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บทคดัย่อ 

 

ในปี 2558 รัฐบาลซ่ึงนาํโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ไดเ้ลง็เห็น

ความสาํคญั และความรุนแรงของปัญหาขยะมูลฝอย จึงไดก้าํหนดนโยบายในการแกไ้ข

ปัญหาดงักล่าวไว ้คือ 1) กาํจดัขยะมูลฝอยตกคา้งสะสมในสถานท่ีกาํจดัขยะมูลฝอยในพื้นท่ี

วกิฤต 2) สร้างรูปแบบการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายท่ีเหมาะสม 3) วาง

ระเบียบ/มาตรการการบริหารจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย 4) การสร้างวนิยั                  

ของประชาชนมุ่งสู่การจดัการท่ีย ัง่ยนื โดยใหค้วามรู้ประชาชนและบงัคบัใชก้ฎหมาย และ

รัฐบาลไดป้ระกาศใหเ้ร่ืองการจดัการขยะมูลฝอย เป็นวาระแห่งชาติท่ีทุกหน่วยงาน                     

ท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งดาํเนินการแกไ้ขปัญหาโดยเร่งด่ว น สาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 7 เป็น

หน่วยงานหน่ึงท่ีไดรั้บมอบหมายในฐานะหน่วยงานในสังกดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้ม ในการดูแล  ใหค้าํปรึกษาแนะนาํทางดา้นวชิาการ ตลอดจนติดตาม

ตรวจสอบ/เฝ้าระวงัคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงมีพื้นท่ีรับผดิชอบ 5 จงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดัเพชรบูรณ์ 

จงัหวดัลพบุรี  จงัหวดัสระบุรี จงัหวดันครนายก และจงัหวดัปราจีนบุรี จึงไดท้าํการสาํรวจและ

ติดตาม/ตรวจสอบสถานท่ีกาํจดัขยะมลูฝอยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขต

รับผดิชอบ จาํนวน 474  แห่ง เพื่อประเมินสถานการณ์การจดัการขยะมูลฝอยในพื้นท่ี และ

เป็นขอ้มูลพื้นฐานในการวางแผน/มาตรการการจดัการขยะมูลฝอยในพื้นท่ี ไดอ้ยา่งเหมาะสม

และมีประสิทธิภาพต่อไป 

การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาเชิงสาํรวจโดยใชแ้บบสาํรวจขอ้มลูติดตามตรวจสอบ

การจดัการขยะมูลฝอยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินของกรมควบคุมมลพษิ โดยทาํการสาํรวจ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ีรับผดิชอบของสาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 7 

จาํนวน 474 แห่ง ผลการศึกษา พบวา่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทั้ง 474 แห่ง มีการ

ผลิตขยะมูลฝอยวนัละ 3,341.01 ตนั คิดเป็นอตัราการผลิตขยะมูลฝอย 1.08 ก.ก./คน/วนั 

มีการใหบ้ริการจดัการขยะมูลฝอยชุมชน จาํนวน 302 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 63.71 ของ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทั้งหมด โดยมี ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีถูกนาํไปกาํจดัทั้งหมด 

2,482.32 ตนั/วนั ปริมาณขยะตกคา้งในชุมชน 53.09 ตนั/วนั ซ่ึงคิดเป็นประสิทธิภาพใน

การใหบ้ริการจดัการขยะมูลฝอยครอบคลุมพื้นท่ีใหบ้ริการ ร้อยละ 97.91 สาํหรับการกาํจดั



ข 

ขยะมูลฝอยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีการใหบ้ริการเกบ็ขนและกาํจดัขยะมูลฝอย 

พบวา่ มีสถานท่ีกาํจดัขยะมูลฝอยเป็นของตนเอง 119 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 25.10 ของ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทั้งหมด และในจาํนวนน้ี มีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมี

สถานท่ีกาํจดัขยะมูลฝอยแบบถูกหลกัวชิาการเพียง 11 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 9.24 ขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีสถานท่ีกาํจดัขยะเป็นของตนเอง และมีองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินอีก 108 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 90.76 ขององคก์รปกครอง ส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีสถานท่ี

กาํจดัขยะมูลฝอยเป็นของตนเอง มีวธีิการกาํจดัขยะมูลฝอยแบบ ไม่ถูกหลกัวชิาการ คือ 

Open dump หรือเตาเผาท่ีไม่มีระบบกาํจดัมลพิษทางอากาศ ซ่ึงหากพิจารณาวธีิการกาํจดั

ขยะมูลฝอยโดยนบัรวมถึงองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีการนาํขยะมลูฝอยไปท้ิงร่วม

ดว้ยแลว้ จะพบวา่ มีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จาํนวน 152 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 50.33 

ท่ีมีการกาํจดัขยะมูลฝอยอยา่งถูกหลกัวชิาการ และมีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จาํนวน 

150 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 49.67 ท่ีมีการกาํจดัขยะมูลฝอยแบบไม่ถูกหลกัวชิาการ นอกจากน้ี

เม่ือพจิารณาดา้นงบประมาณในการบริหารจดัการขยะมลูฝอยขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน พบวา่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีการจดัเกบ็ ค่าธรรมเนียมในการเกบ็ขน และ

กาํจดัขยะมูลฝอย โดยเฉล่ียประมาณ 22 บาท/ครัวเรือน/เดือน ซ่ึงมีองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินท่ีมีการจดัเกบ็ค่าธรรมเนียม จาํนวน 257 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 85.10 ของจาํนวน

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทั้งหมดท่ีมีการใหบ้ริการ ส่วนอตัราค่าธรรมเนียมในการกาํจดั

ขยะมูลฝอยใหก้บัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมาท้ิงร่วม จะมีทั้งแบบเหมารายเดือน 

เหมารายปี หรือคิดอตัราค่ากาํจดัต่อตนั ซ่ึงคิดเป็นอตัราค่ากาํจดั โดยเฉล่ียประมาณ           

28,404 บาท/เดือน ดงันั้น การจดัการขยะมูลฝอยชุมชนจึงควรมุ่งเนน้การลดปริมาณ         

ขยะมูลฝอย ณ แหล่งกาํเนิด และการกาํจดัขยะมูลฝอยท่ีถูกหลกัวชิาการ โดยควรส่งเสริม

ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนาํขยะมลูฝอยไปกาํจดัในรูปแบบศนูยก์าํจดัขยะมลูฝอยรวม

ท่ีถูกหลกัวชิาการ หรือการลงทุนร่วมกบัเอกชน หรือการแปรรูปขยะมูลฝอยใหเ้ป็นพลงังาน 

กจ็ะทาํใหก้ารจดัการขยะมูลฝอยชุมชนเกิดประสิทธิภาพ และมีความยัง่ยนืต่อไป 
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กติตกิรรมประกาศ 

 

การดาํเนินการติดตามตรวจสอบสถานท่ีกาํจดัขยะมูลฝอยขององคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ีรับผดิชอบสาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 7 น้ีสาํเร็จลงไดด้ว้ยความกรุณา

เป็นอยา่งสูงของ นางประนอม  ปิยะสาธุกิจ ผูอ้าํนวยการสาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 7  

ผูบ้งัคบับญัชา สาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัในเขตพื้นท่ีรับผดิชอบ

ทั้ง 5 จงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดัเพชรบูรณ์ จงัหวดัลพบุรี จงัหวดัสระบุรี จงัหวดันครนายก 

จงัหวดัปราจีนบุรี และความร่วมมือขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทั้ง  474  แห่ง   

ขอขอบพระคุณ นายมาโนช  สมท่า ผูอ้าํนวยการส่วนควบคุมคุณภาพ

ส่ิงแวดลอ้ม และ นางพชัระวดี  สมท่า ผูอ้าํนวยการส่วนแผนส่ิงแวดลอ้ม ท่ีร่วมออก

สาํรวจตลอดจนใหค้าํปรึกษาแนะนาํและตรวจทานแกไ้ขขอ้ผดิพลาดต่าง ๆ  จนกระทัง่

ผลงานฉบบัน้ีเสร็จสมบูรณ์เป็นอยา่งดี 

ขอขอบคุณเจา้หนา้ท่ีส่วนควบคุมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม และส่วนแผน

ส่ิงแวดลอ้มท่ีใหก้ารสนบัสนุนขอ้มูล จดัพิมพ ์และจดัทาํรูปเล่ม เพื่อเผยแพร่  

ขอขอบคุณ ครอบครัว บิดา-มารดา  ท่ีใหก้าํลงัใจ ใหค้วามห่วงใย และทาํใหมี้

แรงผลกัดนัจนทุกอยา่งสาํเร็จไปไดด้ว้ยดี 

หากผลงานฉบบัน้ีเป็นประโยชนต่์อส่วนรวม  อนัก่อใหเ้กิดผลดีแก่ประเทศชาติ  

ขอใหท่้านท่ีกล่าวนามมาแลว้ขา้งตน้จงไดรั้บเกียรติคุณ  ความดีและสรรเสริญ โดยถว้นหนา้กนั 
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ฉ 
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ภาคผนวก  
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  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
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ช 

สารบัญตาราง 

 

ตาราง หนา้  

 1 การแบ่งเขตการปกครอง จงัหวดัเพชรบูรณ์  9   

 2 รายงานสถิติจาํนวนประชากร และบา้น จงัหวดัเพชรบูรณ์   10 
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 4 รายงานสถิติจาํนวนประชากร และบา้น จงัหวดัลพบุรี 17  
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ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ีรับผดิชอบ 

ของสาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 7 ปี 2558 

 12 ประสิทธิภาพในการใหบ้ริการจดัการขยะมูลฝอยครอบคลุมพื้นท่ี 66  

รับผดิชอบขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ีรับผดิชอบ  

5 จงัหวดั ของสาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 7 ปี 2558  

 13 สถานท่ีและการกาํจดัขยะมลูฝอยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 73  

พื้นท่ี 5 จงัหวดั ในเขตรับผดิชอบของสาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 7  
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 14 งบประมาณในการบริหารจดัการขยะมลูฝอยขององคก์รปกครอง 79  

ส่วนทอ้งถ่ินพื้นท่ี 5 จงัหวดั ในเขตรับผดิชอบของ 

สาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 7 ปี 2558 

 

 



ซ 

สารบัญภาพ 

  

ภาพ หนา้  

 1 องคป์ระกอบขยะมลูฝอยทั้งหมดของจงัหวดัเพชรบูรณ์ ปี 2558 52  

 2  องคป์ระกอบขยะมลูฝอยทั้งหมดของจงัหวดัลพบุรี ปี 2558  54 

 3  องคป์ระกอบขยะมูลฝอยทั้งหมดของจงัหวดัสระบุรี ปี 2558  55  

 4  องคป์ระกอบขยะมูลฝอยทั้งหมดของจงัหวดันครนายก ปี 2558  57  

 5  องคป์ระกอบขยะมูลฝอยทั้งหมดของจงัหวดัปราจีนบุรี ปี 2558  58  

 6  องคป์ระกอบขยะมูลฝอยทั้งหมดในพื้นท่ีรับผดิชอบของสาํนกังาน 61  

   ส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 7 ปี 2558  

 

 



 

บทที่ 1 

บทนํา 

 

1. ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

 ในปี 2558 รัฐบาลซ่ึงนาํโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ไดเ้ลง็เห็น

ความสาํคญั และความรุนแรงของปัญหาขยะมูลฝอย ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีเกิดจากการจดัการ

ขยะมูลฝอยท่ีไม่ถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ และการมีขยะมูลฝอยตกคา้งและสะสมจาํนวนมาก 

ซ่ึงส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มไม่วา่จะเป็นเร่ืองนํ้าเสีย กล่ินเหมน็รบกวน สัตวแ์ละ

แมลงนาํโรค รวมทั้งไฟไหมก้องขยะ ฯลฯ จึงไดก้าํหนดนโยบายในการแกไ้ขปัญหา

ดงักล่าวไว ้คือ 1) กาํจดัขยะมูลฝอยตกคา้งสะสมในสถานท่ีกาํจดัขยะมูลฝอยในพื้นท่ีวกิฤต 

2) สร้างรูปแบบการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายท่ีเหมาะสม 3) วางระเบียบ/

มาตรการการบริหารจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย 4) การสร้างวนิยั                  

ของประชาชนมุ่งสู่การจดัการท่ีย ัง่ยนื โดยใหค้วามรู้ประชาชนและบงัคบัใชก้ฎหมาย และ

รัฐบาลไดป้ระกาศใหเ้ร่ืองการจดัการขยะมูลฝอย เป็นวาระแห่งชาติท่ีทุกหน่วยงาน                     

ท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งดาํเนินการแกไ้ขปัญหาโดยเร่งด่วน  

 สาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 7 เป็นหน่วยงานหน่ึงท่ีไดรั้บมอบหมายในฐานะ

หน่วยงานในสงักดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ในการดูแล                     

ใหค้าํปรึกษาแนะนาํทางดา้นวชิาการ ตลอดจนติดตามตรวจสอบ/เฝ้าระวงั                         

คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงมีพื้นท่ีรับผดิชอบ 5 จงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดัเพชรบูรณ์ จงัหวดัลพบุรี  

จงัหวดัสระบุรี จงัหวดันครนายก และจงัหวดัปราจีนบุรี ครอบคลุม 46 อาํเภอ 

ประกอบดว้ยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ระดบัเทศบาลเมือง 12 แห่ง เทศบาลตาํบล 93 แห่ง 

และองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  369 แห่ง ซ่ึงท่ีผา่นมาการจดัการขยะมูลฝอย ในพื้นท่ี

รับผดิชอบของสาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 7  พบวา่ยงัเป็นปัญหา ดงัจะเห็นไดจ้าก            

การท่ีมีเร่ืองร้องเรียนจากประชาชนวา่ไดรั้บผลกระทบจากการจดัการขยะมูลฝอย                

อยูเ่น่ืองๆ ดงันั้นเพื่อเป็นการเตรียมการใหส้อดรับกบันโยบายการแกไ้ขปัญหาการจดัการ

ขยะมูลฝอยของรัฐบาล สาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 7 ไดร่้วมกบัสาํนกังาน



2 

 

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัในพื้นท่ีรับผดิชอบ 5 จงัหวดั  จึงไดท้าํการ

สาํรวจและติดตาม/ตรวจสอบสถานท่ีกาํจดัขยะมลูฝอยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน              

ในเขตรับผดิชอบ จาํนวน 474  แห่ง เพื่อประเมินสถานการณ์การจดัการขยะมูลฝอย               

ในพื้นท่ี และเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการวางแผน/มาตรการการจดัการขยะมูลฝอยในพื้นท่ี  

ไดอ้ยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไป 

 

2. วตัถุประสงค์ 

 2.1 เพื่อทราบขอ้มูลการจดัการขยะมูลฝอยชุมชนและปริมาณขยะมูลฝอย                 

ท่ีตกคา้งสะสมในพื้นท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ีรับผดิชอบของ

สาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 7 (จงัหวดัเพชรบูรณ์ จงัหวดัลพบุรี จงัหวดัสระบุรี             

จงัหวดันครนายก และจงัหวดัปราจีนบุรี)  

 2.2 เพือ่นาํขอ้มลูสถานการณ์การจดัการขยะมลูฝอยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

ในพื้นท่ีรับผดิชอบของสาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 7 ไปใชใ้นการวางแผน                       

การดาํเนินงานต่อไป 

 

3. ระยะเวลาดําเนินการ 

ตุลาคม 2557 – กนัยายน 2558 

 

4. พืน้ทีด่ําเนินการ 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ีรับผดิชอบของสาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 7 

5 จงัหวดั ประกอบดว้ย  เทศบาลเมือง 12 แห่ง เทศบาลตาํบล 93 แห่ง และองคก์าร

บริหารส่วนตาํบล 369 แห่ง รวม 474 แห่ง 

 



3 

 

5. สัดส่วนของผลงาน 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 

 สัดส่วนของผลงาน 

นางสาวแคทลยีา 

ดปีระดษิฐ์ 

นางพชัระวด ี

สมท่า 

นางนิตญา 

สุทธาวาส 

1. ศึกษาขอ้มูล การจดัการขยะมูล

ฝอยของพื้นท่ี 5 จงัหวดั ในเขต

รับผดิชอบของสาํนกังาน

ส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 7  เพือ่เป็น

ขอ้มลูเบ้ืองตน้ 

80 10 10 

2. จดัเตรียมแบบสอบถามและ

ขอ้มลูขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินในพื้นท่ีรับผดิชอบ เพื่อ

ส่งแบบสอบถามใหด้าํเนินการ 

และตอบกลบัสาํนกังาน

ส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 7 ในเวลา

กาํหนด 

80 10 10 

3. ตรวจสอบแบบสอบถามเพือ่ดู

ความครบถว้น/ถูกตอ้งในกลุ่ม

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ี

ส่งแบบสอบถามกลบั และ

ตรวจสอบองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินท่ีไม่ส่งแบบสอบถาม

กลบั เพือ่วางแผนเกบ็ขอ้มลู

ต่อไป 

80 10 10 
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5. สัดส่วนของผลงาน (ต่อ) 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 

 สัดส่วนของผลงาน 

นางสาวแคทลยีา 

ดปีระดษิฐ์ 

นางพชัระวด ี

สมท่า 

นางนิตญา 

สุทธาวาส 

4. ดาํเนินการสาํรวจ/รวบรวม

ขอ้มูลการจดัการขยะมูลฝอย

ขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน ตามแบบสอบถาม  

ซ่ึงประกอบดว้ยขอ้มลูของ

ผูใ้หข้อ้มูล ขอ้มูลพื้นฐาน

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

และขอ้มูลดา้นการจดัการ

ขยะมูลฝอยชุมชน 

80 10 10 

5. นาํขอ้มลูจากแบบสอบถาม

เขา้ระบบฐานขอ้มูลขยะของ

กรมควบคุมมลพิษ เพื่อจะได้

ทาํการวเิคราะห์ขอ้มูลต่อไป 

จาํนวน 474 แห่ง 

80 10 10 

6. วเิคราะห์ขอ้มูล การจดัการ

ขยะมูลฝอยจากระบบ

ฐานขอ้มูลขยะของ                  

กรมควบคุมมลพิษ 

80 10 10 
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5. สัดส่วนของผลงาน (ต่อ) 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 

 สัดส่วนของผลงาน 

นางสาวแคทลยีา 

ดปีระดษิฐ์ 

นางพชัระวด ี

สมท่า 

นางนิตญา 

สุทธาวาส 

7. ประมวลผล และจดัทาํรายงาน

การติดตามตรวจสอบสถานท่ี

กาํจดัขยะมูลฝอยขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ี

รับผดิชอบสาํนกังาน

ส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี  7  

80 10 10 

 

6. ความยุ่งยากซับซ้อนของผลงาน 

 6.1 การใหค้าํปรึกษาแนะนาํ การถ่ายทอดองคค์วามรู้ดา้นต่างๆ เช่น การประเมิน

ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึน วธีิการหาองคป์ระกอบขยะมูลฝอย วธีิการหาปริมาณ               

ขยะมูลฝอยท่ีนาํกลบัมาใชป้ระโยชน ์การประเมินปริมาณขยะสะสม ณ สถานท่ีกาํจดั               

ขยะมูลฝอย นิยามเทคโนโลยท่ีีใชใ้นการกาํจดัขยะมูลฝอย เป็นตน้ ใหก้บัองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินไดมี้แนวทางในการกรอกขอ้มูลท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกนั และใหข้อ้มูลมี

ความถูกตอ้งมากท่ีสุด 

 6.2 การสร้างความร่วมมือและการมีส่วนร่วใของประชาชนตอ้งยดึถือความคิด 

ความตอ้งการ ศกัยภาพของประชาชนเป็นท่ีตั้ง โดยใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการ

สะทอ้นสภาพปัญหาการจดัการขยะมูลฝอยของชุมชน โดยสนบัสนุนและถ่ายทอดองค์

ความรู้ เช่น การคดัแยกประเภทขยะ วธีิการกาํจดัขยะมูลฝอยท่ีถูกตอ้ง กิจกรรมต่างๆ 

ของการจดัการขยะมูลฝอยตั้งแต่ตน้ทางของชุมชนตน้แบบ ฯลฯ ใหก้บัประชาชน

นาํมาใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนการดาํเนินงานสร้างกิจกรรมท่ีมีประสิทธิภาพและมี

ความเหมาะสมกบัการแกไ้ขปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชชนไดม้ากท่ีสุด  
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7. ประโยชน์ของผลงาน 

 7.1 หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน สถาบนัการศึกษา  

และประชาชนทัว่ไป สามารถนาํขอ้มูลการจดัการขยะมูลฝอยขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินไปใชป้ระโยชน ์

 7.2 หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งสามารถนาํขอ้มูลสถานการณ์การจดัการขยะมูลฝอยน้ี

ไปใชใ้นการวางแผนสนบัสนุนการจดัการขยะมูลฝอยอยา่งเป็นระบบ ถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ 

และไม่ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อคุณภาพชีวติของประชาชน ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม              

ในพื้นท่ีต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทที่ 2 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 

การจดัทาํผลงานเร่ือง การติดตามตรวจสอบสถานท่ีกาํจดัขยะมูลฝอยขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ีรับผดิชอบของสาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 7  ผูข้อประเมินได้

ใชแ้นวคิด ทฤษฎี ความรู้ทางดา้นวชิาการ ขอ้มูลพื้นฐานท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัต่อไปน้ี 

1. ข้อมูลพืน้ฐานรายจังหวดั 

1.1  ข้อมูลพืน้ฐานจังหวดัเพชรบูรณ์ 

1.1.1 ทีต่ั้งและอาณาเขต 

จงัหวดัเพชรบูรณ์ เป็นจงัหวดัหน่ึงในภาคเหนือตอนล่างของ

ประเทศไทย มีแนวเขตติดต่อระหวา่งภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง 

ประมาณเส้นรุ้งท่ี 16 องศาเหนือ กบัเสน้แวงท่ี 101 องศา ตะวนัออก มีเน้ือท่ีประมาณ 

12,668.42 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 7,917,760  ไร่ ส่วนท่ีกวา้งท่ีสุดของจงัหวดั            

จากดา้นตะวนัออกถึงตะวนัตก กวา้ง 55 กิโลเมตร ส่วนท่ียาวท่ีสุดวดัจากเหนือสุดถึงใตสุ้ด 

ยาว 296 กิโลเมตร สูงจากระดบันํ้าทะเล ประมาณ 114 เมตร อยูห่่างจากกรุงเทพมหานคร 

346 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 21  มีอาณาเขตติดต่อกบัจงัหวดัใกลเ้คียง ดงัน้ี 

 ทิศเหนือ    ติดต่อกบั  อาํเภอด่านซา้ย  จงัหวดัเลย 

 ทิศใต ้ติดต่อกบั  อาํเภอชยับาดาล  จงัหวดัลพบุรี  

 ทิศตะวนัตก   ติดต่อกบั  อาํเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก 

   อาํเภอหนองบวั จงัหวดันครสวรรค ์

   และอาํเภอตะพานหิน จงัหวดัพิจิตร 

 ทิศตะวนัออก ติดต่อกบั อาํเภอภูผาม่าน จงัหวดัขอนแก่น 

   และอาํเภอคอนสาน จงัหวดัชยัภูมิ 

1.1.2 ภูมปิระเทศ 

สภาพภูมิประเทศทัว่ไปของจงัหวดัเพชรบูรณ์ ประกอบดว้ย          

ภูเขาเพชรบูรณ์ เป็นรูปเกือกมา้  รอบพื้นทีดา้นเหนือของจงัหวดัเป็นแนวขนานกนัไป           
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ทั้งสองขา้งทิศตะวนัออกและทิศตะวนัตกคิดเป็นเน้ือท่ีประมาณร้อยละ 40 ของพื้นท่ีทั้งหมด 

มีพื้นท่ีราบอยูต่อนกลางและอาํเภอดา้นใตข้องจงัหวดัเป็นพื้นท่ีลาดชนัจากเหนือลงใต้                

จากการแปลภาพถ่ายดาวเทียม ปี 2557 จงัหวดัเพชรบูรณ์มีพื้นท่ีป่าไม ้ 2,409,184.43 ไร่                 

คิดเป็นร้อยละ 31.24  ของพื้นท่ีจงัหวดั  มีแม่นํ้าป่าสักเป็นแม่นํ้าสายสาํคญัไหลผา่น

ตอนกลางของจงัหวดัจากทิศเหนือ ไปทิศใตย้าวประมาณ 350 กม. ตน้นํ้าเกิดจากภูเขาผาลา

ในอาํเภอด่านซา้ย จงัหวดัเลย มีหว้ยลาํธารหลายสาย  เกิดจากภูเขาเพชรบูรณ์  แม่นํ้าป่าสัก 

ไหลผา่นอาํเภอหล่มเก่า อาํเภอหล่มสกั อาํเภอเมืองเพชรบูรณ์ อาํเภอหนองไผ ่อาํเภอบึงสามพนั  

อาํเภอวเิชียรบุรี และอาํเภอศรีเทพ 

1.1.3 ภูมอิากาศ 

เน่ืองจากพื้นท่ีจงัหวดัเพชรบูรณ์ มีภูเขาลอ้มรอบจึงทาํใหอ้ากาศร้อนจดั

ในฤดูร้อน หนาวจดัในฤดูหนาว โดยเฉพาะพื้นท่ีอาํเภอนํ้าหนาว เขาคอ้ และหล่มเก่า                       

มีอากาศหนาวท่ีสุด และบนพื้นท่ีภูเขามีอากาศเยน็ตลอดทั้งปี อุณหภูมิสูงสุด 35.43 องศา-

เซลเซียส  และตํ่าสุด 14.66 องศาเซลเซียส  อุณหภูมิเฉล่ีย 27.42 องศาเซลเซียส ฤดูร้อน

เร่ิมในเดือนมีนาคมถึงเมษายน ฤดูฝนเร่ิมเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม และฤดูหนาว

ระหวา่งเดือนพฤศจิกายนถึงกมุภาพนัธ์ ปริมาณนํ้าฝนเฉล่ีย 1,187.00  มิลลิเมตรต่อปี 

ความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ีย 66.30  % 

1.1.4 การปกครอง 

 จงัหวดัเพชรบูรณ์มีการแบ่งส่วนราชการส่วนภูมิภาค

ประกอบดว้ย 11 อาํเภอ ไดแ้ก่ อาํเภอเมืองเพชรบูรณ์ อาํเภอหล่มสกั อาํเภอหล่มเก่า  

อาํเภอชนแดน อาํเภอหนองไผ ่อาํเภอบึงสามพนั อาํเภอวเิชียรบุรี อาํเภอศรีเทพ อาํเภอนํ้าหนาว 

อาํเภอเขาคอ้ อาํเภอวงัโป่ง แบ่งเป็น 117 ตาํบล 1,405 หมู่บา้น 

การแบ่งส่วนราชการส่วนทอ้งถ่ินประกอบดว้ย  องคก์ารบริหาร

ส่วนจงัหวดั 1 แห่ง เทศบาลเมือง 3 แห่ง เทศบาลตาํบล 22 แห่ง และองคก์ารบริหารส่วน

ตาํบล 102 แห่ง ดงัแสดงในตาราง 1   
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ตาราง 1     

การแบ่งเขตการปกครอง จังหวดัเพชรบรูณ์ 

อาํเภอ ตําบล หมู่บ้าน เทศบาลเมอืง เทศบาลตําบล อบจ. อบต. 

เมืองเพชรบรูณ์ 17 214 1 3 1 15 

อาํเภอหล่มสัก 23 250 1 1 - 19 

อาํเภอหล่มเก่า 9 96 - 1 - 9 

อาํเภอชนแดน 9 134 - 4 - 8 

อาํเภอหนองไผ่ 13 138 - 6 - 9 

อาํเภอบึงสามพนั 9 121 - 1 - 9 

อาํเภอวเิชียรบุรี 14 185 1 1 - 14 

อาํเภอศรีเทพ 7 104 - 2 - 6 

อาํเภอนํ้าหนาว 4 30 - - - 4 

อาํเภอเขาคอ้ 7 72 - 1 - 4 

อาํเภอวงัโป่ง 5 61 - 2 - 5 

รวม 117 1,405 3 22 1 102 

ทีม่า :  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเพชรบูรณ์, 2558. 

1.1.5 ประชากร 

ในปี 2558 จงัหวดัเพชรบูรณ์ มีจาํนวนประชากร ทั้งส้ิน 996,586 คน 

และมีจาํนวนครัวเรือนทั้งส้ิน 332,737 ครัวเรือน  ดงัแสดงในตาราง 2 
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ตาราง 2   

10

อาํเภอ 

รายงานสถิติจาํนวนประชากร และบ้าน จังหวดัเพชรบรูณ์ 

จํานวนประชากร (คน) จํานวนครัวเรือน(ครัวเรือน) 

เมืองเพชรบูรณ์ 210,787 76,506 

หล่มสัก 157,711 50,593 

หล่มเก่า 67,110 19,185 

นํ้าหนาว 18,174 6,150 

เขาคอ้ 37,047 12,174 

ชนแดน 79,933 28,795 

วงัโป่ง 37,556 11,137 

หนองไผ ่ 112,883 35,076 

บึงสามพนั 72,047 28,916 

วเิชียรบุรี 132,647 41,959 

ศรีเทพ 70,691 22,246 

รวม 996,586 332,737 

   ทีม่า : องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเพชรบูรณ์, 2558. 

1.1.6 อาชีพ 

1.1.6.1) เกษตรกรรม 

ประชากรส่วนใหญ่ของจงัหวดัเพชรบูรณ์ ประกอบ

อาชีพเกษตรกรรมประมาณ ร้อยละ 61.52 ของประชากรทั้งจงัหวดั มีพื้นท่ีทาํการเกษตร 

ประมาณ 3,283,854 ลา้นไร่ โดยแยกเป็น  

1) พื้นท่ีทาํนา 1,263,968 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 15.96 

2) พื้นท่ีปลูกพืชไร่ 1,648,306 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 20.82 

3) พื้นท่ีปลูกพืชสวน ไมย้นืตน้ 140,859 ไร่  

คิดเป็นร้อยละ 1.78 
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4) พื้นท่ีปลูกสวนผกั ไมด้อก ไมป้ระดบั 44,761 ไร่  

คิดเป็นร้อยละ 0.57 

5) พื้นท่ีใชป้ระโยชนท์างการเกษตรอ่ืนๆ 185,960 ไร่  

คิดเป็นร้อยละ 2.35 

1.1.6.2) การประมง 

เน่ืองจากสภาพพื้นท่ีของจงัหวดัเพชรบูรณ์ มีภูเขา

ลอ้มรอบและเป็นแอ่งกะทะ แหล่งนํ้าธรรมชาติ คือ แม่นํ้าป่าสัก และนํ้าท่ีไหลจากภูเขา 

สู่ระดบัล่าง ซ่ึงจะมีเฉพาะ ในฤดูฝนเท่านั้น ราษฎรจึงอาศยัแหล่งนํ้าธรรมชาติ  เป็นแหล่ง

จบัสัตวน์ํ้า นอกจากน้ียงัมีแหล่งนํ้าขนาดเลก็ ตามบริเวณ  อ่างเกบ็นํ้าหรือทาํนบเหมือง

ฝาย ส่วนแหล่งทาํการประมงขนาดใหญ่  มีเพยีงแห่งเดียว คือ บริษทั จุลไหมไทย จาํกดั 

ซ่ึงประกอบ  กิจการผลิตภณัฑป์ลาครบวงจร มีจาํหน่ายทัว่ไปภายในจงัหวดั  และส่งไป

จาํหน่ายนอกจงัหวดัอีกดว้ย  

1.1.6.3) อตุสาหกรรม 

ในพื้นท่ีจงัหวดัเพชรบูรณ์ มีโรงงานจาํนวนโรงงานท่ี

ไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบกิจการ จาํนวนทั้งส้ิน 969 โรงงาน ประกอบดว้ยอุตสาหกรรม

ท่ีมีการลงทุนมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ อุตสาหกรรมการเกษตร   อุตสาหกรรมขนส่ง 

และอุตสาหกรรมอโลหะ 

จากการวเิคราะห์แนวโนม้ท่ีควรจะเป็นสาํหรับการ

พฒันาอุตสาหกรรมของจงัหวดัเพชรบูรณ์ พบวา่ การลงทุนดา้นอุตสาหกรรมเกษตรเป็น

ส่ิงท่ีน่าจะเป็นไปไดม้ากท่ีสุด โรงงานอุตสาหกรรมท่ีจะเกิดข้ึนใหม่ ควรจะเกิดทางดา้นใต้

ของอาํเภอเมือง ไดแ้ก่ อาํเภอหนองไผ่  อาํเภอบึงสามพนั  และอาํเภอวเิชียรบุรี ซ่ึงมีความ

เหมาะสมหลายประการเช่น ท่ีตั้งอยูใ่กลก้รุงเทพมหานครและปริมณฑล  สะดวกแก่การ

หาวตัถุดิบอ่ืนนอกเหนือจากท่ีมีอยูใ่นจงัหวดั  ราคาท่ีดิน และท่ีสาํคญัท่ีสุดคือแหล่งนํ้า 

อาํเภอทางตอนใตมี้แหล่งนํ้าใตดิ้นท่ีมีคุณภาพและปริมาณดี พอท่ีจะทาํโรงงานอุตสาหกรรมได้ 

โดยพื้นท่ีดา้นทิศเหนือของจงัหวดัควรจะเป็นแหล่งเกษตรกรรมและเมืองพกัผอ่น         

โดยไม่ใหมี้โรงงานอุตสาหกรรมท่ีจะทาํใหเ้กิดมลภาวะหรือทาํลายทศันียภาพ 
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1.1.7 เศรษฐกจิ 

ผลิตภณัฑม์วลรวมจงัหวดัเพชรบูรณ์ ณ ราคาประจาํปีในปี 2554 มี

มูลค่าเท่ากบั 68,356 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจาก 65,836 ลา้นบาท ในปี 2553 เท่ากบั 2,520 ลา้นบาท 

ผลิตภณัฑม์วลรวมจงัหวดัต่อหวั (GPP per capita) ในปี 2554 ของ

จงัหวดัเพชรบูรณ์  65,646 บาท เพิ่มข้ึนจาก  63,436 บาท ในปี 2553 เท่ากบั 2,210 บาท 

หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 3.5 

ดชันีราคาผลิตภณัฑม์วลรวมจงัหวดั  (GPP Implicit Price 

Deflator) ในปี 2554 เท่ากบั 126.5 เพิ่มข้ึนจาก 123.5 ในปี 2553 หรือขยายตวัร้อยละ 2.4 

โดยดชันีราคาภาคเกษตร  หดตวัร้อยละ  9.7 เป็นผลจากดชันีราคาผลิตภณัฑจ์งัหวดั             

สาขาเกษตรกรรม  การล่าสัตวแ์ละการป่าไม้  หดตวัร้อยละ  9.8 ขณะท่ีสาขาประมง  

ขยายตวัร้อยละ 11.7 ดชันีราคาภาคนอกเกษตร ขยายตวัร้อยละ 8.7 

1.2  ข้อมูลพืน้ฐานจังหวดัลพบุรี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

1.2.1 ทีต่ั้งและอาณาเขต 

จงัหวดัลพบุรี มีเน้ือท่ีรวมทั้งจงัหวดั 6 ,199.753 ตารางกิโลเมตร 

หรือประมาณ 3 ,874,84 5.625 ไร่ มีพื้นท่ีเป็นลาํดบัท่ี 37 ของประเทศ อยูห่่างจาก

กรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือตามเส้นทางถนนพลโยธิน ประมาณ 155 กิโลเมตร 

และตามเส้นทางรถไฟสายเหนือประมาณ 133 กิโลเมตร  

พื้นท่ีจงัหวดัอยูร่ะหวา่งละติจูดท่ี 14 องศา 37 ลิปดาเหนือ ถึง 15 องศา 

30 ลิปดาเหนือ และลองจิจูด 100 องศา 25 ลิปดาตะวนัออก ถึง 101 องศา 22  ลิปดา

ตะวนัออก มีขอบเขตติดต่อกบัจงัหวดัต่างๆ ดงัน้ี 

 ทิศเหนือ ติดต่อกบั อาํเภอตากฟ้าและอาํเภอตาคลี 

   จงัหวดันครสวรรค์ และอาํเภอศรีเทพ  

   จงัหวดัเพชรบูรณ์ 

 ทิศใต ้ ติดต่อกบั อาํเภอบา้นแพรก  

   จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา และ 

   อาํเภอพระพทุธบาท และ 

   อาํเภอหนองโดน จงัหวดัสระบุรี 
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 ทิศตะวนัออก ติดต่อกบั อาํเภอเทพสถิตย ์จงัหวดัชยัภูมิ 

   อาํเภอด่านขนุทด  

   จงัหวดันครราชสีมา และ  

   อาํเภอวงัม่วง จงัหวดัสระบุรี 

 ทิศตะวนัตก ติดต่อกบั อาํเภอเมืองสิงหบุ์รี จงัหวดัสิงห์บุรี  

   และอาํเภอตากฟ้า จงัหวดันครสวรรค์ 

1.2.2 ภูมปิระเทศ 

สภาพภูมิประเทศของจงัหวดัลพบุรี อาจแบ่งไดเ้ป็น 2 บริเวณ คือ 

บริเวณพื้นท่ีราบสลบัเนินเขาและภูเขา คิดเป็นพื้นท่ีประมาณ 70 เปอร์เซ็นตข์องพื้นท่ีทั้งหมด 

อีกบริเวณหน่ึงเป็นพื้นท่ีราบลุ่ม คิดเป็นพื้นท่ีประมาณ 30 เปอร์เซ็นต ์ของพื้นท่ีทั้งหมด 

ที่ราบนํา้ท่วมถงึ 

เกิดจากการทบัถมของตะกอนลาํนํ้าใหญ่ในฤดูนํ้าหลาก แต่ละปี

นํ้าจากแม่นํ้าลาํคลองจะไหลท่วมบริเวณน้ี แลว้จะพดัพาเอาตะกอนมาทบัถมกนัทุกปี     

ทาํใหเ้กิดมีสภาพเป็นท่ีราบ มีความลาดเทนอ้ยกวา่ 1 เปอร์เซ็นต ์พื้นท่ีกวา้งใหญ่อยูใ่น

อาํเภอท่าวุง้ บา้นหม่ี และอาํเภอเมืองลพบุรี พื้นท่ีบริเวณน้ีจะสูงกวา่ระดบันํ้าทะเล              

2 – 20 เมตร ส่วนการทบัถมของตะกอนใหม่จากแม่นํ้าป่าสักจะทาํใหเ้กิดเป็นท่ีราบลุ่ม

เป็นแนวแคบๆ ตามความยาวของแม่นํ้า ซ่ึงไหลผา่นอาณาเขตอาํเภอชยับาดาลและ  

อาํเภอพฒันานิคม จากทิศเหนือลงทิศใต ้ท่ีราบลุ่มบริเวณน้ีจะมีความสูงจาก

ระดบันํ้าทะเลประมาณ 25 – 60 เมตร บริเวณพื้นท่ีราบลุ่มน้ีถูกใชป้ระโยชนใ์นการทาํนา

ส่วนใหญ่และไดผ้ลดี 

ลานตะพกันํา้กลางเก่ากลางใหม่รวมทั้งเนินตะกอนรูปพดั 

ส่วนใหญ่พบเกิดอยูติ่ดต่อกบัท่ีราบนํ้าท่วมถึง  ลกัษณะสภาพ

ส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีราบเรียบมีความลาดเทนอ้ยกวา่  1 เปอร์เซ็นต์ พบเป็นบริเวณกวา้ง           

ในเขตอาํเภอบา้นหม่ี  อาํเภอเมืองลพบุรี  และอาํเภอโคกสาํโรง โดยจะมีความสูงจาก

ระดบันํ้าทะเลประมาณ 8 - 20 เมตร สาํหรับเนินตะกอนรูปพดั พบเกิดเป็นส่วนนอ้ย และ

มกัอยูบ่ริเวณเชิงเขา การใชป้ระโยชนท่ี์ดินบริเวณเหล่าน้ีส่วนใหญ่ใชท้าํนาซ่ึงใหผ้ลผลิต

อยูใ่นเกณฑดี์ 
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ลานตะพกันํา้เก่า 

เกิดจากการทบัถมของตะกอนลาํนํ้าท่ีมาทบัถมกนันานแลว้  

โดยแบ่งเป็นลานตะพกันํ้าระดบัตํ่าซ่ึงอยูสู่งจากระดบันํ้าทะเลประมาณ  20 - 50 เมตร 

และลานตะพกันํ้าระดบัสูง ซ่ีงอยูสู่งจากระดบันํ้าทะเลประมาณ 50 - 70 เมตร ลานตะพกั

นํ้าระดบัตํ่าส่วนใหญ่พบอยูติ่ดต่อกบัลานตะพกันํ้ากลางเก่ากลางใหม่  มีความลาดเท          

นอ้ยกวา่  1 เปอร์เซ็นต์  และพบเป็นบริเวณเลก็นอ้ย  ในเขตอาํเภอโคกสาํโรงและ             

อาํเภอพฒันานิคม  ใชป้ระโยชนใ์นการทาํนา เป็นส่วนใหญ่  ใหผ้ลผลิตค่อนคา้งตํ่า             

ส่วนลานตะพกันํ้าระดบัสูงมีพื้นท่ีติดต่อและสูงข้ึนมาจากลานตะพกันํ้าระดบัตํ่า               

สภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนใหญ่  มีความลาดเท  2 - 8 เปอร์เซ็นต์ พบเป็นบริเวณเลก็นอ้ย           

ในเขตอาํเภอโคกสาํโรงและอาํเภอพฒันานิคมใชป้ระโยชนใ์นการทาํไร่ 

พืน้ผวิทีถู่กกดักร่อนและเนินเขา 

พื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนส่วนใหญ่มีความลาดเท ประมาณ 2 -16 เปอร์เซ็นต์ 

สภาพภูมิประเทศแบบน้ีจะพบเป็นบริเวณกวา้งในเขตอาํเภอชยับาดาล อาํเภอพฒันานิคม  

อาํเภอโคกสาํโรง และทางดา้นทิศตะวนัออกของอาํเภอเมืองลพบุรี  ส่วนใหญ่ท่ีดินจะใช้

ประโยชนใ์นการปลูกพชืไร่ 

ภูเขา 

พื้นท่ีบริเวณน้ีเกิดจากการโคง้ตวัและการยบุตวัของผวิโลก              

ทาํใหมี้ระดบัความสูงตํ่าต่างกนัมาก มีความลาดเทมากกวา่ 16 เปอร์เซ็นต์ และมีความสูง

จากระดบันํ้าทะเลประมาณ  100 - 750 เมตร พบอยูก่ระจดักระจายในอาํเภอชยับาดาล  

อาํเภอพฒันานิคม  อาํเภอโคกสาํโรง  และทางดา้นทิศตะวนัออกของอาํเภอเมืองลพบุรี  

ส่วนใหญ่ไม่ไดท้าํกสิกรรม บริเวณน้ีเป็นท่ีลาดชนัเชิงซอ้น 

กล่าวโดยสรุป  สภาพภูมิประเทศของจงัหวดัลพบุรี  อาจแบ่งได้

เป็น 2 บริเวณ คือ บริเวณพื้นท่ีราบสลบัเนินเขาและภูเขา ครอบคลุมพื้นท่ีทางทิศตะวนัออก

ของอาํเภอเมืองลพบุรีบางส่วนดา้นตะวนัออกเฉียงเหนือของ อาํเภอบา้นหม่ี ดา้นเหนือ

และดา้นใตข้องอาํเภอโคกสาํโรง พื้นท่ีเกือบทั้งหมดของอาํเภอสระโบสถ ์อาํเภอโคกเจริญ 

อาํเภอท่าหลวง อาํเภอชยับาดาลและอาํเภอพฒันานิคม คิดเป็นพื้นท่ีประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์

ของพื้นท่ีทั้งหมด  อีกบริเวณหน่ึงเป็นพื้นท่ีราบลุ่มครอบคลุมพื้นท่ีอาํเภอท่าวุง้ซ่ึงอยูท่าง
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ทิศตะวนัตกของอาํเภอเมืองลพบุรี  บางส่วนของอาํเภอบา้นหม่ีและอาํเภอโคกสาํโรง           

คิดเป็นพื้นท่ีประมาณ 30 เปอร์เซ็นต ์ของพื้นท่ีทั้งหมด 

1.2.3 ภูมอิากาศ 

จงัหวดัลพบุรี ตั้งอยูใ่นเขตร้อน สภาวะอากาศโดยทัว่ไปร้อนอบอา้ว

เกือบตลอดปี  อุณหภูมิเฉล่ียตลอดปีมีค่าประมาณ  27 องศาเซลเซียส  อยา่งไรกต็าม

อุณหภูมิจะมีความแตกต่างกนัไปในแต่ละพื้นท่ีและฤดูกาล  ในช่วงฤดูร้อนอุณหภูมิ

สูงสุดในตอนบ่าย  ปกติจะสูงถึงเกือบ  40 องศาเซลเซียส  หรือมากกวา่นั้นในช่วงเดือน

มีนาคมถึงพฤษภาคม โดยเฉพาะเดือนเมษายนจะเป็นเดือนท่ีมีอากาศร้อนจดัท่ีสุดในรอบ

ปี ส่วนฤดูหนาวอุณหภูมิตํ่าสุดในตอนเชา้มืด  จะลดลงอยูใ่นเกณฑห์นาวถึงหนาวจดั  

โดยเฉพาะเดือนธนัวาคมถึงมกราคม เป็นช่วงท่ีมีอากาศหนาวมากท่ีสุดในรอบปี 

ปริมาณฝนรวมตลอดปีค่าเฉล่ียมีค่าประมาณ  1,200 มิลลิเมตร                

เม่ือเขา้สู่ฤดูร้อนปริมาณฝนจะเพิ่มข้ึนบา้ง  พร้อมทั้งมีพายฟุ้าคะนอง  และเม่ือเขา้สู่ฤดูฝน

ปริมาณฝนจะเพิ่มมากข้ึน  โดยจะมีปริมาณฝนมากท่ีสุดในเดือนสิงหาคมหรือกนัยายน  

พื้นท่ีท่ีมีปริมาณฝนมากส่วนใหญ่จะอยูด่า้นหนา้ทิวเขา หรือดา้นรับมรสุมตะวนัตกเฉียงใต้

ลมผวิพื้นท่ีพดัปกคลุมผนัแปรไปตามฤดูกาล ในฤดูหนาวหรือฤดูมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ 

ลมท่ีพดัปกคลุมส่วนใหญ่เป็นลมฝ่ายเหนือและลมตะวนัออกเฉียงเหนือ  ในช่วงฤดูฝน

หรือฤดูมรสุมตะวนัตกเฉียงใตล้มท่ีพดัปกคลุม ส่วนใหญ่เป็นลมตะวนัตก ลมตะวนัตกเฉียงใต้

และลมใต ้ สาํหรับช่วงฤดูร้อนเป็นช่วงท่ีลมแปรปรวน แต่พื้นท่ีส่วนใหญ่มกัมีลมฝ่ายใต้

พดัปกคลุมในช่วงฤดูหนาวต่อเน่ืองถึงตน้ฤดูร้อน (พฤศจิกายนถึงมีนาคม) จะมีทอ้งฟ้าโปร่ง 

และมีเมฆปกคลุมนอ้ยกวา่ช่วงอ่ืน  ๆ ของปี เมฆท่ีปกคลุมในช่วงดงักล่าว  ส่วนใหญ่                

เป็นเมฆชั้นสูงและมีเมฆก่อตวัในทางตั้ง  เช่น  เมฆคิวมูลสั  หรือเมฆคิวมูโล -นิมบสั                  

ท่ีก่อใหเ้กิดฝนฟ้าคะนองไดบ้า้ง โดยเฉพาะช่วงตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม เม่ือเขา้สู่

ฤดูฝนส่วนใหญ่ทอ้งฟ้าจะมีเมฆมาก หรือมีเมฆเตม็ทอ้งฟ้า เวน้แต่ในช่วงฝนท้ิงประมาณ

ปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม อาจมีโอกาสท่ีจะมีทอ้งฟ้าโปร่งบา้ง 

1.2.4 การปกครอง 

จงัหวดัลพบุรีมีการแบ่งส่วนราชการส่วนภูมิภาคประกอบดว้ย   

11 อาํเภอ ไดแ้ก่ อาํเภอเมือง อาํเภอโคกสาํโรง อาํเภอชยับาดาล อาํเภอท่าวุง้ อาํเภอบา้นหม่ี  
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อาํเภอพฒันานิคม อาํเภอท่าหลวง  อาํเภอสระโบสถ ์อาํเภอโคกเจริญ อาํเภอลาํสนธิ           

อาํเภอหนองม่วง แบ่งเป็น 122 ตาํบล 1,129 หมู่บา้น 

การแบ่งส่วนราชการส่วนทอ้งถ่ินประกอบดว้ยองคก์ารบริหาร

ส่วนจงัหวดั 1 แห่ง เทศบาลเมือง 3 แห่ง เทศบาลตาํบล 20 แห่ง และองคก์ารบริหารส่วน

ตาํบล 102 แห่ง ดงัแสดงในตาราง 3 

 

ตาราง 3  

การแบ่งเขตการปกครอง จังหวดัลพบรีุ 

อาํเภอ ตําบล หมู่บ้าน เทศบาลเมือง เทศบาลตําบล อบจ. อบต. 

เมืองลพบุรี 23 223 2 6 1 14 

อาํเภอโคกสาํโรง 13 137 - 1 - 13 

อาํเภอชยับาดาล 17 136 - 1 - 16 

อาํเภอท่าวุง้ 11 128 - 5 - 7 

อาํเภอบา้นหม่ี 21 157 1 - - 20 

อาํเภอพฒันานิคม 9 86 - 4 - 7 

อาํเภอท่าหลวง 6 45 - 1 - 5 

อาํเภอสระโบสถ์ 5 47 - 1 - 3 

อาํเภอโคกเจริญ 5 54 - - - 5 

อาํเภอลาํสนธิ 6 49 - - - 6 

 อาํเภอหนองม่วง 6 66 - 1 - 6 

รวม 122 1,129 3 20 1 102 

ทีม่า :  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัลพบุรี, 2558. 
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1.2.5 ประชากร 

ในปี 2558 จงัหวดัลพบุรี มีจาํนวนประชากร ทั้งส้ิน 746,332 คน และ

มีจาํนวนครัวเรือนทั้งส้ิน 257,115 ครัวเรือน  ดงัแสดงในตาราง 4 

 

ตาราง 4   

รายงานสถิติจาํนวนประชากร และบ้าน จังหวดัลพบรีุ 

อาํเภอ จํานวนประชากร 

(คน) 

จํานวนครัวเรือน 

(ครัวเรือน) 

เมืองลพบุรี 251,512 92,884 

โคกสาํโรง 85,502 26,596 

ชยับาดาล 91,222 31,128 

ท่าวุง้ 37,191 17,407 

บา้นหม่ี 76,488 21,215 

พฒันานิคม 66,705 23,095 

ท่าหลวง 29,560 9,654 

สระโบสถ ์ 21,663 7,178 

โคกเจริญ 24,936 7,382 

ลาํสนธิ 27,157 8,640 

หนองม่วง 34,396 11,936 

รวม 746,332 257,115 

ท่ีมา : องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัลพบุรี, 2558. 

1.2.6 อาชีพ 

1.2.6.1) เกษตรกรรม 

จงัหวดัลพบุรี  ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพดา้น

เกษตรกรรมเป็นหลกั โดยในปี  พ.ศ. 2556/2557 พืชท่ีมีพื้นท่ีเพาะปลูกมากท่ีสุด  ไดแ้ก่ 

ขา้วนาปี  มีพื้นท่ีเพาะปลูก  798,787 ไร่ รองลงมาไดแ้ก่  ออ้ยโรงงาน พื้นท่ีเพาะปลูก 
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792,556 ไร่ มนัสาํปะหลงัโรงงาน มีพื้นท่ีเพาะปลูก  308,440 ไร่ ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์พื้นท่ี

เพาะปลูก 197 ,986 ไร่ ขา้วนาปรัง  มีพื้นท่ีเพาะปลูก  52,871 ไร่ และทานตะวนั พื้นท่ี

เพาะปลูก 50,516 ไร่ ตามลาํดบั  

1.2.6.2) การปศุสัตว์ 

การปศุสัตวใ์นจงัหวดัลพบุรีมีความสาํคญัในการผลิต

ทางการเกษตรรองลงมาจากการกสิกรรม  โดยชนิดของสัตวท่ี์เล้ียงกนัมากเป็นสัตว์

เศรษฐกิจท่ีสาํคญัของจงัหวดั และมีมูลค่าผลการผลิตมากท่ีสุด  ไดแ้ก่ ไก่เน้ือ รองลงมา

ไดแ้ก่ สุกร โคนม  โคเน้ือ และเป็ดเน้ือ ตามลาํดบั  โดยมีพื้นท่ีปศุสัตวก์ระจายในทุก

อาํเภอ การเล้ียงไก่เน้ือส่วนใหญ่อยูใ่นเขตอาํเภอพฒันานิคม โคกสาํโรง  เมืองลพบุรี  และ

หนองม่วง การเล้ียงสุกรส่วนใหญ่อยูใ่นเขตอาํเภอพฒันานิคม  โคกสาํโรง  เมืองลพบุรี  

และท่าวุง้  ส่วนการเล้ียงโคนมและโคเน้ือส่วนใหญ่อยูใ่นเขตพื้นท่ีอาํเภอพฒันานิคม   

โคกสาํโรง เมืองลพบุรี และท่าวุง้  

1.2.6.3) การประมง 

จงัหวดัลพบุรีมีแม่นํ้าสายสาํคญัไหลผา่น ไดแ้ก่ แม่นํ้าป่าสัก 

แม่นํ้าลพบุรี แม่นํ้าบางขาม และยงัมีแหล่งนํ้าขนาดใหญ่  คือ เข่ือนป่าสักชลสิทธ์ิ  ทาํใหมี้

การทาํการประมงกระจายไปทัว่จงัหวดั  นอกจากนั้น  เกษตรกรยงัขดุบ่อเล้ียงปลาควบคู่

ไปกบัการทาํนา  ทาํไร่ อีกดว้ย  โดยปลากินพืช เป็นชนิดพนัธุ์สัตว ์นํ้าจืดท่ีเกษตรกร            

ทาํการประมง มูลค่าสูงกวา่ปลากินเน้ือ  

1.2.6.4) อตุสาหกรรม 

จงัหวดัลพบุรี  มีโรงงานอุตสาหกรรมทั้งส้ิน  807 แห่ง           

มีเงินลงทุนรวม  115,560.26 ลา้นบาท และมี การจา้งแรงงานรวม 52,272 คน โรงงาน

อุตสาหกรรมท่ีตั้งอยูมี่ทั้งขนาดเลก็จนถึงขนาดใหญ่  ซ่ึงมีทั้งอุตสาหกรรม ท่ีผลิตเพื่อ

จาํหน่ายในประเทศและส่งออกไปจาํหน่ายยงัต่างประเทศ  โดยมีหมวดอุตสาหกรรมท่ีมี

จาํนวนโรงงานมากท่ีสุด  คือ หมวดอุตสาหกรรมการเกษตร  จาํนวน 199 แห่ง รองลงมา 

คือ อุตสาหกรรมอาหาร  จาํนวน 92 แห่ง อุตสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล  จาํนวน 78 แห่ง 

อุตสาหกรรมท่ีมีโรงงานนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่  อุตสาหกรรมเคร่ืองหนงัและอุตสาหกรรม

ส่ิงพิมพ ์จาํนวนอยา่งละ 2 แห่ง  
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1.2.7 เศรษฐกจิ 

ภาพเศรษฐกิจของจงัหวดัลพบุรีในปี  2555 พบวา่ ประชากรมี

รายไดเ้ฉล่ียต่อหวั  112,119  บาทต่อคนต่อปี  โดยทั้งจงัหวดัมีผลิตภณัฑม์วลรวม            

86,602 ลา้นบาท  เป็นอบัดบัท่ี  31 ของประเทศ  รายไดส่้วนใหญ่ข้ึนอยูก่บั  สาขา               

การอุตสาหกรรม  มากท่ีสุดถึงร้อยละ  33.6  รองลงมาเป็นสาขาเกษตรกรรม  การล่าสัตว์

และการป่าไม ้ร้อยละ 18.3 ของมลูค่าผลิตภณัฑม์วลรวมทั้งจงัหวดั  

1.3  ข้อมูลพืน้ฐานจังหวดัสระบุรี                                                                                                                              

1.3.1 ทีต่ั้งและอาณาเขต 

จงัหวดัสระบุรี  ตั้งอยูภ่าคกลางของประเทศไทยซ่ึงตั้งอยูท่างทิศ

ตะวนัออกเฉียงเหนือของกรุงเทพมหานคร ละติจูดท่ี 14 องศา 31 ลิปดา 43.59439 ฟิลิปดาเหนือ 

กบัลองติจูดท่ี 100 องศา 54 ลิปดา 35.58478 ฟิลิปดาตะวนัออกอยูห่่างจากกรุงเทพมหานคร

ตามทางหลวงแผน่ดินหมายเลข  1 (ถนนพหลโยธิน) ระยะทางประมาณ 108 กิโลเมตร 

(อนุสาวรียช์ยัสมรภูมิ-ศาลากลางจงัหวดั) และตามทางรถไฟ สายตะวนัออกเฉียงเหนือ  

ระยะทางประมาณ  113 กิโลเมตร และตามแม่นํ้าเจา้พระยาแยกเขา้แม่นํ้าป่าสักประมาณ  

165 กิโลเมตร  เน้ือท่ีจงัหวดัสระบุรีมีเน้ือท่ีทั้งหมด 3,576.486 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 

2,235,304 ไร่ คิดเป็นร้อยละ  0.70 ของพื้นท่ีประเทศ   อาณาเขตจงัหวดัสระบุรีมีอาณาเขต

ติดต่อกบัจงัหวดัใกลเ้คียง  ดงัน้ี  

ทิศเหนือ  ติดต่อกบั  อาํเภอเมืองลพบุรี อาํเภอชยับาดาล 

   และ อาํเภอพฒันานิคม จงัหวดัลพบุรี 

ทิศตะวนัออก ติดต่อกบั อาํเภอปากช่อง อาํเภอสีคิ้ว  

  จงัหวดันครราชสีมา  

  และอาํเภอบา้นนา จงัหวดันครนายก 

ทิศใต ้   ติดต่อกบั อาํเภอหนองเสือ  จงัหวดัปทุมธานี    

                       และอาํเภอวงันอ้ย อาํเภออุทยั   

  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
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ทิศตะวนัตก ติดต่อกบั อาํเภอภาชี อาํเภอท่าเรือ  

  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

  และอาํเภอเมืองลพบุรี จงัหวดัลพบุรี 

1.3.2 ภูมปิระเทศ 

พื้นท่ีจงัหวดัสระบุรีเป็นส่วนหน่ึงของบริเวณลุ่มนํ้าท่ีราบลุ่ม           

ภาคกลางรวมกบัอีกส่วนหน่ึงของทิวเขา ดงพญาเยน็ สภาพภูมิประเทศโดยทัว่ไป                  

มีลกัษณะแตกต่างกนัอยา่งเห็นไดช้ดั  3 ลกัษณะ คือ  บริเวณท่ีราบลุ่ม บริเวณเขาหยอ่ม

หรือเขาเต้ีย และบริเวณเขาสูง 

1.3.3 ภูมอิากาศ 

จงัหวดัสระบุรี  เป็นจงัหวดัท่ีมีลกัษณะอากาศแบบฝนเมืองร้อน

เฉพาะฤดู (Tropical Aavanna Climate, Aw) ระบบจาํแนกประเภทภูมิอากาศของ Koppen 

ซ่ึงลกัษณะภูมิอากาศแบบน้ีจะมีฝนนอ้ยแหง้แลง้ในฤดูหนาว และอุณหภูมิค่อนขา้งสูงใน

ฤดูร้อนและค่อนขา้งจะหนาวเยน็ในฤดูหนาว  และมีฝนตกชุกในช่วงเดือนพฤษภาคมถึง

เดือนตุลาคม 

1.3.3.1 อณุหภูม ิ 

จงัหวดัสระบุรีเป็นจงัหวดัในภาคกลาง และอยูลึ่กเขา้มาใน

แผน่ดินปกติมีอุณหภูมิค่อนขา้งสูง จึงทาํใหอ้ากาศร้อนอบอา้วในฤดูร้อน ส่วนในฤดูหนาว

ไม่หนาวจดั  โดยมีอุณหภูมิเฉล่ียตลอดปี  28-29 องศาเซลเซียส  อุณหภูมิสูงสุด เฉล่ีย               

33-34 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิตํ่าสุดเฉล่ีย 23-24 องศาเซลเซียส เดือนเมษายนเป็นเดือน 

ท่ีมีอากาศร้อนจดัท่ีสุดในรอบปี ส่วนฤดูหนาวอากาศจะหนาวท่ีสุดในเดือนมกราคม  

1.3.3.2 ฝน  

ฝนท่ีเกิดข้ึนในจงัหวดัสระบุรีส่วนใหญ่เป็นฝนจากอิทธิพล

ของมรสุมตะวนัตกเฉียงใต้  และ ร่องความกดอากาศตํ่าท่ีพดัผา่นประเทศไทยตอนบน

เกือบตลอดช่วงฤดูฝน  โดยตลอดทั้งปีมีจาํนวนวนัฝนตกเฉล่ียประมาณ  70-90 วนั 

นอกจากน้ีในบางปีอาจมีพายดีุเปรสชัน่เคล่ือนผา่นเขา้มาในบริเวณจงัหวดัสระบุรีหรือ

จงัหวดัใกลเ้คียงทาํใหมี้ฝนตกเพิ่มข้ึนไดอี้ก 
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1.3.4 การปกครอง 

จงัหวดัสระบุรีมีการแบ่งส่วนราชการส่วนภูมิภาคประกอบดว้ย  

13 อาํเภอ ไดแ้ก่ อาํเภอเมืองสระบุรี อาํเภอแก่งคอย อาํเภอเฉลิมพระเกียรติ อาํเภอดอนพดุ 

อาํเภอบา้นหมอ อาํเภอพระพทุธบาท อาํเภอมวกเหลก็ อาํเภอวหิารแดง อาํเภอวงัม่วง  

อาํเภอเสาไห ้อาํเภอหนองแค อาํเภอหนองแซง อาํเภอหนองโดน แบ่งเป็น 111 ตาํบล  

973 หมู่บา้น 

การแบ่งส่วนราชการส่วนทอ้งถ่ินประกอบดว้ยองคก์ารบริหาร

ส่วนจงัหวดั 1 แห่ง เทศบาลเมือง 4 แห่ง เทศบาลตาํบล 34 แห่ง และองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  

70 แห่ง ดงัแสดงในตาราง 5 

ตาราง 5  

การแบ่งเขตการปกครองจังหวดัสระบรีุ 

อาํเภอ ตําบล หมู่บ้าน เทศบาลเมอืง 
เทศบาล

ตําบล 
อบจ. อบต. 

