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บทคดัย่อ  
 

การศึกษาการพฒันากลไกการเสริมสร้างการเสริมสร้างสมรรถนะองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินในการบริหารจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายชุมชน กรณีจงัหวดั
ตน้แบบและอ าเภอตน้แบบ  คือ  จงัหวดัขอนแก่น และ อ าเภอตน้แบบ 1 แห่ง  คือ  อ  าเภอ
บา้นไผ่  กลุ่มตวัอย่างท่ีท าการศึกษา  คือ  เทศบาลทั้งหมดในจงัหวดัขอนแก่น จ านวน 75 
แห่ง ระยะเวลาท่ีท าการศึกษาในช่วงเดือนมีนาคม 2556  ถึงเดือนกนัยายน 2557 โดย
ท าการศึกษาเปรียบเทียบก่อนกบัหลงัด าเนินโครงการ ปี  2556 และ 2557  โดยใชร้ายการ
สมรรถนะการบริหารจดัการขยะท่ีกรมควบคุมมลพิษก าหนดเป็นเคร่ืองมือในการศึกษา 
ประกอบดว้ย 3  ดา้นหลกั   คือ  ดา้นแผนปฏิบติัการจดัการขยะมูลฝอย  ดา้นการลด คดั
แยกขยะ  และ ดา้นการเกบ็ขนและก าจดัขยะ  เป็นการศึกษาผลส าเร็จของการดา้นการลด
ขยะ ณ แหล่งก าเนิด  ดา้นการเก็บขนและก าจดัขยะ  โดยประเมินจากการเก็บขนและ
ปริมาณขยะตกค้างสะสมลดลง และปริมาณขยะมูลฝอยก าจัดถูกต้องเพิ่มมากข้ึน 
วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชค่้าสถิติ  ร้อยละ และค่าเฉล่ีย  
 ผลการศึกษา  พบว่า  เทศบาลท่ีท าการศึกษามีการจดัท าแผนจดัการขยะดา้นการ
เกบ็ขนขยะมากท่ีสุด คิดเป็น ร้อยละ 86.67 รองลงมาเป็นท าแผนดา้นการก าจดัขยะร้อย
ละ 69.33 การจดัท าแผนดา้นการลด คดัแยกขยะท่ีแหล่งก าเนิดนอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
21.33  แต่เทศบาลมีการปฏิบติัในการลด คดัแยกขยะท่ีแหล่งก าเนิดมากท่ีสุด ร้อยละ 
88.00  ซ่ึงไม่สอดคลอ้งสัมพนัธ์กบัท่ีเทศบาลไดท้ าแผนไว ้ ผลการศึกษาการลด คดัแยก
ขยะท่ีแหล่งก าเนิด พบว่า หลงัด าเนินโครงการในปี 2557 ปริมาณขยะท่ีคดัแยก ตั้งแต่
ครัวเรือนมีค่านอ้ยกว่าก่อนด าเนินโครงการ ปี 2556  คือ มีค่า 49,710.32 และ 60,927  
ตนั/ปี ตามล าดบั โดยพบว่า อตัราขยะท่ีจะก าจดัเฉล่ียต่อคนต่อปีหลงัด าเนินโครงการ     
ปี 2557 มีค่า 0.7584 กิโลกรัม/คน/วนั สูงกว่าก่อนด าเนินโครงการ ปี 2556 มีค่า  0.6521 
กิโลกรัม/คน/วนั เลก็นอ้ย  คือ 0.1062 กิโลกรัม/คน/วนั  ผลการศึกษาการเกบ็ขนขยะไป
ก าจดั  พบว่า ก่อนกบัหลงัด าเนินโครงการเกบ็ขนขยะไดค้รอบคลุมพื้นท่ี คิดเป็นร้อยละ 
56,76 หรือ 42,57 แห่ง  ตามล าดับ เทศบาลเก็บขนได้ไม่ครอบคลุมพื้นท่ีให้บริการ       



ข 

คิดเป็นร้อยละ 30.66 ,10.66  หรือ 23 และ 8 แห่ง ตามล าดบั  ไม่มีการใหบ้ริการเกบ็ขน
ขยะ คิดเป็นร้อยละ 6.67,6.67 หรือ 5,5 แห่ง  ตามล าดบั  และให้ครัวเรือนเก็บขนไป
สถานท่ีก าจดัท่ีเทศบาลจดัไวใ้ห้ คิดเป็นร้อยละ 6.67,6.67 หรือ 5,5 แห่ง  ตามล าดับ      
ผลการศึกษาการก าจดัขยะในปี 2556 และ 2557 พบว่า เทศบาลส่วนใหญ่เทศบาลก าจดั
ขยะไม่ถูกตอ้งตามหลกัสุขาภิบาลคิดเป็นร้อยละ 78.67 และ 69.33  ตามล าดบั  เทศบาล
ก าจดัขยะถูกต้องตามหลกัสุขาภิบาลคิดเป็นร้อยละ 21.33 และ 30.67  ตามล าดับ          
ซ่ึงแสดงว่า หลงัด าเนินโครงการเทศบาลมีการก าจดัขยะไดถู้กตอ้งตามหลกัสุขาภิบาล
เพิ่มมากข้ึน  ศึกษาพบว่า  ปริมาณขยะมูลฝอยก าจดัถูกตอ้งมากข้ึนในปี 2557 จ านวน  
77,124.50 ตนั ในขณะท่ีปี 2556  ก าจดัถูกตอ้งไดเ้พียง 47,193.02  ตนั และพบว่า  
ปริมาณขยะตกคา้งสะสมภายหลงัด าเนินโครงการปี 2557 ลดลงจากปี 2556 คิดเป็น 
241,458.38 , 204,655.62  ตนั  ตามล าดบั 

ผลการศึกษาการจดัการขยะอ าเภอตน้แบบ คือ เทศบาลตน้แบบเมืองบา้นไผ ่
พบว่า อตัราขยะท่ีจะก าจดัเฉล่ีย  กิโลกรัมต่อคนต่อวนั  มีค่า  0.601 และ 0.586 ในปี 
2556  และ  2557 ตามล าดับ  ซ่ึงพบว่าหลงัด าเนินโครงการอตัราขยะท่ีจะก าจดัเฉล่ีย  
ลดลงเพียงเล็กนอ้ย 0.015  กิโลกรัม/คน/วนั หรือ  5.475  กิโลกรัม/คน/ปี จากการศึกษา
พบว่าการจดบนัทึกข้อมูลด้านการลด คดัแยกขยะไม่ครอบคลุมและชัดเจนเพียงพอ  
ปริมาณขยะช่วงก่อนด าเนินโครงการมีค่า 14,890.37, 15,512.28 ตนั/ปี  ตามล าดบั มีขยะ
ท่ีคดัแยกตน้ทางออกไปได ้จ านวน 6,663.37 และ 7,649.73 ตนั/ปี ขยะท่ีสามารถก าจดัได ้
จ  านวน 7,257.74 และ7,862.55 ตัน/ปี คิดเป็นร้อยละ 55.30 และ 51.84 ตามล าดับ 
ภายหลังด าเนินโครงการมีการก าจัดขยะด้วยการฝังกลบอย่างถูกหลกัสุขาภิบาลได้
ทั้งหมด  พบไม่มีขยะตกคา้ง คิดเป็นร้อยละ 100  ผลการศึกษา พบว่า ปี 2556 เทศบาล
เมืองบา้นไผไ่ม่มีการจดัสรรงบประมาณด าเนินงานลด คดัแยกขยะท่ีตน้ทางเลย  แต่ในปี 
2557 มีการจดัสรรงบประมาณ จ านวน 260,000 บาท (ร้อยละ 3.39 ของงบเทศบาล)  
จดัท างบประมาณค่าใชจ่้ายในการเกบ็ขนขยะ ปี 2556 และ 2557 เป็นเงิน 5,500,000 และ 
5,763,200 บาท ตามล าดบั การก าจดัขยะ 1,500,000 และ 1,640,000 บาท ตามล าดบั รวม 
7,000,000 และ 7,663,200 บาท ตามล าดบั ซ่ึงสัดส่วนงบประมาณเพิ่มข้ึน  พบว่า ในปี 
2557 สามารถลด คดัแยกขยะท่ีแหล่งก าเนิดได้เพียง ร้อยละ 2.62 ของปริมาณขยะ
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ทั้ งหมดเท่านั้ น  โดยคัดแยก 861,722 และ 1,104,181 กิโลกรัม ในปี 2556,2557 
ตามล าดบั พบว่า เทศบาลเมืองบา้นไผ่มีรายไดท้ั้งหมดจากค่าธรรมเนียมเกบ็ขนขยะจาก
ครัวเรือนและค่าก าจดัขยะจากองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมาร่วมท้ิงขยะมีจ านวน 
1,913,091 , 2,410,312 บาท ในปี 2556 , 2557 ตามล าดบั แต่ค่าใชจ่้ายในการจดัการเก็บ
ขนและก าจดัขยะเป็นเงิน 7,000,000 และ 7,663,200 บาท ในปี 2556,2557 ตามล าดบั    
ซ่ึงพบว่า รายได้จากการจัดการเก็บขนและก าจัดขยะน้อยกว่ารายจ่าย หรือขาดทุน 
5,086,909 , 5,252,888 บาท ในปี 2556 , 2557 ตามล าดบั   
 ดงันั้น  ในการจดัการขยะให้มีประสิทธิภาพควรเนน้การลดการเกิดขยะให้นอ้ย
ท่ีสุด  และรองลงมาเป็นการคดัแยกเพื่อลดปริมาณใหไ้ดม้ากท่ีสุดจนเหลือปริมาณขยะท่ี
จะเก็บขนไปก าจดัให้น้อยท่ีสุด  หรือ  Zero Waste และการท าให้เกิดรายไดจ้ากการ
จดัการคดัแยกขยะท่ีตน้ทางในครัวเรือน ณ แหล่งก าเนิด ซ่ึงจะท าให้เทศบาลประหยดั
งบประมาณในการเกบ็ขนและก าจดัขยะจ านวนมาก และสามารถน าเงินงบประมาณส่วน
น้ีไปใชใ้นการพฒันางานชุมชนในพื้นท่ีเทศบาล  
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กติติกรรมประกาศ 
 
 เอกสารผลงาน เร่ือง การพฒันากลไกการเสริมสร้างสมรรถนะองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินในการบริหารจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายชุมชน กรณีจงัหวดั
ตน้แบบและอ าเภอตน้แบบส าเร็จได ้อนัดบัแรกตอ้งขอบคุณอดีตผูอ้  านวยการส านกังาน
ส่ิงแวดล้อมท่ี 10 (ขอนแก่น) ท่ีได้มอบโอกาสในการรับผิดชอบงานส าคัญช้ินน้ี  
ซ่ึงผลส าเร็จของงานเป็นข้อมูลส าคัญท่ีน าไปใช้ประโยชน์ในการขับเคล่ือนงานตาม 
Roadmap การจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายชุมชน และท่ีส าคญัเอกสารผลงาน
ส าเร็จเป็นรูปเล่มได ้ตอ้งขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินผลงานของบุคคลในส านกังาน
ปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มดา้นส่ิงแวดลอ้มอย่างสูง ท่ีกรุณาให้
ค  าปรึกษาแนะน าในการก าหนดกรอบแนวคิดและปรับปรุงแกไ้ขเอกสารผลงานจนได้
มาตรฐาน  
 ขอขอบคุณเทศบาลในจงัหวดัขอนแก่นท่ีเขา้ร่วมโครงการ ขบัเคล่ือนกิจกรรม และ
กระบวนการประเมินสมรรถนะในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและของเสีย
อนัตรายชุมชน โดยเฉพาะเทศบาลเมืองบา้นไผ่ท่ีท างานร่วมกนัอย่างเขม้แข็งมาตลอด 
น้องๆ ทีมงานท่ีอยู่เบ้ืองหลงัการท างานจนเป็นรูปเล่ม และทา้ยสุดขอบคุณครอบครัว 
ท่ีน่ารักท่ีสนบัสนุนและเสียละเวลาใหข้า้พเจา้ท างาน จนเอกสารผลงานน้ีส าเร็จลุล่วงไปได้
ดว้ยดี  

  
 ปรารถนา  ยวุนะศิริ 
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 หนา้ 
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สารบญั  จ 
สารบญัตาราง                            ฌ 
สารบญัภาพประกอบ                                  ฎ 
บทท่ี 

1 บทน า     1 
 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 1 
 วตัถุประสงค ์ 3 
 ระยะเวลาด าเนินการ 3 
 พื้นท่ีด าเนินการ 3 
 สัดส่วนของผลงาน 4 
 นิยามศพัทเ์ฉพาะ 5 
 ความยุง่ยากซบัซอ้นของผลงาน 6 
 ประโยชนข์องผลงาน 6 

 2 แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 7 
   แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการพฒันากลไกการเสริมสร้างสมรรถนะ 7 
   สถานการณ์และนโยบายการบริหารจดัการขยะมูลฝอยของประเทศ 11 
   และพื้นท่ีลุ่มน ้าชีตอนบน  
   สมรรถนะการบริหารจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายชุมชน 18 
   การลด คดัแยกขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายชุมชน 21 
   การเกบ็รวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอยชุมชน 27 
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สารบัญ (ต่อ) 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.  ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
  จงัหวดัขอนแก่น เป็นจังหวดัหน่ึงของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีนับว่าเป็น
ศูนยก์ลางของการพฒันาท่ีส าคญัของภูมิภาคท่ีส าคญัจงัหวดัหน่ึง เป็นจงัหวดัท่ีในช่วง  
5 ปีท่ีผ่านมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 เป็นตน้มา การขยายของเมืองขยายตวัข้ึนอย่างรวดเร็ว 
เป็นศูนยก์ลางทางการศึกษา การกวดวิชา การประชุมสัมมนา งานแสดงสินคา้และ 
การเดินทางท่องเท่ียว ประกอบกบัการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของประชาชนจึงส่งผลให้
มีปริมาณขยะเพิ่มมากข้ึน โดยพบว่า ในปี 2556 อตัราการเกิดขยะ ณ สถานท่ีก าจดัขยะ 
ในเทศบาลนคร เฉล่ีย 1.78 กิโลกรัมต่อคนต่อวนั เทศบาลเมือง เฉล่ีย 0.96 กิโลกรัมต่อ
คนต่อวนั และ เทศบาลต าบล เฉล่ีย 0.76 กิโลกรัมต่อคนต่อวนั และในพื้นท่ีองคก์าร
บริหารส่วนต าบล เฉล่ีย 0.57 กิโลกรัมต่อคนต่อวนั เม่ือเปรียบเทียบกบัประเทศแลว้ 
เทศบาลนคร เฉล่ีย 1.89 กิโลกรัมต่อคนต่อวนั เทศบาลเมือง เฉล่ีย 1.15 กิโลกรัมต่อคน
ต่อวนั และ เทศบาลต าบล เฉล่ีย 1.02 กิโลกรัมต่อคนต่อวนั และในพื้นท่ีองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบล เฉล่ีย 0.91 กิโลกรัมต่อคนต่อวนั อยูใ่นกลุ่มจงัหวดัท่ีมีปัญหาวิกฤตขยะ ล าดบั
ท่ี 18 และมีปัญหาขยะมูลฝอยสะสมล าดบัท่ี 8 ของประเทศ จนส่งผลใหเ้กินศกัยภาพของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินทอ้งถ่ินท่ีจะบริหารจดัการในการเก็บรวบรวมและขนส่ง
ขยะไปก าจดัไดห้มด รวมทั้งไม่สามารถก าจดัขยะไดถู้กตอ้งตามหลกัสุขาภิบาล 
  จากปัญหาดังกล่าว หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้องร่วมกับองค์กรปกครอง 
ส่วนทอ้งถ่ินไดด้ าเนินการแกไ้ขปัญหามาอย่างต่อเน่ือง แต่ยงัไม่สามารถด าเนินการให้
ประชาชนลดปริมาณขยะและ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการฝังกลบขยะ 
อย่างถูกตอ้งตามถูกหลกัวิชาการได้ตามเป้าหมายท่ีก าหนดไวใ้นแผนจดัการคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2555 – 2559 คือ การจดัการขยะมูลฝอยชุมชนถูกหลกัสุขาภิบาล
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เพิ่มข้ึนมากกว่าร้อยละ 50 ของปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึน และมีการน าขยะมูลฝอย
กลบัมาใชใ้หม่ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 30  
  แนวทางการลดปริมาณขยะท่ีถูกตอ้งเหมาะสม คือ การลดปริมาณขยะใหน้อ้ยลง 
หรือมีปริมาณขยะเหลือใหน้อ้ยท่ีสุดท่ีจะถูกน าไปก าจดัดว้ยระบบก าจดัปลายทาง นั้น คือ 
การจัดการขยะท่ีแหล่งก าเนิด หรือท่ีต้นทาง โดยลดจากพฤติกรรมของตัวบุคคล 
กิจกรรมของครัวเรือนหรือหน่วยงานดว้ยหลกัการ 3Rs ไดแ้ก่ การลดการใช ้(Reduce)  
การใชซ้ ้ า (Reuse) และการน ากลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม่ (Recycle) เพื่อลดการอตัราเกิด
ขยะหรือลดปริมาณขยะท่ีตอ้งน าไปก าจดัใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุด  
  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยงานท่ีมีอ านาจหน้า ท่ีโดยตรงใน 
การจดัการขยะมูลฝอยชุมชนในพื้นท่ีของตนเอง ผูศึ้กษาจึงไดด้ าเนินการเสริมสร้างให้
เทศบาลทั้งหมดของจงัหวดัขอนแก่น จ านวน 75 แห่ง มีสมรรถนะในการบริหารจดัการ
ขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายชุมชน ณ แหล่งก าเนิด เพื่อให้มีปริมาณขยะมูลฝอยท่ี
เก็บขนน าไปก าจดัน้อยท่ีสุด และไม่เกินศกัยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน 
การก าจดัขยะใหถู้กตอ้งตามหลกัวิชาการและไม่มีขยะตกคา้งสะสมโดยใชง้บประมาณ
ด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม และความรู้สึกของ
ประชาชน ทั้ งในด้านกล่ินเหม็น  แมลงวัน  น ้ าชะขยะ มลพิษทางอากาศจาก 
การแพร่กระจายของสารเคมีกรณีระเบิดหรือไฟไหม ้ 
  ดงันั้น ผูท้  าการศึกษาจึงไดท้ าการศึกษาเร่ืองการศึกษาการพฒันากลไกเสริมสร้าง
สมรรถนะองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการบริหารจดัการขยะมูลฝอยและของเสีย
อนัตรายชุมชนกรณีจงัหวดัตน้แบบและอ าเภอตน้แบบในระหว่างปีงบประมาณ 2556 - 
2557 (ตุลาคม 2556 ถึง กนัยายน 2557) ในทอ้งถ่ินกลุ่มเทศบาลนคร เทศบาลเมือง และ
เทศบาลต าบล รวมจ านวน 75 แห่ง เพื่อศึกษาการจัดการขยะในรูปแบบการจดัเป็น
จงัหวดัตน้แบบ โดยประยุกต์ใช้สมรรถนะการบริหารจดัการขยะมูลฝอยและของเสีย
อนัตรายชุมชนท่ีกรมควบคุมมลพิษไดก้  าหนดข้ึนผ่านการบูรณาการด าเนินงานภายใต้
โครงการเมืองสวยใส ไร้มลพิษปี 2556 - 2557 ตามนโยบายกระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์ว ัดผลส าเร็จของการพัฒนากลไก
เสริมสร้างสมรรถนะองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการบริหารจดัการขยะมูลฝอยและ
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ของเสียอนัตรายชุมชนในการจดัการขยะตน้ทางและปลายทาง เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือ 
ในการด าเนินงานสนับสนุนให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินบริหารจดัการขยะมูลฝอย
และของเสียอนัตรายชุมชนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายดา้นการจดัการ
ขยะตามแผนแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 และแผนจดัการคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2555 - 2559 
 
2.  วตัถุประสงค์ 
  2.1 เพื่อศึกษาผลส าเร็จของการพัฒนากลไกเสริมสร้างสมรรถนะองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินต่อการลดปริมาณขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชน ณ 
แหล่งก าเนิด 
  2.2 เพื่อศึกษาผลส าเร็จของการพัฒนากลไกเสริมสร้างสมรรถนะองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินต่อการเกบ็ขนและก าจดัขยะมูลฝอยชุมชน 
  2.3 เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จต่อการบริการจดัการขยะมูลฝอยและ
ของเสียอนัตรายชุมชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป้าหมาย 
 
3.  ระยะเวลำด ำเนินกำร  
  มีนาคม 2556 – กนัยายน 2557 
 
4.  พืน้ทีด่ ำเนินกำร 
  4.1 พื้นท่ีศึกษา คือ จงัหวดัตน้แบบ จงัหวดัขอนแก่น  
  4.2 กลุ่มตวัอยา่งการศึกษา คือ เทศบาลในจงัหวดัขอนแก่น จ านวน 75 แห่ง  
  4.3 การศึกษาทดลองการเสริมสร้างสมรรถนะให้ระดบัชุมชนด าเนินการลด 
คดัแยกขยะตน้ทาง โดยก าหนดเป็นอ าเภอตน้แบบการจดัการขยะในการศึกษา โดยเลือก
พื้นท่ีเทศบาลเมืองบา้นไผ่เป็นพื้นท่ีทดลองการลดขยะตน้ทาง การเกบ็ขน และการก าจดั
เป็นพื้นท่ีเปรียบเทียบกบัพื้นท่ีทัว่ไปของการศึกษา 
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5.  สัดส่วนของผลงำน 
  สัดส่วนของผลงาน ร้อยละ 85 ได้ปฏิบัติครบทุกขั้ นตอนการด าเนินงาน  
มีรายละเอียดของผลงาน ดงัน้ี 
  5.1 จดัปฏิทินกิจกรรมการด าเนินการด าเนินการศึกษาการพฒันากลไกเสริมสร้าง
สมรรถนะองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต่อการเกบ็ขนและก าจดัขยะมูลฝอยชุมชน 
  5.2 เป็นผูด้  าเนินการจดัประชุมช้ีแจงแนวทางการเสริมสร้างสมรรถนะองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการบริหารจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายชุมชนจงัหวดั
ตน้แบบ: จงัหวดัขอนแก่น เทศบาลเป้าหมาย จ านวน 75 แห่ง ในวนัท่ี 14 มีนาคม 2556 
ณ ศาลาประชาคมจังหวัดขอนแก่น โดยผู ้ศึกษารับผิดชอบในการช้ีแจงแนวทาง 
การด าเนินงานใหมี้สมรรถนะการบริหารจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายชุมชน 
และปฏิทินกิจกรรมการด าเนินการร่วมกบัเทศบาลเป้าหมาย 
  5.3 เป็นผู ้ด  าเนินการพัฒนาหลักสูตรและจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เสริมสร้างศกัยภาพดา้นการบริหารจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายชุมชนแก่
เทศบาลเป้าหมาย จ านวน 75 แห่ง จ  านวน 2 หลกัสูตร คือ (1) หลกัสูตรท่ี 1 การทบทวน
นโยบาย กฎระเบียบและการส ารวจขอ้มูลเพื่อการวางแผน ในวนัท่ี 21 - 22 เมษายน 
2556 และ (2) หลกัสูตรท่ี 2 การจดัท าแผน การแปลงแผนสู่การปฏิบติัของพื้นท่ีน าร่อง
และพฒันาให้เป็นศูนยเ์รียนรู้ ในวนัท่ี 3 - 4 เมษายน 2556 ณ ศาลาประชาคมจงัหวดั
ขอนแก่น และวิเคราะห์ข้อมูลน าเสนอหัวข้อ “การวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ 
การจดัการขยะมูลฝอยชุมชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัขอนแก่น” และ 
“ขอ้เสนอแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการของขยะมูลฝอยของเสีย
อนัตรายชุมชน”  
  5.4 การติดตามประเมินผลการบริหารจดัการขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบาล
เป้าหมายในพื้นท่ีจังหวดัขอนแก่น จ านวน 75 แห่ง และให้ค  าแนะน าในการพฒันา
ปรับปรุง ในช่วงเดือนกนัยายน 2556 
  5.5 ใหค้  าปรึกษาแนะน าวิชาการแก่เทศบาลเมืองบา้นไผ่ ท่ีก  าหนดไวเ้ป็นพื้นท่ี
ศึกษาเปรียบเทียบน าร่องในอ าเภอตน้แบบในการสนบัสนุนการจดัการขยะมูลฝอยและ
ของเสียอนัตรายชุมชน ตั้งแต่เดือนมีนาคม – กนัยายน 2556 ในหวัขอ้ ดงัน้ี  
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   5.5.1 ช้ีแจง “แนวทางการด าเนินงานเพื่อขบัเคล่ือนเทศบาลเมืองบา้นไผ่
ใหมี้สมรรถนะการบริหารจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายชุมชน” 
   5.5.2 ก าหนดหลกัสูตรและเป็นวทิยากร จ านวน 4 หลกัสูตร (1) หลกัสูตร 
“การท าปุ๋ยหมกัจากขยะอินทรีย”์ (2) หลกัสูตร “ธนาคารขยะรีไซเคิลชุมชน” ในชุมชน 
(3) หลกัสูตร “การจดัของเสียอนัตรายชุมชน” ในโรงเรียนในเขตเทศบาล จ านวน 5 แห่ง 
(4) “การลด คดัแยก และน าขยะกลบัมาใช้ประโยชน์” ส าหรับองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในอ าเภอบา้นไผ ่ท่ีร่วมใชบ้ริการศูนยข์ยะฯ  
   5.5.3 ลงพื้นท่ีติดตามความกา้วหนา้กิจกรรมเพื่อสนบัสนุนการขบัเคล่ือน
กิจกรรมการคดัแยกของเสียอนัตรายชุมชนของเทศบาลฯ 
   5.5.4 ให้ค  าปรึกษาแนะน าในการเก็บขอ้มูลเพื่อใช้ประเมินสมรรถนะ 
การบริหารจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายชุมชน” 
  5.6 การวิ เคราะห์  ประมวลผลและจัดท ารายงานผลการศึกษา ผลของ
ความส าเร็จของการพฒันากลไกการเสริมสร้างสมรรถนะการบริหารจดัการขยะมูลฝอย
และของเสียอนัตรายชุมชนของเทศบาลเป้าหมายในพื้นท่ีจงัหวดัขอนแก่นทั้งในเชิง
ปริมาณ โดยใชค่้าสถิติ ร้อยละ อตัรา และเชิงคุณภาพในการน าเสนอขอ้มูลดว้ยตาราง
แผนภูมิแท่งและแผนภูมิกราฟประกอบการพรรณนา  
 
6.  นิยำมศัพท์เฉพำะ 
  6.2 องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัตน้แบบ หมายถึง เทศบาลในจงัหวดั
ขอนแก่น จ านวน 75 แห่ง 
  6.2 การพฒันากลไก หมายถึง การสร้างรูปหรือวธีิการในการด าเนินการ 
  6.3 สมรรถนะการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชน 
หมายถึง ขีดความสามารถและประสิทธิภาพในการบริหารจดัการขยะมูลฝอยของอปท. 
ใหอ้ยูใ่นเกณฑม์าตรฐานท่ีประยกุตจ์ากกรมควบคุมมลพิษ และถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ 
ประกอบดว้ย (1) แผนปฏิบติัการจดัการขยะมูลฝอย (2) การลด คดัแยก ขยะมูลฝอยหรือ
ของเสียอนัตรายจากชุมชน (3) ประสิทธิภาพในการเกบ็ขนขยะมูลฝอย (4) การบริหาร
จดัการขยะมูลฝอยในลกัษณะรวมศูนย ์(5) ประสิทธิภาพในการก าจดัขยะมูลฝอย  
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  6.4 การเสริมสร้าง หมายถึง การจัดประชุมช้ีแจงและการจดัอบรม การให้
ค  าปรึกษาแนะน า และการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 
  6.5 ผลส าเร็จของการพฒันากลไกการเสริมสร้างสมรรถนะการบริหารจดัการ
ขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายชุมชน หมายถึง เทศบาลท่ีผ่านการรับฟังการช้ีแจงและ
การเขา้รับการอบรมของการศึกษาคร้ังน้ีแลว้ (1) ชุมชนมีการลดปริมาณขยะท่ีน าไป
ก าจดัให้เหลือน้อยท่ีสุด หรือ Zero Waste (2) ปริมาณขยะมูลฝอยตกคา้งสะสมลดลง 
และ (3) ร้อยละปริมาณขยะมูลฝอยก าจดัถูกตอ้งเพิ่มข้ึน 
 
7.  ควำมยุ่งยำกซับซ้อนของผลงำน 
  7.1 ต้องใช้ความรู้และประสบการณ์ ในการศึกษาค้นคว้าหาแนวทางท่ี
เหมาะสมในการก าหนดแนวทางและขอบเขตการท างาน เพื่อให้เกิดการเสริมสร้าง
สมรรถนะในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชนแก่องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินอยา่งเหมาะสม 
  7.2 ตอ้งศึกษาหาความรู้ท่ีถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ ประเมินสมรรถนะในการ
บริหารจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายชุมชนแก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
  7.3 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาพื้นท่ีเทศบาลในจงัหวดัขอนแก่น มีจ  านวนมากถึง 
75 แห่ง และตอ้งน ามาวเิคราะห์และประมวลผลส าเร็จของการบริหารจดัการขยะมูลฝอย
และของเสียอนัตรายชุมชน 
 
8.  ประโยชน์ของผลงำน 
  8.1 น าขอ้มูลปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริหารจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย
ชุมชน ไปใชป้ระยุกต์ในการขบัเคล่ือนงานการบริหารจดัการขยะของจงัหวดัตามแผน
แม่บทการบริหารจดัการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 - 2564) 
  8.2 สามารถน ารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะการบริหารจดัการขยะมูลฝอย
และของเสียอนัตรายชุมชนของเทศบาลบา้นไผ่ เป็นตน้แบบให้องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินอ่ืนๆ น าไปใชป้ระโยชนใ์นการด าเนินงานในพื้นท่ีต่อไป 
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บทที่ 2 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 
 
  ในบทน้ีเป็นการศึกษา “การพฒันากลไกการเสริมสร้างสมรรถนะในการบริหาร
จดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายชุมชนขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กรณี
จงัหวดัตน้แบบและอ าเภอตน้แบบ” เพื่อใชเ้ป็นฐานแนวคิดในการศึกษาเพื่อหาค าตอบ
ตามวตัถุประสงค ์ซ่ึงผูศึ้กษาไดร้วบรวม วิเคราะห์ และประมวล เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี 
และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
  1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการพฒันากลไกการเสริมสร้างสมรรถนะ  
  2. สถานการณ์และนโยบายการบริหารจดัการขยะมูลฝอยของประเทศและ
พื้นท่ีลุ่มน ้าชีตอนบน  
  3. สมรรถนะการบริหารจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายชุมชน 
  4. การลด คดัแยกขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายชุมชน 
  5. การเกบ็รวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอยชุมชน 
  6. การรวมกลุ่มพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการจดัการขยะมูลฝอย
แบบรวมศูนย ์(Clustering) 
  7. การก าจดัขยะมูลฝอยอยา่งถูกตอ้งหลกัสุขาภิบาล 
  8. การศึกษาและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
1.  แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการพฒันากลไกการเสริมสร้างสมรรถนะ 
  การศึกษาคร้ังน้ีมีค  าส าคญัท่ีตอ้งอธิบายความหมายใหเ้ขา้ใจตรงกนัดงัน้ี 
  1.1 การพฒันา 
   ในมุมมองของนกัวิชาการ ผูเ้ช่ียวชาญไดก้ล่าวว่า “การพฒันา” ในบริบท
ต่างๆ ไวใ้นความหมายท่ีคลา้ยคลึงกนั หลายท่าน คือ 
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   บุญเลิศ ไพรินทร์ (2538, หนา้ 5) การพฒันามนุษย ์หมายถึง กระบวนการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมทั้งมวลอนัอาจไดแ้ก่ การเปล่ียนแปลงดา้นความรู้ ความสามารถ 
ทักษะและทัศนคติโดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ ซ่ึงจะครอบคลุม
กระบวนการจดัการศึกษาใหทุ้กคนและทุกระดบัไดมี้ความรู้ ความสามารถ มีทกัษะและ
ทศันคติอนัพึงปรารถนาของสังคมและประเทศชาติ และรวมถึงการฝึกอบรม การสอน
งาน การสับเปล่ียนหมุนเวยีน หรือแมแ้ต่กระบวนการในการพฒันาตนเอง  
   กีรติ ยศยิง่ยง (2548, หนา้ 2) การพฒันาเป็นกระบวนการวางแผนล่วงหนา้
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ความสามารถ และปรับปรุงพฤติกรรมของบุคลากรใน 
การท างานให้แก่บุคลากรนั้น โดยองค์การเป็นผูจ้ดัข้ึนให้แก่บุคลากร ในระยะเวลาท่ี
จ  ากดั ผา่นกระบวนการพฒันาปัจเจกบุคคล 
   พะยอม วงศ์สารศรี (2550, หน้า 5) การด าเนินการเพิ่มพูนความรู้ 
ความสามารถและทศันคติท่ีดีต่อการปฏิบติังานท่ีตนรับผิดชอบให้มีคุณภาพประสบ
ผลส าเร็จเป็นท่ีพอใจแก่องคก์าร 
   นราธิป ศรีงาม (2550, หนา้ 28) การพฒันาขีดความสามารถของบุคคล เป็น
การกระท าทุกอย่างเพื่อท่ีจะเพิ่มศกัยภาพและการพฒันาความรู้ ทกัษะ ความสามารถ
ตลอดจนปรับเปล่ียนทศันคติและพฤติกรรมของบุคลากรเพื่อบรรลุวตัถุประสงค์ของ
องคก์าร  
   Flippo. อา้งถึงใน บุญเรือง พรมสิทธ์ิ (2540, หนา้ 8) กล่าวไวว้่า การพฒันา
บุคคลเป็นการเพิ่มทกัษะดว้ยการฝึกอบรมเพื่อใหป้ฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  
   Swanson & Holton III อา้งถึงใน อจัฉรา หล่อตระกูล (2557, หนา้ 7 - 8)  
ได้ให้ความหมายของการพฒันา แปลว่า ท าให้เจริญข้ึน การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
เป็นกระบวนการพฒันาและการท าใหบุ้คลากรไดแ้สดงความเช่ียวชาญ (Expertise) โดย
ใช้ การพัฒนาองค์การ การฝึกอบรมบุคคลและพฒันาบุคคลโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ
ปรับปรุง โดยในการปฏิบติังาน และ เป็นการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ขององค์การ 
(Organizational Learning) โดยนายจา้งเป็นผูรั้บผิดชอบเพื่อจุดประสงคใ์นการปรับปรุง
การท างานซ่ึงเน้นการท าให้บุคลากรท างานให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน โดยบูรณาการ
เป้าหมายขององคก์ารและความตอ้งการของบุคคลใหส้อดรับกนั 



9 

   สรุป “การพัฒนา” ในความเห็นของผู ้ศึกษา เป็นการท าให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน โดยกระบวนการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ปรับเปล่ียน
ทศันคติและพฤติกรรมในการเร่ืองต่างๆ ดีข้ึนกวา่เดิม 
  1.2 กลไก  
   ใน พจนานุกรมไทย ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน (2554, หน้า 6) ได้อธิบาย
ความหมายของ “กลไก” คือ ตัวจักรต่างๆ โดยปริยายหมายความว่า บุคคล ผูเ้ป็น
เจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานในระดบัต่างๆ หรือ ระบบหรือองคก์ารท่ีบุคคลผูเ้ป็นเจา้หนา้ท่ีใน
ระดบัต่างๆ ปฏิบติังานร่วมกนัดุจเคร่ืองจกัร หรือระบบท่ีจะให้งานส าเร็จตามประสงค ์
ตวัอยา่ง เช่น กลไกการปกครอง 
   นอกจากน้ี “รู้ รัก ภาษาไทย” (2552) ไดอ้ธิบายว่า กลไก ใช้เปรียบเทียบ
บุคคล ผูอ้ยูใ่นต าแหน่งต่างๆ ซ่ึงสัมพนัธ์กนัเป็นระบบ เช่น พนกังานทุกระดบัเป็นกลไก
ส าคญัในการด าเนินงานของบริษทั การบริหารงานจะไม่เป็นปัญหา หากกลไกทุกภาค
ส่วนท าหนา้ท่ีของตนอยา่งมีประสิทธิภาพ 
   สรุป “กลไก” ในความเห็นของผูศึ้กษาเป็นระบบท่ีจะท าให้งานนั้นส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์  ประกอบด้วย บุคคล องค์กร เคร่ืองมือ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องใน 
การขบัเคล่ือนการท างานนั้น 
  1.3 การเสริมสร้างสมรรถนะ 
   ไดมี้การใหค้วามหมายของ “สมรรถนะ” ไวจ้  านวนมาก โดย  
   ขจรศักด์ิ ศิริมัย (2554,  หน้า 6) ได้อธิบายว่า  ขีดความสามารถหรือ
สมรรถนะ(Competency) มีหลายความหมายดว้ยกนั ในบางคร้ังใชอ้ธิบายว่าเก่ียวขอ้งกบั
งาน ได้แก่ ตัวงาน ผลลัพธ์ และผลท่ีได้จากการท างาน แต่ในบางคร้ังใช้อธิบายถึง
ลักษณะของบุคคลและความมุ่งมั่น (Commitments) ซ่ึงโดยทั่วไปค านิยามของขีด
ความสามารถมกัจะแตกต่างกนัออกไป ซ่ึงค านิยามและการออกแบบขีดความสามารถ
ขององคก์รหน่ึงจะมีความเหมาะกบัเฉพาะเร่ืองนั้นๆ หมายความว่า ลกัษณะขององคก์ร
ไม่วา่จะเป็นเร่ืองลกัษณะการประกอบธุรกิจ วฒันธรรมองคก์รโครงสร้างองคก์ร ค่านิยม
ขององคก์รจะมีความสอดคลอ้งกบัค านิยาม และวิธีการออกแบบขีดความสามารถของ
องคก์รนั้นๆ ซ่ึงนกัวชิาการหลายท่านไดใ้หค้วามหมายแตกต่างกนั ดงัน้ี 
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   Arnauld de Nadaillac อา้งถึงใน ชนิสา (2555, หนา้ 7) ไดใ้หค้  าจ  ากดัความ
ไวว้า่ สมรรถนะนั้นเป็นส่ิงท่ีตอ้งลงมือปฏิบติัและท าใหเ้กิดข้ึน กล่าวคือ ความสามารถท่ี
ใชเ้พื่อใหเ้กิดการบรรลุผลและวตัถุประสงคต่์างๆ ซ่ึงเป็นตวัขบัเคล่ือนท่ีท าใหเ้กิดความรู้ 
(Knowledge) การเรียนรู้ทกัษะ (Know - how) และเจตคติ / ลกัษณะนิสัยหรือบุคลิกภาพ
ต่างๆ (Attitude) ท่ีช่วยให้สามารถเผชิญและแก้ไข สถานการณ์หรือปัญหาต่างๆ  
ท่ีเกิดข้ึนไดจ้ริง 
   Parry อา้งถึงใน ชยัรัตน์ แกว้พิบูลย ์(2556, หนา้ 16 -17) กล่าวว่า ในการ
ปฏิบติังานในองคก์รเนน้ขีดความสามารถหรือสมรรถนะ มีความเก่ียวขอ้งและสัมพนัธ์
ระหวา่งงาน (Work) ผลลพัธ์ (Results) ผลท่ีไดจ้ากการท างาน (Outputs) กบัคุณลกัษณะ
ของความรู้ ทกัษะ และทศันคติ ในการท างาน ซ่ึงสามารถแสดงออกไดห้ลายลกัษณะ
ด้วยกัน มุมมองท่ีเก่ียวกับสมรรถนะอาจจะมีหลากหลายตามค่ายของแนวคิด เช่น 
ประเทศสหรัฐอเมริกาจะมองสมรรถนะว่า เป็นเสมือนปัจจัยน าเข้า ท่ีได้จากการ
ปฏิบติังานอนัเกิดจากเง่ือนไขท่ีงานก าหนดข้ึน นอกจากน้ี การก าหนดขอบเขตของ
สมรรถนะในแต่ละงานจะแตกต่างกนัออกไป บางคร้ังได้รวมบุคลิกลกัษณะ ค่านิยม 
และรูปแบบบางอย่างไวด้ว้ยกนั พร้อมกบัได้ให้นิยามของสมรรถนะว่า คือ กลุ่มของ
ความรู้ ทกัษะ และคุณลกัษณะ ท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึงมีผลกระทบต่องานหลกัของต าแหน่ง
งานหน่ึงๆ โดยท่ีกลุ่มความรู้ ทกัษะ และคุณลกัษณะดังกล่าวสัมพนัธ์กบัผลงานของ
ต าแหน่งงานนั้นๆ และสามารถวดัผลเปรียบเทียบกบัมาตรฐานท่ีเป็นท่ียอมรับ และเป็น
ส่ิงท่ีสามารถเสริมสร้างข้ึน ไดโ้ดยการผา่นการฝึกอบรมและการพฒันา 
   สมชาติ กิจยรรยง และอรจรีย ์ณ ตะกัว่ทุ่ง (2550) ไดก้ล่าวว่า รูปแบบของ
การพฒันาสมรรถนะ ประกอบด้วย (1) ให้การศึกษา และส่งเสริมให้พฒันาตนเอง  
(2) ใหก้ารฝึกอบรมและการพฒันา (3) การพฒันาในงาน 
   สรุป “สมรรถนะ” ในความเห็นของผูศึ้กษาจึงเป็นมาตรวดัความสามารถ
ในการแข่งขนัใหแ้ก่องคก์ร โดยเฉพาะการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารทรัพยากร
มนุษยท่ี์เป็นตน้ทุนส าคญัของการพฒันาองคก์รไปสู่องคก์รแห่งความเป็นเลิศ ซ่ึงเช่ือว่า 
“สมรรถนะ” เป็นคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมท่ีองค์การต้องการ เพราะหากบุคลากร 
มีพฤติกรรมการท างานในแบบท่ีองค์การก าหนดแลว้ จะส่งผลให้บุคลากรผูน้ั้นมีผล 



11 

การปฏิบติังานดี และส่งผลใหอ้งคก์รบรรลุเป้าประสงคท่ี์ตอ้งการไว ้ 
  ดงันั้น “การพฒันากลไกการเสริมสร้างสมรรถนะ”ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษา
สรุปวา่เป็น การคน้หาระบบการท างานท่ีท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน โดย
มีบุคคลเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัในการขบัเคล่ือนงาน ซ่ึงตอ้งไดรั้บการเสริมสร้างใหมี้
คุณลกัษณะเชิงพฤติกรรมท่ีองค์การตอ้งการ โดยกระบวนการเพิ่มพูนความรู้ ทกัษะ 
ปรับเปล่ียนทศันคติและพฤติกรรมการท างานให้บรรลุตามวตัถุประสงค์  เพื่อพฒันา
องคก์รไปสู่องคก์รแห่งความเป็นเลิศ 
 
2.  สถานการณ์และนโยบายการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศและพื้นที่ 

ลุ่มน า้ชีตอนบน  
  2.1 สถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอย 
   จากปี พ.ศ. 2551 - 2559 ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย 
มีแนวโนม้สูงข้ึน อยูใ่นช่วง 23.93 – 27.06 ลา้นตนั ขณะเดียวกนั สถานการณ์การจดัการ
ขยะมูลฝอยมีแนวโน้มดีข้ึน ดงัจะเห็นไดจ้ากร้อยละปริมาณขยะมูลฝอยก าจดัถูกตอ้ง
เพิ่มข้ึนจากเดิม ปี 2551 ร้อยละ 20.37 เพิ่มข้ึนเป็น ร้อยละ 61.08 ในปี 2559 ขณะเดียวกนั
ร้อยละปริมาณขยะมูลฝอยท่ีก าจดัไม่ถูกตอ้งมีแนวโนม้ลงจากเดิม ปี 2551 ร้อยละ 61.80 
ลดลงเป็น ร้อยละ 43.20 ในปี 2559 และร้อยละปริมาณขยะมูลฝอยท่ีถูกคดัแยกน ามาใช้
ประโยชน์แนวโนม้เพิ่มข้ึน จากเดิมปี 2551 ร้อยละ 14 เพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 21 ในปี 2559 
ดงัรายละเอียดขอ้มูลในภาพท่ี 2-1 
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ภาพที ่2 - 1 แนวโนม้สถานการณ์ขยะมูลฝอยของประเทศไทยปี 2551 - 2559 
ท่ีมา: รายงานสถานการณ์ขยะมลูฝอยประเทศไทย ปี 2559 
 
   จากข้อมูลส ารวจขยะมูลฝอยปี  2556 - 2559 พื้ น ท่ี ลุ่มน ้ า ชีตอนบน 
(กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชยัภูมิ มหาสารคาม และหนองบวัล าภู) สถานการณ์ขยะมูลฝอยใน
ภาพรวมมีแนวโนม้ค่อนขา้งคงท่ี พบวา่ ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึน 1.910 – 1.987 ลา้น
ตนั โดยมีปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเก็บขนไปก าจดัเฉล่ีย 0.85 ลา้นตนั / ปี คิดเป็นร้อยละ 
43.58 ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีก าจดัถูกตอ้งเฉล่ีย 0.155 ลา้นตนั / ปี คิดเป็นร้อยละ 7.91 
และปริมาณขยะมูลฝอยท่ีน ากลบัมาใช้ประโยชน์ เฉล่ีย 0.559 ลา้นตน้ คิดเป็นร้อยละ 
28.60 ในขณะท่ีมีปริมาณตกคา้งสะสมเฉล่ีย 0.990 ตนั / ปี 
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ภาพที ่2 - 2 แนวโนม้สถานการณ์ขยะมูลฝอยของพื้นท่ีลุ่มน ้าชีตอนบน ปี 2556 - 2559 
 
   ในขณะท่ีพื้นท่ีจังหวัดขอนแก่น เป็นจังหวัดขนาดใหญ่มีอัตราการ
เจริญเติบโตของเมืองสูง มีการพฒันาเศรษฐกิจ และประชากรจรและประชากรแบ่งเขา้มา
ในพื้นท่ีจ  านวนมาก สถานการณ์ขยะมูลฝอยจึงค่อนขา้งวิกฤต จากขอ้มูลส ารวจขยะมูลฝอย 
ปี 2556 ถึง 2559 พบว่า จงัหวดัขอนแก่น มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดข้ึน 667,692 - 710,298 
ตนั / ปี โดยมีปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเก็บขนเฉล่ียร้อยละ 55.77 ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีก าจดั
ถูกต้อง 0.632 ตัน คิดเป็นร้อยละ 9.16 และร้อยละปริมาณขยะมูลฝอยท่ีน ากลับมาใช้
ประโยชนเ์ฉล่ียร้อยละ 27.85 ปริมาณขยะมูลฝอยตกคา้งสะสมเฉล่ีย 0.750 
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ภาพที ่2 - 3 แนวโนม้สถานการณ์ขยะมูลฝอยของจงัหวดัขอนแก่น ปี 2556 - 2559 

   สรุปสถานการณ์ขยะมูลฝอยของประเทศ พื้นท่ีลุ่มน ้ าชีตอนบนและจงัหวดั
ขอนแก่น มีแนวโนม้เหมือนกนั คือ มีปริมาณขยะมูลฝอยก าจดัถูกตอ้งและปริมาณขยะ
มูลฝอยท่ีน ากลบัไปใช้ประโยชน์ในสัดส่วนน้อยเม่ือเทียบกับปริมาณขยะมูลฝอยท่ี
เกิดข้ึน ในขณะท่ีมีขยะมูลฝอยตกคา้งสะสมท่ีไม่ไดรั้บการจดัการอยา่งถูกตอ้งในสัดส่วน
ท่ีสูงมากกวา่ร้อยละ 50 
  2.2 นโยบายการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ 
   ประเทศไทยได้ก  าหนดเป้าหมายและทิศทางในการจดัการขยะมูลฝอย 
ในระดบัประเทศไวส้อดคลอ้งกนั ดงัน้ี 
   2.2.1 แผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมของประเทศ: ในช่วงเวลาของ
การศึกษาคาบเก่ียวกบัแผนการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2555 - 2559 ก  าหนด 
แนวทางด้านการจัดการมลพิษ มุ่งเน้นการป้องกันมลพิษ ณ แหล่งก าเนิด ส่งเสริม 
การด าเนินงานตามหลกัการ 3Rs คือ การลดการใช้ (Reduce) การใชซ้ ้ า (Reuse) และ 
การน ากลบัมาใชป้ระโยชน์ (Recycle) โดยไดก้  าหนดเป้าหมายการจดัการขยะมูลฝอย
ชุมชนถูกหลกัสุขาภิบาลเพิ่มข้ึน มากกว่าร้อยละ 50 ของปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึน 
และมีการน าขยะมูลฝอยกลบัมาใชใ้หม่ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 30 
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    จากการติดตามผลการด าเนินงานของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ พบว่า 
อตัราการน าขยะมูลฝอยกลบัมาใชป้ระโยชน์ลดลง ในขณะท่ีการก าจดัขยะมูลฝอยอยา่ง 
ถูกหลักวิชาการเพิ่มข้ึน แต่ยงัคงต ่ากว่าเป้าหมายท่ีก าหนด ดังนั้ น การขับเคล่ือน 
การจดัการขยะมูลฝอยชุมชนท่ียงัตอ้งด าเนินต่อไป คือ การคดัแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ 
ตน้ทาง โดยในแผนการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2560 - 2564 ไดก้  าหนดแนวทาง
ดา้นการจดัการขยะมูลฝอยไวใ้น ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีดี
ไดรั้บ การป้องกนั บ าบดั และฟ้ืนฟู กลยุทธ์ท่ี 2.1 การจดัการขยะมูลฝอยและของเสีย
อนัตรายชุมชน ซ่ึงมุ่งเนน้หลกัการป้องกนัปัญหา ณ แหล่งก าเนิด ลดปริมาณขยะมูลฝอย
ท่ีเกิดข้ึน และสนบัสนุนการน ากลบัมาใชใ้หม่ การจดัการแบบรวมศูนย ์และเพิ่มบทบาท
ความรับผิดชอบของผูผ้ลิตในการจัดการผลิตภัณฑ์ของตนเอง และซากผลิตภัณฑ์ 
ท่ีเกิดข้ึนอย่างครบวงจร และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการ  
โดยก าหนดค่าเป้าหมายตวัช้ีวดั ท่ีตอ้งขบัเคล่ือน คือ (1) ขยะมูลฝอยชุมชนไดรั้บการ
จดัการอยา่งถูกตอ้งตามหลกัวชิาการไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 75 โดยมีอตัราการน าขยะมูลฝอย
กลับมาใช้ประโยชน์ (Recycle)  ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30 ของปริมาณขยะมูลฝอย 
ทัว่ประเทศ ของเสียอนัตรายชุมชนไดรั้บการรวบรวมและส่งไปก าจดัอย่างถูกตอ้งตาม
หลกัวชิาการไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 30 
   2.2.2 Roadmap การจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชน: 
รัฐบาลได้ก  าหนดให้ปัญหาขยะมูลฝอยเป็นวาระแห่งชาติท่ีต้องมีการขับเคล่ือน 
การจัดการอย่างจริงจัง คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้เห็นชอบต่อ Roadmap  
การจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายชุมชน ใหด้ าเนินการแกไ้ขปัญหาขยะมูลฝอย
ของประเทศภายใต้กรอบแนวทาง 4 ด้าน คือ (1) ก าจัดขยะมูลฝอยตกคา้งสะสมใน
สถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยในพื้นท่ีวิกฤต (ขยะมูลฝอยเก่า) (2) สร้างรูปแบบการจดัการ
ขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายท่ีเหมาะสม (ขยะมูลฝอยใหม่) (3) วางระเบียบมาตรการ
การบริหารจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย และ (4) สร้างวนิยัของคนในชาติมุ่งสู่
การจัดการท่ีย ั่งยืน การจัดการขยะมูลฝอยของประเทศถึงจุดเปล่ียนส าคัญคือ  
มติคณะรัฐมนตรี วนัท่ี 12 พฤษภาคม 2558 ได้มีมติรับทราบผลการด าเนินการแกไ้ข
ปัญหาขยะมูลฝอยในระยะเร่งด่วน ในพื้นท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา และแผนจดัตั้ง 
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โรงก าจดัขยะมูลฝอยทัว่ประเทศ และมอบหมายใหก้ระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงาน
หลักในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในภาพรวมของประเทศ โดยให้กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เป็นหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องสนับสนุนในการ
ด าเนินการ และให้พิจารณาแก้ไข ปรับปรุงกฎหมายและหลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องให้
สอดคลอ้งกบัแนวทางการด าเนินงานต่อไป 
   2.2.3 แผนแม่บทการบริหารจดัการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 - 
2564): มติคณะรัฐมนตรี วนัท่ี 16 มิถุนายน 2558 รับทราบแนวทางการบริหารจดัการ
ขยะมูลฝอยของประเทศตามแนวทางท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ และมอบหมายใหร้อง
นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ร่วมกบักระทรวงการคลงั กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพลงังาน กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุตสาหกรรม ส านักงบประมาณ ส านัก
คณะกรรมการกฤษฎีกา ส านักงานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อพิจารณาเก่ียวกบัแนวทางการบริหารจดัการขยะมูลฝอย
ของประเทศในภาพรวมทั้ งระบบ ซ่ึงรวมถึงการก าหนดให้มีกลไกเพื่อบูรณาการ  
การแก้ปัญหาขยะมูลฝอยในภาพรวมให้เป็นเอกภาพ การแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย 
ระเบียบ และหลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง โดยให้รับความเห็นของกระทรวงสาธารณสุข 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ไปประกอบการพิจารณาดว้ย แลว้น าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 
และภายใตก้รอบดังกล่าว มติคณะรัฐมนตรี วนัท่ี 3 พฤษภาคม 2559 ได้เห็นชอบต่อ 
แผนแม่บทการบริหารจดัการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 - 2564) ท่ีกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเสนอ เพื่อใหใ้ชเ้ป็นกรอบและทิศทางการด าเนินการ
แกไ้ขปัญหาการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายของประเทศ โดยมีเป้าหมาย 
การด าเนินงานด้านการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชน ดังน้ี (1) ขยะ 
มูลฝอยชุมชนไดรั้บการจดัการอยา่งถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 75 ของ
ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึน ภายในปี 2564 (2) ขยะมูลฝอยตกคา้งไดรั้บการจดัการอยา่ง
ถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ ร้อยละ 100 ของปริมาณขยะมูลฝอยตกคา้ง ของปี 2558 ภายใน
ปี 2562 (3) ของเสียอนัตรายชุมชนได้รับการรวบรวมและส่งไปก าจดัถูกตอ้งตามหลกั
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วิชาการ ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 30 ของปริมาณของเสียอนัตรายชุมชนท่ีเกิดข้ึน ภายในปี 2564 
(4) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีการคดัแยกขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายชุมชนท่ี
ตน้ทาง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทั่วประเทศ 
ภายในปี 2564 โดยมีมาตรการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายชุมชน 3 ขอ้ คือ 
(1) การลดการเกิดขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายท่ีแหล่งก าเนิดโดยสนับสนุนและ
ขยายผลใหมี้การจดัการขยะมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิดและส่งเสริมใหเ้กิดกลไกการคดัแยก
และขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายกลบัมาใชป้ระโยชน์ให้มากท่ีสุด สนับสนุนการ
เลือกใช้สินค้าและบริการท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ส่งเสริมการผลิตท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดลอ้ม (2) การเพิ่มศกัยภาพการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย โดยการ
พัฒนาระบบรวบรวมและขนส่งแบบแยกประเภท การก าจัดขยะมูลฝอยตกค้าง  
การพฒันาศูนยก์  าจัดขยะมูลฝอยรวม (Cluster) ก าจัดขยะมูลฝอยแบบผสมผสานท่ี 
ลดผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม โดยเปิดโอกาสใหเ้อกชนร่วมลงทุน การจดัการให้
มีสถานท่ีรวบรวมและการจดัการขยะมูลฝอยเสียอนัตรายชุมชน และการพฒันากฎหมาย 
แผน มาตรการ มาตรฐานและเกณฑ์ปฏิบัติ เพื่อบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเสีย
อนัตรายชุมชน (3) การส่งเสริมการบริหารจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายโดย
สร้างจิตส านึกให้กบัประชาชนให้เขา้มามีส่วนร่วมในการลดการเกิดขยะมูลฝอย ณ 
แหล่งก าเนิด พฒันาเทคโนโลยี องค์ความรู้ วสัดุทดแทนบรรจุภณัฑ์ก าจดัยาก สร้าง
แรงจูงใจในการจดัการในกลไกทางเศรษฐศาสตร์และทางสังคม 
   2.2.4 แผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้ขยะมูลฝอย ตามแนวทาง 
ประชารัฐ” ระยะ 1 ปี (พ.ศ. 2559 - 2560): เพื่อให้มีแนวการด าเนินงานระยะสั้ นและ 
เร่งการด าเนินงานตามแนวทางใน Roadmap การจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย 
มติคณะรัฐมนตรีวนัท่ี 20 กันยายน 2559 เห็นชอบต่อ แผนปฏิบัติการ “ประเทศไทย 
ไร้ขยะมูลฝอย ตามแนวทางประชารัฐ” ระยะ 1 ปี (พ.ศ. 2559 - 2560) ภายใตแ้ผนแม่บท
การบริหารจดัการขยะมูลฝอย ขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2559 - 2564 เพื่อใช้เป็น
แนวทางปฏิบติัดา้นการจดัการขยะมูลฝอยในระยะสั้นของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
และประชาชนมีส่วนร่วมในการลดขยะมูลฝอยตน้ทางเพื่อขบัเคล่ือนประเทศไทยไปสู่
การเป็นสังคมปลอดขยะมูลฝอย (Zero Waste Society) โดยอยู่บนหลกัการ 3Rs -  
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ประชารัฐ คือ การส่งเสริมการจดัการขยะมูลฝอยท่ีตน้ทาง ตามหลกัการ 3Rs เพื่อลด
ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีน าไปก าจดัและค านึงถึงการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน: รัฐ เอกชน 
ประชาชน ประชาสังคม ภาคการศึกษา และศาสนา ในการจดัการปัญหา โดยก าหนด
ตวัช้ีวดัตามเป้าหมายในการจดัการดา้นการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายชุมชน คือ  
(1) ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเขา้สู่ระบบก าจดัท่ีปลายทางลดลงร้อยละ 5 เม่ือเทียบกบัปี 2559 
(2) ร้อยละ 100 ของหมู่บ้าน / ชุมชนทั่วประเทศ มีการจัดตั้งจุดรวบรวมขยะมูลฝอย
อนัตรายอยา่งนอ้ยหมู่บา้น / ชุมชนละ 1 แห่ง โดยมีมาตรการ / กลยทุธ์ สอดคลอ้งกบัแผน
แม่บทการบริหารจดัการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 - 2564) ดงัน้ี (1) การจดัการ
ขยะมูลฝอยอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยการส่งเสริมใหทุ้กภาคส่วนคดัแยกขยะมูลฝอยชุมชน
ท่ีสามารถใชป้ระโยชน์ไดก้ลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม้ากท่ีสุด การส่งเสริมและสนบัสนุนให้
ภาคเอกชนลดปริมาณขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภณัฑ์ท่ีก  าจดัยาก และผูบ้ริโภคลดการใช ้
และผลักดันให้ อปท. พฒันาระบบการเก็บรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอยแบบแยก
ประเภทและเหมาะสมกบัพื้นท่ี (2) การจดัการขยะมูลฝอยอนัตรายอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยส่งเสริมใหชุ้มชนมีการคดัแยก เกบ็รวบรวมจากชุมชน และส่ง อปท. น าไปก าจดัตาม
หลกัวชิาการ 
 
