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                                                                คํานํา 
 
      การติดตามและประเมินผลโครงการการบริหารจัดการขยะอันตรายจังหวัดขอนแก่น  ประจําป ี
พ.ศ. 2561  เน้นรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบูรณาการของทกุภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการดําเนินงานตั้งแต่ร่วมคิดร่วมทํา  สร้างจิตสํานึกของคนในชุมชน  สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนใน 
พ้ืนทีโ่ดยเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมในการบริหารจัดการด้านส่ิงแวดล้อมโดยเฉพาะด้านขยะหรือขยะอันตราย 
ทุกส่ิงล้วนมีผลกระทบต่อคนในชุมชน นอกจากจะเปน็การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ อบรมให้ความรู้แก่คนใน
ชุมชนแล้วยงัเป็นการปลุกจิตสํานึกให้กับเยาวชน  คนในชุมชน  รู้จกัในการคัดแยกขยะครัวเรือนก่อนที่จะ
นําไปทิ้ง  และทําความเข้าใจกับประชาชน คนในชุมชนให้เห็นความสําคัญของการดูแลรักษาสภาพแวดล้อม
ในหมู่บ้าน ชุมชน ท้องถิน่ของตนเองเปน็การช่วยสร้างจิตสํานึกให้ประชาชนได้เกิดความตระหนักเห็นคุณค่า
ของคนในชุมชน  สะดวก  สะอาด  ปลอดภัย มีสุขอนามัยและสภาพแวดล้อมที่ดี 

      ในการนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
ประจําปี พ.ศ.2561 จึงได้ดําเนินการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโครงการว่ามีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด  ซ่ึงผลจากการวิเคราะห์ประเมินผลที่ได้ สามารถนําไปเป็นข้อมูลและแนวทาง
ในการพัฒนาแผนงาน/โครงการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  และเป็นเครื่องมือสําหรับ
ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยงานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะนําไปใช้ในการบริหารงานใน
องค์กรให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยส่วนรวมต่อไป 
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บทสรุปผู้บริหาร 

 การติดตามและประเมินผลโครงการการบริหารจัดการขยะอันตรายจังหวัดขอนแก่น ประจําปี 
พ.ศ. 2561  เป็นการติดตามและประเมินผลโครงการ ความพึงพอใจของประชาชนและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหารจัดการขยะในพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแก่น โดยทําการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลกับประชาชนกลุ่ม
ตัวอย่างโดยไม่เจาะจง เจ้าหน้าท่ีจากส่วนราชการอ่ืน และจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่จังหวัด
ขอนแก่น ที่ทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(M.O.U.)กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  เพ่ือรวบรวม
ข้อมูลประเมินระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการดําเนินการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น โดยใช้แบบสอบถามแบบปลายเปิดและปลายปิด แบ่งเป็น 2 ชุด  คือ ประชาชนท่ัวไป และเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้อง ผลการติดตามและประเมินผล  พบว่า 
 กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากส่วนราชการอ่ืน 
ประชาชนทั่วไป และผู้เกี่ยวข้อง ในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น  ที่ทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (M.O.U.) กับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  รวมทั้งส้ิน  349  คน  พบว่า เป็นหญิง  189  คน  ชาย 160  คน  มีอายุ
ระหว่าง 41-50 ป ีมากที่สุด(113 คน) รองลงมาอายุ 51-60  ป ี(95 คน) อายุ 31-40 ป(ี52 คน) อายุ 21-30 ปี
(46 คน) อายุ 61 ปีข้ึนไป (38 คน) และอายุต่ํากว่า 20 ปี (5 คน)  สถานภาพ พบว่า สมรส  (238 คน) โสด(74 
คน) หม้าย หรือหย่าร้าง(37 คน) ระดับการศึกษา พบว่า จบปริญญาตรี  (92 คน) ประถมศึกษา(84 คน) 
มัธยมศึกษาตอนปลาย(58 คน) มัธยมศึกษาตอนต้น(50 คน) ปวช./ปวส.(44 คน)และสูงกว่าปริญญาตรี(21 
คน) ตําแหน่ง/อาชีพ พบว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐ (100 คน) รับจ้างทั่วไป (81 คน) เกษตรกรรม (74 คน)      
ประกอบธุร กิจส่วนตัว (36 คน )  คนงาน ( 18 คน )  หัวหน้าส่วนราชการ ( 12 คน )  ผู้นํ า  อปท .และ              
ส ม า ชิ ก อ ป ท . 1 0 ค น ) พ นั ก ง า น เ อ ก ช น ( 9 ค น ) ไ ม่ ร ะ บุ ตํ า แ ห น่ ง / อ า ชี พ ( 9 ค น ) 
 ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขยะ  พบว่า  เก็บรวบรวมมากกว่า 30 วันข้ึนไป (130 คน)  น้อยกว่า 
15  วัน (110 คน) มากกว่า 15 วัน แต่ไม่เกิน 30 วัน (103 คน) ไม่ระบุเวลา (6 คน) สถานที่เก็บรวบรวมขยะ
ก่อนนําไปกําจัด พบว่า เก็บรวบรวมบ้านตนเอง(230 คน) ที่สาธารณะในหมู่บ้าน (61 คน) สถานที่ราชการ (48 
คน) ไม่ระบุสถานที่ (10 คน) ระยะเวลานําขยะอันตรายไปกําจัด(ตามวัน เวลา สถานที่ ที่กําหนด) พบว่า 
น้อยกว่า  1  เ ดือน  ( 174 คน )   3  เ ดือน /ครั้ ง (91  คน )   6  เ ดือน /ครั้ ง (48 คน )  ปีละครั้ ง (36 คน ) 
               2. ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดําเนินงานโครงการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น  โดยภาพรวมอยู่ในระดับ “มาก “ ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.69  เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย รายด้าน
พบว่า มีค่าเฉลี่ยระดับ “มาก “ ทุกด้าน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจด้านการมี
ส่วนร่วมมากเป็นลําดับหน่ึง  คือ ประชาชนมีส่วนร่วมในการปลุกจิตสํานึกให้กับเยาวชน คนในชุมชน ในการ
บริหารจัดการขยะของชุมชน มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพอนามัยของคนในชุมชน ลําดับที่สอง ด้านความ
ปลอดภัย พบว่า ความปลอดภัยแก่ประชาชนในชุมชนเป็นส่ิงสําคัญ  ความสะดวกรวดเร็วของการบริหาร
จัดการขยะเพื่อนําไปจํากัด  การดูแลสุขภาพของคนในชุมชนให้ถูกสุขลักษณะตามหลักสุขาภิบาล ลําดับที่
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สาม ด้านการอํานวยความสะดวก พบว่า การอํานวยความสะดวกในการให้บริการสถานท่ีรวบรวมขยะนําไป
กํ าจัด  การประสานงาน ข้อมูล ใน พ้ืน ที่    การแ จ้ง เตือน ล่วงห น้าในการรวบรวมขยะไป กําจัด                                              

ลําดับที่สี่  ด้านการประชาสัมพันธ์  พบว่า  การกําจัดขยะอันตรายแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด  
งบประมาณและวิธีกําจัดขยะตรงกับความต้องการของประชาชน  การแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้
ระยะเวลานําขยะไปกําจัดและลําดับที่ห้า ด้านข้อมูลการให้บริการ พบว่า มีระดับความพึงพอใจต่ําสุดคือ     
แต่ยังอยู่ระดับมาก  คือ การแจ้งระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขยะในครัวเรือน  การแจ้งรายละเอียดโครงการ
การบริหารจัดการขยะ การแจ้งช่ือ หน่วยงาน บริษัทที่เก็บรวบรวมขยะ 

3. การมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการบริหารจัดการขยะในพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแก่น พบว่า 
ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับ “มาก“ ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากับ  3.71      
พบว่า ผลจากการประเมินความพึงพอใจของประชาชนด้านการมีส่วนร่วม มีระดับความพึงพอใจมากเป็น
อันดับหนึ่ง  คือ การปลุกจิตสํานึกคนในชุมชนทั้งเด็ก เยาวชน ทุกคนในชุมชน มีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ
เพ่ือขอรับการสนับสนุน ร่วมตรวจสอบ  ร่วมดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของคนในชุมชน รวมทั้งการบริหาร
จัดการขยะในครัวเรือน โดยการคัดแยกประเภทขยะทั่วไป ออกจากขยะรีไซเคิล หรือขยะที่นํากลับมาใช้ใหม่  
ขยะเศษอาหาร หรือขยะอินทรีย์ การอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในการลดปริมาณขยะและการคัดแยกขยะ
มูลฝอย ขยะอันตราย และการส่งเสริมการนําขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนใน
ครัวเรือนสามารถนําขยะไปขายได้เพ่ือให้เกิดการขับเคล่ือนในการบริหารจัดการขยะ จึงต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากทุกคนในชุมชนรวมทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรอิสระ มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะ จัดให้มี
ภาชนะรองรับขยะมูลฝอยให้เพียงพอและเหมาะสมกับประเภท ปริมาณขยะ     ในสถานที่แห่งนั้นด้วย โดย
อย่างน้อยต้องมีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยทั่วไป และขยะเป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน ซ่ึงการดําเนินการ
ดังกล่าวประชาชนในพ้ืนที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ เพ่ือให้ชุมชนสะอาดถูกสุขลักษณะตามหลัก
สุขาภิบาล เป็นต้น   

4. ข้อเสนอแนะและการนําไปใช้ พบว่าประชาชนต้องการให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
ในด้านการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมในทุกด้าน เช่น  แหล่งน้ํา ป่าไม้ ขยะ เป็นส่ิงแวดล้อมที่เป็นปัญหาให้กับ
คนในชุมชน จําเป็นต้องร่วมมือกัน รวมทั้งเครือข่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้าน ชุมชน ที่
ใกล้ตัวโดยการบริหารจัดการขยะอันตราย ร่วมกับเครือข่ายฯ ในชุมชน เสนอให้มีกล่องรับขยะพิษโดยตรง
นอกเหนือจาก  ถังคัดแยกขยะทั่วไป และที่สําคัญคนในครัวเรือน ชุมชน มีจิตสํานึก ต้องรู้จักคัดแยกขยะใน
ครัวเรือนของตนเอง เพ่ือง่ายและสะดวกในการรวบรวม เก็บ และนําไปกําจัดให้ถูกวิธี ทําให้คนในชุมชนมี
สุขอนามัยที่ดี บ้านเมืองสะอาดสิ่งแวดล้อมดี เพื่อชุมชนในจังหวัดขอนแก่นจะได้เป็นชุมชนปลอดภัยไร้ขยะ  
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         5.2.1  ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นในพื้นที่  
               1. มีขยะมูลฝอยตกค้างอยู่เป็นจํานวนมาก เนื่องจากสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยส่วนใหญ่ดําเนินการ
ไม่ถูกหลักตามหลักวิชาการ โดยมีการเผากลางแจ้งและกองท้ิงในบ่อดินเก่าหรือพ้ืนที่รกร้าง 
               2. สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยที่ถูกต้องตามหลักวิชาการมีไม่เพียงพอ การจัดหาพ้ืนที่ก่อสร้าง
สถานที่กําจัดทําได้ยาก                                                               
                3. ประชาชนคัดค้านไม่เหน็ด้วยให้มีสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยอยู่ในพื้นที่ของตนเอง ส่งผลให้
สถานทีก่ําจัดที่ก่อสร้าง หรือคัดค้านไม่ให้ก่อสร้างสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยใหม่ 
                4. นโยบายของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ให้ความสําคัญกับการจดัการขยะมูลฝอย 
บางแห่งขาดความต่อเนื่องในการบริหารจัดการ 
                5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีข้อจํากดัด้านงบประมาณ อุปกรณ ์เครื่องมือในการเก็บขนและ
กําจัดไม่เพียงพอ และยังไม่มีระบบเก็บรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอย แบบแยกประเภทเพ่ือรองรับการคัดแยก
มูลฝอยที่ต้นทาง 
                 6. ไม่มีระบบรองรบัการให้บริการการจดัการขยะมูลฝอยอย่างเพียงพอในแหล่งท่องเที่ยว 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ขนาดเล็กและที่อยู่ห่างไกล  ไม่ได้มีการวางแผน และการเตรียมความพร้อมเพื่อ
รองรบัการจดัการขยะมูลฝอยควบคู่ไปกับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว  
                 7. ขาดความร่วมมือและความตระหนักจากประชาชน นักท่องเทีย่ว และผู้ประกอบการในการลด 
และคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง รวมถึงยังมีการใช้สินค้าและ/หรือบรรจุภัณฑ์ที่กําจัดยากอย่างฟุ่มเฟือย
และย่อยสลายตามธรรมชาติได้ยาก อาทิ ถุงพลาสติกและโฟม เปน็ต้น 
                 8. ขาดกฎระเบียบบังคับเกีย่วกับการจัดการขยะมูลฝอย เช่น เทศบญัญัติการเกบ็ขนขยะมูลฝอย 
แบบแยกประเภท เทศบัญญัติการกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการเก็บขนและกําจัดขยะมูลฝอย เป็นต้นรวมทั้ง
การบงัคับใช้กฎหมายยงัไม่มีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอ 
                9. ขาดประสิทธิภาพของการจัดเกบ็ค่าธรรมเนียมให้ครอบคลุมและไม่สะท้อนต้นทุนการจัดการ 
ขยะมูลฝอยทั้งระบบ  
                10.  ขาดการบรูณาการอย่างแท้จริงระหว่างหน่วยงานที่รบัผิดชอบด้านนโยบาย กฎหมาย 
แผนงาน และงบประมาณ  
                11. การจัดการขยะมูลฝอยแบบรวมศูนย์ไม่สามารถดาเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่หลายแห่งที่มีขนาดเล็กและปริมาณขยะมูลฝอยน้อย เนื่องจากขาดการยอมรับจากผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่และการคัดค้านจากประชาชน  

        5.2.2  ปัญหาการจัดการขยะอันตรายชุมชน  
                1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีระบบคัดแยก เก็บรวบรวม และขนส่งขยะอันตรายชุมชน      
จึงส่งผลให้ขยะอันตรายชุมชนถูกทิ้งปนกบัขยะมูลฝอยทั่วไป  
                2. ไม่มีกฎหมายกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกบัการจัดการขยะพิษหรืออันตราย
จากชุมชน  
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                3. โรงงานกําจัดขยะอันตรายจากชุมชนที่ถูกต้องตามกฎหมายมีจํานวนน้อย ไม่เพียงพอกับ
ปริมาณขยะมลูฝอยที่เกิดขึ้น 
                 4. ขยะอันตรายจากชุมชน และซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์บางประเภท ถูก
นําไปรีไซเคิลหรือนําไปกําจัดด้วยวิธีการทีไ่ม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ
ประชาชนในพื้นที ่ 
        5. สถานทีก่ําจัดขยะอันตรายของชุมชนอยู่ห่างไกลจากจุดรวบรวมขยะ จึงมีปัญหาด้าน
งบประมาณในการขนส่งไปกําจัด 
                  6. ประชาชนให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะอันตรายออกจากขยะทั่วไปไม่มากเท่าที่ควร  

      5.2.3  แนวทางแก้ไขการบริหารจัดการขยะอันตราย  
1.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องให้ความสําคัญในการจัดการขยะของเสียอันตราย โดยการ

พัฒนาบุคลากรทั้งระดับผู้บังคับบัญชา และระดับปฏิบัติการให้ตระหนักถึงปัญหา ขยะอันตรายต้องได้รับการ
จัดการและกําจัดอย่างถูกหลักวิชาการ 

2. การประชาสัมพันธ์และรณรงค์ รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณเพื่อการบริหารจัดการขยะ
อันตรายจากชุมชนอย่างต่อเนื่อง ให้ประชาชนในชุมชนเข้าใจถึงปัญหาและอันตรายจากไม่คัดแยกและกําจัด
อย่างถูกหลักวิชาการ 
               3. สร้างกลไกลรูปแบบการคัดแยกขยะของเสียอันตราย ทําแผนการจัดการขยะและของเสีย
อันตราย ทั้งในระยะส้ันและระยะยาว ตั้งแต่การเก็บรวบรวมการขนส่ง การบําบดั และการกําจัดข้ันสุดท้าย 
ตลอดจนการจัดหาพื้นที่สําหรับใช้กําจัด และดําเนินการกําจัดอย่างถูกหลักวิชาการ 
                4. เพิ่มปริมาณถังขยะและแยกประเภทของถังขยะ ก่อนนําขยะมูลฝอยไปทิ้งต้องแยกทิ้งลงในถัง
รองรบัขยะมลูฝอยหลายใบ ถงัเปยีก ถงัแห้ง ถังใส่ของเสียอันตราย 
                4. การก่อสร้างสถานที่กําจัดขยะและของเสียอันตรายให้ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ 
                5. การกําหนดนโยบายและมาตรการ ตลอดจนแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล      
ที่เปน็รูปธรรมเพื่อเปน็กรอบในการดําเนินการจัดการขยะอันตราย 
               6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการลดปริมาณขยะมูลฝอยในครัวเรือน โดยลดการบริโภควัสดุที่
กําจัดยาก หรือมีปัญหาตอ่สิ่งแวดล้อม 
               7. การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการนําขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ เช่น การนํามาทําปุย๋   
               8.  รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ลดการใช้สารเคมีในกลุ่มเกษตรกร เพราะสารเคมีจะทําลายสภาพดิน  
ผู้ใช้หรือผู้ใกล้ชิดอาจได้รับอันตราย (ข้อมูลจากสํานกังานกองทนุสนับสนุนการวิจัย(ส.ก.ว.) ฝ่ายส่งเสริมวิจยั
ท้องถิน่ ร่วมกับนักวิจยัท้องถิ่น) 
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5.3  ข้อเสนอแนะจากการติดตามและประเมินผล 
            ควรจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดซ้อถังขยะ เพื่อแยกประเภทขยะได้ พร้อมทั้งจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
เครื่องมือ เครือ่งจักรกลทีม่ีประสิทธิภาพ ให้เพียงพอสําหรับการจัดการขยะ 
            ส่งเสริมให้มีความรู้แก่ประชาชน โดยเน้นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อลดปริมาณการเกิดขยะใน
รูปแบบต่างๆ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกสุขลักษณะ  

      5.3.1 ขอ้เสนอแนะสําหรับการติดตามประเมินผลครั้งต่อไป 
           1. ควรศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น 
           2. ควรศึกษาปจัจยัที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตพื้นทีจ่ังหวัด
ขอนแก่น 
           3. ควรศึกษาเปรียบเทียบกับการดําเนินงานทางด้านการบริหารจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่อ่ืน เพือ่นําผลที่ได้มาใช้ในการปรับปรุงระบบการดําเนินงานต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการ การบริหารจัดการขยะอันตรายจังหวัดขอนแก่น ประจําป ีพ.ศ. 2561 

            ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ   กองแผนและงบประมาณ    องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้า 1 
 

บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

1.1 หลกัการและเหตุผล 

         ปัจจบุนัขยะอันตรายที่เกิดจากบ้านเรือน หรือสถานประกอบการต่างๆ ในชุมชน ยงัไม่ได้รับ
การจัดการบาํบัดและกําจดัอย่างถูกหลักวิชาการ และมีจํานวนเพิม่มากข้ึนตามความเจริญเติบโตทางสังคม 
และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  และของเสียอันตรายจากชุมชนมกัถูทิ้งปะปนไปกับขยะมูลฝอยทั่วไป 
และถูกเก็บ รวบรวมไปกําจดั โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ส่วนใหญ่กําจัดโดยวิธีฝังกลบ  ซ่ึงไม่มีระบบ
ป้องกนัการปนเปื้อนของสารพิษจากของเสียอันตรายสู่สิ่งแวดล้อม  จึงก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ
อนามัยของประชาชนทั่วไปและของกลุ่มผู้ปฏิบตัิงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยได้ในอนาคต (รูปแบบการ
จัดการของเสียอันตรายจากชุมชน ส่วนของเสียอันตราย กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม, 2558) 
          สถานการณ์ของเสียอันตรายจากชุมชนที่เกิดข้ึนในป ีพ.ศ. 2558  ประมาณ  591,127 ตนั 
ส่วนใหญ่เปน็ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า  และอิเลคทรอนิกส์ (Waste from Electrical and Electronic 
Equipment : WEE) ประมาณ 384,233 ตัน หรือร้อยละ  65  และของเสียอันตราย จากชุมชนประเภทอ่ืนๆ 
เช่น แบตเตอรี่  หลอดไฟ   ภาชนะบรรจสุารเคมี  ประมาณ  206,894  ตัน  หรือร้อยละ  35  (การบริการ
จัดการของเสียอันตรายจากชุมชน ส่วนของเสียอันตราย กรมควบคุมมลพิษ  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม, 2560)  
          พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542  มาตรา  17  ภายใต้บังคับมาตาม 16  ให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอํานาจและ
หน้าที่ในการจัดการระบบสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 
  (11) การกําจัดมูลฝอย และส่ิงปฏิกูล 
       (12) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ 

 (24)จัดทํากิจกรรมใดอันเป็นอํานาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนท้องถ่ินอ่ืนที่อยู่ใน
เขตและกิจการนั้นเป็นการสมควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนร่วมกันดําเนินการหรือให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดจัดทํา  ทั้งนี้ตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 
   องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้บริหารจัดการ
ขยะของเสียอันตราย ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และหน่วยงานอ่ืน เพ่ือจัดการขยะของเสีย
อันตรายอันตรายจากชุมชนทั้งยังสนองนโยบายของรัฐบาลที่กําหนดให้จัดการขยะเป็นวาระแห่งชาติ ซ่ึง
ขยะของเสียอันตรายจากชุมชนส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับการคัดแยก เช่น หลอดไฟ แบตเตอรี่ ถ่านไฟฉาย 
กระป๋องยาฆ่าแมลง  กระป๋องทินเนอร์ สีทาบ้าน เครื่องสําอางหมดอายุ น้ํายาทําความสะอาด เครือ่งเรือนและ
สุขภัณฑ์ เป็นต้น เนื่องจากขยะอันตรายเหล่าน้ีเป็นขยะที่มีสารพิษโลหะหนักที่สามารถทําให้เกิดปัญหาโรค
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และภัยสุขภาพ ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อมนุษย์ ถ้าไม่มีการกําจัดที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ  พิษของขยะ
อันตรายอาจทําให้เกิดความพิการและเสียชีวิตได้ นอกจากผลกระทบทางด้านสุขภาพอนามัยแล้วยังส่งผล
กระทบต่อสภาพแวดล้อมก่อให้เกิดปัญหามลพิษต่อแหล่งน้ําและพ้ืนดินส่วนผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ
และสังคม รัฐจึงต้องให้การสนับสนุนดูแล คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้เห็นความสําคัญของปัญหาขยะ
มูลฝอยชุมชนของประเทศ และกําหนดเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยเป็นวาระแห่งชาติ โดยให้กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจัดทํา Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย โดยมี
หลักสําคัญ คือ การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทาง การจัดการขยะมูลฝอยแบบศูนย์รวมและกําจัด
โดยเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมแบบผสมผสาน เน้นการแปรรูปพลังงานหรือทําให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการ
ส่งเสริมและสนับสนุนเอกชนมาร่วมลงทุนหรือร่วมทุน รวมทั้งสร้างวินัย ของคนในชาติ สร้างจิตสํานึกให้
ประชาชน เยาวชน นักเรียน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะของเสียอันตราย  ตั้งแต่ต้นทางจนถึงการ
กําจัดข้ันสุดท้าย 

       

1.2 วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
1. เพื่อทราบการมีส่วนร่วมของส่วนราชการ ประชาชน ในการร่วมกันคัดแยกขยะอันตรายออกจาก

ขยะทั่วไปในครัวเรือนสามารถแก้ปัญหาของชุมชนได้  
2. เพ่ือทราบเกี่ยวกับการบริหารจัดการปริมาณขยะในชุมชนจังหวัดขอนแก่นลดลงมากน้อย

