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บทคดัย่อ 
 

เร่ือง  การพฒันาองคค์วามรู้จากการด าเนินโครงการติดตามและประเมิน
ประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบ าบดัน ้าเสียและระบบก าจดัขยะมูลฝอย 
ท่ีไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณผา่นแผนปฏิบติัการเพื่อการจดัการ 
คุณภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั  

ผูศึ้กษา    นางสาวธฤษวรรณ  นนทพุทธ  นกัวชิาการส่ิงแวดลอ้มช านาญการ  
               ส่วนแผนส่ิงแวดลอ้ม  ส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 16 (สงขลา) 
.......................................................................................................................................... 
 การพฒันาองคค์วามรู้จากการด าเนินโครงการติดตามและประเมินประสิทธิภาพ
ระบบรวบรวมและบ าบดัน ้าเสียและระบบก าจดัขยะมูลฝอยท่ีไดรั้บการสนบัสนุน
งบประมาณผา่นแผนปฏิบติัการเพื่อการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั  
มีวตัถุประสงคเ์พื่อประเมินประสิทธิภาพการบริหารจดัการระบบรวบรวมและบ าบดั 
น ้าเสียและระบบก าจดัขยะมูลฝอย และเพื่อพฒันาศกัยภาพองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ในการบริหารจดัการระบบรวบรวมและบ าบดัน ้าเสียและระบบก าจดัขยะมูลฝอย 
อยา่งมีประสิทธิภาพ โดยเป็นการศึกษาเอกสาร (Documentary Research) การวเิคราะห์
ขอ้มูลเชิงพรรณนาวเิคราะห์ (Analytical Description) การประเมินผลบุคลากรองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีผา่นการอบรมเพื่อพฒันาศกัยภาพในการบริหารจดัการระบบ
รวบรวมและบ าบดัน ้าเสียและระบบก าจดัขยะมูลฝอย และวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงสถิติ  

ผลการศึกษาโดยสรุปคือ 1) ผลการประเมินประสิทธิภาพการบริหารจดัการ
ระบบรวบรวมและบ าบดัน ้าเสียและระบบก าจดัขยะมูลฝอย พบวา่องคก์รปกครอง 
ส่วนทอ้งถ่ินส่วนใหญ่ไม่มีผูรั้บผดิชอบดา้นการบริหารจดัการระบบรวบรวมและบ าบดั
น ้าเสียและระบบก าจดัขยะมูลฝอยอยา่งชดัเจน ขาดระบบการจดัการขอ้มูล  
ขาดการก าหนดมาตรฐานการด าเนินงาน ไม่มีการจดัเกบ็ค่าธรรมเนียมการบ าบดัน ้าเสีย/
การเกบ็ขน/ก าจดัขยะมูลฝอย การเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรท่ีดูแลระบบ 
ยงัไม่เพียงพอและขาดความต่อเน่ือง ไม่มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 
ของระบบ 2) การพฒันาศกัยภาพบุคลากรขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 



ข 

ในการบริหารจดัการระบบรวบรวมและบ าบดัน ้าเสียและระบบก าจดัขยะมูลฝอย พบวา่ 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีการน าความรู้ท่ีไดไ้ปปรับปรุงระบบรวบรวมและบ าบดั 
น ้าเสียและระบบก าจดัขยะมูลฝอยและมีการจดัท าแผนงาน/มาตรการ/โครงการ 
ในการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ ทั้งน้ี องคค์วามรู้ท่ีจ  าเป็นในการพฒันาศกัยภาพ
บุคลากรขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ
ระบบ ไดแ้ก่ 1) แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบ าบดัน ้าเสีย/ระบบ
ก าจดัขยะมูลฝอย 2) การศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวม
และบ าบดัน ้าเสีย/ระบบก าจดัขยะมูลฝอย 3) การติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม
ของระบบ 4) การจดัท าเทศบญัญติัการจดัเกบ็ค่าบริการรวบรวมและบ าบดัน ้าเสีย/
ค่าบริการเกบ็ขนขยะมูลฝอย/ค่าบริการก าจดัขยะมูลฝอย และ 5) การเตรียมความพร้อม
ในการขอรับการสนบัสนุนงบประมาณผา่นแผนปฏิบติัการเพื่อการจดัการคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั ตามล าดบั 

จากผลการศึกษาจึงเสนอแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการระบบ
รวบรวมและบ าบดัน ้าเสียและระบบก าจดัขยะมูลฝอยตามขั้นตอนการบริหาร ดงัน้ี  
1) การวางแผน (Planning) โดยการก าหนดนโยบายดา้นการจดัการน ้าเสียและขยะ 
มูลฝอย มีแผนปฏิบติัการดา้นการจดัการน ้าเสียและขยะมูลฝอยประจ าปีของทอ้งถ่ิน  
2) การจดัองคก์าร (Organizing) โดยการส่งเสริมการพฒันาศกัยภาพบุคลากรท่ีดูแลระบบ
ใหมี้ความรู้ ความช านาญ และทกัษะในการบริหารจดัการระบบอยา่งมีประสิทธิภาพ  
3) การช้ีน า (Leading) โดยการออกเทศบญัญติัของทอ้งถ่ินเพื่อใหป้ระชาชนมีส่วนร่วม
ในการจดัการน ้าเสียและขยะมูลฝอย และประชาสัมพนัธ์ใหค้วามรู้แก่ประชาชน 
ในการจดัการน ้าเสียและขยะมูลฝอยของทอ้งถ่ิน และ 4) การควบคุม (Controlling)  
โดยการควบคุม ก ากบัการปฏิบติังานระบบรวบรวมและบ าบดัน ้าเสียและระบบก าจดั
ขยะมูลฝอยใหส้ามารถด าเนินไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน 
ท่ีก  าหนด ทั้งน้ี ในการบริหารจดัการระบบ ตอ้งมีการติดตามผลการด าเนินงาน 
และปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องอยา่งต่อเน่ือง เพื่อใหก้ารบริหารจดัการระบบ 
มีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 



ค 

กติติกรรมประกาศ 
 

การพฒันาองคค์วามรู้จากการด าเนินโครงการติดตามและประเมินประสิทธิภาพ
ระบบรวบรวมและบ าบดัน ้าเสียและระบบก าจดัขยะมูลฝอยท่ีไดรั้บการสนบัสนุน
งบประมาณผา่นแผนปฏิบติัการเพื่อการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั
ส าเร็จไดด้ว้ยดี เน่ืองจากไดรั้บความช่วยเหลือจากบุคลากรในส านกังานส่ิงแวดลอ้ม 
ภาคท่ี 16 (สงขลา) ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัพทัลุง สงขลา 
ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส และเทศบาลนครสงขลา เทศบาลนครหาดใหญ่  
เทศบาลเมืองบา้นพรุ เทศบาลเมืองสะเดา เทศบาลเมืองพทัลุง เทศบาลเมืองปัตตานี 
เทศบาลนครยะลา เทศบาลเมืองเบตง เทศบาลเมืองนราธิวาส และเทศบาลเมือง 
สุไหงโก-ลก ในการร่วมด าเนินงานและการสนบัสนุนขอ้มูล 

ขอขอบพระคุณ นายฮาเลม็ เจะมาริกนั ผูอ้  านวยการส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 16 
(สงขลา) ท่ีเป็นแบบอยา่งในการท างาน และใหก้ารสนบัสนุนความกา้วหนา้ในหนา้ท่ี 
การงานของขา้พเจา้ 

ขอขอบพระคุณ นางมุกดา  จอกลอย นกัวชิาการส่ิงแวดลอ้มช านาญการพิเศษ               
ท่ีไดใ้หค้  าแนะน าทางวชิาการ สนบัสนุนและร่วมด าเนินงาน รวมทั้งใหค้วามกรุณาสละ
เวลาตรวจแกไ้ข  และใหข้อ้เสนอแนะในการจดัท าเอกสาร  

ขอขอบพระคุณเจา้หนา้ท่ีส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 16  ผูท่ี้มีส่วนร่วมใหเ้อกสาร
ผลงานวชิาการเล่มน้ีส าเร็จลุล่วงเรียบร้อยทุกท่าน 

ทา้ยท่ีสุดน้ี ขา้พเจา้ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ท่ีส่งเสริมดา้นการศึกษา 
เป็นแบบอยา่งในการเป็นขา้ราชการท่ีดี เป็นก าลงัใจส าคญั และใหก้ารสนบัสนุน 
ในทุกๆ ดา้น รวมทั้ง ผศ.ธนสัถ ์นนทพุทธ นอ้งชายของขา้พเจา้ท่ีใหก้  าลงัใจเป็นอยา่งดี
เสมอมา     
 

                                                                            ธฤษวรรณ  นนทพุทธ 
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สารบัญ 

   หนา้ 
บทคดัยอ่   ก 
กิตติกรรมประกาศ   ค 
สารบญั   ง 
สารบญัตาราง   ช 
สารบญัภาพประกอบ   ฌ 
บทท่ี    
 1 บทน า    
  ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 1 
  วตัถุประสงค ์ 2 
  ระยะเวลาด าเนินการ 2 
  พื้นท่ีด าเนินการ 2 
  สัดส่วนผลงาน 2 
  ขอ้จ ากดัของการศึกษา 4 
  นิยามศพัทเ์ฉพาะ 4 
  ความยุง่ยากซบัซอ้นของผลงาน 6 
  ประโยชนข์องผลงาน 7 
 2 แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง  
  นโยบายและแผนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการระบบรวบรวม 

และบ าบดัน ้าเสียและระบบก าจดัขยะมูลฝอย 
8 

  แผนปฏิบติัการเพื่อการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั 13 
  การบริหารจดัการระบบรวบรวมและบ าบดัน ้าเสียและระบบก าจดัขยะมูลฝอย 16 
  แนวคิดเก่ียวกบัองคค์วามรู้ 24 
  แนวคิดเก่ียวกบัการบริหารจดัการ 25 
  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 26 



จ 
 

สารบัญ (ต่อ) 

บทท่ี    หนา้ 
 3 วธีิการศึกษา  
  ขั้นตอนและวธีิด าเนินการ 30 
  รายละเอียดและขั้นตอนการด าเนินงาน 31 
 4 ผลการศึกษา  
  การประเมินประสิทธิภาพการบริหารจดัการระบบรวบรวมและบ าบดั 

น ้าเสียและระบบก าจดัขยะมูลฝอย  
38 

  การพฒันาศกัยภาพองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการบริหารจดัการ
ระบบรวบรวมและบ าบดัน ้าเสียและระบบก าจดัขยะมูลฝอย 
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

66 

 5 สรุปและขอ้เสนอแนะ  
  การประเมินประสิทธิภาพการบริหารจดัการระบบรวบรวมและบ าบดั 

น ้าเสียและระบบก าจดัขยะมูลฝอย 
83 

  การพฒันาศกัยภาพองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการบริหารจดัการ
ระบบรวบรวมและบ าบดัน ้าเสียและระบบก าจดัขยะมูลฝอย 
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

86 

  ขอ้เสนอแนะ 89 
 ภาคผนวก  
 1 แบบประเมินระบบรวบรวมและบ าบดัน ้าเสีย ปีงบประมาณ 2558 94 
 2 แบบประเมินระบบก าจดัขยะมูลฝอย ปีงบประมาณ 2558 102 
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และประเมินประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบ าบดัน ้าเสียและระบบ
ก าจดัขยะมูลฝอยท่ีไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณผา่นแผนปฏิบติัการ
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บทที่ 1                                                                                                                                             
บทน ำ 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 

การจดัท าแผนปฏิบติัการเพื่อการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั  
เป็นการด าเนินงานตามพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ 
พ.ศ.2535 มาตรา 37-41 เพื่อใหเ้กิดการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบั
พื้นท่ีท่ีสอดคลอ้งกบัแผนจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มระดบัชาติ โดยผูว้า่ราชการจงัหวดั
จดัท าแผนปฏิบติัการฯ ในระดบัจงัหวดัเสนอไปยงัส านกังานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เพื่อท าการรวบรวมและวเิคราะห์แผนปฏิบติัการฯ 
ในระดบัจงัหวดัเสนอต่อคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติเพื่อขอตั้งงบประมาณ
อุดหนุนจากรัฐบาลใหแ้ก่หน่วยงานด าเนินการต่อไป 

คณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ มีมติเม่ือวนัท่ี 17 กมุภาพนัธ์ 2554 เห็นชอบ
กรอบของแผนปฏิบติัการเพื่อการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั  
ซ่ึงครอบคลุมการด าเนินงานป้องกนัแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มในทุกดา้น ทั้งการบ าบดั 

น ้าเสียรวม และการก าจดัของเสียรวม และเห็นชอบใหมี้การส่งเสริมองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินเสนอแผนปฏิบติัการฯ ในระดบัจงัหวดัท่ีเป็นโครงการ กิจกรรมท่ีสามารถ
ตอบสนองและแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีอยา่งแทจ้ริง และมีความต่อเน่ืองในการ
จดัการปัญหา รวมทั้งมีผูรั้บผดิชอบท่ีชดัเจนท่ีสามารถด าเนินการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

พื้นท่ีรับผดิชอบของส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 16 ซ่ึงประกอบดว้ย จงัหวดั
พทัลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส มีโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบ าบดั
น ้าเสีย และระบบก าจดัขยะมูลฝอยท่ีไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณผา่นแผนปฏิบติัการ
เพื่อการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั ในช่วงปี 2537-2552 จ  านวน 13 
โครงการ (องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 10 แห่ง) ประกอบดว้ย โครงการระบบรวบรวม
และบ าบดัน ้าเสีย จ  านวน 3 โครงการ และโครงการระบบก าจดัขยะมูลฝอย จ านวน 10 
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โครงการ ส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 16 ร่วมกบัส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั ติดตามและประเมินผลระบบรวบรวมและบ าบดัน ้าเสียและระบบ
ก าจดัขยะมูลฝอยในพื้นท่ี  ผูข้อรับการประเมินจึงไดร้วบรวมผลการศึกษา ด าเนินการ
จดัการอบรมเพื่อพฒันาศกัยภาพบุคลากรขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีระบบ
รวบรวมและบ าบดัน ้าเสียและระบบก าจดัขยะมูลฝอย และประเมินองคค์วามรู้ท่ีองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีความตอ้งการในการพฒันาศกัยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

ในการบริหารจดัการระบบรวบรวมและบ าบดัน ้าเสียและระบบก าจดัขยะมูลฝอย 

อยา่งมีประสิทธิภาพ 
วตัถุประสงค์ 
 1. เพื่อประเมินประสิทธิภาพการบริหารจดัการระบบรวบรวมและบ าบดัน ้าเสียและ
ระบบก าจดัขยะมูลฝอย 
 2. เพื่อพฒันาศกัยภาพองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการบริหารจดัการระบบ
รวบรวมและบ าบดัน ้าเสียและระบบก าจดัขยะมูลฝอยอยา่งมีประสิทธิภาพ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ 2558-2559  
พืน้ทีด่ ำเนินกำร 
 พื้นท่ีจงัหวดัพทัลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส 
สัดส่วนผลงำน 
 ตามรายละเอียดขั้นตอนพฒันาองคค์วามรู้จากการด าเนินโครงการติดตามและ
ประเมินประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบ าบดัน ้าเสียและระบบก าจดัขยะมูลฝอย 
ท่ีไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณผา่นแผนปฏิบติัการเพื่อการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม
ในระดบัจงัหวดั ผูข้อรับการประเมินมีสัดส่วนของผลงาน สรุปไดด้งัน้ี 
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ตำรำง 1 
สัดส่วนผลงานของผู้ขอรับการประเมิน 

กำรด ำเนินงำนในภำพรวม 
สัดส่วนของกำรด ำเนินงำนของ 
นำงสำวธฤษวรรณ  นนทพุทธ 

1. จดัท าแบบส ารวจการจดัการระบบรวบรวมและบ าบดั
น ้าเสียและการจดัการขยะมูลฝอยจดัส่งใหอ้งคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

ร้อยละ 100 

2. จดัท าแบบประเมินการจดัการระบบรวบรวม 
และบ าบดัน ้าเสียและการจดัการระบบก าจดัขยะมูลฝอย
จดัส่งใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

ร้อยละ 100 

3. ด าเนินการส ารวจและประเมินระบบรวบรวม 
และบ าบดัน ้าเสียและระบบก าจดัขยะมูลฝอย 

ร้อยละ 80 

4. รวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มูลผลการส ารวจ 
และประเมินระบบรวบรวมและบ าบดัน ้าเสียและระบบ
ก าจดัขยะมูลฝอย 

ร้อยละ 80 

5. จดัท ารายงานผลการติดตามและประเมินประสิทธิภาพ
ระบบรวบรวมและบ าบดัน ้าเสียและระบบก าจดัขยะมูลฝอย 

ร้อยละ 80 

6. วเิคราะห์นโยบายและแผนท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อก าหนด
ทิศทางเพื่อพฒันาองคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากการด าเนินงาน 

ร้อยละ 100 

7. ศึกษา ทบทวนผลการด าเนินงานติดตามและประเมิน
ประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบ าบดัน ้าเสียและระบบ
ก าจดัขยะมูลฝอยท่ีผา่นมา 

ร้อยละ 100 

8. พฒันาศกัยภาพบุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ในการบริหารจดัการระบบรวบรวมและบ าบดัน ้าเสีย
และระบบก าจดัขยะมูลฝอย โดยการจดัการอบรม 

ร้อยละ 70 

9. ประเมินผลการพฒันาศกัยภาพบุคลากรองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการบริหารจดัการระบบ
รวบรวมและบ าบดัน ้าเสียและระบบก าจดัขยะมูลฝอย 

ร้อยละ 100 
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10. พฒันาองคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากการติดตามและประเมิน
ประสิทธิภาพระบบฯ และการพฒันาศกัยภาพบุคลากร
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการบริหารจดัการ
ระบบฯ 

ร้อยละ 100 

11. ประมวลขอ้มูลเพื่อสรุปผลการศึกษา 
และเสนอแนะแนวทางในการด าเนินงานต่อไป 

ร้อยละ 100 

 

ข้อจ ำกดัของกำรศึกษำ 

 จากการติดตามตรวจสอบการด าเนินงานขององคป์กครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ในการบริหารจดัการระบบรวบรวมและบ าบดัน ้าเสียและระบบก าจดัขยะมูลฝอย 
ท่ีไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณผา่นแผนปฏิบติัการเพื่อการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม
ในระดบัจงัหวดัมีขอ้จ ากดัในการศึกษาดงัน้ี 
 1) การบริหารจดัการระบบบ าบดัน ้าเสีย/ระบบก าจดัขยะมูลฝอยขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินยงัไม่เป็นไปตามหลกัวชิาการ รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานช ารุด 
และไม่ถูกตอ้งตามเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนด จึงไม่สามารถประเมินประสิทธิภาพระบบ
ไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 
 2) การออกแบบระบบรวบรวมและบ าบดัน ้าเสียกบัปริมาณน ้าเสียท่ีเขา้ระบบ 
ไม่สอดคลอ้งกนั ท าใหร้ะบบบ าบดัน ้าเสียไม่สามารถท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 3) ระบบก าจดัขยะมูลฝอยส่วนใหญ่มีการใชง้านเกินประสิทธิภาพ 
ตามท่ีออกแบบไว ้ท าใหก้ารจดัการขยะมูลฝอยไม่เป็นไปตามหลกัวชิาการ ถึงแมอ้งคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะพยายามปรับปรุงใหร้ะบบใชง้านไดต้ามปกติ แต่ไม่เพียงพอ 
กบัปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึน ท าใหก้ารติดตามตรวจสอบการด าเนินงานขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร    
นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 1) แผนปฏิบติัการเพื่อการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั หมายถึง 
แผนท่ีมีการบูรณาการการด าเนินงานร่วมกนัของทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งภาครัฐ 
เอกชน และประชาชนทุกระดบั เพื่อใหเ้กิดความสอดคลอ้งและสนบัสนุนการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของจงัหวดัใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนั  
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และเป็นช่องทางหน่ึงในการสนบัสนุนงบประมาณใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
(งบอุดหนุนเฉพาะกิจ) รวมทั้งเป็นกลไกในการแปลงแผนจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 
ในระดบัชาติไปสู่การปฏิบติัท่ีสอดคลอ้งกบัทิศทางการพฒันาของจงัหวดั/กลุ่มจงัหวดั 
ตอบสนองต่อสถานการณ์ปัญหาและความตอ้งการของประชาชนในพื้นท่ี 
 2) ระบบบ าบดัน ้าเสียแบบบ่อผึ่ง (Stabilization Pond) เป็นระบบบ าบดัน ้าเสีย 
ท่ีอาศยัธรรมชาติในการบ าบดัสารอินทรียใ์นน ้าเสีย เพื่อปรับปรุงคุณภาพน ้าท้ิง 
ก่อนระบายออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม เป็นระบบท่ีค่าก่อสร้างและค่าดูแลรักษาต ่า วธีิการเดิน
ระบบไม่ยุง่ยากซบัซอ้น ผูค้วบคุมระบบไม่ตอ้งมีความรู้สูง แต่ตอ้งใชพ้ื้นท่ีก่อสร้างมาก 
จึงเป็นระบบท่ีเหมาะกบัชุมชนท่ีมีพื้นท่ีเพียงพอและราคาไม่แพง 
 3) ระบบบ าบดัน ้าเสียแบบสระเติมอากาศ (Aerated Lagoon) เป็นระบบบ าบดั 
น ้าเสียท่ีอาศยัการเติมออกซิเจนจากเคร่ืองเติมอากาศ (Aerator) เพื่อเพิ่มออกซิเจนในน ้า
ใหมี้ปริมาณเพียงพอส าหรับจุลินทรียส์ามารถน าไปใชย้อ่ยสลายสารอินทรียใ์นน ้าเสีย 
ไดเ้ร็วข้ึนกวา่การปล่อยใหย้อ่ยสลายตามธรรมชาติ 
 4) ระบบบ าบดัน ้าเสียแบบบึงประดิษฐ ์(Constructed Wetland) เป็นระบบบ าบดั
น ้าเสียท่ีอาศยักระบวนการทางธรรมชาติ ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน ้าท้ิง 
ท่ีผ่านการบ าบดัแลว้ แต่ตอ้งการลดปริมาณไนโตรเจนและฟอสฟอรัสก่อนระบาย 
ออกสู่แหล่งรองรับน ้าท้ิง เป็นระบบท่ีไม่ซบัซอ้นและไม่ตอ้งใชเ้ทคโนโลยใีนการบ าบดัสูง 
 5) ประสิทธิภาพของระบบบ าบดัน ้าเสีย หมายถึง ความสามารถรองรับน ้าเสีย 
และความสามารถในการลดปริมาณความสกปรกของน ้าเสียใหอ้ยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน
ควบคุมการระบายน ้าท้ิงจากระบบบ าบดัน ้าเสียรวมของชุมชน ตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ลงวนัท่ี 7 เมษายน 2553 
 6) ระบบก าจดัขยะมูลฝอยแบบถูกหลกัสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) หมายถึง 
รูปแบบการฝังกลบขยะมูลฝอยท่ีมีการค านึงถึงการด าเนินงานหลกัเกณฑท์างวศิวกรรม
และผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนดา้นสุขอนามยัและความปลอดภยั ตั้งแต่การคดัเลือกพื้นท่ี
ท่ีเหมาะสม การออกแบบและโครงสร้างพื้นฐาน มีการติดตั้งระบบกนัซึมท่ีถูกตอ้ง 
และไดม้าตรฐานตามหลกัวศิวกรรม มีการด าเนินงานต่างๆ ในการจดัการขยะมูลฝอย
เพื่อใหก้ารฝังกลบเป็นไปตามหลกัวศิวกรรมและไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
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 7) ระบบบ าบดัน ้าชะขยะมูลฝอย หมายถึงระบบบ าบดัน ้าเสียท่ีเกิดจากน ้าชะขยะ
มูลฝอยท่ีซึมผา่นหรือน ้าผวิดินอ่ืนท่ีซึมผา่นพื้นท่ี ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อสุขภาพ 
และส่ิงแวดลอ้ม โดยตอ้งไม่เกินมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าท้ิงจากแหล่งก าเนิด
ประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลย ีและส่ิงแวดลอ้ม ฉบบัท่ี 3 (พ.ศ.2539) ลงวนัท่ี 3 มกราคม 2539 
 8) ระบบติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้าใตดิ้น หมายถึง ระบบท่ีมีข้ึนเพื่อเกบ็
ตวัอยา่งน ้าใตดิ้นบริเวณท่ีมีหรือคาดเดาวา่มีการปนเป้ือนจากน ้าชะขยะมูลฝอย 
ของสถานท่ีฝังกลบขยะมูลฝอย โดยคุณภาพน ้าตอ้งอยูใ่นค่ามาตรฐานคุณภาพน ้าใตดิ้น 
ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 20 (พ.ศ.2543) ออกตามความ 
ในพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.2535 ลงวนัท่ี  
31 สิงหาคม 2543 
 9) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หมายความถึง องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
เทศบาล และองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
 10) องคค์วามรู้ หมายความถึง ความรู้ท่ีไดจ้ากการประเมินประสิทธิภาพระบบ
รวบรวมและบ าบดัน ้าเสียและระบบก าจดัขยะมูลฝอยท่ีไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณ
ผา่นแผนปฏิบติัการเพื่อการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั และความรู้ 
ท่ีจ  าเป็นในการพฒันาศกัยภาพบุคลากรขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจดัการระบบรวบรวมและบ าบดัน ้าเสียและระบบ
ก าจดัขยะมูลฝอย  
ควำมยุ่งยำกซับซ้อนของผลงำน  
 การพฒันาองคค์วามรู้จากการด าเนินโครงการติดตามและประเมินประสิทธิภาพ
ระบบรวบรวมและบ าบดัน ้าเสียและระบบก าจดัขยะมูลฝอยท่ีไดรั้บการสนบัสนุน
งบประมาณผา่นแผนปฏิบติัการเพื่อการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั 
จ  าเป็นตอ้งศึกษาขอ้มูลและองคค์วามรู้ทางดา้นวชิาการในการบริหารจดัการระบบ
รวบรวมและบ าบดัน ้าเสียและระบบก าจดัขยะมูลฝอยหลายดา้น ขอ้มูลทัว่ไปของพื้นท่ี 
ความพร้อมและศกัยภาพขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน นโยบายขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน เทคโนโลยท่ีีเหมาะสม การบริหารจดัการ ทั้งดา้นบุคลากรและงบประมาณ 
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ตลอดจนการประชาสัมพนัธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน และเร่ืองร้องเรียนต่างๆ 
ท่ีเกิดข้ึนจากการบริหารจดัการ  รวมทั้งการส ารวจขอ้มูลและเกบ็ตวัอยา่งส่ิงแวดลอ้ม 
เพื่อตรวจวเิคราะห์ในหอ้งปฏิบติัการ ซ่ึงตอ้งอาศยัการวเิคราะห์ปัญหา/อุปสรรค 
ในการด าเนินงาน เพื่อหาแนวทาง/รูปแบบการบริหารจดัการระบบรวบรวมและบ าบดั 
น ้าเสียและระบบก าจดัขยะมูลฝอยอยา่งมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกบับริบทของพื้นท่ี  
ประโยชน์ของผลงำน 
 1. ไดแ้นวทางในการพฒันาศกัยภาพบุคลากรขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ในการบริหารจดัการระบบรวบรวมและบ าบดัน ้าเสียและระบบก าจดัขยะมูลฝอย 
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 2. เป็นกลไกในการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานของโครงการท่ีขอรับ 
การสนบัสนุนงบประมาณผา่นแผนปฏิบติัการเพื่อการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 
ในระดบัจงัหวดั 
 3. เป็นแนวทางใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนน าไปใชใ้นการบริหารจดัการ
ระบบรวบรวมและบ าบดัน ้าเสียและระบบก าจดัขยะมูลฝอย 



บทที่ 2                                                                                                                                             
แนวคดิ ทฤษฎ ีและวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

การศึกษาการพฒันาองคค์วามรู้จากการด าเนินโครงการติดตามและประเมิน
ประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบ าบดัน ้าเสียและระบบก าจดัขยะมูลฝอยท่ีไดรั้บการ
สนบัสนุนงบประมาณผา่นแผนปฏิบติัการเพื่อการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบั
จงัหวดั ผูศึ้กษาไดร้วบรวมแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นแนวทาง
ในการศึกษา ดงัน้ี  

1) นโยบายและแผนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการจดัการระบบรวบรวม 
และบ าบดัน ้าเสียและระบบก าจดัขยะมูลฝอย 

