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บทที ่1  
บทน า 

 
1.1 หลักการและเหตผุล 

 ตามท่ีรัฐบาลได้ประกาศให้ “ขยะมูลฝอยเป็นวาระแห่งชาติ” มีการจัดท า Roadmap การจัดการขยะมูลฝอย
และของเสียอันตราย โดยให้มีการจัดการขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นใหม่แบบบูรณาการร่วมกันระหว่างกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือ
ร่วมกันจัดท ากรอบงบประมาณแบบบูรณาการด้านการจัดการขยะมูลฝอยตามแผน Roadmap โดยให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นก่อสร้างโรงงานก าจัดขยะมูลฝอยชุมชนและส่งเสริมเอกชนด าเนินการแปลงขยะเป็นพลังงานทดแทน    
ซึ่งนับว่าเป็นการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า รวมถึงการวางระเบียบมาตรการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตราย เพ่ือให้มีการด าเนินงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นรูปธรรม ลดความซ้ าซ้อน และแก้ไขปัญหา 
อุปสรรคในการก ากับดูแลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ง่ายต่อการบริหารจัดการในองค์รวมทั่วประเทศ และเกิดการ  
บูรณาการการท างานร่วมกัน  

 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 ได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลัก
รับผิดชอบเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาขยะในภาพรวมของประเทศ โดยให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นหน่วยงานสนับสนุนในการด าเนินการและพิจารณาแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ และ
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับแนวทางการด าเนินการดังกล่าว ประกอบกับคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 16 
มิถุนายน 2558 รับทราบแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยได้
เสนอ ประกอบด้วย การรวมกลุ่มพ้ืนที่ในการจัดการขยะมูลฝอย การพิจารณาค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะมูลฝอย 
เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่า และการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวข้อง และในการนี้พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 15 
มกราคม 2560 และมีผลบังคับใช้ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ซึ่งมีสาระส าคัญก าหนดให้การ
จัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยเป็นหน้าที่และอ านาจของราชการส่วนท้องถิ่น 

 จังหวัดเชียงใหม่ มีขยะเกิดขึ้น 627,404.57 ตันต่อปี หรือ 1,718.91 ตันต่อวัน มีหน่วยงาน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที ่210 แห่ง ให้บริการจัดเก็บขยะ 149 แห่ง ไม่มีการบริการจัดเก็บ 61 แห่ง จากการส ารวจข้อมูลมี
ปริมาณขยะสะสมตกค้าง 22,258.53 ตัน มีการจัดการเรียบร้อยแล้ว ประมาณ 6,000 กว่าตัน คิดเป็นร้อยละ 30 
คงเหลืออีก 15,000 กว่าตัน คิดเป็นร้อยละ 70 โดยจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดท าแผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและ
ของเสียอันตรายจังหวัดเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 – 2562) ตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยของ
ประเทศ มี 4 ยุทธศาสตร์ คือ (1) การจัดการขยะเก่าสะสม (2) การจัดหารูปแบบการจัดการขยะใหม่ที่ถูกหลัก
วิชาการโดยมุ่งสู่การสร้างพลังงานทดแทน (3) วางระเบียบ มาตรการ การบริการจัดการขยะและของเสียอันตราย  
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และ (4) สร้างวินัยของคนในชาติ ประกอบกับจังหวัดเชียงใหม่ได้พิจารณาการรวมกลุ่มพ้ืนที่ในการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการจัดการขยะมูลฝอยควรอยู่ในหลักการ “ขยะมูลฝอยที่เกิด
ในพ้ืนที่ใดควรเป็นความรับผิดชอบในการก าจัดของพ้ืนที่นั้น” ดังนั้นโดยหลักการทั่วไปการก าจัดขยะมูลฝอยในพ้ืนที่
ควรเป็นความรับผิดชอบในเบื้องต้นของพ้ืนที่ที่ก่อให้เกิดขยะนั้น ยกเว้นกรณีที่มีความคุ้มทุนในการน าขยะไปก าจัด 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ หากจ าเป็นต้องขนขยะไปพื้นท่ีอ่ืนควรด าเนินการเฉพาะเท่าท่ีจ าเป็นที่ต้องด าเนินการ เช่น การใช้
เทคโนโลยีในการก าจัดขยะร่วมกันระหว่างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งในกรณีดังกล่าวจ าเป็นต้องมีการท า
ข้อตกลงร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่โซนกลาง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการรักษาความสะอาดและการ
ก าจัดขยะมูลฝอย ตามประกาศคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เรื่อง การท าความ  
ตกลงร่วมมือกันจัดท าบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 ประกอบกับได้
จัดท าโครงการศึกษาวิจัยให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ ในขณะเดียวกันการด าเนินโครงการดังกล่าวเป็นรูปแบบการด าเนินโครงการของภาครัฐ จึงจ าเป็นต้องจัดให้
มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
พ.ศ. 2548 ซึ่งก าหนดให้หน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้รับผิดชอบโครงการต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลและรายละเอียด
โครงการให้ประชาชนทราบและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

