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การจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนของเทศบาลเมืองคูคต จังหวัดปทุมธานี และศึกษาปัจจัยที่มี 
ผลต่อความส าเร็จและความล้มเหลวในการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองคูคต โดยศึกษา  
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สังเกตการณ์การด าเนินงานจัดการขยะและสภาพพ้ืนที่ของเทศบาลเมืองคูคต จังหวัดปทุมธานี  

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ด้านความชัดเจนของนโยบายการก าจัดขยะมูลฝอย 
ของเทศบาลเมืองคูคต มีความชัดเจนและมีการส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรพัฒนาศักยภาพตนเอง
ด้านการจัดการขยะ มีเปูาหมาย ยุทธศาสตร์และโครงการเป็นตัวขับเคลื่อน สามารถน าไปปฏิบัติ  
ได้เป็นอย่างดีในชุมชนเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบได้ อีกทั้งด้านความสอดคล้องของนโยบายต่อสภาพ
ปัญหาของนโยบายยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ของกองสาธารณสุข มีความชัดเจนในส่วนของการวางแผนพัฒนาได้ตรงตามสภาพปัญหา กล่าวคือ 
จากปัญหาปริมาณของขยะมูลฝอยที่เพ่ิมในทุกปี เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาหรือลดความรุนแรง 
ของปัญหาขยะมูลฝอยในอนาคต กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองคูคตจึงมีหน้าที่ 
ในการจัดการขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาล โดยได้ตระหนักและเล็งเห็นความส าคัญในการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวจึงได้ด าเนินโครงการคูคตเมืองสะอาดเพ่ือลดปริมาณขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาล
เมืองคูคตให้น้อยลง ซึ่งใช้กลวิธีหลายด้านไม่ว่าจะเป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การแปรรูปขยะ  
เป็นปุ๋ยหมักชีวภาพ การท าปุ๋ยหมักบ่อวงคอนกรีต ถนนปลอดถังขยะ และเป็นการเปิดโอกาส  
ให้ประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับนโยบายได้ เข้าไปมีบทบาทในการประเมินผล และประเมินผล 
การปฎิบัติของหน่วยงาน  
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ด้านลักษณะของหน่วยงานที่น านโยบายไปปฎิบัติ เทศบาลเมืองคูคตมีการการร่วมมือ 
และประสานงานกับส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี และกรมอนามัย 
รวมถึงร่วมมือกับประชาชนในชุมชน โดยผู้น าชุมชนและเจ้าหน้าที่เป็นตัวกลางประสานการท างาน
ระหว่างเทศบาลกับประชาชน การน านโยบายการก าจัดขยะมูลฝอยไปปฏิบัติในชุมชน พบว่าสามารถ
ลดปริมาณขยะลงได้ ทั้งในส่วนโครงการคูคตเมืองสะอาด และในส่วนของการจัดกิจกรรมให้ประชาชน
ในชุมชนมีส่วนร่วมต่าง ๆ มีชุมชนที่เข้าร่วมได้แก่ ชุมชนทอส.9, ชุมชนเสมาฟูาคราม 25, ชุมชนฟูา
ครามนคร, ชุมชนเดชอนันต์รวมใจ, ชุมชนเดชเจริญ, ชุมชนสราสินีย์วิลล์ 1, ชุมชนร่มเย็น, วัดประยูร
ธรรมาธามพร้อมศรีสามัคคี,ชุนชนรณชัย, ชุมชนร่มโพธิ์ทองพัฒนา สามารถเข้าใจถึงปัญหาและรับรู้
ปัญหาได้อย่างชัดเจน  

ด้านความพอเพียงของทรัพยากร ด้านงบประมาณ จากการศึกษาพบว่าเทศบาล 
เมืองคูคตมีงบประมาณเพียงพอที่จะใช้จ่ายในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยงบประมาณส่วนใหญ่
ได้มาจากรายได้ภาษีอากร นอกจากนี้ยังได้ค่าธรรมเนียมในการบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยในชุมชน 
และด้านอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ พบว่าเทศบาลเมืองคูคต มีจ านวนอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้  
ที่อยู่ในเกณฑ์ที่ยังไม่พอต่อความจ าเป็นที่ต้องใช้ กล่าวคือ ทั้งในส่วนของรถขยะและถังพักขยะ 
เพ่ือรับรองปริมาณขยะ ซึ่งเมื่อเทียบกับเทศบาลอ่ืนอย่างเทศบาลนครรังสิต พบว่ามีอุปกรณ์ เพ่ื อใช้ 
ในการจัดการปัญหาขยะในพ้ืนที่มากกว่า ซึ่งพื้นที่การดูแลและเขตการรับผิดชอบในการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยมี 13 เขตรับผิดชอบ และเป็นเขตชุมชน รวมถึงเขตที่มีความเจริญทางการค้าที่ก่อให้เกิด
อัตราการเกิดขยะมูลฝอยมากขึ้น คือ ห้างสรรพสินค้าโลตัส คลองสอง ,ห้างเซียร์ รังสิต ทั้งนี้ด้วย
จ านวนรถเก็บขยะของเทศบาลที่มีจ านวนจ ากัดจึงอาจไม่พอต่อการเก็บขยะมูลฝอยได้  

ด้านลักษณะของผู้ปฎิบัติ จากการศึกษาพบว่าบุคลากรพนักงานสามัญด้านหัวหน้ารักษา
ความสะอาดที่รับผิดชอบด้านการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองคูคตมีจ านวนไม่เพียงพอกับ
ปริมาณงานที่จะต้องรับผิดชอบ แต่ทั้งนี้บุคลากรดังกล่าวมีคุณภาพที่เหมาะสม จึงท าให้สามารถ
ควบคุมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยได้อย่างดีในระดับหนึ่ง และในส่วนงานคุณภาพของบุคลากรที่
เป็นลูกจ้าง จากการศึกษาพบว่า มีจ านวนไม่พอกับปริมาณงานที่จะต้องรับผิดชอบเช่นเดียวกัน และ
ในส่วนของรายได้และแรงจูงใจในการท างานพบว่า อัตราการลาออกของพนักกงานลูกจ้างก็มีมากด้วย
เช่นกัน อีกทั้งช่วงอายุของพนักงงานลูกจ้างพบว่าช่วงอายุระหว่าง 20-30 ปี ถือเป็นช่วงอายุที่มี
พนักงานเยอะสุด จึงท าให้มีการเปลี่ยนงานและลาออกจากงานที่ท าบ่อย ทั้งนี้ เพราะอาจจะมี
ทางเลือกใหม่ที่ดีกว่า ท าให้พนักงานลูกจ้างไม่ได้มีความผูกพันกันในองค์กรมากเท่าที่ควร แต่ก็มี
พนักงานบางกลุ่มมีการท างานและความตั้งใจในการท างานมากขึ้น วัดได้จากการท างานที่รวดเร็วมาก
ขึ้น การบริหารเวลาในการท างานเป็นระบบและดีมากข้ึน และการลงบันทึกการเก็บขนขยะจากชุมชน
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ต่าง ๆ ว่ามีการเก็บขยะและคัดแยกขยะในการเก็บขนมากขึ้น แต่ก็ต้องมีการประเมินผลและวัดผล
ต่อไป     

ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน การด าเนินการโครงการคูคตเมืองสะอาดแผนพัฒนา
สามปีของเทศบาลเมืองคูคต และโครงการจังหวัดสะอาดของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ประชาชนในชุมชนเข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้เป็นอย่างดี 
และให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะมูลฝอย และลดปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชนของตนเอง ซึ่ง
เทศบาลเมืองคูคตจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการในแต่ละชุมชนในดูแลจัดการขยะมูลฝอยในแต่ละ
ชุมชน และมีการรายงานสรุปผลกับโครงการและกิจกรรมที่ได้เข้าร่วมกับเทศบาล ทั้งนี้โดยชุมชนที่
ได้รับรางวัลต่าง ๆ เช่น ชุมชนทอส.9, ชุมชนเดชเจริญ, ชุมชนสราลินีวิลล์ เทศบาลเมืองคูคตได้พัฒนา
ผู้รับผิดชอบและคณะกรรมการชุมชน เพ่ือใช้เป็นวิทยากรในการอบรมให้ความรู้ด้านการจัดการขยะ
มูลฝอย และลดปริมาณขยะมูลฝอยลง ทั้งในเรื่องของการคัดแยกขยะโดยใช้หลักการ 3R คือการใช้
น้อย ใช้ซ้ า และกลับมาใช้ใหม่ เพื่อให้เป็นต้นแบบที่ดีและให้ชุมชนหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ สามารถน าไป
ปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  

 
ค าส าคัญ: การจัดการขยะมูลฝอย, เทศบาลเมืองคูคต, การด าเนินนโยบาย 
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ABSTRACT  

 
In the past years, solid waste continues to build up in the Khukhot 

district in Pathumathani. Many ideas were bought up to find different ways to reduce 
the solid waste. Such as the study of success and failure of solid waste management 
in Khukhot, or analysis of secondary data. Various data collected from local people, 
observing waste management operations and the condition of the Khukhot 
Municipal.  

The policy on waste management in Khukhot Municipal is to clear and 
encourage the organization to develop their goals, strategic and projects on waste 
management. In the 3rd policy, Natural Resource and Environmental Management 
Health Division have developed a plan in accordance with the problem. Health and 
Environment Division of Khukhot municipal obliged to the waste management in the 
municipality. The city implemented a program called “Khukhot Clean City”. This 
program objective is to reduce the amount of solid waste in the district. The program 
allows the public to recycle the waste turning it into usable resources. It provides 
the locals lessons turning the waste to concrete materials or fermentations for plant 
life.   
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Khukhot municipality coordinates with the Office of Natural Resources 
and Environment, Pathumthani Province, The public, and the Department of Health. 
Community leaders are mediator’s municipalities and the public. Implementation of 
waste disposal policy in the community can reduce the amount of waste. Both in 
the Clean City project and activities for anticipate. There are communities that 
understand and recognize the problem. These communities are TOS 9, Senafahkram 
25, Fahkramnakorn, Decharoen, Sarasinee Ville 1, Wat Prayoonthammaram Promsri 
Samakkee, Ronachai and Romphothongpattana. 

Studies found that the Khukhot municipality has enough budgets to 
spend on waste management. They get their budget from tax revenue and fees from 
solid waste collection in the community. There are many types of equipment and 
cleaning tools that are provided by the municipality. Comparing to other 
municipalities such as Rangsit, there are devices problem of waste management in 
the area. The care and responsibility for 13 areas has waste management. This 
includes marketing locations that generates more waste than others such as The 
Lotus Khong II and Zeer Rangsit. Due to the limitation of waste that garbage trucks 
can collect, it can be one of the reasons why wastes have been increasing each year. 

Studies found that the head cleaner’s staffs are responsible for solid 
waste management for Khukhot municipality. However, they don’t have enough 
responsibility for their workload; they still have the right quality for the job. This 
makes it possible to control the management of solid waste at a certain level and 
Quality of employees. In terms of income and motivations, data shown that the 
resignation rate of workers is very high. The age range of employees is found to be 
most between 20-30 years old. Employees do not have as much commitment in the 
organization. However, some employees have more work and intentions. This is 
measure from time management and quality of the work. The collection of garbage 
from the community has slowly to be more common. But stills need to be 
evaluated and measured further. 

The public participated in the Khukhot Clean City project for for 3 years. 
They development plans and clean provinces project for Ministry of Natural 
Resources and Environment. The The community participate in the program as well, 
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cooperating by sorting waste and reducing the amount of waste in their own 
community. The municipality set up committees in each community to manage solid 
waste. The results of the project and its activities have been reported to the 
municipality. The community was awarded such as TOS 9 Community, Decharoen 
Community, Saralinee Ville 2 Community. Khukhot municipality has developed a 
responsible committee to teach waste management knowledge and reduce the 
amount of waste. They use the 3R principles, those are:  less used, reused, and 
recycled. The 3R pirnciples provides a good model, allowing the community to apply 
correctly and effectively. 
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    กติตกิรรมประกาศ 
 

งานวิจัยฉบับนี้คงไม่อาจส าเร็จสมบูรณ์ขึ้นมาได้ เนื่องจากได้รับความกรุณาอย่างสูง  
จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาคภูมิ ฤกขะเมธ ที่กรุณารับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยฉบับนี้  
ซึ่งได้ให้ข้อมูล ค าชี้แนะต่าง ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมาก โดยเฉพาะการวางเค้าโครง แนวทาง  
การเขียนเนื้อหาและบทวิเคราะห์ อีกทั้งยังได้สละเวลาอันมีค่าตรวจสอบความถูกต้องของงานวิจัย 
อีกด้วย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวิดา กมลเวชช ประธานกรรมการสอบงานค้นคว้าวิจัย และนาย
เอกวัตร โตรักษา หัวหน้ารักษาความสะอาด เทศบาลเมืองคูคต ที่ได้ชี้แนะแนวทาง และค าแนะน า 
ตลอดจนข้อสังเกตต่าง ๆ รวมทั้งผู้ที่ให้ความร่วมมือในการสัมภาษณ์ในครั้งนี้ ท าให้ผู้เขียนได้พัฒนา
แนวคิดและไตร่ตรองปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างรอบคอบตรงประเด็นยิ่งขึ้น จนท าให้งานวิจัยฉบับนี้เสร็จ
สมบูรณ์ จึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งมา ณ ที่นี้   

การด าเนินการวิจัยอาจส าเร็จลุล่วงไปได้หากปราศจากความร่วมมือจากเจ้าของเอกสาร
ทางวิชาการ เอกสารส าคัญ ของหน่วยงานเทศบาลเมืองคูคต และภาคประชาชน รวมถึงข้อเสนอแนะ
ให้ความช่วยเหลือ และเป็นก าลังใจกับผู้วิจัย จนท าให้งานส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีจึงขอขอบพระคุณ
เป็นอย่างยิ่ง มา ณ ที่นี้   

สุดท้ายนี้ผู้วิจัยหวังว่างานวิจัยฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อเทศบาลเมืองคูคต และผู้ที่
ต้องการศึกษาเพ่ิมเติม จึงขอมอบส่วนดีทั้งหมดนี้ให้แก่เหล่าคณาจารย์ที่ได้ประสิทธิประสาทวิชา  
จนท าให้ผลงานวิจัยนี้ เป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้อง และขอมอบความกตัญญูกตเวทิตาคุณ แด่บิดา 
มารดาและผู้มีพระคุณทุกท่าน หากมีข้อบกพร่องประการใดเกิดขึ้น ผู้วิจัยขอน้อมรับผิด  แต่เพียง 
ผู้เดียว และขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย 

 
       นางสาวธัญวรัตม์ อินทรโชติ 
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บทที ่1 
บทน า 

 
1.1 ความเปน็มาและความส าคัญของปญัหา 
 

ขยะมูลฝอยเป็นปัญหาส าคัญที่อยู่คู่กับสังคมไทยมายาวนานและนับวันยิ่งมีแนวโน้ม 
ทวีความรุนแรงมากขึ้น สาเหตุเนื่องมาจากการเพ่ิมขึ้นของปริมาณขยะมูลฝอยทุกปีตามอัตรา  
การเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากร การขยายตัวทางเศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
ในการอุปโภคบริโภคของประชาชน ในขณะเดียวกันปริมาณขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดการ  
อย่างถูกต้องเพ่ิมขึ้นในอัตราที่ต่ า แม้ว่าองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่
รับผิดชอบในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ทั้งการจัดเก็บ เคลื่อนย้าย รวมทั้งการท าลาย จะได้รับ
การจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างระบบการจัดการขยะมูลฝอยเพ่ิมขึ้น แต่ก็ยังไม่เพียงพอ 
กับปริมาณขยะมูลฝอยที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นทุกปี โดยในอดีตการจัดการขยะมูลฝอยภายในชุมชน  
จะเป็นหน้าที่หน่วยงานภาครัฐขนาดใหญ่ เช่น จังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือเทศบาลขนาด
ใหญ่ แต่ภายหลังเมื่อการเปลี่ยนแปลงการบริหารราชการแผ่นดินตามนโยบายการกระจายอ านาจ  
สู่หน่วยการปกครองขั้นพ้ืนฐานของรัฐบาล จึงส่งผลให้ภารกิจและอ านาจหน้าที่ในการคุ้มครองดูแล
และบ ารุงรักษาทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน 
และท่ีสาธารณะ รวมทั้งการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลเป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทุกระดับ  

ปัญหาการจัดการและก าจัดขยะมูลฝอยเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หลายแห่งก าลังประสบอยู่ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการเก็บขนไม่หมด ปัญหาขยะมูลฝอยตกค้าง และวิธีการ
ก าจัดขยะมูลฝอยอย่างไม่ถูกต้อง หรือไม่มีที่ดินส าหรับการก าจัดขยะมูลฝอย โดยปัญหาเหล่านี้ 
เป็นปัญหาที่สะสมมานานและมีสาเหตุจากปัจจัยต่าง ๆ หลายประการ เช่น การเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว 
ของปริมาณขยะมูลฝอยซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของจ านวนประชากร และสภาพทางเศรษฐกิจที่ดี
ขึ้นท าให้ประชาชนมีการจับจ่ายใช้สอยสินค้ามาใช้มากขึ้น ท าให้เป็นการเพ่ิมปริมาณการผลิตขยะมูล
ฝอย ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหลายพ้ืนที่ได้ประสบปัญหา  
ไม่สามารถจัดหาสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ขาดการบริหารจัดการที่ดี ขาดความรู้ 
ความเข้าใจในการจัดการที่เหมาะสม และเกิดความขัดแย้งในการด าเนินการปัญหาขยะมูลฝอย  
และสิ่งปฏิกูล จ าเป็นจะต้องได้รับการจัดการที่เหมาะสม เพ่ือไม่ให้ปัญหาขยายตัวและรุนแรงยิ่งขึ้น
เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยกฎหมายได้

Ref. code: 25605903011046LTO



2 

ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ในการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลดัง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา50 ก าหนดว่าภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาลต าบล 
มีหน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาลดังต่อไปนี้ “รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดิน และที่สาธารณะ
รวมทั้งการก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล”1  

จังหวัดปทุมธานี เป็นจังหวัดปริมณฑลที่ตั้ งอยู่บนสองฝั่ งแม่น้ าเจ้าพระยา  คือ  
ฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีคูคลองตามธรรมชาติและที่ขุดขึ้นใหม่
จ านวนมากเชื่อมติดต่อกันใช้สัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้าน ต าบล และจังหวัด มีย่านชุมชนที่หนาแน่น
ตามริมฝั่งน้ าเจ้าพระยาและริมคลองสายต่าง ๆ ส าหรับพ้ืนที่ที่ห่างจากแม่น้ าเจ้าพระยาและล าคลอง 
จะเป็นหมู่บ้านต่าง ๆ สวนผัก ผลไม้ และไร่นา ซึ่งปัจจุบันพ้ืนที่ของจังหวัดในบางอ าเภอซึ่งเคย 
เป็นสวนผลไม้ และมีเขตติดต่อกับกรุงเทพมหานครได้เปลี่ยนแปลงเป็นชุมชนที่อยู่อาศัยเพ่ือรองรับ
การขยายตัวในด้านอุตสาหกรรม ธุรกิจการจัดสรรที่ดิน และการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมขึ้น  
อย่างหนาแน่น จึงท าให้พ้ืนที่ที่เคยเป็นพ้ืนที่สีเขียวลดลง ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม คือ ปัญหาขยะ
มูลฝอยและปัญหาความเสื่อมโทรมของแหล่งธรรมชาติ ได้แก่ น้ า คู คลองต่าง ๆ ซึ่งจากการที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเกือบทุกแห่งประสบปัญหาที่มีปริมาณขยะมูลฝอยเพ่ิมขึ้นจ านวนมาก ท าให้
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บและก าจัดสูงขึ้น และท าให้การหาสถานที่ในการก าจัดขยะมูลฝอยนั้นหายาก
มากขึ้น เนื่องจากประชาชนต่อต้านการมีสถานที่ก าจัดในชุมชนใกล้บ้าน และพ้ืนที่ฝังกลบที่ถูกหลัก
สุขาภิบาลที่มีอยู่ในปัจจุบันนั้นมีพ้ืนที่จ ากัด จึงต้องมีการจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบเพ่ือให้ขยะ
มูลฝอยหรือของเสียที่เกิดขึ้นถูกก าจัดหรือถูกท าลายได้หมดอย่างถูกวิธี เพ่ือไม่ก่อให้เกิดผลกระทบใน
หลายด้านตามมา โดยการจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบจะต้องเริ่มตั้งแต่แหล่งก าเนิดไปจนถึง
การน าไปก าจัดและการท าลาย 

โดยเทศบาลเมืองคูคตเป็นเทศบาลที่อยู่ในจังหวัดปทุมธานี ซึ่งอยู่ ในเขตปริมณฑล 
โดยอยู่ห่างจากอ าเภอล าลูกกา ไปทางทิศเหนือประมาณ 16 กิโลเมตร อยู่ห่างจากอ าเภอเมืองจังหวัด
ปทุมธานีมาทางทิศใต้ประมาณ 16 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ทั้งหมด 12.475 ตารางกิโลเมตร มีความเจริญ 
เติบโตทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้มีการขยายตัวของแหล่งชุมชน ได้แก่ หมู่บ้านจัดสรร, ห้างสรรพสินค้า, 
โรงงาน และสถานบริการต่าง ๆ ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองคูคต ประกอบด้วย 31 ชุมชน โดยที่ผ่าน
มาปริมาณขยะชุมชนเริ่มมีปัญหาส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชน และที่
อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง ในปี พ.ศ. 2559 จ านวนประชากรของเทศบาลเมืองคูคตอยู่ที่ประมาณ 

                                           
1พระราชบัญญัติเทศบาล, มาตรา 50 (กรุงเทพฯ: ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2496), 

“ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาลต าบล,” สืบค้นเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560, http://udoncity 
.dungbhumi.com/public4/sites/default/Laws.pdf 
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45,680 คน เทียบจากประชากรตามทะเบียนราษฎร์ ซึ่งปริมาณและอัตราการเกิดของขยะมูลฝอยที่
เกิดขึ้นพบว่ามีปริมาณขยะมูลฝอยอยู่ที่ 65-70 ตันต่อปี คิดเป็นอัตราการผลิตขยะมูลฝอยโดยเฉลี่ย
เท่ากับ1.5 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน โดยองค์ประกอบของขยะมูลฝอยจากน้ าหนักรวมคิดเป็นค่า 100 
เปอร์เซ็น ไล่จากอันดับที่หนึ่งคือ เศษอาหาร 49 เปอร์เซ็น อันดับที่สอง พลาสติก 18 เปอร์เซ็น และ
อันดับที่สาม ไม้และเศษใบไม้ 12 เปอร์เซ็น เทศบาลเมืองคูคตใช้วิธีการก าจัดขยะมูลฝอยโดยการ    
ฝังกลบ โดยขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมในพ้ืนที่จะสงไปก าจัดยังสถานที่ก าจัดมูลฝอยของหางหุ้นสวน
จ ากัด บางไทรรีไซเคิล ต าบลบางพลี อ าเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา2  

เทศบาลมีความสามารถเก็บขยะได้เฉลี่ยวันละ 65-70 ตันต่อวัน ซึ่งสามารถบริหาร 
การจัดการขยะมูลฝอยได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้การเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากรที่เพ่ิมมากขึ้นในแต่ละปี 
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2558-2560 เทศบาลเมืองคูคตมีจ านวนประชากรเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยประมาณ 5,000-7,000 
คน ต่อปี ท าให้จ านวนปริมาณขยะมูลฝอยและจากการคาดการณ์การเกิดขยะมูลฝอยมีอัตราการเพ่ิม
อย่างรวดเร็วในทุกปี ส่งผลให้พ้ืนที่บ่อฝังกลบจึงยังไม่สามารถรองรับปริมาณขยะได้มากเท่าที่ควร 
ท าให้เทศบาลคูคตจึงจ าเป็นต้องหาวิธีการควบคุมปริมาณขยะมูลฝอยเพ่ือไม่ให้มากไปกว่าเดิม และ
ต้องลดปริมาณขยะมูลฝอยลง เทศบาลเมืองคูคตจึงใช้วิธีการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดการขยะมูลฝอยส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการจัดการขยะมูลฝอย 
สามารถลดปริมาณขยะมูลฝอยที่จะต้องน าไปก าจัดขยะให้น้อยที่สุด สามารถน าขยะมูลฝอยมาใช้
ประโยชน์ทั้งในส่วนของการใช้ซ้ า และแปรรูปเพ่ือใช้ใหม่ เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบถึงปัญหา  
และแนวทางการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย การน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่พร้อมทั้งสนับสนุน 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการลดและแยกขยะอย่างเป็นรูปธรรม    

จากความส าคัญท่ีกล่าวมาข้างต้น จึงท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาการจัดการขยะมูลฝอย
ของเทศบาลเมืองคูคต จังหวัดปทุมธานี ว่าองค์รวมการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองคูคตเป็น
อย่างไร แล้วน ามาถอดบทเรียน และวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จและความล้มเหลวในการ
จัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองคูคต ภายใต้กรอบของการน านโยบายไปปฎิบัติ เพ่ือน าไปสู่
ข้อเสนอแนะแนวทางการจัดการขยะมูลฝอย และให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยของเทศบาลเมืองคูคต จังหวัดปทุมธานี ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป    
 
 
 

                                           
2กองวิชาการและแผนงาน, แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560  (ปทุมธานี : เทศบาลเมือง

คูคต, 2560), 39-40. 
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1.2 ค าถามในการศกึษา   
 

1.2.1 องค์รวมการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองคูคตเป็นอย่างไร 
1.2.2 ปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อความส าเร็จและความล้มเหลวในการจัดการขยะมูลฝอย

ของเทศบาลเมืองคูคต  
 

1.3 วัตถุประสงค์ในการศึกษา      
 

1.3.1 เพ่ือศึกษาแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนของเทศบาลเมืองคูคต 
จังหวัดปทุมธานี 

1.3.2 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จและความล้มเหลวในการจัดการขยะมูลฝอย
ของเทศบาลเมืองคูคต  

 
1.4 ขอบเขตการศึกษา   
 

ในการศึกษาเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองคูคต จังหวัดปทุมธานี  
เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีขอบเขตของการศึกษาดังต่อไปนี้ 

1.4.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา   
ผู้ศึกษาได้ศึกษาเนื้อหาข้อมูลด้านโครงสร้างองค์กร นโยบายและระบบการบริหาร

จัดการขยะมูลฝอย และลักษณะการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน ของเทศบาลเมืองคูคต จังหวัด
ปทุมธานี  

การศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษาถึงการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองคูคต จังหวัด
ปทุมธานี และแนวทางการจัดการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในชุมชน 

1.4.2 ขอบเขตด้านพื้นที่และประชากรกลุ่มตัวอย่าง  
1.4.2.1 พ้ืนที่ที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ เทศบาลเมืองคูคต จังหวัดปทุมธานีและ

ชุมชนในเขตพ้ืนที่การรับผิดชอบของเทศบาลเมืองคูคต คือ ชุมชนเดชเจริญ และชุมชน ทอส.9 
1.4.2.2 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นายกเทศมนตรี และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ฝุายบริหารกองสาธารณสุขเทศบาลเมืองคูคต จังหวัดปทุมธานี ได้แก่ ฝุายงานรักษาความสะอาด 
ตัวแทนผู้น าในชุมชนเดชเจริญ และชุมชน ทอส.9 

1.4.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา   
ระยะเวลาในการศึกษาตั้งแต่เดือน สิงหาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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1.5 วธิดี าเนนิการศกึษา  
 

การศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษาถึงการจัดการขยะมูลฝอย ของเทศบาลเมืองคูคต จังหวัด
ปทุมธานี และศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จและความล้มเหลวในการจัดการขยะมูลฝอย
ของเทศบาลเมืองคูคต เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยจะใช้แนวทางการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยกัน    
สองแนวทาง คือ การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
Interview)  

การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) กล่าวคือ วิเคราะห์ถึงความพร้อมของ
ทรัพยากรในการจัดการขยะมูลฝอยในเทศบาลเมืองคูคต จังหวัดปทุมธานี ได้แก่ นโยบายและ
แผนพัฒนา บุคลากร เงินและงบประมาณ วิธีการด าเนินการ รวมถึงระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 

การสัมภาษณ์ (Interview) กล่าวคือ สัมภาษณ์บุคคลที่ส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการก าหนด
นโยบายและน านโยบายไปปฏิบัติ ตลอดจนตัวแทนภาคประชาชนในชุมชน โดยการด าเนินการศึกษา
และเครื่องมือในการวิจัย จะเป็นการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ นายกเทศบาลเมือง
คูคต, เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฝุายงานรักษาความสะอาด, ผู้น าชุมชนและประชาชนในเขตชุมชน 
ทั้งนี้มีการสังเกตสภาพแวดล้อม ได้แก่ พ้ืนที่ในการทิ้งขยะมูลฝอยของคนในชุมชน ของเทศบาลเมือง
คูคต จังหวัดปทุมธานี  

การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) เป็นการน าข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นข้อมูลจาก
เอกสาร และจากการสัมภาษณ์เชิงลึก มาวิเคราะห์เพ่ือหาแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาขยะ
มูลฝอยกับสภาพแวดล้อม และหาข้อสรุปในการจัดการขยะมูลฝอย ของเทศบาลเมืองคูคต จังหวัด
ปทุมธานี เพ่ือสามารถเป็นข้อมูลให้เทศบาลเมืองคูคต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน าข้อมูลที่ได้
จากการวิจัยไปใช้ในการวางแผนจัดการขยะมูลฝอยกับปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ 
 
1.6 ประโยชน์ของการศึกษา 
 

1.6.1 ท าให้ได้ทราบถึงแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองคูคต จังหวัด 
ปทุมธานี 

1.6.2 ท าให้ไดท้ราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จและความล้มเหลวในการจัดการขยะ
มูลฝอยของเทศบาลเมืองคูคต  
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1.7 นยิามศัพท์เฉพาะ  
 

ขยะมูลฝอย หมายถึง สิ่งของเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตและอุปโภคซึ่งเสื่อมสภาพ
จนใช้การไม่ได้หรือไม่ต้องการใช้แล้ว เช่น เศษกระดาษ เศษถุงพลาสติก เศษผัก เศษอาหาร ใบไม้ 
ซากสัตว์ รวมถึงวัตถุอ่ืน ๆ บางชนิดอาจเป็นของแข็งหรือกากของเสีย มีผลเสียต่อสุขภาพทางกาย 
และจิตใจเนื่องจากความสกปรก เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคท าให้เกิดมลพิษและไม่ดีต่อสิ่งแวดล้อม 

การจัดการขยะมูลฝอย หมายถึง หลักการในการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม
การทิ้งขยะมูลฝอย การเก็บกัก การรวบรวมมูลฝอย การขนถ่าย และการขนส่ง การแปรงรู ป 
เพ่ือการใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย และการก าจัดมูลฝอย โดยจะค านึงถึงประโยชน์สูงสุด  
ในทางสุขอนามัย ทัศนียภาพ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการยอมรับทางสังคม 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน หมายถึง การพัฒนาชุมชนในการแก้ไขปัญหา  
ในชุมชนหรือเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนนั้น ๆ ให้ดีขึ้นจะต้องเกิดจากชุมชนเอง 
โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่คอยช่วยเหลือ ชี้แนะด้านวิชาการให้ความรู้ใหม่  ๆ แต่ไม่ใช่ไปสั่งการให้
ประชาชนในชุมชนนั้นปฏิบัติตามสิ่งที่เจ้าหน้าที่ต้องการ เพราะฉะนั้นการที่จะได้มาซึ่งปัญหา  
ของชุมชนจริง ๆ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องเข้าถึงชุมชนและสิ่งที่ส าคัญคือ ต้องท างานด้วยใจจริงถึงจะ
ได้ใจชุมชนและได้ทราบถึงปัญหาที่แท้จริงของชุมชนนั้น ๆ ดังนั้นการมีส่วนร่วมของชุมชนจึงเป็น
ปัจจัยที่ส าคัญที่จะท าให้เกิดการพัฒนาในชุมชนอย่างยั้งยืนและเป็นการสร้างชุมชนที่เข้มแข็งต่อไป 
 
1.8 กรอบการวิเคราะห์ 
               ตัวแปรอิสระ               ตัวแปรตาม 
       (Independent Variables)      (Dependent Variables) 

 

ความชัดเจนของนโยบาย (X1)            

ลักษณะของหน่วยงาน (X2) 

ลักษณะผู้ปฏิบัติ (X3)        

ทรัพยากร (X4) 

การมีส่วนร่วมของประชาชน (X5)

ความส าเร็จและความล้มเหลวใน
การจัดการขยะมูลฝอยของ เทศบาล

เมืองคูคต (Y) 
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บทที ่2 
แนวคดิทฤษฎแีละงานวจิยัที่เกีย่วขอ้ง 

 
ในการศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองคูคต ผู้ศึกษาได้ท าการทบทวน

วรรณกรรมที่เก่ียวข้องเพ่ือมาสนับสนุนแนวคิดในการท าวิจัย ประกอบด้วย   
2.1 แนวคิดเก่ียวกับนโยบายและการน านโยบายไปปฏิบัติ 
2.2 แนวคิดเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับนโยบายและการน านโยบายไปปฏิบัติ 
  

นโยบาย เป็นสิ่งส าคัญของการบริหารและการด าเนินการ หน่วยงานไม่ว่าจะเป็น
ระดับชาติหรือระดับท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นของรัฐหรือเอกชน ต่างก็มีความจ าเป็นที่จะใช้นโยบาย  
หรือแนวทางปฏิบัติส าหรับการวางแผน การตัดสินใจและการด าเนินงานในด้านต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ วงจรของนโยบายว่าประกอบไปด้วยขั้นตอนที่ส าคัญ 3 ขั้นตอน คือ 

1. ขั้นการก าหนดนโยบาย ซึ่งประกอบด้วย การระบุประเด็นปัญหา การเสนอ
ทางเลือก การวิเคราะห์ทางเลือก การตัดสินใจทางเลือก และการประกาศใช้นโยบาย 

2 . ขั้นการน านโยบายไปปฏิบัติ เริ่มต้นจากการแปลงข้อความนโยบายให้ 
เป็นรูปธรรมต่อการปฏิบัติการ การเตรียมการวางแผน การจัดเตรียมทรัพยากรซึ่งรวมทั้งทรัพยากร 
คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ การจัดองค์กร เพ่ือรองรับการปฏิบัติตามนโยบาย 

3. ขั้นการประเมินผลนโยบายซึ่งรวมถึง การควบคุม การก ากับ การติดตาม  
การตรวจสอบ และการประเมินการด าเนินงานตามนโยบาย ซึ่งอาจน าไปสู่การยกเลิกหรือปรับปรุง
แนวทางการด าเนินงาน และผลจากการประเมินนี้จะน าไปเป็นข้อมูลย้อนกลับไปสู่ขั้นตอนการก าหนด
นโยบาย  

2.1.1 การน านโยบายไปปฏิบัติ 
ค าว่า“การน านโยบายไปปฏิบัติ”(Policy Implementation) นี้นักวิชาการต่างประเทศ

ได้ให้ความหมายไว้ เช่น นโยบายไปปฏิบัติ หมายถึง “กระบวนการของปฏิสัมพันธ์ระหว่างเปูาหมาย
หรือวัตถุประสงค์ที่มีการก าหนดไว้ก่อนหน้านั้น แล้วกับการกระท าหรือปฏิบัติการ คือ ความสามารถ
ในการจัดการและประสานสิ่งที่จะกระท าให้บังเกิดผล ในลักษณะที่เป็นลูกโซ่ ความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล ทั้งนี้เพ่ือให้ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นจากการกระท าเป็นไปตามที่มุ่งหวังเอาไว้” 
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 การน านโยบายไปปฏิบัติไว้ไม่ต่างกันมากนักกับทรรศนะของเพรสแมนและวัลดัฟสกี้  
แต่นักวิชาการทั้งสองพยายามเสนอความหมายของค านี้ให้เฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น กล่าวคือ การน า
นโยบายไปปฏิบัติ หมายถึง“การด าเนินการโดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในภาครัฐหรือเอกชน  
ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวมุ่งที่จะก่อให้เกิดความส าเร็จโดยตรงตามวัตถุประสงค์ของนโยบายที่ได้
ตัดสินอาจกระท าไว้ก่อนหน้านั้นแล้ว 

ส่วนการน านโยบายไปปฏิบัติ คือ การน าเอานโยบายพ้ืนฐานทั่วไป กฎหมาย ค าสั่ง 
ของรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี หรือค าพิพากษาของศาลไปด าเนินการให้บรรลุผล 

การน านโยบายไปปฏิบัติว่า “การน านโยบายไปปฏิบัติเป็นเรื่องของการศึกษาว่า องค์กร
ที่รับผิดชอบสามารถน าและกระตุ้นให้ทรัพยากรทางการบริหาร ตลอดจนกลไกที่ส าคัญทั้งหมด
สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเปูาหมายตามนโยบายที่ระบุไว้หรือไม่แค่ไหน เพียงใด กล่าวคือในส่วนนี้ 
จะเป็นเรื่องที่นักวิเคราะห์นโยบายสาธารณะมุ่งให้ความสนใจไปที่ปัญหา หรือสิ่งที่เชื่อมโยงระหว่าง
ความส าเร็จ และความล้มเหลวของการน านโยบาย แผนงาน และโครงการให้ลึกซึ้งและถ่องแท้ยิ่งขึ้น”
โดยสรุป การน านโยบายไปปฏิบัติ หมายถึง กระบวนการจัดการในทางปฏิบัติที่จะท าให้นโยบายใด ๆ 
บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายที่ก าหนดไว้1 