อาํเภอเมืองสระบุรี 11 77 1 3 1 7 

อาํเภอแก่งคอย 14 117 2 - - 11 

อาํเภอหนองแค 18 181 - 4 - 15 

อาํเภอหนองแซง 9 69 - 1 - 5 

อาํเภอบา้นหมอ 9 79 - 6 - 3 

อาํเภอเสาไห้ 12 102 - 6 - 4 

อาํเภอพระพุทธบาท 9 68 1 5 - 2 

อาํเภอวหิารแดง 6 54 - 2 - 6 

อาํเภอมวกเหลก็  6 80 - 1 - 6 

อาํเภอหนองโดน 4 34 - 1 - 3 

อาํเภอดอนพดุ 4 28 - 1 - 1 

อาํเภอวงัม่วง 3 31 - 3 - 1 

อาํเภอเฉลิมพระเกียรติ 6 53 - 1 - 6 

รวม 111 973 4 34 1 70 

ทีม่า :  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัสระบุรี, 2558. 
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1.3.5 ประชากร 

ในปี 2558 จงัหวดัสระบุรี มีจาํนวนประชากร ทั้งส้ิน 644,196 คน 

และมีจาํนวนครัวเรือนทั้งส้ิน 234,785 ครัวเรือน  ดงัแสดงในตาราง 6 

 

ตาราง 6   

รายงานสถิติจาํนวนประชากร และบ้าน จังหวดัสระบรีุ 

อาํเภอ จํานวนประชากร 

(คน) 

จํานวนครัวเรือน 

(ครัวเรือน) 

เมืองสระบุรี 128,766 44,208 

แก่งคอย 96,035 37,910 

หนองแค 90,601 37,552 

หนองแซง 16,581 4,659 

บา้นหมอ 42,656 15,454 

เสาไห ้ 33,163 11,352 

พระพทุธบาท 64,755 22,208 

วหิารแดง 37,753 12,242 

มวกเหลก็  56,014 21,878 

หนองโดน 14,897 4,597 

ดอนพุด 6,796 2,203 

วงัม่วง 19,896 7,533 

เฉลิมพระเกียรติ 36,283 12,989 

รวม 644,196 234,785 

ท่ีมา : องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัสระบุรี, 2558. 
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1.3.6 อาชีพ 

1.3.6.1) เกษตรกรรม 

จงัหวดัสระบุรี มีครัวเรือนเกษตรกรท่ีข้ึนทะเบียน                 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556 จาํนวน 33,288 ครัวเรือน มีพื้นท่ีทั้งหมด ประมาณ 2,235,304 ไร่ 

มีเน้ือท่ีถือครองการเกษตร 1,276,477 ไร่  หรือร้อยละ 57.11 และเน้ือท่ีนอกการเกษตร 

958,827 ไร่ หรือร้อยละ 42.89 ของเน้ือท่ีทั้งหมด สาํหรับเน้ือท่ีถือครองทางการเกษตร

เป็นท่ีพืชไร่ มากท่ีสุด จาํนวน 537,236 ไร่ หรือร้อยละ 42.09 รองลงมา คือ ท่ีนา ท่ีไมผ้ล/

ไมย้นืตน้ ท่ีการเกษตรอ่ืน และท่ีเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้า ร้อยละ 39.54, 10.96, 6.92 และ 0.49 

ของเน้ือท่ีถือครองทางการเกษตร  

การทาํอาชีพเล้ียงสัตว ์พบวา่ จงัหวดัสระบุรีมีการเล้ียง

โคนม โคเน้ือ สุกร  และไก่ เป็นจาํนวนมากกวา่สัตวป์ระเภทอ่ืนๆ ท่ีมีการเล้ียงสัตวเ์ป็น

ฟาร์มขนาดใหญ่และขนาดกลาง สาํหรับป้อนโรงงานในจงัหวดั และส่วนหน่ึงส่งไป

จาํหน่ายยงัต่างจงัหวดั 

1.3.6.2) การประมง 

การทาํประมง จงัหวดัสระบุรีมีการทาํประมงนํ้าจืดใน             

2 ลกัษณะ คือ  

1) การประมงเพาะเล้ียง ซ่ึงประกอบไปดว้ย การเล้ียงปลา

ในบ่อ การเล้ียงปลาในร่องสวน การเล้ียงปลาในนาขา้ว การเล้ียงปลาในกระชงั การเล้ียง

สัตวน์ํ้าในบ่อซีเมนต ์

2) การทาํการประมงท่ีไดจ้ากแหล่งนํ้าธรรมชาติ ซ่ึง

เกษตรกรตามพื้นท่ีชนบทสามารถจบัสัตวน์ํ้าเหล่าน้ีข้ึนมาขายและบริโภค 

1.3.6.3) อตุสาหกรรม 

จงัหวดัสระบุรีเป็นจงัหวดัท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติ  และ

แหล่งพลงังานเพื่อการอุตสาหกรรมเป็นจาํนวนมาก  และไดรั้บการกาํหนดใหเ้ป็นพื้นท่ี

ส่งเสริมการลงทุน ( BOI Zone 2) ในปัจจุบนัมีนิคมอุตสาหกรรมท่ีเพียบพร้อม                  

ดา้นสาธารณูปโภคและส่ิงอาํนวยความสะดวกเพื่อการประกอบอุตสาหกรรม 3 แห่งไดแ้ก่  

1) นิคมอุตสาหกรรมหนองแค (อ.หนองแค) มีเน้ือท่ี  
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2,044 ไร่ มีโรงงานอุตสาหกรรมจาํนวน 5 แห่ง ประเภทของอุตสาหกรรมเป็น

อุตสาหกรรมหนกั เช่น โรงงานผลิตกระเบ้ือง โรงงานผลิตเซรามิคส์ ฯลฯ 

2) นิคมอุตสาหกรรมสระบุรี (อ.แก่งคอย) มีเน้ือท่ี 2,600 ไร่  

มีโรงงานอุตสาหกรรมจาํนวน 1 แห่ง ประกอบกิจการผลิตแผน่ใยไมอ้ดั NDF                 

ความหนาแน่นปานกลาง 

3) เขตประกอบการอุตสาหกรรมเอสไอแอล (บริษทั เหมราช- 

สระบุรี ท่ีดินอุตสาหกรรม จาํกดั) มีเน้ือท่ีทั้งหมด 3,618 ไร่ มีเน้ือท่ีเหลือสาํหรับตั้งโรงงาน 

จาํนวน 462 ไร่ 

ในปี พ.ศ.255 5 มีโรงงานท่ีไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบ

กิจการทั้งหมดจาํนวน 1,585 โรงงาน เงินลงทุน 1,179,710 ลา้นบาท ก่อใหเ้กิดการจา้งงาน 

จาํนวน 1 32,813 คน แยกเป็นชาย 6 7,810 คน หญิง 6 5,003 คน เคร่ืองจกัร จาํนวน 

13,242,085. แรงมา้  

1.3.7 เศรษฐกจิ 

สภาพทางเศรษฐกิจของจงัหวดัสระบุรี ในปี 2555 ขยายตวัเพิ่มข้ึน

ร้อยละ 8.0 จากปี 2554 ประชากรมีรายไดเ้ฉล่ียต่อหวั จาํนวน 280,966 บาท/ปี สูงเป็นลาํดบัท่ี 9 

ของประเทศ และเป็นลาํดบัท่ี 2 ของจงัหวดัภาคกลาง โดยมีผลิตภณัฑม์วลรวมตามราคา

ประจาํปี 201,580 ลา้นบาท ซ่ึงสาขาการผลิตดา้นอุตสาหกรรมมีมูลค่า สูงสุดของสาขา

การผลิตทั้งหมด คือ 116,298 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 57.69 รองลงมา ไดแ้ก่ สาขาไฟฟ้า 

ประปา และโรงแยกก๊าซ มีมูลค่าการผลิต 17,545 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 8.70 และสาขาการ

ขายส่ง การขายปลีกฯ มีมูลค่าการผลิต 16,502 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 8.19 ตามลาํดบั 

1.4  ข้อมูลพืน้ฐานจังหวดันครนายก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

1.4.1 ทีต่ั้งและอาณาเขต 

จงัหวดันครนายก ตั้งอยูท่างทิศตะวนัออกของประเทศไทย ระหวา่ง

เส้นรุ้ง (ละติจูด) ท่ี 14 องศาเหนือ และ เสน้แวง (ลองติจูด) ท่ี 101 องศาตะวนัออก  (พิกดั 

N 1600005 และ E 710000 - E 770000 มีระยะทางจากจากกรุงเทพมหานครตามถนนทางหลวง 

แผน่ดินหมายเลข 305 เลียบคลอง รังสิตผา่นอาํเภอองครักษถึ์ง จงัหวดันครนายก ระยะทาง 

105 กิโลเมตร จงัหวดัมีเน้ือท่ีประมาณ 2,122 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 1,326,250 ไร่  
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สภาพทัว่ไปเป็นท่ีราบทางตอนเหนือและตะวนัออกเป็นภูเขาสูงชนัในเขตอาํเภอบา้นนา  

อาํเภอเมืองนครนายก และอาํเภอปากพลี ส่วนหน่ึงอยูใ่นเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่            

ซ่ึงเป็นรอยต่อกบัอีก 3 จงัหวดั ไดแ้ก่ สระบุรี นครราชสีมา และปราจีนบุรี  อาณาเขต

จงัหวดันครนายกมีอาณาเขตติดต่อกบัจงัหวดัใกลเ้คียง ดงัน้ี 

ทิศเหนือ  ติดต่อกบั  จงัหวดัสระบุรี และจงัหวดันครราชสีมา 

ทิศใต ้   ติดต่อกบั จงัหวดัฉะเชิงเทรา และจงัหวดัปราจีนบุรี 

ทิศตะวนัออก ติดต่อกบั จงัหวดันครราชสีมา และจงัหวดัปราจีนบุรี 

ทิศตะวนัตก  ติดต่อกบั จงัหวดัปทุมธานี 

1.4.2 ภูมปิระเทศ 

สภาพโดยทัว่ไปเป็นท่ีราบ ทางตอนเหนือและตะวนัออกเป็น

ภูเขาสูงชนัในเขตอาํเภอบา้นนา อาํเภอเมืองนครนายกและอาํเภอปากพลี  ส่วนหน่ึงอยูใ่น

เขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ซ่ึงเป็นเขตรอยต่อกบัอีก 3 จงัหวดั ไดแ้ก่ สระบุรี นครราชสีมา 

และปราจีนบุรี ซ่ึงมีเทือกเขาติดต่อกบัเทือกเขาดงพญาเยน็  มียอดเขาสูงท่ีสุด ของจงัหวดั

คือ ยอดเขาเขียว  ส่วนทางตอนกลางและตอนใตเ้ป็นท่ีราบอนักวา้งใหญ่ เป็นส่วนหน่ึง

ของ ท่ีราบสามเหล่ียมลุ่มแม่นํ้าเจา้พระยาท่ีเรียกวา่  “ท่ีราบกรุงเทพ ” ลกัษณะดินเป็น           

ดินปนทรายและดินเหนียวเหมาะแก่การทาํนา ทาํสวนผลไม้  และการอยูอ่าศยั  และ           

มีความสูงจากระดบันํ้าทะเลปานกลาง 1,351 เมตร 

1.4.3 ภูมอิากาศ 

ลกัษณะภูมิอากาศของจงัหวดันครนายก ไดรั้บอิทธิพลจากลมมรสุม

ตะวนัตกเฉียงใตแ้ละลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ จึงทาํใหเ้กิดฤดูกาล 3 ฤดู คือ ฤดูฝน 

ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม ฤดูหนาวตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน จนถึงกลางเดือน

กมุภาพนัธ์ และฤดูร้อนตั้งแต่กลางเดือนกมุภาพนัธ์ ถึงเดือนพฤษภาคม นอกจากนั้น              

ยงัไดรั้บอิทธิพลจากลมพายดีุเปรสชัน่เป็นคร้ังคราว โดยมีอุณหภูมิเฉล่ียตลอดปี               

28.30 องศาเซลเซียส  อุณหภูมิสูงสุด เฉล่ีย 33.90 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิตํ่าสุดเฉล่ีย 

23.80 องศาเซลเซียส มีปริมาณนํ้าฝนในช่วงเดือนมกราคม-ธนัวาคม เฉล่ีย 188.30 มิลลิเมตร 

และมีความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ีย ร้อยละ 76 
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1.4.4 การปกครอง 

จงัหวดันครนายกมีการแบ่งส่วนราชการส่วนภูมิภาคประกอบดว้ย  

4 อาํเภอ ไดแ้ก่ อาํเภอเมืองนครนายก อาํเภอบา้นนา อาํเภอปากพลี อาํเภอองครักษ ์ 

แบ่งเป็น 40 ตาํบล 408 หมู่บา้น   

การแบ่งส่วนราชการส่วนทอ้งถ่ินประกอบดว้ยองคก์ารบริหาร

ส่วนจงัหวดั 1 แห่ง เทศบาลเมือง 1 แห่ง เทศบาลตาํบล 5 แห่ง และองคก์ารบริหารส่วน

ตาํบล 39 แห่ง ดงัแสดงในตาราง 7 

 

ตาราง 7  

การแบ่งเขตการปกครอง  จังหวดันครนายก 

อาํเภอ ตําบล หมู่บ้าน เทศบาล

เมือง 

เทศบาลตําบล อบจ. อบต. 

เมืองนครนายก 12 125 1 1 1 12 

อาํเภอบา้นนา 10 116 - 2 - 9 

อาํเภอองครักษ ์ 11 116 - 1 - 11 

อาํเภอปากพลี 7 51 - 1 - 7 

รวม 40 408 1 5 1 39 

ทีม่า : องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดันครนายก, 2558. 

 

1.4.5 ประชากร 

ในปี 2558 จงัหวดันครนายก มีจาํนวนประชากร ทั้งส้ิน 251,835 คน 

และมีจาํนวนครัวเรือนทั้งส้ิน 89,052 ครัวเรือน ดงัแสดงในตาราง 8 
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ตาราง 8   

10รายงานสถิติจาํนวนประชากร และบ้าน จังหวดันครนาย10

อาํเภอ 

ก 

จํานวนประชากร 

(คน) 

จํานวนครัวเรือน 

(ครัวเรือน) 

เมืองนครนายก 99,284 36,967 

อาํเภอบา้นนา 68,318 23,390 

อาํเภอองครักษ ์ 60,517 20,408 

อาํเภอปากพลี 23,716 8,287 

รวม 251,835 89,052 

ท่ีมา : องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดันครนายก, 2558. 

1.4.6 อาชีพ 

ประชากรส่วนใหญ่ของจงัหวดันครนายกเป็นครัวเรือน

เกษตรกรรม อาชีพหลกัไดแ้ก่ การเกษตรกรรม การปศุสตัว ์และการประมง จาํนวน 

27,696 ครัวเรือน หรือเท่ากบั ร้อยละ 36.85 ของครัวเรือนทั้งหมด มีพื้นท่ีทาํการเกษตร 

ประมาณ 656,318 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 49.49 ของพื้นท่ีจงัหวดั ซ่ึงมีแนวโนม้ลดลงจาก          

ปี พ.ศ.2555 ท่ีจากเดิมมีครัวเรือนทาํการเกษตร ร้อยละ 44.80 และมีพื้นท่ีทาํการเกษตร

มากถึงร้อยละ 55.55 ของพื้นท่ีจงัหวดั นอกจากน้ียงัมีการประกอบอาชีพการบริการ 

พานิชกรรม รับจา้ง และอ่ืนๆ 

1.4.7 เศรษฐกจิ 

ผลิตภณัฑม์วลรวมของจงัหวดั ในปี พ.ศ. 2558 คิดเป็น 24,455 ลา้นบาท 

โดยเป็นผลิตภณัฑจ์ากภาคนอกเกษตรกรรมมากท่ีสุด 16,177 ลา้นบาท ซ่ึงมาจากสาขา

การบริหารราชการและการป้องกนัประเทศ รวมทั้งการประกนัสังคมภาคบงัคบัมากท่ีสุด 

รองลงมาคือสาขาสาขาการขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนตฯ์ และ

อุตสาหกรรม (การผลิต) ตามลาํดบั 
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1.5  ข้อมูลพืน้ฐานจังหวดัปราจีนบุรี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

1.5.1 ทีต่ั้งและอาณาเขต 

จงัหวดัปราจีนบุรีตั้งอยูท่างภาคตะวนัออกของประเทศ ระหวา่ง

เส้นละติจูด ( Latitude) ท่ี 13 องศา 39 ลิปดา ถึง ละติจูดท่ี 14 องศา 27 ลิปดาเหนือ และ

เส้นลองจิจูด ( Longitude) ท่ี 101 องศา 90 ลิปดา ถึง ลองจิจูดท่ี 102 องศา 07 ลิปดา

ตะวนัออกมีพื้นท่ีประมาณ 4,762.362 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2,976,476.2 ไร่  

จงัหวดัปราจีนบุรีมีอาณาเขตติดต่อกบัจงัหวดัใกลเ้คียง ดงัน้ี 

ทิศเหนือ ติดต่อ จงัหวดันครนายกและจงัหวดันครราชสีมา  

ทิศตะวนัออก ติดต่อ จงัหวดัสระแกว้   

ทิศตะวนัตก ติดต่อ จงัหวดันครนายกเช่ือมโยงไปยงั 

  จงัหวดัสระบุรี และจรดจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ทิศใต ้ ติดต่อ จงัหวดัฉะเชิงเทราเช่ือมโยงไปยงั 

  จงัหวดัชลบุรี 

1.5.2 ภูมปิระเทศ 

จงัหวดัปราจีนบุรี มีสภาพพื้นท่ีแบ่งเป็น 2 ลกัษณะ คือ 

1.5.2.1 ตอนบน  บริเวณเขตอาํเภอท่ีอยูลึ่กเขา้ไปจากพื้นท่ี

จงัหวดัปราจีนบุรี ตอนล่างมีลกัษณะเป็นภูเขาท่ีราบสูง และป่าทึบมีเขตติดต่อกบั

เทือกเขาดงพญาเยน็ ซ่ึงบริเวณยอดเขามีความสูง 1,326 เมตร และบริเวณเชิงเขามีความสูง 

474 เมตร มีลกัษณะเป็นท่ีราบสูงคลา้ยภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ไดแ้ก่ พื้นท่ี                    

อาํเภอประจนัตคาม อาํเภอนาดี และบางส่วนของอาํเภอกบินทร์บุรี 

1.5.2.2 ตอนล่าง  พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบลุ่มแม่นํ้า ไดแ้ก่            

ท่ีราบลุ่มแม่นํ้าปราจีนบุรีสูงกวา่ระดบันํ้าทะเล 5 เมตร ซ่ึงเกิดจากแควหนุมาน และ               

แควพระปรงไหลมาบรรจบกนัไหลผา่นอาํเภอกบินทร์บุรี อาํเภอประจนัตคาม อาํเภอศรีมหาโพธิ 

อาํเภอเมือง และอาํเภอบา้นสร้าง และไหลลงสู่จงัหวดัฉะเชิงเทราใชช่ื้อวา่ “แม่นํ้าบางปะกง” 

1.5.3 ภูมอิากาศ 

จงัหวดัปราจีนบุรีมีภูมิอากาศร้อนช้ืนแถบศนูยสู์ตร ไดรั้บอิทธิพล

จากลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้ประกอบกบัลมฝ่ายใตท่ี้พดัปกคลุมภาคตะวนัออก รวมทั้ง
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หยอ่มความกดอากาศตํ่า เน่ืองจากความร้อนปกคลุม ทาํใหร้้อนจดัในฤดูร้อน อุณหภูมิสูง

ประมาณ 39-41 องศาเซลเซียส ปริมาณนํ้าฝนเฉล่ีย 1,380 มิลลิเมตร/ปี  

1.5.4 การปกครอง 

จงัหวดัปราจีนบุรีมีการแบ่งส่วนราชการส่วนภูมิภาคประกอบดว้ย 

7 อาํเภอ ไดแ้ก่ อาํเภอเมืองปราจีนบุรี อาํเภอกบินทร์บุรี อาํเภอนาดี อาํเภอบา้นสร้าง 

อาํเภอประจนัตคาม อาํเภอศรีมหาโพธิ อาํเภอศรีมโหสถ แบ่งเป็น 64 ตาํบล 708 หมู่บา้น 

การแบ่งส่วนราชการส่วนทอ้งถ่ินประกอบดว้ยองคก์ารบริหาร

ส่วนจงัหวดั 1 แห่ง เทศบาลเมือง 1 แห่ง เทศบาลตาํบล 12 แห่ง และองคก์ารบริหารส่วน

ตาํบล 56 แห่ง ดงัแสดงในตาราง 9 

 

ตาราง 9  

การแบ่งเขตการปกครอง  จังหวดัปราจีนบรีุ 

อาํเภอ ตําบล หมู่บ้าน 
เทศบาล

เมอืง 

เทศบาล

ตําบล 
อบจ. อบต. 

เมืองปราจีนบุรี 12 144 1 2 1 11 

อาํเภอกบินทร์บุรี 14 193 - 3 - 14 

อาํเภอนาดี 6 63 - 1 - 6 

อาํเภอบา้นสร้าง 9 88 - 1 - 7 

อาํเภอประจนัตคาม 9 106 - 2 - 8 

อาํเภอศรีมหาโพธิ 10 90 - 2 - 7 

อาํเภอศรีมโหสถ 4 24 - 1 - 3 

รวม 64 708 1 12 1 56 

ทีม่า : องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัปราจีนบุรี, 2558.  

1.4.5 ประชากร 

ในปี 2558 จงัหวดัปราจีนบุรี มีจาํนวนประชากร ทั้งส้ิน 469,122 คน 

และมีจาํนวนครัวเรือนทั้งส้ิน 175,437 ครัวเรือน ดงัแสดงในตาราง 10 
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ตาราง 10   

รายงานสถิติจาํนวนประชากร และบ้าน จังหวดัปราจีนบรีุ 

อาํเภอ จํานวนประชากร 

(คน) 

จํานวนครัวเรือน 

(ครัวเรือน) 

เมืองปราจีนบุรี 107,875 40,297 

กบินทร์บุรี 145,013 51,298 

นาดี 51,298 17,099 

บา้นสร้าง 28,122 9,841 

ประจนัตคาม 54,086 16,440 

ศรีมหาโพธิ 65,341 33,819 

ศรีมโหสถ 17,387 6,643 

รวม 469,122 175,437 

ท่ีมา : องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัปราจีนบุรี, 2558. 

1.5.6 อาชีพ 

1.5.6.1) เกษตรกรรม 

จงัหวดัปราจีนบุรีมีพื้นท่ีทาํการเกษตร 1,124,836 ไร่             

คิดเป็นร้อยละ 37.79 ของพื้นท่ีทั้งหมด ท่ีเหลืออีก 17.60% จะเป็นพื้นท่ีอุตสาหกรรม              

2 หม่ืนไร่เศษ ท่ีอยูอ่าศยัและยา่นเศรษฐกิจ 4 แสนไร่เศษ  โดยมีขา้วเป็นผลผลิตทาง

การเกษตรท่ีสาํคญัของจงัหวดัปราจีนบุรี จากขอ้มลูสาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แสดงใหเ้ห็นวา่ ขา้วนาปีในปี 2557 มีผลผลิตเพิ่มข้ึน              

เม่ือเทียบกบัปีท่ีผา่นมา คือ มีเน้ือท่ีเกบ็เก่ียว 398,619 ไร่ และผลผลิตปริมาณ 170,436.94 ตนั 

(2.34 ตนั/ไร่) ขณะท่ี ปี 2556 มีเน้ือท่ีเกบ็เก่ียว 404,863 ไร่ ซ่ึงไดผ้ลผลิต 183,572 ตนั 

(2.21 ตนั/ไร่) สาํหรับขา้วนาปรังมีการเกบ็เก่ียวและผลผลิตท่ีใกลเ้คียงกบัปีท่ีผา่นมา 

1.5.6.2) ปศุสัตว์ 

จากขอ้มูลสถิติปศุสัตวข์องกรมปศุสัตว ์พบวา่ ปราจีนบุรี

เป็นแหล่งผลิตไก่เน้ือ และไก่ไข่ท่ีสาํคญัของประเทศจะเห็นไดว้า่ในปี 2557 จงัหวดั
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ปราจีนบุรี มีการเล้ียงไก่เน้ือมากเป็นอนัดบัท่ี 1 ของภาคและอนัดบั 3 ของประเทศคิดเป็น

ร้อยละ 5.46 ขณะท่ีเล้ียงไก่ไข่มากเป็นอนัดบั 6 ของประเทศ มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 3.92 

ของจาํนวนไก่ไข่ท่ีเล้ียงทัว่ประเทศ และเป็นจงัหวดัท่ีมีการเล้ียงเป็ดเน้ือมากเป็นอนัดบั 8 

ของประเทศ คิดเป็นร้อยละ 4.95 ของจาํนวนเป็นเน้ือท่ีเล้ียงอยูท่ ัว่ประเทศ 

1.5.6.3) การประมง 

การเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้าในพื้นท่ีจงัหวดัมีจาํนวน 3,968 ครัวเรือน 

โดยจาํแนกเป็น 2 ประเภท คือ การเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้า  และการจบัสัตวน์ํ้าจืด จากแหล่งนํ้า

ธรรมชาติ อาํเภอท่ีสามารถจบัสัตวน์ํ้าไดม้ากท่ีสุด คือ อาํเภอบา้นสร้าง และนอ้ยท่ีสุด คือ 

อาํเภอศรีมโหสถ  

1.5.6.4) อตุสาหกรรม 

ภาวการณ์ลงทุนดา้นอุตสาหกรรมในจงัหวดัปราจีนบุรี 

ณ ธนัวาคม 2557 เม่ือเทียบกบัช่วงระยะเวลาเดียวกนักบัปีก่อน พบวา่ มีอตัราการ

ขยายตวัของจาํนวนโรงงานท่ีไดรั้บอนุญาตใหม่ เพิ่มข้ึน คิดเป็นร้อยละ 4.81 จาํนวนเงิน

ลงทุนเพิ่มข้ึน คิดเป็นร้อยละ 1.78 และอตัราการจา้งเพิ่มข้ึน คิดเป็นร้อยละ 0.84  จะเห็น

ไดว้า่การลงทุนดา้นอุตสาหกรรมภายในจงัหวดัปราจีนบุรีมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนตลอดปี 

เน่ืองดว้ยปัจจยัหลายอยา่งภายในจงัหวดัท่ีเหมาะสมแก่การประกอบกิจการโรงงาน

อุตสาหกรรม 

1.5.7 เศรษฐกจิ 

ผลิตภณัฑม์วลรวมจงัหวดั ภาวะเศรษฐกิจในภาพรวม ในปี 2554 

ผลิตภณัฑม์วลรวมจงัหวดัปราจีนบุรี มีมูลค่า 190,513 ลา้นบาท ปรับลดลงจากปีท่ีผา่นมา

ประมาณร้อยละ 13.60 ส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากไดรั้บผลกระทบจากปัญหาวกิฤตอุทกภยั

ในช่วงปลายปี 2554 ส่งผลใหภ้าคการผลิต และภาค ธุรกิจ ในแถบพื้นท่ีภาคกลาง

หยดุชะงกั หากพิจารณาสัดส่วนของ GPP ในช่วง 5 ปีท่ีผา่นมา จะเห็นวา่ ผลิตภณัฑจ์งัหวดั

ดา้นอุตสาหกรรมมีสัดส่วนมากท่ีสุด โดยมีสัดส่วนประมาณเกือบร้อยละ 80.0 ของ

ผลิตภณัฑจ์งัหวดัทั้งหมด รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นขายส่งและคา้ปลีกท่ีมีสัดส่วนเฉล่ียร้อยละ 9.2 

ของผลิตภณัฑจ์งัหวดัทั้งหมด  ตามมาดว้ยดา้นเกษตรกรรมท่ีประมาณร้อยละ 3.1 ของ

ผลิตภณัฑจ์งัหวดัทั้งหมด  
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2. ความรู้ทางด้านวชิาการเกีย่วกบัการจดัการขยะมูลฝอย 

2.1  ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัขยะ 

ขยะ หมายถึง เศษของเหลือท้ิงจากกระบวนการผลิตและการใชส้อยของ

มนุษย ์มีลกัษณะแตกต่างไปตามแหล่งท่ีก่อใหเ้กิดขยะนั้น ๆ เช่น ขยะจากบา้นท่ีพกัอาศยั  

มีลกัษณะเป็นเศษอาหารท่ีเหลือจากการหุงตม้ เศษผา้และเศษของท่ีไม่ใชแ้ลว้ต่าง ๆ เป็นตน้ 

โดยทัว่ไปขยะมีการจาํแนกออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

2.1.1 การจาํแนกขยะตามองคป์ระกอบ โดยการแบ่งชนิดของขยะต่า ง ๆ 

เพือ่สะดวกแก่การเกบ็รวบรวมและกาํจดั คือ 

ขยะแหง้ (Rubbish) หมายถึง เศษส่ิงของทั้งหลายท่ีติดไฟไดเ้ป็น

ส่วนใหญ่ไดแ้ก่ เศษผา้ เศษกระดาษ เศษไมแ้ละอ่ืน ๆ (ยกเวน้พวกโลหะต่าง  ๆ) โดยปกติ

ขยะพวกน้ีจะไม่เกิดการบูดเน่าและเกิดกล่ินรบกวน 

ขยะเปียก  (Garbage) หมายถึง เศษส่ิงของท่ีมีความช้ืนหรือมีนํ้า

ปนอยู่ ทาํใหติ้ดไฟไดย้ากหรือไม่ติดไฟเลย  ไดแ้ก่ พวกใบไมส้ด  เศษเน้ือสตัว์ เศษผกั 

เศษอาหารจากครัว จากภตัตาคารและตลาด ขยะชนิดน้ีจะบูดเน่าไดง่้ายจึงก่อใหเ้กิดกล่ิน

รบกวนอยา่งมากและยงัเป็นแหล่งเพาะพนัธ์ุของแมลงนาํเช้ือโรค 

2.1.2 การจาํแนกขยะตามแหล่งกาํเนิด  ขยะจาํแนกตามแหล่งกาํเนิดได้   

3 ประเภท ดงัน้ี 

ขยะจากครัวเรือน  (Domestic Wastes) หมายถึง ขยะท่ีเกิดข้ึนจาก

การดาํรงชีวติประจาํวนัของประชาชน ไดแ้ก่ เศษอาหาร พลาสติก ยาง เศษแกว้ เศษโลหะ 

ใบไม ้กระดาษ ซากสัตว ์รวมทั้งขยะท่ีอาจมีสารพิษอนัตรายปะปนอยู่ ไดแ้ก่ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 

นํ้ายาทาํความสะอาด อุปกรณ์ดูแลรถยนต์ ภาชนะบรรจุสารเคมีต่าง ๆ และเวชภณัฑ ์เป็นตน้ 

ขยะจากโรงงานอุตสาหกรรม  (Industrial Wastes) หมายถึง ขยะท่ี

เกิดจากกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมต่าง  ๆ ไดแ้ก่ เศษผา้ เศษแกว้ หนงั 

ยาง เศษไม  ้ เศษเหลก็ รวมไปถึงสารพษิอนัตราย  เช่น กรด หมึก สียอ้ม ขยะท่ีมีโลหะ

หนกั เช่น แคดเม่ียมและโครเม่ียม เป็นตน้ 
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ขยะจากงานเกษตรกรรม  (Agricultural Wastes) หมายถึง ขยะท่ี

เกิดข้ึนจากการเกษตร  เช่น มูลสัตว์ เศษหญา้ ภาชนะบรรจุยาปราบศตัรูพืช  ยาฆ่าแมลง 

ปุ๋ยเคมี ฮอร์โมนต่าง ๆ เป็นตน้ 

2.1.3 การจาํแนกขยะตามความเป็นพิษ  ขยะจาํแนกตามความเป็นพิษได้  

2 ประเภท ดงัน้ี 

ขยะมีพิษ  เป็นขยะท่ีก่อใหเ้กิดอนัตรายโดยตรงและโดยออ้มต่อ          

ผูท่ี้เก่ียวขอ้งและส่ิงแวดลอ้ม  

ขยะไม่มีพิษ เป็นขยะไม่มีพิษโดยตรงเช่นผา้ใยสังเคราะห์ ไม่มีพิษ

แต่ถา้นาํไปเผาจะเกิดควนัพิษ 

2.2  ปริมาณขยะมูลฝอย และอตัราการเกดิขยะมูลฝอย 

2.2.1 ปริมาณขยะมูลฝอย 

เป็นขอ้มูลของปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีใหบ้ริการ          

ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดน้ี้จะเป็นขอ้มูลพื้นฐานสาํหรับใชใ้นการบริหารจดัการขยะมูลฝอย                 

ซ่ึงสามารถทราบถึงปริมาณขยะมลูฝอยไดด้งัน้ี 

2.2.1.1  จากการคาดประมาณ อาจใชอ้ตัราการเกิดขยะมูลฝอยท่ี                 

กรมควบคุมมลพิษทาํการศึกษาเอาไว ้คูณกบัจาํนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์             

เพื่อไดป้ริมาณขยะมูลฝอยในพื้นท่ี โดยอตัราการเกิดขยะมูลฝอยท่ี กรมควบคุมมลพิษได้

ทาํการศึกษาไวใ้นโครงการการศึกษาทบทวนอตัราการเกิดขยะมลูฝอยขององคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินทัว่ประเทศ ปี 2555 ดงัน้ี 

(1) เทศบาลนคร มีอตัราการเกิดขยะมูลฝอยเฉล่ีย                

1.89 ก.ก./คน/วนั 

(2) เทศบาลเมือง มีอตัราการเกิดขยะมูลฝอยเฉล่ีย            

1.15 ก.ก./คน/วนั 

(3) เทศบาลตาํบล มีอตัราการเกิดขยะมูลฝอยเฉล่ีย            

1.02 ก.ก./คน/วนั 

(4) เมืองพทัยา มีอตัราการเกิดขยะมูลฝอยเฉล่ีย                

3.90 ก.ก./คน/วนั 
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(5) องคก์ารบริหารส่วนตาํบล มีอตัราการเกิดขยะมูลฝอย

เฉล่ีย 0.91 ก.ก./คน/วนั 

2.2.1.2 จากการชัง่นํ้าหนกั ดาํเนินการโดยการชัง่นํ้าหนกัขยะมูลฝอย

ท่ีไดจ้ากแหล่งกาํเนิด หรือ ณ สถานท่ีกาํจดัขยะมูลฝอย 

2.2.2 อตัราการเกิดขยะมูลฝอย 

อตัราการเกิดขยะมูลฝอย หมายถึง ปริมาณการผลิตขยะมูลฝอย

ของคนหรือสถานท่ีต่อหน่วยเวลา เช่น เทศบาล ก มีอตัราการเกิดขยะมูลฝอย 1 ก.ก./คน/วนั 

โรงแรม ข มีอตัราการเกิดขยะมูลฝอย 2 ก.ก./หอ้ง/วนั ในการคาํนวณหาอตัราการเกิด

ขยะมูลฝอยสามารถดาํเนินการได ้2 แบบ ดงัน้ี 

2.2.2.1 การหาอตัราการเกิดขยะมูลฝอย ณ แหล่งกาํเนิด เป็นการนาํ

นํ้าหนกัของขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนหารดว้ยจาํนวนหน่วย เช่น จาํนวนคน ขนาดพื้นท่ี 

จาํนวนหอ้ง จาํนวนเตียง เป็นตน้ แต่การกาํหนดตวัเลขของอตัราการเกิดขยะมูลฝอยตอ้ง

ทาํการศึกษาครอบคลุมตลอดสัปดาห์ เพื่อใหเ้ห็นการเปล่ียนแปลงในแต่ละวนัรวมทั้ง

ตอ้งครอบคลุมวนัเวลาราชการและวนัหยดุราชการเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีเป็นตวัแทนท่ีแทจ้ริง 

2.2.2.2 การหาอตัราการเกิดขยะมูลฝอย ณ สถานท่ีกาํจดัขยะมูลฝอย 

สามารถหาไดจ้ากนํ้าหนกัของขยะมูลฝอย ณ สถานท่ีกาํจดัในแต่ละวนั หารดว้ยจาํนวน

ประชากรของเมืองหรือเขตการใหบ้ริการเกบ็ขน โดยสามารถหาได ้2 ลกัษณะ ดงัน้ี 

(1) การชัง่นํ้าหนกั วธีิน้ีทาํโดยการชัง่นํ้าหนกัขยะมูลฝอย

โดยใชเ้คร่ืองชัง่ขนาดใหญ่ท่ีสามารถชัง่รถเกบ็ขนขยะมูลฝอยได ้หากตอ้งการขอ้มูลท่ี

แน่นอนใหช้ัง่ 7 วนัต่อเน่ืองข้ึนไป แต่หากไม่มีเวลาจะตอ้งชัง่อยา่งนอ้ย 4-5 วนั โดย

ครอบคลุมทั้งขยะมูลฝอยท่ีผลิตในวนัหยดุและวนัปกติ ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการชัง่จาํนาํไป

เทียบกบัจาํนวนประชากร วา่ประชากร 1 คน จะผลิตขยะมูลฝอยออกมาเท่าใด เรียกวา่ 

อตัราการเกิดขยะมูลฝอย มีหน่วยเป็น ก.ก./คน/วนั 
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สูตรการคาํนวณ : 

อตัราการเกิดขยะมูลฝอย (ก.ก./คน/วนั)  =        นํ้าหนกัขยะมูลฝอยท่ีชัง่ได ้(ก.ก./วนั) 

                                                            จาํนวนประชากรท่ีไดรั้บบริการเก็บขนขยะมูลฝอย (คน) 
 

(2) การคาํนวณปริมาตร คิดจากปริมาตรของรถท่ีบรรทุก

ขยะมูลฝอยของชุมชน วา่ในการเกบ็ขนแต่ละเท่ียวไดข้ยะก่ีลูกบาศกเ์มตร โดยคาํนวณ

จากปริมาตรรถเกบ็ขน และเปอร์เซ็นตก์ารบรรทุก จากนั้นจะนาํขอ้มูลความหนาแน่น

ปกติของขยะมูลฝอยมาเทียบ จะไดป้ริมาณขยะมูลฝอยโดยประมาณของชุมชนต่อวนั 

หรือกาํหนดพื้นท่ีเทขยะมูลฝอยท่ีทราบพื้นท่ีแน่นอนข้ึน แลว้ใหร้ถเกบ็ขนขยะมูลฝอย 

ทาํการเทขยะมูลฝอยท่ีนาํมาลงบนพื้นท่ีดงักล่าวทุกเท่ียวทุกคนั และวดัความสูงของกอง

ขยะมูลฝอย เพื่อคาํนวณปริมาตรของมูลฝอยในแต่ละวนัและนาํมาคาํนวณนํ้าหนกั        

ขยะมูลฝอยโดยใชค้วามหนาแน่นของกองมูลฝอยในกอง ช่วยในการคาํนวณดงักล่าว 

จากนั้นเม่ือทราบนํ้าหนกัขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนในแต่ละวนัแลว้ใหน้าํจาํนวนประชากร          

ท่ีไดรั้บบริการมาหาร จะไดอ้ตัราการเกิดขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึน วธีิการน้ีอาจไม่แม่นยาํ

เท่ากบัการชัง่นํ้าหนกัขยะมูลฝอยดว้ยเคร่ืองชัง่ แต่ยงัมีความเป็นไปไดใ้นการใชท้าํงาน

เบ้ืองตน้ ท่ีไม่ตอ้งมีการลงทุนหรือมีความยุง่ยากในการหาเคร่ืองชัง่นํ้าหนกั 

สูตรการคาํนวณ : 

ปริมาตรขยะมูลฝอยในเวลา 1 วนั = พื้นท่ีกองขยะมูลฝอย (ตร.ม.) X ความสูงของกองขยะมูลฝอย (ม.) 

                                          ช่วงเวลาท่ีทาํการศึกษา (วนั) 

นํ้าหนกัขยะมูลฝอย (ตนั/วนั) = ปริมาตรขยะมูลฝอย (ลบ.ม./วนั) X ความหนาแน่นขยะมูลฝอย (ตนั/ลบ.ม.) 

การหาความหนาแน่นของขยะมูลฝอยนั้น ทาํไดโ้ดยการ

นาํภาชนะท่ีทราบปริมาตรและนํ้าหนกั ตกัขยะมูลฝอยจากกองใส่ภาชนะดงักล่าวใหเ้ตม็

พอดี นาํไปชัง่นํ้าหนกัขยะมูลฝอยนั้น แลว้คาํนวณหาความหนาแน่นจากสูตร 
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สูตรการคาํนวณ : 

ความหนาแน่นขยะมูลฝอย (ก.ก./ลบ.ม.)  =          นํ้าหนกัขยะมูลฝอย (ก.ก.) 

                                                                    ปริมาตรของภาชนะบรรจุ (ลบ.ม.) 

จากนั้นเม่ือทราบนํ้าหนกัขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนต่อวนัแลว้

ใหน้าํจาํนวนประชากรท่ีไดรั้บบริการมาหาร จะไดอ้ตัราการเกิดขยะมูลฝอย ณ สถานท่ี

กาํจดัขยะมูลฝอยเช่นกนั วธีิการน้ีอาจไม่แม่นยาํเท่ากบัการชัง่นํ้าหนกัขยะมูลฝอยดว้ย

เคร่ืองชัง่ แต่ยงัมีความเป็นไปไดใ้นการทาํงานเบ้ืองตน้ท่ีไม่ตอ้งการการลงทุนหรือมี

ความยุง่ยากในการหาเคร่ืองชัง่นํ้าหนกั ซ่ึงข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของผูใ้ชง้านวา่จะเลือกใช้

แบบใด 

2.3 การจัดการขยะมูลฝอย ณ แหล่งกาํเนิด 

แนวทางในการจดัการขยะมูลฝอย ณ แหล่งกาํเนิดเป็นการควบคุม

ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนตั้งแต่การผลิต เกบ็กกั ขนถ่ายและขนส่ง กระบวนการแปร

สภาพขยะมูลฝอย และการฝังกลบ โดยตอ้งเป็นไปตามหลกัวชิาการ ซ่ึงเป็นกระบวนการ

ท่ีสามารถลดปริมาณขยะมูลฝอยท่ีจะเกิดข้ึนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สาํหรับขั้นตอนการ

จดัการขยะมูลฝอย ณ แหล่งกาํเนิด แบ่งเป็น 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 

2.3.1 ลดของท่ีจะท้ิงใหเ้หลือนอ้ยลง  (Reduce) การใชถุ้งผา้หรือตะกร้า

แทนถุงพลาสติกจะช่วยลดขยะประเภทถุงพลาสติกใหน้อ้ยลง  การใชสิ้นคา้ท่ีบรรจุใน

ภาชนะท่ีใชเ้ติมไดอี้ก 

2.3.2 ส่ิงของท่ียงัใชไ้ดอ้ยูใ่หใ้ชต่้อ  (Reuse) การนาํพลาสติกกลบัมาใช้  

การดดัแปลงภาชนะบรรจุประเภทขวดหรือกล่องมาใชป้ระโยชนใ์หม่ 

2.3.3 ส่ิงของท่ีพอแกไ้ขไดใ้หแ้กไ้ข  (Repair) วสัดุอุปกรณ์ท่ีชาํรุด

เสียหายเน่ืองจากการใชง้านใหล้องแกไ้ขดูก่อน  ถา้แกไ้ขไม่ไดจ้ริง  ๆ หรือแกไ้ขไดแ้ต่

ตอ้งส้ินเปลืองค่าใชจ่้ายมากกวา่ซ้ือใหม่ จึงจะท้ิงและก่อนท้ิงควรคิดใหร้อบคอบวา่จะก่อ

มลพิษใหก้บัส่ิงแวดลอ้มหรือไม่ 
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2.3.4 หมุนเวยีนกลบัมาใชใ้หม่ (Recycle) เป็นการนาํขยะมาแปรรูปหรือ

เปล่ียนแปลงสภาพจากเดิมแลว้นาํกลบัมาใชใ้หม่โดยโรงงานอุตสาหกรรม  เช่น แกว้ 

กระดาษ พลาสติกนาํมาหลอมเพื่อใชป้ระโยชนไ์ดใ้หม่  จะช่วยลดปริมาณขยะใหน้อ้ยลง  

ประหยดัทรัพยากรธรรมชาติ ประหยดัพลงังานและช่วยลดปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 

2.3.5 หลีกเล่ียง (Reject) การปฏิเสธการใชสิ้นคา้หรือผลิตภณัฑท่ี์ยาก

ต่อการกาํจดั 

การจดัการขยะมูลฝอย ณ แหล่งกาํเนิด อาจจะเร่ิมตน้ง่าย  ๆ โดยการให้

ชุมชนคดัแยกกระดาษหนงัสือพมิพเ์ก่าออกจากขยะประเภทอ่ืน  ๆ หรือใหชุ้มชนใช้

ระบบถงัขยะ  2 ใบ คดัแยกประเภทขยะ  โดยใบท่ีหน่ึงใหแ้ยกประเภทขยะจาํพวก

กระดาษ แกว้ เหลก็ โลหะ  และอ่ืน ๆ ท่ีสามารถนาํไปใชป้ระโยชนไ์ดอี้ก ส่วนใบท่ี 2 ให้

แยกประเภท ขยะเปียก เช่น เศษอาหาร เศษผกั ผลไม ้เป็นตน้ นอกจากจะจดัใหทุ้กครัวเรือน

มีถงัขยะ หรือภาชนะบรรจุขยะแบบแยกประเภทแลว้ ชุมชนควรจะมีถงั หรือจุดรวบรวมขยะ

โดยแยกประเภท  เพือ่รวบรวมขยะจากครัวเรือนและอาจจดัใหมี้ศนูย์ รับซ้ือคืนส่ิงของ            

ท่ีใชป้ระโยชน์ หรือจดัตั้งในรูปของคณะกรรมการ เพือ่นาํขยะท่ีแยกประเภทสามารถ                  

นาํกลบัมาใชป้ระโยชนส์ร้างรายไดแ้ละเขา้สู่ระบบการจดัการขยะของชุมชนต่อไป 

2.4 การรวบรวมและเกบ็ขนขยะมูลฝอย 

การรวบรวมและเกบ็ขนขยะมลูฝอย สาํหรับองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินมีแนวทางการดาํเนินงาน ดงัน้ี 

2.4.1 การรวบรวมขยะมลูฝอย 

การรวบรวมหรือเกบ็กกั หมายถึง การเกบ็รวบรวมขยะมลูฝอย ณ 

แหล่งกาํเนิด เพือ่รอการเกบ็ขนไปกาํจดั ซ่ึงตอ้งดาํเนินการดงัน้ี 

2.4.1.1 ประเภทและขนาดของภาชนะรองรับขยะมูลฝอย 

- ขนาดของภาชนะรองรับขยะมูลฝอย จะมีความสัมพนัธ์

โดยตรงกบัปริมาณท่ีเกิดข้ึน 

- การเลือกขนาดและวสัดุท่ีใชท้าํภาชนะรองรับขยะมูลฝอย 

จะตอ้งสอดคลอ้งกบัลกัษณะของขยะมูลฝอย กนัการร่ัวซึม ทนทาน นํ้าหนกัเบา มีฝาปิดมิดชิด 

เป็นตน้ 
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- การกาํหนดขนาดและจาํนวนของภาชนะรองรับจะตอ้ง

เพียงพอกบัปริมารขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนและเผือ่รองรับขยะมูลฝอยสาํรองไวส่้วนหน่ึงดว้ย 

เพื่อป้องกนักรณีรถยนตเ์กบ็ขนไม่สามารถใหบ้ริการได ้

- การเลือกประเภทและกาํหนดจาํนวนภาชนะรองรับ           

ควรจะสอดคลอ้งกบัสภาพพื้นท่ีของสถานท่ีเกบ็กกั 

- ราคาและค่าบาํรุงรักษาของภาชนะรองรับขยะมูลฝอย        

จะแตกต่างกนัไปตามขนาดและวสัดุท่ีใช ้

2.4.1.2 การกาํหนดขนาดและจาํนวนภาชนะรองรับขยะมูลฝอย 

ในการกาํหนดขนาดและจาํนวนภาชนะรองรับขยะมูลฝอย 

จะพิจารณาจากปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึน และความถ่ีในการเกบ็ขนไปกาํจดั โดยตอ้ง

พจิารณาองคป์ระกอบดงัต่อไปน้ี 

- ปริมาณขยะมลูฝอยท่ีตอ้งเกบ็กกั 

- ขนาดภาชนะรองรับขยะมูลฝอย 

- ระบบการเกบ็ขนขยะมูลฝอยท่ีใช ้เช่น การใชถุ้งดาํหรือ

ถงัรองรับตั้งไวห้นา้บา้น หรือการกาํหนดจุดท้ิงขยะมูลฝอยรวม เป็นตน้ 

- ความถ่ีในการใหบ้ริการเกบ็ขน 

- ระยะห่างของจุดตั้งภาชนะรองรับ 

- อายกุารใชง้านของภาชนะรองรับ 

2.4.2 การเกบ็ขนขยะมูลฝอย 

การเกบ็ขนขยะมูลฝอย หมายถึง การเกบ็รวบรวมขยะมูลฝอยจาก

อาคารสถานท่ีต่างๆ ซ่ึงเป็นแหล่งกาํเนิดขยะมูลฝอย และนาํมาเทลงในรถเกบ็ขน เพื่อ

ส่งไปกาํจดั โดยประเดน็ท่ีควรนาํมาพิจารณาในการเกบ็ขนขยะมูลฝอย ไดแ้ก่ 

2.4.2.1 วธีิในการเกบ็ขนขยะมูลฝอย เช่น ระบบการเกบ็ขนแบบ

บา้นต่อบา้น ระบบการเกบ็ขนแบบจุดสาํหรับวางถงัคอนเทนเนอร์ เป็นตน้ 

2.4.2.2 ความถ่ีในการเกบ็ขนขยะมูลฝอย ตอ้งพิจารณาจาก

ลกัษณะของขยะมูลฝอย ขนาด และความจุของภาชนะหรือสถานท่ีเกบ็กกั ลกัษณะ

กิจกรรมของประชาชน และช่วงเวลาเกบ็ขน 
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2.4.2.3 ประเภทและจาํนวนของรถเกบ็ขนขยะมูลฝอย จะตอ้ง

พิจารณาถึงความเหมาะสมในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

- ปริมาณและลกัษณะของขยะมูลฝอยท่ีจะตอ้งเกบ็ขน 

- วธีิการเกบ็ขนขยะมูลฝอยท่ีใช ้เช่น การเกบ็รวบรวมโดย

ถงัคอนเทนเนอร์ จะตอ้งใชร้ถยกคอนเทนเนอร์ร่วมดว้ย 

- ค่าใชจ่้ายของรถยนตเ์กบ็ขนขยะมูลฝอย เช่น ราคา              

ค่าซ่อมบาํรุง อายกุารใชง้าน  

- สภาพพื้นท่ีใหบ้ริการ เช่น ความกวา้งของถนน สภาพถนน 

- จาํนวนพนกังานเกบ็ขน 

- ระยะทาง และวธีิการขนส่งขยะมูลฝอย 

2.4.3 การขนส่งขยะมูลฝอย 

การขนส่งขยะมูลฝอยจากชุมชนไปยงัสถานท่ีกาํจดัขยะมูลฝอย 

สามารถทาํได ้2 แบบ คือ การขนส่งโดยตรง และการขนส่งโดยผา่นสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย 

ในกรณีท่ีระยะทางจากชุมชนไปยงัสถานท่ีกาํจดัขยะมูลฝอยไป         

ไม่ไกลมาก สามารถใชว้ธีิขนส่งโดยตรงจะสะดวกและประหยดัค่าใชจ่้าย และถา้ระยะทาง 

ไกลมากการขนส่งโดยผา่นสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยจะเป็นการประหยดัค่าใชจ่้าย และมี

ประสิทธิภาพมากกวา่  

2.5 การกาํจัดขยะมูลฝอย  

การกาํจดัขยะมูลฝอย ในปัจจุบนัมีหลายวธีิการแต่ท่ีนิยมและมีประสิทธิภาพ 

มีอยู ่6 วธีิการใหญ่ๆ ดงัน้ี 

2.5.1 การกาํจดัขยะดว้ยการเผา (Incineration) เป็นระบบท่ีใชข้จดัความเป็นพิษ

ของขยะหรือทาํใหข้ยะหมดอนัตรายและลดปริมาณขยะดว้ย โดยใชเ้ตาเผาท่ีอุณหภูมิไม่ตํ่ากวา่ 

800 องศาเซลเซียส เพื่อใหเ้กิดการเผาไหมท่ี้สมบูรณ์และยงัตอ้งมีระบบกาํจดัมลพิษของ

ไอเสียก่อนระบายออกทางปล่อง การกาํจดัขยะโดยวธีิน้ีจะเสียค่าใชจ่้ายสูง นอกจากจะใชก้าํจดั

ขยะทัว่ไปแลว้  วธีิน้ียงัเหมาะสาํหรับกาํจดัขยะท่ีมีเช้ือโรคจากโรงพยาบาล  และของเสีย  

ท่ีมีพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมประเภทท่ีเป็นสารอินทรีย์  เช่น พวกตวัทาํละลายและ
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นํ้ามนัท่ีใชแ้ลว้  หรือพวกยาฆ่าแมลงท่ีเป็นสารอินทรีย์ สังเคราะห ์แต่ทั้งน้ีจะตอ้งใชร้ะดบั

ของอุณหภูมิใหสู้งเพยีงพอท่ีจะเผาไหม้ หรือทาํลายพิษของเสียแต่ละชนิด 

2.5.2 การกาํจดัขยะดว้ยการหมกัทาํปุ๋ย  (Composting) เป็นระบบท่ีใช้

วธีิการยอ่ยสลายของขยะท่ีสามารถยอ่ยสลายได้  โดยทาํใหข้นาดเลก็ลงก่อนนาํไปหมกั

สลายตวัทางชีวเคมี เพื่อใหเ้ป็นอาหารพืชท่ีค่อนขา้งคงรูปเรียกวา่ ปุ๋ยหมกั ( Compost)  

ซ่ึงเป็นลกัษณะสีนํ้าตาลเขม้เกือบดาํ มีความร่วนซุยสูงและมีประสิทธิภาพในการอุม้นํ้าไดดี้  

ซ่ึงอาจนาํไปผสมอาหารของพืชใหไ้ดสู้ตรบาํรุงตน้ไมต้ามตอ้งการได้  วธีิการหมกัทาํปุ๋ย

อาจใชก้ารกองขยะท่ียอ่ยสลายไดบ้นพื้นเป็นกองเลก็  ๆ แลว้กลบัพลิกขยะเป็นคร้ังคราว  

เพื่อใหอ้อกซิเจนสามารถแทรกเขา้ไปในกองขยะมากท่ีสุด  หรือใชเ้คร่ืองจกัรกลช่วย   

เช่น ทาํเป็นถาดเจาะรูหลาย ๆ ชั้น แลว้เทขยะกลบัจากชั้นบนลงมาในชั้นถดัมาของแต่ละวนั 

2.5.3 การกาํจดัขยะโดยวธีิฝังกลบดินอยา่งถูกหลกัสุขาภิบาล  (Sanitary 

landfill) เป็นการกาํจดัขยะโดยการบดอดัขยะดว้ยเคร่ืองจกัรกล  เพือ่ใหข้ยะยบุตวั  หรือมี

ความหนาแน่นมากข้ึน เสร็จแลว้ทาํการบดอดัทบัผวิขยะนั้นดว้ยวสัดุกลบ (Cover material) 

หรือดินท่ีมีความเหมาะสม ซ่ึงไดแ้ก่พวกท่ีมีทั้งดินและทรายผสมกนั ความหนาของดินท่ี

ทาํการบดทบัขยะชั้นสุดทา้ยจะตอ้งมีความหนาอยา่งนอ้ย  60 เซนติเมตร  เพื่อใหส้ามารถ

ปลูกตน้ไมบ้นดินชั้นสุดทา้ยได้  เม่ือเวลาผา่นไปขยะท่ีถูกฝังกลบจะเกิดการยอ่ยสลาย    

ใหก๊้าซมีเทน (CH4) และคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2

2.5.4 การกาํจดัขยะโดยวธีิฝังกลบดินอยา่งถูกหลกั วศิวกรรม (Engineer 

landfill) เป็นรูปแบบการกาํจดัขยะมูลฝอยท่ีมีโครงสร้างพื้นฐานท่ีจาํเป็น มีการติดตั้งระบบกนัซึม

ในบริเวณบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย มีการดาํเนินงานต่างๆ ในการจดัการขยะมูลฝอยเพื่อใหก้ารฝังกลบ

เป็นไปตามหลกัวศิวกรรม และไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม อาทิ การจดบนัทึกปริมาณ

ขยะมูลฝอยท่ีเขา้สู่พื้นท่ี การควบคุมการจดัวางเซลล ์การควบคุมขนาดหนา้งานฝังกลบใหเ้หมาะสม 

การบดอดัและกลบทบัขยะมลูฝอยเป็นระยะ ระบบบาํบดัและป้องกนัการปนเป้ือนมลพิษ       

ท่ีเกิดข้ึนออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม และการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

)โดยจะเกิดข้ึนมากในช่วงเวลา 3-5 ปีแรก 

เน่ืองจากก๊าซมีเทนสามารถติดไฟได้  ดงันั้น  ตอ้งทาํท่อระบายก๊าซใหร้ะบายออกสู่

บรรยากาศและตอ้งมีมาตรการในการบาํบดันํ้าเสียท่ีเกิดจากการกาํจดัขยะโดยวธีิฝังกลบ 
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2. 5.5 การกาํจดัขยะโดย วธีิการบาํบดัเชิงกลชีวภาพ ( Mechanical 

biological waste treatment: MBT) เป็นกระบวนการยอ่ยสลายอินทรียว์ตัถุซ่ึงเป็นอาหาร

ของจุลินทรียท่ี์ปนมากบัขยะมูลฝอยจนกระทัง่อาหารหมด ทาํใหก้ระบวนการยอ่ยสลาย 

ส้ินสุดลง ไม่ก่อใหเ้กิดก๊าซและนํ้าชะขยะจากการยอ่ยสลาย เป็นกระบวนการกาํจดัขยะท่ี

เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มมากท่ีสุด เน่ืองจากมีการคดัแยกขยะท่ีสามารถนาํกลบัมาใชใ้หม่

(Reuse) และแปรรูปใชใ้หม่ (Recycle) ไดอี้ก ก่อนแปรรูปขยะท่ีเหลือเป็นพลงังานต่อไป 

ซ่ึงจะเหลือขยะนอ้ยมากทาํใหล้ดพื้นท่ีในการฝังกลบ สาํหรับกระบวนการ MBT มีการ

นาํไปประยกุตใ์ชไ้ดห้ลายรูปแบบตามความเหมาะสม 

2.5.6 การกาํจดัขยะโดยวธีิจดัการขยะเพื่อผลิตพลงังาน (Waste to energy) 

เช่น การแปรรูปขยะเป็นนํ้ามนัเช้ือเพลิง (Pyrolysis) เทคโนโลยกีารเผาไหมแ้บบแก๊สซิฟิเคชัน่ 

(Gasification) เทคโนโลยเีตาเผาแบบตะกรับ  (Stoker-type incineration) เทคโนโลยี          

การยอ่ยสลายแบบไร้ออกซิเจน ( Anaerobic digestion) และการผลิตเช้ือเพลิงขยะ 

(Refuse derived fuel: RDF) เป็นตน้ 

นอกจากน้ี ยงัมีรูปแบบวธีิการกาํจดัขยะท่ีกรมควบคุมมลพษิไดก้าํหนด

วา่เป็นรูปแบบวธีิการกาํจดัขยะแบบยอมรับได ้ซ่ึงอนุโลมวา่เป็นการกาํจดัขยะแบบถูกหลกั

วชิาการ ซ่ึงมี 2 รูปแบบ คือ เตาเผา ขนาดนอ้ยกวา่ 10 ตนั/วนั ท่ีมีระบบกาํจดัอากาศเสีย 

และการเทกองท่ีมีการควบคุม (Control dump) ขนาดนอ้ยกวา่ 50 ตนั/วนั  

 

3. กฎหมาย/กฎระเบียบทีเ่กีย่วข้อง/ข้อบัญญัต/ิเทศบัญญัติ 

3.1 คาํแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วนัที ่12 กนัยายน 2557 

ขอ้ 9 การรักษาความมัน่คงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุล

ระหวา่งการอนุรักษก์บัการใชป้ระโยชนอ์ยา่งย ัง่ยนื 

9.5 เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และนํ้าเสีย ท่ีเกิดจาก

การผลิตและบริโภค เพื่อสร้างคุณภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีดีใหแ้ก่ประชาชน โดยใหค้วามสาํคญั

ในการเร่งรัดแกไ้ขปัญหาการจดัการขยะเป็นลาํดบัแรก ส่งเสริมใหเ้กิดกลไกการคดัแยกขยะ 

เพื่อนาํกลบัมาใชใ้หม่ใหม้ากท่ีสุด เร่งกาํจดัขยะมูลฝอยตกคา้งสะสมในสถานท่ีกาํจดัขยะ
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ในพื้นท่ีวกิฤติ ซ่ีงจะใชท่ี้ดินของรัฐเป็นหลกั ในพื้นท่ีใดท่ีสามารถจดัการขยะมูลฝอย

โดยการแปรรูปเป็นพลงังานกจ็ะสนบัสนุนใหด้าํเนินการ ส่วนขยะอุตสาหกรรมนั้น         

จะวางระเบียบมาตรการบริหารจดัการเป็นพิเศษ โดยกาํหนดใหท้ิ้งในบ่อขยะอุตสาหกรรม 

ท่ีสร้างข้ึนอยา่งถูกตอ้งตามมาตรฐาน และแยกใหเ้ป็นสัดส่วนจากบ่อขยะชุมชน และ

สาํหรับขยะของเสียอนัตราย ขยะอิเลก็ทรอนิกส์ และขยะติดเช้ือ จะพฒันาระบบกาํกบั

ติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวงัไม่ใหมี้การลกัลอบท้ิง รวมทั้งจดัการสารเคมีโดยลดความเส่ียง

และอนัตรายท่ีเกิดจากการร่ัวไหล และการเกิดอุบติัเหตุ ใหค้วามสาํคญัในการจดัการ

อยา่งครบวงจร และใชม้าตรการทางกฎหมายและบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งเดด็ขาด 

ในระดบัพื้นท่ี จะเร่งแกไ้ขปัญหาในพื้นท่ีมาบตาพุดซ่ึงเป็นฐานอุตสาหกรรม

หลกัของประเทศอยา่งต่อเน่ือง ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งการลดและขจดัมลพิษ การฟ้ืนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม การดูแลคุณภาพชีวติประชาชนท่ีไดรั้บผลกระทบ

จากอุตสาหกรรม รวมทั้งการพฒันาปรับปรุงขีดความสามารถโครงสร้างพื้นฐานและ

การพฒันาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

3.2 นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

พลเอกดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ ในการประชุมมอบนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยของ

ประเทศ วนัที ่18 กนัยายน 2557  

ท่ีผา่นมาการจดัการขยะมูลฝอยของประเทศถือวา่ไม่ประสบผลสาํเร็จ 

เพราะยงัเห็นภาพขยะมูลฝอยถูกกองท้ิงในหลายพื้นท่ี หลายแห่ง ทาํใหป้ระชาชนไดรั้บ

ความเดือดร้อน เช่น ท่ีแพรกอาษา จงัหวดัสมุทรปราการ การจดัการขยะมูลฝอย มีปัญหามากมาย 

ทั้งไม่มีพื้นท่ีสาํหรับสร้างโรงกาํจดัขยะ หรือสร้างไม่ไดเ้พราะประชาชนต่อตา้นบ่อกาํจดัขยะ

ท่ีสร้างมาแลว้กจ็ดัการไม่ถูกตอ้ง การจะกาํกบัดูแลบงัคบัใชก้ฎหมายกย็งัมีหลายหน่วยงาน 

มีหลายกฎหมาย ทาํใหซ้บัซอ้น การแกไ้ขปัญหาตรงน้ี จึงถือเป็นความจาํเป็นเร่งด่วน 

ในการประชุมเม่ือวนัท่ี 26 สิงหาคม 2557 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ

เห็นชอบ Roadmap การจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้มเสนอ 
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3.2.1 นโยบายในการแกไ้ขปัญหาขยะมูลฝอยตาม Roadmap 

3.2.1.1 แกไ้ขปัญหาขยะเก่า  

- เร่งกาํจดัขยะมูลฝอยตกคา้งสะสมในสถานท่ีกาํจดัขยะมูลฝอย

ในพื้นท่ีต่างๆ โดยจะตอ้งไม่มีขยะถูกกองท้ิงแบบกลางแจง้ (No more open dump) 

- บ่อขยะท่ีมีอยูเ่ดิมและจดัการไม่ถูกตอ้งทั้งของรัฐ 

(องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน) และเอกชนตอ้งสาํรวจ และทาํการปรับปรุง ถา้เป็นบ่อเอกชน

ตอ้งบงัคบัใชก้ฎหมายใหบ่้อทุกแห่งดาํเนินการใหถู้กตอ้ง 

3.2.1.2 ขยะมูลฝอยท่ีเกิดใหม่ 

- ใหด้าํเนินการจดัการขยะมูลฝอยตามรูปแบบใหม่ คือ 

ตอ้งลดการผลิตขยะและคดัแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ท่ีบา้นเรือน 

- มีการจดัการขยะมูลฝอยแบบรวมศนูย ์และกาํจดัโดยใช้

เทคโนโลยแีบบผสมผสาน เนน้การแปรรูปเป็นพลงังานหรือทาํใหเ้กิดประโยชนสู์งสุด 

- สนบัสนุนใหเ้อกชนเป็นผูล้งทุนก่อสร้างระบบกาํจดั

ขยะมูลฝอยโดยเฉพาะเตาเผาขยะ 

3.2.1.3 วางระเบียบมาตรการ ท่ีจะรองรับการบริหารจดัการขยะ

มลูฝอยและของเสียอนัตราย 

- ใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัเป็นผูก้าํกบัดูแลการบริหาร

จดัการขยะมูลฝอยในภาพรวมของจงัหวดั 

- ออกกฎระเบียบและมาตรการต่างๆ ตั้งแต่การคดัแยก 

การเกบ็ขน การขนส่ง ไปจนถึงการกาํจดั ค่าธรรมเนียม และค่ากาํจดั 

3.2.1.4 การสร้างวนิยัของคนในชาติ คือ การใหค้วามรู้กบั

ประชาชน และการบงัคบัใชก้ฎหมาย 

3.2.2 การดาํเนินงานของจงัหวดั 

3.2.2.1 ขอใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัสร้างการมีส่วนร่วมกบัทุกภาคส่วน

ในการจดัการขยะมูลฝอยในจงัหวดั และตั้งคณะกรรมการบริหารจดัการขยะมูลฝอย

ของจงัหวดั โดยมีผูว้า่ราชการจงัหวดัเป็นประธาน เพื่อกาํกบัดูแลและบริหารจดัการ 

ขยะมูลฝอยในภาพรวมของจงัหวดั 
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3.2.2.2 ขอใหทุ้กจงัหวดัจดัทาํแผนบริหารจดัการขยะมูลฝอยของ

จงัหวดั และส่งมาใหก้ระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มภายในเดือน

ธนัวาคม 2557 เพื่อจดัทาํเป็นแผนแม่บทการจดัการขยะมูลฝอยของประเทศ เสนอ

คณะรัฐมนตรีใหค้วามเห็นชอบ (เดือนกมุภาพนัธ์ 2558) 

3.2.2.3 ขอใหพ้ื้นท่ี 6 จงัหวดั ไดแ้ก่ พระนครศรีอยธุยา นครปฐม สระบุรี 

ลพบุรี สมุทรปราการ และปทุมธานี ดาํเนินการตามแผนปฏิบติัการฯ ในการขนยา้ย/กาํจดั 

ท่ี คสช.เห็นชอบ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ไดรั้บอนุมติังบกลาง 

526.94 ลา้นบาท ใหแ้ลว้เสร็จภายใน 3 เดือน และ 6 เดือน ตามแผนท่ีกาํหนด 

3.2.2.4 ขอใหจ้งัหวดัท่ีอยูใ่นระยะเร่งด่วนและระยะปานกลาง 

ตาม Roadmap 26 จงัหวดั ซ่ึงมีปัญหาขยะตกคา้งสะสมกวา่ 22 ลา้นตนั ดาํเนินการ

จดัการ/กาํจดัขยะตกคา้งสะสมใหแ้ลว้เสร็จภายใน 1 ปี 

3.2.2.5 ขอใหทุ้กจงัหวดัดาํเนินการตามรูปแบบใหม่การจดัการ

ขยะมูลฝอย โดยพื้นท่ีนาํร่อง 5 จงัหวดั ไดแ้ก่ นนทบุรี ภูเกต็ สงขลา กรุงเทพมหานคร 

เชียงราย ขอใหจ้ดัทาํแผนการดาํเนินงาน และงบประมาณส่งมาใหก้ระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มภายในเดือนธนัวาคม 2557 

3.2.2.6 ขอใหทุ้กจงัหวดัมีการคดัแยกของเสียอนัตรายชุมชนออก

จากขยะมลูฝอยทัว่ไป และจดัใหมี้สถานท่ีเกบ็รวบรวมของเสียอนัตรายของจงัหวดั 

อยา่งนอ้ยจงัหวดัละ 1 ศนูย ์

3.2.2.7 ในช่วงท่ีการพฒันากฎหมายเก่ียวกบัการจดัการขยะมูล

ฝอยยงัไม่แลว้เสร็จใหทุ้กจงัหวดัดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรี

วา่ดว้ยการจดัระบบการบริหารจดัการขยะมลูฝอยของประเทศ พ.ศ.2557 

3.2.2.8 ส่งเสริมภาคเอกชนลงทุนหรือดาํเนินการระบบจดัการ

ขยะมูลฝอยตามนโยบายรัฐบาล 

3.2.3 การดาํเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

3.2.3.1 ออกระเบียบหรือขอ้บญัญติัใหป้ระชาชนคดัแยกขยะมูลฝอย 

3.2.3.2 จดัระบบการเกบ็รวบรวมขยะมลูฝอย แบบแยกประเภท 
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3.2.3.3 จดัเกบ็ค่าธรรมเนียมการเกบ็รวบรวมและกาํจดัตาม

ขอ้บญัญติัท่ีมีอยูเ่ดิม และท่ีจะกาํหนดใหม่ 

3.2.3.4 ตรวจสอบและดาํเนินการทางกาํหมายกบัผูล้กัลอบท้ิง 

ลกัลอบกาํจดั 

3.2.4 การดาํเนินงานของส่วนราชการอ่ืน 

3.2.4.1 กระทรวงสาธารณสุข ขอใหเ้ร่งออกกฎกระทรวงเร่ือง

การคดัแยกและค่ากาํจดัขยะมูลฝอย 

3.2.4.2 กระทรวงอุตสาหกรรมขอใหก้าํกบัดูแล ตรวจสอบและ

ดาํเนินการทางกฎหมายกบัผูล้กัลอบท้ิง ลกัลอบกาํจดั หรือนาํของเสียจากอุตสาหกรรม

ไปท้ิงในสถานท่ีกาํจดัขยะมูลฝอยของชุมชน 

3.2.4.3 กระทรวงพลงังาน ขอใหพ้จิารณาออกมาตรการ

สนบัสนุนเพื่อจูงใจใหเ้อกชนมาลงทุนในการกาํจดัขยะมูลฝอย เพื่อทาํใหค่้ากาํจดัท่ีเรียก

เกบ็จากทอ้งถ่ินถูกลง เช่น การรับซ้ือไฟฟ้าจากขยะในราคาท่ีสูงกวา่ราคาทัว่ไป หรือท่ี

เรียกกนัวา่ค่า Adder หรือ Feed-in-tariff 

3.2.4.4 กระทรวงการคลงั เร่งรัดการพจิารณาร่างภายใต ้พ.ร.บ.ร่วมทุน 

และเร่งออกหลกัเกณฑก์ารพจิารณาสาํหรับโครงการท่ีมีวงเงินตํ่ากวา่ 1,000 ลา้นบาท 

3.2.4.5 กระทรวงศึกษาธิการ กรมประชาสัมพนัธ์ และทุกส่วน

ราชการ รณรงคป์ระชาสัมพนัธ์ ท่ีจะสร้างวนิยัใหค้นในชาติ ลด คดัแยกขยะมูลฝอย

อยา่งจริงจงั โดยสร้างตั้งแต่เยาวชน จนถึงการใชชี้วติประจาํวนัของผูใ้หญ่ทั้งหลาย 

3.3 อาํนาจหน้าทีเ่กีย่วกบัการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

