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ปีการศึกษา 2559 

 

บทคัดย่อ 

 
การค้นคว้าอิสระนี้เป็นการศึกษาการบริหารจัดการนโยบายการลดปริมาณมูลฝอย

ของกรุงเทพมหานครมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการบริหารจัดการนโยบายการลดปริมาณ     

มูลฝอยของกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสําเร็จในการดําเนินนโยบาย และเพื่อ

นําเสนอข้อเสนอแนะทางนโยบาย  โดยใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ ทําการศึกษากลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม 

ได้แก่ 1) กลุ่มผู้บริหารและข้าราชการของกรุงเทพมหานครใช้วิธีการสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการ

เก็บรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ถึงเนื้อหาสาระ การถ่ายทอดนโยบาย การนํานโยบายการลดปริมาณ 

มูลฝอยของกรุงเทพมหานครไปสู่การปฏิบัติ ตลอดจนปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบริหารจัดการ ซ่ึงได้แก่ 

แนวคิดผู้บริหาร บทบาทและหน้าท่ีของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทัศนคติของผู้ปฏิบัติงาน รูปแบบการ

บริหารจัดการ และทรัพยากรที่ใช้ในการดําเนินการ 2) กลุ่มประชาชน โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เพื่อ

รวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดําเนินนโยบายการลดปริมาณ     

มูลฝอยของกรุงเทพมหานครในเขตที่เป็นกลุ่มตัวอย่างการศึกษาได้แก่ เขตดุสิตและเขตตลิ่งชัน  
 

การศึกษาพบว่า การบริหารจัดการนโยบายการลดปริมาณขยะมูลฝอยของ

กรุงเทพมหานครจะถูกถ่ายทอดลงไปดําเนินการในพื้นที่เขตซ่ึงมีปัจจัยท่ีเข้ามาเกี่ยวข้องและส่งผลต่อ

ความสําเร็จของนโยบาย ได้แก่ 1) แนวคิดผู้บริหารท่ีเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ

ดําเนินงาน 2) ทัศนคติของผู้ปฏิบัติงานที่เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน และหน่วยงาน

ภายนอก ซ่ึงกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือ ร่วมใจ 3) การบริหารจัดการที่ให้ความสําคัญกับความร่วมมือ 
ท้ังหน่วยงานภายในและภายนอก และการแสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกเพื่อมาเป็น

เครือข่ายในการดําเนินนโยบาย 4) การมีส่วนร่วมของประชาชน การรับรู้และมีส่วนร่วมในนโยบาย 
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ลดปริมาณขยะมูลฝอยมีผลมาจากการจัดกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่องในพื้นที่เพื่อสร้างการรับรู้ของ

ประชาชน ดังนั้นจึงควรมีการปรับทัศนคติในการทํางานของบุคลากรกรุงเทพมหานครให้รับเอา

แนวคิดการจัดการปกครอง(Governance) ท่ีเน้นการทํางานแบบมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน

เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินนโยบายต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานครให้มากขึ้น 

  

คําสําคัญ :  การลดปริมาณมูลฝอย , การนํากลับมาใช้ใหม่ , สุขอนามัย   
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ABSTRACT 

 
   Qualitative research was used to study factors affecting results of the Bangkok 

Metropolitan Administration's waste management policy, and policy recommendations 

provided. Samples were corporate executives, city officials, and residents of the Dusit 

and Taling Chun Districts, Bangkok. Data was collected by in-depth interviews. Executives 

and officials discussed such matters as policy transfer, reducing amounts of solid waste 

(RSW), how management is affected by executive ideas, roles and responsibilities          

of agencies, employee attitudes, management style, and operational resources.      

The general public provided data on public participation in the RSW policy in Bangkok. 

 

Results were that RSW policy results were most affected by management ideas 

allowing resident participation; employee attitudes encouraging cooperation from 

individual, community and external agency participation; management valuing 

collaboration with internal and external agencies, with the latter becoming networks 

implementing policies; and organizing activities in the area to create public awareness   
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and inspire participation, in decreasing order of importance. These findings suggest 

that samples might be made further aware of the importance of participatory 

governance, allowing all sectors to become involved in policy implementation.  

 

 Keywords:  Solid waste reduction, Recycling, Sanitation.  
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ในการให้มิตรภาพ ความรู้ ความเข้าใจ และคําแนะนําดี ๆ ตลอดจนให้ความช่วยเหลือต่างๆ รวมไปถึง

ท่ีข้อคิดและข้อเสนอแนะดีๆ และกําลังใจในการศึกษา ท้ายท่ีสุดขอขอบคุณครอบครัวท่ีคอยสนับสนุน

และเป็นกําลังใจที่ดีมาโดยตลอด หากผลการศึกษานี้มีข้อบกพร่องประการใด ผู้ศึกษาขอน้อมรับไว้

เพื่อปรับปรุงแก้ไขในการศึกษาครั้งต่อไป 
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บทที่ 1 

บทนํา 

 
1.1 ทีม่าและความสําคัญของปัญหา 

 

ปัจจุบันปัญหาขยะเป็นปัญหาสําคัญของเมืองใหญ่ที่กําลังมีการพัฒนา มีการขยายตัว

ทางด้านเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานของเมือง ความเจริญก้าวหน้าและวิทยาการด้านต่างๆทั้งด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือด้านอื่นๆ ส่งผลให้วิถีชีวิตและพฤติกรรมการบริโภคของประชาชน

เปลี่ยนไป มีการใช้วัสดุและผลิตภัณฑ์ท่ีช่วยให้การใช้ชีวิตความเป็นอยู่สะดวกสบายมีจํานวนมากขึ้น 

เช่น อาหารบรรจุกล่องพร้อมทานในร้านสะดวกซ้ือ น้ําด่ืม นํ้าอัดลมบรรจุขวดพลาสติกแบบไม่ต้องคืน

ขวด หรือการใช้สินค้าฟุ่มเฟือยที่กลายเป็นสิ่งจําเป็นในชีวิตเพิ่มมากขึ้น เช่น โทรศัพท์มือถือ
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ส่งผลให้เกิดการสร้างขยะมูลฝอยเพิ่มมากขึ้น ซ่ึงเป็นปัญหาสําคัญที่ส่งผลกระทบ

ต่อสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศ ดังจะเห็นได้จากการมีฝุ่นละอองอากาศและสารพิษที่ปนเป้ือนตาม

แหล่งต่าง ๆ แหล่งน้ําเน่าเสีย สภาพอากาศแปรปรวน อากาศมีอุณหภูมิสูงขึ้นมาก ปัญหาดังกล่าว

เกิดขึ้นทุกพ้ืนที่ นับวันปัญหาที่เกิดขึ้นมีความซับซ้อนและยากต่อการกแก้ไข โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน

พ้ืนที่เขตเมืองซึ่งเป็นศูนย์กลางทุกด้านของประเทศ มีประชาชนเข้ามาอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น มีการ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจ และคนในสังคมมีพฤติกรรมการบริโภคสิ่งต่าง ๆ มากขึ้นทั้งที่จําเป็นและฟุ่มเฟือย 

ทําให้เกิดการผลิตขยะมากขึ้น ส่งผลให้ปริมาณขยะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ดังข้อมูลปริมาณและอัตรา

มูลฝอยที่เกิดขึ้นระหว่างปี พ.ศ. 2555-25581  พบปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั่วประเทศที่มีแนวโน้ม

เพิ่มสูงขึ้น แต่สามารถกําจัดและนํากลับมาใช้ประโยชน์ได้ ดังนี้   

    ปี 2555 จํานวน 24.73 ล้านตัน กําจัดได้ 5.83 ล้านตัน นํามาใช้ประโยชน์ 5.28 ล้านตัน    

   ปี 2556 จํานวน 26.77 ล้านตัน กําจัดได้ 7.27 ล้านตัน นํามาใช้ประโยชน์ 5.15 ล้านตัน   

   ปี 2557 จํานวน 26.19 ล้านตัน กําจัดได้ 7.88 ล้านต้น นํามาใช้ประโยชน์ 4.82 ล้านตัน   

   ปี 2558 จํานวน 26.85 ล้านตัน กําจัดได้ 8.34 ล้านตัน นํามาใช้ประโยชน์ 4.94 ล้านตัน  

 

                                            

  
1
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม, “รายงานสถานการณ์มูลฝอยชุมชนของ

ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2558,” กรมควบคุมมลพิษ, www.pcd.go.th (สืบค้นเมื่อวันที่ 30 มกราคม 

2560). 
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ปัญหาที่เกิดขึ้นนี้รัฐบาลภายใต้บริหารของนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) 

ได้ให้ความสําคัญในการแก้ปัญหาโดยกําหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ มีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย

การจัดระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ.2557 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 

131 ตอนพิเศษ 189 ลงวันที่ 25 กันยายน 25572 และมีหนังสือสั่งการรวมถึงแผนการจัดการขยะมูล

ฝอยและของเสียอันตรายซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติเม่ือวันที่ 

26 สิงหาคม 2557 โดยมีการกําหนดขั้นตอนการดําเนินงาน 4 ขั้นตอน คือ 1) กําจัดขยะมูลฝอย
ตกค้างสะสมในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่วิกฤต (มูลฝอยเก่า) 2) สร้างรูปแบบการกําจัดขยะมูล

ฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม (ขยะมูลฝอยใหม่) โดยเน้นการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยต้ังแต่

ต้นทาง 3) การจัดการขยะมูลฝอยแบบศูนย์รวม และ 4) การกําจัดขยะมูลฝอยโดยเทคโนโลยีแบบ

ผสมผสานเน้นการแปรรูปเป็นพลังงานหรือทําให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ 

กําหนดให้มีแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ เพื่อให้การจัดการขยะมูลฝอย

เป็นไปอย่างมีระบบ รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการกําจัด

ขยะมูลฝอยให้เป็นไปตามแผนแม่บท    

กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ มีขนาดพื้นที่ประมาณ 

1,500 ตารางกิโลเมตร  ในปี พ.ศ. 2558 มีจํานวนประชากร 5,696,409 คน3 ชุมชน 2,061 ชุมชน

หลังคาเรือน 473,116 หลัง ศูนย์การค้า  162 แห่ง ซุปเปอร์มาเก็ต 234 แห่ง มินิมาร์ท 3,406 แห่ง 

ร้านอาหาร 12,689 แห่ง แผงจําหน่ายอาหารริมบาทวิถี 6,574 แห่ง ตลาด 367 แห่ง และจํานวนผู้ค้า

หาบเร่ - แผงลอย 19,727 ราย4  ประชากรแฝงกลางวันที่เข้ามาในกรุงเทพมหานครเพื่อเข้ามาเรียน

หนังสือจํานวน 148,500 คนและเข้ามาทํางาน 478,650 คน5 ประกอบกับกรุงเทพมหานครมีการ

เจริญเติบโตของเมืองอย่างรวดเร็ว มีกิจกรรมต่าง ๆ เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทางการเมือง การ

                                            

  
2
 สํานักนายกรัฐมนตรี, “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดระบบบริหารจัดการขยะ

มูลฝอยของประเทศ พ.ศ.2557,”สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 4, https://www.reo4.go.th/ 

upload/REO4-288.PDF (สืบค้นเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560). 

   3 กรุงเทพมหานคร สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล, สถติิกรุงเทพมหานคร (กรุงเทพฯ :    

โรงพิมพ์สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2558), 3. 

  
4
 เรื่องเดียวกัน, 254-255. 

  
5
 กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร, “สรุปผลทีส่ําคัญประชากรแฝงในประเทศไทย 

พ.ศ.2558,” สํานักงานสถิติแห่งชาติ, https://www.sevice.nso.go.th (สืบค้นเมื่อวันที่ 22 มกราคม 

2560). 
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กระตุ้นเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว อ่ืน ๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร อีกทั้งความต้องการบริโภคสินค้าและ

บริการของประชาชนที่เพิ่มมากขึ้น ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ทําให้ปริมาณมูลฝอยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

มีปริมาณเพิ่มขึ้นส่งผลให้เกิดปัญหาในการบริหารจัดการมูลฝอย ซ่ึงช่วงหลายปีท่ีผ่านมาพบว่าปริมาณ

ขยะที่กรุงเทพมหานครจัดเก็บและนําไปกําจัดมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังตารางปริมาณการ

จัดเก็บขยะมูลฝอยเฉลี่ยต้ังแต่ปี พ.ศ. 2550–2559 ดังนี้      

ตารางที่ 1.1  ตารางแสดงปริมาณมูลฝอยที่กรุงเทพมหานครต้องเก็บขน  

ปีงบประมาณ ปริมาณต่อปี (ตัน) ปริมาณเฉลี่ย (ตัน/วัน) 

2550 3,182,353.76 8,718.79 

2551 3,213,592.88 8,780.35 

2552 3,224,315.58 8,833.74 

2553 3,200,822.16 8,769.38 

2554 3,371,549.45 9,237.12 

2555 3,568,417.94 9,749.78 

2556 3,628,655.28 9,941.52 

2557 3,626,027.23 9,934.32 

2558 3,704,266.63 10,148.68 

2559 3,707659.85 10,130.24 

ท่ีมา : สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล, “สถิติกรุงเทพมหานคร ปี 2559,” (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์สํานักงาน

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2559) 

 

   การบริหารจัดการปัญหามูลฝอยดังกล่าว กรุงเทพมหานครให้ความสําคัญในการ

แก้ไขโดยกําหนดเป็นนโยบายการลดและควบคุมปริมาณขยะที่แหล่งกําเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการ

จัดการมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกําเนิดจนถึงการกําจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ มีสํานักยุทธศาสตร์-

และประเมินผลเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการนํานโยบายไปกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ใน

แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2556–2575) แผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 

(พ.ศ.2556-2560) และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2556-2560) โดยมีเป้าหมาย

ท่ีจะลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกําเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยอย่างครบ
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วงจรตามกระบวนการจัดการขยะตั้งแต่กระบวนการพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

การลดและคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกําเนิดตามหลัก 3R กระบวนการการลําลียงเก็บขนมูลฝอยจาก

แหล่งกําเนิดเพื่อเข้าสู่กระบวนการกําจัด และสํานักสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อน

นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติโดยนําไปบรรจุไว้ในแผนบริหารจัดการขยะ

มูลฝอยของกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2558–25626 และแผนปฏิบัติราชการประจําปีของสํานักสิ่งแวดล้อม 

โดยกําหนดตัวช้ีวัดในการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกําเนิดเพิ่มขึ้นร้อยละ14 เม่ือเทียบกับปี พ.ศ.2556 
และตัวช้ีวัดการจัดเก็บมูลฝอยที่ลดลงร้อยละ 4 เม่ือเทียบกับปี พ.ศ.2556 โดยดําเนินงานร่วมกับ

สํานักงานเขตในฐานะหน่วยงานที่ทํางานใกล้ชิดกับประชาชนและรับผิดชอบดูแลในระดับพ้ืนที่โดย

สํานักงานเขตต้องดําเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อทําให้เกิดการลดปริมาณมูลฝอยในพื้นที่ให้สําเร็จ 

การดําเนินงานของสํานักงานเขตที่ผ่านมาเมื่อพิจารณาผลการดําเนินงานในภาพรวม   

ปี พ.ศ. 2559 พบว่าปริมาณมูลฝอยที่กรุงเทพมหานครยังคงต้องเก็บขนและนํามากําจัดมีปริมาณ

เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปริมาณมูลฝอยปี พ.ศ. 2556 และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นดังจะเห็นได้จากสถิติปริมาณ

การเก็บขนมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2542-25597 ดังนั้นผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาการดําเนินงาน

ตามนโยบายการลดปริมาณมูลฝอยกรุงเทพมหานครว่าเป็นอย่างไร การบริหารจัดการในปัจจุบันเป็น

อย่างไรเพ่ือวิเคราะห์สภาพปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการ และศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อการ

บริหารจัดการนโยบายดังกล่าว โดยศึกษาถึงเนื้อหาสาระของนโยบาย สมรรถนะองค์กร บทบาทและ

รูปแบบความสัมพันธ์ของหน่วยงานที่ร่วมในการดําเนินนโยบาย ศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องในการลดปริมาณมูลฝอย ได้แก่ ภาคประชาชน ชุมชน ภาคเอกชน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

เพื่อนําผลการศึกษามาวิเคราะห์และเสนอแนวทางการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการในการดําเนิน

นโยบายการลดและควบคุมปริมาณขยะที่แหล่งกําเนิดและเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยของ
กรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

1.2 คําถามวิจัย 

 

   การบริหารจัดการนโยบายการลดปริมาณมูลฝอยของกรุงเทพมหานครควรเป็นอย่างไร  

                                            

  
6
 กรุงเทพมหานคร สํานักสิ่งแวดล้อม, แผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร  

พ.ศ. 2558 – 2562 (ม.ป.ท. : ม.ป.พ.,ม.ป.ป), 12. 

  
7
 กรุงเทพมหานคร สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล, สถิติกรุงเทพมหานคร (กรุงเทพฯ :    

โรงพิมพ์สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2559), 295. 
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1.3 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 

1.3.1 เพื่อศึกษาถึงรูปแบบการบริหารจัดการนโยบายการลดปริมาณมูลฝอยของ

กรุงเทพมหานคร  

1.3.2 เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการนโยบายการลดปริมาณมูลฝอยให้

ประสบผลสําเร็จ   

1.3.3 เพ่ือนําเสนอข้อเสนอแนะทางนโยบายการลดปริมาณมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร 

 

1.4 กรอบแนวคิดในการศึกษา  

 

   ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันกลายเป็นปัญหาสาธารณะที่มีความซับซ้อน

และยุ่งยากต่อการแก้ไขหรือที่เรียกว่า “wicked problem” มากข้ึน เนื่องจากมีความเก่ียวข้องกับ

หลายหน่วยงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความหลากหลายทางความคิดเห็น ซ่ึงในการดําเนินนโยบายด้าน

ส่ิงแวดล้อมของภาครัฐมีหลายภาคส่วนในสังคมหรือมีผู้แสดงเข้ามาเกี่ยวข้องกับนโยบายมีจํานวนและ
ความหลากหลายมากขึ้น ภาครัฐไม่สามารถดําเนินการแก้ไขให้สําเร็จได้โดยลําพัง เพราะบางครั้ง

ภาครัฐอาจมีศักยภาพในบางเรื่องไม่เพียงพอที่สามารถแก้ไขปัญหาได้ จึงมีการรับเอาแนวคิดการ

บริหารปกครอง (Governance) เข้ามาปรับรูปแบบการบริหารงานในการให้บริการสาธารณะ ปรับ

บทบาทของภาครัฐจากการใช้กลไกในการใช้อํานาจส่ังการ บังคับบัญชา (Mechanism of authority) 

มาเป็นการอาศัยกลไกการบริหารจัดการแนวราบ (Horizontal Management) ท่ีใช้การบูรณาการ

การทํางานของทุกภาคส่วนในพื้นที่ลักษณะ “พ้ืนที่ พันธกิจ การมีส่วนร่วม” (Area – Functional – 

Participation) ในทุกขั้นตอนของการทํางาน เพื่อเปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคมเข้ามามีส่วน

ร่วมในการดําเนินนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมในรูปแบบของเครือข่าย (Network) หากแต่รัฐยังเป็นผู้

แสดงหลักในการดําเนินนโยบายและหน่วยงานราชการผันตัวมาทําหน้าท่ีเป็นผู้อํานวยความสะดวก 

(facilitator) และกํากับ ควบคุมการทํางานให้สามารถดําเนินไปภายใต้กฎ ระเบียบ (Regulator)  

ภาครัฐจึงหันมาเน้นการบริหารงานในรูปแบบเครือข่ายการบริหารปกครอง (Network Governance) 

ให้ความสําคัญในการมีส่วนร่วมคิด ร่วมทําของสมาชิกเครือข่าย คํานึงถึงความสัมพันธ์ในการ

ดําเนินงานระหว่างสมาชิกเครือข่าย 

 กรุงเทพมหานคร (กทม.) ก็เป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าท่ีดูแลและให้บริการสาธารณะ

แก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กําลังประสบปัญหาสาธารณะในเรื่องปริมาณมูลฝอยของ
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กรุงเทพมหานครมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ดังจะเห็นได้จากปริมาณมูลฝอยที่กรุงเทพมหานครต้อง

จัดเก็บในแต่ละพื้นที่เขต การแก้ไขปัญหาดังกล่าว กทม. ได้ให้ความสําคัญกับการลดปริมาณมูลฝอย

ต้ังแต่แหล่งกําเนิดคือบ้านเรือนประชาชน  สถานประกอบการ ตลาด ร้านค้า ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ    

ในพื้นที่จึงได้กําหนดนโยบายการลดปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกําเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยก

มูลฝอยที่แหล่งกําเนิดตามหลัก 3Rs ซ่ึงในการดําเนินนโยบายดังกล่าวมีหลายหน่วยงานของกรุงเทพ        

มหานครและภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคมเข้ามาเกี่ยวข้อง จึงเป็นเรื่องยากที่จะผลักดันให้นโยบายดังกล่าว
ประสบความสําเร็จได้โดยง่าย ฉะนั้นผู้ศึกษาจึงมีแนวคิดท่ีจะศึกษาถึงการบริหารจัดการนโยบายการ

ลดปริมาณมูลฝอยของกรุงเทพมหานครในปัจจุบันว่าเป็นอย่างไร  มีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการ

บริหารจัดการนโยบายการลดปริมาณมูลฝอยให้ประสบผลสําเร็จ ตลอดจนเก็บรวมรวมข้อจํากัดและ

อุปสรรคที่พบเพื่อเป็นขอ้มูลในการเสนอแนะแนวทางพัฒนาการบริหารจัดการนโยบายการลดปริมาณ

มูลฝอยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

ผู้ศึกษาจึงได้นําแนวคิดการบริหารปกครอง (Governance) ท่ีเน้นการบริหารงาน

ภาครัฐในรูปแบบเครือข่าย (Network Governance) มาใช้เป็นกรอบในการศึกษา โดยศึกษาว่าใน

การดําเนินนโยบายการลดปริมาณมูลฝอยของ กทม. มีหน่วยงานและภาคส่วนใดเข้ามาเกี่ยวข้อง 

ศึกษาถึงถึงเนื้อหาของนโยบายและการถ่ายทอดนโยบายไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ ศึกษาถึงบทบาทและ

หน้าท่ีของหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย ทัศนคติของผู้ปฏิบัติงาน รูปแบบการบริหาร

จัดการ การใช้ทรัพยากรและความร่วมมือในการดําเนินนโยบายของหน่วยงานภายในและภาคส่วน

ต่าง ๆ ตลอดจนศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่  โดยกําหนดปัจจัยท่ีใช้ในการศึกษา ดังนี้ 
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ภาพที่ 1.1   ภาพแสดงกรอบแนวคิดในการศึกษา      

       

1.5 ขอบเขตการศึกษา   

 

1.5.1 ขอบเขตเชิงเนื้อหา      

1.5.1.1 ศึกษานโยบายการลดปริมาณมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร    

1.5.1.2 ศึกษาแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี (พ.ศ.2556–2575) และ 

แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี  ระยะที่ 1 (พ.ศ.2556–2560)   
1.5.1..3 ศึกษาแผนบริหารจดัการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556 -

2562 

1.5.1.4 ศึกษารูปแบบการบริหารจัดการนโยบายการลดปริมาณมูลฝอยของ

กรุงเทพมหานคร         

 1.5.1.5 ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการบริหารจัดการในการดําเนินนโยบายการลด

ปริมาณมูลฝอยของกรุงเทพมหานครในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   

1.5.2 ขอบเขตเชิงพื้นที่  

• นโยบาย  

       - เนื้อหาและการถ่ายทอดนโยบาย 

     - ความร่วมมือในการดําเนินนโยบาย 

 

 

 

แนวทางการบริหารจัดการ 

เพื่อลดปริมาณมูลฝอย 
ท่ีมีประสิทธิภาพ 

  

 

• การนํานโยบายไปสู่การปฏิบัติ 

     - แนวคิดผู้บริหาร  

  - บทบาทและหน้าที่    

  - ทัศนคติของผู้ปฏิบัติงาน 

  - การบริหารจัดการ 

     - ทรัพยากร 

  - การมีส่วนร่วมของประชาชน  
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ศึกษาการส่วนร่วมของประชาชนในคัดแยกและลดปริมาณมูลฝอยของกรุงเทพ- 

มหานครในปี พ.ศ.2559 โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างการศึกษาในเขตที่มีผลในการจัดเก็บมูลฝอยที่มี

ปริมาณเพิ่มขึ้นและลดลงแต่มีองค์ประกอบของจํานวนชุมชน ซุปเปอร์มาเก็ต/มินิมาร์ท ตลาดสดและ

ร้านอาหารซึ่งถือว่าเป็นแหล่งกําเนิดมูลฝอยในพื้นที่มีจํานวนใกล้เคียงกัน และมีลักษณะทางกายภาพ

ของพื้นที่แตกต่างเพื่อศึกษาถึงการบริหารจัดการ แนวทาง วิธีการในการดําเนินงานตามนโยบายการ

ลดปริมาณมูลฝอยของกรุงเทพมหานครที่ถูกถ่ายทอดลงไปในพื้นที่เขตซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความ
ใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่ โดยเลือกเขตตลิ่งชันและเขตดุสิต เน่ืองจากทั้งสองเขตมีผลของปริมาณ

มูลฝอยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ท่ีต้องเก็บขนเพื่อนําไปกําจัดมีความแตกต่างกัน เม่ือนําปริมาณมูลฝอยที่ต้อง

จัดเก็บของทั้งสองเขตมาเปรียบเทียบกับปีฐานคือปี พ.ศ.2556 รายเขต พบว่าในปี 2559 เขตตล่ิงชัน

มีปริมาณขยะที่จัดเก็บ 48,360.44 ตันเพิ่มขึ้นจากปีฐาน (ปีฐานจัดเก็บ 44,920.38 ตัน) ส่วนเขตดุสิต

มีปริมาณขยะที่จัดเก็บ 63,750.08 ตันลดลงเมื่อเทียบกับปีฐาน (ปีฐานจัดเก็บ 64,255.42 ตัน)  โดยท่ี

ท้ังสองเขตมีองค์ประกอบของพื้นที่ คือ จํานวนชุมชน ซุปเปอร์มาเก็ต/มินิมาร์ท ตลาดสดและ

ร้านอาหารจํานวนใกล้เคียงกัน แต่มีลักษณะทางกายภาพของพื้นที่แตกต่าง คือเขตตลิ่งชันเป็นพื้นที่ท่ี

ยังมีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมอยู่เป็นจํานวนมาก วิถีความเป็นอยู่มีการรวมตัวกันเป็นชุมชนของ

คนในพื้นที่ มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในลักษณะท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น ส่วนเขตดุสิตเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทาง

กายภาพคือในพื้นที่ประกอบด้วยสถานที่สําคัญ ๆ ต่าง เช่น วัด วัง สถานที่ราชการ ชุมชนเก่าแก่ 

แหล่งท่องเที่ยวสําคัญ ส่งผลให้เกิดกิจกรรมต่าง ๆ มากในพื้นที่ ท้ังการจัดพระราชพิธีสําคัญ ๆ 

กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจกรรมทางเมือง ฯลฯ  ฉะนั้นทั้งสองเขตจึงมีลักษณะที่มีท้ังความ

เหมือนกันในจํานวนแหล่งกําเนิดมูลฝอยที่มีความใกล้เคียงแต่มีกายภาพพ้ืนที่ท่ีมีความแตกต่างกัน    
จึงเหมาะที่จะเป็นเขตที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาถึงการบริหารจัดการมูลฝอย เพื่อนํามา

เปรียบเทียบและค้นหาปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการมูลฝอยที่ทําให้ท้ังสองเขตมีปริมาณมูลฝอยท่ี

ต้องจัดเก็บเพื่อนําไปกําจัดมีความแตกต่างกัน 

 

1.6 รูปแบบวิธีการวิจัย 

 

การศึกษาการบริหารจัดการนโยบายการลดปริมาณมูลฝอยกรุงเทพมหานครมี

วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงรูปแบบการบริหารจัดการในนโยบายการลดปริมาณมูลฝอยของ

กรุงเทพมหานครในปัจจุบัน และศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อการการบริหารจัดการในการดําเนิน

นโยบาย เพื่อให้ทราบถึงสภาพปัญหาในการบริหารจัดการที่เกิดขึ้นและทราบถึงปัจจัยที่สําคัญและ
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ส่งผลต่อการบริหารจัดการนโยบายการลดปริมาณมูลฝอย ตลอดจนศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหาร

จัดการมูลฝอยของภาคส่วนอื่นที่ไม่ใช่หน่วยงานของกรุงเทพมหานครซึ่งได้แก่ กลุ่มประชาชน ชุมชน 

กลุ่มเจ้าของซุปเปอร์เก็ต ตลาดสด และร้านค้าในการคัดแยกและลดปริมาณมูลฝอยซ่ึงข้อมูลท่ี

เกี่ยวข้องเป็นข้อมูลในลักษณะการแสดงความคิดเห็นและถ่ายทอดกระบวนการทํางาน เช่น แนวคิด

ผู้บริหาร บทบาทและหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องในการดําเนินนโยบายการลดปริมาณมูลฝอย รูปแบบการ

บริหารจัดการ การทํางานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดําเนิน
นโยบาย เหล่าน้ีเป็นข้อมูลแบบนามธรรมจึงเป็นการยากต่อการหาความสัมพันธ์ในเชิงตัวเลขได้ จึงมี

ความจําเป็นต้องใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพโดยวิธีการสัมภาษณ์      

1.6.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 

การศึกษาการบริหารจัดการนโยบายการลดปริมาณมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร

ได้กําหนดขอบเขตประชากรที่ใช้ในการศึกษาเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่  

1.6.1.1 กลุ่มข้าราชการ ได้แก่  

(1) ผู้บริหารสํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล มีบทบาทในการถ่ายทอด 

ประสานนโยบายและนํานโยบายการลดปริมาณมูลฝอยของกรุงเทพมหานครไปกําหนดเป็น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี 

(2) ผู้บริหารสํานักสิ่งแวดล้อม หัวหน้ากลุ่มงานแผนและประเมินผลมี

บทบาทในการนํานโยบายการลดปริมาณมูลฝอยของกรุงเทพมหานครถ่ายทอดลงสู่หน่วยงานปฏิบัติ 

(3) ผู้อํานวยการเขต หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาด เจ้าหน้าที่รักษา-

ความสะอาดสํานักงานเขตตลิ่งชันและเขตดุสิต ซ่ึงมีบาทบาทในการนํานโยบายการลดปริมาณมูลฝอย

ของกรุงเทพมหานครไปสู่การปฏิบัติในระดับพ้ืนที่   
1.6.1.2 กลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวขอ้ง ได้แก่ 

(1) กลุ่มชุมชน/คณะกรรมการชุมชน  

(2) กลุ่มซุปเปอร์มาเก็ต/มินิมาร์ท   

(3) กลุ่มตลาดสด                    

(4) กลุ่มร้านอาหาร 

1.6.2 วิธีการศึกษา 

การศึกษาครั้งนี้การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และมีวิธีเก็บข้อมูล 

ดังนี้           

1.6.2.1 ใช้การวิจัยเอกสาร โดยรวบรวมข้อมูลและนําผลของข้อมูลมาวิเคราะห์

เพื่อเปรียบเทียบกบัสมมุติฐานที่ได้ต้ังไว้ 
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1.6.2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม (Field Data Collection) โดยใช้วิธีการ

สัมภาษณ์อย่างมีรูปแบบ (Formal Interview) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)  

เพื่อเก็บข้อมูลไปใช้ในการประกอบการเขียนวิเคราะห์และสรุปผลการศึกษา             

1.6.3 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือแบบสัมภาษณ์อย่างมีรูปแบบ (Formal Interview)

โดยกลุ่มที่ทําการสัมภาษณ์ ได้แก่  
1.6.3.1 กลุ่มข้าราชการ     

(1) รองผู้อํานวยการสํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล และผู้อํานวยการ

กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล โดยสัมภาษณ์แนวคิดในการกําหนด

นโยบายการลดปริมาณมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร บทบาทของสํานักยุทธศาสตร์และประเมินผลใน

การแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ  รูปแบบความสัมพันธ์ในการทํางานระหว่างสํานักยุทธศาสตร์และ

ประเมินผลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กลไกท่ีใช้ในการดาํเนินนโยบาย แนวทางการสนับสนุนหน่วยงาน

ต่างๆ ในการผลักดันนโยบายไปสู่การปฏิบัติ 

(2) ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผนงาน และหัวหน้ากลุ่มงานแผนงาน

และประเมินผล โดยสัมภาษณ์ในเร่ืองบทบาทของสํานักสิ่งแวดล้อมในการดําเนินนโยบายการ       

ลดปริมาณมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร สมรรถนะขององค์กร กลไกในการขับเคลื่อนและผลักดัน

นโยบายไปสู่การปฏิบัติ รูปแบบความสัมพันธ์ในการทํางานระหว่างสํานักสิ่งแวดล้อมและสํานักงาน

เขต รูปแบบการสนับสนุนการทํางานในระดับพ้ืนที่ของสํานักงานเขต 

(3) ผู้อํานวยการเขต หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ 

หัวหน้างานเก็บขนมูลฝอยของสํานักงานเขต โดยสัมภาษณ์บทบาทในการดําเนินงานตามนโยบายการ
ลดปริมาณมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร แนวคิดผู้บริหาร สมรรถนะขององค์กร ปัญหาอุปสรรคใน

การดําเนินตามนโยบาย    

1.6.3.2 กลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จะใช้เขตตลิ่งชันและเขตดุสิตเป็นตัวแทนพื้นที่เขต

ท่ีจะทําการศึกษา เนื่องจากทั้ง 2 เขตนี้มีผลการดําเนินตามนโยบายการลดปริมาณมูลฝอยจาก

แหล่งกําเนิดต่างกัน คือในปี 2559 เขตดุสิตสามารถลดปริมาณมูลฝอยที่ต้องเก็บขนเพื่อนํากําจัดได้ 

ส่วนเขตตลิ่งชันไม่สามารถลดลงได้ ทั้งที่องค์ประกอบในพื้นที่มีกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เป็นแหล่งกําเนิด

มูลฝอยมีจํานวนใกล้เคียงกัน โดยจะทําการสัมภาษณ์กลุ่มคณะกรรมการชุมชน กลุ่มเจ้าของซุปเปอร์-  

มาเก็ต/มินิมาร์ท ตลาด ร้านอาหาร  รวม 16 คน ดังนี้   

 (1) กลุ่มประชาชน สัมภาษณ์คณะกรรมการชุมชนในพื้นที่เขตตลิ่งชัน

และเขตดุสิตเขตรวม 4 คนในเรื่องการรับรู้ ความรู้ความเข้าใจในนโยบายการลดปริมาณมูลฝอยของ
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กรุงเทพมหานคร การให้ความร่วมมือในการคัดแยกมูลฝอยก่อนทิ้งและการลดปริมาณมูลฝอยปัญหา

อุปสรรคที่เกิดขึ้นในการดําเนินนโยบายการลดปริมาณมูลฝอยขอกรุงเทพมหานคร   

(2) กลุ่มซุปเปอร์มาเก็ต/มินิมาร์ท สัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ีระดับหัวหน้าที่

รับผิดชอบดูแลเรื่องการกําจัดมูลฝอยในพื้นที่เขตตลิ่งชันและเขตดุสิตรวม 4 คนในเรื่องความรู้ความ

เข้าใจในนโยบายการลดปริมาณมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร การให้ความร่วมมือในการคัดแยกมูล

ฝอยก่อนทิ้งและการลดปริมาณมูลฝอย ปัญหาอุปสรรคที่พบเห็นหรือเกิดขึ้นในการดําเนินนโยบาย
การลดปริมาณมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร   

(3) กลุ่มตลาดสด สัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลด้าน

ความสะอาดและจัดการเรื่องมูลฝอยของตลาดในพื้นที่เขตตลิ่งชันและเขตดุสิตรวม 4 คน ในเรื่องความรู้

ความเข้าใจในนโยบายการลดปริมาณมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร การให้ความร่วมมือในการคัดแยก

มูลฝอยก่อนทิ้งและการลดปริมาณมูลฝอย ปัญหาอุปสรรคที่พบเห็นหรือเกิดขึ้นในการดําเนินนโยบาย

การลดปริมาณมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร  

(4) กลุ่มร้านอาหาร สัมภาษณ์เจ้าของร้านอาหารในพื้นที่เขตตลิ่งชัน 

และเขตและเขตดุสิตรวม 4 คน ในเรื่องความรู้ความเข้าใจในนโยบายการลดปริมาณมูลฝอยของ

กรุงเทพมหานคร การให้ความร่วมมือในการคัดแยกมูลฝอยก่อนทิ้งและการลดปริมาณมูลฝอยปัญหา

อุปสรรคที่พบเห็นหรือเกิดขึ้นในการดําเนินนโยบายการลดปริมาณมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร  

1.6.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1.6.4.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)   

ผู้ศึกษาเก็บข้อมูลปฐมภูมิโดยการสัมภาษณ์กลุ่มข้าราชการของกรุงเทพ- 

มหานครถึงแนวคิดในการกําหนดนโยบายการลดปริมาณมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร การถ่ายทอด
นโยบายและความเช่ือมโยงการทํางานระหว่างหน่วยงาน บทบาทของหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการ

ดําเนินนโยบาย รูปแบบความสัมพันธ์ในการทํางานระหว่างหน่วยงาน กลไกในการผลักดันนโยบาย

ไปสู่การปฏิบัติ สมรรถนะขององค์กร ปัญหาอุปสรรคในการดําเนินตามนโยบาย และสัมภาษณ์กลุ่มผู้

มีส่วนเกี่ยวข้องใน ความรู้ ความเข้าใจในนโยบายการลดปริมาณมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร การให้

ความร่วมมือในการคัดแยกมูลฝอย ตลอดจนปัญหาที่เกิดขึ้นในการดําเนินนโยบายการลดปริมาณมูล

ฝอยของกรุงเทพมหานคร และการเสนอแนะแนวทางการแก้ไข 

1.6.4.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)  

ผู้ศึกษาเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งต่าง ๆ ได้แก่ 

ตําราทางวิชาการ บทความทางวิชาการ และนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(สมัย ม.ร.ว.    

