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1. บทน ำ 
 
1.1 ความเป็นมาและวัตถุประสงคข์องโครงการ  

ปี2561 ประเทศไทยมีปรมิาณขยะมลูฝอยเกิดขึน้โดยรวม 27.8 ลา้นตนั เมื่อเปรียบเทียบกบัปี2560  
มปีรมิาณเพิ่มขึน้รอ้ยละ1.64 สามารถคดัแยกมลูฝอยเพื่อน ำกลบัไปใชใ้หม่รอ้ยละ34 สว่นใหญ่เป็นการใช ้
ประโยชนจ์ากขยะรีไซเคิลและท ำปุ๋ ยอินทรียข์ยะมลูฝอยชุมชนอีกจ ำนวน 10.88 ลา้นตนั (รอ้ยละ39) โดยมี 
ขยะมลูฝอยที่ตกคา้ง  และถูกจดัการแบบไม่ถกูหลกัวิชาการ  (การกองกลางแจง้   การฝังกลบในบ่อที่ไม่มี 
ระบบป้องกนัการรั่วซมึ  และการเผาในที่โลง่)  รอ้ยละ27 (อา้งถึงขอ้มลูของกรมควบคมุมลพิษ2561) ซึ่งจะ 
สง่ผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มและชมุชนเป็นอย่างมาก  เช่นเป็นแหลง่เพาะพนัธุพ์าหะน ำโรคต่างๆ  (เช่นหนู 
แมลงวนัฯลฯ) น ำ้ชะขยะที่อาจปนเป้ือนแหลง่ดินและนา้ผิวน ำ้ใตดิ้น เกิดมลพิษทางอากาศจากไฟไหมก้อง 
ขยะ เกิดก๊าซเรือนกระจกในปรมิาณมากท่ีมีผลต่อสภาวะโลกรอ้นเป็นตน้ดงันัน้ 
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มจึงจดัท ำ โรดแมปการจดัการขยะมลูฝอยและของเสียอนัตราย 
(ไดร้บั ความเห็นชอบจากคณะรกัษาความสงบแห่งชาติเมื่อ 26 สิงหาคม2557) ซึ่งเป็นแผนเรง่ด่วนเพื่อแกไ้ข 
ปัญหาขยะมลูฝอยที่เกิดขึน้จากพืน้ที่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นต่างๆ โดยมุ่งเนน้ใหม้ีรูปแบบการจดัการ 
ขยะมลูฝอยที่เหมาะสมโดยก ำหนดใหม้ีการคดัแยกขยะมลูฝอยและการจดัการขยะมลูฝอยแบบผสมผสาน 
อาทกิารแปรรูปเป็นปุ๋ ยหมกัการแปรรูปเป็นพลงังานเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าพรอ้มทัง้สง่เสรมิใหภ้าคเอกชน 
เขา้มาลงทนุ และด ำเนินการก ำจดัมลูฝอย 

 
ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลโป่งน ้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ซึ่งปัจจบุนัมีหลมุฝังกลบขยะมลูฝอยแบบ 

SanitaryLandfillก ำลงัประสบปัญหาก ำจดัขยะมลูฝอยไม่ทนัต่อการเจรญิเติบโตของเมือง เกิดการสะสมของขยะ 
มลูฝอย ประกอบกบัในพืน้ที่ สภาพภมูิอากาศฝนตกต่อเนื่องยาวนาน ท ำใหเ้กิดปัญหาขยะเน่าเหม็น 
สง่ผลกระทบต่อสขุภาพและจิตใจของ ประชาชนอย่างรุนแรง จากเหตผุลดงักลา่วส ำนักงำนเทศบำลต ำบล 
โป่งน ้ำร้อน จงัหวัดจันทบุร ีจึงมีแนวคิดจดัท ำโครงการก ำจดัขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเพือ่ผลติไฟฟา้ โดย 
โครงการฯ ถกูออกแบบใหส้ามารถก ำจดัปรมิาณขยะมลูฝอยได้ไม่น้อยกว่า180 ตันต่อวัน เพื่อบริหาร 
จดัการขยะมลูฝอยภายในคลสัเตอร ์ซึ่งปัจจบุนัมีปรมิาณขยะมลูฝอยเกิดขึน้ค่อนขา้งมาก และยงัประสบ 
ปัญหาในการจดัการขยะมลูฝอยชมุชนในภาพรวมคือ ในการเก็บรวบรวม ถงัขยะมีกลิ่นเหม็น มีการถงัขยะไม่  
แยกประเภท ถงัขยะไม่เพียงพอ ต ำแหน่งที่ตัง้ถงัขยะไม่เหมาะสม รวมทัง้มีการคุย้เขี่ยขยะของคนแล ยงัมีขยะ 

หลน่เรี่ยราด มีน ำ้เสียจากรถเก็บขยะ เก็บขยะไม่ตรงเวลา รวมถึงขาดการจงูใจใหม้ีสว่นรว่ม รณรงค ์สง่เสรมิ 

อย่างต่อเนื่อง ขาดการประชาสมัพนัธแ์ละใหค้วามรูจ้ากหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง อย่างไรก็ตาม 

ปรมิาณขยะมลูฝอยที่เกิดขึน้ภายในประเทศเพิ่มสงูขึน้มาก ซึ่งเป็นผลมาจากจ ำนวนประชากรท่ีเพิ่ม รวดเรว็ ดงันัน้ 

จึงมีความจ ำเป็นอย่างยิ่งที่จะตอ้งศึกษาวิธีการก ำจดัขยะมลูฝอยอย่างมีประสิทธิภำพ สง่ผลกระทบต่อ 

สิ่งแวดลอ้ม ทัง้นีข้ยะมลูฝอยสว่นใหญ่จะถกูน ำไปก ำจดัโดยวิธีการฝังกลบซึ่งจะตอ้ง 
 



การฝังกลบอย่างกวา้งขวางเพื่อใหพ้อกบัปรมิาณขยะมลูฝอยที่เพิ่มขึน้เรื่อยๆ ดงันั้นเมื่อขยะมลูฝอย อนาคตจึง 
จ ำเป็นตอ้งมีการหาวิธีการจดัการขยะมลูฝอยเหลา่นี ้

 
เพื่อเป็นการแกไ้ขปัญหาดงักลา่วและมีการบรหิารจดัการมลูฝอยเป็นไปอย่างยั่งยืนและไม่สง่ผล 

กระทบ ต่อพี่นอ้งประชาชนในคลสัเตอรข์องส ำนักงำนเทศบำลต ำบลโป่งน ้ำร้อน จงัหวัดจันทบุร ี
จึงมีนโยบายท ำโครงการใหม้ีการก ำจดัมลูฝอยโดยน ำมาใชเ้ป็นเชือ้เพลิง เพื่อผลิต เป็นพลงังาน 
ไฟฟ้าซึ่งสามารถก ำจดัขยะใหห้มดไปอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้ม โดยโครงการ 
มีลกัษณะเป็นการแปร รูปขยะมลูฝอยชมุชนเป็นพลงังานไฟฟ้าและมอบหมายใหเ้อกชน ลงทนุ100% 
เพื่อบรหิารจดัการมลูฝอยโดย แปรรูปเป็นพลงังานไฟฟ้าจากเชือ้เพลิงมลูฝอย ในเขตจงัหวดั ทีม่ีขนาด
ก ำลงัผลติไฟฟา้2.99 เมกะวตัตแ์ละ ขายใหก้ารไฟฟา้สว่นภูมิภาค 2.65 จ ำนวนเมกะวตัต์ 
ใหไ้ดม้าตรฐานตามที่กฎหมายก ำหนดอย่างมี ประสิทธิภาพและไม่ก่อใหเ้กิดมลพิษต่อสิ่งแวดลอ้ม 

 
1.2 ประโยชนท์จีะได้รับจากการด ำเนินโครงการ 

- เพื่อแกไ้ขปัญหาขยะมลูฝอยในจงัหวดัจนัทบรุี  
- เพื่อการบรหิารจดัการและก ำจดัขยะมลูฝอยของจงัหวดัจนัทบรุี 

 
- เพื่อสนบัสนนุใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นมีความสามารถในการขบัเคลื่อนและผลกัดนัใหม้ีการ

บรหิารจดัการขยะมลูฝอย อย่างต่อเนื่องและถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ 
 
 

-     บรรเทาผลกระทบต่อชมุชนและสิ่งแวดลอ้มจากการจดัการมลูฝอยของพืน้ที่ในปัจจุบนัรวมถึงเป็น 
การเสรมิสรา้งคณุภาพชีวิตที่ดีของทอ้งถิ่น 

 
-    มีสว่นสง่เสรมิการสรา้งอาชีพและรายไดข้องประชาชนในทอ้ซึ่งถิ่นจะสง่ผลดีต่อเศรษฐกิจของ ทอ้งถิ่น 

 
-   มีการจดัตัง้กองทนุพฒันาชุมชนพืน้ที่รอบโรงไฟฟ้า ซึ่งมีสว่นสง่เสรมิการพฒันาคณุภำพ สิ่งแวดลอ้ม 

ของชมุชน 
- ประหยดังบประมาณของภาครฐัในการบริหารจดัการขยะ ท ำใหส้ามารถน ำงบประมาณสว่นดงักลา่ว 

ไปใชพ้ฒันาระบบสาธารณปูโภคอ่ืนๆ 
 

- เป็นโครงการตน้แบบการบริหารจดัการขยะมลูฝอยแบบครบวงจร และสรา้งความตระหนกัรูข้อง 
ชมุชนจากศนูยเ์รียนรู ้

 
- สอดคลอ้งตามนโยบายของรฐัตามแผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก ซึ่งช่วยลดการ 

พึ่งพาการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานเชิงพาณิชยท์ี่ตอ้งน ำเขา้จากต่างประเทศและเป็นการสรา้งความ
ทางดา้นพลงังานในภาพรวมของประเทศ  



1.3 ผลผลิตและผลลัพธข์องโครงการ 
 

ผลผลิตของการด ำเนินโครงการ 
 

1. องคก์ารปกครองสว่นทอ้งถิ่นในจงัหวดัจนัทบรุี โดยเฉพาะในกลุม่คลสัเตอร ์ส ำนักงำนเทศบำล

ต ำบลโป่งน ้ำร้อน จงัหวัดจันทบุร ีมีเทคโนโลยีการก ำจดัขยะมลูฝอยที่ เหมาะสม 

และไม่สง่ผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม 
 

2. องคก์ารปกครองสว่นทอ้งถิ่นในจงัหวดัจนัทบรุีมีแผนปฏิบติัการบรหิารจดัการขยะมลูฝอย 
เพื่อรองรบัการพฒันาและขยายตวัของทอ้งถิ่นไดอ้ย่างเหมาะสม 

 
3. ลดปัญหามลภาวะจากการเผาไหม ้และสามารถผลิตพลงังานไฟฟ้าจากขยะมลูฝอยได ้

 
 

ผลลัพธข์องการด ำเนินโครงการ 
 

1. ช่วยลดปัญหาเรื่องการจดัการขยะมลูฝอยในเขตพืน้ที่จงัหวดัจนัทบรุีและพืน้ที่ใกลเ้คียง 
โดย การแปรรูป ขยะเป็นเชือ้เพลิงเพื่อใชผ้ลิตกระแสไฟฟ้า 

 
2. ขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกลู ถูกจดัการอย่างเป็นระบบ เพื่อก ำจดัอย่างถูกหลกัวิชาการ 

เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า 
 

3. สามารถสง่เสรมิใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นมีรายไดภ้าษีโรงเรือน ภาษีป้ายมีการ ตลอดทัง้ 
สรา้งงานในพืน้ที่โครงการ 

 
1.4 สาระส ำคัญสถานภาพของโครงการและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

