
การน านโยบายการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ไปปฏิบัติ : 
ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลต าบลเนินขาม อ าเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท1 
Implementation of community garbage management policy  

"Clean Province" Practice : A Case Study of Noen Kham Municipality,  
Noen Kham District, Chainat Province 

จารุวัฒน์  เมืองไทย2  
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการ ปญัหาและอุปสรรคในการน านโยบายการจดัการ         
ขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ไปปฏิบตัิ ของเทศบาลต าบลเนินขาม อ าเภอเนินขาม จังหวดัชัยนาท             
เป็นการวิจัยเชงิคุณภาพ ใช้วิธีการวิจัยจากเอกสารและการวิจยัสนาม โดยผู้วิจัยเลือกสมัภาษณ์ผู้ที่มสีว่นเกี่ยวข้อง 
กับการน านโยบายการจดัการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ไปปฏิบัติ จ านวน 10 คน ประกอบไปด้วย
ผู้บริหาร และบุคลากรของเทศบาลต าบลเนินขาม รวมทั้งผู้น าหมู่บ้านและประชาชนในพ้ืนท่ีเทศบาลต าบลเนินขาม  

ผลการวิจัยพบว่า เทศบาลต าบลเนินขามสามารถน านโยบายไปปฏบิัติได้ เพราะแผนปฏิบตัิการจดัการ 
ขยะมูลฝอยชุมชนของจังหวัดชัยนาท ได้ก าหนดกรอบการด าเนินงาน ขั้นตอน วิธีการด าเนินงานไว้ชัดเจนและสอดคล้อง 
กับบริบทของพื้นที่ ประกอบกับโครงสร้างส่วนราชการเทศบาลต าบลเนินขามไม่ซับซ้อน มีสายการบังคับบัญชา        
ทีเ่หมาะสม มีการก าหนดภารกิจและการมอบหมายงานตามหนา้ที่ชัดเจน ผู้บริหารและบคุลากรผูม้ีส่วนเกี่ยวข้อง       
มีทักษะและความเข้าใจในวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ข้ันตอน และแนวทางการบริหารจัดการขยะมลูฝอยชุมชน มีการ
น านโยบายไปปฏิบตัิได้ตามสมรรถนะของหน่วยงาน ซึ่งปรากฏชัดเป็นรูปธรรมในด้านการบริหารจัดการขยะ ได้แก่ 
ไม่มีขยะมลูฝอยตกค้างในพื้นที ่มีการเก็บขนขยะตามเวลาที่ก าหนดและน าขยะที่เก็บขนได้ในแต่ละวันไปก าจัด      
ตามหลักวิชาการ ณ บ่อก าจดัขยะที่ตั้งอยูภ่ายในพื้นที่ของเทศบาลได้ตามศักยภาพของหน่วยงาน ภายใต้ข้อจ ากัด  
ในเรื่องงบประมาณที่ไม่เพียงพอ และมีอุปสรรคปัญหาในการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ด้านการลดปริมาณขยะ 
และคัดแยกขยะก่อนทิ้งที่ต้นทาง ถึงแม้ว่าเทศบาลต าบลเนินขามไดม้ีการรณรงค์ประชาสมัพันธ์ สร้างการรับรู้        
และส่งเสรมิการสร้างวินัย “แยกก่อนท้ิง” ตามหลักการ 3 Rs (Reduce Reuse Recycle) แล้วก็ตาม  
 
ค าส าคัญ : จังหวัดสะอาด, ขยะมูลฝอยตกค้าง, ขยะมูลฝอยชุมชน, มูลฝอยติดเชื้อ  
 
บทน า 
 สถานการณ์ปัญหาขยะในประเทศไทย ถือเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมส าคัญและยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกปี 
ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการขยายตัวของจ านวนประชากร ท าให้ปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้นไปด้วย ประกอบกับการแก้ไข
ปัญหาขยะยังขาดความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ และขาดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(อปท.) หลายแห่งไม่มีพื้นที่ส าหรับใช้ก าจัดขยะมูลฝอย อปท. หลายแห่งก าจัดขยะมูลฝอยด้วยการน าไปเทกองกลางแจ้ง
(Open Dump) หรือเผากลางแจ้ง (Open Burning) ซึ่งไม่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และสขุภาพอนามยัของประชาชนตามมา เช่น กลิ่นเหมน็ น้ าเสยีจากน้ าชะขยะปนเป้ออนสู่แหล่งน้ าผิวดินและแหล่งน้ าใตด้ิน 
เป็นแหล่งเพาะพันธ์ุเชื้อโรค เกิดมลพิษทางอากาศ เป็นต้น การจดัการขยะมลูฝอยแบบฝังกลบท่ีไม่ถูกต้องตามหลัก
สุขาภิบาล ยังก่อให้เกิดปัญหาไฟไหม้บ่อขยะมูลฝอย นอกจากนี้ประชาชนยังขาดองค์ความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอย
และของเสียอันตราย จึงไม่ให้ความส าคัญที่จะลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางหรือแหล่งก าเนิด ท าให้ปริมาณ 