เพียงใด 
3. เพื่อทราบวิธีการกําจัดขยะอันตรายตามหลักสุขาภิบาล และบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
4. เพ่ือใช้เป็นข้อมูลสําหรับหน่วยงานอ่ืน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นในการ

วางแผนบริหารจัดการขยะอันตรายในชุมชนต่อไป 
 

1.3  ขอบเขตการติดตามและประเมินผล 
             ในการติดตามและประเมินผลคร้ังนี้ได้ดําเนินการติดตามฯ จากกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่จังหวัด
ขอนแก่น ดังน้ี 
    1. กลุ่มเป้าหมายและผู้ให้ข้อมูล 
                 กลุ่มเป้าหมาย  ประกอบด้วย เจ้าหน้าทีจ่ากโรงพยาบาล  เจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครอง     
ส่วนท้องถิ่น  ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นําชุมชน และประชาชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเขตพ้ืนที่จงัหวัดขอนแก่น  
             2. ขอบเขตพื้นที่  ประกอบด้วย  
                         - โรงพยาบาล จํานวน  4  แห่ง  คือ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาล
เขาสวนกวาง โรงพยาบาลหนองสองห้อง  โรงพยาบาลพระยืน  
               - องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในจังหวัดขอนแก่น จํานวน  18  แห่ง  ประกอบด้วย  
                        -เทศบาลนคร                  จํานวน   1  แห่ง  
                        -เทศบาลเมือง                 จํานวน   6  แห่ง   
                        - เทศบาลตําบล                จํานวน  10  แห่ง 
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                        -องค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน   1  แห่ง 
                  - ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นําชุมชน และประชาชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ 
 
1.4  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
     1. ทําให้เกิดความร่วมมือกันตามข้อตกลงในการจัดการขยะมูลฝอยอันตรายเพ่ือส่ิงแวดล้อมที่ดี
ในชุมชน  ประชาชนในพื้นที่ได้ประโยชน์ และสามารถแก้ไขปัญหาของคนในชุมชนได้ 
     2. ทําให้ทราบวิธีการกําจัดขยะอันตรายที่ถูกหลักสุขาภิบาล ลดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม และ
เป็นผลดีต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น 
ว่าได้ดําเนินตามบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่เพียงใด 
              3. ทําให้ทราบถึงปริมาณขยะและของเสียอันตราย พิษภัยจากขยะอันตราย แนวทางแก้ไขของ
คนในชุมชน 
              4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการนํารูปแบบการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนไป
ประยุกต์ใช้ เพื่อให้ของเสียอันตรายจากชุมชนได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
              5.  ผลของการติดตามและประเมินผลโครงการ จะเป็นข้อมูลสารสนเทศเพื่อนําไปประยุกต์ใช้ใน
การบริหารงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นต่อไป   

    6. ทําให้เกิดความร่วมมือที่ดีในการบริการของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ซ่ึงจะส่งผลในอนาคต
ก่อให้เกิดความร่วมมือในด้านอ่ืนๆ ต่อไป 
 
1.5  คํานิยามศัพท์                    

1. ส่วนราชการอ่ืน  หมายถึง  โรงพยาบาล ที่เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาลเขาสวนกวาง โรงพยาบาลหนองสองห้อง  โรงพยาบาลพระยืน 
    2.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หมายถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เทศบาล 
องค์การบริหารส่วนตําบล เท่านั้น 
             3. ขยะหรือขยะมูลฝอย (Solid Waste) หมายถึง เศษส่ิงเหลือใช้และส่ิงปฏิกูลต่างๆ ซ่ึงเกิดจาก
กิจกรรมของมนุษย์และสัตว์ รวมถึงส่ิงอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด หรือที่อ่ืนๆ ทั้งจากการผลิต การ
บริโภค การขับถ่าย การดํารงชีวิต และอ่ืนๆ สารวัตถุต่างๆ เหล่าน้ีบางชนิดก็สามารถย่อยสลายได้ด้วย
จุลินทรีย์ในเวลาอันรวดเร็ว โดยเฉพาะพวกเศษอาหารเศษพืชผัก แต่บางชนิดก็ไม่อาจจะย่อยสลายได้เลย 
เช่น พลาสติก เศษแก้ว โลหะ ฯลฯ 
              4. ขยะเปียก หมายถึง ขยะทีย่่อยสลายได้ง่าย เช่น เศษอาหาร พืชผัก เปลือกผลไม้ เป็นต้น  
              5. ขยะแห้ง หมายถึง ขยะที่ย่อยสลายได้ยาก เช่น กระดาษ พลาสติก แก้ว โลหะ เศษผ้า ไม้   
ยาง เป็นต้น  
      6. ขยะทั่วไป (General waste) หมายถึง ขยะมูลฝอยที่มีอันตรายน้อย ได้แก่ พวกเศษอาหาร 
เศษกระดาษ เศษผ้า พลาสติก เศษหญ้า และใบไม้ ฯลฯ 
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              7. ขยะอันตราย (Hazardous waste) เปน็ขยะที่มีภยัต่อคนและส่ิงแวดล้อม อาจมีสารพิษ ติดไฟ 
หรือระเบิดง่าย ปนเปื้อนเชื้อโรค เช่น ไฟแช็กแก๊ส กระป๋องสเปรย ์ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี ่หลอดไป หรืออาจ
เป็นพวกสําลีและผ้าพันแผลจากสถานพยาบาลทีม่ีเชื้อโรค 
     8. การบริหารจัดการขยะมูลฝอย  หมายถึง การปฏิบัติที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
ได้แก่ การคัดแยกขยะ การลดการเกิดขยะมูลฝอย การนําผลิตภัณฑ์มาใช้ซํ้า และการนําขยะกลับมา     
ผลิตใหม่ 
     9. การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอย หมายถึง กระบวนการที่รัฐทําการ
ส่งเสริม ชักนํา สนับสนุนและสร้างโอกาสให้ประชาชนในชุมชนได้เข้ามาร่วมมือในการจัดการขยะมูลฝอย
ของชุมชนเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายการจัดการขยะมูลฝอย 
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บทที่ 2 
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 

  การติดตามและประเมินผล เรื่อง   การบริหารจัดการขยะอันตรายจังหวัดขอนแก่น  
ประจําป ีพ.ศ. 2561  ในพื้นที่จงัหวัดขอนแก่นในครั้งนี้ ได้ศึกษาจากเอกสาร งานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนํามาเป็น
แนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังต่อไปนี้ 

1. แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 
2. ความรูท้ั่วไปเกี่ยวกบัขยะมลูฝอย 
3. ความรูท้ั่วไปเกี่ยวกบัขยะอันตราย 
4. บทบาท หน้าที ่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
5. เอกสารทีเ่กี่ยวข้อง 
6. นโยบายรัฐบาลในการบริหารจัดการ “ การจัดการขยะมูลฝอยสู่พลังงานทดแทน ” 
7. ศูนย์การเรียนรู้การบริหารจดัการขยะและของเสียอันตรายจังหวัดขอนแก่น 

 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 
  

  การมีส่วนร่วม  หมายถึง  เป็นกระบวนการทางสังคมที่เปิดโอกาสให้ผู้ทีม่ีส่วนเกี่ยวข้อง 
ในฐานะทีเ่ปน็ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้ามามีส่วนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การวิเคราะห์ปัญหา การแสดง 
ความคิดเห็นการดําเนินการ การประสานความร่วมมือการติดตามตรวจสอบผลกระทบของการดําเนินการ 
ตลอดจนมีส่วนร่วมในการดาเนินการในเรื่องหนึ่งเรื่องใด อันเป็นการแก้ไขปัญหามูลฝอยและส่ิงปฏิกูลของ
ชุมชนหรือท้องถิ่นของตน เพื่อให้บรรลุตามความต้องการที่แท้จริงของประชาชน และสอดคล้องกับนโยบาย
ของรัฐ เพ่ือให้เกิดการป้องกัน แก้ไข และจัดการได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ อันเป็นการคุ้มครอง
คุณภาพส่ิงแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2548) 
         ทนงศักดิ์ คุ้มไข่น้า (2540) ให้ความหมายของการมีส่วนร่วม ดังนี้ 
                 1. การมีส่วนร่วมของประชาชน  คือ  กระบวนการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดําเนินงาน พัฒนา ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ แก้ไขปัญหาตนเอง ร่วมให้ความคิดสร้างสรรค์ ความรู้และความ
ชํานาญ ร่วมกับการใช้วิทยาการท่ีเหมาะสมและสนับสนุนติดตามผลการปฏิบัติงานขององค์กรและ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
                 2. การมีส่วนร่วมของประชาชน คือ กระบวนการที่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รบัโอกาส 
และได้ใช้โอกาสที่ได้รบัแสดงออกซึ่งความรู้สึกนึกคิด แสดงออกซึ่งสิ่งที่เขามี แสดงออกซึ่งส่ิงที่เขาต้องการ 
แสดงออกซ่ึงปัญหาที่กาลังเผชิญและแสดงออกซ่ึงวิธีการแก้ไขปัญหา และลงมือปฏิบัติโดยการช่วยเหลือ
ของหน่วยงานภายนอกน้อยที่สุด 
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  สมาน อารีย์ (2546) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึงการที่ประชาชนได้รับ
โอกาสในการดําเนินกิจกรรมร่วมคิดร่วมตัดสินใจ กําหนดเป้าหมายของกิจกรรมที่มีผลกระทบต่อตัว
ประชาชนเอง โดยจะต้องมีการยอมรับในการตัดสินใจในการดาเนินกิจกรรมตามที่ประชาชนเลือกเอง 
  จากการศึกษาเกี่ยวกบัการมีส่วนร่วมของประชาชน สามารถสรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมคือ 
การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทในการดําเนินการเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เริ่มตั้งแต่กระบวนการคิด 
การตัดสินใจ การปฏิบัติหรือการดําเนินการ การร่วมรับผิดชอบต่อผลท่ีเกิดข้ึน และการติดตามและ
ประเมินผล โดยการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง เน้นการมีส่วนร่วมของบุคคล เพ่ือแก้ไขปัญหาร่วมกับการใช้
วิทยาการที่เหมาะสม ตลอดจนสนับสนุนให้มีการติดตามการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนมากที่สุด 

 

2.2 ความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกับขยะมูลฝอย 
        ขยะ หรือ มูลฝอย หรือ ของเสีย เป็นเหตุสําคัญประการหนึ่งที่ก่อให้เกิดปัญหาส่ิงแวดล้อม
และ มีผลต่อสุขภาพอนามัย มูลฝอยหรือของเสียกําลังมีปริมาณเพ่ิมมากข้ึนทุกปี เพราะสาเหตุจากการ
เพ่ิมของประชากร การขยายตัวทางเศรษฐกิจและทางอุตสาหกรรม นับเป็นปัญหาที่สําคัญของชุมชนซ่ึง
ต้องจัดการและแก้ไข ปริมาณกากของเสียและสารอันตราย ได้แก่ ขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกูลและสารพิษที่
ปนเปื้อนอยู่ในแหล่งน้ํา ดิน และอากาศ ตลอดจนบางส่วนตกค้างอยู่ในอาหาร ทําให้ประชาชนทั่วไปเส่ียง
ต่ออันตรายจากการเป็นโรคต่าง ๆ เช่น โรคมะเร็ง และ โรคผิดปกติทางพันธุกรรมเป็นต้น 
                 สถานที่บางแห่งก็มีคนท้ิงขยะกันตามสะดวก โดยนําไปเทกองรวมกันไว้ริมทางเดินบ้างโคน
ต้นไม้บ้าง ทําให้มีการหมักหมม เน่าเปื่อยส่งกล่ินเหม็นคลุ้ง บางครั้งอาจมองเห็นหนอนจํานวนมากมายไต่
ยั้วเย้ียออกมาจากกองขยะ ดูน่าขยะแขยง นอกจากนั้นกองขยะยังเป็นแหล่งชุมนุมของสัตว์นําโรคสารพัด
ชนิด เช่น ยุง แมลงวัน หนู แมลงสาบ ฯลฯ ขณะที่ฝนตกลงมาน้ําฝนก็ชะเอาส่ิงสกปรกเน่าเหม็นในกองขยะ
ไหลไปยังพื้นที่ใกล้เคียง และอาจจะไหลลงท่อระบายน้ํา และไหลลงสู่แม่น้ําลําคลองเป็นเหตุให้เช้ือโรคแพร่
กระขยายเพิ่มมากข้ึน  
 

          ความหมายของขยะ และการแบ่งประเภท 
                 พจนานกุรมฉบับราชบณัฑิตสถาน ได้ให้คําจํากัดความของคําว่า “มูลฝอย” หมายถึง เศษ 
ส่ิงของที่ท้ิงแล้ว  และคําว่า “ขยะ” หมายถึง หยาก เยื่อมูลฝอย จะเห็นว่าคําทั้งสองคําน้ีมีความหมาย
เหมือนกัน ใช้แทนกันได้ และบางทีจึงเห็นใช้ควบกันเป็นขยะมูลฝอยพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2484 
แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่3 พ.ศ.2497 ได้ให้คําจํากัดความและความหมายของคําว่า “มูลฝอย” หมายถึง เศษ
กระดาษ เศษผ้า เศษอาหารเศษสินค้า เถ้ามูลสัตว์ และซากสัตว์ รวมถึงวัตถุอ่ืนใด ซ่ึงเก็บกวาดจากถนน 
ตลาดที่เล้ียงสัตว์ หรือที่อ่ืนๆ 
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          ความหมายของขยะมูลฝอยในเชิงวิชาการ 
                ขยะหรือขยะมูลฝอย ( Refuse or Solid Waste ) หมายถึง ของเสียที่อยู่ในรูปของแข็ง          
ซ่ึงอาจจะมีความช้ืนปะปนมาด้วยจํานวนหนึ่ง ขยะที่เกิดข้ึนจากอาคารท่ีพักอาศัย สถานที่ทําการโรงงาน
อุตสาหกรรม หรือตลาดสดก็ตามจะมีปริมาณและลักษณะแตกต่างกันออกไป โดยปกติแล้ววัตถุต่างๆ ที่ถูก
ท้ิงมาในรูปของขยะนั้น จะมีทั้งอินทรีย์สารและอนินทรีย์สาร สารวัตถุต่างๆเหล่านี้บางชนิดก็สามารถย่อย
สลายได้ด้วยจุลินทรีย์ในเวลาอันรวดเร็ว โดยเฉพาะพวกเศษอาหารเศษพืชผัก แต่บางชนิดก็ไม่อาจจะย่อย
สลายได้เลย เช่น พลาสติก เศษแก้ว  
          ประเภทของขยะมูลฝอย 
             1.จําแนกตามพิษภัยที่เกิดขึ้นกับมนุษย์และสิ่งแวดลอ้ม มี 2 ประเภท คือ 
                  1.) ขยะทั่วไป (General waste) หมายถึง ขยะมูลฝอยที่มีอันตรายน้อย ได้แก่ พวกเศษอาหาร 
เศษกระดาษ เศษผ้า พลาสติก เศษหญ้า และใบไม้ ฯลฯ 
                  2.) ขยะอันตราย (Hazardous waste) เป็นขยะที่มีภยัต่อคนและสิ่งแวดล้อม อาจมีสารพิษ  
ติดไฟหรือระเบิดง่าย ปนเปื้อนเชื้อโรค เช่น ไฟแช็กแก๊ส กระป๋องสเปรย ์ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี ่หรืออาจ 
เป็นพวกสําลีและผ้าพันแผลจากสถานพยาบาลทีม่ีเชื้อโรค 
            จําแนกตามลักษณะของขยะ มี 2 ประเภท คือ 
                  1.) ขยะเปียกหรือขยะสด (Garbage) มีความช้ืนปนอยู่มากกว่าร้อยละ 50 จึงติดไฟได้ยาก
ส่วนใหญ่ได้แก่ เศษอาหาร เศษเนื้อ เศษผัก และผักผลไม้จากบ้านเรือน ร้านจําหน่ายอาหารและตลาดสด 
รวมทั้งซากพืชและสัตว์ที่ยังไม่เน่าเปื่อย ขยะประเภทน้ีจะทําให้เกิดกลิ่นเน่าเหม็นเนื่องจากแบคทีเรียย่อย
สลายอินทรียสาร นอกจากนี้ ยังเป็นแหล่งเพาะเช้ือโรคโดยติดไปกับแมลงหนู และสัตว์อ่ืนที่มาตอมหรือกิน
เป็นอาหาร 
                  2.) ขยะแห้ง (Rubbish) คือ ส่ิงเหลือใช้ที่มีความชื้นอยู่น้อยจึงไม่ก่อให้เกิดกลิน่เหม็น จําแนก
ได้  2  ชนิด คือ 
                     - ขยะที่เปน็เช้ือเพลิง เปน็พวกที่ติดไฟได้ เช่น เศษผ้า เศษกระดาษ หญ้า ใบไม้ กิ่งไม้แห้ง 
                     - ขยะที่ไม่เป็นเชื้อเพลิง ได้แก่ เศษโลหะ เศษแก้ว และเศษก้อนอิฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการ การบริหารจัดการขยะอันตรายจังหวัดขอนแก่น ประจําป ีพ.ศ. 2561 

            ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ   กองแผนและงบประมาณ    องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้า 8 
 

              แหล่งกําเนิดขยะมูลฝอย 
แหล่งกําเนิดและประเภทขยะมูลฝอยจากกิจกรรมต่าง ๆ 

 

 
 

     ขยะเปน็ส่ิงที่เหลือใช้ หรือส่ิงทีไ่ม่ต้องการอีกต่อไป สามารถแบ่งตามแหล่งกําเนิดได้ดังนี้ 
                1. ของเสียจากอุตสาหกรรม ของเสียอันตรายทั่วประเทศไทย 73 % มาจากระบบ
อุตสาหกรรม ส่วนใหญ่ยังไม่มีการจัดการที่เหมาะสมโดยท้ิงกระจายอยู่ตามส่ิงแวดล้อมและท้ิงร่วมกับมูล
ฝอย รัฐบาลได้ ก่อตั้งศูนย์กําจัดกากอุตสาหกรรมข้ึนแห่งแรกที่แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน เริ่มเปิด
บริการตั้งแต่ 2531 ซ่ึงก็เพียงสามารถกําจัดของเสียได้บางส่วน 
                2. ของเสียจากโรงพยาบาลและสถานที่ศึกษาวิจัย ของเสียจากโรงพยาบาลเป็นของเสีย
อันตรายอย่างยิ่ง เช่น ขยะติดเช้ือ เศษอวัยวะจากผู้ป่วย และการรักษาพยาบาล รวมทั้งของเสียที่ปนเปื้อน
สารกัมมันตรังสี สารเคมี ได้ท้ิงสู่ส่ิงแวดล้อมโดยปะปนกับมูลฝอย ส่ิงปฏิกูลเป็นการเพ่ิมความเส่ียงในการ
แพร่กระจายของเชื้อโรคและสารอันตราย 
                3. ของเสียจากภาคเกษตรกรรม เช่น ยาฆ่าแมลง ปุ๋ย มูลสัตว์ น้ําทิ้งจากการทําปศุสัตว์ฯลฯ 
               4. ของเสียจากบ้านเรือนแหล่งชุมชน เช่น หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ แก้ว เศษอาหาร 
พลาสติก โลหะ หินไม้ กระเบื้อง หนัง ยาง ฯลฯ 
               5. ของเสียจากสถานประกอบการในเมือง เช่น ภัตตาคาร ตลาดสด วัด สถานเริงรมย์ 
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       ปริมาณมูลฝอยที่เกิดจากการดํารงชีพหรือมูลฝอยชุมชนน้ัน ขึ้นอยู่กับปัจจัยดังต่อไปนี้ 
              - ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ 
              - ฤดูกาล 
              - รายได้ 
              - โครงสร้างของครอบครัว 
              - อุปนิสัยในการซ้ือสินค้า 
              - พฤติกรรมในการบริโภคอาหาร 
              - รูปแบบของการดํารงชีวิต 
              - ทัศนคติในการดํารงชีวิต 
              - กฎหมายข้อบงัคับ 
 

      สาเหตทีุ่ทําให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอย 
             1. ความมักง่ายและขาดความสํานึกถึงผลเสียที่จะเกิดข้ึน เป็นสาเหตุที่พบบ่อยมาก ซ่ึงจะเห็นได้
จากการท้ิงขยะลงตามพ้ืน หรือแหล่งน้ํา โดยไม่ท้ิงลงในถังรองรับที่จัดไว้ให้  ้และโรงงานอุตสาหกรรมบาง
แห่งลักลอบนําสิ่งปฏิกูลไปทิ้งตามที่ว่างเปล่า 
             2. การผลิตหรือใช้สิ่งของมากเกินความจําเป็น เช่น การผลิตสินค้าทีม่ีกระดาษหรือพลาสติกหุ้ม 
หลายช้ัน และการซ้ือสินค้าโดยห่อแยกหรือใส่ถุงพลาสติกหลายถุง ทําให้มีขยะปริมาณมาก 
             3. การเก็บและทําลายหรือนําขยะไปใช้ประโยชน์ไม่มีประสิทธิภาพ จึงมีขยะตกค้าง              
กองหมักหมมและส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วบริเวณจนก่อปัญหามลพิษให้กับส่ิงแวดล้อม 
 

        ผลเสียที่เกิดจากขยะมูลฝอย 
              ขยะมูลฝอยก่อให้เกิดปัญหาต่อมนษุย์และส่ิงแวดล้อมหลายประการ คือ 
              1. ทําให้เกิดทศันะอุจาด คือ แลดูสกปรก ขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นทีน่่ารังเกียจแก่ 
ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงรวมทั้งผู้พบเหน็ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 
             2. เป็นแหล่งเพาะ และแพร่เชื้อโรค โดยเฉพาะขยะติดเชื้อจากสถานพยาบาล และขยะเปียกที ่
แบคทีเรียทําหน้าที่ย่อยสลาย เช้ือโรคตามขยะจะแพร่ไปกับน้ํา แมลง หนู และสุนัขที่มาตอมหรือคุ้ยเข่ีย 
เช่น เช้ือที่ทําให้เกิดโรคอหิวาต์ ไทฟอยด์และโรคบิด 
             3. ทําให้ดินเส่ือม และเกิดมลพิษ เพราะจะทําให้พ้ืนดินสกปรกดินมีสภาพเป็นเกลือ ด่าง หรือ
กรดหรือมีสารพิษที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในดิน ตลอดจนทําให้สมบัติทางกายภาพของดินเปล่ียนแปลง
ไป เช่น โซเดียมทําให้เนื้อดินแตกร่วน 
              4. ทําลายแหล่งน้ํา 
                    1) ขยะที่ตกในแหล่งน้ําลําคลอง และท่อระบายน้ํา จะทําให้แหล่งน้ําตื้นเขิน การไหลของน้ํา
ไม่สะดวกจึงเกิดสภาวะน้ําท่วมได้ง่าย 
 



รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการ การบริหารจัดการขยะอันตรายจังหวัดขอนแก่น ประจําป ีพ.ศ. 2561 

            ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ   กองแผนและงบประมาณ    องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้า 10 
 

                    2) ทําให้เกิดมลพิษทางน้ําในลักษณะต่างๆ เช่น ทําให้น้ําเน่า น้ําเป็นพิษ น้ําทีม่ีเชื้อโรคและ 
น้ําทีม่ีคราบน้าํมัน ซ่ึงไม่เหมาะกับการใช้อุปโภคบริโภค ส้ินเปลืองค่าใช้จ่ายในการปรับปรงุคุณภาพ เปน็
อันตรายต่อส่ิงมีชีวิตโดยเฉพาะพืชและสัตว์น้ํา 
                   3) ทําให้เกิดมลพิษทางอากาศ เพราะการเผาขยะทําให้เกิดควันและข้ีเถ้า การหมักหมมและ 
เน่าสลายของขยะ จะก่อให้เกิดก๊าซพิษและกล่ินเหม็น 
                  4) ก่อความราํคาญและบั่นทอนสุขภาพของมนษุย์ เปน็ผลจากการเกิดทัศนะอุจาด ก๊าซพิษ 
กล่ินเหมน็ เปน็แหล่งเพาะเช้ือโรคตลอดจนการเกิดมลพิษทางน้ําและอากาศ 
                  5) ทําให้เกิดอัคคีภัย เนื่องจากขยะหลายชนิดติดไฟได้ง่าย  
 