 จากรายละเอียดข้างต้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้ว่าจ้างให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็น
ผู้ด าเนินการจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนที่โครงการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนต่อโครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ด าเนินการ (โครงการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน การบริหารจัดการขยะมูลฝอย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่) ครอบคลุมรัศมีไม่น้อยกว่า 1 กิโลเมตร
โดยรอบพ้ืนที่ด าเนินโครงการเพ่ือประกอบการด าเนินโครงการ รวมถึงเผยแพร่ข้อมูลโครงการต่อประชาชน ทั้งนี้เพ่ือ
ประกอบรายละเอียดข้อมูลโครงการเพื่อขอการเห็นชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต่อไป   

1.2 วัตถปุระสงคข์องโครงการ 

1.2.1 เพ่ือจัดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อโครงการ ในรัศมี 1 กิโลเมตร
โดยรอบโครงการ 

1.2.2 เพ่ือน าความคิดเห็นที่ได้จากประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาพิจารณาร่วมกับความเห็นจากองค์กร
อิสระและภาควิชาการ เพ่ือประกอบกระบวนการตัดสินใจในการอนุมัติด าเนินโครงการ 

1.2.3 เพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานและป้องกันผลกระทบต่อประชาชน 

1.2.4 เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมและความเข้าใจอันดีของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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1.3 กลุม่เปา้หมาย 

1.3.1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง ซึ่งเป็นประชาชนที่อาศัยในรัศมี 1 กิโลเมตร โดยรอบโครงการ 

1.3.2 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และตัวแทนหน่วยงานภาคราชการที่เก่ียวข้อง 

1.3.3 องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษาที่เก่ียวข้องภายในท้องถิ่น 

1.3.4 สื่อมวลชน 

1.3.5 ประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจโครงการ 

1.4 ก าหนดการรบัฟงัความคดิเหน็ 

 การด าเนินการจัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็น ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน พ.ศ. 2548 ก าหนดจัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นในวันอาทิตย์ที่  15 กรกฎาคม 2561 ระหว่างเวลา 
08:00 - 12:00 น. โดยมีรายละเอียดการด าเนินงานตามขั้นตอนดังแสดงในรูปที ่1-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
รปูที ่1-1 ขั้นตอนวิธีการด าเนินโครงการ 
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บทที ่2 

ข้อมลูพื้นฐานของพืน้ที่ และวธิกีารรบัฟงัความคดิเหน็ 
 

2.1 เหตผุลความจ าเปน็ของโครงการ 

 จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติและมีสภาพแวดล้อมทุกด้านที่     
โดดเด่นตามลักษณะภูมิประเทศเฉพาะในภูมิภาคเหนือตอนบน ปัจจัยดังกล่าวส่งผลต่อการดึงดูดนักท่องเที่ยวและ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวตลอดจนการลงทุนด้านพาณิชยกรรม ภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ จึงเจริญเติบโต
อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะสถานการณ์ขยะมูลฝอยที่เป็น
ปัญหาสะสมและรุนแรงขึ้นจนส่งผลกระทบต่อชุมชนต่างๆ 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ตระหนักถึงปัญหาขยะมูลฝอยดังกล่าว และยินดีเป็นผู้น าและประสาน
ท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดความร่วมมือเป็นกลุ่มเครือข่ายประชาชนท้องถิ่นตลอดจนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ในการ
จัดการขยะมูลฝอยพร้อมทั้งหาพ้ืนที่รองรับระบบก าจัดขยะมูลฝอย เนื่องจากปัญหาขยะมูลฝอยเป็นเรื่องเร่งด่วนที่
จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกๆ ฝ่ายจึงได้มีการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดตั้งศูนย์ก าจัดขยะ   
มูลฝอยรวมจังหวัดเชียงใหม่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยจังหวัดเชียงใหม่มีการจัดแบ่งศูนย์ก าจัดขยะ
มูลฝอยออกเป็น 3 โซน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้รับผิดชอบในโซนกลางหรือศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยที ่
2 และด้วยปัญหาขยะมูลฝอยเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขโดยเร่งด่วน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จึง
เห็นสมควรให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุนในการด าเนินกิจการเพื่อให้สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป  

