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ข้อเสนอแนวคดิ / วธีิการเพือ่พฒันางานหรือปรับปรุงงานให้มปีระสิทธิภาพมากขึน้ 

การเพิม่ประสิทธิภาพการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมจังหวดัพทัลุง 
 

1.หลกัการและเหตุผล 

1) แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ.2555 – 2559)   ได้

กาํหนดยทุธศาสตร์การพฒันาระบบการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มใหมี้ประสิทธิภาพ  โปร่งใสและเป็นธรรมอยา่งบูรณาการ  มุ่งส่งเสริมสิทธิ

และพฒันาศกัยภาพชุมชนในการเขา้ถึงและใชป้ระโยชนท์รัพยากรธรรมชาติ  ปรับปรุง

กฎหมายเพื่อแกปั้ญหาความเหล่ือมลา้ในการเขา้ถึงและใชป้ระโยชนท์รัพยากรธรรมชาติ

ของชุมชน ปรับนโยบายการลงทุนภาครัฐใหเ้อ้ือต่อการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟู  ผลกัดนัใหมี้

การจดัเกบ็ภาษีส่ิงแวดลอ้มเพือ่สร้างแรงจูงใจในการใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งมี

ประสิทธิภาพและลดการก่อมลพษิ  

2) แผนจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2555 – 2559 มีความต่อเน่ืองจากกรอบ 

แนวคิดและทิศทางของแผนจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2550 - 2554 โดยยดึหลกั

ปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพยีง  การใหค้วามสาํคญัต่อบทบาทและสิทธิของชุมชนตามท่ี

กาํหนดในรัฐธรรมนูญแห่ง  ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 รวมถึงมีความ

สอดคลอ้งและต่อยอดกบัทิศทางของแผนพฒันา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 

(พ.ศ. 2555 – 2559) ซ่ึงใหค้วามสาํคญักบัการสร้างเศรษฐกิจ  สร้างสรรคแ์ละเศรษฐกิจท่ี

เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม มุ่งเนน้การสร้างสมดุลการพฒันาในทุกมิติ การพฒันาทรัพยากร

มนุษยอ์ยา่งมีคุณภาพ การสร้างความเป็นธรรมในสังคม และการสร้างภูมิคุม้กนัต่อความ

เส่ียงในมิติต่างๆ อยา่งย ัง่ยนื โดยมุ่งหวงัใหแ้ผนทั้ง ๒ ฉบบัดงักล่าว ไดรั้บการผลกัดนัให้

นาํไปสู่การปฏิบติัท่ีเป็นไปใน ทิศทางท่ีสอดคลอ้ง  ส่งเสริมซ่ึงกนัและกนั  สนบัสนุนให้

การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของประเทศดาํเนินไปอยา่ง

ต่อเน่ือง และทา้ยสุดนาํประเทศไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

3) แผนการจดัการขยะมูลฝอยแห่งชาติ ซ่ึงเป็นกรอบและแนวทางในการแกไ้ข

ปัญหาการจดัการขยะมูลฝอยในภาพรวมของประเทศ มุ่งเนน้ใหมี้ระบบการบริหาร

จดัการขยะมลูฝอยแบบครบวงจร ตั้งแต่จุดเร่ิมตน้ของการเกิดขยะมลูฝอยจนถึงการกาํจดั
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ขั้นสุดทา้ย ใหค้วามสาํคญัต่อการนาํขยะมูลฝอยท่ีมีศกัยภาพกลบัมาใชป้ระโยชน ์ลด

ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีจะตอ้งนาํไปกาํจดั โดยระบบการบริหารจดัการขยะมูลฝอยจะ

มุ่งเนน้การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ทั้งจากหน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวขอ้งในส่วนกลาง 

ส่วนภูมิภาค และส่วนทอ้งถ่ิน จากภาคเอกชน และภาคประชาชน  ซ่ึงการดาํเนินงาน

จะตอ้งเป็นไปในลกัษณะของการบูรณาการและก่อใหเ้กิดผลในทางปฏิบติัมากท่ีสุด 

4) แผนการจดัการนํ้าเสียชุมชน  เป็นแผนการจดัการท่ีมุ่งแกไ้ขปัญหาให้

ครอบคลุมทุกดา้น ทั้งการแกไ้ข ฟ้ืนฟู การควบคุม การป้องกนั และการบริหารจดัการท่ีมี

ประสิทธิภาพ  โดยการดาํเนินงานแบบผสมผสานและสอดคลอ้งกนั  เพื่อใหบ้งัเกิดผล

ในทางปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรม บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาชน  

ในการร่วมรับรู้ตั้งแต่ตน้ ร่วมคิด ใหข้อ้เสนอแนะ ร่วมตดัสินใจ และร่วมดาํเนินการ  โดย

มีหน่วยงานจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคใหก้ารสนบัสนุน  ส่งเสริมการดาํเนินการ  

พร้อมกบัการกาํกบั  ดูแล และติดตามตรวจสอบ  ประเมินผลอยา่งเป็นระบบ  ดงันั้น 

แผนการจดัการนํ้าเสียชุมชน  จึงมุ่งเนน้ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเขา้มามีส่วนร่วม

รับผดิชอบ มีความพร้อมในการบริหารจดัการสามารถพึ่งพาตนเองได้  โดยพื้นท่ีลุ่มนํ้า

ทะเลสาบสงขลาเป็นพื้นท่ีท่ีอยูใ่น 5 ลาํดบัแรกท่ีมีความเส่ือมโทรมมาก เป็นพื้นท่ีวกิฤต