การด ำเนินโครงการเป็นการช่วยลดปัญหาเรื่องการจดัการขยะมลูฝอยในเขตพืน้ที่จงัหวดั โดยเฉพาะ 
ภายในคลสัเตอรข์องส ำนักงำนเทศบำลต ำบลโป่งน ้ำร้อน จงัหวัดจันทบุร ีและพืน้ที่ใกลเ้คียงภายในจงัหวดั 
ปรมิาณขยะมลูฝอยเขา้โรงก ำจดัไม่นอ้ยกว่า180ตนัต่อวนั  โดยการการนขยะมลูฝอยดงักลา่วมาเผาในเตาเผา 
แบบตะกรบั(Stoker Type) ที่มีระบบการเผาไหมป้ระสิทธิภาพสงูมลพิษที่เกิดจากกระบวนการนอ้ย และน ำ 
ความรอ้นจากการเผาไหมเ้ชือ้เพลิงขยะมลูฝอยน ำไปผลิตไอน ำ้ที่มีความดนัและอณุหภมูิที่เพียงพอ 
และเหมาะสมในการผลิตเป็นพลงังานไฟฟ้าโดยปรมิาณขยะมลูฝอยดงักลา่ว ระบบก ำจดัมลูฝอยเพื่อผลิตเป็น 
พลงังานไฟฟ้า สามารถแปรรูปขยะเป็นพลงังานไฟฟ้าได ้ประมาณ2.99เมกะวตัต ์พลงังานไฟฟ้าสว่นหนึ่งใน 
โครงการและสว่นที่เหลือจะจ ำหน่ายใหก้ารไฟฟ้าสว่นภมูิภาคปรมิาณ2.65 เมกะวตัต ์พลงังานขยะแปรรูปเป็น 
พลงังาน ไฟฟ้าดงักลา่วเป็นพลงังานหมนุเวียนจากพลงังานทดแทน เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงพลงังาน 
และรฐับาลในการผลิตไฟฟ้าจากผูผ้ลิตรายเล็กมากVSPP)( รวมทัง้สามารถน ำวสัดเุหลือจากกระบวนการกลบัมา 
ใชใ้หม่ได(้RECYCLE) ซึ่งเป็นความตอ้งการที่เกือ้กลูต่อกนัอบต.ลาดใหญ่ จึงมีความประสงคใ์หบ้ริษัทเอกชนเขา้ 
มามีสว่นรว่มลงทนุก่อสรา้งและบรหิารจดัการระบบก ำจดัขยะมลูฝอยชมุชน โดยน ำเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม และเป็น 
มิตรต่อสิ่งแวดลอ้มมาใชใ้นการจดัการขยะมลูฝอยชมุชนใหเ้ป็นไปตามหลกัสขุาภิบาลสามารถป้องกนัและแกไ้ข  



ปัญหาขยะมลูฝอยและไม่มีผลกระทบดา้นสิ่งแวดลอ้มโนโลยีที่ใชใ้นการกซึ่งเทค ก ำจดัขยะมลูฝอยน ำไปใชเ้ป็น 
เชือ้เพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า รวมทัง้ใหม้ีการปอ้งกนัและลดผลกระทบจากการจดัการขยะมลูฝอยที่เกิดขึน้  
ของพืน้ที่ ซึ่งจะท ำใหก้ารรหิารจดัการขยะมลูฝอยมีประสิทธิภาพสามารถรองรบัปรมิาณขยะไดอ้ย่างเพียงพอ 
สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัสภาพปัจจบุนั ดงันัน้ในโครงการก ำจดัขยะมลูฝอยดว้ยวิธีแปรสภาพดว้ยความ 
เพื่อผลิตเป็นพลงังานไฟฟ้าขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นเจา้ของโครงการโดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อร่วมบรหิาร 
จดัการขยะมลูฝอยในจงัหวดัใหม้ีประสิทธิภาพ และแกไ้ขปัญหาไดอ้ย่างยั่งยืน 

ปัจจบุนัโครงการอยู่ในระหว่างการด ำเนินโครงการน ำเสนอรายงานศกึษาความเหมาะสมดา้นต่างๆ รวม 
  ถึงการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี เพื่อน ำเสนอกระทรวงมหาดไทยมีมติเห็นชอบโครงการและด ำเนินการคดัเลือก 

เอกชนโดยน ำหลกัเกณฑแ์ละวิธีก ำหนดไวใ้นกฎหมายว่าดว้ยการจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิารพสัดภุำครฐัที่ 
มาใชบ้งัคบัโดยอนโุลม และใหใ้ชว้ิธีการประมลูก่อนโดยพิจารณาจากผลประโยชนท์ี่ราชการสว่นทอ้งถิ่น 
ประชาชนจะไดร้บัอย่างเป็นธรรมรวมถึงปัจจบุนัทางเทศบาลยงัอยู่ในระหว่างการจดัท ำมาตรการปอ้งกนั แกไ้ข 
และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้มของโครงการตามประมวลหลกัการปฏิบติัหรือCode of Practice; 

 
CoP เพื่อใหส้อดคลอ้งตามนโยบายของคณะกรรมการก ำกบักิจการพลงังาน(กกพ.)ทัง้นีเ้พื่อใชเ้ป็นมาตรฐานและ 
แนวทางปฏิบติัในการประกอบกิจการที่ใหเ้กิดความมั่นใจว่าการด ำเนินโครงการจะไม่สง่ผลกระทบต่อ 
สิ่งแวดลอ้มของพืน้ที่โดยรอบ 

 
 

โครงการมีการสง่เสรมิใหป้ระชาชนและผูม้ีสว่นไดเ้สียมีส่วนรว่มต่อกระบวนการด ำเนินการและจดัท ำ
มาตรการป้องกนั แกไ้ข และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้มของโดยที่ผ่านมามีการท ำโครงการ 
ประชาสมัพนัธร์ายละเอียดโครงการช่วงวนัที่วันที่ 20 ตุลาคม 2563 ถึง วันท ี3 พฤศจิกายน 2563 และมีการ 
จดัเวทีประชมุรบัฟังความคิดเห็นของประชาชนและผูม้ีสว่นไดเ้สียที่อยู่รอบที่ตัง้โครงการต่อการ ด ำเนินโครงการ 
และมาตรการดา้นสิ่งแวดลอ้มในวันพุธที ่4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00 ณ   หอประชุมอเนกประสงค์ เทศบาล
ต าบลโป่งน ้าร้อน  มีวตัถปุระสงคเ์พื่อประชาสมัพนัธร์ายละเอียดของ โครงการการด ำเนินการ และน ำเสนอ 
  มาตรการ ปอ้งกนั แกไ้ข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้มของโครงการ รวมถึงรบัฟังความคิดเห็น    
  จากประชาชนและผูม้ีสว่นไดเ้สียขอ้คิดเห็น/ขอ้เสนอแนะดงักลา่วซึ่งจะน ำ ไปปรบัปรุงแนวทางปฏิบติัและมาตรการฯ    
  ของโครงการใหส้อดคลอ้งตามขอ้วิตกกงัวลของประชาชนและผูส้ว่นไดเ้สียต่อไปดงันัน้จึงไดจ้ดัท ำ  
  เอกสารฉบบันีข้ึน้มาเพื่อใหป้ระชาชนและผูม้ีสว่นไดเ้สียไดรู้ข้องโครงการ ก่อนเขา้รว่มการประชมุรบัฟังความคิดเห็นฯ  
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2. รายละเอียดโครงการ 

   รายละเอียดโครงการ 
 2.1 ชือ่โครงการ โครงการบรหิารจดัการขยะมลูฝอยแบบครบวงจร เทศบำลต ำบลโป่งน ำ้รอ้น จงัหวดัจนัทบรุ ี
 

2.2 ผ้ด ำเนินโครงการ เทศบำลต ำบลโป่งน ำ้รอ้น จงัหวดัจนัทบรุ ี 
    

 2.3 ประมาณค่าใช้จ่าย งบประมาณลงทนุโดยประมาณ 320,000,000 บาท 

 
 
2.4 ระยะเวลาด ำเนินการ 1) น ำเสนอกระทรวงมหาดไทย คดัเลือกเอกชนรว่มลงทุนและใบอนญุาตภายในปี2563 

  2) ระยะเวลาก่อสรา้งโครงการ ประมาณ24 เดือน ปี2564-2565โครงการตัง้อยู่ในพืน้ท่ีเป็นจดุศนูยก์ลางในการขนส่งขยะมลูฝอยมีขนาด 
 2.4ทีต่ั้งโครงการและแผนการด ำเนินงาน พืน้ท่ีของโครงการไม่นอ้ยกว่า100  ไร ่  
  เทศบำลต ำบลโป่งน ้ำร้อน จังหวดัจันทบุรี (ดังรูปที1่) ปัจจบุนัก ำลงัด ำเนินการศกึษาความเหมาะสมของโครงการ 
   พรอ้มทัง้เทคโนโลยี การก ำจดัขยะมลูฝอยแปรรูปเป็นพลงังานไฟฟ้าที่มีความเหมาะสมโดยจะเนน้พิจารณาระบบเตาเผาแบบตะ 
   (Stoker  Type) และจดัท ำมาตรการป้องกนั แกไ้ข และติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้มของโครงการ พรอ้มทัง้จดัประชมุรบั 
   ความคิดเห็นของประชาชนและผูม้ีส่วนไดเ้สียตอ่มาตรการฯก่อนด ำเนินการขออนญุาตประกอบกิจการต่อมโรงงานอตุสาหกรรม  

   
 และคณะกรรมการก ำกบักิจการพลงังานในล ำดบัต่อไปทัง้นีห้ากไดเ้อกชนรว่มลงทนุแลว้ และไดร้บัใบอนญุาตจากหน่วยงาน 
 ขา้งตน้จะเวลาในการก่อสรา้งโครงการประมาณ  24  เดือนโดยจะมีการด ำเนินการาจดัขยะมลูฝอยแปรรูปเป็นพลงังานไฟฟ้าไม่นอ้ยกวำ่ 334วนัต่อปี 

 2.5 ลกัษณะโครงการและเช้ือเพลิงท่ีใช ้  เป็นผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากหรอื(Very Small Power Producer; VSPP) มีการผลิตและส่งไฟฟ้าเขา้ระบบของการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค 
    ขยะมลูฝอยก่อนน ำไปใชเ้ป็นแหล่งพลงังานในการผลิตไฟฟ้าต่อไป 

 2.6 ก ำลังกำรผลิต โครงการมกี  ำลงัการผลิตไฟฟ้าสงูสดุ2.99  เมกะวตัต ์ส ำหรบัไฟฟ้าที่ผลิตไดจ้ะใชภ้ายในบางส่วนและส่วนเหลือจะส่ง จ ำหน่ายไฟฟ้าเขา้ 
   ก ำลังกำรผลิต  โครงข่ายของการไฟฟ้าส่วนภมูิภาคทัง้นีม้ีความสามารถในการรองรบัมลูฝอยใหมจ่ากชมุชนไม่นอ้ยกวา่180 ตนัต่อวนั 
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รูปที่1ที่ตัง้โครงการ: ส านักงานเทศบาลต าบลโป่งน ้าร้อน จงัหวัดจันทบุรี 
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รายละเอียดโครงการ(ต่อ)   
2.7 กระบวนการผลิต              เทคโนโลยีการผลิตกระแสไฟฟ้าของโครงการมีรายละเอยีดดงันี ้ 