2) แผนปฏิบติัการเพื่อการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั 
3) การบริหารจดัการระบบรวบรวมและบ าบดัน ้าเสียและระบบก าจดัขยะมูลฝอย 
4) แนวคิดเก่ียวกบัองคค์วามรู้ 
5) แนวคิดเก่ียวกบัการบริหารจดัการ 
6) งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.1 นโยบายและแผนทีเ่กีย่วข้องกบัการบริหารจัดการระบบรวบรวมและบ าบัดน า้เสีย
และระบบก าจัดขยะมูลฝอย 
 2.1.1 ระดับชาต ิ
 1) นโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา)  
 พลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรีแถลงต่อสภานิติบญัญติัแห่งชาติ
เม่ือวนัท่ี 12 กนัยายน 2557 ขอ้ 9   การรักษาความมัน่คงของฐานทรัพยากรและการสร้าง
สมดุลระหวา่งการอนุรักษก์บัการใชป้ระโยชนอ์ยา่งย ัง่ยนื ขอ้ 9.5 เร่งรัดการควบคุม
มลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน ้าเสีย ท่ีเกิดจากการผลิตและบริโภค เพื่อสร้างคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีดีใหแ้ก่ประชาชน ใหค้วามส าคญัในการจดัการอยา่งครบวงจร  
และใชม้าตรการทางกฎหมายและบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งเดด็ขาด 
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 2) Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย ตามนโยบาย   
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  
 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ไดก้  าหนดใหก้ารแกไ้ขปัญหาขยะ 
มูลฝอยเป็นวาระแห่งชาติ โดยมอบหมายใหก้ระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอ้ม เป็นเจา้ภาพด าเนินการร่วมกบัหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งในการจดัท า
มาตรการ แนวทางในการแกไ้ขปัญหาขยะมูลฝอย เพื่อแกไ้ขปัญหาดงักล่าว 
อยา่งเป็นรูปธรรมและยัง่ยนื  
 และมีการออกระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการจดัระบบการบริหาร
จดัการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ.2557 ไดล้งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 131 
ตอนพิเศษ 189ง เม่ือวนัท่ี 25 กนัยายน 2557 ก าหนดขั้นตอนการด าเนินการในการแกไ้ข
ปัญหาการจดัการขยะมูลฝอยใหเ้ป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ดว้ยการบูรณาการแผน
และแนวทางในการด าเนินงานของส่วนราชการและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
 3) นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ   
พ.ศ.2540-2559 
 นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ      
พ.ศ.2540-2559 มีความมุ่งหมายท่ีจะใหมี้การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและการส่งเสริม
และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มใหค้วบคู่ไปกบัการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม  
อนัจะยงัผลใหก้ารพฒันาประเทศเป็นการพฒันาท่ีย ัง่ยนืและเสริมสร้างคุณภาพชีวติ 
ของประชาชน โดยก าหนดแนวทางท่ีจ  าเป็นเร่งด่วนในการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
ท่ีเกิดทดแทนได ้ใหเ้ขา้สู่สภาพสมดุลของการใชแ้ละการเกิดทดแทน และก าหนด 
แนวทางการแกไ้ขขจดัภาวะมลพิษทางน ้า มลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียง 
และความสั่นสะเทือน มูลฝอยและส่ิงปฏิกลู สารอนัตราย และของเสียอนัตราย ตลอดจน 
การก าหนดแนวทางในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติในอนาคต  
 4) แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่11 (พ.ศ.2555-2559)  
 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559)         
ก  าหนดแนวทางการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายและการจดัการน ้ าเสีย  
ในยทุธศาสตร์การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื  
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ในดา้นท่ีใหค้วามส าคญักบัการควบคุมและลดมลพิษ มีแนวทางส าคญั 
ในการเพิ่มประสิทธิภาพการจดัการขยะและน ้าเสียชุมชน โดยใหค้วามส าคญั 
กบัการแกไ้ขปัญหาในพื้นท่ีวกิฤติ เร่งรัดการลงทุนก่อสร้างระบบบ าบดัน ้าเสียรวมชุมชน
และระบบการจดัการขยะแบบครบวงจร ส่งเสริมธุรกิจชุมชนและธุรกิจเอกชนจากขยะ 
รีไซเคิล รวมทั้งสนบัสนุนใหมี้การผลิตและใชพ้ลงังานทดแทนจากของเสีย  
โดยสร้างมาตรการจูงใจในการแปรรูปขยะเป็นพลงังานใหเ้กิดผลในทางปฏิบติั  
ตลอดจนออกกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใหมี้การจดัเกบ็ค่าธรรมเนียมการใหบ้ริการ
บ าบดัน ้าเสียและก าจดัขยะมูลฝอย เพื่อใหท้อ้งถ่ินมีรายไดเ้พียงพอในการบริหารจดัการ
และบ ารุงรักษาระบบบ าบดัน ้าเสียและก าจดัของเสียอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนื 
 5) (ร่าง) แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12 (พ.ศ.2560-2564) 
 (ร่าง) แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
ก าหนดแนวทางการพฒันาท่ีมีความส าคญัสูงและสามารถผลกัดนัสู่การปฏิบติั 
ดา้นการจดัการน ้าเสียและขยะมูลฝอยดงัน้ี 
 5.1) ดา้นการจดัการน ้าเสีย พฒันาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวม 
และระบบบ าบดัน ้าเสียรวมของชุมชน บริหารจดัการระบบบ าบดัน ้าเสียอยา่งครบวงจร  
สนบัสนุนใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการระบบบ าบดัน ้าเสียรวมของชุมชน
และเมือง การจดัเกบ็ค่าธรรมเนียมในการบ าบดัน ้าเสีย รวมถึงการดูแลรักษา 
และซ่อมบ ารุง การติดตามและประเมินประสิทธิภาพระบบบ าบดัน ้าเสีย การส่งเสริม
บทบาทของภาคเอกชนในการบริหารจดัการระบบบ าบดัน ้าเสีย ปรับปรุงกฎระเบียบ
ภายใตก้ฎหมายควบคุมอาคารท่ีเก่ียวขอ้งกบัแหล่งก าเนิดน ้าเสีย และก าหนดหลกัเกณฑ์
และวธีิการส าหรับการอนุญาตใหร้ะบายมลพิษท่ีค  านึงถึงปริมาณมลพิษสะสมรวม 
ในแหล่งรองรับน ้าเสีย 
 5.2) ดา้นการจดัการขยะมูลฝอย ผลกัดนัการจดัท าแผนบริหารจดัการขยะ 
มูลฝอยในระดบัจงัหวดัและระดบัทอ้งถ่ิน ส่งเสริมการรวมกลุ่มขององคก์รปกครอง 
ส่วนทอ้งถ่ินและการร่วมลงทุนของภาคเอกชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจดัการขยะ 
มูลฝอย สนบัสนุนการจดัการขยะมูลฝอยท่ีครบวงจรตั้งแต่ตน้ทางจนถึงปลายทาง  
ส่งเสริมใหเ้กิดกลไกการคดัแยกขยะเพื่อน ากลบัมาใชใ้หม่ใหม้ากท่ีสุด จดัใหมี้ 
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แหล่งรวบรวมและแหล่งรับก าจดัของเสียอนัตรายจากชุมชนกระจายอยูท่ัว่ประเทศ 
ส่งเสริมการน าเคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์มาใชใ้นการบริหารจดัการขยะมูลฝอย  
โดยใชห้ลกัผูก่้อมลพิษเป็นผูจ่้าย ทบทวนหลกัเกณฑก์ารเกบ็ค่าธรรมเนียมการจดัการ
ขยะมูลฝอยท่ีเหมาะสม รวมถึงการบงัคบัใชก้ฎหมายส่ิงแวดลอ้มอยา่งจริงจงั 
 6) กรอบแนวคดิและทศิทางของแผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อม พ.ศ.2560-
2564  
 กรอบแนวคิดแผนจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ.2560-2564 ประเดน็
ยทุธศาสตร์ท่ี 3 การจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีดี ไดรั้บการป้องกนั บ าบดั และฟ้ืนฟู 
มุ่งเนน้ใหค้วามส าคญักบัการป้องกนัปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึน ณ แหล่งก าเนิด  
ลดปริมาณของเสียท่ีเกิดข้ึนในทุกขั้นตอน สนบัสนุนการน ากลบัมาใชใ้หม่ และมีระบบ
การจดัการแบบรวมศูนยใ์นการจดัการของเสียท่ีเกิดข้ึน รวมถึงเพิ่มความรับผดิชอบ 
ของผูผ้ลิตใหมี้บทบาทในการจดัการผลิตภณัฑข์องตนเองและซากผลิตภณัฑท่ี์เกิดข้ึน
อยา่งครบวงจร และเปิดโอกาสใหทุ้กภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจดัการ ดูแล และรักษา
ส่ิงแวดลอ้มใหมี้คุณภาพท่ีดี  
 7) แผนจัดการมลพษิ พ.ศ.2555-2559 
 เป้าหมายของแผนจดัการมลพิษ พ.ศ.2555-2559 คือ คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 
ท่ีเหมาะสมต่อการด ารงชีวติของประชาชนและการรักษาสมดุลระบบนิเวศทางธรรมชาติ 
โดยมีตวัช้ีวดัความส าเร็จดา้นการจดัการน ้าเสีย และขยะมูลฝอย ดงัน้ี (1) ความสามารถ
ในการบ าบดัน ้าเสียชุมชนอยา่งถูกหลกัวชิาการต่อปริมาณน ้าเสียชุมชนทัว่ประเทศ
เพิ่มข้ึน ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 30 (2) อตัราการน าขยะมูลฝอยกลบัมาใชป้ระโยชน ์
(Recycle) ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 30 ของปริมาณขยะมูลฝอยทัว่ประเทศ และ (3) อตัรา 
การจดัการขยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอนัตรายชุมชน และมูลฝอยติดเช้ืออยา่งถูกหลกั
วชิาการต่อปริมาณขยะมูลฝอยทัว่ประเทศเพิ่มข้ึน ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50  
 8) แผนยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม พ.ศ.2559-
2564 
 แผนยทุธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ.2559-
2564 ประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ี 3 รักษาและฟ้ืนฟูคุณภาพส่ิงแวดลอ้มอยา่งมีส่วนร่วม  
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มีเป้าประสงคคื์อ (1) ปรับปรุงและฟ้ืนฟูคุณภาพน ้า และ (2) เพิ่มขีดความสามารถในการ
ก าจดัขยะ  
 2.1.2 ระดับภูมภิาค 
  1) แผนยุทธศาสตร์การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมภาคใต้  
พ.ศ.2560-2564 
  แผนยทุธศาสตร์การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มภาคใต ้ 
พ.ศ.2560-2564 ก าหนดยทุธศาสตร์ดา้นการจดัการน ้าเสียและการจดัการขยะมูลฝอย  
ในยทุธศาสตร์ท่ี 3 การจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มอยา่งมีส่วนร่วม มีเป้าประสงค ์
ในการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มดา้นน ้า อากาศ ขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย  
โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายอยา่งเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกนั 
แกไ้ข ลด และขจดัมลพิษท่ีอาจส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม  
  2) แผนพฒันากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน พ.ศ.2557-2560 
  แผนพฒันากลุ่มจงัหวดัภาคใตช้ายแดน พ.ศ.2557-2560 ใหค้วามส าคญั 
ดา้นการจดัการมลพิษในประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมและพฒันาการคา้ การลงทุน 
และระบบโลจิสติกส์ รองรับประชาคมอาเซียน โดยมีกลยทุธ์ในการฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีเส่ือมโทรมใหมี้ประสิทธิภาพ สามารถลดปัญหา
มลพิษในพื้นท่ีอยา่งย ัง่ยนื  
 2.1.3 ระดับจังหวดั 
  แผนปฏบัิติการเพ่ือการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมในระดับจังหวดั 
  แผนปฏิบติัการเพื่อการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดัเป็นกลไก
ในการถ่ายทอดแผนจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มของประเทศไปสู่การปฏิบติัในระดบั
จงัหวดัและทอ้งถ่ิน โดยครอบคลุมการด าเนินงานป้องกนัแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม       
ทั้งดา้นขยะมูลฝอย น ้าเสียชุมชน การจดัการส่ิงแวดลอ้มศิลปกรรมในเขตเมืองเก่า  
การจดัการพื้นท่ีชุ่มน ้า การปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ การด าเนินงาน
ตามแนวทางการจดัการภูมิทศัน ์การจดัการดา้นมลทศัน ์โดยมีการส่งเสริมใหอ้งคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินเสนอแผนปฏิบติัการฯ ในระดบัจงัหวดัท่ีเป็นโครงการ/กิจกรรม   
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ท่ีสามารถตอบสนองและแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีอยา่งแทจ้ริง และมีความต่อเน่ือง
ในการแกไ้ขปัญหา รวมทั้งมีผูรั้บผดิชอบท่ีชดัเจน ท่ีสามารถด าเนินการ 
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และใชห้ลกัการของผูก่้อมลพิษเป็นผูจ่้าย โดยมีการบูรณาการ               
การด าเนินงานร่วมกนัของหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อใหเ้กิดผลส าเร็จต่อไป  
 2.1.4 ระดับท้องถิ่น  
  แผนพฒันาท้องถิ่น (แผนยุทธศาสตร์การพฒันา แผนพฒันาสามปี แผนปฏบัิติ
การ เทศบัญญัติ ข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในแต่ละจงัหวดัมีการจดัท าแผนพฒันาพื้นท่ี  
โดยก าหนดยทุธศาสตร์ในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
ท่ีมีการเช่ือมโยงประสานสอดคลอ้งกนัในทุกระดบัตามบทบาทหนา้ท่ีขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีตอ้งด าเนินการในเร่ืองน้ี รวมทั้งส่งเสริมหน่วยงานระดบัพื้นท่ี
และประชาชนใหมี้ส่วนร่วมในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม 
ตลอดจนสามารถระดมทรัพยากรในการบริหารภายในจงัหวดัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
2.2 แผนปฏบัิติการเพ่ือการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมในระดับจังหวดั  
 2.2.1 หลกัการของแผนปฏบัิติการเพ่ือการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมในระดับ
จังหวดั 
  แผนปฏิบติัการเพื่อการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั เป็นกลไก
ในการแปลงแผนจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มไปสู่การปฏิบติัในพื้นท่ีจงัหวดัและทอ้งถ่ิน 
โดยยดึหลกัการบูรณาการและการมีส่วนร่วม โดยในการจดัท าแผนปฏิบติัการ 
เพื่อการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดัจะตอ้งมีความสอดคลอ้งกบั 
แนวทางการจดัการท่ีไดก้  าหนดไวใ้นแผนจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ทั้งน้ี  
แผนปฏิบติัการเพื่อการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดัเป็นแผนปฏิบติัการ 
ท่ีใหค้วามส าคญักบัการด าเนินงานดา้นคุณภาพส่ิงแวดลอ้มเป็นหลกั และตอ้งเป็นแผน 
ท่ีตอบสนองต่อสถานการณ์ปัญหาส่ิงแวดลอ้มของแต่ละพื้นท่ีตามความส าคญัเร่งด่วน 
ไดอ้ยา่งชดัเจน มีแนวทางการด าเนินการแกไ้ขปัญหาท่ีเป็นรูปธรรม มีเป้าหมายท่ีชดัเจน 
และสามารถประเมินผลได ้ 
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 หลกัการในกรอบของแผนปฏิบติัการเพื่อการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบั
จงัหวดั ตามมติคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ คร้ังท่ี 1/2554 เม่ือวนัท่ี 17 กมุภาพนัธ์ 
2554 มีดงัน้ี 
 1) ส่งเสริมใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเสนอแผนปฏิบติัการฯ ในระดบั
จงัหวดัท่ีเป็นโครงการ กิจกรรม ท่ีสามารถตอบสนองหรือแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ี
อยา่งแทจ้ริง และมีความต่อเน่ืองในการจดัการปัญหา รวมทั้งมีผูรั้บผดิชอบท่ีชดัเจน 
ท่ีสามารถด าเนินการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และใชห้ลกัการของผูก่้อมลพิษเป็นผูจ่้าย  
 2) กรอบของโครงการภายใตแ้ผนปฏิบติัการฯ ในระดบัจงัหวดั สามารถ
ครอบคลุมดา้นส่ิงแวดลอ้มทุกดา้น 
 3) สนบัสนุนและผลกัดนัใหก้ารด าเนินงานดา้นการจดัการมลพิษโดยภาคเอกชน
ท่ีมีความช านาญตามหลกัวชิาการ และเป็นผูจ้ดัใหก้ารบริการแก่องคก์รปกครอง 
ส่วนทอ้งถ่ิน โดยอยูภ่ายใตค้วามรับผดิชอบของทอ้งถ่ินและจงัหวดั เพื่อใหแ้ผนปฏิบติัการฯ 
ในระดบัจงัหวดัสามารถด าเนินการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 4) ใหจ้งัหวดัพิจารณาการบริหารจดัการขยะมูลฝอยและน ้าเสียชุมชน 
เป็นภาพรวมของจงัหวดั โดยการทบทวนระบบท่ีเคยออกแบบในลกัษณะการด าเนินการ
แต่ละทอ้งถ่ิน เพื่อใหก้ารบริหารจดัการเป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพ 
 2.2.2 แนวทางการจัดท าแผนปฏบัิติการเพ่ือการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมในระดับ
จังหวดั 
  เพื่อใหแ้ผนปฏิบติัการเพื่อการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั  
เป็นกลไกการแปลงแผนจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มไปสู่การปฏิบติัเพื่อการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในระดบัพื้นท่ีจงัหวดัและทอ้งถ่ินท่ีมีประสิทธิภาพ 
พร้อมทั้งเปิดโอกาสใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและชุมชนมีส่วนร่วมในการก าหนด
แนวทางการด าเนินงาน จงัหวดัจึงควรมีแนวทางการจดัท าแผนปฏิบติัการเพื่อการจดัการ
คุณภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดัดงัน้ี 
  1) ใชป้ระเดน็ยทุธศาสตร์ภายใตแ้ผนจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มเป็นแนวทาง
ในการด าเนินงาน เพื่อการแปลงแผนจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มไปสู่การปฏิบติัในระดบั
จงัหวดัและทอ้งถ่ิน 
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  2) บูรณาการการด าเนินงานตามกฎหมายและแผนดา้นส่ิงแวดลอ้มในระดบั
ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใหเ้กิดความเช่ือมโยงทั้งระดบัประเทศ ระดบัจงัหวดั และระดบั
ทอ้งถ่ิน และสอดรับกบัการพฒันาและการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอ้มในภาพรวมของประเทศ  
  3) พิจารณาทบทวน/ปรับปรุงแผนปฏิบติัการฯ ในระดบัจงัหวดั เพื่อให้
แผนปฏิบติัการฯ ในระดบัจงัหวดัมีความสอดคลอ้ง เหมาะสมกบัสถานการณ์ 
ท่ีเปล่ียนแปลงไป 
  4) จดัท าแผนงาน/โครงการดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพ
ปัญหาและความจ าเป็นของพื้นท่ีอยา่งครบถว้น โดยส่งเสริมใหอ้งคก์รปกครอง 
ส่วนทอ้งถ่ินเสนอโครงการ/กิจกรรมท่ีสามารถตอบสนองหรือแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
ในพื้นท่ีอยา่งแทจ้ริง และมีความต่อเน่ืองในการแกไ้ขปัญหา 
  5) ก าหนดกรอบของแผนงาน/โครงการภายใตแ้ผนปฏิบติัการฯ ในระดบั
จงัหวดัท่ีครอบคลุมการจดัการส่ิงแวดลอ้มในเร่ืองท่ีส าคญั โดยควรพิจารณา 
ใหค้วามส าคญักบัเร่ืองท่ีเป็นปัญหาและมีล าดบัความส าคญัเร่งด่วน ความพร้อม 
ของทอ้งถ่ินและจงัหวดัในการด าเนินการ การสนบัสนุนจากหน่วยงานต่างๆ  
รวมถึงการผา่นกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
  6) ส่งเสริมใหเ้อกชนเป็นผูด้  าเนินการระบบบ าบดัน ้าเสียและระบบก าจดั 
ของเสีย  
  7) พิจารณาแผนงาน/โครงการในพื้นท่ีใหค้วามส าคญัเร่งด่วนตามกฎหมาย 
และมติคณะรัฐมนตรี ไดแ้ก่ พื้นท่ีเขตควบคุมมลพิษ พื้นท่ีเขตอนุรักษแ์ละพื้นท่ีคุม้ครอง
ส่ิงแวดลอ้ม พื้นท่ีตามมติคณะรัฐมนตรี พื้นท่ีท่ีเป็นมรดกโลกตามอนุสัญญาคุม้ครอง
มรดกโลก และพื้นท่ีท่ีมีศกัยภาพท่ีจะเสนอเป็นมรดกของชาติไทย รวมถึงการบงัคบัใช้
กฎหมายใหเ้ป็นไปตามมาตรการการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (EIA) และมาตรการ
การคุม้ครองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
  8) แผนปฏิบติัการเพื่อการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั 
ประกอบดว้ย แผนปฏิบติัการเพื่อการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั  
(ดา้นทรัพยากรธรรมชาติ และดา้นส่ิงแวดลอ้ม) แผนปฏิบติัการเพื่อลดและขจดัมลพิษ 
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ในเขตควบคุมมลพิษ (กรณีท่ีจงัหวดัมีพื้นท่ีประกาศใหเ้ป็นเขตควบคุมมลพิษ)  
และแผนงานการจดัการคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในเขตพื้นท่ี
ด าเนินการประกาศเขตพื้นท่ีคุม้ครองส่ิงแวดลอ้ม (กรณีท่ีจงัหวดัมีพื้นท่ีท่ีประกาศ 
ใหเ้ป็นพื้นท่ีคุม้ครองส่ิงแวดลอ้ม) 
 2.2.3 แผนแม่บทการบริหารจัดการน า้เสียชุมชน/ขยะมูลฝอยและส่ิงปฏกูิล 
ของจังหวดั 
  จงัหวดัท่ีขอรับการสนบัสนุนงบประมาณโครงการก่อสร้างระบบรวบรวม 
และระบบบ าบดัน ้าเสียชุมชนและระบบก าจดัขยะมูลฝอยภายใตแ้ผนปฏิบติัการฯ  
ในระดบัจงัหวดัจะตอ้งจดัท าแผนแม่บทการบริหารจดัการน ้าเสียชุมชน/ขยะมูลฝอย 
และส่ิงปฏิกลูของจงัหวดั เพื่อเป็นแนวทางในการแกไ้ขปัญหาน ้าเสียชุมชนและขยะ 
มูลฝอยในภาพรวมของจงัหวดั ซ่ึงจะเป็นเอกสารส าคญัในการประกอบการพิจารณา
โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและระบบบ าบดัน ้ าเสียชุมชนและระบบก าจดัขยะมูลฝอย 
2.3 การบริหารจัดการระบบรวบรวมและบ าบัดน า้เสียและระบบก าจัดขยะมูลฝอย 
 2.3.1 การบริหารจัดการระบบรวบรวมและบ าบัดน ้าเสีย 
  1) รูปแบบของระบบบ าบดัน ้าเสีย 
  เน่ืองจากผูศึ้กษาไดท้ าการศึกษาระบบบ าบดัน ้าเสียในพื้นท่ีรับผดิชอบ  
คือ เทศบาลนครสงขลา เทศบาลนครหาดใหญ่ และเทศบาลนครยะลา ซ่ึงเป็นระบบ
บ าบดัน ้าเสียแบบสระเติมอากาศ แบบบ่อปรับเสถียร และแบบบึงประดิษฐ ์จึงขอเสนอ
การบริหารจดัการระบบรวบรวมและบ าบดัน ้าเสียทั้ง 3 รูปแบบ ดงัน้ี 
  1.1) ระบบบ าบดัน ้าเสียแบบสระเติมอากาศ 
  ระบบบ าบดัน ้าเสียแบบสระเติมอากาศเป็นระบบบ าบดัน ้าเสียท่ีอาศยั
การเติมออกซิเจนจากเคร่ืองเติมอากาศ (Aerator) ท่ีติดตั้งแบบทุ่นลอยหรือยดึติดกบัแท่น 
เพื่อเพิ่มออกซิเจนในน ้าใหมี้ปริมาณเพียงพอส าหรับจุลินทรียส์ามารถน าไปใชย้อ่ยสลาย
สารอินทรียใ์นน ้าเสีย โดยมีบ่อปฏิกิริยา เรียกวา่ บ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon)  
และบ่อตกตะกอน (Polishing Pond) การยอ่ยสลายสารอินทรียห์รือปฏิกิริยาการท าลาย 
BOD จะเกิดโดยแบคทีเรียในบ่อเติมอากาศ ระบบบ าบดัน ้าเสียแบบสระเติมอากาศ 
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มีประสิทธิภาพในการบ าบดัสารอินทรียใ์นรูปของค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen 
Demand : BOD) ร้อยละ 80-95 โดยอาศยัหลกัการท างานของจุลินทรียภ์ายใตส้ภาวะ 
ท่ีมีออกซิเจน (Aerobic) การควบคุมและดูและระบบโดยการควบคุม/ตรวจสอบ 
การท างานของเคร่ืองจกัรกลส าหรับการเติมอากาศใหส้ามารถท างานไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
และมีการติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพการบ าบดัน ้าเสียอยา่งต่อเน่ือง 
  1.2) ระบบบ าบดัน ้าเสียแบบบ่อปรับเสถียร 
  ระบบบ าบดัน ้าเสียแบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Ponds)  
เป็นกระบวนการบ าบดัน ้าเสียท่ีใชธ้รรมชาติควบคุม แบ่งตามลกัษณะการท างานได ้ 
3 รูปแบบ คือ บ่อแอนแอโรบิค (Anaerobic Pond) บ่อแฟคคลัเททีฟ (Facultative Pond) 
บ่อแอโรบิก (Aerobic Pond) และหากมีหลายบ่อต่อเน่ืองกนั บ่อสุดทา้ยจะท าหนา้ท่ี 
เป็นบ่อบ่ม (Maturation Pond) เพื่อปรับปรุงคุณภาพน ้าท้ิงก่อนระบายออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม 
โดยมีการต่อกนัแบบอนุกรมอยา่งนอ้ย 3 บ่อ การออกแบบก่อสร้างสามารถท าได ้
ตามลกัษณะของพื้นท่ีดิน ในการควบคุมการท างานตอ้งค านึงถึงปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผล 
ต่อประสิทธิภาพในการท างาน เช่น รูปแบบการไหลของน ้าในบ่อ อุณหภูมิ ความเขม้
ของแสงแดด และความตอ้งการออกซิเจน กระบวนการบ าบดัน ้าเสียทางชีวภาพท่ีเกิดข้ึน
ในบ่อบ าบดัน ้าเสียเป็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ ซ่ึงสามารถเปล่ียนแปลงได้
ตามสภาวะแวดลอ้ม ท าใหย้ากต่อการควบคุมการท างานของระบบ  
  1.3) ระบบบ าบดัน ้าเสียแบบบึงประดิษฐ ์
  ระบบบ าบดัน ้าเสียแบบบึงประดิษฐ ์(Constructed Wetland) เป็นระบบ
บ าบดัน ้าเสียท่ีอาศยักระบวนการทางธรรมชาติในการบ าบดัสารอินทรียใ์นน ้าเสีย  
โดยใชจุ้ลินทรียท่ี์เกาะอยูท่ี่ตวักรองและพืชสามารถดูดซึมไนโตรเจนและฟอสฟอรัส  
สามารถใชเ้ป็นระบบบ าบดัน ้าเสียขั้นท่ี 2 (Secondary Treatment) ส าหรับบ าบดัน ้าเสีย
จากชุมชนได ้เป็นระบบท่ีไม่ซบัซอ้นและไม่ตอ้งใชเ้ทคโนโลยใีนการบ าบดัสูง ระบบ
บ าบดัน ้าเสียแบบบึงประดิษฐมี์ประสิทธิภาพในการบ าบดัสารอินทรียใ์นรูป BOD  
ร้อยละ 80-90 สามารถปรับปรุงคุณภาพน ้า โดยเฉพาะไนโตรเจนและฟอสฟอรัส 
ก่อนระบายออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม การควบคุมดูแลระบบท าไดโ้ดยการดูแลพืชท่ีใช ้
ในการบ าบดัน ้าเสียใหส้ามารถเจริญเติบโตไดดี้ และมีการตดัแต่งพืชอยูเ่สมอ 
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ตามความเหมาะสม นอกจากน้ี ตอ้งมีการติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพการบ าบดั 
น ้าเสียของระบบอยา่งต่อเน่ือง  
  2) การตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบ าบดัน ้าเสีย 
  ประสิทธิภาพรวมของระบบบ าบดัน ้าเสียสามารถวิเคราะห์ได ้
จากการวเิคราะห์สมบติัของน ้าท้ิงท่ีออกจากหน่วยบ าบดับ่อสุดทา้ย (น ้าท้ิงสุดทา้ย)  
(มัน่สิน ตณัฑุลเวศม,์ 2537) ในการเดินระบบบ าบดัน ้าเสียจ าเป็นตอ้งมีการวดัค่าต่างๆ 
หรือมีการวเิคราะห์น ้าเพื่อทราบลกัษณะน ้าเสียในระบบบ าบดัน ้าเสีย เน่ืองจาก 
มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งทราบประสิทธิภาพของระบบบ าบดัน ้าเสียอยูเ่สมอ  
(เกรียงศกัด์ิ อุดมสินโรจน์, 2552)  
  การประเมินประสิทธิภาพของระบบบ าบดัน ้าเสียโดยการประเมิน
ความสามารถในการลดความสกปรกในรูปบีโอดี และคุณภาพน ้าตอ้งเป็นไป 
ตามมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าท้ิงจากระบบบ าบดัน ้าเสียรวมชุมชน ตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ลงวนัท่ี 7 เมษายน 2553  
โดยมีพารามิเตอร์ท่ีส าคญัดงัน้ี (1) ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) (2) ค่าบีโอดี 
(Biochemical Oxygen Demand) (3) ค่าของแขง็แขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended 
Solids) (4) ค่าน ้ามนัและไขมนั (Fat, Oil & Grease) (5) ค่าไนโตรเจนทั้งหมด (Total 
Nitrogen) และ (6) ค่าฟอสฟอรัสทั้งหมด (Total Phosphorus)  
  ในปีงบประมาณ 2558 ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอ้มไดก้  าหนดเกณฑก์ารประเมินระบบบ าบดัน ้าเสียท่ีไดรั้บการสนบัสนุน
งบประมาณผา่นแผนปฏิบติัการเพื่อการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั  
โดยแบ่งการประเมินเป็น 4 ดา้น ดงัน้ี 
  - ดา้นนโยบาย ประกอบดว้ย นโยบายจากฝ่ายบริหาร การก าหนด
ผูรั้บผดิชอบ ระบบขอ้มูล และงบประมาณ 
  - ดา้นเทคนิค ประกอบดว้ย การออกแบบ การก่อสร้าง และการด าเนินการ 
  - ดา้นการบริหารจดัการ ประกอบดว้ย บุคลากร การเดินระบบ การติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม และการบ ารุงรักษาระบบ 
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  - ดา้นการประชาสัมพนัธแ์ละการมีส่วนร่วมของประชาชน ประกอบดว้ย 
การประชาสัมพนัธ์ดา้นการจดัการน ้าเสียชุมชน การมีส่วนร่วมของประชาชน  
และการใหบ้ริการประชาชน 
  3) การดูแลระบบบ าบดัน ้ าเสีย 
  ผูค้วบคุมระบบบ าบดัน ้าเสียตอ้งรับผดิชอบในการดูแล รักษา ซ่อมแซม
ระบบบ าบดัน ้าเสีย ใหส้ามารถใชง้านไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพในการบ าบดั
น ้าเสีย (สมทิพย ์ด่านธีรวนิชย ์และคณะ, 2541, หนา้ 10-5) โดยควรด าเนินการดงัน้ี 
  3.1) ใหค้วามรู้แก่ผูดู้แลระบบในเร่ืองความสะอาดและเช้ือโรคท่ีอาจเขา้สู่
ร่างกาย 
  3.2) ส ารวจและตรวจเช็คอุปกรณ์ท่อระบายน ้าและป๊ัมอยา่งสม ่าเสมอ 
  3.3) ควบคุมการเดินเคร่ืองในสถานีสูบน ้าและระบบบ าบดัใหเ้ป็นไป 
ตามโปรแกรมท่ีก าหนด 
  3.4) ตรวจสอบวเิคราะห์คุณภาพน ้าท้ิงอยา่งสม ่าเสมอ 
  3.5) ดูแลเร่ืองกรวดทรายและเศษขยะท่ีปะปนในระบบบ าบดัใหมี้การก าจดั
อยา่งถูกวธีิและสม ่าเสมอ 
  3.6) บ ารุงรักษาอุปกรณ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าใหอ้ยูใ่นสภาพสมบูรณ์เสมอ 
  3.7) จดัท ารายงานการจดัเกบ็ขอ้มูลคุณภาพน ้าและสภาพแวดลอ้มต่างๆ  
เพื่อเป็นแนวทางในการท างานและออกแบบปรับปรุงระบบต่อไป 
  4) ระบบการจดัการน ้าเสียชุมชน (MSMS 2008) 
  กรมควบคุมมลพิษไดพ้ฒันาระบบท่ีช่วยในการจดัการงานดา้นน ้าเสีย 
และช่วยเสริมสร้างความเขา้ใจกบัประชาชนในการจดัการน ้าเสีย โดยน าหลกัเกณฑ ์
ในมาตรฐานระบบการจดัการ ISO 9001:2000 ISO 14001:2001 และ มอก.18000  
มาพฒันาเป็นมาตรฐานของระบบการจดัการน ้าเสียชุมชน (Municipal Sewage 
Management System : MSMS 2008) ซ่ึงเป็นมาตรฐานบริหารงานท่ีใชส้ าหรับองคก์ร 
ท่ีด าเนินการบริหารจดัการ ควบคุมการท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบัน ้าเสียชุมชน ซ่ึงองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีน าระบบน้ีไปประยกุตใ์ชจ้ะสามารถสร้างองคป์ระกอบท่ีดี 
ในการบริหารจดัการระบบบ าบดัน ้าเสีย ซ่ึงสร้างความเช่ือมัน่แก่ประชาชนไดว้า่  
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ระบบบ าบดัน ้าเสียรวมท่ีใหบ้ริการภายในชุมชนนั้นมีการท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ
อยา่งสม ่าเสมอ  
 2.3.2 การบริหารจัดการระบบก าจัดขยะมูลฝอย 
 1) รูปแบบการด าเนินงานท่ีเหมาะสมส าหรับระบบฝังกลบขยะมูลฝอย 
  ในการด าเนินงานก าจดัขยะมูลฝอยโดยวธีิฝังกลบ จ าเป็นอยา่งยิง่ 
ท่ีจะตอ้งพิจารณาถึงรูปแบบท่ีเหมาะสมกบัสภาพพื้นท่ี ค่าใชจ่้าย ปัจจยัทางสังคม 
เศรษฐกิจ และวศิวกรรมเบ้ืองตน้ โดยมุ่งเนน้การพิจารณาจาก 5 ประเดน็หลกั ไดแ้ก่  
(1) ความเหมาะสมของพื้นท่ี (2) การวางแผนในการด าเนินงานในสถานท่ีก าจดัขยะ 
มูลฝอย (3) ความครบถว้นของโครงสร้างพื้นฐานในสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอย  
(4) ความครบถว้นของระบบสาธารณูปโภค และ (5) การบริหารจดัการ (กรมควบคุมมลพษิ, 
2555, หนา้ 10-11) ซ่ึงรูปแบบปฏิบติัท่ีเหมาะสมในการฝังกลบขยะมูลฝอยมีดงัน้ี 
  1.1) มีการจดัการน ้าชะมูลฝอยและมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
ท่ีเกิดข้ึน 
  1.2) มีการจดัการก๊าซจากการฝังกลบและจากการก าจดัขยะมูลฝอย รวมถึง
การลดความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
  1.3) มีการควบคุมการเขา้ออกสถานท่ี และการจดบนัทึกปริมาณขยะมูลฝอย
ท่ีเขา้สู่สถานท่ีฝังกลบ 
  1.4) มีการบดอดัขยะมูลฝอย รวมถึงการกลบทบัดว้ยดินหรือวสัดุกลบทบั
รายวนัอ่ืนท่ีเหมาะสม 
  1.5) มีรายละเอียดขั้นตอนของกระบวนการด าเนินงานและการรายงาน
ปัญหาในแต่ละวนั มีการฝึกอบรมเจา้หนา้ท่ีและพนกังานระดบัปฏิบติัการ 
ในส่วนของเทคนิค แนวทางปฏิบติั การแกไ้ขปัญหา ความปลอดภยั และการจดัการ 
กบัเหตุฉุกเฉิน 
  1.6) มีการด าเนินงานประชาสัมพนัธ์ และการสร้างการมีส่วนร่วม 
ของประชาชนในทุกขั้นตอนอยา่งโปร่งใส และการเปิดเผยขอ้มูลสาธารณะ 
  1.7) มีแผนการปิดสถานท่ี และการดูแลหลงัจากปิดสถานท่ีฝังกลบขยะ 
มูลฝอยอยา่งชดัเจน 
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 2) การประเมินสมรรถนะการด าเนินงานก าจดัขยะมูลฝอย 
  กรมควบคุมมลพิษ (2556) ไดก้  าหนดเกณฑใ์นการประเมินสมรรถนะ 
การด าเนินงานก าจดัขยะมูลฝอยส าหรับระบบฝังกลบขยะมูลฝอยอยา่งถูกหลกัสุขาภิบาล 
(Sanitary Landfill) ดงัน้ี 
  2.1) ความเหมาะสมของพื้นท่ี พิจารณาจากเกณฑก์ารก าหนด 
ของกรมควบคุมมลพิษ 
  2.2) การวางแผนในการด าเนินงานในสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอย 
ประกอบดว้ย การแบ่งเฟสการด าเนินงานก าจดั ทางเขา้พื้นท่ีก าจดัแต่ละระยะ  
การก าหนดเวลาเขา้-ออกพื้นท่ีก าจดั 
  2.3) ความครบถว้นของโครงสร้างพื้นฐานในสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอย 
ประกอบดว้ย อาคารส านกังาน อาคารและเคร่ืองชัง่น ้าหนกั โรงจอดเคร่ืองจกัรกล 
และซ่อมบ ารุง ถนนทางเขา้สามารถใชง้านไดทุ้กฤดูกาล ลานลา้งรถ ระบบกนัซึม 
ในบ่อฝังกลบ ร้ัวรอบพื้นท่ี/การป้องกนัการลกัลอบท้ิงขยะมูลฝอย พื้นท่ีกนัชน (Buffer 
Zone) บ่อบ าบดัน ้าเสีย มีบ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้าใตดิ้น เคร่ืองจกัรกล/อุปกรณ์ 
ระบบรวบรวม/ระบายก๊าซจากบ่อฝังกลบ ระบบระบายน ้าฝนในพื้นท่ี บา้นพกัเวรยาม
ชัว่คราว และความถูกตอ้งของบ่อติดตามตรวจสอบน ้าใตดิ้น 
  2.4) ความครบถว้นของระบบสาธารณูปโภค ประกอบดว้ย ระบบไฟฟ้า 
ระบบประปา สัญญาณโทรศพัท ์และระบบโทรศพัท/์อินเตอร์เน็ต 
  2.5) การบริหารจดัการ ประกอบดว้ย เจา้หนา้ท่ีประจ าสถานท่ี ผูค้วบคุมงาน 
การบดอดัขยะมูลฝอย การกลบทบัขยะมูลฝอยดว้ยวสัดุกลบทบั การควบคุมผูคุ้ย้เข่ียขยะ
มูลฝอย การควบคุมขยะมูลฝอยท่ีเขา้สู่พื้นท่ี มาตรการป้องกนัการปลิวของขยะมูลฝอย 
การป้องกนัเหตุร าคาญ การจดบนัทึกขยะมูลฝอยทุกวนั การกลบทบัดว้ยดินท่ีเหมาะสม 
ความพร้อมในการใชง้านของเคร่ืองจกัรกล ระบบรักษาความปลอดภยั การจดัการก๊าซ
จากบ่อฝังกลบ/บ่อบ าบดัน ้าเสีย มาตรการป้องกนัและระงบัเหตุฉุกเฉินในพื้นท่ี  
การจดัการของเสียพิเศษ/ของเสียอนัตรายชุมชน และการใชป้ระโยชนจ์ากการจดัการ
ขยะมูลฝอย 
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  ในปีงบประมาณ 2558 ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอ้มไดก้  าหนดเกณฑก์ารประเมินระบบก าจดัขยะมูลฝอยท่ีไดรั้บ 
การสนบัสนุนงบประมาณผา่นแผนปฏิบติัการเพื่อการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 
ในระดบัจงัหวดั โดยแบ่งการประเมินเป็น 4 ดา้น ดงัน้ี 
  - ดา้นนโยบาย ประกอบดว้ย นโยบายจากฝ่ายบริหาร การก าหนด
ผูรั้บผดิชอบ ระบบขอ้มูล งบประมาณ และการรวมกลุ่มพื้นท่ี 
  - ดา้นเทคนิค ประกอบดว้ย การออกแบบ การก่อสร้าง และการด าเนินการ 
  - ดา้นการบริหารจดัการ ประกอบดว้ย บุคลากร การเดินระบบ การติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม และการบ ารุงรักษาระบบ 
  - ดา้นการประชาสัมพนัธแ์ละการมีส่วนร่วมของประชาชน ประกอบดว้ย 
การประชาสัมพนัธ์ดา้นการจดัการขยะมูลฝอย การมีส่วนร่วมของประชาชน  
และการใหบ้ริการประชาชน 
  3) การบริหารจดัการสถานท่ีฝังกลบขยะมูลฝอย 
  3.1) การบริหารจดัการองคก์ร โดยการก าหนดโครงสร้างองคก์ร 
ในการบริหารจดัการระบบก าจดัขยะมูลฝอย รวมทั้งก าหนดบทบาทหนา้ท่ี 
ในการด าเนินงานอยา่งชดัเจน 
  3.2) การจดัการขอ้มูล โดยมีการบนัทึกขอ้มูลการด าเนินงานของระบบ 
เพื่อควบคุมการด าเนินงานทุกวนั ขอ้มูลท่ีตอ้งมีการบนัทึก ไดแ้ก่ ปริมาณขยะมูลฝอย 
ท่ีเขา้ระบบในแต่ละวนั ผลการตรวจวเิคราะห์คุณภาพน ้าผวิดิน น ้าใตดิ้น และน ้าบาดาล 
การหมุนเวยีนน ้าชะขยะมูลฝอย แผนการปิดหลุมฝังกลบและแผนการด าเนินการ 
หลงัการปิดหลุมฝังกลบ ประเภทและขนาดของรถท่ีบรรทุกขยะมูลฝอย อุบติัเหตุ 
ท่ีเกิดข้ึน การเยีย่มชมระบบ การตรวจการฝังกลบ การใชดิ้นฝังกลบ การท างาน 
ของเคร่ืองจกัร การท างานของพนกังาน (การอบรม การลา) ประสิทธิภาพการท างาน 
ของเคร่ืองจกัร การก่อสร้าง ค่าใชจ่้าย เป็นตน้ 
  3.3) การก าหนดมาตรฐานการด าเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน
และความปลอดภยัตามท่ีกฎหมายก าหนด 
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  3.4) การบริหารการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังาน การจดัเกบ็ค่าบริการ  
การตรวจพื้นท่ี และมาตรฐานการฝังกลบ 
  3.5) การเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรท่ีด าเนินงานในระบบฝังกลบ 
โดยการฝึกอบรมบุคลากรทุกระดบั 
  3.6) การติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้มของระบบฝังกลบขยะมูลฝอย
อยา่งต่อเน่ือง 
  4) การเฝ้าระวงัผลกระทบส่ิงแวดลอ้มสถานท่ีฝังกลบขยะมูลฝอย 
  4.1) การเฝ้าระวงัน ้าใตดิ้น (Ground Water Monitoring) ในบ่อท่ีอยูเ่หนือน ้า 
(Up gradient) และบ่อท่ีอยูใ่ตน้ ้ า (Down gradient)  โดยบ่อเกบ็ตวัอยา่งน ้าใตดิ้นตอ้งสร้าง
อยา่งถูกหลกัวชิาการ การวเิคราะห์ผลน ้าใตดิ้นของหลุมฝังกลบขยะมูลฝอย สามารถ 
บอกไดว้า่น ้าใตดิ้นถูกปนเป้ือนหรือไม่ โดยคุณภาพน ้าใตดิ้นตอ้งอยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน
คุณภาพน ้าใตดิ้น ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 20 (พ.ศ.2543) 
ออกตามความในพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ  
พ.ศ.2535 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน ้าใตดิ้น ลงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2543 
  4.2) การเฝ้าระวงัน ้าผวิดิน (Surface Water Monitoring) โดยการเกบ็ตวัอยา่ง
น ้าชะขยะมูลฝอยในบ่อบ าบดัน ้าชะขยะมูลฝอย เพือ่เฝ้าระวงัการปนเป้ือนของน ้าชะขยะ
มูลฝอยซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อสุขภาพและส่ิงแวดลอ้ม โดยค่าคุณภาพน ้า 
จะตอ้งอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานควบคุมการระบายน ้าท้ิงจากแหล่งก าเนิดประเภทโรงงาน
อุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี
และส่ิงแวดลอ้ม ฉบบัท่ี 3 (พ.ศ.2539) ลงวนัท่ี 3 มกราคม 2539 
  4.3) การเฝ้าระวงัก๊าซฝังกลบท่ีเกิดจากปฏิกิริยาการยอ่ยสลายของอินทรีย์
สารของขยะมูลฝอย เพื่อควบคุมการเคล่ือนท่ีของก๊าซท่ีไม่ตอ้งการออกสู่บรรยากาศ  
ก๊าซฝังกลบท่ีพบ ไดแ้ก่ มีเทน (CH4) คาร์บอนไดออกไซด ์(CO2) คาร์บอนมอนนอกไซด ์
(CO) แอมโมเนีย (NH3) ไฮโดรเจนซลัไฟด ์(H2S) ไนโตรเจน (N2) และออกซิเจน (O2) 
โดยก๊าซท่ีเกิดมากจากขบวนการยอ่ยสลายอินทรียส์ารในขยะมูลฝอย คือ ก๊าซมีเทน 
(CH4) ซ่ึงหากมีความเขม้ขน้ระหวา่ง 5-15 เปอร์เซ็นตใ์นบรรยากาศ จะท าใหเ้กิดระเบิดได ้
จึงจ าเป็นตอ้งมีท่อระบายก๊าซและระบบรวบรวมก๊าซ ท่ีมีการออกแบบเพื่อป้องกนั 
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ความเขม้ขน้ของก๊าซมีเทน การเฝ้าระวงัก๊าซฝังกลบอาจท าไดโ้ดยการหมุนเวยีน 
น ากลบัไปใชเ้ป็นพลงังานเพื่อก าจดัไม่ใหส่้วนประกอบก๊าซท่ีอนัตรายออกสู่บรรยากาศ 
2.4 แนวคดิเกีย่วกบัองค์ความรู้ 
 2.4.1 ความหมายของความรู้ 
 สมชาย น าประเสริฐชยั (2546) กล่าวถึงความรู้วา่มาจากขอ้มูลท่ีอยูใ่นรูปแบบ 
ท่ีสามารถน ามาประมวลผล วเิคราะห์ได ้ความรู้เป็นส่ิงส าคญัท่ีใชเ้พิ่มประสิทธิภาพ 
ในการด าเนินการและสร้างจุดแขง็ใหแ้ก่องคก์ร 
 น ้าทิพย ์ วภิาวนิ (2547, หนา้ 16) กล่าวถึงความรู้วา่ คือความเขา้ใจ การรับรู้ 
ในเร่ืองราวท่ีน าไปใชใ้หเ้กิดประโยชนใ์นการตดัสินใจและการปฏิบติัในองคก์รต่างๆ  
ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการน าความรู้ในองคก์รมาใชม้ากท่ีสุด คือการตดัสินใจ 
ท่ีมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึนและการสร้างความรู้ใหม่หรือนวตักรรม  
 พสุวดี พลพิชยั (2554, หนา้ 11) ใหนิ้ยามของความรู้วา่ หมายถึงสารสนเทศ 
ท่ีผา่นกระบวนการคิด เปรียบเทียบ เช่ือมโยงกบัความรู้อ่ืนในองคก์าร จนเกิด 
เป็นความเขา้ใจและน าไปใชป้ระโยชนใ์นการสรุปและตดัสินใจสถานการณ์ต่างๆ ได ้
โดยไม่จ ากดัช่วงเวลา หรือเป็นสารสนเทศท่ีก่อใหเ้กิดประโยชนก์บับุคลากรท่ีจะน าไป
ประยกุตใ์ชก้บัการปฏิบติังานในองคก์าร 
 กล่าวโดยสรุป ความรู้ คือ ความคิดรวบยอด หลกัการ วธีิการ ทั้งท่ีอยูใ่นตวั
บุคคลและท่ีอยูใ่นต ารา โดยอาจเกิดจากการถ่ายทอดจากประสบการณ์ หรือ  
จากการวเิคราะห์และสังเคราะห์ขอ้มูล โดยความรู้เกิดข้ึนนั้นผูรั้บสามารถน าไปใชไ้ด้
โดยตรง หรือสามารถน ามาปรับใชไ้ด ้เพื่อใหเ้หมาะกบัสถานการณ์หรืองานท่ีท าอยู ่
 2.4.2 การพฒันาองค์ความรู้ 
 การพฒันาองคค์วามรู้ เป็นกระบวนการหน่ึงของการจดัการความรู้ ซ่ึงปัจจุบนั
องคก์รต่างๆ ตระหนกัถึงความส าคญัของการจดัการความรู้มากข้ึน กระบวนการ 
ในการจดัการความรู้ท่ีพบโดยทัว่ไปประกอบดว้ย การสร้างความรู้ (knowledge creation) 
การเกบ็รวบรวมความรู้ (knowledge collection) และการใชค้วามรู้ใหเ้ป็นประโยชน ์
(knowledge utilization)  การพฒันาองคค์วามรู้ควรมีรูปแบบการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  
มีการพฒันากลไก กระบวนการถ่ายทอดความรู้  มีการสร้างบรรยากาศเพื่อเอ้ือ 
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ต่อการเรียนรู้ และมีการบูรณาการใชค้วามรู้เป็นฐานในการแกปั้ญหาและการพฒันา 
ท่ีเหมาะสมกบัสภาพของชุมชน  การพฒันาองคค์วามรู้โดยทัว่ไปมีลกัษณะดงัน้ี 
 1) มีระบบการจดัหาและรวบรวมความรู้ 
 2) มีการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการจดัเกบ็และคน้ควา้องคค์วามรู้ 
ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
 3) มีการสร้างสรรคอ์งคค์วามรู้ใหม่ๆ ท่ีสอดคลอ้งกบักระแสการเปล่ียนแปลง
ของสังคมโลกและบริบทของสังคมไทย 
 4) มีการสร้างองคค์วามรู้หรือเน้ือหาการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งเหมาะสม 
กบัศกัยภาพและความตอ้งการการเรียนรู้ของบุคคล กลุ่ม หรือชุมชน 
2.5 แนวคดิเกีย่วกบัการบริหารจัดการ 
 การบริหารจดัการ (Management) เป็นกระบวนการของการมุ่งสู่เป้าหมาย 
ขององคก์ารจากการท างานร่วมกนั โดยใชบุ้คคลและทรัพยากรอ่ืนๆ ใหบ้รรลุเป้าหมาย 
ท่ีก  าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (ศิริวรรณ  เสรีรัตน ์และคณะ, 2545, หนา้ 10)  
โดยเป็นการน าทรัพยากรการบริหาร (Management Resources) ซ่ึงเป็นปัจจยัการบริหาร  
ประกอบดว้ย 4M ไดแ้ก่ Man  Money  Material และ Method/Management  
(ตุลา  มหาพสุธานนท,์ 2547, หนา้ 41) มาใชใ้หบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามขั้นตอน 
ของการบริหาร (ตุลา, 2547, หนา้ 46 และศิริวรรณ, 2545 หนา้ 13-14) ดงัน้ี 
   1) การวางแผน (Planning) โดยการก าหนดเป้าหมาย ยทุธศาสตร์/กลยทุธ์
ในการปฏิบติังานใหบ้รรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ 
  2) การจดัองคก์าร (Organizing) โดยการออกแบบโครงสร้างองคก์าร 
ก าหนดบทบาทหนา้ท่ีรับผดิชอบท่ีชดัเจน หรือจดัหาบุคคลและทรัพยากรท่ีใช ้
ในการท างานเพื่อใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายในการท างาน  
  3) การช้ีน า (Leading) เป็นการชกัน า/กระตุน้ใหผู้ป้ฏิบติังาน 
มีการปฏิบติังานตามเป้าหมาย มีการดูแล สั่งการ เลือกช่องทางในการติดต่อส่ือสาร 
ท่ีมีประสิทธิผลสูงสุด 
  4) การควบคุม (Controlling) โดยการสอดส่องดูแล ก ากบัการปฏิบติังาน 
ใหส้ามารถด าเนินไปไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้เป็นการติดตามผล 
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การท างานและแกไ้ขปรับปรุงในส่ิงท่ีจ  าเป็น เพื่อใหบ้รรลุผลท่ีตอ้งการ  
2.6 งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 ศิริมาศ  ภูวเจริญพงศ ์(2551) ศึกษาการพฒันานกัจดัการความรู้ชุมชน : 
กรณีศึกษาแกนน าชุมชนในต าบลล าสินธ์ุ อ  าเภอศรีนครินทร์ จงัหวดัพทัลุง พบวา่ 
ความรู้ท่ีไดต้อ้งมีการน าไปประยกุตใ์ชก้บังานท่ีมีอยู ่เพื่อใหส้ามารถท าความเขา้ใจ 
และน าไปประยกุตใ์ชก้บังานไดอ้ยา่งแทจ้ริง ท าใหเ้กิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั  
มีการทวนสอบขอ้มูลเพื่อน ามาปรับปรุงแกไ้ขและใหส้ามารถน าไปใชอี้กคร้ัง 
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 ปิยรัตน ์ กาญจนะจิตรา (2550 : 125) ศึกษาการจดัการความรู้ในระบบราชการ
ไทย : กรณีศึกษา กรมส่งเสริมการเกษตร กรมอนามยั และกรมสุขภาพจิต พบวา่  
เม่ือน าการจดัการความรู้มาใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการพฒันาในองคก์ารจะท าใหเ้กิดผลลพัธ์
ดงัน้ี (1) ผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังาน ท าใหเ้กิดผลงานท่ีดีแก่องคก์ารและบรรลุ 
ตามเป้าหมายขององคก์ารท่ีก าหนดไว ้รวมทั้งมีความมัน่ใจในการตดัสินใจในงานมาก
ยิง่ข้ึน ผลการท างานดีข้ึน และ (2) รูปแบบการบริหารงานโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
ท าใหเ้ห็นคุณค่าของเทคโนโลยมีากข้ึน ท าใหอ้งคก์ารสร้างระบบหรือเครือข่ายขอ้มูล
โดยผา่นเทคโนโลยสีารสนเทศในรูปแบบต่างๆ มากข้ึน เพื่อการคน้ควา้ การแบ่งปัน
แลกเปล่ียน หรือใชค้วามรู้โดยเทคโนโลยเีป็นเคร่ืองมือในการจดัการความรู้ 
 พสุวดี  พลพชิยั (2554 : 178-184) ศึกษาปัจจยัเชิงเหตุและผลของความส าเร็จ 
ของกระบวนการจดัการความรู้ในองคก์ารภาครัฐ : ศึกษาเปรียบเทียบระหวา่งองคก์าร
ส่วนกลางและองคก์ารส่วนภูมิภาค พบวา่ (1) การท่ีบุคลากรในองคก์ารภาครัฐยอมรับ
ความคิด การกระท า ส่ิงประดิษฐ ์หรือวธีิการใหม่ๆ ไปประยกุตใ์ชก้บัการปฏิบติังาน  
จะช่วยส่งเสริมใหบุ้คลากรเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัในองคก์าร ตลอดจน 
น าความรู้ดงักล่าวไปใชป้ระโยชนไ์ดต้รงตามเป้าหมายขององคก์ารอยา่งมีประสิทธิภาพ 
และ (2) การน ากระบวนการจดัการความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังาน ส่งผลให้
องคก์ารสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ เพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการด าเนินงาน มีการพฒันาความรู้ ความสามารถ และสร้างนวตักรรมท่ีเป็นประโยชน ์
รวมทั้งสามารถบรรลุเป้าหมายและท าใหเ้กิดประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 
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วภิาเพญ็  เจียสกลุ และสุดจิตต ์ผอ่งนอ้ย  (2549) ศึกษาความตอ้งการการพฒันา
องคค์วามรู้ดา้นอนามยัส่ิงแวดลอ้มส าหรับบุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
โดยการวิจยัเชิงส ารวจและเกบ็ขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม พบวา่ หน่วยงานขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ทั้งเทศบาล องคก์ารบริหารส่วนต าบล และองคก์ารบริหาร 
ส่วนจงัหวดั ส่วนใหญ่มีปัญหาในพื้นท่ีในการจดัการขยะมูลฝอยและน ้าเสีย และปัญหา
เกิดจากหน่วยงานและบุคลากรขาดองคค์วามรู้ และมีสมรรถนะไม่เพียงพอในการจดัการ
ปัญหา โดยตอ้งการพฒันาองคค์วามรู้ใน 3 อนัดบัแรก เพื่อเพิ่มศกัยภาพใหก้บับุคลากร
ในการจดัการปัญหาดา้นอนามยัส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ี คือ ความรู้ดา้นอนามยัส่ิงแวดลอ้ม 
ดา้นการจดัการขยะมูลฝอยและน ้าเสีย และดา้นกฎหมายสาธารณสุขและเหตุร าคาญ  