                                                           
1 บทความนี้เรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระเร่ือง การน านโยบายการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ไปปฏิบัติ :  ศึกษาเฉพาะกรณี         
เทศบาลต าบลเนินขาม อ าเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท 
2 นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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ขยะมูลฝอยเพิม่มากข้ึนทุกปี ในปี 2557 ได้มีการประเมินว่า มีขยะมลูฝอยเพียงร้อยละ 30 เท่าน้ัน ที่ได้รับการก าจัด
อย่างถูกต้องตามหลักการ และมีบางส่วนถูกน าไปแปรรูปน ากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ส่วนขยะที่เหลือไม่ได้รับการจัดการ
หรือถูกท้ิงเทกองเป็นขยะมูลฝอยตกค้างเพิ่มขึ้นทุกปี ในระยะ 10 ปีท่ีผ่านมาได้เริ่มมีการสร้างจิตส านกึ ปรับทัศนคติ
เกี่ยวกับเรื่องขยะมูลฝอย โดยมองว่าขยะมูลฝอยสามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ สามารถเพิ่มมูลค่าและรายได้         
ให้กับประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งลดต้นทุนการผลิตได้อีกทางหนึ่งด้วย  
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, กรมควบคมุมลพษิ (2559) กล่าวว่า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
(คสช.) เห็นความส าคัญของปัญหาขยะมูลฝอย จึงได้ก าหนดให้การแก้ไขปัญหาขยะมลูฝอยเป็นวาระแห่งชาติ             
และเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 ได้มมีติเห็นชอบ Roadmap การจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย         
ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้น าเสนอ เพื่อให้สามารถด าเนินการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา      
ขยะมูลฝอยของประเทศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้บูรณาการแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ของจังหวัดทั้ง 77 จังหวัด และจัดท าเป็นแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมลูฝอยของประเทศ (พ.ศ.2559-2564) 
เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) โดยแนวคิดในการ
จัดการขยะมูลฝอยและของเสยีอันตรายประกอบด้วย ลดการเกิดขยะมูลฝอยหรือของเสียอันตรายที่แหล่งก าเนิด 
การน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ซ้ าและใช้ประโยชน์ใหม่ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการผลิตและลดปริมาณการเกดิขยะมูลฝอย 
เพื่อให้เกิดการจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืน ขยะมูลฝอยที่ได้จากการคัดแยกจะถูกน าไปใช้ประโยชน์ใหม่ ส่วนทีเ่หลือ
จะน าไปก าจัดโดยวิธีการที่ถูกหลักวิชาการ เพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ส่วนการน าไปผลิตเป็นพลังงาน
ถือเป็นผลพลอยได้ โดยส่งเสริมใหภ้าคเอกชนหรือรัฐวสิาหกิจมาลงทนุ หรือร่วมลงทุนตามความเหมาะสม
 กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น (2561) อธิบายว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที ่  
20 กันยายน 2559 เห็นชอบแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ในระยะ 1 ป ี      
(พ.ศ. 2559-2560) และมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย ก ากับดูแลให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยตามแผนปฏิบัติการดังกลา่ว ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมตามที่กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ โดยแบ่งการด าเนินงานออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะต้นทาง คือ          
การลดปริมาณขยะและมีการคัดแยกขยะที่ครัวเรือน สถานที่ราชการ สถานที่สาธารณะ และสถานประกอบการ         
ระยะกลางทาง คือ ระยะการเก็บหรือขนท่ีมีประสิทธิภาพ และระยะปลายทาง คือ ระยะการจัดการขยะที่ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการและมีประสิทธิภาพ แต่เนื่องจากแผนปฏิบัติการประเทศไทยไร้ขยะตามแนวทางประชารัฐ ระยะ 1 ปี 
(พ.ศ. 2559-2560) เป็นแผนระยะสั้น จึงมุ่งเน้นการด าเนินการใน 2 ระยะเท่านั้น ได้แก่ ระยะต้นทาง คือ การลดปริมาณ
ขยะมูลฝอยและการส่งเสริมการคดัแยกขยะที่ต้นทางบนพ้ืนฐานแนวคิด 3 Rs เพื่อลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอย
และขยะมูลฝอยอันตราย และได้จดัท าแผนปฏิบตัิการการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจ าปี  
พ.ศ. 2561-2562 ขึ้น เพื่อขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยชุมชนให้เกิดความต่อเนื่องและเป็นไปตามแผนแม่บท
การบริหารการจดัการขยะมลูฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559-2564) ซึ่งมีกรอบแนวคิดการด าเนินการและการก าหนด
เป้าหมายในปี พ.ศ.2562 ดังนี้ (1) ขยะมูลฝอยชุมชนไดร้ับการจัดการอย่างถูกหลักวิชาการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65            
(2) ขยะมูลฝอยตกค้างไดร้ับการจดัการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ร้อยละ 100 (3) ของเสียอันตรายชุมชน          
ได้รับการรวบรวมและส่งไปก าจัดถูกต้องตามหลักวิชาการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 และ (4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีการคัดแยกขยะมลูฝอยและของเสียอันตรายชุมชนท่ีต้นทาง ร้อยละ 30  
 การขับเคลื่อนการด าเนินการแกไ้ขปัญหาขยะมูลฝอยให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและแผนแมบ่ท 
การจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559-2564) ให้เกิดความตอ่เนื่องและบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายนั้น         
มีหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายหลายหน่วยงาน ทั้งหน่วยงานราชการ
สว่นกลาง ส่วนภมูิภาค และส่วนท้องถิ่น โดยมีกระทรวงมหาดไทยเปน็หน่วยงานหลักในการด าเนินการจัดการขยะ
มูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชนในพ้ืนท่ีทั่วประเทศ ซึ่งมีหน้าที่ก ากับ ติดตาม เร่งรดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้ด าเนินการตามแผนปฏิบตัิการจัดการขยะของจังหวัด และแผนแม่บทการบริหารจดัการขยะมูลฝอยของประเทศ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือว่าเป็นหน่วยงานส าคัญในพ้ืนท่ีในการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
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“จังหวัดสะอาด” ไปสูภ่าคการปฏบิัติให้เป็นรูปธรรม ตั้งแต่การจดัระบบคัดแยก เก็บรวบรวม และขนส่งขยะมลูฝอย 
และของเสียอันตรายชุมชนไปก าจดัอย่างถูกต้อง ซึ่งจะส่งผลให้ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายได้รับการจัดการ
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไวต้ามแผนการจัดการขยะมลูฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” 
ในระดับพื้นท่ี แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง ต่างก็มีบรบิทการบริหารจัดการทรัพยากร วัฒนธรรม        
และโครงสร้างอ านาจหน้าที่เฉพาะของตนเอง ซึ่งอาจจะเป็นปัจจัยส าคัญในการก าหนดความส าเร็จหรอืล้มเหลว    
ของการน านโยบายการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ไปปฏิบตัิได้ ดังนั้น จึงท าให้ผู้วิจัยซึ่งเป็นบุคลากร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความสนใจที่จะศึกษาว่า เทศบาลต าบลเนินขาม อ าเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท  
มีกระบวนการในการน านโยบายการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ไปปฏิบัติอย่างไร และการด าเนินงาน 
ตามนโยบายดังกลา่ว มีปัญหาและอุปสรรคอะไรบ้าง เพื่อท่ีจะน าผลการศึกษาไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง        
หรือเป็นแนวทางในการน านโยบายการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ของเทศบาลต าบลเนินขาม 
อ าเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาทไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 รูปแบบการวิจยั การวิจัยครั้งนี้ใช้รูปแบบวิจัยดังนี ้  
 1. การวิจัยเอกสาร (Documentary research) เป็นการศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมลูจากเอกสาร        
ทางวิชาการ บทความ วารสาร สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ คู่มือการปฏิบตัิงาน 
ระเบียบ ประกาศ และค าสั่งที่เกี่ยวข้องกับการน านโยบายไปปฏิบตัิ 
 2. การวิจัยสนาม (Field research) โดยผู้วิจัยลงพื้นที่เพ่ือสัมภาษณป์ระชากร ผู้ให้ข้อมลูส าคัญ         
(Key informants) ที่มีส่วนเกี่ยวขอ้งกับการน านโยบายการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ไปปฏิบัติ        
ของเทศบาลต าบลเนินขาม อ าเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท จ านวน 10 คน ประกอบไปด้วยผู้บริหาร และบุคลากร
ของเทศบาลต าบลเนินขาม รวมทัง้ผู้น าหมู่บ้านและประชาชนในพ้ืนท่ีเทศบาลต าบลเนินขาม 
 
 
 
