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บทคดัย่อ 

  

สืบเน่ืองจากท่ีประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เม่ือวนัท่ี 26 สิงหาคม 2557 

พิจารณาเห็นวา่ ปัจจุบนัปัญหาขยะมูลฝอยไม่ถูกตอ้งและตกคา้งสะสมอยูเ่ป็นจ านวนมาก 

และเป็นปัญหาส าคญัของทุกพื้นท่ี ซ่ึงส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและเป็นอนัตราย

ต่อสุขภาวะของประชาชน เพื่อใหก้ารด าเนินงานแกไ้ขปัญหาขยะมูลฝอยของจงัหวดั

พิจิตรเป็นไปตาม Roadmap การจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายท่ีไดรั้บความ

เห็นชอบจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติดงักล่าว และระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี  

วา่ดว้ยการจดัระบบบริหารจดัการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2557 จงัหวดัพิจิตร 

จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจดัการขยะมูลฝอยจงัหวดัพิจิตร โดยใหค้ณะกรรมการฯ  

มีอ านาจหนา้ท่ีจดัท าแผนบริหารจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย ของจงัหวดั ระยะ 5 

ปี (พ.ศ. 2558 – 2562)  

การด าเนินงานโครงการขบัเคล่ือนการจดัท าแผนบริหารจดัการขยะมูลฝอยและ

ของเสียอนัตรายจงัหวดัพิจิตร  ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 – 2562) มีวตัถุประสงค ์เพื่อใหเ้กิด

การบริหารจดัการขยะมูลฝอยในพื้นท่ีจงัหวดัพิจิตรเป็นไปตามกรอบแนวทาง Roadmap  

การจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย โดยไดรั้บความเห็นชอบจากคณะ

กรรมการบริหารจดัการขยะมูลฝอยจงัหวดัพิจิตร ซ่ึงไดมี้การก าหนดรูปแบบการบริหาร

จดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายใหส้อดคลอ้งกบับริบทของพื้นท่ี โดยเนน้การ

บริหารจดัการขยะแบบร่วมศนูย ์กลุ่มพื้นท่ี (Cluster) ในการบริหารจดัการขยะมูลฝอย

เป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มท่ี 1 กลุ่มเทศบาลเมืองบางมูลนาก  กลุ่มท่ี 2 กลุ่ม เทศบาลเมืองพิจิตร  

ร่วมถึงไดมี้การวเิคราะห์ประเดน็ปัญหาการจดัการขยะมูลฝอยเพื่อก าหนดยทุธศาสตร์การ

บริหารจดัการขยะมูลฝอย โดยไดก้  าหนดวสิัยทศัน ์“จงัหวดัพิจิตรมีการบริหารจดัการขยะ

มูลฝอยและของเสียอนัตราย และมูลฝอยติดเช้ือ อยา่งถูกหลกัวชิาการ และมีการน าไปใชใ้ห้



ข 
 

เกิดประโยชนโ์ดยการแปรรูปเป็นเช้ือเพลิงขยะ ภายในปี 2562” ทั้งน้ี จากการวิเคราะห์

ความคุม้ค่าโครงการส าคญัท่ีมีผลต่อการขบัเคล่ือนและผลกัดนัใหก้ารบริหารจดัการขยะ

มูลฝอย จ านวน 9 โครงการ พบวา่ จะตอ้งมีการด าเนินงานโครงการในระยะ 7 ปี ข้ึนไป 

จึงจะคุม้ค่าในการลงทุน โดยแผนบริหารจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายจงัหวดั

พิจิตร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 – 2562) จะช่วยใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและ

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งภายในจงัหวดัพิจิตรมีแนวทางการบริหารจดัการขยะในพื้นท่ีท่ี

เหมาะสม สามารถก าหนดแนวทางการตั้งงบประมาณในการด าเนินการดา้นการจดัการ

ขยะมูลฝอย หรือขอรับการสนบัสนุนงบประมาณแผน่ดินเพื่อใหมี้ระบบก าจดัของเสียรวม 

หรืองบประมาณกองทุนส่ิงแวดลอ้ม เพื่อด าเนินการโครงการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

บริหารจดัการขยะมูลฝอยในพื้นท่ี  และเกิดการเช่ือมโยงการด าเนินงานดา้นการบริหาร

จดัการขยะและส่ิงแวดลอ้มระหวา่งหน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและระดบัทอ้งถ่ิน  

เกิดผลสัมฤทธ์ิ โดยเฉพาะการก ากบั ดูแล ติดตามตรวจสอบแผนงาน โครงการ  

ซ่ึงสามารถบูรณาการและด าเนินการไดอ้ยา่งต่อเน่ือง        
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กติติกรรมประกาศ 

  

 แผนบริหารจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายจงัหวดัพิจิตร ระยะ 5  ปี  

( พ.ศ.  2558 – 2562) ฉบบัน้ีส าเร็จลงไดด้ว้ยความกรุณาอนุเคราะห์จากหน่วยงานและ

บุคคลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ คณะกรรมการบริหารจดัการขยะมูลฝอยจงัหวดัพิจิตร โดยมี

ผูว้า่ราชการจงัหวดัพิจิตร ท าหนา้ท่ีประธานคณะกรรมการ ผูอ้  านวยการส านกังาน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัพิจิตร ผูอ้  านวยการส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 3 

(พิษณุโลก)  ผูบ้ริหาร เจา้หนา้ท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทุกแห่งในพื้นท่ีจงัหวดัพิจิตร   

รวมไปถึงขา้ราชการ พนกังาน และลูกจา้งส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม

จงัหวดัพิจิตรทุกท่าน ท่ีสนบัสนุนการด าเนินงานการจดัท าแผนบริหารจดัการขยะมูลฝอย

และของเสียอนัตรายจงัหวดัพิจิตร  ระยะ 5  ปี  (พ.ศ.  2558 – 2562) ใหส้ าเร็จบรรลุ

เป้าหมายและวตัถุประสงคทุ์กขั้นตอน 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
ความเป็นมา 

สืบเน่ืองจากท่ีประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เม่ือวนัท่ี 26 สิงหาคม 2557 
พิจารณาเห็นวา่ ปัจจุบนัปัญหาขยะมูลฝอยไม่ถูกตอ้งและตกคา้งสะสมอยูเ่ป็นจ านวนมาก 
และเป็นปัญหาส าคญัของทุกพื้นท่ี ซ่ึงส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและเป็นอนัตรายต่อ 
สุขภาวะของประชาชน โดยท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ Roadmap การจดัการขยะมูลฝอยและ 
ของเสียอนัตราย และแผนปฏิบติัการการแกไ้ขปัญหาในพื้นท่ีวกิฤตท่ีตอ้งเร่งแกไ้ขปัญหา
ก าจดัขยะมูลฝอยไม่ถูกตอ้งและตกคา้ง ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
เสนอ และร่างระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยการจดัระบบบริหารจดัการขยะมูลฝอย
ของประเทศ พ.ศ. ..... โดย  ขอ้ 5 ก าหนดใหก้ารจดัท าแผนแม่บทการบริหารจดัการขยะมูลฝอย
ของประเทศ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีนั้น ใหก้ระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
แจง้ผูว้า่ราชการจงัหวดัจดัท าแผนการจดัการขยะมูลฝอยของจงัหวดัเสนอมายงักระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มตามแนวทางระยะเวลาท่ีก าหนด เพื่อใหก้ารจดัการ 
ขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย และการแกไ้ขปัญหาก าจดัขยะมูลฝอยท่ีไม่ถูกตอ้งและ
ตกคา้งสะสมในพื้นท่ีวกิฤตเป็นไปอยา่งเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยใหมี้คณะกรรมการ
ระดบัจงัหวดั ท าหนา้ท่ีจดัท าแผนแม่บทและบริหารจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย
ในภาพรวมของจงัหวดั 
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เพื่อใหก้ารด าเนินงานแกไ้ขปัญหาขยะมูลฝอยของจงัหวดัพิจิตรเป็นไปตาม Roadmap 
การจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติดงักล่าว และระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยการจดัระบบบริหารจดัการ 
ขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2557 รวมทั้ง มีแนวทางการแกไ้ขปัญหาอยา่งเป็นรูปธรรม
โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน จงัหวดัพิจิตรจึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจดัการ 
ขยะมูลฝอยจงัหวดัพิจิตร โดยมีท่านผูว้า่ราชการจงัหวดัพิจิตรเป็นประธาน และส านกังาน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัพิจิตรท าหนา้ท่ีกรรมการและเลขานุการ โดยให้
คณะกรรมการฯ มีอ านาจหนา้ท่ีจดัท าแผนบริหารจดัการขยะมูลฝอยของจงัหวดั (ระยะ 5 ปี 
พ.ศ. 2558 – 2562) แผนปฏิบติัการรายปี อ านวยการ ก ากบัดูแล ติดตามและประเมินผล  
และรายงานผลการด าเนินงานตามแผน ฯ ต่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
รวมทั้งปรับปรุงแผนใหส้อดคลอ้งกบันโยบายและสถานการณ์ปัจจุบนั 

ทั้งน้ี เพื่อใหก้ารด าเนินการดงักล่าวเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัพิจิตร จึงไดจ้ดัท าโครงการขบัเคล่ือนการจดัท าแผนบริหารจดัการ
ขยะมูลฝอยของจงัหวดัพิจิตร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 – 2562) เสนอกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มภายในระยะยะเวลาท่ีก าหนด และเป็นแนวทางการบริหารจดัขยะมูลฝอย 
ในพื้นท่ีจงัหวดัพิจิตรต่อไปในอนาคต 

 
วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อจดัท าแผนบริหารจดัการขยะมูลฝอยของจงัหวดัพิจิตร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 – 
2562) ใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ใชเ้ป็นกรอบแนวทางบริหารจดัการขยะมูลฝอยในพื้นท่ีและ
เป็นไปตามกรอบแนวทาง Roadmap การจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย 

2. เพื่อวเิคราะห์ศกัยภาพ ศึกษาและก าหนดรูปแบบการบริหารจดัการขยะมูลฝอย 
ท่ีเหมาะสม แผนงาน โครงการ งบประมาณ และวิเคราะห์ประเมินโครงการส าคญั ทางดา้น
การเงินและทางเศรษฐศาสตร์  
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ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ 2558 
 
พืน้ทีด่ าเนินการ 

 จงัหวดัพิจิตร ครอบคลุมพื้นท่ี 12 อ าเภอ 
 
สัดส่วนของผลงาน 

ผูข้อรับการประเมิน ด ารงต าแหน่งนกัวชิาการส่ิงแวดลอ้ม ปฏิบติัการไดรั้บมอบหมาย 
ใหป้ฏิบติังานประจ าส่วนส่ิงแวดลอ้ม ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัพิจิตร 
ซ่ึงมีหนา้ท่ีในการควบคุม ก ากบั ติดตาม ตรวจสอบ และใหข้อ้แนะน าทางวชิาการเก่ียวกบั
การด าเนินงานการจดัการขยะขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และ สนบัสนุนและเสริมสร้าง
สมรรถนะใหก้บัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในการบริหารจดัการขยะมูลฝอยและของเสีย
อนัตราย (สัดส่วนของผลงานร้อยละ 95) และมีนางบวัลอย  สุขแสงนภา ต าแหน่ง นกัวชิาการ
ส่ิงแวดลอ้มช านาญการพิเศษ (สัดส่วนของผลงานร้อยละ 5) โดยมีรายละเอียดการ
ด าเนินงาน ดงัน้ี 

1) นางสาวพชัรกิต อินทร์พรม ผูข้อประเมิน ด าเนินงานคิดเป็นสัดส่วนของผลงาน 
ร้อยละ 95 ของผลงานทั้งหมด ดงัน้ี  

- เขา้ร่วมประชุมรับมอบนโยบายการจดัการขยะมูลฝอยของประเทศ ฟังการช้ีแจง
แนวทางการด าเนินงาน Roadmap การจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย ทราบนโยบาย 
การบริหารจดัการขยะของประเทศ และแนวทางการด าเนินการดา้นการบริหารจดัการขยะมูลฝอย
ในระดบัพื้นท่ี 

- ยกร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย
จงัหวดัพิจิตร พร้อมแจง้เวียนค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทราบอ านาจหนา้ท่ี 
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- ประสานงานหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเขา้ร่วมรับมอบนโยบายการจดัการ
ขยะมูลฝอยของประเทศ ฟังการช้ีแจงแนวทางการด าเนินงาน Roadmap การจดัการขยะมูลฝอย
และของเสียอนัตราย ทราบนโยบาย การบริหารจดัการขยะของประเทศ และแนวทาง 
การด าเนินการดา้นการบริหารจดัการขยะมูลฝอย ในระดบัพื้นท่ี ไดแ้ก่ จงัหวดัพิจิตร 
ส านกังานส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

- ประสานแจง้นโยบายและแนวทางในการด าเนินการเร่ืองการจดัการมูลฝอย
และของเสียอนัตรายของรัฐมนตรีวา่การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
ใหอ้  าเภอทุกอ าเภอทราบ และด าเนินการประสานแจง้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ีทราบ 

-  ประสานแจง้ผูว้า่ราชการจงัหวดั และส่วนราชการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบันโยบาย 
แนวทาง และแผนการด าเนินงานเพื่อใหเ้ป็นไปตาม Roadmap การจดัการขยะมูลฝอยและ
ของเสียอนัตราย เพื่อรับฟังการช้ีแจงแนวทางการด าเนินงาน Roadmap การจดัการขยะและ
ของเสียอนัตราย 

- การศึกษา ทบทวนเอกสารวชิาการ แนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัท าแผน
บริหารจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายจงัหวดัพิจิตร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 - 2562) 
เพื่อน าขอ้มูลมาวเิคราะห์ ใชใ้นการก าหนดรูปแบบการการด าเนินงาน วธีิการด าเนินงาน 
ตลอดจนการด าเนินการก าหนดกรอบแนวทางการวางแผนและก าหนดแนวทางการด าเนินงาน
ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ในพื้นท่ี 

- จดัประชุมคณะกรรมการบริหารจดัการขยะมูลฝอยจงัหวดัพิจิตรเพื่อรับทราบ 
แนวทางการจดัท าแผน ฯ และใหค้วามเห็นชอบแผนบริหารจดัการขยะมูลฝอยของจงัหวดัพิจิตร 
(ปี พ.ศ. 2558 – 2562) จดัส่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มรวบรวมเพื่อ
จดัท าแผนแม่บทบริหารจดัการขยะมูลฝอยของประเทศต่อไป 
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- จดัประชุมช้ีแจงแนวทางการด าเนินงาน Roadmap การจดัการขยะมูลฝอย
และของเสียอนัตราย และรับฟังความเห็นเก่ียวกบัแนวทางการขบัเคล่ือนการด าเนินงานการ
บริหารจดการขยะมูลฝอยในจงัหวดัพิจิตร ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีการใหบ้ริการ
จดัเกบ็ขยะมูลฝอย รวมถึงรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนบริหารจดัการขยะมูลฝอย 
ของจงัหวดัพิจิตร (ปี พ.ศ. 2558 – 2562) จากทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 

- รายงานผลการด าเนินการและจดัส่งแผนบริหารจดัการขยะมูลฝอยของ
จงัหวดัพิจิตร (ปี พ.ศ. 2558 – 2562) ซ่ึงคณะกรรมการบริหารจดัการขยะมูลฝอยจงัหวดัพิจิตร
ไดใ้หค้วามเห็นชอบจดัส่งใหก้ระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มด าเนินการต่อไป 

2) นางบวัลอย สุขแสงนภา ผูร่้วมด าเนินการ ด าเนินงานคิดเป็นสัดส่วนของผลงาน 
ร้อยละ 5 ของผลงานทั้งหมด ดงัน้ี 

- ควบคุม ก ากบั ใหค้  าแนะน า และร่วมประชุมเก่ียวกบัการด าเนินการแผนบริหาร
จดัการขยะมูลฝอยของจงัหวดัพิจิตร (ปี พ.ศ. 2558 – 2562) 
 
ความยุ่งยากซับซ้อนของผลงาน 

1) หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินซ่ึงเป็นหน่วยงานหลกั 
ในการด าเนินการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย ยงัขาดความตระหนกัและความเขา้ใจ
ในเร่ืองการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย ขาดความพร้อมในการด าเนินการ และ
ระยะเวลาการจดัท าขอ้เสนอโครงการจ ากดัและเร่งด่วนท าใหไ้ม่สามารถด าเนินการตาม
นโยบายไดท้นัที 
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2) บริหารจดัการขยะมูลฝอยในพื้นท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีความหลากหลาย 
ข้ึนอยูก่บับริบทของแต่และพื้นท่ี และมากกวา่ร้อยละ 50 ยงัไม่มีบริการเกบ็ขนเพื่อน าไป
ก าจดั และมีสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยท่ีถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ จ านวน 2 แห่ง รวมถึงพื้นท่ี
กลุ่มเป้าหมายในการสนบัสนุนและยกระดบัเพื่อเป็นศนูยร์วมการจดัการขยะ ยงัขาดความพร้อม
และมีปัญหาในเร่ืองการบริหารจดัการสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอย ท าใหเ้ป็นอุปสรรคในการ
จดัท าแผนและขบัเคล่ือนแผนในอนาคต 

3) เจา้หนา้ท่ีในการปฏิบติังานยงัขาดองคค์วามรู้ความเขา้ใจ ประสบการณ์ ในการ
บริหารจดัการขยะในเชิงพื้นท่ีซ่ึงมีบริบทท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ สภาพภูมิประเทศ ลกัษณะชุมชน 
การบริหารจดัการองคก์รของชุม เป็นตน้ ท าใหก้ารจดัท าแผนในภาพรวมของจงัหวดัมีความยุง่ยาก  

4) ขาดแคลนผูเ้ช่ียวชาญ และหน่วยงานสนบัสนุนดา้นวชิาการในพื้นท่ี เช่น 
สถาบนัการศึกษา หน่วยงานวจิยั เป็นตน้ 
 
การน าไปใช้ประโยชน์ 

1) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งภายในจงัหวดัพิจิตร 
มีแนวทางการบริหารจดัการขยะในพื้นท่ีท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งตามแนวทาง Roadmap  
การจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย เม่ือวนัท่ี 26 สิงหาคม 2557 และสามารถก าหนด
แนวทางการตั้งงบประมาณในการด าเนินการดา้นการจดัการขยะมูลฝอย หรือขอรับการสนบัสนุน
งบประมาณแผน่ดินเพื่อใหมี้ระบบก าจดัของเสียรวม หรืองบประมาณกองทุนส่ิงแวดลอ้ม 
เพื่อด าเนินการโครงการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการขยะมูลฝอยในพื้นท่ี  

2) เกิดการเช่ือมโยงการด าเนินงานดา้นการบริหารจดัการขยะและส่ิงแวดลอ้ม
ระหวา่งหน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและระดบัทอ้งถ่ิน เกิดผลสัมฤทธ์ิ โดยเฉพาะ 
การก ากบั ดูแล ติดตามตรวจสอบแผนงาน โครงการ ซ่ึงสามารถบูรณาการและด าเนินการ 
ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
 

N น. 



 

บทที่ 2 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและกฎหมายที่เกีย่วข้อง 

 
กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

1. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ
ประเทศ พ.ศ. 2557 (เล่ม 131 ตอนพิเศษ 198 ง ราชกิจจานุเบกษา 25 กนัยายน 2557) 
ประกาศ ณ วนัท่ี 19 กนัยายน พ.ศ. 2557 

ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยการจดัระบบบริหารจดัการขยะมูลฝอยของ
ประเทศ พ.ศ. 2557 มีวตัถุประสงคเ์พื่อก าหนดระเบียบการปฏิบติัราชการเพื่อก าหนดขั้นตอนการ
ด าเนินการในการแกไ้ขปัญหาการจดัการขยะมูลฝอยใหเ้ป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  
ดว้ยการบูรณาการ แผนและแนวทางในการด าเนินงานของส่วนราชการและองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน โดยมีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเป็นศูนยก์ลางในการก าหนด
แนวทางการท างาน การสั่งการ การแกไ้ขปัญหาใหเ้ป็นไปอยา่งมีระบบ รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ โดยมีสาระส าคญั ดงัน้ี 

1.1 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มด าเนินการจดัท าแผนแม่บท 
การบริหารจดัการขยะมูลฝอยของประเทศเสนอคณะรัฐมนตรี โดยใหมี้การบูรณาการแผน
บริหารจดัการขยะมูลฝอยของจงัหวดัเพื่อเป็นแผนแม่บทของประเทศ 

1.2 ในการจดัท าแผนแม่บทตามขอ้ 4 ใหก้ระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มแจง้ใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัจดัท าแผนการบริหารจดัการขยะมูลฝอยของจงัหวดั
เสนอมายงักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มตามแนวทางและระยะเวลาท่ี
ก าหนด 
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1.3 ใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัด าเนินการจดัท าแผนปฏิบติัการซ่ึงอยา่งนอ้ยตอ้ง
ประกอบดว้ยสถานการณ์ขยะของพื้นท่ี แผนงานซ่ึงประกอบดว้ยแนวทาง รูปแบบ และวธีิการ
จดัการขยะมูลฝอยงบประมาณในการด าเนินงาน และหน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีรับผิดชอบ  
เพื่อปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามแผนแม่บทเสนอกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
เพื่อพิจารณาอนุมติัก่อนการด าเนินการ 

1.4 ใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัมีอ านาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 
1.4.1 ก ากบัดูแลการใชจ่้ายงบประมาณใหเ้ป็นไปตามแผนปฏิบติัการและ

สอดคลอ้งกบัแผนแม่บท 
1.4.2 ก ากบัดูแลใหร้าชการส่วนทอ้งถ่ินและเจา้พนกังานทอ้งถ่ินปฏิบติัการ

ใหเ้ป็นไปตามแผนปฏิบติัการและแผนแม่บท 
1.4.3 ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบติัการของราชการ

ส่วนทอ้งถ่ินใหค้  าแนะน าหรือขอ้เสนอแนะเพื่อแกไ้ขปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการตาม
แผนปฏิบติัการ และรายงานผลการด าเนินงานต่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

1.4.4 ปฏิบติัการอ่ืนใดเพื่อใหเ้ป็นไปตามระเบียบน้ี หรือตามท่ีก าหนดไว ้
ในแผนแม่บท 

1.4.5 ในกรณีท่ีการด าเนินการในเร่ืองใดไม่เป็นไปตามท่ีก าหนดหรือไม่
สอดคลอ้งกบัแผนปฏิบติัการหรือแผนแม่บท ใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัแจง้ใหเ้จา้พนกังาน
ทอ้งถ่ินทราบ  เพื่อด าเนินการแกไ้ขหรือปรับปรุงใหเ้ป็นไปตามแผนปฏิบติัการหรือ 
แผนแม่บท 

1.4.6 ใหห้น่วยงานของรัฐมีหนา้ท่ีด าเนินการตามท่ีกฎหมายก าหนดใหเ้ป็น
อ านาจหนา้ท่ีของหน่วยงานของรัฐนั้นใหส้อดคลอ้งกบัแผนปฏิบติัการหรือแผนแม่บท  
โดยถือเป็นการปฏิบติัตามท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด 

1.4.7 ใหส้ านกังบประมาณสนบัสนุนงบประมาณเพื่อด าเนินการตามแผน
แม่บทท่ีคณะรัฐมนตรีใหค้วามเห็นชอบไวท่ี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
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2. แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย  “Roadmap การจัดการ 
ขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย” (2557)  ไดก้  าหนดแนวทางการด าเนินงานการจดัการ 
ขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายระยะยาว (1 ปีข้ึนไป) โดยจงัหวดัพิจิตรถูกก าหนดเป็น
จงัหวดัเป้าหมายท่ีจะตอ้งด าเนินการ ดงัน้ี 

2.1 ก าจดัขยะมูลฝอยตกคา้งสะสมในสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยในพื้นท่ีวกิฤติ
(ขยะมูลฝอยเก่า) 

2.1.1 ส ารวจ ประเมิน ขยะมูลฝอยเพื่อปิดหรือจดัท าแผนงานฟ้ืนฟูสถานท่ี
ก าจดัขยะมูลฝอย 

2.1.2 ฟ้ืนฟูสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยเดิมเพื่อจดัการขยะมูลฝอยเก่าและ
รองรับขยะมูลฝอยใหม่ ทางเลือก ดงัน้ี 

1) ปิดสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอย หรือ ปรับปรุงสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอย
เดิมใหด้ าเนินการไดถู้กตอ้งตามหลกัวชิาการ 

2) ก าจดัในสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยของเอกชน หรือใชเ้ป็นเช้ือเพลิง
ทดแทนโดยตรงใหก้บัโรงงานของเอกชนท่ีมีอยูเ่ดิม หรือผลิตเป็นแท่งเช้ือเพลิง (RDF) หรือ
ส่งเสริมการลงทุนของเอกชนเพิ่มเติม 

3) กรณีสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยเป็นของเอกชนและด าเนินงาน 
ไม่ถูกตอ้ง ใหบ้งัคบัใชก้ฎหมายใหด้ าเนินการอยา่งถูกตอ้ง 

เป้าหมาย : ลดขยะมูลฝอยตกคา้งสะสมได ้2.50 ลา้นตนั (ร้อยละ 9 ของขยะมูลฝอย
ตกคา้งสะสมทั้งประเทศ 28 ลา้นตนั) 

2.2 สร้างรูปแบบการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายท่ีเหมาะสม  
(ขยะมูลฝอยใหม่)  

โดยเนน้การลดและคดัแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ตน้ทาง จดัการขยะมูลฝอยแบบศูนย์
รวม และก าจดัโดยเทคโนโลยแีบบผสมผสานเนน้การแปรรูปเป็นพลงังานหรือท าใหเ้กิด
ประโยชนสู์งสุด 
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2.2.1 น าร่องรูปแบบการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย 
1) รูปแบบ Model L ศนูยก์  าจดัขยะมูลฝอยรวมท่ีรองรับปริมาณ 

ขยะมูลฝอย ตั้งแต่ 300 ตนั/วนั ข้ึนไป โดยด าเนินการ ดงัน้ี   
(1) จดัระบบคดัแยกขยะมูลฝอยทัว่ไปท่ีตน้ทาง 
(2) คดัแยกของเสียอนัตรายชุมชนออกจากขยะมูลฝอยทัว่ไป และ

เกบ็รวบรวม ณ สถานท่ีเกบ็รวบรวมของจงัหวดั และส่งไปก าจดัยงัสถานท่ีก าจดัของเอกชน 
(3) จดัท า ระบบการจดัการขยะมูลฝอย แบบผสมผสาน และแปรรูป

ขยะมูลฝอยไปเป็นพลงังาน เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า 
(4) ปรับปรุงบ่อฝังกลบเดิมใหถู้กตอ้งตามหลกัวชิาการ เพื่อเพิ่ม

ระยะเวลาการใชง้าน 
2) รูปแบบ Model M ศนูยก์  าจดัขยะมูลฝอยรวมท่ีรองรับปริมาณ 

ขยะมูลฝอย ตั้งแต่ 50 - 300 ตนั/วนั โดยด าเนินการ ดงัน้ี 
(1) จดัระบบคดัแยกขยะมูลฝอยทัว่ไปท่ีตน้ทาง 
(2) คดัแยกของเสียอนัตรายชุมชนออกจากขยะมูลฝอยทัว่ไป และ

เกบ็รวบรวม ณ สถานท่ีเกบ็รวบรวมของจงัหวดั และส่งไปก าจดัยงัสถานท่ีก าจดัของเอกชน 
(3) จดัท าระบบการจดัการขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน อาทิ  

ท าปุ๋ย หรือแปรรูปเป็นพลงังาน เช่น ก๊าซชีวภาพผลิตกระแสไฟฟ้า 
(4) ปรับปรุงบ่อฝังกลบเดิมใหถู้กตอ้งตามหลกัวชิาการ เพื่อเพิ่ม

ระยะเวลาการใชง้าน 
3) รูปแบบ Model S ศนูยก์  าจดัขยะมูลฝอยรวมท่ีรองรับปริมาณ 

ขยะมูลฝอย นอ้ยกวา่ 50 ตนั/วนั โดยด าเนินการ ดงัน้ี 
(1) จดัระบบคดัแยกขยะมูลฝอยทัว่ไปท่ีตน้ทาง 
(2) คดัแยกของเสียอนัตรายชุมชนออกจากขยะมูลฝอยทัว่ไป และ

เกบ็รวบรวม ณ สถานท่ีเกบ็รวบรวมของชุมชน และส่งไปยงัสถานท่ีเกบ็รวบรวมของจงัหวดั 
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(3) จดัท าระบบการจดัการขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน โดยน า 
ขยะมูลฝอยท่ีเหลือจากการคดัแยกไปฝังกลบและ/หรือน า ขยะมูลฝอยท่ีผา่นการคดัแยก 
ไปใชป้ระโยชนอ่ื์น อาทิ ท าปุ๋ย 

2.2.2 จดัใหมี้สถานท่ีเกบ็รวบรวมของเสียอนัตรายชุมชนของจงัหวดั จงัหวดั
ละ 1 แห่ง 

2.2.3 ส่งเสริมภาคเอกชนลงทุนหรือด าเนินงานระบบเกบ็รวบรวมขนส่ง และ
ก าจดัขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย 

2.3 วางระเบียบมาตรการการบริหารจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย 
2.3.1 ออกกฎหมายดา้นการจดัการซากผลิตภณัฑไ์ฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ 

(Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE) ตามหลกัการขยายความรับผดิชอบ
ของผูผ้ลิต (Extended Producer esponsibility : EPR) /ค่าธรรมเนียมผลิตภณัฑ ์(Product 
charge) (ทส.) 