สุเทพ  สิริวทิยาปกรณ์ (2553) ศึกษาการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ
บ าบดัน ้าเสียอยา่งย ัง่ยนื กรณีศึกษาระบบบ าบดัน ้าเสียราชพฤกษ ์2549 เพื่อ (1) ตรวจสอบ
การท างานและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบ าบดัน ้ าเสียแบบไม่ใชอ้อกซิเจนในสภาวะ
การท างานเกินขีดความสามารถของระบบ (overload) (2) ควบคุมปัญหากล่ินรบกวน 
จากการท างานของระบบบ าบดัน ้าเสียใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้(3) ป้องกนัคุณภาพน ้า
ของแหล่งรับน ้าท้ิงสาธารณะท่ีรับน ้าท้ิงออกจากระบบบ าบดัน ้าเสีย และ (4) เป็นขอ้มูล
พื้นฐานในการติดตามและตรวจสอบระบบบ าบดัน ้ าเสีย พบวา่ การแกไ้ขปัญหาดงักล่าว
ด าเนินการไดโ้ดยควบคุมปริมาณน ้าท้ิงท่ีเขา้ระบบบ าบดัน ้าเสียเพื่อลดภาระของระบบ
บ าบดัน ้าเสีย เพิ่มประสิทธิภาพของระบบบ าบดัน ้าเสียโดยเพิ่มปริมาณจุลินทรีย ์
ท่ีมีความสามารถในการลดแอมโมเนีย-ไนโตรเจน ซ่ึงเป็นแหล่งเกิดก๊าซแอมโมเนีย
รบกวน และเพิ่มจ านวนระบบบ าบดัน ้าเสีย 

สมพร  เหมืองทอง (2551) ศึกษาการตรวจสอบและการประเมินการจดัการ 
น ้าเสียชุมชนส าหรับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน : กรณีศึกษา จงัหวดัสงขลา พบวา่  
ในการบริหารจดัการระบบบ าบดัน ้าเสียชุมชนควรมีการปรับโครงสร้างอตัราก าลงั 
เพื่อรองรับงานบ าบดัน ้าเสีย ก าหนดอ านาจหนา้ท่ี งบประมาณ และจดัท าคู่มือ 
ในการเดินระบบ ตลอดจนตั้งคณะท างานเพื่อร่วมกนัติดตามประเมินผลกระทบ 
ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการด าเนินงาน จดัหางบประมาณเพื่อใหก้ารบริหารจดัการระบบ 
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มีประสิทธิภาพ มีการจดัเกบ็ค่าบริการบ าบดัน ้าเสีย และประสานองคก์ารจดัการน ้าเสีย
ในการปรับปรุงฟ้ืนฟูและบริหารจดัการบ ารุงรักษาระบบ 
 ขวญักมล  ทองนาค (2541) ศึกษาการจดัการมูลฝอยของเทศบาลและสุขาภิบาล
ในภาคใต ้พบวา่ ปัญหาการจดัการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล ไดแ้ก่ ปริมาณขยะเพิ่มข้ึน
อยา่งรวดเร็ว เทศบาลส่วนใหญ่ยงัไม่สามารถรวบรวมขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนไดท้ั้งหมด  
รถเกบ็ขนขยะมูลฝอยมีประสิทธิภาพในการท างานต ่า เน่ืองจากมีการใชง้านมานาน 
บุคลากรท่ีท างานดา้นการจดัการขยะมูลฝอยขาดความรู้ ความช านาญในการจดัการขยะ
มูลฝอย ประชาชนส่วนใหญ่ขาดความรู้ ความเขา้ใจปัญหาท่ีเกิดจากขยะมูลฝอย  
ยงัไม่พร้อมท่ีจะรับภาระค่าใชจ่้ายในการเกบ็รวบรวมและก าจดัขยะมูลฝอย และเทศบาล
ยงัขาดประสิทธิภาพในการจดัเกบ็ค่าธรรมเนียมในการเกบ็ขนขยะมูลฝอย 
 พิณทิพย ์ ศรีสมยั (2549) ศึกษาการวิเคราะห์ตน้ทุน-ผลประโยชนใ์นการบริหาร
จดัการมูลฝอยของเทศบาลนครสงขลา พบวา่ ในการบริหารจดัการขยะมูลฝอย  
ควรเป็นโครงการท่ีผูก่้อมลพิษเป็นผูจ่้าย (Polluter Pay) เพื่อท่ีผูก่้อมลพิษท่ีแทจ้ริง 
ไดต้ระหนกัถึงภาระท่ีตวัเองก่อ และไม่ผลกัภาระนั้นไปใหส้ังคมหรือประชาชนท่ีอาศยั 
อยูร่อบๆ บ่อฝังกลบ และประชาชนท่ีก่อขยะมูลฝอยท่ีแทจ้ริงจะเห็นถึงความส าคญั 
และใหค้วามร่วมมือในการจ่ายค่าธรรมเนียมในการเกบ็ขนขยะมูลฝอย และเทศบาล 
ควรน าค่าธรรมเนียมท่ีจดัเกบ็ไดไ้ปปรับปรุงระบบการบริหารจดัการขยะมูลฝอย 
เพื่อใหมี้ประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
 อริศรา  ร่มเยน็ (2550) ศึกษาการประเมินทางเศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม 
ในการน าซากมูลฝอยเก่าจากบ่อฝังกลบแบบถูกหลกัสุขาภิบาลมาผลิตเป็นพลงังาน 
มูลฝอยในพื้นท่ีจงัหวดัสงขลาและจงัหวดัพทัลุง พบวา่ เทศบาลส่วนใหญ่มีอตัรา 
การจดัเกบ็ค่าธรรมเนียมการจดัการขยะมูลฝอยในอตัราต ่ากวา่ค่าใชจ่้ายจริง  
ไม่สอดคลอ้งกบัหลกัการผูก่้อมลพิษเป็นผูจ่้ายท่ีตอ้งครอบคลุมทั้งการเกบ็ขน 
และการก าจดั โดยจดัเกบ็ตามปริมาณการก่อขยะมูลฝอย เทศบาลควรมีการเปล่ียนแปลง
การจดัเกบ็ค่าธรรมเนียมท่ีเพิ่มข้ึนเพื่อใหเ้กิดความสมดุลกบัรายจ่าย โดยใชม้าตรการ 
ทางเศรษฐศาสตร์ หลกัผูก่้อมลพิษเป็นผูจ่้าย (P-P-P : Polluter Pays Principle)  



29 
 

ท่ีใหค้วามส าคญัในการผลกัดนัใหผู้ก่้อมลพิษตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ่้าย ควบคู่กบัหลกัการ
ป้องกนัล่วงหนา้ (Prevention Principle) ท่ีใหค้วามส าคญัในการป้องกนัการก าเนิดมลพิษ
ตั้งแต่เร่ิมตน้ 
   



บทที่ 3                                                                                                                                             
วธีิการศึกษา 

การพฒันาองคค์วามรู้จากการด าเนินโครงการติดตามและประเมินประสิทธิภาพ
ระบบรวบรวมและบ าบดัน ้าเสียและระบบก าจดัขยะมูลฝอยท่ีไดรั้บการสนบัสนุน
งบประมาณผา่นแผนปฏิบติัการเพื่อการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั         
มีวธีิด าเนินการดงัน้ี 
1. ขั้นตอนและวธิีด าเนินการ 
 ด าเนินการศึกษาโดยใชก้ระบวนการศึกษาเอกสาร (Documentary Research) 
วเิคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนาวเิคราะห์ (Analytical Description) ส ารวจความคิดเห็น 
ของบุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีผา่นการอบรมเพื่อพฒันาศกัยภาพ 
ในการบริหารจดัการระบบรวบรวมและบ าบดัน ้าเสียและระบบก าจดัขยะมูลฝอย 
วเิคราะห์ขอ้มูลเชิงสถิติ และน าเสนอขอ้มูลในลกัษณะของการบรรยายพร้อมวเิคราะห์
ตามขั้นตอนดงัน้ี 

1) ศึกษานโยบายและแผน กฎหมาย แนวคิด  ทฤษฎี  และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง        
จากเอกสาร ต ารา และรายงานการวจิยัต่าง ๆ  

2) ศึกษาทบทวนขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) การด าเนินงานโครงการ
ติดตามและประเมินประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบ าบดัน ้าเสียและระบบก าจดัขยะ
มูลฝอยท่ีไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณผา่นแผนปฏิบติัการเพื่อการจดัการคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั ของส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 16 ปีงบประมาณ 2558  

3) วเิคราะห์ขอ้มูลผลการติดตามและประเมินประสิทธิภาพระบบรวบรวม 
และบ าบดัน ้าเสียและระบบก าจดัขยะมูลฝอย และผลการศึกษาทบทวนขอ้มูลทุติยภูมิ 
 4) อบรมเพื่อพฒันาศกัยภาพบุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการบริหาร
จดัการระบบรวบรวมและบ าบดัน ้าเสียและระบบก าจดัขยะมูลฝอย 
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 5) ส ารวจความคิดเห็นของผูท่ี้ผา่นการอบรมเพื่อพฒันาศกัยภาพบุคลากรองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการบริหารจดัการระบบรวบรวมและบ าบดัน ้าเสียและระบบ
ก าจดัขยะมูลฝอย รวมทั้งวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงสถิติ  

6) วเิคราะห์ขอ้มูลจากการรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิ ผลการส ารวจความคิดเห็น 
ของผูท่ี้ผา่นการอบรมหลกัสูตรการพฒันาศกัยภาพบุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ในการบริหารจดัการระบบรวบรวมและบ าบดัน ้าเสียและระบบก าจดัขยะมูลฝอย  
และบทสัมภาษณ์เจา้หนา้ท่ีส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั  

7) สรุปผลการศึกษา  อภิปรายผลการศึกษา 
2. รายละเอยีดและขั้นตอนการด าเนินงาน 
 2.1 ศึกษานโยบายและแผน กฎหมาย แนวคดิ  ทฤษฎ ี และงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง        
จากเอกสาร ต ารา และรายงานการวจิัยต่าง ๆ 
 การศึกษาคน้ควา้นโยบายและแผน กฎหมาย แนวคิด  ทฤษฎี  และงานวจิยั  
ท่ีเก่ียวขอ้งจากเอกสาร ต ารา และรายงานการวจิยัต่างๆ ใหมี้ความสอดคลอ้ง 
กบัการพฒันาองคค์วามรู้จากการด าเนินโครงการติดตามและประเมินประสิทธิภาพ
ระบบรวบรวมและบ าบดัน ้าเสียและระบบก าจดัขยะมูลฝอยท่ีไดรั้บการสนบัสนุน
งบประมาณผา่นแผนปฏิบติัการเพื่อการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั 
มีความจ าเป็นและส าคญัอยา่งยิง่ ก่อนจะเร่ิมด าเนินการตามขั้นตอนต่างๆ โดยน ามา 
เป็นกรอบในการด าเนินงานใหส้อดคลอ้งกบับริบท เง่ือนไข และขอ้จ ากดัของพื้นท่ี  
โดยด าเนินการดงัน้ี 
 1) ศึกษารวบรวมนโยบายและแผนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการจดัการระบบ
รวบรวมและบ าบดัน ้าเสียและระบบก าจดัขยะมูลฝอย  
 2) ศึกษาแนวทางการจดัท าแผนปฏิบติัการเพื่อการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 
ในระดบัจงัหวดั 
 3) ศึกษาแนวทางการบริหารจดัการระบบรวบรวมและบ าบดัน ้าเสียและระบบ
ก าจดัขยะมูลฝอย 
 4) ศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัองคค์วามรู้ 
 5) ศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัการบริหารจดัการ 
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 6) ศึกษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 7) วเิคราะห์แนวคิด หลกัการ ในการด าเนินการดา้นการบริหารจดัการระบบ
รวบรวมและบ าบดัน ้าเสียและระบบก าจดัขยะมูลฝอย 
 2.2 ศึกษาทบทวนข้อมูลทุติยภูม ิ(Secondary Data) การด าเนินงานโครงการตดิตาม
และประเมนิประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบ าบัดน า้เสียและระบบก าจัดขยะมูลฝอย 
ทีไ่ด้รับการสนับสนุนงบประมาณผ่านแผนปฏบัิติการเพ่ือการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อม
ในระดับจังหวดั ของส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคที ่16  ปีงบประมาณ 2558  
 ด าเนินการศึกษาทบทวนขอ้มูลทุติยภูมิการด าเนินงานโครงการติดตาม 
และประเมินประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบ าบดัน ้าเสียและระบบก าจดัขยะมูลฝอย 
ท่ีไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณผา่นแผนปฏิบติัการเพื่อการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม
ในระดบัจงัหวดั โดยรวบรวมขอ้มูลขั้นตอน กระบวนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงานท่ีผา่นมา ของส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 16 
ปีงบประมาณ 2558 ในพื้นท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัพทัลุง สงขลา 
ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส จ านวน 10 แห่ง ดงัน้ี 
 1) ระบบรวบรวมและบ าบดัน ้าเสีย จ  านวน 3 แห่ง ไดแ้ก่ (1) เทศบาลนครสงขลา 
(2) เทศบาลนครหาดใหญ่ และ (3) เทศบาลนครยะลา 
 2) ระบบก าจดัขยะมูลฝอย จ านวน 10 แห่ง ไดแ้ก่ (1) เทศบาลนครสงขลา  
(2) เทศบาลนครหาดใหญ่ (3) เทศบาลเมืองบา้นพรุ (4) เทศบาลเมืองสะเดา (5) เทศบาล
เมืองพทัลุง (6) เทศบาลเมืองปัตตานี (7) เทศบาลนครยะลา (8) เทศบาลเมืองเบตง  
(9) เทศบาลเมืองนราธิวาส และ (10) เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก   
 2.3 วเิคราะห์ข้อมูลผลการติดตามและประเมนิประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบ าบัด
น า้เสียและระบบก าจัดขยะมูลฝอย และผลการศึกษาทบทวนข้อมูลทุติยภูม ิ
 วเิคราะห์ขอ้มูลผลการติดตามและประเมินประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบ าบดั
น ้าเสียและระบบก าจดัขยะมูลฝอยท่ีไดจ้ากผลการศึกษาทบทวนขอ้มูลทุติยภูมิ  
โดยน าเสนอผลการวเิคราะห์ในรูปแบบพรรณนาวเิคราะห์ (Analytical Description)  
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การติดตามและประเมินประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบ าบดัน ้าเสียและระบบก าจดั
ขยะมูลฝอย ปีงบประมาณ 2558  
 2.4 อบรมเพ่ือพฒันาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหาร
จัดการระบบรวบรวมและบ าบัดน า้เสียและระบบก าจัดขยะมูลฝอย 
  ด าเนินการจดัการอบรมบุคลากรขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีระบบ
รวบรวมและบ าบดัน ้าเสียและระบบก าจดัขยะมูลฝอย เพื่อพฒันาศกัยภาพในการบริหาร
จดัการระบบ จ านวน 1 หลกัสูตร โดยมีเน้ือหาในการอบรมประกอบดว้ย  
  2.4.1 การน าเสนอผลการประเมินประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบ าบดัน ้าเสีย
และระบบก าจดัขยะมูลฝอยแบบถูกหลกัวชิาการ ในปีงบประมาณ 2558 โดยส านกังาน
ส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 16 เป็นการน าเสนอผลการประเมินประสิทธิภาพระบบรวบรวม 
และบ าบดัน ้าเสียและระบบก าจดัขยะมูลฝอย ในปีงบประมาณ 2558 ขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินต่างๆ ในประเดน็ต่างๆ ดงัน้ี 
   1) ระบบรวบรวมและบ าบดัน ้าเสีย ไดแ้ก่ ความสามารถในการรองรับน ้าเสีย
ของระบบ ปริมาณน ้าเสียเขา้ระบบ ประสิทธิภาพการบ าบดัน ้าเสียของระบบ  
ผลการประเมินระบบ ปัญหา และขอ้เสนอแนะ 
   2) ระบบก าจดัขยะมูลฝอย ไดแ้ก่ ระบบน ้าชะขยะมูลฝอย ระบบติดตาม
ตรวจสอบน ้าใตดิ้น ระบบควบคุมก๊าซ ผลการประเมินระบบ ปัญหา และขอ้เสนอแนะ 
  2.4.2 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการระบบรวบรวมและบ าบดัน ้าเสียรวม
ชุมชน โดยวทิยากรจากกรมควบคุมมลพิษ  มีเน้ือหาดงัน้ี 
   1) สถานการณ์การจดัการน ้าเสียชุมชนในประเทศไทย 
   2) รูปแบบของระบบบ าบดัน ้าเสียรวมของชุมชนทัว่ประเทศ 
   3) นโยบายการจดัการน ้าเสียชุมชน 
   4) ขั้นตอนการวางแผนจดัการน ้าเสียชุมชน 
   5) แนวทางการจดัการน ้าเสียชุมชน 
   6) ปัญหาและอุปสรรคการบริหารจดัการน ้าเสียและระบบบ าบดัน ้าเสียชุมชน 
   7) การประยกุตใ์ชร้ะบบการจดัการน ้าเสียชุมชน (MSMS2008) 
   8) การพฒันาระบบบ าบดัน ้าเสียชุมชน 
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  2.4.3 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการระบบฝังกลบขยะมูลฝอย 
แบบถูกหลกัสุขาภิบาล โดยวทิยากรจากคณะวศิวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
มีเน้ือหาดงัน้ี 
   1) องคป์ระกอบการด าเนินการและดูแลรักษาระบบก าจดัขยะมูลฝอย 
   2) โครงสร้างการบริหารจดัการสถานีฝังกลบขยะมูลฝอย 
   3) การออกแบบหรือจดัแบ่งพื้นท่ีฝังกลบขยะมูลฝอย 
   4) ระเบียบการปฏิบติังานในการฝังกลบขยะมูลฝอยรายวนั 
   5) การเตรียมอุปกรณ์ท่ีใชห้นา้งาน 
   6) การน าขยะมูลฝอยเขา้บรรจุในหลุมฝังกลบ 
   7) การติดตามตรวจสอบหลุมฝังกลบ 
   8) การตอบโตภ้าวะฉุกเฉินและความยดืหยุน่ในการท างาน 
   9) การจดัท าระบบการบนัทึกผลและการรายงานผลประจ าเดือน 
   10) การวางแผนปิดหลุมฝังกลบ 
   11) การจดัฝึกอบรมใหก้บับุคลากร 
   12) การรักษาความปลอดภยัและสุขอนามยั 
   13) การน าขยะมูลฝอยเขา้พื้นท่ีฝังกลบ 
   14) ระบบการจราจรในพื้นท่ีฝังกลบ 
   15) การบดอดัขยะมูลฝอย 
   16) การกลบหลุมฝังกลบ 
   17) การควบคุมส่ิงรบกวน 
   18) การป้องกนัไฟไหม ้
   19) การควบคุมน ้าในพื้นท่ีฝังกลบ 
   20) การจดัการกบัก๊าซท่ีเกิดจากหลุมฝังกลบ 
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 2.5 ส ารวจความคดิเห็นของผู้ทีผ่่านการอบรมหลกัสูตรการพฒันาศักยภาพบุคลากร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการระบบรวบรวมและบ าบัดน า้เสีย
และระบบก าจัดขยะมูลฝอย รวมทั้งวเิคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ 
  ด าเนินการส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ท่ีผา่นการอบรมหลกัสูตรการพฒันาศกัยภาพบุคลากรขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ในการบริหารจดัการระบบรวบรวมและบ าบดัน ้าเสียและระบบก าจดัขยะมูลฝอย  
โดยใชแ้บบสอบถาม และวเิคราะห์ขอ้มูลผลการส ารวจและศึกษาตามระเบียบวธีิวจิยั
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) ดงัน้ี 
  2.5.1 การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นผูท่ี้ผา่นการอบรมหลกัสูตรการพฒันา
ศกัยภาพบุคลากรขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการบริหารจดัการระบบรวบรวม 
และบ าบดัน ้าเสียและระบบก าจดัขยะมูลฝอย ในปีงบประมาณ 2559 ซ่ึงประกอบดว้ย
บุคลากรขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินของเทศบาลนครสงขลา เทศบาลนครหาดใหญ่ 
เทศบาลเมืองบา้นพรุ เทศบาลเมืองสะเดา เทศบาลเมืองพทัลุง เทศบาลเมืองปัตตานี 
เทศบาลนครยะลา เทศบาลเมืองเบตง เทศบาลเมืองนราธิวาส และเทศบาลเมืองเบตง 
จ านวน 14 คน 
  2.5.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
   ผูศึ้กษาใชแ้บบสอบถามความคิดเห็นต่อการอบรมหลกัสูตรการพฒันา
ศกัยภาพบุคลากรขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการบริหารจดัการระบบรวบรวม
และบ าบดัน ้าเสียและระบบก าจดัขยะมูลฝอยเป็นเคร่ืองมือในการศึกษา โดยแบ่ง
ออกเป็น 4 ตอน ดงัน้ี 
   ตอนท่ี 1 ขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ หน่วยงาน 
ต าแหน่ง เพศ อาย ุระดบัการศึกษา และประสบการณ์การท างานดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
   ตอนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัการเขา้รับการฝึกอบรม ไดแ้ก่ ขอ้มูลในการน าผล 
ท่ีไดจ้ากการอบรมไปปรับปรุง/แกไ้ขการบริหารจดัการระบบฯ ท่ีมีอยูใ่นดา้นต่างๆ 
ไดแ้ก่ ดา้นนโยบาย ดา้นความครบถว้นของโครงสร้างพื้นฐาน ดา้นการวางแผน 
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การด าเนินงาน ดา้นการบริหารจดัการ และดา้นการประชาสัมพนัธ์และการมีส่วนร่วม
ของประชาชนและขอ้มูลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการหลกัสูตรการฝึกอบรม 
   ตอนท่ี 3 การน าผลจากการอบรมไปใชป้ระโยชน ์ไดแ้ก่ การน าความรู้ท่ีได้
ไปใชป้ระโยชนใ์นดา้นต่างๆ และการจดัท าโครงการ/มาตรการในการเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบรวบรวมและบ าบดัน ้าเสียและระบบก าจดัขยะมูลฝอย 
   ตอนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะ/ขอ้ควรปรับปรุงในการพฒันาหลกัสูตร ไดแ้ก่ 
ความรู้ท่ีผูเ้ขา้รับการอบรมตอ้งการพฒันามากท่ีสุด และขอ้คิดเห็นเพิ่มเติมในการพฒันา
ศกัยภาพบุคลากรขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการบริหารจดัการระบบรวบรวม
และบ าบดัน ้าเสียและระบบก าจดัขยะมูลฝอย 
  2.5.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
   ด าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากประชากรกลุ่มเป้าหมายซ่ึงเป็นบุคลากร
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีผา่นการอบรมหลกัสูตรการพฒันาศกัยภาพบุคลากร
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการบริหารจดัการระบบรวบรวมและบ าบดัน ้าเสีย
และระบบก าจดัขยะมูลฝอย จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของผูท่ี้เขา้รับการอบรม 
  2.5.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 
   1) วเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามโดยใชโ้ปรแกรม SPSS ค  านวณ 
หาค่าเฉล่ียร้อยละของขอ้มูลท่ีไดจ้ากกลุ่มตวัอยา่งและหาค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็น 
   2) การแปรผลระดบัความคิดเห็น แปรความหมายค่าเฉล่ียของคะแนน 
จากมาตรประมาณค่า 5 ระดบั ในแบบสอบถามใชเ้กณฑด์งัน้ี 
    1.00 - 1.50 หมายถึง พึงพอใจ/เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 
    1.51 - 2.50 หมายถึง พึงพอใจ/เห็นดว้ยนอ้ย 
    2.51-3.50 หมายถึง พึงพอใจ/เห็นดว้ยปานกลาง 
    3.51-4.50 หมายถึง พึงพอใจ/เห็นดว้ยมาก 
    4.51-5.00 หมายถึง พึงพอใจ/เห็นดว้ยมากท่ีสุด 
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 2.6 วเิคราะห์ข้อมูลจากการรวบรวมข้อมูลทุติยภูม ิและผลการประเมนิผู้ที่ผ่าน 
การอบรมหลกัสูตรการพฒันาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในการบริหารจัดการระบบรวบรวมและบ าบัดน า้เสียและระบบก าจัดขยะมูลฝอย  
 ด าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลจากการศึกษา ทั้งขอ้มูลทุติยภูมิการติดตามและประเมิน
ประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบ าบดัน ้าเสีย และผลการประเมินผูท่ี้ผา่นการอบรม
หลกัสูตรการพฒันาศกัยภาพบุคลกรขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการบริหาร
จดัการระบบรวบรวมและบ าบดัน ้าเสียและระบบก าจดัขยะมูลฝอย เพื่อประมวล 
เป็นองคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากการติดตามและประเมินประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบ าบดั
น ้าเสียและระบบก าจดัขยะมูลฝอยท่ีไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณผา่นแผนปฏิบติัการ
เพื่อการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั เพื่อเป็นแนวทางในการบริหาร
จดัการระบบรวบรวมและบ าบดัน ้าเสียและระบบก าจดัขยะมูลฝอยอยา่งมีประสิทธิภาพ  
รวมทั้งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนหรือหน่วยงานอ่ืนสามารถน าองคค์วามรู้ 
ไปประกอบการพิจารณาเพื่อด าเนินการในการบริหารจดัการระบบรวบรวมและบ าบดั 
น ้าเสียและระบบก าจดัขยะมูลฝอย รวมทั้งเป็นกลไกในการเพิ่มประสิทธิภาพ 
การด าเนินงานของโครงการท่ีขอรับการสนบัสนุนงบประมาณผา่นแผนปฏิบติัการ 
เพื่อการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั 
 2.7 สรุปผลการศึกษา  อภปิรายผล   
 เป็นขั้นตอนสุดทา้ยของการพฒันาองคค์วามรู้จากการด าเนินโครงการติดตาม 
และประเมินประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบ าบดัน ้าเสียและระบบก าจดัขยะมูลฝอย 
ท่ีไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณผา่นแผนปฏิบติัการเพื่อการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม
ในระดบัจงัหวดั ซ่ึงจะไดแ้นวทางการด าเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการ
ระบบรวบรวมและบ าบดัน ้าเสียและระบบก าจดัขยะมูลฝอยท่ีไดรั้บการสนบัสนุน
งบประมาณผา่นแผนปฏิบติัการเพื่อการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดัต่อไป 



บทที่ 4                                                                                                                                             
ผลการศึกษา 

ส ำนกังำนส่ิงแวดลอ้มภำคท่ี 16 ร่วมกบัส ำนกังำนนโยบำยและแผน
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม  ส ำนกังำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม
จงัหวดัพทัลุง สงขลำ ปัตตำนี ยะลำ และนรำธิวำส และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ในจงัหวดัพทัลุง สงขลำ ปัตตำนี ยะลำ และนรำธิวำส ท่ีไดรั้บกำรสนบัสนุนงบประมำณ
ผำ่นแผนปฏิบติักำรเพื่อกำรจดักำรคุณภำพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดัเพื่อก่อสร้ำง
ระบบรวบรวมและบ ำบดัน ้ำเสียและระบบก ำจดัขยะมูลฝอย  ในกำรติดตำมและประเมิน
ประสิทธิภำพกำรบริหำรจดักำรระบบรวบรวมและบ ำบดัน ้ำเสียและระบบก ำจดัขยะ 
มูลฝอยมำอยำ่งต่อเน่ือง โดยปีงบประมำณ 2558 ไดด้ ำเนินกำรติดตำมและประเมิน
ประสิทธิภำพระบบ จ ำนวน 13 แห่ง ประกอบดว้ย ระบบรวบรวมและบ ำบดัน ้ ำเสีย 
จ  ำนวน 3 แห่ง และระบบก ำจดัขยะมูลฝอย 10 แห่ง โดยในกำรศึกษำกำรพฒันำ 
องคค์วำมรู้จำกกำรด ำเนินโครงกำรติดตำมและประเมินประสิทธิภำพระบบรวบรวม 
และบ ำบดัน ้ำเสียและระบบก ำจดัขยะมูลฝอยท่ีไดรั้บกำรสนบัสนุนงบประมำณ 
ผำ่นแผนปฏิบติักำรเพื่อกำรจดักำรคุณภำพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั มีผลกำรศึกษำ
ดงัน้ี 
4.1 การประเมนิประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบรวบรวมและบ าบัดน า้เสีย 
และระบบก าจัดขยะมูลฝอย 
 กำรประเมินประสิทธิภำพกำรบริหำรจดักำรระบบรวบรวมและบ ำบดัน ้ำเสีย 
และระบบก ำจดัขยะมูลฝอย โดยกำรศึกษำขอ้มูลทัว่ไปของระบบรวบรวมและบ ำบดั 
น ้ำเสียและระบบก ำจดัขยะมูลฝอยในพื้นท่ีรับผดิชอบของส ำนกังำนส่ิงแวดลอ้ม 
ภำคท่ี 16 กำรรวบรวมผลกำรติดตำมและประเมินประสิทธิภำพระบบรวบรวมและบ ำบดั
น ้ำเสียและระบบก ำจดัขยะมูลฝอยในปีงบประมำณ 2558 และกำรวเิครำะห์ขอ้มูล 
กำรประเมินประสิทธิภำพระบบรวบรวมและบ ำบดัน ้ำเสียและระบบก ำจดัขยะมูลฝอย ดงัน้ี 
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 4.1.1 ข้อมูลทัว่ไปของระบบรวบรวมและระบบบ าบัดน า้เสียและระบบก าจัดขยะ 
มูลฝอยทีไ่ด้รับการสนับสนุนงบประมาณผ่านแผนปฏบัิติการเพ่ือการจัดการคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมในระดับจังหวดัและงบกองทุนส่ิงแวดล้อมในพืน้ที่รับผดิชอบของส านักงาน
ส่ิงแวดล้อมภาคที ่16 
  1) ระบบรวบรวมและบ าบัดน า้เสีย 
  1.1) ระบบรวบรวมและบ ำบดัน ้ำเสียเทศบำลนครสงขลำ 
  ระบบบ ำบดัน ้ำเสียเทศบำลนครสงขลำ เป็นระบบบ ำบดัน ้ำเสีย 
แบบบ่อผึ่ง (Stabilization Pond) ผสมสระเติมอำกำศ (Aerated Lagoon) พื้นท่ี 176 ไร่  
สำมำรถรองรับน ้ำเสียได ้35,000 ลูกบำศกเ์มตรต่อวนั  มีควำมสำมำรถในกำรรวบรวม 
น ้ำเสียในเขตเทศบำลเขำ้สู่ระบบบ ำบดัไดป้ระมำณร้อยละ 80 ของพื้นท่ีทั้งหมด 
ของเทศบำล   
  1.2) ระบบรวบรวมและบ ำบดัน ้ำเสียเทศบำลนครหำดใหญ่ 
   ระบบบ ำบดัน ้ำเสียเทศบำลนครหำดใหญ่ เป็นระบบบ ำบดัน ้ำเสีย 
แบบบ่อผึ่ง (Stabilization Pond) ร่วมกบักำรใชบึ้งประดิษฐ ์(Constructed Wetland)  
พื้นท่ีประมำณ 2,040 ไร่ สำมำรถรองรับน ้ำเสียได ้138,000 ลูกบำศกเ์มตรต่อวนั   
มีควำมสำมำรถในกำรรวบรวมน ้ำเสียในเขตเทศบำลเขำ้สู่ระบบบ ำบดัไดร้้อยละ 80  
ของพื้นท่ีทั้งหมดของเทศบำล ทั้งน้ี เทศบำลนครหำดใหญ่ไดรั้บกำรสนบัสนุน
งบประมำณในกำรก่อสร้ำงท่อรวบรวมน ้ำเสียเพิ่มเติมอีก 4 ตำรำงกิโลเมตร 
ในปีงบประมำณ 2559 ท ำใหห้ำกก่อสร้ำงแลว้เสร็จจะสำมำรถรวบรวมน ้ำเสีย 
ไดค้รอบคลุมพื้นท่ีทั้งหมดของเขตเทศบำล  
  1.3) ระบบรวบรวมและบ ำบดัน ้ำเสียเทศบำลนครยะลำ 
   ระบบบ ำบดัน ้ำเสียเทศบำลนครยะลำ เป็นระบบบ ำบดัน ้ำเสีย 
แบบกลุ่มอำคำร (Cluster Treatment) จ  ำนวน 2 พื้นท่ี คือ สถำนีท่ี 1 พื้นท่ีประมำณ 3 ไร่ 
เป็นระบบสระเติมอำกำศ (Aerated Lagoon) สำมำรถรองรับน ้ำเสียได ้4,600 ลูกบำศกเ์มตร
ต่อวนั และสถำนีท่ี 2 พื้นท่ีประมำณ 12.5 ไร่ เป็นระบบบ่อผึ่ง (Stabilization Pond) 
สำมำรถรองรับน ้ำเสียได ้3,200 ลูกบำศกเ์มตรต่อวนั 
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ตาราง 2 
ข้อมลูท่ัวไปของระบบรวบรวมและบ ำบดัน ำ้เสียท่ีได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณ 
ผ่ำนแผนปฏิบติักำรเพ่ือกำรจัดกำรคุณภำพส่ิงแวดล้อมในระดับจังหวดัและงบกองทุน
ส่ิงแวดล้อมในพืน้ท่ีรับผิดชอบของส ำนักงำนส่ิงแวดล้อมภำคท่ี 16 

อปท. 

