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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) ศึกษาการบริหารการจัดการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองตาแต้ม และ (2) เปรียบเทียบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองตาแต้ม จ าแนกตามคุณลักษณะประชากร  
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หนองตาแต้ม อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  จ านวน 388 คน เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัยคือ 
แบบสอบถาม สถิติที่ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
ทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว กรณีพบความแตกต่าง เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่
ด้วยวิธีเชฟเฟ่   

ผลการศึกษาพบว่า 1) ประชาชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองตาแต้ม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ 2) ประชาชนที่มีเพศ การศึกษา อาชีพ และรายได้ที่
แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตา
แต้ม โดยรวมไม่แตกต่างกัน แต่ประชาชนที่มีอายุแตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
แตกต่างกัน   
 
ค าส าคัญ: การบริหารจัดการขยะมูลฝอย  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาหลัก.............................................................................................................................. 



(2)  

Independent Study Title Waste Management of Nongtatam Subdistrict Administrative Organization, 
Pranburi District, Prachuap Khiri Khan Province 

Researcher   Miss Panpilart  Kaeowkam 
Degree Sought  Master of Public Administration 
Advisor   Assoc. Prof. Pensri Chirinang, Ph.D. 
Academic Year  2017 

 
Abstract 

 
A study on the waste management of Nongtatam Administration Organization. Pranburi 

Prachuap Khiri Khan Province Objectives (1) To study the management of solid waste 
management of Tambon Tambon Administrative Organization and (2) To compare waste 
management in the area of Tambon Tambon Administration Organization Classified by 
population features. 

This research is quantitative research. The samples used in the study were the 
residents in Nong Taep Sub-district. Pranburi The instrument used in the research was a 
statistical questionnaire which was used to analyze the data: frequency, percentage, mean, 
standard deviation Testing the value of And one-way ANOVA. Case found the difference. The 
researcher compared the difference in Schiff 

The results showed that: 1) The public had opinions about the waste management of 
the organization. Nongtatam Sub-district Administrative Organization 2) People with different 
sex, education, occupation and income. Opinions on solid waste management in the Tambon 
Tambon administrative organization area. Overall, no difference. However, different age groups 
differed in opinion about the different types of waste management. 
 
Key Words: Waste Management 
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  บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ประเทศไทยก ำลังประสบภำวะวิกฤติของมลพิษด้ำนสิ่งแวดล้อมมำก โดยเฉพำะมลพิษ ที่เกิดจำกจ ำนวน
ขยะมูลฝอยที่ตกค้ำงในปริมำณที่เพ่ิมขึ้นในทุก ๆ ปี กลำยเป็นปัญหำระดับชำติ ทุกภำคส่วนต้องหันมำให้ควำม
สนใจ  ช่วยกันหำแนวทำงแก้ไขปัญหำขยะกันอย่ำงเร่งด่วน จำกข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษในปี พ.ศ.2559 
พบว่ำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกำรด ำเนินกำรให้บริกำรเก็บขนขยะมูลฝอยชุมชน  จ ำนวน 4,711 แห่ง 
พบว่ำ มีปริมำณขยะมูลฝอยชุมชนเกิดขึ้นทั้งหมด ประมำณ 21.05 ล้ำนตัน หรือประมำณ 57,663 ตันต่อวัน        
คิดเป็นร้อยละ 78 ของปริมำณขยะมูลฝอยชุมชน ที่เกิดขึ้นทั้งประเทศ โดยพบว่ำ ปริมำณขยะมูลฝอยชุมชนที่มีกำร
ด ำเนินกำรเก็บขน เพ่ือน ำไปก ำจัด ทั้งสิ้นประมำณ 15.76 ล้ำนตัน หรือประมำณ 43,173 ตันต่อวัน โดยขยะมูลฝอย
ชุมชนที่เก็บขนได้ ถูกขนส่งไปยังสถำนที่ก ำจัดขยะมูลฝอยที่ถูกต้องประมำณ 9.75 ล้ำนตัน หรือ 26,721 ตันต่อวัน 
คิดเป็นร้อยละ 62 ของปริมำณขยะมูลฝอยชุมชนที่เก็บขนได้  

ทั้งนี้ภำยในสถำนที่ก ำจัดขยะมูลฝอยที่ถูกต้องมีกำรคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนน ำไปก ำจัด ท ำให้ขยะมูลฝอย
ที่เข้ำสู่ระบบก ำจัดขยะมูลฝอยที่ถูกต้องมีปริมำณ 9.75 ล้ำนตัน หรือ 26,221 ตันต่อวัน ในสถำนที่ก ำจัดขยะมูลฝอย
ที่ถูกต้องและใช้งำนได้ จ ำนวน 328 แห่ง ส ำหรับปริมำณขยะมูลฝอยชุมชน อีกประมำณ 6.01 ล้ำนตัน หรือ 
16,452 ตันต่อวัน หรือคิดเป็นร้อยละ 38 ของปริมำณขยะมูลฝอยชุมชนที่เก็บขนได้ จะถูกน ำไปก ำจัดยังสถำนที่
ก ำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง เช่น กำรเผำกลำงแจ้ง กำรเทกองทิ้งในบ่อดินเก่ำหรือพ้ืนที่รกร้ำงกำรก ำจัดขยะมูล
ฝอยในพ้ืนที่ฝังกลบขยะมูลฝอยแบบเทกองควบคุมที่มีขนำดรองรับขยะมูลฝอยมำกกว่ำ 50 ตันต่อวัน โดยเฉพำะ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนำดเล็กและในพ้ืนที่ห่ำงไกล พบว่ำมีสถำนที่ก ำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้องจ ำนวน 
2,468 แห่ง จะเห็นได้จำกเหตุกำรณ์ที่เกิดจำกปัญหำสะสมของขยะมูลฝอยที่สะท้อนให้เห็นอย่ำงชัดเจนต่อประเทศ
ไทยนั่นก็คือ เหตุกำรณ์ไฟไหม้บ่อขยะที่จังหวัดสมุทรปรำกำร จำกเหตุกำรณ์ในครั้งนั้นก็ก่อให้เกิดปัญหำด้ำนอื่น ๆ 
ตำมมำอีกมำกมำย ไม่ว่ำจะเป็นปัญหำหมอกควันที่มีปริมำณฝุ่นละอองขนำดเล็กสูงเกินค่ำมำตรฐำนและอยู่ในระดับ
ที่มีผลกระทบต่อสุขภำพต่อเนื่องติดต่อกันหลำยวัน เกิดมลพิษทำงอำกำศหรือควันพิษที่เกิดจำกกำรเผำไหม้ของ
ขยะอันตรำยหรือสำรเคมีต่ำง ๆ ปัญหำน้ ำเน่ำเสียที่เกิดจำกน้ ำเน่ำจำกกองขยะไหลลงสู่แหล่งน้ ำธรรรมชำติ ยังมี
ปัญหำทำงด้ำนสุขภำพอ่ืน ๆ อีกมำกมำยส่งผลกระทบต่อประชำชนที่อำศัยอยู่ใกล้เคียงและในละแวกนั้น         
(กรมควบคุมมลพิษ, http://www.pcd.go.th/about/DivisionThai.htm, 16 ธรันวำคม 2559) 

ขยะมูลฝอยที่เกิดในแต่ละวันเป็นจ ำนวนมำกนั้น ถูกผลิตขึ้นจำกกำรกระท ำของมนุษย์เพ่ือน ำมำใช้ในกำร
อ ำนวยควำมสะดวกสบำยในกำรด ำรงชีวิตประจ ำวัน เป็นวิวัฒนำกำรทำงด้ำนเทคโนโลยีและวิทยำศำสตร์ที่พัฒนำขึ้น
ให้ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของมนุษย์ซึ่งน ำมำใช้แล้วไม่หำวิธรีในกำรก ำจัดให้ถูกวิธรี ขยะบำงชนิดสำมำรถย่อยสลำย
ได้ตำมธรรรมชำติ บำงชนิดไม่สำมำรถย่อยสลำยได้เลย อำทิเช่น ถุงพลำสติก ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ขยะบำงชนิดหำก
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น ำไปก ำจัดไม่ถูกวิธรีหรือน ำไปรีไซเคิลไม่ถูกต้องตำมหลักวิชำกำรแล้วอำจท ำให้สำรพิษรั่วไหลปนเปื้อนลงสู่สิ่งแวดล้อม
ได้หรือเกิดสำรพิษตกค้ำงในรูปแบบต่ำง ๆ จำกข้อมูลของสถำบันวิจัยทีดีอำร์ไอ พบว่ำ ปริมำณขยะอิเล็กทรอนิกส์มี
ปริมำณเพ่ิมขึ้นในทุก ๆ ปี ปี 2558 พบมำกถึง 384,233 ตัน โดยขยะที่พบมำกที่สุดคือ ขยะโทรทัศน์เก่ำมีมำกถึงแสน
กว่ำตัน รองลงมำคือ ขยะจ ำพวกเครื่องปรับอำกำศ เครื่องซักผ้ำและคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์อ่ืน ๆ จะเห็นได้ว่ำ
สถำนกำรณ์ของปริมำณขยะตกค้ำงทวีควำมรุนแรงมำกขึ้นเรื่อย ๆ และยังส่งผลกระทบต่อโลก โดยเฉพำะภำวะเรือน
กระจกที่ท ำให้เกิดภำวะโลกร้อนส่งผลให้ฝนไม่ตกต้องตำมฤดูกำล และภัยธรรรมชำติอ่ืน ๆ ตำมมำอย่ำงที่มนุษยชำติมิ
อำจจะคำดกำรณ์ได้ (สถำบันวิจัยทีดีอำร์ไอ, https://tdri.or.th/tag, 16 ธรันวำคม 2559)  

จังหวัดประจวบคีรีขันธร์ มีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป คือ ทำงทิศตะวันตก เป็นเทือกเขำตะนำวศรี ซึ่งกั้น
พรมแดนระหว่ำงประเทศไทยกับพม่ำลำดเอียงลงสู่ทะเล ทำงทิศตะวันออกติดกับทะเลอ่ำวไทย มีเทือกเขำและที่
รำบเชิงเขำสลับกันอยู่ทั่วไป ทั้งบริเวณตอนกลำงและชำยฝั่งทะเลของจังหวัดและมีเทือกเขำที่ส ำคัญได้แก่ 
เทือกเขำสำมร้อยยอด  แม่น้ ำที่ส ำคัญได้แก่ แม่น้ ำปรำณบุรี แม่น้ ำกุยบุรี คลองบำงสะพำน คลองบำงนำงรม และ
คลองกรูด และในทะเลอ่ำวไทยใกล้ชำยฝั่ง มีเกำะรวม 21 เกำะ ทิศเหนือติดกับอ ำเภอชะอ ำ อ ำเภอท่ำยำง 
อ ำเภอแก่งกระจำน จังหวัดเพชรบุรี ทิศใต้ติดต่อกับอ ำเภอปะทิว อ ำเภอท่ำแซะ จังหวัดชุมพร ควำมยำวชำยฝั่ง
ทะเลประมำณ 224.8 กิโลเมตร ภำพรวมของจังหวัดประจวบคีรีขันธร์  เหมำะส ำหรับเป็นแหล่งท่องเที่ยว 
โดยเฉพำะในช่วงวันหยุดติดต่อกันหลำยวันหรือช่วงเทศกำล จะมีประชำชน เข้ำมำท่องเที่ยวในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธร์เป็นจ ำนวนมำกทั้งชำวไทยและชำวต่ำงชำติ มีสถำนที่ท่องเที่ยวมำกมำยติดอันดับต้น  ๆ ของ
ประเทศไทย เช่น เมืองหัวหิน อุทยำนเขำสำมร้อยยอดอุทยำนรำชภักดิ์ ด่ำนสิงขร อ่ำวมะนำว เกำะทะลุ วัดห้วย
มงคล และที่ส ำคัญมีชำยหำดริมทะเลสวย ๆ หลำยหำด จึงเป็นสำเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดมลพิษจำกขยะมูลฝอยเฉก
เช่นเมืองใหญ่ ๆ หลำยเมืองที่มีควำมเจริญเข้ำมำท ำให้สถำนกำรณ์ขยะมูลฝอยของของจังหวัด มีปริมำณ 595.52 
ตันต่อวัน รวมเป็น 217,363.66 ตันต่อปีมีกำรจัดกำรขยะมูลฝอยแบบศูนย์รวม จ ำนวน 2 แห่ง คือ เทศบำลเมือง
หัวหิน และเทศบำลต ำบลปรำณบุรี 1 แห่ง ส่วนพ้ืนที่อ่ืน ๆ เป็นกำรบริหำรจัดกำรเองในพ้ืนที่ ซึ่งมีปริมำณขยะ          
ที่ก ำจัดไม่ถูกต้อง 243.46 ตันต่อวัน ส่วนที่ก ำจัดถูกต้องมีปริมำณ 118.38 ตันต่อวัน ที่เหลือเป็นปริมำณขยะ
สะสม โดยปี 2556 มีปริมำณ 546,356.48 ต่อตัน และปี 2557 มีปริมำณขยะสะสม 413,308 ตัน ประกอบกับ
ในปัจจุบันอัตรำกำรขยำยตัวของเมือง และจ ำนวนประชำกรที่เพ่ิมขึ้นอย่ำงรวดเร็ว หำกไม่มีกำรบริหำรจัดกำร
ขยะที่ดีอำจท ำให้เกิดปัญหำขยะล้นเมืองในอนำคตก็อำจเป็นไปได้ (กลุ่มงำนยุทธรศำสตร์และข้อมูลเพ่ือพัฒนำ
จังหวัด, http://www.prachuapkhirikhan.go.th, 16 ธรันวำคม 2559) 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตำแต้ม เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตกำรปกครองของอ ำเภอ
ปรำณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธร์ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนำดใหญ่ มีพ้ืนที่ทั้งหมด 161.91 ตำรำง
กิโลเมตร หรือประมำณ 100,569 ไร่ มีหมู่บ้ำนในเขตปกครองจ ำนวน 12 หมู่บ้ำน ประชำชนส่วนใหญ่ประกอบ
อำชีพเกษตรกรรม คือ ปลูกสับปะรด มะม่วงและว่ำนหำงจระเข้ และอำชีพรับจ้ำงเป็นพนักงำนในโรงงำนแปรรูป
ผลไม้กระป๋อง และโรงงำนแปรรูปว่ำนหำงจระเข้ส่งออก ในเขตพ้ืนที่มีโรงงำนอุตสำหกรรม 9 แห่ง ท ำให้มี
แรงงำนชำวพม่ำอพยพเข้ำมำท ำงำนรับจ้ำงเยอะพอสมควร และเป็นแหล่งสะสมของขยะที่เกิดบ้ำนเรือนหรือกำร
ใช้ชีวิตประจ ำวัน ซึ่งขยะในพ้ืนที่ส่วนใหญ่เกิดจำกบ้ำนเรือนของประชำชน โรงงำนภำคอุตสำหกรรม ห้องเช่ำ 
บ้ำนพัก ตลำดสดหรือตลำดนัดต่ำง ๆ ประกอบกับจังหวัดประจวบคีรีขันธร์ มีพ้ืนที่ทิ้งขยะเพียง 2 แห่ง ดังที่ได้
กล่ำวไว้แล้วข้ำงต้นแล้วนั้น ปัจจุบันบ่อขยะที่ตั้งอยู่ในเขตอ ำเภอหัวหินได้ถูกสั่งปิดไปแล้ว ยังเหลืออยู่เฉพำะที่อยู่

https://tdri.or.th/tag
http://www.prachuapkhirikhan.go.th/
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ในเขตปกครองของเทศบำลเมืองอ ำเภอปรำณบุรี ใกล้จะเกินก ำลังที่จะรองรับจ ำนวนขยะที่เกิดขึ้นในแต่ละวันทั้ง
จังหวัดที่ขนมำทิ้งอยู่แล้วและอำจจะถูกสั่งปิดในอีกเร็วนี้ก็เป็นไปได้  ในขณะที่ขยะบำงส่วนได้แบ่งขนย้ำยไปทิ้ง
ในเขตของค่ำยธรนะรัตน์ ซึ่งบ่อทิ้งท่ีอยู่ในค่ำยก็เหลืออัตรำกำรรองรับขยะน่ำจะไม่เกิน 2 ปี  

 

 
 

ภำพที่ 1.1 สภำพปัญหำขยะมูลฝอยในบ่อทิ้งขยะมูลฝอยในอ ำเภอปรำณบุรี 
 

 
 

ภำพที่ 1.2 สภำพปัญหำขยะมูลฝอยตกค้ำงในพ้ืนที่ต ำบลหนองตำแต้ม 
เหตุนี้ผู้วิจัยซึ่งปฏิบัติงำนอยู่ในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตำแต้มตระหนักและเล็งเห็นควำมส ำคัญ

ของปัญหำขยะเป็นอย่ำงมำก จึงอยำกจะศึกษำเกี่ยวกับกำรบริหำรกำรจัดกำรขยะขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
หนองตำแต้ม อ ำเภอปรำณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธร์ เพ่ือเป็นข้อเสนอแนะหรือแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำ
น ำเสนอคณะผู้บริหำรใช้เป็นข้อมูลในกำรพัฒนำพ้ืนที่ต ำบลหนองตำแต้ม โดยหำข้อมูลจำกประชำชนที่อำศัยอยู่ใน
เขตพ้ืนที่ปกครองขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตำแต้ม พบว่ำบริบทของพื้นที่นั้นกว้ำงท ำให้กำรหมุนเวียน
มำเก็บขยะในแต่ละหมู่บ้ำนช้ำบ้ำงท ำให้เกิดขยะตกค้ำง บำงส่วนท ำลำย ด้วยวิธรีกำรเทรวมกันกลำงแจ้งแล้วเผำ
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หรือฝังกลบ บำงส่วนประชำชนมักง่ำยทิ้งไม่ลงถังหรือถังขยะเต็มล้นถังส่งกลิ่นเหม็นเกิดผลกระทบกับผู้ที่อำศัย
และบ้ำนเรือนใกล้เคียง ปัญหำด้ำนสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ ตำมมำ  

 
1.2 ค ำถำมกำรวิจัย 

1.2.1 กำรบริหำรจัดกำรขยะขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตำแต้มอยู่ในระดับใด 
1.2.2 ประชำชนที่มีปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่ำงกัน มีควำมคิดเห็นต่อกำรบริหำรจัดกำรขยะขององค์กำร

บริหำรส่วนต ำบลหนองตำแต้ม แตกต่ำงกันหรือไม่ อย่ำงไร 
 
1.3 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 1.3.1 เพ่ือศึกษำกำรบริหำรกำรจัดกำรจัดกำรขยะมูลฝอยขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตำแต้ม 
 1.3.2 เพ่ือเปรียบเทียบควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยในพื้นที่ขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลหนองตำแต้ม จ ำแนกตำมคุณลักษณะส่วนบุคคล 
 
1.4 ขอบเขตกำรวิจัย 
 1.4.1 ตัวแปรต้น (Independent Variables) คือ คุณลักษณะส่วนบุคคลประกอบด้วย เพศ อำยุระดับ
กำรศึกษำ อำชีพ และรำยได้ ของผู้ตอบแบบสอบถำม 
 1.4.2 ตัวแปรตำม (Dependent Variable) คือ กำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยขององค์กำรบริหำร   
ส่วนต ำบลหนองตำแต้ม ในเขตอ ำเภอปรำณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธร์ ประกอบด้วย 5 ด้ำนได้แก ่ 

1.4.2.1 ด้ำนกำรวำงแผน   
1.4.2.2 ด้ำนกำรจัดองค์กำร 
1.4.2.3 ด้ำนกำรจัดบุคลำกร   
1.4.2.4 ด้ำนงบประมำณ 
1.4.2.5 ด้ำนเทคโนโลยี 

 1.4.3 ขอบเขตด้ำนประชำกรและพ้ืนที่ที่ท ำกำรศึกษำ 
ประชำกรที่อำศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตำแต้ม  อ ำเภอปรำณบุรี 

จังหวัดประจวบคีรีขันธร์ จ ำนวน 11,942 คน โดยก ำหนดกลุ่มตัวอย่ำง จ ำนวน 388 คน 
1.4.4  ขอบเขตด้ำนเวลำที่ใช้ในกำรศึกษำ 

ระยะเวลำที่ใช้ในกำรศึกษำ กำรเก็บรวบรวมข้อมูล ด ำเนินกำรในเดือนตุลำคม 2559 ถึงเดือน
กันยำยน 2560 
 
1.5 นิยำมศัพท์เฉพำะ   
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หมำยถึง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตำแต้ม อ ำเภอปรำณบุรีจังหวัด
ประจวบคีรีขันธร์ 
 กำรบริหำรจัดกำร หมำยถึง ผู้บริหำร ผู้บังคับบัญชำ ผู้น ำชุมชน ผู้น ำกลุ่ม  อ ำนำจที่มีอยู่ตำมโครงสร้ำง
และอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตำแต้มก ำหนดแนวทำงกำรท ำงำนหรือวิธรีกำรควบคุมดูแล
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กันภำยในกลุ่ม เพ่ือให้เกิดควำมสุขและควำมสงบเรียบร้อย ซึ่งมีผู้น ำหรือผู้บริหำรหลำยระดับลดหลั่นกำรลงมำ 
รวมถึงกำรสั่งกำร กำรประสำนงำนทั้งภำยในองค์กรและภำยนอกองค์กรให้กำรปฏิบัติงำนต่ำง ๆ ส ำเร็จตำม
เป้ำหมำยขององค์กำร  
 กำรวำงแผน (Plan) หมำยถึง กระบวนกำรคิดก่อนลงมือท ำ เป็นกำรก ำหนดกรอบทิศทำงกำรพัฒนำ
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตำแต้ม ไว้เป็นกำรล่วงหน้ำเพ่ือผลส ำเร็จที่ตรงตำมเป้ำหมำยขององค์กำร ซึ่ง
เป็นกระบวนกำรทำงกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
 กำรจัดองค์กำร (Organizing) หมำยถึง กระบวนกำรก ำหนดควำมสัมพันธร์ระหว่ำงกำรปฏิบัติงำน กำร
มอบหมำยงำนผู้มีส่วนที่เก่ียวข้องปฏิบัติงำนร่วมกันให้บรรลุผลส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์หรือเป้ำหมำยขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลหนองตำแต้ม ท ำให้ผู้ปฏิบัติทรำบถึงทรำบขอบเขต ควำมรับผิดชอบและอ ำนำจหน้ำที่ต่ำง ๆ 
ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
 กำรบริหำรจัดกำรบุคลำกร หมำยถึง กำรคัดเลือก กำรสรรหำบุคคลที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถเข้ำมำ
ท ำงำนในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตำแต้ม ภำยใต้ภำรกิจงำนที่ยังไม่มีผู้ปฏิบัติงำน หรือไม่สำมำรถท ำงำน
ให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยขององค์กำร รวมถึงกำรควบคุม กำรก ำกับดูแล และกำรพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคลที่มีอยู่ในองค์กรให้มีศักยภำพในกำรปฏิบัติหน้ำที่ให้มีประสิทธริภำพเพ่ิมขึ้น 
 กำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ หมำยถึง กำรน ำเทคโนโลยีที่ทันสมัยในด้ำนต่ำง ๆ มำประยุกต์ใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน เพ่ืออ ำนวยสะดวก รวดเร็ว ในกำรบริกำรประชำชนที่มำรับบริกำรสำธรำรณะ รวมถึงตอบสนองควำม
ต้องกำรและแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตำแต้ม  
 งบประมำณ หมำยถึง งบประมำณรำยได้และงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี ที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
หนองตำแต้ม น ำมำใช้จ่ำยในเรื่องของกำรบริหำรจัดกำรขยะตำมแผนงำนต่ำง ๆ 
 ขยะหมำยถึงสิ่งของเหลือใช้ เศษหรือซำกสิ่งของที่ใช้ได้และใช้ไม่ได้ เช่นเศษกระดำษเศษอำหำรเศษ
เสื้อผ้ำเศษเหล็กกล่องโฟมที่ใส่อำหำรถุงพลำสติกเศษแก้ว หลอดไฟ มูลสัตว์ซำกสัตว์ขวดของเสียอันตรำยภำชนะ
หรืออุปกรณ์ต่ำง ๆ ที่ไม่ใช้แล้ว 
 ขยะที่ย่อยสลำยได้ง่ำย หมำยถึง ขยะที่มีกำรเน่ำเปื่อย หรือมีกระบวนกำรย่อยสลำยได้ตำมธรรรมชำติ
เช่นเศษผักเศษผลไม้เศษอำหำรเปลือกผลไม้ซำกสัตว์หรือซำกพืช เป็นต้น 
 ขยะที่ย่อยสลำยได้ยำก หมำยถึง ขยะที่อำจจะมีกำรย่อยสลำยได้ตำมธรรรมชำติแต่ใช้เวลำในกำรย่อย
สลำยนำน หรือบำงชนิดไม่สำมำรถย่อยสลำยได้ตำมธรรรมชำติเลย เช่นเศษแก้วเศษเหล็กเศษพลำสติกขวดแก้ว
กระป๋องเศษผ้ำเศษโลหะ กล่องโฟม ยำง หิน ขยะประเภทพลำสติกแต่บำงประเภทสำมำรถน ำกลับมำรีไซเคิลใช้
ใหม่ได้ หรือน ำกลับมำขำยเป็นของเก่ำได้ 
 ขยะอันตรำย หมำยถึง ขยะที่มีส่วนประกอบ หรือองค์ประกอบ ที่มีสำรเคมีที่เป็นอันตรำย ต่อสุขภำพและ
ร่ำงกำยปนเปื้อนอยู่ด้วย เช่น หลอดไฟ ขวดยำฉีดพ่นกันยุงถ่ำนไฟฉำย ซำกแบตเตอรี่หรือวัตถุมีพิษต่ำง ๆ เป็นต้น 
ขยะประเภทนี้หำกน ำไปก ำจัดไม่ถูกต้องตำมหลักวิชำกำรหรือก ำจัดไม่ถูกวิธรีอำจส่งผลท ำให้เกิดอันตรำยถึงชีวิตได้ 
 ควำมรู้ หมำยถึง กำรสำมำรถรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรจัดกำรขยะต่ำง ๆ ผ่ำนช่องทำงส่งข้อมูล
ข่ำวสำรที่ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตำแต้ม ประชำสัมพันธร์หรือวำงแผนกำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรขยะ
ในพ้ืนที่ในรูปแบบต่ำง ๆ ให้ประชำชนได้ทรำบและเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรขยะตกค้ำงตั้งแต่ระดับ
ครัวเรือน จนถึงระดับต ำบลคลอบคลุมในทุกระดับ 
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 ทัศนคติ จิตส ำนึก หมำยถึง ควำมคิดเห็นและกำรอยำกเข้ำมำมีส่วนร่วมของประชำชนในพ้ืนที่อำศัยอยู่ใน
เขตต ำบลหนองตำแต้ม ในกำรจัดกำรขยะในระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และควำมต้องกำรของประชำชนที่อยำก
ให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตำแต้ม เข้ำมำมีบทบำทในกำรจัดกำรขยะตกค้ำง ในต ำบลอย่ำงเห็นผลแท้จริง 
 แนวทำงกำรพัฒนำ หมำยถึง แนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำเกี่ยวกับขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลหนองตำแต้ม อ ำเภอปรำณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธร์ 
 
1.6 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1.6.1 สำมำรถทรำบถึงประสิทธริผลของกำรจัดกำรขยะในพ้ืนที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตำแต้ม 
 1.6.2 ทรำบข้อมูลกำรจัดกำรขยะอย่ำงตรงกับควำมต้องกำรของประชำชน และน ำข้อมูลที่ได้น ำเสนอ
ต่อผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตำแต้ม เพ่ือหำแนวทำงในกำรพัฒนำต่อไป 
 1.6.3 ประชำชนตระหนักและเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำและจัดกำรขยะในพ้ืนที่อย่ำงยั่งยืน 
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บทที่ 2 
การทบทวนวรรณกรรม 

 
การศึกษาทางด้านสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นการศึกษาถึงความสัมพันธ์ องค์ประกอบ หรือการศึกษาถึงสภาพ

ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมนั้น อาจเรียกได้ว่าเป็นวัฏจักรของโลกที่เราอาศัยอยู่ โดยเฉพาะ
ปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นปัญหาน้้าเน่าเสีย ปัญหาการเกิดโรคระบาด ปัญหากลิ่นเหม็น 
ปัญหาหมอกควัน ปัญหาน้้าเน่าเสีย หรือปัญหาด้านสาธารณสุขและปัญหาทางด้านสังคมและอ่ืน ๆ อีกมากมายที่
เกิดข้ึน จะเห็นได้ว่าปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนแล้วแต่เกิดจากปัญหาขยะ ซ่ึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท้าให้ระบบนิเวศน์เกิด
ความไม่สมดุลตามวัฎจักรที่ควรจะเป็น โดยแนวทางการแก้ปัญหานั้น มนุษย์ได้พยายาม มองข้ามถึงผลกระทบที่
ก้าลังจะส่งผลต่อการด้าเนินชีวิตที่ส้าคัญเป็นอย่างยิ่ง จึงเป็นที่มาในการวิจัยเพ่ือหา แนวทางการแก้ไขหรือหาทาง
ออกมาร่วมกันจากทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งการวิจัยในครั้งนี้  ผู้วิจัยต้องการทราบถึงการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต้าบลหนองตาแต้ม อ้าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

2.1  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหาร 
2.2  แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการขยะ 
2.3  แนวคิดเก่ียวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอ้านาจหน้าที่ 
2.4  องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองตาแต้ม 
2.5  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.6  กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหาร 

สมคิด บางโม (2553, หน้า 16) มีความเห็นว่าองค์การคือกลุ่มบุคคลหลาย ๆ คนร่วมท้ากิจกรรมเพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ การร่วมกันของกลุ่มต้องถาวร มีการจัดระเบียบภายในกลุ่มเกี่ยวกับอ้านาจหน้าที่ของแต่ละ
คน ตลอดจนก้าหนดระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ให้ยึดปฏิบัติจากค้าจ้ากัดความองค์การประกอบด้วย 

  1) กลุ่มบุคคลรวมตัวกันอย่างถาวร  
  2) ร่วมกันท้ากิจกรรม  
  3) เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน 
 พีรยา วัชโรทัย, 2556 (อ้างถึงใน สุรพันธ์ ฉันทแดนสุวรรณ, 2550, หน้า 1) กล่าวว่า องค์การ คือ กลุ่ม
บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปรวมกันเพ่ือที่จะด้าเนินการให้บรรลุเป้าหมายที่ก้าหนดไว้ โดยที่บุคคลคนเดียวไม่สามารถ
ด้าเนินการให้ส้าเร็จได้โดยล้าพัง ซึ่งเราจะพบว่าองค์การจะเกิดขึ้นและมีอยู่ในสังคมมนุษย์ทุกกหนทุกแห่งและ
องค์การก็เป็นเครื่องมือส้าหรับการด้าเนินการ ให้เป็นไปตามเป้าหมายและความส้าเร็จ 
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สุรพันธ์ ฉันทแดนสุวรรณ (2553, หน้า 2) ความหมายขององค์การ คือ การรวมตัวของบุคคลตั้งแต่ 2 คน
ขึ้นไป ก่อให้เกิดระบบสังคม วัฒนธรรม ค่านิยม และบรรทัดฐานต่าง ๆ เพ่ือด้าเนินกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งให้
บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายที่ตั้งไว้ และเป็นที่ยอมรับของกลุ่มบุคคลภายในองค์การ รวมทั้งมีการปรับเปลี่ยนระบบ
ภายในองค์การสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์การที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 
 วิลาวรรณ รพีพิศาล (2550, หน้า 25) องค์การ คือ โครงสร้างของงานที่ประกอบไปด้วยกลุ่มบุคคลต้ังแต่ 2 คน
ขึ้นไป และมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่ถูกจัดไว้เป็นระเบียบแบบแผน โดยมีการจ้าแนกงาน อ้านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ
อย่างชัดเจน สามารถปฏิบัติได้โดยไม่เกิดความซ้้าซ้อน เพ่ือน้าไปสู่ความส้าเร็จตามเป้าหมาย หรือแผนที่วางไว้ 
 เอกวิทย์ มณีธร (2552, หน้า 78) ให้ความหมายขององค์การว่าองค์การ คือ กลุ่มของบุคคลหลายคนที่รวมกัน
ด้าเนินกิจกรรมหรือภารกิจเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ 
 วิเชียร วิทยอุดม (2551, หน้า 68) สรุปว่าการจัดองค์การเป็นการร่วมกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ร่วมด้าเนิน
กิจกรรมร่วมกันเพ่ือเป้าหมายเดียวกันองค์การ คือ กลุ่มของบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปที่จัดตั้งขึ้นและด้าเนินการเพ่ือให้
บรรลุตามวัตถุประสงคท์ี ่เป้าไว้อย่างชัดเจน (Straub and Attner, 1985, p. 109) 
 กล่าวโดยสรุป องค์การ คือ กลุ่มของบุคคลที่จัดตั้งขึ้น ด้าเนินกิจกรรมร่วมกันโดยมีการจ้าแนกงานอ้านาจ
หน้าที ่ความรับผิดชอบ เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งเป้าไว้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 

2.1.3 ความหมายของการบริหารจัดการ  
วิเชียร วิทยอุดม ( 2551, หน้า 1) ได้ให้ความหมายว่าการบริหาร (Administration) หรือการจัดการ

(Management) ก็คือ การด้าเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ ในองค์การอันเป็นเรื่องของกลุ่มบุคคลที่ร่วมมือร่วมใจ
ด้าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่องค์การได้ตั้งเป้าหมายไว้ 

วิเชียร วิทยอุดม (2554, หน้า 1) กล่าวว่าการจัดการเป็นกระบวนการในการจัดระเบียบการใช้ทรัพยากร
ทั้งหมดที่มีอยู่ในองค์การ โดยใช้ระบบการจัดการที่เหมาะสม ใช้ระเบียบปฏิบัติที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การที่ได้ตั้งไว้ 

ภาพร ศิริอร ขันธหัตถ์ (2549, หน้า 2) สรุปว่า การบริหาร หมายถึง กิจกรรมที่บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป
ร่วมกันด้าเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก้าหนดไว้ โดยการบริหาร (Administration) ใช้ได้ทั้งการบริหาร
กิจการของรัฐบาลและการบริหารกิจการของเอกชน ส่วนการจัดการ (Management) ใช้เป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการแต่มุ่งใช้เฉพาะภาคธุรกิจเท่านั้น 
 กล่าวโดยสรุป การบริหารจัดการเป็นกระบวนการออกแบบบูรณาการสภาพแวดล้อม เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารองค์การจึงจ้าเป็นต้องบริหารองค์การ โดยรวบรวมเอากลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การ
น้าไปสู่การปฏิบัติโดยตระหนักถึงบทบาทวัตถุประสงค์ แนวคิด และหน้าที่ในการบริหารจัดการ ตลอดจนลักษณะของนัก
บริหารจัดการในแต่ละระดับประกอบกับการบริหารทรัพยากรภายในองค์การด้วยการบรูณาการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 สมคิด บางโม (2553, หน้า 61) มีความเห็นว่าการจัดการ คือ ศิลปะในการใช้คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ขององค์การ
และนอกองค์การ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ 

การจัดการ คือ กระบวนการ (Process) ของการวางแผน (Planning) การจัดองค์การ(Organizing) การสั่ง
การ (Leading) และการควบคุมการท้างานของสมาชิกในองค์การ (Controlling) และการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ของ
องค์การเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ระบุไว้ขององค์การโดยการจัดการเป็นการด้าเนินการจัดรูปแบบขององค์การอย่าง
ต่อเนื่องและตั้งใจ (Stoner, Freeman and Gilbert, 1995, p. 7)  
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การจัดการคือ กระบวนการในการจัดตั้งและบรรลุวัตถุประสงค์จากองค์ประกอบพ้ืนฐานของกระบวนการ
การจัดการ 5 ประการ คือ การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organization) การจัดบุคคลเข้างาน (Staffing) 
การอ้านวยการ (Directing) และการควบคุมการท้างาน (Controlling) ผ่านการใช้ประโยชน์จากบุคลากร การเงิน 
และวัตถุดิบขององค์การ (Straub and Attner, 1985, p. 84) 

2.1.4 กระบวนการบริหารจัดการ 
กระบวนการบริหารจัดการของ ลูเทอร์ กูลิก และลินดอลล์ เออร์วิก (Luther Gulick and Lyndall Urwick) ที่

ปรับปรุงมาจากกระบวนการจัดการของ เฮนร ีฟาโยล (Henri Fayol) เพ่ือน้ามาประยุกต์ใช้ กับการบริหารราชการ โดยมีหลัก 
7 ประการ เรียกย่อ ๆ ว่า “POSDCORB” พีรยา วัชโรทัย, 2556 (อ้างถึงใน วิเชียร วิทยอุดม, 2551, หน้า 21) กล่าวว่าดังนี้ 