2.3.2 ออกขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินใหมี้การคดัแยกขยะมูลฝอย (ขยะทัว่ไป ขยะอินทรีย ์
ขยะรีไซเคิล ของเสียอนัตราย) และหา้มท้ิงของเสียอนัตรายปนกบัขยะมูลฝอยทัว่ไปตาม
กฎกระทรวงท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนด (อปท./มท.) 

2.4 สร้างวนิยัของคนในชาติมุ่งสู่การจดัการท่ีย ัง่ยนื โดยใหค้วามรู้ประชาชน และ
บงัคบัใชก้ฎหมาย 

2.4.1 ตรวจสอบและด าเนินการทางกฎหมายแก่ผูล้กัลอบท้ิงลกัลอบก าจดั 
ขยะมูลฝอยชุมชน กากอุตสาหกรรม กากกมัมนัตรังสี ของเสียอนัตรายและมูลฝอยติดเช้ือ 
ท่ีไม่ถูกตอ้งตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด (อก./สธ./วท./สตช./มท./อปท.) 

2.4.2 ควบคุมการประกอบกิจการร้านรับซ้ือของเก่าทั้งการใหอ้นุญาตประกอบ
กิจการและการด าเนินกิจการ(มท./อปท.) 

2.4.3 รณรงค ์ประชาสัมพนัธ์ใหค้วามรู้ ปลูกจิตส า นึกสร้างความตระหนกั
ใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการขยะมูลฝอย ตั้งแต่การลด คดัแยกท่ีตน้ทางจนถึง
การก าจดัขั้นสุดทา้ย ตลอดจนลดการใชถุ้งพลาสติกและหนัมาใชว้สัดุอ่ืนแทน (ทส./สนร.) 
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2.4.4 สร้างจิตส านึกและวนิยัการจดัการขยะมูลฝอยใหแ้ก่นกัเรียนและ
เยาวชน โดยใหมี้การปฏิบติัเป็นรูปธรรมในโรงเรียนและสถานศึกษาทุกแห่งเป็นตวัอยา่ง (ศธ.)  
 
แนวคดิและทฤษฎ ี

1. การประเมนิศักยภาพและสภาพแวดล้อมภายนอก (Potential and Environment 
Evaluation)  

1.1 การประเมนิศักยภาพ (Potential Evaluation) หมายถึง การวเิคราะห์และ
ประเมินจุดแขง็ (Strengths) และจุดอ่อน (weakness)  

1.1.1 จุดแขง็ (Strengths) หมายถึง จุดแขง็ภายในขององคก์รท่ีเป็นอยูใ่น
ปัจจุบนั ซ่ึงจะท าหนา้ท่ีขบัเคล่ือนจุดยนืการพฒันายทุธศาสตร์ (SP) ใหเ้ปล่ียนแปลง เกิด
ผลสัมฤทธ์ิดว้ยยทุธศาสตร์ 

1.1.2 จุดอ่อน (Weakness) หมายถึง จุดอ่อนภายในขององคก์รท่ีเป็นอยูใ่น
ปัจจุบนัท่ีขบัเคล่ือนจุดยนืการพฒันายทุธศาสตร์ (SP) ไม่เกิดการเปล่ียนแปลงและไม่เกิดผล
สัมฤทธ์ิดา้นยทุธศาสตร์ 

1.2 การประเมนิสภาพแวดล้อม (Environment Evaluation) หมายถึง การวิเคราะห์
และประเมินโอกาส(Opportunity และอุปสรรค (Threats) 

1.2.1 โอกาส (Opportunities) หมายถึง โอกาสภายนอกองคก์รท่ีเป็นอยูใ่น
ปัจจุบนั และส่งเสริมใหข้บัเคล่ือนจุดยนืการพฒันายทุธศาสตร์ (SP) ใหเ้ปล่ียนแปลงจน
เกิดผลสัมฤทธ์ิดา้นยทุธศาสตร์ 

1.2.2 อุปสรรค (Threats) หมายถึง อุปสรรคภายนอกองคก์รท่ีเป็นอยู ่และ
คุกคามต่อองคก์รในการขบัเคล่ือนจุดยนืการพฒันายทุธศาสตร์ (SP) ไม่ใหมี้ความ
เปล่ียนแปลงและไม่เกิดผลสัมฤทธ์ิ 
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2. แนวคดิ Action For Change หรือ 4D 
ส านกันโยบายและยทุธศาสตร์ ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข (2558) 

กล่าวถึง แนวคิด Action for Change หรือ 4D เป็นแนวคิดการพิจารณากิจกรรมท่ีจะ
ด าเนินการใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง หรือเติบโตตามช่วงเวลาท่ีเหมาะสม โดย Action for 
Change สามารถน าไปประยกุตใ์ชเ้ขียนแผนงาน/โครงการในแผนปฏิบติัการ ประกอบดว้ย 

2.1 Do Now เป็นกิจกรรมหรือโครงการท่ีท าแลว้จะส่งผลใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิเป็น
รูปธรรม ซ่ึงจะท าในช่วงปีแรก ส่งผลใหเ้กิดผลผลิต (Output) ขององคก์ร และเป็นบทบาท
ขององคก์ร 100% (ผูป้ฏิบติัหลกั)  

2.2 Do Next เป็นกิจกรรมหรือโครงการท่ีท าแลว้เกิดการเปล่ียนแปลง
(เปรียบเทียบกบั Beforeและ After) และส่งผลใหเ้กิดผลลพัธ์ (Outcome) และเป็นบทบาท
ขององคก์ร 80% ซ่ึงจะท าในช่วง 3 ปีแรกของโครงการ  

2.3 Do Long เป็นกิจกรรมท่ีท าแลว้ส่งผลใหเ้กิดการพฒันาต่อเน่ือง ไดผ้ล
กระทบ (Impact) จะด าเนินการในช่วงปีท่ี 1 - 5 ซ่ึงเป็นบทบาทขององคก์ร 20% ไดแ้ก่ สรุป
ถอดบทเรียน สร้างองคค์วามรู้ ขอ้มูลเพื่อตดัสินใจทางการบริหาร (Information Diagnosis: 
MIS, EIS) ชุดมาตรฐานการด าเนินงาน (Standardization) หรือคู่มือต่างๆพนัธมิตรทาง
ยทุธศาสตร์ (Strategic Alliance) 

2.4 Do Sustain คือ จะเกิดรูปธรรมหรือผลผลิตท่ีเกิดจากการกระท าของเครือข่าย 
(บทบาทของเครือข่าย 100%) ซ่ึงจะเกิดผลในช่วงปีท่ี 10 เม่ือเครือข่ายเขม้แขง็จนสามารถ
ดูแลตนเองได ้
 
 
 
 
 
 



14 

3. แนวคดิการประเมนิโครงการ 
การประเมินโครงการ (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พิชิต ฤทธ์ิจรูญ,ม.ม.ป.) หมายถึง 

กระบวนการเชิงระบบเพื่อการตรวจสอบ หรือช้ีบ่งถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
โครงการซ่ึงจะช่วยใหไ้ดข้อ้มูลสารสนเทศท่ีเป็นประโยชนต่์อการตดัสินใจเก่ียวกบัการ
บริหารจดัการ ปรับปรุงและพฒันาโครงการ จากความหมายดงักล่าวน้ีช้ีใหเ้ห็นลกัษณะของ
การประเมินโครงการ เป็นกระบวนการท่ีจดัทาข้ึนอยา่งเป็นระบบเพื่อใหไ้ดข้อ้มูล
สารสนเทศท่ีเช่ือถือไดแ้ละเป็นประโยชนต่์อการตดัสินใจของผูบ้ริหารหรือผูรั้บผดิชอบ
โครงการ เป็นกระบวนการในการจดัเตรียมสารสนเทศ เพื่อใชใ้นการตดัสินใจเก่ียวกบัการ
บริหารจดัการ ปรับปรุงและพฒันาโครงการ และจุดเนน้ท่ีส าคญัของการประเมินโครงการ 
อยูท่ี่การเพิ่มประสิทธิภาพ (Efficiency) และประสิทธิผล (Effectiveness) ของการด าเนิน
โครงการ 

3.1 การวเิคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ของการลงทุน  
3.3.1 ตน้ทุนทางดา้นการเงินและทางเศรษฐศาสตร์ โดยตน้ทุนหรือ

ทรัพยากรท่ีใชไ้ปในโครงการนั้นสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภทไดแ้ก่ ตน้ทุนทางตรง
(Direct Cost) ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายในการลงทุนของและค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานของโครงการ  
และตน้ทุนทางออ้ม(Indirect Cost) ไดแ้ก่ ค่าเสียโอกาสท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินโครงการ
นอกจากน้ียงัมีตน้ทุนของส่ิงแวดลอ้มและผลกระทบทางสังคม 

3.3.2 ผลตอบแทนทางดา้นการเงินและทางเศรษฐศาสตร์ โดยผลตอบแทน
ของโครงการ สามารถจ าแนกไดเ้ป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ ผลตอบแทนทางตรง (Direct 
Benefit) ไดแ้ก่ รายไดท่ี้เกิดข้ึนจากการด าเนินโครงการ มูลค่าในการประหยดัค่าใชจ่้าย 
ผลประโยชนด์า้นมูลค่าของเวลาท่ีลดลงได ้และผลตอบแทนทางออ้ม (Indirect Benefit) 
ไดแ้ก่ คุณภาพชีวติท่ีดีข้ึนแก่ประชาชน ซ่ึงเป็นผลประโยชนท่ี์ไม่มีตวัตน (Intangible 
Benefit) ซ่ึงผลตอบแทนหรือผลประโยชนท์างออ้มนั้นยากท่ีจะประเมินออกมาเป็นมูลค่า
ทางการเงินได ้
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3.2 หลกัเกณฑ์การวดัผลทางการลงทุน  
  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมมาธิราช (2558) กล่าวถึงเคร่ืองมือในการวเิคราะห์

ความเป็นไปไดข้องโครงการหรือหลกัเกณฑใ์นการตดัสินใจลงทุน เป็นการวเิคราะห์เพื่อหา
ตวัช้ีวดัท่ีแสดงผลการด าเนินงานของโครงการ ซ่ึงสามารถบอกไดว้า่ การลงทุนของ
โครงการมีความคุม้ค่าต่อการลงทุนหรือไม่ ซ่ึงตวัช้ีวดัความคุม้ค่าดงักล่าว ดงัน้ี 

3.2.1 มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV) คือ ผลต่างระหวา่งมูลค่า
ปัจจุบนัรวมของกระแสเงินสดรับสุทธิตลอดอายโุครงการกบัมูลค่าปัจจุบนัของเงินลงทุน 
โดยใชอ้ตัราคิดลด (discount rate) ตวัใดตวัหน่ึงมาปรับมูลค่าของกระแสเงินสดท่ีเกิดข้ึน 
ในแต่ละช่วงเวลาใหม้าอยูท่ี่จุดเดียวกนั คือ ณ ปัจจุบนั วธีิมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ หรือ NPV 
นบัเป็นเคร่ืองมือในการประเมินความเป็นไปไดข้องการลงทุนท่ีไดรั้บความนิยมอยา่ง
แพร่หลาย เน่ืองจากมีการน าเร่ืองค่าของเงินตามเวลามาร่วมพิจารณา และเป็นการค านวณ
กระแสเงินสดท่ีเกิดข้ึนตลอดอายโุครงการ    

   NPV  = PVB - PVC 

              =   หรือ 

    =     หรือ 

     =  
 เกณฑก์ารตดัสินใจท่ียอมรับโครงการ คือ NPV มีค่ามากกวา่ศนูยห์รือมีค่า
เป็นบวก แสดงวา่ โครงการนั้นๆมีความเหมาะสมท่ีจะลงทุนได ้ 
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3.2.2 อตัราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (Benefit-Cost Ratio: BCR) คือ 
อตัราส่วนระหวา่งมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของกระแสเงินสดท่ีไดรั้บตลอดอายโุครงการกบัเงิน
ลงทุนเร่ิมแรกของโครงการนั้น เป็นการเปรียบเทียบระหวา่งผลตอบแทนในรูปของกระแส
รายไดท่ี้เกิดข้ึนในอนาคตตลอดอายโุครงการท่ีมีการปรับค่าใหเ้ป็นมูลค่าปัจจุบนัแลว้กบัเงิน
ลงทุนเร่ิมแรกของโครงการท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั    

 BCR  = PVB / PVC    

    =  
 เกณฑก์ารตดัสินใจท่ีจะยอมรับโครงการ คือ BCR มีค่ามากกวา่หน่ึง จึงจะถือ
วา่โครงการนั้นคุม้ค่า  

3.2.3 อตัราผลตอบแทนภายในของโครงการ (Internal Rate of Return: IRR) 
คือ ตราคิดลด (discount rate) ท่ีท าใหมู้ลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดรับสุทธิตลอดอายุ
โครงการเท่ากบัเงินสดจ่ายลงทุนสุทธิพอดี หรือกล่าวอีกนยัหน่ึง คือ อตัราคิดลดท่ีท าให้
มูลค่าปัจจุบนัสุทธิของโครงการเท่ากบัศนูย ์เป็นอตัราผลตอบแทนเฉล่ียต่อปีท่ีผูล้งทุนจะ
ไดรั้บจากการลงทุนตลอดอายโุครงการนัน่เอง ในทางปฏิบติั IRR นิยมน ามาใชเ้ป็นเกณฑ์
ในการประเมินโครงการอยา่งแพร่หลาย เน่ืองจากวิธี IRR น้ีมีการแสดงค่าผลตอบแทนเป็น
ร้อยละ ซ่ึงท าใหเ้ขา้ใจง่ายและมีความสะดวกในการเปรียบเทียบระหวา่งโครงการต่างๆท่ี
เป็นทางเลือกของการลงทุนท่ีมีอยูข่ณะนั้น 

 

   IRR  =  
 เกณฑก์ารตดัสินใจวา่โครงการมีความคุม้ค่าน่าลงทุนทางดา้นเศรษฐกิจ ก็
ต่อเม่ือ IRR (EIRR: economic internal rate or return) มีค่าสูงและตอ้งสูงกวา่อตัราดอกเบ้ีย
เฉพาะ หรือค่าเสียโอกาสของทุน 
 



 

บทที่ 3 
วธีิการศึกษา 

 

 ผูข้อรับการประเมิน ไดรั้บมอบหมายใหป้ฏิบติังานประจ าฝ่ายควบคุมมลพิษ  
ส่วนส่ิงแวดลอ้ม ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัพิจิตร ซ่ึงมีหนา้ท่ี 
ในการควบคุม ก ากบั ติดตาม ตรวจสอบ และใหข้อ้แนะน าทางวชิาการเก่ียวกบัการด าเนินงาน 
การจดัการขยะขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และสนบัสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะ
ใหก้บัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในการบริหารจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย 
รวมถึงจดัท าแผนบริหารจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายจงัหวดัพิจิตร ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2558 - 2562) จดัส่งไปยงักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ภายในเดือน
ธนัวาคม 2557 โดยใชห้ลกัการและแนวทางท่ีเก่ียวขอ้ง ประกอบดว้ย  

1. หลกัการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของผูเ้ก่ียวขอ้งทุกภาคส่วน โดย
เร่ิมตั้งแต่การร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมตดัสินใจ และร่วมติดตามประเมินผล  

2. แนวทาง Roadmap การจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย ตามมติ คณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ เม่ือวนัท่ี 26 สิงหาคม 2557  

3. ระเบียบสานกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการจดัระบบบริหารจดัการขยะมูลฝอยของ
ประเทศ พ.ศ. 2557  

4. รูปแบบการจดัการขยะมูลฝอยท่ีเหมาะสมและแปรรูปเป็นขยะเช้ือเพลิง  
(Refuse Derived Fuel, RDF)  

ดงันั้น ในการศึกษาการจดัท าแผนบริหารจดัการขยะมูลฝอย ผูป้ระเมินไดด้ าเนินการ
โดยมีวธีิวจิยัและขั้นตอนการด าเนินงาน ดงัน้ี  
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3.1 วธิีการศึกษา  
การจดัท าแผนบริหารจดัการขยะมูลฝอยของจงัหวดัพิจิตร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 - 

2562) มุ่งเนน้การศึกษาการบริหารจดัการขยะในภาพรวมของจงัหวดัพิจิตร โดยใชห้ลกัการ
วจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยไดด้ าเนินการรวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มูลจาก
เอกสารทางวชิาการ สถิติปริมาณขยะมูลฝอยท่ีมีการเกบ็รวมรวมในปี พ.ศ. 2556 การประชุม
รับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย และคณะกรรมการระดบัจงัหวดั 
รวมถึงขอ้มูลทุติยภูมิจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง มาใชป้ระกอบการด าเนินงานจดัท าแผน และ
การวิเคราะห์ความเป็นไปไดข้องโครงการส าคญั โดยใชว้เิคราะห์ตน้ทุนผลตอบแทนท่ีคาดวา่
จะไดรั้บจากการด าเนินโครงการส าคญัภายใตแ้ผน ฯ เพื่อเป็นแนวทางประกอบการตดัสินใจ
และบริหารจดัการขยะมูลฝอยภายใตแ้ผนดงักล่าวต่อไปในอนาคต 

 
3.2 กลุ่มตัวอย่าง 

แผนบริหารจดัการขยะมูลฝอยของจงัหวดัพิจิตร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 - 2562) 
ส าหรับการจดัท าไดก้  าหนดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง ไดแ้ก่ 
ส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้ง คณะกรรมการบริหารจดัการขยะมูลฝอยจงัหวดัพิจิตร และองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ีจงัหวดัพิจิตร จ  านวน 102 แห่ง 

 
3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

3.3.1 ขอ้มูลปฐมภูมิ ไดแ้ก่ ขอ้มูลความคิดเห็นในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
จดัการขยะมูลฝอยจงัหวดัพิจิตร และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีการใหบ้ริการจดัการ
ขยะมูลฝอยในพื้นท่ี เวทีการแสดงความคิดเห็นต่อร่างแผน ฯ เป็นตน้  

3.3.2 ขอ้มูลทุติยภูมิ ไดแ้ก่ ขอ้มูลปริมาณขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย ขอ้มูล
พื้นฐานของจงัหวดัพิจิตร รายงาน วารสาร ส่ิงพิมพ ์เอกสารวชิาการและงานวจิยัอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้ง   
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3.4 เคร่ืองมอืและเทคนิควธิีการทีใ่ช้  
เพื่อใหก้ารจดัท าแผนบริหารจดัการขยะมูลฝอยของจงัหวดัพิจิตร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 

2558 – 2562) เป็นไปตามวตัถุประสงค ์ผูศึ้กษาไดด้ าเนินการตามขั้นตอน จดักระบวนการ
รับฟังความคิดเห็นโดยเนน้การมีส่วนรวมจากทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน าขอ้มูลมา
ประกอบการจดัท าแผนฯ และวเิคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่  

3.4.1 การประชุมคณะกรรมการและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  
3.4.2 การจดัเวทีรับฟังความคิดเห็น  
3.4.3 การจดัท าเอกสารขอ้เทจ็จริง / รายงานการศึกษา  
 

3.5 การวเิคราะห์ข้อมูล  

3.5.1 การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ผูศึ้กษาไดด้ าเนินการ
วเิคราะห์สภาพเศรษฐกิจสังคม และส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ีจงัหวดัพิจิตร ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ค่าสูงสุด ต ่าสุด และการวเิคราะห์เน้ือหาและการประเมินศกัยภาพและ
สภาพแวดลอ้มภายนอก (Potential and Environment Evaluation) เพื่ออธิบายสภาพพื้นท่ี 
สถานการณ์และปริมาณขยะมูลฝอย เทคโนโลยดีา้นการจดัการขยะมูลฝอย และการแสดง
ความคิดเห็นของผูเ้ก่ียวขอ้งและประชาชน 

3.5.2 การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) ผูศึ้กษาไดด้ าเนินการ
การเมินโครงการส าคญัดา้นการบริหารจดัการจดัการขยะมูลฝอย ทางดา้นเศรษฐศาสตร์ โดย
การวเิคราะห์ตน้ทุน และผลประโยชนท่ี์คาดวา่จะไดรั้บจากการด าเนินโครงการ โดยมี
หลกัการทัว่ไปคือ หากไม่มีการลงทุนในโครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการขยะมูลฝอย 
ในพื้นท่ีแลว้ ปริมาณขยะมูลฝอยในพื้นท่ีจงัหวดัพิจิตรกจ็ะมีปริมาณเพิ่มข้ึนในอตัราท่ี
เป็นอยูต่ามแนวโนม้ในปัจจุบนั ทั้งน้ี เม่ือมีการสนบัสนุนโครงการท่ีเป็นระบบ ถูกตอ้งตาม
หลกัวชิาการเพิ่มข้ึน  ปริมาณขยะมูลฝอยทัว่ไปในพื้นท่ีจงัหวดัพิจิตรกน่็าจะมีปริมาณลดลง 
มีการน าขยะไปใชป้ระโยชนเ์พื่อการแปรรูปขยะเช้ือเพลิงเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า เกิดรายได้
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จากการผลิตขยะเช้ือเพลิงในพื้นท่ีดงักล่าวโดยผูป้ระเมินจะท าการวเิคราะห์เปรียบเทียบ
ตน้ทุน และผลประโยชน์ของโครงการ พิจารณาตามเกณฑส์ าคญั 3 ค่าคือ มูลค่าปัจจุบนั
สุทธิ (NPV) อตัราส่วนตน้ทุนต่อผลประโยชน ์(B/C ratio) และอตัราผลตอบแทน (IRR) 
เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลส าหรับใชต้ดัสินใจของผูบ้ริหารหรือผูรั้บผดิชอบโครงการ ในการ
ปรับปรุง เปล่ียนแปลงหรือพฒันาโครงการใหมี้ประสิทธิภาพและเป็นประโยชน ์ต่อผูมี้ส่วน
ไดส่้วนเสียกบัโครงการมากข้ึนในอนาคต 

 
3.6 ขั้นตอนการด าเนินงาน  

3.6.1 ศึกษานโยบาย และเตรียมความพร้อม 
ตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เม่ือวนัท่ี 26 สิงหาคม 2557 เห็นชอบ 

Roadmap การจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มเสนอ และเพื่อใหก้ารจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายในพื้นท่ีต่างๆ 
ทัว่ประเทศ เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจึงได้
เชิญผูว้า่ราชการจงัหวดัทุกจงัหวดั และภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง ร่วมรับมอบนโยบายการจดัการ
ขยะมูลฝอยของประเทศจาก พลเอก ดาวพ์งษ ์รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีวา่การกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และแจง้ใหจ้งัหวดัจดัท าแผนบริหารจดัการขยะมูลฝอย
ของจงัหวดั ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 – 2562) จดัส่งแผนดงักล่าวใหก้ระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม ภายในเดือนธนัวาคม 2557  