มลพิษทางนํ้า จึงเป็นพื้นท่ีเป้าหมายในการจดัการนํ้าเสียระยะเร่งด่วน 

5) นโยบายรัฐบาล ขอ้ท่ี 9.5 เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งอากาศ ขยะ นํ้าเสีย ท่ี

เกิดจากการผลิตและบริโภค เพื่อสร้างคุณภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีดีใหแ้ก่ประชาชน โดยให้

ความสาํคญัในการเร่งรัดแกไ้ขปัญหาการจดัการขยะเป็นลาํดบัแรก ส่งเสริมใหเ้กิดกลไก

การคดัแยกขยะเพื่อนาํกลบัมาใชใ้หม่ใหม้ากท่ีสุด เร่งกาํจดัขยะมูลฝอยตกคา้งสะสมใน

สถานท่ีกาํจดัขยะในพื้นท่ีวกิฤติ ซ่ึงจะใชท่ี้ดินของรัฐเป็นหลกั ในพื้นท่ีใดท่ีสามารถ

จดัการขยะมูลฝอยโดยการแปรรูปเป็นพลงังาน กจ็ะสนบัสนุนใหด้าํเนินการ ส่วนขยะ

อุตสาหกรรมนั้น จะวางระเบียบมาตรการการบริหารจดัการเป็นพิเศษ โดยกาํหนดใหท้ิ้ง

ในบ่อขยะอุตสาหกรรมท่ีจะสร้างข้ึนอยา่งถูกตอ้งตามมาตรฐานและใหแ้ยกเป็นสัดส่วน

จากบ่อขยะชุมชน สาํหรับขยะของเสียอนัตราย ขยะอิเลก็ทรอนิกส์ และขยะติดเช้ือ จะ

พฒันาระบบกาํกบัติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวงัไม่ใหมี้การลกัลอบท้ิง รวมทั้งจดัการ
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สารเคมี โดยลดความเส่ียงและอนัตรายท่ีเกิดจากการร่ัวไหล และการเกิดอุบติัเหตุ ให้

ความสาํคญัในการจดัการอยา่งครบวงจร และใชม้าตรการทางกฎหมายและการบงัคบัใช้

กฎหมายอยา่งเดด็ขาด 

6) นโยบายการจดัการขยะมลูฝอยของประเทศ "ลดและคดัแยกขยะมูลฝอยท่ี

ตน้ทาง การจดัการขยะมูลฝอยแบบศนูยร์วม และกาํจดั โดยเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมแบบ

ผสมผสาน” เนน้การแปรรูปเป็นพลงังานหรือทาํใหเ้กิดประโยชนสู์งสุด ส่งเสริมและ

สนบัสนุนเอกชนมาลงทุนหรือร่วมลงทุน รวมทั้งสร้างวนิยัของคนในชาติ โดยมีผูว้า่

ราชการจงัหวดั เป็นผูก้าํกบัดูแลการบริหารจดัการขยะมูลฝอยในภาพรวมของจงัหวดั 

                  โดยท่ี คณะรักษาความสงบแห่งชาติไดเ้ห็นความสาํคญัของปัญหาขยะมูล

ฝอยชุมชนของประเทศท่ีจะตอ้งแกไ้ข โดยเร่งด่วน และกาํหนดใหเ้ร่ืองการจดัการขยะ

มลูฝอยเป็นวาระแห่งชาติ โดยมอบหมายใหก้ระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม (ทส.) เป็นเจา้ภาพดาํเนินการร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการกาํหนด

มาตรการ แนวทางการแกไ้ขปัญหาขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย ซ่ึงกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มไดจ้ดัทาํ Roadmap การจดัการขยะมูลฝอยและของ

เสียอนัตราย และผา่นความเห็นชอบจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการประชุมเม่ือ

วนัท่ี 26 สิงหาคม 2557 ทั้งน้ี ในการดาํเนินงานตาม Roadmap มีหลกัสาํคญั คือ การลด

และคดัแยกขยะมูลฝอยท่ีตน้ทาง การจดัการขยะมูลฝอยแบบศนูยร์วม และกาํจดัโดย

เทคโนโลย ีท่ีเหมาะสมแบบผสมผสาน เนน้การแปรรูปเป็นพลงังานหรือทาํใหเ้กิด

ประโยชนสู์งสุด โดยการส่งเสริมและสนบัสนุนเอกชนมาลงทุนหรือร่วมทุน รวมทั้ง

สร้างวนิยัของคนในชาติสร้างจิตสาํนึกใหป้ระชาชน เยาวชน นกัเรียน เขา้มามีส่วนร่วม

ในการจดัการขยะมูลฝอยตั้งแต่ตน้ทางจนถึงการกาํจดัขั้นสุดทา้ย ซ่ึงกาํหนดระยะเวลา

ดาํเนินงานเป็น 3 ระยะ ไดแ้ก่ระยะเร่งด่วน ภายใน 6 เดือน ระยะปานกลาง ภายใน 1 ปี 

และระยะยาว 1 ปีข้ึนไป ดงันั้น เพื่อใหก้ารจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายใน

พื้นท่ีต่าง ๆ ทัว่ประเทศเป็นอยา่งมีประสิทธิภาพสามารถลดผลกระทบท่ีจะก่อใหเ้กิด

ความเดือนร้อนต่อประชาชน และความเสียหายต่อส่ิงแวดลอ้มของประเทศไทยโดยรวม

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ โดยเฉพาะจงัหวดัและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จะตอ้ง
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ดาํเนินการตาม Roadmap การจดัการขยะมลูฝอยและของเสียอนัตรายอยา่งจริงจงัเพือ่ให้

