังหวัด
นครพนม  มีล าน้ าสาขามาก  แตํเป็นล าน้ าสายสั้นๆ มีตลิ่งสูงชัน มีเนื้อที่ประมาณ 13,000 ตารางกิโลเมตร  หรือ 
8,125,875  ไรํ  มีปลา 183 ชนิด 

5.2)  หนองหาร เป็นบึงธรรมชาติ  ตั้งอยูํอ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  มีเนื้อประมาณ  123  ตาราง
กิโลเมตร  หรือ 77,016 ไรํ มีนก 32 ชนิด เป็นนกน้ า 14 ชนิด ปลา 31 ชนิด เชํน ปลาสร๎อยไส๎ตัน สลาด นิล และ
ปลาชํอน เป็นต๎น 
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2.5.3   สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมของจังหวัดสกลนคร 
 1) คุณภาพน้ าและการจัดการน้ าเสีย 
  แหลํงน้ าสายส าคัญ  2  สาย  ภายในจังหวัดสกลนคร  ได๎แกํ  แมํน้ าสงคราม   แมํน้ าอูน  หนองหาร  
ห๎วยปลาหาง  และน้ ายาม  ซึ่งปัจจุบันได๎มีการเฝ้าระวังคุณภาพน้ าโดยส านักงานสิ่งแวดล๎อมภาคที่ 9  และ
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมจังหวัดนครพนม  ผลการวิเคราะห์สถานการณ์คุณภาพแหลํงน้ า ปี 
2552  เป็นดังนี ้

ตารางท่ี  2-51   ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าผิวดิน  จังหวัดสกลนคร  ปี 2552 

แม่น้ า 
ค่าคุณภาพน้ าท่ีส าคัญ 

เกณฑ์คณุภาพน้ า ปัญหาคุณภาพน้ า DO 
(มก./ล.) 

BOD 

(มก./ล.) 

TCB 
(MPN/100 ml) 

FCB 

(MPN/100 ml) 

แมํน้ าสงคราม   4.05-11.13 0.50-4.80 1,700-92,000 1,300-54,000 พอใช๎ – เสื่อมโทรม DO,BOD,TCB,FCB 

แมํน้ าอูน 3.20-13.04 0.20-3.81 13,000->160,000 3,300-35,000 เสื่อมโทรม DO,BOD, TCB,FCB 

หนองหาร 5.88-12.50 0.30-1.41 3,300-35,000 780-54,000 พอใช๎ -เสื่อมโทรม TCB,FCB 

ห๎วยปลาหาง 2.60-12.07 0.50-1.30 3,300-54,000 780-13,000 พอใช๎ -เสื่อมโทรม DO, TCB, FCB 

น้ ายาม 4.07-10.79 0.40-1.89 1,300-92,000 200-24,000 พอใช๎ -เสื่อมโทรม DO,BOD, TCB,FCB 

 ส าหรับการจัดการน้ าเสียของจังหวัดสกลนคร มีระบบบ าบัดน้ าเสียรวม จ านวน 2 แหํง คือระบบ
บ าบัดน้ าเสียของเทศบาลเมืองสกลนคร และระบบบ าบัดน้ าเสียของเทศบาลต าบลทําแรํ   

(1) ระบบบ าบัดน้ าเสียของเทศบาลเมืองสกลนคร   มีด๎วยกัน 2 ชุด  คือชุดที่หนึ่งเป็นระบบ 
Stabilization Pond  และ  Wetland  มีความสามารถสูงสุดในการรองรับน้ าเสียประมาณ  8,000  ลูกบาศก์เมตรตํอ
วัน  และชุดที่สองเป็นระบบ Facultative Pond  ออกแบบให๎สามารถรับน้ าเสียได๎วันละประมาณ 8,000  
ลูกบาศก์เมตรตํอวัน  และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการรับน้ าเสียได๎โดยการติดตั้งเคร่ือง
เติมอากาศในบํอบ าบัดจะท าให๎การท างานของระบบเป็นแบบ Aerated  lagoon  ท าให๎สามารถรับน้ าเสียได๎
เพิ่มขึ้นถึงประมาณร๎อยละ 40-60 ของความสามารถที่ได๎รับการออกแบบในปัจจุบัน  นอกจากนี้ระบบ 
Facultative Pond (บํอผึ่ง) ยังมีระบบบ าบัดน้ าเสียแบบ  Wetland  ตํออนุกรมเพิ่มเติมกํอนปลํอยน้ าทิ้งที่ผํานการ
บ าบัดลงสูํหนองหาร เพื่อเป็นการลดความขุํนและสาหรํายกํอนปลํอยน้ าออกสูํระบบ  รวมปริมาณน้ า เสีย
ทั้งหมดที่สามารถรองรับได๎  16,000  ลูกบาศก์เมตรตํอวัน   

(2)   ระบบบ าบัดน้ าเสียของเทศบาลต าบลทําแรํ  เป็นระบบบ าบัดน้ าเสียแบบ   Stabilization Pond  
และ  Wetland  สามารถรองรับน้ าเสียได๎ 2,054 ลูกบาศก์เมตรตํอวัน  ปริมาณน้ าเสียที่เข๎าสูํระบบฯ มีปริมาณ
คํอนข๎างน๎อย เน่ืองจากระบบทํอระบายน้ าและรวบรวมน้ าเสียยังไมํครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของเทศบาล  มีเพียง
พื้นที่อยูํอาศัยของชุมชนด๎านทิศใต๎  ซึ่งไมํสามารถรวบรวมน้ าเสียจากแหลํงก าเนิดที่ส าคัญคือ ตลาดสด โรงเรียน 
และชุมชนทางด๎านทิศเหนือ(ก าหนดให๎กํอสร๎างระบบรวบรวมในระยะที่ 2) 
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2) การจัดการขยะมูลฝอย 
 ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลในพื้นที่จังหวัดสกลนคร เทํากับ 176.5 ตัน/วัน สามารถ
เก็บขนได๎ 155.5 ตัน/วัน คิดเป็นประสิทธิภาพในการเก็บขนขยะมูลฝอยร๎อยละ 91.9 โดยมีอัตราการเกิดขยะ 
มูลฝอยคิดเป็น 1.0 กก./คน/วัน  
ตารางท่ี 2-52  ข้อมูลทั่วไปอัตราการผลิตขยะมูลฝอยและประสิทธิภาพการเก็บขนขยะมูลฝอยจังหวัดสกลนคร 

เทศบาล 
พื้นที ่
(ตร.ม.) 

ประชากร 
(คน) 

ปริมาณขยะ (ตัน/วัน) ประสิทธิภาพการ
เก็บขน(%) 

อัตราการผลิตขยะ
(กก./คน/วัน) ที่เกิดขึ้น ที่เก็บขนได ้

1. เมืองสกลนคร 54.54 71,641 50 40 80 0.7 
2. ต าบลดงมะไฟ 4 7,097 10 8 80 1.4 
3. ต าบลทําแร ํ 5.125 7,975 8 10 125 1.0 
4. ต าบลกุดบาก 8 4,976 10 10 100 2.0 
5. ต าบลกุสุมาลย์ 6 8,718 2 2 100 0.2 
6. ต าบลบ๎านมํวง 4 3,439 3 2 67 0.9 
7. ต าบลพรรณานิคม 1.54 2,916 10 10 100 3.4 
8. ต าบลพังโคน 6.66 6,718 15 15 100 1.7 
9. ต าบลวานรนิวาส 2.94 9,138 8 7 88 0.9 
10.ต าบลวาริชภูม ิ 4 2,730 3.5 2.9 83 1.3 
11.ต าบลสวํางแดนดิน 4.15 11,318 8 8 100 0.7 
12.ต าบลดอนเขือง 7 4,523 3 3 100 0.7 
13.ต าบลอากาศอ านวย 5.4 9,235 20 16 80 2.2 
14.ต าบลสํองดาว 10 5,628 3 3 100 0.5 
15.ต าบลเจริญศิลป ์ 12.5 8,115 8 8 100 1.0 
16.ต าบลค าตากล๎า 8.65 8,107 15 10 67 1.9 

รวม / เฉลี่ย 259.38 174,274 176.5 155.5 91.9 1.0 

 การก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลในจังหวัดสกลนคร จ านวน 16 แหํง มีการก าจัดด๎วยวิธีการฝัง
กลบอยํางถูกหลักสุขาภิบาลจ านวน 1 แหํง คือ เทศบาลเมืองสกลนคร มีการก าจัดด๎วยการฝังในหลุมดินจ านวน 
1 แหํง ก าจัดด๎วยการกองบนพื้นจ านวน 4 แหํง สํวนเทศบาลที่ก าจัดขยะมูลฝอยด๎วยการเผามีจ านวน 10 แหํง คิด
เป็นร๎อยละ 62.5 ของจ านวนเทศบาลทั้งหมด สรุปได๎วํามีเทศบาลเพียงร๎อยละ 6 เทํานั้นที่มีการก าจัดขยะมูลฝอย
อยํางถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ดังนั้นจังหวัดสกลนครควรพิจารณาเรํงด าเนินการในเร่ืองการจัดตัง้
ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวม เพื่อแก๎ไขปัญหาผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อมจากการก าจัดขยะมูลฝอย  อนึ่งจังหวัด
สกลนครเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีปัญหาเรื่องการจัดหาสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยเกือบทุกเทศบาลเน่ืองจากพื้นที่สํวน
ใหญํของจังหวัดสกลนครเป็นที่ สปก. และพื้นที่ป่าสงวน   
 



2-53 
 

ตารางท่ี 2-53    ข้อมูลสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลในจังหวัดสกลนคร 

เทศบาล ก าจัดด้วยวิธี พ้ืนที่ 
(ไร)ํ 

ต าแหน่งพิกัดทาง
ภูมิศาสตร์ ที่ต้ัง 

X Y 
1.เมืองสกลนคร sanitary landfill 161 0413495 1886946 บ คำผักแพว  ต โนนหอม    เม ือง  จ ส ลนคร 
2.ต าบลดงมะไฟ กองกลางแจ๎ง/เผา 32 0396189 1911447 บ.ขม้ิน   ขม ิ้น อ เม ือง จ ส ลนคร 
3.ต าบลทําแร ํ กองกลางแจ๎ง/เผา 72 0417957 1911990 บ โพนนาแก๎ว ต โพนนาแกว๎   โพนนาแก๎ว 

จ ส ลนคร 
4.ต าบลกุดบาก กองในหลุม 4 0374705 1889263 บ      ก หมํู        บาก อ    บาก ส ลนคร 
5.ต าบลกุสุมาลย ์ กองในหลุม/เผา 2 0428862 1917605 ต   ส มาลย์      ส ุมาลย์  จ ส ลนคร 
6.ต าบลบ๎านมํวง กองในหลุม/เผา 12 0346435 1971480 บ    งหัวไรํ หม       ม ว   อ    นมํวง สกลนคร 
7.ต าบลพรรณานิคม กองในหลุม/เผา 9 0379647 1925439 บ ห   เจ็ด หม        ฮี   พ รณานิคม สกลนคร 
8.ต าบลพังโคน sanitary landfill 18 0365352 1923521 บ     แ ง   ไฮห  ํอง อ พ  โคน จ สกลนคร 
9.ต าบลวานรนิวาส กองกลางแจ๎ง/เผา 7.5 0368302 1949411 บ ว นรนิวาส  ม.4   ว นรนิวาส    ว นรนิวาส  
10.ต าบลวาริชภูมิ กองกลางแจ๎ง 5 0355680 1909580 บ   แ   หม         ว ริชภูมิ   ว ริชภูมิ จ.สกลนคร 
11.ต าบลสวํางแดนดิน กองกลางแจ๎ง 32 0337183 1935533 หมํู         นถํอน    สว   แดนดิน จ ส ลนคร 
12.ต าบลดอนเขือง กองกลางแจ๎ง/เผา 7 0352536 1931604 บ โนนเสาขวัญ   แว    สว   แดนดิน   จ.สกลนคร  
13.ต าบลอากาศอ านวย กองกลางแจ๎ง 15 0395743 1943540 บ น เม ือง ม. 8 ,        กาศ อ   กาศอ านวย 
14.ต าบลสํองดาว กองในหลุม/เผา 6 0338751 1919337 ถ ส    าว-สวํางแดนดิน   ส  งดาว   ส  งดาว 
15.ต าบลเจริญศิลป์ กองกลางแจ๎ง/เผา 6 0344863 1942061 บ เจ  ญศิลป์   เจริญศิลป์   เจริญ  ิลป์ จ ส ลนคร 
16.ต าบลค าตากล๎า กองกลางแจ๎ง/เผา 19 0372120 1971065 บ     กดิ์ ม.     คำตากล๎า   ค  ตากล๎า จ ส ลนคร 

ตารางท่ี  2-54   องค์ประกอบของขยะมูลฝอย  จังหวัดสกลนคร  

องค์ประกอบของขยะมูลฝอย 
ร้อยละโดยน้ าหนัก 

เทศบาลเมืองสกลนคร เทศบาลต าบลพังโคน เทศบาลต าบลท่าแร ่
เศษอาหาร 56.69 67.44 50.00 
กระดาษ 7.22 5.66 18.00 
พลาสติก 21.55 17.88 12.00 
แก๎ว 3.34 2.12 10.00 
โลหะ 2.15 1.44 2.00 
ไม๎ 2.12 0.38 5.00 

ขยะอันตราย - 0.19 - 
อื่นๆ 6.93 4.89 3.00 

รวมทั้งหมด 100.00 100.00 100.00 

จังหวัดสกลนคร  มีแผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยการรวมกลุํมเป็น 5 กลุํม(Clustering) ดังนี้ 
1)  กลุํมพื้นที่อ าเภอพังโคน  วาริชภูมิ  นิคมน้ าอูนบางสํวน  กุดบาก และพรรณนานิคมบางสํวน 

จังหวัดสกลนคร โดยมีเทศบาลต าบลพังโคนเป็นแกนน า และมีเทศบาลต าบลวาริชภูมิ เทศบาลต าบลกุดบาก
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และเทศบาลต าบลพรรณนานิคม พร๎อมทั้งองค์การบริหารสํวนต าบลในพื้นที่ใกล๎เคียง จ านวน 25 แหํง รํวม
จัดตั้งศูนย์ฯ โดยก าหนดให๎มีสถานีขนถําย ณ อ าเภอวาริชภูมิ จ านวน 1 จุด  (ปริมาณขยะมูลฝอยรวมประมาณ  
172 ตันตํอวัน) 

2) กลุํมพื้นที่อ าเภอเมืองบางสํวน พรรณนานิคมบางสํวน กุสุมาลย์ และโพนนาแก๎ว จังหวัด
สกลนคร โดยมีเทศบาลต าบลทําแรํเป็นแกนน า และมีเทศบาลต าบลกุสุมาลย์และเทศบาลต าบลดงมะไฟ พร๎อม
ทั้งองค์การบริหารสํวนต าบลในพื้นที่ใกล๎เคียงจ านวน 21 แหํง เข๎ารํวมจัดตั้งศูนย์ฯ โดยก าหนดให๎มีสถานีขน
ถําย ณ เทศบาลต าบลดงมะไฟ  จ านวน  1 จุด (ปริมาณขยะมูลฝอยรวมประมาณ  137.8 ตันตํอวัน)  

3) กลุํมพื้นที่อ าเภอสวํางแดนดิน สํองดาว และเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยมีเทศบาลต าบล
สวํางแดนดินเป็นแกนน า และมีเทศบาลต าบลเจริญศิลป์ เทศบาลต าบลสํองดาว และเทศบาลต าบลดอนเขือง 
พร๎อมทั้งองค์การบริหารสํวนต าบลในพื้นที่ใกล๎เคียง จ านวน 25 แหํง รํวมจัดตั้งศูนย์ฯ  (ปริมาณขยะมูลฝอยรวม
ประมาณ  89.2 ตันตํอวัน)  

4) กลุํมพื้นที่อ าเภอเมืองบางสํวน ภูพาน เตํางอย และโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร โดยมี
เทศบาลเมืองสกลนครเป็นแกนน า และมีองค์การบริหารสํวนต าบลในพื้นที่ใกล๎เคียง จ านวน 18 แหํง เข๎ารํวม
จัดตั้งศูนย์ฯ (ปริมาณขยะมูลฝอยรวมประมาณ 193.3 ตันตํอวัน) 

5) กลุํมพื้นที่อ าเภอวานรนิวาส อากาศอ านวย ค าตากล๎า และบ๎านมํวง จังหวัดสกลนคร โดยมี
เทศบาลต าบลวานรนิวาสเป็นแกนน า และมีเทศบาลต าบลบ๎านมํวง เทศบาลต าบลค าตากล๎า และเทศบาลต าบล
อากาศอ านวย องค์การบริหารสํวนต าบลในพื้นที่งจ านวน 35 แหํง รํวมจัดตั้งศูนย์ฯ โดยก าหนดให๎มีสถานี 
ขนถําย ณ อ าเภอค าตากล๎า จ านวน 1 จุด  (ปริมาณขยะมูลฝอยรวมประมาณ  371.8 ตันตํอวัน) 

สถานีขนถา่ย 

ศูนย์จัดการขยะ

จังหวัดสกลนคร

ทมทม..เมืองสกลนครเมืองสกลนคร

ทตทต..พังโคนพังโคนทตทต..สว่างแดนดินสว่างแดนดิน

ทตทต..วานรนิวาสวานรนิวาส

ทตทต..ท่าแร่ท่าแร่

5 ศูนย์จดัการขยะ
3 สถานีขนถ่าย

 
รูปท่ี  2-9  ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยจังหวัดสกลนคร 
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 3) สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม 
   จังหวัดสกลนคร  มีแหลํงศิลปกรรมที่ส าคัญสํวนใหญํเป็นโบราณสถาน โบราณวัตถุ  และ
โบราณคดี  ได๎แกํ  พระธาตุภูเพ็ก  พระธาตุดุม  พระธาตุนารายณ์เจงเวง  พระธาตุเชิงชุม  พระธาตุอุปมุง  
สะพานขอม  กูํพันนา  และหอไตรวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร  มีแหลํงธรรมชาติและประวัติศาสตร์ ได๎แกํ  
ประติมากรรมหนองหารหลวง  หนองหาร  น้ าตกค าหอม  อุทยานแหํงชาติภูพาน และอุทยานแหํงชาติภูผายล  
และมีวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ส าคัญ  ได๎แกํ  เทศกาลนมัสการองค์พระธาตุเชิงชุม งานประเพณี
ออกพรรษาแหํปราสาทผึ้งและแขํงขันเรือยาวชิงถ๎วยพระราชทานฯ      

   4) สถิติเร่ืองร้องเรียน 
 จังหวัดสกลนคร  มีการร๎องเรียนปัญหาด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม นับตั้งแตํปี  
พ.ศ. 2547 - 2550  จ านวน  30  เร่ือง  
ตารางท่ี  2-55   สถิติการร้องเรียนปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จังหวัดสกลนคร 

พ.ศ. 
จ านวนการร้องเรียน  (ครั้ง) จ านวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 

(ครั้ง) น้ า อากาศ เสียง กลิ่น อื่นๆ 
2547 1 - - 2 - 3 
2548 3 - - 1 - 4 
2549 2 - - 2 5 9 
2550 3 1 2 2 6 14 
รวม 9 1 2 7 11 30 

ที่มา  :  ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมจังหวัดสกลนคร 

2.5 จังหวัดนครพนม 
2.5.1  ข้อมูลพื้นฐาน 
  1)   ท่ีตั้งและขนาด 

 จังหวัดนครพนม เป็นจังหวัดชายแดน ตั้งอยูํทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย  พื้นที่
มีลักษณะเลียบยาวตามชายฝั่งแมํน้ าโขง 153  กิโลเมตร อยูํระหวํางเส๎นร๎ุงที่ 16-18 องศาเหนือ  และระหวํางเส๎น
แวงที่ 104 -105 องศาตะวันออก มีพื้นที่ 5,559.12 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,474,437 ไร ํ  หํางจากกรุงเทพมหานคร
ประมาณ 735  กิโลเมตร   

 2)   อาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง   
 ทิศเหนือ ติดตํอกับ  เขตอ าเภอเซกา  จังหวัดหนองคาย 

 ทิศใต ๎ ติดตํอกับ  เขตอ าเภอดงหลวง, อ าเภอหว๎านใหญํ จังหวัดมุกดาหาร 
ทิศตะวันออก ติดตํอกับ  แขวงค ามํวน  และแขวงบลิค าไช  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน                             

   ลาว  โดยมีแมํน้ าโขงเป็นเส๎นกั้นพรมแดน 
 ทิศตะวันตก       ติดตํอกับ  เขตอ าเภอกุสุมาลย์ อ าเภออากาศอ านวย  จังหวัดสกลนคร   
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รูปท่ี 2-10  แผนท่ีจังหวัดนครพนม 
3) ลักษณะภูมิประเทศ 

  จังหวัดนครพนม  มีลักษณะภูมิประเทศทั่วไปเป็นที่ราบลุํม  ความสูงของพื้นที่ โดยเฉลี่ยสูงกวํา
ระดับน้ าทะเล ประมาณ  140 เมตร  สภาพภูมิประเทศแบํงออกได๎เป็น  2  เขต   ดังนี ้

3.1) เขตตอนเหนือ สภาพพื้นที่สํวนใหญํเป็นเนินสูงและที่ดอน มีป่าไม๎สลับกับพื้นที่ราบที่ใช๎ 
ท านา  ทางเหนือสุดของจังหวัดในเขตอ าเภอบ๎านแพงมีเทือกเขาภูลังกาทอดผําน  และมีแมํน้ าส าคัญไหลผํานคือ
น้ าสงครามและน้ าอูน ในพื้นที่อ าเภอบ๎านแพง ศรีสงคราม ทําอุเทน  นาหว๎า โพนสวรรค์  และนาทม 

3.2) เขตตอนใต๎  พื้นที่บริเวณใกล๎แมํน้ าโขงทางทิศตะวันออก เป็นที่ราบลุํม  สํวนทางทิศตะวันตก   
ซึ่งอยูํหํางจากแมํน้ าโขงออกไปมีพื้นที่ดอนมีสภาพเป็นป่าเต็งรัง   พื้นดินสํวนมากมีลักษณะเป็นหินลูกรัง  บาง
แหํงมีลักษณะที่เนินและที่ราบสลับกัน มีแมํน้ าก่ าไหลผํานพื้นที่ทางใต๎สุดของจังหวัดในเขตอ าเภอนาแก มี
เทือกเขาภูพานทอดเป็นแนวกั้นเขตระหวํางจังหวัดนครพนม  และจังหวัดมุกดาหาร   ส าหรับอ าเภอที่อยูํในเขต
นี้ ได๎แกํ อ าเภอเมืองนครพนม เรณูนคร ธาตุพนม ปลาปาก นาแก และวังยาง (ที่มา :  www.nakhonpanom.com) 

 4) ลักษณะภูมิอากาศ 
 ลักษณะภูมิอากาศจังหวัดนครพนมมี 3 ฤด ู คือฤดูร๎อน เร่ิมตั้งแตํกลางเดือนกุมภาพันธ์- กลางเดือน

พฤษภาคมของทุกปี  ฤดูร๎อนจะมีอากาศร๎อนอบอ๎าวอุณหภูมิเฉลี่ย 25 - 35 องศาเซลเซียส   และมีอุณหภูมิสูงสุด
อยูํในชํวง 37-40  องศาเซลเซียส  ส าหรับฤดูฝนเร่ิมตั้งแตํกลางเดือนพฤษภาคม - กลางเดือนตุลาคมของทุกปี ใน
บางสํวนของจังหวัดมีฝนตกชุก โดยเฉพาะพื้นที่อ าเภอที่อยูํริมฝั่งแมํน้ าโขง จะประสบอุทกภัย ได๎รับความ
เสียหายเป็นประจ าทุกปี เชํน อ าเภอเมือง บ๎านแพงและทําอุเทน  ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย 2,279.7 มิลลิเมตร/ ปี   และ
ฤดูหนาว เร่ิมตั้งแตํกลางเดือนตุลาคม - กลางเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี   อุณหภูมิเฉลี่ย 10-12  องศาเซลเซียส    
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5)    ข้อมูลประชากร 
 ในปี 2551 จังหวัดนครพนม มีประชากรทั้งหมด 699,364 คน เป็นชาย 348,701 คน เป็นหญิง 
350,663 คน ประชากรร๎อยละ 95 นับถือศาสนาพุทธ รองลงมา คือ ศาสนาคริสต์ โดยเมื่อแบํงตามสัญชาติ พบวํา 
ผู๎ที่มีสัญชาติไทยและมีชื่ออยูํในทะเบียนบ๎าน จ านวน 690,752 คน และผู๎ที่ไมํได๎มีสญัชาติไทยและมีชื่ออยูํใน
ทะเบียนบ๎าน จ านวน 2,725 คน แบํงเป็นชาย 1,254 คน หญิง 1,471 คน  เมื่อพิจารณาลักษณะประชากรของ
จังหวัดนครพนม พบวํา ประกอบด๎วยชน 7 เผํา คือ ไทย ลาว ผู๎ไท ญ๎อ โซํ เสก และกะเลิง และเป็นจังหวัดที่มี
ชาวไทย  เชื้อสายจีนและชาวไทยเชื้อสายเวียดนามอพยพเข๎ามาจากการหนีภัยสงคราม  
ตารางท่ี 2-56   ข้อมูลประชากรของจังหวัดนครพนม ปี พ.ศ.2548 – 2552 ( ณ วันที่ 31 ธ.ค.ของทุกปี) 

ปี พ.ศ. 
จ านวนประชากร (คน) เกิด ตาย ย้ายเข้า ย้ายออก ครัวเรือน 

ชาย หญิง รวม (คน) (คน) (คน) (คน) (หลัง) 
2548 345,434 348,160 693,594 8,128 4,182 31,156 31,343 172,688 
2549 346,321 349,030 695,351 7,844 4,553 31,105 31,168 176,308 
2550 347,294 349,811 697,105 7,761 4,505 31,029 30,025 180,251 
2551 348,701 350,663 699,364 7,347 4,571 31,437 30,092 183,952 
2552 349,523 351,167 700,690 - - - - 187,579 

 6)  ข้อมูลสภาพทางเศรษฐกิจ 
 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดนครพนมในปี 2550 เทํากับ  23,229 ล๎านบาท มีอัตราการขยายตัว
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดร๎อยละ 4.96  มีรายได๎เฉลี่ยตํอหัว 31,468 บาท คิดเป็นล าดับที่ 16 ของภาค และ
ล าดับที่ 73 ของประเทศ สาขาการผลิตที่สร๎างรายได๎ให๎จังหวัดมากที่สุด คือ สาขาเกษตรกรรม  ร๎อยละ 31.2 คิด
เป็นมูลคํา 7,707 ล๎านบาท รองลงมาคือ สาขาการค๎าขนสํงและการค๎าปลีก ร๎อยละ 17.5  คิดเป็นมูลคํา 4,055 ล๎าน
บาท อันดับที่สาม ได๎แกํ  สาขาการศึกษา ร๎อยละ 15.2  คิดเป็นมูลคํา 3,523 ล๎านบาท 
ตารางท่ี 2-57   ผลิตภัณฑ์จังหวัดตามราคาประจ าปีของจังหวัดนครพนม ปี พ.ศ.2548-2551 

ปี พ.ศ.   
มูลค่าผลิตภณัฑ์จังหวัด 

(ลา้นบาท) 
มูลค่าผลิตภณัฑ ์

เฉลี่ยต่อคนต่อปี (บาท) 
ล าดับผลิตภณัฑ์จังหวัดต่อคนต่อปี 

ของภาค ของประเทศ 
2548 21,483 37,283 4 58 
2549 21,115 36,947 5 60 

2550 23,229 31,468 16 73 

2551 23,904 32,194 16 73 
ที่มา   ส านักงานสถิตแิหํงชาต ิ
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 7)    ข้อมูลสภาพทางสังคม 
 ประชากรที่อยูํในจังหวัดนครพนม  ร๎อยละ  95  ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก  โดยการท า
นาและการปลูกพืชไรํตามฤดูกาล  เชํน  ยาสูบ  ปอ  มะเขือเทศ  มันส าปะหลัง  สับปรด  เป็นต๎น  นอกจากนี้
บางสํวนยังมีอาชีพหัตถกรรมในครัวเรือน  และประชากรบางสํวนซึ่งเป็นผู๎ใช๎แรงงานเดินทางไปตํางประเทศ 
เทําที่ผํานมา  นิยมเดินทางไปท างานในตะวันออกกลาง  แตํในปัจจุบันเร่ิมมีแนวโน๎มไปท างานที่สิงค์โปร์และ
ไต๎หวันแทน โดยเป็นพนักงานฝ่ายผลิตของโรงงานตํางๆ งานกํอสร๎างและงานภาคเกษตรกรรม  เทําที่ผํานมา  
นิยมเดินทางไปท างานในตะวันออกกลาง  แตํในปัจจุบันเร่ิมมีแนวโน๎มที่จะไปท างานในสิงคโปร์และไต๎หวัน
แทน  โดยเป็นพนักงานฝ่ายผลิตของโรงงานตําง ๆ งานกํอสร๎างและงานภาคเกษตร  จ านวนแรงงานไทยใน
จังหวัดนครพนม ที่เดินทางไปท างานตํางประเทศในปี 2544  มีทั้งสิ้น  15,319  คน  (ที่มา  : ส านักงาน POC 
จังหวัดนครพนม พ.ศ. 2550 ) 

 8) ข้อมูลด้านสาธารณสุข 
 จังหวัดนครพนม มีสถานพยาบาลของภาครัฐที่ให๎บริการแกํประชาชนตั้งแตํระดับจังหวัดถึงระดับ

ต าบล จ านวน 164 แหํง แยกเป็น โรงพยาบาล 13 แหํง สถานีอนามัย 151 แหํง และมีสถานพยาบาลเอกชน 
จ านวน 101 แหํง  สํวนบุคลากรที่ให๎การบริการมีอัตราสํวนตํอประชากรคํอนข๎างสูง แยกเป็น แพทย์ 52 คน  
ทันตแพทย์ 22 คน เภสัชกร 50  คน พยาบาลวิชาชีพ-เทคนิค 738 คน  เจ๎าหน๎าที่สาธารณสุขอื่นๆ จ านวน 730 คน   

สถานะสุขภาพ   อัตราเกิด/ตาย ตั้งแตํปี 2541 – 2548 มีแนวโน๎มลดลง  โดยอัตราการเกิด  ปี 2548  
เทํากับ  11.79  ตํอประชากร 1,000 คน  และอัตราการตาย เทํากับ 6.52 ตํอประชากร 1,000 คน   คิดเป็นอัตรา
เพิ่ม 0.52  ตํอประชากร 100  คน  
ตารางท่ี  2-58   ประเภทสถานบริการสาธารณสุขและบุคลากร  จังหวัดนครพนม 

ประเภทสถานบริการสาธารณสุข/ 
บุคลากร 

 
หน่วย 

พ.ศ. 

2546 2547 2548 2549 2550 
โรงพยาบาลรัฐ แหํง 11 11 11 11 13 

เตียง * * * * 971 
โรงพยาบาลเอกชน แหํง - - - - - 
สถานีอนามัย แหํง 151 151 151 151 * 
แพทย์ คน - - - 60 55 
ทันตแพทย ์ คน - - - 20 23 
เภสัชกร คน - - - 52 * 
พยาบาล คน - - - 801 814 
เจ๎าหน๎าที่สาธารณสุข คน - - - 527 * 

หมายเหตุ  :       *   ไมํมีข๎อมูล 
ที่มา  :  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม 
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 9)  ระบบสาธารณูปโภค 
 จังหวัดนครพนมมีผู๎ใช๎ไฟฟ้าทั้งสิ้น 161,242 ราย มีการจ าหนํายกระแสไฟฟ้าทั้งสิ้น 221.57 ล๎าน 
ยูนิต มียอดการจ าหนํายน้ ามันเชื้อเพลิง 47,178.1 พันลิตร ด๎านการประปามีก าลังการผลิตรวมทั้งสิ้น 13,341,480 
ลูกบาศก์เมตร ผลิตน้ าได๎ 7,826,641 ลูกบาศก์เมตร และมีผู๎ใช๎น้ าประปา รวม 23,992 ราย 
ตารางท่ี 2-59   จ านวนผู้ใช้ไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า ท่ีจ าหน่ายจังหวัดนครพนม  ปี 2550 

 
 ที่มา   การไฟฟ้าสํวนภูมิภาคจังหวัดนครพนม 

 10)   แรงงาน   
  จากการส ารวจภาวการณ์ท างานของประชากร พ.ศ. 2549 จังหวัดนครพนม  มีจ านวนแรงงาน
ทั้งหมด  305,647  คน  เป็นจ านวนแรงงานในภาคเกษตร  174,077  คน  แรงงานนอกภาคเกษตรกรรม         
125,480  คน  และคนวํางงาน  6,090  คน 

 11) เขตการปกครอง 
 จังหวัดนครพนม  แบํงเขตการปกครองออกเป็น  12  อ าเภอ  97  ต าบล  1,090  หมูํบ๎าน  มีองค์การ
บริหารสํวนจังหวัด  1  แหํง  เทศบาลเมือง  1  แหํง  เทศบาลต าบล  9  แหํง  องค์การบริหารสํวนต าบล  95  แหํง  
และสภาต าบล  2  แหํง   
ตารางท่ี  2-60    จ านวนและร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครพนม 

ประเภทองค์กร จ านวน (แห่ง) ร้อยละ (%) 
องค์การบริหารสํวนจังหวัด 1 0.94 
เทศบาลเมือง 1 0.94 
เทศบาลต าบล 9 8.49 
องค์การบริหารสํวนต าบล 95 89.62 
รวมทั้งหมด 106 100.00 

ที่มา    ส านักงานปกครองจังหวัดนครพนม 
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ตารางท่ี 2-61   จ านวนพื้นที่ หมู่บ้าน ต าบล ประชากร ครัวเรือน เป็นรายอ าเภอของจังหวัดนครพนม  ปี  2551 

อ าเภอ 
ห่างจาก

จังหวัด (กม.) 
พื้นที ่

(ตร.กม.) 
จ านวน จ านวนประชากร (คน) จ านวน 

ครัวเรือน ต าบล หมู่บ้าน ชาย หญิง รวม 
เมือง - 853.206 15 165 57,394 56,853 114,247 30,916 
ปลาปาก 44 547.096 8 85 23,957 23,960 47,917 11,962 
ทําอุเทน 26 467.983 9 109 26,585 26,209 52,794 12,575 
บ๎านแพง 93 284.731 6 66 12,854 12,528 25,382 6,461 
ธาตุพนม 52 367,884 12 136 36,128 36,190 72,318 18,202 

เรณูนคร 51 253.952 8 91 20,337 20,078 40,415 10,326 
นาแก 78 523.156 12 140 35,075 35,831 70,906 17,442 
ศรีสงคราม 67 671.317 9 109 31,451 31,587 63,038 15,517 
นาหว๎า 93 288.448 6 68 18,876 18,975 37,851 9,099 
โพนสวรรค์ 45 718.835 7 90 24,719 24,708 49,427 12,297 
นาทม 130 398.129 3 37 11,349 10,981 22,330 5,622 
วังยาง - 137.931 4 27 7,455 7,336 14,791 3,734 

ที่มา    ที่ท าการปกครองจังหวัดนครพนม 

2.5.2  สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติจังหวัดนครพนม 
 1)  ทรัพยากรดินและที่ดิน 
  ลักษณะดินในจังหวัดนครพนม  แบํงได๎เป็น  3  กลุํม  คือ  ดินไรํ  ดินนา  และดินบนภูเขาที่ลาดเชิง
เขาทั่วไป  สํวนใหญํเป็นดินประเภทดินปนทราย  ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงคํอนข๎างต่ า  และมีการ
แพรํกระจายของดินเค็ม   จากข๎อมูลการใช๎ที่ดินของประเทศไทยปี 2539 - 2542  (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
สถิติของประเทศไทย  2545/46)  รายงานเบื้องต๎น  การส ารวจส ามะโนการเกษตร ปี 2546  ส านักงานสถิติ
แหํงชาติ  และสถิติการป่าไม๎ประเทศไทย ปี 2545  จังหวัดนครพนมมีพื้นที่รวม 5,512.67 ตารางกิโลเมตร  มี
พื้นที่การเกษตรในปี 2539  จ านวน  2,476.47  ตารางกิโลเมตร  ลดลงเป็น  2,353.58  ตารางกิโลเมตร  ในปี 2542  
และ  2,411.51  ตารางกิโลเมตร ในปี 2546  มีพื้นที่ป่าไม๎ในปี 2539  จ านวน  564.99  ตารางกิโลเมตร  ลดลงเป็น 
561.41  ตารางกิโลเมตร  ในปี 2542  และเพิ่มขึ้นเป็น  823.50  ตารางกิโลเมตร ในปี 2543  (เปลี่ยนมาตราสํวน
ในการค านวณจากภาพถํายดาวเทียม เดิม 1:250,000 เป็น1:50,000) จังหวัดนครพนมมีแนวโน๎มพื้นที่การเกษตร
และพื้นที่ป่าไม๎เพิ่มขึ้น 
  จากข๎อมูลส านักส ารวจดินและวางแผนการใช๎ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน (สมศักดิ์ สุขจันทร์และคณะ, 
ธันวาคม 2546)  พบวํา  จังหวัดนครพนมมีการแพรํกระจายของดินเค็มที่พบคราบเกลือบนผิวดินทุกระดับ  
คิดเป็นร๎อยละ 42.11 กลําวคือ ร๎อยละของพื้นที่ที่พบคราบเกลือมากกวํา 50% จ านวน 278 ไรํ ,10-50 %  จ านวน  
158 ไร,ํ 1-10%  จ านวน 20,463 ไรํ  และน๎อยกวํา 1%  จ านวน 1,430,000 ไรํ  รวมทุกระดับจ านวน 1,450,899 ไรํ    
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ตารางท่ี  2-62   พื้นที่แพร่กระขายของคราบเกลือบนผิวดินแยกตามอ าเภอต่างๆ ในจังหวัดนครพนม 
 

รายชื่ออ าเภอ 
การจัดแบ่งชัน้ปริมาณคราบเกลือบนผิวดิน / พื้นที่ (ไร่) 

พบคราบเกลือบนผิว
ดินมากกว่า 50% 

พบคราบเกลือบนผิว
ดิน 10 - 50% 

พบคราบเกลือบนผิว
ดิน 1 -  10% 

พบคราบเกลือบนผิว
ดินน้อยกว่า 1% 

เมือง - - - 189,597 
นาทม - - - 91,805 
ทําอุเทน - - - 129,686 
ธาตุพนม - - 2,116 16,656 
นาหว๎า 33 158 10,094 129,141 
นาแก 143 - 406 83,959 
บ๎านแพง - - 409 82,080 
ปลาปาก - - - 162,207 
ศรีสงคราม 102 - 1,738 271,939 
เรณูนคร - - 5,605 69,234 
โพนสวรรค์ - - 95 163,056 
วังยาง - - - 41,174 

รวม 278 158 20463 1,430,534 
ที่มา    ส านักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดนครพนม 

2) ทรัพยากรป่าไม้ 
จังหวัดนครพนม  มีพื้นที่ประมาณ 3,445,417.5 ไรํ  พื้นที่ป่าไม๎ทั้งสิ้นจ านวน  826,125 ไรํ  โดย

แบํงเป็นพื้นที่ป่าสงวนแหํงชาติ  อุทยานแหํงชาติ  พื้นที่ป่าสาธารณประโยชน์ และพื้นที่อ่ืนๆ  ดังนี้ 
1)  พื้นที่ป่าสงวนแหํงชาติ  จ านวน 12 ป่า  พื้นที่ 563,360.50 ไรํ  (พื้นที่ป่าสงวนแหํงชาติ  มอบให๎  

ส.ป.ก. น าไปปฏิรูปที่ดิน จ านวน 7 ป่า  พื้นที่ 287,266.25 ไรํ และ ส.ป.ก. ได๎สํงมอบคืนจ านวน 10,204.13ไรํ 
ปัจจุบันยังคงเหลือพื้นที่ป่าสงวนแหํงชาติตามกฎหมาย จ านวน 271,045.09  ไรํ 

2)  พื้นที่อทุยานแหํงชาติ  จ านวน 2 แหํง คือ อุทยานแหํงชาติภูผายล  และพื้นที่อุทยานแหํงชาติภู
ลังกา (เตรียมการ)   รวมพื้นที่ 103,812 ไรํ 

3)   พื้นที่สาธารณประโยชน์ และพื้นที่อื่นๆ  จ านวน 156,952.50  ไรํ 
ส าหรับอุทยานแหํงชาติภูผายล ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด   คือ นครพนม สกลนครและกาฬสินธุ ์  

ในสํวนของจังหวัดมีพื้นที่  79,437 ไรํ อยูํในเขตพื้นที่อ าเภอนาแก และพื้นที่อุทยานแหํงชาติภูลังกา(เตรียมการ)  
อยูํในเขตท๎องที่อ าเภอบ๎านแพง พื้นที่ในสํวนจังหวัดนครพนม  24,375 ไรํ นอกจากนั้นยังมีพื้นที่โครงการบ๎านเล็ก
ในป่าใหญํ ในพระราชด าริฯในท๎องที่อ าเภอปลาปากและอ าเภอเมืองฯ   พื้นที่ประมาณ 63,750 ไรํ   (อยูํในเขตป่า
สงวนแหํงชาติป่า ดงบ๎านโพนสวํางและป่าปลาปาก) และพื้นที่สวนรุกขชาติวังปอพาน  มีพื้นที่ประมาณ 174 ไรํ  
อยูํในเขตท๎องที่อ าเภอปลาปาก  ประเภทของป่าไม๎สํวนใหญํของจังหวัดนครพนมเป็นป่าเต็งรัง    
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ตารางท่ี  2-63   พื้นที่ป่าไม้  จังหวัดนครพนม 
ปี  พ.ศ. พื้นที่  (ตร.กม.) พื้นที่  (ไร)่ %  ของพื้นที่จังหวัด 

2546 823.5 514,688 14.9 
2547 1,321.8 826,125 23.9 
2548 1,321.8 826,125 23.9 
2549 1,321.8 826,125 23.9 
2551 773.82 483,637.5 14.01 

ที่มา :  ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมจังหวัดนครพนม  

 3)   ทรัพยากรน้ า 
 3.1)  แม่น้ าสายหลัก   ได้แก่ 
  (1)   แม่น้ าโขง    เป็นแมํน้ าขนาดใหญํ  กั้นเขตแดนระหวํางไทยกับประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว  โดยถือรํองน้ าลึกเป็นแนวเขต  แมํน้ าโขงนับวํามีความส าคัญตํอเศรษฐกิจของ
จังหวัดเป็นอยํางยิ่ง 
  (2)   แม่น้ าสงคราม    ต๎นน้ าเกิดในท๎องที่อ าเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี  ไหลผํานท๎องที่
อ าเภอเซกา  จังหวัดหนองคาย  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร  ผํานอ าเภอศรีสงคราม  และไหลสูํแมํน้ า
โขงที่ต าบลไชยบุรี  อ าเภอทําอุเทน  จังหวัดนครพนม 
  (3)  ล าน้ ายาม   ต๎นน้ าเกิดในท๎องที่จังหวัดสกลนคร  ไหลผํานอ าเภอศรีสงคราม  มาบรรจบล า
น้ าสงครามที่บ๎านปากยาม  ต าบลสามผง   อ าเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม 
 3.2) แม่น้ าสายรอง ได๎แกํ  
  (1) ล าน้ าก่ า  ต๎นน้ าเกิดในจังหวัดสกลนคร ไหลลงสูํแมํน้ าโขงที่ต าบลน้ าก่ า อ าเภอธาตุพนม 
  (2) ล าน้ าอูน   ต๎นน้ าเกิดในท๎องที่จังหวัดสกลนคร  ไหลผํานอ าเภอนาหว๎า  มาบรรจบกับล าน้ า
สงคราม ที่บ๎านปากอูน อ าเภอศรีสงครามของจังหวัดนครพนม 
  3.3)  ค/ูคลอง/ล าราง ได๎แกํ  
   (1) ห้วยลังกา   ต๎นก าเนิด  เทือกเขาลังกา  อ าเภอบ๎านแพง  จังหวัดนครพนม  ไหลผํานอ าเภอ
บ๎านแพง  ไหลลงสูํแมํน้ าโขงที่บ๎านนาเขทํา  ต าบลนาเข  อ าเภอบ๎านแพง  ความยาวประมาณ 13  กิโลเมตร 
                       (2) ห้วยบังกอ  ต๎นก าเนิด  ต าบลกุรุคุ  อ าเภอเมืองนครพนม  ไหลผํานต าบลโพธิ์ตาก  ต าบล
หนองญาติ  ต าบลทําค๎อ  อ าเภอเมืองนครพนม  ไหลลงสูํแมํน้ าโขบงที่บ๎านกุดข๎าวปุ้น  ต าบลขามเฒํา  อ าเภอ
เมืองนครพนม 
                       (3) ห้วยบังฮวก ต๎นก าเนิด  อ าเภอปลาปาก  จังหวัดนครพนม  ไหลผําน  ต าบลค าเตย  ต าบล
บ๎านกลาง  อ าเภอเมือง   ต าบลนาถํอน  ต าบลดอนนางหงส์  อ าเภอธาตุพนม  ไหลลงสูํแมํน้ าโขงที่บ๎านดงขวาง  
อ าเภอธาตุพนม   
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                        (4) ห้วยฮ่องฮอ  ต๎นก าเนิด  ต าบลอาจสามารถ  อ าเภอเมืองนครพนม  ไหลผํานต าบลหนอง
ญาติ  อ าเภอเมือง  ไหลบรรจบห๎วยบังกอที่บ๎านดงหมู  อ าเภอเมืองนครพนม  ความยาวประมาณ  15  กิโลเมตร 
  (5)  ห้วยน้ าบัง  ต๎นก าเนิด  อ าเภอปลาปาก  จังหวัดนครพนม  ไหลผํานอ าเภอปลาปาก  อ าเภอ
นาแก  ไหลบรรจบล าน้ าก่ าที่บ๎านปากบัง  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 
                       (6) ห้วยทวย    ต๎นก าเนิด  อ าเภอกุสุมาลย์  จังหวัดสกลนคร  ไหลผํานอ าเภอโพนสวรรค์  
อ าเภอทําอุเทน  ไหลลงแมํน้ าโขงที่บ๎านปากทวย  อ าเภอทําอุเทน  จังหวัดนครพนม  ความยาวประมาณ  85  
กิโลเมตร 
  จังหวัดนครพนม  ได๎แบํงพื้นที่ลุํมเป็นลุํมน้ าหลักๆ อยูํ  8  ลุํมน้ า  ครอบคลุมพื้นที่จังหวัด  ได๎แกํ  
แมํน้ าโขงสํวนที่ 7   แมํน้ าสงครามตอนลําง  ห๎วยน้ ายาม   ห๎วยน้ าอูน  ห๎วยทวย  แมํน้ าโขงสํวนที่ 8     
ห๎วยน้ าก่ า   และแมํน้ าโขงสํวนที่ 9 ฃ  จากข๎อมูลการจัดท าแผนรวมในพื้นที่ลุํมน้ าโขง  กรมทรัพยากรน้ า  และ
ส านักงานทรัพยากรน้ าภาค 3  พบวํา  ลุํมน้ าทั้ง  8  มีปริมาณน้ าทํา  (runoff)  เฉลี่ยรายปี (ล๎านลูกบาศก์เมตร)   
จ านวน  3,973.26, 3,206.10, 1,061.14, 1,390.91, 277.80, 417.52, 1,318.39  และ  286.86  ตามล าดับ  โดยลุํมน้ า
ที่มีความต๎องการน้ าสูงสุดคือ  ลุํมน้ าอูน  และลุํมน้ าก่ า  คือ  1,538.08  และ  1,350.37  ล๎านลูกบาศก์เมตร  
ตามล าดับ 

 4) ทรัพยากรธรณี 
  จังหวัดนครพนมเป็นจังหวัดที่มีด๎านตะวันออกมีพรมแดนติดกับแมํน้ าโขง  ซึ่งมีทรัพยากรแรํธาตุ
ที่เป็นทรัพยากรพื้นฐานในการพัฒนาประเทศเป็นจ านวนมาก  คือ  หินและทรายใน  แมํน้ าโขงแมํน้ าซึ่งใน
ปัจจุบันมีผูไ๎ด๎รับอนุญาตประกอบกิจการดูดทราย  จ านวน  35  ราย  ประกอบด๎วย  อ าเภอเมืองนครพนม  9  ราย  
อ าเภอธาตุพนม  9  ราย  อ าเภอทําอุเทน  14  ราย  และอ าเภอบ๎านแพง  3  ราย  (ที่มา  :  ส านักงานพัฒนาที่ดิน
จังหวัดนครพนม) 

 5) ความหลากหลายทางชีวภาพ 
จังหวัดนครพนม  มีพื้นที่ชุํมน้ าลุํมน้ าสงครามตอนลําง  ในท๎องที่อ าเภอศรีสงคราม นาทม บ๎านแพง 

ทําอุเทน  และโพนสวรรค์  พื้นที่ประมาณ  200,000 ไรํ  มีลักษณะทางนิเวศวิทยาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะทาง
ธรรมชาติ   คือมีป่าชนิดตําง ๆ  ขึ้นอยูํตามที่ราบน้ าทํวมถึงริมแมํน้ าและห๎วยสาขา  ที่ทนตํอน้ าทํวม  3-4  เดือน  
ชาวบ๎านเรียกป่าชนิดนี้วํา “ป่าบุํง ป่าทาม” หรือ “ป่าทาม” ซึ่งป่าบุํงป่าทามในอ าเภอศรีสงคราม  มีความ
หลากหลายทางชีวภาพสูงมากและมีความส าคัญในระดับประเทศ  มีการส ารวจศึกษาชนิดพรรณพืชในป่าบุํง  
ป่าทาม  มีจ านวน  208  ชนิด  พันธุ์สัตว์น้ าที่ส ารวจพบในพื้นที่มี  154  ชนิด  เป็นพื้นที่ที่มีความส าคัญตํอวิถีการ
ด ารงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ส าคัญของจังหวัดนครพนม 
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2.5.3   สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมของจังหวัดนครพนม 
 1) คุณภาพน้ าและการจัดการน้ าเสีย 
  แหลํงน้ าสายส าคัญ  2  สาย  ภายในจังหวัดนครพนม  ได๎แกํ  แมํน้ าสงคราม  และแมํน้ าอูน  ซึ่ง
ปัจจุบันได๎มีการเฝ้าระวังคุณภาพน้ าโดยส านักงานสิ่งแวดล๎อมภาคที่ 9  และส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อมจงัหวัดนครพนม  ผลการวิเคราะห์สถานการณ์คุณภาพแหลํงน้ า ปี 2552  เป็นดังนี้ 
ตารางท่ี  2-64   ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าผิวดิน  จังหวัดนครพนม  ปี 2552 

แม่น้ า 
ค่าคุณภาพน้ าท่ีส าคัญ 

เกณฑ์คณุภาพน้ า ปัญหาคุณภาพน้ า DO 
(มก./ล.) 

BOD 
(มก./ล.) 

TCB 
(MPN/100 ml) 

FCB 
(MPN/100  ml) 

แมํน้ าสงคราม   4.05-11.13 0.50-4.80 1,700-92,000 1,300-54,000 พอใช๎ – เสื่อมโทรม DO,BOD, TCB,FCB 
แมํน้ าอูน 3.20-13.04 0.20-3.81 13,000->160,000 3,300-35,000 เสื่อมโทรม DO,BOD, TCB,FCB 

 ส าหรับการจัดการน้ าเสีย   จังหวัดนครพนมอยูํในระหวํางการด าเนินการกํอสร๎างระบบบ าบัด 
น้ าเสียรวม  ซึ่งด าเนินงานโดยเทศบาลเมืองนครพนม  ซึ่งคาดวําจะสามารถรองรับปริมาณน้ าเสียในเขตเทศบาล
เมืองนครพนมได๎อยํางทั่วถึง ได๎เร่ิมด าเนินงานกํอสร๎างตั้งแตํปีงบประมาณ พ.ศ. 2549  -  2553   

2) การจัดการขยะมูลฝอย 
 ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลในพื้นที่จังหวัดนครพนม เทํากับ 89.1 ตัน/วัน สามารถ
เก็บขนได๎  82.3  ตัน/วัน  คิดเป็นประสิทธิภาพในการเก็บขนขยะมูลฝอยร๎อยละ  93.0  โดยมีอัตราการเกิดขยะ
มูลฝอยคิดเป็น 0.8 กก./คน/วัน  
ตารางท่ี 2-65  ข้อมูลทั่วไปอัตราการผลิตขยะมูลฝอยและประสิทธิภาพการเก็บขนขยะมูลฝอยจังหวัดนครพนม 

เทศบาล 
พื้นที ่
(ตร.ม.) 

ประชากรรวม 
(คน) 

ปริมาณขยะ (ตัน/วัน) ประสิทธิภาพ
การเก็บขน (%) 

อัตราการผลิต
ขยะ (กก./คน/วัน) 

ที่เกิดขึ้น ที่เก็บขนได ้

1. เมืองนครพนม 24.125 29,994 28 28 100 0.9 
2. ต าบลปลาปาก 12.1 3,783 5.5 5.5 100 1.5 
3. ต าบลทําอุเทน 18 5,230 4 4 100 0.8 
4. ต าบลโพนสวรรค ์ 9.7 6,433 2 2 100 0.3 
5. ต าบลบ๎านแพง 16.46 14,421 8.5 8.5 100 0.6 
6. ต าบลธาตุพนม 4.6 512,128 13 12 92 1.1* 
7. ต าบลเรณูนคร 2.4 10,774 9.12 8.5 93 0.8 
8. ต าบลนาแก 5.01 6,774 10 5 50 1.5 
9. ต าบลศรีสงคราม 4.2 3,915 4 3.8 95 1.0 
10.ต าบลนาหว๎า 10 12,436 5 5 100 0.4 

รวม / เฉลี่ย 106.595 605,893 89.1 82.3 93.0 0.8 



2-65 
 

การก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลในจังหวัดนครพนม จ านวน 10 แหํง มีการก าจัดด๎วยวิธีการฝัง
กลบอยํางถูกหลักสุขาภิบาลจ านวน 1 แหํง คือ เทศบาลเมืองนครพนม มีเทศบาลจ านวน 1 แหํงก าจัดด๎วยการ
กองบนพื้นกลางแจ๎ง สํวนเทศบาลที่ก าจัดขยะมูลฝอยด๎วยการเผา มีจ านวน 8 แหํง คิดเป็นร๎อยละ 80 ของจ านวน
เทศบาลทั้งหมด ดังนั้นสามารถสรุปได๎วํามีเทศบาลเพียงร๎อยละ 10 เทํานั้นที่มีการก าจัดขยะมูลฝอยอยํางถูกหลัก
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill)  

ตารางท่ี 2-66   ข้อมูลสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลในจังหวัดนครพนม 

เทศบำล ก ำจัดด้วยวิธี พื้นที ่
(ไร)่ 

ต ำแหน่งพิกัดทำง
ภูมิศำสตร ์ ที่ตั้ง 

X Y 

1.เมืองนครพนม sanitary landfill 77 0468459 1915282  หมู่ 7 ต.โพธ์ิตาก อ.เมือง จ.นครพนม 

2.ต าบลปลาปาก กองในหลุม/เผา 20 0447932 1895458  ต.หนองเทาใหญ่ อ.ปลาปาก จ.นครพนม 

3.ต าบลท่าอุเทน กองในหลุม/เผา 8 0454568 1943155  หมู่ 6 ต.ท่าอเุทน อ.ท่าอเุทน จ.นครพนม 

4.ต าบลโพนสวรรค ์ กองกลางแจ๎ง/เผา 4 0442183 1925998  หมู่ 5 ต.โพนสวรรค์ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 

5.ต าบลบ้านแพง กองกลางแจ้ง 13 0419531 1980645  หมู่ 9,14 ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 

6.ต าบลธาตุพนม กองกลางแจ๎ง/เผา 6 0465918 1866898  ถนนชยางกูร ต.ฝั่งแดง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 

7.ต าบลเรณูนคร กองในหลุม/เผา 15 0458043 1887431  หมู่ 3 ต.โคกหินแฮ อ.เรณูนคร จ.นครพนม 

8.ต าบลนาแก กองในหลุม/เผา 35 0451070 1887435  ต.นาเลียง อ.นาแก จ.นครพนม 

9.ต าบลศรีสงคราม กองในหลุม/เผา 30 0422117 1949600  หมู่ 7 ต.ศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 

10.ต าบลนาหว้า กองในหลุม/เผา 10 0406944 1932465  หมู่ 1 ต.นาหว้า อ.นาหว้า จ.นครพนม 

ตารางท่ี  2-67     องค์ประกอบของขยะมูลฝอย จังหวัดนครพนม 
องค์ประกอบของขยะมูลฝอย ร้อยละโดยน้ าหนัก 

มูลฝอยเปียก 25.00 
กระดาษ 20.00 
พลาสติก 10.00 
แก๎ว 10.00 
โลหะ 15.00 

อลูมิเนียม 20.00 
รวมทั้งหมด 100.00 

ที่มา   ส านักงานเทศบาลเมืองนครพนม 

จังหวัดนครพนมมีแผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยการรวมกลุํมเป็น 3 กลุํม(Clustering) ดังนี ้
(1) กลุํมพื้นที่อ าเภอเมือง โพนสวรรค์ และปลาปาก จังหวัดนครพนม โดยมีองค์การบริหารสํวน

จังหวัดนครพนมเป็นแกนน า มีเทศบาลเมืองนครพนม เทศบาลต าบลโพนสวรรค์ และเทศบาลต าบลปลาปาก 
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พร๎อมทั้งองค์การบริหารสํวนต าบลในพื้นที่ใกล๎เคียง จ านวน 28 แหํง เข๎ารํวมจัดต้ังศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวม  
(ปริมาณขยะมูลฝอยรวมประมาณ  121.64 ตันตํอวัน) 

(2) กลุํมพื้นที่อ าเภอนาแก เรณูนคร ธาตุพนม และวังยาง จังหวัดนครพนม โดยมีเทศบาลต าบล 
นาแกเป็นแกนน า มีเทศบาลต าบลเรณูนคร เทศบาลต าบลธาตุพนม พร๎อมทั้งองค์การบริหารสํวนต าบลในพื้นที่
ใกล๎เคียง จ านวน 34 แหํง รํวมจัดต้ังศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวม โดยให๎มีสถานีขนถําย ณ อ าเภอธาตุพนม  
จ านวน 1 จุด  (ปริมาณขยะมูลฝอยรวมประมาณ  88.42 ตันตํอวัน)  

(3) กลุํมพื้นที่อ าเภอศรีสงคราม นาหว๎า นาทม บ๎านแพง และทําอุเทน จังหวัดนครพนม โดยมี
องค์การบริหารสํวนต าบลทําจ าปารํวมกับองค์การบริหารสํวนจังหวัดนครพนมเป็นแกนน า   มีเทศบาลต าบล 
ศรีสงคราม เทศบาลต าบลนาหว๎า เทศบาลต าบลบ๎านแพงและเทศบาลต าบลทําอุเทน พร๎อมทั้งองค์การบริหาร
สํวนต าบลในพื้นที่จ านวน 33 แหํง เข๎ารํวมจัดตั้งศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวม โดยก าหนดให๎มีสถานีขนถําย ณ 
อ าเภอศรีสงครามและอ าเภอบ๎านแพง แหํงละ 1 จุด (ปริมาณขยะมูลฝอยรวมประมาณ 78.3 ตันตํอวัน) 

สถานีขนถา่ย 

ศูนย์จัดการขยะ

จังหวัดนครพนม

3 ศูนย์จดัการขยะ
3 สถานีขนถ่าย

อบจอบจ..นครพนมนครพนม
ร่วมกับร่วมกับ

อบตอบต..นาเลียงนาเลียง

อบจอบจ..นครพนมนครพนม
ร่วมกับร่วมกับ

ทมทม..นครพนมนครพนม

อบจอบจ..นครพนมนครพนม
ร่วมกับร่วมกับ

อบตอบต..ท่าจ าปาท่าจ าปา

 
รูปท่ี 2-11  ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยจังหวัดนครพนม 

3) สิ่งแวดล้อมเมือง 
  ในเมืองหรือชุมชนแออัดจังหวัดนครพนม จะพบปัญหาด๎านสิ่งแวดล๎อม เชํนเดียวกับชุมชนทั่วไป  
เมื่อมีประชากรเพิ่มขึ้น  มีการขยายตัวของเมือง  มีการเรํงและเพิ่มการผลิตแตํขาดการวางแผนจัดการด๎านผัง
เมือง  ด๎านการระบบน้ าทิ้ง  การจัดเก็บขยะ  ปัญหาชุมชนแออัด  ปัญหามลพิษทางน้ าก็จะตามมาถ๎าหากไมํรีบ
การจัดการหรือเตรียมการที่ถูกต๎องเหมาะสมและตํอเนื่อง  ปัญหาสํวนใหญํจะอยูํในเมืองหรือในเขตเทศบาล  
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 4) สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม 
  จังหวัดนครพนม  มีแหลํงศิลปกรรมที่ส าคัญสํวนใหญํเป็นโบราณสถาน  ได๎แกํ  พระธาตุพนม  
พระธาตุทําอุเทน   พระธาตุเรณูนคร   พระธาตุประสิทธิ์   พระธาตุมหาชัย    พระธาตุศรีคูณ  วัดโอกาสศรีบัว
บาน   รอยพระบาทบ๎านเวินพระบาท   พระบางวัดไตรภูมิ   
 โดยมีโบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนแล๎ว ได๎แกํ  (1) องค์พระธาตุพนม  วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร 
อ าเภอธาตุพนม  (2) เนินดิน วัดธาตุน๎อยศรีบุญเรือง ต าบลพระกลางทุํง อ าเภอธาตุพนม (3)ศิลาจารึก วัดต๎นเมือง
ไชยบุรี ต าบลไชยบุรี อ าเภอทําอุเทน (4) ศิลาจารึก  วัดบ๎านเหลําหนาด (ร๎าง) บ๎านหนาด ต าบลบ๎านกลาง  (5) 
ศาลากลางจังหวัดนครพนมหลังเกํา 

 5) สถิติเร่ืองร้องเรียน 
 จังหวัดนครพนม  มีการร๎องเรียนปัญหาด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม นับตั้งแตํปี  
พ.ศ. 2547 - 2550  จ านวน  3  เร่ือง เป็นปัญหาเร่ืองน้ า  2  เร่ือง  และเร่ืองกลิ่น  1  เร่ือง   
ตารางท่ี  2-68   สถิติการร้องเรียนปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จังหวัดนครพนม 

พ.ศ. 
จ านวนการร้องเรียน  (ครั้ง) จ านวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 

(ครั้ง) น้ า อากาศ เสียง กลิ่น อื่นๆ 
2545 - - - - - - 
2546 - - - - - - 
2547 - - - 1 - 1 
2548 - - - - - - 
2549 1 - - - - 1 
2550 1 - - - - 1 

ที่มา    ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมจังหวัดนครพนม 
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บทที่ 3   
ผลการติดตามระบบรวบรวมและระบบบ้าบัดน้้าเสียชุมชน 

 

 ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9      ได้ด าเนินการติดตามระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย ที่ได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณแผ่นดิน ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ใน
พื้นที่รับผิดชอบ 3 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดอุดรธานี  สกลนคร  และนครพนม   รวมทั้งสิ้น  3  โครงการ   
ได้แก่  (1)  เทศบาลนครอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี  (2) เทศบาลเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  และ (3) 
เทศบาลเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม  ซึ่งมีผลการด าเนินการ ดังนี้   

3.1  เทศบาลนครอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี  

3.1.1  ข้อมูลทั่วไป 
เทศบาลนครอุดรธานี  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ  ระหว่างลองติจูดที่  102.8  

องศาตะวันออก  และละติจูดที่  17.4  องศาเหนือ  ระยะทางจากกรุงเทพมหานคร - อุดรธานี   ประมาณ  564  
กิโลเมตร  สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงอยู่เหนือระดับน้ าทะเลประมาณ  175  เมตร  ความลาดมีทิศทางจากทิศ
ใต้ไปทิศเหนือ  เทศบาลนครอุดรธานีมีพื้นที่ทั้งหมด  47.70  ตารางกิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 

 ทิศเหนือ         ติดต่อกับ   เทศบาลต าบลหนองส าโรง   และเทศบาลต าบลหนองบัว  
   อ าเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี 
      ทิศใต ้        ติดต่อกับ  เทศบาลต าบลบ้านจั่น องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจั่น 
   และ อบต.นาดี  อ าเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี 
 ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ  เทศบาลต าบลหนองบัว  อ าเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี 
      ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ  เทศบาลต าบลหนองส าโรง  อ าเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี 

  แหล่งน้ าที่ส าคัญในเขตเทศบาลนครอุดรธานี  ประกอบด้วย  ล าห้วยหมากแข้ง  ล าห้วยมั่ง  หนอง
ประจักษ์ศิลปาคม  หนองสิม เป็นต้น  โดยล าห้วยหมากแข้ง  มีต้นก าเนิดจากห้วยดอนจัง  ซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของ
ตัวเมืองและไหลบรรจบกับห้วยมั่งบริเวณตอนเหนือของเมือง  เมื่อมีการขยายฐานบินคร่อมล าห้วยท าให้ล าห้วย
ถูกตัดขาด  และมีการสร้างอ่างเก็บน้ าบ้านจั่นเพื่อใช้ในการผลิตน้ าประปาของทหาร  เมื่อฝนตกหนักน้ าจะล้น
จากอ่างเก็บน้ าเข้าสู่ตัวเมืองได้  โดยน้ าดังกล่าวได้ถูกกั้นและผันออกข้างถนนวงแหวนไปห้วยหมากแข้ งช่วงที่
ไหลผ่านตัวเมืองจะมีขนาดกว้างประมาณ  6-7  เมตร  และลึกประมาณ  4  เมตร  ท าหน้าที่เป็นทางระบายน้ าสาย
หลักของเมือง  ซึ่งระบายน้ าทั้งน้ าฝนและน้ าเสียของเทศบาลนครอุดรธานี   
 ส าหรับแหล่งน้ ารอบเขตเทศบาลนครอุดรธานี  มีล าห้วยอิฐเป็นล าห้วยจุดรวมของห้วยหมากแข้ง
และห้วยมั่ง  อยู่ในเขตต าบลกุดสระ  อ าเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  เป็นล าน้ าธรรมชาติที่เป็นแหล่งรองรับน้ าทิ้ง
จากระบบบ าบัดน้ าเสียของเทศบาลนครอุดรธานีก่อนจะไหลลงสู่ล าน้ าห้วยหลวง  ซึ่งจัดเป็นแหล่งน้ าที่มีขนาด
ใหญ่มีการใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ และมีการเฝ้าระวังคุณภาพน้ าเป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอ 
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รูปท่ี 3-1   ภาพถ่ายทางอากาศแสดงพื้นท่ีและแหล่งน้้าส้าคัญในเขตเทศบาลนครอุดรธานี 
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รูปท่ี 3-2   แหล่งน้้าบริเวณเทศบาลนครอุดรธานี 

 

รูปท่ี 3-3   ล้าน้้าห้วยหลวงและล้าน้้าสาขาช่วงไหลผ่านอ้าเภอเมืองอุดรธานี 



3-4 
 

3.1.2  ข้อมูลการรวบรวมน้้าเสีย 

 ระบบรวบรวมน้ าเสียของเทศบาลนครอุดรธานี เป็นระบบท่อรวม (Combined  System) สามารถ
รับน้ าเสียได้ 43,902 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน มีบ่อดักน้ าเสียจ านวน 23 แห่ง ดักน้ าเสียที่จะระบายลงสู่ห้วยหมาก
แข้งและห้วยมั่ง มีสถานีสูบน้ าเสียในระบบรวบรวมน้ าเสียจ านวน 1 แห่ง ณ หนองสิม ซึ่งระบบรวบรวมน้ าเสีย
ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ 

3.1.3  ข้อมูลการบ้าบัดน้้าเสีย 
  ระบบบ าบัดน้ าเสียของเทศบาลนครอุดรธานีเป็นระบบบ าบัดน้ าเสียแบบบ่อผึ่ง (Stabilization 
Ponds)ก าลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง ตั้งอยู่บ้านหนองบุ  ต าบลสามพร้าว  และบ้านดอนหวาย  ต าบลกุดสระ  
อ าเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  เนื้อที่  287-2-61  ไร่  เป็นที่กรรมสิทธิ์ของเทศบาล  สามารถรองรับน้ าเสียที่
เกิดขึ้นทั้งหมดสองระยะ  ได้แก่  ระยะที่ 1 ปริมาณน้ าเสีย  43,902  ลบ.ม./วัน คิดเป็นปริมาณความสกปรก 
4,094 กก./วัน  ในระยะที่ 2 ปริมาณน้ าเสีย  70,322  ลบ.ม./วัน คิดเป็นปริมาณความสกปรก 7,994 กก./วัน  ซึ่ง
ในปีงบประมาณ 2551 - 2554  เป็นการก่อสร้างในระยะที่ 1 

ผู้รับเหมาก่อสร้าง คือ “บริษัท ไทยวัฒน์วิศวการทาง จ ากัด”  ที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง คือ 
“บริษัท  คิวบิค  สเปส  จ ากัด”   บริษัทที่ปรึกษาที่ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดก่อสร้าง คือ 
บริษัท  แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จ ากัด  
 งบประมาณด าเนินการก่อสร้างทั้งสิ้น  737,910,000  บาท  (งบอุดหนุน  664,119,000 บาท 
เทศบาลสมทบ  73,791,000  บาท) เร่ิมก่อสร้างวันที่  12  มีนาคม  2551  สิ้นสุดสัญญาวันที่  24  มิถุนายน  2554  
รวมระยะเวลา  1,200  วัน  แบ่งงวดเงินเป็น  164  งวด งบประมาณว่าจ่างบริษัทที่ปรึกษา  20,000,000  บาท  
(งบอุดหนุน 18,000,000  บาท เทศบาลสมทบ  2,000,000  บาท)  โดยมีรายละเอียดการก่อสร้างระบบ ดังนี้ 

(1) งานก่อสร้างระบบระบายน้ ารวมความยาว  1,520  เมตร   
(2)  งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ าเสีย  :  ความยาวท่อรวบรวมน้ าเสียขนาดต่างๆ  9,318  เมตร  

ความยาวท่อส่งน้ าแรงดัน  5,594  เมตร 
(3)  อาคารชลศาสตร์  ประกอบด้วย  บ่อดักน้ าเสีย  23 แห่ง  บ่อดักขยะ  23 แห่ง อาคารติดตั้ง 

Flap Valve  23  แห่ง  และมีสถานีสูบน้ าเสียหนองสิม 1  แห่ง 
  (4)  งานก่อสร้างถนนทางเข้าระบบบ าบัดน้ าเสีย  ถนนลาดยางยาว  2,694 เมตร 
  (5)  ระบบบ าบัดน้ าเสีย  มีบ่อกระจายน้ าเสีย  ระบบวัดอัตราการไหล  บ่อหมัก(Anaerobic 
Pond) จ านวน  3  บ่อ  บ่อผึ่ง (Facultative Pond) จ านวน  6  บ่อ    บ่อบ่ม (Maturation Pond)  จ านวน 2  บ่อ  และ
บ่อปรับสภาพ  จ านวน  1  บ่อ 
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รูปท่ี 3-4  พื้นที่บริการบ้าบัดน้้าเสียครอบคลุม  เทศบาลนครอุดรธานี  และเทศบาลข้างเคียง   

(ยังไม่มีการออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมจากพื้นที่ใกล้เคียง) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3-5  ขอบเขตเทศบาลนครอุดรธานีและสถานท่ีก่อสร้างระบบบ้าบัดน้้าเสีย 

สี่แยกบายพาสอุดร-หนองคาย 

พื้นที่ก่อสร้าง 
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รูปท่ี 3-6   ระบบท่อรวบรวมน้้าเสียเทศบาลนครอุดรธานีระยะที่  1 
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รูปท่ี 3-7  สถานท่ีก่อสร้างระบบบ้าบัดน้้าเสียเทศบาลนครอุดรธานี 
 

 
รูปท่ี 3-8    สถานท่ีตั้งและผังบริเวณระบบบ้าบัดน้้าเสียเทศบาลนครอุดรธานี 

 

พื้นทีก่่อสร้าง
ก่อสร้าง 
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3.1.4  ข้อมูลการบริหารจัดการ 

 ระบบบ าบัดน้ าเสียเทศบาลนครอุดรธานี  อยู่ระหว่างการด าเนินการก่อสร้าง  ซึ่งมีผลงาน
ความก้าวหน้าของโครงการ  ดังนี้  จากการติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียเทศบาลนคร
อุดรธานี เมื่อวันที่  26  พฤษภาคม  2553  สรุปความก้าวหน้ารวมทั้งหมด  67.75 %  ความก้าวหน้าโครงการฯ 
ตามแผนงานก่อสร้าง คือ 69.31 %  สามารถด าเนินงานได้ช้ากว่าแผนที่ก าหนดคิดเป็นร้อยละ  1.56 % 

 ระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้างทั้งหมด  1,380  วัน (100%)  ใช้ไปแล้ว  803  วัน (58%)  คงเหลือ
ระยะเวลาก่อสร้าง  577  วัน (42%)  โดยได้ด าเนินการส่งมอบงานก่อสร้าง เบิกไปแล้วทั้งสิ้น  122  งวด  คิดเป็น
เงินรวม  415,280,237.18  บาท (จากทั้งหมด  200  งวดงาน)  คิดเป็นร้อยละ  56.28%   

ปัญหาจากงานก่อสร้าง : ไม่มี  มีเพียงปัญหาแนวการก่อสร้างถนนทางเข้าระบบบ าบัดน้ าเสีย  ซึ่ง
เทศบาลได้ท าประชาคมชาวบ้านไปแล้ว ว่าขอขยายความกว้างของถนนจาก 4 เมตร เป็น 6 เมตร แต่พบว่ายังมี
ชาวบ้านบางส่วนท าแนวร้ังกั้นกันที่ดินของตนเอง ทับกับแนวถนนที่เทศบาลจะสร้างใหม่  (จากเวทีประชาคม 
เทศบาลได้รับความยินยอมจากชาวบ้านพร้อมเอกสารยินยอมมอบพื้นที่ให้ใช้ประโยชน์เป็นทางสาธารณะ 
เรียบร้อยแล้ว) 

ในการควบคุมงานก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียเทศบาลนครอุดรธานี คณะกรรมการควบคุมงาน
ก่อสร้าง บริษัทที่ปรึกษา และผู้รับจ้าง ได้ก าหนดการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้า  แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่
เกิดขึ้นร่วมกันเป็นประจ าทุกสัปดาห์ (วันพุธของแต่ละสัปดาห์เวลา 10.00 น.) อย่างสม่ าเสมอ ท าให้ปริมาณงาน
ก่อสร้างไม่ล่าช้ากว่าแผนงานมากนัก และมีการเสนอแนะวิธีการแก้ไขปัญหาได้อย่างต่อเน่ืองและรวดเร็ว   
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3.2  เทศบาลเมืองสกลนคร   จังหวัดสกลนคร  

3.2.1  ข้อมูลทั่วไป 
 เทศบาลเมืองสกลนคร  ตั้งอยู่ ณ ต าบลธาตุเชิงชุม  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  มีพื้นที่ 54.54 

ตารางกิโลเมตร อยู่ในเขตที่ราบตอนกลางของจังหวัดสกลนคร  เป็นพื้นที่ริมหนองหาร  สภาพภูมิประเทศเป็นที่
ราบและมีเนินสลับในบริเวณพื้นที่ทางด้านตะวันตกและด้านทิศใต้ของเขตเทศบาล โดยทั่วไปพื้นที่มีความลาด
ชันตามแนวทิศตะวันตกเฉียงใต้สู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ลักษณะกระทะคว่ า อยู่ในเขตที่ราบสูงโคราช มีความ
สูงเฉลี่ยของระดับน้ าทะเลปานกลางประมาณ  172  เมตร    ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพื้นที่โครงการมี
หนองน้ าขนาดใหญ่  คือ หนองหาร   ซึ่งเป็นที่รองรับน้ าจากล าน้ าขนาดเล็กไหลผ่านลงสู่หนองหารรวม  3  สาย  
คือ  ห้วยทราย  ห้วยโมง และห้วยนาหลุม  ด้านใต้เป็นที่ราบสูงเทือกเขาภูพานที่มีระดับความสูงตั้งแต่  200  
เมตร  จนถึงกว่า  500  เมตร  เหนือระดับน้ าทะเลปานกลาง เป็นต้นก าเนิดล าน้ าสาขาต่างๆ 

 จ านวนประชากรในเขตเทศบาล  เดือนมีนาคม พ.ศ. 2547  มีประชากรทั้งหมด  54,842  คน  แยก
เป็นเพศชายจ านวน  27,256  คน  และเพศหญิงจ านวน  27,586  คน  จ านวนบ้าน  17,652  หลังคาเรือน  จ านวน
ความหนาแน่น 1,006 คนต่อตารางกิโลเมตร  จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  31,800 คน  แยกเป็นเพศชายจ านวน  
15,719  คน  และเพศหญิงจ านวน  16,081  คน 

            ทิศเหนือ            ติดกับ หนองหารและบริเวณค่ายกฤษณ์สีวะรา 
                            ทิศใต ้                ติดกับ    บ้านนาอ้อย 
                            ทิศตะวันออก     ติดกับ    ดอนสวรรค์ใหญ่ 
                            ทิศตะวันตก       ติดกับ    บ้านพังขว้าง 

 แหล่งน้ าผิวดินที่ส าคัญของจังหวัดสกลนคร  ซึ่งส่วนใหญ่มีต้นน้ ามาจากเทือกเขาภูพาน  ได้แก่  
แม่น้ าสงคราม  ล าน้ ายาม  ล าน้ าอูน    ต้นน้ าเกิดบริเวณพื้นที่อ าเภอส่องดาว    ล าห้วยปลาหาง  มีต้นน้ าในพื้นที่
อ าเภอวานรนิวาส  ล าน้ าพุง  ต้นน้ าเกิดในเขตอ าเภอกุดบาก  ล าน้ าก่ า  เป็นล าน้ าลักษณะพิเศษที่มีต้นน้ าที่ส าคัญ
อยู่ที่หนองหาร  และหนองหารเป็นหนองน้ าธรรมชาติขนาดใหญ่  มีเนื้อที่ประมาณ  123  ตารางกิโลเมตร  มีน้ าขัง
ตลอดปีความลึกเฉลี่ยประมาณ 3–6 เมตร มีเกาะแก่งมากมายและยังเป็นแหล่งน้ าจืดที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตลอดจนเป็นสถานที่เพาะพันธุ์ปลาน้ าจืดของกรมประมง 

3.2.2  งบประมาณสนับสนุนในการด้าเนินการจัดการน้้าเสียชุมชน  เทศบาลเมืองสกลนคร 

   เทศบาลเมืองกสลนคร  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการก่อสร้างระบบรวบรวม
และบ าบัดน้ าเสียชุมชน จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  กรมประมง  กรมชลประทาน  กรมโยธาธิการ  และ
กระทรวงวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม(เดิม)  ตั้งแต่ ปี 2535 เร่ือยมาจนถึงปี 2547 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 3-1  งบประมาณสนับสนุนในการด้าเนินการจัดการน้้าเสียชุมชน  เทศบาลเมืองสกลนคร 

ก่อสร้าง
ระยะที่ 

เริ่ม
ก่อสร้าง 
(ปี พ.ศ.) 

ก่อสร้าง
แล้วเสร็จ 
(ปี พ.ศ.) 

แหล่งที่มา
งบประมาณ 

ความสามารถในการ
รองรับน้้าเสียตามที่
ออกแบบไว้ (ลบ./

วัน) 

ราคาค่าก่อสร้าง 
(ล้านบาท) 

รายละเอียดก่อสร้าง 

ท่อ
รวบรวม
น้้าเสีย 

ระบบ
บ้าบัด 
น้้าเสีย 

ท่อ
รวบรวมน้้า

เสีย 

ระบบบ้าบัด 
น้้าเสีย 

1 2535 2536 กรมประมง 8,000 360.4 19.6 ระยะที่ 1 บ่อผึ่ง 
2 - 2537 กรม

ชลประทาน 
ระบบ WL ต่อ
อนุกรมจากข้อ 1  

- 18 - บึงประดิษฐ ์

3 - 2542 กรมโยธาธิการ 8,000 252 - บ่อผึ่ง 
4 - 2542 กรมประมง ระบบ WL ต่อ

อนุกรมจากข้อ 3  
- 47 - บึงประดิษฐ ์

5 - 2547 วว. - 252.4 - ระยะที่ 2 - 
รวม - - - 16,000 949.4 - - 

หมายเหตุ :  -  ไม่มีข้อมูล 
     วว.  หมายถึง  กระทรวงวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม  (เดิม) 
                  บ่อผึ่ง คือ Stabilization Pond , บึงประดิษฐ์  คือ Constructed  Wetland 

3.2.3  ข้อมูลการรวบรวมน้้าเสีย 
   ระบบรวบรวมน้ าเสีย เป็นระบบท่อรวม (Combined System)  สามารถรับน้ าเสียได้ 16,000 
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน มีบ่อดักน้ าเสียจ านวน 1 บ่อ ตั้งอยู่ ณ โรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ าเทศบาลเมืองสกลนคร  มี
แหล่งน้ าที่ระบายออกคือหนองหาร มีสถานีสูบน้ าเสียในระบบรวบรวมน้ าเสียจ านวน 2 แห่ง และสถานีสูบน้ า
เสียในพื้นที่ระบบบ าบัดน้ าเสีย 2 แห่ง ณ โรงปรับปรุงคุณภาพน้ า และคูหมากเสื่อ    

ตารางท่ี 3-2  ปริมาณน้้าเสียเทศบาลเมืองสกลนคร ท่ีวัดโดย Flow meter  ปี 2551 – 2552    

เดือน-ป ี ปริมาณ (ลบ.ม.) เดือน-ปี ปริมาณ (ลบ.ม.) เดือน-ปี ปริมาณ (ลบ.ม.) เดือน-ปี ปริมาณ (ลบ.ม.) 

มค. 51 210,130.00 กค. 51 716,565.20 มค. 52 230,069.50 กค. 52 667,197.00 

กพ. 51 190,885,70 สค. 51 735,204.40 กพ. 52 174,159.90 สค. 52 567,812.80 

มีค. 51 307,332,60 กย. 51 645,975.24 มีค. 52 340,146.10 กย. 52 426,806.30 

เมย. 51 375,755.10 ตค. 51 466,140.74 เมย. 52 356,760.70 ตค. 52 309,890.70 

พค. 51 641,025.80 พย. 51 363,754.14 พค. 52 617,734.90 พย. 52 226,597.60 

มิย. 51 970,012.50 ธค. 51 263,229.50 มิย. 52 452,502.00 ธค. 52 211,258.00 

 



3-11 
 

ตารางท่ี 3-3   คุณสมบัติน้้าเสียเทศบาลเมืองสกลนคร ก่อนเข้าระบบ ปี พ.ศ. 2551 - 2552 
ล้าดับ 

ที ่
ดัชนีคุณภาพน้้า หน่วย 

ระยะเวลา (เดือน)  
ค่ามาตรฐาน 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ปี 2551                
1 น้ ามันและไขมัน (Oil & Grease) mg/l 8.55 6.71 4.43 7.21 0.00 0.58 0.52 0.87 1.25 - - - 5 mg/l 
2 อุณหภูม ิ(Temperature) oC 23.53 22.19 26.46 30.28 29.92 30.50 30.52 30.41 30.72 30.37 28.20 25.02 - 
3 ค่าความเปน็กรดและด่าง (pH)  7.54 7.07 7.09 7.02 6.95 7.26 7.12 7.25 7.00 7.23 7.12 6.98 5.5 – 9.0 
4 ค่าบีโอด ี(BOD) mg/l 62.42 63.19 57.17 51.92 48.35 35.54 63.19 36.47 68.23 49.86 49.83 57.64 20 mg/l 

5 ของแขง็แขวนลอย (Suspended Solids) mg/l 35.23 44.00 48.23 52.85 48.46 61.77 40.62 67.85 61.92 68.93 63.58 45.00 30 mg/l* 

6 ไนโตรเจนในรูป TKN mg/l 9.38 14.28 4.76 2.80 3.92 2.80 4.90 3.22 5.88 - - - 20 mg/l 
ปี 2552                

1 น้ ามันและไขมัน (Oil & Grease) mg/l - - - - - - - 0.412 - - - - 5 mg/l 
2 อุณหภูม ิ(Temperature) oC 21.95 24.15 28.54 28.21 28.14 27.48 26.90 27.17 27.27 27.16 26.70 24.27 - 
3 ค่าความเปน็กรดและด่าง (pH)  7.40 7.52 7.54 7.44 7.41 7.39 7.36 7.28 7.25 7.31 7.56 8.18 5.5 – 9.0 
4 ค่าบีโอด ี(BOD) mg/l 45.58 39.92 50.73 46.96 38.42 55.38 47.36 43.38 49.85 48.69 54.23 54.00 20 mg/l 

5 ของแขง็แขวนลอย  (Suspended Solids) mg/l 50.85 48.25 57.77 48.46 57.85 64.92 53.93 51.62 56.85 64.15 59.62 60.15 30 mg/l* 

6 ไนโตรเจนในรูป TKN mg/l - - - - - - - 15.12 - - - - 20 mg/l 
แหล่งที่มา  :  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคมุการระบายน้ าทิ้งจากระบบบ าบดัน้ าเสียรวมของชุมชน ลงวันที่ 7 เมษายน 2553 ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ 127 ตอนพิเศษ 69ง วันที่ 2 มิถุนายน 2553 
หมายเหตุ  :  * กรณีหน่วยบ าบัดสุดท้ายเป็นบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond) หรือบ่อผึง่ (Oxidation Pond) ไม่เกิน 50 มิลลิกรัมต่อลิตร 
 

 

http://www.pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=3_79_water.pdf&BookName=กฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางน้ำ
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ตารางท่ี 3-4   คุณสมบัติน้้าเสียเทศบาลเมืองสกลนคร ออกจากระบบบ้าบัดน้้าเสียชุดท่ี 2 (Line 1)   ปี พ.ศ. 2551 - 2552 
ล้าดับ 

ที ่
ดัชนคีุณภาพน้้า หน่วย 

ระยะเวลา (เดือน)  
ค่ามาตรฐาน 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ปี 2551                
1 น้ ามันและไขมัน (Oil & Grease) mg/l 2.11 2.46 0.76 4.46 0.00 0.05 0.26 0.43 0.61 -- -- -- 5 mg/l 
2 อุณหภูม ิ(Temperature) oC 21.81 20.69 25.97 30.05 30.10 30.67 31.03 30.83 31.30 30.39 27.21 23.86 - 
3 ค่าความเปน็กรดและด่าง (pH)  7.44 7.03 7.18 7.24 7.01 7.23 7.21 7.30 7.09 7.41 7.22 7.07 5.5 – 9.0 
4 ค่าบีโอด ี(BOD) mg/l 11.22 10.18 10.77 9.39 8.38 9.03 10.20 8.02 11.19 11.86 12.08 11.55 20 mg/l 

5 ค่าซีโอดี (COD) mg/l 83.08 52.31 60.92 59.08 63.38 51.08 48.00 51.69 52.31 44.00 37.33 32.57 - 

6 ของแขง็แขวนลอย (Suspended Solids) mg/l 21. 69 19.38 17.85 15.15 16.00 12.00 17.69 17.77 19.31 19.43 22.75 21.93 30 mg/l* 

7 ไนโตรเจนในรูป TKN mg/l 1.40 1.82 2.38 0.56 1.12 1.12 0.98 2.1 1.4 -- -- -- 20 mg/l 
ปี 2552                

1 น้ ามันและไขมัน (Oil & Grease) mg/l -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 5 mg/l 
2 อุณหภูม ิ(Temperature) oC 21.23 24.01 28.49 28.38 28.27 27.61 27.14 27.58 27.41 27.47 26.88 24.36 - 
3 ค่าความเปน็กรดและด่าง (pH)  7.37 7.47 7.53 7.67 7.61 7.37 7.42 7.34 7.26 7.28 7.63 7.76 5.5 – 9.0 
4 ค่าบีโอด ี(BOD) mg/l 12.48 12.08 13.68 13.87 16.06 13.45 12.21 11.98 12.12 11.40 12.68 13.32 20 mg/l 

5 ค่าซีโอดี (COD) mg/l 42.46 47.33 36.92 48.62 46.15 45.23 41.71 42.46 41.85 38.15 42.08 45.54 - 

6 ของแขง็แขวนลอย  (Suspended Solids) mg/l 17.38 15.50 17.08 19.15 20.92 24.38 19.14 17.54 18.54 16.23 19.62 24.00 30 mg/l* 

7 ไนโตรเจนในรูป TKN mg/l -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 20 mg/l 
แหล่งที่มา  :  ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน ลงวันที่ 7 เมษายน 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ 127 ตอนพิเศษ 69ง วันที่ 2 มิถุนายน 2553 
หมายเหตุ  :  * กรณีหน่วยบ าบัดสุดท้ายเป็นบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond) หรือบ่อผึ่ง (Oxidation Pond) ไม่เกิน 50 มิลลิกรัมต่อลิตร 

http://www.pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=3_79_water.pdf&BookName=กฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางน้ำ
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ตารางท่ี 3-5   คุณสมบัติน้้าเสียเทศบาลเมืองสกลนคร ออกจากระบบบ้าบัดน้้าเสียชุดท่ี 2 (Line 2)   ปี พ.ศ. 2551 - 2552 
ล้าดับ 

ที ่
ดัชนีคุณภาพน้้า หน่วย 

ระยะเวลา (เดือน)  
ค่ามาตรฐาน 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ปี 2551               
1 น้ ามันและไขมัน (Oil & Grease) mg/l 3.97 2.40 0.06 4.23 0.00 0.01 0.11 0.37 0.43 -- -- -- 5 mg/l 
2 อุณหภูม ิ(Temperature) oC 21.82 20.47 26.42 30.31 30.52 30.66 31.04 30.68 31.20 30.22 27.44 23.74 - 
3 ค่าความเปน็กรดและด่าง (pH)  7.26 6.99 7.21 7.09 6.96 7.23 7.13 7.27 7.04 7.41 7.20 7.04 5.5 – 9.0 
4 ค่าบีโอด ี(BOD) mg/l 11.52 11.98 11.74 10.07 8.20 8.08 9.67 7.90 10.48 10.14 10.85 10.41 20 mg/l 

5 ค่าซีโอดี (COD) mg/l 78.15 56.00 67.69 59.08 68.31 52.62 45.54 51.08 44.31 41.71 30.67 34.29 - 

6 ของแขง็แขวนลอย(Suspended Solids) mg/l 19.92 19.31 20.69 20.62 18.38 13.62 17.38 14.62 16.23 18.50 17.92 20.64 30 mg/l* 

7 ไนโตรเจนในรูป TKN mg/l 1.40 1.68 2.80 0.84 0.84 1.26 0.56 1.40 1.54 -- -- -- 20 mg/l 
ปี 2552               

1 น้ ามันและไขมัน (Oil & Grease) mg/l -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 5 mg/l 
2 อุณหภูม ิ(Temperature) oC 21.20 24.14 28.51 28.24 28.34 -- 27.06 27.31 -- 27.34 -- 24.43 - 
3 ค่าความเปน็กรดและด่าง (pH)  7.34 7.41 7.42 7.66 7.61 -- 7.41 7.32 -- 7.35 -- 7.68 5.5 – 9.0 
4 ค่าบีโอด ี(BOD) mg/l 12.51 11.74 14.12 14.28 15.51 -- 12.15 13.20 -- 12.67 -- 13.15 20 mg/l 

5 ค่าซีโอดี (COD) mg/l 43.69 44.67 38.77 50.62 45.62 -- 44.71 48.15 -- 46.31 -- 45.54 - 

6 ของแขง็แขวนลอย(Suspended Solids) mg/l 15.23 16.58 17.54 17.92 17.15 -- 20.64 17.92 -- 17.15 -- 14.15 30 mg/l* 

7 ไนโตรเจนในรูป TKN mg/l -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 20 mg/l 
แหล่งที่มา  :  ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน ลงวันที่ 7 เมษายน 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ 127 ตอนพิเศษ 69ง วันที่ 2 มิถุนายน 2553 
หมายเหตุ  :  * กรณีหน่วยบ าบัดสุดท้ายเป็นบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond) หรือบ่อผึ่ง (Oxidation Pond) ไม่เกิน 50 มิลลิกรัมต่อลิตร 

http://www.pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=3_79_water.pdf&BookName=กฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางน้ำ
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3.2.4  ข้อมูลการบ้าบัดน้้าเสีย 

ระบบบ าบัดน้ าเสียเทศบาลเมืองสกลนครหรือระบบฯ คูหมากเสื่อตั้งอยู่ที่พิกัดภูมิศาสตร์  X   0410702  
และ Y 1897973 ประกอบด้วยระบบบ าบัดน้ าเสียที่ก่อสร้างโดยกรมประมงบริเวณทิศใต้  ซึ่งเป็นระบบ Stabilization 
Pond และ Wetland  (เดิมระบบ                    ที่ก่อสร้างด้วยงบประมาณของก มชล   ทา แล้วโอนถ่าย
ให้แก่กรมประมง)  ต่ออนุกรมกันจ านวน  2  ชุด  มีความสามารถสูงสุดในการรองรับน้ าเสียประมาณ  8,000 ลูกบาศก์
เมตรต่อวัน ส าหรับน้ าเสียส่วนที่เกินความสามารถสูงสุดของระบบฯ จะถูกผันผ่านบ่อแบ่งน้ าเสีย               
            า      บ  า   น้ าเสียของกรมโยธาธิการ(ด้านทิศเหนือ)  ซึ่งออกแบบให้สามารถรับน้ าเสียได้วันละ
ประมาณ   8,000  ลบ.ม.  เป็นระบบบ าบัดน้ าเสียแบบ  Facultative Pond   ซึ่งหากต้องการเพิ่มประสิทธิภาพและ
ความสามารถในการรับน้ าเสียอาจท าได้โดยการติดตั้งเคร่ืองเติมอากาศลงในบ่อบ าบัดจะท าให้การท างานของระบบ
กลายเป็นแบบ Aerated lagoon ท าให้สามารถรับน้ าเสียได้เพิ่มขึ้นถึงประมาณร้อยละ  40–60  ของความสามารถที่
ได้รับการออกแบบในปัจจุบัน   นอกจากนี้ระบบ  Facultative Pond  (บ่อผึ่ง)  ของกรมโยธาฯ  ยังมีระบบบ าบัดน้ าเสีย
แบบ  Wetland  ของกรมประมงมาต่ออนุกรมเพิ่มเติมก่อนปล่อยน้ าทิ้งที่ผ่านการบ าบัดลงสู่หนองหารหลังจากพบว่า
คุณภาพน้ าที่ปล่อยออกจากบ่อผึ่งยังมีความขุ่นและมีสาหร่ายปนอยู่ด้วยมาก  รวมปริมาณน้ าเสียทั้งหมดที่สามารถ
รองรับได้  16,000  ลบ.ม./วัน   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี  3-9   แผนผังระบบบ้าบัดน้้าเสียคูหมากเสื่อของเทศบาลเมืองสกลนคร 

 

N 
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3.2.5  ข้อมูลการบริหารจัดการ 

เทศบาลเมืองสกลนคร ได้ลงนามในข้อตกลงร่วมในการบริหารจัดการระบบและบ ารุงรักษาระบบ
บ าบัดน้ าเสียกับ องค์การจัดการน้ าเสีย เมื่อวันที่ 1  กันยายน 2546  สิ้นสุดสัญญาในปี พ.ศ.2550 และองค์การ
จัดการน้ าเสีย ได้มอบหมายให้บริษัท เวสท์วอเตอร์ โอเปอเรชั่น แมเนจเม้นท์ จ ากัด (WOMC : บริษัทร่วมทุน
ระหว่าง องค์การจัดการน้ าเสีย  และบริษัท โอเปอเรชั่น แมเนจเม้นท์ จ ากัด) เป็นผู้ด าเนินการระบบบ าบัดน้ าเสีย 
โดยองค์การจัดการน้ าเสียได้ให้การสนับสนุน ดังนี้ 

 ในปีที่ 1      รัฐบาลอุดหนุน 100%          
  ในปีที่ 2      รัฐบาลอุดหนุน 75%    ท้องถิ่นสมทบ 25%  
  ในปีที่ 3     รัฐบาลอุดหนุน 50%    ท้องถิ่นสมทบ 50%  
  ในปีที่ 4      ท้องถิ่นสมทบ 75%     รัฐบาลอุดหนุน 25%  
 ส่วนในปีที่ 5   ท้องถิ่นสมทบ 100%    และองค์การจัดการน้ าเสียส่งมอบคืนให้ท้องถิ่น

ด าเนินการโดยท้องถิ่นจะเป็นผู้ด าเนินการเองหรือว่าจ้างก็ได้   
โดยเทศบาลเมืองสกลนคร ไดท้ าสัญญาต่อเนื่องกับองค์การจัดการน้ าเสีย จากเดิมอีกเป็นเวลา 2 ปี  

เทศบาลรับผิดชอบงบประมาณค่าใช้จ่ายทั้งหมด เน่ืองจากเป็นช่วงเวลาที่ต้องถูกตรวจสอบจากหน่วยงานที่
รับรองมาตรฐาน ISO 9002 ซึ่งเทศบาลเมืองสกลนครมีนโยบายที่จะรักษามาตรฐานน้ีไว้   

ซึ่งปัจจุบันใกล้จะหมดระยะเวลาต่อสัญญากับองค์การจัดการน้ าเสียแล้ว  เทศบาลเมืองสกลนครจึง
ได้เตรียมความพร้อมของบุคลากรที่จะมาด าเนินการในการดูแลรักษาระบบบ าบัดน้ าเสียดังกล่าวร่วมกับองค์การ
จัดการน้ าเสีย เพื่อทางเทศบาลเมืองสกลนครจะได้เป็นผู้ดูแลรักษาระบบเองทั้งหมดต่อไป  

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานระบบบ าบัดน้ าเสียคูหมากเสื่อไตรมาสที่ 1-4 ประจ าปีงบประมาณ 2552  
เฉลี่ยประมาณ  234,619.27 บาท/เดือน  โดยสามารถคิดค่าใช้จ่ายแต่ละประเภทเป็นร้อยละของค่าใช้จ่ายทั้งหมด
เฉลี่ยทั้งปี ได้แก่ ค่าจ้างบุคลากรคิดเป็นร้อยละ 56.77 ค่าไฟฟ้าร้อยละ 33.95 ค่าน้ าประปาร้อยละ 0.79  
ค่าโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ตร้อยละ 0.73 และค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าร้อยละ 4.89  
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ตารางท่ี 3-6   ค่าใช้จ่ายในการเดินระบบบ้าบัดน้้าเสียคูหมากเสื่อ เทศบาลเมืองสกลนครปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 

ไตรมาส 
รายการค่าใช้จ่าย   (บาท) 

ค่าจ้าง
บุคลากร 

ค่าไฟฟ้า ค่าสารเคมี 
ค่าซ่อมแซม
บ้ารุงรักษา 

ค่าน้้าประปา 
วัสดุและ

อื่นๆ 
รวม 

ไตรมาสที่ 1        
ต.ค. 51   125,160.00 80,634.78 9,900.00 - 2,050.37 1362.97 219,108.12 
พ.ย.51 125,160.00 80,811.74 9,900.00 - 2,047.12 3,049.18 220,968.04 
ธ.ค.51 134,759.00 43,770.46 13,650.00 - 2,065.37 1362.97 195,607.80 
ไตรมาสที่ 2        
ม.ค. 52 134,798.00 42,978.40 9,900.00 - 1,628.49 1671.61 190,976.50 
ก.พ. 52 134,760.00 37,691.78 9,900.00 - 1,701.03 1,732.76 185,785.57 
มี.ค. 52 134,880.00 74,422.11 15,650 - 1,975.00 1,732.28 228,659.39 
ไตรมาสที่ 3        
เม.ย. 52 134,880.00 72,306.29 9,900.00 - 1,882.93 1,668.08 220,637.30 
พ.ค. 52 134,629.00 130,294.00 9,900.00 - 1,937.66 1,448.60 278,209.26 
มิ.ย. 52 134,880.00 108,642.87 13,650.00 - 1,809.96 1,324.55 260,307.38 
ไตรมาสที่ 4        
ก.ค. 52 134,793.00 147,130.37 9,900.00 - 1,719.17 1,897.86 295,440.40 
ส.ค. 52 134,793.00 130,589.31 9,900.00 - 1,846.45 1,696.28 278,756.34 
ก.ย. 52 134,880.00 87,201.75 15650.00 - 1,646.62 1,596.76 240,975.13 

รวม 1,598,372.00 1,036,473.86 137,800.00  22,310.17 20,543.90 2,815,431.23 

หมายเหตุ : ค่าสารเคมี หมายถึง ค่าตรวจวิเคราะหน์้ า (นอกสถานที่) 
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3.3  เทศบาลเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม 

3.3.1  ข้อมูลทั่วไป 
 เทศบาลเมืองนครพนม เป็นพื้นที่จังหวัดชายแดนตั้งอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) ของ
ประเทศไทย มีอาณาเขตติดต่อกับเมืองท่าแขก แขวงค าม่วน ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ลักษณะเป็นแนวยาวเลียบตามฝั่งขวาของแม่น้ าโขง ตั้งอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 16-18 องศาเหนือ และเส้นแวงที่ 104-
105 องศาตะวันออก มีระยะทางจากกรุงเทพมหานครถึงจังหวัดนครพนม ประมาณ 735 กิโลเมตร เทศบาลเมือง
นครพนมมีพื้นที่ 24.125 ตารางกิโลเมตร มีจ านวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์  29,994  คน (พ.ศ.2547) จ านวน
ครัวเรือน 10,347  ครัวเรือน  ที่ตั้งของส านักงานเทศบาลเมืองนครพนม ตั้งอยู่บนถนนอภิบาลบัญชา ต าบลใน
เมือง อ าเภอเมือง  จังหวัดนครพนม  48000  โทรศัพท์ 0-4251-1535  โทรสาร  0-4251-2005  พิกัดทางภูมิศาสตร์  
X 0476692 Y 1924665      
 เทศบาลเมืองนครพนม มีพื้นที่ 24.125 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 4 ต าบล คือ ต าบล 
ในเมือง ต าบลหนองแสง ต าบลหนองญาติบางส่วน และต าบลอาจสามารถบางส่วน มีจ านวนประชากรทั้งสิ้น  
27,651  คน แยกเป็น ชาย  13,262  คน หญิง  14,389  คน และจ านวนผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งภายในเขตเทศบาล
เมืองนครพนม มีทั้งสิ้น  19,217  คน แยกเป็น ชาย  9,000  คน หญิง  10,217  คน 

ทิศเหนือ  ติดต่อกับ   บ้านอาจสามารถ ต าบลอาจสามารถ อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม 
ทิศใต้  ติดต่อกับ   บ้านหนองจันทร์ ต าบลท่าค้อ อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ    แม่น้ าโขง 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ     บ้านภูเขาทอง ต าบลหนองญาติ อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม 

 แหล่งน้ าผิวดิน  เป็นแหล่งน้ าธรรมชาติที่ได้จากแม่น้ า ล าธารต่างๆ ซึ่งแม่น้ าล าธารเหล่านี้ทั้งหมดจะ
ไหลลงสู่แม่น้ าโขง  ซึ่งเป็นแม่น้ าที่กั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว  ได้แก่  แม่น้ าโขง  แม่น้ าสงคราม  ล าน้ าก่ า  ล าน้ าอูน   

3.3.2  ข้อมูลการรวบรวมน้้าเสีย 

 ระบบรวบรวมน้ าเสียของเทศบาลเมืองนครพนม เป็นระบบท่อรวม (Combined  System) สามารถ
รับน้ าเสียได้ 8,601.62 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน มีบ่อดักน้ าเสียจ านวน 9 บ่อ โดยบ่อดักน้ าเสียที่ 1 – 7 มีแหล่งน้ าที่
ระบาย คือ แม่น้ าโขง และ บ่อดักน้ าเสียที่ 8 มีแหล่งน้ าที่ระบายคือห้วยที่เชื่อมกับหนองช้าง ทั้งนี้บ่อดักน้ าเสียมี
ปัญหาเร่ืองขยะมูลฝอยอุดตัน และประตุระบายน้ าในบ่อดักน้ าเสียปิดไม่สนิท  มีสถานีสูบน้ าเสียในระบบ
รวบรวมน้ าเสียจ านวน 1 แห่ง ณ สวนหลวง ร.9 ติดตั้งเคร่ืองสูบน้ าเสียขนาดความจุ 560.00 ลูกบาศก์เมตรต่อ
ชั่วโมง TDH 31.00 เมตร จ านวน 4 เคร่ือง ซึ่งระบบรวบรวมน้ าเสียยังไม่ได้ด าเนินการต่อเชื่อมกับระบบบ าบัด
น้ าเสียเนื่องจากระบบบ าบัดน้ าเสียยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ 
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3.3.3  ข้อมูลการบ้าบัดน้้าเสีย 

 ระบบบ าบัดน้ าเสียของเทศบาลเมืองนครพนม (ออกแบบโดยบริษัท แอสดิคอน คอร์ปเรชั่น จ ากัด 
แล้วเสร็จเมื่อเดือน มกราคม 2544) เป็นระบบบ าบัดน้ าเสียเป็นแบบบ่อผึ่ง (Stabilization Ponds) สามารถรองรับ
น้ าเสียได้  8,601.62 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน บนเนื้อที่ 90 ไร่ แบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 แปลง ตั้งอยู่ในบริเวณที่ติดกับ 
ป่าช้าบ้านค าเกิ้ม   
 ผู้รับเหมาก่อสร้าง คือ “บริษัท ลิเวอร์ เอ็นจิเนียร์ร่ิง จ ากัด”  ที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง คือ “กลุ่ม
บริษัท กิจการร่วมค้า เอ็ม พี เอส คอนซัลแทนท์” เป็นงบประมาณก่อสร้างระบบผูกพัน ปี พ.ศ. 2548 - 2551 ตาม
สัญญาก่อสร้างลงวันที่  21  ธันวาคม  2548  สิ้นสุดวันที่  31 กรกฎาคม 2552 ระยะเวลาด าเนินการก่อสร้าง
ทั้งหมด  1,300  วัน  มีงวดงานทั้งหมดจ านวน 37 งวด  

เมื่อปีงบประมาณ  2552  บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง ได้ขอขยายสัญญา (มาตรการแก้ไขปัญหาภาวะ

เศรษฐกิจตาม มติ ครม.) ต่ออีก  180  วัน จึงมีสัญญาสิ้นสุดใหม่ ณ วันที่  9  มกราคม  2553  แต่ปัจจุบันได้ชะลอ

การก่อสร้าง  เนื่องจากเทศบาลเมืองนครพนมมีหนังสือสั่ งให้หยุดงาน เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2552 เพราะ

ผู้รับเหมาได้ก่อสร้างงานระบบรวบรวมน้ าเสียแล้วเสร็จ  แต่ยังไม่สามารถเข้าพื้นที่เพื่อก่อสร้างระบบบ าบัด  

น้ าเสียได้  เนื่องจากมีการคัดค้านของประชาชนและเทศบาลเมืองนครพนมยังไม่สามารถมอบพื้นที่ให้ผู้รับเหมา

ได้  ซึ่งขณะนี้เทศบาลฯ และผู้รับเหมาก าลังพิจารณาสัญญาว่าจะด าเนินการอย่างไรต่อไป (เดิมการคัดค้านการ

ใช้พื้นที่นั้น ประชาชนได้ฟ้องเทศบาลเมืองนครพนมต่อศาลปกครองจังหวัดขอนแก่น  และศาลยกฟ้อง  ต่อมา

ประชาชนจ านวนประมาณ 10 คน จึงร่วมลงชื่ออุทธรณ์ฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุด  ขณะนี้ก าลังอยู่ในระหว่าง

การพิจารณาคดีของศาลปกครองสูงสุด) ดังนั้นก่อนการด าเนินการในขั้นตอนต่อไป เทศบาลจึงรอค าพิพากษา

ของศาลให้เป็นที่ยุติเสียก่อน 
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รูปท่ี  3-10  ระบบรวบรวมน้้าเสียเทศบาลเมืองนครพนม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปท่ี  3-11  องค์ประกอบระบบบ้าบัดน้้าเสียเทศบาลเมืองนครพนม 

 

อาคารรับน้ า
y[ohe 

อาคารวัดน้ า 

บ่อหมัก บ่อผ่ึง บ่อบ่ม 

น้ าเสียเทศบาล 

บ่อสูบตะกอน 
ตะกอนแห้งน าไป
ท าปุ๋ยหรือก าจัด 

ระบบฆ่าเชื้อ 

บ่อสูบน้ าดับเพลิง 

น้ าเสียจากอาคาร 
ส านักงาน/บ้านพัก 
เจ้าหน้าท่ี 

ลานตากตะกอน 
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3.3.4  ข้อมูลการบริหารจัดการ 

 ระบบบ าบัดน้ าเสียเทศบาลเมืองนครพนม อยู่ระหว่างการชะลอการด าเนินการก่อสร้าง ซึ่งมี
ปริมาณผลงานก่อสร้างรวมทั้งหมดจนถึงไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2553 คือร้อยละ57.23 ซึ่งล่าช้ากว่าแผนงาน
ที่วางไว้   (ชะลอการก่อสร้างมาตั้งแต่สิ้นไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2553)   

 โดยปริมาณงานที่ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ดังน้ี 
(1)  ระบบรวบรวมน้ าเสีย ก่อสร้างได้ผลงานประมาณร้อยละ  95.13 

(2)  อาคารชลศาสตร์  ก่อสร้างได้ผลงานประมาณร้อยละ  54.51 

(3)  เคร่ืองจักร – อุปกรณ์ ก่อสร้างและติดต้ังได้ผลงานประมาณร้อยละ 46.42 

(4)  ระบบบ าบัดน้ าเสีย  มีผลงานก่อสร้างร้อยละ  0  (เทศบาลยังไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้

ผู้รับจ้างได้ เน่ืองจากมีการร้องเรียนของชาวบ้าน และก าลังอยู่ในระหว่างการฟ้องร้องคดีในศาล) 

(5)  งานอื่นๆ มีความก้าวหน้าเป็น ร้อยละ  0 

 ส าหรับการเบิกจ่ายงวดงาน ได้เบิกจ่ายงวดงานไปแล้วทั้งสิ้น 24 งวด คิดเป็นเงิน 322,593,400 บาท  

หักเงินล่วงหน้างวดละ 15% เป็นเงิน 42,077,400  บาท  คิดเป็นเงินที่เบิกจ่ายจริง   280,516,000 บาท  (71.16 %) 

ยังคงเหลืองบประมาณที่ยังไม่เบิกอีก  23  งวด ประมาณ  150  ล้านบาท  ระยะเวลาก่อสร้างทั้งหมด  1,480  วัน  

(รวมระยะเวลาที่ผู้รับจ้างขอขยายเวลาอีก 180 วัน) ขณะนี้เทศบาลมีหนังสือสั่งให้ผู้รับเหมาหยุดงาน 
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บทที่ 4   
ผลการติดตามระบบการก าจัดขยะมูลฝอยชุมชน 

 

 ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9      ได้ด าเนินการติดตามระบบการก าจัดขยะมูลฝอยชุมชน ที่ได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณแผ่นดิน ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ใน
พื้นที่รับผิดชอบ 5 จังหวดั ประกอบด้วย จังหวัดเลย  อุดรธานี หนองคาย  สกลนคร  และนครพนม   รวมทั้งสิ้น  
10  โครงการ  ซึ่งมีผลการด าเนินการ  ดังนี้ 
 
 

จังหวัด พื้นที่โครงการ 
เลย (1)  เทศบาลเมืองเลย 
อุดรธานี (2) เทศบาลนครอุดรธานี 

(3) เทศบาลต าบลบ้านเชียง 
หนองคาย (4) เทศบาลเมืองหนองคาย 

(5) เทศบาลเมืองท่าบ่อ 
(6) เทศบาลต าบลศรีพนา 
(7) เทศบาลต าบลศรีเชียงใหม่ 

สกลนคร (8) เทศบาลเมืองสกลนคร 
(9) เทศบาลต าบลพังโคน 

นครพนม (10) เทศบาลต าบลนาแก 
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4.1  เทศบาลเมืองเลย  จังหวัดเลย  

4.1.1  ข้อมูลทั่วไป 
   เทศบาลเมืองเลย  ตั้งอยู่ ณ ต าบลกุดป่อง  อ าเภอเมือง จังหวัดเลย มีพื้นที่ 12.41 ตารางกิโลเมตร 
เป็นพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ าเลย  มีแม่น้ าเลยและแม่น้ าหมานไหลผ่านใจกลางเมืองในแนวเหนือ-ใต้  ประชากรในเขต
เทศบาล เดือนมกราคม 2552 มีประชากรทั้งหมด 22,079 คน แยกเป็นเพศชายจ านวน 10,820 คน และเพศหญิง
จ านวน 11,259 คน จ านวนบ้าน 10,351 หลังคาเรือน อัตราความหนาแน่นของประชากรในเขตเทศบาล 1,779 
คน/ตารางกิโลเมตร ประชากรที่มีสิทธิเลือกตั้ง 16,488 คน โดยในปี 2551 มีผู้มาเยือนจ านวน 106,739 คน เป็น
ชาวไทยจ านวน 102,617 คน และเป็นชาวต่างประเทศ 4,122 คน  

 
รูปท่ี 4-1  แผนท่ีเขตเทศบาลเมืองเลย 
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4.1.2  รายละเอียดโครงการ และสถานภาพปัจจุบัน 
 4.1.2.1  ความเป็นมา 
   เทศบาลเมืองเลย  ด าเนินการจัดการขยะมูลฝอย  โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการ
ถ่ายโอนภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด  ดังนี้ 
ตารางท่ี 4-1  งบประมาณสนับสนุนในการด าเนินการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองเลย 
ล าดับ
ที ่

ปีงบ 
ประมาณ พ.ศ. 