2.1.2 ลักษณะของการน านโยบายไปปฏิบัติ 
ลักษณะความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของนโยบายจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันโดย

ไม่อาจแยกออกจากกันได้เด็ดขาด ชัดเจน แต่อาจแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ  
ทั้ง 4 ส่วน คือ ส่วนแรก คือ การก าหนดและการวิเคราะห์ทางเลือกนโยบาย ส่วนนี้อาจแสดงผล
ออกมาในรูปของกฎหมายหรือถ้อยแถลงนโยบายหรือข้อก าหนดอ่ืน  ๆ ของรัฐบาล เช่น  
มติคณะรัฐมนตรี หรือประกาศของหน่วยงานของรัฐ ส่วนที่สอง คือ การน านโยบายไปปฏิบัติ 
องค์ประกอบส่วนนี้อาจแสดงให้เห็นในรูปของแผนงานหรือโครงการและการบริหารโครงการ หรือ 
การตีความกฎหมายออกมาเป็นแนวปฏิบัติ และมีการใช้บังคับหรือมีการจัดกระท าเพ่ือให้บรรลุผล
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของนโยบาย ส่วนที่สาม คือ การประเมินผลนโยบาย ส่วนนี้เป็นการศึกษา
คุณค่าของผลผลิตและผลลัพธ์หรือผลกระทบของการน านโยบายแผนงานหรือโครงการที่น าไปปฏิบัติ 
ว่าเป็นไปตามเจตจ านงของนโยบายอย่างไร และส่วนสุดท้ายคือการวิเคราะห์ผลสะท้อนกลับ

                                           
1กล้า ทองขาว, การน านโยบายและแผนการศึกษาไปปฎิบัติแนวคิดทฤษฎีและแนวการ

ด าเนินงาน, พิมพ์ครั้งที่ 1 (นนทบุรี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548), 3 - 6. 
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ของนโยบายเป็นการแสวงหาสารสนเทศเพ่ือการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนโยบาย หรือเปลี่ยนแปลง
กระบวนการปฏิบัติในนโยบาย หรือเพ่ือยกเลิกนโยบาย1 

ลักษณะส าคัญขององค์ประกอบด้าน“การน านโยบายไปปฏิบัติ” ในทรรศนะของ มาร์
ติน เรน (Martin Rein) ได้กล่าวถึงลักษณะของการน านโยบายไปปฏิบัติไว้ พอสรุปได้ว่าการน า
นโยบายไปปฏิบัติ ภายใต้ระบบการปกครองประชาธิปไตยไม่อาจหลีกเลี่ยงเงื่อนไขทางการเมืองจาก
การศึกษาของมาร์ตินเรน พบว่า ในกระบวนการปฏิบัติตามนโยบาย มักมีกลุ่มผลประโยชน์เข้าไป
แทรกแซง ท าให้เจตจ านงและการปฏิบัติ ที่ก าหนดไว้แต่เดิม (ในขั้นการก าหนดนโยบาย) ต้อง
เบี่ยงเบนหรือบิดเบี้ยว ไปจากข้อตกลงหรือที่ให้ไว้กับประชาชน นอกจากนั้นการน านโยบายไปปฏิบัติ
ยังมีปัญหาที่ยุ่งยาก คือ ยังไม่มีทฤษฎีหรือหลักการรัดกุมหรือชัดเจนเพียงพอ ท าให้นักปฏิบัติขาด
หลักการที่ถูกต้องชัดเจน และท าให้ขาดความมั่นใจในการปฏิบัติ เช่น การอธิบายเหตุผลว่ากิจกรรม
ลักษณะใด ควรปฏิบัติหรือไม่ควรปฏิบัติอย่างไร ข้อเสนอแนะของมาร์ติน เรน เมื่อยอมรับว่าการน า
นโยบายไปปฏิบัติ มีกระบวนการทางการเมืองเข้าแทรกแซงผู้บริหารที่รับผิดชอบในการน านโยบายไป
ปฏิบัติ ควรมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือมีการนิยามนโยบายเสียใหม่ (Redefined) เพ่ือให้นโยบาย
ที่น าไปปฏิบัติมีความชัดเจน นอกจากนั้น ผู้ที่รับผิดชอบในการน านโยบายไปปฏิบัติ (Implementers) 
จะต้องใช้ความสามารถในเชิงการเจรจาต่อรองในทุก ๆ ขั้นตอนการปฏิบัติและจะต้องยอมรับว่าการมี
ส่วนร่วมและความขัดแย้งของกลุ่มผลประโยชน์ในกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ เป็นสิ่งที่ไม่อาจ
หลีกเลี่ยงได้2 

2.1.3 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความส าเร็จและความล้มเหลวของนโยบาย 
2.1.3.1 ความชัดเจนของนโยบาย  
มาร์ติน เรน ได้กล่าวว่า ความชัดเจนของนโยบายจัดเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ ซึ่ง

มีผลต่อความส าเร็จของนโยบาย และกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติซึ่งสามารถจ าแนกพิจารณา
องค์ประกอบย่อยของนโยบายออกเป็น 2 ประการ ดังต่อไปนี้ 

(1) ความสอดคล้องของนโยบายต่อสภาพปัญหา การก าหนดให้นโยบายมี
ความสอดคล้องต่อสภาพปัญหานั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีมาเป็น
รากฐานในการวิเคราะห์อย่างถูกต้อง โดยการก าหนดสาเหตุและแนวทางแก้ปัญหาอันจะน าไปสู่
แนวทางท่ีจะแก้ปัญหาได้อย่างตรงประเด็นและถูกต้องมากที่สุด การก าหนดนโยบายแต่ละครั้งจึงต้อง
มีระยะเวลาเพียงพอที่จะดูความสอดคล้องต่อสภาพปัญหาและความสามารถในการน านโยบายไป
ปฏิบัติได้จริง 

                                           
 

2เรื่องเดียวกัน, 8 - 10. 
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(2) ความชัดเจนด้านวัตถุประสงค์และเปูาหมาย ยังได้อ้างถึงแม้สมาเนียน
และซาบาเทียร์ (Mazmanian and Sabatier. 1980 : 542-545) ว่านโยบายจะต้องมีความชัดเจน 
ในด้านวัตถุประสงค์และเปูาหมาย จึงจะสามารถน าไปปฏิบัติในระดับพ้ืนที่หรือกลุ่มเปูาหมายได้  
ซึ่งจะต้องพิจารณาถึงองค์ประกอบส าคัญ 6 ประการ ดังนี้ 1. มีการจัดล าดับวัตถุประสงค์อย่างชัดเจน 
2. มีทรัพยากรเพียงพอกับทีมงาน (Staff) เพ่ือให้สามารถปฏิบัติและติดตามงานในระดับพ้ืนที่หรือ
กลุ่มเปูาหมายได้ตามวัตถุประสงค์ 3. การก าหนดมอบหมายภาระงานให้กับหน่วยงาน โดยหน่วยงาน
นั้นจะต้องมีความพร้อมในการน านโยบายไปปฏิบัติได้จริง 4. มีการแบ่งภาระงานระหว่างหน่วยงาน 
เพ่ือน าไปสู่การประสานงานกันตามสายการบังคับบัญชาภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน      
5. มีการก าหนดระเบียบกฎเกณฑ์ของหน่วยงานเพ่ือให้บรรลุผลตามเปูาหมายของนโยบาย            
6. เปิดโอกาสให้กลุ่มที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับนโยบายได้เข้าไปมีบทบาทในการประเมินผลกลุ่มเปูาหมาย
นโยบาย และประเมินผลการปฏิบัติของหน่วยงานด้วย3 

2.1.3.2 ลกัษณะของหนว่ยงานทีน่ านโยบายไปปฏบิตั ิ  
กระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุเปูาหมายนั้นจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้อง

กับองค์กร หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบในการน านโยบายไปปฏิบัติ ลักษณะโครงสร้างของหน่วยงานที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องดังกล่าว จึงน ามาพิจารณาในที่นี้ 3 ประการได้แก่ 

  (1) การพ่ึงพิงระหว่างหน่วยงาน (Interdependence) การพ่ึงพิงระหว่าง
หน่วยงานเกิดขึ้นจากแนวคิดทฤษฎีในเรื่องขององค์การระบบเปิด (Open System) ซึ่งเน้นว่าหน่วย 
งานจะต้องมีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมภายนอก ท าให้องค์การต้องมีการพ่ึงพิงกัน เพ่ือให้ได้มา
ซึ่งทรัพยากรที่จ าเป็นส าหรับความอยู่รอดของหน่วยงาน ซึ่งการพ่ึงพิงระหว่างหน่วยงานว่าสามารถ
พิจารณาได้ 4 รูปแบบตามแนวทางการศึกษาการพ่ึงพิงระหว่างหน่วยงานสาธารณสุขกับหน่วยที่
รับผิดชอบด้านสวัสดิการ คือ การพ่ึงพิงด้านงบประมาณ การพ่ึงพิงด้านบุคลากร การแลกเปลี่ยนโดย
ส่งกลุ่มประชากรเปูาหมายที่เป็นคนไข้หรือผู้ขอรับบริการให้กันและกันระหว่างหน่วยงาน การมี
นโยบายที่ท าร่วมกัน การพ่ึงพิงระหว่างหน่วยงานเช่นนี้ จึงมีลักษณะที่เรียกว่า การพ่ึงพิงซึ่งกันและกัน 
(Reciprocal Interdependence) นั่นก็คือ หน่วยงานต่าง ๆ ให้ความช่วย เหลือซึ่งกันและกันเพ่ือ
บรรลุเปูาหมายตามที่ต้องการซึ่งจะมีผลต่อการน านโยบายไปปฏิบัติของหน่วยงาน ในอันที่จะท าให้
เปูาหมายของนโยบายบรรลุผลได้ต่อไป 
 

                                           
3วรเดช จันทศร, การน านโยบายไปปฎิบัติ (ปทุมธานี: ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี 

สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2550), 15. 
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(2) การประสานงานระหว่างหน่วยงาน (Coordination) การประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานเป็นราย ละเอียดปลีกย่อยจากการพึ่งพิงระหว่างหน่วยงาน กล่าวคือจะเน้นถึงความ
ร่วมมือของหน่วยงานในการด าเนินการด าเนินกิจกรรมร่วมกัน จะขาดฝุายใดฝุายหนึ่งไปไม่ได้โดย
ค่อนข้างจะมุ่งในเชิงพฤติกรรมเป็นอันดับแรกมากกว่าจะมุ่งที่ผลลัพธ์ การประสานระหว่างหน่วยงาน
จะมีรากฐานมาจากปัจจัยส าคัญ 4 ประการ คือ 1. ระดับการพ่ึงพิงระหว่างหน่วยงานว่ามีมากน้อย
เพียงใดหรือไม่ 2. ระดับความตระหนักถึงปัญหาของหน่วยงาน 3. การก าหนดมาตรฐาน เพ่ือเป็น
แนวทางด าเนินกิจกรรมของหน่วยงาน 4. จ านวนของหน่วยงาน4  

(3) การสนับสนุนจากหน่วยงานระดับเหนือ ได้รับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานระดับเหนือนั้นจะท าให้การน านโยบายไปปฏิบัติเกิดความราบรื่นขึ้น การสนับสนุนจาก
หน่วยงานในระดับเหนือ เช่น การฝึกอบรมให้ความรู้  ทฤษฎีและการปฏิบัติ  แต่บางครั้ ง  
การน านโยบายไปปฏิบัติอาจไม่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานระดับเหนืออย่างเพียงพอ  
อันเนื่องมาจากความขัดแย้งเรื่องอ านาจและผลประโยชน์ อันจะน าไปสู่ความล้มเหลวของนโยบายได้
ในที่สุด5 

สรุป ปัจจัยด้านลักษณะของหน่วยงานที่น านโยบายไปปฏิบัติภายใต้ปัจจัยย่อย คือ
ประเภทของหน่วยงานและการสนับสนุนจากหน่วยงานระดับเหนือนั้นมีผลต่อความส าเร็จ 
และความล้มเหลวของการน านโยบายไปปฏิบัติ 

2.1.3.3 ลักษณะผู้ปฎิบัติ 
ผู้ปฎิบัติจะเป็นปัจจัยส าคัญยิ่งประการหนึ่งในกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ 

ซึ่งในที่นี้จะเน้นพิจารณาองค์ประกอบย่อยที่ส าคัญจะอธิบายเป็นภาพรวม คือ ความรู้ ความสามารถ
ความตั้งใจจริง และการปรับตัวของผู้ปฎิบัติผู้ปฎิบัติ จะปฏิบัติงานอยู่ในระดับพ้ืนที่ใกล้ชิดกับ
กลุ่มเปูาหมายนโยบายมากท่ีสุด ซึ่งปัญหาที่เกิดกับผู้ปฎิบัติในการน านโยบายไปปฏิบัติ มีดังต่อไปนี้   

(1) ทรัพยากรไม่สอดคล้อง หรือไม่เหมาะสมกับภาระงานที่รับผิดชอบ  
หรือทีมงาน มีเพียงพอหรือไม่เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณงานที่รับผิดชอบ ซึ่งจ านวนบุคลากร 
ที่ไม่เพียงพอย่อมเป็นอุปสรรคต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ จ านวนบุคลากรที่จะน าเอานโยบาย  
ไปปฏิบัติ ตามปกติจะต้องเพียงพอต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ ซึ่งหากขาดแคลนก าลังคนดังกล่าว  
จะมีผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบาย   

                                           
4ปนิสา วงเหลา, “การน านโยบายการปูองกันและปราบปรามปัญหาอาชญากรรมไปปฎิบัติ : 

กรณีศึกษาโครงการต ารวจชุมชนสัมพันธ์สถานีต ารวจนครบาลหัวหมาก ,”(วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต, ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2539), 20 – 21. 

5วรเดช จันทศร, การน านโยบายไปปฎิบัติ, 17. 
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(2) ต้องเผชิญกับความต้องการของประชาชนกลุ่มเปูาหมาย ต่อบริการของรัฐ
ที่มีมากข้ึนเรื่อย ๆ  

(3) เปูาหมายของหน่วยงานที่สังกัดนั้นอาจะมีหลายอย่างหรือบางครั้งก็ไม่มี
ความชัดเจนอาจก่อให้เกิดความสับสนในการปฏิบัติงาน 

(4) การปฏิบัติงานบางครั้งถึงแม้จะบรรลุวัตถุประสงค์ แต่ยากที่จะวัดออกมา
ให้เห็นอย่างประจักษ์  

(5) ความร่วมมือของประชาชนกลุ่มเปูาหมายในการปฏิบัติงานนั้นมักจะ
เกิดข้ึนได้ยากจะเห็นได้ว่าภายใต้สภาวะความเป็นจริงของการปฏิบัติงานนั้น ผู้ปฎิบัติต้องเผชิญกับกับ
เงื่อนไขหลายประการทั้งประชาชนกลุ่มเปูาหมาย ลักษณะของหน่วยงานและสุดท้ายก็คือ 
ตัวของข้าราชการระดับปฏิบัติเอง ที่จะต้องอาศัยคุณสมบัติทั้งสามประการข้างต้น คือ ความรู้
ความสามารถ ความตั้งใจจริง การปรับตัวอย่างเหมาะสม ดังนี้   

(5.1) ความรู้ ความสามารถท่ีผู้ปฎิบัติพึงมี  
(5.2) ความสามารถและทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการ

สอบถามหรือการสังเกตในขณะที่ปฏิบัติงานของบุคคลในแต่ละกลุ่ม  
(5.3) ความรู้ทางด้านทฤษฎี และหลักการเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลง   

ก็คือการมีความรู้ความสามารถในการประยุกต์ทฤษฎีต่าง ๆ ไปใช้ในทางปฏิบัติ 
(5.4) ความรู้ด้านจริยธรรม นั่นก็คือ จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจทั้งด้าน

จริยธรรมค่านิยมของสังคมด้วย   
(3.5) ด้านความสามารถในการให้ค าแนะน า หรือการชี้แนะ เพ่ือแก้ไข

ปัญหา  
(3.6) ความสามารถในการปฏิบัติ ด้วยการรู้จักเชื่อมโยงความรู้ในโลก 

วิชาการมาสู่โลกแห่งความเป็นจริง 
(3.7) ความรู้ความเข้าใจด้านมนุษย์และสังคม 
(3.8) ความพร้อมที่จะปฏิบัติงานท่ามกลางกลุ่มบุคคลหลายลักษณะ  
(3.9) ความรู้ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ของนโยบาย โดยเฉพาะ 

อย่างยิ่งในประเด็นนี้ถ้าหากผู้รับผิดชอบระดับปฏิบัติมีความเข้าใจที่แตกต่างกันจะโดยทัศนะ 
ย่อมจะท าให้เกิดผลตามมา 2 ประการ คือ  

ประการที่ 1 ความเข้าใจในนโยบายระหว่างผู้ปฎิบัติจะแตกต่างกัน
ไปกระทั่งก่อให้เกิดความสับสนในวัตถุประสงค์ของนโยบาย   

ประการที่ 2 ทิศทางการปฏิบัติงานของผู้ปฎิบัติจะด าเนินไป 
ตามความพอใจของแต่ละคนประการสุดท้ายคือ ความล้มเหลวของนโยบายจะเกิดข้ึน 
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(6) ความตั้งใจจริง เป็นองค์ประกอบส าคัญอีกประการหนึ่งของผู้ปฎิบัติ 
ซึ่งจะพิจารณาได้จากพฤติกรรมการท างานให้บริการกับประชาชน เช่น 

(6.1) การปฏิบัติงานโดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย มีความตั้งใจ 
ในการให้บริการแก่ประชาชน  

(6.2) การไม่มีอคติต่อประชาชนกลุ่มเปูาหมาย คือ ปฏิบัติต่อประชาชน
ทุกคนด้วยความเท่าเทียมกันโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ 

(6.3) การปรับตัวของผู้ปฎิบัติ 
(7) ผู้ปฎิบัติจะต้องพยายามปรับตัวเพ่ือให้สอดคล้องกับความไม่แน่นอนของ

สถานการณ์ ซึ่งแต่ละคนรับผิดชอบอยู่ในแต่ละช่วงเวลา  
(8) ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในการให้บริการ

ในลักษณะต่าง ๆ ยืดหยุ่นตามสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไป 
(9) การสร้างความเชื่อถือให้เกิดข้ึนกับประชาชนกลุ่มเปูาหมาย 

สรุปได้ว่าปัจจัยด้านหน่วยงานจะมีผลต่อปัจจัยด้านผู้ปฏิบัติประกอบด้วยปัจจัย
ย่อยสามประการ คือ ความรู้ ความสามารถ ความตั้งใจจริง และการปรับตัวของผู้ปฎิบัติซึ่งจะส่งผล
กระทบต่อความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติด้วย 

2.1.3.4 ความเพยีงพอของทรพัยากร  
ในการจัดสรรทรัพยากรให้ประสบผลในการน านโยบายไปปฏิบัตินั้น จะต้องมีเงิน 

ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน เวลาที่เหมาะสมและลักษณะของทีมงาน ซึ่งจะต้องมีจ านวนที่เพียงพอต่องาน 
ที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งอ านาจที่จ าเป็นจะต้องใช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน เพ่ือให้ความราบรื่น  
และความรวดเร็ว ดังต่อไปนี้ 

(1) ปัจจัยด้านงบประมาณ (Financial Resources) ซึ่งถือได้ว่าเป็นหัวใจของ
กระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ เนื่องจากมีผลกระทบที่ส าคัญ คือ เป็นปัจจัยที่เสริมให้นโยบาย
บรรลุเปูาหมายที่ก าหนด ข้าราชการในระดับปฏิบัติมีแนวโน้มที่จะท าตามแนวทางที่ก าหนดไว้  
ในนโยบาย เนื่องจากแต่ละคนได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณ นโยบายจะประสบความส าเร็จได้ 
ต้องได้รับการสนับสนุนด้านการเงินอย่างเพียงพอ แต่ก็ต้องระวังในเรื่องของการแสวงหาผลประโยชน์
จากงบประมาณของผู้น านโยบายไปปฏิบัติ ดังนั้นงบประมาณจึงกลายเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่ง  
ที่มีผลกระตุ้นการท างานของบุคคลแต่ละคน ที่เข้ามามีส่วนรับผิดชอบการน านโยบายไปปฏิบัติตลอด
ถึงความราบรื่นที่เกิดข้ึนในกระบวนการปฏิบัติแต่ละข้ันตอนก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณเป็นส าคัญ  
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(2) ปัจจัยทางด้านบริการ การขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ สถานที่ท าการ ที่ดิน 
เครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์อ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ จะมีผลต่อความส าเร็จหรือล้มเหลวของนโยบาย 
เช่นเดียวกับการขาดแคลนงบประมาณและก าลังคน6 

สรุป ปัจจัยด้านความเพียงพอของทรัพยากรภายใต้ปัจจัยย่อย 2 ประการ คือ
ปัจจัยด้านงบประมาณ และปัจจัยด้านการบริการนั้นมีผลต่อความส าเร็จและความล้มเหลว 
ในการน านโยบายไปปฏิบัติ 

2.1.3.5 การมีส่วนร่วมของประชาชน  
ความส าคัญของประชาชนผู้รับบริการที่มีผลต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ อาจอยู่ 

ในฐานะที่เข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติโดยตรง ดังจะเห็นได้จากความหมาย
ของการน านโยบายไปปฏิบัติ ซึ่งหมายถึง การกระท าต่าง ๆ ที่กระท าไป ไม่ว่าจะโดยภาครัฐหรือ
ปัจเจกบุคคล หรือกลุ่มต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่นโยบายก าหนด ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการน า
นโยบายไปปฏิบัติไม่ได้จ ากัดอยู่เฉพาะแต่กับเจ้าหน้าที่ของรัฐฝุายเดียว ในอีกด้านหนึ่งประชาชน  
จะอยู่ในฐานะที่เป็นสภาพแวดล้อมของระบบการส่งมอบนโยบายซึ่งจะเป็นทั้งผู้ที่คอยกระตุ้น  
และเป็นผู้ที่คอยรับผลจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ สภาพแวดล้อมของระบบนี้จะมีอิทธิพล
ต่อส่วนต่าง ๆ ของระบบโดยตรง ซึ่งได้แก่ ส่วนที่เป็นความต้องการและทรัพยากร  กระบวนการ
ก าหนดนโยบาย ตัวนโยบายและส่วนที่เป็นการน านโยบายไปปฏิบัติ ได้แบ่งรูปแบบของการมีส่วนร่วม
ออกเป็น 4 แบบ ดังนี้ 

1. การมีส่วนร่วมในการประชุม (Attendance at Meeting) 
2. การมีส่วนร่วมออกเงิน (Financial Contribution)  
3. การมีส่วนร่วมเป็นกรรมการ (Membership Committees) 
4. การมีส่วนร่วมเป็นผู้น า (Position of Leadership) ได้แบ่งขั้นตอนการ    

มีส่วนร่วมของประชาชนไว้ 4 ขั้นตอน คือ 
1. การมีส่วนร่วมในการค้นคว้าปัญหาและสาเหตุของปัญหา  
2. การมีส่วนร่วมในการวางแผนด าเนินกิจกรรม  
3. การมีส่วนร่วมในการลงทุนและปฏิบัติงาน  
4. การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลงานจากแนวคิดดังกล่าว 

สามารถสรุปรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็น 3 รูปแบบ คือ 
 

                                           
6ศุภชัย ยาวะประภาษ, นโยบายสาธารณะ (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 

2538), 111 - 112. 
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  1. การมีส่วนร่วมในการคิด เช่น การคิดค้นปัญหาและสาเหตุของปัญหา 
 2. การมีส่วนร่วมในการด าเนินการ เช่น ร่วมประชุม ร่วมออกแรงร่วมออกเงิน 

   3. การมีส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบ เช่น ร่วมเป็นผู้ติดตามผลการท างาน7 
สรุป ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนมีผลกระทบต่อความส าเร็จและ 

ความล้มเหลวของนโยบาย 
 

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

2.2.1 ความหมายของการมีส่วนร่วม 
การมีส่วนร่วมเป็นการที่ประชาชนได้ใช้ความพยายามหรือทรัพยากรบางอย่าง เช่น 

ความคิด ความรู้ ความสามารถ แรงงานเงินทุน วัสดุ ในกิจกรรมพัฒนานั้น การมีส่วนร่วมจะท าให้
ประชาชนหลุดพ้นจากการเป็นผู้รับผลจากการพัฒนา และเป็นผู้กระท าให้เกิดระบวนการพัฒนา 
ดังนั้นการมีส่วนร่วมจึงเป็นได้ทั้งวิธีการซึ่งน าไปสู่การพัฒนาและเป็นเปูาหมายของการพัฒนา  
ด้วยอรพินท์ สพโชคชัย (2538) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมในเชิงการพัฒนาชนบท หมายถึง
การมีส่วนร่วมของสมาชิกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders) ในชุมชนหรือประชาชนที่เข้ามามี 
บทบาทในการด าเนินงานพัฒนาของภาครัฐเป็นลักษณะการมีส่วนร่วมอย่างหนึ่ง แต่การมีส่วนร่วมใน
ความหมายที่กว้างกว่าอาจจะหมายถึงการเข้าร่วมในกิจกรรมการพัฒนาต่าง ๆ ของชุมชนโดยตรง 
การมีส่วนร่วมอาจจะมีได้ทุกระดับตั้งแต่การมีส่วนร่วมในระดับชาติลงไปจนถึงระดับหมู่บ้าน โดยการ
มีส่วนร่วมนี้จะมีความหมายว่าสมาชิกทุกคนจะร่วมรับประโยชน์และการร่วมลงทุนลงแรงด้วย จึงจะ
เป็นการมีส่วนร่วมตามความหมายที่เป็นธรรม สรุปการมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การที่
ประชาชนมีโอกาสโดยการผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ เข้ามาท างานร่วมกับกลุ่มทั้งโดยตรง หรือ
ผ่านองค์กรในชุมชนในลักษณะของการเข้าร่วมจัดการ ตั้งแต่การเข้าร่วมตัดสินใจ ร่วมด าเนินงาน ร่วม
รับผลประโยชน์ และร่วมติดตามประเมินผล เพ่ือสนองตอบความต้องการของสมาชิกภายในกลุ่มให้
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้กระบวนการมีส่วนร่วม8 แบ่งเป็น 4 ขั้นตอน  

                                           
7พิชัยยุทธ สิงห์สหาย, “การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการด าเนิน โครงการกองทุน หมู่บ้าน 

และชุมชนเมือง: ศึกษาเฉพาะกรณีกิ่งอ าเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา ,” (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต, ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2546), 57. 

8ปรัชญา เวสารัชช์, รายงานการวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในงานพัฒนาชุมชน 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา, พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ: ศักดิ์โสภาการพิมพ์, 2551), 4. 
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1. การมีส่วนร่วมในการวางแผนประกอบด้วย การรับรู้ การเข้าถึงเกี่ยวกับการวาง 
แผนและร่วมวางแผนกิจกรรม  

2. การปฏิบัติการหรือด าเนินการประกอบด้วย การเกี่ยวข้องกับการด าเนินการใน
กิจกรรมต่าง ๆ และการตัดสินใจ 

3. การจัดสรรผลประโยชน์ร่วมกันเป็นการมีส่วนร่วมในการจัดสรรผลประโยชน์ 
หรือของกิจกรรม รวมถึงผลของการตัดสินใจที่เกิดข้ึน 

4. การติดตามประเมินผลเกี่ยวข้องกับการพยายามที่จะประเมินประสิทธิผลของ
กิจกรรมต่าง ๆ และพิจารณาวิธีการที่จะด าเนินการต่อเนื่องต่อไป9 

2.2.2 ระดับข้ันตอนการมีส่วนร่วม 
การมีส่วนร่วมโดยทั่วไปประกอบด้วย การให้ข้อมูลการเปิดรับฟังความคิดเห็นของ

ประชาชน การปรึกษาหารือ การวางแผนร่วมกัน การร่วมปฏิบัติ และการควบคุมโดยประชาชน เป็น
การเริ่มจากการสื่อสารทางเดียวซึ่งเป็นการให้ข้อมูลแต่เพียงอย่างเดียวไปจนถึงสื่อสารสองทางที่เป็น
การปรึกษาหารือ ร่วมคิด ร่วมวางแผน และเมื่อสื่อสารกันเข้าใจตรงกันแล้วจึงเป็นการร่วมท าและใน
ที่สุด เป็นการร่วมติดตามควบคุม ซึ่งนับเป็นขั้นของการมีส่วนร่วมสูงสุด แต่จ านวนประชาชนที่จะ
เกี่ยวข้องมากน้อยแล้วแต่ระดับขั้น มีข้ันตอน ดังต่อไปนี้ 

1. การควบคุม โดยประชาชนระดับสูงสุดของการมีส่วนร่วมแก้ปัญหาที่ขัดแย้ง 
อยู่ทั้งหมด เช่น การลงประชามติ การร่วมปฏิบัติด าเนินกิจกรรมร่วมกัน 

2. การวางแผนร่วมกัน การมีส่วนร่วมที่กว้างขึ้น มีความรับผิดชอบร่วมกันในการ
วางแผนและผลที่จะเกิดขึ้น ใช้ส าหรับประเด็นที่ซับซ้อนและมีข้อโต้แย้งมาก เช่น กลุ่มที่ปรึกษาการ
เจรจา และการประนีประนอม 

3. การปรึกษาหารือ การเจรจากันอย่างเป็นทางการระหว่างผู้วางแผนโครงการ
และประชาชนเพ่ือประเมินความก้าวหน้าหรือระบุประเด็นหรือข้อสงสัยต่าง ๆ เช่น การจัดประชุม
การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

4. การเปิดและรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ผู้วางแผนโครงการเชิญชวน 
ให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นเพ่ือให้ได้ข้อมูลมากขึ้น และเพ่ือให้ประเด็นในการประเมินผลชัดเจน
ยิ่งขึ้น เช่น การส ารวจ เป็นต้น 

                                           
9ถวิลวดี บุรีกุล, “แนวคิดของ การมีส่วนร่วมในระบบประชาธิปไตย,”วารสารสถาบันพระปก 

เกล้า, (ธันวาคม 2543): 49. 
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5. การให้ข้อมูล เป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดของการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้วางแผน
โครงการและประชาชนเพ่ือให้ข้อมูลกับประชาชนเกี่ยวกับการตัดสินใจของผู้วางแผนโครงการ 
หรือกิจกรรมนั้น ๆ แต่ไม่เปิดโอกาสให้มีการแสดงข้อคิดเห็นหรือเข้ามาเก่ียวข้องใด ๆ 

 
2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

กรมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย ได้ศึกษาความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูล
ฝอย เช่น ประเภท แหล่งก าเนิด การบริหารจัดการ เป็นต้น , หลัก 3Rs ประชารัฐกับการลด คัดแยก  
และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย ตัวอย่างรูปแบบกิจกรรม เช่น การท าน้ าสกัดชีวภาพ การท าปุ๋ยหมัก 
ธนาคารขยะรีไซเคิล เป็นต้นแนวทางและกลไกการปฏิบัติงานในระดับจังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและหมู่บ้านหรือชุมชน ตลอดจนกลไกการขับเคลื่อนตามหลักประชารัฐของภาคส่วนต่าง ๆ 
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีนโยบายเพ่ือขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ
“ประเทศไทยไร้ขยะ”ตามแนวทางประชารัฐ ระยะ 1 ปี พ.ศ. 2559-2560 โดยจัดท าเอกสารนี้ขึ้น 
เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนภายใต้หลัก 3Rs (Reduce 
Reuse และ Recycle) และหลักการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน “ประชารัฐ” ได้แก่ ภาคราชการ  
ภาคการศึกษา ภาคศาสนา และภาคประชาสังคม เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว10 

วิรัช ชมชื่น ได้ศึกษาวิจัยเรื่องพฤติกรรมการก าจัดขยะมูลฝอยของประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองนครปฐม ผลการวิจัยพบว่าจ านวนสมาชิกในครัวเรือน รายได้เฉลี่ยต่อเดือนการรับรู้
ข่าวสาร และความรู้เกี่ยวกับการก าจัดขยะมูลฝอยมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อพฤติกรรมการก าจัดขยะ
มูลฝอย ส่วนระยะเวลาที่อยู่อาศัยมีความสัมพันธ์เชิงลบต่อพฤติกรรมการก าจัดขยะมูลฝอยประเภท
เศษอาหาร เศษผัก และเศษเปลือกผลไม้รองลงมาได้แก่ขยะจ าพวกขวดแก้วกระป๋อง วิธีการก าจัด
ส่วนมากจะท้ิงรวมกับเศษขยะชนิดอื่นในถังใบเดียวโดยไม่มีการแยกประเภท11 

มนต์ชัย สงฆ์ประชา ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การน านโยบายจัดเก็บขยะกรุงเทพมหานคร 
ไปปฏิบัติ : ศึกษาเฉพาะกรณีเขตหนองจอก เขตลาดกระบัง เขตพระโขนงกรุงเทพมหานคร  
ผลการศึกษาพบว่า ผลการน านโยบายจัดเก็บขยะกรุงเทพมหานครไปปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 

                                           
10กรมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย, แนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัด 

การขยะมูลฝอยชุมชน, พิมพ์ครั้งที่ 4, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2559), 2. 
11วิรัช ชมชื่น,“พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนเขตเทศบาลเมืองนครปฐม ,” 

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต,  ภาควิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 
2549), 25. 

Ref. code: 25605903011046LTO



18 

ส่วนปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลการน านโยบายจัดเก็บขยะกรุงเทพมหานครไปปฏิบัติคือ ปัจจัยด้าน
การบริหารการจัดเก็บขยะ ส่วนปัจจัยด้านความเอาใจใส่ของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องไม่มีความสัมพันธ์  
กับผลการน านโยบายไปปฏิบัติโดยรวม และปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันไม่มีผลใด ๆ กับความเห็น
ของการน านโยบายจัดเก็บขยะของกรุงเทพมหานครไปปฏิบัติที่แตกต่างกัน12 

อรุณรัตน์ หวังดี ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะ : 
กรณีศึกษาเทศบาลต าบลปากแพรก อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราชผลการศึกษาพบว่า  
กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญของการก าจัดขยะมูลฝอยในด้านต่าง ๆ เรียงตามล าดับ คือ (1) ด้านการ
คัดแยกมูลฝอยก่อนทิ้ง (2) ด้านการลดปริมาณมูลฝอย (3) ด้านการร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ของชุมชนเพื่อร่วมกันก าจัดมูลฝอย (4) ด้านการสนับสนุนการน ามูลฝอยกลับมาใช้
ใหม่ (รีไซเคิล) (5) ด้านการเสนอและเรียกร้องให้มีการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอย และ (6) 
ด้านการก าจัดมูลฝอยโดยมีการจัดการขยะของครัวเรือนในระดับปาน13 

พนธ์ชาติ อรุณกรพสุรักษ์ ได้ศึกษา ปัญหาในการจัดการขยะมูลฝอยหรือแนวทาง 
ในการจัดการขยะที่ถูกวิธี โดยจากผลการศึกษาแนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยที่เน้นศักยภาพ 
ในการจัดการได้แก่ คน เงิน งบประมาณ อุปกรณ์และเครื่องมือ รวมถึงการบริหาร 4 ขั้นตอน ได้แก่ 
การกักเก็บรวบรวม การเก็บขน การเปลี่ยนแปลงสภาพและกลับมาใช้ใหม่ และการก าจัดขยะ  
โดยแนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยกับปัญหาสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ กรณีศึกษา องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลคลองสี่ อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พบว่า ต้องมีการเพ่ิมอัตราคนหรือหน่วยงาน  
ที่ท าหน้าที่จัดการขยะมูลฝอย และเพ่ิมในส่วนของงบประมาณหรือค่าธรรมเนียมที่ครัวเรือนต้องจ่าย
ส าหรับการจัดการขยะมูลฝอยอีกด้วย 

                                           
12มนต์ชัย สงฆ์ประชา, “การน านโยบายการจัดเก็บขยะมูลฝอยกรุงเทพมหานครไปปฎิบัติ,” 

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง , 
2550), 40.  