(1) การขนส่งขยะมูลฝอยกอ่นเข้าเตาเผาขยะแบบตะการขนส่งขยะมลูฝอยสดเขา้สู่โครงการรบัเริม่ตน้ดว้ยรถเก็บขยฝอยของ 
เทศบาลที่เขา้มายงัโรงงานจะตอ้งมีการบีบอดัมลูฝอยและคลมุปิดอย่างมิดชิดไมใ่หน้ ำ้จากมลูฝอยรั่วเดินทางรถบรรทกุ 
แต่ละคนัจะสามารถบรรทกุมลูฝอยไดป้ระมาณ3-5ตนั มกีารแยกเสน้ทางคมนาคมภายในโครงการ ระหว่างบคุคล กบัมลูฝอย      
อย่างชดัเจนรถเก็บขยะมลูฝอยผ่านเขา้ประตใูหญ่เมื่อ จะตอ้งชั่งน ำ้หนกัที่เครื่องชั่งหลงัจากนัน้ขยะมลูฝอยจะถกูน ำไป 
บ่อพกัขยะในอาคารรบัขยะไดอ้อกแบบเป็นอาคารปิดชัน้เดียว ขนาดความกวา้งประมาณ 20 เมตรและความยาวประมาณ  
50 เมตร (1,000 ตารางเมตร) มชี่องเทขยะมลูฝอยลงสู่บ่อพกัขยะจ ำนวน 5 ช่อง ประต ูเปิด- ช่องเทขยะเป็นแบบอตัโนมตัิAutomatic) 
(และสามารถท ำงานควบคมุดว้ยมือManual)( ไดด้ว้ยในกรณีฉกุเฉินอาคารรบัขยะและบ่อพกัขยะมลูฝอยมีระบบดดูอากาศเพื่อ 
ใหม้ีความดนัอากาศภายในต ่ำกว่า บรรยากาศNegative( pressure) ป้องกนักล่ินแพรก่ระจายออกสู่ภายนอก โดยอากาศภายในอาคาร รบัขยะและ 
บ่อพกัขยะมลูฝอยจะถกูดดูดว้ยพดัลมปฐมภูมPิrimaryfan)( น ำไปใชใ้นการเผาไหมใ้นหอ้ง เผาไหม ้และเป็นการ ในตวัดว้ยขยะในบ่อพกัขยะจะถกู
ล ำเลียงเขา้เตาเผาขยะแบบตะกรบั ดว้ยป่ันจั่นคีบขยะโดย ตดิตัง้ ไวเ้หนือ บ่อพกัขยะมลูฝอย ท ำ
หนา้คีบขยะมลูฝอยปอ้นเขา้สู่หอ้งเผาไหมโ้ดยผ่านช่องกรวยรบัขยะ มลูฝอยซึ่งตดิตัง้อยู่ดา้น หนา้ของเตา เผาขยะก ำจดัขยะมลูฝอยต่อไป  
นอกจากนีแ้ลว้ ป้ันจั่นคีบขยะยงัท ำหนา้ที่ในการคลกุเคลา้และขยะถ่ายเทขยะมลูฝอย  

(2) การผลิตไฟฟ้าเป็นการนเชือ้เพลิงขยะมลูฝอยไปเผาไหมท้ี่เตาเผาแบบตะกรบั(Stoker type : Step Grate) โดยมีการป้อน 
อากาศเขำ้ไปในปรมิาณที่เหมาะสมและควบคมุอณุหภมูิการเผาไมภ้ายในเตาเผาใหอ้ยูใ่นชว่ง850-1,000 องศาเซลเซียส 
เพื่อท ำใหเ้กดิการเผาไหมเ้ชือ้เพลงิขยะไดอ้ยา่งสมบรูณแ์ละเกดิมลพิษทางอากาศนอ้ยส ำหรบัความรอ้นท่ีไดจ้ากการเผาไหม ้
จะถกูถ่ายเทใหก้บัสารตวักลาง(น ำ้ที่หมนุเวียนเป็นระบบปิดท ำใหส้ารตวักลาง(น ำ้จะเปล่ียนสถานะกลายเป็นไอ 
และเกิดพลงังานไปขบัเคลื่อนขบัเคลื่อนเครื่องผลิตไฟฟ้า)จนท ำใหม้ีกระแสไฟฟ้าเกิดขึน้ส ำหรบัสารตวักลาง(ไอน ำ้
ที่ผ่านการขบัเคลื่อนเครื่องผลิตไฟฟ้าจะถกูลดอณุหภมูิดว้ยระบบน ำ้)หล่อเย็นเพื่อท ำ
ใหเ้กดิการควบแน่นใหก้ลายเป็นของเหลวก่อนหมนุเวียนเป็นระบบปิดเพื่อนปเป็นวฎัจกัราไปใชซ้า้ต่อไป  
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รายละเอียดโครงการ(ต่อ)  
2.8 การขนส่งขยะ โครงการฯมีมาตรการในการปอ้งกนัผลกระทบจากการขนสง่ขยะมลูฝอยไดแ้ก่ ก ำหนดเสน้ทางการขนสง่ขยะโดยหลีกเลี่ยงเสน้ทางผ่านชมุชน 

  มากที่สดุประสานงานเพื่อจดัช่วงเวลาการขนสง่ขยะเขา้พืน้ที่โครงการอย่างเหมาะสมหลีกเลี่ยงการขนสง่ขยะในชั่วโมงเรง่ด่วนจดัใหม้ีศนูย ์
  เรื่องรอ้งเรียนและทีมปฏิบติัการฉกุเฉินเพื่อลา้งถนนเมื่อพบนข้ยะไหลปนเป้ือนเสน้ทางการขนสง่น ำ้ชะ และก ำหนดใหม้ีการลา้งรถขนยะก่อนออก 
  จากพืน้ที่โครงการ    

2.9 การควบคุมมลพิษ กระบวนการเผาไหมข้ยะมลูฝอยในเตาเผาของโครงการจะก่อใหเ้กิดก๊าซต่างๆไดแ้ก่ ฝุ่ นละอองขีเ้ถา้ ก๊าซออกไซดข์องไนโตรเจน นอก 
ทางอากาศ มีไอกรดและสารไดออกซินเกิดขึน้บางสว่นจึงระบบจะถูกออกแบบใหม้ีการติดตัง้ระบบป้องกนัผลกระทบท่ีอาจเกิดจากกิจกรรมขา้งตเพื่อ 

  
ใหส้ามารถควบคมุสารมลพิษขา้งตน้ใหม้ีค่าดีกว่ามาตรฐานตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกล่าวคือมีการคดัแยกของเสียอนัตรายและ 
พลาสติกพีวีซีออก  จากมลูฝอยตัง้แต่ตน้ทางที่จะนก่อนน ำไปเผาที่เตาเผารวมถึงมีการควบคมุอณุหภูมิการเผาไหมท้ี่เตาเผาใหอ้ยู่   

   ในช่วง850-1,000 องศาเซลเซียสเพื่อปอ้งกนัการเกิดสารไดออกซินและลดการเกิดก๊าซออกไซดข์องไนโตรเจนอีกทัง้ออกแบบใหม้ีระบบดกัฝุ่ น 
   แบบถงุกรองที่มีประสิทธิภาพ ดกัฝุ่ นไดม้ากกว่ารอ้ยละ99 รวมถึงออกแบบใหม้ีการติดตัง้เครื่องดกัจบัไอกรดดว้ยการสเปรยน์  ำ้ด่าง 
   นอกจากนีม้ีการใชผ้งถ่านactivated carbon ในการดกัจบัสารสารประกอบอินทรียท์ี่อาจหลงเหลือีกขัน้ตอนหนึ่งบรเิวณที่อาจก่อใหเ้กิด 
   ปัญหาดา้นกลิ่นจากโครงการคือ บรเิวณบ่อรบัขยะมลูฝอยและอาคารคดัแยกมลูฝอย ออกแบบใหม้ีระบบระบายอากาศเพื่อทจึง 
   ท ำใหค้วามดนัอากาศภาย ในบ่อรบัขยและอาคารใหเ้ป็นลบเพื่อปอ้งกนัการรั่วไหลออกภายนอกและมีการรวบรวมอากาศที่ปนเป้ือน 
   กลิ่นไปเผาบ ำบดัที่เตาเผา  
 

     
             



    
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดใหญ่จังหวัดสมุทรสงครามโครงการบริหาร 
                         จัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร   

    รายละเอียดโครงการ(ต่อ)   
  

2.10 แหล่งน ้ำใช้ โครงการฯมีความตอ้งการใชน้ป้ระมาณ 100-150 ลกูบาศกเ์มตร/วนั ทัง้นีโ้ครงการจะใช้น ำ้จากบ่อส ำรองน ำ้โครงการที่มีความจาภายในพืน้ที่ 
   ไม่นอ้ยกว่า50,000 ลกูบาศกเ์มตรจ านวน1-2 บ่อบนเนือ้ที่5ไร ่เพื่อรองรบัน ำ้ฝนไหลเขา้สระน ำ้ในช่วงฤดฝูน (ประมาณเดือ.ย.–ธ.ค.) 

   เพื่อน ำน ำ้มาเก็บในอ่างความจ ุ50,000ลบ.ม.ต่อบ่รว่มกบัการใชน้ ำ้บาดาล โดยจะไมใ่หเ้กิดผลกระทบต่อชมุชน (น ำ้ที่เหลือ 

   
และหมนุเวยีนใชใ้นโครงการฯ โดยไม่มีการปล่อยออกภายนอกโครงการจากนี ้มีการติดตัง้ระบบผลิตน ำ้ปรบัาประปาเพื่อด ำรงคณุภาพ 

น ำ้จากบ่อส ำรองน ำ้ก่อนน ำไปใชป้ระโยชนใ์นกจิกรรมตา่งๆของโครงการ 
       

2.11 การจัดการน ้ำ โครงการมกีารรวบรวมน ำ้เสียที่เกิดขึน้จากแต่ละแหล่งหรือแต่ละกระบวนการในการกาเนิด 
 
ก ำจดัขยะและผลิตไฟฟ้าที่เหลือใชเ้ฉลี่ยวนั100- 

เสียและน ้ำทิง้ 200 ลกูบาศกเ์มตร/วนั ไปรวมกนัในบ่อพกัน ำ้ก่อนจะถกูส่งไปยงัระบบบ บ ำบดัน ำ้จะถกูปรบัคณุภาพน ำ้เสียาดงักล่าวาใหไ้ดม้าตรฐาน และ 
   อยู่ในบ่อพกัก่อนปล่อยออกสู่สระพกัและเก็บน ำ้ของโครงการเพื่อหมนุเวยีนมาใช ้หรือ น ำไปใชร้ดน ำ้ตน้ไมใ้นโครงการต่อไป 

   

2.12 การควบคุม แหล่งก ำเนิดเสียงหลกัของโครงการคือเครื่องคดัแยกหรือปรบัสภาพมลูฝอยและอปุกรณเ์ครื่องจกัรที่เก่ียวขอ้งกบัการผลิตกระแสไทัง้ 
ระดับเสียง โครงการไดอ้อกแบบติดตัง้เครื่องจกัรที่เป็นแหล่งก ำเนิดเสียงไวภ้ายในอาคารท่ีมีผนงัและหลงัคาปกคลมุเพื่อป้องกันและควบคมุระดบั 

   ผลกระทบต่อพืน้ท่ีรอบขา้ง   

2.13 การจัดการของ ของเสียที่เกิดขึน้จากอาคารส ำนกังานของโครงการจะรวบรวมเขา้ระบบคดัแยกมลูฝอยและน ำไปใชป้ระโยชนเ์พื่อเป็นเชือ้เพลิง 
เสีย  ต่อไปส ำหรบัของเสียที่เกิดจากการผลิต เช่น ขีเ้ถา้ น ำ้มนัหล่อล่ืนเสื่อมสภาพ เป็นตน้กากของเสียที่เกิดขึน้ไป ก ำหนดใหม้ีการรวบรวม 

   ในพืน้ท่ีเก็บพกัของเสียของโครงการเพื่อส่งก ำจดัอยา่งถกูหลกัวิชาการและสอดคลอ้งตามขอ้ก ำหนดที่เก่ียวขอ้ง  



ส านักงานเทศบาลต าบลโป่งน ้าร้อน จงัหวัดจันทบุร ีโครงการบริหารจดัการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร  
 
กระบวนการก ำจัดขยะมูลฝอยและผลิตพลังงานไฟฟ้า 

 
โครงการระบบก ำจดัขยะมลูฝอยและผลิตพลงังานไฟฟ้า สามารถอธิบายแผนผงักระบวนการท ำงาน ดงั 

แสดงตามรูปที่1 ดงันี ้
 

รถบรรทุกขยะมลูฝอยผ่านระบบการชั่งน ำ้หนกัขยะมลูฝอยและขนถ่ายขยะลงสูบ่่อพกัขยะ ขยะมลูฝอย 
จะถกูคลกุเคลา้ดว้ยป้ันจั่นคีบขยะ(Grabcrane) และพกัทิง้ไวป้ระมาณ-5วนั3 น ำ้ชะขยะจะถกูแยกออกมา และ 
น ำไปบ ำบดัปรบัสภาพและน ำกลบัมาใชซ้  ำ้ไดอี้กไม่ปลอ่ยทิง้นอกพืน้ที่โครงการ(Zerowastewater discharged) 
ขยะหลงัจากพกัไวใ้นบ่อพกัขยะแลว้จะมีน ำ้หนกัลดลงจากเดิม15%-20%โดยประมาณ มีคา่ความชืน้ลดลง 
และมีค่าความรอ้นเพิ่มขึน้เหมาะสมที่น ำมาเผาไหมใ้นเตาเผาขยะ(Incinerator)จากนัน้ป้ันจั่น คีบขยะ(Grab crane) 
จะปอ้นขยะมลูฝอยเขา้สูเ่ตาเผา อากาศและกลิ่นภายในบ่อพกัขยะและอาคารรบัขยะ ซึ่งเป็นอาคารปิดจะถกูดดู
น ำมาใชใ้นการเผาไหมแ้ละเป็นการก ำจดักลิ่นของขยะมลูฝอยดว้ย 

