การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพืน้ ที่องค์การบริหารส่วนตาบลนพรัตน์
อาเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
(ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548)

“เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลนพรัตน์”
การรับ ฟัง ความคิดเห็นของประชาชนในพื้ นที่ องค์ก ารบริหารส่วนตาบลนพรัตน์ อาเภอหนองเสือ จัง หวัดปทุม ธานี
(ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548) โครงการส่งเสริมการจัดการ
ขยะโดยชุมชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดาเนินการศึกษาโดย สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี ร่ ว มด้ ว ย ศู น ย์ วิ ศวกรรมพลั ง งา นและสิ่ ง แวดล้ อ ม บางเขน คณะ วิ ศ วกรรมศาสต ร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2558 เวลา 8.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน
ตาบลนพรัตน์ โดยมี นายสุรินทร์ พุ่มบรรเทา นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนพรัตน์ เป็นประธานในการเปิดประชุม
ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ เจ้าหน้าที่ /สมาชิกอบต. ผู้นาท้องถิ่น/ชุมชม โรงเรียน/สถานศึกษา
องค์กรด้านสิ่งแวดล้อม และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ รวมทั้งสิ้น 50 คน
วัตถุประสงค์การจัดประชุม
1) การประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและชี้แจงความเป็นมา ขั้นตอน แนวทางการดาเนินงาน การนาเสนอ
ขอบเขตการดาเนินงานโครงการเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโครงการ
2) เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายโครงการได้รับทราบและมีความเข้าใจความสาคัญของการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
การจัดการขยะมูลฝอยร่วมกัน
3) เพื่อประสานงานขอความร่วมมือจากหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรและชุมชนต่างๆที่เกี่ยวข้อง
กับการดาเนินงานโครงการ
4) การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ จากประชาชนผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียในพื้นที่โครงการ เกี่ยวกับ
ปัญหา (ปริมาณ/ชนิด/ประเภท, การเก็บขน/รวบรวม/ขนส่ง, วิธีการกาจัด <ต้นทางและปลายทาง> และสถานที่กาจัด)
สาเหตุ แนวทางแก้ไขการจัดการขยะปริมาณมูลฝอยในพื้นที่ รวมทั้งเทคโนโลยีการกาจัดขยะมูลฝอยที่มีการใช้งานใน
ปัจจุบัน
บรรยากาศการจัดประชุม

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จากแบบประเมิน
จากจานวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 50 คน มีผู้ตอบแบบประเมินทั้งสิ้น 22 คน โดยผู้ตอบแบบประเมิน
ร้อยละ 77 ทราบรายละเอี ยดเกี่ยวกับ การดาเนินงานโครงการและร้อยละ 23 ไม่ท ราบรายละเอียดเกี่ยวกั บ
การดาเนินงานโครงการ โดยผู้ตอบแบบประเมินร้อยละ 32 ทราบรายละเอียดการดาเนินงานโครงการมาเป็น
ระยะเวลามากกว่า 1-3 เดือน ร้อยละ 23 ทราบมาเป็นระยะเวลามากกว่า 1 ปี และร้อยละ 14 ทราบมาเป็น
ระยะเวลามากกว่า 3-6 เดือน ซึ่งผู้ตอบแบบประเมินร้อยละ 95 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการดาเนินงาน
โครงการเพิ่มขึ้นในระดับมาก และร้อยละ 5 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการดาเนินงานโครงการเท่าเดิม
ผู้ตอบแบบประเมินร้อยละ 77 เห็นด้วยกับการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่องค์การบริหาร
ส่วนตาบลนพรัตน์ ร้อยละ 18 ไม่แสดงความคิดเห็น และร้อยละ 5 ไม่เห็นด้วย
หมายเหตุ : การอธิบายผลร้อยละจะอธิบายเฉพาะสามอันดับแรกของการประเมิน

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จากแบบประเมิน (ต่อ)
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
1. ควรสร้างและปลูกฝังจิตสานึกให้กับประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะเด็กให้เห็นประโยชน์จากขยะและรูจ้ กั การ
จัดการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี
2. ควรสนับสนุนอุปกรณ์ในการจัดการขยะให้กับหน่วยงานที่มีงบประมาณไม่เพียงพอ
3. ให้คัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบอาเภอละ 1 หมู่บ้าน และดาเนินการให้สาเร็จจึงขยายไปยังหมู่บ้านอื่น
4. ควรส่งเสริมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะในครัวเรือนและสนับสนุนเตาเผาขยะแต่ละครัวเรือน
5. ตาบลนพรัตน์เ ป็ นพื้ นที่ท าการเกษตร จะมีขยะจ าพวกขยะอินทรีย์เป็นจานวนมาก ต้องการให้มีก าร
ส่งเสริมอุปกรณ์ย่อยสลายกิ่งไม้ ใบไม้ เพื่อนามาทาปุ๋ยหมักอินทรีย์ใช้ในการเกษตร แต่ยังขาดบุคลากรที่มี
ความรู้ และหน่วยงานที่จะเข้ามาช่วยส่งเสริม
6. ต้องการให้มีถังขยะที่แยกขยะแต่ละประเภท จัดหารถขยะในการจัดเก็บขยะและเตาเผาขนาดเล็กในการ
กาจัดขยะ
7. ต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เพื่อแนะนาและให้ความรู้ เกี่ยวกับการจัดการขยะในพื้นที่อย่าง
ถูกต้อง
8. ต้องการไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการขยะในพื้นที่ต้นแบบ
9. ต้องการให้องค์การบริหารส่วนตาบลนพรัตน์มีรถเก็บขยะและให้ภาครัฐออกกฎหมายบังคับอย่างจริงกับผู้
ที่ทิ้งขยะไม่เป็นที่

สรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการจัดประชุม
ประเด็น

คาถาม/ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

1.