แหล่งงบประมาณ 
วงเงิน 

(ล้านบาท) 
รายละเอียดโครงการ 

1 2539 กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม 

3.000 ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบ
ก าจัดขยะมูลฝอย 

1.850 จัดซื้อรถก าจัดขยะมูลฝอย 
2 2540 กระทรวงวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม 
5.4193 ก่อสร้างระบบก าจัดขยะมูลฝอย 

 
 4.1.2.2  ระบบเก็บขนขยะมูลฝอย 
  เทศบาลเมืองเลย มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยในชุมชนเป็นแบบถังเดี่ยวทิ้งขยะรวมทุกประเภท 
ขนาด 240 ลิตร จ านวน 182 ใบ และขนาด 120 ลิตร จ านวน 196 ใบ มีปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจริงภายใน
เขตเทศบาลประมาณวันละ 25 ตัน โดยเทศบาลเมืองเลยท าการเก็บขนขยะได้วันละ 25 ตัน สามารถให้บริการ
เก็บขนขยะมูลฝอยได้ครอบคลุมพื้นที่ร้อยละ 80 ของพื้นที่เทศบาลทั้งหมด จ านวนครัวเรือนที่ได้รับบริการเก็บ
ขนจ านวน 3,526 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 33.86 เทศบาลเมืองเลยมีรถเก็บขนขยะมูลฝอยจ านวน 7 คัน เป็น
รถแบบเปิดข้างเทท้าย จ านวน  5 คัน ขนาด 14 ลูกบาศกเ์มตร รถแบบอัดท้ายจ านวน 1 คัน ขนาด 20 ลูกบาศก์
เมตร และรถแบบขอเด่ียวจ านวน 1 คัน ขนาด 5 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีอัตราการใช้งานเฉลี่ย 2 เที่ยว/วัน/คัน 
ตารางท่ี  4-2  ข้อมูลการเก็บขนขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองเลย 

ล าดับที่ ประเภทรถ 
ขนาดความจุ 
(ลบ.ม.) 

ปีที่  
จัดซื้อ 

จ านวนเที่ยวการ
เก็บขน (เที่ยว) 

จ านวนพนักงาน
ท้ายรถ (คน) 

ระยะทางในการเก็บขนต่อเที่ยวไม่
รวมระยะทางไปที่ทิ้งขยะ (กม.) 

1 เปิดข้างเทท้าย 14 2536 2 2 87 

2 เปิดข้างเทท้าย 14 2536 2 2 106 

3 เปิดข้างเทท้าย 14 2540 2 2 110 

4 เปิดข้างเทท้าย 14 2540 2 2 105 

5 อัดท้าย 20 2540 1 1 69 

6 เปิดข้างเทท้าย 14 2544 2 2 91 

7 ขอเดี่ยว 5 2545 2 2 102 
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 4.1.2.3  ระบบก าจัดขยะมูลฝอย 
 สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองเลย ตั้งอยู่ที่บ้านโคกสว่าง ถนนเลย-เชียงคาน ต าบล 
ศรีสองรัก อ าเภอเมือง จังหวัดเลย  ตั้งอยู่ห่างจากส านักงานเทศบาลเมืองเลยประมาณ 20 กิโลเมตร  ขนาดพื้นที่ 
50 ไร่  ซึ่งเป็นพื้นที่ของกรมป่าไม้  เร่ิมใช้งานเมื่อปี พ.ศ. 2543  มีการใช้พื้นที่ไปแล้ว 14 ไร่  ปัญหาในการ
ด าเนินการระบบคือค่าใช้จ่าย ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ และเคร่ืองจักรช ารุด โดยท าการตรวจสอบสภาพ
การท างานของเคร่ืองจักรอุปกรณ์ 6 คร้ัง/ปี  เทศบาลเมืองเลยเป็นผู้ลงทุนและด าเนินการก าจัดขยะมูลฝอยเอง 
ภายในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยมีการคัดแยกขยะได้ประมาณ 4 ตัน/วัน โดยคนคุ้ยขยะประมาณ 70 คน  สถานที่
ฝังกลบขยะเร่ิมงานเวลา 06.00-12.00 น.  และเวลา 13.00-15.00 น. ส าหรับวันอาทิตย์เปิดรับขยะเฉพาะช่วงเช้า
คือเวลา 06.00 - 12.00 น. ก าจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary  Landfill) 
ออกแบบไว้ให้ด าเนินการฝังกลบได้ 7 ชั้น ปัจจุบันฝังกลบชั้นที่ 6 ใช้พื้นที่ไปคิดเป็นร้อยละ 80 ของบ่อฝังกลบ  
 สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองเลย  มีอาคารส านักงาน  อาคารจอดรถ โรงซ่อมบ ารุง  
อาคารเคร่ืองชั่ง  อาคารป้อมยาม  และบ้านพักคนงาน  ซึ่งยังมีสภาพการใช้งานได้ดีอยู่  ส าหรับประเภทของ
เคร่ืองจักรที่ใช้ในการก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองเลย มีดังนี้ 

ตารางท่ี 4-3  เครื่องจักรกลในการก าจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองเลย 

ล าดับที ่ ประเภทรถ/เครื่องจักร ขนาด/แรงม้า ปีที่จัดซื้อ 
ราคาที่จัดซื้อ  

(บาท) 

1. รถบรรทุกเทท้าย (ทะเบียน 80-7832) - 2542 3,000,000 

2. รถตักดินตีนตะขาบ / รถขุดตีนตะขาบ (ตค.170) - 2542 3,700,000 

3. รถแทรกเตอร์ตนีตะขาบ (ต.1593) - 2536 2,940,000 

4. รถปิคอัพตรวจการ (80-7834) - 2543 440,000 

5. เครื่องช่ังน้ าหนัก - 2540 * 
 

  
รูปที่ 4-2  อาคารส านักงานและเครื่องชั่ง  อาคารจอดรถ  และโรงซ่อมบ ารุง  เทศบาลเมืองเลย 
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4.1.3  การรวมกลุ่มพื้นท่ีเพื่อการจัดการขยะมูลฝอย 
เทศบาลเมืองเลย  จัดตั้งศูนย์จัดการมูลฝอย โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 20  แห่ง ร่วม

ลงนามความร่วมมือเข้าร่วมก าจัดขยะมูลฝอย ได้แก่ เทศบาลเมืองเลย และ อบต.นาโป่ง และมีหน่วยงานราชการ/
เอกชนที่ได้ร่วมก าจัดขยะมูลฝอยด้วย รวม 25 แห่ง เป็นปริมาณขยะมูลฝอยที่น ามาก าจัด 890.24 ตันต่อเดือน  
ตารางท่ี  4-4  การรวมกลุ่มพื้นที่เพื่อการจัดการขยะมูลฝอย  เทศบาลเมืองเลย 

อปท. ที่เข้าร่วมตาม คพ. อปท. ที่ลงนาม MOU อปท. ที่เข้าร่วมปัจจุบัน 
ปริมาณขยะที่น ามาก าจัด 

(ตัน/เดือน) 

1. ทม.เลย 2. ทต.นาอ้อ 1. ทม.เลย 1. ทม.เลย 726.16 
3. ทต.น้ าสวย 4. ทต.ท่าลี ่ 2.ทต.วังสะพุง (1 ตค 52) 2. ทต.วังสะพงุ 322.96 
5. ทต.นาด้วง 6. อบต.กุดป่อง 3.ทต.นาอ้อ (1 ตค 52) 3. ทต.นาอ้อ 71.85 
7. อบต.นาอ้อ 8. อบต.กกดู ่ 4.ทต.นาอาน (1 ตค 52) 4. ทต.นาอาน 183.50 
9. อบต.น้ าหมาน 10. อบต.เสี้ยว 5.ทต.น้ าสวย (1 ตค 52) 5. ทต.น้ าสวย 20.36 
11. อบต.นาอาน 12. อบต.นาโป่ง 6.ทต.เชียงกลม (1 ตค 52) 6. ทต.เชียงกลม 52.32 
13. อบต.นาดินด า 14. อบต.น้ าสวย 7.ทต.นาดินด า (1 ตค 52) 7. ทต.นาดินด า 76.47 
15. อบต.ชัยพฤกษ ์ 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.ท่าลี ่ 20. อบต.หนองเสือ 10.ทต.ธาต ุ(1 ตค 52) 10. ทต.ธาต ุ 67.29 
21. อบต.อาฮ ี 22. อบต.น้ าแคม 11.ทต.หนองหิน (1 ตค 52) 11. ทต.หนองหิน 77.64 
23. อบต.โคกใหญ ่ 24. อบต.นาด้วง 12.อบต.เมือง (1 ตค 52) 12. ทต.ภูกระดึง 68.33 
25. อบต.นาดอกค า 26. อบต.ท่าสะอาด 13.อบต.ทรายขาว (1 ตค 52) 13. อบต.เมือง 169.49 
27. อบต.ท่าสวรรค์  14.อบต.น้ าสวย (1 ตค 52) 14. อบต.ชัยพฤกษ ์ 60.78 
  15.อบต.กกดู ่(1 ตค 52) 15. อบต.ทรายขาว 79.38 
  16.อบต.นาแขม (1 ตค 52) 16. อบต.น้ าสวย 1.35 
  17.อบต.ผาน้อย (1 ตค 52) 17. อบต.กกดู ่ 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 
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4.1.4  ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

 4.1.4.1  ด้านเทคโนโลยี 
 เทศบาลเมืองเลย  รองรับปริมาณขยะมูลฝอยที่น ามาก าจัดรวมทั้งหมด 51 ตัน/วัน  เป็นปริมาณขยะ
ของเทศบาลเมืองเลย 24 ตัน/วัน และปริมาณขยะของ อปท. อ่ืนที่ร่วมก าจัด 27 ตัน/วัน  
 ในการด าเนินการจัดการขยะมูลฝอย  โดยการบดอัดและน าแผ่น Geotextile  มาปิดคลุมขยะที่บด
อัดรายวัน และปลูกต้นไม้เป็นแนวกัน เพื่อเป็นการป้องกันขยะปลิว (เน่ืองจากเทศบาลเมืองเลยไม่สามารถจัดหา
ดินมาฝังกลบขยะรายวัน) และมีการฉีดพ่นน้ า EM เป็นประจ าวันเว้นวัน เพื่อเป็นการลดปัญหาเร่ืองกลิ่นและ
แมลงวัน  โดยมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าใต้ดินในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยจ านวน 2 คร้ัง/ปี 

 4.1.4.2  ด้านงบประมาณ 

  (1)  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 
  ส าหรับการด าเนินงานเก็บขนขยะมูลฝอย  สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  มีบุคลากรจาก
ทางเทศบาล 64 คน  ประกอบด้วย  พนักงานขับรถ  7 คน  พนักงานเก็บขนท้ายรถ 13 คน  โดยมีค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยในปี 2551 เป็นจ านวน 1,105,264 บาท และในปี 2552 เป็นจ านวน 1,212,396  
บาท ซึ่งค่าใช้จ่ายในการเก็บขนช่วงเดือนมกราคม 2551 ถึงเดือนธันวาคม 2552  เป็นค่าจ้างคนขับรถจ านวน 
836,890 บาท  ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง/หล่อลื่นจ านวน 997,765 บาท ค่าซ่อมแซมรถจ านวน 482,455 บาท รวม
ค่าใช้จ่ายจ านวน 2,317,660 บาท 
  การด าเนินการก าจัดขยะมูลฝอย  สังกัดกองช่าง  โดยส่วนงานก าจัดขยะมูลฝอย มีบุคลากร 4 คน  
ประกอบด้วย  นายช่างโยธา  1  คน  พนักงานขับรถขุดตีนตะขาบ 1 คน  พนักงานขับรถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ 1 
คน และคนงานทั่วไป 1 คน  ค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะมูลฝอย ในปี 2551 เป็นจ านวนเงิน 995,950 บาท และใน
ปี 2552 เป็นจ านวนเงิน 827,759 บาท 

  (2)  การจัดเก็บค่าธรรมเนียม 
  เทศบาลเมืองเลย มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการเก็บขน 20 หรือ 40 บาท/ครัวเรือน/เดือน โดยใน
ปี 2551 เก็บค่าธรรมเนียมได้ 1,116,720 บาท และในปี 2552 เก็บค่าธรรมเนียมได้ 1,115,995 บาท  
  เทศบาลเมืองเลย คิดค่าก าจัดขยะมูลฝอยส าหรับ อปท./หน่วยงานอื่น ที่น าขยะมาก าจัดร่วมด้วยใน
อัตรา 200 บาท/ตัน  โดยในปี 2552 สามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการก าจัดได้ 2,516,930 บาท 
 
 
 
 
 



4-7 
 

 4.1.4.3  ด้านบุคลากร 
  เทศบาลเมืองเลย ยกฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลเมื่อปี 2479  มีโครงสร้างองค์กรการบริหาร
เทศบาลเมืองเลย ดังนี้ 
 

โครงสร้าง 
องค์กรการบริหาร 

จ านวนบุคลากร (คน) 

นักการเมืองท้องถิน่ ข้าราชการประจ า ลูกจ้างประจ า  ลูกจ้างชั่วคราว รวม 

สมาชิกสภาเทศบาล 18 - - - 18 

ส านักงานปลัดเทศบาล - 25 9 14 48 

กองวิชาการและแผนงาน - 7 - 2 9 

ส านักการคลัง - 16 1 8 25 

กองช่าง - 14 16 32 62 

กองสาธารณสุขฯ - 9 12 65 86 

ส านักการศึกษา - 13 - 3 16 

กองสวัสดิการสังคม - 5 - 1 6 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน - 1 - - 1 

รวม 18 90 38 125 271 
 

  ส าหรับโครงสร้างการบริหารจัดการขยะมูลฝอย มีหน่วยงานรับผิดชอบคือกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม มีจ านวนบุคลากรจ านวน 64 คน เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารสุข จ านวน 1 คน  พนักงานขับ
รถยนต์จ านวน 8 คน คนงานเก็บขยะจ านวน 1 คน และคนงาน 54 คน โดยอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมือง
เลยในปัจจุบันมีจ านวนเพียงพอ มีการพัฒนาบุคลากรขององค์กร โดยการส่งเข้ารับการอบรมเพิ่มพูนความรู้และ
ศึกษาดูงาน 

 4.1.4.4  ด้านประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม 
  ในการก่อสร้างสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอยปัจจุบันของเทศบาลเมืองเลย ได้ให้ประชาชนได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการคัดเลือกบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง และได้มีการประชาสัมพันธ์สถานการณ์ปัจจุบันของการ
จัดการขยะมูลฝอย และเผยแพร่ข้อมูลทั่วไปของระบบก าจัดขยะมูลฝอยทางเว็บไซด์      
  ชุมชนบ้านโคกสว่าง อยู่ใกล้สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยมากที่สุด ตั้งอยู่ห่างจากสถานที่ก าจัดขยะมูล
ฝอยประมาณ 0.5 กิโลเมตร มีประชากรประมาณ 300 คน  

 4.1.4.5  ด้านการบริหารจัดการเชิงนโยบาย 

  วิสัยทัศนก์ารพัฒนาเทศบาลเมืองเลย “เมืองเลย : เมืองแห่งความสวยงาม น่าอยู่ น่าท่องเที่ยว  
น่าลงทุน ภายใต้การพัฒนาที่ยั่งยืน” 
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 (1)  นโยบายบริหารงานเทศบาลเมืองเลย  ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อม มีดังนี ้
  (1.1)   ส่งเสริมและสร้างจิตส านึก ให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการแก้ไขปัญหามลภาวะและ
สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แม่น้ าล าธาร 
   (1.2)  ควบคุมและวางระบบ การก าจัดขยะมูลฝอย การบ าบัดน้ าเสีย การก าจัดสารพิษ ไม่ให้มี
ผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชุมชน 
  (2)  แผนพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองเลย ประจ าปี 2553 – 2555 ในการจัดการขยะมูลฝอย มีดังนี้ 
   (2.1) โครงการเทศบาลเมืองเลยรวมใจ รักษ์ พิทักษ์ ภูมิอากาศโลก ในปี 2553-2555  ปีละ
จ านวน  300,000 บาท 
   (2.2)  โครงการจัดซื้อถังขยะมูลฝอย ในปี 2554 จ านวน  400,000 บาท 
   (2.3) โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะติดเชื้อรวมจังหวัดเลย ในปี 2554 จ านวน 20,000,000 บาท  

   (2.4)  โครงการก่อสร้างบ่อก าจัดขยะระบบฝังกลบ ในปี 2554 จ านวน 50,000,000 บาท 

   (2.5)  โครงการจัดซื้อรถดูดสิ่งปฏิกูลและล้างท่อระบายน้ า ในปี 2554 จ านวน 18,000,000 บาท 

4.1.5  ปัญหาและอุปสรรคของระบบการจัดการขยะมูลฝอย 
  สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองเลย มีผลกระทบสิ่งแวดล้อมในด้านน้ าเสีย กลิ่นเหม็น 
ทัศนะอุจาด และแมลง/สัตว์พาหะน าโรค  สภาพโดยทั่วไปของพื้นที่  บ่อฝังขยะมูลฝอยไม่มีดินกลบทับ  เศษ
ขยะปลิวออกนอกพื้นที่  ในส่วนของบ่อบ าบัดน้ าเสียจ านวน  3  บ่อ  และบ่อกักเก็บน้ าจ านวน 1 บ่อ  พบว่าน้ าใน
บ่อมีสีด าคล้ า ทั้ง 4 บ่อ  แผ่น HDPE ที่ปูรองก้นบ่อ  อยู่ในสภาพช ารุดฉีดขาดในบ่อกักเก็บน้ า  และบ่อบ าบัด 
น้ าเสียบ่อที่ 3  แผ่น HDPE  โป่งพอง   
  เคร่ืองจักรมีอายุการใช้งานมานาน ช ารุดบ่อย และไม่มีเคร่ืองจักรส าหรับการบดอัดโดยเฉพาะ 

4.1.6  ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขปัญหา 
  1) เทศบาลเมืองเลยควรด าเนินการฝังกลบบ่อก าจัดขยะทุกวัน  เพื่อป้องกันกลิ่นเหม็นรบกวนและ
การปลิวกระจายของขยะมูลฝอยโดยเฉพาะขยะประเภทพลาสติก ที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่
ข้างเคียงมากขึ้นจนอาจเป็นสาเหตุน าไปสู่การร้องเรียนจากราษฎรในบริเวณใกล้เคียงเพิ่มมากขึ้น  

  2)  เทศบาลเมืองเลย ควรด าเนินการตรวจสอบและซ่อมแซม แผ่น HDPE  ที่ปูรองบ่อบ าบัดน้ าเสีย 
ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตามปกติ เพื่อป้องกันการร่ัวซึมของน้ าเสียในบ่อบ าบัดน้ าเสียลงสู่ใต้ดิน 

  3) เทศบาลเมืองเลย ควรท าคันดินชั้นฝังกลบชั้นต่อไปรอบบ่อฝังกลบขยะ เพื่อที่จะสามารถใช้งาน
บ่อฝังกลบในชั้นต่อไปได้ 
  4)  เทศบาลเมืองเลย ควรด าเนินโครงการลด คัดแยก และน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์อย่าง
จริงจัง เพื่อลดปริมาณขยะประเภทถุงพลาสติกและขยะทีส่ามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์ได้ ที่มีมากในพื้นที่ 
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  5) เทศบาลเมืองเลยได้ขอรับการสนับสนุนงบไทยเข้มแข็งจากจังหวัดเลย ปี 2553 ในการก่อสร้าง
บ่อฝังกลบขยะมูลฝอย บ่อที่ 2 ตามแบบที่เคยท าการศึกษาไว้แล้ว โดยได้ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เลยบริการ เป็น
ผู้รับเหมาก่อสร้าง วงเงิน 9,485,000 บาท 

  
รูปที่ 4-3  เศษขยะพลาสติกปลิวออกนอกบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย  เทศบาลเมืองเลย 

 
รูปที่ 4-4  บ่อฝงักลบขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองเลยไม่มีการบดอัดและกลบทับดินรายวัน 

  
รูปที่ 4-5  สภาพน้ าในระบบบ าบัดน้ าเสียมีสีด าทั้ง 4 บ่อ และมีขยะลอยบนผิวน้ า  

(ภาพด้านซ้าย เป็นบ่อที่ 1 และภาพด้านขวาเป็นบ่อสุดท้าย / บ่อเก็บกักน้ า) 
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รูปที่ 4-6  บ่อบ าบัดน้ าเสีย บ่อที่ 3 แผ่น HDPE โป่งพอง รูปที่ 4-7 บ่อกักเก็บน้ า  แผ่น HDPE ก้นบ่อช ารุดฉีดขาด 

  
 รูปที่ 4-8  รางระบายน้ ารอบพื้นที ่

  
รูปที่ 4-9  บ่อสังเกตการณ์ ที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว รูปที่ 4-10  บ่อสังเกตการณ์ของกรมทรัพยากรน้ าบาดาล 
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4.2  เทศบาลนครอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี  

4.2.1  ข้อมูลทั่วไป 
   เทศบาลนครอุดรธานี  ตั้งอยู่ ณ ต าบลหมากแข้ง  อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  มีพื้นที่ 47.70 ตาราง
กิโลเมตร ประชากรตามทะเบียนบ้าน ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2552 จ านวนทั้งสิ้น 141,937 คน เป็นชาย
จ านวน  69,568  คน  เป็นหญิงจ านวน  72,369 คน จ านวนครัวเรือน 49,198 ครัวเรือน ความหนาแน่นของ
ประชากร 2,976 คน/ตารางกิโลเมตร ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจ านวน 95,900 คน แยกเป็นชายจ านวน 44,546 คน เป็น
หญิง จ านวน 49,354 คน 

 
รูปท่ี 4-11  แผนท่ีเขตเทศบาลนครอุดรธานี 
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4.2.2  รายละเอียดโครงการ และสถานภาพปัจจุบัน 
 4.2.2.1  ความเป็นมา 
   เทศบาลนครอุดรธานี  ด าเนินการจัดการขยะมูลฝอย  โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
โครงการถ่ายโอนภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด  ดังนี้ 
ตารางท่ี 4-5  งบประมาณสนับสนุนในการด าเนินการจัดการขยะมูลฝอย  เทศบาลนครอุดรธานี   
ล าดับ
ที ่

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 

แหล่งงบประมาณ 
วงเงิน 

(ล้านบาท) 
รายละเอียดโครงการ 

1 2537 กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และส่ิงแวดล้อม 

20.110 ปรับปรุงระบบเก็บขนและก าจดัขยะมูลฝอย 

2 2537-2539 กระทรวงมหาดไทย  
กรมโยธาธิการ 

51.000 ก่อสร้างระบบก าจัดขยะมูลฝอย 

3 2539 กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และส่ิงแวดล้อม 

2.835 จัดซื้อรถก าจัดขยะมูลฝอย 

4 2540 กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และส่ิงแวดล้อม 

18.900 ปรับปรุงระบบเก็บขนและก าจดัขยะมูลฝอย 

5 2545 กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และส่ิงแวดล้อม 

1.100 จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบเปิด 

 
 4.2.2.2  ระบบเก็บขนขยะมูลฝอย 
  เทศบาลนครอุดรธานี  มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยในชุมชนเป็นแบบถังเดี่ยวทิ้งขยะรวมทุก
ประเภท เป็นถังรองรับขยะมูลฝอยที่ท ามาจากยางรถยนต์ ขนาด 20 ลิตร จ านวน 1,500 ใบ เป็นถังพลาสติก
ขนาด 240 ลิตร จ านวน 500 ใบ  และขนาด 660 ลิตร จ านวน 60 ใบ และเป็นถังคอนเทนเนอร์ ขนาด 4,000 ลิตร 
จ านวน 33 ใบ มีปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจริงภายในเขตเทศบาลประมาณวันละ 130 ตัน เทศบาลสามารถ
ให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยได้ครอบคลุมพื้นที่ร้อยละ 100 ของพื้นที่เทศบาลทั้งหมด จ านวนครัวเรือนที่ได้รับ
บริการเก็บขนจ านวน 49,776 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 100 เทศบาลนครอุดรธานีมีรถเก็บขนขยะมูลฝอย
จ านวน 34 คัน เป็นรถแบบเปิดข้างเทท้าย จ านวน  16 คัน รถแบบอัดท้ายจ านวน 14 คัน รถแบบคอนเทนเนอร์ 
จ านวน 3 คันและรถบรรทุกมูลฝอยติดเชื้อแบบห้องเย็น จ านวน 1 คัน จัดเก็บวันละ 1-2 เที่ยว  มีการแบ่งเขตการ
เก็บขนเป็น 4 เขต ตามเขตการเลือกตั้ง 
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 ตารางท่ี 4-6  ข้อมูลการเก็บขนขยะมูลฝอย เทศบาลนครอุดรธานี 

ล าดับที่ ประเภทรถ 
ขนาดความจุ 
(ลบ.ม.) 

ปีที่  
จัดซื้อ 

จ านวนเที่ยว
การเก็บขน 
(เที่ยว) 

จ านวน
พนักงานท้าย

รถ(คน) 

ระยะทางเก็บขนต่อ
เที่ยวไม่รวมะยะทาง
ไปที่ทิ้งขยะ (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 ช ารุด 

14 อัดท้าย 10 2539 1 4 38 ช ารุด 

15 เปิดข้างเทท้าย 10 2539 2 4 43 ช ารุด 

16 เปิดข้างเทท้าย 10 2539 2 4 - ซ่อมแซมบ่อย 

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 ช ารุด 

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 
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ล าดับที่ ประเภทรถ 
ขนาดความจุ 
(ลบ.ม.) 

ปีที่  
จัดซื้อ 

จ านวนเที่ยว
การเก็บขน 
(เที่ยว) 

จ านวน
พนักงานท้าย

รถ(คน) 

ระยะทางเก็บขนต่อ
เที่ยวไม่รวมะยะทาง
ไปที่ทิ้งขยะ (กม.) 

สภาพการ 
ใช้งาน 

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(ขยะติดเชื้อ) - 2546 - 3 - ดี 

 4.2.2.3  ระบบก าจัดขยะมูลฝอย 
 สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลนครอุดรธานี ตั้งอยู่ที่บ้านโคกหนองหาด  ต าบลหนองนาค า  
อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  ตั้งอยู่ห่างจากเขตเทศบาลนครอุดรธานีประมาณ 13 กิโลเมตร  ขนาดพื้นที่ 296 ไร่  
ซึ่งเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์  เร่ิมใช้งานเมื่อปี พ.ศ. 2544  มีการใช้พื้นที่ไปแล้ว 60 ไร่  ปัญหาในการ
ด าเนินการระบบคือเคร่ืองจักรช ารุดบ่อย เนื่องจากมีการใช้งานมานาน โดยท าการตรวจสอบสภาพการท างาน
ของเคร่ืองจักรอุปกรณ์อย่างสม่ าเสมอเป็นประจ าทุกเดือน เทศบาลนครอุดรธานีเป็นผู้ลงทุนและด าเนินการ
ก าจัดขยะมูลฝอยเอง ภายในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยมีการคัดแยกขยะ โดยคนคุ้ยขยะ 82 คน มีรายได้เฉลี่ย  
9,000 บาทต่อเดือน สถานที่ฝังกลบขยะเร่ิมงานเวลา 07.00-13.30 น.   
 เทศบาลนครอุดรธานี  ก าจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary  
Landfill) ออกแบบไว้ให้ด าเนินการฝังกลบได้ 4 ชั้น โดยฝังกลบในบ่อ 1 ชั้น และยกคัน 3 ชั้น  สูงชั้นละ 3 เมตร 
มีดินฝังกลบหนา 0.60 เมตร  มีการบดอัดขยะเป็นประจ าทุกวัน  และน าดินภายในบ่อขยะซึ่งอยู่ห่างไปประมาณ 
300 – 500 เมตร มากลบทับ    
 ภายในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลนครอุดรธานี มีอาคารส านักงาน อาคารจอดรถและ
ซ่อมบ ารุง อาคารเคร่ืองชั่ง อาคารป้อมยาม โรงล้างรถ บ้านพักเจ้าหน้าที่ อาคารหมักปฏิกูล และอาคารเก็บปุ๋ย ซึ่ง
ยังมีสภาพการใช้งานได้ดีอยู่ ส าหรับประเภทของเคร่ืองจักรที่ใช้ในการก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลฯ มี 7 คัน  

ตารางท่ี 4-7  เครื่องจักรกลในการก าจัดขยะมูลฝอย  เทศบาลนครอุดรธานี 

ล าดับที ่ ประเภทรถ/เครื่องจักร ขนาด/แรงม้า ปีที่จัดซื้อ ราคาที่จัดซื้อ  (บาท) 
1. รถบรรทุกเทท้าย  10 ล้อ -- 2547 2,170,000 

2. รถบรรทุกเทท้าย  6 ล้อ 110 2538 862,000 

3. รถตักดินตีนตะขาบ / รถขุดตีนตะขาบ 128 2538 2,840,000 

4. รถตักดินตีนตะขาบ / รถขุดตีนตะขาบ 128 2539 3,220,700 

5. รถแทรกเตอร์ตนีตะขาบ 142 2539 4,504,700 

6. รถแทรกเตอร์ตนีตะขาบ -- 2539 1,899,250 

7. รถแทรกเตอร์ตนีตะขาบ 115 2548 7,780,000 



4-16 
 

 

 

รูปที่ 4-12 เส้นทางขนส่งขยะมูลฝอยจากเทศบาลนครอุดรธานีถึงสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย 

 

รูปที่ 4-13  พื้นที่สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย เทศบาลนครอุดรธานี 
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4.2.3  การรวมกลุ่มพื้นท่ีเพื่อการจัดการขยะมูลฝอย 
เทศบาลนครอุดรธานี  จัดตั้งศูนย์จัดการมูลฝอย โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 15  แห่ง 

ร่วมลงนามความร่วมมือเข้าร่วมก าจัดขยะมูลฝอย ได้แก่ เทศบาลนครอุดรธานี เทศบาลเมืองหนองส าโรง(เทศบาล
ต าบลโพธิ์สว่าง-เดิม) เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ าค า เทศบาลต าบลหนองบัว  เทศบาลต าบลบ้านจั่น  เทศบาลต าบลนาข่า  
อบต.หมูม่น  อบต.นาดี  อบต.บ้านจั่น  อบต.บ้านเลื่อม อบต.หนองนาค า อบต.โนนสูง  และ อบต.เชียงพิณ  ปัจจุบันมี
หน่วยงานราชการ/เอกชน ที่ได้ร่วมก าจัดขยะมูลฝอยด้วย รวมทั้งสิ้น 20 แห่ง โดยมีปริมาณขยะที่น ามาก าจัดประมาณ 
6,369.05 ตันต่อเดือน  
ตารางท่ี 4-8  การรวมกลุ่มพื้นที่เพื่อการจัดการขยะมูลฝอย  เทศบาลนครอุดรธานี 

อปท. ที่เข้าร่วมตาม คพ. อปท. หลัก 
MOU 
ณ วันที่ 

อปท. ที่เข้าร่วมปัจจุบัน 
ปริมาณขยะที่น ามา
ก าจัด (ตัน/เดือน) 
เดือนมีนาคม 2553 

อ.เมือง ทน.อุดรธานี/ ทม.หนองส าโรง/ ทม.โนน
สูง-น้ าค า/ ทต.หนองบัว/ ทต.บ้านจั่น/ ทต.นิคม
สงเคราะห์/ ทต.นาข่า/ ทต.หนองไผ่/ ทต.หนอง
ขอนกว้าง/อบต.นิคมสงเคราะห์/อบต.บ้านขาว/ 
อบต.บ้านตาด/ อบต.โนนสูง/ อบต.หมูม่น/ อบต.
เชียงยืน/ อบต.หนองนาค า/ 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.น้ า
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.บ้านธาต/ุ อบต.เพ็ญ/ อบต.นา
พู่/ อบต.เชียงหวาง/ อบต.สุมเส้า / อบต.นาบัว / 
อบต.บ้านเหล่า/ อบต.จอมศร/ี 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-น้ าค า 112.00 
3. ทม.หนองส าโรง 501.18 
4. ทต.หนองบัว 453.39 
5. ทต.บ้านจั่น 99.92 
6. ทต.นาข่า 97.87 
7. อบต.เชียงพิณ-บ้านเลื่อม 102.74 
8. อบต.นาดี 33.48 
9. อบต.เชียงยืน - 
10. อบต.หนองนาค า 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 
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4.2.4  ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 4.2.4.1  ด้านเทคโนโลยี 
 เทศบาลนครอุดรธานี รองรับปริมาณขยะมูลฝอยที่น ามาก าจัดรวมทั้งหมด 200 ตัน/วัน เป็น
ปริมาณขยะของเทศบาลนครอุดรธานีจ านวน 130 ตัน/วัน และปริมาณขยะของ อปท. อ่ืนที่ร่วมก าจัด 70 ตัน/วัน 
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้ามาก าจัดยังศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครอุดรธานี ตั้งแต่ปี 2547 – 2551 มีดังนี้ 

ปี พ.ศ. 
ปริมาณขยะ (ตัน) 

จากรถเก็บขน ทน.อุดรธาน ี จากหน่วยงานอื่นๆ รวม 
2547 41,054.710 20,704.550 61,764.260 
2548 39,623.816 19,428.434 59,052.250 
2549 41,737.080 22,630.253 64,367.333 
2550 44,201.782 22,368.260 66,570.042 
2551 46,627.760 23,405.324 70,033.084 

 เทศบาลนครอุดรธานี ด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยังไม่เคยได้รับการ
ร้องเรียนจากชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง โดยมีการฉีดพ่น EM ที่เทศบาลผลิตเอง เพื่อเป็นการแก้ปัญหาเร่ืองกลิ่นเหม็น  
 ในปี 2552 เทศบาลนครอุดรธานีได้ด าเนินการแยกองค์ประกอบขยะมูลฝอยได้เป็น  เศษอาหาร
ร้อยละ 53.38  กระดาษร้อยละ 10.68  พลาสติกร้อยละ 22.51 แก้วร้อยละ 8.19 โลหะร้อยละ 2.94 ไม้ร้อยละ 1.96 
และอ่ืนๆ ร้อยละ 0.34  โดยเทศบาลนครอุดรธานีได้วางจ้างบริษัท คิวบิค สเปส จ ากัด ออกแบบเขียนแบบ  
ประมาณการค่าก่อสร้างศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการฝังกลบขยะมูลฝอย
เทศบาลนครอุดรธานี    

 4.2.4.2  ด้านงบประมาณ 

  (1)  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 
  การด าเนินงานเก็บขนขยะมูลฝอย  สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  มีบุคลากร 405 คน  
ประกอบด้วย  พนักงานขับรถ  36 คน  พนักงานเก็บขนท้ายรถ 146 คน  และพนักงานกวาดถนน 223 คน โดยมี
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเก็บขนขยะมูลฝอย ในปี 2551 จ านวน 23,730,825 บาท และในปี 2552 จ านวน 
22,870,810 บาท  ส าหรับการด าเนินการก าจัดขยะมูลฝอย  สังกัดกองช่าง  ส่วนงานก าจัดขยะมูลฝอย มีบุคลากร 
15 คน  ประกอบด้วย  นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล  1 คน  พนักงานขับรถ 5 คน  และคนงาน 9 คน   

  (2)  การจัดเก็บค่าธรรมเนียม 
  เทศบาลนครอุดรธานี มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการเก็บขนขยะมูลฝอยเดือนละ 20 บาทต่อ
ครัวเรือน โดยปี 2551 เก็บเงินค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอยได้ 10,039,979 บาท  และในปี 2552 จัดเก็บได้ 
10,568,038 บาท ส าหรับค่าก าจัดขยะมูลฝอยส าหรับ อปท./หน่วยงานอ่ืน ที่น าขยะมาก าจัดร่วมด้วยในอัตรา 200 
บาทต่อตัน   
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 4.2.4.3  ด้านบุคลากร 
  เทศบาลนครอุดรธานี จัดตั้งเป็นเทศบาลเมื่อปี 2479  มีโครงสร้างองค์กรการบริหารเทศบาลนคร
อุดรธานี ดังนี้ 

โครงสร้าง 
องค์กรการบริหาร 

จ านวนบุคลากร (คน) 

นักการเมืองท้องถิน่ ข้าราชการประจ า 
ลูกจ้าง 

รวม 
ประจ า ชั่วคราว 

สมาชิกสภาเทศบาล 24 - - - 24 

ส านักปลัดเทศบาล - 32 19 150 201 

ส านักการคลัง - 56 5 116 177 

ส านักการช่าง - 47 33 259 339 

ส านักการสาธารณสุข - 23 22 471 516 

กองวิชาการ - 20 1 24 45 

ส านักการศึกษา - 22 4 8 34 

กองสวัสดิการ - 6 1 21 28 

หน่วยตรวจสอบภายใน - 1 - 1 2 

กองการแพทย์ - 16 3 29 48 

กองทะเบียนราษฎรฯ - 20 1 22 43 

โรงเรียนสังกัดเทศบาล - 327 15 83 425 

รวม 24 570 104 1184 1882 
 

  ส าหรับโครงสร้างการบริหารจัดการขยะมูลฝอย มีหน่วยงานรับผิดชอบคือกองช่าง ส่วนช่าง
สุขาภิบาล มีจ านวนบุคลากรจ านวน 53 คน เป็นข้าราชการจ านวน 4 คน ลูกจ้างประจ า 5  คน และลูกจ้าง
ชั่วคราว 44 คน  

 4.2.4.4  ด้านประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม 
  การก่อสร้างสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอยปัจจุบันของเทศบาลนครอุดรธานี ประชาชนได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการในความเห็นชอบโครงการก่อนท าการศึกษาและออกแบบโครงการ   และเทศบาลนครอุดรธานี
ยังได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สถานการณ์ปัจจุบันของการจัดการขยะมูลฝอยให้ประชาชนรับทราบอย่าง
ต่อเน่ืองด้วย   
  ในปัจจุบัน เทศบาลนครอุดรธานีได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอย  โดยเทศบาลนครอุดรธานี ได้จัดกิจกรรมรณรงค์เร่ืองการคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน  มีการจัดตั้ง
ธนาคารขยะรีไซเคิลในชุมชน   



4-20 
 

  เทศบาลนครอุดรธานี ได้มีการจัดท าทะเบียนซาเล้ง  ซึ่ง เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสถาบัน
การบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม  และเทศบาลนครอุดรธานี ติดตามส ารวจผู้ประกอบอาชีพซาเล้งและติดตาม
ประชาสัมพันธ์  รับสมัครสมาชิก  ชี้แจงโครงการ  เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  พร้อมสวัสดิการของกลุ่ม
สมาชิก  จัดต้ังศูนย์อาชีพกซาเล้งพร้อมขึ้นทะเบียนซาเล้ง  มีสมาชิก 67 ราย   
  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานราชการในการเข้ามาติดตามและประเมินผลระบบการจัดการขยะ  
มูลฝอย โดยมีส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี และ
กรมการปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาติดตามและประเมินผลการจัดการขยะมูลฝอย   

 4.2.4.5  ด้านการบริหารจัดการเชิงนโยบาย 

  วิสัยทัศน์การพัฒนา  “เทศบาลนครอุดรธานี เมืองน่าอยู่ที่ยั่งยืนองค์กรที่ยึดประชาชนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนา ให้บริการอย่างมีคุณภาพรวดเร็ว บริหารจัดการด้วยความก้าวหน้า ทันสมัย และเป็น
ธรรมาภิบาล” 
 (1)  นโยบายบริหารงานเทศบาลนครอุดรธานี  ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย เป็นนโยบาย
ด้านบ้านเมืองน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม น าการท่องเที่ยว มีดังนี้ 

  (1.1) จัดภูมิทัศน์เมืองและชุมชนให้เกิดความเป็นระเบียบและสวยงาม 
(1.2) เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และของเสียอันตราย  

   (1.3)  ส่งเสริมความร่วมมือของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม  
   (1.4)  สร้างจิตส านึกการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
  (2)  แผนพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี  ประจ าปี 2553 – 2555 ในการจัดการขยะมูลฝอย มีดังนี้ 
   (2.1) โครงการสร้างจิตส านึกในการคัดแยก ลดปริมาณ และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย ในปี 
2553-2555 ปีละจ านวน  2,000,000 บาท  
   (2.2)  โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดในชุมชน ในปี 2553-2555 ปีละจ านวน 200,000 บาท 
   (2.3)  โครงการจัดท าสารสกัดชีวภาพ (EM) และปุ๋ยหมักชีวภาพจากขยะอินทรีย์ ในปี 2553-
2555 ปีละจ านวน 200,000 บาท 
   (2.4) โครงการรณรงค์คัดแยกขยะภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานี ในปี 2553-2554 ปีละ
จ านวน 100,000 บาท 

   (2.5)  โครงการจ้างเหมาท าความสะอาดชุมชน ถนน ทางเท้า ตลาด และที่สาธารณะในเขต
เทศบาลนครอุดรธานี ในปี 2553-2555  ปีละจ านวน 23,100,000 บาท 
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4.2.5  ปัญหาและอุปสรรคของระบบการจัดการขยะมูลฝอย 
  (1) สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครอุดรธานี ประสบปัญหาขยะประเภทพลาสติกปลิวออก
นอกพื้นที่โครงการ จึงได้ด าเนินการติดตั้งตาข่ายดักขยะมูลฝอยรอบพื้นที่โครงการ 
  (2) ในการเทขยะมูลฝอยออกจากรถเก็บขนขยะ จะมีคนคุ้ยขยะยืนรอบริเวณท้ายรถเก็บขน ท าให้
การเทขยะยุ่งยากเพิ่มขึ้น เจ้าหน้าที่ จึงได้ชี้แจงให้คนคุ้ยขยะเข้าใจและปฏิบัติตามที่เจ้าหน้าที่ร้องขอ 
  (3) ร้านรับซื้อของเก่าบริเวณหน้าสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย มีจ านวนหลายร้าน และใช้พื้นที่จ านวน
มากในการเก็บกองของเก่าที่เก็บออกมาจากสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย ก่อให้เกิดปัญหาน้ าเสียจากกองของเก่า 
และมีสภาพไม่น่าดู ทัศนอุจาด  ส่งผลกระทบต่อภาพรวมของสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย  

  
รูปที่ 4-14 ตาข่ายขึงรอบพื้นที่ เพื่อลดการปลิวของขยะพลาสติกออกนอกพื้นที่ก าจัดขยะ เทศบาลนครอุดรธานี 

  
รูปที่ 4-15  ร้านรับซื้อของเก่า บริเวณหน้าสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย เทศบาลนครอุดรธานี 

4.2.6  ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขปัญหา 
(1) ส่งเสริม สนับสนุนการลดปริมาณขยะจากแหล่งก าเนิดและน าขยะกลับมาใช้ใหม่ตามหลัก 3R  

(Reuse,Reduce,Recycle) แก่ประชาชนในชุมชนและเผยแพร่องค์ความรู้สู่ อปท.ข้างเคียงที่ร่วมลงนาม MOU กับ
เทศบาลนครอุดรธานี อย่างจริงจัง โดยส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 ยินดีให้การสนับสนุนทางวิชาการ 

(2) ส าหรับการศึกษาออกแบบศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ฝังกลบขยะมูลฝอยของเทศบาลนครอุดรธานี  ให้พิจารณาเพิ่มเติมอาคารและอุปกรณ์การเก็บขยะอันตราย เพื่อ
เป็นสถานที่เก็บขยะอันตรายที่เทศบาลฯ ได้เก็บรวบรวมไว้แล้ว  
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รูปที่ 4-16  อาคารชั่งน้ าหนัก  และถนนภายในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย 

  
รูปที่ 4-17  อาคารเตาเผาขยะติดเชื้อแบบพลิกหมุนกลับ ชนิด 2 ห้องเผา  ขนาด 250 ก.ก./ช.ม. 

  
รูปที่ 4-18  การจัดการขยะอันตราย โดยเก็บขยะอันตรายไว้ในวงขอบซีเมนต์ 

  
รูปที่ 4-19  การจัดการสิ่งปฏิกูล 
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รูปที่ 4-20  ปลูกแพหญ้าแฝกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบบ าบัดน้ าเสีย 

  

รูปที่ 4-21  ล้างล้อรถเก็บขนขยะก่อนออกจาก 
สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยทุกครั้ง 

รูปที่ 4-22  ฉีดพ่นน้ า EM  เป็นประจ า  
เพื่อลดกลิ่นและแมลงวัน 
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4.3  เทศบาลต าบลบ้านเชียง  จังหวัดอุดรธานี  

4.3.1  ข้อมูลทั่วไป 
   เทศบาลต าบลบ้านเชียง  ตั้งอยู่ ณ ต าบลบ้านเชียง  อ าเภอหนองหาร จังหวัดอุดรธานี  มีพื้นที่ 7.37 
ตารางกิโลเมตร เป็นชุมชนต้ังอยู่บนเนินดินรูปไข่เรียวยาวจากทิศตะวันออก ทอดไปทางทิศตะวันตก ครอบคลุม
พื้นที่ของต าบลบ้านเชียงรวม 10 ชุมชน ประชากรในเขตเทศบาล เดือนมกราคม 2552 มีประชากรทั้งหมด 6,453 
คน แยกเป็นเพศชายจ านวน 3,217 คน และเพศหญิงจ านวน 3,236 คน จ านวนบ้าน 1,700 หลังคาเรือน อัตรา
ความหนาแน่นของประชากรในเขตเทศบาล 875 คน/ตารางกิโลเมตร มีจ านวนประชากรแฝง 646 คน จ านวน
นักท่องเที่ยวชาวไทย 203,469 คน และนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ 5,199 คน (ข้อมูลจากพิพิธภัณฑ์บ้านเชียง  
กรมศิลปากร)โดยเทศบาลต าบลบ้านเชียงมีระยะทางห่างจากอ าเภอหนองหานประมาณ 20 กิโลเมตร และ
ระยะทางห่างจากจังหวัดอุดรธานี ประมาณ  54 กิโลเมตร    

 

รูปท่ี 4-23  แผนท่ีเขตเทศบาลต าบลบ้านเชียง 
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4.3.2  รายละเอียดโครงการ และสถานภาพปัจจุบัน 
 4.3.2.1  ความเป็นมา 
   เทศบาลต าบลบ้านเชียง ด าเนินการจัดการขยะมูลฝอย โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
โครงการถ่ายโอนภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี พ.ศ. 2540 จาก
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  วงเงิน  7.037  ล้านบาท  เพื่อก่อสร้างระบบก าจัดขยะมูลฝอย 
 
 4.3.2.2  ระบบเก็บขนขยะมูลฝอย 
  เทศบาลต าบลบ้านเชียง มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยในชุมชนเป็นแบบถังเดี่ยวทิ้งขยะรวมทุก
ประเภท เป็นถังยางรถยนต์ ขนาด 100 ลิตร จ านวน 900 ใบ และถังพลาสติก ขนาด 150 ลิตร จ านวน 150 ใบ มี
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจริงภายในเขตเทศบาลประมาณวันละ 5 ตัน เทศบาลสามารถให้บริการเก็บขนขยะ
มูลฝอยได้ครอบคลุมพื้นที่ร้อยละ 90 ของพื้นที่เทศบาลทั้งหมด จ านวนครัวเรือนที่ได้รับบริการเก็บขนจ านวน 
1,700 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 100   เทศบาลต าบลบ้านเชียงมีรถเก็บขนขยะมูลฝอยจ านวน 2 คัน เป็นรถ
แบบเปิดข้างเทท้าย ขนาด  4 ลูกบาศก์เมตร จ านวน 1 คัน และขนาด 6  ลูกบาศก์เมตร จ านวน 1 คัน  ซึ่งมีอัตรา
การใช้งานเฉลี่ย 2 เที่ยว/วัน/คัน  แบ่งเขตการเก็บขนเป็น 2 เขต คือ เขตเศรษฐกิจ/ชุมชนหนาแน่น  และเขต
ชุมชนรอบนอก 
ตารางท่ี 4-9  ข้อมูลการเก็บขนขยะมูลฝอย  เทศบาลต าบลบ้านเชียง 

ล าดับ 
ที่ 

ประเภทรถ 
ขนาดความจุ  
(ลบ.ม.) 

ปีที่  
จัดซื้อ 

จ านวนเที่ยวการ
เก็บขน (เที่ยว) 

จ านวนพนักงาน
ท้ายรถ (คน) 

ระยะทางเก็บขนต่อเที่ยว 
ไม่รวมระยะทางไปที่ทิ้ง

ขยะ (กม.) 

ระยะเวลาเก็บขน 
ต่อเที่ยว (ชั่วโมง) 

1 เปิดข้างเทท้าย 4 2546 2 2 10 3 

2 เปิดข้างเทท้าย 6 2545 2 3 12 4 
 

 4.3.2.3  ระบบก าจัดขยะมูลฝอย 
 สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลบ้านเชียง  มีจ านวน 2 แห่ง  ได้แก่ สถานที่ก าจัดขยะที่
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการถ่ายโอนภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ในระดับจังหวัด ในปี พ.ศ. 2540 (งบมิยาซาว่า) จ านวน 53 ไร่  เทศบาลต าบลบ้านเชียง ไม่ได้เข้าไปใช้ประโยชน์ 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เพราะเป็นทางผ่านเข้าเมืองมีนักท่องเที่ยวผ่านตลอด ซึ่งระบบก าจัดขยะมูลฝอยมีเพียงอาคาร
จอดรถและบ่อดินที่ขุดไว้จ านวน 2 บ่อ โดยปราศจากระบบป้องกันการปนเปื้อนจากน้ าชะขยะมูลฝอย ไม่มี
ระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย ไม่มีระบบระบายก๊าซ และไม่มีองค์ประกอบอื่นๆ ที่จ าเป็น เช่น อาคารเคร่ืองชั่ง
น้ าหนักขยะ เคร่ืองจักรกลในการฝังกลบขยะมูลฝอย ระบบน้ าประปาและไฟฟ้า เป็นต้น 
 ปัจจุบัน เทศบาลต าบลบ้านเชียง ได้ด าเนินการก าจัดขยะมูลฝอย ในพื้นที่สาธารณประโยชน์ ขนาด
พื้นที่ 6.25 ไร่ และเทศบาลต าบลบ้านเชียงซื้อที่ข้างเคียงเพิ่มอีกจ านวน 14 ไร่ รวมเป็นพื้นที่ 21 ไร่ อยู่ในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเชียง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 9 ถนนศรีนคร ต าบลบ้านเชียง อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  
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ห่างจากส านกังานเทศบาลต าบลบ้านเชียงประมาณ 2 กิโลเมตร  เร่ิมใช้งานเมื่อปี พ.ศ. 2538  มีการใช้พื้นที่ไป
แล้ว 5 ไร่ ปัญหาในการด าเนินการระบบคือประสิทธิภาพระบบปัญหาค่าใช้จ่าย และเคร่ืองจักรมีอายุการใช้งาน
มาก โดยท าการตรวจสอบสภาพการท างานของเคร่ืองจักรอุปกรณ์ 3 คร้ัง/ปี  เทศบาลต าบลบ้านเชียงเป็นผู้ลงทุน
และด าเนินการก าจัดขยะมูลฝอยเอง มีคนคุ้ยขยะ 8 คน  สถานที่ฝังกลบขยะเร่ิมงานเวลา 08.00-16.30 น.  ก าจัด
ขยะมูลฝอยด้วยวิธีการฝังในหลุม โดยด าเนินการบดอัดขยะ สัปดาห์ละ 1-2 คร้ัง และกลบทับด้วยดินสัปดาห์ละ 
1 คร้ัง โดยเป็นดินที่น ามาจากแหล่งดินภายนอก ห่างออกไปประมาณ 4-5 กิโลเมตร  
 สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลบ้านเชียง มีเตาเผาขยะมูลฝอยซึ่งไม่ได้ด าเนินการใช้
งานแล้วอยู่ 1 เตา และเคร่ืองจักรที่ใช้ในการก าจัดขยะมูลฝอยจ านวน 2 คัน คือรถบรรทุกเทท้าย จ านวน 1 คัน 
(จัดซื้อในปี 2546)  และรถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ จ านวน 1 คัน (จัดซื้อในปี 2546) ทั้งนี้ควรมีการปรับปรุง
สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยแห่งนี้ โดยการรองแผ่นพลาสติก HDPE ในบ่อฝังกลบก่อนที่จะน าขยะมาเท และควร
จัดท าระบบระบายน้ ารอบพื้นที่ เพื่อเป็นการป้องกันน้ าชะขยะไหลออกนอกพื้นที่ก าจัด 

4.3.3  การรวมกลุ่มพื้นท่ีเพื่อการจัดการขยะมูลฝอย 
เทศบาลต าบลบ้านเชียง  มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 1  แห่ง เข้าร่วมก าจัดขยะมูลฝอย และ

คือ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเชียง มีปริมาณขยะมูลฝอยที่น ามาก าจัด  11.2 ตันต่อเดือน  

4.3.4  ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

 4.3.4.1  ด้านเทคโนโลยี 
 เทศบาลต าบลบ้านเชียง รองรับปริมาณขยะมูลฝอยที่น ามาก าจัดรวมทั้งหมด 5 ตัน/วัน เป็นปริมาณ
ขยะของเทศบาลเมืองเลย 4.5 ตัน/วัน และปริมาณขยะของ อปท. อ่ืนที่ร่วมก าจัด 0.5 ตัน/วัน  
  เทศบาลต าบลบ้านเชียง ด าเนินการจัดการขยะมูลฝอย โดยด าเนินการบดอัดขยะ สัปดาห์ละ 1-2 
คร้ัง และกลบทับด้วยดินสัปดาห์ละ 1 คร้ัง เพื่อเป็นการป้องกันขยะปลิวและกลิ่นเหม็น และมีการฉีดพ่นสารเคมี
ก าจัดแมลงวันสัปดาห์ละ 2 คร้ัง  เพื่อเป็นการลดปัญหาเร่ืองแมลงวัน   

 4.3.4.2  ด้านงบประมาณ 

  (1)  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 
  ส าหรับการด าเนินงานเก็บขนขยะมูลฝอย  สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  มีบุคลากร
จ านวน 11  คน  ประกอบด้วย  พนักงานขับรถ  2 คน  พนักงานเก็บขนท้ายรถ 5 คน  และพนักงานกวาดถนน 4 
คน โดยมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยประมาณ 250,000 บาทต่อป ี
  การด าเนินการก าจัดขยะมูลฝอย  สังกัดกองช่าง    โดยมีพนักงานขับรถ เพื่อฝังกลบขยะมูลฝอย 
จ านวน 1 คน  โดยมีค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะมูลฝอย เป็นจ านวนเงิน 228,000 บาทต่อปี  เป็นค่าแรงลูกจ้าง
เดือนละ 8,200 บาท รวม 98,400 บาทต่อปี 
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  (2)  การจัดเก็บค่าธรรมเนียม 
  เทศบาลต าบลบ้านเชียง มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการเก็บขน 10 บาท/ครัวเรือน/เดือน ในปี 
2551 และ ปี 2552 เทศบาลต าบลบ้านเชียงเก็บเงินค่าธรรมเนียมเก็บขนได้ปีละ 84,000 บาท โดยเทศบาล
ด าเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเอง มีพนักงานเก็บเงินค่าธรรมเนียมการเก็บขนตามบ้านเรือนจ านวน 7 คน เป็น
ลูกจ้างชั่วคราว ซึ่งปัญหาในการเก็บค่าธรรมเนียมคือ เจ้าของบ้านไม่อยู่บ้านในช่วงเวลาจัดเก็บ จึงท าให้ไม่
สามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมได้ครบทุกหลังคาเรือน โดยคิดค่าก าจัดขยะมูลฝอยส าหรับ อปท. ที่น าขยะมาก าจัด
ร่วมด้วยในอัตรา เหมาจ่ายปีละ 20,000 บาท   

 4.3.4.3  ด้านบุคลากร 
  เทศบาลต าบลบ้านเชียง ยกฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลเมื่อปี 2540  มีโครงสร้างองค์กรการ
บริหารเทศบาลต าบลบ้านเชียง ดังนี้ 

โครงสร้าง 
องค์กรการบริหาร 

จ านวนบุคลากร (คน) 

นักการเมืองท้องถิน่ ข้าราชการประจ า ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว รวม 

สมาชิกสภาเทศบาล 12 19 4 42 77 

ส านักงานปลัดเทศบาล - 5 1 2 8 

กองวิชาการ - 2 - - 2 

กองคลัง - 2 - 8 10 

กองช่าง - 2 1 7 10 

กองสาธารณสุข - 1 2 28 31 

กองการศึกษา - 1 - 1 2 

กองสวัสดิการ - 2 - - 2 

อื่น ๆ  - 3 - - 3 

รวม 12 37 8 88 145 

 
  ส าหรับโครงสร้างการบริหารจัดการขยะมูลฝอย มีหน่วยงานรับผิดชอบคือกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม มีจ านวนบุคลากรจ านวน 31 คน เป็นข้าราชการ ต าแหน่งนักบริหารงานสาธารณสุข จ านวน 1 คน 
ลูกจ้างประจ า 2  คน และลูกจ้างชั่วคราว 28 คน โดยอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลบ้านเชียงในปัจจุบัน
มีจ านวนเพียงพอ มีการพัฒนาบุคลากรขององค์กร ในด้านความรู้การจัดการขยะมูลฝอย 
 4.3.4.4  ด้านประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม 
  การก่อสร้างสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอยปัจจุบันของเทศบาลต าบลบ้านเชียง ได้รับความเห็นชอบ
จากประชาชนก่อนท าการศึกษาและออกแบบก่อสร้างสถานที่ฝังกลบดังกล่าวแล้ว  และเทศบาลต าบลบ้านเชียง
ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย โดยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบสถานการณ์
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ปัจจุบันของการจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลต าบลบ้านเชียง  และประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือในการเก็บ
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอยจากประชาชน ในปัจจุบันประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการ
หน้าบ้านน่ามอง เพื่อเป็นการจัดการขยะในครัวเรือน และเข้าร่วมกิจกรรมประกวดชุมชนปลอดขยะ ประจ าปี 
2553  ซึ่งจัดโดยส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี  
  ชุมชนที่อยู่ใกล้สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยมากที่สุด คือ หมูท่ี่ 9 และ หมู่ที่ 13 โดยชุมชนต้ังอยู่ห่าง
จากสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย 5 กิโลเมตร มีจ านวนประชากรประมาณ 300 คน ซึ่งความคิดเห็นของชุมชนที่มีต่อ
สถานที่ก าจัดคือสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยมีปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนไม่มากนัก เช่น เร่ืองกลิ่นเหม็น โดย
ประชาชนได้แจ้งเร่ืองให้กับเทศบาลต าบลบ้านเชียงรับทราบ และเทศบาลฯ ด าเนินการแก้ไขปัญหาโดยใช้ EM 
ในการก าจัดกลิ่นเหม็น มีค่าใช้จ่าย 1,000 บาทต่อคร้ัง และมีส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 เข้ามาติดตามและ
ประเมินผลเร่ืองการจัดการขยะมูลฝอย 

 4.3.4.5  ด้านการบริหารจัดการเชิงนโยบาย 
 (1)  วิสัยทัศน์เทศบาลต าบลบ้านเชียง  “บ้านเมืองน่าอยู่  เศรษฐกิจฟูเฟื่อง  เลื่องลือการศึกษา   
อภิมหาแหล่งท่องเที่ยว  หนึ่งเดียวด้านกีฬา  ศาสนารุ่งเรือง  เมืองโบราณย้อนอดีต” 
  (2)  นโยบายบริหารงานเทศบาลต าบลบ้านเชียง ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย มีดังนี้ 
   (2.1)  บริหารงานโดยยึดเอาประชาชนเป็นจุดศูนย์กลางคือให้ประชาชนได้มีส่วนรับรู้  ร่วมคิด
ร่วมตัดสินใจ  ร่วมท า และร่วมตรวจสอบในการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

   (2.2) บริหารจัดการหลุมทิ้งขยะ ให้ได้มาตรฐานตามหลักวิชาการเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะและ
แพร่เชื้อโรคสร้างมลพิษให้กับประชาชน 
  (3)  แผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านเชียง ประจ าปี 2553 – 2555 ในการจัดการขยะมูลฝอย มีดังนี้ 
   (3.1) โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ในการก าจัดขยะมูลฝอย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ
ขยะมูลฝอย   ปีละ 20,000 บาท รวม 60,000 บาท 
   (3.2) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ในการเก็บขนขยะมูลฝอยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะ
มูลฝอย  ปีละ 30,000 บาท รวม 90,000 บาท 
   (3.3) โครงการจ้างเหมาบริการ เพื่อให้ชุมชนและบริเวณตลาดสดมีความสะอาด ปีละ 220,000 
บาท รวม  660,000 บาท 
   (3.4)  โครงการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อ
เป็นการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีละ 50,000 บาท รวม 150,000 บาท 

4.3.5  ปัญหาและอุปสรรคของระบบการจัดการขยะมูลฝอย 
  ระบบก าจัดขยะมูลฝอย ที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการถ่ายโอนภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี พ.ศ. 2540 (งบมิยาซาว่า) ในพื้นที่ 53 ไร่ มีเพียงอาคารจอดรถและ
บ่อดินที่ขุดไว้จ านวน 2 บ่อ โดยปราศจากระบบป้องกันการปนเปื้อนจากน้ าชะขยะมูลฝอย ไม่มีระบบรวบรวม
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และบ าบัดน้ าเสีย ไม่มีระบบระบายก๊าซ และไม่มีองค์ประกอบอื่นๆ ที่จ าเป็น เช่น อาคารเคร่ืองชั่งน้ าหนักขยะ 
เคร่ืองจักรกลในการฝังกลบขยะมูลฝอย ระบบน้ าประปาและไฟฟ้า เป็นต้น 
  โดยสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย จ านวน 53 ไร่ ดังกล่าว ตั้งอยู่บนเส้นทางเข้าเมืองของเทศบาลต าบล
บ้านเชียง มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียงเป็นจ านวนมากอย่างต่อเนื่อง จึงไม่
เหมาะกับการเป็นพื้นที่ก าจัดขยะมูลฝอย ทั้งนี้เทศบาลฯ มกีารจัดการฝังกลบขยะมูลฝอยในพื้นที่ 21 ไร่ ทดแทน
พื้นที่ดังกล่าวแล้ว โดยมีแนวนโยบายที่จะปรับเปลี่ยนสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยจ านวน 53 ไร่ ซึ่งมีการ
เปลี่ยนแปลงสภาพของบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยจ านวน 2 บ่อที่ขุดไว้แล้ว แต่ไม่ได้มีการใช้ประโยชน์ และมีสภาพ
ปัจจุบันเป็นบ่อกักเก็บน้ าฝนในพื้นที่ เป็นสวนสาธารณะของชุมชน หรือค่ายลูกเสือต่อไป 

4.3.6  ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขปัญหา 
  สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลบ้านเชียงที่ได้รับการสนับสนุนฯ มีพื้นที่จ านวนมาก
เพียงพอต่อการเป็นศูนย์ขยะของอ าเภอหนองหาร และพื้นที่ข้างเคียงเป็นที่สาธารณประโยชน์ซึ่งสามารถขอ
ขยายพื้นที่เพิ่มเติมได้ หากประสบปัญหาเร่ืองตั้งอยู่บนเส้นทางหลักเข้าเมือง หากตัดถนนทางเข้าสถานที่ก าจัด
ใหม่ได้ และเพิ่มเติมระบบบ าบัดน้ าเสียและองค์ประกอบที่จ าเป็นให้ครบถ้วน จะสามารถมีศูนย์จัดการขยะมูล
ฝอยของอ าเภอหนองหารและพื้นที่ใกล้เคียงได้  
 

  

รูปที่ 4-24  ป้ายสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลต าบลบ้านเชียง  อาคารส านักงานและที่จอดเคร่ืองจักร 

  

รูปที่ 4-25  บ่อฝังกลบขยะมูลฝอย บ่อที่ 1 และ 2 ภายในสถานที่ก าจัดขยะเทศบาลต าบลบ้านเชียง   
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รูปที่ 4-26  ถนนภายในสถานที่ก าจัดขยะ 

  
รูปที่ 4-27  บริเวณหน้าที่ทิ้งขยะปัจจุบัน รูปที่ 4-28  เตาเผาขยะในที่ทิ้งขยะปัจจุบัน 

  
รูปที่ 4-29  เคร่ืองจักรกลที่ใช้งานในทิ้งขยะปัจจุบัน 
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4.4  เทศบาลเมืองหนองคาย  จังหวัดหนองคาย  
4.4.1  ข้อมูลทั่วไป 
   เทศบาลเมืองหนองคาย มีพื้นที่ 35.15 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 7 ต าบล คือ ต าบลในเมือง 
ต าบลมีชัย บางส่วนของต าบลโพธิ์ชัย บางส่วนของต าบลหาดค า ต าบลกวนวัน ต าบลเมืองหมี และบางส่วนของ
ต าบลหนองกอมเกาะสภาพพื้นที่เป็นที่ราบทอดยาวขนานไปกับแม่น้ าโขง ในปี 2552 มีประชากรในเขตเทศบาล 
48,190 คน จ านวนบ้าน 19,701 หลังคาเรือน อัตราความหนาแน่นของประชากร 1,370 คน/ตารางกิโลเมตร  

รูปท่ี 4-30  แผนท่ีเขตเทศบาลเมืองหนองคาย 
4.4.2  รายละเอียดโครงการ และสถานภาพปัจจุบัน 
 4.4.2.1   ความเป็นมา 
   เทศบาลเมืองหนองคาย  ด าเนินการจัดการขยะมูลฝอย  โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
โครงการถ่ายโอนภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด  ปี 2539-2544   
ตารางท่ี 4-10  งบประมาณสนับสนุนในการด าเนินการจัดการขยะมูลฝอย  เทศบาลเมืองหนองคาย   
ล าดับ
ที ่

ปีงบประมาณ 
 พ.ศ. 

แหล่งงบประมาณ 
วงเงิน 

(ล้านบาท) 
รายละเอียดโครงการ 

1 2539 กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

3.000 ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบก าจัด
ขยะมูลฝอย 

3.750 จัดซื้อที่ดินเพื่อการก าจัดขยะมูลฝอย ณ บ้านดงนาเทา ต.
สระใคร อ.สระใคร จ.หนองคาย  

2 2540 กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

6.36414 ปรับปรุงระบบก าจัดขยะมูลฝอย (แห่งเดิม) ณ บ้านนา
จันทร์ ต.โพธิ์ชัย  อ.เมือง จ.หนองคาย 

3 2541 - 2544 กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

66.985 ก่อสร้างระบบก าจัดขยะมูลฝอย (แห่งใหม่) ณ บ้านดงนา
เทา ต.สระใคร อ.สระใคร จ.หนองคาย 

4 2544 กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

7.300 จัดซื้อครุภัณฑ์ส าหรับใช้ในระบบก าจัดขยะมูลฝอย 
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 4.4.2.2  ระบบเก็บขนขยะมูลฝอย 
  เทศบาลเมืองหนองคาย มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยในชุมชนเป็นแบบถังเด่ียวทิ้งขยะรวมทุก
ประเภท เป็นถังพลาสติกมีล้อ ขนาด 240 ลิตร จ านวน 944 ใบ และถังพลาสติกกลม ขนาด 200 ลิตร จ านวน 341 
ใบ ในปี 2552 มีปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจริงภายในเขตเทศบาลรวม 13,903 ตัน หรือประมาณวันละ 42 ตัน 
เทศบาลสามารถให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยได้ครอบคลุมพื้นที่ร้อยละ 100 ของพื้นที่เทศบาลทั้งหมด จ านวน
ครัวเรือนที่ได้รับบริการเก็บขนจ านวน 19,701 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 100 เทศบาลเมืองหนองคายมีรถเก็บ
ขนขยะมูลฝอยจ านวน 16 คัน เป็นรถแบบเปิดข้างเทท้ายจ านวน 3  คัน  รถแบบอัดท้ายจ านวน 9 คัน  รถปิคอัพ
จ านวน 2 คัน และรถคอนเทรนเนอร์จ านวน 2 คัน  ซึ่งมีอัตราการใช้งานเฉลี่ย 1  เทีย่ว/วัน/คัน มีการแบ่งเขตการ
เก็บขนแยกตามถนนและชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงกัน แบ่งเป็น 7 เขต  ทั้งนี้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2551 รถเก็บขนขยะมูล
ฝอยของเทศบาลเมืองหนองคาย ได้ขนขยะมูลฝอยไปก าจัดร่วมกับเทศบาลเมืองท่าบ่อประมาณวันละ 22.5 ตัน 
(ระยะทาง 32 กิโลเมตร) และเทศบาลนครอุดรธานีประมาณวันละ 18.1 ตัน (ระยะทาง 67 กิโลเมตร) 
ตารางท่ี  4-11  ข้อมูลการเก็บขนขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองหนองคาย 

ล าดับที่ ประเภทรถ 
ขนาดความจุ 
(ลบ.ม.) 

ปีที่  
จัดซื้อ 

จ านวนเที่ยวการ
เก็บขน (เที่ยว) 

จ านวนพนักงาน
ท้ายรถ (คน) 

ระยะทางในการเก็บขนต่อเที่ยวไม่
รวมระยะทางไปที่ทิ้งขยะ (กม.) 

1 อัดท้าย 12 2543 1 2 38 

2 อัดท้าย 12 2544 1 2 38 

3 อัดท้าย 12 2545 1 2 38 

4 อัดท้าย 10 2549 1 2 38 

5 อัดท้าย 10 2549 1 2 39 

6 อัดท้าย 10 2550 1 2 36 

7 อัดท้าย 10 2551 1 3 36 

8 อัดท้าย 10 2552 1 2 33 

9 รถปิคอัพ 4 ลบ.หลา 2545 1 1 30 

10 รถปิคอัพ 4 ลบ.หลา 2547 1 2 18 

11 เปิดข้างเทท้าย 4 2546 1 2 39 

12 เปิดข้างเทท้าย 4 2544 1 2 20 

13 เปิดข้างเทท้าย 4 2546 1 2 42 

14 คอนเทรนเนอร ์ 4 2546 1 2 8 

15 คอนเทรนเนอร ์ 4 2548 1 2 80 

16 อัดท้าย 4 ลบ.หลา 2540 1 3 50 
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 4.4.2.3  ระบบก าจัดขยะมูลฝอย 
 สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองหนองคาย ตั้งอยู่ที่บ้านดงนาเทา ต าบลสระใคร อ าเภอ
สระใคร จังหวัดหนองคาย ห่างจากส านักงานเทศบาลเมืองหนองคายประมาณ 25 กิโลเมตร  ขนาดพื้นที่ 56-2-
77 ไร ่ ซึ่งเป็นพื้นที่ของกรรมสิทธิ์ของเทศบาลเมืองหนองคาย อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสระใคร 
ก่อสร้างระบบก าจัดขยะมูลฝอยแล้วเสร็จเมื่อปี 2544 เร่ิมใช้งานเมื่อเดือนเมษายน 2549  มีการใช้พื้นที่แล้ว 5 ไร่ 
สภาพปัจจุบันของระบบหยุดด าเนินงานต้ังแต่เดือนตุลาคม 2551 เนื่องจากชุมชนคัดค้านในการน าขยะมูลฝอย
เข้าไปก าจัดในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยดังกล่าว การตรวจสอบสภาพการท างานของเคร่ืองจักรอุปกรณ์ 1 คร้ัง/ป ี
หรือซ่อมแซมทุกคร้ังที่เคร่ืองจักรช ารุด  เทศบาลเมืองหนองคายเป็นผู้ลงทุนและด าเนินการก าจัดขยะมูลฝอยเอง 
ภายในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยไม่มีการคัดแยกขยะมูลฝอย  สถานที่ฝังกลบขยะเร่ิมงานเวลา 08.30-12.00 น.   
 ภายในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองหนองคาย  มีอาคารจอดรถโรงซ่อมบ ารุง  และ
บ้านพักคนงาน  ที่ยังใช้งานได้ดีอยู่  ส าหรับ อาคารส านักงาน  อาคารเคร่ืองชั่ง  และอาคารป้อมยาม ไม่ได้ใช้
ประโยชน์เนื่องจากครุภัณฑ์ และวัสดุส านักงานสูญหาย  

4.4.3  การรวมกลุ่มพื้นท่ีเพื่อการจัดการขยะมูลฝอย 
เทศบาลเมืองหนองคาย  จัดตั้งศูนย์จัดการมูลฝอย โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 13  แห่ง 

ร่วมลงนามความร่วมมือเข้าร่วมก าจัดขยะมูลฝอย และมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/หน่วยงานอ่ืนที่เคยน าขยะมา
ก าจัดร่วมด้วยจ านวน 6 แห่ง รวมปริมาณขยะมูลฝอยจ านวน  1,443 ตันต่อเดือน หรือ 48 ตันต่อวัน 
ตารางท่ี  4-12  การรวมกลุ่มพื้นที่เพื่อการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองหนองคาย 

อปท. ที่เข้าร่วมตาม คพ. อปท. หลัก 
MOU 
ณ วันที่ 

อปท. ที่เคยร่วมใช้งาน
ระบบ 

ปริมาณขยะที่น ามา
ก าจัด (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.หาดค า 
11.อบต.หินโงม   12.อบต.บ้านเดือ่ 
13. อบต.สีกาย     14.อบต.สองหอ้ง 
15. อบต.ประโค    16. อบต.เมืองหม ี
17.อบต.ค่ายบกหวาน    
18.อบต.หนองกอมเกาะ 
19. อบต.พระธาตุบงัพวน   

1.ทม.หนองคาย 
2.อบต.กวนวัน  
3.อบต.โพธ์ิชัย  
4.อบต.หนองกอมเกาะ  
5.อบต.ค่ายบกหวาน 
6. อบต.สีกาย  
7.อบต.วัดธาตุ  
8.อบต.หาดค า  
9.อบต.บ้านเดื่อ  
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.เหล่าต่างค า 60 
5. อบต.สระใคร 60 
6.สนามกอล์ฟหนอง
สองห้อง 

3 
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4.4.4  ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

 4.4.4.1  ด้านเทคโนโลยี 
 เทศบาลเมืองหนองคาย เป็นระบบก าจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 
(Sanitary  Landfill) ออกแบบไว้ให้ด าเนินการฝังกลบได้ 20 ปี มีบ่อฝังกลบขนาดใหญ่จ านวน 2 บ่อ โดยเทศบาล
เมืองหนองคาย ได้บดอัดและฝังกลบขยะเป็นประจ าทุกวัน เพื่อเป็นการป้องกันกลิ่นแมลงวัน และขยะปลิว   
  ในปี 2552 เทศบาลเมืองหนองคาย ได้ด าเนินการแยกองค์ประกอบขยะมูลฝอยได้เป็น เศษอาหาร
ร้อยละ 61.1  กระดาษร้อยละ 5.05  พลาสติกร้อยละ 0.4  แก้วร้อยละ 1.9 โลหะร้อยละ 0.14  ผ้าร้อยละ 0.57  ไม้/
ใบไม้ร้อยละ 1.14 หิน/กระเบื้องร้อยละ 15.40 และอ่ืนๆ ร้อยละ 14.24   

 4.4.4.2  ด้านงบประมาณ 

  (1)  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 
  ส าหรับการด าเนินงานเก็บขนขยะมูลฝอย  สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  มีบุคลากรจาก
ทางเทศบาล 63 คน  ประกอบด้วย  พนักงานขับรถ  16 คน  พนักงานเก็บขนท้ายรถ  33 คน  และพนักงานกวาด
ถนน 14 คน รับผิดชอบกวาดถนนคนละ 2 กิโลเมตร โดยมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยในช่วง
เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2552 จ านวน  2,362,015  บาท และการด าเนินการก าจัดขยะมูลฝอย  สังกัดกองช่าง   

  (2)  การจัดเก็บค่าธรรมเนียม 
  เทศบาลเมืองหนองคาย มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการเก็บขน 20 บาท/ครัวเรือน/เดือน  เทศบาล
เมืองหนองคายเก็บเงินค่าธรรมเนียมเก็บขนในปี 2551 ได้ 993,990 บาท และในปี 2552 ได้ 1,067,680 บาท โดย
เทศบาลด าเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเอง มีพนักงานเก็บเงินค่าธรรมเนียมการเก็บขนตามบ้านเรือน 5 คน เป็น
ลูกจ้างชั่วคราว  
ตารางท่ี 4-13  ค่าธรรมเนียมแยกตามสถานท่ีท่ีเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย  เทศบาลเมืองหนองคาย 

ครัวเรือน ตลาด สถานที่ราชการ โรงแรม โรงเรียน อื่นๆ 
จ านวน
ครัวเรือน 

เก็บได้
บาท 

จ านวน
แห่ง 

เก็บได้
บาท 

จ านวน
แห่ง 

เก็บได้
บาท 

จ านวน
แห่ง 

เก็บได้
บาท 

จ านวน
แห่ง 

เก็บได้
บาท 

จ านวน
แห่ง 

เก็บได้
บาท 

2,000 40,000 2 2,000 23 16,690 12 4,700 17 9,820 300 22,400 
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 4.4.4.3  ด้านบุคลากร 
  เทศบาลเมืองหนองคาย  จัดต้ังเมื่อเดือนมีนาคม 2478  มีโครงสร้างองค์กรการบริหาร ดังนี้ 

โครงสร้าง 
องค์กรการบริหาร 

จ านวนบุคลากร (คน) 

นักการเมืองท้องถิน่ ข้าราชการประจ า ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว รวม 

สมาชิกสภาเทศบาล 18 - - - 18 

ส านักงานปลัดเทศบาล - 27 9 50 86 

กองวิชาการ - 6 - 10 16 

กองคลัง - 19 1 14 34 

กองช่าง - 18 9 41 68 

กองสาธารณสุข - 14 11 113 138 

กองการศึกษา - 14 - 24 38 

กองสวัสดิการ - 3 - 5 8 

รวม 18 101 30 257 406 
 

  ส าหรับโครงสร้างการบริหารจัดการขยะมูลฝอย มีหน่วยงานรับผิดชอบคือส่วนช่างสุขาภิบาล 
ส านักการช่าง มีจ านวนบุคลากรจ านวน 3 คน คือผู้อ านวยการส่วนช่างสุขาภิบาล หัวหน้าฝ่ายวัสดุใช้แล้ว และ
นายช่างโยธา โดยอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองหนองคายในปัจจุบันมีจ านวนเพียงพอ มีการพัฒนา
บุคลากรขององค์กร โดยการส่งเข้ารับการอบรมเพิ่มพูนความรู้ 

 4.4.4.4  ด้านประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม 
  ในการก่อสร้างสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอยปัจจุบันของเทศบาลเมืองหนองคาย  ได้รับความ
เห็นชอบจากประชาชนก่อนท าการศึกษาและออกแบบก่อสร้างสถานที่ฝังกลบดังกล่าวแล้ว  และเทศบาลเมือง
หนองคายได้มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย โดยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบผ่าน
ผู้น าชุมชนและหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง  ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยปัจจุบันเทศบาลเมืองหนองคายได้ให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะรีไซเคิล 
  ชุมชนที่อยู่ใกล้สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยมากที่สุด คือ หมู่ที่ 8 บ้านดงนาเทา โดยชุมชนตั้งอยู่ห่าง
จากสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยประมาณ 2 กิโลเมตร ซึ่งความคิดเห็นของชุมชนที่มีต่อสถานที่ก าจัดคือพึ่งพาอาศัย
ร่วมกันและร่วมกันแก้ไขปัญหา ที่ผ่านมาประชาชนรอบพื้นที่ได้แจ้งเร่ืองให้กับเทศบาลเมืองหนองคายรับทราบ
เกี่ยวกับน้ าเสียไหลล้นออกนอกพื้นที่สถานที่ฝังกลบขยะมลูฝอย และเทศบาลด าเนินการแก้ไขปัญหาโดยการท า
คันป้องกันการไหลล้นของน้ าเสีย และใช้ EM ผสมน้ ารดทั่วไปเพื่อเป็นการป้องกันแก้ไขกลิ่นเหม็น 
  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานราชการ โดยมีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และส านักงานสิ่งแวดล้อมภาค
ที่ 9 เข้ามาให้ความช่วยเหลือในด้านวิชาการเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยกับเทศบาลเมืองหนองคาย  
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 4.4.4.5  ด้านการบริหารจัดการเชิงนโยบาย 

  (1)  วิสัยทัศน์  “พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ ควบคู่การศึกษา ศิลปวัฒนธรรมล้ าค่า การท่องเที่ยว
ก้าวหน้า ชุมชนเข้มแข็ง” 
  (2)  นโยบายบริหารงานเทศบาลเมืองหนองคาย 
     นโยบายของคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองหนองคายด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและจัดการ
ทรัพยากร ธรรมชาติ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย ได้แก่  มุ่งพัฒนาบ้านเมืองให้ปราศจากมลภาวะขยะ
และน้ าเสีย โดยการด าเนินการประสานงานกับส่วนกลาง เพื่อด าเนินโครงการระบบบ าบัดน้ าเสีย โครงการก าจัด
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และความสมดุลของสภาพแวดล้อม 
  (3)  แผนพัฒนาเทศบาลเมืองหนองคาย ประจ าปี 2553 – 2555 ในการจัดการขยะมูลฝอย มีดังนี ้
   (3.1) โครงการรณรงค์เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย ในปี 2553-2555 ปีละจ านวน  30,000 บาท  
   (3.2) โครงการสร้างจิตส านึกประชาชนในการรักษาสิ่งแวดล้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาภาวะ
โลกร้อน ในปี 2553-2555 ปีละจ านวน  30,000 บาท 
   (3.3) โครงการเข้าค่ายเยาวชนพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ในปี 2554-2555 ปีละจ านวน 100,000 บาท 

   (3.4)  โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาดความจุ 10 ลูกบาศก์เมตร จ านวน 1 คัน 
ในปี 2553-2555 ปีละจ านวน 2,000,000 บาท 

   (3.5)  โครงการจัดซื้อถังขยะมูลฝอย ในปี 2553-2555 ปีละจ านวน 390,000 บาท 

   (3.6) โครงการลดมลพิษและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในปี 2553-2555  ปีละจ านวน  50,000 บาท 

   (3.7) โครงการจัดจ้างถมดินพร้อมเกลี่ยปรับแต่งบ่อก าจัดขยะบ้านนาจันทร์ ในปี 2553 จ านวน 
771,040 บาท 

4.4.5  ปัญหาและอุปสรรคของระบบการจัดการขยะมูลฝอย 
  (1)  ปัญหาในการด าเนินการระบบก าจดัขยะมูลฝอย คือ การต่อต้านจากชุมชน เน่ืองจากสถานที่ฝัง
กลบขยะบ้านดงนาเทาถูกชาวบ้านร้องเรียนเร่ืองน้ าจากบ่อขยะไหลล้นออกนอกพื้นที่ลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะ 
ส่งผลให้เทศบาลเมืองหนองคายไม่สามารถเข้าใช้ประโยชน์ระบบก าจัดขยะมูลฝอยได้ 
  (2)  สถานที่ฝังกลบขยะบ้านดงนาเทา ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2544  หากแต่ทางเทศบาลเมือง
หนองคายยังไม่ได้เปิดใช้งานระบบ เน่ืองจากเทศบาลเมืองหนองคายมีที่ทิ้งขยะที่ใกล้เขตเทศบาลมากกว่า จึงท า
ให้สถานที่ฝังกลบขยะบ้านดงนาเทาถูกทิ้งร้าง และเกิดการช ารุดสูญหายของวัสดุ ครุภัณฑ์ เช่น ไม่สามารถชั่ง
น้ าหนักรถบรรทุกขยะมูลฝอยได้ 
  (3) ภายในสถานที่ฝังกลบขยะบ้านดงนาเทา มีบ่อฝังกลบขยะซึ่งกักเก็บน้ าฝนทั้ง 2 บ่อ เมื่อเร่ิมเข้า
ใช้งานระบบ ไม่ได้ท าการสูบระบายน้ าฝนดังกล่าวออก ประกอบกับช่วงที่เกิดการร้องเรียนเป็นช่วงฤดูฝนด้วย 
จึงท าให้มีการไหลล้นของน้ าในพื้นที่ออกสู่ภายนอก 
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4.4.6  ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขปัญหา 
  เทศบาลเมืองหนองคาย มีปริมาณขยะเฉลี่ย 35 ตัน/วัน โดยน าไปก าจัดกับเทศบาลเมือง 
ท่าบ่อประมาณ 25 ตัน/วัน และเทศบาลนครอุดรธานีประมาณ 10 ตัน/วัน ทั้งนี้เทศบาลเมืองหนองคายควร
ด าเนินการแก้ไขปัญหาและเข้าใช้สถานที่ฝังกลบให้ได้เร็วที่สุด เพราะสถานที่ก าจัดขยะเทศบาลเมืองท่าบ่อต้อง
แบกรับภาระปริมาณขยะจาก อปท. ของ Cluster เทศบาลเมืองหนองคายไว้ด้วย ท าให้บ่อฝังกลบของเทศบาล
เมืองท่าบ่อที่เร่ิมใช้งานเมื่อเดือนพฤษภาคม 2552  ใกล้จะเต็มอีกภายใน 1-2 ป ีทั้งที่คาดการณ์การใช้งานไว้ 10 ปี  
ถ้าหากเทศบาลเมืองหนองคายไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ จะส่งผลให้ปัญหาขยะดังกล่าวเป็นปัญหา
ระดับจังหวัดต่อไป 

  ศูนย์บริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ใหข้อเสนอแนะใน
การแก้ไขปัญหาในระยะเร่งด่วน ดังนี้ 
  (1)  ปิดท่อระบายน้ าเสียชั่วคราวที่เชื่อมต่อระหว่างบ่อฝังกลบที่ 1 และบ่อฝังกลบที่ 2 
  (2)  ท าบ่อพักน้ าที่บริเวณพื้นที่ด้านนอก ซึ่งเป็นที่ดินของเทศบาล และเป็นพื้นที่ว่างเน้ือที่ประมาณ 
19 ไร่ เพื่อสูบน้ าจากบ่อฝังกลบไปหน่วงไว้ กรณีหากมีน้ าเก็บกักมากเกินไป ซึ่งปริมาณน้ าเกิดจากช่วงฤดูฝน 

  (3)  เตรียมเคร่ืองสูบน้ าเคลื่อนที่ไว้ กรณีหากมีน้ าเข้าระบบมากเกินไป 

  (4)  เพิ่มความสูงคันบ่อรับระบบบ าบัดน้ าเสีย 
  ทั้งนี้  เทศบาลเมืองหนองคาย ควรมีการประชาสัมพันธ์ และสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการ
ขยะมูลฝอยให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย  และจัดท าโครงการลด คัดแยก และน าขยะกลับมา
ใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการขนส่งขยะมูลฝอยไปก าจัดยังสถานที่ก าจัดขยะ
แห่งอ่ืน  ควบคู่ไปกับการประชาสัมพันธ์ และสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะมูลฝอยให้กับประชาชน
รอบสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย เพื่อน าไปสู่การเข้าใช้ประโยชน์สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยบ้านดงนาเทาต่อไป 
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รูปที่ 4-31  อาคารบ้านพัก และอาคารเคร่ืองชั่ง สถานที่ก าจดัขยะเทศบาลเมืองหนองคาย 

  
รูปที่ 4-32  โรงจอดรถและซ่อมบ ารุง และระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลเทศบาลเมืองหนองคาย 

  
รูปที่ 4-33  บ่อฝังกลบขยะเทศบาลเมืองหนองคาย บ่อที่ 1  และบ่อที่ 2 

  
รูปที่ 4-34  บ่อบ าบัดน้ าเสีย บ่อที่ 1  และบ่อที่ 3 
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4.5  เทศบาลเมืองท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย  

4.5.1  ข้อมูลทั่วไป 
   เทศบาลเมืองท่าบ่อ  มีพื้นที่ 12.62 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ าโขง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วน
ของต าบลท่าบ่อ และต าบลน้ าโมง ประชากรในเขตเทศบาล เดือนตุลาคม 2552 มีประชากรทั้งหมด 18,676 คน 
จ านวนบ้าน 6,223 หลังคาเรือน อัตราความหนาแน่นของประชากรในเขตเทศบาล 1,480 คน/ตารางกิโลเมตร  
 

 

รูปท่ี 4-35    แผนท่ีเขตเทศบาลเมืองท่าบ่อ 
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4.5.2  รายละเอียดโครงการ และสถานภาพปัจจุบัน 
 4.5.2.1  ความเป็นมา 
   เทศบาลเมืองท่าบ่อ  ด าเนินการจัดการขยะมูลฝอย  โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
โครงการถ่ายโอนภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด  ดังนี้ 
ตารางท่ี 4-14  งบประมาณสนับสนุนในการด าเนินการจัดการขยะมูลฝอย  เทศบาลเมืองท่าบ่อ 
ล าดับ ปีงบประมาณ  แหล่งงบประมาณ วงเงิน(ล้านบาท) รายละเอียดโครงการ 
1 2540 กระทรวงวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม 
6.971 ปรับปรุงระบบเก็บขนและก าจดัขยะมูลฝอย 

2 2544-2545 กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม 

30.474 ก่อสร้างระบบก าจัดขยะมูลฝอย 

3 2551 กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

12.815 ก่อสร้างระบบก าจัดขยะมูลฝอย  ระยะที่ 2 

 4.5.2.2  ระบบเก็บขนขยะมูลฝอย 
  เทศบาลเมืองท่าบ่อ มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยในชุมชนเป็นแบบถังเดี่ยวทิ้งขยะรวมทุกประเภท 
เป็นถังรองรับขยะมูลฝอยที่ท ามาจากพลาสติก ขนาด 120 ลิตร จ านวน 660 ใบ มีปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น
จริงภายในเขตเทศบาลประมาณวันละ 13 ตัน เทศบาลสามารถให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยได้วันละ 12 ตัน  คิด
เป็นร้อยละ 92 ของปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมด จ านวนครัวเรือนให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอย 5,725 ครัวเรือน 
หรือคิดเป็นร้อยละ 92 ของจ านวนครัวเรือนทั้งหมด เทศบาลเมืองท่าบ่อมีรถเก็บขนขยะมูลฝอยจ านวน 7 คัน 
เป็นรถแบบเปิดข้างเทท้ายจ านวน  6 คัน และรถแบบอัดท้ายจ านวน 1 คัน จัดเก็บวันละ 1-2 เที่ยว  มีการแบ่งเขต
การเก็บขนเป็น 5 เขต และเขตตลาดสด เทศบาลเมืองท่าบ่อมีปัญหาในการด าเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยคือ 
ยานพาหนะที่ใช้ในการเก็บขนขยะมูลฝอยมีสภาพเก่า เน่ืองจากมีอายุการใช้งานมานาน ท าให้สิ้นเปลืองน้ ามัน
เชื้อเพลิงและท างานได้ไม่เต็มศักยภาพ 
ตารางท่ี  4-15  ข้อมูลการเก็บขนขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองท่าบ่อ 

ล าดับที่ ประเภทรถ 
ขนาดความจุ 
(ลบ.หลา) 

ปีที่  
จัดซื้อ 

จ านวนเที่ยว
การเก็บขน 
(เที่ยว) 

จ านวน
พนักงานท้าย

รถ(คน) 

ระยะทางเก็บขนต่อ
เที่ยวไม่รวมไปที่ทิ้ง

ขยะ (กม.) 