 
ในการด ำเนินงานตลอดระยะเวลาโครงการระบบก ำจดัขยะมลูฝอยและพลงังานไฟฟ้าปรมิาณขยะ 

มลูฝอยภายในจงัหวดัที่รวบรวมเข้ามาก ำจัดในโครงการปริมาณไม่น้อยกว่า180ตัน/วัน 
เพียงพอต่อการ ผลิตไฟฟ้าขนาด 2.99 เมกะวัตต ์และจ ำหน่ายให้การไฟฟ้าขนาด2.65 เมกะวัตต ์
 

ความรอ้นที่ไดจ้ากการเผาไหมข้ยะมลูฝอยจะถ่ายเทความรอ้นใหก้บัหมอ้ไอน ำ้ผลิตไอน ำ้หมอ้ไอน ำ้ได ้
ออกแบบพิเศษใหม้ีอณุหภมูิของแก๊สไอเสีย   (Fluegas)  ที่ไดจ้ากการเผาไหมส้งูกว่า  850C เป็นระยะเวลา 
มากกว่า 2 วินาที เพื่อก ำจดัสารไดออกซิน(Dioxin)ใหห้มดไป แก๊สไอเสีย(Flue gas) ที่ออกจากหมอ้ไอน ำ้จะ 
ถกูบ ำบดัโดยระบบบ ำบดัมลภาวะแก๊สไอเสียก่อนปลอ่ยออกสูบ่รรยากาศ และยงัมีการติดตัง้ระบบ  
ตรวจสอบมลพิษอากาศแบบต่อเนื่อง(Continuous Emission Monitoring System : CEMs) เพื่อเฝา้ระวงั 
และควบคมุคณุภาพของแก๊สไอเสียที่ระบายออกจากโครงการใหไ้ดค่้ามาตรฐานที่กฎหมายกามก ำหนด 

 
ระบบผลิตน ำ้จะผลิตน ำ้ใชท้ี่เหมาะสมในกระบวนการผลิตของระบบต่างน ำ้ที่ใชใ้นกำรผลิตไอหรบั 

น ำ้เป็นน ำ้ปราศจากแรธ่าตDุemineralized( water) 
 

ไอน ำ้ที่ผลิตไดจ้ากหมอ้ไอน ำ้จะถกูน ำไปขบัชดุกงัหนัไอน ำ้Steamา( Turbine) ที่เชื่อมเขา้กบัเครื่องมือ 
 
ก ำเนิดไฟฟ้าSynchronize( Generator) เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าซึ่งพลงังานไฟฟ้าที่ผลติไดบ้างสว่นประมาณ 10%  
จะน ำมาใชใ้นกระบวนการผลิต ไฟฟ้าสว่นที่เหลือจะ การไฟฟ้ต่อไปจ ำหน่ายใหก้บัไอน ำ้ที่ไปหมนุกงัหนั 
แลว้จะมีอณุหภมูิและความดนัลดลง จะถกูควบแน่นใหก้ลายเป็นน ำ้ภ ควบแน่นที่ใชอ้ากาศระบายความรอ้น 
(Air Cooled Condenser, ACC) และน ำ้ควบแน่นถูกสง่กลบัไปรบั ความรอ้นในหมอ้ไอนอี้กครัง้
มาหมนุเวียนเป็นวฏัจกัรต่อเนื่อง 

เถา้ที่เกิดจากกระบวนการเผาไหมต้อ้งมีการจดัการอย่างเหมาะสมแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ส่วน กล่าวคือสว่น 
แรกประกอบดว้ยเถา้หนกัBottom( Ash) มาจากเตาเผาขยะและบางสว่นของเถา้ลอยที่มาจากหมอ้ไอน(้Fly  
ash from Boiler) เถา้สว่นนีจ้ะคดัแยกโลหะและวสัดนุ  ำมาใชซ้  ำ้ไดอ้อกมาก่อนที่น ำกลบัมาไปใชป้ระโยชน ์



โครงการบริหารจดัการขยะมลูฝอยแบบครบวงจร 
ส านักงานเทศบาลต าบลโป่งน ้าร้อน จงัหวัดจันทบุรี  
  

และเถา้ส่วนท่ี 2 เถา้ลอยคือ ยกจากระบบบ ำบดัมลภาวะแก๊สไอเสยี           (Fly ash  from  Flue  gas  treatment system)  
ซึ่งเถา้ลอยสว่นนีม้ีปรมิาณไม่มาก อาจมีการปนเป้ือนสารเคมีและโลหะหนกั ไม่เหมาะสมที่จะ 

 
น ำมาใชป้ระโยชนไ์ด ้จะตอ้งเก็บรวบรวมแยกต่างหากและปรบัสภาพท ำใหเ้สถียรก่อนที่จะน ำไปฝังกลบอย่าง 
ถกูหลกัสขุาภิบาลหรือจา้งใหบ้รษิัทฯ ผูไ้ดร้บัอนญุาตก ำจดัเถา้ตามกฎหมายรบัไปด ำเนินการต่อไป   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่1แสดงกระบวนการก ำจดัขยะมลูฝอยเพื่อผลิตเป็นพลงังานไฟฟ้า   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 แผนผงักระบวนการระบบก ำจดัขยะมลูฝอยและผลิตไฟฟ้า  



ส านักงานเทศบาลต าบลโป่งน ้าร้อน 
จงัหวัดจันทบุร ีโครงการบรหิารจดัการ  
ขยะมลูฝอยแบบครบวงจร  
   

รายการเคร่ืองจักร/อุปกรณ ์   

1. ระบบชั่งน ำ้หนกั 13. ระบบฉีดถ่านกมัมนัต ์

2. อาคารรบัขยะมลูฝอย 14. เครื่องดกักรองฝุ่ น 

3. บ่อพกัขยะ 15. พดัลมเหนี่ยวน ำ(ID fan) 

4. ป่ันจั่นคีบขยะ 16. ปลอ่งระบายไอเสีย(Stack) 
 

5. กรวยรบัขยะมลูฝอยเขา้เตาเผา17. กงัหนัไอน ำ้(Steamturbine) 
 

6. พดัลมปฐมภมูิ(PA fan) 18. เคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้า(Generator) 

7. พดัลมฑติุยภมูิ(SAfan) 19. เครื่องควบแน่นไอน ำ้ชนิดระบายความรอ้นดว้ยอากาศ(ACC) 

8. ชดุดนัปอ้นขยะเขา้เตาเผา 20. ชดุล ำเลียงเถา้หนกั 

9. เตาเผาขยะมลูฝอย 21. บ่อรบัน ำ้ชะขยะมลูฝอย 

10. หมอ้ไอน ำ้ 22. บ่อพกัเถา้หนกั(Bottom ash pit) 

11. ถงับ ำบดัแก๊สไอเสีย 23. ถงัเก็บเถา้ลอย(Fly ash silo) 
 

12. ระบบฉีดน ำ้ปนูขาว24. ระบบปรบัเสถียรเถา้ลอย(Fly ash stabilization system) 
 
ส ำหรบัการออกแบบแผนผงัการจดัวางรูปแบบโครงการของเครื่องจกัร อปุกรณส์ามารถแสดง3 ดงัรูปที่  



ส านักงานเทศบาลต าบลโป่งน ้าร้อน จงัหวัดจันทบุร ีโครงการบริหารจดัการขยะมลฝอยแบบครบวงจร   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่3แผนผงัรูปแบบโครงการระบบก ำจดัขยะมลูฝอยและผลิตไฟฟ้า  



ส านักงานเทศบาลต าบลโป่งน ้าร้อน จงัหวัดจันทบุร ีโครงการบริหารจดัการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร   
 
 
 
3. มาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมของโครงการ  
3.1 มาตรการระยะเตรียมการโครงการ 

 
 

1) มาตรการด้านการออกแบบและวางผังโครงการ 
 

- การเลือกที่ตัง้โครงการตอ้งไม่ใหข้ดัต่อกฎหมายที่มีผลบงัคบัใชใ้นปัจจบุนั เช่น พระราชบญัญัติ  
ผงัเมือง พ.ศ2518. พระราชบญัญัติโรงงาน พ.2535ศ. พระราชบญัญัติควบคมุอาคาร พ2522.ศ. และ 
พระราชบญัญัติสง่เสรมิและรกัษาคณุภาพสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ2535และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวขอ้งกบัพ.ศ.  
สิ่งแวดลอ้ม 

 
- ก ำหนดใหม้ีการจดัสรรพืน้ที่สีเขียวส ำหรบัปลกูไมย้ืนตน้รอบพืน้ที่โครงการอย่างนอ้ยรอ้ยละ5 

ของพืน้ที่โครงการเพื่อใชป้ระโยชนเ์ป็นแนวปอ้งกนัผลกระทบดา้นฝุ่นละออง เสียง และทศันียภาพ 
 

- พิจารณาออกแบบและวางผงัโครงการโดยใหค้  ำนึงถึงความเหมาะสมของลกัษณะและขนาด 
พืน้ที่รวมถึงความปลอดภยัและการป้องกนัผลกระทบดา้นสิ่งแวดลอ้มหรือเหตเุดือดรอ้นโดยร  ำคาญ 
ออกแบบใหก้ิจกรรมหรืออปุกรณใ์นการผลิตตอ้งอยู่ห่างจากพืน้ที่อ่อนไหวSensitiveArea() โดยรอบให ้มากที่สดุ 

 
- ควบคมุไม่ใหม้ีกิจกรรมของโครงการกีดขวางทางน ำ้ไหลตามธรรมชาติหรือมีการรุกล ำ้น ำ้  

สาธารณะและแม่น ำ้ล ำคลองหรือท ำใหม้ีการเปลี่ยนแปลงทิศทางการไหลของกระแสน ำ้เดิม 
 
 

2) มาตรการด้านการจัดการทรัพยากรน ้ำ 
- โครงการก ำหนดใหม้ีบ่อพกันที่มคีวามจไุม่นอ้ยกว่ำน ำ้ดิบ50,000 ลกูบาศกเ์มตร/บ่อ ซึง่อาจจะ 

 
ใชจ้  ำนวน1-2 บ่อเพื่อส ำรองน ำ้ไวใ้หเ้พียงพอใชใ้นโครงการ และอาจจะใชร้ว่มกบัน ำ้บาดาลในกรณี ปรมิาณน ำ้ใชไ้มเ่พียงพอ 

 
- ก ำหนดใหม้ีการคดัเลือกเทคโนโลยีในการผลิตไฟฟ้าและระบบเสรมิการผลิตที่มีความตอ้งการ ใชน้ ำ้นอ้ยที่สดุ  
- โครงการออกแบบใหม้กีารหมนุเวียนนเสีย/ทิง้ที่กลบัไปใชป้ระโยชนภ์ายพืน้ท่ีโครงการโดยไม ่

มีการระบายลงแหล่งน ำ้สาธารณะ 
 
 

3) มาตรการด้านคมนาคมขนส่ง 
- วางผงัโครงการโดยจดัเตรียมพืน้ที่จอดรถบรรทกุขยะมลูฝอยภายในพืน้ท่ีของโครงการให ้

เพียงพอเพื่อหลีกเล่ียงการจอดรถบรเิวณถนนสาธารณะหนา้โครงการ  



ส านักงานเทศบาลต าบลโป่งน ้าร้อน จงัหวัดจันทบุร ีโครงการบริหารจดัการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร   
- หากชว่งก่อสรา้งมีกิจกรรมที่อาจก่อใหเ้กิดการกีดขวางเสน้ทางการจจรของประชาชนหรือ 