        ปัญหาจากสภาพสิง่แวดล้อมขยะมูลฝอย 
                  ขยะมูลฝอย เป็นตัวการสําคัญประการหนึ่ง ที่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม เมื่อมีขยะมูล 
ฝอยจํานวนมาก แต่ชุมชนไม่สามารถเก็บขนและกําจัดขยะมูลฝอยได้อย่างหมดจดหรือจัดการขยะมูลฝอย
อย่างไม่ถูกสุขลักษณะ ดังนั้นขยะมูลฝอยจึงเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม ดังนี้ คือ 
                 1. อากาศเสีย เกิดจากการเผาขยะมูลฝอยกลางแจ้ง ก่อให้เกิดควันและสารพิษทางอากาศ 
ทําให้คุณภาพอากาศเส่ือมโทรม 
                 2. น้ําเสีย เกิดจากกองขยะมูลฝอยบนพื้น เมื่อฝนตกลงมาบนกองขยะมูลฝอยจะเกิดน้ําเสีย  
มีความสกปรกมาก ซ่ึงจะไหลลงสู่แหล่งน้ํา ทําให้เกิดภาวะมลพิษของแหล่งน้ํา 
                 3. แหล่งพาหะนําโรค  เกิดจากการกองขยะมูลฝอยบนพื้น เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของหน ูและ
แมลงวัน เป็นต้น  ซ่ึงเป็นพาหะนําโรคติดต่อทําให้มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน 
                 4. เหตุรําคาญและความไม่น่าดู  เกิดจากการเกบ็ขนขยะมูลฝอยไม่หมด รวมทั้งการกองขยะ
มูลฝอยบนพื้น ซ่ึงจะส่งกล่ิน เหมน็รบกวนประชาชนและเกิดภาพไม่สวยงาม ไม่เป็นสุนทรียภาพ 
 

         วิธีการคัดแยกขยะ 
             วิธีการคัดแยกขยะ 5 ประเภท 
                  1. ขยะประเภทที ่1ได้แก่ เศษอาหาร ,เศษผัก สามารถนําไปเลี้ยงสัตว์ได้ 
                  2. ขยะประเภทที ่2 ได้แก่ เปลือกผลไม้ ,เศษพืช และ อาหารเน่าบดู 
                  3. ขยะประเภทที ่3 ได้แก่ เศษกิ่งไม้ , เศษใบไม้ , วัชพืชจากการลอกคู-คลอง จําเปน็ต้องใช้ 
เครื่องย่อยกิ่งไม้ 
                  4. ขยะประเภทที ่4 ได้แก่ วัสดุสามารถ Recycle ได้ 
                  5. ขยะประเภทที ่5 ได้แก่ ส่ิงที่เหลือจากที่กล่าวข้างต้น เช่น ซากสัตว์ทีต่าย 
 ตวัอย่างวิธีการคัดแยกประเภทขยะ 
               1. ขยะประเภทกระดาษ (ถังสีนํ้าเงิน) 
                        - กระดาษถ่ายเอกสาร 
                        - กระดาษพิมพ์ 
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              2. ขวดพลาสติกใส (ถังสีส้ม) 
                        - ขวดน้ําดื่มต่างๆ 
              3. ขยะประเภท ก ิ ่ง ใบไม้ (ถ ังส ีเข ียว) 
                        - ขยะจากสวน ภายในบร ิเวณบ้าน 
                        - ดอกไม ้
                        - รากไม ้
                        - ใบไม้ 
                        - หญ้า 
                        - เศษก ิ ่งไม้ ใบไม้ต่างๆ 
                        - ต้นว ัชพ ืช 
                        - เศษไม้ 
                        - เปล ือกผลไม้ 
                        - เศษผลไม้ ผ ักสด 
                        - เศษพ ืชต่างๆ 
               4. ถ้วยพลาสติก (ถังสีแดง) 
                        - ถ้วยเครื่องดื่มต่างๆ 
              5. ขยะท่ัวไป (ถังสีเหลือง) 
                       - กระดาษชําระ 
                       - กระดาษชําระในห้องน้ํา 
                       - เศษขยะจากพื้น 
                       - เถ้า ฝุ่นผง 
                       - แผ่นดิสเก็ต 
                       - เศษของเล่น 
                       - กระดาษอาบมนั 
                       - วัสดุผสม เช่น กล่องนม 
                       - วัสดุเครื่องเขียน 
                       - กระป๋องโลหะ 
                       - เศษแก้ว 
                        - หลอดดูด 
                        - ภาชนะบรรจตุ่างๆ 
                        - ถุงพลาสติก 
                        - กระดาษติดผนัง 
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                  สามารถแยกชนิดของขยะได้เป็น 3 ชนิดใหญ่ๆ ด้วยกันคือ ขยะสด ขยะแห้งและขยะอ่ืนๆ  
เช่น เถ้า ขยะดังกล่าวแต่ละชนิดจะแยกกันเก็บรวบรวมไว้ในถังขยะแต่ละถัง วิธีดังกล่าวน้ีจะทําให้เกิดมี
ความสะดวกมากยิ่งข้ึน ในการเก็บรวบรวม เพื่อนําไปกําจัดทั้งยังจะเลือกวิธีการกําจัดได้อย่างเหมาะสมอีก
ด้วย เช่น ขยะสดนําไปกําจัดด้วยวิธีหมักทําเป็นปุ๋ย ขยะแห้งนําไปกําจัดโดยวิธีเผาด้วยเตาเผาขยะ และพวก
เถ้าก็นําไปใช้ถมที่ลุ่มเป็นต้น โดยในกรุงเทพฯ จะติดตั้งถังขยะไว้ตามจุดต่างๆ เช่น ป้ายรถเมล์ ตลาดสด 
สวนสาธารณะ ฯลฯ โดยแยกขยะตามสีของถังขยะ ดังนี้ 
                    - สีเขียว สําหรับขยะแห้ง 
                    - สีเหลืองสําหรับขยะเปยีก 
                    - สีแดงสําหรับขยะอันตราย 
 

            การกําจัดขยะมูลฝอยตามแผนหรือแนวคิด 5 R. และการนํากลับมาใช้ใหม่การกําจัดขยะ
มูลฝอย สิ่งสําคัญที่ควรได้รับการส่งเสริมให้มากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน คือ การลดปริมาณขยะ  
ซึ่งมีแผนหรือแนวคิด 5 R. 
                   R. 1 ( Reduce ) เป็นการลดปริมาณมูลฝอยที่อาจเกิดขึ้น เช่น ใช้ตะกร้าใส่ของแทน
ถุงพลาสติก การลดปริมาณวัสดุ ( Reduce material volume ) เป็นการพยายามเลือกใช้สินค้าที่บรรจุใน
บรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่แทนบรรจุภัณฑ์ที่มีขนาดเล็ก เพ่ือลดปริมาณของบรรจุภัณฑ์ที่จะกลายเป็นขยะมูล
ฝอย การลดความเป็นพิษ ( Reduced toxicit ) เป็นการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นพิษต่อส่ิงแวดล้อม
น้อยที่สุด 
                  R. 2 ( Reuse ) นําขยะมูลฝอยเศษวัสดุมาใช้ใหม่อีกหรือเป็นการใช้ซํ้า ใช้แล้วใช้อีก ๆ เช่น 
ขวดน้ําหวาน นํามาบรรจุน้ําด่ืม ขวดกาแฟที่หมดแล้ว นํามาใส่น้ําตาล การนําผลิตภัณฑ์กลับมาใช้ใหม่ ( 
Product reuse ) เป็นการพยายามใช้สิ่งของต่าง ๆ หลาย ๆ ครั้งก่อนที่จะทิ้งหรือเลือกใช้ของใหม่ 
                  R. 3 ( Repair ) การนํามาแก้ไข นําวัสดุอุปกรณ์ที่ชํารุดเสียหาย ซ่ึงจะท้ิงเป็นมูลฝอยมา
ซ่อมแซมใช้ใหม่ เช่น เก้าอ้ี 
                  R. 4 ( Recycle ) การหมุนเวียนกลับมาใช้ นําขยะมาแปรรูป ตามกระบวนการของแต่ละ
ประเภท เพ่ือนํากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ หรือเปล่ียนแปลงสภาพจากเดิมแล้วนํามาใช้ใหม่ เช่น พลาสติก 
กระดาษ ขวด โลหะต่าง ๆ ฯลฯ นํามาหลอมใหม่ นํายางรถยนต์ที่ใช้ไม่ได้แล้วมาทํารองเท้า นําแก้วแตกมา
หลอมผลิตเป็นแก้วหรือกระจกใหม่การนําวัสดุกลับมาใช้ใหม่ ( Material recycling ) เป็นการนําวัสดุมาผ่าน
กระบวนการเพ่ือผลิตเป็นสินค้าใหม่ 
                   R. 5 ( Reject ) การหลีกเล่ียงการใช้วัสดุที่ทําลายยาก หรือวัสดุที่ใช้ครั้งเดียวแล้วท้ิง เช่น 
โฟม ปฏิเสธการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ย่อยสลายยาก หลีกเล่ียงการใช้ที่ผิดวัตถุประสงค์ 
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           การนําขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ 
                    การใช้ ประโยชน์จากขยะ หรือมูลฝอย จะช่วยลดปริมาณขยะ หรือมูลฝอยที่ก่อปัญหา
ส่ิงแวดล้อม ซ่ึงมีวิธีการต่าง ๆ ดังนี้ 
                     1. การคัดแยกของเสียจากแหล่งกําเนิดมาหมุนเวียนใช้ใหม่การคัดแยกของเสียจาก
แหล่งกําเนิด คือ ของเสียจากอาคารบ้านเรือนท่ีสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น ขวด กระดาษ พลาสติก 
ยาง โลหะ ฯลฯ ซ่ึงจะนําของเสียดังกล่าวไปขายต่อ ๆ ไปจนถึงโรงงานเพ่ือผลิตเป็นสินค้าได้ 
                     2. การนํามูลฝอยหรือของเสียมาใช้ประโยชน์ด้านพลังงานของเสียมีสารประกอบจํานวน
มาก ที่สามารถเปล่ียนเป็นผลผลิตทางพลังงาน โดยขบวนการเผาไหม้จากมูลฝอยสามารถใช้ประโยชน์ใน
ด้านพาณิชย์ และอุตสาหกรรมทั้งสามารถเก็บเป็นพลังงานได้อีก 
                     3. การนํากากของเสียไปเป็นอาหารสัตว์ และใช้ประโยชน์ทางการเกษตรกากของเสียชนิด
มูลฝอยสดมีคุณค่าทางอาหารสัตว์ และพืช จากผลการศึกษาพบว่ามูลฝอยสดประเภทอาหารจํานวน     
2.5 – 3 กิโลกรัม มีคุณค่าเทียบเท่าข้าวบาเลย์คุณภาพดีจํานวน 1 กิโลกรัม สามารถนําไปเล้ียงสัตว์ได้ และ
ขยะหรือของเสียยังผลิตเป็นโปรตีนโดยเทคโนโลยีใหม่ เรียกว่า ไบโอเวสเทค ( Biowastech ) หมายถึง การ
แปรรูปขยะโดยชีววิธี สามารถเปล่ียนขยะหรือกากของเสียทั้งจากโรงงานอุตสาหกรรม และจากบ้านเรือน
ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นอาหารสัตว์ นอกจากน้ีสามารถใช้มูลฝอยสดเป็นประโยชน์ทางการเกษตร คือ ใช้
เป็นอาหารของพืชได้ เพราะมูลฝอยสดมีคาร์บอนและไนโตรเจนสูงมูลฝอยสดยังมีคุณสมบัติปรับดินให้ร่วน
ซุยด้วย ทั้งนี้การนํากากของเสียไปเป็นอาหารสัตว์และพืชจะต้องมีการปรับปรุงคุณภาพของเสีย บดอัด 
และฆ่าเช้ือโรคในกากของเสียก่อนเพ่ือมิให้เป็นอันตรายต่อสัตว์และพืช และให้ได้ประโยชน์จากอาหารใน
กากของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ 
                     4. การนํามูลฝอยมาหมกัทําปุย๋  การหมักทําปุ๋ยเปน็ขบวนการทางชีวเคมีที่เปล่ียนแปลง 
หรือย่อยสลายสารอินทรีย์ในของเสีย เพื่อได้ปุ๋ยเป็นอาหารของพืช หรือใช้ดินกลบฝังมูลฝอยในขบวนการฝัง
กลบมูลฝอย กากของเสียหรือมูลฝอยที ่เหมาะสมสําหรับการหมักปุย๋ ได้แก่ มูลฝอยสด พืช ผักผลไม้ 
กระดาษ เป็นต้น 
                    5. การนําขยะหรือมูลฝอยมาแปรสภาพให้เป็นวัตถุก่อสร้างในประเทศญ่ีปุ่นมีโรงงานอัด
ขยะหรือของเสียให้เป็นแท่ง แท่งขยะที่ได้นําไปชุบยางและแอสฟัลด์หรือเทคอนกรีต จากนั้นนําไปใช้ในการ
ก่อสร้างแทนอิฐ หรือคอนกรีตบล็อก 
                    6. การนํากากของเสียมาปรับปรุงพ้ืนทีก่ากของเสียสามารถนําไปใช้ปรับปรุงพื้นที ่โดยถม
พ้ืนทีที่่เปน็หลุมเปน็บ่อพ้ืนทีที่่ต้องการยกระดับความสูง เมื่อถมกากของเสียในพื้นที่ดังกล่าวแล้ว สามารถ
นําพื้นที่นัน้ ๆ ไปใช้ประโยชน์ เช่น ปลูกพืช สร้างอาคาร สร้างสวนสาธารณะ เป็นต้น 
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2.3  ความรูท้ั่วไปเกี่ยวกับขยะอันตราย 

  ขยะอันตราย เป็นขยะที่มีพิษอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและส่ิงแวดล้อม เช่น หลอดไฟ แบตเตอรี่
รถยนต์/มือถือ ถ่านไฟฉาย กระป๋องสเปร์ย/ยาฆ่าแมลง ภาชนะใส่น้าํมันเครื่อง ยารักษาโรคที่เส่ือมสภาพ 
น้ํายาขัดเงา สีทาบ้าน เป็นต้น  

คุณสมบตัิขยะอันตราย  
- ไม่ย่อยสลายและทนอยู่ในธรรมชาต ิ 
- ทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิต  
- เกิดผลกระทบจากการสะสมของเสีย  
- เสียชีวิต  

          ผลกระทบของเสียอันตราย 
             - สุขภาพ โดยการกิน หายใจ สัมผัส  

- เศรษฐกิจและสังคม ทําให้เกิดโรค เสียค่าใช้จ่ายในการรกัษาพยาบาล และทําให้ทัศนียภาพไม่
น่ามอง  

- ส่ิงแวดล้อม ทําให้เกิดมลพิษทางดิน ทางน้ํา และอากาศ  

ส่ิงที่ไม่ควรปฏิบัต ิ
  - ไม่ทิ้งรวมกับขยะอ่ืนๆ เช่นเศษอาหาร  

- ไม่ทิ้งไว้ตามพื้น เพราะจะทําให้สารพิษปนเปื้อนบนผิวดิน ส่งผลกระทบให้กบัสิ่งแวดล้อมและ
ส่ิงมีชีวิต  

 

พิษจากของเสียอันตราย  เช่น สารเคม ีสารประกอบในผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ที่เส่ือมคุณภาพ  
          พิษจากสารแมกกานีส พบได้จาก ถ่านไฟฉาย ตะกอนสี เครื่องเคลือบดินเผา มีผลต่อสุขภาพ คือ 

- ปวดศีรษะ ง่วงนอน อ่อนเพลีย  
- อารมณ์แปรปรวน ประสาทหล่อน  
- เกิดตะคริวทีแ่ขน ขา  
- สมองสับสน สมองอักเสบ  

          พิษจากสารปรอท พบได้จาก หลอดฟลูออเรสเซนต ์หลอดนีออน สารฆ่าแมลง กระจกส่องหน้า 
มีผลต่อสุขภาพ คือ 
                - ระคายเคืองผิวหนงั 

-  เหงือกบวมอักเสบ ท้องร่วงรนุแรง  
- มีอาการส่ัน กล้ามเนื้อกระตุก  
- หงุดหงิดโมโหง่าย  
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          พิษจากตะกั่ว  พบได้จากแบตเตอรีร่ถยนต์ ยาฆ่าแมลง ตะกอนสี  มีผลต่อสุขภาพ คือ 
  -ปวดศีรษะ ตัวซีด อ่อนเพลีย  
  - ปวดท้อง ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ  
  - ความจําเสือ่ม ชักกระตกุ หมดสต ิ 
           
         พิษจากฟอสฟอรสั พบได้จาก ยาเบื่อหน ูตะกอนสี มีผลต่อสุขภาพ คือ 
  - เหงือกบวม เยื่อบปุากอักเสบ 
  

         พิษจากสเปรย์ พบได้จากยาทาเล็บ ยาย้อมผม เครื่องสําอางเสื่อมสภาพ มีผลต่อสุขภาพ คือ 
                    - ระคายเคืองผิวหนัง คัน เห่อ บวม  
                    - ปวดศีรษะ หายใจขัด เป็นลม  

      เมื่อได้รบัสารพิษ มีอาการอย่างไร  
- เกิดผดผ่ืนคัน  
- ระคายเคือง  
- อัมพาต  
- มะเร็ง  
- ผิวหนงัไหม้อักเสบ  
- ขาดอากาศ  
- หน้ามืด วิงเวียน  
- ผลต่อทารกในครรภ์  
- ตาย  

 

     ลักษณะของเสียอันตราย 

  - ติดไฟง่าย เช่น ตะกอนน้ํามนั ตะกอนสี แอลกอฮอล์  
  - สารกัดกร่อน เป็นสารทีม่ีน้ําเป็นส่วนประกอบที่มีค่า pH < 2 และค่า ค่า pH > 12.5 ได้แก่ 

สารเคมีพวกกรดและด่าง  
            - สารที่เกิดปฏิกิริยาการระเบิด เช่น กรดและด่างที่เส่ือมสภาพ  

- สารพิษ เช่น สารฆ่าแมลง สารปราบศัตรูพืช  
- วัตถรุะเบิด เช่น พลุ ดอกไม้ไฟ  
- สารที่สามารถถกูชะล้างได้ เมื่อนําสารมาสกัดแล้วพบโลหะหนกั หรือวัตถุมีพิษในน้ําสกัดนัน้  
- กากกํามนัตรงัสี เป็นวัสดุที่ไม่เปน็ประโยชน์ในการใช้งานแล้ว อาจอยูในรปูของแข็ง/ของเหลว  
- ทําให้เกิดโรค ได้แก่ จุลินทรีย์ต่างๆ เช่น ไวรัส แบคทีเรีย รา และสารเคมี  
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      การบริหารจัดการขยะอันตราย 

  ขยะอันตราย (Hazardous Waste) หมายถึง  เศษส่ิงของที่ไม่ใช้แล้วหรือเส่ือมสภาพ รวมถึงภาชนะ
บรรจุภัณฑ์ต่างๆ ที่ปนเปื้อนสารอันตราย ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการของเสียอันตราย มี 3 กลุ่มใหญ่ 
คือผู้ก่อกําเนิด (Waste Generator) ผู้ขนส่ง (Waste Transporter) ผู้รับบําบัดกําจัด (Waste Processor) ซ่ึงแต่
ละกลุ่มมีหน้าที่ความรับผิดชอบเพ่ือให้การดําเนินการจัดการของเสียอันตรายเป็นไปอย่างถูกต้องไม่
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขอนามัย ความปลอดภัยของประชาชน และลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม

 
    การจัดการของเสียอันตรายโดยเริ่มจากการใช้หลักการ 3Rs ได้แก่ Reduce, Reuse และ 

Recycle มาใช้โดยให้ความสําคัญต่อการป้องกันและลดปริมาณกาก ณ จุดกําเนิด ซ่ึงผู้ก่อกําเนิด
สามารถดําเนินการได้โดยอาศัยการวิเคราะห์จุดกําเนิด ปริมาณ และความเป็นอันตรายของกาก เพ่ือหา
มาตรการรวมถึงการลดความเป็นอันตรายด้วย  

    นอกจากการลดหรือการใช้ประโยชน์จากของเสียอันตรายแล้ว การกําจัดของเสียอันตรายก็เป็น
ส่ิงที่ต้องดําเนินการด้วย คือ การเผาไหม้ที่อุณหภูมิสูง (Incineration) เป็นการทําลายเช้ือโรคและ
สารพิษในของเสียอันตรายโดยใช้เตาเผาที่อุณหภูมิสูงประมาณ 1000-1200 องศาเซลเซียส โดยมีการ
ติดตั้งระบบควบคุมคุณภาพอากาศให้ได้ตามมาตรฐาน วิธีนี้สามารถลดปริมาณของเสียที่จะต้องนําไปฝัง
กลบได้กว่าร้อยละ 90 แต่มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง และการฝังกลบแบบปลอดภัย (Secured Landfill) 
เป็นกระบวนการกําจัดข้ันสุดท้าย โดยนําของเสียอันตรายที่ผ่านการปรับเสถียรแล้ว รวมถึงเถ้าที่เหลือจาก
การเผาไหม้ของเสียอันตราย ไปฝังในหลุมฝังกลบที่มีการออกแบบเป็นพิเศษ เช่น มีวัสดุกันซึม 2ช้ัน 
(Double liners) มีการติดตั้งบ่อสังเกตการณ์เพ่ือติดตามตรวจสอบการรั่วไหลของสารพิษ เป็นต้น 

 

 

 

 

ผู้ก่อกาํเนิด

ดําเนินการขออนญุาตนํากากของเสีย
ออกนอกโรงงาน

แจ้งการนําของเสียออกนอกโรงงานทกุ
ครัง้

ใช้ใบกํากบัการขนส่งสําหรับของเสีย
อนัตราย

มีความรับผิดชอบในของเสียจนกวา่จะ
ได้รับการบําบดักําจดัท่ีถกูต้อง

ผู้ขนส่ง

มาตรฐานความปลอดภยัรถขนสง่

ขึน้ทะเบียรถและติดฉลาก

ใช้ใบกํากบัการขนส่งสําหรับของเสีย
อนัตราย

ขนสง่ของเสียไปยงัผู้ รับกําจดับําบดัท่ีระบุ
ไว้เท่านัน้

ผู้รับกาํจัดบาํบดั

ตรวจสอบของเสีย
แจ้งการรับและการบําบดั

ดําเนินการบําบดักําจดัตามท่ีได้รับอนญุาต

รายงานการบําบดั และผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อม

ไมรั่บของเสียท่ีไมไ่ด้รับอนญุาต
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      การจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน  

1. ปรบัปรุงแก้ไขกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับในการจัดการของเสียอันตราย  
2. จัดตั้งองค์กรจัดการของเสียอันตรายในระดับจงัหวัด/ท้องถิน่  
3. กําหนดรูปแบบการคัดแยกรวบรวมจากแหล่งกําเนิด  
4. จัดตั้งศนูย์กําจัดระดับภมูิภาค  
5. จัดตั้งระบบฝังกลบกมัมนัตรังสีแบบปลอดภัยของประเทศ  
6. ลดปริมาณของเสียจากแหล่งกําเนิด  
7. กลไกการเรียกคืนซากผลิตภัณฑ์  
8. ติดตามตรวจสอบการดําเนินงานของศูนย์ภูมิภาค  
9. ให้ความรูก้ับเจ้าหน้าที ่ 
10. จัดทําระบบฐานข้อมูล  
11. ส่งเสริมให้ความรูก้ับประชาชน 

2.4  บทบาท  หน้าที่ของจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

         การดําเนินการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยและขยะอันตรายของประเทศ มีการกําหนดแนว
ทางการบริหารจัดการขยะการบูรณาการการดําเนินงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง ภาครัฐ 
เอกชน และภาคประชาชน และที่สําคัญได้กําหนดบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ ไว้ อย่างชัดเจน 
กระทรวงมหาดไทยในฐานะหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบขยะมูลฝอยชุมชน ประกอบกับเป็นหน่วยงานท่ี
กํากับดูแลจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอยให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ประกาศ ระเบียบ และแนวทางที่เหมาะสม ในการจัดทําแผนปฏิบัติการขับเคล่ือนการจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชนของทั้งจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและสามารถดําเนินการ
จัดการขยะมูลฝอยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