ระยะเวลาเก็บ
ขนต่อเที่ยว 
(ชั่วโมง) 

1 รถเปิดข้างเทท้าย 12 2540 1 2 14 4 

2 รถเปิดข้างเทท้าย 12 2540 1 3 18 5 

3 รถเปิดข้างเทท้าย 14 2545 1 3 14 4 

4 รถอัดท้าย 14 2548 1 2 18 5 

5 รถเปิดข้างเทท้าย 14 2549 2 2 14 4 

6 รถเปิดข้างเทท้าย 12 2540 1 - 1 1 

7 รถปิคอัพ 4 2547 - - - - 
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 4.5.2.3  ระบบก าจัดขยะมูลฝอย 
 สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองท่าบ่อ ตั้งอยู่ที่บ้านกุดบง หมู่ที่ 6 ต าบลท่าบ่อ อ าเภอ 
ท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย  ตั้งอยู่ห่างจากเขตเทศบาลเมืองท่าบ่อประมาณ 12 กิโลเมตร  ขนาดพื้นที่ 46 ไร่  ซึ่งเป็น
ที่ดินกรรมสิทธิ์ของเทศบาล  เร่ิมใช้งานเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2545 มีการใช้พื้นที่ไปแล้ว 10 ไร่  ปัญหาในการ
ด าเนินการระบบคือ ปัญหาค่าใช้จ่าย ประสิทธิภาพระบบ และเคร่ืองจักรช ารุดบ่อย โดยเทศบาลเมืองท่าบ่อยังไม่ 
ได้ มีการตรวจสอบสภาพการทานของเคร่ืองจักรอุปกรณ์อย่างสม่ าเสมอ  เทศบาลเมืองท่าบ่อเป็นผู้ลงทุนและ
ด าเนินการก าจัดขยะมูลฝอยเอง ภายในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยมีการคัดแยกขยะ โดยคนคุ้ยขยะ 30 คน สถานที่
ฝังกลบขยะเร่ิมงานเวลา 06.00-15.00 น.   
 เทศบาลเมืองท่าบ่อ  ก าจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary  
Landfill) ออกแบบไว้ให้ด าเนินการฝังกลบได้ 2 ชั้น(จากระดับดินเดิม) สูงชั้นละ 4-5 เมตร ไม่มีการน าดินมาปิด
ทับบ่อฝังกลบขยะบ่อที่ 1 ที่ฝังกลบจนเต็มบ่อแล้ว  มีการบดอัดขยะเป็นประจ าทุกวัน  และจัดซื้อดินมาจาก
ภายนอกบ่อขยะมากลบทับ ราคาขนส่งลูกบาศ์กเมตรละ 50 บาท   โดยควรมีการปรับปรุงรูปแบบการด าเนินการ
บริหารจัดการในส่วนของการเพิ่มระบบการคัดแยกขยะมูลฝอยภายในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยด้วย 
 ภายในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลนครอุดรธานี มีอาคารส านักงาน และอาคารเคร่ืองชั่ง 
ที่ยังมีการใช้ประโยชน์ได้ ส่วนอาคารป้อมยาม และอาคารจอดรถและซ่อมบ ารุง ไม่มีการใช้ประโยชน์   

ตารางท่ี 4-16  เครื่องจักรกลในการก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองท่าบ่อ 

ล าดับที ่ ประเภทรถ/เครื่องจักร ขนาด/แรงม้า ปีที่จัดซื้อ 

1. รถบรรทุกเทท้าย 110 2545 

2. รถตักดินตีนตะขาบ / รถขุดตีนตะขาบ 165 2545 

3. รถแทรกเตอร์ตนีตะขาบ 153 2545 

 

  
รูปที่ 4-36  อาคารชั่งน้ าหนัก  และโรงซ่อมบ ารุง  สถานทีก่ าจัดขยะเทศบาลเมืองท่าบ่อ 
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4.5.3  การรวมกลุ่มพื้นท่ีเพื่อการจัดการขยะมูลฝอย 

เทศบาลเมืองท่าบ่อ  จัดตั้งศูนย์จัดการมูลฝอย โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 11  แห่ง 
ร่วมลงนามความร่วมมือเข้าร่วมก าจัดขยะมูลฝอย ปัจจุบันมีหน่วยงานราชการ/เอกชน ที่ได้ร่วมก าจัดขยะมูลฝอยด้วย 
รวมทั้งสิ้น 30 แห่ง โดยมีปริมาณขยะที่น ามาก าจัดประมาณ 2,260.38 ตันต่อเดือน  

ตารางท่ี  4-17  การรวมกลุ่มพื้นท่ีเพื่อการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองท่าบ่อ 

อปท. ที่เข้าร่วมตาม คพ. อปท. ที่ลงนาม MOU อปท. ที่เข้าร่วมปัจจุบัน ปริมาณขยะที่น ามาก าจัด (ตัน/เดือน) 

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

1. ทม.ท่าบ่อ 
2. อบต.บ้านเดื่อ (8 พย 48) 
3. อบต.หาดค า (2 พค49) 
4. อบต.โคกคอน (31 กค 49) 
5. อบต.น้ าโมง (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 
2. ทม.หนองคาย 675.00 
3. ทต.หาดค า 37.8 
4. ทต.โพธิ์ชัย 45.6 
5. ทต.หนองสองห้อง 91.2 
6. อบต.พระธาตุบังพวน 55.65 
7. อบต.วัดธาตุ 39.9 
8. อบต.ปะโค 37.08 
9. อบต.หนองกอมเกาะ 39.42 
10. อบต.กวนวัน 43.86 
11. อบต.สองห้อง 37.65 
12. อบต.ค่ายบกหวาน 39.9 

13. อบต.สีกาย 35.55 
14. อบต.เมืองหม ี 69.00 
15. อบต.หินโงม 35.31 
16. อบต.บ้านเดื่อ (อ.หนองคาย) 49.35 
17. อบต.บ้านฝาง 34.80 
18. อบต.คอกช้าง 29.10 
19. อบต.เหล่าต่างค า 34.50 
20. อบต.หายโศก -- 
21. ทต.โพนสา 48.60 

22. อบต.บ้านเดื่อ(อ.ท่าบ่อ) 51.00 

23. อบต.บ้านว่าน 44.40 

24. อบต.หนองนาง 36.00 

25. อบต.บ้านถ่อน 37.95 

26. อบต.โคกคอน 44.70 

27. อบต.น้ าโมง 45.90 

28. อบต.นาข่า 36.72 

29. อบต.โพนสา 37.74 
30. อบต.กองนาง 51.30 

31 อบต.ท่าบ่อ 35.40 
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4.5.4  ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

 4.5.4.1  ด้านเทคโนโลยี 
 เทศบาลเมืองท่าบ่อ รองรับปริมาณขยะมูลฝอยที่น ามาก าจัดรวมทั้งหมด 75.5 ตัน/วัน  เป็นปริมาณ
ขยะของเทศบาลเมืองท่าบ่อ 12 ตัน/วัน และปริมาณขยะของ อปท. อ่ืนที่ร่วมก าจัด 63.5 ตัน/วัน   

ตารางท่ี 4-18 จ านวน อปท. และปริมาณมูลฝอยท่ีเข้าก าจัดในบ่อฝังกลบ ปี 2545-2552  

วัน เดือน ปี 
อปท.ที่น าขยะเข้าก าจัด 

(แห่ง) 
ปริมาณมลูฝอยท่ีเข้าก าจัด 

(ตัน/ปี) 
ปริมาณขยะมูลฝอยเฉลี่ย 

(ตัน/วัน) 
1-31 ธ.ค. 45 6 304.36 15.128 
ม.ค.-ธ.ค. 46 9 6,873.49 18.831 
ม.ค.-ธ.ค. 47 13 8,332.564 22.828 
ม.ค.-ธ.ค. 48 14 7,669.132 21.010 
ม.ค.-ธ.ค. 49 22 12,512.914 34.299 
ม.ค.-ธ.ค. 50 25 15,344.002 42.038 
ม.ค.-ธ.ค. 51 28 17,608.688 48.242 
ม.ค.-ก.ย. 52 29 17,582.246 64.402 

รวมปริมาณขยะ 86,227.456  ตัน  
 

  เทศบาลเมืองท่าบ่อ  ด าเนินการจัดการขยะมูลฝอย  โดยการบดอัดขยะทุกวัน มีบ่อสังเกตการณ์ใน
พื้นที่ฝังกลบขยะจ านวน 7 บ่อ โดยมีกรมควบคุมมลพิษและกรมทรัพยากรน้ าบาดาลมาด าเนินการเก็บตัวอย่าง
น้ าไปตรวจวิเคราะห์ ในส่วนของระบบบ าบัดน้ าเสีย ไม่ส่งกลิ่นเหม็นและไม่เคยมีน้ าเสียไหลล้นออกนอกบ่อ 
ทั้งนี้ที่ผ่านมาเทศบาลเมืองท่าบ่อไม่เคยท าการเก็บตัวอย่างน้ าจากบ่อบ าบัดน้ าเสียไปตรวจวิเคราะห์ และไม่ได้น า
น้ าจากบ่อบ าบัดไปใช้ประโยชน์  
  การระบายน้ าฝนในพื้นที่ ใช้เคร่ืองสูบน้ าฝน ขนาด 110 แรงม้า แต่เนื่องจากศักยภาพในการสูบ
น้ าฝนน้อยกว่าเมื่อเทียบกับปริมาณน้ าฝนและน้ าเสียไหลรวมกันจึงท าให้การสูบระบายน้ าไม่ทัน โดยในช่วง
ระหว่างการบดอัดขยะในหน้าฝน เทศบาลฯ ได้ใช้เคร่ืองสูบน้ าคูโบต้าสูบน้ าจากบ่อขยะที่มีน้ าขังเข้าสู่บ่อขยะอีก
บ่อหน่ึงที่มีการไหลซึมของน้ าขยะไหลสู่บ่อบ าบัดน้ าเสีย 
 ในปี 2547 และ ป ี 2549 เทศบาลเมืองท่าบ่อ ได้ด าเนินการแยกองค์ประกอบขยะมูลฝอย (ร้อยละ
โดยน้ าหนัก) ดังนี้ 

ปี พ.ศ. เศษอาหาร กระดาษ พลาสติก แก้ว โลหะ ยาง/หนัง ผ้า ไม้/ใบไม้ หิน/กระเบื้อง อื่นๆ รวม 

2545 41.11 6.67 13.33 1.335 0.44 1.11 1.55 34.44 - - 100 

2549 57.10 4.29 14.52 2.31 0.99 1.32 10.56 4.95 0.99 2.97 100 
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 4.5.4.2  ด้านงบประมาณ 
  (1)  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 
  ส าหรับการด าเนินงานเก็บขนขยะมูลฝอย  สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  มีบุคลากรจาก
ทางเทศบาล 36 คน  ประกอบด้วย  พนักงานขับรถ 6 คน  พนักงานเก็บขนท้ายรถ 16 คน  และพนักงานกวาด
ถนน 14 คน รับผิดชอบกวาดถนนคนละ 1 กิโลเมตร ช่วงเช้าเวลา 04.00-08.00 น. จ านวน 1 รอบ และช่วงบ่าย
เวลา 13.00-15.00 น. จ านวน 2 รอบ 2 คน โดยในปี 2551 มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเก็บขนขยะมูลฝอย
ประมาณ 3,247,440 บาท เป็นค่าจ้างคนขับรถจ านวน 522,240 บาท ค่าจ้างพนักงานท้ายรถจ านวน 675,360 บาท 
ค่าจ้างพนักงานกวาดถนนจ านวน 847,470 บาท ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง/หล่อลื่นจ านวน 1,733,550 บาท ค่าซ่อมแซม
รถจ านวน 347,340 บาท และค่าอื่นๆ 226,000 บาท และโดยในปี 2552 มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเก็บขนขยะ
มูลฝอยประมาณ 3,106,800 บาท เป็นค่าจ้างคนขับรถจ านวน 546,180 บาท ค่าจ้างพนักงานท้ายรถจ านวน 
675,720 บาท ค่าจ้างพนักงานกวาดถนนจ านวน 856,590 บาท ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง/หล่อลื่นจ านวน 1,439,950 บาท 
ค่าซ่อมแซมรถจ านวน 152,300 บาท และค่าอื่นๆ 195,000 บาท  
  การด าเนินการก าจัดขยะมูลฝอย  สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  โดยส่วนงานก าจัดขยะ
มูลฝอย มีบุคลากร 6 คน  ประกอบด้วย  พนักงานขับรถบรรทุก 1 คน  พนักงานขับรถขุดไฮโดรริค 1 คน  
พนักงานขับรถแทรกเตอร์ 1 คน พนักงานประจ าด่านชั่งน้ าหนัก 1 คน และพนักงานดูแลรักษาความสะอาด
ประจ าบ่อขยะ 2 คน  โดยในปี 2552 มีค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะมูลฝอย เป็นจ านวนเงิน 1,674,502 บาท  เป็นค่า
จัดซื้อดินฝังกลบขยะ 345,310 บาท ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง/น้ ามันหล่อลื่น 588,400 บาท ค่าซ่อมแซม 202,110 บาท 
ค่าจ้างพนักงานจ้าง 490,680 บาท  และค่าไฟฟ้า 48,002 บาท  

  (2)  การจัดเก็บค่าธรรมเนียม 
  เทศบาลเมืองท่าบ่อ มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการเก็บขน 20 บาท/ครัวเรือน/เดือน  โดยปี 2551 
เก็บเงินค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอยได้ 384,440 บาท  และในป ี2552 จัดเก็บได้ 424,480 บาท โดยเทศบาล
ด าเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเอง มีพนักงานเก็บเงินค่าธรรมเนียมการเก็บขนตามบ้านเรือนจ านวน 2 คน เป็น 
ซึ่งปัญหาในการเก็บค่าธรรมเนียมคือ พนักงานมีจ านวนน้อยและประชาชนอ้างว่าก าจัดขยะมูลฝอยเอง รวมทัง้
สถานที่ราชการบางส่วนไม่ได้ช าระค่าธรรมเนียมการเก็บขน การจัดเก็บค่าธรรมเนียมแยกตามสถานที่ ได้ดังนี้  
 

ครัวเรือน ตลาด สถานที่ราชการ โรงแรม/บังกะโล โรงเรียน 
จ านวน
ครัวเรือน 

เก็บได ้
บาท 

จ านวน 
แห่ง 

เก็บได้
บาท 

จ านวน
แห่ง 

เก็บได ้
บาท 

จ านวน 
แห่ง 

เก็บได ้
บาท 

จ านวน
แห่ง 

เก็บได้
บาท 

6,223 424,480 4 2,400 13 2,340 6 60 5 - 
 

  โดย อปท. ในเขตอ าเภอท่าบ่อคิดค่าก าจัดขยะมูลฝอยในอัตรา เหมาจ่ายปีละ 50,000 บาท  ส าหรับ 
อปท. นอกเขตอ าเภอท่าบ่อ ค่าก าจัดขยะมูลฝอยในอัตรา 415 บาทต่อตัน  
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 4.5.4.3  ด้านบุคลากร 
  เทศบาลเมืองท่าบ่อ ยกฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลเมื่อปี 2542  มีโครงสร้างองค์กรการบริหาร
เทศบาลเมืองท่าบ่อ ดังนี้ 
 

โครงสร้าง 
องค์กรการบริหาร 

จ านวนบุคลากร (คน) 

นักการเมืองท้องถิน่ ข้าราชการประจ า ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว รวม 

สมาชิกสภาเทศบาล 18 - - - 18 

ส านักงานปลัดเทศบาล - 10 6 22 38 

กองวิชาการ - 4 2 8 14 

กองคลัง - 8 1 15 24 

กองช่าง - 5 - 17 22 

กองสาธารณสุข - 3 7 38 48 

กองการศึกษา - 6 - 29 35 

กองสวัสดิการ - 2 2 4 8 

กองการประปา  - 4 8 9 21 

รวม 18 42 26 142 228 

  ส าหรับโครงสร้างการบริหารจัดการขยะมูลฝอย มีหน่วยงานรับผิดชอบคือกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม มีจ านวนบุคลากรจ านวน 48 คน เป็นข้าราชการจ านวน 3 คน ลูกจ้างประจ า 7  คน และลูกจ้าง
ชั่วคราว 38 คน โดยอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองท่าบ่อในปัจจุบันมีจ านวนเพียงพอ มีการพัฒนา
บุคลากรขององค์กร โดยการส่งเข้ารับการอบรมเพิ่มพูนความรู้และศึกษาดูงาน 

 4.5.4.4  ด้านประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม 
  ในการก่อสร้างสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอยปัจจุบันของเทศบาลเมืองท่าบ่อ ประชาชนไม่ได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการคัดเลือกพื้นที่ดังกล่าว  และเทศบาลเมืองท่าบ่อยังได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับ
การจัดการขยะมูลฝอย     
  ชุมชนที่อยู่ใกล้สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยมากที่สุด คือ  บ้านกุดบง  หมู่ที่ 6  ต าบลบ้านเดื่อ โดย
ชุมชนต้ังอยู่ห่างจากสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยประมาณ 12 กิโลเมตร ซึ่งความคิดเห็นของชุมชนที่มีต่อสถานที่
ก าจัดคือ สามารถอยู่อาศัยด ารงชีพได้ หากมีการด าเนินการฝังกลบ มีการกลบทับดินถูกต้องตามหลักวิชาการ ซึ่ง
ยังที่ผ่านมาไม่เคยเกิดปัญหาแมลงวันระบาด 
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  ชาวบ้านรอบสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย เคยแจ้งเร่ืองให้กับเทศบาลเมืองท่าบ่อรับทราบ เร่ือง
แมลงวันระบาด และน้ าเสียไหลลงสู่พื้นที่นาพื้นที่เกษตรกรรม และเทศบาลเมืองท่าบ่อได้ด าเนินการแก้ไข
ปัญหาโดยการฉีดพ่นก าจัดแมลงวัน และอยู่ระหว่างการจัดซื้อที่ดินเพื่อเพิ่มพื้นที่จัดการขยะมูลฝอยและเป็นการ
แก้ไขปัญหาน้ าเสียที่ไหลล้นออกนอกพื้นที่ 
  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานราชการในการเข้ามาติดตามและประเมินผลระบบการจัดการขยะ  
มูลฝอย โดยมีส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 เข้ามาติดตามและประเมินผลเร่ืองการก่อสร้างระบบก าจัดขยะ 
มูลฝอย  การบริหารจัดการระบบก าจัดขยะมูลฝอย และการวางแผน/เตรียมการรองรับปัญหาขยะขาดที่ฝังกลบ 
พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการ 

 4.5.4.5  ด้านการบริหารจัดการเชิงนโยบาย 

 (1)  นโยบายบริหารงานเทศบาลเมืองท่าบ่อ  ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย มีดังนี้ 
  (1.1) ด้านการจัดเก็บค่าเก็บขนขยะ คือ เพิ่มจ านวนผู้เก็บขนค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยจาก 2 คน
เป็น 4-6 คน และเพิ่มอัตราค่าเก็บขยะมูลฝอยจาก  20 บาท เป็น 30 บาท ในอนาคต  
   (1.2)  ด้านการจัดเก็บค่าก าจัดขยะ คือ อปท. ในเขตอ าเภอท่าบ่อเรียกเก็บค่าก าจัดปีงบประมาณ
ละ 50,000 บาท  และ อปท. นอกเขตอ าเภอเมืองท่าบ่อเรียกเก็บค่าก าจัดขยะมูลฝอยตันละ 415 บาท  
  (2)  แผนพัฒนาเทศบาลเมืองท่าบ่อ ประจ าปี 2553 – 2555 ในการจัดการขยะมูลฝอย มีดังนี้ 
   (2.1) โครงการจัดซื้อดินส ารองส าหรับฝังกลบขยะมูลฝอย ในปี 2553 จ านวน  500,000 บาท  
   (2.2)  โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อการฝังกลบขยะมูลฝอย ในปี 2554 จ านวน  1,500,000 บาท 
   (2.3) โครงการซ่อมแซมระบบบ่อบ าบัดน้ าเสียและบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย ในปี 2553 จ านวน 
1,300,000 บาท 

   (2.4)  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบ่อก าจัดขยะมูลฝอย ในปี 2554 จ านวน 200,000 บาท 

   (2.5)  โครงการปรับปรุงป้ายทางเข้าสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย ในปี 2553 จ านวน 50,000 บาท 

   (2.6) โครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะมูลฝอย ทั้ง 19 ชุมชน เขตเทศบาลเมืองท่าบ่อ ในปี 2553 
จ านวน 380,000 บาท 

   (2.7)  โครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะ โดยการคัดแยกขยะมูลฝอยในสถานศึกษา 4 แห่ง ในปี 
2553 จ านวน 200,000 บาท 

   (2.8)  โครงการรณรงค์การท าน้ าปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพ ในปี 2553 จ านวน 500,000 บาท 

   (2.9) โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดการก่อสร้าง
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบก าจัดขยะมูลฝอย ในปี 2553 จ านวน 650,000 บาท 

   (2.10)  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบก าจัดขยะมูลฝอย ในปี 2555 จ านวน 50,000,000 บาท 
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4.5.5  ปัญหาและอุปสรรคของระบบการจัดการขยะมูลฝอย 
  (1) ปัญหาในการด าเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยคือ ยานพาหนะที่ใช้ในการเก็บขนขยะมูลฝอยมี
สภาพเก่า เน่ืองจากมีอายุการใช้งานมานาน ท าให้สิ้นเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิงและท างานได้ไม่เต็มศักยภาพ 
  (2) ปัญหาในการเก็บค่าธรรมเนียมคือ พนักงานมีจ านวนน้อย และประชาชนอ้างว่าก าจัดขยะมูล
ฝอยเอง รวมทั้งสถานที่ราชการบางส่วนไม่ได้ช าระค่าธรรมเนียมการเก็บขน 
  (3) ปัญหาในการก าจัดขยะมูลฝอย คือ  
   (3.1)  กรณีที่ไม่มีดินส ารองเพื่อกลบขยะมูลฝอย มีความจ าเป็นต้องวิ่งบดอัดขยะมูลฝอย
ตามปกติเท่านั้น ซึ่งจะส่งผลกระทบเร่ืองกลิ่นเหม็นและแมลงวันระบาดเพิ่มจ านวนขึ้น   
   (3.2) ไม่มีการน าดินมาปิดทับบ่อฝังกลบขยะบ่อที่ 1 ที่ฝังกลบจนเต็มบ่อแล้ว และขยะมูลฝอย
ล้นขอบบ่อ ท าให้เกิดน้ าชะขยะรอบกองขยะ 
   (3.3) เคร่ืองจักรกลในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย มีอายุการใช้งานมานาน และไม่เพียงพอต่อ
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่บ่อฝังกลบวันละ 70 ตัน มีรถตีนเป็ดเพียง 1 คัน และรถแบ็คโฮ 1 คัน 
   (3.4) เคร่ืองสูบน้ าเสียช ารุด ไม่มีการซ่อมแซม 
  (4)  ศูนย์ขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองท่าบ่อ  ซึ่งรับปริมาณขยะมูลฝอยของ  Cluster เทศบาลเมือง
หนองคาย และเทศบาลเมืองท่าบ่อ  จ านวน  75 ตัน/วัน  ซึ่งจากเดิมเทศบาลเมืองท่าบ่อรับปริมาณขยะเพียง 25 
ตัน/วัน จึงท าให้บ่อฝังกลบบ่อที่ 2 คาดว่าจะเต็มอีกประมาณ 9 เดือนข้างหน้า  ซึ่งจะส่งผลให้ อปท. ในเขตอ าเภอ
เมือง  อ าเภอท่าบ่อ  อ าเภอสระใคร  ไม่มีสถานที่ก าจัดขยะ  

4.5.6  ข้อเสนอแนะและ แนวทางการแก้ไขปัญหา 
 (1) เทศบาลเมืองท่าบ่อ ควรจัดประชุมชี้แจงสถานการณ์สถานที่ฝังกลบขยะของเทศบาลให้กับ 
อปท. ที่น าขยะมาก าจัด เพื่อเป็นการหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้น เช่น  เสนอให้ ทุก อปท . 
จัดท าแผนบริหารจัดการขยะ และมีการด าเนินกิจกรรม 3R ในพื้นที่เพื่อเป็นการลดขยะต้นทาง  เพิ่มอัตรา
ค่าธรรมเนียมการก าจัดขยะมูลฝอยเป็นอัตราก้าวหน้าส าหรับ อปท. ที่น าขยะมาทิ้งเป็นจ านวนมาก 

 (2) การบริหารจัดการในสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอย  
 (2.1)  ควรด าเนินการฝังกลบบ่อก าจัดขยะทุกวัน ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อป้องกันกลิ่น

เหม็นรบกวนและการฟุ้งกระจายของขยะมูลฝอย ที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ข้างเคียงมากขึ้น 
 (2.2) ควรน าดินมากลบบ่อฝังกลบที่ 1  และควรน าขยะที่ล้นออกนอกบ่อที่ 1 มาฝังกลบใน 

บ่อที่ 2 เพื่อป้องกันไม่ให้น้ าชะขยะไหลล้นออกนอกบ่อ  เพื่อป้องกันการปลิวกระจายของเศษขยะออกสู่
ภายนอกท าให้เกิดทัศนอุจาด  เป็นแหล่งเพาะพันธ์สัตว์แมลงพาหะน าโรค  ตลอดจนส่งผลกระทบต่อคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมอ่ืนๆในพื้นที่ใกล้เคียง 
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 (2.3)  ควรดันท่อระบายก๊าซในบ่อที่ 2 ให้ตั้งตรง เพื่อป้องกันการเทขยะทับท่อก๊าซและจะไม่มี
ท่อไว้ส าหรับระบายก๊าซในบ่อที่ 2  

 (2.4)  ควรสูบน้ าชะขยะในบ่อฝังกลบที่ 1 และ 2 ลงบ่อบ าบัดน้ าเสียเป็นประจ า เพื่อเตรียมรับ
น้ าฝนที่จะมีมาในฤดูฝน  และเพื่อให้การบดอัดขยะในบ่อฝังกลบท าได้ง่ายและถูกต้องตามหลักวิชาการ 

 (2.5)  จัดหาดินส ารองส าหรับใช้ฝังกลบขยะให้เพียงพอด้วย 
(3) การวางแผนรองรับการจัดการขยะมูลฝอยของเมือง  เนื่องจากระบบก าจัดขยะที่มีในปัจจุบัน

คาดว่าจะสามารถใช้งานได้อีกไม่เกิน 2 ปี  เพราะปัจจุบันมีปริมาณขยะเข้าสู่ระบบสูงถึง  70-100 ตัน/วัน  ซึ่งสูง
กว่าที่คาดการณ์ไว้เดิม  3-4  เท่าตัว (เดิมคาดการณ์ไว้ 20-25 ตัน/วัน) ดังนั้น  เทศบาลเมืองท่าบ่อจึงควร
เตรียมการวางแผนการจัดการ ดังนี้ 

(3.1) จัดหา/จัดซื้อที่ดินเพื่อรองรับการก่อสร้างระบบก าจัดขยะเพิ่มเติม 
(3.2) ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาออกแบบระบบก าจัดขยะเพิ่มเติมในระยะที่ 3 ให้แล้วเสร็จใน ปี 

2553 เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนกลาง  ผ่านปฏิบัติการคุณภาพแผนสิ่งแวดล้อมระดับ
จังหวัดให้ทันการพิจารณางบฯ ภายในปี 2555 ต่อไป 

(3.3) ปรับอัตราค่าให้บริการก าจัดขยะจาก อปท.ที่น าขยะมาก าจัดเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน  เพื่อน า
งบประมาณมาใช้ในการบริหารจัดการระบบก าจัดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

(4) ส่งเสริม สนับสนุนการลดปริมาณขยะจากแหล่งก าเนิดและน าขยะกลับมาใช้ใหม่ตามหลัก 3R  
(Reuse,Reduce,Recycle) แก่ประชาชนในชุมชนและเผยแพร่องค์ความรู้สู่ อปท.ข้างเคียงที่ร่วมลงนาม MOU กับ
เทศบาลเมืองท่าบ่ออย่างจริงจัง  
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รูปที่ 4-37 ประชุมติดตามความก้าวหน้า 
ร่วมกับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ 

รูปที่ 4-38  เครื่องจักรที่ใช้งานในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย 

  
  

  
รูปที่ 4-39  บ่อขยะบ่อที่ 2  เม่ือ 11 มีนาคม 2552 รูปที่ 4-40  บ่อขยะบ่อที่ 2  เม่ือ 17 สิงหาคม 2552 

  
รูปที่ 4-41  การทิ้งขยะเกล่ือนกลาดในบริเวณสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย 
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รูปที่ 4-42  บ่อที่ 1 ยังไม่มีการน าดินมากลบทับปิดบ่อ  

และมีชะขยะไหลออกนอกบ่อ 
รูปที่ 4-43  ขยะบ่อท่ี 2 ใกล้จะเต็มชั้นท่ี 1  

และท่อระบายก๊าซ บ่อที่ 2 เอียงและบางท่อล้มลง 

  
รูปที่ 4-44  รางระบายน้ ารอบโครงการมีดิน 
เป็นจ านวนมาก  ให้การระบายน้ าไม่ดี 

รูปที ่4-45  ระบบบ าบัดน้ าเสียมีต้นไม้ขึ้นรอบคันบ่อ 
และไม่มีน้ าชะขยะไหลลงสู่บ่อบ าบัดน้ าเสีย 

  
รูปที่ 4-46  ระบบก าจัดสิ่งปฏิกูล รูปที่ 4-47 รั้วรอบโครงการมีการช ารุด 
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4.6  เทศบาลต าบลศรีพนา  จังหวัดหนองคาย  

4.6.1  ข้อมูลทั่วไป 
  เทศบาลต าบลศรีพนา  มีพื้นที่ 6.10 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ าโขง ครอบคลุมพื้นที่ 1 ต าบล 7 
หมู่บ้าน ประชากรในเขตเทศบาล ปี 2552 มีประชากรทั้งหมด 7,015 คน จ านวนบ้าน 2,066 หลังคาเรือน อัตรา
ความหนาแน่นของประชากรในเขตเทศบาล 1,150 คน/ตารางกิโลเมตร เทศบาลต าบลศรีพนาตั้งอยู่ห่างจากตัว
จังหวัดหนองคายประมาณ 224 กิโลเมตร 

4.6.2  รายละเอียดโครงการ และสถานภาพปัจจุบัน 
 4.6.2.1  ความเป็นมา 
   เทศบาลต าบลศรีพนา  ด าเนินการจัดการขยะมูลฝอย  โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
โครงการถ่ายโอนภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด เมื่อปีงบประมาณ
พ.ศ.  2544-2545  จากกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  ในวงเงิน  43.700  ล้านบาท  เพื่อการ
ก่อสร้างระบบก าจัดขยะมูลฝอย 
 
 4.6.2.2  ระบบเก็บขนขยะมูลฝอย 
  เทศบาลต าบลศรีพนา มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยในชุมชนเป็นแบบถังเดี่ยวทิ้งขยะรวมทุก
ประเภท เป็นถังยางรถยนต์ ขนาด 50 ลิตร จ านวน 732 ใบ และถังพลาสติก ขนาด 120 ลิตร จ านวน 217 ใบ และ
ขนาด 100 ลิตร จ านวน 146 ใบ มีปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจริงภายในเขตเทศบาลประมาณวันละ 6.55 ตัน 
เทศบาลสามารถให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยได้ 5.24 ตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 80 ของปริมาณขยะมูลฝอย
ทั้งหมด จ านวนครัวเรือนที่ได้รับบริการเก็บขนจ านวน 2,066 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 90 ของจ านวน
ครัวเรือนทั้งหมด  เทศบาลต าบลศรีพนามีรถเก็บขนขยะมูลฝอยจ านวน 2 คัน เป็นรถแบบเปิดข้างเทท้าย ขนาด  
4 และ 6  ลูกบาศก์เมตร อย่างละ 1 คัน  ซึ่งมีอัตราการใช้งานเฉลี่ย 3 เที่ยว/วัน/คัน  แบ่งเขตการเก็บขนตาม
ปริมาณถังขยะและเส้นทางการเก็บขนขยะมูลฝอย 

ตารางท่ี 4-19  ข้อมูลการเก็บขนขยะมูลฝอย เทศบาลต าบลศรีพนา 

ล าดับ 
ที ่

ประเภทรถ 
ขนาด 
ความจุ  
(ลบ.ม.) 

ปีที่  
จัดซื้อ 

จ านวนเท่ียว
การเก็บขน 
(เที่ยว) 

จ านวน
พนักงานท้าย
รถ (คน) 

ระยะทางเก็บขนต่อ
เที่ยวไม่รวมระยะทาง
ไปทีท่ิ้งขยะ (กม.) 

ระยะเวลาเก็บ
ขนต่อเที่ยว 
(ชั่วโมง) 

1 เปิดข้างเทท้าย 4 2544 3 4 1 1 

2 เปิดข้างเทท้าย 6 2544 3 3 1 1 
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 4.6.2.3  ระบบก าจัดขยะมูลฝอย 
 สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลศรีพนา ตั้งอยู่ที่หมู่ 15  ต าบลเซกา  อ าเภอเซกา จังหวัด
หนองคาย  ตั้งอยู่ห่างจากเขตเทศบาลต าบลศรีพนาประมาณ 3 กิโลเมตร  ขนาดพื้นที่ 19 ไร่  ซึ่งเป็นที่ดิน
กรรมสิทธิ์ของเทศบาล  เร่ิมใช้งานเมื่อปี พ.ศ. 2545  มีการใช้พื้นที่ไปแล้ว 4 ไร่  ปัญหาในการด าเนินการระบบ
คือเคร่ืองจักรช ารุดบ่อย เนื่องจากมีการใช้งานมานาน ซึ่งยังไม่ได้มีการตรวจสอบสภาพการท างานของ
เคร่ืองจักรอุปกรณ์  เทศบาลต าบลศรีพนาเป็นผู้ลงทุนและด าเนินการก าจัดขยะมูลฝอยเอง ภายในสถานที่ก าจัด
ขยะมูลฝอยไม่มีการคัดแยกขยะโดยคนคุ้ยขยะ  สถานที่ฝังกลบขยะเร่ิมงานเวลา 05.00-15.00 น.   
 เทศบาลต าบลศรีพนา  ก าจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary  
Landfill) ออกแบบไว้ให้ด าเนินการฝังกลบได้ 5 ชั้น สูงชั้นละ 5 เมตร มีดินฝังกลบหนา 0.50 เมตร  มีการบดอัด
ขยะเป็นประจ าทุกวัน โดยใช้รถแทรกเตอร์และรถแม็คโฮเกลี่ยขยะที่น ามาฝังกลบแลว้บดอัดด้วยรถแทรกเตอร์   
และน าดินภายในบ่อขยะซึ่งอยู่ห่างไปประมาณ 50 เมตร มากลบทับ    
 ภายในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลศรีพนา มีอาคารส านักงาน อาคารจอดรถและ
ซ่อมบ ารุง อาคารเคร่ืองชั่ง อาคารป้อมยาม และบ้านพักคนงาน  ซึ่งยังมีสภาพการใช้งานได้ดีอยู่  หากแต่อาคาร
ป้อมยามไม่ได้ใช้ประโยชน์เนื่องจากไม่มีต าแหน่งยาม  
ตารางท่ี 4-20  เครื่องจักรกลในการก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลศรีพนา 

ล าดับที ่ ประเภทรถ/เครื่องจักร ขนาด/แรงม้า ปีที่จัดซื้อ ราคาที่จัดซื้อ  (บาท) 
1. รถบรรทุกเทท้าย 122 2544 1,450,000 

2. รถตักดินตีนตะขาบ / รถขุดตีนตะขาบ 145 2544 4,000,000 

3. รถแทรกเตอร์ตนีตะขาบ 89 2545 4,200,000 

4. เครื่องช่ังน้ าหนัก 4,000 กก. 2544 585,000 

5. เครื่องสูบน้ าระบายน้ า 11 2545 47,000 

6. เครื่องสูบน้ าเสียแบบจุ่มใต้น้ าชนดิไม่อุดตัน  11 2545 33,500 

 

  
รูปที่ 4-48  อาคารเคร่ืองชั่ง  และอาคารซ่อมบ ารุงและเก็บเคร่ืองจักรในสถานที่ก าจัดขยะเทศบาลต าบลศรีพนา 
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4.6.3  การรวมกลุ่มพื้นท่ีเพื่อการจัดการขยะมูลฝอย 
เทศบาลต าบลศรีพนา  จัดตั้งศูนย์จัดการมูลฝอย โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน  3  แห่ง 

ร่วมลงนามความร่วมมือเข้าร่วมก าจัดขยะมูลฝอย  และมีหน่วยงานราชการ ที่ร่วมก าจัดขยะมูลฝอยด้วย  

ตารางท่ี 4-21  การรวมกลุ่มพื้นท่ีเพื่อการจัดการขยะมูลฝอย  เทศบาลต าบลศรีพนา 
อปท. ที่เข้าร่วมตาม คพ. อปท. ที่ลงนาม MOU อปท. ที่เข้าร่วมปัจจุบัน ปริมาณขยะที่น ามาก าจัด (ตัน/เดือน) 
1.ทต.ศรีพนา 
2.ทต.บึงโขงหลง 
3.อบต.เซกา 
4.อบต.ซาง 
5.อบต.หนองทุ่ม 
6.อบต.น้ าจัน้ 
7.อบต.โสกก่าม 
8.อบต.บ้านต้อง 

1.ทต.ศรีพนา 
2. อบต.บึงโขงหลง (9 พย 48) 
3. อบต.โพธ์ิหมกแข้ง (10 พย 48) 

1. ทต.ศรีพนา 160.45 
2. ทต.บึงโขงหลง 64.64 
3. อบต.บึงโขงหลง 26.18 
4. อบต.เซกา 33.90 
5. อบต.หนองทุ่ม 26.23 
6. อบต.ป่าแฝก 12.24 
7. อบต.ท่าดอกค า 20.26 
8. โรงเรียนเซกา 7.84 

4.6.4  ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

 4.6.4.1  ด้านเทคโนโลยี 
 เทศบาลต าบลศรีพนา รองรับปริมาณขยะมูลฝอยที่น ามาก าจัดรวมทั้งหมด 12 ตัน/วัน  เป็นปริมาณ
ขยะของเทศบาลต าบลศรีพนา 5.4 ตัน/วัน และปริมาณขยะของ อปท. อ่ืนที่ร่วมก าจัด 8 แห่ง จ านวน 6.6  ตัน/วัน  
  เทศบาลต าบลศรีพนา ด าเนินการจัดการขยะมูลฝอย โดยใช้รถแทรกเตอร์และรถแม็คโฮเกลี่ยขยะที่
น ามาฝังกลบ  แล้วบดอัดด้วยรถแทรกเตอร์ทุกวัน  ในส่วนของระบบบ าบัดน้ าเสีย ใช้เคร่ืองสูบน้ าเสียเข้าสู่บ่อ
บ าบัดน้ าเสียจ านวน 1 เคร่ือง ขนาด 11 แรงม้า โดยที่ผ่านมาระบบบ าบัดน้ าเสียไม่ส่งกลิ่นเหม็นและไม่เคยมี 
น้ าเสียไหลล้นออกนอกบ่อ ทั้งนี้เทศบาลต าบลศรีพนาไม่เคยท าการเก็บตัวอย่างน้ าจากบ่อบ าบัดน้ าเสียไปตรวจ
วิเคราะห์ และไม่ได้น าน้ าจากบ่อบ าบัดไปใช้ประโยชน์    

 4.6.4.2  ด้านงบประมาณ 

  (1)  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 
  ส าหรับการด าเนินงานเก็บขนขยะมูลฝอย  สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  มีบุคลากรจาก
ทางเทศบาล 21 คน  ประกอบด้วย  พนักงานขับรถ  2 คน  พนักงานเก็บขนท้ายรถ  11 คน และพนักงานกวาด
ถนน 8 คน รับผิดชอบกวาดถนนคนละ 1 กิโลเมตร โดยมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเก็บขนขยะมูลฝอย ในปี 
2551 เป็นจ านวนเงิน  2,051,099  บาท  และในปี 2552 เป็นจ านวนเงิน  2,002,570 บาท 
  การด าเนินการก าจัดขยะมูลฝอย  สังกัดกองช่าง  โดยส่วนงานก าจัดขยะมูลฝอย มีบุคลากร 2 คน  
ประกอบด้วย  พนักงานขับรถขุดตีนตะขาบ 1 คน  และ พนักงานขับรถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ 1 คน ค่าใช้จ่ายใน
การก าจัดขยะมูลฝอย ในปี 2551 เป็นจ านวนเงิน 425,908 บาท และในปี 2552 เป็นจ านวนเงิน 435,962 บาท 
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  (2)  การจัดเก็บค่าธรรมเนียม 
  เทศบาลต าบลศรีพนา มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการเก็บขน 5 บาท/ครัวเรือน/เดือน โดยปี 2551 
เก็บเงินค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอยได้ 321,200  บาท  และในปี 2552 จัดเก็บได้ 500,125 บาท โดยเทศบาล
ด าเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเอง มีพนักงานเก็บเงินค่าธรรมเนียมการเก็บขนตามบ้านเรือนจ านวน 1 คน เป็น
ลูกจ้างชั่วคราว โดยคิดค่าก าจัดขยะมูลฝอยส าหรับ อปท. ที่น าขยะมาก าจัดร่วมด้วยในอัตรา 250 บาท/ตัน   

 4.6.4.3  ด้านบุคลากร 
  เทศบาลต าบลศรีพนา ยกฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลเมื่อปี 2542  มีโครงสร้างองค์กรการ
บริหารเทศบาลต าบลศรีพนา ดังนี้ 

โครงสร้าง 
องค์กรการบริหาร 

จ านวนบุคลากร (คน) 

นักการเมืองท้องถิ่น ข้าราชการประจ า ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว รวม 

สมาชิกสภาเทศบาล 12 - - - 12 

ส านักงานปลัดเทศบาล - 9 4 16 29 

กองคลงั - 6 1 3 10 

กองช่าง - 2 1 5 8 

กองสาธารณสุข - 2 5 18 25 

กองการศึกษา - 3 - 20 23 

กองสวัสดิการ - 3 - - 3 

กองประปา  - - 3 4 7 

รวม 12 25 14 66 117 
 

  ส าหรับโครงสร้างการบริหารจัดการขยะมูลฝอย มีหน่วยงานรับผิดชอบคือกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม มีบุคลากรจ านวน 6 คน เป็นนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล ผู้อ านวยการกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และลูกจ้างตามภารกิจ 2 คน โดยอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลศรีพนา 
ในปัจจุบันมีจ านวนเพียงพอ มีการจัดอบรมพัฒนาบุคลากรขององค์กรเป็นประจ าทุกปี  

 4.6.4.4  ด้านประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม 
  ในการก่อสร้างสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอยปัจจุบันของเทศบาลต าบลศรีพนา ประชาชนได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการให้ความเห็นชอบก่อนท าการศึกษาและออกแบบโครงการ  และเทศบาลต าบลศรีพนายังได้มี
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สถานการณ์ปัจจุบันของการจัดการขยะมูลฝอยให้ประชาชนรับทราบเป็นประจ าและ
อย่างต่อเน่ือง  ชุมชนที่อยู่ใกล้สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยมากที่สุด คือ  หมู่ที่ 5  ตั้งอยู่ห่างจากสถานที่ก าจัดขยะมูล
ฝอยประมาณ 500 เมตร จ านวน 120 คน ซึ่งความคิดเห็นของชุมชนที่มีต่อสถานที่ก าจัดคือ การก าจัดขยะแบบฝัง
กลบเป็นการดีลดปัญหากลิ่นและแมลงวัน  ที่ผ่านมาเทศบาลยังไม่เคยได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านรอบพื้นที่   
ทั้งนี้ ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 ได้เข้ามาติดตามและประเมินผลการฝังกลบขยะมูลฝอยให้กับเทศบาลต าบล
ศรีพนา  
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 4.6.4.5  ด้านการบริหารจัดการเชิงนโยบาย 
 (1) วิสัยทัศนก์ารพัฒนาเทศบาลต าบลศรีพนา   “ พัฒนาเทศบาลต าบลศรีพนาให้เป็นเมืองน่าอยู่   
มีระบบสาธารณูปโภคที่เพียบพร้อม  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ชุมชนมีความเข้มแข็ง  เป็นศูนย์กลางทาง
เศรษฐกิจ   การท่องเที่ยว  ที่ส าคัญของอ าเภอใกล้เคียง  ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีพ ด ารงไว้ซึ่ง
ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาของท้องถิ่น ”   

  (2)  นโยบายบริหารงานเทศบาลต าบลศรีพนา  ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม มีดังนี้
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการสร้างจิตส านึกการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษา
ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในเขตเทศบาล และการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ก่อสร้างระบบ
บ าบัดน้ าเสีย  และจัดหาวัสดุอุปกรณ์   การก าจัดขยะมูลฝอย  ให้มีประสิทธิภาพ ไม่มีขยะตกค้างในชุมชน 

4.6.5  ปัญหาและอุปสรรคของระบบการจัดการขยะมูลฝอย 
  (1)  ขยะมูลฝอยเดิมในบ่อฝังกลบ ไม่มีการปิดทับด้วยดิน 
  (2) มีต้นไม้และวัชพืชเจริญเติบโตในบ่อฝังกลบขยะเป็นจ านวนมาก ซึ่งรากของต้นไม้อาจแทง
ทะลุแผ่น HDPE ที่ปูรองก้นบ่อฝังกลบได้ 
  (3)  บ่อรวบรวมน้ าเสีย ไม่สามารถใช้สูบน้ าชะขยะในบ่อฝังกลบไปยังระบบบ าบัดน้ าเสียได้   

4.6.6  ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขปัญหา 
  (1)  ควรด าเนินการกลบฝังขยะมูลฝอยในปัจจุบัน ให้ถูกหลักสุขาภิบาล   
  (2)  ควรน าต้นไม้ออกจากบ่อฝังกลบที่ 1  เน่ืองจากรากของต้นไม้อาจจะเจาะให้แผ่น HDPE ที่ปูไว้
ขาดได้  ทั้งยังจะท าให้พื้นที่การฝังกลบขยะลดลงด้วย   
  (3)  ควรเก็บขยะมูลฝอยที่ปลิวลงบ่อฝังกลบบ่อที่ 2  ที่มีน้ าฝนขังอยู่ปริมาณมากเพื่อป้องกันน้ าเสีย   
  (4)  ควรปิดท่อรวบรวมน้ าเสียที่เชื่อมต่อระหว่างบ่อฝังกลบขยะบ่อที่ 1  และบ่อที่ 2  เนื่องจากจะ
เกิดการปนเปื้อนของน้ าชะขยะบ่อที่ 1  เข้าสู่บ่อฝังกลบบอ่ที่ 2  ที่ยังไม่ได้ใช้งานและมนี้ าขังอยู่ในบ่อเป็นจ านวน
มาก   และหากฝนตกลงมาเพิ่มจะท าให้น้ ากลายเป็นน้ าเสียทั้งหมด  และจะไหลลงสู่พื้นที่เกษตรกรรมข้างเคียงที่
มีพื้นที่ต่ ากว่าบ่อฝังกลบขยะด้วย 

(5) ส่งเสริม สนับสนุนการลดปริมาณขยะจากแหล่งก าเนิดและน าขยะกลับมาใช้ใหม่ตามหลัก 3R  
(Reuse,Reduce,Recycle) แก่ประชาชนในชุมชนและเผยแพร่องค์ความรู้สู่ อปท.ที่ร่วมลงนาม MOU  
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รูปที่ 4-49  ประชุมปรึกษาหารือและลงตรวจดูสภาพพื้นที่ร่วมกับคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลศรีพนา 

 
รูปที่ 4-50  บ่อฝังกลบขยะเทศบาลต าบลศรีพนา  บ่อที่ 1 

  
รูปที่ 4-51  บ่อฝังกลบขยะเทศบาลต าบลศรีพนา  บ่อที่ 2 

 
รูปที่ 4-52  บ่อบ าบัดน้ าเสียขยะเทศบาลต าบลศรีพนา   
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4.7  เทศบาลต าบลศรีเชียงใหม่  จังหวัดหนองคาย  

4.7.1  ข้อมูลทั่วไป 
   เทศบาลต าบลศรีเชียงใหม่  มีพื้นที่ 5.2 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ าโขง ตรงข้ามเมืองหลวง
นครเวียงจันทร์ และมีท่าเรือข้ามติดต่อระหว่างไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประชากรในเขต
เทศบาล ปี 2552 มีประชากร 7,608 คน จ านวนบ้าน 2,505 หลังคาเรือน ประชากรแฝงประมาณ 15,000 คน 
อัตราความหนาแน่นของประชากรในเขตเทศบาล 1,463 คน/ตารางกิโลเมตร  

4.7.2  รายละเอียดโครงการ และสถานภาพปัจจุบัน 
 4.7.2.1  ความเป็นมา 
   เทศบาลต าบลศรีเชียงใหม่  ด าเนินการจัดการขยะมูลฝอย  โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
จากโครงการถ่ายโอนภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด  
ตารางท่ี 4-22   งบประมาณสนับสนุนในการด าเนินการจัดการขยะมูลฝอย  เทศบาลต าบลศรีเชียงใหม่ 
ล าดับ
ที ่

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 

แหล่งงบประมาณ 
วงเงิน 

(ลา้นบาท) 
รายละเอียดโครงการ 

1 2539 กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม 

2.470 จัดซื้อรถก าจัดขยะมูลฝอย 

2 2540 กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม 

4.162 จัดซื้อที่ดนิเพื่อก่อสร้างระบบก าจดัขยะมูลฝอย 

3 2552-2554 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

161.300 ก่อสร้างระบบก าจัดขยะมูลฝอย 

 4.7.2.2  ระบบเก็บขนขยะมูลฝอย 
  เทศบาลต าบลศรีเชียงใหม่ มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยในชุมชนเป็นแบบถังเด่ียวทิ้งขยะรวมทุก
ประเภท มีปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจริงภายในเขตเทศบาลประมาณวันละ 13 ตัน โดยเทศบาลสามารถ
ให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยได้ทั้งหมดและครอบคลุมทุกครัวเรือน เทศบาลต าบลศรีเชียงใหม่มีรถเก็บขนขยะ
มูลฝอยจ านวน 2 คัน เป็นรถแบบเปิดข้างเทท้ายและรถแบบอัดท้ายอย่างละ 1 คัน จัดเก็บวันละ 2 เที่ยว  มีการ
แบ่งเขตการเก็บขนเป็น 2 เขต ตามจ านวนรถเก็บขนใน 8 ชุมชน   
ตารางท่ี 4-23     ข้อมูลการเก็บขนขยะมูลฝอย เทศบาลต าบลศรีเชียงใหม่ 

ล าดับที่ ประเภทรถ 
ขนาดความจุ 
(ลบ.หลา) 

ปีที่  
จัดซื้อ 

จ านวนเที่ยว
การเก็บขน 
(เที่ยว) 

จ านวน
พนักงานท้าย

รถ(คน) 

ระยะทางเก็บขนต่อ
เที่ยวไม่รวมไปที่ทิ้ง

ขยะ (กม.) 

ระยะเวลาเก็บ
ขนต่อเที่ยว 
(ชั่วโมง) 

1 รถอัดท้าย 10 2546 1 3 10 4 

2 รถเปิดข้างเทท้าย 6 2538 1 2 - - 
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 4.7.2.3  ระบบก าจัดขยะมูลฝอย 
 สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลศรีเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่บ้านขุมค า ต าบลบ้านหม้อ อ าเภอ 
ศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย  ตั้งอยู่ห่างจากเขตเทศบาลต าบลศรีเชียงใหม่ประมาณ 12 กิโลเมตร  ขนาดพื้นที่ 
118 ไร่  ซึ่งเป็นที่ดินกรรมสิทธิ์ของเทศบาล  อยู่ระหว่างการด าเนินการก่อสร้างระบบ   โดยมีการคัดแยกขยะ 
รีไซเคิล  หมักขยะอินทรีย์  และฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary  Landfill) จ านวน 5 ชั้น เป็นฝังกลบ
แบบกลบในร่อง 2 ชั้น และฝังกลบแบบกลบบนพื้นที่ 3 ชั้น จ านวน 1 บ่อ  เทศบาลต าบลศรีเชียงใหม่เป็น 
ผู้ลงทุนและด าเนินการก าจัดขยะมูลฝอยเอง  
 ภายในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลศรีเชียงใหม่ มีอาคารที่มีการใช้ประโยชน์ ดังนี้
อาคารส านักงาน อาคารเคร่ืองชั่ง อาคารป้อมยาม อาคารคัดแยกมูลฝอย อาคารหมักมูลฝอยท าปุ๋ยหมัก อาคาร
เก็บปุ๋ย และลานล้างรถ ส าหรับประเภทของเคร่ืองจักรที่ใช้ในการก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลฯ มีจ านวน 3 
คัน ที่จัดซื้อในปี 2553 ได้แก่ รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ D6 รถขุดตีนตะขาบขนาดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า และ
รถบรรทุกดิน 10 ล้อเทท้าย  และมีเคร่ืองจักรอุปกรณ์ในการคัดแยกขยะมูลฝอยและหมักปุ๋ยด้วย 
 

 

รูปท่ี 4-53  สถานท่ีก่อสร้างศูนย์จัดการขยะมูลฝอย เทศบาลต าบลศรีเชียงใหม่ 

 

4.7.3  การรวมกลุ่มพื้นท่ีเพื่อการจัดการขยะมูลฝอย 
เทศบาลต าบลศรีเชียงใหม่  จัดตั้งศูนย์จัดการมูลฝอย โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 7 

แห่ง ร่วมลงนามความร่วมมือเข้าร่วมก าจัดขยะมูลฝอย และมีหน่วยงานราชการ/เอกชน ที่ได้ร่วมก าจัดขยะมูลฝอย
ด้วย รวมทั้งสิ้น 9 แห่ง โดยมีปริมาณขยะที่น ามาก าจัดประมาณ 2,425 ตันต่อเดือน  
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ตารางท่ี 4-24  การรวมกลุ่มพื้นท่ีเพื่อการจัดการขยะมูลฝอย  เทศบาลต าบลศรีเชียงใหม่ 
อปท. ที่เข้าร่วมตาม คพ. อปท. ที่ลงนาม MOU MOU  ณ วันที่ อปท. ที่เข้าร่วมปัจจุบัน ปริมาณขยะที่น ามาก าจัด (ตัน/เดือน) 

1.ทต.ศรีเชียงใหม ่ 
2. ทต.สงัคม 
3.อบต.แกง้ไก ่
4.อบต.ผาตั้ง 
5.อบต.บ้านม่วง 
6.อบต.นางิ้ว 
7.อบต.สังคม 
8.อบต.พานพร้าว 
9.อบต.บ้านหม้อ 
10.อบต.พระพุทธบาท 
11.อบต.หนองปลาปาก 

1. ทต.ศรีเชียงใหม ่
2. อบต.โพนทอง 
3. อบต.หนองปลาปาก 
4. อบต.พานพร้าว 
5. อบต.บ้านหม้อ 
6. อบต.พระพุทธบาท 
7. อบต.ด่านศรีสุข 
 

22 กันยายน 2548 1. ทต.ศรีเชียงใหม่ 370 
2. ทต.หนองปลาปาก 315 
3. อบต.พานพร้าว 270 
4. อบต.พระพุทธบาท 330 
5. อบต.ด่านศรีสุข 210 
6. อบต.บ้านหม้อ 300 
7. อบต.โพธิ์ตาก 240 
8. อบต.โพนทอง 240 
9. โรงงานศรี เชี ยงใหม่

อุตสาหกรรม จ ากัด 
150 

   

4.7.4  ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 4.7.4.1  ด้านเทคโนโลยี 
 เทศบาลต าบลศรีเชียงใหม่ รองรับปริมาณขยะมูลฝอยที่น ามาก าจัดรวม 81 ตัน/วัน เป็นปริมาณขยะ
ของเทศบาลต าบลศรีเชียงใหม่  12.5  ตัน/วัน และปริมาณขยะของ อปท. อ่ืนที่ร่วมก าจัด 68.5 ตัน/วัน  
  เทศบาลต าบลศรีเชียงใหม่ ด าเนินการจัดการขยะมูลฝอย โดยระบบผสมผสาน คือมีกระบวนการ
คัดแยกขยะรีไซเคิล การหมักท าปุ๋ยจากขยะอินทรีย์ และการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ซึ่งสามารถก าจัดขยะ
มูลฝอยได้ประมาณวันละ 50 ตัน โดยคัดแยกขยะรีไซเคิลได้ 4.8 ตัน ขยะอินทรีย์ 30 ตัน (แยกเป็นปุ๋ยหมัก 8.25 
ตัน และปุ๋ยชีวภาพ 5.62 ลูกบาศก์เมตร) ลดการน าเข้าปุ๋ยเคมีได้วันละ 2,000 ตัน ผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่งทดแทน
วัสดุธรรมชาติได้ 1.77 ตัน และผลิตก๊าซชีวภาพได้ 3,000 ลูกบาศก์เมตร  

ตารางท่ี 4-25  องค์ประกอบขยะมูลฝอยเทศบาลต าบลศรีเชียงใหม่  ปี 2550 – 2552  

ปี พ.ศ. 
องค์ประกอบขยะมูลฝอย (รอ้ยละโดยน้ าหนัก) 

เศษอาหาร กระดาษ พลาสติก แก้ว โลหะ ยาง/หนัง ผ้า ไม้/ใบไม้ หิน/กระเบื้อง อื่นๆ รวม 
ปี 2550 48.41 9.11 22.03 1.54 1.89 1.18 1.54 7.70 5.22 1.38 100 
ปี 2551 46.19 8.42 24.12 0.86 1.90 0.88 2.02 10.20 3.40 2.01 100 
ปี 2552 50.47 7.73 26.44 0.52 2.03 0.80 0.10 9.13 2.61 0.11 100 

   4.7.4.2  ด้านงบประมาณ 
  (1)  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 
  การด าเนินงานเก็บขนขยะมูลฝอยและก าจัดขยะมูลฝอย  สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  มี
บุคลากรจากทางเทศบาล 8 คน  ประกอบด้วย  พนักงานขับรถ  2 คน  พนักงานเก็บขนท้ายรถ  4 คน  และ
พนักงานกวาดถนน 2 คน รับผิดชอบกวาดคนละ 1 กิโลเมตร   
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  (2)  การจัดเก็บค่าธรรมเนียม 
  เทศบาลต าบลศรีเชียงใหม่ มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการเก็บขน 20 บาท/ครัวเรือน/เดือน  โดย
ในปี 2551 จัดเก็บค่าธรรมเนียมได้ 202,980 บาท และในปี 2552 จัดเก็บได้ 220,000 บาท โดยเทศบาลด าเนินการ
จัดเก็บค่าธรรมเนียมเอง มีพนักงานเก็บเงินค่าธรรมเนียมการเก็บขนตามบ้านเรือนจ านวน 1 คน เป็นลูกจ้าง
ชั่วคราว โดยคิดค่าก าจัดขยะมูลฝอยส าหรับ อปท. ที่น าขยะมาก าจัดร่วมด้วยในอัตรา 5,000 บาท/ปี และโรงงาน
เอกชนในอัตรา 7,200 บาท/ปี   

 4.7.4.3  ด้านบุคลากร 
  เทศบาลต าบลศรีเชียงใหม่ ยกฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลเมื่อปี 2542  มีโครงสร้างองค์กรการ
บริหารเทศบาลต าบลศรีเชียงใหม่ ดังนี้ 
 

โครงสร้าง 
องค์กรการบริหาร 

จ านวนบุคลากร (คน) 

นักการเมืองท้องถิน่ ข้าราชการประจ า ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว รวม 

สมาชิกสภาเทศบาล 15 - - - 15 

ส านักงานปลัดเทศบาล - 7 2 6 15 

กองวิชาการ - 2 1 1 4 

กองคลัง - 3 2 - 5 

กองช่าง - 6 1 4 11 

กองสาธารณสุข - 2 2 9 13 

กองการศึกษา - 3 - - 3 

กองสวัสดิการ - 3 - 1 4 

รวม 15 26 8 21 70 
 

  ส าหรับโครงสร้างการบริหารจัดการขยะมูลฝอย มีหน่วยงานรับผิดชอบคือกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม มีจ านวนบุคลากรจ านวนเพียงพอ  โดยบุคลากรในศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย สังกัดกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม มีการวางแผนบุคลากรในการด าเนินงานรวม 34 คน โดยในระบบฝังกลบขยะมีบุคลากร 15 คน 
ระบบหมักปุ๋ย 7 คน และระบบน ากลับมาใช้ใหม่ 12 คน  

 4.7.4.4  ด้านประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม 
  การก่อสร้างสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอยปัจจุบันของเทศบาลต าบลศรีเชียงใหม่ ประชาชนได้เข้ามา
มีส่วนร่วมในการในความเห็นชอบโครงการก่อนท าการศึกษาและออกแบบโครงการ   และเทศบาลต าบล 
ศรีเชียงใหม่ยังได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือในการเก็บค่าธรรมเนียมจากประชาชนด้วย
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 4.7.4.5  ด้านการบริหารจัดการเชิงนโยบาย 
 (1) วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลต าบลศรีเชียงใหม่   “เป็นองค์กร ที่มีศักยภาพในการพัฒนาน าพา
ชุมชนให้มีส่วนร่วมในการบริหารให้การบริการที่มี ประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล เป็นสังคมเกษตรอุตสาหกรรม 
ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนตลอดจนส่งเสริมด้านการศึกษา เพื่อพัฒนา
คุณภาพและศักยภาพของคนในท้องถิ่น มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ดีเอ้ือต่อการผลิต การประกอบอาชีพและ
การลงทุน”   

  (2) นโยบายบริหารงานเทศบาลต าบลศรีเชียงใหม่  ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม มี
ดังนี ้ ส่งเสริมการป้องกัน รักษา แก้ไขปัญหา และพัฒนาสภาพแวดล้อมให้ชุมชนน่าอยู่น่าอาศัย โดยการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และกิจกรรมนันทนาการของประชาชน ตลอดจนสร้าง
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ในการฟื้นฟูและพัฒนาคลองด าเนินสะดวกและคลอง สาขาให้ใสสะอาด โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของคนใน
ชุมชนที่มีความรู้สึกรัก และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนของตน 

4.7.5  ปัญหาและอุปสรรคของระบบการจัดการขยะมูลฝอย 
  (1)  ขยะมูลฝอยเดิมในบ่อฝังกลบ บ่อที่ 1  ไม่มีการด าเนินการบดอัดและกลบทับด้วยดิน 
  (2) ที่ทิ้งขยะของเทศบาลต าบลศรีเชียงใหม่ ระยะก่อสร้างศูนย์ฯ ในพื้นที่ อบต.หนองปลาปาก  
เป็นเพียงการเทกองขยะเท่านั้น   

4.7.6  ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขปัญหา 
(1) ควรจัดเตรียมบุคลากรเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในศูนย์ขยะฯ เพื่อให้บุคลากรเจ้าหน้าที่เหล่านั้นมาฝึก

ปฏิบัติและเรียนรู้งานกับบริษัทก่อสร้าง  
(2)  ควรด าเนินการฝังกลบขยะในบ่อที่ 1 ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการด้วย   

  (3) สถานที่ทิ้งขยะของเทศบาลต าบลศรีเชียงใหม่ ระยะก่อสร้างศูนย์ฯ ในพื้นที่ อบต.หนองปลา
ปาก  ควรมีการด าเนินการกลบปิดขยะรายวันให้เรียบร้อย  และควรกลบทับขยะมูลฝอยด้วยดินหลังเลิกใช้งาน
แล้วด้วย เพื่อป้องกันการร้องเรียนของประชาชนที่อาศัยอยู่ข้างเคียงพื้นที่ทิ้งขยะ และเพื่อป้องกันการส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อพื้นที่ข้างเคียง 
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รูปที่ 4-54  ป้อมยาม และอาคารเคร่ืองชั่ง สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลต าบลศรีเชียงใหม่ 

  

รูปที่ 4-55  อาคารส านักงาน รูปที่ 4-56  การปลูกหญ้าแฝกเพื่อกั้นแนวคันดินพัง 

  

รูปที่ 4-57  อาคารคัดแยกขยะมูลฝอย  และอาคารหมักปุ๋ยและอาคารเก็บปุ๋ย 
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รูปที่ 4-58  บ่อฝังกลบขยะมูลฝอยเทศบาลต าบลศรีเชียงใหม่  บ่อที่ 1 

 
รูปที่ 4-59  บ่อบ าบัดน้ าเสียขยะมูลฝอยเทศบาลต าบลศรีเชียงใหม่   

 
รูปที่ 4-60  ที่ว่างเก็บกองขยะเดิมเทศบาลต าบลศรีเชียงใหม่   

 
รูปที่ 4-61  สถานที่ท้ิงขยะของเทศบาลต าบลศรีเชียงใหม่ ระยะก่อสร้างศูนย์ฯ  ในพื้นที่ อบต.หนองปลาปาก 

 



4-68 
 

4.8  เทศบาลเมืองสกลนคร   จังหวัดสกลนคร  

4.8.1  ข้อมูลทั่วไป 
   เทศบาลเมืองสกลนคร  ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร  มีพื้นที่ 54.54 ตารางกิโลเมตร 
พื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูงล้อมรอบด้วยภูเขาและป่าไม้ โดยมีเทือกเขาภูพานเป็นแนวแบ่งเขต และมีหนอง
หารซึ่งเป็นหนองน้ าจืดขนาดใหญ่ในพื้นที่ด้วย เทศบาลเมืองสกลนครมีชุมชนจ านวน 40 ชุมชน ประชากรใน
เขตเทศบาล เดือนมีนาคม 2552 มีประชากรทั้งหมด 54,318 คน แยกเป็นเพศชายจ านวน 27,217 คน และเพศ
หญิงจ านวน 27,101 คน จ านวนบ้าน 21,342 หลังคาเรือน อัตราความหนาแน่นของประชากรในเขตเทศบาล 996 
คน/ตารางกิโลเมตร มีจ านวนประชากรแฝง 10,774 คน  

 
 

รูปท่ี 4-62  แผนท่ีเขตเทศบาลเมืองสกลนคร 
 

4.8.2  รายละเอียดโครงการ และสถานภาพปัจจุบัน 
 4.8.2.1  ความเป็นมา 
   เทศบาลเมืองสกลนคร  ด าเนินการจัดการขยะมูลฝอย  โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
โครงการถ่ายโอนภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด  ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2537 
– 2542   
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ตารางท่ี 4-26   งบประมาณสนับสนุนในการด าเนินการจัดการขยะมูลฝอย  เทศบาลเมืองสกลนคร 
ล าดับ
ที ่

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 

แหล่งงบประมาณ 
วงเงิน 

(ล้านบาท) 
รายละเอียดโครงการ 

1 2537 กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม 

9.720 จัดซื้อที่ดนิเพื่อก่อสร้างระบบก าจดัขยะมูลฝอย 
4.5255 จัดซื้อรถเก็บขนขยะมูลฝอย 3 คัน 

2 2539 กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม 

9.272 ก่อสร้างระบบก าจัดขยะมูลฝอย 

3 2540 - 2542 กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม 

63.574 ก่อสร้างระบบก าจัดขยะมูลฝอย  

4 2541 กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม 

2.507 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอย 

 4.8.2.2  ระบบเก็บขนขยะมูลฝอย 
  เทศบาลเมืองสกลนคร มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยในชุมชนเป็นทั้งแบบถังเดี่ยวทิ้งขยะรวมทุก
ประเภท และแบบถังขยะแยกขยะเปียกและขยะแห้ง  โดยแบบถังเด่ียวทิ้งขยะรวมทุกประเภท เป็นถังพลาสติก 
ขนาด 240 ลิตร จ านวน 2,830 ใบ  และขนาด 120 ลิตร จ านวน 100 ใบ  และตู้คอนเทนเนอร์ ขนาด 8,000 ลิตร 
จ านวน 20 ใบ  แบบถังขยะแยกขยะเปียกและขยะแห้ง  เป็นถังพลาสติก ขนาด 20 ลติร จ านวน 250 ใบ  มี
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจริงภายในเขตเทศบาลประมาณวันละ 48 ตัน เทศบาลสามารถให้บริการเก็บขนขยะ
มูลฝอยได้ครอบคลุมพื้นที่ร้อยละ 95 ของพื้นที่เทศบาลทั้งหมด จ านวนครัวเรือนที่ได้รับบริการเก็บขนจ านวน 
20,275 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 95 หรือปริมาณขยะที่เก็บขนได้ 45 ตันต่อวัน  เทศบาลเมืองสกลนครมีรถ
เก็บขนขยะมูลฝอยจ านวน 13 คัน เป็นรถแบบเปิดข้างเทท้าย รถปิคอัพ รถอัดท้าย และรถคอนเทนเนอร์ ซึ่งมี
อัตรากา รใช้งานเฉลี่ย 2 เที่ยว/วัน/คัน  แบ่งเขตการเก็บขนเป็น 13 เขต  
ตารางท่ี 4-27  ข้อมูลการเก็บขนขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองสกลนคร 

ล าดับ 
ที่ 

ประเภทรถ 
ขนาดความจุ  
(ลบ.หลา) 

ปีที่  
จัดซื้อ 

จ านวนเที่ยวการ
เก็บขน (เที่ยว) 

จ านวนพนักงาน
ท้ายรถ (คน) 

ระยะทางเก็บขนต่อเที่ยวไม่รวม
ระยะทางไปที่ทิ้งขยะ (กม.) 

หมายเลขรถ 

1 เปิดข้างเทท้าย 10 2535 - 3 72.40 ส.02-03 

2 เปิดข้างเทท้าย 10 2535 - 3 71.80 ส.02-04 

3 เปิดข้างเทท้าย 10 2537 - 3 151.20 ส.02-05 

4 ปิกอัพ 4 2543 - 2 0.50 ส.02-06 

5 ปิกอัพ 4 2547 - 2 50-80 ส.02-08 

6 ปิกอัพ 4 2546 - 2 51 ส.02-07 

7 อัดท้าย 10 2541 - - 75 ส.03.02 

8 อัดท้าย 10 2548 - - 63.20 ส.03-03 

9 อัดท้าย 10 2548 - - 95 ส.03-04 
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ล าดับ 
ที่ 

ประเภทรถ 
ขนาดความจุ  
(ลบ.หลา) 

ปีที่  
จัดซื้อ 

จ านวนเที่ยวการ
เก็บขน (เที่ยว) 

จ านวนพนักงาน
ท้ายรถ (คน) 

ระยะทางเก็บขนต่อเที่ยวไม่รวม
ระยะทางไปที่ทิ้งขยะ (กม.) 

หมายเลขรถ 

10 อัดท้าย 10 2551 - - 59.20 ส.03-05 

11 อัดท้าย 6 2551 - - 127.80 ส.03-06 

12 คอนเทนเนอร ์ 8 2540 - - 143.80 ส.04-01 

13 คอนเทนเนอร ์ 8 2544 - - 173 ส.04-02 

 4.8.2.3  ระบบก าจัดขยะมูลฝอย 
 สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองสกลนคร ตั้งอยู่ที่บ้านค าผักแพว ต าบลโนนหอม อ าเภอ 
เมือง จังหวัดสกลนคร  ตั้งอยู่ห่างจากเขตเทศบาลเมืองสกลนครประมาณ 15 กิโลเมตร  ขนาดพื้นที่ 161 ไร่  ซึ่ง
เป็นที่ราชพัสดุ ของกรมธนารักษ์  เทศบาลเมืองสกลนครเร่ิมใช้งานระบบก าจัดขยะมูลฝอย เมื่อวันที่ 18 
พฤศจิกายน 2542 มีการใช้พื้นที่ไปแล้ว 35 ไร ่ ปัญหาในการด าเนินการระบบคือ ปัญหาค่าใช้จ่าย เนื่องจากไม่มี
งบประมาณในการศึกษาออกแบบรายละเอียดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบก าจัดขยะมูลฝอย เพราะบ่อฝังกลบที่
ใช้ ณ ปัจจุบัน ใกล้จะเต็ม  โดยเทศบาลเมืองสกลนครมีการตรวจสอบสภาพการทานของเคร่ืองจักรอุปกรณ์อย่าง
สม่ าเสมอเป็นประจ าทุกวัน  เทศบาลเมืองสกลนครเป็นผู้ลงทุนและด าเนินการก าจัดขยะมูลฝอยเอง ภายใน
สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยไม่มีการคัดแยกขยะ สถานที่ฝังกลบขยะเร่ิมงานเวลา 08.30-15.30 น.   
 เทศบาลเมืองสกลนคร  ก าจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary  
Landfill) ออกแบบไว้จ านวน 6 ชั้น เป็นฝังกลบแบบกลบในร่อง 2 ชั้น และฝังกลบแบบกลบบนพื้นที่ 4 ชั้น  
สูงชั้นละ 3 เมตร ปัจจุบันด าเนินการฝังกลบอยู่ชั้นที่ 2 (สูงเท่าระดับคันบ่อ) มีการบดอัดขยะเป็นประจ าทุกวัน  
และให้บริการขุดสระให้ประชาชนรอบพื้นที่บ่อฝังกลบ ระยะทางไม่เกิน 2 กิโลเมตร เพื่อเป็นการน าดินที่ขุดได้
ไว้เป็นดินส ารองในการกลบทับขยะมูลฝอยรายวัน   
 ภายในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองสกลนคร มีอาคารจอดรถและโรงซ่อมบ ารุง  
อาคารเคร่ืองชั่ง บ้านพักคนงาน โรงล้างรถ และอาคารหมักปุ๋ย ที่ยังมีการใช้ประโยชน์  
ตารางท่ี 4-28  เครื่องจักรกลในการก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองสกลนคร 

ล าดับที ่ ประเภทรถ/เครื่องจักร ขนาด/แรงม้า ปีที่จัดซื้อ 

1. รถบรรทุกเทท้าย 270 2541 

2. รถตักดินตีนตะขาบ / รถขุดตีนตะขาบ 128 2537 

3. รถแทรกเตอร์ตนีตะขาบ (2 คัน) 110 2541 

4. รถปิคอัพตรวจการ 120 2549 

5. เครื่องช่ังน้ าหนัก 40 ตัน 2541 

6. เครื่องสูบน้ าระบายน้ า 16 2548 

7. เครื่องสูบน้ าเสียแบบจุ่มใต้น้ าชนดิไม่อุดตัน (2 ตัว) 10 2541 
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  เทศบาลเมืองสกลนคร  ด าเนินการจัดการขยะมูลฝอย  โดยการบดอัดขยะทุกวัน มีบ่อสังเกตการณ์
ในพื้นที่ฝังกลบขยะจ านวน 11 บ่อ โดยมีกรมควบคุมมลพิษและกรมทรัพยากรน้ าบาดาลมาด าเนินการเก็บ
ตัวอย่างน้ าไปตรวจวิเคราะห์ ในส่วนของระบบบ าบัดน้ าเสีย เทศบาลเมืองสกลนครใช้การฉีดพ่น EM เพื่อเป็น
การลดกลิ่นเหม็น โดยไม่เคยมีน้ าเสียไหลล้นออกนอกบ่อ ทั้งนี้ที่ผ่านมาเทศบาลเมืองสกลนครไม่เคยท าการเก็บ
ตัวอย่างน้ าจากบ่อบ าบัดน้ าเสียไปตรวจวิเคราะห์ โดยเคยน าน้ าจากบ่อบ าบัดไปใช้ประโยชน์ในการรดต้นไม้ 
ถนน แต่เมื่อรถบรรทุกน้ าช ารุดและแทงจ าหน่ายก็ไม่เคยได้รด มีช่วงฤดูแล้งที่ประชาชนข้างเคียงมาขอน้ าปล่อย
เข้าที่นาเพื่อให้หญ้าเขียวใช้เลี้ยงวัว  

4.8.3  การรวมกลุ่มพื้นท่ีเพื่อการจัดการขยะมูลฝอย 
เทศบาลเมืองสกลนคร จัดตั้งศูนย์จัดการมูลฝอย โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 5  แห่ง 

ร่วมลงนามความร่วมมือเข้าร่วมก าจัดขยะมูลฝอย  ปัจจุบันมีหน่วยงานราชการ/เอกชนที่ได้ร่วมก าจัดขยะ 
มูลฝอยด้วย รวมทั้งสิ้น  8  แห่ง โดยมีปริมาณขยะที่น ามาก าจัดประมาณ 1,581.91 ตันต่อเดือน  
ตารางท่ี 4-29  การรวมกลุ่มพื้นท่ีเพื่อการจัดการขยะมูลฝอย  เทศบาลเมืองสกลนคร 

อปท. ที่เข้าร่วมตาม คพ. อปท. ที่ลงนาม MOU อปท. ที่เข้าร่วมปัจจุบัน ปริมาณขยะที่น ามาก าจัด (ตัน/เดือน) 

1.ทม.สกลนคร 2.ทต.ท่าแร่  1. ทม.สกลนคร (16 พย 48) 1. ทม.สกลนคร 1,284.85 
3.ทต.ดงมะไฟ 4.อบต.ธาตุเชิงชุม  2.  อบต.โนนหอม (17 พย 48) 2. ทต.ตองโขบ 46.04 
5.อบต.งิ้วด่อน 6.อบต.โนนหอม  3. อบต.โคกภู (17 พย 48) 3. ทต.งิ้วด่อน 43.34 
7.อบต.ม่วงลาย 8.อบต.ดงชน 4. อบต.เต่างอย (18 พย 48) 4. อบต.เต่างอย 42.25 
9.อบต.ห้วยยาง 10.อบต.ธาตุนาแวง 5. อบต.เหล่าโพนค้อ (18 พย 48) 5. อบต.โคกภู 37.77 
11.อบต.เหล่าปอแดง 12.อบต.โคกก่อง  6. อบต.พังขว้าง 55.61 
13.อบต.ดงมะไฟ           14.อบต.ขมิ้น  7. อบต.ห้วยยาง 55.94 
15.อบต.หนองลาด 16.อบต.ท่าแร่  8. อบต.โนนหอม 11.17 
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.ด่านม่วงค า 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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4.8.4  ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

 4.8.4.1  ด้านเทคโนโลยี 
 เทศบาลเมืองสกลนคร รองรับปริมาณขยะมูลฝอยที่น ามาก าจัดรวมทั้งหมด 53 ตัน/วัน เป็นปริมาณ
ขยะของเทศบาลเมืองสกลนคร 43 ตัน/วัน และปริมาณขยะของ อปท. อ่ืนที่ร่วมก าจัด 10 ตัน/วัน  
  ในปี 2551 เทศบาลเมืองสกลนคร ได้ด าเนินการแยกองค์ประกอบขยะมูลฝอยได้เป็น เศษอาหาร
ร้อยละ 56.69  กระดาษร้อยละ 7.22  พลาสติกร้อยละ 21.55  แก้วร้อยละ 3.34 โลหะร้อยละ 2.15 ยาง/หนัง 
ร้อยละ 0.38 ผ้าร้อยละ 1.79   ไม้/ใบไม้ร้อยละ 2.12  หิน/กระเบื้องร้อยละ 0.26  และอ่ืนๆ ร้อยละ 4.42  

 4.8.4.2  ด้านงบประมาณ 

  (1)  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 
  ส าหรับการด าเนินงานเก็บขนขยะมูลฝอย  สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  มีบุคลากรจาก
ทางเทศบาล 78 คน  ประกอบด้วย  พนักงานขับรถ 15 คน  พนักงานเก็บขนท้ายรถ  32 คน  และพนักงานกวาด
ถนน 31 คน  โดยมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยในปี 2551 เป็นจ านวนเงิน 15,233,233 บาท 
และในปี 2552 เป็นจ านวนเงิน 10,812,367 บาท 
  การด าเนินการก าจัดขยะมูลฝอย  สังกัดกองช่าง  โดยส่วนงานก าจัดขยะมูลฝอย มีบุคลากร 7 คน  
ประกอบด้วย  วิศวกรเคร่ืองกล  1  คน  พนักงานขับรถ 3 คน  และพนักงานดูแลเคร่ืองชั่งและอื่นๆ 3 คน
ค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะมูลฝอย ในปี 2551 เป็นจ านวนเงิน 2,969,700 บาท และในปี 2552 เป็นจ านวนเงิน 
3,031,518 บาท 

  (2)  การจัดเก็บค่าธรรมเนียม 
  เทศบาลเมืองสกลนคร มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการเก็บขน 20 บาท/ครัวเรือน/เดือน ในปี 
2551 เก็บเงินค่าธรรมเนียมได้ 4,309,100 บาท  และในปี 2552  เก็บเงินค่าธรรมเนียมได้ 4,474,727 บาท  โดยคิด
ค่าก าจัดขยะมูลฝอยส าหรับ อปท./หน่วยงานอื่นที่น าขยะมาก าจัดร่วมด้วยในอัตรา 250 บาท/ตัน   

ตารางท่ี 4-30  ค่าธรรมเนียมแยกตามสถานที่ท่ีเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย  เทศบาลเมืองสกลนคร 

ครัวเรือน ตลาด สถานที่ราชการ โรงแรม โรงเรียน อื่นๆ 

จ านวน
ครัวเรือน 

เก็บได้
บาท 

จ านวน
แห่ง 

เก็บได้
บาท 

จ านวน
แห่ง 

เก็บได้
บาท 

จ านวน
แห่ง 

เก็บได้
บาท 

จ านวน
แห่ง 

เก็บได้
บาท 

จ านวน
แห่ง 

เก็บได้
บาท 

4545 
 

86044/
เดิอน 

8 10850/
เดือน 

30 19750/
เดือน 

19 8660 9 7900/
เดือน 

11 6700/
เดือน 
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 4.8.4.3  ด้านบุคลากร 
  เทศบาลเมืองสกลนคร ยกฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลเมื่อปี 2479  มีโครงสร้างองค์กรการ
บริหารเทศบาลเมืองสกลนคร ดังนี้ 
 

โครงสร้าง 
องค์กรการบริหาร 

จ านวนบุคลากร (คน) 

นักการเมืองท้องถิน่ ข้าราชการประจ า ลูกจ้างประจ า  ลูกจ้างชั่วคราว รวม 

สมาชิกสภาเทศบาล 18 - - - 18 

ส านักงานปลัดเทศบาล - 29 - 70 99 

กองวิชาการและแผนงาน - 14 - 7 21 

ส านักการคลัง - 29 - 47 76 

กองช่าง - 40 - 84 124 

กองสาธารณสุขฯ - 21 - 141 162 

ส านักการศึกษา - 16 - 27 43 

กองสวัสดิการสังคม - 14 - 5 19 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน - 4 - - 4 

รวม 18 167 - 381 566 
 

  ส าหรับโครงสร้างการบริหารจัดการขยะมูลฝอย มีหน่วยงานรับผิดชอบคือส านักการช่าง มีจ านวน
บุคลากรจ านวน 7 คน เป็นข้าราชการจ านวน 1 คน และลูกจ้างชั่วคราว 6 คน โดยอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ของ
เทศบาลเมืองสกลนครในปัจจุบันมีจ านวนเพียงพอ มีการพัฒนาบุคลากรขององค์กร โดยการส่งเข้ารับการอบรม
เพิ่มพูนความรู้และศึกษาดูงาน 

 4.8.4.4  ด้านประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม 
  ในการก่อสร้างสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอยปัจจุบันของเทศบาลเมืองสกลนคร ประชาชนได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการให้ความเห็นชอบในการท าการศึกษาและออกแบบรายละเอียดโครงการดังกล่าว  โดยเทศบาล
เมืองสกลนครได้มีการประชาสัมพันธ์สถานการณ์ปัจจุบันของการจัดการขยะมูลฝอย และเผยแพร่ข้อมูลทั่วไป
ของระบบก าจัดขยะมูลฝอยทางเว็บไซด์      
  ชุมชนที่อยู่ใกล้สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยมากที่สุด คือ บ้านค าผักแพว ต าบลโนนหอม อ าเภอเมือง 
จังหวัดสกลนคร โดยชุมชนตั้งอยู่ห่างจากสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยประมาณ 100 เมตร ซึ่งชุมชนมีความคิดเห็น
ต่อสถานที่ก าจัดไม่ค่อยดี ทัศนคติเป็นลบ เทศบาลเมืองสกลนครจึงได้เปิดโอกาสให้ชาวบ้านค าผักแพวเข้ามามี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ฝังกลบโดยการร่วมสอดส่องดูแลและร่วมบริจาคดินกลบขยะ 
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  ชาวบ้านรอบสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย เคยแจ้งเร่ืองให้กับเทศบาลเมืองสกลนครรับทราบ เร่ือง
กลิ่นเหม็น และเทศบาลเมืองสกลนครได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาโดยการฉีดพ่น EM ปริมาณมากกว่าปกติในช่วง
ฤดูฝน เพื่อเป็นการลดปัญหาเร่ืองกลิ่นของขยะมูลฝอย โดยมีค่าใช้จ่ายในการฉีดพ่น EM 5,000 บาทต่อเดือน 
  ในพื้นที่เทศบาลเมืองสกลนคร มีร้านรับซื้อของเก่าจ านวน 3 ร้าน ได้แก่ ร้านชาญนนท์รับซื้อวัสดุ 
รีไซเคิลจ านวน 1,130 กิโลกรัม/วัน ร้านอรุณโรจน์ รับซื้อวัสดุรีไซเคิลจ านวน 1,470 กิโลกรัม/วัน และร้านสยาม
แมคโครรับซื้อวัสดุรีไซเคิลจ านวน 700 กิโลกรัม/วัน 
  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานราชการในการเข้ามาติดตามและประเมินผลระบบการจัดการขยะ  
มูลฝอย โดยมีส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 และกรมควบคุมมลพิษ เข้ามาติดตามและประเมินผลเร่ืองการ
ด าเนินการสมรรถนะระบบก าจัดขยะมูลฝอย  และเก็บตัวอย่างน้ าโดยกรมควบคุมมลพิษ โดยมีส านักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 ให้ความช่วยเหลือเทศบาลเมืองสกลนครในด้านวิชาการ   

 4.8.4.5  ด้านการบริหารจัดการเชิงนโยบาย 

  (1) วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลเมืองสกลนคร   “ก้าวไปสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ สนับสนุนการ
ท่องเที่ยว” 

 (2)  นโยบายบริหารงานเทศบาลเมืองสกลนคร  ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย มีดังนี้ 
  (2.1)   พัฒนาด้านความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในบ้านเมืองให้ “สกลนครเป็น
เมืองน่าอยู่” โดยมีการจัดการขยะมูลฝอยที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลพร้อมกับการจัดการควบคุมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ไม่ให้เกิดมลพิษที่จะสร้างปัญหาความเดือดร้อนร าคาญหรือกระทบต่อสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน 
   (2.2)  ด้านการก าจัดขยะ ผู้บริหารมีนโยบายจะจัดจ้างเอกชนมาด าเนินการก าจัดขยะมูลฝอย 
  (3)  แผนพัฒนาเทศบาลเมืองสกลนคร ประจ าปี 2553 – 2555 ในการจัดการขยะมูลฝอย มีดังนี้ 
   (3.1) โครงการจัดซื้อเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ วัสดุ ครุภัณฑ์ในงานก าจัดขยะมูลฝอย ในปี 2553 
จ านวน  1,120,000 บาท  ปี 2554 จ านวน 21,309,800 บาท และในปี 2555 จ านวน 20,818,000 บาท 
   (3.2) โครงการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่อาจปนเปื้อนจากน้ าขยะมูลฝอย (ตรวจวิเคราะห์
คุณภาพน้ า) ในปี 2553 – 2555 ปีละจ านวน  60,000 บาท 
   (3.3) โครงการปรับปรุงถนนในพื้นที่ก าจัดขยะมูลฝอย ในปี 2553 จ านวน 100,000 บาท  

ปี 2554 จ านวน 1,100,000 บาท และในปี 2555 จ านวน 2,100,000 บาท 
   (3.4)  โครงการซ่อมปรับปรุงสภาพเคร่ืองจักรกลก าจัดขยะ ในปี 2555 จ านวน 700,000 บาท 

   (3.5)  โครงการศึกษาข้อมูลพัฒนารูปแบบการก าจัดขยะที่เหมาะสม น าร่องและก่อสร้างระบบ
ก าจัดขยะแบบผสมผสาน ในปี 2554 จ านวน 12,280,000 บาท และปี 2555 จ านวน 507,900,000 บาท 
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   (3.6) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในสถานที่ก าจดขยะและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การด าเนินงาน  
ในปี 2553 จ านวน 10,000 บาท ปี 2554 จ านวน 36,000 บาท และปี 2555 จ านวน 512,000 บาท 
   (3.7) โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ในระบบก าจัดขยะมูลฝอย ในปี 2554 จ านวน 773,200 
บาท และปี 2555 จ านวน 650,000 บาท   

4.8.5  ปัญหาและอุปสรรคของระบบการจัดการขยะมูลฝอย 

 4.8.5.1 ปัญหาในการเก็บขนขยะ คือ รถเก็บขนขยะส่วนใหญ่มีสภาพเก่า   ช ารุดบ่อย 

 4.8.5.2 ปัญหาในการก าจัดขยะ คือ  
  (1) การใช้พื้นที่ในการฝังกลบขยะมูลฝอยไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจาก มีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่นมาร่วมก าจัดด้วย ปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มจ านวนมากกว่าที่คาดการณ์ 
  (2)  ระบบรวบรวมน้ าเสียไม่สามารถใช้งานได้ น้ าไม่เข้าบ่อสูบ เทศบาลเมืองสกลนครแก้ไข
ปัญหาโดยการใช้เคร่ืองสูบน้ าแบบที่ใช้น้ ามันไปตั้งสูบในบ่อพักที่มีน้ าขัง 

4.8.6  ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขปัญหา 
เทศบาลเมืองสกลนคร ควรที่จะด าเนินการฝังกลบขยะรายวันเป็นประจ าทุกวันและอย่างถูกต้อง

ตามหลักวิชาการ ควรท าคันดินโดยรอบกองฝังกลบเพื่อกั้นการสไลด์ของดินในช่วงฤดูฝน ปัจจุบันมี
บริษัทเอกชนจ านวน  2-3 ราย ได้ส่งข้อเสนอในการเข้ามาบริหารจัดการศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยให้กับทาง
เทศบาลฯ  ทั้งนี้ ควรแต่งต้ังคณะที่ปรึกษาซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจากภาคส่วนต่างๆ มาร่วมพิจารณาความ
เหมาะสมของข้อเสนอและรูปแบบเทคโนโลยีที่เหมาะกับศูนย์ขยะฯ ดังกล่าว 
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รูปที่ 4-63  บ่อฝังกลบขยะมูลฝอย  เทศบาลเมืองสกลนคร 

  
รูปที่ 4-64  อาคารส านักงานและเครื่องชั่ง  และบ้านพัก 

  
รูปที่ 4-65  โรงจอดรถและซ่อมบ ารุง  และลานล้างรถ 

  
รูปที่ 4-66  บ่อบ าบัดน้ าเสีย  และถนนรอบบ่อฝังกลบขยะเทศบาลเมืองสกลนคร 
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4.9  เทศบาลต าบลพังโคน   จังหวัดสกลนคร  

4.9.1  ข้อมูลทั่วไป 
   เทศบาลต าบลพังโคน  ตั้งอยู่บนพื้นที่อ าเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร  มีพื้นที่ 6.6 ตารางกิโลเมตร 
สภาพพื้นที่โดยทั่วไปในเขตเทศบาลต าบลพังโคนเป็นพื้นที่สูงสลับที่ราบลุ่ม ทางด้านทิศเหนือจะเป็นที่ราบลุ่ม 
และทิศใต้เป็นที่ราบสูง โคกดอน ประกอบด้วย 5 หมู่บ้าน 11 ชุมชน ประชากรในเขตเทศบาล ปี 2552 มี
ประชากรทั้งหมด 6,787 คน จ านวนบ้าน 3,010 หลังคาเรือน อัตราความหนาแน่นของประชากรในเขตเทศบาล 
1,028 คน/ตารางกิโลเมตร โดยเทศบาลต าบลพังโคนมีระยะทางห่างจากจังหวัดสกลนครประมาณ 55 กิโลเมตร    

4.9.2  รายละเอียดโครงการ และสถานภาพปัจจุบัน 
 4.9.2.1  ความเป็นมา 
   เทศบาลต าบลพังโคน  ด าเนินการจัดการขยะมูลฝอย  โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
โครงการถ่ายโอนภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2551-2552  จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  วงเงิน  53.960  ล้านบาท  เพื่อก่อสร้าง
ระบบก าจัดขยะมูลฝอย 

 4.9.2.2  ระบบเก็บขนขยะมูลฝอย 
  เทศบาลต าบลพังโคน  มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยในชุมชนเป็นแบบถังเดี่ยวทิ้งขยะรวมทุก
ประเภท เป็นถังพลาสติก ขนาด 240 ลิตร จ านวน 160 ใบ และขนาด 115 ลิตร จ านวน 560 ใบ มีปริมาณขยะ 
มูลฝอยที่เกิดขึ้นจริงภายในเขตเทศบาลประมาณวันละ 8 ตัน เทศบาลสามารถให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยได้
ครอบคลุมพื้นที่ร้อยละ 80 ของพื้นที่เทศบาลทั้งหมด จ านวนครัวเรือนที่ได้รับบริการเก็บขนจ านวน 2,408 
หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 80   เทศบาลต าบลพังโคนมีรถเก็บขนขยะมูลฝอยจ านวน 4 คัน เป็นรถอัดท้าย
จ านวน 2 คัน  รถแบบเปิดข้างเทท้าย ขนาด  10 ลูกบาศก์เมตร จ านวน 1 คัน และขนาด 3  ลูกบาศก์เมตร จ านวน 
1 คัน  ซึ่งมีอัตราการใช้งานเฉลี่ย 2 เที่ยว/วัน/คัน  แบ่งเขตการเก็บขนเป็น 3 เขต คือ เขตตามพื้นที่ของหมู่บ้าน 
(หมู่ 1  หมู่ 8 และหมู่ 9 ) โดยมีถนนเส้นหลักแบ่ง 
ตารางท่ี 4-30    ข้อมูลการเก็บขนขยะมูลฝอย เทศบาลต าบลพังโคน   
ล าดับ
ที ่

ประเภทรถ 
ขนาดความจุ  
(ลบ.ม.) 