1) การวางแผน (Planning) คือ การจัดวางโครงการ แผน และวิธีการปฏิบัติงานไว้ล่วงหน้า เป็นหน้าที่
ส้าคัญเบื้องต้นที่ผู้บริหารจ้าเป็นต้องม ีโดยมีการก้าหนดวัตถุประสงค์ (Objective) และกลยุทธ์ (Strategies) จัดท้า
แผนงาน (Programs) ให้ครอบคลุมทุกแง่ทุกมุม โดยอาศัยความรู้ทางวิชาการ และการคาดคะเนเหตุการณ์ใน
อนาคต จึงจะได้แผนงานที่ถูกต้องและมีเหตุผล ซึ่งจะท้าให้เกิดผลส้าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ทั้งนี้เพื่อให้แผนงานที่
ก้าหนดขึ้นมาความสอดคล้องกันในการด้าเนินงานจึงต้องค้านึงถึงนโยบาย (Policy) ด้วย 

2) การจัดองค์การ (Organizing) คือ การก้าหนดโครงสร้างของหน่วยงาน การแบ่งส่วนงานการจัดสายงาน
ต้าแหน่งต่าง ๆ ก้าหนดอ้านาจหน้าที่ให้ชัดเจน จัดความสัมพันธ์ของกิจกรรมต่าง ๆ และวิธีการปฏิบัติงานให้มีความ
สอดคล้องกันในหน่วยงานขององค์การเพ่ือให้สามารถบรรลุผลส้าเร็จ ตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานหรือองค์การ
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3) การจัดบุคคลเข้าท้างาน (Staffing) คือ การบริหารงานด้านบุคลากร เริ่มจากการจัดหาบุคคลที่มีความรู้ 
ความสามารถ มาบรรจุและแต่งตั้งให้ ปฏิบัติงานในหน่วยต่าง ๆ โดยจัดอัตราก้าลังให้เหมาะสมกับลักษณะงาน จะต้อง
มีการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร การสร้างบรรยากาศการท้างานที่ดี การเลื่อนต้าแหน่งการก้าหนดค่าตอบแทน การ
ให้บ้าเหน็จบ้านาญ ตลอดจนการให้พ้นจากงานหรือเลิกจ้าง ทั้งนี้เพ่ือความมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

4) การอ้านวยการ (Directing) คือ การควบคุมงาน ก้ากับ และสั่งการ การนิเทศงานตลอดจนศิลปะในการ
บริหารงาน  เช่น ภาวะผู้น้า (Leadership) มนุษยสัมพันธ์ (Human Relation) และการจูงใจ (Motivation) 
นอกจากนี้การอ้านวยการยังรวมถึงการวินิจฉัย (Decision Making) และการมอบอ้านาจหน้าที่ (Delegation of 
Authority) ทั้งนี้เพ่ือให้การท้างานของผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นไปในแนวทางเดียวกันและตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 

5) การประสานงาน (Coordinating) คือ การร่วมมือ ประสานกิจการด้านต่าง ๆ ของหน่วยงาน ให้มี
สัมพันธภาพในการปฏิบัติงานระหว่างกันเป็นไปอย่างสอดคล้อง เชื่อมโยงระหว่างกันและกัน โดยผู้ริหารจะต้อง
ศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการที่จะช่วยให้การประสานงานดีขึ้น เพ่ือช่วยแกปัญหาขัด ข้องในการปฏิบัติงาน การ
ประสานงานเป็นกิจวัตรประจ้าวันที่ต้องท้าในการปฏิบัติงานและเป็นสิ่งที่มีอยู่ในทุกระดับของงาน สิ่งที่ช่วยให้เกิด
การประสานงานเป็นไปอย่างราบรื่นคือ การติดต่อสื่อสารที่ดีทั้งนี้เพ่ือให้การด้าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์เดียวกัน
อีกท้ังยังเป็นการประหยัดมีผลงานและการปฏิบัตงิานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

6) การรายงาน (Reporting) คือการรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานนั้น
ให้แก่ผู้บริหารและสมาชิกของหน่วยงานได้รับทราบความเคลื่อนไหวของการด้าเนินงาน การรายงานยังรวมถึงการ
ประชาสัมพันธ์ (Public Relation) ที่จะต้องแจ้งให้ประชาชนทราบด้วย เพ่ือการตรวจสอบการท้างานขององค์การ
และยังเป็นการสอดส่องดูแลสภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในองค์การ 



10 

7) การงบประมาณ (Budgeting) คือ แผนทางการเงินขององค์การที่จัดท้าขึ้นเพ่ือแสดงรายรับ รายจ่ายที่
ก้าหนดขึ้นในโครงการและแผนงานต่าง ๆ ขององค์การเพ่ือแสดงวงเงินและจัดหาแหล่งเงิน ทั้งนี้การงบประมาณยัง
เป็นเครื่องมือในการควบคุมและตรวจสอบงานด้วย 

กล่าวโดยสรุป การก้าหนดทิศทางของหน่วยงาน กลุ่มงาน หรือการด้าเนินงานในหน้าที่ต่าง ๆ โดยใช้
ทรัพยากรทั้งหลายที่มีอยู่ในองค์การอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
(Efficient) ครอบคลุมถึง การใช้ทรัพยากรได้อย่างเฉลียวฉลาด เหมาะสมและคุ้มค่า  หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็น
การจัดการเป็นกระบวนการบริหารให้สัมฤทธิ์ผลขององค์การนั่นเอง 

2.1.5 บทบาทและหน้าที่ของการบริหารจัดการ 
บทบาทการจัดการ (Managerial Roles)  

บทบาทที่เกิดขึ้นจากผู้จัดการหลาย ๆ แห่งท้าให้ Henry Mintzberg มีแนวคิด โดยแยกบทบาท
การจัดการได้เป็น 10 บทบาท โดยสามารถแยกออกเป็นกลุ่มได้ 3 กลุ่มคือ บทบาทด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
(Interpersonal Roles) บทบาทด้านข้อมูลและการสื่อสาร (Informational Roles) และบทบาทด้านการตัดสินใจ 
(Decisional Roles) Stoner and Freeman, 1992 (อ้างถึงใน อนิวัช แก้วจ้านงค์, 2552, หน้า 36 - 41) สามารถ
อธิบายบทบาทแต่ละด้านได้ดังนี้  

Bennis and Mische, 1997 (อ้างถึงใน พีรยา วัชโรทัย 2556, หน้า 11) 
1) บทบาทด้านนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal Roles) เป็นการด้าเนินบทบาทเพ่ือ

ช่วยให้องค์การด้าเนินไปอย่างราบรื่น ประกอบด้วย 
 1.1 การเป็นหัวหน้า (Figurehead) ขององค์การหรับกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การและ

ผู้ใต้บังคับบัญชาจึงท้าให้ผู้บริหารเปรียบเสมือนสัญลักษณข์ององค์การนั้น ๆ เช่น พิธีลงนามขององค์การ 
 1.2 การเป็นผู้น้า (Leader) เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับผู้ใต้บังคับบัญชา

เพ่ือสร้างความม่ันใจและกระตุ้นการท้างาน โดยมีการฝึกอบรม ให้ค้าแนะน้าแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาองค์การจะประสบ
ความส้าเร็จหรือล้มเหลวขึ้นอยู่กับผู้น้าเป็นส้าคัญ 

 1.3 การเป็นตัวแทน (Liaison) ขององค์การในการปฏิบัติภารกิจทั้งภายในและภายนอกองค์การ 
2) บทบาทด้านข้อมูลและการสื่อสาร (Informational Roles) การได้รับข้อมูลและการติดต่อสื่อสาร

มีความส้าต่อการท้างานของผู้บริหาร ผู้บริหารต้องการข้อมูลในการตัดสินใจที่เหมาะสมต่อองค์การ และเมื่อ
ผู้บริหารได้รับข้อมูล ก็ต้องถ่ายทอดข้อมูลหรือค้าสั่ง ที่ถูกต้องชัดเจนแก่บุคลากรภายในองค์การ นอกจากนี้ผู้บริหาร
จะต้องแสดงบทบาทในการติดต่อสื่อสานและประสานงานทั้ง ภายในภายในองค์การและภายนอกองค์การ เพ่ือสร้าง
ความสัมพนัธ์และเครือข่ายขององค์การประกอบด้วย 

 2.1 การติดตาม (Monitor) เพ่ือให้ได้ข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจในการด้าเนินการขององค์การ
อย่างเหมาะสมรวมถึงการตรวจสอบและเฝ้าระวังการเสนอข้อมูลจากสื่อต่าง ๆ การเผยแพร่ข้อมูล (Disseminator) 
ผู้บริหารจะต้องแพร่ข้อมูลที่ส้าคัญแก่โดยผู้บริหารจะต้องพิจารณาความเหมาะสมของข้อมูลที่จะเผยแพร่ว่าจะเป็น
ประโยชน์ต่อองค์การ 

 2.2 การเป็นโฆษก (Spokesperson) ผู้บริหารจะต้องเป็นตัวแทนในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
องค์การแก่บุคคลภายนอกในโอกาสต่าง ๆ โดยผู้ที่เป็นตัวแทนนี้จะต้องมีศิลปะในการติดต่อสื่อสาร 
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3) บทบาทด้านการตัดสินใจ (Decisional Roles) เป็นบทบาทที่ผู้ริหารใช้ข้อมูลเป็นพ้ืนฐานเพ่ือ
การตัดสินใจในสิ่งที่ดีที่สุดต่อองค์การ ประกอบด้วยผู้ประกอบการ (Entrepreneur) ผู้บริหารจะต้องพยายาม
ปรับปรุงองค์การเพ่ือการพัฒนาและความก้าวหน้าขององค์การ ประกอบด้วย 

 3.1 ผู้แก้ไขปัญหา (Disturbance Handler) ไม่มีองค์การใดที่จะมีความราบรื่นตลอดเวลาและ
ปัญหาจะเกิดขึ้นไม่เลือกที่และเวลา จึงท้าให้ผู้บริหารจะต้องมีการตัดสินใจแก้ไขปัญหาด้วยการคิดวิเคราะห์หาทาง
แก้ไขปัญหาเป็นล้าดับ มีเหตุมีผล และรับฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมงานเพื่อประกอบการตัดสินใจผู้จัดสรรทรัพยากร 
(Resource Allocator) เนื่องจากทรัพยากรขององค์การมีจ้ากัด ดังนั้นผู้บริหารจะต้องจัดสรรทรัพยากรที่เป็นปัจจัย
ส้าคัญในการด้าเนินงาน ได้แก่ บุคลกร วัตถุดิบ วัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยีอย่างเหมาะสมเพียงพอ และเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อการใช้งาน 

 3.2 ผู้เจรจาต่อรอง (Negotiator) ผู้ริหารจะต้องติดต่อประสานงานทั้งกับภายในองค์การและ
ภายนอกองค์การ เพ่ือให้องค์การด้าเนินการไปอย่างสงบเรียบร้อย ผู้บริหารจะต้องมีการเจรจาต่อรองกับทุกฝ่าย
อย่างประนีประนอม เพ่ือให้เกิดประโยชน์และความเป็นธรรมแก่องค์การ 

ความรับผิดชอบของผู้บริหาร 
ความรับผิดชอบของผู้ริหารต่อองค์การมีดังนี้ (เนตร์พัณณา ยาวิราช, 2553, หน้า 115) 
1) เสริมสร้างทัศนคติและการท้างานของพนักงาน 
2)  รับผิดชอบต่อผู้บริหารระดับสูงขึ้นไป คือการรับเอานโยบายของผู้บริหารระดับสูงไปปฏิบัติให้

เกิดผลเป็นที่น่าพอใจ และน้าเอาแนวนโยบายของผู้บริหารระดับสูงมาถ่ายทอดยังพนักงาน 
3)  รับผิดชอบพฤติกรรมของกลุ่มพนักงาน 
4)  รับผิดชอบต่อทัศนคติและค่านิยมส่วนบุคคล คือการเสริมสร้างให้พนักงานแต่ละคนมีจิตส้านึก

ที่ดีต่อการท้างาน สร้างพฤติกรรมที่ดีและมีทัศนคติที่ดีต่อองค์การ 
ผู้น าเชิงวิสัยทัศน์ (Visionary Leadership)  
Bennis and Mische, 1997 (อ้างถึงใน พีรยา วัชโรทัย 2556, หน้า 11) กล่าวว่า ผู้น้าที่มีเชิงวิสัยทัศน์

กว้างไกลเป็นผู้น้าการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) มีส้านึกของความเร่งด่วนในการเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมต่าง ๆ โดยท้าตัวเองให้สอดคล้องกับทุกคน ในองค์การน้าวิสัยทัศน์ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างสมดุล 
(เนตร์พัณณา ยาวิราช, 2553, หน้า 197) ซึ่งผู้น้าในหน่วยงานรัฐ ก็สามารถเป็นผู้น้าเชิงวิสัยทัศน์ได้ เพราะรัฐคือ
องค์การ ให้บริการแก่สังคม จึงต้องการ การน้า ทางส้าหรับการให้บริการที่ดีแก่สาธารณชน ซึ่งมีหลัก 5 ประการ ดังนี้ 

1)  เป็นผู้น้าในการท้างานที่ท้าทาย สร้างนวัตกรรมใหม ่ๆ และส่งเสริมให้ผู้อื่นมีความคิดริเริ่มใหม ่ๆ  
2)  มีแรงบันดาลใจและกระตือรือร้น โดยการท้าให้เกิดวิสัยทัศน์ร่วมกันกับผู้อื่น 
3)  ส่งเสริมการท้างานเป็นทีม ให้การสนับสนุนผู้อ่ืน 
4)  ท้าตนเป็นต้นแบบและตัวอย่างงที่ดีแก่ผู้อ่ืน 
5)  น้ามาซึ่งการบรรลุความส้าเร็จสูงสุดในการท้างาน จากจิตวิญญาณอย่างแท้จริง 

ผู้น าเชิงปฏิรูป (Transformational Leadership) 
Burns, 1978 (อ้างถึงใน เนตร์พัณณา ยาวิราช, 2553, หน้า 197 - 198) กล่าวว่า ผู้น้าที่สามารถ แปลง

วิสัยทัศน์ให้เป็นความจริงได้ น้าไปสู่การปฏิบัติได้ สามารถท้าให้บุคคลสนใจและยินดีปฏิบัติตาม ซึ่งคุณสมบัติของ
ผู้น้าเชิงปฏิรูป มีดังนี้ 
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1)  เป็นแบบอย่างที่ดี (Idealized Influence) การที่ผู้น้าประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี สามารถจูงใจ
พนักงานให้น้าเอาวิสัยทัศน์ที่ก้าหนด ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลตามที่ต้องการ 

2)  สร้างแรงบันดาลใจ (Inspirational Motivation) ผู้น้าสร้างแรงบันดาลใจมีความสามารถในการจูงใจ 
3)  ส่งเสริมความรู้ (Intellectual Stimulation) ส่งเสริมให้พนักงานมีความคิดริเริ่ม ปลุกเร้าให้

พนักงานรับรู้ถึงปัญหาและหาทางแก้ไข มีการแก้ปัญหาได้อย่างดีมีคุณภาพสูง 
4)  ให้ความส้าคัญกับพนักงาน (Individualized Consideration) การให้พนักงานมีความรับผิดชอบ

เพ่ิมขึ้น จะต้องให้วามส้าคัญกับพนักงานมากข้ึน ต้องมีการสื่อสารแบบเปิดเผยและมีการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
ดังนั้น ผู้น้าจะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีการเรียนรู้จากความผิดพลาด เพ่ือไม่ให้เกิดความผิดพลาดซ้้า 

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความส าเร็จในการจัดการ 
ทรัพยากรหรือปัจจัยส้าคัญ  ที่ท้าให้การด้าเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์การ             

มีส่วนเกี่ยวข้องและมีอิทธิพลต่อความส้าเร็จในการจัดการที่นักบริหารต้องให้ความสนใจ (อนิวัช แก้วจ้านงค, ์ 2552, หน้า 
43 - 44) ประกอบด้วยปัจจัย ดังนี้ 

1) คนหรือแรงงาน (Man) เป็นทรัพยากรบุคคลที่ส้าคัญและเป็นก้าลังหลักในการด้าเนินงานของ
องค์การ การท้างานของบุคคลที่รวมตัวในองค์การเดียวกันย่อมจะต้องเดินทางไปสู่วัตถุประสงค์เดียวกัน เพราะคนมี
ชีวิตจิตใจ มีอารมณ์ความรู้สึก ดังนั้น องค์การใดให้ความสนใจและสามารถจัดกิจกรรมเกี่ยวกับคนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ องค์การนั้นมีแนวโน้มบรรลุผลส้าเร็จมากกว่าองค์การที่ไม่ให้ความส้าคัญในกิจกรรมเกี่ยวกับคน 

2) เงินทุน (Money) มีความส้าคัญในการด้าเนินงาน เป็นปัจจัยที่จะช่วยสนับสนุนให้กิจกรรมต่าง ๆ 
ขององค์การด้าเนินต่อไปได ้ผู้บริหารจะต้องค้านึงถึงแหล่งเงินทุนและการส้ารองเงินทุนให้พอเพียงต่อการด้าเนินงาน 
โดยสามารถน้าเงินทุนมาใช้ได้อย่างทันท่วงทีองค์การทีส่ามารถจัดการเงินทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพแสดงว่าองค์การ
ประสบผลส้าเร็จในการด้าเนินงานอย่างแท้จริง 

3) เครื่องจักร (Machine) เป็นเครื่องมือในการแปรสภาพวัตถุดิบให้กลายเป็นผลิตภัณ ฑ์                  
ที่ต้องการ เครื่องจักรอาจจัดหาโดยการจัดซื้อหรือเช่าซื้อ การใช้เครื่องจักรที่มีคุณภาพ ศักยภาพที่ดีและทันสมัยจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการผลิต เอ้ืออ้านวยต่อการท้างานและพาองค์การไปสู่ผลส้าเร็จได้องค์การ ที่สามารถ
จัดหาบุคคลที่เหมาะสมสามารถใช้เครื่องจักรได้เป็นอย่างดี มีผลต่อการด้าเนินงานขององค์การอย่างยิ่ง 

4) วัสดุ อุปกรณ์ (Materials) เป็นปัจจัยสนับสนุนช่วยเอ้ืออ้านวยและก่อให้เกิดความสะดวก        
ในการท้างานวัสดุอุปกรณ์ยัง หมายรวมถึงวัตถุดิบที่จ้าเป็นต้องใช้ในกระบวนการผลิตและอุปกรณ์ที่เอ้ือประโยชน์ใน
กระบวนการผลิต จ้าเป็นต้องมีคุณภาพที่ดีและมีต้นทุนที่ต่้าเพราะมีผลกระทบต่อต้นทุนการผลิต องค์การจะต้อง
จัดหาและส้ารองไว้ให้ เพียงพอต่อความต้องการในการด้าเนินการทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

5) การตัดสินใจ (Decision Making) การตัดสินใจเป็นภาระหน้าที่อันส้าคัญและจ้าเป็นอย่างยิ่ง 
และเป็นความสามารถส่วนตัวของผู้บริหาร ผู้บริหารในทุกระดับจะต้องท้าการตัดสินใจอยู่เสมอ การตัดสินใจของ
ผู้บริหารระดับหนึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผู้บริหารระดับอ่ืน ๆ การตัดสินใจแต่ละเรื่องจึงต้องมีศิลปะและเป็นการวัด 
ความสามารถของผู้บริหาร ซึ่งมีอิทธิพลต่อความส้าเร็จขององค์การ 

6) การติดต่อสื่อสาร (Communication) เป็นสิ่งที่ช่วยเชื่อมโยงประสานกันระหว่างสมาชิกใน
องค์การ เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการเลือกช่องทางในการกระจายข้อมูล  ไปยังกลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารจึงไม่
อาจหลีกเลี่ยงในการติดต่อสื่อสารกับบุคคลอ่ืนโดยการแสดงความคิดเห็น การท้าความเข้าใจและการฝากสารไปยัง
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ผู้อ่ืน หากรับข้อมูลแปลความหมายผิดอาจส่งผลกระทบต่อการท้างานและองค์การผู้บริหารจึงต้องขจัดอุปสรรคใน
การติดต่อสื่อสารเพื่อให้การจัดการบรรลุผลส้าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 

7) การจูงใจ (Motivation) เป็นการใช้ศิลปะและความสามารถของผู้บริหารกระตุ้นให้ผู้อ่ืนท้างาน
ด้วยความเต็มใจใจ การจูงใจเกี่ยวข้องกับผลตอบแทนจากการท้างาน สามารถกระท้าได้ใน 2 ลักษณะ ได้แก่ การจูงใจ
ภายในและการจูงใจภายนอก การจูงใจทั้ง 2 ลักษณะจะต้องท้าให้เห็นถึงจุดหมายปลายทางและน้าไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลในองค์การ องค์การจะใช้การจูงในรูปของตัวเงิน การจูงในไม่ใช่ตัวเงิน และการจูงใจ
ในด้านความสัมพันธ์ เป็นต้น 

8) การประสานงาน (Coordination) เป็นการติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือจุดประสงค์ใน
การด้าเนินงานให้เป็นผลส้าเร็จ ในการจัดการจะเก่ียวข้องกับการท้าหน้าที่ประสานงานตลอดเวลาโดยการสื่อสารกับ
หน่วยงานทั้งจากภายในและภายนอกองค์การ การประสานงานจะส้าเร็จลุล่วงได้ยังต้องอาศัยช่องทางการ
ติดต่อสื่อสารที่ชัดเจน ทัง้ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

สรุปได้ว่า การบริหารและการบริหารจัดการมีแนวคิดมาจากธรรมชาติของมนุษย์ที่เป็นสัตว์สังคม
ซึ่งจะต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม โดยจะต้องมีผู้น้ากลุ่ม บางทีเรียกว่า ผู้บริหาร หรือผู้บังคับบัญชาซึ่งผู้น้ากลุ่มมีไว้
ส้าหรับก้าหนดแนวทางหรือวิธีการควบคุมดูแลกันภายในกลุ่ม เพ่ือให้เกิดความสุขและความสงบเรียบร้อย ซึ่งมีผู้น้า
หรือผู้บริหารหลายระดับลดหลั่นการลงมาตามโครงสร้างขององค์กร ดังนั้น ที่ใดมีการรวมกลุ่มที่นั่น ย่อมเกิดการ
บริหารและการจัดการ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจหรือองค์กรต่าง ๆ นอกจากค้าว่า 
การบริหารและการบริหารจัดการแล้ว ยังมีค้าอ่ืน ๆ อีกที่มีลักษณะและความหมายที่คล้ายคลึงกัน เช่น การปกครอง 
(government) การบริหารการพัฒนา การจัดการและการพัฒนา (development) หรือการบริหารการบริการ (service 
administration) การบริหารจิตส้านึกหรือการบริหารความรู้ผิดรู้ชอบ (consciousness administration) การบริหาร
คุณธรรม (morality administration) และการบริหารการเมือง (politics administration) ซึ่งเป็นค้าที่พบบ่อยและใน
ปัจจุบันอาจจะน้าค้าเหล่านี้มาปรับประยุกต์ใช้ในอนาคตก็อาจจะเป็นได้ 

 
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการขยะ 

2.2.1 ปัญหาที่เกิดจากขยะ 
ปัญหาที่เกิดข้ึนจากขยะเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบ ให้กับชุมชนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทั้งชุมชนขนาดใหญ่ 

ขนาดกลาง ขนาดเล็ก สภาพปัญหาและผลกระทบของแต่ละชุมชน ทั้งนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่กับสภาพทั่วไปของชุมชน
และวิธีการจัดการของชุมชนเอง ซึ่งในแต่ละชุมชนก็ไม่ได้นิ่งนอนใจหรือไม่ตระหนักกับปัญหาที่เกิดขึ้น จะเห็นได้ว่า
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องให้ความส้าคัญและพยายามหาทางแก้ไขปัญหา ซ่ึงหากไม่มีการเก็บหรือ
ขนถ่ายและก้าจัดขยะอย่างถูกต้องเหมาะสมแล้วจะก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ต่อชุมชนโดยสาเหตุหลักที่ท้าให้เกิด
ปัญหาขยะมูลฝอยมักเกิดจากความมักง่าย การขาดความรู้ความเข้าใจของประชาชนและขาดจิตสานึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (เกษม จันทร์แก้ว และคณะ, 2542, หน้า 86)  

จะเห็นได้จากการทิ้งขยะลงตามพ้ืนหรือแหล่งน้้า โดยไม่ทิ้งลงในถังรองรับที่จัดไว้ให้และโรงงานอุตสาหกรรม
บางแห่งลักลอบนาสิ่งปฏิกูลไปทิ้งตามท่ีว่างเปล่า การผลิตหรือใช้สิ่งของมากเกินความจ้าเป็น เช่น การผลิตสินค้าที่มี
กระดาษหรือพลาสติกหุ้มหลายชั้นและการซื้อสินค้าโดยห่อแยกหรือใส่ถุงพลาสติกหลายถุง ท้าให้มีขยะปริมาณมาก
และการเก็บหรือท้าลายหรือน้าขยะไปใช้ประโยชน์ไม่มีประสิทธิภาพ จึงมีขยะตกค้างกองหมักหมมและส่งกลิ่นเหม็น         
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ไปทั่วบริเวณจนก่อปัญหามลพิษให้กับสิ่งแวดล้อม  โดย วิธวัฒน์ สวาศรีและคณะ (2548, หน้า 7 - 8) ได้ยกตัวอย่าง
ปัญหาที่เกิดจากขยะซึ่งส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในหลาย ๆ ด้านไม่ว่าจะก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ดังนี้ 

(Pollution) ท้าให้สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ของชุมชนเกิดมลพิษ เช่น น้้า เสีย อากาศเสีย การปนเปื้อนของดินหรือ
เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของเชื้อโรคและแมลงต่าง ๆ 

(Breeding Places) ขยะมูลฝอยอาจมีเชื้อที่ท้าให้เกิดโรคต่าง ๆ ได้ ถ้าหากมีการก้าจัดที่ไม่ถูกต้องโดยจะ
ส่งผลให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงวัน หนูซึ่งเป็นพาหะน้าโรคหรือแม้กระทั่งส่งผลให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพของ
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณท่ีไม่ถูกสุขลักษณะ 

(Health Risk) ชุมชนที่ขาดการจัดการในด้านการก้าจัดขยะที่ดีหรือที่มีประสิทธิภาพที่ถูกต้องตามหลัก
วิชาการและ/หรือหลักเกณฑ์การสุขาภิบาลซึ่งผลกระทบดังกล่าวข้างต้น ท้าให้ผู้ที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าว
เสี่ยงต่อการเป็นโรคต่าง ๆ ได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นโรคทางเดินอาหารและผลเสียที่กระทบต่อระบบเศรษฐกิจหลายอย่าง 

(EconomicLoss) ชุมชนจะต้องเสียค่าใช้จ่าย ส้าหรับการก้าจัดขยะเป็นประจ้าทุกเดือนและ ถ้าหากมีการ
ก้าจัดไม่ถูกต้อง ย่อมส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่หรือเป็นวัฎจักรที่เป็นผลมาจากการขาดการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ซึ่ง
จะเห็นได้ว่าผลกระทบดังกล่าวข้างต้นไม่เพียงแต่ท้าให้เกิดปัญหาทางด้านคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่เท่านั้น ยังส่งผล
กระทบเป็นวงกว้างโดยเฉพาะลักษณะทางกายภาพไม่ว่าจะเป็นการท้าให้ขาดความสวยงามของทัศนียภาพหรือ
ภาพลักษณ์ที่สวยงามตามธรรมชาติสร้างสรรค์ไว้ 

 (Aesthetics) จะเห็นได้จากการเก็บขนขยะที่ไม่เป็นระบบและยังขาดประสิทธิภาพหรือแม้แต่ปัญหาที่ทุก
คนอาจมองข้าม นั่นก็คือ การก่อให้เกิดอุบัติเหตุ 

 (Accident Risk) ขยะที่กองทิ้งไว้ซึ่งอาจมีทั้งเศษกระดาษที่ติดไฟ หรือสารพิษ/สารปนเปื้อนโดยเฉพาะคน
เก็บของเก่าอาจได้รับสารพิษเข้าสู่ร่างกายทั้งทางการสูดดมและ/หรือการสัมผัสที่อาจซึมเข้าสู่ผิวหนังได้ ซึ่งหากขาด
ความระมัดระวังก็จะส่งผลต่อชีวิตและผลกระทบทางสุขภาพที่ตามมาได้และปัญหาที่ผู้วิจัยทบทวนวรรณกรรมที่
หลายหน่วยงานหรือแม้แต่การสอบถามจากประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาขยะมูลฝอยที่ขาดการจัดการที่มี
ประสิทธิภาพก็จะตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าได้รับกลิ่นเหม็นจากขยะซึ่งก่อให้เกิดความร้าคาญ (Nuisance) และส่งผล
ต่อสุขอนามัยได้เช่นกัน 

2.2.2 ความรู้พื้นฐานและความหมายของขยะมูลฝอย 
 (Refuse of Solid Waste) กากของเสียมีค้าจ้ากัดความ หรือค้านิยามที่แตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ 

เช่น ค้านิยามที่ใช้กันในหมู่คนทั่วไป หรือค้านิยามที่ใช้เฉพาะทางกฎหมาย แต่ไม่ว่าจะเป็นค้านิยาม ในลักษณะใดก็
เห็นได้ว่า เศษเหลือหรือของเสียเป็นวัตถุหรือสิ่งของที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว  (อาณัติ ต๊ะปินตา, 2553, หน้า 2) ในที่นี้จะ
ขอกล่าวถึงค้านิยามของค้าว่า“ขยะมูลฝอย”จากการทบทวน วรรณกรรมหรือแนวคิดเกี่ยวกับความหมายของ “มูล
ฝอย” หมายความว่าเศษวัสดุทั้งขยะเปียก ขยะแห้ง โดยจะเห็นได้จากเศษพลาสติกทุกชนิด เศษกระดาษ เศษผ้า 
เศษอาหาร มูลสัตว์ (กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2535, หน้า 2) รวมตลอด ถึงสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน 
ตลาดสดจึงสามารถสรุปได้ว่า ขยะมูลฝอยนั้น เป็นสิ่งที่เกิดจากการอุปโภคบริโภคจากเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของมนุษย์ในการด้ารงชีวิตทั้งนั้น ซึ่งเป็นที่มาของการท้าให้เกิดของเสียต่าง ๆ มากมาย  

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ได้ให้ความหมายของค้าว่า “ของ
เสีย” หมายถึง ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้้าเสีย อากาศเสีย มลสาร หรือวัตถุอันตรายอ่ืนใด ซึ่งถูกปล่อยทิ้งหรือมีที่มา
จากแหล่งก้าเนิดมลพิษรวมทั้งกากตะกอน หรือสิ่งตกค้างจากแหล่งต่าง ๆ  
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พจนานุกรมนักเรียนฉบับเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ.2540 ได้ให้ค้าจ้ากัดความค้าว่า “มูลฝอย” หมายถึง เศษ
สิ่งของที่ทิ้งแล้วในท้านองเดียวกันกับ Neal and Schubel (1987, p. 218) ให้ความหมายของขยะมูลฝอย (Solid 
Wastes) หมายถึง วัตถุสิ่งของที่ทิ้งจากอาคารบ้านเรือน สถานที่ท้างานโรงงานอุตสาหกรรม เช่น เศษอาหาร เศษ
สิ่งของ วัสดุเหลือใช้ ซากรถยนต์ และตะกอน กาก น้้าเสีย เป็นต้น โดยสิ่งของเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตและ
อุปโภคซึ่งเสื่อมสภาพจนใช้การไม่ได้หรือไม่ต้องการใช้แล้ว  ซึ่งท้าให้มีผลเสียต่อสุขภาพ ทั้งร่างกายและสุขภาวะ
ต่างๆ เนื่องจากความสกปรกเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคท้าให้เกิดมลพิษและทัศนะอุจาด จึงส่งผลต่อการเกิดมลพิษต่อ
สิ่งแวดล้อม เช่น การทิ้งขยะลงในแหล่งน้้าและส่งผลให้เกิดกลิ่นเน่าเหม็น ฯลฯ จะเห็นได้ว่าปัญหาขยะมูลฝอยนั้น 
ล้วนเกิดจากการกระท้าของมนุษย์ เพ่ือตอบสนองกิจกรรมในการด้าเนินชีวิตประจ้าวันของมนุษย์ทั้งสิ้นและไม่
สามารถหลีกเลี่ยงได้ ซึ่งมิอาจปฏิเสธได้เลยว่ามนุษย์มิได้เป็นผู้ท้าลายสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นกัน 

(Solid Waste Separation) การน้าขยะมูลฝอยบางชนิดกลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่ คือ ของเสียจากอาคาร
บ้านเรือนที่สามารถน้าไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น ขวด กระดาษ พลาสติก ยาง โลหะ ฯลฯ ซึ่งสามารถน้าไปจ้าหน่ายยัง
โรงงานเพ่ือผลิตเป็นสินค้า การน้ามูลฝอยหรือของเสียมาใช้ ประโยชน์ด้านพลังงานของเสีย มีสารประกอบจ้านวน
มากที่สามารถเปลี่ยนเป็นผลผลิตทางพลังงาน โดยขบวนการเผาไหม้จากมูลฝอยสามารถ ใช้ประโยชน์ในด้าน
พาณชิย์ และอุตสาหกรรมทั้งสามารถเก็บเป็นพลังงานได้อีก และการน้ากากของเสียไปเป็นอาหารสัตว์หรือการน้าไป
ท้าปุ๋ยเพ่ือใส่พืชผลทางการเกษตร เป็นต้น 

สรุปได้ว่า ขยะมูลฝอย หมายถึง เศษสิ่งของที่ไม่ต้องการใช้แล้วทั้งที่เน่าเปื่อยได้และไม่สามารถเน่าเปื่อย
หรือย่อยสลายได้ รวมตลอดถึง เถ้า ซากสัตว์ มูลสัตว์ ฝุ่นละออง และเศษวัตถุที่ทิ้งจากอาคารบ้านเรือน ตลาดและ
โรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะก่อให้เกิดของเสีย แต่มนุษย์สามารถ ที่จะลดการเกิดขยะได้โดยการน้า
กลับมาใช้ใหม่ คัดแยกเพ่ือน้าไปจ้าหน่ายเป็นสินค้ามือสอง และขั้นตอนที่สูงขึ้นไปก็คือการน้าไปผ่านกระบวนการ
แปรรูปต่างๆ เพ่ือน้าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่หรือสร้างมูลค่าเพ่ิมจากของที่ไม่ใช้แล้วหรือการใช้ประโยชน์จากมูล
ฝอยในรูปแบบต่างๆ จะช่วยลดปริมาณขยะที่ก่อปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีวิธีการที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นการคัดแยก
ของเสียจากแหล่งก้าเนิด   

2.2.3 ประเภทของขยะมูลฝอย (Type of Solid Waste) 
การจ้าแนกประเภทของขยะมูลฝอยสามารถแยกได้หลายแบบ จ้าแนกประเภทจากลักษณะของขยะมูลฝอย 