 ในกรณีดังกล่าวองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ด าเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาเพ่ือศึกษาจัดท ารายงานผล
การศึกษาและวิเคราะห์โครงการจัดการขยะมูลฝอย เพ่ือประกอบการเสนอโครงการให้เอกชนร่วมทุนในกิจการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือยื่นข้อเสนอต่อจังหวัด และจัดท าข้อก าหนดในประกาศเชิญชวนส าหรับเสนอให้
เอกชนเข้ามาร่วมลงทุนในกิจการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ การด าเนิน
โครงการดังกล่าวเป็นรูปแบบการด าเนินโครงการของภาครัฐ  จึงจ าเป็นต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ซึ่งก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้รับผิดชอบโครงการต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลและรายละเอียดโครงการให้ประชาชนทราบ
และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

2.2 ขั้นตอนการด าเนนิโครงการ  
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มีแนวคิดปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจากเดิม
ด้วยการคัดแยกขยะเพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่ การหมักปุ๋ยชีวภาพ การฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล แต่เนื่องจากศูนย์การ
จัดการขยะมูลฝอยแห่งนี้มีอายุการใช้งานมานานกว่า 10 ปี ดังนั้นเพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยจึงมีความประสงค์ด าเนินการโครงการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเพ่ือลดปริมาณ 



  รายงานสรุปกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็น 

              โครงการรับฟังความคดิเห็นของประชาชน การบรหิารจดัการขยะมูลฝอย องค์การบรหิารส่วนจังหวัดเชียงใหม ่  5 

 
ขยะให้ได้มากที่สุด เป็นการจัดการขยะมูลฝอยแบบเบ็ดเสร็จอย่างยั่งยืน โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ดังกล่าว เข้าข่ายโครงการของรัฐที่จ าเป็นต้องด าเนินการรับ
ฟังความคิดเห็นและข้อเสนอของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในพ้ืนที่เป็นส าคัญ  
 ในการรับฟังความคิดเห็น ทีมงานที่ปรึกษาได้ออกแบบแนวทางในการด าเนินการโดยก าหนดให้เตรียมการจัด
กิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นท่ีรัศมี 1 กิโลเมตร โดยรอบโครงการ ดังแสดงในรูปที ่2-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รปูที ่2-1 ภาพพ้ืนที่ในรัศมี 1 กิโลเมตร โดยรอบโครงการ 
 
 จากรูปที่ 2-1 พ้ืนที่ในรัศมี 1 กิโลเมตร โดยรอบโครงการ ครอบคลุมพ้ืนที่ 2 เทศบาลต าบลและ 3 หมู่บ้าน 
คือ พ้ืนที่เทศบาลต าบลป่าป้องและเทศบาลต าบลเชิงดอย โดยครอบคลุมพ้ืนที่หมู่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านป่าตึงน้อย หมู่ที่ 8 
บ้านทุ่งยาว และหมู่ท่ี 11 บ้านกิ่วแล ซึ่งทั้ง 3 หมู่บ้านมีจ านวนประชากรที่อยู่อาศัย ดังตารางที ่2-1 

ตารางที ่2-1 จ านวนประชากรในแต่ละหมู่บ้าน 

ที่มา : ฐานข้อมูลส านักทะเบียนราษฎร์ อ าเภอดอยสะเก็ด 



  รายงานสรุปกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็น 

              โครงการรับฟังความคดิเห็นของประชาชน การบรหิารจดัการขยะมูลฝอย องค์การบรหิารส่วนจังหวัดเชียงใหม ่  6 

 
2.3 รายละเอยีดการจดักจิกรรมรบัฟงัความคิดเหน็ 

 ดังนั้นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การด าเนินงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้วางแผนการด าเนินการให้ครอบคลุม
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 โดยได้เริ่มด าเนินการตั้งแต่
วันที่ 14 มิถุนายน 2561 และด าเนินการตามขั้นตอนตามที่ก าหนดไว้ในแผนงานโครงการ โดยปัจจุบันมีความก้าวหน้า
ในการด าเนินการอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับการเตรียมการจัดกิจกรรมในโครงการดังกล่าว  โดยแบ่งออกเป็น
ดังนี้ 