3.  สมรรถนะการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายชุมชน 
  กรมควบคุมมลพิษ (2556) ไดก้  าหนดสมรรถนะการบริหารจดัการขยะมูลฝอย
และของเสียอนัตรายชุมชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ภายใตโ้ครงการเมืองสวย
ใสไร้มลพิษ ปี 2556 ซ่ึงผูศึ้กษาไดป้ระมวลเป็นสมรรถนะการบริหารจดัการขยะมูลฝอย
และของเสียอนัตรายชุมชนของเทศบาลในจงัหวดัตน้แบบ ดงัน้ี 
  3.1 สมรรถนะที ่1 แผนปฏบิัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน  
   วดัความมีสมรรถนะจาก (1) มีโครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการการจดัการ
ขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายจากชุมชน บรรจุอยู่ในแผนพฒันาเทศบาล 3 ปี หรือ 
แผนประจ าปีของเทศบาล (2) มีแผนปฏิบติัการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย
จากชุมชนเฉพาะในพื้นท่ีของตนเอง 
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  3.2 สมรรถนะที่ 2 การลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยหรือของเสีย
อนัตรายจากชุมชน  
   วดัความมีสมรรถนะจาก (1) เทศบาลมีการด าเนินกิจกรรม / โครงการลด 
ใชซ้ ้ า และแปรรูปกลบัมาใชใ้หม่ (3Rs) และมีการเกบ็ขอ้มูลปริมาณขยะมูลฝอยกลบัมา
ใชป้ระโยชน์ (2) โครงการสนบัสนุนเทศบาลให้มีการคดัแยกและเก็บรวบรวมของเสีย
อนัตรายจากชุมชน 
  3.3 สมรรถนะที ่3 ประสิทธิภาพในการเกบ็ขนขยะมูลฝอย 
   วดัความมีสมรรถนะจาก ร้อยละประสิทธิภาพในการเก็บขนขยะมูลฝอย 
ส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้คือ เกบ็ขนขยะมูลฝอยครอบคลุม ร้อยละ 100 ของพื้นท่ี
ใหบ้ริการ  
  3.4 สมรรถนะที ่4 การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในลกัษณะรวมศูนย์ 
   วดัความมีสมรรถนะจาก (1) มีบนัทึกการลงนามความร่วมมือการแบ่งกลุ่ม
พื้นท่ีเพื่อรองรับการจดัตั้งศูนยจ์ดัการขยะมูลฝอยระหว่างเทศบาลและน าขยะมูลฝอยมา
ก าจดัร่วมในศูนยก์  าจดัขยะมูลฝอยรวม ณ ปี พ.ศ. 2556 - 2557 (2) เทศบาลท่ีเป็นศูนย์
หลัก มีการก าหนดเง่ือนไขในการคัดแยกขยะมูลฝอย เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอย  
ก่อนน าไปก าจดัท่ีศูนยก์  าจดัขยะมูลฝอยรวม เพื่อให้เทศบาลผูท้ิ้งร่วมมีการคดัแยกขยะ
มูลฝอย เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอย ก่อนน าไปก าจัดท่ีศูนย์ก  าจัดขยะมูลฝอยรวม  
(3) มีการด าเนินการ หรือ เตรียมความพร้อมในการบริหารจดัการของเสียอนัตรายจาก
ชุมชนในลกัษณะรวมกลุ่มพื้นท่ี 
  3.5 สมรรถนะที ่5 ประสิทธิภาพการก าจัดขยะมูลฝอย  
   วดัความมีสมรรถนะจากการด าเนินงานในสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอย  
ตามเกณฑท่ี์ก าหนด ดงัน้ี (1) กรณีไม่ไดรั้บงบประมาณ สถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอย จะตอ้ง
เป็นระบบเทกองแบบควบคุม (Controlled Dump) เป็นอย่างน้อย (2) กรณีได้รับ
งบประมาณ สถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอย จะตอ้งเป็นแบบ ฝังกลบอย่างถูกหลกัสุขาภิบาล 
(Sanitary Landfill) เป็นอยา่งนอ้ย โดย มีเกณฑก์ารใหค้ะแนนเพื่อประเมินประสิทธิภาพ
ระบบ ดงัน้ี 
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   3.5.1 ความพร้อมของระบบในสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอย มีองคป์ระกอบ
ท่ีจ าเป็น ประกอบดว้ย (1) ร้ัวประตู ถนนทางลงบ่อและพื้นท่ีกนัชน (Buffer Zone):  
5 คะแนน (2) อาคารและเคร่ืองชัง่น ้าหนกั: 5 คะแนน (3) บ่อขยะมูลฝอยท่ีมีระบบกนัซึม
ในบ่อฝังกลบ: 10 คะแนน รวม 20 คะแนน  
   3.5.2 ความพร้อมของระบบป้องกนัผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ประกอบดว้ย 
(1) บ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้ าใตดิ้นใชก้ารได:้ 5 คะแนน (2) ระบบรวบรวมหรือ
ระบายก๊าซจากบ่อฝังกลบใช้การได้:  5 คะแนน (3) ระบบระบายน ้ าฝนในพื้นท่ี  
ใช้การได้: 5 คะแนน (4) การป้องกนัเหตุร าคาญ (กล่ิน แมลงวนั ฯลฯ): 10 คะแนน  
รวม 25 คะแนน  
   3.5.3 การวางแผนจัดการขยะ มูลฝอยหน้า งานมีประ สิทธิภาพ 
ประกอบด้วย (1) การก าหนดเวลาเข้า - ออกพื้นท่ีก าจดั: 5 คะแนน (2) การควบคุม 
ผูคุ้ย้เข่ียขยะมูลฝอย: 5 คะแนน (3) การแบ่งเฟสการด าเนินงานก าจดัและควบคุมขยะ 
มูลฝอยท่ีเขา้สู่พื้นท่ี: 10 คะแนน รวม 20 คะแนน  
   3.5.4 การด าเนินการฝังกลบตามมาตรฐาน ประกอบดว้ย (1) การบดอดั
ขยะมูลฝอย: 10 คะแนน (2) การกลบทับขยะมูลฝอยด้วยวสัดุกลบทับ: 15 คะแนน  
(3) ความพร้อมในการใชง้านของเคร่ืองจกัรกล: 10 คะแนน รวม 35 คะแนน  
   โดย ระบบก าจดัขยะมูลฝอยท่ีไดรั้บงบประมาณสนบัสนุนจากรัฐบาลผ่าน
กลไกแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมระดับจังหวดัและกองทุน
ส่ิงแวดลอ้มในการก่อสร้างระบบก าจดัขยะมูลฝอย คะแนนประเมินเตม็ 100 ส่วนระบบ
ท่ีเทศบาลก่อสร้างดว้ยงบประมาณตนเองไม่จ าเป็นตอ้งมีเกณฑ์ ขอ้ 3.5.1 (1) และ (2) 
3.5.1 (1) และ (2) คะแนนเต็ม 75 ทุกระบบปรับคะแนนผลการประเมินให้เต็ม 100 
คะแนน โดยจดัระดบัประสิทธิภาพของระบบ เป็น 4 ระดบั คือ 
   ระดบัดีมาก  คะแนน 85 – 100  
   ระดบัดี    คะแนน 70 – 84 
   ระดบัพอใช ้  คะแนน 55 – 69 
   ระดบัท่ีตอ้งปรับปรุง คะแนน ต ่ากวา่ 55 
 



21 

  3.6 สมรรถนะที ่6 รายได้จากการจัดการขยะมูลฝอย 
   วดัความมีสมรรถนะจากมีการบนัทึกขอ้มูลการจดัเก็บรายไดจ้ากกิจกรรม
ต่างๆ ดังน้ี (1) การจดัเก็บรายได้จากค่าบริการเก็บขนขยะมูลฝอย หรือ ค่าก าจดัขยะ 
มูลฝอย (จากของเทศบาล และ อปท.ร่วม) เขา้สู่เทศบาล หรือ การจดัเก็บรายไดจ้ากการ
ด าเนินกิจกรรม 3Rs เช่น ธนาคารขยะชุมชนหรือโรงเรียน ร้านรับซ้ือของเก่า  
(2) มีรายไดท่ี้เกิดจากกิจกรรมต่างๆ ในการจดัการขยะมูลฝอย หรือ ของเสียอนัตรายจาก
ชุมชนท่ีเขา้สู่เทศบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพิ่มสูงข้ึน เม่ือเปรียบเทียบกบั
รายไดฯ้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
 
4.  การลด คดัแยกขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายชุมชน 
  การลด คดัแยกขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายชุมชน เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอย
ท่ีจะน าไปก าจดั เป็นการลดภาระขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการเก็บขน และ
ก าจัดซ่ึงต้องมีค่าใช้จ่ายในสัดส่วนท่ีสูงของการจัดการขยะมูลฝอย ทั้ งยงัเป็นการใช้
ทรัพยากรให้คุ ้มค่าจากวัสดุเหลือใช้ต่างๆ และลดปริมาณของเสียท่ีถูกท้ิงไปใน
ส่ิงแวดลอ้ม (ธเรศ, 2553 หนา้ 198) การใชห้ลกัการ 3Rs ในการลดปริมาณขยะมูลฝอยท่ี
จะน าไปก าจดั ดงัน้ี 
  4.1 Reduce 
   Reduce หมายถึง การใช้น้อย หรือลดปริมาณการใช้ในปัจจุบันให้อยู่ใน
สัดส่วนท่ีพอเหมาะ เป็นการลดปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดจากตวัเรา มีหลกัการ ดงัน้ี 
   4.1.1 คิดก่อนซ้ือ ส านักงานส่ิงแวดลอ้ม กรุงเทพมหานคร (2556, หน้า 
125) อธิบายว่า ก่อนการตดัสินใจซ้ือสินคา้อย่างใดอย่างหน่ึง จ  าเป็นตอ้งปฏิเสธสินคา้ 
หรือผลิตภณัฑท่ี์ไม่จ าเป็น หรือใชท้รัพยากรส้ินเปลืองในการผลิต เพื่อช่วยลดการเกิดขยะ
มูลฝอย มีแนวการปฏิบติั คือ (1) เตรียมภาชนะในการบรรจุอาหาร เพื่อหลีกเล่ียงการรับถุง
หรือภาชนะพลาสติกจากร้านคา้ (2) หลีกเล่ียงการซ้ือสินคา้หรือผลิตภณัฑ์ท่ีมีหีบห่อ
บรรจุหลายชั้น (3) หลีกเล่ียงการซ้ือสินคา้หรือผลิตภณัฑช์นิดท่ีใชค้ร้ังเดียว มีอายุการใช้
งานสั้ น ไม่ได้มาตรฐาน (4) ควรเลือกสินคา้หรือผลิตภณัฑ์ท่ีมีบรรจุภณัฑ์ขนาดใหญ่  
ซ่ึงใช้ทรัพยากรน้อยกว่าเม่ือเทียบกับน ้ าหนักของผลิตภัณฑ์ (5) เลือกใช้สินค้าหรือ
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ผลิตภณัฑ์ชนิดเติม เลือกซ้ือสินคา้หรือผลิตภณัฑ์ท่ีสามารถน ากลบัไปรีไซเคิลได ้สินคา้
หรือผลิตภณัฑ์ท่ีผูผ้ลิตเรียกคืนซากบรรจุภณัฑ์หลงัจากการบริโภค ซ่ึงสามารถช่วยลด
ปริมาณขยะมูลฝอย (6) เลือกซ้ือสินคา้หรือใชผ้ลิตภณัฑท่ี์มีระบบมดัจ า - คืนเงิน เช่น ขวด
เคร่ืองด่ืม 
   4.1.2 ใช้อย่างคุ ้มค่า สินค้า หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ ท่ีเราซ้ือมานั้ น มีอาย ุ
การใช้งานแตกต่างกนั ผลิตภณัฑ์บางประเภทสามารถใช้ได้หลายคร้ัง ช่วยลดการใช้
ทรัพยากร ลดพลังงาน ลดปริมาณขยะมูลฝอย มีแนวการปฏิบัติ คือ (1) บ ารุงรักษา
เคร่ืองใช้ อุปกรณ์ต่างๆ ให้ใชง้านไดค้งทนและยาวนานข้ึน (2) ซ่อมแซมเคร่ืองใชแ้ละ
อุปกรณ์ต่างๆ ใหส้ามารถใชป้ระโยชนต่์อไปอีก (3) เลือกซ้ือหรือใชผ้ลิตภณัฑท่ี์ออกแบบ
มาใหใ้ชไ้ดม้ากกว่า 1 คร้ัง เช่น แบตเตอร่ีบรรจุไฟฟ้าใหม่ได ้(4) น าบรรจุภณัฑแ์ละวสัดุ
เหลือใชอ่ื้นๆ กลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม่ เช่น ถุงพลาสติก ถุงผา้ ถุงกระดาษ กล่องกระดาษ 
ขวดน ้ าด่ืม กล่องใส่ขนม (5) ยืม เช่า หรือใชส่ิ้งของหรือผลิตภณัฑ์ท่ีใชบ่้อยคร้ังร่วมกนั 
เช่น หนงัสือพิมพ ์วารสาร (6) บริจาคหรือขายส่ิงของเคร่ืองใชต่้างๆ ท่ีไม่ใชแ้ทนท่ีจะท้ิง 
เช่น หนังสือ เส้ือผา้ เฟอร์นิเจอร์ (7) น าส่ิงของมาดดัแปลงให้ใช้ประโยชน์ไดอี้ก เช่น  
การน ายางรถยนตม์าท าเกา้อ้ี การน าขวดพลาสติกมาประดิษฐ์เป็นท่ีใส่ของ แจกนั การน า
เศษผา้มาท าเปลนอน เป็นตน้ 
   4.1.3 ใช้ถุงผา้และตะกร้าแทนถุงพลาสติก ซ่ึงขอ้ดีในการใช้ถุงผา้ หรือ
ตะกร้า คือ ท าความสะอาดง่าย ยอ่ยสลายได ้ไม่ตกคา้ง เป็นปัญหาในส่ิงแวดลอ้ม มีความ
ทนทาน ใช้ซ ้ าได้มากกว่าถุงพลาสติก มีแนวการปฏิบัติ  คือ (1) หลีกเล่ียงการใช้
ถุงพลาสติก (2) เขา้ร้านซ้ือสินคา้ โดยปฏิเสธถุงพลาสติก แลว้น าสินคา้ใส่ถุงผา้ท่ีน าไป 
(3) บางห้างสรรพสินค้าหรือร้านสะดวกซ้ือ จัดเตรียมถุงผา้ไวจ้  าหน่ายในราคาถูก  
เราสามารถเลือกซ้ือเพื่อใส่สินคา้แทนถุงพลาสติก เพราะถุงผา้สามารถใช้ไดห้ลายคร้ัง  
(4) หากไปตลาดซ้ือหากบัขา้วกใ็หน้ าตะกร้าติดตวัไปเสมอ 
  4.2 Reuse 
   Reuse หมายถึง การใชซ้ ้ า การน าของเสียบรรจุภณัฑ์ หรือ วสัดุเหลือใช้
กลบัมาใชอี้กรูปลกัษณะโดยไม่ผา่นขบวนการแปรรูป (กรมควบคุมมลพิษ, 2552 หนา้ 27) 
หรือการใช้แล้วใช้อีก มีแนวทางปฏิบัติ คือ (1) น าส่ิงของท่ีใช้แล้วมาใช้ใหม่ เช่น  
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น าถุงพลาสติกท่ีไม่เปรอะเป้ือนไปใชอี้กคร้ัง หรือใชเ้ป็นถุงใส่ขยะมูลฝอย (2) ใชก้ระดาษ
ทั้ งสองหน้า โดยใช้กระดาษ Reuse ร่างเอกสารท่ีไม่เป็นทางการ (3) ใช้ภาชนะ /  
บรรจุภณัฑ ์ท่ีสามารถใชซ้ ้ าได ้เช่น จาน แกว้น ้า 
  4.3 Recycle 
   Recycle หมายถึง  การคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อน าไปแปรรูปใช้ใหม่  
ซ่ึงโดยทัว่ไปการคดัแยกขยะมูลฝอย จ าแนกออกเป็น 4 ประเภท ตามวธีิการจดัการ 
   4.3.1 อินทรีย ์เป็นขยะมูลฝอยท่ีมีคุณสมบัติสามารถย่อยสลายได้ เช่น  
เศษอาหาร ผกั ผลไม ้ซากพืช ซากสัตว ์เน่ืองจากเป็นองคป์ระกอบของอินทรียวตัถุ จึงใช้
ประโยชน์เป็นปุ๋ยบ ารุงดิน หรือน าไปเป็นอาหารสัตวไ์ด้ รูปแบบการจดัการขยะมูลฝอย
อินทรีย ์ท่ีนิยมปฏิบติักนั มีดงัน้ี 
     1) ปุ๋ยหมักอย่างง่าย ใช้พื้นท่ีน้อย ใช้ประโยชน์เพื่อปรับปรุง
คุณสมบติัของดินใหเ้หมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช และเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของ
ดิน โดยท าในครัวเรือนเองไดง่้ายๆ โดยใชอุ้ปกรณ์ คือ ตาข่าย พลาสติก เชือกฟาง ไม ้และ
ส่วนผสม คือ ก่ิงไม ้มูลสัตว ์น ้ า มีวิธีการท า ดงัน้ี (1) น าก่ิงไม ้ใบไมท่ี้ผ่านการยอ่ยมาบา้ง
แลว้ใส่ถงัตาข่ายสูงประมาณ 15 เซนติเมตร (2) น ามูลสัตวม์าเททบัใบไมสู้งประมาณ  
5 เซนติเมตร รดน ้าใหชุ่้ม (3) ท าซ ้ าอีก 3 คร้ัง จะไดก้องปุ๋ยหมกัสูงประมาณ 80 เซนติเมตร 
(4)  น าใบไม้ท่ีย่อยแล้วมา เททับ ข้ีว ัด สูงประมาณ 5 เซนติ เมตร  รดน ้ า ให้ ชุ่ม  
(5) น าพลาสติกมาพนัรอบถงัตาข่ายใหสู้งจากขอบล่าง 10 เซนติเมตร รดน ้ าทุกๆ 5 - 7 วนั 
ดา้นบนและใหไ้มแ้ทงเขา้ไปในกองปุ๋ยดา้นขา้งเพื่อเพิ่มอากาศ (6) ใบไมจ้ะกลายเป็นปุ๋ย
หมกัใน 45 - 60 วนั (ปุ๋ยมีสีด าจะไม่พบใบไมแ้ลว้) 
     2) ปุ๋ยหมกัจากเศษอาหาร ใชป้ระโยชน์ในการปรับปรุงคุณสมบติั
ของดินให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช โดยใช้อุปกรณ์ คือ บ่อซีเมนต์ ขนาด
เส้นผ่าศูนยก์ลาง 100 เซนติเมตร สูง 50 เซนติเมตร และส่วนผสม คือ ใบไมแ้ห้ง เศษ
อาหาร มีวิธีการท า ดงัน้ี (1) น าบ่อซีเมนต ์ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 100 เซนติเมตร สูง 50 
เซนติเมตร มาวางบนอิฐ หรือปูนให้ขอบล่างของบ่อปูนซีเมนตสู์งกว่าพื้น 15 เซนติเมตร 
(2) น าใบไมแ้ห่งท่ีย่อยสลายแลว้มาใส่ในบ่อสูง 40 เซนติเมตร แลว้น าเศษอาหารมาเทใส่
สูง 30 เซนติเมตร (3) น าใบไม้แห้งท่ีย่อยแล้วมาเททับอีกคร้ัง โดยให้สูง 15 - 20 
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เซนติเมตร สลบักบัเศษอาหารสูง 10 เซนติเมตร สลบักนัเป็นชั้นๆ (4) ท้ิงไว ้30 วนั จะได้
ปุ๋ยอินทรีย ์และในระหว่างช่วงการหมกั กองปุ๋ยจะยบุตวัลง สามารถน าเศษอาหารมาเติม
แลว้น าใบไมท่ี้ยอ่ยมาเททบัไดเ้ร่ือยๆ  
     3) น ้าหมกัชีวภาพจากเศษอาหาร ช่วยใหพ้ืชแขง็แรง ตา้นทานโรค
และศตัรูพืชและยงัสามารถก าจดักล่ินเหมน็ต่างๆ รวมทั้งบ าบดัน ้ าเสียไดด้ว้ย สูตรน้ีท ามา
จากเศษพืชผกั โดยใช้อุปกรณ์ คือ ถงัพลาสติก มีฝาปิดขนาด 20 - 40 ลิตรถุงปุ๋ย และ
ส่วนผสม คือ เศษผกั เศษปลา เศษผลไม้ คร่ึงถึง กากน ้ าตาล 1 ลิตร จุลินทรีย์ 1 ลิตร  
น ้ าสะอาดคร่ึงถัง มีวิธีการท า ดังน้ี (1) เติมน ้ าสะอาดในถังพลาสติกประมาณคร่ึงถัง 
จากนั้นเติมกากน ้ าตาลหวัเช้ือจุลินทรียผ์สมให้เขา้กนั (2) น าเศษอาหารใส่ถุงปุ๋ย ผูกปาก
ถุงน าไปแช่กดให้จม หมกัไว ้7 วนั โดยเก็บในท่ีร่ม (หากมีเศษปลาให้หมกัไว ้30 วนั)  
(3) ใชผ้สมน ้า 1: 500 ใชฉี้ดพ่น หรือรดตน้พืช เร่งการเจริญเติบโต 
     4) รวบรวมขยะมูลฝอยไปเล้ียงสัตว ์เป็นการน าเศษอาหาร เศษผกั 
ท่ีเหลือท้ิงจากบา้นเรือนมาใชป้ระโยชนใ์นการเล้ียงสัตว ์เช่น เล้ียงหมู เป็ด ไก่ โดยไม่ตอ้ง
เสียเงินไปซ้ืออาหารราคาแพง ส่วนผสม คือ เศษอาหาร เศษพืชผกั หรือซ่ีโครงสัตวท่ี์
เหลือจากการท าอาหาร เกลือ 1 ถว้ยตวง ปลายขา้ว 1 - 2 กิโลกรัม และน ้ าสะอาด 100 ลิตร 
มีวธีิการท า คือ น าซ่ีโครงสัตวม์าตม้ จากนั้นเติมเกลือตม้ต่อไปเร่ือยๆ จนเน้ือท่ีติดกระดูก
เป่ือย (ประมาณ 30 นาที) จากนั้นน าเศษอาหาร เศษผกัท่ีสับแลว้มาตม้และใส่ปลายขา้ว 
ตม้อีกประมาณ 15 นาที ยกพกัไวใ้หเ้ยน็ ในการใหอ้าหาร ควรน าน ้ าไปตม้ซ่ีโครงสัตวม์า
เทผสมกบัร า น าไปเล้ียงสัตวว์นัละ 2 คร้ัง ทั้งเชา้และเยน็ 
   4.3.2 รีไซเคิล หรือของขายได้ เป็นขยะมูลฝอยท่ีจัดการง่าย และ 
มีผลพลอยได ้คือ รายไดจ้ากการคดัแยกน าไปจ าหน่าย กบัร้านรับซ้ือของเก่า ซาเล็ง  
รถกระบะท่ีตระเวรรับซ้ือตามบา้นเรือนในชุมชน ซ่ึงราคามีการเปล่ียนแปลงข้ึนลงตาม
เวลา สถานการณ์เศรษฐกิจ ได้แก่ กระดาษ พลาสติก แก้ว เหล็ก อลูมิเนียม โลหะ 
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า รูปแบบการจดัการขยะมูลฝอยรีไซเคิลท่ีนิยมปฏิบติักนั มีดงัน้ี  
     1) ศูนยว์สัดุรีไซเคิลชุมชน ศูนยว์สัดุรีไซเคิลชุมชนตั้งข้ึนเพื่อเป็น
ศูนยก์ลางในการรวบรวมและรับซ้ือวสัดุรีไซเคิล โดยเป็นการรวมตัวของชุมชนใน 
การจดัหาสถานท่ีรับซ้ือหรือรับบริจาควสัดุรีไซเคิลท่ีใชป้ระโยชน์ได ้อาทิ กระดาษ แกว้ 
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ขวดพลาสติก รวมถึงอุปกรณ์ส านักงาน เคร่ืองใช้ต่างๆ เม่ือได้ปริมาณมากพอ น าไป
จ าหน่ายให้โรงงานหรือร้านรับซ้ือ เพื่อน าผลก าไรหรือรายได้มาใช้จ่ายในกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ของชุมชน มีวิธีด าเนินการ ดงัน้ี (1) ประชุมช้ีแจงใหชุ้มชนทราบถึง
จุดประสงค์ในการด าเนินงาน และหาผูรั้บผิดชอบหลกั หากเป็นความร่วมมือตั้งแต่  
2 ชุมชนข้ึนไป ควรมีผูแ้ทนจากทุกชุมชนร่วมเป็นคณะท างาน และก าหนดวิธีการ
ด าเนินงาน วนั เวลา และสถานท่ีในการจัดเก็บ (2) จัดเตรียมสถานท่ีจดัวางถังขยะ 
มูลฝอยแบบแยกประเภท ภาชนะรองรับขยะมูลฝอยแต่ละประเภท จดัหาและประสาน
รถขนขยะมูลฝอยจากแต่ละชุมชนไปยงัสถานท่ีรวบรวม (3) จดัท าป้ายหรือเอกสาร
แนะน าขอ้มูลและผลการด าเนินงานแก่สมาชิกในชุมชนเป็นระยะๆ  
     2) ธนาคารขยะมูลฝอยรีไซเคิล เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมใหมี้การน า
ขยะมูลฝอยรีไซเคิลมาสร้างรายได้ผ่านการฝากกบัธนาคาร โดยเก็บในรูปแบบของ 
การสะสมในสมุดบญัชีธนาคาร ซ่ึงสามารถถอนเป็นเงินสดหรือแลกเป็นของรางวลัท่ี
ตอ้งการได ้โดยจดัเกบ็และรวบรวมไวเ้พื่อประสานใหร้้านเขา้มารับซ้ือ มีวิธีด าเนินการ 
ดงัน้ี (1) ประชุมช้ีแจงให้ชุมชนทราบถึงจุดประสงค์ในการจดัท าธนาคารขยะมูลฝอย  
(2) จดัตั้ งคณะท างาน ซ่ึงประกอบด้วย เจา้หน้าท่ีคัดแยกขยะมูลฝอยและชั่งน ้ าหนัก 
จ  านวน 2 คน เจา้หนา้ท่ีจดบนัทึกและคิดเงิน จ านวน 2 คน เจา้หนา้ท่ีลงสมุดคู่ฝากและ
บญัชีอ่ืนๆ จ านวน 1 คน (3) เตรียมสถานท่ีเกบ็รวบรวมวสัดุหรือขยะมูลฝอยรีไซเคิล (4) 
เตรียมอุปกรณ์ ได้แก่ เคร่ืองชั่งน ้ าหนัก ตู ้หรือชั้ นเก็บเอกสารของธนาคาร ได้แก่  
ใบสมคัรสมาชิก สมุดคู่ฝาก ใบน าฝาก ใบถอนเงิน และเอกสารบญัชี รวมทั้งป้ายขอ้มูล
ต่างๆ (5) ด าเนินงานโดยมีการสรุปผล และช้ีแจงขอ้มูลแก่สมาชิกเป็นระยะ 
     3) ตลาดนดัขยะมูลฝอยรีไซเคิล เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมใหมี้การน า
ขยะมูลฝอยรีไซเคิลหรือวสัดุท่ีมีมูลค่ามาขายสร้างรายได้ เรียนรู้และปรับเปล่ียน
พฤติกรรมในเร่ืองของการคดัแยกขยะมูลฝอย เหมาะส าหรับชุมชนท่ีไม่มีสถานท่ีจดัเกบ็
ขยะมูลฝอย จึงท าการซ้ือขายขยะมูลฝอยใหแ้ลว้เสร็จในวนัเดียว โดยประสานร้านรับซ้ือ
ของเก่าหรือผูซ้ื้อเขา้มารับซ้ือในชุมชนตามวนั และเวลาท่ีก าหนดหรือตกลงกนั โดยมี
วิธีด าเนินการ ดงัน้ี (1) ประชาสัมพนัธ์ให้ชุมชนทราบวนัเวลาในการรับซ้ือขยะมูลฝอย 
(2) จดัเตรียมสถานท่ีใหเ้หมาะสมในการรองรับขยะมูลฝอยแต่ละประเภท (3) ประสาน
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ผูรั้บซ้ือใหเ้ขา้มารับซ้ือขยะมูลฝอยตามวนัและเวลาท่ีก าหนด 
     4) ร้านศูนยบ์าท “ร้านศูนยบ์าท” ตั้ งข้ึนเพื่อลดภาระค่าครองชีพ
ของประชาชน โดยการใช้ขยะมูลฝอยรีไซเคิลแทนเงินสดในการซ้ือสินคา้ และรณรงค์
ใหป้ระชาชนมองเห็นมูลค่าของขยะมูลฝอยรีไซเคิล รวมทั้งเพื่อรณรงคใ์หเ้กิดวฒันธรรม
ใหม่ท่ีคนรุ่นใหม่ ร่วมใจคดัแยกขยะมูลฝอยช่วยให้ปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชนลดลง 
โดยมีวิธีด าเนินการ ดังน้ี (1) เตรียมสถานท่ีในการจดัตั้ งร้านคา้และสถานท่ีเก็บขยะ 
มูลฝอย เตรียมสินคา้เพื่อใช้แลกเปล่ียนขยะมูลฝอยและอุปกรณ์อ่ืนๆ เช่น สมุดบนัทึก 
การแลกเปล่ียน (2) จดัตั้งคณะท างานและก าหนดผูรั้บผิดชอบการแลกเปล่ียนสินคา้กบั
ขยะมูลฝอย  (3)  จัดท า ป้ายแสดงกติกาในการแลกสินค้า แสดงไว้ให้ชัด เจน  
(4) ประชาสัมพนัธ์เพื่อช้ีแจงกิจการและสถานท่ีตั้งของร้านคา้ 
   4.3.3 ขยะทัว่ไป เป็นขยะมูลฝอยท่ีรีไซเคิลไดย้าก ไม่คุม้ค่าในการท่ีน ามา
ผลิตเพื่อใช้ประโยชน์ โดยทั่วไปจะน าไปก าจัดในสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอย ได้แก่  
ถุง / ซองขนมขบเค้ียว ลูกอม ถุงพลาสติก หลอดกาแฟ ซองน ้ าตาล กาแฟ ครีมเทียม 
รองเทา้ฟองน ้ า ถุงมือพลาสติก ฉลากสินคา้ มีวิธีการจดัการ ดงัน้ี ก่อนน าขยะมูลฝอยไป
ก าจดัสามารถใช้ประโยชน์ได้ โดยน าไปท าส่ิงประดิษฐ์ เช่น (1) น าตะกร้าพลาสติก  
ไปใช้เป็นท่ีปลูกตน้ไม ้/ ผกัสวนครัว (2) น าแกว้พลาสติก มาท าเป็นโคมไฟ (3) กล่อง
เคร่ืองด่ืม มาท าตะกร้า ภาชนะใส่ส่ิงของ (4) น าถุงใส่น ้ ายาซกัผา้ น ้ ายาปรับผา้นุ่ม ไปท า
ผา้กนัเป้ือน ร่ม เส้ือกนัฝน ถุงใส่เอกสาร เป็นตน้ 
   4.3.4 ของเสียอันตรายชุมชน เป็นขยะมูลฝอยท่ีมีความเป็นพิษ หรือ
อนัตราย โดยมีคุณสมบติัหลกัคือ สารไวไฟ สารกดักร่อน และสารอนัตราย มีปริมาณนอ้ย
และเน่ืองจากมีความเป็นพิษท่ีก่อให้เกิดอนัตรายกบัคนทั้งเฉียบพลนั และเร้ือรัง จึงตอ้ง
คดัแยกน าไปจดัการตามหลกัวิชาการ มีวิธีการจดัการ ดงัน้ี (1) ของเสียอนัตรายท่ีสามารถ
น ากลบัมาใชใ้หม่ได ้ไดแ้ก่ กระป๋องยาฆ่าแมลง กระป๋องสี จอคอมพิวเตอร์ ถงัแก๊สเก่า  
(2) ของเสียอนัตรายท่ีตอ้งก าจดั ไดแ้ก่ หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย แบตเตอร่ีมือถือ   
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  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินส่วนใหญ่ มกัจะส่งเสริมให้ชุมชนด าเนินการคดัแยก
ขยะมูลฝอยก่อนการใช้น้อยและการใช้ซ ้ า เพราะเก็บข้อมูลได้ชัดเจนและวัดผล
ความส าเร็จไดง่้าย แต่ในทศันะของผูศึ้กษาเห็นว่า การคดัแยกเป็นจุดเร่ิมตน้ใหค้นมีการ
ปฏิบติั เพื่อจะน าไปสู่การปรับกระบวนทศันท์างความคิด เกิดจิตส านึกและความตระหนกั 
น าไปสู่การมีพฤติกรรมอย่างถาวรในการใช้น้อยและใช้ซ ้ าเพื่อลดการเกิดขยะมูลฝอย  
อนัเป็นหวัใจส าคญัในการลดปริมาณขยะมูลฝอยอยา่งแทจ้ริง ซ่ึงหากประชาชนเกิดความ
ตระหนกั ถึงจุดน้ีแลว้ จะท าใหเ้กิดการจดัการขยะมูลฝอยอยา่งย ัง่ยนืสู่สังคมท่ีเป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดลอ้ม 
 
5.  การเกบ็รวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอยชุมชน 
  การเก็บขนส่งขยะมูลฝอย เป็นภารกิจส าคญัขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ดังนั้น การวางแผนการเก็บขนขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพจะสามารถลดภาระ
ค่าใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ ส่ิงส าคัญในการจัดการขยะมูลฝอยท่ี
จะตอ้งน ามาพิจารณาประกอบดว้ย เพื่อช่วยลดตน้ทุนค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากการจดัการ
ขยะมูลฝอย ดงัน้ี 
  5.1 การเตรียมการก่อนการเกบ็ขนขยะมูลฝอย 
   การด าเนินการเกบ็และขนขยะมูลฝอยจะตอ้งมีความพร้อมในการจดัระบบ
เส้นทางให้สอดคล้องกบัสภาพพื้นท่ี ความถ่ีของการเก็บและขนส่งขยะมูลฝอย และ
ตารางเวลาการปฏิบติังาน อุปกรณ์เคร่ืองมือ บุคลากร และการอบรมหลกัปฏิบติังานใน
ดา้นการเกบ็ ขนขยะมูลฝอย เพื่อใหเ้กิดความคุม้ค่าและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
  5.2 การแบ่งพืน้ทีแ่ละก าหนดเส้นทางการเกบ็ขนขยะมูลฝอย 
   การแบ่งพื้นท่ีเก็บขนขยะมูลฝอย มีข้อท่ีต้องพิจารณา ดังน้ี (1) ข้อมูล
ปริมาณ ชนิด ประเภทขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึน โดยพิจารณาจากขอ้มูลประชากรในพื้นท่ี  
(2) พื้นท่ีต้องไม่ซ ้ าซ้อนกัน และจัดเส้นทางให้มีระยะสั้ นแต่เก็บขนขยะมูลฝอยได้
ปริมาณมาก (3) สามารถเลือกใช้ยานพาหนะเก็บขนท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะของพื้นท่ี
ใหบ้ริการไดท้ั้งยานพาหนะท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั และยานพาหนะท่ีจะจดัซ้ือเพิ่มในอนาคต 
(4) ไม่กีดขวางการจราจร โดยเฉพาะบริเวณท่ีมีการจราจรหนาแน่น (6) ขนาดพื้นท่ีควรมี
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ความสัมพนัธ์กบัปริมาณขยะมูลฝอย โดยไม่มีขยะมูลฝอยมากเกินกว่าขีดความสามารถ
ของรถเกบ็ขนขยะมูลฝอย 
   การก าหนดเส้นทางมีความจ าเป็นในระบบการจัดเก็บขนขยะมูลฝอย 
เพราะท าให้การเก็บขนมีประสิทธิภาพสูง และประหยดัพลังงาน เพื่อให้เกิดความ
ครอบคลุม ส าหรับปัจจยัท่ีควรน ามาพิจารณาในการก าหนดเส้นทางเกบ็ขนขยะมูลฝอย 
คือ (1) ปฏิบติัตามแผนหรือแนวทางของแต่ละทอ้งถ่ิน เช่น มีจุดเก็บขนขยะมูลฝอยท่ี
แน่นอนและก าหนดความถ่ีให้ชดัเจน (2) สภาพความพร้อมในการเก็บขนขยะมูลฝอย 
เช่น จ านวนเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานและชนิดของยานพาหนะ (3) ในพื้นท่ีท่ีเป็นภูเขา  
ควรเร่ิมเส้นทางท่ีมีความลาดชันสูงสุดก่อนในการเก็บขนขยะมูลฝอย (4) การวาง
เส้นทางในการเก็บขนขยะมูลฝอยท่ีจุดสุดทา้ย ตอ้งอยู่ใกลก้บับริเวณสถานท่ีก าจดัมาก
ท่ีสุด (5) การเกบ็ขนขยะมูลฝอยบริเวณท่ีมีการจราจรหนาแน่น ควรเกบ็ในช่วงเวลาท่ีมี
ใหกี้ดขวางการจราจร 
  5.3 การก าหนดเวลาเกบ็ขนขยะมูลฝอยในหน่ึงเทีย่ว 
   ส่ิงท่ีมีความส าคญัส าหรับการก าหนดจ านวนยานพาหนะและเจา้หน้าท่ี
ปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอย ซ่ึงการก าหนดเวลาเก็บขนขยะมูลฝอยในหน่ึงเท่ียว  
มีประเดน็ส าคญัท่ีตอ้งน ามาพิจารณา ดงัน้ี (1) ระยะเวลาการจดัเกบ็ขยะมูลฝอยท่ีนิยมใช้
กนัอยูใ่นปัจจุบนัเป็นแบบถงัอยูก่บัท่ี (Stationary Container System) ซ่ึงรถเกบ็ขนขยะ
มูลฝอยวิง่เกบ็จากแหล่งก าเนิดแต่ละจุดในเส้นทางท่ีก าหนดไวเ้วลาท่ีใชใ้นการจดัเกบ็ขน
ขยะมูลฝอยจะเร่ิมนับตั้งแต่รถเปล่า จอดเก็บขนขยะมูลฝอยจากถงัรองรับใบแรกสุด
จนถึงถงัรองรับใบสุดทา้ยไดถ่้ายเทลงในรถเกบ็ขนขยะมูลฝอยแลว้ (2) ระยะเวลาการขน
ขยะมูลฝอย การนบัระยะเวลาท่ีใชข้นขยะมูลฝอยจะเร่ิมตั้งแต่การเก็บจากถงัรองรับใบ
สุดทา้ย และท าการขน ขยะมูลฝอยไปยงัสถานท่ีก าจดั (Disposal Site) หรือสถานีขนถ่าย
ขยะมูลฝอย (Transfer Station) รวมกบัเวลาท่ีรถเกบ็ขนขยะมูลฝอยออกจากสถานท่ีก าจดั
หรือสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย จนกระทัง่ถึงถงัรองรับขยะมูลฝอยใบแรกสุดของการ
จดัเก็บขยะมูลฝอยในเท่ียวต่อไป ซ่ึงตอ้งไม่รวมเวลาในการถ่ายเทขยะมูลฝอยท่ีบริเวณ
สถานท่ีก าจดัหรือสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย (3) ระยะเวลาของการถ่ายเทขยะมูลฝอย  
เป็นช่วงเวลาท่ีเร่ิมจากรถเกบ็ขนขยะมูลฝอยเขา้จอดสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยหรือสถานี
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ขนถ่ายขยะมูลฝอย รวมกบัระยะเวลาท่ีรอการถ่ายเทขยะมูลฝอยและระยะเวลาท่ีใชใ้น
การถ่ายเทจนเสร็จ นอกจากน้ีตอ้งก าหนดเวลานอกเหนือจากเวลาท่ีใชใ้นการปฏิบติังาน
ของการเกบ็รวบรวมขยะมูลฝอยไว ้2 กรณี (1) เวลานอกเส้นทางจ าเป็น (Necessary Off - 
Route) ไดแ้ก่ เวลาท่ีใชใ้นการตรวจก่อนปฏิบติังานเวลาท่ีออกจากโรงจอดรถไปยงัจุด
เกบ็ขยะมูลฝอยเร่ิมตน้ เวลาท่ีสูญเสียไปเน่ืองจากการซ่อมแซมหรือบ ารุงรักษา (2) เวลา
นอกเส้นทางไม่จ าเป็น (Unnecessary Off - Route) ไดแ้ก่ เวลาท่ีใชใ้นการพกันานเกิน
ก าหนด เป็นตน้ 
  5.4 ระบบการเกบ็ขนขยะมูลฝอย  
   ระบบการเก็บขนขยะมูลฝอยแบ่งออกไดเ้ป็น 2 รูปแบบ ดงัน้ี (1) แบบถงั
เคล่ือนท่ี (Hauled Container System) เป็นแบบท่ีรถเกบ็ขนขยะมูลฝอย น าถงัรองรับขยะ
มูลฝอยไปยงัสถานท่ีก าจดั เพื่อถ่ายเทท้ิงขยะมูลฝอยจากนั้น จะน าถงัรองรับขยะมูลฝอย
กลบัไปยงัต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่งอ่ืนๆ (2) แบบถงัอยู่กบัท่ี (Stationary Container 
System) เป็นแบบท่ีมีการใชถ้งัรองรับขยะมูลฝอยท่ีมีการถ่ายเทขยะมูลฝอยลงยงัรถเก็บ
ขนขยะมูลฝอย ซ่ึงอาจมีเคร่ืองอดัขยะมูลฝอยติดเช้ือติดตั้งไวเ้พื่อลดปริมาณขยะมูลฝอย
ใหน้อ้ยลง 
  5.5 หลกัเกณฑ์ในการพจิารณาเลือกประเภทรถเกบ็ขนขยะมูลฝอย 
   การเลือกใชร้ถเก็บขนขยะมูลฝอยให้มีความเหมาะสมนั้น จะตอ้งพิจารณา
ถึงความเหมาะสมในดา้นต่างๆ ดงัน้ี (1) ปริมาณและลกัษณะของขยะมูลฝอยท่ีตอ้งเก็บ
ขน (2) วิธีการเก็บขนขยะมูลฝอย เช่น การใช้ถงัคอนเทนเนอร์จะตอ้งใช้รถเก็บขน 
ขยะมูลฝอยท่ีออกแบบส าหรับบรรทุกคอนเทนเนอร์ดว้ย (3) ค่าใชจ่้ายของรถเกบ็ขนขยะ
มูลฝอย กล่าวคือ ในระยะทางเก็บขนขยะมูลฝอยท่ีเท่ากนั รถยนต์เก็บขนขยะมูลฝอย 
แต่ละประเภทจะมีค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน (บาทต่อตนั) ไม่เท่ากนั (4) สภาพพื้นท่ีท่ี
ไปใหบ้ริการ เช่น การเกบ็ขนขยะมูลฝอยในบริเวณถนน หรือชุมชนท่ีมีทางเขา้ออกแคบ
การใชร้ถเก็บขนขยะมูลฝอยขนาดเลก็จะมีความคล่องตวัมากกว่ารถเกบ็ขนขยะมูลฝอย
ขนาดใหญ่ (5) จ  านวนพนกังานเก็บขนขยะมูลฝอยประจ ารถ มีผลต่อประสิทธิภาพและ
ค่าใชจ่้ายในการเกบ็ขนขยะมูลฝอยโดยตรง 
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   การประมาณจ านวนรถเก็บขนขยะมูลฝอย มีเกณฑ์ท่ีใช้ในการพิจารณา
วางแผน ดงัน้ี (1) ให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยครอบคลุมประชากร ตั้ งแต่ร้อยละ 80  
ข้ึนไป จนถึงร้อยละ 100 (2) อายุการใช้งานของรถเก็บขนขยะมูลฝอยประมาณ 10 ปี  
ในกรณีท่ีบ ารุงรักษาสม ่าเสมอ (3) รถเก็บขนขยะมูลฝอยให้บริการเก็บขนได้วนัละ  
2 - 3 เท่ียว (4) รถเกบ็ขนขยะมูลฝอยใหบ้ริการไดเ้ตม็ท่ีร้อยละ 90 ของความจุ 
  5.6 การค านวณค่าใช้จ่ายในการขนส่งขยะมูลฝอย 
   กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน (2558,หน้า 13) ได้ก  าหนดแนว
ทางการค านวณค่าใชจ่้ายในการเกบ็ขนขยะมูลฝอยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน
หน่ึงวนั จ  านวน 42.5 บาท / ตนั / กิโลเมตร อาศยัหลกัวิชาการทางดา้นวิศวกรรมศาสตร์
และเศรษฐศาสตร์โดยพิจารณาจากสมมติฐานของการด าเนินการเก็บขนขยะมูลฝอย 
จ านวน 3 เท่ียว การเดินทางต่อวนั ท่ีมีรัศมีระยะทางไป - กลับ 40 กิโลเมตร โดยใช้
รถบรรทุกขยะมูลฝอยท่ีมีปริมาณความจุขยะมูลฝอยแตกต่างกนั จ  านวน 4 ขนาด ซ่ึงมี
พนักงานขับรถบรรทุกขยะมูลฝอย จ านวน 1 คน และพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอย 
จ านวน 4 คน ภายใตช้ัว่โมงการปฏิบติังานจ านวน 6 ชัว่โมง / วนั โดยรายละเอียดตาม
ตารางท่ี 2-1 
 
ตารางที ่2-1 
ค่าใช้จ่ายในการเกบ็ขนขยะมูลฝอยจ าแนกตามประเภทและขนาดความจุของรถเกบ็ขน
ขยะมลูฝอย 

ข้อพจิารณา หน่วย ขนาดความจุรถบรรทุกขยะมูลฝอย  
(ลูกบาศก์เมตร) 

5 10 12 15 
ค่าใชจ่้ายรวม บาท / ตนั 1,258 774 705 656 
ค่าใชจ่้ายรวม บาท / ตนั 9,437 11,606 12,690 13,775 
ค่าใชจ่้ายของรถบรรทุกขยะมูลฝอย บาท / ตนั 3,012 4,518 5,271 6,024 
ค่าจา้งพนกังานขบัรถบรรทุกขยะมูลฝอย บาท / ตนั 1,250 1,250 1,250 1,250 
ค่าจา้งพนกังานเก็บขยะมูลฝอย 4 คน บาท / ตนั 1,800 1,800 1,800 1,800 
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ตารางที ่2 - 1 
ค่าใช้จ่ายในการเกบ็ขนขยะมูลฝอยจ าแนกตามประเภทและขนาดความจุของรถเกบ็ขน
ขยะมลูฝอย (ต่อ) 

ข้อพจิารณา หน่วย ขนาดความจุรถบรรทุกขยะมูลฝอย  
(ลูกบาศก์เมตร) 

5 10 12 15 
ค่าน ้ามนัเช้ือเพลิง บาท / ตนั 1,200 1,200 1,200 1,200 
ค่าบ ารุงรักษารถบรรทุกขยะมูลฝอย บาท / ตนั 602 904 1,054 1,205 
ก าไรท่ีคาดวา่จะไดรั้บต่อวนั บาท / ตนั 1,573 1,934 2,115 2,296 

 
6.  การรวมกลุ่มพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอยแบบ

รวมศูนย์ (Clustering) 
  การรวมกลุ่มพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการจดัการขยะมูลฝอย 
เพื่อให้ด าเนินการก่อสร้างระบบก าจดัขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน ท่ีมุ่งเนน้การน าขยะ 
มูลฝอยกลบัมาใชป้ระโยชน์ และแปรรูปเป็นพลงังาน เน่ืองจากการจดัการการรวมกลุ่ม
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีราคาต้นทุนต่อหน่วยต ่ากว่าการจัดการขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินแต่ละแห่งด าเนินการเอง โดยไดมี้การจ าแนกกลุ่มพื้นท่ีขนาดเล็ก 
กลาง และใหญ่ โดยพิจารณาตามปัจจยัต่างๆ เช่น ปริมาณขยะมูลฝอย พื้นท่ีให้บริการ 
ระยะทางขนส่ง เทคโนโลยี กฎระเบียบและมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง และค่าใชจ่้าย โดยใช้
หลกัเกณฑก์ารจดักลุ่มพื้นท่ีท่ีมีศกัยภาพเป็นศูนยบ์ริหารจดัการขยะมูลฝอย ดงัแสดงตาม
ตาราง ท่ี 2–2 
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ตารางที ่2-2 
หลกัเกณฑ์การจัดกลุ่มพืน้ท่ีท่ีมศีักยภาพในการเป็นศนูย์บริหารจัดการขยะมลูฝอย 

ขนาดกลุ่มพืน้ที่ ปริมาณขยะมูลฝอยทีเ่ข้าระบบ (ตัน/วนั) 

กลุ่มพืน้ทีข่นาดใหญ่ (Large Cluster) >500 ขึน้ไป 
(รัศมีเก็บรวบรวม 50 กิโลเมตร) 

กลุ่มพืน้ทีข่นาดกลาง (Medium Cluster) 50 - 500 
- กลุ่มพื้นท่ีขนาดกลาง 1 (M1) 250 - 500 
- กลุ่มพื้นท่ีขนาดกลาง 2 (M2) 100 - 250 
- กลุ่มพื้นท่ีขนาดกลาง 3 (M3) 50 - 100 
กลุ่มพืน้ทีข่นาดเลก็ (Small Cluster) <50 

 

  การจดัล าดับความส าคญัของกลุ่มพื้นท่ีการจดัการขยะมูลฝอยจะพิจารณาจาก
ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึน โดยเฉพาะเมืองท่ีเป็นศูนยก์ลางความเจริญ แหล่งท่องเท่ียว 
หรือเมืองเป้าหมายในการพฒันาทางเศรษฐกิจ ซ่ึงปริมาณขยะมูลฝอยท่ีมีจ านวนมาก และ
สภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนจะส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพอนามยัของประชาชน 
ทั้งน้ี จากแนวทางการบริหารจดัการขยะมูลฝอย โดยให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมี 
การรวมกลุ่มเพื่อจดัสร้างศูนยจ์ดัการขยะมูลฝอยท่ีมุ่งเน้นการน าขยะมูลฝอยกลบัมาใช้
ประโยชน์และแปรรูปเป็นพลงังาน ไดมี้การแบ่งกลุ่มพื้นท่ีออกเป็นขนาดเลก็ กลาง และ
ใหญ่ โดยพิจารณาจากปริมาณขยะมูลฝอย เทคโนโลยีท่ีใช้ ค่าใช้จ่าย ระยะทางและ 
พื้นท่ีตั้ งระบบ ดังน้ี (1) มีความรุนแรงของสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนในแต่ละกลุ่มพื้นท่ี  
(2) มีสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยเดิมตั้งอยู่ซ่ึงควรจะเป็นระบบท่ีถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ 
เพื่อลดปัญหาในการจดัหาพื้นท่ีแห่งใหญ่และการยอมรับจากประชาชน (3) มีการจดัหา
ท่ีดินรองรับศูนยบ์ริหารจดัการขยะมูลฝอยไวแ้ลว้และมีการศึกษาความเหมาะสมและ / 
หรือออกแบบรายละเอียดส าหรับการก่อสร้างหรืออาจอยู่ระหว่างการจดัท าโครงการเพื่อ
ของบประมาณด าเนินการ 
  การพิจารณาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการจดัการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรใน  
แต่ละพื้นท่ีท่ีมีการรวมกลุ่มขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (Cluster) โดยจะพิจารณาให้