แบ่งประเภทขยะออกเป็น 5 ประเภท (กรมควบคุมมลพิษ. ส้านักจัดการกากของเสียและสารอันตราย, 2551 , หน้า 14) 
ดังนี้ 
 1) ขยะทั่วไป (General Waste) ไม่ว่าจะเป็นขยะที่เกิดจากการก่อสร้าง ถนนหนทาง หรือขยะส้านักงานก็
จัดเป็นแหล่งของการเกิดขยะชนิดทั่วไป เช่น ขยะที่เกิดจากการก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นกระเบื้อง เศษอิฐ กรวด ทราย 
เศษปูน หิน ซึ่งขยะประเภทนี้ไม่เกิดการย่อยสลายและไม่เน่าเหม็น โดยในการก้าจัดขยะทั่วไปนั้นควรคัดแยกขยะที่
สามารถนา มาใช้ใหม่ได้ก่อนการส่งก้าจัดต่อไป 
 2) ขยะอินทรีย์ (Organic Waste) ส่วนใหญ่จะเป็นขยะที่เกิดจากครัวเรือน ร้านอาหาร โรงอาหาร ตลาดสด 
และการเกษตรกรรม อันได้แก่ เศษอาหาร ซาก/มูลสัตว์ ซึ่งขยะประเภทนี้จะเป็นชนิดที่ย่อยสลาย และเน่าเปื่อยได้
ง่าย เนื่องจากเป็นสารประกอบอินทรีย์ที่มีความชื้นค่อนข้างสูงประกอบกับขยะประเภทนี้  ค่อนข้างมีกลิ่นเหม็น 
ดังนั้นในการก้าจัดขยะประเภทนี้ควรพิจารณาถึงความเป็นไปได้ก่อน เพ่ือป้องกันปัญหาการเกิดการเน่าเสียโดยขาด
ระบบการจัดการที่เหมาะสม เช่นใช้ในการท้าปุ๋ยหมักหรือท้าน้้าหมักชีวภาพ เป็นต้น  
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 3) ขยะอุตสาหกรรม (Industrial Waste) เกิดจากระบวนการหรือขั้นตอนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม 
ซึ่งประเภทของขยะก็จะแตกต่างกันในประเภทของอุตสาหกรรมนั้น ๆ และขยะประเภทนี้อาจเป็นสารอินทรีย์ที่เน่า
เปื่อยหรือชิ้นส่วนประกอบของยานยนต์ก็ได้ ไม่ว่าจะเป็น ยาง แบตเตอรี่ เศษไขมัน ซึ่งในการ ก้าจัดผู้ประกอบการ
ควรพิจารณา หรือให้ความส้าคัญในการคัดแยกประเภทขยะชิ้นส่วน ที่ยังสามารถน้ากลับมาใช้ใหม่ได้โดยเป็นอีก
แนวทางหนึ่งในการลดปริมาณขยะได้ 
 4) ขยะติดเชื้อและขยะอันตราย (Hazardous Waste) ซึ่งส่วนใหญ่นั้นจะเกิดจากสถานพยาบาล ซึ่งขยะ
ประเภทนี้จะต้องใช้กรรมวิธีในการท้าลายเป็นพิเศษ อันได้แก่วัสดุที่ผ่านการใช้ในโรงพยาบาลโดยการก้าจัดขยะติด
เชื้อจากแหล่งดังกล่าว จะท้าลายโดยการเผาในเตาเผาที่มีประสิทธิภาพใช้อุณหภูมิที่สูงกว่าการก้าจัดขยะทั่วไป ส่วน
ขยะอันตรายอ่ืน ๆ นั้น อาจพบได้ในสถานที่ทั่ว ๆ ไปไม่ว่าจะเป็น แบตเตอรี่ กระป๋องสี พลาสติก ฟิล์มถ่ายรูป 
ถ่านไฟฉาย ซึ่งขยะประเภทนี้หากขาดความระมัดระวังในการใช้ประกอบกับขาดการทิ้งหรือก้าจัดที่ถูกต้องอาจส่งผล
ต่อทั้งมนุษย์และสิ่งแวดล้อมในทางลบได้ 
 5) มูลฝอยติดเชื้อและขยะอันตราย (Hazardous Waste) เป็นขยะจากสถานพยาบาลหรืออ่ืน ๆ ซึ่งต้องใช้
กรรมวิธีในการท้าลายเป็นพิเศษ ได้แก่ วัสดุที่ผ่านการใช้ในโรงพยาบาล แบตเตอรี่ กระป๋องสีพลาสติก ฟิล์ม ถ่ายรูป 
ถ่านไฟฉาย เป็นต้น การก้าจัดมลูฝอยติดเชื้อจากโรงพยาบาลจะท้าลายโดยการเผาในเตาเผา ส่วนขยะอันตรายอื่น ๆ 
ต้องด้าเนินการอยา่งระมดัระวัง 

2.2.4 แหล่งที่มาของขยะมูลฝอย (Sources of Refuse) การทบทวนวรรณกรรมหรือแนวคิดเกี่ยวกับ
แหล่งที่มาของมูลฝอยโดยจะเห็นได้จากจากบ้านพักอาศัย (Residential Waste) ซึ่งเป็นขยะประเภทเศษอาหาร
และเศษวัสดุเหลือใช้ต่าง ๆ รวมถึงอาจพบขยะอันตรายอันได้เช่นกัน ซึ่งไม่ว่าจะเป็น หลอดไฟ เศษแก้ว ถ่านไฟฉาย 
เป็นต้น และในส่วนของแหล่งที่มาของขยะมูลฝอยจากธุรกิจการค้า (Commercial Waste) เช่นเดียวกัน ซึ่งมีความ
เป็นไปได้ที่ประเภทขยะจากบ้านเรือนจะพบได้ในส่วนของภาคธุรกิจการค้า  และมูลฝอยจากการพักผ่อนหย่อนใจ 
(Recreational Wastes) ก็มีลักษณะที่คล้ายคลึงหรือคาบเกี่ยวกับประเภทขยะที่มาจาก 2 แหล่งก้าเนิดดังกล่าว
ข้างต้นได้เช่นกัน ดังนั้นการจัดประเภทถึงแหล่งที่มาของขยะมูลฝอยนั้น มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ทราบถึงประเภทชนิด
ขยะที่เกิดจากแหล่งต่าง ๆ เท่านั้น ซึ่งหากมองอย่างละเอียดลึกลงไปแล้วจะพบว่าร้อยละของปริมาณขยะที่พบมาก
ที่สุดจากแหล่งต่าง ๆ จะมีเพียงไม่กี่ประเภทเท่านั้นแต่โดยทั่วไปนั้นขยะมูลฝอยประเภทต่าง ๆ อาจจะเกิดได้ทุก
สถานที่ ซึ่งในส่วนของมูลฝอยจากโรงพยาบาล (Hospital Waste) ก็เป็นอีกประเภทหนึ่งที่มีลักษณะแตกต่างกันตรง
ชนิดขยะที่เป็นประเภทขยะติดเชื้อและขยะอันตราย  และมิอาจพูดได้ว่าจะไม่พบขยะติดเชื้อจากแหล่งต่าง ๆ 
นอกจากโรงพยาบาล เนื่องจากขยะติดเชื้ออาจพบได้จากสถานที่ทั่ว ๆ ไป แต่อาจจะพบได้น้อยกว่าโรงพยาบาลเท่า
นั้นเอง และในส่วนของมูลฝอยจากโรงงานอุตสาหกรรม (Industrail Wastes) ผู้วิจัยได้กล่าวไปแล้วข้างต้น เรื่อง
ประเภทของขยะมูลฝอยและมูลฝอยที่เกิดจากการเกษตร (Agriculture Wastes) ส่วนใหญ่จะเป็นขยะประเภท มูล
สัตว์ต่าง ๆ ซากวัชพืชและขยะอันตราย ได้แก่ สารเคมีต่าง ๆ  ซึ่งขยะเหล่านี้หากขาดการก้าจัดที่ถูกต้องก็จะส่งผล
ต่อทั้งเกษตรกรโดยตรงรวมถึงสภาพแวดล้อมต่าง ๆ เป็นต้น (ธวัชชัย ศุภดิษฐ์, 2552, หน้า 598) 

ขยะ (Solid Waste) ได้แก่ ขยะเปียก สิ่งปฏิกูล กากตะกอน และวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว โดยอธิบาย 
ต่อไปว่าขยะจะไม่อยู่ในรูปของเหลว และไม่สามารถละลายได้ในน้้าหรือตัวท้าละลายอ่ืน ๆ โดยขยะอุตสาหกรรม 
การก่อสร้าง การผลิตในครัวเรือนและการเกษตร ถูกจัดรวมอยู่ในของเสียดังกล่าว (ธวัชชัย ศุภดิษฐ์, 2552, หน้า 598)  
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 ขยะเปียก หมายถึง ขยะพวกเศษอาหาร พืชพัก เศษสัตว์ และสิ่งของซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการประกอบ
อาหารจากย่านตลาดการค้า หรือเศษที่เหลือจากการรับประทานอาหาร 
 ขยะแห้ง หมายถึง ขยะมูลฝอยที่มีลักษณะไม่เกิดการเน่าเสียได้ง่ายทั้งที่ติดไฟได้ และไม่ติดไฟ ไม่ว่าจะเป็น 
กระดาษ เศษผ้า เศษแก้ว กระป๋อง ขวด ไม ้กิ่งไม ้โลหะต่าง ๆ เป็นต้น  
 ขยะมูลฝอยที่ย่อยสลายได้ หมายถึง สารอินทรีย์ในขยะมูลฝอยที่สามารถย่อยสลายได้ด้วยจุลินทรีย์  โดย
อาศัยปฏิกิริยาทางเคมี โดยชนิดที่พบมาก และเป็นเศษที่เหลือจากการบริโภค  
 เศษอาหาร เศษผลไม้ของเสียที่เป็นอันตราย หมายถึง ของเสียหรือมูลฝอยที่มีสิ่งเจือปนด้วยของเสียที่เป็น
อันตรายและมีปริมาณความเข้มข้น หรือคุณสมบัติทางกายภาพทางเคมี หรือการติดเชื้อโรค ซึ่งอาจเป็นสาเหตุที่ท้า
ให้เกิดการเจ็บป่วยได้ง่ายจากการทบทวนเอกสาร สามารถสรุป ประเภทของมูลฝอย โดยจ้าแนกตามลักษณะ
กิจกรรมของแหล่งก้ามูลฝอย อันได้แก่ มูลฝอยจากชุมชน (Community waste) เช่น มูลฝอยจากที่พักอาศัยย่าน
ธุรกิจพาณิชยกรรม สถานที่ราชการ สถานที่สาธารณะฯลฯ และมูลฝอยจากอุตสาหกรรม (Industrial waste) และมูล
ฝอยจากการเกษตรกรรม (Agricultural waste) และจ้าแนกตามลักษณะความเป็นอันตรายต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม
ไม่ว่าจะเป็นมูลฝอยทั่วไป (General waste) และของเสียอันตราย (Hazardous waste) และยังสามารถจ้าแนกตาม
ลักษณะสมบัติของมูลฝอย เช่น มูลฝอยแห้ง มูลฝอยเปียก มูลฝอยที่เผาได้ มูลฝอยที่เผาไหม้ไม่ได้ เป็นต้น 

2.2.5 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อปริมาณการเกิดขยะ และลักษณะของขยะ 
อิมราน หะยีบากา, 2546 (อ้างถึงใน รุ่งกิจ บูรณ์เจริญ 2554, หน้า 12) ในอดีตนั้นการทิ้งมูลฝอยเกลื่อน

กลาดทั่วไปโดยไม่มีการจัดการอย่างถูกวิธีเช่นสมัยนี้ แต่ยังไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากเท่าใด เนื่องจาก
จ้านวนประชากรยังมีไม่มากและไม่เพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วเช่นทุกวันนี้ และการพัฒนาประเทศยังอยู่ในอัตราที่ไม่สูงนัก
จึงท้าให้มีปริมาณมูลฝอยค่อนข้างน้อย รวมทั้งยังมีพ้ืนทีว่่างเปล่ามากพอท่ีจะก้าจัดมูลฝอยที่เกิดขึ้นได้ แต่ในปัจจุบัน
มูลฝอยนับวันจะเพ่ิมจ้านวนมากขึ้นตามจ้านวนประชากรและการพัฒนาทางเทคโนโลยี  

ขยะมูลฝอยบางชนิดย่อยสลายได้ยาก บางชนิดไม่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ ท้าให้ปริมาณมูล
ฝอยเกิดขึ้น เป็นจ้านวนมากในแต่ละวัน นอกจากนี้ขยะมูลฝอยที่ถูกผลิตขึ้นในระยะหลังจะมีส่วนประกอบของวัสดุที่
ก้าจัดได้ยากมากขึ้น เช่น พลาสติก โฟม รวมทั้งสารเคมีที่ใช้ในการผลิตสิ่งของต่าง ๆ ดังนั้นหากยังไม่มีระบบการ
จัดการที่เหมาะสมย่อมจะต้องเกิดปัญหาความสกปรกอย่างแน่นอน อาณัติ ต๊ะปินตา (2553, หน้า 33)   

การทบทวนวรรณกรรมหรือแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อปริมาณการเกิดและลักษณะของขยะที่เกิดจาก
การด้ารงชีวิตขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ด้านที่ตั้งภูมิศาสตร์ ฤดูกาล รายได้ โครงสร้างของครอบครัว อุปนิสัยใน
การซื้อสินค้า พฤติกรรมในการบริโภคอาหารรูปแบบการด้ารงชีวิตและกฎหมายข้อบังคับ โดย วิธวัฒน์ สวาศรี และคณะ 
(2548, หน้า 14 - 15) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อปริมาณการเกิด และลักษณะของขยะ โดยสามารถจ้าแนกปัจจัยที่มี
อิทธิพลได้ดังต่อไปนี้  

1) สถานที่ตั้งของแหล่งก้าเนิดมูลฝอย ที่มีการคมนาคมขนส่งสะดวก มีความเจริญสะดวกสบายในการ ซื้อ
สินค้า ซึ่งท้าให้ปริมาณและลักษณะของขยะที่เกิดขึ้นมีความแตกต่างกันไปตามประเภทของสถานที่พิจารณาได้จาก
การคมนาคม หากการคมนาคมขนส่งสะดวกก็จะส่งผลให้ปริมาณขยะมูลฝอยเพ่ิมมากขึ้นตามความเจริญของพ้ืนที่
นั้น ๆ และในทางตรงกันขา้มถ้าหากการคมนาคมไม่สะดวกก็จะท้าให้มีปริมาณขยะที่เกิดขึ้นนั้นน้อยเช่นกัน  

2) ฤดูกาลเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลให้เกิดประเภท หรือปริมาณขยะที่แตกต่างกัน หากพิจารณา จากฤดูกาล
ผลไม ้ก็จะมีปริมาณเปลือกผลไม้มากกว่าปกติในช่วงที่ไม่ใช่ฤดูกาลผลไม้ 
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3) รายได้และโครงสร้างของครอบครัว ครอบครัวขนาดใหญ่มีรายได้สูง ก้าลังการซื้อย่อมมีมากและเพ่ิม
ปริมาณมูลฝอยได้มากและหลากหลายชนิดยิ่งขึ้น  

4) อุปนิสัยในการซื้อสินค้าและพฤติกรรมในการบริโภคของแต่ละบุคคลซึ่งแตกต่างกัน  ท้าให้ปริมาณและ
ลักษณะของขยะที่เกิดขึ้น จะแปรเปลี่ยนไปกับสามัญสานึกของแต่ละบุคคลนั้น ๆ ว่าจะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากน้อย
เพียงใด ซ่ึงในที่นี้ไม่เอาตัวรายได้มาเป็นตัวชี้วัด  

 5) กฎหมายข้อบังคับก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้เกิดปริมาณขยะ และลักษณะของขยะเช่นกันซึ่งเห็นได้
จากค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะโดยจะคิดตามปริมาณการเกิดขยะ ตลอดจนการลงโทษผู้ฝ่าฝืน หรือเข้มงวดการทิ้ง
ขยะในลักษณะที่เป็นอันตราย โดยเข้าหลักการของผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย เป็นต้น 

 
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอ านาจหน้าที่ 

 การปกครองท้องถิ่น คือ การปกครองที่รัฐบาลมอบอ้านาจให้ประชาชนในท้องถิ่นนั้น ๆ จัดการปกครอง
และด้าเนินกิจการบางอยางเองเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยจัดตั้งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
มีสถานะเป็นนิติบุคคล มีสิทธิตามกฎหมายในการตรากฎหมายหรือระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ตลอดจนมีงบประมาณ
ที่มาจากการจัดเก็บภาษีและรายได้ในรูปแบบต่าง ๆ ภายในท้องถิ่นเพ่ือใช้ในการด้าเนินงาน โดยสมาชิกสภาท้องถิ่น
และผู้บริหารท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้งของประชาชนมีเข้าหน้าที่หรือบุคลากรในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเอง (บูฆอรี ยีหมะ, 2550, หน้า 14)   

2.3.1 รูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 
หมวด 14 การปกครองส่วนท้องถิ่น มีบทบัญญัติเรื่องการปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ในมาตรา 249 ถึงมาตรา 254 ดังนี้ 
(ส้านักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2560, หน้า 74 - 75)  

มาตรา 259 ภายใต้บังคับมาตรา 1 ให้มีการจัดการปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามวิธีการและรูปแบบองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นที่กฎหมายบัญญัติ  
การจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบใดให้ค้านึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และความสามารถ
ในการปกครองตนเองในด้านรายได้ จ้านวนและความหนาแน่นของประชากรและพ้ืนที่ที่ต้องรับผิดชอบ ประกอบกัน  

มาตรา 250 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอ้านาจดูแลและจัดท้าบริการสาธารณะ และกิจกรรม
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริม และสนับสนุนการ
จัดการศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติการจัดท้าบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะใดที่สมควรให้เป็นหน้าที่และอ้านาจโดยเฉพาะ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ หรือให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการด้าเนินการใด ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติซึ่งต้อง
สอดคล้องกับรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อย ต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับกลไก
และขั้นตอนในการกระจายหน้าที่ และอ้านาจตลอดจนงบประมาณและบุคลากร ที่เกี่ยวกับหน้าที่และอ้านาจ
ดังกล่าวของส่วนราชการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย ในการจัดท้าบริการ 

สาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะใดที่เป็นหน้าที่และอ้านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถ้าการร่วม
ด้าเนินการกับเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐหรือการมอบหมายให้เอกชน  หรือหน่วยงานของรัฐด้าเนินการจะเป็น
ประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่นมากกว่าการที่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นจะด้าเนินการเอง องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะร่วมหรือมอบหมายให้เอกชนหรือหน่วยงานของรัฐ ด้าเนินการนั้นก็ได้ รัฐต้องด้าเนินการให้องค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้ของตนเองโดยจัดระบบภาษีหรือการจัดสรรภาษี  ที่เหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมและ
พัฒนาการหารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ เพ่ือให้สามารถ ด้าเนินการตามวรรคหนึ่งได้อย่างเพียงพอ
ในระหว่างที่ยังไม่อาจด้าเนินการได้ให้รัฐจัดสรรงบประมาณ เพ่ือสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปพลางก่อน
กฎหมายตามวรรคหนึ่งและกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
อิสระในการบริหารการจัดท้าบริการสาธารณะ การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา การเงินและการคลัง              
และการก้ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งต้องท้าเพียงเท่าที่จ้าเป็น เพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชน
ในท้องถิ่นหรือประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม การป้องกันการทุจริตและการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
ค้านึงถึงความเหมาะสมและความแตกต่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แต่ละรูปแบบ และต้องมีบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์และการป้องกันการก้าวก่ายการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นด้วย  

มาตรา 251 การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งต้อง
ใช้ระบบคุณธรรมและต้องค้านึงถึงความเหมาะสมและความจ้าเป็นของแต่ละท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละรูปแบบการจัดให้มีมาตรฐานที่สอดคล้องกันเพ่ือให้สามารถพัฒนาร่วมกันหรือการสับเปลี่ยนบุคลากร
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันได้  
 มาตรา 252 สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นให้มาจากการเลือกตั้งหรือมาจาก
ความเห็นชอบของสภาท้องถิ่นหรือในกรณี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ จะให้มาโดยวิธีอ่ืนก็ได้ แต่ต้อง
ค้านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วยทั้งนี้ตามท่ีกฎหมายบัญญัติคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้งและผู้มีสิทธิสมัคร
รับเลือกตั้งและหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 
ซึ่งต้องค้านึงถึงเจตนารมณ์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามแนวทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญด้วย  
 มาตรา 253 ในการด้าเนินงาน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น  เปิดเผย
ข้อมูลและรายงานผลการด้าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่น มีส่วนร่วมด้วย 
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ  
 มาตรา 254 ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิเข้าชื่อกัน เพ่ือเสนอข้อบัญญัติ
หรือเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กฎหมายบัญญัติ 
 2.3.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยการปกครองท้องถิ่น 
 หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยการปกครองท้องถิ่น ควรจะต้องพิจารณาถึงก้าลังงบประมาณ ก้าลังคน ก้าลัง
ความสามารถของอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และหน้าที่ความรับผิดชอบควรเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นอย่าง
แท้จริง หากเกินกวาภาระหรือเป็นนโยบาย ซึ่งรัฐบาลต้องการความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งประเทศ ก็ไม่ควรมอบให้
ท้องถิ่นด้าเนินการ เช่น งานทะเบียนที่ดินการศึกษาในระดับอุดมศึกษา เป็นต้น (โกวิทย์ พวงงาม, 2552, หน้า 33 - 34) 
การก้าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้หน่วยการปกครองท้องถิ่นด้าเนินการ มีข้อพิจารณาดังนี้  
 1) เป็นงานที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น และงานที่เกี่ยวกับการอ้านวยความสะดวกในชีวิตความเป็นอยู่
ของชุมชน ได้แก่ การจัดท้าถนน สะพาน สวนหย่อม สวนสาธารณะการก้าจัดขยะมูลฝอย เป็นต้น   
 2)  เป็นงานที่เกีย่วกับการป้องกันภัย รักษาความปลอดภัย เช่น งานดับเพลิง  
 3)  เป็นงานที่เกี่ยวกับสวัสดิการสังคม ด้านนี้มีความส้าคัญต่อประชาชนในท้องถิ่นมาก เช่น การจัดให้มี
หน่วยบริการทางสาธารณสุข จัดให้มีสถานสงเคราะห์เด็กและคนชรา เป็นต้น  
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 4) เป็นงานที่เกี่ยวกบการพาณิชย์ท้องถิ่น เป็นงานที่หากปล่อยให้ประชาชนด้าเนินการเองอาจไม่ได้รับผลดี
เท่าที่ควรจะเป็น จัดให้มีโรงรับจ้าน้า การจัดตลาดและงานต่าง ๆ ที่มีรายได้ โดยสามารถเรียกค่าบริการจากประชาชน  

2.3.3 หลักการสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี  
ระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้างเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ.2542 ก้าหนด

หลักจ้าเป็นที่จะต้องร่วมมือกันปฏิบัติทุกภาคส่วนของสังคมทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน รวมทั้ง
รายละเอียดและแนวคิดของการพัฒนาดัชนีวัดธรรมาภิบาลบนพื้นฐานของหลักการทั้ง 6 หลักการ (วิภาส ทองสุทธิ์, 
2551, หน้า 128 - 134) ประกอบด้วย  

1) หลักนิติธรรม ได้แก่ การตรากฎหมาย กฎข้อบังคับต่าง ๆ ให้ทันสมัยและเป็นธรรมเป็นที่ยอมรับของ
สังคมและสังคมยินยอมพร้อมใจปฏิบัติตามกฎหมาย กฎข้อบังคับเหล่านั้น โดยถือว่าเป็นการปกครองภายใต้
กฎหมายมิใช่ตามอ้าเภอใจหรืออ้านาจของบุคคล โดยในระดับองค์กร หมายถึง กฎ กติกาที่ใช้ในการบริหารภายใน 
เช่น ความตรงต่อเวลาในการมาท้างานหรือเข้าประชุมความเสมอภาคในการให้บริการประชาชน เป็นต้น ซึ่งมีหลักการ
ส้าคัญอันเป็นสาระส้าคัญของหลัก นิติธรรม (สถาบันพระปกเกล้า, 2545, หน้า 1 - 11) คือ 

  (1) หลักการแบ่งแยกอ้านาจ เป็นพ้ืนฐานที่ส้าคัญของหลักนิติธรรม โดยหลักฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร 
และฝ่ายตุลาการจะต้องสามารถควบคุม ตรวจสอบและยับยั้งซึ่งกันและกันได้ ทั้งนี้เพราะอ้านาจทั้งสาม ไม่ได้
แบ่งแยกออกจากกนัโดยเด็ดขาด แต่มีการถ่วงดุลกันเพื่อให้สิทธิและเสรีภาพของประชาชนได้รับความคุ้มครอง  
  (2) หลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ซึ่งสิทธิในเสรีภาพของบุคคลและสิทธิในความเสมอภาคถือ
ว่าเป็นพ้ืนฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นหลักสูงสุดของรัฐธรรมนูญ ดังนั้นการกระท้าของรัฐทั้งหลาย จึง
ต้องด้าเนินการให้สอดคล้องกับคุณค่าอันสูงสุดของรัฐธรรมนูญเพราะมนุษย์นั้นเป็นเป้าหมายไม่ใช่เป็นเพียงเครื่องมือ
ในการด้าเนินการของรัฐ การด้ารงอยู่ของรัฐยอมด้ารงอยู่ เพ่ือมนุษย์ไม่ใช่มนุษย์ด้ารงอยู่เพ่ือรัฐ ด้วยเหตุนี้ สิทธิและ
เสรีภาพจึงเป็นรากฐาน ส้าคัญของรัฐเสรีประชาธิปไตยท่ียึดถือระบบนิติธรรม 

  (3) หลักความชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายตุลาการและฝ่ายปกครองหรือเรียกว่า หลักความผูกพัน
ต่อกฎหมายของฝ่ายตุลาการและฝ่ายปกครอง ซึ่งการใช้กฎหมายของฝ่ายตุลาการหรือฝ่ายปกครองจะต้องผูกพันต่อ
บทบัญญัติของกฎหมายที่ออกโดยองค์กรนิติบัญญัติอันเป็นองค์กรที่มีพ้ืนฐานมาจากตัวแทนของประชาชน  

 (4) หลักความชอบด้วยกฎหมายในทางเนื้อหา เป็นหลักที่เรียกร้องให้ฝ่ายนิติบัญญัติ หรือฝ่าย
ปกครองที่ออกกฎหมายล้าดับรอง ก้าหนดหลักเกณฑ์ในทางกฎหมายให้เป็นไปตามหลักความแน่นอนของกฎหมาย 
หลักห้ามมิให้กฎหมายมีผลย้อนหลัง และหลักความพอสมควรแก่เหตุ  

 (5) หลักความอิสระของผู้พิพากษา หมายความว่า ผู้พิพากษาสามารถท้าภาระหน้าที่ในทางตุลา
การได้โดยปราศจากการแทรกแซงใด ๆ ซึ่งอยู่บนพ้ืนฐานของความอิสระจาก 3 ประการ คือ ความอิสระจากคู่ความ 
ความอิสระจากรัฐ ความอิสระจากสังคม 

 (6) หลักไม่มีความผิดและไม่มีโทษโดยไม่มีกฎหมาย วางอยู่บนพ้ืนฐาน 4 ประการ คือ หลักการกระท้า
หลักการก้าหนดโทษโดยกฎหมาย หลักความแน่นอนชัดเจนและหลักห้ามมิให้กฎหมายมีผลย้อนหลัง  
  (7) หลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ หมายความว่า รัฐธรรมนูญได้รับการยอมรับให้
เป็นกฎหมายที่อยู่ในล้าดับที่สูงสุดในระบบกฎหมายของรัฐนั้น และหากกฎหมายที่อยู่ในล้าดับต่้ากว่าขัดหรือแย้งกับ
รัฐธรรมนูญ กฎหมายดังกล่าวย่อมไมม่ีผลบังคับใช้  
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 2) หลักคุณธรรม ได้แก่ การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม โดยรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยึดถือหลักนี้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นตัวอย่างแก่สังคม และส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน พัฒนาตนเองไปพร้อมกันเพ่ือให้คนไทยมี
ความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริตจนเป็นนิสัยประจ้าชาติในระดับองค์กร 
เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องปฏิบัติงานให้ มีประสิทธิภาพ ให้ความยุติธรรมแก่ประชาชนอย่างเท่าเทียม จัดระบบงานที่
ตอบสนองความต้องการของประชาชน และปฏิบัติตามข้อบังคับอย่างมีจรรยาบรรณ โดยมีจรรยาบรรณทั้งต่อตนเอง 
ต่อหน่วยงาน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อประชาชนและสังคม หลักคุณธรรมนี้ประกอบด้วยหลักการ  ส้าคัญ 3 ประการ 
(วิภาส ทองสุทธิ์, 2551, หน้า 170) คือ หน่วยงานปลอดการทุจริต หน่วยงานปลอดจาก  การท้าผิดวินัย และ
หน่วยงานปลอดจากการท้าผิดมาตรฐานวิชาชีพนิยมและจรรยาบรรณ 
 3) หลักความโปร่งใสได้แก่การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันของคนในชาติ โดยปรับปรุงกลไกการท้างานของ
องค์กรทุกวงการให้มีความโปร่งใสมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย
ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกและมีกระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนได้ในระดับองค์กร 
ประชาชนรู้ขั้นตอนที่จะติดต่องาน และสามารถตรวจสอบการท้างานได้ ระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการปฏิบัติ
ราชการเพ่ือประชาชนของหน่วยงานรัฐ พ.ศ.2532 ก้าหนดให้หน่วยงานของรัฐก้าหนดขั้นตอนและระยะเวลา การปฏิบัติ
ราชการเพ่ือประชาชนและภายในองค์กรจะต้องมีความโปร่งใสในการตัดสินใจในการ บริหารงาน เงิน คน มีการสื่อสารที่ดี
ภายใน ด้วยหลักความโปร่งใสประกอบด้วยหลักย่อย ๆ 4 ประการ (สถาบันพระปกเกล้า, 2545, หน้า 2 - 39) คือ 

 (1) หน่วยงานมีความโปร่งใส ด้านโครงสร้าง ประกอบด้วย มีการตรวจสอบภายใน ระบบงานมี
ความชัดเจนโปร่งใส ประชาชนมีร่วนร่วมและรับรู้การท้างาน ที่เจ้าหน้าที่ที่มีคุณธรรม มีการตั้งคณะกรรมการหรือ
หน่วยงานขึ้นมาตรวจสอบใหม่ มีฝ่ายบัญชีที่เข้มแข็ง  
  (2) หน่วยงานมีความโปร่งใส ด้านการให้คุณประกอบด้วยมีค่าตอบแทนพิเศษ เมื่อปฏิบัติงาน
ส้าเร็จ มีค่าตอบแทนเพ่ิมหากปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมีค่าตอบแทนพิเศษ ส้าหรับเจ้าหน้าที่ที่ซื่อสัตย์ มี
มาตรฐานเงินเดือนสูงพอเพียงกับค่าใช้จ่าย 
   (3) หน่วยงานมีความโปร่งใสด้านการให้โทษ ประกอบด้วย มีระบบการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ 
มีการพิจารณาลงโทษผู้กระท้าผิดอย่างจริงจังและยุติธรรมมีเหตุผลในความหนักเบาของโทษ มีระบบการฟ้องร้องที่มี
ประสิทธิภาพ มีการปราบปรามผู้ส่อทุจริต มีกระบวนการยุติธรรมที่รวดเร็ว  
  (4) หน่วยงานมีความโปร่งใสด้านการเปิดเผยประกอบด้วยการเข้ามารับรู้ของประชาชนในการ
ท้างานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประชาชนและสื่อมวลชนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดหาการให้สัมปทานการออก
กฎ ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ประชาชน สื่อมวลชนและองค์กรพัฒนาเอกชนได้มีโอกาสควบคุมฝ่ายบริหารโดย
วิธีการต่าง ๆ มากข้ึนและมีกลุ่มวิชาชีพภายนอกเข้ามาร่วมตรวจสอบ  
 4) หลักความมีส่วนร่วม ได้แก่ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และเสนอความเห็นในการ
ตัดสินใจปัญหาส้าคัญของประเทศ ไม่ว่าด้วยการแจ้งความเห็นการไต่สวนสาธารณะการประชาพิจารณ์ การแสดง
ประชามติหรืออ่ืน ๆ ในระดับองค์กร จะต้องมีการวางระบบการรับฟังความเห็นและการรับเรื่องราว ร้องทุกข์ท่ีจะให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและขณะเดียวกนภายในองค์กรเองจะต้องสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการบริหารภายใน
ด้วย หลักการมีส่วนร่วม ประกอบด้วยหลักการส้าคัญ 4 หลักการ (วิภาส ทองสุทธิ์, 2551, หน้า 180) คือ การให้ข้อมูล 
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ การพัฒนาขีดความสามารถ
ของประชาชนในการมีส่วนร่วม  
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 5) หลักความรับผิดชอบ ได้แก่ การตระหนักในสิทธิหน้าที่ความส้านึกในความรับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจ
ปัญหาสาธารณะของบ้านเมืองและกระตือรือร้นในการแกปัญหาตลอดจนการเคารพ ในความคิดเห็นที่แตกต่าง และ
ความกล้าที่จะยอมรับผลจากการกระท้าของตนในระดับองค์กรมีการก้าหนดโครงสร้างและระบบการใช้อ้านาจรัฐ
ใหม่มีการกระจายอ้านาจ การตัดสินใจ ลงสู่ระดับล่างเพ่ือให้ความรับผิดชอบในทุกระดับมีความชัดเจนและมี
รายงานประจ้าปี รายงานผลการปฏิบัติงานที่มีตัวชี้วัดความส้าเร็จรณรงค์ให้ประชาชนรับผิดชอบด้วย หลักความ
รบัผิดชอบ ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย (วิภาส ทองสุทธิ, 2551, หน้า 174)  ได้แก่ การมีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ 
ที่ชัดเจนทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกันเพ่ือให้เกิดการประสานงานร่วมใจกันท้างาน การปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ
การจัดการกับพฤติกรรมที่ไม่เอ้ือการท้างานอย่างหยุดยั้งเพ่ือให้ทุกคนเกิดการ ยอมรับแนวความคิดและเทคโนโลยี
ใหม ่ๆ การมีแผนการส้ารองการติดตามและประเมินผลการ ท้างานอย่างสม่้าเสมอเพ่ือตรวจสอบคุณภาพของงานให้
เป็นไปตามมาตรฐานที่ก้าหนดไว้  
 6) หลักความคุ้มค่าได้แก่การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่ มีจ้ากัดเพ่ือให้เกิดประโยชน์ สูงสุดแก่
ส่วนรวม โดยรณรงค์ให้คนไทยมีความประหยัด ใช้ของอย่างคุ้มค่าสร้างสรรค์สินค้าและบริการที่มีคุณภาพสามารถ
แข่งขันได้ในเวทีโลก และรักษาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์  ยั่งยืนในระดับองค์กร ผู้บริหารต้องทบทวน
งานในความรับผิดชอบทั้งหมด เพื่อพิจารณาถ่ายโอนงานที่ภาคธุรกิจเอกชนหรือภาคประชาชนท้าได้มีประสิทธิภาพ
สูงกว่าออกไป เลือกน้าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้และพัฒนาความสามารถของเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่องหลักความคุ้มค่าประกอบด้วยการประหยัดการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีความสามารถในการ
แข่งขัน (วิภาส ทองสุทธิ์,2551, หน้า 175) 
 2.3.4. กฎหมายนโยบาย แผน และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง  
 กฎหมาย นโยบาย แผน และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีทั้งกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริการส่วนท้องถิ่น กฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย โดยตรงและ
กฎหมายที่เกีย่วกบัการขยะมูลฝอยโดยอ้อม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  

2.3.4.1 กลุ่มกฎหมายที่เกี่ยวกับราชการบริหารส่วนท้องถิ่น กฎหมายในกลุ่มนี้ได้ให้อ้านาจแก่
ราชการบริหารส่วนท้องถิ่นในการรักษาความสะอาดรวมทั้งการก้าจัดขยะมูลฝอยในบริเวณต่าง ๆ เช่น ทางเท้า ถนน ที่
สาธารณะ ทางน้้า เป็นต้น ได้แก่  

(1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 57, 58 บัญญัติไว้ว่า บุคคลย่อมมี
สิทธิได้รับข้อมูลค้าชี้แจงและเหตุผลจากหน่วยราชการหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่นก่อนการ
อนุญาตหรือการด้าเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต
หรือส่วนได้ เสียส้าคัญอ่ืนใดที่เกี่ยวกับตนหรือชุมชนท้องถิ่น และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตน ต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือน้าไปประกอบการพิจารณาในเรื่องดังกล่าว การวางแผนพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรม 
การเวนคืน อสังหาริมทรัพย์การวางผังเมือง การก้าหนดเขตการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และการออกกฎที่อาจมี ผลกระทบ
ต่อส่วนได้เสียส้าคัญของประชาชนให้รัฐจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างทั่วถึงก่อนด้าเนินการ 

มาตรา 43 บัญญัติไว้ว่า บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูหรือส่งเสริมภูมิ
ปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณี  อันดีงามทั้งของท้องถิ่นและของชาติ  จัดการ 
บ้ารุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลาย ทางชีวภาพอย่างสมดุลและ
ยั่งยืนตามวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ  เข้าชื่อกันเพื่อเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐให้ด้าเนินการใดอันจะเป็นประโยชน์
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ต่อประชาชน หรือชุมชน หรืองดเว้นการด้าเนินการใดอันจะกระทบต่อความเป็นอยู่อย่างสงบสุขของประชาชนหรือ
ชุมชน และได้รับแจ้งผลการพิจารณาโดยรวดเร็ว ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาข้อเสนอแนะนั้นโดยให้ 
ประชาชนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพิจารณาด้วยตามวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ จัดให้มีระบบสวัสดิการของชุมชน 
สิทธิของบุคคลและชุมชน 
   ตามวรรคหนึ่ง หมายความรวมถึงสิทธิที่จะร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือรัฐใน
การด้าเนินการดังกล่าวด้วย 

