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

“เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลลําไทร”

การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่

องคการบริหารสวนตําบลลําไทร อําเภอลําลูกกา

จังหวัดปทุมธานี

(ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548) โครงการสงเสริมการจัดการ
ขยะโดยชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดําเนินการศึกษาโดย สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัดปทุมธานี รวมดวย ศูนยวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2558 เวลา 8.00 – 17.00 น. ณ หองประชุมองคการบริหารสวน
ตําบลลําไทร โดยมี นายบุญนาค อูผลเจริญ นายกองคการบริหารสวนตําบลลําไทร เปนประธานในการเปดประชุม
ผูเขารวมประชุม ประกอบดวย หนวยงานภาครัฐ เจาหนาที่/สมาชิกอบต. ผูนําทองถิ่น/ชุมชม โรงเรียน/สถานศึกษา
องคกรดานสิ่งแวดลอม และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ รวมทั้งสิ้น 57 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 แนวทางแกไข การจัดการขยะปริมาณมูลฝอยในพื้นที่ รวมทั้งเทคโนโลยีการกําจัดขยะมูลฝอยที่มีการใชงานใน
ปจจุบัน
บรรยากาศการจัดประชุม

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะที่ไดจากแบบประเมิน
จากจํานวนผูเขารวมประชุมทั้งสิ้น
รอยละ 100

57 คน มีผูตอบแบบประเมินทั้งสิ้น 19 คน โดยผูตอบแบบประเมิน

ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับ การดําเนินงานโครงการ

โดยผูตอบแบบประเมินรอยละ 47

ทราบรายละเอียดการดําเนินงานโครงการมาเปนระยะเวลานอยกวา 1 เดือน รอยละ 32 ทราบมาเปนระยะเวลา
มากกวา 1 ป และรอยละ 11 ทราบมาเปนระยะเวลามากกวา 3-6 เดือน ซึ่งผูตอบแบบประเมินรอยละ 58
มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการเพิ่มขึ้นในระดับมาก และรอยละ 42 มีความรูและความ
เขาใจเกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการเพิ่มขึ้นในระดับปานกลาง ผูตอบแบบประเมินรอยละ 58 เห็นดวยกับการจัด
ประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลลําไทร รอยละ 37 ไมแสดงความคิดเห็น
และรอยละ 5 ไมเห็นดวย โดยผูตอบแบบประเมินรอยละ 68 เห็นวาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการกําจัดมูลฝอย
คือ การลดปริมาณขยะมูลฝอยจากแหลงกําเนิด รอยละ 21 การหมักทําปุย และรอยละ 11 การฝงกลบอยางถูก
หลักสุขาภิบาล หากมีการจัดสรางสถานที่กําจัดมูลฝอยในพื้นที่ ผูตอบแบบประเมินรอยละ 47 ยินดี รอยละ 42
ไมแสดงความคิดเห็น และรอยละ 11 ไมยินดี โดยหากพื้นที่หรือบริเวณใกลเคียงนําขยะมารวมกําจัด ผูตอบแบบ
ประเมินรอยละ 79 ไมแสดงความคิดเห็น รอยละ 16 ยินดี และรอยละ 5 ไมยินดี
หมายเหตุ : การอธิบายผลจะอธิบายเฉพาะสามอันดับแรกของการประเมิน

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะที่ไดจากแบบประเมิน (ตอ)

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
1. ควรมีการจัด หาสถานที่ กําจัดขยะมูลฝอยที่เหมาะสม และหนวยงานที่เกี่ยวของควร มีการจัดการขยะให
เปนรูปธรรม
2. ควรมีการจัดอบรมใหความรูแกผูนําหรือตัวแทนชุมชน เพื่อเปนแกนนําในการถายทอดความรูเรื่องการ
จัดการขยะในชุมชน
3. ประชาสัมพันธและสรางจิตสํานึกใหประชาชนรูวิธีการคัดแยกขยะและกําจัดขยะที่ถูกตอง
4. ควรมีการคัด แยกขยะตั้งแต ตนทาง ปลูกจิตสํานึกใหกับคนในพื้นที่ใหมีการคัดแยก ขยะ ลดการใชและนํา
กลับมาใชใหมใหเกิดประโยชนสูงสุดจะสงผลดีตอชุมชน

สรุปขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากการจัดประชุม
ประเด็น
1.

2.

3.

4.