กฎหมายไดก้าํหนดใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีอาํนาจหนา้ท่ีใน

การจดัการขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู ดงัน้ี  

3.3.1 พระราชบญัญติักาํหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอาํนาจใหแ้ก่

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2542 

มาตรา 16 ใหเ้ทศบาล เมืองพทัยา และองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

มีอาํนาจและหนา้ท่ีในการจดัระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชนข์องประชาชน

ในทอ้งถ่ินของตนเอง ดงัน้ี 
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(18) การกาํจดัมูลฝอย ส่ิงปฏิกลูและนํ้าเสีย 

มาตรา 17 ภายใตบ้งัคบัมาตรา 16 ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

มีอาํนาจและหนา้ท่ีในการจดัระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชนข์องประชาชนใน

ทอ้งถ่ินของตนเอง ดงัน้ี 

(11) การกาํจดัมลูฝอยและส่ิงปฏิกลูรวม 

(12) การจดัการส่ิงแวดลอ้มและมลพษิต่างๆ 

3.3.2 พระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ.2496 

มาตรา 50 ภายใตบ้งัคบักฎหมาย เทศบาลตาํบลมีหนา้ท่ีตอ้งทาํ 

ในเขตเทศบาลดงัต่อไปน้ี 

(3) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและท่ี

สาธารณะ รวมทั้ง การกาํจดัมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู 

3.3.3 ตามพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ.2535 หมวด 3 การกาํจดั

ส่ิงปฏิกลูและมลูฝอย ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีอาํนาจหนา้ท่ี ดงัน้ี 

3.3.3.1 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินดาํเนินการเกบ็ ขน และ

กาํจดัเอง หรือมอบใหผู้อ่ื้นดาํเนินการแทน 

3.3.3.2 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีอาํนาจอนุญาตใหเ้อกชน

รับเกบ็ขน และกาํจดัโดยทาํธุรกิจได ้

3.3.3.3 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินออกขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน หา้ม

ท้ิงในท่ี/ทางสธารณะ กาํหนดวธีิการเกบ็ ขน กาํจดัใหป้ระชาชนและผูป้ระกอบการ

ปฏิบติัได ้โดยสามารถกาํหนดอตัราค่าธรรมเนียมในการเกบ็ขนและกาํจดัได ้

ทั้งน้ี การเกบ็รวบรวม การขนส่ง และการจดัการดว้ยประการ

ใดๆ เพื่อการบาํบดัและกาํจดัขยะมูลฝอยและของเสียอ่ืน ตอ้งมีการป้องกนัและควบคุม

มลพิษท่ีเกิดข้ึนใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยการนั้น ตามมาตรา 78 แห่ง

พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ.2535 และไดใ้หอ้าํนาจใน

การกาํหนดค่าอตัราธรรมเนียมตามกฎกระทรวง เร่ือง ประกาศกาํหนดอตัราค่าบริการ

จดัการของเสีย กรณีเป็นระบบจดัการของเสียรวมโดยเงินงบประมาณแผน่ดิน หรือเงิน

รายไดข้องราชการส่วนทอ้งถ่ินและเงินกองทุนไวด้ว้ยเช่นกนั ตามมาตรา 88 
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4. งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

สมศกัด์ิ  จนัทวฒันา และคณะ (2541, บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาการจดัการ

เปล่ียนแปลงพฤติกรรมในการท้ิงขยะของครัวเรือน “กรณีศึกษาหมู่บา้นอาคเนยนิ์เวศน”์ 

ในเขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบวา่ ประชากรในหมู่บา้นอาคเนย์

นิเวศน ์มีความรู้ความเขา้ใจในประเภทและการแยกขยะมูลฝอยมากข้ึน อีกทั้งจากการ

ประเมินและการวดัปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนจริงท่ีกรุงเทพมหานครจดัเกบ็ขอ้มูลจาก

หมู่บา้นอาคเนยนิ์เวศนมี์นํ้าหนกัลดลง เฉล่ียร้อยละ 15 -20 แสดงวา่ พฤติกรรมการท้ิง

ขยะของประชาชนเร่ิมมีการเปล่ียนแปลงหลงัจากมีการติดตามอยา่งต่อเน่ือง ประชากร

ในหมู่บา้นอาคเนยนิ์เวศนใ์หค้วามสนใจและใหค้วามร่วมมือเป็นอยา่งดี จะเห็นไดว้า่ 

การจดัการ เป็นส่ิงสาํคญัและมีผลต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการแยกขยะของ

ครัวเรือนอยา่งชดัเจน 

สาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ (2554, บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาการนาํร่อง

การจดัการขยะชุมชน กรณีศึกษา : เทศบาลตาํบลในเมือง อาํเภอเมือง จงัหวดัอุตรดิตถ ์

(ปีท่ี 2) ท่ีบูรณาการการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการขยะมูลฝอย และศึกษา

ออกแบบดา้นเทคนิคในพื้นท่ีฝังกลบเดิมเพื่อการกาํจดัขยะอยา่งมีประสิทธิภาพ ผล

การศึกษาพบวา่ การเสริมสร้างศกัยภาพพลงัชุมชนในการจดัการขยะมูลฝอยสามารถ

ประสบความสาํเร็จในการจดัการขยะรีไซเคิล เน่ืองจากประชาชนสามารถเห็น

ประโยชนโ์ดยตรงจากการคดัแยกขยะดงักล่าวเพือ่นาํไปขายสร้างรายไดใ้หก้บั

ครอบครัว โดยขยะรีไซเคิลสามารถลดลงเหลือ 832.12 กิโลกรัม/วนั คิดเป็นร้อยละ 

35.27 เช่นเดียวกบัขยะอนัตรายท่ีประชาชนตระหนกัและใหค้วามสาํคญั โดยพบวา่ขยะ

อนัตรายท่ีพบปลายทางบริเวณพื้นท่ีกาํจดัขยะของเทศบาลตาํบลในเมืองมีปริมาณลดลง

เหลือวนัละ 8.68 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 0.36 แต่กรณีขยะอินทรียน์ั้นยงัไม่ประสบ

ผลสาํเร็จเน่ืองจากประชาชนยงัมีส่วนร่วมในการคดัแยกขยะดงักล่าวอยูน่อ้ย การกูคื้น

สภาพบ่อฝังกลบเดิมสามารถแบ่งเป็นงานยอ่ย 3 ส่วน ไดแ้ก่ 1) งานควบคุมและเฝ้าระวงั

การแพร่กระจายมลพษิ 2) การดาํเนินการกูคื้นบ่อขยะเดิม และ 3) งานปิดพื้นท่ีบ่อขยะ

เดิม เพือ่ใหเ้ทศบาลตาํบลในเมืองซ่ึงเป็นเจา้ของพื้นท่ีไดใ้ชป้ระโยชนต์ามท่ีออกแบบไว ้
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มงคลกร  ศรีวชิยั และคณะ (2557, บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาการจดัการขยะมลู

ฝอยของชุมชนในเขตพื้นท่ีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองพาน อาํเภอพาน จงัหวดั

เชียงราย ผลการศึกษาพบวา่ ชุมชนในเขตพื้นท่ีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองพานมี

ความตอ้งการในการจดัการขยะมูลฝอย จากการศึกษาในช่วงแรกส่วนใหญ่มีแค่การ

ประชาสัมพนัธ์ ติดป้ายรณรงค ์จดัตั้งจุดท้ิงขยะแยกประเภทของหมู่บา้น ซ่ึงปริมาณขยะ

ท่ีเกิดข้ึนในช่วงน้ีมีอยู ่14,976 กิโลกรัม/สัปดาห์ ส่วนในช่วงหลงัมีหลายหมู่บา้นท่ีมีการ

จดัการขยะเพิ่มข้ึนจากเดิม คือ มีการจดัการขยะอินทรียโ์ดยการนาํไปทาํเป็นปุ๋ยหมกั 

หรือนาํไปเล้ียงไส้เดือน ขยะรีไซเคิลมีการจดัตั้งโครงการผา้ป่าขยะ ในส่วนน้ีทาํให้

ปริมาณขยะลดลงเหลือ 12,103 กิโลกรัม/สัปดาห์ หรือร้อยละ 19 เน่ืองจากไดรั้บความ

ร่วมมือจากชาวบา้น โดยเฉพาะหมู่บา้นป่ากว๋าวทองกวาว หมู่ท่ี 25 ซ่ึงมีความร่วมมือ

ของผูน้าํชุมชนและประชาชนสามารถลดปริมาณจาก 1,039 กิโลกรัม/สัปดาห์ เหลือ

เพยีง 297 กิโลกรัม/สัปดาห์ แต่ทั้งน้ียงัคงตอ้งจดัการขยะมูลฝอยอยา่งเป็นระบบ และ

คอยติดตามควบคุมการจดัการขยะมลูฝอยอยา่งต่อเน่ือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทที่ 3 

วธีิการศึกษา 

 

ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงสาํรวจโดยใชแ้บบสาํรวจขอ้มลูติดตามตรวจสอบ

การจดัการขยะมูลฝอยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินของกรมควบคุมมลพษิ โดยทาํการสาํรวจ

ในพื้นท่ีรับผดิชอบของสาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 7 จาํนวน 5 จงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดัเพชรบูรณ์ 

จงัหวดัลพบุรี จงัหวดัสระบุรี จงัหวดันครนายก และจงัหวดัปราจีนบุรี จาํนวน 474 แห่ง 

ซ่ึงแนวทางและวธีิการท่ีใชใ้นการศึกษามีรายละเอียดของการดาํเนินงานดงัน้ี 

1. ศึกษาขอ้มูล การจดัการขยะมูลฝอยของพื้นท่ี 5 จงัหวดั ในเขตรับผดิชอบ

ของสาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 7  เพือ่เป็นขอ้มลูเบ้ืองตน้ 

2. ขั้นตอนการสาํรวจ และจดัเกบ็ขอ้มูล 

 2.1 จดัเตรียมแบบ สอบถามและขอ้มลูขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน

พื้นท่ีรับผดิชอบ เพือ่ส่งแบบสอบถามใหด้าํเนินการ และตอบกลบัสาํนกังานส่ิงแวดลอ้ม

ภาคท่ี 7 ในเวลากาํหนด 

 2.2 ตรวจสอบแบบสอบถามเพือ่ดูความครบถว้น/ถูกตอ้งในกลุ่มองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีส่งแบบสอบถามกลบั และตรวจสอบองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินท่ีไม่ส่งแบบสอบถามกลบั เพื่อวางแผนเกบ็ขอ้มูลต่อไป 

 2.3 เตรียมทีมงาน ซกัซอ้มความเขา้ใจถึงวธีิการจดัเกบ็ขอ้มูล 

 2.4 ส่งหนงัสือ ประสานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (เป้าหมาย) เพื่อกาํหนด 

วนั/เวลาในการสาํรวจและจดัเกบ็ขอ้มลู 

 2.5 ดาํเนินการสาํรวจ/รวบรวมขอ้มลูการจดัการขยะมลูฝอยของ องคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ตามแบบ สอบถาม  ซ่ึงประกอบดว้ย ขอ้มูลของผูใ้หข้อ้มูล ขอ้มูล

พื้นฐานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และขอ้มูลดา้นการจดัการขยะมูลฝอยชุมชน 

3. นาํขอ้มูลจากแบบสอบถามเขา้ระบบฐานขอ้มูลขยะของกรมควบคุมมลพิษ 

เพื่อจะไดท้าํการวเิคราะหข์อ้มูลต่อไป จาํนวน 474 แห่ง 
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4. วเิคราะห์ขอ้มูล การจดัการขยะมูลฝอยจาก ระบบฐานขอ้มูลขยะของ                  

กรมควบคุมมลพิษ 

5. ประมวลผล และจดัทาํรายงานการติดตามตรวจสอบสถานท่ีกาํจดัขยะมูลฝอย

ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ีรับผดิชอบสาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี  7 

6. เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ใหก้บัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทที่ 4 

ผลการศึกษา 

 

ผลการติดตาม/ตรวจสอบสถานท่ีกาํจดัขยะมลูฝอยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ในพื้นท่ีรับผดิชอบของสาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 7 จาํนวน 5 จงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดัเพชรบูรณ์ 

จงัหวดัลพบุรี  จงัหวดัสระบุรี จงัหวดันครนายก และจงัหวดัปราจีนบุรี จาํนวน 474 แห่ง 

โดยใชแ้บบสาํรวจขอ้มูลดา้นการจดัการมูลฝอยชุมชนของกรมควบคุมมลพิษ                        

และนาํขอ้มูลดงักล่าวมาวเิคราะห์ประเมินสถานการณ์และปัญหาการจดัการขยะมูลฝอย

ในพื้นท่ี เพื่อจดัทาํฐานขอ้มูลเพื่อใชใ้นการดาํเนินงานในพื้นท่ีต่อไป ซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

1. อตัราการผลติ  ปริมาณขยะมูลฝอย  และองค์ประกอบของขยะมูลฝอย 

 จงัหวดัเพชรบูรณ์  มีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทั้งหมด  127 แห่ง 

ประกอบดว้ย  เทศบาลเมือง 3 แห่ง เทศบาลตาํบล 22 แห่ง และองคก์ารบริหารส่วนตาํบล            

102 แห่ง จากขอ้มูลการสาํรวจปริมาณขยะมูลฝอย  พบวา่  มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดข้ึน            

ในเขตองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินประมาณ วนัละ  988.79 ตนั เป็นขยะมูลฝอยในเขต

เทศบาลเมืองประมาณ  135.44 ตนั/วนั และขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตาํบล ประมาณ 

146.76 ตนั/วนั ส่วนท่ีเหลือเกิดข้ึนในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลประมาณ 706.59 ตนั/วนั  

และเม่ือนาํปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนมาคาํนวณหาอตัราการผลิต  พบวา่ ภาพรวมของ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเพชรบูรณ์ มีอตัราการผลิตขยะมลูฝอย 0.99 กก./คน/วนั 

โดยในเขตเทศบาลเมืองมีอตัราการผลิตขยะมลูฝอย 2.35 กก./คน/วนั ในเขตเทศบาลตาํบล

มีอตัราการผลิตขยะมูลฝอย  1.04 กก./คน/วนั   และในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบล               

มีอตัราการผลิตขยะมูลฝอย  0.89 กก./คน/วนั ดงัแสดงในตาราง ภาคผนวก ข 1 และจาก

การสุ่มตรวจองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ีจงัหวดัเพชรบูรณ์ โดยมีเกณฑค์ดัเลือก

ในการลงพื้นท่ี คือ เป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีการร้องเรียนหรือมีไฟไหม้

สถานท่ีกาํจดัขยะ หรือเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีศกัยภาพท่ีจะผลกัดนัใหเ้ป็น

สถานท่ีกาํจดัขยะท่ีถูกตอ้งตามหลกัวชิาการได ้จาํนวน 6 แห่ง ดงัน้ี เทศบาลเมือง

เพชรบูรณ์ เทศบาลเมืองวเิชียรบุรี เทศบาลตาํบลหนองไผ ่เทศบาลตาํบลชนแดน 
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เทศบาลตาํบลหล่มเก่า และเทศบาลตาํบลเฉลียงทอง เม่ือนาํขอ้มลูจากแบบสอบถาม

เปรียบเทียบกบัขอ้มลูการสุ่มตรวจสอบในพื้นท่ี พบวา่ ขอ้มลูอตัราการเกิด ปริมาณ และ

องคป์ระกอบของขยะมลูฝอยมีความสอดคลอ้งและเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัแบบ

สาํรวจท่ีส่งใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินกรอกขอ้มลูให ้  

 สาํหรับองคป์ระกอบขยะมูลฝอยของจงัหวดัเพชรบูรณ์ พบวา่ มีขยะอินทรีย์

สูงท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ ร้อยละ 62.88 ของปริมาณนํ้าหนกัขยะมูลฝอยทั้งหมด รองลงมา

เป็นขยะรีไซเคิล ขยะทัว่ไป และขยะอนัตราย คิดเป็นร้อยละ 25.50, 9.64 และ 1.98 ของ

ปริมาณนํ้าหนกัขยะมูลฝอยทั้งหมด ตามลาํดบั ดงัภาพ 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1 องคป์ระกอบขยะมลูฝอยทั้งหมดของจงัหวดัเพชรบูรณ์ ปี 2558 

 

 จังหวดัลพบุรี มีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทั้งหมด 125 แห่ง ประกอบดว้ย   

เทศบาลเมือง   3 แห่ง เทศบาลตาํบล  20 แห่ง และองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 102 แห่ง  

จากขอ้มูลการสาํรวจปริมาณ ขยะมูลฝอย  พบวา่  มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดข้ึนในเขต

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินประมาณวนัละ 884.58 ตนั เป็นขยะมลูฝอยในเขตเทศบาลเมือง

ประมาณ 209.42 ตนั/วนั และขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตาํบลประมาณ 198.43 ตนั /วนั 

ส่วนท่ีเหลือเกิดข้ึนในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลประมาณ 476.73 ตนั/วนั และ              

ขยะอินทรีย ์

ร้อยละ 62.88 

ขยะอนัตราย 

ร้อยละ 1.98 

ขยะทัว่ไป 

ร้อยละ 9.64 

ขยะรีไซเคิล 

ร้อยละ 25.50 



53 

 

เม่ือนาํปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนมาคาํนวณหาอตัราการผลิต  พบวา่ ภาพรวมของ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัลพบุรีมีอตัราการผลิตขยะมลูฝอย 1.19 กก./คน/วนั 

โดยในเขตเทศบาลเมืองมีอตัราการผลิตขยะมลูฝอย 3.63 กก./คน/วนั ในเขตเทศบาลตาํบล

มีอตัราการผลิตขยะมูลฝอย  1.10 กก./คน/วนั  และในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบล                

มีอตัราการผลิตขยะมูลฝอย  0.94 กก./คน/วนั ดงัแสดงในตาราง ภาคผนวก ข 2  และจาก

การสุ่มตรวจองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ีจงัหวดัลพบุรี โดยมีเกณฑค์ดัเลือกใน

การลงพื้นท่ี คือ เป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีการร้องเรียนหรือมีไฟไหมส้ถานท่ี

กาํจดัขยะ หรือเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีศกัยภาพท่ีจะผลกัดนัใหเ้ป็นสถานท่ี

กาํจดัขยะท่ีถูกตอ้งตามหลกัวชิาการได ้จาํนวน 6 แห่ง ดงัน้ี เทศบาลเมืองลพบุรี เทศบาล

เมืองบา้นหม่ี เทศบาลเมืองเขาสามยอด เทศบาลตาํบลเขาพระงาม เทศบาลตาํบลโคก

สาํโรง และเทศบาลตาํบลลาํนารายณ์ เม่ือนาํขอ้มลูจากแบบสอบถามเปรียบเทียบกบั

ขอ้มูลการสุ่มตรวจสอบในพื้นท่ี พบวา่ ขอ้มูลอตัราการเกิด ปริมาณ และองคป์ระกอบ

ของขยะมูลฝอยมีความสอดคลอ้งและเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัแบบสาํรวจท่ีส่งให้

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินกรอกขอ้มลูให ้  

 สาํหรับองคป์ระกอบขยะมูลฝอยของจงัหวดัลพบุรี พบวา่ มีขยะอินทรียสู์ง

ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ ร้อยละ 61.00 ของปริมาณนํ้าหนกัขยะมูลฝอยทั้งหมด รองลงมาเป็น

ขยะรีไซเคิล ขยะทัว่ไป และขยะอนัตราย คิดเป็นร้อยละ 28.00, 8.00 และ 3.00 ของ

ปริมาณนํ้าหนกัขยะมูลฝอยทั้งหมด ตามลาํดบั ดงัภาพ 2 
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ภาพ 2 องคป์ระกอบขยะมลูฝอยทั้งหมดของจงัหวดัลพบุรี ปี 2558 

 

 จังหวดัสระบุรี มีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทั้งหมด 108 แห่ง ประกอบดว้ย  

เทศบาลเมือง 4 แห่ง เทศบาลตาํบล 34 แห่ง และองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 70 แห่ง จากขอ้มูล

การสาํรวจปริมาณขยะมูลฝอย พบวา่  มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดข้ึนในเขตองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินประมาณวนัละ  665.51 ตนั เป็นขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองประมาณ   

166.01 ตนั/วนั และขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตาํบลประมาณ 178.46 ตนั/วนั ส่วนท่ีเหลือ

เกิดข้ึนในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลประมาณ 321.04 ตนั/วนั และเม่ือนาํปริมาณ           

ขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนมาคาํนวณหาอตัราการผลิต  พบวา่ ภาพรวมขององคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัสระบุรีมีอตัราการผลิตขยะมูลฝอย  1.03 กก./คน/วนั  โดยในเขต

เทศบาลเมือง มีอตัราการผลิตขยะมูลฝอย 1.18 กก./คน/วนั ในเขตเทศบาลตาํบลมีอตัรา              

การผลิตขยะมูลฝอย 1.11 กก./คน/วนั  และในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีอตัราการผลิต

ขยะมูลฝอย 0.93 กก./คน/วนั ดงัแสดงในตาราง ภาคผนวก ข 3  และจากการสุ่มตรวจ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ีจงัหวดัสระบุรี โดยมีเกณฑค์ดัเลือกในการลงพื้นท่ี 

คือ เป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีการร้องเรียนหรือมีไฟไหมส้ถานท่ีกาํจดัขยะ 

หรือเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีศกัยภาพท่ีจะผลกัดนัใหเ้ป็นสถานท่ีกาํจดัขยะท่ี

ถูกตอ้งตามหลกัวชิาการได ้จาํนวน 4 แห่ง ดงัน้ี เทศบาลเมืองสระบุรี เทศบาลเมืองพระ

ขยะอินทรีย ์

ร้อยละ 61.00 

ขยะอนัตราย 

ร้อยละ 3.00 

ขยะทัว่ไป 

ร้อยละ 8.00 

ขยะรีไซเคิล 

ร้อยละ 28.00 
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พุทธบาท เทศบาลตาํบลหนองแค และองคก์ารบริหารส่วนตาํบลขีดขิน เม่ือนาํขอ้มูลจาก

แบบสอบถามเปรียบเทียบกบัขอ้มลูการสุ่มตรวจสอบในพื้นท่ี พบวา่ ขอ้มลูอตัราการเกิด 

ปริมาณ และองคป์ระกอบของขยะมูลฝอยมีความสอดคลอ้งและเป็นไปในทิศทาง

เดียวกนักบัแบบสาํรวจท่ีส่งใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินกรอกขอ้มลูให ้  

 สาํหรับองคป์ระกอบขยะมูลฝอยของจงัหวดัสระบุรี พบวา่ มีขยะอินทรียสู์ง

ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ ร้อยละ 51.79 ของปริมาณนํ้าหนกัขยะมูลฝอยทั้งหมด รองลงมาเป็น

ขยะรีไซเคิล ขยะทัว่ไป และขยะอนัตราย คิดเป็นร้อยละ 29.18, 15.05 และ 3.98 ของ

ปริมาณนํ้าหนกัขยะมูลฝอยทั้งหมด ตามลาํดบั ดงัภาพ 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 3 องคป์ระกอบขยะมูลฝอยทั้งหมดของจงัหวดัสระบุรี ปี 2558 

 

 จังหวดันครนายก มีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทั้งหมด 45 แห่ง ประกอบดว้ย 

เทศบาลเมือง 1 แห่ง เทศบาลตาํบล 5 แห่ง และองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 39 แห่ง จากขอ้มูล

การสาํรวจปริมาณขยะมูลฝอย  พบวา่  มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดข้ึนในเขตองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินประมาณวนัละ  259.53 ตนั เป็นขยะมลูฝอยในเขตเทศบาลเมืองประมาณ            

30 ตนั/วนั และขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตาํบล ประมาณ 23.40 ตนั/วนั ส่วนท่ีเหลือ

เกิดข้ึนในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลประมาณ 206.13 ตนั/วนั  และเม่ือนาํปริมาณ            

ขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนมาคาํนวณหาอตัราการผลิต  พบวา่ ภาพรวมขององคก์รปกครอง  

ขยะอินทรีย ์

ร้อยละ 51.79 

ขยะอนัตราย 

ร้อยละ 3.98 
ขยะทัว่ไป 

ร้อยละ 15.05 

ขยะรีไซเคิล 

ร้อยละ 29.18 
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ส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดันครนายกมีอตัราการผลิตขยะมูลฝอย 1.03 กก./คน/วนั โดยในเขต

เทศบาลเมือง มีอตัราการผลิตขยะมูลฝอย  1.70 กก./คน/วนั  ในเขตเทศบาลตาํบล              

มีอตัราการผลิตขยะมูลฝอยเฉล่ีย  1.41 กก./คน/วนั  และในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบล

มีอตัราการผลิตขยะมูลฝอยเฉล่ีย 0.95 กก./คน/วนั ดงัแสดงในตาราง ภาคผนวก ข 4  และ

จากการสุ่มตรวจองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ีจงัหวดันครนายก โดยมีเกณฑ์

คดัเลือกในการลงพื้นท่ี คือ เป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีการร้องเรียนหรือมีไฟ

ไหมส้ถานท่ีกาํจดัขยะ หรือเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีศกัยภาพท่ีจะผลกัดนัให้

เป็นสถานท่ีกาํจดัขยะท่ีถูกตอ้งตามหลกัวชิาการได ้จาํนวน 3 แห่ง ดงัน้ี เทศบาลเมือง

นครนายก องคก์ารบริหารส่วนตาํบลพรหมณี และองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาหินลาด 

เม่ือนาํขอ้มลูจากแบบสอบถามเปรียบเทียบกบัขอ้มลูการสุ่มตรวจสอบในพื้นท่ี พบวา่ 

ขอ้มูลอตัราการเกิด ปริมาณ และองคป์ระกอบของขยะมูลฝอยมีความสอดคลอ้งและ

เป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัแบบสาํรวจท่ีส่งใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินกรอกขอ้มลู

ให ้  

 สาํหรับองคป์ระกอบขยะมูลฝอยของจงัหวดันครนายก พบวา่ มีขยะอินทรีย์

สูงท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ ร้อยละ 54.94 ของปริมาณนํ้าหนกัขยะมูลฝอยทั้งหมด รองลงมา

เป็นขยะรีไซเคิล ขยะทัว่ไป และขยะอนัตราย คิดเป็นร้อยละ 30.17, 12.34 และ 2.55 ของ

ปริมาณนํ้าหนกัขยะมูลฝอยทั้งหมด ตามลาํดบั ดงัภาพ 4 
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ภาพ 4 องคป์ระกอบขยะมูลฝอยทั้งหมดของจงัหวดันครนายก ปี 2558 

 

 จังหวดัปราจีนบุรี มีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทั้งหมด 69 แห่ง ประกอบดว้ย 

เทศบาลเมือง 1 แห่ง เทศบาลตาํบล 12 แห่ง และองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 56 แห่ง จากขอ้มูล

การสาํรวจปริมาณขยะมูลฝอย  พบวา่ มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดข้ึนในเขตองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินประมาณวนัละ  542.60 ตนั เป็นขยะมลูฝอยในเขตเทศบาลเมืองประมาณ           

30 ตนั/วนั และขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตาํบล ประมาณ 73.45 ตนั/วนั ส่วนท่ีเหลือ

เกิดข้ึนในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลประมาณ 439.15  ตนั/วนั และเม่ือนาํปริมาณ              

ขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนมาคาํนวณหาอตัราการผลิต  พบวา่ ภาพรวมขององคก์รปกครอง  

ส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัปราจีนบุรีมีอตัราการผลิตขยะมูลฝอย 1.16 กก./คน/วนั โดยในเขต

เทศบาลเมือง มีอตัราการผลิตขยะมูลฝอย  1.69 กก./คน/วนั  ในเขตเทศบาลตาํบล                    

มีอตัราการผลิตขยะมูลฝอยเฉล่ีย  1.31 กก./คน/วนั  และในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบล

มีอตัราการผลิตขยะมูลฝอยเฉล่ีย 1.11 กก./คน/วนั ดงัแสดงในตาราง ภาคผนวก ข 5  และ

จากการสุ่มตรวจองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ีจงัหวดัปราจีนบุรี โดยมีเกณฑ์

คดัเลือกในการลงพื้นท่ี คือ เป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีการร้องเรียนหรือมีไฟ

ไหมส้ถานท่ีกาํจดัขยะ หรือเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีศกัยภาพท่ีจะผลกัดนัให้

เป็นสถานท่ีกาํจดัขยะท่ีถูกตอ้งตามหลกัวชิาการได ้จาํนวน 7 แห่ง ดงัน้ี เทศบาลเมือง

ปราจีนบุรี เทศบาลตาํบลกบินทร์ เทศบาลตาํบลเมืองเก่า เทศบาลตาํบลศรีมหาโพธิ 

ขยะอินทรีย ์

ร้อยละ 54.94 

ขยะอนัตราย 

ร้อยละ 2.55 
ขยะทัว่ไป 

ร้อยละ 12.34 

ขยะรีไซเคิล 

ร้อยละ 30.17 
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องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองก่ี องคก์ารบริหารส่วนตาํบลกบินทร์ และองคก์าร

บริหารส่วนตาํบลนนทรี เม่ือนาํขอ้มลูจากแบบสอบถามเปรียบเทียบกบัขอ้มลูการสุ่ม

ตรวจสอบในพื้นท่ี พบวา่ ขอ้มูลอตัราการเกิด ปริมาณ และองคป์ระกอบของขยะมูลฝอย

มีความสอดคลอ้งและเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัแบบสาํรวจท่ีส่งใหอ้งคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินกรอกขอ้มลูให ้  

 สาํหรับองคป์ระกอบขยะมูลฝอยของจงัหวดัปราจีนบุรี พบวา่ มีขยะอินทรีย์

สูงท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ ร้อยละ 51.88 ของปริมาณนํ้าหนกัขยะมูลฝอยทั้งหมด รองลงมา

เป็นขยะรีไซเคิล ขยะทัว่ไป และขยะอนัตราย คิดเป็นร้อยละ 30.95, 13.49 และ 3.68 ของ

ปริมาณนํ้าหนกัขยะมูลฝอยทั้งหมด ตามลาํดบั ดงัภาพ 5  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 5 องคป์ระกอบขยะมูลฝอยทั้งหมดของจงัหวดัปราจีนบุรี ปี 2558 

 

สรุปอตัราการผลติ  ปริมาณขยะมูลฝอย  และองค์ประกอบของขยะมูลฝอย 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในพืน้ทีรั่บผดิชอบ  5  จังหวดั 

ของสํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคที ่7  ปี 2558 

 

จากการสาํรวจ พบวา่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ีรับผดิชอบของ

สาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 7 จาํนวน 474 แห่ง มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดข้ึน 3,341.01 ตนั/วนั 

หรือ 1,219,468.65  ตนั/ปี จงัหวดัท่ีมีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดข้ึนสูงท่ีสุดคือ จงัหวดัเพชรบูรณ์ 

ขยะอินทรีย ์

ร้อยละ 51.88 

ขยะอนัตราย 

ร้อยละ 3.68 
ขยะทัว่ไป 

ร้อยละ 13.49 

ขยะรีไซเคิล 

ร้อยละ 30.95 
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ซ่ึงมีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดข้ึน จาํนวน 98 8.79 ตนั/วนั รองลงมาคือ จงัหวดัลพบุรี               

ท่ีมีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดข้ึน จาํนวน 884.58 ตนั/วนั จงัหวดัท่ีมีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดข้ึน

นอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดันครนายก มีจาํนวน 259.53 ตนั/วนั เม่ือคิดอตัราการผลิตขยะมูลฝอย 

พบวา่ อตัราการผลิตขยะมูลฝอยของประชากรท่ีอาศยัในพื้นท่ีรับผดิชอบของสาํนกังาน

ส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 7 มีค่าเฉล่ีย 1.08 กิโลกรัม/คน/วนั จงัหวดัท่ีประชากรมีอตัราการผลิต

ขยะมูลฝอยเฉล่ียสูงสุด คือ จงัหวดัลพบุรี มีค่าเฉล่ีย 1.1 9 กิโลกรัม/คน/วนั รองลงมา  คือ

จงัหวดัปราจีนบุรี มีค่าเฉล่ีย 1.16 กิโลกรัม/คน/วนั ส่วนจงัหวดัท่ีประชากรมีอตัราการผลิต

ขยะมูลฝอยเฉล่ียตํ่าสุด คือ จงัหวดัเพชรบูรณ์  มีค่าเฉล่ีย 0. 99 กิโลกรัม/คน/วนั ดงัแสดง

ในตาราง  11 และจากการสุ่มตรวจองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ี รับผดิชอบของ

สาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 7 จาํนวน 26 แห่ง โดยมีเกณฑค์ดัเลือกในการลงพื้นท่ี คือ เป็น

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีการร้องเรียนหรือมีไฟไหมส้ถานท่ีกาํจดัขยะ หรือเป็น

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีศกัยภาพท่ีจะผลกัดนัใหเ้ป็นสถานท่ีกาํจดัขยะท่ีถูกตอ้ง

ตามหลกัวชิาการได ้พบวา่ ขอ้มูลอตัราการเกิด ปริมาณ และองคป์ระกอบของขยะมูล

ฝอยมีความสอดคลอ้งและเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัแบบสาํรวจท่ีส่งใหอ้งคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินกรอกขอ้มลูให ้
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ตาราง 11   

ปริมาณขยะมลูฝอยท่ีเกิดขึน้และอัตราการผลิตขยะมลูฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพืน้ท่ีรับผิดชอบของสาํนักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 7  ปี 2558 

จงัหวดั ประชากร (คน) ปริมาณขยะมูลฝอย (ตนั/วนั) อตัราการผลติขยะมูลฝอย 

(กก./คน-วนั) 

ทะเบยีนราษฎร์ ประชากรแฝง รวม เขต 

ทม. 

เขต 

ทต. 

เขต 

อบต. 

รวม เขต 

ทม. 

เขต 

ทต. 

เขต 

อบต. 

รวม 

เขต 

ทม. 

เขต 

ทต. 

เขต อบต. รวม เขต 

ทม. 

เขต 

ทต. 

เขต 

อบต. 

รวม 

เพชรบูรณ์ 57,706 141,078 797,802 996,586 4,800 8,377 3,374 16,551 1,013,137 135.44 146.76 706.59 988.79 2.35 1.04 0.89 0.99* 

ลพบุรี 57,617 180,106 508,609 746,332 6,000 4,671 3,920 14,591 760,923 209.42 198.43 476.73 884.58 3.63 1.10 0.94 1.19* 

สระบุรี 140,471 160,136 343,589 644,196 8,000 12,462 11,240 31,702 675,898 166.01 178.46 321.04 665.51 1.18 1.11 0.93 1.03* 

นครนายก 17,596 16,653 217,586 251,835 2,400 2,600 2,945 7,945 259,780 30.00 23.40 206.13 259.53 1.70 1.41 0.95 1.03* 

ปราจีนบุรี 17,783 56,242 395,097 469,122 3,500 9,357 229,950 242,807 711,929 30.00 73.45 439.15 542.60 1.69 1.31 1.11 1.16* 

รวม 291,173 554,215 2,262,683 3,108,071 24,700 37,467 251,429 313,596 3,421,667 570.87 620.50 2,149.64 3,341.01 1.96* 1.12* 0.95* 1.08* 

หมายเหตุ :  *  คือ  ไม่ไดคิ้ดจากค่าเฉล่ียของอตัราการผลิตขยะมูลฝอยในแต่ละเขตปกครองขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน คาํนวณอตัราการผลิตขยะมูลฝอย 

 ท่ีผลรวมของปริมาณขยะมูลฝอย และผลรวมของประชากรตามทะเบียนราษฎร์ (ประชากรท่ีไดรั้บบริการ) 
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 สาํหรับองคป์ระกอบขยะมลูฝอยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ี

รับผดิชอบของสาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 7 พบวา่ มีขยะอินทรียสู์งท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 

ร้อยละ 56.50 ของปริมาณนํ้าหนกัขยะมูลฝอยทั้งหมด รองลงมาเป็นขยะรีไซเคิล ขยะ

ทัว่ไป และขยะอนัตราย คิดเป็นร้อยละ 29.86, 10.60 และ 3.04 ของปริมาณนํ้าหนกัขยะ

มูลฝอยทั้งหมด ตามลาํดบั ดงัภาพ 6  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 6 องคป์ระกอบขยะมูลฝอยทั้งหมดในพื้นท่ีรับผดิชอบของ 

สาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 7 ปี 2558 

 

2. การจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีม่รีะบบให้บริการ

เกบ็ขนและนําไปกาํจัด 

จงัหวดัเพชรบูรณ์  มีการใหบ้ริการจดัการขยะมูลฝอยชุมชน จาํนวน 76 แห่ง 

(คิดเป็นร้อยละ 59.84 ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทั้งหมด) จาํแนกเป็นในเขต

เทศบาลเมือง 3 แห่ง เขตเทศบาลตาํบล 20 แห่ง และเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 53 แห่ง 

โดยมีปริมาณขยะมูลฝอยท่ีถูกกาํจดัทั้งหมด 644.95 ตนั/วนั (เกบ็ขนไปกาํจดั 467.67 ตนั/วนั 

และนาํไปใชป้ระโยชน ์177.28 ตนั/วนั) จาํแนก เป็นรายพื้นท่ีเขตเทศบาลเมือง                  

เขตเทศบาลตาํบล และเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีปริมาณขยะมูลฝอย ท่ีถูกกาํจดั             

ในแต่ละวนั เท่ากบั 135.44, 125.05 และ 3 84.46 ตนั/วนั ตามลาํดบั เม่ือพิจารณาถึง

ประสิทธิภาพในการใหบ้ริการจดัการขยะมูลฝอยครอบคลุมพื้นท่ีรับผดิชอบจะพบวา่                

ขยะอินทรีย ์

ร้อยละ 56.50 

ขยะอนัตราย 

ร้อยละ 3.04 
ขยะทัว่ไป 

ร้อยละ 10.60 

ขยะรีไซเคิล 

ร้อยละ 29.86 
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ในเขตเทศบาลเมืองสามารถใหบ้ริการครอบคลุมทุกพื้นท่ี (ร้อยละ 100) ส่วนในเขต              

เทศบาลตาํบล และในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสามารถใหบ้ริการครอบคลุมพื้นท่ี

เพยีงร้อยละ 95.42 และ 90. 75 ตามลาํดบั ซ่ึงการดาํเนินการ ท่ีไม่ครอบคลุมส่งผลใหมี้

ปริมาณขยะมูลฝอยตกคา้งสะสมในชุมชน ประมาณวนัละ 45.20 ตนั หรือคิดเป็น                

ร้อยละ 6.55 ของปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนทั้งหมด รายละเอียดดงัแสดงในตาราง

ภาคผนวก ค 1  และจากการสุ่มตรวจองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ีจงัหวดั

เพชรบูรณ์ จาํนวน 10 แห่ง ไดน้าํขอ้มลูจากแบบสอบถามเปรียบเทียบกบัขอ้มลูการสุ่ม

ตรวจสอบในพื้นท่ี พบวา่ ขอ้มูล การจดัการขยะมลูฝอยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ท่ีมีระบบใหบ้ริการเกบ็ขนและนาํไปกาํจดั มีความสอดคลอ้งและเป็นไปในทิศทาง

เดียวกนักบัแบบสาํรวจท่ีส่งใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินกรอกขอ้มลูให ้

จังหวดัลพบุรี  มีการใหบ้ริการจดัการขยะมูลฝอยชุมชน จาํนวน 64 แห่ง (คิดเป็น

ร้อยละ 51.20 ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทั้งหมด) จาํแนกเป็นในเขตเทศบาลเมือง           

3 แห่ง เขตเทศบาลตาํบล  17 แห่ง และเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 44 แห่ง โดยมีปริมาณ

ขยะมูลฝอยท่ีถูกกาํจดัทั้งหมด 653.21 ตนั/วัน    (เกบ็ขนไปกาํจดั 563.59 ตนั/วนั และ

นาํไปใชป้ระโยชน ์89.62 ตนั/วนั) จาํแนกเป็นรายพื้นท่ีเขตเทศบาลเมือง เขตเทศบาลตาํบล 

และเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีปริมาณขยะ มูลฝอย ท่ีถูกกาํจดัในแต่ละวนั เท่ากบั 

209.42, 1 86.07 และ 257.72 ตนั /วนั ตามลาํดบั เม่ือพิจารณาถึง ประสิทธิภาพในการ

ใหบ้ริการจดัการขยะมูลฝอยครอบคลุมพื้นท่ีรับผดิชอบจะพบวา่ ในเขตเทศบาลเมืองและ

ในเขตเทศบาลตาํบลสามารถใหบ้ริการครอบคลุมทุกพื้นท่ี (ร้อยละ 100) ส่วนในเขต

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลสามารถใหบ้ริการครอบคลุมพื้นท่ีเพยีงร้อยละ 9 8.85                  

ซ่ึงการดาํเนินการท่ีไม่ครอบคลุมส่งผลใหมี้ปริมาณขยะ มูลฝอยตกคา้งสะสมในชุมชน 

ประมาณ 3.00 ตนั/วนั หรือคิดเป็นร้อยละ 0.46 ของปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนทั้งหมด 

รายละเอียดดงัแสดงใน ตารางภาคผนวก ค 2 และจากการสุ่มตรวจองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินในพื้นท่ีจงัหวดัลพบุรี จาํนวน 5 แห่ง ไดน้าํขอ้มลูจากแบบสอบถามเปรียบเทียบ

กบัขอ้มูลการสุ่มตรวจสอบในพื้นท่ี พบวา่ ขอ้มูล การจดัการขยะมูลฝอยขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีระบบใหบ้ริการเกบ็ขนและนาํไปกาํจดั มีความสอดคลอ้งและ
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เป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัแบบสาํรวจท่ีส่งใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินกรอกขอ้มลู

ให ้

 จังหวดัสระบุรี  มีการใหบ้ริการจดัการขยะมูลฝอยชุมชน จาํนวน 93 แห่ง (คิดเป็น

ร้อยละ 86.11 ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทั้งหมด) จาํแนกเป็นในเขตเทศบาลเมือง          

4 แห่ง เขตเทศบาลตาํบล 33 แห่ง และเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 56 แห่ง โดยมีปริมาณ

ขยะมูลฝอยท่ีถูกกาํจดัทั้งหมด 607.97 ตนั/วนั   (เกบ็ขนไปกาํจดั 519.20 ตนั/วนั และ

นาํไปใชป้ระโยชน ์88.77 ตนั/วนั) จาํแนกเป็นรายพื้นท่ีเขตเทศบาลเมือง เขตเทศบาลตาํบล 

และเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีปริมาณขยะ มูลฝอย ท่ีถูกกาํจดัในแต่ละวนั เท่ากบั 

166.01, 174 .11 และ 267.85 ตนั /วนั ตามลาํดบั เม่ือพิจารณาถึงประสิทธิภาพในการ

ใหบ้ริการจดัการขยะมูลฝอยครอบคลุมพื้นท่ีรับผดิชอบจะพบวา่ ในเขตเทศบาลเมือง

และในเขต เทศบาลตาํบลสามารถใหบ้ริการครอบคลุมทุกพื้นท่ี (ร้อยละ 100) ส่วนในเขต

องคก์ารบริหาร ส่วนตาํบลสามารถ ใหบ้ริการครอบคลุมพื้นท่ีเพยีงร้อยละ 9 8.87                       

ซ่ึงการดาํเนินการท่ีไม่ครอบคลุมส่งผลใหมี้ปริมาณขยะมูลฝอย ตกคา้งสะสมในชุมชน 

ประมาณ 3.07 ตนั/วนั หรือคิดเป็นร้อยละ 0.50 ของปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนทั้งหมด 

รายละเอียดดงัแสดงใน ตารางภาคผนวก ค 3 และจากการสุ่มตรวจองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินในพื้นท่ีจงัหวดัสระบุรี จาํนวน 4 แห่ง ไดน้าํขอ้มลูจากแบบสอบถามเปรียบเทียบ

กบัขอ้มูลการสุ่มตรวจสอบในพื้นท่ี พบวา่ ขอ้มูล การจดัการขยะมูลฝอยขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีระบบใหบ้ริการเกบ็ขนและนาํไปกาํจดั มีความสอดคลอ้งและ

เป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัแบบสาํรวจท่ีส่งใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินกรอกขอ้มลู

ให ้

จังหวดันครนายก  มีการใหบ้ริการจดัการขยะมูลฝอยชุมชน จาํนวน 27 แห่ง 

(คิดเป็นร้อยละ 60.00  ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทั้งหมด) จาํแนกเป็นในเขต     

เทศบาลเมือง 1 แห่ง เขตเทศบาลตาํบล 4 แห่ง และเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 22 แห่ง 

โดยมีปริมาณขยะ มูลฝอย ท่ีถูกกาํจดัทั้งหมด 175.58 ตนั/วนั (เกบ็ขนไปกาํจดั                  

130.05 ตนั/วนั และนาํไปใชป้ระโยชน ์45.53 ตนั/วนั) จาํแนกเป็นรายพื้นท่ีเขตเทศบาลเมือง                          

เขตเทศบาลตาํบล และเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีปริมาณขยะ มูลฝอย ท่ีถูกกาํจดั              

ในแต่ละวนั  เท่ากบั 30.00, 1 8.00 และ 127.58 ตนั/วนั ตามลาํดบั เม่ือพิจารณาถึง
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ประสิทธิภาพในการใหบ้ริการจดัการขยะมูลฝอยครอบคลุมพื้นท่ีรับผดิชอบจะพบวา่  

ในเขตเทศบาลเมือง ในเขตเทศบาลตาํบล และ ในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสามารถ

ใหบ้ริการครอบคลุมทุกพื้นท่ี (ร้อยละ 100) รายละเอียดดงัแสดงใน ตารางภาคผนวก ค 4 

และจากการสุ่มตรวจองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ีจงัหวดันครนายก จาํนวน 3 

แห่ง ไดน้าํขอ้มลูจากแบบสอบถามเปรียบเทียบกบัขอ้มลูการสุ่มตรวจสอบในพื้นท่ี 

พบวา่ ขอ้มูลการจดัการขยะมลูฝอยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีระบบใหบ้ริการ

เกบ็ขนและนาํไปกาํจดั มีความสอดคลอ้งและเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัแบบสาํรวจท่ี

ส่งใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินกรอกขอ้มลูให ้

จังหวดัปราจีนบุรี  มีการใหบ้ริการจดัการขยะมูลฝอยชุมชน จาํนวน 42 แห่ง 

(คิดเป็นร้อยละ 60.87  ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทั้งหมด) จาํแนกเป็นในเขต       

เทศบาลเมือง 1 แห่ง เขตเทศบาลตาํบล 12 แห่ง และเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 29 แห่ง 

โดยมีปริมาณขยะมูลฝอยท่ีถูกกาํจดัทั้งหมด 400.61 ตนั/วนั (เกบ็ขนไปกาํจดั 362.05 ตนั/วนั 

และนาํไปใชป้ระโยชน ์38.56 ตนั/วนั) จาํแนกเป็นรายพื้นท่ีในเขตเทศบาลเมือง                 

เขตเทศบาล ตาํบล และเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีปริมาณขยะ มูลฝอย ท่ีถูกกาํจดั             

ในแต่ละวนั เท่ากบั 30.00, 73.45 และ 297.16 ตนัต่อวนั ตามลาํดบั เม่ือพิจารณาถึง

ประสิทธิภาพในการใหบ้ริการจดัการขยะมูลฝอยครอบคลุมพื้นท่ีรับผดิชอบจะพบวา่  

ในเขตเทศบาลเมืองและในเขตเทศบาลตาํบลสามารถใหบ้ริการครอบคลุมทุกพื้นท่ี  

(ร้อยละ 100) ส่วนในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสามารถใหบ้ริการครอบคลุมพื้นท่ี

เพยีงร้อยละ 9 9.39 ซ่ึงการดาํเนินการท่ีไม่ครอบคลุมส่งผลใหมี้ปริมาณขยะมูลฝอย

ตกคา้งสะสมในชุมชน ประมาณ 1.82 ตนั/วนั หรือคิดเป็นร้อยละ 0.45 ของปริมาณ            

ขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนทั้งหมด รายละเอียดดงัแสดงในตารางภาคผนวก ค 5 และจากการสุ่ม

ตรวจองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ีจงัหวดัปราจีนบุรี จาํนวน 7 แห่ง ไดน้าํขอ้มลู

จากแบบสอบถามเปรียบเทียบกบัขอ้มลูการสุ่มตรวจสอบในพื้นท่ี พบวา่ ขอ้มลู การ

จดัการขยะมลูฝอยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีระบบใหบ้ริการเกบ็ขนและนาํไป

กาํจดั มีความสอดคลอ้งและเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัแบบสาํรวจท่ีส่งใหอ้งคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินกรอกขอ้มลูให ้
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สรุปการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีม่รีะบบให้บริการ 

ในพืน้ทีรั่บผดิชอบ 5 จังหวดั ของสํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคที ่7 ปี 2558 

 

จากการสาํรวจองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ีรับผดิชอบของสาํนกังาน

ส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 7 จาํนวน 474 แห่ง พบวา่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีการใหบ้ริการ

จดัการขยะมูลฝอย 302 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 63.71 ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทั้งหมด           

มีปริมาณขยะมูลฝอยท่ีถูกนาํไปกาํจดั 2,482.32 ตนั/วนั (เกบ็ขนไปกาํจดั 2,042.56 ตนั/วนั 

และนาํไปใชป้ระโยชน ์439.76 ตนั/วนั) และมีปริมาณขยะมูลฝอยตกคา้งในชุมชน  

53.09 ตนั/วนั ซ่ึงประสิทธิภาพในการใหบ้ริการจดัการขยะมูลฝอย ครอบคลุมพื้นท่ี             

คิดเป็นร้อยละ 9 7.91 ของปริมาณขยะ มูลฝอย ท่ีเกิดข้ึน (ในพื้นท่ีขององคก์รปกครอง             

ส่วนทอ้งถ่ิน ท่ีมีการใหบ้ริการเกบ็ขนและนาํไปกาํจดั) ซ่ึงจงัหวดัท่ีมีประสิทธิภาพ               

ในการใหบ้ริการจดัการขยะมูลฝอยครอบคลุม พื้นท่ีมากท่ีสุด คือ จงัหวดันครนายก                      

มีประสิทธิภาพในการใหบ้ริการจดัการขยะมูลฝอยครอบคลุมพื้นท่ี  คิดเป็นร้อยละ 100 

รองลงมาไดแ้ก่ จงัหวดัปราจีนบุรี มีประสิทธิภาพในการใหบ้ริการจดัการขยะมูลฝอย    

ครอบคลุมพื้นท่ี คิดเป็นร้อยละ 9 9.55 และจงัหวดัท่ีมีประสิทธิภาพในการใหบ้ริการ

จดัการขยะมูลฝอยครอบคลุมพื้นท่ีนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัเพชรบูรณ์ มีประสิทธิภาพ               

ในการใหบ้ริการจดัการขยะมูลฝอยครอบคลุมพื้นท่ี คิดเป็นร้อยละ 93.45 ดงัแสดงใน

ตาราง  12 และจากการสุ่มตรวจองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ี รับผดิชอบของ

สาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 7 จาํนวน 29 แห่ง พบวา่ ขอ้มูล การจดัการขยะมูลฝอยของ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีระบบใหบ้ริการเกบ็ขนและนาํไปกาํจดัมีความสอดคลอ้ง

และเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัแบบสาํรวจท่ีส่งใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินกรอก

ขอ้มูลให ้
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ตาราง 12   

ประสิทธิภาพในการให้บริการจัดการขยะมลูฝอยครอบคลมุพืน้ท่ีรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพืน้ท่ีรับผิดชอบ 5 จังหวดั 

ของสาํนักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 7 ปี 2558 

จงัหวดั จาํนวน อปท. ปริมาณ 

ขยะมูลฝอย 

ที่เกดิขึน้  

(ตนั/วนั) 

ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกกาํจดั อปท. ที่มขียะมูลฝอย

ตกค้างในชุมชน 

ปริมาณขยะมูลฝอย

ตกค้างในชุมชน 

ประสิทธิภาพ 

ในการให้บริการ

จดัการขยะมูล

ฝอยครอบคลุม

พืน้ที่ (ร้อยละ) 

ทั้งหมด 

(แห่ง) 

ให้บริการ 

จดัการ 

ขยะมูลฝอย 

(แห่ง) 

ร้อยละ เกบ็ขน 

ไปกาํจดั 

 (ตนั/วนั) 

นําไปใช้

ประโยชน์ 

(ตนั/วนั) 

ร้อยละ จาํนวน 

(แห่ง) 

ร้อยละ จาํนวน 

(ตนั/วนั) 

ร้อยละ 

เพชรบูรณ์ 127 76 59.84 690.15 467.67 177.28 93.45 11 14.47 45.20 6.55 93.45 

ลพบุรี 125 64 51.20 656.21 563.59 89.62 99.54 2 3.13 3.00 0.46 99.54 

สระบุรี 108 93 86.11 611.04 519.20 88.77 99.50 1 1.08 3.07 0.50 99.50 

นครนายก 45 27 60.00 175.58 130.05 45.53 100.00 0 0.00 0.00 0.00 100.00 

ปราจีนบุรี 69 42 60.87 402.43 362.05 38.56 99.55 1 2.38 1.82 0.45 99.55 

รวม 474 302 63.71 2,535.41 2,042.56 439.76 97.91 15 4.97 53.09 2.09 97.91 
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3. การกาํจัดขยะมูลฝอย 

จงัหวดัเพชรบูรณ์   มีสถานท่ีกาํจดัขยะมูลฝอย 44 แห่ง เป็นสถานท่ี               

กาํจดัขยะมลูฝอยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทั้งหมด 44 แห่ง มีปริมาณขยะ มูลฝอย

สะสมท่ีสถานท่ีกาํจดัขยะ มูลฝอย  จาํนวน 108,081 ตนั เม่ือพิจารณาถึงพื้นท่ีใชก้าํจดั            

ขยะมูลฝอย พบวา่ สถานท่ีกาํจดัขยะมูลฝอยมีพื้นท่ีตั้งแต่ 3-108.28 ไร่ และมีการใชพ้ื้นท่ี

ไปแลว้ร้อยละ 100 ( ใช้ เตม็พื้นท่ี) จาํนวน 2 แห่ง ไดแ้ก่ เทศบาลตาํบลพเุตย และ           

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกปรง และมีการใชพ้ื้นท่ีร้อยละ 80 ข้ึนไป (ใกลเ้ตม็พื้นท่ี ) 

จาํนวน 6 แห่ง ไดแ้ก่ เทศบาลเมืองหล่มสัก เทศบาลเมืองวเิชียรบุรี เทศบาลตาํบลทา้ยดง 

เทศบาลตาํบลนาเฉลียง องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นโคก และองคก์ารบริหาร               

ส่วนตาํบลทุ่งสมอ ดงัแสดงในตารางภาคผนวก ง 1 

สาํหรับวธีิการกาํจดัขยะมูลฝอย จากการสาํรวจขอ้มูล พบวา่ องคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเพชรบูรณ์ท่ีมีการกาํจดัขยะมูลฝอยอยา่งถูกหลกัวชิาการมี 27 แห่ง 

ซ่ึงรวมเป็นปริมาณขยะมูลฝอยท่ีกาํจดัอยา่งถูกหลกัวชิาการประมาณ 2 15.35 ตนัต่อวนั  

(ปริมาณขยะมลูฝอยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 213.39 ตนั/วนั และปริมาณขยะมูลฝอย

ของหน่วยงานอ่ืน 1.96 ตนั/วนั)  คิดเป็นร้อยละ 4 5.28 ของปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึน

ทั้งหมดในพื้นท่ีใหบ้ริการของ จงัหวดัเพชรบูรณ์ สาํหรับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอีก  

49 แห่ง ซ่ึงมีปริมาณขยะมูลฝอย ประมาณ 2 60.28 ตนัต่อวนั  (ปริมาณขยะมูลฝอยของ      

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  254.28 ตนั/วนั และ ปริมาณขยะมูลฝอยของหน่วยงานอ่ืน 

6.00 ตนั/วนั) หรือคิดเป็นร้อยละ 54.72 ของปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนทั้งหมดในพื้นท่ี

ใหบ้ริการของจงัหวดัเพชรบูรณ์ มีการกาํจดัแบบไม่ถูกหลกัวชิาการ คือ Open dump และ

เตาเผาท่ีไม่มีระบบกาํจดัมลพิษทางอากาศ ซ่ึงหากขาดมาตรการป้องกนั  จะทาํใหมี้โอกาส

ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม และสุขภาพอนามยัของประชาชนในบริเวณใกลเ้คียงไดต่้อไป 

ดงัแสดงในตาราง ภาคผนวก จ 1  และจากการสุ่มตรวจองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน

พื้นท่ีจงัหวดัเพชรบูรณ์ จาํนวน 10 แห่ง ไดน้าํขอ้มลูจากแบบสอบถามเปรียบเทียบกบั

ขอ้มูลการสุ่มตรวจสอบในพื้นท่ี พบวา่ ขอ้มูล การกาํจดัขยะมลูฝอยขององคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัเพชรบูรณ์มีความสอดคลอ้งและเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัแบบ

สาํรวจท่ีส่งใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินกรอกขอ้มลูให ้
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จังหวดัลพบุรี   มีสถานท่ีกาํจดัขยะมูลฝอย 37 แห่ง เป็นสถานท่ีกาํจดั                 

ขยะมูลฝอยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 34 แห่ง เป็นของเอกชน 3 แห่ง มีปริมาณ

ขยะ มูลฝอย สะสมท่ีสถานท่ีกาํจดัขยะ มูลฝอย  จาํนวน 249,093.35 ตนั เม่ือพจิารณา           

ถึงพื้นท่ีใชก้าํจดัขยะ มูลฝอย พบวา่ สถานท่ีกาํจดัขยะมูลฝอยมีพื้นท่ีตั้งแต่ 1-46 ไร่ และ           

มีการใชพ้ื้นท่ีไปแลว้ร้อยละ 100 (ใชเ้ตม็พื้นท่ี) จาํนวน 5 แห่ง ไดแ้ก่ เทศบาลเมืองเขาสามยอด 

เทศบาลตาํบลลาํนารายณ์ เทศบาลตาํบลหนองม่วง องคก์ารบริหารส่วนตาํบลทุ่งท่าชา้ง 

และองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขารวก และมีการใชพ้ื้นท่ีร้อยละ 80 ข้ึนไป (ใกลเ้ตม็พื้นท่ี) 

จาํนวน 2 แห่ง ไดแ้ก่ เทศบาลเมืองลพบุรี และเทศบาลตาํบลเขาพระยาเดินธง ดงัแสดง

ในตารางภาคผนวก ง 2 

สาํหรับวธีิการกาํจดัขยะมูลฝอย จากการสาํรวจขอ้มูล พบวา่ องคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัลพบุรีท่ีมีการกาํจดัขยะมูลฝอยอยา่งถูกหลกัวชิาการมี 14 แห่ง             

ซ่ึงรวมเป็นปริมาณขยะมูลฝอยท่ีกาํจดัอยา่งถูกหลกัวชิาการประมาณ 48.50 ตนั/วนั คิดเป็น

ร้อยละ 8.46 ของปริมาณ ขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนทั้งหมดในพื้นท่ีใหบ้ริการของจงัหวดัลพบุรี 

สาํหรับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอีก 5 0 แห่ง ซ่ึงมีปริมาณขยะมูลฝอยประมาณ                  

525.09 ตนั/วนั (ปริมาณขยะมลูฝอยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 515.09 ตนั/วนั และ

ปริมาณขยะมูลฝอยของหน่วยงานอ่ืน 10 ตนั/วนั) หรือคิดเป็นร้อยละ 91.54 ของปริมาณ

ขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนทั้งหมดในพื้นท่ีใหบ้ริการของจงัหวดัลพบุรี  มีการกาํจดัแบบไม่ถูก

หลกัวชิาการ คือ Open dump ซ่ึงหากขาดมาตรการป้องกนัจะทาํใหมี้โอกาสส่งผลกระทบ

ต่อส่ิงแวดลอ้ม  และสุขภาพอนามยัของประชาชนในบริเวณใกลเ้คียงไดต่้อไป ดงัแสดง

ในตาราง ภาคผนวก จ 2  และจากการสุ่มตรวจองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ี

จงัหวดัลพบุรี จาํนวน 5 แห่ง ไดน้าํขอ้มลูจากแบบสอบถามเปรียบเทียบกบัขอ้มลูการสุ่ม

ตรวจสอบในพื้นท่ี พบวา่ ขอ้มูล การกาํจดัขยะมลูฝอยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

จงัหวดัลพบุรีมีความสอดคลอ้งและเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัแบบสาํรวจท่ีส่งให้

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินกรอกขอ้มลูให ้

จังหวดัสระบุรี  มีสถานท่ีกาํจดัขยะมูลฝอย 10 แห่ง เป็นสถานท่ีกาํจดัขยะมูลฝอย

ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 8 แห่ง เป็นของเอกชน 2 แห่ง มีปริมาณขยะมูลฝอยสะสม

ท่ีสถานท่ีกาํจดัขยะมูลฝอย จาํนวน 95,538 ตนั เม่ือพิจารณาถึงพื้นท่ีใชก้าํจดัขยะ มูลฝอย 
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พบวา่ สถานท่ีกาํจดัขยะมูลฝอยมีพื้นท่ีตั้งแต่ 2-100 ไร่ และมีการใชพ้ื้นท่ีไปแลว้ร้อยละ 100 

(ใชเ้ตม็พื้นท่ี) จาํนวน 2 แห่ง ไดแ้ก่ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองขีดขิน และองคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลลาํพญากลาง และมีการใชพ้ื้นท่ีร้อยละ 80 ข้ึนไป (ใกลเ้ตม็พื้นท่ี) จาํนวน 4 แห่ง 

ไดแ้ก่ เทศบาลเมืองสระบุรี เทศบาลเมืองพระพทุธบาท เทศบาลตาํบลหนองแค และ

เทศบาลตาํบลหนา้พระลาน  ดงัแสดงในตารางภาคผนวก ง 3 

สาํหรับวธีิการกาํจดัขยะมูลฝอย จากการสาํรวจขอ้มูล พบวา่ องคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัสระบุรีท่ีมีการกาํจดัขยะมูลฝอยอยา่งถูกหลกัวชิาการมี 7 5 แห่ง 

ซ่ึงรวมเป็นปริมาณขยะมูลฝอยท่ีกาํจดัอยา่งถูกหลกัวชิาการประมาณ 43 8.95 ตนั /วนั 

(ปริมาณขยะมลูฝอยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 437.95 ตนั/วนั และปริมาณขยะมูลฝอย

ของหน่วยงานอ่ืน 1.00 ตนั/วนั) คิดเป็นร้อยละ 8 3.58 ของปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึน

ทั้งหมดในพื้นท่ีใหบ้ริการของจงัหวดัสระบุรี  สาํหรับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอีก                  

18 แห่ง ซ่ึงมีปริมาณขยะมูลฝอยประมาณ 86.26 ตนั/วนั (ปริมาณขยะมูลฝอยขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 81.25 ตนั/วนั และปริมาณขยะมูลฝอยของหน่วยงานอ่ืน 5.01 ตนั/วนั) 

หรือคิดเป็นร้อยละ 16.42 ของปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนทั้งหมดในพื้นท่ีใหบ้ริการของ

จงัหวดัสระบุรี  มีการกาํจดัแบบไม่ถูกหลกัวชิาการ คือ Open dump ซ่ึงหากขาดมาตรการ

ป้องกนัจะทาํใหมี้โอกาสส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม และสุขภาพอนามยัของประชาชน

ในบริเวณใกลเ้คียงไดต่้อไป ดงัแสดงในตาราง ภาคผนวก จ 3  และจากการสุ่มตรวจ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ีจงัหวดัสระบุรี จาํนวน 4 แห่ง ไดน้าํขอ้มลูจาก

แบบสอบถามเปรียบเทียบกบัขอ้มลูการสุ่มตรวจสอบในพื้นท่ี พบวา่ ขอ้มลู การกาํจดั

ขยะมูลฝอยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัสระบุรีมีความสอดคลอ้งและเป็นไป

ในทิศทางเดียวกนักบัแบบสาํรวจท่ีส่งใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินกรอกขอ้มลูให ้

จังหวดันครนายก   มีสถานท่ีกาํจดัขยะมูลฝอย 4 แห่ง เป็นสถานท่ีกาํจดั

ขยะมูล ฝอยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 3 แห่ง เป็นของเอกชน 1 แห่ง มีปริมาณ    

ขยะมูลฝอยสะสมท่ีสถานท่ีกาํจดัขยะมูลฝอย จาํนวน 75,000.00 ตนั เม่ือพิจารณาถึงพื้นท่ี

ใชก้าํจดัขยะ มูลฝอย  พบวา่ สถานท่ีกาํจดัขยะมูลฝอยมีพื้นท่ีตั้งแต่ 5-33 ไร่ ซ่ึงร้อยละ           

การใชพ้ื้นท่ีในการกาํจดั ขยะมูลฝอยไปแลว้ อยูร่ะหวา่งร้อยละ 50-60 ของพื้นท่ีทั้งหมด           

ของสถานท่ีกาํจดัขยะมูลฝอย ดงัแสดงในตารางภาคผนวก ง 4 
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สาํหรับวธีิการกาํจดัขยะมูลฝอย จากการสาํรวจขอ้มูล พบวา่ องคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดันครนายกท่ีมีการกาํจดัขยะมูลฝอยอยา่งถูกหลกัวชิาการ

มี 17 แห่ง ซ่ึงรวมเป็นปริมาณขยะมูลฝอยท่ีกาํจดัอยา่งถูกหลกัวชิาการประมาณ 72.03 ตนั/วนั 

คิดเป็นร้อยละ 5 2.56 ของปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนทั้งหมดในพื้นท่ีใหบ้ริการของ

จงัหวดันครนายก สาํหรับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอีก 10 แห่ง ซ่ึงมีปริมาณขยะมูลฝอย

ประมาณ 65.02 ตนั/วนั (ปริมาณขยะมลูฝอยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 58.02 ตนั/วนั 

และปริมาณขยะมูลฝอยของหน่วยงานอ่ืน 7.00 ตนั/วนั)  หรือคิดเป็นร้อยละ 4 7.44 ของ

ปริมาณขยะมูลฝอย ท่ีเกิดข้ึนทั้งหมดในพื้นท่ีใหบ้ริการของจงัหวดันครนายก มีการกาํจดั

แบบไม่ถูกหลกัวชิาการ คือ Open dump ซ่ึงหากขาดมาตรการป้องกนัจะทาํใหมี้โอกาสส่ง

ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม และสุขภาพอนามยัของประชาชนในบริเวณใกลเ้คียงไดต่้อไป  

ดงัแสดงใน ตารางภาคผนวก จ 4 และจากการสุ่มตรวจองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน

พื้นท่ีจงัหวดันครนายก จาํนวน 3 แห่ง ไดน้าํขอ้มลูจากแบบสอบถามเปรียบเทียบกบั

ขอ้มูลการสุ่มตรวจสอบในพื้นท่ี พบวา่ ขอ้มูล การกาํจดัขยะมลูฝอยขององคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดันครนายกมีความสอดคลอ้งและเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัแบบ

สาํรวจท่ีส่งใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินกรอกขอ้มลูให ้

จังหวดัปราจีนบุรี  มีสถานท่ีกาํจดัขยะมูลฝอย 25 แห่ง เป็นสถานท่ีกาํจดั

ขยะมูลฝอยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 23 แห่ง เป็นของเอกชน 2 แห่ง มีปริมาณ

ขยะมูลฝอย สะสมท่ีสถานท่ีกาํจดัขยะ มูลฝอย  จาํนวน 282,950.00 ตนั เม่ือพจิารณาถึง

พื้นท่ีใชก้าํจดัขยะ มูลฝอย พบวา่ สถานท่ีกาํจดัขยะมูลฝอยมีพื้นท่ี ตั้งแต่ 1-190 ไร่ และมี

การใชพ้ื้นท่ีไปแลว้ร้อยละ 100 (ใชเ้ตม็พื้นท่ี) จาํนวน 1 แห่ง ไดแ้ก่ องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลลาดตะเคียน และมีการใชพ้ื้นท่ีร้อยละ 80 ข้ึนไป (ใกลเ้ตม็พื้นท่ี ) จาํนวน 2 แห่ง 

ไดแ้ก่ เทศบาลตาํบลโพธ์ิงาม และองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหวัหวา้ ดงัแสดงในตาราง

ภาคผนวก ง 5  

สาํหรับวธีิการกาํจดัขยะมูลฝอย จากการสาํรวจขอ้มูล พบวา่ องคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัปราจีนบุรีท่ีมีการกาํจดัขยะมูลฝอยอยา่งถูกหลกัวชิาการมี 

19 แห่ง ซ่ึงรวมเป็นปริมาณขยะมูลฝอยท่ีกาํจดัอยา่งถูกหลกัวชิาการประมาณ 139.18 ตนั/วนั 

คิดเป็นร้อยละ 3 6.43 ของปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนทั้งหมดในพื้นท่ีใหบ้ริการของ
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จงัหวดั ปราจีนบุรีสาํหรับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอีก 23 แห่ง ซ่ึงมีปริมาณขยะมูลฝอย

ประมาณ 242.87 ตนั/วนั (ปริมาณขยะมูลฝอยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 222.87 ตนั/วนั 

และปริมาณขยะมูลฝอยของหน่วยงานอ่ืน 20.00 ตนั/วนั)  หรือคิดเป็นร้อยละ 6 3.57 ของ

ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนทั้งหมดในพื้นท่ีใหบ้ริการของจงัหวดัปราจีนบุรี  มีการกาํจดั

แบบไม่ถูกหลกัวชิาการ คือ Open dump ซ่ึงหากขาดมาตรการป้องกนัจะทาํใหมี้โอกาส  

ส่งผลกระทบต่อ ส่ิงแวดลอ้ม และสุขภาพอนามยัของประชาชนในบริเวณใกลเ้คียงไดต่้อไป 

ดงัแสดงในตารางภาคผนวก จ 5  และจากการสุ่มตรวจองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน

พื้นท่ีจงัหวดัปราจีนบุรี จาํนวน 7 แห่ง ไดน้าํขอ้มลูจากแบบสอบถามเปรียบเทียบกบั

ขอ้มูลการสุ่มตรวจสอบในพื้นท่ี พบวา่ ขอ้มูล การกาํจดัขยะมลูฝอยขององคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัปราจีนบุรีมีความสอดคลอ้งและเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัแบบ

สาํรวจท่ีส่งใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินกรอกขอ้มลูให ้

 

สรุปข้อมูลสถานทีแ่ละวธีิการกาํจดัขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

พืน้ที ่5 จังหวดั (จ.เพชรบูรณ์ จ.ลพบุรี จ.สระบุรี จ.นครนายก และ จ.ปราจีนบุรี) 

ในเขตรับผดิชอบของสํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคที ่7 ปี 2558 

 

 จากการสาํรวจองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทั้ง 474 แห่ง พบวา่ องคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินท่ีมีสถานท่ีกาํจดัขยะมูลฝอยเป็นของตนเองจาํนวน 119 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 25.10 

ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทั้งหมด และในจาํนวนน้ีมีสถานท่ีกาํจดัขยะมูลฝอย ท่ี

ถูกหลกัวชิาการ 11 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 9.24 ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีสถานท่ี

กาํจดัขยะมลูฝอยเป็นของตนเอง มีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีนาํขยะไปท้ิงร่วมกบั

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนหรือเอกชน 183 แห่ง โดยในจาํนวนท่ีมีการกาํจดัขยะอยา่ง

ถูกหลกัวชิาการ จาํนวน 141 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 77.05 ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ท่ีมีการใหบ้ริการเกบ็ขนและ กาํจดัขยะมูลฝอยโดยนาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัร่วมกบัองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน และเม่ือสรุปในภาพรวมของการกาํจดัขยะมูลฝอยขององคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ีรับผดิชอบสาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 7 จะพบวา่ องคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน ท่ีมีการกาํจดัขยะมูลฝอยอยา่งถูกหลกัวชิาการมีทั้งหมดจาํนวน 152 คิดเป็น           
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ร้อยละ 50.33  ขององคก์รปกครอง ส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีการใหบ้ริการเกบ็ขนและกาํจดัขยะมูล

ฝอย หรือร้อยละ 32.07 ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทั้งหมด นอกจากนั้นยงัมีองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินอีกจาํนวน 172 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 36.29  ขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินทั้งหมด  ท่ียงัไม่ไดใ้หบ้ริการเกบ็รวบรวม และกาํจดัข ยะมูลฝอย ดงัแสดงใน

ตาราง  13 และจากการสุ่มตรวจองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ี รับผดิชอบของ

สาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 7 จาํนวน 29 แห่ง พบวา่ ขอ้มูล การกาํจดั ขยะมูลฝอยของ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มีความสอดคลอ้งและเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัแบบ

สาํรวจท่ีส่งใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินกรอกขอ้มลูให ้
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ตาราง 13   

สถานท่ีและการกาํจัดขยะมลูฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพืน้ท่ี 5 จังหวดัในเขตรับผิดชอบของสาํนักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 7 ปี 2558 

จังหวดั จํานวน 

อปท. 