สุขุมพันธ์ุ บริพัตร) แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี 
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ระยะที่ 1 (พ.ศ.2556–2560) แผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2558-2562 

แผนปฏิบัติราชการประจําปีของสํานักสิ่งแวดล้อม แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ

ประเทศ สถิติกรุงเทพมหานคร และเอกสารทางราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทราบถึงสภาพการบริหาร

จัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน             

1.6.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 

นําข้อมูลท่ีได้มาจากการศึกษาจากเอกสารและการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ท้ังหมดมาวิเคราะห์ สังเคราะห์และสรุปผลเป็นข้อค้นพบในการวิจัยเพื่ออธิบายผลการศึกษาภายใต้

กรอบแนวคิดและวัตถุประสงค์ในการศึกษา และนํามาจัดทําเป็นข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนา

รูปแบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพต่อไป  

 

1.7  ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา  

 

1.7.1 ทําให้ทราบถึงรูปแบบการบริหารจัดการของกรุงเทพมหานครในการดําเนิน     

นโยบายการลดปริมาณมูลฝอย   

1.7.2 ทําให้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อความสัมพันธ์ด้านการบริหารจัดการในการดําเนิน

นโยบายการลดปริมาณมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร  

1.7.3 ทําให้ทราบถึงข้อจํากัดและอุปสรรคที่มีผลต่อการบริหารจัดการลดปริมาณ     

มูลฝอยและสามารถนําผลการศึกษามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการนโยบาย

การลดปริมาณมูลฝอยของกรุงเทพมหานครให้เกิดประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
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บทที่ 2 

วรรณกรรมและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

 การศึกษาการบริหารจัดการนโยบายการลดปริมาณมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร        

ผู้ศึกษาได้ทําการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎี เอกสารทางวิชาการ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้

เป็นแนวทางในการวางกรอบแนวคิดในการศึกษา ดังนี้ 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับนโยบายสาธารณะ      

2.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการนํานโยบายไปปฏิบัติ     

2.3 ทฤษฎีภาวะผู้นํา    

2.4 ความรู้เกี่ยวกับการบริหารปกครอง (Governance)   

2.5 ความรู้เกี่ยวกับมูลฝอย    

2.6 แนวคิดกระบวนการมีส่วนร่วม    

2.7 ผลการวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง   

 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับนโยบายสาธารณะ   

 

  แนวคิดในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะได้มีผู้ให้ความหมายไว้พอสรุปได้ ดังนี้ 
สมพร เพื่องจันทร์1 ได้ให้ความหมายของการนํานโยบายไปปฏิบัติว่า “เป็นกระบวนการ

เป็นผลต่อเนื่องมาจากขั้นตอนการกําหนดนโยบายมีความต่อเนื่อง นอกจากนั้นยังเป็นกิจกรรมที่มีการ

กําหนดเป้าหมายไว้ล่วงหน้าว่าเราต้องการผลสุดท้ายเป็นเช่นไร” การบริหารนโยบายที่ครอบคลุมถึง

การวิเคราะห์พฤติกรรมองค์การ ปฏิสัมพันธ์ของบุคคลและกลุ่มบุคคล สมรรถนะและความร่วมมือ

ของพนักงานภาครัฐ และภาคเอกชน สภาพแวดล้อมของระบบ และปัจจัยอื่น ๆ ท่ีมีผลกระทบต่อการ

บรรลุเป้าหมายของนโยบาย   

อุทัย เลาหวิเชียร2 ได้กล่าวถึงองค์ประกอบหลักในศาสตร์การวิเคราะห์นโยบายว่าใน

อดีตความสนใจในการศึกษาจะมุ่งเน้นไปที่กระบวนการกําหนดนโยบาย (Policy formulation Process) 

                                            
1
 สมพร  เพื่องจันทร์, นโยบายสาธารณะ : ทฤษฎีและการปฏิบัติ (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์    

โอเดียนสโตร์, 2536), .9. 
2
 อุทัย เลาหวิเชียร, การบริหารการพัฒนา (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์โอเดียนสโตร์, 2528), 28. 
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และการศึกษาผลกระทบของนโยบาย (Policy Impact) และในปัจจุบันนี้ได้มีการหันมาให้ความสําคัญ 

ศึกษาการนํานโยบายไปสู่การปฏิบัติ (Policy Implement) เพราะเป็นเรื่องของความสามารถที่จะ  

ผลักดันให้การทํางานของกลไกที่สําคัญทั้งหมดสามารถบรรลุผลลัพธ์ที่ต้ังเป้าหมายเอาไว้  

กล้า  ทองขาว3 ได้ให้ความหมายของการนํานโยบายไปปฏิบัติว่า หมายถึง กระบวนการ

จัดการและการประสานกิจกรรมเพื่อนําการเปลี่ยนแปลงไปสู่ผลลัพธ์ท่ีพึงประสงคใ์หบ้รรลุความสําเร็จ

ตรงตามเจตจํานงของนโยบาย โดยกลุ่มบุคคลหรือองค์กรภาครัฐหรือเอกชน 

พัชรี สิโรรส4  ได้กล่าวว่า ในความหมายอย่างกว้างนโยบายจึงเป็นเรื่องของแผนการ

เกี่ยวกับการปฏิบัติการ การจะออกแบบว่าอะไรเป็นนโยบายนั้น สื่อนัยถึงการตัดสินใจที่กระทําขึ้น

อย่างเป็นทางการอันให้อํานาจในการบังคับใช้ชุดของปฏิบัติการหนึ่ง ๆ (Heywood 2013,352) กล่าว

ให้กว้างยิ่งขึ้นนโยบายสามารถหมายถึง “แถลงการณ์หรือถ้อยแถลงที่ได้รับการระบุอย่างชัดเจน (หรือ

อย่างน้อยที่สุดคือสามารถทําความเข้าใจได้) ของความต้ังใจหรือเป้าหมาย คุณค่าและปฏิบัติการ     

ต่าง ๆ” (Lasswell and Kaplan 1970,71)  

ศุภชัย ยาวะประภาษ5 กล่าวถึง วงจรนโยบายว่าประกอบด้วยขั้นตอนที่สําคัญ 3 ขั้นตอน คือ   

1. ขั้นการกําหนดนโยบาย ซ่ึงประกอบด้วย การระบุประเด็นปัญหา การเสนอทางเลือก 

กรวิเคราะห์ทางเลือก การตัดสินใจทางเลือก และการประกาศใช้นโยบาย  

2. ขั้นการนํานโยบายไปปฏิบัติ เร่ิมต้นจากการแปลงข้อความนโยบายให้เป็นรูปธรรมต่อ

การปฏิบัติการ การเตรียมการวางแผน การจัดเตรียมทรัพยากร ซ่ึงรวมทั้งทรัพยากร คนเงิน วัสดุ 

อุปกรณ์ การจัดองค์กรเพื่อรองรับการปฏิบัติตามนโยบาย  

3. ขั้นการประเมินผลนโยบาย ซ่ึงรวมถึง การควบคุม กํากับ การติดตาม การตรวจสอบ 

และการประเมินการดําเนินงานตามนโยบาย ซ่ึงอาจนําไปสู ่การยกเลิกหรือปรับปรุงแนวทาง         
การดําเนินงาน และผลจากการประเมินนี้จะนําไปเป็นข้อมูลย้อนกลับไปสู่ขั้นตอนการกําหนดนโยบาย 

                                            
3 กล้า ทองขาว, การนํานโยบายและแผนการศึกษาไปปฏิบัติ : แนวคิด ทฤษฎแีละแนวการ

ดําเนินงาน, https://www.rd.stou.ac.th/dbresearch/uploads/108/บรรณานุกรม.pdf (สืบค้น

เม่ือวันที่ 25 ธันวาคม 2559).   
4
 พัชรี สิโรรส, เปิดกล่องนโยบายสาธารณะ (กรุงเทพฯ: มูลนิธิเพื่อการศึกษาประชาธิปไตย

และการพัฒนา,2558), 29. 
5
 ศุภชัย ยาวะประภาษ, นโยบายสาธารณะ, https://www.uc.thailis.or.th/Catalog/ 

BibItem.aspx?BibID=b00304295 (สืบค้นเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2559). 
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สรุปได้ว่า การนํานโยบายไปสู่การปฏิบัตินั้นเป็นกระบวนการที่ต้องมีการดําเนินการ

อย่างต่อเนื่องเริ่มต้ังแต่การกําหนดนโยบายต่าง ๆ ต้องมีความชัดเจนในการกําหนดเป้าหมายท่ี

ต้องการเพราะเป็นส่วนสําคัญที่เป็นกรอบหรือเครื่องชี้ในการนํานโยบายไปสู่การปฏิบัติได้อย่างตรง

ตามเป้าหมาย  ซ่ึงในการนํานโยบายไปปฏิบัติน้ันย่อมต้องมีหน่วยงาน กลุ่มบุคคลต่าง ๆ เข้ามา

เกี่ยวข้องในการดําเนินงานและเกิดปฏิสัมพันธ์ รูปแบบความสัมพันธ์ในการทํางาน หากมีการกําหนด

นโยบายที่ชัดเจนแล้วการนํานโยบายไปปฏิบัตินั้นก็จะสามารถกําหนดภารกิจ บทบาทหน้าท่ีของ
ผู้เกี่ยวข้องกับนโยบาย และแนวทางในการดําเนินนโยบายได้อย่างเป็นรูปธรรม ซ่ึงจะส่งผลให้การ

ดําเนินนโยบายต่าง ๆ มีความเบ่ียงเบนไปจากเป้าหมายน้อยที่สุด     

 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการนํานโยบายไปปฏิบัติ  

 

2.2.1  ตัวแบบของการนํานโยบายไปปฏิบัต ิ  

อุทัย เลาหวิเชียร6  ช้ีให้เห็นว่าตัวแบบของการนํานโยบายไปปฏิบัติน้ันมีตัวแบบ

หลายตัวแบบและได้นําเสนอตัวแบบของการศึกษาการนํานโยบายไปปฏิบัติไว้รวมทั้งสิ้น 6 ตัวแบบ คือ  

1. ตัวแบบยึดหลักเหตุผล  หัวใจสําคัญของตัวแบบคือการเน้นการสร้างประสิทธิภาพ

ในการวางแผนและการควบคุม คือให้องค์กรน้ัน ๆ สามารถส่งผลงานให้ได้ใกล้เคียงกับเป้าหมายหรือ

วัตถุประสงค์ให้มากท่ีสุดโดยยึดหลัก คือ 

1.1 ภารกิจหรือวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดในแผนต้องชัดเจน  

1.2 มีการมอบหมายดี ลูกน้องเข้าใจ ทํางานได้   

1.3 มีการกําหนดมาตรฐานในการทํางานแก่หน่วยงานย่อย เช่น กําหนด 
คุณภาพ ปริมาณ และเวลา 

1.4 กําหนดการวัดผลงานและการประเมินผลงาน  

1.5 มีมาตรฐานในการให้คุณให้โทษที่เป็นธรรม 

2. ตัวแบบด้านการจัดการ (Management Model) ให้ความสนใจไปที่การเพิ่ม

สมรรถนะขององค์การโดยเชื่อว่า ผลของการนํานโยบายไปปฏิบัติขึ้นอยู่กับตัวแปรด้านโครงสร้าง 

บุคลากร งบประมาณ สถานที่และอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ ตัวแบบน้ีเป็นตัวแบบที่คิดว่า

ความสําเร็จของการปฏิบัติงานขึ้นอยู่กับสมรรถนะขององค์การ โดยโครงการจะประสบความสําเร็จได้

จะต้องประกอบด้วย การจัดสร้างโครงสร้างที่เหมาะสม บุคลากรต้องมีความรู้ความสามารถทั้งด้าน

                                            
6
 อุทัย เลาหวิเชียร, การบริหารการพัฒนา, 105–117. 
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การบริหารและเทคนิค การวางแผนด้านงบประมาณ ความพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์ สิ่งอํานวยความ

สะดวก สถานที่ต้ังเหมาะสม         

3. ตัวแบบด้านการพัฒนาองค์การ (Organization Development Model)       

ตัวแบบน้ีเน้นการสร้างความต้องการทางจิตวิทยาและสังคมมนุษย์ โดยเชื่อว่าผลของการนํานโยบาย

ไปปฏิบัติขึ้นอยู่กับตัวแปรด้านการจูงใจ ภาวะผู้นํา การมีส่วนร่วมการทํางานเป็นทีม ตลอดจนสร้าง

ความผูกพันและการยอมรับตัวแบบนี้เน้นการสร้างความผูกพันและการยอมรับในนโยบายที่กําหนด
ขึ้นในและนอกองค์การโดยเน้นที่การใช้ผู้ นําท่ีเหมาะสม การจูงใจ การมีส่วนร่วม เฉพาะใน

กระบวนการ “การดําเนินงาน” และการทํางานเป็นทีม  

4. ตัวแบบทางกระบวนการของระบบราชการ (Bureaucratic Process Model) ตัวแบบ

น้ีได้ช่ือว่าอํานาจขององค์การไม่ได้อยู่ในตําแหน่งทางรูปนัยแต่อํานาจที่แท้จริงจะอยู่กระจัดกระจาย

ท่ัวไปในองค์การ ในแง่ท่ีว่าสมาชิกในองค์การทุกคนมีอํานาจในการใช้วิจารณญาณของตนเองได้ 

ดังนั้นตัวแบบน้ีจึงเชื่อว่าผลของการนํานโยบายไปปฏิบัตินั้นขึ้นอยู่กับระดับความเข้าใจ สภาพความ

เป็นจริงในการให้บริการของผู้กําหนดนโยบาย และระดับการยอมรับนโยบายเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ

หน้าที่ประจําวันของผู้ปฏิบัติงาน ตัวแบบน้ีพัฒนามาจากนักสังคมวิทยาพยายามจะสร้างกรอบการ

มองหาสภาพความเป็นจริง (Social Reality) ในองค์การ  

5. ตัวแบบทางการเมือง (Political Model) ตัวแบบนี้เชื่อว่าความสําเร็จของการ

นํานโยบายไปปฏิบัติเกิดจากความสามารถของผู้เล่น (Players) หรือบุคคลที่เป็นตัวแทนขององค์การ 

กลุ่มหรือสถาบันและความสัมพันธ์กับปัจจัยภายนอกองค์การ ดังนั้น ตัวแบบน้ีเชื่อว่าผลของการนํา

นโยบายไปปฏิบัติขึ้นอยู่กับตัวแปรด้านจํานวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการนํานโยบายไปปฏิบัติ 

ความสามารถในการต่อรอง ตลอดจนการสนับสนุนจากสื่อมวลชน นักการเมือง หัวหน้าหน่วยงาน  
อ่ืน ๆ กลุ่มอิทธิพล กลุ่มผลประโยชน์และบุคคลสําคัญ ตัวแบบน้ีมีความคิดที่ว่าความสําเร็จในการ

ปฏิบัติตามนโยบายท่ีกําหนดจะเกิดจากความสามารถในการปฏิบัติเป็นส่วนบุคคลของผู้ท่ีได้รับ

มอบหมายให้เป็นตัวแทนขององค์การในการเจรจาต่อรองปัญหาต่าง ๆ และความสัมพันธ์ท่ีเขามีต่อ

บุคคลอ่ืนภายนอกองค์การ คือ การเจรจาต่อรอง (Lobby) ทําให้สําเร็จตามความต้องการจะต้อง

ขึ้นอยู่กับ        

5.1 ความรู้เกี่ยวกับสาระสําคัญต่าง ๆ ของนโยบายที่กําหนด   

5.2 บุคลิกภาพของผู้แทน  

5.3 สถานอํานาจและทรัพยากร  

6. ตัวแบบทั่วไป (General Model) ตัวแบบน้ีเป็นผลงานของ Van Meter และ 

Van Horn ท่ีพัฒนามาจากตัวแบบการวิเคราะห์ระบบการเมืองของ Easton ผนวกกับการนําผลการศึกษา
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ทางด้านทฤษฎีองค์การท่ีส่งผลหรือเกี่ยวข้องกับผลการปฏิบัติงานมา ประยุกต์เข้าด้วยกัน ตัวแบบน้ี

แม้จะไม่ใช่เป็นความพยายามโดยตรงที่จะประสานตัวแบบต่าง ๆ ท้ังแนวทางข้างต้นไว้ด้วยกันก็ตาม 

แต่กรอบของตัวแบบก็ได้รวมตัวแปรบางส่วนจากตัวแบบอ่ืน ๆ เข้าไว้ด้วยกันมากพอที่จะช่วยให้

การศึกษาภาพทั่วไปน้ีจะส่งผลไปสู่ความในการวิเคราะห์ที่เจาะลึก เฉพาะส่วนได้เท่ากับตัวแบบอื่น ๆ 

บางตัวแบบ โดยในรายละเอียดตัวแบบนี้ให้ความสําคัญต่อปัจจัยหลัก 3 ปัจจัยด้วยกัน คือ กระบวนการ

ในการสื่อข้อความ ปัญหาด้านสมรรถนะขององค์การที่นํานโยบายไปปฏิบัติและความรว่มมือสนับสนุน
ของผู้ปฏิบัติ กรณีตามตัวแบบท่ัวไปนี้เป็นการมององค์การในเชิงระบบซึ่งสาระสําคัญของตัวแบบน้ีมี  

3 ประการคือ    

6.1  กระบวนการในการสื่อข้อความ  

6.2. ปัญหาทางสมรรถนะขององค์การ      

6.3  ความร่วมมือและสนับสนุนของผู้ปฏิบัติ 

วรเดช  จันทรศร7 ได้ศึกษาว่าองค์กรต่าง ๆ จะสามารถนํานโยบาย แผนงาน 

โครงการไปปฏิบัติได้จะต้องมีปัจจัยอะไรเป็นเงื่อนไขสําคัญ ที่จะทําให้โครงการสําเร็จบรรลุจุดมุ่งหมาย

ของการพัฒนา ดังนั้นการนํานโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implement) จึงเป็นปัจจัยท่ีสําคัญต่อการปรับปรุง

การปฏิบัติงานในโครงการให้ดีขึ้น และต่อการเพิ่มสมรรถนะของภาครัฐในการตอบสนองต่อความ

ต้องการของสังคมส่วนรวมให้ได้มากย่ิงขึ้น การนํานโยบายไปปฏิบัติมีความยุ่งยากและซับซ้อน

ครอบคลุมถึงองค์กรและผู้เกี่ยวข้องต่างๆ อย่างกว้างขวาง ไม่มีใครสามารถควบคุมผลหรือทิศทางของ

การนํานโยบายไปปฏิบัติได้ด้วยตนเองทั้งหมด จึงอาจก่อให้เกิดปัญหาในการนํานโยบายไปปฏิบัติใน

ประเด็นปัญหาทางด้านสมรรถนะด้านต่างๆ ปัญหาการควบคุม ปัญหาความร่วมมือ รวมถึงปัญหาด้าน

การสนับสนุน  
 

  2.2.2  ความสําเร็จและความล้มเหลวในการนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ 

จุมพล หนิมพานิช8  ได้เสนอเครื่องชี้วัดหรือแนวทางที่จะวัดความสําเร็จ

การนํานโยบายไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้  

                                            
7
 วรเดช  จันทรศร, ทฤษฎีการนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบติั, พิมพ์ครั้งที่ 2, (กรงุเทพฯ : 

บริษัท พริกหวานกราฟฟิค จํากัด, 2551), 129–146. 
8
 จุมพล  หนิมพานิช, การวิเคราะห์นโยบาย ขอบข่าย แนวคิด ทฤษฎี และกรณีตัวอย่าง 

(กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547), 156-157. 
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แนวทางแรก สามารถวัดได้จากระดับของความร่วมมือที่ผู้นํานโยบาย

สาธารณะไปปฏิบัติมีต่อผู้ออกคําสั่งหรือผู้กําหนดนโยบาย ถ้าระดับของความร่วมมือสูงระดับ

ความสําเร็จในการนํานโยบายไปปฏิบัติย่อมสูงด้วย และในทางกลับกันถ้าระดับของความร่วมมือต่ํา

น่ันย่อมหมายความว่าระดับความล้มเหลวในการนํานโยบายไปปฏิบัติก็จะมีสูง    

แนวทางที่สอง สามารถพิจารณาได้จากเงื่อนไขที่ว่า ได้มีการบรรลุผลการ

ปฏิบัติตามนโยบายนั้นตามภาระหน้าที่ขององค์กรที่รับผิดชอบอย่างราบรื่นและปราศจากปัญหา ถ้า
การปฏิบัติตามนโยบายเต็มไปด้วยความขัดแย้งหรือมีอุปสรรคเกิดขึ้นมากเท่าใด ระดับของความ

ล้มเหลวก็น่าจะมีสูงขึ้นเท่านั้น 

แนวทางที่สาม สามารถวัดได้จากการที่นโยบายนั้นก่อให้เกิดผลการปฏิบัติ

ในระยะสั้นและหรือก่อให้เกิดผลกระทบที่พ่ึงปรารถนาหรือไม่ ถ้าการนํานโยบายไปปฏิบัตินั้นเกิดผล

ในทางปฏิบัติอย่างรวดเร็วและเป็นไปตามที่คาดหวัง ระดับความสําเร็จก็ย่อมมีสูงขึ้นเท่าน้ัน  

พัชรี สิโรรส9  ได้กล่าวว่า การบริหารเครือข่ายในนโยบายสาธารณะหนึ่ง ๆ 

ถือเป็นหัวใจสําคัญของการดําเนินนโยบายดังกล่าว Bevir (2010, pp.184-187) ได้วิเคราะห์ความสําเร็จ

ของการบริหารเครือข่ายเกิดจากปัจจัย 4 อย่าง ได้แก่ การร่วมมือระหว่างสมาชิกเครือข่าย

(collaboration) การเจรจา (negotiation) ความยืดหยุ่น (flexibility) และความไวว้างใจกัน (trust)   

ความร่วมมือร่วมใจระหว่างสมาชิกเครือข่าย (collaboration) แตกต่าง

จากความร่วมมือแต่ละครั้ง (cooperation) เนื่องจากเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันหรือองค์กร

เป็นความร่วมมือในเชิงสถาบันคือเป็นความร่วมมือระหว่างองค์กรมิได้ขึ้นกับบุคคลจึงเป็น

ความสัมพันธ์ยาวนาน ความร่วมมือแบบนี้มีความสําคัญเนื่องจากแต่ละองค์กรล้วนมีจุดอ่อนและจุด

แข็งแตกต่างกันจึงเป็นการเสี่ยงที่จะพึงให้แค่หนึ่งหน่วยงานทํางานชิ้นหนึ่ง ๆ ท้ังหมด การทํางานใน
ลักษณะร่วมมือกัน หมายความว่าแต่ละองค์กรอาจมาแบ่งกันทํางานตามความถนัดโดยใช้ทักษะและ

ทรัพยากรที่ตนมีอยู่การบริหารเครือข่ายจําเป็นต้องสร้างความร่วมมือรว่มใจระหว่างสมาชิกเครือข่าย 

การเจรจา (negotiation) เป็นสิ่งที่ต้องทําถ้าผู้กําหนดนโยบายมีปฏิสัมพันธ์

กับตัวแสดงนโยบายที่มาจากองค์กรอื่นๆ ในเครือข่าย ในระบบราชการที่มีสายการบังคับบัญชา

ตามลําดับช้ัน ปฏิสัมพันธ์ในองค์กรแบบจะขึ้นอยู่กับกฎหมายและคําสั่งต่างๆ ผู้น้อยจะถูกส่ังให้ทําตาม

กฎระเบียบที่วางไว้อย่างเคร่งครัด ในการบริหารเครือข่ายการใช้กฎและระเบียบอย่างเคร่งครัดทําให้

                                            
9
 พัชรี  สิโรรส, “การจัดการปกครองและนโยบายสาธารณะ,” วารสารการเมืองการปกครอง   

ปีท่ี 4, ฉ.2 (มีนาคม – สิงหาคม 2557) : 9.  
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ความร่วมมือร่วมใจและนวัตกรรมที่จําเป็นต้องเกิดขึ้นในเครือข่ายหายไป การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

อย่างเสรีซ่ึงเป็นสิ่งสําคัญจะถูกข้อห้ามต่างๆ จนไม่เกิดบรรยากาศให้แลกเปลี่ยนกัน   

ความยืดหยุ่น (flexibility) ประกอบด้วยความสามารถในการปรับตัวและ

โต้ตอบกลับเม่ือพบกับสถานการณ์ไม่คาดฝัน เครือข่ายจําเป็นต้องเป็นองค์กรที่ยืดหยุ่น ถ้าเครือข่ายไม่

ยืดหยุ่น อาจมีปัญหายามต้องปรับตัวเม่ือถึงจุดท่ียอมกันไม่ได้ (non agreement point) จะนําไปสู่

ผลลัพธ์ที่ทุกคนไม่พอใจ ความยืดหยุ่นจะช่วยเลี่ยงสถานการณ์น้ี การยืดหยุ่นในการเจรจาอาจนําตัว
แสดงนโยบายที่เป็นคู่เจรจามาพบกับข้อเสนอใหม่ที่ยอมรับได้เม่ือใดที่ขาดความยืดหยุ่น โครงการ

อาจจะหยุดชะงัก สมาชิกหุ้นส่วนและเครือข่ายอาจแตกแยก นโยบายย่อยจะพัฒนาปรับปรุงได้ถ้า

ผู้บริหารเครือข่ายใช้หลักความยืดหยุ่นเพื่อจะนําไปสู่ผลลัพธ์ของโครงการที่ต้ังไว้  

ความไว้วางใจ (trust) ในหมู่สมาชิกเครือข่ายความไวว้างใจไม่ได้หมายความว่า

ทุกคนในเครือข่ายต้องมีความเชื่อและการให้คุณค่าท่ีเหมือนๆ กัน ปกติแล้วเราต้องการให้ผู้เก่ียวข้อง

ในเครือข่ายมีความคาดหวังเหมือนๆ กัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับบทบาทและเป้าหมาย ความ

ไว้วางใจจะเกิดขึ้นได้ย่อมเกิดกับการมีปฏิสัมพันธ์ในเครือข่ายอย่างสมํ่าเสมอ 

2.2.3 ปัญหาในการนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ 

ทวิดา กมลเวชช10 ได้กล่าวไว้ว่า การมีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบาย

สาธารณะน้ันโดยแท้จริงแล้วควรจะเริ่มต้ังแต่การระบุประเด็นหรือปัญหาสาธารณะร่วมกัน  

ซ่ึงดันน์ (Dunn, 1994) เสนอว่าการระบุประเภทของปัญหานโยบายนั้น ให้ดูจากโครงสร้างของ

ประเด็นปัญหา ซ่ึงโครงสร้างของปัญหาคือ ระดับความซับซ้อนและระบบความเชื่อมโยงของปัญหา 

และในการตัดสินใจร่วมกันของกลุ่มต่างๆ ท่ีมีบทบาทและส่วนเกี่ยวข้องซึ่งรวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

เครือข่ายนโยบายและพลเมือง โดยจัดประเภทของปัญหานโยบายไว้ดังนี้  

1. ปัญหาที่มีโครงสร้างที่ชัดเจน (Well structured problem) เป็นปัญหานโยบาย

ท่ีมีโครงสร้างอย่างง่าย ไม่ซับซ้อน มีทางเลือกในการแก้ไขปัญหามีจํากัดเพียงไม่กี่ทางเลือก และไม่

หลากหลาย บทความน่าจะเป็นของทางเลือกสามารถคํานวณได้ การประเมินผลลัพธ์ล่วงหน้าสามารถ

ทําได้ค่อนข้างแน่นอน ความเสี่ยงต่อความผิดพลาดตํ่า ข้อผิดพลาดที่ เกิดขึ้นเป็นที่ยอมรับได้        

                                            
10

  ทวิดา กมลเวชช, นโยบายสาธารณะในบริบทการบริหารปกครอง การบริหารรัฐกิจ  

ในศตวรรษที่ 21, พิมพ์ครั้งที่ 2, (ปทุมธานี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต, 2556),  

50-51.  
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การตัดสินใจเกี่ยวกับปัญหาในโครงสร้างแบบนี้มักจะมีผู้เกี่ยวข้องในการตัดสินจําไม่มากประมาณ     

2-3 คน หรือกลุ่ม การเห็นพ้องต้องกันในการตัดสินใจจึงเป็นไปได้สูง  

2. ปัญหาที่มีโครงสร้างที่ชัดเจนปานกลาง (Moderately Structured Problem) 

โดยนโยบายที่มีโครงสร้างปัญหานโยบายในนโยบายลักษณะนี้น้ัน จะมีความซับซ้อนบ้างแต่ไม่มากนัก 

จํานวนผู้มีส่วนในการตัดสินใจจะมากกว่าในแบบที่ 1 เพียงเล็กน้อย หรืออาจมีจํานวนเท่ากันก็เป็นได้ 

ในการพัฒนาทางเลือกในการแก้ไขปัญหานั้น จะสามารถเห็นพ้องต้องกันได้ไม่ยากนัก หากแต่อาจต้อง

มีการถกแถลง ช้ีแจงข้อเท็จจริงและนําเสนอข้อมูลสนับสนุนทางเลือกนั้นๆที่เสนอให้กับผู้เกี่ยวข้อง 

โดยทางเลือกจะมีจํานวนไม่มากนัก สามารถคํานวณความน่าจะเป็นของผลลัพธ์ได้บ้าง เพราะโครงสร้าง

ปัญหาแบบนี้จะมีความไม่แน่นอนในผลลัพธ์อาจจะมีระดับของความคลาดเคลื่อนอยู่   

3. ปัญหาที่มีโครงสร้างไม่ชัดเจน (III Structured Problem) คือปัญหานโยบาย

ท่ีมีโครงสร้างที่ไม่ดี ยุ่งเหยิง มีความซับซ้อนสูง หรือไม่มีโครงสร้างเลยนั่นเอง โดยส่วนใหญ่ปัญหา

นโยบายแบบนี้มีผู้เกี่ยวข้องจํานวนมาก หลากหลายกลุ่ม และผู้มีส่วนในการตัดสินใจจะมีจํานวนมาก 

ทางเลือกในการแก้ไขปัญหาจึงมีหลากหลายทางเลือก บางครั้งมีจํานวนไม่จํากัด ส่งผลให้การเห็นพ้อง

ต้องกันในการเลือกทางเลือกมักเป็นไปได้ยาก ต้องอาศัยเสียงข้างมาก การหาข้อมูลอย่างเพียงพอและ

การถกแถลงโต้แย้งที่อาศัยระยะเวลาหนึ่ง การคํานวณหาความน่าจะเป็นที่ถูกต้องแม่นยําและเกิด

ข้อผิดพลาดน้อยที่สุด ในการประเมินผลลัพธ์ก็เป็นไปได้ยาก ซ่ึงความผิดพลาดจะเกิดขึ้นได้เสมอและ

ผลของความผิดพลาดมักก่อให้เกิดผลท่ีไม่สามารถรับได้   

วรเดช จันทรศร11  ได้เสนอปัญหาในการนํานโยบายไปปฏิบัติหลายประการ 

ได้แก่ปัญหาด้านสมรรถนะขององค์กร “สมรรถนะขององค์การ” หมายถึง ความพร้อมและความสามารถ

ขององค์การในการดําเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ของนโยบายที่กําหนดไว้ ปัญหาทางด้าน

สมรรถนะขององค์การจะมีมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับปัจจัยย่อยต่อไปน้ี  

1. ปัจจัยด้านบุคลาการ ถ้านโยบายที่กําหนดขึ้นมีความต้องการบุคลากร        

ผู้ปฏิบัติเป็นจํานวนมาก และมีความรู้ความสามารถตรงตามลักษณะงาน แต่ถ้าบุคลากรในระบบ

ราชการมีไม่เพียงพอหรือบุคลากรไม่มีความรู้และความสามารถในการเข้าร่วมปฏิบัติในนโยบายนั้นได้ 

                                            
11

 วรเดช จันทรศร, การนํานโยบายไปปฏิบัติ, พิมพ์ครั้งที่ 2, (กรงุเทพฯ: หจก. สหายบล๊อก

และการพิมพ์ จํากัด, 2541), 49-65. 
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ก็ย่อมจะทําให้เกิดปัญหาในการนํานโยบายไปปฏิบัติ ยกตัวอย่างในระบบราชการไทย นโยบายท่ี

เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชนบทมักจะประสบปัญหาเกี่ยวกับบุคลากรมาก เพราะบุคลากรที่มีความรู้

ความสามารถมักจะสมัครใจปฏิบัติงานในเขตเมืองมากกว่าปฏิบัติงานในชนบท ทั้งนี้ เพราะ

ความก้าวหน้ามีมากกว่ากัน และในอดีตที่ผ่านมาคนดีมีฝีมือหรือคนเก่งไม่ได้เข้าไปปฏิบัติงานในชนบท 

แต่มักจะเป็นคนที่มีปัญหาในระบบราชการ เช่น ย้ายเพราะมีความผิดทางวินัย หรือไม่มีทางเลือกอื่น 

คนเก่งที่มีระบบอุปถัมภ์ค้ําจุนอยู่จึงมีโอกาสปฏิบัติงานในเมืองเป็นส่วนใหญ่ คนที่ปฏิบัติงานในชนบท

ท่ีห่างไกลจึงนํานโยบายไปปฏิบัติไม่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์เท่าท่ีควร 

2. ปัจจัยด้านงบประมาณ สมรรถนะขององค์การจะมีมากขึ้นถ้าได้รับการ

สนับสนุนงบประมาณในการนํานโยบายไปปฏิบัติอย่างเต็มที่ มีการยืดหยุ่นในเรื่องระเบียบข้อบังคับ

ต่างๆ เพื่อให้องค์การมีความคล่องตัวในการปฏิบัติมากยิ่งขึ้น แต่ถ้าหากการนํานโยบายไปปฏิบัติถูก

จํากัดด้านงบประมาณสนับสนุน และมีระเบียบข้อบังคับในการใช้งบประมาณมาก ก็อาจทําให้เกิด

ความล่าช้าในการปฏิบัติ และอาจมีผลมาถึงความล้มเหลวในการนํานโยบายไปปฏิบัติโดยส่วนรวมด้วย 

3. ปัจจัยด้านโครงสร้างขององค์การ สมรรถนะขององค์การจะมีมากขึ้นถ้า

โครงสร้างองค์การที่รับเอานโยบายไปปฏิบัตินั้นมีความสลับซับซ้อนน้อย มีสายการบังคับบัญชาไม่ยาว

จนเกินไปมีการติดต่อประสานงานคล่องตัว แต่ถ้าโครงสร้างองค์การเป็นองค์การขนาดใหญ่มีความลับ

ซับซ้อนมาก สายการบังคับบัญชายาว ยึดกฎระเบียบมาก ย่อมทําให้เกิดปัญหาในการนํานโยบายไป

ปฏิบัติได้เช่นเดียวกัน 

4. ปัจจัยด้านวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี ปัญหาด้านสมรรถนะขององค์การจะ

ทวีมากขึ้นถ้าหากองค์การที่รับผิดชอบไม่ได้รับการสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนเครื่องมือ 

เครื่องใช้ และเทคโนโลยีท่ีจําเป็นอย่างเพียงพอ หรือทันต่อเวลา หรือ เคร่ืองมือ อุปกรณ์ไม่ทันสมัย 

เช่น “นโยบายป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้โทษ” ถ้าอาวุธ เคร่ืองมือสื่อสาร เครื่องมือ ตรวจ

สารเสพติด ยานพาหนะของเจ้าหน้าท่ีตํารวจมีไม่เพียงพอหรือเก่าล้าสมัย การนํานโยบายไปปฏิบัติให้

บรรลุผลสําเร็จก็คงจะยาก 

5. ปัญหาด้านการควบคุม  

“การควบคุม”(controlling) หมายถึง ความสามารถในการวัดความ   

ก้าวหน้าหรือผลการปฏิบัติของนโยบาย แผนงานหรือโครงการ ปัญหาในการนํานโยบายไปปฏิบัติจะ
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เพิ่มมากขึ้นถ้าหากผู้รับผิดชอบในนโยบายนั้นขาดความสามารถที่จะทําการวัดหรือควบคุมผลการ

ปฏิบัติงานของหน่วยปฏิบัติได้ ซ่ึงโดยปกติปัญหาด้านการควบคุมจะมีน้อย ถ้าหากวัตถุประสงค์ของ

นโยบาย แผนงาน และโครงการชัดเจน มีการกําหนดภารกิจในการทํางานให้ชัดเจน มีการกําหนด

มาตรฐานในการทํางาน ตลอดจนมีวิธีในการติดตามและควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพ แต่สําหรับนโยบาย

จํานวนไม่น้อยในประเทศไทยเมื่อแปลงเป็นแผนงาน และโครงการ และมีหน่วยงานรับไปปฏิบัติแล้ว 

แต่มักขาดการควบคุม ติดตาม และประเมินผลอย่างเป็นระบบ หรือประเมินผลแบบรวบยอด คือ

ประเมินทั้งก่อนมีโครงการ ระหว่างโครงการ และหลังโครงการสิ้นสุดแล้ว หรือบางครั้งติดตามและ

ควบคุมแบบไม่จริงจัง หรือไม่กล้าควบคุมเพราะเกรงใจกัน หรือกลัวกระทบกระเทือนผลประโยชน์

ของผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับนโยบาย เป็นต้น  

6. ปัญหาด้านความร่วมมือและการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง ถึงแม้องค์การท่ี

รับผิดชอบในการนํานโยบายไปปฏิบัติจะมีสมรรถนะสูงเพียงใด หรือมีความสามารถในการควบคุมท่ีดี

เพียงใดก็ตาม ก็ไม่ได้เป็นหลักประกันว่าการนํานโยบายไปปฏิบัติน้ันจะบรรลุผลสําเร็จ เพราะถ้าหาก

ขาดความร่วมมือของสมาชิกในองค์การ จากการสํารวจผลการวิจัย ท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหาในการนํา

นโยบายไปปฏิบัติ พบว่าเหตุผลที่ผู้นํานโยบายไปปฏิบัติไม่เต็มใจ และไม่ร่วมมือในการนํานโยบายไป