(2) พระราชบัญญัติสภาต้าบลและองค์การบริหารส่วนต้าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง
ปัจจุบัน ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 ได้ก้าหนดให้องค์การบริหารส่วนต้าบล ก้าหนดหน้าที่ให้องค์การบริหารส่วน
ต้าบลและสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล จัดให้มีและบ้ารุงรักษาทางน้้าและทางบกการรักษาความสะอาดของถนน
ทางน้้าทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งก้าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลการปฏิบัติงานตามอ้านาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต้าบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค้านึงถึง
การมีส่วนร่วมของประชาชนใน การจัดท้าแผนพัฒนาต้าบล การจัดท้างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ 
การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วย
การนั้นและหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก้าหนด 

(3) พระราชบัญญัติก้าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ้านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 ก้าหนดการจัดระบบบริการสาธารณะตามอ้านาจหน้าที่ระหว่างรัฐและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และระหว่างองค์กรปกครองท้องถิ่นด้วยกนเอง ให้รัฐและองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ้านาจหน้าที่จัดท้า
บริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองการสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
พัฒนาท้องถิ่น การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี
ประสิทธิภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมีรายได้จากการจัดสรรสัดส่วนภาษีและอากรค่าธรรมเนียม และเงิน
รายได้ต่าง ๆ รวมทั้งให้มีรายรับได้ในกรณีต่าง ๆ เช่น รายได้จากการพาณิชย์และการท้ากิจการ เงินอุดหนุนต่าง ๆ 
เงินช่วยเหลือ หรือเงินกู้จากต่างประเทศ เป็นต้น การกระจายอ้านาจการให้บริการสาธารณะที่รัฐด้าเนินการอยูเดิม
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและก้าหนดขอบเขตความรับผิดชอบในการ ให้บริการสาธารณะของรัฐและของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยพิจารณาตามความพร้อมรายได้บุคลากร จ้านวนประชาชน ค่าใช้จ่ายตลอดจน
คุณภาพการให้บริการที่ประชาชนได้รับ  

2.3.4.2 กลุ่มกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์ในการรักษาความสะอาดโดยตรง กฎหมายในกลุ่มนี้มี
วัตถุประสงค์ในการรักษาความสะอาดซึ่งเกี่ยวกบขยะมูลฝอยโดยตรง ได้แก่  

 (1) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 กฎหมายฉบับนี้ได้บัญญัติ เรื่อง การก้าจัดขยะมูล
ฝอย โดยได้ให้อ้านาจแก่ราชการ ส่วนท้องถิ่นในการด้าเนินงานเรื่องขยะมูลฝอย ได้แก่ มาตรา 18 มาตรา 19 และ
มาตรา 20 ดังนี้  

1) มาตรา 18 การเก็บ ขน หรือกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ในเขตราชการส่วนท้องถิ่นใดให้
เป็นอ้านาจของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น ในการด้าเนินการ ราชการส่วนท้องถิ่นอาจร่วมกับหน่วยงานของรัฐ หรือ
ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนด้าเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันได้ แต่ในกรณีจ้าเป็น เพ่ือประโยชน์สาธารณะโดยส่วนรวม 
รัฐมนตรีมีอ้านาจออกกฎกระทรวงโดยค้าแนะน้าของคณะกรรมการก้าหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการ
ด้าเนินการร่วมกันได้ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร ราชการส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้บุคคลใดด้าเนินการแทนภายใต้การ
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ควบคุมดูแลของราชการ ส่วนท้องถิ่นหรืออาจอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ด้าเนินกิจการรับท้าการเก็บ ขน หรือก้าจัด
สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามมาตรา 19 ก็ได้ ซึ่งไม่รวมถึงการใช้บังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วย
โรงงาน แต่ให้ผู้ด้าเนินกิจการโรงงานที่มีของเสียอันตราย และผู้ด้าเนินกิจการรับท้าการเก็บ ขนหรือก้าจัดของเสีย
อันตรายดังกล่าว แจ้งการด้าเนินกิจการเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

2)  มาตรา 19 ห้ามมิให้ผู้ใดด้าเนินกิจการรับท้าการเก็บขน หรือก้าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
โดยท้าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  

3)  มาตรา 20 เพ่ือประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บขน 
และก้าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ้านาจออกข้อก้าหนดของท้องถิ่นดังต่อไปนี้  

(1) ห้ามการถ่ายเททิ้ง หรือท้าให้มีขึ้นในที่หรือทางสาธารณะซึ่งสิ่งปฏิกูล หรือมูล
ฝอย นอกจากในท่ีที่ราชการส่วนท้องถิ่นจัดไว้ให้  

(2) ก้าหนดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามที่หรือทางสาธารณะและสถานที่เอกชน  
 (2) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 

พระราชบัญญัตินี้เป็นกฎหมายที่ก้าหนดเรื่องการรักษาความสะอาดและการห้ามทิ้งขยะมูลฝอย  การจัดการมลพิษที่เกิด
จากกิจกรรมของชุมชน รวมทั้งการทิ้งขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของชุมชน โดยบังคับใช้ในเขตเทศบาลกรุงเทพมหานคร 
เมืองพัทยาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศ (กอบกุล รายะนาคร, 
2550, หน้า 171) มีบทบัญญัติที่เกีย่วกบัการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ได้แก่ 

1) มาตรา 8 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือที่ดินผู้ใดวางกระถางต้นไม้บนทางเท้า
หรือปลูกต้นไม้ที่บริเวณภายนอกอาคารที่ตนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง และปล่อยปละ ละเลยให้ต้นไม้เหี่ยวแห้ง
หรือมีสภาพรกรุงรังหรือปล่อยปละละเลยให้มีสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในกระถางต้นไม้หรือที่บริเวณภายนอกของ
อาคาร หรือปล่อยปละละเลยให้ต้นไม้หรือธัญพืชที่ตน ปลูกไว้หรือที่ขึ้นเองในที่ดินของตนให้เหี่ยวแห้งหรือมีสภาพ
รกรุงรัง หรือปล่อยปละละเลยให้มีการทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในบริเวณที่ดินของตนเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
อาคารมีความผิดตาม พระราชบัญญัตินี้โดยผู้กระท้าผิดจะมีระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาทตามมาตรา 54  

2) มาตรา 13 เจ้าของรถซึ่งใช้บรรทุกสัตว์ กรวด หิน ดิน เลน ทรายสิ่งปฏิกูล มูลฝอยหรือ
สิ่งอ่ืนใด ต้องจัดให้รถนั้นอยู่ในสภาพที่ป้องกันมิให้มูลสัตว์หรือสิ่งดังกล่าวตกหล่น รั่วไหล ปลิว ฟุ้ง กระจายลงบน
ถนนในระหว่างที่ใช้รถนั้น รวมทั้งต้องป้องกันมิให้น้้ามันจากรถรั่วไหลลงบนถนน  

3) มาตรา 18 ห้ามมิให้ผู้ใดทิ้ง วาง หรือกองซากยานยนต์บนถนนหรือสถานสาธารณะ  
4) มาตรา 19 ห้ามมใิห้ผู้ใดตั้ง วาง หรือกองวัตถุใด ๆ บนถนนเว้นแต่ เป็นการกระท้าในบริเวณที่

เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ประกาศก้าหนดด้วยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจร  
5) มาตรา 23 ห้ามมิให้ผู้ใดเทหรือทิ้งกรวด หิน ดิน เลน ทราย หรือเศษวัตถุ ก่อสร้างลง

ในทางน้้าหรือกองไว้ หรือกระท้าด้วยประการใด ๆ ให้วัตถุดังกล่าวไหลหรือตกลงในทางน้้า 
6) มาตรา 26 ห้ามมิให้ผู้ใดทิ้งสิ่งปฏิกูล มูลฝอย หรือเท หรือกองกรวดหิน ดินเลน ทราย หรือ

สิ่งอ่ืนใดในบริเวณที่ได้ปลูกหญ้าหรือต้นไม้ซึ่งราชการส่วนท้องถิ่น ราชการส่วนอ่ืนหรือรัฐวิสาหกิจเป็นเจ้าของ 
7) มาตรา 31 ห้ามมิให้ผู้ใดบ้วนหรือถ่มน้้าลาย เสมหะ บ้วนน้้าหมาก สั่งน้้ามูก เทหรือทิ้ง

สิ่งใด ๆ ลงบนถนนหรือบนพ้ืนรถหรือพ้ืนเรือโดยสาร ทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในสถาน สาธารณะนอกภาชนะหรือที่
ที่ราชการส่วนท้องถิ่นได้จัดไว้  
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8) มาตรา 32 ห้ามมิให้ผู้ใดทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยลงบนที่สาธารณะปล่อยปละ ละเลย 
ให้มีสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่ดินของตนในสภาพที่ประชาชนอาจเห็นได้จากที่สาธารณะ  

9) มาตรา 33 ห้ามมิให้ผู้ใดเทหรือทิ้งสิ่งปฏิกูล มูลฝอย น้้าโสโครกหรือสิ่งอื่นใดลงบนถนน
หรือในทางน้้า ยกเว้นแก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองเรือหรืออาคารประเภทเรือนแพ ซึ่งจอดหรืออยู่ในท้องที่ที่เจ้า
พนักงานท้องถิน่ ยังไม่ได้จัดส้วมสาธารณะหรือภาชนะส้าหรับทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  

นอกจากนี้ ยังได้ก้าหนดโทษโดยการเสียค่าปรับ ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามรวมทั้ง
กฎหมายฉบับนี้ยังมีบทบัญญัติในมาตรา 49 ค่าธรรมเนียมและค่าปรับที่เปรียบเทียบตามพระราชบัญญัตินี้ให้เป็น
รายได้ของราชการส่วนท้องถิ่น และมาตรา 51 ประชาชนผู้พบเห็นอาจแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ เพ่ือให้พนักงานสอบสวน เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ด้าเนินการตาม
อ้านาจหน้าที่โดยไม่ชักช้าและให้ถือว่าประชาชนผู้พบเห็นการกระท้าความผิดดังกล่าวเป็นผู้เสียหายตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
 สรุปได้ว่า องค์กรปกครองส่วนท้องงถิ่น มีอ้านาจออกข้อก้าหนดหรือข้อบัญญัติของท้องถิ่นเพ่ือประโยชน์ใน
การรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บขนและก้าจัดสิ่งปฏิกูลหรือขยะมูลฝอย ได้แก่ ห้ามทิ้งขยะมูลฝอย
ติดเชื้อในที่สาธารณะ ก้าหนดวิธีการเก็บขนและก้าจัดมูลฝอยติดเชื้อ หรือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารสถานที่ใด ๆ 
ปฏิบัติให้ถูกต้องตามสุขลักษณะก้าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการเก็บและขนส่งไม่เกินอัตราที่ก้าหนดใน
กฎกระทรวง ก้าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการเก็บขน และก้าจัดมูลฝอยติดเชื้อ เพ่ือให้ผู้ได้รับอนุญาตจาก
เจ้าพนักงานท้องถิ่นในการจัดเก็บภาษีได้ปฏิบัติรวมทั้งก้าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการบริการขั้นสูงที่ผู้นั้นจะเรียกเก็บได้ 
ก้าหนดการอ่ืนใดที่จ้าเป็นเพ่ือให้ถูกต้องกฎหมายก้าหนดและมีอ้านาจในการจัดการกรณีเหตุร้าคาญให้แก่ผู้ก่อเหตุ
ร้าคาญเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย เช่น การเท การทิ้งของเสียบนพื้นที่สาธารณะที่อาจจะส่งกลิ่นเหม็นหรือสารพิษ หรือส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนหรือก่อให้เกิดความเสื่อมหรืออันตรายต่อสุขภาพ หรือการควบคุมสารพิษ ที่ไม่ดีพอ
ฯลฯ ตลอดจนการด้าเนินการก้าจัดมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นในเขตราชการปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองตน 
สามารถด้าเนินการได้ 3 รูปแบบ คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้าเนินการเองหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจ
มอบอ้านาจหรืออนุญาตให้บุคคลอ่ืนหรือหน่วยงานอ่ืนด้าเนินการแทนภายใต้การควบคุมหรือการก้ากับดูแลของท้องถิ่น
เองหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ้างเอกชนให้มาด้าเนินการให้ในเชิงธุรกิจ 
 
2.4 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตาแต้ม 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตาแต้ม 
2.4.1 ด้านกายภาพ 

2.4.1.1 ที่ตั้งขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตาแต้ม 
ต้าบลหนองตาแต้มเป็นหนึ่งใน 6 ต้าบลของอ้าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  มีพ้ืนที่ทั้งหมด 

160.91 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 100,569 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับต้าบลต่าง ๆ ดังนี้ 
ทิศเหนือ  ติดต่อกับต้าบลเขาน้อยอ้าเภอปราณบุรีและต้าบลหนองพลับอ้าเภอหัวหิน 
ทิศใต้ ติดต่อกับต้าบลศิลาลอย กิ่งอ้าเภอสามร้อยยอด 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับต้าบลปราณบุรี อ้าเภอปราณบุรี 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับต้าบลเขาเจ้า อ้าเภอปราณบุรีและต้าบลบึงนคร อ้าเภอหัวหิน 
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2.4.1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิประเทศของต้าบลหนองตาแต้มโดยทั่วไป เป็นพ้ืนที่ราบ ลาดเชิงเขาจากทิศตะวันตก มา

ทางทิศตะวันออกพ้ืนที่เป็นที่ลุ่มและดอนขนาดเล็กสลับกันไป ท้าให้เกิดแอ่งน้้าขนาดย่อมหลายแห่ง พ้ืนที่ส่วนใหญ่
เป็นพื้นที่ทางการเกษตรทั้งพืชไร่พืชสวนมากมาย เช่น มะม่วง กล้วย อ้อย มะพร้าว ยางพารา พืชผักผลไม้และอ่ืน ๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสับปะรด เป็นพืชเศรษฐกิจที่ส้าคัญของเกษตรกรในพ้ืนที่ ประกอบกับต้าบลหนองตาแต้มเป็นที่ตั้ง
ของโรงงานอุตสาหกรรมสับปะรดแปรรูปเป็นผลให้สามารถรับรองผลผลิตจากเกษตรกรได้เป็นอย่างดี รวมทั้งพ้ืนที่
ส่วนหนึ่งเป็นดินที่เหมาะกับการปลูกพืชไร่ จึงท้าให้เกษตรกรปลูกกันมาก นอกจากนี้  ภายในพ้ืนทีต้าบลหนองตา
แต้มนั้นยังมีแม่น้าปราณบุรีไหลเป็นแนวเขตพ้ืนที่ทางด้านเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ แบ่งเขตพ้ืนที่อ้าเภอปราณ
บุรีและอ้าเภอหัวหิน แม่น้้าปราณบุรี ทางด้านเหนือ ของพ้ืนที่ เป็นที่ตั้งของโครงการปราณบุรี  เป็นโครงการ
ชลประทาน ประกอบด้วยอ่างเก็บน้้าเขื่อนปราณบุรีและคลองส่งน้้าท้าการจัดสรรน้้าส่งให้แก่พ้ืนที่การเกษตรของ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทั้งยังปล่อยน้้าบางส่วนกลับลงแม่น้้าปราณบุรี เดิมทางตอนล่างของเขื่อนเอ้ือประโยชน์กับ
ประชาชนเป็นอย่างมากท้าให้แม่น้้าปราณบุรีเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงชีวิตของคนในต้าบลหนองตา
แต้ม ตลอดจนชาวปราณบุรีและ ผู้คนในพ้ืนที่ใกล้เคียงทุกคนประชาชนจะมีน้้าอุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี โดยจะมี
การส่งน้้าจากเขื่อนไปตามคลองส่งน้้าชลประทานผ่านไปยังหมู่บ้านต่าง ๆ ของต้าบลหนองตาแต้ม ส่งผลให้เกิด
ความอุดมสมบูรณ์เพ่ิมข้ึนในพื้นท่ี 

2.4.1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะภูมิอากาศของหนองตาแต้ม แบ่งออกเป็น 3 ฤดู ดังเช่นพื้นที่อ่ืน ๆ ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

ฤดูร้อนเริ่มตั่งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน อุณหภูมิสูงสุดอยู่ในเดือนเมษายนประมาณ 35 - 38 องศาเซลเซียส 
ฤดูฝน เริ่มตั่งแต่เดือนมิถุนายน ถึง เดือนตุลาคมมีฝนตกชุกในเดือนกันยายน และฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึง
เดือนกุมภาพันธ์  อากาศเย็น แต่ไม่ถึงกับหนาว อุณหภูมิต่้าสุด อยู่ในเดือนธันวาคม  ประมาณ 22  - 25 องศา
เซลเซียส ทั้งนี้ ได้รับอิทธิพลจากลมตามฤดูกาล แม้ด้านตะวันตกของต้าบลหนองตาแต้ม จะมีเทือกเขาเตย เป็นแนว
ขวางในทิศเหนือใต้ แต่เนื่องจากมีความสูงไม่มากนัก จึงไม่มีอิทธิพลของลมมรสุมตามปกติ ประกอบกับในแต่ละปีมี
การท้าฝนเทียมเพ่ือให้ตกในพ้ืนที่รับน้้าของโครงการปราณบุรี เป็นการรักษาระดับน้้าในอ่างเก็บน้้าเขื่อนปราณบุรีให้มี
ประมาณน้้าพอเพียงส้าหรับประชาชนตลอดทั้งปี 

2.4.2 ด้านการเมืองการปกครอง 
2.4.2.1  เขตการปกครอง   
ต้าบลหนองตาแต้ม  แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  12  หมู่บ้าน  คือ 
หมู่ที่  1   บ้านหนองตาแต้ม หมู่ที่  7   บ้านหนองยิงหมี 
หมู่ที่  2   บ้านหนองตาเย็น  หมู่ที่  8   บ้านวังวนชลประทาน 
หมู่ที่  3   บ้านหนองตาเมือง หมู่ที่  9   บ้านหนองไกรทอง 
หมู่ที่  4   บ้านต้นไทร  หมู่ที่  10  บ้านหนองมะค่า 
หมู่ที่  5   บ้านห้วยพลับ  หมู่ที่  11  บ้านเขาเขียว 
หมู่ที่  6   บ้านห้วยแสลงพันธ์ หมู่ที่  12  บ้านหนองตาเย็นใต้ 
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ตารางท่ี 2.1  ข้อมูลเกี่ยวกับจ้านวนประชากร ณ เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.2559 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวน

ครัวเรือน 
ประชากร 

ชาย หญิง รวม 
1 บ้านหนองตาแต้ม 309 496 507 1,003 
2 บ้านหนองตาเย็น 234 417 422 839 
3 บ้านหนองตาเมือง 293 323 332 655 
4 บ้านต้นไทร 369 476 519 995 
5 บ้านห้วยพลับ 174 247 271 518 
6 บ้านห้วยแสลงพันธ์ 603 866 840 1,706 
7 บ้านหนองยิงหมี 464 549 545 1,094 
8 บ้านวังวนชลประทาน 905 903 864 1,767 
9 บ้านหนองไกรทอง 399 558 576 1,134 
10 บ้านหนองมะค่า 155 302 293 595 
11 บ้านเขาเขียว 198 313 335 648 
12 บ้านหนองตาเย็นใต้ 555 466 522 988 
 รวม 4,658 5,916 6,026 11,942 

 
2.4.3 สภาพทางสังคม   

2.4.3.1 การศึกษา 
การศึกษาในต้าบลหนองตาแต้ม มีโรงเรียนในสังกัดส้านักงานประถมศึกษา รวม 5 แห่ง คือ 
- โรงเรียนในสังกัดส านักงานประถมศึกษา  รวม 5  แห่ง  คือ 

1. โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น  หมู่ที่ 2 
2. โรงเรียนบ้านห้วยพลับ   หมู่ที่ 5 
3. โรงเรียนหนองยิงหมี   หมู่ที่ 6 
4. โรงเรียนชลประทานปราณบุรี  หมู่ที่ 8 
5. โรงเรียนบ้านวังวน   หมู่ที่ 8 

- โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตาแต้ม จ านวน 2 แห่ง  คือ 
1. โรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม  หมู่ที่ 1 
2. โรงเรียนบ้านหนองตาเมือง  หมู่ที่ 3 
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ตารางท่ี 2.2  จ้านวนเด็กนักเรียนในโรงเรียนพ้ืนที่ต้าบลหนองตาแต้ม ข้อมูล เดือนมิถุนายน 2558 

ที ่ ชื่อโรงเรียน 
อนุบาล1 อนุบาล 2 อนุบาล 3 

รวม 
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

รวม รวมหมด 
ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ 

1 หนองตาแต้ม 16 19 12 17 15 16 95 18 20 34 17 23 24 17 22 20 12 17 17 241 336 
2 หนองตาเมือง 2 6 9 4 6 3 30 7 6 4 9 3 3 6 2 4 1 4 8 57 87 
3 หนองตาเย็น 7 17 14 13 0 0 51 18 18 21 10 13 14 20 14 20 10 15 10 183 234 
4 หนองยิงหมี 18 6 10 16 0 0 50 23 26 22 20 16 13 21 14 21 8 20 20 224 274 
5 ห้วยพลับ 5 5 10 11 0 0 31 4 6 4 6 9 6 5 7 6 6 9 10 78 109 
6 บ้านวังวน 2 9 5 9 0 0 25 5 4 3 1 6 3 6 0 3 5 2 4 42 67 
7 ชลประทานฯ 7 2 5 3 0 0 17 2 6 6 4 7 2 6 7 5 6 7 3 60 77 
 รวม 57 64 65 73 21 19 299 77 86 94 58 77 65 81 66 79 48 74 72 885 1,184 

28 
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ตารางท่ี 2.3  ข้อมูลนักเรียนมัธยมศึกษา 

ที ่ ชื่อโรงเรียน 
ม.1 ม.2 ม.3 

รวมหมด 
ช ญ ช ญ ช ญ 

1 บ้านหนองตาแต้ม 23 17 12 13 24 13 102 
2 บ้านหนองยิงหมี 40 26 23 24 20 24 157 
 รวม 63 43 35 37 44 37 259 

 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรวม 3 แห่ง คือ 

– ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตาเมือง หมู่ที่ 3  
จ้านวนนักเรียนทั้งสิ้น 30 คนชาย 19 คน  หญิง 11 คน 

– ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตาแต้ม หมู่ที่ 1  
จ้านวนนักเรียนทั้งสิ้น 28 คนชาย 16 คน   หญิง 12 คน 

– ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตาเย็น  หมู่ที่ 2  
จ้านวนนักเรียนทั้งสิ้น 40 คน  ชาย 22 คน  หญิง 18 คน 

สถานที่บริการข้อมูลข่าวสารทางสังคม 
  ที่อ่านหนังสือพิมพ์หมู่บ้าน  12  แห่ง 

2.4.3.2 สาธารณสุข 
1) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล  2  แห่ง 
2) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลบ้านหนองตาเมือง   หมู่ที่  3 
3) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลบ้านห้วยแสลงพันธ์ หมู่ที่  6 
4) อาสาสมัครสาธารณสุขจ้านวน 150 คน 
5) ศูนย์สาธารณสุข (ศส.มช)  12  แห่ง 

2.4.3.3 อาชญากรรม   
ศูนย์ต้ารวจชุมชนประจ้าหมู่บ้าน 1 แห่ง ณ หมู่ที่ 1 บ้านหนองตาแต้ม จ้านวนอาสาสมัครป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยทั้งต้าบล  80  คน 
ปัญหาด้านอาชญากรรม จากที่องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองตาแต้มได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมก้านัน/

ผู้ใหญ่บ้านท้าให้ทราบว่า ส่วนใหญ่ปัญหาอาชญากรรมจะเป็นการลักขโมยทรัพย์สินของประชาชน และของทาง
ราชการ โดยเฉพาะสายไฟฟ้า 

ปัญหายาเสพติด นับตั้งแต่ปี 2555 ถึงปัจจุบัน รัฐบาลมีนโยบายยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด 
องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองตาแต้มได้สนองนโยบายดังกล่าวด้วยการด้าเนินโครงการบ้าบัดฟ้ืนฟู ผู้ติด ผู้เสพยา
เสพติดไปแล้วจ้านวน 115 คน ฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้ผ่านการบ้าบัดฟ้ืนฟู จ้านวน 45 คน 

ปัญหาด้านอาชญากรรมจะต้องมีการบูรณาการร่วมกันกับอ้าเภอ ต้ารวจ และก้านัน/ผู้ใหญ่บ้านเพ่ือช่วยกัน
แก้ไขปัญหาด้านการปราบปราม ในเรื่องของยาเสพติดจะต้องมีการรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ ให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องพิษภัยของยาเสพติด ผู้ติดผู้เสพจะต้องเข้าสู่กระบวนการบ้าบัดรักษา 
ส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ผ่านการบ้าบัด 
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2.4.3.4 การสังคมสงเคราะห์ 
ข้อมูลสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   
จากการส้ารวจข้อมูลของ  อบต.หนองตาแต้ม ปี 2559 ผลปรากฏดังนี้ 

1) ผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพอายุระหว่า 60 - 69 ปี อัตรา 600 บาทต่อเดือน จ้านวน 707 คน  
2) ผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพอายุระหว่า 70 - 79 ปี อัตรา 700 บาทต่อเดือน จ้านวน 371 คน  
3) ผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพอายุระหว่า 80 - 89 ปี อัตรา 800 บาทต่อเดือน จ้านวน 150 คน  
4) ผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพอายุระหว่า 90 ปีขึ้นไป อัตรา 1,000 บาทต่อเดือน จ้านวน 21 คน  
รวมจ้านวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพทั้งหมดจ้านวน 1,249 คน 

ข้อมูลสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้พิการ 
จากการส้ารวจข้อมูลของอบต.หนองตาแต้ม ปี 2559 ข้อมูลผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ อัตรา 800 บาทต่อเดือน 

จ้านวน 220 คน  
ข้อมูลสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
จากการส้ารวจข้อมูลของ อบต.หนองตาแต้ม ปี 2559 ข้อมูลผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ อัตรา 500 บาทต่อเดือน

จ้านวน 32 คน 
2.4.4 ระบบบริการพื้นฐาน 
ด้านคมนาคม 
การคมนาคม ใช้เส้นทางสายส้าคัญคือ ถนนทางหลวงหมายเลข 4 (เพชรเกษม) ตัดผ่านหมู่ที่ 1, 2, 4 และ 

7 ระยะทาง 5 กิโลเมตร ส้าหรับเส้นทางสายหลักใน  ต้าบลมีดังนี้ 
1) ถนนลาดยางแยกเพชรเกษม - เขื่อนปราณบุรี หมู่ที่ 8 ระยะทาง 18,000 เมตร 
2) ถนนลาดยางแยกเพชรเกษม - หนองตาเมืองระยะทาง 5,000 เมตร 
3) ถนนลาดยางแยกเพชรเกษม - หนองตาเย็น ระยะทาง 4,200เมตร 
4) ถนนลาดยางแยกเพชรเกษม - เกาะคู่ ระยะทาง 5,000เมตร 
5) ถนนลาดยางจากสี่แยกปราณบุรี - ห้วยแสลงพันธ์ไปหมู่ที่ 7 และ 8 ระยะทาง 6,000 เมตร 
6) ถนนลูกรังคลองชลประทาน (เขาถ้้า) - เขาแหลม หมู่ที่ 10 ระยะทาง 7,000  เมตร 

การสื่อสาร มีโทรศัพท์สาธารณะจ้านวน  12 แห่ง  มีโทรศัพท์ทุกหมู่บ้าน 
การไฟฟ้า มีกระแสไฟฟ้าทุกหมู่บ้าน  ยกเว้นบางพื้นที่ในหมู่ที่  8 
การประปา  มีการประปาหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน 
แหล่งน้ าสร้างขึ้น 

–   ฝาย  10  แห่ง 

–   บ่อน้้าตื้น  25  บ่อ 

–   บ่อบาดาล  20 บ่อ 

–   อ่างเก็บน้้า  2  แห่ง 
2.4.5 ระบบเศรษฐกิจ 
พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ลาดเชิงเขา  เหมาะแก่การท้าการเกษตร และเป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรม อาชีพ

ที่ส้าคัญมีดังนี้ 
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ด้านการเกษตร พื้นที่ส่วนใหญ่ปลูก สับปะรด  อ้อย  มะม่วง  ขนุน ยางพารา ปาล์ม และข้าว  
ด้านปศุสัตว์  ได้แก่  การเลี้ยงโคเนื้อ สุกร  ปลา  กุ้ง  แพะ   
ด้านอุตสาหกรรม มีโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ทั้งหมด 9 แห่ง ท้าให้ประชาชนบางส่วนประกอบ

อาชีพรับจ้างในโรงงาน ต้าบลหนองตาแต้มเป็นอีกต้าบลหนึ่งที่มีกลุ่มประชากรแฝงเข้ามาท้างานในโรงงาน
อุตสาหกรรมเป็นจ้านวนมาก โดยเฉาะแรงงานต่างชาติ เช่น พม่า ลาว ฯลฯ จนบางครั้ง ฝ่ายปกครองในพ้ืนที่
จ้าเป็นต้องจัดงานประเพณีในบางอย่าง เพ่ือให้กลุ่มแรงงานต่างด้าวเหล่านี้ได้มาร่วมงานวัฒนธรรม ประเพณอีีกด้วย 

      
ตารางท่ี 2.4  ข้อมูลรายได้ของ อบต.หนองตาแต้ม งบประมาณขององค์การบริหารส่นต้าบลหนองตาแต้ม 

รายรับ รายรับจริงปี 2555 
(บาท) 

รายรับจริงปี 2556 
(บาท) 

รายรับจริงปี 2557 
(บาท) 

รายรับจริงปี 2558 
(บาท) 

รายได้ภาษีอากร     
1.  หมาวดรายภาษีอากร     
  1.1  ภาษีโรงเรียนและที่ดิน 813,579.00 993,008.00 1,014,692.00 1,151,631.00 
  1.2  ภาษีบ้ารุงท้องที่ 154,977.71 147,489.83 132,132.31 147,305.93 
  1.3  ภาษีป้าย 439,053.00 437,645.00 491,904.00 520,645.00 
  1.4  ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพ.ร.บ.

กระจายอ้านาจฯ 
8,091,907.21 7,755,060.03 9,316,588.17 8,470,740.54 

  1.5  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9   4,907,193.89 5,482,333.99 5,076,318.50 5,789,701.80 
  1.6  ภาษีธุรกิจเฉพาะ 922,193.89 748,798.17 1,806,965.42 973,947.22 
  1.7  ภาษีสุรา 1,928,460.62 1,976,580.94 2,021,035.26 2,462,476.19 
  1.8  ภาษีสรรพสามิต 3,465,750.80 4,321,316.27 2,728,178.67 4,242,410.76 
  1.9  ค่าภาคหลวงและ

ค่าธรรมเนียมป่าไม ้
6,160.57 2,646.59 5,768.21 4,465.68 

  1.10  ค่าภาคหลวงแร่ 274,387.67 222,974.88 515,729.27 451,750.61 
  1.11  ค่าภาคหลวงปิโตเลียม 159,243.60 337,256.36 205,074.78 121,030.86 
  1.12  ค่าธรรมเนียมจด 4,259,485.00 4,021,135.00 3,628,256.00 4,227,7720.00 
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมท่ีดิน     
  1.13 อากรังนกอีแอ่น 100,000.00 100,000 100,000 100,000 
  1.14  อากรฆ่าสัตว ์ - - 15,420.00 20,150.00 
  1.15 ภาษีและค่าธรรมเนียม

รถยนต์ล้อเลื่อน 
- - - 626,400.46 

 รวม 25,523,163.78 26,546,254.06 27,055,062.59 29,310,428.05 
รายได้ที่มิใช่ภาษีอากร     

1.  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต    
  1.1  ค่าธรรมเนียมเกีย่วกับใบ

อนุญาติการขายสรุา 
649.09 2,192.20 1,881.80 2,211.60 

  1.2  ค่าธรรมเนียมเกี่บยวกับ
การควบคุมอาคาร 

17,356.50 5,827.70 4,092.30 20,551.00 

  1.3  ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 532,033.00 561,140.00 523,540.00 608,950.00 
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ตารางท่ี 2.4  (ต่อ)     

รายรับ รายรับจริงปี 2555 
(บาท) 

รายรับจริงปี 2556 
(บาท) 

รายรับจริงปี 2557 
(บาท) 

รายรับจริงปี 2558 
(บาท) 

  1.4  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียน
พาณิชย ์

1,360.00 2,350.00 1,830.00 1,090.00 

  1.5  ค่าปรับผู้กระท้ากฎหมาย
จราจรทางบก 

3,600.00 6,600.00 7,700.00 8,000.00 

  1.6  ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการ
ควบคุมอาคาร 

- 35,733.00 22,264.00 7,577.00 

  1.7  ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการ
ควบคมุอาคาร 

800.00 620.00 920.00 810.00 

  1.8  ค่าธรรมเนียมน้้าบาดาล - - - 1,530.00 
  1.9  ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ  3,540.00 - - - 
รวม 559,338.59 614,432.90 562,228.10 650,719.60 
2.  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน     
  2.1  ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 219,254.55 332,619.02 356,760.00 378,991.61 
  2.2  ค่าเช่าหรือบริการสถานท่ี - - - - 
รวม 219,254.55 332,619.02 356,760.00 378,991.61 
3.  หมวดรายได้จาก
สาธารณูปโภค 

    

  3.1  รายได้จากค่าน้้าปะปา 74,649.00 67,918.00 69,369.00 79,955.00 
รวม 74,649.00 67,918.00 69,369.00 79,955.00 
4.  หมวดรายได้เบด็เตล็ด     
  4.1  ค่าจ้าหน่ายแบบแปลน 31,900.00 44,500.00 36,700.00 103,100.00 
  4.2  รายได้เบ็ดเตล็ด   38,409.00 48,119.02 88,637.31 72,046.07 
รวม 70,309.00 92,619.02 125,337.31 175,146.07 
เงินช่วยเหลือ     
1.  เงินอุดหนุนทั่วไป 13,068,255.00 29,570,436.00 31,818,014.00 35,068,908.00 
2.  เงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัล
ธรรมาภิบาล 

- - - 1,422,222.22 

3.  เงินอุดหนุนทั่วไประบุ
วัตถุประสงค์ 

- - - 18,985,548.92 

4.  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 26,959,476.12 18,321,785.69 16,468,281.81 7,370,680.50 
รวมงบประมาณทั้งหมด 66,474,446.04 75,546,094.69 76,455,052.81 93,561,069.97 

 
 
 
 
 



33 

ตารางท่ี 2.5  ข้อมูบรายจ่ายของ อบต.หนองตาแต้ม 
รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2555 

(บาท) 
รายจ่ายจริงปี 2556 

(บาท) 
รายจ่ายจริงปี 2557 

(บาท) 
รายจ่ายจริงปี 2558 

(บาท) 
1.  รายจ่ายงบกลาง 938,820.00 2,163,090.15 2,174,343.84 2,074,564.80 
2.  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) - 2,897,674.00 2,878,080.00 2,899,021.00 
3.  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจา้) 8,593,735.00 8,923,298.00 11,662,521.26 11,521,876.03 
4.  หมวดเงินเดือนพนักงานครู 

พนักงานจ้าง โรงเรีนสังกัดอบต. 
11,838,466.16 12,412,298.00 13,241,879.04 14,367,210.00 

5.  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวสัดุ 12,040,169.72 11,410,886.60 13,566,851.12 13,804,577.20 
6.  หมวดค่าสาธารณูปโภค 452,203.58 595,496.19 702,376.16 1,073,131.39 
7.  หมวดเงินอุดหนุน 2,196,400.00 3,391,045.85 3,991,035.45 3,490,140.82 
8.  หมวดค่าครภุัณฑ์ ท่ีดิน และ

สิ่งก่อสร้าง 
8,272,881.27 9,151,798.68 11,539,064.13 8,461,690.20 

9.  หมวดรายจ่ายอื่น 15,000.00 15,000.00 68,235.00 1,581,174.00 
รวม 44,347,667.73 50,960,587.47 59,824,386.00 59,273,385.44 

 
ตารางท่ี 2.6  งบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน 2559 อบต.หนองตาแต้ม 

แผนงาน ต้ังจากเงินรายได้ ต้ังจากเงินอุดหนุน งบประมาณ (บาท) 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 15,034,426.00 2,660,480.00 17,694,906.00 

แผนงานรักษาความสงบภายใน 88,000.00 
 

88,000.00 

แผนงานการศึกษา 3,851,200.00 28,848,394.00 32,699,594.00 

แผนงานสาธารณสุข 3,403,500.00 
 

3,403,500.00 

แผนงานสังคมสงเคราะห ์ 30,000.00 
 

30,000.00 

แผนงานเคหะและชุมชน 6,744,774.00 3,133,126.00 9,877,900.00 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 734,000.00 112,000.00 846,000.00 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 210,000.00 
 

210,000.00 

แผนงานการเกษตร 130,000.00 
 

130,000.00 

แผนงานงบกลาง 1,474,100.00 596,000.00 2,070,100.00 

รวม 31,700,000.00 35,350,000.00 67,050,000.00 
 

 
การจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตาแต้ม 

องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองตาแต้ม ได้จัดเก็บขยะและขนขยะไปเททิ้งโดยวิธีฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะใน
บ่อทิ้งขยะของเทศบาลต้าบลปราณบุรี อ้าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีปริมาณขยะ 5 ตันต่อวัน และ
รถยนต์ที่ใช้ในการเก็บขนขยะรวม 2 คัน แยกตามขนาดความจุดังนี้ 

-รถยนต์คันที่ 1 เก็บขนขยะมีความจุ 6 ตัน 
-รถยนต์คันที่  เก็บขนขยะมีความจุ 14 ลูกบาศก์เมตร 
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ตารางท่ี 2.7  ข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยในเขตต้าบลหนองตาแต้มจากการส้ารวจปี 2560 

หมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน 
ปริมาณขยะ 
(กก./วัน) 

ค่าเฉลี่ยครัวเรือน 
(กก./วัน) 

1.  บ้าหนองตาแต้ม 309 2,820 9.13 
2.  บ้านหนองตาเย็น 234 1,590 6.79 
3.  บ้านหนองตาเมือง 293 1,220 4.16 
4.  บ้านต้นไทร 369 2,100 5.69 
5.  บ้านห้วยพลับ 174 1,520 8.74 
6.  บ้านวังวนชลประทาน 603 2,240 3.71 
7.  บ้าหนองยิงหม ี 464 1,150 2.84 
8.  บ้านวังวนชลประทาน 905 1,420 1.57 
9.  บ้านหนองไกรทอง 399 2,590 6.50 
10.  บ้านหนองมะค่า 155 830 5.35 
11.  บ้านเขาเขียว 198 1,460 7.37 
12.  บ้านหนองตาเย็นใต้ 555 4,230 7.62 
รวม 4,658 23,170 - 

ที่มา: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.หนองตาแต้ม. (2560). 
 