รูปแบบของระบบบ าบัด 
น า้เสีย (ความสามารถ 
ในการรองรับน า้เสีย 

ของระบบ) 

ขนาด
พื้นที ่
(ไร่) 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

แหล่งงบประมาณ 
ปีทีเ่ร่ิม
ใช้งาน 

ทน.สงขลำ 
 

บ่อผึ่งผสมสระเติมอำกำศ 
(Aerated Lagoon)  
(35,000 ลบ.ม.ต่อวนั) 

176 520.681 - กรมโยธำธิกำร 
- แผนปฏิบติักำรฯ 
ระดบัจงัหวดั 

2549 

ทน.หำดใหญ่ 
 

บ่อผึ่ง (Stabilization Pond) 
ร่วมกบับึงประดิษฐ ์
(Constructed Wetland) 
(138,000  ลบ.ม.ต่อวนั) 

2,040 1,867.357 - แผนปฏิบติักำรเพื่อลด
และขจดัมลพิษฯ 
- แผนปฏิบติักำรฯ 
ระดบัจงัหวดั 
- กองทุนส่ิงแวดลอ้ม 
- เงินสมทบจำกเทศบำล 

2543 

1.3 ทน.ยะลำ สระเติมอำกำศ (Aerated 
Lagoon) (4,600 ลบ.ม.ต่อวนั) 

3 81.222 - แผนปฏิบติักำรฯ 
ระดบัจงัหวดั 

2551 

 บ่อผึ่ง (Stabilization Pond) 
(3,200 ลบ.ม.ต่อวนั) 

12.5   2552 

   2) ระบบก าจัดขยะมูลฝอย 
  2.1) ระบบก ำจดัขยะมูลฝอยเทศบำลนครสงขลำ มีพื้นท่ี 200  ไร่ เร่ิมใชง้ำน
เม่ือปี 2542 
  2.2) ระบบก ำจดัขยะมูลฝอยเทศบำลนครหำดใหญ่ มีพื้นท่ี 135 ไร่  
เร่ิมใชง้ำนเม่ือปี 2540 ปัจจุบนัพื้นท่ีท่ีใชใ้นกำรฝังกลบขยะมูลฝอยของเทศบำล 
นครหำดใหญ่เตม็พื้นท่ีแลว้ เทศบำลไดใ้ห้บริษทั จีเด็ค จ  ำกดั มำด ำเนินกำรก่อสร้ำง
ระบบเตำเผำขยะและแปรรูปเป็นพลงังำนไฟฟ้ำดว้ยเทคนิค Energy Recovery 
Gasification (ERG) โดยมีก ำลงักำรผลิตไฟฟ้ำ 6.7 เมกกะวตัต ์
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  2.3) ระบบก ำจดัขยะมูลฝอยเทศบำลเมืองบำ้นพรุ มีพื้นท่ีประมำณ 107 ไร่ 
เร่ิมใชง้ำนเม่ือปี 2542 
  2.4) ระบบก ำจดัขยะมูลฝอยเทศบำลเมืองสะเดำ มีพื้นท่ี 96 ไร่ เร่ิมใชง้ำน 
เม่ือปี 2553 
  2.5) ระบบก ำจดัขยะมูลฝอยเทศบำลเมืองพทัลุง มีพื้นท่ี 95 ไร่ เร่ิมใชง้ำน
เม่ือปี 2543 ปัจจุบนัเทศบำลเมืองพทัลุงไดท้ ำสัญญำกบับริษทั เอส ซี ไอ อีโค่ เซอวสิเซส 
จ ำกดั ในกำรด ำเนินกำรรับซ้ือขยะมูลฝอยเพื่อน ำไปแปรรูปเป็นเช้ือเพลิง (RDF) 
  2.6) ระบบก ำจดัขยะมูลฝอยเทศบำลเมืองปัตตำนี มีพื้นท่ี 183 ไร่ เร่ิมใชง้ำน
เม่ือปี 2545 
  2.7) ระบบก ำจดัขยะมูลฝอยเทศบำลนครยะลำ มีพื้นท่ี 113 ไร่ เร่ิมใชง้ำน 
เม่ือปี 2547 
  2.8) ระบบก ำจดัขยะมูลฝอยเทศบำลเมืองเบตง มีพื้นท่ี 201 ไร่ เร่ิมใชง้ำน
เม่ือปี 2545 
  2.9) ระบบก ำจดัขยะมูลฝอยเทศบำลเมืองนรำธิวำส มีพื้นท่ีรวม 142-1-58 ไร่ 
เร่ิมใชง้ำนเม่ือปี 2549 
  2.10) ระบบก ำจดัขยะมูลฝอยเทศบำลเมืองสุไหงโก-ลก มีพื้นท่ีประมำณ  
56 ไร่ เร่ิมใชง้ำนเม่ือปี 2557 
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ตาราง 3  
ข้อมลูท่ัวไปของระบบก ำจัดขยะมลูฝอยท่ีได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณ 
ผ่ำนแผนปฏิบติักำรเพ่ือกำรจัดกำรคุณภำพส่ิงแวดล้อมในระดับจังหวดัและงบกองทุน
ส่ิงแวดล้อมในพืน้ท่ีรับผิดชอบของส ำนักงำนส่ิงแวดล้อมภำคท่ี 16 

อปท. 
ขนาด

พื้นที ่(ไร่) 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

แหล่งงบประมาณ 
ปีทีเ่ร่ิม
ใช้งาน 

ทน.สงขลำ 200 121.825 - แผนปฏิบติักำรเพ่ือกำรจดักำรคุณภำพส่ิงแวดลอ้ม
ในระดบัจงัหวดั 

2542 

ทน.หำดใหญ่ 135 110.04 - กองทุนส่ิงแวดลอ้มภำยใตแ้ผนปฏิบติักำร 
เพื่อลดและขจดัมลพิษ  

2540 

ทม.บำ้นพรุ 107 79.41 - กองทุนส่ิงแวดลอ้ม ภำยใตแ้ผนปฏิบติักำร 
เพื่อลดและขจดัมลพิษฯ 
- กรมกำรปกครอง 
- แผนปฏิบติักำรเพ่ือกำรจดักำรคุณภำพส่ิงแวดลอ้ม
ในระดบัจงัหวดั 

2542 

  27 - อบจ.สงขลำ  
ทม.สะเดำ 96 131.574 - กองทุนส่ิงแวดลอ้มและเงินกูจ้ำก OECF 

- แผนปฏิบติักำรเพ่ือกำรจดักำรคุณภำพส่ิงแวดลอ้ม
ในระดบัจงัหวดั  

2553 

ทม.พทัลุง 95 75.181 - แผนปฏิบติักำรเพ่ือกำรจดักำรคุณภำพส่ิงแวดลอ้ม
ในระดบัจงัหวดั 

2543 

 25 23 - เงินกูจ้ำกธนำคำรออมสิน 2556 
ทม.ปัตตำนี 183 127.46 - แผนปฏิบติักำรเพ่ือกำรจดักำรคุณภำพส่ิงแวดลอ้ม

ในระดบัจงัหวดั 
2545 

  17.954 - งบเทศบำล  
ทน.ยะลำ 113 139.799 - กองทุนส่ิงแวดลอ้ม 

- เงินกู ้
- เงินสมทบเทศบำล 

2547 

  109.2 - แผนปฏิบติักำรเพ่ือกำรจดักำรคุณภำพส่ิงแวดลอ้ม
ในระดบัจงัหวดั 

อยู่
ระหวำ่ง
ก่อสร้ำง 
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ตาราง 3 (ต่อ) 

อปท. 
ขนาด

พื้นที ่(ไร่) 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

แหล่งงบประมาณ 
ปีทีเ่ร่ิม
ใช้งาน 

ทม.เบตง 201 88.702 - กองทุนส่ิงแวดลอ้ม 
- แผนปฏิบติักำรเพ่ือกำรจดักำรคุณภำพส่ิงแวดลอ้ม
ในระดบัจงัหวดั 

2545 

ทม.นรำธิวำส 142 66.138 - แผนปฏิบติักำรเพ่ือกำรจดักำรคุณภำพส่ิงแวดลอ้ม
ในระดบัจงัหวดั 

2549 

  7.7249 - เทศบำลสมทบงบประมำณ  
ทม.สุไหงโก-ลก 56 95 - แผนปฏิบติักำรเพ่ือกำรจดักำรคุณภำพส่ิงแวดลอ้ม

ในระดบัจงัหวดั 
2557 

 4.1.2 การติดตามและประเมนิประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบ าบัดน า้เสีย 
และระบบก าจัดขยะมูลฝอย ปีงบประมาณ 2558 

 กำรติดตำมและประเมินประสิทธิภำพระบบรวบรวมและบ ำบดัน ้ำเสีย 
และระบบก ำจดัขยะมูลฝอย ปีงบประมำณ 2558 เป็นกำรติดตำมและประเมิน
ประสิทธิภำพระบบรวบรวมและบ ำบดัน ้ำเสียและระบบก ำจดัขยะมูลฝอย  
โดยด ำเนินกำรส่งแบบส ำรวจกำรติดตำมและประเมินประสิทธิภำพระบบรวบรวม 
และบ ำบดัน ้ำเสียและระบบก ำจดัขยะมูลฝอย แบบประเมินระบบรวบรวมและบ ำบดั 
น ้ำเสียและระบบก ำจดัขยะมูลฝอย ภำยใตแ้ผนปฏิบติักำรเพื่อกำรจดักำรคุณภำพ
ส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั  และลงพื้นท่ีส ำรวจขอ้มูล เกบ็ตวัอยำ่งคุณภำพน ้ำบ่อบ ำบดั
น ้ำเสีย บ่อบ ำบดัน ้ำชะขยะมูลฝอย และบ่อสังเกตกำรณ์ โดยด ำเนินกำรติดตำม 
และประเมินประสิทธิภำพระบบรวบรวมและบ ำบดัน ้ำเสีย จ  ำนวน 3 แห่ง และระบบ
ก ำจดัขยะมูลฝอย จ ำนวน 10 แห่ง ในพื้นท่ีจงัหวดัสงขลำ พทัลุง ปัตตำนี ยะลำ  
และนรำธิวำส แลว้ท ำกำรประมวลผลและวเิครำะห์ขอ้มูลเพื่อจดัท ำรำยงำนผล 
กำรติดตำมและประเมินประสิทธิภำพระบบรวบรวมและบ ำบดัน ้ำเสียและระบบก ำจดั
ขยะมูลฝอย  ทั้งน้ี ในปีงบประมำณ 2558 ส ำนกังำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติ
และส่ิงแวดลอ้มไดมี้กำรปรับปรุงรูปแบบกำรประเมินระบบฯ โดยก ำหนดเกณฑ ์
กำรประเมินและจดัระดบักำรประเมินของระบบ เป็น 3 ระดบั คือ ระดบัดี (ร้อยละ 
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ของคะแนนท่ีได ้มำกกวำ่ร้อยละ 80) ระดบัพอใช ้(ร้อยละของคะแนนท่ีได ้ร้อยละ  
60-80) และระดบัตอ้งปรับปรุง (ร้อยละของคะแนนท่ีได ้นอ้ยกวำ่ร้อยละ 60)  
สรุปผลกำรประเมินไดด้งัน้ี 
  1) ระบบรวบรวมและบ าบัดน า้เสีย 
  กำรประเมินระบบรวบรวมและบ ำบดัน ้ำเสียเป็นกำรประเมินประสิทธิภำพ
ของระบบรวบรวมและบ ำบดัน ้ำเสียตำมแบบส ำรวจและแบบประเมินประสิทธิภำพ
ระบบของส ำนกังำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม  
โดยมีประเดน็ในกำรส ำรวจและประเมิน ประกอบดว้ย 1) ระบบสำธำรณูปโภค 
และสำธำรณูปกำรในระบบ 2) ปริมำณน ้ำเสียเขำ้ระบบ 3) ประสิทธิภำพกำรบ ำบดัน ้ำเสีย 
โดยพิจำรณำจำกควำมสำมำรถในกำรลดค่ำควำมสกปรกในรูป BOD 4) ปัญหำ 
ในกำรบริหำรจดักำรระบบ และ 5) สรุปผลกำรประเมินตำมเกณฑท่ี์ก ำหนด พบวำ่  
ผลกำรประเมินอยูใ่นเกณฑพ์อใชแ้ละตอ้งปรับปรุงเท่ำกนัคือ ร้อยละ 50 ดงัตำรำง 4  
โดยระบบรวบรวมและบ ำบดัน ้ำเสียท่ีอยูใ่นเกณฑต์อ้งปรับปรุง คือ ระบบบ ำบดัน ้ำเสีย
ทั้งสองระบบของเทศบำลนครยะลำ สรุปผลกำรประเมินไดด้งัตำรำง 5 

ตาราง 4  
ผลกำรประเมินระบบรวบรวมและบ ำบดัน ำ้เสีย 

ผลการประเมนิ จ านวนระบบ ร้อยละ 
ดี 0 0 
พอใช ้ 2 50 
ตอ้งปรับปรุง 2 50 
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ตาราง 5 
สรุปผลกำรประเมินระบบรวบรวมและบ ำบดัน ำ้เสีย  

อปท. 
 

ความสามารถการ
รองรับ 

น า้เสียของระบบ 

ปริมาณน า้เสีย 
เข้าระบบ  
(ร้อยละ) 

ประสิทธิภาพการบ าบัด 
น า้เสีย 

(ความสามารถในการลดค่า 
ความสกปรกในรูปบีโอด)ี 

ผลการประเมนิ 
(ร้อยละ 

ของคะแนน 
ทีไ่ด้) 

1. ทน.สงขลำ 35,000  
ลบ.ม.ต่อวนั 

7,000 ลบ.ม.ต่อวนั  
(ร้อยละ 20) 

ผำ่นเกณฑม์ำตรฐำนฯ 
(ร้อยละ 72) 

พอใช ้
(ร้อยละ 79.10) 

2. ทน.หำดใหญ่ 138,000  
ลบ.ม.ต่อวนั 

36,820 ลบ.ม.ต่อวนั 
(ร้อยละ 27) 

ผำ่นเกณฑม์ำตรฐำนฯ 
(ร้อยละ 86) 

พอใช ้
(ร้อยละ 78.36) 

3. ทน.ยะลำ     
3.1 ระบบปรับปรุง
คุณภำพน ้ ำท่ี 1  
(สระเติมอำกำศ) 

4,600  
ลบ.ม.ต่อวนั 

ระบบช ำรุด - ตอ้งปรับปรุง 
(ร้อยละ 54.54) 

3.2 ระบบปรับปรุง
คุณภำพน ้ ำท่ี 2  
(บ่อปรับเสถียร) 

3,200   
ลบ.ม.ต่อวนั 

2,130 ลบ.ม.ต่อวนั 
(ร้อยละ 67) 

ไม่ผำ่นเกณฑม์ำตรฐำนฯ 
(ร้อยละ 31) 

ตอ้งปรับปรุง 
(ร้อยละ 58.95) 

  1.1) ระบบรวบรวมและบ ำบดัน ้ำเสียเทศบำลนครสงขลำ 
   ผลกำรระบบรวบรวมและบ ำบดัน ้ำเสียเทศบำลนครสงขลำ 
อยู่ในเกณฑพ์อใช ้(ร้อยละของคะแนนท่ีได ้ร้อยละ 79.10) มีน ้ำเสียเขำ้ระบบ เฉล่ีย 
7,000 ลูกบำศก์เมตรต่อวนัคิดเป็นร้อยละ 20 ของประสิทธิภำพกำรรองรับ 
ของระบบ แต่ในระหวำ่งเดือนมกรำคม-กนัยำยน 2558 ไม่สำมำรถรวบรวมน ้ ำเสียเขำ้สู่
ระบบได ้เน่ืองจำกเม่ือปลำยปี 2557 เกิดมรสุม ท ำใหห้มอ้แปลงบริเวณสถำนีสูบน ้ำเสีย 
ท่ี 4 และเสำไฟฟ้ำลม้เสียหำย และไดมี้กำรซ่อมบ ำรุงใหส้ำมำรถใชง้ำนไดใ้นเดือน
ตุลำคม 2558  
   จำกกำรตรวจวเิครำะห์คุณภำพน ้ำเสียก่อนเขำ้ระบบบ ำบดัน ้ำเสีย 
และน ้ำท้ิงท่ีผำ่นกำรบ ำบดัแลว้ พบวำ่ ในปี 2557 คุณภำพน ้ำท้ิงจำกระบบบ ำบดัน ้ำเสีย
ผำ่นเกณฑม์ำตรฐำนควบคุมกำรระบำยน ้ำท้ิงจำกระบบบ ำบดัน ้ำเสียรวมของชุมชน  
โดยสำมำรถลดค่ำควำมสกปรกในรูป BOD ไดร้้อยละ 72 
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  1.2) ระบบรวบรวมและบ ำบดัน ้ำเสียเทศบำลนครหำดใหญ่ 
   ผลกำรประเมินระบบรวบรวมและบ ำบดัน ้ำเสียเทศบำลนครหำดใหญ่
อยูใ่นเกณฑพ์อใช ้(ร้อยละของคะแนนท่ีได ้ร้อยละ78.36)  มีน ้ำเสียเขำ้ระบบประมำณ 
36,820 ลูกบำศกเ์มตรต่อวนั คิดเป็นร้อยละ 27 ของประสิทธิภำพกำรรองรับน ้ำเสีย 
ของระบบ คุณภำพน ้ำท้ิงจำกระบบบ ำบดัน ้ำเสียผำ่นเกณฑม์ำตรฐำนควบคุมกำรระบำย
น ้ำท้ิงจำกระบบบ ำบดัน ้ำเสียรวมของชุมชน โดยสำมำรถลดค่ำควำมสกปรกในรูป BOD 
ไดร้้อยละ 86 เทศบำลนครหำดใหญ่วำ่จำ้งบริษทั กรีน โซลูชัน่ แอนด ์เซอร์วสิ จ  ำกดั  
ในกำรดูแลระบบ  
  1.3) ระบบรวบรวมและบ ำบดัน ้ำเสียเทศบำลนครยะลำ 
    ผลกำรประเมินระบบรวบรวมและบ ำบดัน ้ำเสียเทศบำลนครยะลำ 
ทั้งสองสถำนีอยูใ่นเกณฑต์อ้งปรับปรุงทั้งสองสถำนี (ร้อยละของคะแนนท่ีได ้สถำนีท่ี 1 
ร้อยละ 54.54 และสถำนีท่ี 2 ร้อยละ58.95)  มีน ้ำเสียเขำ้ระบบประมำณ 2,130 ลูกบำศกเ์มตร
ต่อวนั  โดยรวบรวมน ้ำเสียเขำ้ระบบปรับปรุงคุณภำพน ้ำท่ี 2 เพียงระบบเดียว เน่ืองจำก
ระบบปรับปรุงคุณภำพน ้ำท่ี 1 ช ำรุด จึงไม่มีน ้ำเสียเขำ้ระบบ คิดเป็นปริมำณน ้ำเสีย 
เขำ้ระบบประมำณร้อยละ 67 ของประสิทธิภำพกำรรองรับน ้ำเสียของระบบปรับปรุง
คุณภำพน ้ำท่ี 2 
    จำกกำรประเมินพบวำ่ ระบบปรับปรุงคุณภำพน ้ำท่ี 1 หยดุเดินระบบ
ชัว่ครำว เน่ืองจำกเคร่ืองเติมอำกำศเสียและแผน่ HDPE รองพื้นบ่อช ำรุด จึงไม่ได ้
ตรวจวเิครำะห์คุณภำพน ้ำ ส่วนระบบปรับปรุงคุณภำพน ้ำท่ี 2 มีคุณภำพน ้ำท้ิงไม่ผำ่น
เกณฑม์ำตรฐำนควบคุมกำรระบำยน ้ำท้ิงจำกระบบบ ำบดัน ้ำเสียรวมของชุมชน  
โดยสำมำรถลดค่ำควำมสกปรกในรูป BOD ไดร้้อยละ 31 ในกำรบริหำรจดักำรระบบ 
เทศบำลนครยะลำมอบหมำยใหส่้วนช่ำงสุขำภิบำล ส ำนกักำรช่ำง รับผดิชอบดูแลระบบ
บ ำบดัน ้ำเสีย  
  2) ปัญหาในการบริหารจัดการระบบรวบรวมและบ าบัดน า้เสีย 
   2.1) ปริมำณน ้ำเสียเขำ้ระบบนอ้ยกวำ่ท่ีออกแบบไว ้ท ำใหไ้ม่สำมำรถ
รวบรวมน ้ำเสียเขำ้ระบบไดอ้ยำ่งเตม็ประสิทธิภำพ 
   2.2) ท่อรวบรวมน ้ำเสียยงัไม่ครอบคลุมพื้นท่ีทั้งหมดของเทศบำล 
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   2.3) ค่ำควำมสกปรกของน ้ำเขำ้ระบบนอ้ยกวำ่ค่ำท่ีออกแบบไวม้ำก  
ท ำใหก้ำรควบคุมคุณภำพน ้ำเป็นไปค่อนขำ้งยำก 
   2.4) ระบบบ ำบดัน ้ำเสียแบบบ่อผึ่ง มีค่ำปริมำณควำมสกปรกในรูปบีโอดี
ของน ้ำท่ีเขำ้ระบบบ ำบดัน ้ ำเสียค่อนขำ้งต ่ำในช่วงฤดูฝน ท ำใหไ้ม่สำมำรถบ ำบดัน ้ำเสีย
ไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพตำมท่ีออกแบบไว ้
   2.5) เกิดกำรต้ืนเขินของตะกอนในบ่อตกตะกอนมำก  
   2.6) อุปกรณ์ท่ีใชง้ำนในระบบรวบรวมและบ ำบดัน ้ำเสียมีสภำพช ำรุด ทรุดโทรม 
   2.7) มีปริมำณขยะมูลฝอยปะปนมำกบัน ้ำเสียจ ำนวนมำก ท ำใหเ้กิด 
กำรอุดตนัของท่อรวบรวมน ้ำเสีย 
   2.8) ขำดบุคลำกรท่ีมีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรบริหำรจดักำรระบบ
รวบรวมและบ ำบดัน ้ำเสีย 
   2.9) ประชำชนในพื้นท่ียงัขำดกำรรับรู้เร่ืองกำรจดักำรน ้ำเสีย 
และกำรจ่ำยค่ำธรรมเนียมกำรบ ำบดัน ้ำเสีย 
  3) ระบบก าจัดขยะมูลฝอย 
  กำรประเมินระบบก ำจดัขยะมูลฝอยเป็นกำรประเมินประสิทธิภำพ 
ของระบบก ำจดัขยะมูลฝอยตำมแบบส ำรวจและแบบประเมินประสิทธิภำพระบบ 
ของส ำนกังำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม โดยมีประเดน็ 
ในกำรส ำรวจและประเมิน ประกอบดว้ย 1) ระบบสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร 
ในระบบ 2) ประสิทธิภำพกำรบ ำบดัน ้ำชะขยะมูลฝอย 3) กำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพ
น ้ำใตดิ้น 4) ปัญหำในกำรบริหำรจดักำรระบบ และ 5) สรุปผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์
ท่ีก  ำหนด พบวำ่ ผลกำรประเมินอยูใ่นเกณฑพ์อใชร้้อยละ 90 และอยูใ่นเกณฑ ์
ตอ้งปรับปรุง ร้อยละ 10 ดงัตำรำง 6 โดยระบบก ำจดัขยะมูลฝอยท่ีอยูใ่นเกณฑ ์
ตอ้งปรับปรุง คือ ระบบก ำจดัขยะมูลฝอยของเทศบำลเมืองพทัลุง สรุปผลกำรประเมิน 
ไดด้งัตำรำง 7 
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ตาราง 6  
ผลกำรประเมินระบบก ำจัดขยะมลูฝอย 

ผลการประเมนิ จ านวนระบบ ร้อยละ 
ดี 0 0 
พอใช ้ 9 90 
ตอ้งปรับปรุง 1 10 

ตาราง 7 
สรุปผลกำรประเมินระบบก ำจัดขยะมลูฝอย  

อปท. 
 

การใช้งานพื้นที ่
ฝังกลบ 

ผลการประเมนิระบบบ าบัด 
น า้ชะขยะมูลฝอย  

(ประสิทธิภาพในการ 
ลดค่าความสกปรกในรูปบีโอด)ี 

ผลการประเมนิ
น า้ใต้ดนิ 

ผลการประเมนิ
ระบบ  
(ร้อยละ 

ของคะแนน 
ทีไ่ด้) 

ทน.สงขลำ บ่อท่ี 2 ชั้นท่ี 3 ไม่มีน ้ ำเขำ้ระบบ ไม่ผำ่น พอใช ้(78.23) 
ทน.หำดใหญ่ เตม็พ้ืนท่ี ไม่มีบ่อบ ำบดัน ้ ำชะขยะมูลฝอย ไม่ผำ่น พอใช ้(60.48) 
ทม.บำ้นพรุ 
 

ระยะท่ี 3  
ชั้นท่ี 1 

บ่อช ำรุด ไม่มี 
น ้ำใตดิ้น 

พอใช ้(75) 

ทม.สะเดำ 
 

ระยะท่ี 2  
ชั้นท่ี 3 

ไม่ผำ่น (ร้อยละ 78) ไม่ผำ่น พอใช ้(64.52) 

ทม.พทัลุง 
 

ระยะท่ี 2  
ชั้นท่ี 1 

ไม่ผำ่น (ร้อยละ 67) ไม่ผำ่น ตอ้งปรับปรุง 
(59.68) 

ทม.ปัตตำนี 
 

ระยะท่ี 2 
บ่อท่ี 1 และ 2 

ไม่ผำ่น (ร้อยละ 87) ไม่ผำ่น พอใช ้(67.74) 

ทน.ยะลำ 
 

ระยะท่ี 1 
ชั้นท่ี 5 

ไม่ผำ่น (ร้อยละ 14) ไม่ผำ่น  
 

พอใช ้(76.61) 

ทม.เบตง ชั้นท่ี 4 ระบบช ำรุด ไม่ผำ่น พอใช ้(70.97) 
ทม.นรำธิวำส ชั้นท่ี 3 ระบบช ำรุด ผำ่น พอใช ้(71.77) 
ทม.สุไหงโก-ลก บ่อท่ี 2 ชั้นท่ี 1 ไม่ผำ่น (ร้อยละ 73) ไม่ผำ่น พอใช ้ (74.19) 
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   3.1) ระบบก ำจดัขยะมูลฝอยเทศบำลนครสงขลำ 
    ผลกำรประเมินระบบก ำจดัขยะมูลฝอยเทศบำลนครสงขลำอยูใ่นเกณฑ์
พอใช ้(ร้อยละของคะแนนท่ีได ้ร้อยละ 78.23) มีขยะมูลฝอยเขำ้ระบบประมำณ 210 ตนั
ต่อวนั โดยเป็นขยะมูลฝอยของเทศบำลนครสงขลำประมำณ 79 ตนัต่อวนั ขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีน ำขยะมำร่วมก ำจดั จ  ำนวน 13 แห่ง ประมำณ 89 ตนัต่อวนั  
และของหน่วยงำนอ่ืนอีกประมำณ 42 ตนัต่อวนั อยูร่ะหวำ่งกำรฝังกลบในบ่อฝังกลบ
ระยะท่ี 2 ชั้นท่ี 3 
    จำกกำรติดตำมตรวจสอบระบบบ ำบดัน ้ำชะขยะมูลฝอย พบวำ่  
ในบ่อสุดทำ้ยไม่มีน ้ำเขำ้ระบบ เน่ืองจำกระบบบ ำบดัน ้ำชะขยะมูลฝอยไม่สำมำรถ
รวบรวมน ้ำชะขยะมูลฝอยเขำ้สู่ระบบบ ำบดัได ้จึงไม่ไดมี้กำรติดตำมตรวจสอบ
ประสิทธิภำพกำรบ ำบดัน ้ ำชะขยะมูลฝอย  และผลกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพน ้ำใตดิ้น
จำกบ่อสังเกตกำรณ์ จ  ำนวน 4 บ่อ ซ่ึงเป็นบ่อท่ีถูกตอ้งตำมมำตรฐำนของกรมควบคุม
มลพิษ พบวำ่ ค่ำโลหะหนกัส่วนใหญ่มีค่ำอยูใ่นเกณฑม์ำตรฐำนคุณภำพน ้ำใตดิ้นทั้ง 4 บ่อ  
   3.2) ระบบก ำจดัขยะมูลฝอยเทศบำลนครหำดใหญ่ 
    ผลกำรประเมินระบบก ำจดัขยะมูลฝอยเทศบำลนครหำดใหญ่ 
อยูใ่นเกณฑพ์อใช ้(ร้อยละของคะแนนท่ีได ้ร้อยละ 60.48) มีขยะมูลฝอยเขำ้ระบบ
ประมำณ 200 ตนัต่อวนั  โดยเป็นขยะมูลฝอยของเทศบำลนครหำดใหญ่ ประมำณ 167 
ตนัต่อวนั  และของหน่วยงำนอ่ืนน ำมำก ำจดัประมำณ 33 ตนัต่อวนั มีองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินท่ีน ำขยะมูลฝอยมำร่วมก ำจดั 5 แห่ง โดยขยะมูลฝอยท่ีเขำ้ระบบ 
ถูกแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ น ำไปก ำจดัในโรงงำนก ำจดัขยะมูลฝอยเพื่อแปลงเป็นพลงังำน
ไฟฟ้ำ และบำงส่วนน ำไปก ำจดั ณ สถำนท่ีก ำจดัขยะมูลฝอยของเทศบำล เน่ืองจำก
ประสิทธิภำพของโรงงำนก ำจดัขยะมูลฝอยยงัไม่เตม็ประสิทธิภำพ  
    จำกกำรติดตำมตรวจสอบระบบบ ำบดัน ้ำชะขยะมูลฝอย พบวำ่ ไม่มีกำร 
ใชง้ำน เน่ืองจำกมีกำรถมบ่อเพื่อก่อสร้ำงอำคำรจอดรถ จึงไม่สำมำรถติดตำมตรวจสอบ
ประสิทธิภำพของระบบบ ำบดัน ้ำชะขยะมูลฝอยได ้และผลกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพ
น ้ำใตดิ้นจำกบ่อสังเกตกำรณ์ จ  ำนวน 1 บ่อ (อีก 4 บ่อ ไม่สำมำรถใชง้ำนได)้  
ซ่ึงเป็นบ่อท่ีถูกตอ้งตำมมำตรฐำนของกรมควบคุมมลพิษ พบวำ่ ค่ำโลหะหนกั 
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มีค่ำอยูใ่นเกณฑม์ำตรฐำนคุณภำพน ้ำใตดิ้น ยกเวน้ค่ำแมงกำนีส (Mn) มีค่ำเกิน 
ค่ำมำตรฐำนท่ีก ำหนดเลก็นอ้ย 
   3.3) ระบบก ำจดัขยะมูลฝอยเทศบำลเมืองบำ้นพรุ 
    ผลกำรประเมินระบบก ำจดัขยะมูลฝอยเทศบำลเมืองบำ้นพรุ 
อยูใ่นเกณฑพ์อใช ้(ร้อยละของคะแนนท่ีได ้ร้อยละ 75) มีขยะมูลฝอยเขำ้ระบบประมำณ 
78 ตนัต่อวนั  โดยเป็นขยะมูลฝอยของเทศบำลเมืองบำ้นพรุ ประมำณ 20 ตนัต่อวนั  
และของหน่วยงำนอ่ืนน ำมำก ำจดัประมำณ 58 ตนัต่อวนั มีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ท่ีน ำขยะมำร่วมก ำจดั 4 แห่ง อยูร่ะหวำ่งกำรฝังกลบในบ่อฝังกลบระยะท่ี 3 ชั้นท่ี 1  
    จำกกำรติดตำมตรวจสอบระบบบ ำบดัน ้ำชะขยะมูลฝอย พบวำ่ ระบบ
บ ำบดัน ้ำชะขยะมูลฝอยไม่สำมำรถใชง้ำนได ้เน่ืองจำกระบบสูบน ้ำชะขยะมูลฝอยช ำรุด  
จึงไม่สำมำรถติดตำมตรวจสอบประสิทธิภำพของระบบบ ำบดัน ้ำชะขยะมูลฝอยได ้
 และไม่สำมำรถติดตำมตรวจสอบคุณภำพน ้ำใตดิ้นจำกบ่อสังเกตกำรณ์ซ่ึงเป็น 
บ่อท่ีไม่ถูกตอ้งตำมมำตรฐำนของกรมควบคุมมลพิษได ้เน่ืองจำกไม่มีน ้ำใตดิ้น  
   3.4) ระบบก ำจดัขยะมูลฝอยเทศบำลเมืองสะเดำ 
    ผลกำรประเมินระบบก ำจดัขยะมูลฝอยเทศบำลเมืองสะเดำอยูใ่นเกณฑ์
พอใช ้(ร้อยละของคะแนนท่ีได ้ร้อยละ 64.52) มีขยะมูลฝอยเขำ้ระบบประมำณ 86 ตนัต่อวนั  
โดยเป็นขยะมูลฝอยของเทศบำลเมืองสะเดำประมำณ 16 ตนัต่อวนั และของหน่วยงำน
อ่ืนน ำมำก ำจดัประมำณ 70 ตนัต่อวนั อยูร่ะหวำ่งกำรฝังกลบในบ่อฝังกลบระยะท่ี 2  
ชั้นท่ี 3 มีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีน ำขยะมำร่วมก ำจดั 13 แห่ง  
    จำกกำรติดตำมตรวจสอบระบบบ ำบดัน ้ำชะขยะมูลฝอยบ่อสุดทำ้ย 
พบวำ่ คุณภำพน ้ำไม่ผำ่นเกณฑม์ำตรฐำน โดยมีประสิทธิภำพในกำรลดค่ำควำมสกปรก
ในรูป BOD ร้อยละ 78 ส่วนผลกำรทดสอบโลหะหนกั พบวำ่มีค่ำอยูใ่นเกณฑม์ำตรฐำน
ท่ีก ำหนด และผลกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพน ้ำใตดิ้นจำกบ่อสังเกตกำรณ์ จ  ำนวน  
2 บ่อ ซ่ึงเป็นบ่อทำ้ยน ้ำทั้ง 2 บ่อ โดยเป็นบ่อท่ีไม่ถูกตอ้งตำมมำตรฐำนของกรมควบคุม
มลพิษ พบวำ่ มีค่ำโลหะหนกัเกินค่ำมำตรฐำนและมีค่ำกำรน ำไฟฟ้ำค่อนขำ้งสูง 
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   3.5) ระบบก ำจดัขยะมูลฝอยเทศบำลเมืองพทัลุง 
     ผลกำรประเมินระบบก ำจดัขยะมูลฝอยเทศบำลเมืองพทัลุงอยูใ่นเกณฑ์
ตอ้งปรับปรุง (ร้อยละของคะแนนท่ีได ้ร้อยละ 59.68) มีขยะมูลฝอยเขำ้ระบบประมำณ 
30 ตนัต่อวนั โดยเป็นขยะมูลฝอยของเทศบำลเมืองพทัลุง ประมำณ 24 ตนัต่อวนั  
และขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลควนมะพร้ำว ประมำณ 6 ตนัต่อวนั อยูร่ะหวำ่ง 
กำรฝังกลบในระยะท่ี 2 ชั้นท่ี 1  
     จำกกำรติดตำมตรวจสอบระบบบ ำบดัน ้ำชะขยะมูลฝอย พบวำ่  
น ้ำในบ่อสุดทำ้ยส่วนใหญ่มีค่ำอยูใ่นเกณฑม์ำตรฐำนท่ีก ำหนด โดยมีประสิทธิภำพ 
ในกำรลดค่ำควำมสกปรกในรูป BOD ร้อยละ 67 ส่วนผลกำรตรวจวดัค่ำโลหะหนกั 
พบวำ่มีค่ำอยูใ่นเกณฑม์ำตรฐำนทุกพำรำมิเตอร์ และผลกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพ 
น ้ำใตดิ้นจำกบ่อสังเกตกำรณ์ จ  ำนวน 2 บ่อ บริเวณเหนือน ้ำและทำ้ยน ้ำ ซ่ึงเป็นบ่อ 
ท่ีไม่ถูกตอ้งตำมมำตรฐำนของกรมควบคุมมลพิษ พบวำ่ ค่ำโลหะหนกัส่วนใหญ่ 
มีค่ำอยูใ่นเกณฑม์ำตรฐำนฯ ทั้ง 2 บ่อ  
     เทศบำลเมืองพทัลุงไดท้ ำบนัทึกควำมเขำ้ใจ (Memorandum Of 
Understanding : MOU) โครงกำรคดัแยกขยะมูลฝอยท่ีผำ่นกำรฝังกลบแลว้ไปแปรรูป
เป็นเช้ือเพลิง RDF ร่วมกบับริษทั เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วสิเซส จ ำกดั ในกำรคดัแยกขยะ
ส่วนท่ีเผำไหมไ้ดเ้พื่อน ำไปใชเ้ป็นเช้ือเพลิงทดแทน (เช้ือเพลิง RDF) เม่ือวนัท่ี  
22 กรกฎำคม 2557 เร่ิมด ำเนินกำรคดัแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่เดือนสิงหำคม 2558  
โดยมีระยะเวลำสัญญำในกำรด ำเนินงำน 3 ปี 
   3.6) ระบบก ำจดัขยะมูลฝอยเทศบำลเมืองปัตตำนี 
    ผลกำรประเมินระบบก ำจดัขยะมูลฝอยเทศบำลเมืองปัตตำนี  
อยูใ่นเกณฑพ์อใช ้(ร้อยละของคะแนนท่ีได ้ร้อยละ 67.74) มีขยะมูลฝอย 
เขำ้ระบบประมำณ 109 ตนัต่อวนั เป็นขยะมูลฝอยในเขตเทศบำลเมืองปัตตำนีประมำณ 
50 ตนัต่อวนั และขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนและหน่วยงำนอ่ืนท่ีน ำขยะมูลฝอย
มำก ำจดั ประมำณ 59 ตนัต่อวนั มีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีเขำ้ร่วมก ำจดัขยะมูลฝอย 
จ ำนวน 6 แห่ง อยูร่ะหวำ่งกำรฝังกลบในบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยระยะท่ี 2 ในบ่อท่ี 1  
และบ่อท่ี 2  
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    จำกกำรติดตำมตรวจสอบระบบบ ำบดัน ้ำชะขยะมูลฝอย พบวำ่ น ้ำในบ่อ
สุดทำ้ยส่วนใหญ่มีค่ำอยูใ่นเกณฑม์ำตรฐำนท่ีก ำหนด โดยมีประสิทธิภำพในกำรลด 
ค่ำควำมสกปรกในรูป BOD ร้อยละ 87 ส่วนผลกำรตรวจวดัค่ำโลหะหนกั พบวำ่มีค่ำ 
อยูใ่นเกณฑม์ำตรฐำนท่ีก ำหนด และผลกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพน ้ำใตดิ้น 
จำกบ่อสังเกตกำรณ์ จ  ำนวน 1 บ่อ บริเวณเหนือน ้ำ ซ่ึงเป็นบ่อท่ีไม่ถูกตอ้งตำมมำตรฐำน 
ของกรมควบคุมมลพษิ พบวำ่ ค่ำโลหะหนกัมีค่ำอยูใ่นเกณฑม์ำตรฐำน แต่มีค่ำกำรน ำไฟฟ้ำสูงมำก 
   3.7) ระบบก ำจดัขยะมูลฝอยเทศบำลนครยะลำ 
    ผลกำรประเมินระบบก ำจดัขยะมูลฝอยเทศบำลนครยะลำ อยูใ่นเกณฑ์
พอใช ้(ร้อยละของคะแนนท่ีได ้ร้อยละ 76.61) มีขยะมูลฝอยเขำ้ระบบประมำณ 138 ตนั
ต่อวนั เป็นขยะมูลฝอยในเขตเทศบำลนครยะลำประมำณ 72 ตนัต่อวนั และขยะมูลฝอย
จำกองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนและหน่วยงำนอ่ืนท่ีน ำขยะมูลฝอยมำร่วมก ำจดั
ประมำณ 66 ตนัต่อวนั อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำรฝังกลบในบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยระยะท่ี 1 
ชั้นท่ี 5 มีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีเขำ้ร่วมก ำจดัขยะมูลฝอย จ ำนวน 32 แห่ง   
    จำกกำรติดตำมตรวจสอบระบบบ ำบดัน ้ำชะขยะมูลฝอย พบวำ่  
น ้ำในบ่อสุดทำ้ยส่วนใหญ่มีค่ำอยูใ่นเกณฑม์ำตรฐำนท่ีก ำหนด โดยมีประสิทธิภำพ 
ในกำรลดค่ำควำมสกปรกในรูป BOD ร้อยละ 14 ส่วนผลกำรตรวจวดัค่ำโลหะหนกั 
พบวำ่มีค่ำอยูใ่นเกณฑม์ำตรฐำนทุกพำรำมิเตอร์ และผลกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพ 
น ้ำใตดิ้นจำกบ่อสังเกตกำรณ์ จ  ำนวน 2 บ่อ ซ่ึงเป็นบ่อเหนือน ้ำและทำ้ยน ้ำ โดยเป็นบ่อ 
ท่ีถูกตอ้งตำมมำตรฐำนของกรมควบคุมมลพิษ พบว่ำ ค่ำโลหะหนกัส่วนใหญ่ 
มีค่ำอยูใ่นเกณฑม์ำตรฐำนฯ ทั้ง 2 บ่อ  
   3.8) ระบบก ำจดัขยะมูลฝอยเทศบำลเมืองเบตง 
    ผลกำรประเมินระบบก ำจดัขยะมูลฝอยเทศบำลเมืองเบตง อยูใ่นเกณฑ์
พอใช ้(ร้อยละของคะแนนท่ีได ้ร้อยละ 70.97) มีขยะมูลฝอยเขำ้ระบบประมำณ 42 ตนั
ต่อวนั เป็นขยะมูลฝอยในเขตเทศบำลเมืองเบตงประมำณ 28 ตนัต่อวนั และขยะมูลฝอย
จำกองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนและหน่วยงำนอ่ืนท่ีน ำขยะมูลฝอยมำร่วมก ำจดั
ประมำณ 14 ตนัต่อวนั อยูร่ะหวำ่งกำรฝังกลบชั้นท่ี 4 มีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ท่ีเขำ้ร่วมก ำจดัขยะมูลฝอย จ ำนวน 4 แห่ง  
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    จำกกำรติดตำมตรวจสอบระบบบ ำบดัน ้ำชะขยะมูลฝอย พบวำ่ หยดุเดิน
ระบบ เน่ืองจำกบ่อช ำรุด จึงไม่ไดมี้กำรติดตำมตรวจสอบประสิทธิภำพกำรบ ำบดัน ้ำชะ
ขยะมูลฝอย  และผลกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพน ้ ำใตดิ้นจำกบ่อสังเกตกำรณ์  
จ ำนวน 2 บ่อ บริเวณเหนือน ้ำและทำ้ยน ้ำ ซ่ึงเป็นบ่อท่ีไม่ถูกตอ้งตำมมำตรฐำน 
ของกรมควบคุมมลพิษ พบวำ่ ค่ำโลหะหนกัส่วนใหญ่มีค่ำอยูใ่นเกณฑม์ำตรฐำนคุณภำพ
น ้ำใตดิ้นทั้ง 2 บ่อ  
   3.9) ระบบก ำจดัขยะมูลฝอยเทศบำลเมืองนรำธิวำส 
    ผลกำรประเมินระบบก ำจดัขยะมูลฝอยเทศบำลเมืองนรำธิวำส  
อยูใ่นเกณฑพ์อใช ้(ร้อยละของคะแนนท่ีได ้ร้อยละ 71.77)  มีขยะมูลฝอยเขำ้ระบบ
ประมำณ 56 ตนัต่อวนั เป็นขยะมูลฝอยจำกเทศบำลเมืองนรำธิวำสประมำณ 30 ตนัต่อวนั 
และขยะมูลฝอยจำกองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนและหน่วยงำนอ่ืนท่ีน ำขยะมูลฝอย
มำร่วมก ำจดั ประมำณ 26 ตนัต่อวนั อยูร่ะหวำ่งกำรฝังกลบขยะมูลฝอยในบ่อฝังกลบท่ี 1 
ชั้นท่ี 3 มีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีเขำ้ร่วมก ำจดัขยะมูลฝอย จ ำนวน 5 แห่ง   
   จำกกำรติดตำมตรวจสอบระบบบ ำบดัน ้ำชะขยะมูลฝอย พบวำ่  
หยดุเดินระบบ เน่ืองจำกอยูใ่นระหวำ่งซ่อมเคร่ืองสูบน ้ำ จึงไม่ไดมี้กำรติดตำมตรวจสอบ
ประสิทธิภำพกำรบ ำบดัน ้ ำชะขยะมูลฝอย  และผลกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพน ้ำใตดิ้น
จำกบ่อสังเกตกำรณ์ จ  ำนวน 2 บ่อ บริเวณเหนือน ้ำและทำ้ยน ้ำ ซ่ึงเป็นบ่อท่ีไม่ถูกตอ้ง 
ตำมมำตรฐำนของกรมควบคุมมลพิษ พบวำ่ ค่ำโลหะหนกัมีค่ำอยูใ่นเกณฑม์ำตรฐำน
คุณภำพน ้ำใตดิ้นทั้ง 2 บ่อ  
   3.10) ระบบก ำจดัขยะมูลฝอยเทศบำลเมืองสุไหงโก-ลก 
    ผลกำรประเมินระบบก ำจดัขยะมูลฝอยเทศบำลเมืองสุไหงโก-ลก 
พบวำ่ อยูใ่นเกณฑพ์อใช ้(ร้อยละของคะแนนท่ีได ้ร้อยละ 74.19) มีขยะมูลฝอย 
เขำ้ระบบประมำณ 42 ตนัต่อวนั เป็นขยะมูลฝอยจำกเทศบำลเมืองสุไหงโก-ลก 
ประมำณ 29 ตนัต่อวนั และขยะมูลฝอยจำกองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน 
และหน่วยงำนอ่ืนท่ีน ำขยะมูลฝอยมำร่วมก ำจดัประมำณ 13 ตนัต่อวนั  อยูร่ะหวำ่ง 
กำรฝังกลบขยะมูลฝอยในบ่อท่ี 2 ชั้นท่ี 1 มีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีเขำ้ร่วมก ำจดั
ขยะมูลฝอย จ ำนวน 7 แห่ง  
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    จำกกำรติดตำมตรวจสอบระบบบ ำบดัน ้ำชะขยะมูลฝอย พบว่ำ  
น ้ำในบ่อสุดทำ้ยส่วนใหญ่มีค่ำอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนท่ีก ำหนด ยกเวน้ค่ำซีโอดี (COD) 
มีค่ำเกินเกณฑม์ำตรฐำนฯ โดยมีประสิทธิภำพในกำรลดค่ำควำมสกปรกในรูป BOD 
ร้อยละ 73 ส่วนผลกำรตรวจวดัค่ำโลหะหนกัจ ำนวน 8 พำรำมิเตอร์ พบวำ่มีค่ำ 
อยูใ่นเกณฑม์ำตรฐำนทุกพำรำมิเตอร์ และผลกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพน ้ ำใตดิ้น 
จำกบ่อสังเกตกำรณ์ จ  ำนวน 2 บ่อ ซ่ึงเป็นบ่อเหนือน ้ ำและทำ้ยน ้ำ โดยเป็นบ่อท่ีถูกตอ้ง 
ตำมมำตรฐำนของกรมควบคุมมลพิษ พบวำ่ ค่ำโลหะหนกัส่วนใหญ่มีค่ำอยูใ่นเกณฑ์
มำตรฐำนคุณภำพน ้ำใตดิ้น ยกเวน้ค่ำตะกัว่ (Pb) มีค่ำเกินเกณฑม์ำตรฐำนฯ ทั้ง 2 บ่อ 
  4) ปัญหาในการบริหารจัดการระบบก าจัดขยะมูลฝอย 
   4.1) กำรด ำเนินกำรฝังกลบขยะมูลฝอยส่วนใหญ่เป็นกำรเทกอง  
ไม่มีกำรกลบทบัขยะมูลฝอยดว้ยดินรำยวนั หรือตำมระยะเวลำท่ีเหมำะสม  
   4.2) ระบบรวบรวมน ้ำชะขยะมูลฝอยและระบบบ ำบดัน ้ำชะขยะมูลฝอย
ช ำรุดท ำใหไ้ม่มีประสิทธิภำพในกำรรวบรวมน ้ำชะขยะมูลฝอยเขำ้ระบบบ ำบดั  
และไม่มีประสิทธิภำพในกำรบ ำบดัน ้ำชะขยะมูลฝอย  
   4.3) เคร่ืองจกัรท่ีใชง้ำนในพื้นท่ีมีสภำพช ำรุดและไม่เพียงพอกบัปริมำณงำน 
   4.4) ไม่มีกำรตรวจวดัคุณภำพส่ิงแวดลอ้ม โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ กำรติดตำม
ตรวจสอบระบบบ ำบดัน ้ำชะขยะมูลฝอย ระบบติดตำมตรวจสอบคุณภำพน ้ำใตดิ้น  
และระบบก๊ำซในระบบฝังกลบ 
   4.5) ประสบปัญหำกำรด ำเนินงำนฝังกลบขยะมูลฝอยในฤดูฝน 
   4.6) บ่อสังเกตกำรณ์เป็นบ่อท่ีไม่ถูกตอ้งตำมมำตรฐำนของกรมควบคุม
มลพิษ 
   4.7) ขำดบุคลำกรท่ีมีควำมรู้ ควำมเช่ียวชำญในกำรบริหำรจดักำรระบบ 
   4.8) ไม่มีรำยไดจ้ำกกำรจดัเกบ็ค่ำธรรมเนียมกำรก ำจดัขยะมูลฝอยจำก
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน และค่ำธรรมเนียมกำรเกบ็ขนขยะมูลฝอยจำกบำ้นเรือน/
สถำนประกอบกำรในพื้นท่ี 
   4.9) ขำดกำรประชำสัมพนัธ์และกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรจดักำร
ขยะมูลฝอย และกำรประชำสัมพนัธ์กำรลด คดัแยก และน ำขยะมูลฝอยไปใชป้ระโยชน์ 
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   4.10) ไม่มีกำรซ่อมแซมเคร่ืองจกัรท่ีช ำรุด ซ่ึงอำจส่งผลใหป้ระสิทธิภำพ 
กำรท ำงำนของระบบไม่เตม็ท่ี เช่น อุปกรณ์สูบน ้ำชะขยะมูลฝอยช ำรุด ท ำใหไ้ม่สำมำรถ
สูบน ้ำเขำ้ระบบบ ำบดัน ้ำชะขยะมูลฝอยได ้  
   4.11) ไม่มีกำรคดัแยกของเสียอนัตรำยชุมชนออกจำกขยะทัว่ไป 
ก่อนมีกำรฝังกลบขยะมูลฝอย 
   4.12) ไม่พบท่อรวบรวมและระบำยก๊ำซในหลุมฝังกลบขยะมูลฝอย 
 4.1.3 การวเิคราะห์ข้อมูลผลการประเมนิประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบ าบัด 
น า้เสียและระบบก าจัดขยะมูลฝอย  
  1) ระบบรวบรวมและบ าบัดน า้เสีย 
   กำรวเิครำะห์ขอ้มูลผลกำรประเมินประสิทธิภำพระบบรวบรวมและบ ำบดั 
น ้ำเสีย พิจำรณำจำกเกณฑก์ำรประเมินระบบรวบรวมและบ ำบดัน ้ำเสียท่ีไดรั้บ 
กำรสนบัสนุนงบประมำณผำ่นแผนปฏิบติักำรเพื่อกำรจดักำรคุณภำพส่ิงแวดลอ้ม 
ในระดบัจงัหวดั ของส ำนกังำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม ดงัน้ี 
   1.1) ดำ้นนโยบำย  
    - องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินส่วนใหญ่ไม่มีผูรั้บผิดชอบ 
ดำ้นกำรบริหำรจดักำรระบบรวบรวมและบ ำบดัน ้ำเสียโดยตรง เป็นเพียงกำรไดรั้บ
มอบหมำยตำมโครงสร้ำงขององคก์ร  
    - องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทุกแห่งมีกำรจดักำรระบบขอ้มูล  
แต่ยงัไม่มีประสิทธิภำพ เน่ืองจำกไม่มีระบบกำรจดัเกบ็ขอ้มูลท่ีชดัเจน ไม่มีขอ้มูล 
ท่ีเป็นปัจจุบนั และขำดควำมต่อเน่ืองในกำรจดัเกบ็ขอ้มูล  
    - องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทุกแห่งมีกำรจดัสรรงบประมำณ 
ในกำรบริหำรจดักำรระบบรวบรวมและบ ำบดัน ้ำเสียอยำ่งต่อเน่ือง และมีกำรลงทุน 
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภำพของระบบ ยกเวน้เทศบำลนครยะลำ 
   1.2) ดำ้นเทคนิค  
     - องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทุกแห่งมีกำรออกแบบและก่อสร้ำง
ระบบรวบรวมและบ ำบดัน ้ำเสียตำมแบบท่ีก ำหนด และมีคู่มือบ ำรุงรักษำระบบ  
รวมทั้งเจำ้หนำ้ท่ีผูค้วบคุมและดูแลระบบไดรั้บกำรฝึกอบรมดำ้นกำรจดักำรน ้ ำเสีย 
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      - องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทุกแห่งมีกำรตรวจวดัปริมำณน ้ำเสีย 
เขำ้ระบบบ ำบดัน ้ำเสีย แต่ไม่มีกำรตรวจวดัปริมำณน ้ำเสียท่ีเขำ้สู่ระบบรวบรวมน ้ำเสีย  
     - เน่ืองจำกเทศบำลนครสงขลำและเทศบำลนครหำดใหญ่มีกำรบริหำร
จดักำรระบบบ ำบดัน ้ำเสียโดยองคก์ำรจดักำรน ้ำเสียและบริษทัเอกชนตำมล ำดบั  
จึงมีกำรตรวจวดัคุณภำพน ้ำอยำ่งต่อเน่ือง แต่เทศบำลนครยะลำ ซ่ึงบริหำรจดักำร 
โดยเทศบำลเอง ไม่มีกำรตรวจวดัคุณภำพน ้ำ 
   1.3) ดำ้นกำรบริหำรจดักำร  
    - ระบบบ ำบดัน ้ำเสียแต่ละแห่งมีกำรบริหำรจดักำรแตกต่ำงกนั กล่ำวคือ 
เทศบำลนครสงขลำ บริหำรจดักำรระบบโดยองคก์ำรจดักำรน ้ำเสีย เทศบำล 
นครหำดใหญ่ บริหำรจดักำรระบบโดยบริษทัเอกชน และเทศบำลนครยะลำ  
บริหำรจดักำรระบบโดยส ำนกักำรช่ำง เทศบำลนครยะลำ 
    - องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทุกแห่งมีแผนกำรเกบ็ตวัอยำ่ง
ส่ิงแวดลอ้มเพื่อติดตำมตรวจสอบคุณภำพน ้ำของระบบ ยกเวน้เทศบำลนครยะลำ  
    - องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทุกแห่งมีกำรจดัท ำบนัทึกรำยละเอียด
แสดงผลกำรท ำงำนของระบบทุกวนัตำมแบบ ทส.1 และจดัท ำรำยงำนสรุปผล 
กำรท ำงำนของระบบเป็นรำยเดือนทุกเดือนตำมแบบ ทส.2 
    - ผลกำรตรวจวดัคุณภำพน ้ำท้ิงของระบบบ ำบดัน ้ำเสียเทศบำล 
นครสงขลำและเทศบำลนครหำดใหญ่ผำ่นมำตรฐำนควบคุมกำรระบำยน ้ำท้ิงจำกระบบ
บ ำบดัน ้ำเสียรวมของชุมชน ตำมประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม  
ลงวนัท่ี 7 เมษำยน 2553 โดยมีควำมสำมำรถในกำรลดค่ำควำมสกปรกในรูป BOD  
ไดร้้อยละ 72 และร้อยละ 86 ตำมล ำดบั 
    - ผลกำรตรวจวดัคุณภำพน ้ำท้ิงของระบบบ ำบดัน ้ำเสียเทศบำล 
นครยะลำไม่ผำ่นมำตรฐำนควบคุมกำรระบำยน ้ำท้ิงจำกระบบบ ำบดัน ้ำเสียรวม 
ของชุมชน ตำมประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม ลงวนัท่ี 7 
เมษำยน 2553 โดยมีสำมำรถในกำรลดค่ำควำมสกปรกในรูป BOD ไดร้้อยละ 31 
 