          จังหวัด  เปน็หน่วยงานหลักในเรื่อง การถ่ายทอดนโยบายหลัก การกํากับ ติดตาม เร่งรัด การ
ดําเนินการด้านการจัดการขยะมูลฝอยในภาพรวมของพื้นที ่ 
              1. จัดทาแผนปฏิบัติการระดับจังหวัดเพื่อดําเนินงานในการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด  
              2. เร่งรัดการดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอยตกค้างภายในจงัหวัดให้หมดไป โดยกํากบัดูแลองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ดําเนินการปิด และ/หรือปรบัปรุงฟ้ืนฟูสถานทีก่ําจัดขยะมูลฝอยเดิมให้ถกูต้อง  
              3. สนับสนุนการรวมกลุ่มพื้นที่กําจัดขยะมลูฝอย (Clusters) การกําจัดขยะมูลฝอยโดย
เทคโนโลยี ที่เหมาะสม และส่งเสริมเอกชนลงทนุการจดัการขยะมูลฝอย แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชน “จังหวัดสะอาด” ตามแนวทางประชารัฐ ประจาปี พ.ศ. 2561  
              4. สนับสนุนให้มีศูนย์รวบรวมขยะอันตรายชุมชนของจงัหวัดหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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              5. สร้างความรู ้ความเข้าใจเกีย่วกับการลด คัดแยก ขยะมูลฝอยและขยะอันตรายทีต่้นทาง
ให้กับประชาชน และสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการลด คัดแยก และนําขยะมลูฝอย
กลับมาใช้ประโยชน์  
              6. ติดตามและกํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและ
ขยะอันตรายภายในจังหวัดให้มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักวิชาการ รวมถึงให้มีการรายงานผลการ
ดําเนินการ  
              7. สนับสนุนการจัดหาพื้นทีใ่นการจัดการหรือกําจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  
              8. สนับสนุนการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ โดยการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร และเปิดช่องทางให้ประชาชนสามารถเสนอแนะ ร่วมตัดสินใจและร่วมมือในการดําเนินโครงการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยและขยะอันตรายตั้งแต่ต้นทาง  
               9. รับฟังความคิดเหน็ของประชาชนตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตร ีว่าด้วยการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548  หรือระเบียบ กฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 
  

         องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เปน็หน่วยงานปฏิบตัิการในระดับพื้นที ่ 
               1. ร่วมกับจังหวัดจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อดําเนินงานในการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่และจงัหวัด  
               2. ดําเนินการกาํจัดขยะมูลฝอยตกค้างภายในพื้นที่ให้หมดไป โดยดําเนินการปิด และ/หรือ
ปรบัปรุงฟื้นฟูสถานทีก่ําจัดขยะมูลฝอยเดิมให้ถูกต้อง  
               3. ดําเนินการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในพื้นที ่และจดัระบบการเกบ็รวบรวมขนส่งขยะมูล
ฝอยและขยะอันตรายชุมชนแบบแยกประเภทเพ่ือส่งกาํจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ  
               4. การรวมกลุ่มพ้ืนที่และจัดตั้งศนูย์กําจัดขยะมูลฝอยรวม โดยใช้เทคโนโลยีทีเ่หมาะสม 
ส่งเสริมภาคเอกชนลงทนุการจัดการขยะมูลฝอย และได้รับการยอมรับจากประชาชนในพื้นที ่ 
              5. จัดหาพื้นทีที่เ่หมาะสมเพื่อรองรบัการจดัการขยะมูลฝอยหรือการกําจัดขยะมูลฝอย  
              6. ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเกีย่วกับการจัดการขยะมูลฝอยภายใต้กฎหมายที่เกีย่วข้อง ในการคัด
แยก เกบ็รวบรวม การเกบ็ขนและกําจัดขยะมูลฝอย การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนและกาํจัดขยะมูล
ฝอยให้เหมาะสม เป็นต้น  
              7. จัดตั้งศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในระดับท้องถิ่น  
              8. ติดตามและบังคับใช้กฎหมายกบัเอกชนผู้รบัจ้างการจัดการขยะมูลฝอย ให้เอกชนดําเนินการ
จัดการขยะมลูฝอยในพื้นที่บริการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ  
              9. สนับสนุนการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ โดยการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร และเปิดช่องทางให้ประชาชนสามารถเสนอแนะ ร่วมตัดสินใจและร่วมมือในการดําเนินโครงการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยและขยะอันตรายตั้งแต่ต้นทาง  
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               10. รับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรบัฟังความ
คิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 หรือระเบียบ กฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)  
 

2.5  เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
                  พนารัตน์ พ่วงบุญปลูก (2542) ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอย
ในเขตเทศบาลตําบลแสนสุข อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการ
จัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตําบลแสนสุขในระดับปานกลาง โดยตัวแปร ความรู้เกี่ยวกับการจัดการ
ขยะมูลฝอย ทัศนคติต่อปัญหาขยะมูลฝอย อาชีพ ระยะเวลาที่อยู่อาศัยในเขตเทศบาลตําบลแสนสุข มีผล
ต่อความคิดเห็นต่อการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตําบลแสนสุข ปัญหาอุปสรรคในการจัดการขยะ
มูลฝอยในเขตเทศบาลแสนสุขพบว่า ประชาชนบางส่วนขาดความรู้ และความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับ
วิธีการเก็บรวบรวมและกําจัดขยะมูลฝอย และเทศบาลเองก็มีบุคลากร เช่น ช่างเทคนิค เจ้าหน้าที่เทศกิจ 
ไม่เพียงพออุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ถังขยะมีจํานวนน้อย เครื่องมือ อุปกรณ์ในการทําความสะอาด ไม่ได้รับการ
ดูแลรักษาเท่าที่ควร กลุ่มตัวอย่างจึงได้ให้ข้อเสนอแนะในการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตําบลแสน
สุข ดังน้ี คือ เทศบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการรวบรวมและ
กําจัดขยะมูลฝอยที่ถูกวิธีแก่ประชาชน และควรเปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูล
ฝอย นอกจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเพ่ิมการสนับสนุนงบประมาณในการจัดการขยะมูลฝอยให้แก่
เทศบาลตําบลแสนสุข เพื่อจะได้จัดการขยะมูลฝอยได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
                 โพยม รุจิรัสสวรวงศ์ (2545) จากการศึกษาปัญหาและทางออกการจัดเก็บขยะในเขตชุมชน
เมือง กรณีศึกษา : เทศบาลตําบลบ้านสวน พบว่า ปัญหาและทางออกในเชิงเทคนิคการจัดเก็บขยะ ได้แก่ 
เทศบาลยังขาดสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยโดยระบบเผา กระบวนการปฏิบัติงานของคนอันมาจากสาเหตุการ
ปฏิบัติงานของคน ขาดอุปกรณ์ รถยนต์ขนขยะ เทศบาลยังไม่มีการสนับสนุนให้ประชาชนคัดแยกขยะ และ
ลดขยะ ส่วนปัญหาและทางออกในเชิงบริหารการจัดเก็บขยะได้แก่ ปัญหาการกําหนดนโยบายด้านการจัด
ส่วนราชการ ด้านบุคลากร ด้านการอํานวยการและและควบคุมด้านความร่วมมือการประสานงานกัน ด้าน
การประชาสัมพันธ์ ด้านงบประมาณ 
                เรืองเดช ทองสถิตย์ (2545) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเห็นในการจัดการขยะของชุมชน 
กรณีศึกษาตําบลหมอเมือง อําเภอแม่ริม จังหวัดน่าน พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเห็นในการจัดการขยะ
ของชุมชน การเข้าร่วมกิจกรรม แหล่งรับรู้ข่าวสารในการจัดการขยะ  แนวทางในการจัดการขยะในชุมชนที่
ได้จากการศึกษา คือ การลดการเกิดขยะในชุมชน ใช้มาตรการท่ีใครเป็นผู้ก่อขยะผู้นั้นต้องรับผิดชอบ 
ดังนั้นแนวทางปฏิบัติคือ  มีการรณรงค์เพ่ือสร้างความตระหนักในชุมชน มีการกําจัดขยะในครัวเรือนเอง 
และการกําจัดขยะที่ย่อยสลายยากรวมถึงขยะอันตรายในที่ชุมชน 
                จากเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง สรุปได้ว่าการจัดการขยะมูลฝอยเป็นส่ิงที่ต้องดําเนินการโดยเร่งด่วน 
เป็นส่ิงที่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนโดยทั่วไป ดังนั้นระบบการจัดการขยะ
มูลฝอยจึงเป็นส่ิงสําคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดําเนินการ 
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2.6  นโยบายรัฐบาลการบริหารจัดการขยะและของเสียอันตราย  
 

        แผนแม่บทการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 – 2564)  
                เมื่อวันที่  3  พฤษภาคม 2559  คณะรัฐมนตรีมีมติ  เห็นชอบแผนแม่บทการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 - 2564)  และมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย กํากับดูแลให้จังหวัด
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทําแผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด ให้สอดคล้องกับแผน
แม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 - 2564) และให้เร่งรัดการดําเนินการ
โครงการเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยทั้งในพ้ืนที่นําร่องและในระดับชุมชนและหมู่บ้าน ภายใต้ 
Road Map  การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีมติเห็นชอบ 
ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว โดยเฉพาะในพ้ืนที่ของส่วนราชการเป็นลําดับแรก เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี
รับรู้ถึงผลสัมฤทธิ์และตระหนักถึงความสําคัญเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอย รวมทั้งให้รับ
ความเห็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไปพิจารณาดาเนินการด้วย 
     ปัญหาขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของประเทศไทยทวีความรุนแรงมากข้ึนตลอดทุกป ี    
เป็นผลเนื่องมาจากขาดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ แม้ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมาได้เริ่มมีการปรับ
ทัศนคติเกี่ยวกับขยะมูลฝอย โดยมองว่าขยะมูลฝอยสามารถนํากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ ซ่ึงถือเป็น
ทรัพย์สิน (Assets) ที่สามารถเพ่ิมมูลค่าและรายได้ให้กับประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง
ลดต้นทุนการผลิตได้อีกทางหนึ่งด้วย แต่ประชาชนยังขาดองค์ความรู้และจิตสํานึกเกี่ยวกับปัญหาและการ
จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย จึงไม่ให้ความสําคัญที่จะลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง
หรือแหล่งกําเนิด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจึงได้บูรณาการแผนบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยของจังหวัดทั้ง 77 จังหวัด (รวมกรุงเทพมหานคร) และจัดทําเป็นแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 – 2564)  เมื่อแผนแม่บทฯ ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว จะใช้
เป็นแนวทางในการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ
อย่างย่ังยืนต่อไป 
            กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนใน
พ้ืนที ่ทั่วประเทศ โดยดาเนินการ ดังนี้  
            1. เร่งรัดการดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอยตกค้างทั่วประเทศให้หมดไป โดยกํากบัดูแลจังหวัดและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ดําเนินการปิด และ/หรือปรบัปรุงฟืน้ฟูสถานทีก่ําจัดขยะมูลฝอยเดิมให้ถูกต้อง  
           2. เป็นหน่วยงานจัดตั้งงบประมาณการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่  
           3. กํากับ ติดตาม เร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะ
มูลฝอยของกระทรวง จังหวัด และแผนแม่บทการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ  
           4. สนับสนุนการรวมกลุ่มพ้ืนทีก่ําจัดขยะมูลฝอย (Clusters) สนับสนุนการกําจัดขยะมูลฝอย โดย
เทคโนโลยีที่เหมาะสม และส่งเสริมเอกชนลงทนุการจดัการขยะมูลฝอย  
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           5. สนับสนุนให้ใช้กฎหมายผังเมืองในการพิจารณาจัดตั้งโรงกาจัดขยะมูลฝอย  
           6. จัดกิจกรรมและส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย  
           7. สร้างความรู ้ความเข้าใจกับภาคเอกชน เพื่อลดการต่อต้านในการดําเนินมาตรการเกี่ยวกบั  

มาตรการจัดการขยะมูลฝอยและขยะอันตราย  
 

        การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายให้เป็นระบบ 
 1. มาตรการลดการเกิดขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย (ต้นทาง) 
      ใช้วัสดุ/ผลิตภัณฑ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ลดการเกิดขยะผู้ประกอบการ   รบัผิดชอบ 
สินค้าตลอดวัฏจักรชีวิตลด/เลิก   ใช้ถุงพลาสติก  กล่องโฟมบรรจุภณัฑ์ทีก่ําจัดยาก ใช้สินค้าเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม 
 2. มาตรการเพิ่มศักยภาพการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย (กลางทาง) 
      ประสิทธิภาพเก็บขน  กําจัดอย่างถกูต้องและมีประสิทธิภาพ  จัดการขยะในพื้นที่เฉพาะ เช่น 
พ้ืนทีท่่องเที่ยว เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  พัฒนา/ปรบัปรุงกฎหมายออกกฎระเบียบ และบังคับใช้ 
 3. มาตรการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย(ปลายทาง)  
              สร้างจิตสํานึก/วินัย  ตั้งแต่ระดับเยาวชน  ในการลดคัดแยกขยะ  ศึกษาวิจัย พัฒนาองค์ความรู้
ระบบฐานข้อมูล 
 

       แนวทางการปฏิบัติ 
  1. ลดปริมาณขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย(ต้นทาง) 
      - คัดแยกขยะ ณ แหล่งกําเนิด/ที่เหลือส่งไปกําจัด/รีไซเคิล 
               - ลด ละ เลิกการใช้ถงุพลาสติก กล่องโฟม บรรจุภณัฑ์กําจัดยาก เริม่ที่สถานทีร่าชการ 
สถาบันการศึกษา สถานประกอบการ ห้างสรรพสินค้า สถานที่ท่องเที่ยว 
               - เลือกใช้สินค้าที่เปน็มิตรกบัส่ิงแวดล้อม / ลด ใช้ซํ้า แปรรูปกลับมาใช้ใหม่ (3Rs) 
               - ส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ลดการเกิดของเสียในข้ันตอนการผลิต  
 2. เพิ่มศักยภาพการจัดเก็บและขนสง่ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย(กลางทาง) 
       - เกบ็รวบรวมและขนส่งแบบแยกประเภท 
                - เข้มงวดระบบ Manifest System สาหรับกากของเสียอุตสาหกรรม และมูลฝอยติดเชื้อ 
                - ระบบเรียกคืนซาก WEEE 
                - กฎ ระเบียบท้องถิ่น (คัดแยก  เกบ็ค่าธรรมเนียมเก็บขน กําจัด) 
           3. เพิ่มประสิทธิภาพการกําจัดและใช้ประโยชน์ขยะ(ปลายทาง) 
                -กําจัดขยะตกค้างสะสม ฝังกลบช่ัวคราว / ปิด / ฟื้นฟู /ปรบัปรุงSite ขยะเดิม / เชื้อเพลิง RDF 
                -ศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยรวม (Cluster) 
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               - กําจัดขยะแบบผสมผสานเพื่อลดผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดล้อม การแปรูปผลิตพลังงาน
เป็นผลพลอยได้ 
               -สถานทีร่วบรวมของเสียอันตรายชุมชน/สถานทีก่ําจัดกากอุตสาหกรรมที่เปน็อันตราย/โรงงาน
รีไซเคิล 
              -ศูนย์กําจัดมูลฝอยติดเชื้อ 
              -จัดระบบกําจดัขยะมูลฝอยสําหรับพื้นทีเ่ฉพาะ เช่น พ้ืนทีท่่องเที่ยว พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
           4. เพิ่มประสิทธิภาพการกาจัดและใช้ประโยชน์ขยะ(ปลายทาง) 
       -พัฒนากฎหมาย (พ.ร.บ. การจัดการ WEEE) 
               -ปรบัปรุงกฎ ระเบียบเกีย่วกบัการจดัการขยะมูลฝอย 
               -จัดทาหลักเกณฑ์วิชาการในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 
               -ติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
              -ตรวจสอบ/ดาเนินการทางกฎหมายกับผู้ลักลอบทิ้ง 
              -ตรวจสอบ การดาเนินงาน สถานทีก่าจัดของเสียอันตราย/รีไซเคิล ให้เปน็ไปตามมาตรฐาน 
 5. สนับสนุนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 
               -ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู ้ความเข้าใจ สร้างจิตสานึกตั้งแต่ระดับเยาวชน 
               -บรรจุเนื้อหาการจัดการขยะในหลักสูตรการเรียนการสอนทุกระดับ 
               -ศึกษา วิจัย พัฒนา 
               -เทคโนโลยีกาจัดขยะที่เหมาะสมกับพื้นที ่ปริมาณ และลักษณะองค์ประกอบขยะมลูฝอย 
               -ประเมินวัฏจกัรชีวิตผลิตภัณฑ ์การใช้วัสดุทดแทนผลิตภัณฑ์กาจดัยาก 
               -ระบบป้องกันสุขภาพให้กับผู้ปฏิบตัิงานในสถานที่กาจดัขยะ/ของเสียอันตราย 
               -พัฒนาระบบฐานข้อมูล 
 

      แผนแม่บทการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 

              ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า “จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายอย่างเป็นระบบและบูรณาการ 
โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน” แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 – 
2564) มีวัตถปุระสงค์ ดังนี้ 
               1. เพื่อเปน็กรอบและทิศทางการดําเนินการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตราย ของประเทศ 
               2. เพื่อให้มีแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในภาพรวมของประเทศ
และบูรณาการการดําเนินงานร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  และภาคประชาชน  จังหวัด และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่   สามารถจดัทําแผนปฏิบตัิการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดให้สอดคล้องกับ
สภาพปัญหา และสามารถดําเนินการจัดการขยะมูลฝอยได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีกรอบแนวคิดที่สําคัญ 
3 ประการคือ หลักการ 3Rs (Reduce, Reuse, Recycle)  เพื่อให้เกิดการใช้น้อย  การใช้ซํ้า  และการนํา
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กลับมาใช้ใหม่ของขยะมูลฝอยที่เกิดข้ึน  ณ  แหล่งกําเนิดการกําจัดขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายแบบ
ศูนย์รวม  และการแปรรปูผลิตพลังงานความรบัผิดชอบและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการ
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย เพื่อให้ไปสู่ เป้าหมายการดําเนินงานการจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตราย ตามแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 – 2564) ประกอบด้วย 
             ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจดัการอย่างถกูต้องตามหลักวิชาการ  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของ
ปริมาณขยะมลูฝอยที่เกิดขึ้น  ภายในป ี2564   ขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการ ร้อยละ 100 ของปริมาณขยะมลูฝอยตกค้าง ของป ี2558 ภายในป ี2562 ของเสียอันตรายชุมชน
ได้รบัการรวบรวมและส่งไปกําจดัถูกต้องตามหลักวิชาการ  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30  ของปริมาณของเสีย
อันตรายชุมชนที่เกิดข้ึนภายในป ี2564 มูลฝอยติดเชื้อได้รับการจดัการอย่างถกูต้องตามหลักวิชาการร้อย
ละ 100 ของปริมาณมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้น  ภายในปี 2563 กากอุตสาหกรรมที่เปน็อันตรายเข้าสู่ระบบ
การจัดการทีถู่กต้อง ร้อยละ 100  ของปริมาณกากอุตสาหกรรมทีเ่ป็นอันตรายที่เกิดข้ึน  ภายในป ี2563  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่มีการคัดแยกขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชนที่ต้นทางไม่น้อยกว่า     
ร้อยละ 50 ของจํานวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทัว่ประเทศ  ภายในป ี 2564  ซ่ึงปัจจัยแห่งความสําเร็จ 
ของเป้าหมาย  ข้ึนอยู่กบัหลายองค์ประกอบด้วยกัน  ได้แก่  องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ถือเปน็หน่วยงาน
สําคัญในการนํามาตรการและการปฏิบตัิในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายให้ถกูต้องตาม 
หลักวิชาการมีกฎหมาย  กฎระเบียบเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางและส่วนท้องถิน่ดําเนินการ
จัดการขยะมลูฝอยและของเสียอันตรายอย่างมีประสิทธิภาพและมีเอกภาพ   รวมถึงพระราชบัญญัติการ
จัดการซากผลิตภัณฑ์เครือ่งใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์   ซ่ึงจะส่งผลให้การจัดการของเสียอันตรายจาก
ชุมชน เปน็ไปตามเป้าหมายที่กําหนดได้   รวมทั้งการสร้างระบบและกลไกที่สนบัสนนุให้เอกชนลงทนุการ
จัดการขยะมลูฝอยและของเสียอันตราย กระทรวงสาธารณสุข ผลักดันการดําเนินการแบบศนูย์รวมในการ
บริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อและกํากับดูแลการจัดการมูลฝอยติดเช้ือในภาพรวมของประเทศกระทรวง 
อุตสาหกรรมต้องผลักดันให้ให้โรงงานผู้ก่อกําเนิดกากอุตสาหกรรมในประเทศ เข้าสู่ระบบการจัดการกาก
อุตสาหกรรมที่เปน็อันตราย ได้รับการจดัการอย่างถกูต้องตามกฎหมายและตามหลักวิชาการเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง  การจัดสรรงบประมาณในการดําเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายการจัดการขยะมูลฝอยและของ
เสียอันตรายโดยมีแหล่งงบประมาณหลัก ประกอบด้วย งบประมาณจากภาครัฐ โดยใช้งบประมาณแผ่นดิน 
เงินสมทบจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการให้เอกชนลงทนุ หรือร่วมลงทุน ภายใต้พระราชบัญญัติ 
ว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 เพื่อใช้ในการก่อสร้างและเดินระบบจัดการขยะ
มูลฝอยแบบผสมผสาน  ผู้ว่าราชการจังหวัดติดตามและกํากับการดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบตัิการ
จัดการขยะมลูฝอยของจังหวัดที่สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศในการ 
ดําเนินงานตามแผนแม่บทฯ   ได้กําหนดเป็นมาตรการในการจัดการ  3  มาตรการ  ประกอบไปด้วย 
มาตรการลดการเกิดขยะมลูฝอยและของเสียอันตรายที่แหล่งกําเนิด   มาตรการเพ่ิมศักยภาพการจัดการ
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย และมาตรการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมลูฝอยและของเสียอันตราย 
โดยสอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และ



รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการ การบริหารจัดการขยะอันตรายจังหวัดขอนแก่น ประจําป ีพ.ศ. 2561 

            ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ   กองแผนและงบประมาณ    องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้า 24 
 

เพื่อให้การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย    สามารถดําเนินการได้ตามมาตรการจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงมีการกําหนดแนวทางปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซ่ึงมีอํานาจหน้าที่โดยตรงใน
การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไว้อย่างชัดเจน  
              ทีสํ่าคัญ มีการจัดลําดับความสําคัญของกลุ่มพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรบัการ
จัดตั้งศนูย์กําจัดขยะมูลฝอยรวม (Cluster) ซ่ึงมีรูปแบบเปน็กลุ่มพื้นที่ขนาดใหญ่ (Model L) กลุ่มพ้ืนที่ขนาด
กลาง (Model M) และกลุ่มพ้ืนที่ขนาดเล็ก (Model S) โดยพิจารณาจากปจัจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆ ซ่ึงจะทําให้
การดําเนินงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศเป็นไปอย่างมีศกัยภาพมากยิ่งข้ึน 