 
ผลการวิจัยและการอภิปราย 

 ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเอกสาร พบว่า 
 กระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติเป็นหนึ่งในกระบวนการของนโยบายสาธารณะ 5 ขั้นตอน ซึ่งประกอบไปด้วย 
(1) การก่อตัวนโยบาย (2) การก าหนดนโยบาย (3) การตัดสินนโยบาย (4) การน านโยบายไปปฏิบัติ (5) การประเมินผล
นโยบาย การน านโยบายสาธารณะเป็นเรื่องของการน านโยบายไปปฏิบัติ ซึ่งมีกระบวนการขั้นตอนในการด าเนิน
กิจกรรมอยา่งต่อเนื่อง แต่ละขั้นตอนมีความสมัพันธ์กันและเป็นการด าเนินการเพื่อให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์       
และเป้าหมายของนโยบาย หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า การน านโยบายไปปฏิบัติเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงนโยบาย         
ที่เป็นนามธรรมไปเป็นรูปธรรมเพือ่น าไปปฏิบัตไิด้ การจะน านโยบายสาธารณะไปปฏบิัตินั้น ต้องอาศยัองค์การ         
และการบริหาร ซึ่งองค์การมีความส าคัญในสถานะที่มีการก าหนดโครงสร้าง การแบ่งงานออกเป็นส่วนๆ ให้แต่ละฝ่าย
รับผิดชอบ ในขณะเดียวกันกม็ีปฏบิัติงานร่วมกันและสอดประสานกนั ส่วนการบริหารเป็นเครื่องมือ หรือเป็นเทคนิค
ในการใช้คนและทรัพยากรต่างๆ เพื่อให้งานด าเนินบรรลุวัตถุประสงค์หรือประสบผลส าเร็จที่ก าหนด 
 การน านโยบายไปปฏิบัติจะบรรลุวตัถุประสงค์ตามแนวทางที่ก าหนดหรือไม่ ยังมีปจัจัยอีกหลายประการ      
ที่ก าหนดความส าเรจ็หรือความล้มเหลวของการน านโยบายไปปฏิบตัดิังแนวคิดของ วรเดช จันทรศร (อา้งถึงใน      
ภานุเดช ปัญญา, 2560, หน้า 23-25) ได้เสนอปัจจัยทีส่่งผลกระทบในการน านโยบายไปปฏิบัติ ดังนี้ 
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 1. นโยบายประกอบด้วยความชัดเจนของวัตถุประสงค์และเป้าหมายของนโยบาย นโยบายมีทฤษฎี               
ที่เหมาะสมรองรับ นโยบายสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย นโยบายสอดคล้องกับนโยบายจาก
ส่วนกลางและนโยบายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง มีการก าหนดตัวช้ีวัดและมาตรฐานของการบรรลผุลส าเร็จไว้อย่างชัดเจน
ประเภทของนโยบาย ศักยภาพของนโยบายในการบรรลผุลตามเป้าหมายที่วางไว้ และการน านโยบายมาทดลองใช้
ในกลุ่มเป้าหมายบางส่วน 
 2. การก าหนดภารกิจและการมอบหมายงาน ประกอบด้วยขั้นตอนการปฏิบัติงานมีความชัดเจน         
ความสอดคล้องของโครงการที่มีต่อเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของนโยบาย หลักวิธีการปฏิบัติงานสามารถเข้าใจได้ง่าย 
การก าหนดกฎระเบียบการปฏิบัตงิานและการก าหนดบทลงโทษและการให้รางวัลมีการจัดสรรอ านาจหน้าท่ี 
 3. ทรัพยากร ประกอบด้วย ความเพียงพอของทรัพยากรทางการเงิน ความพร้อมด้านวสัดุ อุปกรณ์ 
เครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ี ความเหมาะสมของการจัดสรรทรัพยากรทางการเงิน และการกระจายทรัพยากร        
ไปยังหน่วยงานต่างๆ 
 4. หน่วยงาน/องค์การที่น านโยบายไปปฏิบตัิประกอบด้วย ลักษณะโครงสร้างองค์การ ความซับซ้อน       
ของปฏิสัมพันธ์และเครือข่ายภายในขององค์การ ความยืดหยุ่นของการปฏิบัติงาน กฎระเบียบในการด าเนินงาน       
ขององค์การ จ านวนบุคลากร ลักษณะของกระบวนการติดต่อสื่อสารภายในองค์การ สมรรถนะในการน านโยบาย  
ไปปฏิบตัิในอดีต ความเป็นทางการของปฏิสัมพันธ์ภายในองค์การ และการประสานงานลักษณะการเรยีนรู้         
ขององค์การและการก าหนดมาตรฐานของการปฏิบัติงาน 
 5. ผู้บริหารและการบริหารงาน ประกอบด้วยภาวะผู้น าของผู้บริหาร ทักษะและความเข้าใจด้านการบริหาร 
อ านาจหน้าที่ การสนับสนุนของผูบ้ริหาร การเข้าไปมีส่วนร่วมของผูบ้ริหาร ความซับซ้อน ของกระบวนการตัดสินใจ 
และความสามารถในการแกไ้ขปัญหาความลา่ช้าที่เกิดขึ้น 
 6. บุคลากรผูป้ฏิบัติงาน ประกอบด้วยทัศนคติที่มตี่อนโยบาย ทักษะการด าเนินงาน ความรู้ความสามารถ 
ระดับการยอมรับในเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของนโยบาย ความเตม็ใจในการปฏิบัติ ความจงรักภักดตี่อองค์การ 
ความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทีเ่กิดขึ้นจากนโยบาย ความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง 
ที่เกิดขึ้นจากนโยบาย ความสามารถในการเรยีนรู้จากประสบการณ ์บุคลากรได้รับการฝึกอบรม ขอบเขตของการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่อผู้ปฏิบตัิงาน  
 7. สภาพแวดล้อมภายนอก ประกอบด้วยผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและเทคโนโลยี 
ผลกระทบจากการต่อต้านและคดัค้านโยบายจากฝ่ายต่างๆ ผลกระทบต่อศีลธรรมของสังคม การสนบัสนุนทาง
การเมืองและกฎหมาย และการสนับสนุนจากหน่วยงานส่วนกลางของรัฐและหน่วยงานส่วนท้องถิ่น 
 8. กลุ่มเป้าหมาย/ประชาชนผูร้ับบริการ ประกอบด้วยทัศนคติที่มีตอ่นโยบายและความเข้าใจในประโยชน์
ที่ได้รับและผลเสียที่อาจเกิดขึ้น 
  9. การประสานงานและความร่วมมือ ประกอบด้วยความสามารถในการประสานงานระหว่างฝ่ายต่างๆ 
หรือองค์การที่รับผิดชอบในการน านโยบายไปปฏิบตัิ จ านวนหน่วยงานท่ีเข้ามาเกี่ยวข้อง และระดับของความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 10. การประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วยรูปแบบของสื่อท่ีใช้ในการประชาสัมพันธ์และการตดิต่อสื่อสาร   
และผลกระทบจากการประชาสัมพันธ์ท่ีมีต่อการปฏิบตัิงานและกลุม่เป้าหมาย 
 11. มาตรการในการควบคุมและประเมินผล ประกอบด้วยประสิทธิภาพในการด าเนินการควบคุม วิธีการ
ควบคมดูแล และประเมินผลการปฏิบัติงาน มาตรการในการกระตุน้ส่งเสริมและผลกระทบต่อบุคลากรผู้ปฏิบตัิงาน  
 นโยบายการจัดการขยะมลูฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ก่อตัวมาจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
เห็นความส าคัญของปัญหาขยะมลูฝอย จึงได้ก าหนดให้การแกไ้ขปัญหาขยะมลูฝอยเป็นวาระแห่งชาติ และเมื่อวันที่ 
26 สิงหาคม 2557 ได้มีมติเห็นชอบ Roadmap การจัดการขยะมลูฝอยและของเสียอันตรายตามที่กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมน าเสนอ ต่อมาได้บูรณาการแผนบริหารจดัการขยะมลูฝอยของจังหวัดทั้ง 77 
จังหวัด กลายมาเป็นแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ.2559-2564) ซึ่งแผนดังกล่าว         
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ได้ก าหนดบทบาทหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในระดับพื้นท่ี        
ประกอบไปด้วยจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ ดังนี้ 
(กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, กรมควบคุมมลพิษ, 2559) 
 1. ร่วมกับจังหวัดจัดท าแผนปฏิบัติการเพื่อด าเนินงานในการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และจังหวัด 
 2. ด าเนินการก าจดัขยะมลูฝอยตกค้างภายในพื้นที่ให้หมดไป โดยด าเนินการปิด และ/หรือปรับปรุงฟ้อนฟู
สถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอยเดิมให้ถูกต้อง 
 3. ด าเนินการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ี และจัดระบบการเก็บรวบรวม ขนส่งขยะมูลฝอย             
และขยะอันตรายชุมชนแบบแยกประเภท เพื่อส่งก าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
 4. การรวมกลุ่มพื้นที่และจัดตั้งศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวม โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ส่งเสริมภาคเอกชน 
ลงทุนการจัดการขยะมูลฝอย และได้รับการยอมรับจากประชาชนในพ้ืนท่ี 
 5. จัดหาพื้นท่ีที่เหมาะสมเพื่อรองรับการจดัการขยะมูลฝอยหรือการก าจัดขยะมลูฝอย 
 6. ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดการขยะมลูฝอยภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการคัดแยก         
เก็บรวบรวม การเก็บขนและก าจดัขยะมลูฝอย การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนและก าจัดขยะมูลฝอย             
ให้เหมาะสม เป็นต้น 
 7. จัดตั้งศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการขยะมลูฝอยชุมชนในระดบัท้องถิ่น  
 8. ติดตามและบังคับใช้กฎหมายกบัเอกชนผู้รับจ้างการจัดการขยะมลูฝอย ให้เอกชนด าเนินการจดัการ
ขยะมูลฝอยในพื้นที่บริการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
 9. สนับสนุนการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนท่ี โดยการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร         
และเปดิช่องทางให้ประชาชนสามารถเสนอแนะ ร่วมตดัสินใจและรว่มมือในการด าเนินโครงการบริหารจัดการ          
ขยะมูลฝอยและขยะอันตรายตั้งแต่ต้นทาง  
 10. รับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคดิเห็น        
ของประชาชน พ.ศ. 2548 หรือระเบียบกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 
  กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในพื้นที่ท่ัวประเทศ 
และมีอ านาจหน้าที่ในการก ากับดแูลองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่น ได้จดัท าแผนปฏิบตัิการจัดการขยะมลูฝอยชุมชน 
“จังหวัดสะอาด” (พ.ศ. 2560-2561) โดยแจ้งให้จังหวัดด าเนินการจัดท าแนวทางการปฏิบตัิงานด้านการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน จ านวน 3 ระยะ ได้แก่ ระต้นทาง คือ ลดปริมาณขยะและการส่งเสริมการคัดแยกขยะ            
ที่ต้นทาง บนพ้ืนฐานแนวคิด 3 Rs ระยะกลางทาง คือ การจัดท าระบบเก็บและขนอย่างมีประสิทธิภาพ และระยะ
ปลายทาง คือ ขยะมลูฝอยไดร้ับการก าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และเพื่อให้การจัดการขยะมูลฝอยมีการ
ด าเนินการอยา่งต่อเนื่องและเป็นไปตามแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมลูฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559-2564) 
จึงได้จัดท า “แผนปฏิบัติการจดัการขยะมลูฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจ าปี พ.ศ. 2562 มีสาระส าคัญดังนี้ 
(กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, กระทรวงมหาดไทย, 2561) 
 กรอบแนวคิดการด าเนินการและการก าหนดเป้าหมาย 
 1. ก าหนดเป้าหมายโดยยึดจากแผนแม่บทการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559-2564) 
 2. วิเคราะห์ปญัหาจากสถานการณ์การจดัการขยะมลูฝอยชุมชนของประเทศ เพ่ือน ามาเป็นฐานคิด      
ในการสร้างมาตรการแก้ไขปญัหาขยะมูลฝอยชุมชน (Area – Base Problems) 
 3. ก าหนดกรอบการด าเนินงาน 3 ข้ันตอน ในการวางแผนและก าหนดมาตรการ คือ ต้นทาง ลดปริมาณ
และคัดแยกขยะมลูฝอย ณ แหล่งก าเนิด, กลางทาง  เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บขนขยะมูลฝอยขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และปลายทาง ขยะมลูฝอยไดร้ับการก าจดัอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
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 4. การน าหลัก 3Rs หรือ 3 ช  3 Rs : Reduce Reuse และ Recycle, หรือ 3 ช: ใช้น้อย ใช้ซ้ า               
และน ากลับมาใช้ใหม่ และหลักประชารัฐ ประกอบด้วย ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ภาคศาสนา         
ภาคประชาสังคมและประชาชน น ามาใช้ในการแก้ไขปัญหา 
 5. การน านโยบายของนายกรัฐมนตรีมาใช้ก าหนดแนวทางการด าเนนิการ อาทิ โครงการ  “1 อปท. 1 
ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม” และโครงการ “ห้องน้ าท้องถิ่นสะอาดและปลอดภัย” 
 6. การน ากรอบนโยบายส าคญัของกระทรวงมหาดไทยมาใช้ในการก าหนดแนวทางการด าเนินการ 
 