 



57 
 

   1.4) ดำ้นกำรประชำสัมพนัธ์และกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 
    - องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทุกแห่งมีกำรจดัท ำแผนประชำสัมพนัธ ์
เพื่อแสดงรำยละเอียดของระบบบ ำบดัน ้ำเสีย โดยมีกำรประชำสัมพนัธ์ผำ่นส่ือต่ำงๆ  
    - องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทุกแห่งไม่มีกำรจดัเกบ็ค่ำบริกำรบ ำบดั 
น ้ำเสียจำกครัวเรือน แต่เทศบำลนครสงขลำและเทศบำลนครหำดใหญ่มีกำรจดัเกบ็
ค่ำบริกำรบ ำบดัน ้ำเสียจำกสถำนประกอบกำรและหน่วยงำนรำชกำร 
  จำกกำรวเิครำะห์ขอ้มูลกำรประเมินประสิทธิภำพระบบรวบรวมและบ ำบดั 
น ้ำเสีย ทั้ง 4 ดำ้น พบวำ่ ประเดน็ท่ีควรมีกำรใหค้วำมส ำคญัมำกท่ีสุด คือ ประเดน็ 
ดำ้นกำรประชำสัมพนัธ์และกำรมีส่วนร่วมของประชำชน และประเดน็ดำ้นกำรบริหำร
จดักำร ตำมล ำดบั 

ตาราง 8  
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมลูกำรประเมินประสิทธิภำพระบบรวบรวมและบ ำบดัน ำ้เสีย 

เกณฑ์การพจิารณา 
เทศบาล 

นครสงขลา 
เทศบาล 

นครหาดใหญ่ 
เทศบาล 
นครยะลา 

1. ดำ้นนโยบำย 
1.1 มีนโยบำยดำ้นกำรจดักำรน ้ำเสีย    
1.2 มีกำรก ำหนดผูรั้บผดิชอบตำมโครงสร้ำง 
ของหน่วยงำน 

   

1.3 มีเทศบญัญติักำรจ่ำยค่ำธรรมเนียมบ ำบดัน ้ำเสีย    
1.4 มีระบบรวบรวมและจดัเก็บขอ้มูล และมีกำร
น ำเสนอผูบ้ริหำรอยำ่งสม ่ำเสมอ 

   

1.5 มีกำรจดัสรรงบประมำณในกำรจดักำรน ้ำเสีย    
1.6 มีกำรลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภำพ 
ของระบบ 
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ตาราง 8 (ต่อ) 

เกณฑ์การพจิารณา 
เทศบาล 

นครสงขลา 
เทศบาล 

นครหาดใหญ่ 
เทศบาล 
นครยะลา 

2. ดำ้นเทคนิค 
2.1 มีกำรศึกษำควำมเหมำะสมและออกแบบ
รำยละเอียดในกำรก่อสร้ำงระบบ 

   

2.2 มีคู่มือกำรบ ำรุงรักษำระบบ    
2.3 บุคลำกรท่ีดูแลระบบไดรั้บกำรฝึกอบรม 
ดำ้นกำรจดักำรน ้ำเสีย 

   

2.4 มีกำรตรวจวดัปริมำณน ้ำเสียท่ีเขำ้ระบบ
รวบรวมน ้ำเสีย 

   

2.5 มีกำรตรวจวดัปริมำณน ้ำเสียท่ีเขำ้ระบบบ ำบดัน ้ำเสีย    
2.6 มีปริมำณน ้ำเสียเขำ้สู่ระบบบ ำบดัมำกกวำ่ 
ร้อยละ 70 ของประสิทธิภำพกำรรองรับน ้ำเสีย 
ของระบบ 

   

2.7 มีกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพน ้ำ    
3. ดำ้นกำรบริหำรจดักำร 
3.1 ผูบ้ริหำรจดักำรระบบ อจน. บริษทัเอกชน ทน.ยะลำ 
3.2 มีแผนกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพน ้ำ    
3.3 มีกำรจดัท ำบนัทึกแสดงผลกำรท ำงำน 
ของระบบทุกวนัตำมแบบ ทส.1 

   

3.4 มีกำรจดัท ำรำยงำนสรุปผลกำรท ำงำน 
ของระบบเป็นรำยเดือนทุกเดือนตำมแบบ ทส.2 

   

3.5 คุณภำพน ้ำทิ้งของระบบบ ำบดัน ้ำเสีย 
ผำ่นมำตรฐำนควบคุมกำรระบำยน ้ำทิ้งจำกระบบ
บ ำบดัน ้ำเสียรวมของชุมชน 

   

3.6 ควำมสำมำรถในกำรลดควำมสกปรก 
ในรูป BOD 

ร้อยละ 72 ร้อยละ 86 ร้อยละ 31 

3.7 มีแผนกำรบ ำรุงรักษำเคร่ืองจกัร    
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ตาราง 8 (ต่อ) 

เกณฑ์การพจิารณา 
เทศบาล 

นครสงขลา 
เทศบาล 

นครหาดใหญ่ 
เทศบาล 
นครยะลา 

4. ดำ้นกำรประชำสัมพนัธ์และกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 
4.1 มีแผนกำรประชำสัมพนัธ์รำยละเอียด 
กำรด ำเนินงำนของระบบบ ำบดัน ้ำเสีย 

   

4.2 มีกำรส่งเสริมกำรติดตั้งถงัดกัไขมนัใน
ครัวเรือนเพื่อบ ำบดัน ้ำเสียเบ้ืองตน้ก่อนปล่อยสู่
ระบบรวบรวมน ้ำเสีย 

   

4.3 มีกำรจดัเก็บค่ำธรรมเนียมบ ำบดัน ้ำเสีย 
จำกครัวเรือน 

   

หมายเหตุ :  หมำยถึง มี 
 หมำยถึง ไม่มี 

  2) ระบบก าจัดขยะมูลฝอย 
   กำรวเิครำะห์ขอ้มูลผลกำรประเมินประสิทธิภำพระบบก ำจดัขยะมูลฝอย 
พิจำรณำจำกเกณฑก์ำรประเมินระบบก ำจดัขยะมูลฝอยท่ีไดรั้บกำรสนบัสนุน
งบประมำณผำ่นแผนปฏิบติักำรเพื่อกำรจดักำรคุณภำพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั 
ของส ำนกังำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม ดงัน้ี 
   2.1) ดำ้นนโยบำย 
    - องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทุกแห่งมีนโยบำยกำรจดักำรขยะมูลฝอย
จำกฝ่ำยบริหำรและถือเป็นส่วนหน่ึงของนโยบำยของหน่วยงำน  
    - องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทุกแห่งมีกำรก ำหนดผูรั้บผดิชอบ
ด ำเนินกำรบริหำรจดักำรระบบก ำจดัขยะมูลฝอยอยำ่งชดัเจน ยกเวน้ เทศบำลเมืองพทัลุง 
    - องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทุกแห่งมีเทศบญัญติักำรจดัเกบ็
ค่ำธรรมเนียมกำรเกบ็ขนขยะมูลฝอยจำกครัวเรือน  
    - องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทุกแห่งมีกำรบนัทึกและรวบรวมขอ้มูล
กำรด ำเนินงำนของระบบก ำจดัขยะมูลฝอยและน ำเสนอผูบ้ริหำรอยำ่งสม ่ำเสมอ 
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    - องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทุกแห่ง มีกำรด ำเนินกำร 
ในกำรปรับปรุงประสิทธิภำพระบบ โดยมีกำรปรับปรุงระบบในรูปแบบท่ีแตกต่ำงกนั 
เช่น องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินด ำเนินกำรเอง ใหเ้อกชนด ำเนินกำร หรือใหห้น่วยงำน
อ่ืน เช่น องคก์ำรบริหำรส่วนจงัหวดัด ำเนินกำร 
    - องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทุกแห่งมีกำรลงนำมขอ้ตกลงกำรน ำขยะ
มูลฝอยมำก ำจดัร่วมกนั ยกเวน้เทศบำลเมืองพทัลุง ซ่ึงถึงแมจ้ะเคยมีกำรจดัท ำขอ้ตกลง
ร่วมกนัในกำรน ำขยะมูลฝอยมำร่วมก ำจดั แต่ปัจจุบนัไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้เน่ืองจำก
เป็นนโยบำยของผูบ้ริหำร 
   2.2) ดำ้นเทคนิค 
    - ระบบก ำจดัขยะมูลฝอยทุกแห่งมีกำรศึกษำควำมเหมำะสม 
และออกแบบรำยละเอียดก่อนด ำเนินกำรก่อสร้ำงระบบ 
    - ระบบก ำจดัขยะมูลฝอยทุกแห่งมีกำรตรวจสอบน ้ ำหนกัขยะมูลฝอย
และมีกำรบนัทึกขอ้มูลจดัเกบ็ไวเ้ป็นสถิติ 
    - ระบบก ำจดัขยะมูลฝอยส่วนใหญ่ไม่มีกำรบดอดั กลบ ปิดทบัขยะ 
มูลฝอยรำยวนัอยำ่งสม ่ำเสมอ ยกเวน้ เทศบำลเมืองบำ้นพรุ เทศบำลเมืองสะเดำ  
และเทศบำลเมืองสุไหงโก-ลก ท่ีมีกำรกลบปิดทบัขยะมูลฝอยตำมระยะเวลำท่ีเหมำะสม 
    - ระบบก ำจดัขยะมูลฝอยส่วนใหญ่มีระบบรวบรวมน ้ำชะขยะมูลฝอย
และบ่อบ ำบดัน ้ำชะขยะมูลฝอยท่ีสำมำรถใชง้ำนได ้ยกเวน้ เทศบำลนครหำดใหญ่  
ไม่มีระบบรวบรวมและบ ำบดัน ้ำชะขยะมูลฝอย ส่วนเทศบำลนครสงขลำ ไม่มีน ้ำชะ 
ขยะมูลฝอยเขำ้ระบบ และเทศบำลเมืองบำ้นพรุ เทศบำลเมืองเบตง และเทศบำลเมือง
นรำธิวำส ระบบรวบรวมและบ ำบดัน ้ำชะขยะมูลฝอยช ำรุด ไม่สำมำรถสูบน ้ำชะขยะ 
มูลฝอยเขำ้ระบบบ ำบดัน ้ำชะขยะมูลฝอยได ้
    - ระบบก ำจดัขยะมูลฝอยส่วนใหญ่ไม่มีระบบควบคุมและระบบ
ตรวจสอบก๊ำซ โดยมีเพียงเทศบำลนครสงขลำและเทศบำลเมืองพทัลุง ท่ีมีทั้งระบบ
ควบคุมและระบบตรวจสอบก๊ำซ 
    - ระบบก ำจดัขยะมูลฝอยทุกแห่งมีระบบติดตำมตรวจสอบคุณภำพ 
น ้ำใตดิ้น แต่ส่วนใหญ่เป็นบ่อท่ีไม่ถูกตอ้งตำมมำตรฐำนของกรมควบคุมมลพิษ   
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มีเพียงเทศบำลนครสงขลำ เทศบำลนครหำดใหญ่ เทศบำลนครยะลำ และเทศบำลเมือง 
สุไหงโก-ลก ท่ีมีระบบติดตำมตรวจสอบคุณภำพน ้ำใตดิ้นถูกตอ้งตำมมำตรฐำน 
ของกรมควบคุมมลพิษ 
    - ระบบก ำจดัขยะมูลฝอยทุกแห่งมีพื้นท่ีกนัชน (Buffer Zone)  
ยกเวน้เทศบำลนครหำดใหญ่ และระบบก ำจดัขยะมูลฝอยทุกแห่งมีกำรบ ำรุงรักษำ 
ถนนในบริเวณพื้นท่ีฝังกลบขยะมูลฝอย ยกเวน้ เทศบำลนครหำดใหญ่ และเทศบำลเมือง
ปัตตำนี 
    - องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินส่วนใหญ่มีกำรจดัเกบ็ค่ำบริกำรก ำจดั
ขยะมูลฝอยจำกหน่วยงำนท่ีน ำขยะมูลฝอยมำก ำจดัในพื้นท่ี ยกเวน้ เทศบำลเมืองพทัลุง
และเทศบำลเมืองเบตง เน่ืองจำกเป็นนโยบำยของผูบ้ริหำร 
   2.3) ดำ้นกำรบริหำรจดักำร 
    - ผูค้วบคุม ดูแลระบบก ำจดัขยะมูลฝอยทุกแห่งไดรั้บกำรอบรม 
ดำ้นกำรจดักำรขยะมูลฝอย 
    - องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทุกแห่งไม่มีแผนในกำรตรวจวดัคุณภำพ
ส่ิงแวดลอ้มของระบบก ำจดัขยะมูลฝอย และไม่มีกำรตรวจวดัคุณภำพส่ิงแวดลอ้ม 
ของระบบก ำจดัขยะมูลฝอย 
    - จำกกำรติดตำมตรวจสอบระบบบ ำบดัน ้ำชะขยะมูลฝอยของระบบ
ก ำจดัขยะมูลฝอย 5 แห่ง ไดแ้ก่ เทศบำลเมืองสะเดำ เทศบำลเมืองพทัลุง เทศบำลเมือง
ปัตตำนี เทศบำลนครยะลำ และเทศบำลเมืองสุไหงโก-ลก พบวำ่คุณภำพน ้ำในบ่อสุดทำ้ย 
ก่อนระบำยออกสู่ส่ิงแวดลอ้มของระบบก ำจดัขยะมูลฝอยทุกแห่งไม่ผำ่นเกณฑม์ำตรฐำน
ควบคุมกำรระบำยน ้ำท้ิงจำกแหล่งก ำเนิดประเภทโรงงำนอุตสำหกรรมและนิคม
อุตสำหกรรม ตำมประกำศกระทรวงวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยแีละส่ิงแวดลอ้ม ฉบบัท่ี 3 
พ.ศ.2539 ลงวนัท่ี 3 มกรำคม 2539 โดยพำรำมิเตอร์ท่ีไม่ผำ่นเกณฑม์ำตรฐำนฯ ส่วนใหญ่
คือ ค่ำบีโอดี (BOD) และค่ำซีโอดี (COD) 
    - จำกกำรติดตำมตรวจสอบระบบติดตำมตรวจสอบคุณภำพน ้ำใตดิ้น 
ของระบบก ำจดัขยะมูลฝอยทุกแห่ง ยกเวน้ เทศบำลเมืองบำ้นพรุ เน่ืองจำกไม่มีน ้ำใตดิ้น 
พบวำ่ มีเพียงเทศบำลเมืองปัตตำนีและเทศบำลเมืองนรำธิวำส ท่ีมีคุณภำพน ้ำใตดิ้น 
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ผำ่นเกณฑม์ำตรฐำนคุณภำพน ้ำใตดิ้นตำมประกำศคณะกรรมกำรส่ิงแวดลอ้มแห่งชำติ 
ฉบบัท่ี 20 พ.ศ.2543 ออกตำมควำมในพระรำชบญัญติัส่งเสริมและรักษำคุณภำพ
ส่ิงแวดลอ้มแห่งชำติ พ.ศ.2535 ลงวนัท่ี 31 สิงหำคม 2543 โดยพำรำมิเตอร์ท่ีไม่ผำ่น 
เกณฑม์ำตรฐำนฯ ส่วนใหญ่ คือ ค่ำแมงกำนีส (Mn) 
    - องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินส่วนใหญ่มีแผนกำรบ ำรุงรักษำ 
และซ่อมแซมเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นระบบก ำจดัขยะมูลฝอย ยกเวน้ เทศบำลนครหำดใหญ่ 
และเทศบำลเมืองพทัลุง 
    - องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินส่วนใหญ่ไม่ไดรั้บเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกบั
ระบบก ำจดัขยะมูลฝอย ยกเวน้ เทศบำลนครหำดใหญ่ เทศบำลนครสงขลำ และเทศบำล
เมืองปัตตำนี โดยไดรั้บเร่ืองร้องเรียนเร่ืองกล่ินรบกวนจำกระบบก ำจดัขยะมูลฝอย  
และปัญหำน ้ำชะขยะมูลฝอยปนเป้ือนออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม 
   2.4) ดำ้นกำรประชำสัมพนัธ์และกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 
    - องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินส่วนใหญ่มีแผนกำรประชำสัมพนัธ์ 
ดำ้นกำรจดักำรขยะมูลฝอย และมีกิจกรรมในกำรด ำเนินกำรดำ้นกำรลด คดัแยก  
และน ำขยะมูลฝอยไปใชป้ระโยชน์ 
    - องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทุกแห่งมีกำรจดัเกบ็ค่ำธรรมเนียม 
กำรเกบ็ขนขยะมูลฝอยจำกครัวเรือน ยกเวน้ เทศบำลนครหำดใหญ่  
    - องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทุกแห่งไม่มีกำรจดัเกบ็ค่ำธรรมเนียม 
กำรก ำจดัขยะมูลฝอยจำกครัวเรือนหรือสถำนประกอบกำร 
    - องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทุกแห่งไม่มีปัญหำเร่ืองขยะมูลฝอย
ตกคำ้งจำกกำรเกบ็ขนไปก ำจดั ยกเวน้ เทศบำลเมืองบำ้นพรุ และเทศบำลเมืองพทัลุง  
ท่ีมีปัญหำขยะมูลฝอยตกคำ้งบำ้งเป็นบำงวนั เน่ืองจำกสภำพพื้นท่ีของชุมชน ท ำให ้
รถเกบ็ขนขยะมูลฝอยไม่สำมำรถเขำ้ไปเกบ็ขนไดทุ้กวนั 
  จำกกำรวเิครำะห์ขอ้มูลกำรประเมินระบบก ำจดัขยะมูลฝอย ทั้ง 4 ดำ้น พบวำ่ 
ประเดน็ท่ีควรมีกำรใหค้วำมส ำคญัมำกท่ีสุด คือ ประเดน็ดำ้นกำรบริหำรจดักำร  
และประเดน็ดำ้นกำรประชำสัมพนัธ์และกำรมีส่วนร่วมของประชำชน ตำมล ำดบั 
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ตาราง 9  
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมลูกำรประเมินประสิทธิภำพระบบก ำจัดขยะมลูฝอย 
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1. ดำ้นนโยบำย 
1.1 มีนโยบำย 
ดำ้นกำรจดักำรขยะมูลฝอย 

          

1.2 มีกำรก ำหนด
ผูรั้บผดิชอบตำมโครงสร้ำง
ของหน่วยงำน 

          

1.3 มีเทศบญัญติักำรเก็บขน
ขยะมูลฝอย 

          

1.4 มีระบบรวบรวมและ
จดัเก็บขอ้มูล และ 
มีกำรน ำเสนอผูบ้ริหำร 
อยำ่งสม ่ำเสมอ 

          

1.5 มีกำรด ำเนินกำร 
ในกำรปรับปรุง
ประสิทธิภำพของระบบ
ก ำจดัขยะมูลฝอย 

          

1.6 มีกำรลงนำมบนัทึก
ขอ้ตกลงกำรก ำจดัขยะ 
มูลฝอยแบบรวมศูนย ์

          

2. ดำ้นเทคนิค           
2.1 มีกำรศึกษำ 
ควำมเหมำะสมและ
ออกแบบรำยละเอียด 
ในกำรก่อสร้ำงระบบ 

          

2.2 มีกำรตรวจสอบน ้ ำหนกั
ขยะมูลฝอย 
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ตาราง 9 (ต่อ) 
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2.3 มีกำรปิดทบัขยะมูลฝอย
ตำมระยะเวลำท่ีเหมำะสม 

          

2.4 มีระบบรวบรวมและ
ระบบบ ำบดัน ้ ำชะขยะ 
มูลฝอยท่ีสำมำรถใชง้ำนได ้

          

2.5 มีระบบควบคุมก๊ำซ 
ท่ีสำมำรถใชง้ำนได ้

          

2.6 มีระบบตรวจสอบก๊ำซ 
ท่ีสำมำรถใชง้ำนได ้

          

2.7 มีบ่อสงัเกตกำรณ์           
2.8 บ่อสงัเกตกำรณ์ถูกตอ้ง
ตำมมำตรฐำนของ 
กรมควบคุมมลพษิ 

          

2.9 มีพ้ืนท่ีกนัชน  
(Buffer Zone) 

          

2.10 มีกำรบ ำรุงรักษำถนน 
ในบริเวณพ้ืนท่ีฝังกลบขยะมูลฝอย 

          

3. ดำ้นกำรบริหำรจดักำร 
3.1 บุคลำกรท่ีดูแลระบบ
ไดรั้บกำรฝึกอบรม 
ดำ้นกำรจดักำรขยะมูลฝอย 

          

3.2 มีแผนกำรติดตำม
ตรวจสอบคุณภำพ
ส่ิงแวดลอ้ม 

          

3.3 มีกำรติดตำมตรวจสอบ
คุณภำพส่ิงแวดลอ้ม 

          

3.4 คุณภำพน ้ ำท้ิงในบ่อบ ำบดั
น ้ ำชะขยะมูลฝอยบ่อสุดทำ้ย
ผำ่นเกณฑม์ำตรฐำนฯ 

- - -     - -  
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ตาราง 9 (ต่อ) 
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3.5 คุณภำพน ้ ำใตดิ้น 
ผำ่นเกณฑม์ำตรฐำนฯ 

  -        

3.6 มีแผนกำรบ ำรุงรักษำ
เคร่ืองจกัร 

          

3.7 มีกำรจดัเก็บค่ำบริกำร
ก ำจดัขยะมูลฝอย 
จำกหน่วยงำนอ่ืน 

          

3.8 ไม่มีเร่ืองร้องเรียน 
จำกกำรด ำเนินงำนระบบ
ก ำจดัขยะมูลฝอย 

          

4. ดำ้นกำรประชำสมัพนัธ์และกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 
4.1 มีแผนกำร
ประชำสมัพนัธ ์
กำรด ำเนินงำนของระบบ
ก ำจดัขยะมูลฝอย 

          

4.2 มีกำรจดัเก็บ
ค่ำธรรมเนียมกำรเก็บขน
ขยะมูลฝอยจำกครัวเรือน 

          

4.3 มีกำรจดัเก็บ
ค่ำธรรมเนียมกำรก ำจดัขยะ
มูลฝอยจำกครัวเรือน 

          

4.4 ไม่มีปัญหำขยะมูลฝอย
ตกคำ้งจำกกำรเก็บขน 

          

หมายเหตุ :   หมำยถึง มี 
    หมำยถึง ไม่มี 
     หมำยถึง มี แต่ไม่ไดด้ ำเนินกำร 
     - หมำยถึง ไม่มีกำรเก็บตวัอยำ่งน ้ ำ เน่ืองจำกระบบช ำรุด/ไม่มีน ้ ำเขำ้ระบบ 
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4.2 การพฒันาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการระบบรวบรวม
และบ าบัดน า้เสียและระบบก าจัดขยะมูลฝอยอย่างมปีระสิทธิภาพ 
 กำรพฒันำศกัยภำพองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในกำรบริหำรจดักำรระบบรวบรวม
และบ ำบดัน ้ำเสียและระบบก ำจดัขยะมูลฝอย โดยกำรจดักำรอบรมหลกัสูตรกำรพฒันำ
ศกัยภำพบุคลำกรขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในกำรบริหำรจดักำรระบบรวบรวม
และบ ำบดัน ้ำเสียและระบบก ำจดัขยะมูลฝอย จ ำนวน 1 หลกัสูตร และกำรส ำรวจ 
ควำมคิดเห็นของผูท่ี้ผำ่นกำรอบรมหลกัสูตรดงักล่ำว ผลกำรศึกษำโดยสรุปดงัน้ี 
 4.2.1 การอบรมหลกัสูตรการพฒันาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการระบบรวบรวมและบ าบัดน า้เสียและระบบก าจัดขยะมูลฝอย 
  จำกผลกำรติดตำมและประเมินประสิทธิภำพกำรบริหำรจดักำรระบบรวบรวม 
และบ ำบดัน ้ำเสียและระบบก ำจดัขยะมูลฝอยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ท่ีไดรั้บกำรสนบัสนุนงบประมำณผำ่นแผนปฏิบติักำรเพื่อกำรจดักำรคุณภำพส่ิงแวดลอ้ม
ในระดบัจงัหวดั ในพื้นท่ีรับผดิชอบของส ำนกังำนส่ิงแวดลอ้มภำคท่ี 16 พบวำ่ ปัญหำ 
ในกำรบริหำรจดักำรระบบคือ กำรด ำเนินงำนท่ีไม่ตรงตำมหลกัเกณฑท์ำงวิชำกำร 
และไม่มีประสิทธิภำพในหลำยๆ ดำ้น ส่งผลใหเ้กิดกำรปนเป้ือนของมลพิษ 
ออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงอำจกระทบต่อสุขภำพอนำมยัของประชำชนท่ีอำศยัอยูบ่ริเวณ
ใกลเ้คียง และส่งผลใหเ้กิดกำรต่อตำ้นกำรด ำเนินงำนระบบรวบรวมและบ ำบดัน ้ำเสีย
และระบบก ำจดัขยะมูลฝอยในพื้นท่ี นอกจำกน้ียงัพบวำ่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ท่ีเป็นเจำ้ของระบบรวบรวมและบ ำบดัน ้ำเสียและระบบก ำจดัขยะมูลฝอยประสบปัญหำ
ในดำ้นกำรบริหำรงบประมำณท่ีใชใ้นกำรบริหำรจดักำร ท ำใหไ้ม่สำมำรถบริหำรจดักำร
ระบบรวบรวมและบ ำบดัน ้ำเสียและระบบก ำจดัขยะมูลฝอยใหมี้ประสิทธิภำพ เน่ืองจำก
มีขอ้จ ำกดัดำ้นบุคลำกรและองคก์รกำรบริหำรจดักำรท่ีชดัเจน 
  ส ำนกังำนส่ิงแวดลอ้มภำคท่ี 16 จึงไดจ้ดักำรอบรมหลกัสูตรกำรพฒันำศกัยภำพ
บุคลำกรขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในกำรบริหำรจดักำรระบบรวบรวมและบ ำบดั
น ้ำเสียและระบบก ำจดัขยะมูลฝอย เพื่อเป็นกำรพฒันำศกัยภำพบุคลำกรขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในกำรบริหำรจดักำรระบบรวบรวมและบ ำบดัน ้ำเสียและระบบ
ก ำจดัขยะมูลฝอยแบบถูกหลกัวชิำกำรใหมี้ประสิทธิภำพ โดยไดจ้ดักำรอบรมเม่ือวนัท่ี 
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28 กรกฎำคม 2559 ณ หอ้งประชุมส ำนกังำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั
สงขลำ มีบุคลำกรขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีเป็นเจำ้ของระบบรวบรวม 
และบ ำบดัน ้ำเสียและระบบก ำจดัขยะมูลฝอยเขำ้ร่วมจ ำนวน 10 แห่ง รวม 14 คน เน้ือหำ
ในหลกัสูตรกำรอบรมประกอบดว้ย (1) กำรน ำเสนอผลกำรประเมินประสิทธิภำพระบบ
รวบรวมและบ ำบดัน ้ำเสียและระบบก ำจดัขยะมูลฝอยแบบถูกหลกัวชิำกำร 
ในปีงบประมำณ 2558 โดยส ำนกังำนส่ิงแวดลอ้มภำคท่ี 16 (2) กำรเพิม่ประสิทธิภำพ 
กำรบริหำรจดักำรระบบรวบรวมและบ ำบดัน ้ำเสียรวมชุมชน โดยวทิยำกรจำกกรมควบคุม
มลพิษ และ (3) กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจดักำรระบบฝังกลบขยะมูลฝอย 
แบบถูกหลกัสุขำภิบำล โดยวทิยำกรจำกคณะวศิวกรรมศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 
 4.2.2 การส ารวจความคดิเห็นของผู้ทีผ่่านการอบรมหลกัสูตรการพฒันาศักยภาพ
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการระบบรวบรวมและบ าบัด
น า้เสียและระบบก าจัดขยะมูลฝอย 
  หลงัจำกส ำนกังำนส่ิงแวดลอ้มภำคท่ี 16 ไดด้ ำเนินกำรจดักำรอบรมหลกัสูตร
กำรพฒันำศกัยภำพบุคลำกรขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในกำรบริกำรจดักำรระบบ
รวบรวมและบ ำบดัน ้ำเสียและระบบก ำจดัขยะมูลฝอยแลว้ ไดมี้กำรประเมินผลกำรน ำ
ควำมรู้และขอ้เสนอแนะกำรบริหำรจดักำรระบบท่ีไดจ้ำกกำรอบรมหลกัสูตรดงักล่ำว 
ไปปรับปรุงแกไ้ขกำรบริหำรจดักำรระบบรวบรวมและบ ำบดัน ้ำเสียและระบบก ำจดัขยะ
มูลฝอยในพื้นท่ีของตนเอง โดยด ำเนินกำรส ำรวจควำมคิดเห็นของบุคลำกรท่ีผำ่นกำรอบรม
หลกัสูตรดงักล่ำว จ ำนวน 14 คน ในเดือนกนัยำยน 2559 ซ่ึงใชแ้บบสอบถำมในกำรส ำรวจ  
มีผูต้อบแบบสอบถำมจ ำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ100 ของแบบสอบถำมทั้งหมด  
  1) ข้อมูลพืน้ฐานเกีย่วกบัผู้ตอบแบบสอบถาม 
   ประชำกรกลุ่มเป้ำหมำยท่ีตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ (ร้อยละ71.4 )  
เป็นบุคลำกรของเทศบำลเมือง (ตำรำง 10) ร้อยละ 42.86  มีต  ำแหน่งเป็นนกับริหำร 
งำนช่ำง/นำยช่ำงโยธำ  (ตำรำง 11)  ร้อยละ 92.86  เป็นเพศชำย  (ตำรำง 12) ร้อยละ 28.57  
มีอำยมุำกกวำ่ 50 ปี (ตำรำง 113) และร้อยละ 64.29 จบกำรศึกษำระดบัปริญญำตรี   
(ตำรำง 14) โดยผูต้อบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ (ร้อยละ 35.71) มีประสบกำรณ์ 
กำรท ำงำนดำ้นส่ิงแวดลอ้มนอ้ยกวำ่ 5 ปี  (ตำรำง 15) 
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ตาราง 10  
ผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน (คน) ร้อยละ 
เทศบำลนคร 4 28.57 
เทศบำลเมือง 10 71.43 

ตาราง 11  
ผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมต ำแหน่ง 

ต าแหน่ง จ านวน (คน) ร้อยละ 
นกับริหำรงำนช่ำง/นำยช่ำงโยธำ 6 42.86 

นกับริหำรงำนสำธำรณสุข/นกัวชิำกำร
สำธำรณสุข/นกัวชิำกำรสุขำภิบำล 

2 14.29 

เจำ้พนกังำนสำธำรณสุขชุมชน 2 14.29 
อ่ืนๆ 4 28.57 

ตาราง 12  
ผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมเพศ 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ชำย 13 92.86 
หญิง 1 7.14 

ตาราง 13  
ผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมอำยุ 

อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต ่ำกวำ่ 30 ปี 0 0 
31-35 ปี 2 14.29 
36-40 ปี 3 21.43 
41-45 ปี 2 21.43 
46-50 ปี 3 14.29 

มำกกวำ่ 50 ปี 4 28.57 
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ตาราง 14  
ผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ 

ระดบัการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 
อนุปริญญำ/ปวส. 0 0 

ปริญญำตรี 10 64.25 
สูงกวำ่ปริญญำตรี 4 35.71 

ตาราง 15  
ผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมประสบกำรณ์กำรท ำงำนด้ำนส่ิงแวดล้อม 

ประสบการณ์การท างานด้านส่ิงแวดล้อม จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต ่ำกวำ่ 5 ปี 5 35.71 
6-10 ปี 1 7.14 
11-15 ปี 4 28.57 
16-20 ปี 2 14.29 

20 ปีข้ึนไป 2 14.29 

  2) ข้อมูลเกีย่วกบัการเข้ารับการฝึกอบรม 
   2.1) หน่วยงำนของผูต้อบแบบสอบถำมมีระบบก ำจดัขยะมูลฝอย 
แบบถูกหลกัวชิำกำรอยำ่งเดียว ร้อยละ 71.43 มีทั้งระบบรวบรวมและบ ำบดัน ้ ำเสีย 
และระบบก ำจดัขยะมูลฝอยแบบถูกหลกัวชิำกำร ร้อยละ 28.57 (ตำรำง 16)  

ตาราง 16  
ข้อมลูระบบรวบรวมและบ ำบดัน ำ้เสียและระบบก ำจัดขยะมลูฝอยขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินท่ีมผีู้ตอบแบบสอบถำม  

ข้อมูล จ านวน (คน) ร้อยละ 
มีระบบรวบรวมและบ ำบดัน ้ ำเสียอยำ่งเดียว 0 0 
มีระบบก ำจดัขยะมูลฝอยแบบถูกหลกัวชิำกำรอยำ่งเดียว 10 71.43 
มีทั้งระบบรวบรวมและบ ำบดัน ้ ำเสียและระบบก ำจดัขยะมูลฝอย
แบบถูกหลกัวชิำกำร 

