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

“เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลบางกระบือ ”
การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ องคการบริหารสวนตําบลบางกระบือ อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี (ตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548) โครงการสงเสริมการจัดการขยะ
โดยชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดําเนินการศึกษาโดย สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จังหวัด
ปทุมธานี รวมดวย ศูนยวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จัด
ขึ้นเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 เวลา 8.00 – 17.00 น. ณ หองประชุม องคการบริหารสวนตําบลบางกระบือ โดยมี
นางสาววันเพ็ญ กอนทอง รองนายกองคการบริหารสวนตําบลบางกระบือ เปนประธานในการเปดประชุม ผูเขารวม
ประชุม ประกอบดวย หนวยงานภาครัฐ เจาหนาที่/สมาชิกอบต. ผูนําทองถิ่น/ชุมชม โรงเรียน/สถานศึกษา องคกรดาน
สิ่งแวดลอมและประชาชนทั่วไปในพื้นที่ รวมทั้งสิ้น 51 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

51 คน มีผูตอบแบบประเมินทั้งสิ้น 23คน โดยผูตอบแบบประเมินรอย

ละ91.3ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการรอยละ 8.7 ไมทราบรายละเอียดเกี่ยวกับ การดําเนินงาน
โครงการโดยผูตอบแบบประเมินรอยละ 47.6ทราบรายละเอียดการดําเนินงานโครงการมาเปนระยะเวลา มากกวา
1-3 เดือน รอยละ 2 3.8ทราบมาเปนระยะเวลามาก กวา 1 ปและรอยละ 9.5 ทราบมาเปนระยะเวลานอยกวา1
เดือน ทราบมาเปนระยะเวลามากกวา 3-6 เดือน และทราบมาเปนระยะเวลามากกวา 6-12 เดือน (ในสัดสวนที่
เทากัน)ซึ่งผูตอบแบบประเมินรอยละ 56.5มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการเพิ่มขึ้นใน
ระดับปานกลาง และรอยละ 43.5มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการเพิ่มขึ้นในระดับมาก
ผูตอบแบบประเมินรอยละ 69.6เห็นดวยกับการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่องคการบริหาร
สวนตําบลบางกระบือ รอยละ 26.1 ไมแสดงความคิดเห็นและ รอยละ 4.3 ไมเห็นดวยกับการจัดประชุมรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลบางกระบือ
หมายเหตุ : การอธิบายผลรอยละจะอธิบายเฉพาะสามอันดับแรกของการประเมิน
ทราบเกี่ยวกับการดําเนินงานของโครงการมานานเพียงใด
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ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะที่ไดจากแบบประเมิน(ตอ)
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
1. ควรมีการใหความรูความเขาใจกับประชาชนในชุมชนมากกวานี้ในเรื่องการ แยกประเภทขยะ การนําขยะ
มูลฝอยใหเกิดประโยชนสูงสุด
2. ควรใหประชาชนทุกๆคนตําบลเขารวมประชุมและแสดงความคิดเห็น อีกทั้งไดจะไดความรูเรื่องการคัด
แยกขยะ ทําใหทุกครัวเรือนสามารถมีความเขาใจเรื่องการแยกขยะได

สรุปขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากการจัดประชุม
ประเด็น

คําถาม/ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ

1.

ควรใหความสําคัญในการคัดแยกขยะอยางตอเนื่อง มีสถานที่
รองรับเมื่อประชาชนคัดแยกขยะจัดตั้งธนาคารขยะ จัด
เจาหนาที่มาใหความรูและปฏิบัติในการนําขยะไปใชใหเกิด
ประโยชนสูงสุด
ควรมีการเพิ่มการประชาสัมพันธใหทุกๆคนในชุมชนไดรับ
ความรูเรื่องเทคโนโลยีการจัดการเพราะเรื่องนี้เปนเรื่องที่
สําคัญมาก ในจังหวัดปทุมธานี
ปญหาเรื่องการใชโฟม เปนภาชนะที่ยอยสลายยาก ควรจะมี
การรณรงคใหเลิกใชอยางจริงจัง เนื่องจากเปนขยะยอยสลาย
ยาก
พื้นที่ ที่เปนสถานที่ทองเที่ยว บริเวณวัดโบสถ ม.1 ยังขาด
การคัดแยกขยะของพื้นที่ที่ถูกวิธีและถูกสุขลักษณะ
ประชาชนในพื้นที่ควรใหความรวมมือในเรื่องการดําเนินการ
คัดแยกขยะ หรือทาง อบต. มีโครงการใดๆ อยากให
ประชาชนในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลบางกระบือ
รวมมือมากกวานี้

2.