      การจัดการขยะมูลฝอยสู่พลังงานทดแทน   
      การพัฒนาพลังงานหมุนเวียนและการอนุรักษ์พลังงานเป็นแนวทางหนึ่งของยุทธศาสตร์
ประเทศที่มุ่งสู่การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการใช้
พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กว่าร้อยละ 75 ของความต้องการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์มาจากการ
นําเข้า ภาครัฐจึงมีแนวทางลดการพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศ โดยการอนุรักษ์พลังงาน การพัฒนาและ
การส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนรูปแบบอ่ืน ซ่ึงรวมถึงพลังงานหมุนเวียนด้วยกลไกการสร้างแรงจูงใจ
หลากหลายมาตรการ ได้แก่ 
              มาตรการสนับสนุนด้านการเงินท้ังการกู้แบบให้เปล่า เงินกู้ดอกเบี้ยต่ํา การร่วมทุน มาตรการรับ
ซ้ือส่วนเพ่ิมไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน การปรับปรุงระบบสายส่งและการประชาสัมพันธ์การใช้พลังงาน
ทดแทน และการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในระดับชุมชนอย่างทั่วถึง 
              มาตรการต่างๆส่งผลให้ภาคเอกชนมีความสนใจในการลงทุน ในอุตสาหกรรมพลังงานหมนุเวียน
เพ่ิมมากข้ึน   การใช้พลังงานทดแทนของไทยจึงมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องใน ปี 2557  ประเทศไทยมี
สัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนร้อยละ 11.9 ของการใช้พลังงานข้ันสุดท้ายทั้งหมดของประเทศ(ข้อมูล
เบื้องต้น “สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน”websiteจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
2558) 
              ขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนรูปแบบหนึ่ง ที่นํามาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตไฟฟ้าและพลังงาน
ความร้อน ในปัจจุบันมีปริมาณขยะจากชุมชนและอุตสาหกรรมจํานวนมากในแต่ละพ้ืนที่ ปี 2557 มี
ปริมาณขยะ 26 ล้านตัน  เป็นขยะชุมชนร้อยละ 86  และขยะอุตสาหกรรมร้อยละ 14  ของปริมาณขยะ
ทั้งหมด (กรมควบคุมมลพิษ 2557)  ปริมาณขยะที่นํากลับมาใช้ประโยชน์ (ผลิตไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์รีไซเคิล 
และปุ๋ย) คิดเป็นร้อยละ 23 ของปริมาณขยะทั้งหมด ปริมาณขยะที่ตกค้างคิดเป็นร้อยละ 2 ของปริมาณ
ขยะทั้งหมด และปริมาณขยะที่เก็บขนไปกําจัดในสถานที่กําจัดร้อยละ 75 ของปริมาณขยะทั้งหมด          
ซ่ึงปริมาณขยะกว่าครึ่งหนึ่งไม่ได้รับการกําจัดอย่างถูกต้อง ที่กองท้ิงไว้ตามบ่อขยะหรือลักลอบท้ิงตาม
สถานที่ต่างๆ ทําให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม ทําให้เกิดกลิ่นเหม็นและเชื้อโรค และบางครั้งมีมลพิษทางอากาศ 
จากการลุกไหม้กองขยะ และการกําจัดขยะด้วยกระบวนการเผาไหม้แบบธรรมดาที่มีควันลอยสู่บรรยากาศ         
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              ทั้งนี้ ขยะเหล่านี้สามารถนํากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ หรือนําไปใช้เป็นพลังงานได้ อันนําไปสู่การ
แก้ไขขยะล้นเมือง และยังลดปัญหาส่ิงแวดล้อมด้วยภาครัฐโดยกระทรวงพลังงานกําหนดเป้าหมายภายใน 
ปี 2564 ต้องผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานขยะได้เท่ากับ 400 เมกะวัตต์ต่อปี และมีโรงงานผลิตไฟฟ้าจากการ
แปรรูปขยะจํานวน 53 แห่ง ซ่ึงในปี 2557  มีการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานขยะเพียง 65.72 เมกะวัตต์        
ที่มีโรงงานผลิตไฟฟ้าจากขยะประมาณ 12 แห่ง โดยภาครัฐมีแนวทางการส่งเสริมพลังงานขยะ ตาม
นโยบายการเปล่ียนขยะเป็นพลังงาน (waste to energy)  และการกําหนดการจัดการขยะเป็นวาระแห่งชาติ 
โดยการจัดการขยะตกค้างสะสม และการสร้างรูปแบบการจัดการขยะที่เหมาะสมในบ่อฝังกลบขยะในพ้ืนท่ี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือนํามาเป็นเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้าและพลังงานความร้อน และเป็นการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้กับชุมชน รวมถึงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ และการวางระเบียบมาตรการการบริหาร
จัดการขยะด้วยการให้ความรู้ และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด เพ่ือมุ่งสู่การจัดการขยะอย่างยั่งยืน 
รวมทั้งมาตรการอุดหนุนราคารับซ้ือไฟฟ้าจากพลังงานขยะที่กําหนดไว้ 5.60 บาทต่อหน่วย ในปี 2556     
มีการปรับปรุงกฎระเบียบ และมีการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมในการจัดการทําให้การดําเนินการมีความ
คล่องตัวมากขึ้น เปิดโอกาสให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภาพดําเนินการพัฒนาพลังงานขยะเพ่ือ
การผลิตกระแสไฟฟ้า  หากสามารถดําเนินการได้จะทําให้เกิดประโยชน์ร่วมทั้งการลดปัญหามลพิษจาก
กองขยะชุมชนและการนําไปเป็นเช้ือเพลิงในการผลิตเป็นไฟฟ้าอย่างเป็นระบบ 
               แนวทางการจัดการขยะและการนําขยะมาเป็นเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้าในอนาคต ต้องสร้าง
รูปแบบการจัดการขยะอย่างเป็นระบบและยั่งยืน ด้วยการรณรงค์ให้ความรู้ ปลูกจิตสํานึก สร้างความ
ตระหนักให้ประชาชนในระดับครัวเรือน และชุมชนท้องถ่ินในพ้ืนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการลดและคัดแยก
ขยะตั้งแต่ต้นทาง เพ่ือลดต้นทุนในการคัดแยกขยะ เตรียมการก่อนนําไปเป็นเช้ือเพลิงผลิตไฟฟ้าและความ
ร้อน การจัดการขยะแบบศูนย์รวมในการร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการใช้เทคโนโลยี
การแปรรูปขยะที่เหมาะสม และสอดคล้องกับปริมาณขยะ รวมถึงการวางระเบียบการบริหารจัดการขยะ 
เช่น การออกข้อบัญญัติท้องถิ่น ให้มีการคัดแยกขยะมูลฝอย และการส่งเสริมการนําขยะที่มีอยู่มาใช้
ประโยชน์ โดยการจัดการขยะชุมชนในระดับพ้ืนที่ที่ต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ ปริมาณ
และคุณภาพของขยะ และการจัดการผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม 

2.7  ศูนย์การเรียนรู้การบริหารจัดการขยะของเสียอันตรายจังหวัดขอนแก่น 
      ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้จัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
(MOU) ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโรงพยาบาลในจังหวัดขอนแก่น  ดําเนินการจัดการของเสีย
อันตรายจากชุมชน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน แต่ละแห่งดําเนินการคัดแยกขยะและเก็บรวบรวมของ
เสียอันตรายจากชุมชนในพ้ืนที่ตนเอง และองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จะเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการขนส่งและจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนดังกล่าว  ทั้งน้ี องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น  ยังไม่มีสถานที่เก็บกักของเสียอันตรายจากชุมชน จึงได้กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
อ่ืนๆ  โรงพยาบาล รวบรวมและนําส่งของเสียอันตราย จากชุมชนมาพร้อมกันตาม วัน เวลา และสถานท่ี   
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ที่ได้นัดหมายไว้ เพ่ือให้ผู้รับบริการขนส่งของเสียอันตราย ดําเนินการขนส่งของเสียอันตรายไปกําจัดยัง
สถานที่จัดการของเสียอันตรายที่ถูกต้องตามหลักวิชาการต่อไป  ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
นําของเสียไปกําจัดแล้ว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 – 2560  เป็นเวลา  6  ปี รวมปริมาณของเสียอันตรายนําไป
กําจัดแล้วทั้งส้ิน  101,182.21  ตัน  
     ปริมาณขยะมูลฝอยอันตราย ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น นําไปกําจัดในแต่ละป ีดังนี้ 
  ปี พ.ศ.         ปริมาณขยะ 
  ป ีพ.ศ. 2555             จํานวน     7,742       ตนั 
  ป ีพ.ศ. 2556    จํานวน    14,113       ตัน 
  ป ีพ.ศ. 2557    จํานวน    11,988.55  ตัน 
  ป ีพ.ศ. 2558    จํานวน    18,220      ตนั 
  ป ีพ.ศ. 2559    จํานวน    18,118.66   ตนั 
  ป ีพ.ศ. 2560    จํานวน     31,000      ตนั 
 
  การดําเนินการนําของเสียอันตรายไปกําจัดถูกต้องตามหลักวิชาการอย่างน้อยปลีะ 1  ครัง้ 
และ ยังต้องดําเนินการบริหารจัดการของเสียอันตรายเพ่ือเป็นการลดปริมาณขยะ และคัดแยกขยะอันตราย
ออกจากขยะทั่วไป ร่วมกบัภาคีเครือข่ายทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาล ในจงัหวัดขอนแก่น  
สํานักงานสาธารณสุขขอนแก่น  สํานกังานส่ิงแวดล้อมขอนแก่นภาค 10  สํานกังานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม   ท้องถิน่จังหวัดขอนแก่น  องค์กร นักธุรกิจ  สมาคมสตรีพัฒนาอุตสาหกรรมจงัหวัด
ขอนแก่น  ขับเคลื่อนให้จังหวัดขอนแก่น เป็นเมืองสะอาด ส่ิงแวดล้อมสร้างสุข รองรับการเจริญเติบโตของ
จังหวัดขอนแก่น ที่ขยายในทุกมิติ โดยการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ หรือ ขอนแก่นสมาร์ท ซิต้ี (Khon Kean 
Smarty)  พัฒนาเมืองด้วยระบบดิจิตอล สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  
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บทที่ 3 

วิธีการติดตามและประเมินผล 
 

    การติดตามและประเมินผลโครงการการบริหารจัดการขยะอันตรายจังหวัดขอนแก่น  
ประจําปี  พ.ศ. 2561  ในครั้งนี้  เป็นการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานบริหารจัดการขยะและของ
เสียอันตราย จากหน่วยงานอ่ืน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (M.O.U.) 
กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จํานวน  34  หน่วยงาน แยกเป็นแบบสอบถามเจ้าหน้าที่  จํานวน  
107  คน  ประชาชนทั่วไป  จํานวน  242  คน โดยเก็บรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ไม่เจาะจง มีเจ้าหน้าที่ 
ประชาชนทั่วไป วิเคราะห์ข้อมูลหาร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าต่ําสุด – ต่ําสุด และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน             
มีข้ันตอนการประเมิน ดังนี้  

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
2. ข้ันตอนในการวิเคราะห์ข้อมูล 
3. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
6. การนําเสนอ 

 

3.1 ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เจ้าหน้าที่ส่วนราชการอ่ืน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ 
ประชาชนทั่วไปในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้ทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(M.O.U.) กับองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น รวม  230  หน่วยงาน  ประกอบด้วย  
                       - โรงพยาบาล จํานวน  4  แห่ง  คือ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาล  
เขาสวนกวาง โรงพยาบาลหนองสองห้อง  โรงพยาบาลพระยืน  
              - องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในจังหวัดขอนแก่น จํานวน  18  แห่ง  ประกอบด้วย  
                               -เทศบาลนคร                  จํานวน   1  แห่ง  
                               -เทศบาลเมือง                 จํานวน   6  แห่ง   
                               - เทศบาลตําบล                จํานวน  10  แห่ง 
                               -องค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน   1  แห่ง 
                          - ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นําชุมชน และประชาชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ 

        ผู้ให้ข้อมูล คือ เจ้าหน้าที่จากส่วนราชการ และประชาชนทั่วไป จํานวน 349 คน  
ประกอบด้วย 

  1.  เจ้าหน้าทีห่น่วยงานอ่ืน,  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   จํานวน  107  คน 
  2.  ประชาชน  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้นําชุมชน                          จํานวน  242  คน 
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3.2 ขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูล 
    ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ดําเนินการตามลําดับ ดังน้ี 
      1. วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ในส่วนที่ 1  ข้อมูลเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ(Check list)  วิเคราะห์โดยหาค่าความถี่ (Frequency)  และหาค่าร้อยละ (Percentage)  
ประกอบด้วย เพศ  อายุ  สถานภาพ  การศึกษา  ตําแหน่ง  ระยะเวลาในการเก็บรวบรวม  สถานที่เก็บ
รวบรวมก่อนนําไปกําจัด และห้วงระยะเวลานําขยะอันตรายไปกําจัด (ตามวัน เวลา สถานที่) เป็นต้น 

  2. วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ในส่วนที่ 2   เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของ
ประชากรต่อการดําเนินการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น   โดยหาค่าเฉล่ีย (Mean) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)   

  3. ข้อเสนอแนะอื่นๆ  ของประชาชนในการแสดงความคิดเห็น โดยอิสระ เพื่อนําข้อมูลที่ได้นํา  
ไปพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขในการดําเนินงานต่อไป  
 

3.3  เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 

        เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล คือ แบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง โดยการแจก
แบบสอบถามจากเจ้าหน้าที่,   ผู้นําชุมชน ประชาชนท่ัวไป เพ่ือเปิดโอกาสให้กลุ่มตัวอย่างที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
แสดงความคิดเห็นต่างๆ แบ่งออกเป็น  3  ส่วน คือ 
               1. ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่  เพศ  อายุ  สถานภาพ ระดับการศึกษา  
ตําแหน่ง ระยะเวลาในการเก็บรวบรวม สถานที่เก็บรวบรวม  ระยะเวลานําไปกําจัด  
               2. ส่วนที่ 2  ประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น  แบ่งออกเป็น  5  ด้าน  คือ 
  -ด้านข้อมูลการให้บริการ 
  -ด้านอํานวยความสะดวก 
  -ด้านความปลอดภัย สุขภาพอนามัย 
  -ด้านการประชาสัมพันธ์ 
  -ด้านการมีส่วนร่วม  
  3. ข้อเสนอแนะอื่นๆ  
 

3.4  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
      ลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นําชุมชน 

ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ทํา (M.O.U.) กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยใช้
แบบสอบถามมีโครงสร้าง  ที่ได้รับประโยชน์และมีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการ โดยการสุ่มแบบไม่เจาะจง     
ให้กระจายไปในแต่ละพ้ืนที่  ทําการแจกแบบสอบถาม/สัมภาษณ์  และเก็บรวบรวมแบบสอบถามกลับคืน 
ในส่วนของคําถามปลายปิดและปลายเปิด ดําเนินการจัดเก็บข้อมูล ข้อคิดเห็นต่างๆ  ของโครงการ  
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3.5  ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
   ระยะเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลโครงการ ตั้งแต่เดือน 
มกราคม-สิงหาคม  2561 
 

3.6  การวิเคราะห์ข้อมูล 
     ในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้เกณฑ์วัดระดับความพึงพอใจต่อการดําเนินการตามโครงการต่างๆ 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  โดยการหา ค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ  ในการวัดระดับความพึงพอใจ
และระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโครงการ  
   ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน เกณฑ์คะแนนที่ใช้ในการวัดความพึงพอใจ
ประมาณค่า  5  ระดับ  การวัดเป็นช่วงสเกล ของลิเคิร์ท (Likert five rating scale)  โดยมีเกณฑ์การให้
คะแนนดังนี้  (บุญชม  ศรีสะอาด, 2545) 

  5    หมายถึง  มีความพึงพอใจ ในระดับมากที่สุด 
  4    หมายถึง  มีความพึงพอใจ ในระดับมาก  
  3    หมายถึง  มีความพึงพอใจ ในระดับปานกลาง 
  2    หมายถึง  มีความพึงพอใจ ในระดับน้อย 

1 หมายถึง  มีความพึงพอใจ ในระดับน้อยที่สุด 
 

จากหลักการดังกล่าว  สามารถแบ่งความหมายของระดับคะแนนออกเป็น   5   ระดับ  
ทิพยา   กิจวิจารณ์ การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ (การวิจัยเชิงปริมาณ) 2551(หน้า 123–124 อ้างมา
จากวาณี  แสนมหาชัย) ดังนี้ 

         ระดับคะแนน        แปลผล 
  4.21 – 5.00      ระดับความพึงพอใจ     มากที่สุด 
  3.41 – 4.20      ระดับความพึงพอใจ     มาก 
  2.61 – 3.40      ระดับความพึงพอใจ      ปานกลาง 
  1.81 – 2.60      ระดับความพึงพอใจ      น้อย 
  1.00 – 1.80      ระดับความพึงพอใจ      น้อยที่สุด 

 

3.7 การนําเสนอ 
     จัดทํารายงานผลการติดตามและประเมินผลในรูปแบบความถี่ร้อยละในเชิงพรรณนาในบทที่ 4   

รูปแบบตารางแจกแจงความถี่  และแสดงรายละเอียดในประเด็นคําตอบต่างๆ  ได้จากแบบสอบถามของ
ประชากร  ค่าสถิติทีใ่ช้จะเป็นค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ และสรุปผลการติดตามในภาพรวม  จะแสดงอยู่ในบทที่ 
5  แล้วรวบรวมเป็นรูปเล่มวิชาการ  รายงานผู้บริหารและลงใน  Website ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น  เพือ่เผยแพร่ให้ประชาชนและผู้สนใจทราบต่อไป  
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บทที่ 4 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

  จากการติดตามและประเมินผลโครงการการบริหารจัดการขยะอันตรายจังหวัดขอนแก่น 
ประจําปี พ.ศ.2561  ดําเนินการแจกและเก็บแบบสอบถาม จากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และส่วน
ราชการอ่ืน  ที่ทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (M.O.U.) กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น          
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามโดยบังเอิญ(ไม่เจาะจง)  จํานวน  349  คน  แยกเป็น 2  กลุ่ม คือ
กลุ่มเจ้าหน้าท่ี  จํานวน 107 คน และกลุ่มประชาชนทั่วไป จํานวน  242  คน ทําการวิเคราะห์ข้อมูล โดย
การหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ค่าสูงสุด-ค่าต่ําสุด  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยแบ่งการประเมิน ดังนี้ 

1. สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
2.  ข้ันตอนในการวิเคราะห์ข้อมูล 
3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

4.1  สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
              เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันในการส่ือความหมาย ได้กําหนดความหมายของสัญลักษณ์ที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้ 
         n       แทน   จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 
                        x       แทน    ค่าเฉลี่ย (Mean) 
                      S.D     แทน    ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
4.2  ขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูล 
      ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ดําเนินการตามลําดับ ดังนี้ 

1. วิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกบัผู้ตอบแบบสอบถาม ในส่วนที่ 1  ข้อมูลเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check List) วิเคราะห์โดยหาค่าความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) 
ประกอบด้วย เพศ  อายุ  สถานภาพ  การศึกษา  อาชีพ  ตําแหน่ง ฯลฯ 

          2. วิเคราะห์ระดับความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานโครงการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น โดยหาค่าเฉล่ีย(Mean : ( x ) ) และค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน(Standard Deviation : S.D) 

          3. ข้อเสนอแนะอืน่ๆ  
 

4.3  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  แบ่งออกเป็น  2  กลุ่ม  คือ 
       การติดตามและประเมินผลโครงการการบริหารจัดการขยะอันตรายจงัหวัดขอนแก่น 

ประจําป ีพ.ศ.2561  จากแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาและทําการวิเคราะห์ จํานวน  349  คน  แยกเป็น       
2  กลุ่ม  คือกลุ่มเจ้าหน้าที ่ จํานวน 107 คน และ กลุ่มประชาชนท่ัวไป จํานวน  242  คน  ผลการวิเคราะห์
ข้อมูลปรากฏ ดังนี้ 
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           1.กลุ่มเป้าหมายเจ้าหน้าที่  
 

 การติดตามและประเมินผลโครงการการบริหารจัดการขยะอันตรายจังหวัดขอนแก่น 
ประจําป ีพ.ศ. 2561  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏ ดังนี้ 

 

ส่วนที่  1    ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ตารางที่ 1   จํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  

          ข้อมูลเบื้องต้น                                                จํานวน(n=107)               ร้อยละ 
1.  เพศ   จําแนกเป็น 

  - ชาย 
  - หญิง 

61
46 

57.01
42.99 

รวม 107 100.00
2.  อายุ  จําแนกเป็น 
      -  ต่ํากว่า  20  ป ี
      -  21 – 30  ป ี
      -  31 – 40  ป ี
      -  41 – 50  ป ี
      -  51 – 60  ป ี
      -  61  ปีข้ึนไป 

1 
19 
21 
37 
28 
1 

0.93 
17.75 
19.63 
34.58 
26.17 
0.93 

รวม 107 100.00
3.  สถานภาพ   จําแนกเป็น 
      -  โสด 
      -  สมรส 
      -  หม้าย หรือ หย่าร้าง 

32 
69 
6 

29.91 
64.48 
5.61 

รวม 107 100.00 
4.  ระดับการศึกษา   จําแนกเป็น 
      -  มัธยมศึกษาตอนต้น   
      -  มัธยมศึกษาตอนปลาย   
      -  ปวช./ปวส.   
      -  ปริญญาตรี 
      - สูงกว่าปริญญาตรี 

6 
8 
19 
55 
19 

5.61 
7.48 
17.75 
51.40 
17.75 

รวม 107 100.00
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          ข้อมูลเบื้องต้น                                       จํานวน(n=107) ร้อยละ 
5.  ตําแหน่ง   จําแนกเป็น 
      -  ผู้นํา อปท. 
      -  สมาชิก ทน./ทม./ทต./อบต. 
      -  เจ้าหน้าที่ 
      -  คนงาน 
      -  หัวหน้าส่วนราชการอื่น                
        

1 
9 
67 
18 
12 

0.93 
8.41 

62.62 
16.82 
11.21 

รวม 107 100.00
6.  ระยะเวลาการเก็บรวบรวมขยะ   จําแนกเป็น 
      -  น้อยกว่า  15  วัน 
      -  มากกว่า 15  วัน แต่ไม่เกิน 30  วัน 
      -  30  วันขึ้นไป      
      -  อ่ืนๆ          

35 
26 
44 
2 
 

32.71 
24.30 
41.12 
1.87 

รวม 107 100.00

7.สถานที่เก็บรวบรวมขยะก่อนนําไปกําจัด จําแนกเป็น
      -  บ้านตนเอง 
      -  ที่สาธารณะในหมู่บ้าน 
      -  สถานที่ราชการ 
      -  อ่ืนๆ  

57 
15 
29 
6 

53.27 
14.02 
27.10 
5.61 

 
รวม 107 100.00 

8.  ห้วงระยะเวลานําขยะอันตรายไปกําจัด จําแนกเป็น
      -  น้อยกว่า 1  เดือน 
      -  3 เดือน/ครั้ง   
      -  6 เดือน/ครั้ง   
      -  ปีละครั้ง         
 

38 
26 
16 
27 

35.51 
24.30 
14.95 
25.23 

 
รวม 107 100.00
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              จากตารางที่  1  พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลเป็นเจ้าหน้าที่  107  คน  เป็นเพศชายมากที่สุด   
จํานวน  61  คน  คิดเป็นร้อยละ  57.01  เพศหญิง จํานวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ  42.99   มีอายุระหว่าง 
41 - 50 ปี  จํานวน  37  คน  คิดเป็นร้อยละ  34.58  รองลงมา ระหว่าง  51 - 60  ปี จํานวน 28 คน    
คิดเป็นร้อยละ  26.17   มีสถานภาพ สมรส  จํานวน  69 คน คิดเป็นร้อยละ 64.49 รองลงมา โสด  จํานวน  
32 คน  คิดเป็นร้อยละ 29.91  มีระดับการศึกษามากสุด ปริญญาตรี จํานวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ  
51.40 รองลงมา ระดับ ปวช./ปวส. และปริญญาโท  จํานวนเท่ากัน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 17.75 มีตําแหน่ง 
เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ  จํานวน 67  คน  คิดเป็นร้อยละ 62.62  รองลงมาเป็นคนงาน  จํานวน 18 คน      
คิดเป็นร้อยละ  16.82  และเป็นหัวหน้าส่วนราชการ  จํานวน  12  คน  คิดเป็นร้อยละ 11.21 ระยะเวลาใน
การเก็บรวบรวมขยะ 30 วันข้ึนไปมากสุด จํานวน  44 คน คิดเป็นร้อยละ 41.12 รองลงมาน้อยกว่า 15 วัน  
จํานวน  35  คน  คิดเป็นร้อยละ  32.71  และมากกว่า 15  วัน แต่ไม่เกิน 30 วัน  จํานวน  26  คน  คิดเป็น
ร้อยละ  24.30  สถานที่เก็บรวบรวมก่อนนําไปกําจัด  เก็บรวบรวมบ้านตนเองมากสุด จํานวน 57 คน    
คิดเป็น  53.27  รองลงมา เก็บรวบรวมสถานที่ราชการ  จํานวน  29  คน  คิดเป็นร้อยละ  27.10  และเก็บ
รวบรวมไว้ที่ที่สาธารณะในหมู่บ้าน  จํานวน 15  คน คิดเป็นร้อยละ  14.02  ห้วงระยะเวลานําขยะอันตราย
ไปกําจัด (ตามวัน เวลา สถานที่กําหนด) น้อยกว่า 1 เดือน จํานวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 35.51  รองลงมา
ปีละครั้ง จํานวน  27 คน  คิดเป็นร้อยละ 25.23 และ 3 เดือน/ครั้ง จํานวน 26 คน  คิดเป็นร้อยละ  24.30  
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ส่วนที่ 2  ระดับความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ต่อผลการดําเนินงานโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
            ขอนแก่น ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ปรากฏผลดังนี้  
ตารางที่  2  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานความพึงพอใจของเจ้าหน้าทีต่่อผลการดําเนินงาน 
                 โครงการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเปน็รายด้าน 

 
หัวข้อ 

ระดับความพึงพอใจ (107 คน) 

มากที่สุด มาก พอใช้ น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ค่า 
S.D. 

