
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนท่ี องคการบริหารสวนตําบลลําไทร อําเภอลําลูกกา  จังหวัดปทุมธานี                    

(ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548) โครงการสงเสริมการจัดการ

ขยะโดยชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดําเนินการศึกษาโดย สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

จังหวัดปทุมธานี รวมดวย ศูนยวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จัดข้ึนเม่ือวันท่ี 13 ตุลาคม 2558 เวลา 8.00 – 17.00 น. ณ หองประชุมองคการบริหารสวน

ตําบลลําไทร   โดยมี นายบุญนาค  อูผลเจริญ นายกองคการบริหารสวนตําบลลําไทร เปนประธานในการเปดประชุม 

ผูเขารวมประชุม ประกอบดวย หนวยงานภาครัฐ เจาหนาท่ี/สมาชิกอบต.  ผูนําทองถ่ิน/ชุมชม โรงเรียน/สถานศึกษา 

องคกรดานสิ่งแวดลอม และประชาชนท่ัวไปในพ้ืนท่ี รวมท้ังสิ้น 57 คน 

วัตถุประสงคการจัดประชุม 

 1) การประชาสัมพันธรายละเอียดโครงการและชี้แจงความเปนมา ข้ันตอน แนวทางการดําเนินงาน การ นําเสนอ

ขอบเขตการดําเนินงานโครงการเพ่ือใหประชาชนมีความรูความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับโครงการ 

 2) เพ่ือใหกลุมเปาหมายโครงการไดรับทราบและมีความเขาใจความสําคัญของการมีสวนรวมในการแกไขปญหา

การจัดการขยะมูลฝอยรวมกัน 

 3) เพ่ือ ประสานงานขอความรวมมือจากหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคกรและชุมชนตางๆท่ีเก่ียวของ

กับการดําเนินงานโครงการ 

 4) การรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะอ่ืนๆ  จากประชาชนผูมีสวนได สวนเสียในพ้ืนท่ีโครงการ เก่ียวกับ  

ปญหา (ปริมาณ/ชนิด/ประเภท , การเก็บขน/รวบรวม/ขนสง , วิธีการกําจัด <ตนทางและปลายทาง > และสถานท่ีกําจัด)

สาเหตุ แนวทางแกไข การจัดการขยะปริมาณมูลฝอยในพ้ืนท่ี  รวมท้ังเทคโนโลยีการกําจัดขยะมูลฝอยท่ีมีการใชงานใน

ปจจุบัน 

  

 

 

การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนที่องคการบริหารสวนตําบลลําไทร  

อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
(ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548)  

“เร่ืองการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นท่ีองคการบริหารสวนตําบลลําไทร” 
 

บรรยากาศการจัดประชุม 

           



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะท่ีไดจากแบบประเมิน 

 จากจํานวนผูเขารวมประชุมท้ังสิ้น 57 คน  มีผูตอบแบบประเมินท้ังสิ้น 19 คน โดยผูตอบแบบประเมิน

รอยละ 100 ทราบรายละเอียดเก่ียวกับ การดําเนินงานโครงการ  โดยผูตอบแบบประเมินรอยละ 47                         

ทราบรายละเอียดการดําเนินงานโครงการมาเปนระยะเวลานอยกวา 1 เดือน รอยละ 32 ทราบมาเปนระยะเวลา

มากกวา 1 ป และรอยละ 11 ทราบมาเปนระยะเวลามากกวา 3-6 เดือน ซ่ึงผูตอบแบบประเมินรอยละ 58             

มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับการดําเนินงานโครงการเพ่ิมข้ึนในระดับมาก และรอยละ 42 มีความรูและความ

เขาใจเก่ียวกับการดําเนินงานโครงการเพ่ิมข้ึนในระดับปานกลาง ผูตอบแบบประเมินรอยละ 58 เห็นดวยกับการจัด

ประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลลําไทร รอยละ 37 ไมแสดงความคิดเห็น 