ปฏิบัติ เป็นเพราะปัจจัยดังนี้คือ  

6.1 สมาชิกในองค์การไม่เข้าในนโยบายนั้นจึงไม่ให้ความร่วมมือ บางครั้ง

ต่อต้านนโยบายนั้นตั้งแต่เริ่มนํามาปฏิบัติ เช่น นโยบายสวมหมวกนิรภัย ประชาชนโดยทั่วไปยังไม่

เข้าใจวัตถุประสงค์ของนโยบายและคิดว่านโยบายดังกล่าวทําให้เขาต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น เขาจึง

พยายามหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามนโยบาย  

6.2 สมาชิกในองค์การไม่เชื่อว่านโยบายน้ันจะสามารถแก้ไขปัญหาได้จริง   

จึงเกิดการต่อต้านในทางความคิดและการกระทํา  

6.3 สมาชิกในองค์การไม่เห็นด้วยกับวิธีการปฏิบัติในโครงการหรือนโยบาย

น้ัน เพราะไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

(1) ระบบการติดต่อสื่อสาร และการประชาสัมพันธ์ไม่ดี 

(2) การขัดประโยชน์ของผู้ท่ีนํานโยบายไปปฏิบัติ 

(3) การขาดความชอบธรรมของผู้ที่ตัดสินนโยบาย หรือกําหนดนโยบาย 
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7. ปัญหาด้านการสนับสนุนขององค์การอ่ืนที่เกี่ยวข้องปัญหาหลักอีกประการ

หนึ่งของการนํานโยบายไปปฏิบัติก็คือ ปัญหาด้านความสัมพันธ์และการสนับสนุนขององค์การอื่นที่

เกี่ยวข้อง เนื่องจากนโยบายสาธารณะบางนโยบายต้องอาศัยท้ังองค์การหลักและองค์การอื่นๆที่

เกี่ยวข้องในการนํานโยบายไปปฏิบัติด้วยเช่นกัน ดังนั้นถ้าองค์การหลักขาดการประสานงานที่ดี ขาด

การแบ่งอํานาจหน้าท่ีให้ชัดเจน ก็อาจส่งผลกระทบต่อการให้ความร่วมมือขององค์การอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ได้ หรือถ้ามีองค์การที่เกี่ยวข้องในการนํานโยบายไปปฏิบัติมากเกินความจําเป็น ก็อาจทําให้เกิดความ

ขัดแย้ง และนําไปสู่ความล้มเหลวของนโยบายได้เช่นเดียวกัน 

 

2.3  แนวคิดบทบาทด้านการจัดการของผู้บริหาร  

 

2.3.1 บทบาทการจัดการ (Managerial Roles)  

พิพัฒน์ นนทนาธรณ์12 ได้กล่าวถึงลักษณะในการทํางานจองผู้บริหาร  6 ประการ 
พร้อมด้วยบทบาทอีก 10 ข้อ (Henry Mintzberg,1939) ที่ผู้บริหารทุกระดับต้ังแต่หัวหน้างานจนถึง

ประธานกรรมการต้องถือปฏิบัติลักษณะ 6 ประการของผู้บริหาร ประกอบด้วย 

1. งานของผู้บริหารจะเป็นส่วนผสมของงานปกติหรืองานประจําท่ีถูกกําหนด

รูปแบบไว้แล้วผสมกับภารกิจที่ไม่มีรูปแบบ 

2. ผู้บริหารนั้นต้องเป็นทั้งบุคคลธรรมดาและผู้ชํานาญพิเศษ  

3. ผู้บริหารนั้นพ่ึงพาข้อมูลข่าวสารจากทุกแหล่งแต่ชอบจากที่มาจากวาจามากที่สุด 

4. งานของผู้บริหารเป็นกิจกรรมที่มีลักษณะสั้นๆ หลากหลาย และไม่เป็นชิ้นเป็นอัน 

5. งานบริหารจัดการเป็นศิลปะมากกว่าวิทยาศาสตร์ซ่ึงต้องพึ่งพากระบวนการที่

สัมผัสได้ประกอบกับความรู้สึกที่เห็นว่าถูกต้อง      

6. งานบริหารจัดการนั้นยิ่งนานเข้าก็ย่ิงมีความซับซ้อนบทบาทของผู้บริหาร 

แบ่งออกเป็น 3 แบบ ได้แก่   

                                            
12

  พิพัฒน์ นนทนาธรณ,์ “Project Assignment : Management Guru Henry Mintzberg 

(1939- ปัจจุบัน),”  https://www.file.siam2web.com/cmmba/henry_mintzberg_guru.pdf, 

(สืบค้นเม่ือวันที่ 28 มิถุนายน 2560).   
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(1) บทบาทระหว่างบุคคล (Interpersonal roles) ได้แก่ บทบาทจากหน้าท่ี

ท่ีต้องรับผิดชอบ ได้แก่  

-หัวหน้า (Figurehead) มีบทบาทในการบังคับบุคคลเพื่อให้ทําหน้าที่ท่ี

รับผิดชอบ   

-ผู้นํา (Leader) มีบทบาทในการกระตุ้น/เร้าผู้ท่ีอยู่ใต้บังคับบัญชาใน

ด้านการทํางานหรือด้านอื่นๆ     

-ผู้ติดต่อ (Liaison) มีบทบาทในการติดต่อกับองค์กรหรือหน่วยงานภายนอก 

เพื่อให้ได้ข้อมูล และบริการด้านการค้า  

( 2) บทบาทด้านสารสนเทศ (Informational roles) ได้แก่ 

-ผู้ตรวจสอบ (Monitor) มีบทบาทในการค้นหาและรับข้อมูลมาใช้ 

เพื่อให้เกิดความเข้าใจ องค์กรและสภาพแวดล้อมภายนอก 

-ผู้เผยแพร่ (Dissemination) มีบทบาทในการส่งข้อมูลท่ีได้รับจากภายนอก 

หรือจากหน่วยงานย่อยให้กับสมาชิกขององค์กร     

-โฆษก (Spokesman) มีบทบาทในการส่งข้อมูลไปยังภายนอก ตาม

แผนหรือนโยบายขององคก์ร  

(3) บทบาทด้านการตัดสินใจ  (Decisional roles) ได้แก่     

-ผู้จัดการ (Entrepreneur) มีบทบาทในการค้นหาการจัดการและสภาพแวดล้อม

ท่ีเป็นโอกาส และริเริ่มหรือแนะนําในด้านการควบคุมภายในองค์กร    

-ผู้จัดการสิ่งรบกวน (Disturbance Handler) มีบทบาทในการปรับการ

ทํางานให้ไปในทางที่ถูกเม่ือองค์การเผชิญกับสิ่งรบกวนที่ไม่คาดคิดมาก่อน    

-ผู้จัดสรรทรัพยากร (Resource Allocator) มีบทบาทในการจัดสรร

ทรัพยากร ให้แก่หน่วยงานต่างๆตามแผนกลยุทธ์ที่วางไว้    

-ผู้เจรจา (Negotiator) มีบทบาทในการเป็นตัวแทนองค์กรในการติดต่อ

เจรจากับองค์กรอื่นๆ  

สรุปได้ว่า การแก่ไขปัญหาใดปัญหาหนึ่งในสังคมปัจจุบัน ปัญหามีความซับซ้อน

และยากต่อการแก้ไขมากขึ้น และเม่ือมีการตัดสินที่จะกําหนดนโยบายใดนโยบายหนึ่งเพื่อปัญหาหรือ
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พัฒนาให้ดีขึ้นนั้นในการนํานโยบายไปปฏิบัติน้ันไม่ใช่เป็นแต่เพียงหน่วยงานภาครัฐแต่เพียงฝ่ายเดียว

อีกต่อไปเพราะในการดําเนินนโยบายต่าง ๆ ย่อมต้องมีตัวแสดง (Actor) ท่ีเป็นหน่วยงาน ภาคเอกชน 

ภาคประชาสังคม องค์กรต่างๆ เข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้น ทําให้การนํานโยบายไปสู่การปฏิบัติมีข้อจํากัด

ท่ีส่งผลให้นโยบายอาจไม่ประสบผลสําเร็จ ฉะน้ันการนํานโยบายไปปฏิบัติย่อมขึ้นอยู่กับตัวแปรของ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะต้องมีการปรึกษาหารือร่วมกัน มีการเจรจาต่อรองเพื่อหาทางออกร่วมกัน 

และต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย ทุกกลุ่มผลประโยชน์ท่ีเกี่ยวข้อง มีรูปแบบการทํางานใน

ลักษณะเครือข่ายและต้องมีการบริหารจัดการเครือข่ายความร่วมมือที่ดีมีประสิทธิภาพจึงจะนําพา

ความสําเร็จไปสู่นโยบายที่กําหนด     
 

2.4  ความรู้เก่ียวกับการบริหารปกครอง (Governance)   

 

2.4.1 ความหมาย  

อัมพร ธํารงลักษณ์13 ได้กล่าว่า ในทางการบริหารรัฐกิจและนโยบายสาธารณะ 

คยาร์ (Kjoer, 2006) ได้ประมวลการใช้คําว่า “Governance” และพบว่ามีการใช้อธิบายการจัดการ

ภาครัฐในสองลักษณะที่แตกต่างกัน คือในความหมายอย่างแคบตามแนวคิดของโรดส์ (Rhodes, 

1997) คือการบริหารจัดการเครือข่าย (Network management) เน้นการวิเคราะห์เครือข่าย อัตรา

ความใกล้ชิดของสมาชิกในเครือข่าย ประเภทของสมาชิกเข้าร่วมในเครือข่าย และวิธีการในการ

บริหารจัดการเครือข่ายให้สามารถทํางานบรรลุเป้าหมายร่วมกันได้ ท้ังกระบวนการจัดต้ังเครือข่าย 

กําหนดคุณค่านิยมสาธารณะ (public value) ร่วมกัน กําหนดโครงสร้างและอํานวยความสะดวกใน
การเจรจา สร้างวาทกรรมและจุดร่วมในการทํางาน และหาฉันทามติให้เกิดความเข้าใจร่วมแบ่งปัน

ความรับผิดชอบและความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการทํางานในเครือข่ายนี้  

ในอีกลักษณะหนึ่งของการใช้คําว่า “Governance” เป็นการปรับใช้อธิบายใน

ความหมายอย่างกว้าง ครอบคลุมกระบวนการจัดการกฎ กติกาในกระบวนการกําหนดนโยบาย

สาธารณะและการนํานโยบายไปสู่การปฏิบัติ มองในลักษณะกว้างดูถึงสถาบันที่เข้ามาร่วมใน

กระบวนการกําหนดนโยบายสาธารณะ เรียกว่า “meta - government” (Jessop, 2003) นับเป็น

                                            
13 อัมพร  ธํารงลักษณ์, การบรหิารปกครองสาธารณะ (Public Governance) : การบริหาร

รัฐกิจในศตวรรษที่ 21, พิมพ์ครั้งที่ 2, (ปทมุธานี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต, 

2556), 25.  
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ระดับของความร่วมมือในขั้นสูงสุดที่ดึงทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมทั้งภาครัฐ ตลาด และภาคประชาสังคม 

(Kooiman, 2003) เป็นความร่วมมือระหว่างประเทศในโลกที่สนใจในปัญหาที่เกิดขึ้นข้ามอาณาเขต

ประเทศ (Glasbergaen, Bierrnann, and Mol, 200)     

พิสิษฐ์ จอมบุญเรือง14  ได้กล่าวว่า ความหมายของทั้ง “การปกครอง” และ 

“การจัดการปกครอง” มีลักษณะทับซ้อนกันอยู่ จึงต้องดูท่ีนัยซ่ึงซ่อนอยู่ในความหายและแนวคิด จะ

ทําให้เห็นความแตกต่างระหว่าง “การปกครอง” และ “การจัดการการจัดการปกครอง”ชัดเจนขึ้น 
กล่าวคือนิยามข้างต้นจะเห็นได้ว่า “การปกครอง” มีความหมายครอบคลุมทั้งเรื่องหน่วยงานและ

กระบวนการทํางานของทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ และฝ่ายตุลาการ อีกท้ังยังเน้นหนักไปถึง

เรื่องของการใช้อํานาจและกฎหมาย ในขณะที่การจัดการปกครองจะมีความนุ่มนวล ยืดหยุ่นหว่า 

(จุมพล หนิมพานิช, 2548 : 157) กล่าวคือ การจัดการปกครองจะเน้นถึงเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ

กับประชาชน (government and people) โดยเน้นถึงศิลปะในการบริหารมากกกว่าการใช้อํานาจ

หรือกฎหมาย ในมิติของการเปลี่ยนแปลงจากการปกครอง อาจแบ่งเป็น 4 มิติ (considine and Lewis, 

2003: 113) คือ 1) การจัดการปกครองที่เป็นประบวนการ (Procedural governance) 2) การ

จัดการปกครองที่เป็นลักษณะความร่วมมือ (Corporate governance) 3) การจัดการปกครองด้วย

ระบบการตลาด (market governance) และ 4) การจัดการปกครองที่เป็นเครือข่าย (network 

governance)   

พัชรี  สิโรรส15  ได้กล่าวว่า  Sorensen and Torfing ได้พยายามอธิบายให้เห็น

ว่าเครือข่ายการจัดการปกครองเป็นส่วนย่อยของกลไกการจัดการปกครองในภาพใหญ่ และ

ขณะเดียวกันก็เป็นเครือข่ายนโยบายประเภทหนึ่งด้วย ในแง่น้ีเครือข่ายการจัดการปกครองจึง

หมายถึง     
1. เครือข่ายนโยบายที่ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแสดงที่เข้ามาร่วมในเครือข่ายมี

ลักษณะเป็นแนวนอน แต่ละตัวแสดงที่เข้ามามีสถานะที่เป็นอิสระ และสามารถประกอบกิจกรรมใน

เครือข่ายอย่างมีอิสระแม้จะต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันในหมู่ตัวแสดงในเครือข่ายก็ตาม 

                                            
14

 พิสิษฐ์  จอมบุญเรือง, “แนวโน้มของการปกครองท้องถิ่นในกระบวนทศัน์ใหม่ The Trend 

of Local Thai Governance : A new Paradigm,” วารสารรัฐประศาสนศาสตร ์ปีที่ 6, ฉ.1(2551) 

: 93-117. 
15

  พัชรี  สิโรรส, เปิดกล่องนโยบายสาธารณะ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเพื่อการศึกษาประชาธิปไตยและ

การพัฒนา, 2558), 95.  
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2. ปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นทําผ่านการเจรจาต่อรอง มีกระบวนการสานเสวนา 

(deliberative process) ในการพูดจาของสมาชิกเครือข่าย เพื่อสร้างความเข้าใจ การเรียนรู้และการ

กระทําร่วมกัน อันนํามาซ่ึงความไว้วางใจ และรู้สึกผูกพันต่อเครือข่าย และเป็นฐานนําไปสู่การ

ตัดสินใจแบบประนีประนอมและสมานฉันท์  

3. การเจรจาต่อรองเกิดขึ้นภายใต้กรอบกฎกติกาตามกฎหมาย และตามธรรม

เนียมประเพณีท่ีเคยปฏิบัติ ตามการรับรู้เข้าใจ และตามจินตนาการ แต่ไม่จําเป็นต้องอยู่ในบรรยากาศ
ท่ีกลมเกลียว เห็นสอดคล้องกันตลอดเวลา  

4. มีลักษณะของการกํากับดูแลตนเอง (self-regulating) กล่าวคือ มีการสร้าง

กรอบกติกาของตนเองขึ้นมาในกลุ่ม กรอบกติกาน้ีทําขึ้นโดยดูจากความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่ม    

มีการพิจารณาถึงทรัพยากร ศักยภาพของกลุ่ม ที่มิได้จํากัดอยู่ที่กฎกติกาของการจัดการปกครองที่รัฐ

หรือตลาดเป็นตัวนํา การสร้างกฎกติกาของตนเองขึ้นมาน้ีมีความจําเป็นเพื่อให้เครือข่ายสามารถ

เปลี่ยนผ่านจากการมีความสัมพันธ์แนวตั้งมาเป็นนอน      

5. มีวัตถุประสงค์ไปสู่ เป้าหมายเพื่อสาธารณะภายในนโยบายด้านนั้นๆ 

เครือข่ายที่มิได้มุ่งไปสู่เป้าหมายเพื่อสาธารณะ (เช่นทําเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มตนเท่าน้ัน) ไม่อาจ

นับเป็นเครือข่ายการจัดการปกครอง (Sorensen and Torfing 2007, 9-13)  

2.4.2 ประเภทเครือข่าย 

ทวิดา กมลเวชช16 ได้กล่าวไว้ว่า เครือข่ายนโยบายเป็นการจัดกลุ่มขององค์การ  

ต่าง ๆ  ท่ีมีความซับซ้อน และมีความเช่ือมโยงกันในการพึ่งพาทรัพยากร จึงแบ่งเครือข่ายนโยบาย

ออกเป็น 5 ประเภท โดยอาศัยระดับของความแนบแน่นของความสัมพันธ์ ลักษณะของสมาชิก และ

การแบ่งปันทรัพยากรระหว่างสมาชิก คือ  
1. เครือข่ายประเด็นนโยบาย (Issue Network) โรดส์นําเสนอจากงานของเฮคโล 

(Heclo,1974;1978) ว่าในการกําหนดนโยบายนั้นไม่ได้มีแต่ผู้นําเพียงสองสามกลุ่มท่าน้ัน หากแต่จะมี

ผู้แสดงอื่น ๆ จากกลุ่มผลประโยชน์อื่น ๆ กลุ่มนักวิชาการ หน่วยงานที่ไม่ใช่ภาครัฐ ซ่ึงอาจจะเป็นผู้

แสดงใหม่ท่ีเพิ่งจะให้ความสนใจต่อประเด็นนโยบาย (Policy Issue) นั้น ๆ หรืออาจจะเป็นผู้แสดงที่

อยู่แวดล้อมประเด็นนโยบายนั้นอยู่เดิม และต้องที่จะมีบทบาทเป็นผู้แสดงมากขึ้น 

                                            
16 ทวิดา  กมลเวชช, นโยบายสาธารณะในบรบิทการบริหารปกครอง การบริหารรัฐกิจใน

ศตวรรษที่ 21,  40-41. 
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2. เครือข่ายผู้ผลิต (Producer Network) ในการกําหนดนโยบายหนึ่ง ๆ การ

ก่อตัวของนโยบายบ่อยครั้งที่เกิดจากการผลักดันและร่วมประสานกันของกลุ่มผู้ผลิต หรือกลุ่มธุรกิจ 

ซ่ึงหากมีกลุ่มน้ีมีบทบาทท่ีเด่นชัดและมีการรวมตัวที่เหนี่ยวแน่นแล้ว จะสามารถมีพลังต่อรองและ

อํานาจการเจรจาขอความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ และมีอิทธิพลต่อการตัดสินในหรืออาจถึงกับมี

บทบาทในการกําหนดนโยบายนั้น ๆ    

3. เครือข่ายหน่วยงานภาครัฐระดับต่างๆ (Intergovernmental Network)  
(Rhodes, 1976, 1981, 1997) หมายถึงเครือข่ายของหน่วยงานภาครัฐทุกประเภทและทุกระดับใน

การประสานงานการให้บริการที่มีลักษณะคล้าย ๆ กันหรือต่อเนื่องกัน ซ่ึงต่อมาโรดส์ได้ตระหนักถึง

การเปลี่ยนแปลงของการแทนที่การบริหารภาครัฐดัวยการบริหารปกครอง จึงได้ขยายเครือข่ายให้

ครอบคลุมถึงหน่วยงานอื่น ๆ ในภาคสาธารณะด้วย   

4. เครือข่ายมืออาชีพ หรือเครือข่ายกลุ่มวิชาชีพ (Profession Network) (พัชรี, 

2544) เป็นการรวมตัวกันของกลุ่มท่ีมีความรู้และความชํานาญในสายวิชาชีพในประเด็นนโยบายนั้น  

5. ชุมชนนโยบาย (Policy Community) เป็นลักษณะการรวมตัวกันของสมาชิกท่ีมี

เป้าหมายร่วมกัน (Shared goal) มีเป้าหมายหลักเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาที่สังคมเผชิญอยู่ หรือเพื่อการพัฒนา

สมาชิก มีการรับรู้ ปัญหาและสิ่ งต่างๆ และมีความเข้าใจต่อประเด็นต่างๆ ร่วมกัน (mutual 

understanding) และมักดําเนินกิจกรรมไปในทิศทางเดียวกัน 

2.4.3 รูปแบบเครือข่าย 

พัชรี  สิโรรส17  ได้กล่าวว่านักวิชาการที่สนใจเรื่องการจัดการปกครองมักแบ่งรูปแบบ

การจัดการปกครอง (mode governance) ออกเป็น 3 รูปแบบได้แก่   

1. การจัดการปกครองตามลําดับขั้นที่รัฐเป็นตัวนํา(hierarchical governance) 
เป็นการเน้นบทบาทของกฎกติกาและวิธีปฏิบัติท่ีเป็นทางการตามตัวบทกฎหมายและกฎกติกาน้ีเป็น

ตัวเชื่อมตัวแสดงภาครัฐและภาคเอกชนเอาไว้ รัฐเป็นผู้ผูกขาดการใช้กําลังในการนําภาคเอกชนให้ต้อง

ยอมทําตามกรอบนโยบายสาธารณะที่บัญญัติขึ้น รัฐมีอํานาจในการลงโทษ และอนุมัติโครงการต่างๆ 

แสดงให้เห็นว่า ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแสดงภาครัฐและภาคเอกชนอยู่บนสถานะที่ไม่เท่ากัน รัฐมี

บทบาทสูงในกระบวนการกําหนดนโยบาย มีอํานาจแทรกแซงทางเศรษฐกิจ    

2. รูปแบบการจัดการปกครองที่ตลาดเป็นตัวนํา (market governance) เป็น

รูปแบบที่ตรงข้ามกับรูปแบบแรก เนื่องจากรูปแบบน้ีขึ้นกับแนวคิดที่ว่า สินค้าและบริการจะถูกจัดสรร
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อย่างมีประสิทธิภาพถ้ารัฐไม่เข้ามาแทรกแซง โดยปล่อยให้ตลาดเป็นผู้ท่ีจัดหา ผู้ซ้ือและผู้ขายมาพบ

กันและแลกเปลี่ยนสินค้าโดยดูจากราคาเป็นหลัก  

3. รูปแบบการจัดการปกครองแบบเครือข่าย (network governance) เป็น

เครือข่ายของภาครัฐ เอกชน และกลุ่มประชาชนที่มีปฏิสัมพันธ์กันในแนวนอนและประสานงานกัน 

เพื่อแก้ปัญหาและจัดหาบริการสาธารณะ เช่น ในรูปของการเป็นหุ้นส่วนภาครัฐและเอกชน  (public-

private partnerships) ปฏิสัมพันธ์ในการตัดสินใจ (interactive decision-making) และการเข้า
มาร่วมในการบริหารจัดการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholder involvement) เป็นต้น การ

จัดการการปกครองแบบเครือข่ายจึงมีผลต่อบทบาทและอํานาจของรัฐในการเป็นผู้แสดงโดดเด่นใน

นโยบายและการจัดทําบริการสาธารณะ  

2.4.4 เครื่องมือทางนโยบาย  

พัชรี  สิโรรส18 ได้กล่าวว่า มีนักวิชาการต้ังข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวทางการใช้

เครื่องมือนโยบายในเครือข่ายการจัดการปกครอง ดังนี้  (Salamon 2001)  

1. เครือข่ายนโยบายที่ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแสดงที่เข้ามาร่วมในเครือข่ายมี

ลักษณะเป็นแนวนอน แต่ละตัวแสดงที่เข้ามามีสถานะที่เป็นอิสระ และสามารถประกอบกิจกรรมใน

เครือข่ายอย่างมีอิสระแม้จะต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันในหมู่ตัวแสดงในเครือข่ายก็ตาม 

2. ปฏิสัมพันธ์ท่ีเกิดขึ้นทําผ่านการเจรจาต่อรอง มีกระบวนการสานเสวนา

(deliberative process) ในการพูดจาของสมาชิกเครือข่าย เพื่อสร้างความเข้าใจ การเรียนรู้และการ

กระทําร่วมกัน อันนํามาซ่ึงความไว้วางใจ และรู้สึกผูกพันต่อเครือข่าย และเป็นฐานนําไปสู่การ

ตัดสินใจแบบประนีประนอมและสมานฉันท์  

3. การเจรจาต่อรองเกิดขึ้นภายใต้กรอบกฎกติกาตามกฎหมาย และตามธรรม
เนียมประเพณีท่ีเคยปฏิบัติ ตามการรับรู้เข้าใจ และตามจินตนาการ แต่ไม่จําเป็นต้องอยู่ในบรรยากาศ

ท่ีกลมเกลียว เห็นสอดคล้องกันตลอดเวลา  

4. มีลักษณะของการกํากับดูแลตนเอง (self-regulating) กล่าวคือ มีการสร้าง

กรอบกติกาของตนเองขึ้นมาในกลุ่ม กรอบกติกาน้ีทําขึ้นโดยดูจากความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่ม มี

การพิจารณาถึงทรัพยากร ศักยภาพของกลุ่ม ท่ีมิได้จํากัดอยู่ท่ีกฎกติกาของการจัดการปกครองที่รัฐ

หรือตลาดเป็นตัวนํา การสร้างกฎกติกาของตนเองขึ้นมาน้ีมีความจําเป็นเพื่อให้เครือข่ายสามารถ

เปลี่ยนผ่านจากการมีความสัมพันธ์แนวตั้งมาเป็นแนวนอน      
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5. มีวัตถุประสงค์ไปสู่เป้าหมายเพื่อสาธารณะภายในนโยบายด้านน้ันๆ เครือข่าย

ท่ีมิได้มุ่งไปสู่เป้าหมายเพื่อสาธารณะ (เช่นทําเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มตนเท่าน้ัน) ไม่อาจนับเป็น

เครือข่ายการจัดการปกครอง (Sorensen and Torfing 2007, 9-13)  

2.4.5 ทักษะที่จําเป็นในการทํางานแบบเครือข่าย  

พัชรี  สิโรรส19  ได้กล่าวว่า ทักษะที่จําเป็นในการชักชวนให้สมาชิกเครือข่ายเข้า

มาร่วมทํางานในแนวราบตามลักษณะการทํางานแบบเครือข่าย ทักษะดังกล่าวน้ีมีรายละเอียด
ดังต่อไปน้ี คือ  

-ทักษะการกระตุ้น (activation skills) เป็นทักษะการกระตุ้นให้สมาชิกของ

เครือข่ายต่างๆเข้ามานําเสนอปัญหาสาธารณะ เจ้าหน้าภาครัฐต้องมีบทบาทในการะดมคนและ

กระตุ้น ใช้วิธีทางตลาดชี้ให้เห็นถึงโอกาสใหม่ๆ และส่งเสริมให้พันธมิตรที่มีศักยภาพก้าวเข้ามามี

บทบาท  

-ทักษะในการจัดการให้เกิดขึ้น (orchestration skills) หมายถึงทักษะในการ

เป็นผู้ทําให้มันเกิดขึ้น เสมือนผู้ควบคุมวงดนตรีที่ทําหน้าท่ีเรียบเรียงดนตรีสําหรับการเล่นในวงออร์

เคสตรา เพื่อทําให้วงสามารถผลิตผลงานยอดเยี่ยมออกมา ผู้ควบคุมวงดนตรีไม่ใช่ผู้ลงมือเล่นดนตรี

เอง แต่เขาทําหน้าท่ีเป็นผู้ทําให้มันเกิดขึ้น (enabler) มากกว่าเป็นผู้เล่นเสียเอง (doer) (Salamon 

2001) สําหรับเครือข่ายการจัดการ ทักษะในการทําหน้าท่ีกํากับทิศทาง ดูแลแลพบริหารเครือข่ายให้

ดําเนินไปได้และสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้  

-ทักษะในการปรับตามเป้าหมาย  (modulation skills) หมายความว่ า 

ความสามารถในการปรับเปลี่ยนเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ได้แก่ การปรับเปลี่ยนเครื่องมือนโยบายทั้ง

แบบการให้รางวัลและการลงโทษ เพื่อให้สมาชิกเครือข่ายร่วมมือ เช่น ให้รางวัลในจํานวนมากพอที่
ภาคเอกชนจะตัดสินใจลงทุนในโครงการที่รัฐสนับสนุน 

สรุปได้ว่า  ปัจจุบันในการบริหารงานและดําเนินนโยบายสาธารณะต่าง ๆ 

ภาครัฐไม่อาจที่จะสามารถทํางานได้โดยลําพังเพราะปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในสังคม ชุมชนมีความ

ซับซ้อนและมีผู้แสดงที่หลากหลายเข้ามาเกี่ยวข้องทําให้ปัญหามีความยากต่อการแก้ไขมากขึ้น ภาครัฐ

จึงลดบทบาทจากการสั่งการมาทําหน้าท่ีเป็นผู้อํานวยความสะดวก (Facilitator) และผู้กํากับ ควบคุม 

(Regulator) ให้การดําเนินนโยบายเป็นไปตามกรอบกติกาท่ีกําหนด ให้ความสําคัญในการดึงทุกภาค

ส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณะเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ตลอดจนร่วมปฏิบัติงานหรือ

                                            
19

  เรื่องเดียวกัน, 103. 
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ทําหน้าที่แทนภาครัฐ ทํางานในลักษณะเครือข่ายทางนโยบาย กําหนดบทบาทของตัวแสดงใน

เครือข่าย มีการปรึกษาหารือร่วมกันในการดําเนินโยบาย มีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีต่อกันเพื่อเป็นการสร้าง

ความไว้เนื้อเชื่อใจและแสดงออกถึงความจริงใจในการทํางานร่วมกัน เกิดการมีส่วนร่วมและการ

ยอมรับในการดําเนินโยบายต่าง ๆ 

 

2.5  ความรู้เก่ียวกับมูลฝอย  
 

2.5.1 พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.253520  ให้คําจํากัดความไว้ว่า “มูลฝอย” หมายถึง  

ส่ิงต่างๆที่เราไม่ต้องการทั้งที่เป็นของแข็งหรืออ่อน มีความช้ืน ได้แก่ เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร 

ถุงพลาสติก ภาชนะกล่องใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ หรือซากสัตว์ รวมตลอดจนถึงวัตถุอื่นใดที่เก็บกวาด

ได้จากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อ่ืน       

2.5.2 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 21  ระบุว่า

ขยะมูลฝอยเป็นส่วนหนึ่งของคําว่า “ของเสีย” ซ่ึงหมายความรวมถึงขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล นํ้าเสีย 

อากาศเสีย มลสารหรือวัตถุอันตรายอื่นใด ซ่ึงถูกปล่อยทิ้งหรือมีท่ีมาจากแหล่งกําเนิดมลพิษ รวมทั้ง

กากตะกอนหรือสิ่งตกค้างจากสิ่งเหล่านั้นที่อยู่ในสภาพของแข็ง ของเหลวหรือก๊าซ  

2.5.3 กรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม22 ได้ให้

ความหมาย และแนวทางการจัดการมูลฝอยไว้ดังนี้  

มูลฝอยทั่วไป หมายความว่า มูลฝอยที่ย่อยสลายได้ยากหรืออาจจะย่อยสลายได้

เองตามธรรมชาติ แต่ไม่คุ้มกับต้นทุนในการนํากลับมาทําเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่โดยผ่านกรรมวิธีการผลิต

                                            
20 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, “พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535,” https://www. 

anamai.moph.go.th/download/download/publichealthac.htm (สืบค้นเมื่อวันที่ 20 มกราคม 

2560). 
21 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, “พระราชบัญญัติส่งเสรมิและรักษาคณุภาพส่ิงแวดล้อม

แห่งชาติ พ.ศ. 2535,” https://www.deqp.go.th/media/36982/พรบ35.pdf (สืบค้นเมื่อวันที่  

20 มกราคม 2560). 
22 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ, “ขยะมูลฝอยและการใช้

ประโยชน์,” www.pcd.go.th/info_serv/waste_garbage.htm (สืบค้นเม่ือวันที่  1 กุมภาพันธ์ 

2560). 
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ทางอุตสาหกรรม เช่น กล่องบรรจุนมพร้อมดื่ม โฟม ซองหรือถุงพลาสติกสําหรับบรรจุอาหารด้วยวิธี 

สุญญากาศซองหรือถุงพลาสติกสําหรับบรรจุเคร่ืองอุปโภคด้วยวิธีรีดความร้อนเป็นต้น 

มูลฝอยย่อยสลาย หมายความว่า มูลฝอยที่ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติหรือ

สามารถนํามาหมักทําปุ๋ยได้ เช่น เศษอาหาร มูลสัตว์ ซากหรอืเศษของพืช ผัก ผลไม้ หรือสัตว์ เป็นต้น 

แต่ไม่รวมถึงซากหรือเศษของพืช ผัก ผลไม้ หรือสัตว์ท่ีเกิดจากการทดลองในห้องปฏิบัติการ 

มูลฝอยที่ยังใช้ได้ (รีไซเคิล) หมายความว่า มูลฝอยที่สามารถนํากลับมาทําเป็น
ผลิตภัณฑ์ได้ใหม่โดยผ่านกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม เช่น เศษเหล็ก แก้ว พลาสติก กระดาษ 

เป็นต้น   

มูลฝอยอันตรายหมายความว่า มูลฝอยที่ปนเป้ือน หรือมีส่วนประกอบของวัตถุ

ดังต่อไปน้ีวัตถุระเบิดได้  

(1) วัตถุไวไฟ 

(2) วัตถุออกไซด์และวัตถุเปอร์ออกไซด์   

(3) วัตถุมีพิษ  

(4) วัตถุท่ีทําให้เกิดโรค  

(5) วัตถุกัมมันตรังสี  

(6) วัตถุท่ีก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม  

(7) วัตถุกัดกร่อน  

(8) วัตถุท่ีก่อให้เกิดการระคายเคือง  

(9) วัตถุอย่างอื่นที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรืออาจทําให้

เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืชหรือทรัพย์ เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ ถ่านไฟฉายหรือแบตเตอรี่ 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ภาชนะที่ใช้บรรจุสารกําจัดแมลงหรือวัชพืช กระป๋องสเปรย์บรรจุสีหรือสารเคมี 

เป็นต้น   

 แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยอย่างครบวงจร เน้นรูปแบบของการวางแผน

จัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถลดปริมาณขยะมูลฝอยที่จะต้องส่งเข้าไปทําลาย

ด้วยระบบต่างๆให้น้อยที่สุด การกําจัดท่ีได้ผลพลอยได้ เช่น ปุ๋ยหมัก หรือพลังงาน โดยสรุปวิธีการ

ดําเนินการตามแนวทาง มีดังนี้  

1. การลดปริมาณการผลิตมูลฝอย รณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดการ

ผลิตมูลฝอยในแต่ละวันได้แก่ 

1.1 ลดการทิ้งบรรจุภัณฑ์โดยการใช้สินค้าชนิดเติมใหม่ เช่น ผงซักฟอก 

นํ้ายาล้างจาน นํ้ายาทําความสะอาดและถ่านไฟฉายชนิดชาร์ตใหม่ เป็นต้น 
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1.2 เลือกใช้สินค้าที่มีคุณภาพมีห่อบรรจุภัณฑ์น้อย อายุการใช้งานยาวนาน 

และตัวสินค้าไม่เป็นมลพิษ  

1.3 ลดการใช้วัสดุกําจัดยาก เช่น โฟมบรรจุอาหารและถุงพลาสติก  

2. จัดระบบการรีไซเคิล หรือการรวบรวมเพื่อนําไปสู่การแปรรูปเพื่อใช้ใหม่ 

2.1 รณรงค์ให้ประชาชนแยกของเสียนํากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น 

กระดาษ พลาสติก และโลหะ นําไปใช้ซํ้า หรือนําไปขาย/รีไซเคิล ขยะเศษอาหารนํามาหมักปุ๋ยใน    
รูปปุ๋ยน้ํา หรือปุ๋ยหมักเพื่อใช้ในชุมชน จัดระบบที่เอื้อต่อการทําขยะรีไซเคิลจัดภาชนะ (ถุง/ถัง) แยก

ประเภทขยะ มูลฝอยที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐานและจัดระบบบริการเก็บโดย 

(1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเองโดยการจัดเก็บแบ่งเวลาการ 

เก็บ เช่น หากแยกเป็นถุง 4 ถุง ขยะย่อยสลายได้ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะทั่วไป ให้จัดเก็บ

ขยะย่อยสลายและขยะทั่วไปทุกวัน ส่วนขยะรีไซเคิลและขยะอันตราย อาจจัดเก็บสัปดาห์ละครั้งหรือ

ตามความเหมาะสม  

(2) จัดกลุ่มประชาชนที่มีอาชีพรับซ้ือของเก่าให้ช่วยเก็บขยะรีไซเคิล    

ในรูปของการรับซ้ือ โดยการแบ่งพื้นที่ในการจัดเก็บและกําหนดเวลาให้เหมาะสม  

(3) ประสานงานกับร้านค้าท่ีรับซ้ือของเก่าท่ีมีอยู่ในพื้นที่หรือพื้นที่

ใกล้เคียงในการรับซ้ือขยะรีไซเคิลจัดระบบตามแหล่งการเกิดขยะขนาดใหญ่ เช่น ตลาด โรงเรียน 

สถานที่ราชการ ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น  

2.2 จัดกลุ่มอาสาสมัครหรือชมรมหรือนักเรียนให้มีกิจกรรม/โครงการนําขยะ

มูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ เช่น โครงการขยะรีไซเคิลแลกสิ่งของ เช่น ต้นไม้ ไข่ โครงการทําปุ๋ยนํ้า        

ปุ๋ยอีเอ็ม ขยะหอม ปุ๋ยหมัก โครงการตลาดนัดขยะรีไซเคิล โครงการธนาคารวัสดุเหลือใช้ โครงการ
ร้านค้าสินค้ารีไซเคิล  

2.3 จัดต้ังศูนย์รีไซเคิลหากพื้นที่ท่ีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นในแต่ละวันเป็น

ปริมาณมาก ๆ  อาจจะมีการจัดต้ังศูนย์คัดแยกขยะมูลฝอยซ่ึงสามารถจะรองรับจากชุมชนใกล้เคียง