 
ชมุชนจะตอ้งประสานงานหน่วยงานเจา้ของพืน้ที่และตอ้งจดัเตรียมทางเบี่ยงที่เหมาะสม รวมถึงตอ้งจดั 
มีปา้ยหรือสญัลกัษณใ์หผู้ส้ญัจรสงัเกตเห็นไดอ้ย่างชดัเจน  

4) มาตรการด้านการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการด ำเนินโครงการ  
- จดัท ำแผนกิจกรรมการประชาสมัพนัธข์อ้มลูข่าวสารการด ำเนินโครงการทัง้ในดา้นประโยชน ์

และมาตรการป้องกนัแกไ้ขและติดตามผลกระทบสิ่งแวดลอ้มของโครงการใหช้มุชนทราบอย่างต่อเนื่องโดย
ก ำหนดใหช้มุชนที่อยู่โดยรอบพืน้ที่โครงการเป็นกลุม่เป้าหมายที่ตอ้งท ำการประชาสมัพนัธ ์ 

- จดัเตรียมการเผยแพรข่อ้มลูข่าวสารการด ำเนินโครงการใหช้มุชนรบัทราบในรูปแบบที่ง่ายและ 
เหมาะสมกบัชมุชน  

- ด ำเนินการดา้นมวลชนสมัพนัธแ์ละกิจกรรมทางสงัคมร่วมกบัผูน้  ำผูม้ีส่วนชมุชน ไดเ้สียกลุม่ 
ประชาชนทั่วไป และเจา้หนา้ที่หน่วยงานทอ้งถิ่นที่เก่ียวขอ้งอย่างสม ่ำเสมอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 

5) มาตรการด้านการับฟังความคิดเหน็ของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย 
โครงการจดัท ำแผนกิจกรรมการประชาสมัพนัธข์อ้มลูข่าวสารการด ำเนินโครงการฯ ตามระเบียบ 

ส ำนกันายกรฐัมนตรี ว่าดว้ยการรบัฟังความเห็นของประชาชนพ.ศ. 2548 โดยมีกระบวนการ ดงันี ้
- คณะกรรมการด ำเนินการรบัฟังความเห็นของประชาชน ประกอบดว้ย 

1)  ตวัแทนประชาชน 
2)  ตวัแทนภาครฐั 
3)  ผูม้ีความรูค้วามสามารถ และประสบการณ ์
4)  ผูแ้ทนเจา้ของโครงการ 

เผยแพร ่ประชาสมัพนัธข์อ้มลูโครงการก่อนการจัดเวทีรบัฟังความเห็นของประชาชนผูส้ว่นไดเ้สีย 
อย่างต่อเนื่องอย่างนอ้ย15วนั โดยเปิดเผย ณ สถานที่ที่ประชาชนและผูม้ีสว่นไดเ้สียเขา้ถึงแบะพบเห็นได ้
โดยง่าย 

- จดัใหม้ีการประชมุรบัฟังความคิดเห็นของประชาชนและผูม้ีสว่นไดเ้สียเก่ียวกบัการด ำเนิน 
โครงการ และมาตรการดา้นสิ่งแวดลอ้มของโครงการ โดยครอบคลมุกลุม่เปา้หมายประกอบที่ตัง้ประชาชน 
โครงการ รวมถึงหน่วยงานราชการที่เก่ียวขอ้งรวมทัง้เปิดใหม้ีการรบัฟังความคิดเห็นผ่านช่องทางอื่น 
เพิ่มเติมภายในระยะเวลา 15 วนันบัจากวนัที่จดัประชมุรบัฟังความคิดเห็นของประชาชนและผูม้ีสว่นไดเ้สีย 
แลว้เสรจ็ 

- จดัใหม้ีการติดประกาศสรุปผลการรบัฟังความคิดเห็นของประชาชนภายใน15วนั นบัแต่วนัที่  
รบัฟังความคิดเห็นฯ แลว้เสร็จทัง้นีจ้ดัใหม้ีระยะเวลาในการติดประกาศอย่างนอ้ย15 วนั โดยใหติ้ด 
ประกาศที่หน่วยงานราชการทอ้งถิ่น ที่ท ำการชมุชน ศาลาประชำคมและแหลง่ชมุชน  



ส านักงานเทศบาลต าบลโป่งน ้าร้อน จงัหวัดจันทบุร ีโครงการบริหารจดัการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร   
3.2 มาตรการระยะก่อสร้างโครงการ 
 

1) มาตรการด้านคุณภาพอากาศ  
- ก ำหนดขอบเขตพืน้ที่ก่อสรา้งใหช้ดัเจน และจดัท ำรัว้โดยรอบพืน้ที่ก่อสรา้งใหม้ีก ำลงัมั่นคงแข็งแรง 

โดยมีความสงูจากระดบัพืน้ดินไม่นอ้ยกว่า2เมตร  
- ฉีดพรมน ำ้บรเิวณถนนในพืน้ที่ก่อสรา้ง เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่ นละอองอย่างนอ้ย 2 ครัง้ (เชา้-

บ่าย)และเพิ่มความถ่ีตามความเหมาะสมกรณีที่มีอากาศแหง้หรือมีปรมิาณฝุ่ นละอองสงู  
- จดัเก็บวสัด/ุอปุกรณก์่อสรา้งใหอ้ยู่ในพืน้ที่ที่มีผนงั/ผา้ใบปิดทบึดา้นขา้งอย่างนอ้ย 
- การขนสง่วสัดกุ่อสรา้งชนิดที่อาจฟุ้งกระจายหรือตกลงพืน้ที่จราจรตอ้งมีการปิดคลมุทุกครัง้ที่ 

มีการขนยา้ย 
- ลา้งท ำความสะอาดตวัรถและลอ้รถที่มีเศษหินดินโคลน หรือทรายก่อนออกนอกพืน้ที่ 

โครงการ  
- กรณีที่มีเศษวสัดรุ่วงหลน่จากรถบรรทกุนอกรัว้โครงการ ใหท้ ำความสะอาดเศษวสัดทุี่ร่วงหลน่  

และ/หรือเรง่ด ำเนินการเคลื่อนยา้ยของที่ตกหลน่ใหเ้รียบรอ้ยโดยเร็ว หรือประสานงานกบัหน่วยงานเจา้หนำ้ที่  
พืน้ที่เพื่อด ำเนินการตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง  

- กรณีมีขอ้ขดัแยง้ในการพิจารณาว่าปัญหาฝุ่ นละอองที่เกิดขึน้เนื่องจากการก่อสรา้ง ให ้ 
ด ำเนินการตรวจวดัดว้ยเครื่องตรวจวดัฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน10ไมครอน โดยใชเ้ครื่องมือและวิธีการ 
ตามที่กรมควบคมุมลพิษก ำหนด ทัง้นี ้ใหต้รวจวดับรเิวณชมุชนที่อยู่เหนือลมและใตล้มที่อยู่ใกล ้โครงการมากที่สดุ 
โดยตรวจวดัต่อเนื่องกนัไม่นอ้ยกว่า290นาท ี4( ชั่วโมง50 นาที) และไม่เกินกว่า310 นาที 5( ชั่วโมง10 นาที) 
ในช่วงเวลาที่มีการก่อสรา้งโดยผลต่างของค่าเฉลี่ยของปรมิาณฝุ่ นละอองตลอด ช่วงเวลาที่ท ำการตรวจวดั 
บรเิวณชมุชนใตล้มและเหนือลมตอ้งไม่เกิน50 ไมโครกรมัต่อลกูบาศกเ์มตร 

 
 

2) มาตรการด้านเสียง  
- กิจกรมการก่อสรา้งที่อาจก่อใหเ้กิดผลกระทบดา้นเสียงต่อชมุชนใหม้ีการด ำเนินงานเฉพาะ 

ในช่วงเวลากลางวนั ยกเวน้กิจกรรมจ ำเป็นตอ้งด ำเนินการต่อเนื่องใหแ้ลว้เสรจ็จะตอ้งแจง้ใหผู้น้  ำพืน้ที่ทราบลว่งหนา้ก่อน
ด ำเนินการในกิจกรรมนัน้ๆ7 วนัอย่างนอ้ย  

- การท ำฐานรากของอาคารโดยใชเ้สาเข็มดว้ยการเจาะ กด หรือตอก และการขดุดิน จะ สามารถ
ด ำเนินการไดเ้ฉพาะในเวลาระหว่างพระอาทิตยข์ึน้ถึงพระอาทิตยต์ก ถา้จะด ำเนินการในเวลา 
ระหว่างพระอาทิตยต์กถึงพระอาทิตยข์ึน้ตอ้งไดร้บัอนญุาตจากนายช่างตามพระราชบญัญัติควบคมุอา พ.ศ. 2522 
หรือกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง  

- จดัใหม้ีก ำแพงกัน้เสียงหรือรัว้รอบโครงการเพื่อกัน้ระหว่างพืน้ที่ก่อสรา้งกบัพืน้ที่อ่อนไหวโดย 
ที่ตอ้งมีการติดตัง้ใหอ้ยู่ใกลก้บัแหลง่ก ำเนิดเสียงหรือพืน้ที่อ่อนไหวมากที่สดุเท่าที่จะท ำได ้ 

- เลือกใชอ้ปุกรณแ์ละเครื่องจกัรที่มีระดบัเสียงต ่ำและตรวจสารุงรกัษาอปุกรณแ์ละ 
เครื่องจกัรใหม้ีสภาพดีอยู่เสมอ 

- จดัใหม้ีอปุกรณป์้องกนัเสียง ไดแ้ก่ ปลั๊กลดเสียงEarPlugs) (  หรือครอบหลูดเสียงEar( 
Muffs) ใหแ้ก่คนงานที่ท ำงานบรเิวณที่มีเสียงดงัอย่างเพียงพอ  



ส านักงานเทศบาลต าบลโป่งน ้าร้อน จงัหวัดจันทบุรี  
โครงการบริหารจดัการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร  

 
- จดัใหม้ีเจา้หนา้ที่ของโครงการเขา้พบปะชมุชนโดยรอบอย่างสม ่ำเสมอตลอดช่วงก่อสรา้งเพื่อ 

สอบถามถึงผลกระทบดา้นเสียงที่ไดร้บัจากกิจกรรมก่อสรา้งของโครงการพรอ้มทัง้หาแนวทางการลด 
ผลกระทบดา้นเสียงที่เกิดขึน้และใหบ้นัทกึรายละเอียดพรอ้มใหพ้นกังานเจา้หนา้ที่ของหน่วยงานอนญุาต 
เรียกตรวจสอบไดต้ลอดเวลา 

 
 

3) มาตรการด้านการจัดการทรัพยากรน ้ำ 
- ติดตัง้ถงับบดัน ำ้เสียส ำเรจ็รูปที่สามารถรองรบัน ำ้เสียจากส ำนกังานชั่วคราวและบา้นพกั 

คนงาน หรือหอ้งน ำ้ หอ้งสว้ม ไดอ้ย่างเพียงพอ 
 

- จดัสรา้งรางระบายน ำ้ชั่วคราวในแนวเดียวกนักบัที่จะก่อสรา้งรางระบายนเพื่อควบคมุน ำ้ถาวร 
การระบายน ำ้จากการก่อสรา้งไม่ใหเ้กิดผลกระทบต่อพืน้ที่โดยรอบทัง้นีใ้หม้ีการตรวจสอบประสิทธิภาพ รางระบาย
น ำ้ชั่วคราวเป็นประจ ำ หากพบว่าช ำรุดเสียหายใหซ้่อมแซมใหอ้ยู่ในสภาพใชง้านโดยเร็ว 

 
- จดัใหม้ีหอ้งสว้มที่ถกูหลกัสขุาภิบาลเพียงพอกบัคนงานก่อสรา้งในช่วงเวลาที่มีจ ำนวน 

สงูสดุในอตัราสว่นคนงานก่อสรา้ง20คน ต่อหอ้งน ำ้ 1 หอ้ง ถา้มีคนงาน100 คนขึน้ไป ใหเ้พิ่ม1หอ้ง ต่อ คนงาน  
25 คน โดยหา้มระบายของเสียใดๆ ที่ยงัมิไดม้ีการบ ำบดัอย่างมีประสิทธิภาพลงแหล่งน ำ้สาธารณะ  