และรอยละ 5 ไมเห็นดวย  โดยผูตอบแบบประเมินรอยละ  68 เห็นวาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการกําจัดมูลฝอย 

คือ การลดปริมาณขยะมูลฝอยจากแหลงกําเนิด  รอยละ 21 การหมักทําปุย และรอยละ 11 การฝงกลบอยางถูก

หลักสุขาภิบาล หากมีการจัดสรางสถานท่ีกําจัดมูลฝอยในพ้ืนท่ี ผูตอบแบบประเมินรอยละ 47 ยินดี รอยละ 42      

ไมแสดงความคิดเห็น และรอยละ 11 ไมยินดี  โดยหากพ้ืนท่ีหรือบริเวณใกลเคียงนําขยะมารวมกําจัด ผูตอบแบบ

ประเมินรอยละ 79 ไมแสดงความคิดเห็น  รอยละ 16 ยินดี และรอยละ 5 ไมยินดี 

หมายเหตุ : การอธิบายผลจะอธิบายเฉพาะสามอันดับแรกของการประเมิน 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะท่ีไดจากแบบประเมิน (ตอ) 

 

 

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

1. ควรมีการจัด หาสถานท่ี กําจัดขยะมูลฝอยท่ีเหมาะสม และหนวยงานท่ีเก่ียวของควร มีการจัดการขยะให

เปนรูปธรรม 

2. ควรมีการจัดอบรมใหความรูแกผูนําหรือตัวแทนชุมชน เพ่ือเปนแกนนําในการถายทอดความรูเรื่องการ

จัดการขยะในชุมชน 

3. ประชาสัมพันธและสรางจิตสํานึกใหประชาชนรูวิธีการคัดแยกขยะและกําจัดขยะท่ีถูกตอง  

4. ควรมีการคัดแยกขยะตั้งแต ตนทาง ปลูกจิตสํานึกใหกับคนในพ้ืนท่ีใหมีการคัดแยก ขยะ ลดการใชและนํา

กลับมาใชใหมใหเกิดประโยชนสูงสุดจะสงผลดีตอชุมชน 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