3.

4.
5.

คําชี้แจง
หนวยงานผูรับผิดชอบรับเรื่องไวพิจารณา

หนวยงานผูรับผิดชอบรับเรื่องไวพิจารณา

หนวยงานผูรับผิดชอบรับเรื่องไวพิจารณา

หนวยงานผูรับผิดชอบรับเรื่องไวพิจารณา
หนวยงานผูรับผิดชอบรับเรื่องไวพิจารณา

การจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลบางกระบืออําเภอสามโคก
จังหวัดปทุมธานี
(รวมรวมขอมูลโดย : ศูนยวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)
 ขอมูลดานการบริหารจัดการเก็บขนขยะมูลฝอย
เทศบาลตําบล บางกระบือ มีพื้นที่ รับผิดชอบปจจุบัน 5.35ตารางกิโลเมตร การบริหาร จัดการเก็บขนมูลฝอย ทาง
องคการบริหารสวนตําบลบางกระบือ ดําเนินการเองทั้งหมดปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจริงประมาณวันละ 8 ตัน ตอวัน
(ขอมูลป พ.ศ. 255 8) โดยองคการบริหารสวนตําบลบางกระบือ สามารถใหบริการเก็บขนขยะมูลฝอยคิดเปนน้ําหนัก
ประมาณวันละ 8 ตัน ตอวัน ครอบคลุมพื้นที่ ขององคการบริหารสวนตําบล ทั้งหมดรถเก็บขน ขยะมูลฝอยที่ใชงานอยูใน
ปจจุบันมีจํานวน 2 คัน เปนรถประเภทอัดทาย ความจุ 14 ลูกบาศกเมตร อายุการใชงาน 1 ป มีจํานวนพนักงานทายรถ 3
คนตอคัน ระยะทางในการเก็บขนตอเที่ยว (ไมรวมระยะทางไปที่ทิ้งขยะ) ประมาณ 10 กิโลเมตร อัตราการใชงาน 3 ครั้ง
ตอสัปดาห
องคการบริหารสวนตําบลบางกระบือ
มีการจัดวางภาชนะรองรับขยะมูลฝอยในพื้นที่เปนแบบถังเดี่ยวทิ้งขยะรวม
ทุกประเภท โดยมี ถังขยะพลาสติก แบบลอเลื่อนมีฝาปด ขนาด 120 ลิตร จํานวน 300ใบ อัตราคาธรรมเนียมในการ
ใหบริการเก็บขนขยะมูลฝอยที่จัดเก็บตอครัวเรือน 30 บาทตอเดือน และอัตราคาธรรมเนียมที่จัดเก็บตอรานอาหาร คิด
ตามประมาณของขยะ โดยมี รายไดจากคาธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอย 274,180 บาทตอป ซึ่งทางองคการบริหาร
สวนตําบลบางกระบือมี คาใชจายในการเก็บขนขยะมูลฝอ ย (เงินเดือน+คาน้ํามันเชื้อเพลิง+คาบํารุงรักษา) 384,680.94
บาทตอป

ถังขยะมูลฝอยและจุดตั้งถังขยะมูลฝอย
ในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลบางกระบือ

รถเก็บขนขยะมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลบางกระบือรถประเภทอัดทาย
ความจุ14ลูกบาศกเมตร จํานวน 2 คัน
 ขอมูลดานการกําจัดขยะมูลฝอย
ปจจุบันขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมจากพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลบางกระบือจะนําไปกําจัดยังสถานที่กํา จัด
ขยะมูลฝอยของบอขยะบอขยะเอกชน อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สถานที่กําจัดมูลฝอยอยูหางจากที่ทํา
การองคการบริหารสวนตําบลบางกระบือประมาณ 22 กิโลเมตร วิธีการกําจัดขยะมูลฝอย ใชวิธีการจัดการ ขยะโดยการฝง
กลบ
 ขอมูลดานนโยบายบริหารจัดการ
นโยบายและกิจกรรมที่เกี่ยวกับการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลบางกระบือ
1) รณรงค สงเสริม ใหความรูแกประชาชน/นักเรียนเกี่ยวกับการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยภายในชุมชน/
โรงเรียน
2) โครงการขุดลอกคลองกําจัดวัชพืชและสิ่งปฏิกูล
3) โครงการสงเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยในเขตองคการบริหารสวนตําบลบางกระบือ
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

