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

“เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลพืชอุดม”
การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ องคการบริหารสวนตําบลพืชอุดม อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี (ตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548)โครงการสงเสริมการจัดการขยะ
โดยชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดําเนินการศึกษาโดย สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จังหวัด
ปทุมธานี รวมดวย ศูนยวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจัด
ขึ้นเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558 เวลา 8.00

– 17.00 น. ณ หองประชุม องคการบริหารสวนตําบลพืชอุดม โดยมี

นางสาวศิวาภรณ แสงสวาง รองนายกองคการบริหารสวนตําบลพืชอุดมเปนประธานในการเปดประชุม ผูเขารวมประชุม
ประกอบดวย หนวยงานภาครัฐ เจาหนาที่/สมาชิกอบต. ผูนําทองถิ่น/ชุมชม โรงเรียน/สถานศึกษา องคกรดาน
สิ่งแวดลอมและประชาชนทั่วไปในพื้นที่ รวมทั้งสิ้น 63คน
วัตถุประสงคการจัดประชุม
1) การประชาสัมพันธรายละเอียดโครงการและชี้แจงความเปนมา ขั้นตอน แนวทางการดําเนินงาน การ นําเสนอ
ขอบเขตการดําเนินงานโครงการเพื่อใหประชาชนมีความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับโครงการ
2)เพื่อใหกลุมเปาหมายโครงการไดรับทราบและมีความเขาใจความสําคัญของการมีสวนรวมในการแกไขปญหา
การจัดการขยะมูลฝอยรวมกัน
3) เพื่อ
ประสานงานขอความรวมมือจากหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรและชุมชนตางๆที่เกี่ยวของ
กับการดําเนินงานโครงการ
4) การรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่นๆจากประชาชนผูมีสวนได สวนเสียในพื้นที่โครงการ
เกี่ยวกับ
ปญหา(ปริมาณ/ชนิด/ประเภท , การเก็บขน/รวบรวม/ขนสง , วิธีการกําจัด <ตนทางและปลายทาง > และสถานที่กําจัด)
สาเหตุ แนวทางแกไข การจัดการขยะปริมาณมูลฝอยในพื้นที่ รวมทั้งเทคโนโลยีการกําจัดขยะมูลฝอยที่มีการใชงานใน
ปจจุบัน
บรรยากาศการจัดประชุม

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะที่ไดจากแบบประเมิน
จากจํานวนผูเขารวมประชุมทั้งสิ้น

63 คน มีผูตอบแบบประเมินทั้งสิ้น 13 คน โดยผูตอบแบบประเมินรอย

ละ 84.6 ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับ การดําเนินงานโครงการ รอยละ 15.4 ไมทราบรายละเอียดเกี่ยวกับ การ
ดําเนินงานโครงการ โดยผูตอบแบบประเมินรอยละ 36.4 ทราบรายละเอียดการดําเนินงานโครงการมาเปน
ระยะเวลานอย กวา 1 เดือนรอยละ 18.2ทราบมาเปนระยะเวลา นอยกวา 1 -3 เดือน ทราบมาเปนระยะเวลา
มากกวา 6-12 เดือนทราบมาเปนระยะเวลามากกวา 1 ป (ในสัดสวนที่เทากัน) ซึ่งผูตอบแบบประเมินรอยละ 53.8
มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการเพิ่มขึ้นในระดับมาก และรอยละ 46.2 มีความรูและความ
เขาใจเกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการเพิ่มขึ้นในระดับปานกลางผูตอบแบบประเมินรอยละ 84.6 เห็นดวยกับการ
จัดประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลพืชอุดม รอยละ 15.4 ไมแสดงความ
คิดเห็น
หมายเหตุ : การอธิบายผลรอยละจะอธิบายเฉพาะสามอันดับแรกของการประเมิน
ทราบเกี่ยวกับการดําเนินงานของโครงการมานานเพียงใด
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ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะที่ไดจากแบบประเมิน(ตอ)
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
1. ควรมีการศึกษารายละเอียดในพื้นที่อยางชัดเจนกวานี้เพราะขอมูลบางดานยังไมเพียงพอ ทั้งดานบวกและ
ดานลบ และนําเสนอใหกับประชาชนทราบ
2. อยากใหดําเนินการใหความรูเรื่องการคัดแยกขยะกอนทิ้งอยางตอเนื่อง เพื่อสรางความรูความเขาใจใหกับ
ประชาชนในพื้นที่
3. ควรมีการสนับสนุนถังขยะแยกประเภท ขยะทั่วไป ขยะอันตราย ใหกับประชาชนทุกครัวเรือน

สรุปขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากการจัดประชุม
ประเด็น

คําถาม/ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ

1.

ควรใหความสําคัญในการคัดแยกขยะอยางตอเนื่อง มีสถานที่
รองรับเมื่อประชาชนคัดแยกขยะจัดตั้งธนาคารขยะ จัด
เจาหนาที่มาใหความรูและปฏิบัติในการนําขยะไปใชใหเกิด
ประโยชนสูงสุด
ในอนาคตทางองคการบริหารสวนตําบลพืชอุดมจะ
ดําเนินการเรื่องการคัดแยกขยะอยางจริงจัง และจัดถังขยะที่
แยกประเภทไว
การแกไขปญหาเรื่องขยะในแตละตําบลสามารถจัดการเองได
เพียงแตขาดงบประมาณจากทางภาครัฐ เพื่อใหแตละทองถิ่น
สามารถจัดการกับขยะในพื้นที่ของตัวเองได
ตองการใหบริษัทที่ผลิตขวดบรรจุภัณฑตางรับซื้อบรรจุภัณฑ
คืนไป หรือเปลี่ยนจากบรรจุภัณฑพลาสติกเปนแกวแทนเพื่อ
ลดปริมาณขยะ

2.