ปีที่  จัดซื้อ 
จ านวนเท่ียวการเก็บขน 

(เที่ยว) 
จ านวนพนักงานท้ายรถ 

(คน) 

1 เปิดข้างเทท้าย 10 25 สค 49 2 3 

2 อัดท้าย - 16 พค 50 2 2 

3 เปิดข้างเทท้าย 3 20 พย 52 (รถขนาดเล็กยังไม่มีเส้นทาง  ใช้เฉพาะกรณีทางแคบ) 

4 อัดท้าย 10 20 พย 52 2 3 
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 4.9.2.3  ระบบก าจัดขยะมูลฝอย 
 สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลพังโคน ตั้งอยู่ที่บ้านฝั่งแดง หมู่ที่ 8  ต าบลไฮหย่อง  
อ าเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร  ตั้งอยู่ห่างจากเขตเทศบาลต าบลพังโคนประมาณ 2  กิโลเมตร  ขนาดพื้นที่ 49-3-
59 ไร่  ซึ่งเป็นที่ดินกรรมสิทธิ์ของเทศบาล  เร่ิมใช้งานเมื่อเดือนธันวาคม  2552  ปัญหาในการด าเนินการระบบ
คือขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ในงานก าจัดขยะมูลฝอยที่สถานที่ก าจัดไม่เพียงพอ โดยท าการตรวจสอบสภาพ
การท างานของเคร่ืองจักรอุปกรณ์อย่างสม่ าเสมอเป็นประจ าทุกวัน เทศบาลต าบลพังโคนเป็นผู้ลงทุนและ
ด าเนินการก าจัดขยะมูลฝอยเอง ภายในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยมีการคัดแยกขยะ โดยคนคุ้ยขยะ  สถานที่ฝัง
กลบขยะเร่ิมงานเวลา 08.00-14.00 น.   
 เทศบาลต าบลพังโคน  ก าจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary  
Landfill) ออกแบบไว้ให้ด าเนินการฝังกลบได้ 4 ชั้น สูงชั้นละ 2.50 เมตร มีดินฝังกลบหนา 0.60 เมตร  เป็นบ่อ
ฝังกลบจ านวน 2 บ่อ ขนาดพื้นที่ฝังกลบ 18 ไร่ ขณะนี้ใช้พื้นที่ไปแล้วประมาณ 3 ไร่ มีการบดอัดขยะเป็นประจ า
ทุกวัน  และน าดินภายในบ่อขยะซึ่งอยู่ห่างไปประมาณ 5 กิโลเมตร มากลบทับ  ราคาดิน 24 บาทต่อกิโลเมตร    
 ภายในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลพังโคน มีอาคารส านักงาน อาคารจอดรถและ
ซ่อมบ ารุง อาคารเคร่ืองชั่ง อาคารป้อมยาม อาคารหมักปฏิกูล และอาคารเก็บขยะอันตราย ซึ่งมีสภาพการใช้งาน
ได้ด ี ส าหรับประเภทของเคร่ืองจักรที่ใช้ในการก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลฯ มีจ านวน 4 คัน ดังนี้ 
ตารางท่ี 4-31      เครื่องจักรกลในการก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลพังโคน 

ล าดับที ่ ประเภทรถ/เครื่องจักร ปีที่จัดซือ้ 

1. รถบรรทุกเทท้าย  (ขนาดไม่น้อยกว่า 4 ลบ.ม.) 2552 

2. รถตักหน้า ขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ 2552 

3. รถบดอัดตนีเป็ด (บดอัดได้ไม่น้อยกว่า 13 ตัน) 2552 

4. รถบรรทุกน้ า (ขนาดความจุไม่นอ้ยกว่า 6 ลบ.ม.) 2552 

5. เครื่องช่ังน้ าหนัก 2552 

6. เครื่องสูบน้ าเสียแบบจุ่มใต้น้ าชนดิไม่อุดตัน   2 เครื่อง  ขนาด 1.7 kw 2552 

 
 
4.9.3  การรวมกลุ่มพื้นท่ีเพื่อการจัดการขยะมูลฝอย 

เทศบาลต าบลพังโคน  จัดตั้งศูนย์จัดการมูลฝอย โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 22 แห่ง 
ร่วมลงนามความร่วมมือเข้าร่วมก าจัดขยะมูลฝอย  ปัจจุบันมีหน่วยงานราชการ/เอกชน ที่ได้ร่วมก าจัดขยะมูลฝอย
ด้วย รวมทั้งสิ้น 5 แห่ง โดยมีปริมาณขยะที่น ามาก าจัดประมาณ 369 ตันต่อเดือน  
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ตารางท่ี 4-32   การรวมกลุ่มพื้นที่เพื่อการจัดการขยะมูลฝอย  เทศบาลต าบลพังโคน        
อปท. ที่เข้าร่วมตาม คพ. อปท. ที่ลงนาม MOU อปท. ที่เข้าร่วมปัจจุบัน ปริมาณขยะที่น ามาก าจัด (ตัน/เดือน) 

1. ทต.พังโคน 2. ทต.วาริชภูมิ 1. ทต.พังโคน  1. ทต.พังโคน 185 
3. ทต.กุดบาก 4. ทต.พรรณนานิคม 2. อบต.แร่ (16 พย 48) 2. อบต.ไฮหย่อง 60 
5. อบต.พังโคน 6. อบต.ม่วงไข ่ 3. อบต.ค าบ่อ (16 พย 48) 3. อบต.พังโคน 59 
7. อบต.แร่ 8. อบต.ไฮหย่อง 4. อบต.สว่าง (17 พย 48) 4. อบต.พรรณา 27 
9. อบต.ต้นผึ้ง 10. อบต.ปลาโหล 5. อบต.นาใน (22 พย 48) 5. อบต.ช้างมิ่ง 35 
11. อบต.หนองลาด 12. อบต.ค าบ่อ 6. อบต.วังยาง (23 พย 48)    
13. อบต.ค้อเขียว 14. อบต.วาริชภูมิ 7. อบต.บะฮี (23 พย 48)    

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.นิคมน้ าอูน 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.ต้นผึ้ง (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    

4.9.4  ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 4.9.4.1  ด้านเทคโนโลยี 
 เทศบาลต าบลพังโคน รองรับปริมาณขยะมูลฝอยที่น ามาก าจัดรวมทั้งหมด 12.5 ตัน/วัน เป็น
ปริมาณขยะของเทศบาลต าบลพังโคน 6.5 ตัน/วัน และปริมาณขยะของ อปท. อ่ืนที่ร่วมก าจัด 6  ตัน/วัน  
  เทศบาลต าบลพังโคน ด าเนินการบดอัดขยะทุกวัน มีบ่อสังเกตการณ์ในพื้นที่ฝังกลบขยะ 6 บ่อ 
ตั้งแต่เร่ิมใช้บ่อฝังกลบขยะมูลฝอยเมื่อเดือนธันวาคม 2552 ยังไม่มีหน่วยงานใดมาด าเนินการเก็บตัวอย่างน้ าไป
ตรวจวิเคราะห์ ในการสูบน้ าเสียเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสีย ใช้เคร่ืองสูบน้ าเสีย จ านวน 2 เคร่ือง ทั้งนี้ระบบบ าบัด
น้ าเสียของสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยไม่ส่งกลิ่นเหม็นและไม่เคยมีน้ าเสียไหลล้นออกนอกบ่อ เทศบาลต าบล 
พังโคนด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เคยได้รับการร้องเรียนจากชุมชนใกล้เคียง  
 ในปี 2550 เทศบาลต าบลพังโคน ได้ด าเนินการแยกองค์ประกอบขยะมูลฝอยได้เป็น  เศษอาหาร
ร้อยละ 67.44  กระดาษร้อยละ 5.66  พลาสติกร้อยละ 17.88  แก้วร้อยละ 2.12 โลหะร้อยละ 1.44  ยาง/หนังร้อย
ละ 0.23  ผ้าร้อยละ 2.04  ไม้/ใบไม้ร้อยละ 0.38 หินกระเบื้องร้อยละ 2.24  และอ่ืนๆ ร้อยละ 0.37    
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 4.9.4.2  ด้านงบประมาณ 

  (1)  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 
  ส าหรับการด าเนินงานเก็บขนขยะมูลฝอย และก าจัดขยะมูลฝอย  สังกัดกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม  ในการเก็บขนขยะมูลฝอย มีบุคลากรจากทางเทศบาล 12 คน  ประกอบด้วย  พนักงานขับรถ 3 คน  
พนักงานเก็บขนท้ายรถ  9 คน  และพนักงานกวาดถนน  13  คน  โดยมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเก็บขนขยะ 
มูลฝอย ในปี 2551 จ านวน 2,755,884  บาท  และในปี 2552 จ านวน  2,578,312 บาท  และมีบุคลากรด าเนินการ
ก าจัดขยะ 4  คน  ประกอบด้วย  พนักงานควบคุมเคร่ืองจักรกล  ช่างซ่อมบ ารุงเคร่ืองกล พนักงานขับรถ และ
พนักงานรักษาความปลอดภัย ต าแหน่งละ 1 คน   

  (2)  การจัดเก็บค่าธรรมเนียม 
  เทศบาลต าบลพังโคน มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการเก็บขน 5 บาท/ครัวเรือน/เดือน  ปี 2551 
เก็บเงินค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอยได้ 261,040 บาท  และในปี 2552 จัดเก็บได้ 453,837 บาท  โดยเทศบาล
ด าเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเอง มีพนักงานเก็บเงินค่าธรรมเนียมการเก็บขนตามบ้านเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
ซึ่งปัญหาในการเก็บค่าธรรมเนียมคือ  เก็บไม่ได้ครอบคลุมทุกครัวเรือน เนื่องจากการเคาะประตูบ้านจะเก็บได้
เฉพาะครัวเรือนที่มีผู้อยู่จริงตรงกับเวลาที่เก็บ โดยคิดค่าก าจัดขยะมูลฝอยส าหรับ อปท. ที่น าขยะมาก าจัดร่วม
ด้วยในอัตรา 500 บาท/ตัน  และหน่วยงานเอกชน 1,000 บาท/ตัน 

 4.9.4.3  ด้านบุคลากร 
  เทศบาลต าบลพังโคน ยกฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลเมื่อ  25  พฤษภาคม 2542  มีโครงสร้าง
องค์กรการบริหารเทศบาลต าบลพังโคน ดังนี้ 

โครงสร้าง 
องค์กรการบริหาร 

จ านวนบุคลากร (คน) 

นักการเมืองท้องถิน่ ข้าราชการประจ า ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว รวม 

สมาชิกสภาเทศบาล 12 - - - 12 

ส านักงานปลัดเทศบาล - 11 8 - 19 

กองวิชาการ - - - - - 

กองคลัง - 8 2 1 11 

กองช่าง - 3 2 8 13 

กองสาธารณสุข - 6 1 30 37 

กองการศึกษา - 1 - 5 6 

รวม 12 29 13 44 98 
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  ส าหรับโครงสร้างการบริหารจัดการขยะมูลฝอย มีหน่วยงานรับผิดชอบคือกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม มีจ านวนบุคลากรจ านวน 37 คน เป็นข้าราชการ จ านวน 6 คน ลูกจ้างประจ า  1  คน และลูกจ้าง
ชั่วคราว 30 คน โดยอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลพังโคนในปัจจุบันมีจ านวนไม่เพียงพอ มีการพัฒนา
บุคลากรขององค์กร โดยการศึกษาดูงานและอบรมให้ความรู้การจัดการขยะมูลฝอย 

 4.9.4.4  ด้านประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม 
  ในการก่อสร้างสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอยปัจจุบันของเทศบาลต าบลพังโคน ได้รับความเห็นชอบ
จากประชาชนก่อนท าการศึกษาและออกแบบก่อสร้างสถานที่ฝังกลบดังกล่าวแล้ว  และเทศบาลต าบลพังโคนได้
มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย โดยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบสถานการณ์
ปัจจุบันของการจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลต าบลพังโคน  และประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือในการเก็บ
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอยจากประชาชน 
  การบริหารจัดการในปัจจุบันของเทศบาลต าบลพังโคน ได้มีการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การด าเนินการคัดแยกขยะจากครัวเรือน จัดกิจกรรมรณรงค์เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย ได้แก่ โครงการเก็บ
ขยะสะสมเงินทองคุ้มครองอนาคต โครงการขยะพิษแลกแต้ม การฌาปนกิจศพให้สมาชิก และเทศบาลจัดออก 
รับซื้อขยะรีไซเคิล 
  ชุมชนที่อยู่ใกล้สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยมากที่สุด คือ ชุมชนหนองสระพัง โดยชุมชนต้ังอยู่ห่าง
จากสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยประมาณ 300  เมตร ซึ่งชุมชนเห็นด้วยต่อการด าเนินการสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย 
  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานราชการในการเข้ามาให้ความช่วยเหลือเทศบาลต าบลพังโคน ในด้าน
วิชาการ ด้านการด าเนินงาน และเทคโนโลยี นวัตกรรมในการก าจัดขยะมูลฝอย จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนคร ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร และส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9  

 4.9.4.5  ด้านการบริหารจัดการเชิงนโยบาย 
(1)  วิสัยทัศน์การพัฒนา  “ เทศบาลต าบลพังโคน  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็น

เลิศด้านบริการ สนใจพัฒนาอย่างบูรณาการ พร้อมใจท างานอย่างสมานฉันท์ ให้ความส าคัญการศึกษา พัฒนา
สิ่งแวดล้อม น าไปสู่พังโคนเมืองน่าอยู่  ” 
 (2)  นโยบายบริหารงานเทศบาลต าบลพังโคน  ด้านสิ่งแวดล้อม คือ สร้างจิตส านึกให้ประชาชนได้
อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และก่อสร้างระบบก าจัดขยะที่ถูกสุขาภิบาล 
  (3)  แผนพัฒนาเทศบาลต าบลพังโคน  ในการจัดการขยะมูลฝอย มีดังนี้ 
   (3.1) โครงการจัดซื้อเคร่ืองมือซ่อมแซมยานพาหนะศูนย์ก าจัดขยะ 
   (3.2)  โครงการจ้างเหมาก าจัดขยะพิษ 
   (3.3)  โครงการจัดท าชุมชนปลอดขยะในเขตเทศบาล 
   (3.4)  โครงการขยะพิษแลกแต้ม 
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4.9.5  ปัญหาและอุปสรรคของระบบการจัดการขยะมูลฝอย 

 4.9.5.1  ปัญหาในการเก็บขนขยะมูลฝอย 
  (1)  การด าเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยยังไม่ครอบคลุมทุกหลังคาเรือนและทุกพื้นที่ในเขตเทศบาล 
เก็บขนได้เพียงร้อยละ 80 
  (2) การจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการเก็บขน เทศบาลจัดเก็บเพียง 5 บาท/ครัวเรือน/เดือน และยัง
จัดเก็บได้ไม่ครอบคลุมทุกหลังคาเรือนซึ่งถือว่าเป็นค่าธรรมเนียมที่ต่ ากว่าที่ท าการศึกษาออกแบบรายละเอียดไว้ 
 4.9.5.2  ปัญหาในการก าจัดขยะมูลฝอย 
 (1)  ขยะมูลฝอยเดิมและขยะมูลฝอยรายวันในบ่อฝังกลบที่ 1 ไม่มีการด าเนินการกลบทับด้วยดิน  
 (2) มีต้นไม้และวัชพืชจ านวนมากที่เกิดขึ้นในบ่อฝังกลบทั้งสองบ่อ  
 (3)  มีสาหร่ายเกิดขึ้นในบ่อบ าบัดน้ าชะขยะมูลฝอย   

4.9.6  ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขปัญหา 

 4.9.6.1  ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขปัญหาในการเก็บขนขยะมูลฝอย 
  (1)  เทศบาลต าบลพังโคน ควรด าเนินการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการเก็บขนขยะมูลฝอยให้
ครอบคลุมทั้งพื้นที่ โดยด าเนินการเก็บขนเป็น 4  เขต ตามการศึกษาออกแบบรายละเอียดศูนย์จัดการขยะมูลฝอย 
เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่เก็บขนของเทศบาล 
  (2) ควรมีการปรับปรุงค่าธรรมเนียมจัดเก็บมูลฝอย เป็นครัวเรือนละอย่างน้อย 10 บาท/เดือน 
เพื่อให้สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นหลังจากระบบก าจัดขยะมูลฝอยได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ 

 4.9.6.2  ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขปัญหาในการก าจัดขยะมูลฝอย 
 (1) เทศบาลฯ  ควรด าเนินการฝังกลบขยะมูลฝอยรายวันเป็นประจ าทุกวัน และฝังกลบขยะเก่าใน
บ่อฝังกลบขยะที่ 1 ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ  เพื่อป้องกันกลิ่นเหม็นรบกวนและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์
แมลงพาหะน าโรค 

(2) เทศบาลฯ  ควรก าจัดต้นไม้และวัชพืชที่ขึ้นในบ่อฝังกลบขยะทั้งสองบ่อออกให้หมด  เพื่อ
ป้องกันการชอนไชของรากต้นไม้ลงสู่แผ่น HDPE  ที่ปูรองก้นบ่อฝังกลบ  ซึ่งอาจเป็นสาเหตุท าให้บ่อร่ัวซึมได้ 

(3) การก าจัดสาหร่ายในบ่อบ าบัดน้ าชะขยะมูลฝอย  ควรโรยปูนขาวและตักสาหร่ายออกจากบ่อ
บ าบัดเป็นประจ า 
 (4)  การน าน้ าในบ่อฝังกลบขยะบ่อที่ 2  ไปใช้ประโยชน์  ควรเก็บตัวอย่างน้ าดังกล่าวไปตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพน้ าทางห้องปฏิบัติการ  เพื่อตรวจหาสารปนเปื้อนและโลหะหนักที่อาจเจือปนอยู่ในน้ า  และ
เพื่อเป็นการยืนยันคุณภาพน้ าว่าสามารถน าไปใช้ประโยชน์นอกพื้นที่โครงการได้  โดยไม่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม 
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รูปที่ 4-67  บ่อฝังกลบขยะ เทศบาลต าบลพังโคน  บ่อที่ 1  และบ่อที่ 2 

  
รูปที่ 4-68  บ่อบ าบัดน้ าเสียขยะมูลฝอย เทศบาลต าบลพังโคน   

  
รูปที่ 4-69  บ่อหมักสิ่งปฏิกูล เทศบาลต าบลพังโคน   

  
รูปที่ 4-70  อาคารป้อมยาม  และอาคารส านักงานและเคร่ืองชั่ง 
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รูปที่ 4-71  โรงจอดรถ  และอาคารเก็บขยะอันตราย 

  
รูปที่ 4-72   เคร่ืองจักรที่ใช้ในการก าจัดขยะมูลฝอย 

  
รูปที่ 4-73   ก าแพงคอนกรีตรอบพื้นที่ และการปลูกหญ้าแฝกเพื่อกั้นแนวคันดินพัง 
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4.10  เทศบาลต าบลนาแก   จังหวัดนครพนม  

4.10.1  ข้อมูลทั่วไป 
   เทศบาลต าบลนาแก มีพื้นที่ 5.01 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 12 ชุมชน มีสภาพพื้นที่เป็นลูก
คลื่นลอนต้ืน มีความลาดเทจากด้านทิศใต้ไปทางด้านทิศเหนือ มีแม่น้ าไหลผ่าน ได้แก่ ล าน้ าก่ า ล าห้วยศรีคุณ 
และล าห้วยหว้าน ประชากรในเขตเทศบาล ปี 2552 มีประชากรทั้งหมดตามทะเบียนราษฎร์ 4,699 คน จ านวน
บ้าน 1,815 หลังคาเรือน อัตราความหนาแน่นของประชากรในเขตเทศบาล 938 คน/ตารางกิโลเมตร มีประชากร
แฝงประมาณ 1,500 คน เทศบาลต าบลนาแกตั้งอยู่ห่างจากอ าเภอเมือง จังหวัดนครพนมระยะทาง 64 กิโลเมตร 

4.10.2  รายละเอียดโครงการ และสถานภาพปัจจุบัน 
 4.10.2.1  ความเป็นมา 
   เทศบาลต าบลนาแก  ด าเนินการจัดการขยะมูลฝอย  โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
โครงการถ่ายโอนภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด  ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2552-2553  จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  วงเงิน  86.900  ล้านบาท เพื่อก่อสร้างระบบ
ก าจัดขยะมูลฝอย 

 4.10.2.2  ระบบเก็บขนขยะมูลฝอย 
  เทศบาลต าบลนาแก มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยในชุมชนเป็นแบบถังเดี่ยวทิ้งขยะรวมทุกประเภท 
เป็นถังพลาสติกขนาด 240 ลิตร จ านวน 20 ใบ และขนาด 120 ลิตร จ านวน 200 ใบ และถังยางรถขนาด 50 ลิตร 
จ านวน 150 ใบ มีปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจริงภายในเขตเทศบาลประมาณวันละ 10 ตัน เทศบาลสามารถ
ให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยได้ครอบคลุมพื้นที่ร้อยละ 100 ของพื้นที่เทศบาลทั้งหมด จ านวนครัวเรือนที่ได้รับ
บริการเก็บขนจ านวน 957 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 52.73 เทศบาลต าบลนาแกมีรถเก็บขนขยะมูลฝอยจ านวน 
2  คัน เป็นรถแบบอัดท้ายจ านวน 2 คัน ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีอัตราการใช้งานเฉลี่ย 1 เที่ยว/วัน/คัน  
แบ่งเขตการเก็บขนออกเป็น 2 เขต ตามปริมาณขยะที่เกิดขึ้น โดยให้รถเก็บขนขยะในปริมาณขยะที่ใกล้เคียงกัน 

ตารางท่ี 4-33     ข้อมูลการเก็บขนขยะมูลฝอย เทศบาลต าบลนาแก 

ล าดับที่ ประเภทรถ 
ขนาดความจุ 
(ลบ.ม.) 

ปีที่  
จัดซื้อ 

จ านวนเที่ยวการ
เก็บขน (เที่ยว) 

จ านวนพนักงาน
ท้ายรถ (คน) 

ระยะทางในการเก็บขนต่อเที่ยว
ไม่รวมระยะทางไปที่ท้ิงขยะ(กม.) 

1 อัดท้าย 10 2546 1 3 30 

2 อัดท้าย 10 2548 1 3 30 

 4.10.2.3  ระบบก าจัดขยะมูลฝอย 
  สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลนาแก ตั้งอยู่ที่บ้านโพนสวรรค์ หมู่ที่ 7 ต าบลนาเลียง 
อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม ตั้งอยู่ห่างจากเขตเทศบาลประมาณ 21 กิโลเมตร พื้นที่ 77 ไร่  98 ตารางวา ซึ่งเป็น
ที่ดินกรรมสิทธิ์ของเทศบาล ปัจจุบันอยู่ระหว่างการด าเนินการก่อสร้างระบบก าจัดขยะมูลฝอย  
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 เทศบาลต าบลนาแก ได้ท าสัญญาว่าจ้าง บริษัทขอนแก่น ยูนิตี้  คอนสตรัคชั่น จ ากัด เป็น
ผู้ด าเนินการก่อสร้างระบบก าจัดขยะมูลฝอย  งบประมาณด าเนินการก่อสร้างทั้งสิ้น  69,800,000  บาท  เร่ิม
ก่อสร้างวันที่  10  มีนาคม  2553  สิ้นสุดสัญญาวันที่  3  พฤษภาคม  2554  รวมระยะเวลา  420  วัน  แบ่งงวดงาน
เป็น  24  งวด  โดยมีการด าเนินการก่อสร้างศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน มีการคัดแยกขยะมูลฝอย หมัก
ท าปุ๋ย และฝังกลบอย่าถูกหลักสุขาภิบาล  มีองค์ประกอบภายในศูนย์ขยะมูลฝอย ดังนี้ อาคารส านักงาน อาคาร
เคร่ืองชั่ง  อาคารรับและคัดแยกขยะมูลฝอย อาคารหมักปุ๋ย อาคารผลิตปุ๋ย อาคารโรงจอดรถ ลานล้างรถ อาคาร
ป้อมยาม บ่อฝังกลบ บ่อบ าบัดน้ าเสีย จัดซื้อเคร่ืองจักรกล 2 รายการ คือ รถบรรทุกขนาด 1 ตัน 4 ประตู จ านวน 1 
คัน และรถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 120 แรงม้า จ านวน 1 คัน 

4.10.3  การรวมกลุ่มพื้นท่ีเพื่อการจัดการขยะมูลฝอย 
เทศบาลต าบลนาแก  จัดตั้งศูนย์จัดการมูลฝอย โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 30  แห่ง 

ร่วมลงนามความร่วมมือเข้าร่วมก าจัดขยะมูลฝอย ปัจจุบันมีหน่วยงานราชการ/เอกชน ที่ได้ร่วมก าจัดขยะมูลฝอยด้วย 
รวมทั้งสิ้น 6  แห่ง โดยมีปริมาณขยะที่น ามาก าจัดประมาณ 600 ตันต่อเดือน  
ตารางท่ี 4-34     การรวมกลุ่มพื้นที่เพื่อการจัดการขยะมูลฝอย  เทศบาลต าบลนาแก 

อปท. ที่เข้าร่วมตาม คพ. อปท. ที่ลงนาม MOU อปท. ที่เข้าร่วมปัจจุบัน 
ปริมาณขยะที่น ามาก าจัด 

(ตัน/เดือน) 
1. ทต.นาแก  2. ทต.เรณูนคร 1. ทต.นาแก (23 กพ 50) 1. ทต.นาแก 300 
3. ทต.ธาตุพนม 4. อบต.นาขาม 2. อบต.พระกลางทุ่ง (26 มค 50) 2. ทต.พระซอง 150 
5. อบต.โคกหินแฮ่ 6. อบต.โพนทอง 3. อบต.หนองบ่อ (29 มค 50) 3. อบต.นาแก 45 
7. อบต.ท่าลาด 8. อบต.เรณ ู 4.อบต.นาคู่ (29 มค 50) 4. อบต.บ้านแก้ง   45 
9. อบต.นางาม 10. อบต.หนองย่างชิ้น 5. อบต.พิมาน (29 มค 50) 5. อบต.นาคู่   40 
11. อบต.เรณูใต้ 12. อบต.ดอนนางหงส์ 6. อบต.มหาชัย (29 มค 50) 6. อบต.หนองย่างชิ้น 20 
13.อบต.ธาตุพนม 14. อบต.นาหนาด 7. ทต.เรณูนคร (30 มค 50)    
15.อบต.ฝั่งแดง 16. อบต.นาถ่อน 8. ทต.ธาตุพนม (30 มค 50)    
17. อบต.โพนแพง   18. อบต.พระกลางทุ่ง 9. อบต.บ้านแก้ง (30 มค 50)    
19. อบต.แสนพัน 20. อบต.น้ าก่ า 10. อบต.น้ าก่ า (30 มค 50)    
21.อบต.อุ่มเหม้า 22. อบต.กุดฉิม 11. อบต.โพนทอง (30 มค 50)    
23. อบต.ธาตุพนมเหนือ 24. อบต.ค าพี้ 12. อบต.ท่าลาด (30 มค 50)    
25. อบต.พุ่มแก 26. อบต.พิมาน 13. อบต.นาเลียง (31 มค 50)    
27. อบต.นาคู่ 28. อบต.หนองสังข์ 14. อบต.แสนพัน (31 มค 50)    
29. อบต.นาแก 30. อบต.หนองบ่อ 15. อบต.ฝั่งแดง (31 มค 50)    

31. อบต.พระซอง 32. อบต.ก้านเหลือง 16. อบต.นางาม  (31 มค 50)    
33. อบต.นาเลียง 34. อบต.บ้านแก้ง 17. อบต.พระซอง (1 กพ 50)    
35. อบต.สีชมภู 36. อบต.โคกสี 18. อบต.นาหนาด (1 กพ 50)    

37. อบต.ยอดธาต ุ 38. อบต.วังยาง 19. อบต.โคกสี (1 กพ 50)    

  20. อบต.ยอดชาย (1 กพ 50)    

  21. ทต.ปลาปาก (2 กพ 50)    
  22. อบต.วังยาง (2 กพ 50)    
  23. อบต.ดอนนางหงส์ (5 กพ 50)    
  24. อบต.โคกหินแฮ่ (5 กพ 50)    
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อปท. ที่เข้าร่วมตาม คพ. อปท. ที่ลงนาม MOU อปท. ที่เข้าร่วมปัจจุบัน 
ปริมาณขยะที่น ามาก าจัด 

(ตัน/เดือน) 
  25. อบต.โคกสว่าง (5 กพ 50)    
  26. อบต.กุตาไก้ (7 กพ 50)    
  27. อบต.เรณูใต้ (8 กพ 50)    
  28. อบต.โพนแพง (9 กพ 50)    
  29. อบต.โคกสูง (12 กพ 50)    
  30. อบต.นาแก (20 กพ 50)    

4.10.4  ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

 4.10.4.1  ด้านเทคโนโลยี 
 เทศบาลต าบลนาแก  รองรับปริมาณขยะมูลฝอยที่น ามาก าจัดรวมทั้งหมด 20 ตัน/วัน  เป็นปริมาณ
ขยะของเทศบาลเมืองเลย 10  ตัน/วัน และปริมาณขยะของ อปท. อ่ืนที่ร่วมก าจัด 10  ตัน/วัน  
  เทศบาลต าบลนาแก  ด าเนินการแก้ปัญหาเร่ืองกลิ่นจากขยะมูลฝอย โดยการฉีดพ่นน้ า  เพื่อเป็นการ
ลดปัญหาเร่ืองกลิ่น มีค่าใช้จ่ายประมาณ 12,000 บาทต่อเดือน ในปี 2550-2552 เทศบาลต าบลนาแกได้
ด าเนินการแยกองค์ประกอบขยะมูลฝอยได้เป็น เศษอาหารร้อยละ 53.75  กระดาษร้อยละ 16.52  พลาสติกร้อย
ละ 29.57  และไม้/ใบไม้ร้อยละ 0.17  

 4.10.4.2  ด้านงบประมาณ 

  (1)  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 
  ส าหรับการด าเนินงานเก็บขนขยะมูลฝอย  สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  มีบุคลากรจาก
ทางเทศบาล 8 คน  ประกอบด้วย  พนักงานขับรถ  2  คน  พนักงานเก็บขนท้ายรถ 6 คน  ส่วนของพนักงานกวาด
ถนนจะจ้างเหมาเอกชนด าเนินการเป็นช่วง  โดยจะจ้างเหมาช่วงที่ถนนมีความสกปรก เช่น ช่วงฤดูฝน ช่วงการ
จัดงานเทศกาลต่างๆ ก าหนดการกวาดถนน 1 คนต่อถนน 500 เมตร โดยมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเก็บขนขยะ
มูลฝอยในปี 2551 จ านวน 1,531,830 บาท และในปี 2552 จ านวน 941,618 บาท ในการด าเนินการก าจัดขยะมูล
ฝอย  เทศบาลต าบลนาแกจ้างเหมาเอกชนมาดันขยะลงบ่อขยะและฝังกลบเป็นคร้ังคราว 

  (2)  การจัดเก็บค่าธรรมเนียม 
  เทศบาลต าบลนาแก มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการเก็บขน 10 บาท/ครัวเรือน/เดือน  โดยในปี
2551 เก็บเงินค่าธรรมเนียมได้ 161,650 บาท และในปี 2552 จัดเก็บได้ 154,780 บาท โดยว่าจ้าง อสม. ด าเนินการ
จัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนตามบ้านเรือนให้จ านวน 60 คน ซึ่งปัญหาในการเก็บค่าธรรมเนียมคือ เจ้าของ
บ้านไม่อยู่บ้านในช่วงเวลาจัดเก็บ จึงท าให้ต้องเสียเวลาในการติดตามและไม่สามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมได้
ครบทุกหลังคาเรือน โดยคิดค่าก าจัดขยะมูลฝอยกับ อปท. ที่น าขยะมาก าจัดร่วมอัตรา 1,000 บาท/ลูกบาศก์เมตร 
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ตารางท่ี 4-35    ค่าธรรมเนียมแยกตามสถานที่ท่ีเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย  เทศบาลต าบลนาแก 
ครัวเรือน ตลาด สถานที่ราชการ โรงแรม โรงเรียน สถานที่เอกชน 

จ านวน
ครัวเรือน 

เก็บได้
บาท 

จ านวน
แห่ง 

เก็บได้
บาท 

จ านวน
แห่ง 

เก็บได้ 
บาท 

จ านวน
แห่ง 

เก็บได้
บาท 

จ านวน
แห่ง 

เก็บได้
บาท 

จ านวน
แห่ง 

เก็บได้
บาท 

 ปี 2551            
982 97,810 1 1,440 3 20,400 - - 5 30,000 2 12,000 

ปี 2552            
996 90,940 1 1,440 3 20,400 - - 5 30,000 2 12,000 

 4.10.4.3  ด้านบุคลากร 
  เทศบาลต าบลนาแก  ยกฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลเมื่อปี 2542  มีโครงสร้างองค์กรการ
บริหารเทศบาลต าบลนาแก  ดังนี้ 

โครงสร้าง 
องค์กรการบริหาร 

จ านวนบุคลากร (คน) 

นักการเมืองท้องถิน่ ข้าราชการประจ า ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว รวม 

สมาชิกสภาเทศบาล 12 - - - 12 

ส านักปลัดเทศบาล - 14 1 12 27 

กองคลัง - 6 - 5 11 

กองช่าง - 5 - 10 15 

กองสาธารณสุข - 4 - 12 16 

กองการศึกษา - 2 - 1 3 

รวม 12 31 1 40 84 

 ส าหรับโครงสร้างการบริหารจัดการขยะมูลฝอย มีหน่วยงานรับผิดชอบคือกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม มีจ านวนบุคลากรจ านวน 16 คน เป็นข้าราชการ ต าแหน่งข้าราชการ จ านวน 4  คน  และลูกจ้าง
ชั่วคราว 12 คน โดยอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลนาแกในปัจจุบันมีจ านวนไม่เพียงพอ ต้องการลูกจ้าง
ชั่วคราวจ านวน 23 ต าแหน่ง เพื่อด าเนินการในศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย เป็นต าแหน่งหัวหน้าศูนย์ 1 คน  ผู้ช่วย
หัวหน้าศูนย์ 1 คน  พนักงานขับรถงานฝังกลบ 2 คน  พนักงานประจ าโรงหมักปุ๋ย 8 คน  ช่างเทคนิค 2 คน  
พนักงานธุรการและเคร่ืองชั่งบันทึกน้ าหนักมูลฝอย 1 คน  ช่างซ่อมบ ารุงเคร่ืองจักรกล 2 คน  คนงาน 4 คน และ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 2 คน มีการพัฒนาบุคลากรขององค์กรโดยการฝึกอบรมสัมมนาความรู้การจัดการ
ขยะมูลฝอย 
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 4.10.4.4  ด้านประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม 
  ในการก่อสร้างสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอยปัจจุบันของเทศบาลต าบลนาแก ได้รับความเห็นชอบ
จากประชาชนก่อนท าการศึกษาและออกแบบก่อสร้างสถานที่ฝังกลบดังกล่าวแล้ว  และเทศบาลต าบลนาแกได้มี
การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย โดยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบสถานการณ์ปัจจุบัน
ของการจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลต าบลนาแก   

 4.10.4.5  ด้านการบริหารจัดการเชิงนโยบาย 
 วิสัยทัศนก์ารพัฒนาเทศบาลต าบลนาแก “เมืองนาแกน่าอยู่ เชิดชูศิลปวัฒนธรรม ร่วมคิด  
ร่วมท า น าเศรษฐกิจ ให้ยั่งยืน” 

 (1)  นโยบายบริหารงานเทศบาลต าบลนาแก  ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย มีดังนี้ 
  พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ เชิดชูศิลปวัฒนธรรม ร่วมคิดร่วมท า น าเศรษฐกิจให้ยั่งยืน ตาม
วิสัยทัศน์การพัฒนาของเทศบาลต าบลนาแก ปราศจากมลพิษมีแม่น้ าล าคลองใสสะอาด ชุมชนสังคมมีส่วนร่วม
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  เทศบาลจะส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรประชาชน  องค์กรเอกชนในการอนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ  มุ่งส่งเสริมและรักษาสภาพแวดล้อมให้สวยงามน่าอยู่อาศัย  
มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และ 
น้ าเสียตามหลักสุขาภิบาลอย่างต่อเน่ืองและเป็นระบบ  
  (2)  แผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาแก ประจ าปี 2553 – 2555 ในการจัดการขยะมูลฝอย มีดังนี้ 
   (2.1) โครงการปรับปรุงที่ทิ้งขยะมูลฝอย ในปี 2553 – 2555 ปีละจ านวน 100,000 บาท  
   (2.2)  โครงการชุมชนน่าอยู่อาศัย ในปี 2553 – 2555 ปีละจ านวน 500,000 บาท  

4.10.5  ปัญหาและอุปสรรคของระบบการจัดการขยะมูลฝอย 
 4.10.5.1  ปัญหาในการเก็บขนขยะมูลฝอย  
  ในการจัดเก็บขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลนาแก มีปัญหาในการด าเนินงานคือ ประชาชนต้องการ
ถังขยะไว้หน้าบ้านของทุกครัวเรือน ท าให้เทศบาลเสียเวลาและยุ่งยากในการจัดเก็บขยะมูลฝอย 

 4.10.5.2  ปัญหาในการก าจัดขยะมูลฝอย  
  ในการด าเนินการก่อสร้างระบบก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลนาแก ได้รับการต่อต้านจาก
ชุมชนประชาชนที่อาศัยใกล้พื้นที่ก่อสร้างระบบ เพราะเกรงว่าจะท าให้เกิดแหล่งแพร่ระบาดของโรคสู่คนใน
ชุมชนใกล้เคียง จึงท าให้การจัดท าสัญญากับผู้รับจ้างล่าช้า ส่งผลให้การด าเนินการก่อสร้างระบบล่าช้าตามไป
ด้วย  โดยชาวบ้าน อบต.นาเลียง  ต้องการให้เทศบาลต าบลนาแก พาชุมชนไปศึกษาดูงานการจัดการขยะมูลฝอยใน
พื้นที่อื่น   
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4.10.6  ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขปัญหา 
(1)  เทศบาลต าบลนาแก  ควรด าเนินการแก้ไขปัญหาเร่ืองร้องเรียนก่อนเร่ิมด าเนินการก่อสร้าง

ศูนย์จัดการขยะมูลฝอย  เพื่อไม่ให้เกิดการคัดค้านขยายวงกว้าง  ควรด าเนินการประชาสัมพันธ์และท าความ
เข้าใจกับประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเน่ือง 

(2) เทศบาลต าบลนาแก ควรจัดประชุมชี้แจงให้ความรู้และท าความเข้าใจกับหน่วยงานในเขต
อ าเภอนาแก และ อปท. ที่ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงเข้าร่วมศูนย์จัดการขยะมูลฝอย  โดยเชิญที่ปรึกษา
ผู้ด าเนินการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดฯ  มาเป็นผู้ให้ข้อมูล  เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาต่อไป 

(3) เทศบาลต าบลนาแกควรเชิญชวน อปท. ที่ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงเข้าร่วมศูนย์จัดการขยะ
มูลฝอย   ด าเนินการลดปริมาณขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง  เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะที่จ าน าเข้าศูนย์ฯ และลด
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นภายในสถานที่จัดการขยะมูลฝอยด้วย  

 

  
  

  
  

รูปที่ 4-74   พื้นที่ทิ้งขยะของเทศบาลต าบลนาแก 
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บทท่ี 5   
สรุปและข้อเสนอแนะ 

จากการติดตามประเมินผลการจัดการน้้าเสียและขยะมูลฝอยชุมชน จ้านวน  13 ระบบ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 14  แห่ง ซึ่งประกอบด้วย ระบบบ้าบัดน้้าเสีย 3 ระบบ และระบบก้าจัดขยะมูลฝอย 10 ระบบ 
นั้น ในภาพรวมพบว่า ระบบบ้าบัดน้้าเสีย 2 แห่ง ของเทศบาลนครอุดรธานี และเทศบาลเมืองนครพนม  
อยู่ระหว่างการด้าเนินการก่อสร้าง ส่วนระบบบ้าบัดน้้าเสียเทศบาลเมืองสกลนคร  เปิดด้าเนินการระบบมาตั้งแต่ 
ปี 2537  และมีการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ส่วนระบบก้าจัดขยะมูลฝอยชุมชน ส่วนใหญ่ยังมีการจัดการอย่างไม่ถูกหลักสุขาภิบาล เช่น การไม่
กลบทับขยะมูลฝอยด้วยดินทุกวัน ขยะมูลฝอยปลิวกระจาย  ระบบรวบรวมน้้าเสียและสูบน้้าเสียไปบ้าบัดไม่
สามารถใช้งานได้  ไม่มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้้าจากบ่อสังเกตการณ์ โดยมีระบบก้าจัดขยะมูลฝอยที่ 
ยังไม่เคยเปิดใช้งานจ้านวน 1 ระบบ  การด้าเนินงานมีคุณภาพต่้าอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องปรับปรุงจ้านวน 2 ระบบ
และเปิดด้าเนินการไปช่วงหนึ่งแล้วหยุดด้าเนินการ เน่ืองจากมีปัญหาเร่ืองร้องเรียนจ้านวน 1 ระบบ 

5.1  สรุปและข้อเสนอแนะ  ระบบบ้าบัดน้้าเสียชุมชน 
น้้าเสียชุมชนเป็นสาเหตุส้าคัญส่วนหนึ่งที่ก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางน้้า  ซึ่งรัฐบาลได้จัดสรร

งบประมาณในการก่อสร้างระบบรวบรวมและระบบบ้าบัดน้้าเสียรวมชุมชน ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2537 จนถึงปัจจุบัน เฉพาะในพื้นที่รับผิดชอบ
ของส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณแล้วนับพันล้านบาท  โดยมีระบบบ้าบัด 
น้้าเสียรวมที่เปิดด้าเนินการแล้วจ้านวน 1 แห่ง และอยู่ระหว่างก่อสร้าง รวมทั้งสิ้นจ้านวน 3 แห่ง  

จากผลการติดตามตรวจสอบระบบบ้าบัดน้้าเสียรวมในพื้นที่ทั้ง 3 แห่ง แบ่งการติดตามตรวจสอบ
ออกเป็น 2 กรณี โดยพบประเด็นปัญหาและมีข้อเสนอแนะที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ ดังนี้  

กรณีที่ 1 ระบบบ้าบัดน้้าเสียรวมชุมชนที่เปิดด้าเนินการแล้ว มีจ้านวน 1 ระบบ  คือ ระบบบ้าบัด 
น้้าเสียคูหมากเสื่อในเขตเทศบาลเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 

กรณีที่ 2  ระบบบ้าบัดน้้าเสียรวมชุมชนที่ก้าลังด้าเนินการก่อสร้าง จ้านวน 2 แห่ง ได้แก่  ระบบ
บ้าบัดน้้าเสียรวมของเทศบาลนครอุดรธานี และระบบบ้าบัดน้้าเสียรวมของเทศบาลเมืองนครพนม โดยมี
ประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะของแต่ละแห่ง ดังนี้  

 5.1.1  สรุปและข้อเสนอแนะ  ระบบบ้าบัดน้้าเสียชุมชน  เทศบาลเมืองสกลนคร 
ระบบบ้าบัดน้้าเสียคูหมากเสื่อในเขตเทศบาลเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร เปิดด้าเนินการระบบ

มาตั้งแต่ ปี 2537 นับว่าเป็นระบบบ้าบัดฯ ที่มีการด้าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการวัดปริมาณน้้าเสีย
ที่เข้าสู่ระบบ และการตรวจวัดคุณภาพน้้าโดยห้องปฏิบัติการ(ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างภายใน
ระบบฯ )อย่างสม่้าเสมอ แต่ยังไม่มีการจัดเก็บค่าบริการบ้าบัดน้้าเสีย ดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้การ
ด้าเนินงานของระบบฯ ให้สามารถด้าเนินงานได้อย่างต่อเน่ือง จึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้  
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1) ควรแจ้งเทศบาลเมืองสกลนครในการสนับสนุนงบประมาณเพื่อทดสอบความเที่ยงตรง แม่นย้า
ของเคร่ืองมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้้า และจัดท้าแผนการบ้ารุงรักษาเคร่ืองมือให้สามารถ
ใช้งานได้โดยไม่มีปัญหา รวมทั้งจัดท้าแผนพัฒนาบุคลากรที่ดูแลระบบบ้าบัดฯ  

2) ให้การสนับสนุนท้องถิ่นในการจัดท้าแผนประชาสัมพันธ์และออกข้อก้าหนดท้องถิ่นให้
ประชาชนที่ยังไม่เชื่อมต่อท่อน้้าทิ้งเข้ากับระบบท่อรวบรวมน้้าเสียให้ท้าการเชื่อมต่อท่อ โดยเทศบาลสามารถให้
การสนับสนุนเคร่ืองมือ อุปกรณ์และประชาชนสมทบด้านแรงงาน เป็นต้น 

3) ด้านการจัดเก็บค่าบริการบ้าบัดน้้าเสีย  ตามหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย (Polluter Pays 
Principle: PPP) มีข้อเสนอแนะใน 2 ส่วน ดังนี ้

 3.1) ส่วนกลาง ได้แก่ กรมควบคุมมลพิษ ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรหาแนวทางการปรับปรุง
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุน/บังคับให้ อปท. ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ สามารถออก
เทศบัญญัติในการจัดเก็บค่าบริการบ้าบัดน้้าเสียได้ โดยไม่ต้องเกรงว่าจะเสียคะแนนในการเลือกตั้ง เพราะไม่ว่า
จะเป็นกลุ่มการเมืองใดก็ต้องด้าเนินการในเร่ืองนี้เหมือนกัน 

 3.2)  ท้องถิ่นควรจัดสรรงบประมาณเพื่อด้าเนินกิจกรรมในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
แก่ประชาชน ให้ยอมรับในหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย โดยอาจเร่ิมจัดเก็บจากสถานประกอบการก่อน
ครัวเรือน   

4) ให้การสนับสนุนการศึกษาออกแบบการก่อสร้างท่อรวบรวมน้้าเสียให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด
ภายในเขตเทศบาล  

 5.1.2  สรุปและข้อเสนอแนะ  ระบบบ้าบัดน้้าเสียชุมชน  เทศบาลนครอุดรธานี 
เทศบาลนครอุดรธานี ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างระบบฯ ในระหว่าง

ปีงบประมาณ 2551-2554 ในวงเงิน 737.910 ล้านบาท ปัจจุบันด้าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ 67.75 
ของปริมาณงานทั้งหมด  (ข้อมูล ณ 26 พฤษภาคม 2553) ไม่มีปัญหาในด้านการบริหารจัดการในระหว่างการ
ก่อสร้าง คาดว่าจะสามารถก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดเดินระบบได้ตามแผนที่ก้าหนดไว้ ในส่วนของระบบบ้าบัด
น้้าเสียรวมเทศบาลนครอุดรธานี มีข้อเสนอแนะ ดังนี้   

   1)  ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ ส้านักงานสิ่งแวดล้อม
ภาคที่ 9 ควรสนับสนุนและผลักดันให้เทศบาลข้างเคียง ท้าการศึกษาออกแบบระบบท่อรวบรวมน้้าเสียของพื้นที่ 
เพื่อรวบรวมน้้าเสียให้เข้าสู่ระบบบ้าบัดน้้าเสียของเทศบาลนครอุดรธานีให้ครอบคลุมทุกแห่ง เพื่อให้เกิดความ
คุ้มค่าในการลงทุนก่อสร้างระบบบ้าบัดน้้าเสียรวมของชุมชน 

2) ท้องถิ่นควรสนับสนุนงบประมาณเพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการดูแลระบบฯ และ
จัดท้าแผนประชาสัมพันธ์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ แก่ประชาชน ให้ยอมรับในหลักการผู้ก่อมลพิษ
เป็นผู้จ่ายเพื่อให้สามารถจัดเก็บค่าบริการบ้าบัดน้้าเสียตามแผนได้ 
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3) ท้องถิ่นควรให้การสนับสนุนหน่วยงานด้านวิชาการ เช่น มหาวิทยาลัยร าชภัฏอุดรธานี 
ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาค เป็นต้น ในการด้าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้้าในล้าห้วยอิฐ ซึ่งเป็นแหล่งน้้า
ธรรมชาติที่รองรับน้้าทิ้งจากระบบบ้าบัดฯ และเป็นล้าน้้าสาขาของห้วยหลวงซึ่งเป็นแหล่งน้้าสายส้าคัญที่สุด
ของจังหวัดอุดรธานี ภายหลังการเปิดเดินระบบแล้ว เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลคุณภาพน้้าก่อนและหลังการก่อสร้าง
ระบบบ้าบัดน้้าเสีย และเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบด้วย 

 5.1.3  สรุปและข้อเสนอแนะ  ระบบบ้าบัดน้้าเสียชุมชน  เทศบาลเมืองนครพนม 
เทศบาลเมืองนครพนม  ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างระบบฯ  ในระหว่าง

ปีงบประมาณ 2548-2551 ในวงเงิน 409.813 ล้านบาท ปัจจุบันด้าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ 57.23 
ของปริมาณงานทั้งหมด  ภายหลังสิ้นสุดสัญญาการก่อสร้างแล้วได้ขอขยายสัญญามาจนถึงเดือนมกราคม 2553 
แต่ยังไม่สามารถด้าเนินการต่อได้ ทั้งนี้เนื่องจากมีการคัดค้านของประชาชนบางส่วนในพื้นที่ก่อสร้างระบบ
บ้าบัด และอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลปกครองสูงสุด  

1)ท้องถิ่นควรท้าการประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจกับ
ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่อย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะกับกลุ่มผู้คัดค้านซึ่งปัจจุบันมีไม่ถึง 10 คน 
ควรให้ข้อมูลและประสานงานในเชิงลึกเพื่อให้โครงการก่อสร้างซึ่งลงทุนไปแล้วสามารถด้าเนินการต่อเนื่องได้  

2) ท้องถิ่นควรสนับสนุนงบประมาณเพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการดูแลระบบฯ และ
จัดท้าแผนประชาสัมพันธ์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ แก่ประชาชน ให้ยอมรับในหลักการผู้ก่อมลพิษ
เป็นผู้จ่ายเพื่อให้สามารถจัดเก็บค่าบริการบ้าบัดน้้าเสียตามแผนได้ 

3) ส่วนกลางที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น ส้านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรมีส่วนร่วมในการให้
ค้าแนะน้าและร่วมหาแนวทางแก้ไขแก่เทศบาลเมืองนครพนมด้วย เพื่อมิให้งบประมาณแผ่นดินที่ลงทุนไปแล้ว
ต้องสูญเปล่า   

5.2  สรุปและข้อเสนอแนะ  ระบบก้าจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
  จากการติดตามและตรวจสอบระบบก้าจัดขยะมูลฝอยชุมชนในพื้นที่ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9  
พบว่า   ระบบก้าจัดขยะมูลฝอยชุมชนส่วนใหญ่ยังมีการจัดการอย่างไม่ถูกหลักสุขาภิบาล  เช่น  การไม่กลบทับ
ขยะมูลฝอยด้วยดินทุกวัน ขยะมูลฝอยปลิว  ระบบรวบรวมน้้าเสียและสูบน้้าเสียไปบ้าบัดไม่สามารถใช้งานได้  
ไม่มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้้าจากบ่อสังเกตการณ์  สรุปภาพรวมได้ดังนี้ 

ระบบก้าจัดขยะมูลฝอยชุมชนที่ยังไม่เคยเปิดใช้งาน จ้านวน 1 ระบบ คือ  ระบบก้าจัดขยะ 
มูลฝอยเทศบาลต้าบลบ้านเชียง   

ระบบก้าจัดขยะมูลฝอยชุมชนหยุดด้าเนินงานหรือเปิดไปช่วงระยะเวลาหนึ่ง จ้านวน 1 ระบบ  คือ 
ระบบก้าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองหนองคาย   
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ระบบก้าจัดขยะมูลฝอยที่มีการด้าเนินงานคุณภาพต่้าอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องปรับปรุง  จ้านวน  2  ระบบ 
คือ  ระบบก้าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองเลย  และเทศบาลเมืองท่าบ่อ 

ระบบก้าจัดขยะมูลฝอยที่มีการด้าเนินงานคุณภาพปานกลาง  คือ  ระบบก้าจัดขยะมูลฝอยของ
เทศบาลต้าบลศรีพนา  และเทศบาลต้าบลพังโคน 

ระบบก้าจัดขยะมูลฝอยที่มีการด้าเนินงานคุณภาพปานกลางถึงดี  คือ  ระบบก้าจัดขยะมูลฝอยของ
เทศบาลนครอุดรธานี  และเทศบาลเมืองสกลนคร 

ระบบก้าจัดขยะมูลฝอยที่อยู่ระหว่างการด้าเนินการก่อสร้าง  จ้านวน  2  ระบบ  คือ  ระบบก้าจัด
ขยะมูลฝอยของเทศบาลต้าบลศรีเชียงใหม่  และเทศบาลต้าบลนาแก 
 5.2.1  ประเด็นปัญหาในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน  มีดังนี้ 
  1)  ปัญหาด้านการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย 
  1.1)  การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยไม่ทั่วถึง เป็นเหตุให้มีขยะมูลฝอยตกค้างในชุมชนโดยเฉพาะ
ชุมชนขนาดเล็ก 
 1.2)  ระบบการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยในปัจจุบัน ไม่สามารถด้าเนินการคัดแยกขยะมูลฝอย
จากแหล่งก้าเนิดได้สะดวก เน่ืองจากถังขยะและรถเก็บขนขยะยังคงเป็นแบบรวมขยะมูลฝอยทุกประเภท 
 1.3)  การจัดเส้นทางการเก็บรวบรวมยังมีความซ้้าซ้อน  ท้าให้สิ้นเปลืองเวลาและค่าใช้จ่ายใน
การด้าเนินงานสูง 
  1.4)  ขาดการประชาสัมพันธ์ ในการส่งเสริมการลดปริมาณและคัดแยกขยะมูลฝอยจาก
แหล่งก้าเนิด ท้าให้ขยะมูลฝอยมีปริมาณสูง มีปัญหาเร่ืองการเก็บขนและขยะมูลฝอยตกค้างตามมา 
  1.5)  รถเก็บขนขยะมูลฝอยมีจ้านวนไม่เพียงพอหรือมีสภาพทรุดโทรม ไม่เหมาะสมกับการใช้
งาน รวมทั้งขาดงบประมาณในการบ้ารุงรักษา 
  1.6)  ขาดการวางแผนการจัดเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบ 
 2)  ปัญหาด้านการก้าจัดขยะมูลฝอย 
  2.1)  อปท.  ส่วนใหญ่ขาดบุคลากรที่มีความรู้ในการดูแลรักษาระบบก้าจัดขยะมูลฝอยให้มี
ประสิทธิภาพ 
  2.2)  อปท.  บางแห่ง ไม่มีการจัดสรรงบประมาณในการดูแลรักษาระบบก้าจัดขยะมูลฝอยให้มี
ประสิทธิภาพ  เช่น  การจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อดินมาฝังกลบขยะรายวันและปิดบ่อ  
  2.3)  อปท. ส่วนใหญ่ ไม่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการคัดแยกขยะมูลฝอย  เพื่อน้ากลับมาใช้
ประโยชน์ใหม่ และปลอดภัยต่อสุขภาพ 
  2.4)  อปท. ส่วนใหญ่ ขาดการดูแลรักษาสถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอยที่ยังใช้งานอยู่อย่างถูกหลัก
สุขาภิบาลตามที่ออกแบบหรือก้าหนดไว้ 
  2.5)  อปท. บางแห่ง ไม่มีการปิดพื้นที่และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง  เมื่อสิ้นสุดอายุ
การใช้งานบ่อฝังกลบที่เต็มแล้ว   



5-5 
 

 3)  ปัญหาด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
 3.1) รายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอยของทุก อปท. ต่้ากว่าค่า
ด้าเนินการเก็บขนและก้าจัดขยะมูลฝอยที่เป็นอยู่จริงมาก  ซึ่งบางท้องถิ่นประชาชนยังไม่ให้ความร่วมมือ
เท่าที่ควร   
 3.2)  มาตรการพิกัดอัตราภาษีต่างๆ ที่เรียกเก็บจากผู้ประกอบการ และการจัดเก็บค่าธรรมเนียม
การจัดการขยะมูลฝอยของแต่ละท้องถิ่นไม่สะท้อนค่าใช้จ่ายจริงในการด้าเนินการ 
 3.3)  ผู้บริหารท้องถิ่นบางแห่งไม่ให้ความส้าคัญกับการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน 
 3.4)  มีการคัดค้านจากประชาชนในพื้นที่ข้างเคียง เนื่องจาก อปท. บางแห่งไม่มีการเตรียม
ความพร้อมหรือขาดการวางแผนปฏิบัติงานที่ดี ไม่ได้ท้าการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่
ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างต่อเนื่อง บางแห่งขาดมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับประชาชนในพื้นที่ที่เป็นที่ตั้ง
ของสถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอย 
 3.5)  บางทอ้งถิ่นจัดสรรงบประมาณในการซ่อมบ้ารุงและดูแลเคร่ืองมืออุปกรณ์ในการจัดการ
ขยะมูลฝอยไม่เพียงพอ ท้าให้การจัดการขยะมูลฝอยของท้องถิ่นไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 
 3.6)  ขาดการตรวจติดตามคุณภาพน้้าใต้ดินจากบ่อสังเกตการณ์  

 5.2.2   ข้อเสนอแนะในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน   
 1)  กรมควบคุมมลพิษ และส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควร
จัดท้าหลักเกณฑ์ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย ดังนี้ 
  1.1) พัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อให้ อปท. จัดระบบการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยจาก
แหล่งก้าเนิดให้มีประสิทธิภาพ 
  1.2)  ควรท้าการศึกษา / จัดท้าแนวทางการจัดเก็บค่าธรรมเนียมที่เหมาะสม เพื่อเสนอทางเลือก
ให้กับ อปท. ในการก้าหนดอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมให้สอดคล้องกับต้นทุนในการจัดการ 
  1.3) ก้าหนดเกณฑ์ปฏิบัติหรือมาตรฐานในการจัดการขยะมูลฝอย  รวมทั้งการลด  คัดแยก  
และน้ากลับมาใช้ประโยชน์  รวมทั้งขยายแนวคิดการสร้างมูลค่าเพิ่มจากขยะมูลฝอยแก่ อปท. ให้กว้างขวางขึ้น 
  1.4) ส่งเสริมให้ภาคเอกชนเป็นผู้รับจ้างบริการด้าเนินงานและดูแลรักษาระบบจัดการขยะ 
มูลฝอยชุมชน  โดยก้าหนดกฎระเบียบการควบคุมดูแลและก้ากับเอกชนที่ด้าเนินการเก็บขนและก้าจัดขยะ  
มูลฝอยเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
   1.5)  ก้าหนดกฎระเบียบให้กิจการด้านการก้าจัดขยะมูลฝอยทั่วไปเป็นกิจการที่ต้องมีระบบ
ใบอนุญาต 
 1.6)  การก้าหนดกฎระเบียบในการปิดพื้นที่และควบคุมผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 1.7) ก้าหนดมาตรฐานและมาตรการเพื่อควบคุมการด้าเนินงานของสถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอย 
 1.8)  ให้ความรู้ อบรมด้านวิชาการและการบริหารจัดการแก่หน่วยงานระดับท้องถิ่น  เช่น  การ
จัดอบรมเชิงปฏิบัตกิารในการฝังกลบขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 
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  2)  อปท.  ควรด้าเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ดังนี้ 
 2.1) พิจารณาปรับโครงสร้างองค์กรให้มีหน่วยงานและบุคลากรรับผิดชอบโครงการก้าจัด
ขยะมูลฝอยโดยเฉพาะ 
 2.2) ก้าหนดอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมให้สอดคล้องกับต้นทุนในการจัดการ 
   2.3) เพิ่มขีดความสามารถของ อปท. ในการดูแลรักษาระบบก้าจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้องตาม
หลักวิชาการ โดยการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการแก่ อปท. 

5.3 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการบริหารจัดการแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 

 5.3.1 ประเด็นปัญหาในการบริหารจัดการแผนปฏิบัติการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด   
 1) ผู้ว่าราชการจังหวัดบางจังหวัด  ไม่ให้ความส้าคัญต่อการจัดท้าแผนปฏิบัติการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด เนื่องจากมองว่าโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนงบประมาณมีน้อยไม่คุ้มค่ากับการ
ด้าเนินงาน  

2)  ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบางจังหวัด  ในฐานะเลขานุการในการ
จัดท้าแผนฯ ยังไม่เข้าเข้าใจแนวคิดและกระบวนการจัดท้าแผนฯ เท่าที่ควร  บางจังหวัดยังสับสนระหว่างแผน
บริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (แผนประจ้าปี) กับแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 

3)  ไม่มีรูปแบบ/แนวทางและงบประมาณที่ชัดเจนในการสนับสนุนการด้าเนินงานของจังหวัด  
เพื่อผลักดัน/ส่งเสริมสนับสนุนให้ อปท. ที่มีปัญหาด้านการจัดการขยะมูลฝอยและน้้าเสีย ท้าการศึกษาความ
เหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบ  เพื่อเตรียมความพร้อมในการขอรับการจัดสรรงบประมาณ 

4) ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด  ต้องรับผิดชอบในการจัดท้าแผนที่
เกี่ยวข้องด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลายแผน ซึ่งมีรูปแบบที่แตกต่างกันทั้งในระดับ
จังหวดัและระดับพื้นที่ลุ่มน้้า จึงท้าให้แผนฯ ขาดคุณภาพ 

5) ไม่มีการวางแผนในการติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด เนื่องจาก ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด  และ ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาค  ยังไม่ได้รับถ่ายโอนภารกิจจึงมองว่าเป็นบทบาทหน้าที่ของ
ส่วนกลาง(ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และกรมควบคุมมลพิษ) 

 5.3.2  ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการแผนปฏิบัติการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด   
1)  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควรประสานเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจกับ 

กระทรวงมหาดไทย ใหม่ในกระบวนการและแนวคิดในการจัดท้าแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด เพื่อให้ผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทยในระดับจังหวัดให้ความส้าคัญต่อการ
จัดท้าแผนมากยิ่งขึ้น 
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2)  ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ควรสร้างความรู้ความเข้าใจ
แก่ ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด  และส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาค  อย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับ
รูปแบบ กระบวนการจัดท้าแผนฯ  และการติดตามประเมินผลแผนฯ   รวมทั้งควรมีการจัดเวทีร่วมกันในการ
จัดท้าแผนการด้าเนินงานในการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับ
จังหวัดของแต่ละภูมิภาค  

3)  ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ควรประชาสัมพันธ์รูปแบบ/
แนวทางในการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ผ่านแผนปฏิบัติการเพื่อกี่จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับ
จังหวัดให้มากขึ้น  เพื่อสร้างความเข้าใจและความน่าเชื่อถือแก่ อปท. ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ  เป็น
การป้องกันการลัดขั้นตอนในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณอีกทางหนึ่ง 
 4) การหาพื้นที่เป็นสถานที่ตั้งศูนย์ฯ ควรใช้สถานที่ก้าจัดมูลฝอยที่มีอยู่เดิม หรือพื้นที่ป่าเสื่อม
โทรม หรือพื้นที่ราชพัสดุ เพื่อป้องกันการต่อต้านจากประชาชน อีกทั้งควรมีสิ่งจูงใจให้กับประชาชนในพื้นที่ที่
ใช้เป็นที่ต้ังศูนย์ฯ เช่น เก็บค่าบริการถูกกว่าพื้นที่ที่อ่ืนที่ส่งขยะมูลฝอยเข้ามาก้าจัด 
 5) ควรมีกลไกชดเชย หรือกลไกที่จะสร้างส่วนแบ่งรายได้ที่เป็นธรรมหรือผลประโยชน์อ่ืน ตอบ
แทนให้กับประชาชน/ชุมชนที่เป็นกลุ่มผู้มีส่วนเสียอันเกิดจากผลกระทบจากสถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอยและบ้าบัด
น้้าเสียชุมชน 
 6) ควรเสนอให้การจัดการน้้าเสียและการจัดการมูลฝอยเป็นวาระแห่งชาติ และมีแนวทางในการ
แปลงแผนการจัดการน้้าเสียสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและครอบคลุมพื้นที่ 
 7)  กรมควบคุมมลพิษ และส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควรมี
การเตรียมความพร้อมให้แก่ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาค ในการด้าเนินงานติดตามตรวจสอบ ประเมินผลการ
ด้าเนินงานฟื้นฟูระบบบ้าบัดน้้าเสียของ อปท. ให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
 8) การพิจารณาให้การสนับสนุนงบประมาณของรัฐบาล ภายใต้แผนการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ควรให้เป็นไปตามขั้นตอนที่วางระบบไว้ ฝ่ายการเมืองไม่ควรเข้ามาแทรกแซง 
เน่ืองจากจะส่งผลให้ อปท. ที่ด้าเนินการตามขั้นตอนแต่ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ เพราะงบประมาณมี
จ้ากัด ขาดขวัญและก้าลังใจในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการคอรัปชั่นและ
สร้างระบบอุปถัมป์ ขาดความโปร่งใส และที่ส้าคัญขาดความน่าเชื่อถือของคณะท้างานที่เป็นผู้พิจารณา
กลั่นกรองโครงการ 
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แบบส ารวจข้อมลู 
ระบบการจัดการขยะมลูฝอย 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมลูทั่วไป 

1. เทศบาล เมืองเลย   จังหวัด  เลย     

ที่อยู ่  ถ.เจริญรัฐ ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000       

โทรศัพท์ 042-814973    โทรสาร  042-814970    

รายชื่อเจ้าหน้าที่ในการประสานงาน 

1) ชื่อ นายสุนทร  จันทรา          ต าแหน่ง    นายช่างโยธา 6 (หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล)           

 สังกัด  กองช่าง                      โทรศัพท์   042-814973                     

2) ชื่อ                        ต าแหน่ง                                   

  สังกัด                                  โทรศัพท์      
  
2. ข้อมูลพื้นท่ี ประชากร ในเขตเทศบาล (ข้อมูลปี พ.ศ. 2552) 

2.1 พื้นที่ของเทศบาล _____12.41________ ตารางกิโลเมตร 

2.2 พื้นที่บริการของระบบก าจัดขยะมูลฝอย ______8________ ตารางกิโลเมตร 

 ระบบเก็บขนขยะมูลฝอยครอบคลุมพื้นที่ _____________ ตารางกิโลเมตร 

2.3 จ านวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ ___ 21,757__________ คน (ข้อมูลปี 2552) 

2.4 จ านวนครัวเรือน  ____ 10,414___________ ครอบครัว (ข้อมูลปี 2552) 

2.5 จ านวนคนต่อครัวเรือนในปี 2552 คือ______________ 

2.6 จ านวนประชากรแฝง ______________ คน (โดยประมาณข้อมูลปี 2552) 

 แหล่งที่มาของข้อมูลจ านวนประชากรแฝง________________________ 

2.7 ส าหรับเทศบาลที่เป็นเมืองท่องเที่ยวและมีข้อมูลของนักท่องเที่ยว 
 - จ านวนนักท่องเที่ยวชาวไทย ____________ คน (ข้อมูลปี 2552) 
 - จ านวนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ________ คน (ข้อมูลปี 2552) 
 - แหล่งที่มาของข้อมูลนักท่องเที่ยว________________________ 
 - นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มาเที่ยวที่ไหน ____________________ 

- นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ใช้เวลาอยู่ในพื้นที่เขตเทศบาล _______วัน 
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3. ระบบก าจัดขยะของเทศบาล 

- ริเร่ิมจากหน่วยงานใด         

- ระยะเวลาการศึกษาความเหมาะสมตั้งแต่เดือน ปี ถึงเดือน  ปี  

- ระยะเวลาการออกแบบตั้งแต่เดือน  ปี ถึงเดือน   ปี  

- ระยะเวลาการก่อสร้างตั้งแต่เดือน  ปี ถึงเดือน  ปี   

- เปิดด าเนินการตั้งแต่เดือน   ปี   

- สถานภาพปัจจุบัน     ก าลังด าเนินการ  

             หยุดด าเนินงานระบบตั้งแต่เดือน  ปี   

- สาเหตุการหยุดด าเนินงาน 

ชุมชนคัดค้าน  บุคลากรไม่เพียงพอในการดูแลระบบ 

  ไม่มีงบประมาณในการเดินระบบ  บุคลากรไม่มีความสามารถในการดูแลระบบ 

  สาเหตุทางเทคนิคของระบบ  ไม่มีความจ าเป็นท่ีต้องมีระบบ 

  การบริหารจัดการระบบไม่ดี  อื่นๆ ขอรายละเอียด    

    

4. ปริมาณขยะมูลฝอย (ตันต่อเดือน) ในป ี2551 และ 2552   
(หากมีข้อมูลย้อนหลัง ขอข้อมูลมากที่สุดแยกแต่ละปี) 

วิธีวัดปริมาณขยะมูลฝอย       1. ชั่งจากเครื่องชั่งขยะ        2. ค านวณจากขนาด       3. อื่นๆ 

เดือน-ปี 
ปริมาณขยะที่ชั่งได้ทั้งหมด  

(ตัน/เดือน) 
ปริมาณขยะ (ตัน/เดือน) 

ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล 
ม.ค. 51 1,762   
ก.พ. 51 1,689   
มี.ค. 51 1,753   
เม.ย. 51 1,168   
พ.ค. 51 1,243   
มิ.ย. 51 1,202   
ก.ค. 51 1,225   
ส.ค. 51 1,205   
ก.ย. 51 1,042   
ต.ค. 51 1,318   
พ.ย. 51 1, 042   
ธ.ค. 51 1,143   



 
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดท าแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 

ส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9  (อุดรธานี  เลย  หนองคาย  สกลนคร  และนครพนม) 

-3- 

 

เดือน-ปี 
ปริมาณขยะทีช่ั่งได้ทั้งหมด  

(ตัน/เดือน) 
ปริมาณขยะ (ตัน/เดือน) 

ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล 

ม.ค. 52 1,196   
ก.พ. 52 1,080   
มี.ค. 52 1,267   
เม.ย. 52 1,280   
พ.ค. 52 2,238   
มิ.ย. 52 1,489   
ก.ค. 52 1,553   
ส.ค. 52 1,465   
ก.ย. 52 1,172   
ต.ค. 52 1,450   
พ.ย. 52 1,142   
ธ.ค. 52 1,245   

 

5. ปัจจุบันรับขยะจากที่อื่นๆ บ้างหรือไม่ เช่น ชุมชนรอบๆ เทศบาล อปท.ใกล้เคียง  ให้ระบุ 

ชุมชน/เทศบาล/อบต./เอกชน จ านวนขยะ เดือน พค 53 
(ตัน/เดือน) 

ค่าก าจัดที่เก็บ 
(บาท/ตัน) 

1. ทม.เลย 726.16  
2. ทต.วังสะพุง 322.96 200 
3. ทต.นาอ้อ 71.85 200 
4. ทต.นาอาน 183.50 200 
5. ทต.น้ าสวย 20.36 200 
6. ทต.เชียงกลม 52.32 200 
7. ทต.นาดินด า 76.47 200 
8. ทต.ภูเรือ -- 200 
9. ทต.นาโปร่ง 66.74 200 
10. ทต.ธาตุ 67.29 200 
11. ทต.หนองหิน 77.64 200 
12. ทต.ภูกระดึง 68.33 200 
13. อบต.เมือง 169.49 200 
14. อบต.ชัยพฤกษ์ 60.78 200 
15. อบต.ทรายขาว 79.38 200 
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16. อบต.น้ าสวย 1.35 200 
17. อบต.กกดู่ 43.82 200 
18. อบต.นาแขม 30.55 200 
19. อบต.ผาน้อย 75.21 200 
20. อบต.ห้วยบ่อซืน 18.06 200 
21. อบต.ชมเจริญ 21.37 200 
22. อบต.เขาหลวง 31.56 200 
23. โรงพยาบาลเลย 0.53 200 
24. โรงแรมฟอร์ร่าฮิลล์ 1.08 200 
25. ฮอนด้า คาร์ 0.59 200 

 

6. องค์ประกอบขยะมูลฝอย ปี พ.ศ. 2550 - 2552 (หรือข้อมูลล่าสุดและข้อมูลที่เคยเก็บมาวิเคราะห์ในอดีต) 
(หรือขอเป็นเอกสารแนบ) 

ปี พ.ศ. 
องค์ประกอบขยะมลูฝอย (ร้อยละโดยน้ าหนัก) 

เศษ
อาหาร 

กระดาษ พลาสติก แก้ว โลหะ ยาง/
หนัง 

ผ้า ไม้/
ใบไม ้

หิน/
กระเบื้อง 

อื่นๆ รวม 

ปี 2550           100 
ปี 2551           100 
ปี 2552           100 
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ส่วนที่ 2  ข้อมลูระบบเก็บขนขยะมูลฝอย       

1. ลักษณะการจัดวางภาชนะรองรับขยะมูลฝอยในชุมชนในปัจจุบัน 
  แบบถังเดี่ยวทิ้งขยะรวมทุกประเภท (ระบุขนาดถังที่ใช้,ขนาด) 
  1.  240  ลิตร ประเภทถัง  ทั่วไป  จ านวน   182 ใบ  
  2.   120  ลิตร ประเภทถัง  ทั่วไป  จ านวน   196 ใบ 
  3.     ลิตร ประเภทถัง    จ านวน    ใบ
  4.    ลิตร ประเภทถัง    จ านวน    ใบ
  5.     ลิตร ประเภทถัง    จ านวน    ใบ
  วางถังขยะ 2 ใบแยกเป็นขยะแห้งและขยะเปียก  
  1.    ลิตร ประเภทถัง    จ านวน    ใบ 
  2.    ลิตร ประเภทถัง    จ านวน    ใบ 
  3.    ลิตร ประเภทถัง    จ านวน    ใบ 
  อื่นๆ(ระบุ) _      ______ 

2. ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีจัดเก็บได้  36.5     ตัน/วัน 
 หรือคิดเป็น       % ของปริมาณขยะมูลฝอยท้ังหมด 

3. จ านวนครัวเรือนให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอย 3,526    ครัวเรือน 
หรือคิดเป็น   33.86    % ของจ านวนครัวเรือนทั้งหมด 

4. รูปแบบการด าเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยมีรูปแบบอย่างไร 
  เทศบาลลงทุนและด าเนินการเอง          เทศบาลด าเนินการร่วมกับเอกชน 
  เทศบาลลงทุนและว่าจ้างให้เอกชนด าเนินการ             เอกชนลงทุนและด าเนินการเอง 
  อื่นๆ ระบุ       

5. กรณีว่าจ้างให้เอกชนด าเนินการ 
 ค่าจ้างเอกชน                        บาท/ปี     สัญญา                   ปี 
 สาเหตุที่ว่าจ้างเอกชน       

6. กรณีให้สัมปทานเอกชนด าเนินการ 
 ค่าตอบแทนที่เทศบาลได้รับ    บาท/ปี      สัญญา  ปี 
 รูปแบบสัมปทาน     
 สาเหตุที่ให้สัมปทานเอกชนด าเนินการ       

             



 
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดท าแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 

ส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9  (อุดรธานี  เลย  หนองคาย  สกลนคร  และนครพนม) 

-6- 

 

7. มีปัญหาในการด าเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยหรือไม่ อย่างไร 
  ไม่มีปัญหา 
  มีปัญหาในการด าเนินการ คือ       
              

 

8. จ านวนและประเภทของรถขนขยะมูลฝอยท่ีใช้ในการเก็บขนในปัจจุบัน (ขอแผนผังเส้นทางการเก็บขน) 

ล าดับ
ที ่

ประเภทรถ 
ขนาดความ
จุ (ลบ.ม.) 

ปีที่  
จัดซื้อ 

จ านวนเที่ยว
การเก็บขน 
(เที่ยว) 

จ านวน
พนักงาน
ท้ายรถ 
(คน) 

ระยะทางในการ
เก็บขนต่อเที่ยว
ไม่รวมระยะทาง
ไปทีท่ิ้งขยะ (กม.) 

ระยะเวลาใน
การเก็บขน
ต่อเที่ยว 
(ชั่วโมง) 

1 เปิดข้างเทท้าย 14 2536 2 2 87  

2 เปิดข้างเทท้าย 14 2536 2 2 106  

3 เปิดข้างเทท้าย 14 2540 2 2 110  

4 เปิดข้างเทท้าย 14 2540 2 2 105  

5 อัดท้าย 20 2540 1 1 69  

6 เปิดข้างเทท้าย 14 2544 2 2 91  

7 ขอเดี่ยว 5 2545 2 2 102  

8        

9        

10        
 

9. เทศบาลท่านมีสถานีขนถ่ายหรือไม่  มี ไม่มี 
9.1  ถ้ามีสถานีขนถ่ายขยะ        ระยะทางจากเขตเทศบาลไปสถานีขนถ่าย             กม. 
   ระยะทางจากสถานีขนถ่ายไปสถานที่ฝังกลบขยะ  กม.  
9.2  ถ้าไม่มีสถานีขนถ่ายขยะ     ระยะทางจากเขตเทศบาลไปท่ีสถานที่ทิ้งขยะปัจจุบัน     20    กม. 

 

10. การแบ่งเขตการเก็บขน  
- มีการแบ่งเขตการเก็บขนอย่างไร        

            
             

- แบ่งออกเป็นกี่เขต อย่างไร          
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11. จ านวนพนักงานในการด าเนินงานเก็บขนขยะ 
11.1 จ านวนพนักงานขับรถ    7  คน 
11.2 จ านวนพนักงานเก็บขนท้ายรถ   13  คน 
11.3 จ านวนพนักงานกวาดถนน     คน 

รับผิดชอบกวาดถนนคนละ   กม. /คน       หรือ  ตร.กม/คน 
หรือตามเกณฑ์ที่เทศบาลก าหนดเกณฑ์เป็นอย่างไร  
           
            

12. การจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการเก็บขน 
    มี   ไม่ได้มีการจัดเก็บ   เพราะ……………… 

13. ถ้าไม่ได้มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายในการจัดการได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานใด 
เพียงพอหรือไม่อย่างไร   หน่วยงานท่ีสนับสนุนคือ       

    เพียงพอ            ไม่เพียงพอ  วิธีแก้ปัญหาคือ      

14. ถ้ามีการจัดเก็บค่าธรรมเนียม  
ค่าธรรมเนียมในการเก็บขนในปัจจุบัน 20 บาท/ครัวเรอืน/เดือน  
(ขอเทศบัญญัติว่าด้วยค่าธรรมเนียม และวิธีในการเก็บเงินปัจจุบัน) 

14.1 (1)  ปี 2551 เก็บเงินค่าธรรมเนียมได้    1,116,720 บาท 

 (2)  ปี 2552 เก็บเงินค่าธรรมเนียมได้    1,115,995 บาท 

 14.2 กรุณาแยกค่าธรรมเนียมตามสถานที่ที่เก็บค่าธรรมเนียม เช่น  ( ขอเอกสารแนบ) 
ครัวเรือน ตลาด สถานที่ราชการ โรงแรม โรงเรียน อื่นๆ 

จ านวน
ครัวเรือน 

เก็บได้
บาท 

จ านวน
แห่ง 

เก็บได้
บาท 

จ านวน
แห่ง 

เก็บได้
บาท 

จ านวน
แห่ง 

เก็บได้
บาท 

จ านวน
แห่ง 

เก็บได้
บาท 

จ านวน
แห่ง 

เก็บได้
บาท 

3,526 
 
 

 4  28  12  7  -- -- 

 

14.3 การเก็บค่าธรรมเนียมในปัจจุบัน 
       เทศบาลจัดเก็บเอง  จ้างเอกชนจัดเก็บ 

14.4 จ านวนพนักงานเก็บเงินค่าธรรมเนียมการเก็บขนตามบ้านเรือน   4 คน 
    เป็นข้าราชการ เป็นลูกจ้างชั่วคราว  เป็นลูกจ้างประจ า เอกชน 

14.5 ปัญหาในการเก็บค่าธรรมเนียม   ไม่ให้ความร่วมมือในการช าระค่าขยะมูลฝอย 
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15. ค่าใช้จ่ายในการเก็บขนแยกรายเดือน (ข้อมูลของปี 2551 ถึงปัจจุบัน) 
 

เดือน 
ค่าจ้าง 
คนขับรถ 

ค่าจ้าง
พนักงาน 
ท้ายรถ 

ค่าจ้าง
พนักงาน 
กวาดถนน 

ค่าน้ ามัน
เชื้อเพลิง/
หล่อลื่น 

ค่า 
ซ่อมแซมรถ 

อื่นๆ 
รวม 
(บาท) 

มค. 51 32,780   48,207 96,000 - 176,987 

กพ. 51 32,780   59,327 - - 92,107 

มีค. 51 32,780   58,098 11,995 - 102,873 

เมย. 51 32,780   41,906 - - 74,686 

พค. 51 32,780   20,737 - - 53,517 

มิย. 51 33,720   24,091 - - 57,811 

กค. 51 33,720   46,532 - - 80252 

สค. 51 33,720   23,999 - - 57,719 

กย. 51 33,720   23,158 107,710 - 164,588 

ตค.  51 35,160   35,094 - - 70,254 

พย.  51 35,160   39,240 - - 74,400 

ธค.  51 35,160   58,620 6,290 - 100,070 

มค. 52 35,160   24,271 46,385 - 106,266 

กพ. 52 35,160   35,825 - - 70,985 

มีค. 52 35,160   30,458 - - 65,618 

เมย. 52 35,870   25,897 - - 61,767 

พค. 52 35,870   30,677 - - 66,547 

มิย. 52 35,870   51,774 35,622 - 123,266 

กค. 52 35,870   55,183 3,150 - 94,303 

สค. 52 35,870   40,814 6,230 - 82,914 

กย. 52 35,870   63,169 129,873 - 228,912 

ตค. 52 37,310   61,777 - - 99,087 

พย. 52 37,310   49,832 39,200 - 126,342 

ธค. 52 37,310   49,079 - - 86,389 

หมายเหตุ กรุณาเอกสารแนบ 
ส่วนที่ 3  ข้อมูลสถานีขนถ่าย -ไม่มีสถานีขนถ่าย-
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ส่วนที่ 4 ข้อมลูการก าจัดขยะมลูฝอย       
 

1. แบบรายละเอียด (ขอเป็นเอกสารแนบ) 
1.1 ต าแหน่งที่ตั้งโครงการ 
1.2 ผังบริเวณระบบก าจัดมูลฝอย 
1.3 ผังระบบท่อรวบรวมน้ าเสีย 
1.4 รูปตัดทั่วไปแบบฝังกลบ 
1.5 แบบบ่อสังเกตการณ์ 
1.6 แบบท่อระบายก๊าซ 

 

2. พื้นที่ก าจัดขยะทั้งหมดจ านวน 14 ไร ่  
เป็นท่ีดินกรรมสิทธิ์ของเทศบาล  เป็นท่ีดินสาธารณะ  เป็นท่ีดินเอกชน 

สถานท่ีตั้งระบบก าจัดขยะ บ้าน  โคกช้างไห้  หมู่ท่ี - ต าบล  ศรีสองรัก  
อ าเภอ เมือง    จังหวัด เลย   (ที่กรมป่าไม)้ 

 

3. ถ้าเป็นที่ดินเอกชนราคาที่จัดซื้อ  บาท/ไร่   รวมราคา   บาท 
 

4. ปัจจุบันได้มีการเปิดใช้งานระบบอย่างไร 
  ไม่ได้มีการเปิดใช้งาน เพราะ        
  มีการเปิดใช้งานแล้ว 
  มีการเปิดใช้งานเป็นบางส่วน เพราะ       
 

5. มีปัญหาในการด าเนินการหรือไม่ อย่างไร 
ไม่มีปัญหา 
มีปัญหาในการด าเนินการ คือ 

   ปัญหาค่าใช้จ่าย            ประสิทธิภาพระบบ ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ 
   ปัญหาการต่อต้านจากชุมชน     เครื่องจักรช ารุด 

อธิบายรายละเอียดของปัญหา       
            

 

6. มีการดูแลตรวจสอบสภาพการท างานของอุปกรณ์เครื่องจักรกลสม่ าเสมอหรือไม่ อย่างไร 
  ยังไม่ได้มีการตรวจสอบสภาพการท างาน 
  มีการตรวจสอบสภาพการท างานอย่างสม่ าเสมอ ระบุ 6  ครั้ง/ปี 

 

7. รูปแบบการด าเนินการจัดก าจัดขยะมูลฝอยมีรูปแบบอย่างไร 
 เทศบาลลงทุนและด าเนินการเอง                            เทศบาลด าเนินการร่วมกับเอกชน 
 เทศบาลลงทุนและว่าจ้างให้เอกชนด าเนินการ           เอกชนลงทุนและด าเนินการเอง 
 อื่นๆ ระบุ     
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8. กรณีว่าจ้างให้เอกชนด าเนินการ 
 ค่าจ้างเอกชน                              บาท/ปี        สัญญา    ปี 
 สาเหตุที่ว่าจ้างเอกชน             
              
 

9. กรณีให้สัมปทานเอกชนด าเนินการ 
 ค่าตอบแทนทีเ่ทศบาลได้รับ   บาท/ปี    สัญญา   ปี 
 รูปแบบสัมปทาน                               
 สาเหตุที่ให้สัมปทานเอกชนด าเนินการ       

             
 

10. รูปแบบการด าเนินการบริหารจัดการในปัจจุบันมีความเหมาะสมแล้วหรือไม่ อย่างไร 
  มีความเหมาะสมแล้ว 

ควรมีการปรับปรุงรูปแบบ โดย       
           
            

 

11. บริเวณสถานท่ีทิ้งขยะมีการคัดแยกขยะในพื้นที่หรือไม่  
       ไมมี่การคัดแยก 

   มีการคัดแยก     จ านวนคนคัดแยกขยะในสถานท่ีฝังกลบ     70      คน   
     รายได้     บาท/เดือน/คน 
 

12. การจัดการขยะด้วยวิธีฝังกลบมีการกลบขยะด้วยดินทุกวันหรือไม่  
 ถ้าไม่มีท่านได้ด าเนินการอย่างไร         

              
ถ้าไม่มีการกลบทับ ปัญหาคืออะไร        
              
ถ้ามีการกลบทับ แหล่งดินน ามาจากที่ไหน        
ระยะทางของแหล่งดินห่างจากสถานที่ฝังกลบ    กม. 
ราคาดิน        บาท/กม. 
ราคาค่าขนส่ง      บาท/กม. หรือ      

 
13. ท่านบดอัดขยะทุกวันหรือไม่          
 
14. สถานท่ีฝังกลบขยะเริ่มงานเวลา  06.00-12.00 น. และ 13.00-15.00 น. วันอาทิตย์เฉพาะช่วงเช้า 
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15. ท่านมีปัญหาในการใช้เครื่องจักรหรือไม่ ถ้ามีอย่างไร (อธิบาย) 
            
            
             
 

16. ท่านใช้พื้นที่ฝังกลบไปกี่ไร่ในปัจจุบัน  12 ไร ่ขณะน้ีใช้พื้นท่ีไปทั้งหมด  ไร ่
การใช้พื้นท่ีเป็นไปตามแผนหรือไม่    ถ้าไม่เป็นตามแผนเพราะอะไร  
             
              

 

17. ท่านฝังกลบตามที่ออกแบบไว้หรือไม่   ฝังกลบกี่ชั้น 7 ชั้น    
สูงกี่เมตร      ดินฝังกลบหนากี่เมตร      

 

18. ชุมชน 

18.1 ชุมชนท่ีอยู่ใกล้สถานที่ก าจัดมากที่สุดคือ       
ตั้งอยู่ห่างจากสถานที่ก าจัด  1 กิโลเมตร   จ านวนคน 90 หลังคาเรือน  
ความคิดเห็นของชุมชนท่ีมีต่อสถานท่ีก าจัด      
            

 
18.2 ท่านเคยได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านรอบพื้นท่ีหรือไม่………..........……............ 

ถ้ามีเรื่อง  
1.   การแก้ไข     

            
2.        การแก้ไข    

            
3.      การแก้ไข    

           
 

18.3 มีการร้องเรียนจากชาวบ้านเรื่องกลิ่นหรือไม่       
สถานท่ีฝังกลบมีกลิ่นเหม็นหรือไม่         
ถ้ามีกลิ่นได้แก้ปัญหาอย่างไร  
1. ใช้ EM   ค่าใช้จ่าย    บาท/เดือน 
2. สารเคมีชื่อ   ค่าใช้จ่าย   บาท/เดือน 
3.           
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19. จ านวนและประเภทของเครื่องจักรที่ใช้ในการก าจัดขยะ 
 

ล าดับ
ที่ 

ประเภทรถ/เครื่องจักร 
ขนาด/
แรงม้า 

ปีที่จัดซื้อ 
ราคาที่จัดซื้อ  

(บาท) 

1. รถบรรทุกเทท้าย (ทะเบียน 80-7832)  2542 3,000,000 

2. รถตักดินตีนตะขาบ / รถขุดตีนตะขาบ 
(ตค.170) 

 2542 3,700,000 

3. รถตักล้อยาง    

4. รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ (ต.1593)  2536 2,940,000 

5. รถปิคอัพตรวจการ (80-7834)  2543 440,000 

6. เครื่องชั่งน้ าหนัก    

7. เครื่องสูบน้ าระบายน้ า    

8. เครื่องสูบน้ าเสียแบบจุ่มใต้น้ าชนิดไม่อุดตัน     

9. เครื่องแยกขยะ    

10. ชุดดูดขยะเบา    

11. ชุดสายพานล าเลียง    

12. เครื่องบีบย่อย    

13. ชุดร่อนแยกขนาด    

14. เครื่องย่อยกิ่งไม้    

15. ชุดผสมปุ๋ย    

16. ไซโลและคอนแวย์เยอร์    

17. อื่นๆ    
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20. จ านวนอาคารในสถานท่ีทิ้งขยะปัจจุบัน 

ประเภทอาคาร 
การใช้ประโยชน์ 

สาเหตุ/ปัญหา หมายเหตุ 
ใช้ ไม่ได้ใช้ 

1. อาคารส านักงาน     

1. อาคารจอดรถและโรงซ่อมบ ารุง     

2. อาคารเครื่องชั่ง     

3. อาคารป้อมยาม     

4. บ้านพักคนงาน     

5. โรงล้างรถ     

6. อาคารหมักปุ๋ย     

7. อาคารคัดแยก     

8. อาคารหมักปฏิกูล     

9. อาคารเก็บปุ๋ย     

10. อื่นๆ      

21. จ านวนพนักงานที่ด าเนินการในสถานที่ทิ้งขยะปัจจุบัน 

ต าแหน่ง/สถานะ 
(ลูกจ้าง ข้าราชการ) หน้าที่ความรับผิดชอบ 

จ านวน 
(คน) 

เงินเดือน 
(บาท) 

คุณวุฒิ
การศึกษา 
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22. ค่าใช้จ่ายในการบริหารด าเนินการก าจัดขยะท่ีสถานท่ีทิ้งขยะในปัจจุบัน 

        หน่วย: บาท 

เดือน-ปี 
51-52 

เงินเดือน
เจ้าหน้าที่ 

ค่าแรง 
ลูกจ้าง 

น้ ามัน 
เชื้อเพลิง/
หล่อลื่น 

ค่า 
ซ่อม 
แซม 

ค่าน้ า ค่าไฟฟ้า 
ค่าใช้จ่าย

อื่น  ๆเช่นค่า
วิเคราะห์น้ า 

ค่า 
ดิน 

กลบทับ 

รวม 
 

ม.ค. 51 7,890 18,240 73,251 96,000 - 4,649   200,030 
ก.พ. 51 7,890 18,240 59,327 - - 5,053   90,510 
มี.ค. 51 7,890 18,240 58,978 - - 5,200   90,308 
เม.ย. 51 1,841 18,240 58,098 - - 5,675   83,854 
พ.ค. 51 - 18,240 62,643 - - 4,343   85,226 
มิ.ย. 51 - 18,240 24,091 - - 5,465   47,796 
ก.ค. 51 - 18,240 46,532 - - 5,414   70,186 
ส.ค. 51 - 18,240 47,157 - - 5,161   70,558 
ก.ย. 51 - 18,240 35,094 33,450 - 5,241   92,025 
ต.ค. 51 - 18,240 21,418 - - 5,294   44,952 
พ.ย. 51 - 18,240 50,736 - - 5,047   74,023 
ธ.ค. 51 - 18,240 24,271 3,590 - 5,461   46,482 
ม.ค. 52 - 13,160 35,805 46,385 - 4,958   100,308 
ก.พ. 52 - 13,160 25,621 - - 4,490   43,271 
มี.ค. 52 - 13,160 25,906 - - 4,978   44,044 
เม.ย. 52 - 13,160 30,458 - - 4,952   48,570 
พ.ค. 52 - 13,160 30,677 - - 7,529   51,366 
มิ.ย. 52 - 13,160 51,774 - - 5,998   70,932 
ก.ค. 52 - 13,160 55,213 - - 4,743   73,116 
ส.ค. 52 - 13,160 40,814 - - 2,932   56,906 
ก.ย. 52 - 13,160 63,169 26,678 - 2,840   105,847 
ต.ค. 52 - 19,740 61,777 - - 3,764   85,281 
พ.ย. 52 - 19,740 49,832 - - 2,933   72,505 
ธ.ค. 52 - 19,740 49,079 - - 6,794   75,613 
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23. การเก็บตัวอย่างจากบ่อสังเกตุการณ์ 
23.1 จ านวนบ่อสังเกตุการณ์ในพื้นท่ีฝังกลบขยะมีจ านวน   บ่อ 
23.2 ระหว่างการด าเนินการได้เก็บตัวอย่างน้ าจากบ่อสังเกตการณ์รอบพื้นที่หรือไม่  
23.3 ถ้าเก็บหน่วยงานใดเป็นผู้เก็บตัวอย่าง   ความถี่ในการเก็บ ครั้ง/   
23.4 ส่งวิเคราะห์ที่หน่วยงานใด         
23.5 ท่านเก็บตัวอย่างบ่อน้ าตื้นของชาวบ้านหรือไม่  ถ้าเก็บขอต าแหน่งของบ่อ  

อยู่ท่ีบ้านเลขที่  หมู่ท่ี  ต าบล    อ าเภอ    
เหตุผลที่เก็บจากบ่อน้ าตื้นน้ี        

23.6 ผลวิเคราะห์น้ าย้อนหลัง จ านวน 1 ปี 
 

พารามิเตอร์ 
น้ าใต้ดิน น้ าทิ้ง 

(บ่อบ าบัดน้ าเสีย ) จุดที่ 1 จุดที่ 2 จุดที่ 3 
ความเข้มข้นออกซิเจนละลายน้ า (DO), mg/L     
ค่าความน าไฟฟ้า (Conductivity), µS/cm     
ความเป็นกรด-ด่าง (pH)     
อุณหภูมิน้ าตัวอย่าง  (ºC)     
ซีโอด ี(COD), mg/L     
บีโอดี (BOD)     
คลอไรด์ (Cl), mg/L     
ปริมาณของแขง็ทั้งหมด (TS), mg/L     
ปริมาณของแขง็แขวนลอย (TDS), mg/L     
ไนโตรเจนทั้งหมด (TKN), mg/L     
ทองแดง (Cu), µg/L     
นิเกิล (Ni), µg/L      
แมงกานีส (Mn), mg/L     
แคดเมียม (Cd), µg/L     
โครเมยีมทัง้หมด (Total Cr), µg/L     
ตะกั่ว (Pb), µg/L     
ปรอททั้งหมด ( Total Hg), µg/L     
สารหนู (As), µg/L     
ซีลีเนียม (Se), µg/L     
สังกะสี (Zn), mg/L     

 
หมายเหตุ ค่ามาตราฐานน้ าใต้ดิน : http://www.pcd.go.th/info_serv/reg_std_water03.html 
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24. ระบบบ าบัดน้ าเสีย 
 24.1 ระบบบ าบัดน้ าเสียมีกลิ่นเหม็นหรือไม่    ถ้ามีท่านจัดการอย่างไร  

            
24.2 น้ าเสียเคยล้นออกมาจากบ่อบ าบัดน้ าเสียหรือไม่       
24.3 ท่านเคยเก็บน้ าจากบ่อบ าบัดน้ าเสียไปวิเคราะห์หรือไม่ ความถี่ในการตรวจครั้ง/   

ถ้าเคยเก็บท่านเก็บจุดใด   
        1.ทางน้ าเข้าบ่อแรก         2. ทางน้ าออกบ่อสุดท้าย       3. จุดอื่น    

ส่งตรวจท่ีหน่วยงานใด         
  ผลวิเคราะห์น้ าเสีย (ขอเอกสารแนบ) 

24.4 ท่านเคยใช้น้ าจากบ่อบ าบัดมาใช้ในการรดน้ าต้นไม้ หรือรดถนน หรือน ามาใช้ประโยชน์
อย่างไร (อธิบาย)         
           
            
 
น้ าที่ใช้ประโยชน์น ามาจากบ่อบ าบัดใด        

24.5 น้ าจากบ่อสุดท้ายไหลออกสู่แม่น้ า หรือคลองชื่อ    แม่น้ าหรือคลองนั้นก่อน
มีโครงการใช้ประโยชน์อย่างไร     
แม่น้ าหรือคลองนั้นหลังมีโครงการใช้ประโยชน์อย่างไร     
ลักษณะของแม่น้ า (เจ้าหน้าที่กรอกด้วยตนเอง)       

24.6 จ านวนเครื่องสูบน้ าเสียเข้าสู่บ่อบ าบัดน้ าเสีย  เครื่อง  ขนาด   แรงม้า 
เครื่องสูบน้ าเสียเคยเสียหรือไม่   ถ้าเคยท่านท าอย่างไร ปัญหา……..….…… 

25. ระบบระบายน้ าฝน 
25.1 ท่านมีเครื่องสูบน้ าฝนหรือไม่  ถ้ามีอายุการใช้งานกี่ปี    ขนาด   แรงม้า 
25.2 เครื่องสูบน้ าฝนท างานมีประสิทธิภาพหรือไม่       

มีปัญหาหรือไม่   ถ้ามี ปัญหาคืออะไร      
25.3 การระบายน้ าฝนในพื้นที่มีปัญหาอะไรบ้าง       
25.4 ในระหว่างการบดอัดขยะหน้าฝนท่านระบายน้ าฝนจากพื้นท่ีท างานอย่างไร   
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ส่วนที่ 5 ข้อมลูเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการบริหารจัดการ  

1. วันท่ีจัดตั้ง_____20  สิงหาคม  2479_________________________________ 

2. จ านวนเจ้าหน้าที่และวุฒิการศึกษา_____________________(ขอเป็นเอกสารแนบ) 

3. โครงสร้างองคก์รการบริหารเทศบาลและโครงสร้างระบบการจัดการขยะมูลฝอย  
(Flow Chart: ขอเป็นเอกสารแนบ) 

3.1 โครงสร้างองค์กรการบริหารเทศบาล 

โครงสร้าง 
องค์กรการบริหาร 

จ านวนบุคลากร (คน) 

นักการเมืองท้องถิ่น ข้าราชการประจ า 
ลูกจ้าง 

รวม 
ประจ า ชั่วคราว 

สมาชิกสภาเทศบาล 18 - - - - 

ส านักงานปลัดเทศบาล - 25 9 14 48 

กองวิชาการ - 7 - 2 9 

กองคลัง - 16 1 8 25 

กองช่าง - 14 16 32 62 

กองสาธารณสุข - 9 12 65 86 

กองการศึกษา - 13 - 3 16 

กองสวัสดิการ - 5 - 1 6 

อื่น ๆ ระบ ุ - 1 - - 1 
 

3.2 โครงสร้างระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอย(ขอเอกสารแนบ) 
- หน่วยงานรับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม    
- จ านวนบุคลากร          64 คน 
  ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข      1 คน 

   ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์        8 คน 
  ต าแหน่ง คนงานเก็บขยะ         1 คน 

   ต าแหน่ง คนงาน         54 คน 
- ลูกจ้างประจ า    3 คน 
- ลูกจ้างชั่วคราว    51 คน 
- อื่น ๆ     - คน 
 

3.3 ปัจจุบันอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเพียงพอหรือไม่ อย่างไร 
   เพียงพอ           ไม่เพียงพอ อัตราก าลังที่ต้องการเพิ่มจ านวน  คน 
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3.4 เทศบาลได้มีการพัฒนาบุคลากรขององค์กรหรือไม่ อย่างไร 
      ไม่ได้มีการพัฒนา             มีการพัฒนา โดยการ      
 

4. ปัจจุบันทางเทศบาลมีนโยบายการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างไร  (ขอเอกสารแนบ เช่น แผนพัฒนาฯ) 

4.1 การจัดเก็บค่าเก็บขนขยะ มีนโยบายคือ      
             
                

4.2 การจัดเก็บค่าก าจัดขยะ  มีนโยบายคือ      
             
              

4.3  เทศบาลมี แผนงาน/โครงการ ในการจัดการขยะมูลฝอยอย่างไรบ้าง  

     (ขอเอกสารแนบ โครงการด้านการจัดการขยะในปี 2552 - 2553)   

            
             

5. มีหน่วยงานราชการเข้ามาติดตามและประเมินผลระบบการจัดการหรือไม่ อย่างไร 
  ไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาเลย 
  มีหน่วยงานเข้ามา คือ         
  เรื่องที่ติดตามและประเมินผล  คือ 
  1.         ระยะเวลา  ปี 
  2.        ระยะเวลา  ปี 
  3.        ระยะเวลา  ปี 

  สิ่งที่พบจากการติดตามและประเมินผล  คือ 
  1.             
  2.             
  3.             
 

6. ปัจจุบันได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลหน่วยงานใดและอย่างไรบ้าง 
 หน่วยงานท่ีให้ความช่วยเหลือ        
  ด้านวิชาการ          
  ด้านการด าเนินงาน         
  อื่นๆ            
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7. การบริหารจัดการในปัจจุบันให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการหรือไม่ อย่างไร 
  ประชาชนไม่มีส่วนร่วม 
  ให้ประชาชนมีส่วนร่วม โดย        
  1.             
  2.             

3.             
 

8. ความต้องการความช่วยเหลือจากรัฐบาลในการบริหารจัดการมีอะไรบ้าง 
  ด้านวิชาการ          
  ด้านการด าเนินงาน         
  อื่นๆ            
 
 
ส่วนที่ 6 ข้อมลูเกี่ยวกับรายรับ - รายจ่าย       
 

1. งบประมาณที่ได้รับมาก่อสร้างระบบฝังกลบ 
 - ค่าก่อสร้าง        บาท 
 - เป็นเงินรัฐบาล        บาท 
 - เป็นเงินของเทศบาล       บาท 
 - เป็นเงินกู้        บาท 
  ระยะเวลาการช าระคืน       ปี    อัตราดอกเบี้ย   % 
 
 

2. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
  - ค่าก่อสร้าง        บาท 
  - ค่าด าเนินการ        บาท 
  - ค่าบ ารุงรักษา        บาท 
  - อื่น         บาท 
 
 

3. รายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียม 
- การจัดเก็บ        บาท/ปี 
- การก าจัด        บาท/ปี 
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4. รายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมน ามาเป็นค่าใช้จ่ายในด้านใดบ้าง 
 ค่าจ้างพนักงาน/เงินเดือน       บาท/ปี 
 ค่าจ้างจัดเก็บ        บาท/ปี 
 ค่าจ้างก าจัด         บาท/ปี 
 ค่าเครื่องมือ อุปกรณ์        บาท/ปี 
 ค่าซ่อมแซม         .บาท/ปี 
 ค่าเช่ารถ          บาท/ปี 
 ค่าสาธารณูปโภค (น้ า ไฟฟ้า โทรศัพท์).      บาท/ปี 
 คา่บริหารจัดการ        บาท/ปี 
 อื่นๆ           บาท/ปี 
 รวม           บาท/ปี 
 
 
5. ข้อมูลรายรับรายจ่ายของเทศบาลย้อนหลัง 5 ปี 
                 หน่วย: บาท 

ปี รายรับ เงินอุดหนุน รายรับอื่นๆ รายจ่าย 

2547     

2548     

2549     

2550     

2551     

2552     

หมายเหต ุ ขอเอกสารแนบ 
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ส่วนที่ 7 ข้อมลูด้านการมีส่วนรว่มของประชาชน      
 

1. สถานท่ีฝังกลบในปัจจุบัน  
  ได้รับความเห็นชอบจากประชาชนก่อนท าการศึกษาและออกแบบ 
  ไม่ได้รับความเห็นชอบจากประชาชนก่อนท าการศึกษาและออกแบบ 
  ประชาชนมีส่วนในการคัดเลือกพื้นที่ 
    ประชาชนไม่มีส่วนในการคัดเลือกพื้นที่  
 

2. เทศบาลเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการขยะดังกล่าวหรือไม่ 
  ประชาสัมพันธ์สถานการณ์ปัจจุบันของการจัดการขยะ 
  ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือในการเก็บค่าธรรมเนียมจากประชาชน 

  อื่นๆ ขอทราบวิธีการ        
             
              

 
ข้อมูลขยะรีไซเคิล 
3.  จ านวนโรงเรียนและชุมชนในเขตเทศบาล 

3.1 เทศบาลมีโรงเรียนในเขตเทศบาล โรงเรียน  โรงเรียนในสังกัดเทศบาล  5 .โรงเรียน 
 โรงเรียนอื่น   3 โรงเรียน 

ชื่อโรงเรียน สังกัด จ านวนนักเรียน (คน) 

ศรีสะอาด ท.1 เทศบาล 570 

ศรีบุญเรือง ท.2 เทศบาล 779 

ศรีสว่าง ท.3 เทศบาล 352 

บ้านภูบ่อบัด ท.4 เทศบาล 164 

หนองผักก้าม ท.5 เทศบาล 400 

เมืองเลย เขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต1 2,500 

อนุบาลเลย เขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต1 1,200 

เลยพิทยาคม เขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต1 2,500 

 
3.2 มีชุมชน จ านวน  20 ชุมชน  ประชากรทั้งหมด 22,070  คน 
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4. เทศบาลมีการด าเนินการด้านธนาคารขยะหรือไม่ ที่ใด รูปแบบการจัดการเป็นอย่างไร มีปัญหาอย่างไร  

สถานที/่โรงเรียน/
ชุมชน 

รูปแบบการจัดการ ปัญหา/อุปสรรค 
ปริมาณวัสดุรีไซเคิล

ที่รับซือ้ 
(กิโลกรัมต่อวัน) 

โรงเรียน    

    

    

    

    
 

5. ร้านรับซื้อของเก่าในพื้นท่ีเทศบาล    (ระบุร้านที่มีอยู่ ในเขตเทศบาล และร้านที่มีศักยภาพในการ
ด าเนินการ เช่น มีรูปแบบกิจการเฟรนไชน์จากวงศ์พาณิชย์ที่เทศบาลนครพิษณุโลก เป็นต้น) 

ชื่อร้าน สถานที่ตั้ง 
ปริมาณวัสดุรีไซเคิลที่รับซ้ือ

(กิโลกรัมต่อวัน) 

   
   
   
   
 

6. เทศบาลของท่านมีการขึ้นทะเบียนซาเล้งหรือไม่  ไม่มี    
            
ถ้ามี ซาเล้งที่ขึ้นทะเบียนมีกี่คน   ท่านมีวิธีด าเนินการอย่างไร.  
             