เกิดผลทนัที 

              และใหมี้การตั้ง "คณะกรรมการบริหารจดัการขยะ” โดยใหทุ้กจงัหวดัจดัทาํ

แผนการบริหารจดัการขยะมลูฝอยของจงัหวดั และส่งใหก้ระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้ม ภายในเดือนธนัวาคม 2557 เพื่อจดัทาํเป็นแผนแม่บทการบริหารจดัการ

ขยะมลูฝอยของประเทศ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีใหค้วามเห็นชอบต่อไป 

7) แผนยทุธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ไดก้าํหนด

ประเดน็ยทุธศาสตร์ การบริหารจดัการและการพฒันาศกัยภาพทรัพยากรธรรมชาติและ

คุณภาพส่ิงแวดลอ้มโดยการมีส่วนร่วมและมีบูรณาการในทุกระดบั  และไดก้าํหนด

นโยบาย การบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มแบบบูรณา

การ โดยยดึหลกัธรรมาภิบาลบนพื้นฐานการจดัการเชิงพื้นท่ี การมีส่วนร่วม  และการ

กระจายอาํนาจ  และการรณรงคแ์ละสร้างจิตสาํนึกของประชาชนทุกฝ่าย  รวมทั้งสร้าง

เครือข่ายการมีส่วนร่วมในการดาํเนินงานอยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง  

8) แผนแม่บทการพฒันาลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา  20 ปี (2560-2579) มุ่งสร้าง

ดุลยภาพความยัง่ยนื โดยใหค้วามสาํคญักบัการอนุรักษค์วบคู่ไปกบัการฟ้ืนฟรูะบบนิเวศ 

ความหลากหลายทางชีวภาพทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  เพือ่คงคุณค่าของนิเวศ

บริการจากลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลาไวใ้หม้ากท่ีสุด ภายใตส้ภาการณ์การเปล่ียนแปลง

ระบบส่ิงแวดลอ้มของโลก อนัไดแ้ก่ การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยกาํหนด

วสิยัทศัน ์“ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในลุ่มนํ้า

ทะเลสาบสงขลาไดรั้บการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูอยา่งมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อมุ่งสู่

ดุลยภาพของการพฒันาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวติของประชาคมในลุ่มนํ้า และ

เสริมสร้างภูมิคุม้กนัต่อการไดรั้บผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ” 

เป้าประสงคห์น่ึง คือ ป้องกนั และควบคุมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ใหอ้ยูใ่นระดบัมาตรฐาน

โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ภายใตย้ทุธศาสตร์ท่ี 3 การควบคุมและป้องกนัมลพษิ  

ทั้งการจดัการคุณภาพนํ้า และการจดัการขยะมูลฝอย 
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ดา้นคุณภาพนํ้า มีแนวทางในการควบคุมการปล่อยสารอาหารและสารพิษ

จากแหล่งกาํเนิด ดว้ยการบริหารจดัการนํ้าเสียใหมี้ประสิทธิผล การเสริมสร้างเครือข่าย

เฝ้าระวงัคุณภาพนํ้าอยา่งต่อเน่ืองและทัว่ถึง การควบคุมการคดัแยกขยะจากชุมชนให้

ถูกตอ้งและครบวงจร และควบคุมการจดัการขยะมูลฝอยอยา่งเหมาะสมตามขั้นตอน 

โดยมีเป้าหมาย คุณภาพนํ้าในคลองสายหลกัไดรั้บการฟ้ืนฟูจนอยูใ่นเกณฑร์ะดบัดี 

ปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนในลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลาลดลง ร้อยละ 60 และขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึน

ในลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลาไดรั้บการจดัการตามลาํดบัและครบวงจร ร้อยละ 70 

9) จงัหวดัพทัลุง มีวสิัยทศัน ์ “เมืองเกษตรยัง่ยนื  ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษโ์ดดเด่น 

คนมีคุณภาพชีวติท่ีดี” โดยมีแนวทางในการบริหารจดัการเชิงพื้นท่ี และการพฒันา

จงัหวดัพทัลุง มุ่งสู่เมืองเกษตรยัง่ยนื การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์และคนมีคุณภาพชีวติท่ีดี 

ภายใตแ้นวปฏิบติัของ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง” โดยมีพนัธกิจในการพฒันาการ

เกษตรใหมี้ความกา้วหนา้และยัง่ยนื เป็นรายไดห้ลกัทางเศรษฐกิจของจงัหวดั  ส่งเสริม

และพฒันาการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์  เสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ของ

ทรัพยากรธรรมชาติ และดูแลรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม  พฒันาคนใหมี้คุณภาพ พร้อม

คุณธรรม ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเขม้แขง็ พึ่งพาตนเองได ้ 

  ภายใตป้ระเดน็ยทุธศาสตร์ท่ี 3 การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มท่ีย ัง่ยนื โดยมีเป้าประสงค ์เพื่อคงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ

ภายใตส่ิ้งแวดลอ้มท่ีดี โดยการมีส่วนร่วมของเอกชน ชุมชน และทอ้งถ่ิน โดยมีแนวทาง

มาตรการการพฒันาจงัหวดั/กลยทุธ์  ขอ้ (1) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน และ

สร้างความเขม้แขง็ของชุมชน ในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  และขอ้ 

(4) ควบคุมและลดปริมาณของเสียท่ีก่อใหเ้กิดมลพิษรวมถึงการส่งเสริมการนาํมาใช้

ประโยชนซ์ํ้ าหรือหมุนเวยีน 

10) กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการมีส่วนร่วม 

(1)  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.  2550  ไดก้าํหนดแนวนโยบาย