 
 
 มาตรการด าเนินงานตามแผนรณรงค์ “ แยกก่อนท้ิง” เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมลูฝอยชุมชน 
โดยมีขั้นตอนและแนวทางการด าเนินการของหน่วยงานในระดับจังหวัด ดังนี้  
 (1) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งมอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวดั เป็นหัวหน้าคณะท างาน 
กลุ่ม Cluster แต่ละพื้นท่ีในเขตพืน้ท่ีที่รับผิดชอบให้ครบทุกกลุ่ม Cluster และรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ 
 (2) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดประชุมผู้เกี่ยวข้องและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อช้ีแจงแผนฯ 
พิจารณาก าหนดเวลา เป้าหมาย และกิจกรรมในการคัดแยก และการเก็บขนขยะแยกประเภทของจังหวัดเพื่อให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเกิดความเข้าใจภาพรวมของกิจกรรมการบริหารจัดการขยะ
และกรอบระยะเวลาด าเนินการ ทั้งนี้ จังหวัดจะต้องจัดการประชุมให้แล้วเสร็จ ก่อนวันท่ี 28 ธันวาคม 2561 
 (3) เริ่มการรณรงค์และประชาสมัพันธ์ สร้างการรับรู้การคดัแยกขยะในครัวเรือน โรงเรียน วัด                    
ที่สาธารณะ ห้างร้าน ร้านค้าในหมู่บ้าน เป็นต้น โดยทุกจังหวัดจะตอ้งเริ่มต้นการรณรงค์และประชาสมัพันธ์ 
ภายในวันท่ี 4 มกราคม 2562 
 (4) จังหวัดก าหนดและประกาศแผนฯ เป้าหมายและกิจกรรม ในการคัดแยกขยะ และการเก็บขนขยะ
แยกประเภทของจังหวัด เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งภายในจังหวัดถือเป็นเปา้หมายในการด าเนินการ
ร่วมกัน ท้ังนี้ จังหวัดจะต้องก าหนดและประกาศแผนฯ ภายในวันท่ี 4 มกราคม 2562 
 (5) ให้ทุกจังหวัดจัดให้มีการประชุม คณะกรรมการสิ่งปฏิกูลและมลูฝอยจังหวัดร่วมกับองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเจ้าภาพ Cluster ในทุกกลุ่ม Cluster ก่อนวันที่ 7 มกราคม 2562 เพื่อให้ได้ข้อสรุปดังนี้
 5.1 ทบทวนและยืนยันการรวมกลุม่พื้นท่ี Cluster ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นท่ีสิ้นสุด 
ส าหรับในพ้ืนท่ีเกาะเป้าหมายที่มปีัญหาขยะมูลฝอยตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด ให้จังหวัดก าหนด 
ให้เป็น Cluster เฉพาะ 
 5.2 ยืนยันจ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในกลุ่ม Cluster และจ านวนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ไม่อยู่ในกลุ่ม Cluster ใด แล้วรายงานให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบภายในก าหนดเวลา 
 (6) จังหวัดจัดกิจกรรมเพื่อเริม่ต้นปฏิบัติแผนรณรงค์ “ แยกก่อนท้ิง ” พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่         
9 มกราคม 2562 
 (7) ให้จังหวัดจัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในกลุ่ม Cluster ลงนามในบันทึกข้อตกลง 
ความร่วมมือ (MOU) ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละกลุ่ม Cluster หลังจากท่ีได้ข้อสรุปการ            
รวมกลุม่ Cluster ตาม (5) ภายในวันที่ 13 มกราคม 2562 แล้วรายงานให้กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น            
ทราบภายในก าหนดเวลา 
 (8) ให้จังหวัดมีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานกลุ่ม Cluster โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่ีได้รับ 
มอบหมายตาม (1) เป็นหัวหน้าคณะท างาน และจัดให้มีการประชุมคณะท างานกลุม่ Cluster เพื่อพิจารณา 
ให้ได้ข้อสรุปการเลือกใช้แนวทางหรือวิธีการก าจัดขยะมลูฝอยภายในทุกกลุ่ม Cluster ในจังหวัด ภายในวันท่ี 
20 มกราคม 2562 โดยให้จังหวัดสรุปรายงานผลให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบภายในก าหนดเวลา 
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 (9) เร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าภาพ Cluster ส่งแผนด าเนินงานการก าจัดขยะมลูฝอย 
ตาม (8) ให้จังหวัด ภายในวันท่ี 9 มีนาคม 2562 
 (10) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดก ากับ ติดตาม และเร่งรดัการด าเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
และกรอบระยะเวลาที่ก าหนดในแผน    
 หน่วยงานราชการส่วนภูมภิาค คือจังหวัดชัยนาท ได้น านโยบาย“แผนปฏิบัติการจัดการขยะมลูฝอยชุมชน 
“จังหวัดสะอาด” ประจ าปี พ.ศ. 2562 มาแปลงเป็นแผนปฏิบัติการของจังหวัด และได้ประกาศใช้แผนรณรงค์  
“แยกก่อนท้ิง” เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยภายในพื้นทีจ่ังหวัดชัยนาท ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562             
ซึ่งแผนรณรงค์ดังกลา่ว ได้ก าหนดขั้นตอนและแนวทางการด าเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังต่อไปนี้ 
(ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด, จังหวัดชัยนาท, 2562) 
  1.เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล         
 1.1 การบริหารจดัการขยะมลูฝอย 
 1) เมื่อได้มีการประชุมรับมอบนโยบายจากจังหวัดแล้ว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดประชุม
ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างที่มีหน้าท่ีเกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าทีเ่ก็บขน ให้ทราบแนวทางขั้นตอน วิธีการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอย ตลอดจนแนวทางในการคัดแยกขยะและการเก็บขยะ 
 2) ก าหนดแนวทางหรือวิธีการจัดท าสัญลักษณ์ขยะแยกประเภท เพือ่สะดวกในการจดัเก็บขยะ 
ของเจ้าหน้าท่ีเก็บขยะ และด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้ครัวเรือนในพื้นที่รับรู้ร่วมกัน 
 3) เริ่มการรณรงค์และประชาสมัพนัธ์ สร้างความรบัรู้และส่งเสรมิการสรา้งวินัย “แยกก่อนท้ิง” 
และหลักการ 3 ช (ใช้น้อย ใช้ซ้ า น ากลับมาใช้ใหม่) 
 4) จัดกิจกรรมเพื่อเริ่มต้นการปฏบิัติตามแผนรณรงค์ “แยกก่อนท้ิง” พร้อมกันทั่วประเทศ 
 5) จัดท าสัญลักษณ์ก าหนดจุดรวบรวมขยะแยกประเภทในหมู่บ้าน/ชุมชน 
 6) จัดท าประกาศหลักเกณฑ์ วัน เวลาในการเก็บขน ระบบขนส่งขยะ วิธีการคัดแยก เส้นทางการ
เก็บขน จุดรวบรวมขยะ รวมถึงการบริหารจัดการประเภทต่างๆ 
 7) ให้จัดท าถังขยะแยกประเภท และน าไปวางตั้งไว้ในพ้ืนท่ีสาธารณะอย่างน้อยจุดละ 2 ถัง 
ประกอบด้วยถังขยะสีน้ าเงินส าหรบัขยะทั่วไป และถังขยะสเีหลืองส าหรับขยะรีไซเคิล 
 8) รณรงค์และให้ค าแนะน าให้ทุกครัวเรือนในเขตพื้นท่ีรับผดิชอบ มีถังขยะอินทรีย์ทุกครัวเรือน 
กรณีครัวเรือนไม่มีพื้นที่ ให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล จดัให้มีจุดรวบรวมขยะอินทรีย์ 
 1.2 การสร้างการรับรู้และส่งเสริมการสร้างวินัย “แยกก่อนท้ิง” 
  1) จัดให้มีการอบรมผู้น าชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน และผู้ที่เกี่ยวข้องให้ความรู้วิธีการคัดแยก
ขยะประเภทต่างๆ 
 2) จัดให้มีการอบรมครูในโรงเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องการบริหารจดัการขยะ 
ในครัวเรือนและการแยกขยะก่อนทิ้ง 
 3) ร่วมกับก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อบรมให้ความรู้แกผู่้แทนครัวเรือนในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบหารือ
ร่วมกันเรื่อง วัน เวลา และก าหนดเส้นทางการเก็บขน รวมถึงจุดรวบรวมขยะ การบริหารขยะประเภทต่างๆ 