              

7. การด าเนินกิจกรรมด้านการรีไซเคิลขยะมูลฝอยของเทศบาล 
ช่วงเวลาด าเนิน 

กิจกรรม 
วัน-เดือน-ป ี

รูปแบบกิจกรรม 
ชุมชน/หน่วยงาน 
ที่ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ/ 
แหล่งงบประมาณ 

สภาพปญัหา 
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แบบส ารวจข้อมลู 
ระบบการจัดการขยะมลูฝอย 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมลูทั่วไป 

1. เทศบาล นครอุดรธานี    จังหวัด  อุดรธานี    

ที่อยู ่ ถ.อธิบดี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี        

โทรศัพท์ 042-325-176 ต่อ 509   โทรสาร       

รายชื่อเจ้าหน้าที่ในการประสานงาน 

1) ชื่อ  นายรณยุทธ  ศรีบุญเรือง                     ต าแหน่ง   หัวหน้าฝ่ายจัดการสภาพแวดล้อมฯ      

 สังกัด  ส่วนช่างสุขาภิบาล                    โทรศัพท์    042-325-176 ต่อ 509                           

2) ชื่อ  นายชัยยันต์  ชัยไม                     ต าแหน่ง   นักวิชาการสุขาภิบาล 5                    

  สังกัด                                  โทรศัพท์      
  
2. ข้อมูลพื้นท่ี ประชากร ในเขตเทศบาล (ข้อมูลปี พ.ศ. 2552) 

2.1 พื้นที่ของเทศบาล ______47.70_______ ตารางกิโลเมตร 

2.2 พื้นที่บริการของระบบก าจัดขยะมูลฝอย ______________ ตารางกิโลเมตร 

 ระบบเก็บขนขยะมูลฝอยครอบคลุมพื้นที่ _____________ ตารางกิโลเมตร 

2.3 จ านวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ ___138,991___________ คน (ข้อมูลปี 2552) 

2.4 จ านวนครัวเรือน __43,776_________ ครอบครัว (ข้อมูลปี 2552) 

2.5 จ านวนคนต่อครัวเรือนในปี 2552 คือ______3________ 

2.6 จ านวนประชากรแฝง ____27,782__________ คน (โดยประมาณข้อมูลปี 2552) 

 แหล่งที่มาของข้อมูลจ านวนประชากรแฝง_____ประมาณการ___________________ 

2.7 ส าหรับเทศบาลที่เป็นเมืองท่องเที่ยวและมีข้อมูลของนักท่องเที่ยว 
 - จ านวนนักท่องเที่ยวชาวไทย ____________ คน (ข้อมูลปี 2552) 
 - จ านวนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ________ คน (ข้อมูลปี 2552) 
 - แหล่งที่มาของข้อมูลนักท่องเที่ยว________________________ 
 - นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มาเที่ยวที่ไหน ____________________ 

- นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ใช้เวลาอยู่ในพื้นที่เขตเทศบาล _______วัน 
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3. ระบบก าจัดขยะของเทศบาล 

- ริเร่ิมจากหน่วยงานใด         

- ระยะเวลาการศึกษาความเหมาะสมตั้งแต่เดือน ปี ถึงเดือน  ปี  

- ระยะเวลาการออกแบบตั้งแต่เดือน  ปี ถึงเดือน   ปี  

- ระยะเวลาการก่อสร้างตั้งแต่เดือน  ปี ถึงเดือน  ปี   

- เปิดด าเนินการตั้งแต่เดือน   ปี   

- สถานภาพปัจจุบัน     ก าลังด าเนินการ  

             หยุดด าเนินงานระบบตั้งแต่เดือน  ปี   

- สาเหตุการหยุดด าเนินงาน 

ชุมชนคัดค้าน  บุคลากรไม่เพียงพอในการดูแลระบบ 

  ไม่มีงบประมาณในการเดินระบบ  บุคลากรไม่มีความสามารถในการดูแลระบบ 

  สาเหตุทางเทคนิคของระบบ  ไม่มีความจ าเป็นท่ีต้องมีระบบ 

  การบริหารจัดการระบบไม่ดี  อื่นๆ ขอรายละเอียด    

    

4. ปริมาณขยะมูลฝอย (ตันต่อเดือน) ในป ี2551 และ 2552   
(หากมีข้อมูลย้อนหลัง ขอข้อมูลมากที่สุดแยกแต่ละปี) 

วิธีวัดปริมาณขยะมูลฝอย       1. ชั่งจากเครื่องชั่งขยะ        2. ค านวณจากขนาด       3. อื่นๆ 

เดือน-ปี 
ปริมาณขยะที่ชั่งได้ทั้งหมด  

(ตัน/เดือน) 
เดือน-ปี 

ปริมาณขยะทีช่ั่งได้ทั้งหมด  
(ตัน/เดือน) 

ม.ค. 51 5,458 ม.ค. 52 6,666.73 
ก.พ. 51 5,011.37 ก.พ. 52 5,563.81 
มี.ค. 51 5,766.98 มี.ค. 52 6,415.51 
เม.ย. 51 5,871.57 เม.ย. 52 6,436.21 
พ.ค. 51 6,545.34 พ.ค. 52 7,393.59 
มิ.ย. 51 6,389.6 มิ.ย. 52 7,685.01 
ก.ค. 51 6,190.13 ก.ค. 52 7,265.95 
ส.ค. 51 5,966.2 ส.ค. 52 7,022.67 
ก.ย. 51 6,528.2 ก.ย. 52 5,644.80 
ต.ค. 51 5,667.5 ต.ค. 52 5,307.3 
พ.ย. 51 5,848.5 พ.ย. 52 5,630.11 
ธ.ค. 51 5,888 ธ.ค. 52 6,499.80 
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5. ปัจจุบันรับขยะจากที่อื่นๆ บ้างหรือไม่ เช่น ชุมชนรอบๆ เทศบาล อปท.ใกล้เคียง  ให้ระบุ 

ชุมชน/เทศบาล/อบต./เอกชน จ านวนขยะ (ตัน/เดือน) ค่าก าจัดที่เก็บ 
(บาท/ตัน) ก.พ. 53 มี.ค. 53 

1. ทน.อุดรธาน ี 3,375.76 3,513.63 - 
2. ทม.โนนสูง-น้ าค า 106.94 112.00 200 
3. ทม.หนองส าโรง 373.88 501.18 200 
4. ทต.หนองบัว 398.89 453.39 200 
5. ทต.บ้านจัน่ 90.81 99.92 200 
6. ทต.นาข่า 75.47 97.87 200 
7. อบต.เชียงพิณ-บ้านเลื่อม 85.06 102.74 200 
8. อบต.นาด ี 28.01 33.48 200 
9. อบต.เชียงยืน - - 200 
10. อบต.หนองนาค า 48.14 59.72 200 
11. อบต.หมูม่น 48.89 53.23 200 
12. อบต.โนนสูง 61.30 32.11 200 
13. อบต.บ้านจั่น 70.73 70.60 200 
14. อบต.กุดสระ 49.44 52.76 200 
15. อบต.นากว้าง 40.92 35.53 200 
16. อบต.บ้านขาว 42.38 54.29 200 
17. อบต.หนองไผ่ 61.68 67.73 200 
18. อบต.บ้านตาด 73.62 63.39 200 
19. อบต.หนองขอนกว้าง 46.49 45.80 200 
20. อบต.หนองไฮ 36.12 39.13 200 
21. อบต. โพนงาม - - 200 
22. โรงพยาบาลศูนย์อุดรธาน ี 4.67 0.75 200 
23. ทม.หนองคาย 787.63 879.80 200 

 

6. องค์ประกอบขยะมูลฝอย ปี พ.ศ. 2550 - 2552 (หรือข้อมูลล่าสุดและข้อมูลที่เคยเก็บมาวิเคราะห์ในอดีต) 
(หรือขอเป็นเอกสารแนบ) 

ปี พ.ศ. 
องค์ประกอบขยะมลูฝอย (ร้อยละโดยน้ าหนัก) 

เศษ
อาหาร 

กระดาษ พลาสติก แก้ว โลหะ ยาง/
หนัง 

ผ้า ไม้/
ใบไม ้

หิน/
กระเบื้อง 

อื่นๆ รวม 

ปี 2550 - - - - - - - - - - 100 
ปี 2551 - - - - - - - - - - 100 
ปี 2552 53.38 10.68 22.51 8.19 2.94 - - 1.96 - 0.34 100 
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ส่วนที่ 2  ข้อมลูระบบเก็บขนขยะมูลฝอย       

1. ลักษณะการจัดวางภาชนะรองรับขยะมูลฝอยในชุมชนในปัจจุบัน 
  แบบถังเดี่ยวทิ้งขยะรวมทุกประเภท (ระบุขนาดถังที่ใช้,ขนาด) 
  1.  20  ลิตร ประเภทถัง   ยางรถยนต์ จ านวน   1,500 ใบ  
  2.   240  ลิตร ประเภทถัง   พลาสติก PE จ านวน     500 ใบ 
  3.   660  ลิตร ประเภทถัง   พลาสติก PE จ านวน      60 ใบ
  4.   4,000  ลิตร ประเภทถัง    คอนเทนเนอร์ จ านวน      33 ใบ
  5.     ลิตร ประเภทถัง    จ านวน    ใบ
  วางถังขยะ 2 ใบแยกเป็นขยะแห้งและขยะเปียก  
  1.    ลิตร ประเภทถัง    จ านวน    ใบ 
  2.    ลิตร ประเภทถัง    จ านวน    ใบ 
  3.    ลิตร ประเภทถัง    จ านวน    ใบ 
  อื่นๆ(ระบุ) _      ______ 

2. ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีจัดเก็บได้  130-150    ตัน/วัน 
 หรือคิดเป็น       % ของปริมาณขยะมูลฝอยท้ังหมด 

3. จ านวนครวัเรือนให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอย 49,776    ครัวเรือน 
หรือคิดเป็น   100    % ของจ านวนครัวเรือนทั้งหมด 

4. รูปแบบการด าเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยมีรูปแบบอย่างไร 
  เทศบาลลงทุนและด าเนินการเอง          เทศบาลด าเนินการร่วมกับเอกชน 
  เทศบาลลงทุนและว่าจ้างให้เอกชนด าเนินการ             เอกชนลงทุนและด าเนินการเอง 
  อื่นๆ ระบุ       

5. กรณีว่าจ้างให้เอกชนด าเนินการ 
 ค่าจ้างเอกชน         -               บาท/ปี     สัญญา                   ปี 
 สาเหตุที่ว่าจ้างเอกชน       

6. กรณีให้สัมปทานเอกชนด าเนินการ 
 ค่าตอบแทนที่เทศบาลได้รับ  -  บาท/ปี      สัญญา  ปี 
 รูปแบบสัมปทาน     
 สาเหตุที่ให้สัมปทานเอกชนด าเนินการ       
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7. มีปัญหาในการด าเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยหรือไม่ อย่างไร 
  ไม่มีปัญหา 
  มีปัญหาในการด าเนินการ คือ       
              

 

8. จ านวนและประเภทของรถขนขยะมูลฝอยท่ีใช้ในการเก็บขนในปัจจุบัน (ขอแผนผังเส้นทางการเก็บขน) 

ล าดับ
ที ่

ประเภทรถ 
ขนาดความ
จุ (ลบ.ม.) 

ปีที่  
จัดซื้อ 

จ านวนเที่ยว
การเก็บขน 
(เที่ยว) 

จ านวน
พนักงาน
ท้ายรถ 
(คน) 

ระยะทางในการ
เก็บขนต่อเที่ยว
ไม่รวมระยะทาง
ไปทีท่ิ้งขยะ (กม.) 

สภาพการ 
ใช้งาน 

1 เปิดข้างเทท้าย 10 2524 2 4 รถแทนวันหยุด ซ่อมแซมบอ่ย 

2 เปิดข้างเทท้าย 10 2533 2 4 15 ซ่อมแซมบอ่ย 

3 เปิดข้างเทท้าย 10 2533 2 4 56 ซ่อมแซมบอ่ย 

4 อัดท้าย 12 2538 1 3 56 ซ่อมแซมบอ่ย 

5 อัดท้าย 12 2538 1 3 50 ซ่อมแซมบอ่ย 

6 อัดท้าย 12 2538 1 3 62 ซ่อมแซมบอ่ย 

7 เปิดข้างเทท้าย 8 2538 2 3 56 ซ่อมแซมบอ่ย 

8 เปิดข้างเทท้าย 8 2538 2 4 52 ซ่อมแซมบอ่ย 

9 เปิดข้างเทท้าย 10 2538 2 4 56 ซ่อมแซมบอ่ย 

10 เปิดข้างเทท้าย 4 2538 2 1 50 ซ่อมแซมบอ่ย 

11 เปิดข้างเทท้าย 4 2538 2 1 50 ซ่อมแซมบอ่ย 

12 เปิดข้างเทท้าย 10 2538 2 4 50 ซ่อมแซมบอ่ย 

13 อัดท้าย 10 2539 1 4 72 ช ารุด 

14 อัดท้าย 10 2539 1 4 38 ช ารุด 

15 เปิดข้างเทท้าย 10 2539 2 4 43 ช ารุด 

16 เปิดข้างเทท้าย 10 2539 2 4 - ซ่อมแซมบอ่ย 

17 เปิดข้างเทท้าย 10 2539 2 4 50 ซ่อมแซมบอ่ย 

18 อัดท้าย 8 2540 1 3 40 ซ่อมแซมบอ่ย 

19 อัดท้าย 8 2540 1 4 77 ซ่อมแซมบอ่ย 

20 อัดท้าย 10 2540 1 3 54 ซ่อมแซมบอ่ย 

21 อัดท้าย 10 2540 1 3 77 ดี 

22 อัดท้าย 10 2540 1 3 69 ดี 
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ล าดับ
ที ่

ประเภทรถ 
ขนาดความ
จุ (ลบ.ม.) 

ปีที่  
จัดซื้อ 

จ านวนเที่ยว
การเก็บขน 
(เที่ยว) 

จ านวน
พนักงาน
ท้ายรถ 
(คน) 

ระยะทางในการ
เก็บขนต่อเที่ยว
ไม่รวมระยะทาง
ไปทีท่ิ้งขยะ (กม.) 

สภาพการ 
ใช้งาน 

23 เปิดข้างเทท้าย 3 2542 2 1 85 ช ารุด 

24 เปิดข้างเทท้าย 3 2542 2 - - ซ่อมแซมบอ่ย 

25 เปิดข้างเทท้าย 10 2545 2 4 52 ซ่อมแซมบอ่ย 

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 คอนเทนเนอร ์ 6.5 2548 1 3 42 ดี 

31 อัดท้าย 10 2549 1 4 48 ดี 

32 อัดท้าย 10 2549 1 3 56 ดี 

33 คอนเทนเนอร ์ 6.5 - 4 1 56 ดี 

34 รถบรรทุกมูลฝอยติด
เชื้อแบบห้องเย็น 

- 2546 - 3 - ดี 

 

9. เทศบาลท่านมีสถานีขนถ่ายหรือไม่  มี ไม่มี 
9.1  ถ้ามีสถานีขนถ่ายขยะ        ระยะทางจากเขตเทศบาลไปสถานีขนถ่าย             กม. 
   ระยะทางจากสถานีขนถ่ายไปสถานที่ฝังกลบขยะ  กม.  
9.2  ถ้าไม่มีสถานีขนถ่ายขยะ     ระยะทางจากเขตเทศบาลไปท่ีสถานที่ทิ้งขยะปัจจุบัน      14  กม. 

 

10. การแบ่งเขตการเก็บขน  
- มีการแบ่งเขตการเก็บขนอย่างไร  แบ่งตามเขตการเลือกตั้ง     

           
            

 
- แบ่งออกเป็นกี่เขต อย่างไร    4 เขต       

           
            

 
 
 

 
 



 
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดท าแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมในระดับจังหวัด 

ส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9  (อุดรธานี  เลย  หนองคาย  สกลนคร  และนครพนม) 

-7- 

11. จ านวนพนักงานในการด าเนินงานเก็บขนขยะ 
11.1 จ านวนพนักงานขับรถ    36  คน 
11.2 จ านวนพนักงานเก็บขนท้ายรถ   146  คน 
11.3 จ านวนพนักงานกวาดถนน   223  คน 

รับผิดชอบกวาดถนนคนละ   กม. /คน       หรือ  ตร.กม/คน 
หรือตามเกณฑ์ที่เทศบาลก าหนดเกณฑ์เป็นอย่างไร  
           
            

12. การจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการเก็บขน 
    มี   ไม่ได้มีการจัดเก็บ   เพราะ……………… 

13. ถ้าไม่ได้มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายในการจัดการได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานใด 
เพียงพอหรือไม่อย่างไร   หน่วยงานท่ีสนับสนุนคือ       

    เพียงพอ            ไม่เพียงพอ  วิธีแก้ปัญหาคือ      

14. ถ้ามีการจัดเก็บค่าธรรมเนียม  
ค่าธรรมเนียมในการเก็บขนในปัจจุบัน 20 บาท/ครัวเรอืน/เดือน  
(ขอเทศบัญญัติว่าด้วยค่าธรรมเนียม และวิธีในการเก็บเงินปัจจุบัน) 

14.1 (1)  ปี 2551 เก็บเงินค่าธรรมเนียมได้ 10,039,979 บาท 

 (2)  ปี 2552 เก็บเงินค่าธรรมเนียมได้ 10,568,038 บาท 

 14.2 กรุณาแยกค่าธรรมเนียมตามสถานที่ที่เก็บค่าธรรมเนียม เช่น  ( ขอเอกสารแนบ) 
ครัวเรือน ตลาด สถานที่ราชการ โรงแรม โรงเรียน อื่นๆ 

จ านวน
ครัวเรือน 

เก็บได้
บาท 

จ านวน
แห่ง 

เก็บได้
บาท 

จ านวน
แห่ง 

เก็บได้
บาท 

จ านวน
แห่ง 

เก็บได้
บาท 

จ านวน
แห่ง 

เก็บได้
บาท 

จ านวน
แห่ง 

เก็บได้
บาท 

 
 
 

           

 

14.3 การเก็บค่าธรรมเนียมในปัจจุบัน 
       เทศบาลจัดเก็บเอง  จ้างเอกชนจัดเก็บ 

14.4 จ านวนพนักงานเก็บเงินค่าธรรมเนียมการเก็บขนตามบ้านเรือน    คน 
    เป็นข้าราชการ เป็นลูกจ้างชั่วคราว  เป็นลูกจ้างประจ า เอกชน 

14.5 ปัญหาในการเก็บค่าธรรมเนียม  -     
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15. ค่าใช้จ่ายในการเก็บขนขยะมูลฝอยประจ าปีงบประมาณ 2551- 2552 

ปีงบ 
ประมาณ 

เงินเดือน/ค่าจ้าง 
ค่าจ้าง
พนักงาน 
กวาดถนน 

ค่าน้ ามัน
เชื้อเพลิง/หล่อลื่น 

ค่า 
ซ่อมแซมรถ 

ค่าวัสด ุ
รวม 
(บาท) 

2551 12,983,080 - 7,351,745 2,196,000 1,200,000 23,730,825 

2552 12,560,040 - จ้างเหมา - 7,456,102 2,578,368 276,300 22,870,810 

 
หมายเหตุ กรุณาเอกสารแนบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส่วนที่ 3  ข้อมูลสถานีขนถ่าย – ไม่มีสถานีขนถ่าย-
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ส่วนที่ 4 ข้อมลูการก าจัดขยะมลูฝอย       
 

1. แบบรายละเอียด (ขอเป็นเอกสารแนบ) 
1.1 ต าแหน่งที่ตั้งโครงการ 
1.2 ผังบริเวณระบบก าจัดมูลฝอย 
1.3 ผังระบบท่อรวบรวมน้ าเสีย 
1.4 รูปตัดทั่วไปแบบฝังกลบ 
1.5 แบบบ่อสังเกตการณ์ 
1.6 แบบท่อระบายก๊าซ 

 

2. พื้นที่ก าจัดขยะทั้งหมดจ านวน 296 ไร ่  
เป็นท่ีดินกรรมสิทธิ์ของเทศบาล  เป็นท่ีดินสาธารณะ  เป็นท่ีดินเอกชน 

สถานท่ีตั้งระบบก าจัดขยะ บ้าน   โคกหนองหาด  หมู่ท่ี  ต าบล  หนองนาค า     
อ าเภอ เมือง    จังหวัด    อุดรธานี    

 

3. ถ้าเป็นที่ดินเอกชนราคาที่จัดซื้อ - บาท/ไร่   รวมราคา  - บาท 
 

4. ปัจจุบันได้มีการเปิดใช้งานระบบอย่างไร 
  ไม่ได้มีการเปิดใช้งาน เพราะ        
  มีการเปิดใช้งานแล้ว 
  มีการเปิดใช้งานเป็นบางส่วน เพราะ       
 

5. มีปัญหาในการด าเนินการหรือไม่ อย่างไร 
ไม่มีปัญหา 
มีปัญหาในการด าเนินการ คือ 

   ปัญหาค่าใช้จ่าย            ประสิทธิภาพระบบ ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู ้
   ปัญหาการต่อต้านจากชุมชน     เครื่องจักรช ารุด 

อธิบายรายละเอียดของปัญหา เครื่องจักรช ารุดบ่อย เนื่องจากใช้งานมานาน 
            

 

6. มีการดูแลตรวจสอบสภาพการท างานของอุปกรณ์เครื่องจักรกลสม่ าเสมอหรือไม่ อย่างไร 
  ยังไม่ได้มีการตรวจสอบสภาพการท างาน 
  มีการตรวจสอบสภาพการท างานอย่างสม่ าเสมอ ระบุ  12  ครั้ง/ปี 

 

7. รูปแบบการด าเนินการจัดก าจัดขยะมูลฝอยมีรูปแบบอย่างไร 
 เทศบาลลงทุนและด าเนินการเอง                            เทศบาลด าเนินการร่วมกับเอกชน 
 เทศบาลลงทุนและว่าจ้างให้เอกชนด าเนินการ           เอกชนลงทุนและด าเนินการเอง 
 อื่นๆ ระบุ     
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8. กรณีว่าจ้างให้เอกชนด าเนินการ 
 ค่าจ้างเอกชน                              บาท/ปี        สัญญา    ปี 
 สาเหตุที่ว่าจ้างเอกชน             
              
 

9. กรณีให้สัมปทานเอกชนด าเนินการ 
 ค่าตอบแทนทีเ่ทศบาลได้รับ   บาท/ปี    สัญญา   ปี 
 รูปแบบสัมปทาน                               
 สาเหตุที่ให้สัมปทานเอกชนด าเนินการ       

             
 

10. รูปแบบการด าเนินการบริหารจัดการในปัจจุบันมีความเหมาะสมแล้วหรือไม่ อย่างไร 
  มีความเหมาะสมแล้ว 

ควรมีการปรับปรุงรูปแบบ โดย       
           
            

 

11. บริเวณสถานท่ีทิ้งขยะมีการคัดแยกขยะในพื้นที่หรือไม่  
       ไมมี่การคัดแยก 

   มีการคัดแยก     จ านวนคนคัดแยกขยะในสถานท่ีฝังกลบ       82      คน   
     รายได้   9,000  บาท/เดือน/คน 
 

12. การจัดการขยะด้วยวิธีฝังกลบมีการกลบขยะด้วยดินทุกวันหรือไม่  
 ถ้าไม่มีท่านได้ด าเนินการอย่างไร         

              
ถ้าไม่มีการกลบทับ ปัญหาคืออะไร        
              
ถ้ามีการกลบทับ แหล่งดินน ามาจากที่ไหน  ในบ่อขยะ     
ระยะทางของแหล่งดินห่างจากสถานที่ฝังกลบ 300-500 เมตร   กม. 
ราคาดิน     -   บาท/กม. 
ราคาค่าขนส่ง   -   บาท/กม. หรือ      

 
13. ท่านบดอัดขยะทุกวันหรือไม่  ทุกวัน        
 
14. สถานท่ีฝังกลบขยะเริ่มงานเวลา  07.00 น. ปิดรับขยะเวลา     ก่อน 13.30 น.  
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15. ท่านมีปัญหาในการใช้เครื่องจักรหรือไม่ ถ้ามีอย่างไร (อธิบาย) 
 มีปัญหาเรื่องเครื่องจักรช ารุดบ่อย เนื่องจากใช้งานมานาน    
             
 

16. ท่านใช้พื้นท่ีฝังกลบไปกี่ไร่ในปัจจุบัน  60 ไร ่ขณะน้ีใช้พื้นท่ีไปทั้งหมด  ไร ่
การใช้พื้นท่ีเป็นไปตามแผนหรือไม่   ใช่     ถ้าไม่เป็นตามแผนเพราะอะไร   
             
             

 

17. ท่านฝังกลบตามที่ออกแบบไว้หรือไม่ ใช่  ฝังกลบกี่ชั้น  3  ชั้น    
สูงกี่เมตร   ชั้นละ 3 เมตร ดินฝังกลบหนากี่เมตร  0.60 เมตร   

 

18. ชุมชน 

18.1 ชุมชนท่ีอยู่ใกล้สถานที่ก าจัดมากที่สุดคือ       
ตั้งอยู่ห่างจากสถานที่ก าจัด   กิโลเมตร   จ านวนคน   คน 
ความคิดเห็นของชุมชนท่ีมีต่อสถานท่ีก าจัด      
            

 
18.2 ท่านเคยได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านรอบพื้นท่ีหรือไม่………....-......……............ 

ถ้ามีเรื่อง  
1.   การแก้ไข     

            
2.        การแก้ไข    

            
3.      การแก้ไข    

           
 

18.3 มีการร้องเรียนจากชาวบ้านเรื่องกลิ่นหรือไม่  -     
สถานท่ีฝังกลบมีกลิ่นเหม็นหรือไม่  มีบ้าง       
ถ้ามีกลิ่นได้แก้ปัญหาอย่างไร  
1. ใช้ EM    ฉีดพ่น  ค่าใช้จ่าย  ทน.อุดรฯ ผลิตเอง บาท/เดือน 
2. สารเคมีชื่อ   ค่าใช้จ่าย   บาท/เดือน 
3.           
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19. จ านวนและประเภทของเครื่องจักรที่ใช้ในการก าจัดขยะ 
 

ล าดับ
ที่ 

ประเภทรถ/เครื่องจักร 
ขนาด/
แรงม้า 

ปีที่จัดซื้อ 
ราคาที่จัดซื้อ  

(บาท) 

1. รถบรรทุกเทท้าย  10 ล้อ  2547 2,170,000 

 รถบรรทุกเทท้าย  6 ล้อ  2538 862,000 

2. รถตักดินตีนตะขาบ / รถขุดตีนตะขาบ 128 2538 2,840,000 

 รถตักดินตีนตะขาบ / รถขุดตีนตะขาบ 128 2539 3,220,700 

3. รถตักล้อยาง    

4. รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ 142 2539 4,504,700 

 รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ  2539 1,899,250 

 รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ 115 2548 7,780,000 

5. รถปิคอัพตรวจการ    

6. เครื่องชั่งน้ าหนัก    

7. เครื่องสูบน้ าระบายน้ า    

8. เครือ่งสูบน้ าเสียแบบจุ่มใต้น้ าชนิดไม่อุดตัน     

9. เครื่องแยกขยะ    

10. ชุดดูดขยะเบา    

11. ชุดสายพานล าเลียง    

12. เครื่องบีบย่อย    

13. ชุดร่อนแยกขนาด    

14. เครื่องย่อยกิ่งไม้    

15. ชุดผสมปุ๋ย    

16. ไซโลและคอนแวย์เยอร์    

18. อื่นๆ    
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20. จ านวนอาคารในสถานท่ีทิ้งขยะปัจจุบัน 

ประเภทอาคาร 
การใช้ประโยชน์ 

สาเหตุ/ปัญหา หมายเหตุ 
ใช้ ไม่ได้ใช้ 

1. อาคารส านักงาน  -   

1. อาคารจอดรถและโรงซ่อมบ ารุง  -   

2. อาคารเครื่องชั่ง  -   

3. อาคารป้อมยาม  -   

4. บ้านพักคนงาน  -   

5. โรงล้างรถ  -   

6. อาคารหมักปุ๋ย - -   

7. อาคารคัดแยก - -   

8. อาคารหมักปฏิกูล  -   

9. อาคารเก็บปุ๋ย  -   

10. อื่นๆ  - -   

 

21. จ านวนพนักงานที่ด าเนินการในสถานที่ทิ้งขยะปัจจุบัน 

ต าแหน่ง/สถานะ 
(ลูกจ้าง ข้าราชการ) หน้าที่ความรับผิดชอบ 

จ านวน 
(คน) 

เงินเดือน 
(บาท) 

คุณวุฒิ
การศึกษา 

 

 --ไม่มีข้อมูล--    

     

 
22. ค่าใช้จ่ายในการบริหารด าเนินการก าจัดขยะท่ีสถานท่ีทิ้งขยะในปัจจุบัน 

 --ไม่มีข้อมูล--       หน่วย: บาท 

เดือน-ปี 
51-52 

เงินเดือน
เจ้าหน้าที่ 

ค่าแรง 
ลูกจ้าง 

น้ ามัน 
เชื้อเพลิง/
หล่อลื่น 

ค่า 
ซ่อม 
แซม 

ค่าน้ า ค่าไฟฟ้า 
ค่าใช้จ่าย

อื่น  ๆเช่นค่า
วิเคราะห์น้ า 

ค่า 
ดิน 

กลบทับ 

รวม 
 

ม.ค. 51          
ก.พ. 51          
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23. การเก็บตัวอย่างจากบ่อสังเกตุการณ์ 
23.1 จ านวนบ่อสังเกตุการณ์ในพื้นท่ีฝังกลบขยะมีจ านวน  3 บ่อ 
23.2 ระหว่างการด าเนินการได้เก็บตัวอย่างน้ าจากบ่อสังเกตการณ์รอบพื้นที่หรือไม่  
23.3 ถ้าเก็บหน่วยงานใดเป็นผู้เก็บตัวอย่าง  กรมควบคุมมลพิษ ความถี่ในการเก็บ ครั้ง/  
23.4 ส่งวิเคราะห์ที่หน่วยงานใด   ส านักจัดการกากของเสียและสารอันตราย   
23.5 ท่านเก็บตัวอย่างบ่อน้ าตื้นของชาวบ้านหรือไม่   - ถ้าเก็บขอต าแหน่งของบ่อ  

อยู่ท่ีบ้านเลขที่  หมู่ท่ี  ต าบล    อ าเภอ    
เหตุผลที่เก็บจากบ่อน้ าตื้นน้ี        

23.6 ผลวิเคราะห์น้ าย้อนหลัง จ านวน 1 ปี  =เมื่อวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2551 = 
 

พารามิเตอร์ 
น้ าใต้ดิน น้ าทิ้ง 

(บ่อบ าบัดน้ าเสีย ) จุดที่ 1 จุดที่ 2 จุดที่ 3 
ความเข้มข้นออกซิเจนละลายน้ า (DO), mg/L 2.01 1.72 1.44 2.66 
ค่าความน าไฟฟ้า (Conductivity), µS/cm 600 51.2 1,396 2.22 
ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 6.1 5.7 5.6 8.1 
อุณหภูมิน้ าตัวอย่าง  (ºC) 23.3 22.2 26.0 25.5 
ซีโอด ี(COD), mg/L 20 11 16 140 
บีโอดี (BOD) - - - - 
คลอไรด์ (Cl), mg/L 87.4 10.4 354 348 
ปริมาณของแขง็ทั้งหมด (TS), mg/L 338 142 934 - 
ปริมาณของแขง็แขวนลอย (TDS), mg/L - - - 1,202 
ไนโตรเจนทั้งหมด (TKN), mg/L - - - 30.3 
ทองแดง (Cu), µg/L < 10 < 10 < 10 < 10 
นิเกิล (Ni), µg/L  < 10 < 10 < 10 < 10 
แมงกานีส (Mn), mg/L 0.77 < 0.10 1.8 - 
แคดเมียม (Cd), µg/L < 1.0 < 1.0 1.5 - 
โครเมยีมทัง้หมด (Total Cr), µg/L < 10 < 10 < 10 < 10 
ตะกั่ว (Pb), µg/L < 10 < 10 < 10 < 10 
ปรอททั้งหมด ( Total Hg), µg/L < 0.50 < 0.50 < 0.50 < 0.50 
สารหนู (As), µg/L < 10 < 10 < 10 < 10 
ซีลีเนียม (Se), µg/L < 10 < 10 < 10 - 
สังกะสี (Zn), mg/L < 0.10 < 0.10 < 0.10 - 

 
หมายเหตุ ค่ามาตราฐานน้ าใต้ดิน : http://www.pcd.go.th/info_serv/reg_std_water03.html 
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24. ระบบบ าบัดน้ าเสีย 
 24.1 ระบบบ าบัดน้ าเสียมีกลิ่นเหม็นหรือไม่  ไม่มี  ถ้ามีท่านจัดการอย่างไร  

            
24.2 น้ าเสียเคยล้นออกมาจากบ่อบ าบัดน้ าเสียหรือไม่   ไม่    
24.3 ท่านเคยเก็บน้ าจากบ่อบ าบัดน้ าเสียไปวิเคราะห์หรือไม่  - ความถี่ในการตรวจครั้ง/   

ถ้าเคยเก็บท่านเก็บจุดใด   
        1.ทางน้ าเข้าบ่อแรก         2. ทางน้ าออกบ่อสุดท้าย       3. จุดอื่น    

ส่งตรวจท่ีหน่วยงานใด         
  ผลวิเคราะห์น้ าเสีย (ขอเอกสารแนบ) 

24.4 ท่านเคยใช้น้ าจากบ่อบ าบัดมาใช้ในการรดน้ าต้นไม้ หรือรดถนน หรือน ามาใช้ประโยชน์
อย่างไร (อธิบาย)  สูบน้ าขึ้นมารดน้ าต้นไม้  รดถนน  ล้างรถ   
           
            
น้ าที่ใช้ประโยชน์น ามาจากบ่อบ าบัดใด   บ่อสุดท้าย    

24.5 น้ าจากบ่อสุดท้ายไหลออกสู่แม่น้ า หรือคลองชื่อ  -  แม่น้ าหรือคลองนั้นก่อน
มีโครงการใช้ประโยชน์อย่างไร     
แม่น้ าหรือคลองนั้นหลังมีโครงการใช้ประโยชน์อย่างไร     
ลักษณะของแม่น้ า (เจ้าหน้าที่กรอกด้วยตนเอง)       

24.6 จ านวนเครื่องสูบน้ าเสียเข้าสู่บ่อบ าบัดน้ าเสีย - เครื่อง  ขนาด   แรงม้า 
เครื่องสูบน้ าเสียเคยเสียหรือไม่   ถ้าเคยท่านท าอย่างไร ปัญหา……..….…… 

25. ระบบระบายน้ าฝน 
25.1 ท่านมีเครือ่งสูบน้ าฝนหรือไม่   - ถ้ามีอายุการใช้งานกี่ปี    ขนาด   แรงม้า 
25.2 เครื่องสูบน้ าฝนท างานมีประสิทธิภาพหรือไม่       

มีปัญหาหรือไม่   ถ้ามี ปัญหาคืออะไร      
25.3 การระบายน้ าฝนในพื้นที่มีปัญหาอะไรบ้าง       
25.4 ในระหว่างการบดอัดขยะหน้าฝนท่านระบายน้ าฝนจากพื้นท่ีท างานอย่างไร   

  วางท่อรับน้ าชะขยะบริเวณบ่อฝังกลบ     
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ส่วนที่ 5 ข้อมลูเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการบริหารจัดการ  

1. วันที่จัดตั้ง______________________________________ 
2. จ านวนเจ้าหน้าทีแ่ละวฒุิการศึกษา_____________________(ขอเป็นเอกสารแนบ) 
3. โครงสร้างองค์กรการบริหารเทศบาลและโครงสร้างระบบการจัดการขยะมูลฝอย  

(Flow Chart: ขอเป็นเอกสารแนบ) 

3.1 โครงสร้างองค์กรการบริหารเทศบาล 

โครงสร้าง 
องค์กรการบริหาร 

จ านวนบุคลากร (คน) 

นักการเมืองท้องถิ่น ข้าราชการประจ า 
ลูกจ้าง 

รวม 
ประจ า ชั่วคราว 

สมาชิกสภาเทศบาล 24 - - - 24 

ส านักปลัดเทศบาล - 32 19 150 201 

ส านักการคลัง - 56 5 116 177 

ส านักการช่าง - 47 33 259 339 

ส านักการสาธารณสุข - 23 22 471 516 

กองวิชาการ - 20 1 24 45 

ส านักการศึกษา - 22 4 8 34 

กองสวัสดิการ - 6 1 21 28 

หน่วยตรวจสอบภายใน - 1 - 1 2 

กองการแพทย ์ - 16 3 29 48 

กองทะเบียนราษฎรฯ - 20 1 22 43 

โรงเรียนสังกัดเทศบาล - 327 15 83 470 
รวม  1,903  คน 

3.2 โครงสร้างระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอย(ขอเอกสารแนบ) 
- หน่วยงานรับผิดชอบ  ส่วนช่างสุขาภิบาล  กองช่าง    
- จ านวนบุคลากร    53   คน 
  ต าแหน่ง ผอ.ส่วนช่างสุขาภิบาล                   1 คน 

   ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายจัดการสภาพแวดล้อมด้านวัสดุเหลือใช้    1 คน 
  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสุขาภิบาล 6 ว                   1 คน 

   ต าแหน่ง นายช่างเครื่องยนต์ 5       1 คน 
- ลูกจ้างประจ า   5  คน 
- ลูกจ้างชั่วคราว   44  คน 

3.3 ปัจจบุันอัตราก าลังเจ้าหน้าทีข่องเทศบาลเพียงพอหรือไม่ อย่างไร 
   เพียงพอ          ไม่เพียงพอ อัตราก าลังที่ต้องการเพิ่มจ านวน  คน 
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3.4 เทศบาลได้มีการพัฒนาบุคลากรขององค์กรหรือไม่ อย่างไร 
      ไม่ได้มีการพัฒนา             มีการพัฒนา โดยการ      
 

4. ปัจจุบันทางเทศบาลมีนโยบายการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างไร  (ขอเอกสารแนบ เช่น แผนพัฒนาฯ) 

4.1 การจัดเก็บค่าเก็บขนขยะ มีนโยบายคือ      
             
                

4.2 การจัดเก็บค่าก าจัดขยะ  มีนโยบายคือ      
             
              

4.3  เทศบาลมี แผนงาน/โครงการ ในการจัดการขยะมูลฝอยอย่างไรบ้าง  

     (ขอเอกสารแนบ โครงการด้านการจัดการขยะในปี 2552 - 2553)   

            
             

5. มีหน่วยงานราชการเข้ามาติดตามและประเมินผลระบบการจัดการหรือไม่ อย่างไร 
  ไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาเลย 
  มีหน่วยงานเข้ามา คือ สสภ.9  ทสจ.อุดรธานี  กรมการปกครองส่วสนท้องถิ่น  
  เรื่องที่ติดตามและประเมินผล  คือ 
  1.         ระยะเวลา  ปี 
  2.        ระยะเวลา  ปี 
  3.        ระยะเวลา  ปี 

  สิ่งที่พบจากการติดตามและประเมินผล  คือ 
  1.             
  2.             
  3.             
 

6. ปัจจุบันได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลหน่วยงานใดและอย่างไรบ้าง 
 หน่วยงานท่ีให้ความช่วยเหลือ        
  ด้านวิชาการ          
  ด้านการด าเนินงาน         
  อื่นๆ            
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7. การบริหารจัดการในปัจจุบันให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการหรือไม่ อย่างไร 
  ประชาชนไม่มีส่วนร่วม 
  ให้ประชาชนมีส่วนร่วม โดย        
  1.  จัดกิจกรรมรณรงค์เรื่องการคัดแยกขยะในชุมชน     
  2.  มีการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลในชุมชน      

3.             
 

8. ความต้องการความช่วยเหลือจากรัฐบาลในการบริหารจัดการมีอะไรบ้าง 
  ด้านวิชาการ          
  ด้านการด าเนินงาน         
  อื่นๆ            
 
 
ส่วนที่ 6 ข้อมลูเกี่ยวกับรายรับ - รายจ่าย       
 

1. งบประมาณที่ได้รับมาก่อสร้างระบบฝังกลบ 
 - ค่าก่อสร้าง        บาท 
 - เป็นเงินรัฐบาล        บาท 
 - เป็นเงินของเทศบาล       บาท 
 - เป็นเงินกู้        บาท 
  ระยะเวลาการช าระคืน       ปี    อัตราดอกเบี้ย   % 
 
 

2. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
  - ค่าก่อสร้าง        บาท 
  - ค่าด าเนินการ        บาท 
  - ค่าบ ารุงรักษา        บาท 
  - อื่น         บาท 
 
 

3. รายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียม  (ปี 2551) 
- การจัดเก็บ   10,039,979    บาท/ปี 
- การก าจัด        บาท/ปี 
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4. รายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมน ามาเป็นค่าใช้จ่ายในด้านใดบ้าง 
 ค่าจ้างพนักงาน/เงินเดือน       บาท/ปี 
 ค่าจ้างจัดเก็บ        บาท/ปี 
 ค่าจ้างก าจัด         บาท/ปี 
 ค่าเครื่องมือ อุปกรณ์        บาท/ปี 
 ค่าซ่อมแซม         .บาท/ปี 
 ค่าเช่ารถ          บาท/ปี 
 ค่าสาธารณูปโภค (น้ า ไฟฟ้า โทรศัพท์).      บาท/ปี 
 ค่าบริหารจัดการ        บาท/ปี 
 อื่นๆ           บาท/ปี 
 รวม           บาท/ปี 
 
 
5. ข้อมูลรายรับรายจ่ายของเทศบาลย้อนหลัง 5 ปี 
                 หน่วย: บาท 

ปี รายรับ เงินอุดหนุน รายรับอื่นๆ รายจ่าย 

2547     

2548     

2549     

2550     

2551     

2552     

หมายเหตุ  ขอเอกสารแนบ 
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ส่วนที่ 7 ข้อมลูด้านการมีส่วนรว่มของประชาชน      
 

1. สถานท่ีฝังกลบในปัจจุบัน  
  ได้รับความเห็นชอบจากประชาชนก่อนท าการศึกษาและออกแบบ 
  ไม่ได้รับความเห็นชอบจากประชาชนก่อนท าการศึกษาและออกแบบ 
  ประชาชนมีส่วนในการคัดเลือกพื้นที่ 
    ประชาชนไม่มีส่วนในการคัดเลือกพื้นที่  
 

2. เทศบาลเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการขยะดังกล่าวหรือไม่ 
  ประชาสัมพันธ์สถานการณ์ปัจจุบันของการจัดการขยะ 
  ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือในการเก็บค่าธรรมเนียมจากประชาชน 

  อื่นๆ ขอทราบวิธีการ        
             
              

 
ข้อมูลขยะรีไซเคิล 
3.  จ านวนโรงเรียนและชุมชนในเขตเทศบาล 

3.1 เทศบาลมีโรงเรียนในเขตเทศบาล   45 โรงเรียน  โรงเรียนในสังกัดเทศบาล  10 .โรงเรียน 
 โรงเรียนอื่น  โรงเรียน 

ชื่อโรงเรียน สังกัด จ านวนนักเรียน 

   

   

   

   

   

   

   

   

 
3.2 มีชุมชน จ านวน   ชุมชน  ประชากรท้ังหมด   คน 
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4. เทศบาลมีการด าเนินการด้านธนาคารขยะหรือไม่ ที่ใด รูปแบบการจัดการเป็นอย่างไร มีปัญหาอย่างไร  

สถานที/่โรงเรียน/
ชุมชน 

รูปแบบการจัดการ ปัญหา/อุปสรรค 
ปริมาณวัสดุรีไซเคิล

ที่รับซือ้ 
(กิโลกรัมต่อวัน) 

โรงเรียน    

    

    

    
 

5. ร้านรับซื้อของเก่าในพื้นท่ีเทศบาล    (ระบุร้านที่มีอยู่ ในเขตเทศบาล และร้านที่มีศักยภาพในการ
ด าเนินการ เช่น มีรูปแบบกิจการเฟรนไชน์จากวงศ์พาณิชย์ที่เทศบาลนครพิษณุโลก เป็นต้น) 

ชื่อร้าน สถานที่ตั้ง 
ปริมาณวัสดุรีไซเคิลที่รับซ้ือ

(กิโลกรัมต่อวัน) 

   
   
   
   
 

6. เทศบาลของท่านมีการขึ้นทะเบียนซาเล้งหรือไม่ มี     
            
ถ้ามี ซาเล้งที่ขึ้นทะเบียนมีกี่คน 67 ท่านมีวิธีด าเนินการอย่างไร.  โครงการร่วมระหว่าง
สถาบนัการบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมและ ทน.อุดรธานี ติดตามส ารวจผู้ประกอบอาชีพซาเล้งและ
ติดตามประชาสัมพันธ์  รับสมัครสมาชิก  ชี้แจงโครงการ  เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  พร้อมสวัดิการ
ของกลุ่มสมาชิก  จัดตั้งศูนย์อาชีพกซาเล้งพร้อมขึ้นทะเบียนซาเล้ง     

7. การด าเนินกิจกรรมด้านการรีไซเคิลขยะมูลฝอยของเทศบาล 
ช่วงเวลาด าเนิน 

กิจกรรม 
วัน-เดือน-ป ี

รูปแบบกิจกรรม 
ชุมชน/หน่วยงาน 
ที่ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ/ 
แหล่งงบประมาณ 

สภาพปญัหา 
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แบบส ารวจข้อมลู 
ระบบการจัดการขยะมลูฝอย 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมลูทั่วไป 

1. เทศบาล ต าบลบ้านเชียง    จังหวัด  อุดรธานี    

ที่อยู ่  ถ.ศรีนคร ต.บ้านเชียง อ.หนองหาร จ.อุดรธานี 41320      

โทรศัพท์ 042-235001    โทรสาร  042-235001    

รายชื่อเจ้าหน้าที่ในการประสานงาน 

1) ชื่อ นายพิชิต พลอามาตรย์                ต าแหน่ง  นักบริหารงานสาธารณสุข   

 สังกัด  กองสาธารณสุขฯ                     โทรศัพท์   081-9654502                     

2) ชื่อ                        ต าแหน่ง                                   

  สังกัด                                  โทรศัพท์      
  
2. ข้อมูลพื้นท่ี ประชากร ในเขตเทศบาล (ข้อมูลปี พ.ศ. 2552) 

2.1 พื้นที่ของเทศบาล ____7.37_____ ตารางกิโลเมตร 

2.2 พื้นที่บริการของระบบก าจัดขยะมูลฝอย _____21 ไร่_________ ตารางกิโลเมตร 

 ระบบเก็บขนขยะมูลฝอยครอบคลุมพื้นที่ _____7.37________ ตารางกิโลเมตร 

2.3 จ านวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ _____6,453_________ คน (ข้อมูลปี 2552) 

2.4 จ านวนครัวเรือน __1,700_________ ครอบครัว (ข้อมูลปี 2552) 

2.5 จ านวนคนต่อครัวเรือนในปี 2552 คือ______5 คน/ครัวเรือน________ 

2.6 จ านวนประชากรแฝง ____646__________ คน (โดยประมาณข้อมูลปี 2552) 

 แหล่งที่มาของข้อมูลจ านวนประชากรแฝง__พิพิธภัณฑ์บ้านเชียง,กลุ่มโฮมสเตย์,ร้านค้าผลิตพื้นบ้าน 

2.7 ส าหรับเทศบาลที่เป็นเมืองท่องเที่ยวและมีข้อมูลของนักท่องเที่ยว 
 - จ านวนนักท่องเที่ยวชาวไทย __203,469__________ คน (ข้อมูลปี 2552) 
 - จ านวนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ __5,199______ คน (ข้อมูลปี 2552) 
 - แหล่งที่มาของข้อมูลนักท่องเที่ยว___พิพิธภัณฑ์บ้านเชียง_กรมศิลปากร____________ 
 - นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มาเที่ยวที่ไหน _พิพิธภัณฑ์บ้านเชียง,กลุ่มโฮมสเตย์,ผลิตสินค้าพื้นเมือง 

- นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ใช้เวลาอยู่ในพื้นที่เขตเทศบาล __1-2____วัน 
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3. ระบบก าจัดขยะของเทศบาล 

- ริเร่ิมจากหน่วยงานใด กระทรวงวิทยาศาสตร์ (เดิม) งบมิยาซาว่า   

- ระยะเวลาการศึกษาความเหมาะสมตั้งแต่เดือน ปี ถึงเดือน  ปี  

- ระยะเวลาการออกแบบตั้งแต่เดือน  ปี ถึงเดือน   ปี  

- ระยะเวลาการก่อสร้างตั้งแต่เดือน  ปี ถึงเดือน  ปี   

- เปิดด าเนินการตั้งแต่เดือน   ปี   

- สถานภาพปัจจุบัน     ก าลังด าเนินการ  

             หยุดด าเนินงานระบบตั้งแต่เดือน  ปี 2547  

- สาเหตุการหยุดด าเนินงาน 

ชุมชนคัดค้าน  บุคลากรไม่เพียงพอในการดูแลระบบ 

  ไม่มีงบประมาณในการเดินระบบ  บุคลากรไม่มีความสามารถในการดูแลระบบ 

  สาเหตุทางเทคนิคของระบบ  ไม่มีความจ าเป็นท่ีต้องมีระบบ 

  การบริหารจัดการระบบไม่ดี  อื่นๆ  เป็นทางเข้าเมือง มีนักท่องเที่ยวผ่านตลอด 

    

4. ปริมาณขยะมูลฝอย (ตันต่อเดือน) ในป ี2551 และ 2552   
(หากมีข้อมูลย้อนหลัง ขอข้อมูลมากที่สุดแยกแต่ละปี) 

วิธีวัดปริมาณขยะมูลฝอย       1. ชั่งจากเครื่องชั่งขยะ        2. ค านวณจากขนาด       3. อื่นๆ 

เดือน-ปี 
ปริมาณขยะที่ชั่งได้ทั้งหมด  

(ตัน/เดือน) 
ปริมาณขยะ (ตัน/เดือน) 

ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล 
ม.ค. 51  4.2  
ก.พ. 51  4.4  
มี.ค. 51  4.1  
เม.ย. 51  4.2  
พ.ค. 51  4.0  
มิ.ย. 51  4.0  
ก.ค. 51  3.9  
ส.ค. 51  3.8  
ก.ย. 51  3.9  
ต.ค. 51  3.8  
พ.ย. 51  3.9  
ธ.ค. 51  4.0  
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เดือน-ปี 
ปริมาณขยะทีช่ั่งได้ทั้งหมด  

(ตัน/เดือน) 
ปริมาณขยะ (ตัน/เดือน) 

ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล 

ม.ค. 52  4.4  
ก.พ. 52  4.6  
มี.ค. 52  4.1  
เม.ย. 52  3.9  
พ.ค. 52  3.8  
มิ.ย. 52  3.7  
ก.ค. 52  3.9  
ส.ค. 52  3.9  
ก.ย. 52  4.0  
ต.ค. 52  4.1  
พ.ย. 52  4.2  
ธ.ค. 52  4.2  

 

5. ปัจจุบันรับขยะจากที่อื่นๆ บ้างหรือไม่ เช่น ชุมชนรอบๆ เทศบาล อปท.ใกล้เคียง  ให้ระบุ 

ชุมชน/เทศบาล/อบต./เอกชน จ านวนขยะ  
(ตัน/เดือน) 

ค่าก าจัดที่เก็บ 
(บาท/ตัน) 

อบต.บ้านเชียง 11.2 ปีละ 20,000 บาท 
   
   
   
   
   
   
   

 

6. องค์ประกอบขยะมูลฝอย ปี พ.ศ. 2550 - 2552 (หรือข้อมูลล่าสุดและข้อมูลที่เคยเก็บมาวิเคราะห์ในอดีต) 
(หรือขอเป็นเอกสารแนบ)  -ยังไม่มีการวิเคราะห์องค์ประกอบ- 

ปี พ.ศ. 
องค์ประกอบขยะมลูฝอย (ร้อยละโดยน้ าหนัก) 

เศษ
อาหาร 

กระดาษ พลาสติก แก้ว โลหะ ยาง/
หนัง 

ผ้า ไม้/
ใบไม ้

หิน/
กระเบื้อง 

อื่นๆ รวม 

ปี 2550           100 
ปี 2551           100 
ปี 2552           100 
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ส่วนที่ 2  ข้อมลูระบบเก็บขนขยะมูลฝอย       

1. ลักษณะการจัดวางภาชนะรองรับขยะมูลฝอยในชุมชนในปัจจุบัน 
  แบบถังเดี่ยวทิ้งขยะรวมทุกประเภท (ระบุขนาดถังที่ใช้,ขนาด) 
  1.  100  ลิตร ประเภทถัง  ยางรถยนต์ จ านวน   900 ใบ  
  2.   150  ลิตร ประเภทถัง  พลาสติก จ านวน   150 ใบ 
  3.     ลิตร ประเภทถัง    จ านวน    ใบ
  4.    ลิตร ประเภทถัง    จ านวน    ใบ
  5.     ลิตร ประเภทถัง    จ านวน    ใบ
  วางถังขยะ 2 ใบแยกเป็นขยะแห้งและขยะเปียก  
  1.    ลิตร ประเภทถัง    จ านวน    ใบ 
  2.    ลิตร ประเภทถัง    จ านวน    ใบ 
  3.    ลิตร ประเภทถัง    จ านวน    ใบ 
  อื่นๆ(ระบุ) _      ______ 

2. ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีจัดเก็บได้   3.9    ตัน/วัน 
 หรือคิดเป็น   90    % ของปริมาณขยะมูลฝอยท้ังหมด 

3. จ านวนครัวเรือนให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอย  1,700   ครัวเรือน 
หรือคิดเป็น   100    % ของจ านวนครัวเรือนทั้งหมด 

4. รูปแบบการด าเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยมีรูปแบบอย่างไร 
  เทศบาลลงทุนและด าเนินการเอง          เทศบาลด าเนินการร่วมกับเอกชน 
  เทศบาลลงทุนและว่าจ้างให้เอกชนด าเนินการ             เอกชนลงทุนและด าเนินการเอง 
  อื่นๆ ระบุ       

5. กรณีว่าจ้างให้เอกชนด าเนินการ 
 ค่าจ้างเอกชน                        บาท/ปี     สัญญา                   ปี 
 สาเหตุที่ว่าจ้างเอกชน       

6. กรณีให้สัมปทานเอกชนด าเนินการ 
 ค่าตอบแทนที่เทศบาลได้รับ    บาท/ปี      สัญญา  ปี 
 รูปแบบสัมปทาน     
 สาเหตุที่ให้สัมปทานเอกชนด าเนินการ       
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7. มีปัญหาในการด าเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยหรือไม่ อย่างไร 
  ไม่มีปัญหา 
  มีปัญหาในการด าเนินการ คือ       
              

 

8. จ านวนและประเภทของรถขนขยะมูลฝอยท่ีใช้ในการเก็บขนในปัจจุบัน (ขอแผนผังเส้นทางการเก็บขน) 

ล าดับ
ที ่

ประเภทรถ 
ขนาดความ
จุ (ลบ.ม.) 

ปีที่  
จัดซื้อ 

จ านวนเที่ยว
การเก็บขน 
(เที่ยว) 

จ านวน
พนักงาน
ท้ายรถ 
(คน) 

ระยะทางในการ
เก็บขนต่อเที่ยว
ไม่รวมระยะทาง
ไปทีท่ิ้งขยะ (กม.) 

ระยะเวลาใน
การเก็บขน
ต่อเที่ยว 
(ชั่วโมง) 

1 เปิดข้างเทท้าย 4 2546 2 2 10 3 

2 เปิดข้างเทท้าย 6 2545 2 3 12 4 
 

9. เทศบาลท่านมีสถานีขนถ่ายหรือไม่  มี ไม่มี 
9.1  ถ้ามีสถานีขนถ่ายขยะ        ระยะทางจากเขตเทศบาลไปสถานีขนถ่าย             กม. 
   ระยะทางจากสถานีขนถ่ายไปสถานที่ฝังกลบขยะ  กม.  
9.2  ถ้าไม่มีสถานีขนถ่ายขยะ     ระยะทางจากเขตเทศบาลไปท่ีสถานที่ทิ้งขยะปัจจุบัน      2     กม. 

 

10. การแบ่งเขตการเก็บขน  
- มีการแบ่งเขตการเก็บขนอย่างไร  แบ่งเป็น 2 เขต     

             
- แบ่งออกเป็นกี่เขต อย่างไร   2 เขต        

  1. เขตเศรษฐกิจและชุมชนหนาแน่น      
  2. เขตชุมชนรอบนอก         

 
 

11. จ านวนพนักงานในการด าเนินงานเก็บขนขยะ 
11.1 จ านวนพนักงานขับรถ    2  คน 
11.2 จ านวนพนักงานเก็บขนท้ายรถ   5  คน 
11.3 จ านวนพนักงานกวาดถนน   4  คน 

รับผิดชอบกวาดถนนคนละ --  กม. /คน       หรือ -- ตร.กม/คน 
หรือตามเกณฑ์ที่เทศบาลก าหนดเกณฑ์เป็นอย่างไร  
           
            

12. การจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการเก็บขน 
    มี   ไม่ได้มีการจัดเก็บ   เพราะ……………… 
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13. ถ้าไม่ได้มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายในการจัดการได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานใด 
เพียงพอหรือไม่อย่างไร   หน่วยงานท่ีสนับสนุนคือ       

    เพียงพอ            ไม่เพียงพอ  วิธีแก้ปัญหาคือ      

14. ถ้ามีการจัดเก็บค่าธรรมเนียม  
ค่าธรรมเนียมในการเก็บขนในปัจจุบัน 10 บาท/ครัวเรอืน/เดือน  
(ขอเทศบัญญัติว่าด้วยค่าธรรมเนียม และวิธีในการเก็บเงินปัจจุบัน) 

14.1 (1)  ปี 2551 เก็บเงินค่าธรรมเนียมได้  84,000   บาท 

 (2)  ปี 2552 เก็บเงินค่าธรรมเนียมได้  84,000   บาท 

 14.2 กรุณาแยกค่าธรรมเนียมตามสถานที่ที่เก็บค่าธรรมเนียม เช่น  --อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูล-- 
ครัวเรือน ตลาด สถานที่ราชการ โรงแรม โรงเรียน อื่นๆ 

จ านวน
ครัวเรือน 

เก็บได้
บาท 

จ านวน
แห่ง 

เก็บได้
บาท 

จ านวน
แห่ง 

เก็บได้
บาท 

จ านวน
แห่ง 

เก็บได้
บาท 

จ านวน
แห่ง 

เก็บได้
บาท 

จ านวน
แห่ง 

เก็บได้
บาท 

 
 
 

           

 

14.3 การเก็บค่าธรรมเนียมในปัจจุบัน 
       เทศบาลจัดเก็บเอง  จ้างเอกชนจัดเก็บ 

14.4 จ านวนพนักงานเก็บเงินค่าธรรมเนียมการเก็บขนตามบ้านเรือน   7 คน 
    เป็นข้าราชการ เป็นลูกจ้างชั่วคราว  เป็นลูกจ้างประจ า เอกชน 

14.5 ปัญหาในการเก็บค่าธรรมเนียม  เจ้าของบ้านไม่อยู่บ้านช่วงเวลาจัดเก็บ 
            

            
 
15. ค่าใช้จ่ายในการเก็บขนแยกรายเดือน (ข้อมูลของปี 2551 ถึงปัจจุบัน) 
  --อยู่ระหว่างด าเนินการ----เฉลี่ย 250,000 บาท/ปี-- 

เดือน 
ค่าจ้าง 
คนขับรถ 

ค่าจ้าง
พนักงาน 
ท้ายรถ 

ค่าจ้าง
พนักงาน 
กวาดถนน 

ค่าน้ ามัน
เชื้อเพลิง/
หล่อลื่น 

ค่า 
ซ่อมแซมรถ 

อื่นๆ 
รวม 
(บาท) 

มค. 51        

กพ. 51        

หมายเหตุ กรุณาเอกสารแนบ 
ส่วนที่ 3  ข้อมูลสถานีขนถ่าย – ไม่มีสถานีขนถ่าย-
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ส่วนที่ 4 ข้อมลูการก าจัดขยะมลูฝอย       
 

1. แบบรายละเอียด (ขอเป็นเอกสารแนบ)   --เป็นพื้นท่ีทิ้งขยะอีกแห่งของเทศบาล  ส าหรับสถานท่ีก าจัด
ขยะที่ได้รับการสนับสนุนงบ มิยาวาว่า 53 ไร่  ไม่ได้เข้าไปใช้ประโยชน์ เพราะเป็นทางผ่านเข้าเมือง-- 

1.1 ต าแหน่งที่ตั้งโครงการ 
1.2 ผังบริเวณระบบก าจัดมูลฝอย 
1.3 ผังระบบท่อรวบรวมน้ าเสีย 
1.4 รูปตัดทั่วไปแบบฝังกลบ 
1.5 แบบบ่อสังเกตการณ์ 
1.6 แบบท่อระบายก๊าซ 

 

2. พื้นที่ก าจัดขยะทั้งหมดจ านวน   21     ไร ่ (ที่สาธารณประโยชน์ 6.25 ไร่ เทศบาลซื้อเพิ่ม 14 ไร)่ 
เป็นท่ีดินกรรมสิทธิ์ของเทศบาล  เป็นท่ีดินสาธารณะ  เป็นท่ีดินเอกชน 

สถานท่ีตั้งระบบก าจัดขยะ บ้าน     หมู่ท่ี 9 ต าบล  บ้านเชียง  
อ าเภอ หนองหาน    จังหวัด อุดรธานี   

 

3. ถ้าเป็นที่ดินเอกชนราคาที่จัดซื้อ  บาท/ไร่   รวมราคา   บาท 
 

4. ปัจจุบันได้มีการเปิดใช้งานระบบอย่างไร 
  ไม่ได้มีการเปิดใช้งาน เพราะ        
  มีการเปิดใช้งานแล้ว 
  มีการเปิดใช้งานเป็นบางส่วน เพราะ       
 

5. มีปัญหาในการด าเนินการหรือไม่ อย่างไร 
ไม่มีปัญหา 
มีปัญหาในการด าเนินการ คือ 

   ปัญหาค่าใช้จ่าย            ประสิทธิภาพระบบ ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ 
   ปัญหาการต่อต้านจากชุมชน     เครื่องจักรช ารุด 

อธิบายรายละเอียดของปัญหา        
 

6. มีการดูแลตรวจสอบสภาพการท างานของอุปกรณ์เครื่องจักรกลสม่ าเสมอหรือไม่ อย่างไร 
  ยังไม่ได้มีการตรวจสอบสภาพการท างาน 
  มีการตรวจสอบสภาพการท างานอย่างสม่ าเสมอ ระบุ  3  ครั้ง/ปี 

 

7. รูปแบบการด าเนินการจัดก าจัดขยะมูลฝอยมีรูปแบบอย่างไร 
 เทศบาลลงทุนและด าเนินการเอง                            เทศบาลด าเนินการร่วมกับเอกชน 
 เทศบาลลงทุนและว่าจ้างให้เอกชนด าเนินการ           เอกชนลงทุนและด าเนินการเอง 
 อื่นๆ ระบุ     
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8. กรณีว่าจ้างให้เอกชนด าเนินการ 
 ค่าจ้างเอกชน                              บาท/ปี        สัญญา    ปี 
 สาเหตุที่ว่าจ้างเอกชน             
              
 

9. กรณีให้สัมปทานเอกชนด าเนินการ 
 ค่าตอบแทนทีเ่ทศบาลได้รับ   บาท/ปี    สัญญา   ปี 
 รูปแบบสัมปทาน                               
 สาเหตุที่ให้สัมปทานเอกชนด าเนินการ       

             
 

10. รูปแบบการด าเนินการบริหารจัดการในปัจจุบันมีความเหมาะสมแล้วหรือไม่ อย่างไร 
  มีความเหมาะสมแล้ว 

ควรมีการปรับปรุงรูปแบบ โดย รองแผ่นพลาสติกก่อนเทขยะฝังกลบ และจัดท าระบบ
ระบายน้ า         
            

 

11. บริเวณสถานท่ีทิ้งขยะมีการคัดแยกขยะในพื้นที่หรือไม่  
       ไมมี่การคัดแยก 

   มีการคัดแยก     จ านวนคนคัดแยกขยะในสถานท่ีฝังกลบ  8     คน  (เอกชน) 
     รายได้   -  บาท/เดือน/คน 
 

12. การจัดการขยะด้วยวิธีฝังกลบมีการกลบขยะด้วยดินทุกวันหรือไม่  
 ถ้าไม่มีท่านได้ด าเนินการอย่างไร   สัปดาห์ละ 1 ครั้ง    

              
ถ้าไม่มีการกลบทับ ปัญหาคืออะไร        
              
ถ้ามีการกลบทับ แหล่งดินน ามาจากที่ไหน บริเวณบ่อขยะ/แหล่งดินภายนอก   
ระยะทางของแหล่งดินห่างจากสถานที่ฝังกลบ 4-5   กม. 
ราคาดิน        บาท/กม. 
ราคาค่าขนส่ง      บาท/กม. หรือ      

 
13. ท่านบดอัดขยะทุกวันหรือไม่   สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง     
 
14. สถานท่ีฝังกลบขยะเริ่มงานเวลา  08.00 น. ปิดรับขยะเวลา   16.30 น.  
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15. ท่านมีปัญหาในการใช้เครื่องจักรหรือไม่ ถ้ามีอย่างไร (อธิบาย) 
 การซ่อมบ ารุง , เครื่องจักรมีอายุการใช้งานมาก     
            
             
 

16. ท่านใช้พื้นท่ีฝังกลบไปกี่ไร่ในปัจจุบัน  5 ไร ่ขณะน้ีใช้พื้นท่ีไปทั้งหมด 21 ไร ่
การใช้พื้นท่ีเป็นไปตามแผนหรือไม่  เป็นไปตามแผน   ถ้าไม่เป็นตามแผนเพราะอะไร
             
              

 

17. ท่านฝังกลบตามที่ออกแบบไว้หรือไม่   ฝังกลบกี่ชั้น     
สูงกี่เมตร      ดินฝังกลบหนากี่เมตร      

 

18. ชุมชน 

18.1 ชุมชนท่ีอยู่ใกล้สถานที่ก าจัดมากที่สุดคือ หมู่ 9  และ หมู่ 13    
ตั้งอยู่ห่างจากสถานที่ก าจัด  5 กิโลเมตร   จ านวนคน  300 คน 
ความคิดเห็นของชุมชนท่ีมีต่อสถานท่ีก าจัด  ไม่มีปัญหา   
            

 
18.2 ท่านเคยได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านรอบพื้นท่ีหรือไม่………..........……............ 

ถ้ามีเรื่อง  
1.  กลิ่น การแก้ไข ฝังกลบทุกวัน   

            
2.   แมลงวัน    การแก้ไข  พ่นสารเคมีก าจัดสัปดาห์ละ 2 ครั้ง

            
3.      การแก้ไข    

           
 

18.3 มีการร้องเรียนจากชาวบ้านเรื่องกลิ่นหรือไม่  มี     
สถานท่ีฝังกลบมีกลิ่นเหม็นหรือไม่   มี      
ถ้ามีกลิ่นได้แก้ปัญหาอย่างไร  
1. ใช้ EM   ค่าใช้จ่าย  1,000  บาท/เดือน ครั้ง 
2. สารเคมีชื่อ   ค่าใช้จ่าย   บาท/เดือน 
3.           
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19. จ านวนและประเภทของเครื่องจักรที่ใช้ในการก าจัดขยะ 
 

ล าดับ
ที่ 

ประเภทรถ/เครื่องจักร 
ขนาด/
แรงม้า 

ปีที่จัดซื้อ 
ราคาที่จัดซื้อ  

(บาท) 

1. รถบรรทุกเทท้าย  2546  

2. รถตักดินตีนตะขาบ / รถขุดตีนตะขาบ    

3. รถตักล้อยาง    

4. รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ  2546  

5. รถปิคอัพตรวจการ    

6. เครื่องชั่งน้ าหนัก    

7. เครื่องสูบน้ าระบายน้ า    

8. เครื่องสูบน้ าเสียแบบจุ่มใต้น้ าชนิดไม่อุดตัน     

9. เครื่องแยกขยะ    

10. ชุดดูดขยะเบา    

11. ชุดสายพานล าเลียง    

12. เครื่องบีบย่อย    

13. ชุดร่อนแยกขนาด    

14. เครื่องย่อยกิ่งไม้    

15. ชุดผสมปุ๋ย    

16. ไซโลและคอนแวย์เยอร์    

18. อื่นๆ    
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20. จ านวนอาคารในสถานท่ีทิ้งขยะปัจจุบัน 

ประเภทอาคาร 
การใช้ประโยชน์ 

สาเหตุ/ปัญหา หมายเหตุ 
ใช้ ไม่ได้ใช้ 

1. อาคารส านักงาน     

1. อาคารจอดรถและโรงซ่อมบ ารุง   ไม่ได้ใช้สถานที่ก าจัดขยะ  

2. อาคารเครื่องชั่ง     

3. อาคารป้อมยาม     

4. บ้านพักคนงาน     

5. โรงล้างรถ     

6. อาคารหมักปุ๋ย     

7. อาคารคัดแยก     

8. อาคารหมักปฏิกูล     

9. อาคารเก็บปุ๋ย     

10. อื่นๆ      

 

21. จ านวนพนักงานที่ด าเนินการในสถานที่ทิ้งขยะปัจจุบัน 

ต าแหน่ง/สถานะ 
(ลูกจ้าง ข้าราชการ) หน้าที่ความรับผิดชอบ 

จ านวน 
(คน) 

เงินเดือน 
(บาท) 

คุณวุฒิ
การศึกษา 

 

ลูกจ้าง ฝังกลบขยะมูลฝอย 1 8,200 ม.6 

 
22. ค่าใช้จ่ายในการบริหารด าเนินการก าจัดขยะท่ีสถานท่ีทิ้งขยะในปัจจุบัน 

--อยู่ระหว่างการตรวจสอบ-- --เฉลี่ย 228,000 บาท--      
 หน่วย: บาท 

เดือน-ปี 
51-52 

เงินเดือน
เจ้าหน้าที่ 

ค่าแรง 
ลูกจ้าง 

น้ ามัน 
เชื้อเพลิง/
หล่อลื่น 

ค่า 
ซ่อม 
แซม 

ค่าน้ า ค่าไฟฟ้า 
ค่าใช้จ่าย

อื่น  ๆเช่นค่า
วิเคราะห์น้ า 

ค่า 
ดิน 

กลบทับ 

รวม 
 

ม.ค. 51          
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23. การเก็บตัวอย่างจากบ่อสังเกตการณ์   
   --ยังไม่ได้ด าเนินการเนื่องจากไม่มีบ่อสังเกตุการณ์และระบบบ าบัดน้ าเสีย-- 

23.1 จ านวนบ่อสังเกตุการณ์ในพื้นท่ีฝังกลบขยะมีจ านวน   บ่อ 
23.2 ระหว่างการด าเนินการได้เก็บตัวอย่างน้ าจากบ่อสังเกตการณ์รอบพื้นที่หรือไม่  
23.3 ถ้าเก็บหน่วยงานใดเป็นผู้เก็บตัวอย่าง   ความถี่ในการเก็บ ครั้ง/   
23.4 ส่งวิเคราะห์ที่หน่วยงานใด         
23.5 ท่านเก็บตัวอย่างบ่อน้ าตื้นของชาวบ้านหรือไม่  ถ้าเก็บขอต าแหน่งของบ่อ  

อยู่ท่ีบ้านเลขที่  หมู่ท่ี  ต าบล    อ าเภอ    
เหตุผลที่เก็บจากบ่อน้ าตื้นน้ี        

23.6 ผลวิเคราะห์น้ าย้อนหลัง จ านวน 1 ปี 
 

พารามิเตอร์ 
น้ าใต้ดิน น้ าทิ้ง 

(บ่อบ าบัดน้ าเสีย ) จุดที่ 1 จุดที่ 2 จุดที่ 3 
ความเข้มข้นออกซิเจนละลายน้ า (DO), mg/L     
ค่าความน าไฟฟ้า (Conductivity), µS/cm     
ความเป็นกรด-ด่าง (pH)     
อุณหภูมิน้ าตัวอย่าง  (ºC)     
ซีโอด ี(COD), mg/L     
บีโอดี (BOD)     
คลอไรด์ (Cl), mg/L     
ปริมาณของแขง็ทั้งหมด (TS), mg/L     
ปริมาณของแขง็แขวนลอย (TDS), mg/L     
ไนโตรเจนทั้งหมด (TKN), mg/L     
ทองแดง (Cu), µg/L     
นิเกิล (Ni), µg/L      
แมงกานีส (Mn), mg/L     
แคดเมียม (Cd), µg/L     
โครเมยีมทัง้หมด (Total Cr), µg/L     
ตะกั่ว (Pb), µg/L     
ปรอททั้งหมด ( Total Hg), µg/L     
สารหนู (As), µg/L     
ซีลีเนียม (Se), µg/L     
สังกะสี (Zn), mg/L     

 
หมายเหตุ ค่ามาตราฐานน้ าใต้ดิน : http://www.pcd.go.th/info_serv/reg_std_water03.html 
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24. ระบบบ าบัดน้ าเสีย 
 24.1 ระบบบ าบัดน้ าเสียมีกลิ่นเหม็นหรือไม่    ถ้ามีท่านจัดการอย่างไร  

            
24.2 น้ าเสียเคยล้นออกมาจากบ่อบ าบัดน้ าเสียหรือไม่       
24.3 ท่านเคยเก็บน้ าจากบ่อบ าบัดน้ าเสียไปวิเคราะห์หรือไม่ ความถี่ในการตรวจครั้ง/   

ถ้าเคยเก็บท่านเก็บจุดใด   
        1.ทางน้ าเข้าบ่อแรก         2. ทางน้ าออกบ่อสุดท้าย       3. จุดอื่น    

ส่งตรวจท่ีหน่วยงานใด         
  ผลวิเคราะห์น้ าเสีย (ขอเอกสารแนบ) 

24.4 ท่านเคยใช้น้ าจากบ่อบ าบัดมาใช้ในการรดน้ าต้นไม้ หรือรดถนน หรือน ามาใช้ประโยชน์
อย่างไร (อธิบาย)         
           
            
 
น้ าที่ใช้ประโยชน์น ามาจากบ่อบ าบัดใด        

24.5 น้ าจากบ่อสุดท้ายไหลออกสู่แม่น้ า หรือคลองชื่อ    แม่น้ าหรือคลองนั้นก่อน
มีโครงการใช้ประโยชน์อย่างไร     
แม่น้ าหรือคลองนั้นหลังมีโครงการใช้ประโยชน์อย่างไร     
ลักษณะของแม่น้ า (เจ้าหน้าที่กรอกด้วยตนเอง)       

24.6 จ านวนเครื่องสูบน้ าเสียเข้าสู่บ่อบ าบัดน้ าเสีย  เครื่อง  ขนาด   แรงม้า 
เครื่องสูบน้ าเสียเคยเสียหรือไม่   ถ้าเคยท่านท าอย่างไร ปัญหา……..….…… 

25. ระบบระบายน้ าฝน 
25.1 ท่านมีเครื่องสูบน้ าฝนหรือไม่  ถ้ามีอายุการใช้งานกี่ปี    ขนาด   แรงม้า 
25.2 เครื่องสูบน้ าฝนท างานมีประสิทธิภาพหรือไม่       

มีปัญหาหรือไม่   ถ้ามี ปัญหาคืออะไร      
25.3 การระบายน้ าฝนในพื้นที่มีปัญหาอะไรบ้าง       
25.4 ในระหว่างการบดอัดขยะหน้าฝนท่านระบายน้ าฝนจากพื้นท่ีท างานอย่างไร   
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ส่วนที่ 5 ข้อมลูเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการบริหารจัดการ  

1. วันท่ีจัดตั้ง____ยกฐานะจากสุขาภิบาล เป็นเทศบาล เมื่อปี 2540____________________ 

2. จ านวนเจ้าหน้าที่และวุฒิการศึกษา___31 คน__________________(ขอเป็นเอกสารแนบ) 

3. โครงสร้างองค์กรการบริหารเทศบาลและโครงสร้างระบบการจัดการขยะมูลฝอย  
(Flow Chart: ขอเป็นเอกสารแนบ) 

3.1 โครงสร้างองค์กรการบริหารเทศบาล 

โครงสร้าง 
องค์กรการบริหาร 

จ านวนบุคลากร (คน) 

นักการเมืองท้องถิ่น ข้าราชการประจ า 
ลูกจ้าง 

รวม 
ประจ า ชั่วคราว 

สมาชิกสภาเทศบาล 12 19 4 42 77 

ส านักงานปลัดเทศบาล - 5 1 2 8 

กองวิชาการ - 2 - - 2 

กองคลัง - 2 - 8 10 

กองช่าง - 2 1 7 10 

กองสาธารณสุข - 1 2 28 31 

กองการศึกษา - 1 - 1 2 

กองสวัสดิการ - 2 - - 2 

อื่น ๆ ระบ ุ - 3 - - 3 
 

3.2 โครงสร้างระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอย(ขอเอกสารแนบ) 
- หน่วยงานรับผิดชอบ กองสาธารณสุขฯ      
- จ านวนบุคลากร   31    คน 
  ต าแหน่ง ลูกจ้างประจ า       2 คน 

   ต าแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว      28 คน 
  ต าแหน่ง         คน 

   ต าแหน่ง         คน 
- ลูกจ้างประจ า   2  คน 
- ลูกจ้างชั่วคราว   28  คน 
- อื่น ๆ      คน 
 

3.3 ปัจจุบันอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเพียงพอหรือไม่ อย่างไร 
   เพียงพอ           ไม่เพียงพอ อัตราก าลังที่ต้องการเพิ่มจ านวน -- คน 
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3.4 เทศบาลได้มีการพัฒนาบุคลากรขององค์กรหรือไม่ อย่างไร 
      ไม่ได้มีการพัฒนา             มีการพัฒนา โดยการ ความรู้การจัดการขยะ   
 

4. ปัจจุบันทางเทศบาลมีนโยบายการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างไร  (ขอเอกสารแนบ เช่น แผนพัฒนาฯ) 

4.1 การจัดเก็บค่าเก็บขนขยะ มีนโยบายคือ      
             
                

4.2 การจัดเก็บค่าก าจัดขยะ  มีนโยบายคือ      
             
              

4.3  เทศบาลมี แผนงาน/โครงการ ในการจัดการขยะมูลฝอยอย่างไรบ้าง  

     (ขอเอกสารแนบ โครงการด้านการจัดการขยะในปี 2552 - 2553)   

            
             

5. มีหน่วยงานราชการเข้ามาติดตามและประเมินผลระบบการจัดการหรือไม่ อย่างไร 
  ไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาเลย 
  มีหน่วยงานเข้ามา คือ ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9      
  เรื่องที่ติดตามและประเมินผล  คือ 
  1.   การจัดการขยะ     ระยะเวลา  ปี 
  2.        ระยะเวลา  ปี 
  3.        ระยะเวลา  ปี 

  สิ่งที่พบจากการติดตามและประเมินผล  คือ 
  1.             
  2.             
  3.             
 

6. ปัจจุบันได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลหน่วยงานใดและอย่างไรบ้าง 
 หน่วยงานท่ีให้ความช่วยเหลือ        
  ด้านวิชาการ          
  ด้านการด าเนินงาน         
  อื่นๆ  ยังไม่ได้รับการสนับสนุนหรือช่วยเหลือ  นอกเหนือจากงบมิยาซาว่า เม่ือปี 2545
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7. การบริหารจัดการในปัจจุบันให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการหรือไม่ อย่างไร 
  ประชาชนไม่มีส่วนร่วม 
  ให้ประชาชนมีส่วนร่วม โดย โครงการหน้าบ้านน่ามอง (การจัดการขยะในครัวเรือน) 
  1.             
  2.             

3.             
 

8. ความต้องการความช่วยเหลือจากรัฐบาลในการบริหารจัดการมีอะไรบ้าง 
  ด้านวิชาการ          
  ด้านการด าเนินงาน         
  อื่นๆ            
 
 
ส่วนที่ 6 ข้อมลูเกี่ยวกับรายรับ - รายจ่าย       
 

1. งบประมาณที่ได้รับมาก่อสร้างระบบฝังกลบ 
 - ค่าก่อสร้าง        บาท 
 - เป็นเงินรัฐบาล        บาท 
 - เป็นเงินของเทศบาล       บาท 
 - เป็นเงินกู้        บาท 
  ระยะเวลาการช าระคืน       ปี    อัตราดอกเบี้ย   % 
 
 

2. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
  - ค่าก่อสร้าง        บาท 
  - ค่าด าเนินการ        บาท 
  - ค่าบ ารุงรักษา        บาท 
  - อื่น         บาท 
 
 

3. รายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียม 
- การจัดเก็บ อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูล    บาท/ปี 
- การก าจัด        บาท/ปี 
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4. รายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมน ามาเป็นค่าใช้จ่ายในด้านใดบ้าง 
 ค่าจ้างพนักงาน/เงินเดือน       บาท/ปี 
 ค่าจ้างจัดเก็บ        บาท/ปี 
 ค่าจ้างก าจัด         บาท/ปี 
 ค่าเครื่องมือ อุปกรณ์        บาท/ปี 
 ค่าซ่อมแซม         .บาท/ปี 
 ค่าเช่ารถ          บาท/ปี 
 ค่าสาธารณูปโภค (น้ า ไฟฟ้า โทรศัพท์).      บาท/ปี 
 ค่าบริหารจัดการ        บาท/ปี 
 อื่นๆ           บาท/ปี 
 รวม           บาท/ปี 
 
 
5. ข้อมูลรายรับรายจ่ายของเทศบาลย้อนหลัง 5 ปี 
                 หน่วย: บาท 

ปี รายรับ เงินอุดหนุน รายรับอื่นๆ รายจ่าย 

2547     

2548     

2549     

2550     

2551     

2552     

หมายเหตุ  ขอเอกสารแนบ 
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ส่วนที่ 7 ข้อมลูด้านการมีส่วนรว่มของประชาชน      
 

1. สถานท่ีฝังกลบในปัจจุบัน  
  ได้รับความเห็นชอบจากประชาชนก่อนท าการศึกษาและออกแบบ 
  ไม่ได้รับความเห็นชอบจากประชาชนก่อนท าการศึกษาและออกแบบ 
  ประชาชนมีส่วนในการคัดเลือกพื้นท่ี 
    ประชาชนไม่มีส่วนในการคัดเลือกพื้นที่  
 

2. เทศบาลเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการขยะดังกล่าวหรือไม่ 
  ประชาสัมพันธ์สถานการณ์ปัจจุบันของการจัดการขยะ 
  ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือในการเก็บค่าธรรมเนียมจากประชาชน 

  อื่นๆ ขอทราบวิธีการ        
             
              

 
ข้อมูลขยะรีไซเคิล 
3.  จ านวนโรงเรียนและชุมชนในเขตเทศบาล 

3.1 เทศบาลมีโรงเรียนในเขตเทศบาล โรงเรียน  โรงเรียนในสังกัดเทศบาล .โรงเรียน 
 โรงเรียนอื่น  โรงเรียน 

ชื่อโรงเรียน สังกัด จ านวนนักเรียน 

   

   

   

   

   

   

   

   

 
3.2 มีชุมชน จ านวน   ชุมชน  ประชากรท้ังหมด   คน 
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4. เทศบาลมีการด าเนินการด้านธนาคารขยะหรือไม่ ที่ใด รูปแบบการจัดการเป็นอย่างไร มีปัญหาอย่างไร  

สถานที/่โรงเรียน/
ชุมชน 

รูปแบบการจัดการ ปัญหา/อุปสรรค 
ปริมาณวัสดุรีไซเคิล

ที่รับซือ้ 
(กิโลกรัมต่อวัน) 

โรงเรียน    

    

    

    

    
 

5. ร้านรับซื้อของเก่าในพื้นท่ีเทศบาล    (ระบุร้านที่มีอยู่ ในเขตเทศบาล และร้านที่มีศักยภาพในการ
ด าเนินการ เช่น มีรูปแบบกิจการเฟรนไชน์จากวงศ์พาณิชย์ที่เทศบาลนครพิษณุโลก เป็นต้น) 

ชื่อร้าน สถานที่ตั้ง 
ปริมาณวัสดุรีไซเคิลที่รับซ้ือ

(กิโลกรัมต่อวัน) 

   
   
   
   
 

6. เทศบาลของท่านมีการขึ้นทะเบียนซาเล้งหรือไม่      
            
ถ้ามี ซาเล้งที่ขึ้นทะเบียนมีกี่คน   ท่านมีวิธีด าเนินการอย่างไร.  
             
              

7. การด าเนินกิจกรรมด้านการรีไซเคิลขยะมูลฝอยของเทศบาล 
ช่วงเวลาด าเนิน 

กิจกรรม 
วัน-เดือน-ป ี

รูปแบบกิจกรรม 
ชุมชน/หน่วยงาน 
ที่ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ/ 
แหล่งงบประมาณ 

สภาพปญัหา 
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แบบส ารวจข้อมลู 
ระบบการจัดการขยะมลูฝอย 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมลูทั่วไป 

1. เทศบาล เมืองหนองคาย    จังหวัด  หนองคาย    

ที่อยู ่  252 ถ.ประจักษ์ศิลปาคม อ.เมือง จ.หนองคาย       

โทรศัพท์      โทรสาร       

รายชื่อเจ้าหน้าที่ในการประสานงาน 

1) ชื่อ  นายสุรพงษ์ ปิยะนุช                     ต าแหน่ง   รก.ผอ.ส่วนช่างสุขาภิบาล                 

 สังกัด  ส านักการช่าง                     โทรศัพท์                                      

2) ชื่อ  นายประกอบ  อิ่มเสมอ                     ต าแหน่ง   รก.หัวหน้าฝ่ายวัสดุใช้แล้ว                 

  สังกัด   ส านักการช่าง                          โทรศัพท์    081-8725425   
  
2. ข้อมูลพื้นท่ี ประชากร ในเขตเทศบาล (ข้อมูลปี พ.ศ. 2552) 

2.1 พื้นที่ของเทศบาล _____35.15________ ตารางกิโลเมตร 

2.2 พื้นที่บริการของระบบก าจัดขยะมูลฝอย _______35.15_______ ตารางกิโลเมตร 

 ระบบเก็บขนขยะมูลฝอยครอบคลุมพื้นที่ _______35.15______ ตารางกิโลเมตร 

2.3 จ านวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ ____48,190_______ คน (ข้อมูลปี 2552) 

2.4 จ านวนครัวเรือน ____19,701_______ ครอบครัว (ข้อมูลปี 2552) 

2.5 จ านวนคนต่อครัวเรือนในปี 2552 คือ____2.44__________ 

2.6 จ านวนประชากรแฝง ______-________ คน (โดยประมาณข้อมูลปี 2552) 

 แหล่งที่มาของข้อมูลจ านวนประชากรแฝง________-________________ 

2.7 ส าหรับเทศบาลที่เป็นเมืองท่องเที่ยวและมีข้อมูลของนักท่องเที่ยว 
 - จ านวนนักท่องเที่ยวชาวไทย _____-_______ คน (ข้อมูลปี 2552) 
 - จ านวนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ____-____ คน (ข้อมูลปี 2552) 
 - แหล่งที่มาของข้อมูลนักท่องเที่ยว__________-______________ 
 - นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มาเที่ยวที่ไหน _______-_____________ 

- นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ใช้เวลาอยู่ในพื้นที่เขตเทศบาล ___-____วัน 
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3. ระบบก าจัดขยะของเทศบาล 

- ริเร่ิมจากหน่วยงานใด ส านักการสาธารณสุขฯ      

- ระยะเวลาการศึกษาความเหมาะสมตั้งแต่เดือน   -    ปี  2540   ถึงเดือน  - ปี 2540  

- ระยะเวลาการออกแบบตั้งแต่เดือน   -     ปี 2540   ถึงเดือน -     ปี  2540  

- ระยะเวลาการก่อสร้างตั้งแต่เดือน -    ปี 2541 ถึงเดือน    - ปี  2541  

- เปิดด าเนินการตั้งแต่เดือน -  ปี  2549  

- สถานภาพปัจจุบัน     ก าลังด าเนินการ  

             หยุดด าเนินงานระบบตั้งแต่เดือน   ตุลาคม   ปี  2551      

- สาเหตุการหยุดด าเนินงาน 

ชุมชนคัดค้าน  บุคลากรไม่เพียงพอในการดูแลระบบ 

  ไม่มีงบประมาณในการเดินระบบ  บุคลากรไม่มีความสามารถในการดูแลระบบ 

  สาเหตุทางเทคนิคของระบบ  ไม่มีความจ าเป็นท่ีต้องมีระบบ 

  การบริหารจัดการระบบไม่ดี  อื่นๆ ขอรายละเอียด    

    

4. ปริมาณขยะมูลฝอย (ตันต่อเดือน) ในป ี2551 และ 2552   
(หากมีข้อมูลย้อนหลัง ขอข้อมูลมากที่สุดแยกแต่ละป)ี 

วิธีวัดปริมาณขยะมูลฝอย       1. ชั่งจากเครื่องชั่งขยะ        2. ค านวณจากขนาด       3. อื่นๆ 

เดือน-ปี 
ปริมาณขยะที่ชั่งได้ทั้งหมด  

(ตัน/เดือน) 
ปริมาณขยะ (ตัน/เดือน) 

ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล 
ม.ค. 51 - - - 
ก.พ. 51 - - - 
มี.ค. 51 - - - 
เม.ย. 51 - - - 
พ.ค. 51 - - - 
มิ.ย. 51 - - - 
ก.ค. 51 - - - 
ส.ค. 51 - - - 
ก.ย. 51 - - - 
ต.ค. 51 - - - 
พ.ย. 51 849.79 849.79 - 
ธ.ค. 51 1,059.14 1,059.14 - 
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เดือน-ปี 
ปริมาณขยะทีช่ั่งได้ทั้งหมด  

(ตัน/เดือน) 
ปริมาณขยะ (ตัน/เดือน) 

ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล 

ม.ค. 52 1,038.78 1,038.78 - 
ก.พ. 52 924.97 924.97 - 
มี.ค. 52 1,082.78 1,082.78 - 
เม.ย. 52 1,115.19 1,115.19 - 
พ.ค. 52 1,214.93 1,214.93 - 
มิ.ย. 52 1,280.42 1,280.42 - 
ก.ค. 52 1,259.95 1,259.95 - 
ส.ค. 52 1,314.69 1,314.69 - 
ก.ย. 52 879.15 879.15 - 
ต.ค. 52 1,500.53 1,500.53 - 
พ.ย. 52 1,110.66 1,110.66 - 
ธ.ค. 52 1,181.04 1,181.04 - 

 

5. ปัจจุบันรับขยะจากที่อื่นๆ บ้างหรือไม่ เช่น ชุมชนรอบๆ เทศบาล อปท.ใกล้เคียง  ให้ระบุ 

ชุมชน/เทศบาล/อบต./เอกชน จ านวนขยะ  
(ตัน/เดือน) 

ค่าก าจัดที่เก็บ 
(บาท/ตัน) 

-ไม่มี-   
   
   
   
   
   
   
   

 

6. องค์ประกอบขยะมูลฝอย ปี พ.ศ. 2550 - 2552 (หรือข้อมูลล่าสุดและข้อมูลที่เคยเก็บมาวิเคราะห์ในอดีต) 
(หรือขอเป็นเอกสารแนบ) 

ปี พ.ศ. 
องค์ประกอบขยะมลูฝอย (ร้อยละโดยน้ าหนัก) 

เศษ
อาหาร 

กระดาษ พลาสติก แก้ว โลหะ ยาง/
หนัง 

ผ้า ไม้/
ใบไม ้

หิน/
กระเบื้อง 

อื่นๆ รวม 

ปี 2550 - - - - - - - - - - 100 
ปี 2551 - - - - - - - - - - 100 
ปี 2552 61.1 5.05 0.4 1.9 0.14 - 0.57 1.14 15.40 14.24 100 
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ส่วนที่ 2  ข้อมลูระบบเก็บขนขยะมูลฝอย       

1. ลักษณะการจัดวางภาชนะรองรับขยะมูลฝอยในชุมชนในปัจจุบัน 
  แบบถังเดี่ยวทิ้งขยะรวมทุกประเภท (ระบุขนาดถังที่ใช้,ขนาด) 
  1.  240  ลิตร ประเภทถัง  พลาสติกมีล้อ จ านวน   944 ใบ  
  2.   200  ลิตร ประเภทถัง  พลาสติก(กลม) จ านวน   341 ใบ 
  วางถังขยะ 2 ใบแยกเป็นขยะแห้งและขยะเปียก  
  1.    ลิตร ประเภทถัง    จ านวน    ใบ 
  2.    ลิตร ประเภทถัง    จ านวน    ใบ 
  3.    ลิตร ประเภทถัง    จ านวน    ใบ 
  อื่นๆ(ระบุ) _      ______ 

2. ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีจัดเก็บได้   42    ตัน/วัน 
 หรือคิดเป็น     100  % ของปริมาณขยะมูลฝอยท้ังหมด 

3. จ านวนครัวเรือนให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอย     ครัวเรือน 
หรือคิดเป็น       % ของจ านวนครัวเรือนทั้งหมด 

4. รูปแบบการด าเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยมีรูปแบบอย่างไร 
  เทศบาลลงทุนและด าเนินการเอง          เทศบาลด าเนินการร่วมกับเอกชน 
  เทศบาลลงทุนและว่าจ้างให้เอกชนด าเนินการ             เอกชนลงทุนและด าเนินการเอง 
  อื่นๆ ระบุ       

5. กรณีว่าจ้างให้เอกชนด าเนินการ 
 ค่าจ้างเอกชน                        บาท/ปี     สัญญา                   ปี 
 สาเหตุที่ว่าจ้างเอกชน       

6. กรณีให้สัมปทานเอกชนด าเนินการ 
 ค่าตอบแทนที่เทศบาลได้รับ    บาท/ปี      สัญญา  ปี 
 รูปแบบสัมปทาน     
 สาเหตุที่ให้สัมปทานเอกชนด าเนินการ       

             
7. มีปัญหาในการด าเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยหรือไม่ อย่างไร 

  ไม่มีปัญหา            มีปัญหาในการด าเนินการ คือ    
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8. จ านวนและประเภทของรถขนขยะมูลฝอยท่ีใช้ในการเก็บขนในปัจจุบัน (ขอแผนผังเส้นทางการเก็บขน) 

ล าดับที ่ ประเภทรถ 
ขนาดความจ ุ

(ลบ.ม.) 
ปีที่  
จัดซื้อ 

จ านวนเทีย่ว
การเก็บขน 
(เที่ยว) 

จ านวน
พนักงาน
ท้ายรถ 
(คน) 

ระยะทางในการเก็บ
ขนต่อเทีย่วไม่รวม
ระยะทางไปทีท่ิ้งขยะ 

(กม.) 

ระยะเวลาใน
การเก็บขนต่อ

เที่ยว 
(ชั่วโมง) 

1 อัดท้าย 12 2543 1 2 38  

2 อัดท้าย 12 2544 1 2 38  

3 อัดท้าย 12 2545 1 2 38  

4 อัดท้าย 10 2549 1 2 38  

5 อัดท้าย 10 2549 1 2 39  

6 อัดท้าย 10 2550 1 2 36  

7 อัดท้าย 10 2551 1 3 36  

8 อัดท้าย 10 2552 1 2 33  

9 รถปิคอัพ 4 ลบ.หลา 2545 1 1 30  

10 รถปิคอัพ 4 ลบ.หลา 2547 1 2 18  

11 เปิดข้างเทท้าย 4 2546 1 2 39  

12 เปิดข้างเทท้าย 4 2544 1 2 20  

13 เปิดข้างเทท้าย 4 2546 1 2 42  

14 คอนเทรนเนอร ์ 4 2546 1 2 8  

15 คอนเทรนเนอร ์ 4 2548 1 2 80  

16 อัดท้าย 4 ลบ.หลา 2540 1 3 50  
 

9. เทศบาลท่านมีสถานีขนถ่ายหรือไม่  มี ไม่มี 
9.1  ถ้ามีสถานีขนถ่ายขยะ       ระยะทางจากเขตเทศบาลไปสถานีขนถ่าย             กม. 
   ระยะทางจากสถานีขนถ่ายไปสถานที่ฝังกลบขยะ  กม.  
9.2  ถ้าไม่มีสถานีขนถ่ายขยะ     ระยะทางจากเขตเทศบาลไปท่ีสถานที่ทิ้งขยะปัจจุบัน            กม. 

        (1) ไปก าจัดร่วมกับ ทะนงอุดรธานีระยะทาง 65 กม. (2) ไปก าจัดร่วมกับ ทม.ท่าบ่อ ระยะทาง 30 กม. 
10. การแบ่งเขตการเก็บขน   

- มีการแบ่งเขตการเก็บขนอย่างไร  แบ่งแยกตามถนนและชุมชนท่ีอยู่ใกล้เคียงกัน  
- แบ่งออกเป็นกี่เขต อยา่งไร   แบ่งเป็น 7 เขต (ตามแผนผังเส้นทางที่แนบ)   

11. จ านวนพนักงานในการด าเนินงานเก็บขนขยะ 
11.1 จ านวนพนักงานขับรถ    16  คน 
11.2 จ านวนพนักงานเก็บขนท้ายรถ   33  คน 
11.3 จ านวนพนักงานกวาดถนน   14  คน 

รับผิดชอบกวาดถนนคนละ     2  กม. /คน       หรือ  ตร.กม/คน 
หรือตามเกณฑ์ที่เทศบาลก าหนดเกณฑ์เป็นอย่างไร       
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12. การจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการเก็บขน 
    มี   ไม่ได้มีการจัดเก็บ   เพราะ……………… 

13. ถ้าไม่ได้มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายในการจัดการได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานใด 
เพียงพอหรือไม่อยา่งไร   หน่วยงานท่ีสนับสนุนคือ       

    เพียงพอ            ไม่เพียงพอ  วิธีแก้ปัญหาคือ      

14. ถ้ามีการจัดเก็บค่าธรรมเนียม  
ค่าธรรมเนียมในการเก็บขนในปัจจุบัน 20 บาท/ครัวเรอืน/เดือน  
(ขอเทศบัญญัติว่าด้วยค่าธรรมเนียม และวิธีในการเก็บเงินปัจจุบัน) 

14.1 (1)  ปี 2551 เก็บเงินค่าธรรมเนียมได้  993,990 บาท 

 (2)  ปี 2552 เก็บเงินค่าธรรมเนียมได้  1,067,680 บาท 

 14.2 กรุณาแยกค่าธรรมเนียมตามสถานที่ที่เก็บค่าธรรมเนียม เช่น  ( ขอเอกสารแนบ) 
ครัวเรือน ตลาด สถานที่ราชการ โรงแรม โรงเรียน อื่นๆ 

จ านวน
ครัวเรือน 

เก็บได้
บาท 

จ านวน
แห่ง 

เก็บได้
บาท 

จ านวน
แห่ง 

เก็บได้
บาท 

จ านวน
แห่ง 

เก็บได้
บาท 

จ านวน
แห่ง 

เก็บได้
บาท 

จ านวน
แห่ง 

เก็บได้
บาท 

2,000 40,000 2 2,000 23 16,690 12 4,700 17 9,820 300 22,400 

 

14.3 การเก็บค่าธรรมเนียมในปัจจุบัน 
       เทศบาลจัดเก็บเอง  จ้างเอกชนจัดเก็บ 

14.4 จ านวนพนักงานเก็บเงินค่าธรรมเนียมการเก็บขนตามบ้านเรือน   5 คน 
    เป็นข้าราชการ เป็นลูกจ้างชั่วคราว  เป็นลูกจ้างประจ า เอกชน 

14.5 ปัญหาในการเก็บค่าธรรมเนียม        
15. ค่าใช้จ่ายในการเก็บขนแยกรายเดือน (ข้อมูลของปี 2551 ถึงปัจจุบัน) 

เดือน 
ค่าจ้าง 
คนขับรถ 

ค่าจ้าง
พนักงาน 
ท้ายรถ 

ค่าจ้างพนักงาน 
กวาดถนน 

ค่าน้ ามัน
เช้ือเพลิง/หล่อ

ล่ืน 

ค่า 
ซ่อมแซมรถ 

อื่นๆ 
รวม 
(บาท) 

มค. 51 - - - - - - - 

ถึง - - - - - - - 

กย. 52 - - - - - - - 

ตค. 52 131,200 217,400 92,120 382,393.60 17,600 - 840,453.60 

พย. 52 131,200 217,400 92,120 296,170.38 15,600 - 752,230.38 

ธค. 52 131,200 217,400 92,120 328,871.79 - - 769,331.79 

หมายเหตุ กรุณาเอกสารแนบ 
 
ส่วนที่ 3  ข้อมูลสถานีขนถ่าย – ไม่มีสถานีขนถ่าย-
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ส่วนที่ 4 ข้อมลูการก าจัดขยะมลูฝอย       
 

1. แบบรายละเอียด (ขอเป็นเอกสารแนบ) 
1.1 ต าแหน่งที่ตั้งโครงการ 
1.2 ผังบริเวณระบบก าจัดมูลฝอย 
1.3 ผังระบบท่อรวบรวมน้ าเสีย 
1.4 รูปตัดทัว่ไปแบบฝังกลบ 
1.5 แบบบ่อสังเกตการณ์ 
1.6 แบบท่อระบายก๊าซ 

 

2. พื้นที่ก าจัดขยะทั้งหมดจ านวน 70 ไร ่  
เป็นท่ีดินกรรมสิทธิ์ของเทศบาล  เป็นท่ีดินสาธารณะ  เป็นท่ีดินเอกชน 

สถานท่ีตั้งระบบก าจัดขยะ บ้าน   ดงนาเทา   หมู่ท่ี 8 ต าบล  สระใคร   
อ าเภอ  สระใคร     จังหวัด  หนองคาย    

 

3. ถ้าเป็นที่ดินเอกชนราคาที่จัดซื้อ - บาท/ไร่   รวมราคา 585,000 บาท 
 

4. ปัจจุบันได้มีการเปิดใช้งานระบบอย่างไร 
  ไม่ได้มีการเปิดใช้งาน เพราะ  ชุมชนคัดค้าน     
  มีการเปิดใช้งานแล้ว 
  มีการเปิดใช้งานเป็นบางส่วน เพราะ       
5. มีปัญหาในการด าเนินการหรือไม่ อย่างไร 

ไม่มีปัญหา 
มีปัญหาในการด าเนินการ คือ 

   ปัญหาค่าใช้จ่าย            ประสิทธิภาพระบบ ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ 
   ปัญหาการต่อต้านจากชุมชน     เครื่องจักรช ารุด 

อธิบายรายละเอียดของปัญหา   น้ าฝนภายในบ่อขยะไหลล้นลงสู่ส ารางสาธารณะ  
 

6. มีการดูแลตรวจสอบสภาพการท างานของอุปกรณ์เครื่องจักรกลสม่ าเสมอหรือไม่ อย่างไร 
  ยังไม่ได้มีการตรวจสอบสภาพการท างาน 
  มีการตรวจสอบสภาพการท างานอย่างสม่ าเสมอ ระบุ  1 ครั้ง/ปี หรือซ่อมแซมทุกครั้งที่
เครื่องจักรเสียช ารุด    

 

7. รูปแบบการด าเนินการจัดก าจัดขยะมูลฝอยมีรูปแบบอย่างไร 
 เทศบาลลงทุนและด าเนินการเอง                            เทศบาลด าเนินการร่วมกับเอกชน 
 เทศบาลลงทุนและว่าจ้างให้เอกชนด าเนินการ           เอกชนลงทุนและด าเนินการเอง 
 อื่นๆ ระบุ     
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8. กรณีว่าจ้างให้เอกชนด าเนินการ 
 ค่าจ้างเอกชน                              บาท/ปี        สัญญา    ปี 
 สาเหตุที่ว่าจ้างเอกชน             
              
 

9. กรณีให้สัมปทานเอกชนด าเนินการ 
 ค่าตอบแทนทีเ่ทศบาลได้รับ   บาท/ปี    สัญญา   ปี 
 รูปแบบสัมปทาน                               
 สาเหตุที่ให้สัมปทานเอกชนด าเนินการ       

             
 

10. รูปแบบการด าเนินการบริหารจัดการในปัจจุบันมีความเหมาะสมแล้วหรือไม่ อย่างไร 
  มีความเหมาะสมแล้ว 

ควรมีการปรับปรุงรูปแบบ โดย ปรับปรุงรูปแบบการฝังกลบแบบใหม่ ปรับปรุงระบบ
รวบรวมน้ าเสีย และเพิ่มประสิทธิภาพของการบ าบัดน้ าเสีย   
            

 

11. บริเวณสถานท่ีทิ้งขยะมีการคัดแยกขยะในพื้นที่หรือไม่  
       ไมมี่การคัดแยก 

   มีการคัดแยก     จ านวนคนคัดแยกขยะในสถานท่ีฝังกลบ       -      คน   
     รายได้   -  บาท/เดือน/คน 
 

12. การจัดการขยะด้วยวิธีฝังกลบมีการกลบขยะด้วยดินทุกวันหรือไม่  
 ถ้าไม่มีท่านได้ด าเนินการอย่างไร    มีการฝังกลบขยะทุกวัน    

              
ถ้าไม่มีการกลบทับ ปัญหาคืออะไร   กลิ่นและแมลงวัน  /  ขยะปลิวทั่วบริเวณ  
              
ถ้ามีการกลบทับ แหล่งดินน ามาจากที่ไหน  ภายในพื้นที่บ่อขยะ    
ระยะทางของแหล่งดินห่างจากสถานที่ฝังกลบ -   กม. 
ราคาดิน    -    บาท/กม. 
ราคาค่าขนส่ง   -   บาท/กม. หรือ      

 
13. ท่านบดอัดขยะทุกวันหรือไม่  ทุกวัน        
 
14. สถานท่ีฝังกลบขยะเริ่มงานเวลา  08.30  น.  ปิดรับขยะเวลา   12.00 น. 
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15. ท่านมีปัญหาในการใช้เครื่องจักรหรือไม่ ถ้ามีอย่างไร (อธิบาย) 
 เครื่องจักรเสียช ารุด        
             
 

16. ท่านใช้พื้นท่ีฝังกลบไปกี่ไร่ในปัจจุบัน  21 ไร ่ขณะน้ีใช้พื้นท่ีไปทั้งหมด  ไร ่
การใช้พื้นท่ีเป็นไปตามแผนหรือไม่  ไม่  ถ้าไม่เป็นตามแผนเพราะอะไร  
  ถูกคัดค้านจากประชาชน        
              

 

17. ท่านฝังกลบตามที่ออกแบบไว้หรือไม่   ฝังกลบกี่ชั้น     
สูงกี่เมตร      ดินฝังกลบหนากี่เมตร      

 

18. ชุมชน 

18.1 ชุมชนท่ีอยู่ใกล้สถานที่ก าจัดมากที่สุดคือ หมู่ท่ี 8 บ้านดงนาทา    
ตั้งอยู่ห่างจากสถานที่ก าจัด  2 กิโลเมตร   จ านวนคน   คน 
ความคิดเห็นของชุมชนท่ีมีต่อสถานท่ีก าจัด พึ่งพาอาศัย ร่วมกันแก้ปัญหา  
            

 
18.2 ท่านเคยได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านรอบพื้นท่ีหรือไม่………..........……............ 