2.3.1 ทีมงานผู้ด าเนินการจัดการประชุมได้ก าหนด วัน เวลา และสถานที่ เพ่ือด าเนินการจัดกิจกรรมการรับ
ฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยก าหนดสถานที่จัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็น ณ ศูนย์การจัดการ
ขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด       
จ.เชียงใหม่  

 
รปูที ่2-2 ศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ต าบลป่าป้อง 

อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 
  
 
 
 



  รายงานสรุปกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็น 

              โครงการรับฟังความคดิเห็นของประชาชน การบรหิารจดัการขยะมูลฝอย องค์การบรหิารส่วนจังหวัดเชียงใหม ่  7 

 
2.3.2 ก าหนดการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการที่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ด าเนินการ (โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่) วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2561 เวลา 
08:00 - 12:00 น. โดยมีก าหนดการดังนี้ 

  08:00 – 09:00 น. ลงทะเบียนและรับเอกสาร 
  09:00 – 09:30 น. ชี้แจงรายละเอียดโครงการ โครงการปรับปรุงศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยของ

     องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

  09:30 – 12:00 น. เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็น 

  12:00 น.  ปิดประชุม 

2.3.2 จัดท าเอกสารสรุปสาระส าคัญของโครงการและเผยแพร่แก่ประชาชน  

2.3.3 การจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์การประชุมรับฟังความ
คิดเห็นและรายละเอียดข้อมูลโครงการอย่างเป็นสาธารณะไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง และเป็นเวลาไม่น้อย
กว่าสิบห้าวัน ก่อนเริ่มด าเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยมีรายละเอียดดังนี้  

2.3.3.1 ประชาสัมพันธ์โดยการปิดประกาศในสถานที่ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงบอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการ
โดยมีรายละเอียดดังแสดงในรูปที่ 2-3 ถึงรูปที ่2-9 

  

 

 

 

 

 
รปูที ่2-3 ประชาสัมพันธ์ ณ ที่ว่าการอ าเภอดอยสะเก็ด        รปูที ่2-4 ประชาสัมพันธ์ ณ เทศบาลต าบลเชิงดอย 

 
 



  รายงานสรุปกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็น 

              โครงการรับฟังความคดิเห็นของประชาชน การบรหิารจดัการขยะมูลฝอย องค์การบรหิารส่วนจังหวัดเชียงใหม ่  8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่2-5 ประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการก านันต าบลป่าป้อง     รปูที ่2-6 ประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการก านันต าบลเชิงดอย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่2-7 ประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที ่1       รปูที ่2-8 ประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที ่8 

 

รปูที ่2-9 ประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที ่11 

 



  รายงานสรุปกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็น 

              โครงการรับฟังความคดิเห็นของประชาชน การบรหิารจดัการขยะมูลฝอย องค์การบรหิารส่วนจังหวัดเชียงใหม ่  9 

 
2.3.3.2 ประชาสัมพันธ์โดยการติดตั้งป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ซึ่งจัดพิมพ์รายละเอียดการเชิญชวนเข้า

ร่วมประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็น โดยระบ ุวัน เวลา สถานที่ อย่างชัดเจน โดยมีรายละเอียด
ดังแสดงในรูปที่ 2-10 ถึงรูปที ่2-17 

 

รปูที ่2-10 ป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณหน้าวัดชัยประดิษฐ์ หมู่ที ่1 บ้านป่าตึงน้อย 

 

รปูที ่2-11 ป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที ่1 บ้านป่าตึงน้อย 

 

 

 



  รายงานสรุปกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็น 

              โครงการรับฟังความคดิเห็นของประชาชน การบรหิารจดัการขยะมูลฝอย องค์การบรหิารส่วนจังหวัดเชียงใหม ่  10 

 

 

รปูที ่2-12 ป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณท่ีท าการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที ่1 บ้านป่าตึงน้อย 

 

รปูที ่2-13 ป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณโครงการน้ าดื่มสะอาดเพ่ือชุมชน หมู่ที ่8 บ้านทุ่งยาว 

 

รปูที ่2-14 ป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณท่ีท าการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที ่8 บ้านทุ่งยาว 



  รายงานสรุปกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็น 

              โครงการรับฟังความคดิเห็นของประชาชน การบรหิารจดัการขยะมูลฝอย องค์การบรหิารส่วนจังหวัดเชียงใหม ่  11 

 

 