ค่าเฉลี่ย
( x ) 

ระดับ

1.ด้านข้อมูลการให้บริการ 

1. การแจ้งระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขยะ
ในครัวเรือน 

23 
(21.495) 

47 
(43.925) 

29 
(27.103) 

4 
(3.738) 

4 
(3.738) 0.955  3.76 มาก 

2. การแจ้งชื่อ,หน่วยงาน,บริษัท,เบอร์
โทรศัพทข์องผู้เก็บรวบรวมขยะ 

26 
(24.299) 

41 
(38.318) 

30 
(28.037) 

7 
(6.542) 

3 
(2.804) 0.987  3.75 มาก 

3. การแจ้งรายละเอียดโครงการการบริหาร
จัดการขยะ 

20 
(18.692) 

50 
(46.729) 

35 
(32.710) 

1 
(0.935) 

1 
(0.935) 0.775  3.81 มาก 

รวม 0.905 3.77 มาก

2. ด้านอํานวยความสะดวกในการให้บริการ  

4 การแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนการดําเนินการ
รวบรวมขยะไปกําจัด 

17 
(15.888) 

47 
(43.925) 

37 
(34.579) 

4 
(3.738) 

2 
(1.869) 0.849  3.68 มาก

5. การอํานวยความสะดวกในการให้บริการ
สถานที่รวบรวมนําขยะไปกําจัด 

20 
(18.692) 

51 
(47.664) 

33 
(30.841) 

2 
(1.869) 

1 
(0.935) 0.787  3.81 มาก 

6. การประสานงานด้านข้อมูลขยะในพ้ืนที่ 19 
(17.757) 

48 
(44.860) 

37 
(34.579) 

3 
(2.804) 

- 
(0.00)  0.765  3.78 มาก 

รวม 0.800 3.76 มาก
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หัวข้อ 

ระดับความพึงพอใจ (107 คน) 

มากที่สุด มาก พอใช ้ น้อย น้อย
ที่สุด ค่า S.D. 

ค่าเฉลี่ย
( x ) ระดับ

3.ด้านความปลอดภัย สุขภาพอนามัย 

7. ความสะดวกรวดเร็วของการบริหาร
จัดการขยะเพื่อนําไปกําจัด 

20 
(18.692) 

55 
(51.402) 

29 
(27.103) 

3 
(2.804) 

- 
(0.00)  0.742  3.86 มาก 

8. คุณภาพของชุมชน ดูแลถูกสุขลักษณะ
ตามหลักสุขาภิบาล 

15 
(14.019) 

55 
(51.402) 

36 
(33.645) 

1 
(0.935) 

- 
(0.00)  0.684  3.79 มาก 

9. ความชัดเจนของขยะ เช่น ขยะเปียก แห้ง 
อันตราย 

20 
(18.692) 

34 
(31.776) 

47 
(43.925) 

6 
(5.607) 

- 
(0.00)  0.847  3.64 มาก 

10. การใช้วัสดุการรองรับขยะ เช่น ถังที่ มี
ฝาปิด ถังแยกประเภทขยะ 

18 
(16.822) 

46 
(42.991) 

37 
(34.579) 

5 
(4.673) 

1 
(0.935) 0.834  3.70 มาก 

11. สถานที่เก็บรวบรวมขยะมีความสะอาด 
ปลอดภัย 

13 
(12.150) 

55 
(51.402) 

36 
(33.645) 

3 
(2.804) 

- 
(0.00)  0.705  3.73 มาก 

12. ความปลอดภัยแก่ประชาชนในชุมชน 19 
(17.757) 

55 
(51.402) 

29 
(27.103) 

4 
(3.738) 

- 
(0.00)  0.755  3.83 มาก 

รวม 0.761 3.76 มาก

4.ด้านการแจ้งประชาสัมพันธ์ 

13. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ห้วง
ระยะเวลานําขยะไปกําจัด 

18 
(16.822) 

49 
(45.794) 

36 
(33.645) 

3 
(2.804) 

1 
(0.935) 0.798  3.75 มาก 

14. งบประมาณที่จัดสรรให้เหมาะสมต่อ
โครงการ 

13 
(12.150) 

46 
(42.991) 

44 
(41.121) 

4 
(3.738) 

- 
(0.00)  0.741  3.64 มาก 

15. งบประมาณและวิธีกําจัดตรงกับความ
ต้องการประชาชน 

16 
(14.953) 

42 
(39.252) 

45 
(42.056) 

4 
(3.738) 

- 
(0.00)  0.775  3.65 มาก 
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หัวข้อ 

ระดับความพงึพอใจ (107 คน) 

มากที่สุด มาก พอใช ้ น้อย น้อย
ที่สุด ค่า S.D. 

ค่าเฉลี่ย
( x ) ระดับ

16. การกําจัดขยะอันตรายแล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กําหนด 

24 
(22.430) 

49 
(45.794) 

32 
(29.907) 

2 
(1.869) 

- 
(0.00)  0.765  3.89 มาก 

17. ประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการนี้ 25 
(23.364) 

56 
(52.336) 

24 
(22.430) 

2 
(1.869) 

- 
(0.00)  0.729  3.97 มาก 

รวม 0.761 3.78 มาก

5. ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 

18. ประชาชนมีส่วนร่วมเสนอของบรับการ
สนับสนุนโครงการ 

22 
(20.561) 

39 
(36.449) 

37 
(34.579) 

9 
(8.411) 

- 
(0.00)  0.890  3.69 มาก 

19. ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
โครงการ 

20 
(18.692) 

40 
(37.383) 

38 
(35.514) 

9 
(8.411) 

- 
(0.00)  0.875  3.66 มาก 

20.ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา
สุขภาพของชุมชน 

15 
(14.019) 

52 
(48.598) 

35 
(32.710) 

5 
(4.673) 

- 
(0.00)  0.759  3.72 มาก 

21. ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการขยะในชุมชน 

25 
(23.364) 

44 
(41.121) 

33 
(30.841) 

5 
(4.673) 

- 
(0.00)  0.837  3.83 มาก 

22. ประชาชนมีส่วนร่วมปลุกจิตสํานึกให้กับ
เด็ก เยาวชน คนในชุมชน 

20 
(18.692) 

50 
(46.729) 

29 
(27.103) 

7 
(6.542) 

1 
(0.935) 0.863  3.76 มาก 

รวม 0.844  3.73 มาก
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                จากตารางที่  2  พบว่า  ความพึงพอใจของเจ้าหน้าท่ีต่อผลการดําเนินงานโครงการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ด้านข้อมูลการให้บริการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย    
( x ) = 3.77, S.D. = 0.905) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าความพึงพอใจด้านการให้บริการ อยู่ในระดับ
มาก อันดับแรก คือ การแจ้งรายละเอียดโครงการ การบริหารจัดการขยะ มีค่าเฉล่ีย( x ) = 3.81, S.D. = 
0.775) รองลงมา การแจ้งระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขยะในครัวเรือน มีค่าเฉล่ีย( x ) = 3.76, S.D. = 
0.955) ด้านการอํานวยความสะดวก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย( x )= 3.76, S.D. = 0.800)  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความพึงพอใจด้านการอํานวยความสะดวก อยู่ในระดับมากอันดับแรก  คือ 
การอํานวยความสะดวกในการให้บริการสถานที่รวบรวมนําขยะไปกําจัด มีค่าเฉล่ีย( x )= 3.81,S.D. = 
0.787) รองลงมา คือ  การประสานงานด้านข้อมูลขยะในพ้ืนที่  มีค่าเฉล่ีย( x )= 3.78, S.D. = 0.765)  
ด้านความปลอดภัย สุขภาพอนามัย  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย( x )= 3.76, S.D. = 0.761)  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าความพึงพอใจด้านความปลอดภัย สุขภาพอนามัย อยู่ในระดับมากอันดับ
แรก คือ ความสะดวกรวดเร็วของการบริหารจัดการขยะเพ่ือนําไปกําจัด มีค่าเฉล่ีย( x )= 3.86, S.D. = 
0.742) รองลงมา คือ ความปลอดภัยแก่ประชาชนในชุมชน มีค่าเฉล่ีย( x )=3.83,S.D. = 0.755)ด้านการ
ประชาสัมพันธ์  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉล่ีย( x )= 3.78, S.D.= 0.761) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่าความพึงพอใจด้านการประชาสัมพันธ์ อยู่ในระดับมากอันดับแรก คือ ประชาชนได้รับประโยชน์
จากโครงการนี้ มีค่าเฉล่ีย( x ) = 3.97, S.D. = 0.729) รองลงมา คือ การกําจัดขยะอันตรายแล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กําหนด มีค่าเฉล่ีย( x )= 3.89, S.D. = 0.765)ด้านการมีส่วนร่วม โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉล่ีย( x ) = 3.73, S.D. = 0.844)เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าความพึงพอใจด้านการมีส่วน
ร่วมของเจ้าหน้าที่ อยู่ในระดับมากอันดับแรก คือ ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะในชุมชน   
มีค่าเฉล่ีย( x )= 3.83, S.D. = 0.837) รองลงมา คือ ประชาชนมีส่วนร่วมปลุกจิตสํานึกให้กับเด็ก เยาวชน 
คนในชุมชน  มีค่าเฉลี่ย( x ) = 3.76,S.D.= 0.863) 
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ตารางที่ 3ระดับความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ต่อผลการดําเนินงานโครงการขององค์การบริหารส่วน 
             จังหวัดขอนแก่นในภาพรวมแต่ละด้าน 

หัวข้อ 
ระดับความพึงพอใจ 

ค่า S.D. ค่าเฉลี่ย( x ) แปรผล

1. ด้านข้อมูลการให้บริการ 0.905 3.77 มาก
2. ด้านการอํานวยความสะดวก  0.800 3.76 มาก

3. ด้านความปลอดภัย สุขภาพอนามัย 0.761 3.76 มาก

4. ด้านการประชาสัมพันธ์ 0.761 3.78 มาก

5. ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 0.844 3.73 มาก

รวม 0.814 3.76 มาก
 

              จากตารางที่  3  พบว่า  ความพึงพอใจของเจ้าหน้าท่ีต่อผลการดําเนินงานโครงการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ทั้ง 5  ด้าน  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทุกด้าน มีค่าเฉล่ีย( x )= 
3.76, S.D. = 0.814)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า ด้านที่มีระดับความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่มากเป็น
อันดับแรก คือ  ด้านการประชาสัมพันธ์  มีค่าเฉล่ีย( x ) = 3.78, S.D. = 0.761)รองลงมาอันอับสอง คือ 
ด้านข้อมูลการให้บริการ  มีค่าเฉลี่ย( x ) = 3.77,S.D. = 0.905)อันดับสาม คือ ด้านความปลอดภัย สุขภาพ
อนามัย และ ด้านการอํานวยความสะดวก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ ( x ) = 3.76, S.D. = 0.761), ( x ) = 3.76, 
S.D. = 0.800) ตามลําดับ ส่วนข้อที่มีระดับความพึงพอใจตํ่าสุดคือ ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน       
มีค่าเฉลี่ย( x ) = 3.73, S.D. = 0.844) แต่ก็ยังอยู่ในระดับมาก  
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 2. กลุ่มเป้าหมายประชาชนทั่วไป 
 

ส่วนที่  1    ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ตารางที่ 4   จํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลเบื้องตน้ จํานวน(n=242) ร้อยละ (%) 

 1. เพศ 
         ชาย  99 40.91

         หญิง  143 59.09 

รวม 242 100.00 
2. อายุ 
        ต่ํากว่า 20 ป ี 4 1.65
        21-30 ป ี 27 11.16
        31-40 ป ี 31 12.81
        41-50 ป ี 76 31.41
        51-60 ป ี 67 27.69 
        61 ปีข้ึนไป  37 15.29

รวม 242 100.00 
3. สถานภาพ 
        โสด  42 17.35
        สมรส  169 69.84
        หม้าย หรือ หย่าร้าง  31 12.81 

รวม 242 100.00 
4. ระดับการศึกษา 
         ประถมศึกษา  84 34.71
         มัธยมศึกษาตอนต้น  44 18.18
        มธัยมศึกษาตอนปลาย  50 20.66
        ปวช./ปวส.  25 10.33
        ปริญญาตรี  37 15.29
        สูงกว่าปริญญาตรี 2 0.83

รวม 242 100.00 
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ข้อมูลเบื้องตน้ จํานวน(n=242) ร้อยละ (%) 

5. อาชีพ 
        รบัราชการ/พนกังานของรัฐ  33 13.64
        ประกอบธรุกิจส่วนตวั  36 14.88
        พนกังานเอกชน  9 3.72
        เกษตรกรรม  74 30.58
        รบัจ้างทั่วไป  81 33.47

        อ่ืนๆ ระบุ  9 3.72 

รวม 242 100.00 

6. ตําแหน่งในหมู่บ้าน 
        กํานัน/ผู้ใหญ่บ้าน 10 4.13
        ผู้นําชุมชน(สมาชิก อบต.)  10 4.13
        ประชาชนในชุมชน/หมู่บ้าน 205 84.71
        อ่ืนๆ (ระบุ) 17 7.03
         

รวม 242 100.00 
7. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขยะ 
       น้อยกว่า 15 วัน  75 30.99
       มากกว่า 15 วัน แต่ไม่เกิน 30 วัน  77 31.82
       30 วันข้ึนไป  86 35.54 
       อ่ืนๆ (ระบุ) 4 1.65
        

รวม 242 100.00 
8. สถานที่เก็บรวบรวมขยะก่อนนําไปกําจัด 
         บ้านตนเอง  173 71.49
         ที่สาธารณะในหมู่บ้าน  46 19.01
         สถานที่ราชการ  19 7.85 
         อ่ืนๆ (ระบุ) 4 1.65
          

รวม 242 100.00 
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ข้อมูลเบื้องตน้ จํานวน(n=242) ร้อยละ (%) 

9. ห้วงระยะเวลานําขยะอันตรายไปกําจัด(วัน เวลา สถานที่กําหนด)
       น้อยกว่า 1 เดือน  136 56.20
       3 เดือน/ครั้ง  65 26.86
       6 เดือน/ครั้ง  32 13.22
       ปีละครัง้  9 3.72

รวม 242 100.00 
 

   จากตารางที่ 4  พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลเป็นประชาชนท่ัวไป จํานวน  242  คน        
เป็นเพศหญิงมากที่สุด   จํานวน  143  คน  คิดเป็นร้อยละ  59.09  เพศชาย จํานวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ  
40.91  มีอายุระหว่าง 41 - 50 ปี  จํานวน  76  คน  คิดเป็นร้อยละ  31.41  รองลงมา ระหว่าง 51 - 60 ป ี 
จํานวน  67  คน  คิดเป็นร้อยละ  27.69  มีสถานภาพ สมรส   จํานวน  169  คน   คิดเป็นร้อยละ  69.84   
รองลงมา โสด  จํานวน  42 คน  คิดเป็นร้อยละ 17.35   มีระดับการศึกษามากสุด ประถมศึกษา จํานวน 
84  คน  คิดเป็นร้อยละ  34.71   รองลงมา ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย  จํานวนเท่ากัน  50  คน  คิดเป็น
ร้อยละ  20.66   มีอาชีพ รับจ้างทั่วไป  จํานวน  81  คน  คิดเป็นร้อยละ  33.47  รองลงมาเป็น
เกษตรกรรม  จํานวน  74  คน  คิดเป็นร้อยละ  30.58   มีตําแหน่งเป็นประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน  จํานวน  
205   คน  คิดเป็นร้อยละ  84.71  ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขยะ 30 วันข้ึนไปมากสุด  จํานวน  86  คน 
คิดเป็นร้อยละ 35.54   รองลงมาน้อยกว่า 15  วัน  จํานวน  77  คน  คิดเป็นร้อยละ  31.82  สถานที่เก็บ
รวบรวมก่อนนําไปกําจัด  เก็บรวบรวมบ้านตนเองมากสุด  จํานวน  173  คน  คิดเป็น  71.49  รองลงมา 
เก็บรวบรวมที่สาธารณะในหมู่บ้าน  จํานวน  46  คน  คิดเป็นร้อยละ  19.01 ห้วงระยะเวลานําขยะอันตราย
ไปกําจัด (ตามวัน เวลา สถานที่กําหนด) น้อยกว่า 1  เดือน  จํานวน  136  คน คิดเป็นร้อยละ  56.20  
รองลงมา 3 เดือน/ครั้ง  จํานวน 65  คน  คิดเป็นร้อยละ  26.86  
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ส่วนที่ 2  ระดับความพึงพอใจของประชาชนทั่วไป ต่อผลการดําเนินงานโครงการขององค์การบริหารส่วน 
            จังหวัดขอนแก่น ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ปรากฏผลดังนี้  
ตารางที่  5  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดําเนินงาน 
                โครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นรายด้าน 

 

 
หัวข้อ 

ระดับความพึงพอใจ (107 คน) 

มากที่สุด มาก พอใช้ น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ค่า 
S.D. 

ค่าเฉลี่ย
( x ) 

ระดับ

1.ด้านข้อมูลการให้บริการ

1. การแจ้งระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขยะใน
ครัวเรือน 

38 
(15.702) 

115 
(47.521) 

71 
(29.339) 

10 
(4.132) 

8 
(3.306) 0.901 3.68 มาก 

2. การแจ้งชื่อ,หน่วยงาน,บริษัท,เบอร์โทรศัพท์
ของผู้เก็บรวบรวมขยะ 

27 
(11.157) 

99 
(40.909) 

86 
(35.537) 

21 
(8.678) 

9 
(3.719) 0.932 3.47 

ปาน
กลาง

3. การแจ้งรายละเอียดโครงการการบริหาร
จัดการขยะ 

37 
(15.289) 

100 
(41.322) 

73 
(30.165) 

24 
(9.917) 

8 
(3.306) 0.974 3.55 มาก 

รวม 0.940 3.57 มาก

2. ด้านการอํานวยความสะดวก

4. การแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนการดําเนินการ
รวบรวมขยะไปกําจัด 

40 
(16.529) 

106 
(43.802) 

71 
(29.339) 

18 
(7.438) 

7 
(2.893) 0.940 3.64 มาก 

5. การอํานวยความสะดวกในการให้บริการ
สถานที่รวบรวมนําขยะไปกําจัด 

38 
(15.702) 

107 
(44.215) 

72 
(29.752) 

18 
(7.438) 

7 
(2.893) 0.933 3.62 มาก 

6. การประสานงานด้านข้อมูลขยะในพ้ืนที่ 35 
(14.463) 

102 
(42.149) 

77 
(31.818) 

21 
(8.678) 

7 
(2.893) 0.939 3.57 มาก 

รวม 0.940 3.61 มาก
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3. ด้านความปลอดภัย สุขภาพอนามัย

7.  ความสะดวกรวดเร็วของการบริหารจัดการ
ขยะเพื่อนําไปกําจัด 

45 
(18.595) 

95 
(39.256) 

81 
(33.471) 

14 
(5.785) 

7 
(2.893) 0.943 3.65 มาก 

8. คุณภาพของชุมชน ดูแลถูกสุขลักษณะตาม
หลักสุขาภิบาล 

38 
(15.702) 

107 
(44.215) 

76 
(31.405) 

16 
(6.612) 

5 
(2.066) 0.893 3.65 มาก 

9. ความชัดเจนของขยะ เช่น ขยะเปียก แห้ง 
อันตราย 

34 
(14.050) 

99 
(40.909) 

78 
(32.231) 

21 
(8.678) 

10 
(4.132) 0.976 3.52 มาก 

10. การใช้วัสดุการรองรับขยะ เช่น ถังที่มีฝาปิด 
ถังแยกประเภทขยะ 

34 
(14.050) 

103 
(42.562) 

74 
(30.579) 

24 
(9.917) 

7 
(2.893) 0.949 3.55 มาก 

11.  สถานที่เก็บรวบรวมขยะมีความสะอาด 
ปลอดภัย 

42 
(17.355) 

97 
(40.083) 

74 
(30.579) 

20 
(8.264) 

9 
(3.719) 0.989 3.59 มาก 

12. ความปลอดภัยแก่ประชาชนในชุมชน 49 
(20.248) 

105 
(43.388) 

65 
(26.860) 

19 
(7.851) 

4 
(1.653) 0.927 3.73 มาก 

รวม 0.950 3.62 มาก

4. ด้านการประชาสัมพันธ์

13. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ห้วง
ระยะเวลานําขยะไปกําจัด 

49 
(20.248) 

99 
(40.909) 

68 
(28.099) 

17 
(7.025) 

9 
(3.719) 0.995 3.67 มาก 

14. งบประมาณที่จัดสรรให้เหมาะสมต่อโครงการ 32 
(13.223) 

102 
(42.149) 

69 
(28.512) 

30 
(12.397) 

9 
(3.719) 0.993 3.49 

ปาน
กลาง

15. งบประมาณและวิธีกําจัดตรงกับความ
ต้องการประชาชน 

32 
(13.223) 

98 
(40.496) 

81 
(33.471) 

20 
(8.264) 

11 
(4.545) 0.976 3.50 

ปาน
กลาง

16. การกําจัดขยะอันตรายแล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กําหนด 

37 
(15.289) 

101 
(41.736) 

72 
(29.752) 

24 
(9.917) 

8 
(3.306) 0.974 3.56 

มาก 
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17. ประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการนี้ 55 
(22.727) 

100 
(41.322) 

60 
(24.793) 

16 
(6.612) 

11 
(4.545) 1.032 3.71 มาก 

รวม 0.990 3.59 มาก

  5. ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน

18. ประชาชนมีส่วนร่วมเสนอของบรับการ
สนับสนุนโครงการ 

46 
(19.008) 

98 
(40.496) 

79 
(32.645) 

10 
(4.132) 

9 
(3.719) 0.952 3.67 มาก 

19. ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
โครงการ 

38 
(15.702) 

105 
(43.388) 

76 
(31.405) 

15 
(6.198) 

8 
(3.306) 0.934 3.62 มาก 

20. ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสุขภาพ
ของชุมชน 

53 
(21.901) 

97 
(40.083) 

70 
(28.926) 

18 
(7.438) 