(แห่ง) 

 อปท. ทีม่ี

สถานที่

กาํจัดขยะ

เป็นของ

ตนเอง (%) 

อปท. มีสถานทีก่าํจัด

ขยะมูลฝอย (%) 

อปท. ที่ไม่มี

สถานทีก่าํจัดขยะ 

แต่นําไปกาํจัด

ร่วมกบั  

อปท.อืน่ หรือ

เอกชน (%) 

อปท. ทีนํ่าขยะร่วมทิง้ 

มีการกาํจัดขยะ (%) 

สรุป อปท.  

ทีม่ีการกาํจัดขยะ (%) 

อปท. ที่ไม่มี

สถานทีก่าํจัดขยะ 

และการให้บริการ

เกบ็ขน 

หรือบริการกาํจัด

ขยะทาํให้กาํจัด

ขยะไม่ถูกหลกั

วชิาการ (%) 

ถูกหลกั

วชิาการ 

ไม่ถูกหลกั

วชิาการ 

ถูกหลกั

วชิาการ 

ไม่ถูกหลกั

วชิาการ 

ถูกหลกั

วชิาการ 

ไม่ถูกหลกั

วชิาการ 

เพชรบรูณ์ 127 (44) 

34.64 

(4) 

9.09 

(40) 

90.91 

(32) 

25.20 

(23) 

71.88 

(9) 

28.12 

(27) 

35.53 

(49) 

64.47 

(51) 

40.16 

ลพบุรี 125 (37) 

29.60 

(3) 

8.11 

(34) 

91.89 

(27) 

21.60 

(11) 

40.74 

(16) 

59.26 

(14) 

21.87 

(50) 

78.13 

(61) 

48.80 

สระบุรี 108 (9*) 

8.33 

(2*) 

22.22 

(7) 

77.78 

(84) 

77.78 

(73) 

86.90 

(11) 

13.10 

(75) 

80.65 

(18) 

19.35 

(15) 

13.89 
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ตาราง 13 (ต่อ) 

จังหวดั จํานวน 

อปท. 

(แห่ง) 

 อปท. ทีม่ี

สถานที่

กาํจัดขยะ

เป็นของ

ตนเอง 

(%) 

อปท. มีสถานทีก่าํจัด

ขยะมูลฝอย (%) 

อปท. ที่ไม่มี

สถานทีก่าํจัด

ขยะ 

แต่นําไปกาํจัด

ร่วมกบั  

อปท.อืน่ หรือ

เอกชน (%) 

อปท. ทีนํ่าขยะร่วมทิง้ 

มีการกาํจัดขยะ (%) 

สรุป อปท.  

ทีม่ีการกาํจัดขยะ (%) 

อปท. ที่ไม่มี

สถานทีก่าํจัดขยะ 

และการให้บริการ

เกบ็ขน 

หรือบริการกาํจัด

ขยะทาํให้กาํจัด

ขยะไม่ถูกหลกั

วชิาการ (%) 

ถูกหลกั

วชิาการ 

ไม่ถูก

หลกั

วชิาการ 

ถูกหลกั

วชิาการ 

ไม่ถูกหลกั

วชิาการ 

ถูกหลกั

วชิาการ 

ไม่ถูกหลกั

วชิาการ 

นครนายก 45 (4) 

8.89 

(0) 

0.00 

(4) 

100.00 

(23) 

51.11 

(17) 

73.91 

(6) 

26.09 

(17) 

62.96 

(10) 

37.04 

(18) 

40.00 

ปราจีนบุรี 69 (25) 

36.23 

(2) 

8.00 

(23) 

92.00 

(17) 

24.64 

(17) 

100.00 

(0) 

0.00 

(19) 

45.24 

(23) 

54.76 

(27) 

39.13 

รวม 474 (119*) 

25.10 

(11*) 

9.24 

(108) 

90.76 

(183) 

38.61 

(141) 

77.05 

(42) 

22.95 

(152) 

50.33/32.07** 

(150) 

49.67/31.64** 

(172) 

36.29 

หมายเหตุ :  *   คือ นบัเฉพาะองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีสถานท่ีกาํจดัขยะมูลฝอยเป็นของตนเองไม่นบัรวมสถานท่ีกาํจดัขยะมูลฝอยของ บ.ทีพีไอ โพลีน 

 ** คือ ร้อยละขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีการใหบ้ริการเก็บขนและกาํจดัขยะมูลฝอยโดยเทียบกบัจาํนวนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทั้งหมด  
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4. งบประมาณในการบริหารจดัการขยะมูลฝอย 

จงัหวดัเพชรบูรณ์  จากขอ้มูลงบประมาณท่ีใชใ้นการบริหารจดัการขยะมูลฝอย

ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเพชรบูรณ์ พบวา่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมี

การใหบ้ริการจดัเกบ็และกาํจดัขยะมูลฝอยไดมี้การกาํหนดและจดัเกบ็อตัรา ค่าธรรมเนียม

การเกบ็ขนและกาํจดัขยะมูลฝอย ในอตัราระหวา่ง 12.50 – 40.00 บาท/ครัวเรือน/เดือน (เฉล่ีย

ประมาณ 23 บาท/ครัวเรือน/เดือน)  และจากขอ้มูลปี 2558 พบวา่ จงัหวดัเพชรบูรณ์เป็น

จงัหวดัท่ีมีการจดัเกบ็ค่าธรรมเนียมการเกบ็ขนและกาํจดัขยะมูลฝอยไดค่้อนขา้งนอ้ย            

(ร้อยละ 59.21)  ส่วนอตัราค่าธรรมเนียม ในการกาํจดัขยะมลูฝอยใหก้บัองคก์รปกครอง                

ส่วนทอ้งถ่ินท่ีมาท้ิงร่วม จงัหวดัเพชรบูรณ์จะมีทั้งแบบเหมารายปี และคิดอตัราค่ากาํจดัต่อตนั 

ซ่ึงคิดอตัราค่ากาํจดั โดย เฉล่ีย  เท่ากบั 53,620 บาท/เดือน ดงัรายละเอียดในตาราง

ภาคผนวก ฉ 1 และจากการสุ่มตรวจองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ีจงัหวดั

เพชรบูรณ์ จาํนวน 10 แห่ง ไดน้าํขอ้มลูจากแบบสอบถามเปรียบเทียบกบัขอ้มลูการสุ่ม

ตรวจสอบในพื้นท่ี พบวา่ ขอ้มูล การจดัเกบ็ค่าธรรมเนียมการเกบ็ขนและกาํจดัขยะมูลฝอย

ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัเพชรบูรณ์มีความสอดคลอ้งและเป็นไปใน

ทิศทางเดียวกนักบัแบบสาํรวจท่ีส่งใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินกรอกขอ้มลูให ้

จังหวดัลพบุรี  จากขอ้มูลงบประมาณท่ีใชใ้นการบริหารจดัการขยะมูลฝอย

ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัลพบุรี พบวา่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมี

การใหบ้ริการจดัเกบ็และกาํจดัขยะมูลฝอยไดมี้การกาํหนดและจดัเกบ็อตัรา ค่าธรรมเนียม           

การเกบ็ขนและกาํจดัขยะมูลฝอย ในอตัราระหวา่ง 5.00-30.00  บาท/ครัวเรือน/เดือน (เฉล่ีย

ประมาณ 22 บาท/ครัวเรือน/เดือน) และจากขอ้มูลปี 2558 พบวา่ จงัหวดัลพบุรีเป็นจงัหวดั

ท่ีมีการจดัเกบ็ค่าธรรมเนียมการเกบ็ขนและกาํจดัขยะมูลฝอยได ้เกือบครบทุกแห่ง                 

(ร้อยละ 84.38) ยกเวน้องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยขนุราม, องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองมะค่า, 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลม่วงค่อม, องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแก่งผกักดู, องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลถลุงเหลก็, องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางคู,้ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหวัสาํโรง, 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางกะพี้, องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นกลว้ย และองคก์าร

บริหารส่วนตาํบลหนองเมือง เพยีง 10 แห่งท่ียงัไม่ไดด้าํเนินการ ส่วนอตัราค่าธรรมเนียม            

ในการกาํจดัขยะมูลฝอยใหก้บัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมาท้ิงร่วม จงัหวดั ลพบุรี  
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เป็นแบบเหมารายเดือน ซ่ึงคิดอตัราค่ากาํจดัโดยเฉล่ีย เท่ากบั 15,000 บาท/เดือน ดงัรายละเอียด

ในตาราง ภาคผนวก ฉ 2  และจากการสุ่มตรวจองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ี

จงัหวดัลพบุรี จาํนวน 5 แห่ง ไดน้าํขอ้มลูจากแบบสอบถามเปรียบเทียบกบัขอ้มลูการสุ่ม

ตรวจสอบในพื้นท่ี พบวา่ ขอ้มูล การจดัเกบ็ค่าธรรมเนียมการเกบ็ขนและกาํจดัขยะมูลฝอย

ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัลพบุรีมีความสอดคลอ้งและเป็นไปในทิศทาง

เดียวกนักบัแบบสาํรวจท่ีส่งใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินกรอกขอ้มลูให ้

จังหวดัสระบุรี จากขอ้มูลงบประมาณท่ีใชใ้นการบริหารจดัการขยะมูลฝอย

ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดั สระบุรี พบวา่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน           

ท่ีมีการใหบ้ริการจดัเกบ็และกาํจดัขยะมูลฝอยไดมี้การกาํหนดและจดัเกบ็อตัรา

ค่าธรรมเนียมการเกบ็ขนและกาํจดัขยะมูลฝอย ในอตัราระหวา่ง 10.00-30.00 บาท/ครัวเรือน/เดือน 

(เฉล่ียประมาณ 2 0 บาท/ครัวเรือน/เดือน)  และจากขอ้มูลปี 2558 พบวา่ จงัหวดัสระบุรี          

เป็นจงัหวดัท่ีมี การจดัเกบ็ค่าธรรมเนียมการเกบ็ขนและกาํจดัขยะมูลฝอยไดค้รบทุกองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ร้อยละ 100.00) ส่วนอตัราค่าธรรมเนียมในการกาํจดัขยะมูลฝอย

ใหก้บัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมาท้ิงร่วม จงัหวดัสระบุรีจะมีทั้งแบบเหมารายเดือน 

และคิดอตัราค่ากาํจดัต่อตนั ซ่ึงคิดอตัราค่ากาํจดัโดยเฉล่ีย เท่ากบั 6,003 บาท/เดือน ดงัรายละเอียด

ในตาราง ภาคผนวก ฉ 3  และจากการสุ่มตรวจองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ี

จงัหวดัสระบุรี จาํนวน 4 แห่ง ไดน้าํขอ้มลูจากแบบสอบถามเปรียบเทียบกบัขอ้มลูการ

สุ่มตรวจสอบในพื้นท่ี พบวา่ ขอ้มูล การจดัเกบ็ค่าธรรมเนียมการเกบ็ขนและกาํจดัขยะมูล

ฝอยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัสระบุรีมีความสอดคลอ้งและเป็นไปใน

ทิศทางเดียวกนักบัแบบสาํรวจท่ีส่งใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินกรอกขอ้มลูให ้

จังหวดันครนายก จากขอ้มูลงบประมาณท่ีใชใ้นการบริหารจดัการขยะมูลฝอย

ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดั นครนายก  พบวา่ องคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินท่ีมีการใหบ้ริการจดัเกบ็และกาํจดัขยะมูลฝอยไดมี้การกาํหนดและจดัเกบ็อตัรา

ค่าธรรมเนียม การเกบ็ขนและกาํจดัขยะมูลฝอย ในอตัราระหวา่ง 10.00-50.00 บาท/ครัวเรือน/เดือน                     

(เฉล่ียประมาณ 2 2 บาท/ครัวเรือน/เดือน)  และจากขอ้มูลปี 2558 พบวา่ จงัหวดันครนายก

เป็นจงัหวดัท่ีมีการจดัเกบ็ค่าธรรมเนียมการเกบ็ขนและกาํจดัขยะมูลฝอยไดเ้กือบครบ              

ทุกแห่ง (ร้อยละ 88.89) ยกเวน้องคก์ารบริหารส่วนตาํบลสาริกา, องคก์ารบริหารส่วนตาํบล
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โคกกรวด และองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองแสง เพยีง 3 แห่งท่ียงัไม่ไดด้าํเนินการ          

ส่วนอตัราค่าธรรมเนียมในการกาํจดัขยะมลูฝอยใหก้บัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน           

ท่ีมาท้ิงร่วม จงัหวดั นครนายกจะเป็นแบบเหมารายเดือน ซ่ึงคิดอตัราค่ากาํจดั โดยเฉล่ีย 

เท่ากบั 12,500 บาท/เดือน ดงัรายละเอียดในตาราง ภาคผนวก ฉ 4  และจากการสุ่มตรวจ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ีจงัหวดันครนายก จาํนวน 3 แห่ง ไดน้าํขอ้มลูจาก

แบบสอบถามเปรียบเทียบกบัขอ้มลูการสุ่มตรวจสอบในพื้นท่ี พบวา่ ขอ้มลู การจดัเกบ็

ค่าธรรมเนียมการเกบ็ขนและกาํจดัขยะมูลฝอย ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดั

นครนายกมีความสอดคลอ้งและเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัแบบสาํรวจท่ีส่งใหอ้งคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินกรอกขอ้มลูให ้

จังหวดัปราจีนบุรี จากขอ้มูลงบประมาณท่ีใชใ้นการบริหารจดัการขยะมูลฝอย

ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดั ปราจีนบุรี  พบวา่ องคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินท่ีมีการใหบ้ริการจดัเกบ็และกาํจดัขยะมูลฝอยไดมี้การกาํหนดและจดัเกบ็อตัรา

ค่าธรรมเนียมการเกบ็ขนและกาํจดัขยะมูลฝอย ในอตัราระหวา่ง 10.00-40.00 บาท/ครัวเรือน/เดือน 

(เฉล่ียประมาณ 2 1 บาท/ครัวเรือน/เดือน)  และจากขอ้มูลปี 2558 พบวา่ จงัหวดัปราจีนบุรี

เป็นจงัหวดัท่ีมีการจดัเกบ็ค่าธรรมเนียมการเกบ็ขนและกาํจดัขยะมูลฝอยไดเ้กือบครบ           

ทุกแห่ง (ร้อยละ 97.62) ยกเวน้องคก์ารบริหารส่วนตาํบลกรอกสมบูรณ์เพยีงแห่งเดียวท่ียงั

ไม่ไดด้าํเนินการ ส่วนอตัราค่าธรรมเนียมในการกาํจดัขยะมูลฝอยใหก้บัองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินท่ีมาท้ิงร่วม จงัหวดั ปราจีนบุรีจะมีทั้งแบบเหมารายเดือน เหมารายปี และ 

คิดอตัราค่ากาํจดัต่อตนั ซ่ึงคิดอตัราค่ากาํจดัโดยเฉล่ีย เท่ากบั 54,893 บาท/เดือน ดงัรายละเอียด

ในตาราง ภาคผนวก ฉ 5  และจากการสุ่มตรวจองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ี

จงัหวดัปราจีนบุรี จาํนวน 7 แห่ง ไดน้าํขอ้มลูจากแบบสอบถามเปรียบเทียบกบัขอ้มลูการ

สุ่มตรวจสอบในพื้นท่ี พบวา่ ขอ้มูล การจดัเกบ็ค่าธรรมเนียมการเกบ็ขนและกาํจดัขยะมูล

ฝอยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัปราจีนบุรีมีความสอดคลอ้งและเป็นไปใน

ทิศทางเดียวกนักบัแบบสาํรวจท่ีส่งใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินกรอกขอ้มลูให ้
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สรุปงบประมาณในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พืน้ที ่ 5  จังหวดั ในเขตรับผดิชอบของสํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคที ่7 ปี 2558 

 

จากการสาํรวจองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ีรับผดิชอบของสาํนกังาน

ส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 7 จาํนวน 474 แห่ง พบวา่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีการ

ใหบ้ริการจดัเกบ็และกาํจดัขยะมูลฝอยไดมี้การกาํหนดและจดัเกบ็อตัรา ค่าธรรมเนียมการ

เกบ็ขนและกาํจดัขยะมูลฝอย โดยเฉล่ียประมาณ 2 2 บาท/ครัวเรือน/เดือน  สาํหรับร้อยละ

การจดัเกบ็ค่าธรรมเนียมในการเกบ็ขนและกาํจดัขยะมูลฝอย พบวา่ จงัหวดัสระบุรีดาํเนินการ

ไดร้้อยละ 100 ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีการใหบ้ริการ รองลงมา ไดแ้ก่ 

จงัหวดั ปราจีนบุรี ท่ีดาํเนินการไดร้้อยละ 97.62 ซ่ึงจงัหวดัท่ีมีร้อยละ การจดัเกบ็

ค่าธรรมเนียมในการเกบ็ขนและกาํจดัขยะมูลฝอยนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัเพชรบูรณ์              

ท่ีดาํเนินการไดเ้พยีงร้อยละ 59.21 ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีการใหบ้ริการ 

ส่วนอตัราค่าธรรมเนียมในการกาํจดัขยะมูลฝอยใหก้บัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมา          

ท้ิงร่วม คิดอตัราค่ากาํจดัในภาพรวม โดยเฉล่ีย เท่ากบั 28,404 บาท/เดือน ดงัรายละเอียด            

ในตาราง 14 และจากการสุ่มตรวจองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ี รับผดิชอบของ

สาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 7 จาํนวน 29 แห่ง พบวา่ ขอ้มูล การจดัเกบ็ค่าธรรมเนียมการ

เกบ็ขนและกาํจดัขยะมูลฝอย ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มีความสอดคลอ้งและ

เป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัแบบสาํรวจท่ีส่งใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินกรอกขอ้มลู

ให ้
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ตาราง 14  

งบประมาณในการบริหารจัดการขยะมลูฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพืน้ท่ี 5 จังหวดั ในเขตรับผิดชอบสาํนักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 7 ปี 2558 

จงัหวดั จาํนวน อปท. ปริมาณขยะมูลฝอยทีเ่ข้า

สถานที่กาํจดั 

ขยะมูลฝอย (ตนั/วนั) 

ค่าเฉลีย่ในการจดัเกบ็ค่าธรรมเนียม  

(บาท/เดอืน)  

ให้บริการจดัการขยะ

มูลฝอย (แห่ง) 

มกีารจดัเกบ็

ค่าธรรมเนียม (แห่ง) 

ร้อยละ บ้านเรือน 

 

อปท.ทีม่าทิง้ร่วม 

 

เพชรบูรณ์ 76 45 59.21 467.67 23 53,620 

ลพบุรี 64 54 84.38 563.59 22 15,000 

สระบุรี 93 93 100.00 232.61* 20 6,003 

นครนายก 27 24 88.89 58.02** 22 12,500 

ปราจีนบุรี 42 41 97.62 362.05 21 54,893 

รวม 302 257 85.10 1,683.91   

ค่าธรรมเนียมเฉลีย่*** 22 28,404 

หมายเหตุ :  *  คือ  นบัเฉพาะปริมาณขยะท่ีเขา้สถานท่ีกาํจดัขยะมูลฝอยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัสระบุรี ไม่นบัรวมปริมาณขยะมูลฝอย  

   จากหน่วยงานอ่ืน และปริมาณขยะมูลฝอยท่ีนาํไปกาํจดัท่ี บ.ทีพีไอโพลีน 

 ** คือ นบัเฉพาะปริมาณขยะท่ีเขา้สถานท่ีกาํจดัขยะมูลฝอยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดันครนายก ไม่นบัรวมปริมาณ  

   ขยะมูลฝอยจากหน่วยงานอ่ืน ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีนาํไปกาํจดัท่ี ทม.ปราจีนบุรี และ บ.ทีพีไอโพลีน  

 *** คือ ค่าเฉล่ียของการจดัเก็บค่าธรรมเนียมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการใหบ้ริการเก็บขนและกาํจดัขยะมูลฝอยในภาพรวมทั้ง 5 จงัหวดั 
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5. พืน้ทีนํ่าร่องในการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง  

 จงัหวดัเพชรบูรณ์  มีพื้นท่ีนาํร่องในการจดัการขยะมูลฝอยตั้งแต่ตน้ทาง  คือ 

เทศบาลเมืองวเิชียรบุรี โดยมีชุมชนโกเมนกา้วหนา้ 2 หมู่ 4 ตาํบลท่าโรง อาํเภอวเิชียรบุรี 

จงัหวดัเพชรบูรณ์ เป็นชุมชนนาํร่อง สาํหรับกิจกรรมท่ีใชใ้นการจดัการขยะมูลฝอยตั้งแต่ตน้

ทางมีดงัน้ี 

 (1)  ขยะอินทรีย์ โดยส่งเสริม/สนบัสนุนครัวเรือนในชุมชนนาํร่องในการนาํขยะ

อินทรียไ์ปใชป้ระโยชนโ์ดยการทาํปุ๋ยหมกั และทาํนํ้าหมกัชีวภาพ  ซ่ึงสามารถลดปริมาณขยะ

มลูฝอยไดร้้อยละ 61  ของปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมดในชุมชนนาํร่อง 

 (2) ขยะรีไซเคิล โดยส่งเสริม/สนบัสนุนครัวเรือนในชุมชนนาํร่องในการ

คดัแยกขยะรีไซเคิล เพื่อนาํมาขายใหผู้รั้บซ้ือของเก่าในชุมชน และการจดักิจกรรมขยะรี

ไซเคิลแลกไข่ ซ่ึงสามารถลดปริมาณขยะมูลฝอยไดร้้อยละ 30 ของปริมาณขยะมูลฝอย

ทั้งหมดในชุมชนนาํร่อง 

 (3) ขยะอนัตราย โดยส่งเสริม/สนบัสนุนครัวเรือนในชุมชนนาํร่องในการ

คดัแยกขยะอนัตราย โดยมีภาชนะรองรับ ณ จุดรวบรวมขยะอนัตรายในชุมชน จาํนวน 1 

จุด ซ่ึงสามารถลดปริมาณขยะมูลฝอยไดร้้อยละ 1.50 ของปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมดใน

ชุมชนนาํร่อง 

 จากกิจกรรมต่างๆ ท่ีไดส่้งเสริม/สนบัสนุนชุมชนนาํร่องของเทศบาลเมือง

วเิชียรบุรี สามารถลดปริมาณขยะมูลฝอยตั้งแต่ตน้ทางไดร้้อยละ 92.50 ของปริมาณขยะ

มูลฝอยทั้งหมดในชุมชนนาํร่อง 

  จังหวดัลพบุรี  มีพื้นท่ีนาํร่องในการจดัการขยะมูลฝอยตั้งแต่ตน้ทาง  คือ 

เทศบาลตาํบลเขาพระงาม โดยมีชุมชนกองพนัทหารขนส่งซ่อมบาํรุงเคร่ืองบินทหารบก  

และชุมชนบา้นไผข่วาง ตาํบลเขาพระงาม อาํเภอเมือง จงัหวดัลพบุรี เป็นชุมชนนาํร่อง สาํหรับ

กิจกรรมท่ีใชใ้นการจดัการขยะมลูฝอยตั้งแต่ตน้ทางมีดงัน้ี 

 (1)  ขยะอินทรีย์ โดยส่งเสริม/สนบัสนุนครัวเรือนในชุมชนนาํร่องในการนาํขยะ

อินทรียไ์ปใชป้ระโยชนโ์ดยการทาํปุ๋ยหมกั และทาํนํ้าหมกัชีวภาพ  ซ่ึงสามารถลดปริมาณขยะ

มลูฝอยไดร้้อยละ 61.03 ของปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมดในชุมชนนาํร่อง 
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 (2) ขยะรีไซเคิล โดยส่งเสริม/สนบัสนุนครัวเรือนในชุมชนนาํร่องในการ

คดัแยกขยะรีไซเคิล พร้อมทั้งจดักิจกรรมตลาดนดัขยะรีไซเคิลภายในชุมชน 1 คร้ัง/เดือน 

และมีการดดัแปลงเศษวสัดุเหลือใชเ้ป็นผลิตภณัฑท่ี์เพิ่มมูลค่า เพื่อเป็นสินคา้ขายใน

ทอ้งตลาด ซ่ึงสามารถลดปริมาณขยะมลูฝอยไดร้้อยละ 31.03 ของปริมาณขยะมูลฝอย

ทั้งหมดในชุมชนนาํร่อง 

 (3) ขยะอนัตราย โดยส่งเสริม/สนบัสนุนครัวเรือนในชุมชนนาํร่องในการ

คดัแยกขยะอนัตราย โดยมีภาชนะรองรับ ณ จุดรวบรวมขยะอนัตรายในชุมชน ชุมชนละ 

จาํนวน 1 จุด  ซ่ึงสามารถลดปริมาณขยะมลูฝอยไดร้้อยละ 2.52 ของปริมาณขยะมูลฝอย

ทั้งหมดในชุมชนนาํร่อง 

 จากกิจกรรมต่างๆ ท่ีไดส่้งเสริม/สนบัสนุนชุมชนนาํร่องของเทศบาลตาํบล

เขาพระงาม สามารถลดปริมาณขยะมูลฝอยตั้งแต่ตน้ทางไดร้้อยละ 94.58 ของปริมาณ

ขยะมูลฝอยทั้งหมดในชุมชนนาํร่อง 

  จังหวดัสระบุรี  มีพื้นท่ีนาํร่องในการจดัการขยะมูลฝอยตั้งแต่ตน้ทาง  คือ 

เทศบาลเมืองสระบุรี โดยมีชุมชน ม.พนั 11 รอ. ชุมชนศนูยก์ารทหารมา้  ชุมชนเขาตะกร้า 

ชุมชนหลงั บขส. และชุมชนหลงัเกษมราษฎร์ ต.ปากเพรียว อ.เมือง จงัหวดัสระบุรี เป็นชุมชน

นาํร่อง สาํหรับกิจกรรมท่ีใชใ้นการจดัการขยะมูลฝอยตั้งแต่ตน้ทางมีดงัน้ี 

 (1)  ขยะอินทรีย์ โดยส่งเสริม/สนบัสนุนครัวเรือนในชุมชนนาํร่องในการนาํขยะ

อินทรียไ์ปใชป้ระโยชนโ์ดยการทาํปุ๋ยหมกั และทาํนํ้าหมกัชีวภาพ  ซ่ึงสามารถลดปริมาณขยะ

มลูฝอยไดร้้อยละ 43.09 ของปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมดในชุมชนนาํร่อง 

 (2) ขยะรีไซเคิล โดยส่งเสริม/สนบัสนุนครัวเรือนในชุมชนนาํร่องในการ

คดัแยกขยะ โดยจดักิจกรรมชุมชนปลอดถงัขยะ มีการคดัแยกขยะรีไซเคิล เพื่อนาํมาขาย

ใหผู้รั้บซ้ือของเก่าในชุมชน ซ่ึงสามารถลดปริมาณขยะมลูฝอยไดร้้อยละ 32.32 ของปริมาณ

ขยะมูลฝอยทั้งหมดในชุมชนนาํร่อง  

 (3) ขยะอนัตราย โดยส่งเสริม/สนบัสนุนครัวเรือนในชุมชนนาํร่องในการ

คดัแยกขยะอนัตราย โดยมีภาชนะรองรับ ณ จุดรวบรวมขยะอนัตรายในชุมชน ชุมชนละ 

จาํนวน 1 จุด  ซ่ึงสามารถลดปริมาณขยะมูลฝอยไดร้้อยละ 2.46 ของปริมาณขยะมูลฝอย

ทั้งหมดในชุมชนนาํร่อง 



82 

 

 จากกิจกรรมต่างๆ ท่ีไดส่้งเสริม/สนบัสนุนชุมชนนาํร่องของเทศบาลเมือง

สระบุรี สามารถลดปริมาณขยะมูลฝอยตั้งแต่ตน้ทางไดร้้อยละ 77.87 ของปริมาณขยะมูล

ฝอยทั้งหมดในชุมชนนาํร่อง 

  จังหวดันครนายก  มีพื้นท่ีนาํร่องในการจดัการขยะมูลฝอยตั้งแต่ตน้ทาง  คือ 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาหินลาด โดยมีชุมชนบา้นนาหินลาด หมู่ 5 ตาํบลนาหินลาด อาํเภอ

ปากพลี จงัหวดันครนายก เป็นชุมชนนาํร่อง สาํหรับกิจกรรมท่ีใชใ้นการจดัการขยะมูลฝอย

ตั้งแต่ตน้ทางมีดงัน้ี 

 (1)  ขยะอินทรีย์ โดยส่งเสริม/สนบัสนุนครัวเรือนในชุมชนนาํร่องในการนาํขยะ

อินทรียไ์ปใชป้ระโยชนโ์ดยการทาํปุ๋ยหมกั ทาํนํ้าหมกัชีวภาพ  และเป็นอาหารสัตว ์ซ่ึงสามารถ

ลดปริมาณขยะมูลฝอยไดร้้อยละ 55.00  ของปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมดในชุมชนนาํร่อง 

 (2) ขยะรีไซเคิล โดยส่งเสริม/สนบัสนุนครัวเรือนในชุมชนนาํร่องในการ

คดัแยกขยะรีไซเคิล พร้อมทั้งจดักิจกรรมผูซ้ื้อพบผูข้ายภายในชุมชน 1 คร้ัง/เดือน และมี

การดดัแปลงเศษวสัดุเหลือใชเ้ป็นผลิตภณัฑท่ี์เพิ่มมูลค่า เพื่อเป็นสินคา้ขายในทอ้งตลาด 

ซ่ึงสามารถลดปริมาณขยะมลูฝอยไดร้้อยละ 31.00 ของปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมดในชุมชน

นาํร่อง 

 (3) ขยะอนัตราย โดยส่งเสริม/สนบัสนุนครัวเรือนในชุมชนนาํร่อง 

หน่วยงานราชการ และโรงเรียนในการคดัแยกขยะอนัตราย โดยมีภาชนะรองรับ ณ จุด

รวบรวมขยะอนัตรายในชุมชน หน่วยงานราชการ และโรงเรียน จาํนวน 4 จุด  และมี

กิจกรรมขยะอนัตรายแลกของ ทุก 3 เดือน ซ่ึงสามารถลดปริมาณขยะมูลฝอยไดร้้อยละ 2.00 

ของปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมดในชุมชนนาํร่อง 

 จากกิจกรรมต่างๆ ท่ีไดส่้งเสริม/สนบัสนุนชุมชนนาํร่องขององคก์าร

บริหารส่วนตาํบลนาหินลาด สามารถลดปริมาณขยะมูลฝอยตั้งแต่ตน้ทางไดร้้อยละ 

88.00 ของปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมดในชุมชนนาํร่อง 

  จังหวดัปราจีนบุรี  มีพื้นท่ีนาํร่องในการจดัการขยะมูลฝอยตั้งแต่ตน้ทาง  คือ 

เทศบาลตาํบลศรีมหาโพธิ โดยมีชุมชนบา้นลายพระหตัถ ์หมู่ 6 และชุมชนบา้นโคกขวาง หมู่ 9 

ตาํบลศรีมหาโพธิ อาํเภอศรีมหาโพธิ จงัหวดัปราจีนบุรี เป็นชุมชนนาํร่อง สาํหรับกิจกรรมท่ีใช้

ในการจดัการขยะมลูฝอยตั้งแต่ตน้ทางมีดงัน้ี 
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 (1)  ขยะอินทรีย์ โดยส่งเสริม/สนบัสนุนครัวเรือนในชุมชนนาํร่อง และโรงเรียน

ในการนาํขยะอินทรียไ์ปใชป้ระโยชนโ์ดยการทาํปุ๋ยหมกั และทาํนํ้าหมกัชีวภาพ  ซ่ึงสามารถลด

ปริมาณขยะมูลฝอยไดร้้อยละ 16.42 ของปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมดในชุมชนนาํร่อง 

 (2) ขยะรีไซเคิล โดยส่งเสริม/สนบัสนุนครัวเรือนในชุมชนนาํร่อง และ

โรงเรียนในการคดัแยกขยะรีไซเคิล มีธนาคารขยะในโรงเรียน และมีกิจกรรมผา้ป่าขยะรี

ไซเคิลในชุมชน ซ่ึงสามารถลดปริมาณขยะมลูฝอยไดร้้อยละ 24.24 ของปริมาณขยะมูลฝอย

ทั้งหมดในชุมชนนาํร่อง 

 (3) ขยะอนัตราย โดยส่งเสริม/สนบัสนุนครัวเรือนในชุมชนนาํร่อง ในการ

คดัแยกขยะอนัตราย โดยมีภาชนะรองรับ ณ จุดรวบรวมขยะอนัตรายในชุมชน ชุมชนละ 

1 จุด สามารถลดปริมาณขยะมูลฝอยไดร้้อยละ 1.50 ของปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมดใน

ชุมชนนาํร่อง 

 จากกิจกรรมต่างๆ ท่ีไดส่้งเสริม/สนบัสนุนชุมชนนาํร่องของเทศบาลตาํบล

ศรีมหาโพธิ สามารถลดปริมาณขยะมูลฝอยตั้งแต่ตน้ทางไดร้้อยละ 42.15 ของปริมาณ

ขยะมูลฝอยทั้งหมดในชุมชนนาํร่อง 
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สรุปพืน้ทีนํ่าร่องในการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพืน้ที ่ 5  จังหวดั ในเขตรับผดิชอบ 

ของสํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคที ่7 ปี 2558 

 

พื้นท่ีนาํร่องในการจดัการขยะมูลฝอยตั้งแต่ตน้ทางของ องคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินในพื้นท่ีรับผดิชอบของสาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 7 พบวา่ มีชุมชนนาํร่อง 

จาํนวน 11 ชุมชน ไดแ้ก่ ชุมชนโกเมนกา้วหนา้ 2 เทศบาลเมืองวเิชียรบุรี จงัหวดั

เพชรบูรณ์ ชุมชนกองพนัทหารขนส่งซ่อมบาํรุงเคร่ืองบินทหารบก   ชุมชนบา้นไผข่วาง 

เทศบาลตาํบลเขาพระงาม จงัหวดัลพบุรี ชุมชน ม.พนั 11 รอ.  ชุมชนศนูยก์ารทหารมา้  ชุมชน

เขาตะกร้า ชุมชนหลงั บขส. ชุมชนหลงัเกษมราษฎร์ เทศบาลเมืองสระบุรี จงัหวดัสระบุรี 

ชุมชนบา้นนาหินลาด องคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาหินลาด จงัหวดันครนายก ชุมชนบา้นลาย

พระหตัถ ์และชุมชนบา้นโคกขวาง  เทศบาลตาํบลศรีมหาโพธิ จงัหวดัปราจีนบุรี โดยมีกิจกรรม

ในการคดัแยกขยะมลูฝอยตั้งแต่ตน้ทางไดด้งัน้ี 

(1) ขยะอินทรีย ์มีกิจกรรม ส่งเสริม/สนบัสนุนครัวเรือนในชุมชนนาํร่อง และ

โรงเรียนในการนาํขยะอินทรียไ์ปใชป้ระโยชนโ์ดยการทาํปุ๋ยหมกั และทาํนํ้าหมกัชีวภาพ  โดย

ทั้ง 11 ชุมชน สามารถลดปริมาณขยะมูลฝอยไดเ้ฉล่ียร้อยละ 44.02 ของปริมาณขยะมูลฝอย

ทั้งหมดในชุมชนนาํร่อง 

 (2) ขยะรีไซเคิล โดยส่งเสริม/สนบัสนุนครัวเรือนในชุมชนนาํร่อง และ

โรงเรียนในการคดัแยกขยะรีไซเคิล มีธนาคารขยะในโรงเรียน มีกิจกรรมผา้ป่าขยะรีไซเคิล

ในชุมชน กิจกรรมขยะรีไซเคิลแลกไข่ กิจกรรมผูซ้ื้อพบผูข้ายกิจกรรม/ตลาดนดัขยะรีไซเคิล

ภายในชุมชน เดือนละ 1 คร้ัง  กิจกรรมชุมชนปลอดถงัขยะ มีการดดัแปลงเศษวสัดุเหลือ

ใชเ้ป็นผลิตภณัฑท่ี์เพิ่มมูลค่า เพื่อเป็นสินคา้ขายในทอ้งตลาด  และมีการคดัแยกขยะรีไซเคิล 

เพื่อนาํมาขายใหผู้รั้บซ้ือของเก่าในชุมชน ซ่ึงสามารถลดปริมาณขยะมลูฝอยไดร้้อยละ 30.68 

ของปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมดในชุมชนนาํร่อง 

 (3) ขยะอนัตราย โดยส่งเสริม/สนบัสนุนครัวเรือนในชุมชนนาํร่อง 

หน่วยงานราชการ และโรงเรียนในการคดัแยกขยะอนัตราย โดยมีภาชนะรองรับ ณ จุด

รวบรวมขยะอนัตรายในชุมชน หน่วยงานราชการ และโรงเรียน หรือ มีกิจกรรมขยะ
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อนัตรายแลกของ ทุก 3 เดือน ซ่ึงสามารถลดปริมาณขยะมูลฝอยเฉล่ียไดร้้อยละ 2.25 ของ

ปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมดในชุมชนนาํร่อง 

 จากกิจกรรมต่างๆ ท่ีไดส่้งเสริม/สนบัสนุนชุมชนนาํร่องในพื้นท่ีรับผดิชอบ

ของสาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 7 จาํนวน 11 ชุมชน สามารถลดปริมาณขยะมูลฝอยตั้งแต่

ตน้ทางเฉล่ียไดร้้อยละ 76.94 ของปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมดในชุมชนนาํร่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทที่ 5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 

1. สรุปผล 

จากการสาํรวจขอ้มูล  และติดตามตรวจสอบการจดัการขยะมูลฝอยของ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ีรับผดิชอบของสาํนกังานส่ิงแวดลอ้มลอ้มภาคท่ี 7 

จาํนวน 474 แห่ง และขอ้มลูจากการสุ่มตรวจองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ี

รับผดิชอบของสาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 7 จาํนวน 26 แห่ง สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

1.1 อตัราการผลติ  ปริมาณขยะมูลฝอย  และองค์ประกอบของขยะมูลฝอย  

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทั้งหมดในพื้นท่ีรับผดิชอบของสาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 7 

จาํนวน 474 แห่ง มีประชากรทั้งหมด 3,421,667 คน ผลิตขยะมูลฝอยวนัละ 3,341.01 ตนั คิดเป็น

อตัราการผลิตขยะมูลฝอย  1.08 ก.ก./คน/วนั โดยสามารถจาํแนกเป็นอตัราการผลิตขยะมูลฝอย

ในเขตเทศบาลเมือง  1.96 ก.ก./คน/วนั อตัราการผลิตขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตาํบล                 

1.12 ก.ก./คน/วนั และอตัราการผลิตขยะมูลฝอยองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  0.95 ก.ก./คน/วนั 

เม่ือนาํขอ้มูลท่ีไดม้าพิจารณาเทียบเคียงกบัอตัราผลิตขยะมูลฝอยท่ีกรมควบคุมมลพิษได้

ทาํการศึกษาไวใ้นปี 2555 ท่ีกาํหนดใหอ้ตัราการผลิตขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมือง                   

1.15 ก.ก./คน/วนั อตัราการผลิตขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตาํบล 1.02 ก.ก./คน/วนั และอตัรา

การผลิตขยะมูลฝอยในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 0.91 ก.ก./คน/วนั จะเห็นวา่อตัราการ

ผลิตมลูฝอยในเขตเทศบาลตาํบลและเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในพื้นท่ีสาํนกังาน

ส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 7  มีค่าใกลเ้คียงกบักรมควบคุมมลพิษ ยกเวน้อตัราการผลิตขยะมูลฝอย

ในเขตเทศบาลเมืองใน พื้นท่ีสาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 7 ท่ีมีค่าแตกต่างกนัค่อนขา้งมาก

อาจเน่ืองมาจากการขยายตวัของชุมชน สถานประกอบการ อุตสาหกรรม และประชากรแฝง

ท่ีอาศยัอยูใ่นเขตองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้นท่ีเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีทาํใหป้ริมาณขยะหรือ

อตัราการผลิต  ขยะมูลฝอยเพิ่มข้ึน สาํหรับองคป์ระกอบขยะมลูฝอยขององคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ีรับผดิชอบของสาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 7 พบวา่ มีขยะอินทรียสู์ง
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ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ ร้อยละ 56.50 รองลงมาเป็นขยะรีไซเคิล คิดเป็นร้อยละ 29.86 และ

ขยะมูลฝอยท่ีมีนอ้ยท่ีสุด คือ ขยะอนัตราย คิดเป็นร้อยละ 3.04  

ดงันั้น การรณรงค ์สร้างจิตสาํนึกใหก้บัประชาชนในการลดและคดัแยกขยะ

มูลฝอยตั้งแต่ตน้ทาง ในกิจกรรม 5 R ไดแ้ก่ (1) ลดของท่ีจะท้ิงใหเ้หลือนอ้ยลง (Reduce)  

(2) ส่ิงของท่ียงัใชไ้ดอ้ยูใ่หใ้ชต่้อ  (Reuse) (3) ส่ิงของท่ีพอแกไ้ขไดใ้หแ้กไ้ข  (Repair)              

(4) หมุนเวยีนกลบัมาใชใ้หม่ (Recycle) และ (5) หลีกเล่ียง (Reject) การปฏิเสธการใชสิ้นคา้

หรือผลิตภณัฑท่ี์ยากต่อการกาํจดั กจ็ะเป็นปัจจยั/กลไกหน่ึงท่ีจะช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอย

ตั้งแต่ตน้ทาง ทาํใหส้ถานท่ีกาํจดัขยะขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีอายกุารใชง้านได้

นานมากข้ึนดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของมงคลกร  ศรีวชิยั และคณะ (2557, 

บทคดัยอ่) ศึกษาเก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอยของชุมชนในพื้นท่ีองคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลเมืองพาน อาํเภอพาน จงัหวดัเชียงราย โดยใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการจดัการ

ขยะมลูฝอย ซ่ึงมีการจดัการขยะอินทรียโ์ดยการนาํไปทาํเป็นปุ๋ยหมกั หรือนาํไปเล้ียง

ไส้เดือน ขยะรีไซเคิลมีการจดัตั้งโครงการผา้ป่าขยะ ซ่ึงทาํใหป้ริมาณขยะมูลฝอยลดลง

เหลือ 12,103 กิโลกรัม/สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 19 ของปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนทั้งหมด และ

สอดคลอ้งกบัการดาํเนินงานกิจกรรมของสาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 7 ท่ีสนบัสนุน

ขอ้มูล ใหค้าํปรึกษาแนะนาํ และเป็นวทิยากรใหก้บัชุมชนนาํร่อง โดยยกตวัอยา่งชุมชน

กองพนัทหารขนส่งซ่อมบาํรุงเคร่ืองบินทหารบก ตาํบลเขาพระงาม อาํเภอเมือง จงัหวดัลพบุรี 

ใหมี้การจดัการขยะอินทรียโ์ดยนาํไปทาํปุ๋ยนํ้าหมกัชีวภาพ ขยะรีไซเคิลมีการคดัแยกและ

นาํไปขายใหร้้านรับซ้ือของเก่า และมีการแปรรูปเศษวสัดุเหลือใชเ้ป็นผลิตภณัฑเ์พือ่เพิ่ม

มูลค่า ซ่ึงทาํใหป้ริมาณขยะมูลฝอยลดลงเหลือ 90.54 กิโลกรัม/วนั คิดเป็นร้อยละ 94 ของ

ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนทั้งหมด นอกจากน้ีชุมชนดงักล่าวยงัมีการคดัแยกขยะ

อนัตรายโดยรวบรวมไวภ้ายในชุมชน เพือ่รอเทศบาลตาํบลเขาพระงามรวบรวมนาํไป

รวมท่ีศนูยร์วมขยะอนัตรายประจาํอาํเภอเมือง โดยองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัลพบุรี

จะจา้งบริษทัเอกชนมารับยงัศนูยป์ระจาํแต่ละอาํเภอเพื่อนาํไปกาํจดัอยา่งถูกหลกัวชิาการ

ต่อไป  
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1.2 การจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีม่รีะบบ

ให้บริการ เกบ็ขนและกาํจดัขยะมูลฝอย  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทั้งหมดในพื้นท่ี

สาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 7 จาํนวน 474 แห่ง มีการใหบ้ริการจดัการขยะมูลฝอยชุมชน 

จาํนวน 302 แห่ง มีปริมาณขยะมูลฝอยท่ีถูกนาํไปกาํจดั 2,482.32 ตนั/วนั (เกบ็ขนไป

กาํจดั 2,042.56 ตนั/วนั และนาํไปใชป้ระโยชน ์439.76 ตนั/วนั) โดยมีปริมาณขยะตกคา้ง

ในชุมชน 53.09 ตนั /วนั คิดเป็นประสิทธิภาพในการใหบ้ริการจดัการขยะมูลฝอย

ครอบคลุมพื้นท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ีรับผดิชอบสาํนกังานส่ิงแวดลอ้ม

ภาคท่ี 7 ร้อยละ 97.91 จากขอ้มลูจะเห็นวา่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินส่วนใหญ่มีการ

ใหบ้ริการจดัการขยะมลูฝอยในชุมชน โดยมีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพยีง 15 แห่ง  

ท่ีมีขยะมูลฝอยตกคา้งในชุมชน ซ่ึงอาจเกิดจากระยะทางไกลจากชุมชนอ่ืนมาก หรือการมีรถ

ใหบ้ริการเกบ็ขนไม่เพียงพอ ดงันั้น การแกไ้ขปัญหาขยะมูลฝอยตกคา้งในชุมชนควรเนน้

การลดปริมาณขยะมูลฝอยตั้งแต่ตน้ทาง โดยอาจส่งเสริมใหชุ้มชนดงักล่าวนั้นเป็นชุมชน

ตน้แบบขยะเหลือศนูย์  (Zero waste) และนอกจากน้ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้ง

วางแผนเส้นทาง และความถ่ีในการใหบ้ริการเกบ็ขนขยะมูลฝอยเพิ่มข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้ง

กบัแนวคิดเก่ียวกบั การเกบ็รวบรวมและการเกบ็ขนขยะมูลฝอยท่ีตอ้งมีการตั้งภาชนะ

รองรับขยะมูลฝอย มีการจดัหารถใหบ้ริการเกบ็ขน การกาํหนดเส้นทาง และความถ่ีใน

การเกบ็ขนขยะมูลฝอยท่ีเหมาะสม เพื่อป้องกนัมิใหเ้กิดปัญหาเร่ืองกล่ิน ทศันียภาพ และ

พาหะนาํโรค  

1.3 การกาํจัดขยะมูลฝอย  จากการสาํรวจ พบวา่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

ท่ีมีสถานท่ีกาํจดัขยะมูลฝอยเป็นของตนเอง จาํนวน 119 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 25.10 ของ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทั้งหมด และในจาํนวนน้ีมีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมี

สถานท่ีกาํจดัขยะมูลฝอยแบบถูกหลกัวชิาการเพียง 11 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 9.24  ของ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีสถานท่ีกาํจดัขยะมลูฝอยเป็นของตนเอง และมีองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินอีก 108 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 90.76 ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ท่ีมีสถานท่ีกาํจดัขยะมูลฝอยเป็นของตนเอง มีวธีิการกาํจดัขยะมูลฝอยแบบไม่ถูกหลกั

วชิาการ  เพราะยงัใชว้ธีิ Open dump หรือเตาเผาท่ีไม่มีระบบกาํจดัมลพิษทางอากาศ                  

ซ่ึงวธีิการดงักล่าวอาจส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม และเกิดปัญหาเร่ืองร้องเรียนได ้  
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เม่ือพจิารณาถึงวธีิการกาํจดัขยะมลูฝอยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทั้ง 

302 แห่ง ท่ีมีการใหบ้ริการเกบ็ขน และนาํขยะมูลฝอยไปกาํจดั พบวา่ มีองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน 1 52  แห่ง คิดเป็นร้อยละ 50.33 ท่ีมีการกาํจดัขยะมูลฝอยอยา่งถูกหลกั

วชิาการ (นบัรวมทั้งดาํเนินการกาํจดัขยะมลูฝอยของตนเองและองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินอ่ืนนาํขยะมูลฝอยมากาํจดัร่วม)  และมีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จาํนวน 150 แห่ง   

คิดเป็นร้อยละ 49.67 ท่ีมีการกาํจดัขยะมูลฝอยโดยไม่ถูกหลกัวชิาการ ซ่ึงเป็นจาํนวน

ค่อนขา้งมาก ดงันั้นการแกไ้ขปัญหาขยะมูลฝอยจึงควรมุ่งเนน้เร่ืองการคดัแยกขยะมูลฝอย 

การร่วมลงทุนกบัเอกชนในการบริหารจดัการขยะมูลฝอยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

การนาํขยะมูลฝอยมาท้ิงร่วมกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีสถานท่ีกาํจดัขยะท่ีถูกหลกั

วชิาการ และการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลงังาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบันโยบายการแกไ้ขปัญหา

ขยะมูลฝอยของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ท่ีใหค้วามสาํคญั

ในการเร่งรัดแกไ้ขปัญหาการจดัการขยะ มูลฝอยเป็นลาํดบัแรก  ส่งเสริมใหเ้กิดกลไกการ

คดัแยกขยะมูลฝอย เพื่อนาํกลบัมาใชใ้หม่ใหม้ากท่ีสุด  เร่งกาํจดัขยะมูลฝอยตกคา้งสะสม

ในสถานท่ีกาํจดัขยะ มูลฝอยในพื้นท่ีวกิฤติ  ซ่ึงจะใชท่ี้ดินของรัฐเป็นหลกัในพื้นท่ีใด  ท่ี

สามารถจดัการขยะมูลฝอย โดยสนบัสนุนใหแ้ปรรูปเป็นพลงังาน   

1.4 งบประมาณในการบริหารจดัการขยะมูลฝอย  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

มีการจดัเกบ็ค่าธรรมเนียมในการเกบ็ขน และกาํจดัขยะมูลฝอย  โดยเฉล่ียประมาณ 22 

บาท/ครัวเรือน/เดือน ซ่ึงมี องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ท่ีมีการจดัเกบ็ค่าธรรมเนียม

จาํนวน 257 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 85.10 ของจาํนวนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีการใหบ้ริการ 

โดยจงัหวดัท่ีมีการจดัเกบ็ค่าธรรมเนียมนอ้ยท่ีสุดไดแ้ก่ จงัหวดัเพชรบูรณ์ (ร้อยละ 59.21) 

ซ่ึงควรส่งเสริมใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหมี้การออกขอ้กาํหนดหรือเทศบญัญติั

ในการเกบ็ขนและกาํจดัขยะมูลฝอย ตามแนวคิดผูก่้อมลพิษเป็นผูจ่้ายค่าบาํบดัมลพิษ  

โดยทั้งน้ีตอ้งสอดคลอ้งกบัวถีิชีวติและความเป็นอยูข่องประชาชนในพื้นท่ีดว้ย สาํหรับ

อตัราค่าธรรมเนียมในการกาํจดัขยะมูลฝอยใหก้บัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมาท้ิง

ร่วม จะมีทั้งแบบเหมารายเดือน เหมารายปี หรือคิดอตัราค่ากาํจดัต่อตนั ซ่ึงคิดเป็นอตัรา

ค่ากาํจดัโดยเฉล่ียไดป้ระมาณ 28,404 บาท/เดือน   
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1.5 พืน้ทีนํ่าร่องในการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง สาํนกังานส่ิงแวดลอ้ม

ภาคท่ี 7 มีพื้นท่ีนาํร่องในการจดัการขยะมูลฝอยตั้งแต่ตน้ทาง จงัหวดัละ 1 องคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงมีชุมชนนาํร่องทั้งหมด จาํนวน 11 ชุมชน ซ่ึงมีการจดัการขยะ

อินทรีย ์โดยการทาํปุ๋ยหมกั และทาํนํ้าหมกัชีวภาพ  ขยะรีไซเคิล โดยจดัตั้งธนาคารขยะ 

กิจกรรมผา้ป่าขยะรีไซเคิล กิจกรรมขยะรีไซเคิลแลกไข่ กิจกรรมผูซ้ื้อพบผูข้ายกิจกรรม/

ตลาดนดัขยะรีไซเคิลภายในชุมชน มีการคดัแยกขยะรีไซเคิล เพื่อนาํมาขายใหผู้รั้บซ้ือ

ของเก่า กิจกรรมชุมชนปลอดถงัขยะ และมีการดดัแปลงเศษวสัดุเหลือใชเ้ป็นผลิตภณัฑ์

ท่ีเพิ่มมูลค่า สาํหรับขยะอนัตราย โดยจดัตั้งภาชนะรองรับภายในชุมชน  หรือ มีกิจกรรม

ขยะอนัตรายแลกของ ซ่ึงจากกิจกรรมต่างๆ ท่ีไดส่้งเสริม/สนบัสนุนชุมชนนาํร่อง ในพื้นท่ี

รับผดิชอบของสาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 7 จาํนวน 11 ชุมชน สามารถลดปริมาณขยะ

มลูฝอยตั้งแต่ตน้ทางเฉล่ียไดร้้อยละ 76.94 ของปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมดในชุมชนนาํ

ร่อง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของสมศกัด์ิ  จนัทวฒันา และคณะ (2541, บทคดัยอ่) 

ศึกษาการจดัการการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในการท้ิงขยะของครัวเรือน “กรณีศึกษา

หมู่บา้นอาคเนยนิ์เวศ” ในเขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา่ ประชากรใน

หมู่บา้นอาคเนยนิ์เวศน ์มีความรู้ความเขา้ใจในประเภทและการแยกขยะมูลฝอยมากข้ึน 

อีกทั้งจากการประเมินและการวดัปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนจริงท่ีกรุงเทพมหานครจดัเกบ็จาก

หมู่บา้นอาคเนยนิ์เวศนมี์นํ้าหนกัลดลง เฉล่ียร้อยละ 15 -20 แสดงวา่ พฤติกรรมการท้ิง

ขยะของประชาชนเร่ิมมีการเปล่ียนแปลงหลงัมีการติดตามอยา่งต่อเน่ือง ประชากรใน

หมู่บา้นอาคเนยนิ์เวศนใ์หค้วามสนใจและใหค้วามร่วมมือเป็นอยา่งดี และสอดคลอ้งกบั

การศึกษาของสาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ (2554, บทคดัยอ่) ศึกษาการนาํร่อง

การจดัการขยะชุมชน กรณีศึกษา : เทศบาลในเมือง อาํเภอเมือง จงัหวดัอุตรดิตถ ์(ปีท่ี 2) 

ศึกษาการบูรณาการการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการขยะมูลฝอย พบวา่การ

เสริมสร้างศกัยภาพพลงัชุมชนในการจดัการขยะมูลฝอยสามารถประสบความสาํเร็จใน

การจดัการขยะรีไซเคิล เน่ืองจากประชาชนสามารถเห็นประโยชนโ์ดยตรงจากการคดั

แยกขยะดงักล่าวเพื่อนาํไปขายสร้างรายไดใ้หก้บัครอบครัว โดยขยะรีไซเคิลสามารถ

ลดลงเหลือ 832.12 กิโลกรัม/วนั คิดเป็นร้อยละ 35.27 เช่นเดียวกบัขยะอนัตรายท่ี

ประชาชนตระหนกัและใหค้วามสาํคญั โดยพบวา่ขยะอนัตรายท่ีพบปลายทางบริเวณ
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พื้นท่ีกาํจดัขยะของเทศบาลตาํบลในเมืองมีปริมาณลดลงเหลือวนัละ 8.68 กิโลกรัม คิด

เป็นร้อยละ 0.36 แต่กรณีขยะอินทรียน์ั้นยงัไม่ประสบผลสาํเร็จเน่ืองจากประชาชนยงัมี

ส่วนร่วมในการคดัแยกขยะดงักล่าวอยูน่อ้ย 

 

2. ปัญหาและอปุสรรคในการศึกษา 

2.1 ผูก้รอกขอ้มูลใหข้อ้มูลไม่ครบถว้น ทาํให้ตอ้งมีการเขา้พื้นท่ีติดตามซํ้ า 

หรือโทรศพัทส์อบถามเพิ่มเติม ทาํใหต้อ้งใชเ้วลาในการติดตามขอ้มูลเพิ่มเติมค่อนขา้งมาก 

2.2 แบบสาํรวจสาํหรับการศึกษาคร้ังน้ียงัไม่ครอบคลุมเร่ือง งบประมาณใน

การบริหารจดัการขยะมูลฝอย ดา้นรายจ่ายขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ท่ีใชใ้นการ

บริหารจดัการ ทาํใหผู้ศึ้กษาไม่สามารถประเมินค่าใชจ่้ายในการกาํจดัขยะมูลฝอยไดค้รบทุก

ประเดน็  

 

3. ข้อเสนอแนะ 

3.1 ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย 

3.1.1 รัฐบาลและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรใหเ้ร่ืองบริหาร

จดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายเป็นนโยบายสาํคญั 

3.1.2 รัฐบาลควรมีนโยบายท่ีชดัเจนในการสนบัสนุนงบประมาณ

แกไ้ขปัญหาขยะมูลฝอยใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินส่งเสริมและสนบัสนุนให้

ประชาชนมีพฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือนท่ีถูกตอ้งภายใตห้ลกัการ              

การลดปริมาณขยะมูลฝอยท่ีแหล่งกาํเนิด 

3.1.3 กระทรวงมหาดไทยร่วมกบัสาํนกังานคณะกรรมการกระจาย

อาํนาจใหก้บัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินกาํหนดมาตรการใหคุ้ณใหโ้ทษต่อองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการดาํเนินงานจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย 

3.1.4 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มควรกาํหนด

หลกัเกณฑ ์วธีิการเกบ็ขนและมาตรฐานสถานท่ีกาํจดั หลกัเกณฑ ์และคุณสมบติัของ            

ผูค้วบคุมและผูรั้บจา้งใหบ้ริการบาํบดั/กาํจดัขยะมูลฝอยของเสียอนัตรายชุมชน  
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3.1.5 กระทรวงสาธารณสุขควรเร่งออกกฎกระทรวงกาํหนดอตัรา

ค่าธรรมเนียมการใหบ้ริการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการกาํจดัขยะมลูฝอย 

ของเสียอนัตรายชุมชน 

3.1.6 กระทรวงการคลงัควรทบทวนการออกมาตรการการคลงัเพือ่

ส่ิงแวดลอ้มใหค้รอบคลุมตามหลกัการผูก่้อมลพิษเป็นผูจ่้าย ( Polluter Pays Principle, 

PPP) และผูไ้ดป้ระโยชนเ์ป็นผูจ่้าย ( Beneficiary Pays Principle, BPP) ไดแ้ก่ ภาษีการ

ปล่อยมลพิษ ค่าธรรมเนียมในการกาํจดัมลพิษ (ค่าบริการ/กาํจดันํ้าเสีย และขยะมูลฝอย 

3.1.7 กระทรวงการคลงัควรปรับปรุงกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งภายใต้

พระราชบญัญติัการใหเ้อกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556 เพือ่เอ้ือให้

ภาคเอกชนเขา้มาลงทุน และดาํเนินการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย 

3.1.8 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรออกขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน               

ในการคดัแยกประเภทขยะมูลฝอย ของเสียอนัตรายชุมชน ตั้งแต่บา้นเรือนและ                

สถานประกอบการต่างๆ และค่าธรรมเนียมการกาํจดั 

3.1.9 จงัหวดัควรประกาศเขตพื้นท่ีหา้มเทกอง ( No More Open 

Dump)  

3.1.10 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรกาํหนดเป็นนโยบาย “ลด ละ 

เลิกสถานท่ีกาํจดัแบบเทกองกลางแจง้ (No More Open Dump)” โดยเนน้การคดัแยกและ

นาํขยะมูลฝอยมาใชป้ระโยชนใ์หม้ากท่ีสุด และสนบัสนุนการกาํจดัแบบผสมผสาน เช่น 

การนาํไปทาํปุ๋ย การแปรรูปเป็นพลงังาน (Waste to Energy) เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยท่ี

จะนาํไปฝังกลบใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุด 

3.1.11 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรออกขอ้กาํหนดหา้ม

บา้นเรือน และสถานประกอบการท้ิงของเสียอนัตรายชุมชนปนไปกบัขยะมูลฝอยทัว่ไป 

3.1.12 ควรบรรจุเร่ืองการจดัการขยะมลูฝอยในหลกัสูตรของ

สถานศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

3.2 ขอ้เสนอแนะเชิงปฏิบติั 

3.2.1 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรดาํเนินการใหมี้การคดัแยก

ประเภทขยะมูลฝอย ตั้งแต่บา้นเรือน และสถานประกอบการต่างๆ และใหอ้าคารหรือ
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สาํนกังานของส่วนราชการเป็นหน่วยงานนาํร่อง และตวัอยา่งท่ีดีในการดาํเนินการคดัแยก

ประเภทขยะมูลฝอย 

3.2.2 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรดูแลการจดัเกบ็ รวบรวม 

ขนส่ง และสถานท่ีกาํจดัขยะมูลฝอยในพื้นท่ีของตนเองใหมี้ความเรียบร้อยเป็นไปตาม

หลกัเกณฑว์ชิาการ  

3.2.3 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัหรือจงัหวดัท่ีอยู่

ใกลเ้คียงโรงงานของเอกชนท่ีมีการนาํขยะมลูฝอยไปเป็นเช้ือเพลิง เช่น กลุ่มโรงงาน

อุตสาหกรรมปูนซีเมนต ์นาํขยะมูลฝอยท่ีตกคา้งสะสมอยูใ่นสถานท่ีกาํจดัขยะมูลฝอย

ของตนเองไปกาํจดัท่ีโรงงานเอกชน เพื่อใหส้ามารถจดัการกบัขยะมูลฝอยตกคา้งได้

อยา่งรวดเร็ว 

3.2.4 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัหรือเทศบาลขนาดใหญ่ควรเป็น

หน่วยรวบรวมของเสียอนัตรายชุมชนจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดั และ

นาํไปกาํจดัยงัสถานท่ีกาํจดัของเสียอนัตรายภาคอุตสาหกรรม โดยร่วมกนัออกค่าใชจ่้าย

ในการขนส่งและกาํจดัต่อไป 

3.2.5 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม

ของคณะกรรมการชุมชน ประชาชนในการแกไ้ขปัญหาการจดัการขยะมูลฝอย 

3.2.6 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรส่งเสริมและสนบัสนุนให้

ประชาชนมีพฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือนท่ีถูกตอ้งภายใตห้ลกัการ คือ 

การลดปริมาณขยะมูลฝอยท่ีแหล่งกาํเนิด การนาํขยะมูลฝอยกลบัไปใชซ้ํ้ า การนาํขยะมูลฝอย

กลบัมาใชใ้หม่ การปฏิเสธการใชผ้ลิตภณัฑท่ี์ยากต่อการกาํจดั  
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แบบสํารวจข้อมูลด้านการจดัการขยะมูลฝอยชุมชน 

 

ส่วนที่  1 ผู้ให้ข้อมูล 

1.1 ช่ือผูใ้หข้อ้มูล :  

 (   ) นาย  (   ) นาง (   ) นางสาว………...................นามสกุล………………………… 

1.2 ตาํแหน่ง .................................................... หน่วยงาน .................................................. 