รปูที ่2-15 ป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณหน้าวัดนิวาสไพรสณฑ์ หมู่ที ่11 บ้านกิ่วแล 

 

รปูที ่2-16 ป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณส านักงานกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที ่11 บ้านกิ่วแล 

 

รปูที ่2-17 ป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณท่ีท าการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที ่11 บ้านกิ่วแล  
 



  รายงานสรุปกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็น 

              โครงการรับฟังความคดิเห็นของประชาชน การบรหิารจดัการขยะมูลฝอย องค์การบรหิารส่วนจังหวัดเชียงใหม ่  12 

 
2.3.3.3 ประชาสัมพันธ์ในช่องทางสื่อสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และสื่อ

สารสนเทศของส านักนายกรัฐมนตรี โดยมีรายละเอียดดังแสดงในรูปที่ 2-18 
 

 
รปูที ่2-18 การประชาสัมพันธ์โครงการบนสื่อสารสนเทศ 
ที่มา : http://www.publicconsultation.opm.go.th/phs/new_index3.asp 
       และ http://www.chiangmaipao.go.th/th/ข่าวประชาสัมพันธ์/Page-1.html 
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2.3.4 จัดท าหนังสือเชิญผู้น าชุมชน เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาคราชการ องค์กรพัฒนาเอกชน สื่อมวลชน และผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้อง โดยมีรายการดังแสดงในตารางที่ 2-2 

ตารางที ่2-2 รายชื่อหน่วยงานภาคราชการและองค์กรพัฒนาเอกชน 
 

ล าดับ รายชื่อหนว่ยงาน 

1 ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดเชียงใหม่ 
2 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

3 ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา 

4 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อ าเภอดอยสะเก็ด 
5 นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลเชิงดอย 

6 นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลป่าป้อง 
7 สาธารณสุขอ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 

8 ก านันต าบลป่าป้อง 

9 ก านันต าบลเชิงดอย 
10 ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านป่าตึงน้อย 

11 ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งยาว 

12 ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านกิ่วแล 
13 ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน เทศบาลต าบลเชิงดอย 

14 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลดอยสะเก็ด 
15 ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรดอยสะเก็ด 

16 ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ 

17 ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานประจ าเขต ๑ (เชียงใหม่) 
18 ผู้บัญชาการต ารวจภูธรภาค ๕ 

19 ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓ 

20 ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 
21 ประธานมูลนิธิต้นไม้สีเขียว 

22 ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 1 

23 หัวหน้าคณะท างานประสานงานการขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรของ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ระดับอ าเภอ 
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2.3.5 เตรียมการจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็น โดยมีการด าเนินการดังนี้ 

2.3.5.1 จัดท าทะเบียนรายชื่อของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยก าหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เป้าหมายคือ ชุมชนโดยรอบที่ตั้งโครงการจ านวน 3 หมู่บ้าน พ้ืนที่ในรัศมี 1 กิโลเมตร 
โดยรอบโครงการครอบคลุมพ้ืนที่ 2 เทศบาลต าบลและ 3 หมู่บ้าน คือ พ้ืนที่เทศบาลต าบล 
ป่าป้อง และเทศบาลต าบลเชิงดอย โดยครอบคลุมพ้ืนที่หมู่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านป่าตึงน้อย หมู่ที่ 
8 บ้านทุ่งยาว และหมู่ที่ 11 บ้านกิ่วแล และจัดท าแบบฟอร์มส าหรับการลงทะเบียนในวัน
จัดการประชุม 

2.3.5.2 จัดเตรียมสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้ไม่น้อยกว่า 
900 คน รวมถึงจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องขยายเสียงและจอโทรทัศน์เพ่ือความชัดเจนในการรับ
ฟังรายละเอียดของโครงการอย่างทั่วถึงและความสะดวกในการแสดงความคิดเห็น  โดยมี
รายละเอียดดังแสดงในรูปที่ 2-19 

 
 
รปูที ่2-19 แผนผังแสดง (1) เวทีรับฟังความคิดเห็น (2) พ้ืนที่ส าหรับผู้เข้าร่วมประชุม (3) จุดลงทะเบียน 
             (4) จุดคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุม (5) ทางเข้าศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร             
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2.3.5.3 จัดเตรียมเจ้าหน้าที่เพ่ืออ านวยความสะดวกและรับลงทะเบียนส าหรับผู้เข้าร่วมประชุม 