หรือรับซ้ือจากประชาชนโดยตรงซึ่งอาจจะให้เอกชนลงทุนหรืออาจให้สัมปทานเอกชนก็ได้  

3. การขนส่ง 

3.1 ระยะทางไม่ไกลให้รถขนส่งขยะมูลฝอยไปยังสถานที่กําจัดโดยตรง  

3.2 ระยะทางไกลและมีปริมาณขยะมูลฝอยมากอาจจะต้องสร้างสถานี-   

ขนถ่าย เพื่อถ่ายเทจากรถเก็บขนขยะมูลฝอยลงสู่รถบรรทุกขนาดใหญ่  

4. ระบบกําจัด      
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เนื่องจากขยะมูลฝอยใช้ประโยชน์ใหม่ได้จึงควรจัดการเพื่อกําจัดทําลายให้

น้อยที่สุด ควรเลือกระบบกําจัดแบบผสมผสานเนื่องจากปัญหาขาดแคลนพื้นที่ จึงควรพิจารณา

ปรับปรุงพื้นที่กําจัดมูลฝอยที่มีอยู่เดิมและพัฒนาให้เป็นศูนย์กําจัดขยะมูลฝอย โดยมีขั้นตอนดังนี้  

4.1 จัดระบบคัดแยกขยะมูลฝอย  

4.2 ระบบกําจัดผสมผสานหลายๆระบบในพื้นที่เดียวกัน ได้แก่ หมักทําปุ๋ย       

ฝังกลบ และวิธีอื่นๆ เป็นต้น   
 

2.6 แนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน  

 

อรทัย ก๊กผล23  กล่าวว่า  ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนเปลี่ยนแปลงไป

ตามบริบททางสังคมและการเมือง  ในอดีตการมีส่วนร่วมของประชาชนมักหมายถึงการมีส่วนร่วม

ทางการเมือง แต่ปัจจุบันสังคมให้ความสําคัญกับประชาธิปไตยทางตรงและประชาธิปไตยที่ประชาชน

ปกครองตนเอง ส่งผลให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนมีขอบเขตกว้างขึ้น  

การมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation) หมายถึง การที่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นเปิดให้ประชาชนเข้าไปร่วมในการกําหนดกฎเกณฑ์ นโยบาย กระบวนการบริหารและ

ตัดสินใจของท้องถิ่น เพื่อผลประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนร่วมอย่างแท้จริง ท้ังนี้ ต้องอยู่บนพื้นฐาน

ของการที่ประชาชนจะต้องมีอิสระทางความคิด มีความรู้ความสามารถในการกระทํา และมีความเต็ม

ใจที่จะเข้าร่วมต่อกิจกรรมนั้น ๆ โดยหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนจะต้องมีลักษณะการเข้าร่วม

อย่างครบวงจรตั้งแต่ต้นจนถึงสิ้นสุด ไม่ใช่เป็นการจัดเวทีการมีส่วนร่วมครั้งเดียว  ตัวอย่างเช่น ในการ

แก้ไขปัญหาของชุมชนควรเปิดให้ประชาชนเข้าร่วมต้ังแต่ต้นจนจบ ดังนี้  
(1) เร่ิมต้ังแต่การเกิดจิตสํานึกในตนเองและถือเป็นภาระหน้าท่ีของตนเองในฐานะที่เป็น

ส่วนหนึ่งของสังคมหรือชุมชนที่ตนอยู่ 

(2) ร่วมคิดด้วยกันว่าอะไรที่เป็นปัญหาของชุมชนมีสาเหตุอย่างไรและจะจัดลําดับ

ความสําคัญของปัญหาเป้าหมายอย่างไร และควรที่จะจัดการกับปัญหาใดก่อนหลัง 

(3) ร่วมกันวางแผนการดําเนินงานว่าจะจัดกิจกรรมหรือโครงการอะไรจะแบ่งงานกัน

อย่างไรใช้งบประมาณมากน้อยเพียงใดจะจัดหางบประมาณมาจากที่ใดและใครจะเป็นผู้ดูแลรักษา 

                                            
23อรทัย ก๊กผล, คู่คิด คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชน สําหรับนักบริหารท้องถิ่น (กรุงเทพฯ: 

จรัญสนิทวงศ์การพิมพ์, 2552), 17-19. 
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(4) ร่วมดําเนินงาน ประชาชนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความเต็มใจ เต็มกําลังความรู้

ความสามารถของตนเอง    

(5) ร่วมกันติดตามประเมินผล ตลอดเวลาที่ทํางานร่วมกันประชาชนจะต้องมีส่วนร่วม 

ในการตรวจสอบถึงปัญหาอุปสรรคและร่วมกันในการหาทางแก้ไขปัญหาเพื่อให้งานหรือ

ภารกิจดังกล่าวสามารถสําเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย  

(6) ร่วมรับผลประโยชน์ ประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมชุมชนแล้วย่อมที่จะได้รับ
ผลปะโยชน์ร่วมกันซ่ึงอาจไม่จําเป็นต้องอยู่ในรูปของเงิน วัตถุสิ่งของ แต่อาจเป็นความสุขสบาย ความ

พอใจในสภาพของความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นก็ได้  

สมาคมนานาชาติด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน(International Association of Public 

Participation)24 แบ่งระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนออกเป็น 5 ขั้น ซ่ึงเป็นตามหลักการเดียวกับ 

Arnstein คือ ย่ิงสูงขึ้นยิ่งสะท้อนอํานาจและอิทธิพลของประชาชนในการบริหารหรือตัดสินใจมากขึ้นด้วย 

การมีส่วนร่วมของประชาชนแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ  

1. การมีส่วนร่วมในระดับให้ข้อมูลข่าวสาร (Inform) เป็นการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในระดับตํ่าท่ีสุด บทบาทของประชาชนน้อยมากเพียงแต่รับทราบว่าเกิดอะไรที่ไหน ปัจจุบันการที่

ภาครัฐตัดสินใจในเรื่องที่กระทบประชาชนละแจ้งให้ประชาชนทราบสะท้อนคามล้าสมัยในการ

บริหารงาน แต่ในขณะเดียวกันจําเป็นต้องตระหนักว่าไม่ว่าจะเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในขั้นใด การ

ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนเป็นเรื่องที่สําคัญ  คือการให้ข้อเท็จจริง ครอบคลุมและเพียงพอ เพื่อทํา

ให้ประชาชนได้ข้อเท็จจริง และตัดสินใจแสดงความเห็นอย่างมีคุณภาพ  

2. การมีส่วนร่วมในระดับรับฟังความคิดเห็น (Consult) เป็นลักษณะการให้ประชาชนมี

ส่วนร่วมการให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง ความรู้สึก และความคิดเห็นประกอบการตัดสินใจ ดังนั้น ประชาชน
มีบทบาทในฐานะเป็นผู้ให้ข้อมูล การตัดสินใจเป็นบทบาทของหน่วยงานภาครัฐ เทคนิคการมีส่วนร่วม

ในลักษณะนี้ เช่น การสํารวจความคิดเห็น การประชุมสาธารณะ ปัจจุบันนี้กฎหมายส่วนใหญ่มัก

กําหนดให้หน่วยงานภาครัฐจัดการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างน้อยในระดับการรับฟังความคิดเห็น 

                                            
24 สมาคมนานาชาติด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน (International Association of Public 

Participation), “ตัวแบบช้ันบันไดการมีส่วนร่วมของพลเมือง,” https://digi.library.tu.ac.th/thesis/po/ 

1330/03chapter2.pdf (สืบค้นวันที่ 30 มิถุนายน2559). 
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3. การมีส่วนร่วมในระดับเข้ามามีบทบาท (Involve) เป็นลักษณะการเปิดโอกาสให้

ประชาชนมีส่วนร่วมทํางานตลอดกระบวนการตัดสินใจมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลการ

ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับประชาชนอย่างและมีจุดมุ่งหมายชัดเจน ข้อมูลความคิดเห็น

ของประชาชนจะสะท้อนออกมาในทางเลือกต่าง ๆ ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน  ขั้นนี้ใกล้เคียง

กับการมีส่วนร่วมในระดับการร่วมมือ เพียงแต่รูปแบบการมีส่วนร่วมแบบร่วมมือมีลักษณะเป็น

กิจกรรมถาวรมากกว่าการมีส่วนร่วมในขั้นนี้ นอกจากนั้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในขั้นนี้ อํานาจ
การตัดสินใจสุดท้ายเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ประชาชนมีส่วนร่วมต้ังแต่เริ่มต้นและมี

การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างเข้มข้น ตัวอย่างเทคนิคการมีส่วนร่วมท่ีใช้มาก อาทิเช่น การ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การต้ังคณะทํางานภาคประชาชน เป็นต้น   

4. การมีส่วนร่วมในระดับสร้างความร่วมมือ (Collaboration) เป็นการให้บทบาทของ

ประชาชนในระดับสูง โดยประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทํางานร่วมกันในกระบวนการ

ตัดสินใจค่อนข้างสูง รูปแบบการมีส่วนร่วมในขั้นนี้ เช่น คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนและ

คณะที่ปรึกษาฝ่ายประชาชน ผลการตัดสินใจที่ออกมาเป็นผลการตัดสินใจร่วมกัน เชื่อว่าน่าจะนําไปสู่

การเสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคม เพราะประชาชนหรือตัวแทนของประชาชนเข้าไปมีส่วนใน

องค์กรตัดสินใจด้วยไม่ใช้เพียงให้ความคิดเห็นต่อองค์กรตัดสินใจ  

5. การมีส่วนร่วมในระดับเสริมอํานาจให้ประชาชน (Empower) เป็นขั้นที่ให้บทบาท

ประชาชนในระดับที่สูงสุด เพราะให้ประชาชนเป็น  ผู้ตัดสินใจด้วยตนเอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จะดําเนินการตามผลของการตัดสินใจนั้น รูปแบบการมีส่วนร่วมในขั้นนี้ที่รู้จักกันดีคือ การลง

ประชามติ หรือสภาเมือง การมีส่วนร่วมในรูปแบบนี้สะท้อนความยินยอมพร้อมใจขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในการยอมรับอํานาจการตัดสินใจของประชาชนหรือชุมน อย่างไรก็ตาม การมีส่วนร่วมใน
ระดับน้ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีกระบวนการเสริมความสามารถของประชาชนให้สามารถ

ตัดสินใจได้ด้วยตนเอง อาทิเช่น ข้อมูลที่ครอบคลุมเพียงพอ การเสริมสร้างทักษะให้ประชาชน

วิเคราะห์ข้อมูลและตัดสินใจหาทางแก้ปัญหาที่คุณภาพ การใช้การมีส่วนร่วมในระดับน้ีสะท้อนให้เห็น

ถึงอํานาจของประชาชนในระดับสูง  

สรุปได้ว่า การดําเนินนโยบายสาธารณะผู้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงย่อมต้องเป็น

ประชาชนเพราะเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสังคม การกําหนดนโยบายใด ๆ ของภาครัฐย่อมต้องมี

ผลกระทบกับประชาชนโดยตรง ฉะนั้นภาครัฐใช้หลักการบริหารงานตามแนวคิด Governance      

ในการดําเนินนโยบายต่างๆ สิ่งที่สําคัญที่ต้องคํานึงถึงคือการมีส่วนร่วมของประชาชน รัฐต้องเปิด

โอกาสให้ประชาชนเข้ามาส่วนร่วมในการบริหารงานหรือดําเนินนโยบายต่างๆ  มีส่วนร่วมในทุก

ขั้นตอนของการตัดสินใจในนโยบาย ต้ังแต่การระบุปัญหา พัฒนาทางเลือก และแนวทางแก้ไขปัญหา
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เพื่อสร่างความร่วมมือ (Collaborate) เพื่อสร้างความไว้วางใจต่อการทํางานของภาครัฐ สร้างความ

ร่วมมือและความชอบธรรมให้เกิดขึ้นในสังคม ท้ังยังเป็นการสนองตอบต่อความต้องการของประชาชน

ได้ตรงจุด และย่อมจะส่งผลให้การดําเนินนโยบายต่าง ๆ ของภาครัฐประสบความสําเร็จอย่างมี 

ประสิทธิภาพ 

 

2.7 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง  
 

เมธา  ยุทธนาโยธิน25  ศึกษาผลการนํานโยบายการกําจัดขยะมูลฝอยไปปฏิบัติท่ีเกิดขึ้นกับ

ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของเขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร และปัจจัยที่มีผลต่อการนํานโยบาย

การกําจัดขยะมูลฝอยไปปฏิบัติ พบว่าปัจจัยด้านความชัดเจนของนโยบาย ลักษณะของหน่วยงานและ

คุณสมบัติของผู้นํานโยบายไปปฏิบัติ อยู่ในระดับค่อนข้างสูง ส่วนปัจจัยด้านทรัพยากร และการมีส่วน

ร่วมของประชาชนพบว่าอยู่ในระดับปานกลาง การนํานโยบายการกําจัดขยะมูลฝอยไปปฏิบัติโดยรวม

ประสบความสําเร็จอยู่ในระดับค่อนข้างสูง พบปัญหาและอุปสรรคในการนํานโยบายการกําจัดขยะมูล

ฝอยไปปฏิบัติ ได้แก่ กรุงเทพมหานครควรให้การสนับสนุนงบประมาณด้านการกําจัดขยะมูลฝอยให้

หน่วยงานต่าง ๆ อย่างเพียงพอ ควรมีการประชาสัมพันธ์ด้วยการรณรงค์คัดแยกขยะ  มูลฝอยการรี

ไซเคิลขยะมูลฝอยอย่างจริงจังและต่อเนื่องตั้งแต่ในระดับเยาวชน และควรมีมาตรการลงโทษผู้ท่ีท้ิง

ขยะมูลฝอยอย่างไม่เป็นระเบียบ    

       พีรยา วัชโรทัย26 ได้ศึกษาการจัดการขยะของเทศบาลตําบลเมืองแกลง จังหวัดระยอง 

พบว่ากระบวนการจัดการมูลฝอยของเทศบาลเมืองแกลงเริ่มต้นจากการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้

ประชาชนได้รับความรู้เรื่องการคัดแยกขยะจากบ้านเรือน เทศบาลมีการคัดแยกขยะ มีการส่งเสริมให้
บุคลากรมีปัญหาที่เกี่ยวข้องในองค์กรพัฒนาศักยภาพตนเองด้านการจัดการขยะมีการวางเป้าหมายใน

ด้านการจัดการขยะมูลฝอย ซ่ึงมียุทธศาสตร์และโครงการใต้ยุทธศาสตร์เป็นขับเคลื่อน การวิเคราะห์

ภายในผู้บริการมีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีวิธีการคิดอย่างเป็นระบบ มีการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์ 

                                            
25 เมธา ยุทธนาโยธิน, “การนํานโยบายการกําจัดขยะมูลฝอยไปปฏิบัติ : ศึกษาเฉพาะกรณี

เขตสัมพันธ์วงศ์ กรุงเทพมหานคร,” (สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, คณะรัฐประศาสนศาสตร์  

สาขาวิชานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2550), 3.  
26 พีรยา วัชโรทัย, “การจัดการขยะขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาเทศบาล

ตําบลเมืองแกลง จังหวัดระยอง,” (วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ,สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม

คณะพัฒนาสงัคม สถาบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2556), 3.  
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บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความกระตือรือร้น มีความชํานาญด้านการจัดมูลฝอย ส่วนปัจจัยภายนอกพบว่า

ประชาชน ผู้นําชุมชน ประชาชนมีความกระตือรือร้นและมีจิตสํานึกในด้านสิ่งแวดล้อมแต่ยังมี

ประชากรแฝงที่ไม่ให้ความร่วมมือในการจัดการสิ่งแวดล้อม หน่วยงานรัฐและองค์กรด้านสิ่งแวดล้อม

เข้ามาช่วยสนับสนุนการพัฒนาจัดการขยะของเทศบาล  

อัจจพร ผลารักษ์27 ได้ศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองกระทุ่มล้มตําบล

กระทุ่มล้ม อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม พบว่าในด้านนโยบายการจัดขยะมูลฝอย ด้านระบบ
บริหารจัดการมูลฝอยและด้านการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนล้วนส่งผลต่อการจัดการขยะมูลฝอยใน

เขตเทศบาลเมืองกระทุ่มล้มทั้งสิ้น ซ่ึงผู้วิจัยมีความเห็นว่าการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมือง

กระทุ่มล้มจะเกิดประสิทธิผลได้ จําเป็นต้องอาศัยปัจจัยท่ีกล่าวมาข้างต้นร่วมกัน     

ธนกฤต บวกขุนทด28  ได้ศึกษารูปแบบการจัดการขยะชุมชนขององค์การบริหารส่วนตําบล

โนนเมืองพัฒนา อําเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่สามารถจําแนกขยะได้ เช่น ขยะเปียก ขยะแห้ง ขยะมูลฝอยที่เป็นอันตราย ขยะติดเชื้อ และรับรู้

ถึงแหล่งที่มีของขยะต่างๆ และรู้จักวิธีการกําจัดขยะที่สามารถทําได้ง่ายและไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม 

สามารถนํากลับใช้ใหม่ได้ การปฏิบัติตัวในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนหรือในชุมชนส่วนใหญ่

จะกําจัดเอง ใส่ถังที่ทาง อบต.จัดให้โดยการทิ้งในแต่ละครั้งไม่มีการคัดแยก รถเก็บขยะมีน้อยเกินไป

จากจํานวนประชากรที่มีอยู่ ทําให้มีขยะตกค้างในแต่ละวันมาก ประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ความ

เข้าใจในการจัดการขยะมูลฝอยและไม่เห็นความสําคัญของปัญหาการจัดเก็บขยะ ขาดการมีส่วนร่วม

และทิ้งขยะไม่ถูกวิธี    

จากการศึกษาทฤษฎี แนวคิดและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการนโยบายการลดปริมาณ   

มูลฝอยของกรุงเทพมหานคร ผู้ศึกษาจะนําเอาแนวคิดการบริหารปกครอง (Governance) นโยบาย
สาธารณะที่มีแนวคิดในการปรับบทบาทของรัฐลงและทํางานกับภาคส่วนต่าง ๆ ในรูปแบบของ

เครือข่ายท่ีต้องศึกษาถึงตัวแสดง  บทบาทของตัวแสดงที่เข้ามาเกี่ยวข้องในนโยบาย กลไกหรือกติกา

                                            
27 อัจจพร ผลารกัษ์, “การศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม ตําบล

กระทุ่มล้ม อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม,” (การค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต, คณะรัฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557), 63. 
28 ธนกฤต บวกขุนทด, “การศกึษารูปแบบการจัดการขยะชมุชน กรณีศึกษา : องค์การบริหาร

ส่วนตําบลโนนเมืองพัฒนา อําเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา,” (โครงงานปริญญามหาบัณฑิต,

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา การบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2553), 35-36. 
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ในการทํางานร่วมกันของเครือข่าย การพึ่งพาอาศัยทรัพยากรซ่ึงกันและกันของเครือข่าย ปฏิสัมพันธ์ท่ี

เกิดขึ้นของเครือข่ายมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาให้เข้ากับบริบทของการดําเนินโยบายลดปริมาณมูล

ฝอยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยจะศึกษาปัจจัยท่ีมีความเกี่ยวข้อง  ดังนี้   

1. แนวคิดผู้บริหาร  จะพิจารณาถึงแนวความคิดของผู้บริหารทั้งระดับนโยบายและ

ระดับพ้ืนที่ต่อการดําเนินนโยบายการลดปริมาณมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร   

2. บทบาทและหน้าท่ี จะพิจารณาถึงบทบาทและหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแล
ในระดับพ้ืนที่ว่ามีส่วนในการขับเคลื่อนและดําเนินนโยบายลดปริมาณมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร

อย่างไร    

3. ทัศนคติของผู้ปฏิบัติงาน จะพิจารณาถึงทัศนคติและแนวทางในการทํางานของ

ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในการดําเนินนโยบายลดปริมาณมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร  

4. การบริหารจัดการ จะพิจารณาถึงกลไกในการทํางานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน

การดําเนินนโยบายลดปริมาณมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร    

5. ทรัพยากร  จะพิจารณาความเพียงพอของทรัพยากรที่ใช้ในการดําเนินนโยบาย 

และการพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกัน  

6.  การมีส่วนร่วมของประชาชน จะพิจารณาระดับการมีส่วนร่วมของทั้งภายในและ

ภายนอกหน่วยงานในการเข้ามาร่วมในการดําเนินนโยบายลดปริมาณมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร 

นอกจากนี้ยังศึกษาถึงเนื้อหา การถ่ายทอดนโยบายการลดปริมาณมูลฝอยและความ

ร่วมมือ (Collaboration)  ในการดําเนินนโยบายเพ่ือให้ทราบถึงสาระสําคัญและเป้าหมายของ

นโยบายที่ถ่ายทอดลงสู่หน่วยงานปฏิบัติและศึกษาถึงรูปแบบการบริหารจัดการของหน่วยงานที่ต้อง

นํานโยบายไปดําเนินการว่าเป็นอย่างไร  
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บทที่ 3 

นโยบายการลดปริมาณมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร  

 

 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาการบริหารจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร โดยศึกษา   

วิจัยข้อมูล เอกสาร ตํารา หนังสือราชการเกี่ยวกับนโยบายการลดปริมาณมูลฝอยของกรุงเทพ-        

มหานคร แผนทุกระดับที่เกี่ยวข้อง และงานวิจัยเกี่ยวข้องเพื่อนําข้อมูลที่ได้มาศึกษา ถึงการบริหาร
จัดการนโยบายการลดปริมาณมูลฝอยของกรุงเทพมหานครในปัจจุบันว่าเป็นอย่างไร และศึกษา 

วิเคราะห์ว่าแนวทางในการบริหารจัดการนโยบายการลดปริมาณมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพควรเป็น

อย่างไร     

 

3.1  นโยบายและการถ่ายทอดนโยบายการจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร  

 

3.1.1 นโยบาย  

3.1.1.1 นโยบายการจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร  

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ม.ร.ว. สุขุมพันธ์ุ บริพัตร) ต่อเนื่องสมัยที่  

2 ตามวาระ 4 ปี (เดือนมีนาคม พ.ศ. 2556 – มีนาคม 2560)  ได้มีนโยบายตามที่ประกาศไว้ในการ

หาเสียงเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเม่ือวันที่ 3 มีนาคม 2556 ประกอบด้วย มาตรการ

เร่งด่วน 10 มาตรการและนโยบายการพัฒนากรุงเทพฯ 6 นโยบาย ภายใต้ คําขวัญ  “รักกรุงเทพ 

ร่วมสร้างกรุงเทพ”  มีสาระสําคัญ ดังนี้   

มาตรการเร่งด่วน 10 ประการ ประกอบด้วย  
(1) ติดต้ังกล้อง CCTV ทุกถนน ทุกซอย เพิ่มอีก 20,000 ตัว และติดต้ัง

ไฟส่องสว่างในพื้นที่เสี่ยงอีก 20,000 ดวง  

(2) จัดต้ังอาสาสมัครชุมชนเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด  

(3) ปรับลดค่าโดยสารรถไฟฟ้า BTS อ่อนนุช-แบริ่ง สะพานตากสิน-   

บางหว้าเหลือ 10 บาท และรถ BRT เหลือ 5 บาท  

(4) โรงรับจํานํา กทม. รับจํานําดอกเบ้ีย 1 สลึง 5,000 บาทแรก   

(5) เพิ่มทักษะอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้พร้อมสอนภาษาอังกฤษ จีน มลายูฟรี 

200,000 คน                 
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(6) ปรับอาสาสมัครผู้แลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน กรุงเทพฯ 

เป็นลูกจ้างชั่วคราว เพิ่มเงินเดือนปริญญาตรีเป็น 15,0000 บาท ปวส. 10,000 บาท และปวช.  

8,600 บาท   

(7) เพิ่มจุดบริการพิเศษงานทะเบียนราษฎร์ในห้างสรรพสินค้า และขยาย

เวลาให้บริการถึง 22.00 น.      

(8) ฟรี Hi-Speed Wi-Fi 4 MB 5,000 จุด  
(9) เพิ่มบริการเกบ็ขยะไม่ให้ตกค้างในตรอก ซอย   

(10) เพิ่มแท็กซ่ีเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ 100 คัน  

และนโยบายการพัฒนากรุงเทพฯ 6 นโยบาย ได้กําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา แบ่งออกเป็น  

6 มหานคร ได้แก่   

1) มหานครแห่งความปลอดภัย ท่ีต้องการให้ชาวกรุงเทพฯ มีความม่ันใจ

ในการจัดการด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน อันเนื่องมาจากปัญหา

อาชญากรรม ยาเสพติด อัคคีภัย และอุทกภัย         

2) มหานครแห่งความสุข ท่ีต้องการให้ชาวกรุงเทพฯ และนักท่องเที่ยวใน

กรุงเทพฯ    มีความสุขและสะดวก สบาย โดยทําให้การเดินทางสะดวก การจราจรคล่องตัวย่ิงขึ้น 

3) มหานครสีเขียว ท่ีต้องการให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่มีท่ีมีสิ่งแวดล้อมดี  

มีความสะอาด เป็นระเบียบ สวยงามและร่มรื่น มลพิษที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนลดลง 

ส่ิงแวดล้อมของเมืองได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสู่ความย่ังยืน    

4) มหานครแห่งการเรียนรู้ ท่ีต้องการให้นักเรียนและชาวกรุงเทพฯ       

มีความรู้เป็นพื้นฐานในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและร่วมพัฒนาสังคม    
5) มหานครแห่งโอกาสของทุกคน ท่ีต้องการให้ชาวกรุงเทพฯ มีโอกาส 

เข้าร่วมกิจกรรมของเมืองและประกอบอาชีพตามความสนใจ รวมทั้งมีความม่ันคงในการดํารงชีวิต 

การบริหารราชการกรุงเทพมหานครมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้    

6) มหานครแห่งอาเซียน ที่ต้องการให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลาง

หรือประตูสู่อาเซียน   
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ภาพท่ี 3.1 ภาพนโยบายการหาเสียงเลือกตัง้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของ ม.ร.ว.สุขุมพันธ์ บริพัตร 

เม่ือวันที่ 3 มีนาคม 2556  :  https://pantip.com/topic/30408475 
  

การแก้ไขปัญหาการจัดการมูลฝอยได้ถูกกําหนดขึ้นเป็นมาตรการเร่งด่วน

ในการเพิ่มบริการเก็บขยะไม่ให้ตกค้างในตรอก ซอย และนโยบายการพัฒนาใน “มหานครสีเขียว”   

ท่ีมุ่งหวังให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่มีท่ีมีสิ่งแวดล้อมดีมีความสะอาด เป็นระเบียบ สวยงามและร่มรื่น 

มลพิษที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนลดลง สิ่งแวดล้อมของเมืองได้รับการจัดการอย่างมี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสู่ความยั่งยืน ด้วยการเพิ่มระบบจัดการขยะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตั้งแต่
จัดเก็บ ขนถ่าย จนถึงเปลี่ยนขยะให้เป็นพลังงานไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีทันสมัยและสะอาด  

3.1.1.2 การถ่ายทอดนโยบายการจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร  

การถ่ายทอดนโยบายการลดปริมาณมูลฝอยไปสู่การปฏิบัติ ผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานคร (ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร) ได้มอบหมายให้สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผลในฐานะ

หน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติจัดทําแผนการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
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พ.ศ. 2556–2560 1 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือหรือแนวทางการในการดําเนินงานของหน่วยงานให้บรรลุ

ตามนโยบายที่กําหนด ดังคํากล่าวที่เป็นลักษณ์อักษรปรากฏในสารของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

(ม.ร.ว.สุขุมพันธ์ุ บริพัตร)2  โดยได้กําหนดเป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการและ โครงการในการ

ดําเนินงานตามนโยบายการลดปริมาณมูลฝอยไว้ในประเด็นยุทธศาสตร์ท่ีช่ือ “มหานครสีเขียว”

เป้าประสงค์ท่ี 3.1 กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีความสะอาด เป็นระเบียบ สวยงาม

และร่มรื่น กลยุทธ์สร้างกรุงเทพฯ เมืองสะอาด สวยงาม ตัวช้ีวัด การคัดแยกขยะมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้นและจัดทําโครงการจัดการมูลฝอยชุมชน โดยมีสํานักสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก  

การแปลงนโยบายการลดปริมาณมูลฝอยของกรุงเทพมหานครไปสู่การ

ปฏิบั ติ สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผลได้นําความต้องการของชาวกรุง เทพฯ ท่ี ต้องให้

กรุงเทพมหานครมีมาตรการในการจัดการขยะ เร่งดําเนินการมาตรการคัดแยกขยะและรีไซเคิลลด

ขยะจากครัวเรือน หน่วยงาน สถานประกอบการให้เหลือขยะน้อยที่สุด และให้มีศึกษาวิจัยและพัฒนา

วิธีการนําขยะกลับมาใช้ประโยชน์ เลือกใช้วิธีกําจัดขยะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในแผน

วิสัยทัศน์ของประชาชนเพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี วิสัยทัศน์กรุงเทพฯ 25753 และ

นโยบายการลดปริมาณมูลฝอยของผู้ ว่ าราชการกรุ ง เทพมหานครมาจัดทําแผนพัฒนา

กรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2556-2575)4 โดยกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในมิติของ  

การเป็นเมืองระดับมหานครที่ช่ือว่า “มหานครปลอดภัย” ท่ีมุ่งหวังให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานคร

แห่งความปลอดภัย   เป็นเมืองมหานครที่ปลอดมลพิษ ซ่ึงการปลอดมลพิษ หมายถึง การเป็นเมืองที่มี

ระบบการจัดการน้ําเสียและระบายน้ํา ระบบการบริหารจัดการขยะ ระบบการควบคุมฝุ่นละออง กลิ่น 

และสารเจือปนในอากาศ และระบบการควบคุมระดับเสียงในเขตเมืองที่มีประสิทธิภาพและ 

ครอบคลุมท่ัวพ้ืนที่เขตเมือง โดยในเรื่องการบริหารจัดการขยะได้กําหนดเป้าประสงค์และกลยุทธ์ในการ
ดําเนินงานเป็นช่วง ๆ ละ 5 ปี ดังนี้  

                                            

  
1
 กรุงเทพมหานคร สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล. (พ.ศ. 2556 -2560) เรื่องแผนการบริหาร

ราชการกรุงเทพมหานคร. 

  2กรุงเทพมหานคร สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล. (พ.ศ.2556 -2560) เรื่องสารของผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานครหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร. : แผนการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร. 

  
3กรุงเทพมหานคร  สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล, แผนวิสัยทัศน์ของประชาชนเพื่อการ

พัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี วิสัยทัศน์กรุงเทพฯ 2575, (กรุงเทพฯ: ม.ป.พ., ม.ป.ป), 70-71.  

  
4
 กรุงเทพมหานคร สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล, แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ20ปี 

(พ.ศ. 2556 – 2575),  (สมุทรสาคร: บริษัทพิมพ์ดี จํากัด, ม.ป.ป), 30-32. 
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 เป้าประสงค์ (Objective) 1.1.2 กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่

แหล่งกําเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกําเนิดจนถึงการกําจัดอย่างถูกต้อง

ตามหลักวิชาการ  

  

ตารางที่ 3.1 ตัวช้ีวัดตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2556-2575)  

ตัวช้ีวัด 
5 ปีแรก  

(2556-2560) 

ระยะ 10 ปี 

(2561-2565) 

ระยะ 15 ปี  

(2566-2570) 

ระยะ 20 ปี 

(2571-2575) 

1)ร้อยละของปริมาณ 

มูลฝอยคัดแยกท่ีแหล่ง 

กําเนิดเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบ 

กับปี 2556 

ไม่น้อยกว่า 20  ไม่น้อยกว่า 30  ไม่น้อยกว่า 40  ไม่น้อยกว่า 50 

2) ร้อยละของมูลฝอยท่ี

ได้รับการจัดการอย่าง

ถูกต้องตามหลักวิชาการ

เพิ่มข้ึนเมื่อเทียบกับปี  

พ.ศ.2556 

ไม่น้อยกว่า 30 ไม่น้อยกว่า 50 ไม่น้อยกว่า 70 ไม่น้อยกว่า 80 

 

ตารางที่ 3.2 ตารางแสดงกลยทุธ์ ตัวช้ีวัดตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2556-2575)   

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
   5 ปีแรก    

 (2556-2560)

ระยะ 10 ปี 

(2561 -2565)

ระยะ 15 ปี 

(2566-2570) 

ระยะ 20 ปี 

(2571-2575)

1.1.2.1 เพิ่ม

ประสิทธิภาพการ 

คัดแยกมูลฝอยท่ี

แหล่งกําเนิดตาม

หลัก 3Rs 

1) ร้อยละของปริมาณ

มูลฝอยคัดแยกท่ีแหล่ง 

กําเนิดเพิ่มข้ึนเมื่อเทียบ

กับปี พ.ศ.2556   

(1,200 ตัน/วัน) 

ไม่น้อยกว่า  

     20  

ไม่น้อยกว่า   

 30 

 ไม่น้อยกว่า  

      40  

ไม่น้อยกว่า  

     50  

 2) ร้อยละของปริมาณ 

มูลฝอยท่ีจัดเก็บได้ลดลง

เมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2556 

(9,900 ตัน/วัน) 

ไม่น้อยกว่า  

      5  

ไม่น้อยกว่า   

   10 

ไม่น้อยกว่า  

      15 

ไม่น้อยกว่า  

     20  
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ตารางที่ 3.2 ตารางแสดงกลยทุธ์ ตัวช้ีวัดตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2556-2575) (ต่อ)

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
   5 ปีแรก    

 (2556-2560)

ระยะ 10 ปี 

(2561 -2565)

ระยะ 15 ปี 

(2566-2570) 

ระยะ 20 ปี 

(2571-2575)

1.1.2.2 การเพ่ิม

ประสิทธิภาพการ 

มีส่วนร่วมของ

ภาครัฐ เอกชน 

และประชาชนใน

การจัดการมูลฝอย 

1) ร้อยละจํานวนชุมชน

ท่ีมีการจัดการมูลฝอย

โดยชุมชน (CBM)  

เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 

พ.ศ.2556 

ไม่น้อยกว่า 

5 

ไม่น้อยกว่า  

20 

ไม่น้อยกว่า  

 30 

ไม่น้อยกว่า 

40 

 

2) ร้อยละจํานวน

หน่วยงาน/องค์กรของ

ภาครัฐ เอกชน มีการ

จัดการมูลฝอยเพิ่มขึ้น

เมื่อเทียบกับปี พ.ศ.