13อรุณรัตน์ หวังดี,“การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะ : กรณีศึกษาเทศบาล    
ต าบลปากแพรก อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ,”(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต , ภาค
วิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2548), 23. 
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บทที ่3 
การจดัการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมอืงคคูต 

 
3.1 สภาพทั่วไปของเทศบาลเมืองคูคต1 
 

เทศบาลเมืองคูคต เป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ซึ่งตั้งอยู่ ในพ้ืนที่ต าบล
คูคต อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี ได้รับการยกฐานะจากสุขาภิบาลคูคตขึ้นเป็นเทศบาลเมืองคูคต 
เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 113 ลงวันที่ 6 มีนาคม 
พ.ศ. 2539 โดยมี พันจ่าอากาศเอกประเทือง โลทะกะ เป็นนายกเทศมนตรีคนแรก ดวงตราของ
เทศบาลเป็นสัญลักษณ์รูป “อนุสรณ์สถานแห่งชาติ” ในระยะเริ่มแรกส านักงานชั่วคราวตั้งอยู่เลขที่ 
33/51 ถนนพหลโยธิน-ล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี ต่อมาเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ .ศ. 2538 นางวิลิศ 
ธนะสิริ และนางวิลาวัณย์ วีรานุวัตติ์ ได้บริจาคที่ดิน จ านวน 9 ไร่ 1 งาน 20 ตารางวา เป็นมูลค่าที่ดิน
ทั้งสิ้น 93 ล้านบาท ให้แก่สุขาภิบาลคูคต ในขณะนั้นเพ่ือใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างอาคารส านักงาน และ
ได้กู้เงินจากกองทุนส่งเสริมกิจการสุขาภิบาล (กสส.) เพ่ือไปก่อสร้างอาคารส านักงาน จ านวน 
16,707,000 บาท ตามสัญญาเลขที่ 61/39 และลงวันที่ 22 มกราคม พ .ศ. 2539 ก าหนดผ่อนช าระ 
10 ปี เมื่อได้รับยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาล เทศบาลเมืองคูคตได้กู้เงินจาก กองทุนส่งเสริมกิจการ
เทศบาล (กสท.) ตามสัญญาเลขที่ 1472/94/2541 และลงวันที่ 24 กันยายน พ .ศ. 2541 เพ่ือช าระ
หนี้เงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการสุขาภิบาล (กสส.) ตามสัญญาเลขที่ 61/39 โดยผ่อนช าระปีละ
2,059,821 บาท โดยก่อสร้างอาคารส านักงานใหม่เป็นอาคาร 4 ชั้น ตั้งอยู่เลขที่ 999 หมู่ 18 ซอยล า
ลูกกา 21 ถนนล าลูกกา ต าบลคูคต อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี และได้ย้ายจากส านักงานเก่ามา
อยู่ส านักงานใหม่ ในวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2542 จนกระทั่งถึงปัจจุบัน และในปีงบประมาณ พ.ศ.
2551 เทศบาลคูคตใช้งบประมาณจ านวน 19,977,000 บาท ในการก่อสร้างอาคาร 4 ชั้น เพ่ิมอีก
จ านวน 1 หลัง โดยเชื่อมต่อขยายกับอาคาร 4 ชั้นเดิม การก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2552 และเปิด
ใช้งานจนถึงปัจจุบัน   

 
 
 

                                           
1
 กองวิชาการและแผนงาน, แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 (ปทุมธานี : เทศบาลเมือง

คูคต, 2560), 27-30. 
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3.1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต   
เทศบาลเมืองคูคตตั้งอยู่ในเขตปริมณฑล โดยอยู่ห่างจากอ าเภอล าลูกกาไปทางทิศเหนือ

อยู่ประมาณ 16 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากจังหวัดปทุมธานี มาทางทิศใต้ ประมาณ 16 กิโลเมตร  
มีพ้ืนที่ทั้งหมด 12.475 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่ใกล้เคียงดังนี้ 
 

ทิศเหนือ ติดต่อกบัเทศบาลเมืองรังสิต อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
ทิศใต้ ติดต่อกับเขตดอนเมืองและเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับเทศบาลเมืองล าสามแก้ว ต าบลคูคต อ าเภอล าลูกกา จังหวัด

ปทุมธานี    
     ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี และเขตดอนเมือง กรงุเทพมหานคร 

3.1.2 ลักษณะเศรษฐกิจ     
3.1.2.1 การเกษตรกรรม ปัจจุบันในเขตเทศบาลเมืองคูคต มีพ้ืนที่ใช้ในการเพาะ 

ปลูกท าการเกษตรจ านวนลดลง เพราะส่วนใหญ่จะปลูกพืชผักสวนครัวไว้รับประทานกันในครัวเรือน 
เนื่องจากเป็นที่รองรับการขยายตัวของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท าให้เป็น
แหล่งลงทุนในด้านของธุรกิจที่พักอาศัยประเภทบ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม หอพัก และด้าน
อุตสาหกรรม ทั้งโรงงานขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก 

3.1.2.2 การปศุสัตว์ และการประมง โดยทั่วไปไม่พบการเลี้ยงสัตว์เป็นฟาร์ม 
โดยส่วนมากเป็นการเลี้ยงตามบ้านเรือนผู้อาศัยในชุมชนเอง  

3.1.2.3 ลักษณะการใช้ที่ดิน    
(1) พ้ืนที่พักอาศัย 23,909 หลังคาเรือน  
(2) พ้ืนที่พาณิชยกรรม 2,576 แห่ง (2,525 ไร่) 
(3) พ้ืนที่ตั้งหน่วยงานของรัฐ 5 แห่ง (3,874 ไร่) 
(4) พ้ืนที่ตั้งสถานศึกษา 9 แห่ง (3,874 ไร่) 
(5) พ้ืนที่ว่างและพ้ืนที่สาธารณะ (1,162 ไร่) 

3.1.2.4 การพาณิชยกรรมและบริการ แยกเป็น  
(1) สถานีบริการน้ ามันและแก๊ส จ านวน 13 แห่ง 
(2) ตลาดสด และตลาดค้าส่ง จ านวน 3 แห่ง 
(3) ห้างสรรพสินค้า จ านวน 4 แห่ง 
(4) สถานบริการอาบ อบ นวด แผนไทย จ านวน 17 แห่ง 
(5) โรงแรม จ านวน 6 แห่ง 
(6) สถาบันการเงินและธนาคาร จ านวน 11 แห่ง 
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(7) สถานธนานุบาล ของรัฐ จ านวน 2 แห่ง 
(8) สถานธนานุบาล ของเอกชน จ านวน 1 แห่ง 
(9) หอพัก บ้านเช่า คอนโดมิเนียม จ านวน 581 หลัง 

 
3.1.3 ลกัษณะทางสงัคม       
เทศบาลเมืองคูคตมีการแบ่งส่วนบริหารของคณะกรรมการชุมชนมี 8 ส่วน คือ 

3.1.3.1 กรรมการฝุายบริหาร ประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการชุมชนและรอง
ประธานกรรมการชุมชน             

3.1.3.2 กรรมการฝุายต่าง ๆ ประกอบด้วย ฝุายปูองกันและรักษาความสงบเรียบ 
ร้อย ฝุายการคลัง ฝุายสวัสดิการสังคม ฝุายสาธารณสุข ฝุายพัฒนา และฝุายการศึกษา2 

ทั้งนี้ลักษณะทางสังคมของเทศบาลเมืองคูคตสามารถแสดงจ านวนประชากรและ
จ านวนชุมชนดังตารางที่ 3.1 และ 3.2 ได้ดังนี ้ 
 
ตารางที่ 3.1 แสดงจ านวนประชากรเทศบาลเมืองคูคต  

 
 
 
ที่มา: เทศบาลเมืองคูคต, แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560  (ปทุมธานี: งานวิเคราะห์นโยบายและ
แผนกองวิชาการและแผนงาน, 2560), 8-9.  
 

โดยข้อมูลประชากรเป็นข้อมูลจากส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองคูคต 
ไม่รวมประชากรแฝง ซึ่งจากการประมาณการณ์ คาดว่าประมาณ 100,000 คน เนื่องจากเทศบาล 
มีการประมาณการณ์ปริมาณขยะล่วงหน้า ซึ่งท าให้เทศบาลสามารถท าแผนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ 
ของเทศบาลในการรองรับปริมาณขยะที่เพ่ิมขึ้นในแต่ละปี เพ่ือเตรียมการให้สามารถจัดการปัญหา
ขยะได้ล่วงหน้า 

 
 
 

                                           
2กองวิชาการและแผนงาน, แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 (ปทุมธานี : เทศบาลเมือง

คูคต, 2560), 34.  

จ านวนประชากร (พ.ศ.) 2558 2559 2560 

รวม (คน)  49,917 45,680 47,964 

Ref. code: 25605903011046LTO



22 

ตารางที่ 3.2 แสดงชุมชน ที่จัดตั้งตามระเบียบฯ ของเทศบาลเมืองคูคต จ านวน 31 ชุมชน   

ที ่ ชื่อชมุชน หมูท่ี ่ พื้นที ่
( ตรม. ) 

จดัตัง้ชมุชน 
(พ.ศ.) 

หลงั
ครวัเรอืน 

1 สิทธิพยากรณ์ 18 52,228 2543 716 
2 พระสิทธิ์ 18 51,691.60 2543 423 

3 พร้อมศรีสามัคคี 18 132,598 2543 340 

4 ซอยเย็นฉ่า 18 146,773 2543 762 
5 ซอย 39 4 47,505.50 2543 905 

6 สราสินีวิลล ์1 4 76,774 2551 283 

7 สราสินีวิลล ์2 4 39,772.90 2551 293 
8 ทอส. 9 10 61,145 2543 219 

9 เดชเจริญ 10 65,704.50 2543 206 
10 จามรร่วมใจสามัคคี 7 107,401 2543 438 

11 ร่มโพธิ์ทองพัฒนา 16 30,851 2543 83 

12 รณชัย 16 29,000 2543 185 
13 สมบูรณ์พัฒนา 16 15,804 2543 158 

14 หมู่บ้านสีวลี 14 244,466 2548 738 

15 ซอยวัดประยูรธรรมาราม 13 136,948 2543 379 
16 ซอยวิเชียร 13 319,447 2543 172 

17 ศิษฐิโรจน์ 8 38,036 2543 274 
18 วังทองธานี 8 111,349 2543 857 

19 จามร-ลาดสนุ่น 8 34,000 2543 296 

20 จามร-เดชเจริญ 9 517,241 2543 795 
21 เดชอนันต์รวมใจ 9 86,845.50 2543 127 

22 ชาวฟูา 6 47,505.50 2543 468 

23 ฟูาครามนคร 5 15,667 2543 517 
24 เลียบคลองสอง 5 319,447 2548 335 
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ที ่ ชื่อชมุชน หมูท่ี ่ พื้นที ่
( ตรม. ) 

จดัตัง้ชมุชน 
(พ.ศ.) 

หลงัคา
ครวัเรอืน 

25 ร่มเย็น 5 319,447 2543 820 

26 สวนส้มพัฒนา 5 12,767 2545 237 

27 เสมาฟูาคราม  5 81,775 2550 292 
28 กรมทหารต่อสู้อากาศยาน 8 178,000 2551 75 

29 แข็งขัน 3 กม.27 11  73,000 2555 310 
30 แข็งขัน 4 กม.27 11  75,001 2555 219 

31 การ์เด้นโฮม 11  39,648 2559 142 

ที่มา : เทศบาลเมืองคูคต, แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560  (ปทุมธานี: งานวิเคราะห์นโยบายและ
แผนกองวิชาการและแผนงาน, 2560), 18.  
 
3.2 สถานการณแ์ละปญัหาขยะมลูฝอย   
  

สถานการณ์และปัญหาขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองคูคต พบว่าในช่วงแรกของการ
ก่อตั้งเทศบาลในปี พ.ศ. 2539 จ านวนปริมาณของขยะมูลฝอยและประชากรยังมีไม่มาก เนื่องจาก
การเพ่ิมของประชากรในเขตเทศบาลอยู่ที่ประมาณร้อยละ 27.72 หรืออีกทั้งจ านวนโรงงานและ
อุตสาหกรรมยังมีไม่มากเช่นกัน ท าให้เทศบาลสามารถควบคุมปริมาณขยะมูลฝอยได้ โดย       
เทศบาลจะใช้วิธีการน ารถเก็บขยะไปเก็บตามพ้ืนที่ชุมชน และใช้วิธีการฝังกลบในช่วงปี พ.ศ. 2539
กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ได้อนุมัติเงินงบประมาณและให้เทศบาลเมืองคูคต
หาซื้อที่ดินจ านวน 230 ไร่ เพ่ือท าการก่อสร้างศูนย์ก าจัดขยะฝั่งตะวันออก เพ่ือรองรับปริมาณขยะ
จากเทศบาลในขณะนั้น และองค์กรบริหารส่วนต าบลที่อยู่ฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยาครอบคลุม 4 อ าเภอ คือ 
อ าเภอล าลูกกา อ าเภอธัญบุรี อ าเภอหนองเสือ และอ าเภอคลองหลวง รวมทั้งบางส่วนของอ าเภอสาม
โคกและอ าเภอเมืองด้วย โดยมีการออกแบบก่อสร้างศูนย์ก าจัดขยะตามสุขภิบาลทุกประการ แต่ทั้งนี้
เกิดการคัดค้านจากประชาชนในพ้ืนที่ เนื่องจากการก่อสร้างดังกล่าวส่งผลต่อสภาพความเป็นอยู่ของ
ประชาชนในพ้ืนที่ ท าให้เกิดการส่งกลิ่นเหม็น และมีเสียงรบกวนของการท างานของเครื่องจักร และ
รถบรรทุกขยะซึ่งมีน้ าหนักมากท าให้ถนนเดิมช ารุดเสียหาย ในปี พ .ศ. 2542 จึงท าให้ศูนย์ก าจัดขยะ
แห่งนี้ไม่สามารถเปิดด าเนินการได้ โดยในระหว่างที่ศูนย์ก าจัดขยะยังไม่สามารถเปิดด าเนินการได้ 
เทศบาลเมืองคูคตก็ได้รับมอบหมายจากทางจังหวัดให้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นเพ่ือรองรับการ
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ก าจัดขยะมูลฝอยจากแหล่งต่าง ๆ เทศบาลคูคตจึงได้หาที่ดินเอกชนเพ่ือน าขยะไปฝังกลบชั่วคราว
ก่อน  โดยเปลี่ยนที่กลบฝังไป 3 แห่งแล้ว 

แห่งที่ 1 ตั้งอยู่บริเวณคลอง 3 จ านวน 45 ไร่  ด าเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ 2535-2542 
แห่งที่ 2 ตั้งอยู่ที่คลอง 2 จ านวน 15 ไร่ ด าเนินการได้ประมาณ 6 เดือน 
แห่งที่ 3 ตั้งอยู่ที่คลอง 4 จ านวน 12 ไร่ ด าเนินการได้ประมาณ 6 เดือน 
อย่างไรก็ตามเทศบาลเมืองคูคตจึงมีการท าส ญญาเช่าที่ดินจากเอกชน จ านวน 70 ไร่ 

เพ่ือรองรับขยะให้ได้อย่างน้อย 3-5 ปี และใช้เงินในการเช่าที่ดินกว่าปีละ 1 ล้านบาท หลังจากปี พ.ศ. 
2542 เป็นต้นมา เทศบาลเมืองคูคตจึงใช้วิธีการก าจัดปริมาณขยะโดยการจ้างเหมาบริษัทเอกชนเข้า
มาอยู่ในการก ากับดูแล  

ต่อมาในปี พ.ศ. 2554 เกิดอุทกภัยน้ าท่วมขึ้น ในพ้ืนที่การก ากับดูแลเทศบาลเมืองคูคต 
ซึ่งอยู่ด้านหน้าของแนวกั้นน้ าคลองหกวาของกรุงเทพมหานคร ท าให้ส่งผลกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สิน 
และสุขภาพอนามัยของประชาชน รวมถึงคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหาน้ าท่วมขังและเน่าเสีย
และปัญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ภายหลังจากที่ระดับน้ าลดลงแล้ว เทศบาลเมืองคูคตก็ประสบ
ปัญหาการจ าจัดขยะมูลฝอย เนื่องจากมีปริมาณขยะที่เพ่ิมมากขึ้นถึง 117 ตันต่อวัน นอกจากนี้ยัง
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบบ าบัดน้ าเสียและระบบก าจัดขยะมูลฝอย ซึ่งท าให้น้ าเสียและขยะมูล
ฝอยไม่ได้รับการก าจัดอย่างถูกวิธีและก่อให้เกิดผลกระทบอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในขณะนั้นเทศบาลเมือง
คูคตได้หารือกับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ในการหารือร่วมกันก าจัดขยะมูลฝอยใน
บริเวณพ้ืนที่ที่ประสบภัย เทศบาลเมืองคูคตไม่สามารถจ ากัดขยะมูลฝอยได้ด้วยความสามารถของ
เทศบาลเอง จึงมีการเรียกประชุมให้ผู้น าชุมชนทุกชุมชนที่ประสบภัย และประชาชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ร่วมกันรณรงค์ และร่วมกันเก็บขยะในเขตบริเวณพ้ืนที่ของชุมชนของตนเอง แล้วมารวมไว้บริเวณใด
บริเวณหนึ่งภายในชุมชนของตนเอง เพ่ือที่ทางเทศบาลจะได้น ารถเก็บขยะไปเก็บขยะ และส่งต่อใน
การน าไปก าจัดขยะที่ศูนย์ก าจัดขยะต่อไป อย่างไรก็ตามการด าเนินการดังกล่าวเทศบาลเมืองคูคตใช้
ระยะเวลานานมากกว่าที่จะสามารถก าจัดขยะมูลฝอยได้หมด และชุมชนในพื้นท่ีกลับสู่สภาพปกติ 

ภายหลังจากปี พ.ศ. 2554 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากเทศบาลเมืองคูคตมีอาณาเขตติดกับ
กรุงเทพมหานคร และจากการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ สังคม รวมถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
อย่างรวดเร็ว จึงส่งผลน ามาซึ่งปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาขยะมูลฝอย
ซึ่งนับวันจะมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น ทั้งนี้การเพ่ิมของจ านวนประชากร และจากสิ่งก่อสร้างสิ่งอ านวย
ความสะดวกต่าง ๆ พบว่าในปัจจุบันปริมาณขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลเมืองคูคตมีจ านวนเพ่ิม
มากขึ้นจากปี พ.ศ. 2558 โดยข้อมูลของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีปริมาณขยะมูลฝอย
ประมาณ 60 ตันต่อวัน จนถึงปีพ.ศ. 2560 เพ่ิมข้ึนเป็น 70 ตันต่อวัน ซึ่งยังมีแนวโน้มที่จะมีปัญหาขยะ
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มูลฝอยเพ่ิมขึ้นทุกปี ท าให้เทศบาลเมืองคูคตต้องประสบกับปัญหาด้านการจัดการขยะมูลฝอยคือไม่
สามารถจัดเก็บและจัดหาสถานที่ส าหรับการก าจัดขยะมูลฝอยได้อย่างถูกหลักสุขาภิบาล   

ประชาชนในชุมชนมีการทิ้งขยะตามข้างทาง และทิ้งขยะในบริ เวณที่มีการห้ามทิ้งขยะ
เป็นจ านวนมาก โดยที่ไม่ค านึงว่าจะส่งผลต่อชุมชนของตนเองอย่างไรบ้าง เพราะการทิ้ง
ขยะไว้ข้างทางเป็นปัญหาที่ท าให้ขยะเกิดการหมักหมม และส่งกลิ่นเหม็นไปทั่ว ซึ่งใน
ตอนนั้นเทศบาลเองก็ไม่ได้มีมาตรการอะไรไปบ าบัดหรือจัดการกับขยะมูลฝอย ซึ่ง
วิธีการแก้ไขในช่วงแรกก็คือการเพ่ิมปริมาณถังขยะเพ่ือให้รองรับกับขยะที่มีมากขึ้น 
นอกจากนี้ประชาชนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ เนื่องจากต้อง
ออกไปท างานนอกบ้านซึ่งมีหลากหลายอาชีพ โดยเฉพาะอาชีพพ่อค้าแม่ค้าซึ่งจะชอบ
น าเอาขยะมาทิ้ง เช่น เปลือกทุเรียน เศษอาหาร เศษผักต่าง ๆ3   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.1 ประชาชนในชุมชนทิ้งขยะตามบริเวณเขตห้ามทิ้งขยะ, ถ่ายเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 
2560 
 
 
 
 
 
 

                                           
3เอกวัตร โตรักษา, สัมภาษณ์โดย ธัญวรัตม์ อินทรโชติ, เทศบาลเมืองคูคต, 1 ธันวาคม 

2560. 
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ภาพที่ 3.2 ประชาชนในชุมชนทิ้งขยะบริเวณข้างทาง, ถ่ายเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 
 

นอกจากนี้เทศบาลเมืองคูคตไม่สามารถด าเนินงานและใช้ประโยชน์จากศูนย์ก าจัดขยะ
มูลฝอยรวมฝั่งตะวันออก ซึ่งตั้งอยู่บริเวณ ต าบลบึงทองหลาง อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี ดังนั้น
เทศบาลเมืองคูคต จึงต้องหาวิธีการแก้ไขเฉพาะหน้าไปก่อน โดยการจ้างเหมาส่วนเอกชนในการฝัง
กลบขยะมลูฝอย ซึ่งเกิดปัญหาเอกชนไม่ได้ใช้วิธีก าจัดขยะแบบถูกหลักสุขาภิบาล ท าให้เกิดปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อมกับพ้ืนที่ใกล้เคียงได้ รวมทั้งปัญหาการรองรับขยะของเอกชน ซึ่งไม่สามารถรองรับได้ 
ในระยะยาว ดังนั้นเพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาในระยะยาว เทศบาลเมืองคูคตจึงได้คิดหาวิธีและเลือกใช้
วิธีการจัดการขยะมูลฝอย เพ่ือที่จะท าให้เกิดผลเสียหายต่อสภาพแวดล้อมน้อยที่สุด ซึ่งในปัจจุบัน
เทศบาลเมืองคูคต ได้ใช้วิธีการในการลดปริมาณขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ความรับผิดชอบและในชุมชน 
ได้แก่ การคัดแยกขยะ การแปรรูปขยะเป็นปุ๋ยน้ าชีวภาพ การท าปุ๋ยหมักจากวงบ่อคอนกรี ต เป็นต้น 
รวมทั้งเทศบาลเมืองคูคตมีความพยายามที่จะหาวิธีในการที่จะท าให้สามารถด าเนินการใช้ประโยชน์
จากศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวมฝั่งตะวันออก จังหวัดปทุมธานี และถึงแม้ว่าจะยังไม่สามารถใช้งานได้  
ก็ตาม เทศบาลจึงหาวิธีการอ่ืน ๆ รองรับในการแก้ไขปัญหาควบคู่กันไป โดยบรรจุโครงการศึกษา
ออกแบบและประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของสถานีแปรรูปของเสียไว้ในแผนสามปี เพ่ือรองรับ
สู่การปฏิบัติและแก้ไขปัญหาต่อไป 

ประเภทและองค์ประกอบของขยะมูลฝอยและแหล่งที่มาของขยะมีหลายแห่งและมี
คุณสมบัติที่แตกต่างกันตามกิจกรรม โดยส่วนใหญ่ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในชุมชนภายใต้การดูแลและ
รับผิดชอบในเขตพ้ืนที่ของเทศบาลเมืองคูคต ได้แก่ ขยะที่เกิดจากที่พักอาศัย ย่านธุรกิจการค้า ตลาด
สด สถานที่ราชการ เป็นต้น ทั้งนี้สามารถสรุปและแยกประเภทขององค์ประกอบของขยะมูลฝอย ดังนี้ 
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ตารางที่ 3.3  ประเภทและองค์ประกอบของขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นปี พ.ศ. 2560 

ประเภท ร้อยละ 

เศษอาหาร 48.39 

พลาสติก 17.27 

ไม้/ใบไม้ 11.16 

แก้ว 7.67 

กระดาษ 7.31 

ผ้า 2.82 

อ่ืนๆ 2.54 

หิน/กระเบื้อง 1.14 

ยาง/หนัง 0.94 

โลหะ 0.56 

หลอดไฟ 0.1 

อิเล็คทรอนิค 0.1 

น้ าหนกัรวม (ร้อยละ) 100 

ที่มา : เทศบาลเมืองคูคต, แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560  (ปทุมธานี: งานวิเคราะห์นโยบายและ
แผนกองวิชาการและแผนงาน, 2560), 20.  
 

จากตารางที่ 3.3 จะเห็นได้ว่าองค์ประกอบของขยะมูลฝอยจากน้ าหนักรวมคิดเป็น 
ค่าร้อยละ100 ซึ่งประเภทการทิ้งขยะมากที่สุดในชุมชนอันดับที่หนึ่ง คือ ขยะประเภทเศษอาหาร  
อยู่ที่ร้อยละ 48.39 รองลงมาอันดับที่สองคือ ขยะประเภทพลาสติก อยู่ที่ร้อยละ 17.27 และอันดับ 
ที่สาม คือ ขยะประเภทไม้และเศษใบไม้ อยู่ที่ร้อยละ11.16 ซึ่งจะเห็นได้ว่าขยะประเภทเศษอาหาร  
จะมีปริมาณการทิ้งขยะของคนในชุมชนมากที่สุด เนื่องมาจากพ้ืนที่ในเขตเทศบาลเมืองคู คต  
จะเป็นแหล่งชุมชนที่ท ามาค้าขาย ท าให้มีเขตแหล่งตลาดสดเยอะ ตัวอย่างเช่น ชุมชนเสมาฟูาคราม 
ชุมชนซอย 39 เป็นต้น รวมถึงที่เขตพักอาศัยที่มีหมู่บ้านจัดสรร ตัวอย่างเช่น หมู่บ้านสราสินีวิลล์ 
หมู่บ้านสีวลี หมู่บ้านวังทองธานี เป็นต้น จึงอาจมีส่วนท าให้การทิ้งขยะประเภทพลาสติก และขยะ
ประเภทไม้และเศษใบไม้ มีมากขึ้นตามล าดับ ปริมาณขยะมูลฝอย อัตราการเกิดขยะมูลฝอย ปริมาณ
ขยะมูลฝอยที่เก็บขน สามารถแจกแจงรายละเอียดได้ดังนี้  
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ตารางที่ 3.4 สถานการณ์ขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองคูคต 

ประเภท พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

จ านวนประชากรในเขตเทศบาลเมืองคูคต 49,917 45,680 47,964 

ปริมาณขยะมูลฝอย (ตัน/วัน) 60-70 65-70 65-70 

อัตราการเกิดขยะมูลฝอย (กก./วัน) 1.30-1.40 1.42-1.53 1.42-1.53 

ปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บขน (ตัน/วัน) 60-70 65-70 65-70 

ที่มา : เทศบาลเมืองคูคต, แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560  (ปทุมธานี: งานวิเคราะห์นโยบายและ
แผนกองวิชาการและแผนงาน, 2560), 25-26.  

 
จากตารางที่ 3.4 เป็นการรวบรวมการสรุปจ านวนประชากรของเทศบาลฯตั้งแต่ปี 

พ.ศ.2558 ถึง พ.ศ. 2560 โดยจะเห็นว่าจ านวนประชากรในชุมชน ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของเทศบาล
เมืองคูคตปี พ.ศ. 2558 ซึ่งเทียบจากประชากรตามทะเบียนราษฎร์ มีอัตราจ านวนประชากรอยู่ที่ 
49,917 คน เป็นอัตราที่เยอะที่สุด ทั้งนี้ปริมาณขยะมูลฝอยโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 60-70 ตันต่อวัน และเทียบ
กับอัตราการเกิดขยะมูลฝอยจากการทิ้งขยะโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ 1.30-1.40 กิโลกรัมต่อวัน  ในขณะที่
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เทศบาลเมืองคูคตสามารถเก็บขนได้โดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ 60-70 ตันต่อวัน ทั้งนี้
ระยะเวลาเก็บขนขยะในแต่ละชุมชนจะเก็บ 2 ครั้งต่อสัปดาห์ โดยระยะทางในการขนขยะมูลฝอยถึง
แหล่งก าจัดขยะมูลฝอยที่อ าเภอบางไทร จังหวัดปทุมธานี อยู่ในระยะทาง 130 กิโลเมตร จากแหล่ง
ชุมชน และใน พ.ศ. 2560 จะเห็นว่าจ านวนประชากรอยู่ที่ 47,964 คน ซึ่งมีจ านวนน้อยลงกว่า พ.ศ. 
2558 แต่ปริมาณขยะมูลฝอยไม่ได้ลดลงตามจ านวนประชากรแต่กลับกลายเป็นว่ามีจ านวนมากขึ้น
โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 65-70 ตันต่อวัน และเทียบกับอัตราการเกิดขยะมูลฝอยจากการทิ้งขยะโดยเฉลี่ยจะอยู่
ที่ 1.42-1.53 กิโลกรัมต่อวัน ซึ่งมีการทิ้งขยะต่อวันมากขึ้น ทั้งนี้ปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บขนได้อยู่  
65-70 ตันต่อวัน ซึ่งเทศบาลเมืองคูคตยังสามารถเก็บขยะมูลฝอยตามปริมาณที่ประชากรในชุมชนทิ้ง
ได้อยู่ แต่ทั้งนี้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คาดการณ์ปริมาณขยะมูลฝอยที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
พบว่าปริมาณของขยะมูลฝอยจะเพ่ิมขึ้นตามจ านวนของประชากรในเขตพ้ืนที่การดูแลของเทศบาล 
โดยปริมาณประชากรคาดว่ามีอัตราเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี ส่งผลให้ปริมาณขยะเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 
10 ต่อปี   
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3.3 การบรหิารจดัการขยะมลูฝอยของเทศบาลเมอืงคูคต  
        

3.3.1 นโยบาย แผนพฒันา และยทุธศาสตร ์ 
แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองคูคต 

ในปัจจุบันได้ปรับให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนของสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้ง
ปัจจัยภายในและภายนอก อีกท้ังเทศบาลต้องเผชิญกับอุปสรรคปัญหาจนบางครั้งท าให้การด าเนินงาน
ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเปูาหมายที่วางไว้ เทศบาลเมืองคูคต จึงได้วางแผนพัฒนาเทศบาลขึ้น
ใหม่ โดยเริ่มกระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนเข้า
มามีส่วนร่วมคิดร่วมท า ร่วมกันรับผิดชอบ ร่วมกันรับประโยชน์ โดยระดมความคิดที่หลากหลายของ
ภาคประชาชน ภาคเอกชน ไปสู่กระบวนการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายการพัฒนา 
โดยยึดหลัก“หลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” พร้อมทั้งปรับแนวคิดการพัฒนาแบบแยกส่วนมา
เน้นแบบองค์รวม “โดยยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา”ภายใต้ทรัพยากรทางการบริหารที่มีอยู่
อย่างจ ากัดเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน    

 โดยมีการวางกรอบวิสัยทัศน์ คือ “คูคตเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน” และมีกรอบ
พันธกิจ คือ พัฒนา ปรับปรุง บ ารุง และรักษา ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ ให้ครอบคลุมทั่วถึง
ทุกพ้ืนที่, พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ครอบคลุมทุกเพศ ทุกวัย ทุกกลุ่ม ให้มี
ความคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นสังคมสันติสุข และพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน โดยจุดมุ่งหมายการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ
เทศบาลเมืองคูคต เพ่ือปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน ทั้งด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้
มาตรฐานทั่วถึงทุกพ้ืนที่, เพ่ืออนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการรณรงค์สร้างจิต
ส านักให้แก่ประชาชน ปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนหรือตามแม่น้ าคูคลองให้มีภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมที่ดี, 
เพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน โดยการอบรมส่งเสริมอาชีพ ส่งเสริมสินค้าชุมชน สร้างมูลค่าสินค้า และ
หาตลาดรองรับช่องทางจ าหน่ายสินค้า และเพ่ือการบริหารจัดการที่ดี โดยส่งเสริมภาคประชาชนให้
เข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมกับเทศบาล ยึดหลักคนเป็นศูนย์กลางพัฒนา พัฒนาบุคลากร เครื่องมือ 
เครื่องใช้ สถานที่ปฏิบัติงาน การบริการ การเงิน การคลังของเทศบาล ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
รวมทั้งด าเนินการตามนโยบายนายกเทศมนตรี และยุทธศาสตร์การพัฒนาในระดับต่าง ๆ   

ทั้งนี้นโยบายและกระบวนการการด าเนินนโยบายของเทศบาลเมืองคูคต ได้ค านึงถึง
หลักธรรมาภิบาลเพ่ือมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น โดยรวมและครอบคลุมทุก
ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนที่อยู่ในภารกิจตามอ านาจที่ในพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีนโยบายที่ เกี่ ยวข้อง 
กับการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล คือ นโยบายด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

Ref. code: 25605903011046LTO



30 

สิ่งแวดล้อม โดยบรรจุแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 กล่าวคือ เทศบาลเมืองคูคตได้จัดท าแผน 
พัฒนาทุกสามปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 โดยได้ศึกษาข้อมูลประกอบในการก าหนดรายละเอียดโครงการและกิจกรรมของ
แผนพัฒนาสามปีของปี พ.ศ. 2558-2560 ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาของ
เทศบาล คือ       

(1) ทบทวนจากแผนพัฒนาสามปีย้อนหลัง พ.ศ. 2558-2560 โดยน าโครงการที่ยัง
ไม่ได้ด าเนินการใน ปี พ.ศ. 2557 ปี พ.ศ.2558 และปี พ.ศ.2559 มาพิจารณาทบทวนก าหนด
รายละเอียด วัตถุประสงค์ เปูาหมาย งบประมาณ หรือจัดล าดับความส าคัญของโครงการใหม่ และ
เพ่ิมเติมโครงการส าหรับปี พ.ศ. 2561  

(2) ใช้หลักการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีโดยสนับสนุน  
ให้มีการจัดท าแผนทุกชุมชนในเขตเทศบาล โดยได้แต่งตั้งคณะท างานซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของเทศบาล ให้
ค าแนะน าในการจัดท าให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการ สนับสนุนข้อมูลเพ่ือการจัดท าแผนชุมชนเป็น
รายชุมชน และสนับสนุนการน า (ร่าง) แผนชุมชน น าเสนอในการประชาคมต่อสมาชิกในชุมชน 
ตลอดจนพิจารณาน าโครงการและกิจกรรมที่ต้องด าเนินการร่วมกับชุมชน และโครงการหรือกิจกรรม
ที่เกินขีดความสามารถทุกชุมชนมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี และพิจารณาน าโครงการที่เป็นปัญหา
ความต้องการของประชาชนจากการจัดเวทีประชาคมเทศบาลเมืองคูคต มาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสาม
ปี ทั้งนี้เพ่ือสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในพ้ืนที่บูรณาการ การจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล เพ่ือเป็นจุด
เชื่อมต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลกับปัญหาความต้องการของประชาชน ซึ่งจะน า ไปสู่
ความเห็นพ้องต้องกันและการท างานร่วมกันของภาคีการพัฒนาในพ้ืนที่ให้เกิดเป็นผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจของรัฐ เพ่ือความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และตอบสนองความต้องการของประชาชน  

(3) อ านาจหน้าที่ตามภารกิจถ่ายโอน 6 ด้าน ได้แก่   
(3.1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
(3.2) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
(3.3) ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  
(3.4) ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

 (3.5) ด้านการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     
(3.6) ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น   

(4) นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
     (4.1) ปรับปรุงและดูแลสภาพแวดล้อมให้มีความปลอดภัยและปราศจากมลพิษ  

                        (4.2) พัฒนาระบบการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างถูกหลักสุขาภิบาล    
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      (4.3) ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกของประชาชน ชุมชน ให้เห็นคุณค่าในการดูแล
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

      (4.4) ส่งเสริมและรณรงค์ให้ชุมชน ประชาชน และผู้ประกอบการได้มีส่วนร่วม
ในการแก้ไขและลดปัญหาน้ าเสีย    

       (4.5) พัฒนาและปรับปรุงระบบการบ าบัดน้ าเสียที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพ  

                     (5) ในการประเมินผลการน าแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ เป็นการน า
แผนพัฒนาไปปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 เทศบาลเมืองคูคต ใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดท าเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ซึ่งมีโครงการจากแผนพัฒนาสามปีที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ โดย
จ าแนกตามยุทธศาสตร์ดังนี้        

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งและสาธารณูปโภค ดังนี้ 1. แนว
ทางการพัฒนาก่อสร้าง บูรณะซ่อมแซมถนน ท่อระบายน้ า ทางเท้าและสะพาน 2. แนวทางการพัฒนา
ติดตั้งไฟฟูาทางสาธารณะ ขยายเขตไฟฟูา และขยายเขตบริการประปา 3. แนวทางการพัฒนาระบบ
การจราจร 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต ดังนี้ 1. แนวทางการพัฒนาปูองกัน 
รักษา และส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 2.แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 
วัฒนธรรมในชุมชน 3. แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสวัสดิการและนันทนาการ 4. แนวทางการพัฒนา
ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน              

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 
1. แนวทางการพัฒนาในการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 2. แนวทางการพัฒนาบ าบัด ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจ ดังนี้ 1.แนวทางการพัฒนาส่งเสริม
อาชีพ เพ่ิมรายได้ และขยายโอกาส 2. แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสินค้า หนึ่งชุมชน หนึ่งผลิตภัณฑ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี ดังนี้ 1. แนวทางการพัฒนาส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชน 2. แนวทางการพัฒนาปรับปรุง พัฒนาบุคลากร เครื่องมือ เครื่องใช้ และ
สถานที่ปฏิบัติงาน 3. แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ การเงิน และงบประมาณ 

ทั้งนี้เทศบาลเมืองคูคตได้ออกกฎหมายเทศบัญญัติเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง การ
ก าจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ. 2540 เพ่ือใช้บังคับในเขตเทศบาล โดยอาศัยอ านาจตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ตามความในมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
2496 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2510 ประกอบกับ
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มาตรา 20 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 และมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ.2535 โดยผู้ที่มีอ านาจในการเสนอร่างเทศบัญญัติ ได้แก่ นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล 
ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542  และมีค าสั่งอนุมัติโดยผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูล 
และมูลฝอย พ.ศ. 2540” 

ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลเมืองคูคต เมื่อได้ประกาศไว้ โดย เปิดเผย  
ณ ส านักงานเทศบาลเมืองคูคต แล้วเจ็ดวัน 

ข้อ 3 นับแต่วันที่เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับเป็นต่อไปให้ยกเลิกบรรดา ข้อบัญญัติ เทศ
บัญญัติ กฎข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่งอ่ืน ๆ ในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในเทศบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้ง
กับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน 

ข้อ 4 ในเทศบัญญัตินี้    
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีเมืองคูคต 
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับแต่งตั้ง

ให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
“มูลฝอย”หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า ถุงพลาสติก 

ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์หรือซากสัตว์ รวมตลอดถึงสิ่งอ่ืนใด ซึ่งเก็บกวาดจากถนน ตลาด  
ที่เลี้ยงสัตว์ หรือท่ีอ่ืน 

“สิ่งปฏิกูล”หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่งอ่ืนใดซึ่งเป็น
สิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น  

“ที่หรือทางสาธารณะ”หมายความว่า สถานที่ หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและ
ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน ร้าน คลังสินค้า ส านักงาน หรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอ่ืน 
ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่ หรือเข้าใช้สอยได้  

ข้อ 5 ห้ามมิให้ผู้ใดถ่าย เท ทิ้ง หรือท าให้มีขึ้นในที่หรือทางสาธารณะ ซึ่งสิ่งปฏิกูล 
หรือมูลฝอย นอกจากในที่ที่ เทศบาลเมืองคูคตจัดไว้ให้ หรือในที่ซึ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข  
หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้จัดตั้ง 

ข้อ 6 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร หรือสถานที่ใด ๆ ต้องจัดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูล 
หรือมูลฝอย ส าหรับอาคารหรือสถานที่ของตน ตลอดจนต้องรักษาบริเวณอาคารหรือสถานที่ของตน
ไม่ให้มีสิ่งปฏิกูลหรือ มูลฝอย ในประการที่ขัดต่อสุขลักษณะ และที่รองรับมูลฝอยต้องไม่รั่ว ซึม และ
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จะต้องมีฝาปิดมิดชิดเพ่ือปูองกันแมลงและสัตว์ตามแบบซึ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นเห็นชอบ 

ข้อ 7 ห้ามมิให้ผู้ใดน าสิ่งปฏิกูลไปในที่หรือทางสาธารณะ เว้นแต่จะได้จัดภาชนะ 
หรือที่รองรับมิดชิดไม่ให้สิ่งปฏิกูล หรือกลิ่นเหม็นรั่วออกมาข้างนอก 

ข้อ 8 ห้ามผู้ใดถ่าย เท ทิ้งสิ่งปฏิกูลลงในที่รองรับมูลฝอย 
ข้อ 9 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด จะต้องให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาล

คูคต หรือผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นแค่ฝุายเดียวเท่านั้น.เป็นผู้เก็บขนสิ่งปฏิกูล 
หรือมูลฝอยจากอาคารหรือสถานที่ของตน โดยเสียค่าธรรมเนียมในการให้บริการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูล 
หรือมูลฝอยตามอัตราที่ก าหนดไว้ในบัญชีท้ายเทศบัญญัตินี้ 

ข้อ 10 ห้ามมิให้ผู้ใดด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน ก าจัดสิ่งปฏิกูล หรือ มูลฝอย 
ในเขตเทศบาลเมืองคูคต โดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่ าบริการเว้น
แต่ได้รับใบอนุญาตตามอัตราที่ก าหนดไว้ในบัญชีท้ายเทศบัญญัตินี้  และในการด าเนินกิจการ  
ตามความในวรรคก่อน ผู้รับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น และค าแนะน า
ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข ตลอดจนหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดไว้
ในการออกใบอนุญาต รวมทั้งจะเรียกเก็บค่าบริการได้ไม่เกินอัตราที่ก าหนดไว้ในบัญชีท้ายเทศบัญญัติ 

ข้อ 11 ห้ามมิให้ผู้ซึ่งมิได้เป็นเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองคูคต ท าการเก็บ ขน คุ้ยเขี่ย 
หรือขุดมูลฝอยในที่รองรับ รถขน เรือขน หรือ สถานที่ถ่าย เททิ้งมูลฝอยใด ๆ ของเทศบาลเมืองคูคต 
และท าการถ่าย เท ขน หรือเคลื่อนย้ายสิ่งปฏิกูลในถังรองรับ รถขน เรือขน สถานที่ถ่าย เท เก็บ  
หรือพักสิ่งปฏิกูลของเทศบาลเมืองคูคต 

ข้อ 12 ผู้ใดฝุาฝืน ข้อ 10 แห่งเทศบัญญัตินี้ มีความผิดตามมาตรา 71 พระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535  

ข้อ 13 ผู้ใดฝุาฝืนเทศบัญญัตินี้ข้อหนึ่งข้อใด มีความผิดตามมาตรา 73 วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เว้นแต่เป็นการฝุาฝืนตามข้อ 12 แห่งเทศบัญญัตินี้   

ข้อ 14 ให้นายกเทศมนตรีเมืองคูคต มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้และ
ให้มีอ านาจออกระเบียบ ประกาศ หรือ ค าสั่ง เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอ
และการออกใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตการขอรับแทน
ใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต ตลอดจนเพื่อปฏิบัติการอ่ืนใดให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ4 

 

                                           
4เทศบัญญัติเทศบาลเมืองคูคต การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 2540, ข้อ 1-14, ราชกิจจา

นุเบกษา, (15 พฤษภาคม 2540): 11-12. 
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3.3.2 โครงสร้างหน่วยงานและลักษณะหน่วยงาน 
ด้านการปกครององค์การเทศบาลประกอบด้วย สภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี  

จากผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองคูคต ที่เป็นการเลือกตั้งทั่วไป  
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ท าให้เทศบาลเมืองคูคต มีคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล
เมืองคูคต ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก  
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นครบตามจ านวน โดยมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปี นับแต่วัน
เลือกตั้ง ปัจจุบันการบริหารงานของเทศบาลเมืองคูคต มีนางสุภารมย์ โลทะกะ เป็นนายกเทศมนตรี 
ซึ่งได้แต่งตั้งคณะผู้บริหาร คือ นายวีรพจน์ ปานนุ่ม , นายณรงค์ อู่ทรัพย์ และนายอภิโชติ อนันต์
ไพฑูรย์ เป็นรองนายกเทศมนตรี การบริหารกิจการของเทศบาลคูคต อยู่ในความควบคุมและ
รับผิดชอบของนายกเทศมนตรี โดยมีปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชารองจากนายกเทศมนตรี
รับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจ าของเทศบาล ให้เป็นไปตามนโยบายและมีอ านาจหน้าที่อ่ืนที่
กฎหมายก าหนด โดยมีรองปลัดเทศบาล จ านวน 3 คน หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ผู้อ านวยการกอง
เป็นผู้ช่วยเหลือปลัดเทศบาลในการบริหารงานและสถานธนานุบาลเทศบาลฯ  

ส าหรับการบริหารจัดการเรื่องขยะมูลฝอยอยู่ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก ส าหรับผู้บริหารที่รับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงอาจแบ่งออกได้เป็นดังนี้   

3.3.2.1 ฝุายการเมือง ประกอบด้วย  
(1) นายกเทศมนตรี  
(2) เทศมนตรีที่รับผิดชอบเรื่องสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

3.3.2.2 ข้าราชการประจ าระดับบริหาร ประกอบด้วย 
(1) ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
(2) ผู้ช่วยผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
(3) หัวหน้ากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
(4) หัวหน้าฝุายบริหารงานสาธารณสุข 
(5) เจ้าพนักงานสุขาภิบาล 
(6) หัวหน้างานรักษาความสะอาด      

3.3.2.3 ข้าราชการระดับปฏิบัติ ประกอบด้วย 
(1) หัวหน้างานบริหารรักษาความสะอาด 
(2) พนักงานขับรถ 
(3) พนักงานเก็บขยะ  
(4) พนักงานกวาดถนน 
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โครงสร้างหน่วยงานและการแบ่งงานในการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองคูคต 
จะอยู่ในการดูแลและการรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานที่มีอ านาจ
หน้าที่ในการจัดการขยะมูลฝอยภายในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของเทศบาลตามผังโครงสร้างส่วนราชการ 
 
ตารางที่ 3.5 ผังโครงสร้างส่วนราชการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ที่มา : เทศบาลเมืองคูคต, แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560  (ปทุมธานี: งานวิเคราะห์นโยบายและ
แผนกองวิชาการและแผนงาน, 2560), 40.  
 

จากตารางที่ 3.5 ผังโครงสร้างส่วนราชการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สามารถ
อธิบายหน้าที่ความรับผิดชอบได้ดังนี้  

1. ฝุายบริหารงานสาธารณสุข    
1.1 งานวางแผนสาธารณสุข มีหน้าที่เกี่ยวกับงานวางแผนด้านสาธารณสุข งาน

จัดท าแผนตามโครงการบริการสาธารณสุขให้สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขท้องถิ่น 

กองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม 

ฝาุยบรหิารงานสาธรณสุข ฝาุยบรกิารและสง่เสริมการอนามยั
อนามัย 

งานธุรการ 

งานแผนงานสาธารณสุข 

งานรักษาความสะอาด 

งานสุขาภิบาลและอนามัย
สิ่งแวดล้อม 

งานเผยแพร่และฝึกอบรม 

งานศูนย์บริการสาธารณสุข 

งานปูองกันและควบคุมโรค 

งานสัตวแพทย์ 

งานส่งเสริมสุขภาพ 
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1.2 งานเผยแพร่และฝึกอบรม มีหน้าที่เกี่ยวกับงานเผยแพร่กิจกรรมทางวิชาการ
ด้านสาธารณสุข งานฝึกอบรม และศึกษาดูงาน  

1.3 งานรักษาความสะอาด มีหน้าที่เกี่ยวกับงานกวาดล้างท าความสะอาด งานเก็บ
รวบรวมขยะมูลฝอย งานขนถ่ายขยะมูลฝอย  

1.4 งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่เกี่ยวกับงานควบคุมด้าน
สุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม   

2. ฝุายบริการและส่งเสริมการอนามัย   
2.1 งานศูนย์บริการสาธารณสุข มีหน้าที่เก่ียวกับงานให้บริการรักษาพยาบาลในและ

นอกสถานที่ งานวางแผนและจัดการให้การรักษาพยาบาลแก่ผู้ช่วย 
2.2 งานปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ มีหน้าที่เกี่ยวกับการปูองกันและสร้างเสริม

ภูมิคุ้มกันโรค 
2.3 งานสัตวแพทย์ มีหน้าที่เก่ียวกับงานควบคุมและรับผิดชอบโรคสัตว์ 
2.4 งานปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ มีหน้าที่เกี่ยวกับปูองกันและสร้างเสริ ม

ภูมิคุ้มกันโรค 
3 งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการของกองหรือฝุายและงานดังต่อไปนี้ คื อ งาน

สารบรรณ การรับ-ส่งหนังสือ 
 3.3.3 การประสานงานกับหน่วยงานภายนอก 
คณะรัฐมนตรีลงมติเห็นชอบด้วยกับแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 

ของเทศบาล (พ.ศ. 2559 - 2564) ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ และให้
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงมหาดไทย จัดท าแผนแม่บทการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยของประเทศระยะสั้น พ.ศ. 2559 - 2560 และนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ 
จันทร์โอชา ได้กล่าวในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ ไว้ดังนี้  

การแก้ ไขปัญหาขยะมูลฝอยอย่าง เป็นรูปธรรมและได้ เ ร่ ง รัดมอบหมายให้
กระทรวงมหาดไทยบูรณาการร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการจัดท า
แผนปฏิบัติการประเทศไทยไรขยะตามแนวทางประชารัฐระยะหนึ่งปีโดยใช้หลักการ 3R คือการใช้
น้อย ใช้ซ้ า และกลับมาใช้ใหม่ โดยมีเปูาหมายเพ่ือลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยในภาพรวมของ
ประเทศลดลงร้อยละ 55  

ในการนี้กระทรวงมหาดไทยได้จัดท าแนวทางปฏิบัติด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชน “จังหวัดสะอาด”โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเน้นการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งก าเนิด

                                           
5คืนความสุขให้คนในชาติ,  27 พฤษภาคม 2559. 
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และจัดท าระบบเก็บและขนขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้
หลักการ 3R และหลักการประชารัฐ ดังนั้นเพ่ือให้การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนจังหวัด
สะอาดบรรลุวัตถุประสงค์และเป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ เทศบาลเมืองคูคตจังหวัดปทุมธานี  
จึงแต่งตั้งคณะท างานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้  
การก ากับดูแลของในอ าเภอโดยมีองค์ประกอบ ดังนี้ 

นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองคูคต                   เป็นประธานฯ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองคูคต         เป็นคณะท างาน 
รองปลัดเทศบาลเมืองคูคต    เป็นคณะท างาน 
ประธานชุมชนทุกชุมชนในเขตเทศบาล   เป็นคณะท างาน 
ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนหรือผู้แทน  เป็นคณะท างาน  
ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ   เป็นคณะท างาน 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดลาดสนุ่น    เป็นคณะท างาน 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดประยูรธรรมมาราม   เป็นคณะท างาน 
ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมสังคีต    เป็นคณะท างาน 
ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองคูคต  เป็นคณะท างาน 
เจ้าอาวาสวัดลาดสนุ่นหรือผู้แทน    เป็นคณะท างาน 
เจ้าอาวาสวัดประยูรธรรมารามหรือผู้แทน   เป็นคณะท างาน 
ผู้จัดการห้างสรรพสินค้าโลตัส สาขาล าลูกกาคลอง2   เป็นคณะท างาน 
ผู้จัดการห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีหรือผู้แทน   เป็นคณะท างาน 
ผู้จัดการห้างสรรพสินค้าเซียร์รังสิต    เป็นคณะท างาน 
ปลัดเทศบาลเมืองคูคต     เป็นคณะท างาน 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เป็นคณะท างาน 
 

โดยอ านาจและหน้าที่ดังนี้ 
1. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลขยะมูลฝอยที่เพ่ือจัดท าฐานข้อมูลขยะมูลฝอย 
2. จัดท าแผนปฏิบัติระดับท้องถิ่นด้วยการประชาคมหมู่บ้าน เพ่ือก าหนดทิศทาง

และเปูาหมายในการด าเนินงานให้แก่หมู่บ้านชุมชนในพื้นท่ี 
3. ก าหนดจุดรวบรวมของเสียขยะอันตรายในชุมชนอย่างน้อยชุมชนละ 1 จุด 
4. ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะและการบริหารจัดการขยะให้

ประชาชนในพื้นท่ี 
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5. สนับสนุนงบประมานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในหมู่บ้านชุมชนเพ่ือ
น าไปด าเนินการตามแผนปฏิบัติการในระดับท้องถิ่น 

6. ติดตามและประเมินผลรายงานผลด าเนินงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชนจังหวัดสะอาดเสนอต่อนายอ าเภอ 

7. หน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยจากแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของของเทศบาล เป็นแนวทางปฏิบัติ

ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” และโครงการคูคตเมืองสะอาด เทศบาล
เมืองคูคตมีการประสานงานระหว่างหน่วยงานและความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกดังนี้ 

1. ร่วมมือและประสานงานร่วมกับส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
จังหวัดปทุมธานี ซึ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ตามที่ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ก าหนดมีบทบาท 2 ส่วนที่ส าคัญ คือ ท าหน้าที่เป็นตัวแทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในจังหวัด รวมถึงเป็นฝุายเลขานุการในคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมจังหวัดและ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น โดยการด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล
เมืองคูคตกับส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี จะเป็นความร่วมมือที่
มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐและชุมชนในสังคมแบบบูรณาการ ที่ต้องการลดปริมาณขยะมูลฝอย
ในชุมชมลง กล่าวคือ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี จะท าการให้การ
สนับสนุนเทศบาลเมืองคูคต และจะเป็นผู้ประเมินการด าเนินงานของเทศบาลเมืองคู คตในการ
ด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยในเขตพ้ืนที่ดูแลและรับผิดชอบอีกด้วยเช่นกัน 

2. ร่วมมือและประสานงานร่วมกับกรมอนามัย กล่าวคือ ให้กรมอนามัยเข้ามามี 
ส่วนร่วมในการถ่ายทอด พัฒนาศักยภาพ ขีดความสามารถ และการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพ 
การจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ การอนามัยสิ่งแวดล้อมที่จะผลต่อชุมชนที่เกิดจากขยะมูลฝอย  
ของเทศบาลเมืองคูคต  

3. ร่วมมือและประสานงานร่วมกับประชาชนในเขตชุมชน กล่าวคือ ในการด าเนิน
โครงการจังหวัดสะอาด และโครงการคูคตเมืองสะอาด เทศบาลเมืองคูคตได้ร่วมมือกับตัวแทนผู้น า  
ในการร่วมกันด าเนินโครงการ เพ่ือก าหนดและสร้างเปูาหมายการด าเนินการเดียวกัน ซึ่งโครงการ
จังหวัดสะอาด มีชุมชน ทอส.9 เป็นตัวแทนชุมชนและเข้าร่วมโครงการ และโครงการคูคตเมืองสะอาด         
มีชุมชนที่เข้าร่วมโครงการมีทั้งหมด 11 ชุมชน คือ ชุมชนทอส.9, ชุมชนเสมาฟูาคราม 25, ชุมชน 
ฟูาครามนคร,ชุมชนเดชอนันต์รวมใจ, ชุมชนสราสินีย์วิลล์ 1, ชุมชนร่มเย็น, วัดประยูรธรรมาราม
พร้อมศรีสามัคคี ,ชุนชนรณชัย ,ชุมชนร่มโพธิ์ทองพัฒนา และชุมชนเดชเจริญ ทั้ งนี้จึ งท าให้ 
การประสานงานไม่ใช่แค่กับภายในหน่วยงานภาครัฐเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการประสานงาน  
ในส่วนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนั้นก็คือ ประชาชนในชุมชน โดยมีการร่วมมือกับประธานกรรมการ
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ชุมชน และรองประธานกรรมชุมชน ในการเป็นตัวแทนและเป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชน 
ในชุมชนในแต่ละชุมชน ในการลดปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชน อีกทั้งเทศบาลเมืองคูคตใช้กลวิธี  
และกิจกรรมหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์จากการกระจายเสียง การแจกใบปลิว 
การแจกซีดีชุมชนตัวต้นแบบ การแปรรูปขยะเป็นปุ๋ยหมักชีวภาพ การท าปุ๋ยหมักบ่อวงคอนกรีต  
กิจกกรรมถนนปลอดถังขยะ ซึ่งวิธีการเหล่านี้ล้วนต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากทุกฝุายรวมทั้ง
ประชาชนในแต่ละชุมชน  

3.3.4 ลักษณะผู้ปฎิบัติและหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการ งานสุขาภิบาลและ

สิ่งแวดล้อมงานสัตวแพทย์ งานศูนย์บริการสาธารณสุข งานรักษาความสะอาดซึ่งดูแลด้านการจัดการ
ขยะมูลฝอย ก็ถือเป็นหน้าที่หลักของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมตามรัฐธรรมนูญมาตรา 290 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีอ านาจหน้าที่ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามกฏหมาย
บัญญัติพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของเทศบาลในการรักษาความ
สะอาดของถนนทางเดิน และที่สาธารณะ รวมถึงทั้งการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และ
พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 18 การเก็บขนหรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยใน
ราชการท้องถิ่นใดให้เป็นอ านาจของการบริหารท้องถิ่นนั้น  

จากผังโครงสร้างการแบ่งส่วนการบริหารงานของเทศบาล โครงสร้างกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม  มีอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการด าเนินงานให้เป็นไปตาม เจตนารมณ์
ของกฎหมายที่ว่าด้วยการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งกฎหมายอ่ืนใดที่เกี่ยวข้อง พัฒนา 
และปรับปรุงงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การอาชีวอนามัยการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุม
ปูองกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ การพัฒนาพฤติกรรมอนามัย การสุขาภิบาลและอนามัย
สิ่งแวดล้อม จัดให้บริการเผยแพร่ความรู้ทางด้านการส่งเสริมสุขภาพ การปูองกันโรค การควบคุม
สิ่งแวดล้อม การคุ้มครองผู้บริโภค จัดบริการ รักษาความสะอาด การจัดการขยะมูลฝอยและ
ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ทั้งนี้โครงสร้างกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมี       
2 ฝุาย คือ ฝุายบริหารงานสาธารณสุขและฝุายบริหารและส่งเสริมการอนามัย โดยการวิจัยครั้งนี้
ผู้วิจัยจะศึกษางานรักษาความสะอาดเป็นหลัก เพราะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการจัดการขยะ
มูลฝอยในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบโดยตรง โดยแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองคูคต ได้
ด าเนินแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง มีกระบวนการและขั้นตอนการท างานทั้งในด้านงาน
กวาดล้างท าความสะอาด งานเก็บรวบรวมและขนถ่ายขยะมูลฝอย และรวมถึงงานก าจัดขยะมูลฝอย
และควบคุมสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยโดยเทศบาลเมืองคูคตได้จัดโครงการที่ต้องการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการท างานของพนักงานรักษาความสะอาดไว้ ดังนี้  
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3.3.4.1 โครงการพัฒนาศักยภาพของพนักงานรักษาความสะอาด 
เทศบาลเมืองคูคตต้องการพัฒนาด้านความรู้ ความเข้าใจ และการปรับตัวของผู้ปฎิบัติ

งาน และมีการประเมินคุณภาพการท างานของเจ้าหน้าที่และพนักงานในทุกปี อีกทั้งมีการจัดโครงการ
การอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ พนักงาน และผู้ปฎิบัติ ในลักษณะต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ท างานให้กับบุคลากรในเทศบาล ทั้งนี้ด้านการจัดการขยะมูลฝอย งานรักษาความสะอาด กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ให้ความส าคัญกับเรื่องดังกล่าว  จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพ
ของพนักงานรักษาความสะอาด เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ ในการปฏิบัติงาน
รักษาความสะอาดให้น าความรู้จากการศึกษาดูงานในแต่ละพ้ืนที่มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับ
เทศบาลเมืองคูคตตามความเหมาะสม ทั้งยังกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่มีความตื่นตัว ในการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

โดยเปูาหมายที่ต้องการพัฒนาบุคลากรในเทศบาล ได้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาลพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไปของกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 105 คน 

วิธีด าเนินการ กล่าวคือ จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์
ต่างๆในการจัดท าโครงการ ประสานงานขอความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และอบรมให้ความรู้
แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป กองสาธารสุขและ
สิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง โดยมีการทัศนะศึกษาดูงานด้านการรักษาความสะอาด และ
สิ่งแวดล้อมที่ ส านักงานเทศบาลเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งมี
ระยะเวลาในการด าเนินการอยู่ที่ 6 เดือน ซึ่งผู้รับผิดชอบโครงการคือ งานรักษาความสะอาด 
รับผิดชอบโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้มีการติดตามและประเมินผลประสิทธิภาพของ
บุคลากร 

ผมเคยเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยเป็นการไปทัศนะศึกษาดูงานที่ส านักงานเทศบาล
เพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบุรี เป็นเวลา 3 วัน มีการฝึกอบรมในเรื่องของความรู้ด้านการ
จัดการขยะมูลฝอย เพราะตัวผมเองไม่มีความรู้มากเกี่ยวกับเรื่องขยะมูลฝอย รู้แค่ว่าใน
แต่ละวันจะต้องขับรถไปเก็บขยะที่ชุมชนใดเท่านั้น ซึ่งการท างานก็เป็นแบบใช้ก าลัง
แรงงานตากแดด ตากลม บางครั้งฝนตกก็ท าให้เปียก ซึ่งไม่ค่อยมีแรงบันดาลในการ
ท างานเท่าไหร่ อีกท้ังรายได้ท่ีได้ก็น้อยมาก ๆ ผมว่าการที่เทศบาลมีการจัดการฝึกอบรม
ท าให้ตัวผมมีความรู้มากขึ้น ในด้านการจัดการขยะและรู้หน้าที่ของคนอ่ืนมากขึ้น 
เพราะจริง ๆ แล้วการท างานในหน้าที่ของการขับรถเก็บขยะก็มีหน้าที่คล้าย ๆ กันทุกที่ 
แต่การไปอบรมดูงานที่ส านักงานเทศบาลเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบุรี ท าให้รู้ ว่าอาชีพ
การบริการนั้นส าคัญ เพราะทุก ๆ อาชีพล้วนมีความส าคัญในตัวของมันเอง อาชีพขับรถ
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ขยะก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่ต้องท าให้ดีที่สุด เพราะถ้าไม่มีเราก็ไม่มีใครมาท าหน้าที่ตรงนี้
ได้ดี ถ้าไม่รักและเข้าใจในหน้าที่ของตนเอง”6  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.3 เทศบาลเมืองคูคต, “การศึกษาดูงานโครงการพัฒนาศักยภาพของพนักงานรักษาความ
สะอาด,”  สืบค้นเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560, http://www.khukhot.go.th /index.ph p?page 
=activity&content  
 

      ฉันเพ่ิงได้มาท างานเป็นพนักงานกวาดถนนกับเทศบาลเมืองคูคตได้ไม่นาน ก่อน
หน้านี้ท างานเป็นเด็กเสริฟ แต่ด้วยอายุเริ่มมากขึ้น แล้วต้องเลิกงานดึก ท าให้อยาก
ท างานที่ไม่เลิกงานดึก ที่ฉันได้มาท าที่นี้ เพราะมีคนรู้จักข้างบ้านแนะน าให้มาสมัคร 
เพราะเทศบาลประกาศลงในเว็ปว่ารับสมัครพนักงานกวาดถนน ตอนนี้ฉันรู้สึกว่าฉันมี
เพ่ือนมากขึ้น ส่วนมากจะเป็นคนอายุน้อยกว่าดิฉัน ส าหรับความพอใจในการท างานนั้น 
ฉันรู้สึกว่ามีความพอใจในระดับนึงเพราะเป็นการท างานที่ไม่ได้อยู่ในที่ร่ม บางวันต้อง
ตากแดด ตากลม แต่ด้วยความที่เทศบาลเมืองคูคตอยู่ใกล้ ๆ บ้านเลยต้องท า7  

ฉันกวาดถนนบริเวณหมู่บ้านวังทองธานี ที่นี้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีการทิ้งขยะมาก
เท่าไหร่ เพราะประชาชนมีการทิ้งขยะลงถังขยะอยู่มาก การท างานเลยกวาดแค่พวกฝุุน 
และพวกเศษใบไม้ และเก็บขยะจากบางบ้านลงถังขยะ ฉันท างานเป็นพนักงานกวาด
ถนนกับเทศบาลเมืองคูคตมา 1 ปี ซึ่งไม่ได้มีปัญหากับการท างานมาก จะมีขยะเยอะก็

                                           
6พนักงานขับรถเก็บขยะ, สัมภาษณ์โดย ธัญวรัตม์ อินทรโชติ, เทศบาลเมืองคูคต,              

8 ธันวาคม 2560. 
7พนักงานกวาดถนน คนที่ 1, สัมภาษณ์โดย ธัญวรัตม์ อินทรโชติ, เทศบาลเมืองคูคต,         

8 ธันวาคม 2560.  
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ตอนช่วงเทศบาลกาล อย่างเช่น ช่วงสงกรานต์ แต่เทศบาลให้แต่เงินเดือน แต่ถ้ามี
เทศกาลก็จะได้พวกขนมจากพ่ี ๆ ในเทศบาล ก็ไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นอะไรมากเท่าไหร่8  

ผมท างานเป็นพนักงานขับรถขนขยะมูลฝอยกับเทศบาลเมืองคูคตมา 10 เดือน
แล้วได้รับมอบหมายให้ขับไปเก็บเขตอนุสรณ์สถาน , ชุมชนร่มโพธิทอง, หมู่บ้านการ์เด้
นโฮม ส่วนมากไม่มีปัญหาอะไรมาก แต่อาทิตย์นึงท างาน 6 วัน มีวันหยุด 1 วัน ส่วน
การขับรถขยะจะมีคนขับสลับหมุนเวียนกันท างาน ทุกวันนี้ไม่ได้รู้สึกมีแรงจูงใจในการ
ท างานเท่าไหร่ ด้านความรู้เรื่องการขับรถขยะ เนื่องจากผมมีพ้ืนฐานขับรถเป็นอยู่แล้ว 
แต่เรื่องการบังคับรถในการเปิดฝาถัง ก็มีคนสอน เลยคิดว่าไม่ยากอะไรมาก9  

ผมท างานเป็นพนักงานเก็บขนขยะท้ายรถคู่กับพ่ีเขา งานส่วนใหญ่ คือ การเก็บขน
ขยะตามบ้านเรือน ก็มีคนในชุมชนทิ้งขยะเยอะมาก และบางบ้านก็ไม่ได้คัดแยกขยะ 
หรือน าขยะมาใส่ถุงขยะ ท าให้การเก็บก็จะเกิดปัญหาเรื่องสุขลักษณะ ทั้งกลิ่นเหม็น 
จากเศษอาหาร และขยะมูลฝอยต่าง ๆ ผมมองว่าเทศบาลควรแก้ไขในปัญหาพวกนี้10 

  3.3.5 อัตราจ านวนบุคลากร   
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมืองคูคต มีอัตราโครงสร้างบุคลากร 
ตามโครงสร้างการแบ่งงานภายในเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นพนักงานเทศบาลสามัญ โดยเป็นส่วน
บริหารและคุมงาน กับส่วนที่เป็นลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง โดยเป็นผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ โดย
การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล บุคลากรในการปฏิบัติงาน จ านวน 73 คน มีรายละเอียด ดังนี้ 

 
ตารางที่ 3.6 จ านวนบุคลากรด้านการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองคูคต 

พนกัเทศบาลสามญั  พนกังานลูกจา้ง 

ต าแหนง่ จ านวน (คน) ต าแหนง่ จ านวน (คน) 
ผู้อ านวยการงานสาธารณสุข 1 พนักงานขับรถขนขยะมูลฝอย 13 

หัวหน้าฝุายบริหารสาธารณสุข 0 พนักงานเก็บขนขยะท้ายรถ 39 

                                           
8พนักงานกวาดถนนคนที่ 2, สัมภาษณ์โดย ธัญวรัตม์ อินทรโชติ, เทศบาลเมืองคูคต,           

8 ธันวาคม 2560. 
9พนักงานขับรถขนขยะมูลฝอย , สัมภาษณ์โดย ธัญวรัตม์ อินทรโชติ, เทศบาลเมืองคูคต,        

8 ธันวาคม 2560. 
10พนักงานเก็บขนขยะท้ายรถ, สัมภาษณ์โดย ธัญวรัตม์ อินทรโชติ, เทศบาลเมืองคูคต,          

8 ธันวาคม 2560. 
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หัวหน้างานรักษาความสะอาด 1 พนักงานกวาดถนน 14 

พนักงานเทศบาล 5   

ที่มา : เทศบาลเมืองคูคต, แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560  (ปทุมธานี: งานวิเคราะห์นโยบายและ
แผนกองวิชาการและแผนงาน, 2560), 44.  
 

3.3.6 อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้    
      การให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองคูคตครอบคลุมทั้งเขตเทศบาลโดยมี

รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ซึ่งเป็นรถยนต์บรรทุกขยะที่ติดตั้งชุดอัดขยะไว้ด้านท้ายชุดตู้เก็บ
ขยะเพ่ือการจัดเก็บขยะให้ได้ปริมาณมากกว่ารถเก็บขยะทั่วไป โดยการท างานของชุดอัดขยะและชุด
ยกชุดอัดขยะท างานด้วยระบบไฮดรอลิค ทั้งนี้กระบอกไฮดรอลิคเป็นของชุดอัดขยะและชุดยกชุดอัด
ขยะเป็นกระบอกไฮดรอลิคท่ีมีคุณภาพสูงได้การรับรองผลิตภัณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรม และมีถังขยะ 
ดังนี้ รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายจ านวน 13 คัน มีดังนี้ ขนาดบรรทุก 14 ลูกบาศก์เมตร 
จ านวน 3 คัน และขนาดบรรทุก 12 ลูกบาศก์เมตร จ านวน 10 คัน โดยระยะเวลาเก็บขนขยะมูลฝอย
ในแต่ละชุมชน 2 ครั้ง ต่อสัปดาห์ 

 
ตารางที ่3.7 ข้อมูลรถเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองคูคต 

ล าดบัที ่ 
หมายเลข
ทะเบยีน 

ประเภท 
ขนาดความจ ุ  

(ลบ.ม.) 

จ านวน
พนักงานทา้ย

รถ (คน) 

จ านวนเทีย่ว
การเกบ็ขน 

(เทีย่ว) 

ระยะเวลาใน
การเกบ็ขน
ตอ่เทีย่ว
(ชัว่โมง) 

1 82-2061 รถอัดท้าย 12 3 1 4 

2 82-2062 รถอัดท้าย 12 3 1 4 

3 82-2063 รถอัดท้าย 12 3 1 4 
4 82-2064 รถอัดท้าย 12 3 1 4 

5 82-2065 รถอัดท้าย 12 3 1 4 

6 82-5196 รถอัดท้าย 12 3 1 4 
7 82-5197 รถอัดท้าย 12 3 1 4 

8 82-4960 รถอัดท้าย 12 3 1 4 
9 82-7838 รถอัดท้าย 12 3 1 4 

10 บ.7880 รถอัดท้าย 12 3 1 4 
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11 82-5906 รถอัดท้าย 14 3 1 4 

12 82-5907 รถอัดท้าย 14 3 1 4 
13 82-5908 รถอัดท้าย 14 3 1 4 

ที่มา : เทศบาลเมืองคูคต, แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560  (ปทุมธานี: งานวิเคราะห์นโยบายและ
แผนกองวิชาการและแผนงาน, 2560), 46.  

โดยเทศบาลเมืองคูคตมีอุปกรณ์ถังพักเพ่ือรองรับขยะเทศบาลเป็นถังขยะโลหะ  
200 ลิตร จ านวน 250 ใบ ถังขยะขนาด 100 ลิตร จ านวน 200 ใบ และในปี พ.ศ. 2559 เทศบาล
เมืองคูคตได้จัดหาอุปกรณ์ถังพักเพ่ือรองรับขยะมูลฝอยเพ่ิมเติมเป็นถังโพลีเอทิลีนมีล้อเข็นฝาปิด 
ขนาดบรรจุ 120 ลิตร จ านวน 400 ใบ 

3.3.7 การจัดเก็บค่าธรรมเนียม 
      การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการขยะของเทศบาลเมืองคูคตเป็นหน้าที่ของกองคลัง 

โดยปัจจุบันทางเทศบาลจะเก็บค่าธรรมเนียมจากครัวเรือนในอัตรา 40 บาท/คนเรือน/เดือน ซึ่ง
ปัจจุบันเทศบาลจะจัดเก็บเป็นรายปีละ 1,200 บาท ต่อครัวเรือน แต่ยังมีประมาณ 30% ที่ไม่สามารถ
จัดเก็บเป็นรายปีได้เนื่องจากบางบ้านเป็นบ้านเช่าซึ่งมีการเปลี่ยนผู้อยู่อาศัยอยู่ตลอดเวลา ท าให้ส่วนนี้
ยังต้องจัดเก็บเป็นรายเดือน ส่วนร้านอาหารซึ่งสร้างขยะมากกว่าครัวเรือนอ่ืนทั่วไป ท าให้เทศบาลจึง
จะเก็บค่าธรรมเนียมในอัตรา 50 บาท/ครั้ง/เดือน โดยค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บได้ไม่เพียงพอต่อค่า
จัดการขยะแต่เป็นราคาที่เหมาะสม   

3.3.8 งบประมาณรายรับและรายจ่าย  
      จากค าแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่าย เทศบาลเมืองคูคตมีรายรับ 

และรายจ่ายดังตารางที่ 3.8 และ 3.9   
 
ตารางที่ 3.8 งบประมาณรายรับ ประจ าปีงบประมาณ 2558 

รายรบั รบัจริง 2556 รบัจริง 2557  ประมาณการ 2558 

หมวดภาษีอากร 230,845,923.10 245,092,334.89 213,900,000.00 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ 
และใบอนุญาต 4,977,757.005 5,107,220.85 5,401,000.00 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 4,362,150.65 6,710,878.42 3,100,000.00 

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค 431,859.97 416,612.30 450,000.00 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 3,812,673.19 1,617,075.00 1,252,000.00 
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หมวดเงินอุดหนุน  41,563,983.00 47,854,323.00 37,000,000.00 

หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 37,187,702.20 38,817,680.84 0 
รวมรายรับ 318,204,292.11 345,616,125.30 261,103,000.00 

ที่มา : เทศบาลเมืองคูคต, แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560  (ปทุมธานี: งานวิเคราะห์นโยบายและ
แผนกองวิชาการและแผนงาน, 2560), 51.  

ตารางที่ 3.9 งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2558 

รายจา่ย จา่ยจรงิ 2556 จา่ยจรงิ 2557  ประมาณการ 2558 
งบบุคลาการ 54,265,780.46 54,853,553.88 55,849,940.00 

งบด าเนินการ 50,583,470.71 65,478,578.53 80,130,900.00 

งบลงทุน 75,319,434.97 129,501,443.14 103,764,000.00 
งบอุดหนุน 6,476,078.38 6,719,000.00 9,694,000.00 

งบกลาง 63,082,515.34 46,713,231.10 11,162,060.00 
รวมรายจ่าย 249,727,279.86 303,265,806.65 260,600,900.00 

ที่มา : เทศบาลเมืองคูคต, แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560  (ปทุมธานี: งานวิเคราะห์นโยบายและ
แผนกองวิชาการและแผนงาน, 2560), 52.  