- จดัใหม้ีพืน้ที่เฉพาะส ำหรบัซ่อมบ ำรุงเครื่องยนต/์อปุกรณป์อ้งกนัน ำ้เพื่อไม่ใหป้นเป้ือนกบัน ำ้ 
ฝนที่หลากมาตามผิวดิน 
      -    ก ำหนดใหพ้ืน้ที่ส ำนกังานสนามชั่วคราวและที่พกัคนงานห่างจากแหล่งน ำ้ไม่นอ้ยกวา่50เมตร 

 
- กรณีมีขอ้โตแ้ยง้ในการพิจารณาว่าปัญหาน ำ้ทิง้ที่เกิดขึน้มาจากกิจกรรมการก่อสรา้งของ โครงการ 

 ใหด้  ำเนินการตรวจวดัคณุภาพน ำ้ผิวดินในแหลง่น ำ้หลกัวิชาการและสอดคลอ้งตามท่ีน้ัน้ๆ กฎหมายก ำหนด 
 
 

4) มาตรการด้านคมนาคมขนส่ง 
 

- ประสานงานไปยงัหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งเพื่อใหท้ราบถึงแผนงานการก่อสรา้งขอความ  
รว่มมือในการจดัสรรเจา้หนา้ที่อ ำนวยความสะดวกดา้นการจราจรในช่วงชั่วโมงเรง่ด่วนและกรณีที่มีการ 
ขนสง่เครื่องจกัรขนาดใหญ่จะตอ้งประสานงานกบัหน่วยงานดงักลำ่วด ำเนินก่อนเคลื่อนยา้ย 

 
- จ ำกดัความเรว็ในการเดินทางขนสง่วสัดกุ่อสรา้งของยานพาหนะต่างๆ ในช่วงที่ผ่านชุมชนไม่ใหเ้กิน30 

กิโลเมตร/ชั่วโมง และควบคมุความเรว็ในพืน้ที่ทั่วไปใหเ้ป็นไปตามที่กฎหมายก ำหนด  
- อบรมและควบคมุพนกังานขบัรถที่เก่ียวขอ้งกบัการก่อสรา้งทกุชนิดใหป้ฏิบติัตามกฎจราจร 

อย่างเครง่ครดั 
 

- การขนสง่วสัดอุปุกรณก์่อสรา้งตอ้งใชผ้า้ใบปิดคลมุและตรวจสอบความเรียบรอ้ยของ 
ยานพาหนะในการขนสง่อย่างสม ่ำเสมอ  

- หลีกเลี่ยงการขนสง่วสัดอุปุกรณก์่อสรา้งในช่วงชั่วโม(ช่วงเชา้และช่วงเย็น)เรง่ด่วน  
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5) มาตรการด้านการจัดการขยะ 
 

- จดัเตรียมวสัดอุปุกรณร์องรบัขยะที่เกิดขึน้จากคนงานก่อสรา้งไวต้ามบรปฎิบติังานบรเิวณพืน้ที่ 
และบรเิวณที่พกัคนงานใหเ้พียงพอและประสานกบัหน่วยงานทอ้งถิ่นเพื่อด ำเนินการเก็บขนไปก ำจดัอย่าง 
ถกูตอ้งเหมาะสม  

- หา้มทิง้ขยะลงในรางระบายน น ำ้ท่อรวบรวมน ำ้เสีย หรือท่อระบายน ำ้ 
 

- ก ำหนดใหเ้ก็บแยกของเสียอนัตรายโดยใหม้ีป้ายเตือนว่าเป็นสถานที่เก็บรวบรวมของเสีย 
อนัตรายท่ีสามารถมองเห็นไดอ้ย่างชดัเจนและน ำไปก ำจดัตามหลกัวิชาการต่อไป 

 
- ควบคมุใหผู้ร้บัเหมาก ำหนดวิธีปฏิบติังานเรื่องการแยกทิง้ขยะหรือของเสียอนัตราย  ใหค้นงานที่ 

เก่ียวขอ้งทราบ 
 
 

6) มาตรการด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสุขภาพ 
 

- จดัใหม้ีการบรหิารจดัการความปลอดภยัในการท ำงานเก่ียวกบัการก่อสรา้งตามขอ้ก ำหนด 
ของกฎหมายว่าดว้ยความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท ำรวมถึงจดัเตรียมางาน 
อปุกรณป์้องกนัสว่นบคุคลเช่นหมวกนิรภยั แว่นตานิรภยั ที่ครอบหภูยัถงุมือนิรรองเทา้นิรภยั เชือกนิรภยั 
รวมทัง้เครื่องมือและยาส ำหรบัการปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ใหเ้พียงพอและเหมาะสม 

 
 

7) มาตรการด้านการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดาเนินการโครงการ 
 

- ติดตัง้ปา้ยแสดงขอ้มลูรายละเอียดโครงการไวบ้รเิวณดา้นหนา้สถานที่ก่อสรา้งซึ่งสามารถ
มองเห็นไดอ้ย่างชดัเจนตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง (เช่น ชื่อเจา้ของโครงการ ชื่อโครงการ ขอ้มลูลกัษณะ โครงการ 
โดยระบรุายละเอียดก ำลงัการผลิต และประเภทเชือ้เพลิง เป็นตน้)โดยที่ป้ายควรมีขนาดไม่นอ้ย  
กว่า 0.5x 1.0 เมตร 

 
- ประสานงานกบัหน่วยงานปกครองทอ้งถิ่นและผูน้  ำชมุชนเพื่อแจง้แผนงานการด ำเนินงาน 

ก่อสรา้งโครงการอย่างต่อเนื่อง 
 

- จดัใหม้ีศนูยป์ระสานงานรบัเรื่องรอ้งเรียนเก่ียวกบัความเดือดรอ้นที่ไดร้บัจากการก่อสรำ้ง  
โครงการกรณีที่เกิดขอ้รอ้งเรียนจะตอ้งเรง่ด ำเนินการแกไ้ขปัญหาโดยเรว็ พรอ้มทัง้ใหม้ีการบนัทึก ต่างๆไดแ้ก่ 
ประเด็นขอ้แนะน ำ/ขอ้รอ้งเรียนพรอ้มทัง้รายละเอียด วนัเวลา ชื่อผูแ้นะน ำ/รอ้งเรียน การ 
 
ด ำเนินการตามขอ้แนะน ำ/ขอ้รอ้งเรียนทัง้นีต้อ้งเตรียมขอ้มลูใหพ้นกังำนเจำ้หนำ้ที่ของหน่วยงำนอนญุำต
เรียกตรวจไดต้ลอดเวลา  
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3.3 มาตรการระยะด ำเนินการ 

 
1) มาตรการด้านคุณภาพอากาศ 

 
(1)  มาตรการควบคุมมลสารจากปล่องระบายของเตาเผา  

- ออกแบบและติดตัง้ระบบควบคมุมลพิษทางอากาศที่เกิดจเตาเผาไดแ้ก่การควบคมุ 
อณุหภมูิการเผาไหมใ้หอ้ยู่ในช่วง850-1,000 องศาเซลเซียสติดตัง้เครื่องดกัฝุ่ นแบบไฟฟ้าสถิตติดตัง้เครื่อง 
สครบัเบอรโ์ดยใชน้  ำ้ด่าง และการใชผ้งคารบ์อนดดูซบัสารอินทรีย ์ 

- ควบคมุคณุภาพอากาศที่ระบายออกจากปล่องระบายของเตาเผาไม่เกินที่มาตรฐาน  
   ก ำหนดมีรายละเอียดดงันี ้ 

* ควบคมุฝุ่ นละอองไม่เกิน120 มิลลิกรมั/ลกูบาศกเ์มตร  
* ควบคมุก๊าซออกไซดข์องไนโตรเจนไม่เกิน180 พีพีเอ็ม  
* ควบคมุก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซดไ์ม่เกิน30พีพีเอ็ม  
* ควบคมุก๊าซไฮโดรเจนคลอไรดไ์ม่เกิน25พีพีเอ็ม  

- จดัท ำแผนการบ ำรุงรกัษาเตาเผา ระบบบ บ ำบดัมลพิษทางอากาศ และอปุกรณป์ระกอบทุก 
สว่นเพื่อคงประสิทธิภาพของระบบต่างๆ ใหอ้ยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ  

- จดัเตรียมอปุกรณอ์ะไหลท่ี่จ ำเป็นเก่ียวกบัระบบควบคมุมลพิษทางอากาศใหม้ีจ ำนวน 
เพียงพอในการซ่อมแซมเมื่อระบบเกิดการขดัขอ้ง  

- กรณีมีเหตขุดัขอ้งฉกุเฉินเกิดขึน้กบัระบบบ ำบดัมลพิษทางอากาศใหห้ยดุปอ้นเชือ้ 
เขา้หอ้งเผาไหมโ้ดยทนัทีเพื่อใหม้ีการเผาไหมเ้ฉพาะเชือ้เพลิงที่คา้งอยู่ในหอ้งเผาไหมเ้ท่านัน้ 

 และกระบวนการผลิตชั่วคราวจนกว่าจะสามารถซ่อมแซมระบบบบดัมลพิษทางอากาศใหอ้ยู่ในสภาพพรอ้มใชง้าน 
และสามารถบ ำบดัมลพิษใหอ้ยู่ในค่ามาตรฐานจึงจะเริ่มด ำเนินการผลิตตามปกติ  

- จดัใหม้ีเจา้หนา้ที่ที่มีความรูแ้ละประสบการณใ์นการควบคมุระบบบ ำบดัมลพิษทำง
อากาศโดยมีหนา้ที่สอดคลอ้งตามกฎหมาย  

- จดัใหม้ีเจา้หนา้ที่ด ำเนินการหาสาเหตแุละวางแผนแกไ้ขปรบัปรุงระบบบ ำบดัมลพิษทาง 
อากาศในกรณีที่ระบบมีประสิทธิภาพการท ำงานลดลงจนกว่าระบบบ ำบดัมลพิษทางอากาศกลบัมาอยู่ใน สภาพปกติ 

 
 
 

(2) มาตรการควบคุมมลสารบริเวณพืนทีรั้บขยะและอาคารคัดแยกขยะ 
 

- ออกแบบใหม้ีระบบระบายอากาศเพื่อท ำใหค้วามดนัอากาศภายในบ่อรบัขยะและอาคาร 
คดัแยกขยะใหเ้ป็นลบเพื่อป้องกนัการรั่วไหลออกภายนอก และมีการรวบรวบก๊าซที่ปนเป้ือนกลิ่นไปเผา  

  ท ำลายที่เตาเผา  
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(3) มาตรการควบคุมมลสารจากการล ำเลียงเชือ้เพลิงขยะและขีเ้ถ้ำ  

- ติดตัง้ระบบสายพานแบบปิดในการล ำเลียงเชือ้เพลิงขยะไปยงัเตาเผาและในการล ำเลียง 
ขีเ้ถา้จากเตาเผา/ระบบดกัฝุ่นไปยงัภาชนะเก็บพกัที่เป็นระบบปิด  

- จดัใหม้ีการตรวจสอบและบ ำรุงรกัษาระบบสายพานล ำเลียงเชือ้เพลิงขยะหรือขีเ้ถา้ใหอ้ยู่ 
ในสภาพพรอ้มใชง้านโดยเฉพาะบรเิวณที่เป็นขอ้ต่อหรือจุดเปลี่ยนผ่านต่างๆ  

- รวบรวมขีเ้ถา้จากเตาเผาและเครื่องดกัฝุ่นไปเก็บพกัไวใ้นภาชนะเก็บพกัที่เป็นระบบปิด 
เพื่อปอ้งกนัการฟุ้งกระจาย 

 
(4) มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ  

- ตรวจวดัมลพิษทางอากาศที่ระบายออกจากปล่องระบายของเตาเผาอย่างนอ้ยปีละ2ครัง้ 
โดยก ำหนดใหต้รวจวดัฝุ่ นละอองรวมก๊าซออกไซดข์องไนโตรเจนก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซดแ์ละก๊าซไฮโดรเจน 
คลอไรดส์ว่นการตรวจวดัก๊าซไดออกซินก ำหนดใหต้รวจวดัปีละ1ครัง้  