การรวบรวมขยะที่ สามารถขายได้ในชุมชน/หมู่บ้านเพื่อ
นามารวมและขายในครั้งเดียว โดยมีการให้ร้านรับซื้อของ
เก่ามารับซื้อ ควรจะดาเนินการอย่างไรเพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่ให้ความร่วมมือ
พื้ น ที่ ต าบลนพรั ต น์ ส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ น ถนนและคลอง
ประชาชนส่วนใหญ่จะผลักปัญหาในการจัดการขยะให้พ้น
จากตนเอง โดยการทิ้งขยะตามข้างถนนหรือทิ้งลงคลอง
ต้องการให้มีกฎหมายหรือบทลงโทษที่ชัดเจน

2.

3.
4.
5.

คาชี้แจง ประเด็น
อาจจะมี รถรับ ซื้อของเก่าวิ่ง เก็ บขยะที่ขายได้
ตามเส้นทางของแต่ละหมู่บ้านในพื้นที่ในแต่ละ
วัน

ควรมีการพูดคุยทาความเข้าใจเบื้องต้นในเรื่อง
การจัดการขยะที่ถูกต้องภายในชุมชน/หมู่บ้าน
ซึ่ง ในแต่ล ะชุม ชน/หมู่บ้านจะมี กฎระเบียบที่
ชั ด เ จน อยู่ แ ล้ ว ขึ้ น อยู่ กั บ ผู้ น า ชุ ม ชนจ ะ
ดาเนินการอย่างไรให้เกิดเป็นตัวอย่างที่ถูกต้อง
และชัดเจน
ต้องการให้มี การจัดการขยะที่ต้นทาง มีการคัดแยกและ หน่วยงานผู้รับผิดชอบรับเรื่องไว้พิจารณา
ล้างถุงพลาสติกที่ใช้ในครัวเรือน เพื่อช่วยลดปริมาณขยะที่
เกิดขึ้น
ควรมีการปลูกฝังให้ประชาชนกาจัดขยะภายในครัวเรือน หน่วยงานผู้รับผิดชอบรับเรื่องไว้พิจารณา
อย่างถูกวิธี หากมีรถขยะให้บริการในพื้นที่ ประชาชนอาจ
เกิดความมักง่าย ทิ้งขยะเพิ่มมากขึ้น
โรงเรียนมีการปลูกฝังเรื่องการคัดแยกขยะและการนาขยะ หน่วยงานผู้รับผิดชอบรับเรื่องไว้พิจารณา
กลับมาใช้ประโยชน์ แต่ขยะบางประเภทไม่สามารถกาจัด
เองได้ เช่น ขยะอันตราย ต้องการให้มีการรวมกลุ่มในการ
จัดการและคัดแยกขยะเพื่อ สร้างความร่วมมือจะส่งผลดี
มากกว่าการใช้กฎหมายหรือบทลงโทษ

การจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลนพรัตน์ อาเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
(รวมรวมข้อมูลโดย : ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
 ข้อมูลด้านการบริหารจัดการและกาจัดขยะมูลฝอย
องค์การบริหารส่วนตาบลนพรัตน์มีพื้นที่รับผิดชอบ 35.50 ตารางกิโลเมตร ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในพื้นที่
ประมาณ 2 ตันต่อวัน ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตาบลนพรัตน์ยังขาดการบริหารจัดการเก็บขนขยะมูลฝอยภายในเขต
พื้นที่ เนื่องจากประชาชนกาจัดขยะมูลฝอยเอง เช่น การเผากองบนพื้น การเผาโดยใช้เตาเผาอย่างง่าย การทาน้าหมัก
ชีวภาพจากขยะอินทรีย์ เป็นต้น

การเผาขยะมูลฝอยแบบกองบนพื้นและการเผาขยะมูลฝอยโดยใช้เตาเผาอย่างง่าย
พื้นทีอ่ งค์การบริหารส่วนตาบลนพรัตน์
 ข้อมูลด้านการจัดการมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน
องค์การบริหารส่วนตาบลนพรัตน์ยังไม่มีนโยบายเกี่ยวกับการคัดแยกของเสียอันตรายจากชุมชน ขยะมูลฝอย
ติดเชื้อในเขตพื้นที่ส่วนใหญ่มาจากสถานีอนามัยที่ให้บริการด้านสาธารณสุข จานวน 1 แห่ง โดยโรงพยาบาลหนองเสือจะ
รับไปดาเนินการกาจัดต่อไป
 แผนการจัดการขยะมูลฝอย
องค์การบริหารส่วนตาบลนพรัตน์มีแผนการจัดซื้อรถเก็บขนขยะมูลฝอย จานวน 1 คัน (บรรจุในแผนพัฒนาสาม
ปี พ.ศ.2558-2560 ยุทธศาสตร์ที่ 4) จัดซื้อถังขยะและถุงขยะ รวมถึงจัดจ้างพนักงานในการจัดเก็บขยะและพนักงาน
เขียนใบเสร็จค่าจัดเก็บขยะ (บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 ยุทธศาสตร์ที่ 3)
ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.10900
โทรศัพท์ : 02-942-8410 ต่อ 115 โทรสาร : 02-942-8410 ต่อ 101,119
มือถือ 081-551-4157, 099-675-1707 (คุณอรอุมา พรหมมินทร์)
E-mail : aornalisa@gmail.com Website : www.eeec.eng.ku.ac.th