ทั้งน้ี ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัพิจิตร ในฐานะ 
ผูป้ระสานงาน จึงไดส้รุปกรอบการด าเนินงานตาม ดงัรายละเอียดตามภาพท่ี 1 และยกร่าง
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายจงัหวดัพิจิตร  
โดยการพิจารณาคดัเลือกหน่วยงานท่ีมีความเก่ียวขอ้ง น าเรียนท่านผูว้า่ราชการจงัหวดัพิจิตร
เพื่อพิจารณา พร้อมแจง้เวยีนค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแก่หน่วยงานท่ีเป็นคณะกรรมการ
รับทราบอ านาจหนา้ท่ี รายละเอียดตามภาคผนวกท่ี ก 
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ภาพ 1 ผงัการจดัท าแผนดา้นการจดัการขยะมูลฝอยภายใตร้ะเบียบส านกันายกรัฐมนตรี 
วา่ดว้ยการจดัระบบบริหารจดัการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2557    

 
3.6.2 ประสานงานและการมส่ีวนร่วม 

ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัพิจิตร ในฐานะผู ้
ประสานงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติในระดบัจงัหวดั ไดมุ่้งเนน้การสร้างการมีส่วน
ร่วมและรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในการจดัท าแผน โดยไดด้ าเนินการจดัประชุม
ใหเ้ป็นไปตามกรอบการด าเนินงานจดัท าแผนฯ พร้อมทั้งแจง้เวยีนเอกสารขอ้มูลระดบันโยบาย 
และระดบัจงัหวดัใหก้บัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในพื้นท่ีไดรั้บทราบ โดยไดด้ าเนินการดงัน้ี  
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1) ประสานจงัหวดัพิจิตร และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ร่วมรับมอบนโยบาย
การจดัการขยะมูลฝอยของประเทศ จากรัฐมนตรีวา่การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม ในวนัท่ี 18 กนัยายน 2557 ณ สโมสรทหารบก กรุงเทพมหานคร  และในวนัท่ี 
22 กนัยายน 2557 ณ หอ้งประชุมวงัจนัทนค์อนเวนชัน่ โรงแรมวงัจนัทนริ์เวอร์ววิ ถนนวงัจนัทน ์
อ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก พร้อมทั้งประสานแจง้นายอ าเภอทุกแห่งรับทราบและ
ประสานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ี เพื่อรับทราบแนวทางการกาบริหารจดัการขยะ
ของจงัหวดัพิจิตร   

2) จดัประชุมคณะกรรมการบริหารจดัการขยะมูลฝอยจงัหวดัพิจิตร คร้ังท่ี 
1/2557 เม่ือวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งประชุมหลวงพอ่พิธ เพื่อรับทราบ 
Roadmap การจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย ค  าแถลงนโยบายรัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (พลเอกดาวพ์งษ ์รัตนสุวรรณ) และระเบียบ
ส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการจดัการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2557 

3) จดัประชุมช้ีแจง และรับฟังความคิดเห็นจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ท่ีมีการใหบ้ริการจดัเกบ็ขยะมูลฝอยในชุมชน เก่ียวกบัแนวทางการขบัเคล่ือนการด าเนินงาน
บริหารจดัการขยะมูลฝอยในพื้นท่ี เม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2557 

3.6.3 การยกร่างและจัดท าแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย
จังหวดัพจิิตร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 - 2562)  

1) ยกร่างแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายจังหวดัพจิิตร 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 - 2562) โดยด าเนินการ ดงันี ้

1.1) ด าเนินการรวบรวมขอ้มูลสถานการณ์ขยะมูลฝอย ประเดน็ปัญหาการ
จดัการขยะมูลฝอยในพื้นท่ี ทบทวนเอกสารวชิาการ แนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัท าแผน
บริหารจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายจงัหวดัพิจิตร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 - 2562) 
เพื่อน าขอ้มูลมาวเิคราะห์ ใชใ้นการก าหนดรูปแบบการการด าเนินงาน วธีิการด าเนินงาน 
ตลอดจนการด าเนินการก าหนดกรอบแนวทางการวางแผนและก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงานใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ในพื้นท่ีส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและ
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ส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัพิจิตร โดยพิจารณาใหค้รอบคลุมค าสั่ง หลกัเกณฑ ์และขอ้มูล ไดแ้ก่ 
Roadmap การจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย ระเบียบสานกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ย
การจดัระบบบริหารจดัการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2557 ขอ้มูลพื้นฐานดานเศรษฐกิจ 
สังคม และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของจงัหวดัพิจิตร ขอ้มูลปริมาณขยะมูลฝอย
และของเสียอนัตราย และการบริหารจดัการขยะมูลฝอยของจงัหวดัพิจิตร รูปแบบการจดัการขยะ
มูลฝอยท่ีเหมาะสมและแปรรูปขยะเป็นขยะเช้ือเพลิง (Refuse Derived Fuel, RDF) 

1.2) ก าหนดเป้าหมาย แผนงาน/โครงการท่ีสอดรับกบั Roadmap การ
บริหารจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย และน ามาวเิคราะห์ความเช่ือมโยงเชิงโยบาย 
และประเดน็ปัญหาการบริหารจดัการขยะมูลฝอยในพื้นท่ีจงัหวดัพิจิตร เพื่อและการพิจารณา
แผนงานโครงการท่ีสอดคลอ้งกบัด าเนินงาน Roadmap การจดัการขยะมูลฝอยและของเสีย
อนัตรายใหส้อดคลอ้งกบับริบทเชิงพื้นท่ีโดยใชแ้นวคิด Action For Change หรือ 4D  
เพื่อก าหนดช่วงระยะเวลาในการด าเนินการ 

2) การพิจารณาร่างบริหารจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายจงัหวดัพิจิตร 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 - 2562) โดยมีเป้าหมายเพื่อใหก้ารด าเนินการเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 
เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และด าเนินการภายในระยะเวลาท่ีก าหนด จึงไดมี้การ
น าเสนอร่างแผนบริหารจดัการขยะมูลฝอยของจงัหวดัพิจิตร แก่คณะกรรมการบริหารจดัการ
ขยะมูลฝอยจงัหวดัพิจิตร หน่วยงานราชการ และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ดงัน้ี 

2.1) จดัประชุมคณะกรรมการบริหารจดัการขยะมูลฝอยจงัหวดัพิจิตร คร้ังท่ี 
1/2557 เม่ือวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2557 โดยคณะกรรมการฯ เห็นชอบใหมี้การจดัประชุมช้ีแจง
และรับฟังความคิดเห็นจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีการใหบ้ริการจดัการขยะมูลฝอย
เก่ียวกบัแนวทางการบริหารจดัการขยะมูลฝอยในพื้นท่ีจงัหวดัพิจิตร 
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2.2) จดัประชุมหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งและองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินท่ีมีการใหบ้ริการดา้นการจดัการขยะมูลฝอยในพื้นท่ี เม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2557 
รับฟังความคิดเห็นเก่ียวกบัแนวทางการบริหารจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย 
ภายใต ้Roadmap การบริหารจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย โดยท่ีประชุมเห็นชอบ
ใหแ้บ่งกลุ่มพื้นท่ีองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (Clustering) เพื่อรองรับการจดัตั้งศนูย์
จดัการขยะมูลฝอยเป็น 2 Cluster โดยมอบหมายส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัพิจิตรรวบรวมขอ้มูลและปรับปรุงรายละเอียดแผนดงักล่าวเพิ่มเติม 

2.3) จดัสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนบริหารจดัการขยะมูลฝอย
จงัหวดัพิจิตร ระยะ 5  ปี (พ.ศ. 2558 –  2562) วนัท่ี 16 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมมีพรสวรรค ์
แกรนด ์โฮเทลแอนด ์รีสอร์อท ต าบลท่าหลวง อ าเภอเมือง จงัหวดัพิจิตร โดยสรุปสาระส าคญั
รายละเอียดตามภาคผนวก ข  

3.6.4 รายงานผลการด าเนินการและประเมินความเป็นไปไดโ้ครงการ 
1) ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัพิจิตร ไดป้รับปรุง

แผนบริหารจดัการขยะมูลฝอยของจงัหวดัพิจิตร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 – 2562) ตาม
ขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการบริหารจดัการขยะมูลฝอยฯ และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียจาก 
ทุกภาคส่วน โดยไดมี้การจดัประชุมคณะกรรมการ ฯ คร้ังท่ี 2/2557 เม่ือวนัท่ี 30 ธนัวาคม 
2557 มีมติเห็นชอบแผนดงักล่าว เสนอต่อผูว้า่ราชการจงัหวดัพิจิตรเพื่อพิจารณาและลงนาม
จดัส่งใหก้ระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มตามก าหนดเวลา 

2) เพื่อใหก้ารขบัเคล่ือนแผนบริหารจดัการขยะมูลฝอยของจงัหวดัพิจิตร ระยะ 
5 ปี (พ.ศ. 2558 – 2562) มีประสิทธิภาพสูงสุด ผูป้ระเมินไดด้ าเนินการวเิคราะห์และประเมิน
โครงการส าคญัดา้นการบริหารจดัการขยะมูลฝอย โดยการวเิคราะห์ตน้ทุน และ
ผลประโยชนท่ี์คาดวา่จะไดรั้บหากมีการด าเนินโครงการตามแผนดงักล่าว โดยผลการ
วเิคราะห์จะสามารถใชเ้ป็นขอ้มูลส าหรับใชต้ดัสินใจของผูบ้ริหารหรือผูรั้บผิดชอบโครงการ 
ในการปรับปรุง เปล่ียนแปลงหรือพฒันาโครงการใหมี้ประสิทธิภาพและเป็นประโยชนต่์อ 
ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกบัโครงการ รวมถึงการปรับแผนดงักล่าวในอนาคต 



 

 

บทที่ 4 
ผลการศึกษา 

 
ตามแนวทาง Roadmap การจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย เม่ือวนัท่ี 26 

สิงหาคม 2557 จงัหวดัพิจิตร ถูกก าหนดใหเ้ป็นพื้นท่ีเป้าหมายระยะยาว (1 ปีข้ึนไป)  
ในการด าเนินงานจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย และกรมควบคุมมลพิษ ไดจ้ดั
อนัดบัจงัหวดัพิจิตร เป็นจงัหวดัสกปรกดา้นการจดัการขยะมูลฝอยล าดบัท่ี 41 ของประเทศ 
ทั้งน้ี เพื่อใหด้ าเนินการบริหารจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายของจงัหวดัพิจิตร 
มีประสิทธิภาพและถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนั และ
เป็นไปตามแนวทาง Roadmap ดงักล่าว  จงัหวดัพิจิตร จึงไดจ้ดัท าแผนบริหารจดัการ 
ขยะมูลฝอยจงัหวดัพิจิตร ระยะ 5 ปี (ปี 2558– 2562) โดยแบ่งผลการด าเนินงานออกเป็น 
3 ส่วน ไดแ้ก่ 

 ส่วนท่ี 1 กระบวนการขบัเคล่ือนการด าเนินงานท่ีเกิดข้ึน 
ส่วนท่ี 2 ผลการขบัเคล่ือนกระบวนการจดัท าแผนบริหารจดัการขยะมูลฝอย

จงัหวดัพิจิตร ระยะ 5 ปี (ปี 2558– 2562)  
ส่วนท่ี 3 ผลการประเมินโครงการส าคญั ภายใตแ้ผนบริหารจดัการขยะมูลฝอย

จงัหวดัพิจิตร ระยะ 5 ปี (ปี 2558– 2562)ดา้นการเงินและทางเศรษฐศาสตร์ 
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ส่วนที ่1 กระบวนการขบัเคลือ่นการด าเนินงานทีเ่กดิขึน้ 
 

ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัพิจิตร ไดข้บัเคล่ือนการ
จดัท าแผนบริหารจดัการขยะมูลฝอยจงัหวดัพิจิตร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.  2558– 2562) โดยการ
สร้างความรู้ความเขา้ใจ การประชุม ช้ีแจง โดยเนน้ใหเ้กิดการมีส่วนร่วมจากทุกส่วน 
ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยจดัใหมี้กระบวนการการรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วน พร้อมทั้ง
แต่งตั้งคณะกรรมการในระดบัจงัหวดัตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยการ
จดัระบบบริหารจดัการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2557 เพื่อขบัเคล่ือนการด าเนินงาน 
คือ คณะกรรมการบริหารจดัการขยะมูลฝอยของจงัหวดัพิจิตร โดยมีผูว้า่ราชการจงัหวดัพิจิตร 
เป็นประธาน และผูอ้  านวยการส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั
พิจิตร ท าหนา้ท่ีกรรมการและเลขานุการ นอกจากน้ี ยงัไดป้ระสานความร่วมมือจากภาค
ส่วนต่างๆ ประกอบดว้ย หน่วยงานส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้ง ผูแ้ทนองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ผูแ้ทนภาคเอกชน และภาคประชาชน ท าหนา้ท่ีกรรมการ โดยจงัหวดัพิจิตรไดมี้
ค าสั่งจงัหวดัพิจิตร ท่ี 2020/2557 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจดัการขยะมูลฝอย 
จงัหวดัพิจิตร ลงวนัท่ี 28 ตุลาคม 2557 โดยก าหนดใหค้ณะกรรมการฯ มีอ านาจหนา้ท่ี ดงัน้ี 

1. จดัท าแผนการบริหารจดัการขยะมูลฝอยจงัหวดัพิจิตร ระยะ 5 ปี และเสนอ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเพื่อบูรณการใหเ้ป็นแผนแม่บทการบริหาร
จดัการขยะมูลฝอยของประเทศ 

2. จดัท าแผนปฏิบติัการรายปี เพื่อปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามแผนแม่บทการบริหาร
จดัการขยะมูลฝอยของประเทศ และเสนอกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
พิจารณาอนุมติัก่อนการด าเนินการ 

3. อ านวยการ ก ากบัดูแล ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการ
บริหารจดัการขยะมูลฝอยของจงัหวดัพิจิตร แผนปฏิบติัราชการรายปี และรายงานผลการ
ด าเนินงานต่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  

4. ปรับปรุงแผนการบริหารจดัการขยะมูลฝอยของจงัหวดั และจดัท าแผนปฏิบติั
การรายปีใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนัและนโยบายของรัฐบาล 

5. แต่งตั้งคณะท างานตามท่ีเห็นสมควร เพื่อปฏิบติังานตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
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ส่วนที่ 2 ผลจากการขับเคลื่อนกระบวนการจัดท าแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ
จังหวดัพจิิตร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 - 2562) 
 
 จงัหวดัพิจิตร โดยส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัพิจิตร 
ร่วมกบั ส่วนราชการ อ าเภอทุกอ าเภอ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทุกแห่ง ภาคเอกชน 
ภาคประชาชน และคณะกรรมการบริหารจดัการขยะมูลฝอยของจงัหวดัพิจิตร  
ไดด้ าเนินการขบัเคล่ือนการจดัท าแผนบริหารจดัการขยะมูลฝอยของจงัหวดัพิจิตร ระยะ 
5 ปี (พ.ศ. 2558 – 2562) โดยมีผลลพัธ์จากการด าเนินการ ดงัน้ี 
 

1. ข้อมูลพืน้ฐาน และสถานการณ์ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวดัพจิิตร 
 จากการศึกษา ทบทวนเอกสารวชิาการ แนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัท าแผน

บริหารจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายจงัหวดัพิจิตร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 - 
2562) เพื่อน าขอ้มูลมาวเิคราะห์ ใชใ้นการก าหนดรูปแบบการการด าเนินงาน วธีิการ
ด าเนินงาน ตลอดจนการด าเนินการก าหนดกรอบแนวทางการวางแผนและก าหนด  
แนวทางการด าเนินงานใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ในพื้นท่ี โดยการศึกษาขอ้มูล
สถานการณ์ขยะมูลฝอยของจงัหวดัพิจิตร และจงัหวดัพิจิตร ถูกก าหนดเป็นพื้นท่ี
เป้าหมายระยะยาว (1 ปีข้ึนไป) เน่ืองจากมีปริมาณขยะมูลฝอยสะสมในสถานท่ีก าจดัขยะ
มูลฝอยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีจ านวน 36,957 ตนั ส่งผลใหก้ารจดัล าดบัจงัหวดั
ท่ีมีวกิฤตปัญหาดา้นการจดัการขยะมูลฝอย (จงัหวดัสกปรก) ของประเทศไทยซ่ึงพิจารณา
จาก 3 ปัจจยัหลกั คือ ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีไม่ไดรั้บการบริการเกบ็ขน ปริมาณขยะมูลฝอย 
ท่ีถูกน าไปก าจดัแบบไม่ถูกตอ้ง และปริมาณขยะมูลฝอยสะสมในสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอย
ท่ีไม่ถูกตอ้งจงัหวดัพิจิตรอยูใ่นอนัดบัท่ี 41 ของประเทศ และเป็นอนัดบั 1 ในพื้นท่ี 
ความรับผดิชอบของส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 3 โดยผลการศึกษา ดงัน้ี  
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1.1 ข้อมูลพืน้ฐานจังหวดัพจิิตร 
  จาการศึกษารวบรวมขอ้มูล พบวา่ จงัหวดัพิจิตรมีเน้ือท่ีประมาณ 4,531.013 
ตารางกิโลเมตร ตั้งอยูท่างภาคเหนือตอนล่าง อยูร่ะหวา่งจงัหวดันครสวรรคก์บัจงัหวดั
พิษณุโลกเส้นละติจูดท่ี 15 องศา 55 ลิปดา ถึง 16 องศา  36 ลิปดาเหนือ และเส้นลองติจูดท่ี 
99 องศา 59 ลิปดา ถึง 111 องศา 47 ลิปดาตะวนัออก  มีแม่น ้าน่านและแม่น ้ายมไหลผา่น 
อยูห่่างจากกรุงเทพฯไปทางทิศเหนือตามทางรถไฟประมาณ 347 กิโลเมตรตามทาง
รถยนตป์ระมาณ 350 กิโลเมตร และมีขอ้มูลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

1.1.1 ขอบเขตจังหวดัพจิิตร 
ทิศเหนือ ติดต่อกบั  อ  าเภอบางกระทุ่ม, อ  าเภอบางระก า, อ  าเภอวงัทอง  

จงัหวดัพิษณุโลก ทิศใต ้ติดต่อกบั  อ  าเภอชุมแสง, อ  าเภอหนองบวั, และอ าเภอเกา้เล้ียว 
จงัหวดันครสวรรค ์ทิศตะวนัออก ติดต่อกบั  อ  าเภอชนแดน  อ าเภอวงัโป่ง  จงัหวดัเพชรบูรณ์  
และอ าเภอเนินมะปราง จงัหวดัพิษณุโลก และทิศตะวนัตก ติดต่อกบั  อ  าเภอไทรงาม  
อ าเภอบึงสามคัคี อ  าเภอลานกระบือ จงัหวดัก าแพงเพชร และอ าเภอบรรพตพิสัย  จงัหวดั
นครสวรรค ์

1.1.2 ลกัษณะภูมปิระเทศ 
   ลกัษณะพื้นท่ีของจงัหวดัพิจิตร  มีรูปร่างคลา้ยส่ีเหล่ียมจตุัรัส  
มีแม่น ้า 3 สายไหลผ่าน ตวัจงัหวดั คือ แม่น ้าน่าน  แม่น ้ายม  และแม่น ้ าพิจิตร  สภาพพื้นท่ี
เป็นท่ีราบลุ่มแม่น ้าและเหตุท่ีเป็นจงัหวดัขนาดเลก็  สภาพภูมิประเทศจึงไม่มีความแตกต่าง
กนัมากนกั  ดินมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงสูง  เน่ืองจากตะกอนท่ีน ้าพดัมาทบัถม
เหมาะแก่การท านา และปลูกพืชหมุนเวยีน พื้นท่ีส่วนใหญ่บุกเบิกเพื่อใชป้ระโยชนท์าง
การเกษตร จึงมีพื้นท่ีป่าเหลือนอ้ยมากจนแทบไม่มีความส าคญัทางเศรษฐกิจ และ
ตอนกลางของของจงัหวดัมีแม่น ้าไหลผา่นถึง 3 สายดงักล่าว  จึงก่อใหเ้กิดน ้ าท่วมเป็น
ประจ า  เน่ืองจากน ้าเหนือไหลหลาก ประกอบกบัน ้าป่าซ่ึงไหลมาจากทิวเขาจงัหวดั
เพชรบูรณ์ ทางทิศตะวนัออก  
 
 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A2%E0%B8%A1


29 

1.1.3 ลกัษณะภูมอิากาศ 
  สภาพภูมิอากาศโดยทัว่ไป  อากาศค่อนขา้งร้อนจดัในฤดูร้อน และ
เยน็สบายในฤดูหนาว จากอิทธิพลลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ และลมมรสุมะวนัออก
เฉียงใต ้จงัหวดัพิจิตร จึงแบ่งเป็น 3 ฤดูกาล  คือ  ฤดูฝนเร่ิมตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือน
ตุลาคม ฤดูหนาวเร่ิมตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน  ถึงเดือนกมุภาพนัธ์ ฤดูร้อนเร่ิมตั้งแต่เดือน  
มีนาคมถึงเดือนเมษายน โดยในปี พ.ศ. 2556 จงัหวดัพิจิตร มีอุณหภูมิเฉล่ียอยูท่ี่ 27.3 
องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ีย 74.8 เปอร์เซ็นตป์ริมาณน ้าฝนเฉล่ีย 1,051.6 มม. 
และมีจ านวนวนัท่ีมีฝนตก 119 วนั 

1.1.4 ข้อมูลประชากร 
 ในปี พ.ศ. 2556 จงัหวดัพิจิตรมีประชากรรวมทั้งส้ิน 548,855 คน 

เป็นชาย จ านวน 268,787 คน เป็นหญิง จ านวน 280,068 คน โดยมีประชากรเกิดใหม่ 
จ านวน 4,960 คน และอพยพเขา้มา จ  านวน 25,266 คน รายละเอียดดงัตารางท่ี 1 
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ตาราง 1 
ประชากรจากการทะเบียนจ าแนกตามเพศเป็นรายอ าเภอและเขตการปกครอง พ.ศ. 2556 

อ าเภอและ 
เขตการปกครอง 

ปี พ.ศ. 2556  
รวม ชาย หญิง 

จังหวดัพจิิตร 548,855 268,787 280,068 
ในเขตเทศบาล 158,867 76,974 81,893 
นอกเขตเทศบาล 389,988 191,813 198,175 
อ าเภอเมืองพจิิตร 111,121 53,916 57,205 
เทศบาลเมืองพิจิตร 22,385 10,648 11,737 
เทศบาลต าบลท่าฬ่อ 3,414 1,620 1,794 
เทศบาลต าบลวงักรด 3,305 1,664 1,641 
เทศบาลต าบลหวัดง 3,347 1,667 1,680 
เทศบาลต าบลดงป่าค า 4,871 2,400 2,471 
นอกเขตเทศบาล 73,799 35,917 37,882 
อ าเภอวงัทรายพูน 25,094 12,425 12,669 
เทศบาลต าบลวงัทรายพนู 3,476 1,709 1,767 
เทศบาลต าบลหนองปลอ้ง 3,470 1,693 1,777 
นอกเขตเทศบาล 18,148 9,023 9,125 
อ าเภอโพธ์ิประทบัช้าง 44,471 21,859 22,612 
เทศบาลต าบลโพธ์ิประทบัชา้ง 9,846 4,794 5,052 
เทศบาลต าบลไผร่อบ 7,794 3,810 3,984 
นอกเขตเทศบาล 26,831 13,255 13,576 
อ าเภอตะพานหิน 69,055 33,504 35,551 
เทศบาลเมืองตะพานหิน 15,572 7,304 8,268 
เทศบาลต าบลหนองพยอม 6,886 3,396 3,490 
นอกเขตเทศบาล 46,597 22,804 23,793 
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ตาราง 1 (ต่อ) 
ประชากรจากการทะเบียนจ าแนกตามเพศเป็นรายอ าเภอและเขตการปกครอง พ.ศ. 2556 

อ าเภอและ 
เขตการปกครอง 

ปี พ.ศ. 2556  
รวม ชาย หญิง 

อ าเภอบางมูลนาก 46,751 22,709 24,042 
เทศบาลเมืองบางมูลนาก 8,800 4,214 4,586 
เทศบาลต าบลบางไผ ่ 1,652 801 851 
เทศบาลต าบลวงัตะก ู 1,798 923 875 
เทศบาลต าบลหอไกร 6,136 3,019 3,117 
เทศบาลต าบลเนินมะกอก 6,981 3,376 3,605 
นอกเขตเทศบาล 21,384 10,376 11,008 
อ าเภอโพทะเล 60,650 29,772 30,878 
เทศบาลต าบลท่าเสา 1,573 789 784 
เทศบาลต าบลบางคลาน 3,835 1,839 1,996 
เทศบาลต าบลทุ่งนอ้ย 3,670 1,763 1,907 
เทศบาลต าบลโพทะเล 2,776 1,357 1,419 
นอกเขตเทศบาล 48,796 24,024 24,772 
อ าเภอสามง่าม 43,009 21,238 21,771 
เทศบาลต าบลก าแพงดิน 2,404 1,130 1,274 
เทศบาลต าบลสามง่าม 5,051 2,393 2,658 
เทศบาลต าบลเนินปอ 9,090 4,539 4,551 
นอกเขตเทศบาล 26,464 13,176 13,288 
อ าเภอทบัคล้อ 44,661 21,969 22,692 
เทศบาลต าบลเขาทราย 4,530 2,238 2,292 
เทศบาลต าบลทบัคลอ้ 5,049 2,452 2,597 
นอกเขตเทศบาล 35,082 17,279 17,803 
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ตาราง 1 (ต่อ) 
ประชากรจากการทะเบียนจ าแนกตามเพศเป็นรายอ าเภอและเขตการปกครอง พ.ศ. 2556 

อ าเภอและ 
เขตการปกครอง 

ปี พ.ศ. 2556  
รวม ชาย หญิง 

อ าเภอสากเหลก็ 23,773 11,774 11,999 
เทศบาลต าบลสากเหล็ก 5,449 2,609 2,840 
นอกเขตเทศบาล 18,324 9,165 9,159 
อ าเภอบึงนาราง 28,714 14,179 14,535 

อ าเภอดงเจริญ 20,232 9,974 10,258 
เทศบาลต าบลส านกัขนุเณร 2,267 1,130 1,137 
เทศบาลต าบลวงับงค ์ 3,440 1,697 1,743 
นอกเขตเทศบาล 14,525 7,147 7,378 
อ าเภอวชิรบารมี 31,324 15,468 15,856 