2556 

ไม่น้อยกว่า 

5 

ไม่น้อยกว่า  

 20 

ไม่น้อยกว่า  

  30 

ไม่น้อยกว่า 

  40 

1.1.2.3 เพ่ิม 

ประสิทธิภาพการ

จัดเก็บมูลฝอย

อันตรายจากแหล่ง 

กําเนิด 

1) ร้อยละของปริมาณ 

มูลฝอยอันตรายที่ 

สามารถคัดแยกได้จาก

แหล่งกําเนิด(บ้านเรือน) 

เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ 

ปีฐาน(704.11 ตัน/ปี) 

ไม่น้อยกว่า 

20 

ไม่น้อยกว่า  

  30 

ไม่น้อยกว่า  

 40 

ไม่น้อยกว่า 

 50 

1.1.2.4 เพ่ิม 

ประสิทธิภาพการ

จัดการขยะอีเล็ก-

ทรอนิกส์ 

(e-Waste) 

1) ร้อยละของปริมาณ

ขยะอิเล็กทรอนิกส์ท่ีนํา

กลับมารีไซเคิลเพิ่มขึ้น  

(ปีฐาน พ.ศ. 2560) 

ปีฐาน ไม่น้อยกว่า 

10 

ไม่น้อยกว่า  

20 

ไม่น้อยกว่า 

30 

1.1.2.5 เพิ่ม 

ประสิทธิภาพการ

กําจัดมูลฝอยด้วย

การแปรรูปนํากลับ 

มาใช้ประโยชน์ 

1) ร้อยละของมูลฝอย 

ท่ีนํามาบําบัดแล้วกลับ 

ไปใช้ประโยชน์ท่ีศูนย์ 

กําจัดมูลฝอยเพิ่มขึ้น 

(ปีฐาน พ.ศ.2555= 

1,000 ตัน/วัน)  
 

ไม่น้อยกว่า 

100 

ไม่น้อยกว่า 

200 

ไม่น้อยกว่า 

300 

ไม่น้อยกว่า 

400 

 



Ref. code: 25595803010601BEG

46 

 

ตารางที่ 3.2 ตารางแสดงกลยทุธ์ ตัวช้ีวัดตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2556-2575) (ต่อ) 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
   5 ปีแรก    

 (2556-2560)

ระยะ 10 ปี 

(2561 -2565)

ระยะ 15 ปี 

(2566-2570) 

ระยะ 20 ปี 

(2571-2575)

1.1.2.6 เพิ่ม 

ประสิทธิภาพด้าน

การริหารจัดการ

มูลฝอยของหน่วย 

งานที่เกี่ยวข้อง 

1) ร้อยละความพึงพอใจ

ของประชาชนต่อการ

จัดการมูลฝอยของ

กรุงเทพมหานคร  

เมื่อเทียบกับปี 2556 

ไม่น้อยกว่า  

80 

ไม่น้อยกว่า  

85 

ไม่น้อยกว่า   

90 

ไม่น้อยกว่า  

90 

 

การดําเนินนโยบายการลดปริมาณมูลฝอยของกรุงเทพมหานครในช่วง 5 
ปีแรก พ.ศ.2556 -2560 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผลได้กําหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาของ

หน่วยงานไว้ในมหานครปลอดภัย มีสํานักสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ รับผิดชอบหลักดําเนินการตาม

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ มาตรการ/โครงการในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 1 

(พ.ศ.2556-2560) 5  ดังนี้   

เป้าประสงค์ 1.1.2 กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอย

ท่ีแหล่งกําเนิดและเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอย ต้ังแต่แหล่งดําเนินจนถึงการกําจัดอย่าง

ถูกต้องตามหลักวิชาการ  

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ ร้อยละของปริมาณมูลฝอยคัดแยกท่ีแหล่งกําเนิด

เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2556  เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 และ        

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ ร้อยละของมูลฝอยที่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง

ตามหลักวิชาการเพิ่มขึ้นเม่ือเทียบกับปี พ.ศ. 2556 เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30   

 

 

 

 
 

                                            

   
5
  กรุงเทพมหานคร สํานกัยุทธศาสตร์และประเมินผล, แผนพัฒนากรงุเทพมหานคร ระยะ 20 ปี  

ระยะที่ 1 (พ.ศ.2556-2560)  (กรุงเทพฯ :  บริษัทกิตติพรการพิมพ์ จํากัด, 2556), 84-87.  
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ตารางที่ 3.3 ตารางแสดงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัดตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปีระยะที่ 1  

(พ.ศ.2556-2560) 

กลยุทธ์ (Action) 1.1.2.1 เพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยกขยะมูลฝอยท่ีแหล่งกําเนิดตามหลัก 3RS 

(ตัวช้ีวัด) ร้อยละของปริมาณมูลฝอยคัดแยกท่ีแหล่งกําเนิดเพิ่มข้ึนเมื่อเทียบกับ           ไม่น้อยกว่า 

           ปี พ.ศ. 2556                                                                            ร้อยละ 20  

(ตัวช้ีวัด) ร้อยละของปริมาณมูลฝอยท่ีจัดเก็บได้ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2556                ไม่น้อยกว่า  

                                                                                                       ร้อยละ 5 

กลยุทธ์ (Action) 1.1.2.2 เพิ่มประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชน และประชาชนใน 

                               การจัดการมูลฝอย

(ตัวช้ีวัด) ร้อยละจํานวนชุมชนที่มีการจัดการมูลฝอยโดยชุมชน (CBM) เพิ่มข้ึน           ไม่น้อยกว่า  

           เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2556                                                             ร้อยละ 5 

(ตัวช้ีวัด) ร้อยละจํานวนหน่วยงาน / องค์กรของภาครัฐ เอกชน มีการจัดการมูลฝอย    ไม่น้อยกว่า 

           เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2556                                                     ร้อยละ 5 

กลยุทธ์ (Action) 1.1.2.3 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บมูลฝอยอันตรายจากแหล่งกําเนิด 

(ตัวช้ีวัด) ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่สามารถคัดแยกได้จากแหล่งกําเนิด       ไม่น้อยกว่า  

           (บ้านเรือน)                                                                               ร้อยละ 20 

กลยุทธ์ (Action) 1.1.2.4 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ (e-waste) 

(ตัวช้ีวัด) ร้อยละของปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์ท่ีนํากลับมารีไซเคิลเพิ่มขึ้น               ไม่น้อยกว่า  

                                                                                                       ร้อยละ 20  

กลยุทธ์ (Action) 1.1.2.5 เพิ่มประสิทธิภาพการกําจัดมูลฝอยด้วยการแปรรูปนํากลับมาใช้ประโยชน์                  

(ตัวช้ีวัด) ร้อยละของมูลฝอยท่ีนํามาบําบัด แล้วกลับไปใช้ประโยชน์ท่ีศูนย์กําจัด         ร้อยละ 100  

           มูลฝอยฯ เพิ่มขึ้น 

กลยุทธ์ (Action) 1.1.2.6 เพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการมูลฝอยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

(ตัวช้ีวัด) ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการมูลฝอยของกรุงเทพ         ไม่น้อยกว่า 

            มหานคร เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2556                                                ร้อยละ 80 

   

 โครงการสําคัญที่ดําเนินการเพื่อตอบสนองเป้าประสงค์ ประกอบด้วย 

o โครงการพัฒนาและกําหนดรปูแบบการจัดการมูลฝอยครบวงจร ทั้งในระยะสั้น  

ปานกลาง และยาว  

o โครงการประชาสัมพันธ์ และรณรงค์การลดคัดแยกมูลฝอย ตามหลักการ จัดการ

ทรัพยากรด้วยหลัก 3Rs 

o โครงการธนาคารขยะ ท่ีชุมชนจัดต้ังและบรหิารเอง 
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o โครงการสง่เสริมและร่วมมือกับภาคเอกชนในการจัดการมูลฝอยที่แหลง่กําเนิด 

o โครงการพัฒนาและปรับรูปแบบการดําเนินชีวิตของประชาชน ในพื้นที่ เกษตรกรรม  

o โครงการสร้างความตระหนักและจิตสํานึก ในการลดการเกิดมูลฝอย และท้ิงขยะ 

ให้ถูกทีใ่นทุกเขตพื้นที่ของกรงุเทพมหานคร  

o โครงการสิง่แวดล้อมศึกษาในกลุ่มเป้าหมาย 

o โครงการเพิ่มจุดทิ้งของเสียอันตราย ท่ีมีความปลอดภัย ให้ครอบคลุมพ้ืนที่กรุงเทพฯ 
o โครงการคัดแยกมูลฝอยในที่พักอาศัย ประเภทอาคารชุด หอพัก หมู่บ้านจัดสรร ฯลฯ 

o โครงการรณรงค์การใช้ซํ้า (Reuse) 

o โครงการ “ตาวิเศษ รุ่นเยาว ์รักษาสิ่งแวดล้อม” ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

การขับเคลื่อนนโยบายการลดปริมาณมูลฝอยในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 1 

(พ.ศ.2556 - 2560) ได้มีการถอดเป้าหมายรายปีมากําหนดเป็นแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร 

ประจําปีเพื่อหน่วยงานใช้เป็นกรอบและแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีของหน่วยงาน  

ซ่ึงในปี พ.ศ.2559  สํานักยุทธศาสตร์แลประเมินผลได้จัดทําแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร

ประจําปี พ.ศ. 25596 และกําหนดเป้าหมายในการลดปริมาณมูลฝอยในมหานครปลอดภัย โดย

กําหนดเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ดังนี้      

เป้าประสงค์ 1.1.2 มีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยท่ีแหล่งกําเนิด

และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกําเนิดจนถึงการกําจัดอย่างถูกต้องตามหลัก

วิชาการ  

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ ร้อยละของปริมาณมูลฝอยคัดแยกท่ีแหล่งกําเนิด

เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2556 1,200 ตันต่อวัน) และ    
ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ ร้อยละของมูลฝอยที่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง

ตามหลักวิชาการเพิ่มขึ้นเม่ือเทียบกับปี 2556    

   

 

 

 

  

                                            

  
6
   กรุงเทพมหานคร สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล, แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร

ประจําปี พ.ศ. 2559  (กรุงเทพฯ: บริษัทกิตติพรการพิมพ์ จํากัด, 2559), 89-91. 
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ตารางที่ 3.4 ตารางแสดงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการกรงุเทพมหานคร ประจําปี พ.ศ.2559 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย(5 ปีแรก) 

ปี 2556-2560 

เป้าหมาย  

ปี 2559 

1.1.2.1 เพิ่มประสิทธิภาพ 

การคัดแยกมูลฝอยท่ีแหล่ง 

กําเนิดตามหลัก 3Rs 

ร้อยละของปริมาณมูลฝอยคัดแยกท่ี

แหล่งกําเนิดเพิ่มข้ึนเมื่อเทียบกับปี 

2556

ไม่น้อยกว่า  

ร้อยละ20 

ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 16 

 ร้อยละของปริมาณ  มูลฝอยท่ีจัด 

เก็บได้ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2556 

ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 5 

ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 5 

1.1.2.2 เพิ่มประสิทธิภาพ  

การมีส่วนร่วมของภาครัฐ 

เอกชน และประชาชนใน

การจัดการมูลฝอย 

ร้อยละจํานวนชุมชนที่มีการจัดการ 

มูลฝอยโดยชุมชน (CBM) เพ่ิมขึ้นเมื่อ

เทียบกับปี 2556 

ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 5 

ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 5 

 ร้อยละจํานวนหน่วยงาน/องค์กรของ

ภาครัฐ เอกชน มีการจัดการมูลฝอย

เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2556 

ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 5 

ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 5 

1.1.2.3 เพิ่มประสิทธิภาพ  

การจัดเก็บมูลฝอยอันตราย

จากแหล่งกําเนิด 

ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่

สามารถคัดแยกได้จากแหล่งกําเนิด 

(บ้านเรือน) เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีฐาน 

ไม่น้อยกว่าร้อย

ร้อยละ 20 

ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 15 เมื่อ

เทียบกับปี 2556

1.1.2.6 เพิ่มประสิทธิภาพ

ด้านการบริหารจัดการ   

มูลฝอยของหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 

ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อ

การจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร 

เมื่อเทียบกับปี 2556 

ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 80 

ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 80 

 ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจใน

ระดับมากต่อมาตรการจุดกวดขันท้ิง-จับ

ปรับผู้ท้ิงขยะมูลฝอยของ

กรุงเทพมหานคร 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 

    

   เม่ือนโยบายการลดปริมาณมูลฝอยของกรุงเทพมหานครได้ถูกถ่ายทอดลงมาเป็น

แผนพัฒนาระดับต่าง ๆ แล้ว การแปลงนโยบายและแผนไปสู่การปฏิบัติจําเป็นจะต้องกําหนด

หน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพหลักรับผิดชอบดําเนินการ ซ่ึงสํานักสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักท่ี
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รับผิดชอบได้นํานโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี 

แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 1 และแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจําปี 

2559 ที่ต้ังเป้าหมายในการลดปริมาณมูลฝอยในพื้นที่กรุงเทพมหานครมาจัดทําแผนปฏิบัติราชการ

ของสํานักสิ่งแวดล้อม ประจําปี 2559 เพื่อใช้เป็นแนวทางและเครื่องมือในการดําเนินงานให้บรรลุ

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่ได้ต้ังไว้ ดังนี้ 

ตารางที่ 3.5  ตารางแสดงภารกิจของสํานักสิ่งแวดล้อมที่ตอบสนองนโยบายการลดปริมาณมูลฝอย
ของกรุงเทพมหานคร  

มาตรการเร่งด่วน/

นโยบาย 

กลยุทธ์หลัก ตัวช้ีวัดหลัก โครงการ/กิจกรรม 

มาตรการเร่งด่วนท่ี 9 

เพิ่มบริการเก็บขยะ

ไม่ให้ตกค้างในตรอก

ซอก ซอย 

เพิ่มประสิทธิภาพด้าน

การบริหารจัดการมูล

ฝอยของหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 

 

ปัญหาร้องเรียนของ

ประชาชนที่ได้รับการแก้ไข

ตั้งแต่การจัดเก็บ สถานที่

ขนส่งและสถานที่ฝังกลบ

มูลฝอย  

(เป้าหมาย ร้อยละ 100) 

 

- กิจกรรมตรวจสอบบริเวณที่มี

ปัญหาและทําความเข้าใจกับ

ประชาชน 

- จัดเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบและจัด 

ชุดเร่งด่วนเกบ็ 

ขยะนอกเวลาตามถนนสายหลัก 

สายรอง  

- ประชาสัมพันธ์ วัน เวลาการเก็บ

ขนขยะและลดพักขยะ 

- เพิ่มเท่ียวการจัดเก็บขยะในทุก

เส้นทาง 

- กําหนดจุดพักขยะรวมในชุมชน

- จ้างอาสาสมัครชักลากมูลฝอย 

- ส่งเสริมรณรงค์ให้ประชาชนแยก

ขยะจากบ้านต้นทางโดยใช้ 

หลัก 3Rs 

- สํารวจจุดเส่ียงและเฝ้าระวัง  

โดยการล้อมร่ัวหรือประสานเจ้า 

ของที่ดินล้อมร้ัว 

-จัดทําแผนกําหนดสถานที่เก็บ 

ขยะ(Route map) 
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ตารางที่ 3.5  ตารางแสดงภารกิจของสํานักสิ่งแวดล้อมที่ตอบสนองนโยบายการลดปริมาณมูลฝอย

ของกรุงเทพมหานคร (ต่อ) 

มาตรการเร่งด่วน/นโยบาย กลยุทธ์หลัก ตัวช้ีวัดหลัก โครงการ/กิจกรรม 

มหานครสีเขียว 

3.3 ผลักดันการจัดการ

ปัญหาขยะอย่างมี

ประสิทธิภาพ         

    3.3.1 รณรงค์คัดแยก 

ขยะอย่างต่อเนื่อง  

 

เพิ่มประสิทธิภาพการ 

คัดแยกมูลฝอยท่ีแหล่ง 

กําเนิดตามหลัก  3Rs 

 

 

ร้อยละของปริมาณ 

มูลฝอยคัดแยกท่ีแหล่ง

กําเนิดเพิ่มขึ้น 

(เป้าหมายร้อยละ 18) 

 

 

1. ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์  

ประชาสัมพันธ์ด้านส่ิงแวดล้อม 

2. ค่าใช้จ่ายโครงการประกวด

ผลิตภัณฑ์และพัฒนาวัสดุ 

เหลือใช้  

3. ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้าง

การมีส่วนร่วมของชุมชนใน 

การจัดการขยะ 

 

ตารางที่ 3.6  ตารางแสดงภารกิจของสํานักสิ่งแวดล้อมที่ตอบสนองแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร   

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หลัก ตัวช้ีวัดหลัก โครงการ/กิจกรรม

มหานครปลอดภัย 

1.1 ปลอดมลพิษ 

     1.1.2 กรุงเทพ- 

มหานครมีการลดและ

ควบคุมปริมาณมูลฝอย 

ท่ีแหล่งกําเนิดและเพิ่ม

ประสิทธิภาพการจัดการ

มูลฝอยต้ังแต่แหล่ง 

กําเนิดจนถึงการกําจัด

อย่างถูกต้องตามหลัก

วิชาการ 

 

1.1.2.1 เพิ่มประสิทธิ- 

ภาพการคัดแยกขยะ

มูลฝอยท่ีแหล่งกําเนิด

ตามหลัก 3Rs 

 

 

ร้อยละของปริมาณมูล

ฝอยคัดแยกท่ีแหล่ง 

กําเนิดและนํากลับไปใช้

ประโยชน์เพิ่มขึ้น เมื่อ

เทียบกับปี2556 (ตัวชี้วัด

บูรณาการ) 

 

1. กิจกรรมรวบรวมปริมาณ 

มูลฝอยท่ีคัดแยกที่แหล่งกําเนิด

และนํากลับไปใช้ประโยชน์ 

2. กิจกรรมการรวบรวมปริมาณ

มูลฝอยท่ีจัดเก็บได้ ณ สถานี- 

ขนถ่ายมูลฝอย 

3. โครงการประกวดผลิตภัณฑ์

และพัฒนาวัสดุเหลือใช้ 

4. ค่าใช้จ่ายโครงการเครือข่าย

กรุงเทพฯ สีเขียว 

5. กิจกรรมคัดแยกกล่องเครื่อง 

ดื่มร่วมบริจาคทําหลังคาเขียว

เพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพ่ึง (ภาฯ) 

ยามยาก  
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ตารางที่ 3.6 ตารางแสดงภารกิจของสํานักสิ่งแวดล้อมที่ตอบสนองแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร (ต่อ) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หลัก ตัวช้ีวัดหลัก โครงการ/กิจกรรม 

    6. ค่าใช้จ่ายโครงการเสริม 

สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน

ในการจัดการขยะ 

7. โครงการจัดหาศูนย์การ

เรียนรู้การบริหารจัดการขยะ

และของเสียชุมชน 

8. ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์

ประชาสัมพันธ์ด้านส่ิงแวดล้อม

9. โครงการศูนย์เรียนรู้การ

จัดการขยะแบบครบวงจร 

 1.1.2.2 เพ่ิมประสิทธิ-

ภาพการมีส่วนร่วมของ

ภาครัฐ เอกชนและ

ประชาชนในการจัดการ

มูลฝอย 

 

1. ร้อยละจํานวนชุมชน 

ท่ีมีการจัดการมูลฝอย 

โดยชุมชน(CBM) เพิ่มขึ้น 

เมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2556

2. ร้อยละจํานวนหน่วย 

งาน/องค์กรของภาครัฐ 

เอกชนมีการจัดการ 

มูลฝอยเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบ

กับปี 2556

กิจกรรมส่งเสริมการจัดการ

ส่ิงแวดล้อมโดยชุมชน 

 

 1.1.2.3 เพ่ิมประสิทธิ-

ภาพการจัดเก็บมูลฝอย

อันตรายจากแหล่งกําเนิด

ร้อยละของปริมาณมูล

ฝอยอันตรายที่สามารถ

คัดแยกได้จากแหล่ง 

กําเนิด(บ้านเรือน) 

 

1. กิจกรรมรวบรวมข้อมูล

ปริมาณมูลฝอยอันตรายจาก

ศูนย์กําจัดมูลฝอย  

2. โครงการจ้างเหมาเอกชน

กําจัดมูลฝอยอันตรายระยะที่ 3

 1.1.2.4 เพ่ิมประสิทธิ-

ภาพการจัดการขยะ

อิเล็กทรอนิกส์(e-Waste)

ร้อยละของปริมาณขยะ

อิเล็กทรอนิกส์ท่ีนํากลับ

มารีไซเคิลเพ่ิมขึ้น 

(e-Waste) 

กิจกรรมรวมรวมขยะอิเล็ก-

ทรอนิกส์ (e-Waste) ท่ีแหล่ง 

กําเนิด 
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ในการดําเนินการตามนโยบายการลดปริมาณมูลฝอยของสํานัก-

ส่ิงแวดล้อมนอกจากจะมีความสอดคล้องกับนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและแผนระดับ

ต่างๆ ของกรุงเทพมหานครแล้ว ท่ีสําคัญยังสอดคล้องกับ Road map การจัดการขยะมูลฝอยและ

ของเสียอันตรายตามนโยบายรัฐบาล ซ่ึงกรมควบคุมมลพิษได้มีหนังสือแจ้งให้กรุงเทพมหานครจัดทํา

แผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดเพื่อให้เป็นตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ    

สํานักสิ่งแวดล้อมจึงได้จัดทําแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2558–2562 
เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางการทํางานของหน่วยงานต่างๆ และเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายการเป็น    

มหานครสีเขียวเพ่ือให้ประชาชนชาวกรุงเทพมหานครมีวิถีชีวิตและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

และเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตามแนวคิดขยะเป็นทรัพยากร ส่งเสริมการนํากลับมาใช้ใหม่อย่างคุ้มค่า

ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและจัดการด้วยเทคโนโลยีท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดและ

ควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกําเนิด เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกําเนิด

จนถึงการกําจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการเพื่อให้การจัดการขยะมูลฝอยเกิดความย่ังยืน โดย

กําหนดยุทธศาสตร์การจัดการขยะมูลฝอยไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

    ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอยทั่วไปและขยะ

อันตราย  

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างวินัยและการมีส่วนร่วมรับผิดชอบของประชาชน

และภาคสว่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย   

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การบูรณาการกระบวนการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเพ่ิมศักยภาพของกรุงเทพมหานครในการบริหารจัดการ

ขยะมูลฝอย 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีในการจัดการ

ขยะมูลฝอย ซ่ึงในยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอยทั่วไปและขยะอันตราย

ได้กําหนดกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายการลดปริมาณมูลฝอยของ

กรุงเทพมหานครและได้กําหนดหน่วยงานที่ต้องร่วมกันดําเนินการ ดังนี้   
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ตารางที่ 3.7 ตารางแสดงกลยทุธ์ ตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรมตามแผนบริหารจัดการมูลฝอยของ

กรุงเทพมหานคร  

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน 

สนับสนุน 

ส่งเสริมการลด

และคัดแยก

ขยะและใช้

ประโยชน์จาก

ขยะที่แหล่ง 

กําเนิดตาม 

หลัก 3Rs  

1. ปริมาณขยะมูลฝอย

จากบ้านเรือนที่จัดเก็บ

ได้ลดลงไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 7 เมื่อเทียบ 

กับปี 2556 

 

2. ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย

ของการจัดการขยะ 

มูลฝอยลดลง ไม่น้อย

กว่าร้อยละ 7  

เมื่อเทียบกับปี 2556  

1. โครงการส่งเสริมการท้ิง

และเก็บขยะมูลฝอยแยก

ประเภท 

2. การกําหนดจุดท้ิงนดัเวลา

ท้ิงนัดเวลาเก็บขยะมูลฝอย

แยกประเภทในทุกเส้นทาง

เก็บขนขยะมูลฝอย (Route) 

พร้อมประชาสัมพันธ์ให้

ประชาชนทราบ 

3. โครงการแปรรูปขยะเศษ

อาหารไปใช้ประโยชน์ 

4. โครงการจัดตั้งReuse shop

5. การคัดแยกกิ่งไม้ไปใช้

ประโยชน์ในพื้นท่ีเขต 

6. การรวบรวมกล่อง

เคร่ืองดื่มไปใช้ประโยชน์ 

7. โครงการส่งเสริมคัดแยก

เศษอาหารเลี้ยงสัตว์ 

8. โครงการส่งเสริมลดการ

ใช้โฟม ถุงพลาสติก ส่งเสริม

การใช้พลาสติกชีวภาพ 

9. โครงการส่งเสริมการ

จัดการส่ิงแวดล้อมท่ีแหล่ง 

กําเนิด 

10.โครงการเสริมสร้างการมี

ส่วนร่วมของโรงเรียนใน

จัดการขยะมูลฝอย 

11. โครงการส่งเสริมการลด

และคัดแยกขยะมูลฝอยใน

อาคารขนาดใหญ่ 

สํานักส่ิงแวดล้อม 

 

 

สํานักงานเขต 

 

 

 

 

 

สํานักส่ิงแวดล้อม 

 

สํานักส่ิงแวดล้อม 

 

สํานักงานเขต 

สํานักงานเขต 

 

สํานักงานเขต 

 

สํานักงานเขต  

 

 

สํานักส่ิงแวดล้อม 

 

 

สํานักส่ิงแวดล้อม 

 

 

สํานักส่ิงแวดล้อม 

สํานักงานเขต 

 

 

สํานักส่ิงแวดล้อม 

 

 

 

 

 

สํานักงานเขต 

 

สํานักงานเขต 

 

สํานักส่ิงแวดล้อม

สํานักส่ิงแวดล้อม 

 

สํานักส่ิงแวดล้อม

 

สํานักส่ิงแวดล้อม

 

 

สํานักงานเขต 

 

 

สํานักการศึกษา

สํานักงานเขต 

 

สํานักงานเขต 



Ref. code: 25595803010601BEG

55 

 

ตารางที่ 3.7 ตารางแสดงกลยทุธ์ ตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรมตามแผนบริหารจัดการมูลฝอยของ

กรุงเทพมหานคร(ต่อ) 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน 

สนับสนุน 

ส่งเสริมการคัดแยก

ขยะอันตรายขยะ

อิเล็กทรอนิกส์และ

มูลฝอยติดเชื้อออก

จากขยะทั่วไป 

 

1. ร้อยละของปริมาณ

ขยะอันตรายและขยะ

อิเลคทรอนิกส์จาก

บ้านเรือนที่จัดเก็บได้

เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 20 เมื่อเทียบ

กับปี 2556 

 

1. การกําหนดจุดท้ิง นัด

เวลาทิ้ง นัดเวลาเก็บขยะ

มูลฝอยแยกประเภท 

ในทุกเส้นทางเก็บขน

ขยะมูลฝอย (Route) 

พร้อมประชาสัมพันธ์ให้

ประชาชนทราบ 

2. การส่งเสริมการคัด

แยกขยะอันตราย/ขยะ

อิเลคทรอนิกส์จาก

บ้านเรือน 

3. โครงการอบรมและ

ศึกษาดูงานด้านการ

จัดการขยะอันตราย/

ขยะอิเลคทรอนิกส์ 

4. โครงการจัดระบบการ

แยกเก็บขยะอันตราย/

ขยะอิเล็กทรอนิกส์ 

5. โครงการเพิ่มจุดรับ

ขยะอันตรายจากชุมชน 

6. โครงการรณรงค์

ประชาสัมพันธ์การแยก

ขยะอันตรายออกจาก

ขยะชุมชน

สํานักงานเขต 

 

 

 

 

 

 

สํานักส่ิงแวดล้อม 

 

 

 

สํานักส่ิงแวดล้อม 

 

 

 

สํานักส่ิงแวดล้อม 

 

 

สํานักส่ิงแวดล้อม 

 

สํานักส่ิงแวดล้อม 

สํานักส่ิงแวดล้อม

 

 

 

 

 

 

สํานักงานเขต 

 

 

 

สํานักงานเขต 

 

 

 

สํานักงานเขต 

 

 

สํานักงานเขต 

 

สํานักงานเขต 
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ตารางที่ 3.7 ตารางแสดงกลยทุธ์ ตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรมตามแผนบริหารจัดการมูลฝอยของ

กรุงเทพมหานคร(ต่อ) 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน 

สนับสนุน 

 2. ร้อยละของปริมาณ

มูลฝอยติดเช้ือจาก

สถานบริการ

สาธารณสุขขนาดเล็กท่ี

จัดเก็บได้เพ่ิมขึ้นไม่

น้อยกว่าร้อยละ 10 

เมื่อเทียบกับปี 2556 

 

1. โครงการส่งเสริมการให้ 

บริการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ

ให้ครอบคลุมทุกสถานบริการ

สาธารณสุข 

2. โครงการรณรงค์สร้าง

ความรู้และจิตสํานึกด้านการ

จัดการมูลฝอยติดเชื้อแก่

ผู้ประกอบการสถานพยาบาล

สํานักงานเขต 

 

 

 

สํานักส่ิงแวดล้อม 

สํานกังานเขต

 

 

 

- 

 

เม่ือนโยบายการลดปริมาณมูลฝอยได้ถูกถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติโดยถูกกําหนดไว้ในแผนพัฒนาของ

กรุงเทพหานครระดับต่าง ๆ แล้ว การนํานโยบายไปปฏิบัติในพื้นที่ หน่วยงานของกรุงเทพมหานครที่มี

ความใกล้ชิดประชาชนคือสํานักงานเขตจะทําหน้าท่ีดําเนินนโยบายในระดับพ้ืนที่ทํางานร่วมกัน

ระหว่างหน่วยงานเจ้าภาพหลักคือสํานักสิ่งแวดล้อมกับหน่วยงานสนับสนุนคือสํานักงานเขตภายใต้

ตัวชี้วัดบูรณาการของสํานักงานเขต  ท่ีช่ือว่า “ร้อยละของปริมาณมูลฝอยคัดแยกที่แหล่งกําเนิด

และนํากลับไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี2556” และ “ร้อยละปริมาณมูลฝอยลดลงเมื่อ

เทียบกับปี 2556” เป็นตัวช้ีวัดท่ีสํานักยุทธศาสตร์และประเมินผลและสํานักสิ่งแวดล้อมร่วมกัน

พิจารณากําหนดขึ้นเพื่อผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการทํางานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง

ภายในและภายนอกหน่วยงาน สอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์ 1 มหานครปลอดภัย ประเด็น

ยุทธศาสตร์ย่อย 1.1 ปลอดมลพิษ เป้าประสงค์ 1.1.2  กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณ  

มูลฝอยที่แหล่งกําเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกําเนิดจนถึงการกําจัดอย่าง

ถูกต้องตามหลักวิชาการ  

  ดังนั้นสํานักงานเขตมีหน้าท่ีนําตัวชี้วัดท้ังสองไปกําหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจําปีของ
สํานักงานเขตและนํานโยบายไปปฏิบัติให้เกิดผลในพื้นที่ ซ่ึงสํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล สํานัก-

ส่ิงแวดล้อมจะทําหน้าท่ีตรวจ ติดตามและประเมินผลการทํางานของสํานักงานเขตให้เป็นไปตาม

เป้าหมายที่กําหนด 
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ตารางที่ 3.8 ตารางตัวช้ีวัดบูรณาการของหน่วยงาน  

กลยุทธ์หลัก  ตัวช้ีวัด 

 

นิยามและวิธีการ 

     คํานวณ 

 

หน่วยนับ เป้าหมาย  

  กลาง 

 เจ้าภาพ

หลัก 

หมายเหต ุ

เพิ่มประสิทธิ- 

ภาพการคัด 

แยกมูลฝอยท่ี

แหล่งกําเนิด 

ตามหลักการ 

3R 

ร้อยละของ

ปริมาณมูลฝอย

ท่ีคัดแยกท่ี

แหล่งกําเนิด

เพิ่มขึ้นเมื่อ

เปรียบกับปี 

พ.ศ.2556 

 

นิยาม  

1. มูลฝอยคัดแยก

ท่ีแหล่งกําเนิด 

หมายถึง มูลฝอย 

อินทรีย์ วัสดุ 

รีไซเคิล มูลฝอย

อันตราย มูลฝอย

อิเล็กทรอนิกส์  

ไขมัน     

    1.1 มูลฝอย

อินทรีย์ (Organic 

waste) ส่ิงท่ีย่อย

สลายง่าย เช่น  

เศษอาหาร เศษผัก

เปลือกผลไม้  

วัชพืช ใบไม้  

กิ่งไม้ ฯลฯ 

  1.2 วัสดุรีไซเคิล 

(Recyclable 

waste) เช่น แก้ว 

ขวด กระดาษ 

กล่องเครื่องดื่ม

แบบ UHT 

กระป๋องเครื่องดื่ม 

ฯลฯ     

ร้อยละ  ร้อยละ 

16 

สํานัก

ส่ิงแวดล้อม 

(สํานักงาน

เขต) 

 

1.เป้าหมายรายเขต : 

สํานักส่ิงแวดล้อม

กําหนดตามศักยภาพ

ของสํานักงานเขต 

2.วิธีการคํานวณ 

ปริมาณมูลฝอยท่ีคัด

แยกที่แหล่งกําเนิด 

รายเขตปีพ.ศ.2559

เพิ่มข้ึน =ปริมาณมูล

ฝอยที่คัดแยกฯ ของ

สํานักงานเขตปีพ.ศ.

2559 ลบปีฐานคูณ 

100 หารด้วยปริมาณ

มูลฝอยท่ีคัดแยกท่ี

แหล่งกําเนิดรายเขต 

ปีพ.ศ.2556 (เฉล่ีย

ตันต่อวัน) 

3.วิธีการรายงานผล

การดําเนินงาน  

3.1 สํานักส่ิงแวดล้อม

และสํานักงานเขต 

จัดทํารายงานผลการ

นํามูลฝอยที่คัดแยกท่ี

แหล่งกําเนิดและนํา

กลับมาใช้ประโยชน์ 

ตามแบบท่ีสํานัก

ส่ิงแวดล้อมกําหนด 
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ตารางที่ 3.8 ตารางตัวช้ีวัดบูรณาการของหน่วยงาน (ต่อ) 

กลยุทธ์หลัก ตัวขี้วัด นิยามและวิธีการ

คํานวณ 

หน่วย

นับ 

เป้าหมาย

กลาง 

เจ้าภาพ

หลัก 

หมายเหตุ 

  1.3 มูลฝอยอันตราย 

(Hazardous waste) 

เป็นมูลฝอย ท่ีมี

องค์ประกอบหรือ

ปนเปื้อนวัตถุอันตราย

ชนิดต่างๆ เช่น ถ่าน 

ไฟฉาย หลอดไฟ สเปรย์

กระป๋อง ยาหมดอายุ 

เคร่ืองสําอางหมดอายุ 

ฯลฯ   

 1.4 มูลฝอยอิเล็ก- 

ทรอนิกส์ ( E-Waste) 

หมายถึง ซากเครื่องใช้

หรืออุปกรณ์ ซ่ึงใช้

กระแสไฟฟ้าหรือ

สนามแม่เหล็กในการ

ทํางานที่ไม่ได้ตาม

มาตรฐาน (off-spec) 

หรือหมดอายุการใช้งาน 

หรือล้าสมัย  เช่น 

คอมพิวเตอร์  โทรศัพท์

เคล่ือนที่ เครื่องใช้ไฟฟ้า 

ฯลฯ    

2. แหล่งกําเนิดหมายถึง

ท่ีพักอาศัย บ้านเรือน 

สถานศึกษา อาคาร 

สถานประกอบการ ห้าง

สรรพสินค้า โรงแรม 

ฯลฯ 

   เสนอ ผอ.สํานัก/

ผอ.เขต ทราบ และ

จัดเก็บไว้เป็น

หลักฐานเพื่อรอรับ

การตรวจประเมิน

จากสสล.หรือสยป. 

3.2 ใหร้ายงานผล

การดําเนินการงาน

ดังกล่าวผ่านระบบ

อินเตอร์เน็ต (ใน 

Google drive)

ภายในเวลาที่ 

กําหนด 

4.เกณฑ์การให้

คะแนน (5คะแนน) 

4.1 สํานัก

ส่ิงแวดล้อมคํานวณ

ตามสัดส่วนภาพ 

รวมของกรุงเทพ-

มหานคร 

4.2 สํานักงานเขต 

คํานวณจาก

เป้าหมายที่กําหนด

รายเขต 
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ตารางที่ 3.8 ตารางตัวช้ีวัดบูรณาการของหน่วยงาน (ต่อ) 

กลยุทธ์หลัก  ตัวช้ีวัด 

 

       นิยามและวิธีการ

คํานวณ 

หน่วยนับ  เป้าหมาย

กลาง 

 เจ้าภาพ

หลัก 

หมายเหตุ 

วิธีการคํานวณ 

ปริมาณมูลฝอยท่ีคัด 

แยกท่ีแหล่งกําเนิดปี 

พ.ศ.2559 เพิ่มขึ้น = 

ปริมาณมูลฝอยท่ี 

คัดแยกท่ีแหล่งกําเนิด 

ปีพ.ศ.2559 ลบปีฐาน 

คูณ 100 หารด้วย

ปริมาณมูลฝอยท่ีคัด 

แยกท่ีแหล่งกําเนิดปี 

พ.ศ.2556(เฉล่ียตัน/วัน) 

หมายเหตุ ปีฐาน คือ ปี 

พ.ศ.2556 

- ร้อยละ 100 ของ

ค่าเป้าหมายเขตข้ึน

ไปได้  5 คะแนน 

- ร้อยละ 90 - 99 

ของค่าเป้าหมาย 

เขต ได้ 4 คะแนน  

- ร้อยละ 80 - 89 

ของค่าเป้าหมาย 

เขต ได้ 3 คะแนน  

- ร้อยละ 70 - 79 

ของค่าเป้าหมาย 

เขต ได้ 2 คะแนน 

- ร้อยละ 60 - 69 

ของค่าเป้าหมาย 

เขต ได้ 1 คะแนน  

- ร้อยละ 59 ของ 

ค่าเป้าหมายเขต 

ลงมา ได้ 0.9 

คะแนน   

 ร้อยมูลฝอย 

ท่ีจัดเก็บได้

ลดลง เมื่อ

เปรียบกับ 

ปี พ.ศ.2556 

นิยาม  

ปริมาณมูลฝอยท่ี

จัดเก็บได้ลดลงหมาย 

ถึง ปริมาณมูลฝอยที่

จัดเก็บได้เฉล่ียต่อวัน

ลดลงตามเป้าหมายท่ี

กําหนด   

วิธีการคํานวณ 

ร้อยละของปริมาณ 

มูลฝอยท่ีจัดเก็บได้ 

ร้อยละ ร้อยละ 4  สํานัก  
 สิ่งแวดลอ้ม 

(สํานักงาน  
 เขต) 

2. เกณฑ์การให้

คะแนน (5คะแนน) 

- ร้อยละ 100 ของ

ค่าเป้าหมายเขตข้ึน

ไป ได้  5 คะแนน  

- ร้อยละ 90 - 99 

ของค่าเป้าหมาย

เขต ได้ 4 คะแนน  
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ตารางที่ 3.8 ตารางตัวช้ีวัดบูรณาการของหน่วยงาน (ต่อ) 

กลยุทธ์หลัก ตัวช้ีวัด นิยามและวิธีการ

คํานวณ

หน่วยนับ เป้าหมาย

กลาง

เจ้าภาพ

หลัก

หมายเหตุ 

  ลดลง = ปริมาณมูล

ฝอยท่ีจัดเก็บได้ปี 

2556(9,900 ตัน/วัน

ลบปริมาณมูลฝอยท่ี

จัดเก็บได้ปี 2559 คูณ

ด้วย 4 หารด้วย 100 

หมายเหตุ  

ปี 2559 ร้อยละ 4 

ลดลง 396 เหลือ 

9,504 ตัน/วัน 

ปี 2560 ร้อยละ 5 

ลดลง 495 เหลือ 

9,405 ตัน/วัน 

   - ร้อยละ 80 - 89 

ของค่าเป้าหมาย

เขต ได้ 3 คะแนน 

- ร้อยละ 70 - 79 

ของค่าเป้าหมาย

เขต ได้ 2 คะแนน  

- ร้อยละ 60 - 69 

ของค่าเป้าหมาย

เขต ได้ 1 คะแนน  

- ร้อยละ 59 ของ

ค่าเป้าหมายเขตลง

มา ได้ 0.9 คะแนน 

 

3.2 การสร้างความร่วมมือ ร่วมใจ (Collaboration) ในการดําเนินนโยบายการจัดการมูลฝอย             

     ของกรุงเทพมหานคร 

  

การบริหารจัดการนโยบายการจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานครได้มีนํานโยบายของ

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแปลงไปสู่การปฏิบัติด้วยการจัดทําเป็นแผนการบริหารราชการ

กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556 - 2559 และแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี (พ.ศ.2556 – 

2575) ซ่ึงเป็นแผนที่วางเป้าหมายในการลดปริมาณจัดมูลฝอยไว้ในระยะยาวเพื่อกรอบแนวทางในการ

ดําเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์สุดท้ายภายในปี 2575 และในการนํา

นโยบายไปสู่การปฏิบัติโดยการถ่ายทอดนโยบายไว้แผนพัฒนากรุงเทพมหานครในแต่ละระยะ 5 ปี 

และแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจําปีเพื่อให้หน่วยงานใช้เป็นแนวทางและกรอบการ

ดําเนินงานในการดําเนินการตามนโยบาย   

การดําเนินนโยบายการลดปริมาณมูลฝอยของกรุงเทพมหานครมีภารกิจที่ ต้อง

ดําเนินการที่มีความเก่ียวข้องกับภารกิจหลักของหน่วยงานภายในของกรุงเทพมหานครได้แก่ สํานัก
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ยุทธศาสตร์และประเมินผล สํานักสิ่งแวดล้อมและสํานักงานเขตที่มีบทบาทและหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องใน

