การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลลําลูกกา
อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี
(ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548)

“เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลลําลูกกา”

การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ องคการบริหารสวนตําบลลําลูกกา อําเภอลําลูกกา

จังหวัดปทุมธานี

(ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548) โครงการสงเสริมการจัดการ
ขยะโดยชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดําเนินการศึกษาโดย สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัดปทุมธานี รวมดวย ศูนยวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558 เวลา 8.00 – 17.00 น. ณ หองประชุมองคการบริหารสวน
ตําบลลําลูกกา โดยมี นายณรงคชัย วิโรจนชีวัน ปลัดองคการบริหารสวนตําบลลําลูกกา เปนประธานในการเปดประชุม
ผูเขารวมประชุม ประกอบดวย หนวยงานภาครัฐ เจาหนาที่ /สมาชิกอบต. ผูนําทองถิ่น/ชุมชม โรงเรียน/สถานศึกษา
องคกรดานสิ่งแวดลอม และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ รวมทั้งสิ้น 52 คน
วัตถุประสงคการจัดประชุม
1) การประชาสัมพันธรายละเอียดโครงการและชี้แจงความเปนมา 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 แนวทางแกไขการจัดการขยะปริมาณมูลฝอยในพื้นที่ รวมทั้งเทคโนโลยีการกําจัดขยะมูลฝอยที่มีการใชงานใน
ปจจุบัน
บรรยากาศการจัดประชุม

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะที่ไดจากแบบประเมิน
จากจํานวนผูเขารวมประชุมทั้งสิ้น

52 คน มีผูตอบแบบประเมินทั้งสิ้น 31 คน โดยผูตอบแบบประเมิน

รอยละ 90 ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการ และรอยละ 10 ไมทราบรายละเอียดเกี่ยวกับ
การดําเนินงานโครงการ โดยผูตอบแบบประเมินรอยละ 42 ทราบรายละเอียดการดําเนินงานโครงการมาเปน
ระยะเวลานอยกวา 1 เดือน รอยละ 26 ทราบมาเปนระยะเวลามากกวา 1-3 เดือน และรอยละ 10 ทราบมาเปน
ระยะเวลามากกวา 1 ป ซึ่งผูตอบแบบประเมินรอยละ 100 มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินงาน
โครงการเพิ่มขึ้นในระดับปานกลาง ผูตอบแบบประเมินรอยละ 77 เห็นดวยกับการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชนในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลลําลูกกา และรอยละ 23 ไมแสดงความคิดเห็น หากมีการจัดสราง
สถานที่กําจัดมูลฝอยในพื้นที่ ผูตอบแบบประเมินรอยละ 48 ยินดี รอยละ 36 ไมแสดงความคิดเห็น และรอยละ
16 ไมยินดี โดยหากพื้นที่หรือบริเวณใกลเคียงนําขยะมารวมกําจัด ผูตอบแบบประเมินรอยละ
ความคิดเห็น รอยละ 35 ยินดี และรอยละ 26 ไมยินดี
หมายเหตุ : การอธิบายผลจะอธิบายเฉพาะสามอันดับแรกของการประเมิน

39 ไมแสดง

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะที่ไดจากแบบประเมิน (ตอ)

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
1. ควรมีการจัดหาสถานที่ กําจัดขยะมูลฝอยที่เหมาะสม และหนวยงานที่เกี่ยวของควร มีการจัดการขยะให
เปนรูปธรรม
2. ประชาสัมพันธและสรางจิตสํานึกใหประชาชนรูวิธีการคัดแยกขยะและกําจัดขยะที่ถูกตอง
3. ควรมีการคัดแยกขยะตั้งแตตนทาง ปลูกจิตสํานึกใหกับคนในพื้นที่ใหมีการคัดแยก ขยะ ลดการใชและนํา
กลับมาใชใหมใหเกิดประโยชนสูงสุดจะสงผลดีตอชุมชน

สรุปขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากการจัดประชุม
ประเด็น
1.

2.

3.

4.

