
โครงการควบคุมผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
โครงการย่อย : โครงการติดตั้งโซลาร์เซลล์บ้านพักพนักงาน 
ประจ าสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลต าบลมาบอ ามฤต 

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

1. ชื่อโครงการ  โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริการจัดการสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลฯ  
ผู้รับผิดชอบ นายนันทพงษ์ บาลประสงค์  ต าแหน่ง   นักวิชาการสุขาภิบาล 6ว 

2. หลักการและเหตุผล 

สถานการณ์ขยะมูลฝอยและการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลฯ ในปัจจุบันมปีริมาณขยะที่เทศบาล
ต าบลมาบอ ามฤต เก็บขนได้มีค่าระหว่าง 5-7 ตันต่อวัน ปริมาณขยะสุดอยู่ที่ 7.2 ตันต่อวัน อัตราสร้างมูล
ฝอยของประชาชนมาบอ ามฤต เฉลี่ยคนละประมาณ 1.1 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน โดยพนักงานเทศบาลฯ เป็นผู้
จัดเก็บตามครัวเรือนในชุมชน มีรถเก็บขนขยะมูลฝอยทั้งหมด จ านวน 3 คัน เป็นรถเปิดข้างเทท้าย 2 คัน, รถ
อัดท้าย 1 คัน มีพนักงานเก็บขยะ 7 คน พื้นที่สถานที่ก าจัดขยะ 19 ไร่ อยู่นอกเขตเทศบาลและเป็นพื้นที่
ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาไชยราช อ าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร  สถานที่ก าจัดขยะไม่มี
เจ้าหน้าประจ าเพื่อดูแลรักษา ไม่มีแนวรั้วรอบสถานที่ก าจัดขยะ ไม่มีระบบสาธารณูปโภค สภาพบ่อขยะมีพื้นที่
เหลือน้อย ขยะที่น าไปเทลงบ่อไม่มีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง เมื่อบ่อขยะเต็ม จะด าเนินการย้ายขยะไปฝังกลบยัง
บ่อใหม่ เพื่อให้สามารถทิ้งในบ่อเดิมได้ต่อไป ดังนั้นผลที่ตามมา คือ ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อ ม เช่น ปัญหา
มลภาวะสิ่งแวดล้อมด้านกลิ่น แหล่งเพาะพันธ์ุของแมลงน าโรค นอกจากนี้ยังมีปัญหาการเกิดเพลิงลุกไหม้ของ
ขยะ กลายเป็นมลพิษทางอากาศ ผลกระทบเหล่าน้ีก่อให้เกิดความเดือดร้อนและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
อนามัยของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง 

สถานที่ก าจัดขยะมู ลฝอยของเทศบาลต าบลมาบอ ามฤต อยู่นอกเขตเขตเทศบาลและอยู่ในพื้นที่
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาไชยราช ไม่มีเจ้าหน้าที่ประจ าคอยควบคุมดูแล ไม่มีระบบ
สาธารณูปโภค ได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา เป็นต้น ซึ่งท าให้ยากต่อการควบคุมป้องกันปัญหาหรือ
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดข้ึน โดยเฉพาะ ปัญหาไฟไหม้บ่อขยะ ผลกระทบต่างๆ ที่ตามมา ได้แก่ 
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งทางด้านคุณภาพอากาศ คุณภาพน้ า กลิ่นเหม็นรบกวนจากเศษขยะมูลฝอยที่ถูก
เผา เขม่า ควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กส่งผลกระทบรบกวนต่อสุขภาพของประชาชนที่อยู่โดยรอบสถานที่
ก าจัด ผลกระทบด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน เช่น โรคปอดหรือโรคระบบทางเดินหายใจ เป็นต้น 
ผลกระทบด้านการด าเนินการฝังกลบขยะมูลฝอย ซึ่งท าให้เป็นภาระของเทศบาลฯ ในระหว่างที่ไฟลุกไหม้ 
ผลกระทบด้านสังคม โดยเฉพาะประชาชนที่อยู่บริเวณโดยรอบสถานที่ก าจัด เกิดความรู้สึกหวาดกลัวและท าให้
การยอมรับของประชาชนต่อการด าเนินการก าจัดขยะมูลฝอยลดลง เกิดการต่อต้านและไม่ไว้วางใจต่อการ
ท างานของเทศบาลฯ เป็นต้น 