- ตรวจวดัคณุภาพอากาศในบรรยากาศปีละ2ครัง้(ครัง้ละอย่างนอ้ย3วนัต่อเนื่อง) โดยให ้
ตรวจบรเิวณชมุชนดา้นทิศเหนือลมและใตล้มจ ำนวน 2 สถานี ส ำหรบัดชันีคณุภาพอากาศที่ตรวจวดั ไดแ้ก่ ฝุ่น
ละอองรวมเฉลี่ย24 ชั่วโมง ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน10ไมครอน เฉลี่ย24 ชั่วโมงก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์เฉลี่ย1 
ชั่วโมงและก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์ทิศทางลมและความเร็วลม(ตามในแต่ละฤดกูาลหรือ ทิศทางลม) 

 
 

2) มาตรการด้านเสียง  
- เครื่องจกัรอปุกรณท์ี่มีเสียงดงัจะตอ้งมีวิธีการลดระดบัเสียงที่ก ำเนิด เช่น แหลง่การหลอ่ลื่น 

การลดการสั่นสะเทือน และการปิดครอบ เป็นตน้  
- ควบคมุระดบัความดงัของเสียงโดยทั่วไปและระดบัเสียงรบกวนที่เกิดจากกระบวนการผลิต 

ไฟฟ้าใหเ้ป็นไปตามที่กฎหมายก ำหนด  
- จดัท ำแผนตรวจสอบและซ่อมบ ำรุงเครื่องจกัรอปุกรณท์ี่ท ำใหเ้กิดเสียงดงัอากาศเช่น เครื่องอดั 

เครื่องผลิตไฟฟ้ารวมทัง้จดัท ำแผนตรวจสอบแรงสั่นสะเทือน/ตัง้ศนูยเ์พลาเครื่องจกัรและตรวจสอบแท่นยดึ 
เครื่องจกัรเป็นประจ ำ 

- จดัใหม้ีแนวปอ้งกนัที่มีการปลกูตน้ไมย้ืนตน้โดยรอบพืน้ที่ของโครงการหรือดา้นที่ใกล 
อ่อนไหว  

- จดัใหม้ีเจา้หนา้ที่ของโครงการลงพืน้ที่เพื่อพบปะชมุชนใกลเ้คียงและสอบถามถึงผลกระทบ 
ดา้นเสียงที่อาจเกิดขึน้จากการด ำเนินงานโครงการเป็นระยะๆ  

- จดัท ำสญัลกัษณห์รือปา้ยเตือนบรเิวณที่มีเสียงดงัภายในพืน้ที่โครงการและก ำหนดให ้
พนกังานตอ้งสวมใสอ่ปุกรณล์ดเสียงระหว่างที่ปฏิบติังานในบรเิวณดงักลา่ว  

- ตรวจวดัระดบัเสียงทั่วไป(ระดบัเสียงสงูสดุระดบัเสียงเฉลี่ย24  ชั่วโมง และระดบัเสียง 
พืน้ฐาน) และระดบัเสียงรบกวน ปีละ2 ครัง้ ครัง้ละ3วนัต่อเนื่อง(ครอบคลมุวนัท ำการและวนัหยดุ)โดย 

  ก ำหนดใหต้รวจวดัระดบัเสียงอย่างนอ้ย2สถานี ไดแ้ก่ ริมรัว้ของโครงการชมุชนอ่อนไหวที่อยู่ใกลก้ับและ 
  พืน้ที่โครงการ  
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3) มาตรการด้านการจัดการทรัพยากรน ้ำ  
- ก ำหนดใหโ้ครงการจดัใหม้ีบ่อส ำรองน ำ้ดิบภายในพืน้ที่โครงการโดยมีความจไุม่นอ้ยกว่า 50,000 

ลกูบาศกเ์มตร  
- โครงการจะไม่มีการการสบูน ำ้จากแหลง่น ำ้สาธารณะมาใชภ้ายในโครงการ โดยน ำ้ใชใ้น 

โครงการจะเก็บรวมรวมจากฝนตามฤดกูาล และจะใชร้ว่มกบัน ำ้บาดาลในกรณีน ำ้ผนที่จดัเก็บไม่เพียงพอ 
 

- จดัใหม้ีรางระบายน ำ้โดยรอบพืน้ที่โครงการเพื่อรวบรวมน ำ้ฝนจากภายในและภายนอก 
โครงการไปยงับ่อพกัน ำ้ดิบ  

- ตรวจสอบและดแูลระบบระบายน ำ้ในพืน้ที่โครงการเป็นประจ ำทกุเดือน หากช ำรุดเสียหายให ้ 
ด ำเนินการซ่อมแซมใหแ้ลว้เสรจ็โดยเร็ว  

- น ำ้เสียที่เกิดจากการด ำเนินโครงการจะตอ้งรวบรวมลงระบบหมกัขยะอินทรียเ์พื่อผลิตก๊าซ 
ชีวภาพทัง้นีจ้ะตอ้งไม่มีการระบายน ำ้ทิง้ออกนอกพืน้ที่โครงการ 

 
 

4) มาตรการด้านคมนาคมขนส่ง 
- ก ำหนดเสน้ทางการขนสง่ขยะโดยหลีกเลี่ยงเสน้ทางผ่านชุมชนใหม้ากที่สดุ  
- ประสานงานเพื่อจดัช่วงเวลาในการขนสง่ขยะเขา้พืน้ที่โครงการอย่างเหมาะสมและหลีกเลี่ยง 

การขนสง่ขยะในชั่วโมงเรง่ด่วน  
- จดัใหม้ีศนูยร์บัเรื่องรอ้งเรียนและทีมปฏิบติัการฉกุเฉินเพื่อลา้งถนนเมื่อพบน ำ้ปนเป้ือนเสน้ทางขนสง่ 
- ก ำหนดใหม้ีการลา้งรถขนยะออกจากพืน้ที่โครง  
- จ ำกดัความเรว็ของรถขนสง่เชือ้เพลิงในช่วงที่ผ่านชมุชนไม่ใหเ้กิน30 กิโลเมตร/ชั่วโมง และ 

ควบคมุความเรว็ในพืน้ที่ทั่วไปใหเ้ป็นไปตามที่กฎหมายก ำหนด 
- อบรมและควบคมุพนกังานขบัรถใหป้ฏิบติัตามกฎจราจรอย่างเครง่ครดั  
- จดัใหม้ีพืน้ที่จอดรถขนสง่ขยะภายในพืน้ที่โครงการอย่างเพียงพอเพื่อไม่ใหม้ีการจอดริมถนน  

สาธารณะ  
- บนัทกึสถิติการเกิดอบุติัเหตุสาเหตพุรอ้มแนวทางในการจดัการแกไ้ขปัญหาที่อาจเกิดขึน้ 

การขนสง่เชือ้เพลิงทัง้นีข้อ้มลูดงักลา่วตอ้งจดัเตรียมใหพ้นกังานเจา้หนา้ที่ของหน่วยงานอนญุาต ตรวจสอบไดต้ลอดเวลา 
 
 
 

5) มาตรการด้านการจัดการขยะ 
- จดัเตรียมถงัรองรบัขยะมลูฝอยภายในพืน้ที่โครงการอย่างเพียงพอก่อนรวบรวมน ำ้ไปก ำจดัต่อไป  
- การจดัการกากของเสียตอ้งด ำเนินตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ทัง้นีต้อ้งมีการแยกของเสียแต่ละ 

ประเภทที่เกิดจากการผลิตก่อนที่จะน ำไปก ำจดัอย่างถกูหลกัวิชาการ 
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- กรณีมีของเสียอนัตรายที่เกิดจากการด ำเนินโครงการใหด้  ำเนินการตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง เช่น 
ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม เรื่อง การก ำจดัสิ่งปฏิกลูหรือวสัดทุี่ไม่ใชแ้ลว้ทัง้นีต้อ้งพ.ศ.2548ด ำเนินการแยกของ 

เสียอนัตรายออกจากของเสียประเภทอ่ืนและจดัใหม้ีปา้ยเตือนว่าเป็นพืน้ที่ที่  รวบรวมของเสียอนัตราย  ที่สามารถเห็นได ้   
อย่างชดัเจน และรวมใหห้น่วยงานที่ไดร้บัอนญุาตจากกรม โรงงานอตุสาหกรรมมารบัไปก ำจดัอย่างถูกตอ้งต่อไป  

- ก ำหนดวิธีปฏิบติังานเก่ียวกบัการแยกทิง้ของเสียอนัตรายและอบรมใหผู้ท้ี่เก่ียวขอ้งเก่ียวกบัการจดัการ 
ของเสียอนัตราย 

 
 

6) มาตรการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสุขภาพ 

(1) ความปลอดภัยในการท ำงาน 
 

- จดัการความปลอดภยัในการท ำงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพควบคมุดแูลรวมถึง 
และสรา้งจิตส ำนึกดา้นความปลอดภยัในการท ำงานใหแ้ก่พนกังานในการปฏิบติังาน 

 
 

(2) ความปลอดภัยในการใช้เตาเผา 
- ควบคมุการติดตัง้ การใชง้าน การซ่อมแซม/การดดัแปลงใหเ้ป็นไปตามกฎหมายที่ 

เก่ียวขอ้ง  
- จดัใหม้ีวิศวกรควบคมุและตรวจสอบเตาเผาตามระเบียบและวิธีการท่ีกรมโรงงาน 

อตุสาหกรรมก ำหนด  
- ตรวจสอบและทดสอบความพรอ้มของระบบก่อนเปิดใชง้านโดยการควบคมุของผู ้

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุที่ไดร้บัอนญุาตตามพระราชบญัญัติวิชาชีพวิศวกร พ.ศ.2542  
- ทดสอบความปลอดภยัในการใชง้านของเตาเผาอย่างนอ้ยปี ละ1ครัง้โดยวิศวกรสาขา 

เครื่องกลประเภทสามญัวิศวกรหรือวฒุิวิศวกรตามที่กฎหมายก ำหนด 
 

(3) ความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า 
- ควบคมุดแูลระบบไฟฟ้าภายในโครงการใหเ้ป็นไปตามหลกัวิชาการหรือมาตรฐานที่ 

เก่ียวขอ้ง  
- จดัใหม้ีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าในโครงการและรบัรองความปลอดภยัของระบบไฟฟ้า 

ในโรงงานเป็นประจ ำทุกปีตามหลกัเกณฑท์ี่กฎหมายก ำหนด  
- จดัใหม้ีแผนการซ่อมบ ำรุงเครื่องจกัรอปุกรณใ์หส้ามารถใชง้านไดอ้ย่างปลอดภยัตลอด 

ระยะเวลาการใชง้านตามขอ้ก ำหนดของผูผ้ลิตและใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานทางวิชาการ ตามหลกัวิศวกรรม 
และความปลอดภยั  



ส านักงานเทศบาลต าบลโป่งน ้าร้อน จงัหวัดจันทบุร ีโครงการบริหารจดัการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร  
 

(4) ความปลอดภัยด้านอัคคีภัย  
- จดัท ำมาตรการฉกุเฉิน จดัการฝึกอบรม แนะน ำวิธีการป้องกนัเก่ียวกบัการปฏิบติังานใน

สว่นที่อาจก่อใหเ้กิดอนัตราย อบุติัเหตแุละอบุติัภยั โดยฝึกซอ้มอย่างนอ้ยปี1ครัง้ทัง้นีต้อ้งแสดงละ หลกัฐานเอกสาร 
การด ำเนินการไวท้ี่โรงงานและสามารถตรวจสอบไดต้ลอดเวลา  

- ตรวจสอบความพรอ้มของอปุกรณป์้องกนัอคัคีภยัใหอ้ยู่ในสภาพที่พรอ้มใชง้านตลอดเวลา 
 
 

7) มาตรการด้านการประชาสัมพันธแ์ละการมีส่วนร่วมของประชาชน  
- จดัใหม้ีศนูยป์ระสานงานการรบัขอ้เสนอแนะและขอ้รอ้งเรียนเก่ียวกบัความเดือดรอ้นที่อาจ ไดร้บั 

จากการด ำเนินโครงการ ทัง้นีก้รณีเกิดการรอ้งเรียนจะตอ้งด ำเนินการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวโดยเรว็  
- ด ำเนินการส ำรวจความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะในดา้นต่างๆ ของผูม้ีส่วนไดเ้สียอย่างนอ้ยปีละ1ครัง้ 