พื้นฐานแห่งรัฐดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามมาตรา 87 กาํหนดใหรั้ฐตอ้ง

ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบายในระดบัชาติและระดบัทอ้งถ่ิน 
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รวมถึงการตรวจสอบอาํนาจรัฐทุกระดบั ทั้งในรูปแบบองคก์รทางวชิาชีพหรือรูปแบบอ่ืน 

และตามมาตรา 67  สิทธิท่ีจะมีส่วนร่วมกบัรัฐและชุมชนในการอนุรักษ ์บาํรุงรักษาและ

การไดป้ระโยชนจ์ากทรัพยากรธรรมชาติฯ และในการคุม้ครอง  ส่งเสริม และรักษา

คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม เพือ่ใหด้าํรงชีพอยูไ่ดอ้ยา่งปกติและต่อเน่ืองในส่ิงแวดลอ้มท่ีจะไม่

ก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อสุขภาพอนามยั สวสัดิภาพ หรือคุณภาพชีวติของตน 

(2)  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 ในมาตรา 79 ไดก้าํหนดให้

รัฐตอ้งส่งเสริมและสนบัสนุนใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการสงวน บาํรุงรักษา และใช้

ประโยชนจ์ากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายชีวภาพอยา่งสมดุล 

11) การมีส่วนร่วมของประชาชน  หมายถึง  กระบวนการท่ีประชาชนและผูท่ี้

เก่ียวขอ้งมีโอกาสไดเ้ขา้ร่วมในการรับรู้ เรียนรู้  ทาํความเขา้ใจ ร่วมแสดงทศันะ ร่วม

เสนอปัญหา/ประเดน็สาํคญัท่ีเก่ียวขอ้ง ร่วมคิดแนวทาง  ร่วมแกไ้ขปัญหา ร่วมใน

กระบวนการตดัสินใจ และร่วมกระบวนการพฒันาในฐานะหุน้ส่วนการพฒันา 

แนวคิดเร่ืองการมีส่วนร่วมของประชาชนท่ีนาํไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยนืนั้น 

ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน ซ่ึงหากขาดขั้นตอนใดขั้นตอนหน่ึงไป จะทาํใหก้ารมีส่วนร่วม

ของประชาชนท่ีจะนาํไปสู่การพฒันาชุมชนท่ีย ัง่ยนืจะไม่สามารถเกิดข้ึนไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 

โดย 5 ขั้นตอนนั้น ไดแ้ก่ การมีส่วนร่วมในการรับรู้ สามารถใหค้วามคิดเห็นและ

ขอ้เสนอแนะ การมีส่วนร่วมในการเลือกและเสนอแนวทางเพื่อตดัสินใจ การมีส่วนร่วม

ในกระบวนการตดัสินใจ การมีส่วนร่วมในการดาํเนินงานติดตามตรวจสอบ การมีส่วน

ร่วมรับประโยชน ์และเป็นเจา้ของนโยบายสาธารณะ 

12)  ปัญหาส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ีจงัหวดัพทัลุง 

  จงัหวดัพทัลุงมีเน้ือท่ีทั้งหมดประมาณ 3,424.473 ตารางกิโลเมตรหรือ  

2,140,295.60 ไร่ แบ่งขอบเขตการปกครองเป็น 11 อาํเภอ 64 ตาํบล มีจาํนวนหมู่บา้น

ทั้งหมด 670 หมู่บา้น การบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน  ประกอบดว้ย 1 องคก์ารบริหาร

ส่วนจงัหวดั 1 เทศบาลเมือง  47  เทศบาลตาํบล  และ  25  องคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
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ภาพ  1  แผนท่ีจังหวดัพัทลงุ 
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จงัหวดัพทัลุงทั้งจงัหวดั ตั้งอยูใ่นพื้นท่ีลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา ซ่ึงเป็นลุ่มนํ้าท่ี

มีความสาํคญัของภาคใตข้องประเทศไทย ซ่ึงทะเลสาบสงขลามีลกัษณะพิเศษทางกายภาพ 

คือ เป็นลุ่มนํ้าท่ีเป็นระบบนิเวศแบบเปิด 3 นํ้า โดยมีการผสมผสานของนํ้าเคม็ นํ้าจืด และ

นํ้ากร่อย จึงทาํใหมี้ความหลากหลายทางชีวภาพ อนัเป็นท่ีอยูอ่าศยัของสัตวน์ํ้าและพืช

พรรณนานาชนิด อีกทั้งยงัเป็นแหล่งประกอบอาชีพท่ีสาํคญัของประชาชน รวมถึงเป็น

แหล่งท่องเท่ียวทางศิลปวฒันธรรมอีกดว้ย 

(1) สถานการณ์คุณภาพนํา้ 

สถานการณ์คุณภาพนํ้าผวิดินในลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลาของจงัหวดัพทัลุง  

โดยจุดตรวจสอบคุณภาพนํ้าทะเลสาบสงขลาในพื้นท่ีจงัหวดัพทัลุง จาํนวน 6 จุด ไดแ้ก่ 

หมู่บา้นทะเลนอ้ย กลางทะเลนอ้ย คลองนางเรียม ปากคลองลาํปํา แหลมจองถนน และ

บา้นปากพะยนู  พบวา่ในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา (ปี 2552-2554) คุณภาพนํ้าอยูใ่นเกณฑพ์อใช้

เพยีงร้อยละ 33.33  โดยบริเวณท่ีคุณภาพนํ้าอยูใ่นเกณฑเ์ส่ือมโทรมมาก ไดแ้ก่ บริเวณ

หมู่บา้นทะเลนอ้ย ส่วนบริเวณท่ีอยูใ่นเกณฑเ์ส่ือมโทรม ไดแ้ก่ บริเวณคลองนางเรียม ปาก