4 
(1.653) 0.939 3.73 มาก 

21. ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะ
ในชุมชน 

48 
(19.835) 

99 
(40.909) 

68 
(28.099) 

22 
(9.091) 

5 
(2.066) 0.960 3.67 มาก 

22. ประชาชนมีส่วนร่วมปลุกจิตสํานึกให้กับเด็ก 
เยาวชน คนในชุมชน 

49 
(20.248) 

107 
(44.215) 

66 
(27.273) 

13 
(5.372) 

7 
(2.893) 0.938 3.74 มาก 

รวม 0.940 3.69 มาก

 

                จากตารางที่ 5  พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดําเนินงานโครงการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ด้านข้อมูลการให้บริการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย    
( x ) = 3.57, S.D. = 0.940) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าความพึงพอใจด้านการให้บริการ อยู่ในระดับ
มาก อันดับแรก คือ การแจ้งระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขยะในครัวเรือน มีค่าเฉล่ีย( x )= 3.68, S.D. = 
0.901) รองลงมา การแจ้งรายละเอียดโครงการการบริหารจัดการขยะ มีค่าเฉล่ีย( x )= 3.55, S.D. = 
0.974) ด้านการอํานวยความสะดวก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย( x )= 3.61, S.D. = 0.940)  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความพึงพอใจด้านการอํานวยความสะดวก อยู่ในระดับมากอันดับแรก  คือ 
การแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนการดําเนินการรวบรวมขยะไปกําจัด มีค่าเฉล่ีย( x )= 3.64,S.D. = 0.940) 
รองลงมา คือ  การอํานวยความสะดวกในการให้บริการสถานท่ีรวบรวมนําขยะไปกําจัด  มีค่าเฉล่ีย( x )= 
3.62, S.D. = 0.933)  ด้านความปลอดภัย สุขภาพอนามัย  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย      
( x )= 3.62, S.D. = 0.950)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าความพึงพอใจด้านความปลอดภัย สุขภาพ
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อนามัย อยู่ในระดับมากอันดับแรก คือ ความปลอดภัยแก่ประชาชนในชุมชน มีค่าเฉล่ีย( x )= 3.73, S.D. = 
0.927) รองลงมา คือ คุณภาพของชุมชน ดูแลถูกสุขลักษณะตามหลักสุขาภิบาล มีค่าเฉล่ีย( x )=3.65,  
S.D. = 0.893) ด้านการประชาสัมพันธ์  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉล่ีย( x )= 3.59, S.D.= 
0.990) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความพึงพอใจด้านการประชาสัมพันธ์ อยู่ในระดับมากอันดับแรก 
คือ ประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการน้ี มีค่าเฉล่ีย( x ) = 3.71, S.D. = 1.032) รองลงมา คือ การ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ห้วงระยะเวลานําขยะไปกําจัด  มีค่าเฉล่ีย( x )= 3.67, S.D. = 0.995)     
ด้านการมีส่วนร่วม  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย( x ) = 3.69, S.D. = 0.940) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ  พบว่า ความพึงพอใจด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน อยู่ ในระดับมากอันดับแรก              
คือ ประชาชนมีส่วนร่วมปลุกจิตสํานึกให้กับเด็ก เยาวชน คนในชุมชน  มีค่าเฉล่ีย( x )= 3.74, S.D. = 
0.938) รองลงมา คือ ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสุขภาพของชุมชน  มีค่าเฉล่ีย( x ) = 3.73, 
S.D.= 0.939) 

 

ตารางที่  6  ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดําเนินงานโครงการขององค์การบริหารส่วน 
               จังหวัดขอนแก่นในภาพรวมแต่ละด้าน 

หัวข้อ 
ระดับความพึงพอใจ 

ค่า S.D. ค่าเฉลี่ย( x ) แปรผล

1. ด้านข้อมูลการให้บริการ 0.940 3.57 มาก
2. ด้านการอํานวยความสะดวก  0.940 3.61 มาก

3. ด้านความปลอดภัย สุขภาพอนามัย 0.950 3.62 มาก

4. ด้านการประชาสัมพันธ์ 0.990 3.59 มาก

5. ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 0.940 3.69 มาก

รวม 0.958  3.62  มาก  

 

              จากตารางท่ี  6   พบว่า  ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดําเนินงานโครงการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ทั้ง  5  ด้าน  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทุกด้าน มีค่าเฉล่ีย( x )= 
3.62, S.D. = 0.958)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า ด้านที่มีระดับความพึงพอใจของประชาชน      
มากเป็นอันดับแรก คือ  ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน  มีค่าเฉลี่ย( x ) = 3.69, S.D. = 0.940)รองลงมา
อันอับสอง คือ ด้านความปลอดภัย สุขภาพอนามัย  มีค่าเฉล่ีย( x ) = 3.62,S.D. = 0.950) อันดับสาม คือ 
ด้านการอํานวยความสะดวก  มีค่าเฉล่ีย ( x ) = 3.61, S.D. = 0.940) อันดับส่ี  ด้านการประชาสัมพันธ์ มี
ค่าเฉล่ีย ( x ) = 3.59, S.D. = 0.990) อันดับ 5 อันดับสุดท้าย คือ ด้านข้อมูลการให้บริการ มีค่าเฉล่ีย        
( x )= 3.57, S.D. = 0.940) แต่ก็ยังอยู่ในระดับมาก  
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 4.4  ข้อเสนอแนะอื่นๆ  
    สําหรับปัญหาและข้อเสนอแนะจากที่เจ้าหน้าที ่ผู้มีส่วนเกีย่วข้อง และประชาชนท่ัวไป มีข้อเสนอ
ด้านการบริหารจัดการขยะและของเสียอันตราย ดังนี้ 
  1. ควรจัดการอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะอันตรายในชุมชน 
  2. ควรมีการประชาสัมพันธ์เรื่องขยะให้มากขึ้นและควรมีที่แยกประเภทให้กบัชุมชน 
  3. ควรมีการจัดสรรงบประมาณมาให้ชุมชนในการบริหารจัดการขยะ 
  4. ควรมีการคัดแยกขยะจากครัวเรือนอันดับแรก เช่น ขยะเปียก ขยะแห้ง ขยะอันตราย 
  5. ควรจัดให้มีรถขนขยะในหมู่บ้านจะดีมาก 
  6. คนในชุมชนควรร่วมด้วย ช่วยกนัดูแล ในการคัดแยกขยะ หรือแยกประเภทขยะก่อน
นําไปกําจัด 
  7. ควรจัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชนบ่อยๆ  เพือ่เป็นการกระตุ้น      
ปลุกจิตสํานึกของคนในชุมชน  
                    8. ควรจัดให้มีการไปศึกษาดูงาน หรือชุมชนแหล่งเรียนรู้ของชุมชนในการบริหารจัดการ 
ขยะ ที่ประสบผลสําเร็จในระดับประเทศ 
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บทที่ 5 
 

 สรุปการติดตามและประเมินผล 
 

  การติดตามและประเมินผลโครงการ การบริหารจัดการขยะอันตรายจังหวัดขอนแก่น 
ประจําป ี พ.ศ. 2561  ตั้งแต่เดือนมกราคม – สิงหาคม  2561  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้
ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว สรุปผลการติดตามฯ ตามหัวข้อดังนี้ 
  1. วัตถปุระสงค์ 
  2. สรุปการติดตามและประเมินผล  
  3. ข้อเสนอแนะ 
 

5.1  วัตถุประสงค์การติดตามและประเมินผล 
 1. เพ่ือทราบการมีส่วนร่วมของส่วนราชการ ประชาชน ในการร่วมกันคัดแยกขยะอันตราย

ออกจากขยะทั่วไปในครัวเรือนสามารถแก้ปัญหาของชุมชนได้  
         2. เพื่อทราบเกี่ยวกับการบริหารจัดการปริมาณขยะในชุมชนจังหวัดขอนแก่นลดลงมากน้อย

เพียงใด 
         3. เพื่อทราบวิธีการกําจัดขยะอันตรายตามหลักวิชาการ และบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 

 

5.2  สรปุการติดตามและประเมินผล 
 

    ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากส่วนราชการอืน่ 
ประชาชนท่ัวไป และผู้เกี่ยวข้อง ในพื้นทีจ่งัหวัดขอนแก่น  ที่ทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (M.O.U.) กับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น           
                   ผู้ให้ข้อมูล  รวมทั้งส้ิน  349  คน  พบว่า เป็นหญิง  189  คน  ชาย 160  คน  มีอายุระหว่าง  
41-50  ปี  มากท่ีสุด (113 คน) รองลงมาอายุ 51-60  ปี (95 คน) อายุ 31-40 ปี (52 คน) อายุ 21-30 ปี
(46 คน) อายุ 61 ปีข้ึนไป (38 คน) และอายุต่ํากว่า 20 ป ี(5 คน) 
       สถานภาพ พบว่า  สมรส  (238 คน)   โสด  (74  คน)   หม้าย หรือหย่าร้าง  (37  คน) 
  ระดับการศึกษา พบว่า จบปริญญาตรี  (92 คน) ประถมศึกษา  (84 คน) มัธยมศึกษาตอน
ปลาย  (58 คน) มัธยมศึกษาตอนต้น  (50  คน)  ปวช./ปวส.  (44  คน)  และสูงกว่าปริญญาตรี  (21 คน) 
  ตําแหน่ง/อาชีพ  พบว่า  เจ้าหน้าที่ของรัฐ (100 คน) รับจ้างทั่วไป (81 คน) เกษตรกรรม 
(74 คน)  ประกอบธุรกิจส่วนตัว (36 คน)  คนงาน (18 คน) หัวหน้าส่วนราชการ(12 คน) ผู้นํา อปท.และ
สมาชิก อปท. (10 คน) พนักงานเอกชน (9 คน) ไม่ระบุตําแหน่ง/อาชีพ (9 คน) 
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  ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขยะ  พบว่า  เก็บรวบรวมมากกว่า 30 วันข้ึนไป (130 คน)  
น้อยกว่า 15  วัน (110 คน) มากกว่า 15 วัน แต่ไม่เกิน 30 วัน (103 คน) ไม่ระบุเวลา (6 คน) 
  สถานที่เก็บรวบรวมขยะก่อนนําไปกําจัด พบว่า เก็บรวบรวมบ้านตนเอง (230 คน)          
ที่สาธารณะในหมู่บ้าน (61 คน) สถานที่ราชการ (48 คน) ไม่ระบุสถานที่ (10 คน) 
  ระยะเวลานําขยะอันตรายไปกําจัด(ตามวัน เวลา สถานที่ ที่กําหนด) พบว่า น้อยกว่า 1 
เดือน (174 คน)  3 เดือน/ครั้ง (91 คน)  6 เดือน/ครั้ง (48 คน) ปีละครั้ง (36 คน) 
                 2. ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดําเนินงานโครงการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น  โดยภาพรวมอยู่ในระดับ “มาก “ ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากับ  3.69  เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย      
รายด้านพบว่ามีค่าเฉล่ียระดับ “มาก “ ทุกด้าน  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ประชาชนมีความพึง
พอใจด้านการมีส่วนร่วมมากเป็นลําดับหน่ึง  คือ ประชาชนมีส่วนร่วมในการปลุกจิตสํานึกให้กับเยาวชน 
คนในชุมชน ในการบริหารจัดการขยะของชุมชน มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพอนามัยของคนในชุมชน 
ลําดับที่สอง ด้านความปลอดภัย พบว่า ความปลอดภัยแก่ประชาชนในชุมชนเป็นส่ิงสําคัญ  ความสะดวก
รวดเร็วของการบริหารจัดการขยะเพื่อนําไปจํากัด  การดูแลสุขภาพของคนในชุมชนให้ถูกสุขลักษณะตาม
หลักสุขาภิบาล ลําดับที่สาม ด้านการอํานวยความสะดวก พบว่า การอํานวยความสะดวกในการให้บริการ
สถานที่รวบรวมขยะนําไปกําจัด   การประสานงานข้อมูลในพ้ืนท่ี  การแจ้งเตือนล่วงหน้าในการรวบรวม
ขยะไปกําจัด   ลําดับที่สี่  ด้านการประชาสัมพันธ์ พบว่า  การกําจัดขยะอันตรายแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่
กําหนด  มีงบประมาณและวิธีกําจัดขยะตรงกับความต้องการของประชาชน  การแจ้งประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนรับรู้ระยะเวลานําขยะไปกําจัด  และลําดับที่ห้า ด้านข้อมูลการให้บริการ พบว่า มีระดับความพึง
พอใจต่ําสุดคือ  แต่ยังอยู่ระดับมาก  คือ การแจ้งระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขยะในครัวเรือน  การแจ้ง
รายละเอียดโครงการการบริหารจัดการขยะ การแจ้งช่ือ หน่วยงาน บริษัทที่เก็บรวบรวมขยะ 

  3. การมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการบริหารจัดการขยะในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น พบว่า 
ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับ “มาก“ ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากับ  3.71      
พบว่า ผลจากการประเมินความพึงพอใจของประชาชนด้านการมีส่วนร่วม มีระดับความพึงพอใจมากเป็น
อันดับหนึ่ง  คือ การปลุกจิตสํานึกคนในชุมชนทั้งเด็ก เยาวชน ทุกคนในชุมชน มีส่วนร่วมในการเสนอ
โครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุน ร่วมตรวจสอบ  ร่วมดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของคนในชุมชน รวมทั้งการ
บริหารจัดการขยะในครัวเรือน โดยการคัดแยกประเภทขยะทั่วไป ออกจากขยะรีไซเคิล หรือขยะท่ีนํา
กลับมาใช้ใหม่  ขยะเศษอาหาร หรือขยะอินทรีย์ การอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในการลดปริมาณขยะ
และการคัดแยกขยะมูลฝอย ขยะอันตราย และการส่งเสริมการนําขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ประชาชนในครัวเรือนสามารถนําขยะไปขายได้เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนในการบริหารจัดการ
ขยะ จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกคนในชุมชนรวมทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรอิสระ มีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการขยะ จัดให้มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยให้เพียงพอและเหมาะสมกับประเภท ปริมาณขยะ     
ในสถานที่แห่งนั้นด้วย โดยอย่างน้อยต้องมีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยทั่วไป และขยะเป็นพิษหรืออันตราย
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จากชุมชน ซ่ึงการดําเนินการดังกล่าวประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ เพ่ือให้ชุมชนสะอาด
ถูกสุขลักษณะตามหลักสุขาภิบาล เป็นต้น   

4. ข้อเสนอแนะและการนําไปใช้ พบว่าประชาชนต้องการให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น ในด้านการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมในทุกด้าน เช่น  แหล่งน้ํา ป่าไม้ ขยะ เป็นส่ิงแวดล้อมที่เป็น
ปัญหาให้กับคนในชุมชน จําเป็นต้องร่วมมือกัน รวมทั้งเครือข่ายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใน
หมู่บ้าน ชุมชน ที่ใกล้ตัวโดยการบริหารจัดการขยะอันตราย ร่วมกับเครือข่ายฯ ในชุมชน เสนอให้มีกล่องรับ
ขยะพิษโดยตรงนอกเหนือจาก  ถังคัดแยกขยะทั่วไป และที่สําคัญคนในครัวเรือน ชุมชน มีจิตสํานึก ต้อง
รู้จักคัดแยกขยะในครัวเรือนของตนเอง เพ่ือง่ายและสะดวกในการรวบรวม เก็บ และนําไปกําจัดให้ถูกวิธี 
ทําให้คนในชุมชนมีสุขอนามัยที่ดี บ้านเมืองสะอาดส่ิงแวดล้อมดี เพ่ือชุมชนในจังหวัดขอนแก่นจะได้เป็น
ชุมชนปลอดภัยไร้ขยะ  
 

         5.2.1  ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นในพื้นที่  
               1. มีขยะมูลฝอยตกค้างอยู่เป็นจํานวนมาก เนื่องจากสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยส่วนใหญ่
ดําเนินการไม่ถูกหลักตามหลักวิชาการ โดยมีการเผากลางแจ้งและกองทิ้งในบ่อดินเก่าหรือพื้นที่รกร้าง  
               2. สถานทีก่ําจดัขยะมูลฝอยที่ถูกต้องตามหลักวิชาการมีไม่เพียงพอ การจัดหาพ้ืนที่ก่อสร้าง
สถานทีก่ําจัดทําได้ยาก    
               3. ประชาชนคัดค้านไม่เห็นด้วยให้มีสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยอยู่ในพ้ืนที่ของตนเอง ส่งผลให้
สถานที่กําจัดที่ก่อสร้าง หรือคัดค้านไม่ให้ก่อสร้างสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยใหม่  
                4. นโยบายของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ให้ความสําคัญกับการจดัการขยะมูล
ฝอย บางแห่งขาดความต่อเนื่องในการบริหารจัดการ 
                5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีข้อจํากดัด้านงบประมาณ อุปกรณ ์เครื่องมือในการเก็บขน
และกําจัดไม่เพียงพอ และยังไม่มีระบบเก็บรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอย แบบแยกประเภทเพื่อรองรบัการ
คัดแยกมูลฝอยที่ต้นทาง  
                 6. ไม่มีระบบรองรบัการให้บริการการจดัการขยะมูลฝอยอย่างเพียงพอในแหล่งท่องเที่ยว 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ขนาดเล็กและที่อยู่ห่างไกล  ไม่ได้มีการวางแผน และการเตรียมความพร้อม
เพื่อรองรบัการจัดการขยะมูลฝอยควบคู่ไปกบัการพัฒนาเปน็แหล่งท่องเทีย่ว  
                 7. ขาดความร่วมมือและความตระหนักจากประชาชน นักท่องเทีย่ว และผู้ประกอบการในการ
ลด และคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง รวมถึงยังมีการใช้สินค้าและ/หรือบรรจุภัณฑ์ที่กําจัดยากอย่าง
ฟุ่มเฟือยและย่อยสลายตามธรรมชาติได้ยาก อาทิ ถุงพลาสติกและโฟม เปน็ต้น  
                 8. ขาดกฎระเบียบบังคับเกีย่วกับการจัดการขยะมูลฝอย เช่น เทศบญัญัติการเกบ็ขนขยะมูล
ฝอย แบบแยกประเภท เทศบัญญัติการกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการเก็บขนและกําจัดขยะมลูฝอย เปน็
ต้นรวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายยงัไม่มีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอ  
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                9. ขาดประสิทธิภาพของการจัดเกบ็ค่าธรรมเนียมให้ครอบคลุมและไม่สะท้อนต้นทุนการ
จัดการ ขยะมูลฝอยทั้งระบบ  
                10.  ขาดการบรูณาการอย่างแท้จริงระหว่างหน่วยงานที่รบัผิดชอบด้านนโยบาย กฎหมาย 
แผนงาน และงบประมาณ  
                11. การจัดการขยะมูลฝอยแบบรวมศูนย์ไม่สามารถดาเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่หลายแห่งที่มีขนาดเล็กและปริมาณขยะมูลฝอยน้อย เนื่องจากขาดการยอมรับจากผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่และการคัดค้านจากประชาชน  
 

        5.2.2  ปัญหาการจัดการขยะอันตรายชุมชน  
                1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีระบบคัดแยก เก็บรวบรวม และขนส่งขยะอันตรายชุมชน  
จึงส่งผลให้ขยะอันตรายชุมชนถูกทิ้งปนกบัขยะมูลฝอยทั่วไป  
                2. ไม่มีกฎหมายกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกบัการจัดการขยะพิษหรือ
อันตรายจากชุมชน  
                3. โรงงานกําจัดขยะอันตรายจากชุมชนที่ถูกต้องตามกฎหมายมีจํานวนน้อย ไม่เพียงพอกับ
ปริมาณขยะมลูฝอยที่เกิดขึ้น  
                 4. ขยะอันตรายจากชุมชน และซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์บางประเภท 
ถูกนําไปรีไซเคิลหรือนําไปกําจัดด้วยวิธีการทีไ่ม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อมและประชาชนในพื้นที ่ 
                 5. สถานทีก่ําจัดขยะอันตรายของชุมชนอยู่ห่างไกลจากจุดรวบรวมขยะ จึงมีปัญหาด้าน
งบประมาณในการขนส่งไปกําจัด 
                  6. ประชาชนให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะอันตรายออกจากขยะทั่วไปไม่มากเท่าที่ควร  
 

      5.2.3  แนวทางแก้ไขการบริหารจัดการขยะอันตราย  
1.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องให้ความสําคัญในการจัดการขยะของเสียอันตราย โดยการ

พัฒนาบุคลากรทั้งระดับผู้บังคับบัญชา และระดับปฏิบัติการให้ตระหนักถึงปัญหา ขยะอันตรายต้องได้รับ
การจัดการและกําจัดอย่างถูกหลักวิชาการ 

2. การประชาสัมพันธ์และรณรงค์ รวมท้ังการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการบริหารจัดการขยะ
อันตรายจากชุมชนอย่างต่อเนื่อง ให้ประชาชนในชุมชนเข้าใจถึงปัญหาและอันตรายจากไม่คัดแยกและ
กําจัดอย่างถูกหลักวิชาการ 
               3. สร้างกลไกลรูปแบบการคัดแยกขยะของเสียอันตราย ทําแผนการจัดการขยะและของเสีย
อันตราย ทั้งในระยะส้ันและระยะยาว ตั้งแต่การเก็บรวบรวมการขนส่ง การบําบดั และการกําจัดข้ันสุดท้าย 
ตลอดจนการจัดหาพื้นที่สําหรับใช้กําจัด และดําเนินการกําจัดอย่างถูกหลักวิชาการ 
                4. เพิ่มปริมาณถังขยะและแยกประเภทของถังขยะ ก่อนนําขยะมูลฝอยไปทิ้งต้องแยกทิ้งลงใน
ถังรองรบัขยะมูลฝอยหลายใบ ถังเปียก ถงัแห้ง ถังใส่ของเสียอันตราย 
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                5. การก่อสร้างสถานที่กําจัดขยะและของเสียอันตรายให้ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ 
                6. การกําหนดนโยบายและมาตรการ ตลอดจนแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล   
ที่เปน็รูปธรรมเพื่อเปน็กรอบในการดําเนินการจัดการขยะอันตราย 
               7. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการลดปริมาณขยะมูลฝอยในครัวเรือน โดยลดการบริโภควัสดุที่
กําจัดยาก หรือมีปัญหาตอ่สิ่งแวดล้อม 
               8. การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการนําขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ เช่น การนํามาทําปุย๋   
               9.  รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ลดการใช้สารเคมีในกลุ่มเกษตรกร เพราะสารเคมีจะทําลายสภาพ
ดิน  ผู้ใช้หรือผู้ใกล้ชิดอาจได้รับอันตราย (ข้อมูลจากสํานักงานกองทนุสนบัสนนุการวิจัย(ส.ก.ว.) ฝ่าย
ส่งเสริมวิจัยท้องถิ่น ร่วมกบันกัวิจัยท้องถิ่น) 
 

5.3  ข้อเสนอแนะจากการติดตามและประเมินผล 
            ควรจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดซ้อถังขยะ เพื่อแยกประเภทขยะได้ พร้อมทั้งจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ เครือ่งมือ เครื่องจักรกลทีม่ีประสิทธิภาพ ให้เพียงพอสําหรับการจัดการขยะ 
            ส่งเสริมให้มีความรู้แก่ประชาชน โดยเน้นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อลดปริมาณการเกิดขยะ
ในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกสุขลักษณะ  
 