33 

มีการน าขยะมูลฝอยท่ีมีศกัยภาพน ากลบัมาใช้ประโยชน์สูงสุดตามแนวทางผสมผสาน
เทคโนโลยี การลงทุนการใชท่ี้ดิน การด าเนินงานและการบ ารุงรักษา ความคุม้ค่าในการ
ผลิตพลังงาน ปริมาณขยะมูลฝอย และขนาดของกลุ่มพื้นท่ี เพื่อให้สอดคล้องกับ 
การรวมกลุ่มขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการเดินและดูแลรักษาระบบการจดัการ
ขยะมูลฝอย ทั้งน้ีขยะมูลฝอยสามารถน ากลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม่ไดแ้ละพื้นท่ีก าจดัขนาด
ใหญ่หาไดย้าก ควรเลือกระบบก าจดัแบบผสมผสานเพื่อลดขนาดของพื้นท่ีก าจดัขยะหรือ
ปรับปรุงพื้นท่ีก าจดัขยะมูลฝอยท่ีมีอยู่เดิมเพื่อพฒันาเป็นศูนยก์  าจดัขยะมูลฝอย โดยมี
ขั้นตอน โดยมีแนวทางเบ้ืองตน้ ดงัแสดงตามตารางท่ี 2-3 
 

ตารางที ่2-3 
เทคโนโลยีการจัดการขยะมูลฝอยท่ีเหมาะสมกับกลุ่มพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินแต่ละขนาด 

ขนาดกลุ่มพืน้ที่ เทคโนโลยกีารจัดการขยะมูลฝอย ค่าลงทุน 

กลุ่มพืน้ทีข่นาดใหญ่  
(Large Cluster)  
(>500 ตนั / วนั) 

ระบบคดัแยก + ระบบยอ่ยสลายทางชีวภาพ + 
ระบบเตาเผา + ระบบฝังกลบอยา่งถูกหลกั
สุขาภิบาล 

3,227 

กลุ่มพืน้ทีข่นาดกลาง 
(Medium Cluster) 

  

กลุ่มพื้นท่ีขนาดกลาง 1 (M1) ระบบคดัแยก + ระบบยอ่ยสลายทางชีวภาพ + 
ระบบผลิตขยะเช้ือเพลิง / เตาเผา 

1,048 - 3,426 

กลุ่มพื้นท่ีขนาดกลาง 2 (M2) ระบบคดัแยก + ระบบยอ่ยสลายทางชีวภาพ + 
ระบบผลิตขยะเช้ือเพลิง + ระบบฝังกลบอยา่ง
ถูกหลกัสุขาภิบาล 

216 – 523 

กลุ่มพื้นท่ีขนาดกลาง 3 (M3) ระบบคดัแยก + ระบบยอ่ยสลายทางชีวภาพ + 
ระบบผลิตขยะเช้ือเพลิง + ระบบฝังกลบอยา่ง
ถูกหลกัสุขาภิบาล 

168 - 287 
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ตารางที ่2 - 3 
เทคโนโลยีการจัดการขยะมูลฝอยท่ีเหมาะสมกับกลุ่มพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินแต่ละขนาด 

ขนาดกลุ่มพืน้ที่ เทคโนโลยกีารจัดการขยะมูลฝอย ค่าลงทุน 

กลุ่มพืน้ทีข่นาดเลก็  
(Small Cluster)  
(<50 ตัน / วนั) 

ระบบคดัแยก + ระบบยอ่ยสลายทางชีวภาพ + 
ระบบฝังกลบอยา่งถูกหลกัสุขาภิบาล 

112 - 151 

หมายเหตุ: 1. ราคาดงักล่าวเป็นการประมาณในเบ้ืองตน้ซ่ึงข้ึนอยู่กบัองค์ประกอบขยะมูลฝอยใน 
  แต่ละพื้นท่ีและขนาดของแต่ละหน่วย โดยคิดการลงทุนในระยะเวลา 15 ปี ซ่ึงราคา 
  ดงักล่าวยงัไม่รวมค่าท่ีดินและค่าศึกษาออกแบบระบบฯ 

   2. ระบบย่อยสลายทางชีวภาพ รวมทั้งระบบย่อยแบบไม่ใช้อากาศและระบบย่อยสลาย 
  แบบใชอ้ากาศ 

 

  ทั้งน้ี ระยะทางการขนส่งขยะเพื่อน ามาก าจดั พิจารณาโดย (1) พื้นท่ีท่ีมีระยะทาง
ไม่ไกลใหร้ถขนส่งขยะมูลฝอยไปยงัสถานท่ีก าจดัโดยตรง (2) พื้นท่ีท่ีมีระยะทางไกล และ
มีปริมาณขยะมูลฝอยมากอาจจะตอ้งสร้างสถานีขนถ่าย เพื่อถ่ายเทจากรถเก็บขนขยะ 
มูลฝอยลงสู่รถบรรทุกขนาดใหญ่ 
  แผนแม่บทการบริหารจดัการขยะมูลฝอยจงัหวดัขอนแก่น ปี 2558 - 2562 (2558) 
ไดก้  าหนดรวมกลุ่มพื้นท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการจดัการขยะมูลฝอยแบบรวม
ศูนย ์(Clustering) จ  านวน 7 กลุ่มพื้นท่ี ดงัน้ี (ภาพท่ี 2 - 4) 
  6.1 กลุ่มที ่1 กลุ่มพืน้ทีอ่ าเภอเมืองขอนแก่น 
   กลุ่มท่ี 1 กลุ่มพื้นท่ีอ  าเภอเมืองขอนแก่น ประกอบด้วย องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 37 แห่ง ในเขตอ าเภอเมือง บา้นฝาง พระยืน และน ้ าพอง (บางส่วน)  
มีเทศบาลนครขอนแก่นเป็นศูนยก์ลาง ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีสามารถรวบรวมเขา้ระบบ
ประมาณวนัละ 484 ตนั อยูร่ะหว่างการก่อสร้างระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย 
ขนาด 450 ตนัต่อวนั แลว้เสร็จประมาณเดือนสิงหาคม 2558 
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  6.2 กลุ่มที ่2 กลุ่มพืน้ทีอ่ าเภอพล  
   กลุ่มท่ี 2 กลุ่มพื้นท่ีอ  าเภอพล ประกอบดว้ย องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
33 แห่ง ในเขตอ าเภอพล หนองสองห้อง แวงนอ้ยและแวงใหญ่ ปริมาณขยะมูลฝอยท่ี
สามารถรวบรวมเขา้ระบบประมาณวนัละ 110 ตนั มีเทศบาลเมืองเมืองพลเป็นเจา้ภาพ 
ปัจจุบนัเป็นศูนยก์  าจดัขยะมูลฝอยรวมแบบถูกหลกัสุขาภิบาล และมีศกัยภาพยกระดบั
เป็นศูนยก์  าจดัขยะมูลฝอยเพื่อแปลงเป็นพลงังาน (WTE)  
  6.3 กลุ่มที ่3 กลุ่มพืน้ทีอ่ าเภอบ้านไผ่  
   กลุ่มท่ี  3 ก ลุ่มพื้ น ท่ีอ  า เภอบ้านไผ่  ประกอบด้วย  องค์กรปกครอง 
ส่วนทอ้งถ่ิน 34 แห่ง ในเขตอ าเภอบา้นไผ่ บา้นแฮด ชนบท เปือยนอ้ย และโนนศิลา 
ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีสามารถรวบรวมเขา้ระบบประมาณวนัละ 144 ตนั ปัจจุบนัเป็นศูนย์
ก  าจดัขยะมูลฝอยรวมแบบถูกหลกัสุขาภิบาล และมีศกัยภาพยกระดบัเป็นศูนยก์  าจดัขยะ 
มูลฝอยเพื่อแปลงเป็นพลังงาน (WTE) โดยมีสถานีขนถ่ายเทศบาลต าบลมัญจาคีรี  
ซ่ึงมีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอีก 14 แห่ง ปริมาณขยะมูลฝอยประมาณวนัละ 54 ตนั  
  6.4 กลุ่มที ่4 กลุ่มพืน้ทีอ่ าเภอชุมแพ  
   กลุ่มท่ี 4 กลุ่มพื้นท่ีอ าเภอชุมแพ ประกอบดว้ย องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
32 แห่ง ในเขตออ าเภอชุมแพ สีชมพู ภูผาม่าน และอ าเภอคอนสาร จงัหวดัชยัภูมิ ปริมาณ
ขยะมูลฝอยท่ีสามารถรวบรวมเขา้ระบบประมาณวนัละ 167 ตนั ปัจจุบนัเป็นศูนยก์  าจดั
ขยะมูลฝอยรวมแบบถูกหลักสุขาภิบาล และมีศกัยภาพยกระดับเป็นศูนยก์  าจัดขยะ 
มูลฝอยเพื่อแปรรูปเป็นพลงังาน (WTE)  
  6.5 กลุ่มที ่5 กลุ่มพืน้ทีอ่ าเภอภูเวยีง / หนองเรือ  
   กลุ่มท่ี 5 กลุ่มพื้นท่ีอ  าเภอภูเวียง / หนองเรือ ประกอบดว้ย องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 31 แห่งในเขตอ าเภอภูเวยีง หนองเรือ เวยีงเก่า และหนองนาค า ปริมาณขยะ
มูลฝอยสามารถรวบรวมเขา้ระบบประมาณวนัละ 68 ตนั ปัจจุบนัการจดัการขยะมูลฝอย
แบบไม่ถูกหลกัวิชาการ โดยเทศบาลต าบลภูเวียงไดศึ้กษาความเหมาะสมและออกแบบ
เพื่อก่อสร้างระบบก าจดัขยะมูลฝอยแบบถูกหลกัสุขาภิบาล และขอรับการสนับสนุน
งบประมาณภายใตแ้ผนปฏิบติัการฯ ระดบัจงัหวดั เพื่อ ก่อสร้างระบบฝังกลบถูกหลกั
สุขาภิบาลในปีงบประมาณ 2559 แต่ยงัไม่ไดรั้บการสนบัสนุน เป็นพื้นท่ีท่ีมีศกัยภาพใน



36 

การเป็นศูนยก์  าจดัขยะมูลฝอยรวมเพื่อแปรรูปเป็นพลงังาน (WTE) 
  6.6 กลุ่มสถานีขนถ่ายอ าเภอกระนวน  
   กลุ่มสถานีขนถ่ายอ า เภอกระนวน ประกอบด้วย  องค์กรปกครอง 
ส่วนทอ้งถ่ิน 19 แห่งในเขตอ าเภอกระนวน น ้ าพอง (บางส่วน) และซ าสูง ปริมาณขยะ 
มูลฝอยท่ีสามารถรวบรวมเขา้ระบบประมาณวนัละ 77 ตนั ปัจจุบนัเป็นศูนยก์  าจดัขยะ 
มูลฝอยรวมแบบฝังกลบถูกหลกัสุขาภิบาล ซ่ึงสามารถใชง้านไดอี้กประมาณ 5 - 7 ปี และ
มีศกัยภาพในการเป็นสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยมายงัโรงไฟฟ้าพลงังานจากขยะมูลฝอย
ของเทศบาลนครขอนแก่น หรือก่อสร้างเป็นระบบผลิตเช้ือเพลิงจากขยะมูลฝอย  
ในอนาคต 
  6.7 กลุ่มสถานีขนถ่ายอ าเภอน า้พอง / เขาสวนกวาง  
   กลุ่มสถา นีขนถ่ายอ า เภอน ้ าพอง  /  เข าสวนกวาง  ประกอบด้วย  
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 19 แห่งในเขตอ าเภอน ้ าพอง (บางส่วน) เขาสวนกวาง และ
อุบลรัตน ์ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีสามารถรวบรวมเขา้ระบบประมาณวนัละ 83 ตนั ปัจจุบนั
เป็นศูนยก์  าจดัขยะมูลฝอยรวมแบบฝังกลบถูกหลกัสุขาภิบาล ซ่ึงสามารถใชง้านไดอี้ก
ประมาณ 5 - 7 ปี และมีศกัยภาพในการเป็นสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยมายงัโรงไฟฟ้า
พลงังานจากขยะมูลฝอยของเทศบาลนครขอนแก่น หรือก่อสร้างเป็นระบบผลิตเช้ือเพลิง
จากขยะมูลฝอย ในอนาคต 
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ภาพที ่2-4 แผนท่ีการแบ่งกลุ่มพื้นท่ีเพื่อรองรับการจัดตั้ งศูนย์จัดการขยะมูลฝอย 
   จงัหวดัขอนแก่น 
 

7.  วธิีการก าจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกต้องตามหลกัสุขาภิบาล 
  การก าจดัถูกตอ้งตามหลกัสุขาภิบาลของเทศบาลในพื้นท่ีศึกษา มี 3 วธีิ ดงัน้ี  
  7.1 การเทกองทีม่กีารควบคุม (Controlled Dump)  
   กรมควบคุมมลพิษ (2555) ได้อธิบายถึงหลกัการก าจัดขยะมูลฝอยด้วย
วิธีการเทกองท่ีมีการควบคุมว่าเป็นการจดัการขยะมูลฝอยท่ีมีการควบคุมปริมาณขยะ 
มูลฝอยท่ีเขา้สู่พื้นท่ี โดยมีการบดอดัและกลบทบัขยะมูลฝอยบางคร้ัง โดยไม่จ าเป็นตอ้ง
มีโครงสร้างพื้นฐานวิศวกรรมท่ีจ าเป็น แต่จะใช้มาตรการด าเนินงานดา้นวิศวกรรมท่ี
จ าเป็นท่ีใชใ้นการควบคุมการระบายหรือปลดปล่อยสารปนเป้ือนจากสถานท่ีก าจดัขยะ
มูลฝอยออกสู่ส่ิงแวดลอ้มท่ีเหมาะสม โดยมีระบบการป้องกนัผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
เบ้ืองตน้ เช่น ระบบรวบรวมและบ าบดัน ้าชะขยะมูลฝอย และ การด าเนินงานและบริหาร
จดัการเพื่อยกระดบัให้เป็นระบบการเทกองท่ีมีการควบคุม (Controlled Dump) นั้น  
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ไม่จ าเป็นตอ้งอาศยังบประมาณในการลงทุน หรือเคร่ืองจกัรกลมากนัก จะตอ้งมีการ
พิจารณาตามประเดน็ขั้นต ่า ดงัน้ี 
   7.1.1 การวางแผนในการด าเนินงานในสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอย จะตอ้งมี 
(1) การควบคุมขนาดและการวางต าแหน่งของหนา้งานก าจดัขยะมูลฝอยในแต่ละระยะ 
ใหส้ัมพนัธ์ต่อเน่ือง และเหมาะสมกบัปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเขา้สู่สถานท่ี รวมทั้งประเภท
และจ านวนของเคร่ืองจกัรกลท่ีมีอยู ่ทั้งน้ีพื้นท่ีหนา้งานในการก าจดัขยะมูลฝอยไม่ควรมี
มากกว่า 2 หนา้งานต่อพื้นท่ีก าจดัทั้งหมด คือ หนา้งานปกติ และหนา้งานส ารองมีไวใ้น
กรณีฉุกเฉินท่ีไม่สามารถใช้หน้างานปกติได้ เช่น ช่วงฝนตกหนักจนรถเก็บขนขยะ 
มูลฝอยไม่สามารถเทขยะมูลฝอย ณ จุดหน้างานปกติได้ (2) ก าหนดให้มีทางเขา้ไปยงั
พื้นท่ีหนา้งานก าจดัขยะมูลฝอยในแต่ละระยะ (3) ก าหนดเวลาเขา้ – ออก สถานท่ีก าจดั
ขยะมูลฝอยท่ีชดัเจน และใหเ้หมาะสมกบัการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี 
   7.1.2 ความครบถว้นของโครงสร้างพื้นฐานในสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอย 
โดยในเบ้ืองต้น ประกอบด้วย (1) ร้ัวล้อมรอบอาณาบริเวณพื้นท่ีก าจัดขยะมูลฝอย  
แนวป้องกนั หรือมาตรการป้องกนัการลกัลอบท้ิงขยะมูลฝอย หรือผูท่ี้เขา้มาคุย้ เข่ีย เผา 
คดัแยกขยะมูลฝอยในพื้นท่ีโดยมิไดรั้บอนุญาต (2) แนวพื้นท่ีกนัชนรอบพื้นท่ีก าจดัขยะ
มูลฝอยจากแนวเขตท่ีดินอย่างน้อยระยะ 25 เมตร เพื่อใช้ประโยชน์เป็นพื้นท่ีถนน  
คูระบายน ้ า และปลูกต้นไม้สลับแถว เช่น ยูคาลิปตัส กระถินณรงค์หรือพันธุ์ไม้ท่ี
เหมาะสมในทอ้งถ่ิน เพื่อให้เกิดทศันียภาพท่ีเหมาะสมและลดปัญหากล่ินสู่ภายนอก  
(3) เคร่ืองจกัรกลด าเนินการท่ีใชด้ าเนินการก าจดัขยะมูลฝอยในพื้นท่ี 
   7.1.3 ระบบสาธารณูปโภค ประกอบด้วย สัญญาณโทรศัพท์มือถือ 
เพื่อใหส้ามารถติดต่อกบัหน่วยงานภายนอกไดห้ากมีกรณีฉุกเฉินเกิดข้ึนในพื้นท่ี 
   7.1.4 การบริหารจดัการระบบ ด าเนินการ ดังน้ี (1) มีเจา้หน้าท่ีประจ า
สถานท่ีและผูค้วบคุมดูแลงานก าจดัขยะมูลฝอยท่ีมีประสบการณ์และควบคุมก ากบัดูแล
งานก าจดัขยะมูลฝอยอยา่งสม ่าเสมอ (2) มีการบดอดัและกลบทบัขยะมูลฝอยเป็นระยะ
ให้เหมาะสม และไม่ก่อให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอยปลิว แมลงวนัและกล่ินเหม็นรบกวน 
รวมทั้งจะตอ้งปลูกพืชคลุมหน้าดินเพื่อป้องกนัการกดัเซาะหน้าดินหลงัจากปิดพื้นท่ี  
(3) มีการควบคุมผูคุ้ย้และคดัแยกขยะมูลฝอยในสถานท่ีก าจดั โดยมีขอ้ก าหนดอย่าง
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ชดัเจนในเร่ืองเวลาการเก็บ เง่ือนไขในการคุย้และคดัแยกขยะมูลฝอย นอกจากน้ีตอ้ง 
ไม่มีการร้ือคุย้ขยะมูลฝอยหลงัจากท่ีมีการกลบทบัดว้ยดินแลว้ และห้ามไม่ให้มีการเผา
ขยะมูลฝอยหรือจุดไฟในพื้นท่ี (4) มีการก าหนดและควบคุมเวลาเขา้ - ออกสถานท่ีก าจดั
ขยะมูลฝอยของรถบรรทุกเกบ็ขนขยะมูลฝอยและผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัคดัแยกขยะมูลฝอยใน
พื้นท่ีอย่างชัดเจน และมีมาตรการควบคุมขยะมูลฝอยท่ีเขา้สู่พื้นท่ีก าจดั เช่น ก าหนด
ทางเขา้ - ออกไดท้างเดียว การก าหนดใหชุ้มชนหรือผูค้ดัแยกขยะมูลฝอยมีการตรวจตรา
พื้นท่ี มีเวลาเขา้ - ออกท่ีชดัเจน และมีนโยบายชดัเจนหา้มรับกากอุตสาหกรรม ของเสีย
อนัตราย มาก าจดัในสถานท่ี เป็นตน้ (5) กรณีท่ีตั้งอยู่บนพื้นท่ีบริเวณท่ีมีลมแรง ตอ้งมี
มาตรการป้องกนัการปลิวของขยะมูลฝอยเพิ่มเติมก่อนการกลบทบัขยะมูลฝอย เช่น  
การติดตั้งตาข่ายดกับริเวณทิศทางทา้ยลมในดา้นท่ีอาจเกิดการปลิวของขยะมูลฝอยใน 
แต่ละเดือน การใชแ้ผ่นพลาสติกโพลีเอทธิลีนชนิดความหนาแน่นต ่า (LDPE) ปูทบัชั้น
ขยะมูลฝอยชั่วคราว (6) มีมาตรการและการด าเนินการป้องกนัเหตุร าคาญด้านกล่ิน  
ทศันอุจาด แมลงวนั เช่น การพ่นน ้าสกดัชีวภาพ การกลบทบัดว้ยดินเป็นระยะ การพ่นยา
ฆ่าแมลงวนั การปลูกแนวตน้ไมก้นัชน และการเพิ่มพื้นท่ีสวนสาธารณะในสถานท่ีก าจดั
ขยะมูลฝอย เป็นตน้ ดงัภาพท่ี 2 – 5 
 

 
ภาพที ่2 - 5 แสดงวธีิการก าจดัขยะมูลฝอยเทกองแบบควบคุม 
ท่ีมา: กรมควบคุมมลพิษ, 2555 
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  7.2 การฝังกลบขยะมูลฝอยอย่างถูกหลกัสุขาภิบาล (Sanitary Landfill)  
   การฝังกลบขยะมูลฝอยอย่างถูกหลกัสุขาภิบาลเป็นรูปแบบการฝังกลบ 
ขยะมูลฝอย ท่ีตอ้งค านึงถึงการด าเนินงานตามหลกัเกณฑท์างวิศวกรรม และผลกระทบท่ี
อาจจะเกิดข้ึนในดา้นสุขอนามยัและความปลอดภยั ตั้งแต่ การคดัเลือกพื้นท่ีท่ีเหมาะสม 
การออกแบบและมีระบบโครงสร้างพื้นฐานในสถานท่ี มีการติดตั้งระบบกนัซึมท่ีถูกตอ้ง
และไดรั้บมาตรฐานตามหลกัวศิวกรรม มีการด าเนินงานต่างๆ ในการจดัการขยะมูลฝอย
เพื่อใหก้ารฝังกลบเป็นไปตามหลกัวศิวกรรมและไม่ส่งผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม การพฒันา
รูปแบบการฝังกลบขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล มีวตัถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้น 
การด าเนินงานอย่างเคร่งครัดให้เป็นไปตามมาตรฐานส่ิงแวดล้อม มาตรฐานการ
ออกแบบและก่อสร้างทางวิศวกรรม มาตรฐานการด าเนินงานฝังกลบ รวมไปถึง 
มาตรฐานการติดตามตรวจสอบผลการด าเนินงานอย่างสม ่าเสมอและมาตรฐานด้าน
สุขาภิบาล โดยทัว่ไปแลว้สถานท่ีฝังกลบขยะมูลฝอยอย่างถูกหลกัสุขาภิบาลจะตอ้ง
ประกอบดว้ย ลกัษณะส าคญันอกเหนือจากรูปแบบการฝังกลบขยะมูลฝอยตามหลกัทาง
วศิวกรรมต่างๆ ดงัน้ี 
   7.2.1 ความเหมาะสมของสภาพพื้นท่ีท่ีตั้ งสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอย  
ควรด าเนินการให้เป็นไปตามขอ้ก าหนด คือ ไม่ควรตั้งอยูใ่นบริเวณ (1) พื้นท่ีชุ่มน ้ าท่ีมี
ความส าคัญระดับนานาชาติและระดับชาติตามท่ีหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้ก  าหนด  
(2) พื้นท่ีลุ่มน ้ าชั้นท่ี 1 และชั้นท่ี 2 ตามมติคณะรัฐมนตรี (3) พื้นท่ีห้ามก่อสร้างโรงงาน
ตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงงาน (4) พื้นท่ีหา้มก่อสร้างอาคารตามกฎหมายว่าดว้ยการควบคุม
อาคาร (5) พื้นท่ีหา้มก่อสร้างสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยชุมชนโดยการฝังกลบกากของเสีย
ตามกฎหมายว่าดว้ยการผงัเมือง (6) พื้นท่ีซ่ึงมีลกัษณะกีดขวางการไหลของทางน ้ า และ
พื้นท่ีท่ีมีโอกาสถูกน ้ ากดัเซาะ (7) พื้นท่ีเส่ียงภยัดินถล่ม และน ้ าป่าไหลหลากตามท่ี 
กรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมประกาศก าหนด  
(8) พื้นท่ีราบน ้ าท่วมถึง โดยพิจารณาจากการเกิดซ ้ าในช่วงระยะเวลา 30 ปีท่ีผ่านมา  
เวน้แต่การจดัท าระบบฝังกลบในพื้นท่ีดงักล่าวจะมีระบบหรือมาตรการป้องกนัไม่ใหเ้กิด
การพดัพาขยะมูลฝอยออกจากพื้นท่ีฝังกลบ 
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   7.2.2 การวางแผนในการด า เนินงานในสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอย  
ตอ้งด าเนินการ ดังน้ี (1) ควบคุมขนาดและการวางต าแหน่งของหน้างานก าจดัขยะ 
มูลฝอยในแต่ละระยะใหมี้ความสัมพนัธ์ต่อเน่ือง และเหมาะสมกบัปริมาณขยะมูลฝอยท่ี
เขา้สู่สถานท่ี รวมทั้งประเภทและจ านวนของเคร่ืองจกัรกลท่ีมีอยู ่ทั้งน้ีพื้นท่ีหนา้งานใน
การก าจดัขยะมูลฝอยไม่ควรมีมากกว่า 2 หน้างานต่อพื้นท่ีก าจดัทั้งหมด คือ หน้างาน
ปกติและหน้างานส ารองมีไวใ้นกรณีฉุกเฉินท่ีไม่สามารถใช้หน้างานปกติได้ เช่น  
ช่วงฝนตกหนกัจนรถเกบ็ขนขยะมูลฝอยไม่สามารถเทขยะมูลฝอย ณ จุดหนา้งานปกติได ้
(2)  ก าหนดให้มีทางเข้าไปยังพื้ น ท่ีหน้างานก าจัดขยะมูลฝอยในแต่ละระยะ  
(3) ก าหนดเวลาเข้า – ออก สถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอยท่ีชัดเจน และให้เหมาะสมกับ 
การปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี  
   7.2.3 ความครบถว้นของโครงสร้างพื้นฐานในสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอย 
โดยตอ้งประกอบไปดว้ย (1) อาคารส านักงานส าหรับเจา้หน้าท่ีและผูค้วบคุมสถานท่ี
ก าจดัขยะมูลฝอย (2) อาคารและเคร่ืองชั่งน ้ าหนัก เพื่อใชใ้นงานบนัทึกสถิติจ านวนรถ
เกบ็ขนขยะมูลฝอย และปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเขา้สู่สถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยในแต่ละวนั 
(3) โรงจอดเคร่ืองจกัรกลและหน่วยซ่อมบ ารุง เป็นท่ีพกัในยามท่ีมิไดใ้ชง้าน และเพื่อ
ป้องกนัแสงแดด ฝน และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีจะส่งผลให้เคร่ืองจกัรกลในสถานท่ีฝังกลบขยะ
มูลฝอยเส่ือมสภาพเร็วกว่าปกติ (4) ถนนทางเขา้ - ออก สถานท่ีฝังกลบขยะมูลฝอย 
จะตอ้งสามารถให้รถเก็บขนขยะมูลฝอยเขา้ - ออกพื้นท่ีและสามารถวิ่งสวนทางกนัได้
ทุกฤดูกาล (5) ลานลา้งรถเกบ็ขนขยะมูลฝอย จะตอ้งมีอุปกรณ์ในการฉีด ลา้งรถเก็บขน
ขยะมูลฝอย และน ้าเสียท่ีเกิดจากการลา้งจะตอ้งน าไปบ าบดัต่อไป (6) ระบบกนัซึมในบ่อ
ฝังกลบขยะมูลฝอย ตอ้งมีระบบกนัซึมทั้งบริเวณพื้นและผนงับ่อฝังกลบขยะมูลฝอยตาม
ขอ้ก าหนดของกรมควบคุมมลพิษ (การใช้ดินท่ีมีอตัราการไหลซึมต ่า การใช้แผ่นวสัดุ
สังเคราะห์ชั้นเดียวกบัดินท่ีมีอตัราการไหลซึมต ่า การใชว้สัดุกนัซึมผสม การใชว้สัดุกนั
ซึมสองชั้น) (7) ร้ัวลอ้มรอบอาณาบริเวณพื้นท่ีก าจดัขยะมูลฝอย เป็นแนวป้องกนั หรือ 
มาตรการป้องกนัการลกัลอบท้ิงขยะมูลฝอย หรือผูท่ี้เขา้มาคุย้เข่ีย เผา คดัแยกขยะมูลฝอย
ในพื้นท่ีโดยมิไดรั้บอนุญาต (8) แนวพื้นท่ีกนัชนรอบพื้นท่ีก าจดัขยะมูลฝอยจากแนวเขต
ท่ีดิน อย่างน้อยระยะ 25 เมตร เพื่อใช้ประโยชน์พื้นท่ีเป็นถนน คูระบายน ้ า และปลูก
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ตน้ไมส้ลบัแถว เช่น ยคูาลิปตสั กระถินณรงคห์รือพนัธุ์ไมท่ี้เหมาะสมในทอ้งถ่ิน เพื่อให้
เกิดทศันียภาพท่ีเหมาะสมและลดปัญหากล่ินสู่ภายนอก (9) บ่อบ าบดัน ้ าเสียเพื่อบ าบดั
ขยะมูลฝอยท่ีไดรั้บการออกแบบให้สามารถบ าบดัไดต้ามหลกัวิชาการมิเช่นนั้นจะตอ้ง
ท าการเกบ็กกัน ้าเสียมิใหป้ล่อยระบายออกสู่นอกพื้นท่ี (10) บ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพ
น ้ าใตดิ้นในบริเวณสถานท่ีฝังกลบ ขยะมูลฝอย ตอ้งมีจ านวน รูปแบบ และขอ้ก าหนด
ต่างๆ ในการติดตั้ง เป็นไปตามก าหนดของกรมควบคุมมลพิษ จ านวนอย่างน้อย 3 บ่อ 
โดยตั้ งอยู่ในทิศทางเหนือน ้ าอย่างน้อย 1 บ่อ และทิศทางท้ายน ้ าอย่างน้อย 2 บ่อ  
(11) เคร่ืองจกัรกลด าเนินการจดัการก าจดัขยะมูลฝอย เพื่อด าเนินการก าจดัขยะมูลฝอยใน
พื้นท่ี (12) ระบบระบายน ้ าฝนรอบสถานท่ี เพื่อรวบรวมและระบายน ้ าฝนท่ีเกิดข้ึนใน
ส่วนท่ีไม่ปนเป้ือนกบัขยะมูลฝอยออกสู่นอกพื้นท่ี (13) ระบบรวบรวม / ระบายก๊าซจาก
บ่อฝังกลบ ท่ีได้รับการออกแบบและติดตั้ งอย่างถูกต้องในบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย  
(14) หอ้งพกัเวรยามส าหรับเจา้หนา้ท่ีเพื่อใชต้รวจตราความปลอดภยั และดูแลครุภณัฑ์
ต่างๆ ในสถานท่ียามวกิาล  
   7.2.4 ความครบถ้วนของระบบสาธารณูปโภคจะต้องประกอบด้วย  
(1) ระบบไฟฟ้าและประปา ท่ีเขา้ถึงพื้นท่ี และสามารถรองรับการด าเนินการในสถานท่ี
ก าจดัขยะมูลฝอยไดอ้ยา่งเพียงพอ (2) สัญญาณโทรศพัทมื์อถือ เพื่อใหส้ามารถติดต่อกบั
หน่วยงานภายนอกได้หากมีกรณีฉุกเฉินเกิดข้ึนในพื้นท่ี  (3)  ระบบโทรศัพท์ / 
อินเตอร์เน็ต เพื่อส่งขอ้มูลแบบ Real - Time ไปยงัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
   7.2.5 การบริหารจดัการ ประกอบดว้ย (1) มีเจา้หนา้ท่ีประจ าสถานท่ีและ
ผูค้วบคุมดูแลงานระดบัหวัหนา้งานก าจดัขยะมูลฝอยท่ีมีประสบการณ์และควบคุม ก ากบั
ดูแลงานก าจดัขยะมูลฝอยอย่างสม ่าเสมอ (2) มีการบดอดั และกลบทบัขยะมูลฝอยเป็น
ระยะโดยจะตอ้งมีความเหมาะสม และไม่ก่อใหเ้กิดปัญหาขยะมูลฝอยปลิว แมลงวนัและ
กล่ินเหมน็รบกวน (รวมทั้งจะตอ้งปลูกพืชเพื่อคลุมหนา้ดินเพื่อป้องกนัการกดัเซาะหนา้
ดินหลงัจากปิดพื้นท่ี) (3) มีการควบคุมผูคุ้ย้และคดัแยกขยะมูลฝอยในสถานท่ีก าจัด  
โดยมีขอ้ก าหนดอยา่งชดัเจนในเร่ืองเวลาการเกบ็ รวมไปถึงเง่ือนไขต่างๆ ในการคุย้และ
คดัแยกขยะมูลฝอย นอกจากน้ีจะตอ้งไม่มีการร้ือคุย้ขยะมูลฝอยหลงัจากท่ีมีการกลบทบั
ดว้ยดินแลว้ และห้ามให้มีการเผาขยะมูลฝอยหรือจุดไฟในพื้นท่ี (4) มีการก าหนดและ
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ควบคุมเวลาเขา้ - ออกสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยของรถบรรทุกเกบ็ขนขยะมูลฝอยและผูท่ี้
เก่ียวขอ้งกบัคดัแยกขยะมูลฝอยในพื้นท่ีอยา่งชดัเจน และมีมาตรการควบคุมขยะมูลฝอย
ท่ีเขา้สู่พื้นท่ีก าจดั เช่น ก าหนดทางเขา้ - ออกไดท้างเดียว การก าหนดให้ชุมชน / ผูค้ดั
แยกมีการตรวจตราพื้นท่ีมี เวลาเข้า  - ออกท่ีชัดเจน และมีนโยบายห้ามรับกาก
อุตสาหกรรมหรือของเสียอนัตรายมาก าจดัในสถานท่ี เป็นตน้ (5) กรณีท่ีตั้งอยูบ่นพื้นท่ี
เนินเขา หรือบริเวณท่ีมีลมแรง จะต้องมีมาตรการป้องกันการปลิวของขยะมูลฝอย
เพิ่มเติมก่อนการกลบทบัขยะมูลฝอย เช่น การติดตั้งตาข่ายดกับริเวณทิศทางทา้ยลมใน
ดา้นท่ีอาจเกิดการปลิวของขยะมูลฝอยในแต่ละเดือน การใชแ้ผ่นพลาสติกโพลีเอทธิลีน
ชนิดความหนาแน่นต ่า (LDPE) ปูทับชั้ นขยะมูลฝอยชั่วคราว (6) มีมาตรการและ 
การด าเนินการป้องกนัเหตุร าคาญดา้นกล่ิน ทศันอุจาด แมลงวนั เช่น การพ่นน ้ าสกดั
ชีวภาพ การกลบทบัดว้ยดินเป็นระยะ การพ่นยาฆ่าแมลงวนั การปลูกแนวตน้ไมก้นัชน 
และ การเพิ่มพื้นท่ีสวนสาธารณะในสถานท่ีก าจดั ขยะมูลฝอย เป็นตน้ (7) การจดบนัทึก
ขอ้มูลขยะมูลฝอย อาทิ ปริมาณขยะมูลฝอย รายละเอียดรถเก็บขนขยะมูลฝอยท่ีเขา้สู่
สถานท่ี ปัญหาท่ีเกิดข้ึนระหว่างการด าเนินงาน (เช่น เคร่ืองจกัรกลเสีย ฝนตกและไม่ได้
กลบทบัดว้ยดิน ฯลฯ) ทุกวนั (8) การรักษาความปลอดภยั เพื่อดูและมิให้เกิดการขโมย
ทรัพย์สินทางราชการ เช่น การจัดท า ตารางเวรยาม ระบบกล้องวงจรปิด ฯลฯ  
(9) การกลบทบัขยะมูลฝอยจะตอ้งด าเนินการโดยมีระยะเวลา และใช้วสัดุกลบทบัท่ี
เหมาะสม ซ่ึงปกติแลว้ ควรมีการด าเนินการกลบทบัขยะมูลฝอยรายวนั ยกเวน้ในบาง
กรณีท่ีมีฝนตก เคร่ืองจกัรกลไม่สามารถด าเนินการได ้(10) ความพร้อมในการใช้งาน
ของเคร่ืองจักรกล โดยท่ีสถานท่ีฝังกลบขยะมูลฝอยมีจ านวนและประเภทของ
เคร่ืองจกัรกลท่ีสามารถน ามาประยุกต์ใช้กบังานฝังกลบขยะมูลฝอยไดอ้ย่างเหมาะสม 
(11) การจดัการก๊าซจากบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย / บ่อบ าบดัน ้าเสีย จะตอ้งมีการด าเนินงาน
อยา่งเหมาะสม โดยสามารถท่ีจะรวบรวมก๊าซชีวภาพท่ีเกิดข้ึนเพื่อน าไปจดัการท่ีถูกตอ้ง 
(12) มาตรการป้องกนัและระงบัเหตุฉุกเฉิน โดยมีมาตรการป้องกนัและระงบัเหตุฉุกเฉิน
ในสถานท่ี อาทิ ป้ายแจง้เตือน การห้ามสูบบุหร่ีในบริเวณบ่อฝังกลบ การซ้อมเผชิญ
เหตุการณ์ท่ีไม่ปกติหรืออุปกรณ์ดบัเพลิงอ่ืนๆ ท่ีสามารถใช้งานไดฯ้ลฯ (13) ห้ามให้มี
การจดัการของเสียอนัตราย ขยะมูลฝอยติดเช้ือ หรือของเสียพิเศษ (Special Waste) (อาทิ 
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ท่ีมา: กรมควบคุมมลพิษ, 2555 

ขยะมูลฝอยท่ีเกิดจากการร้ือถอนและส่ิงก่อสร้าง สลัดจ์จากระบบบ าบัดน ้ า เสีย)  
ในบริเวณพื้นท่ีฝังกลบ ขยะมูลฝอย โดยการจดัการของเสียเหล่าน้ีจะตอ้งมีอาคาร / พื้นท่ี
เฉพาะส าหรับใชใ้นการกกัเก็บในบริเวณสถานท่ี ซ่ึงจะตอ้งมีความเหมาะสม สามารถ
ป้องกนัแสงแดด ฝนตก และมีระบบป้องกนัน ้ าท่วมบริเวณดงักล่าว และมีการตรวจสอบ
มิใหมี้การก าจดัของเสียเหล่าน้ีในบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยท่ีชดัเจน (14) การใชป้ระโยชน์
จากการจัดการขยะมูลฝอย เช่น การน าก๊าซชีวภาพจากบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยเพื่อ
น าไปใชป้ระโยชน ์(หรือเผาท้ิง หากมีปริมาณและลกัษณะสมบติัทางเคมีท่ีไม่เพียงพอต่อ
การน าไปผลิตเป็นพลงังาน) การผลิตขยะมูลฝอยใหเ้ป็นพลงังาน เป็นตน้ ดงัภาพท่ี 2 - 6 
 

 
ภาพที ่2 - 6 แสดงวธีิการฝังกลบอยา่งถูกหลกัสุขาภิบาล 



45 

  7.3 การฝังกลบแบบประยุกต์ (Appropriated Landfill) 
   ธวชั ปทุมพงษ ์(2557,หนา้ 3 - 5) ไดอ้ธิบายว่า ระบบฝังกลบแบบประยกุต์
เป็นวิธีฝังกลบแบบผสมผสานระหว่าง วิธีการฝีงกลบแบบพื้นราบ (Area Method) และ
วิธีการฝังกลบแบบขุดร่อง (Trench Method) โดยใชค้นัดินเป็นแนวป้องกนัขยะมูลฝอย
โดยใชดิ้นจากการขดุร่องมาฝังกลบไม่ตอ้งซ้ือดิน และใชแ้นวคนัดินเป็นแนวร้ัวโดยรอบ
พื้นท่ี ไม่ตอ้งปูรองพื้นบ่อดว้ย Liner และใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีอยู่แลว้ขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินมาใชใ้นการด าเนินการฝังกลบดว้ยวิธีการท่ีไม่ยุง่ยากซบัซอ้น ระบบฝังกลบ
แบบประยุกต์เป็นระบบกาจดัขยะมูลฝอยท่ียอมรับได ้มีวตัถุประสงค์เพื่อก าจดัขยะมูล
ฝอยตกคา้งสะสมปริมาณไม่มาก ทอ้งถ่ินสามารถดาเนินการเองได ้และให้งบประมาณ
ก่อสร้างและงบด าเนินงานนอ้ย  
   7.3.1 การเลือกพื้นท่ีในการท าระบบก าจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบ
ประยกุต ์ประกอบดว้ย (1) พื้นท่ีตอ้งไม่เป็นพื้นท่ีลุ่มน ้ าท่วมหรือพื้นท่ีท่ีมีระดบัน ้ าใตดิ้น
สูง ควรเป็นพื้นท่ีดอน (2) พื้นท่ีควรตั้งอยู่ห่างจากแนวเขตโบราณสถาน ตาม พ.ร.บ. 
โบราณสถานไม่น้อยกว่า 1 กิโลเมตร (3) พื้นท่ีควรตั้งอยู่ห่างจากแนวเขตสนามบิน 
ไม่นอ้ยกว่า 5 กิโลเมตร (4) พื้นท่ีควรตั้งอยู่ห่างจากบ่อน ้ าด่ืมหรือโรงผลิตน ้ าประปาใน
ปัจจุบนั ไม่นอ้ยกว่า 700 เมตร (5) พื้นท่ีควรตั้งอยูห่่างจากแหล่งน ้ าธรรมชาติหรือมนุษย์
สร้างข้ึน รวมทั้งพื้นท่ีชุ่มน ้ า (Wetland) ไม่นอ้ยกว่า 300 เมตร และ (6) พื้นท่ีท่ีมีสภาพ
ทางธรณีวทิยาหรือลกัษณะใตพ้ื้นดินมัน่คงแขง็แรงพอท่ีจะรองรับขยะมูลฝอย 
   7.3.2 องค์ประกอบระบบก าจัดขยะมูลฝอยฝังกลบแบบประยุกต ์
ประกอบดว้ย (1) มีคนัดินเป็นร้ัวรอบอาณาบริเวณพื้นท่ีก าจดัขยะมูลฝอยพื้นท่ีก าจดัขยะ
มูลฝอย ซ่ึงสามารถปลูกหญา้แฝกหรือพืชชนิดอ่ืนเพื่อป้องกนัดินทลายและเป็นแนว 
กนัชนโดยรอบบ่อขยะ (2) มีประตูควบคุมการเขา้ - ออก เพื่อป้องกนัสุนขัหรือสัตวเ์ล้ียง
มาคุย้เข่ีย (3) มีการฝังกลบโดยใชดิ้น เม่ือเทขยะเตม็ร่องดินท่ีเตรียมไว ้จึงไม่ไดฝั้งกลบ
ดินทุกวนั (4) มีการจดัการน ้ าชะขยะ (5) มีท่อระบายก๊าซท่ีเกิดจากขยะ (6) มีการระบาย
น ้ าฝน เพื่อป้องกนัการปนเป้ือนขยะออกนอกพื้นท่ี (7) เคร่ืองจกัรท่ีใชจ้ดัหาไดใ้นพื้นท่ี 
เช่น รถแบค็โฮ รถดนัดิน (8) มีบ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้ าใตดิ้นในบริเวณฝังกลบ
ขยะ อย่างน้อย 2 บ่อ (9) อปท. สมารถควบคุมดูแลรักษาระบบหรือจา้งเหมาเอกชน
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ด าเนินการได ้ดงัภาพท่ี 2 – 7 
 

 
ภาพที ่2 - 7 แสดงวธีิการฝังกลบแบบประยกุต ์(Appropriate Landfil) 
ท่ีมา: ธวชั ปทุมพงษ,์ 2557 
 
   7.3.3 ค่าใชจ่้ายในการก่อสร้างและฝังกลบ ประกอบดว้ย งานขุดดินและ
ท าคนัดินโดยรอบ (กรณีไม่มีร้ัว) งานขุดและบดอดับ่อฝังกลบ งานวางท่อรวบรวมน ้ า 
ชะขยะมูลฝอย งานขุดและบดอดั บ่อพกัน ้ าเสีย งานถนนลูกรัง งานประตูทางเขา้ และ
งานฝังกลบขยะมูลฝอยเก่าตกคา้งสะสม โดยประมาณการไดด้งัน้ี ประมาณการปริมาณ
ขยะมูลฝอย พื้นท่ีและค่าใช้จ่าย ในการจัดท าระบบก าจัดขยะมูลฝอยฝังกลบแบบ
ประยกุต ์ส าหรับอายกุารใชง้าน 20 ปี ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 2 - 4 
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ตารางที ่2 – 4 
เปรียบเทียบปริมาณขยะมลูฝอย พืน้ท่ีท่ีต้องใช้ และงบประมาณลงทุนในการจัดท าระบบ
ก าจัดขยะฝังกลบแบบประยกุต์ 
ปริมาณขยะมูลฝอยของ อปท. 

(ตัน / วนั) 
พืน้ทีท่ีต้่องใช้ท าระบบ 

(ไร่) 
งบประมาณลงทุน 

(ล้านบาท) 
6 - 10 7 - 12 0.42 – 0.72 

10 - 15 12 - 19 0.72 – 1.14 
15 - 20 19 - 24 1.14 - 1.44 

 
8.  การศึกษาและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
  มีการศึกษาวจิยัเก่ียวกบัประสิทธิภาพการบริหารจดัการขยะมูลฝอยไวห้ลายเร่ือง 
ดงัน้ี 
  ชนิดา เพชรทองค า, ธ ารงค์ เรืองโสภณ, วรรณี เรืองโสภณ, เพ็ญพร พุ่มกุมาร, 
เทิดศกัด์ิ สายสุทธ์ิ, วราธร แกว้แสง และ คณะ (2553, บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาวิจยัการบริหาร
จดัการขยะและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน พื้นท่ีองค์การ
บริหารส่วนต าบลไร่ส้ม จ. เพชรบุรี พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรมีการ
ประชาสัมพนัธ์เชิงรุกในการสร้างเครือข่ายการคดัแยกขยะอย่างสม ่าเสมอ โดยการให้
ความรู้และค าแนะน าเก่ียวกบัการจดัการขยะชุมชน รณรงคใ์หค้นในชุมชนแยกขยะอยา่ง
ต่อเน่ืองจนเป็นนิสัย อบต.เปิดโอกาสใหทุ้กคนเขา้มามีส่วนร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้วิธีการ
จดัการขยะมูลฝอยท่ีเหมาะสม ซ่ึงมีผลต่อการน าไปปฏิบติัจนเป็นนิสัย 
  รัตนา หม่ืนเทพ (2551, บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาปัญหาและอุปสรรคในการจดัการ
ขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลมะกอกเหนืออ าเภอควนขนุน จงัหวดัพทัลุง พบว่า ปัญหา
การจดัการขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลมะกอกเหนือ คือ เทศบาลไม่สามารถด าเนินการ
เก็บขน และก าจดัขยะมูลฝอยไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และชุมชนไม่มีส่วนร่วมในการ
จดัการขยะมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิด มีขอ้เสนอแนะให ้(1) เทศบาลมีนโยบายท่ีชดัเจนใน
การจัดการขยะมูลฝอย โดยมุ่งเน้นไปท่ีการจัดการขยะมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิด  
(2) เทศบาลควรส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชนและประชาชน
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ลดปริมาณขยะมูลฝอยท่ีแหล่งก าเนิด (3) เทศบาลควรปรับโครงสร้างการบริหารงานดา้น
การจัดการขยะมูลฝอยใหม่ ให้มีผูรั้บผิดชอบชัดเจนและจัดเจ้าหน้าท่ีผูท่ี้มีความรู้
ความสามารถโดยตรงมารับผดิชอบงาน และมีจ านวนเพียงพอ (4) เทศบาลควรจดัเตรียม
ความพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงานเก็บขนและก าจัดท่ีได้มาตรฐาน  
และมีความเหมาะสมกบัพื้นท่ี  
  สมบูรณ์ อาพนพนารัตน์, ณรงค์ มีนวล, รัชดาภรณ์ เบญจวฒันานนท,์ สุปราณี 
บุญเรืองรุ่งธนา, วรรณวิมล ภัทรสิริวงศ์,  พัฒนา วิจิตรพงษ์สกุล และคณะ (2554, 
บทคัดย่อ) ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม พื้นท่ี
เทศบาลต าบลบา้นกลาง จงัหวดัล าพูน พบว่า แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
จดัการขยะ คือ การส่งเสริมใหป้ระชาชนมีรายไดจ้ากการคดัแยกขยะเป็นกระบวนการท่ี
ใช้การสร้างนิสัยของประชาชนให้มีวินัยในการคัดแยกขยะ ซ่ึงประชาชนอยากให้
ผูบ้ริหารสนบัสนุนใหป้ระชาชนและทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการจดัการขยะ
อย่างชัดเจน โดยจดัให้มีโครงการหรือกิจกรรมท่ีสนับสนุนการลดการผลิตขยะสู่วิถี 
การด าเนินชีวติอยา่งพอเพียง  
  พิรียตุม ์วรรณพฤกษ ์(2554, บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาการปรับปรุงนโยบายการจดัการ
ขยะของประเทศไทย พบว่า  แนวทางการขับเคล่ือนนโยบายให้เ กิดผลส าเ ร็จ 
ประกอบดว้ย การพฒันาฐานขอ้มูลขยะใหมี้ความถูกตอ้งแม่นย  าเพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการ
ก าหนดนโยบายท่ีเหมาะสมและเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ ตลอดจนการถ่ายทอดการ
เช่ือมโยงนโยบายระดับชาติสู่การปฏิบติัในระดับท้องถ่ิน อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น 
นโยบายการร่วมกลุ่มพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการจดัการขยะ การจดัสรร
งบประมาณและทรัพยากรใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอยา่งเหมาะสมและเพียงพอ  
  พรรณทิพา พฒันาภิรัส (2556) ไดศึ้กษาประสิทธิผลการจดัการขยะมูลฝอยของ
เทศบาลเมืองหัวหินตามหลกัธรรมาภิบาล พบว่า ปัญหาอุปสรรคในการบริหารจดัการ
ขยะ คือ ประชาชนขาดความรู้และขาดจิตส า นึกในการมีส่วนร่วมดา้นการจดัการขยะ 
มูลฝอย เพราะการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารของเทศบาลไปยงัประชาชนไม่เพียงพอ 
จึงเสนอแนะให้เทศบาลปรับทศันคติของประชาชน ในสิทธิและหน้าท่ีของพลเมือง  
ในการคดัแยกขยะมูลฝอยและเทศบาลควรใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการด าเนินงาน ไดแ้ก่ 
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(1) ประเมินการปฏิบติัหน้าท่ีของเจา้หน้าท่ีและพนักงานรักษาความสะอาดอย่างเป็น
ธรรมท่ีสุดเพื่อสร้างบรรยากาศท่ีดีในการท างาน มอบรางวลัให้พนกังานท่ีมีความขยนั
หรือปฏิบติังานต่อหน้าท่ีไดดี้เพื่อสร้างขวญัก าลงัใจในการปฏิบติัหนา้ท่ี (2) ให้ความรู้
ตั้งแต่ระดบัเยาวชนโรงเรียนสู่ครัวเรือนในชุมชน โดยท าเป็นตวัอยา่งใหค้นในครอบครัว
ปฏิบติัตาม (3) การติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการอย่างต่อเน่ืองและเด่นชดั 
โดยเฉพาะกิจกรรมรณรงคด์า้นขยะมูลฝอยตอ้งมีการประชาสัมพนัธ์อย่างต่อเน่ืองดว้ย 
(4) การเปิดโอกาสใหมี้ส่วนร่วม: หน่วยงาน องคก์ร ผูป้ระกอบการ สมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานชุมชน ประชาชนในชุมชนและบริษทัเอกชน ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัปัญหาขยะ 
มูลฝอยในปัจจุบันเพื่อก าหนดแนวทางการแก้ ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมร่วมกัน  
(5) การน าเทศบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้งมาใช้อย่างจริงจงั เช่น ผูป้ระกอบอาชีพเก็บของเก่า  
ตอ้งมีการข้ึนทะเบียน และออกใบอนุญาตประกอบอาชีพและควบคุมผูก้ระท าผิด ฝ่าฝืน 
และลงโทษ 
  พีรยา วชัโรทัย (2556) ได้ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการจัดการขยะขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พื้นท่ีเทศบาลต าบลเมืองแกลง จงัหวดัระยอง พบว่า กระบวนการ
จดัการขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลเมืองแกลง เร่ิมตน้จากการรณรงคป์ระชาสัมพนัธ์
ให้ประชาชนได้รับความรู้เร่ืองการคดัแยกขยะจากบา้นเรือน ปัจจยัความส าเร็จของ 
การจดัการขยะเกิดจาก (1) ผูบ้ริหารมีวิสัยทศัน์กวา้งไกล ยึดหลกัการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการท างาน คิดงานอย่างเป็นระบบ บริหารงานมีประสิทธิภาพแบบ 
มุ่งผลสัมฤทธ์ิ (2) การส่งเสริมให้บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งในเทศบาลพฒันาศกัยภาพตนเอง
ในการด าเนินงานจดัการขยะ โดยมีการก าหนด ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และโครงการ
ด าเนินงานภายใตยุ้ทธศาสตร์เป็นตวัขบัเคล่ือนงาน มีการแบ่งความรับผิดชอบงานของ
ทีมงานชดัเจน (3) การใชเ้คร่ืองมือท างานท่ีมีมาตรฐาน คือ น าระบบ ISO 14001 มาใช้
ในการด าเนินงานจดัการขยะร่วมกบัชุมชนจนชุมชนทอ้งถ่ิน ท าใหมี้จิตส านึกและความ
ตระหนักในการมีส่วนร่วมจดัการขยะ (4) การแสวงหาความร่วมมือกบัภาคีเครือข่าย
ภาครัฐ ภาคเอกชนจากภายนอกในการท างานแบบบูรณาการ 
  สุรพงษ์ เล็กสมบูรณ์ (2557)  ได้ศึกษากลยุทธ์การจัดการขยะชุมชนแบบ
ประชาชนมีส่วนร่วม ของเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ พบว่า ปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลต่อ
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ความส า เ ร็จในการด า เนินงานจัดการขยะของเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  เ กิดจาก  
(1) ความมุ่งมัน่ และจริงจงัของผูบ้ริหารในการบริหารจดัการขยะ อย่างครบวงจรให้มี
ประสิทธิภาพ (2) การใช้วิกฤติของปัญหาขยะให้เป็นโอกาส ปรับปรุงกระบวนการ
ท างานให้เน้นการมุ่งผลสัมฤทธ์ิโดยใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดในการแกปั้ญหา  
โดยไม่ไดเ้นน้การเพิ่มปริมาณคน งบประมาณ และวสัดุอุปกรณ์ แต่ใชว้ิธีการบริหารงาน
ท่ีมีประสิทธิภาพท าใหป้ริมาณขยะมูลฝอยลดลงตามเป้าหมาย ยดือายกุารใชง้านสถานท่ี
ก าจดัขยะได้นานข้ึนกว่าท่ีก าหนดไว ้(3) การท างานเป็นทีมอย่างจริงจงัและทุ่มของ
เจา้หนา้ท่ีเทศบาลและความร่วมมือของชุมชน (4) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการจดัการขยะมูลฝอย โดยใหชุ้มชนมีความรู้หลกัการ 3Rs และมีทศันคติท่ีดีต่อการ 
มีส่วนร่วมลดปริมาณขยะมูลฝอย โดยการการรณรงค ์เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ มีกิจกรรม 
การจดัการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ตอ้งมีเป้าหมาย เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยตั้งแต่
ครัวเรือน โดยมีการน าขยะมูลฝอยกลบัมาใชใ้หม่ คดัแยกขยะอนัตราย เพื่อหลีกเล่ียงการ
ปนเป้ือนสู่ส่ิงแวดลอ้ม การก าจดัขยะมูลฝอยท่ีถูกสุขลกัษณะ (3) การสนบัสนุนความรู้
และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกบัชุมชน การใช้วิทยากรผูเ้ช่ียวชาญจากภายนอกมาให้
ความรู้เพื่อการพฒันาความรู้ และกระตุน้ให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ (5) การสร้าง
แรงจูงใจให้ชุมชนและเจา้หนา้ท่ีเทศบาลโดยการรับเป็นสถานท่ีศึกษาดูงานจากหลาย
หน่วยงานและองค์กรอ่ืนๆ ท่ีสนใจและมาศึกษาดูงาน และสร้างส่ิงท่ีกระตุ้นการ
ด าเนินงาน เพื่อมุ่งสู่ความส าเร็จในทุกโครงการท าให้มีการพฒันาท่ีต่อเน่ืองและเกิด
ความยั่งยืน เพราะทุกองค์กรต้องรักษาเกียรติยศช่ือเสียงขององค์กร (6) การใช้
กระบวนการวางแผนเป็นเคร่ืองมือในการก าหนดแนวทางการด าเนินงาน เช่น  
น ากระบวนการ A – I - C มาใชใ้นการด าเนินการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและ
ใหถื้อว่างานจะส าเร็จไดต้อ้งให้ประชาชนมีส่วนร่วม การใชก้ระบวนการ PDCA มาใช้
ในการส่งเสริมควบคุมการด า เ นินกลยุทธ์ สู่ความยั่งยืน (7)  การเก็บข้อมูลใน 
การด าเนินงานและน ามาวเิคราะห์วจิยัตามหลกัการสากล เพื่อใหผ้ลการด าเนินงานเป็นท่ี
ยอมรับ (8) การด าเนินงานมีความต่อเน่ือง และคิดคน้สร้างนวตักรรมใหม่สนับสนุน 
การด าเนินงานตลอดเวลา และ (9) การสร้างกระบวนการท างาน ให้เกิดพฤติกรรม
ต่อเน่ืองและใหเ้ป็นวฒันธรรมในท่ีสุด 
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  มาลัย เอ่ียมจ าเริญ (2557) ได้ศึกษาการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ในพื้นท่ี
องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ พบว่า การท่ี
อปท. ใหบ้ริการเกบ็ขนอยา่งมีประสิทธิภาพไม่มีขยะตกคา้งและสนบัสนุนงบประมาณ
จดัหาถงัขยะอย่างเพียงพอแก่ประชาชนและก าจดัขยะทุกประเภทโดยไม่มีการคดัแยก 
ท าให้ประชาชนมีทศันคติว่า การจดัการขยะเป็นภาระหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินเท่านั้น จึงมีขอ้เสนอแนะให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรรณรงคแ์ละอบรม
สร้างความรู้ ความเขา้ใจใหป้ระชาชนจดัการลด คดัแยกขยะเพื่อน ากลับไปใชป้ระโยชน์
ในระดบัครัวเรือนก่อนท้ิงลงถงัขยะ  
  ไชยวฒัน ์โคตุทา (2559) ไดศึ้กษานโยบายสาธารณะกบัความเขม้แขง็ของชุมชน
ในการจดัการขยะมูลฝอย พื้นท่ี เทศบาลเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม สรุปว่า 
แนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนให้มีประสิทธิภาพ  ประกอบด้วย  
การมีนโยบายด้านการจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกต้องตามหลกัวิชาการอย่างชัดเจน  
การวางแผนการด าเนินงานแบบบูรณการการโดยมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ก าหนดตวัช้ีวดั
และจดัสรรงบประมาณด าเนินการอยา่งเหมาะสม การส่งเสริมบุคลากรรับผิดชอบใหใ้ช้
ความรู้ทางวิชาการท่ีเหมาะสมในการด าเนินงานและมุ่งผลสัมฤทธ์ิตามหลกัการด าเนิน
ธุรกิจของภาคเอกชน การจัดการด้านการแปรรูปเป็นพลังงานควรพิจารณาความ
เหมาะสมของเทคโนโลยีกับศกัยภาพบุคลากร และงบประมาณการด าเนินงานของ
เทศบาล 
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บทที่ 3 