 ผลการวิจัยสนาม พบว่า 
 กระบวนการน านโยบายการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ไปปฏิบัติของเทศบาลต าบลเนินขาม 
อ าเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท มดีังนี้   
 1. ความชัดเจนของนโยบาย แผนการจัดการขยะมลูฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ของจังหวัดชัยนาท       
มีความชัดเจน โดยจังหวดัชัยนาทไดน้ าแผนปฏิบัตกิารจดัการขยะมลูฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจ าปี พ.ศ. 2562 
ของกระทรวงมหาดไทย มาแปลงเป็นแผนปฏิบตัิการของจังหวัด และได้ประกาศใช้แผนรณรงค์ “แยกก่อนท้ิง”    
เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยภายในจังหวัดชัยนาท แผนดังกล่าวได้ก าหนดขั้นตอนและแนวทางการด าเนินการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ชัดเจน อาทิ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดประชุมข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 
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ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่เก็บขน ให้ทราบแนวทางขั้นตอน วิธีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ตลอดจนแนวทาง
ในการคัดแยกขยะและการเก็บขยะ เริ่มการรณรงค์และประชาสมัพันธ์ สร้างความรบัรู้และส่งเสรมิการสรา้งวินัย 
“แยกก่อนท้ิง” และหลักการ 3 ช (ใช้น้อย ใช้ซ้ า น ากลับมาใช้ใหม่) ให้จัดท าถังขยะแยกประเภท และน าไปวางตั้งไว้
ในพื้นที่สาธารณะอย่างน้อยจุดละ 2 ถัง ประกอบด้วยถังขยะสีน้ าเงนิส าหรับขยะทั่วไป และถังขยะสีเหลืองส าหรับ
ขยะรีไซเคิล รณรงค์และให้ค าแนะน าให้ทุกครัวเรือนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ มีถังขยะอินทรีย์ทุกครัวเรือน กรณีครัวเรือน
ไม่มีพื้นที่ ให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล จัดให้มจีุดรวบรวมขยะอินทรีย์ 
 2. โครงสร้างและการมอบหมายงาน เทศบาลต าบลเนินขามมีโครงสร้างส่วนราชการไม่ซับซ้อน มีการก าหนด
ภารกิจและการมอบหมายงานที่รบัผิดชอบชัดเจน ผูบ้ริหารของหน่วยงานยอมรับนโยบาย มีทักษะและความเข้าใจ
ในวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ข้ันตอน และแนวทางการบริหารจดัการขยะมูลฝอย ผู้ปฏิบัติงานมคีวามรูค้วามเข้าใจ 
สามารถขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะมลูฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจ าปี พ.ศ. 2562 ของจังหวัดชัยนาท
ได้ตามสมรรถนะขององค์การ 
 3. วิธีการหรือข้ันตอนการน านโยบายไปปฏบิัติ เทศบาลต าบลเนินขามมีการน านโยบายการจัดการ        
ขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ไปปฏิบตัิ โดยมีการแปลงแผน มาจัดท าเป็นแผนปฏิบตัิการ “เทศบาลต าบล      
เนินขามสะอาด" ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ครอบคลมุการด าเนนิงาน 4 ด้าน 
ประกอบไปด้วย 1) ด้านการสร้างจิตส านึกและลดปริมาณขยะมลูฝอย 2) ด้านการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการ
คัดแยกและใช้ประโยชน์จากขยะมลูฝอย ตั้งแตต่้นทาง 3) ด้านการบริหารจดัการขยะมลูฝอยและของเสียอันตราย
อย่างมีประสิทธิภาพถูกหลักวิชาการ และ 4) ด้านการติดตามและประเมินผล และมีการน าแผนดังกลา่วไปปฏิบตัิ     
ที่ปรากฏชัดเป็นรูปธรรม มีกิจกรรมดังต่อไปนี้ คือ 1) ผู้บริหารได้ประชุมบุคลากรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องและเจา้หน้าท่ี
เก็บขนขยะ ช้ีแจงให้ทราบแนวทาง ข้ันตอนวิธีการบริหารจดัการขยะมูลฝอย 2) มีการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ 
สร้างความรับรู้และส่งเสริมการสรา้งวินัย “แยกก่อนท้ิง” และหลักการ 3 ช (ใช้น้อย ใช้ซ้ า น ากลับมาใช้ใหม่)         
3) จัดกิจกรรมเพื่อเริ่มต้นการปฏบิัติตามแผนรณรงค์ “แยกก่อนท้ิง” ณ ท่ีว่าการอ าเภอเนินขาม 4) มีการเก็บขนขยะ
ตรงตามวัน เวลา และเส้นทางที่ก าหนด เจ้าหน้าที่เก็บขนมีการคัดแยกขยะก่อน น าไปเทกอง ณ สถานที่ก าจัด ขยะมูลฝอย 
(บ่อทิ้งขยะ) 
 4. สมรรถนะในการบรหิารจดัการขยะมูลฝอย ไม่มีขยะมูลฝอยตกคา้งภายในพื้นที่ ปริมาณขยะที่เก็บขนได้
เฉลี่ยประมาณ 3-6 ตัน/วัน และน าไปก าจัด ณ สถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยท่ีถูกต้องตามหลักวิชาการ ตามข้อก าหนด
ของกรมควบคุมมลพิษ คือ การเทกองแบบควบคุม (Controlled Dump) ซึ่งตั้งอยู่ภายในเขตพื้นท่ีของเทศบาล
ต าบลเนินขาม สามารถรองรบัขยะมูลฝอยได้ 1,800 ลบ.ม. และใช้งานได้ประมาณ 2 ปี หากบ่อขยะเต็มใช้วิธีการ
จ้างเหมาเครื่องจักรกลฝังกลบ ส่วนมูลฝอยติดเชื้อจากแหล่งก าเนดิในเขตเทศบาลต าบลเนินขาม มี 3 แห่ง คือ 
โรงพยาบาลประจ าอ าเภอเนินขาม 1 แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 2 แห่ง มีปริมาณขยะมูลฝอยติดเชื้อ
โดยรวม 157 กิโลกรัม/วัน มีการเก็บรวบรวมเฉพาะของโรงพยาบาลเนินขาม และน าส่งศูนย์ก าจัดขยะติดเช้ือ       
ณ Transfer Station ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลโพธ์ิพิทักษ์ ต.โพนางด าตก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 
ส่วนขยะตดิเช้ือของโรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพต าบลอีก 2 แห่ง ท้ัง 2 แห่ง เป็นผู้เก็บรวบรวมและรับผิดชอบก าจัด
ด้วยตนเอง ส าหรับของเสียอันตรายชุมชน จากแหล่งก าเนิดในเขตเทศบาลต าบลเนินขาม มีปรมิาณน้อยประมาณ 
15 กิโลกรัม/วัน เทศบาลมีการจดัการแบบศูนย์รวม โดยมีถังขยะรองรับของเสียอันตราย 
 ส่วนปัญหาและอุปสรรคในการน านโยบายการจัดการขยะมลูฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ไปปฏิบัติ              
ของเทศบาลต าบลเนินขาม อ าเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท มีดังนี้  
 1. ความเพียงพอของทรัพยากร มีงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ี ไม่เพียงพอ 
ดังนี้ คือ ค่าธรรมเนยีมการเก็บขนขยะที่จัดเก็บได้ ไม่สะท้อนต้นทุนการจัดการขยะมลูฝอยท้ังระบบ ไม่สามารถ
จัดหา/จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส าหรับเจ้าหน้าที่สวมใส่เก็บขนขยะ รถเกบ็ขนขยะขนาดใหญ่ ถังแยกขยะประเภทต่างๆ 
ได้แก่ ถังขยะรไีซเคลิ ถังขยะอินทรีย์ และถังขยะอันตรายมีไม่เพียงพอ รวมถึงสถานท่ีก าจัดขยะ (บ่อทิ้งขยะ) รองรับ
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ปริมาณขยะได้น้อยและขาดการควบคุมดูแลพื้นที่ ส่วนการขนส่งขยะไปก าจัด ณ ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวม (Cluster) 
ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน (อ.หันคา) มีข้อจ ากัดและไม่คุม้ค่ากับการขนส่ง   
 2. การมีส่วนร่วมของผู้น าหมู่บ้านและประชาชนในพ้ืนท่ี ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดจติส านึกและการมี 
ส่วนร่วม ไม่ตระหนักถึงความส าคญัในการลดและคัดแยกขยะมลูฝอยตั้งแต่ต้นทาง ยังคงมีพฤติกรรมเคยชินกับการ
ทิ้งขยะแบบเดิมๆ มีการใช้สินคา้ หรือบรรจุภณัฑ์ที่ก าจัดหรือย่อยสลายตามธรรมชาตไิด้ยาก อาทิ ถุงพลาสติก  
กล่องโฟม    
 
 อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยที่ค้นพบดังกล่าวขา้งต้น มีประเด็นที่น ามาอภิปรายได้ ดังนี้  
 กระบวนการน านโยบายการจดัการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ไปปฏิบตัิของเทศบาลต าบลเนินขาม 
อ าเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท  
 1. ความชัดเจนของนโยบาย แผนการจัดการขยะมลูฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ของจังหวัดชัยนาท       
มีความชัดเจน โดยจังหวดัชัยนาทไดน้ าแผนปฏิบัตกิารจดัการขยะมลูฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจ าปี พ.ศ. 2562 
ของกระทรวงมหาดไทย มาแปลงเป็นแผนปฏิบตัิการของจังหวัด และได้ประกาศใช้แผนรณรงค์ “แยกก่อนท้ิง”    
เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมลูฝอยภายในจังหวัดชัยนาท แผนดังกล่าวได้ก าหนดขั้นตอนและแนวทางการ
ด าเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ชัดเจน อาทิ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดประชุมข้าราชการ 
พนักงาน ลูกจ้าง ท่ีมีหน้าที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่เก็บขน ให้ทราบแนวทางขั้นตอน วิธีการบริหารจดัการขยะมลู
ฝอย ตลอดจนแนวทางในการคัดแยกขยะและการเก็บขยะ เริ่มการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ สร้างความรับรู้        
และส่งเสรมิการสร้างวินัย “แยกก่อนท้ิง” และหลักการ 3 ช (ใช้น้อย ใช้ซ้ า น ากลับมาใช้ใหม่) ให้จัดท าถังขยะ       
แยกประเภท และน าไปวางตั้งไว้ในพ้ืนท่ีสาธารณะอย่างน้อยจุดละ 2 ถัง ประกอบด้วยถังขยะสีน้ าเงินส าหรับ       
ขยะทั่วไป และถังขยะสีเหลืองส าหรับขยะรีไซเคิล รณรงค์และให้ค าแนะน าให้ทุกครัวเรือนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ         
มีถังขยะอินทรีย์ทุกครัวเรือน กรณีครัวเรือนไม่มีพื้นที่ ให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล จัดให้มีจุดรวบรวม
ขยะอินทรีย์ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ กล้า ทองขาว (อ้างถึงใน ภานุเดช ปัญญา, 2560) สรุปได้วา่ กระบวนการ
น านโยบายไปปฏิบตัิมีตัวแปรหลากหลายที่ส่งผลให้นโยบายที่น าไปปฏิบัติประสบผลส าเร็จหรือล้มเหลว ซึ่งมีท้ังที่
เป็นตัวแปรทางการเมืองและตัวแปรหลากหลายทางการบริหาร ตัวแปรต่างๆ มีชุดตัวแปรด้านเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ของนโยบาย เป็นต้น และสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ ธันภัทร  โคตรสิงห์ (2556) ได้ศึกษาเรื่อง  การน านโยบาย  
โฉนดชุมชนไปปฏบิัติ สรุปได้ว่า เงือ่นไขท่ีมีอิทธิพลต่อผลผลิตของนโยบายโฉนดชุมชน ได้แก่ ด้านเนื้อหาสาระ         
ของนโยบายมี 2 เง่ือนไข ไดแก ความสามารถในการแกไขปัญหาของนโยบาย และความชัดเจนในเนื้อหาสาระ      
ของนโยบาย นอกจากน้ียังสอดคลอ้งกับแนวคิดของภาณุเดช ปัญญา (2560)  ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาการน าโยบาย
ประชารัฐไปสู่การปฏิบตัิ : กรณศีกึษาโครงการเพิม่ความเขม้แข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ       
ในต าบลธัญญา และต าบลดงลิง อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ สรุปได้ว่า ปัจจัยที่มผีลต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ 
ได้แก่ ความชัดเจนของนโยบายมีวัตถุประสงค์ ขั้นตอน และเป้าหมายของนโยบายชัดเจน สอดคล้องกับสภาพปัญหา 
ความต้องการของประชาชน และสามารถเป็นไปได ้
 2. โครงสร้างและการมอบหมายงาน เทศบาลต าบลเนินขามมีโครงสร้างส่วนราชการไม่ซับซ้อน มีการก าหนด
ภารกิจและการมอบหมายงานที่รบัผิดชอบชัดเจน ผูบ้ริหารของหน่วยงานยอมรับนโยบาย มีทักษะและความเข้าใจ
ในวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ข้ันตอน และแนวทางการบริหารจดัการขยะมูลฝอย ผู้ปฏิบัติงานมคีวามรูค้วามเข้าใจ 
สามารถขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะมลูฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจ าปี พ.ศ. 2562 ของจังหวัดชัยนาท
ได้ตามสมรรถนะขององค์การ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ วรเดช จันทรศร (อ้างถึงใน วีณา  พึงวิวัฒน์นิกุล, 2561, 
หน้า 73-90) ได้กล่าวถึง ตัวแบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยของ G.C.Edwards ผู้พัฒนาตัวแบบน้ีโดยระบุถึงปัจจัย        
ที่ส่งผลต่อความส าเรจ็ของการน านโยบายไปปฏิบตัิ ได้แก่ การสื่อสารข้อความ ทรัพยากร ทัศนคติ ของผู้ปฏิบัติงาน
และโครงสร้างของระบบราชการ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธันภัทร  โคตรสิงห์ (2556) ได้ศึกษาเรือ่ง  การน า
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นโยบายโฉนดชุมชนไปปฏิบัติ ผลการวิจัยสรุปได้ว่า เงื่อนไขที่มีอิทธพิลต่อผลผลิตของนโยบายโฉนดชุมชน ได้แก่ 
ด้านเนื้อหาสาระของนโยบาย มีความชัดเจนของนโยบาย ด้านสมรรถนะขององค์การที่น านโยบายไปปฏิบัติ             
มีโครงสร้างและทรัพยากรในการด าเนินงาน และด้านพฤติกรรมผู้น านโยบายไปปฏิบตัิ มีการยอมปฏิบตัิตามนโยบาย 
นอกจากน้ียังสอดคล้องกับงานวิจยัของ พีรยา วัชโรทัย (2556) ได้ศึกษาเรื่อง การจัดการขยะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาเทศบาลต าบลเมืองแกลง จังหวัดระยอง ผลการวิจัยสรุปได้ว่า ปัจจัยที่มผีลตอ่ความส าเร็จ
ในการจัดการขยะมลูฝอย ได้แก่ ผูบ้ริหารลงพื้นที่พูดคุยรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชน ผู้บริหาร
ต้องส่งเสรมิโครงการด้านสิ่งแวดลอ้ม  
 3. . วิธีการหรือข้ันตอนการน านโยบายไปปฏิบัติ เทศบาลต าบลเนินขามมีการน านโยบายการจดัการ        
ขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ไปปฏิบตัิ โดยมีการแปลงแผน มาจัดท าเป็นแผนปฏิบตัิการ “เทศบาลต าบล      
เนินขามสะอาด" ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ครอบคลมุการด าเนนิงาน 4 ด้าน 
ประกอบไปด้วย 1) ด้านการสร้างจิตส านึกและลดปริมาณขยะมลูฝอย 2) ด้านการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการ 