ตารางท่ี 2.8 รายงานการจัดเก็บขยะมูลฝอยในปีที่ผ่านมาของ อบต.หนองตาแต้ม 

ล าดับ เดือน 
ค่าด าเนินการ
ก าจัดขยะ/กก. 

ปี 2558 
(น้ าหนกั กก. / 

เดือน) 

ปี2559 
(น้ าหนกั กก. / 

เดือน) 

งบประมาณที่
ใช้/เดือน 
ปี 2558 

งบประมาณที่ใช้/
เดือน 

ปี 2559 
1 มกราคม 280 116.03 143.64 32,488.4 40,219.20 
2 กุมภาพันธ ์ 280 122.72 144.61 34,361.60 40,490.80 
3 มีนาคม 280 136.54 164.02 38,231.20 45,925.60 
4 เมษายน 280 142.36 142.92 39,860.80 40,017.60 
5 พฤษภาคม 280 152.16 129.70 42,604.80 36,316.00 
6 มิถุนายน 280 147.82 132.99 41,389.60 37,237.20 
7 กรกฎาคม 280 162.96 119.72 45,628.80 33,521.60 
8 สิงหาคม 280 151.6 124.06 42,448.00 34,736.80 
9 กันยายน 280 97.66 104.64 27,344.00 29,299.20 
10 ตุลาคม 280 131.3 124.88 36,764.00 34,966.40 
11 พฤศจิกายน 280 138.28 141.82 38,718.40 39,709.60 
12 ธันวาคม 280 154.54 123.13 43,271.20 34,476.40 

รวมทั้งสิ้น 1,653.97 1,596.13 463,111.60 446,916.40 

ที่มา: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.หนองตาแต้ม. (2560). 
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ตารางท่ี 2.9 สรุปภาพรวมการจัดการขยะมูลฝอยต้าบลหนองตาแต้มต่อปี 
ปี พ.ศ. ปริมาณขยะต่อปี เฉลี่ยต่อเดือน เฉลี่ยต่อวัน 
2558 1,653.97/446,111 137.84 11.48 
2559 1,596.13/446,916 113.01 11 
2560 - - 7.7 

ที่มา: ศูนย์ก้าจัดขยะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์. (2560). 
 

2.4.6  นโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตาแต้ม 
2.4.6.1  พัฒนาองค์การบริหารส่วนต้าบลให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาล ที่มีหลักการบริหารจัดการ

บ้านเมืองที่ดีและเป็นหน่วยบริการสังคมที่ดี มีมาตรฐาน ด้วยการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา การสร้างกระบวนการ
เรียนรู้ และการจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) เพ่ือพัฒนาศักยภาพและยกระดับ แก่สมาชิกสภา
ท้องถิ่น ข้าราชการ และพนักงาน ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลอันส้าคัญขององค์กร พร้อมทั้งสร้างเสริมกระบวนการพัฒนา
ระบบการบริการสาธารณะที่ดีมีมาตรฐาน เพ่ือรองรับการบริการแต่ละด้านให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 

2.4.6.2  ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมทางการบริหารและการเมืองภายใต้ระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยพัฒนากลไกการท้างานในระบอบสภาท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของชุมชนและภาคประชาสังคม 

2.4.6.3  ส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนองค์กรชุมชนและคณะกรรมการหมู่บ้าน ที่ด้าเนินกิจกรรม 
และโครงการต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาหมู่บ้านชุมชน รวมทั้งการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เพ่ือพัฒนายกระดับการ
ขับเคลื่อนไปสู่ทิศทางของเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน 

2.4.6.4  ประสานงานเพ่ือก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายการท้างาน ทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพื้นที่ อ้าเภอปราณบุรี และพ้ืนที่อ่ืน ๆ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) 
พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้หมู่บ้านชุมชน และสังคม ได้เข้าถึงการเฝ้าระวั ง การตรวจสอบและติดตามประเมินผลการ
ด้าเนินงานและการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต้าบลได้ในทุกระดับ 

2.4.6.5 สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ การน้าเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารมาใช้กับการ
พัฒนาองค์กร สนับสนุนงานวิจัยเชิงปฏิบัติ (Action Research) ในมิติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
ท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานองค์กรและสถาบันการศึกษาระดับท้องถิ่นและระดับต่าง ๆ 

นโยบายด้านการพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต  มีรายละเอียดนโยบายดังนี้ 
 1. รณรงค์ส่งเสริมกระบวนการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม การสร้างวินัย และจิตสาธารณะของคนใน
หมู่บ้านชุมชน 
 2. พัฒนาองค์ความรู้สู่หมู่บ้านชุมชน สร้างต้าบลหนองตาแต้ม ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นคนเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนา 
 3. ส่งเสริมและจัดท้าแผนแม่บทชุมชน และแผนปฏิบัติการชุนชน การรวมกลุ่มทางสังคม องค์กรชุมชน 
เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจน และการสร้างเครือข่ายการพัฒนาสังคมที่สอดคล้องกับมิติความเป็นเมืองน่าอยู่ชุมชน
น่าอยู่อย่างยั่งยืน บนพื้นฐานของการสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคประชาชนและหมู่บ้านชุมชน 
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 4. ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ และจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ รวมทั้งการจัดสวัสดิการที่จ้าเป็นพ้ืนฐาน
ส้าหรับการพัฒนาเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ และเชื่อมโยงการท้างานด้านสวัสดิการสังคมกับศูนย์พัฒนา
สังคม หน่วยที 28 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพ่ือขับเคลื่อนเรื่อง
ศูนย์บริการชุมชน (Community Service Center) แบบมีส่วนร่วม 
 5. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสังคมที่สอดคล้องกับทิศทางของการสร้างสุขภาวะแบบองค์รวมและการ
สร้างสังคมท่ีอยู่ดีมีสุข มีความเป็นทั้งบ้านเมือง และชุมชนน่าอยู่ในบริบทของท้องถิ่น 
 6. สงเคราะห์จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตลอดจนครบวาระ 4 ปี ที่ขึ้นบัญชีไว้กับองค์การบริหารส่วนต้าบล 
 7. สงเคราะห์จ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ที่ข้ึนบัญชีกับองค์การบริหารส่วนต้าบล 
 8. สนับสนุน ส่งเสริม กิจกรรมเยาวชน เด็ก สตรี คนชรา ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส 
 9. ประสานงานในการขอรับการสงเคราะห์จัดการศพตามประเพณี แก่ผู้ยากไร้ (ศพละ 2,000 บาท) 
 10. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีเครื่องออกก้าลังกาย (ฟิตเนส) เพ่ือให้ประชาชนได้มาออกก้าลังกายเพ่ือให้มี
สุขภาพร่างกายแข็งแรง 
 11. ส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันกีฬาในระดับต่าง ๆ เช่น การแข่งขันกีฬาต้าบล อ้าเภอ จังหวัดและเขต
พร้อมทั้งเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น 
 12. จัดให้มีสถานที่ออกก้าลังกายภายในต้าบล 
 นโยบายการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม มีรายละเอียดนโยบายดังนี้ 
 1. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนากระบวนการทางการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย ด้วยการ
จัดการศึกษาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี 2550 ส้าหรับ เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้มีโอกาสเรียนฟรี 
เรียนดี และเรียนอย่างมีคุณภาพ (ท้ังนี้เพ่ือจัดเป็นรัฐสวัสดิการทางการศึกษาให้กับชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพาะพ่อแม่ 
ผู้ปกครอง ที่ไมต่้องเดือดร้อนและล้าบากกับภาวะทางเศรษฐกิจของครอบครัว ทุกคนสามารถส่งบุตรหลานเข้าเรียนใน
โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองตาแต้มได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันที่ส้าคัญ คือ พ่อแม่ พ่ีน้อง
ประชาชนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจระดับกลางลงมา และไม่ค่อยมีโอกาสในการเข้าถึงการบริการทางด้านการศึกษาที่
เป็นอยู่ในปัจจุบันจะได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษา เช่นเดียวกันกับผู้ที่มีฐานะทางครอบครัวท่ีดีกว่า เป็นต้น) 
 2. พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐานในการเรียนการสอน น้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
สมัยใหม่มาใช้ในสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนต้าบลเพ่ือให้นักเรียนได้มีความรู้ที่ทันสมัยกว้างไกลยิ่งขึ้น 
ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ปกครองและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษา
และชุมชนอยู่ร่วมกันด้วยดี ส่งเสริมให้มีการเรียนและกิจกรรมด้านดนตรี กีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นอย่างกว้างขวาง เพ่ือให้เกิดความมีจิตใจ อารมณ์ท่ีดีงามมีความรับผิดชอบและรักถ่ินฐานน้าไปสู่ชีวิตที่เป็นสุข  
 3.  ส่งเสริมและพัฒนาด้านศาสนา วัฒนธรรมประเพณี โบราณสถาน โบราณวัตถุ ตลอดจนการสร้าง
กิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างชุมชน วัด และโรงเรียน ให้มีการถ่ายทอดเรียนรู้และปฏิบัติหลักธรรมทางศาสนาและ
ส่งเสริมกิจกรรมศาสนา วันส้าคัญทางพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง 
 4.  สนับสนุนและส่งเสริมการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

5.  ส่งเสริมและพัฒนาด้านการกีฬา พัฒนาศูนย์กีฬาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพ่ือให้เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และ
ประชาชนได้ใช้เป็นสถานที่ออกก้าลังกายในการส่งเสริมสุขภาพและฝึกซ้อมกีฬาเพ่ือพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศ 
ตลอดจนให้เป็นสนามแข่งขันกีฬาที่ได้มาตรฐาน ให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้มีประสบการณ์    
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 6.  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมนันทนาการ การทัศนะศึกษา การดนตรี และค่ายเยาวชน เพ่ือเป็นการพัฒนา
ทางสุขภาพกาย จิตใจ และสติปัญญา ห่างไกลยาเสพย์ติดและอบายมุขต่าง ๆ 
 นโยบายการพัฒนาสาธารณสุข มีรายละเอียดนโยบายดังนี้ 

1. ส่งเสริมการพัฒนายกระดับงานด้านการจัดการสุขภาวะชุมชนแบบองค์รวมให้เกิดการตระหนักรู้และ
ตื่นตัวต่อการจัดการสุขภาวะภาคประชาชน โดยใช้กระบวนการด้านจัดการความรู้ (Knowledge Management) 
เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน 

2. ส่งเสริมการด้าเนินกิจกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน และการบริการสาธารณสุขขั้น
พ้ืนฐานมุ่งเน้นยุทธศาสตร์การสร้างน้าซ่อม 

3.  สนับสนุนการควบคุมป้องกันการเผยแพร่ระบาดของโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อที่อันตราย และการดูแล
รักษาสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยประชาชน เพ่ือประชาชน 

4.  ส่งเสริมงานสุขภาพอนามัย และการจัดการสุขภาวะภาคประชาชน โดยผ่านกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข
ชุมชน (อสม.) 

5.  พัฒนาปรับปรุงงานสุขาภิบาลสิ่ งแวดล้อมในชุมชน ผู้ประกอบการ ร้านค้า ร้านอาหารเพ่ือเข้าสู่
มาตรฐาน อาหารสะอาด รสชาติอร่อย 

6.  ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมที่สอดคล้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค 
7.  ส่งเสริมสนับสนุนศักยภาพ อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) 
8.  ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก้าจัดมลภาวะที่มีผลต่อสุขภาพ อนามัยของประชาชน  
นโยบายการจัดระเบียบชุมชน มีรายละเอียดนโยบายดังนี้ 

 1. เสริมสร้างความเป็นชุมชนเข้มแข็ง และการพัฒนาชุมชนที่สอดคล้องกับแนวทางของความเป็น 
"บ้านเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน และสังคมอยู่ดีมีสุข"  
 2.  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความปลอดภัยในชุมชน 
สร้างเครือข่ายด้านการบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน (EMS) หนึ่งต้าบลหนึ่งทีมกู้ภัย ต้ารวจชุมชน และงานอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
 3.  ส่งเสริมการสร้างวินัยจราจรและสนับสนุนกิจกรรมการจัดระเบียบจราจรในย่านชุมชน ตลอดจน
มาตรการสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน 
 4. จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดให้เป็นรูปธรรม 
 5. สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมของ อปพร. ชรบ.ต้าบล จุดตรวจรักษาความสงบภายในต้าบล 

นโยบายการพัฒนาทางเศรษฐกิจ มีรายละเอียดนโยบายดังนี้ 
 1. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ภาคการเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตร และพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมกับ
สภาวะและบริบทของท้องถิ่น 
 2. พัฒนายกระดับ และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนากระบวนการสร้างระบบเศรษฐกิจชุมชน 
 3. ส่งเสริมกิจกรรมที่สอดคล้องตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (ท่ีผู้คนในต้าบลยืนอยู่บนพ้ืนฐานของการ
ประกอบสัมมาอาชีพ ที่รู้จักพอประมาณ มีเหตุมีผล มีภูมิคุ้มกัน ด้วยความรู้ และคุณธรรม เป็นปัจจัยหนุนเนื่องเพ่ือ
น้าไปสู่การอยู่ในต้าบลที่ยั่งยืน)  
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 4. สนับสนุนกลุ่มอาชีพที่มีอยู่ในชุมชน เพ่ือให้กลุ่มอาชีพหรือกองทุนต่าง ๆ ที่มีอยู่แล้วในชุมชนได้มีการ
พัฒนาและก้าวหน้ามั่นคงต่อไป 
 5. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับชุมชนโดยเน้นให้ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมให้ความรู้ด้าน
วิชาการและเทคโนโลยีการเกษตร 
 นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน มีรายละเอียดนโยบายดังนี้ 
 1.  พัฒนาปรับปรุงระบบการบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ถนนสายหลัก 
ถนนสายรอง สะพาน คูคลอง ท่อระบายน้้าทิ้ง คูส่งน้้า กิจการประปา    
 2.  เสริมสร้างมาตรการในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาน้้าท่วมขังในหมู่บ้านชุมชน 
 3.  ส่งเสริมการพัฒนาภูมิทัศน์ ปรับปรุงภายในหมู่บ้าน และสถานที่ราชการ หน่ วยต่าง ๆ ขององค์การ
บริหารส่วนต้าบล (อาทิ เช่น ส้านักงาน อบต. บริเวณอาคารเอนกประสงค์ รวมทั้งโรงเรียนในสังกัด และการจัดท้า
ผังเมืององค์การบริหารส่วนต้าบล ให้สอดคล้องกับ ทิศทางการพัฒนาบ้านเมืองที่น่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ 
 4. ขยายเขตบริการไฟฟ้าให้ทั่วถึงทั้งต้าบล และสนับสนุนส่งเสริมให้มีไฟฟ้าสาธารณะให้ส่องสว่าง
ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน  
 นโยบายการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีรายละเอียดนโยบายดังนี้ 

 1.  รณรงค์ส่งเสริมการสร้างจิตส้านึกสาธารณะทางด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
และพลังงานแก่ประชาชน และชุมชน 
 2.  พัฒนากระบวนการองค์กรชุมชน ประชาชน และเยาวชน และการสร้างเครือข่ายการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงานโดยชุมชน เพ่ือชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการขยะแบบ มีส่วน
ร่วม ตั้งแต่ต้นทาง กลางทางและปลายทางอันน้าไปสู่การจัดการขยะฐานศูนย์  
 3.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการลดปริมาณขยะให้ความรู้แก่ประชาชนในการคัดแยกขยะ 
เฝ้าระวังและติดตามการขนขยะมีพิษจากที่อ่ืนมาทิ้งในพ้ืนที่ของต้าบล และให้ความส้าคัญในการจัดการระบบน้้าใช้
ในครัวเรือนเพื่อมิให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและรักษาความสะอาด 

4.  ส่งเสริมสนับสนุนการเฝ้าระวังและพัฒนาคูคลองและแม่น้้าปราณ ซึ่งเป็นแหล่งน้้าที่ส้าคัญของชุมชนให้
สามารถรองรับการใช้ประโยชน์ของชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบลและพ้ืนที่อ่ืน ๆ ที่มีอาณาเขตติดต่อกันได้
อย่างยั่งยืน 
 5.  ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ขับเคลื่อนการจัดท้าโครงการ และการด้าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่มุ่งไปสู่การลดสภาวะโลกร้อน 
 6.  การส่งเสริมสนับสนุนการจัดท้าแผนพลังงานระดับชุมชนและครัวเรือน การรู้จักใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า
และการใช้พลังงานทางเลือก 
 7.  ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติ (Action Research) ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการลดสภาวะโลก
ร้อน รวมทั้งกิจกรรมทางด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงานในระดับชุมชน 
 8. ส่งเสริมสนับสนุนการดูแลรักษาที่สาธารณะประโยชน์เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
  นโยบายด้านการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น  มีรายละเอียดนโยบายดังนี้ 

1.  การปลูกจิตส้านึกและสร้างความตระหนัก โดยส่งเสริมให้มีการสร้างจิตส้านึกและความตระหนักแก่
บุคลากรทั้งฝ่ายการเมือง ฝ่ายประจ้าขององค์การบริหารส่วนต้าบล ในการปฏิบัติราชการตามอ้านาจหน้าที่  ให้
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บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในต้าบล ส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติตนตามประมวลคุณธรรมจริยธรรม ป้องกัน
การประพฤติอันเป็นการขัดกันแห่งประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อนภายในองค์กรในส่วนของภาคประชาชน
จะด้าเนินการปลูกฝังจิตส้านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบส่งเสริมให้ประชาชนตระหนัก
ในการรักษาประโยชน์สาธารณะน้อมน้าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด้าเนินชีวิตมุ่งเน้นสังคมแห่ง
ความซื่อสัตย์สุจริต 

2.  การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริตโดยด้าเนินการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
โดยเฉพาะการบริหารงานบุคคลจะต้องด้าเนินการให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ตั้งแต่การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน 
เลื่อนต้าแหน่ง เลื่อนขั้นเงินเดือน และการมอบหมายงาน เสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ 
การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
กฎเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดมุ่งเน้นความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนด้วยความเท่าทียม
กันโดยไม่เลือกปฏิบัติเพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จะต้องใช้ดุลยพินิจใน
การด้าเนินงานให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   
 3.  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนด้าเนินการโดยจัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ้านวยความสะดวกแก่ประชาชนให้สามารถมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ตามอ้านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต้าบลได้ทุกขั้นตอนส่งเสริมช่องทางการรับฟังความคิดเห็น การรับและ
ตอบสนองเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของประชาชน ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์การบริหาร
ส่วนต้าบล ทั้งการจัดท้าแผนพัฒนาต้าบล การจัดท้างบประมาณ การจัดหาพัสดุ  รวมถึงการตรวจสอบ และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต้าบล 

4.  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ  โดยเน้นการจัดวางระบบและ
พัฒนาการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก้าหนด  สนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตามช่องทางที่สามารถด้าเนินการได้ เช่น การบริหารงานบุคคล การ
บริหารงบประมาณ การจัดหาพัสดุเป็นต้น ในส่วนของสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลจะด้าเนินการส่งเสริมบทบาท
การตรวจสอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและเพ่ือให้กลไก
การตรวจสอบมีประสิทธิภาพคณะผู้บริหารจะด้าเนินการพัฒนาสร้างเครือข่ายการป้องกันการทุจริตจากทุกภาคส่วน
ที่เก่ียวข้องภายในต้าบล 

5. การเตรียมความพร้อมในการเป็นต้นแบบการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยจัดให้มีแผนพัฒนาต้าบล 
แผนการด้าเนินงานประจ้าปี แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต บุคลากร และงบประมาณเพ่ือรองรับการด้าเนินงาน
การเป็นต้นแบบในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น ด้าเนินการแก้ไข ปรับปรุง หรือออกระเบียบ ค้าสั่ง ประกาศ 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต้าบลที่สนับสนุนการป้องกันการทุจริตและด้าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ 
คณะท้างานเพ่ือก้าหนดข้อมูลและจ้านวนเครือข่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะขยายผลในแต่ละ
ปีงบประมาณให้เกิดเป็นรูปธรรม  
 นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีรายละเอียดนโยบายดังนี้ 
 1. การจัดโครงสร้างการบริหารให้มีรูปแบบของโครงสร้างที่จัดตั้งตามหลักและวิธีการ ตามกฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง โดยน้ากระบวนการท้างานเป็นทีมสอดแทรกให้เกิดการด้าเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพเกิดการมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันในการปฏิบัติหน้าที่ มุ่งเน้นโครงสร้างองค์กรที่เน้นให้
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ผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้างานสามารถดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาหรือทีมงานได้อย่างทั่วถึงด้าเนินการกระจายอ้านาจการ
ตัดสินใจให้แก่ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น เพ่ือให้การสั่งการบังคับการเป็นไปด้วยความรวดเร็วฉับไว เกิดการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกคนในการแสดงความคิดเห็น และลงมือปฏิบัติงาน
ด้วยความมุ่งม่ันตั้งใจ 
 2. ส่งเสริมให้มีการประเมินผลส้าเร็จเพื่อให้ทราบถึงผลผลิตและประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่รายบุคคล
ของบุคลากร โดยด้าเนินการให้มีการจัดท้าข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นกับ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องในสายการบังคับบัญชาของตน ให้มีการจัดท้าเกณฑ์ชี้วัดการปฏิบัติงานที่สามารถวัดผลได้เสนอ
ต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต้าบล และเมื่อมีการประเมินผลเสร็จสิ้นจะต้องน้าผลการประเมินไปปรับปรุงและ
พัฒนาการปฏิบัติราชการให้ดียิ่งข้ึน 
 3. การจัดสรรอัตราก้าลังให้เหมาะสมกับภารกิจและเป้าหมายขององค์การบริหารส่วนต้าบลหนองตาแต้ม 
โดยสนับสนุนให้มีการจัดท้าแผนอัตราก้าลัง แผนการพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ โดยให้บุคลากรทุกคนมีโอกาส
ได้รับการพัฒนาศักยภาพของตนเองเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิผลต่อองค์กร  ด้าเนินการ
บริหารอัตราก้าลังตามหลักธรรมาภิบาล ทั้งการบรรจุ แต่งตั้ง โอนย้าย เลื่อนต้าแหน่ง เลื่อนขั้นเงินเดือน การลงโทษ 
เป็นต้น   
 4. ส่งเสริมให้บุคลากรทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานส่วนต้าบลให้ได้รับการเพ่ิมพูนความรู้ 
ทักษะ ความสามารถ และความช้านาญ เพ่ือน้ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการ จะด้าเนินการสนับสนุนส่งเสริม
ให้มีการสร้างและพัฒนาระบบจัดองค์ความรู้ รวบรวมเป็นองค์ความรู้ขององค์กรทั้งองค์ความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่
และองค์ความรู้ที่จะใช้ในการพัฒนาต้าบล 
 5.  ส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยี เพ่ือให้บุคลากรมีศักยภาพในการปฏิบัติ
ราชการได้ดียิ่งขึ้น เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ตอบสนองต่อการปฏิบัติงานรวมถึง ทันต่อการให้บริการสาธารณะ  

 

2.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ศิริพรรณ จันทร์เกิด (2551, หน้า 60 - 64) การบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต้าบลใน

อ้าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต้าบลในอ้าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเพ่ือศึกษาตัวแปรที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต้าบลในอ้าเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และเพ่ือศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการบริหารจัดการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยขององค์การบริหารส่วนต้าบลในอ้าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการศึกษาพบว่า  การบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การจัดองค์การ 
รองลงมาคือ ด้านการวางแผน ด้านงบประมาณ และด้านการจัดบุคลากร ประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอยของ
องค์การบริหารส่วนต้าบลในอ้าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือด้านการจัดเก็บ รองลงมาคือด้านขนย้าย ด้านการแปรสภาพและดา้นการก้าจัด 

ณัฐธิดา แดงงาม (2558, หน้า 62 - 63) การวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลต้าบลเกาะสีชัง อ้าเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาระดับการ
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มีส่วนร่วมของประชาชน ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลต้าบลเกาะสีชัง อ้าเภอเกาะสีชัง จังหวัด
ชลบุรี เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาล
ต้าบลเกาะสีชัง อ้าเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี และเพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะ การมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ใน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยวิธีการค้านวณกลุ่มตัวอย่างจากประชากรแบบชั้นภูมิ  จ้านวน 370 คน 
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ สรุปได้ดังต่อไปนี้ ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลต้าบลเกาะสีชัง อ้าเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกประเด็น ซึ่งสามารถเรียงล้าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้
ด้านวางแผนและตัดสินใจ ด้านการรับรู้สถานการณ์และสภาพปัญหา ด้านการตรวจสอบและประเมินผล และด้าน
ท้ากิจกรรมโครงการ ตามล้าดับ ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 พบว่า ประชาชนที่มี เพศ,ระดับการศึกษา, อาชีพ และ
รายได้ต่างกัน จะมีส่วนร่วมของประชาชน ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลต้าบลเกาะสีชัง อ้าเภอ
เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้แต่
ประชาชนที่มีอายุแตกต่างกัน จะมีส่วนร่วมของประชาชน ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลต้าบล
เกาะสีชัง อ้าเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรีไม่แตกต่างกัน ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 พบว่า ข้อเสนอแนะของประชากร
กลุ่มตัวอย่างอันดับที่ 1 ต้องการให้มีการจัดท้าโครงการรณรงค์ปลูกฝังจิตส้านึกให้กับชาวเกาะสีชัง จ้านวน 9 คน 
อันดับที่ 2 อยากให้มีการประชาสัมพันธ์การด้าเนินงานด้านการก้าจัดขยะของเทศบาลให้ทั่วถึง  จ้านวน 8 คน และ
อันดับที่ 3 อยากให้ผู้น้าท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทในการด้าเนินการก้าจัดขยะของชุมชนมากขึ้น  จ้านวน 5 คน
ตามล้าดับ ข้อเสนอแนะ 1. ควรรณรงค์ให้ประชาชนได้ร่วมสนับสนุนทรัพยากรส่วนตัวให้แก่เทศบาลเพ่ือน้าไป
พัฒนาท้องถิ่นและควรส่งเสริมให้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดการขยะของชุมชนซึ่งอาจจะ
ด้าเนินการโดยภาครัฐ/ภาคเอกชนและควรให้ประชาชนได้เข้าร่วมตรวจสอบความโปร่งใสการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยของเทศบาล  2. เทศบาลควรเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามาตรวจสอบ  การด้าเนินงานด้านการก้าจัดขยะมูล
ฝอยตามที่ก้าหนดไว้ในแผนพัฒนาต้าบล 3. ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้มีโอกาสรับทราบถึงปัญหาการ
จัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ตลอดจนให้ประชาชนได้มีโอกาสรับทราบความเปลี่ยนแปลงและบทบาทในการ
ด้าเนินการจัดการขยะของภาครัฐบาล เอกชน และเทศบาลต้าบล และ 4. ควรให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณของเทศบาลมากน้อยเพียงใดและเทศบาลควรท้าการส้ารวจความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ 
ที่เก่ียวข้องกับการก้าจัดขยะของเทศบาล 

อัคคัญ เถาว์วัลย์ (2551, หน้า 60) การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลต้าบลโนนสัง อ้าเภอโนนสัง 
จังหวัดหนองบัวล้าภู วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา การจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลต้าบลโนนสัง อ้าเภอโนนสัง จังหวัด
หนองบัวล้าภู และแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลต้าบลโนนสัง อ้าเภอโนนสัง จังหวัด
หนองบัวล้าภู ผลการวิจัยพบว่า การจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลต้าบลโนนสัง อยู่ในระดับปานกลาง เรียงล้าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอย ด้านการจัดบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้าน
การวางแผน ด้านการจัดองค์การ และด้านเทคโนโลยี ดังนั้น ของเทศบาลต้าบลโนนสัง จึงควรมีการปรับปรุงพัฒนา
ระบบการจัดการขยะมูลฝอย โดยมีแนวทางการพัฒนาระบบระบบการจัดการขยะมูลฝอย คือ ด้านการวางแผน 
ควรมีการจัดประชุม เพ่ือวางแผนแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นอย่างสม่้าเสมอ ด้านการจัดองค์กร ควรมีการ
ก้าหนดอ้านาจหน้าที่ความรับผิดชอบที่เหมาะสม โดยมอบหมายให้การจัดการขยะอยู่ในส่วนของกองสาธารณสุขฯ 
ด้านการจัดบุคลากร ควรจ่ายเงินเดือนและจัดสวัสดิการที่เหมาะสมกับพนักงาน ด้านงบประมาณ ควรจัดสรร



42 

งบประมาณในการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยในการจัดการขยะมูลฝอย ด้านเทคโนโลยี ควรจัดเครื่องมือ
อุปกรณ์การจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลที่มีอายุใช้งานที่ยาวนาน และด้านรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยควรมี
การจัดเก็บขยะมูลฝอยที่เหมาะสมและเป็นระบบมีรถขนย้าย จ้านวนที่พอเหมาะกับขยะ น้าวิธีการก้าจัดขยะมูลฝอย
ที่มีความเหมาะสมและถูกต้องตามหลักวิชาการ 

วัชรี  มนต์ขลัง (2554, หน้า 115) การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองนครพนม อ้าเภอเมือง 
จังหวัดนครพนม การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบระดับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ
เทศบาลเมืองนครพนม อ้าเภอเมือง จังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการชุมชน จ้าแนกตามที่อยู่
อาศัยตามเขตเลือกตั้งสมาชอกสภาเทศบาล รวมทั้งข้อเสนอแนะของคณะกรรมการชุมชนต่อการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยของเทศบาลเมืองนครพนม อ้าเภอเมือง จังหวัดนครพนม ผลวิจัยพบว่า ระดับการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ของเทศบาลเมืองนครพนม ตามความเห็นของคณะกรรมการชุมชน โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง  
เรียงล้าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านการวางแผน ด้านการจัดองค์การ  ด้านงบประมาณ ด้านการจัด
บุคลากร และด้านเทคโนโลยี และการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองนครพนม ตามความคิดเห็นของ
คณะกรรมการชุมชนจ้าแนกตามท่ีอยู่อาศัยตามเขตเลือกตั้งของสมาชิกสภาเทศบาล ทั้งโดยรวมและรายด้านทุกด้าน
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 โดยที่คณะกรรมการชุมชนจากเขตเลือกตั้งที่ 2 มีความ
คิดเห็นต่อการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองนครพนมแตกต่างจากคณะกรรมการชุมชนจากเขต
เลือกตั้งที่ 1 และ 3 กล่าวคือ คณะกรรมการชุมชนจากเขตเลือกตั้งที่ 2 มีระดับความคิดเห็นที่สูงกว่า ผลการ
วิเคราะห์ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการชุมชนต่อการบริหารจัดการขยะของเทศบาลเมืองนครพนม ดังนี้ ควรให้ทุก
ชุมชนและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดท้าแผนการจัดการขยะ ควรแบ่งสายงานและปรับปรุงเส้นทาง
การเก็บขยะให้ชัดเจนอย่างเป็นระบบควรจัดบุคลากรให้เพียงพอและเหมาะสมกับงาน ควรจัดงบประมาณ
ด้าเนินการเกี่ยวกับการจัดการขยะให้เพียงพอและทั่วถึง และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่าง  ๆ ให้ทันสมัยและจัดเตรียม
เครื่องมือเก็บขยะมูลฝอยให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ 

สุพัตรา คูโพนทอง (2553, หน้า 76) การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลต้าบลโพนทอง อ้าเภอโพน
พิสัย จังหวัดหนองคาย เพ่ือศึกษาการบริหารจัดขยะมูลฝอย การเปรียบเทียบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ
เทศบาลต้าบลโพนทอง ตามความคิดเห็นของประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษาและอาชีพที่แตกต่างกัน  และ
ศึกษาข้อเสนอแนะของประชาชนในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลต้าบลโพนพิสัย  อ้าเภอโพนพิสัย 
จังหวัดหนองคาย ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนโดยรวมและจ้าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษาและอาชีพ มี
ความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ด้านการจัดการขยะมูลฝอย ณ แหล่งที่เกิด ด้านการเก็บ
รวบรวมและการขนส่ง และด้านการจัดการขั้นสุดท้าย อยู่ในระดับมากและประชาชนมีความคิดเห็นด้วยด้านการทิ้ง
ขยะมูลฝอยอยู่ในระดับปานกลาง ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยใน
เขตเทศบาลต้าบลโพนพิสัย โดยรวมและทุกด้านไม่แตกต่างกัน แต่ประชาชนที่มีอายุระดับการศึกษาแตกต่างกัน มี
ความคิดเห็นด้วยโดยรวมและรายด้าน 1 - 2 ด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
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2.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
การวิจัย เรื่อง การบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต้าบลหนองตาแต้ม อ้าเภอปราณบุรี จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ ผู้วิจัยได้ท้าการศึกษาตามทฤษฎีและกรอบแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดย
ได้น้ากรอบแนวคิดของ วัชรี มนต์ขลัง (2554, หน้า 6) ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการทั้ง 5 ด้าน มาทบทวน ปรับปรุง
และใช้เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ ดังแสดงตามรูปภาพ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 2.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ตัวแปรต้น 
ลักษณะประชากร 

1.  เพศ 
2.  อายุ 
3.  การศึกษา 
4.  รายได ้
5.  อาชีพ 

 
 

ตัวแปรตาม 
ระดับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหาร

ส่วนต้าบลหนองตาแต้ม อ้าเภอปราณบุรี 
 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้แก ่

           1.  ด้านการวางแผน 
           2.  ด้านการจัดองค์การ 
           3.  ด้านการจัดบุคลากร 
           4.  ด้านงบประมาณ 
           5.  ด้านเทคโนโลย ี
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บทที่ 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัย เรื่องการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง     
ตาแต้ม อ าเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยด าเนินการตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ 

3.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3.2 ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

3.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3.1.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ปลายปิดและปลายเปิด 

แบ่งเป็น 3 ตอนดังนี้ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลของประชากรกลุ่มตัวอย่างที่สุ่มถาม 
ตอนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกับ การบริหารจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตาแต้ม อ าเภอ

ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แบบมาตราส่วนประมาณค่าของลิเคิร์ท (Likert’s rating scale) มี 5 ระดับ คือ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด จ านวน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการวางแผน ด้านการจัดการองค์การ ด้านการ
จัดบุคลากร ด้านงบประมาณ และด้านเทคโนโลยี โดยให้ผู้ตอบเลือกตอบเพียงระดับเดียว 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองตาแต้ม อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นแบบค าถามปลายเปิด จ านวน 5 ข้อ 

3.2.2  การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ส าหรับงานวิจัยนี้ได้ด าเนินการเป็นขั้นตอน ดังนี้ 
1)  ศึกษาแนวคิดและทฤษฎี และงานวิจัยเกี่ยวข้อง 
2)  ก าหนดขอบเขตของค าถาม เพ่ือให้ครอบคลุมกรอบแนวคิด วัตถุประสงค์และองค์ประกอบที่ท า

ให้ทราบถึงระดับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตาแต้ม อ าเภอปราณบุรี  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แล้วน ามาเป็นข้อมูลในการสร้างแบบสอบถาม ทั้งแบบสอบถามปลายปิดและแบบปลายเปิด 

3)  น าร่างแบบสอบถามเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบ แก้ ไข และ
เสนอแนะปรับปรุงเพื่อความเหมาะสมและถูกต้องของแบบสอบถาม 

4)  น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วเสนอผู้เชี่ยวชาญให้พิจารณาและท าการตรวจสอบความ
เที่ยงตรงของเนื้อหา ภาษา การวัดผลและประเมินผลและพิจารณาความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับ
วัตถุประสงค์ โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Congruence หรือ IOC) ได้ค าถามที่มีค่า IOC โดย
ก าหนดให้สอดคล้อง = +1 คะแนน ,ไม่แน่ใจ = 0 คะแนน,ไม่สอดคล้อง = -1 คะแนน,เชี่ยวชาญ 3 ท่านคือ 
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4.1) นางนารี คล้ายเพ็ญ ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วน
ต าบลปากน้ าปราณ อ าเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

4.2) นายวรรณยศ แช่ทอง ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วน
ต าบลวังก์พง อ าเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

4.3) นางสาวพัทยา มาประเสริฐ ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบล
ปราณบุรี อ าเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

5) ผลการตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ค าถามทั้งหมดมีจ านวน 25 ข้อ ข้อที่มีค่า IOC 
เท่ากับ 1.00 จ านวน 23 ข้อ และข้อทีม่ีค่าเท่ากับ 0.67  จ านวน 2 ข้อ 

6) น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ ไปทดลองใช้ (Try-out) กับประชาชน
เขตปกครองขององค์การบริหารส่วนต าบลสามร้อยยอด อ าเภอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 40 คน แล้วน ามาหาอ านาจจ าแนกรายหัวข้อด้วยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์รายข้อกับคะแนนรวม (Item 
Total correlation) และมีความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) โดยใช้การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟา (Alpha Coeffient) ทั้งฉบับ ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach)  ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.88 
(บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หน้า 102) 

7) จัดพิมพ์เป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์แล้วน าไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
 

3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
3.2.1 ประชากร 

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ มี 1 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ  ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะและประชาชนที่อาศัยในพ้ืนที่ต าบลหนองตาแต้ม  
 3.2.2 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ได้จากการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนประชาชนที่อาศัย
อยู่ในพ้ืนที่ต าบลหนองตาแต้ม จ านวน 11,942 คน ใช้วิธีเลือกสุ่มตัวอย่างจากประชาชนในต าบลหนองตาแต้ม ทั้ง 
12 หมู่บ้านและเลือกสุ่มตามจ านวนประชากรจริงของแต่ละหมู่บ้าน โดยใช้วิธีการ  สุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย 
(Simple Random Sampling) ตามสูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane)  ซึ่งใช้สูตรดังนี้ 

  n      =             N 
                                  1+ N (e)2 

   n =   ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
N =    จ านวนประชากรทั้งหมด 
e =     ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดได้ไม่เกิน .05 

แทนค่าในสูตร 
n =               11,942 

                                 1+ 11,942 (0.05)2 
   n      = 11,942 
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ตารางที่ 3.1 ตารางจ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ณ เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 2559       

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 

จ านวน
ประชากรใน

หมู่บ้าน 

จ านวนกลุ่มตัวอย่าง = 
ประชากรในหมู่บ้าน X 

388  
11,942 

1 บ้านหนองตาแต้ม 1,003 33 
2 บ้านหนองตาเย็น 839 27 
3 บ้านหนองตาเมือง 655 21 
4 บ้านต้นไทร 995 32 
5 บ้านห้วยพลับ 518 17 
6 บ้านห้วยแสลงพันธ์ 1,706 56 
7 บ้านหนองยิงหมี 1,094 36 
8 บ้านวังวน 1,767 57 
9 บ้านหนองไกรทอง 1,134 37 
10 บ้านหนองมะค่า 595 19 
11 บ้านเขาเขียว 648 21 
12 บ้านหนองตาเย็นใต้ 988 32 

รวม 11,942 388 
ที่มา: องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตาแต้ม. (2559).  