จ านวน 20 คน โดยจัดแบ่งหน้าที่ในการอ านวยความสะดวกออกเป็นดังนี้ 

2.3.5.3.1 เจ้าหน้าที่ฝ่ายอ านวยความสะดวกในการเข้าพ้ืนที่จัดการประชุมฯ 

2.3.5.3.2 เจ้าหน้าที่ฝ่ายรับลงทะเบียน 

2.3.5.3.3 เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมเวที 

2.3.5.3.4 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการทั่วไป 

2.3.5.3.5 เจ้าหน้าที่ด าเนินรายการจัดการประชุมฯ 

2.3.5.3.6 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

2.3.5.4 จัดเตรียมทีมงานด าเนินการบันทึกการประชุมทั้งภาพและเสียงตลอดการประชุม โดยแบ่ง
ออกเป็น ทีมงานบันทึกภาพนิ่งจ านวน 1 ชุด ทีมงานบันทึกภาพเคลื่อนไหวจ านวน 1 ชุด ซึ่ง
ประกอบไปด้วยกล้องถ่ายท าและบันทึกภาพแบบ HD จ านวน 2 กล้องพร้อมขาตั้ง อุปกรณ์ไฟ 
รางเลื่อน และอุปกรณ์ประกอบ 
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บทที ่3 

สรปุผลการรบัฟงัความคดิเหน็ 
 

3.1 วนั เวลา สถานที ่ในการเปดิการรับฟังความคิดเหน็ 

 การจัดกิจกรรมในโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในครั้งนี้  ผู้ด าเนินการจัดการประชุมได้ด าเนิน
กิจกรรมใน วัน เวลา สถานที ่โดยมีรายละเอียด (ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ข้อ ๑๑ วรรคหนึ่ง) ดังนี้ 

3.1.1 ด าเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ด าเนินการ (โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่) วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 
08:00 – 12:00 น.  

3.1.2 สถานที่จัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็น ณ ศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ต าบลป่าป้อง อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ดังแสดงในรูปที ่3-1 

 

 
 

รปูที ่3-1 สถานที่จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ ต าบลป่าป้อง อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ณ วันจัดกิจกรรม 
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3.2 รายละเอยีดการด าเนนิกจิกรรมรับฟังความคิดเหน็ 

 รูปแบบการด าเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ด าเนินการ (โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่) ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน พ.ศ. 2548 โดยมีรูปแบบดังนี้ 

3.2.1 เปิดประชาสัมพันธ์เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลโครงการและเชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียล่วงหน้า 15 วันก่อนเริ่ม
ด าเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทางโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

3.2.1.1 ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสารสนเทศของส านักนายกรัฐมนตรีและสื่อสารสนเทศขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

3.2.1.2 ประชาสัมพันธ์โดยการปิดประกาศในสถานที่ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงบอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการ 

3.2.1.3 ประชาสัมพันธ์โดยการติดตั้งป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ซึ่งจัดพิมพ์รายละเอียดการเชิญชวนเข้า
ร่วมประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็น โดยระบ ุวัน เวลา สถานที ่อย่างชัดเจน 

3.2.2 รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 

3.2.2.1 เวลา 8.00-08:30 น. เปิดลงทะเบียนให้แก่ประชาชนผู้เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ที่สนใจในโครงการฯ ดังแสดงในรูปที ่3-2 ถึง รูปที่ 3-6 

           

รูปที่ 3-2 ประชาชนในพื้นท่ีเข้ามาลงทะเบียน     รูปที่ 3-3 ประชาชนในพื้นท่ีเข้ามาลงทะเบียน 
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รูปที่ 3-4 บริเวณพ้ืนที่จุดลงทะเบียน     รูปที่ 3-5 ประชาชนในพื้นท่ีก าลังเข้ามาลงทะเบียน 

 

รปูที ่3-6 เอกสารประกอบการประชุมฯ แจกพร้อมกับช่วงลงทะเบียน 

3.2.2.2 เวลา 08.30 น. เปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ โดย นายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร 
นายอ าเภอดอยสะเก็ดเป็นประธานในการเปิดการประชุม ดังแสดงในรูปที่ 3-7 ถึง รูปที่ 3-9 

          

รูปที่ 3-7 เปิดการประชุมฯ โดย นายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร รูปที่ 3-8 ด าเนินรายการโดย นายปรเมษฐ์ บันสิทธิ์ 
 นายอ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่  
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รปูที ่3-9 นายสมชาติ วัฒนากล้า ผู้อ านวยการส านักงานการช่างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวในการ
   เปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็น 