วธีิการศึกษา 
 
  การศึกษาเร่ืองการพฒันากลไกการเสริมสร้างสมรรถนะขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถ่ินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชนกรณีจังหวดั
ตน้แบบและอ าเภอต้นแบบนั้นได้ท าการศึกษาเทศบาลทั้ งหมดในจังหวดัขอนแก่น 
จ านวน 75 แห่ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2557 ด าเนินการศึกษาโดยการจดัประชุม
ช้ีแจงและอบรมด้านการเสริมสร้างสมรรถนะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
การบริหารจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายชุมชนใหแ้ก่บุคลากรท่ีรับผิดชอบงาน
ดา้นการจดัการขยะของเทศบาลท่ีด าเนินการศึกษา โดยการออกแบบการด าเนินงานของ
จังหวัดต้นแบบว่า เม่ือบุคลากรของเทศบาลท่ีเข้าร่วมโครงการได้ผ่านการรับฟัง 
การประชุมช้ีแจงและการอบรมเสริมสร้างศกัยภาพแลว้ เทศบาลสามารถด าเนินการให้
ประชาชนในพื้นท่ีลดคดัแยกขยะให้มากท่ีสุดแลว้ปริมาณขยะท่ีเก็บขนน าไปก าจดัควร
เหลือนอ้ยท่ีสุด หรือ Zero Waste และในกลุ่มเทศบาลท่ีเป็นศูนยก์  าจดัขยะมูลฝอยรวม 
มีการจัดการขยะตกค้างสะสมได้เพิ่มข้ึน หรือก าจัดขยะตกค้างสะสมได้ทั้ งหมด  
ส่วนเทศบาลท่ีด าเนินการก าจดัขยะของตนเองโดยไม่น าขยะไปก าจดัร่วมกบัศูนยก์  าจดั
ขยะสามารถก าจดัขยะตกคา้งสะสมได้อย่างเหมาะสม และเปรียบเทียบผลส าเร็จกบั
เทศบาลน าร่องท่ีผูท้  าการศึกษาไดค้ดัเลือกท าการศึกษา คือ เทศบาลเมืองบา้นไผ่ โดย 
การส่งเสริมและสนบัสนุนในการจดัการขยะถึงระดบัชุมชนของเทศบาลจะส่งผลให้มี
การลดปริมาณขยะท่ีน าไปก าจดัไดม้ากกวา่ 
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1.  กลุ่มเป้าหมายพืน้ทีท่ าการศึกษาและการเลือกตัวอย่าง 
  1.1 ผู้ศึกษาเลือกจังหวดัตันแบบมาท าการศึกษาแบบเจาะจง  
   คือ จงัหวดัขอนแก่น โดยเป็นจงัหวดัท่ีผูท้  าการศึกษาไดถู้กมอบหมายให้
รับผิดชอบด าเนินการ โดยขณะท่ีท าการศึกษาจังหวดัขอนแก่น มีองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินทั้ งหมด จ านวน 224 แห่ง ประกอบด้วย เทศบาลนคร จ านวน 1 แห่ง 
เทศบาลเมือง จ านวน 6 แห่ง เทศบาลต าบล จ านวน 68 แห่ง องคก์ารบริหารส่วนต าบล 
จ านวน 149 แห่ง  
  1.2 การคดัเลือกกลุ่มตัวอย่างทีท่ าการศึกษาแบบเจาะจง  
   โดยเลือกเทศบาลทั้ งหมดของจังหวัดขอนแก่นมาเป็นกลุ่มตัวอย่าง 
ในการศึกษา ประกอบดว้ย เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลต าบล รวมจ านวน  
75 แห่ง ใน 25 อ  าเภอ จ าแนก จ านวนเทศบาลรายอ าเภอ ดงัแสดงในตารางท่ี 3 - 1 
 
ตารางที ่3 - 1 
จ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำงในกำรศึกษำ 

ล าดับ อ าเภอ จ านวนเทศบาล (แห่ง) 
1 เขาสวนกวาง   2 
2 เปือยนอ้ย   2 
3 เมืองขอนแก่น 13 
4 แวงใหญ่  3 
7 โคกโพธ์ิไชย   4 
8 โนนศิลา   1 
9 กระนวน   4 

10 ชนบท  2 
11 ชุมแพ   6 
12 ซ าสูง   1 
13 น ้าพอง   5 
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ตารางที ่3 - 1 (ต่อ) 
จ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำงในกำรศึกษำ 
ล าดับ อ าเภอ จ านวนเทศบาล (แห่ง) 

14 บา้นแฮด   3 
15 บา้นไผ ่   2 
16 บา้นฝาง   6 
17 พระยนื   4 
18 พล   1 
19 ภูเวยีง   1 
20 ภูผาม่าน   2 
21 มญัจาคีรี   2 
22 สีชมพู   3 
23 หนองเรือ   4 
24 หนองสองหอ้ง   1 
25 อุบลรัตน ์   3 
รวม 25 อ  าเภอ 75 

 
2.  ระยะเวลาทีท่ าการศึกษา 
  ท าการศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2557 ในช่วงระหว่างเดือนมีนาคม
2556 - กนัยายน 2557 
 
3.  ตัวแปรทีท่ าการศึกษา 
  3.1 ตัวแปรต้นทีท่ าการศึกษา 
   ตวัแปรตน้ท่ีท าการศึกษา คือ สมรรถนะการบริหารจดัการขยะมูลฝอยและ
ของเสียอนัตรายชุมชนประยกุตจ์ากเกณฑข์องกรมควบคุมมลพิษ (2556) 
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  3.2 ตัวแปรตามทีท่ าการศึกษา 
   ตวัแปรตามท่ีท าการศึกษา คือ ปริมาณขยะท่ีน าไปก าจดัลดลง ปริมาณขยะ
มูลฝอยตกคา้งสะสมลดลง และร้อยละปริมาณขยะมูลฝอยก าจดัถูกตอ้งเพิ่มมากข้ึน  
 
4.  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
  4.1 เอกสารรายงานและเน้ือหาเกี่ยวกับการเสริมสร้างสมรรถนะการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายชุมชน 
   เอกสารรายงานและเน้ือหาเก่ียวกบัการเสริมสร้างสมรรถนะการบริหาร
จดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายชุมชน ของกรมควบคุมมลพิษท่ีผูท้  าการศึกษาใช้
ในการประชุมช้ีแจงแก่บุคลากรของเทศบาลและใชใ้นการอบรม รูปแบบการฝึกอบรม
เชิงปฏิบติัการ จ านวน 2 หลกัสูตร มีเน้ือหาประกอบดว้ย ดงัน้ี 
   4.1.1 หลกัสูตรท่ี 1 การทบทวนนโยบาย กฎระเบียบและการส ารวจขอ้มูล
เพื่อการวางแผน เน้ือหาหลกั ประกอบดว้ย (1) การบริหารจดัการขยะมูลฝอยอย่างครบ
วงจรส าหรับเทศบาล (2) ต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนปลอดขยะ  
(3) การสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจดัการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร  
(4) การกรอกแบบส ารวจขอ้มูลการจดัการขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบาล 
   4.1.2 หลกัสูตรท่ี 2 การจดัท าแผน การแปลงแผนสู่การปฏิบติัของพื้นท่ี 
น าร่องและพฒันาให้เป็นศูนยเ์รียนรู้ เน้ือหาหลกั ประกอบดว้ย (1) การวิเคราะห์ขอ้มูล
สถานการณ์การจดัการขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบาล (2) ขอ้เสนอแนวทางการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายชุมชน (3) ฐานเรียนรู้
การจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายชุมชน (4) การจดัท าขอ้เสนอโครงการดา้น
การจดัการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร (5) ภารกิจในการด าเนินงานของเทศบาลเครือข่าย 
  4.2 แบบติดตามประเมินผลความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติตามสมรรถนะการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายชุมชน 
   แบบติดตามประเมินผลความรู้ความเขา้ใจการปฏิบติัตามสมรรถนะการ
บริหารจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายชุมชน ประกอบดว้ย (1) แผนปฏิบติัการ
จัดการขยะมูลฝอย (2) การลด คัดแยกขยะมูลฝอยหรือของเสียอันตรายจากชุมชน  
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(3) ประสิทธิภาพในการเกบ็ขนขยะมูลฝอย (4) การบริหารจดัการขยะมูลฝอยในลกัษณะ
รวมศูนย ์และ (5) ประสิทธิภาพในการก าจดัขยะมูลฝอย 
  4.3 แบบตารางบันทกึข้อมูลทีผู้่ท าการศึกษาจัดท าขึน้  
   แบบตารางบนัทึกขอ้มูลท่ีผูท้  าการศึกษาจดัท าข้ึน ประกอบดว้ย รายละเอียด
เชิงคุณภาพและปริมาณของการมีสมรรถนะการบริหารจดัการขยะมูลฝอย ฯ 
  4.4 แบบบันทกึข้อมูลทีผู้่ท าการศึกษาจัดท าขึน้ 
   แบบบนัทึกขอ้มูลท่ีผูท้  าการศึกษาจดัท าข้ึน เพื่อจดบนัทึกขอ้มูลเชิงคุณภาพ
จากการติดตามประเมินผลในพื้นท่ี ปัจจัยสนับสนุน ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
ในการจดัการขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบาล 
 
5.  วธิีด าเนินการศึกษา 
  5.1 จัดปฏทินิกจิกรรมการด าเนินการด าเนินการศึกษา 
   จัดปฏิทินกิจกรรมการด าเนินการศึกษาการพัฒนากลไกเสริมสร้าง
สมรรถนะองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต่อการเกบ็ขนและก าจดัขยะมูลฝอยชุมชน 
  5.2 ประชุมช้ีแจงแนวทางการเสริมสร้างสมรรถนะองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
   ประชุมช้ีแจงแนวทางการเสริมสร้างสมรรถนะองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในการบริหารจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายชุมชนจงัหวดัตน้แบบ: 
จงัหวดัขอนแก่น แก่ผูบ้ริหาร (นายกเทศมนตรี ปลดัเทศบาล) และเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบ
งานด้านการจัดการขยะ (ผูอ้  านวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม นักวิชาการ
สุขาภิบาล) เทศบาลเป้าหมาย จ านวน 75 แห่ง ในวันท่ี 14 มีนาคม 2556 ณ ศาลา
ประชาคมจังหวัดขอนแก่น โดยผู ้ศึกษาเป็นผู ้ช้ีแจงแนวทางการด าเนินงานให้มี
สมรรถนะการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชน ประกอบด้วย  
(1) แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอย (2) การลด คัดแยกขยะมูลฝอยหรือของเสีย
อนัตรายจากชุมชน (3) ประสิทธิภาพในการเก็บขนขยะมูลฝอย (4) การบริหารจดัการ
ขยะมูลฝอยในลกัษณะรวมศูนย ์และ (5) ประสิทธิภาพในการก าจดัขยะมูลฝอย และ
ก าหนดปฏิทินกิจกรรมการด าเนินการร่วมกบัเทศบาลเป้าหมาย 
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  5.3 จัดอบรมเชิงปฏบิัติการเสริมสร้างศักยภาพ 
   จดัอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศกัยภาพด้านการบริหารจัดการขยะ 
มูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชนแก่เทศบาลเป้าหมาย จ านวน 75 แห่ง เพื่อปู 
พื้นฐานความรู้ให้เทศบาลเป้าหมายเกิดความเขา้ใจแนวทางการขบัเคล่ือนการบริหาร
จดัการขยะฯ มีประสิทธิภาพตามสมรรถนะหลกั จ านวน 2 หลกัสูตร คือ (1) หลกัสูตรท่ี 
1 การทบทวนนโยบาย กฎระเบียบและการส ารวจขอ้มูลเพื่อการวางแผน ในวนัท่ี 21 - 22 
มีนาคม 2556 และ (2) หลกัสูตรท่ี 2 การจดัท าแผน การแปลงแผนสู่การปฏิบติัของพื้นท่ี
น าร่องและพฒันาให้เป็นศูนยเ์รียนรู้ ในวนัท่ี 3 - 4 เมษายน 2556 ณ ศาลาประชาคม
จังหวัดขอนแก่น โดยผูศ้ ึกษาไดเ้ป็นผู พ้ฒันาหลกัสูตรและจดัการฝึกอบรม เชิง
ปฏิบตัิการฯ ตลอดจนวิเคราะห์ขอ้มูลและเป็นวิทยากรบรรยาย ในหวัขอ้ “การวิเคราะห์
ขอ้มูลสถานการณ์การจดัการขยะมูลฝอยชุมชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดั
ขอนแก่น” และ “ขอ้เสนอแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการของขยะ 
มูลฝอยของเสียอนัตรายชุมชน”  
  5.4 การติดตามประเมนิผล 
   การติดตามประเมินผลการบริหารจดัการขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบาล
เป้าหมายในพื้นท่ีจงัหวดัขอนแก่น จ านวน 75 แห่ง โดยพิจารณาตามเกณฑ์ประเมิน
สมรรถนะการบริหารจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายชุมชน และให้ค  าแนะน า  
ในการพฒันาปรับปรุงสมรรถนะการบริหารจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย
ชุมชนของเทศบาลเป้าหมาย ในเดือนกนัยายน 2556 
  5.5 คดัเลือกพืน้ทีน่ าร่องระดับอ าเภอ 
   ไดค้ดัเลือกเทศบาลเมืองบา้นไผ่เป็นพื้นท่ีน าร่องระดบัอ าเภอของการศึกษา
คร้ังน้ี โดยผูศึ้กษาไดใ้หค้  าปรึกษาแนะน าวชิาการเชิงลึกเพื่อสนบัสนุนการขบัเคล่ือนการ
บริหารจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายชุมชน โดยการจดัท าเอกสารทางวิชาการ
และเป็นวิทยากรบรรยายในหลักสูตรอบรมพื้นท่ีเทศบาลเมืองบ้านไผ่และ อปท.  
ในอ าเภอบา้นไผ่ ลงพื้นท่ีติดตามความกา้วหนา้ในการด าเนินงาน โดยด าเนินการตั้งแต่
เดือนมีนาคม – กนัยายน 2557 ดงัน้ี  
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   5.5.1 ช้ีแจง “แนวทางการด าเนินงานเพื่อขบัเคล่ือนเทศบาลเมืองบา้นไผ่
ให้มีสมรรถนะการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชน” เพื่อให้
ผูบ้ริหารบุคลากรของเทศบาลบา้นไผ่ไดเ้กิดความเขา้ใจและก าหนดแนวทางบูรณาการ
งานในการบริหารจดัการขยะฯ ใหมี้ประสิทธิภาพตามสมรรถนะท่ีก าหนด 
   5.5.2 ก าหนดหลักสูตรและเป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลกัสูตรดา้นการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายชุมตน้ทาง แก่กลุ่มเป้าหมาย 
น าร่องในเทศบาลเมืองบา้นไผ่ เพื่อเป็นพื้นท่ีตน้แบบและขยายผลให้ครอบคลุมชุมชน
ทั้งหมดในเขตเทศบาลต่อไป จ านวน 3 หลกัสูตร (1) หลกัสูตร “การท าปุ๋ยหมกัจากขยะ
อินทรีย”์ และ (2) หลักสูตร “ธนาคารขยะรีไซเคิลชุมชน” ในชุมชน (3) หลักสูตร  
“การจดัของเสียอนัตรายชุมชน” ในโรงเรียนในเขตเทศบาล จ านวน 5 แห่ง  
   5.5.3 ก าหนดหลกัสูตรและเป็นวิทยากรบรรยาย หัวขอ้ “การลด คดัแยก 
และน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์” ในหลักสูตร “การจัดการขยะมูลฝอยครบวงจร” 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในอ าเภอบา้นไผ่ ท่ีร่วมใช้บริการก าจดัขยะศูนย์
จดัการขยะฯ เทศบาลเมืองบา้นไผ่ เพื่อสร้างความรู้ ความเขา้ใจ และจูงใจใหด้ าเนินการ
ลด คดัแยกขยะเพื่อลดปริมาณขยะฯ ท่ีน าไปก าจดั เพื่อยดือายกุารใชง้านศูนยก์  าจดัขยะ
เทศบาลเมืองบา้นไผ ่ 
   5.5.4 ลงพื้นท่ีติดตามความกา้วหนา้ กิจกรรม การจดัการขยะอินทรีย ์และ
ขยะรีไซเคิล คดัแยกของเสียอนัตราย ในพื้นท่ีชุมชนน าร่อง เพื่อสนบัสนุนการขบัเคล่ือน
กิจกรรมการคดัแยกของเสียอนัตรายชุมชนของเทศบาลฯ 
   5.5.5 ให้ค  าปรึกษาแนะน าในการเก็บขอ้มูลและเอกสารหลกัฐานเพื่อใช้
ประเมินสมรรถนะการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชน  
แก่เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบของเทศบาลเมืองบา้นไผ ่
  5.6 ท าการวเิคราะห์ประมวลผลข้อมูลและจัดท ารายงานผลการศึกษา 
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6.  วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล และการน าเสนอ 
  6.1 ท าการวเิคราะห์ข้อมูล 
   6.1.1 วิเคราะห์ข้อมูลการผ่านเข้าร่วมรับฟังและผ่านการอบรมด้าน 
การเสริมสร้างสมรรถนะในการบริหารจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายชุมชนกบั
การน าไปปฏิบติัตามสมรรถนะด้านการลด คดัแยกขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย
ชุมชนและผลการลดปริมาณขยะท่ีน าไปก าจดั และสมรรถนะประสิทธิภาพการเก็บขน
และก าจดัขยะมูลฝอยดว้ยค่าร้อยละ 
   6.1.2 วิเคราะห์ขอ้มูลอตัราการเกิดขยะ ณ สถานท่ีก าจดัขยะ ดว้ยค่าเฉล่ีย
ของการเกิดขยะ หน่วย กิโลกรัมต่อคนต่อวนั โดยเปรียบเทียบก่อนและหลงัการศึกษา 
และวิเคราะห์การเพิ่มหรือการลดของขยะ หน่วย ตนัต่อปี ของเทศบาลท่ีท าการศึกษา
โดยเปรียบเทียบก่อนและหลงัการศึกษา 
   6.1.3 วิเคราะห์ขอ้มูลผลการด าเนินงานจดัการขยะมูลฝอยฯ ของเทศบาล
น าร่อง (เทศบาลเมืองบา้นไผ่) ท่ีผูท้  าการศึกษาไดมี้การด าเนินการส่งเสริมสนับสนุน 
การลดขยะในระดบัชุมชนร่วมกบัเจา้หนา้ท่ีของเทศบาล เปรียบเทียบผลการลดขยะกบั
กลุ่มเทศบาลท่ีได้เข้าร่วมประชุมช้ีแจงและเข้ารับการอบรมเสริมสร้างศักยภาพใน
หลกัสูตรพื้นฐานเท่านั้น 
   6.1.4 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการพรรณนาในกลุ่มเทศบาลท่ี
สามารถลดขยะไดท้ั้งหมด 14 อนัดบั 
   6.1.5 วิเคราะห์ขอ้มูลการก าจดัขยะเปรียบเทียบก่อนและหลงัการศึกษา
ดว้ยค่าร้อยละ 
  6.2 การน าเสนอ 
   การน าเสนอผลการศึกษาดว้ยตาราง รูปภาพ แผนภูมิแท่ง และแผนกราฟ 
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7.  กรอบแนวคดิการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.  สรุปผลการศึกษา 
  8.1 การเสริมสร้าง และผลการปฏิบัติตามสมรรถนะการบริหารจัดการขยะ  
มูลฝอยและของเสียอนัตรายชุมชนเทศบาลจังหวดัขอนแก่น 
  8.2 ผลส าเร็จการจัดการขยะต้นทางของเทศบาลในจังหวดัขอนแก่น 
  8.3 ผลส าเร็จการจัดการขยะปลายทางของเทศบาลในจังหวดัขอนแก่น 
  8.4 ผลส าเร็จของการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชน
ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

การเสริมสร้างสมรรถนะ 
อปท. จังหวดัต้นแบบ  

อ าเภอต้นแบบ 

2. การลด คดัแยกเพ่ือลด
ปริมาณท่ีน าไปก าจดั  
  2.1) ขยะอินทรีย ์ 
  2.2) ขยะรีไซเคิล 
  2.3) ของเสียอนัตราย
ชุมชน 
  2.4) ขยะทัว่ไป 

3. การเกบ็ขนและก าจดัขยะ 
  3.1) ประสิทธิภาพเกบ็ขนขยะ 
  3.2) การบริหารจดัการขยะ
รวมศูนย ์
  3.3) ประสิทธิภาพก าจดัขยะ 

1. แผนปฏิบติัการจดัการ
ขยะมูลฝอย 

การบริหารจัดการ 
ขยะมูลฝอยของ 
เทศบาล 75 แห่ง 

1. มีแผนปฏิบติัการจดัการ
ขยะมูลฝอย 

2. การลด คดัแยกเพ่ือลด
ปริมาณท่ีน าไปก าจดั 
 2.1) ขยะอินทรีย ์ 
 2.2) ขยะรีไซเคิล 
 2.3) ของเสียอนัตราย
ชุมชน 
 2.4) ขยะทัว่ไป 

3. การเกบ็ขนและก าจดัขยะ 
    3.1) เกบ็ขนขยะร้อยละ 100 
  3.2) ร่วมจดัการขยะรวมศูนย ์
  3.3) ก าจดัขยะถูกหลกั
สุขาภิบาล 

1. ตน้ทาง:  
 ปริมาณขยะ 
ท่ีเก็บขนน าไป
ก าจดัลดลง  
2. ปลายทาง: 
 2.1) ปริมาณ
ขยะมูลฝอยตกคา้ง
สะสมลดลง 
 2.2) ร้อยละ
ปริมาณขยะมูลฝอย
ก าจดัถูกตอ้ง
เพิ่มข้ึน 
3.ปัจจยัความส าเร็จ
ในการจดัการขยะ 

ผลส าเร็จ 
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บทที่ 4 

ผลการศึกษา 
 
  การศึกษาการพฒันากลไกการเสริมสร้างการเสริมสร้างสมรรถนะองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินในการบริหารจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายชุมชน กรณีจงัหวดั
ตน้แบบและอ าเภอตน้แบบ ท าการศึกษา ในช่วงเดือนมีนาคม 2556 ถึงเดือนกนัยายน 
2557 ในกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นเทศบาลทั้งหมดในจงัหวดัขอนแก่น รวมจ านวน 75 แห่ง และ
ท าการศึกษากรณีการบริหารจดัการขยะมูลฝอยในพื้นท่ีตน้แบบ คือ เทศบาลเมืองบา้นไผ ่
ท่ีมีการจดัการขยะครบวงจร ตั้งแต่ ตน้ทางท่ีแหล่งก าเนิด การเกบ็รวบรวม การขนส่งไป
ก าจดั และการก าจดัขยะ หรือท่ีปลายทาง โดยใชเ้คร่ืองมือจากในรายการสมรรถนะใน
การบริหารจัดการขยะท่ีกรมควบคุมมลพิษสร้างข้ึนท่ีมี 3 ด้านหลัก ประกอบด้วย  
(1) ดา้นแผนปฏิบติัการจดัการขยะมูลฝอย (2) ดา้นการลด คดัแยกขยะ และ (3) ดา้นการ
เก็บขนและก าจดัขยะ ท าการศึกษาผลของการด าเนินการตามสมรรถนะทั้ง 3 ดา้น และ
ศึกษาผลส าเร็จของการด าเนินการตามสมรรถนะในการจดัการขยะตน้ทางท่ีแหล่งก าเนิด
และทางดา้นของการก าจดัขยะซ่ึงเป็นปลายทางของระบบการจดัการขยะเปรียบเทียบ
ก่อน (ปี 2556) และหลงัด าเนินโครงการ (ปี 2557) ดงัน้ี (1) ดา้นการจดัการขยะตน้ทาง 
คือ การลดปริมาณขยะท่ีน าไปก าจดั และ (2) ดา้นการจดัการขยะปลายทาง คือ ปริมาณขยะ
มูลฝอยตกค้างสะสมลดลง และร้อยละปริมาณขยะมูลฝอยก าจัดถูกต้องเพิ่มมากข้ึน  
ผลการศึกษา เป็นดงัน้ี 
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1.  สรุปผลการศึกษา 
  1.1 ผลการศึกษาการจัดท าแผนและการปฏิบัติตามแผนตามสมรรถนะและการ
จัดการขยะ 
   ผลการศึกษาของการด าเนินโครงการ ปีงบประมาณ 2557  พบว่า เทศบาล
ร้อยละ 100 ไดเ้ขา้ร่วมประชุมและอบรมการเสริมสร้างสมรรถนะการบริหารจดัการขยะ
มูลฝอยและของเสียอนัตรายชุมชน โดยเทศบาลท่ีมีการจดัท าแผนปฏิบติัการจดัการขยะ 
มูลฝอย พบว่า มีการจดัท าแผนดา้นการเก็บขนมากท่ีสุดคิดเป็น ร้อยละ 86.67 รองลงมา 
เป็นท าแผนดา้นการก าจดัขยะ คิดเป็นร้อยละ 69.33 และ พบว่า มีการจดัท าแผนการลดขยะ
ท่ีแหล่งก าเนิดนอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 21.33 แต่พบว่า เทศบาลมีการปฏิบติัทางดา้นการ
ลด คดัแยกขยะท่ีแหล่งก าเนิดหรือตน้ทางมากท่ีสุด คิดเป็น ร้อยละ 88.00  ซ่ึงไม่สัมพนัธ์
กบัการจดัท าแผนท่ีเทศบาลไดจ้ดัท าไว ้ พบว่า เทศบาลมีการเก็บขนขยะครอบคลุมพื้นท่ี
ทั้งหมดมากถึง ร้อยละ 76.00 และพบเทศบาลท่ีไม่ไดป้ฏิบติัในการเก็บขนขยะครอบคลุม
พื้นท่ีทั้งหมด มีเพียง ร้อยละ 24.00 จากการศึกษา พบว่า เทศบาลส่วนใหญ่ไม่ไดก้  าจดัขยะ
ใหถู้กตอ้งตามหลกัวิชาการคิดเป็นร้อยละ 81.33 และ พบว่า เทศบาลก าจดัขยะถูกตอ้งตาม
หลกัวชิาการ เพียงร้อยละ 18.67 ดงัแสดงในตาราง ท่ี 4 - 1 
  1.2 ผลการศึกษาการลดปริมาณขยะทีต้่องน าไปก าจัด 
   โดยท าการศึกษาเปรียบเทียบก่อนด าเนินโครงการใน ปี 2556 กับหลัง
ด าเนินโครงการใน ปี 2557 ผลการศึกษา พบวา่ มีค่าเฉล่ียอตัราขยะท่ีจะก าจดัก่อนด าเนิน
โครงการ เท่ากับ 0.6521 และหลังด าเนินโครงการเท่ากับ 0.7584 กิโลกรัม/คน/วนั 
ตามล าดบั ซ่ึงเพิ่มข้ึนเลก็นอ้ยเท่ากบั 0.1062 กิโลกรัม/คน/วนั ดงัแสดงขอ้มูลในภาพรวม
ในตารางท่ี 4 – 2  เน่ืองจากประสิทธิภาพในการเกบ็ขนขยะของเทศบาลครอบคลุมพื้นท่ี
มากข้ึน  และขอ้มูลรายเทศบาลในภาคผนวก ค ผลการศึกษา พบว่า เทศบาลท่ีก่อนกบั
หลงัด าเนินโครงการ อตัราขยะท่ีจะก าจดัเฉล่ียเป็นศูนยห์รือเท่าเดิม มีค่าลดลงเลก็นอ้ย มี
ค่าเพิ่มข้ึนเล็กนอ้ย และมีค่าเพิ่มข้ึนมาก คิดเป็นร้อยละ 10.67, 20.00, 48.00 และ 21.33 
ตามล าดบั ดงัแสดงในตารางท่ี 4 - 3 
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  1.3 ผลศึกษาการเกบ็ขนขยะไปก าจัด และการก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสม 
   1.3.1 พบว่า ก่อนการศึกษาในปี 2556 และหลงัการศึกษา ในปี 2557
เทศบาลเก็บขนไดค้รอบคลุมพื้นท่ีให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 56,76 หรือ 42,57 แห่ง  
ตามล าดบั  เทศบาลเกบ็ขนไดไ้ม่ครอบคลุมพื้นท่ีใหบ้ริการ คิดเป็นร้อยละ 30.66 ,10.66  
หรือ 23 และ 8 แห่ง ตามล าดบั  ไม่มีการให้บริการเกบ็ขนขยะ คิดเป็นร้อยละ 6.67,6.67 
หรือ 5,5 แห่ง  ตามล าดบั  และให้ครัวเรือนเก็บขนไปสถานท่ีก าจดัท่ีเทศบาลจดัไวใ้ห ้
คิดเป็นร้อยละ 6.67,6.67 หรือ 5,5 แห่ง  ตามล าดบั  ดงัแสดงในตารางท่ี 4 – 5 
   1.3.2 ศึกษาการก าจัดขยะ ซ่ึงเป็นการจัดการขยะท่ีปลายทาง พบว่า  
ก่อนด าเนินโครงการใน ปี 2556 และหลงัด าเนินโครงการในปี 2557 พบว่า เทศบาล 
ฝังกลบขยะไดไ้ม่ถูกตอ้งตามหลกัสุขาภิบาลคิดเป็นร้อยละ 78.67 และ 69.33  ตามล าดบั
และมีการก าจดัถูกตอ้งเพียงร้อยละ 21.33 และ 30.67  ตามล าดบั  เทศบาลฝังกลบอยา่ง
ถูกหลกัสุขาภิบาล คิดเป็นร้อยละ 12.00 และ 14.67  ตามล าดบั  และมีการฝังกลบแบบ
ยอมรับได ้คิดเป็นร้อยละ 9.33 และ 16.00 ตามล าดบั ผลการศึกษา  พบว่า เทศบาลท่ี
ก าจดัไม่ถูกตอ้งภายหลงัด าเนินโครงการในปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 69.33 ของเทศบาล
ทั้งหมดท่ีท าการศึกษา (75  แห่ง)  พบว่า มีการก าจดัขยะดว้ยการเทกองมากท่ีสุด 
รองลงมาเป็นการเทกองและเผา การเทกองและบดอดั ยงัไม่มีการจดัการ และใชเ้ตาเผา 
คิดเป็นร้อยละ 25.33, 20.00, 14.66, 6.67, 2.67 ตามล าดบั 
     ศึกษาการก าจดัขยะก่อนด าเนินการ ในปี 2556 พบว่า เทศบาลก าจดั
ได้ถูกตอ้งคิดเป็นปริมาณขยะ 47,193.02 ตนั จากเทศบาล 16 แห่ง และ พบว่า ก าจัด 
ได้ไม่ถูกตอ้ง คิดเป็นปริมาณขยะ 241,458.38 ตนั จากเทศบาล 59 แห่ง และภายหลงั
ด าเนินโครงการในปี 2557 พบว่า เทศบาลก าจดัไดถู้กตอ้งคิดเป็นปริมาณขยะ 77,124.50 
ตนั จากเทศบาล 23 แห่ง และ พบว่า ก าจดัไดไ้ม่ถูกตอ้ง คิดเป็นปริมาณขยะ 204,665.62 
ตัน จาก 52 แห่ง โดยศึกษา พบว่า ในปี 2557 เทศบาลมีการก าจัดขยะถูกต้องด้วย 
การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล คิดเป็นร้อยละ 11.67 (32,871.90 ตัน) และ 
การฝังกลบแบบยอมรับได้ ร้อยละ 15.70 (44,252.60 ตนั)  พบว่า เทศบาลก าจดัขยะได ้
ไม่ถูกตอ้งมากท่ีสุดจะเป็นการก าจดัดว้ยการเทกองแลว้บดอดั ร้อยละ 42.93 (120,964.77 
ตนั) รองลงมาเป็นการเทกอง ร้อยละ 13.41 (37,777.50 ตนั) การเทกองและเผา ร้อยละ 
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11.45  (32,255.05 ตนั) ยงัไม่มีการจดัการ ร้อยละ 3.78  (10,661.65 ตนั) และ เตาเผา ร้อย
ละ 1.06  (2,996.65 ตนั) ดงัแสดงในตารางท่ี 4 – 6 
   1.3.3 ศึกษาประสิทธิภาพในการก าจดัขยะของเทศบาลท่ีเป็นศูนยก์  าจดั
ขยะก่อนด าเนินโครงการในปี 2556 พบว่า มีจ  านวน 8 เทศบาล ประกอบดว้ย เทศบาล
นครขอนแก่น เทศบาลเมืองกระนวน เทศบาลเมืองชุมแพ เทศบาลเมืองบา้นไผ่ เทศบาล
ต าบลวงัชยั เทศบาลต าบลภูผาม่าน เทศบาลต าบลน ้ าพอง และเทศบาลเมืองเมืองพล โดย
ให้บริการก าจดัขยะจากเทศบาลและ องค์การบริหารส่วนต าบล รวม 47 แห่ง พบว่า  
มีปริมาณขยะเขา้ระบบ คิดเป็นร้อยละ 54.04 (151,895 ตนั) สามารถก าจดัได ้คิดเป็นร้อย
ละ 36.27 (54,835 ตนั) พบวา่ มีขยะตกคา้ง คิดเป็นร้อยละ 63.73 (96,805 ตนั) รายไดจ้าก
การก าจดัขยะรวม 12,069,322 บาท และศึกษา พบวา่ ภายหลงัด าเนินโครงการในปี 2557 
พบว่า มีเทศบาลท่ีเป็นศูนยก์  าจดัขยะรวม จ านวน 8 แห่ง และไดใ้ห้บริการก าจดัขยะแก่
เทศบาลและ องคก์ารบริหารส่วนต าบล รวม 47 แห่ง พบว่า มีปริมาณขยะเขา้ระบบ คิด
เป็นร้อยละ 54.94 (140,298 ตนั) สามารถก าจดัได้ คิดเป็นร้อยละ 36.56 (54,452 ตนั) 
พบว่า มีขยะตกคา้ง คิดเป็นร้อยละ 63.44 (94,498 ตนั) รายได้จากการก าจดัขยะรวม 
12,054,413 บาท ดงัแสดงในตารางท่ี 4 - 7 
     ผลการศึกษาประสิทธิภาพการบริหารจดัการศูนยก์  าจดัขยะมูลฝอย
รวม ในปีก่อนการด าเนินโครงการ ปี 2556 และ หลงัการด าเนินโครงการ ปี 2557 จงัหวดั
ขอนแก่นมีจ านวนเทศบาลท่ีเป็นศูนยก์  าจดัขยะ 8 แห่งเท่ากนั โดยมีการด าเนินการไดอ้ยู่
ในเกณฑ์ดีมาก ดี พอใช ้และตอ้งปรับปรุง ในปี 2556 คิดเป็นร้อยละ 37.5, 37.5, 12.5, 
12.5 ตามล าดบั โดย พบวา่ ท่ีอยูใ่นเกณฑดี์มาก 3 แห่ง คือ เทศบาลเมืองบา้นไผ่ เทศบาล
เมืองกระนวน และเทศบาลเมืองชุมแพ พบว่า อยู่ในเกณฑ์ดี 3 แห่ง คือ เทศบาลต าบล  
น ้ าพอง เทศบาลเมืองเมืองพล เทศบาลต าบลภูผาม่าน พบว่า อยู่ในเกณฑ์พอใช ้1 แห่ง 
คือ เทศบาลต าบลวงัชยั ส่วนท่ี พบว่า ตอ้งปรับปรุง คือ เทศบาลนครขอนแก่น เน่ืองจาก
เป็นศูนยก์  าจดัขยะท่ีรองรับปริมาณขยะมากท่ีสุดของจงัหวดั และอยู่ระหว่างการพฒันา
ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างโรงไฟฟ้าเปล่ียนพลงังานจากขยะเป็นเช้ือเพลิง 
ดงัแสดงในตารางท่ี 4 - 8 
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2.  ผลการศึกษาเทศบาลต้นแบบที่มีการจัดการขยะในเกณฑ์ดีมากเป็นล าดับหน่ึงของ
จังหวดัขอนแก่น 

  คือ เทศบาลเมืองบา้นไผ่ท่ีมีการจดัการท่ีดีตั้งแต่ท่ีครัวเรือน ชุมชน การเก็บขนและ
การก าจดัท่ีมีระบบก าจดัท่ีดี 
  2.1 ผลการศึกษาก่อนการด าเนินโครงการ ปี 2556 กบัหลงัด าเนินโครงการปี 2557 
   พบว่า อัตราขยะท่ีจะก าจัดในปี 2556 และ 2557 เฉล่ีย 0.601 และ 0.586 
กิโลกรัม/คน/วนั ตามล าดบั คิดเป็นปริมาณขยะท่ีเกบ็ขนน าไปก าจดั 7,257.74 และ 7,862.55 
ตนั/ปี ตามล าดบั (จากจ านวนประชากร 35,092 และ 36,956 คน ตามล าดบั โดยท าการลด
คดัแยกขยะท่ีตน้ทาง ในปี 2556 ไดจ้  านวน 861,722 กิโลกรัม/ปี หรือ คิดเป็น 861.72 ตนั/
ปี คิดเป็นร้อยละ 10.58 ของปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนในปี 2556 ศึกษา พบว่า ในปี 2557 
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ท าการคัดแยกขยะต้นทางท่ีแหล่งก าเนิดได้จ  านวน 1,104,181 
กิโลกรัม/ปี โดยคิดเป็นร้อยละ 13.20 ของปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนทั้งหมด 
   เม่ือเปรียบเทียบการลดขยะตน้ทาง ในปี 2556 กบั ปี 2557 พบว่า ในปี 2557 
ท าการคดัแยกขยะท่ีตน้ทางท่ีแหล่งก าเนิดได้เพิ่มข้ึน จาก 861,722 กิโลกรัม/ปี หรือ 
861.72 ตนั/ปี ในปี 2556 เป็น 1,104.181 กิโลกรัม/ปี หรือ 1,104.18 ตนั/ปี ในปี 2557 โดย 
พบว่า ในปี 2557 มีการคดัแยกขยะท่ีแหล่งก าเนิดไดม้ากท่ีสุด คือ ขยะประเภทรีไซเคิล 
549,920 ตนั คิดเป็นร้อยละ  49.80 (จ  านวน 549.92 ตนั/ปี) รองลงมาเป็นประเภทขยะ
อินทรีย ์529,977 กิโลกรัม คิดเป็น ร้อยละ 48.00 (จ  านวน 529.98 ตนั/ปี)  

   เปรียบเทียบขอ้มูลเทศบาลเมืองบา้นไผ่ในปี 2556 และ ปี 2557 เทศบาล  
มีประชากร จ านวน 35,092 และ 36,956 คน มีปริมาณขยะเกิดข้ึน จ านวน 14,890.37 และ
15,512.28 ตัน/ปี หรือ 14,890,370 และ 15,512,280 กิโลกรัม/ปี เฉล่ีย 1.1630 และ 
1.1502 กิโลกรัม/คน/วนั ได้ท าการคัดแยกขยะท่ีแหล่งก าเนิดหรือท่ีต้นทางออกได ้
จ านวน 6,663.37 และ 7,649.73 ตนั/ปี หรือ 6,663,370 และ 7,649,728 กิโลกรัม/ปี คิด
เป็นร้อยละ 44.70 และ 49.33 และมีปริมาณขยะท่ีเหลือจากการคดัแยกออกแลว้น าไป
ก าจดัจ านวน 8,2227.00 และ 7,862.52 ตนั/ปี หรือ คิดเฉล่ีย 8,227,000 และ 7,862,552 
กิโลกรัม/วนั หรือเฉล่ีย 0.601 และ 0.586 กิโลกรัม/คน/ปี โดยสามารถก าจัดขยะได้
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จ านวน 8,227.00 และ 7,862.55 ตนั/ปี คิดเป็นร้อยละ 55.30 และ 51.80 ของปริมาณขยะ
ท่ีเกิดข้ึนทั้ งหมด โดยเทศบาลเมืองบ้านไผ่มีระบบก าจัดขยะแบบฝังกลบอย่าง 
ถูกหลกัสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) และมีเคร่ืองจกัร อุปกรณ์ พร้อมเจา้หนา้ท่ีในการ
ด าเนินการ รวมทั้งผูบ้ริหารเทศบาล ฯ ไดจ้ดังบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินการอย่าง
เพียงพอในการปฏิบติังาน โดยในปี 2556 และ 2557 ใช้งบด าเนินงานในกิจกรรมลด  
คดัแยกขยะท่ีแหล่งก าเนิดตน้ทาง จ านวน 0 และ 260,000 บาท (ร้อยละ 0 และ 3.39)  
ใชใ้นกิจกรรมเก็บขนขยะ จ านวน 5,500,000 และ 5,763,200 บาท (ร้อยละ 78.57 และ 
75.21) และใช้ในการท าการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล จ านวน 1,500,000 และ 
1,640,000 บาท (ร้อยละ 21.43 และ 21.40) ดงัขอ้มูลแสดงในตารางท่ี 4 - 13 และ 4 - 14  
   2.2 สรุปการจัดการขยะพืน้ทีต้่นแบบของจังหวดัขอนแก่น 
   คือ เทศบาลเมืองบา้นไผ่ อ  าเภอบา้นไผ่ จงัหวดัขอนแก่น เปรียบเทียบก่อน
และหลังด าเนินงานโครงการ ปี 2556 และ ปี 2557 พบว่า อัตราขยะท่ีจะก าจัดเฉล่ีย
กิโลกรัม/คน/วัน มีค่า 0.601 และ 0.586 ตามล าดับ ซ่ึง พบว่า ภายหลังการด าเนิน
โครงการมีค่าเฉล่ียลดลง โดยเม่ือคิดจากปริมาณขยะท่ีตอ้งก าจดัเฉล่ีย/คน/วนั พบว่า มีค่า
ลดลงเพียงเล็กน้อย คือ ลดลงเพียง 0.015 กิโลกรัม/คน/วนั หรือ 5.475 กิโลกรัม/คน/ปี 
ทั้งน้ี พบว่า การจดบนัทึกขอ้มูลการลด คดัแยกขยะท่ีตน้ทางไม่ครอบคลุม เม่ือคิดเป็น
ปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนของพื้นท่ีเทศบาลเมืองบา้นไผ่ในช่วงก่อนกบัหลงัด าเนินโครงการ 
พบวา่ มีจ  านวน 14,890.37 และ 15,512.28 ตนั/ปี มีขยะท่ีคดัแยกท่ีตน้ทางออกไปจ านวน 
ได ้จ  านวน 6,663.37 และ 7,649.73 ตนั/ปี ขยะท่ีสามารถท าการก าจดัไดจ้  านวน 7,257.74 
และ7,862.55 ตัน/ปี คิดเป็นร้อยละ 55.30 และ 51.84 ตามล าดับ ซ่ึง พบว่า ภายหลัง
ด าเนินโครงการมีการก าจดัขยะดว้ยการฝังกลบอยา่งถูกหลกัสุขาภิบาลไดท้ั้งหมด พบไม่
มีขยะตกคา้ง คิดเป็นร้อยละ 100 (ภาคผนวก ค) 

   ในปี 2557 เทศบาลในพื้นท่ีจงัหวดัขอนแก่นมีการจดัท าแผนปฏิบติัการใน
การจดัการขยะมูลฝอย โดย พบว่า การจดัท าแผนดา้นเกบ็รวบรวมขยะมูลฝอยมากท่ีสุด 
(ร้อยละ 86.67) รองลงมาเป็นท าแผนด้านการก าจัดขยะ (ร้อยละ 69.33) การจัดท า
แผนการลดขยะท่ีแหล่งก าเนิดน้อยท่ีสุด (ร้อยละ 21.33) แต่ในปี 2557 พบว่า เทศบาล
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ของพื้นท่ีจงัหวดัขอนแก่นมีการปฏิบติัดา้นการลดคดัแยกขยะท่ีตน้ทางหรือแหล่งก าเนิด
มากท่ีสุด (ร้อยละ 88.00) ของเทศบาลทั้งหมด เน่ืองจาก ในแนวทางการส่งเสริมของ
หน่วยงานในอดีตท่ีผ่านมาเนน้การให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินให้บริการก าจดัขยะ
แก่ประชาชนในพื้นท่ี  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจึงคุ้นเคยกับการท าแผนใน 
รูปแนวทางเดิม และเป็นการท าโดยองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเองจึงเขียนแผนดา้น 
การท าแผนเก็บรวบรวมกบัการก าจัดมากกว่า แต่ในช่วงต่อมาแนวทางการส่งเสริม
สนบัสนุนนั้นไดเ้นน้การปฏิบติัการลดคดัแยกขยะท่ีตน้ทาง องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
จึงมีการปฏิบติัจริง ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัการท าแผน ดังนั้น หน่วยงานส่วนกลางและ
จงัหวดัควรแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจัดท าแผนการลดขยะท่ีต้นทางตาม
หลกัการ 3Rs มากเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาในพื้นท่ีเทศบาล
ตน้แบบ คือ เทศบาลเมืองบา้นไผ่ ท่ีพบว่า ในปี 2556 ไม่มีการจดัสรรงบประมาณใน 
การลด คัดแยกขยะต้นทางเลย คือ มีค่า 0 บาท แต่ในปี 2557 มีการจัดท าแผนงาน
โครงการในการจดังบส าหรับการลดคดัแยกขยะตน้ทาง จ านวน 260,000 บาท (ร้อยละ 
3.39) พบการจดัการขยะกลางทาง คือ จดัท างบประมาณค่าใชจ่้ายในการเก็บขนขยะ ปี 
2556 และ 2557 เป็นเงิน 5,500,000 และ 5,763,200 บาท ตามล าดับ การก าจัดขยะ 
1,500,000 และ 1,640,000 บาท ตามล าดับ  รวม 7,000,000 และ 7,663,200 บาท 
ตามล าดับ ซ่ึง พบว่า จดัท างบเพิ่มข้ึน ซ่ึงผลการศึกษา พบว่า เทศบาลเมืองบา้นไผ่มี 
การลดคดัแยกขยะท่ีตน้ทาง เปรียบเทียบปี 2557 กบั ปี 2556 พบว่า เพิ่มจาก ปี 2556 
เพียง ร้อยละ 2.62 ของขยะปริมาณทั้งหมดเท่านั้น ซ่ึงนอ้ยมาก โดยคดัแยก 861,722 และ 
1,104,181 กิโลกรัม ในปี 2556 และ 2557 ตามล าดบั และผลการศึกษา พบว่า เทศบาล
เมืองบา้นไผมี่รายไดท้ั้งหมดจากค่าธรรมเนียมเกบ็ขนขยะจากครัวเรือน ค่าก าจดัขยะจาก
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมาร่วมท้ิงขยะมีจ านวน 1,913,091 และ 2,410,312 บาท ใน
ปี 2556 และ 2557 ตามล าดบั ส่วนค่าใชจ่้ายในการจดัการขยะในภาพรวมทั้งหมดใชจ่้าย
เป็นเงิน 7,000,000 และ 7,663,200 บาท ในปี 2556 และ 2557 ตามล าดบั ผลการศึกษา 
พบว่า รายไดจ้ากการจดัการขยะนอ้ยกว่ารายจ่ายในการจดัการขยะ  ซ่ึงหมายถึงเทศบาล
ขาดทุน 5,086,909 และ 5,252,888 บาท ในปี 2556 และ 2557 ตามล าดบั  ซ่ึงในปี 2557 
ขาดทุนเพิ่มข้ึน  
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  ผลการศึกษา พบว่า ชุมชนและเทศบาลท่ีมีการลด คดัแยกตน้ทางท่ีดีนั้น ปัจจยัท่ี
ส าคญั คือ การสร้างการเปล่ียนจากภายในใจหรือทศันคติของประชาชนในพื้นท่ีและให้
ประชาชนไดล้งมือปฏิบติัจริงท าการลด คดัแยกขยะจริง   ซ่ึงจ  าเป็นตอ้งเร่ิมตน้ท่ีการ
สร้างความรู้ความเขา้ใจเพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนกัในปัญหาขยะมูลฝอยและ
เกิดจิตส านึกท่ีจะเขา้มามีส่วนร่วมจดัการ  ดงันั้น ความรู้ท่ีใหต้อ้งมีเน้ือหาท่ีเหมาะสมกบั
ประชาชน เช่น เป็นวธีิการง่ายๆ ไม่ยุง่ยาก ปฏิบติัแลว้เห็นผลส าเร็จไดจ้ริงในเวลาอนัสั้น 
และส่ิงท่ีตอ้งด าเนินการต่อเน่ืองจากการใหค้วามรู้ คือ การสนบัสนุนใหเ้กิดกิจกรรมลด 
คดัแยกขยะฯ ควบคู่กบัการติดตามผลการเกบ็ขอ้มูลสถิติเปรียบเทียบ วิเคราะห์แนวโนม้
การเปล่ียนแปลงของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน ท าให้ผูบ้ริหารเทศบาลเห็นผลลพัธ์ ท่ีดี
น าไปสู่การสนบัสนุนการขบัเคล่ือนในวงกวา้ง ซ่ึงพบว่า เทศบาลท่ีมีการใหชุ้มชนได้จดั
กิจกรรมและกระตุน้การลดคดัแยกขยะท่ีต่อเน่ือง ท าให้ประชาชน / ชุมชนลดคดัแยก
ขยะจนเหลือปริมาณขยะท่ีต้องน าไปก าจัดน้อยลงกว่าชุมชนท่ีไม่ด าเนินการอย่าง
แตกต่างกนัมาก และยิ่งเทศบาลหรือหน่วยงานส่งเสริมให้ชุมชนมีการท าท่ีดีแลว้เป็น
ศูนยเ์รียนรู้ตน้แบบและมีการมอบประกาศเกียรติคุณ ยิง่เป็นการผลกัดนัใหมี้กิจกรรมลด
คดัแยกขยะจนเหลือขยะท่ีจะน าไปก าจดัมีนอ้ยลง 
 