การดําเนินนโยบายประสบความสําเร็จ จึงมีการสร้างกลไกความร่วมมือในการดําเนินงานโดย

กําหนดให้มีตัวช้ีวัดบูรณาการของหน่วยงานเพื่อเป็นเครื่องมือทํางานร่วมกันทั้งในระดับนโยบายและ

ระดับพ้ืนที่ ซ่ึงหน่วยงานที่มีบทบาทและหน้าที่ท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ 

3.2.1 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล  

มีหน้าที่อํานาจหน้าท่ีเกี่ยวกับการกําหนดนโยบาย เป้าหมาย การจัดทําและพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการแปลงนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ไปสู่

การปฏิบัติ ตลอดจนการประสานการจัดทํา ติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติ

ราชการของหน่วยงาน  

3.2.2 สํานักสิ่งแวดล้อม  

มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร โดยเน้น

การพัฒนาให้กรุงเทพมหานครมีสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ท่ีได้รับให้ร่มร่ืนสวยงาม ซ่ึงเรื่องการ

จัดการ มูลฝอย เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บและกําจัดมูลฝอย ส่ิงปฏิกูลและขยะอันตราย  

โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการลดและคัดแยกมูลฝอยให้นํามูลฝอยกลับมาใช้

ประโยชน์ใหม่ ตลอดจนสนับสนุนการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการกําจัดขยะมูลฝอยให้ได้รับการควบคุม

และกําจัดอย่างถูกสุขลักษณะ    

3.2.3 สํานักงานเขต  

มีหน้าท่ีเกี่ยวกับการบริการสาธารณะภายใต้อํานาจหน้าท่ีของกรุงเทพมหานคร      

ท้ังสิ้น 44 ประการและในเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมหน้าที่ประการหนึ่งคือรักษาความสะอาดและ

ความเป็นระเบียบร้อย ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ
ต่าง ๆ  รักษาสภาวะสิ่งแวดล้อม  เก็บขนมูลฝอย จัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนมูลฝอยและ        

ส่ิงปฏิกูล ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณโบราณสถาน  สถานที่ท่ีมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์และ

สถาปัตยกรรม   

การดําเนินการตัวชี้วัดบูรณาการของหน่วยงานเป็นการบูรณาการการทํางาน

ร่วมกัน ท้ังในระดับนโยบายและระดับพ้ืนที่ โดยระดับนโยบายสํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล

ร่วมกับสํานักสิ่งแวดล้อมจะร่วมกันกําหนดตัวช้ีวัดในการจัดการมูลฝอยให้สนองต่อนโยบายการลด

ปริมาณมูลฝอยของกรุงเทพมหานครเพื่อผลักดันให้เป้าหมายของนโยบายให้เกิดผลสําเร็จ และใน

ระดับพ้ืนที่สํานักสิ่งแวดล้อมกับสํานักงานเขตจะร่วมกันรับผิดชอบเป้าหมายของตัวช้ีวัดบูรณาการที่

ถูกกําหนดขึ้น โดยสํานักสิ่งแวดล้อมจะเป็นเจ้าภาพหลักทําหน้าที่สนับสนุน ให้ความรู้ คําปรึกษา 
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แนะนําการดําเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายของตัวช้ีวัดซ่ึงจะมีการตรวจติดตามและประเมินผลการ

ดําเนินงานโดยสํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล และกลไกการทํางานที่เป็นเครื่องมือสําคัญในการ

ดําเนินการเพื่อลดปริมาณมูลฝอยอีกทางหน่ึง คือ การประชุมผู้บริหารสํานักส่ิงแวดล้อมและหัวหน้า

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สํานักงานเขต (การประชุมแนวดิ่งฝ่ายรักษาความสะอาด

และสวนสาธารณะ) โดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธาน และสํานักสิ่งแวดล้อมเป็น

เลขานุการการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองปลัดกรุงเทพมหานคร  ผู้อํานวยการสํานัก 
รองผู้อํานวยการสํานัก ผู้อํานวยการกอง ผู้แทนสํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล และหัวหน้าฝ่าย

รักษาความสะอาดและสวนสาธารณะทุกสํานักงานเขตเข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามงาน แลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นในการพัฒนางาน รับฟังปัญหาและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกันเป็นประจํา    

ทุกเดือน นอกจากนี้ยังใช้กลไกของคณะกรรมการชุมชนของกรุงเทพมหานครท่ีมีประธานคณะกรรมการ 

และกรรมการเป็นผู้แทนในการประชุมเพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางการทํางานในพื้นที่ ตลอดจน

นําเสนอปัญหา และให้ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุม ส่วนในพื้นที่มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ใน

เรื่องของการจัดการขยะ การคัดแยกขยะให้มีประสิทธิภาพตามหลัก 3Rs และเชิญชวนภาคธุรกิจ 

เอกชน สถานประกอบการเข้าร่วมโครงการต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร   

การสร้างความร่วมมือ ร่วมใจ (Collaboration) ในการดําเนินนโยบายการ

จัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานครเกิดขึ้นเนื่องจากเป้าหมายของนโยบายถูกแตกกระจายไป

เกี่ยวข้องกับภารกิจและหน้าที่ของหลายหน่วยงานในการดําเนินนโยบายให้ประสบความสําเร็จ      

จึงต้องแสวงหาความร่วมมือ ร่วมใจ (Collaboration) และสร้างรูปแบบการทํางานในลักษณะ

เครือข่าย (Network) สอดคล้องดังคําให้สัมภาษณ์  

“นโยบายควรมีแกนหลักหรือหน่วยงานท่ีเป็นหลักในการสร้างความร่วมมือ 
หน่วยงานที่มีอยู่ต้องมีความชัดเจนและผู้ท่ีต้องนําไปปฏิบัติความพร้อม มีการบูรณาการร่วมกัน สํานัก

ส่ิงแวดล้อมเป็นผู้ประสานงานหลัก สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผลเป็นแกนหลักในการดึงความ

ร่วมมือจากหน่วยงานภายใน อํานาจหน้าท่ีต้องสอดคล้องกัน”     

“ตัวยึดโยงให้ทํางานร่วมกันให้สําเร็จ คือ ทุกคนต้องมี Function ทุกคนต้องรู้

หน้าท่ีตัวเองเราก็จะทําหน้าท่ีได้ดี ต้องมี Common Goal ร่วมกันแล้วแบ่งหน้าท่ีให้ชัดเจนว่าใครทํา

อะไรบ้าง แล้วต้องมีการกําหนดเป็นตัวช้ีวัดทําให้เกิดความตระหนักในเบื้องต้น เม่ือเข้ารูปเข้ารอยจะ

กลายเป็นจิตสํานึกก็ปล่อยให้ทําเองได้ไม่ต้องถูกวัด จะทํางานแบบร่วมแรง ร่วมใจ”     

“การทํางานต้องมองภาพรวมว่าใครมีบทบาทตรงไหน ต้องมีการกําหนดบทบาท

ให้ชัดเจนในการที่จะเข้าร่วมกันทํางาน สํานักสิ่งแวดล้อมไม่ได้มีอํานาจสั่งการหน่วยงาน ต้องใช้วิธีการ

เชิญเขตเข้ามาร่วมทํางาน คิดร่วมกันและบูรณาการงานร่วมกัน เพราะเขตเป็นตัวหลักสําคัญในระดับ
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พ้ืนที่ใกล้ชิดพ้ืนที่และประชาชน เชิญสํานักต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องมาประชุมพูดคุยและให้แต่ละคนเสนอ

ความคิดเห็น คิดทําร่วมกันแต่ต้องยึดนโยบายและแผนเป็นหลัก” 

สรุปได้ว่า การดําเนินนโยบายสาธารณะในเรื่องต่าง ๆ ผู้ศึกษามองว่าสิ่งที่มักพบคือ

ปัญหาสาธารณะนั้นมีความยุ่งยาก ซับซ้อนในการแก้ไข เนื่องจากในการดําเนินนโยบายนั้น ๆ จะมีผู้

ได้รับผลกระทบและเข้ามาเกี่ยวข้องและหลากหลายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือมิใช่รัฐ  

ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสังคม ซ่ึงในสภาพดังกล่าวหากไม่มี
การสร้างกลไกการทํางานที่ดีมีประสิทธิภาพหรือขาดการทํางานที่ร่วมมือกันแก้ไขจากทุกฝ่ายใน

ลักษณะเครือข่าย ปัญหาที่เกิดขึ้นย่อมจะยากที่จะแก้ไข ซ่ึงในยุคปัจจุบันมีการนําแนวคิดการบริหาร

ปกครอง (Governance) มาใช้ในการบริหารจัดการนโยบายสาธารณะ เนื่องจากมองว่าแนวทาง

ปฏิบัติของการบริหารปกครองจะช่วยแก้ปัญหาการทํางานของภาครัฐที่แต่ละหน่วยงานต่างทํางาน

ตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย (Silo mentality) ไม่มีการเชื่อมหรือประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ท้ัง

ท่ีลักษณะงานมีความจําเป็นต้องอาศัยการทํางานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน และจะช่วยแก้ไขปัญหา

การขาดการประสานการทํางานของภาครัฐได้ดี ท้ังยังได้เปิดโอกาสให้ภาคส่วนอื่น ๆ ได้แก่ ประชาชน 

ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ เข้ามาร่วมในเครือข่ายอันจะนําไปสู่ความสําเร็จใน

การแก้ปัญหาที่ย่ังยืน ผู้ศึกษาจึงมองว่าต้องนําแนวคิดและคุณลักษณะของการบริหารปกครอง 

(Governance) มาเป็นฐานคิดท่ีสําคัญในการบริหารจัดการนโยบายของภาครัฐ แนวคิดการบริหาร

ปกครอง (Governance) ท่ี Rhodes (1996) กล่าวถึง ไม่ว่าจะมีการใช้ “การบริหารปกครอง”       

ในแง่ใด พบว่าการบริหารปกครองในบริบทใหม่นี้มีคุณลักษณะร่วมกันบางประการ คือ 1) การพึงพา

กันระหว่างองค์กรและหน่วยงานต่างๆ หน่วยงานในที่นี้มีความหมายคลอบคลุมมากกว่าเพียงแค่

หน่วยงานของรัฐ กระทรวง ทบวง และกรม ยังรวมถึงผู้เล่น อ่ืนๆ นอกระบบราชการ ได้แก่ ประชาขน 
เอกชน และภาคหน่วยงานอาสาสมัครทั้งมวล ซ่ึงทําให้เส้นขีดแบ่งระหว่างสามภาคส่วนในสังคมไม่

ชัดเจน ในลักษณะนี้อาจทําให้มองได้ว่าภาครัฐหรือระบบราชการอ่อนแอลงและเพิ่มอํานาจให้กับ

ประชาชนและภาคส่วนอื่นให้เข้ามาร่วมรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น 2) สมาชิกในเครือข่ายปกครองนี้มี

การปะทะสังสรรค์กันอย่างต่อเนื่อง ด้วยความจําเป็นต้องและเปลี่ยนความรู้ ทรัพยากรและการเจรจา

ประนีประนอมเป้าหมายร่วมกัน 3) ลักษณะการปะทะสังสรรค์คล้ายกับการเล่นเกมส์ แต่มีฐานอยู่  

บนความไว้เนื้อเชื่อใจกัน ปฏิบัติตามกฎ  กติกาท่ีผ่านการเจรจาและตกลงโดยสมาชิกในเครือข่าย    

4) มีความเป็นอิสระจากรัฐในการบริหารงานของตนเอง ไม่ต้องรับผิดชอบต่อรัฐ บริหารปกครอง

ตนเองอาจอยู่ภายใต้การกํากับของรัฐอย่างห่าง ๆ     
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บทที่ 4  

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

  

4.1  การถ่ายทอดนโยบายและความเชื่อมโยงการทํางานระหว่างหน่วยงาน   

  

    การศึกษาการบริหารจัดการนโยบายการลดปริมาณมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร

เป็นการศึกษาถึ งรูปแบบการบริหารจัดการนโยบายการลดปริมาณมูลฝอยของในพื้นที่

กรุงเทพมหานคร ศึกษาบทบาท หน้าท่ีและความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดําเนิน

นโยบาย และการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้เห็นถึงกระบวนการทางนโยบายโดยเฉพาะ

ในขั้นตอนการถ่ายทอดนโยบายลงไปสู่การปฏิบัติในหน่วยงานระดับพ้ืนที่ซ่ึงหมายถึงพื้นที่การ

ปกครองของกรุงเทพมหานครที่แบ่งออกเป็น 50 เขต ซ่ึงถือว่าเขตเป็นหน่วยงานที่มีความสําคัญใน

การดําเนินนโยบายการลดปริมาณมูลฝอยให้เกิดผลและพบว่า ในการบริหารจัดการนโยบายลด

ปริมาณมูลฝอยกรุงเทพมหานครได้นํานโยบายดังกล่าวแปลงไปสู่การปฏิบัติโดยนําไปกําหนดไว้ใน

แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2556 – 2575) และแบ่งช่วงการบริหารแผนออกเป็น

ช่วงละ 5 ปีเป็นแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 1 – 5 และได้กําหนดแผนปฏิบัติ

ราชการประจําปีของกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายให้เกิดผลภายใน

ระยะเวลา 1 ปี ท้ังยังใช้เป็นกรอบและแนวทางการดําเนินงานให้หน่วยงานไปจัดทําเป็นแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปีของหน่วยงาน โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการลดปริมาณมูลฝอยของ

กรุงเทพมหานครซึ่งได้แก่ สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล สํานักสิ่งแวดล้อม และสํานักงานเขตจะ

ดําเนินงานภายใต้ตัวช้ีวัดบูรณาการร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกที่แหล่งกําเนิดเพิ่มขึ้นเม่ือ

เปรียบกับปี พ.ศ.2556 และตัวช้ีวัดร้อยมูลฝอยที่จัดเก็บได้ลดลง เม่ือเปรียบกับปี พ.ศ.2556        

โดยสํานักยุทธศาสตร์และประเมินผลร่วมกับสิ่งแวดล้อมกําหนดตัวช้ีวัดขึ้นเพื่อใช้เป็นกลไกการทํางาน

ในพื้นที่ร่วมกันระหว่างสํานักสิ่งแวดล้อมกับสํานักงานเขต โดยสํานักสิ่งแวดล้อมจะกําหนดโครงการ

สําคัญ ๆ ให้สํานักงานเขตนําไปดําเนินการในพื้นที่ เช่น โครงการการบริหารจัดการมูลฝอยโดยชุมชน 

(CBM) โดยมีการสนับสนุนงบประมาณและกําหนดชุมชนที่จะดําเนินการเขตละ 6 ชุมชนเพื่อนําร่องให้

สํานักงานเขตไปขยายผลและบริหารจัดการในฟื้นที่เขตตามเป้าหมายท่ีได้รับมา ดังแผนผังการ

ถ่ายทอดนโยบายการลดปริมาณมูลฝอยและความเชื่อมโยงการทํางานระหว่างหน่วยงาน ดังนี้  
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ภาพท่ี 4.1  แผนผังแสดงการถ่ายทอดนโยบายการลดปริมาณมลูฝอยและความเชื่อมโยงการทํางานของหน่วยงาน  

* สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผลรับผิดชอบจัดทําแผน 

**ตัวช้ีวัดร้อยละของปริมาณมูลฝอยคัดแยกที่แหล่งกําเนิดและนํากลับไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น 
   เม่ือเทียบกับปี2556 และร้อยละปริมาณมูลฝอยลดลงเมื่อเทียบกับปี 2556 

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

นโยบายการลดปริมาณมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร 

แผนการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร* 

ประเด็นยุทธศาสตรม์หานครสีเขียว 

แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี* 

ประเด็นยุทธศาสตรม์หานครปลอดภัย 

แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร 

ประจําปี พ.ศ. 2559* 

แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 2 (พ.ศ. 2556 -2560)* 

ประเด็นยุทธศาสตรม์หานครปลอดภัย 

แผนปฏิบัติราชการประจําปี 2559 ของ

หน่วยงานสังกัด  กรุงเทพมหานคร 

(27 สํานัก/สํานกังาน 50 สํานักงานเขต) 

แผนปฏิบัติราชการประจําปี 

2559 สํานกัสิ่งแวดล้อม 

แผนปฏิบัติราชการประจําปี 2559 

สํานักงานเขตดสุิต

แผนปฏิบัติราชการประจําปี 2559  

สํานักงานเขตตลิ่งชัน 

หน่วยงานกําหนดตัวชี้วัดบูรณาการ**ไว้ในแผน
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4.2  การบริหารจัดการนโยบายลดปริมาณมูลฝอยของกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขต  

 

 สํานักงานเขตเป็นหน่วยงานที่มีหน้าท่ีนํานโยบายการบริหารจัดการนโยบายลด

ปริมาณมูลฝอยของกรุงเทพมหานครไปปฏิบัติในพื้นที่ เนื่องจากทํางานใกล้ชิดกับประชาชน และเป็น

กําลังหลักในการทําให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ ซ่ึงในการศึกษาครั้งนี้ได้เลือกเขตที่เป็น

ตัวแทนในการศึกษา จํานวน 2 เขต ได้แก่ เขตดุสิตและเขตตลิ่งชันเพื่อนํามาศึกษาเปรียบเทียบ

แนวทาง รูปแบบการบริหารจัดเพื่อการลดปริมาณมูลฝอยและการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่

ของทั้ง 2 เขตว่าเป็นอย่างไรภายใต้การดําเนินนโยบายเดียวกันและกลไกการทํางานร่วมกันระหว่าง

สํานักสิ่งแวดล้อมและสํานักงานเขตที่กําหนดเป็นตัวช้ีวัดบูรณาการ ได้แก่ ตัวช้ีวัด “ร้อยละของ

ปริมาณมูลฝอยคัดแยกที่แหล่งกําเนิดและนํากลับไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น เม่ือเทียบกับปี 2556” และ 
“ร้อยละปริมาณมูลฝอยลดลงเมื่อเทียบกับปี 2556” และดําเนินโครงการตามที่สํานักสิ่งแวดล้อม

กําหนดในเบื้องต้น เช่น โครงการส่งเสริมการแปรรูปเศษอาหารไปใช้ประโยชน์ในภาพรวมของ

สํานักงานเขต 50 เขต  โครงการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน

สังกัดกรุงเทพมหานคร  โครงการพัฒนาสํานักงานเขต 50 เขตเป็นตัวอย่างที่ดีในการคัดแยกขยะไปใช้

ประโยชน์ โครงการอาสาสมัครพิทักษ์สิ่ งแวดล้อม และโครงการจัดการมูลฝอยโดยชุมชน 

(Community Based Solid Waste Management : CBM) กําหนดป้าหมายเป็นชุมชนนําร่อง   

เขตละ 6 ชุมชน และมีผลการดําเนินงานที่ต่างกันคือ เขตดุสิตมีปริมาณขยะที่จัดเก็บ 63,750.08 ตัน

ลดลงเม่ือเทียบกับปีฐาน (ปีฐานจัดเก็บ 64,255.42 ตัน)  ส่วนเขตตลิ่งชันมีปริมาณขยะที่จัดเก็บ 

48,360.44 ตันเพิ่มขึ้นจากปีฐาน (ปีฐานจัดเก็บ 44,920.38 ตัน) จึงได้ทําการสัมภาษณ์ผู้อํานวยการ

เขต หัวหน้างานรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ หัวหน้างานเก็บขนมูลฝอยทั้งสองเขต ประธาน

คณะกรรมการชุมชนเขตละ 2 ชุมชน และใช้แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นกับกลุ่มท่ีเป็นตัวแทน

ประชาชนในพื้นที่เขต ได้แก่ เจ้าของตลาด ร้านอาหาร ซุปเปอร์มาร์เก็ต/มินิมาร์ท รวม 16 คน มีผล

การศึกษา ดังนี้ 

 
4.2.1 เขตดุสิต 

4.2.1.1 สภาพทั่วไป  

เขตดุสิต มีพ้ืนที่การปกครองแบ่งเป็น 5 แขวง ได้แก่ แขวงดุสิต แขวง    

วชิรพยาบาล  แขวงสวนจิตรลดา แขวงสี่แยกมหานาค และแขวงถนนนครไชยศรี จัดเป็นเขตที่อยู่ใน

กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง พ้ืนที่ประกอบด้วยแหล่งการค้า ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นมาก มีพ้ืนที่เขตทหาร 

แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม และหน่วยงานภาครัฐสําคัญ ๆ ได้แก่ รัฐสภา 

กระทรวงต่าง ๆ และพระราชวัง    
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ขนาดพื้นที่ เขตดุสิตมีพ้ืนที่ขนาด 10.66 ตารางกิโลเมตร ต้ังอยู่ริมฝั่งซ้าย

ของแม่นํ้าเจ้าพระยาหรือฝั่งพระนคร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตบางซ่ือ คลองบางซื่อและคลองเปรมประชากร  

มีคลองบางซื่อเป็นเส้นแบ่งเขต         

ทิศใต้ ติดต่อกับเขตปทุมวัน เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย และเขตพระนคร  

มีคลองผดุงกรุงเกษมเป็นเส้นแบ่งเขต  
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับเขตพญาไทและเขตราชเทวี มีทางรถไฟสายเหนือเป็น

เส้นแบ่งเขต      

ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตบางพลัด มีแนวกึ่งกลางแม่นํ้าเจ้าพระยาเป็นเส้น

แบ่งเขต   

 

ตารางที่ 4.1  ตารางข้อมูลด้านกายภาพทั่วไปในพ้ืนที่เขตดุสิต 

ข้อมูล จํานวน 

สถานศึกษา  

  �   สถานศึกษา สังกัด กทม.   

  �   สังกัดสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษา (สช.)   

  �   สังกัดสาํนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)   

  �   สังกัดสาํนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)   

 

10 แห่ง 

32 แห่ง 

7 แห่ง 

5 แห่ง 

รวม 62 แห่ง 

โรงพยาบาล  

�   รัฐ (วชิระพยาบาล, การไฟฟ้านครหลวง) 

 �   เอกชน (มิชชั่น) 

 

2  แห่ง 

1  แห่ง 

รวม  3 แห่ง 
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ตารางที่ 4.1  ตารางข้อมูลด้านกายภาพพื้นฐานทั่วไปในพื้นที่เขตดุสิต (ต่อ) 

ข้อมูล จํานวน 

    ศาสนสถาน  

  �   วัด 

  �   มัสยิด (นุรุ้ล อสสลาม) 

  �   คริสตจักร 

 

17 แห่ง 

1 แห่ง 

2 แห่ง 

รวม  20  แห่ง 

    ศาลเจ้า  

 �   ศาลเจ้าปุนเถ้าก๋ง   

 �   ศาลเจ้าจุ้ยโบเน้ียว (ศาลเจ้าแม่ทับทิม)  

 �   ศาลเจ้าแม่ไข่มุก (ศาลเจ้าร้าง)  

3 แห่ง 

    ชุมชน 46 ชุมชน 

    หน่วยงานทหาร 23 แห่ง 

    หน่วยงานราชการ  27 แห่ง 

    รัฐวิสาหกิจ 3 แห่ง 

    สถานีตํารวจ  2  แห่ง 

    ถนนสายหลัก 32 สาย 

    มูลนิธิ   184 มูลนิธิ 

    สมาคม    184 สมาคม 

    ศูนย์การค้าและซุปเปอร์มาร์เก็ต 4 แห่ง 

    ตลาด 4 แห่ง 

    สถานประกอบอาหาร 198 แห่ง 
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4.2.1.2 แนวคิดผู้บริหาร    

จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารสํานักงานเขตดุสิต ได้แก่ ผู้ช่วยผู้อํานวยการ

เขตดุสิตถึงแนวคิดในการดําเนินนโยบายการลดปริมาณมูลฝอยในพื้นที่เขตดุสิต ซ่ึงเป็นหน่วยงานที่มี

สําคัญในการนํานโยบายไปสู่การปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ ทํางานใกล้ชิดกับประชาชน ชุมชน หน่วยงาน

ภายนอก องค์กรต่าง ๆ ในพื้นที่เขต เพื่อมาวิเคราะห์ถึงแนวคิดในการทํางานของผู้บริหารที่มีผล

โดยตรงต่อนโยบาย ซ่ึงผู้บริหารของสํานักงานเขตดุสิตให้ความสําคัญในการดําเนินนโยบายการลด
ปริมาณมูลฝอยของกรุงเทพมหานครและต้องการให้เกิดผลสําเร็จในระดับผลลัพธ์คือในพื้นที่ไม่มีขยะ

ตกค้างไม่มีปัญหาการจัดการขยะในพื้นที่มากกว่าท่ีจะเห็นผลสําเร็จ แค่ผลิตผลคือมีตัวเลขปริมาณ

ขยะที่ลดลง ต้องการที่จะเข้าถึงปัญหาของประชาชนเพื่อที่จะหาแนวทางในการแก้ไข และความ

ร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่เพื่อร่วมกันแก้ปัญหา ดังคําให้สัมภาษณ ์  

“ เ ม่ือมีนโยบายในการลดปริมาณมูลฝอยกําหนดเป้ าหมายและ          

แนวทางการดําเนินงานมาจากสํานักสิ่งแวดล้อมไม่สอดคล้องกับวิถีความเป็นอยู่ของคนพื้นที่ เขตดุสิต

จะมาสังเคราะห์ก่อนว่าเป้าหมายสุดท้ายของนโยบายต้องการอะไร ลดปริมาณขยะเพื่ออะไร เขตดุสิต

จะมุ่งเน้นที่วัตถุประสงค์ว่าต้องการอะไรถ้าสามารถทําให้สําเร็จได้ตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายก็ย่อม

ต้องสําเร็จ วิธีการเขตดุสิตกําหนดเองให้เหมาะกับบริบทของเขตไม่เขตก็ทําสํานักสิ่งแวดล้อมก็ทํา   

ซ่ึงหากนโยบายลดปริมาณมูลฝอยดูแค่ตัวเลขปริมาณมูลฝอยที่ลดลงเราก็สามารถดําเนินการได้ แต่ไม่

ทราบว่าจะทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนพื้นที่ดีขึ้นได้หรือไม่ ปัญหามันยากที่จะแก้ไขได้ทีนที  และ

การดําเนินงานให้ได้ผลตามตัวช้ีวัดการปริมาณขยะ เขตดุสิตจะมาปรับแนวทางการดําเนินงานให้เข้า

กับเขต ยึดการทําเพื่อประชาชนเป็นหลัก จะเชิญกรรมการชุมชนเข้ามาพูดคุยถึงปัญหาขยะและ

วิธีการแก้ไข และลงพื้นที่ไปดูปัญหา ทําให้เขตดุสิตเข้าถึงประชาชนได้ในทุกรูปแบบ  ขอความร่วมมือ
อย่างไรจากประชาชนเขาก็ร่วมทําเพราะเราชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ร่วมกัน”  

ผู้บริหารของเขตดุสิตมีแนวคิดในการดําเนินนโยบายการลดปริมาณ     

มูลฝอยที่มุ่งหวังผลลัพธ์ของงานอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ความสําคัญกับการทํางานแบบมีส่วนร่วม   

ดังจะเห็นได้จากเม่ือเขตดุสิตได้รับเป้าหมายและแนวทางการดําเนินงานที่สํานักสิ่งแวดล้อมกําหนด 

ผู้บริหารเขตดุสิตจะพิจาณาความเหมาะสมในการดําเนินงาน เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

โดยเชิญกรรมการและตัวแทนชุมชนมาประชุมเพื่อรับฟังปัญหาและร่วมกันหาแนวทางแก้ไข  มีการลง

พ้ืนที่เพื่อค้นหาปัญหาที่แท้จริง เพ่ือแก้ไขปัญหาให้ตอบสนองพื้นที่มากที่สุด ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิด 

Governance ท่ีเปิดโอกาสให้ภาคส่วนอื่นๆ ในสังคมเข้าร่วมกระบวนการร่วมคิดและร่วมทํา (พัชรี   

สิโรรส, 2558) กลไกนี้มีตัวแบบและแนวทางปฏิบัติท่ีถูกทําให้ง่ายเพื่อลดความซ้ําซ้อนแต่ขณะเดียวกัน

ก็สอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในโลกและตรงกับวัตถุประสงค์ของเครือข่ายการจัดการปกครอง    
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4.2.1.3 บทบาทและหน้าที่  

จากการสัมภาษณ์ผู้ช่วยผู้อํานวยการเขตดุสิตและ หัวหน้างานเก็บขน   

มูลฝอยถึงบทบาทและหน้าที่ของเขตดุสิตในการดําเนินนโยบายการลดปริมาณมูลฝอยเพื่อนํามา

วิเคราะห์ถึงบทบาทและหน้าที่ของหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องในการทํางานทั้งในระดับนโยบายและ

ในระดับพ้ืนที่ ซ่ึงสํานักงานเขตดุสิตมองว่าในการแก้ไขปัญหาขยะของกรุงเทพมหานครเป็นเรื่องที่มี

หลายหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้อง ท้ังยังมีการกําหนดตัวช้ีวัดบูรณาการมาเป็นเครื่องมือให้เกิดการ
ทํางานร่วมกัน ซ่ึงการทํางานร่วมกันให้มีประสิทธิภาพนั้นต้องมีการกําหนดบทบาทหน้าที่ของแต่ละ

ฝ่ายให้ชัดเจนทั้งที่งานตามภารกิจของตนเองและงานตามภารกิจที่ต้องร่วมกันดําเนินงาน ดังคําให้

สัมภาษณ์  

“ในการบริหารจัดการนโยบายการลดปริมาณมูลฝอย สํานักงานเขตเป็น

ตัวหลักในการควรมีแกนหลักหรือหน่วยงานที่เป็นหลักในการสร้างความร่วมมือในรูปการทํางานแบบ

เครือข่าย หน่วยงานที่มีอยู่ต้องกําหนดหน้าท่ีให้ชัดเจนเพื่อให้ผู้ท่ีต้องนําไปปฏิบัติความพร้อม มีการ 

บูรณาการร่วมกัน สํานักสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ประสานงานหลัก ให้การสนับสนุนทั้งความรู้ ข้อมูล หลัก

วิชาการในการทํางาน ร่วมค้นหาปัญหาในพื้นที่ สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผลเป็นแกนหลักในการ

ดึงความร่วมมือจากหน่วยงานภายใน อํานาจหน้าที่ต้องสอดคล้องกัน สํานักงานเขตบริหารจัดการใน

พ้ืนที่”   

นโยบายลดปริมาณมูลฝอยของกรุงเทพมหานครดําเนินงานภายใต้ตัวช้ีวัด

บูรณาการซึ่งในการทํางานมีหลายหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้องเนื่องจากมีหลายภารกิจที่ต้องดําเนินงาน

ร่วมกัน ผู้บริหารเขตดุสิตเห็นว่าต้องมีการกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้ชัดเจนมีเจ้าภาพหลักใน

การทํางาน เพื่อให้เกิดการทํางานที่สอดประสานกันในทุกระดับ เกิดประสิทธิภาพในการทํางาน 
สอดคล้องกับ (ทวิดา กมลเวชช, 2558) เครือข่ายย่อย ๆ ตามหน้าที่นี้ไม่มีความรู้และประสบการณ์ 

ตอลดจนขาดการแลกเปลี่ยนข้อมูลท่ีมีประสิทธิภาพทําให้เครือข่ายการปฏิบัติงานมีปัญหา ไม่มีผู้

ประสานงานหลักที่ชายขอบของเครือข่าย  

4.2.1.4 ทัศนคติของผู้ปฏิบัติงาน  

จากการสัมภาษณ์หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและหัวหน้างานเก็บขน

มูลฝอยของสํานักงานเขตดุสิตเกี่ยวกับทัศนคติในการทํางานในเรื่องการลดปริมาณมูลฝอยในพื้นที่ 

มองว่าการทํางานต้องร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานที่กํากับนโยบายและหน่วยงานที่ปฏิบัติตาม

นโยบาย ต้องกําหนดหน้าท่ีให้ชัดเจน ประสานความร่วมมือและมีการสนับสนุนการทํางาน หน่วยงาน

ระดับปฏิบัติต้องมีแนวคิดในการทํางานเชิงรุก ดังคําให้สัมภาษณ ์
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“สํานักสิ่งแวดล้อมมีหน้าท่ีรณรงค์ให้ความรู้ภาพกว้างในแต่ละพื้นที่

สํานักงานเขตจะไปรณรงค์ในพื้นที่ตามชุมชน บ้านเรือน ร้านค้าต่างๆ สํานักสิ่งแวดล้อมควรจะมี

โครงการรณรงค์ให้ความรู้ในระดับพ้ืนที่ในแต่ละชุมชนมาช่วยสนับสนุนเขต ในการทํางานของเขตเอง

มีการรณรงค์ให้ชุมชนบริหารจัดการขยะโดยชุมชน Community base Management  : CBM ขณะนี้   

มีจํานวนกว่าครึ่งของชุมชนในพื้นที่ท้ังหมด 46 ชุมชน จากท่ีสํานักสิ่งแวดล้อมได้กําหนดและสนับสนุน

งบประมาณเขตละ 6 ชุมชน เราขยายผลต่อ ต้ังเป้าหมายไว้ว่าจะต้องทําให้คลอบคลุมทุกชุมชน       
ซ่ึงชุมชนที่ยังไม่ทํา CBM เราก็จะประชุมหารือร่วมกับกรรมการชุมชนและลงพื้นที่ไปรณรงค์เชิญชวน

คนในชุมชนด้วย”  

ทัศนคติของผู้ปฏิบัติงานของสํานักงานเขตดุสิตให้ความสําคัญและมุ่งหวัง

ความสําเร็จในการทํางานมากกว่าเป้าหมายท่ีกําหนด ดังจะเห็นได้จากการหามาตรการวิธีการท่ีจะ

ขยายผลโครงการบริหารจัดการขยะโดยชุมชน Community base Management ให้เข้าไปในทุก

ชุมชน เน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนกระตุ้นให้ชุมชนเข้าร่วมโครงการ  (พัชรี สิโรรส, 2558) เม่ือ

ภาครัฐต้องทํางานในบริบทของเครือข่ายการจัดการปกครองที่เป็นการทํางานกับองค์กรภายนอก     

ทําให้ต้องหันมาเน้นทักษะการสร้างความพร้อมทั้งในด้านศักยภาพและองค์ประกอบที่จําเป็นแก่

บุคลากรและองค์กรเพื่อสนับสนุนให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ อันเป็นทักษะที่จําเป็นในการชักชวน

สมาชิกเครือข่ายเข้ามาร่วมทํางานในแนวราบตามลักษณะการทํางานแบบเครือข่าย    

4.2.1.5 การบริหารจัดการ    

จากการสัมภาษณ์ ผู้บริหารสํานักงานเขตดุสิต ได้แก่ ผู้ช่วยผู้อํานวยการ

เขต และหัวหน้างานเก็บขนมูลฝอยถึงกลไกการบริหารจัดการนโยบายการลดปริมาณมูลฝอยในพื้นที่

เขตดุสิต พบว่ามีการทํางานในลักษณะบูรณาการทั้งภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงานให้
ความสําคัญกับการมีปฏิสัมพันธ์ในการทํางานร่วมกับทุกฝ่าย ดังคําให้สัมภาษณ์  

“ในการรณรงค์ให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ จะให้กําหนดให้นําเรื่องนี้

สอดแทรกเข้าไปในการทํางานของทั้ง 10 ฝ่ายในลักษณะขอความร่วมมือ อย่างฝ่ายสิ่งแวดล้อมเม่ือไป

ออกตรวจก็จะต้องเชิญชวนและให้ความรู้ในการคัดแยกขยะ ฝ่ายการศึกษาประสานกับโรงเรียนให้มี

การสอดแทรกเรื่องการคัดแยกขยะในการสอนเด็ก ฝ่ายเทศกิจจะช่วยประชาสัมพันธ์กับแม่ค้าตลาด 

ร้านค้าด้วย”  

“การทํางานกับประชาชนในพื้นที่จะทําในรูปแบบประชารัฐร่วมในมีการ

ประชุมคณะกรรมการชุมชนทุกเดือนเพื่อแจ้งนโยบายการทํางาน เปิดโอกาสให้นําปัญหาของ

ประชาชนมาพูดคุยและหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน เน้นให้ชุมชนทํางานกันเองแต่เขตจะคอยสนับสนุน 
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เนื่องจากพื้นที่เขตดุสิตชุมชนส่วนใหญ่เป็นชุมชนเมืองจะกระตุ้นให้มีการ CRS ให้กับสังคม ชุมชนไหน

ทําจะได้รับประกาศเกียรติคุณจากสํานักงานเขต”  

“แต่ละชุมชนเมื่อมีคัดแยกขยะไว้แล้วบางครั้งประชาชนก็จะนําไปขายเอง 

แต่ทางเขตก็จะประสานแจ้งหน่วยงานทหาร (904) มารับซ้ือไป  เขตจะจัดการสอนการแปรรูปขยะให้

นํากลับมาใช้ประโยชน์ โดยจะให้ฝ่ายรักษาความสะอาดร่วมมือกับฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ

สังคมในการสอน เช่น ช่วงฤดูกาลท่ีผลไม้มากก็จะมีขยะที่เป็นเปลือกผลไม้มาก เราสอนการแปรรูปให้
เป็นกระดาษสา”  

การบริหารจัดการนโยบายลดปริมาณมูลฝอยของเขตดุสิตมีการบูรณา-

การการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกองค์กร ดังจะเห็นได้จากการทํางานภายในองค์กรที่

กําหนดให้ทุกฝ่ายมีบทบาทท่ีจะต้องร่วมรณรงค์ เชิญชวนให้ประชนชนมีการคัดแยกขยะ และการ

ทํางานภายนอกองค์มีการประชุมกับคณะกรรมการชุมชนทุกเดือนเพื่อรับฟังปัญหาและร่วมกันหาทาง

แก้ไขโดยเขตจะคอยทําหน้าท่ีสนับสนุน ประสานหน่วยงานภายนอกเข้ามารับซ้ือขยะของชุมชน มีการ

สอนการแปรรูปขยะให้เป็นประโยชน์ กระตุ้นให้มีการทําโครงการจิตอาสาให้กับชุมชน จูงใจโดยการ