คําถาม/ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
การดําเนินโครงการเกี่ยวกับการจัดการขยะชุมชน ตองมี
งบประมาณในการสนับสนุนจากภาครัฐ มีการติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงาน ประโยชนที่ไดรับคุมคากับ
งบประมาณที่ใชไปหรือไม

คําชี้แจง

กิจกรรมหรือโครงการเกี่ยวกับการจัดการขยะ
ตองเริ่มจากการจัดตั้งคณะทํางาน โดยทุกฝาย
ที่มีสวนเกี่ยวของตองใหความรวมมือ มีการ
กําหนดวัตถุประสงค เปาหมาย ขอบเขตการ
ดําเนินงานที่ชัดเจน มีแผนการดําเนินงานและ
แผนการจัดสรรงบประมาณ โดยทางองคการ
บริหารสวนตําบลอาจเปนตนแบบของการทํา
กิจกรรมหรือมีการดําเนินงานใหเห็นเปน
รูปธรรม
รัฐบาลควรมีแนวทางหรือนโยบายเรื่องการจัดการขยะ
กรอบนโยบายการทํางานตองผานทางองคการ
ปกครองสวนทองถิ่นซึ่งมีหนาที่ดําเนินงานตาม
ที่ชัดเจนกอนขยายออกสูระดับชุมชน เปาหมายการ
กรอบนโยบายของจังหวัด แตปญหาการจัดการ
ดําเนินงานจะไดมีความสอดคลองกัน ไมตางคนตางคิด
ขยะในแตละพื้นที่มีความแตกตางกัน ตองดูวา
ตางคนตางทํา
ทางจังหวัดมีการวางแนวทางหรือนโยบายให
แตละทองถิ่นอยางไร ซึ่งเปาหมายในการ
ดําเนินงาน คือ การลดปริมาณขยะหรือการนํา
ขยะไปผลิตเปนพลังงานรูปแบบตางๆ
ตองการใหภาครัฐควบคุมราคาการรับซื้อขยะ เพื่อเปน
หากเอกชนรับซื้อจะเกิดการกดราคา ภาครัฐ
แรงจูงใจใหกับประชาชนในการคัดแยกขยะที่สามารถขาย พยายามจะผลักดันใหเกิดการตั้งราคากลางใน
ได ซึ่งในปจจุบันรานรับซื้อขยะมีการคากําไรเกินควร
การรับซื้อ ซึ่งปญหาในสวนนี้จะพิจารณาเสนอ
ในการจัดทําแผนแมบทการจัดการขยะของ
จังหวัดปทุมธานีตอไป
ปญหาหลักของการจัดการขยะในชุมชน คือ ประชาชนไม หนวยงานผูรับผิดชอบรับเรื่องไวพิจารณา
เคารพกฎหมาย ขาดวินัย ขาดความรับผิดชอบ ตองเริ่ม
จากการสรางจิตสํานึก สรางวินัยใหกับประชาชน มีการทํา
ปายรณรงคประชาสัมพันธเรื่องการจัดการขยะตามจุด
ตางๆในชุมชน

ประเด็น
5.

คําถาม/ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
คําชี้แจง
ประชาชนในพื้นที่สวนใหญกําจัดขยะเอง ตองการให
หนวยงานผูรับผิดชอบรับเรื่องไวพิจารณา
ภาครัฐจัดสรรงบประมาณในการจัดตั้งโรงงานคัดแยกขยะ
หรือศูนยกําจัดขยะใหแกจังหวัดตางๆที่มีปญหาเรื่องขยะ

การจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลลําไทร อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี
(รวมรวมขอมูลโดย : ศูนยวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)
 ขอมูลดานการบริหารจัดการเก็บขนขยะมูลฝอย
องคการบริหารสวนตําบลลําไทร มีพื้นที่รับผิดชอบในปจจุบัน 31.15 ตารางกิโลเมตร การบริหารจัดการเก็บขน
มูลฝอยองคการบริหารสวนตําบลลําไทรดําเนินการเองทั้งหมด ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบล
ลําไทรมีปริมาณ 6 ตันตอวัน เปนคาเฉลี่ยที่ไดจากการชั่งน้ําหนัก (ขอมูลป 2558)
มีการเก็บขนทุกวัน รถเก็บขน ขยะมูลฝอยที่ใชงานอยูในปจจุบัน

ดําเนินการจัดเก็บเองทั้งหมดและ

มีจํานวน 1 คัน เปน รถประเภทอัดทาย ความจุ 12

ลูกบาศกเมตร อายุการใชงาน 8 ป สภาพใชงานได แตตองซอมแซมบอย

รถเก็บขนขยะมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลลําไทร
 ขอมูลดานการกําจัดขยะมูลฝอย
ปจจุบันองคการบริหารสวนตําบลลําไทร ไมมีสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยเปนของตนเอง ขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวม
จากพื้นที่ จะนําไปกําจัดยังสถานที่กําจัดมูลฝอยของเอกชน ตั้งอยูที่ คลองสิบสี่ ตําบลพืชอุดม อําเภอลําลูกกา จังหวัด
ปทุมธานี วิธีการกําจัดขยะมูลฝอยที่ใชอยูในปจจุบันเปนแบบการกองบนพื้น (Open Dumping)

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)
E-mail : aornalisa@gmail.com Website : www.eeec.eng.ku.ac.th

