การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลสวนพริกไทย
อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
(ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548)

“เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลสวนพริกไทย”
การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ องคการบริหารสวนตําบลสวนพริกไทย อําเภอเมือง

จังหวัดปทุมธานี

(ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548) โครงการสงเสริมการจัดการ
ขยะโดยชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดําเนินการศึกษาโดย สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัดปทุมธานี รวมดวย ศูนยวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558 เวลา 8.00 – 17.00 น. ณ หองประชุมองคการบริหารสวน
ตําบลสวนพริกไทย โดยมี นายไพฑูรย สายเนตรงาม นายกองคการบริหารสวนตําบลสวนพริกไทย เปนประธานในการ
เปดประชุม ผูเขารวมประชุม ประกอบดวย หนวยงานภาครัฐ เจาหนาที่/สมาชิกอบต. ผูนําทองถิ่น/ชุมชม โรงเรียน/
สถานศึกษา องคกรดานสิ่งแวดลอม และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ รวมทั้งสิ้น 55 คน
วัตถุประสงคการจัดประชุม
1) การประชาสัมพันธรายละเอียดโครงการและ ชี้แจงความเปนมา ขั้นตอน แนวทางการดําเนินงาน การ นําเสนอ
ขอบเขตการดําเนินงานโครงการเพื่อใหประชาชนมีความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับโครงการ
2) เพื่อใหกลุมเปาหมายโครงการไดรับทราบและมีความเขาใจความสําคัญของการมีสวนรวมในการแกไขปญหา
การจัดการขยะมูลฝอยรวมกัน
3) เพื่อ
ประสานงานขอความรวมมือจากหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรและชุมชนตางๆที่เกี่ยวของ
กับการดําเนินงานโครงการ
4) การรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่นๆ จากประชาชนผูมีสวนได สวนเสียในพื้นที่โครงการ เกี่ยวกับ
ปญหา (ปริมาณ/ชนิด/ประเภท, การเก็บขน/รวบรวม/ขนสง , วิธีการกําจัด <ตนทางและปลายทาง> และสถานที่กําจัด)
สาเหตุ แนวทางแกไข การจัดการขยะปริมาณมูลฝอยในพื้นที่ รวมทั้งเทคโนโลยีการกําจัดขยะมูลฝอยที่มีการใชงานใน
ปจจุบัน
บรรยากาศการจัดประชุม

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะที่ไดจากแบบประเมิน
จากจํานวนผูเขารวมประชุมทั้งสิ้น 5
5 คน มีผูตอบแบบประเมินทั้งสิ้น 19 คน โดยผูตอบแบบประเมิน
รอยละ 84 ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับ การดําเนินงานโครงการ และรอยละ 16 ไมทราบรายละเอียดเกี่ยวกับ
การดําเนินงานโครงการ โดยผูตอบแบบประเมินรอยละ 58 ทราบรายละเอียดการดําเนินงานโครงการมาเปน
ระยะเวลานอยกวา 1 เดือน รอยละ 21 ทราบมาเปนระยะเวลามากกวา 1-3 เดือน และรอยละ 11 ทราบมาเปน
ระยะเวลามากกวา 6-12 เดือน ซึ่งผูตอบแบบประเมินรอยละ 75 มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินงาน
โครงการเพิ่มขึ้นในระดับปานกลาง และรอยละ 25 มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการ
เพิ่มขึ้นในระดับมาก ผูตอบแบบประเมินรอยละ 79 เห็นดวยกับการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนใน
พื้นที่องคการบริหารสวนตําบลสวนพริกไทย รอยละ 16 ไมแสดงความคิดเห็น และรอยละ 5 ไมเห็นดวย
โดยผูตอบแบบประเมินรอยละ 63 เห็นวาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการกําจัดมูลฝอย คือ การลดปริมาณขยะ
มูลฝอยจากแหลงกําเนิด และรอยละ 37 การหมักทําปุย หากมีการจัดสรางสถานที่กําจัดมูลฝอยในพื้นที่ ผูตอบ
แบบประเมินรอยละ 58 ยินดี รอยละ 26 ไมยินดีและรอยละ 16 ไมแสดงความคิดเห็น โดยหากพื้นที่หรือบริเวณ
ใกลเคียงนําขยะมารวมกําจัด ผูตอบแบบประเมินรอยละ 42 ไมแสดงความคิดเห็น รอยละ 37 ยินดี และ
รอยละ 21 ไมยินดี
หมายเหตุ : การอธิบายผลจะอธิบายเฉพาะสามอันดับแรกของการประเมิน

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะที่ไดจากแบบประเมิน (ตอ)

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
1. ควรมีการคัดแยกขยะหรือมีเตาเผาขยะในพื้นที่ และหนวยงานที่เกี่ยวของควร มีการจัดการขยะใหเปน
รูปธรรม
2. ประชาสัมพันธและสรางจิตสํานึกใหประชาชนรูวิธีการคัดแยกขยะและกําจัดขยะที่ถูกตอง
3. ควรมีการคัด แยกขยะตั้งแต ตนทาง สรางความรวมมือและ ปลูกจิตสํานึกใหกับคนในพื้นที่ใหมีการคัดแยก
ขยะ ลดการใชและนํากลับมาใชใหมใหเกิดประโยชนสูงสุดจะสงผลดีตอชุมชน
4. ตองการใหเพิ่มจํานวนถังขยะในแตละชุมชน และเพิ่มความถี่ในการเก็บขนขยะ เพื่อลดปญหาขยะ

สรุปขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากการจัดประชุม
ประเด็น
1.