3.

4.

คําชี้แจง
หนวยงานผูรับผิดชอบรับเรื่องไวพิจารณา

หนวยงานผูรับผิดชอบรับเรื่องไวพิจารณา

หนวยงานผูรับผิดชอบรับเรื่องไวพิจารณา

หนวยงานผูรับผิดชอบรับเรื่องไวพิจารณา

ประเด็น
5.

6.

คําถาม/ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ

คําชี้แจง

ยังมีปญหาขยะตกคางอยูเนื่องจากวาตองเก็บใหเต็มรถแลว หนวยงานผูรับผิดชอบรับเรื่องไวพิจารณา
นําไปกําจัดที่บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร จํากัด อําเภอแกง
คอย จังหวัดสระบุรี
ตองปรับทัศนะคติ และเพิ่มจิตสํานึกของประชาชนเรื่องการ หนวยงานผูรับผิดชอบรับเรื่องไวพิจารณา
ทิ้งขยะลงถังขยะ ไมทิ้งตามริมถนนสาธารณะ

การจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลพืชอุดมอําเภอลําลูกกา
จังหวัดปทุมธานี
(รวมรวมขอมูลโดย : ศูนยวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)
 ขอมูลดานการบริหารจัดการเก็บขนขยะมูลฝอย
เทศบาลตําบล พืชอุดม มีพื้นที่ รับผิดชอบ ปจจุบัน 25 ตารางกิโลเมตร การบริหาร จัดการ เก็บขนมูลฝอย ทาง
องคการบริหารสวนตําบลพืชอุดม ดําเนินการเองทั้งหมดปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจริงประมาณวันละ 6 ตัน ตอวัน
(ขอมูลป พ.ศ. 2558) โดยองคการบริหารสวนตําบลพืชอุดมสามารถใหบริการเก็บขนขยะมูลฝอยคิดเปนน้ําหนักประมาณ
วันละ 6ตัน ตอวัน ครอบคลุมพื้นที่ ขององคการบริหารสวนตําบล ทั้งหมดรถเก็บขน ขยะมูลฝอยที่ใชงานอยูในปจจุบันมี
จํานวน 1 คัน เปนรถประเภทอัดทาย ความจุ 9ลูกบาศกเมตร อายุการใชงาน 2 ป มีจํานวนพนักงานทายรถ 3คนตอคัน
ระยะทางในการเก็บขนตอเที่ยว (ไมรวมระยะทางไปที่ทิ้งขยะ) ประมาณ 10 กิโลเมตร อัตราการใชงานทุกวัน
องคการบริหารสวนตําบลพืชอุดม
มีการจัดวางภาชนะรองรับขยะมูลฝอยในพื้นที่เปนแบบถังเดี่ยวทิ้งขยะรวมทุก
ประเภท โดยมีถังขยะพลาสติกแบบลอเลื่อนมีฝาปด ขนาด 200 ลิตร จํานวน 300ใบอัตราคาธรรมเนียมในการใหบริการ
เก็บขนขยะมูลฝอยที่จัดเก็บตอครัวเรือน 40 บาทตอเดือน และอัตราคาธรรมเนียมที่จัดเก็บตอรานอาหาร คิดตาม
ประมาณของขยะ โดยมี รายไดจากคาธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอย 524,040บาทตอป ซึ่งทางองคการบริหารสวน
ตําบลพืชอุดมมีคาใชจายในการเก็บขนขยะมูลฝอย (เงินเดือน+คาน้ํามันเชื้อเพลิง+คาบํารุงรักษา) 300,000 บาทตอป

ถังขยะมูลฝอยและจุดตั้งถังขยะมูลฝอย
ในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลพืชอุดม

รถเก็บขนขยะมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลพืชอุดมรถประเภทอัดทาย
ความจุ9ลูกบาศกเมตร จํานวน 1 คัน
 ขอมูลดานการกําจัดขยะมูลฝอย
ปจจุบันขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมจากพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลพืชอุดมจะนําไปกําจัดยังสถานที่กํา จัดขยะ
มูลฝอยของบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร จํากัด อ.แกงคอย จังหวัดสระบุรีสถานที่กําจัดมูลฝอยอยูหางจากที่ทํา

การ

องคการบริหารสวนตําบล พืชอุดมประมาณ 110 กิโลเมตร วิธีการกําจัดขยะมูลฝอย ใชวิธีการจัดการ ขยะโดยการเผาใน
เตาเผา
 ขอมูลดานนโยบายบริหารจัดการ
นโยบายและกิจกรรมที่เกี่ยวกับการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลพืชอุดม
1) รณรงค สงเสริม ใหความรูแกประชาชน/นักเรียนเกี่ยวกับการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยภายในชุมชน/
โรงเรียน
2) โครงลดและคัดแยกคัดแยกขยะมูลฝอยในเขตองคการบริหารสวนตําบลพืชอุดม
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