ถ้ามีเรื่อง  
1.  น้ าเสียไหลล้น การแก้ไข จัดท าคันป้องกัน   

            
2.        การแก้ไข    

            
3.      การแก้ไข    

           
 

18.3 มีการร้องเรียนจากชาวบ้านเรื่องกลิ่นหรือไม่  ไม่     
สถานท่ีฝังกลบมีกลิ่นเหม็นหรือไม่   มีบ้าง      
ถ้ามีกลิ่นได้แก้ปัญหาอย่างไร  
1. ใช้ EM  ผสมน้ ารดทั่วไป  ค่าใช้จ่าย  -  บาท/เดือน 
2. สารเคมีชื่อ   ค่าใช้จ่าย   บาท/เดือน 
3.           

19. จ านวนและประเภทของเครื่องจักรที่ใช้ในการก าจัดขยะ  --ไม่มีข้อมูล-- 
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20. จ านวนอาคารในสถานท่ีทิ้งขยะปัจจุบัน 

ประเภทอาคาร 
การใช้ประโยชน์ 

สาเหตุ/ปัญหา หมายเหตุ 
ใช้ ไม่ได้ใช้ 

1. อาคารส านักงาน   ครุภัณฑ์ และวัสดุส านักงานหาย  

1. อาคารจอดรถและโรงซ่อมบ ารุง     

2. อาคารเครื่องชั่ง   ครุภัณฑ์ และวัสดุส านักงานหาย  

3. อาคารป้อมยาม   ครุภัณฑ์ และวัสดุส านักงานหาย  

4. บ้านพักคนงาน   ครุภัณฑ์ และวัสดุส านักงานหาย  

5. โรงล้างรถ     

6. อาคารหมักปุ๋ย     

7. อาคารคัดแยก     

8. อาคารหมักปฏิกูล     

9. อาคารเก็บปุ๋ย     

10. อื่นๆ      

  

21. จ านวนพนักงานที่ด าเนินการในสถานที่ทิ้งขยะปัจจุบัน    –ไม่มีข้อมูล-- 

 
22. ค่าใช้จ่ายในการบริหารด าเนินการก าจัดขยะท่ีสถานท่ีทิ้งขยะในปัจจุบัน  –ไม่มีข้อมูล-- 

         
23. การเก็บตัวอย่างจากบ่อสังเกตุการณ์ 

23.1 จ านวนบ่อสังเกตุการณ์ในพื้นท่ีฝังกลบขยะมีจ านวน   บ่อ 
23.2 ระหว่างการด าเนินการได้เก็บตัวอย่างน้ าจากบ่อสังเกตการณ์รอบพื้นที่หรือไม่  
23.3 ถ้าเก็บหน่วยงานใดเป็นผู้เก็บตัวอย่าง  คพ. ความถี่ในการเก็บ    1 ครั้ง/ ปี  
23.4 ส่งวิเคราะห์ที่หน่วยงานใด  คพ.       
23.5 ท่านเก็บตัวอย่างบ่อน้ าตื้นของชาวบ้านหรือไม่  ถ้าเก็บขอต าแหน่งของบ่อ  

อยู่ท่ีบ้านเลขที่  หมู่ท่ี  ต าบล    อ าเภอ    
เหตุผลที่เก็บจากบ่อน้ าตื้นน้ี        

     23.6 ผลวิเคราะห์น้ าย้อนหลัง จ านวน 1 ปี   –ไม่มีข้อมูล-- 
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24. ระบบบ าบัดน้ าเสีย 
 24.1 ระบบบ าบัดน้ าเสียมีกลิ่นเหม็นหรือไม่  มีบ้าง  ถ้ามีท่านจัดการอย่างไร  

  ใช้ EM  ผสมน้ ารดเพิ่ม        
24.2 น้ าเสียเคยล้นออกมาจากบ่อบ าบัดน้ าเสียหรือไม่  ไม่     
24.3 ท่านเคยเก็บน้ าจากบ่อบ าบัดน้ าเสียไปวิเคราะห์หรือไม่  ไม ่ ความถี่ในการตรวจครั้ง/   -  

ถ้าเคยเก็บท่านเก็บจุดใด   
        1.ทางน้ าเข้าบ่อแรก         2. ทางน้ าออกบ่อสุดท้าย       3. จุดอื่น    

ส่งตรวจท่ีหน่วยงานใด  -       
  ผลวิเคราะห์น้ าเสีย (ขอเอกสารแนบ) 

24.4 ท่านเคยใช้น้ าจากบ่อบ าบัดมาใช้ในการรดน้ าต้นไม้ หรือรดถนน หรือน ามาใช้ประโยชน์
อย่างไร (อธิบาย)  ไม่เคย        
น้ าที่ใช้ประโยชน์น ามาจากบ่อบ าบัดใด  -      

24.5 น้ าจากบ่อสุดท้ายไหลออกสู่แม่น้ า หรือคลองชื่อ  ล าห้วยบง  แม่น้ าหรือคลอง
นั้นก่อนมีโครงการใช้ประโยชน์อย่างไร เพื่อการเกษตรกรรม    
แม่น้ าหรือคลองนั้นหลังมีโครงการใช้ประโยชน์อย่างไร เพื่อการเกษตรกรรม   
ลักษณะของแม่น้ า (เจ้าหน้าที่กรอกด้วยตนเอง) กว้างประมาณ 3-5 เมตร ไหลจากทิศเหนือ
ลงทิศใต ้     

24.6 จ านวนเครื่องสูบน้ าเสียเข้าสู่บ่อบ าบัดน้ าเสีย 2 เครื่อง  ขนาด   แรงม้า 
เครื่องสูบน้ าเสียเคยเสียหรือไม่  เคย ถ้าเคยท่านท าอย่างไร ปัญหา…:ซ่อมแซม.…… 

25. ระบบระบายน้ าฝน 
25.1 ท่านมีเครื่องสูบน้ าฝนหรือไม่  ไม่มี   ถ้ามีอายุการใช้งานกี่ปี    -  ขนาด   -  แรงม้า 
25.2 เครื่องสูบน้ าฝนท างานมีประสิทธิภาพหรือไม่ -      

มีปัญหาหรือไม่ -  ถ้ามี ปัญหาคืออะไร  -    
25.3 การระบายน้ าฝนในพื้นที่มีปัญหาอะไรบ้าง  -     
25.4 ในระหว่างการบดอัดขยะหน้าฝนท่านระบายน้ าฝนจากพื้นท่ีท างานอย่างไร   

 ปิดทับหน้าขยะด้วยดินและจัดรวบรวมน้ าฝนอยู่รวมกันเพื่อสูบออก  
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ส่วนที่ 5 ข้อมลูเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการบริหารจัดการ  

1. วันท่ีจัดตั้ง_______25 มีนาคม 2478_______________________________ 

2. จ านวนเจ้าหน้าที่และวุฒิการศึกษา_____________________(ขอเป็นเอกสารแนบ) 

3. โครงสร้างองค์กรการบริหารเทศบาลและโครงสร้างระบบการจัดการขยะมูลฝอย  
(Flow Chart: ขอเป็นเอกสารแนบ) 

3.1 โครงสร้างองค์กรการบริหารเทศบาล 

โครงสร้าง 
องค์กรการบริหาร 

จ านวนบุคลากร (คน) 

นักการเมืองท้องถิ่น ข้าราชการประจ า 
ลูกจ้าง 

รวม 
ประจ า ชั่วคราว 

สมาชิกสภาเทศบาล 18 - - - 18 

ส านักงานปลัดเทศบาล - 27 9 50 86 

กองวิชาการ - 6 - 10 16 

กองคลัง - 19 1 14 34 

กองช่าง - 18 9 41 68 

กองสาธารณสุข - 14 11 113 138 

กองการศึกษา - 14 - 24 38 

กองสวัสดิการ - 3 - 5 8 

อื่น ๆ ระบ ุ - - - - - 
รวม   406    คน 

3.2 โครงสร้างระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอย(ขอเอกสารแนบ) 
- หน่วยงานรับผิดชอบ  ส่วนช่างสุขาภิบาล  ส านักการช่าง   
- จ านวนบุคลากร       คน 
  ต าแหน่ง รก.ผอ.ส่วนช่างฯ       1 คน 

   ต าแหน่ง รก.หน.ฝ่ายวัสดุใช้แล้ว        1  คน 
  ต าแหน่ง นายช่างโยธาฯ        1 คน 

   ต าแหน่ง       คน 
- ลูกจ้างประจ า     คน 
- ลูกจ้างชั่วคราว     คน 
- อื่น ๆ      คน 
 

3.3 ปัจจุบันอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเพียงพอหรือไม่ อย่างไร 
   เพียงพอ           ไม่เพียงพอ อัตราก าลังที่ต้องการเพิ่มจ านวน  คน 
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3.4 เทศบาลได้มีการพัฒนาบุคลากรขององค์กรหรือไม่ อย่างไร 
      ไม่ได้มีการพัฒนา             มีการพัฒนา โดยการ ส่งฝึกอบรม    
 

4. ปัจจุบันทางเทศบาลมีนโยบายการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างไร  (ขอเอกสารแนบ เช่น แผนพัฒนาฯ) 

4.1 การจัดเก็บค่าเก็บขนขยะ มีนโยบายคือ  -     

4.2 การจัดเก็บค่าก าจัดขยะ  มีนโยบายคือ  -     

4.3  เทศบาลมี แผนงาน/โครงการ ในการจัดการขยะมูลฝอยอย่างไรบ้าง  

     (ขอเอกสารแนบ โครงการด้านการจัดการขยะในปี 2552 - 2553)   

     -        

5. มีหน่วยงานราชการเข้ามาติดตามและประเมินผลระบบการจัดการหรือไม่ อย่างไร 
  ไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาเลย 
  มีหน่วยงานเข้ามา คือ         
  เรื่องที่ติดตามและประเมินผล  คือ 
  1.         ระยะเวลา  ปี 
  2.        ระยะเวลา  ปี 

  สิ่งที่พบจากการติดตามและประเมินผล  คือ 
              
     

6. ปัจจุบันได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลหน่วยงานใดและอย่างไรบ้าง 
 หน่วยงานท่ีให้ความช่วยเหลือ        
  ด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9   
  ด้านการด าเนินงาน         
  อื่นๆ            

7. การบริหารจัดการในปัจจุบันให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการหรือไม่ อย่างไร 
  ประชาชนไม่มีส่วนร่วม 
  ให้ประชาชนมีส่วนร่วม โดย        
  1.   ช่วยคัดแยกขยะรีไซเคิล        
  2.             
 

8. ความต้องการความช่วยเหลือจากรัฐบาลในการบริหารจัดการมีอะไรบ้าง 
  ด้านวิชาการ ออกแบบปรับปรุงบ่อฝังกลบและบ่อบ าบัด    
  ด้านการด าเนินงาน         
  อื่นๆ   งบประมาณสนับสนุน       
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ส่วนที่ 6 ข้อมลูเกี่ยวกับรายรับ - รายจ่าย       
 

1. งบประมาณที่ได้รับมาก่อสร้างระบบฝังกลบ 
 - ค่าก่อสร้าง    66,000,000   บาท 
 - เป็นเงินรัฐบาล    66,000,000   บาท 
 - เป็นเงินของเทศบาล    -   บาท 
 - เป็นเงินกู้     -   บาท 
  ระยะเวลาการช าระคืน -      ปี    อัตราดอกเบี้ย  - % 
 
 

2. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
  - ค่าก่อสร้าง    -    บาท 
  - ค่าด าเนินการ    -    บาท 
  - ค่าบ ารุงรักษา    -    บาท 
  - อื่น     -    บาท 
 
 

3. รายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียม 
- การจัดเก็บ    -    บาท/ปี 
- การก าจัด    -    บาท/ปี 

 
 

4. รายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมน ามาเป็นค่าใช้จ่ายในด้านใดบ้าง 
 ค่าจ้างพนักงาน/เงินเดือน       บาท/ปี 
 ค่าจ้างจัดเก็บ        บาท/ปี 
 ค่าจ้างก าจัด         บาท/ปี 
 ค่าเครื่องมือ อุปกรณ์        บาท/ปี 
 ค่าซ่อมแซม         .บาท/ปี 
 ค่าเช่ารถ          บาท/ปี 
 ค่าสาธารณูปโภค (น้ า ไฟฟ้า โทรศัพท์).      บาท/ปี 
 ค่าบริหารจัดการ        บาท/ปี 
 อื่นๆ           บาท/ปี 
 รวม           บาท/ปี 
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5. ข้อมูลรายรับรายจ่ายของเทศบาลย้อนหลัง 5 ปี 
                 หนว่ย: บาท 

ป ี รายรับ เงินอุดหนุน รายรับอื่นๆ รายจา่ย 

2547 132,487,460.25 85,547,203.41 30,008,451.58 189,907,347.95 

2548 158,359,348.54 144,397,095.07 12,425,895.54 248,468,590.52 

2549 120,440,284.63 214,075,776.52 28,601,981.48 318,839,953.54 

2550 141,750,848.76 171,963,973.10 16,447,584.20 278,406,741.23 

2551 134,124,013.88 164,069,891.16 11,807,761.63 280,171,021.65 

2552 143,967,508.29 137,213,894.86 46,938,042.00 315,327,495.20 

หมายเหตุ  ขอเอกสารแนบ 

ส่วนที่ 7 ข้อมลูด้านการมีส่วนรว่มของประชาชน      
 

1. สถานท่ีฝังกลบในปัจจุบัน  
  ได้รับความเห็นชอบจากประชาชนก่อนท าการศึกษาและออกแบบ 
  ไม่ได้รับความเห็นชอบจากประชาชนก่อนท าการศึกษาและออกแบบ 
  ประชาชนมีส่วนในการคัดเลือกพื้นที่ 
    ประชาชนไม่มีส่วนในการคัดเลือกพื้นที่  
 

2. เทศบาลเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการขยะดังกล่าวหรือไม่ 
  ประชาสัมพันธ์สถานการณ์ปัจจุบันของการจัดการขยะ 
  ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือในการเก็บค่าธรรมเนียมจากประชาชน 

  อื่นๆ ขอทราบวิธีการ ให้ค าอธิบายผ่านผู้น าชุมชนและหน่วยราชการท่ีเกี่ยวข้อง  
 

ข้อมูลขยะรีไซเคิล 
3.  จ านวนโรงเรียนและชุมชนในเขตเทศบาล 

3.1 เทศบาลมีโรงเรียนในเขตเทศบาล โรงเรียน  โรงเรียนในสังกัดเทศบาล   4 .โรงเรียน 
 โรงเรียนอื่น   7 โรงเรียน 

ชื่อโรงเรียน สังกัด จ านวนนักเรียน 

เทศบาล 1 (สว่างวิทยาฯ) เทศบาล 1,808 

เทศบาล 2 เทศบาล 265 

เทศบาล 3 เทศบาล 673 

 เทศบาล 4 เทศบาล 807 

เซนต์ปอล เอกชน  

อนุบาลนิลลา เอกชน  
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ชื่อโรงเรียน สังกัด จ านวนนักเรียน 

ประทุมเทพ กระทรวงศึกษาฯ  

อาชีวะศึกษา กระทรวงศึกษาฯ  

เทคนิคฯ กระทรวงศึกษาฯ  

น้ าผึ้ง เอกชน  

เจ แบค เอกชน  
 
 

3.2 มีชุมชน จ านวน 42  ชุมชน  ประชากรท้ังหมด   คน 
 

4. เทศบาลมีการด าเนินการด้านธนาคารขยะหรือไม่ ที่ใด รูปแบบการจัดการเป็นอย่างไร มีปัญหาอย่างไร  

สถานที่/โรงเรียน/ชุมชน รูปแบบการจัดการ ปัญหา/อุปสรรค 
ปริมาณวัสดุรีไซเคิล 

ที่รับซื้อ(กิโลกรัมต่อวัน) 

โรงเรียนเทศบาล 1 (สว่าง
วิทยา) 

- โรงเรียนเป็นผู้ด าเนินการ 

- ทม.หนองคาย ให้การสนับสนุน
งบประมาณ วิชาการ 

- ขาดความต่อเนื่องในการ
ด าเนินงาน 

- 

 

5. ร้านรับซื้อของเก่าในพื้นท่ีเทศบาล    (ระบุร้านที่มีอยู่ ในเขตเทศบาล และร้านที่มีศักยภาพในการ
ด าเนินการ เช่น มีรูปแบบกิจการเฟรนไชน์จากวงศ์พาณิชย์ที่เทศบาลนครพิษณุโลก เป็นต้น) 

ชื่อร้าน สถานที่ตั้ง 
ปริมาณวัสดุรีไซเคิลที่รับซือ้

(กิโลกรัมต่อวัน) 
หจก.ล้ิมมณีหนองคาย ซ.วรรณอุทิศ ถ.ประจักษ ์ 1,980 
ร้านวงษ์พาณชิย ์ ถ.ประจักษ ์ 1,420 
ร้านตั้งสมบตั ิ ถ.ประจักษ ์ 890 
ร้านมิตรภาพค้าของเก่า ซ.ดอนดู่ 3,250 
ร้านเลของเก่า บ้านนาทา บ้านนาทา 1,500 
 

6. เทศบาลของท่านมีการขึ้นทะเบียนซาเล้งหรือไม่  ไม่มี    
            
ถ้ามี ซาเล้งที่ขึ้นทะเบียนมีกี่คน -  ท่านมีวิธีด าเนินการอย่างไร.   

7. การด าเนินกิจกรรมด้านการรีไซเคิลขยะมูลฝอยของเทศบาล 
ช่วงเวลาด าเนิน 

กิจกรรม 
วัน-เดือน-ปี 

รูปแบบกิจกรรม 
ชุมชน/หน่วยงาน ที่

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ/ 

แหล่งงบประมาณ 
สภาพปัญหา 

31 กค 52 - อบรมการใช้ประโยชน์จากขยะมูล
ฝอย 
- จัดตลาดนัดรีไซเคิล 

เทศบาล ชุมชนในเขต
เทศบาล 12 ชุมชน 

ส านักการ 
สาธารณสุขฯ  
เทศบาลเมือง
หนองคาย 

- การจัดตลาดนัดไม่สะดวกใน
การรับซื้อและขายของกลุ่มซา
เล้ง 
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แบบส ารวจข้อมลู 
ระบบการจัดการขยะมลูฝอย 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมลูทั่วไป 

1. เทศบาล เมืองท่าบ่อ    จังหวัด  หนองคาย    

ที่อยู ่ 999 หมู่ท่ี 8 ถ.ท่าเสด็จ ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110       

โทรศัพท์ 042-432-221   โทรสาร  042-431-550     

รายชื่อเจ้าหน้าที่ในการประสานงาน 

1) ชื่อ น.ส.มะลิกรรณ์  หิรัญธนิกโรจน์ ต าแหน่ง  นักบริหารงานสาธารณสุข 7     

 สังกัด  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม      โทรศัพท์ 042-432-221                                

2) ชื่อ                        ต าแหน่ง                                   

  สังกัด                                  โทรศัพท์      
  
2. ข้อมูลพื้นท่ี ประชากร ในเขตเทศบาล (ข้อมูลปี พ.ศ. 2552) 

2.1 พื้นที่ของเทศบาล _____12.62________ ตารางกิโลเมตร 

2.2 พื้นที่บริการของระบบก าจัดขยะมูลฝอย _____12.62_________ ตารางกิโลเมตร 

 ระบบเก็บขนขยะมูลฝอยครอบคลุมพื้นที่ _____12.62________ ตารางกิโลเมตร 

2.3 จ านวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ ____18,676__________ คน (ข้อมูลปี 2552) 

2.4 จ านวนครัวเรือน ___6,223________ ครอบครัว (ข้อมูลปี 2552) 

2.5 จ านวนคนต่อครัวเรือนในปี 2552 คือ______3________ 

2.6 จ านวนประชากรแฝง ______________ คน (โดยประมาณข้อมูลปี 2552) 

 แหล่งที่มาของข้อมูลจ านวนประชากรแฝง________________________ 

2.7 ส าหรับเทศบาลที่เป็นเมืองท่องเที่ยวและมีข้อมูลของนักท่องเที่ยว 
 - จ านวนนักท่องเที่ยวชาวไทย ____________ คน (ข้อมูลปี 2552) 
 - จ านวนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ________ คน (ข้อมูลปี 2552) 
 - แหล่งที่มาของข้อมูลนักท่องเที่ยว________________________ 
 - นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มาเที่ยวที่ไหน ____________________ 

- นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ใช้เวลาอยู่ในพื้นที่เขตเทศบาล _______วัน 
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3. ระบบก าจัดขยะของเทศบาล 

- ริเร่ิมจากหน่วยงานใด เทศบาลเมืองท่าบ่อ      

- ระยะเวลาการศึกษาความเหมาะสมตั้งแต่เดือน ปี ถึงเดือน  ก.ย. ปี 2542  

- ระยะเวลาการออกแบบตั้งแต่เดือน  ปี ถึงเดือน  ก.ย. ปี 2542  

- ระยะเวลาการก่อสร้างตั้งแต่เดือน 24 เมย 2544 ถึงเดือน  18เมย 2545 (360 วัน) 

- เปิดด าเนินการตั้งแต่เดือน 11 ธ.ค.  ปี 2545  

- สถานภาพปัจจุบัน     ก าลังด าเนินการ (บ่อที่ 2 เริ่มใช้งาน พ.ค. 52) 

             หยุดด าเนินงานระบบตั้งแต่เดือน  ปี   

- สาเหตุการหยุดด าเนินงาน 

ชุมชนคัดค้าน  บุคลากรไม่เพียงพอในการดูแลระบบ 

  ไม่มีงบประมาณในการเดินระบบ  บุคลากรไม่มีความสามารถในการดูแลระบบ 

  สาเหตุทางเทคนิคของระบบ  ไม่มีความจ าเป็นท่ีต้องมีระบบ 

  การบริหารจัดการระบบไม่ดี  อื่นๆ  บ่อฝังกลบบ่อที่ 1 เตม็   

    

4. ปริมาณขยะมูลฝอย (ตันต่อเดือน) ในป ี2551 และ 2552   
(หากมีข้อมูลย้อนหลัง ขอข้อมูลมากที่สุดแยกแต่ละปี) 

วิธีวัดปริมาณขยะมูลฝอย       1. ชั่งจากเครื่องชั่งขยะ        2. ค านวณจากขนาด       3. อื่นๆ 

เดือน-ปี 
ปริมาณขยะที่ชั่งได้ทั้งหมด  

(ตัน/เดือน) 
ปริมาณขยะ (ตัน/เดือน) 

ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล 
ม.ค. 51  331.23  
ก.พ. 51  358.66  
มี.ค. 51  380.81  
เม.ย. 51  370.84  
พ.ค. 51  389.51  
มิ.ย. 51  372.32  
ก.ค. 51  388.56  
ส.ค. 51  381.05  
ก.ย. 51  369.54  
ต.ค. 51  390.50  
พ.ย. 51  368.28  
ธ.ค. 51  337.94  
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เดือน-ปี 
ปริมาณขยะทีช่ั่งได้ทั้งหมด  

(ตัน/เดือน) 
ปริมาณขยะ (ตัน/เดือน) 

ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล 

ม.ค. 52  375.83  
ก.พ. 52  352.34  
มี.ค. 52  390.31  
เม.ย. 52  377.14  
พ.ค. 52  381.54  
มิ.ย. 52  368.36  
ก.ค. 52  392.52  
ส.ค. 52  389.97  
ก.ย. 52  310.38  
ต.ค. 52  364.60  
พ.ย. 52  338.30  
ธ.ค. 52  337.27  

 

5. ปัจจุบันรับขยะจากที่อื่นๆ บ้างหรือไม่ เช่น ชุมชนรอบๆ เทศบาล อปท.ใกล้เคียง  ให้ระบุ 

ชุมชน/เทศบาล/อบต./เอกชน จ านวนขยะ  
(ตัน/วัน) 

ค่าก าจัดที่เก็บ 
(บาท/ตัน) 

อ าเภอเมืองหนองคาย   
1. เทศบาลเมืองหนองคาย 22.500 415 
2. เทศบาลต าบลหาดค า 1.260 415 
3. เทศบาลต าบลโพธิ์ชัย 1.520 415 
4.เทศบาลต าบลหนองสองห้อง 3.040 415 
5. อบต.พระธาตุบังพวน 1.855 415 
6. อบต.วัดธาตุ 1.330 415 
7. อบต.ปะโค 1.236 415 
8. อบต.หนองกอมเกาะ 1.314 415 
9. อบต.กวนวัน 1.462 415 
10. อบต.สองห้อง 1.255 415 
11. อบต.ค่ายบกหวาน 1.330 415 
12. อบต.สีกาย 1.185 415 
13. อบต.เมืองหมี 2.300 415 
14. อบต.หินโงม 1.177 415 
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ชุมชน/เทศบาล/อบต./เอกชน จ านวนขยะ 
(ตัน/วัน) 

ค่าก าจัดที่เก็บ 
(บาท/ตัน) 

15. อบต.บ้านเดื่อ (อ.หนองคาย) 1.645 415 
อ าเภอสระใคร   
16. อบต.บ้านฝาง 1.160 415 
17. อบต.คอกช้าง 0.970 415 
อ าเภอโพนพิสัย   
18. อบต.เหล่าต่างค า 1.150 415 
อ าเภอบ้านผือ   
19. อบต.หายโศก -- 415 
อ าเภอท่าบ่อ   
20. เทศบาลต าบลโพนสา 1.620 ยกเว้น 
21.อบต.บ้านเดื่อ 1.700 ยกเว้น 
22.อบต.บ้านว่าน 1.480 เหมาปีละ 50,000 บาท 
23.อบต.หนองนาง 1.200 เหมาปีละ 50,000 บาท 
24.อบต.บ้านถ่อน 1.265 เหมาปีละ 50,000 บาท 
25.อบต.โคกคอน 1.490 เหมาปีละ 50,000 บาท 
26.อบต.น้ าโมง 1.530 เหมาปีละ 50,000 บาท 
27.อบต.นาข่า 1.224 เหมาปีละ 50,000 บาท 
28.อบต.โพนสา 1.258 เหมาปีละ 50,000 บาท 
29.อบต.กองนาง 1.710 เหมาปีละ 50,000 บาท 
30.อบต.ท่าบ่อ 1.180 เหมาปีละ 50,000 บาท 

รวม 63.346 -- 
 

6. องค์ประกอบขยะมูลฝอย ปี พ.ศ. 2550 - 2552 (หรือข้อมูลล่าสุดและข้อมูลที่เคยเก็บมาวิเคราะห์ในอดีต) 
(หรือขอเป็นเอกสารแนบ) 

ปี พ.ศ. 
องค์ประกอบขยะมลูฝอย (ร้อยละโดยน้ าหนัก) 

เศษ
อาหาร 

กระดาษ พลาสติก แก้ว โลหะ ยาง/
หนัง 

ผ้า ไม้/
ใบไม ้

หิน/
กระเบื้อง 

อื่นๆ รวม 

ปี 2545 41.11 6.67 13.33 1.335 0.44 1.11 1.55 34.44 - - 100 
ปี 2549 57.10 4.29 2.31 2.31 0.99 1.32 10.56 4.95 0.99 2.97 100 
ปี 2552 - - - - - - - - - - 100 
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ส่วนที่ 2  ข้อมลูระบบเก็บขนขยะมูลฝอย       

1. ลักษณะการจัดวางภาชนะรองรับขยะมูลฝอยในชุมชนในปัจจุบัน 
  แบบถังเดี่ยวทิ้งขยะรวมทุกประเภท (ระบุขนาดถังที่ใช้,ขนาด) 
  1.  120  ลิตร ประเภทถัง  พลาสติก จ านวน   660 ใบ  
  2.     ลิตร ประเภทถัง    จ านวน    ใบ 
  วางถังขยะ 2 ใบแยกเป็นขยะแห้งและขยะเปียก  
  1.    ลิตร ประเภทถัง    จ านวน    ใบ 
  2.    ลิตร ประเภทถัง    จ านวน    ใบ 
  3.    ลิตร ประเภทถัง    จ านวน    ใบ 
  อื่นๆ(ระบุ) _      ______ 

2. ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีจัดเก็บได้  12     ตัน/วัน 
 หรือคิดเป็น   92    % ของปริมาณขยะมูลฝอยท้ังหมด 

3. จ านวนครัวเรือนให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอย  5,725   ครัวเรือน 
หรือคิดเป็น   92    % ของจ านวนครัวเรือนทั้งหมด 

4. รูปแบบการด าเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยมีรูปแบบอย่างไร 
  เทศบาลลงทุนและด าเนินการเอง          เทศบาลด าเนินการร่วมกับเอกชน 
  เทศบาลลงทุนและว่าจ้างให้เอกชนด าเนินการ             เอกชนลงทุนและด าเนินการเอง 
  อื่นๆ ระบุ       

5. กรณีว่าจ้างให้เอกชนด าเนินการ 
 ค่าจ้างเอกชน                        บาท/ปี     สัญญา                   ปี 
 สาเหตุที่ว่าจ้างเอกชน       

6. กรณีให้สัมปทานเอกชนด าเนินการ 
 ค่าตอบแทนที่เทศบาลได้รับ    บาท/ปี      สัญญา  ปี 
 รูปแบบสัมปทาน     
 สาเหตุที่ให้สัมปทานเอกชนด าเนินการ        
7. มีปัญหาในการด าเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยหรือไม่ อย่างไร 

  ไม่มีปัญหา 
  มีปัญหาในการด าเนินการ คือ ยานพาหนะที่ใช้ในการเก็บขนขยะมูลฝอยมีสภาพเก่า
เนื่องจากมีอายุการใช้งานมานาน สิ้นเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิง และท างานไม่เต็มศักยภาพ 
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8. จ านวนและประเภทของรถขนขยะมูลฝอยท่ีใช้ในการเก็บขนในปัจจุบัน (ขอแผนผังเส้นทางการเก็บขน) 

ล าดับ
ที ่

ประเภทรถ 
ขนาดความ
จุ (ลบ.หลา) 

ปีที่  
จัดซื้อ 

จ านวนเที่ยว
การเก็บขน 
(เที่ยว) 

จ านวน
พนักงาน
ท้ายรถ 
(คน) 

ระยะทางในการ
เก็บขนต่อเที่ยว
ไม่รวมระยะทาง
ไปทีท่ิ้งขยะ (กม.) 

ระยะเวลาใน
การเก็บขน
ต่อเที่ยว 
(ชั่วโมง) 

1 รถเปิดข้างเทท้าย 12 2540 1 2 14 4 

2 รถเปิดข้างเทท้าย 12 2540 1 3 18 5 

3 รถเปิดข้างเทท้าย 14 2545 1 3 14 4 

4 รถอัดท้าย 14 2548 1 2 18 5 

5 รถเปิดข้างเทท้าย 14 2549 2 2 14 4 

6 รถเปิดข้างเทท้าย 12 2540 1 - 1 1 

7 รถปิคอัพ 4 2547 - - - - 

9. เทศบาลท่านมีสถานีขนถ่ายหรือไม่  มี ไม่มี 
9.1  ถ้ามีสถานีขนถ่ายขยะ        ระยะทางจากเขตเทศบาลไปสถานีขนถ่าย             กม. 
   ระยะทางจากสถานีขนถ่ายไปสถานที่ฝังกลบขยะ  กม.  
9.2  ถ้าไม่มีสถานีขนถ่ายขยะ     ระยะทางจากเขตเทศบาลไปท่ีสถานที่ทิ้งขยะปัจจุบัน      12   กม. 

10. การแบ่งเขตการเก็บขน  
- มีการแบ่งเขตการเก็บขนอย่างไร        -

 แบ่งออกเป็นกี่เขต อย่างไร    แบ่งเป็น 5 เขต      
 

11. จ านวนพนักงานในการด าเนินงานเก็บขนขยะ 
11.1 จ านวนพนักงานขับรถ    6  คน 
11.2 จ านวนพนักงานเก็บขนท้ายรถ   16  คน 
11.3 จ านวนพนักงานกวาดถนน   14  คน 

รับผิดชอบกวาดถนนคนละ      1  กม. /คน       หรือ  ตร.กม/คน 
หรือตามเกณฑ์ที่เทศบาลก าหนดเกณฑ์เป็นอย่างไร  
 ช่วงเช้า 04.00 – 08.00 น. จ านวน 1 รอบ     
 ช่วงบ่าย 13.00 – 15.00 น. จ านวน 2 รอบ 2 คน      

12. การจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการเก็บขน 
    มี   ไม่ได้มีการจัดเก็บ   เพราะ……………… 

13. ถ้าไม่ได้มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายในการจัดการได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานใด 
เพียงพอหรือไม่อย่างไร   หน่วยงานท่ีสนับสนุนคือ       

    เพียงพอ            ไม่เพียงพอ  วิธีแก้ปัญหาคือ      
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14. ถ้ามีการจัดเก็บค่าธรรมเนียม  
ค่าธรรมเนียมในการเก็บขนในปัจจุบัน 20 บาท/ครัวเรอืน/เดือน  
(ขอเทศบัญญัติว่าด้วยค่าธรรมเนียม และวิธีในการเก็บเงินปัจจุบัน) 

14.1 (1)  ปี 2551 เก็บเงินค่าธรรมเนียมได้    384,440 บาท 

 (2)  ปี 2552 เก็บเงินค่าธรรมเนียมได้    424,480 บาท 

 14.2 กรุณาแยกค่าธรรมเนียมตามสถานที่ที่เก็บค่าธรรมเนียม เช่น  ( ขอเอกสารแนบ) 
ครัวเรือน ตลาด สถานที่ราชการ โรงแรม/บังกะโล โรงเรียน อื่นๆ 

จ านวน
ครัวเรือน 

เก็บได ้
บาท 

จ านวน 
แห่ง 

เก็บได้ 
บาท 

จ านวน 
แห่ง 

เก็บได้ 
บาท 

จ านวน 
แห่ง 

เก็บได้ 
บาท 

จ านวน 
แห่ง 

เก็บได้ 
บาท 

จ านวน 
แห่ง 

เก็บได้ 
บาท 

6,223 424,480 4 2,400 13 2,340 6 60 5 - - - 
 

14.3 การเก็บค่าธรรมเนียมในปัจจุบัน 
       เทศบาลจัดเก็บเอง  จ้างเอกชนจัดเก็บ 

14.4 จ านวนพนักงานเก็บเงินค่าธรรมเนียมการเก็บขนตามบ้านเรือน   2 คน 
    เป็นข้าราชการ เป็นลูกจ้างชั่วคราว  เป็นลูกจ้างประจ า เอกชน 

14.5 ปัญหาในการเก็บค่าธรรมเนียม   พนักงานมีจ านวนน้อย ประชาชนอ้างว่าก าจัดขยะมูล
ฝอยเอง สถานท่ีราชการบางส่วนไม่ได้ช าระค่าเก็บขนขยะมูลฝอย      
 
15. ค่าใช้จ่ายในการเก็บขนแยกรายเดือน (ข้อมูลของปี 2551 ถึงปัจจุบัน) 

เดือน 
ค่าจ้าง 
คนขับรถ 

ค่าจ้าง
พนักงาน 
ท้ายรถ 

ค่าจ้าง
พนักงาน 
กวาดถนน 

ค่าน้ ามัน
เชื้อเพลิง/
หล่อลื่น 

ค่า 
ซ่อมแซมรถ 

อื่นๆ 
รวม 
(บาท) 

มค. 51 42,940 56,130 70,430 134,800 2,200 90,000 322,600 

กพ. 51 42,940 56,130 70,430 140,900 48,000 - 276,800 

มีค. 51 42,940 56,130 70,430 118,300 79,700 - 243,600 

เมย. 51 43,150 56,130 70,430 142,600 18,500 85,000 341,310 

พค. 51 43,150 56,130 70,430 120,500 32,100 - 228,210 

มิย. 51 43,150 56,130 70,430 200,300 65,170 - 316,280 

กค. 51 43,150 56,130 70,430 156,000 - - 247,610 

สค. 51 43,150 56,130 70,430 205,350 - - 267,610 

กย. 51 43,150 56,580 70,430 56,500 11,400 51,000 259,810 

ตค.  51 44,840 56,580 71,200 138,700 - - 240,320 

พย.  51 44,840 56,580 71,200 153,300 - - 254,220 

ธค.  51 44,840 56,580 71,200 166,300 90,270 - 249,070 



 
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดท าแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 
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เดือน 
ค่าจ้าง 
คนขับรถ 

ค่าจ้าง
พนักงาน 
ท้ายรถ 

ค่าจ้าง
พนักงาน 
กวาดถนน 

ค่าน้ ามัน
เชื้อเพลิง/
หล่อลื่น 

ค่า 
ซ่อมแซมรถ 

อื่นๆ 
รวม 
(บาท) 

มค. 52 44,840 56,580 71,200 97,500 - - 221,920 

กพ. 52 44,840 56,580 71,200 111,700 - - 233,420 

มีค. 52 44,840 56,580 71,200 120,750 53,530 - 239,820 

เมย. 52 45,060 56,580 71,200 115,050 - 97,500 336,140 

พค. 52 45,060 56,580 71,200 172,900 - - 266,240 

มิย. 52 45,060 56,580 71,200 131,200 54,610 - 290,550 

กค. 52 45,060 56,580 71,200 128,150 5,400 - 245,840 

สค. 52 45,060 56,580 71,200 53,600 5,000 - 200,440 

กย. 52 45,060 56,580 71,200 119,400 3,540 - 265,120 

ตค. 52 47,100 55,500 71,930 151,900 - - 242,530 

พย. 52 47,100 55,500 71,930 123,500 - - 225,630 

ธค. 52 47,100 55,500 71,930 114,300 30,220 97,500 339,150 

หมายเหตุ กรุณาเอกสารแนบ 
ส่วนที่ 3  ข้อมูลสถานีขนถ่าย – ไม่มีสถานีขนถ่าย- 
 
ส่วนที่ 4 ข้อมลูการก าจัดขยะมลูฝอย       
 

1. แบบรายละเอียด (ขอเป็นเอกสารแนบ) 
1.1 ต าแหน่งที่ตั้งโครงการ 
1.2 ผังบริเวณระบบก าจัดมูลฝอย 
1.3 ผังระบบท่อรวบรวมน้ าเสีย 
1.4 รูปตัดทั่วไปแบบฝังกลบ 
1.5 แบบบ่อสังเกตการณ์ 
1.6 แบบท่อระบายก๊าซ 

 

2. พื้นที่ก าจัดขยะทั้งหมดจ านวน 46 ไร ่  
เป็นท่ีดินกรรมสิทธิ์ของเทศบาล  เป็นท่ีดินสาธารณะ  เป็นท่ีดินเอกชน 

สถานท่ีตั้งระบบก าจัดขยะ บ้าน   กุดบง   หมู่ท่ี 6 ต าบล  ท่าบ่อ   
อ าเภอ ท่าบ่อ    จังหวัด หนองคาย   

 

3. ถ้าเป็นที่ดินเอกชนราคาที่จัดซื้อ   46,731.42  บาท/ไร ่  รวมราคา 981,360   บาท  
  (ซื้อเพิ่ม 21-2-63 ไร่  จากที่มีอยู่เดิม 25 ไร่ รวมเป็น 46 ไร)่ 
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4. ปัจจุบันได้มีการเปิดใช้งานระบบอย่างไร 
  ไม่ได้มีการเปิดใช้งาน เพราะ        
  มีการเปิดใช้งานแล้ว 
  มีการเปิดใช้งานเป็นบางส่วน เพราะ       
5. มีปัญหาในการด าเนินการหรือไม่ อย่างไร 

ไม่มีปัญหา 
มีปัญหาในการด าเนินการ คือ 

   ปัญหาค่าใช้จ่าย            ประสิทธิภาพระบบ ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ 
   ปัญหาการต่อต้านจากชุมชน     เครื่องจักรช ารุด 

อธิบายรายละเอียดของปัญหา        
 

6. มีการดูแลตรวจสอบสภาพการท างานของอุปกรณ์เครื่องจักรกลสม่ าเสมอหรือไม่ อย่างไร 
  ยังไม่ได้มีการตรวจสอบสภาพการท างาน 
  มีการตรวจสอบสภาพการท างานอย่างสม่ าเสมอ ระบุ    ครั้ง/ปี 

 

7. รูปแบบการด าเนินการจัดก าจัดขยะมูลฝอยมีรูปแบบอย่างไร 
 เทศบาลลงทุนและด าเนินการเอง                            เทศบาลด าเนินการร่วมกับเอกชน 
 เทศบาลลงทุนและว่าจ้างให้เอกชนด าเนินการ           เอกชนลงทุนและด าเนินการเอง 
 อื่นๆ ระบุ     
 

8. กรณีว่าจ้างให้เอกชนด าเนินการ 
 ค่าจ้างเอกชน                              บาท/ปี        สัญญา    ปี 
 สาเหตุที่ว่าจ้างเอกชน              
 

9. กรณีให้สัมปทานเอกชนด าเนินการ 
 ค่าตอบแทนทีเ่ทศบาลได้รับ   บาท/ปี    สัญญา   ปี 
 รูปแบบสัมปทาน                               
 สาเหตุทีใ่ห้สัมปทานเอกชนด าเนินการ        
 

10. รูปแบบการด าเนินการบริหารจัดการในปัจจุบันมีความเหมาะสมแล้วหรือไม่ อย่างไร 
  มีความเหมาะสมแล้ว 

ควรมีการปรับปรุงรูปแบบ โดย มีการคัดแยกในระบบ     
 

11. บริเวณสถานท่ีทิ้งขยะมีการคัดแยกขยะในพื้นที่หรือไม่  
       ไมมี่การคัดแยก 

   มีการคัดแยก     จ านวนคนคัดแยกขยะในสถานท่ีฝังกลบ   30      คน   
     รายได้     บาท/เดือน/คน 
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12. การจัดการขยะด้วยวิธีฝังกลบมีการกลบขยะด้วยดินทุกวันหรือไม่  
 ถ้าไม่มีท่านได้ด าเนินการอย่างไร  กรณีที่ดินส ารองเพื่อกลบขยะไม่มี มีความจ าเป็นต้องวิ่งบดอัด

ตามปกติเท่านั้น           
ถ้าไม่มีการกลบทับ ปัญหาคืออะไร    กลิ่นเหม็น  แมลงวันระบาดเพิ่มจ านวน    
ถ้ามีการกลบทับ แหล่งดินน ามาจากที่ไหน  จัดซื้อ      
ระยะทางของแหล่งดินห่างจากสถานที่ฝังกลบ    กม. 
ราคาดิน        บาท/กม. 
ราคาค่าขนส่ง      บาท/กม. หรือ ลูกบาศ์กเมตรละ 50 บาท  

13. ท่านบดอัดขยะทุกวันหรือไม่   ทุกวัน       
14. สถานท่ีฝังกลบขยะเริ่มงานเวลา  06.00 น. ปิดรับขยะเวลา   15.00 น.  
15. ท่านมีปัญหาในการใช้เครื่องจักรหรือไม่ ถ้ามีอย่างไร (อธิบาย) 

   เครื่องจักรมีอายุการใช้งานนาน และไม่เพียงพอต่อปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเข้าสู่บ่อฝังกลบวันละ  
70 ตัน มีรถตีนเป็ดเพียง 1 คัน และรถแม็คโฮ 1 คัน       

 

16. ท่านใช้พื้นท่ีฝังกลบไปกี่ไร่ในปัจจุบัน  46 ไร ่ขณะน้ีใช้พื้นท่ีไปทั้งหมด 10 ไร ่
การใช้พื้นท่ีเป็นไปตามแผนหรือไม่    ถ้าไม่เป็นตามแผนเพราะอะไร  
 การฝังกลบไม่เป็นไปตามหลักวิชาการ       

 

17. ท่านฝังกลบตามที่ออกแบบไว้หรือไม่  ปริมาณขยะมูลฝอยล้นบ่อไม่สามารถฝังกลบให้ถูกต้องตาม
หลักวิชาการ   ฝังกลบกี่ชั้น 2 ชั้นจากระดับดินเดิม    
สูงกี่เมตร    4-5 เมตร ดินฝังกลบหนากี่เมตร ไม่มีการน าดินมาปิดกลบทับ  

 

18. ชุมชน 

18.1 ชุมชนท่ีอยู่ใกล้สถานที่ก าจัดมากที่สุดคือ บ้านกุดบง หมู่ที่ 6 ต าบลบ้านเดื่อ  
ตั้งอยู่ห่างจากสถานที่ก าจัด      12  กิโลเมตร   จ านวนคน   คน 
ความคิดเห็นของชุมชนท่ีมีต่อสถานท่ีก าจัด สามารถอยู่อาศัยด ารงชีพได้ หากมีการ
ด าเนินการฝังกลบ มีดินกลบทับตามหลัก ดังช่วงเวลาในอดีตที่ไม่เคยเกิดปัญหาแมลงวัน
ระบาด            

18.2 ท่านเคยได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านรอบพื้นท่ีหรือไม่……เคย…..........……............ 
ถ้ามีเรื่อง  
1.  แมลงวันระบาด การแก้ไข ฉีดพ่นก าจัดแมลงวัน  
2.  น้ าเสียไหลสู่พื้นที่นาพื้นที่เกษตรกรรม    การแก้ไข อยู่ระหว่างการจัดซื้อที่ดิน 

เพื่อใช้ก าจัดขยะต่อไป        

18.3 มีการร้องเรียนจากชาวบ้านเรื่องกลิ่นหรือไม่  มี     
สถานท่ีฝังกลบมีกลิ่นเหม็นหรือไม่   มี      
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ถ้ามีกลิ่นได้แก้ปัญหาอย่างไร  
1. ใช้ EM   ค่าใช้จ่าย    บาท/เดือน 
2. สารเคมีชื่อ   ค่าใช้จ่าย   บาท/เดือน 

19. จ านวนและประเภทของเครื่องจักรที่ใช้ในการก าจัดขยะ 

ล าดับที ่ ประเภทรถ/เคร่ืองจักร ขนาด/แรงม้า ปีที่จัดซื้อ ราคาที่จัดซื้อ(บาท) 

1. รถบรรทุกเทท้าย 110 2545  

2. รถตักดินตีนตะขาบ / รถขุดตีนตะขาบ 165 2545  

3. รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ 153 2545  

 

20. จ านวนอาคารในสถานท่ีทิ้งขยะปัจจุบัน 

ประเภทอาคาร 
การใชป้ระโยชน์ 

สาเหตุ/ปัญหา หมายเหตุ 
ใช ้ ไม่ได้ใช ้

1. อาคารส านักงาน     

1. อาคารจอดรถและโรงซ่อมบ ารุง     

2. อาคารเครื่องชั่ง     

3. อาคารป้อมยาม     

21. จ านวนพนักงานที่ด าเนินการในสถานที่ทิ้งขยะปัจจุบัน 

ต าแหน่ง/สถานะ 
(ลูกจ้าง ข้าราชการ) หน้าที่ความรับผิดชอบ 

จ านวน 
(คน) 

เงินเดือน 
(บาท) 

คุณวุฒิ
การศึกษา 

 

นายกิตติคุณ โพนแป๊ะ ขับรถขุดไฮดรอริค 1 9,850 ม.6 

นายสายันต์ อินเคน ขับรถแทรกเตอร์ 1 9,850 ป.7 

นายทวี พมิษร ขับรถบรรทุกดินและบรรทุกขยะ 1 6,980 ม.3 

นายวีรยุทธ ดอนเกิด ประจ าด่านชัง่น้ าหนัก 1 5,080 ม.6 

นายพิสิฐ อินเคน ดูแลรักษาความสะอาดประจ าบอ่ขยะ 1 5,080 ม.6 

นายสุเทพ บานเย็น ดูแลรักษาความสะอาดประจ าบอ่ขยะ 1 5,080 ป.6 

22. ค่าใช้จ่ายในการบริหารด าเนินการก าจัดขยะท่ีสถานท่ีทิ้งขยะในปัจจุบัน  --ไม่มีข้อมูล-- 
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23. การเก็บตัวอย่างจากบ่อสังเกตุการณ์ 
23.1 จ านวนบ่อสังเกตุการณ์ในพื้นท่ีฝังกลบขยะมีจ านวน  7 บ่อ 
23.2 ระหว่างการด าเนินการได้เก็บตัวอย่างน้ าจากบ่อสังเกตการณ์รอบพื้นที่หรือไม่  
23.3 ถ้าเก็บหน่วยงานใดเป็นผู้เก็บตัวอย่าง   กรมควบคุมมลพิษ / กรมทรัพยากรน้ าบาดาล 
          ความถี่ในการเก็บ   ครั้ง/   
23.4 ส่งวิเคราะห์ที่หน่วยงานใด         
23.5 ท่านเก็บตัวอย่างบ่อน้ าตื้นของชาวบ้านหรือไม่  ถ้าเก็บขอต าแหน่งของบ่อ  

อยู่ท่ีบ้านเลขที่  หมู่ท่ี  ต าบล    อ าเภอ    
เหตุผลที่เก็บจากบ่อน้ าตื้นน้ี        

23.6 ผลวิเคราะห์น้ าย้อนหลัง จ านวน 1 ปี   --ไม่มีการส่งรายงานผลการวิเคราะห์แก่เทศบาลฯ -- 
24. ระบบบ าบัดน้ าเสีย 
 24.1 ระบบบ าบัดน้ าเสียมีกลิ่นเหม็นหรือไม่  ไม่  ถ้ามีท่านจัดการอย่างไร  

            
24.2 น้ าเสียเคยล้นออกมาจากบ่อบ าบัดน้ าเสียหรือไม่  ไม่เคยมีการล้นบ่อ   
24.3 ท่านเคยเก็บน้ าจากบ่อบ าบัดน้ าเสียไปวิเคราะห์หรือไม่   ไม่  ความถี่ในการตรวจครั้ง/  

ถ้าเคยเก็บท่านเก็บจุดใด   
        1.ทางน้ าเข้าบ่อแรก         2. ทางน้ าออกบ่อสุดท้าย       3. จุดอื่น    

ส่งตรวจท่ีหน่วยงานใด         
  ผลวิเคราะห์น้ าเสีย (ขอเอกสารแนบ) 

24.4 ท่านเคยใช้น้ าจากบ่อบ าบัดมาใช้ในการรดน้ าต้นไม้ หรือรดถนน หรือน ามาใช้ประโยชน์
อย่างไร (อธิบาย)  ไม่        
น้ าที่ใช้ประโยชน์น ามาจากบ่อบ าบัดใด        

24.5 น้ าจากบ่อสุดท้ายไหลออกสู่แม่น้ า หรือคลองชื่อ    แม่น้ าหรือคลองนั้นก่อน
มีโครงการใช้ประโยชน์อย่างไร     
แม่น้ าหรือคลองนั้นหลังมีโครงการใช้ประโยชน์อย่างไร     
ลักษณะของแม่น้ า (เจ้าหน้าที่กรอกด้วยตนเอง)       

24.6 จ านวนเครื่องสูบน้ าเสียเข้าสู่บ่อบ าบัดน้ าเสีย  เครื่อง  ขนาด   แรงม้า 
เครื่องสูบน้ าเสียเคยเสียหรือไม่   ปั๊มช ารุด ถ้าเคยท่านท าอย่างไร ปัญหา…ไม่มีการซ่อมแซม… 

25. ระบบระบายน้ าฝน 
25.1 ท่านมีเครื่องสูบน้ าฝนหรือไม่    มี ถ้ามีอายุการใช้งานกี่ปี    ขนาด 110  แรงม้า 
25.2 เครื่องสูบน้ าฝนท างานมีประสิทธิภาพหรือไม่       

มีปัญหาหรือไม่ ไม่มี  ถ้ามี ปัญหาคืออะไร   ศักยภาพในการสูบน้อยเม่ือเทียบ
กับปริมาณน้ าเสีย    
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25.3 การระบายน้ าฝนในพื้นที่มีปัญหาอะไรบ้าง  สูบไม่ทัน     
25.4 ในระหว่างการบดอัดขยะหน้าฝนท่านระบายน้ าฝนจากพื้นท่ีท างานอย่างไร   

  ใช้เครื่องสูบน้ าคูโบต้า สูบน้ าจากบ่อขยะท่ีมีน้ าขังสู่บ่อขยะอีกบ่อหนึ่งที่มีการไหลซึม
ของน้ าขยะสู่บ่อบ าบัดน้ าเสีย        

 

ส่วนที่ 5 ข้อมลูเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการบริหารจัดการ  

1. วันท่ีจัดตั้ง___31 สิงหาคม 2498 (สุขาภิบาลท่าบ่อ)  25 พฤษภาคม 2542 ยกฐานะเป็นเทศบาลต าบล 

2. จ านวนเจ้าหน้าที่และวุฒิการศึกษา_____________________(ขอเป็นเอกสารแนบ) 

3. โครงสร้างองค์กรการบริหารเทศบาลและโครงสร้างระบบการจัดการขยะมูลฝอย  
(Flow Chart: ขอเป็นเอกสารแนบ) 

3.1 โครงสร้างองค์กรการบริหารเทศบาล 

โครงสร้าง 
องค์กรการบริหาร 

จ านวนบุคลากร (คน) 

นักการเมืองท้องถิ่น ข้าราชการประจ า 
ลูกจ้าง 

รวม 
ประจ า ชั่วคราว 

สมาชิกสภาเทศบาล 18 - - - 18 

ส านักงานปลัดเทศบาล - 10 6 22 38 

กองวิชาการ - 4 2 8 14 

กองคลัง - 8 1 15 24 

กองช่าง - 5 - 17 22 

กองสาธารณสุข - 3 7 38 48 

กองการศึกษา - 6 - 29 35 

กองสวัสดิการ - 2 2 4 8 

กองการประปา - 4 8 9 21 
 

3.2 โครงสร้างระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอย(ขอเอกสารแนบ) 
- หน่วยงานรับผิดชอบ  กองสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม    
- จ านวนบุคลากร       คน 
  ต าแหน่ง       คน 

   ต าแหน่ง       คน 
  ต าแหน่ง       คน 

   ต าแหน่ง       คน 
- ลูกจ้างประจ า     คน 
- ลูกจ้างชั่วคราว     คน 
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3.3 ปัจจุบันอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเพียงพอหรือไม่ อย่างไร 
   เพียงพอ           ไม่เพียงพอ อัตราก าลังที่ต้องการเพิ่มจ านวน  คน 

3.4 เทศบาลได้มีการพัฒนาบุคลากรขององค์กรหรือไม่ อย่างไร 
      ไม่ได้มีการพัฒนา             มีการพัฒนา โดยการ   ส่งเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ , 
ศึกษาดูงาน     
 

4. ปัจจุบันทางเทศบาลมีนโยบายการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างไร  (ขอเอกสารแนบ เช่น แผนพัฒนาฯ) 

4.1 การจัดเก็บค่าเก็บขนขยะ มีนโยบายคือ  เพิ่มจ านวนผู้เก็บขนค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยจาก 2 
คน เป็น 4-6 คน , เพิ่มอัตราค่าเก็บขยะมูลฝอยจาก 20 บาท เป็น 30 บาท ในอนาคต  

4.2 การจัดเก็บค่าก าจัดขยะ  มีนโยบายคือ   อปท.ในเขตอ าเภอท่าบ่อเรียกเก็บค่าก าจัด
ปีงบประมาณละ 50,000 บาท อปท.นอกเขตอ าเภอเมืองท่าบ่อเรียกเก็บค่าก าจัดขยะมูลฝอย 
ตันละ 415 บาท           

4.3  เทศบาลมี แผนงาน/โครงการ ในการจัดการขยะมูลฝอยอย่างไรบ้าง  

     (ขอเอกสารแนบ โครงการด้านการจัดการขยะในปี 2552 - 2553)  --ตามเอกสารแนบ-- 

             

5. มีหน่วยงานราชการเข้ามาติดตามและประเมินผลระบบการจัดการหรือไม่ อย่างไร 
  ไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาเลย 
  มีหน่วยงานเข้ามา คือ  ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9    
  เรื่องที่ติดตามและประเมินผล  คือ 
  1.   การก่อสร้างระบบก าจัดขยะมูลฝอย   ระยะเวลา  ปี 
  2. การบริหารจัดการระบบก าจัดขยะมูลฝอย  ระยะเวลา  ปี 
  3. การวางแผน/เตรียมการรองรับปัญหาขยะขาดที่ฝังกลบ  ระยะเวลา  ปี 

  สิ่งที่พบจากการติดตามและประเมินผล  คือ 
  1.  การบริหารจัดการระบบก าจัดขยะมูลฝอย ยังขาดความชัดเจนในทิศทางการบริหาร 
   
 

6. ปัจจุบันได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลหน่วยงานใดและอย่างไรบ้าง 
 หน่วยงานท่ีให้ความช่วยเหลือ        
  ด้านวิชาการ ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9      
  ด้านการด าเนินงาน         
  อื่นๆ            
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7. การบริหารจัดการในปัจจุบันให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการหรือไม่ อย่างไร 
  ประชาชนไม่มีส่วนร่วม 
  ให้ประชาชนมีส่วนร่วม โดย        
  1.             
  2.             

3.             
 

8. ความต้องการความช่วยเหลือจากรัฐบาลในการบริหารจัดการมีอะไรบ้าง 
  ด้านวิชาการ          
  ด้านการด าเนินงาน         
  อื่นๆ            
 
 
ส่วนที่ 6 ข้อมลูเกี่ยวกับรายรับ - รายจ่าย       
 

1. งบประมาณที่ได้รับมาก่อสร้างระบบฝังกลบ 
 - ค่าก่อสร้าง    28,590,000   บาท 
 - เป็นเงินรัฐบาล        บาท 
 - เป็นเงินของเทศบาล       บาท 
 - เป็นเงินกู้        บาท 
  ระยะเวลาการช าระคืน       ปี    อัตราดอกเบี้ย   % 
 
 

2. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
  - ค่าก่อสร้าง        บาท 
  - ค่าด าเนินการ        บาท 
  - ค่าบ ารุงรักษา        บาท 
  - อื่น         บาท 
 
 

3. รายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียม 
- การจัดเก็บ  400,000     บาท/ปี 
- การก าจัด  3,000,000 – 3,100,000    บาท/ปี 
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4. รายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมน ามาเป็นค่าใช้จ่ายในด้านใดบ้าง 
 ค่าจ้างพนักงาน/เงินเดือน       บาท/ปี 
 ค่าจ้างจัดเก็บ        บาท/ปี 
 ค่าจ้างก าจัด         บาท/ปี 
 ค่าเครื่องมือ อุปกรณ์        บาท/ปี 
 ค่าซ่อมแซม         .บาท/ปี 
 ค่าเช่ารถ          บาท/ปี 
 ค่าสาธารณูปโภค (น้ า ไฟฟ้า โทรศัพท์).      บาท/ปี 
 ค่าบริหารจัดการ        บาท/ปี 
 อื่นๆ           บาท/ปี 
 รวม           บาท/ปี 
 
 
5. ข้อมูลรายรับรายจ่ายของเทศบาลย้อนหลัง 5 ปี 
                 หน่วย: บาท 

ปี รายรับ เงินอุดหนุน รายรับอื่นๆ รายจ่าย 

2547 - - - - 

2548 - - - - 

2549 99,841,154.90 52,756,058.06 14,057,870.06 110,303,659.54 

2550 49,348,654.75 49,598,215.42 - 92,337,910.55 

2551 44,815,654.82 51,990,455.08 222,800 79,483,284.34 

2552 48,111,482.78 56,590,889.46 - 80,211,442.90 

หมายเหตุ  ขอเอกสารแนบ 
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ส่วนที่ 7 ข้อมลูด้านการมีส่วนรว่มของประชาชน      
 

1. สถานท่ีฝังกลบในปัจจุบัน  
  ได้รับความเห็นชอบจากประชาชนก่อนท าการศึกษาและออกแบบ 
  ไม่ได้รับความเห็นชอบจากประชาชนก่อนท าการศึกษาและออกแบบ 
  ประชาชนมีส่วนในการคัดเลือกพื้นที่ 
    ประชาชนไม่มีส่วนในการคัดเลือกพื้นที่  
 

2. เทศบาลเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการขยะดังกล่าวหรือไม่ 
  ประชาสัมพันธ์สถานการณ์ปัจจุบันของการจัดการขยะ 
  ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือในการเก็บค่าธรรมเนียมจากประชาชน 

  อื่นๆ ขอทราบวิธีการ ยังไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์    
             
              

 
ข้อมูลขยะรีไซเคิล 
3.  จ านวนโรงเรียนและชุมชนในเขตเทศบาล 

3.1 เทศบาลมีโรงเรียนในเขตเทศบาล   6 โรงเรียน  โรงเรียนในสังกัดเทศบาล  1 .โรงเรียน 
 โรงเรียนอื่น   5 โรงเรียน 

ชื่อโรงเรียน สังกัด จ านวนนักเรียน 

โรงเรียนโกมลวิทยาคาร   

โรงเรียนอนุบาลดารณี   

โรงเรียนบ้านน้ าโมง   

โรงเรียนเทศบาล 1 เทศบาลเมืองท่าบ่อ 656 คน 

โรงเรียนโพธิ์เสนวิทยา   

โรงเรียนอนุบาลจินลดา   

   

   

 
3.2 มีชุมชน จ านวน 19  ชุมชน  ประชากรท้ังหมด   คน 
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4. เทศบาลมีการด าเนินการด้านธนาคารขยะหรือไม่ ที่ใด รูปแบบการจัดการเป็นอย่างไร มีปัญหาอย่างไร  

สถานที/่โรงเรียน/
ชุมชน 

รูปแบบการจัดการ ปัญหา/อุปสรรค 
ปริมาณวัสดุรีไซเคิล

ที่รับซือ้ 
(กิโลกรัมต่อวัน) 

โรงเรียน    

    

    

    

    
 

5. ร้านรับซื้อของเก่าในพื้นท่ีเทศบาล    (ระบุร้านที่มีอยู่ ในเขตเทศบาล และร้านที่มีศักยภาพในการ
ด าเนินการ เช่น มีรูปแบบกิจการเฟรนไชน์จากวงศ์พาณิชย์ที่เทศบาลนครพิษณุโลก เป็นต้น) 

ชื่อร้าน สถานที่ตั้ง 
ปริมาณวัสดุรีไซเคิลที่รับซ้ือ

(กิโลกรัมต่อวัน) 

นายองอาจ ลิม้มณี 149 ม.1 ถ.มิตรภาพ ต.ท่าบ่อ  

นางพูนศรี วงเนตร 46 ม.6 ถ.ท่าบ่อ - บ้านผือ ต.ท่าบ่อ  

นายคูณ แก่นจันทร ์ 1 ม.6 ถ.คูเมือง ต.ท่าบ่อ  

   

 

6. เทศบาลของท่านมีการขึ้นทะเบียนซาเล้งหรือไม่ ไม่มีการข้ึนทะเบียน   
             
ถ้ามี ซาเล้งที่ขึ้นทะเบียนมีกี่คน   ท่านมีวิธีด าเนินการอย่างไร.  
             
              

7. การด าเนินกิจกรรมด้านการรีไซเคิลขยะมูลฝอยของเทศบาล 
ช่วงเวลาด าเนิน 

กิจกรรม 
วัน-เดือน-ป ี

รูปแบบกิจกรรม 
ชุมชน/หน่วยงาน 
ที่ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ/ 
แหล่งงบประมาณ 

สภาพปญัหา 
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แบบส ารวจข้อมลู 
ระบบการจัดการขยะมลูฝอย 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมลูทั่วไป 

1. เทศบาล ต าบลศรีพนา    จังหวัด  หนองคาย    

ที่อยู ่  179  หมู่ 10  ต.เซกา อ.เซกา จ.หนองคาย       

โทรศัพท์ 042-489258                                    โทรสาร 042-489656    

รายชื่อเจ้าหน้าที่ในการประสานงาน 

1) ชื่อ   นายอ านาจ  จันทร์โคตร                     ต าแหน่ง    เจ้าพนักงานสุขาภิบาล 6                                   

 สังกัด   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม          โทรศัพท์  042-489258                                       

2) ชื่อ  นายปวเรศ  พิชนะชน                     ต าแหน่ง   พยาบาลวิชาชีพ 6ว                                               

  สังกัด   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม          โทรศัพท์  042-489258    

2. ข้อมูลพื้นท่ี ประชากร ในเขตเทศบาล (ข้อมูลปี พ.ศ. 2552) 

2.1 พื้นที่ของเทศบาล ______6.10_______ ตารางกิโลเมตร 

2.2 พื้นที่บริการของระบบก าจัดขยะมูลฝอย ______6.10________ ตารางกิโลเมตร 

 ระบบเก็บขนขยะมูลฝอยครอบคลุมพื้นที่ _____6.10________ ตารางกิโลเมตร 

2.3 จ านวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ _____7,015_________ คน (ข้อมูลปี 2552) 

2.4 จ านวนครัวเรือน ___2,066________ ครอบครัว (ข้อมูลปี 2552) 

2.5 จ านวนคนต่อครัวเรือนในปี 2552 คือ____3.39__________ 

2.6 จ านวนประชากรแฝง ___100___________ คน (โดยประมาณข้อมูลปี 2552) 

 แหล่งที่มาของข้อมูลจ านวนประชากรแฝง__ส านักงานทะเบียนราษฎร ทต.ศรีพนา_______ 

2.7 ส าหรับเทศบาลที่เป็นเมืองท่องเที่ยวและมีข้อมูลของนักท่องเที่ยว 
 - จ านวนนักท่องเที่ยวชาวไทย ______-______ คน (ข้อมูลปี 2552) 
 - จ านวนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ____-____ คน (ข้อมูลปี 2552) 
 - แหล่งที่มาของข้อมูลนักท่องเที่ยว________-________________ 
 - นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มาเที่ยวที่ไหน _______-_____________ 

- นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ใช้เวลาอยู่ในพื้นที่เขตเทศบาล ___-____วัน 
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3. ระบบก าจัดขยะของเทศบาล 

- ริเร่ิมจากหน่วยงานใด เทศบาลต าบลศรีพนา      

- ระยะเวลาการศึกษาความเหมาะสมตั้งแต่เดือน ปี ถึงเดือน  ปี  

- ระยะเวลาการออกแบบตั้งแต่เดือน  ปี ถึงเดือน   ปี  

- ระยะเวลาการก่อสร้างตั้งแต่เดือน  ปี ถึงเดือน  ปี   

- เปิดด าเนินการตั้งแต่เดือน   ปี 2545  

- สถานภาพปัจจุบัน     ก าลังด าเนินการ  

             หยุดด าเนินงานระบบตั้งแต่เดือน  ปี   

- สาเหตุการหยุดด าเนินงาน 

ชุมชนคัดค้าน  บุคลากรไม่เพียงพอในการดูแลระบบ 

  ไม่มีงบประมาณในการเดินระบบ  บุคลากรไม่มีความสามารถในการดูแลระบบ 

  สาเหตุทางเทคนิคของระบบ  ไม่มีความจ าเป็นท่ีต้องมีระบบ 

  การบริหารจัดการระบบไม่ดี  อื่นๆ ขอรายละเอียด    

    

4. ปริมาณขยะมูลฝอย (ตันต่อเดือน) ในป ี2551 และ 2552   
(หากมีข้อมูลย้อนหลัง ขอข้อมูลมากที่สุดแยกแต่ละปี) 

วิธีวัดปริมาณขยะมูลฝอย       1. ชั่งจากเครื่องชั่งขยะ        2. ค านวณจากขนาด       3. อื่นๆ 

เดือน-ปี 
ปริมาณขยะที่ชั่งได้ทั้งหมด  

(ตัน/เดือน) 
ปริมาณขยะ (ตัน/เดือน) 

ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล 
ม.ค. 51 283.48 147.86 135.62 
ก.พ. 51 250.19 128.45 121.74 
มี.ค. 51 287.66 151.81 135.85 
เม.ย. 51 363.43 183.82 179.61 
พ.ค. 51 390.09 193.51 196.58 
มิ.ย. 51 374.87 180.42 194.45 
ก.ค. 51 376.55 181.11 195.44 
ส.ค. 51 334.54 164.19 170.35 
ก.ย. 51 337.52 154.59 182.93 
ต.ค. 51 315.22 140.13 175.09 
พ.ย. 51 277.30 137.37 139.93 
ธ.ค. 51 281.69 133.31 148.38 
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เดือน-ปี 
ปริมาณขยะทีช่ั่งได้ทั้งหมด  

(ตัน/เดือน) 
ปริมาณขยะ (ตัน/เดือน) 

ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล 

ม.ค. 52 303.69 152.98 150.71 
ก.พ. 52 268.24 128.01 140.23 
มี.ค. 52 347.98 164.19 183.79 
เม.ย. 52 369.99 169.40 200.59 
พ.ค. 52 378.60 171.85 206.75 
มิ.ย. 52 423.61 173.50 250.11 
ก.ค. 52 430.05 179.61 250.44 
ส.ค. 52 404.32 177.17 227.15 
ก.ย. 52 364.19 161.80 202.39 
ต.ค. 52 350.01 162.92 187.09 
พ.ย. 52 315.08 156.83 158.25 
ธ.ค. 52 324.16 155.87 168.29 

 

5. ปัจจุบันรับขยะจากที่อื่นๆ บ้างหรือไม่ เช่น ชุมชนรอบๆ เทศบาล อปท.ใกล้เคียง  ให้ระบุ 

ชุมชน/เทศบาล/อบต./เอกชน จ านวนขยะ  ค่าก าจัดที่เก็บ 
ตัน/เดือน ตัน/ปี บาท/ปี บาท/ตัน 

ทต.บึงโขงหลง 64.64 775.75 193,937 250 
อบต.บึงโขงหลง 26.18 314.17 78,542 250 
โรงเรียนเซกา 7.84 94.04 ไม่เก็บค่าธรรมเนียม 
อบต.เซกา 33.90 406.85 101,712 250 
อบต.หนองทุ่ม 26.23 314.78 78,695 250 
อบต.ป่าแฝก 12.24 146.83 36,707 250 
อบต.ท่าดอกค า 20.26 243.14 60,785 250 

 

6. องค์ประกอบขยะมูลฝอย ปี พ.ศ. 2550 - 2552 (หรือข้อมูลล่าสุดและข้อมูลที่เคยเก็บมาวิเคราะห์ในอดีต) 
(หรือขอเป็นเอกสารแนบ)  --ไม่มีข้อมูล-- 

ปี พ.ศ. 
องค์ประกอบขยะมลูฝอย (ร้อยละโดยน้ าหนัก) 

เศษ
อาหาร 

กระดาษ พลาสติก แก้ว โลหะ ยาง/
หนัง 

ผ้า ไม้/
ใบไม ้

หิน/
กระเบื้อง 

อื่นๆ รวม 

ปี 2550           100 
ปี 2551           100 
ปี 2552           100 
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ส่วนที่ 2  ข้อมลูระบบเก็บขนขยะมูลฝอย       

1. ลักษณะการจัดวางภาชนะรองรับขยะมูลฝอยในชุมชนในปัจจุบัน 
  แบบถังเดี่ยวทิ้งขยะรวมทุกประเภท (ระบุขนาดถังที่ใช้,ขนาด) 
  1.  120  ลิตร ประเภทถัง  พลาสติก จ านวน   217 ใบ  
  2.   100  ลิตร ประเภทถัง  พลาสติก จ านวน   146 ใบ 
  3.   50  ลิตร ประเภทถัง  ยางรถ    จ านวน   732 ใบ
  วางถังขยะ 2 ใบแยกเป็นขยะแห้งและขยะเปียก  
  1.    ลิตร ประเภทถัง    จ านวน    ใบ 
  2.    ลิตร ประเภทถัง    จ านวน    ใบ 
  อื่นๆ(ระบุ) _      ______ 

2. ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีจัดเก็บได้  5.24     ตัน/วัน 
 หรือคิดเป็น   80    % ของปริมาณขยะมูลฝอยท้ังหมด 

3. จ านวนครัวเรือนให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอย  2,066   ครัวเรือน 
หรือคิดเป็น   90    % ของจ านวนครัวเรือนทั้งหมด 

4. รูปแบบการด าเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยมีรูปแบบอย่างไร 
  เทศบาลลงทุนและด าเนินการเอง          เทศบาลด าเนินการร่วมกับเอกชน 
  เทศบาลลงทุนและว่าจ้างให้เอกชนด าเนินการ             เอกชนลงทุนและด าเนินการเอง 
  อื่นๆ ระบุ       

5. กรณีว่าจ้างให้เอกชนด าเนินการ 
 ค่าจ้างเอกชน       -                 บาท/ปี     สัญญา                   ปี 
 สาเหตุที่ว่าจ้างเอกชน       

6. กรณีให้สัมปทานเอกชนด าเนินการ 
 ค่าตอบแทนที่เทศบาลได้รับ  -  บาท/ปี      สัญญา  ปี 
 รูปแบบสัมปทาน     
 สาเหตุทีใ่ห้สัมปทานเอกชนด าเนินการ        
7. มีปัญหาในการด าเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยหรือไม่ อย่างไร 

  ไม่มีปัญหา 
  มีปัญหาในการด าเนินการ คือ        
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8. จ านวนและประเภทของรถขนขยะมูลฝอยท่ีใช้ในการเก็บขนในปัจจุบัน (ขอแผนผังเส้นทางการเก็บขน) 

ล าดับที ่ ประเภทรถ 
ขนาดความจ ุ

(ลบ.ม.) 
ปีที่  
จัดซื้อ 

จ านวนเทีย่ว
การเก็บขน
(เที่ยว) 

จ านวน
พนักงานท้าย

รถ(คน) 

ระยะทางในการเก็บขนตอ่
เที่ยวไม่รวมระยะทางไปที่

ทิ้งขยะ (กม.) 

ระยะเวลาใน
การเก็บขนต่อ
เที่ยว(ชั่วโมง) 

1 เปิดข้างเทท้าย 6 2544 3 4 1 1 

2 เปิดข้างเทท้าย 4 2544 3 3 1 1 
 

9. เทศบาลท่านมีสถานีขนถ่ายหรือไม่  มี ไม่มี 
9.1  ถ้ามีสถานีขนถ่ายขยะ        ระยะทางจากเขตเทศบาลไปสถานีขนถ่าย             กม. 
   ระยะทางจากสถานีขนถ่ายไปสถานที่ฝังกลบขยะ  กม.  
9.2  ถ้าไม่มีสถานีขนถ่ายขยะ     ระยะทางจากเขตเทศบาลไปท่ีสถานที่ทิ้งขยะปัจจุบัน            กม. 

10. การแบ่งเขตการเก็บขน  
- มีการแบ่งเขตการเก็บขนอย่างไร  แบ่งตามปริมาณถังขยะและเส้นทาการเก็บขน  
- แบ่งออกเป็นกี่เขต อย่างไร           

11. จ านวนพนักงานในการด าเนินงานเก็บขนขยะ 
11.1 จ านวนพนักงานขับรถ    2  คน 
11.2 จ านวนพนักงานเก็บขนท้ายรถ   11  คน 
11.3 จ านวนพนักงานกวาดถนน   8  คน 

รับผิดชอบกวาดถนนคนละ    1  กม. /คน       หรือ  ตร.กม/คน 
หรือตามเกณฑ์ที่เทศบาลก าหนดเกณฑเ์ป็นอย่างไร       

12. การจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการเก็บขน 
    มี   ไม่ได้มีการจัดเก็บ   เพราะ……………… 
13. ถ้าไม่ได้มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายในการจัดการได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานใด 

เพียงพอหรือไม่อย่างไร   หน่วยงานท่ีสนับสนุนคือ       
    เพียงพอ            ไม่เพียงพอ  วิธีแก้ปัญหาคือ      
14. ถ้ามีการจัดเก็บค่าธรรมเนียม  

ค่าธรรมเนียมในการเก็บขนในปัจจุบัน 5 บาท/ครัวเรอืน/เดือน  
(ขอเทศบัญญัติว่าด้วยค่าธรรมเนียม และวิธีในการเก็บเงินปัจจุบัน) 

14.1 (1)  ปี 2551 เก็บเงินค่าธรรมเนียมได้     321,200 บาท 

 (2)  ปี 2552 เก็บเงินค่าธรรมเนียมได้     500,125 บาท 

 14.2 กรุณาแยกค่าธรรมเนียมตามสถานที่ที่เก็บค่าธรรมเนียม เช่น  ( ขอเอกสารแนบ) 
ครัวเรือน ตลาด สถานที่ราชการ โรงแรม โรงเรียน อื่นๆ 

จ านวน
ครัวเรือน 

เก็บได้
บาท 

จ านวน
แห่ง 

เก็บได้
บาท 

จ านวน
แห่ง 

เก็บได้
บาท 

จ านวน
แห่ง 

เก็บได้
บาท 

จ านวน
แห่ง 

เก็บได้
บาท 

จ านวน
แห่ง 

เก็บได้
บาท 

  2  5  1  2  1  
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14.3 การเก็บค่าธรรมเนียมในปัจจุบัน 
       เทศบาลจัดเก็บเอง  จ้างเอกชนจัดเก็บ 

14.4 จ านวนพนักงานเก็บเงินค่าธรรมเนียมการเก็บขนตามบ้านเรือน   1 คน 
    เป็นข้าราชการ เป็นลูกจ้างชั่วคราว  เป็นลูกจ้างประจ า เอกชน 

14.5 ปัญหาในการเก็บค่าธรรมเนียม        
15. ค่าใช้จ่ายในการเก็บขนแยกรายเดือน (ข้อมูลของปี 2551 ถึงปัจจุบัน) 

เดือน 
ค่าจ้าง 
คนขับรถ 

ค่าจ้างพนักงาน
ท้ายรถ 

ค่าจ้างพนักงาน 
กวาดถนน 

ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง/
หล่อล่ืน 

ค่าซ่อมแซม
รถ 

อื่นๆ 
รวม 
(บาท) 

มค. 51 18,470 64,580 37,120 40,000 600 - 160,770 

กพ. 51 18,470 64,580 37,120 40,000 5,590 - 160,760 

มีค. 51 18,470 64,580 37,120 40,000 16,160 - 176,330 

เมย. 51 18,850 64,680 37,120 40,000 - - 160,830 

พค. 51 18,850 64,680 37,120 40,000 4,600 - 165,430 

มิย. 51 18,850 64,680 37,120 40,000 4,320 - 165,150 

กค. 51 18,850 64,680 37,120 40,000 11,450 - 172,280 

สค. 51 18,850 64,680 37,120 40,000 14,330 - 175,160 

กย. 51 18,850 64,680 37,120 40,000 23,580 - 184,410 

ตค.  51 19,670 65,990 37,120 40,000 29,130 - 191,910 

พย.  51 19,670 65,990 37,120 40,000 - - 162,780 

ธค.  51 19,670 65,990 37,120 40,000 12,500 - 175,289 

มค. 52 19,670 65,990 37,120 40,000 1,510 - 164,290 

กพ. 52 19,670 65,990 37,120 40,000 10,000 - 172,780 

มีค. 52 19,670 65,990 37,120 40,000 - - 162,780 

เมย. 52 20,030 66,400 37,120 40,000 7,640 - 171,190 

พค. 52 20,030 66,400 37,120 40,000 - - 163,550 

มิย. 52 20,030 66,400 37,120 40,000 - - 163,550 

กค. 52 20,030 66,400 37,120 40,000 - - 163,550 

สค. 52 20,030 66,400 37,120 40,000 7,070 - 170,620 

กย. 52 20,030 66,400 37,120 40,000 7,750 - 171,300 

ตค. 52 20,880 67,210 37,120 40,000 - - 165,210 

พย. 52 20,880 67,210 37,120 40,000 980 - 166,190 

ธค. 52 20,880 67,210 37,120 40,000 2,350 - 167,560 

หมายเหตุ กรุณาเอกสารแนบ 
ส่วนที่ 3  ข้อมูลสถานีขนถ่าย --ไม่มีสถานีขนถ่าย-- 
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ส่วนที่ 4 ข้อมลูการก าจัดขยะมลูฝอย       
 

1. แบบรายละเอียด (ขอเป็นเอกสารแนบ) 
1.1 ต าแหน่งที่ตั้งโครงการ 
1.2 ผังบริเวณระบบก าจัดมูลฝอย 
1.3 ผังระบบท่อรวบรวมน้ าเสีย 
1.4 รูปตัดทั่วไปแบบฝังกลบ 
1.5 แบบบ่อสังเกตการณ์ 
1.6 แบบท่อระบายก๊าซ 

 

2. พื้นที่ก าจัดขยะทั้งหมดจ านวน    19   ไร ่  
เป็นท่ีดินกรรมสิทธิ์ของเทศบาล  เป็นท่ีดินสาธารณะ  เป็นท่ีดินเอกชน 

สถานท่ีตั้งระบบก าจัดขยะ บ้าน     หมู่ท่ี 15 ต าบล  เซกา   
อ าเภอ เซกา    จังหวัด หนองคาย   

 

3. ถ้าเป็นที่ดินเอกชนราคาที่จัดซื้อ  บาท/ไร่   รวมราคา   บาท 
 

4. ปัจจุบันได้มีการเปิดใช้งานระบบอย่างไร 
  ไม่ได้มีการเปิดใช้งาน เพราะ        
  มีการเปิดใช้งานแล้ว 
  มีการเปิดใช้งานเป็นบางส่วน เพราะ       
 

5. มีปัญหาในการด าเนินการหรือไม่ อย่างไร 
ไม่มีปัญหา 
มีปัญหาในการด าเนินการ คือ 

   ปัญหาค่าใช้จ่าย            ประสิทธิภาพระบบ ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ 
   ปัญหาการต่อต้านจากชุมชน     เครื่องจักรช ารุด 

อธิบายรายละเอียดของปัญหา       
            

 

6. มีการดูแลตรวจสอบสภาพการท างานของอุปกรณ์เครื่องจักรกลสม่ าเสมอหรือไม่ อย่างไร 
  ยังไม่ได้มีการตรวจสอบสภาพการท างาน 
  มีการตรวจสอบสภาพการท างานอย่างสม่ าเสมอ ระบุ    ครั้ง/ปี 

 

7. รูปแบบการด าเนินการจัดก าจัดขยะมูลฝอยมีรูปแบบอย่างไร 
 เทศบาลลงทุนและด าเนินการเอง                            เทศบาลด าเนินการร่วมกับเอกชน 
 เทศบาลลงทุนและว่าจ้างให้เอกชนด าเนินการ           เอกชนลงทุนและด าเนินการเอง 
 อื่นๆ ระบุ     
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8. กรณีว่าจ้างให้เอกชนด าเนินการ 
 ค่าจ้างเอกชน        -                      บาท/ปี        สัญญา    ปี 
 สาเหตุที่ว่าจ้างเอกชน              
 

9. กรณีให้สัมปทานเอกชนด าเนินการ 
 ค่าตอบแทนทีเ่ทศบาลได้รับ -  บาท/ปี    สัญญา   ปี 
 รูปแบบสัมปทาน                               
 สาเหตุที่ให้สัมปทานเอกชนด าเนินการ        

10. รูปแบบการด าเนินการบริหารจัดการในปัจจุบันมีความเหมาะสมแล้วหรือไม่ อย่างไร 
  มีความเหมาะสมแล้ว 

ควรมีการปรับปรุงรูปแบบ โดย        
 

11. บริเวณสถานท่ีทิ้งขยะมีการคัดแยกขยะในพื้นที่หรือไม่  
       ไมมี่การคัดแยก 

   มีการคัดแยก     จ านวนคนคัดแยกขยะในสถานท่ีฝังกลบ       คน   
     รายได้     บาท/เดือน/คน 
 

12. การจัดการขยะด้วยวิธีฝังกลบมีการกลบขยะด้วยดินทุกวันหรือไม่  
 ถ้าไม่มีท่านได้ด าเนินการอย่างไร  .ใช้รถแทรกเตอร์และรถแม็คโฮเกลี่ยขยะที่น ามาฝังกลบ 
        แลว้บดอัดด้วยรถแทรกเตอร์ทุกวัน         

ถ้าไม่มีการกลบทับ ปัญหาคืออะไร   -      
ถ้ามีการกลบทับ แหล่งดินน ามาจากที่ไหน น ามาจากที่เก็บสะสมไว้ในบริเวณบ่อเทศบาล  
ระยะทางของแหล่งดินห่างจากสถานที่ฝังกลบ 50 เมตร   กม. 
ราคาดิน    -    บาท/กม. 
ราคาค่าขนส่ง  -    บาท/กม. หรือ      

13. ท่านบดอัดขยะทุกวันหรือไม่  บดอัดขยะทุกวัน      
14. สถานท่ีฝังกลบขยะเริ่มงานเวลา  05.00 น. ปิดรับขยะเวลา   15.00 น.  
15. ท่านมีปัญหาในการใช้เครื่องจักรหรือไม่ ถ้ามีอย่างไร (อธิบาย) 

  -           

16. ท่านใช้พื้นท่ีฝังกลบไปกี่ไร่ในปัจจุบัน  4 ไร ่ขณะน้ีใช้พื้นท่ีไปทั้งหมด 4 ไร ่
การใช้พื้นท่ีเป็นไปตามแผนหรือไม่    ถ้าไม่เป็นตามแผนเพราะอะไร -  

 

17. ท่านฝังกลบตามที่ออกแบบไว้หรือไม่ ตามแบบ ฝังกลบกี่ชั้น 5 ชั้น    
สูงกี่เมตร   5 เมตร  ดินฝังกลบหนากี่เมตร  50 เซนติเมตร   
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18. ชุมชน 
18.1 ชุมชนท่ีอยู่ใกล้สถานที่ก าจัดมากที่สุดคือ ชุมชนหมู่ที่ 15     

ตั้งอยู่ห่างจากสถานที่ก าจัด    0.5  กิโลเมตร   จ านวนคน 120  คน 
ความคิดเห็นของชุมชนท่ีมีต่อสถานท่ีก าจัด การก าจัดขยะแบบฝังกลบเป็นการดีลดปัญหา
กลิ่นและแมลงวัน          

18.2 ท่านเคยได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านรอบพื้นท่ีหรือไม่………ไม่เคย..........……............ 
18.3 มีการร้องเรียนจากชาวบ้านเรื่องกลิ่นหรือไม่   -    

สถานท่ีฝังกลบมีกลิ่นเหม็นหรือไม่  -       

19. จ านวนและประเภทของเครื่องจักรที่ใช้ในการก าจัดขยะ 

ล าดับที่ ประเภทรถ/เครื่องจักร ขนาด/แรงม้า ปีที่จัดซื้อ ราคาที่จัดซื้อ(บาท) 

1. รถบรรทุกเทท้าย 122 2544 1,450,000 

2. รถตักดนิตีนตะขาบ / รถขุดตนีตะขาบ 145 2544 4,000,000 

3. รถตักลอ้ยาง - - - 

4. รถแทรกเตอรต์ีนตะขาบ 89 2545 4,200,000 

5. รถปิคอพัตรวจการ - - - 

6. เครื่องชั่งน้ าหนัก 4,000 กก. 2544 585,000 

7. เครื่องสูบน้ าระบายน้ า 11 2545 47,000 

8. เครื่องสูบน้ าเสียแบบจุ่มใต้น้ าชนิดไมอุ่ดตัน  11 2545 33,500 

20. จ านวนอาคารในสถานท่ีทิ้งขยะปัจจุบัน 

ประเภทอาคาร 
การใช้ประโยชน์ 

สาเหตุ/ปัญหา หมายเหตุ 
ใช้ ไม่ได้ใช ้

1. อาคารส านักงาน     

1. อาคารจอดรถและโรงซ่อมบ ารุง     

2. อาคารเครื่องชั่ง     

3. อาคารป้อมยาม   ไม่มีต าแหน่งยาม  

4. บ้านพักคนงาน     

21. จ านวนพนักงานที่ด าเนินการในสถานที่ทิ้งขยะปัจจุบัน 

ต าแหน่ง/สถานะ 
(ลูกจ้าง ข้าราชการ) หน้าที่ความรับผิดชอบ 

จ านวน 
(คน) 

เงินเดือน 
(บาท) 

คุณวุฒิ
การศึกษา 

พนักงานจ้างตามภารกิจ ขับรถแม็คโฮบดอัดขยะ 1 9,590 ม.6 

พนักงานจ้างตามภารกิจ ขับรถแทรกเตอร์บดอัดขยะ 1 9,590 ม.6 
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22. ค่าใช้จ่ายในการบริหารด าเนินการก าจัดขยะท่ีสถานท่ีทิ้งขยะในปัจจุบัน 
        หน่วย: บาท 

เดือน-ป ี
51-52 

เงินเดือน
เจ้าหน้าที ่

ค่าแรง 
ลูกจ้าง 

น้ ามัน 
เชื้อเพลิง/
หล่อลื่น 

ค่า 
ซ่อม 
แซม 

ค่าน้ า ค่าไฟฟา้ 
ค่าใช้จา่ยอื่น 

เช่นค่า
วิเคราะห์น้ า 

ค่า 
ดิน 

กลบทับ 

รวม 
 

ม.ค. 51 - 17,760 15,000 - - 2,143.42 - - 34,903.42 

ก.พ. 51 - 17,760 15,000 - - 2,113.89 - - 34,873.89 

มี.ค. 51 - 17,760 15,000 - - 2,136.12 - - 34,896.12 

เม.ย. 51 - 17,760 15,000 - - 2,810.63 - - 35,570.63 

พ.ค. 51 - 17,760 15,000 - - 2,662.40 - - 35,422.40 

มิ.ย. 51 - 17,760 15,000 - - 2,221.08 - - 34,981.08 

ก.ค. 51 - 17,760 15,000 - - 2,246.49 - - 35,006.49 

ส.ค. 51 - 17,760 15,000 - - 2,202.95 - - 34,962.95 

ก.ย. 51 - 17,760 15,000 - - 2,141.27 - - 34,901.27 

ต.ค. 51 - 18,480 15,000 3,400 - 2,249.39 - - 39,129.39 

พ.ย. 51 - 18,480 15,000 - - 2,319.74 - - 35,799.74 

ธ.ค. 51 - 18,480 15,000 - - 1,981.20 - - 35,461.20 

ม.ค. 52 - 18,480 15,000 - - 2,533.48 - - 36,013.48 

ก.พ. 52 - 18,480 15,000 - - 2,714.23 - - 36,194.23 

มี.ค. 52 - 18,480 15,000 - - 2,676.07 - - 36,156.07 

เม.ย. 52 - 18,480 15,000 - - 3,246.40 - - 36,726.40 

พ.ค. 52 - 18,480 15,000 - - 2,709.20 - - 36,189.20 

มิ.ย. 52 - 18,480 15,000 - - 2,643.95 - - 36,123.95 

ก.ค. 52 - 18,480 15,000 - - 2,064.79 - - 35,544.70 

ส.ค. 52 - 18,480 15,000 - - 2,688.11 - - 36,168.11 

ก.ย. 52 - 18,480 15,000 - - 2,834.71 - - 36,314.71 

ต.ค. 52 - 19,180 15,000 - - 2,792.55 - - 36,972.55 

พ.ย. 52 - 19,180 15,000 - - 2,662.01 - - 36,842.01 

ธ.ค. 52 - 19,180 15,000 - - 2,537.48 - - 36,717.48 
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23. การเก็บตัวอย่างจากบ่อสังเกตุการณ์ 
23.1 จ านวนบ่อสังเกตุการณ์ในพื้นท่ีฝังกลบขยะมีจ านวน   บ่อ 
23.2 ระหว่างการด าเนินการได้เก็บตัวอย่างน้ าจากบ่อสังเกตการณ์รอบพื้นที่หรือไม่  
23.3 ถ้าเก็บหน่วยงานใดเป็นผู้เก็บตัวอย่าง   ความถี่ในการเก็บ ครั้ง/   
23.4 ส่งวิเคราะห์ที่หน่วยงานใด         
23.5 ท่านเก็บตัวอย่างบ่อน้ าตื้นของชาวบ้านหรือไม่  ถ้าเก็บขอต าแหน่งของบ่อ  

อยู่ท่ีบ้านเลขที่  หมู่ท่ี  ต าบล    อ าเภอ    
เหตุผลที่เก็บจากบ่อน้ าตื้นน้ี        

23.6 ผลวิเคราะห์น้ าย้อนหลัง จ านวน 1 ปี   --ไม่มีข้อมูล-- 
24. ระบบบ าบัดน้ าเสีย 
 24.1 ระบบบ าบัดน้ าเสียมีกลิ่นเหม็นหรือไม่  ไม่มี  ถ้ามีท่านจัดการอย่างไร   -  

24.2 น้ าเสียเคยล้นออกมาจากบ่อบ าบัดน้ าเสียหรือไม่   ไม่เคย    
24.3 ท่านเคยเก็บน้ าจากบ่อบ าบัดน้ าเสียไปวิเคราะห์หรือไม่   ไม่  ความถี่ในการตรวจครั้ง/  

ถ้าเคยเก็บท่านเก็บจุดใด   
        1.ทางน้ าเข้าบ่อแรก         2. ทางน้ าออกบ่อสุดท้าย       3. จุดอื่น    

ส่งตรวจท่ีหน่วยงานใด         
  ผลวิเคราะห์น้ าเสีย (ขอเอกสารแนบ) 

24.4 ท่านเคยใช้น้ าจากบ่อบ าบัดมาใช้ในการรดน้ าต้นไม้ หรือรดถนน หรือน ามาใช้ประโยชน์
อย่างไร (อธิบาย)  ไม่เคย        
น้ าที่ใช้ประโยชน์น ามาจากบ่อบ าบัดใด        

24.5 น้ าจากบ่อสุดท้ายไหลออกสู่แม่น้ า หรือคลองชื่อ  -  แม่น้ าหรือคลองนั้นก่อน
มีโครงการใช้ประโยชน์อย่างไร  -   
แม่น้ าหรือคลองนั้นหลังมีโครงการใช้ประโยชน์อย่างไร  -   
ลักษณะของแม่น้ า (เจ้าหน้าที่กรอกด้วยตนเอง)   -    

24.6 จ านวนเครื่องสูบน้ าเสียเข้าสู่บ่อบ าบัดน้ าเสีย 1 เครื่อง  ขนาด    11 แรงม้า 
เครื่องสูบน้ าเสียเคยเสียหรือไม่   ถ้าเคยท่านท าอย่างไร ปัญหา……..….…… 

25. ระบบระบายน้ าฝน 
25.1 ท่านมีเครื่องสูบน้ าฝนหรือไม่   มี ถ้ามีอายุการใช้งานกี่ปี    7 ปี  ขนาด  11  แรงม้า 
25.2 เครื่องสูบน้ าฝนท างานมีประสิทธิภาพหรือไม่ มี      

มีปัญหาหรือไม่  ไม่มี ถ้ามี ปัญหาคืออะไร   -   
25.3 การระบายน้ าฝนในพื้นที่มีปัญหาอะไรบ้าง   ไม่มี    
25.4 ในระหว่างการบดอัดขยะหน้าฝนท่านระบายน้ าฝนจากพื้นท่ีท างานอย่างไร   

 สูบน้ าฝนลงสู่บ่อพักบ าบัดน้ าเสีย        
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ส่วนที่ 5 ข้อมลูเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการบริหารจัดการ  

1. วันท่ีจัดตั้ง______________________________________ 

2. จ านวนเจ้าหน้าที่และวุฒิการศึกษา_____________________(ขอเป็นเอกสารแนบ) 

3. โครงสร้างองค์กรการบริหารเทศบาลและโครงสร้างระบบการจัดการขยะมูลฝอย  
(Flow Chart: ขอเป็นเอกสารแนบ) 

3.1 โครงสร้างองค์กรการบริหารเทศบาล 

โครงสร้าง 
องคก์รการบริหาร 

จ านวนบุคลากร (คน) 

นักการเมืองท้องถิ่น ข้าราชการประจ า 
ลูกจ้าง 

รวม 
ประจ า ชั่วคราว 

สมาชิกสภาเทศบาล 12 - - - 12 

ส านักงานปลัดเทศบาล - 9 4 16 29 

กองวิชาการ - - - - - 

กองคลัง - 6 1 3 10 

กองช่าง - 2 1 5 8 

กองสาธารณสุข - 2 5 18 25 

กองการศกึษา - 3 - 20 23 

กองสวัสดิการ - 3 - - 3 

กองประปา - - 3 4 7 
 

3.2 โครงสร้างระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอย(ขอเอกสารแนบ) 
- หน่วยงานรับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม     
- จ านวนบุคลากร          6 คน 
  ต าแหน่ง นายก          1 คน 

   ต าแหน่ง รองนายก         1 คน 
  ต าแหน่ง ปลัด          1 คน 

   ต าแหน่ง ผอ.กอง          1   คน 
- ลูกจ้างประจ า  -   คน 
- ลูกจ้างชั่วคราว  -   คน 
- อื่น ๆ   ลูกจ้างตามภารกิจ     2 คน 
 

3.3 ปัจจุบันอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเพียงพอหรือไม่ อย่างไร 
   เพียงพอ           ไม่เพียงพอ อัตราก าลังที่ต้องการเพิ่มจ านวน  คน 
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3.4 เทศบาลได้มีการพัฒนาบุคลากรขององค์กรหรือไม่ อย่างไร 
      ไม่ได้มีการพัฒนา             มีการพัฒนา โดยการ   จัดอบรมพัฒนาบุคลากร(ทุกป)ี  
 

4. ปัจจุบันทางเทศบาลมีนโยบายการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างไร  (ขอเอกสารแนบ เช่น แผนพัฒนาฯ) 

4.1 การจัดเก็บค่าเก็บขนขยะ มีนโยบายคือ -      

4.2 การจัดเก็บค่าก าจัดขยะ  มีนโยบายคือ  เปิดโอกาสให้ อปท. และหน่วยงานอื่นน าขยะมา 
ก าจัดที่บ่อฝังกลบ และประกาศอัตราค่าฝังกลบขยะมูลฝอยเทศบาลต าบลศรีพนา   

4.3  เทศบาลมี แผนงาน/โครงการ ในการจัดการขยะมูลฝอยอย่างไรบ้าง  

     (ขอเอกสารแนบ โครงการด้านการจัดการขยะในปี 2552 - 2553)  - 

5. มีหน่วยงานราชการเข้ามาติดตามและประเมินผลระบบการจัดการหรือไม่ อย่างไร 
  ไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาเลย 
  มีหน่วยงานเข้ามา คอื ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 อุดรธานี    
  เรื่องที่ติดตามและประเมินผล  คือ  ติดตามการด าเนินการฝังกลบขยะมูลฝอย  
  สิ่งที่พบจากการติดตามและประเมินผล  คือ        
 

6. ปัจจุบันได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลหน่วยงานใดและอย่างไรบ้าง 
 หน่วยงานท่ีให้ความช่วยเหลือ -       
  ด้านวิชาการ          
  ด้านการด าเนินงาน         
  อื่นๆ            

7. การบริหารจัดการในปัจจุบันให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการหรือไม่ อย่างไร 
  ประชาชนไม่มีส่วนร่วม 
  ให้ประชาชนมีส่วนร่วม โดย        
 

8. ความต้องการความช่วยเหลือจากรัฐบาลในการบริหารจัดการมีอะไรบ้าง 
  ด้านวิชาการ          
  ด้านการด าเนินงาน         
  อื่นๆ            
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ส่วนที่ 6 ข้อมลูเกี่ยวกับรายรับ - รายจ่าย       
 

1. งบประมาณที่ได้รับมาก่อสร้างระบบฝังกลบ 
 - ค่าก่อสร้าง   40,345,000    บาท 
 - เป็นเงินรัฐบาล   40,345,000    บาท 
 - เป็นเงินของเทศบาล   -    บาท 
 - เป็นเงินกู้    -    บาท 
  ระยะเวลาการช าระคืน  -      ปี    อัตราดอกเบี้ย  - % 
 
 

2. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
  - ค่าก่อสร้าง   39,687,364    บาท 
  - ค่าด าเนินการ    -    บาท 
  - ค่าบ ารุงรักษา    -    บาท 
  - อื่น ค่าจัดซื้อรถขนขยะขนาด 1 ตัน และเครื่องสูบน้ า 2 เครื่อง  เป็นเงิน  

         657,636              บาท 
 
 

3. รายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียม (ปี2552) 
- การจัดเก็บ   500,125    บาท/ปี 
- การก าจัด   327,406.64    บาท/ปี 

 

4. รายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมน ามาเป็นค่าใช้จ่ายในด้านใดบ้าง   --ไม่มีข้อมูล-- 
 
5. ข้อมูลรายรับรายจ่ายของเทศบาลย้อนหลัง 5 ปี 
                 หน่วย: บาท 

ป ี รายรับ เงินอุดหนุน รายรับอื่นๆ รายจา่ย 

2547 164,610 164,700 - 329,310 

2548 135,645 131,200 - 266,845 

2549 127,650 131,200 - 258,850 

2550 139,510 304,400 - 443,910 

2551 118,825 321,200 - 440,025 

2552 128,130 500,125 - 628,255 

หมายเหตุ  ขอเอกสารแนบ 
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ส่วนที่ 7 ข้อมลูด้านการมีส่วนรว่มของประชาชน      
 

1. สถานท่ีฝังกลบในปัจจุบัน  
  ได้รับความเห็นชอบจากประชาชนก่อนท าการศึกษาและออกแบบ 
  ไม่ได้รับความเห็นชอบจากประชาชนก่อนท าการศึกษาและออกแบบ 
  ประชาชนมีส่วนในการคัดเลือกพื้นที่ 
    ประชาชนไม่มีส่วนในการคัดเลือกพื้นที่  
 

2. เทศบาลเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการขยะดังกล่าวหรือไม่ 
  ประชาสัมพันธ์สถานการณ์ปัจจุบันของการจัดการขยะ 
  ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือในการเก็บค่าธรรมเนียมจากประชาชน 

  อื่นๆ ขอทราบวิธีการ        
             
              

 
ข้อมูลขยะรีไซเคิล 
3.  จ านวนโรงเรียนและชุมชนในเขตเทศบาล 

3.1 เทศบาลมีโรงเรียนในเขตเทศบาล   5 โรงเรียน  โรงเรียนในสังกัดเทศบาล   1 .โรงเรียน 
 โรงเรียนอื่น    4 โรงเรียน 

ชื่อโรงเรียน สังกัด จ านวนนักเรียน 

เซกา สนง.เขตพื้นที่การศึกษา 1,650 

อนุบาลเซกา สนง.เขตพื้นที่การศึกษา 957 

อนุบาลเสาวลักษณ์ เอกชน 230 

อนุบาลจินตนา เอกชน 250 

อนุบาล ทต.ศรีพนา เทศบาล (อปท.) 35 

   

   

   

 
3.2 มีชุมชน จ านวน     7  ชุมชน  ประชากรท้ังหมด 7,015  คน 
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4. เทศบาลมีการด าเนินการด้านธนาคารขยะหรือไม่ ที่ใด รูปแบบการจัดการเป็นอย่างไร มีปัญหาอย่างไร  

สถานที/่โรงเรียน/
ชุมชน 

รูปแบบการจัดการ ปัญหา/อุปสรรค 
ปริมาณวัสดุรีไซเคิล

ที่รับซือ้ 
(กิโลกรัมต่อวัน) 

โรงเรียน    

    

    

    

    
 

5. ร้านรับซื้อของเก่าในพื้นท่ีเทศบาล    (ระบุร้านที่มีอยู่ ในเขตเทศบาล และร้านที่มีศักยภาพในการ
ด าเนินการ เช่น มีรูปแบบกิจการเฟรนไชน์จากวงศ์พาณิชย์ที่เทศบาลนครพิษณุโลก เป็นต้น) 

ชื่อร้าน สถานที่ตั้ง 
ปริมาณวัสดุรีไซเคิลที่รับซ้ือ

(กิโลกรัมต่อวัน) 

นางอนงค์นาถ 180 ม. 16 ต.เซกา อ.เซกา  
นางสมศรี 110 ม.11 ต.เซกา อ.เซกา  
   
   
 

6. เทศบาลของท่านมีการขึ้นทะเบียนซาเล้งหรือไม่ ไม่มี     
            
ถ้ามี ซาเล้งที่ขึ้นทะเบียนมีกี่คน   ท่านมีวิธีด าเนินการอย่างไร.  
             