 
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนทุกด้าน ผู้วิจัยด าเนินการเป็นขั้นตอนดังนี้ 

3.3.1 ขอหนังสือรับรองและแนะน าตัวผู้วิจัยจากองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตาแต้ม ซึ่งเป็น
หน่วยงานต้นสังกัดเพ่ือแนะน าตัวผู้วิจัย และท าหนังสือถึงก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เพ่ือขอความ
อนุเคราะห์และขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

3.3.2 ด าเนินการเก็บข้อมูล โดยผู้วิจัยก าหนดให้มีผู้ช่วยผู้วิจัย 2 คน ด าเนินการเก็บข้อมูลร่วมกับผู้วิจัย 
 

3.4 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
3.4.1 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปราแกรมคอมพิวเตอร์ในการประมวลผล

และวิเคราะห์ข้อมูล โดยก าหนดขั้นตอนการด าเนินการดังนี้ 
3.4.1.1 น าแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ 
3.4.1.2 น าแบบสอบถามที่สมบูรณ์แล้ว ลงรหัสตามแบบการลงรหัส (Coding form) 
3.4.1.3 น าแบบสอบถามที่ลงรหัสแล้วให้คะแนนแต่ละข้อ โดยก าหนดไว้ 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิร์ท 

(Likert) ดังนี้ (วัชรี มนต์ขลัง, 2554, หน้า 96-106) 
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 ระดับการบริหารจัดการมากท่ีสุด ก าหนดให้ 5 คะแนน 
 ระดับการบริหารจัดการมาก  ก าหนดให้ 4 คะแนน 
 ระดับการบริหารจัดการปานกลาง ก าหนดให้ 3 คะแนน 
 ระดับการบริหารจัดการน้อย  ก าหนดให้ 2 คะแนน 
 ระดับการบริหารจัดการน้อยที่สุด ก าหนดให้ 1 คะแนน 

3.4.1.4 น าแบบสอบถามที่ลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ไปประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แล้วน ามาเทียบเกณฑ์ค่าเฉลี่ยดังนี้ (วัชรี มนต์ขลัง.2554, หน้า 96-106) 

 ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง  การบริหารจัดการมากที่สุด 
 ค่าเฉลี่ย  3.51 – 4.50 หมายถึง  การบริหารจัดการมาก 

 ค่าเฉลี่ย  2.51 – 3.50 หมายถึง  การบริหารจัดการปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ย  1.51 – 2.50 หมายถึง  การบริหารจัดการน้อย   
 ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50    หมายถึง  การบริหารจัดการน้อยท่ีสุด 

3.4.2 สถิติที่ใช้ในการวิจัย ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้สถิติในการวิจัย ดังนี้ 
3.4.2.1 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ระดับการบริหารจัดการ ใช้ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย หรือค่า Mean 

( X ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
3.4.2.2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไปเกี่ยวกับที่ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ตอบ

แบบสอบถาม ใช้สถิติ ANOVA T test, ANOVA F test  
3.4.2.3 สถิติทดสอบสมมุติฐาน ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) 

โดยก าหนดนัยส าคัญในการทดสอบที่ระดับ .05 กรณีพบความแตกต่าง ผู้วิจัยได้เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่
ด้วยวิธี (Seheffe) 
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บทที่ 4 
ผลการศึกษาวิจัย 

 
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์งานวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง

ตาแต้ม อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการขยะ และเปรียบเทียบการบริหาร
จัดการขยะขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตาแต้ม อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทั้ง 5 ด้าน โดย
ผู้วิจัยจะการน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้ น าเสนอต่อคณะผู้บริหาร เพ่ือน าข้อมูลไปใช้ในการประกอบการ
ก าหนดแนวทางในการพัฒนาเรื่องการจัดการขยะที่เหมาะสมในเขตพ้ืนที่ต าบลหนองตาแต้ม ซึ่งได้ ด าเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากประชาชนทุกกลุ่มอาชีพ ที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ต าบลหนองตาแต้ม โดยก าหนดเป็นกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 388 คน ผลการวิเคราะห์แบ่งเป็น 3 ส่วนดังนี้ 

4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน  
4.2  ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตาแต้ม 

อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทั้ง 5 ด้าน โดยใช้เกณฑ์มาตรประมาณค่า 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก 
ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบ ได้เพียงค าตอบเดียว 

4.3  ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 
4.1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
ตารางท่ี 4.1  ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง (n = 388) 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
เพศ   
    ชาย 192 49.5 
    หญิง 196 50.5 
อายุ   
    ต่ ากว่า 20 ปี 84 21.6 
    21 - 40 ปี 96 24.7 
    41 - 60 ปี 136 35.1 
    60 ปีขึ้นไป 72 18.6 
ระดับการศึกษา   
    ประถมศึกษา 77 19.8 
    มัธยมศึกษา 116 29.9 
    ปวช./ปวส. 97 25.0 
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 ตารางท่ี 4.1  (ต่อ) 
ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

    ปริญญาตรี 71 18.3 
    อ่ืน ๆ 27 7.0 
อาชีพ   
    ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 31 8.0 
    นักเรียน/นักศึกษา 45 11.6 
    ธุรกิจส่วนตวั 82 21.1 
    รับจ้างทั่วไป 122 31.4 
    เกษตรกรรม 108 27.8 
รายได้   
    5,000 - 10,000 บาท 52 13.4 
    10,001 - 15,000 บาท 107 27.6 
    15,001 - 20,000 บาท 103 26.5 
    20,001 - 25,000 บาท 60 15.5 
    มากกว่า 25,000 บาทข้ึนไป 66 17.0 

 
จากตารางที่ 4.1 กลุ่มตัวอย่างของประชาชนที่ท าการศึกษาเป็นเพศชาย ร้อยละ 49.5 และเพศหญิง ร้อยละ 

50.5 มีอายุอยู่ในช่วง 41-60 ปีมากที่สุด ร้อยละ 35.1 รองลงมาอายุ 21 - 40 ปี ร้อยละ 24.7   ในส่วนของการศึกษา
อยู่ในระดับมัธยมศึกษามากที่สุด ร้อยละ 29.9 รองลงมาระกับ ปวช./ปวส. ร้อยละ 25 ประกอบอาชีพรับจ้างมาก
ที่สุด ร้อยละ 31.4 รองลงมาอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 27.8 และรายได้ อยู่ระหว่าง 10,001 - 15,000 มากที่สุด 
ร้อยละ 27.6 รองลงมา 15,001 - 20,000 บาท ร้อยละ 26.5 1 
 
4.2 ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตาแต้ม 
อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ตารางท่ี 4.2 ค่าคะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยรวมและรายด้าน 

การบริหารจัดการขยะมูลฝอย X  S.D. แปลผล 
1. ด้านการวางแผน 3.92 0.71 มาก 
2. ด้านการจัดองค์กร 3.89 0.69 มาก 
3. ด้านการจัดบุคลากร 3.93 0.71 มาก 
4. ด้านงบประมาณ 3.97 0.69 มาก 
5. ด้านเทคโนโลยี 3.94 0.67 มาก 
รวม 3.93 0.59 มาก 
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จากตารางที่ 4.2 ระดับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตาแต้ม โดยรวมอยู่
ในระดับมาก ( X = 3.93) เมื่อพิจารณาจ าแนกรายด้านพบว่า การบริหารจัดการขยะมูลฝอย ทุกด้านอยู่ในระดับมาก 
โดยด้านการงบประมาณมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X = 3.97) อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ด้านการจัดบุคลากร ( X = 3.93) 
อยู่ในระดับมาก และน้อยที่สุดด้านการจัดองค์กร ( X = 3.89) อยู่ในระดับมาก 

 
4.2.2 การบริหารจัดการขยะมูลฝอยด้านการวางแผนรายข้อ 

ตารางที่ 4.3 ค่าคะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยด้านการวางแผน จ าแนกรายข้อ 
การบริหารจัดการด้านการวางแผน X  S.D. แปลผล 

1. การจัดท าแผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ อบต.หนองตาแต้ม  มีการเชิญประชาชน
ทุกภาคส่วน คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ และน า
ข้อมูลที่ได้จากการประชาคมมาประกอบการวิเคราะห์และช่วยในการจัดท าแผน 

3.99 0.88 มาก 

2. แผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ อบต.หนองตาแต้ม มีความชัดเจน สอดคล้อง
กับนโยบายผู้บริหารและ วัตถุประสงค์ขององค์การ 

3.99 0.87 มาก 

3. อบต.หนองตาแต้ม มีการปรับกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาตลอดเวลา มีแผนการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยอย่างต่อเนื่อง และมีการประเมินผลความก้าวหน้าของแผนการบริหาร
จัดการขยะอย่างเป็นระบบ 

4.00 0.81 มาก 

4. อบต.หนองตาแต้ม นักวิชาการหรือผู้มีความรู้ความสามารถ ด้านสิ่งแวดล้อม เข้า
มาร่วมวางแผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยภายในต าบลหนองตาแต้ม อย่างครอบคลุม
และไม่ให้กระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงประชาชนในชุมชน  

3.81 0.89 มาก 

5. ประชาชนมีส่วนร่วมในการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยภายในต าบลครบทุกข้ันตอน 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

3.79 0.88 มาก 

 
จากตารางที่ 4.3 ระดับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตาแต้ม ด้านการ

วางแผน ทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดย อบต.หนองตาแต้ม มีการปรับกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาตลอดเวลา มีแผนการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างต่อเนื่อง และมีการประเมินผลความก้าวหน้าของแผนการบริหารจัดการขยะอย่าง
เป็นระบบมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X = 4.00) อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ การจัดท าแผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ของ อบต.หนองตาแต้ม มีการเชิญประชาชนทุกภาคส่วน คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง
ในทุกระดับ และน าข้อมูลที่ได้จากการประชาคม มาประกอบการวิเคราะห์และช่วยในการจัดท าแผน ( X = 3.99) 
อยู่ในระดับมาก ถัดมาคือแผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยมีความชัดเจน สอดคล้องกับนโยบายผู้บริหารและ
วัตถุประสงค์ขององค์การ ( X = 3.99)  อยู่ในระดับมาก และน้อยที่สุดคือ ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยภายในต าบลครบทุกขั้นตอน โปร่งใส ตรวจสอบได้ ( X = 3.79) อยู่ในระดับมาก 
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ตารางที่ 4.4 ค่าคะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยด้านการจัดองค์กรจ าแนกรายข้อ 
การบริหารจัดการด้านการจดัองค์กร X  S.D. แปลผล 

1. อบต.หนองตาแต้ม จัดโครงสร้างองค์การด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเหมาะสม 3.97 0.84 มาก 
2. ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดองค์การเก่ียวกับการจัดเก็บขยะมูลฝอยอย่างเหมาะสม 3.94 0.86 มาก 
3. อบต.หนองตาแต้ม ก าหนดภาระหน้าที่ขององค์การเก่ียวกับบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยไว้อย่างชัดเจน 

3.82 0.92 มาก 

4. อบต.หนองตาแต้ม มีการปรับปรุงหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่   ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการให้ทันกับสถานการณ์ และมีความชัดเจนของโครงสร้างการท างาน          

3.84 0.96 มาก 

5. อบต.หนองตาแต้ม มีช่องทางการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนจากประชาชนเรื่องขยะ 3.88 0.96 มาก 
 
จากตารางที่ 4.4 ระดับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตาแต้ม ด้านการ

จัดองค์กร ทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดย อบต.หนองตาแต้ม มีการจัดโครงสร้างองค์การด้านการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอย มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X = 3.97) อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดองค์การเกี่ยวกับการ
จัดเก็บขยะมูลฝอยอย่างเหมาะสม ( X = 3.94) อยู่ในระดับมาก และน้อยที่สุด คือ อบต. หนองตาแต้ม ก าหนด
ภาระหน้าที่ขององค์การเกี่ยวกับบริหารจัดการขยะมูลฝอยไว้อย่างชัดเจน ( X = 3.82) อยู่ในระดับมาก 

 
ตารางที่ 4.5 ค่าคะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยด้านการจัดบุคลากรจ าแนกรายข้อ 

การบริหารจัดการด้านการจดับุคลากร X  S.D. แปลผล 
1. อบต.หนองตาแต้ม ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ในการใช้เครื่องมือ 
หรืออุปกรณ์ รวมถึงการดูแลและบ ารุงรักษารถยนต์ส าหรับเก็บขนขยะมูลฝอย 

3.84 0.92 มาก 

2. พนักงาน เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการจัดการขยะ มีการเตรียมความพร้อม 
กระตือรือร้นในการปฏิบัติหน้าที่ 

4.04 0.88 มาก 

3. การจัดก าลังคนในการรักษาความสะอาดและจัดเก็บขยะมูลฝอยภายในต าบลเพียงพอ 3.98 0.96 มาก 
4. เจ้าหน้าที่ อบต.หนองตาแต้ม ช่วยแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนด้านขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นได้ 3.94 0.89 มาก 
5. บุคลากรของ อบต.หนองตาแต้ม เก็บขยะมูลฝอยสะอาดเรียบร้อย เวลาปฏิบัติงาน
ต่อประชาชนมีความสุภาพ อ่อนน้อม และไม่เลือกปฏิบัติอย่างเสมอต้นเสมอปลาย 

3.85 0.91 มาก 

 
จากตารางที่ 4.5 ระดับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตาแต้ม ด้านการ

จัดบุคลากร ทุกข้อ อยู่ในระดับมาก โดยพนักงาน เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการจัดการขยะ มีการเตรียมความ
พร้อม กระตือรือร้นในการปฏิบัติหน้าที่ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X = 4.04) อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ การจัดก าลังคน
ในการรักษาความสะอาดและจัดเก็บขยะมูลฝอยภายในต าบลเพียงพอ  ( X = 3.98) อยู่ในระดับมาก และน้อยที่สุด
คือ  อบต. ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้  ในการใช้เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ รวมถึงการดูแลและ
บ ารุงรักษารถยนต์ส าหรับเก็บขนขยะมูลฝอย ( X = 3.84)  อยู่ในระดับมาก 
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ตารางที่ 4.6 ค่าคะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยด้านงบประมาณ จ าแนกรายข้อ 
การบริหารจัดการด้านงบประมาณ X  S.D. แปลผล 

1. อบต.หนองตาแต้ม จัดสรรงบประมาณในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่าง
เพียงพอ เหมาะสม  

3.96 0.92 มาก 

2. อบต.หนองตาแต้ม เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพิจารณาอัตราเก็บ
ค่าธรรมเนียมในการเก็บขยะมูลฝอย  

4.02 0.85 มาก 

3. อัตราค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอยมีความเหมาะสม 4.05 0.90 มาก 
4. อบต.หนองตาแต้ม จัดงบสรรประมาณในการซ่อมบ ารุงวัสดุ อุปกรณ์ในการเก็บขยะ
มูลฝอย 

3.84 0.86 มาก 

5. อบต.หนองตาแต้ม ควรมาตรการ/บทลงโทษ ผู้ไม่มาช าระค่าธรรมเนียมเก็ยขยะมูล
ฝอยเป็นเวลานาน 

3.97 0.85 มาก 

 
จากตารางที่ 4.6 ระดับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตาแต้ม        

ด้านงบประมาณ ทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยอัตราค่าเก็บธรรมเนียมขยะมูลฝอยมีความเหมาะสมมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
( X = 4.05) อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ อบต.หนองตาแต้ม เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพิจารณา
อัตราเก็บค่าเก็บธรรมเนียมในการเก็บขยะมูลฝอย ( X = 4.02) อยู่ในระดับมาก และน้อยที่สุดคือ อบต.หนองตา
แต้ม จัดงบสรรประมาณในการซ่อมบ ารุงวัสดุ อุปกรณ์ในการเก็บขยะมูลฝอย ( X = 3.84) อยู่ในระดับมาก 

 
ตารางที่ 4.7 ค่าคะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยด้านเทคโนโลยี จ าแนกรายข้อ       

การบริหารจัดการ X  S.D. แปลผล 
1. วัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการเก็บกวาดขยะมูลฝอยมีความเหมาะสมในการน าไปปฏิบัติงาน 4.10 0.79 มาก 
2. รถเก็บขยะมูลฝอยของ อบต.หนองตาแต้ม มีเพียงพอต่อการใช้งาน 3.97 0.97 มาก 
3. อบต.หนองตาแต้ม เชิญประชาชนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ในการหาวิธีจัดการ
ขยะมูลฝอยที่เหมาะสม ยั่งยืน เพ่ือเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาในอนาคต 

3.76 0.98 มาก 

4. อบต.หนองตาแต้ม ควรมีภาคีเครือข่ายเข้าร่วมเป็นชุมชนต้นแบบใน  ด้านการ
จัดการขยะมูลฝอยอย่างแท้จริง 

3.88 0.89 มาก 

5. อบต.หนองตาแต้ม จัดถังรองรับขยะมูลฝอยทั้งแห้งและเปียกไว้อย่างทั่วถึง 4.01 0.93 มาก 
 

จากตารางที่  4.7 ระดับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตาแต้ม             
ด้านเทคโนโลยี ทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บกวาดขยะมูลฝอยมีความเหมาะสม ในการ
น าไปปฏิบัติงานมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X = 4.10) อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ อบต.หนองตาแต้ม จัดถังรองรับขยะมูล
ฝอยทั้งแห้งและเปียกไว้อย่างทั่วถึง ( X = 4.01) อยู่ในระดับมาก และน้อยที่สุดคือ อบต.หนองตาแต้ม เชิญ
ประชาชนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการหาวิธีจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสม ยั่งยืน เพ่ือเตรียมความพร้อมใน
การแก้ไขปัญหาในอนาคต ( X = 3.76) อยู่ในระดับมาก 
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4.3  ผลการทดสอบสมมติฐาน 
4.3.1 การเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วน

ต าบลหนองตาแต้ม จ าแนกตามเพศ 
ตารางท่ี 4.8 การเปรียบเทียบเพศกับระดับการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 

การบริการจัดการ
ขยะมูลฝอย 

เพศ 
t sig ชาย หญิง 

X  S.D. X  S.D. 
ด้านการวางแผน 3.91 0.72 3.92 0.70 -.152 .879 
ด้านการจัดองค์กร 3.85 0.71 3.93 0.67 -1.064 .288 
ด้านการจัดบุคลากร 3.91 0.72 3.95 0.70 -.506 .613 
ด้านงบประมาณ 3.91 0.67 4.02 0.69 -1.556 .121 
ด้านเทคโนโลยี 3.95 0.69 3.94 0.66 .133 .894 
รวม 3.91 0.60 3.95 0.58 -.736 .462 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

จากตารางที่ 4.8 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยระหว่าง
เพศ พบว่า ประชากรเพศชายและหญิงมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองตาแต้มไม่แตกต่างกัน (p-value = 0.462) จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยระหว่างเพศ พบว่า ประชากรเพศชายและหญิงมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตาแต้ม ไม่แตกต่างกัน  (p-value = 0.462)  

 
4.3.2 การเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วน

ต าบลหนองตาแต้ม จ าแนกตามกลุ่มอายุ  
ตารางท่ี 4.9 การเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการบริหารจัดการขยะมูลฝอย จ าแนกตามกลุ่มอายุ 

ข้อความ แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ด้านการวางแผน ระหว่างกลุ่ม 2.925 3 .975 1.931 .124 

ภายในกลุ่ม 193.896 384 .505   
รวม 196.821 387    

ด้านการจัดองค์กร ระหว่างกลุ่ม 7.500 3 2.500 5.444 .001* 
ภายในกลุ่ม 176.339 384 .459   
รวม 183.839 387    

ด้านการจัดบุคลากร ระหว่างกลุ่ม 3.145 3 1.048 2.100 .100 
ภายในกลุ่ม 191.668 384 .499   
รวม 194.813 387    
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ตารางท่ี 4.9 (ต่อ)       
ข้อความ แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 

ด้านงบประมาณ ระหว่างกลุ่ม 2.138 3 .713 1.527 .207 
ภายในกลุ่ม 179.173 384 .467   
รวม 181.311 387    

ด้านเทคโนโลยี ระหว่างกลุ่ม 6.152 3 2.051 4.646 .003* 
ภายในกลุ่ม 169.481 384 .441   
รวม 175.633 387    

รวม 
ระหว่างกลุ่ม 3.682 3 1.227 3.591 .014* 
ภายในกลุ่ม 131.252 384 .342   
รวม 134.934 387    

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

จากตารางที่ 4.9 พบว่า การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ระหว่างกลุ่มอายุ พบว่า ประชากรกลุ่มอายุที่แตกต่างกันมีความคิด เห็นต่อการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตาแต้ม โดยรวมแตกต่างกัน (p-value = 0.014) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ประชากรกลุ่มอายุที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยด้านการจัดองค์กร (p-value = 0.001) และด้านเทคโนโลยี (p-value = 0.003) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

 
ตารางท่ี 4.10 การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดับการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ด้านการจัด

องค์กร จ าแนกตามกลุ่มอายุ 

กลุ่มอายุ X  
กลุ่มอายุ 

ต่ ากว่า 20 ปี 21 - 40 ปี 41 - 60 ปี 60 ปีขึ้นไป 
ต่ ากว่า 20 ปี 3.73 - - - -.421* 
21 - 40 ปี 3.82 - - - -.326* 
41 - 60 ปี 3.90 - - - - 
60 ปีขึ้นไป 4.15 - - - - 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

จากตารางที่ 4.10 เมื่อพบความแตกต่างดังตารางที่ 9 ผู้วิจัยจึงใช้วิธีการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
เป็นรายคู่ด้านการจัดองค์กร ตามวิธีการของ Scheffe test พบว่า ระดับความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยด้านการจัดองค์กรของประชากรกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป แตกต่างกับกลุ่มอายุต่ ากว่า 20 ปี และ 21-40 ปี อย่างมี
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นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป มีระดับความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการขยะมูลฝอยสูง
กว่ากลุ่มอายุต่ ากว่า 20 ปี และ 21 - 40 ปี ตามตาราง 

 
ตารางท่ี 4.11 การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยด้านเทคโนโลยี 

จ าแนกตามกลุ่มอายุ                              

กลุ่มอายุ X  
กลุ่มอายุ 

ต่ ากว่า 20 ปี 21 - 40 ปี 41 - 60 ปี 60 ปีขึ้นไป 
ต่ ากว่า 20 ปี 3.73 - - - -.385* 
21 - 40 ปี 3.90 - - - - 
41 - 60 ปี 3.93 - - - - 
60 ปีขึ้นไป 4.11 - - - - 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.11 เมือ่พบความแตกต่างดังตารางที่ 9 การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้าน

เทคโนโลยี ตามวิธีการของ Scheffe test พบว่า ระดับความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการขยะมูลฝอยด้านการ
เทคโนโลยีของประชากรกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป แตกต่างกับกลุ่มอายุต่ ากว่า 20 ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 โดยกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป มีระดับความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการขยะมูลฝอยด้านเทคโนโลยีสูงกว่ากลุ่มอายุ
ต่ ากว่า 20 ปี ตามตาราง 

 
ตารางท่ี 4.12 การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยรวม จ าแนก

ตามกลุ่มอายุ         

กลุ่มอายุ X  
กลุ่มอายุ 

ต่ ากว่า 20 ปี 21 - 40 ปี 41 - 60 ปี 60 ปีขึ้นไป 
ต่ ากว่า 20 ปี 3.80 - - - -.304* 
21 - 40 ปี 3.90 - - - - 
41 - 60 ปี 3.93 - - - - 
60 ปีขึ้นไป 4.11 - - - - 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.12 เมื่อพบความแตกต่างดังตารางที่ 9 การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่

โดยรวม ตามวิธีการของ Scheffe test พบว่า ระดับความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยรวมของ
ประชากรกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป แตกต่างกับกลุ่มอายุต่ ากว่า 20 ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 โดยกลุ่ม
อายุ 60 ปีขึ้นไป มีระดับความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยรวมสูงกว่ากลุ่มอายุต่ ากว่า 20 ปี ตาม
ตาราง 
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4.3.3 การเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองตาแต้ม จ าแนกตามระดับการศึกษา 
ตารางท่ี 4.13 การเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการบริหารจัดการขยะมูลฝอย จ าแนกตามระดับการศึกษา     

ข้อความ แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ด้านการวางแผน ระหว่างกลุ่ม 3.483 4 .871 1.725 .144 

ภายในกลุ่ม 193.338 383 .505     
รวม 196.821 387       

ด้านการจัดองค์กร ระหว่างกลุ่ม 6.492 4 1.623 3.505 .008* 
ภายในกลุ่ม 177.346 383 .463     
รวม 183.839 387       

ด้านการจัดบุคลากร ระหว่างกลุ่ม 1.601 4 .400 .793 .530 
ภายในกลุ่ม 193.212 383 .504     
รวม 194.813 387       

ด้านงบประมาณ ระหว่างกลุ่ม 3.037 4 .759 1.631 .166 
ภายในกลุ่ม 178.274 383 .465     
รวม 181.311 387      

ด้านเทคโนโลยี ระหว่างกลุ่ม 6.528 4 1.632 3.696 .006* 
ภายในกลุ่ม 169.104 383 .442     
รวม 175.633 387       

รวม 
ระหว่างกลุ่ม 2.741 4 .685 1.985 .096 
ภายในกลุ่ม 132.193 383 .345     
รวม 134.934 387       

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

จากตารางที่ 4.13 พบว่า การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ระหว่างระดับการศึกษา พบว่า ประชากรที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตาแต้ม โดยรวมไม่แตกต่างกัน (p-value = 0.096) อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ประชากรที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยด้านการจัดองค์กร (p-value = 0.008) และด้านเทคโนโลยี (p-value = 0.006)  
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
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ตารางท่ี 4.14 การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยด้านการจัด
องค์กร จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับ
การศึกษา X  

ระดับการศึกษา 
ประถม มัธยม ปวช./ปวส. ป.ตรี อ่ืน ๆ 

ประถม 3.82 - - - - - 
มัธยม 3.97 - - - - - 
ปวช./ปวส. 3.71 - - - -.334* - 
ป.ตรี 4.04 - - - - - 
อ่ืน ๆ 4.02 - - - - - 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

จากตารางที่ 4.14 เมื่อพบความแตกต่างดังตารางที่ 4.13 ผู้วิจัยใช้วิธีการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
เป็นรายคู่ด้านการจัดองค์การ ตามวิธีการของ Scheffe test พบว่า ระดับความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยด้านการจัดองค์กรของประชากรที่มีการศึกษาระดับปวช ./ปวส. แตกต่างกับปริญญาตรี อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 โดยกลุ่ม ปวช./ปวส. มีระดับความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการขยะมูลฝอยด้านการจัดองค์กร
น้อยกว่าปริญญาตรี ตามตาราง 

 
ตารางท่ี 4.15 การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยด้านเทคโนโลยี 

จ าแนกตามระดับการศึกษา 
ระดับ

การศึกษา X  
ระดับการศึกษา 

ประถม มัธยม ปวช./ปวส. ป.ตรี อ่ืน ๆ 
ประถม 3.75 - - - -.388* - 
มัธยม 3.98 - - - - - 
ปวช./ปวส. 3.87 - - - - - 
ป.ตรี 4.14 - - - - - 
อ่ืน ๆ 4.06 - - - - - 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

จากตารางที่ 4.15 เมื่อพบความแตกต่างดังตารางที่ 4.13 ผู้วิจัยใช้วิธีการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
เป็นรายคู่ด้านเทคโนโลยี ตามวิธีการของ Scheffe test พบว่า ระดับความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ด้านเทคโนโลยี ของประชากรที่มีการศึกษาระดับปวช ./ปวส. แตกต่างกับปริญญาตรี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 โดยกลุ่ม ปวช./ปวส. มีระดับความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการขยะมูลฝอยด้านเทคโนโลยี น้อยกว่า
ปริญญาตรี ตามตาราง 
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4.3.4 การเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองตาแต้ม จ าแนกตามอาชีพ 
ตารางท่ี 4.16 การเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการบริหารจัดการขยะมูลฝอย จ าแนกตามระดับอาชีพ 

ข้อความ แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ด้านการวางแผน ระหว่างกลุ่ม 5.057 4 1.264 2.525 .041* 

ภายในกลุ่ม 191.764 383 .501     
รวม 196.821 387       

ด้านการจัดองค์กร ระหว่างกลุ่ม 5.060 4 1.265 2.710 .030* 
ภายในกลุ่ม 178.778 383 .467     
รวม 183.839 387       

ด้านการจัดบุคลากร ระหว่างกลุ่ม 4.715 4 1.179 2.375 .052 
ภายในกลุ่ม 190.098 383 .496     
รวม 194.813 387       

ด้านงบประมาณ ระหว่างกลุ่ม 9.207 4 2.302 5.122 <.001* 
ภายในกลุ่ม 172.104 383 .449     
รวม 181.311 387       

ด้านเทคโนโลยี ระหว่างกลุ่ม 3.163 4 .791 1.756 .137 
ภายในกลุ่ม 172.470 383 .450     
รวม 175.633 387       

รวม 
ระหว่างกลุ่ม 4.614 4 1.153 3.390 .010* 
ภายในกลุ่ม 130.320 383 .340     
รวม 134.934 387       

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

จากตารางที่ 4.16 พบว่า การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ระหว่างอาชีพ พบว่า ประชากรที่มีอาชีพที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองตาแต้ม โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (p-value = 0.010) และ
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ประชากรที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการขยะมูลฝอยด้านการ
วางแผน (p-value = 0.041) ด้านการจัดองค์กร (p-value = 0.030) และด้านงบประมาณ (p-value < 0.001) 
แตกต่างกันอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
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ตารางท่ี 4.17  การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยด้านการ
วางแผน จ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ X  
อาชีพ 

ขรก./พนง. นร./นศ. ธุรกิจ รับจ้าง เกษตร 
ขรก./พนง. 4.26 - .498* .370* .379* .312* 
นร./นศ. 3.76 - - - - - 
ธุรกิจ 3.89 - - - - - 
รับจ้าง 3.88 - - - - - 
เกษตร 3.95 - - - - - 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

จากตารางที่ 4.17 เมื่อพบความแตกต่างดังตารางที่ 16 ผู้วิจัยใช้วิธีการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นราย
คูโ่ดยจ าแนกอาชีพต่อการบริหารจัดการขยะด้านการวางแผน ตามวิธีการของ Scheffe test พบว่า ระดับความคิดเห็นต่อ
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยด้านการวางแผนของประชากรอาชีพข้าราชการ/พนักงานของรัฐแตกต่างกับอาชีพนักเรียน/
นักศึกษา ธุรกิจส่วนตัว รับจ้างทั่วไป  และเกษตรกรรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 โดยอาชีพข้าราชการ/
พนักงานของรัฐมีระดับความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการขยะมูลฝอยด้านงบประมาณสูงกว่าทุกอาชีพ ตามตาราง 

 
ตารางท่ี 4.18  การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดับการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ด้านการจัด

องค์กร จ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ X  
อาชีพ 

ขรก./พนง. นร./นศ. ธุรกิจ รับจ้าง เกษตร 
ขรก./พนง. 4.27 - .467* .393* .414* .410* 
นร./นศ. 3.84 - - - - - 
ธุรกิจ 3.88 - - - - - 
รับจ้าง 3.86 - - - - - 
เกษตร 3.86 - - - - - 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

จากตารางที่ 4.18 เมื่อพบความแตกต่างดังตารางที่ 4.16 ผู้วิจัยจึงทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็น
รายคู่โดยจ าแนกอาชีพต่อการบริหารจัดการขยะด้านการจัดองค์กร ตามวิธีการของ Scheffe test พบว่า ระดับ
ความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการขยะมูลฝอยด้านการวางแผนของประชากร อาชีพข้าราชการ/พนักงานของรัฐ 
แตกต่างกับอาชีพนักเรียน/นักศึกษา ธุรกิจส่วนตัว รับจ้างทั่วไป และเกษตรกรรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 
0.05 โดยอาชีพข้าราชการ/พนักงานของรัฐ มีระดับความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการขยะมูลฝอยด้านงบประมาณ
สูงกว่าทุกอาชีพตามตาราง 
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ตารางที่ 4.19 การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดับการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ด้านงบประมาณ 
จ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ X  
อาชีพ 