3.2.2.3 เวลา 09:00 น. เผยแพร่รายละเอียดข้อมูลโครงการเพ่ือประกอบการรับฟังความคิดเห็น โดย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังแสดงในรูปที ่3-10 ถึง รูปที่ 3-13 

        

รูปที่ 3-10 คณะอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์กล่าวแนะน าตัว    รูปที่ 3-11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปฏิรูป ผลจันทร์
          

        

รูปที่ 3-12 อาจารย์ ประยุทธ์ ถนอมบุญ    รูปที่ 3-13 ประชาชนร่วมรับฟังรายละเอียดข้อมูลโครงการฯ 



  รายงานสรุปกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็น 

              โครงการรับฟังความคดิเห็นของประชาชน การบรหิารจดัการขยะมูลฝอย องค์การบรหิารส่วนจังหวัดเชียงใหม ่  20 

 
3.2.2.4 เวลา 09:30-12:30 น. เป็นโอกาสให้ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมฯ 

ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการฯ ดังแสดงในรูปที ่3-14 ถึง รูปที่ 3-19 

          

รูปที่ 3-14 ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการฯ รูปที่ 3-15 ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการฯ 

           

รูปที่ 3-16 ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการฯ    รูปที่ 3-17 ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการฯ 

         

รปูที ่3-18 ดร. ณภัทร จักรวฒันา ตอบค าถามแก่ประชาชน  รปูที ่3-19 ประชาชนบางส่วนแสดงความคิดเห็นโดยการเขียน 

 

 



  รายงานสรุปกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็น 

              โครงการรับฟังความคดิเห็นของประชาชน การบรหิารจดัการขยะมูลฝอย องค์การบรหิารส่วนจังหวัดเชียงใหม ่  21 

 
3.2.2.5 เวลา 12:30 น. ปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็น และร่วมรับประทานอาหารกลางวัน       

ดังแสดงในรูปที่ 3-20 ถึง รูปที่ 3-23 

          

รปูที ่3-20 นายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร ปิดการประชุม   รปูที ่3-21 ประชาชนส่งแบบแสดงความคิดเห็นหลังการประชุม 

          

รปูที ่3-22 ประชาชนรว่มรับประทานอาหารกลางวัน รปูที ่3-23 ประชาชนรว่มรับประทานอาหารกลางวัน 

 

3.2.3 เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อเนื่อง 15 วัน ในกรณีที่มีผู้ต้องการแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมถัดจากวันจัด
กิจกรรมรับฟังความคิดเห็นระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 จนถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2561 โดยมี
ช่องทางการแสดงความคิดเห็น 2 ช่องทางดังนี้ 

3.2.3.1 เปิดการรับฟังความคิดเห็นผ่านสื่อสารสนเทศของส านักงานนายกรัฐมนตรี  

3.2.3.2 เปิดการรับฟังความคิดเห็นผ่านสื่อสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

 

 
 



  รายงานสรุปกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็น 

              โครงการรับฟังความคดิเห็นของประชาชน การบรหิารจดัการขยะมูลฝอย องค์การบรหิารส่วนจังหวัดเชียงใหม ่  22 

 
3.3 สรุปผลการรบัฟงัความคดิเหน็ 

 การด าเนินโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 สามารถแบ่งได้เป็น 2 ช่องทาง ประกอบด้วยการใช้แบบแสดงความ
คิดเห็นและการเปิดให้แสดงความคิดเห็นโดยการพูด โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมการรับฟังความคิดเห็นทั้งสิ้น 495 คน 
แบ่งออกเป็นประชาชนที่อาศัยอยู่ใน หมู่ที่ 1 บ้านป่าตึงน้อย จ านวน 166 คน หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งยาว จ านวน 122 คน 
หมู่ที่ 11 บ้านกิ่วแล จ านวน 174 คน และผู้เข้าร่วมอ่ืนๆ 33 คน ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการประชุมการรับฟังความคิดเห็น
ได้รับแจกแบบแสดงความคิดเห็น เพ่ือกรอกและน าส่งคืนเมื่อสิ้นสุดกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็น 

3.3.1 ผลการรับฟังความคิดเห็นจากแบบแสดงความคิดเห็น 

จากแบบแสดงความคิดเห็นที่แจกให้กับประชาชนที่ลงทะเบียนร่วมโครงการจ านวน 495 ชุด เมื่อเสร็จ
สิ้นกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็น ประชาชนส่งแบบแสดงความคิดเห็นจ านวน 278 ชุด โดย
ประกอบด้วย  