คลองลาํปํา  กลางทะเลนอ้ย แหลมจองถนน จากขอ้มูลคุณภาพนํ้าปี 2555 แนวโนม้

คุณภาพนํ้าดีข้ึน  

สถานการณ์คุณภาพนํ้าในลาํคลองสาขาของลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลาของพื้นท่ี

จงัหวดัพทัลุงในช่วง 3 ปี 2552-2554 จาํนวน 18 จุด พบวา่คุณภาพนํ้าลาํคลองสาขาลุ่มนํ้า

ทะเลสาบสงขลา ในพื้นท่ีจงัหวดัพทัลุง มีคุณภาพนํ้าอยูใ่นเส่ือมโทรมมากจาํนวน 2 

บริเวณ ไดแ้ก่บริเวณ ฝายส่งนํ้าและบาํรุงรักษาท่ี 1 (คลองนาท่อม) และ สะพานคลองท่า

เชียด (คลองท่าเชียด) ส่วนคุณภาพนํ้าอยูใ่นเกณฑเ์ส่ือมโทรม ไดแ้ก่ สะพานคลองป่า

พะยอม (คลองป่าพะยอม) บา้นปากประ บา้นตลาดปากคลอง บา้ควนขนุน (คลองท่าแนะ) 

สะพานบา้นปากพล (คลองท่าเชียด)  และสะพานกรมโยธาธิการ หมู่ท่ี 9 (คลองป่าบอน)   

เม่ือพจิารณาค่าความสกปรกในลาํคลองเดียวกนัในช่วง 3 ปี (2552-2554) 

พบวา่ลาํคลองสาขาท่ีมีค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย ์สะสมมากกวา่ 4 มิลลิกรัม/ลิตร 

ซ่ึงทาํใหน้ํ้าอยูใ่นเกณฑเ์ส่ือมโทรมมากคิดเป็นร้อยละ 33 จาํนวน 6 บริเวณได ้สะพาน

คลองป่าพะยอม บา้นตลาดปากคลอง บา้นควนขนุน สะพานคลองท่าเชียด สะพานปาก
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คลองท่าเชียด วนัควนเพง็  ส่วนบริเวณท่ีมีค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย ์สะสมอยูใ่น

เกณฑเ์ส่ือมโทรม คิดเป็นร้อยละ 50 มีจาํนวน  9 บริเวณ ไดแ้ก่ บา้นทุ่งหนาํววั บา้นปาก

ประ ฝายส่งนํ้าและบาํรุงรักษาท่ี 1 สะพานบา้นปากพล แก่งนํ้าหูแร่ สะพานกรมโยธาธิ

การ หมู่ท่ี 9 สะพานบา้นป่าบอน วดัพรุพอ้ และคลองพรุพอ้  ลาํคลองท่ีค่าความสกปรกอยู่

ในเกณฑพ์อใช ้มีจาํนวน 3 บริเวณไดแ้ก่ โรงเรียนวดัคลองใหญ่ สะพานขา้มวดัคงคา และ 

สะพานคสล.บา้นตาํนาน จากขอ้มูลคุณภาพนํ้าปี 2555 ค่าความสกปรกมีแนวโนม้ลดลง 

โดยพื้นท่ีท่ีมีคุณภาพนํ้าอยูใ่นเกณฑเ์ส่ือมโทรมมากลดลงมีเพียง 2 บริเวณไดแ้ก่ บา้นควน

ขนุน และสะพานคลองท่าเชียด จากขอ้มูลคุณภาพนํ้าปี 2555 พบวา่แนวโนม้ความสกปรก

ลดลง ซ่ึงมีบางพื้นท่ีค่าความสกปรกลดลงและคุณภาพนํ้าอยูใ่นเกณฑดี์ ไดแ้ก่ โรงเรียนวคั

ลองใหญ่ สะพานคสล. บา้นตาํนาน แก่งนํ้า หูแร่ สะพานคลองท่าเชียด เป็นตน้ 

(2) การจัดการขยะมูลฝอย 

ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนท่ีเกิดข้ึนในจงัหวดัพทัลุง มีวนัละ 503 ตนัเป็นขยะ

มลูฝอยท่ีเกิดจากเทศบาลวนัละ  317 ตนัแบ่งเป็นขยะมลูฝอยจากเทศบาลเมือง วนัละ 41 

ตนั และเทศบาลตาํบลวนัละ 276 ตนั ส่วนขยะมูลฝอยท่ีเกิดจากองคก์ารบริหารส่วนตาํบล

วนัละ 186 ตนั 

การเกบ็ขนขยะมูลฝอยชุมชนเพื่อนาํไปกาํจดั จงัหวดัพทัลุง มีองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน  จาํนวน 44 แห่ง ท่ีมีการเกบ็ขนขยะมูลฝอยไปกาํจดั คิดเป็นร้อยละ 60 

ปริมาณท่ีมีการเกบ็ขนไปกาํจดัประมาณ 156 ตนัต่อวนั โดยมีการกาํจดัแบบถูกหลกั

วชิาการประมาณ 33 ตนัต่อวนั และมีการจดัการแบบไม่ถูกหลกัวชิาการ 123 ตนัต่อวนั มี

ระบบกาํจดัขยะมลูฝอยแบบถูกหลกัวชิาการจาํนวน 1 แห่ง ระบบกาํจดัขยะมูลฝอยแบบ

ไม่ถูกหลกัวชิาการจาํนวน 21 แห่ง มีปริมาณขยะสะสม 84,577 ตนั 

การกาํจดัขยะมูลฝอยชุมชน มีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 29 แห่ง ไม่มีการ