4 28.57 
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   2.2) ผูต้อบแบบสอบถำมเพียงร้อยละ 21.43 เคยไดรั้บกำรอบรม 
กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจดักำรระบบรวบรวมและบ ำบดัน ้ำเสียและระบบก ำจดั
ขยะมูลฝอยจำกหน่วยงำนอ่ืน ไดแ้ก่ กรมโยธำธิกำร และสถำบนัพฒันำบุคลำกร 
ดำ้นส่ิงแวดลอ้ม (ตำรำง 17) 

ตาราง 17  
ข้อมลูกำรผ่ำนกำรอบรมด้ำนกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรระบบรวบรวมและ
บ ำบดัน ำ้เสียและระบบก ำจัดขยะมลูฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจำกหน่วยงำนอ่ืน  

ข้อมูลด้านการอบรม จ านวน (คน) ร้อยละ 
ไม่เคยไดรั้บกำรอบรม 11 78.57 
เคยไดรั้บกำรอบรม 3 21.43 

   2.3) จำกกำรติดตำมประเมินประสิทธิภำพระบบรวบรวมและบ ำบดัน ้ำเสีย 
และระบบก ำจดัขยะมูลฝอย ในปีงบประมำณ 2558 ของส ำนกังำนส่ิงแวดลอ้มภำคท่ี 16 
พบวำ่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีผูต้อบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ (ร้อยละ 75  
และร้อยละ 92.86 ตำมล ำดบั) มีผลกำรประเมินอยูใ่นระดบัพอใช ้(ตำรำง 18) 

ตาราง 18 
ผลกำรประเมินประสิทธิภำพระบบในปีงบประมำณ 2558 ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินท่ีมผีู้ตอบแบบสอบถำม  

ระบบรวบรวมและบ าบัดน า้เสีย ระบบก าจดัขยะมูลฝอย 

ผลการประเมนิ จ านวน (คน) ร้อยละ ผลการประเมนิ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ดี 0 0 ดี 0 0 

พอใช ้ 3 75 พอใช ้ 13 92.86 
ตอ้งปรับปรุง 1 25 ตอ้งปรับปรุง 1 7.14 

   2.4) จำกกำรติดตำมประเมินประสิทธิภำพระบบรวบรวมและบ ำบดัน ้ำเสีย
และระบบก ำจดัขยะมูลฝอยในปีงบประมำณ 2558 พบวำ่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ไดมี้กำรน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงระบบในดำ้นต่ำงๆ ดงัน้ี 
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    2.4.1) ระบบรวบรวมและบ ำบดัน ้ำเสีย มีทั้งส้ิน 3 ระบบ มีผูต้อบ
แบบสอบถำมจ ำนวน 4 รำย มีกำรปรับปรุงในดำ้นกำรบริหำรจดักำรระบบรวบรวม 
และบ ำบดัน ้ำเสียมำกท่ีสุด (ร้อยละ 58.33) รองลงมำคือ กำรปรับปรุงดำ้นควำมครบถว้น
ของโครงสร้ำงพื้นฐำนในระบบบ ำบดัน ้ำเสีย (ร้อยละ 50) และกำรปรับปรุง 
ดำ้นกำรประชำสัมพนัธ์และกำรมีส่วนร่วมของประชำชน (ร้อยละ 31.25) ตำมล ำดบั 
(ตำรำง 19)  โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 
     - กำรด ำเนินงำนดำ้นนโยบำยกำรบริหำรจดักำรระบบรวบรวม 
และบ ำบดัน ้ำเสีย มีค่ำเฉล่ียร้อยละ 58.33 ผูต้อบแบบสอบถำมมีกำรปรับปรุง 
ดำ้นกำรมีนโยบำย ดำ้นกำรรวบรวมน ้ำเสียเขำ้ระบบบ ำบดัเพิ่มเติมมำกท่ีสุด  
(ร้อยละ 100) และมีกำรปรับปรุงดำ้นกำรมีเทศบญัญติัในกำรจดัเกบ็ค่ำธรรมเนียม 
กำรรวบรวมและบ ำบดัน ้ำเสีย และดำ้นกำรจดัสรรงบประมำณเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภำพของระบบนอ้ยท่ีสุด (ร้อยละ 25) 
     - กำรด ำเนินงำนดำ้นควำมครบถว้นของโครงสร้ำงพื้นฐำน 
ในระบบบ ำบดัน ้ำเสีย มีค่ำเฉล่ียร้อยละ 33.33 ผูต้อบแบบสอบถำมมีกำรปรับปรุงอำคำร
ป้อมยำมและมีกำรจดัเวรยำมรักษำควำมปลอดภยัของระบบฯ มำกท่ีสุด (ร้อยละ 50) 
และมีกำรปรับปรุงดำ้นกำรมีอำคำรส ำนกังำนส ำหรับใชเ้ป็นส ำนกังำนของเจำ้หนำ้ท่ี 
ผูค้วบคุมดูแลระบบฯ ท่ีอยูใ่นสภำพดีและมีกำรใชง้ำน และดำ้นกำรมีหอ้งปฏิบติักำร
ส ำหรับกำรตรวจวเิครำะห์คุณภำพน ้ำนอ้ยท่ีสุด (ร้อยละ 25) 
     - กำรด ำเนินงำนดำ้นกำรบริหำรจดักำร มีค่ำเฉล่ียร้อยละ 25  
ผูต้อบแบบสอบถำมมีกำรปรับปรุงดำ้นกำรบริหำรจดักำรทุกประเดน็เท่ำกนั คือ ร้อยละ 
25 ไดแ้ก่ มีกำรตรวจวดัปริมำณน ้ำเสียท่ีเขำ้ระบบรวบรวมน ้ำเสีย มีกำรตรวจวดัปริมำณ
น ้ำเสียท่ีเขำ้ระบบบ ำบดัน ้ ำเสีย มีแผนกำรเกบ็ตวัอยำ่งน ้ำเพื่อไปวเิครำะห์ประสิทธิภำพ
กำรบ ำบดัน ้ำเสีย มีแผนในกำรขดุลอกบ่อบ ำบดัน ้ำเสีย และมีกำรจดัท ำแผน 
กำรบ ำรุงรักษำระบบรวบรวมและบ ำบดัน ้ำเสียท่ีชดัเจนและมีกำรปฏิบติัตำมแผน 
    - กำรด ำเนินงำนดำ้นกำรประชำสัมพนัธ์และกำรมีส่วนร่วม 
ของประชำชน มีค่ำเฉล่ียร้อยละ 31.25 ผูต้อบแบบสอบถำมมีกำรปรับปรุง 
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ดำ้นกำรมีเจำ้หนำ้ท่ีรับเร่ืองร้องเรียนท่ีเกิดจำกกำรด ำเนินกำรรวบรวมและบ ำบดัน ้ำเสีย
มำกท่ีสุด (ร้อยละ 50) ส่วนประเดน็อ่ืนๆ มีกำรปรับปรุงในระดบัท่ีเท่ำกนัคือ ร้อยละ 25 
ไดแ้ก่ มีกำรจดัท ำส่ือประชำสัมพนัธ์เก่ียวกบักำรจดักำรน ้ำเสียของเทศบำล  
มีกำรจดักิจกรรมเก่ียวกบักำรจดักำรน ้ำเสียในชุมชน และมีกำรจดัเกบ็ค่ำบริกำรรวบรวม
และบ ำบดัน ้ำเสียจำกครัวเรือนและสถำนประกอบกำร   

ตาราง 19  
ข้อมลูกำรน ำผลกำรประเมินประสิทธิภำพระบบรวบรวมและบ ำบดัน ำ้เสีย 
ไปใช้ในกำรปรับปรุงระบบฯ 

ประเดน็ ร้อยละ 

ด้านนโยบายการบริหารจดัการระบบรวบรวมและบ าบัดน า้เสีย 
1) นโยบำยดำ้นกำรรวบรวมและบ ำบดัน ้ ำเสียเป็นนโยบำยหน่ึงของหน่วยงำน 75 
2) มีเทศบญัญติัในกำรจดัเก็บค่ำธรรมเนียมกำรรวบรวมและบ ำบดัน ้ ำเสีย 25 
3) มีกำรก ำหนดผูรั้บผดิชอบดำ้นกำรบริหำรจดักำรระบบรวบรวมและบ ำบดัน ้ ำเสียอยำ่งชดัเจน 50 
4) มีกำรน ำเสนอขอ้มูลกำรบริหำรจดักำรระบบใหผู้บ้ริหำรรับทรำบอยำ่งสม ่ำเสมอ 75 
5) มีกำรจดัสรรงบประมำณเพื่อปรับปรุงประสิทธิภำพของระบบ 25 
6) มีนโยบำยดำ้นกำรรวบรวมน ้ ำเสียเขำ้ระบบบ ำบดัเพ่ิมเติม 100 
ค่าเฉลีย่ร้อยละการด าเนินงานด้านนโยบายการบริหารจดัการระบบรวบรวมและบ าบัดน า้เสีย 58.33 

ด้านความครบถ้วนของโครงสร้างพื้นฐานในระบบบ าบัดน า้เสีย 
1) มีอำคำรส ำนกังำนส ำหรับใชเ้ป็นส ำนกังำนของเจำ้หนำ้ท่ีผูค้วบคุมดูแลระบบฯ ท่ีอยูใ่นสภำพดี 
และมีกำรใชง้ำน 

25 

2) มีหอ้งปฏิบติักำรส ำหรับกำรตรวจวเิครำะห์คุณภำพน ้ ำ  25 
3) มีอำคำรป้อมยำมและมีกำรจดัเวรยำมดูแลรักษำควำมปลอดภยัของระบบฯ  50 
ค่าเฉลีย่ร้อยละด้านความครบถ้วนของโครงสร้างพ้ืนฐานในระบบบ าบัดน า้เสีย 33.33 

ด้านการบริหารจดัการ  
1) มีกำรตรวจวดัปริมำณน ้ ำเสียท่ีเขำ้ระบบรวบรวมน ้ ำเสีย 25 
2) มีกำรตรวจวดัปริมำณน ้ ำเสียท่ีเขำ้ระบบบ ำบดัน ้ ำเสีย 25 
3) มีแผนกำรเก็บตวัอยำ่งน ้ ำเพ่ือไปวเิครำะห์ประสิทธิภำพกำรบ ำบดัน ้ ำเสีย 25 
4) มีแผนในกำรขดุลอกบ่อบ ำบดัน ้ ำเสีย 25 
5) มีกำรจดัท ำแผนกำรบ ำรุงรักษำระบบรวบรวมและบ ำบดัน ้ ำเสียท่ีชดัเจนและมีกำรปฏิบติัตำมแผน 25 
ค่าเฉลีย่ร้อยละการด าเนินงานด้านการบริหารจดัการ 25 
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ตาราง 19 (ต่อ) 

ประเดน็ ร้อยละ 

ด้านการประชาสัมพนัธ์และการมส่ีวนร่วมของประชาชน 
1) มีกำรจดัท ำส่ือประชำสมัพนัธ์เก่ียวกบักำรจดักำรน ้ ำเสียของเทศบำล 25 
2) มีกำรจดักิจกรรมเก่ียวกบักำรจดักำรน ้ ำเสียในชุมชน 25 
3) มีกำรจดัเก็บค่ำบริกำรรวบรวมและบ ำบดัน ้ ำเสียจำกครัวเรือนและสถำนประกอบกำร 25 
4) มีเจำ้หนำ้ท่ีรับเร่ืองร้องเรียนท่ีเกิดจำกกำรด ำเนินกำรรวบรวมและบ ำบดัน ้ ำเสีย 50 
ค่าเฉลีย่ร้อยละการด าเนินงานด้านการประชาสัมพนัธ์และการมส่ีวนร่วมของประชาชน 31.25 

    2.4.2) ระบบก ำจดัขยะมูลฝอย มีทั้งส้ิน 10 ระบบ มีผูต้อบแบบสอบถำม
จ ำนวน 14 รำย มีกำรปรับปรุงในดำ้นนโยบำยกำรบริหำรจดักำรระบบก ำจดัขยะมูลฝอย
มำกท่ีสุด (ร้อยละ 50) รองลงมำคือดำ้นควำมครบถว้นของโครงสร้ำงพื้นฐำนในระบบ
ก ำจดัขยะมูลฝอย (ร้อยละ 45.24) และดำ้นกำรวำงแผนกำรด ำเนินงำนในสถำนท่ีก ำจดั
ขยะมูลฝอย  (ร้อยละ 42.86) ตำมล ำดบั (ตำรำง 20) โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 
     - กำรด ำเนินงำนดำ้นนโยบำยกำรบริหำรจดักำรระบบก ำจดัขยะ
มูลฝอย  มีค่ำเฉล่ียร้อยละ 50  ผูต้อบแบบสอบถำมมีกำรปรับปรุงดำ้นกำรมีนโยบำย 
ดำ้นกำรก ำจดัขยะมูลฝอยเป็นนโยบำยหน่ึงของหน่วยงำน กำรมีเทศบญัญติัในกำรจดัเกบ็
ค่ำธรรมเนียมกำรเกบ็ขนขยะมูลฝอยจำกครัวเรือนและสถำนประกอบกำร  
และกำรก ำหนดผูรั้บผดิชอบดำ้นกำรบริหำรจดักำรระบบก ำจดัขยะมูลฝอยอยำ่งชดัเจน
มำกท่ีสุด (ร้อยละ 57.14) และมีกำรจดัสรรงบประมำณเพื่อปรับปรุงประสิทธิภำพ 
ของระบบนอ้ยท่ีสุด (ร้อยละ 35.71) 
     - กำรด ำเนินงำนดำ้นกำรวำงแผนกำรด ำเนินงำนในสถำนท่ีก ำจดั
ขยะมูลฝอย มีค่ำเฉล่ียร้อยละ 42.86 ผูต้อบแบบสอบถำมมีกำรปรับปรุงดำ้นรถเกบ็ขน
ขยะมูลฝอย/เคร่ืองจกัรใหส้ำมำรถท ำงำนไดอ้ยำ่งต่อเน่ืองแมใ้นฤดูฝน และกำรปรับปรุง 
ดำ้นกำรฝังกลบขยะมูลฝอยอยำ่งสม ่ำเสมอ ไม่มีกำรเทกองกลำงแจง้ เท่ำกนัคือ  
ร้อยละ 42.86 
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     - กำรด ำเนินงำนดำ้นควำมครบถว้นของโครงสร้ำงพื้นฐำน 
ในระบบก ำจดัขยะมูลฝอย มีค่ำเฉล่ียร้อยละ 45.24 ผูต้อบแบบสอบถำมมีกำรปรับปรุง
ดำ้นมีกำรบนัทึกขอ้มูลจ ำนวนรถเกบ็ขนขยะมูลฝอยและปริมำณขยะมูลฝอยท่ีเขำ้สู่ระบบ
ในแต่ละวนัมำกท่ีสุด (ร้อยละ 71.43)  และมีกำรปรับปรุงดำ้นกำรปรับปรุงบ่อติดตำม
ตรวจสอบคุณภำพน ้ำใตดิ้นใหถู้กตอ้งตำมมำตรฐำนของกรมควบคุมมลพิษนอ้ยท่ีสุด 
(ร้อยละ 14.29) 
     - กำรด ำเนินงำนดำ้นกำรบริหำรจดักำร มีค่ำเฉล่ียร้อยละ 41.07  
ผูต้อบแบบสอบถำมมีกำรปรับปรุงดำ้นกำรมีแผนบ ำรุงรักษำเคร่ืองจกัร/อุปกรณ์ท่ีใชง้ำน 
ในระบบ และมีกำรด ำเนินงำนตำมแผนฯ มำกท่ีสุด (ร้อยละ 64.29) โดยมีกำรปรับปรุง 
ดำ้นกำรมีแผนกำรเกบ็ตวัอยำ่งคุณภำพส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุด (ร้อยละ 21.43) 
    - กำรด ำเนินงำนดำ้นกำรประชำสัมพนัธ์และกำรมีส่วนร่วม 
ของประชำชน มีค่ำเฉล่ียร้อยละ 30 ผูต้อบแบบสอบถำมมีกำรปรับปรุง 
ดำ้นกำรมีกำรจดัเกบ็ค่ำธรรมเนียมกำรเกบ็ขนขยะมูลฝอยจำกครัวเรือน 
และสถำนประกอบกำรมำกท่ีสุด (ร้อยละ 57.14) โดยไม่มีผูต้อบแบบสอบถำม 
ท่ีมีกำรปรับปรุงดำ้นกำรมีกำรแยกประเภทภำชนะรองรับขยะมูลฝอย 

ตาราง 20  
ข้อมลูกำรน ำผลกำรประเมินประสิทธิภำพระบบก ำจัดขยะมลูฝอยไปใช้ 
ในกำรปรับปรุงระบบฯ 

ประเดน็ ร้อยละ 

ด้านนโยบายการบริหารจดัการระบบก าจดัขยะมูลฝอย 
1) นโยบำยดำ้นกำรก ำจดัขยะมูลฝอยเป็นนโยบำยหน่ึงของหน่วยงำน 57.14 
2) มีเทศบญัญติัในกำรจดัเก็บค่ำธรรมเนียมกำรเก็บขนขยะมูลฝอยจำกครัวเรือน 
และสถำนประกอบกำร 

57.14 

3) มีเทศบญัญติัในกำรจดัเก็บค่ำธรรมเนียมกำรก ำจดัขยะมูลฝอยจำกครัวเรือนและสถำนประกอบกำร 42.86 
4) มีกำรก ำหนดผูรั้บผดิชอบดำ้นกำรบริหำรจดักำรระบบก ำจดัขยะมูลฝอยอยำ่งชดัเจน 57.14 
5) มีกำรจดัสรรงบประมำณเพื่อปรับปรุงประสิทธิภำพของระบบ 35.71 
6) มีกำรก ำจดัขยะมูลฝอยแบบรวมศูนย ์โดยมี อปท. อ่ืนน ำขยะมูลฝอยมำร่วมก ำจดั 50.00 
ค่าเฉลีย่ร้อยละการด าเนินงานด้านนโยบายการบริหารจดัการระบบก าจดัขยะมูลฝอย 50.00 
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ตาราง 20 (ต่อ) 

ประเดน็ ร้อยละ 

ด้านการวางแผนการด าเนินงานในสถานทีก่ าจดัขยะมูลฝอย 
1) มีกำรฝังกลบขยะมูลฝอยอยำ่งสม ่ำเสมอ ไม่มีกำรเทกองกลำงแจง้ 42.86 
2) รถเก็บขนขยะมูลฝอย/เคร่ืองจกัร สำมำรถท ำงำนไดอ้ยำ่งต่อเน่ือง แมใ้นฤดูฝน 42.86 
ค่าเฉลีย่ร้อยละการด าเนินงานด้านการวางแผนการด าเนินงานในสถานทีก่ าจดัขยะมูลฝอย 42.86 

ด้านความครบถ้วนของโครงสร้างพื้นฐานในระบบก าจดัขยะมูลฝอย 
1) มีอำคำรส ำนกังำนส ำหรับใชเ้ป็นส ำนกังำนของเจำ้หนำ้ท่ีผูค้วบคุมดูแลระบบฯ ท่ีอยูใ่นสภำพดี 
และมีกำรใชง้ำน 

57.14 

2) มีกำรบนัทึกขอ้มูลจ ำนวนรถเก็บขนขยะมูลฝอยและปริมำณขยะมูลฝอยท่ีเขำ้สู่ระบบในแต่ละวนั 71.43 
3) มีลำนลำ้งรถเก็บขนขยะมูลฝอยท่ีมีระบบรวบรวมน ้ ำเสียจำกกำรลำ้งรถไปบ ำบดั 35.71 
4) มีระบบรวบรวมน ้ ำชะขยะมูลฝอยท่ีสำมำรถใชง้ำนได ้ 42.86 
5) มีกำรปรับปรุงบ่อติดตำมตรวจสอบคุณภำพน ้ำใตดิ้นใหถู้กตอ้งตำมมำตรฐำนของกรมควบคุมมลพิษ 14.29 
6) มีระบบรวบรวมก๊ำซ ระบบระบำยก๊ำซ และระบบควบคุมก๊ำซท่ีสำมำรถใชง้ำนไดอ้ยำ่งต่อเน่ือง 50.00 
ค่าเฉลีย่ร้อยละการด าเนินงานด้านความครบถ้วนของโครงสร้างพืน้ฐานในระบบก าจดัขยะมูลฝอย 45.24 

ด้านการบริหารจดัการ 
1) มีมำตรกำรควบคุมผูคุ้ย้และคดัแยกขยะมูลฝอยในสถำนท่ีก ำจดัขยะมูลฝอย 42.86 
2) มีมำตรกำรป้องกนักำรปลิวของขยะมูลฝอย 35.71 
3) มีมำตรกำรป้องกนัเหตุร ำคำญดำ้นกล่ิน ทศันะอุจำด และแมลงวนั 57.14 
4) มีแผนกำรเก็บตวัอยำ่งคุณภำพส่ิงแวดลอ้ม 21.43 
5) มีมำตรกำรในกำรหำ้มจดักำรของเสียอนัตรำย มูลฝอยติดเช้ือ หรือของเสียพิเศษ (Special Waste) 
ในบริเวณพ้ืนท่ีฝังกลบ 

28.57 

6) มีมำตรกำรป้องกนัและระงบัเหตุฉุกเฉินในสถำนท่ีฝังกลบขยะมูลฝอย 35.71 
7) มีกำรใชป้ระโยชนจ์ำกกำรจดักำรขยะมูลฝอย 42.86 
8) มีแผนกำรบ ำรุงรักษำเคร่ืองจกัร/อุปกรณ์ท่ีใชง้ำนในระบบ และมีกำรด ำเนินงำนตำมแผนฯ 64.29 
ค่าเฉลีย่ร้อยละการด าเนินงานด้านการบริหารจดัการ 41.07 

ด้านการประชาสัมพนัธ์และการมส่ีวนร่วมของประชาชน 
1) มีกำรจดัท ำส่ือประชำสมัพนัธ์เก่ียวกบัรำยละเอียดของระบบกำรจดักำรขยะมูลฝอย 14.29 
2) มีกำรจดักิจกรรมเก่ียวกบักำรจดักำรขยะมูลฝอยในชุมชน 50.00 
3) มีกำรจดัเก็บค่ำธรรมเนียมกำรเก็บขนขยะมูลฝอยจำกประชำชนและสถำนประกอบกำร 57.14 
4) มีกำรจดัเก็บค่ำธรรมเนียมกำรก ำจดัขยะมูลฝอยจำกประชำชนและสถำนประกอบกำร 28.57 
5) มีกำรแยกประเภทของภำชนะรองรับขยะมูลฝอย 0 
ค่าเฉลีย่ร้อยละด้านการประชาสัมพนัธ์และการมส่ีวนร่วมของประชาชน 30.00 
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   2.5) เม่ือพิจำรณำควำมคิดเห็นต่อกำรอบรมในดำ้นต่ำงๆ ไดแ้ก่ ดำ้นบริบท  
ดำ้นผลผลิต และดำ้นผลกระทบ (ตำรำง 21) มีผลกำรวเิครำะห์ขอ้มูลดงัน้ี 
    2.5.1) ดำ้นบริบท ไดแ้ก่ หลกัสูตรตรงกบัควำมตอ้งกำร 
ของผูเ้ขำ้รับกำรอบรม หลกัสูตรตรงกบัควำมตอ้งกำรของหน่วยงำน หลกัสูตรตรงกบั
สภำพปัญหำของทอ้งถ่ิน หลกัสูตรมีควำมทนัสมยั และจุดมุ่งหมำยของหลกัสูตร 
มีควำมชดัเจน พบวำ่ ผูต้อบแบบสอบถำมมีควำมคิดเห็นต่อกำรอบรมดำ้นบริบท 
ในระดบัมำก 
    2.5.2) ดำ้นผลผลิต ไดแ้ก่ ระดบัควำมรู้ท่ีผูเ้ขำ้รับกำรอบรม 
ไดรั้บ ควำมรู้ท่ีไดต้รงกบัควำมตอ้งกำรของผูเ้ขำ้อบรม ควำมรู้ท่ีไดต้รงกบัลกัษณะงำน
ของผูเ้ขำ้อบรม ควำมรู้ท่ีไดเ้ป็นประโยชนต่์องำนของผูเ้ขำ้รับกำรอบรม และควำมรู้ 
ท่ีไดเ้ป็นประโยชนต่์อกำรพฒันำงำนของหน่วยงำน พบวำ่ ผูต้อบแบบสอบถำม 
มีควำมคิดเห็นต่อกำรอบรมดำ้นผลผลิตในระดบัมำก 
    2.5.3) ดำ้นผลกระทบ ไดแ้ก่ ผูเ้ขำ้อบรมน ำควำมรู้ท่ีไดไ้ปใช ้
ในกำรปฏิบติังำน ผูเ้ขำ้อบรมน ำควำมรู้ท่ีไดไ้ปใชใ้นกำรปรับปรุงประสิทธิภำพระบบฯ 
ผูเ้ขำ้อบรมมีแนวคิดกำรพฒันำและท ำงำนดำ้นกำรบริหำรจดักำรระบบฯ ผูเ้ขำ้อบรม 
มีเครือข่ำยกำรท ำงำนดำ้นกำรบริหำรจดักำรระบบฯ และผูเ้ขำ้อบรมจะเขำ้อบรม 
ในหลกัสูตรอ่ืนของส ำนกังำนส่ิงแวดลอ้มภำคท่ี 16 อีก พบวำ่ ผูต้อบแบบสอบถำม 
มีควำมเห็นต่อกำรอบรมดำ้นผลกระทบในระดบัมำก 
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ตาราง 21  
ระดับควำมคิดเห็นต่อกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรม 

ประเดน็ 
มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

ค่าเฉลีย่ 
(X) 

แปรผล
ระดบัความ
คดิเห็น 

ด้านบริบท 
1. หลกัสูตรตรงกบัควำมตอ้งกำร 
ของผูเ้ขำ้รับกำรอบรม  

7.14 50 42.86 - - 3.64 มำก 

2. หลกัสูตรตรงกบัควำมตอ้งกำร 
ของหน่วยงำน  

7.14 57.15 35.71 - - 3.71 มำก 

3. หลกัสูตรตรงกบัสภำพปัญหำ 
ของทอ้งถ่ิน  

- 64.29 35.71 - - 3.64 มำก 

4. หลกัสูตรมีควำมทนัสมยั  7.14 42.86 50.00 - - 3.57 มำก 
5. จุดมุ่งหมำยของหลกัสูตร 
มีควำมชดัเจน 

14.28 42.86 42.86 - - 3.71 มำก 

ความคดิเห็นโดยรวมด้านบริบท 3.66 มาก 

ด้านผลผลติ 
1. ระดบัควำมรู้ท่ีผูเ้ขำ้รับกำรอบรม
ไดรั้บ  

7.14 57.15 35.71 - - 3.71 มำก 

2. ควำมรู้ท่ีไดต้รงกบัควำมตอ้งกำร
ของผูเ้ขำ้อบรม  

7.14 57.15 35.71 - - 3.71 มำก 

3. ควำมรู้ท่ีไดต้รงกบัลกัษณะงำน 
ของผูเ้ขำ้อบรม  

14.28 57.15 28.57 - - 3.86 มำก 

4. ควำมรู้ท่ีไดเ้ป็นประโยชน์ 
ต่องำนของผูเ้ขำ้รับกำรอบรม  

14.28 64.29 21.43 - - 3.36 มำก 

5. ควำมรู้ท่ีไดเ้ป็นประโยชน์ 
ต่อกำรพฒันำงำนของหน่วยงำน 

7.14 57.15 35.71 - - 3.71 มำก 

ความคดิเห็นโดยรวมด้านผลผลติ 3.67 มาก 
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ตาราง 21 (ต่อ) 

ประเดน็ 
มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

ค่าเฉลีย่ 
(X)  

แปรผล
ระดบัความ
คดิเห็น 

ด้านผลกระทบ 
1. ผูเ้ขำ้อบรมน ำควำมรู้ท่ีไดไ้ปใช ้
ในกำรปฏิบติังำน  

7.14 35.72 50.00 7.14 - 3.43 มำก 

2. ผูเ้ขำ้อบรมน ำควำมรู้ท่ีไดไ้ปใช ้
ในกำรปรับปรุงประสิทธิภำพระบบฯ  

7.14 35.71 57.15 - - 3.50 มำก 

3. ผูเ้ขำ้อบรมมีแนวคิดกำรพฒันำ 
และท ำงำนดำ้นกำรบริหำรจดักำร
ระบบฯ  

7.14 35.71 57.15 - - 3.50 มำก 

4. ผูเ้ขำ้อบรมมีเครือข่ำยกำรท ำงำน
ดำ้นกำรบริหำรจดักำรระบบฯ  

- 50.00 42.86 - 7.14 3.36 มำก 

5. ผูเ้ขำ้อบรมจะเขำ้อบรมในหลกัสูตรอ่ืน
ของส ำนกังำนส่ิงแวดลอ้มภำคท่ี 16 อีก 

14.29 50.00 35.71 - -  3.79 มำก 

ความคดิเห็นโดยรวมด้านผลกระทบ 3.51 มาก 

ความคดิเห็นโดยรวม 3.61 มาก 

   2.6) จำกผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผูเ้ขำ้รับกำรอบรม พบวำ่  
ผูต้อบแบบสอบถำมมีควำมพึงพอใจโดยรวมต่อหลกัสูตรกำรอบรมในระดบัมำก  
(ตำรำง 22) และเม่ือพิจำรณำตำมหวัขอ้กำรอบรม พบวำ่ ผูต้อบแบบสอบถำม 
มีควำมพึงพอใจในหวัขอ้ผลกำรประเมินประสิทธิภำพระบบรวบรวมและบ ำบดัน ้ำเสีย
และระบบก ำจดัขยะมูลฝอย หวัขอ้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจดักำรระบบ
รวบรวมและบ ำบดัน ้ำเสียรวมชุมชน และหวัขอ้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจดักำร
ระบบฝังกลบขยะมูลฝอยแบบถูกหลกัสุขำภิบำลเหมือนกนัคือมีควำมพึงพอใจในระดบัมำก 
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ตาราง 22  
ผลกำรประเมินระดับควำมพึงพอใจต่อหัวข้อในกำรอบรม 

หัวข้อ 
มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

ค่าเฉลีย่ 
(X)  

แปรผล
ระดบั
ความ
คดิเห็น 

ผลกำรประเมินประสิทธิภำพระบบ
รวบรวมและบ ำบดัน ้ ำเสียและระบบ
ก ำจดัขยะมูลฝอยแบบถูกหลกั
สุขำภิบำล โดยส ำนกังำนส่ิงแวดลอ้ม
ภำคท่ี 16 

7.14 71.43 21.43 - - 3.86 มำก 

กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำร
จดักำรระบบรวบรวมและบ ำบดัน ้ ำเสีย
รวมชุมชน โดยวทิยำกร 
จำกกรมควบคุมมลพษิ 

14.28 42.86 42.86 - - 3.71 มำก 

กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำร
จดักำรระบบฝังกลบขยะมูลฝอยแบบ
ถูกหลกัสุขำภิบำล โดยวทิยำกร 
จำกคณะวศิวกรรมศำสตร์ จุฬำลงกรณ์ 
มหำวทิยำลยั 

7.14 78.57 14.29 - - 3.93 มำก 

ควำมพึงพอใจโดยรวมต่อหลกัสูตร
กำรอบรม  

7.14 71.43 21.43 - - 3.86 มำก 

ความพงึพอใจต่อการอบรมโดยรวม 3.84 มาก 

  3) การน าผลจากการอบรมไปใช้ประโยชน์ 
   เม่ือสอบถำมถึงกำรน ำควำมรู้จำกกำรอบรมไปใชป้ระโยชน ์พบวำ่  
ผูต้อบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีกำรน ำควำมรู้/ประสบกำรณ์ไปปรับปรุงประสิทธิภำพ 
กำรบริหำรจดักำรระบบรวบรวมและบ ำบดัน ้ำเสีย/ระบบก ำจดัขยะมูลฝอยมำกท่ีสุด  
(ร้อยละ 71.43) รองลงมำคือ มีกำรน ำควำมรู้/ประสบกำรณ์ท่ีไดจ้ำกกำรอบรมรำยงำน 
ใหผู้บ้ริหำรทรำบ (ร้อยละ 57.14) และมีกำรจดัท ำแผนงำน/โครงกำรของทอ้งถ่ิน 
ดำ้นกำรจดักำรขยะมูลฝอย (ร้อยละ 50) ดงัตำรำง 23 และหลงัจำกกำรอบรมแลว้  
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องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีกำรจดัท ำมำตรกำร/โครงกำรดำ้นกำรเพิ่มประสิทธิภำพ
กำรจดักำรน ้ำเสียและขยะมูลฝอยร้อยละ 64.29 (ตำรำง 24) โดยมำตรกำร/โครงกำร 
ท่ีมีกำรด ำเนินกำร ไดแ้ก่ 
  3.1) โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพระบบก ำจดัขยะมูลฝอยแบบครบวงจร 
  3.2) โครงกำรจดัซ้ือเคร่ืองจกัรกล รถดนัขยะมูลฝอย รถแบค็โฮ 
  3.3) โครงกำรเตำเผำมูลฝอยติดเช้ือ   
  3.4) โครงกำรก ำจดัขยะมูลฝอยดว้ยวธีิฝังกลบระยะท่ี 2 
  3.5) โครงกำรก่อสร้ำงระบบฝังกลบขยะมูลฝอยเฟสต่อไป 
  3.6) โครงกำรเพิม่ประสิทธิภำพระบบรวบรวมน ้ำเสียเขำ้สู่ระบบบ ำบดัเพิ่มเติม 
  3.7) โครงกำรก่อสร้ำงท่อดกัน ้ำชะขยะมูลฝอยรอบนอก 
  3.8) โครงกำรจำ้งท่ีปรึกษำส ำรวจออกแบบขอ้ก ำหนดรำยละเอียด 
เพื่อกำรก่อสร้ำงและจดัท ำเอกสำรประกวดรำคำบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยบ่อท่ี 3  
พร้อมโรงคดัแยกขยะมูลฝอยและสถำนีขนถ่ำยขยะมูลฝอย 
  3.9) โครงกำรลด คดัแยกขยะมูลฝอยจำกแหล่งก ำเนิดในชุมชน   
  3.10) โครงกำรจำ้งท่ีปรึกษำเพื่อส ำรวจและออกแบบระบบบ ำบดัน ้ำเสีย 
  3.11) โครงกำรก่อสร้ำงบ่อบ ำบดัส่ิงปฏิกลูท่ีถูกหลกัสุขำภิบำล  
  3.12) มำตรกำรฝังกลบขยะมูลฝอยรำยวนั 
  3.13) โครงกำรระบบบ ำบดัน ้ำเสียชุมชน 
ตาราง 23  
กำรน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ในด้ำนต่ำงๆ 

การน าไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 
น ำควำมรู้/ประสบกำรณ์ท่ีไดจ้ำกกำรอบรมรำยงำนใหผู้บ้ริหำรทรำบ 57.14 
น ำควำมรู้/ประสบกำรณ์ไปปรับปรุงประสิทธิภำพกำรบริหำรจดักำรระบบรวบรวม 
และบ ำบดัน ้ ำเสีย/ระบบก ำจดัขยะมูลฝอย 

71.43 

จดัท ำแผนงำน/โครงกำรของทอ้งถ่ินดำ้นกำรจดักำรขยะมูลฝอย 50.00 
จดัท ำแผนงำน/โครงกำรของทอ้งถ่ินดำ้นกำรจดักำรน ้ ำเสีย 28.57 
อ่ืนๆ 7.14 
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ตาราง 24  
กำรจัดท ำมำตรกำร/โครงกำรท่ีด ำเนินกำรด้ำนกำรเพ่ิมประสิทธิภำพ 
กำรจัดกำรน ำ้เสีย/กำรจัดกำรขยะมลูฝอย 

การจดัท ามาตรการ/โครงการ ร้อยละ 
ไม่มีมำตรกำร/โครงกำร 35.71 
มีมำตรกำร/โครงกำร 64.29 

  4) ข้อเสนอแนะ/ข้อควรปรับปรุงในการพฒันาหลกัสูตร 
   ผูต้อบแบบสอบถำมมีควำมตอ้งกำรใหมี้กำรจดักำรอบรมเพื่อพฒันำ
ศกัยภำพบุคลำกรขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในกำรบริหำรจดักำรระบบรวบรวม
และบ ำบดัน ้ำเสียและระบบก ำจดัขยะมูลฝอย โดยหวัขอ้ท่ีผูต้อบแบบสอบถำม 
ใหค้วำมส ำคญัเป็นล ำดบัแรกมำกท่ีสุด คือ แนวทำงกำรเพิ่มประสิทธิภำพระบบรวบรวม
และบ ำบดัน ้ำเสีย/ระบบก ำจดัขยะมูลฝอย (ร้อยละ 28.57) หวัขอ้ท่ีผูต้อบแบบสอบถำม 
ใหค้วำมส ำคญัเป็นล ำดบัท่ีสองมำกท่ีสุด คือ กำรจดัท ำเทศบญัญติักำรจดัเกบ็ค่ำบริกำร
รวบรวมและบ ำบดัน ้ำเสีย/ค่ำบริกำรเกบ็ขนขยะมูลฝอย/ค่ำบริกำรก ำจดัขยะมูลฝอย  
(ร้อยละ 21.43) และหวัขอ้ท่ีผูต้อบแบบสอบถำมใหค้วำมส ำคญัเป็นล ำดบัท่ีสำมมำกท่ีสุด 
คือ ควำมรู้ดำ้นกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรขอรับกำรสนบัสนุนงบประมำณ 
ผำ่นแผนปฏิบติักำรเพื่อกำรจดักำรคุณภำพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั (ร้อยละ 28.57) 
ดงัตำรำง 25 โดยผูต้อบแบบสอบถำมมีควำมคิดเห็นเพิ่มเติมต่อกำรด ำเนินกำรพฒันำ
ศกัยภำพบุคลำกรขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในกำรบริหำรจดักำรระบบรวบรวม
และบ ำบดัน ้ำเสียและระบบก ำจดัขยะมูลฝอยดงัน้ี 

  4.1) ควรก่อสร้ำงระบบบ ำบดัน ้ำเสียใหส้ำมำรถด ำเนินกำรไดโ้ดยสมบูรณ์  
และมีงบประมำณจำกส่วนกลำงสนบัสนุนกำรด ำเนินงำนดำ้นกำรเดินระบบ   
  4.2) ควรมีหน่วยงำนภำครัฐใหก้ำรสนบัสนุนงบประมำณใหก้บัระบบก ำจดั
ขยะอยำ่งย ัง่ยนืและใหเ้ปล่ำ ซ่ึงทอ้งถ่ินมีงบประมำณนอ้ยแต่ตอ้งรับภำระมำก   
  4.3) ควรมีกำรอบรมระบบบริหำรจดักำรขยะมูลฝอยและน ้ำเสีย 
อยำ่งเป็นระบบ และต่อเน่ือง 
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  4.4) เห็นดว้ยกบักำรจดัอบรมในพื้นท่ีจงัหวดัใกลเ้คียงมำกกวำ่เดินทำง 
ไปต่ำงพื้นท่ี โดยใหพ้ื้นท่ีจงัหวดัสงขลำเป็นศูนยก์ลำง ทุกจงัหวดัสำมำรถเดินทำง 
ไดส้ะดวก และประหยดัค่ำใชจ่้ำย 
  4.5) ควรมีกำรรณรงคใ์หค้ณะผูบ้ริหำรเห็นควำมส ำคญัของกำรแกไ้ขปัญหำ 
น ้ำเสียและขยะมูลฝอย โดยค ำนึงถึงศกัยภำพของหน่วยงำน  
  4.6) อยำกไดรั้บกำรสนบัสนุนงบประมำณ เน่ืองจำกหน่วยงำน 
มีงบประมำณจ ำกดั 

 

 

 