มอบเป็นประกาศเกียรติคุณ ซ่ึงรูปแบบการบริหารจัดการของเขตดุสิตสอดคล้องกับการทํางานตาม

แนวคิด Governance ท่ีมีคุณลักษณะ(Rhodes 1997; Glasbergen et al. 2007) ได้แก่ 1) การ

พ่ึงพากันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ท้ังที่เป็นรัฐและไม่ใช่รัฐ อันส่งผลให้เส้นแบ่งระหว่างส่วนต่าง ๆ ใน

สังคมไม่ชัดเจน  2) สมาชิกในของการจัดการปกครองนี้มีการปะทะสังสรรค์กันอย่างต่อเนื่องด้วย

ความจําเป็นในด้านต่าง ๆ เช่น การแลกเปลี่ยนความรู้ ทรัพยากร รวมถึงการเจรจาประนีประนอม

เป้าหมายร่วมกัน  3) ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นคล้ายกับการเล่นเกม แต่อยู่บนฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจ

ซ่ึงกันและกัน รวมถึงปฏิบัติตามกฎกติกาท่ีมาจากข้อตกลงร่วมกัน  4) มีลักษณะอิสระจากรัฐ 
กล่าวคือมีความสามารถในการบริหารจัดการและปกครองตนเอง แต่อาจอยู่ภายใต้การกํากับจากรัฐ

อย่างห่างๆ  

4.2.1.6 ทรัพยากร      

จากการสัมภาษณ์ผู้ช่วยผู้อํานวยการเขตถึงเรื่องทรัพยากรท่ีใช้ในการ

ดําเนินนโยบายการลดปริมาณมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร มองงว่าทรัพยากรที่ต้องใช้ในเรื่องนี้ไม่

เพียงแต่จะเป็นเร่ืองของบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยีเท่าน้ัน แต่ต้องมีเรื่องของ

องค์ความรู้ ข้อมูลเชิงวิชาการ การถ่ายทอดประสบการณ์เข้ามาช่วยในการทํางาน ดังคําให้สัมภาษณ์ 

“สมรรถนะของสํานักงานเขตในการทํางานเรื่องการลดปริมาณขยะถ้าพูด

ถึงบุคลากรมีจํานวนเพียงพอกับงาน งบประมาณมีจํากัด วัสดุอุปกรณ์มีเพียงพอแต่บุคลากรขาดทักษะ

ในการใช้เพราะบางครั้งให้อุปกรณ์แต่ไม่ได้ให้คน ยังมีการนําเทคโนโลยีมาใช้ในงานไม่มากมีความรู้



Ref. code: 25595803010601BEG

73 

 

ทางวิชาการน้อย สํานักสิ่งแวดล้อมควรทําวิจัยด้วยตนเองเพื่อลงพื้นที่ สํารวจปัญหา จัดกลุ่มปัญหาใน

พ้ืนที่ บางครั้งกลุ่มเดียวกันปัญหาอาจต่างกัน แนวทางหรือวิธีการแก้ไขย่อมต่างกัน” 

การใช้ทรัพยากรในการดําเนินนโยบายลดปริมาณมูลฝอยของเขตดุสิต 

เป็นการใช้ทรัพยากรใน 2 ลักษณะ คือภายในหน่วยงานจะเป็นลักษณะของการพึ่งตนเองเขตดุสิตใช้

ทรัพยากร เช่น งบประมาณ บุคลากรของเขตในการดําเนินงาน  ส่วนภายนอกหน่วยงานจะเป็น

ลักษณะพึงพากันระหว่างเขตและชุน เพราะเขตจะมีการเข้าไปสนับสนุนชุมชนในเรื่องของการให้
ความรู้ และสง่เสริมการทํางานของชุมชน     

4.2.1.7 การมีส่วนร่วมของประชาชน     

จากการสัมภาษณ์ประธานกรรมการชุมน และประชาชนในพื้นที่ของ

สํานักงานเขตดุสิตถึงการมีส่วนร่วมในการดําเนินนโยบายการลดปริมาณมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร 

พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่รับทราบและให้ความร่วมมือในนโยบายการลดปริมาณมูลฝอยที่ต้อง

มีการคัดแยกขยะต้ังแต่ต้นทางและนําขยะที่คัดแยกมาใช้ประโยชน์ เพราะมีการรณรงค์และจัด

กิจกรรมในพื้นที่ของทางสํานักงานเขตอย่างต่อเนื่อง ทําให้ประชาชนเห็นประโยชน์ในการตัดแยกขยะ

และปฏิบัติจนเป็นนิสัย  ดังคําให้สัมภาษณ์ 

“เข้าร่วมกิจกรรมที่ทางเขตจัด อย่างเรื่องรณรงค์ให้คัดแยกขยะก็ทําแยกไว้

แล้วจะมีวันนัดขาย โครงการ CBM ก็เข้าร่วมโครงการ เขตมาให้ความรู้ในการทําได้โล่ประกาศเกียรติ

คุณแล้ว”   

 

         
 

      ภาพที่ 4.2 ภาพการคัดแยกขยะของ              ภาพที่ 4.3 ภาพโล่ประกาศเกียรติคุณ 

      ชุมชนสวนอ้อย เขตดุสิต                การเข้าร่วมโครงการจัดการมูลฝอยโดยชุมชน 
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“การคัดแยกขยะได้ทํามาก่อนมีนโยบายเพราะไม่อยากให้ท่ีอยู่อาศัย

สกปรก เขตเข้ามารณรงค์ให้คัดแยกขยะก็ทํามาอย่างต่อเนื่องเพราะเห็นประโยชน์ มีความในการ    

คัดแยก ทํากันจนเป็นนิสัย แยกแล้วรอรถจากวัง 904 มารับซ้ือมีรายได้เพิ่ม”  

“ร่วมประชุมกับเขตทุกเดือน ได้นําปัญหาในเรื่องขยะไปหารือกับเขา 

และเขตก็ลงมาดูและก็แก้ไขให้ อย่างเรื่องที่รถเก็บขนมาเก็บขยะและคัดแยกขยะในชุมชนเลอะเทอะ

ส่งกลิ่นเหม็น เลยเสนอว่าเก็บไปแล้วต้องไปหาพื้นที่แยกและทําให้ดีอย่าให้เลอะเทอะ ตอนนี้ก็ดีขึ้น
เรียบร้อยดี”   

การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่เขตดุสิต ประชาชนให้ความร่วมมือ

เนื่องจากเขตดุสิตมีการสร้างกลไกการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นในพื้นที่ ท้ังในเรื่องการเปิดโอกาสให้ 

ประชาชนในพื้นที่เข้ามาพูดคุย หารือถึงปัญหาการจัดการขยะในพื้นที่ ลงพื้นที่เพื่อดูปัญหา สร้าง

กิจกรรมให้เกิดในพื้นที่เขตอย่างต่อเนื่อง เช่น เร่ืองการประสานหน่วยงานทหาร 904 เข้ามารับซ้ือขยะ

ท่ีชุมชนคัดแยกไว้  สนับสนุนและส่งเสริมการคัดแยกขยะของประชาชนอย่างจริงจัง สอดคล้องกับการ

มีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation) หมายถึง การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดให้

ประชาชนเข้าไปร่วมในการกําหนดกฎเกณฑ์ นโยบาย กระบวนการบริหารและตัดสินใจของท้องถิ่น 

เพื่อผลประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนร่วมอย่างแท้จริง ท้ังนี้ ต้องอยู่บนพื้นฐานของการที่ประชาชน

จะต้องมีอิสระทางความคิด มีความรู้ความสามารถในการกระทํา และมีความเต็มใจที่จะเข้าร่วมต่อ

กิจกรรมนั้น ๆ  (อรทัย ก๊กผล, 2552) 

 

4.2.2 เขตตลิ่งชัน  

4.2.2.1 สภาพทั่วไป  
เขตตลิ่งชัน มีเนื้อที่ประมาณ 32.85 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 2.09 ของ

พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  พ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่มมีคลองรอบ 3 ด้าน เม่ือถึงฤดูนํ้ามีนํ้าท่วมขังในพื้นที่โดยนํ้า

ได้พาเอาตะกอนปุ๋ยต่าง ๆ มาท้ิงไว้ในพื้นที่ ทําให้พ้ืนที่เขตตลิ่งชันอุดมไปด้วยปุ๋ยต่างๆ เป็นพื้นที่อุดม

สมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกพืช ซ่ึงด้านในของพื้นที่ยังคงเป็นพื้นที่เกษตรกรรมที่เป็นเป็นอาชีพ

เก่าแก่ คนพื้นที่ด้ังเดิมยังคงประกอบอาชีพการเกษตร ได้แก่ การทําสวนผัก สวนไม้ดอกไม้ประดับ 

ต่าง ๆ  มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สําคัญหลายแห่ง เช่น  

ตลาดนํ้าซ่ึงเป็นตลาดสดในรูปของตลาดน้ําท่ีกระจายตัวตามลําคลองต่าง ๆ แต่ปัจจุบันมีการขยายตัว

ทางเศรษฐกิจและมีการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์มากขึ้น เขตตลิ่งชันแบ่งเขตการปกครองออกเป็น       

6 แขวง ได้แก่ แขวงฉิมพลี แขวงตลิ่งชัน แขวงบางพรม แขวงบางระมาด แขวงคลองชักพระและแขวง

บางเชือกหนัง  
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    อาณาบริเวณติดต่อ  ดังนี้     
  ทิศเหนือ        ติดต่อกับอําเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุร ี

  ทิศตะวันออก   ติดต่อกับเขตบางกอกน้อยและเขตบางพลัด 

    ทิศตะวันตก    ติดต่อกับเขตทวีวัฒนา 

  ทิศใต้      ติดต่อกับเขตภาษีเจริญ และเขตบางแค 

ข้อมูลด้านกายภาพทั่วไปในพื้นที่เขตตลิ่งชัน  
แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  เขตตลิ่งชันมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และแหล่งท่องเที่ยว

เชิงวัฒนธรรมที่สําคัญหลายแห่ง เช่น ตลาดนํ้าตลิ่งชัน ตลาดนํ้าคลองลัดมะยม ตลาดน้ํา วัดสะพาน 

ตลาดน้ําวัดจําปา แต่เนื่องจากในสมัยปัจจุบันมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ราคาของที่ดิน

สูงขึ้น มีการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์มากขึ้น ทําให้มีการขยายตัวของหมู่บ้านจัดสรร กิจการ

ร้านอาหาร สวนอาหาร  

ศาสนาสถาน เขตตลิ่งชันมีวัดท่ีสําคัญ ๆ ในพื้นที่ได้แก่  วัดชัยพฤกษ์มาลาเป็นพระ

อารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร วัดรัชฎาธิฐานเป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร     

วัดกาญจนสิงหาสน์ เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี 

ชุมชน เขตตลิ่งชันมีชุมชนท่ีได้รับการจัดต้ังตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการ

จัดต้ังคณะกรรมการชุมชน พ.ศ.2534 รวมจํานวน 43 ชุมชน ซ่ึงส่วนใหญ่ มีสภาพแวดล้อมทาง

กายภาพและคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในชุมชนอยู่ในเกณฑ์ดี สภาพบ้านเรือนไม่มีความแออัดมาก

นัก และผู้อยู่อาศัยส่วนใหญ่เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิในบ้านพักของตนเองสถานที่สําคัญ ๆ  ได้แก่ มูลนิธิ

ชีวิตพัฒนาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราช

นครินทร์  และศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร   
ถนนสายหลักในพื้นที่  มีทางสายหลัก คือ ถนนบรมราชชนนีทางคู่ขนานลอยฟ้า ถนน

กาญจนาภิเษก ถนนราชพฤกษ์ และถนนพุทธมณฑลสาย 1  ส่วนทางสายรองนั้นมีอยู่ท่ัวไปและเข้าถึง

พ้ืนที่เกือบทั้งหมดของเขต ได้แก่ ถนนฉิมพลี ถนนทุ่งมังกร ถนนสวนผัก ถนนบางพรม ถนนชักพระ  

ถนนบางระมาด ถนนบางเชือกหนัง ถนนแก้วเงินทอง ถนนชัยพฤกษ์  และถนนปากน้ํากระโจมทอง   

4.2.2.2 แนวคิดผู้บริหาร   

จากการสัมภาษณ์ผู้อํานวยการเขตตลิ่งชันถึงแนวคิดในการดําเนินนโยบาย

การลดปริมาณมูลฝอยในพื้นที่เขตตลิ่งชัน ซ่ึงทํางานใกล้ชิดกับประชาชน ชุมชน หน่วยงานภายนอก 

องค์กรต่าง ๆ ในพื้นที่เขต เพื่อมาวิเคราะห์ถึงแนวคิดในการทํางานของผู้บริหารที่มีผลโดยตรงต่อ

นโยบาย ซ่ึงผู้บริหารของสํานักงานเขตตลิ่ งชันเห็นว่านโยบายการลดปริมาณมูลฝอยของ

กรุงเทพมหานครเป็นนโยบายที่ดี ชัดเจน สามารถนําไปสู่การปฏิบัติได้จริง ดังคําให้สัมภาษณ ์
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“นโยบายในการลดปริมาณมูลฝอยตามหลัก 3Rs เป็นการจัดการมูลฝอย

พ้ืนฐานที่ประชาชนสามารถเข้าใจได้ง่าย และสามารถบอกต่อ แนะนําให้ทุกครัวเรือนช่วยลดปริมาณ

ขยะได้จากแหล่งกําเนิด ดังน้ันนโยบายดังกล่าวจึงเหมาะสมและมีความจําเป็นต่อการส่งเสริมให้

ประชาชนช่วยกันลดปริมาณมูลฝอยจากแหล่งกําเนิด” 

ผู้บริหารของเขตตลิ่งชันมีแนวคิดในการดําเนินนโยบายการลดปริมาณ  

มูลฝอยให้เป็นไปตามหลักการ  ที่นโยบายได้กําหนดไว้ และเห็นว่านโยบายดังกล่าวมีความเหมาะสม
กับการดําเนินงานในพื้นที่เขตตลิ่งชัน 

4.2.2.3 บทบาทและหน้าที่  

จากการสัมภาษณ์ผู้อํานวยการเขตตลิ่งชันและหัวหน้างานเก็บขนมูลฝอย

ถึงบทบาทและหน้าที่ของเขตตลิ่งชันในการดําเนินนโยบายการลดปริมาณมูลฝอยเพื่อนํามาวิเคราะห์

ความเกี่ยวข้องในการทํางานในระดับนโยบายและระดับพ้ืนที่ สํานักงานเขตตลิ่งชันเห็นว่าหน่วยงาน

ระดับพ้ืนที่ต้องทําหน้าท่ีสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนให้เกิดในพื้นที่ ท้ังยังต้องทําหน้าท่ีให้

ความรู้รณรงค์ในการคัดแยกมูลฝอยให้แก่ทุกภาคส่วนในพื้นที่ ดังคําให้สัมภาษณ ์

“สํานักงานเขตตลิ่งชัน จัดเจ้าหน้าท่ีประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ 

ภาคเอกชน ชุมชน และโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยให้คําแนะนํา เสนอแนะให้ตระหนักถึง

ปัญหาขยะ และเชิญชวนให้ทุกหน่วยงานร่วมมือคัดแยกมูลฝอยก่อนนํามาทิ้งและนําขยะไปใช้

ประโยชน์ โดยการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และออกไปจัดกิจกรรมให้ความรู้ สาธิตยังหน่วยงานต่าง ๆ” 

“เรามีเป้าหมายที่คิดว่าเราจะทําได้ นั่นคือประชาชนต้องมีความพร้อม 

ความสนใจในสิ่งแวดล้อม จะเริ่มทําในชุมชนนําร่อง 6 ชุมชนและต้องเป็นชุมชนที่แข็งแรง ประธาน

สามารถรวบรวมคนในชุมชน เราจะเข้าไปให้ความรู้กับเขาว่าทําไมต้องแยกขยะ บางชุมชนไม่มีความ
สนใจ เราไม่สามารถเข้าไปได้ทุกชุมชนมันอยู่ท่ีว่าชุมชนเขาสามารถโน้มน้าวกันได้หรือไม่” 

ผู้บริหารเขตตลิ่งชันเห็นว่าบทบาทและหน้าท่ีของหน่วยงานระดับพ้ืนที่คือ

สํานักงานเขตมีหน้าท่ีรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้คําแนะนําแก่ประชาชนให้ตระหนักถึงปัญหาขยะ และ

เขตต้องมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้ และมองว่าความพร้อมของประชาชนและชุมชนเป็นเรื่องสําคัญต่อ

การดําเนินนโยบายให้เป็นไปตามเป้าหมาย  

4.2.2.4 ทัศนคติของผู้ปฏิบัติงาน 

จากการสัมภาษณ์หัวหน้างานเก็บขนมูลฝอยของสํานักงานเขตตลิ่งชัน

เกี่ยวกับทัศนคติในการทํางานในเรื่องการลดปริมาณมูลฝอยในพ้ืนที่ มองว่าในการทํางานต้องดูสภาพ

ความเป็นจริงในพื้นที่ ความสําเร็จของงานขึ้นอยู่กับความพร้อมและความสนใจของภาคประชาชน 

ภาคธุรกิจ เอกชน  ดังคําให้สัมภาษณ์  
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“สํานักสิ่งแวดล้อมกําหนดตัวช้ีวัดมา จะต้ังโจทย์มาให้ความรู้เรื่องต่างๆ  

กําหนดกิจกรรมให้ทําในชุมชน เราก็ต้องดูว่าสภาพแวดล้อมของชุมชนนี้เหมาะกับวิธีไหน โครงการ

ไหน วิธีที่ใช้คือ เข้าไปคุยกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า ถ้าเขาสนใจ

ถึงจะไปให้ความรู้”   

“เรามีเป้าหมายที่คิดว่าเราจะทําได้ นั่นคือประชาชนต้องมีความพร้อม 

ความสนใจในสิ่งแวดล้อม จะเริ่มทําในชุมชนนําร่อง 6 ชุมชนและต้องเป็นชุมชนที่แข็งแรง ประธาน
สามารถรวบรวมคนในชุมชน เราจะเข้าไปให้ความรู้กับเขาว่าทําไมต้องแยกขยะ บางชุมชนไม่มีความ

สนใจ   เราไม่สามารถเข้าไปได้ทุกชุมชนมันอยู่ท่ีว่าชุมชนเขาสามารถโน้มน้าวกันได้หรือไม่” 

“ประชาชนไม่มีเวลามาใส่ใจกับการแยกขยะ น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ

เศรษฐกิจ ต้องทํามาหากินไม่มีเวลาเหลือมากพอ ประชาชนมีความสําคัญพฤติกรรมมันต้องสอดคล้อง

กัน บางทีเสาร์-อาทิตย์เขาก็ไม่อยู่บ้าน เราเลยเบนเป้าหมายมาที่เด็ก” 

ทัศนคติของผู้ปฏิบัติงานของสํานักงานเขตตลิ่งชันมุ่งที่จะดําเนินกิจกรรมที่

เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมชุมชน จะดําเนินการกับชุมชนหรือหน่วยงานที่มีความสนใจ ความสําเร็จ

ขึ้นกับศักยภาพของชุมชน    

4.2.2.5 การบริหารจัดการ 

จากการสัมภาษณ์ ผู้อํานวยการเขตตลิ่งชันและหัวหน้างานเก็บขนมูลฝอย

ถึงกลไกการบริหารจัดการนโยบายการลดปริมาณมูลฝอยของเขตตลิ่งชัน พบว่าในการดําเนินนโยบาย

เน้นการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนเป็นหลัก ดังคําให้สัมภาษณ์ 

“สํานักงานเขตตลิ่งชัน ได้จัดเจ้าหน้าท่ีประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ 

ภาคเอกชน ชุมชน และโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยให้คําแนะนํา เสนอแนะให้ตระหนักถึง
ปัญหาขยะ และเชิญชวนให้ทุกหน่วยงานร่วมมือคัดแยกมูลฝอยก่อนนํามาทิ้งและนําขยะไปใช้

ประโยชน์ โดยการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และออกไปจัดกิจกรรมให้ความรู้ สาธิตยังหน่วยงาน ต่าง ๆ 

“รูปแบบการดําเนินนโยบายเพื่อลดปริมาณมูลฝอย คือ การประชา-

สัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ และการนําขยะกลับมาใช้ใหม่ตามหลัก 3Rs อีกท้ังได้

ประสานขอความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในการตั้งจุดคัดแยกขยะและขยะอันตราย”  

“ในการให้ความรู้มีวิทยากรคือเจ้าหน้าท่ีของเขตที่ได้รับการอบรมจะไป 

พูดโน้มน้าว ถ้าเค้าสนใจก็จะจัดตารางไปบรรยายให้ความรู้ในเรื่องต่าง ๆ เช่น การทําปุ๋ยจากใบไม้ 

มีการจัดเก็บข้อมูลการขายขยะรีไซเคิลของชุมชนที่ทํา CBM ในแต่ละเดือนมาทํารายงานเพื่อดูผลว่า

เขตเก็บขยะลดลงหรือไม่”  



Ref. code: 25595803010601BEG

78 

 

การบริหารจัดการของเขตตลิ่งชันเน้นการทํางานในเรื่องของการรณรงค์ 

ประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้ และสาธิตการแปร

รูปขยะแก่ประชาชน ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ และเน้นการบริหารจัดการในชุมชน

เป้าหมาย   

4.2.2.6 ทรัพยากร   

จากการสัมภาษณ์ผู้อํานวยการเขตตลิ่งชัน เรื่องการใช้ทรัพยากรในการ
ดําเนินนโยบายการลดปริมาณมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร มองว่าทรัพยากรที่ต้องใช้ในเรื่องนี้

บุคลากรดูจะเป็นปัญหามากในการทํางาน  ดังคําให้สัมภาษณ์  

“การทํางานเรื่องรถไม่ค่อยมีปัญหา แต่เรื่องคนงานไม่พร้อม ไม่เพียงพอ 

ถ้าทาง กทม. นโยบายที่จะลดคนมันก็ขัดแย้งกับการทํางานทําให้ประสิทธิภาพในการทํางาน 

“ทรัพยากรในการจัดการลดปริมาณมูลฝอยเพียงพอในด้านงบประมาณ 

อุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ๆ ส่วนด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ กลับมีไม่เพียงพอ และหาก กทม.  มีมาตรการใน

การปรับปรุงกฎหมายจะทําให้งานเราสําเร็จ” 

การใช้ทรัพยากรในการดําเนินนโยบายลดปริมาณมูลฝอยของเขตตลิ่งชันมี

เพียงพอทั้งในเรื่องบประมาณ อุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ๆ แต่มีปัญหาด้านจํานวนบุคลากรและการใช้

เทคโนโลยี ส่วนการดําเนินงานในชุมชนเขตจะมีการเข้าไปสนับสนุนชุมชนในเรื่องของการให้ความรู้    

จะเป็นลักษณะพึงพากันระหว่างเขตและชุมชน   

4.2.2.7 การมีส่วนร่วมของประชาชน   

จากการสัมภาษณ์ประธานกรรมการ ชุมชน และประชาชนในพื้นที่ของ

สํานักงานเขตตลิ่ งชันถึงการมีส่วนร่วมในการดําเนินนโยบายการลดปริมาณมูลฝอยของ
กรุงเทพมหานคร พบว่าการรับรู้ถึงนโยบายการลดปริมาณมูลฝอยของกรุงเทพมหานครของประชาชน

ยังไม่ครอบคลุมในพื้นที่เขต การรณรงค์และจัดกิจกรรมในพื้นที่ของเขตมีเป็นระยะ ดังคําให้สัมภาษณ์ 

“ไม่ได้ร่วมกิจกรรมอะไรกับทางเขตเท่าไหร่  ไม่ค่อยเห็นมีจัดกิจกรรม ขยะ

ก็ไม่ได้มาเก็บทุกวัน ขยะล้นออกมานอกถังสุนัขมาคุยเลอะเทอะ”   

“ขยะของตลาดส่วนใหญ่เป็นเศษอาหารเขตก็จะมาเก็บไป แต่ก็ไม่ได้มีการ

แยกขยะอะไร เพราะเดี๋ยวเขตก็มาเก็บไป แต่ก็มีเข้ารณรงค์บ้าง”  

“เขตจัดประชุมคณะกรรมการชุมชนทุกเดือน ก็ได้ไปนําเสนอปัญหาและ

การทํางานของชุมชน ได้นําเอาความต้องการของชุมชนไปแจ้งให้เขตได้รู้เพื่อจะได้ช่วยแก้ไข เช่น ถัง

ขยะในจุดทิ้งขยะรวมก็ได้รับการสนับสนุนให้มา” 
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“พวกกรรมการชุมชนก็ร่วมกันคิดที่จะมีระบบคัดแยกขยะประจําชุมชน 

ตอนนี้ทําแล้วมีพ้ืนที่ท่ีเป็นจุดแยกขยะของชุมชนไว้แล้ว แต่ก็มีปัญหาเรื่องคนที่อยู่ใกล้จุดคัดแยกเขาไม่ 

ยอมให้ต้ังตอนนี้มีปัญหาอยู่ แต่ก็ไม่มีใครมาช่วยแก้ไขจริง ๆ มันเป็นเรื่องปัญหาของส่วนรวมน่าจะช่วย 

กันแก้ไข”     

           

 
 

ภาพที่ 4.4 ภาพจุดคัดแยกขยะของชุมชนอินทราวาส เขตตลิ่งชัน   

 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่เขตตลิ่งชัน มีความร่วมมือในการคัดแยกขยะน้อย 

การรับรู้และตระหนักถึงการคัดแยกขยะมีเฉพาะบางจุดซ่ึงก็ยังไม่ประสบผลสําเร็จเท่าที่ควร   

อาจเนื่องมาจากการไม่มีกลไกการมีส่วนร่วมในพื้นที่เขต เช่น การจัดเวทีพูดคุยร่วมกันระหว่างเขตกับ
ชุมชนในปัญหาเรื่องการจัดขยะ  การลงพื้นที่ค้นหาปัญหา สร้างกิจกรรมให้เกิดในพื้นที่เขตอย่าง

ต่อเนื่อง   
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4.3 การศึกษาเปรียบเทียบ  

 

ตารางที่ 4.2 ตารางเปรียบเทียบผลการศึกษาของเขตดุสิตและเขตตลิ่งชนั 

ประเด็นศึกษา เขตดุสิต เขตตลิ่งชัน 

แนวคิดผู้บริหาร  - เม่ือมีนโยบายการลดปริมาณมูลฝอย

ถ่ายทอดลงมาให้เขตนําไปปฏิบัติ  

เขตดุสิตจะพิจาณาว่านโยบายมี 

แนวทางการดาํเนินงานที่เหมาะสมกับ

บริบทในพื้นที่หรือไม่   

- ให้ความสําคัญและค้นหาวิธีการ

ดําเนินงานที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ โดยลง

พ้ืนที่ค้นหาปัญหาที่แท้จรงิเพือ่หา 

แนวทางแก้ไขให้ตอบสนองต่อปัญหา

มากที่สุด 

- เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วน

ร่วม โดยเชิญกรรมการและตวัแทน
ชุมชนมาประชุมเพื่อรับฟังปัญหาและ

ร่วมกันกําหนดแนวทางแก้ไข   

- เม่ือมีนโยบายการลดปริมาณมูล

ฝอยถ่ายทอดลงมาให้เขตนําไป

ปฏิบัติ เขตตลิ่งชันได้ดําเนินงาน 

ตามนโยบายโดยให้ความสําคัญใน

การรณรงคส์่งเสริมให้ประชาชน

ช่วยกันลดปริมาณมูลฝอยจาก

แหลง่กําเนิด  

- เน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับการคัด

แยกขยะและนาํกลับมาใช้ใหม่ตาม

หลัก 3Rs   

บทบาทและ

หน้าท่ี    

- เขตเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทและ

หน้าที่ในการดําเนินนโยบายลดปริมาณ
มูลฝอยให้เกิดผลในพื้นที่โดยตรงเป็น

ตัวหลักในการสร้างและประสานความ

ร่วมมือของหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับ

นโยบาย     

- เขตเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทและ

หน้าท่ีในการดําเนินนโยบายลด
ปริมาณมูลฝอยให้เกิดผลในพื้นที่

โดยตรง       

ทัศนคติของ
ปฏิบัติงาน 

- มุ่งหวังความสําเร็จในการทาํงานให้ได้
มากกว่าเป้าหมายที่กําหนด เช่น การ

หามาตรการ วิธีการที่จะขยายผล

โครงการบริหารจัดการขยะโดยชุมชน 

- มุ่งหวังความสําเร็จตามเป้าหมายท่ี
กําหนดให้มีประสทิธิภาพ ดําเนิน

กิจกรรมที่เหมาะสมกับสภาพ 

แวดล้อมชุมชน 
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ตารางที่ 4.2 ตารางเปรียบเทียบผลการศึกษาของเขตดุสิตและเขตตลิ่งชัน (ต่อ) 

ประเด็นศึกษา เขตดุสิต เขตตลิ่งชัน 

 Community base Management ให้

เข้าไปในทุกชุมชน 

- เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ชุมชน และหนว่ยงานภายนอก กระตุ้น

ให้เกิดความร่วมมือ ร่วมใจในการจัด

ขยะในพื้นที่  

จะดําเนินการกับชุมชนหรือ

หน่วยงานที่มีความสนใจ เพราะ

ความสําเร็จขึ้นกับศักยภาพของ

ชุมชน  

การบริหาร

จัดการ 
สร้างความร่วมมือภายในหน่วยงาน 

- กําหนดให้ท้ังทุกฝ่ายของสํานักงานเขต

มีบทบาทท่ีจะต้องร่วมรณรงค์ เชิญชวน

ให้ประชาชนมีการคัดแยกขยะสอดแทรก

ในการทํางานของทุกฝ่าย 

สร้างความร่วมมือภายนอกหน่วยงาน 

- จัดประชุมกับคณะกรรมการชุมชนทุก

เดือนเพื่อรับฟังปัญหาและร่วมกําหนด

แนวทางแก้ไข 

- แสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงาน

ภายนอกมาเป็นเครือข่ายในการดําเนิน

นโยบาย เช่น ประสานหน่วยงานทหาร 
904 มารับซ้ือขยะในชุมชน  

- ให้ความรู้ในการจัดการขยะโดยชุมชน

เอง สอนการแปรรูปขยะเป็นประโยชน์ 

- กระตุ้นให้มีการจัดทําโครงการจิตอาสา

ให้กับชุมชนและการมีมอบประกาศ

เกียรติคุณ   

- ฝ่ายรักษาความสะอาดรณรงค์และ

ส่งเสริมให้ภาครัฐและเอกชน ชุมชน 

โรงเรียนสงักัดกรุงเทพมหานครมีการ

คัดแยกขยะก่อนนํามาท้ิง  

- ประสานขอความร่วมมือภาครัฐ

และเอกชน ชุมชนในการตั้งจุดคัด

แยกขยะ 

- เน้นการส่งเสริมบริหารจัดการขยะ

ให้มีประสทิธิภาพในชุมชนที่เป็น

กลุ่มเป้าหมาย 
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ตารางที่ 4.2  ตารางเปรียบเทียบผลการศึกษาของเขตดุสติและเขตตลิง่ชัน (ต่อ) 
  

ประเด็นศึกษา เขตดุสิต เขตตลิ่งชัน 

ทรัพยากร มีการพึงพาทรัพยากรกันระหว่างเขตกับ

ประชาชน ชุมชนหน่วยงานภายนอก 

เช่น การให้ความรู้ในการจัดการขยะ 

วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ   

มีการพึงพาทรัพยากรกันระหว่างเขต

กับประชาชน ชุมชน หน่วยงาน

ภายนอก เช่น การให้ความรู้ในการ

จัดการขยะ วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ 

การมีส่วนร่วม

ของประชาชน 

การรับรู้ของประชาชนในนโยบายลด

ปริมาณมูลฝอยโดยการคัดแยกขยะ

และการให้ความร่วมมือมีค่อนข้างมาก 

เนื่องจากเขตได้มีมาตรการในการ

ดําเนินงานต่างๆ ได้แก่ 

- กระตุ้นให้ประชาชน ชุมชน หน่วยงาน

ภายนอกต่าง ๆ เข้ามาส่วนร่วมในการ

ดําเนินนโยบายลดปริมาณมูลฝอย 

เช่น การเปิดโอกาสให้มีการนําเสนอ

ปัญหาการจัดขยะในพื้นที่   

- จัดกิจกรรมและรณรงค์ในเรือ่การ
จัดการขยะในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้

เกิดการตระหนักรู้และสร้างจิตสํานกึให้

เกิดขึ้น 

- ให้ความรู้กับชุมชนในการดําเนิน

โครงการจัดการมูลฝอยโดยชุมชน 

(CBM) ครอบคลุมทุกชุมชนในพื้นที่ 

การรับรู้ของประชาชนในนโยบายลด

ปริมาณมูลฝอยโดยการคัดแยกขยะ

และการให้ความร่วมมือมีค่อนข้างต่ํา 

เนื่องจากเขตมีการดําเนินงาน ดังนี้ 

- รณรงคส์่งเสริมการคัดแยกขยะกับ

ชุมชน ประชาชน หน่วยงาน

ภายนอกเป็นระยะ ไม่ต่อเนื่อง 

- ให้ความรู้กับชุมชนในการดําเนิน

โครงการจัดการมูลฝอยโดยชุมชน 

(CBM) กับชุมชนตามเป้าหมายที่

กําหนด และชุมชนที่สนใจ ชุมชนที่มี
ศักยภาพ และความพร้อม 
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4.4 วิเคราะห์ผลการเปรียบเทียบ 

 

เม่ือการเปรียบเทียบการดําเนินนโยบายการลดปริมาณมูลฝอยระหว่างเขตดุสิตและเขต

ตลิ่งชันในประเด็นการศึกษาต่าง ๆ พบว่ามีประเด็นที่มีผลการศึกษาที่แตกต่างกันและมีนัยสําคัญต่อ

ผลการดําเนินงานในการลดปริมาณมูลฝอยท่ีต่างกัน ดังนี้  

4.4.1 แนวคิดผู้บริหาร   
ผู้บริหารเขตดุสิต มีแนวคิดว่าเม่ือมีการกําหนดนโยบายการลดปริมาณ     

มูลฝอยถ่ายทอดลงมาให้เขตนําไปปฏิบัติให้เกิดผลในพื้นที่ปฏิบัติ เขตดุสิตจะมีการพิจารณาว่า

นโยบายมีแนวทางการดําเนินงานที่เหมาะสมกับบริบทในพื้นที่หรือไม่  หาวิธีการดําเนินงานที่

เหมาะสมกับพ้ืนที่ ลงพื้นที่ค้นหาปัญหาที่แท้จริงเพื่อกําหนดแนวทางแก้ไข และเปิดโอกาสให้

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงาน ซ่ึงต่างจากผู้บริหารเขตตลิ่งชันที่ดําเนินงานไปตาม

นโยบายที่ถูกกําหนดมาให้ความสําคัญในการรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนช่วยกันลดปริมาณมูลฝอย 

และเน้นในให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะและนํากลับมาใช้ใหม่ตามหลัก 3Rs 

แนวความคิดของผู้บริหารทั้งสองเขตที่มีความแตกต่าง ผู้ศึกษามองว่าเป็น

จุดสําคัญที่ทําให้การดําเนินนโยบายลดปริมาณมูลฝอยในพื้นที่ของแต่ละเขตมีผลต่างกัน ในปี 2559 

เขตดุสิตสามารถลดปริมาณมูลฝอยลงได้เม่ือเทียบกับปี 2556 ในขณะที่เขตตลิ่งชันไม่สามารถลด

ปริมาณมูลฝอยได้ เขตดุสิตให้ความสําคัญกับแนวทางและวิธีการดําเนินงานที่จะลดปริมาณมูลฝอยที่

เหมาะกับบริบทของพื้นที่ซ่ึงจะทําให้การดําเนินงานมีผลตอบสนองพื้นที่ได้อย่างแท้จริง จริงจังกับการ

แก้ปัญหาดังจะเห็นได้จาก เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามาร่วมประชุม ปรึกษา หารือร่วมกันในการ

จัดการมูลฝอยเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือให้เกิดขึ้นสอดคล้องตามแนวคิดการจัดการปกครอง 
(Governance) ที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนดําเนินงานในรูปแบบเครือข่าย  ในขณะนี้เขต

ตลิ่งชันมุ่งเน้นในเรื่องการดําเนินโครงการ/กิจกรรมตามนโยบาย เน้นการรณรงค์ ประสัมพันธ์และให้

ความรู้ในเรื่องการจัดการมูลฝอยเป็นการสร้างความตระหนักรู้แต่ยังไม่สามารถทําให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  

4.4.2 บทบาทและหน้าที่ 

ทั้งสองเขตมีบทบาทและหน้าท่ีในการดําเนินนโยบายการลดปริมาณมูลฝอย

เหมือนกัน เพราะเขตเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทและหน้าท่ีในการดําเนินนโยบายลดปริมาณมูลฝอยให้

เกิดผลในพื้นที่โดยตรงเป็นไปตามอํานาจหน้าท่ี เป็นตัวหลักในการสร้างและประสานความร่วมมือของ

หลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย   
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4.4.3 ทัศนคติของปฏิบัติงาน 

เขตดุสิตมุ่งหวังให้การทํางานเกิดความสําเร็จได้มากกว่าเป้าหมายที่กําหนด 

เช่น การหามาตรการ วิธีการท่ีจะขยายผลโครงการ บริหารจัดการขยะโดยชุมชน Community base 

Management ให้เข้าไปในทุกชุมชน เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน และหน่วยงาน

ภายนอก กระตุ้นให้เกิดความร่วมมือ ร่วมใจในการจัดขยะในพื้นที่ ส่วนเขตตลิ่งชันมุ่งความสําเร็จตาม

เป้าหมายที่กําหนดให้มีประสิทธิภาพ ดําเนินกิจกรรมที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมชุมชนและจะ
ดําเนินการกับชุมชนหรือหน่วยงานที่มีความสนใจ เพราะความสําเร็จขึ้นกับศักยภาพของชุมชนจะเห็น

ได้ว่าเขตดุสิตมองการทํางานแค่ให้ได้ตามเป้าหมาย และความสําเร็จของการดําเนินนโยบายลด