 เบอร์โทร..................................................  E-mail ….…………...…………………… 

ส่วนที่  2 ข้อมูลพืน้ฐานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.1. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (อปท.) (  ) เมืองพทัยา (   ) เทศบาลนคร ....................  

 (   ) เทศบาลเมือง .....................................(   ) เทศบาลตาํบล ...............................  

 (   ) องคก์ารบริหารส่วนตาํบล .............................................. 

 สาํนกังานตั้งอยูเ่ลขท่ี………….ถนน………………หมู่ท่ี………ตาํบล…….……….. 

 อาํเภอ …………..….…..จงัหวดั………………รหสัไปรษณีย…์……………..…….. 

 โทรศพัท ์(……)…………..…….…โทรสาร (……)…………………………………. 

 ตาํแหน่งพิกดัทางภูมิศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน   x ………y……….…  

 (บริเวณท่ีจบัพิกดั เสาธงดา้นหนา้สาํนกังานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือดา้นหนา้

สาํนกังาน) 

2.2. พื้นท่ีเขตปกครอง/รับผดิชอบในปัจจุบนั………….……..ตารางกิโลเมตร  

 และจาํนวน....................หมู่บา้น/ชุมชน 

2.3 จาํนวนประชากรและครัวเรือนท่ีอยูใ่นเขตองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

 (ขอ้มูล ณ ส้ินปี พ.ศ........... ) 

 2.3.1 จาํนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์………………………………..คน  

 2.3.2 จาํนวนครัวเรือนตามทะเบียนราษฎร์.....…………………………..หลงัคาเรือน 

 2.3.3 จาํนวนประชากรแฝง (  ) มี (จาํนวน ………..…….. คน)       (  ) ไม่มี 

  (   ) จากการศึกษาของ .....................…………………….  

  (   ) จากหน่วยงาน ............................…………………….   

  (   ) จากการคาดการณ์ 
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ส่วนที่  3 ข้อมูลด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 

3.1 ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนในเขตองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน................... ตนั/วนั 

3.2 ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีมีการคดัแยก (นาํไปใชป้ระโยชน์) ณ แหล่งกาํเนิด.............ตนั/วนั 

3.2 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย และปริมาณขยะมูลฝอยท่ี

เก็บรวบรวมได ้

 (  )  ไม่มี (ตอบขอ้ 3.6-3.7)   

 (  ) มี  ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเก็บรวบรวมไดท้ั้งอปท.เฉล่ีย.............ตนั/วนั 

3.3 พื้นท่ีมีการเก็บรวบรวม/เก็บขน ขยะมูลฝอย 

       (  ) ครอบคลุมทุกหมู่บา้น/ชุมชน 

       (  ) ไม่ครอบคลุมทุกหมู่บา้น/ชุมชน ระบุจาํนวนชุมชนท่ีใหบ้ริการ ........................... 

3.4 พาหนะท่ีใชใ้นการเก็บขน (กรอกรายละเอียดในขอ้ 3.9) 

      - ประเภท .................ขนาด.................... จาํนวน................คนั จาํนวน..............เท่ียว/วนั 

      - ประเภท ..................ขนาด..................... จาํนวน.................คนั จาํนวน...............เท่ียว/วนั 

3.5 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินของท่านเก็บค่าธรรมเนียมในการใหบ้ริการเก็บขนขยะมูลฝอย

หรือไม ่

 (  ) ไม่เก็บค่าธรรมเนียม    

 (  ) เก็บค่าธรรมเนียม โดยมีอตัราค่าธรรมเนียมต่อครัวเรือน.................บาท/เดือน  

3.6 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินของท่านมีสถานท่ีกาํจดัขยะมูลฝอยหรือไม่ 

 (  ) ไม่มีสถานท่ีกาํจดัขยะมูลฝอย และไม่มีการกาํจดัขยะมูลฝอย 

 (  ) ไม่มีสถานท่ีกาํจดัขยะมูลฝอยในพื้นท่ี แต่มีนาํไปกาํจดักบั....................................... 

 (  ) มีสถานท่ีกาํจดัขยะมูลฝอยของตนเอง (กรอกรายละเอียดในขอ้ 3.8) 

3.7 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินของท่านมีสถานท่ีกาํจดัขยะมูลฝอยอ่ืน ๆ ในพื้นท่ีของท่านหรือไม่ 

 (   ) ไม่มี   (   ) มี จาํนวน ................. แห่ง (กรอกรายละเอียดในขอ้ 3.8) 

3.8 รายละเอียดสถานท่ีกาํจดัขยะมูลฝอย ในพื้นท่ีรับผดิชอบ (แนบภาพถ่าย) 

 (หากแบบฟอร์มไม่เพียงพอสามารถ สาํเนาเพิ่มได)้ 
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ลาํดบั รายช่ือ/สถานะ รายละเอยีด ระบบกาํจดั 

1 ช่ือสถานท่ี 

........................................ 

……………………… 

(   ) อปท.เจา้ของพ้ืนท่ี

เป็นเจา้ของ 

(   ) อปท.........................

เป็นเจา้ของ 

(   ) เอกชน…..….……

เป็นเจา้ของ 

(   ) ไม่สามารถระบุผู ้

เป็นเจา้ของ 

 

ตั้งอยูท่ี่………………………. 

หมู่ท่ี……………….................. 

ถนน…………………………. 

ตาํบล……….………................. 

อาํเภอ…………………………. 

จงัหวดั………….......................... 

พิกดั (UTM)  x ………………. 

                       y ………………… 

ขนาดพ้ืนท่ี ................................. 

เร่ิมใชง้านเม่ือปีพ.ศ. ................... 

มีการใชพ้ื้นท่ีแลว้  

ร้อยละ .................................. 

ระยะห่างจากท่ีตั้ง 

ของอปท................กิโลเมตร 

ปริมาณขยะเขา้ระบบเฉล่ีย ................... ตนั/วนั 

ประเภทระบบ 

 (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

(   ) การเทกอง (Open Dump) 

(   ) การกองบนพ้ืนแลว้เผา 

       (Open Burning) 

(   ) การเทกองท่ีมีการควบคุมปริมาณขยะ 

         เขา้พ้ืนท่ี (Control Dump) ขนาด.........ตนั/วนั 

(    ) การฝังกลบตามหลกัวศิวกรรม  

         (Engineer Landfill)  

(    ) การฝังกลบทุกวนั (Sanitary Landfill) 

(   ) เตาเผา ขนาด ......... ตนั/วนั  

     อตัราการเผา .......... กิโลกรัม/ชัว่โมง 

(   ) แบบผสมผสาน 

(   ) อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ............................  

ปริมาณขยะสะสม......................................... 

2 ช่ือสถานท่ี 

........................................ 

……………………… 

(   ) อปท.เจา้ของพ้ืนท่ี

เป็นเจา้ของ 

(   ) อปท.........................

เป็นเจา้ของ 

(   ) เอกชน…..….……

เป็นเจา้ของ 

(   ) ไม่สามารถระบุผู ้

เป็นเจา้ของ 

 

ตั้งอยูท่ี่………………………. 

หมู่ท่ี……………….................. 

ถนน…………………………. 

ตาํบล……….………................. 

อาํเภอ…………………………. 

จงัหวดั………….......................... 

พิกดั (UTM)  x ………………. 

                       y ………………… 

ขนาดพ้ืนท่ี ................................. 

เร่ิมใชง้านเม่ือปีพ.ศ. ................... 

มีการใชพ้ื้นท่ีแลว้  

ร้อยละ .................................. 

ระยะห่างจากท่ีตั้ง 

ของอปท................กิโลเมตร 

ปริมาณขยะเขา้ระบบเฉล่ีย ................... ตนั/วนั 

ประเภทระบบ 

 (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

(   ) การเทกอง (Open Dump) 

(   ) การกองบนพ้ืนแลว้เผา 

       (Open Burning) 

(   ) การเทกองท่ีมีการควบคุมปริมาณขยะ 

         เขา้พ้ืนท่ี (Control Dump) ขนาด.........ตนั/วนั 

(    ) การฝังกลบตามหลกัวศิวกรรม  

         (Engineer Landfill)  

(    ) การฝังกลบทุกวนั (Sanitary Landfill) 

(   ) เตาเผา ขนาด ......... ตนั/วนั  

     อตัราการเผา .......... กิโลกรัม/ชัว่โมง 

(   ) แบบผสมผสาน 

(   ) อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ............................  

ปริมาณขยะสะสม......................................... 
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3.9 รายละเอียดรถยนตเ์ก็บขนมูลฝอยท่ีใชง้านอยูใ่นปัจจุบนั 

ลาํดบั 

ที ่

ทะเบยีน

รถ 

ประเภทของรถ ความจุ อายุ

การใช้

งาน(ปี) 

สภาพการ

ใช้งาน 

ระยะทีว่ิง่

ต่อวนั 

(กม.) 

จาํนวน

เทีย่ว/

วนั 

    � เปิดขา้งเททา้ย 

� แบบอดัทา้ย 

� คอนเทนเนอร์ 

� บรรทุกเททา้ย 

� ปิคอพั 

� อ่ืนๆ (ระบุ) 

กระบอกสูบ….ซีซี 

พ้ืนท่ี..…….ลบ.ม 

 � ดี 

� ซ่อมบ่อย 

� ชาํรุด 

 

    

    � เปิดขา้งเททา้ย 

� แบบอดัทา้ย 

� คอนเทนเนอร์ 

� บรรทุกเททา้ย 

� ปิคอพั 

� อ่ืนๆ (ระบุ) 

กระบอกสูบ….ซีซี 

พ้ืนท่ี..…….ลบ.ม 

 � ดี 

� ซ่อมบ่อย 

� ชาํรุด 

 

    

    � เปิดขา้งเททา้ย 

� แบบอดัทา้ย 

� คอนเทนเนอร์ 

� บรรทุกเททา้ย 

� ปิคอพั 

� อ่ืนๆ (ระบุ) 

กระบอกสูบ….ซีซี 

พ้ืนท่ี..…….ลบ.ม 

 � ดี 

� ซ่อมบ่อย 

� ชาํรุด 

 

    

    � เปิดขา้งเททา้ย 

� แบบอดัทา้ย 

� คอนเทนเนอร์ 

� บรรทุกเททา้ย 

� ปิคอพั 

� อ่ืนๆ (ระบุ) 

กระบอกสูบ….ซีซี 

พ้ืนท่ี..…….ลบ.ม 

 � ดี 

� ซ่อมบ่อย 

� ชาํรุด 
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ลาํดบั 

ที ่

ทะเบยีน

รถ 

ประเภทของรถ ความจุ อายุ

การใช้

งาน(ปี) 

สภาพการ

ใช้งาน 

ระยะทีว่ิง่

ต่อวนั 

(กม.) 

จาํนวน

เทีย่ว/

วนั 

    � เปิดขา้งเททา้ย 

� แบบอดัทา้ย 

� คอนเทนเนอร์ 

� บรรทุกเททา้ย 

� ปิคอพั 

� อ่ืนๆ (ระบุ) 

กระบอกสูบ….ซีซี 

พ้ืนท่ี..…….ลบ.ม 

 � ดี 

� ซ่อมบ่อย 

� ชาํรุด 

 

    

    � เปิดขา้งเททา้ย 

� แบบอดัทา้ย 

� คอนเทนเนอร์ 

� บรรทุกเททา้ย 

� ปิคอพั 

� อ่ืนๆ (ระบุ) 

กระบอกสูบ….ซี

ซี 

พื้นท่ี..…….

ลบ.ม 

 � ดี 

� ซ่อม

บ่อย 

� ชาํรุด 

 

    

    � เปิดขา้งเททา้ย 

� แบบอดัทา้ย 

� คอนเทนเนอร์ 

� บรรทุกเททา้ย 

� ปิคอพั 

� อ่ืนๆ (ระบุ) 

กระบอกสูบ….ซี

ซี 

พื้นท่ี..…….

ลบ.ม 

 � ดี 

� ซ่อม

บ่อย 

� ชาํรุด 

 

    

    � เปิดขา้งเททา้ย 

� แบบอดัทา้ย 

� คอนเทนเนอร์ 

� บรรทุกเททา้ย 

� ปิคอพั 

� อ่ืนๆ (ระบุ) 

กระบอกสูบ….ซี

ซี 

พื้นท่ี..…….

ลบ.ม 

 � ดี 

� ซ่อม

บ่อย 

� ชาํรุด 

 

    

หมายเหตุ    :  กรุณาระบุใหค้รบตามจาํนวนท่ีมีอยู ่หรือพิมพเ์ป็นเอกสารแนบจดัส่งมาพร้อม  

  แ บบสาํรวจ หากตารางไม่พอ โดยยดึตามตารางท่ีกาํหนดให ้ 
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ขอ้ 3.10 รายช่ือ อปท. ท่ีนาํขยะมูลฝอยมาทิ้งร่วม (ตอบเฉพาะ อปท.ท่ีมีสถานท่ีทิ้งขยะมลูฝอย) 

ลาํดบั

ที่ 

ช่ือ อปท. จํานวนขยะ 

นํามาทิง้ (ตัน/วนั) 

พาหนะทีเ่กบ็ขน 

(ระบุ) 

ค่าบริหารทีเ่รียกเกบ็ 

(บาท/ตัน) 

เข้ามาทิง้ร่วมตั้งแต่ 

พ.ศ. (ระบุ) 

หมายเหตุ 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



102 

 

ตารางภาคผนวก ข 1  

ปริมาณและอัตราการผลิตขยะมลูฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวดัเพชรบรูณ์ 

ปี 2558 

อปท. 

 

ประชากร (คน) ปริมาณ 

ขยะมูลฝอย 

 (ตัน/วนั) 

อตัราการผลติ

ขยะมูลฝอย  

(กก./คน-วนั) 

ทะเบียนราษฎร์ ประชากรแฝง รวม 

ทม.เมืองเพชรบรูณ์ 22,112  22,112 87.00 3.93 

ทม.หล่มสัก 12,600 3,800 16,400 22.00 1.75 

ทม.วเิชียรบุรี 22,994 1,000 23,994 26.44 1.15 

รวม (ทม.) 57,706 4,800 62,506 135.44 2.35* 

ทต.แคมป์สน 5,254  5,254 6.00 1.14 

ทต.นางัว่ 12,518 2,000 14,518 12.77 1.02 

ทต.ท่าพล 9,073  9,073 9.25 1.02 

ทต.วงัชมภู 4,042 976 5,018 4.50 1.11 

ทต.ชนแดน 4,870  4,870 5.00 1.03 

ทต.ดงขยุ 2,986  2,986 3.05 1.02 

ทต.ท่าขา้ม 2,559  2,559 3.00 1.17 

ทต.ซบัสมอทอด 9,145  9,145 12.00 1.31 

ทต.ทา้ยดง 1,781 800 2,581 3.00 1.68 

ทต.วงัโป่ง 4,060 200 4,260 4.14 1.02 

ทต.พเุตย 7,747 188 7,935 7.90 1.02 

ทต.สวา่งวฒันา 7,891 1,875 9,766 8.05 1.02 

ทต.โคกสะอาด 6,746  6,746 6.88 1.02 

ทต.นาเฉลียง 4,525  4,525 5.00 1.10 

ทต.หนองไผ ่ 7,870 2,000 9,870 8.03 1.02 

ทต.เฉลียงทอง 7,663  7,663 5.00 0.65 

ทต.บ่อไทย 9,795  9,795 9.99 1.02 

ทต.บวัวฒันา 5,968  5,968 6.09 1.02 



103 

 

ตารางภาคผนวก ข 1 (ต่อ) 

อปท. 

 

ประชากร (คน) ปริมาณ 

ขยะมูลฝอย 

 (ตัน/วนั) 

อตัราการผลติ

ขยะมูลฝอย  

(กก./คน-วนั) 

ทะเบียนราษฎร์ ประชากรแฝง รวม 

ทต.บา้นโภชน์ 8,443  8,443 8.61 1.02 

ทต.หล่มเก่า 6,573 338 6,911 6.70 1.02 

ทต.ตาลเด่ียว 5,965  5,965 6.08 1.02 

ทต.ศาลาลาย 5,604  5,604 5.72 1.02 

รวม (ทต.) 141,078 8,377 149,455 146.76 1.04* 

อบต.ชอนไพร 7,489  7,489 6.81 1.02 

อบต.ดงมลูเหลก็ 7,791  7,791 7.09 0.91 

อบต.ตะเบาะ 8,807  8,807 8.01 0.91 

อบต.ท่าพล 10,433  10,433 9.49 0.91 

อบต.นาป่า 12,401  12,401 11.28 0.91 

อบต.นายม 9,518  9,518 8.66 0.91 

อบต.นํ้าร้อน 6,492  6,492 5.91 0.91 

อบต.บา้นโคก 12,040  12,040 10.96 0.91 

อบต.บา้นโตก 12,154  12,154 11.06 0.91 

อบต.ป่าเลา 9,412  9,412 8.58 0.91 

อบต.ระวงิ 7,192  7,192 6.54 0.91 

อบต.วงัชมภู 12,785  12,785 11.63 0.91 

อบต.สะเดียง 21,482  21,482 19.55 0.91 

อบต.หว้ยสะแก 10,875  10,875 9.90 0.91 

อบต.ซบัพุทรา 3,676  3,676 3.35 0.91 

อบต.หว้ยใหญ่ 10,664  10,664 9.70 0.91 

อบต.ชนแดน 13,347  13,347 12.15 0.91 

อบต.ดงขยุ 7,030  7,030 4.00 0.91 
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ตารางภาคผนวก ข 1 (ต่อ) 

อปท. 

 

ประชากร (คน) ปริมาณ 

ขยะมูลฝอย 

 (ตัน/วนั) 

อตัราการผลติ

ขยะมูลฝอย  

(กก./คน-วนั) 

ทะเบียนราษฎร์ ประชากรแฝง รวม 

อบต.ตะกุดไร 4,999  4,999 5.00 0.57 

อบต.ท่าขา้ม 6,803  6,803 6.19 1.00 

อบต.บา้นกลว้ย 7,083  7,083 6.45 0.91 

อบต.พุทธบาท 14,551  14,551 13.24 0.91 

อบต.ลาดแค 10,570  10,570 9.62 0.91 

อบต.ซบัเปิบ 5,045  5,045 4.59 0.91 

อบต.ทา้ยดง 4,732  4,732 4.31 0.91 

อบต.วงัโป่ง 5,281  5,281 4.81 0.91 

อบต.วงัศาล 6,346  6,346 5.77 0.91 

อบต.วงัหิน 7,532  7,532 6.85 0.91 

อบต.ชา้งตะลูด 6,715  6,715 6.11 0.91 

อบต.ท่าอิบุญ 7,002  7,002 6.37 0.91 

อบต.นํ้ากอ้ 6,534  6,534 5.95 0.91 

อบต.นํ้าชุน 12,853  12,853 11.70 0.91 

อบต.บา้นกลาง 9,704  9,704 8.83 0.91 

อบต.บา้นต้ิว 7,225  7,225 6.57 0.91 

อบต.บา้นไร่ 2,431  2,431 2.21 0.91 

อบต.บา้นโสก 3,891  3,891 3.54 0.91 

อบต.บา้นหวาย 4,419  4,419 4.02 0.91 

อบต.บุ่งคลา้ 8,122  8,122 7.39 0.91 

อบต.บุ่งนํ้าเตา้ 6,630  6,630 6.03 0.91 

อบต.ปากช่อง 11,845  11,845 10.78 0.91 

อบต.ปากดุก 3,467  3,467 3.15 0.91 
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ตารางภาคผนวก ข 1 (ต่อ) 

อปท. 

 

ประชากร (คน) ปริมาณ 

ขยะมูลฝอย 

 (ตัน/วนั) 

อตัราการผลติ

ขยะมูลฝอย  

(กก./คน-วนั) 

ทะเบียนราษฎร์ ประชากรแฝง รวม 

อบต.ฝายนาแซง 4,352  4,352 3.96 0.91 

อบต.ลานป่า 7,186  7,186 6.54 0.91 

อบต.วดัป่า 8,513  8,513 7.75 0.91 

อบต.สักหลง 5,225 150 5,375 4.75 0.91 

อบต.หนองไขว ่ 7,639 500 8,139 6.95 0.91 

อบต.หว้ยไร่ 7,696  7,696 7.00 0.91 

อบต.เขก็นอ้ย 13,739 500 14,239 12.50 0.91 

อบต.เขาคอ้ 6,903  6,903 6.28 0.91 

อบต.ทุ่งสมอ 4,195 500 4,695 4.00 0.95 

อบต.หนองแม่นา 2,371  2,371 2.16 0.91 

อบต.ตาดกลอย 5,978  5,978 5.44 0.91 

อบต.นาเกาะ 2,285  2,285 2.08 0.91 

อบต.นาซาํ 6,602  6,602 6.01 0.91 

อบต.นาแซง 4,552  4,552 5.00 1.10 

อบต.บา้นเนิน 5,105  5,105 4.65 0.91 

อบต.วงับาล 11,629  11,629 10.58 0.91 

อบต.ศิลา 10,042  10,042 9.14 0.91 

อบต.หล่มเก่า 5,328  5,328 4.85 0.91 

อบต.หินฮาว 7,580  7,580 6.90 0.91 

อบต.โคกมน 3,124  3,124 2.84 0.91 

อบต.นํ้าหนาว 5,246  5,246 4.77 0.91 

อบต.วงักวาง 5,161  5,161 4.70 0.91 

อบต.หลกัด่าน 3,785  3,785 3.44 0.91 
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ตารางภาคผนวก ข 1 (ต่อ) 

อปท. 

 

ประชากร (คน) ปริมาณ 

ขยะมูลฝอย 

 (ตัน/วนั) 

อตัราการผลติ

ขยะมูลฝอย  

(กก./คน-วนั) 

ทะเบียนราษฎร์ ประชากรแฝง รวม 

อบต.โคกปรง 14,867  14,867 13.53 0.91 

อบต.ซบันอ้ย 6,845  6,845 4.00 0.58 

อบต.ซบัสมบูรณ์ 5,798  5,798 4.50 0.78 

อบต.ท่าโรง 5,326  5,326 4.85 0.91 

อบต.นํ้าร้อน 9,549  9,549 8.69 0.91 

อบต.บ่อรัง 14,947  14,947 7.00 0.47 

อบต.บึงกระจบั 6,415  6,415 5.84 0.91 

อบต.พุขาม 8,455 842 9,297 7.69 0.91 

อบต.พเุตย 2,660  2,660 2.42 0.91 

อบต.ภูนํ้าหยด 8,390  8,390 7.63 0.91 

อบต.ยางสาว 9,642  9,642 8.77 0.91 

อบต.วงัใหญ่ 5,119  5,119 4.66 0.91 

อบต.สระประดู่ 3,224  3,224 2.93 0.91 

อบต.สามแยก 5,640  5,640 5.13 0.91 

อบต.คลองกระจงั 13,261  13,261 12.07 0.91 

อบต.นาสนุ่น 10,588  10,588 9.64 0.91 

อบต.ประดู่งาม 2,983  2,983 2.71 0.91 

อบต.ศรีเทพ 10,583  10,583 7.00 0.66 

อบต.สระกรวด 10,586  10,586 7.50 0.71 

อบต.หนองยา่งทอย 9,435  9,435 8.59 0.91 

อบต.กองทูล 4,297  4,297 3.91 0.91 

อบต.ท่าดว้ง 5,492  5,492 5.00 0.91 

อบต.ท่าแดง 11,122  11,122 6.00 0.54 
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ตารางภาคผนวก ข 1 (ต่อ) 

อปท. 

 

ประชากร (คน) ปริมาณ 

ขยะมูลฝอย 

 (ตัน/วนั) 

อตัราการผลติ

ขยะมูลฝอย  

(กก./คน-วนั) 

ทะเบียนราษฎร์ ประชากรแฝง รวม 

อบต.เพชรละคร 11,721 200 11,921 10.67 0.91 

อบต.ยางงาม 8,610  8,610 7.84 0.91 

อบต.วงัท่าดี 6,303  6,303 5.74 0.91 

อบต.วงัโบสถ ์ 7,146 682 7,828 6.50 0.91 

อบต.หนองไผ่ 15,686  15,686 14.27 0.91 

อบต.หว้ยโป่ง 6,478  6,478 5.89 0.91 

อบต.กนัจุ 13,069  13,069 11.89 0.91 

อบต.ซบัสมอทอด 5,670  5,670 5.16 0.91 

อบต.ซบัไมแ้ดง 7,805  7,805 7.10 0.91 

อบต.บึงสามพนั 5,390  5,390 4.90 0.91 

อบต.พญาวงั 5,376  5,376 4.89 0.91 

อบต.วงัพิกุล 12,500  12,500 11.38 0.91 

อบต.ศรีมงคล 4,281  4,281 3.90 0.91 

อบต.สระแกว้ 3,327  3,327 3.03 0.91 

อบต.หนองแจง 7,612  7,612 6.93 0.91 

รวม (อบต.) 797,802 3,374 801,176 706.59 0.89* 

รวม (ทั้งหมด) 996,586 16,551 1,013,137 988.79 0.99* 

หมายเหตุ : * คือ ไม่ไดคิ้ดจากค่าเฉล่ียของอตัราการผลิตขยะมูลฝอยในแต่ละองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

  คาํนวณอตัราการผลิตขยะมูลฝอยท่ีผลรวมของปริมาณขยะมูลฝอย และผลรวมของ 

  ประชากรตามทะเบียนราษฎร์ (ประชากรท่ีไดรั้บบริการ) 
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ตารางภาคผนวก ข 2  

ปริมาณและอัตราการผลิตขยะมลูฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวดัลพบรีุ  

ปี 2558 

อปท. 

 

ประชากร (คน) ปริมาณ 

ขยะมูลฝอย 

 (ตัน/วนั) 

อตัราการผลติ

ขยะมูลฝอย  

(กก./คน-วนั) 

ทะเบียนราษฎร์ ประชากรแฝง รวม 

ทม.ลพบุรี 24,185 4,500 28,685 170.00 7.03 

ทม.เมืองเขาสามยอด 29,929 1,000 30,929 34.42 1.15 

ทม.เมืองบา้นหม่ี 3,503 500 4,003 5.00 1.43 

รวม (ทม.) 57,617 6,000 63,617 209.42 3.63* 

ทต.ถนนใหญ่ 8,611  8,611 8.78 1.02 

ทต.ท่าศาลา 9,459  9,459 9.65 1.02 

ทต.เขาพระงาม 33,235  33,235 33.90 1.02 

ทต.โคกตูม 27,895  27,895 28.45 1.02 

ทต.กกโก 6,635  6,635 6.77 1.02 

ทต.ป่าตาล 12,628  12,628 12.88 1.02 

ทต.โคกสาํโรง 6,606  6,606 8.00 1.21 

ทต.ลาํนารายณ์ 16,448  16,448 16.78 1.02 

ทต.ท่าโขลง 2,703  2,703 2.76 1.02 

ทต.ท่าวุง้ 2,292  2,292 2.75 1.20 

ทต.โคกสลุด 2,132  2,132 2.17 1.02 

ทต.โพตลาดแกว้ 5,051  5,051 5.15 1.02 

ทต.บางงา 4,937  4,937 5.04 1.02 

ทต.บา้นท่าหลวง 3,994 1,000 4,994 7.00 1.75 

ทต.แก่งเสือเตน้ 2,627 920 3,547 6.00 2.28 

ทต.พฒันานิคม 3,490  3,490 3.56 1.02 

ทต.ดีลงั 7,815 500 8,315 12.00 1.54 
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ตารางภาคผนวก ข 2 (ต่อ) 

อปท. 

 

ประชากร (คน) ปริมาณ 

ขยะมูลฝอย 

 (ตัน/วนั) 

อตัราการผลติ

ขยะมูลฝอย  

(กก./คน-วนั) 

ทะเบียนราษฎร์ ประชากรแฝง รวม 

ทต.เขาพระยาเดินธง 10,579 300 10,879 10.79 1.02 

ทต.สระโบสถ ์ 7,510 751 8,261 10.00 1.33 

ทต.หนองม่วง 5,459 1,200 6,659 6.00 1.10 

รวม (ทต.) 180,106 4,671 184,777 198.43 1.10* 

อบต.โก่งธนู 5,077  5,077 4.62 0.91 

อบต.โคกกระเทียม 5,028  5,028 4.58 0.91 

อบต.โคกลาํพาน 3,488  3,488 3.17 0.91 

อบต.ง้ิวราย 5,825  5,825 5.30 0.91 

อบต.ดอนโพธ์ิ 3,425  3,425 3.15 0.92 

อบต.ตะลุง 5,359  5,359 4.88 0.91 

อบต.ทะเลชุบศร 16,364  16,364 14.89 0.91 

อบต.ท่าแค 14,803 1,000 15,803 18.00 1.22 

อบต.ทา้ยตลาด 3,067  3,067 2.79 0.91 

อบต.บางขนัหมาก 9,329  9,329 8.49 0.91 

อบต.บา้นข่อย 3,202  3,202 2.91 0.91 

อบต.พรหมมาสตร์ 6,907  6,907 6.29 0.91 

อบต.โพธ์ิเกา้ตน้ 10,653  10,653 9.69 0.91 

อบต.โพธ์ิตรุ 2,675  2,675 2.43 0.91 

อบต.เกาะแกว้ 3,801  3,801 3.46 0.91 

อบต.คลองเกตุ 5,177  5,177 4.71 0.91 

อบต.หลุมขา้ว 3,673  3,673 3.34 0.91 

อบต.โคกสาํโรง 12,524  12,524 11.40 0.91 

อบต.หนองแขม 4,042  4,042 3.68 0.91 

อบต.วงัจัน่ 3,155  3,155 2.87 0.91 
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ตารางภาคผนวก ข 2 (ต่อ) 

อปท. 

 

ประชากร (คน) ปริมาณ 

ขยะมูลฝอย 

 (ตัน/วนั) 

อตัราการผลติ 

ขยะมูลฝอย  

(กก./คน-วนั) 

ทะเบียนราษฎร์ ประชากรแฝง รวม 

อบต.ดงมะรุม 5,820  5,820 5.30 0.91 

อบต.สะแกราบ 6,554  6,554 5.96 0.91 

อบต.ถลุงเหล็ก 3,780  3,780 3.44 0.91 

อบต.วงัเพลิง 7,540  7,540 6.86 0.91 

อบต.หว้ยโป่ง 8,617  8,617 7.84 0.91 

อบต.เพนียด 7,134 30 7,164 6.49 0.91 

อบต.วงัขอนขวา้ง 3,443  3,443 3.13 0.91 

อบต.ช่องสาริกา 6,485  6,485 5.90 0.91 

อบต.มะนาวหวาน 4,040  4,040 3.68 0.91 

อบต.หนองบวั 3,428  3,428 3.12 0.91 

อบต.นํ้าสุด 4,458  4,458 4.06 0.91 

อบต.หว้ยขนุราม 6,781  6,781 6.17 0.91 

อบต.ชอนนอ้ย 2,515  2,515 2.29 0.91 

อบต.โคกสลุง 11,600  11,600 10.56 0.91 

อบต.ชอนสมบูรณ์ 4,559  4,559 4.15 0.91 

อบต.ชอนสารเดช 4,726 200 4,926 4.30 0.91 

อบต.ดงดินแดง 4,704  4,704 4.28 0.91 

อบต.บ่อทอง 6,569  6,569 5.98 0.91 

อบต.ยางโทน 4,541  4,541 4.13 0.91 

อบต.หนองม่วง 3,714 513 4,227 5.00 1.35 

อบต.นิยมชยั 4,952  4,952 4.51 0.91 

อบต.มหาโพธ์ิ 4,835  4,835 4.40 0.91 

อบต.ทุ่งท่าชา้ง 3,606  3,606 3.28 0.91 

อบต.โคกเจริญ 7,148 627 7,775 6.50 0.91 
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ตารางภาคผนวก ข 2 (ต่อ) 

อปท. 

 

ประชากร (คน) ปริมาณ 

ขยะมูลฝอย 

 (ตัน/วนั) 

อตัราการผลติ 

ขยะมูลฝอย  

(กก./คน-วนั) 

ทะเบียนราษฎร์ ประชากรแฝง รวม 

อบต.โคกแสมสาร 3,385  3,385 3.08 0.91 

อบต.ยางราก 7,589  7,589 6.91 0.91 

อบต.วงัทอง 2,543  2,543 2.31 0.91 

อบต.หนองมะค่า 3,282  3,282 3.00 0.91 

อบต.เกาะรัง 6,550  6,550 5.96 0.91 

อบต.เขาแหลม 2,504  2,504 2.28 0.91 

อบต.ชยันารายณ์ 2,632  2,632 2.40 0.91 

อบต.ชยับาดาล 7,992 500 8,492 15.00 1.88 

อบต.ซบัตะเคียน 4,761  4,761 4.33 0.91 

อบต.ท่าดินดาํ 4,290  4,290 3.90 0.91 

อบต.ท่ามะนาว 2,948  2,948 2.68 0.91 

อบต.นาโสม 2,784  2,784 2.53 0.91 

อบต.นิคมลาํนารายณ์ 3,491  3,491 3.18 0.91 

อบต.บวัชุม 7,986  7,986 7.27 0.91 

อบต.บา้นใหม่สามคัคี 2,687  2,687 2.45 0.91 

อบต.ม่วงค่อม 5,909  5,909 5.38 0.91 

อบต.ลาํนารายณ์ 1,649  1,649 1.50 0.91 

อบต.ศิลาทิพย ์ 5,612  5,612 5.11 0.91 

อบต.หนองยายโตะ๊ 3,862  3,862 3.51 0.91 

อบต.หว้ยหิน 2,380  2,380 2.17 0.91 

อบต.กุดตาเพชร 5,950  5,950 5.41 0.91 

อบต.เขานอ้ย 3,285 900 4,185 2.99 0.91 

อบต.เขารวก 2,530  2,530 2.30 0.91 

อบต.ซบัสมบูรณ์ 3,581  3,581 3.26 0.91 
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ตารางภาคผนวก ข 2 (ต่อ) 

อปท. 

 

ประชากร (คน) ปริมาณ 

ขยะมูลฝอย 

 (ตัน/วนั) 

อตัราการผลติ 

ขยะมูลฝอย  

(กก./คน-วนั) 

ทะเบียนราษฎร์ ประชากรแฝง รวม 

อบต.ลาํสนธิ 2,879  2,879 2.62 0.91 

อบต.หนองรี 7,702  7,702 7.01 0.91 

อบต.แก่งผกักดู 5,642 150 5,792 5.13 0.91 

อบต.ซบัจาํปา 4,114  4,114 3.74 0.91 

อบต.ท่าหลวง 9,303  9,303 8.47 0.91 

อบต.หนองผกัแวน่ 4,321  4,321 3.93 0.91 

อบต.หวัลาํ 5,032  5,032 4.58 0.91 

อบต.เขาสมอคอน 4,595  4,595 4.18 0.91 

อบต.ท่าวุง้ 2,911  2,911 2.65 0.91 

อบต.บางคู ้ 7,224  7,224 6.57 0.91 

อบต.บางล่ี 5,310  5,310 4.83 0.91 

อบต.บา้นเบิก 4,592  4,592 4.18 0.91 

อบต.มุจลินท ์ 2,522  2,522 2.30 0.91 

อบต.หวัสาํโรง 6,696  6,696 6.09 0.91 

อบต.ชอนม่วง 3,141  3,141 2.86 0.91 

อบต.เชียงงา 3,916  3,916 3.56 0.91 

อบต.ดอนดึง 5,105  5,105 4.65 0.91 

อบต.บางกะพี้  2,066  2,066 1.88 0.91 

อบต.บางขาม 3,026  3,026 2.75 0.91 

อบต.บางพึ่ง 4,944  4,944 4.50 0.91 

อบต.บา้นกลว้ย 2,864  2,864 2.61 0.91 

อบต.บา้นชี 5,871  5,871 5.34 0.91 

อบต.บา้นทราย 3,686  3,686 3.35 0.91 

อบต.ไผใ่หญ่ 2,430  2,430 2.21 0.91 
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ตารางภาคผนวก ข 2 (ต่อ) 

อปท. 

 

ประชากร (คน) ปริมาณ 

ขยะมูลฝอย 

 (ตัน/วนั) 

อตัราการผลติ 

ขยะมูลฝอย  

(กก./คน-วนั) 

ทะเบียนราษฎร์ ประชากรแฝง รวม 

อบต.พุคา 2,553  2,553 2.32 0.91 

อบต.โพนทอง 3,935  3,935 3.58 0.91 

อบต.มหาสอน 3,445  3,445 3.13 0.91 

อบต.สนามแจง 6,302  6,302 5.73 0.91 

อบต.สายหว้ยแกว้ 3,203  3,203 2.91 0.91 

อบต.หนองกระเบียน 3,516  3,516 3.20 0.91 

อบต.หนองเต่า 4,874  4,874 4.44 0.91 

อบต.หนองทรายขาว 3,223  3,223 2.93 0.91 

อบต.หนองเมือง 4,616  4,616 4.20 0.91 

อบต.หินปัก 3,745  3,745 3.41 0.91 

รวม (อบต.) 508,609 3,920 512,529 476.73 0.94* 

รวม (ทั้งหมด) 746,332 14,591 760,923 884.58 1.19* 

หมายเหตุ : * คือ ไม่ไดคิ้ดจากค่าเฉล่ียของอตัราการผลิตขยะมูลฝอยในแต่ละองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

  คาํนวณอตัราการผลิตขยะมูลฝอยท่ีผลรวมของปริมาณขยะมูลฝอย และผลรวมของ 

  ประชากรตามทะเบียนราษฎร์ (ประชากรท่ีไดรั้บบริการ) 
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ตารางภาคผนวก ข 3   

ปริมาณและอัตราการผลิตขยะมลูฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวดัสระบรีุ   

ปี 2558 

อปท. 

 

ประชากร (คน) ปริมาณ 

ขยะมูลฝอย 

 (ตัน/วนั) 

อตัราการผลติ 

ขยะมูลฝอย  

(กก./คน-วนั) 

ทะเบียนราษฎร์ ประชากรแฝง รวม 

ทม.สระบุรี 61,750 3,500 65,250 71.01 1.15 

ทม.พระพุทธบาท 49,572 1,500 51,072 60.00 1.21 

ทม.แก่งคอย 12,172 2,000 14,172 15.00 1.23 

ทม.ทบักวาง 16,977 1,000 17,977 20.00 1.18 

รวม (ทม.) 140,471 8,000 148,471 166.01 1.18* 

ทต.ป๊อกแป๊ก 6,340  6,340 6.46 1.02 

ทต.กดุนกเปลา้ 4,929  4,929 5.03 1.02 

ทต.ตะกุด 2,509 800 3,309 5.00 1.99 

ทต.พกุร่าง 6,104 230 6,334 6.50 1.06 

ทต.ธารเกษม 3,278  3,278 3.34 1.02 

ทต.นายาว 3,848  3,848 3.92 1.02 

ทต.หนองแก 4,268  4,268 4.35 1.02 

ทต.หว้ยป่าหวาย 4,616  4,616 4.35 0.94 

ทต.หนา้พระลาน 7,805 1,000 8,805 10.00 1.28 

ทต.บา้นยาง 1,033 400 1,433 1.50 1.45 

ทต.สวนดอกไม ้ 3,415 342 3,757 5.00 1.46 

ทต.เสาไห ้ 2,003 750 2,753 3.80 1.90 

ทต.เมืองเก่า 3,257  3,257 3.50 1.07 

ทต.หวัปลวก 2,558  2,558 2.61 1.02 

ทต.ตน้ตาล-พระยาทด 3,549 300 3,849 4.00 1.13 

ทต.ดอนพดุ 4,776  4,776 4.87 1.02 
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ตารางภาคผนวก ข 3 (ต่อ) 

อปท. 

 

ประชากร (คน) ปริมาณ 

ขยะมูลฝอย 

 (ตัน/วนั) 

อตัราการผลติ 

ขยะมูลฝอย  

(กก./คน-วนั) 

ทะเบียนราษฎร์ ประชากรแฝง รวม 

ทต.ท่าลาน 8,372  8,372 8.54 1.02 

ทต.บา้นหมอ 3,612 600 4,212 5.00 1.38 

ทต.ตลาดนอ้ย 4,739  4,739 4.83 1.02 

ทต.บางโขมด 5,699  5,699 5.81 1.02 

ทต.สร่างโศก 5,778  5,778 5.89 1.02 

ทต.หนองบวั 3,500  3,500 3.57 1.02 

ทต.มวกเหลก็ 6,989 640 7,629 9.00 1.29 

ทต.วงัม่วง 3,708 100 3,808 5.00 1.35 

ทต.คาํพราน 3,328 500 3,828 5.00 1.50 

ทต.แสลงพนั 9,969  9,969 5.00 0.50 

ทต.วหิารแดง 4,239 900 5,139 6.00 1.42 

ทต.หนองหมู 1,477 500 1,977 2.00 1.35 

ทต.คชสิทธ์ิ 1,290 400 1,690 2.00 1.55 

ทต.หนองแค 12,871 5,000 17,871 16.00 1.24 

ทต.หินกอง 9,141  9,141 9.32 1.02 

ทต.ไผต่ ํ่า 5,576  5,576 5.60 1.00 

ทต.หนองแซง 2,941  2,941 3.00 1.02 

ทต.หนองโดน 2,619  2,619 2.67 1.02 

รวม (ทต.) 160,136 12,462 172,598 178.46 1.11* 

อบต.โคกสวา่ง 4,284  4,284 3.50 0.82 

อบต.ดาวเรือง 4,496  4,496 4.09 0.91 

อบต.ตล่ิงชนั 4,627  4,627 4.21 0.91 

อบต.ปากขา้วสาร 7,709  7,709 7.50 0.97 

 



116 

 

ตารางภาคผนวก ข 3 (ต่อ) 

อปท. 

 

ประชากร (คน) ปริมาณ 

ขยะมูลฝอย 

 (ตัน/วนั) 

อตัราการผลติ

ขยะมูลฝอย  

(กก./คน-วนั) 

ทะเบียนราษฎร์ ประชากรแฝง รวม 

อบต.หนองโน 3,260 150 3,410 4.00 1.23 

อบต.หนองปลาไหล 11,738  11,738 12.00 1.02 

อบต.หนองยาว 7,654  7,654 7.00 0.91 

อบต.เขาวง 4,268  4,268 3.88 0.91 

อบต.พุคาํจาน 4,616  4,616 4.20 0.91 

อบต.ชะอม 7,310  7,310 6.60 0.90 

อบต.ชาํผกัแพรว 5,978  5,978 5.44 0.91 

อบต.ตาลเด่ียว 10,346 3,000 13,346 9.41 0.91 

อบต.เตาปูน 2,158  2,158 2.00 0.93 

อบต.ท่าคลอ้ 4,856  4,856 4.42 0.91 

อบต.ท่าตูม 3,866  3,866 2.80 0.72 

อบต.ท่ามะปราง 3,693  3,693 3.36 0.91 

อบต.บา้นป่า 8,666  8,666 8.00 0.92 

อบต.สองคอน 6,678  6,678 6.20 0.93 

อบต.หว้ยแหง้ 7,489  7,489 6.50 0.87 

อบต.หินซอ้น 3,573  3,573 3.25 0.91 

อบต.เขาดินพฒันา 2,226  2,226 2.03 0.91 

อบต.บา้นแกง้ 2,605 500 3,105 3.00 1.15 

อบต.ผึ้งรวง 2,154  2,154 2.00 0.93 

อบต.พแุค 6,325  6,325 5.76 0.91 

อบต.หนา้พระลาน 4,562  4,562 4.50 0.99 

อบต.หว้ยบง 4,000  4,000 3.64 0.91 

อบต.ชา้งไทยงาม 3,728  3,728 3.40 0.91 

อบต.บา้นยาง 2,479  2,479 2.26 0.91 
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ตารางภาคผนวก ข 3 (ต่อ) 

อปท. 

 

ประชากร (คน) ปริมาณ 

ขยะมูลฝอย 

 (ตัน/วนั) 

อตัราการผลติ

ขยะมูลฝอย  

(กก./คน-วนั) 

ทะเบียนราษฎร์ ประชากรแฝง รวม 

อบต.ม่วงงาม 2,252  2,252 2.05 0.91 

อบต.เริงราง 3,183  3,183 2.90 0.91 

อบต.ดงตะงาว 2,043  2,043 1.86 0.91 

อบต.โคกใหญ่-หรเทพ 3,575  3,575 3.25 0.91 

อบต.เมืองขีดขิน 5,519  5,519 5.02 0.91 

อบต.ไผข่วาง 2,711  2,711 2.47 0.91 

อบต.ซบัสนุ่น 7,543  7,543 6.50 0.86 

อบต.มวกเหลก็ 8,866  8,866 8.00 0.90 

อบต.มิตรภาพ 6,812  6,812 6.20 0.91 

อบต.ลาํพญากลาง 12,132 550 12,682 11.04 0.91 

อบต.ลาํสมพุง 4,555  4,555 4.15 0.91 

อบต.หนองยา่งเสือ 6,967  6,967 6.30 0.90 

อบต.วงัม่วง 7,993  7,993 7.27 0.91 

อบต.คลองเรือ 7,227  7,227 6.58 0.91 

อบต.เจริญธรรม 5,892  5,892 5.50 0.93 

อบต.บา้นลาํ 6,505  6,505 5.90 0.91 

อบต.วหิารแดง 4,106  4,106 3.74 0.91 

อบต.หนองสรวง 5,823  5,823 5.30 0.91 

อบต.หนองหมู 3,865  3,865 3.52 0.91 

อบต.กุ่มหกั 4,198  4,198 3.82 0.91 

อบต.คชสิทธ์ิ 2,895 700 3,595 3.00 1.04 

อบต.โคกตูม-โพนทอง 3,996  3,996 3.60 0.90 

อบต.โคกแย ้ 10,033 1,500 11,533 10.00 1.00 

อบต.บวัลอย 3,139  3,139 2.68 0.85 
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ตารางภาคผนวก ข 3 (ต่อ) 

อปท. ประชากร (คน) ปริมาณ 

ขยะมูลฝอย 

 (ตัน/วนั) 

อตัราการผลติ

ขยะมูลฝอย  

(กก./คน-วนั) 

ทะเบียนราษฎร์ ประชากรแฝง รวม 

อบต.หนองแขม 2,397  2,397 2.18 0.91 

อบต.หนองไข่นํ้า 3,661 1,000 4,661 5.00 1.37 

อบต.หนองจรเข้ 4,719  4,719 4.29 0.91 

อบต.หนองจิก 2,765  2,765 2.40 0.87 

อบต.หนองนาก 3,770 500 4,270 4.00 1.06 

อบต.หนองปลาหมอ 5,041 800 5,841 6.00 1.19 

อบต.หนองปลิง 3,441 500 3,941 4.00 1.16 

อบต.หนองโรง 4,039 740 4,779 4.00 0.99 

อบต.หว้ยขมิ้น 4,440  4,440 4.00 0.90 

อบต.หว้ยทราย 4,443  4,443 4.10 0.92 

อบต.ไก่เส่า 2,354  2,354 2.14 0.91 

อบต.โคกสะอาด 2,129  2,129 2.00 0.94 

อบต.ม่วงหวาน 2,874 500 3,374 3.00 1.04 

อบต.หนองกบ 3,075 800 3,875 5.00 1.63 

อบต.หนองหวัโพ 2,619  2,619 2.38 0.91 

อบต.ดอนทอง 5,831  5,831 3.00 0.51 

อบต.บา้นกลบั 5,831  5,831 5.31 0.91 

อบต.หนองโดน 2,986  2,986 2.64 0.88 

รวม (อบต.) 343,589 11,240 354,829 321.04 0.93* 

รวม (ทั้งหมด) 644,196 31,702 675,898 665.51 1.03* 

หมายเหตุ : * คือ ไม่ไดคิ้ดจากค่าเฉล่ียของอตัราการผลิตขยะมูลฝอยในแต่ละองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

  คาํนวณจาก อตัราการผลิตขยะมูลฝอย =     ปริมาณขยะมูลฝอย (ตนั/วนั) X 1,000 

                                                                                          จาํนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ (คน) 
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ตารางภาคผนวก ข 4   

ปริมาณและอัตราการผลิตขยะมลูฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวดันครนายก   

ปี 2558 

อปท. 

 

ประชากร (คน) ปริมาณ 

ขยะมูลฝอย 

 (ตัน/วนั) 

อตัราการผลติ 

ขยะมูลฝอย  

(กก./คน-วนั) 

ทะเบียนราษฎร์ ประชากรแฝง รวม 

ทม.นครนายก 17,596 2,400 19,996 30.00 1.70 

รวม (ทม.) 17,596 2,400 19,996 30.00 1.70* 

ทต.ท่าชา้ง 1,072 600 1,672 1.50 1.40 

ทต.บา้นนา 5,494 800 6,294 8.00 1.46 

ทต.พกิลุออก 5,296  5,296 5.40 1.02 

ทต.เกาะหวาย 1,986 300 2,286 3.00 1.51 

ทต.องครักษ ์ 2,805 900 3,705 5.50 1.96 

รวม (ทต.) 16,653 2,600 19,253 23.40 1.41* 

อบต.เขาพระ 9,718  9,718 5.00 0.51 

อบต.ดงละคร 8,206  8,206 6.00 0.73 

อบต.ดอนยอ 4,357  4,357 4.00 0.92 

อบต.ท่าชา้ง 4,807  4,807 3.30 0.69 

อบต.ท่าทราย 4,323  4,323 3.00 0.69 

อบต.บา้นใหญ่ 3,670  3,670 4.00 1.09 

อบต.พรหมณี 18,754 500 19,254 18.00 0.96 

อบต.วงักระโจม 2,567  2,567 3.00 1.17 

อบต.ศรีจุฬา 5,586  5,586 5.08 0.91 

อบต.ศรีนาวา 5,172  5,172 4.71 0.91 

อบต.สาริกา 10,080  10,080 11.00 1.09 

อบต.หินตั้ง 5,678  5,678 6.00 1.06 

อบต.เขาเพิ่ม 7,038  7,038 6.40 0.91 

 



120 

 

ตารางภาคผนวก ข 4 (ต่อ) 

อปท. 

 

ประชากร (คน) ปริมาณ 

ขยะมูลฝอย 

 (ตัน/วนั) 

อตัราการผลติ

ขยะมูลฝอย  

(กก./คน-วนั) 

ทะเบียนราษฎร์ ประชากรแฝง รวม 

อบต.ทองหลาง 5,367  5,367 4.88 0.91 

อบต.บางออ้ 4,448  4,448 4.05 0.91 

อบต.บา้นนา 3,589 945 4,534 8.00 2.23 

อบต.บา้นพร้าว 5,246  5,246 5.00 0.95 

อบต.บา้นพริก 10,665  10,665 8.50 0.80 

อบต.ป่าขะ 8,634  8,634 7.00 0.81 

อบต.ศรีกะอาง 10,093  10,093 9.00 0.89 

อบต.อาษา 2,648  2,648 2.41 0.91 

อบต.เกาะโพธ์ิ 2,865  2,865 3.00 1.05 

อบต.เกาะหวาย 2,055  2,055 2.00 0.97 

อบต.โคกกรวด 2,910  2,910 2.65 0.91 

อบต.ท่าเรือ 4,161  4,161 3.79 0.91 

อบต.นาหินลาด 3,950  3,950 3.59 0.91 

อบต.ปากพลี 3,674  3,674 3.34 0.91 

อบต.หนองแสง 2,408  2,408 2.19 0.91 

อบต.คลองใหญ่ 5,859  5,859 6.20 1.06 

อบต.ชุมพล 4,486  4,486 4.08 0.91 

อบต.ทรายมูล 4,766 700 5,466 8.00 1.68 

อบต.บางปลากด 7,162  7,162 7.40 1.03 

อบต.บางลูกเสือ 3,642  3,642 3.31 0.91 

อบต.บางสมบูรณ์ 3,933  3,933 3.58 0.91 

อบต.บึงศาล 4,749 300 5,049 5.50 1.16 

อบต.พระอาจารย ์ 6,102  6,102 5.55 0.91 

อบต.โพธ์ิแทน 4,044  4,044 3.68 0.91 
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ตารางภาคผนวก ข 4 (ต่อ) 

อปท. 

 

ประชากร (คน) ปริมาณ 

ขยะมูลฝอย 

 (ตัน/วนั) 

อตัราการผลติ

ขยะมูลฝอย  

(กก./คน-วนั) 

ทะเบียนราษฎร์ ประชากรแฝง รวม 

อบต.ศีรษะกระบือ 6,531  6,531 5.94 0.91 

อบต.องครักษ ์ 3,643 500 4,143 4.00 1.10 

รวม (อบต.) 217,586 2,945 220,531 206.13 0.95* 

รวม (ทั้งหมด) 251,835 7,945 259,780 259.53 1.03* 

หมายเหตุ : * คือ ไม่ไดคิ้ดจากค่าเฉล่ียของอตัราการผลิตขยะมูลฝอยในแต่ละองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

  คาํนวณจาก อตัราการผลิตขยะมูลฝอย =     ปริมาณขยะมูลฝอย (ตนั/วนั) X 1,000 

                                                                                          จาํนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ (คน) 
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ตารางภาคผนวก ข 5   

ปริมาณและอัตราการผลิตขยะมลูฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวดัปราจีนบรีุ 

ปี 2558 

อปท. 

 

ประชากร (คน) ปริมาณ 

ขยะมูลฝอย 

 (ตัน/วนั) 

อตัราการผลติ 

ขยะมูลฝอย  

(กก./คน-วนั) 

ทะเบียนราษฎร์ ประชากรแฝง รวม 

ทม.ปราจีนบุรี 17,783 3,500 21,283 30.00 1.69 

รวม (ทม.) 17,783 3,500 21,283 30.00 1.69* 

ทต.โคกมะกอก 2,131 1,000 3,131 3.00 1.41 

ทต.บา้นนาปรือ 2,369  2,369 3.00 1.27 

ทต.กบินทร์ 4,166 1,000 5,166 5.50 1.32 

ทต.เมืองเก่า 6,631 5,000 11,631 16.00 2.41 

ทต.สระบวั 1,938 100 2,038 2.00 1.03 

ทต.นาดี 7,734 100 7,834 7.89 1.02 

ทต.บา้นสร้าง 3,191 800 3,991 6.00 1.88 

ทต.ประจนัตคาม 4,734  4,734 4.83 1.02 

ทต.โพธ์ิงาม 10,516  10,516 10.73 1.02 

ทต.โคกปีบ 5,886  5,886 6.00 1.02 

ทต.กรอกสมบรูณ์ 3,434 1,057 4,491 3.50 1.02 

ทต.ศรีมหาโพธิ 3,512 300 3,812 5.00 1.42 

รวม (ทต.) 56,242 9,357 65,599 73.45 1.31* 

อบต.ดงข้ีเหลก็ 10,167  10,167 10.00 0.98 

อบต.โคกไมล้าย 3,996  3,996 4.00 1.00 

อบต.ดงพระราม 14,028  14,028 15.00 1.07 

อบต.ท่างาม 5,939  5,939 6.00 1.01 

อบต.เนินหอม 7,641  7,641 7.10 0.93 

อบต.บางเดชะ 3,147  3,147 3.30 1.05 
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ตารางภาคผนวก ข 5 (ต่อ) 

อปท. 

 

ประชากร (คน) ปริมาณ 

ขยะมูลฝอย 

 (ตัน/วนั) 

อตัราการผลติ

ขยะมูลฝอย  

(กก./คน-วนั) 

ทะเบียนราษฎร์ ประชากรแฝง รวม 

อบต.บา้นพระ 15,682  15,682 15.00 0.96 

อบต.ไมเ้คด็ 11,922  11,922 12.00 1.01 

อบต.รอบเมือง 6,325  6,325 6.30 1.00 

อบต.วดัโบสถ์ 2,876  2,876 2.62 0.91 

อบต.เขาไมแ้กว้ 9,110  9,110 8.29 0.91 

อบต.ยา่นรี 9,521  9,521 8.66 0.91 

อบต.ลาดตะเคียน 9,083 500 9,583 9.20 1.01 

อบต.วงัท่าชา้ง 16,061  16,061 14.62 0.91 

อบต.กบินทร์ 10,200 1,500 11,700 20.00 1.96 

อบต.นนทรี 9,072 1,200 10,272 8.50 0.94 

อบต.บ่อทอง 6,279  6,279 5.71 0.91 

อบต.บา้นนา 8,826  8,826 8.03 0.91 

อบต.เมืองเก่า 12,492  12,492 12.00 0.96 

อบต.วงัดาล 7,343  7,343 6.76 0.92 

อบต.วงัตะเคียน 10,685  10,685 10.00 0.94 

อบต.หนองก่ี 14,316 20,000 34,316 30.00 2.10 

อบต.หาดนางแกว้ 4,307  4,307 3.92 0.91 

อบต.นาแขม 4,892 650 5,542 5.00 1.02 

อบต.แก่งดินสอ 10,435  10,435 9.50 0.91 

อบต.ทุ่งโพธ์ิ 6,878 182,500 189,378 7.20 1.05 

อบต.นาดี 8,542 500 9,042 8.00 0.94 

อบต.บุพราหมณ์ 8,878  8,878 8.08 0.91 

อบต.สาํพนัตา 5,469  5,469 4.98 0.91 

อบต.สะพานหิน 3,453  3,453 3.14 0.91 
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ตารางภาคผนวก ข 5 (ต่อ) 

อปท. 

 

ประชากร (คน) ปริมาณ 

ขยะมูลฝอย 

 (ตัน/วนั) 

อตัราการผลติ

ขยะมูลฝอย  

(กก./คน-วนั) 

ทะเบียนราษฎร์ ประชากรแฝง รวม 

อบต.บางพลวง 5,693  5,693 5.18 0.91 

อบต.บา้นสร้าง 3,191  3,191 2.90 0.91 

อบต.บางกะเบา 2,603  2,603 2.37 0.91 

อบต.บางเตย 2,730  2,730 2.48 0.91 

อบต.บางยาง 3,856  3,856 3.51 0.91 

อบต.บางแตน 4,395  4,395 4.20 0.96 

อบต.บางปลาร้า 2,398 600 2,998 2.50 1.04 

อบต.คาํโตนด 7,281  7,281 6.63 0.91 

อบต.ประจนัตคาม 4,762  4,762 4.33 0.91 

อบต.ดงบงั 4,157  4,157 3.78 0.91 

อบต.บา้นหอย 4,590  4,590 4.18 0.91 

อบต.เกาะลอย 4,801  4,801 4.50 0.94 

อบต.หนองแสง 3,525  3,525 3.21 0.91 

อบต.บุฝ้าย 5,148  5,148 4.68 0.91 

อบต.หนองแกว้ 4,637  4,637 4.22 0.91 

อบต.กรอกสมบรูณ์ 6,556  6,556 6.00 0.92 

อบต.โคกไทย 6,571  6,571 5.98 0.91 

อบต.โคกปีบ 3,091  3,091 3.00 0.97 

อบต.ไผช่ะเลือด 1,839  1,839 1.67 0.91 

อบต.ท่าตูม 16,519 20,000 36,519 50.00 3.03 

อบต.ศรีมหาโพธิ 5,989 500 6,489 5.80 0.97 

อบต.ดงกระทงยาม 4,026  4,026 3.66 0.91 

อบต.บา้นทาม 3,477  3,477 3.16 0.91 

อบต.หนองโพรง 11,415 500 11,915 12.50 1.10 
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ตารางภาคผนวก ข 5 (ต่อ) 

อปท. 