จากปัญหาดังกล่าว เทศบาลต าบลมาบอ ามฤต จึงให้ การแก้ไขปัญหาสถานที่ก าจัดขยะมู ลฝอยเป็น
ปัญหาเร่งด่วนที่ต้องได้รับการแก้ไข ซึ่งการแก้ไขปัญหาอันดับ แรกที่ส าคัญ คือ การ ก าหนดให้บุคลากรดูแล
รับผิดชอบหรือปฏิบัติงานประจ าสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลฯ โดยเฉพาะในเรื่องเหตุไฟไหม้ใน
สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลฯ การด าเนินการดังกล่าวจ าเป็นต้องก่อสร้างบ้าน พักบุคลากรผู้ดูแล
รับผิดชอบ ซึ่งกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ด าเนินการจัดเตรียมในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ เช่น ไม้สร้าง
บ้านพัก และจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องขออนุมัติซื้ออื่นๆ แต่เนื่องจากสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลฯ ไม่
มีระบบไฟฟ้าเข้าถึง พลังงานแสงอาทิตย์จากโซลาร์เซลล์ จึงเป็นพลังงานทางเลือกอย่างหนึ่ง เนื่องจากสามารถ
แปลงเป็นพลังงานไฟฟ้า มีความสะดวก ง่ายต่อการใช้งาน อายุการใช้งานยาวนาน ไม่ต้องบ ารุงรักษามากนัก 
ใช้ได้ทุกสถานที่ที่มีแสงจากดวงอาทิตย์เพียงพอ รวมทั้งกระบวนการที่ผลิตพลังงานนั้นมีความสะอาด เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม  และประการส าคัญ ก็คือ แสงอาทิตย์เป็นพลังงานที่มีอยู่แล้วในธรรมชาติเพียงพอต่อความ
ต้องการ ซึ่งเป็นพลังงานที่มีความยั่งยืน ไม่มีที่สิ้นสุด  

3. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อด าเนินการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ ผลิตไฟฟ้าใช้ในบ้านพักของ

พนักงานประจ าสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลฯ 
2. เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานทางเลือก เป็นพลังงานที่สะอาด เป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
3. เพื่อให้พนักงานเทศบาลได้เล็งเห็นความส าคัญและตระหนักในการอนุรักษ์พลังงาน และใช้

พลังงานอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สุงสุด 
4. เพื่อสนันสนุน ส่งเสริมกิจกรรมเทศบาลคาร์บอนต่ า ตามยุทธศาสตร์การเป็นเมืองพิชิตพลังงาน 

4. เป้าหมาย 
ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับบ้านพักพนักงาน ประจ าสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาล

ต าบลมาบอ ามฤต อ าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ประกอบไปด้วย 
4.1 Solar cell panel 295watt  
4.2 Solar charger 24V 30amp 300watt  
4.3 Inverter 24V 1000W  
4.4 Battery 12V 120Amp  

5. สถานท่ีด าเนินการ 
สถานที่ก าจัดขยะเทศบาลต าบลมาบอ ามฤต บ้านม่วงแถว หมู่ที่ 7 ต าบลเขาไชยราช อ าเภอปะทิว 

จังหวัดชุมพร 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ตั้งแต่ กรกฎาคม ๒๕๕7 ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕7 



7. แผนด าเนินงาน 

กิจกรรมท่ีจะด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
   
1. ด าเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ใน
การก่อสร้างบ้านพักพนักงาน
ประจ าสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย 
เทศบาลต าบลมาบอ ามฤต 

มิถุนายน 2557 นายนันทพงษ์ บาลประสงค์ 
นักวิชาการสุขาภิบาล 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

2. ด าเนินการก่อสร้างบ้านพัก
พนักงานประจ าสถานที่ก าจัดขยะ
มูลฝอยเทศบาลต าบลมาบอ ามฤต 
บ้านม่วงแถว ต าบลเขาไชยราช 
อ าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 