 
1.1.5 ข้อมูลสภาพทางเศรษฐกจิ 

จงัหวดัพิจิตรมีมูลค่ารวมผลิตภณัฑจ์งัหวดัราคาประจ าปี 2555 
จ าแนกตามสาขาการผลิต 53,330 ลา้นบาท มูลค่าผลิตภณัฑเ์ฉล่ียต่อหวั 97,688 บาท ของ
ประเทศสาขาการผลิตท่ีท ารายไดใ้หแ้ก่จงัหวดัมากท่ีสุดไดแ้ก่ สาขาเกษตรกรรมการขาย
ส่งขายปลีกและสาขาอุตสาหกรรมตามล าดบั  

1.1.6 ข้อมูลสภาพทางสังคม  
    ประชากรในจงัหวดัพิจิตร ท่ีมีอาย ุ15 ปีข้ึนไปท่ีมีงานท า จ  าแนก
ตามอาชีพ พ.ศ.2556 ไตรมาสท่ี 1 ส่วนใหญ่เป็นผูป้ฏิบติังานท่ีมีฝีมือในดา้นการเกษตร
และการประมงจ านวน 139,737 คน รองลงมา ไดแ้ก่ พนกังานบริการและพนกังานใน
ร้านคา้และตลาด และอาชีพขั้นพื้นฐานต่าง  ๆในดา้นการขายและการใหบ้ริการ ตามล าดบั  
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1.1.7 ข้อมูลด้านสาธารณสุข 
จงัหวดัพิจิตรมีสถานพยาบาลในพื้นท่ี ทั้งหมด 330  แห่ง จ  านวนเตียง 

1,067 เตียง โดยแบ่งเป็น โรงพยาบาลของรัฐ 12 แห่ง จ  านวน 915 เตียง สถานพยาบาล
เอกชนมีเตียงรับผูป่้วยไวค้า้งคืน 3 แห่ง จ  านวน 152 เตียง รายละเอียดดงัตาราง 2 

ตาราง 2 
จ านวนสถานพยาบาล และจ านวนเตียง พ.ศ. 2557 

ล าดับ ประเภทสถานพยาบาล จ านวนแห่ง จ านวนเตียง 

1 โรงพยาบาลของรัฐ 12 915 
2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 110 0 
3 สถานพยาบาลเอกชนมีเตียงรับผูป่้วยไวค้า้งคืน 3 152 
4 สถานพยาบาลเอกชนไม่มีเตียงรับผูป่้วยไวค้า้งคืน 172 - 
5 ทนัตคลินิก 20 - 
5 เทคนิคการแพทย ์ 8 - 
6 ศูนยสุ์ขภาพชุมชนในเขตเมือง 2 - 
7 ศูนยสุ์ขภาพชุมชนเทศบาล 3 - 

 
รวม 330 1,067 

 
1.1.8 ระบบสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ 
 จงัหวดัพิจิตร สามารถผลิตน ้าประปาได ้9,606,022 ลบ.ม. สามารถ

จ าหน่ายแก่ผูใ้ชไ้ด ้จ  านวน 7,320,900 ลบ.ม.สามารถจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า 654,740,565 
กิโลวตัต/์ชัว่โมง  

1.1.9 แรงงาน 
    จ าหวดัพิจิตร มีก าลงัแรงงานท่ีมีอาย ุ15 ปีข้ึนไปในไตรมาสท่ี 1 พ.ศ. 
2557 จ  านวน 311,395 คน แบ่งเป็นแรงงานผูมี้งานท า จ  านวน 309,049 คน และแรงงาน 
ผูว้า่งงาน จ านวน 1,971 คน  
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1.1.10 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     จงัหวดัพิจิตรมีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจ านวนทั้งส้ิน 102 แห่ง 
ประกอบดว้ย  องคก์ารบริหารส่วนต าบล 74 แห่ง เทศบาลต าบล 24 แห่ง และเทศบาล
เมือง 3 แห่ง  

ตาราง 3  
จ านวนและร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 
1.2 สถานการณ์ขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย 

1.2.1 ขยะมูลฝอยชุมชน พบวา่ จงัหวดัพิจิตรมีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดข้ึน
ประมาณ  198,011.99 ตนัต่อปี หรือ 542.50 ตนัต่อวนั แบ่งเป็นขยะมูลฝอยท่ีเกิดจาก
เทศบาลเมือง จ านวน 75.28 ตนัต่อวนั เทศบาลต าบล จ านวน 114.86 ตนัต่อวนั และเป็น
ขยะมูลฝอยท่ีเกิดในเขต อบต. จ  านวน 352.36 ตนัต่อวนัโดยมีปริมาณขยะสะสม ทั้งหมด 
36,957.00 ตนั มีการน าขยะมูลฝอยกลบัมาใชป้ระโยชนใ์หม่ จ  านวน 50,656.51 ตนัต่อปี 
หรือ 138.78 ตนัต่อวนั องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทั้งหมด จ านวน 101 แห่ง โดยมี
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีการใหบ้ริการเกบ็รวบรวมขยะมูลฝอยไปก าจดั จ  านวน 
39 แห่ง โดยมีปริมาณขยะมูลฝอยท่ีรวบรวมได ้255.67 ตนัต่อวนั สามารถเกบ็ขนไป
ก าจดัได ้153.30 ตนัต่อวนั และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ียงัไม่มีการใหบ้ริการเกบ็
รวบรวมขยะมูลฝอยไปก าจดั จ  านวน 62 แห่ง มีปริมาณขยะมูลท่ีเกิดข้ึนในองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินประมาณ 104,693.90  ตนัต่อปี หรือ 286.83 ตนัต่อวนั โดยมี
สถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอย ทั้งหมด 23 แห่ง ประกอบดว้ย สถานท่ีฝังกลบขยะมูลฝอยแบบ
ถูกหลกัสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) จ  านวน 2แห่ง ไดแ้ก่ระบบก าจดัขยะมูลฝอย

ประเภทองค์กร จ านวน (แห่ง) ร้อยละ (%) 
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 1 0.98 
เทศบาลเมือง 3 3.00 
เทศบาลต าบล 24 23.52 
องคก์ารบริหารส่วนต าบล 74 72.5 

รวมทั้งหมด 102 100 
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เทศบาลเมืองพิจิตร มีเน้ือท่ี 107 ไร่ และเทศบาลเมืองบางมูลนากมีเน้ือท่ีประมาณ 141 ไร่ 
ในส่วนของสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยท่ีเหลือจ านวน 21 แห่ง มีการจดัการขยะมูลฝอย โดย
การฝังกลบแบบเป็นคร้ังคราว จงัหวดัพิจิตรยงัไม่มีการด าเนินการจดัการขยะมูลฝอยแบบ
ศนูยร์วม แต่มีการด าเนินการท้ิงขยะมูลฝอยรวมกนัในบางพื้นท่ี โดยมีการท าขอ้ตกลง
รวมกนัในเร่ืองของการบริหารจดัการขยะมูลฝอย 

ตาราง 4  
ปริมาณขยะมลูฝอยของจังหวดัพิจิตร ประจ าปี 2556 
ล าดับที ่ อ าเภอ ปริมาณขยะสะสม (ตัน) ปริมาณขยะใหม่(ตัน/วนั) 

1 บึงนาราง  25.95 

2 โพทะเล 45 56.88 
3 ดงเจริญ 90 19.85 
4 ตะพานหิน 4,500 85.36 
5 ทบัคลอ้ 19,200 41.41 

6 บางมูลนาก 180 43.93 
7 สากเหล็ก 3,804 21.54 
8 เมือง 5,988 111.99 
9 โพธ์ิประทบัชา้ง - 41.62 

10 วชิรบารมี - 28.29 
11 วงัทรายพนู 1,290 24.30 
12 ส่ามงาม 1,860 41.39 

รวมทั้งหมด 36,957 542.50 
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1.2.2 ของเสียอนัตรายชุมชน จากการประเมินปริมาณของเสียอนัตราย
ชุมชน (พิจารณาจากอตัราการเกิดของเสียอนัตรายชุมชน : เทศบาลเมือง 3.374 กิโลกรัม
ต่อคนต่อปี เทศบาลต าบล 3.217 กิโลกรัมต่อคนต่อปี องคก์ารบริหารส่วนต าบล 2.306 
กิโลกรัมต่อคนต่อปี: กรมควบคุมมลพิษ ปี 2555) พบวา่ จงัหวดัพิจิตรมีปริมาณของเสีย
อนัตรายชุมชน ประมาณ 1,417.73 ตนัต่อปี หรือประมาณ 3.8842 ตนัต่อวนั แบ่งเป็น
ของเสียอนัตรายชุมชน ในเขตเทศบาลเมือง จ  านวน 157.76 ตนัต่อปี เขตเทศบาลต าบล 
จ านวน 360.66 ตนัต่อปี และองคก์ารบริหารส่วนต าบล จ านวน 899.31 ตนัต่อปี ส าหรับ
การรวบรวมและก าจดัของเสียอนัตรายชุมชนในจงัหวดัพิจิตร พบวา่ ส่วนใหญ่ยงัถูกท้ิง
ปะปนกบัมูลฝอยชุมชน แมว้า่บางทอ้งถ่ินมีการรณรงคก์ารคดัแยกของเสียอนัตราย
ชุมชนออกจากมูลฝอยทัว่ไป แต่ยงัมีขอ้จ ากดัในการรวบรวมและขนส่งไปรีไซเคิลหรือ
ก าจดัอยา่งถูกหลกัวิชาการ การจดัการของเสียอนัตรายแบบศนูยร์วมในพื้นท่ีจงัหวดัพิจิตร  
ยงัไม่ปรากฏขอ้มูลการจดัตั้งศนูยร์วมเพื่อการจดัการของเสียอนัตรายและรวมเพื่อส่งก าจดั 

1.2.3 มูลฝอยติดเช้ือ ในปี พ.ศ. 2557  จงัหวดัพิจิตรมี ปริมาณขยะติดเช้ือ 
ท่ีส่งไปก าจดัประมาณปีละ 156 ตนัหรือเดือนละ 13 ตนัหรือประมาณวนัละ 0.5 ตนั  
ซ่ึงเป็นมูลฝอยติดเช้ือท่ีเกิดข้ึนจากโรงพยาบาลของรัฐทั้ง12 แห่งโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลและคลินิกเอกชนบางส่วนท่ีส่งขยะติดเช้ือมาร่วมก าจดักบัโรงพยาบาลของรัฐ 
ทั้งน้ี การรวบรวมและก าจดัมูลฝอยติดเช้ือ ด าเนินการโดยโรงพยาบาลรัฐทั้ง 12 แห่ง และ
โรงพยาบาลเอกชนจา้งบริษทัหา้งหุน้ส่วนจ ากดัไทยเอนไวรอนเมนท ์อ.พระประแดง 
จ.สมุทรปราการเป็นผูข้นส่งไปก าจดัท่ีเตาเผาอบจ.นนทบุรีและท่ีเตาเผา ของบริษทัฯ 
ท่ีอ  าเภอพระประแดงประมาณปีละ 156 ตนั จงัหวดัพิจิตรยงัไม่มีการจดัการมูลฝอยติดเช้ือ
แบบศนูยร์วม และสถานพยาบาลแต่ละแห่งไดเ้นินการจดัการขยะติดเช้ือดว้ยตนเอง  
โดยการจา้งบริษทัเอกชนในการก าจดัขยะติดเช้ือ 
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ภาพ 2 ปริมาณขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายในพื้นท่ีจงัหวดัพิจิตร ประจ าปี 2556 

 
2. การก าหนดเป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการขยะมูลฝอย

และของเสียอนัตรายจังหวดัพจิิตร 
จากการรวบรวมและส ารวจขอ้มูลดา้นการบริหารจดัการขยะมูลฝอยของ

จงัหวดัพิจิตร ผูป้ระเมินไดด้ าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูล โดยการประเมินศักยภาพและ
สภาพแวดล้อมภายนอก (Potential and Environment Evaluation) ในการบริหาร
จดัการขยะมูลฝอยในพื้นท่ีจงัหวดัพิจิตรได ้ดงัน้ี 

2.1 จุดแขง็ (Strengths)  
2.1.1 จังหวดัพจิิตร มอีงค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีม่สีถานทีฝั่งกลบ

ขยะมูลฝอยแบบถูกหลกัสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) จ านวน 2 แห่ง ไดแ้ก่ ระบบ
ก าจดัขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองพิจิตร มีเน้ือท่ี 107 ไร่ และระบบก าจดัขยะมูลฝอยเทศบาล
เมืองบางมูลนาก มีเน้ือท่ีประมาณ 141 ไร่ 

2.1.2 ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนทีจ่ะต้องน าไปก าจัดขั้นสุดท้ายยงัมี
แนวโน้มสูงข้ึนเน่ืองจากการลด คดัแยกขยะของประชาชน/ชุมชนตั้งแต่ตน้ทาง ยงัไม่มี
ประสิทธิภาพ ขาดการด าเนินการอยา่งครบวงจร รวมทั้งมีการใชถุ้งพลาสติกอยา่งฟุ่มเฟือย 

ขยะมลูฝอยชุมชน 
,    .  ตนัตอ่วนั

ของเสียอนัตรายจาก
ชุมชน,  .     ตนั

ต่อวนั มลูฝอยติดเช้ือ , 0.  
ตนัต่อวนั
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2.1.3 มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีม่กีารให้บริการจัดเกบ็ขยะมูลฝอย 
จ านวน 39 แห่ง โดยมีปริมาณขยะมูลฝอยท่ีรวบรวมได ้255.67 ตนัต่อวนั สามารถเกบ็ขน
ไปก าจดัได ้153.30 ตนัต่อวนั 

2.2 จุดอ่อน (Weakness)  
2.2.1 ขาดความพร้อมของทอ้งถ่ินในการจดัเตรียมโครงการเพื่อขอรับ 

การสนบัสนุนงบประมาณในการลงทุนก่อสร้างระบบจดัการขยะมูลฝอย/ของเสียอนัตราย
ชุมชน/มูลฝอยติดเช้ือ 

2.2.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยงัไม่ได้ด าเนินการ 
ในเร่ืองของการจัดการขยะมูลฝอย โดยไม่มีการใหบ้ริการรวบรวมขยะมูลฝอยชุมชนไป
ก าจดั ท าใหข้ยะมูลฝอยไม่ไดรั้บการจดัการอยา่งถูกหลกัวชิาการ 

2.2.3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งท่ีมีการใหบ้ริการจดัการ
ขยะมูลฝอย และก าจดัอยา่งไม่ถูกหลกัวชิาการ ไม่สามารถน าขยะมูลฝอยไปก าจัดใน
สถานทีก่ าจัดขยะมูลฝอยทีถู่กหลกัวิชาการได้เน่ืองจากระยะทางในการขนส่งค่อนขา้งไกล 
และค่าใชจ่้ายค่อนขา้งสูง 

2.2.4 ขาดแคลนทีด่ินส าหรับใช้เป็นสถานทีก่ าจัด  เน่ืองจากตอ้งใช้
พื้นท่ีค่อนขา้งมากและตอ้งมีสภาพพื้นท่ีและสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสม ประกอบกบัเกิด
ปัญหาการต่อตา้นจากประชาชนในพื้นท่ี 

2.2.5 ขยะมูลฝอยชุมชนทีเ่กดิขึน้บางส่วนมกีารก าจัดแบบไม่ถูก
สุขลกัษณะเป็นลกัษณะเทกองและเผาเป็นคร้ังคราว ส่งผลกระทบต่อประชาชนและ
สภาพแวดลอ้ม 

2.2.6 ไม่มเีตาเผามูลฝอยติดเช้ือในพื้นท่ี ท าใหส้ถานพยาบาลตอ้งจา้ง
บริษทัเอกชนเพื่อขนส่งและรวบรวม ไปก าจดันอกพื้นท่ีท าใหมี้ค่าใชจ่้ายค่อนขา้งสูง 

2.2.7 ศูนย์ก าจัดของเสียอนัตรายชุมชน ยงัไม่มกีารด าเนินงาน 
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2.3 โอกาส (Opportunities)  
2.3.1 รัฐบาลได้ก าหนดให้ปัญหาขยะเป็นวาระแห่งชาติ และก าหนด

แนวทาง Roadmap การจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย เม่ือวนัท่ี 26 สิงหาคม 2557 
2.3.2 มกีฎ ระเบียบรองรับการจดัท าแผนการบริหารจดัการขยะมูลฝอย

และของเสียอนัตราย 
2.3.3 มหีน่วยงานวชิาการให้การสนับสนุนขอ้มูลวชิาการ ไดแ้ก่  

กรมควบคุมมลพิษ ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  
2.4 อปุสรรค (Threats)  

2.4.1 หน่วยงานสนับสนุนยงัขาดความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองการจดัการ
ขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย  

2.4.2 ขาดระเบียบกฎหมายในการขบัเคลือ่นแผนงาน โครงการบริหาร
จดัการขยะ 

2.4.3 หน่วยงานเอกชนยงัขาดความสนใจในการเขา้มาลงทุนเร่ืองการ
น าขยะมาแปรรูปเป็นพลงังานไฟฟ้า 

จากการประเมินศกัยภาพและสภาพแวดลอ้มภายนอก (Potential and 
Environment Evaluation) และสอดคลอ้งกบั Road map การบริหารจดัการขยะมูลฝอย
และของเสียอนัตราย  ตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ซ่ึงไดใ้หค้วามเห็นชอบ เม่ือ
วนัท่ี 26 สิงหาคม 2557 ไดก้  าหนดการด าเนินการออกเป็น 3 ระยะ พร้อมก าหนดจงัหวดั
เป้าหมาย คือระยะเร่งด่วน (6 เดือน) ระยะปานกลาง (1 ปี) ระยะยาว (1 ปีข้ึนไป) ซ่ึง
จงัหวดัพิจิตรอยูใ่นเป้าหมาย ระยะยาว (1 ปีข้ึนไป) ซ่ึงตอ้งด าเนินการลดขยะมูลฝอย
ตกคา้งสะสม 9% ของขยะมูลฝอยตกคา้งทั้งหมด โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานตาม 
Roadmap ก าหนดไว ้4 ขั้นตอน ดงัน้ี 

1) ก าจดัขยะมูลฝอยตกคา้งสะสมในสถานท่ี ก าจดัขยะมูลฝอยในพื้นท่ีวกิฤติ  
2) สร้างรูปแบบการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายท่ีเหมาะสม  
3) วางระเบียบ มาตรการการบริหารจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย 
4) สร้างวนิยัของคนในชาติมุ่งสู่การจดัการท่ีย ัง่ยนื 
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ผูป้ระเมินจึงไดย้กร่างวสัิยทศัน์ “จังหวดัพจิิตรมีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
และของเสียอนัตราย และมูลฝอยติดเช้ือ อย่างถูกหลกัวชิาการ และมกีารน าไปใช้ให้เกดิ
ประโยชน์โดยการแปรรูปเป็นเช้ือเพลงิขยะ ภายในปี 2562” และก าหนดเป้าประสงค ์
เป้าหมาย เป้าหมายรวม 5 ปี ยทุธศาสตร์ และกลยทุธ์ข้ึน ดงัน้ี 

เป้าประสงค์ ดังนี ้
1) ปิด/ฟ้ืนฟู ระบบก าจดัขยะมูลฝอยแบบไม่ถูกหลกัวชิาการ 
2) มีการจดัการขยะสะสมอยา่งถูกหลกัวชิาการ 
3) ขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายชุมชน และมูลฝอยติดเช้ือมีการจดัการ

อยา่งถูกหลกัวชิาการ 
4) มีพื้นท่ีตน้แบบการจดัการขยะมูลฝอยเหลือศนูย ์(Zero Waste) 
เป้าหมาย จงัหวดัพิจิตร มีการบริหารจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย 

และมูลฝอยติดเช้ือ อยา่งถูกหลกัวชิาการ และมีประสิทธิภาพ ภายในปี 2562 ดงัน้ี 
เป้าหมายรวม 5 ปี (2558 - 2562) 
ขยะมูลฝอยชุมชน 
1) ปรับปรุงสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยแบบไม่ถูกหลกัวิชาการ (พื้นท่ีเทกอง) 

จ  านวน 5 แห่ง 
2) ปิด/ปรับปรุงสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยแบบไม่ถูกหลกัวชิาการ (พื้นท่ีเท

กอง) ครอบคลุม 12 อ าเภอ 
3) ประกาศเขตหา้มเทกองขยะมูลฝอย (No More Open Dump) ครอบคลุม 

12 อ าเภอ 
4) ขยะสะสมไดรั้บการจดัการอยา่งถูกหลกัวชิาการ จ านวน 36,957 ตนั  
5) ขยะมูลฝอยมีการจดัการถูกหลกัวชิาการ จ  านวน 198,001.99 ตนั/ปี 
6) มีพื้นท่ีตน้แบบการจดัการขยะมูลฝอยเหลือศนูย ์(Zero Waste) ครบทุก

แห่ง (101อปท.) 
7) มีศนูยบ์ริหารจดัการขยะมูลฝอยเพื่อแปรรูปขยะเป็นขยะเช้ือเพลิง (RDF) 

2 แห่ง คือ เทศบาลเมืองพิจิตร และเทศบาลเมืองบางมูลนาก 
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ขยะอนัตรายจากชุมชน 
จงัหวดัพิจิตรมีศนูยก์ลางเพื่อรวบรวมของเสียอนัตรายชุมชนอยา่งเป็นระบบ

และถูกหลกัวชิาการ ก่อนจดัส่งบริษทัเอกชนเพื่อก าจดั ไม่นอ้ยกวา่ 2 แห่ง 
ขยะมูลฝอยติดเช้ือ 
1) ใหโ้รงพยาบาลของรัฐท่ีตั้งอยูใ่นแต่ละอ าเภอเป็นศูนยร์วมท่ีพกัขยะของ

โรงพยาบาลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและสถานพยาบาลเอกชนท่ีตั้งอยูใ่น
อ าเภอนั้น จ  านวน 12 แห่งยกเวน้โรงพยาบาลเอกชน 3 แห่ง (โรงพยาบาลสหเวช  
โรงพยาบาลชยัอรุณเวชการ และโรงพยาบาลศรีสุขโข) ท่ีมีโรงพกัขยะของตนเองอยูแ่ลว้ 

2) จดัสร้างเตาเผาขยะติดเช้ือในศนูยจ์ดัการขยะทั้ง 2 แห่งอ าเภอเมืองพิจิตร
และอ าเภอบางมูลนาก เพื่อรับขยะติดเช้ือภายในกลุ่มอ าเภอมาก าจดั 

พร้อมทั้งไดพ้ิจารณากิจกรรม แผนงาน/โครงการท่ีจะด าเนินการใหเ้กิดการ
เปล่ียนแปลง หรือเติบโตตามช่วงเวลาท่ีเหมาะสม โดยใชแ้นวคิด Action For Change 
หรือ 4D เพื่อก าหนดแผนงาน/โครงการท่ีจะด าเนินการในระยะเวลาต่างๆ  รายละเอียด
ตามตารางท่ี 1  โดยจากการพิจารณา พบวา่ มีโครงการ/กิจกรรม ท่ีสามารถท าในช่วงปี
แรกของแผนฯ และส่งผลใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิเป็นรูปธรรม (Do Now) จ  านวน 6 โครงการ   
เป็นกิจกรรมหรือโครงการท าในช่วง 3 ปีแรกของแผนฯ ( Do Next) จ านวน 10 โครงการ 
กิจกรรมท่ีท าแลว้ส่งผลใหเ้กิดการพฒันาต่อเน่ือง (Do Long) จ านวน 4 โครงการ  
ซ่ึงอาจจะด าเนินการในช่วงปีท่ี 1 - 5  และDo Sustain คือ กิจกรรมท่ีจะเกิดรูปธรรมหรือ
ผลผลิตท่ีเกิดจากการกระท าของการสร้างเครือข่าย องคค์วามรู้ ซ่ึงจะเห็นผลประโยชน์
ในระยะยาว จ านวน 4 โครงการ รายละเอียดและงบประมาณด าเนินการของโครงการ
ต่าง ๆ ปรากฏในแผนบริหารจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายจงัหวดัพิจิตร ระยะ 
5 ปี (พ.ศ. 2558 – 2560)   

และเพื่อผลกัดนัวสิัยทศัน ์การจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายในพื้นท่ี
จงัหวดัพิจิตร ตามแนวทาง Roadmap การจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย ท่ีคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติใหค้วามเห็นชอบ จงัหวดัพิจิตรจึงก าหนดยทุธศาสตร์ 4 
ยทุธศาสตร์ 8 กลยทุธ์ ดงัน้ี 
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 ยทุธศาสตร์ท่ี 1  การก าจดัขยะมูลฝอยตกคา้งในสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอย 
  กลยทุธ์ท่ี 1: จดัการขยะสะสมใหถู้กหลกัวชิาการ 

ยทุธศาสตร์ท่ี 2  การสร้างรูปแบบการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย 
กลยทุธ์ท่ี 2: เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการมูลฝอย 

  กลยทุธ์ท่ี 3: จดัใหมี้ศนูยบ์ริหารจดัการของเสียอนัตรายชุมชน 
  กลยทุธ์ท่ี 4: จดัใหมี้ศนูยบ์ริหารจดัการขยะมูลฝอยติดเช้ือรวม  
  กลยทุธ์ท่ี 5: ส่งเสริมพื้นท่ีตน้แบบการจดัการขยะมูลฝอยเหลือศนูย ์ 
(Zero Waste 
 ยทุธศาสตร์ท่ี 3  การวางระเบียบมาตรการการบริหารจดัการขยะมูลฝอยและของ
เสียอนัตราย 

กลยทุธ์ท่ี 6: ผลกัดนัใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินออกเทศบญัญติัหรือ
ประกาศทอ้งถ่ินดา้นการจดัการขยะมูลฝอย 
 ยทุธศาสตร์ท่ี 4  การสร้างวนิยัของคนในชาติมุ่งสู่การจดัการท่ีย ัง่ยนื 
  กลยทุธ์ท่ี 7: บงัคบัใชก้ฎหมาย 
  กลยทุธ์ท่ี 8: สร้างจิตส านึก 
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ตาราง 5  
การพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ภายใต้แผนบริหารจัดการขยะมลูฝอยและของเสียอันตรายจังหวดัพิจิตร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 -2562) 

ยุทศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ/กจิกรรม 

Action For Change 

Do 
Now 

Do 
Next 

Do  
Long 

Do  
Sustain 

ยุทธศาสตร์ที ่1  การ
ก าจดัขยะมูลฝอย
ตกคา้งในสถานท่ีก าจดั
ขยะมลูฝอย 

กลยุทธ์ที ่1: จดัการ
ขยะสะสมใหถู้กหลกั
วชิาการ 

แผนงานที ่1: จดัการ
ขยะสะสมใหถู้กหลกั
วชิาการ 

1.1 ประกาศเขตพื้นท่ีหา้มเท
กอง 

    