หมู่ที่ 1 บ้านป่าตึงน้อย   92 ชุด 
หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งยาว   92 ชุด 
หมู่ที่ 11 บ้านกิ่วแล   94 ชุด 

 

  ทั้งนี้แบบแสดงความคิดเห็นประกอบด้วยค าถาม 2 ส่วน ส่วนที่ 1 เป็นลักษณะค าถามแบบ

มีตัวเลือก และส่วนที่ 2 เป็นลักษณะค าถามแบบปลายเปิด โดยประเด็นส าคัญของแบบแสดงความ

คิดเห็นส่วนที่ 1 ประกอบด้วย 2 ค าถาม คือแหล่งข้อมูลที่ท าให้ผู้เข้าร่วมงานทราบถึงการด าเนิน

กิจกรรมรับฟังความคิดเห็นมากที่สุด และความต้องการปรับปรุงระบบการจัดการขยะมูลฝอยของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  
 

  ในส่วนของแหล่งข้อมูลโครงการ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่ (ร้อยละ 71) ทราบข้อมูลการ

รับฟังความคิดเห็นจากประกาศ ณ ที่ท าการก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน รองลงมา (ร้อยละ 26) ทราบข้อมูลจาก

ประกาศ ณ ที่ตั้ง โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  
 

  การแสดงความคิดเห็นต่อความต้องการการปรับปรุงระบบการจัดการขยะมูลฝอยของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ตอบแบบแสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 92) เห็นควรให้มี

การปรับปรุงระบบดังกล่าว ขณะที่ ผู้ตอบแบบแสดงความคิดเห็นบางส่วน (ร้อยละ 3) ไม่ต้องการให้มี

การปรับปรุงเพิ่มเติม อย่างไรก็ดี ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวนหนึ่ง (ร้อยละ 5) ไม่แสดงความคิดเห็น 

 
 



  รายงานสรุปกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็น 

              โครงการรับฟังความคดิเห็นของประชาชน การบรหิารจดัการขยะมูลฝอย องค์การบรหิารส่วนจังหวัดเชียงใหม ่  23 

 

3.3.2  ผลการรับฟังความคิดเห็นจากแบบแสดงความคิดเห็นส่วนที่  2 และความเห็นในเวทีกิจกรรมรับฟัง
ความคิดเห็น 

 ประเด็นส าคัญจากแบบแสดงความคิดเห็นในส่วนที่  2 และจากความเห็นในเวทีกิจกรรมรับฟังความ
คิดเห็นที่ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมให้ความส าคัญสามารถแสดงได้ดังต่อไปนี้  

 3.3.2.1 ประโยชน์และการชดเชยที่ประชาชนควรได้รับ 

ประชาชนที่ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

ก. ประชาชนในพ้ืนที่ควรได้รับการชดเชยเป็นเส้นทางการสัญจรที่มีคุณภาพดีขึ้น ทั้งในด้าน
การใช้งาน ความสะอาด และความสวยงาม 

ข. ประชาชนในพ้ืนที่ควรได้รับการชดเชยทางสุขภาพ อาทิ การตรวจสุขภาพประจ าปี และ
การลดหย่อนค่ารักษาพยาบาล 

ค. ประชาชนในพ้ืนที่ควรได้รับค่าชดเชยเป็นตัวเงิน หรือการให้บริการก าจัดขยะที่ไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย 

3.3.2.2 ข้อเสนอแนะ 

ในส่วนของข้อเสนอแนะที่ประชาชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมระบุสามารถแสดงได้ ดังนี้ 

ก. ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ประชาชนประสบในการด าเนินกิจกรรมการจัดการขยะที่ผ่านมา
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ คือ ปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็น ดังนั้นสิ่งส าคัญของ
การปรับปรุงระบบก าจัดขยะคือการแก้ปัญหาเรื่องกลิ่นจากขยะท่ีกระจายสู่ชุมชน 

ข. ควรให้มีการบริหารจัดการที่ดีตามแผนงาน เพ่ือให้ผลกระทบทางลบต่อชุมชนน้อยที่สุด 

ค. ควรให้มีระบบการคัดแยก รวมถึงการขนย้ายขยะที่มีประสิทธิภาพ (อาทิ การเก็บขยะที่มี
ความถี ่และมีเวลาก าหนดแน่ชัด) 

ง. ควรให้มีการรายงานการด าเนินงานของโครงการ และผลการตรวจคุณภาพมลพิษต่างๆ ต่อ
ชุมชนเป็นระยะ 
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