บทที่ 5                                                                                                                                             
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 การพฒันาองคค์วามรู้จากการด าเนินโครงการติดตามและประเมิน
ประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบ าบดัน ้าเสียและระบบก าจดัขยะมูลฝอยท่ีไดรั้บ 
การสนบัสนุนงบประมาณผา่นแผนปฏิบติัการเพื่อการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 
ในระดบัจงัหวดั มีวตัถุประสงคเ์พื่อประเมินประสิทธิภาพการบริหารจดัการระบบ
รวบรวมและบ าบดัน ้าเสียและระบบก าจดัขยะมูลฝอย และเพื่อพฒันาศกัยภาพองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการบริหารจดัการระบบรวบรวมและบ าบดัน ้าเสียและระบบ
ก าจดัขยะมูลฝอยอยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจากการศึกษานโยบายและแผน กฎหมาย 
แนวคิด  และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งศึกษา ทบทวนขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 
การติดตามและประเมินประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบ าบดัน ้าเสียและระบบก าจดั
ขยะมูลฝอยท่ีผา่นมาของส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 16 ในปีงบประมาณ 2558  
การจดัการอบรมหลกัสูตรการพฒันาศกัยภาพบุคลากรขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ในการบริหารจดัการระบบรวบรวมและบ าบดัน ้าเสียและระบบก าจดัขยะมูลฝอย  
การประเมินผลการน าความรู้จากการอบรมไปปรับปรุงการบริหารจดัการระบบฯ 
สามารถวเิคราะห์ผลการศึกษาไดด้งัน้ี 
5.1 การประเมนิประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบรวบรวมและบ าบัดน า้เสีย 
และระบบก าจัดขยะมูลฝอย 
  5.1.1 ผลการประเมนิประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบ าบัดน า้เสีย 
  ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบ าบดัน ้าเสีย พบวา่  
อยูใ่นเกณฑพ์อใช ้2 แห่ง คือ (1) เทศบาลนครสงขลา มีน ้าเสียเขา้ระบบร้อยละ 20  
ของประสิทธิภาพการรองรับน ้าเสียของระบบ และมีประสิทธิภาพในการลด 
ความสกปรกในรูป BOD ร้อยละ 72 และ (2) เทศบาลนครหาดใหญ่ มีน ้าเสียเขา้ระบบ
ร้อยละ 27 ของประสิทธิภาพการรองรับน ้าเสียของระบบ และมีประสิทธิภาพในการลด
ความสกปรกในรูป BOD ร้อยละ 86 และอยูใ่นเกณฑต์อ้งปรับปรุง 1 แห่ง (2 ระบบ)  
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คือ เทศบาลนครยะลา (สถานีท่ี 1 หยดุเดินระบบ เน่ืองจากระบบช ารุด) สถานีท่ี 2  
มีน ้าเสียเขา้ระบบร้อยละ 67 ของประสิทธิภาพการรองรับน ้าเสียของระบบ  
และมีประสิทธิภาพในการลดความสกปรกในรูป BOD ร้อยละ 31  
 5.1.2 ผลการประเมนิประสิทธิภาพระบบก าจัดขยะมูลฝอย 
  ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบก าจดัขยะมูลฝอย พบวา่ ส่วนใหญ่ 
อยูใ่นเกณฑพ์อใช ้ยกเวน้ระบบก าจดัขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองพทัลุง อยูใ่นเกณฑ ์
ตอ้งปรับปรุง  
 5.1.3 สรุปผลการวเิคราะห์การบริหารจัดการระบบรวบรวมและบ าบัดน า้เสีย 
และระบบก าจัดขยะมูลฝอย 
  ผลการวเิคราะห์การบริหารจดัการระบบรวบรวมและบ าบดัน ้าเสียและระบบ
ก าจดัขยะมูลฝอย  มีดงัน้ี 
  1) การบริหารจดัการองคก์ร องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินส่วนใหญ่ 
ไม่มีผูรั้บผดิชอบดา้นการบริหารจดัการระบบรวบรวมและบ าบดัน ้าเสียและระบบก าจดั
ขยะมูลฝอยโดยตรง เป็นเพียงการไดรั้บมอบหมายตามโครงสร้างขององคก์ร  
และผูรั้บผดิชอบดูแลระบบส่วนใหญ่ยงัขาดความรู้ความช านาญในการบริหารจดัการ
ระบบ 
  2) การจดัการขอ้มูล องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินส่วนใหญ่มีการจดัเกบ็ขอ้มูล
ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเขา้ระบบ/ปริมาณน ้าเสียเขา้ระบบ แต่ไม่มีการจดัเกบ็ขอ้มูล 
การคดัแยก/การน าขยะมูลฝอยมาใชป้ระโยชน ์และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินบางแห่ง
ไม่มีระบบในการจดัเกบ็ขอ้มูล ท าใหไ้ม่มีขอ้มูลส าหรับการพิจารณาเพิ่มประสิทธิภาพ/
ปรับปรุงระบบ 
  3) การก าหนดมาตรฐานการด าเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน 
และความปลอดภยัตามท่ีกฎหมายก าหนด ส่วนใหญ่มีการก าหนดมาตรฐาน 
การด าเนินงานและความปลอดภยัตามคู่มือการเดินระบบ ซ่ึงไดจ้ดัท าตั้งแต่ก่อน 
การก่อสร้างระบบ แต่ไม่มีการด าเนินการตามมาตรฐานการด าเนินงาน 
และความปลอดภยัดงักล่าว 
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  4) การบริหารการเงิน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินส่วนใหญ่ไม่มีการจดัเกบ็
ค่าธรรมเนียมการเกบ็ขน/ค่าก าจดัขยะมูลฝอย/ค่าธรรมเนียมการบ าบดัน ้าเสีย  
จากบา้นเรือนและสถานประกอบการ ส่งผลใหค่้าใชจ่้ายในการจดัการระบบรวบรวม
และบ าบดัน ้าเสียและระบบก าจดัขยะมูลฝอยสูงกวา่รายรับ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
จึงตอ้งแบกรับภาระในการจดัสรรงบประมาณเพื่อการบริหารจดัการระบบรวบรวม 
และบ าบดัน ้าเสียและระบบก าจดัขยะมูลฝอย 
  5) การเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรท่ีด าเนินงานในระบบ บุคลากร 
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีรับผดิชอบดา้นการบริหารจดัการระบบรวบรวม 
และบ าบดัน ้าเสียและระบบก าจดัขยะมูลฝอยทุกแห่งไดรั้บการพฒันาศกัยภาพ 
ในการด าเนินงาน แต่การเพิ่มประสิทธิภาพดงักล่าวเป็นการอบรม/ศึกษาดูงาน  
ในระยะเวลาอนัสั้น และบุคลากรท่ีรับผดิชอบ มีหนา้ท่ีรับผดิชอบหลายดา้น  
จึงไม่สามารถด าเนินงานในระบบไดอ้ยา่งเตม็ประสิทธิภาพ 
  6) การติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้มของระบบรวบรวมและบ าบดั
น ้าเสียและระบบก าจดัขยะมูลฝอยอยา่งต่อเน่ือง องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทุกแห่ง 
ไม่มีแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้มของระบบรวบรวมและบ าบดัน ้าเสีย
และระบบก าจดัขยะมูลฝอย 
  7) ปัญหาในการเดินระบบทั้งระบบรวบรวมและบ าบดัน ้าเสียและระบบ
ก าจดัขยะมูลฝอย ยงัคงมีลกัษณะเช่นเดิม ซ่ึงไม่ไดรั้บการจดัการปรับปรุงแกไ้ข ส่งผลให ้
การบริหารจดัการระบบไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
  จากผลการวเิคราะห์การบริหารจดัการระบบรวบรวมและบ าบดัน ้าเสีย 
และระบบก าจดัขยะมูลฝอย พบวา่ ปัญหาของการบริหารจดัการระบบรวบรวม 
และบ าบดัน ้าเสียและระบบก าจดัขยะมูลฝอยท่ีไม่มีประสิทธิภาพเกิดจากการออกแบบ
ระบบท่ีไม่เหมาะสมกบัพื้นท่ีและสภาพปัญหาท่ีแทจ้ริง การมีเคร่ืองมือท่ีใชง้านในระบบ 
ไม่เพียงพอและเหมาะสม และผูดู้แลระบบไม่มีศกัยภาพเพียงพอในการบริหารจดัการ
ระบบอยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสุทศัน์  รัตนเก้ือกงัวาน (2556, หนา้ 327)  
ท่ีกล่าววา่ สาเหตุพื้นฐานของการไม่ประสบผลส าเร็จของการด าเนินโครงการ ไดแ้ก่  
(1) ไม่มีการก าหนดผูรั้บผดิชอบท่ีชดัเจน (2) ไม่ใชห้ลกัการบริหารจดัการโครงการ  
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(3) การควบคุมโครงการไม่ดีพอ (4) ขาดความรู้ทางเทคนิค และ (5) ขาดบุคลากร 
ท่ีมีประสบการณ์  
  นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบั มยรีุ  อนุมานราชธน (2551, หนา้ 267-270) ท่ีกล่าววา่ 
ลกัษณะของโครงการท่ีมีการบริหารไม่มีประสิทธิภาพ ไดแ้ก่ (1) ไม่มีการน ารายงาน
ความกา้วหนา้มาใชอ้ยา่งเพียงพอและจริงจงั (2) ผูบ้ริหารโครงการไม่มีความช านาญ 
ดา้นการบริหารอยา่งเพียงพอ (3) ผูบ้ริหารโครงการไม่มีความช านาญดา้นเทคนิค  
(4) ผูรั้บบริการไม่มีส่วนร่วมมากพอ (5) มีการติดต่อส่ือสารกบัผูรั้บบริการนอ้ยมาก  
และ (6) ผูป้ฏิบติังานไม่มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ และ/หรือแกไ้ขปัญหาส าคญัๆ  
ผูศึ้กษาจึงไดพ้ฒันาหลกัสูตรการอบรมเพื่อเพิ่มศกัยภาพบุคลากรขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินในการบริหารจดัการขยะมูลฝอยใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
5.2 การพฒันาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการระบบรวบรวม
และบ าบัดน า้เสียและระบบก าจัดขยะมูลฝอยอย่างมปีระสิทธิภาพ 
 ส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 16 ไดจ้ดัการอบรมหลกัสูตรการพฒันาศกัยภาพ
บุคลากรขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการบริหารจดัการระบบรวบรวมและบ าบดั
น ้าเสียและระบบก าจดัขยะมูลฝอยใหแ้ก่บุคลากรขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ผูมี้หนา้ท่ีดูแลระบบรวบรวมและบ าบดัน ้าเสียและระบบก าจดัขยะมูลฝอย จ านวน  
10 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน รวม 14 คน เม่ือวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2559  
และมีการประเมินผลการน าความรู้ท่ีไดจ้ากการอบรมและขอ้เสนอแนะจากการประเมิน
ประสิทธิภาพระบบฯ ในปีงบประมาณ 2558 ไปปรับปรุงการบริหารจดัการระบบฯ  
ผลจากการอบรมพบวา่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีการน าความรู้ท่ีไดไ้ปปรับปรุง
ประสิทธิภาพการบริหารจดัการระบบรวบรวมและบ าบดัน ้าเสีย และมีการจดัท า
แผนงาน/มาตรการ/โครงการในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ สรุปผลไดด้งัน้ี 
  5.2.1 การปรับปรุงการบริหารจัดการระบบรวบรวมและบ าบัดน า้เสีย 
   องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีระบบรวบรวมและบ าบดัน ้าเสียจ านวน 3 แห่ง 
มีการปรับปรุงการบริหารจดัการระบบรวบรวมและบ าบดัน ้าเสีย ดงัน้ี 
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   1) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีนโยบายในการรวบรวมน ้าเสียเขา้ระบบบ าบดั
น ้าเสียใหค้รอบคลุมพื้นท่ีทั้งหมดของเทศบาลและจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ใกลเ้คียง เพื่อใหร้ะบบบ าบดัน ้าเสียสามารถบ าบดัน ้ าเสียไดอ้ยา่งเตม็ประสิทธิภาพ 
   2) มีการน านโยบายดา้นการจดัการน ้าเสียเป็นนโยบายท่ีส าคญันโยบายหน่ึง
ของหน่วยงาน 
   3) มีการน าเสนอขอ้มูลการบริหารจดัการระบบรวบรวมและบ าบดัน ้าเสีย
รายงานใหผู้บ้ริหารรับทราบอยา่งสม ่าเสมอ 
   ส าหรับประเดน็ท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินส่วนใหญ่ยงัไม่มีการปรับปรุง
การบริหารจดัการระบบรวบรวมและบ าบดัน ้าเสีย ไดแ้ก่ 
   1) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินยงัไม่ใหค้วามส าคญัในการปรับปรุง 
ดา้นการบริหารจดัการระบบรวบรวมและบ าบดัน ้าเสีย 
   2) ขาดการจดัท าส่ือประชาสัมพนัธ์และการจดักิจกรรมดา้นการจดัการน ้าเสีย
ของเทศบาลในชุมชน  
   3) การจดัเกบ็ค่าธรรมเนียมการบ าบดัน ้าเสียจากครัวเรือนและสถาน
ประกอบการยงัไม่เตม็ประสิทธิภาพ 
   4) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไม่มีแผนในการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มของระบบ ยกเวน้กรณีบริหารจดัการโดยองคก์ารจดัการน ้าเสียและ
บริษทัเอกชน 
  5.2.2 การปรับปรุงการบริหารจัดการระบบก าจัดขยะมูลฝอย 
   องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีระบบก าจดัขยะมูลฝอยจ านวน 10 แห่ง  
มีการปรับปรุงการบริหารจดัการระบบก าจดัขยะมูลฝอย ดงัน้ี  
   1) มีการก าหนดผูรั้บผดิชอบดูแลระบบก าจดัขยะมูลฝอยอยา่งชดัเจน 
   2) มีการจดัท าเทศบญัญติัการจดัเกบ็ค่าธรรมเนียมการเกบ็ขนขยะมูลฝอย 
จากครัวเรือนและสถานประกอบการเพิ่มข้ึน 
   3) มีการปรับปรุงพื้นท่ีเพื่อใหร้ถเกบ็ขนขยะมูลฝอยและเคร่ืองจกัรสามารถ
ท างานไดอ้ยา่งต่อเน่ืองแมใ้นฤดูฝน 
   4) มีมาตรการในการควบคุมผูคุ้ย้และคดัแยกขยะมูลฝอยในบริเวณสถานท่ี 
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ฝังกลบขยะมูลฝอย 
   5) มีการจดัเกบ็ค่าธรรมเนียมการเกบ็ขนขยะมูลฝอยจากครัวเรือนและ 
สถานประกอบการเพิ่มข้ึน 
   ส าหรับประเดน็ท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินส่วนใหญ่ยงัไม่มีการปรับปรุง
การบริหารจดัการระบบก าจดัขยะมูลฝอย ไดแ้ก่ 
   1) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินหลายแห่งยงัคงมีการเทกองขยะมูลฝอย
กลางแจง้ ไม่มีการกลบทบัรายวนัหรือตามระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
   2) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีระบบติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้าใตดิ้น 
ไม่ถูกตอ้งตามมาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษยงัไม่มีการปรับปรุงระบบติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพน ้าใตดิ้นใหถู้กตอ้งตามมาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ 
   3) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไม่มีแผนในการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มของระบบ 
   4) ขาดมาตรการในการหา้มจดัการของเสียอนัตราย มูลฝอยติดเช้ือ  
หรือของเสียพิเศษ (Special Waste) ในบริเวณพื้นท่ีฝังกลบขยะมูลฝอย 
   5) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทุกแห่งไม่มีภาชนะรวบรวม/จดัเกบ็ขยะมูลฝอย
แบบแยกประเภท 
  5.2.3 องค์ความรู้ทีจ่ าเป็นในการพฒันาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการระบบรวบรวมและบ าบัดน า้เสียและระบบก าจัดขยะ 
มูลฝอย 
   จากผลการประเมินองคค์วามรู้ท่ีจ  าเป็นส าหรับการพฒันาศกัยภาพบุคลากร 
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการบริหารจดัการระบบรวบรวมและบ าบดัน ้าเสีย
และระบบก าจดัขยะมูลฝอย พบวา่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีความตอ้งการ 
ในการพฒันาศกัยภาพในดา้นต่างๆ ตามล าดบั ดงัน้ี 
   1) แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบ าบดัน ้าเสีย/ระบบก าจดั
ขยะมูลฝอย 
   2) การติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้มของระบบ 



89 
 

   3) การจดัท าเทศบญัญติัการจดัเกบ็ค่าบริการรวบรวมและบ าบดัน ้าเสีย/
ค่าบริการเกบ็ขนขยะมูลฝอย/ค่าบริการก าจดัขยะมูลฝอย 
   4) การศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมและบ าบดั
น ้าเสีย/ระบบก าจดัขยะมูลฝอย 
   5) การเตรียมความพร้อมในการขอรับการสนบัสนุนงบประมาณ 
ผา่นแผนปฏิบติัการเพื่อการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาการประเมินประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบ าบดัน ้าเสีย 
และระบบก าจดัขยะมูลฝอยท่ีไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณผา่นแผนปฏิบติัการ 
เพื่อการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั และการพฒันาศกัยภาพบุคลากร 
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการบริหารจดัการระบบรวบรวมและบ าบดัน ้าเสีย
และระบบก าจดัขยะมูลฝอยมีขอ้เสนอแนะแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จดัการระบบรวบรวมและบ าบดัน ้าเสีย และระบบก าจดัขยะมูลฝอย ตามขั้นตอนการ
บริหาร ดงัน้ี 
 5.3.1 การวางแผน (Planning)  
   1) สนบัสนุนใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินวางแผนการสนบัสนุน
งบประมาณเพื่อการบริหารจดัการระบบรวบรวมและบ าบดัน ้าเสียและระบบก าจดัขยะ
มูลฝอย  
   2) มีการก าหนดนโยบายการจดัการน ้าเสียและการจดัการขยะมูลฝอย 
ท่ีมีประสิทธิภาพ โดยมีแผนปฏิบติัการดา้นการจดัการน ้าเสียและการจดัการขยะมูลฝอย
ประจ าปีของทอ้งถ่ิน 
   3) ควรพิจารณาทางเลือกในการจา้งบริษทัเอกชนในการด าเนินการบริหาร
จดัการระบบ หรืออาจใหเ้อกชนลงทุนและบริหารจดัการเอง หรือรับจา้งควบคุมระบบ
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
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ภาพ 1 สรุปผลการศึกษาการพฒันาองคค์วามรู้จากการด าเนินโครงการติดตามและ
ประเมินประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบ าบดัน ้าเสียและระบบก าจดัขยะมูลฝอย 
ท่ีไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณผา่นแผนปฏิบติัการเพื่อการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม
ในระดบัจงัหวดั 
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 5.3.2 การจัดองค์การ (Organizing)  
   1) จดัสรรบุคลากรเพื่อท าหนา้ท่ีรับผดิชอบควบคุม ดูแลการด าเนินงาน 
ของระบบใหมี้ความต่อเน่ือง 
   2) สนบัสนุนและส่งเสริมการพฒันาศกัยภาพของบุคลากรองคก์รปกครอง 
ส่วนทอ้งถ่ินใหมี้ความรู้ ความช านาญและทกัษะในการบริหารจดัการระบบ 
   3) ส่งเสริมใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีการจดัเกบ็ขอ้มูลการจดัการน ้าเสีย
และการจดัการขยะมูลฝอย เพื่อน าไปใชใ้นการแกไ้ขปัญหา และเป็นขอ้มูล 
เพื่อประกอบการพิจารณาการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ 
 5.3.3 การช้ีน า (Leading)  
    1) พฒันาหลกัสูตรการอบรมใหก้บัเจา้หนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
โดยองคค์วามรู้ท่ีควรใหค้วามส าคญัไดแ้ก่  แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวม
และบ าบดัน ้าเสียและระบบก าจดัขยะมูลฝอย การศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ
รายละเอียดระบบรวบรวมและบ าบดัน ้าเสียและระบบก าจดัขยะมูลฝอย  การติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้มของระบบ การจดัท าเทศบญัญติัการจดัเกบ็ค่าบริการ
รวบรวมและบ าบดัน ้าเสีย/ค่าบริการเกบ็ขนขยะมูลฝอย/ค่าบริการก าจดัขยะมูลฝอย  
การเตรียมความพร้อมในการขอรับการสนบัสนุนงบประมาณผา่นแผนปฏิบติัการ 
เพื่อการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั 
    2) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินออกขอ้ก าหนดทอ้งถ่ิน/เทศบญัญติัก าหนด
อตัราค่าธรรมเนียมการใหบ้ริการเกบ็ขนและก าจดัส่ิงปฏิกลูและขยะมูลฝอย  
และเทศบญัญติัก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมการใหบ้ริการบ าบดัน ้าเสีย เพื่อใหป้ระชาชน 
มีส่วนร่วมในการก าจดัขยะมูลฝอยและการบ าบดัน ้าเสีย 
    3) ประชาสัมพนัธ์ใหค้วามรู้แก่ประชาชน/สถานประกอบการในการจดัการ 
น ้าเสียและการจดัการขยะมูลฝอยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
  5.3.4 การควบคุม (Controlling) 
    1) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทุกแห่งตอ้งดูแลหรือจดัการน ้าเสียท่ีเกิดข้ึน 
ในพื้นท่ีของตนเองตามหลกัการ “ผูก่้อมลพิษเป็นผูจ่้าย” (Polluters Pay Principle : PPP) 
โดยเนน้ผลลพัธ์ของการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานส่ิงแวดลอ้ม 
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    2) ก าหนดใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีระบบบ าบดัน ้าเสีย 
ตอ้งมีการด าเนินการบริหารจดัการระบบบ าบดัน ้าเสียโดยการประยกุตใ์ชร้ะบบ 
การจดัการน ้าเสียชุมชน (MSMS2008) เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ 
น ้าเสียมากข้ึน 
    3) บงัคบัใชก้ฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ ์วธีิการ และแบบการจดัเกบ็สถิติ 
และขอ้มูลการจดบนัทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการท างานของระบบบ าบดั 
น ้าเสีย พ.ศ.2555 อยา่งเคร่งครัด เพื่อใหมี้การติดตามประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
ของระบบบ าบดัน ้าเสียอยา่งต่อเน่ือง 
    4) มีมาตรการใหคุ้ณและโทษต่อองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
เพื่อใหมี้การบริหารจดัการระบบรวบรวมและบ าบดัน ้าเสียและระบบก าจดัขยะมูลฝอย
ในพื้นท่ีของตนเองใหเ้ป็นไปตามหลกัวชิาการ 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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1. แบบประเมนิระบบรวบรวม 
และบ าบัดน า้เสีย ปีงบประมาณ 2558 
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แบบประเมนิระบบจดัการน า้เสียชุมชน 
ภายใต้แผนปฏิบัตกิารเพ่ือการจดัการคุณภาพส่ิงแวดล้อมในระดบัจงัหวดั 

 
ช่ือผูป้ระเมินระบบ................................................................................................................................................. 
ต ำแหน่ง............................................................สงักดั............................................................................................... 
โทรศพัท.์..................................โทรสำร..................................E-mail…………………………………………… 
ช่ือผูต้รวจทำน............................................................................................................................................................ 
ต ำแหน่ง.......................................................................สงักดั..................................................................................... 
วนั เดือน ปี ท่ีประเมิน............................................................................................................................................... 

ตอนที ่1  ด้านนโยบาย 

ที ่ ตวับ่งช้ี 
การด าเนินการ คะแนน 

ทีไ่ด้ 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

1. นโยบาย         
1.1 นโยบำยกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มจำกฝ่ำยบริหำร 

และถือเป็นส่วนหน่ึงของนโยบำยของ
หน่วยงำน 

ไม่มี อยูร่ะหวำ่ง
ด ำเนินกำร 

มี  

1.2 กำรแปลงนโยบำยไปสู่กำรปฏิบติัท่ีชดัเจน เช่น  
กำรจดัท ำแผนงำน มำตรกำร และแนวทำงปฏิบติั  
เป็นตน้ 

ไม่มี อยูร่ะหวำ่ง
ด ำเนินกำร 

มี  

2. ผู้รับผดิชอบ     
2.1 กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร/คณะท ำงำน

รับผิดชอบดำ้นกำรบริหำรจดักำรน ้ ำเสียชุมชน 
ไม่มี อยูร่ะหวำ่ง

ด ำเนินกำร 
มี  

2.2 กำรก ำหนดผูรั้บผิดชอบในผงัโครงสร้ำง 
ของฝ่ำยบริหำรอยำ่งชดัเจน 

ไม่มี อยูร่ะหวำ่ง
ด ำเนินกำร 

มี  

3. ระบบข้อมูล     
3.1 ระบบขอ้มูล (ดำ้นเทคนิค บุคลำกร และ

งบประมำณ) ดำ้นกำรบริหำรจดักำรน ้ ำเสีย
ชุมชน 

ไม่มี อยูร่ะหวำ่ง
ด ำเนินกำร 

มี  

3.2 ระบบรวบรวมขอ้มูลและสรุปผลขอ้มูล ไม่มี อยูร่ะหวำ่ง
ด ำเนินกำร 

มี  

3.3 กำรท ำรำยงำนกำรบริหำรจดักำรน ้ ำเสียชุมชน 
ต่อผูบ้ริหำร 

ไม่มี อยูร่ะหวำ่ง
ด ำเนินกำร 

 
 

มี  
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ที ่ ตวับ่งช้ี 
การด าเนินการ คะแนน 

ทีไ่ด้ 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

4. งบประมาณ     
4.1 กำรก ำหนดเป้ำหมำยครอบคลุม ติดตำมผล  

หำขอ้ผิดพลำดประเมินผลและควบคุมกำรใช้
งบประมำณ 

ไม่มี อยูร่ะหวำ่ง
ด ำเนินกำร 

มี  

4.2 กำรจดัตั้งงบประมำณ เพ่ือเป็นค่ำใชจ่้ำย 
ในกำรจดักำรน ้ ำเสียชุมชน 

ไม่มี อยูร่ะหวำ่ง
ด ำเนินกำร 

มี  

4.3 ขอ้บญัญติั/เทศบญัญติัในกำรจดัเก็บค่ำบริกำร 
กำรจดักำรน ้ ำเสียชุมชน 

ไม่มี อยูร่ะหวำ่ง
ด ำเนินกำร 

มี  

ผลการประเมนิด้านนโยบาย  

ตอนที ่2  ด้านเทคนิค 

ที ่ ตวับ่งช้ี 
การด าเนินการ คะแนน 

ทีไ่ด้ 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

1. การออกแบบ 
1.1 กำรศึกษำควำมเหมำะสมของโครงกำร ไม่มี - มี  
1.2 ออกแบบโดยวศิวกรท่ีมีใบอนุญำตประกอบวชิำชีพ

วศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม 
ไม่มี - มี  

1.3 รำยกำรค ำนวณ ไม่มี - มี  
1.4 แบบก่อสร้ำง ไม่มี - มี  
1.5 รำยกำรประกอบแบบก่อสร้ำง ไม่มี - มี  
1.6 รำยกำรประมำณรำคำค่ำก่อสร้ำง ไม่มี - มี  
1.7 บ่อแอนแอโรบิค (Anaerobic Pond) หรือ  

บ่อแฟคลัเททีฟ (Facultative Pond)1,2 

ไม่มี - มี  

1.8 บ่อบ่มหรือบ่อตกตะกอน1,2 ไม่มี - มี  
1.9 บ่อออกซิเจน (Oxidation Pond)2 ไม่มี - มี  
2. การก่อสร้าง  
2.1 ด ำเนินกำรก่อสร้ำงโดยนิติบุคคลท่ีมีใบอนุญำต

ประกอบวชิำชีพวศิวกรรม 
ไม่มี - มี  

2.2 แบบก่อสร้ำงจริง (As-Built Drawing) ไม่มี - มี  
2.3 กำรตรวจสอบระบบก่อนกำรใชง้ำน ไม่มี - มี  
2.4 กำรอบรมบุคลำกรเพื่อเตรียมควำมพร้อม 

ในกำรเดินระบบกำรจดักำรน ้ ำเสียชุมชน 
ไม่มี - มี  
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ที ่ ตวับ่งช้ี 
การด าเนินการ คะแนน 

ทีไ่ด้ 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 
2.5 กำรทดสอบระบบ (Commissioning) ก่อนส่งมอบ

งำน 
ไม่มี - มี  

3. การด าเนินการ  
3.1 เจำ้หนำ้ท่ีควบคุมระบบ ไม่มี - มี  
3.2 คู่มือกำรปฏิบติังำนระบบจดักำรน ้ ำเสียชุมชน 

และปฏิบติังำนตำมคู่มือ 
ไม่มี มี / ไม่

ปฏิบติั 
มี / ปฏิบติั  

3.3 กำรตรวจวดัปริมำณน ้ ำเสียเขำ้ระบบรวบรวม ไม่มี - มี  

3.4 ร้อยละของปริมำณน ้ ำเสียเขำ้ระบบรวบรวม 
เทียบกบักำรออกแบบ  

นอ้ยกวำ่ 
50 

50 - 70 มำกกวำ่ 
70 

 

3.5 กำรตรวจวดัปริมำณน ้ ำเสียเขำ้ระบบบ ำบดั ไม่มี - มี  
3.6 ร้อยละของปริมำณน ้ ำเสียเขำ้ระบบบ ำบดัเทียบ 

กบักำรออกแบบ  
นอ้ยกวำ่ 

50 
50 - 70 มำกกวำ่ 

70 
 

3.7 กำรตรวจวดัค่ำบีโอดี ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส  
และของแขง็แขวนลอยของน ้ ำเสียเขำ้–ออกระบบ 

ไม่มี มี / ไม่ครบ มี / ครบ  

3.8 กำรตรวจวดัค่ำออกซิเจนละลำย พีเอช อุณหภูมิ  
ของน ้ ำทุกหน่วยบ ำบดั 

ไม่มี มี / ไม่ครบ มี / ครบ  

3.9 ผลกำรตรวจวดัคุณภำพน ้ ำท้ิงเป็นไปตำมมำตรฐำน
ควบคุมกำรระบำยน ้ ำท้ิงจำกระบบบ ำบดัน ้ ำเสียชุมชน  

ไม่ผำ่น ผำ่นบำง
พำรำมิเตอร์ 

ผำ่นทุก
พำรำมิเตอร์ 

 

3.10 กำรตรวจสอบกำรท ำงำนของเคร่ืองสูบน ้ ำท่ีใช ้
(อตัรำกำรไหลและแรงดนั) 

ไม่มี มี / ไม่ครบ
ทุกเคร่ือง 

มี / ครบ
ทุกเคร่ือง 

 

3.11 กำรตรวจวดัควำมลึกและแผนกำรขดุลอกบ่อ1,2 ไม่มี มีอยำ่งใด
อยำ่งหน่ึง 

มีครบ  

3.12 กำรตดัแต่งพืชในระบบบ ำบดั3 ไม่มี มี/ไม่
สม ่ำเสมอ 

มี/
สม ่ำเสมอ 

 

3.13 กำรบ ำรุงรักษำภูมิทศันบ์ริเวณโดยรอบระบบบ ำบดั
น ้ ำเสียชุมชน 

ไม่มี ไม่
สม ่ำเสมอ 

สม ่ำเสมอ  

ผลการประเมนิด้านเทคนิค 
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ตอนที ่3  ด้านการบริหารจดัการ 

ที ่ ตวับ่งช้ี 
การด าเนินการ คะแนน 

ทีไ่ด้ 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

1. บุคลากร  
1.1 หวัหนำ้ฝ่ำยระดบัปฏิบติั ดำ้นส่ิงแวดลอ้ม 

ท่ีผำ่นกำรอบรมเร่ืองกำรจดักำรน ้ำเสียชุมชน  
ไม่มี มี / ไม่ผำ่น 

กำรอบรม 
มี / ผำ่น 
กำรอบรม 

 

1.2 ผูค้วบคุมระบบกำรจดักำรน ้ ำเสียชุมชน 
ท่ีมีใบอนุญำตประกอบวชิำชีพวศิวกรรม
ส่ิงแวดลอ้ม หรือ ใบอนุญำตผูค้วบคุมระบบฯ  

ไม่มี มี / ไม่มี
ใบอนุญำตฯ 

มี / มี
ใบอนุญำตฯ 

 

1.3 ช่ำงเทคนิคประจ ำระบบกำรจดักำรน ้ ำเสียชุมชน 
ท่ีผำ่นกำรอบรมเร่ืองกำรจดักำรน ้ำเสียชุมชน 

ไม่มี มี / ไม่ผำ่น 
กำรอบรม 

มี / ผำ่น 
กำรอบรม 

 

2. การเดนิระบบ 
2.1 สดัส่วนของพ้ืนท่ีใหบ้ริกำรต่อพ้ืนท่ี 

ท่ีไดอ้อกแบบไว ้
ต ่ำกวำ่ 
50% 

50 – 75 % สูงกวำ่ 
75 % 

 

2.2 สดัส่วนของปริมำณน ้ ำเสียท่ีเขำ้ระบบต่อปริมำณ
น ้ ำเสียท่ีไดอ้อกแบบไว ้

ต ่ำกวำ่ 
50% 

50 – 75 % สูงกวำ่ 
75 % 

 

2.3 แผนกำรเก็บตวัอยำ่งน ้ ำและวเิครำะห์น ้ ำ 
ท่ีเหมำะสม 

ไม่มี มี / ไม่ได้
จดัเก็บ 
ตำมแผน 

มี / จดัเก็บ 
ตำมแผน 

 

2.4 กำรเก็บสถิติและขอ้มูลและจดัท ำบนัทึก
รำยละเอียดแสดงผลกำรท ำงำนของระบบบ ำบดั 
ในแต่ละวนัตำมแบบ ทส.1 

ไม่มี มี / ไม่ได้
จดัท ำ 
ทุกวนั 

มี / จดัท ำ 
ทุกวนั 

 

2.5 กำรจดัท ำรำยงำนสรุปผลกำรท ำงำนของระบบ 
ในแต่ละเดือนตำมแบบ ทส.2 

ไม่มี มี / ไม่ได้
จดัท ำ 

ทุกเดือน 

มี / จดัท ำ 
ทุกเดือน 

 

2.6 กำรน ำส่งรำยงำนสรุปผลกำรท ำงำนของระบบ 
ต่อเจำ้พนกังำนทอ้งถ่ินทุกเดือน 

ไม่มี มี / ไม่ได้
น ำส่ง 

ทุกเดือน 

มี / น ำส่ง 
ทุกเดือน 

 

2.7 กำรเก็บขอ้มูลยอ้นหลงัอยำ่งต่อเน่ือง ไม่มี มี / ไม่
ต่อเน่ือง 

มี / ต่อเน่ือง  

3. คุณภาพส่ิงแวดล้อม (ค่าเฉลีย่ในรอบ 12 เดือน)  
3.1 ควำมเป็นกรดและด่ำงระหวำ่ง 5.5 - 9.0 ไม่มีกำร

ตรวจวดั 
ตรวจ /  
ไม่ผำ่น
มำตรฐำน 

ตรวจ / 
ผำ่น

มำตรฐำน 
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ที ่ ตวับ่งช้ี 
การด าเนินการ คะแนน 

ทีไ่ด้ 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 
3.2 บีโอดี ไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่มีกำร

ตรวจวดั 
ตรวจ /  
ไม่ผำ่น
มำตรฐำน 

ตรวจ / 
ผำ่น

มำตรฐำน 

 

3.3 ของแขง็แขวนลอย ไม่เกิน 30 มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่มีกำร
ตรวจวดั 

ตรวจ /  
ไม่ผำ่น
มำตรฐำน 

ตรวจ / 
ผำ่น

มำตรฐำน 

 

3.4 น ้ำมนัและไขมนั ไม่เกิน 5 มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่มีกำร
ตรวจวดั 

ตรวจ /  
ไม่ผำ่น
มำตรฐำน 

ตรวจ / 
ผำ่น

มำตรฐำน 

 

3.5 ไนโตรเจนทั้งหมด ไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่มีกำร
ตรวจวดั 

ตรวจ /  
ไม่ผำ่น
มำตรฐำน 

ตรวจ / 
ผำ่น

มำตรฐำน 

 

3.6 ฟอสฟอรัสทั้งหมด ไม่เกิน 2 มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่มีกำร
ตรวจวดั 

ตรวจ /  
ไม่ผำ่น
มำตรฐำน 

ตรวจ / 
ผำ่น

มำตรฐำน 

 

4. การบ ารุงรักษา  
4.1 แผนกำรบ ำรุงรักษำท่ีชดัเจน ไม่มี อยูร่ะหวำ่ง 

กำรจดัท ำ 
มี  

4.2 กำรปฏิบติัตำมแผนกำรบ ำรุงรักษำ ไม่มี อยูร่ะหวำ่ง 
กำรจดัท ำ 

มี  

4.3 กำรจดัท ำรำยงำนกำรตรวจสอบบ ำรุงรักษำ ไม่มี อยูร่ะหวำ่ง 
กำรจดัท ำ 

มี  

4.4 กำรซ่อมบ ำรุงทนัทีเม่ือเคร่ืองจกัรช ำรุด 
หรือเกิดเหตขุดัขอ้ง 

ไม่มี - มี  

4.5 กำรปรับปรุงแผนกำรตรวจสอบบ ำรุงรักษำทุกปี ไม่มี อยูร่ะหวำ่ง 
กำรจดัท ำ 

มี  

 ผลการประเมนิด้านการบริหารจดัการ 
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ตอนที ่4  ด้านการประชาสัมพนัธ์และการมส่ีวนร่วมของประชาชน 

ที ่ ตวับ่งช้ี 
การด าเนินการ คะแนน 

ทีไ่ด้ 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

1. การประชาสัมพนัธ์ด้านการจดัการน า้เสียชุมชน  
1.1 กำรจดัท ำแผนกำรประชำสมัพนัธ์ประจ ำปี ไม่มี อยูร่ะหวำ่ง

ด ำเนินกำร 
มี  

1.2 กำรจดัท ำส่ือประชำสมัพนัธ์ท่ีแสดงรำยละเอียด 
ของระบบกำรจดักำรน ้ ำเสียชุมชน เช่น แผน่พบั 
ป้ำย เป็นตน้ 

ไม่มี อยูร่ะหวำ่ง
ด ำเนินกำร 

มี  

1.3 กำรจดักิจกรรมเก่ียวกบักำรจดักำรน ้ ำเสียชุมชน ไม่มี อยูร่ะหวำ่ง
ด ำเนินกำร 

มี  

1.4 กำรวเิครำะห์ผลกำรด ำเนินกำรและน ำมำใช ้
ในกำรปรับปรุงแผนกำรด ำเนินกำร 

ไม่มี อยูร่ะหวำ่ง
ด ำเนินกำร 

มี  

2. การมส่ีวนร่วมของประชาชน 
2.1 ผูแ้ทนภำคประชำชนเป็นคณะกรรมกำร/

คณะท ำงำนดำ้นกำรจดักำรน ้ ำเสียชุมชน 
ไม่มี อยูร่ะหวำ่ง

ด ำเนินกำร 
มี  

2.2 ส่งเสริมใหป้ระชำชนมีส่วนร่วมในกำรบ ำบดั 
น ้ำเสียเบ้ืองตน้โดยกำรติดตั้งบ่อดกัไขมนั 
ก่อนเขำ้สู่ระบบรวบรวมน ้ ำเสียชุมชน 

ไม่มี อยูร่ะหวำ่ง
ด ำเนินกำร 

มี  

2.3 ประชำชนมีกำรจ่ำยค่ำบริกำรบ ำบดัน ้ ำเสียชุมชน ไม่มี - มี  

2.4 กำรจดัตั้งกลุ่ม/ชมรม/องคก์ร หรือศูนยเ์รียนรู้  
ดำ้นกำรจดักำรน ้ ำเสียชุมชน 

ไม่มี อยูร่ะหวำ่ง
ด ำเนินกำร 

มี  

3. การให้บริการประชาชน 
3.1 กำรเช่ือมท่อรับน ้ ำเสียจำกอำคำรบำ้นเรือน 

ลงสู่ระบบรวบรวม 
ไม่มี มี / ไม่

ครอบคลุม 
มี / 

ครอบคลุม 
 

3.2 เจำ้หนำ้ท่ีรับเร่ืองร้องเรียน/มีกำรแกปั้ญหำ 
เร่ืองร้องเรียน 

ไม่มี มี / ไม่
แกปั้ญหำ 

มี / 
แกปั้ญหำ 

 

ผลการประเมนิด้านประชาสัมพนัธ์และการมส่ีวนร่วม 

หมายเหตุ : 1 หมำยถึง ประเมินเฉพำะระบบบ ำบดัน ้ ำเสียแบบสระเติมอำกำศ 
     2 หมำยถึง ประเมินเฉพำะระบบบ ำบดัน ้ ำเสียแบบบ่อปรับเสถียร 
     3 หมำยถึง ประเมินเฉพำะระบบบ ำบดัน ้ ำเสียแบบบึงประดิษฐ ์
 
 



101 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 

 หน่วยงำนสำมำรถท ำกำรประเมินและใหค้ะแนนตนเอง โดยแบบประเมินมีตวับ่งช้ีทั้งหมด  66  
ตวับ่งช้ี แต่ละตวับ่งช้ีจะมีคะแนน 3 ระดบัคะแนนไดแ้ก่ 0, 1 และ 2 กำรคิดเกณฑก์ำรใหค้ะแนนจะใชจ้ ำนวน 
ร้อยละของคะแนนทั้งหมด ดงัน้ี 
 

ปัจจยัการประเมนิ 
สระเตมิอากาศ บ่อปรับเสถียร บึงประดษิฐ์ 

คะแนน
เตม็ 

คะแนน
ทีไ่ด้ 

คะแนน
เตม็ 

คะแนน
ทีไ่ด้ 

คะแนน
เตม็ 

คะแนน
ทีไ่ด้ 

1. ผลกำรประเมินดำ้นนโยบำย 20  20  20  
2. ผลกำรประเมินดำ้นเทคนิค 50  54  46  
3. ผลกำรประเมินดำ้นบริหำรจดักำร 42  42  42  
4. ผลกำรประเมินดำ้นกำรประชำสมัพนัธ์ 
และกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 

20  20  20  

รวม 132  136  128  
 
    คะแนนท่ีได ้X 100 
                                                      คะแนนเตม็  
 

  สรุปคะแนน คะแนนรวมมำกกวำ่ร้อยละ 80  อยูใ่นเกณฑดี์ 
    คะแนนรวมอยูร่ะหวำ่งร้อยละ 60-80  อยูใ่นเกณฑพ์อใช ้
    คะแนนรวมนอ้ยกวำ่ร้อยละ 60  อยูใ่นเกณฑต์อ้งปรับปรุง 
 
ร้อยละของคะแนนท่ีได ้=..................X100             =………………………..   
                                      132 หรือ 136 หรือ 128 
 
อยูใ่นเกณฑ ์    ดี     พอใช ้     ตอ้งปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละของคะแนน    = 
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2. แบบประเมนิระบบก าจัดขยะมูลฝอย 
ปีงบประมาณ 2558 
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ช่ือผูป้ระเมินระบบ    
ต ำแหน่ง   สงักดั    
โทรศพัท ์   โทรสำร   E-mail   
ช่ือผูต้รวจทำน    
ต ำแหน่ง   สงักดั    
วนั เดือน ปี ท่ีประเมิน  

ตอนที ่1  ด้านนโยบาย 

ที ่ ตวับ่งช้ี 
การด าเนินการ คะแนน 

ทีไ่ด้ 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

1. นโยบาย 

1.1 นโยบำยกำรจดักำรขยะมูลฝอยจำกฝ่ำยบริหำร 
และถือเป็นส่วนหน่ึงของนโยบำยของหน่วยงำน 