ตลอดระยะด ำเนินการ โดยใหก้  ำหนดจ ำนวนตวัอย่างเพื่อสุม่ส ำรวจความคิดเห็นใหเ้ป็นไปตามหลกัการ 
ทางดา้นสงัคมศาสตรโ์ดยครอบคลมุกลุม่เปา้หมายรอบที่ตัง้โครงการในระยะ 1 กิโลเมตร และตอ้งจดัท ำรายงาน 

   การด ำเนินการที่เก่ียวขอ้งกบัการตอบสนองความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของประชาชน และการปอ้งกนัหรือแกไ้ข   
  ปัญหำที่ด ำเนินการไปแลว้ใหป้ระชาชนไดร้บัทราบผ่านช่องทางต่างๆ  

- พิจารณารบัคนในทอ้งถิ่นเขา้มาท ำงานเป็นอนัดบัแรกตามความเหมาะสมกบัลกัษณะงานเพื่อ 
ลดปัญหาการอพยพของแรงงานต่างถิ่นและเป็นการสง่เสรมิชมุชนใหไ้ดร้บัประโยชนจ์ากโครงการมากขึน้  

- ก ำหนดทีมงาน/ผูร้บัผิดชอบงานดา้นมวลชนสมัพนัธอ์ย่างชดัเจน เพื่อด ำเนินงานดา้นต่างๆ ตามที่
ก ำหนดไว ้

- ก ำหนดใหม้ีแผนงานการจดักิจกรรมดา้นมวลชนสมัพนัธ ์เพื่อใหเ้กิดประโยชนแ์ก่ชมุชนอย่าง  
ชดัเจน  

- ด ำเนินการดา้นมวลชนสมัพนัธแ์ละสง่เสรมิกิจกรรมทางสงัคมตามความเหมาะสมรว่มกบัผูน้  ำ ชมุชน 
กลุม่ผูม้ีสว่นไดเ้สียชนทั่วไปประชาชน และเจา้หนา้ที่หน่วยงานทอ้งถิ่นที่เก่ียวขอ้งอย่างสม ่ำเสมอ  
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3.4 มาตรการเมื่อมีการรือถอนอาคาร 

1) มาตรการด้านคุณภาพอากาศ 
- จดัใหม้ีแผงกัน้และใชผ้า้ใบกนัฝุ่ นละอองโดยรอบอาคารก่อนเริ่มงานรือ้ถอน  
- ฉีดพรมน ำ้อย่างนอ้ยวนัละ2ครัง้ บรเิวณพืน้ที่ที่ท ำการรือ้ถอนและพืน้ที่ขา้งเคียงและใหเ้พิ่ม 

ความถ่ีตามความเหมาะสมในกรณีที่อากาศแหง้หรือเกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่ นละอองในปรมิาณสงู  
- การขนสง่วสัดทุี่เกิดจากการรือ้ถอนซึ่งมีโอกาสเกิดการฟุ้งกระจายหรือตกหลน่ปิด ตอ้งมีการ

คลมุสว่นทา้ยยานพาหนะที่ใชใ้นการขนสง่วสัดอุปุกรณจ์ากการรือ้ถอนดว้ยผำ้ใบ  
- กรณีมีเศษวสัดรุ่วงหลน่จากรถบรรทุกนอกพืน้ที่โครงการ ตอ้งเรง่ด ำเนินการเคลื่อนยา้ยของที่ 

ตกหลน่โดยเรว็หรือประสานงานหน่วยงานเจา้ของพืน้ที่เพื่อด ำเนินการตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง  
- ก ำหนดใหม้ีการลา้งท ำความสะอาดตวัรถและลอ้รถที่มีเศษดิน โคลน หรือ ก่อนออกนอกทราย 

พืน้ที่โครงการ  
- หากมีขอ้ขดัแยง้เก่ียวกบัปัญหาฝุ่ นละอองที่เกิดขึน้เนื่องจากการรือ้ถอนใหด้  ำเนินการตรวจ 

ดว้ยเครื่องตรวจวดัฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน10ไมครอน โดยใชเ้ครื่องมือและวิธีการตามที่กรมควบคมุมลพิษ 
 ก ำหนดซึ่งตรวจวดับรเิวณชุมชนเหนือลมและใตล้มที่อยู่ใกลก้บัพืน้ที่โครงการมากที่สดุ และอยู่ระหว่าง  
 ด ำเนินการรือ้ถอนโดยการตรวจวดัใหท้  ำต่อเนื่องกนัไม่นอ้ยกว่า290นาที 4( ชั่วโมง50 นาที) และไม่เกินกว่า 310     
 นาท ี5( ชั่วโมง10 นาที) ในช่วงเวลาที่มีการรือ้ถอนโดยผลต่างของค่าเฉลี่ยของปรมิาณฝุ่ นละอองตลอด    
 ช่วงเวลาที่ท ำการตรวจวดัไดบ้รเิวณชมุชนใตล้มและเหนือลมตอ้งไม่เกิน50ไมโครกรมัต่อลกูบาศกเ์มตร 
 
 

2) มาตรการด้านเสียง  
- กิจกรรมการรือ้ถอนที่อาจก่อใหเ้กิดผลกระทบดา้นเสียงต่อชมุชนใหม้ีการด ำเนินงานเฉพำะในช่วง 

กลางวนั ยกเวน้กิจกรรมที่จ ำเป็นตอ้งด ำเนินการต่อเนื่องใหแ้ลว้เสรจ็จะตอ้งแจง้ใหผู้น้  ำชมุชนในพืน้ที่ ทราบก่อน
ด ำเนินการในกิจกรรมนัน้ๆ ล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7วนั  

- เลือกใชอ้ปุกรณแ์ละเครื่องจกัรในการรือ้ถอนที่มีระดบัเสียงต ่ำและตรวจสอบบ ำรุง 
อปุกรณแ์ละเครื่องจกัรใหม้ีสภาพดีอยู่เสมอ 

- จดัใหม้ีอปุกรณป์อ้งกนัเสียง ไดแ้ก่ ปลั๊กลดเสียงEarPlugs) (  หรือครอบหลูดเสียงEar( 
 

- หลีกเลี่ยงการทิง้สิ่งของจากที่สงู หากจ ำเป็นควรมีปล่องหรือวสัดรุองรบัเพื่อลดระดบัเสียง 
 
 

3) มาตรการด้านคมนาคมขนส่ง  
- จดัใหม้ีปา้ยหรือสญัญาณเตือนที่เห็นไดช้ดัเจนทัง้กลางวนัและกลางคืนก่อนถึงพืน้ที่รือ้ถอน 

อย่างนอ้ย100 เมตร 
- จ ำกดัความเรว็ของรถขนสง่หรือเคลื่อนยา้ยวสัดใุนช่วงที่ผ่านชไุม่ใหเ้กินชน30 กิโลเมตร/ 

ชั่วโมง และควบคมุความเร็วในพืน้ที่ทั่วไปใหเ้ป็นไปตามที่กฎหมายก ำหนด 
- อบรมและควบคมุพนกังานขบัรถใหป้ฏิบติัตามกฎจราจรอย่างเครง่ครดั  



ส านักงานเทศบาลต าบลโป่งน ้าร้อน จงัหวัดจันทบุร ีโครงการบริหารจดัการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร  
 

- หากกิจกรรมรือ้ถอนท ำใหผ้ิวถนนหรือปา้ยสญัญาณช ำรุดใหร้ีบด ำเนินการซ่อมแซมอย่าง 
เรง่ด่วนและแจง้หน่วยงานทอ้งถิ่นที่รบัผิดชอบทราบหรือด ำเนินงานตามแนวทางปฏิบติัโดยเร็ว 

 
4) มาตรการด้านการจัดการขยะ  

- จดัเตรียมวสัดอุปุกรณร์องรบัขยะที่เกิดขึน้จากคนงานไวต้ามบรเิวณพืน้ที่ปฏิบติังานและ 
บรเิวณที่พกัคนงานใหพ้อเพียงและประสานกบัหน่วยงานทอ้งถิ่นเพื่อด ำเนินการเก็บขนไปก ำจดัอย่าถกูตอ้งเหมาะสม 

 
- ควบคมุใหผู้ร้บัเหมาตอ้งก ำหนดวิธีปฏิบติังานเรื่องการแยกทิง้ขยะหรือของเสียอนัตรา 

อบรมใหค้นงานที่เก่ียวขอ้งทราบ  
- คดัแยกของเสียที่สามารถน ำกลบัมาใชไ้ดส้่วนของเสียที่เหลือจากการคดัแยกจะท ำการเก็บ 

รวมกบัขยะทั่วไปและประสานกบัหน่วยงานทอ้งถิ่นเพื่อด ำเนินการเก็บขนไปก ำจดัอย่างถกูตอ้งเหมาะสม  
- กรณีมีของเสียอนัตรายท่ีเกิดจากการรือ้ถอน ใหด้  ำเนินการตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง   

ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม เรื่อง การก ำจดัสิ่งปฏิกลูหรือวสัดทุี่ไม่ใชแ้ลว้ ทัง้นีต้อ้ง พ.ศ.2548 ด ำเนินการ 
แยกของเสียอนัตรายออกจากของเสียประเภทอ่ืนและจดัใหม้ีปา้ยเตือนว่าเป็นพืน้ที่ที่เก็บรวบรวมขอ 
อนัตรายท่ีสามารถเห็นไดอ้ย่างชดัเจน และรวบรวมใหห้น่วยงานที่ไดร้บัอนญุาตจากกรมโรงงาน อตุสาหกรรมมารบั 

  ไปก ำจดัอย่างถกูตอ้งต่อไป  
- การน ำวสัดจุากการรือ้ถอนไปก ำจดั ตอ้งไดร้บัอนญุาตจากหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง 

 
5) มาตรการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสุขภาพ  

- จดัใหม้ีการบรหิารจดัการความปลอดภยัในการท ำงานตามขอ้ก ำหนดของกฎหมายว่าดว้ย 
ความปลอดภยัในการท ำงานและตามขอ้ก ำหนดของกฎหมายว่าดว้ยความปลอดภยัอาชีวอนามยัและ 
สภาพแวดลอ้มในการท ำงาน 

 
6) มาตรการแจ้งข้อมูล/ประกาศ  

- จดัท ำป้ายประชาสมัพนัธก์ารด ำเนินการรือ้ถอนโครงการบรเิวณหนา้พืน้ที่ของโครงการโดย 
ประชาชนสามารถมองเห็นไดอ้ย่างชดัเจน หรือมีการเผยแพรข่อ้มลูทางช่องทางอ่ืนที่เหมาะสม  

- ประสานงานกบัหน่วยงานปกครองทอ้งถิ่น ผูน้  ำชมุชน และประชาชนเพื่อแจง้แผนงานการ 
  ด ำเนินงานการรือ้ถอนโครงการอย่างต่อเนื่อง พรอ้มกบัการรบัฟังความคิดเห็นต่อการด ำเนินการ  

- จดัใหม้ีศนูยป์ระสานงานรบัเรื่องรอ้งเรียนเก่ียวกบัความเดือดรอ้นที่ไดร้บัจากการรือ้ถอน  
โครงการ กรณีที่เกิดขอ้รอ้งเรียนจะตอ้งเรง่ด ำเนินการแกไ้ขปัญหาโดยเรว็ พรอ้มทัง้ใหม้ีการบนัทึกขอ้มลู 
ต่างๆ ไดแ้ก่ ประเด็นขอ้แนะน ำ/ขอ้รอ้งเรียนพรอ้มทัง้รายละเอียด วนัเวลา ชื่อผูแ้นะน ำ/รอ้งเรียน  

  ด ำเนินการตามขอ้แนะน ำ/ขอ้รอ้งเรียนทัง้นีต้อ้งเตรียมขอ้มลูใหพ้นกังานเจา้หนา้ที่ของหน่วยงานอนญุาต       
  เรียกตรวจไดต้ลอดเวลา  
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4. ช่องทางการติดต่อสอบถามและเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 
หากมีขอ้สงสยัเพิ่มเติม ขอ้รอ้งเรียน ขอ้เสนอแนะ สามารถติดต่อไดต้ามช่องทางดงันี ้  

 
ตัวแทนโครงการ:  
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