จากตารางที่ 3.8 และ 3.9 ข้อมูลงบประมาณรายรับและรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
2558 จะเห็นได้ว่า ด้านรายรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เทศบาลเมืองคูคตมีรายรับจริงทั้งสิ้น 
318,204,292.11 บาท และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รายรับจริงทั้งสิ้น 345,616,125.30 บาท 
และด้านรายจ่ ายในปี งบประมาณ พ.ศ .  2556 เทศบาลเมืองคูคตมี รายจ่ ายจริ งทั้ งสิ้ น 
249,727,279.86 บาท และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รายจ่ายจริงทั้งสิ้น 303,265,806.65 บาท 
จะเห็นได้ว่าประมาณการรายรับและรายจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีความใกล้เคียงกัน โดย
เทศบาลเมืองคูคต มีรายรับมากกว่ารายจ่าย แสดงให้เห็นว่าเทศบาลไม่ได้มีปัญหาด้านงบประมาณ ซึ่ง
รายรับส่วนหนึ่งมากจากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล ที่ประชาชนเป็น
ส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือในการจ่ายค่าธรรมเนียมดังกล่าว 
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3.4 กระบวนการจดัการขยะมลูฝอย  
 

การจัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองคูคต ได้ด าเนิน 
แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง มีกระบวนการและขั้นตอนการท างานทั้งในด้านการลดอัตรา
การเกิดและการคัดแยกขยะมูลฝอย การเก็บรวบรวมและขนส่ง และการก าจัดขยะมูลฝอย สามารถ
อธิบายได้ดังนี ้

3.4.1 การลดอัตราการเกิดและการคัดแยกขยะมูลฝอย    
      จากการที่เทศบาลเมืองคูคตได้มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับความรู้

เรื่องการคัดแยกขยะจากบ้านเรือน โดยทางเทศบาลได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพ้ืนที่เพ่ือให้ความรู้และข้อมูล
ต่าง ๆ กับประชาชนโดยตรง ท าให้ประชาชนบางกลุ่มมีการคัดแยกขยะที่สามารถน าไปรีไซเคิลได้ เช่น 
กระดาษ พลาสติก โลหะเป็นต้น ทั้งนี้เมื่อมีการคัดแยกและประชาชนสามารถน าขยะที่คัดแยกได้เข้า
ร่วมโครงการที่ทางเทศบาลได้ด าเนินการ เช่น โครงการธนาคารและขยะ หรือประชาชนบางส่วน  ก็
สามารถน าไปขายให้กับผู้ที่รับซื้อขยะรีไซเคิลโดยตรงได้ ทั้งนี้เป็นการช่วยลดปริมาณขยะรีไซเคิลที่จะ
น าไปทิ้งและก าจัดจะเป็นการช่วยประหยัดงบประมาณ และเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใน
เรื่องราวคัดแยกก่อนทิ้งที่บ้านและชุมชน เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนมีรายได้จาการน าขยะรีไซเคิลมา
ฝากที่ธนาคารขยะเพ่ือน าไปใช้หรือน าไปท ากิจกรรมอ่ืนต่อไป    

จากโครงการธนาคารแลกขยะ มีประชาชนจ านวนมากเข้าร่วมโครงการ ประชาชน
ในชุมชนส่วนมาก ในที่บ้านเรือนแต่ละบ้าน จะมีขยะในปริมาณที่ต้องทิ้งทุกวัน ซึ่ง
ประชาชนบางคนอยากมีรายได้เพ่ิมเติมจึงเก็บขยะของตนเองไว้ เพ่ือน าไปแลกกับ
โครงการของเทศบาล และประชาชนในชุมชนมีความรู้เรื่องการคัดแยกขยะมูล
ฝอย11  
3.4.2 การเก็บรวบรวมและขนส่ง   

                เทศบาลเมืองคูคต จะท าการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยจากชุมชนในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบ จ านวน 31 ชุมชน โดยจัดให้มีพนักงานเก็บขยะมูลฝอยและพนักงานขับรถเก็บขยะมูลฝอย
มาเก็บขยะตามชุมชนตั้งแต่วันจันทร์-วันเสาร์ ซึ่งมีการสลับหมุนเวียนแบ่งตามเวรเขตรับผิดชอบของ
พนักงานเก็บขยะและพนักงานขับรถ เก็บจากถังขยะหน้าบ้านเรือนในชุมชน ซึ่งลักษณะถังขยะเป็น
แบบถังเดี่ยวทิ้งขยะรวมทุกประเภท ขนาด 200 ลิตร ประเภทถังพลาสติก   

                                           
11สุภารมย์ โลทะกะ, สัมภาษณ์โดย เอกวัตร โตรักษา, ฝุายรักษาความสะอาดและ            

สิ่งแวดล้อม, 2 ธันวาคม 2560.  
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ส าหรับพื้นที่ให้การด าเนินงานรับผิดชอบให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาล 
เมืองคูตตเทศบาลเมืองคูคตในชุมชน มีการก าหนดเขตรับผิดชอบออกเป็น 13 เขตพ้ืนที่ ครอบคลุม
เขตพ้ืนที่ทั้งหมดของเทศบาลเมืองคูคต ดังนี้    

เขตท่ี 1 หมู่บ้านฟูาคราม, เดอะแดช ล าลูกกา 11/8, 10/11 
เขตท่ี 2 กม.27, ชุมชนจามรร่วมใจ 
เขตท่ี 3 หมู่บ้านสิวลี, วัดประยูร 1.2 
เขตท่ี 4 อนุสรณ์สถาน, ชุมชนร่มโพธิทอง, ชุมชนรณชัย, หมู่บ้านการ์เด้นโฮม 
เขตท่ี 5 หมู่บ้านร่มเย็น, ชุมชนสวนส้ม, หมู่บ้านพัฒนาศิริ 
เขตท่ี 6 ชุมชนสมบูรณ์พัฒนา, วัดประยูรซอยสาม, ซอยวิเชียร, เมอืงเอก 
เขตท่ี 7 ซอย39, หมู่บ้านสราวิลล์ 1, 2, วัดโพสพผลเจริญ 
เขตท่ี 8 ซอยพระประสิทธิ์, ซอยศรีสง่า, ซอยสามัคค ี
เขตท่ี 9 ซอยเย็นฉ่ า34,ชุมชนเดชเจริญ,ชุมชนเดชอนันต์ร่วมใจ 
เขตท่ี 10 ห้างสรรพสินค้าโลตัส คลองสอง, ห้างเซียร์ รังสิต 
เขตท่ี 11 ชุมชนศิษฐ์โรจน์, โรงพยาบาลสินแพทย์ 
เขตท่ี 12 ชุมชนจามรลาดสนุ่น สนามกอล์ฟ 
เขตท่ี 13 หมู่บ้านวังทองธานี, หมู่บ้านภูมริน   

ในแต่ละเขตทั้ง 13 เขตได้ก าหนดให้มีพนักงานชุดที่ 1 เขตละ 4 คน โดยเป็นพนักงาน
ขับรถเขตละ 1 คน และเป็นพนักงานประจ ารถขยะเขตละ 3 คน พนักงานชุดที่ 2 เขตละ 1 คน  
ส่วนชุดที่ 3 มีพนักงาน 4 คน และชุดที่ 4 มีพนักงาน 4 คน ทั้งนี้ให้มีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียน 
กันท างาน เพ่ือให้สามารถเก็บกวาด รวบรวมและขนขยะมูลฝอยได้ครอบคลุมและสะอาดเรียบร้อย  
อยู่ตลอดเวลาโดยการขนถ่ายขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองคูคต เป็นการน าขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวม
ได้จากแหล่งชุมชนต่าง ๆ ใส่ในรถบรรทุกขยะเพ่ือน าไปยังสถานที่ก าจัด  

 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 3.4 กองวิชาการและแผนงาน, พ้ืนที่การให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองคูคต 

(ปทุมธานี : เทศบาลเมืองคูคต, 2560), 54. 
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3.4.3 การก าจัดขยะมูลฝอย 
                 ขยะมูลฝอยที่เทศบาลเมืองคูคตเก็บขนได้จากชุมชนในเทศบาล เป็นการขนส่งโดยตรง
จากแหล่งก าเนิดขยะมูลฝอยไปยังสถานก าจัดเลยทีเดียว ทั้งนี้เทศบาลเมืองคูคตไม่มีหน่วยงานที่ก าจัด
ขยะมูลฝอยเป็นของตนเอง โดยไปก าจัดยังสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยของบริษัทเอกชน ชื่อบริษัทบาง
ไทร รีไซเคลิ ที่ตั้ง 60/1 หมู่ 9 ต าบลบางพลี อ าเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งจดทะเบียน
เป็นนิติบุคคล ที่ส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทพระนครศรีอยุธยา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ มีนายวิสูตร์ ใจชื้น เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฎ
ตามหนังสือรับรองของส านักทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ทั้งนี้สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยอยู่ห่างจากที่ท า
การประมาณ 120 กิโลเมตร และมีการจ้างการเก็บขนเท่ียวละ 700 บาท   

โดยวิธีการฝังกลบจะเป็นแบบการบดอัดขยะมูลฝอยและปิดทับด้วยดินหรือวัสดุ
กลบทับทุกวัน ซึ่งเป็นวิธีฝังกลบที่เริ่มจากระดับดินเดิม โดยไม่มีการขุดดิน ท าการบดอัดขยะมูลฝอย  
ตามแนวราบก่อน แล้วค่อยบดอัดทับในชั้นถัดขึ้นไปสูงขึ้นเรื่อย ๆ จนได้ระดับตามที่ก าหนดการฝัง
กลบขยะมูลฝอยโดยใช้วิธีนี้จ าเป็นต้องท าคันดินตามแนวขอบพ้ืนที่เพ่ือท าหน้าที่เป็นผนัง หรือขอบยัน 
การบดอัดขยะมูลฝอย และท าหน้าที่ปูองกันน้ าเสียที่เกิดจากการย่อยสลายของขยะไม่ให้ซึมออก  
ด้านนอกลักษณะของพ้ืนที่ที่จ าเป็นต้องใช้วิธีนี้ คือ ที่ราบลุ่มหรือที่ที่มีระดับน้ าใต้ดินอยู่ต่ ากว่าผิวดิน
เล็กน้อย (ไม่เกิน 1 เมตร) ซึ่งไม่สามารถขุดดินเพ่ือก าจัดด้วยวิธีแบบขุดร่องได้ เพราะจะท าให้เกิด  
การปนเปื้อนของน้ าเสียจากขยะมูลฝอยลงสู่น้ าใต้ดินได้ การก าจัดด้วยวิธีนี้จ าเป็นต้องจัดหาที่ดิน 
มาจากที่อ่ืนเพื่อน ามาท าคันดิน ท าให้เสียค่าใช้จ่ายในการด าเนินการข้ึน 

 
 

 
 
  
 
 
 
 

ภาพที่ 3.5 บ่อฝังกลบอ าเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ถ่ายเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2560. 
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        ประโยชน์บ่อฝังกลบ กล่าวคือ บ่อฝังกลบเป็นแหล่งวัตถุดิบและแหล่งพลังงานมากมาย 
ในประเทศก าลังพัฒนา เราจะเห็นคนคุ้ยเขี่ยเศษขยะเพ่ือหาของมีค่า เห็นสัตว์คุ้ยเขี่ยหาอาหาร  
มีหลายบริษัทการค้ามองเห็นคุณค่าของขยะและก าลังหาประโยชน์จากวัสดุและพลังงานในกองขยะ  
ที่รู้กันท่ัวไปคือขบวนการเปลี่ยนให้เป็นก๊าซชีวภาพ หรือการสร้างเตาเผาความร้อนสูงเพ่ือให้ได้วัตถุดิบ
กลับคืนมา เช่นทอง ทองแดง เป็นต้น การท าให้ได้วัตถุดิบคืนมาโดยใช้ตัวกรอง เช่น electro filter, 
active carbon and potassium filter, quench, HCL-washer, SO2-washer, bottom ash-
grating, เป็นต้น ในกองขยะยังมีแก๊สเข้มข้นสูง และมีวัตถุหลากหลาย ท าให้การขุดเปิดหลุมกลบขยะ
อันตรายมาก และคุณภาพของวัสดุในกองขยะก็เสื่อมสภาพแล้ว ดังนั้นจึงไม่คุ้มกับความเสี่ยง 
ในการแปรสภาพวัสดุกลับมาใหม่12  

  
3.5 โครงการและกจิกรรมในการมสีว่นรว่มของประชาชนในชมุชน  
 

จากแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และเพ่ิมเติมของเทศบาล 
เมืองคูคต ซึ่งแสดงถึงโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) ในส่วนของปี 2558 
แล้วได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2558 และจากระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ . 2548 การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา คณะกรรมการติดตามและประเมินผล เทศบาลเมืองคูคตได้ด าเนินการติดตาม 
และประเมินผลโดยติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามโครงการในแผนด าเนินงานดังกล่าว
ทุกยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ และเลือกที่จะน าบางโครงการมาประเมินผลลัพธ์ 
ตลอดจนผลกระทบของโครงการอีกด้วย ซึ่งมีการรายงานผลต่อนายกเทศมนตรี เพ่ือเสนอต่อสภา
เทศบาล คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน พร้อมทั้งปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันไปแล้วนั้น 
เทศบาลเมืองคูคต ได้จัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2558 โดยมีโครงการ
ที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย จ านวน 112 โครงการ งบประมาณ 118,453,000 บาท 
และน ามาเปรียบเทียบจ านวนโครงการและงบประมาณในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) 
เทศบาลเมืองคูคตได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาซึ่งด้านที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอยได้แก่  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นยุทธศาสตร์

                                           
12ปราโมช เชี่ยวชาญ,“การก าจัดขยะด้วยวิธีการฝังกลบ,” สืบค้นเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 

2560, https://sites. google.com/site/s554231003/kar  
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ที่มุ่งเน้นสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับคุณภาพชีวิตให้อยู่ดีมีสุขได้อย่างยั่งยืนให้คนมี
จิตสานึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้รับผิดชอบ  

เทศบาลเมืองคูคต ใช้หลักการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยยึดหลักการ 3R 
ตามกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คือ การลด การคัดแยก และการน ากลับมาใช้
ประโยชน์ใหม่ เพ่ือลดปริมาณขยะตั้งแต่ต้นทางที่เป็นแหล่งก าเนิดอย่างแท้จริง และใช้ความร่วมมือ  
กับประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนของตน  โดยการมี 
ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมลูฝอยของเทศบาลเมืองคูคต มีดังนี้  

3.5.1 โครงการคูคตเมืองสะอาด    
                        เป็นโครงการที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองคูคต ได้ตระหนักและ
เล็งเห็นความส าคัญในการแก้ไขปัญหาการเพ่ิมขึ้นของขยะมูลฝอยทั้งในปัจจุบันและในอนาคต 
วัตถุประสงค์ของโครงการเพ่ือเสริมสร้างจิตส านึกและความรู้ความเข้าใจให้แก่ ประชาชนในเทศบาล 
ได้ทราบถึงแนวทางในการลดปริมาณขยะ เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในเขตเทศบาลเมือง
คูคต ได้รู้จักวิธีรักษาความสะอาดในชุมชนของตนและสร้างชุมชนเข้มแข็งด้านการจัดการขยะมูลฝอย
ที่ยั่งยืน เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินการแก้ไขปัญหาขยะมูล
ฝอยภายในชุมชนของตน และเพ่ือลดปริมาณขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองคูคตให้น้อยลง กิจกรรม
และข้ันตอนการด าเนินงาน วิธีการด าเนินงาน ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ สามารถอธิบายได ้ดังนี้ 

3.5.1.1 กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน  
(1) ประชาสัมพันธ์โครงการคูคตเมืองสะอาด 
(2) คัดเลือกชุมชนทีมีความพร้อมเข้าร่วมโครงการฯ 
(3) อบรมประชาชนในชุมชนท าความเข้าใจในการด าเนินโครงการ 
(4) ด าเนินกิจกรรมเพ่ือลดปริมาณขยะในชุมชน 
(5) การประเมินผล 

3.5.1.2 วิธีการด าเนินงาน  
(1) ท าหนังสือเชิญชุมชนที่มีความพร้อมเข้าร่วมโครงการฯ 
(2) คัดเลือกชุมชนที่มีความพร้อมเข้าร่วมโครงการ 
(3) จัดประชุมประชาชนในชุมชนและแจกเอกสารการด าเนินกิจกรรม 
(4) กิจกรรมแปรรูปขยะเป็นปุ๋ยน้ าชีวภาพ ท าปุ๋ยหมักจากบ่อวงคอนกรีต 

และกิจกรรมถนนปลอดถังขยะ 
(5) ประเมินผลและจัดท ารายงาน 
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3.5.1.3 ระยะเวลา เดือนธันวาคม 2558 - สิงหาคม 2559 
3.5.1.4 งบประมาณ    
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2559 แผนงานเคหะและชุมชนงานก าจัดขยะ 

มูลฝอยและสิ่งปฏิกูลหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  และประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ โครงการจัดงานต่าง ๆ โครงการคูคตเมืองสะอาด ตั้งจ่าย
ไว้ 250,000 บาท 

3.5.1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
(1) ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจแนวทางในการลดปริมาณขยะและการ

รักษาความสะอาดในชุนชนของตน  
(2) ปริมาณขยะมูลฝอยในเทศบาลและชุมชนลดลงและเกิดความระเบียบ

เรียนร้อยในชุมชน 
(3) ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยของตนเองเกิด

ชุมชนแห่งการเรียนรู้และชุมชนเข้มแข็งในด้านการจัดการขยะมูลฝอย 
(4) ประชาชนสามารถแปรรูปขยะภายในครัวเรือนและภายในชุมชนกลับไป

ใช้ให้เกิดประโยชน์สร้างรายได้แก่ครัวเรือนเพิ่มขึ้น 
ทั้งนี้มีชุมชนที่มีความสนใจส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการคูคตเมืองสะอาด  โดยมีชุมชน 

ที่เข้าร่วมโครงการมีทั้งหมด 11 ชุมชน คือ ชุมชน ทอส.9, ชุมชนเสมาฟูาคราม 25, ชุมชนฟูาคราม
นคร, ชุมชนเดชอนันต์รวมใจ, ชุมชนสราสินีย์วิลล์ 1, ชุมชนร่มเย็น, วัดประยูรธรรมาธาราม,ชุมชน
พร้อมศรีสามัคคี, ชุนชนรณชัย, ชุมชนร่มโพธิ์ทองพัฒนาและชุมชนเดชเจริญ 

โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้คัดเลือกชุมชนที่ได้เข้าร่วมโครงการ คือ ชุมชน
เดชเจริญ ดังนั้นหน่วยงานงานรักษาความสะอาดได้ด าเนินตามโครงการคูคตเมืองสะอาดให้กับชุมชน
เดชเจริญ เพ่ือให้ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองคูคตสามารถ ด าเนินกิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ 
ของโครงการ จึงเห็นสมควรให้ด าเนินการขออนุมัติด าเนินงานตามโครงการดังนี้   

        (1) ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจในกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการคูคตเมือง
สะอาดให้กับกรรมการชุมชนอาสาสมัครและชุมชนเดชเจริญ โดยเจ้าหน้าที่ของกองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

        (2) ชี้แจงท าความเข้าใจในกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการคูคตเมืองสะอาด 
ให้กับประชาชนโดยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และกรรมการชุมชนอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านของชุมชนเดชเจริญ 

        (3) จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นเพื่อใช้ในกิจกรรมถนนปลอดถังขยะ,กิจกรรม
ท าปุย๋น้ าชีวภาพและกิจกรรมปุ๋ยหมักลงบ่อคอนกรีต 
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         (4) ด าเนินกิจกรรมถนนปลอดถังขยะ, การแปรรูปขยะเป็นน้ าชีวภาพ, การ
หมักปุ๋ยหมักบ่อคอนกรีต 

         (5) ติดตามและประเมินผลหลังการด าเนินงานตามโครงการ 
         (6) สรุปการด าเนินงานตามโครงการ 

อีกทั้งเทศบาลเมืองคูคตได้มีการด าเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนพ้ืนที่
เทศบาลเมืองคูคต โดยประสานความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย เพ่ือให้มีแนวทางแผนงานส่งเสริม
อนามัยสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน มีกระบวนการใช้สิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ 
เป็นระบบ ทั้งด้านการวางแผน การด าเนินงาน การติดตามและประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในชุมชน รวมทั้งมีการด าเนินงานดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุ  
ที่มีภาวะพ่ึงพึง ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินงานบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็งด้านการจัดการอนามัย
สิ่งแวดล้อมบรรลุวัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้งชุมเดชเจริญเป็นคณะกรรมการด าเนินงานชุมชนเข้มแข็ง  
ด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม การด าเนินงาน ดังนี้   

         (1) มีคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพระดับต าบลและก าหนดบทบาทหน้าที่
ชัดเจน โดยแต่งตั้งคณะท างานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาดระดับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานชุมชนเข้มแข็งการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม
ชุมชนเดชเจริญ แต่งตั้งคณะกรรมการแกนน าด้านสุขภาพชุมชนเดชเจริญ แต่งตั้งคณะกรรมการชุมชน
เดชเจริญ และแต่งตั้งคณะกรรมการธนาคารรีไซเคิลชุมชนเดชเจริญ 

        (2) มีแกนน าชุมชนหรืออาสาสมัครอย่างน้อย 1 คนต่อหมู่บ้านที่สนับสนุน
งานอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยอาสาสมัครในชุมชนแต่ละชุมชนเข้าร่วมการประชุมกิจกรรมโครงการคูคต
เมืองสะอาด มีกิจกรรมประกอบด้วยกิจกรรมถนนปลอดขยะ กิจกรรมแปรรูปขยะเป็นปุ๋ยหมักและ
กิจกรรมท าปุ๋ยคอนกรีต  

        (3) มีกองทุนระดับต าบลที่สนับสนุนงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ที่เกิดจาก
การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน หรือได้รับการสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายภายในหรือภายนอกพ้ืนที่ 
โดยมีกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ชุมชนเดชเจริญ กองทุนหมู่บ้านชุมชนเดชเจริญ กองทุนธนาคารขยะ
และกองทุนแผ่นดินแม่   

       (4) มีการประยุกต์ใช้ค่ากลางด้านอนามัยแวดล้อมและระดับเขตหรือจังหวัด
หรือแนวทางความส าเร็จในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมจากพ้ืนที่ใดเพ่ือก าหนดแนวทางการจัดการ
ท าไมแวดล้อมได้ ทั้งนี้มีโครงการท าปุ๋ยหมักและปุ๋ยชีวภาพ โครงการชุมชนปลอดถังขยะ โครงการ
คูคตเมืองสะอาด และกิจกรรมชุมชนสะอาด  
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การติดตามและประเมินผลหลังการด าเนินงานตามโครงการคูคตเมืองสะอาด
ในช่วงระยะเวลาในการด าเนินโครงการฯ เทศบาลเมืองคูคตสามารถลดปริมาณขยะลงได้ 7,863 
กิโลกรัมต่อสัปดาห์ สามารถยกตัวอย่างแจกแจงรายละเอียดในช่วงสามเดือนแรกของการด าเนิน
โครงการได้ดังนี้  

เดือนมกราคม ชุมชนมีปริมาณขยะรวมทั้งเดือน 12,580 กิโลกรัมและมี  
ปริมาณขยะเฉลี่ยที่ 4,193 กิโลกรัมต่อสัปดาห์ 

เดือนกุมภาพันธ์ ชุมชนมีปริมาณขยะรวมทั้งเดือน 15,980 กิโลกรัม และมี  
ปริมาณขยะเฉลี่ยที่ 3,995 กิโลกรัมต่อสัปดาห์ 

เดือนมีนาคม ชุมชนมีปริมาณขยะรวมทั้งเดือน 16,700 กิโลกรัม และมี 
ปริมาณขยะเฉลี่ยที่ 4,175 กิโลกรัมต่อสัปดาห์ 

จากโครงการคูคตเมืองสะอาด และกิจกรรมต่าง ๆ ที่เทศบาลเมืองคูคตจัดขึ้น 
สามารถสรุปผลการประเมินปริมาณขยะมูลฝอยในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม พ.ศ. 2559 ดังนี้ 

เดือนมกราคม ชุมชนสามารถลดปริมาณขยะลงได้ประมาณ 2 ,324 กิโลกรัม
ต่อเดือน หรือสัปดาห์ละ 581 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 12.17 

เดือนกุมภาพันธ์ ชุมชนสามารถลดปริมาณขยะลงได้ประมาณ 3 ,116 
กิโลกรัมต่อเดือน หรือสัปดาห์ละ 775 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 16.32 

เดือนมีนาคม ชุมชนสามารถลดปริมาณขยะลงได้ปริมาณ 2,396 กิโลกรัมต่อ
เดือน หรือสัปดาห์ละ 599 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 12.75 

ดังนั้นในช่วงระยะเวลาในการด าเนินโครงการฯ เทศบาลเมืองคูคตสามารถลด
ปริมาณขยะลงได้ 7,863 กิโลกรัม ซ่ึงถือว่าโครงการคูคตเมืองสะอาดสามารถเป็นโครงการที่ใช้ได้ผล
กับการด าเนินงานในชุมชนซึ่งเทศบาลเมืองคูคตจะใช้รูปแบบของโครงการคูคตเมืองสะอาดไปใช้กับ
ชุมชนอ่ืนต่อไป 

โครงการคูคตเมืองสะอาดจะเป็นโครงการต้นแบบที่จะท าในระยะยาวกับทุกชุมชน 
ในเขตพ้ืนที่การรับผิดชอบของเทศบาลเมืองคูคต กล่าวคือ ชุมชนเริ่มต้น คือ ชุมชนเดช
เจริญ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องมีการประเมินผลอย่างต่อเนื่องและเป็นระยะ ๆ ซึ่งวัดผลจาก
ปริมาณการก่อนชั่งและหลังชั่ง ว่าขยะมูลฝอยว่าสามารถลดลงได้หรือไม่ ประชาชนให้
ความร่วมกับโครงการดังกล่าวมากน้อยแค่ไหน ซึ่งการด าเนินงานกับชุมชนเดชเจริญ
ค่อนข้างประสบความส าเร็จในส่วนที่ว่าประชาชนให้ความร่วมมือในการเข้ากิจกรรม 
และลดปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชนลงซึ่งเมื่อส าเร็จโครงการก็จะต้องวัดผลและชั่ง
ปริมาณขยะมูลในทุก ๆ เดือน และกิจกรรมต่าง ๆ ที่สร้างไว้ คือ การแปรรูปขยะเป็นปุ๋ย
หมักชีวภาพการท าปุ๋ยหมักบ่อวงคอนกรีต ถนนปลอดถังขยะ ก็มีชุมชนอ่ืน ๆ เข้าร่วม
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ด้วยเช่นกัน คือ ชุมชนทอส.9 เข้าร่วมโครงการถนนปลอดถังขยะ, ชุมชนสราสินีย์วิล 2 
เข้าร่วมโครงการการแปรรูปขยะเป็นปุ๋ยหมักชีวภาพ13  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.6 เทศบาลเมืองคูคต, “การอบรมโครงการคูคตเมืองสะอาดให้กับเยาวชน,” สืบค้นเมื่อวันที่ 
5 ธันวาคม 2560, http://www.khukhot.go.th/index. php?page=activity&content_id=928       
 

นอกจากนี้เทศบาลเมืองคูคตได้จัดให้คนชุมชนและกลุ่มอาสาสมัครให้มีส่วนร่วม 
ในการท ากิจกรรมร่วมกัน และมีการก าหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนา ที่เน้นการวางแผนแบบมี
ส่วนร่วมจากภาคประชาคม โดยการน าแผนและโครงการต่าง ๆ ไปปฏิบัติโดยชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรม
ถนนปลอดถังขยะ คือ ชุมขนสราสินีย์วิลล์ 2 และชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมจัดตั้งธนาคารขยะในชุมชน 
คือ ชุมชน ทอส.9 และมีการติดตามและประเมินผลร่วมกัน ทั้งนี้จึงจัดให้ชุมชนในเขตเทศบาลเข้าร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้  

3.5.1.6 กิจกรรมถนนปลอดถังขยะ วิธีการด าเนินงาน ดังนี้ 
(1) จัดให้มีรถเก็บขนขยะมูลฝอยที่ทันสมัยเพียงพอต่อปริมาณขยะที่เกิดขึ้น 

ในเมืองและให้ประชาชนน าขยะมาทิ้งตามเวลา  
(2) จัดให้มีการคัดแยกขยะขั้นต้น (Sorted) ก่อนเข้าสู่กระบวนการก าจัดขั้น

ต่อไป ซึ่งได้ผลผลิต ได้แก่ เศษอาหาร ซึ่งเทศบาลฯ มีแผนจะน าไปผลิตเป็นก๊าซชีวภาพเพ่ือใช้เป็น
พลังงานทางเลือก ขยะรีไซเคิล เช่น กระดาษ กระป๋องอลูมิเนียม โดยมีบริษัทเอกชน มารับซื้อจาก
เทศบาลฯขยะพลาสติก เศษผ้า และอ่ืน ๆ จะเข้าสู่กระบวนการการคัดแยกขยะโดยเครื่องจักรต่อไป 

                                           
13เอกวัตร โตรักษา, สัมภาษณ์โดย ธัญวรัตม์ อินทรโชติ, เทศบาลเมืองคูคต, 1 ธันวาคม 

2560. 
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3.5.1.7 กิจกรรมแปรรูปขยะเป็นปุ๋ยน้ าชีวภาพ วิธีการด าเนินงาน ดังนี้  
(1) ชุมชนหรือท้องถิ่นมีการคัดแยกขยะมูลฝอยอินทรีย์ออกจากขยะมูลฝอย

ทั่วไปอย่างจริงจัง    
(2) มีแหล่งกากน้ าตาลและหัวเชื้อจุลินทรีย์หรือสิ่งทดแทน 
(3) ประชาชนมีความต้องการและเห็นความส าคัญสามารถน าไปใช้ประโยชน์

ได้ในชุมชนเช่นการเกษตรกรรมใช้ในครัวเรือนหรืออุตสาหกรรมรวมทั้งมีผลตอบแทนทางด้าน
เศรษฐศาสตร์ที่คุ้มค่า 

(4) หน่วยงานท้องถิ่นให้การสนับสนุนและน าผลิตภัณฑ์ไปใช้ประโยชน์อย่าง
เต็มที่เช่นการบ าบัดน้ าเสียการย่อยสลายขยะมูลฝอยการก าจัดกลิ่นเป็นต้น 

3.5.1.8 กิจกรรมท าปุ๋ยหมักบ่อวงคอนกรีต วิธีการด าเนินงาน ดังนี้  
(1) มีแหล่งก าเนิดขยะมูลฝอยสี่ในปริมาณมากเช่น ตลาดสด ร้านอาหาร

โรงงานอุตสาหกรรม แปรรูปสินค้าทางการเกษตร เป็นต้น 
(2) แหล่งก าเนิดขยะมูลฝอยมีการคัดแยกขยะมูลฝอยอินทรีย์ออกจากขยะมูล

ฝอยทั่วไปเพ่ือไม่ให้มีการปนเปื้อนวัสดุย่อยสลายยาก 
(3) ประชาชนมีความต้องการและเห็นความส าคัญสามารถน าไปใช้ประโยชน์

ไดใ้นชุมชนหรือได้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่เหมาะสม 
(4) หน่วยงานท้องถิ่นให้การสนับสนุนและน าผลิตภัณฑ์ไปใช้ประโยชน์กิจการ

เช่นปลูกต้นไม้จ าหน่ายหรือมีความต้องการที่จะด าเนินการเองเป็นต้น  
3.5.1.9 กิจกรรมธนาคารขยะในชุมชน วิธีการด าเนินงาน ดังนี้    

 (1) รับสมัครท างาน     
 (2) คณะท างานมีการประชุมการส ารวจร้านรับซื้อของเก่าประเภทของขยะ 

รีไซเคิลที่รับซื้อ การประสานงานราคาที่จูงใจ ซึ่งส่วนใหญ่คิดที่ 30 % ของราคาที่ได้มาจากร้านรับซื้อ
ของเก่าวางแผนก าหนดวันเวลาเปิดธนาคารขยะ   

(3) การจัดเตรียมสถานที่เก็บรวบรวมการแยกประเภทขยะรีไซเคิลเป็น 4 
ช่อง ส าหรับจัดเก็บ กระดาษ แก้ว โลหะ/อโลหะ และพลาสติก ติดปูายราคาที่รับซื้อ กรณีที่ไม่มี
สถานที่เกบ็ใช้วิธีการซื้อตอนเช้าและให้ร้านรับซื้อของเก่ามารับซื้อในตอนเย็น 

(4) การประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย   
(5) การเปิดธนาคารขยะ รับสมัครสมาชิกของธนาคาร เจ้าหน้าที่จะท าการ

คัดแยกประเภทและชั่งน้ าหนัก คิดเป็นจ านวนเงินโดยเทียบกับใบราคาที่ได้มาจากร้านรับซื้อของเก่า 
ลงบันทึกในใบน าฝาก เจ้าหน้าที่บันทึกรายละเอียดเลขสมาชิก ประเภทขยะรีไซเคิล จ านวนเงิน ลงใน
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เอกสารใบสรุปการน าฝากบันทึกลงในสมุดคู่ฝาก สมาชิกจะได้ สมุดคู่ฝากที่มีเงิน อยู่ในบัญชี การถอน
เงินของสมาชิกให้เขียนรายละเอียดใบถอนเงินแล้วให้กับเจ้าหน้าที่ 

(6) การติดตามประเมินผลพิจารณาจาก ปริมาณขยะรีไซเคิลที่รวบรวมได้ , 
จ านวนสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรม และก าไรจากการซื้อขาย 

  3.5.2 โครงการจังหวดัสะอาด   
กระทรวงมหาดไทยได้จัดท าแนวทางปฏิบัติด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

ชุมชน “จังหวัดสะอาด” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเน้นการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งก าเนิด 
และจัดท าระบบเก็บและขนขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้
หลักการ 3R และหลักการประชารัฐ ชุมชน ทอส. 9 เป็นชุมชนที่ได้รับเลือกจากเทศบาลเมืองคูคต 
ให้ด าเนินการในโครงการดังกล่าว และให้ชุมชนทอส.9 เป็นชุมชนต้นแบบในการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยในชุมชนที่ดีให้กับชุมชนกับอ่ืน ๆ ในเขตพ้ืนที่การดูแลของเทศบาล ได้รับรางวัลต่าง ๆ มากมาย
ดังนี้   

3.5.2.1 รางวัลชนะเลิศประเภทชุมชนขนาดกลาง การประกวดชุมชนรักษ์สะอาด
ประจ าปี 2549 จากเทศบาลเมืองคูคต  

3.5.2.2 รางวัลชนะเลิศในประเภทชุมชนขนาดกลางโครงการประกวดชุมชนรักษ์
สะอาดประจ าปี 2550 จากเทศบาลเมืองคูคต 

3.5.2.3 รางวัลโครงการธนาคารวัสดุรีไซเคิลเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ใน 80 
ชุมชน วันที่ 4 ธันวาคม 2550 จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมกระทรวงสาธารณสุข  

3.5.2.4 รางวัลชุมชนปลอดขยะ (Zero waste) รอบที่ 1 โครงการประกวดชุมชน
ปลอดขยะปี 2552 จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงสาธารณะสุข  

3.5.2.5 รางวัลโครงการท าดีเพ่ือแผ่นดินชุมชนปลอดขยะ (Zero waste) ในการ
เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 84 ชุมชน เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน
โอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ วันที่ 5 ธันวา 2554 จากกรมส่งเสริม
คุณภาพและสิ่งแวดล้อมกระทรวงสาธารณะสุข   

3.5.2.6 รางวัลหมู่บ้านสะอาด อนามัยดี ชีวีสมบูรณ์ปี 2558 ชุมชน ทอส.9 หมู่ 10 
ต าบลคูคต อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี จากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข  

3.5.2.7 รางวัลการบริหารจัดการขยะและวัสดุรีไซเคิลแบบครบวงจรในชุมชนยอด
เยี่ยมปี 2559 จากโครงการการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะโดยชุมชน จังหวัดปทุมธานี 
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ทั้งนี้โดยโครงการธนาคารขยะของชุมชน ทอส.9 มีวัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นสถานที่ส าหรับ
คัดแยกขยะท าปุ๋ยน้ าชีวภาพปุ๋ยหมัก และเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชนอ่ืน ๆ และต้อนรับการดู
งานของนักเรียน นักศึกษา และหน่วยงานอื่น ๆ มีวิธีการด าเนินงาน ดังนี้  

(1) มีคณะท างานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในหมู่บ้านหรือชุมชน ดังนี้
ผู้จัดการธนาคาร 1 คน รองผู้จัดการธนาคาร 1 คน สมุหบัญชี 1 คน ผู้ช่วยสมุหบัญชี 1 คน เจ้าหน้าที่
คิดเงิน 1 คน เจ้าหน้าที่คัดแยก 2 คน และเจ้าหน้าที่ช่างน้ าหนัก 1 คน 

(2) มีการด าเนินการคัดแยกขยะมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิด 
(3) มีแผนปฎิบัติงาน ปฏิทินกิจกรรม และกระบวนการด าเนินงานด้านการจัดการ

ขยะมูลฝอย 
(4) มีการจัดตั้งจุดรวบรวมขยะอันตรายชุมชน 
(5) มีการจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่ออบรมให้ความรู้ สร้างความเข้าใจแก่สมาชิก

ในหมู่บ้านหรือชุมชน ให้มีการลดคัดแยกและใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยตามประเภท ดังนี้ 
- ให้ความรู้จากการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชนผ่านเสียงตามสาย 
- ให้ความรู้ด้านการท าปุ๋ยหมักชีวภาพในชุมชน 
- ให้ความรู้ด้านการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนในงานประชาคมชุมชนทอส .9      

ปี 2559 
- ให้ความรู้ด้านการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนในงานวันเด็กแห่งชาติ ชุมชน