คําถาม/ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ

คําชี้แจง

องคการบริหารสวนตําบลลําลูกกา มีโครงการนํารองที่จะ
สนับสนุนเรื่องการคัดแยกขยะ การทําน้ําหมักชีวภาพจาก
ขยะอินทรีย สนับสนุนถังหมักและกากน้ําตาล
ขยะรีไซเคิลจะจัดหารถรับซื้อของเกาเขาไปรับซื้อในทุก
สัปดาห
หนวยงานผูรับผิดชอบรับเรื่องไวพิจารณา
ขยะพลาสติกและโฟมมีปริมาณมาก ตองมีการรณรงค
เรื่องการคัดแยกขยะ การลดใชโฟมและถุงพลาสติก อาศัย
ความรวมมือของประชาชนในพื้นที่ หากมีเตาเผาขยะใน
ชุมชนจะดีกวาการกําจัดขยะโดยการฝงกลบ
การคัดแยกขยะแลวนําไปขาย และกําจัดโดยการเผา
การเผาอาจไมใชวิธีการกําจัดขยะที่เหมาะสม
กับทุกครัวเรือน วิธีการกําจัดขยะตองให
จะชวยลดปริมาณขยะในครัวเรือน
เหมาะสมตามสภาพชุมชน หากมีปริมาณขยะ
มาก ควรนํามาทิ้งรวมกันแลวใหหนวยงานที่
รับผิดชอบทําการจัดเก็บและสงไปกําจัดอยาง
ถูกวิธี
ตองการใหหนวยงานสนับสนุนอุปกรณในการคัดแยกขยะ หนวยงานผูรับผิดชอบรับเรื่องไวพิจารณา
รวมถึงมีวิทยากรมาจัดอบรมใหความรูเรื่องการนําขยะ
อินทรียมาทําน้ําหมักชีวภาพ เพื่อลดการใชสารเคมีและ
ลดปริมาณขยะในพื้นที่

การจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลลําลูกกา อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี
(รวมรวมขอมูลโดย : ศูนยวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)
 ขอมูลดานการบริหารจัดการเก็บขนขยะมูลฝอย
องคการบริหารสวนตําบลลําลูกกา มีพื้นที่รับผิดชอบในปจจุบัน 50.32 ตารางกิโลเมตร การบริหารจัดการเก็บขน
มูลฝอยทางองคการบริหารสวนตําบลลําลูกกาดําเนินการเองทั้งหมด สามารถใหบริการเก็บขนขยะมูลฝอยคิดเปนน้ําหนัก
ประมาณ 30 ตันตอวัน (ขอมูลป พ.ศ. 2558) โดยมีการเก็บขนขยะมูลฝอยภายในเขตพื้นที่ทุกวัน รถเก็บขน ขยะ มูลฝอย
ที่ใชงานอยูในปจจุบัน มีจํานวน 6 คัน เปนรถประเภทอัดทาย สภาพใชงานไดดี จํานวน 5 คัน และสภา

พใชงานได

แตตองซอมแซมบอย จํานวน 1 คัน จํานวนพนักงานทายรถ 3 คนระยะทางในการเก็บขนตอเที่ยว (ไมรวมระยะทางไปที่
ทิ้งขยะ) 8 กิโลเมตร อัตราการใชงาน 1 เที่ยวตอวัน

รถเก็บขนขยะมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลลําลูกกา

ถังขยะมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลลําลูกกา

 ขอมูลดานการกําจัดขยะมูลฝอย
ปจจุบันองคการบริหารสวนตําบลลําลูกกา ไมมีสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยเปนของตนเอง

ขยะมูลฝอยที่เก็บ

รวบรวมจากพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลลําลูกกา หางหุนสวนจํากัด บางไทรรีไซเคิล จะรับไปดําเนินการ มีอัตราคาจาง
กําจัด 700 บาทตอเที่ยว วิธีการกําจัดมูลฝอยที่ใชอยูในปจจุบัน ใชวิธีการฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล

ติดตอขอมูลเพิ่มเติม ศูนยวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

เลขที่ 50 ถนนงามวงศวาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.10900
โทรศัพท : 02-942-8410 ตอ 115 โทรสาร : 02-942-8410 ตอ 101,119
มือถือ 081-551-4157, 099-675-1707 (คุณอรอุมา พรหมมินทร)
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