กาํจดัขยะมูลฝอย และไม่มีสถานท่ีกาํจดัขยะมูลฝอย โดยใหป้ระชาชนในพื้นท่ีกาํจดัขยะ

มูลฝอยเอง และมีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีไม่มีสถานท่ีกาํจดัขยะมูลฝอยในพื้นท่ี แต่

มีการกาํจดัขยะมูลฝอยโดยนาํไปกาํจดัร่วมกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน หรือ
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สถานท่ีเอกชน 2 1 แห่ง ในพื้นท่ี 9 อาํเภอ ส่วนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีสถานท่ี

กาํจดัขยะมลูฝอยเป็นของตนเองมีจาํนวน 19 แห่ง 

สถานท่ีกาํจดัขยะมูลฝอยและวธีิการกาํจดัขยะมูลฝอย ในจงัหวดัพทัลุงมี

สถานท่ีกาํจดัขยะมูลฝอย จาํนวน 25 แห่ง มีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นเจา้ของ 19 

แห่ง และมีเอกชนเป็นเจา้ของ 5 แห่ง ไม่สามารถระบุผูเ้ป็นเจา้ของได ้1 แห่ง ส่วนวธีิการ

กาํจดัขยะมลูฝอยส่วนใหญ่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใชว้ธีิการเทกอง/เผากลางแจง้ 

และการฝังกลบโดยใชดิ้นกลบเป็นคร้ังคราว ส่วนวธีิการฝังกลบทุกวนั (Sanitary landfill) 

และเตาเผา ไดแ้ก่ เทศบาลเมืองพทัลุง และเทศบาลตาํบลโคกชะงาย ตามลาํดบั มีปริมาณ

ขยะมูลฝอยเขา้สู่สถานท่ีกาํจดั วนัละ 156 ตนั มีปริมาณขยะมูลฝอยท่ีสะสมในสถานท่ี

กาํจดัขยะมูลฝอยจาํนวน 84,577 ตนั 

2. บทวเิคราะห์/แนวคดิ/ข้อเสนอ 

ตามแผนแม่บทการพฒันาลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา ปี พ.ศ. 2548 – 2552 ได้

กาํหนดใหมี้การก่อสร้างระบบบาํบดันํ้าเสียในชุมชนในเทศบาลเร่งด่วนจาํนวน  29 แห่ง 

ซ่ึงรวมถึงองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัพทัลุง ไดแ้ก่ เทศบาลเมืองพทัลุง และ

พื้นท่ีท่ีมีปัญหามลพิษทางนํ้า ไดแ้ก่ ชุมชนทะเลนอ้ย แต่ท่ีผา่นมาการก่อสร้างระบบบาํบดั

นํ้าเสียชุมชนของเทศบาลเป้าหมายท่ีมีลาํดบัความสาํคญัสูงท่ีมีแนวโนม้ในการผลิตนํ้าเสีย

มาก  ยงัไม่สามารถดาํเนินการไดเ้น่ืองจากปัญหาความพร้อมของเทศบาลซ่ึงบางแห่งยงัไม่

มีการศึกษาความเหมาะสมเบ้ืองตน้  ไม่มีการศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการและการ

ออกแบบรายละเอียด  การไม่สามารถจดัหาท่ีดินสาํหรับการก่อสร้างได ้ ตลอดจนถึง

ปัญหาเร่ืองงบประมาณการก่อสร้างซ่ึงการก่อสร้างระบบบาํบดันํ้าเสียเป็นภารกิจถ่ายโอน

ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินดาํเนินการตามแผนปฏิบติัการเพือ่การจดัการคุณภาพ

ส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั 

โดยปัจจุบนัพบวา่พื้นท่ีลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลาเฉพาะพื้นท่ีจงัหวดัพทัลุง  มี

ระบบบาํบดันํ้าเสียชุมชนนาํร่องขนาดเลก็เพียง  2  แห่ง คือ ระบบบาํบดันํ้าเสียเทศบาล

ตาํบลปากพะยนู  และระบบบาํบดันํ้าเสียเทศบาลเมืองพทัลุง  ซ่ึงทั้ง 2 ระบบในปัจจุบนั
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ไม่สามารถเดินระบบไดเ้น่ืองจากระบบชาํรุดเสียหาย  ไม่มีงบประมาณในการซ่อมแซม

ระบบฯ  และขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ในเร่ืองการบาํบดันํ้าเสียและดูแลระบบฯ 

จงัหวดัพทัลุงมีปริมาณขยะมูลฝอยในพื้นท่ีประมาณ 503 ตนั (อปท. 74 แห่ง : 

อบจ. 1 แห่ง เทศบาล 48 แห่ง และอบต. 25 แห่ง) โดยมีการเกบ็รวบรวมวนัละ 156 ตนั 

(อปท. 44 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 60) ปัจจุบนัมีระบบกาํจดัถูกหลกัสุขาภิบาลเพยีง 1 แห่ง มี

ขยะเขา้สู่ระบบกาํจดั ประมาณ 33 ตนัต่อวนั มีการนาํขยะกลบัมาใชป้ระโยชน ์ประมาณ 

ร้อยละ 9 และมีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 29 แห่ง ไม่มีการกาํจดัขยะมูลฝอย และไม่มี

สถานท่ีกาํจดัขยะมูลฝอย โดยใหป้ระชาชนในพื้นท่ีกาํจดัขยะมูลฝอยเอง 

ในการจดัการขยะมูลฝอยในปัจจุบนัแมจ้ะใหค้วามสาํคญัต่อการมีส่วนร่วมของ

ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะ ประชาชนเขา้มาจดัการขยะมูลฝอยในพื้นท่ีของตนเองตั้งแต่