ทอส.9 ปี 2559 
- จัดจะท าวีดีทัศน์ความรู้ด้านการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนทอส .9 เผยแพร่ทาง

เคเบิลทีวีและแจกจ่ายให้ประชาชนในชุมชน 
- บรรยายให้ความรู้ด้านการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนทอส.9 ให้นักเรียน

โรงเรียนไกลลาสศึกษา 
- แจกเอกสารให้ความรู้ด้านการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนทอส.9 
(6) มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยแยกตามประเภท  
(7) มีการรณรงค์ ปูายรณรงค์ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในชุมชนและหมู่บ้าน     
(8) จ านวนครัวเรือนในชุมชนและหมู่บ้าน ที่เข้าร่วมกิจกรรมการลด คัดแยก และ

ใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยส ารวจปี 2559 - 2560 ชุมชน ทอส.9 มีครัวเรือนในชุมชนทั้งสิ้น 219 หลังคา 
เรือน สมาชิกจ านวน 219 ครัวเรือนเข้าร่วมทุกหลังคาเรือน จ านวน 219 หลังคาเรือน 

(9) มีรูปแบบกิจกรรมการลดคัดแยกและใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยผ่านกิจกรรม
บ่อวงคอนกรีต กิจกรรมปุ๋ยหมักชีวภาพ ทอส.9 กิจกรรมธนาคารรีไซเคิลชุมชน ทอส.9 และกิจกรรม
ถนนปลอดขยะ 
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(10) มีการท าเอกสารรายงานสรุปผลการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยประจ าป ี

(11) เป็นแหล่งศึกษาดูงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยให้กับหน่วยงานอื่น ๆ 
(12) มีกิจกรรมการสร้างเครือข่ายด้านการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนและหมู่บ้าน 

วัด โรงเรียน มหาวิทยาลัย และหน่วยงานอื่น เช่น การเป็นวิทยากรอบรม การท าปุ๋ยหมักชีวภาพ 
ให้กับชุมชนแข็งขัน 4, ชุมชนเดชเจริญ  

เริ่มแรกเรามีโครงการลดปริมาณขยะ คัดแยกขยะ และตั้งธนาคารขยะ สนับสนุนโดย
เทศบาลเมืองคูคต พอต่อมาเราท าส าเร็จหมด ทางเทศบาลเมืองคูคตก็เลยสนับให้ชุมชน
เราใโครงการถนนในชุมชน ทอส.9 ปลอดถังขยะ แล้วเราก็ท าด้วยส าเร็จ โดยการ
เทศบาลเมืองคูคตสนับสนุนโดยมีงบประมาณจัดซื้อถังขยะแจกให้ทุกหลังคาเรือนใน
ชุมชนทอส.9 ทั้งหมด 219 หลังคาเรือน หลังคาเรือนละถังและให้ประชาชนในชุมชน
เก็บถังขยะไว้ในบ้าน โดยที่ว่าถังขยะส่วนรวมตามถนนไม่มีเลย พอเช้าวันพุธกับเช้าวัน
เสาร์เวลา 07.00 น. รถเก็บขยะเทศบาลเมืองคูคตจะเข้ามาเก็บ พอเก็บเทศบาลก็เอา
ขยะไปทิ้ง และคนในชุมชนก็เอาถังขยะเข้าบ้าน ท าให้ถนนชุมชน ทอส.9 ปลอดถังขยะ 
โดยตั้งเริ่มโครงการประชาชนในชุมชนให้ความร่วมมือที่ดี แต่ก็มีบางบ้านเข้าใจผิดบ้าง
นิดหน่อยซึ่งเป็นส่วนน้อย แต่เราก็พยายามอธิบายให้เขาทราบว่าที่ท าแบบนี้เพ่ืออะไร 
เพ่ือลดมลภาวะ เพ่ือสิ่งแวดล้อมตามถนนของชุมชนจะได้ดูสะอาดและสวยงาม และมี
โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล ซึ่งเทศบาลเมืองคูคตให้มีจุดประสงค์ให้ประชาชนใน
ชุมชนรู้จักการคัดแยกขยะ และน าขยะมาหมุนเวียนใช้ใหม่ได้ โดยไม่ท าไปท าลาย
สิ่งแวดล้อม หรือท าลายทรัพยากรธรรมชาติ โดยให้คนในชุมชนมีการคัดแยกขยะโดย
เราจะให้คนออกไปรับซื้อตามบ้าน เพ่ือเอาขยะไปจ าหน่ายให้มีค่า และน าเงินมาใช้
ประโยชน์เพ่ือชุมชน เช่น จ้างคนมาตัดกิ่งใบหญ้า เพ่ือให้เทศบาลมีความน่าอยู่และ
สวยงามอีกทั้งชุมชนเรามีการท าปุ๋ยน้ าชีวภาพ จากเศษผัก ผลไม้ จากขยะของคนใน
ชุมชนที่มีการคัดแยกไว้มาท าเป็นปุ๋ยหมักชีวภาพ ประโยชน์เพ่ือเอาไปเป็นปุ๋ย และ
สามารถเอาไปบ าบัดน้ าเสียในล าคลองด้วย14 

 
 

                                           
14ก้องเกียรติ ภิรมย์กิจ, สัมภาษณ์โดย ธัญวรัตม์ อินทรโชติ, ชุมชนทอส.9, 19 ธันวาคม 

2560. 
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ภาพที่ 3.7 ชุมชนทอส.9 ได้รับรางวัลหมู่บ้านสะอาด อนามัยดี ชีวีสมบูรณ์ปี 2558, ถ่ายเมื่อวันที่ 20 
ธันวาคม 2560. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.8 โครงการธนาคารขยะชุมชน ทอส.9, ฝุายรักษาความสะอาด ถ่ายเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 
2560. 
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ภาพที่ 3.9 ชุมชนทอส.9 มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยแยกตามประเภท, ถ่ายเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 
2560. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.10 ชุมชนทอส.9 เป็นวิทยาทานอบรมการท าปุ๋ยหมักชีวภาพชุมชน แข็งขัน 4, ถ่ายเมื่อวันที่ 
20 ธันวาคม 2560. 
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บทที ่4 
ผลการศกึษาและวิเคราะหข์อ้มูล 

 
การศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองคูคต จังหวัดปทุมธานี มุ่งเน้น

การศึกษาตามกรอบแนวคิดเกี่ยวกับนโยบายและการน านโยบายไปปฎิบัติ โดยวิเคราะห์ข้อมูล  
จากปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จและความล้มเหลวของนโยบาย ได้แก่ ความชัดเจนของนโยบาย , 
ลักษณะหน่วยงานที่น านโยบายไปปฎิบัติ, ลักษณะของผู้ปฎิบัติ, ความพอเพียงของทรัพยากรและการ
มีส่วนร่วมของประชาชน ดังนั้นจึงสามารถสรุปปัจจัยที่มีผลต่อการน านโยบายการก าจัดขยะมูลฝอยไป
ปฏิบัติของเทศบาลเมืองคูคต จังหวัดปทุมธานี ได้ดังนี้ 

4.1 ปัจจัยด้านความชัดเจนของนโยบาย 
4.2 ปัจจัยด้านลักษณะหน่วยงานที่น านโยบายไปปฎิบัติ 
4.3 ปัจจัยด้านลักษณะของผู้ปฎิบัติ 
4.4 ปัจจัยด้านความพอเพียงของทรัพยากร 
4.5 ปัจจัยการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  

4.1 ปัจจยัดา้นความชดัเจนของนโยบาย  
  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 11และข้อ 17 ได้ก าหนดให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
เทศบาลเมืองคูคตมีหน้าที่จัดท าร่างแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา รวมทั้งรวบรวม
ประเด็นหลักการพัฒนา ปัญหา ความต้องการ และข้อมูลนามาจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี ส าหรับ
การจัดท าแผนสามปี (พ.ศ.2558-2560) ของเทศบาลเมืองคูคต ครั้งนี้ ซึ่งที่มาของข้อมูลเพ่ือการจัดท า
แผนฯ ได้แก่ นโยบายรัฐบาล กระทรวง กรม จังหวัดที่ส าคัญ ๆ นโยบายของผู้บริหารเทศบาล สมาชิก
สภาเทศบาลกอง หรือหน่วยงานภายในเทศบาล แผนชุมชน 31 ชุมชน และการจัดท าเวทีประชาคม
เทศบาลเมืองคูคตแล้ว คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลฯ เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลฯ พิจารณา และนายกเทศมนตรีอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-
2560) ตามล าดับ  

โดยวัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี คือ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
เทศบาลแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างเป็นระบบ 
มีประสิทธิภาพ เพ่ือเชื่อมโยงถึงนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด และแผนยุทธศาสตร์การ
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พัฒนาเทศบาล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณได้
อย่างเป็นธรรมตามปัญหาความต้องการเร่งด่วน เพ่ือเตรียมความพร้อมโครงการพัฒนาต่าง  ๆ ให้อยู่
ในลักษณะที่จะบรรจุลงในงบประมาณประจ าปี และสามารถน าไปด าเนินการได้ทันทีที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณ และเพ่ือการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานในการบรรจุแผนพัฒนาในส่วนที่เกิน
ศักยภาพของเทศบาล   

นโยบายและแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองคูคต เป็นการจัดท าแผนพัฒนาสามปีหลังจาก
ที่ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา และแนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแล้ว 
ขั้นตอนต่อไปคือการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ และจัดท าแผนพัฒนาสามปี ซึ่งขั้นตอนการด าเนินการ
จัดท าแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลเมืองคูคต คือ 

1. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลร่วมกับประชาคมเมือง ก าหนดประเด็นหลักการ
พัฒนาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในแผนพัฒนา รวมทั้ง
สอดคล้องกับปัญหา ความต้องการของประชาคม และชุมนุม โดยให้น าข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนา
จากหน่ายงานต่าง ๆ และข้อมูลจากแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 

2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา เทศบาลรวบรวมประเด็น
หลักการพัฒนาปัญหา ความต้องการและข้อมูลน ามาจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี แล้วเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  

3. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี  เพ่ือเสนอ
นายกเทศมนตรี 

4. นายกเทศมนตรีพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีและประกาศใช้แผนพัฒนา
สามปี   

5. มีการติดตามและประเมินผลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548   

สามารถวิเคราะห์ได้ผู้น าและผู้ปฎิบัติมีความมุ่งมั่นในการท างานร่วมกัน และเทศบาล   
มีนโยบายเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยค่อนข้างชัดเจน เนื่องจากมีการโครงการต่าง  ๆ ที่ครอบคลุม 
โดยปกติหากนโยบายถูกวางไว้เฉย ๆ จะถือเป็นวาทกรรมอย่างหนึ่ง ซึ่งจะไม่มีความชัดเจนในการ
ก าหนด นโนบาย ซึ่งเทศบาลเมืองคูคตมีการก าหนดจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนในการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยของเทศบาลเมืองคูคต เพ่ือปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน ทั้งด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ
ให้ได้มาตรฐานทั่วถึงทุกพ้ืนที่ และเพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีการรณรงค์
สร้างจิตส านักให้แก่ประชาชน ปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนหรือตามแม่น้ าคูคลองให้มีภูมิ ทัศน์
สภาพแวดล้อมที่ดี และส่งเสริมภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมกับเทศบาล ซึ่งยึดหลัก
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พัฒนาคนเป็นศูนย์กลาง และพัฒนาบุคลากร รวมถึงบริหารการเงิน การคลังของเทศบาล ภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาล 

ในด้านการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลฯต้องการควบคุมและลดปริมาณขยะมูลฝอยใน
ชุมชนลง สามารถเห็นได้จากจากการวางแผนโครงการคูคตเมืองสะอาด โครงการจังหวัดสะอาด และ
โครงการพัฒนาศักยภาพของพนักงานรักษาความสะอาด รวมไปถึงมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องคือ กิจกรรม
ถนนปลอดถังขยะ กิจกรรมแปรรูปขยะเป็นปุ๋ยน้ าชีวภาพ กิจกรรมท าปุ๋ยหมักบ่อวงคอนกรีต กิจกรรม
ธนาคารขยะชุมชนในเขตเทศบาลฯ กิจกรรมคัดแยกขยะภายในชุมชน และกิจกรรมประกวดชุมชน
รักษ์สะอาด สามารถวิเคราะห์แต่ละโครงการดังนี้  

โครงการคูคตเมืองสะอาด เทศบาลเมืองคูคตใช้วิธีการจัดอบรมให้ความรู้ ศึกษาดูงานใน
การคัดแยกขยะมูลฝอยจากแหล่ง ก าเนิดการท าปุ๋ยหมักชีวภาพจากบ่อคอนกรีต พร้อมสนับสนุน
อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้กับชุมชนในเขตเทศบาลเมืองคูคตทั้งในเขตและนอกเขตเทศบาลฯ และมีการจัดท า
เอกสารประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในการรักษาความสะอาดและ
สภาพแวดล้อม ซึ่งโครงการคูคตเมืองสะอาดสามารถช่วยให้ชุมชนแต่ละชุมชนสามารถลดปริมาณขยะ
ลงได ้รวมถึงเทศบาลฯได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนมามีส่วนร่วม สามารถสรุปได้ดังนี้  

กิจกรรมถนนปลอดถังขยะ เป็นกิจกรรมที่เทศบาลฯ ต้องการให้หน้าบ้านในชุมชนไม่มี
ถังขยะเพราะต้องการสร้างทัศนีภาพที่ดีภายในชุมชน เมื่อมีรถขยะมาเก็บ ประชาชนในชุมชนก็จะน า
ขยะของตนเองออกมาให้กับรถเก็บขยะ ซึ่งจะท าให้ประชาชนไม่ทิ้งขยะตามท้องถนน และไม่ไปทิ้ง
ตามข้างทาง จะท าให้ขยะมูลฝอยจะลดน้อยลงภายในชุมชน 

กิจกรรมแปรรูปขยะเป็นปุ๋ยน้ าชีวภาพ เป็นโครงการที่เทศบาลฯต้องการส่งเสริมให้
ประชาชนในชุมชนน าขยะมูลฝอยมาแปรรูปขยะเป็นปุ๋ยน้ าชีวภาพไว้ใช้เองได้ เป็นการลดการใช้
ปุ๋ยเคมีและสารเคมีทางการเกษตร และกระตุ้นให้ประชาชนหันมาพ่ึงพาการใช้ประโยชน์จากปุ๋ยน้ า
ชีวภาพมากขึ้น ถือเป็นการน าปุ๋ยมาใช้ประโยชน์ได้อีกด้วย 

กิจกรรมท าปุ๋ยหมักบ่อวงคอนกรีต เป็นกิจกรรมที่ให้ประชาชนเห็นความส าคัญของขยะ
มากขึ้น เพราะการท าปุ๋ยหมักใช้เองที่บ้านหรือแยกขยะอินทรีย์ออกจากขยะทั่วไปตั้งแต่ครัวเรือน 
สามารถลดปริมาณขยะที่ต้องเก็บและน าไปก าจัดลงได้เกือบครึ่ง ซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ขยะมูลฝอยลงไปในตัว เพราะในธรรมชาติกองกิ่งไม้ใบหญ้าและวัสดุธรรมชาติก็จะเกิดการย่อยสลาย
ตามธรรมชาติ และเกิดการหมักอยู่แล้ว 

กิจกรรมธนาคารขยะชุมชนในเขตเทศบาลฯ เป็นกิจกกรมที่ให้ประชาชนในชุมชน
สามารถน าขยะมูลฝอยจากชุมชนของตนเองมาแลกกับเทศบาลฯได้ ซึ่งประชาชนในเขตเทศบาลให้
ความร่วมมือเป็นอย่างดี และโครงการดังกล่าวประสบความส าเร็จเป็นอย่างดี เพราะเป็นการ
เสริมสร้างรายได้ให้กับชุมชนและให้รู้คุณค่าของการหารายได้จากขยะมูลฝอย 
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กิจกรรมคัดแยกขยะภายในชุมชน เป็นกิจกรรมที่เทศบาลฯต้องการกระตุ้นจิตส านึกใน
การคัดแยกขยะให้กับประชาชนในชุมชน เพ่ือให้สามารถน าขยะมาใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด และ
น ามาแลกกับเทศบาลฯได้ โดยกิจกรรมดังกล่าวประชาชนก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเช่นกัน เพราะ
เห็นได้จากแต่ละบ้านในชุมชนมีถุงขยะในรับขยะมากขึ้น เพราะประชาชนรู้จักวิธีการคัดแยกขยะและ
เห็นการใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย 

กิจกรรมประกวดชุมชนรักษ์สะอาด เป็นกิจกรรมที่ต้องการให้ประชาชนเห็นคุณค่าและ
ข้อดีด้านการรักษาความสะอาดในเขตชุมชนของตน ซึ่งเป็นการแข่งขันให้แต่ละชุมชนรักษาความ
สะอาดและไม่มีขยะมูลฝอยในชุมชน มีการมอบรางวัลและโล่งประกาศเกียรติคุณให้ชุมชนที่ชนะโดย
ชุมชนที่ชนะก็จะได้รับให้เป็นชุมชนต้นแบบในการเผยแพร่ความรู้และวิธีการด้านการจัดการขยะมูล
ฝอยให้กับชุมชนอ่ืน ๆ ต่อไป โดยเทศบาลเมืองคูคตจะคอยสนับสนุนให้แต่ละชุมชนสามารถลด
ปริมาณขยะมูลฝอยได้ด้วยตนเอง  

โครงการจังหวัดสะอาด เทศบาลเมืองคูคตใช้หลักการ 3R มาใช้ในเขตชุมชนและใช้ให้
ชุมชนทอส.9 เป็นชุมชนต้นแบบ ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนที่ดีให้กับชุมชนกับอ่ืน ๆ 
ในเขตพ้ืนที่การดูแลของเทศบาล คือการลดการใช้ (Reduce), การใช้ซ้ า (Reuse) และการน ากลับมา
ใช้ใหม่ (Recycle) โดยชุมชนทอส.9 เป็นชุมชนที่ประสบความส าเร็จด้านการจัดการขยะมูลฝอย จึง
ถูกคัด เลือกให้เป็นชุมชนต้นแบบที่จะต้องให้ความรู้กับชุมชนอ่ืน ๆ ในเขตการดูแลของเทศบาลเมือง
คูคต ซึ่งการด าเนินการเทศบาลเมืองคูคตจะคอยสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือ ซึ่งเทศบาลจะปล่อย
ให้แต่ละชุมชนบริหารจัดการขยะภายในชุมชนกันเอง เพราะเทศบาลไม่สามารถก าจัดขยะมูลฝอยได้
เองและครอบคลุมทุกชุมชน ซึ่งวิธีการดังกล่าวประสบผลส าเร็จ กล่าวคือ จากการให้ความรู้ในเรื่อง
การจัดการขยะมูลฝอย ปริมาณขยะภายในชุมชนมีการลดลง โดยก่อนเริ่มโครงการเทศฯจ าท าการชั่ง
ปริมาณขยะก่อน ด าเนินโครงการ ซึ่งจะวัดผลทุกๆสามเดือน ซึ่งเทศบาลจะให้กรรมการชุมชนในแต่
ละชุมชนร่วมกันหารือและช่วยกันคิดว่ามีวิธีการใดในการลดปริมาณขยะมูลฝอยภายในชุมชนลง ซึ่ง
เทศบาลจะเป็นตัวเชื่อมระหว่างประชาชน และน าข้อมูลต่าง ๆ มาจัดท าเป็นโครงการขึ้น โดยกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมืองคูคตเป็นผู้จัดท า ประกอบกับการด าเนินโครงการคูคต
เมืองสะอาดไปพร้อม ๆ กัน โครงการจังหวัดสะอาดจัดท าแนวทางปฏิบัติด้านการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยชุมชนโดยกระทรวงมหาดไทยซึ่งจัดท ากับทุกจังหวัด โดยเทศบาลเมืองคูคตอยู่ในจังหวัด
ปทุมธานี ท าให้การบริหารจัดการขยะมูลฝอยจึงต้องจัดการให้ครบและครอบคลุมกับเขตพ้ืนที่การ
ดูแลมากท่ีสุด ซึ่งเทศบาลเมืองคูคตสามารถท าผลงานต่าง ๆ ออกมาจากรางวัลชนะเลิศประเภทชุมชน
ขนาดกลาง การประกวดชุมชนรักษ์สะอาดประจ าปี 2549-2550 จากเทศบาลเมืองคูคต, รางวัล
โครงการธนาคารวัสดุรีไซเคิลเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 80 ชุมชน วันที่ 4 ธันวาคม 2550 จากกรม
ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงสาธารณสุข , 
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รางวัลชุมชนปลอดขยะ (Zero waste) รอบที่1 โครงการประกวดชุมชนปลอดขยะปี 2552 จากกรม
ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงสาธารณะสุข , รางวัลหมู่บ้านสะอาด อนามัยดี ชีวีสมบูรณ์ปี 
2558 ชุมชน ทอส.9 หมู่ 10 ต าบลคูคต อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี จากกรมอนามัยกระทรวง
สาธารณสุข และรางวัลล่าสุดอย่างรางวัลการบริหารจัดการขยะและวัสดุรีไซเคิลแบบครบวงจรใน
ชุมชนยอดเยี่ยมปี 2559 จากโครงการการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะโดยชุมชน จังหวัดปทุมธานี 
อีกเช่นกัน 

         โดยสามารถวิเคราะห์ได้ว่าโครงการคูคตเมืองสะอาด โครงการจังหวัดสะอาด รวมถึง
กิจกรรมต่าง ๆ คือ กิจกรรมถนนปลอดถังขยะ กิจกรรมแปรรูปขยะเป็นปุ๋ยน้ าชีวภาพ กิจกรรมท าปุ๋ย
หมักบ่อวงคอนกรีต กิจกรรมธนาคารขยะชุมชนในเขตเทศบาลฯ กิจกรรมคัดแยกขยะภายในชุมชน 
และกิจกรรมประกวดชุมชนรักษ์สะอาด สามารถท าให้ประชาชนเห็นถึงความส าคัญของการทิ้งขยะ 
และสามารถท าให้ประชาชนเข้าใจและร่วมมือกันพัฒนาชุมชนของตนเองเพ่ือให้มีขยะมูลฝอยให้น้อย
ที่สุด โครงการต่าง ๆ ท าให้เกิดการสร้างความร่วมมือร่วมใจกันของประชาชนในชุมชน การจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ไม่ใช่แต่เพียงต้องการปริมาณขยะมูลฝอยลดลงเพียงอย่างเดียว และไม่ ใช่เป็นการ
กระท าเพียงในระยะเวลาอันสั้น แต่เป็นการสร้างความสามัคคีภายในชุมชนมากขึ้นให้รรู้จักช่วยกันคิด
และช่วยกันท าให้ชุมชนของตนเองสะอาดและน่าอยู่มากขึ้น เพ่ือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้กับชุมชน
และภาพลักษณ์ที่ดีให้กับเทศบาลในการให้การสนับสนุน ผลักดันให้ชุมชนแสดงความสามารถของ
ตนเองขึ้น โดยผ่านการมอบรางวัล และยกให้เป็นชุมชนที่ประสบความส าเร็จและเป็นชุมชนต้นแบบ 
อย่างชุมชนทอส.9,ชุมชนเดชเจริญ และชุมชนอ่ืนๆที่มีโอกาสจะถูกผลักดันให้เป็นชุมชนที่ดีและเป็น
ต้นแบบให้กับชุมชนอื่น ๆ ได้ ซึ่งการสร้างให้ประชาชนในชุมชนร่วมร่วมมือและช่วยกันลดปัญหาขยะ
มูลฝอยภายในชุมชนของตนนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย แต่เทศบาลเมืองคูคตก็สามารถท าได้ออกมาอย่างดีและ
เกิดผลจริง 

        เทศบาลฯต้องการสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็งในด้านการจัดการขยะมูลฝอยที่ยั่งยืน  
โดยใช้วิธีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในเขตเทศบาลเมืองคูคต เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบถึง
แนวทางในการลดปริมาณขยะ รู้จักวิธีรักษาความสะอาดในชุมชนของตน และใช้ประโยชน์จากการ มี
ส่วนร่วมแบบเครือยข่ายถือเป็นการด าเนินนโยบายที่ครอบคลุมกับทุกบทบาทในการท างานร่วมกัน 
สามารถกระตุ้นให้เกิดการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย 
และสามารถลดปริมาณขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองคูคตให้น้อยลงทั้งในปัจจุบันและในอนาคตได้ 
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4.2 ปัจจยัดา้นลกัษณะหนว่ยงานทีน่ านโยบายไปปฎบิัติ 
    

ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.  2535 ได้
ก าหนดให้มีการกระจายอ านาจการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภายใต้กรอบแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2545 -2549 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม โดยการเสริมสร้างศักยภาพของท้องถิ่น และการมีส่วน
รว่มของประชาชน ซึ่งมียุทธศาสตร์หลักส าคัญประกอบด้วย ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการยุทธศาสตร์
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมนุษย์ แลยุทธศาสตร์การปูองกัน
และแก้ไขภาวะมลพิษ   

ในส่วนด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมนุษย์ของเทศบาลเมืองคูคต เนื่องจากเทศบาลเมืองคูคต
นั้นมีอาณาเขตติดกับกรุงเทพมหานคร จากการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม และ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วน ามาซึ่งปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหาขยะมูลฝอยซึ่ง
นับวันจะมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น สืบเนื่องมาจากการเพ่ิมของจ านวนประชากร จากข้อมูลของกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พบว่าในปัจจุบันปริมาณขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลเมืองคูคตมี
จ านวนเพ่ิมมากขึ้นจากปี พ.ศ. 2558 มีปริมาณขยะมูลฝอยประมาณ 65 ตันต่อวัน จนถึงปี พ.ศ. 
2560 เพ่ิมข้ึนเป็น 70 ตันต่อวัน ซึ่งยังมีแนวโน้มที่จะมีปัญหาขยะมูลฝอยทุกปี จึงท าให้กอสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมืองคูคตมีการประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานเพ่ือจะท าให้การ
ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

สามารถวิเคราะห์ได้ว่า จากโครงการคูคตเมืองสะอาด และโครงการจังหวัดสะอาดของ
เทศบาลเมืองคูคต ในการจัดท าโครงการในแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลเมืองคูคตและของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ที่ร่วมกันจัดท าแผนแม่บทการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยของประเทศระยะสั้น พ.ศ. 2559 - 2560 ซึ่งเทศบาลฯได้ใช้หลักการ 3R คือ การ
ใช้น้อย ใช้ซ้ า และกลับมาใช้ใหม่ โดยมีเปูาหมายเพ่ือลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยในเขตพ้ืนที่ชุมชน 
โดยประเมินว่าแต่ละชุมชนต้องมีปริมาณขยะลดลงร้อยละ 5 ซ่ึงเทศบาลเมืองคูคตการท างานประสาน
ความร่วมมือกับส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี กรมอนามัย รวมถึง
ร่วมมือและประสานงานกับประชาชนในเขตชุมชน มีการแต่งตั้งคณะท างานด้านการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้การก ากับดูแลของในอ าเภอ มีนายกเทศมนตรี
เทศบาลเมืองคูคต เป็นประธานเป็นคณะท างาน และคณะท างานในส่วนต่าง ๆ ภายใต้การดูแลของ
เทศบาลเมืองคูคต และจากหน่วยงานอื่น ๆ และสามารถเห็นได้จากช่วงที่เกิดปัญหาอุทกภัยน้ าท่วมใน
ปี พ.ศ. 2554 เทศบาลเมืองคูคตได้ประสานร่วมมือกับองค์กรที่เกี่ยวข้องได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ    
มีการใช้ความร่วมมือแบบเครือข่าย เพราะเทศบาลฯไม่สามารถจ ากัดขยะมูลฝอยได้ด้วยความสามารถ
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ของเทศบาลเอง จึงมีการเรียกประชุมให้ผู้น าชุมชนทุกชุมชนที่ประสบภัย และประชาชนผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องร่วมกันรณรงค์ และร่วมกันเก็บขยะในเขตบริเวณพ้ืนที่ของชุมชนของตนเอง ถือเป็นการ
ท างานกับหน่วยงานภายนอกและประชาชนได้อย่างชัดเจน และร่วมมือกันแก้ไขปัญหา เพ่ือลด
ปริมาณขยะมูลฝอยที่ล้นจนสามารถจ ากัดปริมาณขยะลงได้ ซึ่งในปัจจุบันเทศบาลก็ยังใช้วิธีการความ
ร่วมมือแบบเครือข่ายอยู่ด้วยเช่นกัน 
 
4.3 ปัจจยัดา้นลกัษณะของผูป้ฎบิตัิ    
 

จากผังโครงสร้างการแบ่งส่วนการบริหารงานของเทศบาลเมืองคูคต โครงสร้างกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มี 2 ฝุาย คือ ฝุายบริหารงานสาธารณสุข และฝุายบริหารและส่งเสริมการ
อนามัย ซึ่งฝุายบริหารงานสาธรณสุข มีหน่วยงานรักษาความสะอาดเป็นผู้ด าเนินการหลักในการดูแล
เกี่ยวกับเรื่องขยะมูลฝอย โดยจากข้อมูลในส่วนที่เป็นพนักงานเทศบาลสามัญ จะเห็นได้ว่าหัวหน้างาน
รักษาความสะอาด จะเป็นผู้ที่รับผิดชอบ และดูแลการด าเนินงานทั้งหมดในงานกวาดล้างท าความ
สะอาด, งานเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย, งานขนถ่ายขยะมูลฝอย, งานก าจัดขยะมูลฝอย และควบคุม
สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย รวมถึงงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายเองทั้งหมด  

ในด้านงานคุณภาพของบุคลากรที่เป็นเจ้าหน้าที่ของเทศบาลสามัญ เป็นเจ้าหน้าที่
บริหารงานจะเป็นผู้ที่มีความรู้เฉพาะด้านงานสาธารณสุข ที่เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยมาท าหน้าที่ด้านนี้ 
จากการสัมภาษณเ์พ่ิมเติมกับหัวหน้างานรักษาความสะอาดที่รับผิดชอบการด าเนินงานดังกล่าวพบว่า  

ตัวผมเองเรียนจบด้านสัตวแพทย์มา ท าให้ความรู้ในด้านการบริหารจัดการขยะมูลใน
เขตพ้ืนที่ของเทศบาลเมืองคูคตยังมีความรู้ไม่มากพอ ผู้อ านวยการงานสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ได้สนับสนุนให้เข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อมกับ
เทศบาลอื่น ๆ อย่างเช่น เทศบาลนครรังสิต เทศบาลล าสามแก้ว และส านักงานเทศบาล
เพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบุรี เพ่ือน าความรู้และพัฒนาเพ่ิมพูนความรู้ทางด้านสิ่งแวดล้อม
ลงไปใช้กับชุมชมของเทศบาลเมืองคูคต เพ่ือให้การบริหารจัดการด้านขยะมูลฝอยให้มี
ประสิทธิภาพกับเทศบาลเมืองคูคตมากขึ้น1 
ในด้านงานคุณภาพของบุคลากรที่เป็นลูกจ้างมีหน้าที่การจัดการขยะมูลฝอย  จะเป็นผู้   

ที่ปฎิบัติงานท าหน้าที่ในการเก็บกวาด และขนขยะ จากข้อมูลในบทที่ 3 และจากการศึกษาพบว่า
จ านวนลูกจ้างท้ังหมดที่ปฎิบัติงานด้านนี้ มีจ านวน 66 คน เป็นลูกจ้างประจ าจ านวน 13 คน และเป็น

                                           
1เอกวัตร โตรักษา, สัมภาษณ์โดย ธัญวรัตม์ อินทรโชติ, เทศบาลเมืองคูคต, 1 ธันวาคม 

2560. 
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ลูกจ้างชั่วคราวจ านวน 53 คน ในจ านวนนี้จะเป็นพนักงานขับรถ จ านวน 13 คน พนักงานเก็บท้ายรถ
จ านวน 39 คน และพนักงานกวาดถนนจ านวน 14 คน ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีจ านวนน้อยมากเมื่อเทียบกับ
ปริมาณงานที่ได้รับ และพบว่าลูกจ้างส่วนใหญ่ 90 เปอร์เซ็น ทั้งลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราวจบ
การศึกษาในระดับประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาทั้งสิ้น และเมื่อพิจารณาถึงคุณภาพของบุคลากรใน
กลุ่มท่ีเป็นลูกจ้างกับลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ พบว่าพนักงานที่ปฎิบัติหน้าที่ด้านงานกวาดถนนร้อยละ 
80 จะเป็นเพศหญิง ส่วนพนักงานขับรถขนขยะมูลฝอยและพนักงานเก็บขนท้ายรถ พบว่าเป็นเพศชาย
ทั้งหมด โดยบุคลากรในกลุ่มลูกจ้างดังกล่าวจะมีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 18-50 ปี ซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ในวัยก าลัง
แรงงาน แต่ทั้งนี้การปฎิบัติงานบางครั้งถึงแม้จะบรรลุวัตถุประสงค์ แต่ก็เป็นการยากที่จะสามารถวัด
ออกมาให้เห็นอย่างเป็นประจักษ์ เพราะยังถือว่าทักษะความรู้ ความสามารถ ในการท างานของ
พนักงานลูกจ้าง ทั้งที่เป็นลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว ยังขาดอยู่มาก และไม่มีแรงจูงใจในการ
ท างานมากเท่าที่ควร ซึ่งหัวหน้ารักษาความสะอาดกล่าวว่า พนักงานลูกจ้างมีการลาออกบ่อยครั้ง 
เนื่องจากเป็นการท างานที่ค่อนข้างใช้ก าลังท างานและไม่ได้ใช้ความสามารถท่ีมีจริง ๆ จากตัวพนักงาน 
เพราะเป็นงานรักษาความสะอาด งานการก าจัดและเก็บขน และถึงแม้ว่าจะมีการฝึกอบรมจาก
โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานรักษาความสะอาดแล้วก็ตาม ก็ไม่ได้เป็นการการันตีหรือวัดการ
ท างานว่าพนักงานจะท างานดีขึ้น เพราะเป็นแค่การให้ความรู้ และอบรมด้านความเข้าใจการท างาน
และความรับผิดของพนักงาน แต่ก็มีพนักงานบางกลุ่มมีการท างานและความตั้งใจในการท างานมาก
ขึ้น วัดได้จากการท างานที่รวดเร็วมากขึ้น การบริหารเวลาในการท างานเป็นระบบและดีมากขึ้น และ
การลงบันทึกการเก็บขนขยะจากชุมชนต่าง ๆ ว่ามีการเก็บขยะและคัดแยกขยะในการเก็บขนมากขึ้น 
แต่ก็ต้องมีการประเมินผลและวัดผลต่อไป เพราะการปรับเปลี่ยนหรือสร้างพ้ืนฐานภายในตัวบุคคเป็น
สิ่งที่ต้องท าอย่างต่อเนื่องและเป็นระยะ ๆ เพ่ือสร้างทัศนคติที่ดีในการท างานท างานของพนักงาน
ต่อไป 

สามารถวิเคราะห์ได้ว่า ลักษณะของผู้ปฎิบัติในด้านงานคุณภาพของบุคลากรที่เป็น
เจ้าหน้าที่ของเทศบาลสามัญ จะมีคุณสมบัติที่ไม่ตรงกับสายงานมากเท่าที่ควร ซึ่งจากบทสัมภาษณ์จะ
เห็นว่าตัวผู้ปฎิบัติเองถึงแม้จะไม่มีความรู้ด้านงานงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แต่ก็มีการสนับสนุน
ให้มีการอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ เพ่ือน าไปใช้กับชุมชนในด้านการให้ความรู้เกี่ยวกับ 
การดูแลสิ่งแวดล้อมของชุมชน รวมถึงความรู้ด้านการลดปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชน ซึ่งผู้ปฎิบัติก็
สามารถท าออกมาได้ดี เนื่องจากต้องมีการประเมินในด้านการให้ความรู้กับประชาชนในชุมชน และใน
ด้านการลดปริมาณขยะมูลฝอย ซึ่งจากโครงการคูคตเมือง และโครงการจังหวัดสะอาด จากการท า
กิจกรรมต่าง ๆ ของผู้ปฎิบัติงาน ท าให้สามารถลดปริมาณขยะมูลฝอยลงได้ในชุมชนข้างต้น และ
ลักษณะของผู้ปฎิบัติในด้านงานคุณภาพของบุคลากรที่เป็นลูกจ้าง จะเห็นได้ว่ามีการลาออกบ่อย 
เพราะเนื่องจากพนักงานบางกลุ่มอาจไม่มีแรงจูงใจในการท างานมากเท่าที่ควร อีกทั้งโครงการพัฒนา
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ศักยภาพของพนักงานรักษาความสะอาด ถึงแม้ว่าเทศบาลจะพยายามจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาด้าน
ความรู้ ความเข้าใจ และการปรับตัวของผู้ปฎิบัติงานในด้านต่าง ๆ และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ท างานให้กับบุคลากรในเทศบาล ก็ยังไม่ประสบผลส าเร็จมากเท่าที่ควรซึ่งเป็นสิ่งที่เทศบาลต้องหา
ทางแก้ไขจากปัจจัยดังกล่าวเพ่ือให้การจัดการขยะมูลฝอยเกิดประสิทธิภาพให้ได้มากท่ีสุด 
 