3. ผลการศึกษา  
  มีรายละเอียด ดงัน้ี 
  3.1 การเสริมสร้าง และผลการปฏิบัติตามสมรรถนะการบริหารจัดการขยะ 
มูลฝอยและของเสียอนัตรายชุมชน 
   การศึกษาคร้ังน้ี ด าเนินการเสริมสร้างสมรรถนะกลุ่มเป้าหมาย คือ เทศบาล
ทั้งหมดในจงัหวดัขอนแก่น จ านวน 75 แห่ง โดยการจดัประชุมช้ีแจงและอบรมเสริมสร้าง
ศกัยภาพพื้นฐานการมีสมรรถนะในการบริหารจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย
ชุมชน และผลการปฏิบติัตามสมรรถนะดงักล่าว รายเทศบาลรายละเอียดในภาคผนวก ก 
และ ข โดยสรุปการเสริมสร้างสมรรถนะในการบริหารจดัการขยะมูลฝอยและของเสีย
อนัตรายชุมชนชุมชน ของเทศบาลในจังหวดัขอนแก่น ประกอบด้วย เทศบาลนคร 
จ านวน 1 แห่ง เทศบาลเมือง จ านวน 6 แห่ง และเทศบาลต าบล จ านวน 68 แห่ง  
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   ในภาพรวม พบว่า (1) เทศบาลในจงัหวดัขอนแก่นส่วนใหญ่มีแผนปฏิบติั
การจดัการขยะมูลฝอย โดยจ าแนกเป็น มีแผนด้านการลดขยะมูลฝอยท่ีแหล่งก าเนิด 
จ านวน 16 เทศบาล คิดเป็นร้อยละ 21.33 ของเทศบาลทั้งหมด ในขณะท่ีเทศบาลท่ีไม่มี
แผนฯ จ านวน 59 เทศบาล คิดเป็นร้อยละ 78.67 มีแผนดา้นการเก็บขนขยะ จ านวน 65 
เทศบาล คิดเป็นร้อยละ 86.67 ในขณะท่ีเทศบาลท่ีไม่มีแผนฯ จ านวน 10 เทศบาล คิดเป็น
ร้อยละ 13.33 และมีแผนดา้นการก าจดัขยะ จ านวน 52 เทศบาล คิดเป็น ร้อยละ 69.33 
ในขณะท่ีเทศบาลท่ีไม่มีแผนฯ จ านวน 23 เทศบาล คิดเป็นร้อยละ 30.67 (2) เทศบาล
ส่วนใหญ่มีกิจกรรมการลดขยะมูลฝอยท่ีแหล่งก าเนิด จ  านวน 66 เทศบาล คิดเป็นร้อยละ 
88.00 โดยเป็นการคดัแยกขยะขายไดร้ะดบัครัวเรือนเพื่อเกบ็ไวจ้  าหน่ายกบัรถเร่ท่ีเขา้มา
รับซ้ือในพื้นท่ี ในขณะท่ีเทศบาลท่ีไม่มีกิจกรรม มีจ  านวนเพียง 9 เทศบาล คิดเป็นร้อยละ 
12.00  (3) ประสิทธิภาพการก าจดัขยะ จ าแนกเป็นเทศบาลท่ีมีการเกบ็ขนขยะครอบคลุม
พื้นท่ีทั้งหมด จ านวน 57 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 76.00 ในขณะท่ีเทศบาลท่ีมีการเกบ็ขนขยะ
ไม่ครอบคลุมพื้นท่ี จ  านวนเพียง 18 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 24.00 และเทศบาลท่ีมีการก าจดั
ขยะถูกต้องตามหลกัวิชาการ มีจ  านวนเพียง 15 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 18.67 ในขณะท่ี
เทศบาลท่ีก าจดัขยะไม่ถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ มีจ  านวนมากถึง 61 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
81.33 ดงัขอ้มูลสรุปในตารางท่ี 4 – 1 
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ตารางที ่4 - 1 
จ ำนวน และร้อยละเทศบำลในจังหวัดของแก่นท่ีมีกำรปฏิบัติตำมสมรรถนะกำรบริหำร
จัดกำรขยะมลูฝอยและของเสียอันตรำยชุมชน  

สมรรถนะ 
เทศบาลทีป่ฏิบัติ เทศบาลทีไ่ม่ได้ปฏิบัติ 

จ านวน 
(แห่ง) 

ร้อยละ จ านวน 
(แห่ง ) 

ร้อยละ 

1. ดา้นแผนปฏิบติัการจดัการขยะมูลฝอย     
 1.1) การลดขยะมูลฝอยท่ีแหล่งก าเนิด 16 21.33 59 78.67 
 1.2) การเก็บขนขยะ 65 86.67 10 13.33 
 1.3) การก าจดัขยะ 52 59.33 23 30.67 
2. การลดขยะมูลฝอยท่ีแหล่งก าเนิด 66 88.00   9 12.00 
3. ประสิทธิภาพการก าจดัขยะ     
 3.1) เก็บขนขยะครอบคลุมพื้นท่ีทั้งหมด 57 76.00 18 24.00 
 3.2) ก าจดัขยะถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ 15 18.67 61 81.33 

 
 

 

ภาพที ่4 - 1 จ านวน และร้อยละเทศบาลในจงัหวดัของแก่นท่ีมีการปฏิบติัตามสมรรถนะ
การบริหารจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายชุมชน ปี 2556 
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  3.2 ผลส าเร็จการจัดการขยะต้นทางของเทศบาลในจังหวดัขอนแก่น 
   ผลส าเร็จการจดัการขยะตน้ทางของเทศบาลในจงัหวดัขอนแก่นท่ีวดัผล 
ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ปริมาณขยะท่ีเก็บขนไปก าจดัหลงัการศึกษา ปี 2557 ลดลงเม่ือ
เปรียบเทียบกบัก่อนการศึกษา ปี 2556 โดยใช้ค่าอตัราขยะท่ีจะก าจดั เป็นตวัแทนของ
ปริมาณขยะท่ีเกบ็ขนไปก าจดั หน่วยวดัเป็น กิโลกรัม/คน/วนั คิดค านวณจาก อตัราส่วน
ปริมาณขยะท่ีเกบ็ขนน าไปก าจดัต่อจ านวนประชากรทั้งหมดในปีนั้น ถา้ค่าอตัราขยะท่ี
จะก าจดัลดลง (ติดลบ) แสดงว่า ปริมาณขยะท่ีน าไปก าจดัลดลง ในทางกลบักนั หากค่า
อัตราขยะท่ีจะก าจัดเพิ่มข้ึน (เป็นบวก) แสดงว่า ปริมาณขยะท่ีน าไปก าจัดเพิ่มข้ึน         
ผลการศึกษา พบว่า ปี 2556 (ก่อนเร่ิมโครงการ) เทศบาลในจงัหวดัขอนแก่นมีอตัราขยะ
ท่ีจะก าจดัเฉล่ีย  เท่ากบั 0.6521 กิโลกรัม/คน/วนั ปี 2557 (หลงัด าเนินโครงการ) อตัรา
ขยะท่ีจะก าจดัเฉล่ีย เท่ากบั 0.7584 กิโลกรัม/คน/วนั อตัราขยะท่ีจะก าจดัเฉล่ียมีค่าเพิ่มข้ึน
เลก็นอ้ย เท่ากบั 0.1062 กิโลกรัม/คน/วนั ดงัแสดงขอ้มูลในตารางท่ี 4 - 2 และขอ้มูลราย
เทศบาลในภาคผนวก ค 
ตารางที ่4 - 2  
ผลกำรศึกษำเปรียบเทียบอัตรำเกิดขยะก่อนด ำเนินโครงกำร ปี 2556 กับหลังด ำเนิน
โครงกำรปี 2557 

รายการ หน่วย 
จ านวน 

ปี 2556 ปี 2557 
1. จ  านวนประชากร คน 789,068 789,963 
2. ปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึน ตนั / ปี 341,141.80 340,806.90 
3. ปริมาณขยะท่ีคดัแยก ณ แหล่งก าเนิด ตนั / ปี 60,927.73 49,710.32 
4. อตัราขยะท่ีจะก าจดัเฉล่ีย  
    ณ สถานท่ีก าจดัขยะ 

กิโลกรัม/คน/ปี 0.6521 0.7584 

5. การลดหรือเพิ่มของอตัราขยะท่ีจะก าจดั ตนั / ปี - + 0.1062 
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   ในภาพรวม สามารถจดักลุ่มเทศบาลท่ีมีช่วงอตัราขยะท่ีจะก าจดัแตกต่าง
กนั พบว่า (1) เทศบาลท่ีมีผลส าเร็จดา้นการจดัการขยะตน้ทาง คือ อตัราขยะท่ีจะก าจดั
ลดลง จ านวน 15 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 20 ของเทศบาลทั้งหมด (2) เทศบาลท่ีมีอตัราขยะท่ี
จะก าจัดเพิ่มข้ึนเล็กน้อย (0.0001 – 0.2000 กิโลกรัม/คน/วัน) จ  านวน 36 แห่ง  
คิดเป็นร้อยละ 48 (3) เทศบาลท่ีมีอัตราขยะท่ีจะก าจัดเพิ่มข้ึนมาก (ตั้ งแต่ 0.2001 
กิโลกรัม/คน/วนั ข้ึนไป) จ  านวน 16 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 21.33 และ (4) เทศบาลท่ีมีอตัรา
ขยะท่ีจะก าจัด เท่ากบั 0 จ  านวน 8 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 10.67 ดังขอ้มูลในตารางท่ี  
4 - 3 และขอ้มูลรายเทศบาล ในภาคผนวก ค 
 
ตาราง ที ่4 - 3 
จ ำนวนและร้อยละเทศบำลท่ีมีอัตรำขยะท่ีจะก ำจัดของเทศบำลในจังหวัดขอนแก่นหลัง
ด ำเนินโครงกำร (ปี 2557) 

ล าดับ อตัราขยะทีจ่ะก าจัด 
เทศบาล 

จ านวน (แห่ง) ร้อยละ 
1. อตัราขยะท่ีจะก าจดัลดลง  

(0.0050 – 0.2200 กก. / คน / วนั) 
15  20.00 

 
2. อตัราขยะท่ีจะก าจดัเพิ่มข้ึนเล็กนอ้ย 

(0.001 – 0.0200 กก. / คน / วนั) 
36  48.00 

 
3. อตัราขยะท่ีจะก าจดัเพิ่มข้ึนมาก 

(0.2001 ข้ึนไป) 
16  21.33 

 
4. อตัราเกิดขยะเป็นศูนย ์(คงเดิม) 8  10.67  

รวม 75  100.00  

 
   ทั้งน้ี อตัราขยะท่ีจะก าจดั จากผลการศึกษา (0.65 – 0.75 กิโลกรัม/คน/วนั) 
เป็นขอ้มูลปริมาณขยะท่ีเกบ็ขนเป็นปริมาณขยะท่ีเหลือจากการคดัแยกในระดบัครัวเรือน
ของประชาชน และการคดัแยกจากถงัของรถซาเลง้ และการคดัแยกจากพนกังานทา้ยรถ
เก็บขนขยะจึงมีค่าต ่ากว่าอัตราการเกิดขยะ ณ แหล่งก าเนิด โดยกรมควบคุมมลพิษ   
(1.02 – 1.89 กิโลกรัม/คน/วนั) ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีวดั ณ แหล่งก าเนิด  
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   เม่ือวเิคราะห์ผลในรายละเอียดรายเทศบาล โดยเรียงล าดบัเทศบาลท่ีมีอตัรา
ขยะท่ีจะก าจดัจากน้อยไปหามาก โดยในน้ี จัดเป็นเทศบาลท่ีประสบความส าเร็จใน 
การลดปริมาณขยะท่ีน าไปก าจดั คือ อตัราขยะท่ีจะก าจดัลดลง และร้อยละปริมาณขยะท่ี
มีการคดัแยกเพิ่มข้ึน จ านวน 14 แห่ง ดงัมีขอ้มูลรายเทศบาล แสดงในตารางภาคผนวก ง  
   เม่ือพิจารณาขอ้มูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์และสังเกตข้อมูลในพื้นท่ี
เทศบาลในจงัหวดัขอนแก่น พบว่า (1) กลุ่มเทศบาลท่ีมีอตัราขยะท่ีจะก าจดัลดลง เป็น
กลุ่มท่ีมีปัจจยัท่ีส่งผลต่อท่ีมีการการลดปริมาณขยะท่ีน าไปก าจดัร่วมกนั คือ ผูบ้ริหารให้
ความส าคญัในการจดัการขยะมูลฝอย มีการสนบัสนุนงบประมาณการด าเนินโครงการ 
เน่ืองจากการเป็นศูนยก์  าจดัขยะมูลฝอยรวมไดรั้บนโยบายรัฐบาลใหส้ร้างความร่วมมือ
ในการลดปริมาณขยะมูลฝอยท่ีน าไปก าจดั เพื่อยืดอายุการใชง้านของสถานท่ีก าจดัขยะ
และเข้าใจสภาพปัญหาต้นทุนค่าใช้จ่ายขยะมูลฝอยท่ีเจ้าหน้าท่ีผูรั้บผิดชอบเสนอ  
ซ่ึงค่าใชจ่้ายของเทศบาลส่วนใหญ่เป็นตน้ทุนในการเกบ็ขนน าไปก าจดัท่ีมีค่าแปรผนัตรง
กบัปริมาณขยะ ดงันั้น การลดปริมาณขยะจึงเป็นการแกไ้ขปัญหาการลดภาระค่าใชจ่้าย
ของเทศบาล การลดปัญหาผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและเหตุเดือดร้อนร าคาญจากบ่อก าจดั
ขยะ จึงสนับสนุนให้ชุมชนมีกิจกรรมลดคดัแยกขยะต้นทางในชุมชน และมีชุมชน 
น าร่องคดัแยกขยะอยา่งจริงจงั ซ่ึงโครงการท่ีก าหนดแผนงาน ตวัช้ีวดัและผลลพัธ์ชดัเจน 
และความมุ่งมัน่ตั้งใจของเจา้หนา้ท่ีเทศบาลในการกระตุน้ใหล้งมือปฏิบติัจริงและสร้าง
องคค์วามรู้ท่ีเหมาะสมใหแ้ก่ชุมชน และมีการกระตุน้ใหเ้กิดการปฏิบติัอยา่งต่อเน่ืองโดย
การติดตามประเมินเป็นระยะเพื่อปรับปรุงและพฒันางานให้มีความต่อเน่ืองย ัง่ยืน และ
ส่วนใหญ่ในหลายพื้นท่ีเม่ือชุมชนด าเนินกิจกรรมไปในระยะหน่ึงนอกจากปริมาณขยะ
ลดลง และชุมชนเกิดความตระหนกัและมีพฤติกรรมในการลด คดัแยกขยะแลว้ ยงัเห็น
ผลส าเร็จในดา้นการสร้างรายไดแ้ละสุขภาพจากการจดัการขยะ 4 ประเภท และต่อยอด
ในการส่งเข้าประกวดพื้นท่ีต้นแบบ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ชุมชนด าเนินการให้ดีข้ึน
ต่อเน่ืองต่อไป (2) ในกลุ่มเทศบาลท่ีอตัราขยะท่ีจะก าจดัเพิ่มข้ึนเล็กนอ้ย (0.001 - 0.0200 
กิโลกรัม/คน/วนั) ซ่ึงเป็นกลุ่มส่วนใหญ่ของเทศบาลในจงัหวดัขอนแก่น โดยอตัราการ
เกิดขยะเพิ่มข้ึนเน่ืองจากพฤติกรรม การด ารงชีวิตของประชาชนท่ีเปล่ียนไปตามกระแส
สังคมบริโภคนิยม ไม่ว่าจะเป็นการซ้ือกบัขา้วถุง การตดัสินใจซ้ือจากบรรจุภณัฑ์ของ
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สินคา้ เช่น เทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลเมืองชุมแพ เทศบาลต าบลส าราญ เทศบาล
ต าบลเมืองเก่า เทศบาลต าบลหนองเรือ เทศบาลเมืองเมืองพล เทศบาลต าบลน ้ าพอง เป็น
ตน้ โดยหลายแห่งท่ีมีปัญหาปริมาณขยะมากเป็นภาระของเทศบาลในการเก็บขนและ
น าไปก าจดัของเทศบาลอยา่งมาก ซ่ึงในน้ี มีหลายเทศบาลท่ีมีนโยบายในการลดปริมาณ
ขยะชดัเจน แต่ยงัติดขดัปัญหาการสร้างการมีส่วนร่วมในการของประชาชนในการปรับ
พฤติกรรมลดปริมาณขยะ เน่ืองจากมีสภาพสังคมซบัซอ้น เป็นเมืองท่ีมีประชากรจรและ
ประชากรแฝงเข้ามาในพื้นท่ีจ  านวนมาก ดังนั้น กิจกรรมลดปริมาณขยะอาจจะไม่
สอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตของคนในพื้นท่ี และอาจยงัไม่มีแรงจูงใจมากเพียงพอท่ีจะท าให้
ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมอย่างแทจ้ริง เพราะการด าเนินกิจกรรมลด คดัแยก และน า
กลบัมาใชป้ระโยชน์เป็นการเปล่ียนจากภายในความคิดหรือทศันคติของคน จ าเป็นตอ้ง
เร่ิมตน้ท่ีการสร้างความรู้ความเขา้ใจเพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนกัในปัญหาขยะ
มูลฝอยและเกิดจิตส านึกท่ีจะเขา้มามีส่วนร่วมจดัการ ดงันั้น ความรู้ท่ีให้ตอ้งมีเน้ือหาท่ี
เหมาะสมกบัประชาชน เช่น เป็นวิธีการง่ายๆ ไม่ยุง่ยาก ปฏิบติัแลว้เห็นผลส าเร็จไดจ้ริง
ในเวลาอนัสั้น และส่ิงท่ีตอ้งด าเนินการต่อเน่ืองจากการให้ความรู้ คือ การสนบัสนุนให้
เกิดกิจกรรมลด คดัแยกขยะฯ ควบคู่กบัการติดตามผลการเก็บขอ้มูลสถิติเปรียบเทียบ 
วิเคราะห์แนวโน้มการเปล่ียนแปลงของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน ท าให้ผูบ้ริหาร
เทศบาลเห็นผลลพัธ์ท่ีดีน าไปสู่การสนบัสนุนการขบัเคล่ือนในวงกวา้ง ขอ้ดีของการลง
มือปฏิบติัจริงท าให้ประชาชนไดเ้รียนรู้ลองผิดลองถูก แกไ้ขปัญหาดว้ยตนเอง จนเกิด
ความเขา้ใจและความตระหนกัมากข้ึน ในทางตรงกนัขา้มหากด าเนินกิจกรรมอบรมให้
ความรู้โดยปราศจากการด าเนินกิจกรรมและการกระตุ้นให้ปฏิบัติโดยการติดตาม
ประเมินผลอยา่งต่อเน่ือง จะเป็นการใชง้บประมาณด าเนินการสูญเปล่า (3) กลุ่มเทศบาล
ท่ีมีอตัราการเกิดขยะเพิ่มข้ึนมาก (0.2001 ข้ึนไป) พบว่า เทศบาลกลุ่มน้ีก่อนการศึกษา ปี 
2556 เทศบาลเพิ่งเร่ิมด าเนินการเก็บขน ยงัเก็บขยะไดไ้ม่ครอบคลุมพื้นท่ีทั้งหมดของ
เทศบาล เช่น เทศบาลต าบลกา้นเหลือง เทศบาลต าบลบา้นคอ้ และเทศบาลบางแห่งเก็บ
ขนขยะไม่หมด มีปัญหาขยะตกคา้ง เช่น เทศบาลเมืองบา้นทุ่ม เทศบาลเมืองศิลา เทศบาล
ต าบลท่าพระ เทศบาลต าบลโนนท่อน ท าให้มีปริมาณขยะท่ีเก็บขนไปก าจดัในปี 2556 
น้อยกว่า ปี 2557 มาก เม่ือน าขอ้มูลมาคิดอตัราการเกิดขยะ ณ สถานท่ีก าจดัขยะจึงมี
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แนวโน้มเพิ่มข้ึนสูงมาก ซ่ึงในความเป็นจริงแลว้ ขอ้มูลดังกล่าวเกิดจากสถานการณ์
ในช่วงท่ีแตกต่างกันเท่านั้น (4) กลุ่มเทศบาลท่ีมีอัตราขยะท่ีจะก าจัดเท่ากับ 0 เป็น
เทศบาลท่ียงัไม่มีการให้บริการเก็บขนขยะ จึงไม่มีสถิติขอ้มูลปริมาณขยะเก็บขนน ามา
ค านวณ ไม่ใช่ขอ้มูลไม่เปล่ียนแปลง ซ่ึงเม่ือพิจารณาขอ้มูลเชิงคุณภาพ พบว่า เทศบาล
กลุ่มน้ีส่วนใหญ่ยงัเป็นพื้นท่ีชนบท วถีิชีวติชาวบา้นเรียบง่าย  มีปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนนอ้ย
กว่าเมืองเทียบกบัเทศบาลท่ีเป็นชุมชนเมือง แต่พื้นท่ีดงักล่าวยงัประสบปัญหาขยะแฝง 
คือ การท้ิงขยะขา้งทาง และการขนขยะจากบา้นตนเองมาท้ิงบริเวณถงัขยะริมถนนทาง
หลวงสายหลกัท่ีสัญจรระหว่างเมือง หรือในตลาดสดท่ีมีจุดรวมขยะขนาดใหญ่ของ
ตลาดสด เป็นการปัดความรับผดิชอบ แบบ NIMBY (Not in My Backyard) เป็นภาระกบั
เทศบาลท่ีตั้งอยู่ริมถนนทางหลวง เช่น เทศบาลเมืองชุมแพ เทศบาลต าบลบา้นฝาง เป็น
ตน้ ซ่ึงการเกบ็ขอ้มูลขยะตกคา้งในลกัษณะน้ีวดัปริมาณค่อนขา้งยาก เพราะมีกระจายอยู่
เป็นจ านวนมาก อย่างไรก็ตามการศึกษาน้ี มีขอ้จ ากดัเร่ืองขอ้มูลปริมาณขยะท่ีเก็บขนท่ี
น าไปก าจดัท่ีใช้ค  านวณค่าเฉล่ียอตัราขยะท่ีจะก าจดัของเทศบาล ไดม้า 2 วิธี กลุ่มท่ี 1 
เทศบาลท่ีใชบ้ริการก าจดัขยะร่วมกบัศูนยข์ยะ และเทศบาลท่ีไปชัง่น ้ าหนกัขยะจากตรา
ชัง่โรงสีขา้ว ปริมาณขยะท่ีเกบ็ขนไดจ้ากการชัง่น ้ าหนกัจริง มีค่าความแม่นย  าของขอ้มูล
สูง ในขณะท่ี กลุ่มท่ี 2 เทศบาลท่ีค านวณจากปริมาตรของรถเก็บขน ซ่ึงอาจจะมีความ
คลาดเคล่ือนหากเจา้หนา้ท่ีเทศบาลไม่มีความเขา้ใจวิธีการค านวณท่ีถูกตอ้ง (วิธีการดูใน
บทท่ี 2) ตอ้งมีการเสริมสร้างสมรรถนะใหเ้ทศบาลเขา้ใจในเร่ืองขอ้มูลขยะ ซ่ึงจะมีผลต่อ
การรายงานงานขอ้มูลในฐานขอ้มูลกลางดา้นการบริหารจดัการขยะของ องคก์รปกครอง
ส่วนองถ่ินตามแบบ มฝ. 2 ของกระทรวงมหาดไทย  
   จากการศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการลดปริมาณขยะกบั
เทศบาลท่ีประสบความส าเร็จในการลดปริมาณขยะ รายละเอียดขอ้มูลปัจจยัท่ีมีผลต่อท่ีมี
การลดปริมาณขยะท่ีน าไปก าจดัรายเทศบาลในภาคผนวก จ ในภาพรวม พบว่า และ 
ขอ้มูลปัจจยัท่ีมีผลต่อการลดปริมาณขยะ เรียงตามล าดบัตามความส าคญัจากมากไปหา
นอ้ย ของเทศบาลท่ีลดปริมาณขยะได ้ในภาคผนวก ฉ โดยสรุป จากการวิเคราะห์ขอ้มูล
จ านวนและร้อยละเทศบาลท่ีมีปัจจยัท่ีมีผลต่อการลดปริมาณขยะเปรียบเทียบกบัจ านวน
และร้อยละเทศบาลท่ีมีปัจจยัและสามารถลดปริมาณขยะได้ พบว่า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
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การลดปริมาณขยะท่ีน าไปก าจดัของเทศบาลท่ีสามารถลดปริมาณขยะ คือ เทศบาลมีการ
ติดตามประเมินผลการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง จ านวน 12 แห่ง จาก 12 แห่ง คิดเป็น 
ร้อยละ 100.00 รองลงมา คือ การสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจดัการขยะ
และการสร้างแรงจูงใจ จ านวน 15 แห่ง จาก 13 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 86.67 และบุคลากร
รับผิดชอบงานจดัการขยะชดัเจนและปฏิบติังานดว้ยความตั้งใจ จ านวน 10 แห่ง จาก 12 
แห่ง คิดเป็นร้อยละ 83.33 เท่ากนักบัการใช้ความรู้ทางวิชาการด าเนินงานจดัการขยะ 
จ านวน 10 แห่ง จาก 12 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 83.33 สุดทา้ยผูบ้ริหารใหค้วามส าคญักบัการ
จดัการขยะ จ านวน 12 แห่ง จาก 17 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 75 ดงัขอ้มูลในตารางท่ี 4 – 4 
 
ตารางที ่4 - 4 
ปัจจัยท่ีมต่ีอกำรลดปริมำณขยะท่ีน ำไปก ำจัดของเทศบำลจังหวดัขอนแก่น  

ล าดับ ปัจจัยทีม่ีผลต่อการลดปริมาณขยะ 

จ านวน
เทศบาล 
ทีม่ีปัจจัย 
(แห่ง) 

เทศบาลทีม่ีการ
ลดปริมาณขยะ 
ทีจ่ะน าไปก าจัด 

จ านวน 
(แห่ง) 

ร้อยละ 

1. ผูบ้ริหารใหค้วามส าคญักบัการจดัการขยะ 17 12 75.00 
2. บุคลากรรับผดิชอบงานชดัเจนและตั้งใจปฏิบติังาน 12 10 83.33 
3. ใชค้วามรู้ทางวชิาการด าเนินงานจดัการขยะ 12 10 83.33 
4. การสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจดัการ

ขยะและการสร้างแรงจูงใจ 
15 13 86.67 

5. การติดตามประเมินผลการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง 12 12 100.00 

 
  3.3 ผลส าเร็จการจัดการขยะปลายทางของเทศบาลในจังหวดัขอนแก่น 
   ผลส าเร็จการจัดการขยะปลายทางของเทศบาลในจังหวัดขอนแก่น 
พิจารณาจาก ปริมาณขยะมูลฝอยตกคา้งสะสมลดลง และร้อยละปริมาณขยะมูลฝอย
ก าจดัถูกตอ้งเพิ่ม ซ่ึงเร่ิมตั้งแต่ประสิทธิภาพการเก็บขน และการก าจดัขยะ ณ สถานท่ี
ก าจดัขยะ ดงัน้ี 



77 

   3.3.1 ประสิทธิภาพการเกบ็ขนขยะของเทศบาลในจงัหวดัขอนแก่น 
     เทศบาลในจังหวัดขอนแก่นส่วนใหญ่ในปี 2556- และ2557
ประสิทธิภาพการเก็บขนขยะดังข้อมูลรายเทศบาล ภาคผนวก ช ในภาพรวมก่อน
การศึกษาในปี 2556 และหลงัการศึกษา ในปี 2557 เทศบาลเก็บขนไดค้รอบคลุมพื้นท่ี
ให้บริการ จ านวน  42 และ 57 แห่ง  เทศบาลเก็บขนไดไ้ม่ครอบคลุมพื้นท่ีให้บริการ 
จ านวน 23 และ 8 แห่ง ไม่มีการใหบ้ริการเกบ็ขนขยะ และใหค้รัวเรือนเกบ็ขนไปสถานท่ี
ก าจดัท่ีเทศบาลจดัไวใ้ห ้จ  านวน 5  แห่งเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 56 และ 76.00, 30.66 และ
10.66, 6.67เท่ากนั และ 6.67 เท่ากนั ตามล าดบั    ดงัขอ้มูลในตาราง ท่ี 4 – 5 ซ่ึงการเกบ็
ขนขยะไม่ครอบคลุมพื้นท่ี ท าให้เกิดขยะตกคา้ง ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีประชาชนร้องเรียนกบั
ผูบ้ริหารเป็นประจ า จึงตอ้งเร่งแกไ้ขสถาการณ์อยา่งรวดเร็ว โดยจดัหาถงัขยะใหเ้พียงพอ
ควบคู่กบัการเพิ่มงบประมาณการเกบ็ขนขยะ (ค่าน ้ามนัเช้ือเพลิง ค่าจา้งพนกังาน ค่าซ่อม
บ ารุง การจดัหารถเก็บขนขยะทดแทน) จ านวนค่อนขา้งสูงและมีสัดส่วนท่ีเพิ่มมากข้ึน
เร่ือยๆ เทศบาลหลายแห่งจึงมีการวางแผนเส้นทางการเก็บขนให้ครอบคลุมเพื่อให้เก็บ
ขยะฯ ได้ครอบคลุมพื้นท่ีทั้ งหมดควบคู่กับการก าหนดเส้นทางเดินรถเก็บขนท่ีไม่
ซ ้ าซอ้นกนั เพื่อประหยดัค่าน ้าเช้ือเพลิงและระยะเวลาในการเกบ็ขนขยะ 

ตาราง ที ่4 - 5 
สรุปประสิทธิภำพกำรเกบ็ขนขยะมลูฝอย เทศบำลในจังหวดัขอนแก่นปี 2556 - 2557 

ล าดับ ประสิทธิภาพการเกบ็ขนขยะ 
เทศบาล 

จ านวน (แห่ง) ร้อยละ 
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2557 

1. เก็บขนครอบคลุมพื้นท่ีใหบ้ริการร้อยละ 100 ของพื้นท่ี 42 57 56 76 
2. เก็บขนไดไ้ม่ครอบคลุมพื้นท่ีใหบ้ริการ 23 8 30.66 10.66 
3. ไม่มีการใหบ้ริการเก็บขนโดยใหค้รัวเรือนจดัการเอง 5 5 6.67 6.67 
4. ใหค้รัวเรือนเก็บขนไปสถานท่ีก าจดัขยะ (ท่ีจดัให)้ เอง 5 5 6.67 6.67 

รวม 75 75 100.00 100.00 
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   3.3.2 ประสิทธิภาพการก าจดัขยะของเทศบาลในจงัหวดัขอนแก่น 
     ประสิทธิภาพการก าจดัขยะของเทศบาลในจงัหวดัขอนแก่น พบว่า 
ผลการศึกษาการก าจัดขยะ ซ่ึงเป็นการจัดการขยะท่ีปลายทาง พบว่า ก่อนด าเนิน
โครงการใน ปี 2556 และหลงัด าเนินโครงการในปี 2557 พบว่า เทศบาลฝังกลบขยะได้
ไม่ถูกตอ้งตามหลกัสุขาภิบาลคิดเป็นร้อยละ 78.67 และ 69.33 ของเทศบาลทั้งหมด  
(75 แห่ง) และมีการก าจดัถูกตอ้งเพียงร้อยละ 21.33 และ 30.67 เทศบาลท่ีท าการฝังกลบ
อย่างถูกหลกัสุขาภิบาล คิดเป็นร้อยละ 12.00 และ 14.67 และมีการฝังกลบแบบยอมรับ
ได ้คิดเป็นร้อยละ 9.33 และ 16.00 ตามล าดบั ผลการศึกษา พบวา่ จ  านวนเทศบาลท่ีก าจดั
ไม่ถูกตอ้งภายหลงัด าเนินโครงการในปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 69.33 ของเทศบาลทั้งหมด
ท่ีท าการศึกษา (75 แห่ง) พบว่า มีการก าจดัขยะดว้ยการเทกองมากท่ีสุด รองลงมาเป็น
การเทกองและเผา การเทกองและบดอดั ยงัไม่มีการจดัการและเตาเผา คิดเป็นร้อยละ 
25.33, 20.00, 14.67, 6.67 และ 2.67 ตามล าดบั 
     ศึกษาการก าจดัขยะก่อนด าเนินการ ในปี 2556 พบว่า เทศบาลก าจดั
ไดถู้กตอ้งคิดเป็นปริมาณขยะ 47,193.02 ตนั จากเทศบาล 16 แห่ง (ร้อยละ 21.33 ของ
เทศบาลทั้งหมด) และพบว่า ก าจดัไดไ้ม่ถูกตอ้ง คิดเป็นปริมาณขยะ 241,458.38 ตนั จาก
เทศบาล 59 แห่ง (ร้อยละ 78.67 ของเทศบาลทั้งหมด) และภายหลงัด าเนินโครงการในปี 
2557 พบว่า เทศบาลก าจดัไดถู้กตอ้งคิดเป็นปริมาณขยะ 77,124.50 ตนั จากเทศบาล 23 
แห่ง (ร้อยละ 30.67 ของเทศบาลทั้งหมด) และพบว่า ก าจดัไดไ้ม่ถูกตอ้ง คิดเป็นปริมาณ
ขยะ 204,665.62 ตนั จาก 52 แห่ง (ร้อยละ 78.67 ของเทศบาลทั้งหมด) โดยศึกษา พบว่า 
ในปี 2557 เทศบาลมีการก าจดัขยะถูกตอ้งดว้ยการฝังกลบอยา่งถูกหลกัสุขาภิบาล คิดเป็น
จ านวน 32,871.90 ตนั (ร้อยละ 11.67 ) และการฝังกลบแบบยอมรับได้ 44,252.60 ตนั 
(ร้อยละ 15.70) รวมเป็น 77,124.50 ตัน (ร้อยละ 27.37 ของเทศบาลทั้ งหมด) พบว่า 
เทศบาลก าจัดขยะได้ไม่ถูกต้องมากท่ีสุดจะเป็นการก าจัดด้วยการเทกองแล้วบดอัด 
จ  านวน 120,964.77 ตนั (ร้อยละ 42.93) รองลงมาเป็นการเทกอง 37,777.50 ตนั (ร้อยละ 
13.41) การเทกองและเผา 32,255.05 ตนั (ร้อยละ 11.45) ยงัไม่มีการจดัการ 10,661.65 
ตนั (ร้อยละ 3.78) และ เตาเผา 2,996.65 ตนั (ร้อยละ 1.06) มีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
จ านวน 2 แห่ง ร้อยละ 2.67 ของจ านวนเทศบาลทั้งหมด คือ เทศบาลต าบลเปือยนอ้ย และ
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เทศบาลต าบลสระแกว้ เป็นเตาขนาดต ่ากว่า 1 ตนั/วนั และมีระบบบ าบดัมลพิษทาง
อากาศท่ีมีการรับรองค่ามาตรฐานออกจากปล่อง ยงัไม่ครอบคลุมพารามิเตอร์ค่า
มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มทั้งหมด ปริมาณ
ขยะตกค้างสะสมในสถานท่ีก าจัดขยะ เท่ากับ 241,458.38 และ 204,655.62 ตัน 
ตามล าดบั ดงัขอ้มูลในตาราง ท่ี 4 - 6 และขอ้มูลรายเทศบาล ในภาคผนวก ซ 
 
ตาราง ที ่4 - 6  
จ ำนวน ร้อยละ เทศบำลจังหวัดขอนแก่นและปริมำณขยะท่ีก ำจัดด้วยในปี 2556 และ 
ปี 2557 

ล าดบั วธีิการก าจดั 

จ านวนเทศบาล ปริมาณขยะ 

(แห่ง) ร้อยละ (ตนั) ร้อยละ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2557 
1. ก าจดัถูกตอ้ง 16 23 21.33 30.67 47,193.02 77,124.50 16.35 27.37 
1.1 ฝังกลบถูกหลกั

สุขาภิบาล 
9 11 12.00 14.67 36,704.40 32,871.90 12.72 11.67 

1.2 ยอมรับได ้ 7 12 9.33 16.00 10,488.62 44,252.60 3.63 15.70 
2. ก าจดัไม่ถูกตอ้ง 59 52 78.67 69.33 241,458.38 204,655.62 83.65 72.63 

2.1 เทกอง 35 19 46.67 25.33 72,878.40 37,777.50 25.25 13.41 
2.2 เทกอง และ เผา 8 15 10.67 20.00 18,739.10 32,255.05 6.49 11.45 
2.3 เทกอง และบดอดั 9 11 12.00 14.67 139,620.88 120,964.77 48.37 42.93 
2.4 เตาเผา 2 2 2.67 2.67 2,507.55 2,996.65 0.87 1.06 
2.5 ยงัไม่มีการจดัการ 5 5 6.67 6.67 7,712.45 10,661.65 2.67 3.78 
รวม 75 75 100.00 100.00 288,651.40 281,780.12 100.00 100.00 

ขยะตกค้างสะสม     241,458.38 204,655.62   
หมำยเหต:ุ เตำเผำ ม ี2 อปท. คือ เทศบำลต ำบลเปือยน้อย และเทศบำลต ำบลสระแก้ว 
   ระบบบ ำบัดมลพิษทำงอำกำศมีกำรรับรองค่ำมำตรฐำนออกจำกปล่องยังไม่ครอบคลุมพำรำมิเตอร์  
  ค่ำมำตรฐำนตำมปก.ทส.ท้ังหมด 
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     ผลการศึกษาแสดงว่า เทศบาลส่วนใหญ่ก าจดัขยะมูลฝอยชุมชนไม่
ถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ ในขณะท่ีเทศบาลจ านวนนอ้ยก าจดัขยะมูลฝอยถูกตอ้งตามหลกั
วิชาการ เน่ืองจากข้อจ ากัดด้านงบประมาณและบุคลากร  ทั้ งน้ีการด าเนินการก าจัด
ถูกตอ้งตามหลกัวิชาการในพื้นท่ีศึกษา คือ การฝังกลบอยา่งถูกหลกัวิชาการจ าเป็นตอ้งมี
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใชด้ าเนินการฝังกลบรายวนั  ประกอบดว้ย ครุภณัฑใ์นการบดอดั
และฝังกลบขยะรายวนั ดินส ารองในการฝังกลบขยะ ค่าน ามนัเช้ือเพลิงและค่าซ่อมบ ารุง
ครุภณัฑ์ รวมถึงบุคลากรก ากบัดูแลท่ีมีความรู้ทางเทคนิควิชาการ พนกังานขบัรถและ
ท างานหนา้งานท่ีมีความใส่ใจ และมีประสบการณ์ มีการก าหนดมาตรการและขอ้ปฏิบติั
ในการจดัแบ่งพื้นท่ีในการเทขยะส าหรับการด าเนินงานฝังกลบอย่างมีระเบียบ การ
ควบคุมและจ ากดัเวลาการเทขยะของรถขยะ การควบคุมเวลาในการคดัแยกขยะของคน
คุย้ขยะ ตลอดจนการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้มบริเวณพื้นท่ีโดยรอบ  
     ผลการศึกษาประสิทธิภาพในการก าจดัขยะของเทศบาลท่ีเป็นศูนย์
ก  าจัดขยะก่อนด าเนินโครงการในปี 2556 พบว่า มีจ  านวน 8 เทศบาล ประกอบด้วย 
เทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลเมืองกระนวน เทศบาลเมืองชุมแพ เทศบาลเมืองบา้นไผ ่
เทศบาลต าบลวงัชัย เทศบาลต าบลภูผาม่าน เทศบาลต าบลน ้ าพอง และเทศบาลเมือง 
เมืองพล ให้บริการก าจดัขยะจากเทศบาลและ องค์การบริหารส่วนต าบล รวม 47 แห่ง 
พบว่า มีปริมาณขยะเขา้ระบบ คิดเป็นร้อยละ 54.04 (151,895 ตนั) ของปริมาณท่ีก าจดั
ทั้ งหมดของเทศบาล สามารถก าจัดได้ คิดเป็นร้อยละ 36.27 (54,835 ตัน) พบว่า  
มีขยะตกคา้ง คิดเป็นร้อยละ 63.73 (96,805 ตนั) รายไดจ้ากการก าจดัขยะรวม 12,069,322 
บาท ซ่ึงไม่เพียงพอต่อค่าใชจ่้ายในการก าจดัขยะใหถู้กตอ้งตามหลกัสุขาภิบาล และศึกษา 
พบว่า ภายหลงัด าเนินโครงการในปี 2557 พบว่า มีเทศบาลท่ีเป็นศูนยก์  าจดัขยะรวม 
จ านวน 8 แห่ง เดิมจากปี 2556 และได้ให้บริการก าจดัขยะแก่เทศบาลและ องค์การ
บริหารส่วนต าบล รวม 47 แห่ง เดิมจากปี 2556 พบว่า มีปริมาณขยะเขา้ระบบ คิดเป็น
ร้อยละ 54.94 (140,298 ตนั) ของปริมาณท่ีก าจดัทั้งหมดของเทศบาล สามารถก าจดัได ้
คิดเป็นร้อยละ 36.56  (54,452 ตนั) พบวา่ มีขยะตกคา้ง คิดเป็นร้อยละ 63.44 (94498 ตนั) 
รายไดจ้ากการก าจดัขยะรวม 12,054,413 บาท ซ่ึงไม่เพียงพอต่อค่าใชจ่้ายในการก าจดั
ขยะใหถู้กตอ้งตามหลกัสุขาภิบาล ดงัแสดงในตารางท่ี 4 - 7 
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     เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการก าจดัขยะของศูนยก์  าจดั
ขยะรวมและรายไดจ้ากการก าจดัขยะ ของเทศบาลจงัหวดัขอนแก่น ปี 2556 และ 2557 
พบว่า ศูนยก์  าจดัขยะเทศบาลนครขอนแก่นมีรายไดจ้ากการก าจดัขยะมากท่ีสุด จ  านวน 
7,243,425 และ 7,103,625 บาท และมีปริมาณขยะท่ีตอ้งก าจดั มากท่ีสุดดว้ยเช่นกนั 
จ านวน 96,805 และ 94,498 ตนั เป็นขยะจากเทศบาลและ องคก์ารบริหารส่วนต าบลใน
พื้นท่ีใกลเ้คียง รวมจ านวน 9 แห่ง โดยมีการจดัการด้วยวิธีการเทกองและบดอดั ซ่ึง 
ไม่ถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ ในขณะท่ีเทศบาลต าบลภูผาม่านเป็นศูนยข์ยะท่ีเกิดจากความ
ร่วมมือของอ าเภอภูผาม่านเอง ไม่มีรายไดจ้ากการบริหารจดัการศูนยข์ยะ แต่สามารถ
ด าเนินการฝังกลบขยะถูกตอ้งแบบยอมรับได ้ดงันั้น รายไดจึ้งไม่ใช่ปัจจยัหลกัในการ
ก าจดัขยะถูกตอ้ง แต่เป็นปัจจยัสนบัสนุนรองลงมาจากนโยบายของผูบ้ริหาร ดงัแสดง
ข้อมูลรายได้ และปริมาณขยะท่ีก าจัดของศูนย์ก  าจัดขยะรวมของเทศบาลจังหวัด
ขอนแก่น ปี 2556 และ 2557 ในตาราง ท่ี 4 - 7 และขอ้มูลรายเทศบาลใน ภาคผนวก ฌ 
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ตารางที ่4 - 7 
ประสิทธิภำพกำรก ำจัดขยะของศนูย์ก ำจัดขยะรวมและรำยได้จำกกำรก ำจัดขยะก่อนด ำเนินโครงกำร ปี 2556 และหลงัด ำเนินโครงกำร ปี 2557 

ล าดบั 
ศูนย์ /  

ระบบก าจดัขยะรวม
เทศบาล 

จ านวน อปท. 
ทีใ่ห้บริการ 
 (แห่ง) 

ปริมาณขยะ 
ทีเ่ข้าระบบ 

(ตนั) 

ความสามารถในการก าจดั ขยะตกค้าง รายได้ 
จากการจดัการขยะ 

(บาท) 
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2557 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2557 ตนั ร้อยละ ตนั ร้อยละ ตนั ร้อยละ ตนั ร้อยละ ปี 2556 ปี 2557 

1. ทน. ขอนแก่น 9 9 96,805 94,498 0 0 0 0 96,805 63.73 94,498 63.44 7,243,425  7,103,625 

2. ทม. กระนวน 9 9 7,300 7,045 7,300 4.81  7,045  4.73 0 0 0 0 1,215,450  1,279,325 

3. ทม. ชุมแพ 3 3 12,775 11,315 12,775 8.41  11,315  7.60 0 0 0 0  511,000   456,250  

4. ทม. บา้นไผ ่ 11 11 15,374 15,180 15,374 10.12  15,180  10.19 0 0 0 0 1,661,663   1,787,588  

5. ทต. วงัชยั 2 2 3,285 3,103 3,285 2.16  3,103  2.08 0 0 0 0  240,000   360,000  

6. ทต. ภูผาม่าน 3 3 3,650 4,745 3,650 2.40  4,745  3.19 0 0 0 0 0 0 

7. ทต. น ้ าพอง 3 3 4,413 4,413 4,413 2.91  4,413  2.96 0 0 0 0 0 0 

8. ทม. เมืองพล 11 11 8,293 8,651 8,293 5.46  8,651  5.81 0 0 0 0 1,197,784   1,067,625  

รวมขยะเข้าสู่ระบบ 47 47 151,895 140,298 54,835 36.27 54,452 36.56 96,805 63.73 94498 63.44 12,069,322 12,054,413 

ร้อยละขยะทั้งหมดทีเ่กบ็ขนไปก าจดัศูนย์เทยีบกบั
ปริมาณทีก่ าจดัทั้งหมดของเทศบาล 

54.04 54.94  
 

        

ขยะทั้งหมดทีเ่กบ็ขนน าไปก าจดัของเทศบาล 280,939 271,118           

หมายเหตุ ทน. คือ เทศบำลนคร ทม. คือ เทศบำลเมือง ทต. คือ เทศบำลต ำบล 
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     เม่ือพิจารณาถึงประสิทธิภาพการก าจดัของศูนยก์  าจดัขยะรวม โดย
ก าหนดเกณฑข์องสมรรถนะในการด าเนินระบบก าจดัขยะ จ านวน 4 ดา้น ดงัน้ี (1) ความ
พร้อมของระบบในสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอย ประกอบดว้ย ร้ัวประตู ถนนทางลงบ่อและ
พื้นท่ีกนัชน (Buffer Zone) (5 คะแนน) อาคารและเคร่ืองชัง่น ้ าหนกั (5 คะแนน) บ่อขยะ
ท่ีมีระบบกนัซึมในบ่อฝังกลบ (10 คะแนน) รวม 20 คะแนน (2) ความพร้อมของระบบ
ป้องกันผลกระทบส่ิงแวดล้อม บ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้ าใต้ดินใช้การได ้ 
(5 คะแนน) ระบบรวบรวม / ระบายก๊าซจากบ่อฝังกลบใชก้ารได ้(5 คะแนน) ระบบ
ระบายน ้ าฝนในพื้นท่ี ใชก้ารได ้(5 คะแนน) การป้องกนัเหตุร าคาญ (กล่ิน แมลงวนั 
ฯลฯ) (10 คะแนน) รวม 25 คะแนน (3) การวางแผนจดัการขยะหนา้งานมีประสิทธิภาพ: 
การก าหนดเวลาเข้า - ออกพื้นท่ีก าจัด (5 คะแนน) การควบคุมผูคุ้ย้เข่ียมูลฝอย  
(5 คะแนน) การแบ่งระยะของพื้นท่ีการด าเนินงานก าจดัและควบคุมมูลฝอยท่ีเขา้สู่พื้นท่ี 
(10 คะแนน) รวม 20 คะแนน (4) การด าเนินการฝังกลบตามมาตรฐาน: การบดอดั 
มูลฝอย (10 คะแนน) การกลบทบั มูลฝอยดว้ยวสัดุกลบทบั (15 คะแนน) ความพร้อมใน
การใชง้านของเคร่ืองจกัรกล (10 คะแนน) รวม 35 คะแนน โดยก าหนดคะแนน เป็น 4 
ระดบั คือ คะแนน 100 - 85 มีประสิทธิภาพดีมาก คะแนน 85 - 75 มีประสิทธิภาพดี 
คะแนน 74 - 60 มีประสิทธิภาพพอใช ้และคะแนนต ่ากว่า 60 ตอ้งปรับปรุง โดยผลการ
ประเมินสมรรถนะการก าจัดขยะของศูนย์ ก  าจัดขยะมูลฝอยรวม ในปีก่อนด าเนิน
โครงการ ปี 2556 และ หลงัด าเนินโครงการ ปี 2557 มีจ  านวนเท่ากนั โดยพบว่า ศูนย์
ก  าจดัขยะรวมท่ีมีประสิทธิภาพการบริหารจดัการอยูใ่นระดบัดีมาก และดี เท่ากนั จ  านวน 
3 แห่ง ร้อยละ 37.5 ของจ านวนศูนยก์  าจดัขยะทั้งหมด คือ เทศบาลเมืองบา้นไผ่ กระนวน 
และ ชุมแพ ระดบัดีมาก และ เทศบาลต าบลน ้ าพอง เมืองเมืองพล และภูผาม่าน ระดบัดี 
ตามล าดับ ส่วนศูนย์ก  าจัดขยะเทศบาลวงัชัยอยู่ในระดับพอใช้ และศูนยก์  าจัดขยะ
เทศบาลนครขอนแก่นอยูใ่นระดบัท่ีตอ้งปรับปรุง ดงัแสดงในตาราง ท่ี 4 - 8 
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ตารางที ่4 - 8  
ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศูนย์ก ำจัดขยะมูลฝอยรวมปี 2556 และ ปี 2557 
เรียงล ำดับจำกมำกไปหำน้อย 

ล าดับ ศูนย์ / ระบบก าจัดขยะรวม 
คะแนนประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

ดีมาก ด ี พอใช้ ต้อง
ปรับปรุง 

1. เทศบาลเมืองบา้นไผ ่ /    
2. เทศบาลเมืองกระนวน /    
3. เทศบาลเมืองชุมแพ /    
4. เทศบาลต าบลน ้าพอง  /   
5. เทศบาลเมืองเมืองพล  /   
6. เทศบาลต าบลภูผาม่าน  /   
7. เทศบาลต าบลวงัชยั   /  
8. เทศบาลนครขอนแก่น    / 

รวม (แห่ง) 3 3 1 1 

รวม (ร้อยละ) 37.5 37.5 12.5 12.5 
 
     ทั้งน้ี เน่ืองจาก การปรับปรุงประสิทธิภาพการก าจดัขยะของศูนย์
ก  าจัดขยะมูลฝอยรวมให้ถูกต้องตามหลักวิชาการเป็นกิจกรรมท่ีใช้งบประมาณ
ด าเนินการจ านวนมาก โดยสามารถขอรับการสนับสนุนจากงบประมาณรัฐบาลได ้ 
โดยตอ้งใชเ้วลาในการเตรียมความพร้อมในการศึกษาออกแบบรายละเอียดและก่อสร้าง
ระบบ ประมาณ 2 - 3 ปี ดงันั้นในช่วงระยะเวลาการศึกษาคร้ังน้ีจึงยงัไม่เห็นผล 
การเปล่ียนแปลงในเชิงประสิทธิภาพการก าจดัขยะของศูนยก์  าจดัขยะมูลฝอยรวม 
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  3.4 ผลส าเร็จของการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชนของ
เทศบาลเมืองบ้านไผ่  
   3.4.1 ขอ้มูลสมรรถนะการบริหารจดัการขยะเทศบาลเมืองบา้นไผ ่
     เทศบาลเมืองบา้นไผ่เป็นเทศบาลน าร่องในอ าเภอตน้แบบท่ีผูศึ้กษา
ได้ให้ค  าปรึกษาแนะน าทางวิชาการเชิงลึกแก่เทศบาล เพื่อสนับสนุนการขับเคล่ือน 
การบริหารจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายชุมชน เทศบาลเมืองบา้นไผ่ไดรั้บ 
การประเมินผ่านเกณฑส์มรรถนะในการบริหารจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย
ชุมชนทุกดา้น ดงัน้ี 
     1) สมรรถนะท่ี 1 แผนปฏิบติัการจดัการขยะมูลฝอย เทศบาลเมือง
บา้นไผ่มีแผนปฏิบติัการการจดัการขยะมูลฝอย ก่อนด าเนินโครงการ (ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556) และ หลงัด าเนินโครงการ (ปี 2557) โดยมีโครงการและ / แผนงานดา้นการ
จดัการขยะ บรรจุในขอ้บญัญติังบประมาณ เทศบาลเมืองบา้นไผ่ พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 
2557 รวมทั้งส้ิน วงเงินรวม 7,000,000 และ 7,663,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.20 และ 
5.43 ของวงเงินงบประมาณทั้ งหมด ตามล าดับ จ าแนกเป็น (1) ด้านการจัดการขยะ 
ตน้ทาง จ านวน 0 และ 4 โครงการ วงเงิน 0 และ 260,000 บาท (2) ดา้นการจดัการขยะ
กลางทาง จ  านวน 3 และ 6 โครงการ วงเงิน 5,500,000 และ 5,763,200 บาท และ (3) ดา้น
การจดัการปลายทาง จ านวน 1 โครงการเท่ากนั วงเงิน 1,500,000 และ 1,640,000 บาท 
ตามล าดบั ดงัแสดงขอ้มูลในตาราง ท่ี 4 - 9 
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ตารางที ่4 - 9 
ประเภท แผนงำน / โครงกำรด้ำนกำรจัดกำรขยะ บรรจุในข้อบัญญติังบประมำณ ปี 2557 
เทศบำลเมืองบ้ำนไผ่  

รายละเอยีดแผน / 
โครงการในข้อบัญญัติ 
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

จ านวนโครงการ วงเงินงบประมาณ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2557 

(บาท) (ร้อยละ) (บาท) (ร้อยละ) 
การจดัการขยะตน้ทาง 0 4 0 0 260,000 3.39 
การจดัการกลางทาง 3 5 5,500,000 78.57 5,763,200 75.21 
การจดัการขยะปลายทาง 1 1 1,500,000 21.43 1,640,000 21.40 