ปริมาณมูลฝอยขึ้นอยู่กับศักยภาพชุมชน ผู้ศึกษามองว่าในการดําเนินงานเพื่อลดปริมาณมูลฝอยใน

พ้ืนที่การทัศคติของผู้ปฏิบัติงานเป็นปัจจัยสําคัญในการทํางาน ซ่ึงหากผู้ปฏิบัติงานมีแนวคิดในการ

ทํางานแบบเชิงรุกก็จะสามารถทําให้งานบรรลุเป้าหมายได้  

4.4.4 การบริหารจัดการ  

การบริหารจัดการนโยบายการลดปริมาณมูลฝอยของเขตดุสิตให้ความสําคัญ

กับการความร่วมมือ ร่วมใจในการทํางานโดยสร้างความร่วมมือภายในหน่วยงานที่กําหนดให้ทุกฝ่าย

ของสํานักงานเขตต้องมีหน้าที่ร่วมรณรงค์ เชิญชวนให้ประชาชนมีการคัดแยกขยะสอดแทรกในการ

ทํางานของทุกฝ่าย และสร้างความร่วมมือภายนอกหน่วยงานโดยมีจัดประชุมกับคณะกรรมการชุมชน

ทุกเดือนเพื่อรับฟังปัญหาและร่วมกําหนดแนวทางแก้ไข แสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก

มาเป็นเครือข่ายในการดําเนินนโยบาย ให้ความรู้ในการจัดการขยะโดยชุมชนเอง สอนการแปรรูปขยะ

ให้เกิดประโยชน์ ส่วนเขตตลิ่งชันมีฝ่ายรักษาความสะอาดออกรณรงค์และส่งเสริมให้ภาครัฐและ

เอกชน ชุมชน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีการคัดแยกขยะก่อนนํามาท้ิง  เน้นการส่งเสริมการ
บริหารจัดการมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพในชุมชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย และชุมชนท่ีศักยภาพและความ

พร้อม 

ผู้ศึกษามองว่าการจะบริหารจัดการนโยบายการลดปริมาณมูลฝอยความ

ร่วมมือร่วมใจ Collaboration) เป็นสิ่งสําคัญที่ทําให้เป้าหมายของนโยบายประสบผลสําเร็จซ่ึงบริหาร

จัดการเขตดุสิตได้สร้างกลไกความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ทุกฝ่ายมีบทบาทในการ

ร่วมดําเนินนโยบายให้สําเร็จ ทั้งยังสร้างความร่วมมือจากภายนอกใช้ทักษะในการกระตุ้น (activation 

skill) ซ่ึงเป็นทักษะที่สําคัญในการทํางานแบบเครือข่ายสอดคล้องแนวคิดการจัดการปกครอง 

(Governance) จึงทําให้เขตดุสิตสามารถบริหารจัดการมูลฝอยให้ลดลงได้  ในขณะที่เขตตลิ่งชันมีการ

ทํางานที่เน้นตามภารกิจและหน้าท่ีท่ีถูกมอบ ความร่วมมือจากภายนอกจะส่งเสริมการบริหารจัดการ
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มูลฝอยให้มีประสิทธิภาพเฉพาะชุมชนท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย และชุมชนที่ศักยภาพและความพร้อม

เท่าน้ันซ่ึงเป็นข้อจํากัดที่จะส่งผลต่อการลดปริมาณมูลฝอยเพราะการดําเนินงานไม่ครอบคลุมพ้ืนที่ 

4.4.5 ทรัพยากร 

ทั้งสองเขตดําเนินนโยบายการลดปริมาณมูลฝอยโดยใช้ทรัพยากรท่ีมีการ  

พึงพากันระหว่างเขตกับประชาชน ชุมชน หน่วยงานภายนอก เช่น การให้ความรู้ในการจัดการขยะ 

วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ สอดคล้องกับลักษณะของ Governance ท่ีในการดําเนินนโยบายสาธารณะจะมี
การพึงพากันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ท้ังที่เป็นรัฐและไม่ใช่รัฐ 

4.4.6 การมีส่วนร่วมของประชาชน 

การรับรู้ของประชาชนในนโยบายลดปริมาณมูลฝอยโดยการคัดแยกขยะและ

การให้ความร่วมมือของเขตดุสิตมีค่อนข้างมาก เนื่องจากเขตได้มีมาตรการในการดําเนินงานต่างๆ 

ได้แก่ เช่น การเปิดโอกาสให้มีการนําเสนอปัญหาการจัดขยะในพื้นที่ และจัดกิจกรรมและรณรงค์ใน

เรื่อการจัดการขยะในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ให้ความรู้กับชุมชนในการดําเนินโครงการจัดการมูลฝอยโดย

ชุมชน (CBM) ครอบคลุมทุกชุมชนในพื้นที่  ในขณะที่เขตตล่ิงชันการรับรู้ของประชาชนในนโยบายลด

ปริมาณมูลฝอยโดยการคัดแยกขยะและการให้ความร่วมมือมีค่อนข้างต่ํา เนื่องจากเขตมีการรณรงค์

ส่งเสริมการคัดแยกขยะกับชุมชน ประชาชน หน่วยงานภายนอกเป็นระยะไม่ต่อเนื่อง ให้ความรู้กับ

ชุมชนในการดําเนินโครงการจัดการมูลฝอยโดยชุมชน (CBM) กับชุมชนตามเป้าหมายที่กําหนด และ

ชุมชนที่สนใจ ชุมชนที่มีศักยภาพ และความพร้อม 

ผู้ศึกษามองว่าการที่เขตดุสิตมีปริมาณมูลฝอยลดลงในปี 2559 การให้ความ

ร่วมมือของประชาชนเป็นสิ่งสําคัญเพราะถือว่าเป็นแหล่งกําเนิดในการสร้างมูลฝอย ซ่ึงความร่วมมือ

ของประชาชนส่วนหนึ่งมาจากการรับรู้ในนโยบาย และการจะสร้างการรับรู้จะต้องมีมาตรการที่จะทํา
ให้เกิดการรับรู้ ซ่ึงเขตดุสิตจะมีการเปิดโอกาสให้ประชาชน ชุมชน หน่วยงานภายนอกต่าง ๆ เข้ามา

ส่วนร่วมในการดําเนินนโยบายลดปริมาณมูลฝอย จัดกิจกรรมและรณรงค์ในเรื่อการจัดการขยะใน

พ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง ให้ความรู้กับชุมชนในการดําเนินโครงการจัดการมูลฝอยโดยชุมชน (CBM) 

ครอบคลุมทุกชุมชนในพื้นที่ซ่ึงจะทําให้ประชาชนเห็นถึงความจริงจังในการดําเนินนโยบายให้ประสบ

ความสําเร็จ ในขณะที่เขตตลิ่งชันเขตมีการรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะกับชุมชน ประชาชน 

หน่วยงานภายนอกเป็นระยะไม่ต่อเนื่อง ให้ความรู้กับชุมชนในการดําเนินโครงการจัดการมูลฝอยโดย

ชุมชน (CBM) เฉพาะชุมชนตามเป้าหมายที่กําหนด  ดังนั้นจะเห็นได้ว่าหากมีการสร้างมาตรการที่

สามารถกระตุ้นการรับรู้ของประชาชนได้ดี การมีส่วนร่วมของประชาชนก็จะมีมาก  
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บทที่ 5 

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 

การศึกษาคร้ังนี้ผู้ศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการบริหารจัดการนโยบายการ

ลดปริมาณมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร และศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบริหารจัดการนโยบายการลด

ปริมาณมูลฝอยให้ประสบผลสําเร็จ เพื่อนําเสนอข้อเสนอแนะทางนโยบายการลดปริมาณมูลฝอยของ

กรุงเทพมหานคร และจากการศึกษาข้อมูลและเอกสารเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของนโยบายและจากการ

ท่ีได้ทําการสัมภาษณ์ผู้ท่ีมีสว่นเกี่ยวข้องต่อการดําเนินนโยบายลดปริมาณมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร 

ได้ผลสรุป ดังนี้ 

 

5.1 รูปแบบการบริหารจัดการนโยบายการลดปริมาณมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร  

 

พบว่าการบริหารจัดการนโยบายการลดปริมาณมูลฝอยของกรุงเทพมหานครได้ถูก  

กําหนดเป็นนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่กําหนดเป้าหมาย มีหลักการ แนวทาง และ

มาตรการในการดําเนินไว้อย่างชัดเจนที่ต้องให้มีการคัดแยกมูลฝอยจากแหล่งกําเนิดตามหลัก 3Rs 

เพื่อให้การคัดแยกมีประสิทธิภาพมากขึ้น กําหนดให้กรุงเทพมหานครมีรูปแบบและการจัดการมูลฝอย

อย่างครบวงจร มีการจัดการตั้งแต่ที่แหล่งกําเนิดจนถึงการกําจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  มีองค์ประกอบและขั้นตอนการจัดการมูลฝอยที่ครบวงจรต้ังแต่ 1) การเกิด

มูลฝอย (Waste generation) ต้องลดมูลฝอยที่ออกมาจากบ้านเรือน โดยพยายามให้ประชาชนลดการ   

เกิดมูลฝอย (Reduce) มากท่ีสุด 2) การลําเลียง (Handling) การคัดแยก(Separation) และการเก็บ

กักมูลฝอย (Storage) เพื่อการนํามูลฝอยจากแหล่งกําเนิดในครัวเรือนมาใช้มีภาชนะรองรับมูลฝอยแต่

ละประเภท ท่ีแตกต่างกันตามประเภทของมูลฝอย 3)การรวบรวม (Collection) คือการรวบรวมมูล

ฝอยจากแหล่งกําเนิดเพื่อรอการขนส่งไปสู่ศูนย์กําจัด 4) การจัดเก็บและการขนส่ง คือการจัดเก็บมูล

ฝอยแต่ละประเภท และขนส่งไปสู่ศูนย์กําจัดมูลฝอย 5) การคัดแยก ณ สถานที่กําจัดเป็นการคัดแยก

มูลฝอยครั้งสุดท้าย ก่อนนําไปกําจัดเพราะอาจมีมูลฝอยที่สามารถนํา ไปแปรรูป เพื่อนําไปใช้ใหม่หรือ

ใช้ประโยชน์ได้ 6) การแปรรูปมูลฝอยเพื่อนํากลับมาใช้ใหม่หรือแปรรูปเพื่อการนําไปใช้ประโยชน์ คือ 

การนํามูลฝอยที่ได้จากการคัดแยก มาแปรรูปด้วยเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับมูลฝอยแต่ละประเภทเพื่อ

นํากลับไปใช้ประโยชน์ เช่น การผลิตปุ๋ยหมักการผลิตก๊าซชีวภาพ และการเผาไหม้อุณหภูมิสูง 7) การ

กําจัดเป็นการกําจัดมูลฝอยที่ไม่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ หรือแปรรูป เป็นอย่างอื่นได้ และมีการนํา

นโยบายการลดปริมาณมูลฝอยของกรุงเทพมหานครไปสู่การปฏิบัติโดยการกําหนดเป็นแผนการ
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บริหารราชการกรุงเทพมหานคร (พ.ศ.2556-2559) และยังนําไปกําหนดไว้ในแผนพัฒนากรุงเทพ       

มหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2556-2575) และถ่ายทอดลงสู่แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี 

ระยะที่ 1 (พ.ศ.2556-2560) และได้มีการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีของกรุงเทพมหานครเพื่อ

เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้เกิดผลภายในระยะเวลา   

1 ปี และเป็นกรอบแนวทางการดําเนินงานของหน่วยงานเพื่อนําไปจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี

ของหน่วยงาน โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการลดปริมาณมูลฝอยของกรุงเทพมหานครซึ่ง
ได้แก่ สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล สํานักสิ่งแวดล้อม และสํานักงานเขตจะดําเนินงานภายใต้

ตัวช้ีวัดบูรณาการร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกที่แหล่งกําเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบกับปี พ.ศ.2556 

และตัวช้ีวัดร้อยมูลฝอยที่จัดเก็บได้ลดลง เม่ือเปรียบกับปี พ.ศ.2556  โดยสํานักยุทธศาสตร์และ

ประเมินผลร่วมกับสิ่งแวดล้อมกําหนดตัวช้ีวัดขึ้นเพื่อใช้เป็นกลไกการทํางานในพื้นที่ร่วมกันระหว่าง

สํานักสิ่งแวดล้อมกับสํานักงานเขต โดยสํานักสิ่งแวดล้อมจะกําหนดโครงการสําคัญ ๆ ให้สํานักงาน

เขตนําไปดําเนินการในพื้นที่ เช่น โครงการบริหารจัดการมูลฝอยโดยชุมชน (CBM) โดยมีการสนับสนุน

งบประมาณและกําหนดชุมชนที่จะดําเนินการเขตละ 6 ชุมชนเพ่ือนําร่องให้สํานักงานเขตไปขยายผล

และบริหารจัดการในพื้นที่เขตตามเป้าหมายที่กําหนด 

  

5.2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการนโยบายการลดปริมาณมูลฝอยให้ประสบผลสําเร็จ 
 

จากการศึกษาเปรียบเทียบการบริหารจัดการนโยบายการลดปริมาณมูลฝอยในเขต     

ท่ีเลือกเป็นกลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงได้แก่เขตดุสิตและเขตตลิ่งชัน มีผลสรุป ดังนี้  

5.2.1 แนวคิดผู้บริหาร   

แนวความคิดของผู้บริหารที่เห็นว่าก่อนการนํานโยบายไปดําเนินการนั้นต้อง

พิจารณาว่านโยบายดังกล่าวมีแนวทางการดําเนินงานที่เหมาะสมกับบริบทในพื้นที่หรือไม่ เพื่อที่จะได้

ปรับให้สามารถดําเนินการในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน

การดําเนินงานนั้น เป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อการดําเนินนโยบายให้ประสบผลสําเร็จ    

5.2.2 บทบาทและหน้าที่ 

สํานักงานเขตมีบทบาทและหน้าท่ีในการดําเนินนโยบายการลดปริมาณ 

มูลฝอยให้เกิดผลในระดับพ้ืนที่ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการสร้างและประสานความร่วมมือของหลาย

ฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับนโยบาย เป็นไปตามอํานาจหน้าท่ี และเป็นปัจจัยท่ีไม่ส่งผลต่อความสําเร็จในการ
ดําเนินนโยบาย   
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5.2.3 ทัศนคติของผู้ปฏิบัติงาน 

ทัศนคติของผู้ปฏิบัติงานที่มุ่งหวังให้การทํางานเกิดความสําเร็จได้มากกว่า

เป้าหมายที่กําหนด เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน และหน่วยงานภายนอก กระตุ้นให้เกิด

ความร่วมมือ ร่วมใจในการจัดการมูลฝอย เป็นปัจจัยสําคัญในการทํางาน หากผู้ปฏิบัติงานมีแนวคิดใน

การทํางานแบบเชิงรุกก็จะสามารถทําให้งานบรรลุผลสําเร็จได้ตามเป้าหมาย   
5.2.4 การบริหารจัดการ  

การบริหารจัดการนโยบายการลดปริมาณมูลฝอยที่ให้ความสําคัญกับการ

ความร่วมมือ ร่วมใจในการทํางานโดยสร้างความร่วมมือภายในหน่วยงานที่กําหนดให้ทุกฝ่ายของ

สํานักงานเขตต้องมีหน้าท่ีร่วมรณรงค์ เชิญชวนให้ประชาชนมีการคัดแยกขยะสอดแทรกในการทํางาน

ของทุกฝ่าย และสร้างความร่วมมือภายนอกหน่วยงาน แสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก

มาเป็นเครือข่ายในการดําเนินนโยบาย ให้ความรู้ในการจัดการขยะโดยชุมชนเอง สอนการแปรรูปขยะ

ให้เกิดประโยชน์ เป็นปัจจัยท่ีมีผลโดยตรงต่อความสําเร็จในการบริหารจัดการนโยบายการลดปริมาณ

มูลฝอย 

5.2.5 ทรัพยากร 

การใช้ทรัพยากรที่มีการพึงพากันระหว่างเขตกับประชาชน ชุมชน หน่วยงาน

ภายนอก เช่น การให้ความรู้ในการจัดการขยะ วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นปัจจัยท่ีไม่มีผลโดยตรงต่อการ

ดําเนินนโยบายการลดปริมาณมูลฝอยให้ประสบผลสําเร็จ  

5.2.6 การมีส่วนร่วมของประชาชน  

การรับรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในนโยบายลดปริมาณมูลฝอยที่มี
การกําหนดมาตรการเพื่อสร้างการรับรู้ของประชาชน โดยเปิดโอกาสให้มีการนําเสนอปัญหา การจัด

ขยะในพื้นที่ จัดกิจกรรมและรณรงค์เรื่อการจัดการขยะในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ให้ความรู้กับชุมชนใน

การดําเนินโครงการจัดการมูลฝอยโดยชุมชน (CBM) ครอบคลุมทุกชุมชนในพื้นที่ เป็นปัจจัยสําคัญที่

ส่งผลโดยตรงต่อความสําเร็จของนโยบายการลดปริมาณมูลฝอย  

 

5.3 ข้อเสนอแนะเพื่อประยุกต์ใช้   
 

การบริหารจัดการเพื่อลดปริมาณมูลฝอยของกรุงเทพมหานครมีหลายฝ่ายเข้ามา

เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน และเมื่อมีหลายเข้ามา

เกี่ยวข้องความยุ่งยากซับซ้อนในการแก้ไขปัญหาจะเพ่ิมมากขึ้น การบริหารงานมีความยากมากข้ึน
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อาจทําให้นโยบายการลดปริมาณมูลฝอยไม่ประสบความสําเร็จ ฉะนั้นจึงควรปรับปรุงในเรื่องต่าง ๆ 

ดังนี้    

1. ปรับแนวคิดการทํางานของบุคลากรกรุงเทพมหานครให้รับเอาแนวคิดการจัดการ

ปกครอง (Governance) ท่ีเน้นการทํางานแบบมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 

ภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานของกรุงเทพมหานคร 

2. ปรับบทบาทของหน่วยงานโดยสํานักยุทธศาสตร์และประเมินผลต้องทําหน้าท่ีเป็น
แกนหลักในการดําเนินโยบายสร้างกลไกในการดึงความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมาร่วม

ดําเนินการในรูปแบบเครือข่ายนโยบายอย่างจริงจัง และต้องเป็นผู้จัดการเครือข่ายระหว่างหน่วยงาน

ของรัฐ (Inter - Governmental Management) ให้มีประสิทธิภาพ สํานักสิ่งแวดล้อมต้องลด

บทบาทในการกําหนดวิธีการทํางานของสํานักงานเขตควรกําหนดแต่เป้าหมายและให้เขตไป

ดําเนินการให้ได้ตามเป้าหมาย ส่วนวิธีการสํานักงานเขตต้องกําหนดเองเพราะปัญหาในแต่ละพื้นที่เขต
ไม่เหมือนกันวิธีการหรือมาตรการที่ใช้ในการแก้ปัญหาย่อมต้องต่างกัน สํานักงานเขตปรับวิธีคิดในการ

ทํางานเพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น กําหนดวิธีการทํางานแบบมียุทธศาสตร์ สร้างกลไก

การมีส่วนร่วมและสร้างปฏิสัมพันธ์ในการทํางานร่วมกับประชาชนให้เกิดความแน่นแฟ้นโดยจัด

กิจกรรมในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง  

3. การดําเนินนโยบายการลดปริมาณมูลฝอยของกรุงเทพมหานครต้องดําเนินการโดยใช้

กลไกการทํางานในรูปของคณะกรรมการทําหน้าที่ขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสําเร็จ

เพราะในการทํางานมีหลายฝ่ายเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ละฝ่ายมีบทบาทและหน้าท่ีต่างกันในการร่วมกัน

ดําเนินนโยบาย ซ่ึงจะทําให้รูปแบบการทํางานมีความชัดเจนมากขึ้น และต้องมีการกําหนดบทบาท

หน้าท่ีให้ชัดเจน หากเกิดความล้มเหลวในนโยบายสามารถติดตามความรับผิดชอบได้      
 

5.4 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในอนาคต  

 

การศึกษานี้เป็นการศึกษาในเชิงคุณภาพและเป็นการสัมภาษณ์เพื่อสอบถามความ 

คิดเห็นของกลุ่มบุคคลท่ีเกี่ยวข้องในนโยบายการลดปริมาณมูลฝอยและเน้นไปในทางการบริหาร ซ่ึงใน

การดําเนินนโยบายการลดปริมาณมูลฝอยมีหลายฝ่ายเข้ามาเกี่ยวข้องโดยเฉพาะประชาชนผู้ที่ได้รับ

ผลกระทบโดยตรงจากนโยบาย ฉะนั้นจึงควรมีการศึกษาวิจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในนโยบาย

การลดปริมาณมูลฝอยของกรุงเทพมหานครครอบคลุมทุกพ้ืนที่เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนให้ทราบถึง

สาเหตุที่มีผลต่อการดําเนินนโยบายดังกล่าว   
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ภาคผนวก ก 

     แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็น 

 

แบบสัมภาษณค์วามคิดเห็นของประชาชนทีม่ีต่อนโยบายการลดปริมาณมูลฝอยของรุงเทพมหานคร 

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

 

คําชี้แจง  แบบสัมภาษณ์ ประกอบด้วย  3 ส่วน ดังนี้ 

  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปผู้ให้ข้อมูล โปรดใส่เครื่องหมาย/หนา้คําตอบที่ตรงกับความเป็นจริง 

  ส่วนที่ 2  การมีส่วนร่วมในนโยบายการลดปริมาณมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร 

  ส่วนที่ 3  สภาพปัญหาหรืออุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดําเนินนโยบายการลดปริมาณ              

                      มูลฝอย 

 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล  

       1)  เพศ     ชาย      หญิง 

   2)  อายุ   18–30 ปี    31–40 ปี  

       41–50 ปี     50 ปีขึ้นไป 

   3)  ระดับการศึกษา    ตํ่ากว่าปริญญาตรี  ปริญญาตรี/สูงกว่าปริญญาตรี 

   4)  อาชีพ   พนักงานบริษัท/เอกชน  ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ 

      ประกอบธุรกิจส่วนตัว    รับจ้าง/บริการ   

               อ่ืน ๆ ................................... 

ส่วนที่ 2  ข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในนโยบายการลดปริมาณมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร 

 

1.   ท่านทราบหรือไม่ว่ากรุงเทพมหานครมีนโยบายการลดปริมาณมูลฝอยจากแหล่งกาํเนิดและ
นํามาใช้     

     ประโยชน์จากขยะตามหลัก 3R คือ 1) ลดการใช้ (reduce) เช่น ลดการใช้ถุงพลาสติก  2)  

     การใช้ซํ้า (reused) เช่น การใช้สินค้าทีมี่การคืนบรรจุภัณฑ์ 3)  การแปรรูปกลับมาใช้ใหม่  

     (recycle) โดยนําขยะเข้ากระบวนการแปรรูป    
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            ไม่ทราบ 

    ทราบ  จากแหล่งใด ..................................................................................................... 

2.   ท่านทราบหรือไม่ว่ากรุงเทพมหานครได้มีการรณรงค์ให้มีการคัดแยกขยะจากแหลง่กําเนิดคือจาก   

     บ้านเรือนประชาชน สถานประกอบการ ร้านค้า ตลาด มินิมาร์ท ฯลฯ  

             ไม่ทราบ 

     ทราบ  จากแหลง่ใด .................................................................................................... 
 

3.    ขยะส่วนใหญ่ที่ท่านนํามาทิ้งเป็นขยะประเภทใด (สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

     ขยะทั่วไป       เศษอาหาร 

             ขยะอันตราย เช่น ขวดบรรจุสารเคมีอันตราย     ขยะอีเล็กทรอนิค เช่น                       

     อื่น ๆ  ..................................................................  แบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ  

4.  ท่านมีการคัดแยกขยะก่อนนํามาท้ิงหรือไม่ เพราะเหตุใด    

     ไม่แยก เพราะ...............................................................................................................                           

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

              แยก เพราะ ................................................................................................................. 

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

5.  ท่านมีวิธีการในการจัดการขยะหรือไม่ อย่างไร    

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

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

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

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

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

6.  ท่านได้เข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานครที่มีวัตถุประสงคเ์พื่อลดปริมาณขยะตั้งแต่

แหลง่กําเนิดหรือไม่ 

       ไม่เคย       

              เคย  คือโครงการใดดังต่อไปน้ี (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
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   โครงการรณรงค์กิจกรรมกรุงเทพฯ เมืองสีเขียว 

                  โครงการลดการใช้ถุงพลาสติกในห้างสรรพสินค้า 

    โครงการสง่เสริมการแปรรูปเศษอาหารไปใช้ประโยชน์ 

                  โครงการจัดการมูลฝอยโดยชุมชน (Community Base Solid Waste   

                     Management : CBM)  

                โครงการจัดขยะและน้ําเสียชุมชนด้วยชุมชน 
   อ่ืน ๆ ......................................................................................................................... 

7.  ท่านทราบหรือไม่ว่ากรุงเทพมหานครกําหนดเวลาในการเก็บขนขยะในถนนสายหลกั สายรอง    

    ตลาดต้ังแต่เวลา 20.00 – 03.00 น.  และเก็บในชุมชน ถนน ตรอก ซอยจะมีการจัดเก็บขยะเป็น  

    ประจําทุกวัน และขยะอันตรายจะเก็บทุกวันที่ 1 และ 15 ของเดือน 

    ไม่ทราบ  

            ทราบ จากแหล่งใด .............................................................................................................. 

 

ส่วนที่ 3  สภาพปัญหาหรืออุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดําเนินนโยบายการลดปริมาณมูลฝอย 

 

1.  ท่านคิดว่ามีปัญหา อุปสรรคหรือข้อจํากัดใดที่ส่งผลกระทบให้นโยบายการลดปริมาณมูลฝอยของ 

    กรุงเทพมหานครอาจไม่ประสบผลสําเร็จ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  

     ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะก่อนทิง้    

              การประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชนคัดแยกขยะยงัไม่ท่ัวถึง  

              ขาดการทําความเข้าใจกับประชาชนในระบบการเก็บขนของกรุงเทพมหานคร ทําให้ 
              ประชาชนมีความรู้สึกไม่เห็นถึงประโยชน์ในการคัดแยกขยะ 

              รูปแบบ วิธีการ และประสทิธิภาพในการเก็บขนขยะของกรุงเทพมหานครยังไม่ดีพอ 

              อื่น ๆ ..................................................................................................................................      

      .      

2.   ท่านคิดว่ารูปแบบ วิธีการบริหารจัดการเพื่อลดปริมาณมูลฝอยในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็น 

     อย่างไร           

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

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

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

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

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

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

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

 

 

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

  

      

 

     ขอขอบคุณความร่วมมือในการตอบแบบสัมภาษณ์มา ณ ท่ีน้ี 
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ภาคผนวก ข 
แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้บริหาร ข้าราชการของสํานักงานเขต 

 
เรื่อง  :  การศึกษาการบริหารจัดการนโยบายการลดปริมาณมูลฝอยกรงุเทพมหานคร 

-------------------------------------------------- 
คําชี้แจง   แบบสัมภาษณ ์ประกอบด้วย  3 ส่วน ดังนี้ 
   ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปผู้ให้ข้อมูล 

   ส่วนที่ 2  ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการลดปริมาณมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร  
   ส่วนที่ 3  สภาพปัญหาหรืออุปสรรคในการดําเนินนโยบายการลดปริมาณมูลฝอย  
        ของกรุงเทพมหานคร 
 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป  
 
1. ช่ือผู้ให้ข้อมูล……………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ตําแหน่ง.............................................................................................................................................  
   หน่วยงาน........................................................................................................................................... 
3. หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
............................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………............................................ 
4. ระยะเวลาการทํางาน
............................................................................................................................................................... 
 
ส่วนที่ 2  ข้อมูลเก่ียวกับนโยบายการลดปริมาณมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร 
1. กรุงเทพมหานครมีนโยบายในการลดปรมิาณมูลฝอยที่กรุงเทพมหานครต้องเก็บขนและนําไป 
   กําจัดอย่างไร 
2. หน่วยงานของท่านมีบทบาทและหน้าท่ีอย่างไรในการดําเนินนโยบายการลดปริมาณมูลฝอยใน 
   พ้ืนที่กรุงเทพมหานครอย่างไร 
3. หน่วยงานของท่านได้รับโอกาสให้เข้าร่วมในการเสนอแนวคิด หรือร่วมกําหนดนโยบายลดปริมาณ 
   มูลฝอยของกรุงเทพมหานครหรือไม่ ท่านมีความเห็นอย่างไรในประเด็นนี้  
4. ผลการดําเนินนโยบายการลดปริมาณมูลฝอยในพื้นที่เขตเป็นอย่างไร 
5. ท่านคิดว่าในการดําเนินนโยบายการลดปริมาณมูลฝอยกรุงเทพมหานครมีหน่วยงาน ภาคส่วน 
   ต่าง ๆ ในสังคมเข้ามามีส่วนร่วมหรือไม่ อย่างไร  
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6. หน่วยงานของท่านต้องทํางานร่วมกับหน่วยงานในสงักดักรุงเทพมหานคร หรือหน่วยงานอื่นหรือไม่  
   ถ้ามีรูปแบบการดําเนินงานอย่างไร 
7. การดําเนินงานตามนโยบายลดปริมาณมูลฝอยของกรงุเทพมหานคร หน่วยงานของทา่นต้องทํางาน    
   ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ในสังคม เช่น  ประชาชน  ชุมชน  เจ้าของกิจการ ร้านค้า ฯลฯ หรือไม่  
   และมีการดําเนินงานอย่างไร 
8. มีรูปแบบการทํางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง เช่น มีการประชุมเพ่ือปรึกษาหารือ 
   พบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทาํงานหรือไม่ และมีความถี่มากน้อยเพียงใด 
9. สมรรถนะของสํานักงานเขตในการดําเนินนโยบายลดปริมาณมูลฝอยมีความพร้อมและเพียงพอ 
   หรือไม่  
    - บุคลากร 
    -  งบประมาณ 
    -  อุปกรณ์ และเครื่องมือต่าง ๆ 
    -  เทคโนโลยี  
10.  ปัจจุบันระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการลดปริมาณมูลฝอยในพื้นที่เขตมีมากน้อย 
      เพียงใด  
11.  ท่านคิดว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในการลดปรมิาณมูลฝอยของกรุงเทพมหานครที่กําหนด       
      ให้มีการคัดแยกขยะตัง้แต่แหล่งกําเนิด คือจากบ้านเรือนประชาชน ชุมชน ห้างสรรพสินค้า 
      สถานประกอบการ ร้านค้ามีความสําคัญต่อผลสําเร็จในการดําเนินงานตามนโยบายหรือไม่ 
      อย่างไร  
12. ท่านคิดว่ากรุงเทพมหานครควรต้องมีมาตรการอื่น ๆ เช่น ปรับปรุงกฎ ระเบียบต่าง ๆ  ปรับปรุง 
     รูปแบบการเก็บขนขยะมลูฝอย ฯลฯ เพื่อให้นโยบายลดปริมาณมูลฝอยที่มุ่งให้เกิดพฤติกรรมการ 
     คัดแยกขยะจากแหล่งกําเนิดเกิดผลสําเร็จอย่างมีประสทิธิภาพและมีความต่อเนื่อง  
ส่วนที่ 3  สภาพปัญหาหรืออุปสรรคในการดําเนินนโยบายการลดปริมาณมูลฝอย 
1. ท่านคิดว่ามีปัญหา อุปสรรคหรือข้อจํากัดใดที่สง่ผลกระทบให้นโยบายการลดปริมาณมูลฝอยของ    
    กรุงเทพมหานครอาจไม่ประสบผลสําเร็จ 
2. ท่านคิดว่าการดําเนินงานตามนโยบายการลดปริมาณมูลฝอยของสํานักงานเขตควรได้รับการ 
   สนับสนุนจากหน่วยงานระดับสํานัก หรือหน่วยงาน หรือภาคส่วนอื่นในสังคมเรื่องใดบ้าง    
3. แนวคิดหรือข้อเสนอแนะอืน่ๆ ในการดําเนินนโยบายการลดปริมาณมูลฝอยของกรงุเทพมหานคร 

 

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

  

     ขอขอบคุณความร่วมมือในการตอบแบบสัมภาษณ์มา ณ ท่ีน้ี 



Ref. code: 25595803010601BEG

100 

 

ภาคผนวก ค 
แบบสัมภาษณ์ความเห็นของผู้บริหารหน่วยงานระดับสํานัก  

เรื่อง  :  การศึกษาการบริหารจัดการนโยบายการลดปริมาณมูลฝอยกรงุเทพมหานคร 
-------------------------------------------------- 

คําชี้แจง   แบบสัมภาษณ ์ประกอบด้วย  3 ส่วน ดังนี้ 
   ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปผู้ให้ข้อมูล 

   ส่วนที่ 2  ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการลดปริมาณมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร  
   ส่วนที่ 3  สภาพปัญหาหรืออุปสรรคในการดําเนินนโยบายการลดปริมาณมูลฝอย  
     ของกรุงเทพมหานคร 
 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป  
 
1. ช่ือผู้ให้ข้อมูล …………………………………………………………………………………………………………………. 
2. ตําแหน่ง ....................................................................................................................................... 
   หน่วยงาน ……………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ความรับผิดชอบ     
   ...................................................................................................................................................... 
   ...................................................................................................................................................... 
4. ระยะเวลาการทํางาน ................................................................................................................... 
 
ส่วนที่ 2  ข้อมูลเก่ียวกับนโยบายการลดปริมาณมูลฝอยกรุงเทพมหานคร 
1.  กรุงเทพมหานครมีนโยบายในการบริหารจัดการปริมาณมูลฝอยที่กรุงเทพมหานครต้องเก็บขน 
    และนําไปกําจัดอย่างไร  ผลการดําเนินนโยบายการลดปริมาณมูลฝอยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
    ท่ีผ่านมาเป็นอย่างไร   
2.  หน่วยงานของท่านมีบทบาทและหน้าท่ีอย่างไรในการดําเนินนโยบายการลดปริมาณมูลฝอยใน 
    พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
3.  ท่านคิดว่าการดําเนินนโยบายการลดปริมาณมูลฝอยกรุงเทพมหานครมีหน่วยงาน ภาคส่วนต่าง ๆ  
    ในสังคมเข้ามามีส่วนร่วมอย่างไร     
4.  การดําเนินงานตามนโยบายลดปริมาณมูลฝอยมีการยึดโยงการทํางานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 
    หรือภาคส่วนต่าง ๆ  ด้วยกลไกหรือวิธีการต่าง ๆ อย่างไร 
6.  กรุงเทพมหานครมีการจัดรูปแบบความสัมพันธ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดําเนินนโยบาย 
    ลดปริมาณมูลฝอยหรือไม่ อย่างไร  
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7.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดําเนินนโยบายลดปริมาณมูลฝอยมีรูปแบบการปฏิสมัพันธ์ เช่น มีการ 
    ประชุม ปรึกษาหารือ พบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทํางานกันร่วมกันหรือไม่ มีความถี่ 
    มากน้อยเพียงใด 
8.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดําเนินนโยบายลดปริมาณมูลฝอยมีการทํางานในลกัษณะพงึพาซึ่งกัน    
    และกันหรอืไม่อย่างไร         
9.  สมรรถนะของกรุงเทพมหานครในการดําเนินนโยบายลดปริมาณมูลฝอยความพร้อมและเพียงพอ 
    หรือไม่   
     - บุคลากร  
     - งบประมาณ  
     - อุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ๆ  
     - เทคโนโลยีที่มาใช้มี  
10. การดําเนินนโยบายเพื่อลดปริมาณมูลฝอยของกรงุเทพมหานครกําหนดให้ต้องมีการคัดแยกขยะ 
     ต้ังแต่แหลง่กําเนิดคือจากบ้านเรือนประชาชน ชุมชน ห้างสรรพสินค้า สถานประกอบการ ร้านค้า 
     เพื่อให้มีการเก็บขนและนําไปกําจัดให้น้อยที่สุด  ท่านคิดว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนมี 
     ความสําคัญต่อการดําเนินนโยบายหรือไม่ อย่างไร  
11. ท่านคิดว่ามาตรการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวเนื่องในการดําเนินนโยบายลดปริมาณมูลฝอย เช่น การเก็บ 
     ค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขนขยะ รูปแบบ/ระยะเวลาในการเก็บขน รถที่ใช้ในการเกบ็ขน รูปแบบ 
     การกําจัดขยะ ฯลฯ ในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือควรต้องมีการปรับปรุงในเรื่องใดบ้าง และ 
     ควรอย่างไร 
12. ท่านคิดว่าการดําเนินนโยบายลดปริมาณมูลฝอยของกรุงเทพมหานครควรต้องมีหน่วยงานที่เป็น 
     แกนหลักในการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการบูรณาการการทํางานร่วมกันของหน่วยงานและภาค 
     ส่วนต่าง ๆ หรือไม่ และควรมีการดําเนินการอย่างไร  
 
ส่วนที่ 3  สภาพปัญหาหรืออุปสรรคในการดําเนินนโยบายการลดปริมาณมูลฝอย 
1.   ท่านคิดว่ามีปัญหา อุปสรรคหรือข้อจํากัดใดที่ส่งผลกระทบให้นโยบายการลดปริมาณมูลฝอย 
     ของกรุงเทพมหานครอาจไม่ประสบผลสาํเร็จ 
2.   ท่านคิดว่านโยบายการลดปริมาณมูลฝอยในพื้นที่กรุงเทพมหานครในอนาคตควรเป็นอย่างไร  
3.   ท่านคิดว่าการทํางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานของกรุงเทพมหานครเอง และระหว่างภาคส่วน 
     ต่าง ๆ ในสังคมเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายการลดปริมาณมูลฝอยให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 
     ควรเป็นอย่างไร 

-------------------------------------------------------------- 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ช่ือ นางน้ําเพชร  ฉันทะวิบูลย์  

วันเดือนปีเกิด 6  สิงหาคม  2512 

ตําแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 

 กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ  

สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร 

ประสบการณทํ์างาน ปี 2560 : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร 
ปี 2533 : เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน 

ฝ่ายส่งเสริมอาชีพ สํานักงานเขตบางรัก 

   

  

  

 