      5.3.1 ขอ้เสนอแนะสําหรับการติดตามประเมินผลครั้งต่อไป 
           1. ควรศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่จังหวัด
ขอนแก่น 
           2. ควรศึกษาปจัจยัที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตพื้นที่
จังหวัดขอนแก่น 
           3. ควรศึกษาเปรียบเทียบกับการดําเนินงานทางด้านการบริหารจัดการขยะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอ่ืน เพื่อนําผลทีไ่ด้มาใช้ในการปรับปรงุระบบการดําเนินงานต่อไป 
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           ประจําปี พ.ศ. 2561 
กรมควบคุมมลพิษ :  รายงานสถานการณ์ของเสียอันตรายจากชุมชน.  ส่วนของเสียอันตราย  
           สํานกัจัดการกากของเสียและสารอันตราย,  2560 
กรมควบคุมมลพิษ :  คืนมือถือเก่า สร้างบุญ สร้างชาติ : กลไกการรับคืนผลิตภัณฑ์ เส่ือมสภาพ :  
           เครือ่งโทรศัพท์ และแบตเตอรีม่ือถือ, (มปป.) 
กรมควบคุมมลพิษ :  คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการบริหารจัดการของเสียอันตรายชุมชน. 
           พิมพ์ครั้งที ่1,  2560 
กรมควบคุมมลพิษ :  การวางแผนบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน สาํหรับผู้บริหาร อปท. 
           พิมพ์ครั้งที ่3,  2560 
กรมควบคุมมลพิษ :  รูปแบบการจัดการของเสียอันตราย :  พิมพ์ครั้งที่ 1,  2558 
กรมควบคุมมลพิษ :  อันตรายจากซากโทรศัพท์มือถือแบตเตอรี่ และแนวทางการจัดการ 
           ในประประเทศไทย :  พิมพ์ครั้งที ่5,  2557 
กรมควบคุมมลพิษ :  ประชารัฐร่วมใจแยกขยะอันตราย, (มปป.) 
ปภาวรินท ์ นาจําปา :  การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอย  
           ของเทศบาลตําบลคลองใหญ่. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต  
            สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ  มหาวิทยาลัยบรูพา,  2557 
พนารตัน์  พ่วงบุญปลูก :  ความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล 
           ตําบลแสนสุข อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี. วิทยานิพนธ์สัมคมศาสตรมหาบัณฑิต 
           สาขาสิ่งแวดล้อม. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล,  2542 
โพยม  รุจรุัสสวรวงศ์ :  ปัญหาและทางออกการจัดเก็บขยะในเขตชุมชนเมือง :  
          กรณีศึกษาเทศบาลบ้านสวน.  วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต   
          สาขาวิชานโยบายสาธารณะ  มหาวิทยาลัยบรูพา, 2545 
สมาน อารีย์ :   การมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ไขปัญหามูลฝอยในครัวเรือน :   
            กรณีศึกษาตําบลสําราญ อําเภอวังหิน  จังหวัดศรีสะเกษ. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต  
            สาขาวิชาการอนามัย.   บัญฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2546  
เรืองเดช  ทองสถิตย ์:  ปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเห็นในการจัดการขยะของชุมชน :  
            กรณีศึกษาตําบลหมอเมือง  อําเภอแม่ริม  จังหวัดน่าน.  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545 
เอกสารประกอบการบรรยาย  หลักสูตร  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครอง 
          ส่วนท้องถิ่น : บณัฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2559 



                                                               -ต่อ- 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
           (พ.ศ.2550 -2564):   กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ,  2560 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น : ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
          งบประมาณรายจ่ายประจําปี 2561  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น, 2561 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น:  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) 
            องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น, 2559 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น:  แผนดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
            กองแผนและงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น, 2561 
http://www.tungsong.com/Environment/Garbage_n/garbage_11.html 
http://www.act.ac.th/work_project/act_enviroment/w_garbage.html  
 



 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



ภาพกิจกรรม 
โครงการการบริหารจัดการขยะอันตรายจังหวัดขอนแก่น ประจําปี พ.ศ.2561 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

                                                                                                             สําหรับเจ้าหน้าท่ี  
 
 
 

 

แบบสอบถามโครงการ การบรหิารจดัการขยะอันตรายจังหวัดขอนแกน่ ประจาํปี พ.ศ. 2561 
------------------------------------ 

 

คําชีแ้จง  ให้ทา่นทําเคร่ืองหมาย   ลงในแบบสอบถาม  พร้อมกับกรอกรายละเอียดตามความเป็นจริง 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม  
    

1.   เพศ        ชาย    หญิง 
 
 

2.   อายุ         ตํ่ากว่า  20  ปี             21 – 30  ปี           31 - 40 ปี      
                             41 – 50 ปี               51 – 60 ปี             61  ปีขึ้นไป 
 
 
 

3. สถานภาพ            โสด             สมรส         หม้าย หรือ หย่าร้าง 
 
 

4. ระดับการศึกษา    ประถมศึกษา   มัธยมศึกษาตอนต้น         มัธยมศึกษาตอนปลาย       
                          ปวช./ปวส.      ปรญิญาตรี     สูงกว่าปริญญาตรี   อ่ืนๆ (ระบุ)....................... 

 
5. ตําแหน่ง       ผู้นํา อปท.          สมาชิก ทน./ทม./ทต./อบต          เจ้าหน้าที่                                            
                      คนงาน              หัวหน้าสว่นราชการอ่ืน(ระบุ).................................. 
 
6. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขยะ      น้อยกว่า   15   วัน       มากกว่า  15 วัน แต่ไม่เกิน 30 วัน 
                                                   30 วันขึ้นไป            อ่ืนๆ (ระบุ)...................................... 
 
7. สถานที่เก็บรวบรวมขยะก่อนนําไปกําจัด    บ้านตนเอง          ที่สาธารณะในหมู่บ้าน     
                                                       สถานทีร่าชการ      อ่ืน ๆ (ระบุ)............................................ 
 
8. ห้วงระยะเวลานําขยะอันตรายไปกําจัด   น้อยกว่า  1  เดือน      3  เดือน/ครั้ง  
    (ตามวัน เวลา สถานที ่ทีกํ่าหนด)          6  เดือน/ครั้ง             ปีละคร้ัง 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                  / ส่วนที่ 2................... 
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ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจตอ่ผลการดําเนนิโครงการขององคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดขอนแกน่  
 

ลําดับ
ท่ี 

ความพึงพอใจต่อการดําเนินงาน 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ท่ีสุด 

 
   (5) 

มาก  
 
 

(4) 

ปาน
กลาง 

 
  (3) 

น้อย  
 
 

(2) 

น้อย
ท่ีสุด 

 
 (1) 

1 ด้านข้อมูลการใหบ้รกิาร      
 1.1 การแจ้งระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขยะในครัวเรือน      
 1.2 การแจ้งช่ือ,หน่วยงาน,บริษัท,เบอร์โทรศัพท์ของผู้เก็บรวบรวมขยะ      
 1.3 การแจ้งรายละเอียดโครงการการบริหารจัดการขยะ      

2 ด้านการอํานวยความสะดวกในการใหบ้รกิาร      
 2.1 การแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนการดําเนินการรวบรวมขยะไปกําจัด      
 2.2 การอํานวยความสะดวกในการให้บรกิารสถานที่รวบรวมนําขยะไปกําจดั      
 2.3 การประสานงานด้านข้อมูลขยะในพ้ืนที่      

3 ด้านความปลอดภัย สุขภาพอนามัย      
 3.1 ความสะอาดรวดเร็วของการบริหารจัดการขยะเพ่ือนําไปกําจัด      
 3.2 คุณภาพของชุมชน ดูแลถูกสุขลักษณะตามหลักสุขาภิบาล      
 3.3 ความชัดเจนของขยะ เช่น ขยะเปียก แห้ง อันตราย      
 3.4 การใช้วัสดุการรองรับขยะ เช่น ถังที่มฝีาปิด ถังแยกประเภทขยะ        
 3.5 สถานที่เก็บรวบรวมขยะมีความสะอาด ปลอดภัย      
 3.6 ความปลอดภัยแก่ประชาชนในชุมชน      

4 ด้านการแจ้งประชาสัมพนัธ ์      
 4.1 การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ห้วงระยะเวลานําขยะไปกําจัด       
 4.2 งบประมาณที่จัดสรรให้เหมาะสมต่อโครงการ      
 4.3 งบประมาณและวิธีกําจัดตรงกับความต้องการประชาชน      
 4.4 การกําจัดขยะอันตรายแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด      
 4.5 ประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการน้ี      

5 ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน      
 5.1 ประชาชนมีส่วนร่วมเสนอของบรับการสนับสนุนโครงการ      
 5.2 ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบโครงการ      
 5.3 ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสุขภาพของชุมชน      
 5.4 ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะในชุมชน      
 5.5 ประชาชนมีส่วนร่วมปลกุจิตสํานึกให้กับเด็ก เยาวชน คนในชุมชน      

 

3.ข้อเสนอแนะอื่นๆ  ............................................................................................................................................................................. 
 ............................................................................................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ขอขอบคณุที่ใหค้วามร่วมมือ  
       ฝ่ายตรวจตดิตามและประเมินผลแผนงานโครงการ กองแผนและงบประมาณ 

 องคก์ารบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่  โทร. 0 4323 6793 
                                                                                 



 
 สําหรับประชาชนท่ัวไป 

 
 
 

 
แบบสอบถามโครงการ การบรหิารจดัการขยะอันตรายจังหวัดขอนแกน่ ประจาํปี พ.ศ. 2561 

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

คําชีแ้จง  ให้ทา่นทําเคร่ืองหมาย   ลงในแบบสอบถาม  พร้อมกับกรอกรายละเอียดตามความเป็นจริง 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม  
    

1.   เพศ        ชาย    หญิง 
 
 

2.   อายุ        ตํ่ากว่า  20  ปี    21 – 30  ปี       31 - 40 ปี     41 – 50 ปี 
                            51 – 60 ปี        61  ปีขึ้นไป 
 
3. สถานภาพ            โสด             สมรส         หม้าย หรือ หย่าร้าง 
 
4. ระดับการศึกษา  ประถมศึกษา   มัธยมศึกษาตอนต้น         มัธยมศึกษาตอนปลาย       

 ปวช./ปวส.     ปรญิญาตร ี    สูงกว่าปริญญาตรี   อ่ืนๆ (ระบุ)....................... 
 

5. อาชีพ         รับราชการ/พนักงานของรัฐ   ประกอบธุรกิจส่วนตัว     พนักงานเอกชน      
                    เกษตรกรรม                        รับจ้างทั่วไป                อ่ืน ๆ (ระบุ)............................. 
 
6. ตําแหน่งในหมู่บ้าน       กํานัน/ ผู้ใหญ่บ้าน                     ผู้นําชุมชน(สมาชิก อบต.)    
                                 ประชาชนในชุมชน/หมูบ้่าน           อ่ืน ๆ (ระบุ)........................................ 
 
7. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขยะ      น้อยกว่า   15   วัน       มากกว่า  15 วัน แต่ไม่เกิน 30 วัน 
                                                   30 วันขึ้นไป            อ่ืนๆ (ระบุ)...................................... 
 
8. สถานที่เก็บรวบรวมขยะก่อนนําไปกําจัด    บ้านตนเอง          ที่สาธารณะในหมู่บ้าน     
                                                       สถานทีร่าชการ      อ่ืน ๆ (ระบุ)............................................ 
 
9. ห้วงระยะเวลานําขยะอันตรายไปกําจัด   น้อยกว่า  1  เดือน      3  เดือน/ครั้ง  
    (ตามวัน เวลา สถานที ่ทีกํ่าหนด)          6  เดือน/ครั้ง             ปีละคร้ัง 
 
 
 
 
                                                                                                                / ส่วนที่ 2................... 
 
 



                                                                  -2- 
ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจตอ่ผลการดําเนนิโครงการขององคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดขอนแกน่  
 

ลําดับ
ท่ี 

ความพึงพอใจต่อการดําเนินงาน 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ท่ีสุด 

 
   (5) 

มาก  
 
 

(4) 

ปาน
กลาง 

 
  (3) 

น้อย  
 
 

(2) 

น้อย
ท่ีสุด 

 
 (1) 

1 ด้านข้อมูลการใหบ้รกิาร      
 1.1 การแจ้งระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขยะในครัวเรือน      
 1.2 การแจ้งช่ือ,หน่วยงาน,บริษัท,เบอร์โทรศัพท์ของผู้เก็บรวบรวมขยะ      
 1.3 การแจ้งรายละเอียดโครงการการบริหารจัดการขยะ      

2 ด้านการอํานวยความสะดวกในการใหบ้รกิาร      
 2.1 การแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนการดําเนินการรวบรวมขยะไปกําจัด      
 2.2 การอํานวยความสะดวกในการให้บรกิารสถานที่รวบรวมนําขยะไปกําจดั      
 2.3 การประสานงานด้านข้อมูลขยะในพ้ืนที่      

3 ด้านความปลอดภัย สุขภาพอนามัย      
 3.1 ความสะอาดรวดเร็วของการบริหารจัดการขยะเพ่ือนําไปกําจัด      
 3.2 คุณภาพของชุมชน ดูแลถูกสุขลักษณะตามหลักสุขาภิบาล      
 3.3 ความชัดเจนของขยะ เช่น ขยะเปียก แห้ง อันตราย      
 3.4 การใช้วัสดุการรองรับขยะ เช่น ถังที่มฝีาปิด ถังแยกประเภทขยะ        
 3.5 สถานที่เก็บรวบรวมขยะมีความสะอาด ปลอดภัย      
 3.6 ความปลอดภัยถูกสุขลกัษณะแก่ประชาชนในชุมชน      

4 ด้านการแจ้งประชาสัมพนัธ ์      
 4.1 การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ห้วงระยะเวลานําขยะไปกําจัด       
 4.2 งบประมาณที่จัดสรรให้เหมาะสมต่อโครงการ      
 4.3 งบประมาณและวิธีกําจัดตรงกับความต้องการประชาชน      
 4.4 การกําจัดขยะอันตรายแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด      
 4.5 ประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการน้ี      

5 ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน      
 5.1 ประชาชนมีส่วนร่วมเสนอของบรับการสนับสนุนโครงการ      
 5.2 ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบโครงการ      
 5.3 ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสุขภาพของชุมชน      
 5.4 ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะในชุมชน      
 5.5 ประชาชนมีส่วนร่วมปลกุจิตสํานึกให้กับเด็ก เยาวชน คนในชุมชน      

 

3.ข้อเสนอแนะอื่นๆ  ............................................................................................................................................................................. 
 ............................................................................................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ขอขอบคณุที่ใหค้วามร่วมมือ  
       ฝ่ายตรวจตดิตามและประเมินผลแผนงานโครงการ กองแผนและงบประมาณ 

      องคก์ารบริหารส่วนจังหวัดขอนแกน่  โทร. 0 4323 7693 
 

 
 



 
 

 การติดตามและประเมินผลโครงการการบรหิารจดัการขยะอันตรายจังหวัดขอนแก่น  
ประจําปี พ.ศ.2561 

…………………………………. 
 

1.  หลกัการและเหตผุล 

ปัจจุบันปัญหาขยะมูลฝอยที่ผ่านมา ประเทศไทยมีปริมาณขยะเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง เ น่ืองจาก
ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และจํานวนประชากรที่เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วทําให้มีอัตราการบริโภค
สินค้าที่เพ่ิมสูงขึ้นส่งผลให้มีปริมาณขยะมูลฝอย ขยะของเสียอันตรายเพ่ิมสูงขึ้น ปัญหาขยะมูลฝอย ขยะอันตราย จึงเป็น
หน่ึงในปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เน่ืองจากปัญหาทวีความรุนแรงมากข้ึน  จังหวัดขอนแก่น
เป็นศูนย์กลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งทางด้านศูนย์กลางธุรกิจการค้า การอุตสาหกรรม ศูนย์ราชการ และ
การศึกษาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตลอดจนเป็นศูนย์กลางธุรกิจการค้าที่สามารถพัฒนาศักยภาพให้เป็นประตูเปิด
ไปสู่ประเทศในแถบอินโดจีนต่อไป จังหวัดขอนแก่นจึงได้รับการพัฒนาเป็นเมืองหลักให้ขยายตัวทางด้านต่างๆ อย่าง
รวดเร็วและต่อเน่ืองมาโดยตลอดเน่ืองจากเป็นเมืองศูนย์กลางต่างๆ จึงมีการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ทํา
ให้มีจํานวนประชากรอาศัยเพ่ิมมากขึ้น  ปัจจุบันจังหวัดขอนแก่นมีปริมาณขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายเกิดขึ้น     
ทําให้เกิดปัญหากับชุมชน  ถ้าหน่วยงานของรัฐไม่สามารถดําเนินการเก็บขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายไปกําจัดได้
หมดในแต่ละวัน เกิดปัญหาขยะเหลือตกค้างจากการเก็บขน  อีกทั้งระบบเก็บขนยังไม่มีการคัดแยกขยะมูลฝอย         
ที่สามารถนํากลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก และไม่มีการคัดแยกมูลฝอยติดเช้ือและกากของเสียอันตรายออกจากขยะมูลฝอย
ชุมชนทั่วไป นอกจากน้ีวิธีการกําจัดมูลฝอยของเทศบาลและสุขาภิบาลโดยทั่วไปยังไม่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล เกิด
ปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอยเป็นผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แหล่งนํ้าผิวดินและใต้ดิน และสุขภาพอนามัยของประชาชน 
ตลอดจนเป็นผลเสียหายต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีบทบาทหน้าที่ในการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และได้ดําเนินการด้านน้ีมาต้ังแต่ปี พ.ศ.2555 จนถึงปัจจุบัน ดังน้ัน 
กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จะได้ดําเนินการติดตามและประเมินผลโครงการ       
การบริหารจัดการขยะอันตรายจังหวัดขอนแก่น เพ่ือให้ทราบผลการดําเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ    
ที่กําหนดไว้หรือไม่    

 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
2.1 เพ่ือทราบการมีส่วนร่วมของส่วนราชการ ประชาชน ในการร่วมกันคัดแยกขยะอันตรายออกจาก        

ขยะทั่วไปในครัวเรือนสามารถแก้ปัญหาของชุมชนได้  
2.3 เพ่ือทราบเก่ียวกับการบริหารจัดการปริมาณขยะในชุมชนจังหวัดขอนแก่นลดลงมากน้อยเพียงใด 
2.3 เพ่ือทราบวิธีการกําจัดขยะอันตรายตามหลักสุขาภิบาล และบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
2.4 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลสําหรับหน่วยงานอื่น องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และผู้บริหารท้องถิ่นในการวางแผน

บริหารจัดการขยะในชุมชนต่อไป 
 

3.  กลุ่มเป้าหมาย  
            หัวหน้าส่วนราชการที่เข้าร่วมโครงการ  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดขอนแก่นที่เข้าร่วม
โครงการ ผู้ใหญ่บ้าน/ ผู้นําชุมชน  ประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่นและผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้อง  

                                                                                                  /4. พ้ืนที่...................... 
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4.  พืน้ทีเ่ปา้หมาย 
    1. ส่วนราชการอ่ืน ประกอบด้วย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาลเขาสวนกวาง 
โรงพยาบาลหนองสองห้อง  โรงพยาบาลพระยืน  
   2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วย เทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลเมอืง 
องค์การบริหารส่วนตําบล 
       3. ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นําชุมชน และประชาชนผู้มีส่วนเก่ียวขอ้ง 

5.  งบประมาณ   

 ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
หน้า 61  ข้อ 7  ประเภทค่าใช้จ่ายโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น   
ต้ังจ่ายไว้ 400,000.-บาท  ใช้ไป 145,200.-บาท ขออนุมั ติ ดําเนินการครั้ ง น้ี จํานวน 30,000.-บาท               
ตามรายละเอียดดังน้ี   

           1. ค่าถ่ายเอกสารแบบสอบถาม/สัมภาษณ์  หน่วยงานราชการ  จํานวน 50 แห่งๆ ละ 10 ชุด  ประชาชน   
ในหมู่ บ้าน/ ชุมชนท่ี เข้ าร่ วมโครงการ  หมู่ บ้าน/ ชุมชนละ  50 ชุด  รวมทั้ งสิ้ น  3,000 ชุดๆ  ละ  2 บาท 
                                                                                                        เป็นเงิน  6,000  บาท 
 2. ค่าจ้างเหมาจัดทําถุงผ้าเป็นของสมนาคุณผู้ตอบแบบสอบถาม  จํานวน  200  ใบๆ ละ  70 บาท  

                                                                                                      เป็นเงิน  14,000  บาท 
3. ค่าจัดทําเอกสารสรุปผลการติดตามฯ ปกภาพสี พร้อมเข้าเล่ม                  เป็นเงิน  10,000  บาท 
                                                                     รวมเป็นเงิน                30,000  บาท 

                                         (สามหม่ืนบาทถ้วน) 
6.  ระยะเวลาดําเนนิการ 
       เดือนมกราคม – สิงหาคม  2561 

7.  วิธีดําเนินการ 
 ขั้นเตรียมการ 

1. บันทึกขออนุมัติตรวจติดตามและประเมินผลโครงการ 
2. ประชุมคณะทํางานกําหนดแนวทางติดตามและประเมินผล 
3.  จัดเตรียมเครื่องมือแบบสอบถามสําหรับทําการติดตามและประเมินผล 

                     4.  ประสานหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นําชุมชน ประชาชนที่เก่ียวข้อง 
  ขั้นดําเนินการ 
     ลงพ้ืนที่เก็บรวบรวมข้อมูลในพ้ืนที่โดยการสัมภาษณ์/สอบถาม กลุ่มเป้าหมาย  
 ขั้นประเมินผล 
  1.  รวบรวมข้อมูล  ประมวลผลข้อมูลจากการแจกแบบสอบถาม 
  2.  สรุปผลการติดตาม นําเสนอผู้บริหารในรูปแบบรายงานด้านวิชาการ 

8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ  กองแผนและงบประมาณ   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
 

 





 

การติดตามและประเมินผลโครงการการบริหารจัดการขยะอันตรายจังหวัดขอนแก่น 
ประจําปี พ.ศ.2561  

………………………………………………. 
                                              

                                             คณะที่ปรึกษา 
 

1.  ดร.พงษ์ศกัด์ิ  ตั้งวานิชกพงษ์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
2. นายสิทธิกลู  ภูคําวงศ์   รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
3. นางวัชราภรณ ์ ผ่องใส   รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
4. นายวัฒนา  ช่างเหลา   รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
2.  นางพัฒนาวดี  วิริยปยิะ  ปลัดองค์การบริหารส่วนจงัหวัดขอนแก่น 
3.  นายธาดา  พรหมสาขา ณ สกลนคร รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
4.  นางสาวนงลักษณ์  รตันจนัทร์           รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
5.  นายประสิทธิ์  อุดมธนะธีระ              รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น 
  

 1. นายสุดใจ  ทุยบึงเนียม    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวัดขอนแก่น   ประธานกรรมการ 
 2. นายตระกลู  เจริญเช้ือ       สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวัดขอนแก่น       กรรมการ 
 3. นายประสิทธิ์  ทองแท่งไย   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวัดขอนแก่น       กรรมการ 

4. นายฉันท์ชัย  ชานนท์               ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น                กรรมการ 
      5. นางฐิติรตัน์  อัครสูริย์              ผู้แทนประชาคมท้องถิน่                   กรรมการ 
         6. ท้องถิน่จังหวัดขอนแก่น              หัวหน้าส่วนราชการ          กรรมการ 

7. โยธาธิการและผังเมืองจงัหวัดขอนแก่น  หัวหน้าส่วนราชการ                  กรรมการ 
8. นายธาดา  พรหมสาขา ณ สกลนคร รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  กรรมการ 
9. รองศาสตราจารย์ วิไลวัจส์  กฤษณะภูติ ผู้ทรงคุณวุฒิ             กรรมการ 

        10. นายประยทุธ์  ชาญนุวงศ์               ผู้ทรงคุณวุฒิ                        กรรมการ 
11. นายเพ็ชร    มูลป้อม      ผู้อํานวยการกองแผนและงบประมาณ          กรรมการ/เลขานุการ 
 

คณะทํางาน 

1. นางสาวศิริวรรณ  สุรินทะ นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น                    คณะทํางาน 
          2. นางนวลมณ ี เหล่ากุนทา       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ        คณะทํางาน 
          3. นายอภิเดช สุระมณ ี          นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ         คณะทํางาน 
          4. นายพงศ์พีระ  ศรีบุญเรือง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบตัิการ                 คณะทํางาน 
          5. นางรุ่งฤทัย  ดํารงชัย           ผู้ช่วยนกัวิชาการคอมพิวเตอร์                       คณะทํางาน 
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