คัดแยกและใช้ประโยชน์จากขยะมลูฝอยตั้งแต่ต้นทาง 3) ด้านการบรหิารจัดการขยะมูลฝอยและของเสยีอันตราย
อย่างมีประสิทธิภาพและถูกหลักวิชาการ และ 4) ด้านการติดตามและประเมินผล โดยมีการน าแผนดังกล่าวไปปฏิบัติ       
ที่ปรากฏชัดเป็นรูปธรรม มีกิจกรรมดังต่อไปนี้ คือ 1) ผู้บริหารได้ประชุมบุคลากรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และเจา้หน้าท่ี
เก็บขนขยะ ช้ีแจงให้ทราบแนวทาง ข้ันตอนวิธีการบริหารจดัการขยะมูลฝอย 2) มีการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ 
สร้างความรับรู้ และส่งเสริมการสร้างวินัย “แยกก่อนท้ิง” และหลักการ 3 ช (ใช้น้อย ใช้ซ้ า น ากลับมาใช้ใหม่)            
3) จัดกิจกรรมเพื่อเริ่มต้นการปฏบิัติตามแผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” ณ ที่ว่าการอ าเภอเนินขาม 4) มีการเก็บขนขยะ
ตรงตามวัน เวลา และเส้นทางที่ก าหนด เจ้าหน้าที่เก็บขนมีการคัดแยกขยะก่อนน าไปเทกอง ณ สถานที่ก าจัด ขยะมูลฝอย 
(บ่อทิ้งขยะ) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Berman (อ้างถึงใน เฉลิมพล  ศรีหงษ์, 2562) สรุปได้ว่า การน านโยบาย
สาธารณะไปปฏิบัติในระดับจุลภาคจ าเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงเชิงองค์การ (organizational change) ซึ่งแบ่งออก 
ได้เป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นการระดมพล คือ การที่ผู้บริหารขององค์การในท้องถิ่นจะต้องตัดสินใจเกี่ยวกับ       
การยอมรับโครงการของรัฐบาล (project adoption) และแผนการน าโครงการเหล่านั้นไปปฏิบัติ 2) ขั้นการปฏิบัติ 
คือ การน าโครงการของรัฐบาล ท่ีได้รับการยอมรับแล้วไปสู่การปฏิบตัิจริง และ 3) ขั้นการท าให้เป็นสถาบัน คือ          
การท าให้โครงการที่น าไปปฏิบัติมคีวามต่อเนื่อง จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของงานประจ าขององค์การผู้ปฏิบัติในท้องถิ่น 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธันภทัร โคตรสิงห์ (2556)  ได้ศึกษาเรื่อง การน านโยบายโฉนดชุมชนไปปฏิบัติ 
ผลการวิจัยสรุปได้ว่า กระบวนการน านโยบายโฉนดชุมชนไปปฏิบัติ ไดแก การแปลงนโยบายสกูารปฏิบตัิ การศึกษา
ท าความเข้าใจเพื่อหาเจตนารมณข์องนโยบาย การสร้างการยอมรับให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในนโยบาย การสร้างความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงาน นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ พีรยา วัชโรทัย (2556) ได้ศึกษาเรื่อง การจัดการ
ขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาเทศบาลต าบลเมอืงแกลง จังหวัดระยอง ผลการวิจยัสรุปได้ว่า 
กระบวนการจดัการขยะมลูฝอย ประกอบไปด้วยการลดอัตราการเกดิและการคัดแยกขยะ และมีการรณรงค์
ประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนไดร้ับความรู้เรื่องการลดและคัดแยกขยะจากบ้านเรือน  
 4. สมรรถนะในการบรหิารจดัการขยะมูลฝอย ไม่มีขยะมูลฝอยตกคา้งภายในพื้นที่ ปริมาณขยะที่เก็บขน 
ได้ประมาณ 3-6 ตัน/วัน น าไปก าจัด ณ สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ตามข้อก าหนดของ      
กรมควบคุมมลพิษ คือ การเทกองแบบควบคุม (Controlled Dump) ตั้งอยู่ภายในเขตพื้นที่ของเทศบาลต าบลเนินขาม  
สามารถรองรับขยะมูลฝอยได้ 1,800 ลบ.ม. และใช้งานได้ประมาณ 2 ปี หากบ่อขยะเต็มใช้วิธีการจ้างเหมา
เครื่องจักรกลฝังกลบ ส่วนมูลฝอยติดเชื้อจากแหล่งก าเนิดในเขตเทศบาลต าบลเนินขาม มี 3 แห่ง คือ โรงพยาบาล
ประจ าอ าเภอเนินขาม  1 แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบล 2 แห่ง มีปริมาณขยะมลูฝอยติดเชื้อโดยรวม 
157 กิโลกรัม/วัน มีการเก็บรวบรวมเฉพาะของโรงพยาบาลเนินขามและน าส่งศูนย์ก าจัดขยะตดิเช้ือ ณ Transfer 
Station ซึ่งอยู่ในการควบคุมดูแลของเทศบาลต าบลโพธิ์พิทักษ์ ต.โพนางด าตก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ส่วนโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลอีก 2 แห่ง เป็นผู้เก็บรวบรวมและก าจัดด้วยตนเอง ส าหรับของเสียอันตรายชุมชน จากแหล่งก าเนิด
ในเขตเทศบาลต าบลเนินขาม มีปริมาณน้อยประมาณ 15 กิโลกรัม/วัน เทศบาลมีการจัดการแบบศูนยร์วม โดยมี      
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ถังขยะรับของเสียอันตราย ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดของ วรเดช จันทรศร (อ้างถึงใน ภานุเดช ปัญญา, 2560) สรุปได้ว่า              
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบการน านโยบายไปปฏบิัติ มีการก าหนดภารกิจและการมอบหมายงาน ประกอบด้วยขั้นตอน 
การปฏิบัติงาน มคีวามชัดเจน ความสอดคล้องของโครงการที่มตี่อเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของนโยบายหลัก 
วิธีการปฏิบัติงานสามารถเข้าใจไดง่้าย การก าหนดกฎระเบียบการปฏิบัติงานและการก าหนดบทลงโทษ และการให้
รางวัลมีการจัดสรรอ านาจหน้าท่ี และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พีรยา วัชโรทัย (2556) ได้ศกึษาเรือ่ง การจดัการขยะ
ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิน่ : กรณศีึกษาเทศบาลต าบลเมืองแกลง จังหวัดระยอง ผลการวิจยัสรุปได้วา่ กระบวนการ
จัดการขยะมูลฝอย ประกอบไปด้วยการเก็บรวบรวมและขนส่ง มีการนัดเวลาเก็บขยะมูลฝอยกับประชาชน         
จุดพักรวมขยะ มีถังแยกขยะประเภทขยะอันตราย นอกจากน้ียังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภาณเุดช ปัญญา (2560) 
ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาการน าโยบายประชารัฐไปสู่การปฏิบัติ : กรณีศึกษาโครงการเพิ่มความเขม้แข็งของเศรษฐกิจ
ฐานรากตามแนวทางประชารัฐในต าบลธัญญา และต าบลดงลิง อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์  ผลการวิจัย           
สรุปได้ว่า ปัจจัยทีม่ีผลต่อการน านโยบายไปปฏิบตัิ ประกอบด้วย ความรู้ความเข้าใจของผู้ปฏิบตัิงาน มคีวามรู้        
ความเข้าใจวัตถุประสงค์และภารกิจของนโยบาย ตลอดจนถึงวิธีการปฏิบัติงาน การแก้ไขปัญหา และอุปสรรค           
จากการปฏิบตัิงาน การจัดสรรทรพัยากร มีงบประมาณ และบุคลากรเพียงพอต่อการปฏิบตัิงาน  