รวม 4 10 7,000,000 100.00 7,663,200 100.00 
 
     2) สมรรถนะท่ี 2 การลดปริมาณขยะท่ีจะน าไปก าจดั เทศบาล
เมืองบา้นไผ่ด าเนินการจดัอบรมเสริมสร้างความรู้แก่ภาคีเครือข่ายท่ีเก่ียวขอ้งในเขต
เทศบาลและสนบัสนุนใหทุ้กภาคส่วนด าเนินกิจกรรมรณรงคล์ด คดัแยกของเสียอนัตราย
จากชุมชน และการใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และ 2557 
อย่างต่อเน่ือง (ตั้ งแต่เดือน ตุลาคม 2555 ถึง 30 กนัยายน 2557) โดยเม่ือเปรียบเทียบ
ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนและท่ีคดัแยกก่อนเก็บขนไปก าจดั จากกิจกรรมต่างๆ ในปี 
2556 และ ปี 2557 พบว่า ปริมาณขยะรวม จ านวน 861,722 และ 1,104,181 กิโลกรัม 
ตามล าดบั ซ่ึงหลงัด าเนินโครงการ ในปี 2557 พบว่า มีจ  านวนเพิ่มข้ึน 242,459 กิโลกรัม 
โดยจ าแนกเป็น (1) การคดัแยกขยะรีไซเคิลของกลุ่มต่างๆ ในเขตเทศบาลฯ (วดั โรงเรียน 
สถานประกอบกิจการ สถานท่ีราชการ กลุ่มซาเลง้ พนกังานเกบ็ขยะมูลฝอยของเทศบาล 
และกลุ่มผูค้ดัแยกขยะมูลฝอย ณ สถานท่ีก าจดัของเทศบาลฯ) ตั้งแต่ตน้ทาง กลางทาง
และ ปลายทาง และน าไปขายร้านรับซ้ือของเก่าโดยตรง จ านวน 382,594 และ549,920 
กิโลกรัม ตามล าดบั ซ่ึงพบว่าในปี 2557 คดัแยกไดเ้พิ่มข้ึนจากปี 2556 เท่ากบั 167,326 
กิโลกรัม ใกลเ้คียงกบั (2) การน าขยะอินทรียม์าใชป้ระโยชน์ในรูปแบบการท าน ้ าหมกั
ชีวภาพ การท าปุ๋ยหมกั การน าไปใช้ประโยชน์ในการเล้ียงสัตว ์โดย ชุมชน โรงเรียน 
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สถานท่ีจ าหน่ายอาหาร วดั โรงพยาบาล แม่คา้ในตลาดสด ผูค้า้แผงลอย ประชาชนทัว่ไป 
และเทศบาล มากท่ีสุด รวมจ านวน 462,530 และ 529,977 กิโลกรัม ซ่ึง พบว่า ในปี 2557 
คดัแยกไดเ้พิ่มข้ึนจากปี 2556 เท่ากบั 67,447 กิโลกรัม (3) ธนาคารขยะทรัพยใ์นโรงเรียน 
2 แห่ง และชุมชน 2 แห่ง จ  านวน 13,640 และ 19,987 กิโลกรัม ซ่ึง พบว่า ในปี 2557  
คดัแยกไดเ้พิ่มข้ึนจากปี 2556 เท่ากบั 6,347 กิโลกรัม (4) ตลาดนัดรีไซเคิลในชุมชน 
จ านวน 6 แห่ง จ  านวน 1,743 และ 2,972 กิโลกรัม ซ่ึง พบว่า ในปี 2557 คดัแยกได้
เพิ่มข้ึนจากปี 2556 เท่ากบั 1,229 กิโลกรัม (5) กิจกรรมเรียกคืนวสัดุอะลูมิเนียม ภายใน
สถานศึกษาและร้านรับซ้ือของเก่าในเขตเทศบาลฯ ท่ีเขา้ร่วมโครงการร้านรับซ้ือของเก่า
สีเขียว จ านวน 0 และ 65 กิโลกรัม (6) กิจกรรมรณรงคค์ดัแยกขยะอนัตรายในครัวเรือน 
“ขยะอันตรายแลกไข่” จากชุมชนในเทศบาลทั้งหมดในเทศบาล จ านวน 26 ชุมชน 
จ านวน 1,215 และ 1,260 กิโลกรัม ซ่ึง พบว่า ในปี 2557 คดัแยกไดเ้พิ่มข้ึนจากปี 2556 
เท่ากบั 45 กิโลกรัม ดงัแสดงในตาราง ท่ี 4 - 10 และภาพท่ี 4 – 2 
 
ตาราง ที ่4 - 10 
ผลกำรศึกษำกำรคัดแยก ณ ต้นทำง เทศบำลเมืองบ้ำนไผ่ ปี 2556 และ 2557 

ล าดับ กจิกรรมคัดแยกน าขยะกลบัมา 
ใช้ประโยชน์ 

ปริมาณขยะทีค่ัดแยกได้ (กโิลกรัม) 

ปี 2556 ปี 2557 เพิม่ขึน้ 
1 การน าขยะอินทรียม์าใชป้ระโยชน์ 462,530 529,977 67,447 
2 ธนาคารขยะทรัพยใ์นโรงเรียนและชุมชน 13,640 19,987 6,347 
3 ตลาดนดัรีไซเคิลในชุมชน 1,743 2,972 1,229 
4 การคดัแยกขยะรีไซเคิลของกลุ่มต่างๆ  382,594 549,920 167,326 
5 กิจกรรมเรียกคืนวสัดุอะลูมิเนียม 0 65 65 
6 กิจกรรมรณรงค ์“ขยะอนัตรายแลกไข่” 1,215 1,260 45 

รวม 861,722 1,104,181 242,459 

ร้อยละคัดแยกเม่ือเทียบกบัปริมาณขยะทั้งหมด 10.58 13.20 2.62 

 



88 

0

500000

1000000

1500000

462530 397977

1215

861722

10.58

529977 572944

1260

1104181

13.20

ปี    ปี    
ปริมาณ  ตนั 

ภาพที ่4 – 2 ปริมาณและร้อยละขยะท่ีคดัแยกของเทศบาลเมืองบา้นไผ ่ปี 2556 และ 2557 
 
     3) สมรรถนะท่ี 3 ประสิทธิภาพในการเก็บขนขยะ การเก็บ
รวบรวมขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองบา้นไผ่ ปี 2556 และ 2557 รับผิดชอบโดยกอง
สาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม ภายใตง้านรักษาความสะอาด โดยมีรถเกบ็ขนขยะ จ านวน 9 
คนั มีการวางแผนเส้นทางการเก็บขนให้ครอบคลุมพื้นท่ี ร้อยละ 100.00 ด าเนินการวนั
ละ 1 เท่ียว/คนั ยกเวน้ขยะในตลาดสด เก็บ 4 เท่ียว มีการจดัการเก็บขนครอบคลุมพื้นท่ี
ใหบ้ริการ ร้อยละ 100.00 ไม่มีขยะตกคา้ง 
     4) สมรรถนะท่ี 4 การบริหารจดัการขยะมูลฝอยในลกัษณะรวม
ศูนย ์ศูนยก์  าจดัขยะเทศบาลเมืองบา้นไผ่บริหารจัดการขยะมูลแบบรวมศูนยร่์วมกับ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทั้งหมดในอ าเภอบา้นไผ่ จ  านวน 10 แห่ง โดยมีการจดัท า
บนัทึกขอ้ตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือสนับสนุนการก าจดัขยะมูลฝอยเทศบาล 
และบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือการลดปริมาณขยะมูลฝอยโดยใชห้ลกัการ 3Rs รองรับ
เพื่อขอความร่วมมือใหล้ดปริมาณขยะท่ีน ามาก าจดั  
     5) สมรรถนะท่ี 5 ประสิทธิภาพในการก าจดัขยะมูลฝอย สถานท่ี
ก าจดัขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองบา้นไผ่ ตั้งอยู่ กิโลเมตรท่ี 19 ถนนแจง้สนิท ต าบล 
หินตั้ง อ  าเภอบา้นไผ่ จงัหวดัขอนแก่น อยู่ห่างจากเทศบาลฯ 9 กิโลเมตร มีพื้นท่ีในการ
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ก าจดัขยะมูลฝอย 55 ไร่ เป็นระบบฝังกลบอย่างถูกหลกัสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) 
งานก าจัดขยะมูลฝอยรับผิดชอบโดยฝ่ายช่างสุขาภิบาล กองช่าง มีบุคลากร 12 คน 
ประกอบดว้ย หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล 1 คน พนักงานขบัรถบรรทุกและดูแลทัว่ไป  
7 คน และคนงานจา้งเหมา 4 คน โดยมีเคร่ืองจักรท่ีใช้ในการก าจัดขยะมูลฝอยของ
เทศบาลเมืองบา้นไผ่ รถแบ็คโฮ (รถขุดตีนตะขาบ) รถแทรกเตอร์ดันดิน ตีนตะขาบ 
รถบรรทุกน ้ า รถบรรทุกสิบลอ้ รถตกัหนา้ขุดหลงั รถฟาร์มแทรกเตอร์ รถขุดตีนตะขาบ 
ดงัรายละเอียดใน ภาคผนวก ญ และการประเมินประสิทธิภาพการก าจดัขยะตามเกณฑท่ี์
ก าหนด พบว่า เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้คะแนนเต็ม 100 ดังรายละเอียดข้อมูลใน 
ภาคผนวก ฎ 
      เม่ือศึกษาเปรียบเทียบ ปี 2556 และ 2557 พบว่า ปริมาณขยะ 
มูลฝอยท่ีน ามาก าจดัทั้งส้ิน 38.31 และ 38.36 ตนั/วนั ตามล าดบั คิดเป็นขยะมูลฝอยของ
เทศบาลเมืองบา้นไผ่ประมาณ 19.11 และ 19.88 ตนั ตามล าดบั และขยะมูลฝอยจาก 
อปท. อ่ืน ประมาณ 19.20 และ18.48 ตนั ตามล าดบั แสดงรายละเอียดปริมาณขยะ 
มูลฝอยท่ีน ามาก าจดั ดงัตาราง ท่ี 4 - 11 และ ภาพท่ี 4 – 3 
 
ตาราง ที ่4 - 11 
ปริมำณมูลฝอยท่ีน ำมำก ำจัดยังสถำนท่ีก ำจัดขยะ เทศบำลเมืองบ้ำนไผ่ ในปีงบประมำณ 
2556 และ 2557 

ล าดบั อปท. 

ปริมาณขยะทีน่ ามาก าจดั 

ปริมาณรวม 
(ตนั / ปี) 

ค่าเฉลีย่  
(ตนั / วนั) 

ร้อยละ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2557 
1 ทม. บา้นไผ ่ 7,663.37 7,862.55 19.11 19.88 52.48 51.84 
2 อบต. บา้นไผ ่ 959.95 951.93 2.63 2.61 6.86 6.80 
3 ทต. ในเมือง 905.20 1,056.43 2.48 2.89 6.48 7.55 
4 อบต. หินตั้ง 521.95 544.39 1.43 1.49 3.74 3.89 
5 อบต. หวัหนอง 587.65 603.9 1.61 1.65 4.21 4.31 
6 อบต. หนองน ้ าใส 824.9 852.34 2.26 2.34 5.90 6.09 
7 อบต. บา้นลาน 653.35 661.48 1.79 1.81 4.66 4.72 
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ตาราง ที ่4 - 11 
ปริมำณมูลฝอยท่ีน ำมำก ำจัดยังสถำนท่ีก ำจัดขยะ เทศบำลเมืองบ้ำนไผ่ ในปีงบประมำณ 
2556 (ต่อ) 

ล าดบั อปท. 

ปริมาณขยะทีน่ ามาก าจดั 

ปริมาณรวม 
(ตนั / ปี) 

ค่าเฉลีย่  
(ตนั / วนั) 

ร้อยละ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2557 
8 อบต. เมืองเพีย 883.3 850.81 2.42 2.33 6.31 6.08 
9 อบต. ป่าปอ 496.4 497.89 1.36 1.36 3.55 3.56 
10 อบต. ภูเหลก็ 386.9 345.41 1.06 0.95 2.78 2.47 
11 อบต. แคนเหนือ 427.05 378.57 1.17 1.04 3.05 2.70 

 รวม 15,374.15 15,180.89 38.31 38.36 100.00 100.00 

ท่ีมำ: กองช่าง เทศบาลเมืองบา้นไผ ่(2556, 2557) 
 

 
ภาพที่ 4 - 3 สัดส่วนปริมาณมูลฝอยท่ีน ามาก าจดัยงัสถานท่ีก าจดัขยะเทศบาลเมือง 
บา้นไผ ่ในปีงบประมาณ 2556 และ 2557 
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     6) สมรรถนะท่ี 6 รายไดใ้นการจดัการขยะมูลฝอย เทศบาลเมือง
บา้นไผ่ มีรายไดจ้ากการจดัเก็บค่าธรรมเนียม 2 ประเภท คือ ค่าธรรมเนียมการเก็บขน
ขยะมูลฝอยจากครัวเรือนและสถานประกอบการประเภทต่างๆ ในอตัรา 20 – 1,500 บาท
ต่อเดือน และค่าธรรมเนียมก าจดัขยะขยะมูลฝอยจากองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน
อ าเภอบ้านไผ่ จ  านวน 10 แห่ง ท่ีมาใช้บริการก าจดัขยะฯ ร่วมในสถานท่ีก าจัดขยะ 
มูลฝอยของเทศบาลฯ อตัรา 250 บาท/ตนั โดยในปีงบประมาณ 2556 และ 2557 เทศบาล
จัด เก็บได้ ค่ าธรรม เ นี ยมดังก ล่ า ว  1,913,091 และ  2,410,312 บ าท  ตามล าดับ  
ดงัแสดงในตาราง ภาคผนวก ง และเม่ือเปรียบเทียบรายไดจ้ากการจดัการขยะมูลฝอย 
ในช่วงระยะเวลาเดียวของปีงบประมาณ 2555 และ 2557 พบว่า เทศบาลเมืองบา้นไผ ่ 
มีรายได้จากการจดัการขยะมูลฝอย เพิ่มข้ึน 470,156 บาท ในขณะท่ีค่าใช้จ่ายในการ
จดัการขยะในภาพรวมทั้งหมดใชจ่้ายเป็นเงิน 7,000,000 และ 7,663,200 บาท ในปี 2556 
และ 2557 เม่ือเปรียบเทียบ พบว่า รายได้จากการจดัการขยะน้อยกว่ารายจ่ายในการ
จดัการขยะและขาดทุน จ านวน 5,086,909 และ 5,252,888 บาท ในปี 2556 และ 2557 
ตามล าดบั ดงัขอ้มูลในตาราง ท่ี 4 – 12 
 
ตาราง ที ่4 - 12 
รำยได้จำกกำรจัดกำรขยะมลูฝอยของเทศบำลเมืองบ้ำนไผ่ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 และ 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 

รายได้ / รายจ่าย 
จากการจดัการขยะมูลฝอย 

จ านวนเงนิ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 

(ต.ค. 55 – ก.ย. 56) 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 

(ต.ค. 56 – ก.ย. 57) 
รายไดจ้ากค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย ท่ีจดัเก็บในเขต
ทม.บา้นไผแ่ละค่าธรรมเนียมก าจดัขยะมูลฝอยท่ีจดัเก็บจาก
อปท. ท่ีร่วมใชบ้ริการก าจดัขยะจาก ทม. บา้นไผ ่

1,913,091 2,410,312 

รายจ่ายในการจดัการขยะมูลฝอย 7,000,000 7,663,200  
ขาดทุน 5,086,909 5,252,888 
ท่ีมำ: กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม เทศบาลเมืองบา้นไผ ่(2557) 
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   3.4.2 ผลส าเร็จของการพฒันากลไกการเสริมสร้างสมรรถนะองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชน
เทศบาลเมืองบา้นไผ ่ 
     ผลส าเร็จของการพฒันากลไกการเสริมสร้างสมรรถนะองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชน
เทศบาลเมืองบา้นไผ่ จ  าแนกเป็น ผลส าเร็จการจดัการตน้ทาง คือ การลดปริมาณขยะท่ี
น าไปก าจดั โดยพิจารณาจาก (1) ร้อยละปริมาณขยะท่ีคดัแยกเพิ่มข้ึน และ (2) อตัราขยะ
ท่ีจะก าจดัลดลง และผลส าเร็จการจดัการปลายทาง คือ (1) ปริมาณขยะมูลฝอยตกคา้ง
สะสมลดลง และ (2) ร้อยละปริมาณขยะมูลฝอยก าจดัถูกตอ้งเพิ่มข้ึน สรุปผลไดด้งัน้ี 
     1) ผลส าเร็จการจดัการตน้ทาง พบว่า (1) ร้อยละปริมาณขยะท่ี 
คดัแยกเพิ่มข้ึน พบวา่ ในปี 2557 เทศบาลเมืองบา้นไผมี่ปริมาณขยะท่ีคดัแยกรวมทั้งหมด 
เท่ากบั 104,181 กิโลกรัม เพิ่มข้ึน จากปี 2556 (861,722 กิโลกรัม) จ  านวน 242,459 
กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละปริมาณขยะท่ีคดัแยกและน ากลบัมาใชป้ระโยชน์ เพิ่มข้ึน จากปี 
2556 ร้อยละ 2.62 และ (2) จากการเปรียบเทียบขอ้มูลอตัราขยะท่ีจะก าจดัของเทศบาล
เมืองบา้นไผ่ โดยค านวณจากสัดส่วนขอ้มูลปริมาณขยะท่ีเก็บขนน าไปก าจดัรายปีต่อ
จ านวนประชากรทั้งหมด (ประชากรทะเบียนราษฎร์ ประชากรจร ประชากรแฝง) ณ  
ปีฐาน เป็นขอ้มูล อตัราขยะท่ีจะก าจดั พบว่า อตัราขยะท่ีจะก าจดั ในปี 2555 ในปี 2556 
และ 2557 เท่ากบั 0.617, 0.601 และ 0.586 กิโลกรัม/คน/วนั ตามล าดบั ซ่ึงมีแนวโนม้ลง 
ดงัรายละเอียดในตาราง ท่ี 4 - 13 
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ตาราง ที ่4 - 13 
ข้อมูลปริมำณขยะและอัตรำขยะท่ีจะก ำจัดขยะของเทศบำลเมืองบ้ำนไผ่ ปีงบประมำณ 
2555 - 2557 
ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 
จ านวนประชากร 

(คน) 
ปริมาณขยะ 

ทีเ่กบ็ขนน าไปก าจัด 
(กก. / ปี) 

อตัราขยะทีจ่ะก าจัด 
เฉลีย่ 

(กก. / คน / วนั) 
2555 32,309 7,281,370 0.617 
2556 35,092 7,257,740 0.601 
2557 36,956 7,862,552 0.586 

ท่ีมำ: ส านกัทะเบียน กองช่างเทศบาลเมืองบา้นไผ ่(2557) 
 
      และเม่ือพิจารณาอตัราขยะท่ีจะก าจดัของเทศบาลเมืองบา้นไผ ่
ในปี 2555 ถึง 2557 เป็นรายเดือน พบว่า ในแต่ละเดือนมีอตัราขยะท่ีจะก าจดัแปรผนักบั
พฤติกรรมการด ารงชีวติของประชาชนตามช่วงเวลา แต่มีแนวโนม้ลดลงเร่ือยจากปี 2555 
ถึง ปี 2557 ดงัแสดงรายละเอียดขอ้มูลในตาราง ท่ี 4 - 14 และ ภาพท่ี 4 - 4 
 
ตาราง ที ่4 - 14 
อัตรำขยะท่ีจะก ำจัดขยะของเทศบำลเมืองบ้ำนไผ่ ปีงบประมำณ 2555 – 2557 จ ำแนกรำย
เดือน 

เดือน 
อตัราขยะทีจ่ะก าจดัเฉลีย่ (กโิลกรัม / คน / วัน) 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
ตุลาคม 0.616 0.584 0.569 
พฤศจิกายน 0.596 0.581 0.551 
ธนัวาคม 0.548 0.581 0.542 
มกราคม 0.617 0.595 0.568 
กมุภาพนัธ ์ 0.595 0.584 0.565 
มีนาคม 0.598 0.521 0.554 
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ตาราง ที ่4 - 14 
อัตรำขยะท่ีจะก ำจัดขยะของเทศบำลเมืองบ้ำนไผ่ ปีงบประมำณ 2555 – 2557 จ ำแนกรำย
เดือน (ต่อ) 

เดือน 
อตัราขยะทีจ่ะก าจดัเฉลีย่ (กโิลกรัม / คน / วัน) 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
เมษายน 0.616 0.578 0.626 
พฤษภาคม 0.689 0.637 0.631 
มิถุนายน 0.660 0.631 0.642 
กรกฎาคม 0.618 0.626 0.593 
สิงหาคม 0.626 0.642 0.580 
กนัยายน 0.629 0.652 0.607 

ค่าเฉลีย่ 0.617 0.601 0.586 

ท่ีมำ: ส านกัทะเบียน กองช่างเทศบาลเมืองบา้นไผ ่(2557) 
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 .   

 .   

ภาพที ่4 - 4 แนวโนม้อตัราขยะท่ีจะก าจดัของเทศบาลเมืองบา้นไผ่ ปีงบประมาณ 2555 - 
2557 จ  าแนกรายเดือน 
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     2) ผลส าเร็จการจัดการปลายทาง พบว่า (1) ข้อมูลปริมาณขยะ 
มูลฝอยตกคา้งสะสมลดลง ปี 2555 - 2557 เทศบาลเมืองบา้นไผ่ มีปริมาณขยะตกคา้ง
สะสม เท่ากบั 0 หรือไม่มีปริมาณขยะตกคา้งสะสม โดยในปี 2555 – 2557 สามารถก าจดั
ขยะได้ทั้ งหมด (2) ร้อยละปริมาณขยะมูลฝอยก าจัดถูกต้องเพิ่มข้ึน ปี 2555 - 2557 
เทศบาลเมืองบา้นไผ ่มีร้อยละปริมาณขยะมูลฝอยก าจดัถูกตอ้งเท่าเดิม ทั้ง 3 ปี (ปี 2555 - 
2557) คือ ร้อยละ 100.00 
   3.4.3 ปัจจยัท่ีท าให้เทศบาลเมืองบา้นไผ่ มีสมรรถนะการบริหารจดัการ
ขยะมูลฝอยและของ เสียอนัตรายชุมชนครบทุกดา้น สรุปไดด้งัน้ี  
     1) นโยบายของผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการให้
ความส าคญัเร่ืองการจดัการขยะมูลฝอยชุมชนให้ถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ ซ่ึงจะน าไปสู่
การผลกัดนัใหมี้การบรรจุแผนงาน / โครงการดา้นการจดัการขยะอย่างครบวงจร ตั้งแต่ 
ตน้ทาง กลางทาง และปลายทาง ไวใ้นขอ้บญัญติังบประมาณของตนเองท าให้เกิดการ
ผลกัดนัไปสู่การปฏิบติั การก ากบัติดตามการด าเนินงานของเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบ  
     2) การมีโครงสร้างองค์กร บุคลากรผูรั้บผิดชอบดา้นการบริหาร
จดัการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างชัดเจนและมีจ านวนเพียงพอ คือ กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้ม ภายใตง้านรักษาความสะอาด ปฏิบติังานโดยนกัวชิาการสุขาภิบาล ท าหนา้ท่ี
รับผิดชอบดูแลงานรักษาความสะอาดครอบคลุมภารกิจการสร้างการมีส่วนร่วมในการ
ลดปริมาณขยะฯ ตน้ทาง และ การจดัการขยะฯ กลางทาง ไดแ้ก่ การจดัหาและวางถงัขยะ 
การกวาดท าความสะอาดถนน และการเก็บขนขยะฯ ในเขตเทศบาลฯ และกองช่าง
ภายใตง้านก าจดัขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล ปฏิบติังานโดยวิศวกรส่ิงแวดลอ้ม ท าหนา้ท่ี
รับผิดชอบงานก าจัดขยะมูลฝอยและควบคุมสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอย งานก าจัด 
ส่ิงปฏิกูลตามหลกัวิชาการสุขาภิบาล เพราะเจา้หน้าท่ีเป็นเจา้หน้าท่ีท่ีจบสายตรงดา้น
สุขาภิบาลส่ิงแวดลอ้ม จึงมีความรู้ความเขา้ใจและมีบุคลิกภาพมีความกระตือรือร้นใน
การท างาน ท าใหบุ้คลากรท างานตามบทบาทหนา้ท่ีของตนเองอยา่งมีประสิทธิภาพและ
สอดคล้องกับแผนการด าเนินงานท่ีวางไวโ้ดยยึดเป้าหมายและตัวช้ีวดัผลลัพธ์ของ
เทศบาลในภาพรวมเดียวกนั 
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     3) การสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนของ
เทศบาลเมืองบา้นไผ่ ประกอบด้วย อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น (อสม.)  
แกนน าชุมชน วดั สถาบนัการศึกษา สถานพยาบาล ตลาดสด และผูป้ระกอบการในการ
ขบัเคล่ือนการลดปริมาณขยะ ณ แหล่งก าเนิดตามหลกัการ 3Rs โดยยดึหลกัการท างาน
แบบบูรณาการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเดียวกนั มีกิจกรรมขบัเคล่ือนในเทศบาลท่ีมีความ
หลากหลายครอบคลุมกลุ่มบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งทุกระดบั ตั้งแต่ การจดัอบรมและสาธิตเพื่อ
เสริมสร้างองค์ความรู้ การจดักิจกรรมตลาดนัดวสัดุรีไซเคิล การจดัตั้ งธนาคารวสัดุ 
รีไซเคิลในโรงเรียนและชุมชน การท าน ้ าหมกัและปุ๋ยหมกัชีวภาพในกลุ่มครัวเรือนท่ี
สมคัรใจและเกษตรกร การน าเศษอาหารไปใชป้ระโยชนใ์นการเล้ียงสัตว ์การลด คดัแยก
ขยะอินทรียใ์นตลาดสด กิจกรรมรณรงคข์ยะอนัตรายแลกไข่ในชุมชนและโรงเรียน และ 
การรณรงคแ์ละรับบริจาควสัดุอะลูมิเนียมเพื่อจดัท าขาเทียมพระราชทาน โดยการใชจุ้ด
แขง็ดา้นความมีจิตอาสาของชุมชนควบคู่กบัการเสริมสร้างศกัยภาพของชุมชนท่ีมีความ
พร้อมใหมี้ความเขม้แขง็มากข้ึน เกิดเป็นพลงัขบัเคล่ือนงานพฒันาอยา่งมีประสิทธิภาพ  
     4) การใช้ความรู้ทางวิชาการในกระบวนการด าเนินงานบริหาร
จดัการขยะมูลฝอยชุมชนทุกขั้นตอน โดยใชค้วามรู้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลองคป์ระกอบ
และปริมาณขยะ ประมวลสถานการณ์ปัญหาและน าไปสู่การก าหนดแนวทางในการ
บริหารจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายท่ีเหมาะสม ตั้งแต่การสร้างความรู้ความ
เข้าใจของชุมชนในการลด คัดแยกและน าขยะฯ การวางแผนเส้นทางเก็บขนขยะฯ  
การก าจัดขยะฯ อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการโดยวิธีฝังกลบอย่างถูกหลักวิชาการ 
ตลอดจนมีการเกบ็สถิติขอ้มูลและน ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบแนวโนม้การเปล่ียนแปลง
ของสถานการณ์ท่ีดีข้ึนและน าเสนอให้ผูบ้ริหารและชุมชนเห็นความส าคัญของการ
จดัการขยะแบบครบวงจรตั้งแต่ตน้ทาง กลางทาง และปลายทาง เพื่อใหมี้การสนบัสนุน
การด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง  
     5) การสร้างแรงจูงใจให้ผูท่ี้ท าดี โดยสนับสนุนและผลักดันให้
ชุมชนท่ีได้รับการพฒันาจนมีความเขม้แข็งและมีผลงานด้านการจัดการขยะตน้ทาง 
ได้แก่ การ เขา้ร่วมประกวดในเวทีต่างๆ การเป็นสถานท่ีศึกษาดูงานจากอปท. และ
หน่วยงานต่างๆ และ การได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านชุมชนปลอดขยะ  
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เพื่อเป็นการกระตุน้ใหชุ้มชนมีความกระตือรือร้นในการรักษาผลงานท่ีดีไวอ้ยา่งต่อเน่ือง
และยัง่ยนื เช่น การส่งชุมชนบา้นข่าพฒันา เขา้ประกวดโครงการชุมชนปลอดขยะ  
     6) มีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานอย่างต่อเน่ืองระหว่าง
ผู ้บริหาร เจ้าหน้าท่ีผู ้รับผิดชอบ โดยการประชุมเพื่อแลกเปล่ียนข้อมูล  รายงาน
ความกา้วหนา้และมีเวทีให้ผูบ้ริหารไดป้ระเมินความพึงพอใจของชุมชนทุกแห่งในเขต
เทศบาลในกิจกรรมรณรงคข์ยะอนัตรายแลกไข่ เพื่อน าขอ้เสนอแนะของประชาชนมา
ก าหนดแนวทางการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาในการบริหารจดัการขยะมูลฝอยและของ
เสียอนัตรายชุมชนอยูเ่ป็นประจ า  
     7) การใชว้กิฤตของสถานการณ์เป็นโอกาส เน่ืองจากสถานท่ีก าจดั
ขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ตั้ งอยู่ติดกบัสถานศึกษา คือ มหาวิทยาลัย
รามค าแหง สาขาขอนแก่น จึงมีความอ่อนไหวต่อผลกระทบส่ิงแวดลอ้มสูง ไดแ้ก่ กล่ิน
เหม็นและการปลิวกระจดักระจายของขยะฯ ท าให้ไม่สามารถฝังกลบขยะฯ ไดร้ะดบัสูง
ตามท่ีออกแบบไว ้และขณะเดียวกนัเทศบาลฯ จึงตอ้งใส่ใจในการบริหารจดัการขยะฯ 
ภาพรวมใหมี้ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ตน้ทาง กลางทาง และปลายทาง เพื่อเป็นส่ิงท่ีจะรับรอง
ใหชุ้มชนโดยรอบยอมรับได ้
   สรุปแลว้ การศึกษาการพฒันากลไกการเสริมสร้างการเสริมสร้างสมรรถนะ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการบริหารจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายชุมชน  
กรณีจงัหวดัตน้แบบและอ าเภอตน้แบบ พบว่า ผลส าเร็จของการด าเนินการตามสมรรถนะ
ในการจดัการขยะตน้ทางท่ีแหล่งก าเนิด ท าให้อตัราขยะท่ีจะก าจดัหลงัด าเนินโครงการ  
(ปี 2557) ลดลงเม่ือเทียบกบัก่อนด าเนินโครงการ (ปี 2556) ปริมาณขยะมูลฝอยตกคา้ง
สะสมลดลง และร้อยละปริมาณขยะมูลฝอยก าจดัถูกตอ้งเพิ่มมากข้ึน 
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บทที่ 5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 
  การศึกษาการพฒันากลไกการเสริมสร้างการเสริมสร้างสมรรถนะองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินในการบริหารจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายชุมชน กรณีจงัหวดั
ตน้แบบและอ าเภอตน้แบบ ท าการศึกษา ในช่วงเดือนมีนาคม 2556 ถึงเดือนกนัยายน 
2557 ในกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นเทศบาลทั้งหมดในจงัหวดัขอนแก่น รวมจ านวน 75 แห่ง และ
พื้นท่ีตน้แบบ คือ เทศบาลเมืองบา้นไผ่ โดยใช้เคร่ืองมือในจากรายการสมรรถนะใน 
การบริหารจดัการขยะท่ีกรมควบคุมมลพิษสร้างข้ึนท่ีมี 3 ดา้นหลกั ท าการศึกษาผลของ
การด าเนินการตามสมรรถนะทั้ง 3 ดา้น ประกอบดว้ย (1) ดา้นแผนปฏิบติัการจดัการขยะ
มูลฝอย (2) ดา้นการลด คดัแยกขยะ และ (3) ดา้นการเก็บขนและก าจดัขยะ และศึกษา
ผลส าเร็จของการด าเนินการตามสมรรถนะในการจดัการขยะตน้ทางท่ีแหล่งก าเนิดและ
ทางดา้นของการก าจดัขยะเปรียบเทียบก่อน (ปี 2556) และหลงัด าเนินโครงการ (ปี 2557) 
ดงัน้ี (1) ดา้นการจดัการขยะตน้ทาง คือ การลดปริมาณขยะท่ีน าไปก าจดั และ (2) ดา้นการ
จดัการขยะปลายทาง คือ ปริมาณขยะมูลฝอยตกคา้งสะสมลดลง และร้อยละปริมาณขยะ 
มูลฝอยก าจดัถูกตอ้งเพิ่มมากข้ึน ผลการศึกษา เป็นดงัน้ี 
 
1.  สรุปผลการศึกษา 
  1.1 ผลการศึกษาสมรรถนะการบริหารจัดการขยะเทศบาลในจังหวดัขอนแก่น 
   เทศบาลร้อยละ 100 ไดเ้ขา้ร่วมประชุมและอบรมการเสริมสร้างสมรรถนะ
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชน โดยเทศบาลท่ีมีการจัดท า
แผนปฏิบติัการจดัการขยะมูลฝอย พบว่า มีการจดัท าแผนดา้นการเกบ็ขนมากท่ีสุด คิดเป็น
ร้อยละ 86.67 รองลงมา เป็นท าแผนดา้นการก าจดัขยะ คิดเป็นร้อยละ 69.33 และ พบว่า มี
การจดัท าแผนการลดท่ีแหล่งก าเนิดน้อยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 21.33 แต่ พบว่า เทศบาลมี
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การปฏิบติัทางดา้นการลด คดัแยกขยะท่ีแหล่งก าเนิดมากท่ีสุด คิดเป็น ร้อยละ 88.00 ซ่ึงไม่
สัมพนัธ์กบัการจดัท าแผน หลงัศึกษาพบว่า เทศบาลเก็บขนขยะครอบคลุมพื้นท่ีทั้งหมด
มากถึง ร้อยละ 76.00 และเทศบาลท่ีไม่ไดป้ฏิบติัในการเกบ็ขนขยะครอบคลุมพื้นท่ีทั้งหมด
มีเพียง ร้อยละ 24.00  เทศบาลส่วนใหญ่ไม่ไดก้  าจดัขยะถูกตอ้งตามหลกัวิชาการคิดเป็น
ร้อยละ 81.33 และพบวา่ เทศบาลก าจดัขยะถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ เพียงร้อยละ 18.67 
  1.2 ผลการศึกษา เปรียบเทยีบการลดปริมาณขยะทีต้่องน าไปก าจดั 
   ก่อน(ปี 2556) กบัหลงัด าเนินโครงการใน (ปี 2557) พบว่า ค่าเฉล่ียอตัรา
ขยะท่ีจะก าจัดก่อนด าเนินโครงการ เท่ากับ 0.6521 และหลงัด าเนินโครงการเท่ากับ 
0.7584 กิโลกรัม/คน/วนั ตามล าดบั ซ่ึงเพิ่มข้ึนเล็กนอ้ยเท่ากบั 0.1062 กิโลกรัม/คน/วนั 
เทศบาลท่ีก่อนกบัหลงัด าเนินโครงการมีอตัราขยะท่ีจะก าจดัเฉล่ียเป็นศูนยห์รือเท่าเดิม มี
ค่าลดลงเลก็นอ้ย มีค่าเพิ่มข้ึนเลก็นอ้ย และมีค่าเพิ่มข้ึนมาก คิดเป็นร้อยละ 10.67, 20.00 , 
48.00 และ 21.33 ตามล าดบั  
   ผลศกึษาการเกบ็ขนขยะ และการก าจดัขยะมูลฝอยตกคา้งสะสม สรุปไดว้า่  
   1. ก่อนการศึกษาในปี 2556 และหลงัการศึกษา ในปี 2557เทศบาลเก็บ
ขนไดค้รอบคลุมพื้นท่ีให้บริการ จ  านวน  42 และ 57 แห่ง  เทศบาลเก็บขนไดไ้ม่
ครอบคลุมพื้นท่ีใหบ้ริการ จ  านวน 23 และ 8 แห่ง ไม่มีการใหบ้ริการเกบ็ขนขยะ และให้
ครัวเรือนเก็บขนไปสถานท่ีก าจดัท่ีเทศบาลจดัไวใ้ห้ จ  านวน 5  แห่งเท่ากนั คิดเป็นร้อย
ละ 56 และ 76.00, 30.66 และ10.66, 6.67เท่ากนั และ 6.67 เท่ากนั ตามล าดบั     
   2. ศึกษาการก าจดัขยะก่อนด าเนินโครงการใน ปี 2556 และหลงัด าเนิน
โครงการในปี 2557 พบว่า เทศบาลฝังกลบขยะไดไ้ม่ถูกตอ้งตามหลกัสุขาภิบาลคิดเป็น
ร้อยละ 78.67 และ 69.33 และมีการก าจดัถูกตอ้งเพียงร้อยละ 21.33 และ 30.67 เทศบาล
ฝังกลบอย่างถูกหลกัสุขาภิบาล คิดเป็นร้อยละ 12.00 และ 14.67 และมีการฝังกลบแบบ
ยอมรับได ้คิดเป็นร้อยละ 9.33 และ 16.00 ตามล าดบั ผลการศึกษา พบวา่ จ  านวนเทศบาล
ท่ีก าจดัไม่ถูกตอ้งภายหลงัด าเนินโครงการในปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 69.33 ของเทศบาล
ทั้งหมดท่ีท าการศึกษา พบว่ามีการก าจดัขยะดว้ยการเทกองมากท่ีสุด รองลงมาเป็นการ 
เทกองและเผา การเทกองและบดอดั ยงัไม่มีการจดัการและเตาเผา คิดเป็นร้อยละ 25.33, 
20.00, 14.67, 6.67, 2.67 ตามล าดบั 
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   3. การก าจดัขยะก่อนด าเนินโครงการ ปี 2556 พบว่า เทศบาลก าจดัได้
ถูกตอ้งคิดเป็นปริมาณขยะ 47,193.02 ตนั จากเทศบาล 16 แห่ง และพบว่า ก าจดัไดไ้ม่
ถูกตอ้ง คิดเป็นปริมาณขยะ 241,458.38 ตนั จากเทศบาล 59 แห่ง และภายหลงัด าเนิน
โครงการในปี 2557 พบว่า เทศบาลก าจดัไดถู้กตอ้งคิดเป็นปริมาณขยะ 77,124.50 ตนั 
จากเทศบาล 23 แห่ง และพบว่า ก าจดัไดไ้ม่ถูกตอ้ง คิดเป็นปริมาณขยะ 204,665.62 ตนั 
จาก 52 แห่ง โดยศึกษา พบว่า ในปี 2557 เทศบาลมีการก าจดัขยะถูกตอ้งดว้ยการฝังกลบ
อย่างถูกหลกัสุขาภิบาล คิดเป็นจ านวน 32,871.90 ตนั (ร้อยละ 11.67 ) และการฝังกลบ
แบบยอมรับได ้44,252.60 ตนั (ร้อยละ 15.70) พบวา่ เทศบาลก าจดัขยะไดไ้ม่ถูกตอ้งมาก
ท่ีสุดจะเป็นการก าจดัดว้ยการเทกองแลว้บดอดั จ  านวน 120,964.77 ตนั (ร้อยละ 42.93) 
รองลงมาเป็นการเทกอง 37,777.50 ตนั (ร้อยละ 13.41 ) การเทกองและเผา 32,255.05 
ตนั (ร้อยละ 11.45) ยงัไม่มีการจดัการ 10,661.65 ตนั (ร้อยละ 3.78) และ เตาเผา 2,996.65 
ตนั (ร้อยละ 1.06) ปริมาณขยะตกคา้งสะสมในสถานท่ีก าจดัขยะ เท่ากบั 241,458.38 และ 
204,655.62 ตนั 
   4. ประสิทธิภาพในการก าจดัขยะของเทศบาลท่ีเป็นศูนยก์  าจดัขยะก่อน
ด าเนินโครงการในปี 2556 พบว่า มีจ  านวน 8 เทศบาล ประกอบด้วย เทศบาลนคร
ขอนแก่น เทศบาลเมืองกระนวน เทศบาลเมืองชุมแพ เทศบาลเมืองบา้นไผ่ เทศบาล
ต าบลวงัชยั เทศบาลต าบลภูผาม่าน เทศบาลต าบลน ้ าพอง และเทศบาลเมืองเมืองพล โดย
ให้บริการก าจดัขยะจากเทศบาลและ องค์การบริหารส่วนต าบล รวม 47 แห่ง พบว่า  
มีปริมาณขยะเขา้ระบบ 151,895 ตนั คิดเป็นร้อยละ 54.04 สามารถก าจดัได ้54,835 ตนั 
คิดเป็นร้อยละ 36.27 พบวา่ มีขยะตกคา้ง 96,805 ตนั คิดเป็นร้อยละ 63.73 รายไดจ้ากการ
ก าจดัขยะรวม 12,069,322 บาท และศึกษาพบว่า ภายหลงัด าเนินโครงการในปี 2557 
พบว่า มีเทศบาลท่ีเป็นศูนยก์  าจดัขยะรวม จ านวน 8 แห่ง และไดใ้ห้บริการก าจดัขยะแก่
เทศบาลและ องค์การบริหารส่วนต าบล รวม 47 แห่ง พบว่า มีปริมาณขยะเขา้ระบบ 
140,298 ตนั คิดเป็นร้อยละ 54.94 สามารถก าจดัได้ 54,452 ตนั คิดเป็นร้อยละ 36.56 
พบว่ามีขยะตกค้าง 94,498 ตัน คิดเป็นร้อยละ 63.44 รายได้จากการก าจัดขยะรวม 
12,054,413 บาท  
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    ปีก่อนด าเนินโครงการ ปี 2556 และหลังด าเนินโครงการ ปี 2557 
จงัหวดัขอนแก่นมีจ านวนเทศบาลท่ีเป็นศูนยก์  าจดัขยะ 8 แห่งเท่ากนั คือ ด าเนินการได้
อยู่ในเกณฑ์ดีมาก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ 37.5, 37.5,12.5, 12.5 
ตามล าดบั โดยพบว่า ท่ีอยูใ่นเกณฑดี์มาก 3 แห่ง คือ เทศบาลเมืองบา้นไผ่ เทศบาลเมือง
กระนวน และเทศบาลเมืองชุมแพ พบว่า อยูใ่นเกณฑดี์ 3 แห่ง คือ เทศบาลต าบลน ้ าพอง 
เทศบาลเมืองเมืองพล เทศบาลต าบลภูผาม่าน พบว่า อยู่ในเกณฑ์พอใช้ 1 แห่ง คือ 
เทศบาลต าบลวงัชยั ส่วนท่ีพบวา่ ตอ้งปรับปรุง คือ เทศบาลนครขอนแก่น 
  1.2 ผลการศึกษาเทศบาลต้นแบบเทศบาลเมืองบ้านไผ่  
   พบว่า เปรียบเทียบข้อมูลเทศบาลเมืองบ้านไผ่ในปี 2556 และ ปี 2557 
เทศบาล มีประชากร จ านวน 35,092 และ 36,956 คน มีปริมาณขยะเกิดข้ึน จ านวน 
14,890.37 และ 15,512.28 ตนั/ปี หรือ เฉล่ีย 1.1630 และ 1.1502 กิโลกรัม/คน/วนั ไดท้ า
การคดัแยกขยะท่ีแหล่งก าเนิดหรือท่ีตน้ทางออกได ้จ านวน 6,663.37 และ 7,649.73 ตนั/
ปี คิดเป็นร้อยละ 44.70 และ 49.33 และมีปริมาณขยะท่ีเหลือจากการคดัแยกออกแลว้
น าไปก าจดัจ านวน 8,227.00 และ 7,862.52 ตนั/ปี หรือเฉล่ีย 0.601 และ 0.586 กิโลกรัม/
คน/ปี โดยสามารถก าจดัขยะไดจ้  านวน 8,227.00 และ 7,862.55 ตนั/ปี คิดเป็นร้อยละ 
55.30 และ 51.80 ของปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนทั้งหมด โดยเทศบาลเมืองบา้นไผ่มีระบบ
ก าจดัขยะแบบฝังกลบอย่างถูกหลกัสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) และมีเคร่ืองจกัร 
อุปกรณ์ พร้อมเจา้หนา้ท่ีในการด าเนินการ รวมทั้งผูบ้ริหารเทศบาล ฯ ไดจ้ดังบประมาณ
ท่ีใช้ในการด าเนินการอย่างเพียงพอในการปฏิบติังาน โดยในปี 2556 และ 2557 ใชง้บ
ด าเนินงานในกิจกรรมลด คดัแยกขยะท่ีแหล่งก าเนิดตน้ทาง จ านวน 0 และ 260,000 บาท 
(ร้อยละ 0 และ 3.39) ใชใ้นกิจกรรมเกบ็ขนขยะ จ านวน 5,500,000 และ 5,763,200 บาท 
(ร้อยละ 78.57 และ 75.21) และใชใ้นการท าการฝังกลบอยา่งถูกหลกัสุขาภิบาล จ านวน 
1,500,000 และ 1,640,000 บาท (ร้อยละ 21.43 และ 21.40) ส่วนค่าใชจ่้ายในการจดัการ
ขยะในภาพรวมทั้งหมดใชจ่้ายเป็นเงิน 7,000,000 และ 7,663,200 บาท ในปี 2556 และ 
2557 เม่ือเปรียบเทียบพบวา่ รายไดจ้ากการจดัการขยะนอ้ยกว่ารายจ่ายในการจดัการขยะ
และขาดทุน 5,086,909 และ 5,252,888 บาท ในปี 2556 และ 2557 ตามล าดบั  
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  สรุปผลส าเร็จการจดัการขยะเทศบาลเมืองบา้นไผ่ โดยเปรียบเทียบก่อนและหลงั
ด าเนินงานโครงการ ปี 2556 และ ปี 2557 พบว่า อตัราขยะท่ีจะก าจดัเฉล่ีย กิโลกรัม/คน/
วนั มีค่า 0.601 และ 0.586 ตามล าดับ พบว่า ลดลงเพียง 0.015 กิโลกรัม/คน/วนั หรือ 
5.475 กิโลกรัม/คน/ปี ภายหลงัด าเนินโครงการมีการก าจดัขยะด้วยการฝังกลบอย่าง     
ถูกหลกัสุขาภิบาลไดท้ั้งหมด พบไม่มีขยะตกคา้ง คิดเป็นร้อยละ 100 
 
2.  อภิปรายผล 
  จากการศึกษาการพฒันากลไกการเสริมสร้างการเสริมสร้างสมรรถนะองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการบริหารจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายชุมชน กรณี
จังหวดัต้นแบบและอ าเภอต้นแบบ พบว่า เทศบาลส่วนใหญ่มีการจัดท าแผนงาน / 
โครงการดา้นการจดัการขยะเพื่อตั้งงบประมาณบรรจุในเทศบญัญติั โดยเป็นแผนดา้น
การเกบ็ขนมากท่ีสุด ร้อยละ 86.67 รองลงมาเป็นแผนงานฯ ดา้นการก าจดั ร้อยละ 69.33 
โดยเป็นดา้นการจดัการขยะตน้ทางน้อยท่ีสุด ร้อยละ 21.33 ทั้งน้ี เน่ืองจากประชาชน
ส่วนใหญ่มีความเขา้ใจว่าการจดัการขยะเป็นหนา้ท่ีของเทศบาลในการเกบ็ขนขยะน าไป
ก าจดัเท่านั้น ดงันั้น ปัญหาขยะตกคา้งในถงัขยะจึงเป็นเร่ืองท่ีผูบ้ริหารให้ความส าคญั
และตอ้งเร่งด าเนินการแกไ้ขให้รวดเร็วท่ีสุด เทศบาลจึงให้ความส าคญักบัการจดัสรร
งบประมาณในการจดัหาถงัขยะและการเกบ็ขนขยะเป็นล าดบัแรก 
  การเปรียบเทียบผลส าเร็จของการเสริมสร้างสมรรถนะต่อการจดัการขยะตน้ทาง 
พบว่า ในภาพรวมเทศบาลในจงัหวดัขอนแก่น ส่วนใหญ่ ร้อยละ 48.00 มีอตัราขยะท่ีจะ
ก าจดัหลงัด าเนินโครงการปี 2557 เพิ่มข้ึนเลก็นอ้ย เท่ากบั 0.1062 กิโลกรัม/คน/วนั ทั้งน้ี
เน่ืองจากปริมาณขยะแปรผันตามจ านวนประชากรท่ีเพิ่มข้ึน และหลังการด าเนิน
โครงการศักยภาพในการเก็บขนขยะของเทศบาลเพิ่มมากข้ึนเช่ือมโยงกับการท่ี
ประชาชนส่วนใหญ่ยงัไม่เกิดความตระหนักในการมีส่วนร่วมในการจัดการระดับ
ครัวเรือนเพื่อลดปริมาณขยะท่ีจะน าไปก าจดั ดงันั้น ควรเนน้การจดัการตน้ทางจะท าให้
ปริมาณขยะท่ีจะน าไปก าจดัลดลงไปเอง 
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  การเปรียบเทียบผลส าเร็จของการก าจดัขยะปลายทาง พบวา่ ก่อนด าเนินการ ในปี
2556 เทศบาลก าจัดได้ถูกต้องเป็นส่วนน้อย คิดเป็นปริมาณขยะ 47,193.02 ตัน จาก
เทศบาล 16 แห่ง (ร้อยละ 21.33 ของเทศบาลทั้งหมด) ในขณะท่ีมีขยะก าจดัไดไ้ม่ถูกตอ้ง
เป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นปริมาณขยะ 241,458.38 ตนั จากเทศบาล 59 แห่ง (ร้อยละ 78.67 
ของเทศบาลทั้งหมด) และภายหลงัด าเนินโครงการในปี 2557 พบว่า เทศบาลก าจดัได้
ถูกต้องเพิ่มข้ึนจาก ปี 2556 คิดเป็นปริมาณขยะ 77,124.50 ตัน จากเทศบาล 23 แห่ง  
(ร้อยละ 30.67 ของเทศบาลทั้ งหมด) และก าจัดได้ไม่ถูกต้อง คิดเป็นปริมาณขยะ 
204,665.62 ตนั จาก 52 แห่ง (ร้อยละ 78.67 ของเทศบาลทั้งหมด) จะเห็นว่าหลงัด าเนิน
โครงการ ปี 2557 มีปริมาณขยะ และจ านวนเทศบาลท่ีมีการก าจดัถูกตอ้งเพิ่มข้ึนเพียง
เล็กน้อย เท่ากับ 29,931.48 ตัน ร้อยละ 9.34 เท่านั้น ในปีหลังการศึกษาปริมาณขยะ
ตกคา้งสะสมในสถานท่ีก าจดัขยะ เท่ากบั 204,655.62 ลดลงจาก 241,458.38 ตนั ในปี
ก่อนด าเนินการ (2556) เท่ากบั 36,802.76 ตนั เน่ืองจากการด าเนินการฝังกลบขยะอย่าง
ถูกหลกัสุขาภิบาลด าเนินการไดย้าก ตอ้งใชง้บประมาณสูงและใชเ้วลาในการด าเนินการ
เป็นเวลานานโดยต้องมีการใช้งบประมาณในการศึกษาออกแบบรายละเอียดและ
ก่อสร้างระบบก าจดัให้ถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ ดังนั้น ควรปรับแนวทางมาส่งเสริม
ชุมชนใหมี้การจดัการตน้ทางเพื่อลดปริมาณขยะท่ีจะน าไปก าจดัใหน้อ้ยท่ีสุด 
  ผลการศึกษาเทศบาลตน้แบบเมืองบา้นไผ่ เปรียบเทียบ ปี 2556 และ 2557 พบว่า 
ปริมาณขยะเกิดข้ึน จ านวน 14,890.37 และ 15,512.28 ตนั/ปี หรือ เฉล่ีย 1.1630 และ 
1.1502 กิโลกรัม/คน/วนั ได้ท าการคัดแยกขยะท่ีแหล่งก าเนิดหรือท่ีต้นทางออกได ้
จ านวน 6,663.37 และ 7,649.73 ตนั/ปี คิดเป็นร้อยละ 44.70 และ 49.33 และมีปริมาณ
ขยะท่ีเหลือจากการคดัแยกออกแลว้น าไปก าจดัจ านวน 8,2227.00 และ 7,862.52 ตนั/ปี 
หรือเฉล่ีย 0.601 และ 0.586 กิโลกรัม/คน/ปี โดยสามารถก าจดัขยะไดจ้  านวน 8,227.00 
และ 7,862.55 ตนั/ปี คิดเป็นร้อยละ 55.30 และ 51.80 ของปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนทั้งหมด 
โดยก าจดัขยะถูกตอ้งตามหลกัวชิาการไดท้ั้งหมดไม่มีขยะตกคา้งสะสม  
  เทศบาลฯ มีการจดัสรรงบประมาณในการจดัการขยะตน้ทาง กลางทาง และ
ปลายทางเพิ่มข้ึน จากปี 2556 จ  านวน 7,000,000 บาท เพิ่มข้ึนเป็น 7,663,200 บาท ในปี 
2557 โดยเฉพาะงบประมาณในการจดัการขยะตน้ทาง เน่ืองจากผูบ้ริหารใหค้วามส าคญั
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และเข้าใจปัญหาการก าจัดขยะจาการน าเสนอข้อมูลทางวิชาการของเจ้าหน้า ท่ี
ผูรั้บผดิชอบ ท าใหเ้จา้หนา้ท่ีท่ีมีความรู้ความเขา้ใจเป็นพื้นฐานอยูแ่ลว้ไดด้ าเนินกิจกรรม
ในการลดปริมาณขยะ จะน าไปก าจดัและปฏิบติัการก าจดัขยะอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
พบวา่ เม่ือเปรียบเทียบผลก่อนกบัหลงัด าเนินการ อตัราขยะท่ีจะก าจดัเฉล่ียกิโลกรัม/คน/
วนั ปี 2556 และ 2557 เท่ากบั 0.601 และ 0.586 ลดลงเพียง 0.015 อย่างไรก็ตาม เม่ือ
เปรียบเทียบรายจ่ายกบัรายไดใ้นการจดัการขยะในปี 2556 และ 2557 พบว่า รายไดจ้าก
การจดัการขยะนอ้ยกวา่รายจ่ายในการจดัการขยะและขาดทุน 5,086,909 และ 5,252,888 
บาท ในปี 2556 และ 2557 ตามล าดับ จึงเห็นได้ว่า แมเ้ทศบาลจะลงทุนงบประมาณ
จ านวนมากในการเก็บขนและก าจดัขยะ ยงัไม่ไดท้  าให้ขยะมีการจดัการ และเพิ่มภาระ
ค่าใช้จ่าย ซ่ึงเป็นการแกปั้ญหาปลายเหตุ ดังนั้น เทศบาลควรให้ความส าคัญกับการ
จดัสรรงบประมาณด าเนินการจดัการตน้ทางใหม้ากท่ีสุดควบคู่กบัการสร้างรายไดใ้นการ
จดัการขยะใหก้บัชุมชนเพื่อจูงใจใหเ้กิดการจดัการอยา่งมีประสิทธิภาพและยัง่ยนื 
  ดงันั้น สรุปแลว้จะเห็นไดว้่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริหารจดัการขยะมูลฝอยและ
ของเสียอนัตรายชุมชน ดงัน้ี 
  1. นโยบายของผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการสนบัสนุนใหชุ้มชน
จดัการขยะตน้ทางและการมีโครงสร้างองคก์รดา้นการจดัการขยะมูลฝอยชดัเจนและมี
จ านวนบุคลากรผูรั้บผิดชอบเพียงพอ และก าหนดแผนการด าเนินงานเป้าหมายและ
ตวัช้ีวดัผลลพัธ์อย่างชัดเจน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ รัตนา หม่ืนเทพ (2551) 
เร่ือง ปัญหาและอุปสรรคในการจดัการขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลมะกอกเหนืออ าเภอ
ควนขนุน จงัหวดัพทัลุง และพีรยา วชัโรทยั (2556) เร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัการขยะ
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พื้นท่ีเทศบาลต าบลเมืองแกลง จงัหวดัระยอง 
  2. การสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการขบัเคล่ือนการ 
ลดปริมาณขยะ โดยยึดหลักการท างานแบบบูรณาการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย  ซ่ึง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ สมบูรณ์ อาพนพนารัตน์, ณรงค์ มีนวล, รัชดาภรณ์  
เบญจวฒันานนท์, สุปราณี บุญเรืองรุ่งธนา, วรรณวิมล ภทัรสิริวงศ์, พฒันา วิจิตรพงษ์
สกลุ และคณะ (2554) เร่ือง แนวทางการพฒันาระบบการจดัการขยะแบบมีส่วนร่วม พื้นท่ี
เทศบาลต าบลบา้นกลาง จงัหวดัล าพูน 
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  3. การใชค้วามรู้ทางวิชาการในการด าเนินงานบริหารจดัการขยะมูลฝอยชุมชน
ทุกขั้นตอนให้เกิดการจดัการอย่างถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ รวมทั้งการเก็บสถิติขอ้มูล
และน ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบแนวโน้มการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์ท่ีดีข้ึนและ
น าเสนอใหผู้บ้ริหารและชุมชนเห็นความส าคญัของการจดัการขยะแบบครบวงจรตั้งแต่
ตน้ทาง กลางทาง และปลายทาง เพื่อใหมี้การสนบัสนุนการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ไชยวฒัน์ โคตุทา (2559) เร่ือง นโยบายสาธารณะกบั
ความเขม้แข็งของชุมชนในการจดัการขยะมูลฝอย พื้นท่ี เทศบาลเมืองมหาสารคาม 
จงัหวดัมหาสารคาม 
  4. การสร้างแรงจูงใจใหผู้ท่ี้ท าดี โดยสนบัสนุนและผลกัดนัใหชุ้มชนท่ีไดรั้บการ
พฒันาจนมีความเขม้แข็งและมีผลงานดา้นการจดัการขยะตน้ทาง เป็นตวัอย่างให้พื้นท่ี
อ่ืนและรักษาผลงานท่ีดีไวอ้ย่างต่อเน่ืองและยัง่ยืน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ  
สุรพงษ ์ เล็กสมบูรณ์ (2557) เร่ือง กลยทุธ์การจดัการขยะชุมชนแบบประชาชนมีส่วน
ร่วม ของเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 
  5. การติดตามประเมินผลการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง เพื่อน าขอ้เสนอแนะของ
ประชาชนมาก าหนดแนวทางการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาในการบริหารจดัการขยะ  
มูลฝอยและของเสียอนัตรายชุมชน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ พรรณทิพา พฒันา
ภิรัส (2556) เร่ืองประสิทธิผลการจดัการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองหัวหินตามหลกั
ธรรมาภิบาล  
  6. การเปล่ียนมุมมอง ทศันคติในการท างาน ใชว้ิกฤตของสถานการณ์ทุกคร้ังให้
เป็นเป็นโอกาส มองผา่นปัญหาไปสู่แนวทางการท างานใหม่ๆ ท่ีทา้ทา้ยความสามารถให้
มีพลงัในการท างานให้ส าเร็จบรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ  
สุรพงษ ์ เล็กสมบูรณ์ (2557) เร่ือง กลยทุธ์การจดัการขยะชุมชนแบบประชาชนมีส่วน
ร่วม ของเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  
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3.  ข้อเสนอแนะ 
  3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
   3.1.1 จากนโยบายท่ีส่งเสริมใหใ้ชห้ลกั 3Rs ในการลดคดัแยกขยะตน้ทาง
แลว้ เสนอให้มีการปรับระเบียบตามกฎหมายให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินสามารถ 
คืนเงินใหชุ้มชนในกรณีท่ีชุมชนนั้นลดขยะไดดี้ (แทนท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะ
เสียเงินไปเกบ็ขน / ก าจดั)  
   3.1.2 ออกกฎระเบียบ /  กฎหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ตั้ งงบประมาณใช้ในการตั้ งศูนยจ์ัดการขยะของหมู่บ้านได้ แล้วคืนให้เม่ือตั้ งตัวได ้
จดัการขยะไดทุ้น / ก าไร 
   3.1.3 แกไ้ขกฎหมาย / ระเบียบปฏิบติัตามกฎหมายให้องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินเป็น Regulator แทน แลว้ใหภ้าคเอกชนเขา้มาบริหารจดัการขยะเกิดรายได้
แลว้คืนส่วนต่างก าไรแบ่งกนักบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
  3.2 ข้อเสนอแนะด้านการปฏบิัติ 
   3.2.1 ส่งเสริมสนบัสนุนใหมี้การขยายศูนยเ์รียนรู้ดา้นการจดัการขยะเพิ่ม
มากข้ึน 
   3.2.2 จดังบสนบัสนุนการด าเนินการลดขยะตน้ทางมากข้ึนใหม้ากกว่างบ
เกบ็ขน / ก าจดัขยะ 
   3.2.3 จดัให้ชุมชนมีการศึกษาดูงานแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัชุมชนอ่ืนเพิ่ม
มากข้ึน และจดัเกณฑ์การประกวดชุมชนท่ีลดขยะตน้ทางจนเหลือขยะท่ีตอ้งก าจดัเหลือ
นอ้ยท่ีสุด หรือ Zero Waste อยา่งเขม้ขน้จริงจงัต่อเน่ือง 
   3.2.4 พัฒนาระบบการเก็บข้อมูลสถิติด้านการจัดการขยะโดยจัดท า 
แอพพลิเคชัน่ (Application) บนโทรศพัทมื์อถือ Smart Phone ให้ชาวบา้นกรอกง่าย  
(มีการชั่งแล้วกรอกแล้วเรารวบรวมรายงานเอาไวเ้ลยเปล่ียนจากเจ้าหน้าท่ีรัฐเป็น
ประชาชนในยคุ 4.0 ดว้ย 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
การเสริมสร้างสมรรถนะของเทศบาลในจังหวดัขอนแก่น 