              

7. การด าเนินกิจกรรมด้านการรีไซเคิลขยะมูลฝอยของเทศบาล 
ช่วงเวลาด าเนิน 

กิจกรรม 
วัน-เดือน-ป ี

รูปแบบกิจกรรม 
ชุมชน/หน่วยงาน 
ที่ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ/ 
แหล่งงบประมาณ 

สภาพปญัหา 
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แบบส ารวจข้อมลู 
ระบบการจัดการขยะมลูฝอย 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมลูทั่วไป 

1. เทศบาล ต าบลศรีเชียงใหม่   จังหวัด  หนองคาย    

ที่อยู ่  789  หมู่ 1 ถ.ม่ิงเมือง ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 43130    

โทรศัพท์ 0-4245-1055    โทรสาร  0-4245-1055    

รายชื่อเจ้าหน้าที่ในการประสานงาน 

1) ชื่อ นายวนาชาติ วงศ์พุทธา          ต าแหน่ง      ปลัดเทศบาล                                                    

 สังกัด  เทศบาลต าบลศรีเชียงใหม่           โทรศัพท์       0-4245-1055                 

2) ชื่อ นายสุรชัย ทับทิม                     ต าแหน่ง     ผอ.กองสาธารณสุขฯ                  

  สังกัด   เทศบาลต าบลศรีเชียงใหม่          โทรศัพท์      081-739-5836   
  
2. ข้อมูลพื้นท่ี ประชากร ในเขตเทศบาล (ข้อมูลปี พ.ศ. 2552) 

2.1 พื้นที่ของเทศบาล _____5.2________ ตารางกิโลเมตร 

2.2 พื้นที่บริการของระบบก าจัดขยะมูลฝอย ______5.2________ ตารางกิโลเมตร 

 ระบบเก็บขนขยะมูลฝอยครอบคลุมพื้นที่ _____5.2________ ตารางกิโลเมตร 

2.3 จ านวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ _______7,608_______ คน (ข้อมูลปี 2552) 

2.4 จ านวนครัวเรือน ____2,505_______ ครอบครัว (ข้อมูลปี 2552) 

2.5 จ านวนคนต่อครัวเรือนในปี 2552 คือ______4 ________ 

2.6 จ านวนประชากรแฝง ______15,000________ คน (โดยประมาณข้อมูลปี 2552) 

 แหล่งที่มาของข้อมูลจ านวนประชากรแฝง____แผนพัฒนาสามปี 2553-2555____________ 

2.7 ส าหรับเทศบาลที่เป็นเมืองท่องเที่ยวและมีข้อมูลของนักท่องเที่ยว 
 - จ านวนนักท่องเที่ยวชาวไทย ______-______ คน (ข้อมูลปี 2552) 
 - จ านวนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ __-______ คน (ข้อมูลปี 2552) 
 - แหล่งที่มาของข้อมูลนักท่องเที่ยว__________-______________ 
 - นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มาเที่ยวที่ไหน ________-____________ 

- นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ใช้เวลาอยู่ในพื้นที่เขตเทศบาล ___-____วัน 
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3. ระบบก าจัดขยะของเทศบาล 

- ริเร่ิมจากหน่วยงานใด เทศบาลต าบลศรีเชียงใหม่     

- ระยะเวลาการศึกษาความเหมาะสมตั้งแต่เดือน ปี ถึงเดือน  ปี  

- ระยะเวลาการออกแบบตั้งแต่เดือน  ปี ถึงเดือน   ปี  

- ระยะเวลาการก่อสร้างตั้งแต่เดือน  ปี ถึงเดือน  ปี   

- เปิดด าเนินการตั้งแต่เดือน   ปี   

- สถานภาพปัจจุบัน     ก าลังด าเนินการ  

             หยุดด าเนินงานระบบตั้งแต่เดือน  ปี   

- สาเหตุการหยุดด าเนินงาน 

ชุมชนคัดค้าน  บุคลากรไม่เพียงพอในการดูแลระบบ 

  ไม่มีงบประมาณในการเดินระบบ  บุคลากรไม่มีความสามารถในการดูแลระบบ 

  สาเหตุทางเทคนิคของระบบ  ไม่มีความจ าเป็นท่ีต้องมีระบบ 

  การบริหารจัดการระบบไม่ดี  อื่นๆ ขอรายละเอียด    

    

4. ปริมาณขยะมูลฝอย (ตันต่อเดือน) ในป ี2551 และ 2552   
(หากมีข้อมูลย้อนหลัง ขอข้อมูลมากที่สุดแยกแต่ละปี) 

วิธีวัดปริมาณขยะมูลฝอย       1. ชั่งจากเครื่องชั่งขยะ        2. ค านวณจากขนาด       3. อื่นๆ 

เดือน-ปี 
ปริมาณขยะที่ชั่งได้ทั้งหมด  

(ตัน/เดือน) 
ปริมาณขยะ (ตัน/เดือน) 

ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล 
ม.ค. 51 390 11 2 
ก.พ. 51 370 12 1 
มี.ค. 51 390 10 3 
เม.ย. 51 350 11 2 
พ.ค. 51 300 11 2 
มิ.ย. 51 340 10 3 
ก.ค. 51 390 10 3 
ส.ค. 51 360 12 1 
ก.ย. 51 340 12 1 
ต.ค. 51 390 10 3 
พ.ย. 51 390 10 3 
ธ.ค. 51 390 11 2 
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เดือน-ปี 
ปริมาณขยะทีช่ั่งได้ทั้งหมด  

(ตัน/เดือน) 
ปริมาณขยะ (ตัน/เดือน) 

ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล 

ม.ค. 52 390 11 2 
ก.พ. 52 390 10 3 
มี.ค. 52 330 10 3 
เม.ย. 52 390 12 1 
พ.ค. 52 325 11 2 
มิ.ย. 52 390 12 1 
ก.ค. 52 390 11 2 
ส.ค. 52 350 12 1 
ก.ย. 52 350 10 3 
ต.ค. 52 350 10 3 
พ.ย. 52 360 10 3 
ธ.ค. 52 390 10 3 

 

5. ปัจจุบันรับขยะจากที่อื่นๆ บ้างหรือไม่ เช่น ชุมชนรอบๆ เทศบาล อปท.ใกล้เคียง  ให้ระบุ 

ชุมชน/เทศบาล/อบต./เอกชน จ านวนขยะ  
(ตัน/เดือน) 

ค่าก าจัดที่เก็บ 
(บาท/ตัน) 

1. ทต.หนองปลาปาก 315 5,000 บาท / ปี 
2.อบต.พานพร้าว 270 5,000 บาท / ปี 
3.อบต.พระพุทธบาท 330 5,000 บาท / ปี 
4.อบต.ด่านศรีสุข 210 5,000 บาท / ปี 
5.อบต.บ้านหม้อ 300 5,000 บาท / ปี 
6.อบต.โพธิ์ตาก 240 5,000 บาท / ปี 
7.อบต.โพนทอง 240 5,000 บาท / ปี 
8.โรงงานศรีเชียงใหม่อุตสาหกรรม จ ากัด 150 7,200 บาท / ปี 

 

6. องค์ประกอบขยะมูลฝอย ปี พ.ศ. 2550 - 2552 (หรือข้อมูลล่าสุดและข้อมูลที่เคยเก็บมาวิเคราะห์ในอดีต) 
(หรือขอเป็นเอกสารแนบ) 

ปี พ.ศ. 
องค์ประกอบขยะมลูฝอย (ร้อยละโดยน้ าหนัก) 

เศษ
อาหาร 

กระดาษ พลาสติก แก้ว โลหะ ยาง/
หนัง 

ผ้า ไม้/
ใบไม ้

หิน/
กระเบื้อง 

อื่นๆ รวม 

ปี 2550 48.41 9.11 22.03 1.54 1.89 1.18 1.54 7.70 5.22 1.38 100 
ปี 2551 46.19 8.42 24.12 0.86 1.90 0.88 2.02 10.20 3.40 2.01 100 
ปี 2552 50.47 7.73 26.44 0.52 2.03 0.80 0.10 9.13 2.61 0.11 100 
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ส่วนที่ 2  ข้อมลูระบบเก็บขนขยะมูลฝอย       

1. ลักษณะการจัดวางภาชนะรองรับขยะมูลฝอยในชุมชนในปัจจุบัน 
  แบบถังเดี่ยวทิ้งขยะรวมทุกประเภท (ระบุขนาดถังที่ใช้,ขนาด)    
  วางถังขยะ 2 ใบแยกเป็นขยะแห้งและขยะเปียก    
  อื่นๆ(ระบุ) _      ______ 
2. ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีจัดเก็บได้   13    ตัน/วัน 
 หรือคิดเป็น    100   % ของปริมาณขยะมูลฝอยท้ังหมด 
3. จ านวนครัวเรือนให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอย  2,505   ครัวเรือน 

หรือคิดเป็น    100   % ของจ านวนครัวเรือนทั้งหมด 
4. รูปแบบการด าเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยมีรูปแบบอย่างไร 

  เทศบาลลงทุนและด าเนินการเอง          เทศบาลด าเนินการร่วมกับเอกชน 
  เทศบาลลงทุนและว่าจ้างให้เอกชนด าเนินการ             เอกชนลงทุนและด าเนินการเอง 

5. กรณีว่าจ้างให้เอกชนด าเนินการ 
 ค่าจ้างเอกชน    -                    บาท/ปี     สัญญา                   ปี 
 สาเหตุที่ว่าจ้างเอกชน  -     
6. กรณีให้สัมปทานเอกชนด าเนินการ 
 ค่าตอบแทนที่เทศบาลได้รับ  -  บาท/ปี      สัญญา  ปี 
 รูปแบบสัมปทาน  -   
 สาเหตุที่ให้สัมปทานเอกชนด าเนินการ -       

7. มีปัญหาในการด าเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยหรือไม่ อย่างไร 
  ไม่มีปัญหา 
  มีปัญหาในการด าเนินการ คือ        

8. จ านวนและประเภทของรถขนขยะมูลฝอยท่ีใช้ในการเก็บขนในปัจจุบัน (ขอแผนผังเส้นทางการเก็บขน) 

ล าดับที่ ประเภทรถ 
ขนาดความจุ 

(ลบ.ม.) 
ปีที่  

จัดซื้อ 

จ านวนเที่ยว
การเก็บขน 
(เที่ยว) 

จ านวน
พนักงาน
ท้ายรถ 
(คน) 

ระยะทางในการ
เก็บขนต่อเที่ยวไม่
รวมระยะทางไปที่
ทิ้งขยะ (กม.) 

ระยะเวลาใน
การเก็บขนต่อ

เที่ยว 
(ชั่วโมง) 

1 อัดท้าย 6 ตัน 2546 1 3 10 4 

2 เปิดข้างเทท้าย 3 ตัน 2538 1 2 - - 
 

9. เทศบาลท่านมีสถานีขนถ่ายหรือไม่  มี ไม่มี 
9.1  ถ้ามีสถานีขนถ่ายขยะ        ระยะทางจากเขตเทศบาลไปสถานีขนถ่าย  -           กม. 
   ระยะทางจากสถานีขนถ่ายไปสถานที่ฝังกลบขยะ - กม.  
9.2  ถ้าไม่มีสถานีขนถ่ายขยะ     ระยะทางจากเขตเทศบาลไปท่ีสถานที่ทิ้งขยะปัจจุบัน        12        กม. 
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10. การแบ่งเขตการเก็บขน  
- มีการแบ่งเขตการเก็บขนอย่างไร  รถบรรทุกขยะ 2 คัน       
(คันที่ 1 เก็บขยะ ซอย 1-16 คันที ่  2 เก็บขยะ ซอย 17-32)     
- แบ่งออกเป็นกี่เขต อย่างไร    8  ชุมชน      

11. จ านวนพนักงานในการด าเนินงานเก็บขนขยะ 
11.1 จ านวนพนักงานขับรถ    2  คน 
11.2 จ านวนพนักงานเก็บขนท้ายรถ   4  คน 
11.3 จ านวนพนักงานกวาดถนน   2  คน 

รับผิดชอบกวาดถนนคนละ     1  กม. /คน       หรือ  ตร.กม/คน 
12. การจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการเก็บขน 
    มี   ไม่ได้มีการจัดเก็บ   เพราะ……………… 

13. ถ้าไม่ได้มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายในการจัดการได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานใด 
เพียงพอหรือไม่อย่างไร   หน่วยงานท่ีสนับสนุนคือ       

    เพียงพอ            ไม่เพียงพอ  วิธีแก้ปัญหาคือ      
14. ถ้ามีการจัดเก็บค่าธรรมเนียม  

ค่าธรรมเนียมในการเก็บขนในปัจจุบัน 20 บาท/ครัวเรือน/เดือน   (ขอเทศบัญญัติว่าด้วย
ค่าธรรมเนียม และวิธีในการเก็บเงินปัจจุบัน) 

14.1 (1)  ปี 2551 เก็บเงินค่าธรรมเนียมได้     202,980 บาท 

 (2)  ปี 2552 เก็บเงินค่าธรรมเนียมได้     220,000 บาท 

 14.2 กรุณาแยกค่าธรรมเนียมตามสถานที่ที่เก็บค่าธรรมเนียม เช่น  ( ขอเอกสารแนบ) 
ครัวเรือน ตลาด สถานที่ราชการ โรงแรม โรงเรียน อื่นๆ 

จ านวน
ครัวเรือน 

เก็บได้
บาท 

จ านวน
แห่ง 

เก็บได้
บาท 

จ านวน
แห่ง 

เก็บได้
บาท 

จ านวน
แห่ง 

เก็บได้
บาท 

จ านวน
แห่ง 

เก็บได้
บาท 

จ านวน
แห่ง 

เก็บได้
บาท 

- - - - - - - - - - - - 
 

14.3 การเก็บค่าธรรมเนียมในปัจจุบัน 
       เทศบาลจัดเก็บเอง  จ้างเอกชนจัดเก็บ 

14.4 จ านวนพนักงานเก็บเงินค่าธรรมเนียมการเก็บขนตามบ้านเรือน   1 คน 
    เป็นข้าราชการ เป็นลูกจ้างชั่วคราว  เป็นลูกจ้างประจ า เอกชน 

14.5 ปัญหาในการเก็บค่าธรรมเนียม   ไม่มี     
 
15. ค่าใช้จ่ายในการเก็บขนแยกรายเดือน (ข้อมูลของปี 2551 ถึงปัจจุบัน)  --ไม่มีข้อมูล-- 
 
ส่วนที่ 3  ข้อมูลสถานีขนถ่าย – ไม่มีสถานีขนถ่าย-
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ส่วนที่ 4 ข้อมลูการก าจัดขยะมลูฝอย       
 

1. แบบรายละเอียด (ขอเป็นเอกสารแนบ) 
1.1 ต าแหน่งที่ตั้งโครงการ 
1.2 ผังบริเวณระบบก าจัดมูลฝอย 
1.3 ผังระบบท่อรวบรวมน้ าเสีย 
1.4 รูปตัดทั่วไปแบบฝังกลบ 
1.5 แบบบ่อสังเกตการณ์ 
1.6 แบบท่อระบายก๊าซ 

 

2. พื้นที่ก าจัดขยะทั้งหมดจ านวน 118 ไร ่  
เป็นท่ีดินกรรมสิทธิ์ของเทศบาล  เป็นท่ีดินสาธารณะ  เป็นท่ีดินเอกชน 

สถานท่ีตั้งระบบก าจัดขยะ บ้าน  ขุมค า   หมู่ท่ี - ต าบล  บ้านหม้อ  
อ าเภอ   ศรีเชียงใหม่    จังหวัด หนองคาย   

 

3. ถ้าเป็นที่ดินเอกชนราคาที่จัดซื้อ - บาท/ไร่   รวมราคา  - บาท 
 

4. ปัจจุบันได้มีการเปิดใช้งานระบบอย่างไร 
  ไม่ได้มีการเปิดใช้งาน เพราะ  ก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ    
  มีการเปิดใช้งานแล้ว 
  มีการเปิดใช้งานเป็นบางส่วน เพราะ       
 

5. มีปัญหาในการด าเนินการหรือไม่ อย่างไร 
ไม่มีปัญหา 
มีปัญหาในการด าเนินการ คือ 

   ปัญหาค่าใช้จ่าย            ประสิทธิภาพระบบ ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ 
   ปัญหาการต่อต้านจากชุมชน     เครื่องจักรช ารุด 

อธิบายรายละเอียดของปัญหา       
            

 

6. มีการดูแลตรวจสอบสภาพการท างานของอุปกรณ์เครื่องจักรกลสม่ าเสมอหรือไม่ อย่างไร 
  ยังไม่ได้มีการตรวจสอบสภาพการท างาน 
  มีการตรวจสอบสภาพการท างานอย่างสม่ าเสมอ ระบุ    ครั้ง/ปี 

 

7. รูปแบบการด าเนินการจัดก าจัดขยะมูลฝอยมีรูปแบบอย่างไร 
 เทศบาลลงทุนและด าเนินการเอง                            เทศบาลด าเนินการร่วมกับเอกชน 
 เทศบาลลงทุนและว่าจ้างให้เอกชนด าเนินการ           เอกชนลงทุนและด าเนินการเอง 
 อื่นๆ ระบุ     
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8. กรณีว่าจ้างให้เอกชนด าเนินการ 
 ค่าจ้างเอกชน            -                  บาท/ปี        สัญญา  -  ปี 
 สาเหตุที่ว่าจ้างเอกชน -            
  

9. กรณีให้สัมปทานเอกชนด าเนินการ 
 ค่าตอบแทนทีเ่ทศบาลได้รับ -  บาท/ปี    สัญญา -  ปี 
 รูปแบบสัมปทาน   -                            
 สาเหตุที่ให้สัมปทานเอกชนด าเนินการ  -      
10. รูปแบบการด าเนินการบริหารจัดการในปัจจุบันมีความเหมาะสมแล้วหรือไม่ อย่างไร 

  มีความเหมาะสมแล้ว 
ควรมีการปรับปรุงรูปแบบ โดย        

11. บริเวณสถานท่ีทิ้งขยะมีการคัดแยกขยะในพื้นที่หรือไม่  
       ไมมี่การคัดแยก 

   มีการคัดแยก     จ านวนคนคัดแยกขยะในสถานท่ีฝังกลบ       คน   
     รายได้     บาท/เดือน/คน 

12. การจัดการขยะด้วยวิธีฝังกลบมีการกลบขยะด้วยดินทุกวันหรือไม่  
 ถ้าไม่มีท่านได้ด าเนินการอย่างไร   เดือนละ 2 ครั้ง      

ถ้าไม่มีการกลบทับ ปัญหาคืออะไร   -      
ถ้ามีการกลบทับ แหล่งดินน ามาจากที่ไหน  ใช้ดินท่ีขุดขึ้นมาในการฝังกลบ   
ระยะทางของแหล่งดินห่างจากสถานที่ฝังกลบ -   กม. 
ราคาดิน     -   บาท/กม. 
ราคาค่าขนส่ง   -   บาท/กม. หรือ      

 
13. ท่านบดอัดขยะทุกวันหรือไม่   -       
14. สถานท่ีฝังกลบขยะเริ่มงานเวลา   - ปิดรับขยะเวลา   -   
15. ท่านมีปัญหาในการใช้เครื่องจักรหรือไม่ ถ้ามีอย่างไร (อธิบาย)   -  
16. ท่านใช้พื้นท่ีฝังกลบไปกี่ไร่ในปัจจุบัน   ไร ่ขณะน้ีใช้พื้นท่ีไปทั้งหมด  ไร ่

การใช้พื้นท่ีเป็นไปตามแผนหรือไม่   เป็นไปตามแบบ  ถ้าไม่เป็นตามแผนเพราะอะไร    -  
17. ท่านฝังกลบตามที่ออกแบบไว้หรือไม่ -  ฝังกลบกี่ชั้น -    

สูงกี่เมตร    -  ดินฝังกลบหนากี่เมตร  -    
18. ชุมชน 

18.1 ชุมชนท่ีอยู่ใกล้สถานที่ก าจัดมากที่สุดคือ บ้านขุมค า     
ตั้งอยู่ห่างจากสถานที่ก าจัด  3 กิโลเมตร   จ านวนคน -  คน 
ความคิดเห็นของชุมชนท่ีมีต่อสถานท่ีก าจัด  -     
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18.2 ท่านเคยได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านรอบพื้นท่ีหรือไม่………ไม่มี..........……............ 

18.3 มีการร้องเรียนจากชาวบ้านเรื่องกลิ่นหรือไม่   ไม่มี    
สถานท่ีฝังกลบมีกลิ่นเหม็นหรือไม่    ไม่มี     
ถ้ามีกลิ่นได้แก้ปัญหาอย่างไร  
1. ใช้ EM            -  ค่าใช้จ่าย  -  บาท/เดือน 
2. สารเคมีชื่อ      -  ค่าใช้จ่าย -  บาท/เดือน 

19. จ านวนและประเภทของเครื่องจักรที่ใช้ในการก าจัดขยะ 
 

ล าดับ
ที่ 

ประเภทรถ/เครื่องจักร 
ขนาด/
แรงม้า 

ปีที่จัดซื้อ 
ราคาที่จัดซื้อ  

(บาท) 

1. รถบรรทุกเทท้าย 10 ล้อ  2553 2,903,400 

2. รถตักดินตีนตะขาบ / รถขุดตีนตะขาบ 150 2553 4,355,100 

3. รถตักล้อยาง    

4. รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ D6  2553 6,774,600 

5. รถปิคอัพตรวจการ    

6. เครื่องชั่งน้ าหนัก  2553  

7. เครื่องสูบน้ าระบายน้ า  2553  

8. เครื่องสูบน้ าเสียแบบจุ่มใต้น้ าชนิดไม่อุดตัน     

9. เครื่องแยกขยะ  2553  

10. ชุดดูดขยะเบา  2553  

11. ชุดสายพานล าเลียง  2553  

12. เครื่องบีบยอ่ย    

13. ชุดร่อนแยกขนาด  2553  

14. เครื่องย่อยกิ่งไม้    

15. ชุดผสมปุ๋ย  2553  

16. ไซโลและคอนแวย์เยอร์  2553  
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20. จ านวนอาคารในสถานท่ีทิ้งขยะปัจจุบัน 

ประเภทอาคาร 
การใช้ประโยชน์ 

สาเหตุ/ปัญหา หมายเหตุ 
ใช้ ไม่ได้ใช้ 

1. อาคารส านักงาน     

1. อาคารจอดรถและโรงซ่อมบ ารุง     

2. อาคารเครื่องชั่ง     

3. อาคารป้อมยาม     

4. บ้านพักคนงาน     

5. ลานล้างรถ     

6. อาคารหมักปุ๋ย     

7. อาคารคัดแยก     

8. อาคารหมักปฏิกูล     

9. อาคารเก็บปุ๋ย     

10. อื่นๆ      

 

21. จ านวนพนักงานที่ด าเนินการในสถานที่ทิ้งขยะปัจจุบัน   --ไม่มีข้อมูล-- 

 

22. ค่าใช้จ่ายในการบริหารด าเนินการก าจัดขยะท่ีสถานท่ีทิ้งขยะในปัจจุบัน   --ไม่มีข้อมูล-- 

23. การเก็บตัวอย่างจากบ่อสังเกตุการณ์ 
23.1 จ านวนบ่อสังเกตุการณ์ในพื้นท่ีฝังกลบขยะมีจ านวน   บ่อ 
23.2 ระหว่างการด าเนินการได้เก็บตัวอย่างน้ าจากบ่อสังเกตการณ์รอบพื้นที่หรือไม่  
23.3 ถ้าเก็บหน่วยงานใดเป็นผู้เก็บตัวอย่าง   ความถี่ในการเก็บ ครั้ง/   
23.4 ส่งวิเคราะห์ที่หน่วยงานใด         
23.5 ท่านเก็บตัวอย่างบ่อน้ าตื้นของชาวบ้านหรือไม่  ถ้าเก็บขอต าแหน่งของบ่อ  

อยู่ท่ีบ้านเลขที่  หมู่ท่ี  ต าบล    อ าเภอ    
เหตุผลที่เก็บจากบ่อน้ าตื้นน้ี        

23.6 ผลวิเคราะห์น้ าย้อนหลัง จ านวน 1 ปี     --ไม่มีข้อมูล-- 
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24. ระบบบ าบัดน้ าเสีย 
 24.1 ระบบบ าบัดน้ าเสียมีกลิ่นเหม็นหรือไม่    ถ้ามีท่านจัดการอย่างไร  

            
24.2 น้ าเสียเคยล้นออกมาจากบ่อบ าบัดน้ าเสียหรือไม่       
24.3 ท่านเคยเก็บน้ าจากบ่อบ าบัดน้ าเสียไปวิเคราะห์หรือไม่ ความถี่ในการตรวจครั้ง/   

ถ้าเคยเก็บท่านเก็บจุดใด   
        1.ทางน้ าเข้าบ่อแรก         2. ทางน้ าออกบ่อสุดท้าย       3. จุดอื่น    

ส่งตรวจท่ีหน่วยงานใด         
  ผลวิเคราะห์น้ าเสีย (ขอเอกสารแนบ) 

24.4 ท่านเคยใช้น้ าจากบ่อบ าบัดมาใช้ในการรดน้ าต้นไม้ หรือรดถนน หรือน ามาใช้ประโยชน์
อย่างไร (อธิบาย)         
           
            
 
น้ าที่ใช้ประโยชน์น ามาจากบ่อบ าบัดใด        

24.5 น้ าจากบ่อสุดท้ายไหลออกสู่แม่น้ า หรือคลองชื่อ    แม่น้ าหรือคลองนั้นก่อน
มีโครงการใช้ประโยชน์อย่างไร     
แม่น้ าหรือคลองนั้นหลังมีโครงการใช้ประโยชน์อย่างไร     
ลักษณะของแม่น้ า (เจ้าหน้าที่กรอกด้วยตนเอง)       

24.6 จ านวนเครื่องสูบน้ าเสียเข้าสู่บ่อบ าบัดน้ าเสีย  เครื่อง  ขนาด   แรงม้า 
เครื่องสูบน้ าเสียเคยเสียหรือไม่   ถ้าเคยท่านท าอย่างไร ปัญหา……..….…… 

25. ระบบระบายน้ าฝน 
25.1 ท่านมีเครื่องสูบน้ าฝนหรือไม่  ถ้ามีอายุการใช้งานกี่ปี    ขนาด   แรงม้า 
25.2 เครื่องสูบน้ าฝนท างานมีประสิทธิภาพหรือไม่       

มีปัญหาหรือไม่   ถ้ามี ปัญหาคืออะไร      
25.3 การระบายน้ าฝนในพื้นที่มีปัญหาอะไรบ้าง       
25.4 ในระหว่างการบดอัดขยะหน้าฝนท่านระบายน้ าฝนจากพื้นท่ีท างานอย่างไร   
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ส่วนที่ 5 ข้อมลูเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการบริหารจัดการ  

1. วันท่ีจัดตั้ง______________________________________ 

2. จ านวนเจ้าหน้าที่และวุฒิการศึกษา_____________________(ขอเป็นเอกสารแนบ) 

3. โครงสร้างองค์กรการบริหารเทศบาลและโครงสร้างระบบการจัดการขยะมูลฝอย  
(Flow Chart: ขอเป็นเอกสารแนบ) 

3.1 โครงสร้างองค์กรการบริหารเทศบาล 

โครงสร้าง 
องค์กรการบริหาร 

จ านวนบุคลากร (คน) 

นักการเมืองท้องถิ่น ข้าราชการประจ า 
ลูกจ้าง 

รวม 
ประจ า ชั่วคราว 

สมาชิกสภาเทศบาล 15 - - - 15 

ส านักงานปลัดเทศบาล - 7 2 6 15 

กองวิชาการ - 2 1 1 4 

กองคลัง - 3 2 - 5 

กองช่าง - 6 1 4 11 

กองสาธารณสุข - 2 2 9 13 

กองการศึกษา - 3 - - 3 

กองสวัสดิการ - 3 - 1 4 

อื่น ๆ ระบ ุ - - - - - 
 

3.2 โครงสร้างระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอย(ขอเอกสารแนบ) 
- หน่วยงานรับผิดชอบ        
- จ านวนบุคลากร       คน 
  ต าแหน่ง       คน 

   ต าแหน่ง       คน 
  ต าแหน่ง       คน 

   ต าแหน่ง       คน 
- ลูกจ้างประจ า     คน 
- ลูกจ้างชั่วคราว     คน 
- อื่น ๆ      คน 
 

3.3 ปัจจุบันอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเพียงพอหรือไม่ อย่างไร 
   เพียงพอ           ไม่เพียงพอ อัตราก าลังที่ต้องการเพิ่มจ านวน  คน 
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3.4 เทศบาลได้มีการพัฒนาบุคลากรขององค์กรหรือไม่ อย่างไร 
      ไม่ได้มีการพัฒนา             มีการพัฒนา โดยการ      
 

4. ปัจจุบันทางเทศบาลมีนโยบายการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างไร  (ขอเอกสารแนบ เช่น แผนพัฒนาฯ) 

4.1 การจัดเก็บค่าเก็บขนขยะ มีนโยบายคือ        

4.2 การจัดเก็บค่าก าจัดขยะ  มีนโยบายคือ       

4.3  เทศบาลมี แผนงาน/โครงการ ในการจัดการขยะมูลฝอยอย่างไรบ้าง  

     (ขอเอกสารแนบ โครงการด้านการจัดการขยะในปี 2552 - 2553)      

5. มีหน่วยงานราชการเข้ามาติดตามและประเมินผลระบบการจัดการหรือไม่ อย่างไร 
  ไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาเลย 
  มีหน่วยงานเข้ามา คือ         
  เรื่องที่ติดตามและประเมินผล  คือ        
  สิ่งที่พบจากการติดตามและประเมินผล  คือ       

6. ปัจจุบันได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลหน่วยงานใดและอย่างไรบ้าง 
 หน่วยงานท่ีให้ความช่วยเหลือ        
  ด้านวิชาการ          
  ด้านการด าเนินงาน         
  อื่นๆ            

7. การบริหารจัดการในปัจจุบันให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการหรือไม่ อย่างไร 
  ประชาชนไม่มีส่วนร่วม 
  ให้ประชาชนมีส่วนร่วม โดย        
8. ความต้องการความช่วยเหลือจากรัฐบาลในการบริหารจัดการมีอะไรบ้าง 
  ด้านวิชาการ          
  ด้านการด าเนินงาน         
  อื่นๆ            
 
ส่วนที่ 6 ข้อมลูเกี่ยวกับรายรับ - รายจ่าย       
 

--ไม่มีข้อมูล-- 
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ส่วนที่ 7 ข้อมลูด้านการมีส่วนรว่มของประชาชน      
 

1. สถานท่ีฝังกลบในปัจจุบัน  
  ได้รับความเห็นชอบจากประชาชนก่อนท าการศึกษาและออกแบบ 
  ไม่ได้รับความเห็นชอบจากประชาชนก่อนท าการศึกษาและออกแบบ 
  ประชาชนมีส่วนในการคัดเลือกพื้นที่ 
    ประชาชนไม่มีส่วนในการคัดเลือกพื้นที่  
 

2. เทศบาลเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการขยะดังกล่าวหรือไม่ 
  ประชาสัมพันธ์สถานการณ์ปัจจุบันของการจัดการขยะ 
  ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือในการเก็บค่าธรรมเนียมจากประชาชน 

  อื่นๆ ขอทราบวิธีการ         
ข้อมูลขยะรีไซเคิล 
3.  จ านวนโรงเรียนและชุมชนในเขตเทศบาล 

3.1 เทศบาลมีโรงเรียนในเขตเทศบาล   5 โรงเรียน   
3.2 มีชุมชน จ านวน 8  ชุมชน  ประชากรท้ังหมด 2,505  คน 

 

4. เทศบาลมีการด าเนินการด้านธนาคารขยะหรือไม่ ที่ใด รูปแบบการจัดการเป็นอย่างไร มีปัญหาอย่างไร  
--ไม่มีข้อมูล-- 

 

5. ร้านรับซื้อของเก่าในพื้นท่ีเทศบาล    (ระบุร้านที่มีอยู่ ในเขตเทศบาล และร้านที่มีศักยภาพในการ
ด าเนินการ เช่น มีรูปแบบกิจการเฟรนไชน์จากวงศ์พาณิชย์ที่เทศบาลนครพิษณุโลก เป็นต้น) --ไม่มีข้อมูล-- 
 

6. เทศบาลของท่านมีการขึ้นทะเบียนซาเล้งหรือไม่ ไม่มี      

7. การด าเนินกิจกรรมด้านการรีไซเคิลขยะมูลฝอยของเทศบาล 
ช่วงเวลาด าเนิน 

กิจกรรม 
วัน-เดือน-ป ี

รูปแบบกิจกรรม 
ชุมชน/หน่วยงาน 
ที่ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ/ 
แหล่งงบประมาณ 

สภาพปญัหา 
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แบบส ารวจข้อมลู 
ระบบการจัดการขยะมลูฝอย 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมลูทั่วไป 

1. เทศบาล      จังหวัด       

ที่อยู ่              

โทรศัพท์      โทรสาร       

รายชื่อเจ้าหน้าที่ในการประสานงาน 

1) ชื่อ                        ต าแหน่ง                                   

 สังกัด                         โทรศัพท์                                      

2) ชื่อ                        ต าแหน่ง                                   

  สังกัด                                  โทรศัพท์      
  
2. ข้อมูลพื้นท่ี ประชากร ในเขตเทศบาล (ข้อมูลปี พ.ศ. 2552) 

2.1 พื้นที่ของเทศบาล     54.54       ตารางกิโลเมตร 

2.2 พื้นที่บริการของระบบก าจัดขยะมูลฝอย   54.54         ตารางกิโลเมตร 

 ระบบเก็บขนขยะมูลฝอยครอบคลุมพื้นที่               ตารางกิโลเมตร 

2.3 จ านวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์     53870    คน (ข้อมูลปี 2552) 

2.4 จ านวนครัวเรือน 21,536 ครอบครัว (ข้อมูลปี 2552) 

2.5 จ านวนคนต่อครัวเรือนในปี 2552 คือ   3  คน 

2.6 จ านวนประชากรแฝง   10,774  คน (โดยประมาณข้อมูลปี 2552) 

 แหล่งที่มาของข้อมูลจ านวนประชากรแฝง  จ านวนประชากรทั้งหมด×20% 

2.7 ส าหรับเทศบาลที่เป็นเมืองท่องเที่ยวและมีข้อมูลของนักท่องเที่ยว 
 - จ านวนนักท่องเที่ยวชาวไทย   -      คน (ข้อมูลปี 2552) 
 - จ านวนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ   -        คน (ข้อมูลปี 2552) 
 - แหล่งที่มาของข้อมูลนักท่องเที่ยว   - 
 - นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มาเที่ยวที่ไหน   - 

- นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ใช้เวลาอยู่ในพื้นที่เขตเทศบาล   -  วัน 

เมืองสกลนคร สกลนคร 

1695 ต.ธาตุเชิงชุม  อ.เมือง  จ.สกลนคร 

042  714874 042  711703 

นายสมบัติ  บุญตาแสง วิศวกรเคร่ืองกล 

ส านักการช่าง 089 8616949 

นายรุ่งโรจน์  โคตรพรหม นักวิชาการสุขาภิบาล 

ส านักการช่าง 081  9541426 
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3. ระบบก าจัดขยะของเทศบาล 

- ริเร่ิมจากหน่วยงานใดส านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม  กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม         

- ระยะเวลาการศึกษาความเหมาะสมตั้งแต่เดือน ปี2539 ถึงเดือน  ปี2540  

- ระยะเวลาการออกแบบตั้งแต่เดือน  ปี2539 ถึงเดือน   ปี2540  

- ระยะเวลาการก่อสร้างตั้งแต่เดือน  ปี2540 ถึงเดือน  ปี2541   

- เปิดด าเนินการตั้งแต่เดือน   ปี2541   

- สถานภาพปัจจุบัน     ก าลังด าเนินการ  

             หยุดด าเนินงานระบบตั้งแต่เดือน  ปี   

- สาเหตุการหยุดด าเนินงาน 

ชุมชนคัดค้าน  บุคลากรไม่เพียงพอในการดูแลระบบ 

  ไม่มีงบประมาณในการเดินระบบ  บุคลากรไม่มีความสามารถในการดูแลระบบ 

  สาเหตุทางเทคนิคของระบบ  ไม่มีความจ าเป็นท่ีต้องมีระบบ 

  การบริหารจัดการระบบไม่ดี  อื่นๆ ขอรายละเอียด    

4. ปริมาณขยะมูลฝอย (ตันต่อเดือน) ในป ี2551 และ 2552   
(หากมีข้อมูลย้อนหลัง ขอข้อมูลมากที่สุดแยกแต่ละปี) 

วิธีวัดปริมาณขยะมูลฝอย       1. ชั่งจากเครื่องชั่งขยะ        2. ค านวณจากขนาด       3. อื่นๆ 

เดือน-ปี 
ปริมาณขยะที่ชั่งได้ทั้งหมด  

(ตัน/เดือน) 
ปริมาณขยะ (ตัน/เดือน) 

ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล 
ม.ค. 51 1419.22 1169.50 249.72 
ก.พ. 51 1309.62 1099.11 210.51 
มี.ค. 51 1442.80 1202.37 240.43 
เม.ย. 51 1541.04 1263.43 277.61 
พ.ค. 51 1734.27 1406.95 327.32 
มิ.ย. 51 1721.05 1401.73 319.32 
ก.ค. 51 1629.43 1308.31 321.12 
ส.ค. 51 1594.27 1294.58 299.69 
ก.ย. 51 1513.82 1212.93 299.89 
ต.ค. 51 1594.28 1294.59 294.69 
พ.ย. 51 1515.98 1223.55 292.63 
ธ.ค. 51 1467.55 1212.28 255.27 
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เดือน-ปี 
ปริมาณขยะทีช่ั่งได้ทั้งหมด  

(ตัน/เดือน) 
ปริมาณขยะ (ตัน/เดือน) 

ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล 

ม.ค. 52 1493.28 1222.06 271.22 
ก.พ. 52 1375.29 1125.51 249.78 
มี.ค. 52 1606.50 1307.69 298.81 
เม.ย. 52 1550.99 1227.39 323.60 
พ.ค. 52 1797.88 1443.98 353.90 
มิ.ย. 52 1813.18 1448.37 364.81 
ก.ค. 52 1806.07 1442.47 363.60 
ส.ค. 52 1814.16 1464.66 347.50 
ก.ย. 52 1642.95 1329.12 313.83 
ต.ค. 52 1594.76 1283.80 310.96 
พ.ย. 52 1472.93 1229.93 243.00 
ธ.ค. 52 1514.45 1222.09 292.36 

 

5. ปัจจุบันรับขยะจากที่อื่นๆ บ้างหรือไม่ เช่น ชุมชนรอบๆ เทศบาล อปท.ใกล้เคียง  ให้ระบุ 

ชุมชน/เทศบาล/อบต./เอกชน จ านวนขยะ  
(ตัน/เดือน) 

ค่าก าจัดที่เก็บ 
(บาท/ตัน) 

1.เทศบาลต าบลตองโขบ 46.04 250 
2.เทศบาลต าบลงิ้วด่อน 43.34 250 
3.อบต.เต่างอย 42.25 250 
4.อบต.โคกภู 37.77 250 
5.อบต.พังขว้าง 55.61 250 
6.อบต.ห้วยยาง 55.94 250 
7.อบต.โนนหอม 11.17 250 

 

6. องค์ประกอบขยะมูลฝอย ปี พ.ศ. 2550 - 2552 (หรือข้อมูลล่าสุดและข้อมูลที่เคยเก็บมาวิเคราะห์ในอดีต) 
(หรือขอเป็นเอกสารแนบ) 

ปี พ.ศ. 
องค์ประกอบขยะมลูฝอย (ร้อยละโดยน้ าหนัก) 

เศษ
อาหาร 

กระดาษ พลาสติก แก้ว โลหะ ยาง/
หนัง 

ผ้า ไม้/
ใบไม ้

หิน/
กระเบื้อง 

อื่นๆ รวม 

ปี 2550 - - - - - - - - - - 100 
ปี 2551 56.69 7.22 21.55 3.34 2.15 0.38 1.79 2.12 0.26 4.42 100 
ปี 2552 - - - - - - - - - - 100 
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ส่วนที่ 2  ข้อมลูระบบเก็บขนขยะมูลฝอย       

1. ลักษณะการจัดวางภาชนะรองรับขยะมูลฝอยในชุมชนในปัจจุบัน 
  แบบถังเดี่ยวทิ้งขยะรวมทุกประเภท (ระบุขนาดถังที่ใช้,ขนาด) 
  1.  240  ลิตร ประเภทถัง  พลาสติก จ านวน  2830  ใบ  
  2.  120 ลิตร ประเภทถัง  พลาสติก จ านวน  100  ใบ 
  3.  8000 ลิตร ประเภทถัง  คอนเทนเนอร์ จ านวน  20  ใบ
  4.  -  ลิตร ประเภทถัง   - จ านวน   - ใบ
  5.      -   ลิตร ประเภทถัง  - จ านวน   - ใบ
  วางถังขยะ 2 ใบแยกเป็นขยะแห้งและขยะเปียก  
  1. 20   ลิตร ประเภทถัง พลาสติก  จ านวน  250  ใบ 
  2. -   ลิตร ประเภทถัง  -  จ านวน   - ใบ 
  3. -   ลิตร ประเภทถัง  -  จ านวน   - ใบ 
  อื่นๆ(ระบุ) _      ______ 

2. ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีจัดเก็บได้  -     ตัน/วัน 
 หรือคิดเป็น     -  % ของปริมาณขยะมูลฝอยท้ังหมด 

3. จ านวนครัวเรือนให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอย -    ครัวเรือน 
หรือคิดเป็น   95    % ของจ านวนครัวเรือนทั้งหมด 

4. รูปแบบการด าเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยมีรูปแบบอย่างไร 
  เทศบาลลงทุนและด าเนินการเอง          เทศบาลด าเนินการร่วมกับเอกชน 
  เทศบาลลงทุนและว่าจ้างให้เอกชนด าเนินการ             เอกชนลงทุนและด าเนินการเอง 
  อื่นๆ ระบุ       

5. กรณีว่าจ้างให้เอกชนด าเนินการ 
 ค่าจ้างเอกชน  -                      บาท/ปี     สัญญา      -             ปี 
 สาเหตุที่ว่าจ้างเอกชน    -   
6. กรณีให้สัมปทานเอกชนด าเนินการ 
 ค่าตอบแทนที่เทศบาลได้รับ   - บาท/ปี      สัญญา - ปี 
 รูปแบบสัมปทาน  -   
 สาเหตุที่ให้สัมปทานเอกชนด าเนินการ   -     
7. มีปัญหาในการด าเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยหรือไม่ อย่างไร 

  ไม่มีปัญหา 
  มีปัญหาในการด าเนินการ คือ รถเก็บขนขยะส่วนใหญ่มีสภาพเก่า   ช ารุดบ่อย  
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8. จ านวนและประเภทของรถขนขยะมูลฝอยท่ีใช้ในการเก็บขนในปัจจุบัน (ขอแผนผังเส้นทางการเก็บขน) 

ล าดับที่ ประเภทรถ 
ขนาดความจุ 

(ลบ.ม.) 
ปีที่  

จัดซื้อ 

จ านวนเที่ยว
การเก็บขน 
(เที่ยว) 

จ านวน
พนักงาน
ท้ายรถ 
(คน) 

ระยะทางในการ
เก็บขนต่อเที่ยวไม่
รวมระยะทางไปที่
ทิ้งขยะ (กม.) 

ระยะเวลาใน
การเก็บขนต่อ

เที่ยว 
(ชั่วโมง) 

1 เปิดข้างเทท้าย 10 35 - 3 72.40 ส.02-03 

2 เปิดข้างเทท้าย 10 35 - 3 71.80 ส.02-04 

3 เปิดข้างเทท้าย 10 37 - 3 151.20 ส.02-05 

4 ปิกอัพ 4 43 - 2 0.50 ส.02-06 

5 ปิกอัพ 4 46 - 2 50-80 ส.02-08 

6 ปิกอัพ 4 47 - 2 51 ส.02-07 

7 อัดท้าย - - - - 75 ส.03.02 

8 อัดท้าย - - - - 63.20 ส.03-03 

9 อัดท้าย - - - - 95 ส.03-04 

10 อัดท้าย - - - - 59.20 ส.03-05 

11 อัดท้าย - - - - 127.80 ส.03-06 

12 อัดท้าย - - - - 143.80 ส.04-01 

13 อัดท้าย - - - - 173 ส.04-02 
 

9. เทศบาลท่านมีสถานีขนถ่ายหรือไม่  มี ไม่มี 
9.1  ถ้ามีสถานีขนถ่ายขยะ        ระยะทางจากเขตเทศบาลไปสถานีขนถ่าย  -           กม. 
   ระยะทางจากสถานีขนถ่ายไปสถานที่ฝังกลบขยะ - กม.  
9.2  ถ้าไม่มีสถานีขนถ่ายขยะ     ระยะทางจากเขตเทศบาลไปท่ีสถานที่ทิ้งขยะปัจจุบัน  -   กม. 

10. การแบ่งเขตการเก็บขน  
- มีการแบ่งเขตการเก็บขนอย่างไร แบ่งเป็นโซน       
- แบ่งออกเป็นกี่เขต อย่างไร   13 โซน        

 

11. จ านวนพนักงานในการด าเนินงานเก็บขนขยะ 
11.1 จ านวนพนักงานขับรถ   15   คน 
11.2 จ านวนพนักงานเก็บขนท้ายรถ  32   คน 
11.3 จ านวนพนักงานกวาดถนน  31   คน 

รับผิดชอบกวาดถนนคนละ   กม. /คน       หรือ  ตร.กม/คน 
หรือตามเกณฑ์ที่เทศบาลก าหนดเกณฑ์เป็นอย่างไร  
ตามพื้นทีแ่ละความหนาแน่นของประชากรและบ้านเรือน     

12. การจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการเก็บขน 
    มี   ไม่ได้มีการจัดเก็บ   เพราะ……………… 
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13. ถ้าไม่ได้มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายในการจัดการได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานใด 
เพียงพอหรือไม่อย่างไร   หน่วยงานท่ีสนับสนุนคือ       

    เพียงพอ            ไม่เพียงพอ  วิธีแก้ปัญหาคือ      

14. ถ้ามีการจัดเก็บค่าธรรมเนียม  
ค่าธรรมเนียมในการเก็บขนในปัจจุบัน 20 บาท/ครัวเรอืน/เดือน  
(ขอเทศบัญญัติว่าด้วยค่าธรรมเนียม และวิธีในการเก็บเงินปัจจุบัน) 

14.1 (1)  ปี 2551 เก็บเงินค่าธรรมเนียมได้ 4309100  บาท 

 (2)  ปี 2552 เก็บเงินค่าธรรมเนียมได้ 4474727.50  บาท 

14.2 กรุณาแยกค่าธรรมเนียมตามสถานที่ที่เก็บค่าธรรมเนียม เช่น  ( ขอเอกสารแนบ) 
ครัวเรือน ตลาด สถานที่ราชการ โรงแรม โรงเรียน อื่นๆ 

จ านวน
ครัวเรือน 

เก็บได้
บาท 

จ านวน
แห่ง 

เก็บได้
บาท 

จ านวน
แห่ง 

เก็บได้
บาท 

จ านวน
แห่ง 

เก็บได้
บาท 

จ านวน
แห่ง 

เก็บได้
บาท 

จ านวน
แห่ง 

เก็บได้
บาท 

4545 
 

86044/
เดิอน 

8 10850/
เดือน 

30 19750/
เดือน 

19 8660 9 7900/
เดือน 

11 6700/
เดือน 

 

14.3 การเก็บค่าธรรมเนียมในปัจจุบัน 
       เทศบาลจัดเก็บเอง  จ้างเอกชนจัดเก็บ 

14.4 จ านวนพนักงานเก็บเงินค่าธรรมเนียมการเก็บขนตามบ้านเรือน    คน 
    เป็นข้าราชการ เป็นลูกจ้างชั่วคราว  เป็นลูกจ้างประจ า เอกชน 

14.5 ปัญหาในการเก็บค่าธรรมเนียม  -      
 
15. ค่าใช้จ่ายในการเก็บขนแยกรายเดือน (ข้อมูลของปี 2551 ถึงปัจจุบัน) 

เดือน 
ค่าจ้าง 
คนขับรถ 

ค่าจ้าง
พนักงาน 
ท้ายรถ 

ค่าจ้าง
พนักงาน 
กวาดถนน 

ค่าน้ ามัน
เชื้อเพลิง/
หล่อลื่น 

ค่า 
ซ่อมแซมรถ 

อื่นๆ 
รวม 
(บาท) 

มค. 51 86320 256620 203980 375000 54940 - 890540.00 

กพ. 51 104140 256620 203980 375000 79790 - 1019530.00 

มีค. 51 104140 256620 203980 375000 44890 - 984630.00 

เมย. 51 104140 256620 203980 375000 71054 - 4390794.00 

พค. 51 104140 256620 203980 375000 24455 - 964195.00 

มิย. 51 101360 256620 203980 375000 151380 - 1091340.00 

กค. 51 104360 256620 203980 375000 23850 - 963810.00 

สค. 51 104360 256620 203980 375000 53520 - 993480.00 

กย. 51 104360 256620 203980 375000 57509 - 997469.00 
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เดือน 
ค่าจ้าง 
คนขับรถ 

ค่าจ้าง
พนักงาน 
ท้ายรถ 

ค่าจ้าง
พนักงาน 
กวาดถนน 

ค่าน้ ามัน
เชื้อเพลิง/
หล่อลื่น 

ค่า 
ซ่อมแซมรถ 

อื่นๆ 
รวม 
(บาท) 

ตค.  51 104360 256620 203980 375000 54125 - 994085.00 

พย.  51 104360 256620 203980 375000 10925 - 980885.00 

ธค.  51 104360 256620 203980 375000 22515 - 962475.00 

มค. 52 109650 256620 203980 245629.57 3180 - 819059.57 

กพ. 52 109650 256620 203980 238926.88 1680 - 810856.88 

มีค. 52 109650 256620 203980 262537.20 200385 - 1033372.20 

เมย. 52 109650 256620 203980 218042.95 14330 - 802622.95 

พค. 52 109650 256620 203980 255784.70 11405 - 837439.70 

มิย. 52 109650 256620 203980 255299.45 170995 - 996544.45 

กค. 52 109650 256620 203980 246817.18 56220 - 873287.18 

สค. 52 109650 256620 203980 265319.23 80375 - 915944.23 

กย. 52 109650 256620 203980 236344.63 99499 - 906093.63 

ตค. 52 109650 256620 203980 256622.01 258860 - 1085732.01 

พย. 52 109650 256620 203980 262496.37 74130 - 906876.37 

ธค. 52 109650 256620 203980 236077.51 18210 - 824537.51 

หมายเหตุ กรุณาเอกสารแนบ 
 
 
 

ส่วนที่ 3  ข้อมลูสถานขีนถ่าย         
 
 
 
 

--ไม่มีสถานีขนถ่าย-- 
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ส่วนที่ 4 ข้อมลูการก าจัดขยะมลูฝอย       
 

1. แบบรายละเอียด (ขอเป็นเอกสารแนบ) 
1.1 ต าแหน่งที่ตั้งโครงการ 
1.2 ผังบริเวณระบบก าจัดมูลฝอย 
1.3 ผังระบบท่อรวบรวมน้ าเสีย 
1.4 รูปตัดทั่วไปแบบฝังกลบ 
1.5 แบบบ่อสังเกตการณ์ 
1.6 แบบท่อระบายก๊าซ 

 

2. พื้นที่ก าจัดขยะทั้งหมดจ านวน 161 ไร ่  
เป็นท่ีดินกรรมสิทธิ์ของเทศบาล  เป็นท่ีดินสาธารณะ  เป็นท่ีดินเอกชน 
ที่ดินของหน่วยงานราชการอื่นกรมธนารักษ์ 

สถานท่ีตั้งระบบก าจัดขยะ บ้าน  ค าผักแพว   หมู่ท่ี  ต าบลโนนหอม   
อ าเภอ เมือง    จังหวัด สกลนคร   

 

3. ถ้าเป็นที่ดินเอกชนราคาที่จัดซื้อ - บาท/ไร่   รวมราคา -  บาท 
 

4. ปัจจุบันได้มีการเปิดใช้งานระบบอย่างไร 
  ไม่ได้มีการเปิดใช้งาน เพราะ        
   มีการเปิดใช้งานแล้ว 
  มีการเปิดใช้งานเป็นบางส่วน เพราะ       
 

5. มีปัญหาในการด าเนินการหรือไม่ อย่างไร 
ไม่มีปัญหา 
มีปัญหาในการด าเนินการ คือ 

   ปัญหาค่าใช้จ่าย            ประสิทธิภาพระบบ ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ 
   ปัญหาการต่อต้านจากชุมชน     เครื่องจักรช ารุด 

อธิบายรายละเอียดของปัญหา        
 

6. มีการดูแลตรวจสอบสภาพการท างานของอุปกรณ์เครื่องจักรกลสม่ าเสมอหรือไม่ อย่างไร 
  ยังไม่ได้มีการตรวจสอบสภาพการท างาน 
  มีการตรวจสอบสภาพการท างานอย่างสม่ าเสมอ ระบุ (ตรวจทุกวัน) ครั้ง/ปี 

 

7. รูปแบบการด าเนินการจัดก าจัดขยะมูลฝอยมีรูปแบบอย่างไร 
 เทศบาลลงทุนและด าเนินการเอง                            เทศบาลด าเนินการร่วมกับเอกชน 
 เทศบาลลงทุนและว่าจ้างให้เอกชนด าเนินการ           เอกชนลงทุนและด าเนินการเอง 
 อื่นๆ ระบุ     
 

   

ไม่มีงบฯศึกษาออกแบบ  บ่อก าลังจะเต็ม 
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8. กรณีว่าจ้างให้เอกชนด าเนินการ 
 ค่าจ้างเอกชน       -                      บาท/ปี        สัญญา  -  ปี 
 สาเหตุที่ว่าจ้างเอกชน     -        
  

9. กรณีให้สัมปทานเอกชนด าเนินการ 
 ค่าตอบแทนทีเ่ทศบาลได้รับ -  บาท/ปี    สัญญา  - ปี 
 รูปแบบสัมปทาน   -                            
 สาเหตุที่ให้สัมปทานเอกชนด าเนินการ -       
 

10. รูปแบบการด าเนินการบริหารจัดการในปัจจุบันมีความเหมาะสมแล้วหรือไม่ อย่างไร 
  มีความเหมาะสมแล้ว 

ควรมีการปรับปรุงรูปแบบ โดย มีนโยบายจะจัดจ้างเอกชนก าจัดขยะ   
 

11. บริเวณสถานท่ีทิ้งขยะมีการคัดแยกขยะในพื้นที่หรือไม่  
       ไมมี่การคัดแยก 

   มีการคัดแยก     จ านวนคนคัดแยกขยะในสถานท่ีฝังกลบ       คน   
     รายได้     บาท/เดือน/คน 
 

12. การจัดการขยะด้วยวิธีฝังกลบมีการกลบขยะด้วยดินทุกวันหรือไม่  
 ถ้าไม่มีท่านได้ด าเนินการอย่างไร   -       

ถ้าไม่มีการกลบทับ ปัญหาคืออะไร  -       
ถ้ามีการกลบทับ แหล่งดินน ามาจากที่ไหน ขุดสระให้ประชาชนรอบๆบ่อฝังกลบ 
ระยะทางของแหล่งดินห่างจากสถานที่ฝังกลบ ไม่เกิน 2  กม.   กม. 
ราคาดิน    -    บาท/กม.(เทศบาลขนเองไม่ได้ซื้อ) 
ราคาค่าขนส่ง  -    บาท/กม. หรือ  -    

13. ท่านบดอัดขยะทุกวันหรือไม่  ทุกวัน        
14. สถานท่ีฝังกลบขยะเริ่มงานเวลา  08.30  น ปิดรับขยะเวลา  15.30  น   
15. ท่านมีปัญหาในการใช้เครื่องจักรหรือไม่ ถ้ามีอย่างไร (อธิบาย)   -ไม่มี   

 

16. ท่านใช้พื้นท่ีฝังกลบไปกี่ไร่ในปัจจุบัน  35 ไร ่ขณะน้ีใช้พื้นท่ีไปทั้งหมด 35 ไร ่
การใช้พื้นท่ีเป็นไปตามแผนหรือไม่  ไม่เป็น  ถ้าไม่เป็นตามแผนเพราะอะไร  
 มีหน่วยงานท้องถิ่นอื่นมาร่วมก าจัดด้วย  ขยะเพิ่มจ านวนมากกว่าที่คาด   

17. ท่านฝังกลบตามที่ออกแบบไว้หรือไม่  ตามที่ออกแบบ ฝังกลบกี่ชั้น  ปัจจุบันอยู่ชั้นที่ 2  
สูงกี่เมตร   6 เมตรจากพื้นบ่อ(สูงเท่าระดับคันบ่อ) ดินฝังกลบหนากี่เมตร 0.15 เมตร(ประจ าวัน) 

 

 
18. ชุมชน 
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18.1 ชุมชนท่ีอยู่ใกล้สถานที่ก าจัดมากที่สุดคือ บ้านค าผักแพว     
ตั้งอยู่ห่างจากสถานที่ก าจัด  0.1 กิโลเมตร   จ านวนคน -  คน 
ความคิดเห็นของชุมชนท่ีมีต่อสถานท่ีก าจัด  ไม่ค่อยดี  ทัศนคติเป็นลบ  

18.2 ท่านเคยได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านรอบพื้นท่ีหรือไม่……ได้รับ........……............ 
ถ้ามีเรื่อง    กลิ่นเหม็น  การแก้ไข  เรียบร้อยดี  ฉีดEM มากกว่าปกติในฤดูฝน 

18.3 มีการร้องเรียนจากชาวบ้านเรื่องกลิ่นหรือไม่  มี     
สถานท่ีฝังกลบมีกลิ่นเหม็นหรือไม่  มี       
ถ้ามีกลิ่นได้แก้ปัญหาอย่างไร  
1. ใช้ EM   ใช้ ค่าใช้จ่าย  5,000  บาท/เดือน 
2. สารเคมีชื่อ   ค่าใช้จ่าย   บาท/เดือน 

19. จ านวนและประเภทของเครื่องจักรที่ใช้ในการก าจัดขยะ 
ล าดับที ่ ประเภทรถ/เคร่ืองจักร ขนาด/แรงม้า ปีที่จัดซื้อ ราคาที่จัดซื้อบาท) 

1. รถบรรทุกเทท้าย 270 2541 - 

2. รถตักดินตีนตะขาบ / รถขุดตีนตะขาบ 128 2537 - 

3. รถตักล้อยาง - - - 

4. รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ(D5MXL) 110 2541 7024000 2คัน 

5. รถปิคอัพตรวจการ 120 2549 745000 

6. เคร่ืองชั่งน้ าหนัก 40 ตัน 2541 486900 

7. เคร่ืองสูบน้ าระบายน้ า 16 HP 2548 85000 

8. เคร่ืองสูบน้ าเสียแบบจุ่มใต้น้ าชนดิไม่อุดตัน  10HP.2 ตัว 2541 ไม่ระบ ุ

20. จ านวนอาคารในสถานท่ีทิ้งขยะปัจจุบัน 

ประเภทอาคาร 
การใชป้ระโยชน์ 

สาเหตุ/ปัญหา หมายเหตุ 
ใช ้ ไม่ได้ใช ้

1. อาคารส านักงาน     

1. อาคารจอดรถและโรงซ่อมบ ารุง     

2. อาคารเครื่องชั่ง     

3. อาคารป้อมยาม     

4. บ้านพักคนงาน     

5. โรงล้างรถ     

6. อาคารหมักปุย๋     

21. จ านวนพนักงานที่ด าเนินการในสถานที่ทิ้งขยะปัจจุบัน 
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ต าแหน่ง/สถานะ 
(ลูกจ้าง ข้าราชการ) หน้าที่ความรับผิดชอบ 

จ านวน 
(คน) 

เงินเดือน 
(บาท) 

คุณวุฒิ
การศึกษา 

วิศวกรเคร่ืองกล7วช ควบคมุดูแลระบบ 1 25,200  

พนักงานจ้างตามภารกิจ ขับรถ 3 10,000  

พนักงานจ้างทั่วไป ชั่งน้ าหนักขยะและอื่นๆ 3 6,500  

 
22. ค่าใช้จ่ายในการบริหารด าเนินการก าจัดขยะท่ีสถานท่ีทิ้งขยะในปัจจุบัน 

        หน่วย: บาท 

เดือน-ป ี
เงินเดือน
เจ้าหน้าที ่

ค่าแรง 
ลูกจ้าง 

น้ ามัน 
เชื้อเพลิง/
หล่อลื่น 

ค่า 
ซ่อม 
แซม 

ค่าน้ า ค่าไฟฟา้ 
ค่าใช้จา่ย
อื่น  ๆ 

ค่า 
ดิน 

กลบทับ 

รวม 
 

ม.ค. 51 23780 82880 103274.24 31622.92 - 8720.29 - - 250277 
ก.พ. 51 23780 82880 103274.24 31622.92 - 8242.91 - - 249845 
มี.ค. 51 23780 82880 103274.24 31622.92 - 8142.84 - - 249740 
เม.ย. 51 23780 82880 103274.24 31622.92 - 6874.40 - - 248472 
พ.ค. 51 23780 82880 103274.24 31622.92 - 5318.77 - - 246916 
มิ.ย. 51 23780 82880 103274.24 31622.92 - 5041.41 - - 246639 
ก.ค. 51 23780 82880 103274.24 31622.92 - 5171.10 - - 246768 
ส.ค. 51 23780 82880 103274.24 31622.92 - 5155.68 - - 246793 
ก.ย. 51 23780 82880 103274.24 31622.92 - 4905.37 - - 246503 
ต.ค. 51 23780 81800 103274.24 31622.92 - 5692.27 - - 246209 
พ.ย. 51 23780 81800 103274.24 31622.92 - 5331.08 - - 245928 
ธ.ค. 51 23780 81800 103274.24 31622.92 - 5012.94 - - 245610 
ม.ค. 52 23780 83360 74947.90 71687.08 - 5477.50 - - 259252 
ก.พ. 52 23780 83360 74947.90 71687.08 - 4543.68 - - 258319 
มี.ค. 52 23780 83360 74947.90 71687.08 - 4664.18 - - 258439 
เม.ย. 52 24250 83360 74947.90 71687.08 - 38558.90 - - 258104 
พ.ค. 52 24250 83360 74947.90 71687.08 - 3921.14 - - 258166 
มิ.ย. 52 24250 72390 74947.90 71687.08 - 3763.51 - - 247038 
ก.ค. 52 24250 72390 74947.90 71687.08 - 3994.45 - - 247269 
ส.ค. 52 24250 72390 74947.90 71687.08 - 4145.06 - - 247420 
ก.ย. 52 24250 73820 74947.90 71687.08 - 3423.21 - - 246698 
ต.ค. 52 25200 73820 74947.90 71687.08 - 4021.56 - - 249677 
พ.ย. 52 25200 73820 74947.90 71687.08 - 5195.37 - - 250850 
ธ.ค. 52 25200 73820 74947.90 71687.08 - 4631.03 - - 250286 

23. การเก็บตัวอย่างจากบ่อสังเกตการณ์ 
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23.1 จ านวนบ่อสังเกตการณ์ในพื้นท่ีฝังกลบขยะมีจ านวน  11 บ่อ 
23.2 ระหว่างการด าเนินการได้เก็บตัวอย่างน้ าจากบ่อสังเกตการณ์รอบพื้นที่หรือไม่   ไม ่
23.3 ถ้าเก็บหน่วยงานใดเป็นผู้เก็บตัวอย่าง   ความถี่ในการเก็บ ครั้ง/   
23.4 ส่งวิเคราะห์ที่หน่วยงานใด         
23.5 ท่านเก็บตัวอย่างบ่อน้ าตื้นของชาวบ้านหรือไม่  ถ้าเก็บขอต าแหน่งของบ่อ  

อยู่ท่ีบ้านเลขที่  หมู่ท่ี  ต าบล    อ าเภอ    
เหตุผลที่เก็บจากบ่อน้ าตื้นน้ี        

23.6 ผลวิเคราะห์น้ าย้อนหลัง จ านวน 1 ปี   --ไม่มีข้อมูล-- 
24. ระบบบ าบัดน้ าเสีย 
 24.1 ระบบบ าบัดน้ าเสียมีกลิ่นเหม็นหรือไม่  มี  ถ้ามีท่านจัดการอย่างไร  

   ฉีด EM         
24.2 น้ าเสียเคยล้นออกมาจากบ่อบ าบัดน้ าเสียหรือไม่   ไม่    
24.3 ท่านเคยเก็บน้ าจากบ่อบ าบัดน้ าเสียไปวิเคราะห์หรือไม่ ไม่ ความถี่ในการตรวจครั้ง/   

ถ้าเคยเก็บท่านเก็บจุดใด   
        1.ทางน้ าเข้าบ่อแรก         2. ทางน้ าออกบ่อสุดท้าย       3. จุดอื่น    

ส่งตรวจท่ีหน่วยงานใด         
  ผลวิเคราะห์น้ าเสีย (ขอเอกสารแนบ) 

24.4 ท่านเคยใช้น้ าจากบ่อบ าบัดมาใช้ในการรดน้ าต้นไม้ หรือรดถนน หรือน ามาใช้ประโยชน์
อย่างไร (อธิบาย) เคยน ามารดต้นไม้  รดถนน  แต่เมื่อรถบรรทุกน้ าช ารุดและแทงจ าหน่าย
แล้วก็ไม่ค่อยได้รด  มีช่วงฤดูแล้งที่ประชาชนข้างเคียงมาขอน้ าปล่อยเข้าที่นาเพื่อให้หญ้า
เขียวใช้เลี้ยงวัวเรา  ก็จัดให้        
น้ าที่ใช้ประโยชน์น ามาจากบ่อบ าบัดใด  ระบบบ าบัดมี 2 ชุด  ชุละ 1 บ่อ  ใช้ทั้งสองบ่อ 

24.5 น้ าจากบ่อสุดท้ายไหลออกสู่แม่น้ า หรือคลองชื่อ  ไม่มีจุดปล่อยน้ าออก  ใช้การระเหยอย่าง
เดียว  แม่น้ าหรือคลองนั้นก่อนมีโครงการใช้ประโยชน์อย่างไร -   
แม่น้ าหรือคลองนั้นหลังมีโครงการใช้ประโยชน์อย่างไร -    
ลักษณะของแม่น้ า (เจ้าหน้าที่กรอกด้วยตนเอง)  -     

24.6 จ านวนเครื่องสูบน้ าเสียเข้าสู่บ่อบ าบัดน้ าเสีย 2 เครื่อง  ขนาด  - แรงม้า 
เครื่องสูบน้ าเสียเคยเสียหรือไม่ เคย ถ้าเคยท่านท าอย่างไร ปัญหา…ไม่ได้ซ่อมเพราะระบบ

รวบรวมน้ าเสียใช้ไม่ได้  น้ าไม่เข้าบ่อสูบ  ใช้เครื่องสูบน้ าแบบที่ใช้น้ ามันไปตั้งสูบในบ่อพักที่มีน้ าขัง 
25. ระบบระบายน้ าฝน 

25.1 ท่านมีเครื่องสูบน้ าฝนหรือไม่ มี ถ้ามีอายุการใช้งานกี่ปี  4  ขนาด   แรงม้า 
25.2 เครื่องสูบน้ าฝนท างานมีประสิทธิภาพหรือไม่ มี      

มีปัญหาหรือไม่ ไม่มี  ถ้ามี ปัญหาคืออะไร      
25.3 การระบายน้ าฝนในพื้นที่มีปัญหาอะไรบ้าง  ไม่มี     
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25.4 ในระหว่างการบดอัดขยะหน้าฝนท่านระบายน้ าฝนจากพื้นท่ีท างานอย่างไร   
  ปรับแต่งความลาดเอียงของพื้นที่ให้น้ าฝนไหลออกภายนอก    

 
ส่วนที่ 5 ข้อมลูเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการบริหารจัดการ  

1. วันท่ีจัดตั้ง  19  มิถุนายน  2479 

2. จ านวนเจ้าหน้าที่และวุฒิการศึกษา_____________________(ขอเป็นเอกสารแนบ) 

3. โครงสร้างองค์กรการบริหารเทศบาลและโครงสร้างระบบการจัดการขยะมูลฝอย  
(Flow Chart: ขอเป็นเอกสารแนบ) 
3.1 โครงสร้างองค์กรการบริหารเทศบาล 

โครงสร้าง 
องค์กรการบริหาร 

จ านวนบุคลากร (คน) 
นักการเมือง
ท้องถิ่น 

ข้าราชการประจ า 
ลูกจ้าง 

รวม 
ประจ า ชั่วคราว 

สมาชิกสภาเทศบาล 18 - - - 18 

ส านักงานปลัดเทศบาล - 29 - 70 99 

กองวิชาการและแผนงาน - 14 - 7 21 

ส านักการคลัง - 29 - 47 76 

กองช่าง - 40 - 84 124 

กองสาธารณสุขฯ - 21 - 141 162 

ส านักการศึกษา - 16 - 27 43 

กองสวัสดิการสังคม - 14 - 5 19 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน - 4 - - 4 
 

3.2 โครงสร้างระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอย(ขอเอกสารแนบ) 
- หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักการช่าง       
- จ านวนบุคลากร  7     คน 
  ต าแหน่ง วิศวกรเครื่องกล 7 วช      1 คน   
- ลูกจ้างประจ า  -   คน 
- ลูกจ้างชั่วคราว  6   คน 
- อื่น ๆ   -   คน 
 

3.3 ปัจจุบันอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเพียงพอหรือไม่ อย่างไร 
   เพียงพอ           ไม่เพียงพอ อัตราก าลังที่ต้องการเพิ่มจ านวน  คน 

3.4 เทศบาลได้มีการพัฒนาบุคลากรขององค์กรหรือไม่ อย่างไร 



 
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดท าแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 

ส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9  (อุดรธานี  เลย  หนองคาย  สกลนคร  และนครพนม) 

-14- 

      ไม่ได้มีการพัฒนา             มีการพัฒนา โดยการ ไปอบรมเมื่อหน่วยงานต่างๆจัด  
 

4. ปัจจุบันทางเทศบาลมีนโยบายการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างไร  (ขอเอกสารแนบ เช่น แผนพัฒนาฯ) 

4.1 การจัดเก็บค่าเก็บขนขยะ มีนโยบายคือ       

4.2 การจัดเก็บค่าก าจัดขยะ  มีนโยบายคือ       

4.3  เทศบาลมี แผนงาน/โครงการ ในการจัดการขยะมูลฝอยอย่างไรบ้าง  

     (ขอเอกสารแนบ โครงการด้านการจัดการขยะในปี 2552 - 2553)   

5. มีหน่วยงานราชการเข้ามาติดตามและประเมินผลระบบการจัดการหรือไม่ อย่างไร 
  ไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาเลย 
  มีหน่วยงานเข้ามา คือ ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9  และกรมควบคุมมลพิษ  
  เรื่องที่ติดตามและประเมินผล  คือ 
  1.   ตรวจสมรรถนะ     ระยะเวลา  ปี 
  2.  เก็บตัวอย่างน้ า(คพ.)    ระยะเวลา  ปี 

  สิ่งที่พบจากการติดตามและประเมินผล  คือ       
 

6. ปัจจุบันได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลหน่วยงานใดและอย่างไรบ้าง 
 หน่วยงานท่ีให้ความช่วยเหลือ ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9      
  ด้านวิชาการ          
  ด้านการด าเนินงาน         
  อื่นๆ            

 

7. การบริหารจัดการในปัจจุบันให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการหรือไม่ อย่างไร 
  ประชาชนไม่มีส่วนร่วม 
  ให้ประชาชนมีส่วนร่วม โดย ชาวบ้านค าผักแพว     
  1.   ร่วมสอดส่องดูแล        
  2.   ร่วมบริจาคดินกลบขยะ        
 

8. ความต้องการความช่วยเหลือจากรัฐบาลในการบริหารจัดการมีอะไรบ้าง 
  ด้านวิชาการ          
  ด้านการด าเนินงาน         
  อื่นๆ            
 
 
ส่วนที่ 6 ข้อมลูเกี่ยวกับรายรับ - รายจ่าย       
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1. งบประมาณที่ได้รับมาก่อสร้างระบบฝังกลบ 
 - ค่าก่อสร้าง    -    บาท 
 - เป็นเงินรัฐบาล    -    บาท 
 - เป็นเงินของเทศบาล   -    บาท 
 - เป็นเงินกู้    -    บาท 
  ระยะเวลาการช าระคืน -      ปี    อัตราดอกเบี้ย  - % 
2. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
  - ค่าก่อสร้าง   -     บาท 
  - ค่าด าเนินการ   -     บาท 
  - ค่าบ ารุงรักษา   -     บาท 
  รายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียม 

- การจัดเก็บ   -     บาท/ปี 
- การก าจัด   -     บาท/ปี 

3. รายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมน ามาเป็นค่าใช้จ่ายในด้านใดบ้าง 
 ค่าจ้างพนักงาน/เงินเดือน   -    บาท/ปี 
 ค่าจ้างจัดเก็บ    -    บาท/ปี 
 ค่าจ้างก าจัด     -    บาท/ปี 
 ค่าเครื่องมือ อุปกรณ์    -    บาท/ปี 
 ค่าซ่อมแซม     -    .บาท/ปี 
 ค่าเช่ารถ      -    บาท/ปี 
 ค่าสาธารณูปโภค (น้ า ไฟฟ้า โทรศัพท์).  -    บาท/ปี 
 ค่าบริหารจัดการ    -    บาท/ปี 
 อื่นๆ       -    บาท/ปี 
 รวม       -    บาท/ปี 
5. ข้อมูลรายรับรายจ่ายของเทศบาลย้อนหลัง 5 ปี 
                 หน่วย: บาท 

ป ี รายรับ เงินอุดหนุน รายรับอื่นๆ รายจา่ย 
2547 144717384.06 120519110.81 - 217297626.84 
2548 162291101.35 135851701.70 - 275832747.42 
2549 147833241.81 166109434.93 - 303382110.72 
2550 155331694.18 156775988.49 - 292801697.37 
2551 158502144.87 157156014.58 - 304496309.33 
2552 142021721.85 179209491.76 - 317399076.84 
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ส่วนที่ 7 ข้อมลูด้านการมีส่วนรว่มของประชาชน      
 

1. สถานท่ีฝังกลบในปัจจุบัน  
  ได้รับความเห็นชอบจากประชาชนก่อนท าการศึกษาและออกแบบ 
  ไม่ได้รับความเห็นชอบจากประชาชนก่อนท าการศึกษาและออกแบบ 
  ประชาชนมีส่วนในการคัดเลือกพื้นที่ 
    ประชาชนไม่มีส่วนในการคัดเลือกพื้นที่  
 

2. เทศบาลเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการขยะดังกล่าวหรือไม่ 
  ประชาสัมพันธ์สถานการณ์ปัจจุบันของการจัดการขยะ 
  ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือในการเก็บค่าธรรมเนียมจากประชาชน 

  อื่นๆ ขอทราบวิธีการ เผยแพร่ข้อมูลทั่วไปของระบบก าจัดขยะทางWebsite  
 

ข้อมูลขยะรีไซเคิล 
3.  จ านวนโรงเรียนและชุมชนในเขตเทศบาล 

3.1 เทศบาลมีโรงเรียนในเขตเทศบาล โรงเรียน  โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 5  .โรงเรียน 
 โรงเรียนอื่น  โรงเรียน 

ชื่อโรงเรียน สังกัด จ านวนนักเรียน 

โรงเรียนเทศบาล 1 เทศบาลเมืองสกลนคร 815 

โรงเรียนเทศบาล 2 เทศบาลเมืองสกลนคร 1,407 

โรงเรียนเทศบาล 3 เทศบาลเมืองสกลนคร 289 

โรงเรียนเทศบาล 4 เทศบาลเมืองสกลนคร 135 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาอ้อย เทศบาลเมืองสกลนคร 254 

   

   

   

 
3.2 มีชุมชน จ านวน 40  ชุมชน  ประชากรท้ังหมด 53870  คน 
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4. เทศบาลมีการด าเนินการด้านธนาคารขยะหรือไม่ ที่ใด รูปแบบการจัดการเป็นอย่างไร มีปัญหาอย่างไร  

สถานที/่โรงเรียน/
ชุมชน 

รูปแบบการจัดการ ปัญหา/อุปสรรค 
ปริมาณวัสดุรีไซเคิล

ที่รับซือ้ 
(กิโลกรัมต่อวัน) 

โรงเรียน    

    

    

    

    
 

5. ร้านรับซื้อของเก่าในพื้นท่ีเทศบาล    (ระบุร้านที่มีอยู่ ในเขตเทศบาล และร้านที่มีศักยภาพในการ
ด าเนินการ เช่น มีรูปแบบกิจการเฟรนไชน์จากวงศ์พาณิชย์ที่เทศบาลนครพิษณุโลก เป็นต้น) 

ชื่อร้าน สถานที่ตั้ง 
ปริมาณวัสดุรีไซเคิลที่รับซ้ือ

(กิโลกรัมต่อวัน) 

ชาญนนท ์ 258 ถ.สกล-กาฬสินธุ์ 1130 
อรุณโรจน์ 1475/15 ถ. ต.พัฒนา 1470 
สยามแมคโคร 459 ม.3 ถ.สกล-นาแก 700 
   
 

6. เทศบาลของท่านมีการขึ้นทะเบียนซาเล้งหรือไม่      
            
ถ้ามี ซาเล้งที่ขึ้นทะเบียนมีกี่คน   ท่านมีวิธีด าเนินการอย่างไร.  
             
              

7. การด าเนินกิจกรรมด้านการรีไซเคิลขยะมูลฝอยของเทศบาล 
ช่วงเวลาด าเนิน 

กิจกรรม 
วัน-เดือน-ป ี

รูปแบบกิจกรรม 
ชุมชน/หน่วยงาน 
ที่ด าเนินการ 
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แบบส ารวจข้อมลู 
ระบบการจัดการขยะมลูฝอย 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมลูทั่วไป 

1. เทศบาล ต าบลพังโคน    จังหวัด  สกลนคร    

ที่อยู ่  ศูนย์ราชการอ าเภอพังโคน อ าเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร     

โทรศัพท์ 042-771-297    โทรสาร  042-771-297    

รายชื่อเจ้าหน้าที่ในการประสานงาน 

1) ชื่อ  นางนงนุช   ขันชัยภูมิ                     ต าแหน่ง   ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม             

 สังกัด    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม      โทรศัพท์  081-593-5468                                   

2) ชื่อ  นางสาวกอบเกื้อ ฐานะ                     ต าแหน่ง    นักวิชาการสขุาภิบาล                                 

  สังกัด   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม     โทรศัพท์    081-052-4361    
2. ข้อมูลพื้นท่ี ประชากร ในเขตเทศบาล (ข้อมูลปี พ.ศ. 2552) 

2.1 พื้นที่ของเทศบาล _____6.6________ ตารางกิโลเมตร 

2.2 พื้นที่บริการของระบบก าจัดขยะมูลฝอย ______6.6________ ตารางกิโลเมตร 

 ระบบเก็บขนขยะมูลฝอยครอบคลุมพื้นที่ _____6.6________ ตารางกิโลเมตร 

2.3 จ านวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ ___6,787___________ คน (ข้อมูลปี 2552) 

2.4 จ านวนครัวเรือน ___3,010________ ครอบครัว (ข้อมูลปี 2552) 

2.5 จ านวนคนต่อครัวเรือนในปี 2552 คือ______2.25________ 

2.6 จ านวนประชากรแฝง _______-_______ คน (โดยประมาณข้อมูลปี 2552) 

 แหล่งที่มาของข้อมูลจ านวนประชากรแฝง________-________________ 

2.7 ส าหรับเทศบาลที่เป็นเมืองท่องเที่ยวและมีข้อมูลของนักท่องเที่ยว 
 - จ านวนนักท่องเที่ยวชาวไทย ______-______ คน (ข้อมูลปี 2552) 
 - จ านวนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ __-______ คน (ข้อมูลปี 2552) 
 - แหล่งที่มาของข้อมูลนักท่องเที่ยว________-________________ 
 - นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มาเที่ยวที่ไหน _____-_______________ 

- นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ใช้เวลาอยู่ในพื้นที่เขตเทศบาล ___-____วัน 
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3. ระบบก าจัดขยะของเทศบาล 

- ริเร่ิมจากหน่วยงานใด เทศบาลต าบลพังโคน      

- ระยะเวลาการศึกษาความเหมาะสมตั้งแต่เดือน  มกราคม 2549      ถึงเดือน  มกราคม 2550       

- ระยะเวลาการออกแบบตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ 2549  ถึงเดือน กุมภาพันธ์ 2550    

- ระยะเวลาการก่อสร้างตั้งแต่เดือน  13 พค 2551 ถึงเดือน    16 มิย 2552   

- เปิดด าเนินการตั้งแต่เดือน ธันวาคม  ปี 2552  

- สถานภาพปัจจุบัน     ก าลังด าเนินการ  

             หยุดด าเนินงานระบบตั้งแต่เดือน  ปี   

- สาเหตุการหยุดด าเนินงาน 

ชุมชนคัดค้าน  บุคลากรไม่เพียงพอในการดูแลระบบ 

  ไม่มีงบประมาณในการเดินระบบ  บุคลากรไม่มีความสามารถในการดูแลระบบ 

  สาเหตุทางเทคนิคของระบบ  ไม่มีความจ าเป็นท่ีต้องมีระบบ 

  การบริหารจัดการระบบไม่ดี  อื่นๆ ขอรายละเอียด    

4. ปริมาณขยะมูลฝอย (ตันต่อเดือน) ในป ี2551 และ 2552   
(หากมีข้อมูลย้อนหลัง ขอข้อมูลมากที่สุดแยกแต่ละปี) 

วิธีวัดปริมาณขยะมูลฝอย       1. ชั่งจากเครื่องชั่งขยะ        2. ค านวณจากขนาด       3. อื่นๆ 

เดือน-ปี 
ปริมาณขยะทีช่ั่งได้ทั้งหมด  

(ตัน/เดือน) 
ปริมาณขยะ (ตัน/เดือน) 

ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล 
ธ.ค. 52 369 185 184 

 

5. ปัจจุบันรับขยะจากที่อื่นๆ บ้างหรือไม่ เช่น ชุมชนรอบๆ เทศบาล อปท.ใกล้เคียง  ให้ระบุ 
ชุมชน/เทศบาล/อบต./เอกชน จ านวนขยะ (ตัน/เดือน) ค่าก าจัดที่เก็บ(บาท/ตัน) 

อบต.ไฮหย่อง 60 500 
อบต.พังโคน 59 500 
อบต.พรรณา 27 500 
อบต.ช้างมิ่ง 35 500 

 

6. องค์ประกอบขยะมูลฝอย ปี พ.ศ. 2550 - 2552 (หรือข้อมูลล่าสุดและข้อมูลที่เคยเก็บมาวิเคราะห์ในอดีต) 
(หรือขอเป็นเอกสารแนบ)   --ตามเอกสารแนบ--- 

ปี พ.ศ. 
องค์ประกอบขยะมลูฝอย (ร้อยละโดยน้ าหนัก) 

เศษ
อาหาร 

กระดาษ พลาสติก แก้ว โลหะ ยาง/
หนัง 

ผ้า ไม้/
ใบไม ้

หิน/
กระเบื้อง 

อื่นๆ รวม 

ปี 2550 67.44 5.66 17.88 2.12 1.44 0.23 2.04 0.38 2.24 0.37 100 
(ขยะอันตราย  0.37) 
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ส่วนที่ 2  ข้อมลูระบบเก็บขนขยะมูลฝอย       

1. ลักษณะการจัดวางภาชนะรองรับขยะมูลฝอยในชุมชนในปัจจุบัน 
  แบบถังเดี่ยวทิ้งขยะรวมทุกประเภท (ระบุขนาดถังที่ใช้,ขนาด) 
  1. 240  ลิตร ประเภทถัง  พลาสติก จ านวน         160 ใบ  
  2.  115  ลิตร ประเภทถัง  พลาสติก จ านวน         560 ใบ 
  3.     ลิตร ประเภทถัง    จ านวน    ใบ
  4.    ลิตร ประเภทถัง    จ านวน    ใบ
  5.     ลิตร ประเภทถัง    จ านวน    ใบ
  วางถังขยะ 2 ใบแยกเป็นขยะแห้งและขยะเปียก  
  1.    ลิตร ประเภทถัง    จ านวน    ใบ 
  2.    ลิตร ประเภทถัง    จ านวน    ใบ 
  3.    ลิตร ประเภทถัง    จ านวน    ใบ 
  อื่นๆ(ระบุ) _      ______ 

2. ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีจัดเก็บได้ 8 ตัน/วัน (ปริมาณขยะทั้งหมดประมาณ 10 ตัน/วัน) 
 หรือคิดเป็น    80   % ของปริมาณขยะมูลฝอยท้ังหมด 

3. จ านวนครัวเรือนให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอย 2,408    ครัวเรือน 
หรือคิดเป็น    80   % ของจ านวนครัวเรือนทั้งหมด 

4. รูปแบบการด าเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยมีรูปแบบอย่างไร 
  เทศบาลลงทุนและด าเนินการเอง          เทศบาลด าเนินการร่วมกับเอกชน 
  เทศบาลลงทุนและว่าจ้างให้เอกชนด าเนินการ             เอกชนลงทุนและด าเนินการเอง 
  อื่นๆ ระบุ       

5. กรณีว่าจ้างให้เอกชนด าเนินการ 
 ค่าจ้างเอกชน   -                      บาท/ปี     สัญญา                   ปี 
 สาเหตุที่ว่าจ้างเอกชน       

6. กรณีให้สัมปทานเอกชนด าเนินการ 
 ค่าตอบแทนที่เทศบาลได้รับ  -  บาท/ปี      สัญญา  ปี 
 รูปแบบสัมปทาน     
 สาเหตุที่ให้สัมปทานเอกชนด าเนินการ -      
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7. มีปัญหาในการด าเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยหรือไม่ อย่างไร 
  ไม่มีปัญหา 
  มีปัญหาในการด าเนินการ คือ       
              

 

8. จ านวนและประเภทของรถขนขยะมูลฝอยท่ีใช้ในการเก็บขนในปัจจุบัน (ขอแผนผังเส้นทางการเก็บขน) 

ล าดับ
ที ่

ประเภทรถ 
ขนาด
ความจ ุ
(ลบ.ม.) 

ปีที่  จัดซื้อ 
จ านวนเที่ยว
การเก็บขน 
(เที่ยว) 

จ านวน
พนักงาน
ท้ายรถ 
(คน) 

ระยะทางในการ
เก็บขนต่อเที่ยว
ไม่รวมระยะทาง
ไปทีท่ิ้งขยะ (กม.) 

ระยะเวลาใน
การเก็บขน
ต่อเที่ยว 
(ชั่วโมง) 

1 เปิดข้างเทท้าย 10 25 สค 49  3   

2 อัดท้าย - 16 พค 50  2   

3 เปิดข้างเทท้าย 3 20 พย 52 (รถขนาดเล็กยังไมม่ีเส้นทาง  ใช้เฉพาะกรณีทางแคบ) 

4 อัดท้าย 10 20 พย 52  3   

5        

6        

7        

8        

9        

10        
 

9. เทศบาลท่านมีสถานีขนถ่ายหรือไม่  มี ไม่มี 
9.1  ถ้ามีสถานีขนถ่ายขยะ        ระยะทางจากเขตเทศบาลไปสถานีขนถ่าย             กม. 
   ระยะทางจากสถานีขนถ่ายไปสถานที่ฝังกลบขยะ  กม.  
9.2  ถ้าไม่มีสถานีขนถ่ายขยะ     ระยะทางจากเขตเทศบาลไปท่ีสถานที่ทิ้งขยะปัจจุบัน      2    กม. 

 

10. การแบ่งเขตการเก็บขน  
- มีการแบ่งเขตการเก็บขนอย่างไร  แบ่งเขตตามพื้นที่ของหมู่บ้าน คือ มีถนนเส้นหลักแบ่ง

            
            -
 แบ่งออกเป็นกี่เขต อย่างไร   3 เขต  คือ พื้นที่หมู่ 1 หมู่ 8  และหมู่ 9   
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11. จ านวนพนักงานในการด าเนินงานเก็บขนขยะ 
11.1 จ านวนพนักงานขับรถ    3  คน 
11.2 จ านวนพนักงานเก็บขนท้ายรถ   9  คน 
11.3 จ านวนพนักงานกวาดถนน   13  คน 

รับผิดชอบกวาดถนนคนละ   กม. /คน       หรือ  ตร.กม/คน 
หรือตามเกณฑ์ที่เทศบาลก าหนดเกณฑ์เป็นอย่างไร      

           
       

12. การจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการเก็บขน 
    มี   ไม่ได้มีการจัดเก็บ   เพราะ……………… 

13. ถ้าไม่ได้มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายในการจัดการได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานใด 
เพียงพอหรือไม่อย่างไร   หน่วยงานท่ีสนับสนุนคือ       

    เพียงพอ            ไม่เพียงพอ  วิธีแก้ปัญหาคือ      

14. ถ้ามีการจัดเก็บค่าธรรมเนียม  
ค่าธรรมเนียมในการเก็บขนในปัจจุบัน 5 บาท/ครัวเรอืน/เดือน  
(ขอเทศบัญญัติว่าด้วยค่าธรรมเนียม และวิธีในการเก็บเงินปัจจุบัน) 

14.1 (1)  ปี 2551 เก็บเงินค่าธรรมเนียมได้  261,040 บาท 

 (2)  ปี 2552 เก็บเงินค่าธรรมเนียมได้  453,837 บาท 

 14.2 กรุณาแยกค่าธรรมเนียมตามสถานที่ที่เก็บค่าธรรมเนียม เช่น  ( ขอเอกสารแนบ) 
ครัวเรือน ตลาด สถานที่ราชการ โรงแรม โรงเรียน อื่นๆ 

จ านวน
ครัวเรือน 

เก็บได้
บาท 

จ านวน
แห่ง 

เก็บได้
บาท 

จ านวน
แห่ง 

เก็บได้
บาท 

จ านวน
แห่ง 

เก็บได้
บาท 

จ านวน
แห่ง 

เก็บได้
บาท 

จ านวน
แห่ง 

เก็บได้
บาท 

 
 
 

           

 

14.3 การเก็บค่าธรรมเนียมในปัจจุบัน 
       เทศบาลจัดเก็บเอง  จ้างเอกชนจัดเก็บ 

14.4 จ านวนพนักงานเก็บเงินค่าธรรมเนียมการเก็บขนตามบ้านเรือน    คน 
    เป็นข้าราชการ เป็นลูกจ้างชั่วคราว  เป็นลูกจ้างประจ า เอกชน 

14.5 ปัญหาในการเก็บค่าธรรมเนียม  เก็บไม่ได้ครอบคลุมทุกครัวเรือน เนื่องจากการ
เคาะประตูบ้านจะเก็บได้เฉพาะครัวเรือนที่มีผู้อยู่จริงตรงกับเวลาที่เก็บ     
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15. ค่าใช้จ่ายในการเก็บขนแยกรายเดือน (ข้อมูลของปี 2551 ถึงปัจจุบัน) 
 

เดือน 
ค่าจ้าง 
คนขับรถ 

ค่าจ้าง
พนักงาน 
ท้ายรถ 

ค่าจ้าง
พนักงาน 
กวาดถนน 

ค่าน้ ามัน
เชื้อเพลิง/
หล่อลื่น 

ค่า 
ซ่อมแซมรถ 

อื่นๆ 
รวม 
(บาท) 

มค. 51 17,400 47,040 111,720 99,916.30 5,658 - 281,734.30 

กพ. 51 17,400 47,040 111,720 63,137 14,018 - 253,315.00 

มีค. 51 17,400 47,040 111,720 40,040.85 6,772 - 222,972.85 

เมย. 51 17,400 47,040 111,720 50,182.80 1,200 - 227,542.80 

พค. 51 17,400 47,040 111,720 38,529.67 2,655 - 217,344.67 

มิย. 51 17,400 47,040 111,720 71,184.85 1,420 - 248,764.85 

กค. 51 17,400 47,040 111,720 56,250.71 17,120 - 249,530.71 

สค. 51 17,400 47,040 111,720 41,415.08 1,675 - 219,250.08 

กย. 51 17,400 47,040 111,720 41,320.30 5,830 - 223,310.30 

ตค.  51 17,400 47,040 111,720 40,545.21 - - 216,705.21 

พย.  51 17,400 47,040 111,720 23,158.12 5,205 - 204,523.12 

ธค.  51 17,400 47,040 111,720 14,730.24 - - 190,890.24 

มค. 52 17,400 47,040 111,720 40,709.95 1,940 - 218,809.95 

กพ. 52 17,400 47,040 111,720 21,030.45 7,699 - 204,889.45 

มีค. 52 17,400 47,040 111,720 19,728.80 - - 195,888.80 

เมย. 52 17,400 47,040 111,720 30,926.30 - - 207,086.30 

พค. 52 17,400 47,040 111,720 21,686.99 - - 197,846.99 

มิย. 52 17,400 47,040 111,720 24,138.20 19,095 - 219,393.20 

กค. 52 17,400 47,040 111,720 20,646.40 3,200 - 200,006.40 

สค. 52 17,400 47,040 111,720 48,054.10 - - 224,214.10 

กย. 52 17,400 47,040 111,720 28,273.90 5,509 - 209,942.90 

ตค. 52 17,400 47,040 111,720 31,800.90 700 - 208,660.90 

พย. 52 17,400 47,040 111,720 46,088.10 250 - 222,498.10 

ธค. 52 17,400 47,040 111,720 87,316.70 5,598 - 269,074.70 

หมายเหตุ กรุณาเอกสารแนบ 
 
ส่วนที่ 3  ข้อมูลสถานีขนถ่าย  --ไม่มีสถานีขนถ่าย--     
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ส่วนที่ 4 ข้อมลูการก าจัดขยะมลูฝอย       
 

1. แบบรายละเอียด (ขอเป็นเอกสารแนบ) 
1.1 ต าแหน่งที่ตั้งโครงการ 
1.2 ผังบริเวณระบบก าจัดมูลฝอย 
1.3 ผังระบบท่อรวบรวมน้ าเสีย 
1.4 รูปตัดทั่วไปแบบฝังกลบ 
1.5 แบบบ่อสังเกตการณ์ 
1.6 แบบท่อระบายก๊าซ 

 

2. พื้นที่ก าจัดขยะทั้งหมดจ านวน 49 – 3 - 59  ไร ่  
เป็นท่ีดินกรรมสิทธิ์ของเทศบาล  เป็นท่ีดินสาธารณะ  เป็นท่ีดินเอกชน 

สถานท่ีตั้งระบบก าจัดขยะ บ้าน  ฝั่งแดง    หมู่ท่ี 8 ต าบล  ไฮหย่อง   
อ าเภอ พังโคน    จังหวัด สกลนคร   

 

3. ถ้าเป็นที่ดินเอกชนราคาที่จัดซื้อ  บาท/ไร่   รวมราคา   บาท 
 

4. ปัจจุบันได้มีการเปิดใช้งานระบบอย่างไร 
  ไม่ได้มีการเปิดใช้งาน เพราะ        
  มีการเปิดใช้งานแล้ว 
  มีการเปิดใช้งานเป็นบางส่วน เพราะ       
 

5. มีปัญหาในการด าเนินการหรือไม่ อย่างไร 
ไม่มีปัญหา 
มีปัญหาในการด าเนินการ คือ 

   ปัญหาค่าใช้จ่าย            ประสิทธิภาพระบบ ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ 
   ปัญหาการต่อต้านจากชุมชน     เครื่องจักรช ารุด 

อธิบายรายละเอียดของปัญหา บุคลากรในงานก าจัดขยะมูลฝอยท่ีสถานท่ีก าจัดไม่
เพียงพอ            

 

6. มีการดูแลตรวจสอบสภาพการท างานของอุปกรณ์เครื่องจักรกลสม่ าเสมอหรือไม่ อย่างไร 
  ยังไม่ได้มีการตรวจสอบสภาพการท างาน 
  มีการตรวจสอบสภาพการท างานอย่างสม่ าเสมอ ระบุ  ทุกวัน  ครั้ง/ปี 

 

7. รูปแบบการด าเนินการจัดก าจัดขยะมูลฝอยมีรูปแบบอย่างไร 
 เทศบาลลงทุนและด าเนินการเอง                            เทศบาลด าเนินการร่วมกับเอกชน 
 เทศบาลลงทุนและว่าจ้างให้เอกชนด าเนินการ           เอกชนลงทุนและด าเนินการเอง 
 อื่นๆ ระบุ     
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8. กรณีว่าจ้างให้เอกชนด าเนินการ 
 ค่าจ้างเอกชน                              บาท/ปี        สัญญา    ปี 
 สาเหตุที่ว่าจ้างเอกชน             
              
 

9. กรณีให้สัมปทานเอกชนด าเนินการ 
 ค่าตอบแทนทีเ่ทศบาลได้รับ   บาท/ปี    สัญญา   ปี 
 รูปแบบสัมปทาน                               
 สาเหตุที่ให้สัมปทานเอกชนด าเนินการ       

             
 

10. รูปแบบการด าเนินการบริหารจัดการในปัจจุบันมีความเหมาะสมแล้วหรือไม่ อย่างไร 
  มีความเหมาะสมแล้ว 

ควรมีการปรับปรุงรูปแบบ โดย       
           
            

 

11. บริเวณสถานท่ีทิ้งขยะมีการคัดแยกขยะในพื้นที่หรือไม่  
       ไมมี่การคัดแยก 

   มีการคัดแยก     จ านวนคนคัดแยกขยะในสถานท่ีฝังกลบ       คน   
     รายได้     บาท/เดือน/คน 
 

12. การจัดการขยะด้วยวิธีฝังกลบมีการกลบขยะด้วยดินทุกวันหรือไม่  
 ถ้าไม่มีท่านได้ด าเนินการอย่างไร         

              
ถ้าไม่มีการกลบทับ ปัญหาคืออะไร        
              
ถ้ามีการกลบทับ แหล่งดินน ามาจากที่ไหน ที่เอกชนโดยการจัดซื้อ     
ระยะทางของแหล่งดินห่างจากสถานที่ฝังกลบ 5   กม. 
ราคาดิน     24   บาท/กม.   (เที่ยวละ 120 บาท) 
ราคาค่าขนส่ง      บาท/กม. หรือ      

 
13. ท่านบดอัดขยะทุกวันหรือไม่  บดอัดทุกวัน       
 
14. สถานท่ีฝังกลบขยะเริ่มงานเวลา  08.00 น ปิดรับขยะเวลา   14.00 น  
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15. ท่านมีปัญหาในการใช้เครื่องจักรหรือไม่ ถ้ามีอย่างไร (อธิบาย) 
  ไม่มี         
            
             
 

16. ท่านใช้พื้นท่ีฝังกลบไปกี่ไร่ในปัจจุบัน  18 ไร ่ขณะน้ีใช้พื้นท่ีไปทั้งหมด 3 ไร ่
การใช้พื้นท่ีเป็นไปตามแผนหรือไม่    ถ้าไม่เป็นตามแผนเพราะอะไร  
    เป็นไปตามแผน        
              

 

17. ท่านฝังกลบตามที่ออกแบบไว้หรือไม่ ฝังตามแบบ ฝังกลบกี่ชั้น ชั้นที่ 1    
สูงกี่เมตร    -  ดินฝังกลบหนากี่เมตร  -    

 

18. ชุมชน 

18.1 ชุมชนท่ีอยู่ใกล้สถานที่ก าจัดมากที่สุดคือ ชุมชนหนองสระพัง    
ตั้งอยู่ห่างจากสถานที่ก าจัด     0.3  กิโลเมตร   จ านวนคน   คน 
ความคิดเห็นของชุมชนท่ีมีต่อสถานท่ีก าจัด  เห็นด้วย   
            

 
18.2 ท่านเคยได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านรอบพื้นท่ีหรือไม่………-..........……............ 