 ปัญหาและอุปสรรคในการน านโยบายการจดัการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ไปปฏิบตัิของ
เทศบาลต าบลเนินขาม อ าเภอเนนิขาม จังหวัดชัยนาท  
 1. ความเพียงพอของทรัพยากร มีงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมอืเครื่องใช้ และสถานท่ีไม่เพียงพอ 
ดังนี้ คือ ค่าธรรมเนยีมการเก็บขนขยะที่จัดเก็บได้ ไม่สะท้อนต้นทุนการจัดการขยะมลูฝอยท้ังระบบ ไม่สามารถ
จัดหา/จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส าหรับเจ้าหน้าที่สวมใส่เก็บขนขยะ รถเกบ็ขนขยะขนาดใหญ่ ถังแยกขยะประเภทต่างๆ 
ได้แก่ ถังขยะรไีซเคลิ ถังขยะอินทรีย์ และถังขยะอันตรายมีไม่เพียงพอ รวมถึงสถานท่ีก าจัดขยะ (บ่อทิ้งขยะ) รองรับ
ปริมาณขยะได้น้อยและขาดการควบคุมดูแลพื้นที่ ส่วนการขนส่งขยะไปก าจดั ณ ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวม 
(Cluster) ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน (อ.หันคา) มีข้อจ ากัดและไม่คุ้มค่ากับการขนส่ง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ศุภชัย 
ยาวะประภาษ และปิยากร หวังมหาพร (อ้างถึงใน เฉลิมพล  ศรีหงษ์, 2562, หน้า 17) ได้กล่าวถึง “เครือข่ายการน า
นโยบายไปปฏิบัติ” ซึ่งเป็นรูปแบบการน านโยบายไปปฏิบัติที่มีการประสานงาน การแลกเปลี่ยนทรัพยากร ความร่วมมือ 
ระหว่างผู้ที่เกีย่วข้องกับการน านโยบายไปปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นองค์การภาครัฐหรือภาคเอกชน และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ เมธา ยุทธนาโยธิน (2552) ได้ศึกษาเรื่อง การน านโยบายการก าจัดขยะมูลฝอยไปปฏิบัติ : ศึกษาเฉพาะกรณี       
เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยสรุปได้ว่า ปัญหาและอุปสรรคในการน านโยบายการก าจัดขยะมูลฝอย       
ไปปฏิบัติ ไดแก ควรให้การสนับสนุนงบประมาณด้านการก าจัดขยะมลูฝอยให้หน่วยงานต่างๆ อย่างเพยีงพอ 
นอกจากน้ียังสอดคล้องกับงานวิจยัของ พีรยา  วัชโรทัย (2556) ได้ศึกษาเรื่อง การจัดการขยะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาเทศบาลต าบลเมืองแกลง จังหวัดระยอง ผลการวิจัยสรุปได้ว่า ปญัหาและอุปสรรค ได้แก่ 
รถเก็บขยะและเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิการมีไม่เพียงพอ  
  2. การมีส่วนร่วมของผู้น าหมู่บ้านและประชาชนในพ้ืนท่ี ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดจติส านึกและการมี 
ส่วนร่วม ไม่ตระหนักถึงความส าคญัในการลดและคัดแยกขยะมลูฝอยตั้งแต่ต้นทาง ยังคงมีพฤติกรรมเคยชินกับการ
ทิ้งขยะแบบเดิมๆ มีการใช้สินค้า หรือบรรจุภัณฑ์ที่ก าจัดหรือย่อยสลายตามธรรมชาติได้ยาก อาทิ ถุงพลาสติก  
กล่องโฟม  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ศุภชัย ยาวะประภาษ (อ้างถึงใน เดช อุณหะจิรังรักษ,์ 2562) สรุปได้ว่า 
นโยบายที่มโีครงสร้างที่สลับซับซ้อน มีผู้คนหรือมีหน่วยงานมาเกี่ยวขอ้งมากมาย นโยบายที่ต้องการใหผู้้ปฏิบัติ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากที่เคยท าอยู่จนเคยชิน มีโอกาสที่จะประสบปัญหาในการน าไปปฏิบัติ และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ อมรรัตน์  ผิวทอง (2551)  ได้ศึกษาเรื่อง การน านโยบายโครงการคาราวานแกจนไปปฏบิัติ : 
กรณีศึกษาอ าเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ผลการวิจัยสรุปได้ว่า ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานโครงการ
คาราวานแกจน ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนท่ี นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ พีรยา วัชโรทัย 
(2556) ได้ศึกษาเรื่อง การจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาเทศบาลต าบลเมอืงแกลง  
จังหวัดระยอง ผลการวิจัยสรุปได้วา่ ปัญหาและอุปสรรค คือ การไม่ตระหนักถึงความส าคัญในการจัดการขยะมูลฝอย   
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ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี ้
 1. ข้อเสนอแนะด้านกระบวนการน านโยบายไปปฏิบตั ิ
 1) ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นที่มสี่วนเกี่ยวข้อง หรือมีอ านาจหน้าท่ีรับผิดชอบในการ
ด าเนินงานตามนโยบาย ควรมีการก ากับดูแล การติดตาม ช่วยเหลือ สนับสนุน รับทราบปัญหา และแกไ้ขปัญหา   
ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมลูฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”  
 2) สนับสนุนให้นโยบายการจดัการขยะมลูฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” เป็นนโยบายส าคญัเร่งด่วน     
ของหน่วยงาน และมีการก าหนดกจิกรรม/โครงการ ทีเ่กี่ยวข้องกับการบริหารจัดการขยะไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พร้อมท้ังสนับสนุนงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ ให้เพียงพอและมีความเหมาะสม 
 3) ควรแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการเก็บขนและก าจดัสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ให้มีความสอดคล้อง        
กับต้นทุนการบริหารจดัการขยะทั้งระบบ และมีการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความสะอาด          
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 4) สนับสนุนการสร้างกระบวนการในการมสี่วนร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา    
ศาสนสถาน ผู้น าหมู่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ ในการลด คัดแยกขยะ และใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง 
 5) สนับสนุนการจดักิจกรรมรณรงค์และประชาสมัพันธ์ สร้างการรับรู้ และส่งเสริมการสร้างวินัย          
“แยกก่อนท้ิง” และหลักการ 3 ช (ใช้น้อย ใช้ช้ า น ากลับมาใช้ใหม่) อย่างต่อเนื่อง โดยมีเปา้หมาย คือ เด็ก เยาวชน 
บุคลากรทางการศึกษา ผู้บรหิารของหน่วยงาน และผู้น าหมู่บ้าน เพือ่เป็นแบบอย่างท่ีดี 
 6) สนบัสนุนการจดัตั้งศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอย จุดรวบรวมขยะมลูฝอยและของ
เสียอันตรายให้ครบตามประจ าหมูบ่้าน 
 7) สนับสนุนให้บุคลากรของหน่วยงาน และประชาชนในพ้ืนท่ีไปศึกษาเรียนรู้ ณ หน่วยงานท่ีเป็น
ต้นแบบในการบริหารจดัการขยะแบบครบวงจร และการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างเข้มข้นและจรงิจัง  

 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1) การศึกษาในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสมัภาษณ์ผู้บริหาร        
และบุคลากรของเทศบาลต าบลเนนิขาม โดยมุ่งเน้นการบรหิารจดัการขยะของเทศบาล ในการศึกษาครั้งต่อไปควรมี
การวิจัยเชิงปริมาณด้านความพึงพอใจและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการน านโยบายการจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชน “จังหวัดสะอาด” ไปปฏิบัต ิให้ครอบคลุมประชาชนในเขตพื้นที่ของเทศบาลต าบลเนินขาม 
 2) ควรสนับสนุนการวิจัยการน านโยบายการจัดการขยะมลูฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ไปปฏิบัติ        
ในพื้นที่ใกล้เคียงหรือหน่วยงานอื่น เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่มผีลส าเร็จหรือผลกระทบต่อการน านโยบาย         
ไปปฏิบตัิและใช้เป็นแนวทางในการน านโยบายไปปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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