การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลบางโพธิ์เหนือ
อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
(ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548)

“เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลบางโพธิ์เหนือ ”
การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ องคการบริหารสวนตําบลบางโพธิ์เหนือ อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
(ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548) โครงการสงเสริมการจัดการ
ขยะโดยชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดําเนินการศึกษาโดย สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัดปทุมธานี รวมดวย ศูนยวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 เวลา 8.00 – 17.00 น. ณ หองประชุม องคการบริหาร
สวนตําบลบางโพธิ์เหนือ โดยมีนายบุญเรือง ฝอยฝนนายกองคการบริหารสวนตําบลบางโพธิ์เหนือเปนประธานในการเปด
ประชุม ผูเขารวมประชุม ประกอบดวย หนวยงานภาครัฐ เจาหนาที่/สมาชิกอบต. ผูนําทองถิ่น/ชุมชม โรงเรียน/
สถานศึกษา องคกรดานสิ่งแวดลอมและประชาชนทั่วไปในพื้นที่ รวมทั้งสิ้น 58คน
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

58 คน มีผูตอบแบบประเมินทั้งสิ้น 25 คน โดยผูตอบแบบประเมินรอย

ละ88.0ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับ การดําเนินงานโครงการ รอยละ 12.0 ไมทราบรายละเอียดเกี่ยวกับ

การ

ดําเนินงานโครงการ โดยผูตอบแบบประเมินรอยละ 52.0ทราบรายละเอียดการดําเนินงานโครงการมาเปน
ระยะเวลา นอยกวา 1 เดือน รอยละ 32.0ทราบมาเปนระยะเวลา มากกวา 1 ป และรอยละ 8.0ทราบมาเปน
ระยะเวลามากกวา 1-3 เดือนซึ่งผูตอบแบบประเมินรอยละ 50.0มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินงาน
โครงการเพิ่มขึ้นในระดับมาก และมีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการเพิ่มขึ้นในระดับปาน
กลาง(ในสัดสวนที่เทากัน)ผูตอบแบบประเมินรอยละ 64.0เห็นดวยกับการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลบางโพธิ์เหนือ รอยละ 32.0 ไมแสดงความคิดเห็นและรอยละ 4.0
ไมเห็นดวยกับการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลบางโพธิ์เหนือ
หมายเหตุ : การอธิบายผลรอยละจะอธิบายเฉพาะสามอันดับแรกของการประเมิน
ทราบเกี่ยวกับการดําเนินงานของโครงการมานานเพียงใด

รายละเอียดเกี่ยวการดําเนินโครงการ
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ทราบ
ทราบ
88.0%
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4.0%
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ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะที่ไดจากแบบประเมิน(ตอ)
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
1. ตองการใหจัดสรรงบประมาณในการดําเนินงานในเรื่องการคัดแยกขยะในองคการบริหารสวนตําบลบาง
โพธิ์เหนือ
2. ประชาชนยังขาดความเขาใจในเรื่องการจัดการขยะ อีกทั้งยังขาดความรวมมือกันในชุมชน
3. หนวยงานของรัฐฯควรใหความใสใจและเขามาดําเนินงานรวมกับประชาชน
4. ควรมีการใหความสําคัญในเรื่องการคัดแยกขยะอยางจริงจัง ตั้งแตครัวเรือนไปจนถึงรถในการเก็บขนขยะ
5. การจัดการขยะ ประชาชนในชุมชนควรไดรับประโยชนดวย

สรุปขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากการจัดประชุม
ประเด็น

คําถาม/ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ

คําชี้แจง

1.

ในพื้นที่ขององคการบริหารสวนตําบลบางโพธิ์เหนือมีบานที่
ติดกับลําคลอง ประชาชนบริเวณนั้นยังขาดจิตสํานึกในการ
ทิ้งขยะ เนื่องจากมีการทิ้งขยะลงในลําคลองเปนประจํา

2.

ทางองคการบริหารสวนตําบลบางโพธิ์เหนือ
อาจจะตองจัดกิจจกรมสรางจิตสํานึก โดย
การจัดเวทีพูดคุยเจรจากัน หรืออาศัยความ
รวมมือจากทุกๆสอดสองดูแล เขียนเปน
ขอบัญญัติของ อบต.
หนวยงานผูรับผิดชอบรับเรื่องไวพิจารณา

ประชาชนมีการคัดแยกขยะแลวแตในการเก็บรวบรวมไป
กําจัดก็นําไปรวมกันหมด ประชาชนตองการใหแยกขยะใน
ครัวเรือนแลวตองแยกรถในการเก็บดวย
ควรมีกิจกรรมสรางแรงจูงใจใหคนในพื้นที่รักษาความสะอาด หนวยงานผูรับผิดชอบรับเรื่องไวพิจารณา
ทิ้งขยะใหถูกที่ และมีการแยกขยะใหถูกตอง เพื่อเปนอีกหนึ่ง
ชองทางในการรักษาความสะอาดของแตละครัวเรือน

3.

ประเด็น

คําถาม/ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ

4.

ควรมีการเพิ่มการประชาสัมพันธใหชุมชนไดรับความรูเรื่อง
เทคโนโลยีการจัดการขยะ และสรางวินัยในการคัดแยกขยะ
อยางจริงจัง
ทาง อบต.ควรจัดสรร งบประมาณในการจัดซื้อถังขยะที่แยก
ประเภทเพิ่มเติม

5.
6.