ไม่มี อยูร่ะหวำ่ง
ด ำเนินกำร 

มี  

1.2 ควำมเช่ือมโยงของนโยบำยของหน่วยงำนกบั
นโยบำยท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ 

ไม่มี - มี  

1.3 ขอ้บญัญติั/เทศบญัญติัในกำรจดัเก็บค่ำบริกำร 
กำรก ำจดัขยะมูลฝอย 

ไม่มี อยูร่ะหวำ่ง
ด ำเนินกำร 

มี  

2. ผู้รับผดิชอบ 

2.1 กำรก ำหนดผูรั้บผิดชอบในผงัโครงสร้ำง 
ของฝ่ำยบริหำรอยำ่งชดัเจน 

ไม่มี อยูร่ะหวำ่ง
ด ำเนินกำร 

มี  

2.2 กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรจดักำรขยะ 
มูลฝอย 

ไม่มี อยูร่ะหวำ่ง
ด ำเนินกำร 

มี  

2.3 กำรแต่งตั้งคณะท ำงำนดำ้นกำรจดักำรขยะมูลฝอย ไม่มี อยูร่ะหวำ่ง
ด ำเนินกำร 

มี  

3. ระบบข้อมูล 

3.1 ระบบรวบรวมและสรุปผลขอ้มูล ไม่มี อยูร่ะหวำ่ง
ด ำเนินกำร 

มี  

3.2 กำรท ำรำยงำนติดตำมประเมินผลเสนอ 
คณะกรรมกำรบริหำรจดักำรขยะมูลฝอย 

ไม่มี อยูร่ะหวำ่ง
ด ำเนินกำร 

มี  

แบบประเมนิระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบฝังกลบ 
ภายใต้แผนปฏบัิติการเพ่ือการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมในระดับจังหวดั 
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ที ่ ตวับ่งช้ี 
การด าเนินการ คะแนน 

ทีไ่ด้ 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

4. งบประมาณ 
4.1 กำรจดัสรรงบประมำณ เพ่ือเป็นคำ่ใชจ่้ำย 

ในกำรจดักำรขยะมูลฝอย 
ไม่มี อยูร่ะหวำ่ง

ด ำเนินกำร 
มี  

4.2 กำรก ำหนดเป้ำหมำย ติดตำมประเมินผล 
กำรใชง้บประมำณ 

ไม่มี อยูร่ะหวำ่ง
ด ำเนินกำร 

มี  

4.3 กำรลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภำพระบบ ไม่มี อยูร่ะหวำ่ง
ด ำเนินกำร 

มี  

5. การรวมกลุ่มพื้นที ่
5.1 กำรรวมกลุ่มและจดัท ำบนัทึกขอ้ตกลงร่วมกบั 

อปท. อ่ืนๆ 
ไม่มี อยูร่ะหวำ่ง

ด ำเนินกำร 
มี  

5.2 อปท. ท่ีจดัท ำบนัทึกขอ้ตกลงน ำขยะมูลฝอย 
มำก ำจดั ณ สถำนท่ีฝังกลบ 

ไม่มี บำงส่วน ทั้งหมด  

ผลการประเมนิด้านนโยบาย  
 

ตอนที ่2  ด้านเทคนิค 

ที ่ ตวับ่งช้ี 
การด าเนินการ คะแนน 

ทีไ่ด้ 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

1. การออกแบบ 
1.1 กำรศึกษำควำมเหมำะสมของโครงกำร ไม่มี - มี  
1.2 ออกแบบโดยวศิวกรท่ีมีใบอนุญำตประกอบ 

วชิำชีพวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม 
ไม่มี - มี  

1.3 รำยกำรค ำนวณ ไม่มี - มี  
1.4 แบบก่อสร้ำง ไม่มี - มี  
1.5 รำยกำรประกอบแบบก่อสร้ำง ไม่มี - มี  
2. การก่อสร้าง 
2.1 ด ำเนินกำรก่อสร้ำงโดยนิติบุคคลท่ีมี

ใบอนุญำตประกอบวชิำชีพวศิวกรรม 
ไม่มี - มี  

2.2 แบบก่อสร้ำงจริง (As-Built Drawing) ไม่มี - มี  
2.3 กำรตรวจสอบระบบก่อนกำรใชง้ำน ไม่มี - มี  
2.4 คู่มือกำรบ ำรุงรักษำระบบจดักำรขยะ ไม่มี - มี  
2.5 กำรฝึกอบรมกำรควบคุมกำรจดักำรขยะ ไม่มี - มี  
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ที ่ ตวับ่งช้ี 
การด าเนินการ คะแนน 

ทีไ่ด้ 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

3. การด าเนินการ 
3.1 มำตรกำรตรวจสอบขยะมูลฝอย ตรวจสอบน ้ ำหนกั 

และป้องกนักำรก ำจดัขยะมูลฝอยท่ีไม่ไดรั้บอนุญำต 
ไม่มี - มี  

3.2 กำรใชว้สัดุกนัซึม ไม่มี - มี  
3.3 กำรฝังกลบ บดอดัและปิดทบั ไม่มี - มี  
3.4 ระบบรวบรวมและสูบน ้ ำชะมูลฝอย ไม่มี มี/ใชง้ำนไม่ได ้ มี/ใชง้ำนได ้  
3.5 ระบบบ ำบดัน ้ ำชะมูลฝอย ไม่มี มี/ใชง้ำนไม่ได ้ มี/ใชง้ำนได ้  
3.6 ระบบควบคุมก๊ำซ ไม่มี มี/ใชง้ำนไม่ได ้ มี/ใชง้ำนได ้  
3.7 ระบบตรวจสอบก๊ำซ ไม่มี มี/ใชง้ำนไม่ได ้ มี/ใชง้ำนได ้  
3.8 ระบบติดตำมตรวจสอบน ้ ำใตดิ้น ไม่มี มี/ใชง้ำนไม่ได ้ มี/ใชง้ำนได ้  
3.9 ระบบกำรจดักำรน ้ ำฝน ไม่มี มี/ใชง้ำนไม่ได ้ มี/ใชง้ำนได ้  
3.10 พ้ืนท่ีแนวกนัชน (Buffer Zone) ไม่มี - มี  
3.11 กำรบ ำรุงรักษำ ถนนท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ี ไม่มี - มี  

ผลการประเมนิด้านเทคนิค  
 
ตอนที ่3  ด้านการบริหารจดัการ 

ที ่ ตวับ่งช้ี 
การด าเนินการ คะแนน 

ทีไ่ด้ 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

1. บุคลากร 
1.1 หวัหนำ้ฝ่ำยระดบัปฏิบติั ดำ้นส่ิงแวดลอ้ม 

ท่ีผำ่นกำรอบรมเร่ืองกำรจดักำรขยะมูลฝอย  
ไม่มี มี / ไม่ผำ่น 

กำรอบรม 
มี / ผำ่น 
กำรอบรม 

 

1.2 ผูค้วบคุมระบบท่ีมีใบอนุญำตประกอบวชิำชีพ 
วศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม หรือ ใบอนุญำต 
ผูค้วบคุมระบบฯ 

ไม่มี มี /  
ไม่มีใบอนุญำตฯ 

มี /  
มีใบอนุญำตฯ 

 

1.3 ช่ำงเทคนิคประจ ำระบบท่ีผำ่นกำรอบรม 
เร่ืองกำรจดักำรขยะมูลฝอย 

ไม่มี มี / ไม่ผำ่น 
กำรอบรม 

มี / ผำ่น 
กำรอบรม 

 

2. การเดนิระบบ 
2.1 แผนกำรเก็บตวัอยำ่งคุณภำพส่ิงแวดลอ้ม 

ท่ีเหมำะสม 
ไม่มี มี / ไม่ได ้

จดัเก็บตำมแผน 
มี / จดัเก็บ 
ตำมแผน 

 

2.2 กำรเก็บสถิติและขอ้มูลและจดัท ำบนัทึกรำยละเอียด
แสดงผลกำรท ำงำนของระบบในแต่ละวนั 

ไม่มี มี / ไม่ไดท้ ำ 
ทุกวนั 

มี / ท ำ 
ทุกวนั 
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ที ่ ตวับ่งช้ี 
การด าเนินการ คะแนน 

ทีไ่ด้ 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 
2.3 กำรจดัท ำและรำยงำนสรุปผลกำรท ำงำน 

ของระบบในแต่ละเดือน 
ไม่มี มี / ไม่ไดท้ ำ 

ทุกเดือน 
มี /  

ท ำทุกเดือน 
 

2.4 มำตรกำรควบคุมผูคุ้ย้เข่ียขยะมูลฝอย ไม่มี มี / ไม่ไดด้ ำเนิน 
กำรตำม
มำตรกำร 

มี / ด ำเนิน 
กำรตำม 
มำตรกำร 

 

2.5 มำตรกำรควบคุมขยะมูลฝอยท่ีจะเขำ้ระบบ  
(เช่น กำรคดัแยกขยะตน้ทำง และ 3Rs เป็นตน้) 

ไม่มี มี / ไม่ไดด้ ำเนิน 
กำรตำม
มำตรกำร 

มี / ด ำเนิน 
กำรตำม 
มำตรกำร 

 

2.6 เก็บขอ้มูลยอ้นหลงั ไม่มี มี /  
ไม่สม ่ำเสมอ 

มี / สม ่ำเสมอ  

3. คุณภาพส่ิงแวดล้อม (ค่าเฉลีย่ในรอบ 12 เดือน) 
3.1 ควำมเป็นกรดและด่ำงในบ่อสงัเกตกำรณ์ 

ระหวำ่ง 5.5 - 9.0 
ไม่มีกำร 
ตรวจวดั 

ตรวจ/ 
ไม่ผำ่น
มำตรฐำน 

ตรวจ/  
ผำ่นมำตรฐำน 

 

3.2 ค่ำกำรน ำไฟฟ้ำในบ่อสงัเกตกำรณ์ 
(เปรียบเทียบอยำ่งนอ้ย 2 บ่อ)  

ไม่มีกำร 
ตรวจวดั 

ตรวจ/มีค่ำสูงข้ึน
อยำ่งมีนยัส ำคญั 

ตรวจ/ไม่มี
ควำมแตกต่ำง 

 

3.3 โลหะหนกั 10 ชนิดตำมมำตรฐำนคุณภำพ 
น ้ำใตดิ้นในบ่อสงัเกตกำรณ์ 

ไม่มีกำร 
ตรวจวดั 

ตรวจ/ 
ไม่ผำ่น
มำตรฐำน 

ตรวจ/  
ผำ่นมำตรฐำน 

 

3.4 กล่ินรบกวน ร้องเรียน 
บ่อย 

ร้องเรียน 
เป็นคร้ังครำว 

ไม่มีกำร 
ร้องเรียน 

 

4. การบ ารุงรักษา 
4.1 แผนกำรบ ำรุงรักษำระบบ/เคร่ืองจกัร ไม่มี มี/ไม่ปฏิบติัตำม

แผน 
มี/ปฏิบติั 
ตำมแผน 

 

4.2 กำรจดัท ำรำยงำนกำรตรวจสอบกำรบ ำรุงรักษำ ไม่มี อยูร่ะหวำ่ง 
ด ำเนินกำร 

มี  

4.3 กำรซ่อมบ ำรุงทนัทีเม่ือเคร่ืองจกัรช ำรุด 
หรือเกิดเหตขุดัขอ้ง 

ไม่มี บำงคร้ัง ทุกคร้ัง  

4.4 กำรปรับปรุงแผนกำรตรวจสอบบ ำรุงรักษำทุกปี ไม่มี บำงปี ทุกปี  
ผลการประเมนิด้านการบริหารจดัการ  
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ตอนที ่4  ด้านการประชาสัมพนัธ์และการมส่ีวนร่วมของประชาชน 

ที ่ ตวับ่งช้ี 
การด าเนินการ คะแนน 

ทีไ่ด้ 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

1. การประชาสัมพนัธ์ด้านการจดัการขยะมูลฝอย 
1.1 กำรจดัท ำแผนกำรประชำสมัพนัธ์ประจ ำปี ไม่มี อยูร่ะหวำ่ง

ด ำเนินกำร 
มี  

1.2 กำรจดัท ำส่ือประชำสมัพนัธ์ท่ีแสดงรำยละเอียด 
ของระบบกำรจดักำรขยะมูลฝอย เช่น แผน่พบั 
ป้ำย เป็นตน้ 

ไม่มี อยูร่ะหวำ่ง
ด ำเนินกำร 

มี  

1.3 กำรจดักิจกรรมเก่ียวกบักำรจดักำรขยะมูลฝอย 
ในชุมชน 

ไม่มี อยูร่ะหวำ่ง
ด ำเนินกำร 

มี  

1.4 กำรวเิครำะห์ผลกำรด ำเนินกำรและน ำ 
มำใชใ้นกำรปรับปรุงแผนกำรด ำเนินกำร 

ไม่มี อยูร่ะหวำ่ง
ด ำเนินกำร 

มี  

2. การมส่ีวนร่วมของประชาชนในการจดัการขยะมูลฝอย 
2.1 ผูแ้ทนภำคประชำชนเป็นคณะกรรมกำร 

บริหำรจดักำรขยะมูลฝอย 
ไม่มี อยูร่ะหวำ่ง

ด ำเนินกำร 
มี  

2.2 กำรจ่ำยค่ำเก็บขนและค่ำก ำจดัขยะมูลฝอยของ 
ประชำชน 

ไม่มี มีกำรจ่ำย 
ค่ำเก็บขน แต่ไม่มี

กำรจ่ำยค่ำ 
ก ำจดั 

มีกำรจ่ำย 
ค่ำเก็บขน 
และ 

ค่ำก ำจดั 

 

2.3 กำรจดัตั้งกลุ่ม/ชมรม/องคก์ร หรือศูนยเ์รียนรู้ 
ดำ้นกำรจดักำรขยะมูลฝอย 

ไม่มี อยูร่ะหวำ่ง
ด ำเนินกำร 

มี  

3. การให้บริการประชาชน 
3.1 กำรจดัเตรียมภำชนะรองรับขยะมูลฝอยอยำ่ง 

เพียงพอ 
ไม่มี มี แต่ไม่เพียงพอ มีเพียงพอ  

3.2 กำรจดัเตรียมภำชนะรองรับตำมประเภท 
ขยะมูลฝอย (กำรคดัแยกขยะ) 

ไม่มี ครอบคลุมบำงพ้ืนท่ี ครอบคลุม
ทุกพ้ืนท่ี 

 

3.3 กำรตกคำ้งของขยะมูลฝอย ทุกวนั บำงวนั ไม่มี  
3.4 เจำ้หนำ้ท่ีรับเร่ืองร้องเรียน/มีกำรแกปั้ญหำ 

เร่ืองร้องเรียน 
ไม่มี มี / ไม่มี มี / มี  

ผลการประเมนิด้านประชาสัมพนัธ์และการมส่ีวนร่วม  
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เกณฑ์การให้คะแนน 

หน่วยงำนสำมำรถท ำกำรประเมินและใหค้ะแนนตนเอง โดยแบบประเมิน แต่ละตวับ่งช้ี มีคะแนน  
3ระดบัคะแนน ไดแ้ก่ 0,  1 และ 2 กำรคิดเกณฑก์ำรใหค้ะแนนจะใชจ้ ำนวนร้อยละของคะแนนทั้งหมด ดงัน้ี 
 

ปัจจยัการประเมนิ คะแนนเตม็ คะแนนทีไ่ด้ 

1. ผลกำรประเมินดำ้นนโยบำย 26  

2. ผลกำรประเมินดำ้นเทคนิค 42  

3. ผลกำรประเมินดำ้นบริหำรจดักำร 34  
4. ผลกำรประเมินดำ้นกำรประชำสมัพนัธ์ และกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 22  

รวม 124  

 

                            คะแนนท่ีได ้X 100 
                                                               คะแนนเตม็  

 

สรุปคะแนน คะแนนรวมมำกกวำ่ร้อยละ  80 อยูใ่นเกณฑดี์ 
 คะแนนรวมอยูร่ะหวำ่งร้อยละ   60-80 อยูใ่นเกณฑพ์อใช ้
 คะแนนรวมนอ้ยกวำ่ร้อยละ  60 อยูใ่นเกณฑต์อ้งปรับปรุง 

 
 
ร้อยละของคะแนนท่ีได ้=..................X100    =………………………..   
                                                   124 
 
อยูใ่นเกณฑ ์    ดี     พอใช ้     ตอ้งปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละของคะแนน    = 
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3. แบบสอบถามความคดิเห็น 
ต่อการอบรมหลกัสูตรการพฒันา
ศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการระบบ
ก าจัดขยะมูลฝอยแบบถูกหลกัวชิาการ 
และระบบรวบรวมและบ าบัดน า้เสีย
รวมชุมชน ของส านักงานส่ิงแวดล้อม
ภาคที ่16 
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แบบสอบถาม 

ความคดิเห็นต่อการอบรมหลกัสูตรการพฒันาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในการบริหารจดัการระบบก าจดัขยะมูลฝอยแบบถูกหลกัวชิาการ  
และระบบรวบรวมและบ าบัดน า้เสียรวมชุมชน 

ของส านกังานส่ิงแวดล้อมภาคที ่16 

--------------------------------------------------------------------- 

 

ค าช้ีแจง 

 1. แบบสอบถำมน้ีเป็นแบบสอบถำมส ำหรับกำรรวบรวมขอ้มูลเพ่ือประเมินกำรอบรมหลกัสูตรพฒันำ
ศกัยภำพบุคลำกรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในกำรบริหำรจัดกำรระบบก ำจัดขยะมูลฝอยแบบถูกหลกั
วิชำกำรและระบบรวบรวมและบ ำบัดน ้ ำเสียรวมชุมชน ของส ำนักงำนส่ิงแวดลอ้มภำคท่ี 16 ซ่ึงไดด้ ำเนินกำร
จดักำรอบรมเม่ือวนัท่ี 28 กรกฎำคม 2559 ณ ห้องประชุมส ำนกังำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั
สงขลำ อ ำเภอเมือง จงัหวดัสงขลำ    

2. ขอ้มูลท่ีท่ำนจะกรุณำตอบในแบบสอบถำมน้ีมีควำมส ำคญัอยำ่งยิง่ต่อกำรประเมินกำรอบรม   
ควำมคิดเห็นของท่ำนถือเป็นความลับและจะไม่เปิดเผย เป็นรำยบุคคล  เน่ืองจำกเป็นกำรน ำเสนอขอ้มูล
ต่ำงๆ ในภาพรวมไปใชเ้พ่ือกำรประเมินกำรอบรมเท่ำนั้น จึงไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อกำรท ำงำนหรือองคก์ร 

ของท่ำน ขอควำมกรุณำโปรดตอบแบบสอบถำมจนครบทุกตอน ตำมควำมเป็นจริง 

 3. โครงสร้ำงของแบบสอบถำมชุดน้ีมีทั้งหมด 8 หนำ้ กรุณำตอบทุกหนำ้ (4 แผน่ หนำ้-หลงั)  
แบ่งออกเป็น 4 ตอน ดงัน้ี 

  ตอนท่ี 1 ขอ้มูลพ้ืนฐำนเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถำม 

  ตอนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบักำรเขำ้รับกำรฝึกอบรม 

  ตอนท่ี 3 กำรน ำผลจำกกำรอบรมไปใชป้ระโยชน์ 
  ตอนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะ/ขอ้ควรปรับปรุงในกำรพฒันำหลกัสูตร 

 4. เม่ือตอบเสร็จแลว้ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนส่งกลบัทำงไปรษณียไ์ปยงัส่วนแผนส่ิงแวดลอ้ม ส ำนกังำน
ส่ิงแวดลอ้มภำคท่ี16 ตำมท่ีอยูห่นำ้ซองจดหมำย ซ่ึงไดติ้ดแสตมป์มำเรียบร้อยแลว้ ขอขอบพระคุณอยำ่งสูง 

ในควำมอนุเครำะห์มำ ณ โอกำสน้ี 

 

         
 
 
 

หมายเหตุ  :  หำกมีขอ้สงสยักรุณำติดต่อ 074-311882 ต่อ 19 
 

            หมายเลขแบบสอบถาม                     
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ตอนที ่1  ข้อมูลพืน้ฐานเกีย่วกบัผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. หน่วยงำน 

  เทศบำลนคร........................................   

  เทศบำลเมือง........................................   

2. ต ำแหน่ง 

  นกับริหำรงำนช่ำง/นำยช่ำงโยธำ   

  นกับริหำรงำน/นกัวชิำกำรสำธำรณสุข/นกัวชิำกำรสุขำภิบำล 

 เจำ้พนกังำนสำธำรณสุขชุมชน       

  อ่ืนๆ ............................................................................. 
3. เพศ 

    ชำย     หญิง 

4. อำย ุ

  ต  ่ำกวำ่ 30 ปี     41 - 45 ปี 
  31 - 35 ปี     46 - 50 ปี 
  36 - 40 ปี     มำกกวำ่ 50 ปี 

5. ระดบักำรศึกษำ 

  อนุปริญญำ/ปวส. สำขำ................................................................  

  ปริญญำตรี สำขำ........................................................................... 
 สูงกวำ่ปริญญำตรี สำขำ................................................................ 

  อ่ืนๆ (ระบุ).................................................................................... 
6. ประสบกำรณ์กำรท ำงำนดำ้นส่ิงแวดลอ้ม 

  ต  ่ำกวำ่ 5 ปี   

 6 - 10 ปี   

 11 - 15 ปี 

  16 - 20 ปี   

 20 ปีข้ึนไป 
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ตอนที ่2  ข้อมูลเกีย่วกบัการเข้ารับการฝึกอบรม 

1. หน่วยงำนของท่ำนมีระบบรวบรวมและบ ำบดัน ้ ำเสีย และ/หรือ ระบบก ำจดัขยะมูลฝอยแบบถูกหลกัวชิำกำร 

  มีระบบรวบรวมและบ ำบดัน ้ ำเสียอยำ่งเดียว   

 มีระบบก ำจดัขยะมูลฝอยแบบถูกหลกัวชิำกำรอยำ่งเดียว   

 มีทั้งระบบรวบรวมและบ ำบดัน ้ ำเสียและระบบก ำจดัขยะมูลฝอยแบบถูกหลกัวชิำกำร 

2. ท่ำนเคยไดรั้บกำรอบรมกำรเพ่ิมประสิทธิภำพดำ้นกำรบริหำรจดักำรระบบรวบรวมและบ ำบดัน ้ ำเสียหรือระบบ
ก ำจดัขยะมูลฝอยจำกหน่วยงำนอ่ืนหรือไม่ 

  ไม่เคยไดรั้บกำรอบรม 

  เคยไดรั้บกำรอบรม (กรุณำระบุ) 
  (1) หลกัสูตร........................................................................................................................ 
        หน่วยงำนผูจ้ดั............................................................................................................... 
  (2) หลกัสูตร........................................................................................................................ 
        หน่วยงำนผูจ้ดั............................................................................................................... 
  (3) หลกัสูตร........................................................................................................................ 
        หน่วยงำนผูจ้ดั................................................................................................................ 
3. จำกกำรติดตำมและประเมินประสิทธิภำพระบบรวบรวมและบ ำบดัน ้ ำเสียและระบบก ำจดัขยะมูลฝอย 

แบบถูกหลกัวชิำกำรในทอ้งถ่ินของท่ำน ซ่ึงส ำนกังำนส่ิงแวดลอ้มภำคท่ี 16 ไดป้ระเมินเม่ือปีงบประมำณ  
พ.ศ.2558 มีผลกำรประเมินอยูใ่นระดบัใด 

  3.1 ระบบรวบรวมและบ ำบดัน ้ ำเสีย 

 ระดบัดี  ระดบัพอใช ้            ระดบัตอ้งปรับปรุง 

 3.2 ระบบก ำจดัขยะมูลฝอยท่ีถูกหลกัวชิำกำร 

 ระดบัดี  ระดบัพอใช ้            ระดบัตอ้งปรับปรุง 

4. จำกกำรติดตำมและประเมินประสิทธิภำพระบบรวบรวมและบ ำบดัน ้ ำเสียและระบบก ำจดัขยะมูลฝอย 

แบบถูกหลกัวชิำกำรในปีงบประมำณ พ.ศ.2558 ของส ำนกังำนส่ิงแวดลอ้มภำคท่ี 16 ท่ำนไดน้ ำขอ้เสนอแนะ 

จำกกำรประเมินฯ ไปปรับปรุงระบบฯ ในดำ้นใดบำ้ง (ตอบไดม้ำกกวำ่ 1 ขอ้) 
 4.1 ระบบรวบรวมและบ ำบดัน ้ ำเสีย 

(1) ดำ้นนโยบำยกำรบริหำรจดักำรระบบรวบรวมและบ ำบดัน ้ ำเสีย 
 นโยบำยดำ้นกำรรวบรวมและบ ำบดัน ้ ำเสียเป็นนโยบำยหน่ึงของหน่วยงำน 

 มีเทศบญัญติัในกำรจดัเก็บค่ำธรรมเนียมกำรรวบรวมและบ ำบดัน ้ ำเสีย 

 มีกำรก ำหนดผูรั้บผิดชอบดำ้นกำรบริหำรจดักำรระบบรวบรวมและบ ำบดัน ้ ำเสีย
อยำ่งชดัเจน  

 มีกำรน ำเสนอขอ้มูลกำรบริหำรจดักำรระบบใหผู้บ้ริหำรรับทรำบอยำ่งสม ่ำเสมอ 

 มีกำรจดัสรรงบประมำณเพื่อปรับปรุงประสิทธิภำพของระบบ 

 มีนโยบำยดำ้นกำรรวบรวมน ้ ำเสียเขำ้ระบบบ ำบดัเพ่ิมเติม 
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  (2) ดำ้นควำมครบถว้นของโครงสร้ำงพ้ืนฐำนในระบบบ ำบดัน ้ ำเสีย 

 มีอำคำรส ำนกังำนส ำหรับใชเ้ป็นส ำนกังำนของเจำ้หนำ้ท่ีผูค้วบคุมดูแลระบบฯ 

     ท่ีอยูใ่นสภำพดีและมีกำรใชง้ำน 

    มีหอ้งปฏิบติักำรส ำหรับกำรตรวจวเิครำะห์คุณภำพน ้ ำ  
     มีกำรใชง้ำน   ไม่มีกำรใชง้ำน 

    มีอำคำรป้อมยำมและมีกำรจดัเวรยำมดูแลรักษำควำมปลอดภยัของระบบฯ 

     มีกำรใชง้ำน   ไม่มีกำรใชง้ำน 

(3) ดำ้นกำรบริหำรจดักำร 

 มีกำรตรวจวดัปริมำณน ้ ำเสียท่ีเขำ้ระบบรวบรวมน ้ำเสีย 

 มีกำรตรวจวดัปริมำณน ้ ำเสียท่ีเขำ้ระบบบ าบัดน ้ำเสีย  

 มีแผนกำรเก็บตวัอยำ่งน ้ ำเพ่ือไปวเิครำะห์ประสิทธิภำพกำรบ ำบดัน ้ ำเสีย 

 มีแผนในกำรขดุลอกบ่อบ ำบดัน ้ ำเสีย 

 มีกำรจดัท ำแผนกำรบ ำรุงรักษำระบบรวบรวมและบ ำบดัน ้ ำเสียท่ีชดัเจน 

      และมีกำรปฏิบติัตำมแผน 

  (4) ดำ้นกำรประชำสมัพนัธ์และกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 

    มีกำรจดัท ำส่ือประชำสมัพนัธ์เก่ียวกบักำรจดักำรน ้ ำเสียของเทศบำล 

    มีกำรจดักิจกรรมเก่ียวกบักำรจดักำรน ้ ำเสียในชุมชน 

 มีกำรจดัเก็บค่ำบริกำรรวบรวมและบ ำบดัน ้ ำเสียจำกครัวเรือนและ 

      สถำนประกอบกำร  

  มีเจำ้หนำ้ท่ีรับเร่ืองร้องเรียนท่ีเกิดจำกกำรด ำเนินกำรรวบรวมและบ ำบดัน ้ ำเสีย 
 4.2 ระบบก ำจดัขยะมูลฝอยท่ีถูกหลกัวชิำกำร 

(1) ดำ้นนโยบำยกำรบริหำรจดักำรระบบก ำจดัขยะมูลฝอย 
 นโยบำยดำ้นกำรก ำจดัขยะมูลฝอยเป็นนโยบำยหน่ึงของหน่วยงำน 

 มีเทศบญัญติัในกำรจดัเก็บค่ำธรรมเนียมกำรเก็บขนขยะมูลฝอยจำกครัวเรือน 

     และสถำนประกอบกำร 

 มีเทศบญัญติัในกำรจดัเก็บค่ำธรรมเนียมกำรก ำจดัขยะมูลฝอยจำกครัวเรือน 

     และสถำนประกอบกำร 

 มีกำรก ำหนดผูรั้บผิดชอบดำ้นกำรบริหำรจดักำรระบบก ำจดัขยะมูลฝอย 

     อยำ่งชดัเจน  

 มีกำรจดัสรรงบประมำณเพื่อปรับปรุงประสิทธิภำพของระบบ 

 มีกำรก ำจดัขยะมูลฝอยแบบรวมศูนย ์โดยมี อปท. อ่ืนน ำขยะมูลฝอยมำร่วมก ำจดั 

  (2) ดำ้นกำรวำงแผนกำรด ำเนินงำนในสถำนท่ีก ำจดัขยะมูลฝอย 

    มีกำรฝังกลบขยะมูลฝอยอยำ่งสม ่ำเสมอ ไม่มีกำรเทกองกลำงแจง้ 

    รถเก็บขนขยะมูลฝอย/เคร่ืองจกัร สำมำรถท ำงำนไดอ้ยำ่งต่อเน่ือง แมใ้นฤดูฝน 
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  (3) ดำ้นควำมครบถว้นของกำรบริหำรจดักำร 

 มีอำคำรส ำนกังำนส ำหรับใชเ้ป็นส ำนกังำนของเจำ้หนำ้ท่ีผูค้วบคุมดูแลระบบฯ  
     ท่ีอยูใ่นสภำพดีและมีกำรใชง้ำน 

 มีกำรบนัทึกขอ้มูลจ ำนวนรถเก็บขนขยะมูลฝอยและปริมำณขยะมูลฝอยท่ีเขำ้สู่ 

     ระบบในแต่ละวนั 

 มีลำนลำ้งรถเก็บขนขยะมูลฝอยท่ีมีระบบรวบรวมน ้ ำเสียจำกกำรลำ้งรถไปบ ำบดั 

 มีระบบรวบรวมน ้ ำชะขยะมูลฝอยท่ีสำมำรถใชง้ำนได ้

 มีกำรปรับปรุงบ่อติดตำมตรวจสอบคุณภำพน ้ ำใตดิ้นใหถู้กตอ้งตำมมำตรฐำน 

      ของกรมควบคุมมลพิษ 

 มีระบบรวบรวมก๊ำซ ระบบระบำยก๊ำซ และระบบควบคุมก๊ำซท่ีสำมำรถใชง้ำน 

     ไดอ้ยำ่งต่อเน่ือง 

  (4) ดำ้นกำรบริหำรจดักำร 

    มีมำตรกำรควบคุมผูคุ้ย้และคดัแยกขยะมูลฝอยในสถำนท่ีก ำจดัขยะมูลฝอย 

    มีมำตรกำรป้องกนักำรปลิวของขยะมูลฝอย 

    มีมำตรกำรป้องกนัเหตุร ำคำญดำ้นกล่ิน ทศันะอุจำด และแมลงวนั 

    มีแผนกำรเก็บตวัอยำ่งคุณภำพส่ิงแวดลอ้ม 

 มีมำตรกำรในกำรหำ้มจดักำรของเสียอนัตรำย มูลฝอยติดเช้ือ หรือของเสียพิเศษ  
     (Special Waste) ในบริเวณพ้ืนท่ีฝังกลบ 

 มีมำตรกำรป้องกนัและระงบัเหตุฉุกเฉินในสถำนท่ีก ำจดัขยะมูลฝอย 

 มีกำรใชป้ระโยชน์จำกกำรจดักำรขยะมูลฝอย 

 มีแผนกำรบ ำรุงรักษำเคร่ืองจกัร/อุปกรณ์ท่ีใชง้ำนในระบบ โดยมีกำรด ำเนินงำน 

     ตำมแผนฯ 

  (5) ดำ้นกำรประชำสมัพนัธ์และกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 

    มีกำรจดัท ำส่ือประชำสมัพนัธ์เก่ียวกบัรำยละเอียดของระบบกำรจดักำรขยะมูลฝอย 

    มีกำรจดักิจกรรมเก่ียวกบักำรจดักำรขยะมูลฝอยในชุมชน 

 มีกำรจดัเก็บค่ำธรรมเนียมกำรเก็บขนขยะมูลฝอยจำกประชำชน 

     และสถำนประกอบกำร 

 มีกำรจดัเก็บค่ำธรรมเนียมกำรก ำจดัขยะมูลฝอยจำกประชำชน 

     และสถำนประกอบกำร 

 มีกำรแยกประเภทของภำชนะรองรับขยะมูลฝอย 
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5. กรุณำท ำเคร่ืองหมำย  ลงในช่องระดบัควำมคิดเห็นทำ้ยขอ้ควำมท่ีตรงกบัควำมคิดเห็นของท่ำนท่ีสุด 

เพียงช่องเดียว 

ประเดน็ 
ความคดิเห็น 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

ด้านบริบท      

1. หลกัสูตรตรงกบัควำมตอ้งกำรของท่ำน      

2. หลกัสูตรตรงกบัควำมตอ้งกำรของหน่วยงำน      

3. หลกัสูตรตรงกบัสภำพปัญหำของทอ้งถ่ิน      

4. หลกัสูตรมีควำมทนัสมยั      

5. จุดมุ่งหมำยของหลกัสูตรมีควำมชดัเจน      

ด้านผลผลติ      

6. ระดบัควำมรู้ท่ีผูเ้ขำ้รับกำรอบรมไดรั้บ      

7. ควำมรู้ท่ีไดต้รงกบัควำมตอ้งกำรของผูเ้ขำ้อบรม      

8. ควำมรู้ท่ีไดต้รงกบัลกัษณะงำนของผูเ้ขำ้อบรม      

9. ควำมรู้ท่ีไดเ้ป็นประโยชน์ต่องำนของผูเ้ขำ้อบรม      

10. ควำมรู้ท่ีไดเ้ป็นประโยชน์ต่อกำรพฒันำงำนของหน่วยงำน      

ด้านผลกระทบ      

11. ผูเ้ขำ้อบรมน ำควำมรู้ท่ีไดไ้ปใชใ้นกำรปฏิบติังำน      

12. ผูเ้ขำ้อบรมน ำควำมรู้ท่ีไดไ้ปใชใ้นกำรปรับปรุงประสิทธิภำพระบบ
รวบรวมและบ ำบดัน ้ ำเสีย/ระบบก ำจดัขยะมูลฝอยแบบถูกหลกัวชิำกำร 

     

13. ผูเ้ขำ้อบรมมีแนวคิดกำรพฒันำและท ำงำนดำ้นกำรบริหำรจดักำร
ระบบรวบรวมและบ ำบดัน ้ ำเสีย/ระบบก ำจดัขยะมูลฝอยแบบถูกหลกั
วชิำกำร 

     

14. ผูเ้ขำ้อบรมมีเครือข่ำยกำรท ำงำนดำ้นกำรบริหำรจดักำรระบบ
รวบรวมและบ ำบดัน ้ ำเสีย/ระบบก ำจดัขยะมูลฝอยแบบถูกหลกัวชิำกำร 

     

15. จะเขำ้อบรมในหลกัสูตรอ่ืนของส ำนกังำนส่ิงแวดลอ้มภำคท่ี 16 อีก      
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6. ท่ำนมีควำมพึงพอใจต่อหวัขอ้ในกำรอบรมในระดบัใด กรุณำท ำเคร่ืองหมำย  ลงในช่องระดบัควำมคิดเห็น
ทำ้ยขอ้ควำมท่ีตรงกบัควำมคิดเห็นของท่ำนท่ีสุดเพียงช่องเดียว 

หัวข้อ 

ความคดิเห็น 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

1. ผลกำรประเมินประสิทธิภำพระบบก ำจดัขยะมูลฝอยแบบถูกหลกั
วชิำกำรและระบบรวบรวมและบ ำบดัน ้ ำเสียรวมชุมชน 

(โดย ส ำนกังำนส่ิงแวดลอ้มภำคท่ี 16) 

     

2. กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจดักำรระบบรวบรวมและบ ำบดั
น ้ ำเสียรวมชุมชน (โดย กรมควบคุมมลพิษ) 

     

3. กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจดักำรระบบฝังกลบขยะมูลฝอย
แบบถูกหลกัสุขำภิบำล 

(โดย รองศำสตรำจำรย ์ดร.ธเรศ  ศรีสถิตย ์ 
คณะวศิวกรรมศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั) 

     

4. ควำมพึงพอใจโดยรวมต่อหลกัสูตรกำรอบรม      

ตอนที ่3 การน าผลจากการอบรมไปใช้ประโยชน์ 

1. ท่ำนไดน้ ำควำมรู้จำกกำรอบรมไปใชป้ระโยชนใ์นดำ้นใดบำ้ง (ตอบไดม้ำกกวำ่ 1 ขอ้) 
  น ำควำมรู้/ประสบกำรณ์ท่ีไดจ้ำกกำรอบรมรำยงำนใหผู้บ้ริหำรทรำบ 

 น ำควำมรู้/ประสบกำรณ์ไปปรับปรุงประสิทธิภำพกำรบริหำรจดักำรระบบรวบรวมและบ ำบดัน ้ ำเสีย/
ระบบก ำจดัขยะมูลฝอย 

  จดัท ำแผนงำน/โครงกำรของทอ้งถ่ินดำ้นกำรจดักำรขยะมูลฝอย 

  จดัท ำแผนงำน/โครงกำรของทอ้งถ่ินดำ้นกำรจดักำรน ้ ำเสีย 

  อ่ืนๆ (ระบุ)............................................................................................................................... 
2. หลงัจำกกำรอบรมแลว้ หน่วยงำนของท่ำนมีมำตรกำร/โครงกำรท่ีด ำเนินกำรดำ้นกำรเพ่ิมประสิทธิภำพจดักำร
ขยะและน ้ ำเสียหรือไม่ 

  ไม่มีมำตรกำร/โครงกำร 

  มีมำตรกำร/โครงกำร (กรุณำระบุ) 
2.1 (1) ช่ือโครงกำร................................................................................................................. 
 (2) ลกัษณะโครงกำรโดยสงัเขป........................................................................................ 
 (3) ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร...........................................................................................
2.2 (1) ช่ือโครงกำร................................................................................................................. 
 (2) ลกัษณะโครงกำรโดยสงัเขป........................................................................................ 
 (3) ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร........................................................................................... 

 



117 
 

ตอนที ่4  ข้อเสนอแนะ/ข้อควรปรับปรุงในการพฒันาหลกัสูตร 

1. ท่ำนคิดวำ่หำกมีกำรจดัอบรมใหค้วำมรู้ดำ้นกำรพฒันำศกัยภำพบุคลำกรขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

ในกำรบริหำรจดักำรระบบรวบรวมและบ ำบดัน ้ ำเสียและระบบก ำจดัขยะมูลฝอย ท่ำนตอ้งกำรควำมรู้ดำ้นใด 

มำกท่ีสุด 3 ล ำดบัแรก กรุณำกรอกตวัเลข 1-3 ลงในช่องวำ่งหนำ้หมำยเลขขอ้ (1 หมำยถึง ตอ้งกำรควำมรู้มำกท่ีสุด
ล ำดบัแรก 2 หมำยถึงตอ้งกำรควำมรู้มำกท่ีสุดล ำดบัท่ี 2 และ 3 หมำยถึงตอ้งกำรควำมรู้มำกท่ีสุดล ำดบัท่ี 3) 

................(1) กำรจดัท ำเทศบญัญติักำรจดัเก็บค่ำบริกำรรวบรวมและบ ำบดัน ้ ำเสีย/ค่ำบริกำรเก็บขนขยะ
มูลฝอย/ค่ำบริกำรก ำจดัขยะมูลฝอย 

................(2) กำรควบคุม/ก ำกบักำรจำ้งเหมำเอกชนในกำรบริหำรจดักำรระบบ 

................(3) กำรศึกษำควำมเหมำะสมและออกแบบรำยละเอียดระบบรวบรวมและบ ำบดัน ้ ำเสีย/ระบบ
ก ำจดัขยะมูลฝอย 

................(4) กำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพส่ิงแวดลอ้มของระบบ 

................(5) กำรลด คดัแยก และน ำขยะมูลฝอยมำใชป้ระโยชน์ 

................(6) แนวทำงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรระบบรวบรวมและบ ำบดัน ้ ำเสีย/ระบบก ำจดัขยะมูลฝอย 

................(7) กำรจดักำรน ้ ำเสียตำมระบบกำรจดักำรน ้ ำเสียชุมชน (MSMS2008) 

................(8) กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรก ำจดัขยะมูลฝอยชุมชนโดยกำรน ำไปใชป้ระโยชน์เพ่ือแปลง
เป็นพลงังำนไฟฟ้ำ 

................(9) ควำมรู้ดำ้นกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรขอรับกำรสนบัสนุนงบประมำณผำ่นแผนปฏิบติั
กำรเพ่ือกำรจดักำรคุณภำพส่ิงแวดลอ้ม 

................(10) กำรเฝ้ำระวงัคุณภำพส่ิงแวดลอ้มจำกเหตุฉุกเฉิน เช่น ไฟไหมบ่้อขยะ 

................(11) อ่ืนๆ (ระบุ)..................................................................................................................... 
2. ควำมคิดเห็นเพ่ิมเติมต่อกำรด ำเนินกำรพฒันำศกัยภำพขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในกำรบริหำรจดักำร
ระบบรวบรวมและบ ำบดัน ้ ำเสียและระบบก ำจดัขยะมูลฝอย 

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

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

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

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

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

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

ขอขอบคุณท่านทีก่รุณาให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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