ด้วยการจัดการประชุมช้ีแจงและอบรมเสริมสร้างศักยภาพ ในปี 2556 
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ตาราง ภาคผนวก ก 
การเสริมสร้างสมรรถนะของเทศบาลในจังหวดัขอนแก่นด้วยการจัดการประชุมชีแ้จงและอบรมเสริมสร้างศกัยภาพ ในปี 2556 

ล าดบั เทศบาล / อ าเภอ อ าเภอ 

การเสริมสร้างสมรรถนะการบริหารจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายชุมชน 

ด้านแผน การลดขยะทีแ่หล่งก าเนิด การก าจดัขยะ ศูนย์ก าจดัขยะ 

ลดขยะ การเกบ็ขน การก าจดั ขยะอนิทรีย์ ขยะรีไซเคลิ ขยะอนัตราย รวม การเกบ็ขน การก าจดั รายได้ 
การบริหาร

จดัการศูนย์ขยะ 
1 ทต. เขาสวนกวาง เขาสวนกวาง / / / / / / / / / / / 
2 ทต. โนนสมบูรณ์ เขาสวนกวาง / / / / / / / / / / / 
3 ทต. เปือยนอ้ย เปือยนอ้ย / / / / / / / / / / / 
4 ทต. สระแกว้ เปือยนอ้ย / / / / / / / / / / / 
5 ทน.ขอนแก่น เมืองขอนแก่น / / / / / / / / / / / 
6 ทม. บา้นทุ่ม เมืองขอนแก่น / / / / / / / / / / / 
7 ทม. ศิลา เมืองขอนแก่น / / / / / / / / / / / 
8 ทต. ท่าพระ เมืองขอนแก่น / / / / / / / / / / / 
9 ทต. โนนท่อน เมืองขอนแก่น / / / / / / / / / / / 
10 ทต. บา้นคอ้ เมืองขอนแก่น / / / / / / / / / / / 
11 ทต. บา้นเป็ด เมืองขอนแก่น / / / / / / / / / / / 
12 ทต. บึงเนียม เมืองขอนแก่น / / / / / / / / / / / 
13 ทต. พระลบั เมืองขอนแก่น / / / / / / / / / / / 
14 ทต. เมืองเก่า เมืองขอนแก่น / / / / / / / / / / / 
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ตาราง ภาคผนวก ก (ต่อ) 
การเสริมสร้างสมรรถนะของเทศบาลในจังหวดัขอนแก่นด้วยการจัดการประชุมชีแ้จงและอบรมเสริมสร้างศกัยภาพ ในปี 2556 

ล าดบั เทศบาล / อ าเภอ อ าเภอ 

การเสริมสร้างสมรรถนะการบริหารจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายชุมชน 

ด้านแผน การลดขยะทีแ่หล่งก าเนิด การก าจดัขยะ ศูนย์ก าจดัขยะ 

ลดขยะ การเกบ็ขน การก าจดั ขยะอนิทรีย์ ขยะรีไซเคลิ ขยะอนัตราย รวม การเกบ็ขน การก าจดั รายได้ 
การบริหาร

จดัการศูนย์ขยะ 
15 ทต. สาวะถี เมืองขอนแก่น / / / / / / / / / / / 
16 ทต. ส าราญ เมืองขอนแก่น / / / / / / / / / / / 
17 ทต. หนองตูม เมืองขอนแก่น / / / / / / / / / / / 
18 ทต. แวงใหญ่ แวงใหญ่ / / / / / / / / / / / 
19 ทต. กา้นเหลือง แวงนอ้ย / / / / / / / / / / / 
20 ทต. แวงนอ้ย แวงนอ้ย / / / / / / / / / / / 
21 ทต. นาแพง โคกโพธ์ิไชย / / / / / / / / / / / 
22 ทต. บา้นโคก โคกโพธ์ิไชย / / / / / / / / / / / 
23 ทต. โพธ์ิไชย โคกโพธ์ิไชย / / / / / / / / / / / 
24 ทต. ภูผาแดง โคกโพธ์ิไชย / / / / / / / / / / / 
25 ทต. โนนศิลา โนนศิลา / / / / / / / / / / / 
26 ทม. กระนวน กระนวน / / / / / / / / / / / 
27 ทต. น ้ าออ้ม กระนวน / / / / / / / / / / / 
28 ทต. หนองโน กระนวน / / / / / / / / / / / 

110 



111 

ตาราง ภาคผนวก ก (ต่อ) 
การเสริมสร้างสมรรถนะของเทศบาลในจังหวดัขอนแก่นด้วยการจัดการประชุมชีแ้จงและอบรมเสริมสร้างศกัยภาพ ในปี 2556 

ล าดบั เทศบาล / อ าเภอ อ าเภอ 

การเสริมสร้างสมรรถนะการบริหารจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายชุมชน 

ด้านแผน การลดขยะทีแ่หล่งก าเนิด การก าจดัขยะ ศูนย์ก าจดัขยะ 

ลดขยะ การเกบ็ขน การก าจดั ขยะอนิทรีย์ ขยะรีไซเคลิ ขยะอนัตราย รวม การเกบ็ขน การก าจดั รายได้ 
การบริหารจดัการ

ศูนย์ขยะ 
29 ทต. หว้ยยาง กระนวน / / / / / / / / / / / 
30 ทต. ชนบท ชนบท / / / / / / / / / / / 
31 ทต. ชลบถวบูิลย ์ ชนบท / / / / / / / / / / / 
32 ทม. ชุมแพ ชุมแพ / / / / / / / / / / / 
33 ทต. โคกสูงสมัพนัธ์ ชุมแพ / / / / / / / / / / / 
34 ทต. นาเพียง ชุมแพ / / / / / / / / / / / 
35 ทต. โนนหนั ชุมแพ / / / / / / / / / / / 
36 ทต. หนองไผ ่ ชุมแพ / / / / / / / / / / / 
37 ทต. หนองเสาเลา้ ชุมแพ / / / / / / / / / / / 
38 ทต. ซ าสูง ซ าสูง / / / / / / / / / / / 
39 ทต. กดุน ้ าใส น ้าพอง / / / / / / / / / / / 
40 ทต. น ้าพอง น ้าพอง / / / / / / / / / / / 
41 ทต. ม่วงหวาน น ้าพอง / / / / / / / / / / / 
42 ทต. ล าน ้ าพอง น ้าพอง / / / / / / / / / / / 
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ตาราง ภาคผนวก ก (ต่อ) 
การเสริมสร้างสมรรถนะของเทศบาลในจังหวดัขอนแก่นด้วยการจัดการประชุมชีแ้จงและอบรมเสริมสร้างศกัยภาพ ในปี 2556 

ล าดบั เทศบาล / อ าเภอ อ าเภอ 

การเสริมสร้างสมรรถนะการบริหารจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายชุมชน 

ด้านแผน การลดขยะทีแ่หล่งก าเนิด การก าจดัขยะ ศูนย์ก าจดัขยะ 

ลดขยะ การเกบ็ขน การก าจดั ขยะอนิทรีย์ ขยะรีไซเคลิ ขยะอนัตราย รวม การเกบ็ขน การก าจดั รายได้ 
การบริหารจดัการ

ศูนย์ขยะ 
43 ทต. วงัชยั น ้าพอง / / / / / / / / / / / 
44 ทต. โคกส าราญ บา้นแฮด / / / / / / / / / / / 
45 ทต. บา้นแฮด บา้นแฮด / / / / / / / / / / / 
46 ทต. วงัสวรรค ์ บา้นแฮด / / / / / / / / / / / 
47 ทม. บา้นไผ ่ บา้นไผ ่ / / / / / / / / / / / 
48 ทต. ในเมือง บา้นไผ ่ / / / / / / / / / / / 
49 ทต. แก่นฝาง บา้นฝาง / / / / / / / / / / / 
50 ทต. โคกงาม บา้นฝาง / / / / / / / / / / / 
51 ทต. โนนฆอ้ง บา้นฝาง / / / / / / / / / / / 
52 ทต. บา้นฝาง บา้นฝาง / / / / / / / / / / / 
53 ทต. ป่ามะนาว บา้นฝาง / / / / / / / / / / / 
54 ทต. หนองบวั บา้นฝาง / / / / / / / / / / / 
55 ทต. บา้นโตน้ พระยนื / / / / / / / / / / / 
56 ทต. พระบุ พระยนื / / / / / / / / / / / 
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ตาราง ภาคผนวก ก (ต่อ) 
การเสริมสร้างสมรรถนะของเทศบาลในจังหวดัขอนแก่นด้วยการจัดการประชุมชีแ้จงและอบรมเสริมสร้างศกัยภาพ ในปี 2556 

ล าดบั เทศบาล / อ าเภอ อ าเภอ 

การเสริมสร้างสมรรถนะการบริหารจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายชุมชน 

ด้านแผน การลดขยะทีแ่หล่งก าเนิด การก าจดัขยะ ศูนย์ก าจดัขยะ 

ลดขยะ การเกบ็ขน การก าจดั ขยะอนิทรีย์ ขยะรีไซเคลิ ขยะอนัตราย รวม การเกบ็ขน การก าจดั รายได้ 
การบริหาร

จดัการศูนย์ขยะ 
57 ทต. พระยนื พระยนื / / / / / / / / / / / 
58 ทต. พระยนืม่ิงมงคล พระยนื / / / / / / / / / / / 
59 ทม. เมืองพล พล / / / / / / / / / / / 
60 ทต. ภูเวยีง ภูเวยีง / / / / / / / / / / / 
61 ทต. โนนคอม ภูผาม่าน / / / / / / / / / / / 
62 ทต. ภูผาม่าน ภูผาม่าน / / / / / / / / / / / 
63 ทต. นาข่า มญัจาคีรี / / / / / / / / / / / 
64 ทต. มญัจาคีรี มญัจาคีรี / / / / / / / / / / / 
65 ทต. นาจาน สีชมพู / / / / / / / / / / / 
66 ทต. วงัเพ่ิม สีชมพู / / / / / / / / / / / 
67 ทต. สีชมพู สีชมพู / / / / / / / / / / / 
68 ทต. ดอนโมง หนองเรือ / / / / / / / / / / / 
69 ทต. โนนทอง หนองเรือ / / / / / / / / / / / 
70 ทต. หนองแก หนองเรือ / / / / / / / / / / / 
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ตาราง ภาคผนวก ก (ต่อ) 
การเสริมสร้างสมรรถนะของเทศบาลในจังหวดัขอนแก่นด้วยการจัดการประชุมชีแ้จงและอบรมเสริมสร้างศกัยภาพ ในปี 2556 

ล าดบั เทศบาล / อ าเภอ อ าเภอ 

การเสริมสร้างสมรรถนะการบริหารจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายชุมชน 

ด้านแผน การลดขยะทีแ่หล่งก าเนิด การก าจดัขยะ ศูนย์ก าจดัขยะ 

ลดขยะ การเกบ็ขน การก าจดั ขยะอนิทรีย์ ขยะรีไซเคลิ ขยะอนัตราย รวม การเกบ็ขน การก าจดั รายได้ 
การบริหาร

จดัการศูนย์ขยะ 
71 ทต. หนองเรือ หนองเรือ / / / / / / / / / / / 
72 ทต. หนองสองหอ้ง หนองสองหอ้ง / / / / / / / / / / / 
73 ทต. เขื่อนอุบลรัตน ์ อุบลรัตน ์ / / / / / / / / / / / 
74 ทต. โคกสูง อุบลรัตน ์ / / / / / / / / / / / 
75 ทต.นาค า อุบลรัตน ์ / / / / / / / / / / / 

รวม 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 

หมายเหตุ: / หมายถึง อปท. ท่ีไดรั้บการเสริมสร้างสมรรถนะ X หมายถึง อปท. ท่ีไม่ไดรั้บการเสริมสร้างสมรรถนะ   
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ภาคผนวก ข 
การปฏบิัติตามสมรรถนะของเทศบาลในจังหวดัขอนแก่น 

ภายหลงัการประชุมอบรมเสริมสร้างศักยภาพ 
การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ในปี 2556 - 2557 
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ตาราง ภาคผนวก ข 
การปฏิบัติตามสมรรถนะของเทศบาลในจังหวัดขอนแก่นภายหลงัการประชุมอบรมเสริมสร้างศักยภาพการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ในปี 2556 - 2557 

ล าดบั เทศบาล / อ าเภอ อ าเภอ 

การปฏบิัตติามสมรรถนะการบริหารจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายชุมชน 

ด้านแผน การลดขยะทีแ่หล่งก าเนิด การก าจดัขยะ ศูนย์ก าจดัขยะ 

ลดขยะ การเกบ็ขน การก าจดั ขยะอนิทรีย์ ขยะรีไซเคลิ ขยะอนัตราย การเกบ็ขน การก าจดั รายได้ 
การบริหาร 

จดัการศูนย์ขยะ 
1 ทต. เขาสวนกวาง เขาสวนกวาง X / X X / X / / X X 
2 ทต. โนนสมบูรณ์ เขาสวนกวาง X X X X X X X * X X X 
3 ทต. เปือยนอ้ย เปือยนอ้ย X / / X / X / X X X 
4 ทต. สระแกว้ เปือยนอ้ย X / / X / X / X X X 
5 ทน.ขอนแก่น เมืองขอนแก่น / / / / / / / X / / 
6 ทม. บา้นทุ่ม เมืองขอนแก่น X / / X / X X X X X 
7 ทม. ศิลา เมืองขอนแก่น / / / X / / / X X X 
8 ทต. ท่าพระ เมืองขอนแก่น / / / X / X / X X X 
9 ทต. โนนท่อน เมืองขอนแก่น X / X X / X X X X X 
10 ทต. บา้นคอ้ เมืองขอนแก่น X / X X / X X X X X 
11 ทต. บา้นเป็ด เมืองขอนแก่น X / / X / X / X X X 
12 ทต. บึงเนียม เมืองขอนแก่น X / / X / X / X X X 
13 ทต. พระลบั เมืองขอนแก่น / / / / / / / X X X 
14 ทต. เมืองเก่า เมืองขอนแก่น / / / X / / / X X X 
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ตาราง ภาคผนวก ข (ต่อ) 
การปฏิบัติตามสมรรถนะของเทศบาลในจังหวัดขอนแก่นภายหลงัการประชุมอบรมเสริมสร้างศักยภาพการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ในปี 2556 - 2557 

ล าดบั เทศบาล / อ าเภอ อ าเภอ 

การปฏบิัตติามสมรรถนะการบริหารจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายชุมชน 

ด้านแผน การลดขยะทีแ่หล่งก าเนิด การก าจดัขยะ ศูนย์ก าจดัขยะ 

ลดขยะ การเกบ็ขน การก าจดั ขยะอนิทรีย์ ขยะรีไซเคลิ ขยะอนัตราย การเกบ็ขน การก าจดั รายได้ 
การบริหาร 

จดัการศูนย์ขยะ 
15 ทต. สาวะถี เมืองขอนแก่น / / X X / / / X X X 
16 ทต. ส าราญ เมืองขอนแก่น / / / X / / / X X X 
17 ทต. หนองตูม เมืองขอนแก่น X / / X / X / / X X 
18 ทต. แวงใหญ่ แวงใหญ่ / / / / / / / X X X 
19 ทต. กา้นเหลือง แวงนอ้ย X / / X / X X X X X 
20 ทต. แวงนอ้ย แวงนอ้ย / / / / / / / X X X 
21 ทต. นาแพง โคกโพธ์ิไชย X X X X X X X X X X 
22 ทต. บา้นโคก โคกโพธ์ิไชย X / / X / / / X X X 
23 ทต. โพธ์ิไชย โคกโพธ์ิไชย X / / X / / / X X X 
24 ทต. ภูผาแดง โคกโพธ์ิไชย X X X X / X X X X X 
25 ทต. โนนศิลา โนนศิลา / / / / / / / X X X 
26 ทม. กระนวน กระนวน X / / / / / / / / / 
27 ทต. น ้ าออ้ม กระนวน X X / X X X X X X X 
28 ทต. หนองโน กระนวน X / / X / X / / X X 

117 



118 

ตาราง ภาคผนวก ข (ต่อ) 
การปฏิบัติตามสมรรถนะของเทศบาลในจังหวัดขอนแก่นภายหลงัการประชุมอบรมเสริมสร้างศักยภาพการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ในปี 2556 - 2557 

ล าดบั เทศบาล / อ าเภอ อ าเภอ 

การปฏบิัตติามสมรรถนะการบริหารจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายชุมชน 

ด้านแผน การลดขยะทีแ่หล่งก าเนิด การก าจดัขยะ ศูนย์ก าจดัขยะ 

ลดขยะ การเกบ็ขน การก าจดั ขยะอนิทรีย์ ขยะรีไซเคลิ ขยะอนัตราย การเกบ็ขน การก าจดั รายได้ 
การบริหาร 

จดัการศูนย์ขยะ 
29 ทต. หว้ยยาง กระนวน X / / X / X / / X X 
30 ทต. ชนบท ชนบท X / / X / X / X X X 
31 ทต. ชลบถวบูิลย ์ ชนบท X / X X / X / X X X 
32 ทม. ชุมแพ ชุมแพ X / / X / X / / / / 
33 ทต. โคกสูงสมัพนัธ์ ชุมแพ X / / X / X / X X X 
34 ทต. นาเพียง ชุมแพ X / / X / X / X X X 
35 ทต. โนนหนั ชุมแพ X / X X / X / X X X 
36 ทต. หนองไผ ่ ชุมแพ X / / X / X / / X X 
37 ทต. หนองเสาเลา้ ชุมแพ X X / X X X X * X X X 
38 ทต. ซ าสูง ซ าสูง X / X X / X X X X X 
39 ทต. กดุน ้ าใส น ้าพอง / / / / / / / X X X 
40 ทต. น ้าพอง น ้าพอง X / / X / X / / X / 
41 ทต. ม่วงหวาน น ้าพอง / / / / / / / X X X 
42 ทต. ล าน ้ าพอง น ้าพอง / / X / / X / X X X 
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ตาราง ภาคผนวก ข (ต่อ) 
การปฏิบัติตามสมรรถนะของเทศบาลในจังหวัดขอนแก่นภายหลงัการประชุมอบรมเสริมสร้างศักยภาพการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ในปี 2556 - 2557 

ล าดบั เทศบาล / อ าเภอ อ าเภอ 

การปฏบิัตติามสมรรถนะการบริหารจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายชุมชน 

ด้านแผน การลดขยะทีแ่หล่งก าเนิด การก าจดัขยะ ศูนย์ก าจดัขยะ 

ลดขยะ การเกบ็ขน การก าจดั ขยะอนิทรีย์ ขยะรีไซเคลิ ขยะอนัตราย การเกบ็ขน การก าจดั รายได้ 
การบริหาร 

จดัการศูนย์ขยะ 
43 ทต. วงัชยั น ้าพอง / / / / / / / X / / 
44 ทต. โคกส าราญ บา้นแฮด X / X X / X / X X X 
45 ทต. บา้นแฮด บา้นแฮด / / / / / / / X X X 
46 ทต. วงัสวรรค ์ บา้นแฮด X / X X X X / X X X 
47 ทม. บา้นไผ ่ บา้นไผ ่ / / / / / / / / / / 
48 ทต. ในเมือง บา้นไผ ่ X / / X / / / / X X 
49 ทต. แก่นฝาง บา้นฝาง X X / X X X X X X X 
50 ทต. โคกงาม บา้นฝาง X X / X X X X X X X 
51 ทต. โนนฆอ้ง บา้นฝาง X / / X / X X X X X 
52 ทต. บา้นฝาง บา้นฝาง X / X X / X / X X X 
53 ทต. ป่ามะนาว บา้นฝาง / / / X / X / X X X 
54 ทต. หนองบวั บา้นฝาง X / / X / X / X X X 
55 ทต. บา้นโตน้ พระยนื X / / X / X / X X X 
56 ทต. พระบุ พระยนื X / / X / X X X X X 
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ตาราง ภาคผนวก ข (ต่อ) 
การปฏิบัติตามสมรรถนะของเทศบาลในจังหวัดขอนแก่นภายหลงัการประชุมอบรมเสริมสร้างศักยภาพการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ในปี 2556 - 2557 

ล าดบั เทศบาล / อ าเภอ อ าเภอ 

การปฏบิัตติามสมรรถนะการบริหารจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายชุมชน 

ด้านแผน การลดขยะทีแ่หล่งก าเนิด การก าจดัขยะ ศูนย์ก าจดัขยะ 

ลดขยะ การเกบ็ขน การก าจดั ขยะอนิทรีย์ ขยะรีไซเคลิ ขยะอนัตราย การเกบ็ขน การก าจดั รายได้ 
การบริหาร

จดัการศูนย์ขยะ 
56 ทต. พระบุ พระยนื X / / X / X X X X X 
57 ทต. พระยนื พระยนื X / X X / X / X X X 
58 ทต. พระยนืม่ิงมงคล พระยนื X / / X / X / X X X 
59 ทม. เมืองพล พล X / / X / X / / / / 
60 ทต. ภูเวยีง ภูเวยีง X / X X / X / X X X 
61 ทต. โนนคอม ภูผาม่าน X / X X / X / / X X 
62 ทต. ภูผาม่าน ภูผาม่าน / / / / / / / / X / 
63 ทต. นาข่า มญัจาคีรี X / / X / X / X X X 
64 ทต. มญัจาคีรี มญัจาคีรี X / / X / X / X X X 
65 ทต. นาจาน สีชมพู X / X X / X X X X X 
66 ทต. วงัเพ่ิม สีชมพู X / X X / X / X X X 
67 ทต. สีชมพู สีชมพู X / / X / X / X X X 
68 ทต. ดอนโมง หนองเรือ X / X X / X / X X X 
69 ทต. โนนทอง หนองเรือ / X / X / X X / X X 
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ตาราง ภาคผนวก ข (ต่อ) 
การปฏิบัติตามสมรรถนะของเทศบาลในจังหวัดขอนแก่นภายหลงัการประชุมอบรมเสริมสร้างศักยภาพการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ในปี 2556 - 2557 

ล าดบั เทศบาล / อ าเภอ อ าเภอ 

การปฏบิัตติามสมรรถนะการบริหารจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายชุมชน 

ด้านแผน การลดขยะทีแ่หล่งก าเนิด การก าจดัขยะ ศูนย์ก าจดัขยะ 

ลดขยะ การเกบ็ขน การก าจดั ขยะอนิทรีย์ ขยะรีไซเคลิ ขยะอนัตราย การเกบ็ขน การก าจดั รายได้ 
การบริหาร 

จดัการศูนย์ขยะ 
70 ทต. หนองแก หนองเรือ X / / X / X / / X X 
71 ทต. หนองเรือ หนองเรือ X / X X / X / X X X 
72 ทต. หนองสองหอ้ง หนองสองหอ้ง X / / X / X / X X / 
73 ทต. เขื่อนอุบลรัตน ์ อุบลรัตน ์ X / / X / X / X X X 
74 ทต. โคกสูง อุบลรัตน ์ X X X X X X X * X X X 
75 ทต.นาค า อุบลรัตน ์ X X X X X X X * X X X 

รวม 19 65 52 13 66 17 57 15 6 9 

หมายเหตุ: / หมายถึง อปท.ท่ีปฏิบติัตามสมรรถนะ X อปท. ท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตามสมรรถนะ  
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ภาคผนวก ค 
การเปรียบเทยีบอตัราการเกดิขยะ 
ก่อน (ปี 2556) และหลงั (ปี 2557) 

การด าเนินการศึกษาจ าแนกรายเทศบาล 
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ตาราง ภาคผนวก ค 
การเปรียบเทียบการเกิดขยะก่อน (ปี 2556) และหลงั (ปี 2557) การด าเนินการศึกษาจ าแนกรายเทศบาล 

ล าดบั เทศบาล อ าเภอ 
ประชากรราย 

(คน) 
ปริมาณขยะทีเ่กดิขึน้ 

(ตนั / ปี) 

การคดัแยกขยะ 
ทีแ่หล่งก าเนิด 
(ตนั / ปี) 

อตัราเกดิ ณ สถานที่
ก าจดัเฉลีย่ 

(กก. / คน / วนั) 

การลด / เพิม่
อตัราเกดิขยะ 

 (- / +) 

ปริมาณขยะ 
ทีน่ าไปก าจดั 
(ตนั / ปี) 

ปริมาณ
ขยะตกค้าง
ทีต้่องน าไป

ก าจดั ปี 2556 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2557 
1 ทต. เขาสวนกวาง เขาสวนกวาง   10,675  10,865 3974.30 4,045.04 2,331.80  2,110.54  0.4215 0.4878 0.0663 1,934.50          *0  
2 ทต. โนนสมบูรณ์ เขาสวนกวาง     6,130  5,903 2282.20 2,197.69 0.00 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.00  * 0 
3 ทต. เปือยนอ้ย เปือยนอ้ย     5,934  5,942 2208.25 2,212.21      91.25       22.21  0.9774 1.0098 0.0323 2,190.00 0 
4 ทต. สระแกว้ เปือยนอ้ย     2,121  1,909 789.65 710.72    473.92     393.17  0.4078 0.4557 0.0479 317.55 0 
5 ทน.ขอนแก่น เมืองขอนแก่น 116,157  112,329 80130.91 77,490.16 4,721.91     840.16  1.7786 1.8695 0.0909 76,650.00 0 
6 ทม. บา้นทุ่ม เมืองขอนแก่น   17,188  17,434 7214.66 7,318.25    792.05     182.50  0.4422 1.1501 * 0.7079 7,318.25 3648.61 
7 ทม. ศิลา เมืองขอนแก่น  47,676  49,023 20012.00 20,577.40 2,492.95  2,345.65  0.6292 1.0189  * 0.3897 18,231.75 6569.05 
8 ทต. ท่าพระ เมืองขอนแก่น     9,180  9,199 3417.71 3,424.79    616.85         1.09  0.7266 1.0197 * 0.2931 3,423.70 366.31 
9 ทต. โนนท่อน เมืองขอนแก่น     9,679  9,707 3603.49 3,613.92      24.85  0.00    0.4133 1.0200 * 0.6067 3,613.92 1818.64 
10 ทต. บา้นคอ้ เมืองขอนแก่น   17,415  15,813 6483.60 5,887.45   638.75  0.00    0.1321 1.0200 * 0.8880 5,887.45 839.5 
11 ทต. บา้นเป็ด เมืองขอนแก่น  36,000  38,210 13402.80 14,225.58   262.80         1.53  0.8889 1.0199   0.1310 14,224.05 1460 
12 ทต. บึงเนียม เมืองขอนแก่น     7,726  7,400 2904.59 2,755.02    788.40     638.75  0.3883 0.3919 0.0036 1,058.50 1021.19 
13 ทต. พระลบั เมืองขอนแก่น   17,415  21,934 6483.60 8,166.03 1,008.60  2,523.13  0.8613 0.7048 -  0.1565 5,642.90 0 
14 ทต. เมืองเก่า เมืองขอนแก่น  37,337  37,843 13900.57 14,088.95    395.57       72.95  0.9910 1.0147 0.0237 14,016.00 0 
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ตาราง ภาคผนวก ค (ต่อ) 
การเปรียบเทียบการเกิดขยะก่อน (ปี 2556) และหลงั (ปี 2557) การด าเนินการศึกษาจ าแนกรายเทศบาล 

ล าดบั เทศบาล อ าเภอ 
ประชากรราย 

(คน) 
ปริมาณขยะทีเ่กดิขึน้ 

(ตนั / ปี) 

การคดัแยกขยะ 
ทีแ่หล่งก าเนิด 
(ตนั / ปี) 

อตัราเกดิ ณ สถานที่
ก าจดัเฉลีย่ 

(กก. / คน / วนั) 

การลด / เพิม่
อตัราเกดิขยะ 

 (- / +) 

ปริมาณขยะ 
ทีน่ าไปก าจดั 
(ตนั / ปี) 

ปริมาณขยะ
ตกค้างทีต้่อง
น าไปก าจดั 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2557 
15 ทต. สาวะถี เมืองขอนแก่น 18,030  18,079 6712.57 6,730.81 3,427.57  3,080.81  0.4992 0.5531 0.0540 3,650.00 0 
16 ทต. ส าราญ เมืองขอนแก่น   9,640  9,576 3588.97 3,565.14 1,763.97  1,645.24  0.5187 0.5493 0.0306 1,919.90 0 
17 ทต. หนองตูม เมืองขอนแก่น   8,000  7,578 2978.40 2,821.29    788.40     978.20  0.2500 0.2705 0.0205 748.25 1,460 
18 ทต. แวงใหญ่ แวงใหญ่   5,158  5,185 1920.32 1,930.38      95.32     379.13  0.9694 0.8197 -  0.1497 1,551.25 0 
19 ทต. กา้นเหลือง แวงนอ้ย   9,234  9,266 3437.82 3,449.73 0.00           0.48  0.1083 1.0199  * 0.9116 3,449.25 3,072.82 
20 ทต. แวงนอ้ย แวงนอ้ย   3,101  3,125 1154.50 1,163.44    424.50     433.44  0.6450 0.6400 -  0.0050 730.00 0 
21 ทต. นาแพง โคกโพธ์ิไชย   4,574  4,597 1702.90 1,711.46        0.00    0.00    0.0000 0.0000 0.0000 0.00 0 
22 ทต. บา้นโคก โคกโพธ์ิไชย   4,117  4,121 1529.35 1,534.25      69.35       41.40  0.9716 0.9925 0.0209 1,492.85 0 
23 ทต. โพธ์ิไชย โคกโพธ์ิไชย   7,250  7,136 2699.18 2,656.73 1,239.18     831.73  0.5517 0.7007 0.1489 1,825.00 0 
24 ทต. ภูผาแดง โคกโพธ์ิไชย   5,900  2,995 2196.57 1,115.04    372.30         1.79  0.3390 1.0184  * 0.6794 1,113.25 1,094.27 
25 ทต. โนนศิลา โนนศิลา   5,369  5,517 1998.88 2,053.98    903.88  1,141.48  0.5588 0.4531 -  0.1056 912.50 0 
26 ทม. กระนวน กระนวน 10,948  10,808 4595.42 4,536.66 2,007.57  2,353.96  0.6476 0.5533 -  0.0943 2,182.70 0 
27 ทต. น ้ าออ้ม กระนวน   4,827  4,849 1797.09 1,805.28 0.00    0.00    0.0000 0.0000 0.0000 0.00 1,797.09 
28 ทต. หนองโน กระนวน   6,251  6,355 2327.25 2,365.97    137.25       15.37  0.9598 1.0134 0.0535 2,350.60 0 
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ตาราง ภาคผนวก ค (ต่อ) 
การเปรียบเทียบการเกิดขยะก่อน (ปี 2556) และหลงั (ปี 2557) การด าเนินการศึกษาจ าแนกรายเทศบาล 

ล าดบั เทศบาล อ าเภอ 
ประชากรราย 

(คน) 
ปริมาณขยะทีเ่กดิขึน้ 

(ตนั / ปี) 

การคดัแยกขยะ 
ทีแ่หล่งก าเนิด 
(ตนั / ปี) 

อตัราเกดิ ณ สถานที่
ก าจดัเฉลีย่ 

(กก. / คน / วนั) 

การลด / เพิม่
อตัราเกดิ
ขยะ 
 (- / +) 

ปริมาณขยะ 
ทีน่ าไปก าจดั 
(ตนั / ปี) 

ปริมาณขยะ
ตกค้างทีต้่อง
น าไปก าจดั 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2557 
29 ทต. หว้ยยาง กระนวน   6,002  5,982 2,234.54 2,227.10    459.90     744.60  0.2999 0.2508 -  0.0491 547.50 0 
30 ทต. ชนบท ชนบท   8,686  8,501 3,233.90 3,164.92      69.35       25.92  0.9982 1.0116 0.0135 3,139.00 0 
31 ทต. ชลบถวบูิลย ์ ชนบท   4,171  3,905 1,552.86 1,453.83    822.86         1.13  0.4795 1.0192 0.5397 1,452.70 730 
32 ทม. ชุมแพ ชุมแพ 31,613  31,625 13,269.56 13,274.59 2,684.56  2,324.59  0.9173 0.9486 0.0313 10,950.00 0 
33 ทต. โคกสูงสมัพนัธ์ ชุมแพ   4,430  4,444 1,649.29 1,654.50    189.29  0.00    0.9029 1.0200 0.1171 1,654.50 0 
34 ทต. นาเพียง ชุมแพ   8,636  8,633 3,215.18 3,215.65    112.68  0.00    0.9843 1.0205 0.0363 3,215.65 0 
35 ทต. โนนหนั ชุมแพ   4,835  4,825 1,799.45 1,796.35        0.00           0.55  1.0196 1.0197 0.0000 1,795.80 0 
36 ทต. หนองไผ ่ ชุมแพ   9,968  10,076 3,711.09 3,751.29    792.05     649.70  0.6019 0.6451 0.0432 2,372.50 0 
37 ทต. หนองเสาเลา้ ชุมแพ   6,618  6,658 2,463.88 2,478.77 0.00 0.00   0.0000 0.0000 0.0000 0.00 0 
38 ทต. ซ าสูง ซ าสูง   5,298  5,280 1,972.45 1,967.35    511.00     365.00  0.5663 0.8314 0.2652 1,602.35 366.45 
39 ทต. กดุน ้ าใส น ้าพอง   7,999  8,031 2,978.03 2,989.94 1,335.53  1,894.94  0.5626 0.3736 -  0.1890 1,095.00 0 
40 ทต. น ้าพอง น ้าพอง   5,499  5,466 2,047.28 2,034.99    441.28       63.99  0.8001 0.9879 0.1878 1,971.00 0 
41 ทต. ม่วงหวาน น ้าพอง   9,703  9,837 3,612.43 3,662.32 1,604.93  2,019.82  0.5668 0.4575 -  0.1094 1,642.50 0 
42 ทต. ล าน ้ าพอง น ้าพอง   8,387  8,485 3,285.00 3,158.97    164.25     238.97  1.0194 0.9428 -  0.0766 2,920.00 0 
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ตาราง ภาคผนวก ค (ต่อ) 
การเปรียบเทียบการเกิดขยะก่อน (ปี 2556) และหลงั (ปี 2557) การด าเนินการศึกษาจ าแนกรายเทศบาล 

ล าดบั เทศบาล อ าเภอ 
ประชากรราย 

(คน) 
ปริมาณขยะทีเ่กดิขึน้ 

(ตนั / ปี) 

การคดัแยกขยะ 
ทีแ่หล่งก าเนิด 
(ตนั / ปี) 

อตัราเกดิ ณสถานที่
ก าจดัเฉลีย่ 

(กก. / คน / วนั) 

การลด / เพิม่
อตัราเกดิขยะ 

 (- / +) 

ปริมาณขยะ 
ทีน่ าไปก าจดั 
(ตนั / ปี) 

ปริมาณขยะ
ตกค้างทีต้่อง
น าไปก าจดั 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2557 
43 ทต. วงัชยั น ้าพอง   6,743  6,593 2,555.00 2,454.57 0.00      264.57  1.0381 0.9101 -  0.1281 2,190.00 0 
44 ทต. โคกส าราญ บา้นแฮด   9,045  9,067 3,367.45 3,376.25 1,542.45         0.00    0.5528 1.0202 0.4674 3,376.25 0 
45 ทต. บา้นแฮด บา้นแฮด   6,727  6,793 2,504.46 2,529.03 1,409.46  1,981.53  0.4460 0.2208 -  0.2251 547.50 0 
46 ทต. วงัสวรรค ์ บา้นแฮด   2,350  2,467 872.35 919.80 0.00 0.00    1.0170 1.0215 0.0045 919.80 0 
47 ทม. บา้นไผ ่ บา้นไผ ่ 33,092  36,956 13,890.37 15,512.28 6,663.37  7,650.18  0.5983 0.5829 -  0.0155 7,862.10 0 
48 ทต. ในเมือง บา้นไผ ่   8,829  8,953 3,287.04 3,333.20 2,104.44  2,428.00  0.3670 0.2770 -  0.0900 905.20 0 
49 ทต. แก่นฝาง บา้นฝาง   5,874  5,998 2,186.89 2,233.80 0.00    0.00    1.0200 1.0203 0.0003 2,233.80 0 
50 ทต. โคกงาม บา้นฝาง   5,625  5,768 2,094.19 2,147.43 0.00    0.00    0.0000 0.0000 0.0000 0.00 0 
51 ทต. โนนฆอ้ง บา้นฝาง   6,148  6,208 2,288.90 2,311.24      98.90  0.00    0.9759 1.0200 0.0441 2,311.24 0 
52 ทต. บา้นฝาง บา้นฝาง   5,000  4,768 1,861.50 1,775.13    584.00     548.73  0.7000 0.7047 0.0047 1,226.40 0 
53 ทต. ป่ามะนาว บา้นฝาง   6,221  6,308 2,316.08 2,348.47 1,221.08     705.97  0.4822 0.7134 0.2311 1,642.50 0 
54 ทต. หนองบวั บา้นฝาง   7,206  7,257 2,682.79 2,701.78 1,222.79     511.78  0.5551 0.8268 0.2717 2,190.00 0 
55 ทต. บา้นโตน้ พระยนื   6,552  6,571 2,439.31 2,446.38 322.31     256.38  0.6105 0.9131 0.0279 2,190.00 0 
56 ทต. พระบุ พระยนื   4,296  4,323 1,599.40 1,609.45    869.40     616.65  0.4655 0.6292 0.1636 992.80 0 
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ตาราง ภาคผนวก ค (ต่อ) 
การเปรียบเทียบการเกิดขยะก่อน (ปี 2556) และหลงั (ปี 2557) การด าเนินการศึกษาจ าแนกรายเทศบาล 

ล าดบั เทศบาล อ าเภอ 
ประชากรราย 

(คน) 
ปริมาณขยะทีเ่กดิขึน้ 

(ตนั / ปี) 

การคดัแยกขยะ 
ทีแ่หล่งก าเนิด 
(ตนั / ปี) 

อตัราเกดิ ณสถานที่
ก าจดัเฉลีย่ 

(กก. / คน / วนั) 

การลด / เพิม่
อตัราเกดิขยะ 

 (- / +) 

ปริมาณขยะ 
ทีน่ าไปก าจดั 
(ตนั / ปี) 

ปริมาณขยะ
ตกค้างทีต้่อง
น าไปก าจดั 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2557 
57 ทต. พระยนื พระยนื   3,213  3,275 1,204.50 1,219.28    219.00     215.53  0.8403 0.8397 -  0.0006 1,003.75 0 
58 ทต. พระยนืม่ิงมงคล พระยนื   9,545  9,656 3,540.50 3,595.25 0.00    0.00    1.0162 1.0201 0.0039 3,595.25 0 
59 ทม. เมืองพล พล 13,052  11,782 5,478.58 4,945.49 1,828.58     930.49  0.7662 0.9336 0.1675 4,015.00 0 
60 ทต. ภูเวยีง ภูเวยีง   3,315  3,256 1,460.00 1,212.21    365.00         0.41  0.9050 1.0197 0.1147 1,211.80 0 
61 ทต. โนนคอม ภูผาม่าน   2,341  2,372 871.55 883.10    243.75       32.65  0.7347 0.9823 0.2476 850.45 0 
62 ทต. ภูผาม่าน ภูผาม่าน   3,498  3,504 1,460.00 1,304.54 0.00           1.49  1.1435 1.0188 -  0.1247 1,303.05 0 
63 ทต. นาข่า มญัจาคีรี   9,660  9,669 3,596.42 3,599.77 1,406.42  1,227.27  0.6211 0.6723 0.0511 2,372.50 0 
64 ทต. มญัจาคีรี มญัจาคีรี   4,123  4,059 1,534.99 1,511.17      74.99       51.17  0.9702 0.9855 0.0153 1,460.00 0 
65 ทต. นาจาน สีชมพู   9,983  9,994 3,716.67 3,720.77 2,986.67  1,895.77  0.2003 0.5003 * 0.3000 1,825.00 0 
66 ทต. วงัเพ่ิม สีชมพู   7,682  7,714 2,860.01 2,871.92 1,400.01  1,338.92  0.5207 0.5445 0.0238 1,533.00 0 
67 ทต. สีชมพู สีชมพู   3,759  3,888 1,387.00 1,449.05 0.00    0.00    1.0109 1.0211 0.0102 1,449.05 0 
68 ทต. ดอนโมง หนองเรือ   3,602  3,543 1,341.02 1,319.06    246.02         1.41  0.8329 1.0189 0.1860 1,317.65 0 
69 ทต. โนนทอง หนองเรือ 11,937  11,947 4,444.15 4,447.87 0.00    0.00    1.0200 1.0200 0.0000 4,447.87 0 
70 ทต. หนองแก หนองเรือ   1,620  1,619 603.13 602.75      11.83        0.50  1.0000 1.0191 0.0191 602.25 0 
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ตาราง ภาคผนวก ค (ต่อ) 
การเปรียบเทียบการเกิดขยะก่อน (ปี 2556) และหลงั (ปี 2557) การด าเนินการศึกษาจ าแนกรายเทศบาล 

ล าดบั เทศบาล อ าเภอ 
ประชากรราย 

(คน) 
ปริมาณขยะทีเ่กดิขึน้ 

(ตนั / ปี) 

การคดัแยกขยะ 
ทีแ่หล่งก าเนิด 
(ตนั / ปี) 

อตัราเกดิ ณสถานที่
ก าจดัเฉลีย่ 

(กก. / คน / วนั) 

การลด / เพิม่
อตัราเกดิขยะ 

 (- / +) 

ปริมาณขยะ 
ทีน่ าไปก าจดั 
(ตนั / ปี) 

ปริมาณขยะ
ตกค้างทีต้่อง
น าไปก าจดั 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2557 
71 ทต. หนองเรือ หนองเรือ   4,359  4,406 1,620.60 1,640.35    60.60  1.50  0.9176 1.0191 0.1014 1,638.85 0 
72 ทต. หนองสองหอ้ง หนองสองหอ้ง   6,365  6,215 2,369.69 2,313.84  544.69   488.84  0.7855 0.8045 0.0190 1,825.00 0 
73 ทต. เขื่อนอุบลรัตน ์ อุบลรัตน ์   4,136  4,112 1,540.30 1,726.01  445.30   196.66  0.7253 1.0190 0.2936 1,529.35 0 
74 ทต. โคกสูง อุบลรัตน ์   8,668  8,803 3,227.10 3,277.36 0.00    0.00    0.0000 0.2840 0.2840 912.50 0 
75 ทต.นาค า อุบลรัตน ์   6,625   6,673 2,467.40 2,484.36 0.00    0.00    0.0000 0.0000 0.0000 0 0 

ค่าเฉลีย่ -   -   -   -   -   -   0.6521 0.7584 0.1062 -   -   
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ภาคผนวก ง 

เทศบาลในจังหวดัขอนแก่น 
ทีม่อีตัราขยะทีจ่ะก าจัดลดลง ปี 2557 
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ตาราง ภาคผนวก ง 
เทศบาลในจังหวดัขอนแก่นท่ีมอัีตราขยะท่ีจะก าจัดลดลง ปี 2557 

ล าดบั เทศบาล อ าเภอ 
จ านวนประชากร 

(คน) 
อตัราขยะทีจ่ะก าจดัต่อกก. / 

คน / ปี 
ปริมาณขยะทีเ่กดิขึน้ 

(ตนั / ปี) 
ขยะคดัแยกเพิม่ขึน้/ลดลง (+ / -) 
จ านวน (ตนั / ปี) ร้อยละ 

1 ทต. บา้นแฮด บา้นแฮด 6,793 -   0.2251 2,529.03      1,981.53  + 22.07 
2 ทต. กดุน ้ าใส น ้าพอง 8,031 -   0.1890 2,989.94      1,894.94  + 18.53 
3 ทต. พระลบั เมืองขอนแก่น 21,934 -   0.1565 8,166.03      2,523.13  + 15.34 
4 ทต. แวงใหญ่ แวงใหญ่ 5,185 -   0.1497 1,930.38         379.13  + 14.68 
5 ทต. วงัชยั น ้าพอง 6,593 -   0.1281 2,454.57        264.57  + 10.78 
6 ทต. ภูผาม่าน ภูผาม่าน 3,504 -   0.1247 1,304.54             1.49  + 0.11 
7 ทต. ม่วงหวาน น ้าพอง 9,837 -   0.1094 3,662.32      2,019.82  + 10.72 
8 ทต. โนนศิลา  โนนศิลา  5,517 -   0.1056 2,053.98      1,141.48  + 10.35 
9 ทม. กระนวน กระนวน 10,808 -   0.0943 4,536.66     2,353.96  + 8.20 
10 ทต. ในเมือง บา้นไผ ่ 8,953 -   0.0900 3,333.20      2,428.00  + 8.82 
11 ทต. ล าน ้ าพอง น ้าพอง 8,485 -   0.0766 3,158.97        238.97  + 2.56 
12 ทต. หว้ยยาง กระนวน 5,982 -   0.0491 2,227.10         744.60  + 12.85 
13 ทม. บา้นไผ ่ บา้นไผ ่ 36,956 -   0.0155 15,512.28      7,650.18  + 1.56 
14 ทต. แวงนอ้ย แวงนอ้ย 3,125 -   0.0050 1,163.44        433.44  + 0.49 
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ภาคผนวก จ 

ผลการศึกษา 

ปัจจัยทีม่ผีลต่อการลดปริมาณขยะทีน่ าไปก าจดั 

ของเทศบาลจังหวดัขอนแก่น  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2557 
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ตาราง ภาคผนวก จ 

ปัจจัยท่ีมต่ีอการลดปริมาณขยะท่ีน าไปก าจัดของเทศบาลจังหวดัขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2557 
ล าดับ เทศบาล ปัจจัยทีม่ีผลต่อการลดปริมาณขยะทีน่ าไปก าจัด 

1 เทศบาลต าบลบา้นแฮด - ผูบ้ริหารมีนโยบายในการจดัท าบ่อก าจดัขยะถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ 
- เทศบาลมีกิจกรรมลดคดัแยกขยะตน้ทางในชุมชน: กองทุนขยะรีไซเคิลชุมชน 
- มีโครงสร้างหน่วยงาน / บุคลากรรับผดิชอบชดัเจน มีการติดตามประเมินการด าเนินงานเป็นประจ า 
- มีการสร้างแรงจูงใจใหชุ้มชน เช่น ส่งประกวดชุมชนปลอดขยะ 

2 เทศบาลต าบลกุดน ้าใส - ผูบ้ริหารใหค้วามส าคญักบัการจดัการขยะมูลฝอย สนบัสนุนงบประมาณ 
- เทศบาลมีกิจกรรมกองทุนขยะรีไซเคิลออกรับซ้ือขยะในชุมชน 
- เจา้หนา้ท่ีเทศบาลมีความเขม้แขง็ในการท างานลดปริมาณขยะ เพราะเทศบาลฯ ไม่มีสถานท่ีก าจดัขยะ  
 ตอ้งน าไปก าจดัร่วมกบัเทศบาลต าบลวงัชยั มีการติดตามผลเป็นระยะ 

3 เทศบาลต าบลพระลบั - ผูบ้ริหารใหค้วามส าคญักบัการลดปริมาณขยะท่ีน าไปก าจดั 
- เทศบาลใหชุ้มชนน าร่องลดปริมาณขยะท่ีน าไปก าจดั 
- เทศบาลมีการติดตามผลเป็นระยะ 

4 เทศบาลต าบลแวงใหญ่ - ผูบ้ริหารใหค้วามส าคญักบัการบริหารจดัการขยะใหถู้กตอ้งตามหลกัวชิาการ 
- เทศบาลก าลงัเร่ิมด าเนินกองทุนฌาปนกิจขยะใหชุ้มชนคดัแยกขยะรีไซเคิล รับซ้ือขยะ เดือนละ 1 คร้ัง 
- เจา้หนา้ท่ีมีความตั้งใจในการลดปริมาณท่ีน าไปก าจดั เพราะมีปัญหาเร่ืองสถานท่ีก าจดัขยะ 
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ตาราง ภาคผนวก จ (ต่อ) 

ปัจจัยท่ีมต่ีอการลดปริมาณขยะท่ีน าไปก าจัดของเทศบาลจังหวดัขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2557 
ล าดับ เทศบาล ปัจจัยทีม่ีผลต่อการลดปริมาณขยะทีน่ าไปก าจัด 

5 เทศบาลต าบลวงัชยั - เทศบาลสนบัสนุนใหชุ้มชนมีกิจกรรมลดคดัแยกขยะตน้ทางในชุมชน 
- ผูบ้ริหารมีนโยบายในการจดัท าบ่อก าจดัขยะถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ 
- เจา้หนา้ท่ีเทศบาลเป็นคนรุ่นใหม่ ตั้งใจท างาน 

6 เทศบาลต าบลภูผาม่าน  - เทศบาลมีนโยบายจดัท าศูนยก์  าจดัขยะมูลฝอยรวม โดยมีการลงนามความร่วมมือกบั อปท. ใน อ.ภูผาม่านแลว้ 
- ผูบ้ริหารมาจากภาคเอกชนมีกลยทุธ์ใหม่ๆ จูงใจการมีส่วนร่วมกบัชุมชนในการลดปริมาณขยะ 
- มีโครงสร้างงานและเจา้หนา้ท่ีรับผดิชอบชดัเจน 
- มีการจดัสรรงบประมาณด าเนินการจดัการขยะถูกตอ้ง 
- เทศบาลสนบัสนุนใหชุ้มชนมีกิจกรรมลดคดัแยกขยะตน้ทางในชุมชน 

7 เทศบาลต าบลม่วงหวาน - ผูบ้ริหารใหค้วามส าคญักบัการบริหารจดัการขยะ 
- เทศบาลมีกิจกรรมกองทุนขยะรีไซเคิลออกรับซ้ือขยะในชุมชน 
- เจา้หนา้ท่ีเทศบาลมีความเขม้แขง็ในการท างานลดปริมาณขยะ  
- มีการติดตามผลเป็นระยะ 