คําชี้แจง
หนวยงานผูรับผิดชอบรับเรื่องไวพิจารณา

หนวยงานผูรับผิดชอบรับเรื่องไวพิจารณา

ประชาชนยังขาดจิตสํานึกและยังเห็นแตตัว และความ
หนวยงานผูรับผิดชอบรับเรื่องไวพิจารณา
สะดวกสบายของตนเองมากกวาสวนรวม หากรอเพียง อบต.
เขาไปดําเนินการจัดการก็ไมสามารถทําไดทั่วถึง เพราะทาง
อบต.งบประมาณนอย บุคลากรไมเพียงพอ ดังนั้นตองเริ่มตน
ดวยแตละครัวเรือนกอน

การจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลบางโพธิ์เหนืออําเภอสามโคก
จังหวัดปทุมธานี
(รวมรวมขอมูลโดย : ศูนยวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)
 ขอมูลดานการบริหารจัดการเก็บขนขยะมูลฝอย
เทศบาลตําบลบางโพธิ์เหนือมีพื้นที่รับผิดชอบปจจุบัน 4.2 ตารางกิโลเมตร การบริหาร จัดการเก็บขนมูลฝอยทาง
องคการบริหารสวนตําบลบางโพธิ์เหนือดําเนินการเองทั้งหมดปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจริงประมาณวันละ 3 ตันตอวัน
(ขอมูลป พ.ศ. 255 8) โดยองคการบริหารสวนตําบลบางโพธิ์เหนือ สามารถใหบริการเก็บขนขยะมูลฝอยคิดเปนน้ําหนัก
ประมาณวันละ 3ตันตอ (ขอมูลป พ.ศ. 2558) ครอบคลุมพื้นที่ขององคการบริหารสวนตําบลทั้งหมดรถเก็บขนขยะมูลฝอย
ที่ใชงานอยูในปจจุบันมีจํานวน 2 คัน เปนรถประเภทอัดทาย ความจุ 4ลูกบาศกเมตร และรถประเภทอัดทาย ความจุ 5
ลูกบาศกเมตร อายุการใชงาน 1-5 ป มีจํานวนพนักงานทายรถ 4 คนตอคัน ระยะทางในการเก็บขนตอเที่ยว (ไมรวม
ระยะทางไปที่ทิ้งขยะ) ประมาณ 10 กิโลเมตร อัตราการใชงาน 1 เที่ยวตอวัน เก็บวันจันทร-วันศุกร

องคการบริหารสวนตําบลบางโพธิ์เหนือ
มีการจัดวางภาชนะรองรับขยะมูลฝอยในพื้นที่เปนแบบถังเดี่ยวทิ้งขยะ
รวมทุกประเภท โดยมี ถังขยะพลาสติก ขนาด 120 ลิตร และถังขนาด 200 ลิตร รวมจํานวน 200 ใบ อัตราคาธรรมเนียม
ในการใหบริการเก็บขนขยะมูลฝอยที่จัดเก็บตอครัวเรือน
40 บาทตอเดือน และ อัตราคาธรรมเนียมที่จัดเก็บตอ
รานอาหาร คิดตามประมาณของขยะ โดยมี รายไดจากคาธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอย 355,460บาทตอป ซึ่งทาง
องคการบริหารสวนตําบลบางโพธิ์เหนือมี คาใชจายในการเก็บขนขยะมูลฝอ ย (เงินเดือน+คาน้ํามันเชื้อเพลิง+คา
บํารุงรักษา)650,000บาทตอป

ถังขยะมูลฝอยและจุดตั้งถังขยะมูลฝอย
ในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลบางโพธิ์เหนือ

รถเก็บขนขยะมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลบางโพธิ์เหนือรถประเภทอัดทาย
ความจุ4ลูกบาศกเมตรและ ความจุ 5 ลูกบาศกเมตร
 ขอมูลดานการกําจัดขยะมูลฝอย
ปจจุบันขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมจากพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลบางโพธิ์เหนือจะนําไปกําจัดยังสถานที่กํา จัด
ขยะมูลฝอยของบอขยะเอกชน อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สถานที่กําจัดมูลฝอยอยูหางจากที่ทํา

การ

องคการบริหารสวนตําบล บางโพธิ์เหนือ ประมาณ 60 กิโลเมตรวิธีการกําจัดขยะมูลฝอย ใชวิธีการจัดการ ขยะโดยการฝง
กลบ
 ขอมูลดานนโยบายบริหารจัดการ
นโยบายและกิจกรรมที่เกี่ยวกับการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลบางโพธิ์เหนือ
1) รณรงค สงเสริม ใหความรูแกประชาชน/นักเรียนเกี่ยวกับการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยภายในชุมชน/
โรงเรียน
2) โครงการขุดลอกและกําจัดวัชพืชในลําคลอง (โครงการคลองสวยน้ําใสเฉลิมพระเกียรติ)
3) จัดตั้งธนาคารน้ําหมักชีวภาพ
4) กอสรางฐานวางถังขยะ เพื่อความเปนระเบียบปองกันถังขยะโคนลม
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