ประเด็น  คําถาม/ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ คําช้ีแจง 

1. การดําเนินโครงการเก่ียวกับการจัดการขยะชุมชน ตองมี

งบประมาณในการสนับสนุนจากภาครัฐ มีการติดตาม

ประเมินผลการดําเนินงาน ประโยชนท่ีไดรับคุมคากับ

งบประมาณท่ีใชไปหรือไม 

กิจกรรมหรือโครงการเก่ียวกับการจัดการขยะ

ตองเริ่มจากการจัดตั้งคณะทํางาน โดยทุกฝาย

ท่ีมีสวนเก่ียวของตองใหความรวมมือ มีการ

กําหนดวัตถุประสงค เปาหมาย ขอบเขตการ

ดําเนินงานท่ีชัดเจน มีแผนการดําเนินงานและ

แผนการจัดสรรงบประมาณ โดยทางองคการ

บริหารสวนตําบลอาจเปนตนแบบของการทํา

กิจกรรมหรือมีการดําเนินงานใหเห็นเปน

รูปธรรม 

2. รัฐบาลควรมีแนวทางหรือนโยบายเรื่องการจัดการขยะ          

ท่ีชัดเจนกอนขยายออกสูระดับชุมชน เปาหมายการ

ดําเนินงานจะไดมีความสอดคลองกัน ไมตางคนตางคิด 

ตางคนตางทํา 

กรอบนโยบายการทํางานตองผานทางองคการ

ปกครองสวนทองถ่ินซ่ึงมีหนาท่ีดําเนินงานตาม

กรอบนโยบายของจังหวัด แตปญหาการจัดการ

ขยะในแตละพ้ืนท่ีมีความแตกตางกัน ตองดูวา

ทางจังหวัดมีการวางแนวทางหรือนโยบายให

แตละทองถ่ินอยางไร ซ่ึงเปาหมายในการ

ดําเนินงาน คือ การลดปริมาณขยะหรือการนํา

ขยะไปผลิตเปนพลังงานรูปแบบตางๆ 

3. ตองการใหภาครัฐควบคุมราคาการรับซ้ือขยะ เพ่ือเปน

แรงจูงใจใหกับประชาชนในการคัดแยกขยะท่ีสามารถขาย

ได ซ่ึงในปจจุบันรานรับซ้ือขยะมีการคากําไรเกินควร 

หากเอกชนรับซ้ือจะเกิดการกดราคา ภาครัฐ

พยายามจะผลักดันใหเกิดการตั้งราคากลางใน

การรับซ้ือ ซ่ึงปญหาในสวนนี้จะพิจารณาเสนอ

ในการจัดทําแผนแมบทการจัดการขยะของ

จังหวัดปทุมธานีตอไป 

4. ปญหาหลักของการจัดการขยะในชุมชน คือ ประชาชนไม

เคารพกฎหมาย ขาดวินัย ขาดความรับผิดชอบ ตองเริ่ม

จากการสรางจิตสํานึก สรางวินัยใหกับประชาชน มีการทํา

ปายรณรงคประชาสัมพันธเรื่องการจัดการขยะตามจุด

ตางๆในชุมชน 

 

หนวยงานผูรับผิดชอบรับเรื่องไวพิจารณา 

สรุปขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากการจัดประชุม 



 
 
 
 
 
 
ประเด็น  คําถาม/ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ คําช้ีแจง 

5. ประชาชนในพ้ืนท่ีสวนใหญกําจัดขยะเอง ตองการให

ภาครัฐจัดสรรงบประมาณในการจัดตั้งโรงงานคัดแยกขยะ

หรือศูนยกําจัดขยะใหแกจังหวัดตางๆท่ีมีปญหาเรื่องขยะ 

หนวยงานผูรับผิดชอบรับเรื่องไวพิจารณา 

 
การจัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลลําไทร  อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

 (รวมรวมขอมูลโดย : ศูนยวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 

 

 ขอมูลดานการบริหารจัดการเก็บขนขยะมูลฝอย 
 

  องคการบริหารสวนตําบลลําไทร  มีพ้ืนท่ีรับผิดชอบในปจจุบัน  31.15 ตารางกิโลเมตร  การบริหารจัดการเก็บขน

มูลฝอยองคการบริหารสวนตําบลลําไทรดําเนินการเองท้ังหมด  ขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบล                 

ลําไทรมีปริมาณ 6 ตันตอวัน เปนคาเฉลี่ยท่ีไดจากการชั่งน้ําหนัก (ขอมูลป 2558)  ดําเนินการจัดเก็บเองท้ังหมดและ                   

มีการเก็บขนทุกวัน  รถเก็บขน ขยะมูลฝอยท่ีใชงานอยูในปจจุบัน  มีจํานวน  1 คัน เปนรถประเภทอัดทาย ความจุ 12 

ลูกบาศกเมตร อายุการใชงาน 8 ป สภาพใชงานได แตตองซอมแซมบอย  

 

 

 

 

 

 

 

รถเก็บขนขยะมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลลําไทร 

 

 ขอมูลดานการกําจัดขยะมูลฝอย 

  ปจจุบันองคการบริหารสวนตําบลลําไทร ไมมีสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยเปนของตนเอง ขยะมูลฝอยท่ีเก็บรวบรวม

จากพ้ืนท่ี  จะนําไปกําจัดยังสถานท่ีกําจัดมูลฝอยของเอกชน ตั้งอยูท่ี คลองสิบสี่ ตําบลพืชอุดม อําเภอลําลูกกา จังหวัด

ปทุมธาน ีวิธีการกําจัดขยะมูลฝอยท่ีใชอยูในปจจุบันเปนแบบการกองบนพ้ืน (Open Dumping) 



 
 
 
 
 
 

 

ติดตอขอมูลเพ่ิมเติม ศูนยวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม บางเขน  คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

เลขท่ี 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 