แหล่งกาํเนิดแลว้กต็าม แต่ภารกิจหลกัในการจดัการขยะมูลฝอยยงัคงตกอยูก่บัองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในระยะท่ีผา่นมา  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ชุมชน  และภาค

ส่วนต่างๆ ในพื้นท่ีลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา  ไดด้าํเนินการขบัเคล่ือนเพื่อแกไ้ขปัญหาขยะ

ลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลามาอยา่งต่อเน่ือง  ดว้ยการลดและคดัแยกขยะ ในหลายโครงการ

และกิจกรรม  แต่ในการจดัการและแกไ้ขปัญหาขยะมูลฝอยพื้นท่ีลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา

ยงัไม่เป็นระบบเท่าท่ีควร เน่ืองจากขาดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ดงันั้นจะตอ้งมีการ

ดาํเนินการแบบบูรณาการในลกัษณะพื้นท่ี – หนา้ท่ี - การมีส่วนร่วม(Area – Function -

Participation) อยา่งจริงจงั โดยผลกัดนัใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและผูมี้ส่วนได้

ส่วนเสียในพื้นท่ี ซ่ึงเป็นผูใ้กลชิ้ดกบัปัญหาและเป็นผูไ้ดรั้บผลกระทบจากปัญหาดงักล่าว 

เป็นเจา้ภาพหรือกลไกในการขบัเคล่ือนร่วมกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในพื้นท่ีรวมทั้ง

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในพื้นท่ี  ไปสู่การกาํหนดการจดัการขยะมูลฝอย การจดัการของเสีย

อนัตรายชุมชน รวมถึงการลดและคดัแยกขยะท่ีตน้ทาง หรือแผนบูรณาการ 3R (Reduce  

Reuse Recycle) ลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา 
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แนวคดิ/ข้อเสนอ 

1) การขบัเคลือ่นมาตรการป้องกนัและแก้ไขปัญหาคุณภาพนํา้ 

- สนบัสนุน ส่งเสริมใหอ้งคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีการระบายนํ้าเสีย

ลงสู่ทะเลสาบสงขลามีการจดัการนํ้าเสียชุมชนดว้ยระบบบาํบดันํ้าเสียแบบกลุ่มอาคาร 

(Cluster Wastewater Treatment) บริเวณปลายท่อระบายนํ้าเสียก่อนระบายลงสู่ทะเลสาบ

สงขลาและคลองสาขา โดยใหอ้งคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินทาํการศึกษาความเหมาะสม

และออกแบบรายละเอียด ( FS/DD) โดยขอรับการสนบัสนุนงบประมาณในการศึกษาฯ 

จากองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัพทัลุง และกรมควบคุมมลพิษสนบัสนุนทางวชิาการ และ

ใหอ้งคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินนาํเสนอขอรับการสนบัสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง

ผา่นแผนปฏิบติัการเพื่อการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั 

- สนบัสนุนใหป้ระชาชนลดปริมาณการใชน้ํ้าในบา้นเรือนเพื่อลดปริมาณ

นํ้าเสียจากชุมชน  โดยรณรงคใ์หติ้ดตั้งระบบบาํบดันํ้าเสียสาํหรับบา้นเรือน  และการ

ติดตั้งบ่อดกัไขมนั 

- รณรงคป์ระชาสัมพนัธ์สร้างความตระหนกัถึงปัญหาคุณภาพนํ้าโดย

กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และสนบัสนุนเครือข่ายติดตามตรวจสอบ

คุณภาพนํ้าในพื้นท่ีลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา และเพิ่มเครือข่ายเฝ้าระวงัคุณภาพนํ้าแบบมี

ส่วนร่วมในพื้นท่ีท่ีมีปัญหาคุณภาพนํ้า  

- ดาํเนินการเฝ้าระวงัคุณภาพนํ้าในพื้นท่ีลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา  อยา่ง

ต่อเน่ือง 

- ใชม้าตรการตรวจสอบและควบคุมการระบายนํ้าท้ิงจากแหล่งกาํเนิด

มลพิษ (มาตรา 82 แห่ง พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.2535)  

- ร่วมกบัภาคส่วนต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ( stakeholder) 

ในพื้นท่ีลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา ทั้งภาคราชการ ภาคทอ้งถ่ิน ภาคเอกชน และภาค

ประชาชน ดาํเนินการฟ้ืนฟูส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ีแบบบูรณาการในลกัษณะพื้นท่ี-หนา้ท่ี-

การมีส่วนร่วม (Area-Function-Participation, AFP) เพื่อแกไ้ขปัญหาความเส่ือมโทรมของ
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ทะเลสาบสงขลา โดยการดาํเนินการในรูปแบบของคณะทาํงาน เพื่อขบัเคล่ือนการ

ดาํเนินงานพื้นฟูส่ิงแวดลอ้ม โดยมีการติดตามประเมินผลอยา่งต่อเน่ือง 

2) การขบัเคลือ่นการดําเนินงานการจัดการมูลฝอยชุมชน 

- การขบัเคล่ือนเมืองพทัลุง สวยใส ไร้มลพิษ โดยร่วมกบัจงัหวดัพทัลุง 

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัพทัลุง และเทศบาล/อบต. โดยองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั

พทัลุงสนบัสนุนเทศบาลในการดาํเนินการจดัการขยะมลูฝอยและของเสียอนัตรายชุมชน 

โดยมีรูปแบบการดาํเนินงานในการจดัตั้งศนูยจ์ดัการของเสียอนัตรายชุมชน 

- การรณรงคก์ารลดปริมาณขยะมลูฝอยจากแหล่งกาํเนิดโดยเนน้หลกั 3R 

คือ การลดปริมาณมูลฝอย ( Reduce) การใชว้สัดุใหคุ้ม้ค่า (Reuse) และการนาํมูลฝอย

กลบัมาใชป้ระโยชนใ์หม่ (Recycle) โดยส่งเสริมใหชุ้มชนมีการจดัการขยะมูลฝอยชุมชน

ตั้งแต่ตน้ทาง (3R)  

- การจดัทาํแผนแม่บทการบริหารจดัการขยะมูลฝอยของจงัหวดัพทัลุง เพื่อ

เป็นกรอบแผนงานในการดาํเนินการจดัการขยะมูลฝอยอยา่งเป็นรูปธรรม  

- ส่งเสริมและสนบัสนุนให้ มีระบบกาํจดัขยะมลูฝอยแบบถูกหลกัวชิาการ 

ในจงัหวดัพทัลุง และกาํหนดเขตหา้มเทกองขยะมลูฝอย (No More Open Dump) 

- เพิ่มประสิทธิภาพการจดัการขยะมลูฝอย ไดแ้ก่ การปรับปรุงระบบกาํจดั

ขยะมูลฝอย เพิ่มความสามารถในการรองรับขยะมูลฝอย เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งขยะ

มลูฝอย และเพิ่มกลไกการจดัการขยะมลูฝอยแบบรวมศนูย์ 

- ส่งเสริมการนาํขยะมูลฝอยมาแปรรูปเป็นพลงังาน ไดแ้ก่ ก๊าซชีวภาพจาก

หลุมฝังกลบขยะมลูฝอย หรือการแปรรูปขยะมลูฝอยเป็นเช้ือเพลิง RDF (Refused Dereive 

Fuel)  

3) การขบัเคลือ่นการดําเนินงานการจัดการขยะอนัตราย 

การดาํเนินการจดัการของเสียอนัตรายชุมชน โดยมีรูปแบบการดาํเนินงาน

ในการจดัตั้งศนูยจ์ดัการของเสียอนัตรายชุมชน 
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- เสริมสร้างองคค์วามรู้ใหก้บัองคค์วามรู้ใหก้บัองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินในการจดัการขยะมูลฝอย การลด คดัแยกขยะกลบัมาใชป้ระโยชน ์รวมถึงการ

จดัการของเสียอนัตราย 

- ส่งเสริม และสนบัสนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการดาํเนินการลด 

และคดัแยกขยะกลบัมาใชป้ระโยชน ์และการจดัการของเสียอนัตราย 

- นาํเสนอรูปแบบการจดัการของเสียอนัตรายชุมชนของจงัหวดัพทัลุง

ใหก้บัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและประชาชนทัว่ไปทราบ  

- ส่งเสริม และสนบัสนุนใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินดาํเนินการ

ดาํเนินการรวบรวมของเสียอนัตรายชุมชน 

- สนบัสนุนใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินดาํเนินการส่งของเสียอนัตราย

ชุมชนไปกาํจดั ณ สถานท่ีรับกาํจดัขยะอนัตรายท่ีถูกหลกัวชิาการ 

3. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

1) มีการขบัเคล่ือนการแกไ้ขปัญหาการจดัการส่ิงแวดลอ้มในจงัหวดัพทัลุงอยา่ง

เป็นรูปธรรม ทั้งการจดัการนํ้าเสีย ขยะมูลฝอย และของเสียอนัตรายชุมชน  

2) รูปแบบการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถดาํเนินการ

แกไ้ขปัญหาการจดัการนํ้าเสีย และขยะมูลฝอย โดยมีกลวธีิการดาํเนินงานท่ีเหมาะสม

สอดคลอ้งกบัศกัยภาพ พื้นท่ี วถีิชีวติ ของชุมชน และเป็นตน้แบบในการดาํเนินงานแก่

หน่วยอ่ืน  ๆ

3) สามารถนาํเสนอรูปแบบ และแนวทางในการกาํหนดแผนงานโครงการ หรือ

กิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการและศกัยภาพของหน่วยงานในพื้นท่ี เพื่อให้

หน่วยงานในส่วนกลางไดใ้ชเ้ป็นขอ้มูลและพิจารณาใหก้ารสนบัสนุนดา้นวชิาการ และ

จดัสรรงบประมาณอุกหนุนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

4. ตัวช้ีวดัความสําเร็จ 

1) คุณภาพนํ้าทะเลสาบสงขลาและคลองสาขามีคุณภาพดีข้ึน ร้อยละ 10 ภายใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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2) ขยะมลูฝอยท่ีไดก้ารกาํจดัแบบถูกหลกัวชิาการเพิ่มข้ึน ร้อยละ 20 ภายใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

3) มีการนาํขยะมูลฝอยกลบัมาใชป้ระโยชน ์ร้อยละ 40 ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 

4) ปริมาณขยะสะสมลดลง ร้อยละ 40 ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

5) มีชุมชนตน้แบบการจดัการขยะมลูฝอยครบทุกอาํเภอ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 

2559 

6) มีการขยายผลชุมชนท่ีมีการจดัการขยะมูลฝอย เพิ่มข้ึน ร้อยละ 10 ภายใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

7) ปริมาณของเสียอนัตรายชุมชนไดรั้บการจดัการอยา่งถูกหลกัวชิาการ อยา่งนอ้ยปี

ละ 1 คร้ัง 

8) มีรูปแบบกลไกการมีส่วนร่วมในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ี

เหมาะสม ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
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