8 เทศบาลต าบลโนนศิลา - ผูบ้ริหารใหค้วามส าคญักบัการบริหารจดัการขยะใหถู้กตอ้งตามหลกัวชิาการมีการสนบัสนุนงบประมาณด าเนินการ 
- เจา้หนา้ท่ีมีความรู้และประสบการณ์และในการลดปริมาณท่ีน าไปก าจดั  
- มีธนาคารขยะรีไซเคิลในชุมชน และมีการติดตามผล 

133 



134 

ตาราง ภาคผนวก จ (ต่อ) 

ปัจจัยท่ีมต่ีอการลดปริมาณขยะท่ีน าไปก าจัดของเทศบาลจังหวดัขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2557 
ล าดับ เทศบาล ปัจจัยทีม่ีผลต่อการลดปริมาณขยะทีน่ าไปก าจัด 

9 เทศบาลเมืองกระนวน * - ผูบ้ริหารใหค้วามส าคญักบัการจดัการขยะมูลฝอย 
- เป็นศูนยก์ าจดัขยะรวมท าบนัทึกขอ้ตกลงกบั อปท. ในการลดปริมาณขยะท่ีน าไปก าจดั 
- เทศบาลใหชุ้มชนน าร่องธนาคารขยะรีไซเคิลชุมชน 
- เจา้หนา้ท่ีมีความตั้งใจในการท างาน 

10 เทศบาลต าบลในเมือง - ร่วมมือกบัศูนยข์ยะเทศบาลเมืองบา้นไผด่า้นการลดปริมาณขยะท่ีน าไปก าจดั 
- ปริมาณขยะนอ้ยเพราะชุมชนมีการจดัการขยะตน้ทางตามธรรมชาติอยูแ่ลว้ 
- มีชุมชนจดัการขยะอินทรียแ์ละขายไดใ้นพื้นท่ี 

11 เทศบาลต าบลล าน ้าพอง - ผูบ้ริหารใหค้วามส าคญักบัการจดัการขยะมูลฝอย 
- เทศบาลสนบัสนุนใหชุ้มชนมีกิจกรรมลดคดัแยกขยะตน้ทางในชุมชน 
- เจา้หนา้ท่ีเทศบาลมีความเขม้แขง็ในการท างานลดปริมาณขยะ 

12 เทศบาลต าบลหว้ยยาง - ร่วมมือกบัศูนยข์ยะเทศบาลเมืองกระนวนดา้นการลดปริมาณขยะท่ีน าไปก าจดั 
- ยงัมีความเป็นชนบท วถีิชีวิตชาวบา้นเรียบง่ายท าใหข้ยะมีปริมาณนอ้ย  
- ครัวเรือนมีการจดัการขยะดว้ยตนเองอยูแ่ลว้ เช่น คดัแยกขยะไวข้าย เศษอาหารใชเ้ป็นอาหารใหส้ัตวเ์ล้ียง 
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ตาราง ภาคผนวก จ (ต่อ) 

ปัจจัยท่ีมต่ีอการลดปริมาณขยะท่ีน าไปก าจัดของเทศบาลจังหวดัขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2557 
ล าดับ เทศบาล ปัจจัยทีม่ีผลต่อการลดปริมาณขยะทีน่ าไปก าจัด 

13 เทศบาลเมืองบา้นไผ ่* - ผูบ้ริหารใหค้วามส าคญักบัการจดัการขยะมูลฝอย 
- จดัสรรงบประมาณจดัการขยะตน้ทาง กลางทาง และปลายทาง 
- เป็นศูนยก์ าจดัขยะรวมท าบนัทึกขอ้ตกลงกบั อปท. ในการลดปริมาณขยะท่ีน าไปก าจดั 
- เทศบาลสนบัสนุนใหชุ้มชนมีกิจกรรมลดคดัแยกขยะตน้ทางในชุมชน และมีชุมชนน าร่องคดัแยกขยะ 
- มีโครงสร้างงานรับผดิชอบชดัเจน มีแผนงาน/ก าหนดตวัช้ีวดัและผลลพัธ์ชดัเจน และเจา้หนา้ท่ีมีความตั้งใจใน 
 การท างาน 

14 เทศบาลต าบลแวงนอ้ย - ผูบ้ริหารมีใหค้วามส าคญักบัการลดปริมาณขยะท่ีน าไปก าจดั 
- เทศบาลมีชุมชนน าร่องลดปริมาณขยะท่ีน าไปก าจดั 
- มีกลุ่มปลูกผกัปลอดสารเคมีใชผ้ลผลิตจากการจดัการขยะอินทรีย ์

15 เทศบาลต าบลพระยนื - ยงัมีความเป็นชนบท วถีิชีวิตชาวบา้นเรียบง่ายท าใหข้ยะมีปริมาณนอ้ย ชุมชนมีการคดัแยกขยะตามธรรมชาติ 
16 เทศบาลต าบลโนนทอง - ผูบ้ริหารใหค้วามส าคญักบัการจดัการขยะและจดัสรรงบประมาณในการจดัการขยะ 

- ยงัมีความเป็นชนบท วถีิชีวิตชาวบา้นเรียบง่ายท าใหข้ยะมีปริมาณนอ้ย  
- สนบัชุมชนลดปริมาณขยะ ณ แหลงก าเนิด 

17 เทศบาลต าบลนาแพง - ไม่มี 
18 เทศบาลต าบลน ้าออ้ม - ไม่มี 
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ตาราง ภาคผนวก จ (ต่อ) 

ปัจจัยท่ีมต่ีอการลดปริมาณขยะท่ีน าไปก าจัดของเทศบาลจังหวดัขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2557 
ล าดับ เทศบาล ปัจจัยทีม่ีผลต่อการลดปริมาณขยะทีน่ าไปก าจัด 

19 เทศบาลต าบลหนองเสาเลา้ - ไม่มี 
20 เทศบาลต าบลโคกงาม - ยงัมีความเป็นชนบท วถีิชีวิตชาวบา้นเรียบง่ายท าใหข้ยะมีปริมาณนอ้ย 
21 เทศบาลต าบลโนนสมบูรณ์ - ไม่มี 
22 เทศบาลต าบลนาค า - ครัวเรือนจดัการขยะเองไม่เป็นภาระเทศบาลและแนวโนม้ปริมาณขยะนอ้ย 
23 เทศบาลต าบลโนนหนั - ไม่มี 
24 เทศบาลต าบลแก่นฝาง - ยงัมีความเป็นชนบท วถีิชีวิตชาวบา้นเรียบง่ายท าใหข้ยะมีปริมาณนอ้ย 
25 เทศบาลต าบลบึงเนียม - ยงัมีความเป็นชนบท วถีิชีวิตชาวบา้นเรียบง่ายท าใหข้ยะมีปริมาณนอ้ย 
26 เทศบาลต าบลพระยนืม่ิงมงคล - ผูบ้ริหารเร่ิมใหค้วามส าคญักบัการจดัการขยะมูลฝอย 

- เจา้หนา้ท่ีตั้งใจในการท างาน มีการเก็บขอ้มูล 
27 เทศบาลต าบลวงัสวรรค ์ - ยงัมีความเป็นชนบท วถีิชีวิตชาวบา้นเรียบง่ายท าใหข้ยะมีปริมาณนอ้ย 
28 เทศบาลต าบลบา้นฝาง - ผูบ้ริหารใหค้วามส าคญักบัการจดัการขยะมูลฝอย 

- เทศบาลสนบัสนุนใหชุ้มชนมีกิจกรรมลดคดัแยกขยะตน้ทางในชุมชน ถนนปลอดถงั 
29 เทศบาลต าบลสีชมพู - เจา้หนา้ท่ีมีความตั้งในการท างาน 

- ยงัมีความเป็นชนบท วถีิชีวิตชาวบา้นเรียบง่ายท าใหข้ยะมีปริมาณนอ้ย ชุมชนมีการคดัแยกขยะตามธรรมชาติอยูแ่ลว้  
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ตาราง ภาคผนวก จ (ต่อ) 

ปัจจัยท่ีมต่ีอการลดปริมาณขยะท่ีน าไปก าจัดของเทศบาลจังหวดัขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2557 
ล าดับ เทศบาล ปัจจัยทีม่ีผลต่อการลดปริมาณขยะทีน่ าไปก าจัด 

30 เทศบาลต าบลชนบท - ผูบ้ริหารมีนโยบายจดัการขยะใหถู้กตอ้งตามหลกัวชิาการ 
31 เทศบาลต าบลมญัจาคีรี - ผูบ้ริหารมีนโยบายจดัการขยะครบวงจร 
32 เทศบาลต าบลหนองสองหอ้ง - ผูบ้ริหารใหค้วามส าคญักบัการจดัการขยะ   

- ยงัมีความเป็นชนบท วถีิชีวิตชาวบา้นเรียบง่ายท าใหข้ยะมีปริมาณนอ้ย  
- มีโรงพยาบาลหนองสองห้องเป็นตน้แบบในการลดปริมาณขยะ ณ แหล่งก าเนิด 

33 เทศบาลต าบลหนองแก - ผูบ้ริหารมีนโยบายดา้นการจดัการขยะชดัเจน 
- ประชากรนอ้ย ปริมาณขยะนอ้ย 

34 เทศบาลต าบลหนองตูม - ยงัมีความเป็นชนบท วถีิชีวิตชาวบา้นเรียบง่ายท าใหข้ยะมีปริมาณนอ้ย 
35 เทศบาลต าบลบา้นโคก - ไม่มี 
36 เทศบาลต าบลเมืองเก่า  - ชุมชนเร่ิมใหค้วามส าคญักบัการลดปริมาณขยะ ณ ครัวเรือนก าลงัเร่ิมด าเนินการในกลุ่มน าร่อง 
37 เทศบาลต าบลวงัเพิ่ม - ยงัมีความเป็นชนบท วถีิชีวิตชาวบา้นเรียบง่ายท าใหข้ยะมีปริมาณนอ้ย 
38 เทศบาลต าบลบา้นโตน้ - เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบมีความตั้งใจในการปฏิบติังาน  
39 เทศบาลต าบลส าราญ   - เทศบาลมีกิจกรรมอบรมใหค้วามรู้แลละรณรงคค์ดัแยกขยะเพื่อลดปริมาณท่ีน าไปก าจดัอยูเ่ป็นประจ า 
40 เทศบาลเมืองชุมแพ  - มีระบบก าจดัขยะถูกหลกัสุขาภิบาล 

- มีกลุ่มเล้ียงไส้เดือนจดัการขยะอินทรีย ์
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ตาราง ภาคผนวก จ (ต่อ) 

ปัจจัยท่ีมต่ีอการลดปริมาณขยะท่ีน าไปก าจัดของเทศบาลจังหวดัขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2557 
ล าดับ เทศบาล ปัจจัยทีม่ีผลต่อการลดปริมาณขยะทีน่ าไปก าจัด 

41 เทศบาลต าบลเปือยนอ้ย - ไม่มี 
42 เทศบาลต าบลนาเพียง - ไม่มี 
43 เทศบาลต าบลหนองไผ ่ - ไม่มี 
44 เทศบาลต าบลโนนฆอ้ง - ไม่มี 
45 เทศบาลต าบลสระแกว้ - ไม่มี 
46 เทศบาลต าบลนาข่า - ไม่มี 
47 เทศบาลต าบลหนองโน - ไม่มี 
48 เทศบาลต าบลสาวะถี   - เทศบาลมีกองทุนฌาปนกิจขยะใหชุ้มชนคดัแยกขยะรีไซเคิล  
49 เทศบาลต าบลเขาสวนกวาง - ไม่มี 
50 เทศบาลนครขอนแก่น  - เทศบาลมีแผนงาน / โครงการและตวัช้ีวดัก ากบัการด าเนินงานลดปริมาณขยะท่ีน าไปก าจดั 

- มีชุมชนน าร่องด าเนินกิจกรรมลดปริมาณขยะตน้ทาง 
51 เทศบาลต าบลหนองเรือ - ไม่มี 
52 เทศบาลต าบลภูเวยีง - ไม่มี 
53 เทศบาลต าบลโคกสูงสัมพนัธ์ - ไม่มี 
54 เทศบาลต าบลบา้นเป็ด  - ไม่มี 
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ตาราง ภาคผนวก จ (ต่อ) 

ปัจจัยท่ีมต่ีอการลดปริมาณขยะท่ีน าไปก าจัดของเทศบาลจังหวดัขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2557 
ล าดับ เทศบาล ปัจจัยทีม่ีผลต่อการลดปริมาณขยะทีน่ าไปก าจัด 

55 เทศบาลต าบลโพธ์ิไชย - ไม่มี 
56 เทศบาลต าบลพระบุ - ไม่มี 
57 เทศบาลเมืองเมืองพล  - มีการคดัแยกขยะ ณ ทา้ยรถขยะ และสถานท่ีก าจดัขยะ 
58 เทศบาลต าบลดอนโมง - ไม่มี 
59 เทศบาลต าบลน ้าพอง - ไม่มี 
60 เทศบาลต าบลป่ามะนาว - ไม่มี 
61 เทศบาลต าบลโนนคอม - ไม่มี 
62 เทศบาลต าบลซ าสูง - ไม่มี 
63 เทศบาลต าบลหนองบวั - ไม่มี 
64 เทศบาลต าบลโคกสูง - ไม่มี 
65 เทศบาลต าบลท่าพระ - ไม่มี 
66 เทศบาลต าบลเข่ือนอุบลรัตน์ - ไม่มี 
67 เทศบาลต าบลนาจาน - ไม่มี 
68 เทศบาลเมืองศิลา   - ผูบ้ริหารมีนโยบายส่งเสริมชุมชนใหล้ดปริมาณขยะตน้ทาง 
69 เทศบาลต าบลโคกส าราญ - ไม่มี 
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ตาราง ภาคผนวก จ (ต่อ) 

ปัจจัยท่ีมต่ีอการลดปริมาณขยะท่ีน าไปก าจัดของเทศบาลจังหวดัขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2557 
ล าดับ เทศบาล ปัจจัยทีม่ีผลต่อการลดปริมาณขยะทีน่ าไปก าจัด 

70 เทศบาลต าบลชลบถวบูิลย ์ - ไม่มี 
71 เทศบาลต าบลโนนท่อน  - ไม่มี 
72 เทศบาลต าบลภูผาแดง  - ไม่มี 
73 เทศบาลเมืองบา้นทุ่ม  - ไม่มี 
74 เทศบาลต าบลบา้นคอ้ - ไม่มี 
75 เทศบาลต าบลกา้นเหลือง - ไม่มี 
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ภาคผนวก ฉ 
ปัจจัยทีม่ผีลต่อการลดปริมาณขยะ 

เรียงตามล าดับตามความส าคญัจากมากไปหาน้อย 
ของเทศบาลทีล่ดปริมาณขยะได้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  
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ตาราง ภาคผนวก ฉ 
ปัจจัยท่ีมผีลต่อการลดปริมาณขยะ เรียบตามล าดับตามความส าคัญจากมากไปหาน้อย ของเทศบาลท่ีลดปริมาณขยะได้ 

ล าดบั เทศบาล อ าเภอ 
ปัจจยัทีม่ผีลต่อการลดปริมาณขยะทีน่ าไปก าจดั 

ล าดบัที ่1 ล าดบัที ่2 ล าดบัที ่3 
1 บา้นแฮด บา้นแฮด - ผูบ้ริหารมีนโยบายในการจดัท าบ่อก าจดั

ขยะถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ 
- มีการสร้างแรงจูงใจใหชุ้มชน เช่น  

ส่งประกวดชุมชนปลอดขยะ 

- เทศบาลมีกิจกรรมลดคดัแยกขยะ 
ตน้ทางในชุมชน: กองทุนขยะรีไซเคิล
ชุมชน 

- มีโครงสร้างหน่วยงาน/บุคลากรรับผิดชอบ
ชดัเจน มีการติดตามประเมินการด าเนินงาน
เป็นประจ า 

2 กดุน ้ าใส น ้าพอง - ผูบ้ริหารใหค้วามส าคญักบัการจดัการ
ขยะมูลฝอย สนบัสนุนงบประมาณ 

- เทศบาลมีกิจกรรมกองทุนขยะรีไซเคิล
ออกรับซ้ือขยะในชุมชน 

- เจา้หนา้ท่ีเทศบาลมีความเขม้แขง็ในการ
ท างานลดปริมาณขยะ เพราะเทศบาลฯไม่มี
สถานท่ีก าจดัขยะ ตอ้งน าไปก าจดัร่วมกบั
เทศบาลต าบลวงัชยั มีการติดตามผลเป็นระยะ 

3 พระลบั เมือง
ขอนแก่น 

- ผูบ้ริหารใหค้วามส าคญักบัการ 
ลดปริมาณขยะท่ีน าไปก าจดั 

- เทศบาลใหชุ้มชนน าร่องลดปริมาณขยะ
ท่ีน าไปก าจดั 

- เทศบาลมีการติดตามผลเป็นระยะ 

4 แวงใหญ่ แวงใหญ่ - ผูบ้ริหารใหค้วามส าคญักบัการบริหาร
จดัการขยะใหถู้กตอ้งตามหลกัวชิาการ 

- เทศบาลก าลงัเร่ิมด าเนินกองทุน
ฌาปนกิจขยะใหชุ้มชนคดัแยกขยะรี
ไซเคิล รับซ้ือขยะ เดือนละ 1 คร้ัง 

- เจา้หนา้ท่ีมีความตั้งใจในการลดปริมาณท่ี
น าไปก าจดั เพราะมีปัญหาเร่ืองสถานท่ีก าจดั
ขยะ 

5 วงัชยั น ้าพอง - เทศบาลสนบัสนุนใหชุ้มชนมีกิจกรรม
ลดคดัแยกขยะตน้ทางในชุมชน 

- ผูบ้ริหารมีนโยบายในการจดัท าบ่อก าจดั
ขยะถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ 

- เจา้หนา้ท่ีเทศบาล ตั้งใจท างาน 
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ตาราง ภาคผนวก ฉ (ต่อ) 
ปัจจัยท่ีมผีลต่อการลดปริมาณขยะ เรียบตามล าดับตามความส าคัญจากมากไปหาน้อย ของเทศบาลท่ีลดปริมาณขยะได้ 

ล าดบั เทศบาล อ าเภอ 
ปัจจยัทีม่ผีลต่อการลดปริมาณขยะทีน่ าไปก าจดั 

ล าดบัที ่1 ล าดบัที ่2 ล าดบัที ่3 
6 ภูผาม่าน ภูผาม่าน - เทศบาลมีนโยบายในการจดัท าศูนย์

ก าจดัขยะมูลฝอยรวม โดยมีการลงนาม
ความร่วมมือกบั อปท. ในอ าเภอภูผา
ม่านแลว้ 

- ผูบ้ริหารมาจากภาคเอกชนมีกลยทุธ์
ใหม่ๆ จูงใจการมีส่วนร่วมกบัชุมชนใน
การลดปริมาณขยะ 

- มีโครงสร้างงานและเจา้หนา้ท่ีรับผิดชอบ
ชดัเจน 

- มีการจดัสรรงบประมาณด าเนินการจดัการ
ขยะถูกตอ้ง 

7 ม่วง
หวาน 

น ้าพอง - ผูบ้ริหารใหค้วามส าคญักบัการบริหาร
จดัการขยะ 

- เทศบาลมีกิจกรรมกองทุนขยะรีไซเคิล
ออกรับซ้ือขยะในชุมชน 

- เจา้หนา้ท่ีเทศบาลมีความเขม้แขง็ในการ
ท างานลดปริมาณขยะและติดตามผลเป็น
ระยะ 

8 โนนศิลา โนนศิลา - ผูบ้ริหารใหค้วามส าคญักบัการบริหาร
จดัการขยะใหถู้กตอ้งตามหลกัวชิาการมี
การสนบัสนุนงบประมาณด าเนินการ 

- เจา้หนา้ท่ีมีความรู้และประสบการณ์และ
ในการลดปริมาณท่ีน าไปก าจดั 

- มีธนาคารขยะรีไซเคิลในชุมชน และมีการ
ติดตามผล 

9 กระนวน กระนวน - ผูบ้ริหารใหค้วามส าคญักบัการจดัการ
ขยะมูลฝอย 

- เป็นศูนยก์ าจดัขยะรวมท าบนัทึกขอ้ตกลง
กบั อปท.ในการลดปริมาณขยะท่ีน าไป
ก าจดั 

- เทศบาลใหชุ้มชนน าร่องธนาคารขยะ 
รีไซเคิลชุมชน 

10 ในเมือง บา้นไผ ่ - ร่วมมือกบัศูนยข์ยะเทศบาลเมืองบา้นไผ่
ดา้นการลดปริมาณขยะท่ีน าไปก าจดั 

- ปริมาณขยะนอ้ยเพราะชุมชนมีการ
จดัการขยะตน้ทางตามธรรมชาติอยูแ่ลว้ 

- มีชุมชนจดัการขยะอินทรียแ์ละขายไดใ้น
พ้ืนท่ี 
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ตาราง ภาคผนวก ฉ  (ต่อ) 
ปัจจัยท่ีมผีลต่อการลดปริมาณขยะ เรียบตามล าดับตามความส าคัญจากมากไปหาน้อย ของเทศบาลท่ีลดปริมาณขยะได้ 

ล าดบั เทศบาล อ าเภอ 
ปัจจยัทีม่ผีลต่อการลดปริมาณขยะทีน่ าไปก าจดั 

ล าดบัที ่1 ล าดบัที ่2 ล าดบัที ่3 
11 ล าน ้ าพอง น ้าพอง - ผูบ้ริหารใหค้วามส าคญักบัการจดัการ

ขยะมูลฝอย 
- เทศบาลสนบัสนุนใหชุ้มชนมีกิจกรรม

ลดคดัแยกขยะตน้ทางในชุมชน 
- เจา้หนา้ท่ีเทศบาลมีความเขม้แขง็ในการ

ท างานลดปริมาณขยะ 
12 หว้ยยาง กระนวน - ร่วมมือกบัศูนยข์ยะเทศบาลเมือง

กระนวนดา้นการลดปริมาณขยะท่ีน าไป
ก าจดั 

- ยงัมีความเป็นชนบท วถีิชีวติชาวบา้น
เรียบง่ายท าใหข้ยะมีปริมาณนอ้ย 

- ครัวเรือนมีการจดัการขยะดว้ยตนเองอยูแ่ลว้ 
เช่น คดัแยกขยะไวข้าย เศษอาหารใชเ้ป็น
อาหารใหส้ตัวเ์ล้ียง 

13 บา้นไผ ่ บา้นไผ ่ - ผูบ้ริหารใหค้วามส าคญักบัการจดัการ
ขยะมูลฝอย 

- จดัสรรงบประมาณจดัการขยะตน้ทาง 
กลางทาง และปลายทาง 

- เป็นศูนยก์ าจดัขยะรวมท าบนัทึก
ขอ้ตกลงกบั อปท. ในการลดปริมาณ
ขยะท่ีน าไปก าจดั 

- เทศบาลสนบัสนุนใหชุ้มชนมีกิจกรรมลดคดั
แยกขยะ 4 ประเภท ตน้ทางในชุมชน และมี
ชุมชนน าร่องในการคดัแยกขยะ 

14 แวงนอ้ย แวงนอ้ย - ผูบ้ริหารมีใหค้วามส าคญักบัการลด
ปริมาณขยะท่ีน าไปก าจดั 

- เทศบาลมีชุมชนน าร่องลดปริมาณขยะ
ท่ีน าไปก าจดั 

- มีกลุ่มปลูกผกัปลอดสารเคมีใชผ้ลผลิตจาก
การจดัการขยะอินทรีย ์
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ภาคผนวก ช 
จ านวน และร้อยละเทศบาลในจังหวดัขอนแก่น 

ทีม่ปีระสิทธิภาพในการเกบ็ขนขยะมูลฝอย ในปี 2556 - 2557 
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ตาราง ภาคผนวก ช  
จ านวน และร้อยละเทศบาลในจังหวดัขอนแก่นท่ีมีประสิทธิภาพการเกบ็ขนขยะมลูฝอย  
ในปี 2556 - 2557 

ล าดบั เทศบาล อ าเภอ 

ประสิทธิภาพการเกบ็ขน 

เกบ็ขน 
ร้อยละ 100 

เกบ็ขน  
ไม่ถึงร้อยละ 100 

ไม่ม ี
การเกบ็ขน 

ให้ครัวเรือน 
เกบ็ขน 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2557 
1 เขาสวนกวาง เขาสวนกวาง / /       
2 โนนสมบูรณ์ เขาสวนกวาง      /   
3 เปือยนอ้ย เปือยนอ้ย  / /      
4 สระแกว้ เปือยนอ้ย / /       
5 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น / /       
6 บา้นทุ่ม เมืองขอนแก่น   / /     
7 ศิลา เมืองขอนแก่น / /       
8 ท่าพระ เมืองขอนแก่น / /       
9 โนนท่อน เมืองขอนแก่น   / /     
10 บา้นคอ้ เมืองขอนแก่น   / /     
11 บา้นเป็ด เมืองขอนแก่น / /       
12 บึงเนียม เมืองขอนแก่น / /       
13 พระลบั เมืองขอนแก่น / /       
14 เมืองเก่า เมืองขอนแก่น / /       
15 สาวะถี เมืองขอนแก่น / /       
16 ส าราญ เมืองขอนแก่น  / /      
17 หนองตูม เมืองขอนแก่น / /       
18 แวงใหญ่ แวงใหญ่ / /       
19 กา้นเหลือง แวงนอ้ย   / /     
20 แวงนอ้ย แวงนอ้ย / /       
21 นาแพง โคกโพธ์ิไชย        / 
22 บา้นโคก โคกโพธ์ิไชย  / /      
23 โพธ์ิไชย โคกโพธ์ิไชย  / /      
24 ภูผาแดง โคกโพธ์ิไชย        / 
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ตาราง ภาคผนวก ช (ต่อ) 
จ านวน และร้อยละเทศบาลในจังหวดัขอนแก่นท่ีมีประสิทธิภาพเกบ็ขนขยะมลูฝอย  
ในปี 2556 – 2557 

ล าดบั เทศบาล อ าเภอ 

ประสิทธิภาพการเกบ็ขน 

เกบ็ขน 
ร้อยละ 100 

เกบ็ขน  
ไม่ถึงร้อยละ 100 

ไม่ม ี
การเกบ็ขน 

ให้ครัวเรือน 
เกบ็ขน 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2557 
25 โนนศิลา โนนศิลา / /       
26 กระนวน กระนวน / /       
27 น ้าออ้ม กระนวน     / /   
28 หนองโน กระนวน  / /      
29 หว้ยยาง กระนวน / /       
30 ชนบท ชนบท / /       
31 ชลบถวบูิลย ์ ชนบท  / /      
32 ชุมแพ ชุมแพ / /       
33 โคกสูงสมัพนัธ์ ชุมแพ  / /      
34 นาเพียง ชุมแพ  / /      
35 โนนหนั ชุมแพ / /       
36 หนองไผ ่ ชุมแพ  / /      
37 หนองเสาเลา้ ชุมแพ     / /   
38 ซ าสูง ซ าสูง   / /     
39 กดุน ้ าใส น ้าพอง / /       
40 น ้าพอง น ้าพอง / /       
41 ม่วงหวาน น ้าพอง / /       
42 ล าน ้ าพอง น ้าพอง / /       
43 วงัชยั น ้าพอง / /       
44 โคกส าราญ บา้นแฮด  / /      
45 บา้นแฮด บา้นแฮด / /       
46 วงัสวรรค ์ บา้นแฮด / /       
47 บา้นไผ ่ บา้นไผ ่ / /       
48 ในเมือง บา้นไผ ่ / /       
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ตาราง ภาคผนวก ช (ต่อ) 
จ านวน และร้อยละเทศบาลในจังหวดัขอนแก่นท่ีมีประสิทธิภาพเกบ็ขนขยะมลูฝอย  
ในปี 2556 – 2557 

ล าดบั เทศบาล อ าเภอ 

ประสิทธิภาพการเกบ็ขน 

เกบ็ขน 
ร้อยละ 100 

เกบ็ขน  
ไม่ถึงร้อยละ 100 

ไม่ม ี
การเกบ็ขน 

ให้ครัวเรือน 
เกบ็ขน 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2557 
49 แก่นฝาง บา้นฝาง       / / 
50 โคกงาม บา้นฝาง       / / 
51 โนนฆอ้ง บา้นฝาง   / /     
52 บา้นฝาง บา้นฝาง / /       
53 ป่ามะนาว บา้นฝาง  / /      
54 หนองบวั บา้นฝาง  / /      
55 บา้นโตน้ พระยนื / /       
56 พระบุ พระยนื   / /     
57 พระยนื พระยนื / /       
58 พระยนืม่ิงมงคล พระยนื / /       
59 เมืองพล พล / /       
60 ภูเวยีง ภูเวยีง / /       
61 โนนคอม ภูผาม่าน  / /      
62 ภูผาม่าน ภูผาม่าน / /       
63 นาข่า มญัจาคีรี  / /      
64 มญัจาคีรี มญัจาคีรี / /       
65 นาจาน สีชมพู   / /     
66 วงัเพ่ิม สีชมพู / /       
67 สีชมพู สีชมพู / /       
68 ดอนโมง หนองเรือ  / /      
69 โนนทอง หนองเรือ       / / 
70 หนองแก หนองเรือ / /       
71 หนองเรือ หนองเรือ / /       
72 หนองสองหอ้ง หนองสองหอ้ง / /       
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ตาราง  ภาคผนวก ช (ต่อ) 
จ านวน และร้อยละเทศบาลในจังหวดัขอนแก่นท่ีมีประสิทธิภาพในการเกบ็ขนขยะมลูฝอย  
ในปี 2556 – 2557 

ล าดบั เทศบาล อ าเภอ 

ประสิทธิภาพการเกบ็ขน (แห่ง) 

เกบ็ขน 
ร้อยละ 100 

เกบ็ขน  
ไม่ถึงร้อยละ 100 

ไม่ม ี
การเกบ็ขน 

ให้ครัวเรือน 
เกบ็ขน 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2557 
73 เขื่อนอบุลรัตน ์ อุบลรัตน ์ / /       
74 โคกสูง อุบลรัตน ์     / /   
75 นาค า อุบลรัตน ์     / /   

รวม (แห่ง) 42 57 23 8 5 5 5 5 
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ภาคผนวก ซ 
ปริมาณขยะเทศบาลในจังหวดัขอนแก่น 

ทีม่กีารเกบ็ขนขยะน าไปก าจัด 
ในสถานทีก่ าจัดขยะของตนเอง ปี 2557 
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ตาราง ภาคผนวก ซ 
ปริมาณขยะเทศบาลในจังหวดัขอนแก่นท่ีมีการเกบ็ขนขยะน าไปก าจัดในสถานท่ีก าจัดขยะของตนเอง ปี 2557 

ล าดบั เทศบาล อ าเภอ 
วธีิการก าจดั 

ปริมาณขยะที่
เกบ็ขน (ตนั) 

ร้อยละปริมาณ
ขยะทีก่ าจดัได้ 

ร้อยละขยะ
ตกค้างสะสม เทกอง เทกอง / ฝังกลบ เทกอง / เผา / ฝัง 

ยอมรับได้  
(CD / AL) 

เตาเผา 

1 เปือยนอ้ย เปือยนอ้ย     / 2,190.00 100 0  
2 สระแกว้ เปือยนอ้ย     / 317.55 100 0 
3 บา้นทุ่ม  เมืองขอนแก่น /     7,318.25 100 0 
4 สาวะถี   เมืองขอนแก่น   /   5,887.45 100 0 
5 บา้นคอ้ เมืองขอนแก่น  /    3,650.00 100 0 
6 แวงใหญ่ แวงใหญ่  /    1,551.25 100 0 
7 กา้นเหลือง แวงนอ้ย  /    3,449.25 100 0 
8 แวงนอ้ย แวงนอ้ย   /   730.00 100 0 
9 นาแพง โคกโพธ์ิไชย  /    * 1,711.46 0 100 
10 บา้นโคก โคกโพธ์ิไชย /     1,492.85 100 0 
11 โพธ์ิไชย โคกโพธ์ิไชย  /    1,825.00 100 0 
12 ภูผาแดง  โคกโพธ์ิไชย  /    1,113.25 100 0 
13 โนนศิลา โนนศิลา  /    912.50 100 0 
14 ชนบท ชนบท   /   3,139.00 100 0 
15 ชนบทวบูิลย ์ ชนบท   /   1,452.70 100 0 
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ตาราง ภาคผนวก ซ (ต่อ) 
ปริมาณขยะเทศบาลในจังหวดัขอนแก่นท่ีมกีารเกบ็ขนขยะน าไปก าจัดในสถานท่ีก าจัดขยะของตนเอง ปี 2557 

ล าดบั เทศบาล อ าเภอ 
วธีิการก าจดั 

ปริมาณขยะที่
เกบ็ขน (ตนั) 

ร้อยละปริมาณ
ขยะทีก่ าจดัได้ 

ร้อยละขยะ
ตกค้างสะสม เทกอง เทกอง / ฝังกลบ เทกอง / เผา / ฝัง 

ยอมรับได้  
(CD / AL) 

เตาเผา 

16 โคกสูงสมัพนัธ์ ชุมแพ  /    1,654.50 100 0 
17 นาเพียง ชุมแพ   /   3,215.65 100 0 
18 โนนหนั ชุมแพ  /    1,795.80 100 0 
19 ซ าสูง ซ าสูง  /    1,602.35 100 0 
20 ม่วงหวาน น ้าพอง   /   1,642.50 100 0 
21 ล าน ้ าพอง น ้าพอง /     2,920.00 100 0 
22 โคกส าราญ บา้นแฮด  /    3,376.25 100 0 
23 บา้นแฮด บา้นแฮด  /    547.50 100 0 
24 วงัสวรรค ์ บา้นแฮด      919.80 100 0 
25 แก่นฝาง บา้นฝาง  /    2,233.80 100 0 
26 โคกงาม บา้นฝาง  /     * 2,147.43 0 100 
27 โนนฆอ้ง บา้นฝาง  /    2,311.24 100 0 
28 บา้นฝาง บา้นฝาง /     1,226.40 100 0 
29 ป่ามะนาว บา้นฝาง  /    1,642.50 100 0 
30 หนองบวั บา้นฝาง  /    2,190.00 100 0 
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ตาราง ภาคผนวก ซ (ต่อ) 
ปริมาณขยะเทศบาลในจังหวดัขอนแก่นท่ีมกีารเกบ็ขนขยะน าไปก าจัดในสถานท่ีก าจัดขยะของตนเอง ปี 2557 

ล าดบั เทศบาล อ าเภอ 
วธีิการก าจดั 

ปริมาณขยะที่
เกบ็ขน (ตนั) 

ร้อยละปริมาณ
ขยะทีก่ าจดัได้ 

ร้อยละขยะ
ตกค้างสะสม เทกอง เทกอง / ฝังกลบ เทกอง / เผา / ฝัง 

ยอมรับได้  
(CD / AL) 

เตาเผา 

31 บา้นโตน้ พระยนื  /    2,190.00 100 0 
32 พระบุ พระยนื  /    992.80 100 0 
33 พระยนื พระยนื /     1,003.75 100 0 
34 พระยนืม่ิงมงคล พระยนื  /    3,595.25 100 0 
35 เมืองพล  พล  /    4,015.00 100 0 
36 ภูเวยีง ภูเวยีง   /   1,211.80 100 0 
37 นาข่า มญัจาคีรี  /    2,372.50 100 0 
38 มญัจาคีรี มญัจาคีรี   /   1,460.00 100 0 
39 นาจาน สีชมพู  /    1,825.00 100 0 
40 วงัเพ่ิม สีชมพู  /    1,533.00 100 0 
41 สีชมพู สีชมพู  /    1,449.05 100 0 
42 ดอนโมง หนองเรือ  /    1,317.65 100 0 
43 โนนทอง หนองเรือ    ฝังกลบประยกุต ์ 4,447.87 100 0 
44 หนองแก หนองเรือ    Control Dump  602.25 100 0 
45 หนองเรือ หนองเรือ /     1,638.85 100 0 
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ตาราง ภาคผนวก ซ (ต่อ) 
ปริมาณขยะเทศบาลในจังหวดัขอนแก่นท่ีมกีารเกบ็ขนขยะน าไปก าจัดในสถานท่ีก าจัดขยะของตนเอง ปี 2557 

ล าดบั เทศบาล อ าเภอ 
วธีิการก าจดั 

ปริมาณขยะที่
เกบ็ขน (ตนั) 

ร้อยละปริมาณ
ขยะทีก่ าจดัได้ 

ร้อยละขยะ
ตกค้างสะสม เทกอง เทกอง / ฝังกลบ เทกอง / เผา / ฝัง 

ยอมรับได้  
(CD / AL) 

เตาเผา 

46 หนองสองหอ้ง หนองสองหอ้ง  /      1,825.00  100     0 
47 เขื่อนอบุลรัตน ์   อุบลรัตน ์  /    1,529.35    100 0 

รวม 6 29 8 2 2 99,232.35 96.11            3.89 
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ภาคผนวก ฌ 
ปริมาณขยะและค่าใช้จ่าย 

ของเทศบาลในจังหวดัขอนแก่น 
ทีม่กีารเกบ็ขนขยะน าไปก าจัดในศูนย์ก าจัดขยะรวม  

ปี 2557 
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ตาราง ภาคผนวก ฌ 
ปริมาณขยะและค่าใช้จ่ายของเทศบาลในจังหวดัขอนแก่นท่ีมกีารเกบ็ขนขยะน าไปก าจัดในศนูย์ก าจัดขยะรวม ปี 2557 

ล าดบั เทศบาล อ าเภอ 
ค่าใช้จ่าย 

ก าจดัขยะต่อปี 

ปริมาณขยะทีน่ าไปก าจดั ทีศู่นย์ก าจดัขยะรวม 

1. ขอนแก่น 2. กระนวน 3. ชุมแพ 4 .บ้านไผ่ 5. วงัชัย 6. ภูผาม่าน 7. น า้พอง 8. พล 

1 น ้าพอง น ้าพอง 980,000       1,971.00  
2 เขาสวนกวาง เขาสวนกวาง 0       1,934.50  
3 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น 29,058,810 77,490.16        
4 ศิลา เมืองขอนแก่น  6,836,906  18,231.75        
5 ท่าพระ เมืองขอนแก่น  1,283,888  3,423.70        
6 โนนท่อน เมืองขอนแก่น   1,355,220  3,613.92        
7 บา้นเป็ด เมืองขอนแก่น  5,334,019  14,224.05        
8 บึงเนียม เมืองขอนแก่น 396,938  1,058.50        
9 พระลบั เมืองขอนแก่น 2,116,088  5,642.90        
10 เมืองเก่า เมืองขอนแก่น 5,256,000  14,016.00        
11 ส าราญ เมืองขอนแก่น 719,963  1,919.90        
12 กระนวน กระนวน 545,675  2182.70       
13 หนองตูม เมืองขอนแก่น 187,063   748.25       
14 หนองโน กระนวน 587,650   2,350.60       
15 หว้ยยาง กระนวน 136,875   547.50       
16 ชุมแพ ชุมแพ 2,737,500   10,950.00      
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ตาราง ภาคผนวก ฌ (ต่อ) 
ปริมาณขยะและค่าใช้จ่ายของเทศบาลในจังหวดัขอนแก่นท่ีมกีารเกบ็ขนขยะน าไปก าจัดในศนูย์ก าจัดขยะรวม ปี 2557 

ล าดบั เทศบาล อ าเภอ 
ค่าใช้จ่าย 

ก าจดัขยะต่อปี 

ปริมาณขยะทีน่ าไปก าจดั ทีศู่นย์ก าจดัขยะรวม 

1. ขอนแก่น 2. กระนวน 3. ชุมแพ 4 .บ้านไผ่ 5. วงัชัย 6. ภูผาม่าน 7. น า้พอง 8. พล 

17 หนองไผ ่ ชุมแพ   949,000    2,372.50      
18 วงัชยั น ้าพอง 500,000     2,190.00    
19 กดุน ้ าใส น ้าพอง 240,000     1,095.00    
20 บา้นไผ ่ บา้นไผ ่ 2,181,788    8,727.15     
21 ในเมือง บา้นไผ ่   226,300     905.20     
22 ภูผาม่าน ภูผาม่าน 350,000      1,303.05   
23 โนนคอม ภูผาม่าน 0      850.45   
24 เมืองพล พล 1,124,200        4,015 

  139,620.88 5829.05 13,322.50 9632.35 3,285.00 2153.5 3,905.50 4,015 

ก าจดัถูกตอ้ง  4,2142.9 ตนั  - 5829.05 13,322.50 9632.35 3,285.00 2153.5 3,905.50 4,015 

ก าจดัไม่ถูกตอ้ง  139,620.88 ตนั  139,620.88 - - - - - - - 

รวม 23 เทศบาล 63,103,883.00 181,763.78 ตนั 
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ภาคผนวก ญ 
รายการเคร่ืองจักรทีใ่ช้ใน 

สถานทีก่ าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
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ตาราง ภาคผนวก ญ  
รายการเคร่ืองจักรท่ีใช้ในสถานท่ีก าจัดขยะมลูฝอยเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
ที่ ประเภท รุ่น พ.ศ. ทีซ้ื่อ สภาพ 
1 รถแบค็โฮ  

(รถขดุตีนตะขาบ) 
Sumsung รุ่น SE 210 135 แรงมา้ 2543 เก่าและช ารุด 

2 รถแทรกเตอร์ดนัดิน 
ตีนตะขาบ 

Case รุ่น 1150D 2540 ค่อนขา้งเก่า 

3 รถบรรทุกน ้า MITSUBISHI รุ่น FK458F 195 
แรงมา้ 

2544 เก่าและช ารุด 

4 รถบรรทุกสิบลอ้ ISUZU รุ่น FVM33P 195 แรงมา้ 2544 เก่า 
5 รถตกัหนา้ขุดหลงั CHANGLIN 99 แรงมา้ 2533 ดี 
6 รถฟาร์มแทรกเตอร์ EURTRAC แบบ FT824 2552 ดี 
7 รถขดุตีนตะขาบ HITACHI แบบ Z ไม่มี 201  

150 แรงมา้ 
2552 ดี 
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ภาคผนวก ฎ 
คะแนนประเมนิประสิทธิภาพการก าจัดขยะของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
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ตาราง ภาคผนวก ฎ 
คะแนนประเมินประสิทธิภาพการก าจัดขยะของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

ประสิทธิภาพ 
ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย
รวมเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

1. ความพร้อมของระบบในสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอย: 20  

 1.1 ร้ัว ประตู ถนนทางลงบ่อและพื้นท่ีกนัชน (Buffer Zone) (5) 5 

 1.2 อาคารและเคร่ืองชัง่น ้าหนกั (5) 5 

 1.3 บ่อขยะท่ีมีระบบกนัซึมในบ่อฝังกลบ (10) 10 

2. ความพร้อมของระบบป้องกนัผลกระทบ ส่ิงแวดลอ้ม: 25  

 2.1 บ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้าใตดิ้นใชก้ารได ้(5) 5 

 2.2 ระบบรวบรวม/ระบายก๊าซจากบ่อฝังกลบใชก้ารได ้(5) 5 

 2.3 ระบบระบายน ้าฝนในพื้นท่ี ใชก้ารได ้(5) 5 

 2.4 มีการป้องกนัเหตุร าคาญ (กล่ิน แมลงวนั ฯลฯ) (10) 10 

3. การวางแผนจดัการขยะหนา้งานมีประสิทธิภาพ: 20  

 3.1 การก าหนดเวลาเขา้ - ออกพื้นท่ีก าจดั (5) 5 

 3.2 การควบคุมผูคุ้ย้เข่ียมูลฝอย (5) 5 

 3.3 การแบ่งเฟสการด าเนินงานก าจดัและควบคุมมูลฝอยท่ีเขา้สู่พื้นท่ี (10) 10 

4. การด าเนินการฝังกลบตามมาตรฐาน: 35  

 4.1 การบดอดัมูลฝอย (10) 10 

 4.2 การกลบทบัมูลฝอยดว้ยวสัดุกลบทบั (15) 15 

 4.3 ความพร้อมในการใชง้านของเคร่ืองจกัรกล (10) 10 

รวม 100 
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กรมควบคุมมลพิษ. (2555). คู่มือแนวทางและข้อก าหนดเบือ้งต้น การลดและใช้
ประโยชน์ขยะมลูฝอย (พิมพค์ร้ังท่ี 4). กรุงเทพฯ: บริษทั ฮีซ์ จ  ากดั. 

กรมควบคุมมลพิษ. (2555). คู่มือส าหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
การจัดการขยะมลูฝอยชุมชนอย่างครบวงจร. กรุงเทพฯ: กรมควบคุมมลพิษ. 

กรมควบคุมมลพิษ. (2556). คู่มือแนวทางการด าเนินการลด คัดแยก และใช้ประโยชน์
ขยะมลูฝอย ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (พิมพค์ร้ังท่ี 1). กรุงเทพฯ: 
บริษทั ฮีซ์ จ  ากดั. 

กรมควบคุมมลพิษ. (2556). เอกสารประกอบการฝึกอบรม การพัฒนาศกัยภาพบคุลากรใน 
การบริหารจัดการขยะมลูฝอย ของเสียอันตรายจากชุมชน และมูลฝอยติดเช้ือ  
(ส าหรับวิทยากรในระดับจังหวดั). กรุงเทพฯ:  กรมควบคุมมลพิษ. 

กรมควบคุมมลพิษ. (2556). คู่มือการปฏิบัติงานโครงการสนับสนุนและเสริมสร้าง
สมรรถนะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการบริหารจัดการขยะมลูฝอยและ
ของเสียอันตรายจากชุมชน ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๖. กรุงเทพฯ:  
กรมควบคุมมลพิษ. 

กรมควบคุมมลพิษ. (2558). รูปแบบการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน (พมิพค์ร้ังท่ี 1). 
กรุงเทพฯ: บริษทั ธนาเพรส จ ากดั. 
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บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

กรมควบคุมมลพิษ. (2559). รายงานสถานการณ์ขยะมลูฝอยชุมชนของประเทศไทย ปี พ.ศ.  
2559. กรุงเทพฯ: กรมควบคุมมลพิษ. 

กรมควบคุมมลพิษ. (2559). แผนปฏิบติัการ“ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” 
ระยะ 1 ปี (พ.ศ. 2559 - 2560). กรุงเทพฯ: กรมควบคุมมลพิษ. 

กรมควบคุมมลพิษ. (2559). แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2559 - 
2564. กรุงเทพฯ:  บริษทั แอคทีฟพร้ิน จ ากดั.  

กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม. (2558). คู่มือการสร้างวินัยสู่การจัดการขยะท่ียัง่ยืน 
(พิมพค์ร้ังท่ี 3). กรุงเทพฯ: กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม. 

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (2558). ร่าง “แนวทางปฏิบติัในการจดัการขยะ 
มูลฝอยในเขตพื้นท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน”. กรุงเทพฯ:  
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน. 

กรุงเทพมหานคร ส านกัส่ิงแวดลอ้ม (2556) คู่มือ แนวทางการจดัการขยะมูลฝอยและ 
 ส่ิงแวดลอ้มโดยชุมชนกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ: บริษทั มาตาการพิมพ ์จ  ากดั. 
กีรติ ยศยิง่ยง. การวางแผนการพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์ชิงกลยทุธ์. กรุงเทพมหานคร: 

บริษทั มิสเตอร์ ก๊อปป้ี(ประเทศไทย) จ ากดั. 2548.  
ขจรศกัด์ิ ศิริมยั. (2554) เร่ืองน่ารู้เก่ียวกบัสมรรถนะ. (ออนไลน)์    

สืบคน้จาก: http:// competemcy.rmutp.ac.th/doc.[9 กรกฎาคม, 2555] 
ชนนิศา พรหมเผอืก. (2555). การก าหนดสมรรถนะเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้.  หัวขอ้และโครงร่างการ
คน้ควา้แบบอิสระวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 
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บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
ชนิดา เพชรทองค า, ธ ารงค ์เรืองโสภณ, วรรณี เรืองโสภณ, เพญ็พร พุ่มกมุาร, เทิดศกัด์ิ 

สายสุทธ์ิ, วราธร แกว้แสง และ คณะ. (2553). การบริหารจัดการขยะและ 
 เทคโนโลยท่ีีเหมาะสมโดยการมส่ีวนร่วมของชุมชน. โครงการพฒันาและ 
 ส่งเสริมความร่วมมือเครือข่ายนกัวจิยัส่ิงแวดลอ้ม ศูนยว์จิยัและฝึกอบรมดา้น 
 ส่ิงแวดลอ้ม กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม. 
ชยัรัตน ์แกว้พิบูลย.์ (2556). สภาพความต้องการพัฒนาขีดความสามารถพนักงาน บริษัท 

ปตท.สผ. สยาม จ ากัด: โครงการเอสหน่ึง. การศึกษาคน้ควา้อิสระบริหารธุรกิจ
มหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยันเรศวร. 

ไชวฒัน ์โคตุทา. (2559). นโยบายสาธารณะกบัความเขม้แขง็ของขมุชนในการจดัการ 
ขยะมูลฝอย กรณีศึกษา เทศบาลเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม,  
วารสารเซนต์จอห์น, 19 (24), 16 - 29.   

ธเรศ ศรีสถิต. (2553). วิศวกรรมการจัดการมูลฝอยชุมชน (พิมพค์ร้ังท่ี 1).  
กรุงเทพมหานคร:ส านกัพมิพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยกุระจายเสียงแห่งประเทศ
ไทย เม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 เวลา 07.00 – 07.30 น. 

บุญเลิศ ไพรินทร์. พฤติกรรมการบริหารงานบุคคล. กรุงเทพฯ: สวสัดิการส านกังาน
คณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน. 2538.  

บุญเรือง พรมสิทธ์ิ. (2540). การศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารและครู เกีย่วกบัการ
พัฒนาครู ในโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดักรมสามญัศึกษา จงัหวดัขอนแก่น. 
วทิยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัขอนแก่น.  

พะยอม วงศส์ารศรี. การบริหารทรัพยากรมนุษย์. กรุงเทพฯ: คณะวทิยาการจดัการ 
มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต. 2550.  
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บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

พรรณทิพา พฒันาภิรัส. (2556). ประสิทธิผลการจัดการขยะมลูฝอยของเทศบาลเมือง 
หัวหินตามหลกัธรรมาภิบาล.วทิยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต,  
มหาลยันานาชาติแสตมป์ฟอร์ด. 

พิรียตุม ์วรรณพฤกษ.์ (2555). การปรับปรุงนโยบายการจัดการขยะมลูฝอยของ 
 ประเทศไทย. วทิยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต, มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์. 
พีรยา วชัโรทยั. (2556). การจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กรณีศึกษา  
 เทศบาลต าบลเมืองแกลง จังหวดัระยอง. วทิยานิพนธ์วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต,  
 สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์. 
มาลยั เอ่ียมจ าเริญ. (2557). การบริหารจดัการขยะมูลฝอย ในพื้นท่ีองคก์ารบริหารส่วน 

ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ. วารสารวิชาการธนบรีุ,  
8 (15), 21 - 27. 

รัตนา หม่ืนเทพ. (2551). ปัญหาและอุปรรคในการจัดการขยะมลูฝอยของเทศบาล 
ต าบลมะกอกเหนือ อ าเภอควนขนุน จังหวดัพัทลุง. วิทยานิพนธ์รัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต,มหาวทิยาลยัทกัษิณ. 

ราชบณัฑิตยสถาน. พจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน. (2554) พิมพค์ร้ังท่ี3. กรุงเทพฯ 
: ธนาเพรส, หนา้ 6. 

สมบูรณ์ อาพนพนารัตน,์  ณรงค ์มีนวล,  รัชดาภรณ์ เบญจวฒันานนท,์  สุปราณี บุญเรือง
รุ่งธนา,  วรรณวมิล ภทัรสิริวงศ,์  พฒันา วจิิตรพงษส์กลุ  และคณะ(2554). แนว
ทางการพัฒนาระบบการจัดการขยะแบบมส่ีวนร่วม : กรณีศึกษาเทศบาลต าบล
บ้านกลาง จังหวดัล าพูน. โครงการพฒันาและส่งเสริมความร่วมมือเครือข่าย
นกัวจิยัส่ิงแวดลอ้ม ศูนยว์ิจยัและฝึกอบรมดา้นส่ิงแวดลอ้ม กรมส่งเสริมคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม. 
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บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม. (2559). แผนจัดการ
คุณภาพส่ิงแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔. กรุงเทพฯ: ส านกังานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม. 

ส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 10 ขอนแก่น. (2557). บนัทึกภมิูปัญญา...นวตักรรมจัดการ
ของเสีย บนวิถพีอเพียง (พิมพค์ร้ังท่ี 1). ขอนแก่น: โรงพิมพค์ลงันานาวทิยา.  

สุรพงษ ์เลก็สมบูรณ์. (2557). กลยทุธ์การจดัการขยะชุมชนแบบประชาชนมีส่วนร่วม 
ของเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ. วารสารวิทยาลยับณัฑิตศึกษาการจัดการ มข, 7 (14), 
125 - 146. 

อัจฉรา หล่อตระกูล. (2557). การพัฒนาสมรรถนะพนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐ .
วทิยานิพนธ์พุทธศาสตร์ดุษฎีบณัฑิต, มหาจุฬาลงกรณ์ราชวทิยาลยั. 

อจัฉรา หล่อตระกูล การฝึกอบรมบุคลากรในองค์การ. กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพแ์ห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 2550 

นราธิป ศรีงาม. การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ หน่วยท่ี 8 - 15. พิมพค์ร้ังท่ี 3. นนทบุรี:  
ส านกัพิมพม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 2550.  
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ประวตัผู้ิเขียน 
 
ช่ือ ช่ือสกลุ    นางปรารถนา  ยวุนะศิริ  
วนั เดือน ปีเกิด   3  มิถุนายน  ปีพุทธศกัราช  2515 
สถานท่ีเกิด    จงัหวดัมหาสารคาม 
วฒิุการศึกษา   ส าเร็จปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บณัฑิต  
      สาขาวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม 
      จากมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  
      ปีการศึกษา  2536 
      ส าเร็จปริญญาโทวทิยาศาสตร์มหาบณัฑิต  
      สาขาเทคโนโลยกีารบริหารส่ิงแวดลอ้ม 
      จากมหาวทิยาลยัมหิดล 
      ปีการศึกษา  2544 
ต าแหน่งหนา้ท่ี   นกัวชิาการส่ิงแวดลอ้มช านาญการ 
การท างานปัจจุบนั  ส่วนส่งเสริมการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
      ส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 10 (ขอนแก่น)  
      ส านกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
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ค ำรับรองผู้บังคบับัญชำ 
 

ขอรับรองว่า ไดต้รวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ของเอกสารผลงานวิชาการฉบบัน้ี
แล้ว ซ่ึงเป็นไปตามข้อก าหนดของส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม และเป็นผลงานของผูป้ระเมินโดยแทจ้ริง 
  
     ลงช่ือ ...................................................................... 
       (นายวรุิณภพ  สุภาพ) 
    นกัวชิาการส่ิงแวดลอ้มช านาญการพิเศษ 
           รักษาราชการแทนผูอ้  านวยการส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 10 (ขอนแก่น) 
             .....12...../......เม.ย....../....2560..... 
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