 

ประชากร (คน) ปริมาณ 

ขยะมูลฝอย 

 (ตัน/วนั) 

อตัราการผลติ

ขยะมูลฝอย  

(กก./คน-วนั) 

ทะเบียนราษฎร์ ประชากรแฝง รวม 

อบต.หวัหวา้ 10,413 1,500 11,913 12.00 1.15 

อบต.โนนหอ้ม 3,869  3,869 3.80 0.98 

รวม (อบต.) 395,097 229,950 625,047 439.15 1.11* 

รวม (ทั้งหมด) 469,122 242,807 711,929 542.60 1.16* 

หมายเหตุ : * คือ ไม่ไดคิ้ดจากค่าเฉล่ียของอตัราการผลิตขยะมูลฝอยในแต่ละองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

  คาํนวณจาก อตัราการผลิตขยะมูลฝอย =     ปริมาณขยะมูลฝอย (ตนั/วนั) X 1,000 

                                                                                          จาํนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ (คน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 
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ตารางภาคผนวก ค 1    

ประสิทธิภาพในการให้บริการจัดการขยะมลูฝอยครอบคลมุพืน้ท่ีรับผิดชอบ 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวดัเพชรบรูณ์  ปี 2558 

อปท. ปริมาณขยะ

มูลฝอยที่

เกดิขึน้   

(ตัน/วนั) 

ปริมาณขยะทีถู่กกาํจัด ปริมาณขยะตกค้าง 

ในชุมชน 

เกบ็ขน 

ไปกาํจัด 

(ตัน/วนั) 

นําไปใช้ 

ประโยชน์ 

(ตัน/วนั) 

ร้อยละ จํานวน 

 (ตัน/วนั) 

ร้อยละ 

ทม.เพชรบรูณ์ 87.00 87.00 0.00 100.00 0.00 0.00 

ทม.หล่มสัก 22.00 22.00 0.00 100.00 0.00 0.00 

ทม.วเิชียรบุรี 26.44 19.60 6.84 100.00 0.00 0.00 

รวม (ทม.) 135.44 128.60 6.84 100.00 0.00 0.00 

ทต.แคมป์สน 6.00 6.00 0.00 100.00 0.00 0.00 

ทต.นางัว่ 12.77 5.00 7.77 100.00 0.00 0.00 

ทต.ท่าพล 9.25 2.50 6.75 100.00 0.00 0.00 

ทต.วงัชภู 4.50 4.50 0.00 100.00 0.00 0.00 

ทต.ชนแดน 5.00 5.00 0.00 100.00 0.00 0.00 

ทต.ดงขยุ 3.05 1.00 2.05 100.00 0.00 0.00 

ทต.ท่าขา้ม 3.00 3.00 0.00 100.00 0.00 0.00 

ทต.ซบัสมอทอด 12.00 12.00 0.00 100.00 0.00 0.00 

ทต.ทา้ยดง 3.00 3.00 0.00 100.00 0.00 0.00 

ทต.วงัโป่ง 4.14 4.00 0.14 100.00 0.00 0.00 

ทต.พเุตย 7.90 4.30 3.60 100.00 0.00 0.00 

ทต.สวา่งวฒันา 8.05 8.00 0.05 100.00 0.00 0.00 

ทต.โคกสะอาด* 6.88 1.80 2.08 56.40 3.00 43.60 

ทต.นาเฉลียง 5.00 5.00 0.00 100.00 0.00 0.00 

ทต.หนองไผ ่ 8.03 8.00 0.03 100.00 0.00 0.00 

ทต.เฉลียงทอง 5.00 4.00 1.00 100.00 0.00 0.00 

ทต.บวัวฒันา 6.09 4.00 2.09 100.00 0.00 0.00 
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ตารางภาคผนวก ค 1 (ต่อ)  

อปท. ปริมาณขยะ

มูลฝอยที่

เกดิขึน้   

(ตัน/วนั) 

ปริมาณขยะทีถู่กกาํจัด ปริมาณขยะตกค้าง 

ในชุมชน 

เกบ็ขน 

ไปกาํจัด 

(ตัน/วนั) 

นําไปใช้ 

ประโยชน์ 

(ตัน/วนั) 

ร้อยละ จํานวน 

 (ตัน/วนั) 

ร้อยละ 

ทต.บา้นโภชน์* 8.61 5.00 0.61 65.16 3.00 34.84 

ทต.หล่มเก่า 6.70 5.89 0.81 100.00 0.00 0.00 

ทต.ตาลเด่ียว 6.08 6.00 0.08 100.00 0.00 0.00 

รวม (ทต.) 131.05 97.99 27.06 95.42 6.00 4.58 

อบต.ชอนไพร 6.81 3.00 3.81 100.00 0.00 0.00 

อบต.ดงมลูเหลก็ 7.09 2.00 5.09 100.00 0.00 0.00 

อบต.ตะเบาะ 8.01 2.00 6.01 100.00 0.00 0.00 

อบต.นายม 8.66 2.00 6.66 100.00 0.00 0.00 

อบต.นํ้าร้อน 5.91 2.00 3.91 100.00 0.00 0.00 

อบต.บา้นโคก 10.96 3.00 7.96 100.00 0.00 0.00 

อบต.บา้นโตก 11.06 3.00 8.06 100.00 0.00 0.00 

อบต.ป่าเลา 8.58 3.00 5.58 100.00 0.00 0.00 

อบต.วงัชมภู 11.63 2.00 9.63 100.00 0.00 0.00 

อบต.สะเดียง 19.55 12.00 7.55 100.00 0.00 0.00 

อบต.หว้ยสะแก 9.90 1.50 8.40 100.00 0.00 0.00 

อบต.หว้ยใหญ่ 9.70 3.00 6.70 100.00 0.00 0.00 

อบต.ชนแดน 12.15 11.00 1.15 100.00 0.00 0.00 

อบต.ดงขยุ 4.00 2.00 2.00 100.00 0.00 0.00 

อบต.ตะกุดไร 5.00 5.00 0.00 100.00 0.00 0.00 

อบต.นํ้ากอ้ 5.95 5.00 0.95 100.00 0.00 0.00 

อบต.นํ้าชุน 11.70 8.00 3.70 100.00 0.00 0.00 

อบต.บา้นกลาง 8.83 8.00 0.83 100.00 0.00 0.00 
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ตารางภาคผนวก ค 1 (ต่อ)  

อปท. ปริมาณขยะ

มูลฝอยที่

เกดิขึน้   

(ตัน/วนั) 

ปริมาณขยะทีถู่กกาํจัด ปริมาณขยะตกค้าง 

ในชุมชน 

เกบ็ขน 

ไปกาํจัด 

(ตัน/วนั) 

นําไปใช้ 

ประโยชน์ 

(ตัน/วนั) 

ร้อยละ จํานวน 

 (ตัน/วนั) 

ร้อยละ 

อบต.บุ่งคลา้ 7.39 1.50 5.89 100.00 0.00 0.00 

อบต.วดัป่า 7.75 6.00 1.75 100.00 0.00 0.00 

อบต.สักหลง 4.75 1.50 3.25 100.00 0.00 0.00 

อบต.หนองไขว ่ 6.95 5.00 1.95 100.00 0.00 0.00 

อบต.หว้ยไร่* 7.00 3.00 0.11 44.43 3.89 55.57 

อบต.เขก็นอ้ย 12.50 10.00 2.50 100.00 0.00 0.00 

อบต.ทุ่งสมอ 4.00 4.00 0.00 100.00 0.00 0.00 

อบต.นาซาํ* 6.01 3.00 1.52 75.21 1.49 24.79 

อบต.นาแซง 5.00 5.00 0.00 100.00 0.00 0.00 

อบต.บา้นเนิน 4.65 4.00 0.65 100.00 0.00 0.00 

อบต.วงับาล 10.58 10.58 0.00 100.00 0.00 0.00 

อบต.ศิลา* 9.14 5.00 2.43 81.29 1.71 18.71 

อบต.หล่มเก่า 4.85 4.00 0.85 100.00 0.00 0.00 

อบต.นํ้าหนาว 4.77 4.50 0.27 100.00 0.00 0.00 

อบต.โคกปรง* 13.53 6.00 0.00 44.35 7.53 55.65 

อบต.บ่อรัง 7.00 3.50 3.50 100.00 0.00 0.00 

อบต.บึงกระจบั 5.84 2.00 3.84 100.00 0.00 0.00 

อบต.พุขาม 7.69 4.20 3.49 100.00 0.00 0.00 

อบต.สระประดู่ 2.93 1.00 1.93 100.00 0.00 0.00 

อบต.คลองกระจงั* 12.07 3.00 1.07 33.72 8.00 66.28 

อบต.ศรีเทพ 7.00 3.00 4.00 100.00 0.00 0.00 

อบต.สระกรวด 7.50 7.00 0.50 100.00 0.00 0.00 
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ตารางภาคผนวก ค 1 (ต่อ)  

อปท. ปริมาณขยะ

มูลฝอยที่

เกดิขึน้   

(ตัน/วนั) 

ปริมาณขยะทีถู่กกาํจัด ปริมาณขยะตกค้าง 

ในชุมชน 

เกบ็ขน 

ไปกาํจัด 

(ตัน/วนั) 

นําไปใช้ 

ประโยชน์ 

(ตัน/วนั) 

ร้อยละ จํานวน 

 (ตัน/วนั) 

ร้อยละ 

อบต.หนองยา่งทอย* 8.59 3.00 0.00 34.92 5.59 65.08 

อบต.ท่าแดง 6.00 6.00 0.00 100.00 0.00 0.00 

อบต.เพชรละคร* 10.67 6.00 0.07 56.89 4.60 43.11 

อบต.วงัท่าดี 5.74 5.00 0.74 100.00 0.00 0.00 

อบต.วงัโบสถ์* 6.50 4.00 0.00 61.54 2.50 38.46 

อบต.หนองไผ่ 14.27 10.00 4.27 100.00 0.00 0.00 

อบต.กนัจุ* 11.89 7.00 1.00 67.28 3.89 32.72 

อบต.บึงสามพนั 4.90 4.90 0.00 100.00 0.00 0.00 

อบต.วงัพิกุล 11.38 10.00 1.38 100.00 0.00 0.00 

อบต.ศรีมงคล 3.90 3.90 0.00 100.00 0.00 0.00 

อบต.หนองแจง 6.93 5.00 1.93 100.00 0.00 0.00 

อบต.ซบัสมบูรณ์ 4.50 1.00 3.50 100.00 0.00 0.00 

อบต.ซบันอ้ย 4.00 1.00 3.00 100.00 0.00 0.00 

รวม (อบต.) 423.66 241.08 143.38 90.75 39.20 9.25 

รวมทั้งจงัหวดั 690.15 467.67 177.28 93.45 45.20 6.55 

หมายเหตุ : * คือ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีขยะตกคา้งในชุมชน 
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ตารางภาคผนวก ค 2  

ประสิทธิภาพในการให้บริการจัดการขยะมลูฝอยครอบคลมุพืน้ท่ีรับผิดชอบ 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวดัลพบรีุ  ปี 2558 

อปท. ปริมาณขยะ

มูลฝอยที่

เกดิขึน้   

(ตัน/วนั) 

ปริมาณขยะทีถู่กกาํจัด ปริมาณขยะตกค้าง 

ในชุมชน 

เกบ็ขน 

ไปกาํจัด 

(ตัน/วนั) 

นําไปใช้ 

ประโยชน์ 

(ตัน/วนั) 

ร้อยละ จํานวน 

 (ตัน/วนั) 

ร้อยละ 

ทม.ลพบุรี 170.00 170.00 0.00 100.00 0.00 0.00 

ทม.เขาสามยอด 34.42 25.00 9.42 100.00 0.00 0.00 

ทม.บา้นหม่ี 5.00 5.00 0.00 100.00 0.00 0.00 

รวม (ทม.) 209.42 200 9.42 100.00 0.00 0.00 

ทต.ถนนใหญ่ 8.78 8.00 0.78 100.00 0.00 0.00 

ทต.ท่าศาลา 9.65 8.00 1.65 100.00 0.00 0.00 

ทต.เขาพระงาม 33.90 27.00 6.90 100.00 0.00 0.00 

ทต.โคกตูม 28.45 20.00 8.45 100.00 0.00 0.00 

ทต.กกโก 6.77 6.00 0.77 100.00 0.00 0.00 

ทต.ป่าตาล 12.88 10.00 2.88 100.00 0.00 0.00 

ทต.โคกสาํโรง 8.00 8.00 0.00 100.00 0.00 0.00 

ทต.ลาํนารายณ์ 16.78 16.00 0.78 100.00 0.00 0.00 

ทต.ท่าโขลง 2.76 2.50 0.26 100.00 0.00 0.00 

ทต.ท่าวุง้ 2.75 2.75 0.00 100.00 0.00 0.00 

ทต.บา้นท่าหลวง 7.00 6.00 1.00 100.00 0.00 0.00 

ทต.แก่งเสือเตน้ 6.00 5.00 1.00 100.00 0.00 0.00 

ทต.พฒันานิคม 3.56 3.50 0.06 100.00 0.00 0.00 

ทต.ดีลงั 12.00 10.00 2.00 100.00 0.00 0.00 

ทต.เขาพระยาเดินธง 10.79 8.00 2.79 100.00 0.00 0.00 

ทต.สระโบสถ ์ 10.00 10.00 0.00 100.00 0.00 0.00 
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ตารางภาคผนวก ค 2 (ต่อ)  

อปท. ปริมาณขยะ

มูลฝอยที่

เกดิขึน้   

(ตัน/วนั) 

ปริมาณขยะทีถู่กกาํจัด ปริมาณขยะตกค้าง 

ในชุมชน 

เกบ็ขน 

ไปกาํจัด 

(ตัน/วนั) 

นําไปใช้ 

ประโยชน์ 

(ตัน/วนั) 

ร้อยละ จํานวน 

 (ตัน/วนั) 

ร้อยละ 

ทต.หนองม่วง 6.00 6.00 0.00 100.00 0.00 0.00 

รวม (ทต.) 186.07 156.75 29.32 100.00 0.00 0.00 

อบต.โก่งธนู 4.62 4.00 0.62 100.00 0.00 0.00 

อบต.โคกกระเทียม 4.58 4.00 0.58 100.00 0.00 0.00 

อบต.โคกลาํพาน 3.17 2.50 0.67 100.00 0.00 0.00 

อบต.ทะเลชุบศร 14.89 11.00 3.89 100.00 0.00 0.00 

อบต.ท่าแค 18.00 17.00 1.00 100.00 0.00 0.00 

อบต.บางขนัหมาก 8.49 7.00 1.49 100.00 0.00 0.00 

อบต.พรหมมาสตร์ 6.29 5.00 1.29 100.00 0.00 0.00 

อบต.โพธ์ิเกา้ตน้ 9.69 8.00 1.69 100.00 0.00 0.00 

อบต.โคกสาํโรง 11.40 11.00 0.40 100.00 0.00 0.00 

อบต.ถลุงเหล็ก 3.44 3.00 0.44 100.00 0.00 0.00 

อบต.วงัเพลิง 6.86 6.00 0.86 100.00 0.00 0.00 

อบต.หว้ยโป่ง 7.84 7.00 0.84 100.00 0.00 0.00 

อบต.เพนียด 6.49 6.00 0.49 100.00 0.00 0.00 

อบต.ช่องสาริกา 5.90 5.50 0.40 100.00 0.00 0.00 

อบต.หว้ยขนุราม 6.17 6.00 0.17 100.00 0.00 0.00 

อบต.โคกสลุง 10.56 7.00 3.56 100.00 0.00 0.00 

อบต.ชอนสารเดช 4.30 4.00 0.30 100.00 0.00 0.00 

อบต.ยางโทน 4.13 4.00 0.13 100.00 0.00 0.00 

อบต.หนองม่วง 5.00 4.00 1.00 100.00 0.00 0.00 

อบต.นิยมชยั 4.51 4.00 0.51 100.00 0.00 0.00 
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ตารางภาคผนวก ค 2 (ต่อ)  

อปท. ปริมาณขยะ

มูลฝอยที่

เกดิขึน้   

(ตัน/วนั) 

ปริมาณขยะทีถู่กกาํจัด ปริมาณขยะตกค้าง 

ในชุมชน 

เกบ็ขน 

ไปกาํจัด 

(ตัน/วนั) 

นําไปใช้ 

ประโยชน์ 

(ตัน/วนั) 

ร้อยละ จํานวน 

 (ตัน/วนั) 

ร้อยละ 

อบต.มหาโพธ์ิ 4.40 3.00 1.40 100.00 0.00 0.00 

อบต.ทุ่งท่าชา้ง 3.28 1.00 2.28 100.00 0.00 0.00 

อบต.โคกเจริญ 6.50 3.00 3.50 100.00 0.00 0.00 

อบต.หนองมะค่า 3.00 2.00 1.00 100.00 0.00 0.00 

อบต.ชยับาดาล 15.00 12.00 3.00 100.00 0.00 0.00 

อบต.ม่วงค่อม 5.38 4.00 1.38 100.00 0.00 0.00 

อบต.เขานอ้ย 2.99 2.72 0.27 100.00 0.00 0.00 

อบต.เขารวก 2.30 2.00 0.30 100.00 0.00 0.00 

อบต.ลาํสนธิ 2.62 2.62 0.00 100.00 0.00 0.00 

อบต.หนองรี* 7.01 5.00 1.01 85.73 1.00 14.27 

อบต.แก่งผกักดู* 5.13 2.50 0.63 61.01 2.00 38.99 

อบต.บางคู ้ 6.57 5.00 1.57 100.00 0.00 0.00 

อบต.หวัสาํโรง 6.09 4.50 1.59 100.00 0.00 0.00 

อบต.เชียงงา 3.56 3.00 0.56 100.00 0.00 0.00 

อบต.บางกะพี้ 1.88 1.50 0.38 100.00 0.00 0.00 

อบต.บางพึ่ง 4.50 2.00 2.50 100.00 0.00 0.00 

อบต.บา้นกลว้ย 2.61 2.00 0.61 100.00 0.00 0.00 

อบต.บา้นชี 5.34 2.00 3.34 100.00 0.00 0.00 

อบต.บา้นทราย 3.35 3.00 0.35 100.00 0.00 0.00 

อบต.โพนทอง 3.58 3.00 0.58 100.00 0.00 0.00 

อบต.สนามแจง 5.73 3.00 2.73 100.00 0.00 0.00 

อบต.หนองเมือง 4.20 4.00 0.20 100.00 0.00 0.00 
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ตารางภาคผนวก ค 2 (ต่อ)  

อปท. ปริมาณขยะ

มูลฝอยที่

เกดิขึน้   

(ตัน/วนั) 

ปริมาณขยะทีถู่กกาํจัด ปริมาณขยะตกค้าง 

ในชุมชน 

เกบ็ขน 

ไปกาํจัด 

(ตัน/วนั) 

นําไปใช้ 

ประโยชน์ 

(ตัน/วนั) 

ร้อยละ จํานวน 

 (ตัน/วนั) 

ร้อยละ 

อบต.หินปัก 3.41 3.00 0.41 100.00 0.00 0.00 

อบต.สะแกราบ 5.96 5.00 0.96 100.00 0.00 0.00 

รวม (อบต.) 260.72 206.84 50.88 98.85 3.00 1.15 

รวมทั้งจงัหวดั 656.21 563.59 89.62 99.54 3.00 0.46 

หมายเหตุ : * คือ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีขยะตกคา้งในชุมชน 
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ตารางภาคผนวก ค 3  

ประสิทธิภาพในการให้บริการจัดการขยะมลูฝอยครอบคลมุพืน้ท่ีรับผิดชอบ 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวดัสระบรีุ  ปี 2558 

อปท. ปริมาณขยะ

มูลฝอยที่

เกดิขึน้   

(ตัน/วนั) 

ปริมาณขยะทีถู่กกาํจัด ปริมาณขยะตกค้าง 

ในชุมชน 

เกบ็ขน 

ไปกาํจัด 

(ตัน/วนั) 

นําไปใช้ 

ประโยชน์ 

(ตัน/วนั) 

ร้อยละ จํานวน 

 (ตัน/วนั) 

ร้อยละ 

ทม.สระบุรี 71.01 60.00 11.01 100.00 0.00 0.00 

ทม.พระพุทธบาท 60.00 60.00 0.00 100.00 0.00 0.00 

ทม.แก่งคอย 15.00 15.00 0.00 100.00 0.00 0.00 

ทม.ทบักวาง 20.00 20.00 0.00 100.00 0.00 0.00 

รวม (ทม.) 166.01 155 11.01 100.00 0.00 0.00 

ทต.ป๊อกแป๊ก 6.46 3.00 3.46 100.00 0.00 0.00 

ทต.กดุนกเปลา้ 5.03 5.03 0.00 100.00 0.00 0.00 

ทต.ตะกุด 5.00 4.16 0.84 100.00 0.00 0.00 

ทต.พกุร่าง 6.50 5.00 1.50 100.00 0.00 0.00 

ทต.ธารเกษม 3.34 1.50 1.84 100.00 0.00 0.00 

ทต.นายาว 3.92 1.00 2.92 100.00 0.00 0.00 

ทต.หว้ยป่าหวาย 4.35 2.00 2.35 100.00 0.00 0.00 

ทต.หนา้พระลาน 10.00 9.00 1.00 100.00 0.00 0.00 

ทต.บา้นยาง 1.50 1.10 0.40 100.00 0.00 0.00 

ทต.สวนดอกไม ้ 5.00 4.75 0.25 100.00 0.00 0.00 

ทต.เสาไห ้ 3.80 3.50 0.30 100.00 0.00 0.00 

ทต.เมืองเก่า 3.50 3.32 0.18 100.00 0.00 0.00 

ทต.หวัปลวก 2.61 1.50 1.11 100.00 0.00 0.00 

ทต.ตน้ตาล-พระยาทด 4.00 4.00 0.00 100.00 0.00 0.00 

ทต.ดอนพดุ 4.87 2.50 2.37 100.00 0.00 0.00 

ทต.ท่าลาน 8.54 6.00 2.54 100.00 0.00 0.00 
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อปท. ปริมาณขยะ

มูลฝอยที่

เกดิขึน้   

(ตัน/วนั) 

ปริมาณขยะทีถู่กกาํจัด ปริมาณขยะตกค้าง 

ในชุมชน 

เกบ็ขน 

ไปกาํจัด 

(ตัน/วนั) 

นําไปใช้ 

ประโยชน์ 

(ตัน/วนั) 

ร้อยละ จํานวน 

 (ตัน/วนั) 

ร้อยละ 

ทต.บา้นหมอ 5.00 5.00 0.00 100.00 0.00 0.00 

ทต.ตลาดนอ้ย 4.83 2.50 2.33 100.00 0.00 0.00 

ทต.บางโขมด 5.81 4.00 1.81 100.00 0.00 0.00 

ทต.สร่างโศก 5.89 2.50 3.39 100.00 0.00 0.00 

ทต.หนองบวั 3.57 2.50 1.07 100.00 0.00 0.00 

ทต.มวกเหลก็ 9.00 9.00 0.00 100.00 0.00 0.00 

ทต.วงัม่วง 5.00 5.00 0.00 100.00 0.00 0.00 

ทต.คาํพราน 5.00 5.00 0.00 100.00 0.00 0.00 

ทต.แสลงพนั 5.00 3.10 1.90 100.00 0.00 0.00 

ทต.วหิารแดง 6.00 6.00 0.00 100.00 0.00 0.00 

ทต.หนองหม ู 2.00 2.00 0.00 100.00 0.00 0.00 

ทต.คชสิทธ์ิ 2.00 2.00 0.00 100.00 0.00 0.00 

ทต.หนองแค 16.00 16.00 0.00 100.00 0.00 0.00 

ทต.หินกอง 9.32 9.32 0.00 100.00 0.00 0.00 

ทต.ไผต่ ํ่า 5.60 5.00 0.60 100.00 0.00 0.00 

ทต.หนองแซง 3.00 3.00 0.00 100.00 0.00 0.00 

ทต.หนองโดน 2.67 2.00 0.67 100.00 0.00 0.00 

รวม (ทต.) 174.11 141.28 32.83 100.00 0.00 0.00 

อบต.โคกสวา่ง 3.50 2.80 0.70 100.00 0.00 0.00 

อบต.ดาวเรือง 4.09 1.50 2.59 100.00 0.00 0.00 

อบต.ตล่ิงชนั 4.21 4.00 0.21 100.00 0.00 0.00 

 อบต.ปากขา้วสาร 7.50 7.50 0.00 100.00 0.00 0.00 

อบต.หนองโน 4.00 4.00 0.00 100.00 0.00 0.00 

อบต.หนองปลาไหล 12.00 11.92 0.08 100.00 0.00 0.00 
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อปท. ปริมาณขยะ

มูลฝอยที่

เกดิขึน้   

(ตัน/วนั) 

ปริมาณขยะทีถู่กกาํจัด ปริมาณขยะตกค้าง 

ในชุมชน 

เกบ็ขน 

ไปกาํจัด 

(ตัน/วนั) 

นําไปใช้ 

ประโยชน์ 

(ตัน/วนั) 

ร้อยละ จํานวน 

 (ตัน/วนั) 

ร้อยละ 

อบต.หนองยาว 7.00 7.00 0.00 100.00 0.00 0.00 

อบต.เขาวง 3.88 2.00 1.88 100.00 0.00 0.00 

อบต.ชะอม 6.60 5.21 1.39 100.00 0.00 0.00 

อบต.ชาํผกัแพว 5.44 5.05 0.39 100.00 0.00 0.00 

อบต.ตาลเด่ียว 9.41 6.00 3.41 100.00 0.00 0.00 

อบต.เตาปูน 2.00 2.00 0.00 100.00 0.00 0.00 

อบต.ท่าคลอ้ 4.42 1.20 3.22 100.00 0.00 0.00 

อบต.ท่าตูม 2.80 2.00 0.80 100.00 0.00 0.00 

อบต.บา้นป่า 8.00 8.00 0.00 100.00 0.00 0.00 

อบต.สองคอน 6.20 6.17 0.03 100.00 0.00 0.00 

อบต.หว้ยแหง้ 6.50 5.79 0.71 100.00 0.00 0.00 

อบต.หินซอ้น 3.25 2.79 0.46 100.00 0.00 0.00 

อบต.เขาดินพฒันา 2.03 2.03 0.00 100.00 0.00 0.00 

อบต.บา้นแกง้ 3.00 3.00 0.00 100.00 0.00 0.00 

อบต.ผึ้งรวง 2.00 1.96 0.04 100.00 0.00 0.00 

อบต.พแุค 5.76 2.02 3.74 100.00 0.00 0.00 

อบต.หนา้พระลาน 4.50 4.15 0.35 100.00 0.00 0.00 

อบต.หว้ยบง 3.64 2.18 1.46 100.00 0.00 0.00 

อบต.ชา้งไทยงาม 3.40 3.00 0.40 100.00 0.00 0.00 

อบต.บา้นยาง 2.26 2.00 0.26 100.00 0.00 0.00 

อบต.ม่วงงาม 2.05 1.97 0.08 100.00 0.00 0.00 

อบต.เริงราง 2.90 2.00 0.90 100.00 0.00 0.00 

อบต.ดงตะงาว 1.86 1.50 0.36 100.00 0.00 0.00 

อบต.เมืองขีดขิน 5.02 4.00 1.02 100.00 0.00 0.00 
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อปท. ปริมาณขยะ

มูลฝอยที่

เกดิขึน้   

(ตัน/วนั) 

ปริมาณขยะทีถู่กกาํจัด ปริมาณขยะตกค้าง 

ในชุมชน 

เกบ็ขน 

ไปกาํจัด 

(ตัน/วนั) 

นําไปใช้ 

ประโยชน์ 

(ตัน/วนั) 

ร้อยละ จํานวน 

 (ตัน/วนั) 

ร้อยละ 

อบต.ซบัสนุ่น 6.50 5.25 1.25 100.00 0.00 0.00 

อบต.มวกเหลก็ 8.00 7.00 1.00 100.00 0.00 0.00 

อบต.มิตรภาพ 6.20 5.77 0.43 100.00 0.00 0.00 

อบต.ลาํพญากลาง* 11.04 2.00 5.97 72.19 3.07 27.81 

อบต.หนองยา่งเสือ 6.30 5.20 1.10 100.00 0.00 0.00 

อบต.วงัม่วง 7.27 4.06 3.21 100.00 0.00 0.00 

อบต.เจริญธรรม 5.50 5.50 0.00 100.00 0.00 0.00 

อบต.วหิารแดง 3.74 3.50 0.24 100.00 0.00 0.00 

อบต.หนองหม ู 3.52 3.52 0.00 100.00 0.00 0.00 

อบต.คชสิทธ์ิ 3.00 2.81 0.19 100.00 0.00 0.00 

อบต.โคกตูม-โพนทอง 3.60 2.00 1.60 100.00 0.00 0.00 

อบต.โคกแย ้ 10.00 10.00 0.00 100.00 0.00 0.00 

อบต.หนองไข่นํ้า 5.00 5.00 0.00 100.00 0.00 0.00 

อบต.หนองจรเข ้ 4.29 4.00 0.29 100.00 0.00 0.00 

อบต.หนองจิก 2.40 2.40 0.00 100.00 0.00 0.00 

อบต.หนองนาก 4.00 4.00 0.00 100.00 0.00 0.00 

อบต.หนองปลาหมอ 6.00 6.00 0.00 100.00 0.00 0.00 

อบต.หนองปลิง 4.00 4.00 0.00 100.00 0.00 0.00 

อบต.หนองโรง 4.00 4.00 0.00 100.00 0.00 0.00 

อบต.หว้ยขมิ้น 4.00 4.00 0.00 100.00 0.00 0.00 

อบต.หว้ยทราย 4.10 3.50 0.60 100.00 0.00 0.00 

อบต.ไก่เส่า 2.14 2.14 0.00 100.00 0.00 0.00 

อบต.หนองกบ 5.00 5.00 0.00 100.00 0.00 0.00 

อบต.บา้นกลบั 5.31 2.00 3.31 100.00 0.00 0.00 
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อปท. ปริมาณขยะ

มูลฝอยที่

เกดิขึน้   

(ตัน/วนั) 

ปริมาณขยะทีถู่กกาํจัด ปริมาณขยะตกค้าง 

ในชุมชน 

เกบ็ขน 

ไปกาํจัด 

(ตัน/วนั) 

นําไปใช้ 

ประโยชน์ 

(ตัน/วนั) 

ร้อยละ จํานวน 

 (ตัน/วนั) 

ร้อยละ 

อบต.หนองโดน 2.64 2.00 0.64 100.00 0.00 0.00 

อบต.ลาํสมพุง 4.15 3.53 0.62 100.00 0.00 0.00 

รวม (อบต.) 270.92 222.92 44.93 98.87 3.07 1.13 

รวมทั้งจงัหวดั 611.04 519.20 88.77 99.50 3.07 0.50 

หมายเหตุ : * คือ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีขยะตกคา้งในชุมชน 
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ตารางภาคผนวก ค 4     

ประสิทธิภาพในการให้บริการจัดการขยะมลูฝอยครอบคลมุพืน้ท่ีรับผิดชอบ 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวดันครนายก  ปี 2558 

อปท. ปริมาณขยะ

มูลฝอยที่

เกดิขึน้   

(ตัน/วนั) 

ปริมาณขยะทีถู่กกาํจัด ปริมาณขยะตกค้าง 

ในชุมชน 

เกบ็ขน 

ไปกาํจัด 

(ตัน/วนั) 

นําไปใช้ 

ประโยชน์ 

(ตัน/วนั) 

ร้อยละ จํานวน 

 (ตัน/วนั) 

ร้อยละ 

ทม.นครนายก 30.00 30.00 0.00 100.00 0.00 0.00 

รวม (ทม.) 30.00 30.00 0.00 100.00 0.00 0.00 

ทต.ท่าชา้ง 1.50 1.50 0.00 100.00 0.00 0.00 

ทต.บา้นนา 8.00 8.00 0.00 100.00 0.00 0.00 

ทต.เกาะหวาย 3.00 2.00 1.00 100.00 0.00 0.00 

ทต.องครักษ ์ 5.50 5.50 0.00 100.00 0.00 0.00 

รวม (ทต.) 18.00 17.00 1.00 100.00 0.00 0.00 

อบต.เขาพระ 5.00 1.00 4.00 100.00 0.00 0.00 

อบต.ท่าทราย 3.00 1.70 1.30 100.00 0.00 0.00 

อบต.บา้นใหญ่ 4.00 3.00 1.00 100.00 0.00 0.00 

อบต.พรหมณี 18.00 15.00 3.00 100.00 0.00 0.00 

อบต.วงักระโจม 3.00 0.23 2.77 100.00 0.00 0.00 

อบต.ศรีนาวา 4.71 2.50 2.21 100.00 0.00 0.00 

อบต.สาริกา 11.00 11.00 0.00 100.00 0.00 0.00 

อบต.หินตั้ง 6.00 5.00 1.00 100.00 0.00 0.00 

อบต.บา้นนา 8.00 8.00 0.00 100.00 0.00 0.00 

อบต.บา้นพร้าว 5.00 4.00 1.00 100.00 0.00 0.00 

อบต.บา้นพริก 8.50 3.00 5.50 100.00 0.00 0.00 

อบต.ศรีกะอาง 9.00 0.30 8.70 100.00 0.00 0.00 

อบต.เกาะโพธ์ิ 3.00 0.50 2.50 100.00 0.00 0.00 
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ตารางภาคผนวก ค 4 (ต่อ)  

อปท. ปริมาณขยะ

มูลฝอยที่

เกดิขึน้   

(ตัน/วนั) 

ปริมาณขยะทีถู่กกาํจัด ปริมาณขยะตกค้าง 

ในชุมชน 

เกบ็ขน 

ไปกาํจัด 

(ตัน/วนั) 

นําไปใช้ 

ประโยชน์ 

(ตัน/วนั) 

ร้อยละ จํานวน 

 (ตัน/วนั) 

ร้อยละ 

อบต.เกาะหวาย 2.00 0.30 1.70 100.00 0.00 0.00 

อบต.โคกกรวด 2.65 2.50 0.15 100.00 0.00 0.00 

อบต.นาหินลาด 3.59 2.50 1.09 100.00 0.00 0.00 

อบต.ปากพลี 3.34 1.00 2.34 100.00 0.00 0.00 

อบต.หนองแสง 2.19 1.00 1.19 100.00 0.00 0.00 

อบต.คลองใหญ่ 6.20 5.00 1.20 100.00 0.00 0.00 

อบต.ทรายมูล 8.00 5.00 3.00 100.00 0.00 0.00 

อบต.บางปลากด 7.40 6.52 0.88 100.00 0.00 0.00 

อบต.องครักษ์ 4.00 4.00 0.00 100.00 0.00 0.00 

รวม (อบต.) 127.58 83.05 44.53 100.00 0.00 0.00 

รวมทั้งจงัหวดั 175.58 130.05 45.53 100.00 0.00 0.00 

หมายเหตุ : * คือ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีขยะตกคา้งในชุมชน 
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ตารางภาคผนวก ค 5     

ประสิทธิภาพในการให้บริการจัดการขยะมลูฝอยครอบคลมุพืน้ท่ีรับผิดชอบ 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวดัปราจีนบรีุ  ปี 2558 

อปท. ปริมาณขยะ

มูลฝอยที่

เกดิขึน้   

(ตัน/วนั) 

ปริมาณขยะทีถู่กกาํจัด ปริมาณขยะตกค้าง 

ในชุมชน 

เกบ็ขน 

ไปกาํจัด 

(ตัน/วนั) 

นําไปใช้ 

ประโยชน์ 

(ตัน/วนั) 

ร้อยละ จํานวน 

 (ตัน/วนั) 

ร้อยละ 

ทม.ปราจีนบุรี 30.00 30.00 0.00 100.00 0.00 0.00 

รวม (ทม.) 30.00 30.00 0.00 100.00 0.00 0.00 

ทต.โคกมะกอก 3.00 2.50 0.50 100.00 0.00 0.00 

ทต.บา้นนาปรือ 3.00 2.42 0.58 100.00 0.00 0.00 

ทต.กบินทร์ 5.50 5.00 0.50 100.00 0.00 0.00 

ทต.เมืองเก่า 16.00 15.00 1.00 100.00 0.00 0.00 

ทต.สระบวั 2.00 2.00 0.00 100.00 0.00 0.00 

ทต.นาดี 7.89 6.00 1.89 100.00 0.00 0.00 

ทต.บา้นสร้าง 6.00 6.00 0.00 100.00 0.00 0.00 

ทต.ประจนัตคาม 4.83 4.83 0.00 100.00 0.00 0.00 

ทต.โพธ์ิงาม 10.73 10.73 0.00 100.00 0.00 0.00 

ทต.โคกปีบ 6.00 4.50 1.50 100.00 0.00 0.00 

ทต.กรอกสมบรูณ์ 3.50 3.00 0.50 100.00 0.00 0.00 

ทต.ศรีมหาโพธิ 5.00 4.00 1.00 100.00 0.00 0.00 

รวม (ทต.) 73.45 65.98 7.47 100.00 0.00 0.00 

อบต.ดงข้ีเหลก็ 10.00 9.25 0.75 100.00 0.00 0.00 

อบต.โคกไมล้าย 4.00 3.64 0.36 100.00 0.00 0.00 

อบต.ดงพระราม 15.00 12.77 2.23 100.00 0.00 0.00 

อบต.ท่างาม 6.00 5.40 0.60 100.00 0.00 0.00 

อบต.เนินหอม 7.10 6.95 0.15 100.00 0.00 0.00 
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ตารางภาคผนวก ค 5 (ต่อ)  

อปท. ปริมาณขยะ

มูลฝอยที่

เกดิขึน้   

(ตัน/วนั) 

ปริมาณขยะทีถู่กกาํจัด ปริมาณขยะตกค้าง 

ในชุมชน 

เกบ็ขน 

ไปกาํจัด 

(ตัน/วนั) 

นําไปใช้ 

ประโยชน์ 

(ตัน/วนั) 

ร้อยละ จํานวน 

 (ตัน/วนั) 

ร้อยละ 

อบต.โนนหอ้ม 3.80 3.52 0.28 100.00 0.00 0.00 

อบต.บางเดชะ 3.30 2.86 0.44 100.00 0.00 0.00 

อบต.บา้นพระ 15.00 14.27 0.73 100.00 0.00 0.00 

อบต.ไมเ้คด็ 12.00 10.85 1.15 100.00 0.00 0.00 

อบต.รอบเมือง 6.30 5.76 0.54 100.00 0.00 0.00 

อบต.ลาดตะเคียน* 9.20 6.00 1.38 80.22 1.82 19.78 

อบต.กบินทร์ 20.00 20.00 0.00 100.00 0.00 0.00 

อบต.นนทรี 8.50 7.00 1.50 100.00 0.00 0.00 

อบต.เมืองเก่า 12.00 11.37 0.63 100.00 0.00 0.00 

อบต.วงัตะเคียน 10.00 4.00 6.00 100.00 0.00 0.00 

อบต.ทุ่งโพธ์ิ 7.20 6.00 1.20 100.00 0.00 0.00 

อบต.หนองก่ี 30.00 30.00 0.00 100.00 0.00 0.00 

อบต.นาดี 8.00 7.77 0.23 100.00 0.00 0.00 

อบต.คาํโตนด 6.63 6.63 0.00 100.00 0.00 0.00 

อบต.ประจนัตคาม 4.33 1.80 2.53 100.00 0.00 0.00 

อบต.เกาะลอย 4.50 4.37 0.13 100.00 0.00 0.00 

อบต.กรอกสมบรูณ์ 6.00 6.00 0.00 100.00 0.00 0.00 

อบต.โคกปีบ 3.00 1.20 1.80 100.00 0.00 0.00 

อบต.ท่าตูม 50.00 50.00 0.00 100.00 0.00 0.00 

อบต.ศรีมหาโพธิ 5.80 3.00 2.80 100.00 0.00 0.00 

อบต.ดงกระทงยาม 3.66 2.50 1.16 100.00 0.00 0.00 

อบต.บา้นทาม 3.16 3.16 0.00 100.00 0.00 0.00 

 



144 

 

ตารางภาคผนวก ค 5 (ต่อ)  

อปท. ปริมาณขยะ

มูลฝอยที่

เกดิขึน้   

(ตัน/วนั) 

ปริมาณขยะทีถู่กกาํจัด ปริมาณขยะตกค้าง 

ในชุมชน 

เกบ็ขน 

ไปกาํจัด 

(ตัน/วนั) 

นําไปใช้ 

ประโยชน์ 

(ตัน/วนั) 

ร้อยละ จํานวน 

 (ตัน/วนั) 

ร้อยละ 

อบต.หนองโพรง 12.50 8.00 4.50 100.00 0.00 0.00 

อบต.หวัหวา้ 12.00 12.00 0.00 100.00 0.00 0.00 

รวม (อบต.) 298.98 266.07 31.09 99.39 1.82 0.61 

รวมทั้งจงัหวดั 402.43 362.05 38.56 99.55 1.82 0.45 

หมายเหตุ : * คือ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีขยะตกคา้งในชุมชน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 
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ตารางภาคผนวก ง 1   

สถานท่ีกาํจัดขยะมลูฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวดัเพชรบรูณ์  ปี 2558 

อปท./เอกชน พกิดัสถานทีก่าํจัด 

ขยะมูลฝอย 

ทีต่ั้งสถานทีก่าํจัดขยะมูลฝอย เนือ้ที่  

(ไร่) 

พีน้ที่ ใช้

กาํจัดไป

แล้ว (ไร่) 

ร้อยละการ

ใช้พืน้ที่  

(ร้อยละ) 

การบริหารการกาํจัด

ขยะมูลฝอย 

ปริมาณ 

ขยะมูลฝอย 

สะสม (ตัน) x Y อปท. เอกชน 

ทม.เพชรบรูณ์ 0734723.27 18100272.39 บา้นปากนํ้า ม.4 ต.นาป่า อ.เมือง 

จ.เพชรบรูณ์ 

108.28 54.14 50   0 

ทม.หล่มสัก 0739719.23 1863792.23 บา้นหนองสวา่ง ม.4 หนองสวา่ง 

อ.หล่มเก่า จ.เพชรบรูณ์ 

16.00 14.40 90   63,988 

ทม.วเิชียรบุรี 0728085.00 1930823.00 สถานท่ีก่อสร้างโรงฆ่าสัตว ์

ทม.วเิชียรบุรี ม.16 ต.ท่าโรง 

อ.วเิชียรบุรี  จ.เพชรบรูณ์ 

5.00 4.90 98   1,500 

ทต.นางัว่ 0732476.00 1827945.00 บา้นนางัว่พฒันา ม.13 ต.นางัว่ 

อ.เมือง จ.เพชรบรูณ์ 

15.00 10.50 70   0 

ทต.วงัชมภู 0720770.13 1797209.12 บา้นวงัหลุม ม.6 ต.วงัชมพ ูอ.เมือง 

จ.เพชรบรูณ์ 

13.12 9.18 70   9,191 
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ตารางภาคผนวก ง 1 (ต่อ) 

อปท./เอกชน พกิดัสถานทีก่าํจัด 

ขยะมูลฝอย 

ทีต่ั้งสถานทีก่าํจัดขยะมูลฝอย เนือ้ที่  

(ไร่) 

พีน้ที่ ใช้

กาํจัดไป

แล้ว (ไร่) 

ร้อยละการ

ใช้พืน้ที่  

(ร้อยละ) 

การบริหารการกาํจัด

ขยะมูลฝอย 

ปริมาณ 

ขยะมูลฝอย 

สะสม (ตัน) x Y อปท. เอกชน 

ทต.พเุตย 0720226.00 1725285.00 บา้นลาํนารายณ์ ม.7  

ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สระประดู่   

อ.วเิชียรบุรี  จ.เพชรบรูณ์ 

10.00 10.00 100   5,000 

ทต.แคมป์สน 0719848.25 1855348.74 บา้นดงหลง ม.6 ต.แคมป์สน  

อ.เขาคอ้ จ.เพชรบรูณ์ 

60.00 12.00 20   0 

ทต.ชนแดน 0701007.00 1792573.00 บา้นโคกเจริญ ม.7 ต.ชนแดน  

อ.ชนแดน จ.เพชรบรูณ์ 

40 20.00 50   0 

ทต.ดงขยุ 0687768.41 1781822.12 บา้นร่วมใจพฒันา ม.4 ต.ดงขยุ  

อ.ชนแดน จ.เพชรบรูณ์ 

10 2.00 20   3 

ทต.ท่าขา้ม 0693443.02 1787129.54 บา้นกุฏิพระ ม.4 ถ.ชมฐีระเวช  

ต.ท่าขา้ม อ.ชนแดน จ.เพชรบรูณ์ 

7 3.50 50   2 
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ตารางภาคผนวก ง 1 (ต่อ) 

อปท./เอกชน พกิดัสถานทีก่าํจัด 

ขยะมูลฝอย 

ทีต่ั้งสถานทีก่าํจัดขยะมูลฝอย เนือ้ที่  

(ไร่) 

พีน้ที่ ใช้

กาํจัดไป

แล้ว (ไร่) 

ร้อยละการ

ใช้พืน้ที่  

(ร้อยละ) 

การบริหารการกาํจัด

ขยะมูลฝอย 

ปริมาณ 

ขยะมูลฝอย 

สะสม (ตัน) x Y อปท. เอกชน 

ทต.ซบัสมอทอด 0716170.52 1749619.54 บา้นโคกตายอ ม.2 ต.บึงสามพนั  

อ.บึงสามพนั จ.เพชรบรูณ์ 

19 11.40 60   15,562 

ทต.ทา้ยดง 0684577.32 1806609.25 เขาคาย ม.2 ต.ทา้ยดง อ.วงัโป่ง  

จ.เพชรบรูณ์ 

3 2.40 80   0 

ทต.วงัโป่ง 0693163.29 1811251.87 บา้นเนินมะค่า ม.4 ต.วงัโป่ง  

อ.วงัโป่ง จ.เพชรบรูณ์ 

3 0.60 20   20 

ทต.สวา่งวฒันา 0719080.22 1709225.63 บา้นใหม่สาลิกา ม.12  

ถ.ศรีเทพ-โคกเจริญ ต.สระกรวด  

อ.ศรีเทพ จ.เพชรบรูณ์ 

16 9.60 60   0 

ทต.โคกสะอาด 0719311.00 1711913.00 บา้นโคกสะอาด ม.5 ต.โคกสะอาด 

อ.ศรีเทพ จ.เพชรบรูณ์ 

3 0.60 20   14 

 

3-20 
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ตารางภาคผนวก ง 1 (ต่อ) 

อปท./เอกชน พกิดัสถานทีก่าํจัด 

ขยะมูลฝอย 

ทีต่ั้งสถานทีก่าํจัดขยะมูลฝอย เนือ้ที่  

(ไร่) 

พีน้ที่ ใช้

กาํจัดไป

แล้ว (ไร่) 

ร้อยละการ

ใช้พืน้ที่  

(ร้อยละ) 

การบริหารการกาํจัด

ขยะมูลฝอย 

ปริมาณ 

ขยะมูลฝอย 

สะสม (ตัน) x Y อปท. เอกชน 

ทต.นาเฉลียง 0722321.47 1778713.34 บา้นโคกสวา่ง ม.9 ต.นาเฉลียง 

อ.หนองไผ ่จ.เพชรบรูณ์ 

17 13.60 80   50 

ทต.เฉลียงทอง 0722584.00 1776799.00 บา้นโคกสวา่ง ม.9 ต.นาเฉลียง 

อ.หนองไผ ่จ.เพชรบรูณ์ 

13 1.30 10   0 

ทต.หนองไผ ่ 0721749.00 1766019.00 บา้นหนองไผใ่ต ้ม.1 ถ.สระบุรี-

หล่มสัก ต.หนองไผ ่อ.หนองไผ่ 

จ.เพชรบรูณ์ 

117 70.20 60   0 

ทต.บา้นโภชน์ 0710799.25 1759645.23 บา้นโภชน์ ม.1 ต.บา้นโภชน์ 

อ.หนองไผ ่จ.เพชรบรูณ์ 

30 6.00 20   0 

ทต.หล่มเก่า 0739306.29 1867311.11 บา้นหล่มเก่า ม.5 ต.หล่มเก่า 

อ.หล่มสัก จ.เพชรบรูณ์ 

13 7.80 60   0 

 

3-20 
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ตารางภาคผนวก ง 1 (ต่อ) 

อปท./เอกชน พกิดัสถานทีก่าํจัด 

ขยะมูลฝอย 

ทีต่ั้งสถานทีก่าํจัดขยะมูลฝอย เนือ้ที่  

(ไร่) 

พีน้ที่ ใช้

กาํจัดไป

แล้ว (ไร่) 

ร้อยละการ

ใช้พืน้ที่  

(ร้อยละ) 

การบริหารการกาํจัด

ขยะมูลฝอย 

ปริมาณ 

ขยะมูลฝอย 

สะสม (ตัน) x Y อปท. เอกชน 

อบต.บา้นโคก 0737715.28 1821686.25 บา้นโคก ม.2 ต.บา้นโคก อ.เมือง  

จ.เพชรบรูณ์ 

5.00 4.00 80   0 

อบต.สักหลง 0739620.12 1862728.85 บา้นหว้ยโป่ง ม.6 ต.สักหลง  

อ.หล่มสัก จ.เพชรบรูณ์ 

10.00 2.00 20   0 

อบต.บึงกระจบั 0723494.18 1743881.54 บา้นบึงกระจบั ม.6 ต.บึงกระจบั  

อ.วเิชียรบุรี จ.เพชรบรูณ์ 

10.00 1.00 10   0 

อบต.พุขาม 0720742.57 1719038.90 บา้นถนนโคง้ ม.2 ต.พุขาม  

อ.วเิชียรบุรี จ.เพชรบรูณ์ 

10.00 2.50 25   10 

อบต.โคกปรง 0732691.27 1743041.90 บา้นโคกปรง ม.1 ต.โคกปรง  

อ.วเิชียรบุรี จ.เพชรบรูณ์ 

5.00 5.00 100   0 

อบต.เขก็นอ้ย 0709112.47 1860686.15 บา้นชยัชนะ ม.8 ต.เขก็นอ้ย อ.เขาคอ้ 

จ.เพชรบรูณ์ 

5.00 2.50 50   0 
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ตารางภาคผนวก ง 1 (ต่อ) 

อปท./เอกชน พกิดัสถานทีก่าํจัด 

ขยะมูลฝอย 

ทีต่ั้งสถานทีก่าํจัดขยะมูลฝอย เนือ้ที่  

(ไร่) 

พีน้ที่ ใช้

กาํจัดไป

แล้ว (ไร่) 

ร้อยละการ

ใช้พืน้ที่  

(ร้อยละ) 

การบริหารการกาํจัด

ขยะมูลฝอย 

ปริมาณ 

ขยะมูลฝอย 

สะสม (ตัน) x Y อปท. เอกชน 

อบต.ทุ่งสมอ 0718214.56 1848956.47 บา้นทุ่งสมอ ม.4 ต.ทุ่งสมอ อ.เขาคอ้ 

จ.เพชรบรูณ์ 

11 9.90 90   0 

อบต.ตะกุดไร 0684680.00 1791136.00 บา้นโปร่งนกแกว้ ม.7 ต.ตะกุดไร  

อ.ชนแดน จ.เพชรบรูณ์ 

49.30 9.86 20   0 

อบต.กนัจุ 0729143.28 1754901.69 บา้นดงกา้นตาล ม.16 ต.กนัจุ  

อ.บึงสามพนั จ.เพชรบรูณ์ 

16.20 3.24 20   2,400 

อบต.วงัพิกุล 0696332.55 173892.26 บา้นวงัพิกุลใต ้ม.6 ต.วงัพิกุล  

อ.บึงสามพนั จ.เพชรบรูณ์ 

30 6.00 20   15 

อบต.ศรีมงคล 0693643.26 1748201.41 บา้นพนมเพชร ม.2 ต.ศรีมงคล  

อ.บึงสามพนั จ.เพชรบรูณ์ 

10 1.00 10   500 

อบต.หนองแจง 0713793.25 1756243.56 บา้นถนนโคง้ ม.7 ต.หนองแจง  

อ.บึงสามพนั จ.เพชรบรูณ์ 

21 1.05 5   5 

 

3-20 
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ตารางภาคผนวก ง 1 (ต่อ) 

อปท./เอกชน พกิดัสถานทีก่าํจัด 

ขยะมูลฝอย 

ทีต่ั้งสถานทีก่าํจัดขยะมูลฝอย เนือ้ที่  

(ไร่) 

พีน้ที่ ใช้

กาํจัดไป

แล้ว (ไร่) 

ร้อยละการ

ใช้พืน้ที่  

(ร้อยละ) 

การบริหารการกาํจัด

ขยะมูลฝอย 

ปริมาณ 

ขยะมูลฝอย 

สะสม (ตัน) x Y อปท. เอกชน 

อบต.ศรีเทพ 0732131.85 1709954.36 บา้นนาตะกรุดพฒันา ม.15  

ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบรูณ์ 

4.2 1.68 40   13 

อบต.เพชรละคร 0728838.53 1757859.87 บา้นสระแกว้ ม.8 ต.เพชรละคร  

อ.หนองไผ ่จ.เพชรบรูณ์ 

5 0.50 10   0 

อบต.วงัโบสถ ์ 0729582.00 1775514.00 บา้นอีสานสามคัคี ม.8 ต.วงัโบสถ ์

อ.หนองไผ ่จ.เพชรบรูณ์ 

5 3.00 60   0 

อบต.นาซาํ 0738669.00 1885531.00 บา้นนาซาํ ม.6 ต.นาซาํ อ.หล่มเก่า  

จ.เพชรบรูณ์ 

3 0.75 25   0 

อบต.นาแซง 0741578.85 1866699.22 ท่ีสาธารณะโคกหนองปลาซิว ม.1 

ต.นาแซง อ.หล่มเก่า จ.เพชรบรูณ์ 

10 6.00 60   0 

อบต.บา้นเนิน 0734304.14 1866504.26 บา้นโจะ๊โหวะใต ้ม.4 ต.บา้นเนิน  

อ.หล่มเก่า จ.เพชรบรูณ์ 

10 4.00 40   0 

 

3-20 
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ตารางภาคผนวก ง 1 (ต่อ) 

อปท./เอกชน พกิดัสถานทีก่าํจัด 

ขยะมูลฝอย 

ทีต่ั้งสถานทีก่าํจัดขยะมูลฝอย เนือ้ที่  

(ไร่) 

พีน้ที่ ใช้

กาํจัดไป

แล้ว (ไร่) 

ร้อยละการ

ใช้พืน้ที่  

(ร้อยละ) 

การบริหารการกาํจัด

ขยะมูลฝอย 

ปริมาณ 

ขยะมูลฝอย 

สะสม (ตัน) x Y อปท. เอกชน 

อบต.วงับาล 0732771.02 1873431.56 บา้นข้ีนาค ม.12 ต.วงับาล  

อ.หล่มเก่า จ.เพชรบรูณ์ 

6 2.40 40   5,000 

อบต.ศิลา 0744713.00 1883081.00 บา้นศิลา ม.8 ต.ศิลา อ.หล่มเก่า  

จ.เพชรบรูณ์ 

6 0.12 2   8 

อบต.หล่มเก่า 0739359.77 1867335.81 บา้นหล่มเก่า ม.5 ต.หล่มเก่า   

อ.หล่มเก่า จ.เพชรบรูณ์ 

10 4.00 40   4,800 

อบต.นํ้าหนาว 0781511.00 1856399.00 บา้นทรัพยส์วา่ง ม.3 ต.นํ้าหนาว  

อ.นํ้าหนาว จ.เพชรบรูณ์ 

50 5.00 10   0 

อบต.ท่าแดง 0730254.00 1767407.00 บา้นหนองม่วง ม.11 ต.ท่าแดง  

อ.หนองไผ ่จ.เพชรบรูณ์ 

40 4.00 10   0 

อบต.หว้ยไร่ 0748780.00 1863424.00 ม.11 ต.หว้ยไร่ อ.หล่มสัก  

จ.เพชรบรูณ์ 

19 0.38 2   0 

 

3-20 
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ตารางภาคผนวก ง 2   

สถานท่ีกาํจัดขยะมลูฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวดัลพบรีุ  ปี 2558 

อปท./เอกชน พกิดัสถานทีก่าํจัด 

ขยะมูลฝอย 

ทีต่ั้งสถานทีก่าํจัดขยะมูลฝอย เนือ้ที่  

(ไร่) 

พีน้ที่ ใช้

กาํจัดไป

แล้ว (ไร่) 

ร้อยละการ

ใช้พืน้ที่  

(ร้อยละ) 

การบริหารการกาํจัด

ขยะมูลฝอย 

ปริมาณ 

ขยะมูลฝอย 

สะสม (ตัน) x Y อปท. เอกชน 

ทม.ลพบุรี 0674947.18 1639118.24 ถ.สายคนัคลอง-บา้นหม่ี ม.4  

ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 

33 26.40 80   0 

ทม.เขาสามยอด 0674983.70 1639130.21 บา้นสะพานอิฐ ม.3 ต.ทะเลชุบศร 

อ.เมือง จ.ลพบุรี 

14 14.00 100   26,880 

ทม.บา้นหม่ี 0671170.60 1667952.79 ม.5 ต.หนองเมือง อ.บา้นหม่ี  

จ.ลพบุรี 

43 17.20 40   0 

ทต.เขาพระงาม 0671957.21 1652041.47 บา้นไผข่วาง ม.5 ต.เขาพระงาม  

อ.เมือง จ.ลพบุรี 

10 6.00 60   12,317.70 

ทต.โคกตูม 0693798.51 1636459.50 บา้นหนองแฝกเล่ือม ม.11  

ต.โคกตูม อ.เมือง จ.ลพบุรี 

6 3.60 60   0 

ทต.ลาํนารายณ์ 0725540.30 1679572.24 เขาหินกล้ิง ม.2 ถ.สุระนารายณ์  

ต.ลาํนารายณ์ อ.ชยับาดาล จ.ลพบุรี 

11 11.00 100   12,988.20 
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ตารางภาคผนวก ง 2 (ต่อ) 

อปท./เอกชน พกิดัสถานทีก่าํจัด 

ขยะมูลฝอย 

ทีต่ั้งสถานทีก่าํจัดขยะมูลฝอย เนือ้ที่  

(ไร่) 

พีน้ที่ ใช้

กาํจัดไป

แล้ว (ไร่) 

ร้อยละการ

ใช้พืน้ที่  

(ร้อยละ) 

การบริหารการกาํจัด

ขยะมูลฝอย 

ปริมาณ 

ขยะมูลฝอย 

สะสม (ตัน) x Y อปท. เอกชน 

ทต.ท่าวุง้ 0660550.05 1637004.51 ม.5 ถ.ท่าวุง้-มหานาม ต.ท่าวุง้  

อ.ท่าวุง้ จ.ลพบุรี 

15 1.50 10   5,000 

ทต.บา้นท่าหลวง 0732472.49 1667468.05 บา้นหนองประดง ม.2 ต.ท่าหลวง 

อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี 

10 0.30 3   14,400 

ทต.แก่งเสือเตน้ 0718366.96 1642221.13 ม.4 ต.หนองบวั อ.พฒันานิคม  

จ.ลพบุรี  

10 2.00 20   2,000 

ทต.พฒันานิคม 0712486.21 1642642.85 บา้นพฒันานิคม ม.13 ต.พฒันานิคม 

อ.พฒันานิคม จ.ลพบุรี 

12 6.00 50   18,250 

ทต.ดีลงั 0703904.24 1644303.02 บา้นสายโท ม.4 ต.ดีลงั  

อ.พฒันานิคม จ.ลพบุรี 

25 15.00 60   9,059.65 

ทต.เขาพระยาเดินธง 0708872.00 1645457.00 บา้นหนองนา ม.1 ต.พฒันานิคม 

อ.พฒันานิคม จ.ลพบุรี 

6 4.80 80   7,187.05 
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ตารางภาคผนวก ง 2 (ต่อ) 

อปท./เอกชน พกิดัสถานทีก่าํจัด 

ขยะมูลฝอย 

ทีต่ั้งสถานทีก่าํจัดขยะมูลฝอย เนือ้ที่  

(ไร่) 

พีน้ที่ ใช้

กาํจัดไป

แล้ว (ไร่) 

ร้อยละการ

ใช้พืน้ที่  

(ร้อยละ) 

การบริหารการกาํจัด

ขยะมูลฝอย 

ปริมาณ 

ขยะมูลฝอย 

สะสม (ตัน) x Y อปท. เอกชน 

ทต.สระโบสถ ์ 0697003.44 1680836.59 บา้นสระโบสถ ์ม.2 ต.สระโบสถ ์

อ.สระโบสถ ์จ.ลพบุรี 

28 14.00 50   21,900 

ทต.โคกสาํโรง 0681937.66 1671232.69 ถ.บา้นวงักะเบียน ต.หนองแขม  

อ.โคกสาํโรง จ.ลพบุรี 

46 18.40 40   0 

ทต.หนองม่วง 0679264.00 1684299.00 บา้นสวนสวรรค ์ม.10 ต.หนองม่วง 

อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี 

9 9.00 100   0 

อบต.ท่าแค 0673666.00 1644198.00 บา้นป่ากลว้ย ม.8 ต.ท่าแค อ.เมือง 

จ.ลพบุรี 

14.2 8.52 60   3,431 

อบต.โคกสาํโรง 0685274.37 1664085.03 บา้นตะโกพนม ม.3 ต.โคกสาํโรง 

อ.โคกสาํโรง จ.ลพบุรี 

10 6.00 60   2,160 

อบต.วงัเพลิง 0701771.00 1664235.00 บา้นดอนไชโย ม.6 ต.วงัเพลิง  

อ.โคกสาํโรง จ.ลพบุรี 

10 1.50 15   14,400 
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ตารางภาคผนวก ง 2 (ต่อ) 

อปท./เอกชน พกิดัสถานทีก่าํจัด 

ขยะมูลฝอย 

ทีต่ั้งสถานทีก่าํจัดขยะมูลฝอย เนือ้ที่  

(ไร่) 

พีน้ที่ ใช้

กาํจัดไป

แล้ว (ไร่) 

ร้อยละการ

ใช้พืน้ที่  

(ร้อยละ) 

การบริหารการกาํจัด

ขยะมูลฝอย 

ปริมาณ 

ขยะมูลฝอย 

สะสม (ตัน) x Y อปท. เอกชน 

อบต.หว้ยโป่ง 0685150.37 1664000.03 บา้นตะโกพนม ม.3 ต.โคกสาํโรง 

อ.โคกสาํโรง จ.ลพบุรี 

10 6.00 60   850 

อบต.เพนียด 0693745.33 1669116.20 บา้นเพนียด ม.7 ถ.เพนียด-สะแกราบ 

ต.เพนียด อ.โคกสาํโรง จ.ลพบุรี 

18 0.08 0.45   5,724 

อบต.ช่องสาริกา 07000237.19 1636266.12 ต.ช่องสาริกา อ.พฒันานิคม  

จ.ลพบุรี 

10 5.00 50   922.75 

อบต.หว้ยขนุราม 0738398.73 1652391.66 บา้นสวนมะเด่ือ ม.4 ต.หว้ยขนุราม 

อ.พฒันานิคม จ.ลพบุรี 

8 4.80 60   3,650 

อบค.โคกสลุง 0712915.85 1660684.26 บา้นหว้ยยาง ม.10 ต.โคกสลุง  

อ.พฒันานิคม จ.ลพบุรี 

12 6.00 50   23,725 

อบต.ชอนสารเดช 0681329.45 1678927.32 บา้นชอนนอก ม.4 ต.ชอนสารเดช  

อ.หนองม่วง  จ.สระบุรี 

28 2.80 10   5,475 
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ตารางภาคผนวก ง 2 (ต่อ) 

อปท./เอกชน พกิดัสถานทีก่าํจัด 

ขยะมูลฝอย 

ทีต่ั้งสถานทีก่าํจัดขยะมูลฝอย เนือ้ที่  

(ไร่) 

พีน้ที่ ใช้

กาํจัดไป

แล้ว (ไร่) 

ร้อยละการ

ใช้พืน้ที่  

(ร้อยละ) 

การบริหารการกาํจัด

ขยะมูลฝอย 

ปริมาณ 

ขยะมูลฝอย 

สะสม (ตัน) x Y อปท. เอกชน 

อบต.ยางโทน 0681708.15 1685156.36 บา้นยางโทน ม.1 ต.ยางโทน  

อ.หนองม่วง จ,ลพบุรี 

6 3.60 60   10,950 

อบต.หนองม่วง 0676585.31 1686229.84 180 ม. 3 ต.หนองม่วง อ.หนองม่วง 

จ.ลพบุรี 

10 5.00 50   1,920 

อบต.โคกเจริญ 0692715.66 1705633.96 หมู่บา้นหว้ยคต ม.2 ต.โคกเจริญ  

อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี 

10 3.00 30   0 

อบต.มหาโพธ์ิ 0697562.00 1692682.00 บา้นกระดานเล่ือน ม.5 ต.มหาโพธ์ิ 

อ.สระโบสถ ์จ.ลพบุรี 

4 2.00 50   5,475 

อบต.ทุ่งท่าชา้ง 0695701.69 1679568.86 บา้นทุ่งท่าชา้ง ม.1 ต.ทุ่งท่าชา้ง  

อ.สระโบสถ ์จ.ลพบุรี 

1 1.00 100   913 

อบต.หนองมะค่า 0705398.00 1708032.00 บา้นหนองมะค่า ม.1 ต.หนองมะค่า 

อ.โคกเจริญ จ,ลพบุรี 

10 6.00 60   3,840 
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ตารางภาคผนวก ง 2 (ต่อ) 

อปท./เอกชน พกิดัสถานทีก่าํจัด 

ขยะมูลฝอย 

ทีต่ั้งสถานทีก่าํจัดขยะมูลฝอย เนือ้ที่  

(ไร่) 

พีน้ที่ ใช้

กาํจัดไป

แล้ว (ไร่) 

ร้อยละการ

ใช้พืน้ที่  

(ร้อยละ) 

การบริหารการกาํจัด

ขยะมูลฝอย 

ปริมาณ 

ขยะมูลฝอย 

สะสม (ตัน) x Y อปท. เอกชน 

อบต.ชยับาดาล 0722200.00 1673000.00 บา้นเนินศิลา ม.5 ต.ชยับาดาล  

อ.ชยับาดาล จ.ลพบุรี 

12 6.00 50   21,600 

อบต.ม่วงค่อม 0717463.09 1669429.89 ม.5 ต.ม่วงค่อม อ.ชยับาดาล  

จ.ลพบุรี 

42 21.00 50   1,300 

อบต.เขานอ้ย* 0754816.29 1672688.66 บา้นเขานอ้ย ม.1 ต.เขานอ้ย  

อ.ลาํสนธิ จ.ลพบุรี 

2 1.20 60   1,825 

อบต.เขารวก* 0749239.00 1700540.00 บา้นเขารวก ม.2 ต.เขารวก  

อ.ลาํสนธิ จ.ลพบุรี 

1 1.00 100   1,825 

อบต.หนองรี 0747080.29 1695789.55 บา้นหนองเกตุ ม.4 ต.หนองรี  

อ.ลาํสนธิ จ.ลพบุรี 

4 2.40 60   1,825 

อบต.แก่งผกักดู 0706500.03 1676450.00 บ่อขยะกลุ่มบา้นนํ้าบ่อ ม.3  

ต.แก่งผกักดู อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี 

3 1.80 60   7,300 
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ตารางภาคผนวก ง 2 (ต่อ) 

อปท./เอกชน พกิดัสถานทีก่าํจัด 

ขยะมูลฝอย 

ทีต่ั้งสถานทีก่าํจัดขยะมูลฝอย เนือ้ที่  

(ไร่) 

พีน้ที่ ใช้

กาํจัด 

ไปแล้ว (ไร่) 

ร้อยละการ

ใช้พืน้ที่  

(ร้อยละ) 

การบริหารการกาํจัด

ขยะมูลฝอย 

ปริมาณ 

ขยะมูลฝอย

สะสม (ตัน) x Y อปท. เอกชน 

อบต.ลาํสนธิ* 0754700.98 1696368.86 บา้นท่าเยีย่ม ม.2 ต.ลาํสนธิ  

อ.ลาํสนธิ จ.ลพบุรี 

5 2.50 50   0 

หมายเหตุ : * คือ สถานท่ีกาํจดัขยะมูลฝอยท่ีดาํเนินการโดยเอกชน 
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ตารางภาคผนวก ง 3     

สถานท่ีกาํจัดขยะมลูฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวดัสระบรีุ  ปี 2558 

อปท./เอกชน พกิดัสถานทีก่าํจัด 

ขยะมูลฝอย 

ทีต่ั้งสถานทีก่าํจัดขยะมูลฝอย เนือ้ที่  

(ไร่) 

พีน้ที่ ใช้

กาํจัด 

ไปแล้ว (ไร่) 

ร้อยละการ

ใช้พืน้ที่  

(ร้อยละ) 

การบริหารการกาํจัด

ขยะมูลฝอย 

ปริมาณ 

ขยะมูลฝอย

สะสม (ตัน) X Y อปท. เอกชน 

ทม.สระบุรี 0709781.91 1622846.37 บา้นโคกดินแดง ม.11 ต.พแุค  

อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 

100 80.00 80   0 

ทม.พระพุทธบาท 0690472.43 1629099.57 บา้นพุขามหวาน ม.5 ต.พระพุทธบาท 

อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 

100 80.00 80   0 

ทต.พุกร่าง 0687147.62 1624202.08 บา้นหนองโคก ม.8 ต.พุกร่าง  

อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 

2 1.00 50   50 

ทต.หนองแค* 0703466.79 1584296.59 บา้นหนองจระเข ้ม.5 ต.หนองจระเข้ 

อ.หนองแค จ.สระบุรี 

18.3 15.92 87   10,000 

ทต.หนา้พระลาน 0701643.84 1623498.85 บา้นหนองสามหา้ง ม.9 ต.หนา้พระลา 

อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 

12 9.60 80   1,688 
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ตารางภาคผนวก ง 3 (ต่อ)  

อปท./เอกชน พกิดัสถานทีก่าํจัด 

ขยะมูลฝอย 

ทีต่ั้งสถานทีก่าํจัดขยะมูลฝอย เนือ้ที่  

(ไร่) 

พีน้ที่ ใช้

กาํจัด 

ไปแล้ว (ไร่) 

ร้อยละการ

ใช้พืน้ที่  

(ร้อยละ) 

การบริหารการกาํจัด

ขยะมูลฝอย 

ปริมาณ 

ขยะมูลฝอย

สะสม (ตัน) X Y อปท. เอกชน 

อบต.เมืองขีดขิน 0687196.49 1617829.99 222 ม.4 ต.บา้นหมอ อ.บา้นหมอ  

จ.สระบุรี 

40 40.00 100   80,000 

อบต.ตาลเด่ียว 0718365.24 1609829.59 บา้นโคกเชือก ม.9 ต.ตาลเด่ียว  

อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 

34 20.40 60   2,000 

อบต.ซบัสนุ่น 0743074.86 1647480.69 บา้นซบัขาม ม.4 ต.ซบัสนุ่น  

อ.มวกเหลก็ จ.สระบุรี 

3 1.80 60   1,600 

อบต.ลาํพญากลาง 0753216.87 1648912.38 บา้นหนองดินแดง ม.11 ต.ลาํพญากลา 

อ.มวกเหลก็ จ.สระบุรี 

3 3.00 100   200 

บ.ทีพีไอ โพลีน* 0727711.63 1620426.11 ถ.มิตรภาพ-แก่งคอย-มวกเหลก็  

อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 

- - -   0 

หมายเหตุ : * คือ สถานท่ีกาํจดัขยะมูลฝอยท่ีดาํเนินการโดยเอกชน 
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ตารางภาคผนวก ง 4 

สถานท่ีกาํจัดขยะมลูฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวดันครนายก ปี 2558 

อปท./เอกชน พกิดัสถานทีก่าํจัดขยะมูล

ฝอย 

ทีต่ั้งสถานทีก่าํจัดขยะมูลฝอย เนือ้ที่  

(ไร่) 

พีน้ที่ ใช้

กาํจัด 

ไปแล้ว (ไร่) 

ร้อยละการ

ใช้พืน้ที่  

(ร้อยละ) 

การบริหารการกาํจัด

ขยะมูลฝอย 

ปริมาณขยะ

มูลฝอย

สะสม (ตัน) x Y อปท. เอกชน 

อบต.พรหมณี 0731254.96 152198.96 บา้นปากกระทุ่ม ม.7 ต.พรหมณี อ.เมือง 

จ.นครนายก 

33 16.50 50   20,000 

อบต.นาหินลาด* 0753184.98 1570906.36 บา้นนาหินลาด ต.นาหินลาด อ.ปากพลี  

จ.นครนายก 

20 10.00 50   10,000 

อบต.ทรายมูล 0723022.41 1560896.85 ม.3 ต.ทรายมูล อ.องครักษ ์จ.นครนายก 5 3.00 60   45,000 

อบต.องครักษ ์ 0715601.23 1557560.83 ม.4 ต.องครักษ ์อ.องครักษ ์จ.นครนายก 5 3.00 60   0 

หมายเหตุ : * คือ สถานท่ีกาํจดัขยะมูลฝอยท่ีดาํเนินการโดยเอกชน 
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ตารางภาคผนวก ง 5 

สถานท่ีกาํจัดขยะมลูฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวดัปราจีนบรีุ  ปี 2558 

อปท./เอกชน พกิดัสถานทีก่าํจัดขยะมูล

ฝอย 

ทีต่ั้งสถานทีก่าํจัดขยะมูลฝอย เนือ้ที่  

(ไร่) 

พีน้ที่ ใช้

กาํจัด 

ไปแล้ว (ไร่) 

ร้อยละการ

ใช้พืน้ที่  

(ร้อยละ) 

การบริหารการกาํจัด

ขยะมูลฝอย 

ปริมาณขยะ

มูลฝอย

สะสม (ตัน) x Y อปท. เอกชน 

ทม.ปราจีนบุรี 0767870.19 1559151.56 บา้นดงยาง ม.7 ถ.ประจนัตคาม  

ต.โนนหอ้ม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 

190 98.80 52   55,300 

ทต.กบินทร์ 0792526.27 1541385.74 บา้นคลองกลาง ม.12 ต.กบินทร์  

อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 

29.7 11.88 40   25,700 

ทต.เมืองเก่า 0793745.44 1534114.75 บา้นปราสาท ม.7 ต.หาดนางแกว้  

อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 

48 16.80 35   7,200 

ทต.สระบวั 0787058.79 1531666.65 บา้นสระบวั ม.5 ต.ลาดตะเคียน  

อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 

8 4.00 50   29,780 

ทต.นาดี 0802192.20 1562359.27 ม.6 ต.นาดี อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 10 4.00 40   12,000 

ทต.บา้นสร้าง 0738546.60 1549831.62 ชุมชนคนใจพร้อม ม.7 ต.บา้นสร้าง  

อ.บา้นสร้าง จ.ปราจีนบุรี 

12 6.00 50   10,800 
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ตารางภาคผนวก ง 5 (ต่อ) 