4.4 ปัจจัยด้านความพอเพียงของทรัพยากร 
 

   ในการจัดสรรทรัพยากรให้ประสบผลในการน านโยบายไปปฏิบัติของเทศบาลเมือง
คูคตนั้น จะต้องมีเงินที่เป็นปัจจัยสนับสนุน เวลาที่เหมาะสม และวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องใช้        
ซึ่งจะต้องมีจ านวนที่เพียงพอต่อการด าเนินงาน รวมทั้งอ านาจที่จ าเป็นจะต้องใช้สนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้ความราบรื่นและความรวดเร็ว ดังต่อไปนี้  

4.4.1 ด้านงบประมาณ   
จากการศึกษาข้อมูลสถานะทางการคลังด้านรายได้และรายจ่ายของเทศบาล 

เมืองคูคต สามารถวิเคราะห์ได้จากด้านประมาณการรายรับและรายจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2558   
มีความใกล้เคียงกัน ซึ่งที่ผ่านมาเทศบาลเมืองคูคตเก็บรายได้จากค่าธรรมเนียมในการบริการจัดเก็บ
ขยะมูลฝอยในชุมชน และเขตพ้ืนที่ในความรับผิดชอบ และในการจัดการด้านขยะมูลฝอยเทศบาล
เมืองคูคตก็มีรายได้จากภาษีอากรจ านวนมากซึ่งมากกว่ารายจ่าย ท าให้เทศบาลเมืองคูคตมีรายได้มาก
เพียงพอที่จะสามารถจัดการขยะมูลฝอยในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบได้    

4.4.2 ด้านอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้  
จากการศึกษาพบว่ากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองคูคต มีจ านวน

อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ที่อยู่ในเกณฑ์ที่ยังไม่พอต่อความจ าเป็นที่ต้องใช้ กล่าวคือ เทศบาลเมือง
คูคตมีรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายจ านวน 13 คัน ได้แก่ ขนาดบรรทุก 14 ลูกบาศก์เมตร 
จ านวน 3 คัน และขนาดบรรทุก 12 ลูกบาศก์เมตร จ านวน 10 คัน 2โดยเมื่อเทียบกับเทศบาลนคร
รังสิต พบว่ารถเก็บขยะของเทศบาลนครรังสิต ซึ่งมีจ านวน  19  คัน โดยมีรถเก็บขนมูลฝอยแบบคอน
เทนเนอร์ จ านวน 5 คัน และรถเก็บขนขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายจ านวน 13 คัน รวมถึงรถบรรทุกขยะ
ติดเชื้อจ านวน 1 คัน และมีการตรวจสอบการปฏิบัติงานของชุดรถเก็บขนมูลฝอย โดยใช้ระบบ GPS 
ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ซึ่งพ้ืนที่การดูแลและเขตการรับผิดชอบในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยมี 

                                           
2เทศบาลนครรังสิต, “การจัดการมูลฝอยเทศบาลนครรังสิต,” สืบค้นเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 

2560, http://rangsit.org/New/ index.php/th /2014-11-07-07-51-09/normal-data/2014-
11-03-07-37-33 
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13 เขตรับผิดชอบ และเป็นเขตชุมชน รวมถึงเขตที่มีความเจริญทางการค้าที่ก่อให้เกิดอัตราการเกิด
ขยะมูลฝอยมากขึ้น คือ ห้างสรรพสินค้าโลตัส คลองสอง, ห้างเซียร์ รังสิต ทั้งนี้ด้วยจ านวนรถเก็บขยะ
ของเทศบาลที่มีจ านวนจ ากัดจึงอาจไม่พอต่อการเก็บขยะมูลฝอยได้ และจากการลงศึกษาในเขตพ้ืนที่
พบว่า รถเก็บขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองคูคตมีลักษณะที่เก่า มีสนิมและเทศบาลก็ไม่ได้มีการบูรณะ
หรือซอ่มแซมรถเก็บขยะให้ประสิทธิภาพมากพอต่อการใช้งานอีกด้วย  

ส่วนอุปกรณ์ถังพักขยะมูลฝอย โดยเทศบาลเมืองคูคตมีอุปกรณ์ถังพักเพ่ือรองรับขยะ 
มูลฝอยของเทศบาลเป็นถังขยะโลหะ 200 ลิตร จ านวน 250 ใบ ถังขยะขนาด 100 ลิตร จ านวน 200 
ใบ และในปี พ.ศ. 2559 เทศบาลเมืองคูคตได้จัดหาอุปกรณ์ถังพักเพ่ือรองรับขยะมูลฝอยเพ่ิมเติม 
เป็นถังโพลีเอทิลีนมีล้อเข็นฝาปิดขนาดบรรจุ 120 ลิตร จ านวน 400 ใบ แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อการ
รองรับปริมาณการทิ้งขยะมูลฝอยในชุมชนของเทศบาลที่เพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากอัตราการเกิดขยะมูล
ฝอยเกิดขึ้นถึงเฉลี่ย 1.42-1.53 ต่อวัน ซึ่งประชาชนบางกลุ่มก็ยังทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทาง ทั้งนี้  การ
จัดเก็บขนขยะมูลฝอยเมื่อจัดเก็บช้า ก็ท าให้มีขยะมูลฝอยล้นออกมานอกถังขยะที่เทศบาลจัดเตรียม
ให้กับชุมชน สร้างกลิ่นเหม็นและสุขลักษณะที่ไม่ดีต่อชุมชนด้วยเช่นกัน 

โดยทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ได้ว่า ด้านงบประมาณทางการคลังในด้านรายได้และรายจ่าย 
เทศบาลเมืองคูคตสามารถจัดสรร และมีงบประมาณเพียงพอต่อการบริหารจัดการขยะมูลฝอย อีกทั้ง
ในแผนพัฒนาสามปี ยุทธศาสตร์ที่สาม ด้านการพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เทศบาลเมืองคูคตใช้งบประมาณในการจัดการที่น้อยมาก เมื่อเทียบกับยุทธศาสตร์อ่ืน ดังนั้นในด้าน
ของอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ เทศบาลจึงควรต้องให้ความส าคัญ เพ่ิมมากขึ้น เพราะอุปกรณ์ 
เครื่องมือ เครื่องใช้ ถือเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีผลประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอย คือ ถ้าขาดสิ่ง
หนึ่งสิ่งใดไปก็จะท าให้มีผลต่อการจัดเก็บขยะมูลฝอยที่เก็บขนได้ ตลอดจนเวลาและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่
ใช้ในการด าเนินงานด้วย ดังนั้นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยจึงจะต้องมีทรัพยากรที่
เพียงพอและมีความเหมาะสมที่สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น 
 
4.5 ปัจจัยการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

ปัจจัยการมีส่วนร่วมของประชาชน สามารถวิเคราะห์ได้ว่ามีความสัมพันธ์กับปัจจัย 
ด้านนโยบายและแผนพัฒนา เพราะปัจจัยดังกล่าวจะเป็นตัวก าหนดแนวนโยบายการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอย รวมถึงมาตรการและระดับของการปฏิบัติงานที่เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาการมีส่วนร่วม
ของประชาชน และจากการศึกษาข้อมูลจากบทที่ 3 หัวข้อที่ 3.5 โครงการและกิจกรรมในการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในชุมชน เมื่อพิจารณาภาพรวมของการด าเนินกิจกรรมในการบริหารงาน พบว่า
เทศบาลฯใช้หลักการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยยึดหลักการ การลด การคัดแยก และ

Ref. code: 25605903011046LTO



71 

การน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ นั้นเป็นแนวที่จะสามารถช่วยลดจ านวนขยะมูลฝอยได้ในเขตชุมชนได้ 
เพราะจากแผนพัฒนาในยุทธศาสตร์ที่ 3 เทศบาลเมืองคูคตเริ่มด าเนินโครงการลดปริมาณตั้งแต่ต้น
ทาง กล่าวคือ มีการเริ่มจากชุมชนเป็นหลักซึ่งเป็นการมองเห็นถึงปัญหาจากปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอก ปัจจัยภายในคือ ตัวเทศบาลเองที่ต้องมีการวางแผนและมาตรการที่ถูกต้อง และปัจจัย
ภายนอกคือ ประชาชนที่ต้องร่วมกันช่วยให้ความร่วมมือในการลดปริมาณขยะมูลฝอยลงในชุมชนของ
ตนเอง 

เทศบาลเมืองคูคตได้จัดให้ประชาชนในชุมชนและกลุ่มอาสาสมัครให้มีส่วนร่วม 
ในการท ากิจกรรมร่วมกัน และมีการก าหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนา ที่เน้นการวางแผนแบบมี
ส่วนร่วมจากภาคประชาคม โดยการน าแผนและโครงการต่าง  ๆ ไปปฏิบัติ และมีการติดตาม 
และประเมินผลร่วมกัน ทั้งนี้จึงจัดให้ชุมชนในเขตเทศบาลเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านโครงการคูคต
เมืองสะอาด โครงการจังหวัดสะอาด จัดอบรมให้ความรู้ ศึกษาดูงานในการคัดแยกขยะมูลฝอย  
จากแหล่งก าเนิด การท าปุ๋ยหมักชีวภาพจากบ่อคอนกรีต พร้อมสนับสนุนอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้กับชุมชน 
ในเขตเทศบาลเมืองคูคตในและนอกเขตเทศบาลเมืองคูค จัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้
เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการรักษาความสะอาดและสภาพแวดล้อม  กิจกรรมธนาคารขยะชุมชน 
ในเขตเทศบาลฯ กิจกรรมคัดแยกขยะภายในชุมชน กิจกรรมประกวดชุมชนรักษ์สะอาด โดยมีชุมชน 
ที่มีส่วนร่วมและเข้าร่วมโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการมีทั้งหมด 11 ชุมชน ได้แก่ 
ชุมชนทอส.9, ชุมชนเสมาฟูาคราม 25, ชุมชนฟูาครามนคร,ชุมชนเดชอนันต์รวมใจ, ชุมชนสราสินีย์
วิลล์1, ชุมชนร่มเย็น, วัดประยูรธรรมาราม,ชุมชนพร้อมศรีสามัคคี, ชุนชนรณชัย, ชุมชนร่มโพธิ์ทอง
พัฒนา และชุมชนเดชเจริญ ทั้งนี้ โครงการจังหวัดสะอาดมีชุมชนต้นแบบคือ ชุมชน ทอส.9 และ
โครงการคูคตเมืองสะอาดมีชุมชนต้นแบบ คือ ชุมชนเดชเจริญ  

โดยจากข้อมูลของกองสาธารณสุขเกี่ยวกับการด าเนินโครงการคูคตเมืองสะอาด
ประจ าปี พ.ศ. 2559 นั้นเป็นโครงการที่เพ่ิงด าเนินการได้ไม่นาน โดยเริ่มด าเนินการในปี พ.ศ. 2559 
ซึ่งก่อนหน้าเทศบาลเมืองคูคตไม่ได้ด าเนินกิจกรรมเพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างเป็นแบบแผน    
ท าให้ไม่ได้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน ในชุนชนในการจัดการขยะมูลฝอยมากเท่าที่ควร การที่มี
โครงการคูคตเมืองสะอาด โครงการจังหวัดสะอาด และรวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ จึงเป็นการสร้างการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนให้เกิดความส านึกในการรณรงค์ไม่ให้เกิดขยะในครัวเรือนเพ่ิม และ
ต้องลดปริมาณขยะลง และการเพิ่งด าเนินโครงการดังกล่าวเป็นการด าเนินการในแต่ละชุมชน จึงท าให้
ยังมีอีกหลายชุมชนที่ยังไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมมาก แต่ชุมชนที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการ เทศบาลเมือง
คูคตก็ไม่ได้ละเลยที่จะท าการบริหารจัดขยะมูลฝอย เพราะเทศบาลมีการเรียกผู้น าและอาสาสมัคร
ของแต่ละชุมชนใน 31 ชุมชน มาประชุมเพ่ือหาทางแก้ไขและลดปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชนลง โดย
เทศบาลจะสร้างการมีส่วนแบบเครือข่าย ซึ่งจะวัดผลจากการชั่งปริมาณขยะทั้งก่อนและหลังที่มี
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โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ และให้แต่ละชุมชนมาสรุปและรายงานผลที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระยะกับ
เทศบาล 

โครงการคูคตเมืองสะอาด มีการด าเนินงานกับชุมชนเดชเจริญ โดยงานรักษาความ
สะอาดได้มีการติดตามและประเมินความพึงพอใจในกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้ด าเนินในชุมชนเดชเจริญ มี
ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 208 หลังคาเรือน โดยมีการแจกเอกสารการประเมินให้ครัวเรือนละหนึ่ง
ตัวอย่าง จ านวน 190 ตัวอย่าง และได้ส่งเอกสารคืนจ านวน 69 ตัวอย่าง คิดเป็น 36.31 % ของ
จ านวนครัวเรือนทั้งหมด พบว่าประชาชนในชุมชนมีความรู้และมีจิตส านึกท่ีดีในการลดปริมาณขยะมูล
ฝอยในชุมชนของตน อยู่ในเกณฑ์ระดับดี (50.72%) ประชาชนในชุมชนมีความร่วมมือในการรักษา 
ความสะอาดในครัวเรือนของตน อยู่ในเกณฑ์ระดับดี (53.62%) ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วม 
ในการปฏิบัติงาน เช่น เสียสละแรงงาน วัสดุอุปกรณ์ เพ่ือร่วมกันรักษาความสะอาดในชุมชน  
อยู่ในเกณฑ์ระดับดีเยี่ยม (44.93%) ประชาชนในชุมชนมีความพึงพอใจในการด าเนินงานโครงการ
คูคตเมืองสะอาด อยู่ในเกณฑ์ระดับดีเยี่ยม (42.59%) และจากข้อมูลในบทที่ 3 ในช่วงเวลาในการ
ด าเนินโครงการคูคตเมืองสะอาด เทศบาลเมืองคูคตสามารถลดปริมาณขยะลงได้ตามแผนโครงการ  
ที่ได้วางไว้ 

โครงการจังหวัดสะอาด กระทรวงมหาดไทยได้จัดท าแนวทางปฏิบัติด้านการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน“จังหวัดสะอาด”โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเน้นการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย
จากแหล่งก าเนิดและจัดท าระบบเก็บและขนขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี
ประสิทธิภาพ ภายใต้หลักการ 3R และหลักการประชารัฐ ชุมชน ทอส.9 เป็นชุมชนที่ได้รับเลือกจาก
เทศบาลเมืองคูคตให้ด าเนินการในโครงการดังกล่าว และให้ชุมชน ทอส.9 เป็นชุมชนต้นแบบในการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนที่ดีให้กับชุมชนกับอ่ืน ๆ ในเขตพ้ืนที่การดูแลของเทศบาล 

           จากข้อมูลพบว่าชุมชนมีการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ โดยคณะกรรมการของชุมชน
ตนเอง โดยเทศบาลมีหน้าที่ดูแล และให้ค าแนะน าเท่านั้น โดยโครงการคูคตเมืองสะอาดในแต่ละปีจะ
เพ่ิมชุมชนที่ท ากิจกรรมปีละ 1 - 2 ชุมชน โดยดูความพร้อมของชุมชนและความยั่งยืนเป็นหลัก ทั้งนี้
การวัดผลจากการชั่งน้ าหนักเป็นการน าข้อมูลเพ่ือมารายงานตามเอกสาร เพ่ือเป็นหลักฐานการลด
ปริมาณขยะลงได้เท่านั้น ส่วนเปูาหมายหลัก ๆ ของโครงการจริง ๆ คือ กาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและ
นิสัยของประชาชนในชุมชน ซึ่งอาจต้องใช้ระยะเวลานานเพ่ือให้ประชาชนในชุมชนเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการทิ้งขยะ และการคัดแยกขยะ ระยะเวลาการด าเนินงาน 8 เดือน จึงเหมาะสมกับชุมชน 
โดยชุมชนที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ เช่น ชุมชนทอส.9, ชุมชนเดชเจริญ, ชุมชนสราลินีวิลล์ 2 เทศบาลได้
พัฒนาผู้รับผิดชอบและคณะกรรมการชุมชน เพื่อใช้เป็นวิทยากรในการอบรมให้ความรู้ด้านการจัดการ
ขยะมูลฝอย และลดปริมาณขยะมูลฝอยลง ทั้งในเรื่องของการคัดแยกขยะโดยใช้หลักการ 3R คือการ
ใช้น้อย ใช้ซ้ า และกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งในภาพรวมประชาชนในชุมชนให้ความสนใจและให้ความร่วมมือ
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ในการเข้าร่วมโครงการรวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ มากพอสมควร ซึ่งปริมาณขยะมูลฝอยในปี 2559 มีการ
ลดลงประมาณ 5-10 ตัน และการทิ้งขยะมูลฝอยตามข้างทางมีน้อยลงมาก เพราะประชาชนในชุมชน
เริ่มมองเห็นถึงความส าคัญและการสร้างสุขลักษณะที่ดีในการลดปริมาณขยะมูลฝอยมากข้ึน  

         ทั้งนี้ในด้านของความสามารถของเทศบาลฯ ในการก าหนดนโนบายและให้ประชาชน
ในชุมชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เข้ามามีส่วนร่วม ท าให้เทศบาลเมืองคูคตผ่านการประเมินคุณภาพระบบ
บริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปี พ.ศ.2559 (Environmental Heath 
Accreditation) ในด้านการจัดการสิ่งปฎิกูล และด้านการจัดการขยะมูลฝอย โดยวัดจากการจัด
กระบวนการ คะแนนเต็ม 100 โดยเทศบาลฯได้ 95 คะแนน และโดยการวัดผลลัพธ์คะแนนเต็ม 100 
คะแนน โดยเทศบาลฯได้ 70 คะแนน ซึ่งเกณฑ์การประเมินผลวัดจากการประเมิน ดังนี้  

1. มีการส่งเสริมการลดปริมาณ/การคัดแยกขยะมูลฝอยขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.1 มีนโยบาย แผนงาน โครงงาน 
1.2 มีการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์/จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้/สร้างความเข้าใจ 

และตระหนักเกี่ยวกับการลดปริมาณขยะมูลฝอย/ มีการคัดแยกขยะมูลฝอยทั่วไป ด้วยหลักการ 3Rs
ได้แก่ การลดปริมาณการใช้ (Reduce) การใช้ซ้ า (Reuse) และการน ากลับมาใช้ใหม่ (Recycle)  
โดยต้องด าเนินการครอบคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของจ านวนชุน 

1.3 มีชุมชนต้นแบบด้านการลด การคัดแยก การใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย 
1.4 มีข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยที่สามารถลดได้จากการด าเนินส่งเสริมการลด

ปริมาณขยะมูลฝอย 
2. มีระบบบริการ เก็บ ขน ขยะมูลฝอยทั่วไป ซึ่งรถขนขยะมูลฝอยทั่วไปจะต้องได้รับ

มาตรฐานด้านสุขลักษณะ 
2.1 มีบริการเก็บขนขยะมูลฝอยได้ครอบคลุมพ้ืนที่และไม่มีขยะมูลฝอยตกค้าง 
2.2 รถเก็บขนขยะมูลฝอยมีลักษณะมิดชิดสามารถปูองกัน การปลิวหล่นและ 

การรัว่ไหลของน้ าจากขยะมูลฝอย และมีการดูแลบ ารุงรักษารถเก็บขนขยะมูลฝอยให้อยู่ในสภาพที่ใช้
งานได้ดีอย่างสม่ าเสมอ 

2.3 มีเอกสารแสดงข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บขนได้ และน าไปก าจัดอย่าง 
ถูกต้องรายวัน 

3. มีการบ าบัดหรือก าจัดขยะมูลฝอยทั่วไปอย่างถูกสุขลักษณะ และได้มาตรฐานตาม
หลักวิชาการ ด้วยเทคโนโลยีต่าง ๆ  

3.1 หลุมฝั่งกลบ มีการบดอัดขยะมูลฝอยและปิดท้ายด้วยดินหรือวัสดุกลบทุกวัน
และมีมาตรการปูองกันเหตุเดือดร้อนร าคาญจากการฝั่งกลบ 

3.2 การหมักท าปุ๋ยไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์และแมลงพาหะน าโลก 
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3.3 ไม่มีเหตุร าคาญจากการด าเนินการบ าบัดหรือก าจดัขยะมูลฝอยทั่วไป 
4. ผู้ปฏิบัติงานในการก าจัดขยะมูลฝอยได้รับการคุ้มครองสุขภาพจากการปฎิบัติงาน  

4.1 ผู้ปฏิบัติผ่านการอบรมมีความรู้ในการปฏิบัติงาน  
4.2 มีการปูองกันตรายส่วนบุคคลในการปฏิบัติงาน  
4.3 ได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี  

        สามารถวิเคราะห์ได้ว่า โครงการและกิจกรรมทั้งหมดนี้ สามารถท าให้ประชาชนเข้าใจ
และร่วมมือกันพัฒนาชุมชนของตนเองเพ่ือให้มีขยะมูลฝอยให้น้อยที่สุด และสามารถใช้ประโยชน์จาก
ขยะมูลฝอยได้ เช่น การน าขยะไปขายกับเทศบาลในโครงการธนาคารแลกขยะ หรือให้ชุมชนต้นแบบ
อย่างชุมชน ทอส.9 เข้ามาร่วมเป็นวิทยาทานให้กับชุมชนอ่ืน ๆ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และ
ช่วยกันรณรงค์และลดปริมาณขยะมูลฝอยลงในชุมชนลง 
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บทที ่5 
สรปุผลการวจิัยและขอ้เสนอแนะ 

 
การศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองคูคต โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากปัจจัย 

ที่มีผลต่ออความส าเร็จและความล้มเหลวของนโยบาย ได้แก่ ความชัดเจนของนโยบาย, ลักษณะของ
หน่วยงานที่น านโยบายไปปฎิบัติ, ลักษณะของผู้ปฎิบัติ, ความพอเพียงของทรัพยากร และการมี 
ส่วนร่วมของประชาชน สามารถสรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะได้ ดังนี้ 

 
5.1 สรุปผลการวิจัย        
  

5.1.1 ปัจจัยด้านความชัดเจนของนโยบาย  
                 ปัจจัยด้านความชัดเจนของนโยบาย มีผลต่อความส าเร็จในการจัดการขยะมูลฝอยของ
เทศบาลเมืองคูคต เนื่องจากเทศบาลเมืองคูคตได้วางวัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปีที่
เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไว้เพ่ือเป็น
เครื่องมือในการพัฒนาเทศบาลแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ และนโยบายของผู้บริหารเทศบาลของกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม มีการก าหนดแนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองคูคต ปรับให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนของสภาพเศรษฐกิจ สังคมการเมือง และสิ่งแวดล้อม ทั้งปัจจัยภายในและ
ภายนอก ตามพันธกิจและจุดมุ่งหมายตามที่ได้ตั้งไว้ โดยในด้านการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล
เมืองคูคตสามารถช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอยจากชุมชนลงได้ และใช้หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี โดยสนับสนุนให้มีการจัดท าแผนทุกชุมชนในเขตของเทศบาล โดยได้
แต่งตั้งคณะท างานซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของเทศบาล ให้ค าแนะน าในการจัดท าให้ความช่วยเหลือด้าน
วิชาการ สนับสนุนข้อมูลเพ่ือการจัดท าแผนชุมชนเป็นรายชุมชน และสนับสนุนการน าร่างแผนชุมชน 
และน าเสนอในการประชาคมต่อสมาชิกในชุมชน ตลอดจนพิจารณาน าโครงการและกิจกรรมที่ต้อง
ด าเนินการร่วมกับชุมชน 

อีกทั้งด้านความสอดคล้องของนโยบายต่อสภาพปัญหาของนโยบายยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความชัดเจนในส่วนของการวางแผน
พัฒนาได้ตรงตามสภาพปัญหา กล่าวคือ จากปัญหาปริมาณของขยะมูลฝอยที่เพ่ิมในทุกปี เพ่ือเป็นการ
แก้ไขปัญหาหรือลดความรุนแรงของปัญหาขยะมูลฝอยในอนาคตโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เทศบาลเมืองคูคตจะมีหน้าที่ในการจัดการขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาล โดยได้ตระหนักและเล็งเห็น
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ความส าคัญในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงได้ด าเนินโครงการคูคตเมืองสะอาดเพ่ือลดปริมาณขยะมูล
ฝอยภายในเขตเทศบาลเมืองคูคตให้น้อยลง ซึ่งเทศบาลได้ใช้กลวิธีหลายด้านไม่ว่าจะเป็นการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ การแปรรูปขยะเป็นปุ๋ยหมักชีวภาพ การท าปุ๋ยหมักบ่อวงคอนกรีต ถนนปลอดถังขยะ 
และเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับนโยบายได้เข้าไปมีบทบาทในการประเมินผล 
และประเมินผลการปฎิบัติของหน่วยงาน     

5.1.2 ปัจจัยด้านลักษณะหน่วยงานที่น านโยบายไปปฎิบัติ   
 ปัจจัยด้านลักษณะหน่วยงานที่น านโยบายไปปฎิบัติ มีผลต่อความส าเร็จในการจัดการ
ขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองคูคต ทั้งนี้เนื่องจากการน านโยบายการก าจัดขยะมูลฝอยไปปฏิบัติของ
เทศบาลเมืองคูคตในภาพรวมประสบความส าเร็จอยู ในระดับคอนขางสูง เพราะทุกฝุายให้ความร่วม 
มือและน าไปปฎิบัติได้จริงและเห็นผล เมื่อพิจารณาเปนรายข้อพบวาการน านโยบายการก าจัดขยะมูล
ฝอยไปปฏิบัติในชุมชน พบว่าสามารถลดปริมาณขยะลงได้ ทั้งในส่วนโครงการคูคตเมืองสะอาดและ
โครงการจังหวัดสะอาด และในส่วนของการจัดกิจกรรมให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมต่าง ๆ ได้ โดย
การร่วมมือและประสานงานกับส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี และ
กรมอนามัย สามารถเข้าใจถึงปัญหาและรับรู้ปัญหาได้อย่างชัดเจน   

ซึ่งจะเห็นได้ว่าเทศบาลเมืองคูคตไม่ได้ด าเนินงานแต่ภายในองค์กรท่านั้นโดยเป็นการ
ท างานร่วมกัน เพ่ือให้เกิดการบูรณาการระหว่างหลายฝุายงานมากขึ้น เป็นการคิดและวางแผนในการ
แก้ไขปญัหาร่วมกัน และมีเปูาหมายเดียวกันเพ่ือสร้างจิตส านึกและลดปริมาณขยะมูลฝอยลงจากการ
ใช้น้อย ใช้ซ้ า และกลับมาใช้ใหม่ เป็นการด าเนินงานการลดปริมาณขยะมูลฝอยจากส่วนการปกครอง
ท้องถิ่นไปสู่การปกครองสู่จังหวัด และภาพรวมของประเทศ ทั้งนี้ความร่วมมือของเทศบาลเมืองคูคต
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะเป็นการสนับสนุน และประสานงานด้านการฝึกอบรม การให้ความรู้ และ
การประเมินผล รวมถึงการปฎิบัติงานจริงในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของ
เทศบาลเมืองคูคต ได้แก่ คือ ชุมชน ทอส.9, ชุมชนเสมาฟูาคราม 25, ชุมชนฟูาครามนคร,ชุมชนเดช
อนันต์รวมใจ, ชุมชนเดชเจริญ, ชุมชนสราสินีย์วิลล์ 1, ชุมชนร่มเย็น, วัดประยูรธรรมาราม, ชุมชน
พร้อมศรีสามัคคี, ชุนชนรณชัย, ชุมชนร่มโพธิ์ทองพัฒนา เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในด้านการ
จัดการขยะมูลฝอย และมีการวัดประเมินผลจากการด าเนินงานดังกล่าว  

5.1.3 ปัจจัยด้านลักษณะของผู้ปฎิบัติ   
                 ปัจจัยด้านลักษณะของผู้ปฎิบัติ มีผลต่อความล้มเหลวในการจัดการขยะมูลฝอยของ
เทศบาลเมืองคูคต จากการศึกษาพบว่าเมื่อพิจารณาถึงปัจจัยด้านลักษณะของผู้ปฎิบัติ พบว่าบุคลากร
พนักงานสามัญด้านหัวหน้ารักษาความสะอาดที่รับผิดชอบด้านการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล
เมืองคูคต มีจ านวน ไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่จะต้องรับผิดชอบ แต่ทั้งนี้บุคลากรดังกล่าวมีคุณภาพ
ที่เหมาะสม จึงท าให้สามารถควบคุมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยได้อย่างดีในระดับหนึ่ง และในส่วน
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งานคุณภาพของบุคลากรที่เป็นลูกจ้าง จากการศึกษาพบว่า มีจ านวนไม่พอกับปริมาณงานที่จะต้อง
รับผิดชอบเช่นเดียวกัน และในส่วนของรายได้และแรงจูงในการท างานพบว่า อัตราการลาออกของ
พนักงานลูกจ้างก็มีมากด้วยเช่นกัน อีกทั้งช่วงอายุของพนักงานลูกจ้างพบว่าช่วงอายุระหว่าง 20-30 ปี 
ถือเป็นช่วงอายุที่มีพนักงานเยอะสุด จึงท าให้มีการเปลี่ยนงานและลาออกจากงานที่ท าบ่อย ทั้งนี้
เพราะอาจจะมีทางเลือกใหม่ที่ดีกว่า ท าให้พนักงานลูกจ้างไม่ได้มีความผูกพันกันในองค์กรมาก
เท่าที่ควร แต่ก็มีพนักงานบางกลุ่มมีการท างานและความตั้งใจในการท างานมากขึ้น วัดได้จากการ
ท างานที่รวดเร็วมากขึ้น การบริหารเวลาในการท างานเป็นระบบและดีมากขึ้น และการลงบันทึกการ
เก็บขนขยะจากชุมชนต่าง ๆ ว่ามีการเก็บขยะและคัดแยกขยะในการเก็บขนมากขึ้น แต่ก็ต้องมีการ
ประเมินผลและวัดผลต่อไป     

5.1.4 ปัจจัยด้านความพอเพียงของทรัพยากร   
5.1.4.1 ด้านงบประมาณ       

  ปัจจัยด้านความพอเพียงของทรัพยากรด้านงบประมาณมีผลต่อความส าเร็จในการ
จัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองคูค เนื่องจากเทศบาลเมืองคูคตมีงบประมาณเพียงพอที่จะใช้จ่าย
ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยงบประมาณส่วนใหญ่ได้มาจากรายได้ภาษีอากร นอกจากนี้ยังได้
ค่าธรรมเนียมในการบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยในชุมชน และเขตพ้ืนที่ในความรับผิดชอบ แต่อย่างไรก็
ตามการจัดเก็บค่าธรรมเนียมของเทศบาลก็ไม่ใช่รายได้หลักมากเท่าที่ควร รายได้ดังกล่าวก็เป็นผลดีให้
เทศบาลไว้ใช้เพ่ือการจัดการขยะมูลฝอย และปรับปรุงระบบจัดการขยะมูลฝอยขนาดใหญ่เพ่ือรองรับ
การขยายตัวของชุมชนและขอบเขตพ้ืนที่นอกเขตเทศบาลเมืองคูคตอีกด้วย    

5.1.4.2 ด้านอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้       
 ปัจจัยด้านความพอเพียงของทรัพยากรด้านอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ มีผลต่อ

ความล้มเหลวในการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองคูคตเนื่องจากในส่วนของกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองคูคต มีจ านวนอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ที่อยู่ในเกณฑ์ที่ยังไม่พอต่อ
ความจ าเป็นที่ต้องใช้ กล่าวคือ ทั้งในส่วนของรถขยะและถังพักขยะเพ่ือรับรองปริมาณขยะ ซึ่งเมื่อ
เทียบกับเทศบาลอ่ืนอย่างเทศบาลนครรังสิต พบว่ามีอุปกรณ์ เพ่ือใช้ในการจัดการปัญหาขยะในพ้ืนที่
มากกว่า ซึ่งพ้ืนที่การดูแลและเขตการรับผิดชอบในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยมี 13 เขตรับผิดชอบ 
และเป็นเขตชุมชน รวมถึงเขตที่มีความเจริญทางการค้าที่ก่อให้เกิดอัตราการเกิดขยะมูลฝอยมากขึ้น 
คือ ห้างสรรพสินค้าโลตัส คลองสอง, ห้าเซียร์ รังสิต ทั้งนี้ ด้วยจ านวนรถเก็บขยะของเทศบาลที่มี
จ านวนจ ากัด จึงอาจไม่พอต่อการเก็บขยะมูลฝอยได้ และจากการลงศึกษาในเขตพ้ืนที่พบว่า รถเก็บ
ขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองคูคตมีลักษณะที่เก่า มีสนิม และเทศบาลก็ไม่ได้มีการบูรณะหรือ
ซ่อมแซมรถเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพมากพอต่อการใช้งาน และอุปกรณ์ถังพักขยะมูลฝอยก็ยังไม่
เพียงพอต่อการรองรับปริมาณการทิ้งขยะมูลฝอยในชุมชนของเทศบาลที่เพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากอัตรา
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การเกิดขยะมูลฝอยเกิดขึ้นถึงเฉลี่ย 1.42-1.53 ต่อวัน ซึ่งประชาชนบางกลุ่มก็ยังทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็น
ทาง ทั้งนี้การจัดเก็บขนขยะมูลฝอยเมื่อจัดเก็บช้า ก็ท าให้มีขยะมูลฝอยล้นออกมานอกถังขยะที่
เทศบาลจัดเตรียมให้กับชุมชน สร้างกลิ่นเหม็นและสุขลักษณะที่ไม่ดีต่อชุมชน    

5.1.5 ปัจจัยการมีส่วนร่วมของประชาชน   
      ปัจจัยการมีส่วนร่วมของประชาชน มีผลต่อความส าเร็จในการจัดการขยะมูลฝอยของ

เทศบาลเมืองคูคเนื่องจากการด าเนินการโครงการคูคตเมืองสะอาดในแผนพัฒนาสามปีของเทศบาล
เมืองคูคต และโครงการจังหวัดสะอาดของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับ
กระทรวงมหาดไทย ประชาชนในชุมชนเข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้เป็นอย่างดี และให้ความร่วมมือใน
การคัดแยกขยะมูลฝอย และลดปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชนของตนเอง ซึ่งเทศบาลเมืองคูคตจะมีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการในแต่ละชุมชนในการดูแลจัดการขยะมูลฝอยในแต่ละชุมชน และมีการรายงาน
สรุปผลกับโครงการและกิจกรรมที่ได้เข้าร่วมกับเทศบาล ทั้งนี้โดยชุมชนที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ เช่น 
ชุมชน ทอส.9, ชุมชนเดชเจริญ, ชุมชนสราลินีวิลล์ 2 เทศบาลเมืองคูคตได้พัฒนาผู้รับผิดชอบและ
คณะกรรมการชุมชน เพ่ือใช้เป็นวิทยากรในการอบรมให้ความรู้ด้านการจัดการขยะมูลฝอย และลด
ปริมาณขยะมูลฝอยลง ทั้งในเรื่องของการคัดแยกขยะโดยใช้หลักการ 3R คือ การใช้น้อย ใช้ซ้ า และ
กลับมาใช้ใหม่ เพ่ือให้เป็นต้นแบบที่ดี และให้ชุมชนหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ สามารถน าไปปฏิบัติตามได้
อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  
 
5.2 ข้อเสนอแนะ  
 

    เมื่อพิจารณาถึงการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองคูคต  โดยวิเคราะห์ข้อมูล
จากปัจจัย ที่มีผลกระทบต่อความส าเร็จและความล้มเหลวของนโยบาย ได้แก่ ปัจจัยด้านความชัดเจน
ของนโยบาย, ปัจจัยด้านลักษณะหน่วยงานที่น านโยบายไปปฎิบัติ, ปัจจัยด้านลักษณะของผู้ปฎิบัติ, 
ปัจจัยด้านความพอเพียงของทรัพยากร และปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงท าให้สามารถ
หาข้อเสนอแนะได้ดังนี้  

         5.2.1 ปัจจัยด้านความชัดเจนของนโยบาย  
    5.2.1.1 เทศบาลควรปรับปรุงด้านกฎหมาย หรือออกเทศบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับ

แนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยทุกขั้นตอนและทุกหน่วยในชุมชนให้ปฏิบัติได้
อย่างถูกต้องเพ่ิมข้ึน 

   5.2.1.2 เทศบาลควรปรับปรุงด้านกฎหมายเกี่ยวกับอัตราค่าธรรมเนียมการ
จัดการขยะมูลฝอยให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน 
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5.2.1.3 เทศบาลควรก าหนดระเบียบข้อบังคับมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยและการลดปริมาณขยะมูลฝอย 

5.2.1.4 เทศบาลควรปรับปรุงกฎหมายระเบียบข้อบังคับท่ีเกีย่วกับอัตรค่าธรรมเนียม
การลดและใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย โดยก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมในอัตราที่สูงส าหรับผู้ผลิต
สินค้าที่ก่อให้เกิดขยะมูลฝอยในปริมาณที่มาก หรือยากต่อการเก็บรวบรวมการขนส่งการบ าบัดการ
ก าจัด และการน าไปใช้ประโยชน์ 

5.2.1.5 เทศบาลควรก าหนดออกระเบียบปฏิบัติแก่สถานที่ต่าง ๆ ให้มีวิธีการจัดการ
ขยะมูลฝอยแต่ละสถานที่ให้เหมาะสม และสอดคล้องกันมากที่สุด 

5.2.1.6 เทศบาลควรก าหนดให้มีระบบการติดตามตรวจสอบบันทึกและเก็บข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอยในทุกระดับ เพ่ือใช้ประโยชน์ในการวางแผนระบบการจัดการขยะ
มูลฝอยให้เหมาะสมในอนาคต 