1.2 ปรับปรุง/ฟ้ืนฟูสถานท่ี
ก าจดัขยะไม่ใหมี้การเทกอง  
(No more open dump)  

    

ยุทธศาสตร์ที ่2  การ
สร้างรูปแบบการ
จดัการขยะมูลฝอย
และของเสียอนัตราย 
 

กลยุทธ์ที ่2: เพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการมูลฝอย 
กลยุทธ์ที ่3: จดัใหมี้
ศูนยบ์ริหารจดัการ
ของเสียอนัตราย
ชุมชน 
 

แผนงานที ่2: เพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการมูลฝอย 
   
  

2.1 โครงการปรับปรุง
ประสิทธิภาพระบบก าจดัขยะ
มูลฝอยเทศบาลเมืองพิจิตร 

    

2.2 โครงการก่อสร้างระบบ
ก าจดัขยะมูลฝอย ระยะท่ี 2 
ของเทศบาลเมืองพิจิตร 
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ตาราง 5 (ต่อ) 
การพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ภายใต้แผนบริหารจัดการขยะมลูฝอยและของเสียอันตรายจังหวดัพิจิตร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 -2562) 

ยุทศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ/กจิกรรม 

Action For Change 

Do 
Now 

Do Next Do  
Long 

Do  
Sustain 

 กลยุทธ์ที ่4: จดัใหมี้
ศูนยบ์ริหารจดัการขยะ
มูลฝอยติดเช้ือรวม 
กลยุทธ์ที ่5: ส่งเสริม
พื้นท่ีตน้แบบ 
การจดัการขยะมูลฝอย
เหลือศูนย ์(Zero 
Waste) 

    2.3 ส่งเสริมศูนยก์  าจดัขยะ 
มูลฝอยเทศบาลเมืองพิจิตร 
เพื่อแปรรูปขยะเป็นกอ้นพลงังาน
เช้ือเพลิง 

    

2.4 ก่อสร้างระบบก าจดัขยะมูล
ฝอยระยะท่ี 2 (เทศบาลเมือง
บางมูลนาก) 

    

   2.6 ยกระดบัสถานท่ีก าจดัขยะ
มูลฝอย ทต.สามง่าม เป็นสถานี
ขนถ่ายขยะมูลฝอย 
(ต.บา้นนา อ.วชิรบรมี) 
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ตาราง 5 (ต่อ) 
การพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ภายใต้แผนบริหารจัดการขยะมลูฝอยและของเสียอันตรายจังหวดัพิจิตร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 -2562) 

ยุทศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ/กจิกรรม 

Action For Change 

Do 
Now 

Do Next Do  
Long 

Do  
Sustain 

2.7 ยกระดบัสถานท่ีก าจดัขยะ
มูลฝอยแบบเทกอง ทม. 
ตะพานหิน เป็นสถานีขนถ่าย
ขยะมูลฝอย (ต.ไซโรงโขน  
อ.ตะพานหิน) 

    

2.8 จดัหารถเก็บขยะเพื่อ
รวบรวมและจดัเก็บขยะในพื้นท่ี 
อปท. 101 แห่ง 

    

   2.9 ศึกษาความเป็นไปไดใ้น
การก่อสร้างศูนยก์  าจดัขยะเพื่อ
แปรรูปเป็นพลงังานไฟฟ้า 
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ตาราง 5 (ต่อ) 
การพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ภายใต้แผนบริหารจัดการขยะมลูฝอยและของเสียอันตรายจังหวดัพิจิตร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 -2562) 

ยุทศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ/กจิกรรม 

Action For Change 

Do 
Now 

Do Next Do  
Long 

Do  
Sustain 

แผนงานที ่3: จดัใหมี้
ศูนยบ์ริหารจดัการของ
เสียอนัตรายชุมชน 

3.1 ก่อสร้างศูนยร์วบรวมของ
เสียอนัตรายชุมชนเพื่อน าไป
ก าจดัอยา่งถูกหลกัวชิาการ 

    

3.2 สนบัสนุนเคร่ืองบดยอ่ยอดั
หลอดไฟ พร้อมภาชนะรวบรวม 
และจดัเก็บเพื่อการขนส่ง 

    

3.3 อปท. มีการรวบรวมของเสีย
อนัตรายส่งต่อไปยงัศูนย์
รวบรวม 
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ตาราง 5 (ต่อ) 
การพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ภายใต้แผนบริหารจัดการขยะมลูฝอยและของเสียอันตรายจังหวดัพิจิตร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 -2562) 

ยุทศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ/กจิกรรม 

Action For Change 

Do 
Now 

Do Next Do  
Long 

Do  
Sustain 

  แผนงานท่ี 4: เพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการมูลฝอย
ติดเช้ือ 

4.1 ปรับปรุงอาคารพกัมูลฝอย
ติดเช้ือประจ าอ าเภอ 

    

4.2 ก่อสร้างศูนยก์  าจดัมูลฝอย
ติดเช้ือรวมเทศบาลเมืองพิจิตร 

    

4.3 ก่อสร้างศูนยก์  าจดัมูลฝอย
ติดเช้ือรวมเทศบาลเมืองบางมูลนาก 

    

ยทุธศาสตร์ท่ี 3  การ
วางระเบียบมาตรการ
การบริหารจดัการขยะ
มูลฝอยและของเสีย
อนัตราย 

กลยทุธ์ท่ี 6: ผลกัดนั
ใหอ้งคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินออกเทศ
บญัญติัหรือประกาศ
ทอ้งถ่ินดา้นการ
จดัการขยะมูลฝอย 

แผนงานท่ี 6: ผลกัดนั
ให ้อปท.  ออก
ขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน 
ดา้นการจดัการขยะมูล
ฝอย 

ปรับปรุง สนบัสนุน และ
ผลกัดนัองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินออกขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน
การจดัการมูลฝอยติดเช้ือ 
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ตาราง 5 (ต่อ) 
การพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ภายใต้แผนบริหารจัดการขยะมลูฝอยและของเสียอันตรายจังหวดัพิจิตร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 -2562) 

ยุทศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ/กจิกรรม 

Action For Change 

Do 
Now 

Do Next Do  
Long 

Do  
Sustain 

ยทุธศาสตร์ท่ี 4  การ
สร้างวนิยัของคนใน
ชาติมุ่งสู่การจดัการท่ี
ย ัง่ยนื 

กลยทุธ์ท่ี 7: บงัคบัใช้
กฎหมาย 
กลยทุธ์ท่ี 8: สร้าง
จิตส านึก 
 

แผนงานท่ี 7: บงัคบัใช้
กฎหมาย 
 

7.1 ตรวจสอบและด าเนินการ
ทางกฎหมายแก่ผูล้กัลอบทิ้ง/
ก าจดั (1) ขยะมูลฝอยชุมชน
และของเสียอนัตรายชุมชน 
(2) กากอุตสาหกรรม  
(3) มูลฝอยติดเช้ือ 

    

7.2 ควบคุมการประกอบกิจการ
รับซ้ือของเก่า 

    

แผนงานท่ี 8: สร้าง
จิตส านึกรับผิดชอบ 
 

8.1 โครงการเมืองสะอาด คน
ในชาติมีสุข 

    

8.2 จดัท าหลกัสูตรการจดัการ
ขยะมูลฝอยเพื่อสอนใน
สถานศึกษา 
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ตาราง 5 (ต่อ) 
การพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ภายใต้แผนบริหารจัดการขยะมลูฝอยและของเสียอันตรายจังหวดัพิจิตร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 -2562) 

ยุทศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ/กจิกรรม 

Action For Change 

Do 
Now 

Do Next Do  
Long 

Do  
Sustain 

   8.3 โครงการสร้างวินยัคดัแยก
ขยะสู่ชุมชน หน่วยงานราชการ 
ภาคเอกชน สถานศึกษา  
และศาสนสถาน 

    

8.4 โครงการพิจิตรเมืองสะอาด 
สร้างวนิยัการลดและคดัแยกขยะ 
เพื่อส่ิงแวดลอ้มท่ีดี 
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3. การวเิคราะห์ศักยภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวดัพจิิตร 
   ผูป้ระเมินไดว้เิคราะห์ศกัยภาพในการบริหารจดัการขยะมูลฝอยของจงัหวดัพิจิตร 
พบวา่ มีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีการใหบ้ริการจดัเกบ็ขยะมูลฝอย ทั้งหมด 39 
แห่ง โดยมีสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอย ทั้งหมด 23 แห่ง ประกอบดว้ย สถานท่ีฝังกลบขยะ
มูลฝอยแบบถูกหลกัสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) จ  านวน 2 แห่ง ไดแ้ก่ ระบบก าจดัขยะ
มูลฝอยเทศบาลเมืองพิจิตรมีเน้ือท่ี 107 ไร่ การประเมินสมรรถนะในการบริหารจดัการขยะ
มูลฝอย ในปี 2553 พบวา่ เทศบาลเมืองพิจิตรผา่นเกณฑป์ระเมิน จ านวน 5 ดา้น อยูใ่น
เกณฑดี์ และเทศบาลเมืองบางมูลนากมีเน้ือท่ีประมาณ 141 ไร่ ผลการประเมินสมรรถนะ 
ในการบริหารจดัการขยะมูลฝอย ในปี 2555 ผา่นเกณฑป์ระเมินทุกดา้น อยูใ่นเกณฑดี์เยีย่ม 
ในส่วนของสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยท่ีเหลือจ านวน 21 แห่ง มีการจดัการขยะมูลฝอย
โดยการฝังกลบแบบเป็นคร้ังคราว ซ่ึงก่อใหเ้กิดขยะสะสมตกคา้งในพื้นท่ีจงัหวดัพิจิตร 
ปริมาณ 36,957.00 ตนั  
  การจัดการขยะมูลฝอยของจงัหวดัพิจิตรยงัไม่มีการด าเนินการจดัการขยะมูลฝอย
แบบศนูยร์วม แต่มีการด าเนินการท้ิงขยะมูลฝอยรวมกนัในบางพื้นท่ี โดยมีการท า
ขอ้ตกลงรวมกนัในเร่ืองของการบริหารจดัการขยะ อยา่งไรกต็าม ในปี พ.ศ. 2548  
กรมควบคุมมลพิษ ส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 3 และจงัหวดัพิจิตร ไดร่้วมกนัวาง
แผนการบริหารจดัการขยะมูลฝอยในภาพรวมของจงัหวดัพิจิตรโดยมีการแบ่งกลุ่มพื้นท่ี
ในการบริหารจดัการขยะมูลฝอย (Cluster) แบ่งเป็น 3 กลุ่มพื้นท่ี คือ 
 กลุ่มสระหลวง มพีืน้ที ่1,174.79 ตร.กม. ประกอบด้วย 3 อ าเภอ 25 ต าบล ดังนี ้

- อ าเภอเมือง ไดแ้ก่ ต  าบลคลองคะเชนทร์ ต าบลฆะมงั ต าบลดงกลาง ต าบลดงป่า
ค า ต  าบลท่าหลวง ต าบลท่าฬ่อ ต าบลในเมือง ต าบลบา้นบุ่ง ต าบลป่าทอง ต าบลป่ามะคาบ 
ต าบลไผข่วาง ต าบลเมืองเก่า ต าบลยา่นยาว ต าบลโรงชา้ง ต าบลสายค าโห ้และต าบลหวัดง 

- อ าเภอวงัทรายพูน ไดแ้ก่ ต  าบลวงัทรายพูน ต าบลหนองปลอ้ง ต าบลหนองปลา
ไหล และต าบลหนองพระ 

- อ าเภอสากเหลก็ ไดแ้ก่ ต  าบลคลองทราย ต าบลท่าเยีย่ม ต าบลวงัทบัไทร ต าบลสาก
เหลก็และต าบลหนองไทร 
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 กลุ่มรักษ์ส่ิงแวดล้อม  มีพืน้ที่ 1,426.76 ตร.กม. ประกอบด้วย 4 อ าเภอ 21 ต าบล 
ดังนี ้

- อ าเภอโพธ์ิประทบัชา้ง ไดแ้ก่ ต  าบลดงเสือเหลือง ต าบลทุ่งใหญ่ ต าบลเนินสว่าง 
ต าบลไผท่่าโพ ต าบลไผร่อบ ต าบลโพธ์ิประทบัชา้ง และต าบลวงัจิก 

- อ าเภอวชิรบารมี ได้แก่ ต  าบลบา้นนา ต าบลบึงบวั ต าบลวงัโมกข์ และต าบล
หนองหลุม 

- อ าเภอสามง่าม ไดแ้ก่ ต  าบลก าแพงดิน ต าบลเนินปอ ต าบลรังนก ต าบลสามง่าม 
และต าบลหนองโสน 

- อ าเภอบึงนาราง ไดแ้ก่ ต  าบลบางลาย ต าบลบึงนาราง ต าบลโพธ์ิไทรงาม ต าบล
หว้ยแกว้และต าบลแหลงรัง 
 กลุ่มพจิิตร C มพีืน้ที ่1,939.47 ตร.กม. ประกอบด้วย 5 อ าเภอ 43 ต าบล ดังนี ้

- อ าเภอตะพานหินได้แก่ ต  าบลคลองคูณ ต าบลง้ิวราย ต าบลดงตะขบ ต าบล
ตะพานหิน ต าบลทบัหมนั ต าบลทุ่งโพธ์ิ ต าบลไทรโรงโขน ต าบลไผ่หลวง ต าบลวงัส าโรง 
ต าบลวงัหลุม ต าบลวงัหวา้ต าบลหนองพะยอม และต าบลหว้ยเกตุ 

- อ าเภอทบัคลอ้ไดแ้ก่ ต  าบลเขาเจ็ดลูก ต าบลเขาทราย ต าบลทบัคลอ้ และต าบล
ทา้ยทุ่ง  

- อ าเภอบางมูลนากไดแ้ก่ ต  าบลเนินมะกอก ต าบลบางไผ่ ต  าบลบางมูลนาก ต าบล
ภูมิ ต  าบลล าประดา ต าบลวงักรด ต าบลวงัตะกู ต  าบลวงัส าโรง ต าบลห้วยเขน และต าบล
หอไกร 

- อ าเภอโพทะเลไดแ้ก่ ต  าบลทะนง ต าบลท่าขมิ้น ต าบลท่าบวั ต าบลทา้ยน ้ า ต  าบล
ท่าเสาต าบลทุ่งนอ้ย ต าบลบางคลาน ต าบลบา้นนอ้ย ต าบลโพทะเล และต าบลวดัขวาง  

- อ าเภอดงเจริญไดแ้ก่ ต  าบลวงัง้ิว ต าบลส านกัขุนเณร ต าบลห้วยพุก และต าบล
หว้ยร่วม 
 อยา่งไรกต็าม แมว้า่ในอดีตจงัหวดัพิจิตรจะมีการแบ่งกลุ่มพื้นท่ีเพื่อรองรับการ
จดัตั้งศนูยจ์ดัการขยะมูลฝอย แต่กย็งัมิไดมี้การด าเนินการตามผลการศึกษา ส่วนการจดัการ
ท่ีแทจ้ริง ขบวนการจดัการนั้น ไดแ้บ่งการจดัการขยะมูลฝอยออกเป็นการจดัการขยะมูล
ฝอยในเขตเทศบาลท่ีมีชุมชนหนาแน่นและการจดัการขยะมูลฝอยในเขตชนบท  
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ซ่ึงมีลกัษณะการตั้งของชุมชนเป็นลกัษณะการกระจาย ตามพื้นท่ีของตนเอง และยงัไม่มี
การบริหารจดัการขยะอยา่งเป็นรูปธรรม ประชาชนในกลุ่มดงักล่าวจะก าจดัขยะของตนเอง
ซ่ึงมีปริมาณไม่มากนกัโดยการเทกองและเผา โดยปัจจุบนัจงัหวดัพิจิตร มีองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีสถานท่ีฝังกลบขยะมูลฝอยแบบถูกหลกัสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) 
จ  านวน 2 แห่งไดแ้ก่ 
 ระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมอืงพจิิตรด าเนินการจดัการขยะมูลฝอย โดย
ไดรั้บสนบัสนุนงบประมาณจากโครงการถ่ายโอนภายใตแ้ผนปฏิบติัการเพื่อการจดัการ
คุณภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั ตั้งแต่ปี 2539 – 2552 รวมวงเงินทั้งส้ิน 274.70 ลา้น
บาท สถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอย ตั้งอยูบ่ริเวณบา้นบึงชา้ง ต าบลท่าหลวง อ าเภอเมือง 
จงัหวดัพิจิตร มีเน้ือท่ี 107 ไร่ ซ่ึงเป็นท่ีดินกรรมสิทธ์ิของเทศบาล ห่างจากเทศบาล 
ประมาณ  6 กิโลเมตร สถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยเปิดด าเนินการตั้งแต่ปี 2542 โดยน าขยะ
มูลฝอยมาจดัการดว้ยวธีิการ ฝังกลบแบบถูกสุขาภิบาลอยา่งต่อเน่ือง จนถึงปัจจุบนั มี
ปริมาณขยะมูลฝอย  21 ตนั/วนั และการประเมินสมรรถนะในการบริหารจดัการขยะมูลฝอย 
ในปี 2553 พบวา่เทศบาลเมืองพิจิตรผา่นเกณฑป์ระเมิน จ านวน 5 ดา้น ซ่ึงการบริหาร
จดัการระบบก าจดัขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองพิจิตร อยูใ่นเกณฑดี์ 
 และระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองบางมูลนากด าเนินการจดัการขยะมูลฝอย 
โดยไดรั้บสนบัสนุนงบประมาณจากโครงการถ่ายโอนภายใตแ้ผนปฏิบติัการเพื่อการ
จดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั ตั้งแต่ปี 2541-2552 รวมวงเงินทั้งส้ิน 38.91 
ลา้นบาท สถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยตั้งอยูท่ี่บา้นวงัส าโรง หมู่ 3 ต  าบลวงัส าโรง อ าเภอบางมูล
นาก จงัหวดัพิจิตร มีเน้ือท่ีประมาณ 141 ไร่ เป็นท่ีดินกรรมสิทธ์ิของเทศบาล และน าขยะมูล
ฝอยมาก าจดัดว้ยวธีิฝังกลบแบบถูกหลกัสุขาภิบาลอยา่งต่อเน่ืองถึงปัจจุบนั มีปริมาณขยะ
มูลฝอยประมาณ 23 ตนั/วนัและการประเมินสมรรถนะในการบริหารจดัการขยะมูลฝอย 
ในปี 2555 พบวา่เทศบาลเมืองบางมูลนาก ผา่นเกณฑป์ระเมิน ทุกดา้น ซ่ึงการบริหาร
จดัการระบบก าจดัขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองบางมูลนากอยูใ่นเกณฑดี์เยีย่ม 
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 ทั้งน้ี ในปีงบประมาณ 2558 เทศบาลเมืองบางมูลนากไดรั้บจดัสรรงบประมาณ
ภายใตแ้ผนปฏิบติัการ ฯ ระดบัจงัหวดั ประจ าปีงบประมาณ 2557 เพื่อด าเนินโครงการ
ก่อสร้างระบบจดัการขยะมูลฝอย เฟส 2 เรียบร้อยแลว้ โดยมีวงเงินประมาณทั้งส้ิน 
11.327 บาท และในส่วนของเทศบาลเมืองพิจิตร ไดด้ าเนินการขอรับการจดัสรร
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2559 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการขยะมูลฝอย
ในพื้นท่ี และโดยไดผ้า่นการพิจารณาของคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เรียบร้อยแลว้  
เพื่อเสนอขอ้คิดเห็นใหค้ณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชอบพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ 
เสนอส านกังบประมาณขอรับจดัสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2559  
 ดงันั้น ท าใหจ้งัหวดัพิจิตรมีพื้นท่ีท่ีมีศกัยภาพท่ีสามารถพฒันาและยกระดบั
สถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยเพื่อรองรับขยะมูลฝอยในพื้นท่ีไดค้รอบคลุมทั้งจงัหวดั และ
น าไปสู่การผลิตเช้ือเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel: RDF)ในอนาคต ส านกังาน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัพิจิตร จึงไดแ้บ่งพื้นท่ีและก าหนดรูปแบบการ
ด าเนินงาน โดยพิจารณาตามหลกัเกณฑก์ารพิจารณาเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม ส าหรับศนูย์
ก  าจดัขยะมูลฝอยรวม  (S - M - L) ส าหรับใหห้น่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน รวมทั้ง
ผูเ้ก่ียวขอ้งน าไปใช ้โดยมีสาระส าคญัในการสร้างรูปแบบการจดัการขยะมูลฝอยและของเสีย
อนัตรายท่ีเหมาะสม โดยเนน้การลดขยะมูลฝอยตั้งแต่ตน้ทาง การจดัการขยะมูลฝอยแบบ
ศนูยร์วม และการก าจดัโดยเทคโนโลยแีบบผสมผสานเนน้การแปรรูปเป็นพลงังาน 
(Waste to Energy) ซ่ึงเป็นขั้นตอนหน่ึงท่ีส าคญัใน 4 ขั้นตอน ภายใต ้Roadmap การจดัการ
ขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย ตามท่ีคณะรักษาความสงบแห่งชาติใหค้วามเห็นชอบ 
โดยมีกรอบการพิจารณาก าหนดรูปแบบการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายของ
จงัหวดัพิจิตร ดงัน้ี 
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ตาราง 6 
กรอบการสร้างรูปแบบการจัดการขยะมลูฝอยและของเสียอันตราย 

รูปแบบ / Model ปริมาณการรองรับมูลฝอย 
(ตนั/วนั) 

รูปแบบการด าเนินงาน 

L ตั้งแต่ 300 ตนั/วนั ข้ึนไป 1) จดัระบบคดัแยกขยะมูลฝอยทัว่ไปท่ีตน้ทาง 
2) แยกของเสียอนัตรายชุมชนออกจากขยะมูลฝอยทัว่ไป 
และเก็บรวบรวม ณ สถานท่ีเก็บรวบรวมของจงัหวดั 
ส่งไปก าจดัยงัสถานท่ีก าจดัของเอกชน 
3) จดัระบบการจดัการขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน และ
แปรรูปขยะมูลฝอยไปเป็นพลงังานเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า 
4) ปรับปรุงบ่อฝังกลบเดิมใหถู้กตอ้งตามหลกัวชิาการ 
เพ่ือเพ่ิมระยะเวลาการใชง้าน 

M ตั้งแต่ 50 - 300 ตนั/วนั 1) จดัระบบคดัแยกขยะมูลฝอยทัว่ไปท่ีตน้ทาง 
2) คดัแยกของเสียอนัตรายชุมชนออกจากขยะมูลฝอย
ทัว่ไป และเก็บรวบรวม ณ สถานท่ีเก็บรวบรวมของ
จงัหวดั และส่งไปก าจดัยงัสถานท่ีก าจดัของเอกชน 
3) จดัระบบการจดัการขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน อาทิ ท าปุ๋ย 
หรือแปรรูปเป็นพลงังาน เช่น ก๊าซชีวภาพ ผลิตกระแสไฟฟ้า 
4) ปรับปรุงบ่อฝังกลบเดิมใหถู้กตอ้งตามหลกัวชิาการ
เพ่ือเพ่ิมระยะเวลาการใชง้าน 

S นอ้ยกวา่ 50 ตนั/วนั 1) จดัระบบคดัแยกขยะมูลฝอยทัว่ไปท่ีตน้ทาง 
2) คดัแยกของเสียอนัตรายชุมชนออกจากขยะมูลฝอย
ทัว่ไป และเก็บรวบรวม ณ สถานท่ีเก็บรวบรวมของ
ชุมชน และส่งไปก าจดัยงัสถานท่ีเก็บรวบรวมของจงัหวดั 
3) จดัท าระบบการจดัการขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน 
โดยน าขยะมูลฝอยท่ีเหลือจากการคดัแยกไปฝังกลบและ/
หรือน าขยะมูลฝอยท่ีผา่นการคดัแยกไปใชป้ระโยชน์อ่ืน 
อาทิ ท าปุ๋ย  
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 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์การจดัการขยะมูลฝอยของจงัหวดัพิจิตร และ
สอดคลอ้งกบั Roadmap การจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย ตามความเห็นชอบ
ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และสามารถแกไ้ขปัญหาการก าจดัขยะมูลฝอย
ไม่ถูกตอ้งและตกคา้งสะสม จงัหวดัพิจิตรไดก้  าหนดกลุ่มพื้นท่ี (Cluster) ในการบริหาร
จดัการขยะมูลฝอยเป็น 2 กลุ่ม โดยพิจารณาจากปริมาณขยะมูลฝอยท่ีมีการรวบรวมไป
ก าจดั และสภาพพื้นท่ีส่งผลใหมี้การจดัการขยะมูลฝอยท่ีถูกหลกัวชิาการ และสามารถ
รองรับปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึน กวา่ 0.198 ลา้นตนัต่อปีและสามารถปิด/ฟ้ืนฟู ระบบก าจดั
ขยะมูลฝอยแบบไม่ถูกหลกัวชิาการทั้ง 21 แห่ง ดงัน้ี 
 กลุ่มที ่1 กลุ่มเทศบาลเมอืงบางมูลนาก มีเทศบาลเมืองบางมูลนาก เป็นศนูยก์  าจดั
ขยะมูลฝอยรวมแบบถูกหลกัสุขาภิบาล และมีศกัยภาพท่ีจะยกระดบัเป็นศนูยแ์ปรรูปขยะ 
เพื่อการผลิตเช้ือเพลิงขยะ (RDF) เป็นพื้นท่ีหลกัในการด าเนินการ ปริมาณขยะมูลฝอย
เขา้ระบบประมาณวนัละ 273.37998 ตนั สามารถปรับปรุง/ฟ้ืนฟู มีระบบก าจดัขยะมูล
ฝอยแบบไม่ถูกหลกัวชิาการได ้9 แห่ง ในพื้นท่ี 6 อ  าเภอ คือ อ าเภอบางมูลนาก อ าเภอบึงนา
ราง อ าเภอโพทะเล อ าเภอดงเจริญ อ าเภอทบัคลอ้ อ าเภอตะพานหิน โดยใหมี้การจดัตั้ง
สถานีขนถ่ายขยะมูลท่ีอ าเภอตะพานหินดงันั้น จะมีปริมาณขยะมูลฝอยจาก อ าเภอบึงนา
ราง อ าเภอตะพานหิน และอ าเภอทบัคลอ้ เขา้สู่สถานีขนถ่าย  ต าบลไทรโรงโขน อ าเภอ
ตะพานหิน ปริมาณ 152.72249 ตนัต่อวนั 
 กลุ่มที ่2 กลุ่มเทศบาลเมอืงพจิิตร มีเทศบาลเมืองพิจิตรเป็นศนูยก์  าจดัขยะมูลฝอย
รวมแบบถูกหลกัสุขาภิบาล และมีศกัยภาพท่ีจะยกระดบัเป็นศนูยแ์ปรรูปขยะเพื่อการ
ผลิตเช้ือเพลิงขยะ (RDF) เป็นพื้นท่ีหลกัในการด าเนินการ ปริมาณขยะมูลฝอยเขา้ระบบ
ประมาณวนัละ 269.11862 ตนั โดยเป็นขยะมูลฝอยในเขตพื้นท่ีอ  าเภอเมืองพิจิตร อ าเภอ
สากเหลก็ อ าเภอโพธ์ิประทบัชา้ง อ าเภอวชิรบารมี อ  าเภอวงัทรายพนู และอ าเภอสามง่าม 
และใหมี้สถานีขนถ่ายในพื้นท่ีต าบลบา้นนาซ่ึงปัจจุบนัเป็นศนูยก์ารก าจดัขยะมูลฝอย
ของเทศบาลเมืองสามง่าม ดงันั้น จะมีปริมาณขยะจากอ าเภอวชิรบารมี อ  าเภอโพธ์ิ
ประทบัชา้ง  และอ าเภอสามง่าม เขา้สู่สถานีขนถ่าย จ  านวน 111.28909 ตนัต่อวนั 
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ภาพที ่3 การแบ่งกลุ่มพื้นท่ี (Cluster) ในการบริหารจดัการขยะมูลฝอยจงัหวดัพิจิตร 
  