อปท./เอกชน พกิดัสถานทีก่าํจัดขยะมูล

ฝอย 

ทีต่ั้งสถานทีก่าํจัดขยะมูลฝอย เนือ้ที่  

(ไร่) 

พีน้ที่ ใช้

กาํจัด 

ไปแล้ว (ไร่) 

ร้อยละการ

ใช้พืน้ที่  

(ร้อยละ) 

การบริหารการกาํจัด

ขยะมูลฝอย 

ปริมาณขยะ

มูลฝอย

สะสม (ตัน) x Y อปท. เอกชน 

ทต.โพธ์ิงาม 0769336.87 1561625.20 บา้นไทรงาม ม.10 ต.โพธ์ิงาม  

อ.ประจนัตคาม จ.ปราจีนบุรี 

1 0.80 80   1,920 

ทต.โคกปีบ 0762483.24 1535836.62 บา้นเหล่าไอต้า ม.6 ต.โคกปีบ  

อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี 

5 3.25 65   12,000 

ทต.กรอกสมบรูณ์ 0789177.35 1524045.30 บา้นกรอกสมบูรณ์ ม.1 ต.กรอกสมบรูณ์ 

อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 

30 0.30 1   10,800 

ทต.ศรีมหาโพธิ 0777941.30 1541893.44 ม.1 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 35 4.90 14   1,000 

อบต.กบินทร์** 0793397.56 1551848.07 บา้นสระดู่ ม.6 ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี  

จ.ปราจีนบุรี 

150 15.00 10   10,000 

อบต.กบินทร์** 0794997.00 1536379.00 บา้นชาํโสม ม.10 ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุ ี   

จ.ปราจีนบุรี 

50 5.00 10   10,000 
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ตารางภาคผนวก ง 5 (ต่อ) 

อปท./เอกชน พกิดัสถานทีก่าํจัดขยะมูล

ฝอย 

ทีต่ั้งสถานทีก่าํจัดขยะมูลฝอย เนือ้ที่  

(ไร่) 

พีน้ที่ ใช้

กาํจัด 

ไปแล้ว (ไร่) 

ร้อยละการ

ใช้พืน้ที่  

(ร้อยละ) 

การบริหารการกาํจัด

ขยะมูลฝอย 

ปริมาณขยะ

มูลฝอย

สะสม (ตัน) x Y อปท. เอกชน 

อบต.นนทรี 0789776.36 1558310.08 บา้นโคกสวา่ง ม.7 ต.นนทรี อ.กบินทร์   

จ.ปราจีนบุรี 

44 8.80 20   8,640 

อบต.ทุ่งโพธ์ิ 0808971.13 1564859.68 ม.2 ต.ทุ่งโพธ์ิ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 12 0.40 3.3   1,000 

อบต.เมืองเก่า 0793745.44 1534114.75 99 ม.2 ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี  

จ.ปราจีนบุรี 

5 1.50 30   0 

อบต.วงัตะเคียน 0809381.09 1530842.00 ทุ่งหนองเอวเม ม.5 ต.วงัตะเคียน  

อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 

5 1.00 20   28,970 

อบต.ลาดตะเคียน 0790844.86 1536040.00 บา้นคลองร่วม ม.9 ต.ลาดตะเคียน  

อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 

5 5.00 100   8,640 

อบต.หนองก่ี 0812035.65 1559269.26 บา้นทด ม.5 ต.หนองก่ี  

อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 

48 28.00 58.33   5,000 
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ตารางภาคผนวก ง 5 (ต่อ) 

อปท./เอกชน พกิดัสถานทีก่าํจัดขยะมูล

ฝอย 

ทีต่ั้งสถานทีก่าํจัดขยะมูลฝอย เนือ้ที่  

(ไร่) 

พีน้ที่ ใช้

กาํจัด 

ไปแล้ว (ไร่) 

ร้อยละการ

ใช้พืน้ที่  

(ร้อยละ) 

การบริหารการกาํจัด

ขยะมูลฝอย 

ปริมาณขยะ

มูลฝอย

สะสม (ตัน) x Y อปท. เอกชน 

อบต.นาดี 0802100.20 1562320.27 บา้นแดง ม.3 ต.นาดี อ.นาดี  

จ.ปราจีนบุรี 

15 1.50 10   1,000 

อบต.ประจนัตคาม 0773598.61 1558026.21 ม.3 บา้นโนนยาว ต.ประจนัตคาม  

อ.ประจนัคาม จ.ปราจีนบุรี 

12 6.00 50   11,200 

อบต.โคกปีบ* 0765950.11 1534256.74 บา้นหนองเรือ ม.9 ต.โคกปีบ  

อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี 

5 3.50 70   1,000 

อบต.ศรีมหาโพธิ 0778573.10 1529533.14 บา้นหนองหอย ม.10 ต.ศรีมหาโพธิ 

อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 

30 12.00 40   5,000 

อบต.ท่าตูม 0779751.35 1543657.29 บา้นหลงัถํ้า ม.3 ต.ท่าตูม  

อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 

16 8.00 50   20,000 

อบต.ดงกระทงยาม* 0760703.77 1547703.37 บา้นสนามโพธิ ม.3 ต.หาดยาง  

อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 

4 1.60 40   3,000 
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ตารางภาคผนวก ง 5 (ต่อ) 

อปท./เอกชน พกิดัสถานทีก่าํจัดขยะมูล

ฝอย 

ทีต่ั้งสถานทีก่าํจัดขยะมูลฝอย เนือ้ที่  

(ไร่) 

พีน้ที่ ใช้

กาํจัด 

ไปแล้ว (ไร่) 

ร้อยละการ

ใช้พืน้ที่  

(ร้อยละ) 

การบริหารการกาํจัด

ขยะมูลฝอย 

ปริมาณขยะ

มูลฝอย

สะสม (ตัน) x Y อปท. เอกชน 

อบต.หนองโพรง 0780003.92 1527892.38 บา้นวงัตะพาบ ม.11 ต.หนองโพรง 

อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 

30 21.00 70   2,000 

อบต.หวัหวา้ 0763864.28 1536330.25 บา้นหวัชา ม.5 ต.หวัหวา้  

อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 

15 12.00 80   1,000 

หมายเหตุ :  *  คือ  สถานท่ีกาํจดัขยะมูลฝอยท่ีดาํเนินการโดยเอกชน 

 ** คือ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลกบินทร์มีสถานท่ีกาํจดัขยะมูลฝอยจาํนวน 2 แห่ง 
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ตารางภาคผนวก จ 1     

การกาํจัดขยะมลูฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวดัเพชรบรูณ์  ปี 2558 

อปท./เอกชน ปริมาณขยะมูลฝอย 

ทีก่าํจัด (ตัน/วนั) 

จํานวนหน่วยงานทีก่าํจัดร่วม วธีิการกาํจัดขยะมูลฝอย 

อปท. หน่วยงานอืน่ ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง 

ทม.เพชรบรูณ์ 164.50 1.96 รายช่ือ อปท. ทีนํ่าขยะมูลฝอยมากาํจัดร่วม : อบต.ป่าเลา,  

ทต.ท่าพล, อบต.สะเดียง, อบต.ตะเบาะ, อบต.ดงมลูเหลก็, 

อบต.นายม, อบต.บา้นโตก, อบต.วงัชมภู, อบต.หว้ยใหญ่, 

อบต.ชอนไพร, อบต.หว้ยสะแก, อบต.นํ้าร้อน, อบต.บุ่งคลา้ 

ทต.ตาลเด่ียว, อบต.นํ้าชุน, อบต.นํ้ากอ้, อบต.วดัป่า,  

อบต.บา้นกลาง และ อบต.หนองไขว่ 

รายช่ือหน่วยงานอืน่ทีนํ่าขยะมูลฝอยมากาํจัดร่วม : รพ.เขาคอ้, 

จงัหวดัทหารบกเพชรบูรณ์, โลตสัเพชรบรูณ์,  

รีสอร์ทเขาคอ้ทะเลหมอก, รีสอร์ทภูอาบหมอก,  

หจก.อู่จงรักษก์ารช่าง, หจก.หลงัคาเหล็ก BK (หนา้ค่าย), 

ร้านสัญลกัษณ์กระจก-อลูมิเนียม, คุณวชิยั  สิงหาพนัธ์, 

Sanitary landfill  
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ตารางภาคผนวก จ 1 (ต่อ)   

อปท./เอกชน ปริมาณขยะมูลฝอย 

ทีก่าํจัด (ตัน/วนั) 

จํานวนหน่วยงานทีก่าํจัดร่วม วธีิการกาํจัดขยะมูลฝอย 

อปท. หน่วยงานอืน่ ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง 

ทม.เพชรบรูณ์ (ต่อ)   คุณสุทศัน์  วเิชียรสรรค,์ คุณหนูเพชร  คาํภู  

และคุณจาํรัส  สมศรี   

  

ทต.หนองไผ ่ 27.00 - รายช่ือ อปท. ทีนํ่าขยะมูลฝอยมากาํจัดร่วม : อบต.หนองไผ,่ 

ทต.บวัวฒันา, อบต.วงัท่าดี  

Sanitary landfill  

ทต.หล่มเก่า 5.89 - - Controlled dump 

นอ้ยกวา่ 50 ตนั/วนั, 

MBT 

 

ทต.ชนแดน 16.00 - รายช่ือ อปท. ทีนํ่าขยะมูลฝอยมากาํจัดร่วม : อบต.ชนแดน Sanitary landfill  

รวม (กาํจัดถูกต้อง) 213.39 1.96    

 215.35* (ร้อยละ 45.28)    
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ตารางภาคผนวก จ 1 (ต่อ)   

อปท./เอกชน ปริมาณขยะมูลฝอย 

ทีก่าํจัด (ตัน/วนั) 

จํานวนหน่วยงานทีก่าํจัดร่วม วธีิการกาํจัดขยะมูลฝอย 

อปท. หน่วยงานอืน่ ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง 

ทม.หล่มสัก 22.00 6.00 รายช่ือหน่วยงานอืน่ทีนํ่าขยะมูลฝอยมากาํจัดร่วม : 

กองพนัทหารมา้ท่ี 28, โรงงานขิงดองฯ,  

โรงงานกระเทียมดองฯ 

 Open dump 

ทม.วเิชียรบุรี 19.60 - -  Open dump 

ทต.นางัว่ 5.00 - -  Open dump 

ทต.วงัชมภู 4.50 - -  Open dump 

ทต.แคมป์สน 6.00 - -  Open dump 

ทต.พเุตย 10.80 - รายช่ือ อปท. ทีนํ่าขยะมูลฝอยมากาํจัดร่วม : อบต.บ่อรัง, 

อบต.ซบันอ้ย, อบต.ซบัสมบูรณ์ และ  

อบต.สระประดู่ 

 Open dump 

ทต.ดงขยุ 3.00 - รายช่ือ อปท. ทีนํ่าขยะมูลฝอยมากาํจัดร่วม : อบต.ดงขยุ  Open dump 

ทต.ท่าขา้ม 3.00 - -  Open dump 
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ตารางภาคผนวก จ 1 (ต่อ)  

อปท./เอกชน ปริมาณขยะมูลฝอย 

ทีก่าํจัด (ตัน/วนั) 

จํานวนหน่วยงานทีก่าํจัดร่วม วธีิการกาํจัดขยะมูลฝอย 

อปท. หน่วยงานอืน่ ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง 

ทต.ซบัสมอทอด 16.90 - รายช่ือ อปท. ทีนํ่าขยะมูลฝอยมากาํจัดร่วม : อบต.บึงสามพนั  Open dump 

ทต.ทา้ยดง 3.00 - -  Open dump 

ทต.วงัโป่ง 4.00 - -  Open dump 

ทต.สวา่งวฒันา 21.00 - รายช่ือ อปท. ทีนํ่าขยะมูลฝอยมากาํจัดร่วม : อบต.สระกรวด, 

อบต.หนองยา่งทอย และ อบต.คลองกระจงั 

 Open dump 

ทต.โคกสะอาด 1.80 - -  Open dump 

ทต.เฉลียงทอง 4.00 - -  Open dump, 

เตาเผาท่ีไม่มีระบบ

กาํจดัมลพิษทาง

อากาศ 

ทต.บา้นโภชน์ 5.00 - -  Open dump 
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ตารางภาคผนวก จ 1 (ต่อ)  

อปท./เอกชน ปริมาณขยะมูลฝอย 

ทีก่าํจัด (ตัน/วนั) 

จํานวนหน่วยงานทีก่าํจัดร่วม วธีิการกาํจัดขยะมูลฝอย 

อปท. หน่วยงานอืน่ ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง 

ทต.นาเฉลียง 5.00 - -  Open dump 

อบต.บา้นโคก 3.00 - -  Open dump 

อบต.สักหลง 1.50 - -  Open dump 

อบต.บึงกระจบั 2.00 - -  Open dump 

อบต.พุขาม 4.20 - -  Open dump 

อบต.โคกปรง 6.00 - -  Open dump 

อบต.เขก็นอ้ย 10.00 - -  Open dump 

อบต.ทุ่งสมอ 4.00 - -  Open dump 

อบต.ตะกุดไร 5.00 - -  Open dump 

อบต.กนัจุ 7.00 - -  Open dump 

อบต.วงัพิกุล 10.00 - -  Open dump 
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ตารางภาคผนวก จ 1 (ต่อ)  

อปท./เอกชน ปริมาณขยะมูลฝอย 

ทีก่าํจัด (ตัน/วนั) 

จํานวนหน่วยงานทีก่าํจัดร่วม วธีิการกาํจัดขยะมูลฝอย 

อปท. หน่วยงานอืน่ ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง 

อบต.ศรีมงคล 3.90 - -  Open dump 

อบต.หนองแจง 5.00 - -  Open dump 

อบต.ศรีเทพ 3.00 - -  Open dump 

อบต.เพชรละคร 6.00 - -  Open dump, 

เตาเผาท่ีไม่มีระบบ

กาํจดัมลพิษทาง

อากาศ 

อบต.วงัโบสถ ์ 4.00 - -  Open dump, 

เตาเผาท่ีไม่มีระบบ

กาํจดัมลพิษทาง

อากาศ 

อบต.นาซาํ 3.00 - -  Open dump 
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ตารางภาคผนวก จ 1 (ต่อ)  

อปท./เอกชน ปริมาณขยะมูลฝอย 

ทีก่าํจัด (ตัน/วนั) 

จํานวนหน่วยงานทีก่าํจัดร่วม วธีิการกาํจัดขยะมูลฝอย 

อปท. หน่วยงาน

อืน่ 

ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง 

อบต.นาแซง 5.00 - -  Open dump 

อบต.บา้นเนิน 4.00 - -  Open dump 

อบต.วงับาล 10.58 - -  Open dump 

อบต.ศิลา 5.00 - -  Open dump 

อบต.หล่มเก่า 4.00 - -  Open dump 

อบต.นํ้าหนาว 4.50 - -  Open dump 

อบต.ท่าแดง 6.00 - -  Open dump, 

เตาเผาท่ีไม่มีระบบ

กาํจดัมลพิษทาง

อากาศ 
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ตารางภาคผนวก จ 1 (ต่อ)  

อปท./เอกชน ปริมาณขยะมูลฝอย 

ทีก่าํจัด (ตัน/วนั) 

จํานวนหน่วยงานทีก่าํจัดร่วม วธีิการกาํจัดขยะมูลฝอย 

อปท. หน่วยงานอืน่ ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง 

อบต.หว้ยไร่ 3.00 - -  Open dump 

รวม (กาํจัดไม่ถูกต้อง) 254.28 6.00    

 260.28* (ร้อยละ 54.72)    

หมายเหตุ :  1. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีการกาํจดัขยะมูลฝอยอยา่งถูกตอ้ง คือ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีการเก็บรวบรวมและนาํไปกาํจดั 

  ท่ีปลายทางอยา่งถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ (นบัรวมองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมี และไม่มีสถานท่ีกาํจดัขยะเป็นของตนเองรวมกนั)  

 2.  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีการกาํจดัขยะมูลฝอยไม่ถูกตอ้ง คือ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีการเก็บรวบรวมและนาํไปกาํจดั 

  ท่ีปลายทางไม่ถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ (นบัรวมองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมี และไม่มีสถานท่ีกาํจดัขยะเป็นของตนเองรวมกนั) 

 3.  ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีกาํจดัของตารางน้ีนบัเฉพาะปริมาณขยะมูลฝอยท่ีนาํไปกาํจดัท่ีสถานท่ีกาํจดัขยะมูลฝอยเท่านั้น  

 4. * คือ ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีกาํจดัโดยนบัรวมปริมาณขยะมูลฝอยท่ีหน่วยงานอ่ืนนาํมาทิ้งร่วมดว้ย 

  ท่ีปลายทางอยา่งถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ (นบัรวมองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมี และไม่มีสถานท่ีกาํจดัขยะเป็นของตนเองรวมกนั)  
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ตารางภาคผนวก จ 2     

การกาํจัดขยะมลูฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวดัลพบรีุ  ปี 2558 

อปท./เอกชน ปริมาณขยะมูลฝอย 

ทีก่าํจัด (ตัน/วนั) 

จํานวนหน่วยงานทีก่าํจัดร่วม วธีิการกาํจัดขยะมูลฝอย 

อปท. หน่วยงานอืน่ ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง 

ทม.บา้นหม่ี 31.5 - รายช่ือ อปท. ทีนํ่าขยะมูลฝอยมากาํจัดร่วม : อบต.บา้นกลว้ย, 

อบต.บา้นทราย, อบต.โพนทอง, อบต.เชียงงา, อบต.บางกะพี้, 

อบต.หินปัก, อบต.บา้นชี, อบต.สนามแจง, อบต.บางพึ่ง, 

อบต.หนองเมือง 

Sanitary landfill  

ทต.โคกสาํโรง 11 - รายช่ือ อปท. ทีนํ่าขยะมูลฝอยมากาํจัดร่วม : อบต.ถลุงเหล็ก Sanitary landfill  

ทต.หนองม่วง 6 - - Controlled dump  

นอ้ยกวา่ 50 ตนั/วนั, 

waste to energy 

 

รวม (กาํจัดถูกต้อง) 48.50 -    

 48.50 (ร้อยละ 8.46)    

 

3-20 
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ตารางภาคผนวก จ 2 (ต่อ)  

อปท./เอกชน ปริมาณขยะมูลฝอย 

ทีก่าํจัด (ตัน/วนั) 

จํานวนหน่วยงานทีก่าํจัดร่วม วธีิการกาํจัดขยะมูลฝอย 

อปท. หน่วยงานอืน่ ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง 

ทม.ลพบุรี 229 10 รายช่ือ อปท. ทีนํ่าขยะมูลฝอยมากาํจัดร่วม : ทต.ท่าศาลา, 

ทต.ป่าตาล, อบต.ทะเลชุบศร, อบต.พรหมมาสตร์, อบต.

โพธ์ิเกา้ตน้, อบต.บางขนัหมาก, อบต.โก่งธนู, ทต.กกโก  

รายช่ือหน่วยงานอืน่ทีนํ่าขยะมูลฝอยมากาํจัดร่วม : 

ศูนยส์งครามพิเศษ และมณฑลทหารบกท่ี 13 

 Open dump 

ทม.เขาสามยอด 31.5 - รายช่ือ อปท. ทีนํ่าขยะมูลฝอยมากาํจัดร่วม :  

อบต.โคกกระเทียม, อบต.โคกลาํพาน 

 Open dump 

ทต.เขาพระงาม 27 - -  Open dump 

ทต.โคกตูม 20 - -  Open dump 

ทต.ลาํนารายณ์ 16 - -  Open dump 

ทต.ท่าวุง้ 14.75 - รายช่ือ อปท. ทีนํ่าขยะมูลฝอยมากาํจัดร่วม : อบต.บางคู,้ 

อบต.หวัสาํโรง, ทต.ท่าโขลง 

 Open dump 

ทต.บา้นท่าหลวง 6 - -  Open dump 
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ตารางภาคผนวก จ 2 (ต่อ)  

อปท./เอกชน ปริมาณขยะมูลฝอย 

ทีก่าํจัด (ตัน/วนั) 

จํานวนหน่วยงานทีก่าํจัดร่วม วธีิการกาํจัดขยะมูลฝอย 

อปท. หน่วยงานอืน่ ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง 

ทต.แก่งเสือเตน้ 5 - -  Open dump 

ทต.พฒันานิคม 3.5 - -  Open dump 

ทต.ดีลงั 10 - -  Open dump 

ทต.เขาพระยาเดินธง 8 - -  Open dump 

ทต.สระโบสถ ์ 14 - รายช่ือ อปท. ทีนํ่าขยะมูลฝอยมากาํจัดร่วม :  

อบต.นิยมชยั 

 Open dump 

อบต.ท่าแค 25 - รายช่ือ อปท. ทีนํ่าขยะมูลฝอยมากาํจัดร่วม :  

ทต.ถนนใหญ่ 

 Open dump 

อบต.โคกสาํโรง 11 - -  Open dump 

อบต.วงัเพลิง 11 - รายช่ือ อปท. ทีนํ่าขยะมูลฝอยมากาํจัดร่วม :  

อบต.สะแกราบ 

 Open dump 

อบต.หว้ยโป่ง 7 - -  Open dump 

อบต.เพนียด 6 - -  Open dump 
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ตารางภาคผนวก จ 2 (ต่อ)  

อปท./เอกชน ปริมาณขยะมูลฝอย 

ทีก่าํจัด (ตัน/วนั) 

จํานวนหน่วยงานทีก่าํจัดร่วม วธีิการกาํจัดขยะมูลฝอย 

อปท. หน่วยงานอืน่ ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง 

อบต.ช่องสาริกา 5.5 - -  Open dump 

อบต.หว้ยขนุราม 6 - -  Open dump 

อบค.โคกสลุง 7 - -  Open dump 

อบต.ชอนสารเดช 4 - -  Open dump 

อบต.ยางโทน 4 - -  Open dump 

อบต.หนองม่วง 4 - -  Open dump 

อบต.โคกเจริญ 3 - -  Open dump 

อบต.มหาโพธ์ิ 3 - -  Open dump 

อบต.ทุ่งท่าชา้ง 1 - -  Open dump 

อบต,หนองมะค่า 2 - -  Open dump 

อบต.ชยับาดาล 12 - -  Open dump 

อบต.ม่วงค่อม 4 - -  Open dump 

อบต.เขานอ้ย 2.72 - -  Open dump 
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ตารางภาคผนวก จ 2 (ต่อ)  

อปท./เอกชน ปริมาณขยะมูลฝอย 

ทีก่าํจัด (ตันต่อวนั) 

จํานวนหน่วยงานทีก่าํจัดร่วม วธีิการกาํจัดขยะมูลฝอย 

อปท. หน่วยงานอืน่ ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง 

อบต.เขารวก 2 - -  Open dump 

อบต.หนองรี 5 - -  Open dump 

อบต.แก่งผกักดู 2.5 - -  Open dump 

อบต.ลาํสนธิ 2.62 - -  Open dump 

รวม (กาํจัดไม่ถูกต้อง) 515.09 10    

 525.09* (ร้อยละ 91.54)    

หมายเหตุ :  1. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีการกาํจดัขยะมูลฝอยอยา่งถูกตอ้ง คือ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีการเก็บรวบรวมและนาํไปกาํจดั 

  ท่ีปลายทางอยา่งถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ (นบัรวมองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมี และไม่มีสถานท่ีกาํจดัขยะเป็นของตนเองรวมกนั)  

 2.  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีการกาํจดัขยะมูลฝอยไม่ถูกตอ้ง คือ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีการเก็บรวบรวมและนาํไปกาํจดั 

  ท่ีปลายทางไม่ถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ (นบัรวมองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมี และไม่มีสถานท่ีกาํจดัขยะเป็นของตนเองรวมกนั) 

 3.  ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีกาํจดัของตารางน้ีนบัเฉพาะปริมาณขยะมูลฝอยท่ีนาํไปกาํจดัท่ีสถานท่ีกาํจดัขยะมูลฝอยเท่านั้น  

 4. * คือ ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีกาํจดัโดยนบัรวมปริมาณขยะมูลฝอยท่ีหน่วยงานอ่ืนนาํมาทิ้งร่วมดว้ย 
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ตารางภาคผนวก จ 3 

การกาํจัดขยะมลูฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวดัสระบรีุ  ปี 2558 

อปท./เอกชน ปริมาณขยะมูลฝอยทีก่าํจัด 

(ตัน/วนั) 

จํานวนหน่วยงานทีก่าํจัดร่วม วธีิการกาํจัดขยะมูลฝอย 

อปท. หน่วยงานอืน่ ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง 

ทม.สระบุรี 63.40 - รายช่ือ อปท. ทีนํ่าขยะมูลฝอยมากาํจัดร่วม : อบต.ท่าคลอ้, 

อบต.หว้ยบง, อบต.พแุค 

Sanitary landfill  

ทม.พระพุทธบาท 87.96 1 รายช่ือ อปท. ทีนํ่าขยะมูลฝอยมากาํจัดร่วม : ทต.หนองโดน, 

ทต.หวัปลวก,  ทต.นายาว, ทต.ตน้ตาล-พระยาทด, อบต.บา้นกลั  

อบต.บา้นยาง, อบต.เริงราง, อบต.เขาวง, ทต.หว้ยป่าหวาย, 

อบต.หนองโน, อบต.ดาวเรือง, อบต.หว้ยบง, อบต.ผึ้งรวง  

รายช่ือหน่วยงานอืน่ทีนํ่าขยะมูลฝอยมากาํจัดร่วม : บ.แปซิฟิก-

เมลด็พนัธ์ุ จาํกดั 

Engineered landfill  

บ.ทีพีไอ โพลีน*  286.59 

(จ.สระบุรี) 

 

ไม่มีขอ้มลู รายช่ือ อปท. ทีนํ่าขยะมูลฝอยมากาํจัดร่วม (จ.สระบุรี) :  

อบต.มวกเหลก็, ทต.แสลงพนั, ทต.คาํพราน, ทต.หนองหมู,  

อบต.เจริญธรรม, ทต.วหิารแดง, อบต.หนองปลิง, อบต.โคกแย,้ 

อบต.หนองจิก, อบต.หนองนาก, ทต.คชสิทธ์ิ, ทต.ไผต่ ํ่า, 

Waste to energy  
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ตารางภาคผนวก จ 3 (ต่อ)  

อปท./เอกชน ปริมาณขยะมูลฝอยทีก่าํจัด 

(ตัน/วนั) 

จํานวนหน่วยงานทีก่าํจัดร่วม วธีิการกาํจัดขยะมูลฝอย 

อปท. หน่วยงานอืน่ ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง 

บ.ทีพีไอ โพลีน* 

(ต่อ)  

  อบต.หนองไข่นํ้า, อบต.หว้ยขมิ้น, ทต.หินกอง, อบต.หนองปลา  

อบต.หว้ยทราย, อบต.หนองกบ, อบต.ไก่เส่า, ทต.หนองแซง, 

อบต.ตล่ิงชนั, อบต.ม่วงงาม, ทต.เมืองเก่า, ทต.เสาไห,้  

อบต.ชา้งไทยงาม, ทต.บา้นยาง, ทต.สวนดอกไม,้ ทม.แก่งคอย, 

อบต.สองคอน, อบต.ท่าตูม, อบต.หว้ยแหง้, ทม.ทบักวาง, 

อบต.บา้นป่า, อบต.เตาปูน, อบต.มิตรภาพ, อบต.หนา้พระลาน, 

อบต.บา้นแกง้, อบต.เขาดินพฒันา, ทต.กดุนกเปลา้,  

อบต.หนองยาว, ทต.ตะกุด, ทต.ป๊อกแป๊ก, ทต.วงัม่วง,  

ทต.มวกเหลก็, อบต.โคกสวา่ง, อบต.หนองยา่งเสือ, อบต.ชะอม 

อบต.คชสิทธ์ิ, อบต.โคกตูม-โพนทอง, อบต.หนองโรง,  

อบต.ชาํผกัแพว, อบต.หนองปลาไหล, อบต.วงัม่วง, อบต.

หนองหมู, อบต.วหิารแดง, อบต.ลาํสมพุง, อบต.หินซอ้น, อบต.

ปากขา้วสาร และ อปท.จากต่างจงัหวดั 
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ตารางภาคผนวก จ 3 (ต่อ)  

อปท./เอกชน ปริมาณขยะมูลฝอยทีก่าํจัด 

(ตัน/วนั) 

จํานวนหน่วยงานทีก่าํจัดร่วม วธีิการกาํจัดขยะมูลฝอย 

อปท. หน่วยงานอืน่ ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง 

รวม (กาํจัดถูกต้อง) 437.95 1    

 438.95** (ร้อยละ 83.58)    

ทต.พุกร่าง 5.00 - -  Open dump 

ทต.หนา้พระลาน 9.00 - -  Open dump 

ทต.หนองแค* 20.00  

(จ.สระบุรี) 

- รายช่ือ อปท. ทีนํ่าขยะมูลฝอยมากาํจัดร่วม : อบต.หนองจระเข ้  Open dump, 

Waste to energy 

 10.00 

 (จ.อยธุยา) 

 รายช่ือ อปท. ทีนํ่าขยะมูลฝอยมากาํจัดร่วม : อบต.ไทรนอ้ย จ.

อยธุยา 

  

อบต.เมืองขีดขิน 

 

34.00 5.01 รายช่ือ อปท. ทีนํ่าขยะมูลฝอยมากาํจัดร่วม : ทต.ดอนพดุ,  

ทต.ตลาดนอ้ย, ทต.หนองบวั, ทต.สร่างโศก, ทต.บางโขมด, 

ทต.ท่าลาน, ทต.ธารเกษม, ทต.บา้นหมอ, อบต.ดงตะงาว และ 

อบต.หนองโดน  

รายช่ือหน่วยงานอืน่ทีนํ่าขยะมูลฝอยมากาํจัดร่วม : นางฐิตาภา,  

 

 

Open dump 
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ตารางภาคผนวก จ 3 (ต่อ)  

อปท./เอกชน ปริมาณขยะมูลฝอยทีก่าํจัด 

(ตัน/วนั) 

จํานวนหน่วยงานทีก่าํจัดร่วม วธีิการกาํจัดขยะมูลฝอย 

อปท. หน่วยงานอืน่ ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง 

อบต.เมืองขีดขิน (ต่อ)   โรงงานนวโลหะ, โรงงานท่าหลวง-เขาวง และนางเนวดี  ม่วงทอ   

อบต.ตาลเด่ียว 6.00 - -  Open dump 

อบต.ซบัสนุ่น 5.25 - -  Open dump 

อบต.ลาํพญากลาง 2.00 - -  Open dump 

รวม (กาํจัดไม่ถูกต้อง) 81.25 5.01    

 86.26** (ร้อยละ 16.42)    

หมายเหตุ :  1.  * คือ สถานท่ีกาํจดัขยะมูลฝอยท่ีดาํเนินการโดยเอกชน 

 2. ** คือ ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีกาํจดัโดยนบัรวมปริมาณขยะมูลฝอยท่ีหน่วยงานอ่ืนนาํมาทิ้งร่วมดว้ย 

 3. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีการกาํจดัขยะมูลฝอยอยา่งถูกตอ้ง คือ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีการเก็บรวบรวมและนาํไปกาํจดั 

  ท่ีปลายทางอยา่งถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ (นบัรวมองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมี และไม่มีสถานท่ีกาํจดัขยะเป็นของตนเองรวมกนั)  

 4.  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีการกาํจดัขยะมูลฝอยไม่ถูกตอ้ง คือ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีการเก็บรวบรวมและนาํไปกาํจดั 

  ท่ีปลายทางไม่ถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ (นบัรวมองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมี และไม่มีสถานท่ีกาํจดัขยะเป็นของตนเองรวมกนั) 

 5.  ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีกาํจดัของตารางน้ีนบัเฉพาะปริมาณขยะมูลฝอยท่ีนาํไปกาํจดัท่ีสถานท่ีกาํจดัขยะมูลฝอยเท่านั้น  
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 6. เทศบาลตาํบลหนองแคไดรั้บกาํจดัขยะมูลฝอยขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลไทรนอ้ย จงัหวดัอยธุยา จาํนวน 10 ตนั/วนั ซ่ึงในท่ีน้ีจะไม่นบัรวม 

 เป็นปริมาณขยะมูลฝอยท่ีกาํจดัของจงัหวดัสระบุรี 
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ตารางภาคผนวก จ 4    

การกาํจัดขยะมลูฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวดันครนายก  ปี 2558 

อปท./เอกชน ปริมาณขยะมูลฝอยทีก่าํจัด 

(ตัน/วนั) 

จํานวนหน่วยงานทีก่าํจัดร่วม วธีิการกาํจัดขยะมูลฝอย 

อปท. หน่วยงานอืน่ ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง 

บ.ทีพีไอ โพลีน* 70.53** 

 

  

จ.สระบุรี 

ไม่มีขอ้มลู รายช่ือ อปท. ทีนํ่าขยะมูลฝอยมากาํจัดร่วม 

(จ.นครนายก) : ทม.นครนายก, ทต.ท่าชา้ง,  

ทต.บา้นนา, อบต.เขาพระ, ทต.เกาะหวาย, 

อบต.ท่าทราย, อบต.บา้นใหญ่, อบต.วงักระโจม, 

อบต.ศรีนาวา, อบต.หินตั้ง, อบต.บา้นนา, 

อบต.บา้นพร้าว, อบต.บา้นพริก, อบต.ศรีกะอาง, 

อบต.เกาะหวาย 

Waste to energy  

ทม.ปราจีนบุรี  

จ.ปราจีนบุรี 

1.50** 

 

- รายช่ืออปท.ของ จ.นครนายก นําไปกาํจัดร่วมที ่ 

ทม.ปราจีนบุรี จาํนวน 2 แห่ง ไดแ้ก่ อบต.เกาะโพธ์ิ, 

อบต.ปากพลี 

Sanitary landfill  

รวม (กาํจัดถูกต้อง) 72.03 -    

 72.03 (ร้อยละ 52.56)    



189 

 

ตารางภาคผนวก จ 4 (ต่อ) 

อปท./เอกชน ปริมาณขยะมูลฝอยทีก่าํจัด 

(ตัน/วนั) 

จํานวนหน่วยงานทีก่าํจัดร่วม วธีิการกาํจัดขยะมูลฝอย 

อปท. หน่วยงานอืน่ ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง 

อบต.พรหมณี 15 7 รายช่ือหน่วยงานอืน่ทีนํ่าขยะมูลฝอยมากาํจัดร่วม : 

โรงเรียนนายร้อย จปร. 

 Open dump 

อบต.นาหินลาด 17 - รายช่ือ อปท. ทีนํ่าขยะมูลฝอยมากาํจัดร่วม :  

อบต.สาริกา, อบต.โคกกรวด, อบต.หนองแสง 

 Open dump 

อบต.ทรายมูล 22.02 - รายช่ือ อปท. ทีนํ่าขยะมูลฝอยมากาํจัดร่วม :  

ทต.องครักษ,์ อบต.คลองใหญ่, อบต.บางปลากด 

 Open dump 

รวม (กาํจัดไม่ถูกต้อง) 58.02 7    

 65.02*** (ร้อยละ 47.44)    

หมายเหตุ :  1. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีการกาํจดัขยะมูลฝอยอยา่งถูกตอ้ง คือ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีการเก็บรวบรวมและนาํไปกาํจดั 

  ท่ีปลายทางอยา่งถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ (นบัรวมองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมี และไม่มีสถานท่ีกาํจดัขยะเป็นของตนเองรวมกนั)  

 2.  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีการกาํจดัขยะมูลฝอยไม่ถูกตอ้ง คือ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีการเก็บรวบรวมและนาํไปกาํจดั 

  ท่ีปลายทางไม่ถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ (นบัรวมองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมี และไม่มีสถานท่ีกาํจดัขยะเป็นของตนเองรวมกนั) 

 3.  ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีกาํจดัของตารางน้ีนบัเฉพาะปริมาณขยะมูลฝอยท่ีนาํไปกาํจดัท่ีสถานท่ีกาํจดัขยะมูลฝอยเท่านั้น  
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 5. * คือ สถานท่ีกาํจดัขยะมูลฝอยท่ีดาํเนินการโดยเอกชน 

 6. ** คือ ปริมาณขยะมูลฝอยของจงัหวดันครนายกท่ีถูกส่งไปกาํจดันอกพื้นท่ีจงัหวดั  

 7. *** คือ ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีกาํจดัโดยนบัรวมปริมาณขยะมูลฝอยท่ีหน่วยงานอ่ืนนาํมาทิ้งร่วมดว้ย 
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ตารางภาคผนวก จ 5 

การกาํจัดขยะมลูฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวดัปราจีนบรีุ  ปี 2558 

อปท./เอกชน ปริมาณขยะมูลฝอยทีก่าํจัด 

(ตัน/วนั) 

จํานวนหน่วยงานทีก่าํจัดร่วม วธีิการกาํจัดขยะ 

อปท. หน่วยงานอืน่ ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง 

ทม.ปราจีนบุรี 132.02  

(จ.ปราจีนบุรี) 

- รายช่ือ อปท. ทีนํ่าขยะมูลฝอยมากาํจัดร่วม : อบต.โคกไมล้าย, 

อบต.เนินหอม, ทต.ประจนัตคาม, อบต.คาํโตนด,  

ทต.โคกมะกอก, อบต.บา้นพระ, ทต.บา้นนาปรือ, อบต.รอบเมือ 

อบต.ท่างาม, อบต.ดงพระราม, อบต.ดงข้ีเหลก็, อบต.ไมเ้คด็,  

อบต.เกาะลอย, อบต.โนนหอ้ม, อบต.บางเดชะ, อบต.กรอกสมบรูณ์ 

Sanitary landfill  

 1.50* 

(จ.นครนายก) 

- รายช่ืออปท.ทีนํ่าขยะนอกเขตจังหวดัมากาํจัดร่วม :  

อบต.เกาะโพธ์ิ, อบต.ปากพลี 

  

ทต.ศรีมหาโพธิ 7.16 - รายช่ือ อปท. ทีนํ่าขยะมูลฝอยมากาํจัดร่วม : อบต.บา้นทาม Controlled dump 

นอ้ยกวา่ 50 ตนั/วนั, 

Waste to energy 

 

รวม (กาํจัดถูกต้อง) 139.18 -    

 139.18 (ร้อยละ 36.43)    
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ตารางภาคผนวก จ 5 (ต่อ) 

อปท./เอกชน ปริมาณขยะมูลฝอยทีก่าํจัด 

(ตัน/วนั) 

จํานวนหน่วยงานทีก่าํจัดร่วม วธีิการกาํจัดขยะ 

อปท. หน่วยงานอืน่ ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง 

ทต.กบินทร์ 5.00 - -  Open dump 

ทต.เมืองเก่า 15 - -  Open dump 

ทต.สระบวั 2 - -  Open dump 

ทต.นาดี 6 - -  Open dump 

ทต.บา้นสร้าง 6 - -  Open dump 

ทต.โพธ์ิงาม 10.73 - -  Open dump 

ทต.โคกปีบ 4.5 - -  Open dump 

ทต.กรอกสมบรูณ์ 3 - -  Open dump 

อบต.กบินทร์ 20 - -  Open dump 

อบต.นนทรี 7 - -  Open dump 

อบต.เมืองเก่า 11.37 - -  Open dump 

อบต.วงัตะเคียน 4 - -  Open dump 

อบต.ลาดตะเคียน 6 - -  Open dump 
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ตารางภาคผนวก จ 5 (ต่อ)  

อปท./เอกชน ปริมาณขยะมูลฝอยทีก่าํจัด 

(ตัน/วนั) 

จํานวนหน่วยงานทีก่าํจัดร่วม วธีิการกาํจัดขยะ 

อปท. หน่วยงานอืน่ ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง 

อบต.หนองก่ี 30 - -  Open dump 

อบต.ทุ่งโพธ์ิ 6 - -  Open dump 

อบต.นาดี 7.77 - -  Open dump 

อบต.ประจนัตคาม 1.8 - -  Open dump 

อบต.โคกปีบ 1.2 - -  Open dump 

อบต.ศรีมหาโพธิ 3 - -  Open dump 

อบต.ท่าตูม 50 20 รายช่ือหน่วยงานอืน่ทีนํ่าขยะมูลฝอยมากาํจัดร่วม : บ.กาํไรทอง- 

รีไซเคิล, บ.บีโปรเฟสชัน่นอล จาํกดั, หจก.รวมเอสรีไซเคิล, 

หจก.ทรัพยส์มบูรณ์สุข, บ.รวย เฮง ดี, บ.เฟ่ืองฟอูนนัต,์  

บ.สยามน้ิตต้ิง โปรดกัส์, บ.ธ.ธนภทัร สตีล, วริิยคิน  สดช่ืน, 

จาํปา  อุไร, วนัชยั  พวงทอง, ขจรศกัด์ิ  กล่ินไม,้  

หจก.เกา้ทรัพยเ์จริญสุข, บ.เอม็เอน็สหะฤทธา, บ.สยามโพลี-

ไทยแลนด,์ สมิตร, เทอร์มลัเทค จาํกดั, หจก.เอน็.พี เซอร์วสิ กรุ 

 Open dump 
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ตารางภาคผนวก จ 5 (ต่อ)  

อปท./เอกชน ปริมาณขยะมูลฝอยทีก่าํจัด 

(ตัน/วนั) 

จํานวนหน่วยงานทีก่าํจัดร่วม วธีิการกาํจัดขยะ 

อปท. หน่วยงานอืน่ ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง 

อบต.ดงกระทงยาม 2.5 - -  Open dump 

อบต.หนองโพรง 8 - -  Open dump 

อบต.หวัหวา้ 12 - -  Open dump 

รวม (กาํจัดไม่ถูกต้อง) 222.87 20    

 242.87** (ร้อยละ 63.57)    

หมายเหตุ : 1.  * คือ เทศบาลเมืองปราจีนบุรีไดรั้บกาํจดัขยะมูลฝอยขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเกาะโพธ์ิ และองคก์ารบริหารส่วนตาํบลปากพลี  

  จงัหวดันครนายก จาํนวน 1.50 ตนั/วนั ซ่ึงในท่ีน้ีจะไม่นบัรวมเป็นปริมาณขยะมูลฝอยท่ีกาํจดัของจงัหวดัปราจีนบุรี 

 2.  ** คือ ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีกาํจดัโดยนบัรวมปริมาณขยะมูลฝอยท่ีหน่วยงานอ่ืนนาํมาทิ้งร่วมดว้ย 

 3.  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีการกาํจดัขยะมูลฝอยอยา่งถูกตอ้ง คือ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีการเก็บรวบรวมและนาํไปกาํจดั 

  ท่ีปลายทางอยา่งถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ (นบัรวมองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมี และไม่มีสถานท่ีกาํจดัขยะเป็นของตนเองรวมกนั)  

 4. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีการกาํจดัขยะมูลฝอยไม่ถูกตอ้ง คือ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีการเก็บรวบรวมและนาํไปกาํจดั 

  ท่ีปลายทางไม่ถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ (นบัรวมองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมี และไม่มีสถานท่ีกาํจดัขยะเป็นของตนเองรวมกนั) 

 5 . ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีกาํจดัของตารางน้ีนบัเฉพาะปริมาณขยะมูลฝอยท่ีนาํไปกาํจดัท่ีสถานท่ีกาํจดัขยะมูลฝอยเท่านั้น 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 
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ตารางภาคผนวก ฉ 1   

งบประมาณในการบริหารจัดการขยะมลูฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวดัเพชรบรูณ์  ปี 2558 

อปท. ปริมาณขยะมูลฝอยทีเ่ข้าสถานทีก่าํจัด 

ขยะมูลฝอย (ตัน/วนั) 

การจัดเกบ็ค่าธรรมเนียม   หมายเหตุ 

อปท.ตนเอง อปท.ทิง้ร่วม รวม บ้านเรือน(บาท/เดือน) อปท.ทีม่าทิง้ร่วม 

ทม.เพชรบรูณ์ 87.00 77.50 

1.96

164.50
1/ 

30 บาท/ครัวเรือน 2/ 6003/ รายช่ือ อปท. ทีนํ่าขยะมูลฝอยมากาํจัดร่วม : 

อบต.ป่าเลา, ทต.ท่าพล, อบต.สะเดียง,  

อบต.ตะเบาะ, อบต.ดงมลูเหลก็, อบต.นายม, 

อบต.บา้นโตก, อบต.วงัชมภู, อบต.หว้ยใหญ่, 

อบต.ชอนไพร, อบต.หว้ยสะแก, อบต.นํ้าร้อน 

อบต.บุ่งคลา้, ทต.ตาลเด่ียว, อบต.นํ้าชุน, อบต.

นํ้ากอ้, อบต.วดัป่า, อบต.บา้นกลาง และ อบต.

หนองไขว ่

รายช่ือหน่วยงานอืน่ทีนํ่าขยะมูลฝอย 

มากาํจัดร่วม : รพ.เขาคอ้, จงัหวดัทหารบก-

เพชรบรูณ์, โลตสัเพชรบรูณ์, รีสอร์ท- 

 บาท/ตนั 
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ตารางภาคผนวก ฉ 1 (ต่อ) 

อปท. ปริมาณขยะมูลฝอยทีเ่ข้าสถานทีก่าํจัด 

ขยะมูลฝอย (ตัน/วนั) 

การจัดเกบ็ค่าธรรมเนียม   หมายเหตุ 

อปท.ตนเอง อปท.ทิง้ร่วม รวม บ้านเรือน(บาท/เดือน) อปท.ทีม่าทิง้ร่วม 

ทม.เพชรบรูณ์ 

(ต่อ) 

     เขาคอ้ทะเลหมอก, รีสอร์ทภูอาบหมอก, 

หจก.อู่จงรักษก์ารช่าง, หจก.หลงัคาเหล็ก 

BK (หนา้ค่าย), ร้านสัญลกัษณ์กระจก-

อลูมิเนียม, คุณวชิยั  สิงหาพนัธ์,  

คุณสุทศัน์  วเิชียรสรรค,์ คุณหนูเพชร  คาํภู  

และคุณจาํรัส  สมศรี   

ทม.หล่มสัก 22.00 6.00 22.001/ 20 บาท/ครัวเรือน 2/ ** 

 

รายช่ือหน่วยงานอืน่ทีนํ่าขยะมูลฝอยมากาํจัด

ร่วม : กองพนัทหารมา้ท่ี 28, โรงงานขิงดองฯ

, โรงงานกระเทียมดองฯ  

ทม.วเิชียรบุรี 19.60  19.60 20 บาท/ครัวเรือน   

ทต.แคมป์สน 6.00  6.00 *   

ทต.นางัว่ 5.00  5.00 30 บาท/ครัวเรือน   

ทต.วงัชมภู 4.50  4.50 *   



198 

 

ตารางภาคผนวก ฉ 1 (ต่อ) 

อปท. ปริมาณขยะมูลฝอยทีเ่ข้าสถานทีก่าํจัด 

ขยะมูลฝอย (ตัน/วนั) 

การจัดเกบ็ค่าธรรมเนียม   หมายเหตุ 

อปท.ตนเอง อปท.ทิง้ร่วม รวม บ้านเรือน(บาท/เดือน) อปท.ทีม่าทิง้ร่วม 

ทต.ชนแดน 5.00 11.00 16.00 30 บาท/ครัวเรือน 400 บาท/ตนั รายช่ือ อปท. ทีนํ่าขยะมูลฝอยมากาํจัดร่วม : 

อบต.ชนแดน 

ทต.ดงขยุ 1.00 2.00 3.00 12.50 บาท/ครัวเรือน * รายช่ือ อปท. ทีนํ่าขยะมูลฝอยมากาํจัดร่วม : 

อบต.ดงขยุ 

ทต.ท่าขา้ม 3.00  3.00 10 บาท/ครัวเรือน   

ทต.ซบัสมอทอด 12.00 4.90 16.90 20 บาท/ครัวเรือน 40,000 บาท/ปี รายช่ือ อปท. ทีนํ่าขยะมูลฝอยมากาํจัดร่วม : 

อบต.บึงสามพนั 

ทต.ทา้ยดง 3.00  3.00 *   

ทต.วงัโป่ง 4.00  4.00 *   

ทต.สวา่งวฒันา 8.00 13.00 21.00 10 บาท/ครัวเรือน 30,000 บาท/ปี รายช่ือ อปท. ทีนํ่าขยะมูลฝอยมากาํจัดร่วม : 

อบต.สระกรวด, อบต.หนองยา่งทอย และ 

อบต.คลองกระจงั 
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ตารางภาคผนวก ฉ 1 (ต่อ) 

อปท. ปริมาณขยะมูลฝอยทีเ่ข้าสถานทีก่าํจัด 

ขยะมูลฝอย (ตัน/วนั) 

การจัดเกบ็ค่าธรรมเนียม   หมายเหตุ 

อปท.ตนเอง อปท.ทิง้ร่วม รวม บ้านเรือน(บาท/เดือน) อปท.ทีม่าทิง้ร่วม 

ทต.พเุตย 4.30 6.50 10.80 * 30,000 บาท/ปี รายช่ือ อปท. ทีนํ่าขยะมูลฝอยมากาํจัดร่วม : 

อบต.บ่อรัง, อบต.ซบันอ้ย, อบต.ซบัสมบูรณ์ 

และ อบต.สระประดู่ 

ทต.โคกสะอาด 1.80  1.80 10 บาท/ครัวเรือน   

ทต.นาเฉลียง 5.00  5.00 20 บาท/ครัวเรือน   

ทต.หนองไผ ่ 8.00 19.00 27.00 20 บาท/ครัวเรือน อบต.หนองไผ ่:  

200 บาท/ตนั   

อบต.อ่ืน : 400 บาท/ตนั  

รายช่ือ อปท. ทีนํ่าขยะมูลฝอยมากาํจัดร่วม : 

อบต.หนองไผ,่ ทต.บวัวฒันา, อบต.วงัท่าดี 

ทต.เฉลียงทอง 4.00  4.00 20 บาท/ครัวเรือน   

ทต.บา้นโภชน์ 5.00  5.00 40 บาท/ครัวเรือน   

ทต.หล่มเก่า 5.89  5.89 30 บาท/ครัวเรือน   

ทต.ท่าพล    *  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ีสถานท่ีกาํจดั 

ขยะมูลฝอยของ ทม.เพชรบรูณ์ 
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ตารางภาคผนวก ฉ 1 (ต่อ) 

อปท. ปริมาณขยะมูลฝอยทีเ่ข้าสถานทีก่าํจัด 

ขยะมูลฝอย (ตัน/วนั) 

การจัดเกบ็ค่าธรรมเนียม   หมายเหตุ 

อปท.ตนเอง อปท.ทิง้ร่วม รวม บ้านเรือน(บาท/เดือน) อปท.ทีม่าทิง้ร่วม 

ทต.ตาลเด่ียว    20 บาท/ครัวเรือน  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ีสถานท่ีกาํจดั 

ขยะมูลฝอยของ ทม.เพชรบรูณ์ 

ทต.บวัวฒันา    *  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ีสถานท่ีกาํจดั 

ขยะมูลฝอยของ ทต.หนองไผ่ 

อบต.บา้นโคก 3.00  3.00 *   

อบต.ตะกุดไร 5.00  5.00 10 บาท/ครัวเรือน   

อบต.สักหลง 1.50  1.50 20 บาท/ครัวเรือน   

อบต.หว้ยไร่ 3.00  3.00 *   

อบต.เขก็นอ้ย 10.00  10.00 *   

อบต.ทุ่งสมอ 4.00  4.00 30 บาท/ครัวเรือน   

อบต.นาซาํ 3.00  3.00 20 บาท/ถงั   

อบต.นาแซง 5.00  5.00 *   

อบต.บา้นเนิน 4.00  4.00 20 บาท/ถงั   
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ตารางภาคผนวก ฉ 1 (ต่อ) 

อปท. ปริมาณขยะมูลฝอยทีเ่ข้าสถานทีก่าํจัด 

ขยะมูลฝอย (ตัน/วนั) 

การจัดเกบ็ค่าธรรมเนียม   หมายเหตุ 

อปท.ตนเอง อปท.ทิง้ร่วม รวม บ้านเรือน(บาท/เดือน) อปท.ทีม่าทิง้ร่วม 

อบต.วงับาล 10.58  10.58 *   

อบต.ศิลา 5.00  5.00 20 บาท/ครัวเรือน   

อบต.หล่มเก่า 4.00  4.00 *   

อบต.นํ้าหนาว 4.50  4.50 40 บาท/ครัวเรือน   

อบต.โคกปรง 6.00  6.00 30 บาท/ครัวเรือน   

อบต.บึงกระจบั 2.00  2.00 20 บาท/ครัวเรือน   

อบต.พุขาม 4.20  4.20 20 บาท/ครัวเรือน   

อบต.ศรีเทพ 3.00  3.00 *   

อบต.ท่าแดง 6.00  6.00 20 บาท/ครัวเรือน   

อบต.เพชรละคร 6.00  6.00 20 บาท/ครัวเรือน   

อบต.วงัโบสถ ์ 4.00  4.00 *   

อบต.กนัจุ 7.00  7.00 20 บาท/ครัวเรือน   

อบต.วงัพิกุล 10.00  10.00 20 บาท/ครัวเรือน   
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ตารางภาคผนวก ฉ 1 (ต่อ) 

อปท. ปริมาณขยะมูลฝอยทีเ่ข้าสถานทีก่าํจัด 

ขยะมูลฝอย (ตัน/วนั) 

การจัดเกบ็ค่าธรรมเนียม   หมายเหตุ 

อปท.ตนเอง อปท.ทิง้ร่วม รวม บ้านเรือน(บาท/เดือน) อปท.ทีม่าทิง้ร่วม 

อบต.ศรีมงคล 3.90  3.90 30 บาท/ครัวเรือน   

อบต.หนองแจง 5.00  5.00 20 บาท/ครัวเรือน   

อบต.ชอนไพร    *  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ีสถานท่ีกาํจดั 

ขยะมูลฝอยของ ทม.เพชรบรูณ์ 

อบต.ดงมลูเหลก็    *  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ีสถานท่ีกาํจดั 

ขยะมูลฝอยของ ทม.เพชรบรูณ์ 

อบต.ตะเบาะ    15 บาท/ครัวเรือน  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ีสถานท่ีกาํจดั 

ขยะมูลฝอยของ ทม.เพชรบรูณ์ 

อบต.นายม    20 บาท/ครัวเรือน  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ีสถานท่ีกาํจดั 

ขยะมูลฝอยของ ทม.เพชรบรูณ์ 

อบต.นํ้าร้อน    10 บาท/ครัวเรือน  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ีสถานท่ีกาํจดั 

ขยะมูลฝอยของ ทม.เพชรบรูณ์ 
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ตารางภาคผนวก ฉ 1 (ต่อ) 

อปท. ปริมาณขยะมูลฝอยทีเ่ข้าสถานทีก่าํจัด 

ขยะมูลฝอย (ตัน/วนั) 

การจัดเกบ็ค่าธรรมเนียม   หมายเหตุ 

อปท.ตนเอง อปท.ทิง้ร่วม รวม บ้านเรือน(บาท/เดือน) อปท.ทีม่าทิง้ร่วม 

อบต.บา้นโตก    40 บาท/ครัวเรือน  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ีสถานท่ีกาํจดั 

ขยะมูลฝอยของ ทม.เพชรบรูณ์ 

อบต.ป่าเลา    *  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ีสถานท่ีกาํจดั 

ขยะมูลฝอยของ ทม.เพชรบรูณ์ 

อบต.วงัชมภู    10 บาท/ครัวเรือน  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ีสถานท่ีกาํจดั 

ขยะมูลฝอยของ ทม.เพชรบรูณ์ 

อบต.สะเดียง    *  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ีสถานท่ีกาํจดั 

ขยะมูลฝอยของ ทม.เพชรบรูณ์ 

อบต.หว้ยสะแก    30 บาท/ครัวเรือน  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ีสถานท่ีกาํจดั 

ขยะมูลฝอยของ ทม.เพชรบรูณ์ 

อบต.หว้ยใหญ่    20 บาท/ครัวเรือน  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ีสถานท่ีกาํจดั 

ขยะมูลฝอยของ ทม.เพชรบรูณ์ 
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ตารางภาคผนวก ฉ 1 (ต่อ) 

อปท. ปริมาณขยะมูลฝอยทีเ่ข้าสถานทีก่าํจัด 

ขยะมูลฝอย (ตัน/วนั) 

การจัดเกบ็ค่าธรรมเนียม   หมายเหตุ 

อปท.ตนเอง อปท.ทิง้ร่วม รวม บ้านเรือน(บาท/เดือน) อปท.ทีม่าทิง้ร่วม 

อบต.นํ้ากอ้    30 บาท/ครัวเรือน  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ีสถานท่ีกาํจดั 

ขยะมูลฝอยของ ทม.เพชรบรูณ์ 

อบต.นํ้าชุน    40 บาท/ครัวเรือน  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ีสถานท่ีกาํจดั 

ขยะมูลฝอยของ ทม.เพชรบรูณ์ 

อบต.บา้นกลาง    *  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ีสถานท่ีกาํจดั 

ขยะมูลฝอยของ ทม.เพชรบรูณ์ 

อบต.บุ่งคลา้    *  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ีสถานท่ีกาํจดั 

ขยะมูลฝอยของ ทม.เพชรบรูณ์ 

อบต.วดัป่า    20 บาท/ครัวเรือน  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ีสถานท่ีกาํจดั 

ขยะมูลฝอยของ ทม.เพชรบรูณ์ 

อบต.หนองไขว ่    30 บาท/ครัวเรือน  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ีสถานท่ีกาํจดั 

ขยะมูลฝอยของ ทม.เพชรบรูณ์ 
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ตารางภาคผนวก ฉ 1 (ต่อ) 

อปท. ปริมาณขยะมูลฝอยทีเ่ข้าสถานทีก่าํจัด 

ขยะมูลฝอย (ตัน/วนั) 

การจัดเกบ็ค่าธรรมเนียม   หมายเหตุ 

อปท.ตนเอง อปท.ทิง้ร่วม รวม บ้านเรือน(บาท/เดือน) อปท.ทีม่าทิง้ร่วม 

อบต.ชนแดน    10 บาท/ครัวเรือน  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ีสถานท่ีกาํจดั 

ขยะมูลฝอยของ ทต.ชนแดน 

อบต.ดงขยุ    *  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ีสถานท่ีกาํจดั 

ขยะมูลฝอยของ ทต.ดงขยุ 

อบต.บ่อรัง    20 บาท/ครัวเรือน  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ีสถานท่ีกาํจดั 

ขยะมูลฝอยของ ทต.พเุตย 

อบต.สระประดู่    *  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ีสถานท่ีกาํจดั 

ขยะมูลฝอยของ ทต.พเุตย 

อบต.ซบัสมบูรณ์    *  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ีสถานท่ีกาํจดั 

ขยะมูลฝอยของ ทต.พเุตย 

อบต.ซบันอ้ย    *  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ีสถานท่ีกาํจดั 

ขยะมูลฝอยของ ทต.พเุตย 
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ตารางภาคผนวก ฉ 1 (ต่อ) 

อปท. ปริมาณขยะมูลฝอยทีเ่ข้าสถานทีก่าํจัด 

ขยะมูลฝอย (ตัน/วนั) 

การจัดเกบ็ค่าธรรมเนียม   หมายเหตุ 

อปท.ตนเอง อปท.ทิง้ร่วม รวม บ้านเรือน (บาท/เดือน) อปท.ทีม่าทิง้ร่วม 

อบต.คลองกระจงั    *  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ีสถานท่ีกาํจดั 

ขยะมูลฝอยของ ทต.สวา่งวฒันา 

อบต.สระกรวด    *  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ีสถานท่ีกาํจดั 

ขยะมูลฝอยของ ทต.สวา่งวฒันา 

อบต.หนองยา่งทอย    *  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ีสถานท่ีกาํจดั 

ขยะมูลฝอยของ ทต.สวา่งวฒันา 

อบต.วงัท่าดี    *  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ีสถานท่ีกาํจดั 

ขยะมูลฝอยของ ทต.หนองไผ่ 

อบต.หนองไผ่    *  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ีสถานท่ีกาํจดั

ขยะมูลฝอยของ ทต.หนองไผ่ 

อบต.บึงสามพนั    *  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ีสถานท่ีกาํจดั 

ขยะมูลฝอยของ ทต.ซบัสมอทอด 

รวมทั้งจังหวดั 333.77 133.90 467.67 454/ 32 แห่ง (ร้อยละ59.21) 5/ แห่ง (ร้อยละ 42.11)   
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ตารางภาคผนวก ฉ 1 (ต่อ) 

อปท. ปริมาณขยะมูลฝอยทีเ่ข้าสถานทีก่าํจัด 

ขยะมูลฝอย (ตัน/วนั) 

การจัดเกบ็ค่าธรรมเนียม   หมายเหตุ 

อปท.ตนเอง อปท.ทิง้ร่วม รวม บ้านเรือน (บาท/เดือน) อปท.ทีม่าทิง้ร่วม 

ค่าธรรมเนียมเฉลีย่ 23 บาท/ครัวเรือน 6/ 53,620 บาท/เดือน  

  หมายเหตุ : *  คือ  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหบ้ริการเก็บขนและกาํจดัขยะมูลฝอยโดยไม่ทาํการจดัเก็บค่าบริการ  

 ** คือ ไม่มี องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมาทิ้งขยะมูลฝอยร่วม มีเพียงหน่วยงานอ่ืนท่ีนาํขยะมูลฝอยมากาํจดัโดยมีอตัราค่าธรรมเนียม ดงัน้ี  

    - ค่าธรรมเนียมในการกาํจดัขยะมูลฝอยเหมาจ่ายรายปี 30,000 บาท สาํหรับกองพนัทหารมา้ท่ี 28 

    - ค่าธรรมเนียมในการกาํจดัขยะมูลฝอยเหมาจ่ายรายปี 10,000 บาท สาํหรับโรงงานขิงดองฯ และโรงงานกระเทียมดองฯ 

 1/ คือ ปริมาณขยะมูลฝอยจากหน่วยงานอ่ืนท่ีนาํขยะมูลฝอยมากาํจดัร่วม ณ สถานท่ีกาํจดัขยะมูลฝอยของ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

 2/ คือ ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเขา้สถานท่ีกาํจดัขยะมูลฝอย นบัเฉพาะปริมาณขยะมูลฝอยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ไม่นบัปริมาณขยะมูลฝอย 

    จากหน่วยงานอ่ืนท่ีนาํขยะมูลฝอยมากาํจดัร่วม ณ สถานท่ีกาํจดัขยะมูลฝอยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

 3/ คือ ค่าธรรมเนียมในการกาํจดัขยะมูลฝอยสาํหรับทุกหน่วยงาน ทั้งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและหน่วยงานอ่ืน  

 4/  คือ จาํนวนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีการจดัเก็บค่าธรรมเนียมในการใหบ้ริการเก็บขนและกาํจดัขยะมูลฝอย  

 5/  คือ จาํนวนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีใหบ้ริการเก็บขนและนาํขยะมูลฝอยมาทิ้งร่วม ณ สถานท่ีกาํจดัขยะมูลฝอยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

   หรือเอกชน  

 6/ คือ ค่าเฉล่ียของการจดัเก็บค่าธรรมเนียมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการใหบ้ริการเก็บขนและกาํจดัขยะมูลฝอย
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ตารางภาคผนวก ฉ 2   

งบประมาณในการบริหารจัดการขยะมลูฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดลพบรีุ ปี 2558 

อปท. ปริมาณขยะมูลฝอยทีเ่ข้าสถานทีก่าํจัด 

ขยะมูลฝอย (ตัน/วนั) 

การจัดเกบ็ค่าธรรมเนียม   หมายเหตุ 

อปท.ทิง้ร่วม 

อปท.ตนเอง อปท.ทิง้ร่วม รวม บ้านเรือน (บาท/เดือน) อปท.ตนเอง 

ทม.ลพบุรี 170.00 59.00 

10.00

229.00
1/ 

30 บาท/ครัวเรือน 2/ 19,5003/ บาท/เดือน  

15,0004/

- รายช่ือ อปท. ทีนํ่าขยะมูลฝอยมากาํจัดร่วม : 

ทต.ท่าศาลา, ทต.ป่าตาล, อบต.ทะเลชุบศร, 

อบต.พรหมมาสตร์, อบต.โพธ์ิเกา้ตน้,  

อบต.บางขนัหมาก, อบต.โก่งธนู, ทต.กกโก  

- รายช่ือหน่วยงานอืน่ทีนํ่าขยะมูลฝอย 

มากาํจัดร่วม : ศูนยส์งครามพิเศษ และ 

มณฑลทหารบกท่ี 13 

- ค่าธรรมเนียมในการกาํจดัขยะมูลฝอย

สาํหรับ อปท. และหน่วยงานอ่ืนท่ีนาํขยะมลูฝอ

มาทิ้งร่วมกบั ทม.ลพบุรี มีรายละเอียดดงัน้ี 

      1) ค่าธรรมเนียมในการกาํจดัขยะมูลฝอย  

จาํนวน 5,000 บาท/เดือน ไดแ้ก่ อบต.พรหมมาสตร์ 

 บาท/เดือน 
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ตารางภาคผนวก ฉ 2 (ต่อ) 

อปท. ปริมาณขยะมูลฝอยทีเ่ข้าสถานทีก่าํจัด 

ขยะมูลฝอย (ตัน/วนั) 

การจัดเกบ็ค่าธรรมเนียม   หมายเหตุ 

อปท.ตนเอง อปท.ทิง้ร่วม รวม บ้านเรือน(บาท/เดือน) อปท.ทีม่าทิง้ร่วม 

ทม.ลพบุรี (ต่อ)             2) ค่าธรรมเนียมในการกาํจดัขยะมูลฝอย  

จาํนวน 10,000 บาท/เดือน ไดแ้ก่ ทต. กกโก      

        3) ค่าธรรมเนียมในการกาํจดัขยะมูลฝอย  

จาํนวน 15,000 บาท/เดือน ไดแ้ก่ อบต.ทะเลชุบศร, 

ศูนยส์งครามพิเศษ และมณฑลทหารบกท่ี 13  

        4) ค่าธรรมเนียมในการกาํจดัขยะมูลฝอย  

จาํนวน 20,000 บาท/เดือน ไดแ้ก่ อบต.โพธ์ิเกา้ตน้, 

อบต.บางขนัหมาก และอบต.โก่งธนู 

        5) ค่าธรรมเนียมในการกาํจดัขยะมูลฝอย  

จาํนวน 30,000 บาท/เดือน ไดแ้ก่ ทต.ท่าศาลา 

       6) ค่าธรรมเนียมในการกาํจดัขยะมูลฝอย  

จาํนวน 36,000 บาท/เดือน ไดแ้ก่ ทต.ป่าตาล 
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ตารางภาคผนวก ฉ 2 (ต่อ) 

อปท. ปริมาณขยะมูลฝอยทีเ่ข้าสถานทีก่าํจัด 

ขยะมูลฝอย (ตัน/วนั) 

การจัดเกบ็ค่าธรรมเนียม   หมายเหตุ 

อปท.ตนเอง อปท.ทิง้ร่วม รวม บ้านเรือน(บาท/เดือน) อปท.ทีม่าทิง้ร่วม 

ทม.เขาสามยอด 25.00 6.50 31.50 30 บาท/ครัวเรือน 15,000 บาท/เดือน  

 

รายช่ือ อปท. ทีนํ่าขยะมูลฝอยมากาํจัดร่วม :  

อบต.โคกกระเทียม, อบต.โคกลาํพาน 

ทม.บา้นหม่ี 5.00 26.50 31.50 5 บาท/ครัวเรือน อบต.หินปัก :  

ยกเวน้ค่าธรรมเนียม 

อบต.บางพึ่ง :  

5,000 บาท/เดือน 

อบต.อ่ืน :  

10,000บาท/เดือน 

รายช่ือ อปท. ทีนํ่าขยะมูลฝอยมากาํจัดร่วม : 

อบต.บา้นกลว้ย, อบต.บา้นทราย, อบต.โพน

ทอง, อบต.เชียงงา, อบต.บางกะพี้, อบต.หิน

ปัก, อบต.บา้นชี, อบต.สนามแจง, อบต.

