การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลระแหง
อําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี
(ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548)

“เรื่องการจัดการขยะมลฝอยในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลระแหง”
การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลระแหง อําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี (ตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548) โครงการสงเสริมการจัดการขยะ
โดยชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดําเนินการศึกษาโดย สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จังหวัด
ปทุมธานี รวมดวย ศูนยวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจัด
ขึ้นเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 เวลา 8.00

– 17.00 น. ณ หองประชุม องคการบริหารสวนตําบลระแหง โดยมี

นายมาโนชย อินทรประสิทธิ์ นายกองคการบริหารสวนตําบลระแหง เปนประธานในการเปดประชุม ผูเขารวมประชุม
ประกอบดวย หนวยงานภาครัฐ เจาหนาที่/สมาชิกอบต. ผูนําทองถิ่น/ชุมชม โรงเรียน/สถานศึกษา องคกรดาน
สิ่งแวดลอม และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ รวมทั้งสิ้น 54 คน
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

54คน มีผูตอบแบบประเมินทั้งสิ้น 14คน โดยผูตอบแบบประเมินรอย

ละ64.3ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับ การดําเนินงานโครงการ รอยละ 35.7 ไมทราบรายละเอียดเกี่ยวกับ

การ

ดําเนินงานโครงการ โดยผูตอบแบบประเมินรอยละ 33.3ทราบรายละเอียดการดําเนินงานโครงการมาเปน
ระยะเวลามากกวา 1-3เดือนและมากกวา 3-6 เดือน(ในสัดสวนที่เทากัน) รอยละ 11.1ทราบมาเปนระยะเวลา นอย
กวา 1 เดือน ทราบมาเปนระยะเวลา มากกวา 6-12 เดือน และมากกวา 1 ปเดือน (ในสัดสวนที่เทากัน) ซึ่งผูตอบ
แบบประเมินรอยละ 53มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการเพิ่มขึ้นในระดับปานกลาง และ
รอยละ 46.2มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการเพิ่มขึ้นในระดับมาก ผูตอบแบบประเมินรอย
ละ 64.0 เห็นดวยกับการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลระแหง รอย
ละ 28.6ไมแสดงความคิดเห็น และรอยละ 7.1 ไมเห็นดวย
หมายเหตุ : การอธิบายผลรอยละจะอธิบายเฉพาะสามอันดับแรกของการประเมิน
รายละเอียดเกี่ยวการดําเนินโครงการ

ทราบเกี่ยวกับการดําเนินงานของโครงการมานานเพียงใด
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ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะที่ไดจากแบบประเมิน(ตอ)
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
1. ควรมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของโครงการอยางตอเนื่อง
2. ควรมีการสนับสนุนดานงบประมาณหรืออุปกรณคัดแยกขยะใหกับชุมชน
3. ควรมีการสนับสนุนถังขยะแยกประเภท ขยะทั่วไป ขยะอันตราย ใหกับประชาชนทุกครัวเรือน
4. ควรมีการรณรงคใหใชถุงผาแทนถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะใหนอยลง
5. องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรสนับสนุนใหชุมชนในเขตปกครองมีการจัดตั้งโครงการเกี่ยวกับการจัดการ
ขยะเชน โครงการธนาคารขยะ โครงการขยะแลกไข เปนตน
6. ทางรัฐบาลควรใช มาตรา 44 แหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับชั่วคราว พ.ศ. 2557
สถานที่ในการกําจัดขยะทุกจังหวัดทั่วประเทศ

สราง

สรุปขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากการจัดประชุม
ประเด็น
1.
2.

3.

4.

5.

คําถาม/ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
ควรมีโครงการที่เขามารณรงค สงเสริม ใหครัวเรือนและ
ชุมชน คัดแยกขยะแตละประเภท
ทางหนวยงานภาครัฐขาดการประชาสัมพันธใหกับประชาชน
ทั่วไปรับทราบ ขอดีของเทคโนโลยีการจัดการขยะที่ดี
ชาวบานโดยทั่วไปไมทราบขอมูลของการจัดการขยะที่ถูก
สุขลักษณะและสามารถเปลี่ยนเปนพลังงานได ทําใหชาวบาน
หวาดกลัว และไมเชื่อมั่นในเทคโนโลยี
เดิมที โครงการคัดแยกขยะจากของครัวเรือน ประชาชนใน
พื้นที่มีการดําเนินการอยูแลว แตทั้งนี้ หากประชาชนมีการ
แยกขยะจากครัวเรือน แตลักษณะการทิ้งเปนการทิ้งรวมใน
ถังขยะใบเดียว ซึ่งการคัดแยกดังกลาว ก็อาจไมกอใหเกิด
ประโยชน
ขยะอันตราย ควรมีศูนยรวบรวมขยะอันตรายเพื่อนําไปกําจัด
ใหถูกตอง ควรมีกฎหมายควบคุม หนวยงานราชการ เอกชน
โรงงาน/หางราน สําหรับการทิ้งและการสงไปกําจัดใหถูกตอง