4. การวเิคราะห์ผลด้านการยอมรับและการรับฟังความคดิเห็นของประชาชน 
จากการจดัท าแผนบริหารจดัการขยะมูลฝอยของจงัหวดัพิจิตร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 

2558 – 2562) ซ่ึงวเิคราะห์และก าหนดใหไ้ดก้  าหนดกลุ่มพื้นท่ี (Cluster) ในการบริหาร
จดัการขยะมูลฝอยเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มที ่1 กลุ่มเทศบาลเมืองบางมูลนาก มีเทศบาลเมือง
บางมูลนาก และกลุ่มที ่2 กลุ่มเทศบาลเมอืงพจิิตร เป็นศนูยก์  าจดัขยะมูลฝอยรวมแบบ 
ถูกหลกัสุขาภิบาล ซ่ึงมีศกัยภาพท่ีจะยกระดบัเป็นศูนยแ์ปรรูปขยะ เพื่อการผลิตเช้ือเพลิง
ขยะ (RDF) ทั้งน้ี ในส่วนของการศึกษาผลกระทบทางดา้นสังคมและการยอมรับของ
ประชาชนในพื้นท่ี ผูว้จิยัไดร้วบรวมขอ้มูลและวเิคราะห์ผลจากการส ารวจความคิดเห็น
ของประชาชน และการประชุมรับฟังความคิดเห็น วนัท่ี 16 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 ณ หอ้ง 
วชิรวทิย ์โรงแรมมีพรสวรรค ์แกรนด ์โฮเทลแอนด ์รีสอร์ท ต าบลท่าหลวง อ าเภอเมือง 
จงัหวดัพิจิตร รายละเอียดสรุปได ้ดงัน้ี  

M1: Cluster 2 
ปริมาณขยะ 269.11862 ตนั
ต่อวนั 

M1: Cluster1 
ปริมาณขยะ 273.38ตนั
ต่อวนั 
 

ST2  

ปริมาณขยะ 
111.28909ตนัต่อ
วนั 

ST1  

ปริมาณขยะ 152.72249 
ตนัต่อวนั 

ST2  

ปริมาณขยะ 
111.28909ตนัต่อ
วนั 

ST2  

ปริมาณขยะ 
111.28909ตนัต่อ
วนั 

ST2  

ปริมาณขยะ 
111.28909ตนัต่อ
วนั 

ST2  

ปริมาณขยะ 
111.28909ตนัต่อ
วนั 

ST2  

ปริมาณขยะ 
111.28909ตนัต่อ
วนั 

ST2  

ปริมาณขยะ 
111.28909 ตนัต่อ
วนั 
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4.1 การสัมมนา เพือ่รับฟังความคดิเห็นต่อ (ร่าง) แผนบริหารจดัการขยะมูลฝอย
จงัหวดัพิจิตร ระยะ 5 ปี ก  าหนดกลุ่มเป้าหมายประกอบดว้ย หน่วยงานราชการท่ี
เก่ียวขอ้ง องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 101 แห่ง เครือข่ายอาสาสมคัรพิทกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้น 12 อ  าเภอ ขา้ราชการ พนกังาน และลูกจา้ง
ของส านกังานทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งส้ิน 150 คน โดยมีผูเ้ขา้ร่วมการสัมมนา 
ในคร้ังน้ี ทั้งส้ิน 104 คน 

4.2 สรุปสาระส าคญัข้อคดิเห็น ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหาร
จดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายของจงัหวดัพิจิตร ระยะ 5 ปี ไดด้งัน้ี 

4.2.1 การแปรรูปขยะเป็นแท่งเช้ือเพลงิ (RDF) ในพื้นท่ีจงัหวดัพิจิตร
สามารถด าเนินการได ้เน่ืองจากบริษทัเอส ซี จี จ  ากดั (มหาชน) มีความตอ้งการใชแ้ท่ง
พลงังานเช้ือเพลิง ซ่ึงเช้ือเพลิงท่ีสามารถใชท้ดแทนแหล่งพลงังานเดิมในกระบวนการ
ผลิตของบริษทัได ้ยกตวัอยา่งเช่น การจดัการขยะท่ีจงัหวดัพิษณุโลก บริษทั ฯ ไดท้  า
ขอ้ตกลงร่วมเป็นระยะเวลา 3 ปี ในการก าจดัขยะเก่าจ านวน 300,000 ตนั เพื่อเปล่ียนขยะ
เป็นแท่งเช้ือเพลิง ดว้ยวธีิการอดัเป็นกอ้นส่ีเหล่ียมขนาด 1 x 1 เมตร โดยการด าเนินการ
ดงักล่าวจงัหวดัไม่ตอ้งจ่ายค่าการก าจดัขยะใหก้บัทางบริษทั แต่ช่วยสนบัสนุนเคร่ืองจกัร
ในการน าขยะเขา้และน าออกจากเคร่ือง ตน้ทุนการด าเนินการอยูท่ี่ประมาณ ตนัละ 100 
บาท ทั้งน้ี ตน้ทุนการด าเนินการดงักล่าวจะตอ้งนอ้ยกวา่หรือเทียบเท่ากบัพลงังานหลกัท่ี
ทางบริษทัเราใชอ้ยู ่ 

4.2.2 การด าเนินการจัดการขยะใหม่ ควรน าเทคโนโลย ีMBT มาใช ้ซ่ึง
ขั้นตอนท่ีส าคญั จะตอ้งมีการคดัแยกก่อนเขา้สู่กระบวนการหมกั และท าการร่อนเพื่อ
แยกสารยอ่ยสลายออกเพื่อน าไปท าสารปรับปรุงดิน ส่วนขยะท่ีเหลือสามารถน าไป 
อดักอ้นเพื่อน าไปใชเ้ป็นเช้ือทดแทนต่อไป 

4.2.3 แนวทางการการด าเนินการจัดการขยะติดเช้ือในจงัหวดัพิจิตรควร
ด าเนินการจดัระบบการก าจดัขยะติดเช้ือใหมี้ประสิทธิภาพ ดงัน้ี  
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1) ใหโ้รงพยาบาลของรัฐท่ีตั้งอยูใ่นแต่ละอ าเภอเป็นศูนยร์วม ท่ีพกั
ขยะของโรงพยาบาล  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล แสถานพยาบาลเอกชนท่ีตั้งอยู่
ในอ าเภอนั้น ยกเวน้โรงพยาบาลเอกชน 3แห่ง (โรงพยาบาลสหเวช โรงพยาบาลชยัอรุณ
เวชการ และโรงพยาบาลศรีสุขโข) ท่ีมีโรงพกัขยะของตนเองอยูแ่ลว้ 

2) ใหโ้รงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และสถานพยาบาลเอกชน 
ส่งขยะติดเช้ือของสถานพยาบาลมาเกบ็รวบรวมโรงพยาบาลท่ีตั้งอยูภ่ายในอ าเภอนั้น ๆ 

3) จดัสร้างเตาเผาขยะติดเช้ือ ในศนูยจ์ดัการขยะ ทั้ง 2  แห่ง อ าเภอ
เมืองพิจิตร และอ าเภอบางมูลนาก เพื่อรับขยะติดเช้ือภายในกลุ่มอ าเภอมาก าจดั 

4.3 ส าหรับแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยอนัตรายตามแนวทาง Roadmap  
ใหด้ าเนินการเกบ็รวบรวมขยะอนัตรายไปก าจดัโดยบริษทัเอกชนในการก าจดั  โดยให้
องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการรวบรวมขยะอนัตรายไวท่ี้องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินของตนเองและนดัวนัเพื่อการรวบรวม เพื่อขนส่งน ามาร่วมไวท่ี้ศนูยก์  าจดัขยะมูล
ฝอยรวม ทั้ง 2 แห่ง เพื่อส่งไปก าจดั โดยใหเ้ครือข่ายอาสาสมคัรพิทกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้นเขา้มามีส่วนร่วม และรณรงค ์

4.4 ข้อเสนอแนะและข้อคดิเห็นเพือ่การจัดท าแผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
จังหวดัพจิิตร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 - 2562) ดงันี ้

4.4.1 ผู้เข้าร่วมการสัมมนาเห็นชอบ วสิัยทศัน ์เป้าประสงค ์เป้าหมายรวม 
5 ปี และแนวทางการบริหารจดัการขยะมูลฝอย ดงัน้ี 

1) การจดัการขยะเก่า จ  านวน 36,000 ตนั ใหมี้การปิดและฝังกลบ
ใหเ้รียบร้อย 

2) การจดัการขยะใหม่ ในระยะแรกใหป้รับปรุง/ฟ้ืนฟู คือ 
ด าเนินการฝังกลบท่ีสามารถยอมรับได ้และเสนอแผนฟ้ืนฟู เพื่อขอรับการการสนบัสนุน
งบประมาณ และใหเ้อกชนรวมด าเนินการเพื่อน าไปเป็นขยะพลงังานเช้ือเพลิง (RDF) ซ่ึง
ในการด าเนินการจดัการขยะใหม่ใหมี้การแบ่งกลุ่มพื้นท่ี จ  านวน 2 กลุ่ม เพื่อด าเนินการ
จดัตั้งศนูยจ์ดัการขยะมูลฝอยเป็น 2 Cluster  ไดแ้ก่ กลุ่มที ่1 กลุ่มเทศบาลเมืองบางมูล
นาก กลุ่มที ่2 กลุ่มเทศบาลเมอืงพจิิตร  
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4.4.2 การจัดการของเสียอนัตรายจากชุมชน จงัหวดัพิจิตรมีศนูยก์ลาง
เพื่อรวบรวมของเสียอนัตรายชุมชนอยา่งเป็นระบบและถูกหลกัวชิาการ ก่อนจดัส่ง
บริษทัเอกชนเพื่อก าจดั ไม่นอ้ยกวา่ 2 แห่ง โดยใหอ้งคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัพิจิตรเป็น
เจา้ภาพในการด าเนินการ 

4.4.3 การจัดการมูลฝอยติดเช้ือ 
1) ใหโ้รงพยาบาลของรัฐท่ีตั้งอยูใ่นแต่ละอ าเภอเป็นศูนยร์วมท่ีพกั

ขยะของโรงพยาบาลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและสถานพยาบาลเอกชนท่ีตั้งอยู่
ในอ าเภอนั้น จ  านวน 12 แห่งยกเวน้โรงพยาบาลเอกชน๓แห่ง (โรงพยาบาลสหเวช
โรงพยาบาลชยัอรุณเวชการและศรีสุขโข) ท่ีมีโรงพกัขยะของตนเองอยูแ่ลว้ 

2) จดัสร้างเตาเผาขยะติดเช้ือในศนูยจ์ดัการขยะทั้ง๒แห่งอ าเภอ
เมืองพิจิตรและอ าเภอบางมูลนากเพื่อรับขยะติดเช้ือภายในกลุ่มอ าเภอมาก าจดั  

4.4.4 การคดัเลอืกพืน้ทีเ่พือ่เป็นศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวมของจงัหวดัพิจิตร 
ควรจดัใหมี้การรับฟังความคิดเห็นจากผูท่ี้อาจไดรั้บผลกระทบและผูท่ี้อาศยัอยูใ่นพื้นท่ี 

4.4.5 การบริหารจัดการศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวมควรมีการบริหาร
จดัการรวมกนัระหวา่งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ และองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินเจา้ของท่ีตั้ง 

4.4.6 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรสร้างความเข้าใจเก่ียวกบัแผน
บริหารจดัการขยะมูลฝอยจงัหวดัพิจิตร ซ่ึงในอนาคตจะตอ้งมีการน าเทคโนโลยท่ีี
เหมาะสมมาใชใ้นการบริหารจดัการขยะ และเพื่อไม่ใหเ้กิดปัญหาขยะสะสมในพื้นท่ี
ต่างๆ อนัก่อใหเ้กิดปัญหาต่างๆ ตามมา เช่น แหล่งเพาะเช้ือโรค เกิดน ้าเสีย กล่ินเน่าเหมน็ 
และไฟไหมซ่ึ้งอาจก่อใหเ้กิดควนัและสารพิษในชั้นบรรยากาศ 

4.4.7 ควรด าเนินการจัดศึกษาดูงานในพื้นท่ีตน้แบบดา้นการจดัการขยะ
มูลฝอยโดยใชเ้ทคโนโลยแีบบต่าง ๆ การผลิตขยะเช้ือเพลิง (RDF) ท่ีเทศบาลนคร
พิษณุโลก จงัหวดัพิษณุโลก 
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ส่วนที ่3 ผลการประเมนิโครงการส าคญั ภายใต้แผนบริหารจัดการขยะมูลฝอย
จังหวดัพจิิตร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการเงินและทางเศรษฐศาสตร์ 
 

ส าหรับการประเมินโครงการภายใตแ้ผนบริหารจดัการขยะมูลฝอยและของเสีย
อนัตรายจงัหวดัพิจิตรระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 - 2562) ผูป้ระเมินไดด้ าเนินการเลือก
โครงการส าคญัท่ีมีผลต่อการขบัเคล่ือนและผลกัดนัใหก้ารบริหารจดัการขยะมูลฝอย
บรรลุวสิัยทศัน ์โดยด าเนินการวเิคราะห์ความคุม้ค่าทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการ
ส าคญั โดยมีหลกัการทัว่ไปคือ หากไม่มกีารลงทุนในโครงการทีเ่กีย่วข้องกบัการจัดการ
ขยะมูลฝอยในพืน้ทีแ่ล้ว ปริมาณขยะมูลฝอยในพืน้ทีจ่ังหวดัพจิิตรกจ็ะมปีริมาณเพิม่ขึน้
ในอตัราทีเ่ป็นอยู่ตามแนวโน้มในปัจจุบัน ทั้งนี ้เมือ่มกีารสนับสนุนโครงการทีเ่ป็นระบบ 
ถูกต้องตามหลกัวชิาการเพิม่ขึน้  ปริมาณขยะมูลฝอยทัว่ไปในพืน้ทีจ่ังหวดัพจิิตรกน่็าจะ
มปีริมาณลดลง มกีารน าขยะไปใช้ประโยชน์เพือ่การแปรรูปขยะเช้ือเพลงิเพือ่ผลติ
กระแสไฟฟ้า เกิดรายไดจ้ากการผลิตขยะเช้ือเพลิงในพื้นท่ีดงักล่าวโดยผูป้ระเมินจะท า
การวเิคราะห์เปรียบเทียบตน้ทุน และผลประโยชน์ของโครงการ พิจารณาตามเกณฑ์
ส าคญั 3 ค่าคือ มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) อตัราผลตอบแทน (IRR) และอตัราส่วนตน้ทุน
ต่อผลประโยชน ์(B/C ratio)  

 
1. การวเิคราะห์ต้นทุนโครงการ (Project cost) 

แผนบริหารจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายของจงัหวดัพิจิตร ระยะ 5 
ปี (พ.ศ. 2558 – 2560) ด าเนินการข้ึนตามแนวทาง Roadmap การจดัการขยะมูลฝอยและ
ของเสียอนัตราย โดยมีโครงการส าคญั จ  านวน 9 โครงการ ไดแ้ก่ โครงการส่งเสริมศนูย์
ก  าจดัขยะมูลฝอยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพื่อแปรรูปขยะเป็นกอ้นพลงังาน
เช้ือเพลิง โครงการก่อสร้างสถานีขนถ่าย และโครงการสนบัสนุนการจดัการขยะมูลฝอยท่ี
เก่ียวขอ้ง งบประมาณรวมทั้งส้ิน 500,454,000 บาท รายละเอียดแสดงในตารางท่ี 7  
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ตาราง 7  
งบประมาณโครงการส าคัญด้านการจัดการขยะมลูฝอย 

แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ (บาท) 

2558 2559 2560 2561 2562 
1. ส่งเสริมศูนยก์  าจดัขยะ

มูลฝอยเทศบาลเมือง
พิจิตรเพื่อแปรรูปขยะ
เป็นกอ้นพลงังาน
เช้ือเพลิง 

      
168,000,000  

      

2. ส่งเสริมศูนยก์  าจดัขยะ
มูลฝอยเทศบาลเมือง 
บางมูลนาก  
เพื่อแปรรูปขยะเป็นกอ้น
พลงังานเช้ือเพลิง 

      
168,000,000  

      

3. ยกระดบัสถานท่ีก าจดั
ขยะมูลฝอย ทต.สามง่าม  
เป็นสถานีขนถ่าย 
ขยะมูลฝอย (ต.บา้นนา 
อ.วชิรบรมี) 

         
28,400,000  

      

4. ยกระดบัสถานท่ีก าจดั
ขยะมูลฝอยแบบเทกอง  
ทม. ตะพานหิน  
เป็นสถานีขนถ่าย 
ขยะมูลฝอย (ต.ไซโรงโขน 
อ.ตะพานหิน) 

         
28,400,000  

      

5. จดัหารถเก็บขยะเพื่อ
รวบรวมและจดัเก็บขยะ
ในพื้นท่ี อปท. 101 แห่ง 

  104,154,000       

6. โครงการเมืองสะอาด 
คนในชาติมีสุข 

600,000     600,000  600,000  600,000   600,000  
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ตาราง 7 (ต่อ)  
งบประมาณโครงการส าคัญด้านการจัดการขยะมลูฝอย 

แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ (บาท) 

2558 2559 2560 2561 2562 
7. จดัท าหลกัสูตรการ

จดัการขยะมูลฝอยเพื่อ
สอนในสถานศึกษา 

          

8. โครงการสร้างวนิยัคดั
แยกขยะสู่ชุมชน 
หน่วยงานราชการ 
ภาคเอกชน สถานศึกษา  
และศาสนสถาน 

100,000    100,000  100,000  100,000  100,000  

9. โครงการพิจิตรเมือง
สะอาด สร้างวนิยั 
การลดและคดัแยกขยะ 
เพื่อส่ิงแวดลอ้มท่ีดี 

   12,000,000        

รวม 700,000 497,654,000 700,000 700,000 700,000 
รวมงบประมาณ 500,454,000 

 

ทั้งน้ี ในวเิคราะห์ตน้ทุนท่ีเกิดจากการด าเนินโครงการผูป้ระเมินไม่ได ้

น าตน้ทุนในการค่าใชจ่้ายการด าเนินงาน (Operating Expenditure) ซ่ึงเป็นค่าใชจ่้ายท่ีใช ้

ในการด าเนินการระบบต่างๆ ของทั้งโครงการใหร้ะบบสามารถดาเนินไปไดอ้ยา่ง

ต่อเน่ือง ดงันั้น ในการประเมินจึงถือเป็นการวเิคราะห์ตน้ทุนต ่าสุดท่ีเกิดข้ึนจากการ 

มีโครงการเพียงอยา่งเดียว 

 

 



63 

2. ผลประโยชน์โครงการ (Project Benefit) 

ในภาพรวมของโครงการน้ี ก าหนดใหก้ารลงทุนของโครงการอยูร่ะหวา่งปี 
2558 – 2562 ตามแผนบริหารจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายของจงัหวดัพิจิตร
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 – 2562) ดงักล่าว หรือ ตน้ทุนโครงการ (Project Cost) เท่ากบั 
500,454,000 บาท เพื่อใหส้ามารถจดัการขยะมูลฝอยในพื้นท่ีจงัหวดัพิจิตรไดป้ระมาณ 
198,011.99 ตนัต่อปี หรือ 542.50 ตนัต่อวนั โดยการน าขยะมูลฝอยทั้งหมดเขา้สู่การแปร
รูปเป็นขยะเช้ือเพลิงเพื่อส่งจ าหน่ายใหโ้รงไฟฟ้าพลงังานขยะภายในปีงบประมาณ  2562 
จึงไดมี้การวเิคราะห์เก่ียวกบัความคุม้ค่าทางดา้นเศรษฐศาสตร์จากการด าเนินโครงการฯ 
โดยผูศึ้กษาไดต้ั้งสมมติฐานในการวเิคราะห์ ทั้งหมด 2 สมมติฐานเพื่อช่วยในการ
วเิคราะห์ ไดแ้ก่ ส่วนประกอบของขยะ และสมมติฐานทางดา้นเศรษฐศาสตร์ โดยการ
วเิคราะห์ในหวัขอ้น้ีจะช่วยใหผู้ล้งทุน  

2.1 ส่วนประกอบของขยะ โดยทัว่ไปขยะชุมชนประกอบดว้ยขยะหลาย
ประเภท ส าหรับการศึกษาน้ีจะใชอ้งคป์ระกอบของขยะแต่ละประเภทดงัน้ี ขยะประเภท
เหลก็ (Ferrous) 1% ขยะท่ีไม่ใช่เหลก็ (Non-Ferrous) 1% ขยะอินทรีย ์(Organic) 10% 
ขยะเช้ือเพลิง (RDF-A) 20% ขยะเช้ือเพลิง (RDF-B) 15% และอ่ืนๆ 53%  อ่ืนๆ 53.00% 

2.2 สมมติฐานทางดา้นเศรษฐศาสตร์ท่ีใชใ้นการวเิคราะห์น้ีประกอบดว้ย 
2.2.1 สมมติฐานราคาผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากการจดัการขยะประกอบดว้ย 

มูลค่า เช้ือเพลิงขยะ (RDF) ราคา 1,200 บาทต่อตนั ท่ีค่าความร้อน 5,000 Mcal/ตนั  
ขยะประเภทเหลก็ (Ferrous) ราคา 5,000 บาทต่อตนั ขยะท่ีไม่ใช่เหลก็ (Non-Ferrous) 
ราคา 7,500 บาทต่อตนั ปุ๋ยชีวภาพ (Fertilizer) ราคา 2,500 บาทต่อตนั  

2.2.2 อตัราเงินเฟ้อ (Inflation Rate) 3% โดยพิจารณาท่ีระยะเวลา
โครงการ 5 ปี  
 การวเิคราะห์ในหวัขอ้น้ีจะกล่าวถึงปริมาณผลิตภณัฑท่ี์เกิดข้ึนจากกระบวนการ
ผลิตเช้ือเพลิง RDF รวมถึงรายไดท่ี้เกิดจากการขายผลิตภณัฑช์นิดต่างๆ เม่ือลงทุน
โครงการภายใตเ้ง่ือนไขต่างๆ ท่ีก าหนดโดย 
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ตาราง 8  
การวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการด าเนินโครงการส าคัญ ภายใต้แผนบริหารจัดการ 
ขยะมลูฝอย ฯ 

ประเภท 

ขยะมูลฝอยทัว่ไป 
สัดส่วน 

ปริมาณขยะ  

(ตัน/ปี) 

ราคาต่อหน่วย 

(บาท/ตัน) 

มูลค่า  

(บาท/ปี) 

โลหะ 1        1,980.12  5,000 9,900,599.50  

อโลหะ 1        1,980.12  7,500  14,850,899.25  

ปุ๋ยอนิทรีย์ 10       19,801.20  1,000 19,801,199.00  

rdf A 20       39,602.40  1,200 47,522,877.60  

rdf B 15       29,701.80  1,000 29,701,798.50  

อืน่ๆ 53     104,946.35  0                         -    

รวม 100     198,011.99    15,700.00  121,777,373.85  

  

การวเิคราะห์ผลประโยชนท่ี์เกิดข้ึนจากการด าเนินโครงการนั้น ผูป้ระเมินได้

ท าการวเิคราะห์ผลประโยชนท่ี์เกิดข้ึนทางตรง (Direct Benefit) เท่านั้น เน่ืองจากมี

ขอ้จ ากดัดา้นระยะเวลา โดยไม่ไดน้ ามูลค่าผลประโยชนท่ี์เกิดข้ึนทางออ้มมาค านวณทั้งท่ี

เป็นตวัเงินและไม่เป็นตวัเงินมาวเิคราะห์ผล เช่น มูลค่าท่ีเกิดจากการมีคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน 

ค่าใชจ่้ายดา้นการรักษาพยาบาลท่ีสามารถประหยดัไดจ้ากประชาชนท่ีอาศยัอยูบ่ริเวณ

สถานท่ีก าจดัขยะท่ีมีการด าเนินการไม่ถูกตอ้ง งบประมาณท่ีสามารถประหยดัไดจ้ากการ

ด าเนินการแกไ้ขปัญหาเร่ืองร้องเรียนดา้นการจดัการขยะมูลฝอย รายไดจ้ากการจา้งงาน 

เป็นตน้   
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3. ผลการการวเิคราะห์ความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ (Economic analysis)  