ขรก./พนง. นร./นศ. ธุรกิจ รับจ้าง เกษตร 
ขรก./พนง. 4.31 - .505*  .467*  
นร./นศ. 3.80 - - - - - 
ธุรกิจ 4.14 - - - .296* - 
รับจ้าง 3.84 - - - - - 
เกษตร 3.94 - - - - - 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

จากตารางที่ 4.19 เมื่อพบความแตกต่างดังตารางที่ 16 การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดย
จ าแนกตามอาชีพต่อการบริหารจัดการขยะมูลฝอยด้านงบประมาณ ตามวิธีการของ Scheffe test พบว่า อาชีพ
ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ แตกต่างกับอาชีพนักเรียน/นักศึกษาและรับจ้างทั่วไปอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 โดยอาชีพข้าราชการ/พนักงานของรัฐมีระดับความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการขยะมูลฝอยด้านงบประมาณสูง
กว่าอาชีพนักเรียน/นักศึกษาและรับจ้างทั่วไป และอาชีพ  ธุรกิจส่วนตัว มีระดับความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยด้านงบประมาณแตกต่างกับอาชีพรับจ้างทั่วไปอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยอาชีพธุรกิจส่วนตัว มี
ระดับความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการขยะมูลฝอยด้านงบประมาณสูงกว่ากับอาชีพรับจ้างทั่วไป ตามตาราง 

 
ตารางที่ 4.20 การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยรวม จ าแนกตามอาชีพ  

อาชีพ X  
อาชีพ 

ขรก./พนง. นร./นศ. ธุรกิจ รับจ้าง เกษตร 
ขรก./พนง. 4.25 - .465*  .372*  
นร./นศ. 3.79 - - - - - 
ธุรกิจ 3.97 - - - - - 
รับจ้าง 3.88 - - - - - 
เกษตร 3.92 - - - - - 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

จากตารางที่ 4.20 เมื่อพบความแตกต่างดังตารางที่ 16 การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดย
จ าแนกอาชีพต่อการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยรวม ตามวิธีการของ Scheffe test พบว่า ภาพรวมของประชากร
อาชีพข้าราชการ/พนักงานของรัฐ แตกต่างกับ อาชีพนักเรียน/นักศึกษา และรับจ้างทั่วไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 โดยอาชีพข้าราชการ/พนักงานของรัฐ มีระดับความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยรวมสูง
กว่าอาชีพนักเรียน/นักศึกษา และรับจ้างทัว่ไปตามตาราง 4.20 
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4.3.4 การเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองตาแต้ม จ าแนกตามรายได้ 
ตารางท่ี 4.21 การเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการบริหารจัดการขยะมูลฝอย จ าแนกตามรายได้ 

ข้อความ แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ด้านการวางแผน ระหว่างกลุ่ม 1.363 4 .341 .668 .615 

ภายในกลุ่ม 195.458 383 .510     
รวม 196.821 387       

ด้านการจัดองค์กร ระหว่างกลุ่ม 3.665 4 .916 1.948 .102 
ภายในกลุ่ม 180.173 383 .470     
รวม 183.839 387       

ด้านการจัดบุคลากร ระหว่างกลุ่ม 1.371 4 .343 .679 .607 
ภายในกลุ่ม 193.442 383 .505     
รวม 194.813 387       

ด้านงบประมาณ ระหว่างกลุ่ม 4.058 4 1.015 2.192 .069 
ภายในกลุ่ม 177.253 383 .463     
รวม 181.311 387       

ด้านเทคโนโลยี ระหว่างกลุ่ม 8.788 4 2.197 5.043 .001* 
ภายในกลุ่ม 166.845 383 .436     
รวม 175.633 387       

รวม 
ระหว่างกลุ่ม 2.849 4 .712 2.066 .085 
ภายในกลุ่ม 132.084 383 .345     
รวม 134.934 387       

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

จากการตารางที่ 4.21 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ระหว่างรายได้ พบว่า ประชากรที่มีรายได้แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองตาแต้ม โดยรวมไม่แตกต่างกัน (p-value = 0.085) แต่เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า 
ประชากรที่มีรายได้แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการขยะมูลฝอยด้านเทคโนโลยีแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p-value = 0.001) ตามตาราง 
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ตารางท่ี 22  การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดับการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ด้านเทคโนโลยี 
จ าแนกตามรายได้ 

รายได้ X  

รายได้ 
5,000 -
10,000 

10,001 -
15,000 

15,001 -
20,000 

20,001 -
25,000 

>25,00
0 

5,000 - 10,000 3.72 - - - - -.386* 
10,001 - 15,000 3.79 - - - - -.322* 
15,001 - 20,000 4.04 - - - - - 
20,001 - 25,000 4.06 - - - - - 
>25,000 4.11 - - - - - 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

จากตารางที่ 22 เมื่อพบความแตกต่างดังตารางที่ 21 ผู้วิจัยใช้วิธีการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็น
รายคู่โดยจ าแนกรายได้ต่อการบริหารจัดการขยะด้านเทคโนโลยี ตามวิธีการของ Scheffe test พบว่า ระดับความ
คิดเห็นต่อการบริหารจัดการขยะมูลฝอยด้านเทคโนโลยีของประชากรที่มีรายได้มากกว่า 25,000 บาทขึ้นไป 
แตกต่างกับประชากรที่มีรายได้ 5,000 - 10,000 บาท และ 10,001 - 15,000 บาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 โดยประชากรที่มีรายได้มากกว่า 25,000 บาทขึ้นไป มีระดับความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยด้านเทคโนโลยีสูงกว่าประชากรที่มีรายได้ 5,000 - 10,000 บาท และ 10,001 - 15,000 บาท ตามตาราง 
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บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผลการศึกษาวิจัย และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษางานวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการจัดการบริการสาธารณสุขมูลฐานเทศบาลต าบลเขาน้อย อ าเภอ

ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์”สรุปผลได้ดังนี้ 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
5.2 อภิปราบผลการวิจัย 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
สรุปผลการวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตาแต้ม อ าเภอ

ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดังนี้ 
5.1.1 คุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตาแต้ม 

อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 55.50 และเพศชาย ร้อยละ 49.50 มีอายุ
อยู่ระหว่าง 41 - 60 ปี ร้อยละ 33.10 มีการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 29.90 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
รับจ้างทั่วไป ร้อยละ 31.40 และมีรายได้อยู่ระหว่าง 10,001 - 15,000 บาท ร้อยละ 27.60 

5.1.2 การบริหารจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตาแต้ม อ าเภอปราณบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.93) เมื่อพิจารณาจ าแนกรายด้านพบว่า การบริหารด้าน
การงบประมาณมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X = 3.97) อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ การจัดการด้านเทคโนโลยี ( X = 3.89) 
อยู่ในระดับมาก และน้อยที่สุดด้านการจัดองค์กร ( X = 3.89) อยู่ในระดับมาก โดยสรุปในแต่ละด้านได้ดังนี้ 

5.12.1 การบริหารจัดการขยะมูลฝอยด้านการวางแผนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.92) 
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อบต.หนองตาแต้ม มีการปรับกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาตลอดเวลา มีแผนการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยอย่างต่อเนื่อง และมีการประเมินผลความก้าวหน้าของแผนการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบ
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X = 4.00) อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ การจัดท าแผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ อบต.
หนองตาแต้ม มีการเชิญประชาชนทุกภาคส่วน คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในทุก
ระดับ และน าข้อมูลที่ได้จากการประชาคมมาประกอบการวิเคราะห์และช่วยในการจัดท าแผน  ( X = 3.99) อยู่ใน
ระดับมาก และแผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยมีความชัดเจน สอดคล้องกับนโยบายผู้บริหารและ วัตถุประสงค์
ขององค์การ ( X = 3.99) อยู่ในระดับมากตามล าดับและน้อยที่สุดคือ ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยภายในต าบลครบทุกขั้นตอน โปร่งใส ตรวจสอบได้ ( X = 3.79) อยู่ในระดับมาก 

5.1.2.2 ด้านการจัดองค์กรในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.89) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า อบต.
หนองตาแต้ม มีการจัดโครงสร้างองค์การด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย มีค่าเฉลี่ยอย่างเหมาะสม ( X = 3.94)
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อยู่ในระดับมาก และน้อยที่สุดคืออบต. หนองตาแต้ม ก าหนดภาระหน้าที่ขององค์การเกี่ยวกับบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยไว้อย่างชัดเจน ( X = 3.82) อยู่ในระดับมาก 

5.1.2.3  ด้านการจัดบุคลากรในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.93) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า 
พนักงาน เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่เก่ียวข้องในการจัดการขยะมีการเตรียมความพร้อม กระตือรือร้นในการปฏิบัติหน้าที่ มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X = 4.04) อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ การจัดก าลังคนในการรักษาความสะอาดและจัดเก็บขยะ
มูลฝอยภายในต าบลเพียงพอ ( X = 3.98) อยู่ในระดับมาก และน้อยที่สุดคือ อบต. ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ในการใช้เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ รวมถึงการดูและและบ ารุงรักษารถยนต์ส าหรับเก็บขนขยะมูล
ฝอย ( X = 3.84) อยู่ในระดับมาก 

5.1.2.4  ด้านงบประมาณในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.97) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าอัตรา
ค่าบริการเก็บขยะมูลฝอยมีความเหมาะสมมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X = 4.05) อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ อบต.หนอง
ตาแต้ม เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพิจารณาอัตราเก็บค่าเก็บบริการในการเก็บขยะมูลฝอย         
( X = 4.02) อยู่ในระดับมาก และน้อยที่สุดคือ อบต.หนองตาแต้ม จัดงบประมาณในการซ่อมบ ารุงวัสดุ อุปกรณ์ใน
การเก็บขยะมูลฝอย ( X = 3.84) อยู่ในระดับมาก 

5.1.2.5  ด้านเทคโนโลยีในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.94) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าวัสดุ 
อุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บกวาดขยะมูลฝอยมีความเหมาะสมในการน าไปปฏิบัติงานมีค่าเฉลี่ยสูงสุด  ( X = 4.10) อยู่ใน
ระดับมาก รองลงมาคือ อบต.หนองตาแต้มจัดถังรองรับขยะมูลฝอยทั้งแห้งและเปียกไว้อย่างทั่วถึง ( X = 4.01) อยู่
ในระดับมาก และน้อยที่สุดคือ อบต.หนองตาแต้ม เชิญประชาชนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการหาวิธีจัดการ
ขยะมูลฝอยที่เหมาะสม ยั่งยืน เพ่ือเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาในอนาคต ( X = 3.76) อยู่ในระดับมาก 

5.1.3  การเปรียบเทียบการบริหารจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตาแต้ม อ าเภอปราณบุรี 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ าแนกตามลักษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายได ้สามารถสรุปผล ได้ดังนี้ 

5.1.3.1  จ าแนกตามคุณลักษณะด้านเพศ พบว่า การบริหารจัดการขยะขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองตาแต้ม อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในภาพรวม ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 

5.1.3.2  จ าแนกตามคุณลักษณะด้านอายุ ในภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05  

5.1.3.3  จ าแนกตามคุณลักษณะด้านการศึกษา ในภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 แต่เมื่อพิจารณาในรายด้านพบความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05ได้แก่ ด้านการ
จัดองค์การ ด้านเทคโนโลยี 

5.1.3.4  จ าแนกตามคุณลักษณะด้านอาชีพในภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05  

5.1.3.5  จ าแนกตามคุณลักษณะด้านรายได้ ในภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 แต่เมื่อพิจารณาในรายด้านพบความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ ด้าน
เทคโนโลยี 
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5.2 อภิปรายผลการศึกษาวิจัย 
อภิปรายผลการวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตาแต้ม อ าเภอ

ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดังนี้ 
5.2.1 การบริหารจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตาแต้ม อ าเภอปราณบุรี จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านการ
บริหารงบประมาณ รองลงมา คือ ด้านเทคโนโลยี ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือด้านจัดองค์กร ทั้งนี้เนื่องจาก
คณะผู้บริหารในทุกระดับ รวมทั้งพนักงาน สามารถบริหารจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตาแต้ม 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพโดยตระหนักถึงบทบาทวัตถุประสงค์แนวคิดและหน้าที่ในการบริหาร
จัดการประกอบกับการบริหารทรัพยากรภายในองค์การด้วยการบรูณาการอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งสอดคล้องกับศิริพรรณ  จันทร์เกิด (2551, หน้า 60 - 64) ที่ได้
ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
พบว่า การบริหารจัดการขยะในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาในรายด้าน พบว่า ด้านการจัดการ ด้าน
การวางแผน ด้านงบประมาณ ด้านการจัดบุคลากรอยู่ในระดับมาก และผลการทดสอบเกี่ยวกับขนาดของอบต.ที่
รับผิดชอบกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
พบว่า ขนาดของ อบต.ที่รับผิดชอบมีผลต่อทัศนคติเกี่ยวกับการบริหารจัดการในการก าจัดขยะมูลฝอย โดยรวมราย
ด้านมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 และสอดคล้องกับณัฐธิดา  แดงงาม (2558, หน้า 62-63)  ได้ศึกษาเกี่ยวกับ
เรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลต าบลเกาะสีชัง  อ าเภอเกาะสีชัง 
จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบว่าผลการส ารวจระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเกาะสีชัง 
อ าเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี และด้านการรับรับรู้สถานการณ์และสภาพปัญหาในภาพรวมในระดับมากซึ่งการมี
ส่วนร่วมในการรับทราบถึงการจัดสรรงบประมาณในการด าเนินงานจัดการขยะมูลฝอยอยู่ในระดับมากเช่นกัน 

นอกจากนี้ยังพบว่าผลการวิจัยไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ อัคคัญ เถาว์วัลย์ (2551, หน้า 62 - 64 ) ศึกษา
เกี่ยวกับเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลโนนสัง อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู ผลการศึกษา
พบว่า ประชาชนกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลโนนสัง อ าเภอโนนสัง 
จังหวัดหนองบัวล าภู ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาในรายด้าน พบว่า ด้านการบริหารบุคคล อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ย 3.41 ล าดับรองลงมา คือ ด้านการวางแผน และด้านงบประมาณ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 
3.37 และด้านการจัดองค์การ ด้านเทคโนโลยี ส่วนด้านที่มีความคิดเห็นในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยน้อยที่สุด 
คือด้านรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอย และงานวิจัยของ วัชรี มนต์ขลัง (2551, หน้า 117 - 118) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองนครพนม อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม ผลการศึกษายังพบว่า 
ระดับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตามความคิดเห็นของคณะกรรมการชุมชน โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ใน
ระดับปานกลาง เรียงระดับค่าเฉลี่ยจากมาไปน้อย ดังนี้ คือ ด้านการจัดองค์กร ด้านงบประมาณ ด้านการจัด
บุคลากร และด้านเทคโนโลยีเมื่อศึกษาเปรียบเทียบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองนครพนม 
เกี่ยวกับความคิดเห็นของคณะกรรมการจ าแนกตามที่อยู่อาศัยตามเขตเลือกตั้งของสมาชิกสภาเทศบาล พบว่าภาพ
รมและทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

5.2.2 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในเขตพ้ืนที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตาแต้ม อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ าแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคล 
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พบว่า ประชาชนที่มีเพศการศึกษา และรายได้ต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในเขต
พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตาแต้ม โดยรวมไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาในรายด้าน พบว่าประชาชนที่มี
การศึกษา และรายได้ต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกัน อย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ 0.05 และประชาชนที่มี อายุ
ต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยทั้งภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกันส่วนการจ าแนก
ตามลักษณะด้านการประกอบอาชีพ พบว่า ระดับความคิดเห็นในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน  อาจเป็นไป
ได้ว่าการที่ประชาชนมีเพศต่างกัน ไม่มีผลต่อการแสดงความคิดเห็น หรือการแสดงออกท าให้เห็นถึงการมีสิทธิ
เสรีภาพ ความเสมอภาคที่ไม่แบ่งแยกเพศตามสังคมในยุคปัจจุบันแต่ประชาชนที่มีอายุ การศึกษา อาชีพ ที่ต่างกัน
กลับมีความคิดเห็นที่ต่างกัน เป็นไปได้ว่าการที่แต่ละคนมีวุฒิภาวะ ประสบการณ์ ความรอบรู้ การอาศัยอยู่ในสังคม
ของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกัน ส่งผลให้แต่ละคนมีความคิดเห็นไม่เหมือนกันบางส่วนต้องเดินทางไปประกอบอาชีพ
ต่างพ้ืนที่อาจท าให้พบเห็นการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนจึงน าสิ่งที่ตนเองพบเจอมาเปรียบเทียบ
กับการบริหารจัดการขยะในพ้ืนที่ของตนซึ่งอาจท าให้เห็นว่าการบริหารจัดการขยะยังไม่เป็นที่น่าพอใจของตนก็
เป็นได้ หรือบางคนมีระดับการศึกษาไม่เท่ากัน ท าให้การรับรู้การเข้าถึงช่องทางข้อมูลข่าวสารต่าง  ๆ ไม่เท่ากัน 
ส่งผลให้บางส่วนมีความรู้เกี่ยวกับปัญหาขยะมูลฝอยนั้นส่งผลกระทบในหลาย ๆ ด้านต่อสิ่งแวดล้อม อาจมีจิตส านึก
ที่ดีต่อสังคมในการช่วยกันจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธีต้องแต่ครอบครัวของตนโดยไม่ทิ้งให้เป็นภาระต่อสังคม แต่
บางส่วนที่มีพ้ืนฐานการศึกษาไม่ดีอาจคิดว่าไม่ใช่หน้าที่ของตนเอง จึงไม่ค่อยใส่ใจสังคมภายนอกหรือผลกระทบกับ
คนอ่ืน เพราะการจัดเก็บขยะเป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่แล้วหรือบางคนมีอายุที่แตกต่างกัน หรือ
อยู่ในสังคมที่ต่างกันส่งผลให้ประสบการณ์ในการด าเนินชีวิตไม่เหมือนกัน ท าให้การตัดสินใจหรือการมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่นน้อยลงก็เป็นได้ 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นางสุพัตรา คูโพนทอง (2553, หน้า 76 - 78) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยและเปรียบเทียบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตามความคิดเห็นของประชาชนที่มี ลักษณะ
ประชากรแตกต่างกันของเทศบาลโพนพิสัย อ าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ผลการศึกษาพบว่า ประชนโดยรวม
และจ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และด้านอาชีพ มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
3 ด้าน อยู่ในระดับมาก และประชาชนที่มีเพศแตกต่างกัน มีความเห็นด้วยโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันอย่าง
มีนัยทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่ประชาชนที่มี อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพแตกต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม
และรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 

5.3.1 ข้อเสนอแนะส าหรับน าผลการวิจัยไปใช้ 
5.3.1.1 ด้านการวางแผน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตาแต้มควรหาวิธีการสร้างแรงกระตุ้น 

หรือแรงจูงใจภาคประชาชนที่ยังไม่ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของปัญหาเกี่ยวกับขยะมูลฝอยให้เข้ามามีส่วน
ร่วมอย่างจริงใจ โดยไม่คิดถึงประโยชน์ส่วนตน และไม่คิดว่าปัญหาขยะไม่ใช่เรื่องของประชาชนที่คิดว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานภาครัฐต้องด าเนินการจัดการเพียงฝ่ายเดียว แต่ต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาร่วมกัน
ทุกฝ่าย โดยเฉพาะภาคประชาชน เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

5.3.1.2  ด้านการจัดองค์การ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตาแต้ม ควรมีการก าหนดหน้าที่ความ
รับผิดชอบของเจ้าหน้าอย่างเหมาะสม และควรมีการจัดการภายในองค์กรอย่าง เข้าถึงเข้าใจในเหตุและผลของ
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ผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือสร้างสัมพันธ์อันดีในการปฏิบัติงานร่วมกันของเจ้าหน้าที่ และกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมี
ขวัญและก าลังใจในการท างานอย่างสม่ าเสมอ 

5.3.1.3  ด้านการจัดบุคลากร องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตาแต้มมีทรัพยากรบุคคลที่เพียงพอต่อ
การปฏิบัติงาน แต่ยังขาดการส่งเสริมและเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ให้พัฒนาศักยภาพในการท างาน
เพ่ิมขึ้น เช่น การดูแลรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา รวมถึงการล้างรถขยะ เพ่ือมิให้เกิด
กลิ่นเหม็นเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคและแมลงวัน 

5.3.1.4  ด้านงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตาแต้ม ควรสร้างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการเข้าตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณในการบริหารจัดการขยะ เพ่ือจะได้ทราบว่างบประมาณท่ีใช้ใน
การด าเนินการเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยมีปริมาณเพ่ิมขึ้นในทุก ๆ ปีนั้นมีความเหมาะสมกับอัตราค่าธรรมเนียม
การจัดเก็บขยะมูลฝอยหรือไม่ เป็นการหาแนวทางในการบริหารจัดการร่วมกันและควรเพิ่มงบประมาณในการจัดซื้อ 
หรือซ่อมแซม วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  

5.3.1.5  ด้านเทคโนโลยี องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตาแต้ม ควรหาวิธีการใช้เทคโนโลยีในด้าน
การสื่อสารมาใช้ในการชักจูงภาคประชาชนเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการท างาน หรือช่องทางการประชาสัมพันธ์
การปฏิบัติงาน 
 

5.3.2  ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
5.3.2.1 ควรศึกษาและวิจัยในเขตปกครองของต าบลอื่นของอ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

เพ่ือให้ทราบถึงข้อมูลในเชิงลึกมาปรับใช้ในการหาแนวทางแก้ไขปัญหาบริหารจัดการขยะร่วมกันขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เกิดภาคีเครือข่ายในหลายภาคส่วน 

5.3.2.2 ควรศึกษาเจาะลึกในประเด็นปัญหาที่ เกิดจากการบริหารจัดการด้านงบประมาณ             
เช่น การใช้จ่ายงบประมาณเกิดประสิทธิภาพจริงหรือไม่ ผลสัมฤทธิ์ในการใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นเช่นไร  เพ่ือหา
แนวทางแก้ไขปัญหาด้านงบประมาณท่ีไม่สมดุล  
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ภาคผนวก ก ตัวอย่างเคร่ืองมือวิจัย 
แบบสอบถาม 

เรื่อง  การบริหารจัดการขยะมูลฝอยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตาแต้ม   
อ าเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ค าชี้แจง  การศึกษาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตาแต้ม อ าเภอปราณบุรี  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งนี้เป็นการศึกษาตามหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย        
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

1. แบบสอบถามนี้ผู้ศึกษามีความประสงค์ให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในการ
กรอกแบบสอบถามตามความเป็นจริงด้วยตัวท่านเอง โดยไม่ต้องลงชื่อลงในแบบสอบถาม 

2. การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาการบริหารการจัดการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองตาแต้ม และเพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตาแต้ม จ าแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคล 

3. ท าเครื่องหมาย ลงในช่อง  หน้าข้อความที่ตรงกับความเป็นจริงของท่านเพียงข้อเดียว 
แบบสอบถามนี้ไม่ใช่แบบทดสอบความรู้ตามหลักวิชาการ จึงขอให้ท่านตอบตามความเป็นจริง ตามความรู้ หรือ
ความรู้สึก หรือความคิดเห็น ที่ตรงหรือมีความใกล้เคียงกับท่านตามแบบสอบถามมากที่สุด 

4. แบบสอบถามชุดนี้มี แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 
ตอนที่  1  สอบถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

อาชีพ รายได้ต่อเดือน  
ตอนที่  2  ค าถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตาแต้ม 

อ าเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แบบมาตราส่วนประมาณค่าของลิเคิร์ท (Likert’s rating scale)                  
มี 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด จ านวน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการวางแผน ด้านการจัดการ
องค์การ ด้านการจัดบุคลากร ด้านงบประมาณ และด้านเทคโนโลยี จ านวน 25 ข้อ โดยให้ผู้ตอบเลือกตอบ            
เพียงระดับเดียว 

ตอนที่ 3 เป็นข้อเสนอแนะต่อการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
ตาแต้ม อ าเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นแบบค าถามปลายเปิด จ านวน 5 ข้อ 

 
 
         ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านกรุณาให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 

นางสาวพรรณพิลาส  แก้วค า 
                                                      นิสิตปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต     
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ตอนที่ 1  ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล 
 1.เพศ  
   (   )  ชาย   (   )  หญิง  
 2.อายุ 
   (   )  ต่ ากว่า 20 ปี  (   )  21 – 40 ปี 
   (   )  41 – 60 ปี   (   )  60 ปีขึ้นไป 
 3.ระดับการศึกษา 
   (   )  ประถมศึกษา   (   )  มัธยมศึกษา 
   (   )  ปวช./ปวส.    (   )  ปริญญาตรี   
  
 4.อาชีพ 
   (   )  ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ (   )  นักเรียน/นักศึกษา 
   (   )  ธุรกิจส่วนตัว   (   )  รับจ้างทั่วไป 
   (   )  เกษตรกรรม    
 5.รายได้ 
   (   )  5,000 - 10,000 บาท  (   )  10,001 - 15,000 บาท 
   (   )  15,001 - 20,000 บาท   (   )  20,001 - 25,000 บาท 
   (   )  มากกว่า 25,000 บาทข้ึนไป 
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ตอนที่  2  ค าถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตาแต้ม           
อ าเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ านวน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการวางแผน ด้านการจัดการองค์การ ด้านการ
จัดบุคลากร ด้านงบประมาณ และด้านเทคโนโลยี โดยให้ผู้ตอบเลือกตอบเพียงระดับเดียว 

ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย  ในช่องค าตอบให้ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุดเพียงข้อ
เดียว ตามเกณฑ์ดังนี้ 

   5  คะแนน หมายถึง  เห็นด้วยมากที่สุด 
  4  คะแนน หมายถึง  เห็นด้วยมาก 

 3  คะแนน หมายถึง  เห็นด้วยปานกลาง 
 2  คะแนน หมายถึง  เห็นด้วยน้อย 
 1  คะแนน หมายถึง  เห็นด้วยน้อยที่สุด 

ข้อ
ที ่

การบริหารจัดการขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลหนองตาแต้ม 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ด้านการวางแผน      

1 

การจั ดท าแผนการบริห ารจัดการขยะมู ลฝอยของ                 
อบต.หนองตาแต้ม มีการเชิญประชาชนทุกภาคส่วน 
คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ในทุกระดับ และน าข้อมูลที่ ได้จากการประชาคมมา
ประกอบการวิเคราะห์และช่วยในการจัดท าแผน 

     

2 
แผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ อบต.หนองตาแต้ม 
มีความชัด เจน  สอดคล้องกับน โยบายผู้ บ ริห ารและ 
วัตถุประสงค์ขององค์การ 

     

3 

อบต.หนองตาแต้ม มีการปรับกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหา
ตลอดเวลา มีแผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่าง
ต่อเนื่อง และมีการประเมินผลความก้าวหน้าของแผนการ
บริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบ 

     

4 

อบต.หนองตาแต้ม เชิญผู้ เชี่ ยวชาญด้านสิ่ งแวดล้อม                 
เข้ามาร่วมวางแผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยภายใน
ต าบลหนองตาแต้ม อย่างครอบคลุมและไม่ให้กระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงประชาชนในชุมชน  

     

5 
ประชาชนมีส่วนร่วมในการการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ภายในต าบลครบทุกขั้นตอน โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
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ข้อที่ 
การบริหารจัดการขององค์การบริหาร                          

ส่วนต าบลหนองตาแต้ม 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ด้านการจัดองค์การ      

6 
อบต.หนองตาแต้มจัดโครงสร้างองค์การด้านการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยเหมาะสม             

     

7 
ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดองค์การเกี่ยวกับการจัดเก็บขยะ
มูลฝอยอย่างเหมาะสม             

     

8 
อบต.หนองตาแต้ม ก าหนดภาระหน้าที่ขององค์การเกี่ยวกับ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยไว้อย่างชัดเจน             

     

9 
อบต.หนองตาแต้ม มีการปรับปรุงหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่   
ที่ รั บ ผิ ด ชอบ เกี่ ย วกั บ การบ ริห ารจั ด การให้ ทั น กั บ
สถานการณ์ และมีความชัดเจนของโครงสร้างการท างาน          

     

10 
อบต.หนองตาแต้ม มีช่องทางการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน
จากประชาชนเรื่องขยะ  

     

ด้านการจัดบุคลากร      

11 
อบต.หนองตาแต้ม ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ให้มี
ความรู้ในการใช้เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ รวมถึงการดูและ
และบ ารุงรักษารถยนต์ส าหรับเก็บขนขยะมูลฝอย 

     

12 
พนักงาน เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการจัดการขยะ             
มีการเตรียมความพร้อม กระตือรือร้นในการปฏิบัติหน้าที ่

     

13 
การจัดก าลังคนในการรักษาความสะอาดและจัดเก็บขยะมูล
ฝอยภายในต าบลเพียงพอ 

     

14 เจ้าหน้าที่ อบต.หนองตาแต้ม ช่วยแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน
ด้านขยะมูลฝอยที่เกิดข้ึนได้ 

     

15 บุคลากรของ อบต.หนองตาแต้ม เก็บขยะมูลฝอยสะอาด
เรียบร้อย เวลาปฏิบัติงานต่อประชาชนมีความสุภาพ อ่อน
น้อม และไม่เลือกปฏิบัติอย่างเสมอต้นเสมอปลาย 

     

ด้านงบประมาณ      

16 
อบต.หนองตาแต้ม จัดสรรงบประมาณในการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยอย่างเพียงพอ เหมาะสม 
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ข้อที่ 
การบริหารจัดการขององค์การบริหาร                          

ส่วนต าบลหนองตาแต้ม 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

17 
อบต.หนองตาแต้ม เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
พิจารณาอัตราเก็บค่าธรรมเนียมในการเก็บขยะมูลฝอย  

     

18 อัตราค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอยมีความเหมาะสม      

19 
อบต.หนองตาแต้ม จัดสรรงบประมาณในการซ่อมบ ารุงวัสดุ 
อุปกรณ์ในการเก็บขยะมูลฝอย 

     

20 
อบต.หนองตาแต้ม ควรมาตรการ/บทลงโทษ ผู้ไม่มาช าระ
ค่าเก็บธรรมเนียมขยะมูลฝอยเป็นเวลานาน 

     

ด้านเทคโนโลยี      

21 
วัสดุ  อุปกรณ์ที่ ใช้ในการเก็บกวาดขยะมูลฝอยมีความ
เหมาะสมในการน าไปปฏิบัติงาน 

     

22 
รถเก็บขยะมูลฝอยของ อบต.หนองตาแต้ม มีเพียงพอต่อ
การใช้งาน 

     

23 
อบต.หนองตาแต้ม เชิญประชาชนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วน
ร่วม ในการหาวิธีจัดการขยะมูลฝอยที่ เหมาะสม ยั่งยืน             
เพ่ือเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาในอนาคต 

     

24 
อบต.หนองตาแต้ม ควรมีภาคีเครือข่ายเข้าร่วมเป็นชุมชน
ต้นแบบในด้านการจัดการขยะมูลฝอยอย่างแท้จริง 

     

25 
อบต.หนองตาแต้ม จัดถังรองรับขยะมูลฝอยทั้งแห้งและ
เปียกไว้อย่างทั่วถึง 
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ตอนที่ 3   ข้อเสนอแนะของประชาชนในเขตพื้นที่ต าบลหนองตาแต้ม เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง              
ในหน่วยงาน ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน ต่อการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ อบต.หนองตาแต้ม  

ค าชี้แจง  โปรดเขียนข้อเสนอแนะของท่านในด้านต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ 
อบต.หนองตาแต้ม เพื่อน าไปปรับปรุงต่อไป 

1.ด้านการวางแผน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
2.ด้านการจัดองค์การ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
3.ด้านการจัดบุคลากร 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
4.ด้านงบประมาณ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
5.ด้านเทคโนโลยี 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านอนุเคราะห์ให้ร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 

 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ข 
แบบทดสอบ และผลการวิเคราะห์ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) ของแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก ข 
แบบทดสอบ และผลการวิเคราะห์ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) ของแบบสอบถาม 

เรื่อง  “การบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตาแต้ม  
อ าเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์” 

ผู้วิจัย นางสาวพรรณพิลาส  แก้วค า 
นิสิตปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฏีบัณฑิต รุ่นที่ 591 

............................................................................................................................. .......... 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.เพ่ือศึกษาการบริหารการจัดการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตาแต้ม 
 2.เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองตาแต้ม จ าแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคล 
ค าชี้แจง  การศึกษาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตาแต้ม               อ าเภอ
ปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งนี้ เป็นการศึกษาตามหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
1. แบบสอบถามนี้ผู้ศึกษามีความประสงค์ให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในการกรอก
แบบสอบถามตามความเป็นจริงด้วยตัวท่านเอง โดยไม่ต้องลงชื่อลงในแบบสอบถาม 
2. การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาการบริหารการจัดการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองตาแต้ม และเพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตาแต้ม จ าแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคล 
3.ท าเครื่องหมาย ลงในช่อง  หน้าข้อความที่ตรงกับความเป็นจริงของท่านเพียงข้อเดียว แบบสอบถามนี้
ไม่ใช่แบบทดสอบความรู้ตามหลักวิชาการ จึงขอให้ท่านตอบตามความเป็นจริง ตามความรู้ หรือความรู้สึก หรือ
ความคิดเห็น ที่ตรงหรือมีความใกล้เคียงกับท่านตามแบบสอบถามมากที่สุด 
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ตอนที่ 1  ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล 
 1.เพศ  
   (   )  ชาย   (   )  หญิง  
 2.อายุ 
   (   )  ต่ ากว่า 20 ปี  (   )  21 – 40 ปี 
   (   )  41 – 60 ปี   (   )  60 ปีขึ้นไป 
 3.ระดับการศึกษา 
   (   )  ประถมศึกษา   (   )  มัธยมศึกษา 
   (   )  ปวช./ปวส.    (   )  ปริญญาตรี    
 4.อาชีพ 
   (   )  ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ (   )  นักเรียน/นักศึกษา 
   (   )  ธุรกิจส่วนตัว   (   )  รับจ้างทั่วไป 
   (   )  เกษตรกรรม    
 5.รายได้ 
   (   )  5,000 – 10,000 บาท  (   )  10,001 – 15,000 บาท 
   (   )  15,001 - 20,000 บาท   (   )  20,001 - 25,000 บาท 
   (   )  มากกว่า 25,000 บาทขึ้นไป 
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ตอนที่ 2  ค าถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตาแต้ม  อ าเภอปราณบุรี  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แบบมาตราส่วนประมาณค่าของลิเคิร์ท (Likert’s rating scale) มี 5 ระดับ คือ มากที่สุด 
มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด จ านวน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการวางแผน ด้านการจัดการองค์การ ด้านการจัดบุคลากร 
ด้านงบประมาณ และด้านเทคโนโลยี โดยให้ผู้ตอบเลือกตอบเพียงระดับเดียว 
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย  ในช่องค าตอบให้ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุดเพียงข้อเดียวตาม
เกณฑ์ดังนี้ 
   5  คะแนน หมายถึง  เห็นด้วยมากที่สุด 
  4  คะแนน หมายถึง  เห็นด้วยมาก 
  3  คะแนน หมายถึง  เห็นด้วยปานกลาง 
  2  คะแนน หมายถึง  เห็นด้วยน้อย 
  1  คะแนน หมายถึง  เห็นด้วยน้อยที่สุด 
 

ข้อ
ที่ 

การบริหารจัดการขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลหนองตาแต้ม 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ด้านการวางแผน      

1 

การจัดท าแผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ อบต.หนองตาแต้ม 
มีการเชิญประชาชนทุกภาคส่วน คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้บริหาร 
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ และน าข้อมูลที่ได้จากการ
ประชาคมมาประกอบการวิเคราะห์และช่วยในการจัดท าแผน 

     

2 
แผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ อบต.หนองตาแต้ม มีความ
ชัดเจน สอดคล้องกับนโยบายผู้บริหารและ วัตถุประสงค์ขององค์การ 

     

3 

อบต.หนองตาแต้ม มีการปรับกลยุทธ์ ในการแก้ ไขปัญหา
ตลอดเวลามีแผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างต่อเนื่อง และ
มีการประเมินผลความก้าวหน้าของแผนการบริหารจัดการขยะ
อย่างเป็นระบบ 