ควรมีเอกสารเผยแพร คูมือการคัดแยกขยะแตละประเภท
แจกจาย ทุกครัวเรือน

คําชี้แจง
หนวยงานผูรับผิดชอบรับเรื่องไวพิจารณา
หนวยงานผูรับผิดชอบรับเรื่องไวพิจารณา

หนวยงานผูรับผิดชอบรับเรื่องไวพิจารณา

- โดยปกติโรงงานอุตสาหกรรม จะมี
กฎหมายและสถานที่รองรับในการกําจัด
โดยตรง ซึ่งผูที่นําไปกําจัดจะตองมี
ใบอนุญาตที่ออกโดยกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม สําหรับสถานพยาบาลจะใช
สถานที่กําจัดมูลฝอยติดเชื้อของ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น หรือเอกชน หรือที่
โรงพยาบาล
-สําหรับสถานที่รองรับขยะอันตรายของ
บานเรือน ชุมชนจะใหหนวยงาน
ผูรับผิดชอบรับเรื่องไวพิจารณา
หนวยงานผูรับผิดชอบรับเรื่องไวพิจารณา

การจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลระแหงอําเภอลาดหลุมแกว
จังหวัดปทุมธานี
(รวมรวมขอมูลโดย : ศูนยวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)
 ขอมูลดานการบริหารจัดการเก็บขนขยะมูลฝอย
เทศบาลตําบล ระแหงมีพื้นที่ รับผิดชอบ ปจจุบัน 39.19 ตารางกิโลเมตร การบริหาร จัดการเก็บขนมูลฝอย ทาง
องคการบริหารสวนตําบลระแหง ดําเนินการเองทั้งหมดปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจริงประมาณวันละ 6 ตัน (ขอมูลป
พ.ศ. 2557) โดยองคการบริหารสวนตําบล สามารถใหบริการเก็บขนขยะมูลฝอยคิดเปนน้ําหนักประมาณวันละ 6 ตัน
(ขอมูลป พ.ศ. 2557) ครอบคลุมพื้นที่ ขององคการบริหารสวนตําบล ทั้งหมดรถเก็บขนขยะมูลฝอยที่ใชงานอยูในปจจุบันมี
จํานวน 2 คัน เปนรถประเภทอัดทาย ความจุ 12ลูกบาศกเมตร อายุการใชงาน 3-10 ป มีจํานวนพนักงานทายรถ 4คน
ระยะทางในการเก็บขนตอเที่ยว (ไมรวมระยะทางไปที่ทิ้งขยะ) ประมาณ 30-40 กิโลเมตร อัตราการใชงาน 1 เที่ยวตอวัน
องคการบริหารสวนตําบลระแหง
มีการจัดวางภาชนะรองรับขยะมูลฝอยในพื้นที่เปนแบบถังเดี่ยวทิ้งขยะรวมทุก
ประเภท โดยมีถังขยะพลาสติก ขนาด 200 ลิตร จํานวน 250 ใบ อัตราคาธรรมเนียมในการใหบริการเก็บขนขยะมูลฝอยที่
จัดเก็บตอครัวเรือน 40 บาทตอเดือน และอัตราคาธรรมเนียมที่จัดเก็บตอรานอาหาร คิดตามประมาณของขยะ โดยมี
รายไดจากคาธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอย 7 47,680 บาทตอป ซึ่งทางองคการบริหารสวนตําบลระแหงมี คาใชจาย
ในการเก็บขนขยะมูลฝอย (เงินเดือน+คาน้ํามันเชื้อเพลิง+คาบํารุงรักษา) 750,000 บาทตอป

ถังขยะมูลฝอยและจุดตั้งถังขยะมูลฝอย
ในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลระแหง

รถเก็บขนขยะมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลระแหง
รถประเภทอัดทาย ความจุ 12 ลูกบาศกเมตร

 ขอมูลดานการกําจัดขยะมูลฝอย
ปจจุบันขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมจากพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลระแหงจะนําไปกําจัดยังสถานที่กํา จัดขยะ
มูลฝอยของบอขยะเอกชน อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสถานที่กําจัดมูลฝอยอยูหางจากที่ทํา

การองคการ

บริหารสวนตําบล ระแหงประมาณ 100 กิโลเมตร วิธีการกําจัดขยะมูลฝอยของบอขยะเอกชน อําเภอบางไทรใชวิธีการ
จัดการขยะโดยการฝงกลบ
 ขอมูลดานนโยบายบริหารจัดการ
นโยบายและกิจกรรมที่เกี่ยวกับการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลระแหง
1) รณรงค สงเสริม ใหความรูแกประชาชน/นักเรียนเกี่ยวกับการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยภายในชุมชน/
โรงเรียน
2) โครงการสงเสริมการลดปริมาณขยะ
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