 เป็นการวเิคราะห์รูปแบบหน่ึงเพื่อใชป้ระกอบการลงทุนโครงการต่างๆ  
พร้อมทั้งเปรียบเทียบถึงความเหมาะสมในการลงทุนของเทคโนโลยแีต่ละแบบ แต่ละ
ทางเลือกท่ีเหมาะสมต่อพื้นท่ีโครงการมากท่ีสุด โดยผูป้ระเมินไดใ้ชห้ลกัเกณฑใ์นการ
ตดัสินใจลงทุน ซ่ึงสามารถบอกไดว้า่ การลงทุนของโครงการมีความคุม้ค่าต่อการลงทุน
หรือไม่ ซ่ึงตวัช้ีวดัความคุม้ค่าดงักล่าว คือ มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (Net Present Value: NPV) 
เกณฑก์ารตดัสินใจท่ียอมรับโครงการ คือ NPV มีค่ามากกวา่ศนูยห์รือมีค่าเป็นบวก 
แสดงวา่ โครงการนั้นๆมีความเหมาะสมท่ีจะลงทุนได ้อตัราส่วนผลประโยชนต่์อตน้ทุน 
(Benefit-Cost Ratio: BCR) เกณฑก์ารตดัสินใจท่ีจะยอมรับโครงการ คือ BCR มีค่า
มากกวา่หน่ึง จึงจะถือวา่โครงการนั้นคุม้ค่า และอตัราผลตอบแทนภายในของโครงการ 
(Internal Rate of Return: IRR) เกณฑก์ารตดัสินใจวา่โครงการมีความคุม้ค่าน่าลงทุน
ทางดา้นเศรษฐกิจ กต่็อเม่ือ IRR มีค่าสูงและตอ้งสูงกวา่อตัราดอกเบ้ียเฉพาะ หรือค่าเสีย
โอกาสของทุน 
 ผลการการวเิคราะห์ความคุม้ค่าทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการ ระยะ 5 ปี 
พบวา่ มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (Net Present Value: NPV) เท่ากบั -4,053,656.35 บาท  
อตัราส่วนของผลตอบแทนต่อตน้ทุน (Benefit-Cost Ratio: B/C ratio) เท่ากบั  0.73 
แสดงใหเ้ห็นวา่ท่ีระยะการด าเนินโครงการ 5 ปี โครงการไม่คุม้ค่าแก่การลงทุน ซ่ึงผู ้
ประเมินไดต้ั้งสมมุติฐานและก าหนดขอบเขตการประเมิน โดยก าหนดระยะเวลาตาม
แผนบริหารจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายจงัหวดัพิจิตร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 - 
2560)  
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ตาราง 9  
อัตราส่วนผลตอบแทนและต้นทุนของโครงการด้านการจัดการขยะมลูฝอย ระยะเวลา
โครงการ 5 ปี  

ปี (พ.ศ.) ต้นทุน (บาท) ผลตอบแทน (บาท) 
อตัราคิดลดร้อยละ 3 

PVC PVB 

2558 700,000  -      21,000.00                  -    
2559 497,654,000 - 14,929,620.00                     -    
2560 700,000  121,777,373.85        21,000.00    3,653,321.22  
2561 700,000  121,777,373.85        21,000.00    3,653,321.22  
2562 700,000  121,777,373.85    21,000.00    3,653,321.22  
รวม - - 15,013,620.00  10,959,963.65  

Benefit-Cost Ratio(BCR) 0.73 

Net Present Value(NPV) -4,053,656.35 
หมายเหตุ : เน่ืองจากการวิเคราะห์ BCR และ NPV แสดงถึงความไม่คุม้ค่าการลงทุน จึงไม่วิเคราะห์ IRR 

  
 ทั้งน้ี หากมีการเพิ่มระยะเวลาในการด าเนินโครงการ หรือมีการด าเนินการ
ต่อเน่ืองในระยะ พบวา่ ท่ีระยะโครงการ 7 ปี มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (Net Present Value: 
NPV) เท่ากบั 3,252,986.08 บาท  อตัราส่วนของผลตอบแทนต่อตน้ทุน (Benefit-Cost 
Ratio: B/C ratio) เท่ากบั  1.22 โดยจะตอ้งมีการด าเนินโครงการสนบัสนุนการคดัแยก 
ขยะมูลฝอย เพื่อเพิ่มมูลค่าขยะเช้ือเพลิงใหมี้มูลค่าตามความตอ้งการของตลาด และจาก
การวเิคราะห์ความคุม้ค่าจากการด าเนินโครงการพบวา่ โครงการดา้นการจดัการ 
ขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายมีความคุม้ค่าทางดา้นเศรษฐศาสตร์ในระยะยาว  
โดยจะตอ้งด าเนินงานโครงการมากกวา่ 7 ข้ึนไป  
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ตาราง 10  
อัตราส่วนผลตอบแทนและต้นทุนของโครงการด้านการจัดการขยะมลูฝอย ระยะเวลา
โครงการ 7 ปี  

ปี (พ.ศ.) ต้นทุน (บาท) ผลตอบแทน (บาท) 
อตัราคิดลดร้อยละ 3 

PVC PVB 

2558 700,000  -      21,000.00                  -    
2559 497,654,000 - 14,929,620.00                     -    
2560 700,000  121,777,373.85        21,000.00    3,653,321.22  
2561 700,000  121,777,373.85        21,000.00    3,653,321.22  
2562 700,000  121,777,373.85    21,000.00    3,653,321.22  
2563 - 121,777,373.85    3,653,321.22  
2564 - 121,777,373.85    3,653,321.22  
รวม - - 15,013,620.00  18,266,606.08  

Benefit-Cost Ratio(BCR) 1.22 

Net Present Value(NPV) 3,252,986.08 
 

ทั้งน้ี เพื่อเป็นการลดตน้ทุนในการด าเนินการ จงัหวดัพิจิตรไดเ้ลือกเทศบาล
ท่ีมีความพร้อมในการขบัเคล่ือนการบริหารจดัการขยะ  เพื่อเป็นศนูยก์ลางการคดัแยก
ขยะเพื่อผลิตเป็นเช้ือเพลิง (Refuse Derived Fuel, RDF) ไดแ้ก่ เทศบาลเมืองพิจิตร และ
เทศบาลเมืองบางมูลนาก ซ่ึงส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัพิจิตร 
ไดน้ าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารจดัการขยะมูลฝอยของจงัหวดัพิจิตร และไดบ้รรจุ
โครงการดงักล่าวไวใ้นแผนบริหารจดัการขยะมูลฝอยของจงัหวดัพิจิตร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 
2558 – 2562) เพื่อเสนอขอรับการสนบัสนุนงบประมาณตามระเบียบ หลกัเกณฑ ์และ
ขั้นตอนท่ีก าหนด และสนบัสนุนเอกชนเขา้ร่วมลงทุนต่อไป 
 
 



บทที่ 5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
สรุปผลการศึกษา 

เพื่อใหแ้ผนบริหารจดัการขยะมูลฝอยจงัหวดัพิจิตร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 – 2562) 
ภายใต ้Roadmap การจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย ตามความเห็นชอบของ 
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีความครบถว้น สมบูรณ์ เป็นไปตามหลกัวชิาการ  
ผูป้ระเมินไดด้ าเนินการจดัท าแผนบริหารจดัการขยะและของเสียอนัตรายเป็นไปตาม
ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีก าหนด โดยในขั้นตอนตอนการจดัท าแผนนั้น ผูป้ระเมิน 
ไดด้ าเนินศึกษาและวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีช่วยสนบัสนุนการจดัท าแผน โดยสรุปผลการ
ด าเนินงานส าคญัออกเป็น ดงัน้ี 

1. กระบวนการขับเคลือ่นการด าเนินงานทีเ่กดิขึน้ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จงัหวดัพิจิตร มีแผนการบริหารจดัการขยะมูลฝอย

ของจงัหวดัพิจิตร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 – 2562) ซ่ึงสามารถก าหนดแผนงาน โครงการ และ
กระบวนการในการแกไ้ขปัญหาขยะมูลฝอยในภาพรวมของจงัหวดัพิจิตรแบบครบวงจรได ้
โดยมีการบูรณาการและอาศยัการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยไดมี้การแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารจดัการขยะมูลฝอยของจงัหวดัพิจิตร เพื่อขบัเคล่ือน ก าหนดนโยบาย 
และก ากบัติดตามการบริหารจดัการขยะมูลฝอยในระดบัจงัหวดั โดยมุ่งเนน้การมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วน นกระบวนการประชุมหารือ การประชุมช้ีแจง และประชุมรับฟังความ
คิดเห็น จึงท าใหส้ามารถขบัเคล่ือนการจดัท าแผนบริหารจดัการขยะมูลฝอยของจงัหวดัไป
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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2.  ผลการขบัเคลือ่นกระบวนการจัดท าแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดพจิิตร 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558– 2562)  

ผลจากการขบัเคล่ือนและจดัท าแผนบริหารจดัการขยะมูลฝอยของจงัหวดัพิจิตร 
โดยคณะกรรมการบริหารจดัการขยะมูลฝอยของจงัหวดัพิจิตร และขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ
รวบรวม ช้ีแจง และสร้างการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ในพื้นท่ีจงัหวดัพิจิตรสรุปได ้ดงัน้ี 

2.1 ข้อมูลพืน้ฐาน และสถานการณ์ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวดัพจิิตร 
จาการศึกษารวบรวมขอ้มูล พบวา่ จงัหวดัพิจิตรมีเน้ือท่ีประมาณ 4,531.013 

ตารางกิโลเมตร ตั้งอยูท่างภาคเหนือตอนล่าง อยูร่ะหวา่งจงัหวดันครสวรรคก์บัจงัหวดัพิษณุโลก
เส้นละติจูดท่ี 15 องศา 55 ลิปดา ถึง 16 องศา  36 ลิปดาเหนือ และเส้นลองติจูดท่ี 99 องศา 59 
ลิปดา ถึง 111 องศา 47 ลิปดาตะวนัออก  มีแม่น ้าน่านและแม่น ้ายมไหลผา่น อยูห่่างจาก
กรุงเทพฯไปทางทิศเหนือตามทางรถไฟประมาณ 347 กิโลเมตรตามทางรถยนตป์ระมาณ 
350 กิโลเมตร ในปี พ.ศ. 2556 จงัหวดัพิจิตรมีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจ านวนทั้งส้ิน 
102 แห่ง ประกอบดว้ย  องคก์ารบริหารส่วนต าบล 74 แห่ง เทศบาลต าบล 24 แห่ง และ
เทศบาลเมือง 3 แห่ง มีประชากรรวมทั้งส้ิน 548,855 คน เป็นชาย จ านวน 268,787 คน  
เป็นหญิง จ านวน 280,068 คน โดยมีประชากรเกิดใหม่ จ  านวน 4,960 คน และอพยพเขา้มา 
จ านวน 25,266 คน ดา้นสาธารณสุข พบวา่ มีสถานพยาบาลในพื้นท่ี ทั้งหมด 330  แห่ง 
จ  านวนเตียง 1,067 เตียง โดยแบ่งเป็น โรงพยาบาลของรัฐ 12 แห่ง จ  านวน 915 เตียง 
สถานพยาบาลเอกชนมีเตียงรับผูป่้วยไวค้า้งคืน 3 แห่ง จ  านวน 152 เตียง 

จากการศึกษาขอ้มูลสถานการณ์ขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายจงัหวดัพิจิตร 
ประจ าปี 2560 พบวา่ จงัหวดัพิจิตรมีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทั้งหมด 101 แห่ง ปริมาณ
ขยะมูลฝอยเกิดข้ึนประมาณ 198,011.99 ตนัต่อปี หรือ 542.50 ตนัต่อวนั โดยมีองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีการใหบ้ริการเกบ็รวบรวมขยะมูลฝอยไปก าจดั จ  านวน 39 แห่ง 
โดยมีปริมาณขยะมูลฝอยท่ีรวบรวมได ้255.67 ตนัต่อวนั สามารถเกบ็ขนไปก าจดัได ้153.30 
ตนัต่อวนั และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ียงัไม่มีการใหบ้ริการเกบ็รวบรวม 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A2%E0%B8%A1
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ขยะมูลฝอยไปก าจดั จ  านวน 62 แห่ง มีปริมาณขยะมูลท่ีเกิดข้ึนในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ประมาณ 104,693.90  ตนัต่อปี หรือ 286.83 ตนัต่อวนั โดยมีสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอย ทั้งหมด 23 
แห่ง ประกอบดว้ย สถานท่ีฝังกลบขยะมูลฝอยแบบถูกหลกัสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) 
จ  านวน 2 แห่ง และแบบเทกอง จ านวน 21 แห่ง 

ปริมาณขยะติดเช้ือท่ีส่งไปก าจดัประมาณปีละ 156 ตนัหรือเดือนละ 13 ตนัหรือ
ประมาณวนัละ 0.5 ตนั ซ่ึงเป็นมูลฝอยติดเช้ือท่ีเกิดข้ึนจากโรงพยาบาลของรัฐทั้ง12 แห่ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและคลินิกเอกชนบางส่วนท่ีส่งขยะติดเช้ือมาร่วมก าจดั 
กบัโรงพยาบาลของรัฐ 

จากการประเมินปริมาณของเสียอนัตรายชุมชน พบวา่ จงัหวดัพิจิตรมีปริมาณ 
ของเสียอนัตรายชุมชน ประมาณ 1,417.73 ตนัต่อปี หรือประมาณ 3.8842 ตนัต่อวนั 
แบ่งเป็นของเสียอนัตรายชุมชน ในเขตเทศบาลเมือง จ  านวน 157.76 ตนัต่อปี เขตเทศบาล
ต าบล จ านวน 360.66 ตนัต่อปี และองคก์ารบริหารส่วนต าบล จ านวน 899.31 ตนัต่อปี 

2.2 การก าหนดเป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
และของเสียอนัตรายจังหวดัพจิิตร 

 จากการรวบรวมและส ารวจขอ้มูลดา้นการบริหารจดัการขยะมูลฝอยของ
จงัหวดัพิจิตร ผูป้ระเมินไดด้ าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูล โดยการประเมินศกัยภาพและ
สภาพแวดลอ้มภายนอก (Potential and Environment Evaluation) ในการบริหารจดัการขยะ
มูลฝอยในพื้นท่ีจงัหวดัพิจิตรเพื่อน ามาก าหนดกลยทุธ์ แผนงาน/โครงการใหส้อดคลอ้ง 
ตามแนวทาง Road map ดงักล่าว ดงัน้ี 

วสัิยทศัน์ 
จงัหวดัพิจิตรมีการบริหารจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย และมูลฝอยติดเช้ือ 

อยา่งถูกหลกัวชิาการ และมีการน าไปใชใ้หเ้กิดประโยชนโ์ดยการแปรรูปเป็นเช้ือเพลิงขยะ 
ภายในปี 2562 
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เป้าประสงค์ 
1) ปิด/ฟ้ืนฟู ระบบก าจดัขยะมูลฝอยแบบไม่ถูกหลกัวชิาการ 
2) มีการจดัการขยะสะสมอยา่งถูกหลกัวชิาการ 
3) ขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายชุมชน และมูลฝอยติดเช้ือ มีการจดัการอยา่ง

ถูกหลกัวชิาการ 
4) มีพื้นท่ีตน้แบบการจดัการขยะมูลฝอยเหลือศนูย ์(Zero Waste) 

เป้าหมาย  
จงัหวดัพิจิตร มีการบริหารจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย และมูลฝอยติด

เช้ือ อยา่งถูกหลกัวิชาการ และมีประสิทธิภาพ ภายใน 2562  
 ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ 
 เพื่อผลกัดนัวสิัยทศัน ์การจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายในพื้นท่ีจงัหวดัพิจิตร 
ตามแนวทาง Roadmap การจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย ท่ีคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติใหค้วามเห็นชอบ จงัหวดัพิจิตรจึงก าหนดยทุธศาสตร์ 4 ยทุธศาสตร์ 8 กลยทุธ์ และ
เพื่อใหจ้งัหวดัพิจิตรมีการบริหารจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายและเป็นไปตาม
วสิัยทศัน์“จังหวดัพจิิตรมกีารบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายและ 
มูลฝอยติดเช้ืออย่างถูกหลกัวชิาการและมกีารน าไปใช้ให้เกดิประโยชน์โดยการแปรรูปเป็น
เช้ือเพลงิขยะภายในปี 2562” จงัหวดัพิจิตรจึงไดก้  าหนดแผนงานออกเป็น 2 ระยะ คือ 
แผนงานระยะเร่งด่วน (1 – 2 ปี) และแผนงานระยะยาว (3 – 5 ปี) จ  านวน แผนงาน ดงัน้ี 

แผนงานท่ี 1: จดัการขยะสะสมใหถู้กหลกัวชิาการ 
แผนงานท่ี 2: เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการมูลฝอย 
แผนงานท่ี 3: จดัใหมี้ศนูยบ์ริหารจดัการของเสียอนัตรายชุมชน 
แผนงานท่ี 4: เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการมูลฝอยติดเช้ือ 
แผนงานท่ี 5: ส่งเสริมพื้นท่ีตน้แบบการจดัการขยะมูลฝอยเหลือศนูย ์ 

(Zero Waste) 
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แผนงานท่ี 6: ผลกัดนัให ้อปท. ออกขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน  
ดา้นการจดัการขยะมูลฝอย 

แผนงานท่ี 7: บงัคบัใชก้ฎหมาย 
แผนงานท่ี 8: สร้างการมีส่วนร่วมและจิตส านึกรับผดิชอบ 

ทั้งน้ี มีกิจกรรม/โครงการ ภายใตแ้ผนงานทั้งส้ิน 24 กิจกรรม/โครงการ  
รวมงบประมาณ 5 ปี ทั้งส้ิน1,032,787,950 บาท ประกอบดว้ย งบประมาณแผนดิน 
650,055,250 บาท งบประมาณองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 34,632,700 บาท งบประมาณ
จงัหวดั 12,000,000 บาท และ งบลงทุนของภาคเอกชน 336,100,000 บาท  โดยโครงการ/
กิจกรรม ท่ีสามารถท าในช่วงปีแรกของแผนฯ และส่งผลใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิเป็นรูปธรรม  
(Do Now) จ  านวน 6 โครงการ เป็นกิจกรรมหรือโครงการท าในช่วง 3 ปีแรกของแผนฯ  
(Do Next) จ านวน 10 โครงการ กิจกรรมท่ีท าแลว้ส่งผลใหเ้กิดการพฒันาต่อเน่ือง  
(Do Long) จ านวน 4 โครงการ ซ่ึงอาจจะด าเนินการในช่วงปีท่ี 1 - 5 และDo Sustain คือ 
กิจกรรมท่ีจะเกิดรูปธรรมหรือผลผลิตท่ีเกิดจากการกระท าของการสร้างเครือข่าย องค์
ความรู้ ซ่ึงจะเห็นผลประโยชน์ 
ในระยะยาว จ านวน 4 โครงการ 

2.3 การวเิคราะห์ศักยภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวดัพจิิตร 
จากการศึกษาขอ้มูลการบริหารจดัการขยะมูลฝอย และวเิคราะห์ปริมาณขยะ

มูลฝอยและของเสียอนัตรายในพื้นท่ีจงัหวดัพิจิตร ปี พ.ศ. 2556 ผูป้ระเมินไดน้ าผลการศึกษา
มาจดักลุ่ม (Custer) การจดัการขยะเชิงพื้นท่ี เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั Road map การจดัการขยะ
มูลฝอยและของเสียอนัตราย โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดงัน้ี  
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2.3.1 กลุ่มที ่1 กลุ่มเทศบาลเมอืงบางมูลนาก มีเทศบาลเมืองบางมูลนาก เป็น
ศนูยก์  าจดั ขยะมูลฝอยรวมแบบถูกหลกัสุขาภิบาล และมีศกัยภาพท่ีจะยกระดบัเป็นศูนยแ์ปรรูป
ขยะ  เพื่อการผลิตเช้ือเพลิงขยะ (RDF) เป็นพื้นท่ีหลกัในการด าเนินการ ปริมาณขยะมูลฝอย 
เขา้ระบบประมาณวนัละ 273.37998 ตนั สามารถปรับปรุง/ฟ้ืนฟู มีระบบก าจดัขยะมูลฝอย 
แบบไม่ถูกหลกัวชิาการได ้9 แห่ง ในพื้นท่ี 6 อ  าเภอ คือ อ าเภอบางมูลนาก อ าเภอบึงนาราง 
อ าเภอโพทะเล อ าเภอดงเจริญ อ าเภอทบัคลอ้ อ าเภอตะพานหิน โดยใหมี้การจดัตั้งสถานีขนถ่าย
ขยะมูลฝอยท่ีอ าเภอตะพานหินดงันั้น จะมีปริมาณขยะมูลฝอยจาก อ าเภอบึงนาราง อ าเภอ
ตะพานหิน และอ าเภอทบัคลอ้ เขา้สู่สถานีขนถ่าย ต าบลไทรโรงโขน อ าเภอตะพานหิน ปริมาณ 
152.72249 ตนัต่อวนั 

2.3.2 กลุ่มที่ 2 กลุ่ม เทศบาลเมืองพจิิตร มีเทศบาลเมืองพิจิตรเป็นศนูยก์  าจดั
ขยะมูลฝอยรวมแบบถูกหลกัสุขาภิบาล และมีศกัยภาพท่ีจะยกระดบัเป็นศนูยแ์ปรรูปขยะ 
เพื่อการผลิตเช้ือเพลิงขยะ (RDF) เป็นพื้นท่ีหลกัในการด าเนินการ ปริมาณขยะมูลฝอยเขา้
ระบบประมาณวนัละ 269.11862 ตนั โดยเป็นขยะมูลฝอยในเขตพื้นท่ีอ  าเภอเมืองพิจิตร 
อ าเภอสากเหลก็ อ าเภอโพธ์ิประทบัชา้ง อ าเภอวชิรบารมี อ  าเภอวงัทรายพนู และอ าเภอสาม
ง่าม และใหมี้สถานีขนถ่ายในพื้นท่ีต าบลบา้นนา ซ่ึงปัจจุบนัเป็นศนูยก์ารก าจดัขยะมูลฝอย
ของเทศบาลเมืองสามง่าม ดงันั้น จะมีปริมาณขยะจาก อ าเภอวชิรบารมี อ  าเภอโพธ์ิประทบั
ชา้ง และอ าเภอสามง่าม เขา้สู่สถานีขนถ่าย จ  านวน 111.28909 ตนัต่อวนั 
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3. ผลการประเมนิโครงการส าคญั ภายใต้แผนบริหารจดัการขยะมูลฝอยจงัหวดัพจิติร 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558– 2562) ด้านการเงินและทางเศรษฐศาสตร์ 

ส าหรับการประเมินโครงการภายใตแ้ผนบริหารจดัการขยะมูลฝอยและของเสีย

อนัตรายจงัหวดัพิจิตร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 - 2562) ผูป้ระเมินไดด้ าเนินการเลือกโครงการ

ส าคญัท่ีมีผลต่อการขบัเคล่ือนและผลกัดนัใหก้ารบริหารจดัการขยะมูลฝอย จ านวน 9 

โครงการ โดยมีระยะเวลาในการด าเนินงานโครงการ 5 ปีโดยด าเนินการวเิคราะห์ตน้ทุน

ผลตอบแทนจากการมีโครงการ ซ่ึงเป็นตน้ทุนผลตอบตอบต ่าสุดท่ีคาดวา่จะไดรั้บ โดยใช้

หลกัเกณฑ ์พิจารณาตามเกณฑส์ าคญั 3 ค่าคือ มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) อตัราผลตอบแทน 

(IRR) และอตัราส่วนตน้ทุนต่อผลประโยชน ์(B/C ratio) ผลการศึกษา พบวา่ งบประมาณ 

ในการด าเนินโครงการ 500,454,000 บาท ผลตอบแทนท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการด าเนิน

โครงการ 121,777,373.85 บาทต่อปี ไดจ้ากการขายขยะเช้ือเพลิง  ขยะท่ีสามารถน ามา 

รีไซเคิลได ้ปุ๋ยท่ีเกิดจากขยะอินทรีย ์เป็นตน้  

ผลการการวเิคราะห์ความเป็นไปไดท้างเศรษฐศาสตร์ (Economic analysis)  

ท่ีระยะเวลาโครงการ 5 ปี ท่ีอตัราคิดลดร้อยละ 3 พบวา่ มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (Net Present 

Value: NPV) เท่ากบั -4,053,656.35 บาท  อตัราส่วนของผลตอบแทนต่อตน้ทุน (Benefit-

Cost Ratio: B/C ratio) เท่ากบั 0.73 แสดงใหเ้ห็นวา่ท่ีระยะการด าเนินโครงการ 5 ปี 

โครงการไม่คุม้ค่าแก่การลงทุน ทั้งน้ี เม่ือเพิ่มระยะเวลาในการด าเนินงานโครงการเท่ากบั 7 

ปี พบวา่ มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (Net Present Value: NPV) เท่ากบั 3,252,986.08 บาท  

อตัราส่วนของผลตอบแทนต่อตน้ทุน (Benefit-Cost Ratio: B/C ratio) เท่ากบั  1.21 โดย

จะตอ้งมีการด าเนินโครงการสนบัสนุนการคดัแยกขยะมูลฝอยอยา่งต่อเน่ือง เพื่อเพิ่มมูลค่า

ขยะเช้ือเพลิงใหมี้มูลค่าตามความตอ้งการของตลาด 
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การน าไปใช้ประโยชน์ 
1. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งภายในจงัหวดัพิจิตร 

มีแนวทางการบริหารจดัการขยะในพื้นท่ีท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งตามแนวทาง Roadmap  
การจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย เม่ือวนัท่ี 26 สิงหาคม 2557 และสามารถก าหนด 
แนวทางการตั้งงบประมาณในการด าเนินการดา้นการจดัการขยะมูลฝอย หรือขอรับ 
การสนบัสนุนงบประมาณแผน่ดินเพื่อใหมี้ระบบก าจดัของเสียรวม หรืองบประมาณกองทุน
ส่ิงแวดลอ้ม เพื่อด าเนินการโครงการอ่ืน  ๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการขยะมูลฝอยในพื้นท่ี  

2. เกิดการเช่ือมโยงการด าเนินงานดา้นการบริหารจดัการขยะและส่ิงแวดลอ้ม
ระหวา่งหน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและระดบัทอ้งถ่ิน เกิดผลสัมฤทธ์ิ โดยเฉพาะ 
การก ากบั ดูแล ติดตามตรวจสอบแผนงาน โครงการ ซ่ึงสามารถบูรณาการและด าเนินการ 
ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
 