บางพึ่ง, อบต.หนองเมือง 

ทต.เขาพระงาม 27.00  27.00 30 บาท/ครัวเรือน   

ทต.โคกตูม 20.00  20.00 30 บาท/ครัวเรือน   

ทต.โคกสาํโรง 8.00 3.00 11.00 20 บาท/ครัวเรือน 10,000 บาท/เดือน รายช่ือ อปท. ทีนํ่าขยะมูลฝอยมากาํจัดร่วม : 

อบต.ถลุงเหล็ก 

ทต.ลาํนารายณ์ 16.00  16.00 30 บาท/ครัวเรือน   
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ตารางภาคผนวก ฉ 2 (ต่อ) 

อปท. ปริมาณขยะมูลฝอยทีเ่ข้าสถานทีก่าํจัด 

ขยะมูลฝอย (ตัน/วนั) 

การจัดเกบ็ค่าธรรมเนียม   หมายเหตุ 

อปท.ตนเอง อปท.ทิง้ร่วม รวม บ้านเรือน(บาท/เดือน) อปท.ทีม่าทิง้ร่วม 

ทต.ท่าวุง้ 2.75 12.00 14.75 20 บาท/ครัวเรือน อบต.บางคู ้:  

39,000 บาท/เดือน 

อบต.อ่ืน :  

15,000 บาท/เดือน  

รายช่ือ อปท. ทีนํ่าขยะมูลฝอยมากาํจัดร่วม : 

อบต.บางคู,้ อบต.หวัสาํโรง, ทต.ท่าโขลง 

ทต.บา้นท่าหลวง 6.00  6.00 30 บาท/ครัวเรือน   

ทต.แก่งเสือเตน้ 5.00  5.00 30 บาท/ครัวเรือน   

ทต.พฒันานิคม 3.50  3.50 30 บาท/ครัวเรือน   

ทต.ดีลงั 10.00  10.00 30 บาท/ครัวเรือน   

ทต.เขาพระยาเดินธง 8.00  8.0 30 บาท/ครัวเรือน   

ทต.สระโบสถ ์ 10.00 4.00 14.00 120 บาท/ปี/ครัวเรือน 15,000 บาท/เดือน รายช่ือ อปท. ทีนํ่าขยะมูลฝอยมากาํจัดร่วม :  

อบต.นิยมชยั 

ทต.หนองม่วง 6.00  6.0 20 บาท/ครัวเรือน   
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ตารางภาคผนวก ฉ 2 (ต่อ) 

อปท. ปริมาณขยะมูลฝอยทีเ่ข้าสถานทีก่าํจัด 

ขยะมูลฝอย (ตัน/วนั) 

การจัดเกบ็ค่าธรรมเนียม   หมายเหตุ 

อปท.ตนเอง อปท.ทิง้ร่วม รวม บ้านเรือน(บาท/เดือน) อปท.ทีม่าทิง้ร่วม 

ทต.ถนนใหญ่    30 บาท/ครัวเรือน  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ีสถานท่ีกาํจดั 

ขยะมูลฝอยของ อบต.ท่าแค 

ทต.ท่าศาลา    30 บาท/ครัวเรือน  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ีสถานท่ีกาํจดั 

ขยะมูลฝอยของ ทม.ลพบุรี 

ทต.กกโก    30 บาท/ครัวเรือน  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ีสถานท่ีกาํจดั 

ขยะมูลฝอยของ ทม.ลพบุรี 

ทต.ป่าตาล    30 บาท/ครัวเรือน  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ีสถานท่ีกาํจดั 

ขยะมูลฝอยของ ทม.ลพบุรี 

ทต.ท่าโขลง    20 บาท/ครัวเรือน  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ีสถานท่ีกาํจดั 

ขยะมูลฝอยของ ทต.ท่าวุง้ 

อบต.ท่าแค 17.00 8.00 25.00 20 บาท/ครัวเรือน 25,000 บาท/เดือน  รายช่ือ อปท. ทีนํ่าขยะมูลฝอยมากาํจัดร่วม :  

ทต.ถนนใหญ่ 
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ตารางภาคผนวก ฉ 2 (ต่อ) 

อปท. ปริมาณขยะมูลฝอยทีเ่ข้าสถานทีก่าํจัด 

ขยะมูลฝอย (ตัน/วนั) 

การจัดเกบ็ค่าธรรมเนียม   หมายเหตุ 

อปท.ตนเอง อปท.ทิง้ร่วม รวม บ้านเรือน(บาท/เดือน) อปท.ทีม่าทิง้ร่วม 

อบต.โคกสาํโรง 11.00  11.00 20 บาท/ครัวเรือน   

อบต.วงัเพลิง 6.00 5.00 11.00 10 บาท/ครัวเรือน 15,000 บาท/เดือน รายช่ือ อปท. ทีนํ่าขยะมูลฝอยมากาํจัดร่วม :  

อบต.สะแกราบ 

อบต.หว้ยโป่ง 7.00  7.00 20 บาท/ครัวเรือน   

อบต.เพนียด 6.00  6.00 20 บาท/ครัวเรือน   

อบต.ช่องสาริกา 5.50  5.50 30 บาท/ครัวเรือน   

อบต.หว้ยขนุราม 6.00  6.00 *   

อบต.โคกสลุง 7.00  7.00 20 บาท/ครัวเรือน   

อบต.ชอนสารเดช 4.00  4.00 20 บาท/ครัวเรือน   

อบต.ยางโทน 4.00  4.00 15 บาท/ครัวเรือน   

อบต.หนองม่วง 4.00  4.00 10 บาท/ครัวเรือน   

อบต.โคกเจริญ 3.00  3.00 10 บาท/ครัวเรือน   
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ตารางภาคผนวก ฉ 2 (ต่อ) 

อปท. ปริมาณขยะมูลฝอยทีเ่ข้าสถานทีก่าํจัด 

ขยะมูลฝอย (ตัน/วนั) 

การจัดเกบ็ค่าธรรมเนียม   หมายเหตุ 

อปท.ตนเอง อปท.ทิง้ร่วม รวม บ้านเรือน(บาท/เดือน) อปท.ทีม่าทิง้ร่วม 

อบต.มหาโพธ์ิ 3.00  3.00 5 บาท/ถงั   

อบต.ทุ่งท่าชา้ง 1.00  1.00 20 บาท/ครัวเรือน   

อบต.หนองมะค่า 2.00  2.00 *   

อบต.ชยับาดาล 12.00  12.00 20 บาท/ถงั   

อบต.ม่วงค่อม 4.00  4.00 *   

อบต.เขานอ้ย 2.72  2.72 20 บาท/ครัวเรือน   

อบต.เขารวก 2.00  2.00 20 บาท/ครัวเรือน   

อบต.หนองรี 5.00  5.00 20 บาท/ครัวเรือน   

อบต.แก่งผกักดู 2.50  2.50 *   

อบต.ลาํสนธิ 2.62  2.62 20 บาท/ครัวเรือน   

อบต.โคกกระเทียม    20 บาท/ครัวเรือน  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ีสถานท่ีกาํจดั 

ขยะมูลฝอยของ ทต.เขาสามยอด 
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ตารางภาคผนวก ฉ 2 (ต่อ) 

อปท. ปริมาณขยะมูลฝอยทีเ่ข้าสถานทีก่าํจัด 

ขยะมูลฝอย (ตัน/วนั) 

การจัดเกบ็ค่าธรรมเนียม   หมายเหตุ 

อปท.ตนเอง อปท.ทิง้ร่วม รวม บ้านเรือน(บาท/เดือน) อปท.ทีม่าทิง้ร่วม 

อบต.โคกลาํพาน    20 บาท/ครัวเรือน  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ีสถานท่ีกาํจดั 

ขยะมูลฝอยของ ทต.เขาสามยอด 

อบต.โก่งธนู    30 บาท/ครัวเรือน  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ีสถานท่ีกาํจดั 

ขยะมูลฝอยของ ทม.ลพบุรี 

อบต.ทะเลชุบศร    30 บาท/ครัวเรือน  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ีสถานท่ีกาํจดั 

ขยะมูลฝอยของ ทม.ลพบุรี 

อบต.บางขนัหมาก    20 บาท/ครัวเรือน  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ีสถานท่ีกาํจดั 

ขยะมูลฝอยของ ทม.ลพบุรี 

อบต.พรหมมาสตร์    20 บาท/ครัวเรือน  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ีสถานท่ีกาํจดั 

ขยะมูลฝอยของ ทม.ลพบุรี 

อบต.โพธ์ิเกา้ตน้    20 บาท/ครัวเรือน  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ีสถานท่ีกาํจดั 

ขยะมูลฝอยของ ทม.ลพบุรี 
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ตารางภาคผนวก ฉ 2 (ต่อ) 

อปท. ปริมาณขยะมูลฝอยทีเ่ข้าสถานทีก่าํจัด 

ขยะมูลฝอย (ตัน/วนั) 

การจัดเกบ็ค่าธรรมเนียม   หมายเหตุ 

อปท.ตนเอง อปท.ทิง้ร่วม รวม บ้านเรือน(บาท/เดือน) อปท.ทีม่าทิง้ร่วม 

อบต.สะแกราบ    20 บาท/ครัวเรือน  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ีสถานท่ีกาํจดั 

ขยะมูลฝอยของ อบต.วงัเพลิง 

อบต.ถลุงเหล็ก    *  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ีสถานท่ีกาํจดั 

ขยะมูลฝอยของ ทต.โคกสาํโรง 

อบต.นิยมชยั    10 บาท/ครัวเรือน  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ีสถานท่ีกาํจดั 

ขยะมูลฝอยของ ทต.สระโบสถ ์

อบต.บางคู ้    *  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ีสถานท่ีกาํจดั 

ขยะมูลฝอยของ ทต.ท่าวุง้ 

อบต.หวัสาํโรง    *  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ีสถานท่ีกาํจดั 

ขยะมูลฝอยของ ทต.ท่าวุง้ 

อบต.เชียงงา    20 บาท/ครัวเรือน  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ีสถานท่ีกาํจดั 

ขยะมูลฝอยของ ทม.บา้นหม่ี 
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ตารางภาคผนวก ฉ 2 (ต่อ) 

อปท. ปริมาณขยะมูลฝอยทีเ่ข้าสถานทีก่าํจัด 

ขยะมูลฝอย (ตัน/วนั) 

การจัดเกบ็ค่าธรรมเนียม   หมายเหตุ 

อปท.ตนเอง อปท.ทิง้ร่วม รวม บ้านเรือน(บาท/เดือน) อปท.ทีม่าทิง้ร่วม 

อบต.บางกะพี้    *  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ีสถานท่ีกาํจดั 

ขยะมูลฝอยของ ทม.บา้นหม่ี 

อบต.บางพึ่ง    20 บาท/ครัวเรือน  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ีสถานท่ีกาํจดั 

ขยะมูลฝอยของ ทม.บา้นหม่ี 

อบต.บา้นกลว้ย    *  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ีสถานท่ีกาํจดั 

ขยะมูลฝอยของ ทม.บา้นหม่ี 

อบต.บา้นชี    20 บาท/ครัวเรือน  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ีสถานท่ีกาํจดั 

ขยะมูลฝอยของ ทม.บา้นหม่ี 

อบต.บา้นทราย    20 บาท/ครัวเรือน  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ีสถานท่ีกาํจดั 

ขยะมูลฝอยของ ทม.บา้นหม่ี 

อบต.โพนทอง    20 บาท/ครัวเรือน  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ีสถานท่ีกาํจดั 

ขยะมูลฝอยของ ทม.บา้นหม่ี 
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ตารางภาคผนวก ฉ 2 (ต่อ) 

อปท. ปริมาณขยะมูลฝอยทีเ่ข้าสถานทีก่าํจัด 

ขยะมูลฝอย (ตัน/วนั) 

การจัดเกบ็ค่าธรรมเนียม   หมายเหตุ 

อปท.ตนเอง อปท.ทิง้ร่วม รวม บ้านเรือน(บาท/เดือน) อปท.ทีม่าทิง้ร่วม 

อบต.สนามแจง    20 บาท/ครัวเรือน  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ีสถานท่ีกาํจดั 

ขยะมูลฝอยของ ทม.บา้นหม่ี 

อบต.หนองเมือง    *  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ีสถานท่ีกาํจดั 

ขยะมูลฝอยของ ทม.บา้นหม่ี 

อบต.หินปัก    20 บาท/ครัวเรือน  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ีสถานท่ีกาํจดั 

ขยะมูลฝอยของ ทม.บา้นหม่ี 

รวมทั้งจังหวดั 439.59 124 563.59 545/ 27 แห่ง 

 (ร้อยละ 84.38) 

6/ แห่ง 

 (ร้อยละ 42.19) 

 

ค่าธรรมเนียมเฉลีย่ 22 บาท/ครัวเรือน 7/ 15,000 บาท/เดือน  

หมายเหตุ : *  คือ  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหบ้ริการเก็บขนและกาํจดัขยะมูลฝอยโดยไม่ทาํการจดัเก็บค่าบริการ  

 1/ คือ ปริมาณขยะมูลฝอยจากหน่วยงานอ่ืนท่ีนาํขยะมูลฝอยมากาํจดัร่วม ณ สถานท่ีกาํจดัขยะมูลฝอยของ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

 2/ คือ ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเขา้สถานท่ีกาํจดัขยะมูลฝอย นบัเฉพาะปริมาณขยะมูลฝอยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ไม่นบัปริมาณขยะมูลฝอย 

   จากหน่วยงานอ่ืนท่ีนาํขยะมูลฝอยมากาํจดัร่วม ณ สถานท่ีกาํจดัขยะมูลฝอยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
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 3/ คือ ค่าธรรมเนียมในการกาํจดัขยะมูลฝอยเฉล่ียขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีนาํขยะมูลฝอยมาท้ิงท่ีสถานท่ีกาํจดัขยะมูลฝอยของ ทม.ลพบุรี  

 4/  คือ ค่าธรรมเนียมในการกาํจดัขยะมูลฝอย สาํหรับหน่วยงานอ่ืน  

 5/  คือ จาํนวนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีการจดัเก็บค่าธรรมเนียมในการใหบ้ริการเก็บขนและกาํจดัขยะมูลฝอย  

 6/  คือ จาํนวนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีใหบ้ริการเก็บขนและนาํขยะมูลฝอยมาทิ้งร่วม ณ สถานท่ีกาํจดัขยะมูลฝอยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินหรือเอกชน 

 7/ คือ ค่าเฉล่ียของการจดัเก็บค่าธรรมเนียมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการใหบ้ริการเก็บขนและกาํจดัขยะมูลฝอย  

 



220 

 

ตารางภาคผนวก ฉ 3   

งบประมาณในการบริหารจัดการขยะมลูฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดสระบรีุ ปี 2558 

อปท. ปริมาณขยะมูลฝอยทีเ่ข้าสถานทีก่าํจัด 

ขยะมูลฝอย (ตัน/วนั) 

การจัดเกบ็ค่าธรรมเนียม   หมายเหตุ 

อปท.ตนเอง อปท.ทิง้ร่วม รวม บ้านเรือน(บาท/เดือน) อปท.ทีม่าทิง้ร่วม 

ทม.สระบุรี 60.00 3.40 63.40 30 บาท/ครัวเรือน อบต.พแุค : ยกเวน้ 

การเก็บค่าธรรมเนียม 

อบต.อ่ืน : 500 บาท/ตนั  

รายช่ือ อปท. ทีนํ่าขยะมูลฝอยมากาํจัดร่วม : 

อบต.ท่าคลอ้, อบต.หว้ยบง, อบต.พแุค 

ทม.พระพุทธบาท 60.00 27.96 

1.00

87.96
1/ 

30 บาท/ครัวเรือน 2/ 5,0003/ รายช่ือ อปท. ทีนํ่าขยะมูลฝอยมากาํจัดร่วม : 

ทต.หนองโดน, ทต.หวัปลวก,  ทต.นายาว,  

ทต.ตน้ตาล-พระยาทด, อบต.บา้นกลบั,  

อบต.บา้นยาง, อบต.เริงราง, อบต.เขาวง,  

ทต.หว้ยป่าหวาย, อบต.หนองโน,  

อบต.ดาวเรือง, อบต.หว้ยบง, อบต.ผึ้งรวง 

รายช่ือหน่วยงานอืน่ทีนํ่าขยะมูลฝอยมากาํจัด

ร่วม : บ.แปซิฟิก-เมลด็พนัธ์ุ จาํกดั 

 บาท/เดือน      

ทต.พุกร่าง 5.00  5.00 20 บาท/ครัวเรือน   
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ตารางภาคผนวก ฉ 3 (ต่อ) 

อปท. ปริมาณขยะมูลฝอยทีเ่ข้าสถานทีก่าํจัด 

ขยะมูลฝอย (ตัน/วนั) 

การจัดเกบ็ค่าธรรมเนียม   หมายเหตุ 

อปท.ตนเอง อปท.ทิง้ร่วม รวม บ้านเรือน(บาท/เดือน) อปท.ทีม่าทิง้ร่วม 

ทต.หนา้พระลาน 9.00  9.00 30 บาท/ครัวเรือน   

ทต.หนองแค 16.00 4.00 

10.00

20.00
1/ 

20 บาท/ครัวเรือน 2/ 15,0003/ รายช่ือ อปท. ทีนํ่าขยะมูลฝอยมากาํจัดร่วม : 

อบต.หนองจรเข้ 

รายช่ือ อปท. จังหวดัอืน่ทีนํ่าขยะมูลฝอย 

มากาํจัดร่วม : อบต.ไทรนอ้ย จ.อยธุยา 

 บาท/เดือน 

ทม.แก่งคอย    20 บาท/ครัวเรือน  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ี บ.ทีพีไอ โพลีน 

ทม.ทบักวาง    20 บาท/ครัวเรือน  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ี บ.ทีพีไอ โพลีน 

ทต.ป๊อกแป๊ก    10 บาท/ครัวเรือน  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ี บ.ทีพีไอ โพลีน 

ทต.กดุนกเปลา้    20 บาท/ครัวเรือน  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ี บ.ทีพีไอ โพลีน 

ทต.ตะกุด    20 บาท/ครัวเรือน  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ี บ.ทีพีไอ โพลีน 

ทต.บา้นยาง    20 บาท/ครัวเรือน  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ี บ.ทีพีไอ โพลีน 

ทต.สวนดอกไม ้    20 บาท/ครัวเรือน  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ี บ.ทีพีไอ โพลีน 
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ตารางภาคผนวก ฉ 3 (ต่อ) 

อปท. ปริมาณขยะมูลฝอยทีเ่ข้าสถานทีก่าํจัด 

ขยะมูลฝอย (ตัน/วนั) 

การจัดเกบ็ค่าธรรมเนียม   หมายเหตุ 

อปท.ตนเอง อปท.ทิง้ร่วม รวม บ้านเรือน(บาท/เดือน) อปท.ทีม่าทิง้ร่วม 

ทต.เสาไห ้    20 บาท/ครัวเรือน  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ี บ.ทีพีไอ โพลีน 

ทต.เมืองเก่า    20 บาท/ครัวเรือน  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ี บ.ทีพีไอ โพลีน 

ทต.มวกเหลก็    20 บาท/ครัวเรือน  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ี บ.ทีพีไอ โพลีน 

ทต.วงัม่วง    15 บาท/ครัวเรือน  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ี บ.ทีพีไอ โพลีน 

ทต.คาํพราน    15 บาท/ครัวเรือน  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ี บ.ทีพีไอ โพลีน 

ทต.แสลงพนั    15 บาท/ครัวเรือน  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ี บ.ทีพีไอ โพลีน 

ทต.วหิารแดง    20 บาท/ครัวเรือน  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ี บ.ทีพีไอ โพลีน 

ทต.หนองหม ู    20 บาท/ครัวเรือน  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ี บ.ทีพีไอ โพลีน 

ทต.คชสิทธ์ิ    20 บาท/ครัวเรือน  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ี บ.ทีพีไอ โพลีน 

ทต.หินกอง    20 บาท/ครัวเรือน  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ี บ.ทีพีไอ โพลีน 

ทต.ไผต่ ํ่า    20 บาท/ครัวเรือน  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ี บ.ทีพีไอ โพลีน 
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ตารางภาคผนวก ฉ 3 (ต่อ) 

อปท. ปริมาณขยะมูลฝอยทีเ่ข้าสถานทีก่าํจัด 

ขยะมูลฝอย (ตัน/วนั) 

การจัดเกบ็ค่าธรรมเนียม   หมายเหตุ 

อปท.ตนเอง อปท.ทิง้ร่วม รวม บ้านเรือน(บาท/เดือน) อปท.ทีม่าทิง้ร่วม  

ทต.หนองแซง    20 บาท/ครัวเรือน  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ี บ.ทีพีไอ โพลีน 

ทต.นายาว    20 บาท/ครัวเรือน  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ีสถานท่ีกาํจดั 

ขยะมูลฝอยของ ทม.พระพุทธบาท 

ทต.หว้ยป่าหวาย    20 บาท/ครัวเรือน  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ีสถานท่ีกาํจดั 

ขยะมูลฝอยของ ทม.พระพุทธบาท 

ทต.หวัปลวก    20 บาท/ครัวเรือน  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ีสถานท่ีกาํจดั 

ขยะมูลฝอยของ ทม.พระพุทธบาท 

ทต.ตน้ตาล-พระยาทด    20 บาท/ครัวเรือน  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ีสถานท่ีกาํจดั 

ขยะมูลฝอยของ ทม.พระพุทธบาท 

ทต.หนองโดน    20 บาท/ครัวเรือน  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ีสถานท่ีกาํจดั 

ขยะมูลฝอยของ ทม.พระพุทธบาท 

ทต.ธารเกษม    20 บาท/ครัวเรือน  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ีสถานท่ีกาํจดั 

ขยะมูลฝอยของ อบต.เมืองขีดขิน 
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ตารางภาคผนวก ฉ 3 (ต่อ) 

อปท. ปริมาณขยะมูลฝอยทีเ่ข้าสถานทีก่าํจัด 

ขยะมูลฝอย (ตัน/วนั) 

การจัดเกบ็ค่าธรรมเนียม   หมายเหตุ 

อปท.ตนเอง อปท.ทิง้ร่วม รวม บ้านเรือน(บาท/เดือน) อปท.ทีม่าทิง้ร่วม 

ทต.ดอนพดุ    20 บาท/ครัวเรือน  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ีสถานท่ีกาํจดั 

ขยะมูลฝอยของ อบต.เมืองขีดขิน 

ทต.ท่าลาน    20 บาท/ครัวเรือน  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ีสถานท่ีกาํจดั 

ขยะมูลฝอยของ อบต.เมืองขีดขิน 

ทต.บา้นหมอ    20 บาท/ครัวเรือน  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ีสถานท่ีกาํจดั 

ขยะมูลฝอยของ อบต.เมืองขีดขิน 

ทต.ตลาดนอ้ย    20 บาท/ครัวเรือน  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ีสถานท่ีกาํจดั 

ขยะมูลฝอยของ อบต.เมืองขีดขิน 

ทต.บางโขมด    20 บาท/ครัวเรือน  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ีสถานท่ีกาํจดั 

ขยะมูลฝอยของ อบต.เมืองขีดขิน 

ทต.สร่างโศก    20 บาท/ครัวเรือน  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ีสถานท่ีกาํจดั 

ขยะมูลฝอยของ อบต.เมืองขีดขิน 
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ตารางภาคผนวก ฉ 3 (ต่อ) 

อปท. ปริมาณขยะมูลฝอยทีเ่ข้าสถานทีก่าํจัด 

ขยะมูลฝอย (ตัน/วนั) 

การจัดเกบ็ค่าธรรมเนียม   หมายเหตุ 

อปท.ตนเอง อปท.ทิง้ร่วม รวม บ้านเรือน(บาท/เดือน) อปท.ทีม่าทิง้ร่วม  

ทต.หนองบวั    20 บาท/ครัวเรือน  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ีสถานท่ีกาํจดั 

ขยะมูลฝอยของ อบต.เมืองขีดขิน 

อบต.ตาลเด่ียว 6.00  6.00 20 บาท/ครัวเรือน   

อบต.เมืองขีดขิน 4.00 30.00 

5.01

34.00
1/ 

20 บาท/ครัวเรือน 2/ 5,5374/ บาท/เดือน 

5,5005/

- รายช่ือ อปท. ทีนํ่าขยะมูลฝอยมากาํจัดร่วม : 

ทต.ดอนพดุ, ทต.ตลาดนอ้ย, ทต.หนองบวั, 

ทต.สร่างโศก, ทต.บางโขมด, ทต.ท่าลาน, 

ทต.ธารเกษม, ทต.บา้นหมอ, อบต.ดงตะงาว 

และ อบต.หนองโดน 

- รายช่ือหน่วยงานอืน่ทีนํ่าขยะมูลฝอย 

มากาํจัดร่วม : นางฐิตาภา, โรงงานนวโลหะ, 

โรงงานท่าหลวง-เขาวง และนางเนวดี  ม่วงทอ  

 บาท/เดือน 
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ตารางภาคผนวก ฉ 3 (ต่อ) 

อปท. ปริมาณขยะมูลฝอยทีเ่ข้าสถานทีก่าํจัด 

ขยะมูลฝอย (ตัน/วนั) 

การจัดเกบ็ค่าธรรมเนียม   หมายเหตุ 

อปท.ตนเอง อปท.ทิง้ร่วม รวม บ้านเรือน(บาท/เดือน) อปท.ทีม่าทิง้ร่วม 

อบต.เมืองขีดขิน 

(ต่อ) 

     - ค่าธรรมเนียมในการกาํจดัขยะมูลฝอย

สาํหรับ อปท. และหน่วยงานอ่ืนท่ีนาํขยะมลูฝอ

มาทิ้งร่วมกบั อบต.เมืองขีดขิน มีรายละเอียดดงั 

      1) ค่าธรรมเนียมในการกาํจดัขยะมูลฝอย  

จาํนวน 1,000 บาท/เดือน ไดแ้ก่ นางเนวดี  ม่วงทอง 

      2) ค่าธรรมเนียมในการกาํจดัขยะมูลฝอย  

จาํนวน 2,000 บาท/เดือน ไดแ้ก่ นางฐิตาภา 

      3) ค่าธรรมเนียมในการกาํจดัขยะ มูลฝอย   

จาํนวน 3,000 บาท/เดือน ไดแ้ก่ ทต.ธารเกษม   

        4) ค่าธรรมเนียมในการกาํจดัขยะมูลฝอย   

จาํนวน 4,752 บาท/เดือน  ไดแ้ก่ ทต.ดอนพดุ

, ทต.ตลาดนอ้ย,  ทต.หนองบวั, ทต.สวา่ง

โศก, อบต.หนองโดน และอบต.ดงตะงาว 
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ตารางภาคผนวก ฉ 3 (ต่อ) 

อปท. ปริมาณขยะมูลฝอยทีเ่ข้าสถานทีก่าํจัด 

ขยะมูลฝอย (ตัน/วนั) 

การจัดเกบ็ค่าธรรมเนียม   หมายเหตุ 

อปท.ตนเอง อปท.ทิง้ร่วม รวม บ้านเรือน(บาท/เดือน) อปท.ทีม่าทิง้ร่วม 

อบต.เมืองขีดขิน 

(ต่อ) 

           5) ค่าธรรมเนียมในการกาํจดัขยะ มูลฝอย   

จาํนวน 7,950 บาท/เดือน ไดแ้ก่ ทต.ท่าลาน, 

ทต.บางโขมด และทต.บา้นหมอ 

      6) ค่าธรรมเนียมในการกาํจดัขยะ มูลฝอย   

จาํนวน 9,000 บาท/เดือน ไดแ้ก่ โรงงานนวโลหะ 

      7) ค่าธรรมเนียมในการกาํจดัขยะมูลฝอย  

จาํนวน 10,000 บาท/เดือน ไดแ้ก่ โรงงาน 

ท่าหลวง-เขาวง 

อบต.ซบัสนุ่น 5.25  5.25 20 บาท/ครัวเรือน   

อบต.ลาํพญากลาง 2.00  2.00 20 บาท/ครัวเรือน   

อบต.บา้นกลบั    20 บาท/ครัวเรือน  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ีสถานท่ีกาํจดั 

ขยะมูลฝอยของ ทม.พระพุทธบาท 
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ตารางภาคผนวก ฉ 3 (ต่อ) 

อปท. ปริมาณขยะมูลฝอยทีเ่ข้าสถานทีก่าํจัด 

ขยะมูลฝอย (ตัน/วนั) 

การจัดเกบ็ค่าธรรมเนียม   หมายเหตุ 

อปท.ตนเอง อปท.ทิง้ร่วม รวม บ้านเรือน(บาท/เดือน) อปท.ทีม่าทิง้ร่วม 

อบต.ดาวเรือง    20 บาท/ครัวเรือน  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ีสถานท่ีกาํจดั 

ขยะมูลฝอยของ ทม.พระพุทธบาท 

อบต.ผึ้งรวง    20 บาท/ครัวเรือน  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ีสถานท่ีกาํจดั 

ขยะมูลฝอยของ ทม.พระพุทธบาท 

อบต.เขาวง    20 บาท/ครัวเรือน  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ีสถานท่ีกาํจดั 

ขยะมูลฝอยของ ทม.พระพุทธบาท 

อบต.เริงราง    20 บาท/ครัวเรือน  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ีสถานท่ีกาํจดั 

ขยะมูลฝอยของ ทม.พระพุทธบาท 

อบต.บา้นยาง    20 บาท/ครัวเรือน  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ีสถานท่ีกาํจดั 

ขยะมูลฝอยของ ทม.พระพุทธบาท 

อบต.หนองโน    20 บาท/ครัวเรือน  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ีสถานท่ีกาํจดั 

ขยะมูลฝอยของ ทม.พระพุทธบาท 
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ตารางภาคผนวก ฉ 3 (ต่อ) 

อปท. ปริมาณขยะมูลฝอยทีเ่ข้าสถานทีก่าํจัด 

ขยะมูลฝอย (ตัน/วนั) 

การจัดเกบ็ค่าธรรมเนียม   หมายเหตุ 

อปท.ตนเอง อปท.ทิง้ร่วม รวม บ้านเรือน(บาท/เดือน) อปท.ทีม่าทิง้ร่วม 

อบต.หว้ยบง    20 บาท/ครัวเรือน     - นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ีสถานท่ีกาํจดั 

ขยะมูลฝอยของ ทม.พระพุทธบาท 2.00 ตนั/วนั 

         - นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ีสถานท่ีกาํจดั 

ขยะมูลฝอยของ ทม.สระบุรี 0.18 ตนั/วนั 

อบต.พแุค    20 บาท/ครัวเรือน  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ีสถานท่ีกาํจดั 

ขยะมูลฝอยของ ทม.สระบุรี 

อบต.ท่าคลอ้    20 บาท/ครัวเรือน  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ีสถานท่ีกาํจดั 

ขยะมูลฝอยของ ทม.สระบุรี 

อบต.หนองโดน    20 บาท/ครัวเรือน  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ีสถานท่ีกาํจดั 

ขยะมูลฝอยของ อบต.เมืองขีดขิน 

อบต.ดงตะงาว    20 บาท/ครัวเรือน  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ีสถานท่ีกาํจดั 

ขยะมูลฝอยของ อบต.เมืองขีดขิน 
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ตารางภาคผนวก ฉ 3 (ต่อ) 

อปท. ปริมาณขยะมูลฝอยทีเ่ข้าสถานทีก่าํจัด 

ขยะมูลฝอย (ตัน/วนั) 

การจัดเกบ็ค่าธรรมเนียม   หมายเหตุ 

อปท.ตนเอง อปท.ทิง้ร่วม รวม บ้านเรือน(บาท/เดือน) อปท.ทีม่าทิง้ร่วม 

อบต.หนองจรเข ้    20 บาท/ครัวเรือน  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ีสถานท่ีกาํจดั 

ขยะมูลฝอยของ ทต.หนองแค 

อบต.โคกสวา่ง    20 บาท/ครัวเรือน  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ี บ.ทีพีไอ โพลีน 

อบต.ตล่ิงชนั    20 บาท/ครัวเรือน  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ี บ.ทีพีไอ โพลีน 

อบต.ปากขา้วสาร    20 บาท/ครัวเรือน  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ี บ.ทีพีไอ โพลีน 

อบต.หนองปลาไหล    20 บาท/ครัวเรือน  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ี บ.ทีพีไอ โพลีน 

อบต.หนองยาว    20 บาท/ครัวเรือน  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ี บ.ทีพีไอ โพลีน 

อบต.ชะอม    20 บาท/ครัวเรือน  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ี บ.ทีพีไอ โพลีน 

อบต.ชาํผกัแพว    20 บาท/ครัวเรือน  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ี บ.ทีพีไอ โพลีน 

อบต.เตาปูน    20 บาท/ครัวเรือน  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ี บ.ทีพีไอ โพลีน 

อบต.ท่าตูม    20 บาท/ครัวเรือน  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ี บ.ทีพีไอ โพลีน 

อบต.บา้นป่า    20 บาท/ครัวเรือน  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ี บ.ทีพีไอ โพลีน 
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ตารางภาคผนวก ฉ 3 (ต่อ) 

อปท. ปริมาณขยะมูลฝอยทีเ่ข้าสถานทีก่าํจัด 

ขยะมูลฝอย (ตัน/วนั) 

การจัดเกบ็ค่าธรรมเนียม   หมายเหตุ 

อปท.ตนเอง อปท.ทิง้ร่วม รวม บ้านเรือน(บาท/เดือน) อปท.ทีม่าทิง้ร่วม 

อบต.สองคอน    20 บาท/ครัวเรือน  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ี บ.ทีพีไอ โพลีน 

อบต.หว้ยแหง้    20 บาท/ครัวเรือน  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ี บ.ทีพีไอ โพลีน 

อบต.หินซอ้น    20 บาท/ครัวเรือน  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ี บ.ทีพีไอ โพลีน 

อบต.เขาดินพฒันา    20 บาท/ครัวเรือน  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ี บ.ทีพีไอ โพลีน 

อบต.บา้นแกง้    20 บาท/ครัวเรือน  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ี บ.ทีพีไอ โพลีน 

อบต.หนา้พระลาน    20 บาท/ครัวเรือน  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ี บ.ทีพีไอ โพลีน 

อบต.ชา้งไทยงาม    20 บาท/ครัวเรือน  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ี บ.ทีพีไอ โพลีน 

อบต.ม่วงงาม    20 บาท/ครัวเรือน  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ี บ.ทีพีไอ โพลีน 

อบต.มวกเหลก็    20 บาท/ครัวเรือน  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ี บ.ทีพีไอ โพลีน 

อบต.มิตรภาพ    20 บาท/ครัวเรือน  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ี บ.ทีพีไอ โพลีน 

อบต.หนองยา่งเสือ    20 บาท/ครัวเรือน  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ี บ.ทีพีไอ โพลีน 

อบต.วงัม่วง    15 บาท/ครัวเรือน  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ี บ.ทีพีไอ โพลีน 
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ตารางภาคผนวก ฉ 3 (ต่อ) 

อปท. ปริมาณขยะมูลฝอยทีเ่ข้าสถานทีก่าํจัด 

ขยะมูลฝอย (ตัน/วนั) 

การจัดเกบ็ค่าธรรมเนียม   หมายเหตุ 

อปท.ตนเอง อปท.ทิง้ร่วม รวม บ้านเรือน(บาท/เดือน) อปท.ทีม่าทิง้ร่วม 

อบต.เจริญธรรม    20 บาท/ครัวเรือน  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ี บ.ทีพีไอ โพลีน 

อบต.วหิารแดง    20 บาท/ครัวเรือน  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ี บ.ทีพีไอ โพลีน 

อบต.หนองหม ู    20 บาท/ครัวเรือน  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ี บ.ทีพีไอ โพลีน 

อบต.คชสิทธ์ิ    20 บาท/ครัวเรือน  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ี บ.ทีพีไอ โพลีน 

อบต.โคกตูม-โพนทอง    20 บาท/ครัวเรือน  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ี บ.ทีพีไอ โพลีน 

อบต.โคกแย ้    20 บาท/ครัวเรือน  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ี บ.ทีพีไอ โพลีน 

อบต.หนองไข่นํ้า    20 บาท/ครัวเรือน  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ี บ.ทีพีไอ โพลีน 

อบต.หนองจิก    20 บาท/ครัวเรือน  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ี บ.ทีพีไอ โพลีน 

อบต.หนองนาก    20 บาท/ครัวเรือน  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ี บ.ทีพีไอ โพลีน 

อบต.หนองปลาหมอ    20 บาท/ครัวเรือน  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ี บ.ทีพีไอ โพลีน 

อบต.หนองปลิง    20 บาท/ครัวเรือน  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ี บ.ทีพีไอ โพลีน 

อบต.หนองโรง    20 บาท/ครัวเรือน  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ี บ.ทีพีไอ โพลีน 
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ตารางภาคผนวก ฉ 3 (ต่อ) 

อปท. ปริมาณขยะมูลฝอยทีเ่ข้าสถานทีก่าํจัด 

ขยะมูลฝอย (ตัน/วนั) 

การจัดเกบ็ค่าธรรมเนียม   หมายเหตุ 

อปท.ตนเอง อปท.ทิง้ร่วม รวม บ้านเรือน(บาท/เดือน) อปท.ทีม่าทิง้ร่วม 

อบต.หว้ยขมิ้น    20 บาท/ครัวเรือน  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ี บ.ทีพีไอ โพลีน 

อบต.หว้ยทราย    20 บาท/ครัวเรือน  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ี บ.ทีพีไอ โพลีน 

อบต.ไก่เส่า    20 บาท/ครัวเรือน  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ี บ.ทีพีไอ โพลีน 

อบต.หนองกบ    20 บาท/ครัวเรือน  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ี บ.ทีพีไอ โพลีน 

อบต.ลาํสมพุง    20 บาท/ครัวเรือน  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ี บ.ทีพีไอ โพลีน 

รวมทั้งจังหวดั 167.25 65.36 232.616/ 932/ 7/ 26 แห่ง (ร้อยละ 100.00) 8/ แห่ง (ร้อยละ 27.96)  

ค่าธรรมเนียมเฉลีย่ 20 บาท/ครัวเรือน 9/ 6,003 บาท/เดือน  

หมายเหตุ : *  คือ  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหบ้ริการเก็บขนและกาํจดัขยะมูลฝอยโดยไม่ทาํการจดัเก็บค่าบริการ  

 1/ คือ ปริมาณขยะมูลฝอยจากหน่วยงานอ่ืนท่ีนาํขยะมูลฝอยมากาํจดัร่วม ณ สถานท่ีกาํจดัขยะมูลฝอยของ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

 2/ คือ ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเขา้สถานท่ีกาํจดัขยะมูลฝอย นบัเฉพาะปริมาณขยะมูลฝอยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ไม่นบัปริมาณขยะมูลฝอย 

   จากหน่วยงานอ่ืนท่ีนาํขยะมูลฝอยมากาํจดัร่วม ณ สถานท่ีกาํจดัขยะมูลฝอยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  และไม่นบัปริมาณขยะมูลฝอย 

   ท่ีนาํไปกาํจดัท่ี บ.ทีพีไอโพลีน 

 3/ คือ ค่าธรรมเนียมในการกาํจดัขยะมูลฝอยของทั้งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและหน่วยงานอ่ืน  
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4/ คือ ค่าธรรมเนียมในการกาํจดัขยะมูลฝอยเฉล่ียขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีนาํขยะมูลฝอยมาทิ้งท่ีสถานท่ีกาํจดัขยะมูลฝอยของ อบต.เมืองขีดขิน  

5/ คือ ค่าธรรมเนียมในการกาํจดัขยะมูลฝอยเฉล่ียของหน่วยงานอ่ืนท่ีนาํขยะมูลฝอยมาทิ้งท่ีสถานท่ีกาํจดัขยะมูลฝอยของ อบต.เมืองขีดขิน 

6/ คือ ปริมาณขยะมูลฝอยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีนาํขยะมูลฝอยไปกาํจดั ณ สถานท่ีกาํจดัขยะมูลฝอยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน  

  ไม่นบัปริมาณขยะมูลฝอยท่ีนาํไปกาํจดัท่ี บ.ทีพีไอโพลีน และปริมาณขยะมูลฝอย จากหน่วยงานอ่ืน  

7/  คือ จาํนวนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีการจดัเก็บค่าธรรมเนียมในการใหบ้ริการเก็บขนและกาํจดัขยะมูลฝอย 

8/  คือ นบัเฉพาะจาํนวนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีใหบ้ริการเก็บขนและนาํขยะมูลฝอยมาทิ้งร่วม ณ สถานท่ีกาํจดัขยะมูลฝอยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน  

  ไม่นบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีใหบ้ริการเก็บขนและนาํขยะมูลฝอยมาทิ้งร่วมท่ี บ.ทีพีไอ โพลีน  (องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีใหบ้ริการเก็บขนและ 

  นาํขยะมูลฝอยมาทิ้งร่วม มีทั้งหมด 84 แห่ง นาํขยะมูลฝอยไปทิ้งร่วมท่ีสถานท่ีกาํจดัขยะมูลฝอยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน 26 แห่ง และนาํขยะมูลฝอย 

  ไปทิ้งร่วมท่ี  บ.ทีพีไอ โพลีน  58 แห่ง)  

9/ คือ ค่าเฉล่ียของการจดัเก็บค่าธรรมเนียมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการใหบ้ริการเก็บขนและกาํจดัขยะมูลฝอย  
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ตารางภาคผนวก ฉ 4  

งบประมาณในการบริหารจัดการขยะมลูฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวดันครนายก ปี 2558 

อปท. ปริมาณขยะมูลฝอยทีเ่ข้าสถานทีก่าํจัด 

ขยะมูลฝอย (ตัน/วนั) 

การจัดเกบ็ค่าธรรมเนียม   หมายเหตุ 

อปท.ตนเอง อปท.ทิง้ร่วม รวม บ้านเรือน(บาท/เดือน) อปท.ทีม่าทิง้ร่วม 

ทม.นครนายก    30 บาท/ถงั  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ี บ.ทีพีไอ โพลีน 

ทต.ท่าชา้ง    20 บาท/ครัวเรือน  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ี บ.ทีพีไอ โพลีน 

ทต.บา้นนา    20 บาท/ครัวเรือน  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ี บ.ทีพีไอ โพลีน 

ทต.เกาะหวาย    20 บาท/ครัวเรือน  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ี บ.ทีพีไอ โพลีน 

ทต.องครักษ ์    20 บาท/ครัวเรือน  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ีสถานท่ีกาํจดั 

ขยะมูลฝอยของ อบต.ทรายมูล 

อบต.พรหมณี 15.00 7 15.001/ 20 บาท/ครัวเรือน 2/ 10,0003/ รายช่ือหน่วยงานอืน่ทีนํ่าขยะมูลฝอยมา

กาํจัดร่วม : โรงเรียนนายร้อย จปร. 

 บาท/เดือน  

 

อบต.นาหินลาด 2.50 14.50 17.00 10 บาท/ครัวเรือน 10,000 บาท/เดือน รายช่ือ อปท. ทีนํ่าขยะมูลฝอยมากาํจัดร่วม 

: อบต.สาริกา, อบต.โคกกรวด, อบต.หนองแ 

อบต.ทรายมูล 5.00 17.02 22.02 50 บาท/ถงั 15,000 บาท/เดือน  

 

รายช่ือ อปท. ทีนํ่าขยะมูลฝอยมากาํจัดร่วม 

: ทต.องครักษ,์ อบต.คลองใหญ่, อบต.บางป 
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ตารางภาคผนวก ฉ 4 (ต่อ) 

อปท. ปริมาณขยะมูลฝอยทีเ่ข้าสถานทีก่าํจัด 

ขยะมูลฝอย (ตัน/วนั) 

การจัดเกบ็ค่าธรรมเนียม   หมายเหตุ 

อปท.ตนเอง อปท.ทิง้ร่วม รวม บ้านเรือน(บาท/เดือน) อปท.ทีม่าทิง้ร่วม 

อบต.องครักษ์ 4.00  4.00 20 บาท/ครัวเรือน   

อบต.คลองใหญ่    20 บาท/ครัวเรือน  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ีสถานท่ีกาํจดั 

ขยะมูลฝอยของ อบต.ทรายมูล 

อบต.บางปลากด    20 บาท/ครัวเรือน  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ีสถานท่ีกาํจดั 

ขยะมูลฝอยของ อบต.ทรายมูล 

อบต.สาริกา    *  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ีสถานท่ีกาํจดั 

ขยะมูลฝอยของ อบต.นาหินลาด 

อบต.โคกกรวด    *  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ีสถานท่ีกาํจดั 

ขยะมูลฝอยของ อบต.นาหินลาด 

อบต.หนองแสง    *  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ีสถานท่ีกาํจดั 

ขยะมูลฝอยของ อบต.นาหินลาด 

อบต.เกาะโพธ์ิ    20 บาท/ครัวเรือน  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ีสถานท่ีกาํจดั 

ขยะมูลฝอยของ ทม.ปราจีนบุรี 
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ตารางภาคผนวก ฉ 4 (ต่อ) 

อปท. ปริมาณขยะมูลฝอยทีเ่ข้าสถานทีก่าํจัด 

ขยะมูลฝอย (ตัน/วนั) 

การจัดเกบ็ค่าธรรมเนียม   หมายเหตุ 

อปท.ตนเอง อปท.ทิง้ร่วม รวม บ้านเรือน(บาท/เดือน) อปท.ทีม่าทิง้ร่วม 

อบต.ปากพลี    20 บาท/ครัวเรือน  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ีสถานท่ีกาํจดั 

ขยะมูลฝอยของ ทม.ปราจีนบุรี 

อบต.เขาพระ    20 บาท/ครัวเรือน  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ี บ.ทีพีไอ โพลีน 

อบต.ท่าทราย    20 บาท/ครัวเรือน  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ี บ.ทีพีไอ โพลีน 

อบต.บา้นใหญ่    20 บาท/ครัวเรือน  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ี บ.ทีพีไอ โพลีน 

อบต.วงักระโจม    20 บาท/ครัวเรือน  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ี บ.ทีพีไอ โพลีน 

อบต.ศรีนาวา    20 บาท/ครัวเรือน  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ี บ.ทีพีไอ โพลีน 

อบต.หินตั้ง    20 บาท/ครัวเรือน  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ี บ.ทีพีไอ โพลีน 

อบต.บา้นนา    20 บาท/ครัวเรือน  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ี บ.ทีพีไอ โพลีน 

อบต.บา้นพร้าว    20 บาท/ครัวเรือน  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ี บ.ทีพีไอ โพลีน 

อบต.บา้นพริก    20 บาท/ครัวเรือน  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ี บ.ทีพีไอ โพลีน 

อบต.ศรีกะอาง    20 บาท/ครัวเรือน  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ี บ.ทีพีไอ โพลีน 

อบต.เกาะหวาย    20 บาท/ครัวเรือน  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ี บ.ทีพีไอ โพลีน 



238 

 

ตารางภาคผนวก ฉ 4 (ต่อ) 

 อปท.   ปริมาณขยะมูลฝอยทีเ่ข้าสถานทีก่าํจัด 

ขยะมูลฝอย (ตัน/วนั) 

การจัดเกบ็ค่าธรรมเนียม   หมายเหตุ 

อปท.ตนเอง อปท.ทิง้ร่วม รวม บ้านเรือน(บาท/เดือน) อปท.ทีม่าทิง้ร่วม 

รวมทั้งจังหวดั 26.50 31.52 58.024/ 242/ 5/ 6 แห่ง (ร้อยละ 88.89) 6/ แห่ง (ร้อยละ 22.22)  

ค่าธรรมเนียมเฉลีย่ 22 บาท/ครัวเรือน 7/ 12,500 บาท/เดือน  

หมายเหตุ : *  คือ  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหบ้ริการเก็บขนและกาํจดัขยะมูลฝอยโดยไม่ทาํการจดัเก็บค่าบริการ  

 1/ คือ ปริมาณขยะมูลฝอยจากหน่วยงานอ่ืนท่ีนาํขยะมูลฝอยมากาํจดัร่วม ณ สถานท่ีกาํจดัขยะมูลฝอยของ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

 2/ คือ ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเขา้สถานท่ีกาํจดัขยะมูลฝอย นบัเฉพาะปริมาณขยะมูลฝอยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ไม่นบัปริมาณขยะมูลฝอยจาก 

   หน่วยงานอ่ืนท่ีนาํขยะมูลฝอยมากาํจดัร่วม ณ สถานท่ีกาํจดัขยะมูลฝอยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน   

 3/ คือ ค่าธรรมเนียมในการกาํจดัขยะมูลฝอยของหน่วยงานอ่ืน  

 4/ คือ ปริมาณขยะมูลฝอยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีนาํขยะมูลฝอยไปกาํจดั ณ สถานท่ีกาํจดัขยะมูลฝอยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน  

  ไม่นบัปริมาณขยะมูลฝอยท่ีนาํไปกาํจดัท่ี บ.ทีพีไอโพลีน สถานท่ีกาํจดัขยะมูลฝอยของ ทม.ปราจีนบุรี และปริมาณขยะมูลฝอยจากหน่วยงานอ่ืน  

 5/  คือ จาํนวนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีการจดัเก็บค่าธรรมเนียมในการใหบ้ริการเก็บขนและกาํจดัขยะมูลฝอย 

 6/  คือ นบัเฉพาะจาํนวนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีใหบ้ริการเก็บขนและนาํขยะมูลฝอยมาทิ้งร่วม ณ สถานท่ีกาํจดัขยะมูลฝอยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน  

   ไม่นบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีใหบ้ริการเก็บขนและนาํขยะมูลฝอยมาทิ้งร่วมท่ี บ.ทีพีไอ โพลีน และ สถานท่ีกาํจดัขยะมูลฝอยของ ทม.ปราจีนบุรี  

   ( องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีใหบ้ริการเก็บขนและนาํขยะมูลฝอยมาทิ้งร่วมมีทั้งหมด 23 แห่ง นาํขยะมูลฝอยไปทิ้งร่วมท่ีสถานท่ีกาํจดัขยะมูลฝอยของ 
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   องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนในจงัหวดันครนายก 6 แห่ง, สถานท่ีกาํจดัขยะมูลฝอยของ ทม.ปราจีนบุรี2 แห่ง และนาํขยะมูลฝอยไปทิ้งร่วมท่ี 

    บ.ทีพีไอ โพลีน  15 แห่ง)   

 7/ คือ ค่าเฉล่ียของการจดัเก็บค่าธรรมเนียมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการใหบ้ริการเก็บขนและกาํจดัขยะมูลฝอย  
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ตารางภาคผนวก ฉ 5   

งบประมาณในการบริหารจัดการขยะมลูฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดปราจีนบรีุ ปี 2558 

อปท. ปริมาณขยะมูลฝอยทีเ่ข้าสถานทีก่าํจัด 

ขยะมูลฝอย (ตัน/วนั) 

การจัดเกบ็ค่าธรรมเนียม   หมายเหตุ 

อปท.ตนเอง อปท.ทิง้ร่วม รวม บ้านเรือน(บาท/เดือน) อปท.ทีม่าทิง้ร่วม 

ทม.ปราจีนบุรี 30.00 102.02 132.02 20 บาท/ครัวเรือน 300 บาท/ตนั    

 

รายช่ือ อปท. ทีนํ่าขยะมูลฝอยมากาํจัดร่วม : 

อบต.โคกไมล้าย, อบต.เนินหอม, อบต.บา้นพ 

ทต.ประจนัตคาม, อบต.คาํโตนด,  

ทต.โคกมะกอก, ทต.บา้นนาปรือ, อบต.ท่างาม 

อบต.รอบเมือง, อบต.ดงพระราม, อบต.ไมเ้คด็ 

อบต.บางเดชะ, อบต.เกาะลอย, อบต.โนนหอ้ม  

อบต.ดงข้ีเหลก็, อบต.กรอกสมบรูณ์ 

ทต.ศรีมหาโพธิ 4.00 3.16 7.16 20 บาท/ครัวเรือน 15,000 บาท/เดือน รายช่ือ อปท. ทีนํ่าขยะมูลฝอยมากาํจัดร่วม : 

อบต.บา้นทาม 

ทต.กบินทร์ 5.00  5.00 20 บาท/ครัวเรือน   

ทต.เมืองเก่า 15.00  15.00 20 บาท/ครัวเรือน   

ทต.สระบวั 2.00  2.00 20 บาท/ครัวเรือน   
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ตารางภาคผนวก ฉ 5 (ต่อ) 

อปท. ปริมาณขยะมูลฝอยทีเ่ข้าสถานทีก่าํจัด 

ขยะมูลฝอย (ตัน/วนั) 

การจัดเกบ็ค่าธรรมเนียม   หมายเหตุ 

อปท.ตนเอง อปท.ทิง้ร่วม รวม บ้านเรือน(บาท/เดือน) อปท.ทีม่าทิง้ร่วม 

ทต.นาดี 6.00  6.00 20 บาท/ครัวเรือน   

ทต.บา้นสร้าง 6.00  6.00 20 บาท/ครัวเรือน   

ทต.โพธ์ิงาม 10.73  10.73 20 บาท/ถงั   

ทต.โคกปีบ 4.50  4.50 10 บาท/ครัวเรือน   

ทต.กรอกสมบรูณ์ 3.00  3.00 20 บาท/ครัวเรือน   

ทต.โคกมะกอก    20บาท/ครัวเรือน  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ีสถานท่ีกาํจดั 

ขยะมูลฝอยของ ทม.ปราจีนบุรี 

ทต.บา้นนาปรือ    20บาท/ครัวเรือน  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ีสถานท่ีกาํจดั 

ขยะมูลฝอยของ ทม.ปราจีนบุรี 

ทต.ประจนัตคาม    20 บาท/ครัวเรือน  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ีสถานท่ีกาํจดั 

ขยะมูลฝอยของ ทม.ปราจีนบุรี 

อบต.กบินทร์ 20.00  20.00 20 บาท/ครัวเรือน   
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ตารางภาคผนวก ฉ 5 (ต่อ) 

อปท. ปริมาณขยะมูลฝอยทีเ่ข้าสถานทีก่าํจัด 

ขยะมูลฝอย (ตัน/วนั) 

การจัดเกบ็ค่าธรรมเนียม   หมายเหตุ 

อปท.ตนเอง อปท.ทิง้ร่วม รวม บ้านเรือน(บาท/เดือน) อปท.ทีม่าทิง้ร่วม 

อบต.นนทรี 7.00  7.00 20 บาท/ครัวเรือน   

อบต.เมืองเก่า 11.37  11.37 20 บาท/ครัวเรือน   

อบต.วงัตะเคียน 4.00  4.00 20 บาท/ครัวเรือน   

อบต.ลาดตะเคียน 6.00  6.00 40 บาท/ถงั   

อบต.หนองก่ี 30.00  30.00 20 บาท/ครัวเรือน   

อบต.ทุ่งโพธ์ิ 6.00  6.00 30 บาท/ถงั   

อบต.นาดี 7.77  7.77 10 บาท/ถงั   

อบต.ประจนัตคาม 1.80  1.80 20 บาท/ครัวเรือน   

อบต.โคกปีบ 1.20  1.20 20 บาท/ครัวเรือน   

อบต.ศรีมหาโพธิ 3.00  3.00 20 บาท/ครัวเรือน   

อบต.ดงกระทงยาม 2.50  2.50 30 บาท/ถงั   

อบต.หนองโพรง 8.00  8.00 20 บาท/ครัวเรือน   
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ตารางภาคผนวก ฉ 5 (ต่อ) 

อปท. ปริมาณขยะมูลฝอยทีเ่ข้าสถานทีก่าํจัด 

ขยะมูลฝอย (ตัน/วนั) 

การจัดเกบ็ค่าธรรมเนียม   หมายเหตุ 

อปท.ตนเอง อปท.ทิง้ร่วม รวม บ้านเรือน(บาท/เดือน) อปท.ทีม่าทิง้ร่วม 

อบต.หวัหวา้ 12.00  12.00 20 บาท/ครัวเรือน   

อบต.ท่าตูม 50.00 20 50.001/ 20 บาท/ครัวเรือน 2/ 503/ รายช่ือหน่วยงานอืน่ทีนํ่าขยะมูลฝอยมากาํจัด

ร่วม : บ.กาํไรทอง- รีไซเคิล, บ.บีโปร-

เฟสชัน่นอล จาํกดั, หจก.รวมเอสรีไซเคิล, 

หจก.ทรัพยส์มบูรณ์สุข, บ.รวย เฮง ดี,  

บ.เฟ่ืองฟอูนนัต,์ บ.สยามน้ิตต้ิง โปรดกัส์, 

บ.ธ.ธนภทัร สตีล, วริิยคิน  สดช่ืน,  

จาํปา  อุไร, วนัชยั  พวงทอง, ขจรศกัด์ิ  

กล่ินไม,้ หจก.เกา้ทรัพยเ์จริญสุข, 

 บ.เอม็เอน็สหะฤทธา, บ.สยามโพลี-ไทยแลน  

สมิตร, เทอร์มลัเทค จาํกดั, หจก.เอน็.พี- 

เซอร์วสิ กรุ 

 บาท/ตนั 
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ตารางภาคผนวก ฉ 5 (ต่อ) 

อปท. ปริมาณขยะมูลฝอยทีเ่ข้าสถานทีก่าํจัด 

ขยะมูลฝอย (ตัน/วนั) 

การจัดเกบ็ค่าธรรมเนียม   หมายเหตุ 

อปท.ตนเอง อปท.ทิง้ร่วม รวม บ้านเรือน(บาท/เดือน) อปท.ทีม่าทิง้ร่วม 

อบต.ดงข้ีเหลก็    20 บาท/ครัวเรือน  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ีสถานท่ีกาํจดั 

ขยะมูลฝอยของ ทม.ปราจีนบุรี 

อบต.โคกไมล้าย    20 บาท/ครัวเรือน  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ีสถานท่ีกาํจดั 

ขยะมูลฝอยของ ทม.ปราจีนบุรี 

อบต.ดงพระราม    20 บาท/ครัวเรือน  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ีสถานท่ีกาํจดั 

ขยะมูลฝอยของ ทม.ปราจีนบุรี 

อบต.ท่างาม    20 บาท/ครัวเรือน  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ีสถานท่ีกาํจดั 

ขยะมูลฝอยของ ทม.ปราจีนบุรี 

อบต.เนินหอม    20 บาท/ครัวเรือน  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ีสถานท่ีกาํจดั 

ขยะมูลฝอยของ ทม.ปราจีนบุรี 

อบต.โนนหอ้ม    20 บาท/ครัวเรือน  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ีสถานท่ีกาํจดั 

ขยะมูลฝอยของ ทม.ปราจีนบุรี 
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ตารางภาคผนวก ฉ 5 (ต่อ) 

อปท. ปริมาณขยะมูลฝอยทีเ่ข้าสถานทีก่าํจัด 

ขยะมูลฝอย (ตัน/วนั) 

การจัดเกบ็ค่าธรรมเนียม   หมายเหตุ 

อปท.ตนเอง อปท.ทิง้ร่วม รวม บ้านเรือน(บาท/เดือน) อปท.ทีม่าทิง้ร่วม 

อบต.บางเดชะ    20 บาท/ครัวเรือน  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ีสถานท่ีกาํจดั 

ขยะมูลฝอยของ ทม.ปราจีนบุรี 

อบต.บา้นพระ    20 บาท/ครัวเรือน  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ีสถานท่ีกาํจดั 

ขยะมูลฝอยของ ทม.ปราจีนบุรี 

อบต.ไมเ้คด็    20 บาท/ครัวเรือน  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ีสถานท่ีกาํจดั 

ขยะมูลฝอยของ ทม.ปราจีนบุรี 

อบต.รอบเมือง    20 บาท/ครัวเรือน  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ีสถานท่ีกาํจดั 

ขยะมูลฝอยของ ทม.ปราจีนบุรี 

อบต.คาํโตนด    20 บาท/ครัวเรือน  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ีสถานท่ีกาํจดั 

ขยะมูลฝอยของ ทม.ปราจีนบุรี 

อบต.เกาะลอย    20 บาท/ครัวเรือน  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ีสถานท่ีกาํจดั 

ขยะมูลฝอยของ ทม.ปราจีนบุรี 
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ตารางภาคผนวก ฉ 5 (ต่อ) 

อปท. ปริมาณขยะมูลฝอยทีเ่ข้าสถานทีก่าํจัด 

ขยะมูลฝอย (ตัน/วนั) 

การจัดเกบ็ค่าธรรมเนียม   หมายเหตุ 

อปท.ตนเอง อปท.ทิง้ร่วม รวม บ้านเรือน(บาท/เดือน) อปท.ทีม่าทิง้ร่วม 

อบต.กรอกสมบรูณ์    *  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ีสถานท่ีกาํจดั 

ขยะมูลฝอยของ ทม.ปราจีนบุรี 

อบต.บา้นทาม    20 บาท/ครัวเรือน  นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ีสถานท่ีกาํจดั 

ขยะมูลฝอยของ ทต.ศรีมหาโพธิ 

รวมทั้งจังหวดั 256.87 31.52 362.054/ 412/ 5/ 17 แห่ง (ร้อยละ 97.62) 6/ แห่ง (ร้อยละ 40.48)  

ค่าธรรมเนียมเฉลีย่ 21 บาท/ครัวเรือน 7/ 54,893 บาท/เดือน  

หมายเหตุ : *  คือ  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหบ้ริการเก็บขนและกาํจดัขยะมูลฝอยโดยไม่ทาํการจดัเก็บค่าบริการ  

 1/ คือ ปริมาณขยะมูลฝอยจากหน่วยงานอ่ืนท่ีนาํขยะมูลฝอยมากาํจดัร่วม ณ สถานท่ีกาํจดัขยะมูลฝอยของ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

 2/ คือ ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเขา้สถานท่ีกาํจดัขยะมูลฝอย นบัเฉพาะปริมาณขยะมูลฝอยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ไม่นบัปริมาณขยะมูลฝอย 

   จากหน่วยงานอ่ืนท่ีนาํขยะมูลฝอยมากาํจดัร่วม ณ สถานท่ีกาํจดัขยะมูลฝอยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน   

 3/ คือ ค่าธรรมเนียมในการกาํจดัขยะมูลฝอยของหน่วยงานอ่ืน  

 4/ คือ ปริมาณขยะมูลฝอยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีนาํขยะมูลฝอยไปกาํจดั ณ สถานท่ีกาํจดัขยะมูลฝอยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน  

   ไม่นบัปริมาณขยะมูลฝอยจากหน่วยงานอ่ืน  
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 5/  คือ จาํนวนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีการจดัเก็บค่าธรรมเนียมในการใหบ้ริการเก็บขนและกาํจดัขยะมูลฝอย 

 6/  คือ จาํนวนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีใหบ้ริการเก็บขนและนาํขยะมูลฝอยมาทิ้งร่วม ณ สถานท่ีกาํจดัขยะมูลฝอยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน  

 7/ คือ ค่าเฉล่ียของการจดัเก็บค่าธรรมเนียมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการใหบ้ริการเก็บขนและกาํจดัขยะมูลฝอย  

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ช 
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ภาพประกอบการสุ่มตรวจสอบสถานทีก่าํจัดขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในพืน้ทีรั่บผดิชอบสํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคที ่7 

 

1. จงัหวดัเพชรบูรณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพสถานท่ีกาํจดัขยะเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ อาํเภอเมือง จงัหวดัเพชรบูรณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพสถานท่ีกาํจดัขยะเทศบาลตาํบลหล่มเก่า อาํเภอหล่มเก่า จงัหวดัเพชรบูรณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพสถานท่ีกาํจดัขยะเทศบาลตาํบลเฉลียงทอง อาํเภอหนองไผ ่จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
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ภาพสถานท่ีกาํจดัขยะเทศบาลตาํบลหนองไผ ่อาํเภอหนองไผ ่จงัหวดัเพชรบูรณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพสถานท่ีกาํจดัขยะเทศบาลเมืองชนแดน อาํเภอชนแดน จงัหวดัเพชรบูรณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพสถานท่ีกาํจดัขยะเทศบาลเมืองวเิชียรบุรี อาํเภอวเิชียรบุรี จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
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2. จังหวดัลพบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพสถานท่ีกาํจดัขยะเทศบาลเมืองลพบุรี อาํเภอเมือง จงัหวดัลพบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพสถานท่ีกาํจดัขยะเทศบาลตาํบลโคกสาํโรง อาํเภอโคกสาํโรง จงัหวดัลพบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพสถานท่ีกาํจดัขยะเทศบาลเมืองบา้นหม่ี อาํเภอบา้นหม่ี จงัหวดัลพบุรี 
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ภาพสถานท่ีกาํจดัขยะเทศบาลตาํบลลาํนารายณ์ อาํเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพสถานท่ีกาํจดัขยะเทศบาลเมืองเขาสามยอด อาํเภอเมือง จงัหวดัลพบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพสถานท่ีกาํจดัขยะเทศบาลตาํบลเขาพระงาม อาํเภอเมือง จงัหวดัลพบุรี 
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3. จังหวดัสระบุรี 

 

 

 

 

 

 

ภาพสถานท่ีกาํจดัขยะเทศบาลเมืองสระบุรี อาํเภอเมือง จงัหวดัสระบุรี 

 

 

 

 

 

 

ภาพสถานท่ีกาํจดัขยะเทศบาลเมืองพระพุทธบาท อาํเภอพระพุทบาท จงัหวดัสระบุรี 

 

 

 

 

 

 

ภาพสถานท่ีกาํจดัขยะองคก์ารบริหารส่วนตาํบลขีดขิน อาํเภอบา้นหมอ จงัหวดัสระบุรี 

 

 

 

 

 

 

ภาพสถานท่ีกาํจดัขยะเทศบาลตาํบลหนองแค อาํเภอหนองแค จงัหวดัสระบุรี 
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4. จังหวดันครนายก 

 

 

 

 

 

 

ภาพสถานท่ีกาํจดัขยะเทศบาลเมืองนครนายก อาํเภอเมือง จงัหวดันครนายก 

 

 

 

 

 

 

ภาพสถานท่ีกาํจดัขยะองคก์ารบริหารส่วนตาํบลพรหมณี อาํเภอเมือง จงัหวดันครนายก 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพสถานท่ีกาํจดัขยะองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาหินลาด อาํเภอปากพลี จงัหวดันครนายก 
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5. จังหวดัปราจีนบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพสถานท่ีกาํจดัขยะองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองก่ี อาํเภอกบินทร์บุรี จงัหวดัปราจีนบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพสถานท่ีกาํจดัขยะเทศบาลตาํบลกบินทร์บุรี อาํเภอกบินทร์บุรี จงัหวดัปราจีนบุรี  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพสถานท่ีกาํจดัขยะองคก์ารบริหารส่วนตาํบลกบินทร์ อาํเภอกบินทร์บุรี จงัหวดัปราจีนบุรี  
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ภาพสถานท่ีกาํจดัขยะเทศบาลตาํบลเมืองเก่า อาํเภอกบินทร์บุรี จงัหวดัปราจีนบุรี 

 

 

 

 

 

 

ภาพสถานท่ีกาํจดัขยะเทศบาลเมืองปราจีนบุรี อาํเภอเมือง จงัหวดัปราจีนบุรี 

 

 

 

 

 

 

ภาพสถานท่ีกาํจดัขยะองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนนทรี อาํเภอกบินทร์บุรี จงัหวดัปราจีนบุรี  

 

 

 

 

 

 

ภาพสถานท่ีกาํจดัขยะเทศบาลตาํบลศรีมหาโพธิ อาํเภอศรีมหาโพธิ จงัหวดัปราจีนบุรี 
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