กรกฎาคม – กันยายน 2557 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

3. เสนอโครงการควบคุม
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
โครงการย่อย : โครงการติดตั้ง
โซลาร์เซลล์บ้านพักพนักงาน 
ประจ าสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย
เทศบาลต าบลมาบอ ามฤต เพื่อขอ
อนุมัติต่อผู้บริหารเทศบาล 

กรกฎาคม 2557 นายนันทพงษ์ บาลประสงค์ 
นักวิชาการสุขาภิบาล 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

4. ด าเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
เช่น แผ่นโซลาร์เซลล,์ ชาร์จเจอร,์ 
อินเวอร์เตอร,์ แบตเตอรี่ ฯลฯ ตาม
โครงการควบคุมผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โครงการย่อย : 
โครงการติดตั้งโซลาร์เซลล์บ้านพัก
พนักงานประจ าสถานที่ก าจัดขยะ
มูลฝอยเทศบาลฯ 

กรกฎาคม – สิงหาคม 2557 นายนันทพงษ์ บาลประสงค์ 
นักวิชาการสุขาภิบาล 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

5. ด าเนินการติดตั้งระบบโซลาร์
เซลล์บนหลังคาบ้านพักพนักงาน
ประจ าสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย
เทศบาลฯ 

กรกฎาคม – สิงหาคม 2557 นายนันทพงษ์ บาลประสงค์ 
นักวิชาการสุขาภิบาล 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 

6. สรุปผลการด าเนินงาน  พร้อม
รายงานผลการด าเนินงาน  ปัญหา  
อุปสรรค  ให้ผู้บริหารรับทราบ 

กันยายน 2557 นายนันทพงษ์ บาลประสงค์ 
นักวิชาการสุขาภิบาล 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 

 



8. งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน 
 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการควบคุมผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการย่อย โครงการติดตั้งโซลาร์
เซลล์บ้านพักพนักงาน ประจ าสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาล ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธี
การ หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานก าจัดขยะมูลฝอยฯ จ านวนเงิน 
20,000.- บาท(สองหมื่นบาทถ้วน)  และค่าวัสดุ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานก าจัดขยะมูลฝอยฯ 
จ านวน 5,000.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน) รวมเป็นเงิน 25,000.- บาท(สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รายละเอียด
ต่อไปนี้ 
 8.1 Solar cell panel 295watt    เป็นเงิน 10,500 บาท 
 8.2 Solar charger 24V 30amp 300watt  เป็นเงิน   1,850 บาท  
 8.3 Inverter 24V 1000W     เป็นเงิน   6,500 บาท 
 8.4 Battery 12V 120Amp     เป็นเงิน   5,000 บาท 
 8.5 วัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในโครงการฯ  เป็นเงิน   1,150 บาท 
   รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
                           ****ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได*้*** 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

๑. ป้องกันการเกิดปัญหาไฟไหม้บ่อขยะเทศบาลฯ ได้   
๒. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยมากข้ึน 
3. เป็นหน่วยงานตัวอย่างที่ส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกและเป็นแหล่งศึกษาหรือเรียนรู้ให้กับ

หน่วยงานอื่นหรือประชาชนที่มีสนใจ 

10. การติดตามและประเมินผล 
แผนการด าเนินงาน ภาพถ่ายกิจกรรม และรายงานผล ให้ผู้บริหารเทศบาลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

(ลงช่ือ)..................................................................ผู้เสนอโครงการ 
    ( นายนันทพงษ์  บาลประสงค์ ) 

                                       นักวิชาการสุขาภิบาล 6ว รักษาราชการแทน 
            ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 
 

(ลงช่ือ)...................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
       ( นายปานนท์  วงศ์ทิพย์พันธ์ ) 

                                               ปลัดเทศบาลต าบลมาบอ ามฤต 
 
 
 

(ลงช่ือ)....................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                    ( นายกิตติชัย  แซ่หลี ) 

                                           รองนายกเทศมนตรีต าบลมาบอ ามฤต 
 
 
 

(ลงช่ือ)....................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
               ( นายจ าพร  ไพโรจน์กิจตระกูล ) 

                                           รองนายกเทศมนตรีต าบลมาบอ ามฤต 
 
 
 
 

(ลงช่ือ)..................................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
               ( นายธีรพล  พนาวัฒนวรกุล ) 

                                           นายกเทศมนตรีต าบลมาบอ ามฤต 
 
 