ความยุ่งยากในการด าเนินการ/ปัญหา/อปุสรรค 

1. หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินซ่ึงเป็นหน่วยงานหลกั 
ในการด าเนินการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย ยงัขาดความตระหนกัและ 
ความเขา้ใจในเร่ืองการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย ขาดความพร้อมในการ
ด าเนินการ และระยะเวลาการจดัท าขอ้เสนอโครงการจ ากดัและเร่งด่วนท าใหไ้ม่สามารถ
ด าเนินการตามนโยบายไดท้นัที 

2. บริหารจดัการขยะมูลฝอยในพื้นท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีความ
หลากหลาย ข้ึนอยูก่บับริบทของแต่และพื้นท่ี และมากกวา่ร้อยละ 50 ยงัไม่มีบริการเกบ็ขน
เพื่อน าไปก าจดั และมีสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยท่ีถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ จ านวน 2 แห่ง 
รวมถึงพื้นท่ีกลุ่มเป้าหมายในการสนบัสนุนและยกระดบัเพื่อเป็นศนูยร์วมการจดัการขยะ 
 ยงัขาดความพร้อมและมีปัญหาในเร่ืองการบริหารจดัการสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอย ท าให้
เป็นอุปสรรคในการจดัท าแผนและขบัเคล่ือนแผนในอนาคต 
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3. เจา้หนา้ท่ีในการปฏิบติังานยงัขาดองคค์วามรู้ความเขา้ใจ ประสบการณ์ ในการบริหาร
จดัการขยะในเชิงพื้นท่ีซ่ึงมีบริบทท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ สภาพภูมิประเทศ ลกัษณะชุมชน  
การบริหารจดัการองคก์รของชุม เป็นตน้ ท าใหก้ารจดัท าแผนในภาพรวมของจงัหวดัมี 
ความยุง่ยาก  

4. ขาดแคลนผูเ้ช่ียวชาญ และหน่วยงานสนบัสนุนดา้นวชิาการในพื้นท่ี เช่น 
สถาบนัการศึกษา หน่วยงานวจิยั เป็นตน้ 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. กรมควบคุมมลพิษควรมีการสนบัสนุนงบประมาณในการปรับปรุงระบบก าจดั
ขยะมูลฝอยแบบ Top down และการออกกฎระเบียบเพื่อรองรับการบริหารจดัการขยะแบบ
ร่วมศนูย ์เพื่อใหก้ารขบัเคล่ือนแผนบริหารจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายสามารถ
ด าเนินการไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

2. การจดัท าแผนบริหารจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายจงัหวดัพิจิตร ระยะ 
5 ปี (พ.ศ. 2558 – 2562) จะตอ้งด าเนินการปรับปรุงและบูรณาการแผนการปฏิบติัราชการ
ของส่วนราชการและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ในลกัษณะแบบ Rolling Plan ซ่ึงจะตอ้งมีการ
ทบทวนและปรับปรุงใหม่ใหท้นั ต่อสถานการณ์ทุกปี อยา่งต่อเน่ืองกนัไป ซ่ึงจะช่วยในการ
ก าหนดทิศทางของส่วนราชการ และใชเ้ป็นกรอบแนวทางการด าเนินงานของหน่วยงานให้
บรรลุผลตามเป้าหมาย 

3. การจดัท าแผนบริหารจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย และการขอ
งบประมาณในการแกไ้ขปัญหา ควรจดัใหมี้พื้นท่ีน าร่องในการด าเนินการ แลว้ด าเนินการ
ขยายผลในพื้นท่ีจงัหวดัอ่ืนๆ ทั้งน้ี การด าเนินการดว้ยระยะเวลาท่ีจ  ากดั ท าใหเ้กิดความ
สับสน ความซ ้ าซอ้น ในการปฏิบติังานตั้งแต่ระดบักระทรวง ระดบัภาค ระดบัจงัหวดั และ
ระดบัทอ้งถ่ิน จึงควรมีการหารือใหเ้กิดความชดัเจนการด าเนินงานในระดบันโยบายวา่จะ
ด าเนินการต่อหรือไม่ อยา่งไร เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินงานต่อไป 
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  สถานทีเ่กดิ โรงพยาบาลอุตรดิตถ ์

  วุฒิการศึกษา ส าเร็จปริญญาตรี วทิยาศาสตรบัณฑิต  

(สาขาเศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม) เกียรตินิยมอนัดบั 2 
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    ส าเร็จปริญญาโท วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต  

(สาขาการจดัการทรัพยากร) 

    มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

    ปีการศึกษา 2552 

  ต าแหน่งหน้าที ่นกัวชิาการส่ิงแวดลอ้ม ปฏิบติัการ 

  การท างานปัจจุบัน ส่วนส่ิงแวดลอ้ม  

ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัพิจิตร 

  



 
 

 
 

ค ารับรองผู้บังคบับัญชา 

 

 ขอรับรองวา่ ไดต้รวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ของเอกสารผลงานวิชาการฉบบั

น้ีแลว้ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดของส านักงานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม และเป็นผลงานของผูข้อประเมินโดยแทจ้ริง 

 

 

 

ลงช่ือ       

(นายไพรัช  นากทรัพย)์ 

ต าแหน่ง    ผูอ้  านวยการส านกังานทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัพิจิตร 

วนัท่ี  /  /   
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รายงานสรุปผลการสัมมนารับฟังความคดิเห็นต่อ 

ร่างแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวดัพจิิตร ระยะ 5 ปี(พ.ศ. 2558 – 2562) 

 

 

 

วนัท่ี 16 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 

ณ หอ้งวชิรวทิย ์โรงแรมมีพรสวรรค ์แกรนด ์โฮเทลแอนด ์รีสอร์อท 

ต าบลท่าหลวง อ าเภอเมือง จงัหวดัพิจิตร 

 

เสนอ 

คณะกรรมการบริหารจดัการขยะมูลฝอยจงัหวดัพิจิตร 

 

 

 

 

โดย 

ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัพิจิตร 
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รายงานสรุปผลการสัมมนา 

การรับฟังความคดิเห็นต่อร่างแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวดัพจิิตร ระยะ 5 ปี

(พ.ศ. 2558 - 2562) 

วนัที ่16 ธันวาคม 2557 เวลา 08.30 น. 

ณ ห้องวชิรวิทย์ โรงแรมมพีรสวรรค์ แกรนด์ โฮเทลแอนด์ รีสอร์ท 

ต าบลท่าหลวง อ าเภอเมอืงพจิิตร จังหวดัพจิิตร 

****************************** 

ตามท่ี จงัหวดัพิจิตรไดจ้ดัท าร่างแผนบริหารจดัการขยะมูลฝอยจงัหวดัพิจิตร 

ระยะ 5 ปีตามท่ีระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการจดัระบบบริหารจดัการขยะมูล

ฝอยของประเทศ พ.ศ. 2557 ซ่ึงไดก้  าหนดขั้นตอนการด าเนินการแกไ้ขปัญหาการจดัการ

ขยะมูลฝอยใหเ้ป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ดว้ยการบูรณาการแผนและแนวทางในการ

ด าเนินงานของส่วนราชการและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยมีกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเป็นศนูยก์ลาง และมอบหมายผูว้า่ราชการจงัหวดั

ก ากบัดูแลในระดบัจงัหวดั โดยส านกังบประมาณสนบัสนุนงบประมาณตามแผนแม่บท

ต่อไปทั้งน้ี จงัหวดัพิจิตร โดยส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัพิจิตร 

จึงไดด้ าเนินการจดัสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนบริหารจดัการขยะมูลฝอย

จงัหวดัพิจิตร ระยะ 5 ปีสรุปรายละเอียดผลการสัมมนา ฯ ดงัน้ี 

1. จงัหวดัพิจิตร โดยส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัพิจิตร 

ไดด้ าเนินการจดัสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนบริหารจดัการขยะมูลฝอย

จงัหวดัพิจิตร ระยะ 5 ปี เม่ือวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2557 เวลา 08.30 น.ณ โรงแรมมีพรสวรรค ์

แกรนด ์โฮเทลแอนด ์รีสอร์ทต าบลท่าหลวง อ าเภอเมืองพิจิตร จงัหวดัพิจิตรโดยมี

ก าหนดการและรายละเอียดเก่ียวกบัการสัมมนาดงัน้ี 
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08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนและรับเอกสาร 

09.00 – 09.30 น. พิธีเปิดการสัมมนา 

โดย นายสุรชยั  ขนัอาสา (ผูว้า่ราชการจงัหวดัพิจิต) 

กล่าวรายงาน 

โดย นายสุเมธ  ศิริลกัษณ์ 

ผูอ้  านวยการส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

จงัหวดัพิจิตร 

09.30 – 10.15น. น าเสนอ (ร่าง) แผนบริหารจดัการขยะมูลฝอยจงัหวดัพิจิตร 

โดย นางบวัลอย สุขแสงนภา (ผูอ้  านวยการส่วนส่ิงแวดลอ้ม) 

10.15 –10.30 น. พกัรับประทานอาหารวา่ง 

10.30 – 12.00 น. อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนบริหารจดัการขยะมูลฝอย

จงัหวดัพิจิตร และแนวทางการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย

ท่ีสอดรับกบับริบทพื้นท่ีจงัหวดัพิจิตร 

โดย ผูแ้ทนองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัพิจิตร 

  ผูแ้ทนส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัพิจิตร 

ผูแ้ทนบริษทั เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วสิเซส จ ากดั 

ด าเนินรายการโดย: ผูแ้ทนส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 3 (พิษณุโลก) 

12.00 – 12.30 น. รับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากผูเ้ขา้ร่วมสัมมนา 

12.30 – 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั 

13.30 – 14.00 น. รับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากผูเ้ขา้ร่วมสัมมนา (ต่อ) 

14.00 – 14.30 น. สรุปผลและกล่าวปิดการสัมมนา  

โดย ผูอ้  านวยการส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม

จงัหวดัพิจิตร 
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2. จงัหวดัพิจิตร โดยส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ไดก้  าหนด

กลุ่มเป้าหมายในการเขา้ร่วมการสัมมนา เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนบริหาร

จดัการขยะมูลฝอยจงัหวดัพิจิตร ระยะ 5 ปี ประกอบดว้ย หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 101 แห่ง เครือข่ายอาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้น 12 อ าเภอ ขา้ราชการ พนกังาน และลูกจา้ง ของส านกังาน

ทรัพยากรธรรมชาติฯ รวมทั้งส้ิน 150คน โดยมีผูเ้ขา้ร่วมการสัมมนาในคร้ังน้ี ทั้งส้ิน 104 คน  

3. การสัมมนาในคร้ังน้ี ท่านรองผูว้า่ราชการจงัหวดัพิจิตรใหเ้กียรติเป็นประธาน

และกล่าวเปิดการสัมมนา โดยกล่าวว่าการจดัการขยะเป็นเร่ืองท่ีส าคญั และควรด าเนินการ

อยา่งต่อเน่ือง โดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรใหค้วามสนใจการบริหารจดัการขยะ 

และสร้างแรงจูงใจในการลดปริมาณขยะ คดัแยกขยะ และน าขยะท่ีคดัแยกไปใช้

ประโยชนต์ามความเหมาะสม ซ่ึงการบริหารจดัการขยะ ท่ีผดิวธีิจะส่งผลกระทบต่อ

คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม และคุณภาพชีวติผูท่ี้อาศยัในบริเวณใกลเ้คียง และอาจก่อใหเ้กิด

ปัญหากบัคนรุ่นหลงัทั้งน้ี หวงัวา่การจดัท าแผนบริหารจดัการขยะมูลฝอยจงัหวดัพิจิตร

ส าเร็จลุล่วงดว้ยดี และสามารถด าเนินการไดเ้ลย โดยวธีิการท่ีส าคญัท่ีจะท าใหป้ริมาณ

ขยะลดนอ้ยลงและสามารถควบคุมได ้คือ การปลูกฝังใหมี้การคดัแยกขยะภายในชุมชน 

และการจดัตั้งศนูยจ์ดัการขยะมูลฝอยจะตอ้งมีใชเ้ทคโนโลยกีารก าจดัขยะท่ีเหมาะสมกบั

สภาพพื้นท่ี  

การสัมมนาในคร้ังน้ี น่าจะเป็นการจุดเร่ิมตน้ในการลดปริมาณขยะน าไปสู่การ

ควบคุมและจดัการกบัปริมาณขยะ และคาดวา่ในอีก 2 ปีขา้งหนา้ จงัหวดัพิจิตรจะมี

รูปแบบการจดัการขยะท่ีดี และขอขอบคุณคณะวทิยากร ทุกภาคส่วนราชการ คณะ

ผูเ้ขา้ร่วมการสัมมนาทุกท่าน ขอใหช่้วยกนัร่วมร่างแผนบริหารจดัการขยะมูลฝอยจงัหวดั

พิจิตร เพื่อชนรุ่นหลงัของเรา ต่อไป 
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 4. นางบัวลอย สุขแสงนภา ผู้อ านวยการส่วนส่ิงแวดล้อม ส านักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวดัพจิิตร น าเสนอ (ร่าง) แผนบริหารจัดการ

ขยะมูลฝอยจังหวดัพจิิตร ระยะ 5 ปี (ปี 2558 -2562) ดังนี ้ 

4.1 Roadmap การจดัการขยะมูลและของเสียอนัตราย ตามมติคณะรักษาความ

สงบแห่งชาติ ซ่ึงไดใ้หค้วามเห็นชอบ เม่ือวนัท่ี 26 สิงหาคม 2557 ไดก้  าหนดการ

ด าเนินการออกเป็น 3 ระยะ พร้อมก าหนดจงัหวดัเป้าหมาย คือระยะเร่งด่วน (6 เดือน) 

ระยะปานกลาง (1 ปี)ระยะยาว (1 ปีข้ึนไป)ซ่ึงจงัหวดัพิจิตรอยูใ่นเป้าหมาย ระยะยาว (1 

ปีข้ึนไป) ซ่ึงตอ้งด าเนินการลดขยะมูลฝอยตกคา้งสะสม 9 % ของขยะมูลฝอยตกคา้ง

ทั้งหมด โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานตาม Roadmapก าหนดไว ้4 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 1) ก าจดั

ขยะมูลฝอยตกคา้งสะสมในสถานท่ี ก าจดัขยะมูลฝอยในพื้นท่ีวกิฤติ(ขยะมูลฝอยเก่า) 

2) สร้างรูปแบบการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายท่ีเหมาะสม (ขยะมูลฝอย

ใหม่) 3) วางระเบียบ มาตรการการบริหารจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย และ 

4) สร้างวนิยัของคนในชาติมุ่งสู่การจดัการท่ีย ัง่ยนื 

4.2 สถานการณ์ขยะมูลฝอยของจงัหวดัพิจิตร ปี 2556จงัหวดัพิจิตรมีปริมาณ

ขยะเกิดข้ึน  521 ตนั/วนั จากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 101 แห่งและมีขยะสะสม 

36,957 ตนัมีองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีการใหบ้ริการจดัเกบ็ขยะ จ านวน39แห่ง

เป็นสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยท่ีด าเนินการถูกตอ้งตามหลกัวชิาการจ านวน 2 แห่ง และ

สถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยท่ีด าเนินการไม่ถูกตอ้งตามหลกัวิชาการจ านวน 21 แห่ง โดย 82 %

(ขยะอินทรีย+์ขยะรีไซเคิล)สามารถน ากลบัมาใชป้ระโยชนไ์ด(้ขาย, ปุ๋ย, แก๊สชีวภาพและ

พลงังาน) และ18 %(ขยะทัว่ไป+ขยะอนัตราย) 
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4.3 (ร่าง) แผนบริหารจดัการขยะมูลฝอยจงัหวดัพิจิตร ระยะ 5 ปี (ปี 2558 - 

2562) รายละเอียดดงัน้ี 

วสัิยทศัน์ คือ จงัหวดัพิจิตรมีการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย 

และมูลฝอยติดเช้ือ อยา่งถูกหลกัวชิาการ และมีการน าไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์โดยการ

แปรรูปเป็นขยะพลงังานเช้ือเพลิง ภายในปี (RDF) 2562 

เป้าประสงค์มีดงัน้ี 

1) ปิด/ฟ้ืนฟู ระบบก าจดัขยะมูลฝอยแบบไม่ถูกหลกัวชิาการ 

2) มีการจดัการขยะสะสมอยา่งถูกหลกัวชิาการ 

3) ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชน และมูลฝอยติดเช้ือมีการ

จดัการอยา่งถูกหลกัวชิาการ 

4) มีพื้นท่ีตน้แบบการจดัการขยะมูลฝอยเหลือศนูย ์(Zero Waste) 

เป้าหมายจงัหวดัพิจิตร มีการบริหารจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย 

และมูลฝอยติดเช้ือ อยา่งถูกหลกัวชิาการ และมีประสิทธิภาพ ภายในปี 2562 ดงัน้ี 

เป้าหมายรวม 5 ปี (2558 - 2562) 

ขยะมูลฝอยชุมชน 

1) ปรับปรุงสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยแบบไม่ถูกหลกัวชิาการ (พื้นท่ีเทกอง) 

จ  านวน 5 แห่ง 

2) ปิด/ปรับปรุงสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยแบบไม่ถูกหลกัวชิาการ (พื้นท่ี
เทกอง) ครอบคลุม 12 อ  าเภอ 

3) ประกาศเขตหา้มเทกองขยะมูลฝอย (No More Open Dump) ครอบคลุม 
12 อ  าเภอ 

4) ขยะสะสมไดรั้บการจดัการอยา่งถูกหลกัวชิาการ จ านวน 36,957 ตนั  
5) ขยะมูลฝอยมีการจดัการถูกหลกัวชิาการ จ  านวน 198,001.99 ตนั/ปี 
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6) มีพื้นท่ีตน้แบบการจดัการขยะมูลฝอยเหลือศูนย ์(Zero Waste) ครบทุก
แห่ง (101อปท.) 

7) มีศนูยบ์ริหารจดัการขยะมูลฝอยเพื่อแปรรูปขยะเป็นขยะเช้ือเพลิง 
(RDF) 2 แห่ง คือ เทศบาลเมืองพิจิตร และเทศบาลเมืองบางมูลนาก 

 ขยะอนัตรายจากชุมชน 

จงัหวดัพิจิตรมีศนูยก์ลางเพื่อรวบรวมของเสียอนัตรายชุมชนอยา่งเป็น

ระบบและถูกหลกัวชิาการ ก่อนจดัส่งบริษทัเอกชนเพื่อก าจดั ไม่นอ้ยกวา่ 2 แห่ง 

ขยะมูลฝอยติดเช้ือ 

1) ใหโ้รงพยาบาลของรัฐท่ีตั้งอยูใ่นแต่ละอ าเภอเป็นศูนยร์วมท่ีพกัขยะ

ของโรงพยาบาลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและสถานพยาบาลเอกชนท่ีตั้งอยูใ่น

อ าเภอนั้น จ  านวน 12 แห่งยกเวน้โรงพยาบาลเอกชน 3 แห่ง (โรงพยาบาลสหเวช

โรงพยาบาลชยัอรุณเวชการและศรีสุขโข) ท่ีมีโรงพกัขยะของตนเองอยูแ่ลว้ 

2) จดัสร้างเตาเผาขยะติดเช้ือในศนูยจ์ดัการขยะทั้ง 2 แห่งอ าเภอเมืองพิจิตร

และอ าเภอบางมูลนากเพื่อรับขยะติดเช้ือภายในกลุ่มอ าเภอมาก าจดั 

5. อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนบริหารจดัการขยะมูลฝอย

จงัหวดัพิจิตร และแนวทางการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายท่ีสอดรับกบั

บริบทพื้นท่ีจงัหวดัพิจิตร โดย ผูแ้ทนองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัพิจิตร(นายยทุธพงศ ์

สมร นกัวชิาการส่ิงแวดลอ้ม 5 ) ผูแ้ทนส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัพิจิตร(นาย

ไพฑูรย ์คนัทพั นกัวกิารสาธารณสุขช านาญการ) ผูแ้ทนบริษทั เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วสิ

เซส จ ากดั (นายธนิก อิสราทร) และด าเนินรายการโดย ผูแ้ทนส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาค

ท่ี 3 (พิษณุโลก)(นายถาวร เพช็รบวั นกัวชิาการส่ิงแวดลอ้มช านาญการพิเศษ) สรุป

สาระส าคญัได ้ดงัน้ี 
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5.1 การแปรรูปขยะเป็นแท่งเช้ือเพลิง (RDF) ในพื้นท่ีจงัหวดัพิจิตรสามารถ

ด าเนินการได ้เน่ืองจากบริษทัเอส ซี จี จ  ากดั (มหาชน) มีความตอ้งการการใชแ้ท่ง

พลงังานเช้ือเพลิง ซ่ึงเช้ือเพลิงท่ีสามารถใชท้ดแทนแหล่งพลงังานเดิมในกระบวนการ

ผลิตของบริษทัได ้ยกตวัอยา่งเช่น การจดัการขยะท่ีจงัหวดัพิษณุโลก บริษทั ฯ ไดท้  า

ขอ้ตกลงร่วมเป็นระยะเวลา 3 ปี ในการก าจดัขยะเก่าจ านวน 300,000 ตนั เพื่อเปล่ียนขยะ

เป็นแท่งเช้ือเพลิง ดว้ยวธีิการอดัเป็นกอ้นส่ีเหล่ียมขนาด 1 x 1 เมตร โดยการด าเนินการ

ดงักล่าวจงัหวดัไม่ตอ้งจ่ายค่าการก าจดัขยะใหก้บัทางบริษทั แต่ช่วยสนบัสนุนเคร่ืองจกัร

ในการน าขยะเขา้และน าออกจากเคร่ือง ตน้ทุนการด าเนินการอยูท่ี่ประมาณ ตนัละ 100 

บาท ทั้งน้ี ตน้ทุนการด าเนินการดงักล่าวจะตอ้งนอ้ยกวา่หรือเทียบเท่ากบัพลงังานหลกัท่ี

ทางบริษทัเราใชอ้ยู ่ 

5.2 การด าเนินการจดัการขยะใหม่ ควรน าเทคโนโลย ีMBT มาใช ้ซ่ึงขั้นตอน

ท่ีส าคญั จะตอ้งมีการคดัแยกก่อนเขา้สู่กระบวนการหมกั และท าการร่อนเพื่อแยกสาร

ยอ่ยสลายออกเพื่อน าไปท าสารปรับปรุงดิน ส่วนขยะท่ีเหลือสามารถน าไปอดักอ้น 

เพื่อน าไปใชเ้ป็นเช้ือทดแทนต่อไป 

5.3 แนวทางการการด าเนินการจดัการขยะติดเช้ือในจงัหวดัพิจิตรควร

ด าเนินการจดัระบบการก าจดัขยะติดเช้ือใหมี้ประสิทธิภาพ ดงัน้ี  

1) ให้โรงพยาบาลของรัฐท่ีตั้งอยู่ในแต่ละอ าเภอเป็นศูนยร์วม ท่ีพกัขยะ

ของโรงพยาบาล  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล แสถานพยาบาลเอกชนท่ีตั้งอยู่ใน

อ าเภอนั้น ยกเวน้โรงพยาบาลเอกชน 3 แห่ง(โรงพยาบาลสหเวช โรงพยาบาลชยัอรุณเวชการ 

และศรีสุขโข) ท่ีมีโรงพกัขยะของตนเองอยูแ่ลว้ 

2) ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และสถานพยาบาลเอกชน  

ส่งขยะติดเช้ือของสถานพยาบาลมาเกบ็รวบรวมโรงพยาบาลท่ีตั้งอยูภ่ายในอ าเภอนั้น ๆ 



89 
 

 
 

3) จดัสร้างเตาเผาขยะติดเช้ือ ในศนูยจ์ดัการขยะ ทั้ง 2  แห่ง อ าเภอเมืองพิจิตร 

และอ าเภอบางมูลนาก เพื่อรับขยะติดเช้ือภายในกลุ่มอ าเภอมาก าจดั 

5.4 ส าหรับแนวทางการจดัการขยะมูลฝอยอนัตรายตามแนวทาง Roadmap 

ใหด้ าเนินการเกบ็รวบรวมขยะอนัตรายไปก าจดัโดยบริษทัเอกชนในการก าจดั  โดยให้

องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการรวบรวมขยะอนัตรายไวท่ี้องคก์รปกครอง 

ส่วนทอ้งถ่ินของตนเองและนดัวนัเพื่อการรวบรวม เพื่อขนส่งน ามาร่วมไวท่ี้ศูนยก์  าจดัขยะ

มูลฝอยรวม ทั้ง 2 แห่ง เพื่อส่งไปก าจดั โดยใหเ้ครือข่ายอาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้นเขา้มามีส่วนร่วม และรณรงค ์

 6. ขอ้เสนอแนะและขอ้คิดเห็นเพื่อการจดัท าแผนการบริหารจดัการขยะมูลฝอย

จงัหวดัพิจิตร ระยะ 5 ปี (ปี 2558 - 2562) มีดงัน้ี 

6.1 การคดัเลือกพื้นท่ีเพื่อเป็นศนูยก์  าจดัขยะมูลฝอยรวมของจงัหวดัพิจิตร  

ควรจดัใหมี้การรับฟังความคิดเห็นจากผูท่ี้อาจไดรั้บผลกระทบและผูท่ี้อาศยัอยูใ่นพื้นท่ี  

6.2 การบริหารจดัการศนูยก์  าจดัขยะมูลฝอยรวมควรมีการบริหารจดัการ

รวมกนัระหวา่งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ และองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินเจา้ของท่ีตั้ง 

6.3 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัแผนบริหาร

จดัการขยะมูลฝอยจงัหวดัพิจิตร ซ่ึงในอนาคตจะตอ้งมีการน าเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมมา

ใชใ้นการบริหารจดัการขยะ และเพื่อไม่ใหเ้กิดปัญหาขยะสะสมในพื้นท่ีต่างๆ อนัก่อใหเ้กิด

ปัญหาต่างๆ ตามมา เช่น แหล่งเพาะเช้ือโรค เกิดน ้าเสีย กล่ินเน่าเหมน็ และไฟไหมซ่ึ้ง

อาจก่อใหเ้กิดควนัและสารพิษในชั้นบรรยากาศ 

6.4 ควรด าเนินการจดัศึกษาดูงานในพื้นท่ีตน้แบบดา้นการจดัการขยะมูลฝอย

โดยใช้เทคโนโลยีแบบต่างๆ การผลิตขยะเช้ือเพลิง (RDF) ท่ีเทศบาลนครพิษณุโลก 

จงัหวดัพิษณุโลก 
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