5.2.2 ปัจจัยด้านลักษณะหน่วยงานที่น านโยบายไปปฎิบัติ 
5.2.2.1 เทศบาลควรจัดให้มีการฝึกอบรมเพ่ือทุนความรู้และประสบการณ์ด้าน

วิชาการ และการบริหารจัดการเจ้าหน้าที่ของเทศบาล และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะ
มูลฝอยให้เข้าใจกระบวนการจัดการอย่างถูกต้องและปลอดภัย  

5.2.2.2 เทศบาลควรกระตุ้นปลุกจิตส านึก และให้ความรู้องค์กรต่าง ๆ ให้เห็นถึง
ความส าคัญของการวางระบบการจัดการขยะมูลฝอย เพ่ือน าไปสู่ความร่วมมือในการคัดแยกขยะมูล
ฝอยจากบ้านเรือน และส านักงานที่เป็นแหล่งผลิตขยะมูลฝอย   

5.2.2.3 เทศบาลควรส่งเสริมให้มีศูนย์ขยะมูลฝอยรีไซเคิลในชุมชนเพ่ือด าเนินการ
รับซื้อขายขยะมูลฝอยไซเคิล ซึ่งอาจสามารถรองรับขยะมูลฝอยรีไซเคิลชุมชนใกล้เคียง ทั้งนี้อาจให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี และภาคเอกชนเข้ามาร่วมลงทุนได ้

5.2.3 ปัจจัยด้านลักษณะของผู้ปฎิบัติ  
5.2.3.1 เทศบาลควรมีการสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากรในการปฎิบัติมากขึ้นต่อ

การปฎิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะมูลฝอย ซึ่งควรมีรูปแบบการจูงใจที่แตกต่างกันไป
ตามความเหมาะสม เพ่ือให้เกิดแรงจูงใจและความกระตื้อรือร้นของบุคลากรในการด าเนินงานให้
ประสบความส าเร็จในการท างานมากขึ้น  

5.2.3.2 เทศบาลควรมีการให้ผลประโยชน์กับพนักงานในรูปแบบอ่ืนได้ เช่น การ
ให้รางวัลส าหรับการปฏิบัติงานที่ดี การจัดเลี้ยงต่าง ๆ ตามผลงานของงาน และการให้รางวัลอ่ืนๆที่
เกี่ยวข้องกับพนักงานและครอบครัว  

5.2.3.3 เทศบาลควรค านึงถึงการใช้ประโยชน์จากอัตราก าลังที่มีอยู่ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้สามารถท าให้ประหยัดงบประมาณค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรได้เป็นอย่างมากด้วย  
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5.2.4 ปัจจัยด้านความพอเพียงของทรัพยากร  
  5.2.4.1 เทศบาลควรจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นต่อการจัดการขยะมูลฝอยไว้ให้

เพียงพอและเหมาะสม เช่น ภาชนะรองรับขยะมูลฝอยแต่ละประเภท รถเก็บขนขยะมูลฝอยหลาย
ขนาดที่เหมาะแก่การเก็บขนขยะมูลฝอยตามสถานที่ต่าง ๆ ได ้ 

5.2.4.2 เทศบาลควรให้ความส าคัญกับอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการจัดการ
ขยะมูลฝอยของเทศบาลให้เพ่ิมมากขึ้น ทั้งในด้านปริมาณ และด้านคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รถ
เก็บขนขยะมูลฝอย ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อส่วนกลาง ส่วนใหญ่จะมีความ
ทันสมัย และมีราคาสูง ซึ่งเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการ 

5.2.4.3 เทศบาลควรจัดหาสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่ถูกหลักสุขาภิบาล และจัดหา
เครื่องจักรกลที่เหมาะสมกับลักษณะการใช้งานในพ้ืนที่ ทั้งนี้อาจด าเนินการโดยร่วมทุนกับภาคเอกชน
หรือการสัมปทานเอกชนเป็นผู้ด าเนินการ 

5.2.4.4 เทศบาลควรปรับปรุง รวมถึงพัฒนาพ้ืนที่ก าจัดขยะมูลฝอยเดิมที่มีการ
ด าเนินการอยู่แล้ว เพ่ือให้สามารถด าเนินการในรูปแบบที่ถูกต้องมากขึ้น แทนที่จะต้องจัดหาพ้ืนที่
ก าจัดมูลฝอยแห่งใหม่ ซึ่งอาจต้องใช้งบประมาณเป็นจ านวนมาก และบางครั้งก็ไม่เหมาะสมที่จะ
น ามาใช้ในการก าจัดขยะมูลฝอย 

5.2.4.5 เทศบาลควรเพ่ิมงบประมาณในการจัดการขยะมูลฝอย และเทศบาลควร
พิจารณาในการร่วมมือกับเทศบาลเบอร์ท้องถิ่นอ่ืนที่อยู่ใกล้เคียง เพ่ือร่วมมือกันก าจัดขยะมูลฝอย
รวมทั้งต้องมีการน าระบบจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนแบบประสมประสานมาประยุกต์ใช้ด้วย 

5.2.4.6 เทศบาลควรส่งเสริมให้เอกชนที่ด าเนินการธุรกิจเกี่ยวกับการจัดการขยะมูล
ฝอย รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวกับการน าขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์  และไม่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งจัดให้มีที่มีศูนย์ประสานข้อมูลในการน าขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์  

5.2.4.7 เทศบาลควรเพ่ิมงบประมาณมากขึ้น ทั้งนี้โดยอาจมีการเร่งรัดการขยายเขต
การให้บริการเก็บขยะมูลฝอย และควรเร่งรัดจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากการเก็บขนขยะให้มากขึ้น 
เนื่องจากรายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างต่ า ทั้งนี้เพราะงบประมาณรายรับ
กับรายจ่ายมีความใกล้เคียงกันซึ่งอาจเกิดปัญหาการส่วนใดส่วนหนึ่งลดลงได้    

5.2.4.8 เทศบาลควรสนับสนุนงบประมาณ สิ่งจูงใจ ความช่วยเหลือ ด้านวิชาการ
รวมทั้งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ แก่ภาคเอกชนที่เข้ามาด าเนินธุรกิจด้านขยะมูลฝอย หรือองค์กร
สาธารณะประโยชน์ที่ท างานช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย 
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5.2.5 ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน   
5.2.5.1 เทศบาลควรสนับสนุนให้เอกชนเข้ามาด าเนินธุรกิจการบริการเก็บขน ขนส่ง

และก าจัดขยะมูลฝอยในรูปของการว่าจ้าง การร่วมทุน การให้สัมปทาน รับจ้างด าเนินกระบวนการใน
การจัดการขยะมูลฝอย แล้วแต่ความพร้อมของเอกชนว่าสามารถจะด าเนินการได้ในขั้นตอนใด 

5.2.5.2 เทศบาลควรควรสนับสนุนให้มีกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังทัศนคติ ปลุกจิตส านึก
สร้างค่านิยมให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป ในการมีส่วนช่วยดูแล รักษา ตรวจสอบ เฝูาระวังการ
ด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยให้ถูกต้อง 

5.2.5.3 เทศบาลควรสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนก าจัดขยะมูลฝอยเองภายใน
ครัวเรือนให้มากขึ้น อาจโดยการส่งเสริมให้หมักขยะมูลฝอยในครัวเรือน และการส่งเสริมให้ตลาดท า
การหมักขยะมูลฝอย ไว้ใช้ประโยชน์ภายในตลาดและสามารถจ าหน่ายได้ ซึ่งเพียงแค่สองประการนี้ก็
จะช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอย ในส่วนที่ได้ย่อยสลายได้ เช่น พวกเศษผัก เศษอาหาร เปลือกผลไม้   
ได้มาก เพราะเทศบาลมีขยะมูลฝอยประเภทนี้อยู่สูงถึงร้อยละ 29.86 ถึง 41.40 

5.2.5.4 เทศบาลควรสนับสนุนให้มีการศึกษา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม
เพ่ือน ามาใช้แก้ไขปัญหา และเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอยในอนาคต  

5.2.5.5 เทศบาลควรส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน อาสาสมัคร ชมรม นักเรียน 
หรือกลุ่มพลังต่าง ๆ ในชุมชนให้ได้รับการฝึกอบรมการแปรรูปวัสดุเหลือใช้ หรือขยะมูลฝอยรีไซเคิลให้
เป็นผลิตภัณฑ์จากวัสดุรีไซเคิล ซึ่งสามารถน าออกไปจ าหน่ายเป็นรายได้สู่ครอบครัว หรือชุมชนได้อีก
ทางหนึ่ง  

          เทศบาลเมืองคูคต Model : การสร้างจิตส านึกสาธารณะในการจัดการขยะมูลฝอย 
จากปัจจัยทั้ง 5 ปัจจัยที่กล่าวมา พบว่าปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นสิ่งที่น่าสนใจและมี
ความส าคัญ ทั้งนี้เพราะการที่จะได้ความร่วมมือของประชาชนในการร่วมมือและร่วมใจกันรักษาความ
สะอาด ภายในชุมชนของตนเองนั้นเป็นเรื่องที่ถือว่าท าได้ยาก แต่ทั้งนี้เทศบาลเมืองคูคตสามารถท าให้
ประชาชนเกิดจิตส านึกในการรักษาความสะอาด ซึ่งผลที่ออกมาคือ ปริมาณขยะมูลฝอยลดลง และ
เทศบาลเมืองคูคตก็สามารถควบคุมและจัดการกับปัญหาขยะมูลฝอยได้ในระดับที่ดี ซึ่งเทศบาลเมือง
คูคตอาศัยความร่วมมือจากประชาชนในชุมชน โดยการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยของ
เทศบาลเมืองคูคต สามารถสร้างออกมาเป็นรูปแบบโดยวิธีการสร้างพ้ืนฐานความรู้ด้านการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยให้กับประชาชนในชุมชน มีตัวขับเคลื่อน คือ เทศบาลเมืองคูคต - ผู้น าชุมชน - 
ประชาชน - สถานศึกษา - ภาคีเครือข่าย ซึ่งจะสามารถด าเนินการด้วยวิธีการสร้างการรวมกลุ่ม - 
สร้างการเรียนรู้ - สร้างต้นแบบ – สร้างการถ่ายทอดและขยายผล ซึ่งจะท าให้ประชาชนในชุมชนมี
ความรู้และความเข้าใจในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยภายในชุมชนของตนเอง โดยเทศบาลเมือง
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คูคตใช้วิธีการอบรม และให้ความรู้ ในการสร้างและเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนในชุมชน สามารถ
อธิบายได้ดังนี้  

5.2.6 องค์ความรู้ด้านการทิ้งขยะชุมชน   
5.2.6.1 สร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ ขยะชุมชน ประเภทของขยะชุมชน  
5.2.6.2 สร้างความตระหนักและสร้างจิตส านึกในเรื่องการคัดแยกขยะชุมชน ณ ต้น

ทางเพ่ือให้เห็นความส าคัญของการลด คัดแยก และการน าขยะกลับมาใช้ใหม่ 
5.2.6.3 สร้างคุณค่าในการคัดแยกขยะชุมชน เพ่ือให้มีความเข้าใจและประโยชน์ของ

การคัดแยกขยะ ณ ต้นทาง เช่น ขยะเปียกจะถูกคัดแยกเพ่ือแก๊สชีวภาพ ขยะแห้งที่รีไซเคิลไม่ได้จะ
น าไปท าเชื้อเพลิงขยะอัดแท่งแข็ง เป็นต้น 

5.2.6.4 สร้างความรู้และความเข้าใจหลักการ 3Rs เพ่ือลดขยะ เพ่ือน าขยะกลับมาใช้
ซ้ าอีกครั้ง เพื่อแปรรูปขยะให้กลับมาใช้ใหม่ หลักการ 3Rs ประกอบด้วย ลดการใช้ (Reduce) การใช้
ซ้ า (Reuse) และการน ากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ถ้าชุมชนมีความเข้าใจใน 3Rs จะส่งผลให้ปริมาณ
ขยะที่จะเข้าสู่กระบวนการก าจัดขยะลดน้อยลง อีกทั้งยังส่งเสริมความร่วมมือกับภาครัฐและ
ภาคเอกชนให้เกิดความร่วมมือในการจัดการก าจัดขยะ 

5.2.6.5 สร้างความรู้ด้านการคัดแยกขยะ ณ ต้นทางเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ เช่น ขยะ
ที่มาจากเศษอาหารให้น าไปเลี้ยงสัตว์, ท าปุ๋ย, ผลิตแก๊สชีวภาพ ขยะจ าพวกแก้ว กระดาษ พลาสติกให้
น ากลับมาใช้ใหม่หรือแปรรูปตามประเภทของขยะได้  

5.2.7 องค์ความรู้ด้านการจัดการขยะชุมชน 
5.2.7.1 ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันในการวางแผนการปฏิบัติงานซึ่ง

เกี่ยวกับการท้ิงขยะมูลฝอย การเก็บรวบรวม การขนส่ง และการก าจัดขยะมูลฝอย  
5.2.7.2 ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันส่งเสริมการผลิตพลังงานทดแทน 
5.2.7.3 ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันส่งเสริมและให้ความร่วมมือกับศูนย์  

รีไซเคิลธนาคารขยะ 
5.2.7.4 ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันส่งเสริมในการท าปุ๋ยหมัก และผลิต

น้ าหมักชีวภาพ 
5.2.8 องค์ความรู้ด้านการเก็บรวบรวมและการขนส่งขยะชุมชน  

5.2.8.1 ความรู้ด้านการก าหนดวัน-เวลาในการทิ้งและวัน-เวลาในการเก็บที่แน่นอน  
5.2.8.2 ความรู้ด้านการก าหนดพ้ืนที่ในการทิ้งขยะ    
5.2.8.3 ความรู้ด้านการก าหนดวัน-เวลาที่รถเก็บขยะจะมารับขยะในแต่ละประเภท

ของขยะ 
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5.2.8.4 ความรู้ด้านการจัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับวัน-เวลาในการทิ้ง วัน-
เวลาในการเก็บ พ้ืนที่ในการทิ้งขยะ วัน-เวลาที่รถเก็บขยะมารับขยะ   

โมลเดลดังกล่าวจะสามารถท าให้ชุมชนประสบความส าเร็จในการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยมากยิ่งขึ้น และสามารถสรุปออกมาเป็นปัจจัยเพิ่มเติมได้อีกดังนี้   
   (1) นโยบายที่ชัดเจนของผู้บริหารทั้งผู้บริหารในระดับจังหวัด และผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงตัวของเทศบาลเมืองคูคต ต้องมีความจริงใจและจริงจังในการด าเนินการ 
และมีความชัดเจนในเปูาหมายและแนวทางที่ก าหนดพร้อมในการสนับสนุนให้ชุมชนในทุกๆด้าน 
เพ่ือให้การด าเนินการของชุมชนบรรลุตามเปูาหมาย  

(2) ศักยภาพของผู้น าในชุมชนต้องมีความเข้มแข็งในการด าเนินงาน และสามารถ
ชักชวนชี้แนะ และแนะน าการด าเนินงานของชุมชนได้ และต้องมีความเป็นประชาธิปไตยที่ต้องเคารพ
สิทธิเสรีภาพของคนในชุมชน 

(3) ผู้น าในชุมชนทั้งในมิติของภาครัฐ และประชาชนต้องสร้างแรงจูงใจในการเข้ามา
มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยร่วมกัน ทั้งนี้ภาครัฐและภาคอ่ืน ๆ ต้องมีการบูร
ณาการอย่างจริงจังแท้จริง 

(4) คณะท างานในระดับชุมชนต้องเป็นคณะท างานที่มีการคัดเลือกมาจากประชาชน
ในชุมชนเพ่ือด าเนินกิจการในชุมชนด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบได้ 

(5) การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในชุมชนจะต้องมีความตระหนักในด้านสิ่ง 
แวดล้อมและการรักษาความสะอาด โดยให้ความส าคัญในการลดและคัดแยกขยะ ทั้งต่อตนเองและ
ต่อชุมชน 

(6) การสร้างภาคีที่มีความเข้มแข็ง และการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับคนในพ้ืนที่ 
ร่วมกันคิดร่วมกันวางแผน และร่วมกันลงมือท า ภายใต้กระบวนการการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนนที่
มองเห็นว่าการสร้างสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องของทุกคน ใครท าใครได้ และต้องมีการ
แบ่งปัน  

(7) เครื่องมือและองค์ความรู้ ต้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนหรือหน่วยงานที่
ประสบความส าเร็จ เพ่ือเป็นต้นแบบในการพัฒนาชุมชนของตนเอง และเป็นแรงบันดาลใจให้กับ
ชุมชนของตนในการปฏิบัติงานต่อไป 

(8) หน่วยงานในหลายๆภาคส่วน โดยแกนน าของภาครัฐจะต้องเป็นหน่วยงานที่ให้
การสนับสนุนด้านองค์ความรู้ วิทยากร วิทยาการ ศูนย์ข้อมูล และวิธีการบริหารจัดการด้านการ
จัดการขยะมูลฝอยที่ถูกต้อง 
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(9) ใช้สื่อมวลชนทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือช่วยผลักดันและขยายผลโดย
สื่อมวลชนจะท าหน้าที่กระจายข่าวสารและข้อมูลต่าง ๆ เพื่อสร้างการรับรู้ให้สาธารณะชน และให้เกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพ้ืนที่ใกล้เคียงหรือพ้ืนที่ห่างไกลออกไป 

(10) การสร้างแรงจูงใจ โดยชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ของการด าเนินงานทั้งต่อตนเอง
และต่อชุมชนโดยมีแรงจูงใจ เช่น ผลประโยชน์ตอบแทน ทั้งในรูปแบบตัวเงิน กองทุน หรือความ
สะอาดในชุมชน รวมทั้งจัดประกวด หรือคัดเลือกเพ่ือมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับชุมชนที่
ได้รับรางวัล 

(11) การจัดกิจกรรมด้านการลด การคัดแยก และใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย ให้มี
ความสอดคล้องกับประเภท และปริมาณของขยะที่เกิดขึ้นในชุมชน 
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รายการอา้งองิ 
 
หนังสอืและบทความในหนงัสอื 
 
กล้า ทองขาว. การน านโยบายและแผนการศึกษาไปปฎิบัติแนวคิด ทฤษฎีและแนวการด าเนินงาน , 

พิมพ์ครั้งที่ 1 นนทบุรี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548. 
วรเดช จันทศร. การน านโยบายไปปฎิบัติ, พิมพ์ครั้งที่ 1 ปทุมธานี: ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2550. 
ศุภชัย ยาวะประภาษ. นโยบายสาธารณะ. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538. 
ปรัชญา เวสารัชช์. รายงานการวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในงานพัฒนาชุมชน การมีส่วน

ร่วมของประชาชนในการพัฒนา, พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: ศักดิ์โสภาการพิมพ์, 2551.   
กรมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย. แนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูล

ฝอยชุมชน, พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2559. 
เทศบาลเมืองคูคต.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, งานวิเคราะห์นโยบายและแผนพัฒนาการ 

เทศบาลเมืองคูคต, 2559. 
เทศบาลเมืองคูคต. แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560. ปทุมธานี: ด้านงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

กองวิชาการและแผนงาน, 2560. 
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองคูคต การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 2540. ข้อ 1-14, ราชกิจจานุเบกษา, 

15 พฤษภาคม 2540. 
 
บทความวารสาร  
 
ถวิลวดี บุรีกุล. “แนวคิดของการมีส่วนร่วมในระบบประชาธิปไตย.”วารสารสถาบันพระปกเกล้า,  

(ธันวาคม 2543): 49. 
 
วทิยานิพนธ ์
 
ปนิสา วงเหลา. “การน านโยบายการปูองกันและปราบปรามปัญหาอาชญากรรมไปปฎิบัติ: กรณีศึกษา 

โครงการต ารวจชุมชนสัมพันธ์สถานีต ารวจนครบาลหัวหมาก .” วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต, ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2539. 
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พิชัยยุทธ สิงห์สหาย. “การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการด าเนินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมือง : ศึกษาเฉพาะกรณีกิ่งอ าเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา .” วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต, ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2546. 

วิรัช ชมชื่น .“พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนเขตเทศบาลเมืองนครปฐม .” 
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต , ภาควิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2549. 

มนต์ชัย สงฆ์ประชา.“การน านโยบายการจัดเก็บขยะมูลฝอยกรุงเทพมหานครไปปฎิบัติ.” วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต, ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง , 
2550. 

อรุณรัตน์ หวังดี. “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะ: กรณีศึกษาเทศบาลต าบลปาก 
แพรก อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช.” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, ภาควิชาการ
จัดการทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2548. 

 
สื่ออิเลก็ทรอนกิส์ 
 
พระราชบัญญัติเทศบาล. มาตรา 50 กรุงเทพฯ: ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา , 2496, “ภายใต้

บังคับแห่งกฎหมายเทศบาลต าบล.” สืบค้นเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 http://udoncity 
.dungbhumi.com/public4/sites/default/Laws.pdf. 

ปราโมช เชี่ยวชาญ.“การก าจัดขยะด้วยวิธีการฝังกลบ .” สืบค้นเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 , 
https://sites. google.com/site/s554231003/kar. 

เทศบาลนครรังสิต. “การจัดการมูลฝอยเทศบาลนครรังสิต,” สืบค้นเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560,  
http://rangsit.org/New/ index.php/th /2014-11-07-07-51-09/normal-data/2014-
11-03-07-37-33. 

 
การสมัภาษณ ์
 
เอกวัตร โตรักษา. สัมภาษณ์โดย ธัญวรัตม์ อินทรโชติ, เทศบาลเมืองคูคต, 1 ธันวาคม 2560. 
สุภารมย์ โลทะกะ.สัมภาษณ์โดย เอกวัตร โตรักษา, เทศบาลเมืองคูคต, 2 ธันวาคม 2560. 
พนักงานขับรถเก็บขยะ. สัมภาษณ์โดย ธัญวรัตม์ อินทรโชติ, เทศบาลเมืองคูคต, 8 ธันวาคม 2560. 
พนักงานกวาดถนนคนที่ 1. สัมภาษณ์โดย ธัญวรัตม์ อินทรโชติ, เทศบาลเมืองคูคต, 8 ธันวาคม 2560. 
พนักงานกวาดถนนคนที่ 2. สัมภาษณ์โดย ธัญวรัตม์ อินทรโชติ, เทศบาลเมืองคูคต, 8 ธันวาคม 2560. 
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พนักงานขับรถขนขยะ. สัมภาษณ์โดย ธัญวรัตม์ อินทรโชติ, เทศบาลเมืองคูคต, 8 ธันวาคม 2560. 
นต.ก้องเกียรติ ภิรมย์กิจ. สัมภาษณ์โดย ธัญวรัตม์ อินทรโชติ, เทศบาลเมืองคูคต, 19 ธันวาคม 2560. 
 
รายการโทรทัศน ์
 
คืนความสุขให้คนในชาติ. 27 พฤษภาคม 2559. 
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ภาคผนวก ก 
แบบสมัภาษณผ์ูบ้รหิาร/บคุลากร เทศบาลเมืองคคูต 

 
แบบสมัภาษณผ์ูบ้รหิาร / บคุลากร เทศบาลเมอืงคคูต 

การจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาเทศบาลเมืองคูคต 
จังหวัดปทุมธานี 

ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ (นาย, นาง, นางสาว) ……………………………………………………………………………………… 
ต าแหน่ง ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
หน้าที่ความรับผิดชอบ ........................................................................................................ ................... 
โทรศัพท์.................................... โทรสาร ...................................... E-mail ........................................... 
วันที่สัมภาษณ์............................................................................................................... .......................... 
1. ในเขตเทศบาลของท่านมีปัญหาเกี่ยวกับขยะมูลฝอยหรือไม่ อย่างไร  
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................... ............................. 
2. นโยบายในการจัดการขยะมูลฝอยจากชุมชน มูลฝอยขององค์กร / ผู้บริหารเป็นอย่างไร 
..................................................................................................................................................... ........... 
....................................................................................................................... ......................................... 
3. เทศบาลของท่านมีแผนงาน / โครงการในการจัดการขยะมูลฝอยอย่างไร มีงบประมาณ ประมาณ
เท่าใด เพียงพอหรือไม่ 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................... ................................................................. 
4. เทศบาลของท่านมีวิธีการคัดแยก เก็บรวบรวม ขนส่งและการจัดขยะมูลฝอยทั่วไป ขยะจากชุมชน
อย่างไรบ้างและท่านมีวิธีการบ ารุง ดูแลรักษาอุปกรณ์และเครื่องจักร พาหนะ อย่างไร 
......................................................................................................................................................... ....... 
........................................................................................................................... ..................................... 
5. เทศบาลของท่านด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยจากชุมชน ด้วยตนเองหรือมอบหมายให้หน่วยงาน
ใดเป็นผู้ด าเนินการ ในขั้นตอนใดบ้าง อย่างไร 
............................................................................................... ................................................................. 
............................................................................................................................. ................................... 
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6. เทศบาลของท่านประสบความส าเร็จในการด าเนินงานบริหารจัดการขยะมูลฝอย อย่างไร 
............................................................................................................................. ................................... 
.................................................................................................................................................... ............ 
7. องค์กรของท่านมีการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับขยะเช่น การน าขยะไปท าปุ๋ยหมัก
โครงการธนาคารขยะ เป็นต้น หรือไม่อย่างไร 
............................................................................................................................. ................................... 
.................................................................................... ............................................................................  
8. ท่านมีมาตรการ / หรือโครงการใดที่น ามาใช้สร้างแรงจูงใจให้มีการคัดแยกขยะจากแหล่งก าเนิด 
............................................................................................ .................................................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
9. แหล่งงบประมาณในการด าเนินการด้านขยะของท่านมาจากหน่วยงานใดบ้าง เพียงพอหรือไม่ 
อย่างไร 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................................................... . 
10. อปท. มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการขยะหรือไม่ อัตราค่าธรรมเนียมเป็นอย่างไร มีปัญหา
ในการจัดเก็บหรือไม่ 
................................................................................................................................................. ............... 
................................................................................................................... ............................................. 
11. อัตราค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บมีความเหมาะสมหรือไม่ รายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเพียงพอ
กับค่าใช้จ่ายหรือไม่ (ค่าใช้จ่ายเท่าไร รายได้เท่าไร) 
................................................................... .............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
12. ปัญหาและอุปสรรคใดบ้างที่ท่านพบในการจัดการขยะมูลฝอยจากชุมชน 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................................................. ... 
13. ท่านคิดว่าวิธีการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมส าหรับองค์กรของท่านควรเป็นอย่างไร  
เพราะเหตุใด 
............................................................................................................................................................... . 
............................................................................................................................. ................................... 
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14. องค์กรของท่านมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบ / อันตรายจากขยะ
และการปูองกันแก้ไขแก่ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือไม่ อย่างไร 
..................................................................... ...........................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
15. ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ในพ้ืนที่มีส่วนร่วมในการจัดการขยะหรือไม่ อย่างไร 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................................. ............... 
16. ในเทศบาลของท่านมีการต่อต้านการด าเนินงานด้านขยะจากประชาชนหรือไม่ ถ้ามีท่านมีวิธีการ
ไกล่เกลี่ยอย่างไร 
........................................................................................................................................ ........................ 
.......................................................................................................... ...................................................... 
17. ท่านมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในพ้ืนที่อย่างไรบ้าง 
1) ด้านโครงสร้าง/หน่วยงานรับผิดชอบ 
........................................................................................... ..................................................................... 
2) ด้านบุคลากร 
............................................................................................................................. ................................... 
3) ด้านงบประมาณ 
............................................................................................................................. ................................... 
4) ด้านการจัดเก็บค่าธรรมเนียม 
........................................................... .....................................................................................................  
5) ด้านการคัดแยกขยะ 
............................................................................................................................. ................................... 
6) ด้านการเก็บรวบรวมและขนส่ง 
.................................................................. ..............................................................................................  
7) ด้านการก าจัดขยะ 
............................................................................................................................. ................................... 
8) ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน 
............................................................................................................................. ................................... 
9) ด้านการสนับสนุนร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ 
................................................................................................................................. ............................... 
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10) ด้านการยอมรับ/ความขัดแย้งของภาคส่วนต่าง ๆ 
................................................................................................................................................................  
11) ด้านอื่น ๆ (โปรดระบุ) 
.......................................................................................................................... ...................................... 

 
 

ขอขอบพระคุณที่ใหส้มัภาษณ์ 
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ภาคผนวก ข 
แบบสมัภาษณผ์ูน้ าชมุชนและประชาชน เทศบาลเมอืงคคูต 

 
แบบสมัภาษณผ์ูน้ าชมุชนและประชาชน เทศบาลเมอืงคคูต 

การจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาเทศบาลเมืองคูคต 
จังหวัดปทุมธานี 

ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ (นาย, นาง, นางสาว) ...............................................................................................  
ต าแหน่งในชุมชน ......................................................ชื่อชุมชน .........................................................  
วันที่สัมภาษณ์............................................................................................................... ....................... 
ค าถามในการสัมภาษณ์ 
1. สถานการณ ์/ ปัญหาด้านขยะมูลฝอย 
1.1 ในชุมชนภายใต้การดูแลรับผิดชอบของท่านหรือหน่วยงานของท่าน มีปัญหาขยะมูลฝอย  
จากชุมชนอย่างไรบ้าง 
.................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................. ................................... 
1.2 ขยะเหล่านี้มาจากแหล่งใดบ้าง (บ้านเรือนร้านค้ า แหล่งเกษตรกรรม แหล่งท่องเที่ยว  
โรงงานอุตสาหกรรมเป็นต้น) 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................................................  
1.3 ในชุมชนของท่านมีปริมาณขยะมูลฝอยเท่าใดและสามารถจัดการได้มากน้อยเพียงใด 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................... ................................................................. 
1.4 ในชุมชนของท่านมีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยกี่ประเภท อะไรบ้างและเพียงพอต่อความต้องการ
หรือไม่ อย่างไร 
............................................................................................ .................................................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
1.5 ในชุมชนของท่านมีปัญหาในการลักลอบทิ้งมูลฝอยอันตรายหรือไม่ มีการเฝูาระวังอย่างไร 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................................................  
2. การจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล / หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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1) ชุมชนของท่านได้รับการบริการด้านการจัดการขยะมูลฝอย ได้แก่ การเก็บรวบรวมและการจัดขยะ
มูลฝอยจากหน่วยงานหรือองค์กรใด 
............................................................................................................................. ................................... 
2) มีความถี่ในการจัดเก็บเท่าใด (เช่น จ านวนครั้งต่อสัปดาห์) 
............................................................................................................................. ................................... 
3) มีค่าธรรมเนียมในการจัดเก็บ / การจัดหรือไม่ อัตราเท่าไร 
............................................................................................................................................... ................. 
4) วิธีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการจัดเก็บ / การจัดขยะในชุมชนของท่านและก าหนดเวลา 
ในการจัดเก็บเป็นอย่างไร (เช่น เก็บตามรายบ้าน ทุกสิ้นเดือน เป็นต้น) 
............................................................................................................................. ................................... 
3. ชุมชนกับการจัดการขยะมูลฝอย 
3.1 ประชาชนในชุมชนของท่านมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยหรือไม่ อย่างไร 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................................................  
3.2 ชุมชนของท่านมีแผนหรือนโยบายด้านการจัดการขยะในชุมชนให้ดีขึ้นหรือไม่ อย่างไร 
................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
3.3 ชุมชนของท่านมีโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะหรือไม่ อย่างไร และโครงการ
หรือกิจกรรมนี้ประสบความส าเร็จหรือไม่ อย่างไร 
............................................................................................................ .................................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
3.4 ชุมชนของท่านมีการประชาสัมพันธ์โครงการหรือกิจกรรมด้านการจัดการขยะมูลฝอย 
หรือไม่ อย่างไร 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................................................  
3.5 ท่านและประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยทั่วไป กับเทศบาลและหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องอย่างไรบ้าง 
............................................................................................................................................................... . 
............................................................................................................................. ................................... 
4. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการจัดการขยะชุมชน 
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4.1 ท่านคิดว่าปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการขยะในชุมชนเพื่อน าไปสู่ความส าเร็จมีอะไรบ้าง 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................... ................................................................. 
4.2 ท่านเห็นว่า เทศบาล / หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนได้ 
อย่างมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพเพียงใด 
........................................................................... .....................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
4.3 หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเทศบาลของท่านมีโครงการในการสร้างอาคารเก็บรวบรวม
ขยะประเภทต่าง ๆ หรือสถานที่ในการการจัดขยะในชุมชนของท่าน หรือในพ้ืนที่ใกล้เคียง 
ท่านเห็นด้วยหรือไม่ เพราะเหตุใด 
........................................................................ ........................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
4.4 ท่านคิดว่าท่านจะช่วยสนับสนุนนโยบายในการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางอย่างไร 
............................................................................................................................. ................................... 
......................................................................................................................................................... ....... 
4.5 ท่านมีข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการขยะในท้องถิ่นของท่านอย่างไรบ้าง เพ่ือให้การด าเนินงาน
ประสบผลส าเร็จยิ่งขึ้น 
......................................................................................................................................... ....................... 
........................................................................................................... ..................................................... 
 

 
ขอขอบพระคุณที่ทา่นให้สมัภาษณ์ 
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ภาคผนวก ค 
แบบสงัเกตการณก์ารจดัการขยะมลูฝอย เทศบาลเมอืงคคูต 

 
       แบบสงัเกตการณก์ารจดัการขยะมลูฝอย เทศบาลเมอืงคคูต 

การจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาเทศบาลเมืองคูคต 
จังหวัดปทุมธานี 

สถานที่สังเกตการณ์ .......................................................................................................... ..................... 
วันที่ .......................... เดือน ...................................................... พ.ศ. ..................................................  

หัวข้อในการสังเกตการณ์ สิ่งที่ค้นพบ 

แหล่งที่ก่อใหเ้กดิขยะมลูฝอย เชน่ 
- เกษตรกรรม/ ปศุสัตว์ 
- อุตสาหกรรม (ระบุประเภท) 
- การค้า / พานิชยกรรม 
- การท่องเที่ยว 
- บ้านเรือน/ ชุมชน 

 

ความสะอาดและเปน็ระเบยีบเรยีบรอ้ยของพืน้ที่
ชมุชน เชน่ 
- ขยะตกค้างบริเวณพ้ืนที่สาธารณะ ถนน ซอย 
- ขยะตกค้างบริเวณบ้านเรือน/ร้านค้า 

 

การประชาสมัพนัธ ์การมสีว่นรว่มของประชาชน 
และโครงการ/กิจกรรมการจดัการขยะมลูฝอย 
เชน่ 
- มีปูายประชาสัมพันธ์ 
- การใช้เสียงตามสาย 
- วิทยุชุมชน 
- มีถังขยะเพ่ือรวบรวมขยะมูลฝอย 
- มีสถานที่เพ่ือรองรับการด าเนินโครงการ 
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หัวข้อในการสังเกตการณ์ สิ่งที่ค้นพบ 

ลักษณะของการเกบ็รวบรวมขยะมลูฝอย เชน่ 
- การคัดแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งก าเนิด 
- มีการแยกการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย ขยะ  
อันตราย และขยะติดเชื้อ 
- มีขยะมูลฝอยตกค้างจากการเก็บรวบรวม 
- แหล่งที่เก็บรวบรวมขยะมูลฝอย 

 

ลักษณะของการจดัการ/ การจดัขยะมลูฝอย เชน่ 
- ไม่มีการจัดการใดๆ 
- มีระบบการจัดขยะมูลฝอย โดยมีเทศบาล
รับผิดชอบเอง (ระบุระบบก าจัดขยะที่ใช้) 
- มีระบบการจัดขยะมูลฝอย โดยมีหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องรับผิดชอบ (ระบุระบบก าจัดขยะที่ใช้) 
- มีระบบการจัดขยะโดยให้บริษัทหรือหน่วยงาน
เอกชนเข้ามารับผิดชอบ 
- มีระบบแปรรูปขยะมูลฝอย 
- สภาพพ้ืนที่คัดแยก/ขนส่งขยะมูลฝอย 
- สภาพของพ้ืนที่การจัดขยะมูลฝอย 

 

การก าจดัขยะมลูฝอยวธิอีืน่ (หากไม่มรีะบบก าจดั
ขยะ) เชน่ 
- มีการจัดการที่แหล่งก าเนิด (เผา ฝังกลบ ใน
บริเวณบ้าน) โดยไม่มีระบบการจัด 
- การท าปุ๋ยหมัก/น้ าหมักชีวภาพ 
- การแปรรูปขยะเป็นผลิตภัณฑ์อ่ืน (เช่น การท า 
หมวกจากกล่องนม) 
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หัวข้อในการสังเกตการณ์ สิ่งที่ค้นพบ 

ปัญหา/ อปุสรรคที่พบ เชน่ 
- ความช ารุดของอุปกรณ์ 
- การขาดความรู้ ความเข้าใจ 
- การขาดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง 
- การขาดงบประมาณหรือเงินสนับสนุน 

 

 
หมายเหตุ : ระบุสิ่งที่ค้นพบจากการสังเกตการณ์เพ่ิมเติม ...................................................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
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ประวตัผิู้เขยีน 
 

ชื่อ นางสาวธัญวรัตม์ อินทรโชติ 

วันเดือนปีเกิด 22 ตุลาคม พ.ศ.2534 
ต าแหน่ง 
ประสบการณ์ท างาน 
 

Logistic, Isuzu Motors International Operations  
พ.ศ. 2560-ปัจจุบัน Logistic, Isuzu Motors 
International Operations  
พ.ศ. 2557 Tele-business and Coordinator, Unilever 
Company  
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