ถ้ามีเรื่อง  
1.   การแก้ไข     

            
2.        การแก้ไข    

            
3.      การแก้ไข    

           
 

18.3 มีการร้องเรียนจากชาวบ้านเรื่องกลิ่นหรือไม่  -     
สถานท่ีฝังกลบมีกลิ่นเหม็นหรือไม่   -      
ถ้ามีกลิ่นได้แก้ปัญหาอย่างไร  
1. ใช้ EM   ค่าใช้จ่าย    บาท/เดือน 
2. สารเคมีชื่อ   ค่าใช้จ่าย   บาท/เดือน 
3.           
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19. จ านวนและประเภทของเครื่องจักรที่ใช้ในการก าจัดขยะ 
 

ล าดับ
ที่ 

ประเภทรถ/เครื่องจักร 
ขนาด/
แรงม้า 

ปีที่จัดซื้อ 
ราคาที่จัดซื้อ  

(บาท) 

1. รถบรรทุกเทท้าย  (ขนาดไม่น้อยกว่า 4 ลบ.ม.)  2552 1,530,000 

2. รถตักดินตีนตะขาบ / รถขุดตีนตะขาบ    

3. รถตักหน้า ขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ  2552  

4. รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ    

5. รถปิคอัพตรวจการ    

6. เครื่องชั่งน้ าหนัก    

7. เครื่องสูบน้ าระบายน้ า    

8. เครื่องสูบน้ าเสียแบบจุ่มใต้น้ าชนิดไม่อุดตัน  

  2 เครื่อง 

1.7 kw 2552 348,000 

9. เครื่องแยกขยะ    

10. ชุดดูดขยะเบา    

11. ชุดสายพานล าเลียง    

12. เครื่องบีบย่อย    

13. ชุดร่อนแยกขนาด    

14. เครื่องย่อยกิ่งไม้    

15. ชุดผสมปุ๋ย    

16. ไซโลและคอนแวย์เยอร์    

17. รถบรรทุกน้ า (ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6 ลบ.ม.)  2552  

18. รถบดอัดตีนเป็ด (บดอัดได้ไม่น้อยกว่า 13 ตัน)  2552  

 
 
 
 
 
 



 
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดท าแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 

ส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9  (อุดรธานี  เลย  หนองคาย  สกลนคร  และนครพนม) 

-11- 

 
 
 

20. จ านวนอาคารในสถานท่ีทิ้งขยะปัจจุบัน 

ประเภทอาคาร 
การใช้ประโยชน์ 

สาเหตุ/ปัญหา หมายเหตุ 
ใช้ ไม่ได้ใช้ 

1. อาคารส านักงาน  -   

1. อาคารจอดรถและโรงซ่อมบ ารุง  -   

2. อาคารเครื่องชั่ง  -   

3. อาคารป้อมยาม  -   

4. บ้านพักคนงาน - -   

5. โรงล้างรถ - -   

6. อาคารหมักปุ๋ย - -   

7. อาคารคัดแยก - -   

8. อาคารหมักปฏิกูล -  ยังไม่ได้เปิดใช้งาน  

9. อาคารเก็บปุ๋ย - -   

10. อาคารเก็บมูลฝอยอันตราย  -   

 

21. จ านวนพนักงานที่ด าเนินการในสถานที่ทิ้งขยะปัจจุบัน 

ต าแหน่ง/สถานะ 
(ลูกจ้าง ข้าราชการ) หน้าที่ความรับผิดชอบ 

จ านวน 
(คน) 

เงินเดือน 
(บาท) 

คุณวุฒิ
การศึกษา 

 

พนักงานจ้างทั่วไป ควบคุมเครื่องจักรกลทุกชนิด 1 6,580 ประถมฯ 

พนักงานจ้างทั่วไป ช่างซ่อมบ ารุงเครื่องกล 1 8,200 ประกาศนีย
บัตรวิชาชีพ 

พนักงานจ้างทั่วไป ขับรถทุกชนิด 1 6,580 ประถมฯ 

จ้างเหมารายเดือน รักษาความปลอดภัย 1 5,080 ประถมฯ 
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22. ค่าใชจ่้ายในการบริหารด าเนินการก าจัดขยะท่ีสถานท่ีทิ้งขยะในปัจจุบัน 

        หน่วย: บาท 

เดือน-ปี 
51-52 

เงินเดือน
เจ้าหน้าที่ 

ค่าแรง 
ลูกจ้าง 

น้ ามัน 
เชื้อเพลิง/
หล่อลื่น 

ค่า 
ซ่อม 
แซม 

ค่าน้ า ค่าไฟฟ้า 
ค่าใช้จ่าย

อื่น  ๆเช่นค่า
วิเคราะห์น้ า 

ค่า 
ดิน 

กลบทับ 

รวม 
 

ม.ค. 51          
ก.พ. 51          
มี.ค. 51          
เม.ย. 51          
พ.ค. 51          
มิ.ย. 51          
ก.ค. 51          
ส.ค. 51          
ก.ย. 51          
ต.ค. 51          
พ.ย. 51          
ธ.ค. 51          
ม.ค. 52          
ก.พ. 52          
มี.ค. 52          
เม.ย. 52          
พ.ค. 52          
มิ.ย. 52          
ก.ค. 52          
ส.ค. 52          
ก.ย. 52          
ต.ค. 52          
พ.ย. 52          
ธ.ค. 52          
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23. การเก็บตัวอย่างจากบ่อสังเกตุการณ์ 
23.1 จ านวนบ่อสังเกตุการณ์ในพื้นท่ีฝังกลบขยะมีจ านวน  6 บ่อ 
23.2 ระหว่างการด าเนินการได้เก็บตัวอย่างน้ าจากบ่อสังเกตการณ์รอบพื้นที่หรือไม่ –ยังไม่ได้เก็บ- 
23.3 ถ้าเก็บหน่วยงานใดเป็นผู้เก็บตัวอย่าง   ความถี่ในการเก็บ ครั้ง/   
23.4 ส่งวิเคราะห์ที่หน่วยงานใด         
23.5 ท่านเก็บตัวอย่างบ่อน้ าตื้นของชาวบ้านหรือไม่   ไม่   ถา้เก็บขอต าแหน่งของบ่อ  

อยู่ท่ีบ้านเลขที่  หมู่ท่ี  ต าบล    อ าเภอ    
เหตุผลที่เก็บจากบ่อน้ าตื้นน้ี        

23.6 ผลวิเคราะห์น้ าย้อนหลัง จ านวน 1 ปี 
 

พารามิเตอร์ 
น้ าใต้ดิน น้ าทิ้ง 

(บ่อบ าบัดน้ าเสีย ) จุดที่ 1 จุดที่ 2 จุดที่ 3 
ความเข้มข้นออกซิเจนละลายน้ า (DO), mg/L     
ค่าความน าไฟฟ้า (Conductivity), µS/cm     
ความเป็นกรด-ด่าง (pH)     
อุณหภูมิน้ าตัวอย่าง  (ºC)     
ซีโอด ี(COD), mg/L     
บีโอดี (BOD)     
คลอไรด์ (Cl), mg/L     
ปริมาณของแขง็ทั้งหมด (TS), mg/L     
ปริมาณของแขง็แขวนลอย (TDS), mg/L     
ไนโตรเจนทั้งหมด (TKN), mg/L     
ทองแดง (Cu), µg/L     
นิเกิล (Ni), µg/L      
แมงกานีส (Mn), mg/L     
แคดเมียม (Cd), µg/L     
โครเมยีมทัง้หมด (Total Cr), µg/L     
ตะกั่ว (Pb), µg/L     
ปรอททั้งหมด ( Total Hg), µg/L     
สารหนู (As), µg/L     
ซีลีเนียม (Se), µg/L     
สังกะสี (Zn), mg/L     

 
หมายเหตุ ค่ามาตราฐานน้ าใต้ดิน : http://www.pcd.go.th/info_serv/reg_std_water03.html 
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24. ระบบบ าบัดน้ าเสีย 
 24.1 ระบบบ าบัดน้ าเสียมีกลิ่นเหม็นหรือไม่  ไม่มี  ถ้ามีท่านจัดการอย่างไร  

  เพิ่งเปิดใช้บ่อฝังกลบ        
24.2 น้ าเสียเคยล้นออกมาจากบ่อบ าบัดน้ าเสียหรือไม่  -     
24.3 ท่านเคยเก็บน้ าจากบ่อบ าบัดน้ าเสียไปวิเคราะห์หรือไม่ ความถี่ในการตรวจครั้ง/   

ถ้าเคยเก็บท่านเก็บจุดใด   
        1.ทางน้ าเข้าบ่อแรก         2. ทางน้ าออกบ่อสุดท้าย       3. จุดอื่น    

ส่งตรวจท่ีหน่วยงานใด         
  ผลวิเคราะห์น้ าเสีย (ขอเอกสารแนบ) 

24.4 ท่านเคยใช้น้ าจากบ่อบ าบัดมาใช้ในการรดน้ าต้นไม้ หรือรดถนน หรือน ามาใช้ประโยชน์
อย่างไร (อธิบาย)   ยังไม่เคย     
           
            
 
น้ าที่ใช้ประโยชน์น ามาจากบ่อบ าบัดใด  -      

24.5 น้ าจากบ่อสุดท้ายไหลออกสู่แม่น้ า หรือคลองชื่อ  ล าห้วยเสียว แม่น้ าหรือคลองนั้นก่อน
มีโครงการใช้ประโยชน์อย่างไร เพื่อการอุปโภค การเกษตร แหล่งอาหาร   
แม่น้ าหรือคลองนั้นหลังมีโครงการใช้ประโยชน์อย่างไร     
ลักษณะของแม่น้ า (เจ้าหน้าที่กรอกด้วยตนเอง)       

24.6 จ านวนเครื่องสูบน้ าเสียเข้าสู่บ่อบ าบัดน้ าเสีย 2 เครื่อง  ขนาด  1.7 kw แรงม้า 
เครื่องสูบน้ าเสียเคยเสียหรือไม่  - ถ้าเคยท่านท าอย่างไร ปัญหา……..….…… 

25. ระบบระบายน้ าฝน 
25.1 ท่านมีเครื่องสูบน้ าฝนหรือไม่   - ถ้ามีอายุการใช้งานกี่ปี  -  ขนาด -  แรงม้า 
25.2 เครื่องสูบน้ าฝนท างานมีประสิทธิภาพหรือไม่       

มีปัญหาหรือไม่   ถ้ามี ปัญหาคืออะไร      
25.3 การระบายน้ าฝนในพื้นที่มีปัญหาอะไรบ้าง       
25.4 ในระหว่างการบดอัดขยะหน้าฝนท่านระบายน้ าฝนจากพื้นท่ีท างานอย่างไร   

     -       
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ส่วนที่ 5 ข้อมลูเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการบริหารจัดการ  

1. วันท่ีจัดตั้ง___________25  พฤษภาคม 2542___________________________ 

2. จ านวนเจ้าหน้าที่และวุฒิการศึกษา_____________________(ขอเป็นเอกสารแนบ) 

3. โครงสร้างองค์กรการบริหารเทศบาลและโครงสร้างระบบการจัดการขยะมูลฝอย  
(Flow Chart: ขอเป็นเอกสารแนบ) 

3.1 โครงสร้างองค์กรการบริหารเทศบาล 

โครงสร้าง 
องค์กรการบริหาร 

จ านวนบุคลากร (คน) 

นักการเมืองท้องถิ่น ข้าราชการประจ า 
ลูกจ้าง 

รวม 
ประจ า ชั่วคราว 

สมาชิกสภาเทศบาล 12 - - - 12 

ส านักงานปลัดเทศบาล - 11 8 - 19 

กองวิชาการ - - - - - 

กองคลัง - 8 2 1 11 

กองช่าง - 3 2 8 13 

กองสาธารณสุข - 6 1 30 37 

กองการศึกษา - 1 - 5 6 

กองสวัสดิการ - - - - - 

อื่น ๆ ระบ ุ - - - - - 
 

3.2 โครงสร้างระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอย(ขอเอกสารแนบ) 
- หน่วยงานรับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม     
- จ านวนบุคลากร   6    คน 
  ต าแหน่ง ผอ.กองสาธารณสุขฯ        1 คน 

   ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ         1 คน 
  ต าแหน่ง สัตวแพทย์         1 คน 

   ต าแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาล         1 คน 
- ลูกจ้างประจ า   1  คน 
- ลูกจ้างชั่วคราว   30  คน 
- อื่น ๆ    -  คน 
 

3.3 ปัจจุบันอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเพียงพอหรือไม่ อย่างไร 
   เพียงพอ           ไม่เพียงพอ อัตราก าลังที่ต้องการเพิ่มจ านวน  คน 
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3.4 เทศบาลได้มีการพัฒนาบุคลากรขององค์กรหรือไม่ อย่างไร 
      ไม่ได้มีการพัฒนา             มีการพัฒนา โดยการ  ศึกษาดูงาน อบรมให้ความรู้  
 

4. ปัจจุบันทางเทศบาลมีนโยบายการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างไร  (ขอเอกสารแนบ เช่น แผนพัฒนาฯ) 

4.1 การจัดเก็บค่าเก็บขนขยะ มีนโยบายคือ      
             
                

4.2 การจัดเก็บค่าก าจัดขยะ  มีนโยบายคือ      
             
              

4.3  เทศบาลมี แผนงาน/โครงการ ในการจัดการขยะมูลฝอยอย่างไรบ้าง  

     (ขอเอกสารแนบ โครงการด้านการจัดการขยะในปี 2552 - 2553)   

            
             

5. มีหน่วยงานราชการเข้ามาติดตามและประเมินผลระบบการจัดการหรือไม่ อย่างไร 
  ไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาเลย 
  มีหน่วยงานเข้ามา คือ         
  เรื่องที่ติดตามและประเมินผล  คือ 
  1.         ระยะเวลา  ปี 
  2.        ระยะเวลา  ปี 
  3.        ระยะเวลา  ปี 

  สิ่งที่พบจากการติดตามและประเมินผล  คือ 
  1.             
  2.             
  3.             
 

6. ปัจจุบันได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลหน่วยงานใดและอย่างไรบ้าง 
 หน่วยงานท่ีให้ความช่วยเหลือ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนคร ทสจ.สกลนคร สสภ.9     
  ด้านวิชาการ          
  ด้านการด าเนินงาน         
  อื่นๆ  เทคโนโลยี  นวตกรรมในการก าจัดขยะมูลฝอย    
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7. การบริหารจัดการในปัจจุบันให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการหรือไม่ อย่างไร 
  ประชาชนไม่มีส่วนร่วม 
  ให้ประชาชนมีส่วนร่วม โดย        
  1.  การประชุมแสดงความคิดเห็นในการก่อสร้างระบบก าจัดขยะมูลฝอย   
  2.  การคัดแยกขยะจากครัวเรือน       

3.             
 

8. ความต้องการความช่วยเหลือจากรัฐบาลในการบริหารจัดการมีอะไรบ้าง 
  ด้านวิชาการ การเพิ่มศักยภาพบุคลากร      
  ด้านการด าเนินงาน การเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน     
  อื่นๆ            
 
 
ส่วนที่ 6 ข้อมลูเกี่ยวกับรายรับ - รายจ่าย       
 

1. งบประมาณที่ได้รบัมาก่อสร้างระบบฝังกลบ 
 - ค่าก่อสร้าง    53,960,000   บาท 
 - เป็นเงินรัฐบาล    48,564,000   บาท 
 - เป็นเงินของเทศบาล    5,396,000   บาท 
 - เป็นเงินกู้     -   บาท 
  ระยะเวลาการช าระคืน       ปี    อัตราดอกเบี้ย   % 
 
 

2. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
  - ค่ากอ่สร้าง    53,960,000   บาท 
  - ค่าด าเนินการ    53,960,000   บาท 
  - ค่าบ ารุงรักษา     -   บาท 
  - อื่น      -   บาท 
 
 

3. รายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียม 
- การจัดเก็บ    453,837   บาท/ปี 
- การก าจัด    -    บาท/ปี 
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4. รายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมน ามาเป็นค่าใช้จา่ยในด้านใดบ้าง 
 ค่าจ้างพนักงาน/เงินเดือน       บาท/ปี 
 ค่าจ้างจัดเก็บ        บาท/ปี 
 ค่าจ้างก าจัด         บาท/ปี 
 ค่าเครื่องมือ อุปกรณ์        บาท/ปี 
 ค่าซ่อมแซม         .บาท/ปี 
 ค่าเช่ารถ          บาท/ปี 
 ค่าสาธารณูปโภค (น้ า ไฟฟ้า โทรศัพท์).      บาท/ปี 
 ค่าบริหารจัดการ        บาท/ปี 
 อื่นๆ           บาท/ปี 
 รวม           บาท/ปี 
 
 
5. ข้อมูลรายรับรายจ่ายของเทศบาลย้อนหลัง 5 ปี 
                 หน่วย: บาท 

ปี รายรับ เงินอุดหนุน รายรับอื่นๆ รายจ่าย 

2547 23,306,903.10 15,284,861 - 29,461,496.52 

2548 26,927,456.25 18,313,652 - 36,625,217.53 

2549 26,923,137.10 17,149,352 - 39,874,029.83 

2550 26,610,025.03 23,609,027 - 46,140,463.72 

2551 24,942,612.18 30,993,545.98 - 49,247,071.28 

2552 25,493,111.68 57,784,634.40 - 80,054,176.93 

หมายเหตุ  ขอเอกสารแนบ 
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ส่วนที่ 7 ข้อมลูด้านการมีส่วนรว่มของประชาชน      
 

1. สถานท่ีฝังกลบในปัจจุบัน  
  ได้รับความเห็นชอบจากประชาชนก่อนท าการศึกษาและออกแบบ 
  ไม่ได้รับความเห็นชอบจากประชาชนก่อนท าการศึกษาและออกแบบ 
  ประชาชนมีส่วนในการคัดเลือกพื้นที่ 
    ประชาชนไม่มีส่วนในการคัดเลือกพื้นที ่ 
 

2. เทศบาลเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการขยะดังกล่าวหรือไม่ 
  ประชาสัมพันธ์สถานการณ์ปัจจุบันของการจัดการขยะ 
  ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือในการเก็บค่าธรรมเนียมจากประชาชน 

  อื่นๆ ขอทราบวิธีการ        
             
              

 
ข้อมูลขยะรีไซเคิล 
3.  จ านวนโรงเรียนและชุมชนในเขตเทศบาล 

3.1 เทศบาลมีโรงเรียนในเขตเทศบาล   3 โรงเรียน  โรงเรียนในสังกัดเทศบาล  - .โรงเรียน 
 โรงเรียนอื่น   3 โรงเรียน 

ชื่อโรงเรียน สังกัด จ านวนนักเรียน 

บ้านพังโคน(จ าปาสามัคคี) สพท.2 สกลนคร  

มารีย์พิทักษ์พังโคน สพท.2 สกลนคร  

อุดมจิตต์วิทยา สพท.2 สกลนคร  

   

   

   

   

   

 
3.2 มีชุมชน จ านวน 11  ชุมชน  ประชากรท้ังหมด 6,787  คน 
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4. เทศบาลมีการด าเนินการด้านธนาคารขยะหรือไม่ ที่ใด รูปแบบการจัดการเป็นอย่างไร มีปัญหาอย่างไร  

สถานที/่โรงเรียน/
ชุมชน 

รูปแบบการจัดการ ปัญหา/อุปสรรค 
ปริมาณวัสดุรีไซเคิล

ที่รับซือ้ 
(กิโลกรัมต่อวัน) 

11 ชุมชน -โครงการเก็บขยะสะสมเงินทอง
คุ้มครองอนาคต 

 2 

 -โครงการขยะพิษแลกแต้ม   

 -เทศบาลเป็นผู้ออกรับซื้อเอง   

 -มีฌาปนกิจศพให้สมาชิก   

    
 

5. ร้านรับซื้อของเก่าในพื้นท่ีเทศบาล    (ระบุร้านที่มีอยู่ ในเขตเทศบาล และร้านที่มีศักยภาพในการ
ด าเนินการ เช่น มีรูปแบบกิจการเฟรนไชน์จากวงศ์พาณิชย์ที่เทศบาลนครพิษณุโลก เป็นต้น) 

ชื่อร้าน สถานที่ตั้ง 
ปริมาณวัสดุรีไซเคิลที่รับซ้ือ

(กิโลกรัมต่อวัน) 

- - - 
   
   
 

6. เทศบาลของท่านมีการขึ้นทะเบียนซาเล้งหรือไม่ ไม่มี     
            
ถ้ามี ซาเล้งที่ขึ้นทะเบียนมีกี่คน -  ท่านมีวิธีด าเนินการอย่างไร.  
 มีการจัดระเบียบผู้คุ้นขยะในสถานก าจัด-ให้ลงทะเบียน และก าหนดการเข้าออก-สถานท่ีก าจัด
ตรงเวลา             

7. การด าเนินกิจกรรมด้านการรีไซเคิลขยะมูลฝอยของเทศบาล 
ช่วงเวลาด าเนิน 

กิจกรรม 
วัน-เดือน-ป ี

รูปแบบกิจกรรม 
ชุมชน/หน่วยงาน 
ที่ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ/ 
แหล่งงบประมาณ 

สภาพปญัหา 
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แบบส ารวจข้อมลู 
ระบบการจัดการขยะมลูฝอย 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมลูทั่วไป 

1. เทศบาล ต าบลนาแก    จังหวัด  นครพนม    

ที่อยู ่  399 หมู่ 3 ถ.สวัสดิภาพพิสุทธิ์ ต.นาแก อ.นาแก จ.นครพนม     

โทรศัพท์ 042-571-219    โทรสาร    042-571-401 ต่อ 201    

รายชื่อเจ้าหน้าที่ในการประสานงาน 

1) ชื่อ  นายชัยณรงค์ แสงพันธ์                     ต าแหน่ง   นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 5     

 สังกัด  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม          โทรศัพท์    083-3280680                                   

2) ชื่อ  นางดวงใจ  ประสาททอง                     ต าแหน่ง   นักวิชาการสุขาภิบาล 5                  

  สังกัด    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม          โทรศัพท์   081-4714248    
  
2. ข้อมูลพื้นท่ี ประชากร ในเขตเทศบาล (ข้อมูลปี พ.ศ. 2552) 

2.1 พื้นที่ของเทศบาล _____5.01________ ตารางกิโลเมตร 

2.2 พื้นที่บริการของระบบก าจัดขยะมูลฝอย ______10______ ตารางกิโลเมตร  (รวมนอกเขต) 

 ระบบเก็บขนขยะมูลฝอยครอบคลุมพื้นที่ ______10______ ตารางกิโลเมตร 

2.3 จ านวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ ____4,699__________ คน (ข้อมูลปี 2552) 

2.4 จ านวนครัวเรือน ___1,815________ ครอบครัว (ข้อมูลปี 2552) 

2.5 จ านวนคนต่อครัวเรือนในปี 2552 คือ______3____คนต่อครัวเรือน____ 

2.6 จ านวนประชากรแฝง ______1,500________ คน (โดยประมาณข้อมูลปี 2552) 

 แหล่งที่มาของข้อมูลจ านวนประชากรแฝง______คาดประมาณ__________________ 

2.7 ส าหรับเทศบาลที่เป็นเมืองท่องเที่ยวและมีข้อมูลของนักท่องเที่ยว 
 - จ านวนนักท่องเที่ยวชาวไทย ______-______ คน (ข้อมูลปี 2552) 
 - จ านวนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ___-_____ คน (ข้อมูลปี 2552) 
 - แหล่งที่มาของข้อมูลนักท่องเที่ยว_______-_________________ 
 - นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มาเที่ยวที่ไหน ________-____________ 

- นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ใช้เวลาอยู่ในพื้นที่เขตเทศบาล __-____วัน 
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3. ระบบก าจัดขยะของเทศบาล 

- ริเร่ิมจากหน่วยงานใด  เทศบาลต าบลนาแก       

- ระยะเวลาการศึกษาความเหมาะสมตั้งแต่เดือน ก.ย. ปี 2547 ถึงเดือน   พ.ค. ปี 2549  

- ระยะเวลาการออกแบบตั้งแต่เดือน ม.ค.   ปี 2552 ถึงเดือน  มี.ค. ปี 2552  

- ระยะเวลาการก่อสร้างตั้งแต่เดือน  ปี ถึงเดือน  ปี    (420 วัน) 

- เปิดด าเนินการตั้งแต่เดือน  -  ปี - .. (อยู่ระหว่างการเตรียมก่อสร้าง) 

- สถานภาพปัจจุบัน     ก าลังด าเนินการ  

             หยุดด าเนินงานระบบตั้งแต่เดือน  ปี   

- สาเหตุการหยุดด าเนินงาน 

ชุมชนคัดค้าน  บุคลากรไม่เพียงพอในการดูแลระบบ 

  ไม่มีงบประมาณในการเดินระบบ  บุคลากรไม่มีความสามารถในการดูแลระบบ 

  สาเหตุทางเทคนิคของระบบ  ไม่มีความจ าเป็นท่ีต้องมีระบบ 

  การบริหารจัดการระบบไม่ดี  อื่นๆ ขอรายละเอียด    

    

4. ปริมาณขยะมูลฝอย (ตันต่อเดือน) ในปี 2551 และ 2552   
(หากมีข้อมูลย้อนหลัง ขอข้อมูลมากที่สุดแยกแต่ละปี) 

วิธีวัดปริมาณขยะมูลฝอย       1. ชั่งจากเครื่องชั่งขยะ        2. ค านวณจากขนาด       3. อื่นๆ 

เดือน-ปี 
ปริมาณขยะที่ชั่งได้ทั้งหมด  

(ตัน/เดือน) 
ปริมาณขยะ (ตัน/เดือน) 

ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล 
ม.ค. 51 15 10 5 
ก.พ. 51 15 10 5 
มี.ค. 51 15 10 5 
เม.ย. 51 15 10 5 
พ.ค. 51 15 10 5 
มิ.ย. 51 15 10 5 
ก.ค. 51 15 10 5 
ส.ค. 51 15 10 5 
ก.ย. 51 15 10 5 
ต.ค. 51 15 10 5 
พ.ย. 51 15 10 5 
ธ.ค. 51 15 10 5 
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เดือน-ปี 
ปริมาณขยะทีช่ั่งได้ทั้งหมด  

(ตัน/เดือน) 
ปริมาณขยะ (ตัน/เดือน) 

ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล 

ม.ค. 52 15 10 5 
ก.พ. 52 15 10 5 
มี.ค. 52 15 10 5 
เม.ย. 52 15 10 5 
พ.ค. 52 15 10 5 
มิ.ย. 52 20 10 10 
ก.ค. 52 20 10 10 
ส.ค. 52 20 10 10 
ก.ย. 52 20 10 10 
ต.ค. 52 20 10 10 
พ.ย. 52 20 10 10 
ธ.ค. 52 20 10 10 

 

5. ปัจจุบันรับขยะจากที่อื่นๆ บ้างหรือไม่ เช่น ชุมชนรอบๆ เทศบาล อปท.ใกล้เคียง  ให้ระบุ 

ชุมชน/เทศบาล/อบต./เอกชน จ านวนขยะ  
(ตัน/เดือน) 

ค่าก าจัดที่เก็บ 
(บาท/ตัน) 

อบต.นาแก อ.นาแก 45 1,000 บาท/ลบ.ม. 
อบต.บ้านแก้ง  อ.นาแก 45 1,000 บาท/ลบ.ม. 
อบต.นาคู่  อ.นาแก 39.9 1,000 บาท/ลบ.ม. 
อบต.หนองย่างชิ้น อ.เรณูนคร 20 1,000 บาท/ลบ.ม. 
ทต.พระซอง อ.นาแก 150 1,000 บาท/ลบ.ม. 

 

6. องค์ประกอบขยะมูลฝอย ปี พ.ศ. 2550 - 2552 (หรือข้อมูลล่าสุดและข้อมูลที่เคยเก็บมาวิเคราะห์ในอดีต) 
(หรือขอเป็นเอกสารแนบ) 

ปี พ.ศ. 
องค์ประกอบขยะมลูฝอย (ร้อยละโดยน้ าหนัก) 

เศษ
อาหาร 

กระดาษ พลาสติก แก้ว โลหะ ยาง/
หนัง 

ผ้า ไม้/
ใบไม ้

หิน/
กระเบื้อง 

อื่นๆ รวม 

ปี 2550 53.75 16.52 29.57 - - - - 0.17 - - 100 
ปี 2551 53.75 16.52 29.57 - - - - 0.17 - - 100 
ปี 2552 53.75 16.52 29.57 - - - - 0.17 - - 100 
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ส่วนที่ 2  ข้อมลูระบบเก็บขนขยะมูลฝอย       

1. ลักษณะการจัดวางภาชนะรองรับขยะมูลฝอยในชุมชนในปัจจุบัน 
  แบบถังเดี่ยวทิ้งขยะรวมทุกประเภท (ระบุขนาดถังที่ใช้,ขนาด) 
  1. 240  ลิตร ประเภทถัง  พลาสติก จ านวน          20 ใบ  
  2.  120  ลิตร ประเภทถัง  พลาสติก จ านวน         200 ใบ 
  3.   50  ลิตร ประเภทถัง  ยางรถ   จ านวน          150 ใบ
  4.    ลิตร ประเภทถัง    จ านวน    ใบ 
                วางถังขยะ 2 ใบแยกเป็นขยะแห้งและขยะเปียก  
  1.    ลิตร ประเภทถัง    จ านวน    ใบ 
  2.    ลิตร ประเภทถัง    จ านวน    ใบ 
  3.    ลิตร ประเภทถัง    จ านวน    ใบ 
  อื่นๆ(ระบุ) _      ______ 

2. ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีจัดเก็บได้   10    ตัน/วัน 
 หรือคิดเป็น    100   % ของปริมาณขยะมูลฝอยท้ังหมด 

3. จ านวนครัวเรือนให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอย  957   ครัวเรือน 
หรือคิดเป็น    52.73   % ของจ านวนครัวเรือนทั้งหมด 
                    (นอกเขตเทศบาลอีก 39 ครัวเรือน) 

4. รูปแบบการด าเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยมีรูปแบบอย่างไร 
  เทศบาลลงทุนและด าเนินการเอง          เทศบาลด าเนินการร่วมกับเอกชน 
  เทศบาลลงทุนและว่าจ้างให้เอกชนด าเนินการ             เอกชนลงทุนและด าเนินการเอง 
  อื่นๆ ระบุ       

5. กรณีว่าจ้างให้เอกชนด าเนินการ 
 ค่าจ้างเอกชน       -                 บาท/ปี     สัญญา                   ปี 
 สาเหตุที่ว่าจ้างเอกชน       

6. กรณีให้สัมปทานเอกชนด าเนินการ 
 ค่าตอบแทนที่เทศบาลได้รับ  -  บาท/ปี      สัญญา  ปี 
 รูปแบบสัมปทาน     
 สาเหตุที่ให้สัมปทานเอกชนด าเนินการ        
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7. มีปัญหาในการด าเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยหรือไม่ อย่างไร 
  ไม่มีปัญหา 
  มีปัญหาในการด าเนินการ คือ ประชาชนต้องการถังขยะไว้หน้าบ้านของทุกครัวเรือน  
ท าให้เทศบาลเสียเวลาและยุ่งยากในการจัดเก็บขยะ      

 

8. จ านวนและประเภทของรถขนขยะมูลฝอยท่ีใช้ในการเก็บขนในปัจจุบัน (ขอแผนผังเส้นทางการเก็บขน) 

ล าดับที ่ ประเภทรถ 
ขนาด
ความจ ุ
(ลบ.ม.) 

ปีที่  
จัดซื้อ 

จ านวน
เที่ยวการ
เก็บขน 
(เที่ยว) 

จ านวน
พนักงาน
ท้ายรถ 
(คน) 

ระยะทางในการ
เก็บขนต่อเที่ยว
ไม่รวมระยะทาง
ไปที่ทิ้งขยะ 

(กม.) 

ระยะเวลา
ในการเก็บ
ขนต่อเที่ยว 
(ชั่วโมง) 

1 อัดท้าย 10 2546 1 3 30 5 

2 อัดท้าย 10 2548 1 3 30 5 
 

9. เทศบาลท่านมีสถานีขนถ่ายหรือไม่  มี ไม่มี 
9.1  ถ้ามีสถานขีนถ่ายขยะ        ระยะทางจากเขตเทศบาลไปสถานีขนถ่าย  -           กม. 
   ระยะทางจากสถานีขนถ่ายไปสถานที่ฝังกลบขยะ - กม.  
9.2  ถ้าไม่มีสถานีขนถ่ายขยะ     ระยะทางจากเขตเทศบาลไปท่ีสถานที่ทิ้งขยะปัจจุบัน   21      กม. 

10. การแบ่งเขตการเก็บขน  
- มีการแบ่งเขตการเก็บขนอย่างไร  แบ่งเขตการเก็บขนตามปริมาณขยะท่ีเกิดขึ้น โดยให้รถ

ขนขยะมีการเก็บขนในปริมาณขยะท่ีใกล้เคียงกัน       
- แบ่งออกเป็นกี่เขต อย่างไร   แบ่งออกเป็น 2 เขต ดังนี้           

(1) รถขยะ 80-4808 โดยนายสมศักดิ์ ค าพิลา พนักงานขับรถยนต์ รับผิดชอบ หมู่8 หมู่ 4 และตลาดสด
(2) รถขยะ 80-5412 โดยนายพนมพันธ์ เมืองโคตร พนักงานขับรถยนต์ รับผิดชอบหมู่ 3 และหมู่ 5 

 

11. จ านวนพนักงานในการด าเนินงานเก็บขนขยะ 
11.1 จ านวนพนักงานขับรถ    2  คน 
11.2 จ านวนพนักงานเก็บขนท้ายรถ   6  คน 
11.3 จ านวนพนักงานกวาดถนน   -  คน 

รับผิดชอบกวาดถนนคนละ      -  กม. /คน       หรือ - ตร.กม/คน 
หรือตามเกณฑ์ที่เทศบาลก าหนดเกณฑ์เป็นอย่างไร  
จ้างเหมาเอกชนด าเนินการเป็นช่วง โดยจะจ้างเหมาช่วงที่ถนนมีความสกปรก เช่น ช่วงฤดู
ฝน ช่วงการจัดงานเทศกาลต่างๆ ก าหนด 1 คนต่อถนน 500 เมตร    

12. การจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการเก็บขน 
    มี   ไม่ได้มีการจัดเก็บ   เพราะ……………… 
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13. ถ้าไม่ได้มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายในการจัดการได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานใด 
เพียงพอหรือไม่อย่างไร   หน่วยงานท่ีสนับสนุนคือ   -    

    เพียงพอ            ไม่เพียงพอ  วิธีแก้ปัญหาคือ  -    

14. ถา้มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียม  
ค่าธรรมเนียมในการเก็บขนในปัจจุบัน 10 บาท/ครัวเรอืน/เดือน  
(ขอเทศบัญญัติว่าด้วยค่าธรรมเนียม และวิธีในการเก็บเงินปัจจุบัน) 

14.1 (1)  ปี 2551 เก็บเงินค่าธรรมเนียมได้    161,650  บาท 

 (2)  ปี 2552 เก็บเงินค่าธรรมเนียมได้     154,780  บาท 

 14.2 กรุณาแยกค่าธรรมเนียมตามสถานที่ที่เก็บค่าธรรมเนียม เช่น  ( ขอเอกสารแนบ) 
ครัวเรือน ตลาด สถานที่ราชการ โรงแรม โรงเรียน สถานที่เอกชน 

จ านวน
ครัวเรือน 

เก็บได้
บาท 

จ านวน
แห่ง 

เก็บได้
บาท 

จ านวน
แห่ง 

เก็บได้
บาท 

จ านวน
แห่ง 

เก็บได้
บาท 

จ านวน
แห่ง 

เก็บได้
บาท 

จ านวน
แห่ง 

เก็บได้
บาท 

 ปี 2551            
982 97,810 1 1,440 3 20,400 - - 5 30,000 2 12,000 

ปี 2552            
996 90,940 1 1,440 3 20,400 - - 5 30,000 2 12,000 

 

14.3 การเก็บค่าธรรมเนียมในปัจจุบัน 
       เทศบาลจัดเก็บเอง  จ้างเอกชนจัดเก็บ             จ้าง อสม. จัดเก็บ 

14.4 จ านวนพนักงานเก็บเงินค่าธรรมเนียมการเก็บขนตามบ้านเรือน   60 คน 
    เป็นข้าราชการ เป็นลูกจ้างชั่วคราว  เป็นลูกจ้างประจ า เอกชน       อสม. 

 14.5 ปัญหาในการเก็บค่าธรรมเนียม  ไปเก็บแล้วประชาชนไม่อยู่บ้าน ต้องเสียเวลาในการ
ติดตามเพื่อเก็บค่าธรรมเนียม          

15. ค่าใช้จ่ายในการเก็บขนแยกรายเดือน (ข้อมูลของปี 2551 ถึงปัจจุบัน) 

เดือน 
ค่าจ้าง 
คนขับรถ 

ค่าจ้าง
พนักงาน 
ท้ายรถ 

ค่าจ้างพนักงาน 
กวาดถนน 

ค่าน้ ามัน
เช้ือเพลิง/หล่อ

ล่ืน 

ค่า 
ซ่อมแซมรถ 

อื่นๆ 
รวม 
(บาท) 

มค. 51 13,420 30,480 51,652 26,753 5,650 - 127,955 
กพ. 51 13,420 30,480 51,797 25,715 - - 121,412 
มีค. 51 13,420 30,480 51,868 29,847 29,900 - 155,515 
เมย. 51 13,420 30,480 46,324 26,362 1,150 - 117,736 
พค. 51 13,420 30,480 42,032 29,059 - - 114,991 
มิย. 51 13,420 30,480 - 37,157 36,060 - 117,117 
กค. 51 13,420 30,480 - 32,100 - - 76,000 
สค. 51 13,420 30,480 24,000 48,200 2,280 - 119,380 
กย. 51 13,420 30,480 133,900 26,460 8,780 - 213,040 
ตค.  51 13,420 30,480 133,900 30,850 5,256.38 - 213,906.38 
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เดือน 
ค่าจ้าง 
คนขับรถ 

ค่าจ้าง
พนักงาน 
ท้ายรถ 

ค่าจ้างพนักงาน 
กวาดถนน 

ค่าน้ ามัน
เช้ือเพลิง/หล่อ

ล่ืน 

ค่า 
ซ่อมแซมรถ 

อื่นๆ 
รวม 
(บาท) 

พย.  51 13,420 30,480 20,320 23,918 2,520 - 90,658 
ธค.  51 13,420 30,480 - 15,720 4,500 - 64,120 
มค. 52 13,420 30,480 57,700 12,048 3,440 - 117,088 
กพ. 52 13,420 30,480 57,700 15,140 12,630 - 129,370 
มีค. 52 13,420 30,480 - 21,615 - - 65,515 
เมย. 52 13,960 30,480 - 16,200 - - 60,640 
พค. 52 13,960 30,480 - 19,665 - - 64,105 
มิย. 52 13,960 30,480 - 26,800 9,840 - 81,080 
กค. 52 13,960 30,480 - 27,800 6,310 - 78,550 
สค. 52 13,960 30,480 - 21,165 15,920 - 81,525 
กย. 52 13,960 30,480 - 20,700 - - 65,140 
ตค. 52 13,960 30,480 - 23,375 4,320 - 72,135 
พย. 52 13,960 30,480 - 26,600 580 - 71,620 
ธค. 52 13,960 30,480 - 24,370.09 - - 54,850.09 

หมายเหตุ กรุณาเอกสารแนบ 
 
ส่วนที่ 3  ข้อมูลสถานีขนถ่าย – ไม่มีสถานีขนถ่าย- 
 
 

ส่วนที่ 4 ข้อมลูการก าจัดขยะมลูฝอย       
 

1. แบบรายละเอียด (ขอเป็นเอกสารแนบ) 
1.1 ต าแหน่งที่ตั้งโครงการ 
1.2 ผังบริเวณระบบก าจัดมูลฝอย 
1.3 ผังระบบท่อรวบรวมน้ าเสีย 
1.4 รูปตัดทั่วไปแบบฝังกลบ 
1.5 แบบบ่อสังเกตการณ์ 
1.6 แบบท่อระบายก๊าซ 

 

2. พื้นที่ก าจัดขยะทั้งหมดจ านวน 77 ไร่  98  ตารางวา    
เป็นท่ีดินกรรมสิทธิ์ของเทศบาล  เป็นท่ีดินสาธารณะ  เป็นท่ีดินเอกชน 

สถานท่ีตั้งระบบก าจัดขยะ บ้าน  โพนสวรรค์  หมู่ท่ี 7 ต าบล  นาเลียง   
อ าเภอ นาแก    จังหวัด นครพนม   

 

3. ถ้าเป็นที่ดินเอกชนราคาที่จัดซื้อ             บาท/ไร่   รวมราคา  1,590,300  บาท  (46 ไร่ 3 งาน 78 ตารางวา) 
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4. ปัจจุบันได้มีการเปิดใช้งานระบบอย่างไร 
  ไม่ได้มีการเปิดใช้งาน เพราะ  อยู่ในช่วงเรียกผู้รับจ้างมาท าสัญญาจ้าง    
  มีการเปิดใช้งานแล้ว 
  มีการเปิดใช้งานเป็นบางส่วน เพราะ       
 

5. มีปัญหาในการด าเนินการหรือไม่ อย่างไร 
ไม่มีปัญหา 
มีปัญหาในการด าเนินการ คือ 

   ปัญหาค่าใช้จ่าย            ประสิทธิภาพระบบ ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ 
   ปัญหาการต่อต้านจากชุมชน     เครื่องจักรช ารุด 

อธิบายรายละเอียดของปัญหา  ประชาชนท่ีอาศัยใกล้บริเวณก่อสร้างศูนย์ก าจัดฯ มีการรวมตัว
กันต่อต้านการก่อสร้าง เพราะอาจท าให้เกิดแหล่งแพร่ระบาดของโรคสู่คนในชุมชนใกล้เคียง 

 

6. มีการดูแลตรวจสอบสภาพการท างานของอุปกรณ์เครื่องจักรกลสม่ าเสมอหรือไม่ อย่างไร 
  ยังไม่ได้มีการตรวจสอบสภาพการท างาน 
  มีการตรวจสอบสภาพการท างานอย่างสม่ าเสมอ ระบุ    ครั้ง/ปี 

 

7. รูปแบบการด าเนินการจัดก าจัดขยะมูลฝอยมีรูปแบบอย่างไร 
 เทศบาลลงทุนและด าเนินการเอง                            เทศบาลด าเนินการร่วมกับเอกชน 
 เทศบาลลงทุนและว่าจ้างให้เอกชนด าเนินการ           เอกชนลงทุนและด าเนินการเอง 
 อื่นๆ ระบุ     
 

8. กรณีว่าจ้างให้เอกชนด าเนินการ 
 ค่าจ้างเอกชน                              บาท/ปี        สัญญา    ปี 
 สาเหตุที่ว่าจ้างเอกชน             
  

9. กรณีให้สัมปทานเอกชนด าเนินการ 
 ค่าตอบแทนทีเ่ทศบาลได้รับ   บาท/ปี    สัญญา   ปี 
 รูปแบบสัมปทาน                               
 สาเหตุที่ให้สัมปทานเอกชนด าเนินการ        
10. รูปแบบการด าเนนิการบริหารจัดการในปัจจุบันมีความเหมาะสมแล้วหรือไม่ อย่างไร 

  มีความเหมาะสมแล้ว 
ควรมีการปรับปรุงรูปแบบ โดย        

11. บริเวณสถานท่ีทิ้งขยะมีการคัดแยกขยะในพื้นที่หรือไม่  
       ไมมี่การคัดแยก 

   มีการคัดแยก     จ านวนคนคัดแยกขยะในสถานท่ีฝังกลบ       คน   
     รายได้     บาท/เดือน/คน 
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12. การจัดการขยะด้วยวิธีฝังกลบมีการกลบขยะด้วยดินทุกวันหรือไม่  
 ถ้าไม่มีท่านได้ด าเนินการอย่างไร          

ถ้าไม่มีการกลบทับ ปัญหาคืออะไร        ถ้ามี
การกลบทับ แหล่งดินน ามาจากที่ไหน        
ระยะทางของแหล่งดินห่างจากสถานที่ฝังกลบ    กม. 
ราคาดิน        บาท/กม. 
ราคาค่าขนส่ง      บาท/กม. หรือ      

13. ท่านบดอัดขยะทุกวันหรือไม่          
14. สถานท่ีฝังกลบขยะเริ่มงานเวลา    ปิดรับขยะเวลา      
15. ท่านมีปัญหาในการใช้เครื่องจักรหรือไม่ ถ้ามีอย่างไร (อธิบาย)     

16. ท่านใช้พื้นท่ีฝังกลบไปกี่ไร่ในปัจจุบัน   ไร ่ขณะน้ีใช้พื้นท่ีไปทั้งหมด  ไร ่
การใช้พื้นท่ีเป็นไปตามแผนหรือไม่    ถ้าไม่เป็นตามแผนเพราะอะไร   

17. ท่านฝังกลบตามที่ออกแบบไว้หรือไม่   ฝังกลบกี่ชั้น     
สูงกี่เมตร      ดินฝังกลบหนากี่เมตร      

18. ชุมชน 
18.1 ชุมชนท่ีอยู่ใกล้สถานที่ก าจัดมากที่สุดคือ  บ้านโพนสวรรค์     

ตั้งอยู่ห่างจากสถานที่ก าจัด  2 กิโลเมตร   จ านวนคน     230  คน 
ความคิดเห็นของชุมชนท่ีมีต่อสถานท่ีก าจัด มีประชาชนประมาณ 20 คน ยังคงคัดค้านการ
ก่อสร้างศูนย์ก าจัดขยะฯ เพราะเกรงว่าหากก่อสร้างเสร็จจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต
ของตนเอง           

18.2 ท่านเคยได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านรอบพื้นท่ีหรือไม่……เคย…..........……............ 
ถ้ามีเรื่อง  คัดค้านการก่อสร้างศูนย์ก าจัด     การแก้ไข  เชิญกลุ่มผู้คัดค้านมา ทต.นาแก เพื่อ 

อธิบายถึงความจ าเป็นและความส าคัญของการก่อสร้างศูนย์ก าจัดฯ    

18.3 มีการร้องเรียนจากชาวบ้านเรื่องกลิ่นหรือไม่  ไม่มี     
สถานท่ีฝังกลบมีกลิ่นเหม็นหรือไม่  มีกลิ่นเหม็นรบกวน    
ถ้ามีกลิ่นได้แก้ปัญหาอย่างไร  
1. ใช้ EM   ลดกลิ่นขยะ  ค่าใช้จ่าย  12,000  บาท/เดือน 
2. สารเคมีชื่อ   ค่าใช้จ่าย   บาท/เดือน 

19. จ านวนและประเภทของเครื่องจักรที่ใช้ในการก าจัดขยะ  --ไม่มี-- 
20. จ านวนอาคารในสถานท่ีทิ้งขยะปัจจุบัน  --ไม่มี-- 
21. จ านวนพนักงานที่ด าเนินการในสถานที่ทิ้งขยะปัจจุบัน   --ไม่มีข้อมูล-- 

22. ค่าใช้จ่ายในการบริหารด าเนินการก าจัดขยะท่ีสถานท่ีทิ้งขยะในปัจจุบัน  --ไม่มีข้อมูล-- 
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23. การเก็บตัวอย่างจากบ่อสังเกตุการณ์ 

23.1 จ านวนบ่อสังเกตุการณ์ในพื้นท่ีฝังกลบขยะมีจ านวน   บ่อ 
23.2 ระหว่างการด าเนินการได้เก็บตัวอย่างน้ าจากบ่อสังเกตการณ์รอบพื้นที่หรือไม่  
23.3 ถ้าเก็บหน่วยงานใดเป็นผู้เก็บตัวอย่าง   ความถี่ในการเก็บ ครั้ง/   
23.4 ส่งวิเคราะห์ที่หน่วยงานใด         
23.5 ท่านเก็บตัวอย่างบ่อน้ าตื้นของชาวบ้านหรือไม่  ถ้าเก็บขอต าแหน่งของบ่อ  

อยู่ท่ีบ้านเลขที่  หมู่ท่ี  ต าบล    อ าเภอ    
เหตุผลที่เก็บจากบ่อน้ าตื้นน้ี        

23.6 ผลวิเคราะห์น้ าย้อนหลัง จ านวน 1 ปี   ---ไม่มี-- 
24. ระบบบ าบัดน้ าเสีย 
 24.1 ระบบบ าบัดน้ าเสียมีกลิ่นเหม็นหรือไม่    ถ้ามีท่านจัดการอย่างไร   

24.2 น้ าเสียเคยล้นออกมาจากบ่อบ าบัดน้ าเสียหรือไม่       
24.3 ท่านเคยเก็บน้ าจากบ่อบ าบัดน้ าเสียไปวิเคราะห์หรือไม่ ความถี่ในการตรวจครั้ง/   

ถ้าเคยเก็บท่านเก็บจุดใด   
        1.ทางน้ าเข้าบ่อแรก         2. ทางน้ าออกบ่อสุดท้าย       3. จุดอื่น    

ส่งตรวจท่ีหน่วยงานใด         
  ผลวิเคราะห์น้ าเสีย (ขอเอกสารแนบ) 

24.4 ท่านเคยใช้น้ าจากบ่อบ าบัดมาใช้ในการรดน้ าต้นไม้ หรือรดถนน หรือน ามาใช้ประโยชน์
อย่างไร (อธิบาย)          
น้ าที่ใช้ประโยชน์น ามาจากบ่อบ าบัดใด        

24.5 น้ าจากบ่อสุดท้ายไหลออกสู่แม่น้ า หรือคลองชื่อ    แม่น้ าหรือคลองนั้นก่อน
มีโครงการใช้ประโยชน์อย่างไร     
แม่น้ าหรือคลองนั้นหลังมีโครงการใช้ประโยชน์อย่างไร     
ลักษณะของแม่น้ า (เจ้าหน้าที่กรอกด้วยตนเอง)       

24.6 จ านวนเครื่องสูบน้ าเสียเข้าสู่บ่อบ าบัดน้ าเสีย  เครื่อง  ขนาด   แรงม้า 
เครื่องสูบน้ าเสียเคยเสียหรือไม่   ถ้าเคยท่านท าอย่างไร ปัญหา……..….…… 

25. ระบบระบายน้ าฝน 
25.1 ท่านมีเครื่องสูบน้ าฝนหรือไม่  ถ้ามีอายุการใช้งานกี่ปี    ขนาด   แรงม้า 
25.2 เครื่องสูบน้ าฝนท างานมีประสิทธิภาพหรือไม่       

มีปัญหาหรือไม่   ถ้ามี ปัญหาคืออะไร      
25.3 การระบายน้ าฝนในพื้นที่มีปัญหาอะไรบ้าง       
25.4 ในระหว่างการบดอัดขยะหน้าฝนท่านระบายน้ าฝนจากพื้นท่ีท างานอย่างไร   
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ส่วนที่ 5 ข้อมลูเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการบริหารจัดการ  

1. วันท่ีจัดตั้ง___25 พฤษภาคม 2542 (ยกฐานะเป็นเทศบาล)________________________ 

2. จ านวนเจ้าหน้าที่และวุฒิการศึกษา____-_________________(ขอเป็นเอกสารแนบ) 

3. โครงสร้างองค์กรการบริหารเทศบาลและโครงสร้างระบบการจัดการขยะมูลฝอย  
(Flow Chart: ขอเป็นเอกสารแนบ) 

3.1 โครงสร้างองค์กรการบริหารเทศบาล 

โครงสร้าง 
องค์กรการบริหาร 

จ านวนบุคลากร (คน) 

นักการเมืองท้องถิ่น ข้าราชการประจ า 
ลูกจ้าง 

รวม 
ประจ า ชั่วคราว 

สมาชิกสภาเทศบาล 12 - - - 12 

ส านักงานปลัดเทศบาล - 14 1 12 27 

กองวิชาการ - - - - - 

กองคลัง - 6 - 5 11 

กองช่าง - 5 - 10 15 

กองสาธารณสุข - 4 - 12 16 

กองการศึกษา - 2 - 1 3 

กองสวัสดิการ - - - - - 

อื่น ๆ ระบ ุ - - - - - 
(รวม 84 คน) 

3.2 โครงสร้างระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอย(ขอเอกสารแนบ) 
- หน่วยงานรับผิดชอบ เทศบาลต าบลนาแก   
- จ านวนบุคลากร    23 คน   เป็นต าแหน่งหัวหน้าศูนย์ 1 คน,  ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ 1 คน, 

พนักงานขับรถงานฝังกลบ 2 คน, พนักงานประจ าโรงหมักปุ๋ย 8 คน, ช่างเทคนิค 2 คน, พนักงานธุรการ
และเครื่องชั่งบันทึกน้ าหนักมูลฝอย 1 คน, ช่างซ่อมบ ารุงเครื่องจักรกล 2 คน, คนงาน 4 คน และเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัย 2 คน   

- ลูกจ้างประจ า   -  คน 
- ลูกจ้างชั่วคราว   23   คน 
- อื่น ๆ    -  คน 
 

3.3 ปัจจุบันอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเพียงพอหรือไม่ อย่างไร 
   เพียงพอ           ไม่เพียงพอ อัตราก าลังที่ต้องการเพิ่มจ านวน 23 คน 
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3.4 เทศบาลได้มีการพัฒนาบุคลากรขององค์กรหรือไม่ อย่างไร 
      ไม่ได้มีการพัฒนา             มีการพัฒนา โดยการ   ฝึกอบรมสัมมนา   
 

4. ปัจจุบันทางเทศบาลมีนโยบายการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างไร  (ขอเอกสารแนบ เช่น แผนพัฒนาฯ) 

4.1 การจัดเก็บค่าเก็บขนขยะ มีนโยบายคือ -      

4.2 การจัดเก็บค่าก าจัดขยะ  มีนโยบายคือ -      

4.3  เทศบาลมี แผนงาน/โครงการ ในการจัดการขยะมูลฝอยอย่างไรบ้าง  

     (ขอเอกสารแนบ โครงการด้านการจัดการขยะในปี 2552 - 2553)   

 เทศบาลมีแผนงาน/โครงการ เช่น การจ้างเหมาบริการก าจัดแมลงวันบริเวณบ่อขยะ  งาน
ตลาดนัดขยะมูลฝอย  โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาทบทวน ฯลฯ    

5. มีหน่วยงานราชการเข้ามาติดตามและประเมินผลระบบการจัดการหรือไม่ อย่างไร 
  ไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาเลย 
  มีหน่วยงานเข้ามา คือ         
  เรื่องที่ติดตามและประเมินผล  คือ.        

  สิ่งที่พบจากการติดตามและประเมินผล  คือ      
6. ปัจจุบันได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลหน่วยงานใดและอย่างไรบ้าง 

 หน่วยงานท่ีให้ความช่วยเหลือ        
  ด้านวิชาการ ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 อุดรธานี  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
นครพนม         
  ด้านการด าเนินงาน         
  อื่นๆ            

 

7. การบริหารจัดการในปัจจุบันให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการหรือไม่ อย่างไร 
  ประชาชนไม่มีส่วนร่วม 
  ให้ประชาชนมีส่วนร่วม โดย        
   

8. ความต้องการความช่วยเหลือจากรัฐบาลในการบริหารจัดการมีอะไรบ้าง 
  ด้านวิชาการ  หากก่อสร้างศูนย์ก าจัดขยะฯ เสร็จแล้ว ทต.นาแกต้องการความรู้ ทั้งด้านการ
ด าเนินงานและวิชาการ รัฐบาลจึงควรช่วยเหลือ เช่น จัดหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เป็นต้น  
  ด้านการด าเนินงาน         
  อื่นๆ            
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ส่วนที่ 6 ข้อมลูเกี่ยวกับรายรับ - รายจ่าย       
 

1. งบประมาณที่ได้รับมาก่อสร้างระบบฝังกลบ 
 - ค่าก่อสร้าง    -    บาท 
 - เป็นเงินรัฐบาล    -    บาท 
 - เป็นเงินของเทศบาล   -    บาท 
 - เป็นเงินกู้    -    บาท 
  ระยะเวลาการช าระคืน       ปี    อัตราดอกเบี้ย   % 
2. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
  - ค่าก่อสร้าง    -    บาท 
  - ค่าด าเนินการ    -    บาท 
  - ค่าบ ารุงรักษา    -    บาท  
3. รายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียม 

- การจัดเก็บ    -    บาท/ปี 
- การก าจัด    -    บาท/ปี 

4. รายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมน ามาเป็นค่าใช้จ่ายในด้านใดบ้าง 
 ค่าจ้างพนักงาน/เงินเดือน    -   บาท/ปี 
 ค่าจ้างจัดเก็บ     -   บาท/ปี 
 ค่าจ้างก าจัด      -   บาท/ปี 
 ค่าเครื่องมือ อุปกรณ์     -   บาท/ปี 
 ค่าซ่อมแซม      -   .บาท/ปี 
 ค่าเช่ารถ       -   บาท/ปี 
 ค่าสาธารณูปโภค (น้ า ไฟฟ้า โทรศัพท์).   -   บาท/ปี 
 ค่าบริหารจัดการ     -   บาท/ปี 
 อื่นๆ        -   บาท/ปี 
 รวม        -   บาท/ปี 
5. ข้อมูลรายรับรายจ่ายของเทศบาลย้อนหลัง 5 ปี 
                 หน่วย: บาท 

ป ี รายรับ เงินอุดหนุน รายรับอื่นๆ รายจา่ย 
2547 13,950,752.85 10,588,762.00 - 18,227,503.64 
2548 12,457,130.20 18,405,190.00 - 27,252,605.97 
2549 15,581,784.42 12,537,607.00 - 28,119,391.42 
2550 17,044,594.90 26,791,382.00 - 42,720,117.96 
2551 15,097,563.37 18,541,800.51 - 29,380,531.56 
2552 16,542,744.85 15,830,732.60 - 32,071,110.40 
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ส่วนที่ 7 ข้อมลูด้านการมีส่วนรว่มของประชาชน      
 

1. สถานท่ีฝังกลบในปัจจุบัน  
  ได้รับความเห็นชอบจากประชาชนก่อนท าการศึกษาและออกแบบ 
  ไม่ได้รับความเห็นชอบจากประชาชนก่อนท าการศึกษาและออกแบบ 
  ประชาชนมีส่วนในการคัดเลือกพื้นที่ 
    ประชาชนไม่มีส่วนในการคัดเลือกพื้นที่  
2. เทศบาลเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการขยะดังกล่าวหรือไม่ 
  ประชาสัมพันธ์สถานการณ์ปัจจุบันของการจัดการขยะ 
  ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือในการเก็บค่าธรรมเนียมจากประชาชน 

  อื่นๆ ขอทราบวิธีการ         
ข้อมูลขยะรีไซเคิล 
3.  จ านวนโรงเรียนและชุมชนในเขตเทศบาล 

3.1 เทศบาลมีโรงเรียนในเขตเทศบาล   3  โรงเรียน  โรงเรียนในสังกัดเทศบาล   - .โรงเรียน 
 โรงเรียนอื่น   3 โรงเรียน 

ชื่อโรงเรียน สังกัด จ านวนนักเรียน 
นาแกผดุงราชกจิเจริญ กระทรวงศึกษาธิการ 764 
นาแกพิทยาคม กระทรวงศึกษาธิการ 1,112 
เซนต์ยอแซฟนาแก เอกชน 1,218 

3.2 มีชุมชน จ านวน 12  ชุมชน  ประชากรท้ังหมด 4,699  คน 
 

4. เทศบาลมีการด าเนินการด้านธนาคารขยะหรือไม่ ที่ใด รูปแบบการจัดการเป็นอย่างไร มีปัญหาอย่างไร  
   ---ไม่มี-- 
5. ร้านรับซื้อของเก่าในพื้นท่ีเทศบาล    (ระบุร้านที่มีอยู่ ในเขตเทศบาล และร้านที่มีศักยภาพในการ
ด าเนนิการ เช่น มีรูปแบบกิจการเฟรนไชน์จากวงศ์พาณิชย์ที่เทศบาลนครพิษณุโลก เป็นต้น) 

ชื่อร้าน สถานที่ตั้ง 
ปริมาณวัสดุรีไซเคิลที่รับซือ้ 

(กิโลกรัมต่อวัน) 
ตั้งท่งเชียง 580 ม.4 ถ.นาแก-หนองญาติ ต.นาแก อ.นาแก  

จ.นครพนม  โทร 042-571-173 ; 081-261-1624 
1,180 

 

6. เทศบาลของท่านมีการขึ้นทะเบียนซาเล้งหรือไม่ -      

7. การด าเนินกิจกรรมด้านการรีไซเคิลขยะมูลฝอยของเทศบาล  --ไม่มี-- 
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แบบส ารวจข้อมูล 
ระบบรวบรวมและบ าบัดน  าเสยี  

ส่วนที่ 1 ข้อมลูทั่วไป           

1. เทศบาล   เมืองสกลนคร                                         จังหวัด       สกลนคร              

ที่อยู่   1695  ถนนสุขเกษม  ต าบลธาตุเชิงชุม   อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  47000                

     โทรศัพท์ 042-711703    โทรสาร  042-714874    

รายชื่อเจ้าหน้าที่ในการประสานงาน 

1) ชื่อ นายรุ่งโรจน์   โคตรพรหม            ต าแหน่ง  นักวิชาการสุขาภิบาล               

 สังกัด  ส านักการช่าง                     โทรศัพท์  081-9541426                           

2) ชื่อ น.ส.พัชรินทร์  สาลีสุวรรณ           ต าแหน่ง   ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล       

 สังกัด  ส านักการช่าง                     โทรศัพท์   081-4887115                                                

2. ข้อมูลพื้นท่ี ประชากร ในเขตเทศบาล (ข้อมูลปี พ.ศ. 2552) 

2.1 พื้นที่ของเทศบาล        54.54        ตารางกิโลเมตร 

2.2 พื้นที่บริการของระบบบ าบัดน้ าเสีย         19.25         ตารางกิโลเมตร 

ระบบท่อรวบรวมน้ าเสียครอบคลุมพื้นที่                    ตารางกิโลเมตร 

2.3 จ านวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์                       คน (ข้อมูลปี 2552) 

2.4 จ านวนครัวเรือน                     ครอบครัว (ข้อมูลปี 2552) 

2.5 จ านวนคนต่อครัวเรือนในปี 2552 คอื        3    คน                     

2.6 จ านวนประชากรแฝง   10774    คน (โดยประมาณข้อมูลปี 2552)  

 แหล่งที่มาของข้อมูลจ านวนประชากรแฝง  จ านวน ประชากรทั้งหมด 20% 

2.7 ส าหรับเทศบาลที่เป็นเมืองท่องเที่ยวและมีข้อมูลของนักท่องเที่ยว 

- จ านวนนักท่องเที่ยวชาวไทย           -           คน (ข้อมูลป ี2552) 

- จ านวนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศไทย           -           คน (ข้อมูลปี 2552)  

- แหล่งที่มาของข้อมูลนักท่องเที่ยวไทย_____________________-_________________________                                                                                  

- นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มาเที่ยวที่ไหน      -     

- นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ใช้เวลาอยู่ในพื้นที่เขตเทศบาล        -      วัน 
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2.8 กิจกรรมหลักของชุมชนท่ีก่อให้เกิดน้ าเสีย 
[ / ]  บ้านเรือน    [   ] โรงงาน    [   ] โรงแรม    [   ] ตลาด    [   ] ร้านอาหาร   

[   ]  อื่นๆ ระบุ           

2.9 แหล่งน้ าอุปโภค-บริโภคส่วนใหญ่ในพื้นที่ 
 [ / ] น้ าประปา   [   ] น้ าบาดาล   [   ] แม่น้ า ล าคลอง 

2.10 ข้อมูลการใช้น้ าประปาในพื้นท่ี (ข้อมูลปี 2552) 

- ปริมาณน้ าผลิต______________ลบม./วัน    

- ปริมาณน้ าจ าหน่าย____________ลบม./วัน 

- ปริมาณน้ าประปาที่ใช้____________ลบม./วัน 

- จ านวนผู้ใช้น้ า_______________ ครอบครัว     

- ค่าน้ าประปา     บาท/เดือน 

3. ระบบบ าบัดน้ าเสียของเทศบาล 

3.1 ริเร่ิมจากหน่วยงานใด  กรมประมง        

3.2 ระยะเวลาการศึกษาความเหมาะสมตั้งแต่เดือน  -  ปี 2532 ถึงเดือน      - ปี 2535  

ระยะเวลาการออกแบบตั้งแต่เดือน  ปี    2536 ถึงเดือน   ปี 2537  

3.3 บริษัทก่อสร้าง    ชิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จ ากัด (มหาชน)    

3.4 บริษัทที่ปรึกษาควบคุมงาน    -      

3.5 ระยะเวลาในการก่อสร้างโครงการ        2 ปี   ตั้งแต่ปี พ.ศ.   2538 - พ.ศ.  2541  

 เปิดด าเนินการตั้งแต่เดือน   กันยายน ปี  2541  

 สถานภาพปัจจุบัน  [ / ] ก าลังด าเนินการ 

[   ] หยุดด าเนินงานระบบตั้งแต่เดือน  ปี   

3.6 สาเหตุการหยุดด าเนินงาน 

[   ] ชุมชนคัดค้าน [   ] บุคลากรไม่เพียงพอในการดูแลระบบ 

[   ] ไม่มีงบประมาณในการเดินระบบ [   ] บุคลากรไม่มีความสามารถในการดูแลระบบ 

[   ] สาเหตุทางเทคนิคของระบบ [   ] ไม่มีความจ าเป็นท่ีต้องมีระบบ 

[   ] การบริหารจัดการระบบไม่ดี [   ] อื่นๆ ขอรายละเอียด    
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ส่วนที่ 2  ข้อมลูการรวบรวมน  าเสีย        
 
1. ระบบท่อรวบรวมน  าเสีย 

1.1 ระบบท่อรวบรวมน้ าเสีย และระบบท่อระบายน้ าเสีย 

[   ]  ระบบท่อแยก (Separated  System)   [ / ]  ระบบท่อรวม (Combined  System) 

(ขอเอกสารแนบรายละเอียด แผนผัง แนวท่อระบายน้ า และรวบรวมน้ าเสีย บนพื้นท่ีเขตเทศบาล) 

1.2 ขนาดระบบรวบรวมน้ าเสีย ที่สามารถรับน้ าเสียได้ต่อวัน     16,000  ลบ.ม. 

1.3 จ านวนบ่อดักน้ าเสียท้ังหมด   1  บ่อ 

 1.4 บ่อดักน้ าเสีย CSO 
 

CSO ชื่อ แหล่งน  าที่ระบาย สภาพปัญหา 

โรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ า หนองหาร  

เทศบาลเมืองสกลนคร   

1.5 ปัญหาของบ่อดักน้ าเสีย ไม่มี         

1.6 ประตูระบายน้ าในบ่อดักน้ าเสียมีปัญหาหรือไม่      [   ]  มี   [ / ]  ไม่มี 

1.7 ถ้ามีปัญหาคืออะไร 
[   ]  ปิดไม่สนิท 
[   ]  อื่นๆ ขอรายละเอียด         

2. สถานีสูบน  าเสีย 
จ านวนสถานีสูบน้ าเสียในระบบรวบรวมน้ าเสียมีจ านวน  2 แห่ง 

สถานีสูบน้ าเสียในพื้นท่ีระบบบ าบัดน้ าเสียมี    2  แห่ง 
 

สถานีสบู โรงปรับปรุงคุณภาพน  า คูหมากเสื่อ 

จ านวนเครื่องสูบน้ า 4 3 

ชนิดของเคร่ืองสูบน้ า Submersible Submersible 

ก าลัง (KW) 50 17 

อัตราการสูบ (ลบ.ม./ชม.) 1,404 150 

TDH (ม.) 19.7 25.5 
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 3. ปัญหาของระบบรวบรวมน  าเสีย 

 [   ]   ปัญหาค่าใช้จ่าย   [   ]  ประสิทธิภาพระบบ        [   ]  ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ 

 [   ]   ปัญหาการต่อต้านจากชุมชน  [   ]  เครื่องจักรช ารุด   [   ]  ระบบท่อได้รับความเสียหาย 

อธิบายรายละเอียดของปัญหา_________________________________________________ 

4. ปริมาณน  าเสีย  ในป ีพ.ศ. 2551 - 2552  (หากมีข้อมูลย้อนหลังขอข้อมูลมากที่สุดแยกแต่ละปี) 

 วิธีวัดปริมาณน้ าเสีย [   ]  รางวัดอัตราการไหล  [   ]  จากท่อ  [ / ]  Flow meter    

           [   ]  อื่นๆ ระบุ    
 

เดือน-ปี 
ปริมาณ 
(ลบ.ม.) 

เดือน-ปี 
ปริมาณ 
(ลบ.ม.) 

เดือน-ปี 
ปริมาณ 
(ลบ.ม.) 

เดือน-ปี 
ปริมาณ 
(ลบ.ม.) 

มค. 51 210,130.00 กค. 51 716,565.20 มค. 52 230,069.50 กค. 52 667,197.00 

กพ. 51 190,885,70 สค. 51 735,204.40 กพ. 52 174,159.90 สค. 52 567,812.80 

มีค. 51 307,332,60 กย. 51 645,975.24 มีค. 52 340,146.10 กย. 52 426,806.30 

เมย. 51 375,755.10 ตค. 51 466,140.74 เมย. 52 356,760.70 ตค. 52 309,890.70 

พค. 51 641,025.80 พย. 51 363,754.14 พค. 52 617,734.90 พย. 52 226,597.60 

มิย. 51 970,012.50 ธค. 51 263,229.50 มิย. 52 452,502.00 ธค. 52 211,258.00 
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5. คุณสมบัติน  าเสียก่อนเข้าระบบ ปี พ.ศ. 2551 - 2552 (หรือข้อมูลล่าสุดและข้อมูลที่เคยเก็บมาวิเคราะห์ในอดีตขอเป็นเอกสารแนบ) 
 

ล าดับ 
ที่ 

ดัชนีคุณภาพน  า หน่วย 
ระยะเวลา (เดือน) ปี 2551 ค่า

มาตรฐาน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
1 น้ ามันและไขมัน (Oil & Grease) mg/l 8.55 6.71 4.43 7.21 0.00 0.58 0.52 0.87 1.25    5 mg/l 
2 อุณหภูม ิ(Temperature) oC 23.53 22.19 26.46 30.28 29.92 30.50 30.52 30.41 30.72 30.37 28.20 25.02  
3 ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH)  7.54 7.07 7.09 7.02 6.95 7.26 7.12 7.25 7.00 7.23 7.12 6.98 5-7 
4 ค่าบีโอดี (BOD) mg/l 62.42 63.19 57.17 51.92 48.35 35.54 63.19 36.47 68.23 49.86 49.83 57.64 10 mg/l 

5 
ปริมาณตะกอนหมัก  
(Settleable Solids) 

mg/l             0.5 mg/l 

6 
ของแข็งแขวนลอย  
(Suspended Solids) 

mg/l 35.23 44.00 48.23 52.85 48.46 61.77 40.62 67.85 61.92 68.93 63.58 45.00 50 mg/l 

7 ไนโตรเจนในรูป TKN mg/l 9.38 14.28 4.76 2.80 3.92 2.80 4.90 3.22 5.88    100 mg/l 
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ฟอสฟอรัสทั้งหมด (Total as P) mg/l             

ไม่มีคา่
มาตรฐาน 

สารอินทรีย์ (Organic) mg/l             

สารอนินทรีย์ (Inorganic) mg/l             

9 
แบคทีเรียกลุม่ฟีคอลโคลีฟอรม์ 
(Fecal ColiForm Bacteria) 

mg/100 
ml 

            
ไม่มีคา่
มาตรฐาน 

 
 
 
 



                 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดท าแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดบัจังหวัด 

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9  (อุดรธานี  เลย  หนองคาย  สกลนคร  และนครพนม) 
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ล าดับ 
ที่ 

ดัชนีคุณภาพน  า หน่วย 
ระยะเวลา (เดือน) ปี 2552 

ค่ามาตรฐาน 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1 น้ ามันและไขมัน (Oil & Grease) mg/l        0.412     5 mg/l 
2 อุณหภูม ิ(Temperature) oC 21.95 24.15 28.54 28.21 28.14 27.48 26.90 27.17 27.27 27.16 26.70 24.27  
3 ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH)  7.40 7.52 7.54 7.44 7.41 7.39 7.36 7.28 7.25 7.31 7.56 8.18 5-7 
4 ค่าบีโอดี (BOD) mg/l 45.58 39.92 50.73 46.96 38.42 55.38 47.36 43.38 49.85 48.69 54.23 54.00 10 mg/l 

5 
ปริมาณตะกอนหมัก  
(Settleable Solids) 

mg/l             0.5 mg/l 

6 
ของแข็งแขวนลอย  
(Suspended Solids) 

mg/l 50.85 48.25 57.77 48.46 57.85 64.92 53.93 51.62 56.85 64.15 59.62 60.15 50 mg/l 

7 ไนโตรเจนในรูป TKN mg/l        15.12     100 mg/l 
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ฟอสฟอรัสทั้งหมด (Total as P) mg/l             

ไม่มีคา่
มาตรฐาน 

สารอินทรีย์ (Organic) mg/l             

สารอนินทรีย์ (Inorganic) mg/l             

9 
แบคทีเรียกลุม่ฟีคอลโคลีฟอรม์ 
(Fecal ColiForm Bacteria) 

mg/100 
ml 

            
ไม่มีคา่
มาตรฐาน 

 
 



                 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดท าแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดบัจังหวัด 

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9  (อุดรธานี  เลย  หนองคาย  สกลนคร  และนครพนม) 
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ส่วนที่ 3 ข้อมลูการบ าบัดน  าเสีย         
 

1. ขอเอกสารแบบรายละเอียดก่อสร้างระบบดังน้ี 
1.1 Flow diagram ระบบบ าบัดน้ าเสีย  
1.2 แปลนระบบบ าบัดน้ าเสียแปลนระบบท่อระบายน้ า 
1.3 แปลนระบบท่อรวบรวมน้ าเสียรูปตัดระบบบ าบัดน้ าเสีย 
1.4 รูปแปลนระบบ บ่อดักน้ าเสียระบบวัดอัตราการไหล 

 

2. การบ าบัดในปัจจุบัน 
2.1 พื้นทีร่ะบบบ าบัดน้ าเสีย  376.5  ไร ่ 
2.2 ที่ตั้งของระบบบ าบัด โรงปรับปรุงคุณภาพน้ าเทศบาลเมืองสกลนคร ถ.คูเมือง ต.ธาตุเชิงชุม  
2.3 ระบบบ าบัดน้ าเสียท่ีใช้เป็นระบบประเภท 

[   ] ระบบเติมอากาศ ( Oxidation Ditch : OD )    [   ] ระบบตะกอนเร่ง ( Activated Sludge : AS) 
[ / ] ระบบบ่อผึง ( Stabilization Pond : SP)         [ / ] ระบบบึงประดิษฐ์ (Constructed Wetland) 
[   ] ระบบคลองวนเวียน (Rotating Biological Contactor : RBC)  
[   ] อื่นๆ ระบุ         

2.4 ระบบบ าบัดน้ าเสีย ประกอบด้วยด้วยบ่อบ าบัดน้ าเสีย ดังต่อไปนี้ ในผังที่แนบมาพร้อมน้ี 
บ่อ      ลึก   เมตร   ขนาดความจุ    ลบ.ม. 
บ่อ      ลึก   เมตร   ขนาดความจุ    ลบ.ม. 
บ่อ      ลึก   เมตร   ขนาดความจุ    ลบ.ม. 
บ่อ      ลึก   เมตร   ขนาดความจุ    ลบ.ม. 
อื่นๆ ระบุ             

2.5 จงอธิบายอย่างละเอียด และแสดงแผนผังเส้นทางการไหลของน้ าเสีย ตั้งแต่น้ าเข้า จนถึง การปล่อย
น้ าที่บ าบัดแล้ว ลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ        
     

2.6 ปีท่ีเริ่มด าเนินการ   2536-2541 
2.7 ปริมาณน้ าเสียตามการออกแบบ              16,0000             ลบ.ม./วัน 
2.8 ปริมาณน้ าเสียท่ีเข้าระบบจริง          14,367       ลบ.ม./วัน (ปี 2551) 
2.9 จ านวนครัวเรือนท่ีให้บริการบ าบัดน้ าเสีย           -        ครัวเรือน 

คดิเป็น        -       % ของครัวเรือนท้ังหมด 



                 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดท าแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดบัจังหวัด 

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9  (อุดรธานี  เลย  หนองคาย  สกลนคร  และนครพนม) 
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2.8. คุณสมบัติน้ าหลังบ าบัด ก่อนปล่อยออกสู่แหล่งน้ า ปี พ.ศ. 2551 - 2552  (หรือข้อมูลล่าสุดและข้อมูลที่เคยเก็บมาวิเคราะห์ในอดีตขอเป็นเอกสารแนบ) 
 

ล าดับที่ ดัชนีคุณภาพน  า หน่วย 
ระยะเวลา (เดือน) ปี 2551 - 2552 ค่า

มาตรฐาน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
1 น้ ามันและไขมัน (Oil & Grease) mg/l             5 mg/l 
2 อุณหภูมิ (Temperature) oC              
3 ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH)              5-7 
4 ค่าบีโอดี (BOD) mg/l             10 mg/l 

5 
ปริมาณตะกอนหมัก  
(Settleable Solids) 

mg/l             0.5 mg/l 

6 
ของแข็งแขวนลอย  
(Suspended Solids) 

mg/l             50 mg/l 

7 ไนโตรเจนในรูป TKN mg/l             100 mg/l 

8 

ฟอสฟอรัสทั้งหมด (Total as P) mg/l             
ไม่มีค่า
มาตรฐาน 

สารอินทรีย์ (Organic) mg/l             

สารอนินทรีย์ (Inorganic) mg/l             

9 
แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลีฟอร์ม 
(Fecal ColiForm Bacteria) 

mg/100 ml             
ไม่มีค่า
มาตรฐาน 



                 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดท าแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดบัจังหวัด 

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9  (อุดรธานี  เลย  หนองคาย  สกลนคร  และนครพนม) 
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2.9 การน าน้ าที่ผ่านการบ าบัดมาใช้ประโยชน์ 

[ / ]  ไม่มี 

[   ]  มี ระบุ            

- ปริมาณน้ าที่น ามาใช้ประโยชน์____________________________________ 

- ชื่อแหล่งรับน้ าทิ้งจากโรงบ าบัดน้ าเสีย       หนองหาร                                                             

       2.10 การใช้ประโยชน์ของแหล่งน้ าที่รับน้ าทิ้งจากระบบบ าบัดน้ าเสีย  เป็นแหล่งน้ าดื่มผลิตประปา                 

     ท าประมง , ใช้ในการเกษตร                                                                                       

2.11 คุณภาพน้ าจากแหล่งรับน้ าทิ้ง  

ดัชนีคุณภาพน  า หน่วย 
ระยะเวลา (เดือน) ป ี2551 - 2552 ค่า

มาตรฐาน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
น้ ามันและไขมัน  
(Oil & Grease) 

mg/l             5 mg/l 

อุณหภูม ิ
(Temperature) 

oC   2550   33.10   32.10   24.00  

ค่าความเป็นกรดและดา่ง 
(pH) 

   7.50   7.51   7.15   7.06 5-7 

ค่าบีโอด ี(BOD) mg/l   3.00   7.20   8.80   8.40 10 mg/l 

ปริมาณตะกอนหมกั  
(Settleable Solids) 

mg/l             0.5 mg/l 

ของแข็งแขวนลอย  
(Suspended Solids) 

mg/l   7.0   9.00   17.00   11.00 50 mg/l 

ไนโตรเจนในรปู 
TKN 

mg/l             100 mg/l 

ฟอสฟอรัสท้ังหมด 
(Total as P) 

mg/l             

ไม่มีคา่
มาตรฐาน 

สารอินทรยี ์(Organic) mg/l             

สารอนินทรยี ์
(Inorganic) 

mg/l             

แบคทีเรียกลุม่ฟคีอลโค
ลีฟอร์ม (Fecal 
ColiForm Bacteria) 

mg/ 
100 ml 

  
 
 

ND 
         

ไม่มีคา่
มาตรฐาน 

2.12 แผนการดูแลรักษาเครื่องจักร (ขอเป็นเอกสารแนบ) 

2.13 ปัจจุบันได้มีการเปิดใช้งานระบบอย่างไร 

 [   ]  ไม่ได้มีการเปิดใช้งาน เพราะ………………………………………………………………… 

 [ / ]  มีการเปิดใช้งานแล้ว 



                 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดท าแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดบัจังหวัด 

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9  (อุดรธานี  เลย  หนองคาย  สกลนคร  และนครพนม) 
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2.14 มีปัญหาในการด าเนินการหรือไม่ อย่างไร 

[ / ]  ไม่มีปัญหา 

[   ]  มีปัญหาในการด าเนินการ คือ 

[   ]  ปัญหาค่าใช้จ่าย  [   ]  ประสิทธิภาพระบบ [   ]  ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ 

[   ]  ปัญหาการต่อต้านจากชุมชน  [   ]  เครื่องจักรช ารุด 

อธิบายรายละเอียดของปัญหา_____________________________________ 

2.15 มีการดูแลตรวจสอบสภาพการท างานสม่ าเสมอหรือไม่ อย่างไร 

[   ]  ยังไม่ได้มีการตรวจสอบสภาพการท างาน 

[ / ]  มีการตรวจสอบสภาพการท างานอย่างสม่ าเสมอ ระบุ  ทุกวัน  ครั้ง/ปี 
3. ข้อมูลเครื่องจักรกลในระบบบ าบัดน้ าเสีย 

เครื่องจักรกล ชนิด จ านวน 
ก าลัง 
(kw.) 

เวลาเปิดเครื่อง 
(ชม.) 

ค่าไฟฟ้า 
(บาท/เดือน) 

อัตราการจ่าย
สารเคมี  

(มม./นาที) 

ประสิทธิภาพของ
เครื่องจักรกล 

1. เครื่องเติมอากาศ - - - - - - - 

2. เครื่องสูบน้ าเสีย แบบจุ่ม 4 50 08.00 น.   1,404 ลบ ม./ชม. 

3. เครื่องสูบน้ าฝน แบบจุ่ม 3 190 เฉพาะหน้าฝน 75,000 - 8,000 ลบ ม./ชม. 

4. เครื่องสูบน้ าเสีย 

 (คูเหมากเสื่อ) 

แบบจุ่ม 3 17 08.00 น.   540 ลบ ม./ชม. 

 

4. ข้อมูลอาคารในสถานท่ีระบบบ าบัดน้ าเสียในปัจจุบัน 

ประเภทอาคาร 
การใชป้ระโยชน์ รายละเอยีด 

การใช้งานอาคาร 
สาเหตุ/ปัญหา
อุปสรรค ใช ้ ไม่ได้ใช ้

1. อาคารส านักงาน /  เป็นส านักงาน  

2. อาคารจอดรถและโรงซ่อมบ ารุง     

3. อาคารเก็บ/จ่ายคลอรีน     

4. อาคารป้อมยาม     

5. บ้านพักคนงาน /  ใช้เป็นบ้านพักคนงานและเก็บวสัดุ  

6. อื่นๆ      

 
 



                 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดท าแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดบัจังหวัด 

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9  (อุดรธานี  เลย  หนองคาย  สกลนคร  และนครพนม) 
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5. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการระบบบ าบัดน้ าเสียรายเดือน (ข้อมูลของปี 2551 - 2552 หรือล่าสุด) 
 

เดือน เงินเดือน ค่าไฟฟ้า 
น  ามันเชื อเพลิง/ 

หล่อล่ืน 
ค่าซ่อมแซม
อุปกรณ์ 

สารเคมี อื่นๆ 
รวม 

(บาท) 
ม.ค. 51 170,500.00 37,454.22  50,000.00 7,500.00 6,000.00 271,454.22 
ก.พ. 51 170,500.00 38,818.00  50,000.00 7,500.00 6,000.00 272,818.00 
มี.ค. 51 170,500.00 59,362.11  50,000.00 7,500.00 6,000.00 293,362.11 
เม.ย. 51 170,500.00 74,857.02  50,000.00 7,500.00 6,000.00 308,857.02 
พ.ค. 51 170,500.00 100,890.16   7,500.00 6,000.00 284,890.16 
มิ.ย. 51 170,500.00 143,140.99   7,500.00 6,000.00 327,140.99 
ก.ค. 51 170,500.00 120,741.40   7,500.00 6,000.00 324,741.40 
ส.ค. 51 170,500.00 170,775.25   7,500.00 6,000.00 354,7785.25 
ก.ย. 51 170,500.00 135,365.80   7,500.00 6,000.00 319,365.80 
ต.ค. 51 125,160.00 80,634.78   9,900.00 341,334 219,108.12 
พ.ย. 51 125,160.00 80,811.74   9,900.00 4,396.30 220,268.04 
ธ.ค. 51 134,759.00 43,770.46   13,650.00 3,426.34 195,605.80 
ม.ค. 52 134,759.00 42,978.40   9,900.00 3,300.10 190,937.50 
ก.พ. 52 134,760.00 37,691.78   9,900.00 343,379 185,785.57 
มี.ค. 52 134.880.00 74,422.11   15,650.00 3,675.00 228,627.11 
.....52         

 
6. ชุมชน 

6.1 ชุมชนท่ีอยู่ใกล้สถานที่ระบบบ าบัดน้ าเสียมากที่สุดคือ  ชุมชนดอนงิ้ว    
ตั้งอยู่ห่างจากสถานที่ตั้งระบบบ าบัดน้ าเสีย   1  กิโลเมตร 
จ านวนคน    คน 
ความคิดเห็นของชุมชนท่ีมีต่อระบบบ าบัดน้ าเสีย       

6.2 ท่านเคยได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านรอบพื้นท่ีหรือไม่       
 ถ้ามีเรื่อง 1  ดอกธูปฤาษีปลิว         การแก้ไข  ตัดธูปฤาษีตามแผนงานบ ารุงรักษาระบบ 
   2   การแก้ไข      

  3   การแก้ไข      
 ระบบบ าบัดน้ าเสียมีกลิ่นเหม็นหรือไม่  ไม่มี       

ถ้ามีกลิ่นได้แก้ปัญหาอย่างไร  1. ใช้ EM        
 2. สารเคมีชื่อ        
 3.         

 ระบบบ าบัดน้ าเสียมีเสียงดังหรือไม่  ไม่มี      
 ถ้ามีเสียงดังท่านได้แก้ปัญหาอย่างไร          

น้ าเสียจากระบบร่ัวไหลลงสู่แหล่งน้ า หรือพื้นที่ของประชาชนรอบข้าง หรือไม่ อย่างไร 

ถ้ามีท่านได้แก้ปัญหาอย่างไร ไม่มี         
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ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการบริหารจัดการ    
 

1. วันท่ีจัดตั้ง         19  มิถุนายน  2479 

2. จ านวนเจ้าหน้าที่และวุฒิการศึกษา___________________________________(ขอเอกสารแนบ) 

3. โครงสร้างองค์กรการบริหารเทศบาลและโครงสร้างระบบการจัดการน้ าเสีย (ขอเป็นเอกสารแนบ) 

3.1 โครงสร้างองค์กรการบริหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

โครงสร้างองค์กร 
การบริหาร 

จ านวนบุคลากร(คน) 
นักการเมืองท้องถิ่น ข้าราชการ ประจ า  ลูกจ้างชั่วคราว  รวม 

สมาชิกสภา อปท. 18 -  -  18 
ส านักงานปลัด อปท. - 29  70  99 
กองวิชาการ - 14  7  21 
กองคลัง - 29  47  76 
กองช่าง - 40  87  127 
กองสาธารณสุข - 21  141  162 
กองการศึกษา - 16  27  43 
กองสวัสดิการ - 14  5  19 
อื่นๆ ระบุ - 4  -  4 
  167  384  569 

 

3.2 ปัจจุบัน อปท. ด าเนินการเดินระบบบ าบัดน้ าเสีย โดย 

 [   ]  ด าเนินการเอง  [   ]  จ้างเอกชน   [ / ]  องค์การจัดการน้ าเสีย  [   ]  อื่นๆ ระบุ   

3.3 การบ ารุงรักษาระบบ (ซ่อมบ ารุงเครื่องจักร อาคาร ระบบอื่นๆ) โดย 

 [ / ]  ด าเนินการเอง  [   ]  จ้างเอกชน   [   ]  องค์การจัดการน้ าเสีย  [   ]  อื่นๆ ระบุ   

3.4 ค่าใช้จ่ายในการเดินระบบและบ ารุงรักษาระบบ 

 [ / ]  ตั้งเป็นงบค่าใช้จ่ายประจ าปี จ านวน      3,000,000 บาท/ปี 

[   ]  ไม่ได้ตั้งงบค่าใช้จ่ายประจ าปี 

[   ]  จ่ายเป็นค่าจ้างเอกชน จ านวน    บาท/ปี 

[   ]  อื่นๆ ระบุ 
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3.5 การจัดเก็บค่าบริการบ าบัดน้ าเสีย 

 ข้อบัญญัติการจัดเก็บค่าบริการบ าบัดน้ าเสีย   [   ]  มี   [ / ]  ไม่มี 

 อัตราค่าจัดเก็บค่าบริการน้ าเสีย ได้แก่   [   ]  บ้านเรือน   [   ]  อาคารประกอบการ  

3.6 โครงสร้างการบริหารจัดการน้ าเสีย และเจ้าหน้าที่ประจ าระบบฯ  (Flow Chart : ขอเอกสารแนบ) 

 หน่วยงานรับผิดชอบ  องค์การจัดการน้ าเสีย        

 จ านวนบุคลากร  22  คน 
 

ล าดับ 
ที ่

ต าแหน่ง หน้าที่ คุณวุฒิ 
จ านวน 
คน 

ข้าราชการ / ลูกจ้าง
ชั่วคราว / ลูกจ้างประจ า 

1 หัวหน้างานโรงปรับปรุง ดูแลระบบ ป.ตรี 1 ลูกจ้างชั่วคราว 
2 นักวิทยาศาสตร์ ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า ป.ตรี 1 ลูกจ้างชั่วคราว 
3 นายช่างโยธา  ป.ว.ส. 1 ลูกจ้างชั่วคราว 
4 นายช่างเครื่องกล  ป.ว.ส. 1 ลูกจ้างชั่วคราว 
5 เจ้าหน้าที่ธุรการ  ป.ว.ส. 1 ลูกจ้างชั่วคราว 
6 คนงานทั่วไป  ม.3-ป.ว.ส. 7 ลูกจ้างชั่วคราว 

  

3.7 ปัจจุบันอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเพียงพอหรือไม่ อย่างไร 

     เพียงพอ                  ไม่เพียงพอ อัตราก าลังที่ต้องการเพิ่มจ านวน   คน 

     ตอนน้ีมีแต่อัตราก าลังขององค์การจัดการน้ าเสีย เทศบาลเมืองสกลนคร 

3.8 เทศบาลได้มีการพัฒนาบุคลากรขององค์กรหรือไม่ อย่างไร 
               ไม่ได้มีการพัฒนา          มีการพัฒนา โดยการ เข้าร่วมการฝึกอบรมที่หน่วยงานต่างๆ จัดขึ้น 

4. ปัจจุบันเทศบาลมีนโยบายการบริหารจัดการน้ าเสียอย่างไร 
การบ าบัด : มีนโยบาย คือ บริหารจัดการตามมาตรฐาน ISO 9001:2008     

 

5. ปัจจุบันเทศบาลมีการบริหารจัดการด้านการเงินที่ใช้ในการบริหารจัดการน้ าเสียอย่างไร 
การบ าบัด : มีนโยบาย คือ ใช้งบฯ ของเทศบาล      

 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ  300,000  บาท/เดือน 

5.1 แหล่งเงินจาก  งบประมาณของเทศบาล       

5.2 มีนโยบายในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมอย่างไร เก็บตามกฎหมายรัฐบาลกลาง 

5.3 อัตราค่าจัดเก็บค่าธรรมเนียมมี     ประเภท ระบุ 
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 5.5 รูปแบบการด าเนินการบริหารจัดการด้านน้ าเสียมีรูปแบบอย่างไร 

[   ] เทศบาลลงทุนและด าเนินการเอง                   [   ] เทศบาลด าเนินการร่วมกับเอกชน 

[   ] เทศบาลลงทุนและว่าจ้างให้เอกชนด าเนินการ     [   ] เอกชนลงทุนและด าเนินการเอง 

[ / ] อื่นๆ ระบุ  เทศบาลร่วมกับองค์การจัดการน้ าเสีย  

6. กรณวี่าจ้างให้เอกชนด าเนินการ 
ค่าจ้างเอกชน   -  บาท/ปี         สัญญา   -  ปี 

7. กรณีให้สัมปทานเอกชนด าเนินการ 
ค่าตอบแทนที่เทศบาลได้รับ   -  บาท/ปี    สัญญา    -  ปี 
รูปแบบสัมปทาน     -      

 

8. รูปแบบการด าเนินการบริหารจัดการในปัจจุบันมีความเหมาะสมแล้วหรือไม่ อย่างไร 
 [ / ] มีความเหมาะสมแล้ว 
 [   ] ควรมีการปรับปรุงรูปแบบ โดย         
 

9. มีหน่วยงานราชการเข้ามาติดตามและประเมินผลระบบการจัดการหรือไม่ อย่างไร 
[ / ] ไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาเลย 
[   ] มีหน่วยงานเข้ามา ระบุ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    

หน่วยงาน ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9       
เรื่องที่ติดตามและประเมินผล         
สิ่งที่พบจากการติดตามและประเมินผล       

10. ปัจจุบันได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลหน่วยงานใดและอย่างไรบ้าง 
หน่วยงานท่ีให้ความช่วยเหลือ ส านักงานสิ่งแวดล้อมและภาคที่ 9    

[ / ] ด้านวิชาการ          
[   ] ด้านการด าเนินงาน         

 

11. การบริหารจัดการในปัจจุบันให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการหรือไม่ อย่างไร 
[   ] ประชาชนไม่มีส่วนร่วม 
[ / ] ให้ประชาชนมีส่วนร่วม โดย เสนอแนะข้อคิดเห็น มีการส ารวจความพึงพอใจ   

  เกี่ยวกับการบ าบัดน้ าเสียปีละ 1 ครั้ง       
 

12. ความต้องการความช่วยเหลือจากรัฐบาลในการบริหารจัดการมีอะไรบ้าง 
[   ]  ด้านวิชาการ           
[   ]  ด้านการด าเนินงาน          
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ส่วนที่ 5 ข้อมูลเกี่ยวกับรายรับ - รายจ่าย         

1. งบประมาณที่ได้รับ 
- ค่าก่อสร้าง   -    บาท 
- เป็นเงินรัฐบาล  -    บาท 
- เป็นเงินของเทศบาล  -    บาท 
- เป็นเงินกู้    -    บาท 
 ระยะเวลาการช าระคืน -  ปี 
 อัตราดอกเบี้ย  -  % 

2. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
- ค่าก่อสร้าง   -     บาท/ปี 
- ค่าด าเนินการ  -     บาท/ปี 
- ค่าบ ารุงรักษา  -     บาท/ปี 
- อื่น    -     บาท/ปี 

3. การจัดเก็บค่าธรรมเนียม 
[ / ] ไม่ได้มีการจัดเก็บ เพราะ  เกิดผลเสียทางการเมือง     
[   ] มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียม   

4. ถ้าไม่ได้มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายในการจัดการได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานใด  
เพียงพอหรือไม่อย่างไร 

  หน่วยงานท่ีสนับสนุนคือ เทศบาลเอง       
  [ / ]  เพียงพอ  
  [   ]  ไม่เพียงพอ วิธีแก้ปัญหาคือ       
5. ถ้ามีการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมในการบ าบัดน้ าเสียในปัจจุบัน  บาท/   
 (ขอเทศบัญญัติเทศบาลว่าด้วยการจัดเก็บค่าธรรมเนียม) และวิธีในการเก็บเงิน    ____ ปัจจุบัน 

5.1 ปี 2552 เก็บเงินค่าธรรมเนียมได้      บาท 
5.2 กรุณาแยกค่าธรรมเนียมตามสถานที่ที่เก็บค่าธรรมเนียม เช่น 
 

ครัวเรือน ตลาด สถานที่ราชการ โรงแรม โรงเรียน อื่นๆ 
จ านวน
ครัวเรือน 

เก็บได้
บาท 

จ านวน
แห่ง 

เก็บได้
บาท 

จ านวน
แห่ง 

เก็บได้
บาท 

จ านวน
แห่ง 

เก็บได้
บาท 

จ านวน
แห่ง 

เก็บได้
บาท 

จ านวน
แห่ง 

เก็บได้
บาท 
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 5.3 ค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บนี้มีความเหมาะสมแล้วหรือไม่ อย่างไร 
[   ] มีความเหมาะสมแล้ว 
[   ] ควรเปลี่ยนแปลงอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมโดย 

- อัตราค่าบ าบัด          -   บาท/     
5.4  การเก็บค่าธรรมเนียมในปัจจุบัน 

[   ] เทศบาลจัดเก็บเอง  [   ] จ้างเอกชนจัดเก็บ 

5.4 วิธีการเก็บ  
  [   ] เก็บตามบ้านเรือน  [   ] เก็บจากค่าน้ าประปา   [   ] เก็บจากภาษี 
  กรุณาให้รายละเอียด       -       

5.5 จ านวนพนักงานเก็บเงินค่าธรรมเนียมตามบ้านเรือน    คน 
 [   ] เป็นข้าราชการ [   ] เป็นลูกจ้างชั่วคราว   [   ] เป็นลูกจ้างประจ า [   ] เอกชน 

5.7   ปัญหาในการเก็บค่าธรรมเนียม          
             

6. รายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมน ามาเป็นค่าใช้จ่ายในด้านใดบ้าง 
 ค่าจ้างพนักงาน/เงินเดือน   -   บาท/ปี 
 ค่าเครื่องมือ อุปกรณ์    -   บาท/ปี 
 ค่าซ่อมแซม     -   บาท/ปี 
 ค่าเช่ารถ      -   บาท/ปี 
 ค่าสาธารณูปโภค (น้ า, ไฟฟ้า, โทรศัพท์)  -   บาท/ปี 
 ค่าบริหารจัดการ    -   บาท/ปี 
 อื่นๆ       -   บาท/ปี 
 รวม       -   บาท/ปี 

7. ข้อมูลรายรับรายจ่ายของเทศบาลย้อนหลัง 5 ปี 
                                       หน่วย: บาท 

ปี รายรับ เงินอุดหนุน รายรับอื่นๆ รายจ่าย 

2547 144,717,384.06 120,519,110.81 - 217,297,626.84 
2548 162,291,101.35 135,851,701.70 - 275,832,747.42 
2549 147,833,241.81 166,109,434.93 - 303,382,110.72 
2550 155,331,694.18 156,775,988.49 - 292,801,697.37 
2551 158,502,144.87 157,156,014.58 - 304,496,309.33 
2552 142,021,721.85 179,209,491.76 - 317,399,076.84 

หมายเหตุ  ขอเอกสารแนบ 



                 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดท าแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดบัจังหวัด 

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9  (อุดรธานี  เลย  หนองคาย  สกลนคร  และนครพนม) 
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ส่วนที่ 6  ข้อมลูด้านการมีส่วนรว่มของประชาชน       
 
1. สถานท่ีก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียในปัจจุบัน  
 [ / ] ได้รับความเห็นชอบจากประชาชนก่อนท าการศึกษาและออกแบบ 
 [   ] ไม่ได้รับความเห็นชอบจากประชาชนก่อนท าการศึกษาและออกแบบ 
 [   ] ประชาชนมีส่วนในการคัดเลือกพื้นที่ 
 [   ] ประชาชนไม่มีส่วนในการคัดเลือกพื้นที่  
 [   ] อื่นๆ            
 
2. การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบ าบัดน้ าเสียให้ประชาชน 
 [ / ] ประชาสัมพันธ์ถึงความจ าเป็นท่ีต้องมีระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย 
 [   ] ประชาสัมพันธ์สถานการณ์ปัจจุบันของระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย 
 [   ] ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนไม่ท้ิงขยะลงในระบบรวบรวมน้ าเสียและคูคลอง 
 [   ] ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือในการเก็บค่าธรรมเนียมจากประชาชน 
 [   ] อื่นๆ ขอทราบวิธีการ          
 
3. การด าเนินกิจกรรมด้านระบบบ าบัดน้ าเสียของเทศบาล 
 

ช่วงเวลา 
ด าเนินกิจกรรม 
วัน-เดือน-ปี 

รูปแบบกิจกรรม 
ชุมชน/

หน่วยงาน 
ที่ด าเนินการ 

แหล่ง 
งบประมาณ 

สภาพปัญหา 
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