2.

3.

4.

คําถาม/ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ

คําชี้แจง

องคการบริหารสวนตําบลสวนพริกไทยมีแนวทางการลด
ปริมาณขยะในพื้นที่ โดยมีโครงการทําน้ําหมักชีวภาพจาก
ขยะอินทรีย และมีการประชาสัมพันธเรื่องการคัดแยก
ขยะ แตติดปญหาเรื่องงบประมาณในการดําเนินงาน
การปลูกฝงจิตสํานึกที่ดีตองเริ่มปลูกฝงตั้งแตระดับเยาวชน
ซึ่งโรงเรียนรวมถึงสถานประกอบการในพื้นที่มีการคัดแยก
ขยะ มีกิจกรรมธนาคารขยะ ซึ่งไดรับการสนับสนุนในดาน
ตางๆจากองคการบริหารสวนตําบลสวนพริกไทยอยาง
ตอเนื่อง
ภาระคาใชจายเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยขององคการ
บริหารสวนตําบลสวนพริกไทยมีคอนขางสูง ทั้งเรื่อง
คาใชจายในการขนสง การกําจัด คาจางแรงงาน
คาบํารุงรักษาอุปกรณ ถาสามารถลดภาระในสวนนี้ไดจะ
สามารนํางบประมาณไปพัฒนาในดานอื่นๆที่เปน
ประโยชน ซึ่งการแกไขปญหาตองอาศัยความรวมมือจาก
ทุกภาคสวนในพื้นที่ในการลดปริมาณขยะจาก
แหลงกําเนิดและมีการคัดแยกขยะในชุมชน
หากมีการเพิ่มอัตราคาบริการจัดเก็บขยะในพื้นที่ กังวล
องคการปกครองสวนทองถิ่นควรอางอิงอัตรา
เรื่องผลกระทบหรือการรองเรียนจากประชาชน จะมี
คาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยตามกฎกระทรวง
มาตรการในการแกไขปญหาอยางไร
แลวนํามาปรับใชใหเหมาะสมกับบริบทของ
พื้นที่

การจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลสวนพริกไทย อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
(รวมรวมขอมูลโดย : ศูนยวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)
 ขอมูลดานการบริหารจัดการเก็บขนขยะมูลฝอย
องคการบริหารสวนตําบลสวนพริกไทย มีพื้นที่รับผิดชอบในปจจุบัน 8.73 ตารางกิโลเมตร การบริหารจัดการเก็บ
ขนมูลฝอยทางองคการบริหารสวนตําบลสวนพริกไทยดําเนินการเอง ทั้งหมด สามารถใหบริการเก็บขนขยะมูลฝอยคิดเปน
น้ําหนักประมาณ 10 ตันตอวัน โดยมีการเก็บขนขยะมูลฝอยภายในเขตพื้นที่ทุกวันยกเวนวันหยุดเสาร-อาทิตย รถเก็บขน
ขยะมูลฝอยที่ใชงานอยูในปจจุบัน มีจํานวน 2 คัน เปนรถประเภทอัดทาย สภาพใชงานไดดี แตตองซอมแซมบอย ความจุ
6 ตัน และ ความจุ 10 ตัน

รถเก็บขนขยะมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลสวนพริกไทย

ถังขยะมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลสวนพริกไทย

 ขอมูลดานการกําจัดขยะมูลฝอย
ปจจุบันองคการบริหารสวนตําบลสวนพริกไทย ไมมีสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยเปนของตนเอง ขยะมูลฝอยที่เก็บ
รวบรวมจากพื้นที่ จะนําไปทิ้งบอขยะเอกชน ตําบลบานกลาง

สถานที่กําจัดมูลฝอยของตําบลบานกลาง อยูหางจาก

ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลสวนพริกไทย ประมาณ 6-10 กิโลเมตร
 โครงการเกี่ยวกับการจัดการขยะ
โครงการจัดการขยะอินทรีย “น้ําหมักชีวภาพ” ประจําป 2558
องคการบริหารสวนตําบลสวนพริกไทย อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
ประโยชนที่ไดรับ
• ชุมชนมีความรูในวิธีการผลิตและใชน้ําหมักชีวภาพ
• คนในชุมชนนําขยะที่เกิดจากบานเรือนมาใชใหเกิดประโยชน
• คนในชุมชนมีจิตสํานึกและใหความรวมมือในการคัดแยกขยะ
• ปริมาณขยะในพื้นที่ชุมชนลดลง
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