     

4 
อบต.หนองตาแต้ม เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม เข้ามาร่วมวาง
แผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยภายในต าบลหนองตาแต้ม อย่าง
ครอบคลุมและไม่ให้กระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงประชาชนในชุมชน  

     

5 
ประชาชนมีส่วนร่วมในการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยภายใน
ต าบลครบทุกขั้นตอน โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

     

ด้านการจัดองค์การ      

6 
อบต.หนองตาแต้มจัดโครงสร้างองค์การด้านการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยเหมาะสม             

     

7 
ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดองค์การเกี่ยวกับการจัดเก็บขยะมูล
ฝอยอย่างเหมาะสม             
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ข้อ
ที่ 

การบริหารจัดการขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลหนองตาแต้ม 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

8 
อบต.หนองตาแต้ม ก าหนดภาระหน้าที่ขององค์การเกี่ยวกับ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยไว้อย่างชัดเจน             

     

9 
อบต.หนองตาแต้ม มีการปรับปรุงหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการให้ทันกับสถานการณ์ 
และมีความชัดเจนของโครงสร้างการท างาน          

     

10 
อบต.หนองตาแต้ม มีช่องทางการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนจาก
ประชาชนเรื่องขยะ  

     

ด้านการจัดบุคลากร      

11 
อบต.หนองตาแต้ม ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ให้มี
ความรู้ในการใช้เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ รวมถึงการดูและและ
บ ารุงรักษารถยนต์ส าหรับเก็บขนขยะมูลฝอย 

     

12 
พนักงาน เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการจัดการขยะ             
มีการเตรียมความพร้อม กระตือรือร้นในการปฏิบัติหน้าที่ 

     

13 
การจัดก าลังคนในการรักษาความสะอาดและจัดเก็บขยะมูล
ฝอยภายในต าบลเพียงพอ 

     

14 เจ้าหน้าที่ อบต.หนองตาแต้ม ช่วยแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน
ด้านขยะมูลฝอยที่เกิดข้ึนได้ 

     

15 บุคลากรของ อบต.หนองตาแต้ม เก็บขยะมูลฝอยสะอาด
เรียบร้อย เวลาปฏิบัติงานต่อประชาชนมีความสุภาพ อ่อน
น้อม และไม่เลือกปฏิบัติอย่างเสมอต้นเสมอปลาย 

     

ด้านงบประมาณ      

16 
อบต.หนองตาแต้ม จัดสรรงบประมาณในการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยอย่างเพียงพอ เหมาะสม  

     

17 
อบต.หนองตาแต้ม เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
พิจารณาอัตราเก็บค่าธรรมเนียมในการเก็บขยะมูลฝอย  

     

18 อัตราค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอยมีความเหมาะสม      

19 
อบต.หนองตาแต้ม จัดสรรงบประมาณในการซ่อมบ ารุงวัสดุ 
อุปกรณ์ในการเก็บขยะมูลฝอย 

     

20 
อบต.หนองตาแต้ม ควรมาตรการ/บทลงโทษ ผู้ไม่มาช าระค่า
เก็บธรรมเนียมขยะมูลฝอยเป็นเวลานาน 
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ข้อ
ที่ 

การบริหารจัดการขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลหนองตาแต้ม 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ด้านเทคโนโลยี      

21 
วัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการเก็บกวาดขยะมูลฝอยมีความเหมาะสม
ในการน าไปปฏิบัติงาน 

     

22 รถเก็บขยะมูลฝอยของ อบต.หนองตาแต้ม มีเพียงพอต่อการใช้งาน      

23 
อบต.หนองตาแต้ม เชิญประชาชนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วน
ร่วม ในการหาวิธีจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสม ยั่งยืน เพ่ือ
เตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาในอนาคต 

     

24 
อบต.หนองตาแต้ม ควรมีภาคีเครือข่ายเข้าร่วมเป็นชุมชน
ต้นแบบในด้านการจัดการขยะมูลฝอยอย่างแท้จริง 

     

25 
อบต.หนองตาแต้ม จัดถังรองรับขยะมูลฝอยทั้งแห้งและเปียก
ไว้อย่างทั่วถึง 

     

 
ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะของประชาชนในเขตพื้นที่ต าบลหนองตาแต้ม ต่อการบริหารจัดการขยะมูลฝอยองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองตาแต้ม  
ค าชี้แจง  โปรดเขียนข้อเสนอแนะของท่านในด้านต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ อบต.
หนองตาแต้ม เพื่อน าไปปรับปรุงต่อไป 
1.ด้านการวางแผน 
……………………………………………………………………………………………………. .………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..............………………………………… 
2.ด้านการจัดองค์การ 
……………………………………………………………………………………………………. .………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..............………………………………… 
3.ด้านการจัดบุคลากร 
……………………………………………………………………………………………………. .………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..............………………………………… 
4.ด้านงบประมาณ 
……………………………………………………………………………………………………. .………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..............………………………………… 
5.ด้านเทคโนโลยี 
……………………………………………………………………………………………………. .………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..............………………………………… 
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แบบประเมินผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ 

เรื่อง  การบริหารจัดการขยะมูลฝอยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตาแต้ม  
อ าเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล 
ค าชี้แจง  ขอให้ผู้เชี่ยวชาญได้แสดงความกรุณาแสดงความคิดเห็นของท่านให้ตรงกับความเป็นจริงมากท่ีสุด โดย
ท าเครื่องหมาย  ลงในช่องขวามือตามระดับความคิดเห็นของท่านโดยมีความหมายในการให้คะแนนดังนี้ 
  ให้คะแนน +1 เห็นด้วย 

ให้คะแนน 0 เห็นด้วย 
ให้คะแนน -1 เห็นด้วย 

 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
เห็นด้วย 

+1 
ไม่แน่ใจ 

0 
ไม่เห็นด้วย 

-1 
1.เพศ √   
2.อายุ √   
3.ระดับการศึกษา √   
4.อาชีพ √   
5.รายได้ √   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้เชี่ยวชาญ ท่านที่ 1 
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ตอนที่ 2  ค าถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตาแต้ม  อ าเภอปราณบุรี  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ านวน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการวางแผน ด้านการจัดการองค์การ ด้านการจัดบุคลากร ด้าน
งบประมาณ และด้านเทคโนโลยี โดยให้ผู้ตอบเลือกตอบเพียงระดับเดียว 
ค าชี้แจง  ขอให้ผู้เชี่ยวชาญได้แสดงความกรุณาแสดงความคิดเห็นของท่านให้ตรงกับความเป็นจริงมากท่ีสุด โดย
ท าเครื่องหมาย  ลงในช่องขวามือตามระดับความคิดเห็นของท่านโดยมีความหมายในการให้คะแนนดังนี้ 
  ให้คะแนน +1 เห็นด้วย 

ให้คะแนน 0 ไม่แน่ใจ 
ให้คะแนน -1 ไม่เห็นด้วย 

 
ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารจัดการขยะขององค์การ

บริหารส่วนต าบลหนองตาแต้ม  ทั้ง 5 ด้าน  

ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
เห็นด้วย 

+1 
ไม่แน่ใจ 

0 
ไม่เห็นด้วย 

-1 
ด้านการวางแผน 

1.การจัดท าแผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ  อบต.หนองตาแต้ม 
มีการเชิญประชาชนทุกภาคส่วน คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้บริหาร และ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ และน าข้อมูลที่ได้จากการประชาคม
มาประกอบการวิเคราะห์และช่วยในการจัดท าแผน 

√ 

  
 
 

2.แผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ อบต.หนองตาแต้ม มีความ
ชัดเจน สอดคล้องกับนโยบายผู้บริหารและวัตถุประสงค์ขององค์การ 

√ 
  

 
3.อบต.หนองตาแต้ม มีการปรับกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาตลอดเวลา มี
แผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างต่อเนื่อง และมีการประเมินผล
ความก้าวหน้าของแผนการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบ 

√ 
  

 

4.อบต.หนองตาแต้ม นักวิชาการหรือผู้มีความรู้ความสามารถด้าน
สิ่งแวดล้อม เข้ามาร่วมวางแผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยภายใน
ต าบลหนองตาแต้ม อย่างครอบคลุมและไม่ให้กระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
รวมถึงประชาชนในชุมชน  

√ 

  
 

5.ประชาชนมีส่วนร่วมในการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยภายใน
ต าบลครบทุกข้ันตอน โปร่งใส ตรวจสอบได ้

√ 
  

 
ด้านการจัดองค์การ 

6. อบต.หนองตาแต้มจัดโครงสร้างองค์การด้านการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยเหมาะสม             

√ 
  

 
 

7.ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดองค์การเกี่ยวกับการจัดเก็บขยะมูลฝอย
อย่างเหมาะสม             

√ 
  

 
8. อบต.หนองตาแต้ม ก าหนดภาระหน้าที่ขององค์การเกี่ยวกับบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยไว้อย่างชัดเจน             

√ 
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ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารจัดการขยะขององค์การ

บริหารส่วนต าบลหนองตาแต้ม  ทั้ง 5 ด้าน  

ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
เห็นด้วย 

+1 
ไม่แน่ใจ 

0 
ไม่เห็นด้วย 

-1 
9. อบต.หนองตาแต้ม มีการปรับปรุงหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการให้ทันกับสถานการณ์ และมีความ
ชัดเจนของโครงสร้างการท างาน          

√ 
  

 

10. อบต.หนองตาแต้ม มีช่องทางการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนจาก
ประชาชนเรื่องขยะมูลฝอย  

√ 
  

 
ด้านการจัดบุคลากร 

11.อบต.หนองตาแต้ม ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ใน
การใช้เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ รวมถึงการดูแลและบ ารุงรักษารถยนต์
ส าหรับเก็บขนขยะมูลฝอย 

√ 

  

12.พนักงาน เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการจัดการขยะมีการ
เตรียมความพร้อม กระตือรือร้นในการปฏิบัติหน้าที่ 

√ 
  

13.การจัดก าลังคนในการรักษาความสะอาดและจัดเก็บขยะมูลฝอย
ภายในต าบลเพียงพอ 

√ 
  

14.เจ้าหน้าที่ อบต.หนองตาแต้ม ช่วยแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนด้านการ
จัดการขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นได้ 

√ 
  

 
15.บุคลากรของ อบต.หนองตาแต้ม เก็บขยะมูลฝอยสะอาดเรียบร้อย 
เวลาปฏิบัติงานต่อประชาชนมีความสุภาพ อ่อนน้อม และไม่เลือก
ปฏิบัติอย่างเสมอต้นเสมอปลาย 

√ 
  

 
 

16.อบต.หนองตาแต้ม จัดสรรงบประมาณในการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยอย่างเพียงพอ เหมาะสม  

√   

17.อบต.หนองตาแต้ม เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
พิจารณาอัตราเก็บค่าธรรมเนียมในการเก็บขยะมูลฝอย  

√   

18.อัตราค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอยมีความเหมาะสม √   

19.อบต.หนองตาแต้ม จัดสรรงบประมาณในการซ่อมบ ารุงวัสดุ 
อุปกรณ์ในการเก็บขยะมูลฝอย 

√   

20.อบต.หนองตาแต้ม ควรมาตรการ/บทลงโทษ ผู้ไม่มาช าระค่าเก็บ
ธรรมเนียมขยะมูลฝอยเป็นเวลานาน 

√   

21.วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บกวาดขยะมูลฝอยมีความเหมาะสมใน
การน าไปปฏิบัติงาน 

√   

22.รถเก็บขยะมูลฝอยของ อบต.หนองตาแต้ม มีเพียงพอต่อการใช้งาน √   
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ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารจัดการขยะขององค์การ

บริหารส่วนต าบลหนองตาแต้ม  ทั้ง 5 ด้าน  

ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
เห็นด้วย 

+1 
ไม่แน่ใจ 

0 
ไม่เห็นด้วย 

-1 
23.อบต.หนองตาแต้ม เชิญประชาชนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ใน
การหาวิธีจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสม ยั่งยืน เพ่ือเตรียมความพร้อม
ในการแก้ไขปัญหาในอนาคต 

√   

24.อบต.หนองตาแต้ม ควรมีภาคีเครือข่ายเข้าร่วมเป็นชุมชนต้นแบบใน
ด้านการจัดการขยะมูลฝอยอย่างแท้จริง 

√   

25.อบต.หนองตาแต้ม จัดถังรองรับขยะมูลฝอยทั้งแห้งและเปียกไว้
อย่างทั่วถึง 

√   
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แบบประเมินผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ 

เรื่อง  การบริหารจัดการขยะมูลฝอยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตาแต้ม  
อ าเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล 
ค าชี้แจง  ขอให้ผู้เชี่ยวชาญได้แสดงความกรุณาแสดงความคิดเห็นของท่านให้ตรงกับความเป็นจริงมากท่ีสุด โดย
ท าเครื่องหมาย  ลงในช่องขวามือตามระดับความคิดเห็นของท่านโดยมีความหมายในการให้คะแนนดังนี้ 
  ให้คะแนน +1 เห็นด้วย 

ให้คะแนน   0 ไม่แน่ใจ 
ให้คะแนน  -1 ไม่เห็นด้วย 

 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
เห็นด้วย 

+1 
ไม่แน่ใจ 

0 
ไม่เห็นด้วย 

-1 
1.เพศ √   
2.อายุ √   
3.ระดับการศึกษา √   
4.อาชีพ √   
5.รายได้ √   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผู้เชี่ยวชาญ ท่านที่ 2 
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ตอนที่ 2  ค าถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตาแต้ม  อ าเภอปราณบุรี  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ านวน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการวางแผน ด้านการจัดการองค์การ ด้านการจัดบุคลากร ด้าน
งบประมาณ และด้านเทคโนโลยี โดยให้ผู้ตอบเลือกตอบเพียงระดับเดียว 
ค าชี้แจง  ขอให้ผู้เชี่ยวชาญได้แสดงความกรุณาแสดงความคิดเห็นของท่านให้ตรงกับความเป็นจริงมากท่ีสุด โดย
ท าเครื่องหมาย  ลงในช่องขวามือตามระดับความคิดเห็นของท่านโดยมีความหมายในการให้คะแนนดังนี้ 
  ให้คะแนน +1 เห็นด้วย 

ให้คะแนน 0 เห็นด้วย 
ให้คะแนน -1 เห็นด้วย 

 
ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารจัดการขยะขององค์การ

บริหารส่วนต าบลหนองตาแต้ม  ทั้ง 5 ด้าน  

ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
เห็นด้วย 

+1 
ไม่แน่ใจ 

0 
ไม่เห็นด้วย 

-1 
ด้านการวางแผน 

1.การจัดท าแผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ  อบต.หนองตาแต้ม 
มีการเชิญประชาชนทุกภาคส่วน คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้บริหาร และ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ และน าข้อมูลที่ได้จากการประชาคม
มาประกอบการวิเคราะห์และช่วยในการจัดท าแผน 

√ 

  
 
 

2.แผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ อบต.หนองตาแต้ม มีความ
ชัดเจน สอดคล้องกับนโยบายผู้บริหารและวัตถุประสงค์ขององค์การ 

√ 
  

 
3.อบต.หนองตาแต้ม มีการปรับกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาตลอดเวลา มี
แผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างต่อเนื่อง และมีการประเมินผล
ความก้าวหน้าของแผนการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบ 

√ 
  

 

4.อบต.หนองตาแต้ม นักวิชาการหรือผู้มีความรู้ความสามารถด้าน
สิ่งแวดล้อม เข้ามาร่วมวางแผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยภายใน
ต าบลหนองตาแต้ม อย่างครอบคลุมและไม่ให้กระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
รวมถึงประชาชนในชุมชน  

√ 

  
 

5.ประชาชนมีส่วนร่วมในการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยภายใน
ต าบลครบทุกข้ันตอน โปร่งใส ตรวจสอบได ้

√ 
  

 
ด้านการจัดองค์การ 

6. อบต.หนองตาแต้มจัดโครงสร้างองค์การด้านการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยเหมาะสม             

√ 
  

 
 

7.ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดองค์การเกี่ยวกับการจัดเก็บขยะมูลฝอย
อย่างเหมาะสม             

√ 
  

 
8. อบต.หนองตาแต้ม ก าหนดภาระหน้าที่ขององค์การเกี่ยวกับบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยไว้อย่างชัดเจน             

√ 
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ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารจัดการขยะขององค์การ

บริหารส่วนต าบลหนองตาแต้ม  ทั้ง 5 ด้าน  

ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
เห็นด้วย 

+1 
ไม่แน่ใจ 

0 
ไม่เห็นด้วย 

-1 
9. อบต.หนองตาแต้ม มีการปรับปรุงหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการให้ทันกับสถานการณ์ และมีความ
ชัดเจนของโครงสร้างการท างาน          

√ 
  

 

10. อบต.หนองตาแต้ม มีช่องทางการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนจาก
ประชาชนเรื่องขยะมูลฝอย  

√ 
  

 
ด้านการจัดบุคลากร 

11.อบต.หนองตาแต้ม ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ใน
การใช้เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ รวมถึงการดูแลและบ ารุงรักษารถยนต์
ส าหรับเก็บขนขยะมูลฝอย 

√ 

  

12.พนักงาน เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการจัดการขยะมีการ
เตรียมความพร้อม กระตือรือร้นในการปฏิบัติหน้าที่ 

√ 
  

13.การจัดก าลังคนในการรักษาความสะอาดและจัดเก็บขยะมูลฝอย
ภายในต าบลเพียงพอ 

√ 
  

14.เจ้าหน้าที่ อบต.หนองตาแต้ม ช่วยแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนด้านการ
จัดการขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นได้ 

√ 
  

 
15.บุคลากรของ อบต.หนองตาแต้ม เก็บขยะมูลฝอยสะอาดเรียบร้อย 
เวลาปฏิบัติงานต่อประชาชนมีความสุภาพ อ่อนน้อม และไม่เลือก
ปฏิบัติอย่างเสมอต้นเสมอปลาย 

√ 
  

 
 

16.อบต.หนองตาแต้ม จัดสรรงบประมาณในการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยอย่างเพียงพอ เหมาะสม  

√   

17.อบต.หนองตาแต้ม เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
พิจารณาอัตราเก็บค่าธรรมเนียมในการเก็บขยะมูลฝอย  

√   

18.อัตราค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอยมีความเหมาะสม √   
19.อบต.หนองตาแต้ม จัดสรรงบประมาณในการซ่อมบ ารุงวัสดุ 
อุปกรณ์ในการเก็บขยะมูลฝอย 

√   

20.อบต.หนองตาแต้ม ควรมาตรการ/บทลงโทษ ผู้ไม่มาช าระค่าเก็บ
ธรรมเนียมขยะมูลฝอยเป็นเวลานาน 

√   

21.วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บกวาดขยะมูลฝอยมีความเหมาะสมใน
การน าไปปฏิบัติงาน 

√   

22.รถเก็บขยะมูลฝอยของ อบต.หนองตาแต้ม มีเพียงพอต่อการใช้งาน √   
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ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารจัดการขยะขององค์การ

บริหารส่วนต าบลหนองตาแต้ม  ทั้ง 5 ด้าน  

ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
เห็นด้วย 

+1 
ไม่แน่ใจ 

0 
ไม่เห็นด้วย 

-1 
23.อบต.หนองตาแต้ม เชิญประชาชนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ใน
การหาวิธีจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสม ยั่งยืน เพ่ือเตรียมความพร้อม
ในการแก้ไขปัญหาในอนาคต 

√   

24.อบต.หนองตาแต้ม ควรมีภาคีเครือข่ายเข้าร่วมเป็นชุมชนต้นแบบใน
ด้านการจัดการขยะมูลฝอยอย่างแท้จริง 

√   

25.อบต.หนองตาแต้ม จัดถังรองรับขยะมูลฝอยทั้งแห้งและเปียกไว้
อย่างทั่วถึง 

√   
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แบบประเมินผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ 

เรื่อง  การบริหารจัดการขยะมูลฝอยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตาแต้ม  
อ าเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล 
ค าชี้แจง  ขอให้ผู้เชี่ยวชาญได้แสดงความกรุณาแสดงความคิดเห็นของท่านให้ตรงกับความเป็นจริงมากท่ีสุด โดย
ท าเครื่องหมาย  ลงในช่องขวามือตามระดับความคิดเห็นของท่านโดยมีความหมายในการให้คะแนนดังนี้ 
  ให้คะแนน +1 เห็นด้วย 
ให้คะแนน   0 ไม่แน่ใจ 
ให้คะแนน  -1 ไม่เห็นด้วย 
 

 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
เห็นด้วย 

+1 
ไม่แน่ใจ 

0 
ไม่เห็นด้วย 

-1 
1.เพศ √   
2.อายุ √   
3.ระดับการศึกษา √   
4.อาชีพ √   
5.รายได้ √   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผู้เชี่ยวชาญ ท่านที่ 3 
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ตอนที่ 2  ค าถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตาแต้ม  อ าเภอปราณบุรี  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ านวน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการวางแผน ด้านการจัดการองค์การ ด้านการจัดบุคลากร ด้าน
งบประมาณ และด้านเทคโนโลยี โดยให้ผู้ตอบเลือกตอบเพียงระดับเดียว 
ค าชี้แจง  ขอให้ผู้เชี่ยวชาญได้แสดงความกรุณาแสดงความคิดเห็นของท่านให้ตรงกับความเป็นจริงมากท่ีสุด โดย
ท าเครื่องหมาย  ลงในช่องขวามือตามระดับความคิดเห็นของท่านโดยมีความหมายในการให้คะแนนดังนี้ 
  ให้คะแนน +1 เห็นด้วย 

ให้คะแนน   0 ไม่แน่ใจ 
ให้คะแนน - 1 ไม่เห็นด้วย 

ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารจัดการขยะขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองตาแต้ม  ทั้ง 5 ด้าน  

ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
เห็นด้วย 

+1 
ไม่แน่ใจ 

0 
ไม่เห็นด้วย 

-1 
ด้านการวางแผน 

1.การจัดท าแผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ  อบต.หนองตา
แต้ม มีการเชิญประชาชนทุกภาคส่วน คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้บริหาร 
และเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องในทุกระดับ และน าข้อมูลที่ได้จากการ
ประชาคมมาประกอบการวิเคราะห์และช่วยในการจัดท าแผน 

√ 

  
 
 

2.แผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ อบต.หนองตาแต้ม มีความ
ชัดเจน สอดคล้องกับนโยบายผู้บริหารและ วัตถุประสงค์ขององค์การ 

 √ 
 
 

3.อบต.หนองตาแต้ม มีการปรับกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาตลอดเวลา มี
แผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างต่อเนื่อง และมีการประเมินผล
ความก้าวหน้าของแผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบ 

 √ 
 
 

4.อบต.หนองตาแต้ม นักวิชาการหรือผู้มีความรู้ความสามารถด้าน
สิ่งแวดล้อม เข้ามาร่วมวางแผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยภายใน
ต าบลหนองตาแต้ม อย่างครอบคลุมและไม่ให้กระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
รวมถึงประชาชนในชุมชน  

√ 

  
 

5.ประชาชนมีส่วนร่วมในการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยภายใน
ต าบลครบทุกข้ันตอน โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

√ 
  

 
ด้านการจัดองค์การ 

6. อบต.หนองตาแต้มจัดโครงสร้างองค์การด้านการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยเหมาะสม             

√ 
  

 
 

7.ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดองค์การเกี่ยวกับการจัดเก็บขยะมูลฝอย
อย่างเหมาะสม             

√ 
  

 
8. อบต.หนองตาแต้ม ก าหนดภาระหน้าที่ขององค์การเกี่ยวกับ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยไว้อย่างชัดเจน             

√ 
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ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารจัดการขยะขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองตาแต้ม  ทั้ง 5 ด้าน  

ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
เห็นด้วย 

+1 
ไม่แน่ใจ 

0 
ไม่เห็นด้วย 

-1 
9. อบต.หนองตาแต้ม มีการปรับปรุงหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ ที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการให้ทันกับสถานการณ์ และมี
ความชัดเจนของโครงสร้างการท างาน          

√ 
  

 

10. อบต.หนองตาแต้ม มีช่องทางการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนจาก
ประชาชนเรื่องขยะมูลฝอย  

√ 
  

 
ด้านการจัดบุคลากร 

11.อบต.หนองตาแต้ม ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้
ในการใช้เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ รวมถึงการดูแลและบ ารุงรักษา
รถยนต์ส าหรับเก็บขนขยะมูลฝอย 

√ 

  

12.พนักงาน เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการจัดการขยะมีการ
เตรียมความพร้อม กระตือรือร้นในการปฏิบัติหน้าที่ 

√ 
  

13.การจัดก าลังคนในการรักษาความสะอาดและจัดเก็บขยะมูลฝอย
ภายในต าบลเพียงพอ 

√ 
  

14.เจ้าหน้าที่ อบต.หนองตาแต้ม ช่วยแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนด้าน
การจัดการขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นได้ 

√ 
  

 
15.บุคลากรของ อบต.หนองตาแต้ม เก็บขยะมูลฝอยสะอาด
เรียบร้อย เวลาปฏิบัติงานต่อประชาชนมีความสุภาพ อ่อนน้อม และ
ไม่เลือกปฏิบัติอย่างเสมอต้นเสมอปลาย 

√ 
  

 
 

16.อบต.หนองตาแต้ม จัดสรรงบประมาณในการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยอย่างเพียงพอ เหมาะสม  

√ 
  

17.อบต.หนองตาแต้ม เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
พิจารณาอัตราเก็บค่าธรรมเนียมในการเก็บขยะมูลฝอย  

√ 
  

18.อัตราค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอยมีความเหมาะสม √   
19.อบต.หนองตาแต้ม จัดสรรงบประมาณในการซ่อมบ ารุงวัสดุ 
อุปกรณ์ในการเก็บขยะมูลฝอย 

√ 
  

20.อบต.หนองตาแต้ม ควรมาตรการ/บทลงโทษ ผู้ไม่มาช าระค่าเก็บ
ธรรมเนียมขยะมูลฝอยเป็นเวลานาน 

√ 
  

21.วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บกวาดขยะมูลฝอยมีความเหมาะสม
ในการน าไปปฏิบัติงาน 

√ 
  

22.รถเก็บขยะมูลฝอยของ อบต.หนองตาแต้ม มีเพียงพอต่อการใช้
งาน 

√ 
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ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารจัดการขยะขององค์การ

บริหารส่วนต าบลหนองตาแต้ม  ทั้ง 5 ด้าน  

ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
เห็นด้วย 

+1 
ไม่แน่ใจ 

0 
ไม่เห็นด้วย 

-1 
23.อบต.หนองตาแต้ม เชิญประชาชนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ใน
การหาวิธีจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสม ยั่งยืน เพ่ือเตรียมความพร้อม
ในการแก้ไขปัญหาในอนาคต 

√   

24.อบต.หนองตาแต้ม ควรมีภาคีเครือข่ายเข้าร่วมเป็นชุมชนต้นแบบใน
ด้านการจัดการขยะมูลฝอยอย่างแท้จริง 

√   

25.อบต.หนองตาแต้ม จัดถังรองรับขยะมูลฝอยทั้งแห้งและเปียกไว้
อย่างทั่วถึง 

√   
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สรุปผลวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญต่อแบบสอบถามในการหาค่า  IOC (จ านวน 3 ท่าน)         
ต่อการบริหารจัดการขยะมูลฝอยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตาแต้ม 

 อ าเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์” 
............................................................................... 

ส่วนที่ 1 : แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน  4 ข้อ 

ข้อ 
 

 
ค าถาม 

 

ค่าความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ รวม 

ค่า 
IOC 

แปลผล 

1 2 3   

1 
เพศ 
                 (   )  ชาย   (   )  หญิง 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

2 
อายุ 
         (   )  ต่ ากว่า 20 ปี         (   )  21 – 40 ป ี
         (   )  41 – 60 ป ี          (   )  60 ปีขึ้นไป 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

3 
ระดับการศึกษา        
        (   )  ประถมศึกษา   (   )  มัธยมศึกษา 
        (   )  ปวช./ปวส.   (   )  ปริญญาตรี 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

4 

 รายได้ 
 (   )  5,000 – 10,000 บาท (   ) 10,001 –15,000 บาท 
 (   ) 15,001 - 20,000 บาท (   )  20,001-25,000 บาท 
 (   )  มากกว่า 25,000 บาทขึน้ไป 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
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ตอนที่ 2  ค าถามเกี่ยวกับ การบริหารจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตาแต้ม  อ าเภอปราณบุรี  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ านวน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการวางแผน ด้านการจัดการองค์การ ด้านการจัดบุคลากร ด้าน
งบประมาณ และด้านเทคโนโลยี โดยให้ผู้ตอบเลือกตอบเพียงระดับเดียว 

ข้อ 
 

 
ค าถาม 

 

ค่าความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ รวม 

ค่า 
IOC 

แปล
ผล 

1 2 3   
ด้านการวางแผน  

1 

การจัดท าแผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ                  
อบต.หนองตาแต้ม มีการเชิญประชาชนทุกภาคส่วน 
คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องในทุกระดับ และน าข้อมูลที่ ได้จากการ
ประชาคมมาประกอบการวิเคราะห์และช่วยในการ
จัดท าแผน 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

2 
แผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ อบต.หนองตา
แต้ม มีความชัดเจน สอดคล้องกับนโยบายผู้บริหารและ 
วัตถุประสงค์ขององค์การ 

+1 0 +1 2 0.67 ใช้ได้ 

3 

อบต.หนองตาแต้ม มีการปรับกลยุทธ์ในการแก้ไข
ปัญหาตลอดเวลา มีแผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
อย่างต่อเนื่อง และมีการประเมินผลความก้าวหน้าของ
แผนการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบ 

+1 0 +1 2 0.67 ใช้ได้ 

4 

อบต .หนองตาแต้ ม  นั กวิ ชาการหรื อผู้ มี คว ามรู้
ความสามารถด้านสิ่งแวดล้อม เข้ามาร่วมวางแผนการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยภายในต าบลหนองตาแต้ม 
อย่างครอบคลุมและไม่ให้กระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึง
ประชาชนในชุมชน 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

5 
ประชาชนมีส่วนร่วมในการการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยภายในต าบลครบทุกขั้นตอน โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

ด้านการจัดองค์การ  

6 
 อบต.หนองตาแต้มจัดโครงสร้างองค์การด้านการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยเหมาะสม             

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

7 
ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดองค์การเกี่ยวกับการจัดเก็บ
ขยะมูลฝอยอย่างเหมาะสม             

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

8 
อบต.หนองตาแต้ม ก าหนดภาระหน้าที่ขององค์การ
เกี่ยวกับบริหารจัดการขยะมูลฝอยไว้อย่างชัดเจน             

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
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ข้อ 
 

 
ค าถาม 

 

ค่าความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ รวม 

ค่า 
IOC 

แปล
ผล 

1 2 3   

9 

อบต.หนองตาแต้ม มีการปรับปรุงหน่วยงานหรือ
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการให้ทัน
กับสถานการณ์และมีความชัดเจนของโครงสร้างการ
ท างาน          

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

10 
อบต.หนองตาแต้ม มีช่องทางการแก้ไขปัญหาข้อ
ร้องเรียน             จากประชาชนเรื่องขยะมูลฝอย  

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

ด้านการจัดบุคลากร  

11 
อบต.หนองตาแต้ม ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่
ให้มีความรู้ในการใช้เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ รวมถึงการ
ดูแลและบ ารุงรักษารถยนต์ส าหรับเก็บขนขยะมูลฝอย 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

12 
พนักงาน เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการจัดการขยะ 
มีการเตรียมความพร้อม กระตือรือร้นในการปฏิบัติหน้าที่ 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

13 
การจัดก าลังคนในการรักษาความสะอาดและจัดเก็บ
ขยะมูลฝอยภายในต าบลเพียงพอ 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

14 เจ้ าหน้าที่  อบต.หนองตาแต้ม ช่วยแก้ ไขปัญหา           
ข้อร้องเรียนด้านการขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นได้ 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

15 บุคลากรของ อบต.หนองตาแต้ม เก็บขยะมูลฝอย
สะอาดเรียบร้อย เวลาปฏิบัติงานต่อประชาชนมีความ
สุภาพ  อ่อนน้อม และไม่เลือกปฏิบัติอย่างเสมอต้น
เสมอปลาย 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

ด้านงบประมาณ  

16 
อบต.หนองตาแต้ม จัดสรรงบประมาณในการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยอย่างเพียงพอ เหมาะสม 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

17 
อบต.หนองตาแต้ม เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการพิจารณาอัตราเก็บค่าเก็บค่าธรรมเนียมในการ
เก็บขยะมูลฝอย 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

18 อัตราค่าค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอยมีความเหมาะสม +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

19 
อบต.หนองตาแต้ม จัดสรรงบประมาณในการซ่อมบ ารุง
วัสดุ อุปกรณ์ในการเก็บขยะมูลฝอย 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

20 
อบต.หนองตาแต้ม ควรมีมาตรการ/บทลงโทษผู้ไม่มา
ช าระค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอยเป็นเวลานาน 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
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ข้อ 
 

 
ค าถาม 

 

ค่าความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ รวม 

ค่า 
IOC 

แปล
ผล 

1 2 3   
ด้านเทคโนโลยี  

21 
วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บกวาดขยะมูลฝอยมีความ
เหมาะสมในการน าไปปฏิบัติงาน 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

22 
รถเก็บขยะมูลฝอยของ อบต.หนองตาแต้ม มีเพียงพอ
ต่อการใช้งาน 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

23 

อบต.หนองตาแต้ม เชิญประชาชนทุกภาคส่วนเข้ามามี
ส่วนร่วม ในการหาวิธีจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสม 
ยั่งยืน เพ่ือเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาใน
อนาคต 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

24 
อบต.หนองตาแต้ม ควรมีภาคีเครือข่ายเข้าร่วมเป็น
ชุมชนต้นแบบในด้านการจัดการขยะมูลฝอยอย่าง
แท้จริง 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

25 
อบต.หนองตาแต้ม จัดถังรองรับขยะมูลฝอยทั้งแห้งและ
เปียกไว้อย่างทั่วถึง 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

 
ค่า IOC        =       23 

                                                   25 
=      0.92 

สรุปผลแสดงความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน เท่ากับ 0.92 แปลผลว่าใช้ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ค 
สรุปค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก ค 
สรุปค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 

ตารางผลการทดสอบแบบสอบถาม Item-Total Statistics ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach) 

ข้อ 
Scale Mean  if Item  

Deleted 
Scale Variance 

If  Item  Deleted 
Corrected Item 

ToTal Correlation 
Alpha If  Item 

Deleted 
1 83.462 729.684 .107 .890 
2 83.362 737.282 -.028 -.892 
3 80.962 731.518 .192 .889 
4 81.987 671.570 .854 .878 
5 82.012 678.109 .794 .879 
6 82.025 671.461 .856 .878 
7 81.037 564.031 .264 .969 
8 81.912 674.409 .840 .878 
9 81.987 673.340 .829 .878 
10 81.987 670.750 .877 .877 
11 82.187 682.791 .788 .880 
12 82.137 681.551 .767 .880 
13 82.137 669.577 .791 .878 
14 81.612 699.314 .635 .883 
15 83.037 704.159 .687 .883 
16 82.237 687.769 .702 .881 
17 82.912 710.228 .468 .885 
18 82.012 678.160 .805 .879 
19 81.862 673.936 .840 .878 
20 82.112 677.224 .807 .879 
21 82.087 680.691 .817 .879 
22 82.087 678.332 .827 .879 
23 82.112 676.814 .779 .879 
24 82.112 677.532 .839 .879 
25 82.112 677.532 .839 .879 

 N of Cases  = 40.0 
 N of Item  = 25 
 Alpha   = .88 
 



ประวัติผู้วิจัย 
 

ชื่อ – สกุล  นางสาวพรรณพิลาส  แก้วค า 
วัน/เดือน/ปีเกิด  18  มกราคม  2523 
สถานที่เกิด  ศรีสะเกษ 
ที่อยู่ปัจจุบัน  1477 หมู่ที่ 2 ต าบลวังก์พง  ต าบลวังก์พง อ าเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
สถานที่ท างาน  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตาแต้ม อ าเภอปราณบุรี   
   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ประวัติการศึกษา  ปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรามค าแหง  
ประสบการณ์ท างาน  

พ.ศ.2554  ข้าราชการท้องถิ่น ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งน้อย  อ าเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม 

พ.ศ.2556  ข้าราชการท้องถิ่น ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
องค์การบริหารส่วนต าบลสามกระทาย  อ าเภอกุยบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

พ.ศ.2558 – ปัจจุบัน ข้าราชการท้องถิ่น ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตาแต้ม  อ าเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
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