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

“เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลบานกระแชง”
การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลบานกระแชง อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี (ตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548) โครงการสงเสริมการจัดการขยะ
โดยชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดําเนินการศึกษาโดย สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จังหวัด
ปทุมธานี รวมดวย ศูนยวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจัด
ขึ้นเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 เวลา 8.00 – 17.00 น. ณ หองประชุม องคการบริหารสวนตําบลบานกระแชง

โดยมี

นายวินัย เนตรพระฤทธิ์ นายกองคการบริหารสวนตําบลบานกระแชงเปนประธานในการเปดประชุม ผูเขารวมประชุม
ประกอบดวย หนวยงานภาครัฐ เจาหนาที่/สมาชิกอบต. ผูนําทองถิ่น/ชุมชม โรงเรียน/สถานศึกษา องคกรดาน
สิ่งแวดลอม นักศึกษา และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ รวมทั้งสิ้น 57คน
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

57คน มีผูตอบแบบประเมินทั้งสิ้น 24คน โดยผูตอบแบบประเมินรอย

ละ79.2ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับ การดําเนินงานโครงการ รอยละ 20.8 ไมทราบรายละเอียดเกี่ยวกับ

การ

ดําเนินงานโครงการ โดยผูตอบแบบประเมินรอยละ 68.4 ทราบรายละเอียดการดําเนินงานโครงการมาเปน
ระยะเวลานอยกวา 1 เดือน รอยละ 21.1 ทราบมาเปนระยะเวลามาก กวา 3-6 เดือน และรอยละ 10.5 ทราบมา
เปนระยะเวลา มากกวา 1 ปซึ่งผูตอบแบบประเมินรอยละ 57.9มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินงาน
โครงการเพิ่มขึ้นในระดับมาก และรอยละ 42.1มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการเพิ่มขึ้นใน
ระดับปานกลางผูตอบแบบประเมินรอยละ 58.3เห็นดวยกับการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนใน
พื้นที่องคการบริหารสวนตําบลบานกระแชง รอยละ 41.7ไมแสดงความคิดเห็น
หมายเหตุ : การอธิบายผลรอยละจะอธิบายเฉพาะสามอันดับแรกของการประเมิน
ทราบเกี่ยวกับการดําเนินงานของโครงการมานานเพียงใด

รายละเอียดเกี่ยวการดําเนินโครงการ
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รูเทาเดิม
20.8%

42%

ปานกลาง
มาก
58%

รูเพิ่มขึ้น
79.2%

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดประชุมรับฟงความ
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ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะที่ไดจากแบบประเมิน(ตอ)
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
1. อยากใหมีการแยกขยะในครัวเรือนกอน และหาตัวอยางที่ดีเพื่อเปนแบบอยางใหกับประชาชนในพื้นที่
2. ควรมีระบบที่มีประสิทธิภาพไมสงกระทบตอสิ่งแวดลอม
3. ควรมีการสนับสนุนถังขยะแยกประเภท ขยะทั่วไป ขยะอันตราย ใหกับประชาชนทุกครัวเรือน
4. ตองไดรับการรวมมือกันทุกคนทุกฝาย และแตละครัวเรือนตองมีจิตสํานึกในการแยกขยะ

สรุปขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากการจัดประชุม
ประเด็น
1.

2.

3.

คําถาม/ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ

คําชี้แจง

ควรเริ่มจากการใหความรูกับคนในชุมชน โดยตองการสราง หนวยงานผูรับผิดชอบรับเรื่องไวพิจารณา
ศูนยเรียนรูการกําจัดขยะขององคการบริหารสวนตําบลบาน
กระแชง และอยากไดรับความสนับสนุนจากทาง
ศูนย
วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม บางเขน คณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในเรื่องของการ
ใหความรู
ตองการใหทางองคการบริหารสวนตําบลมีการประชาสัมพันธ หนวยงานผูรับผิดชอบรับเรื่องไวพิจารณา
ขอมูลขาวสารเพิ่มเติมใหกับประชาชนดวยเวลามีโครงการ
อบรมใหความรู ทางประชาชนในพื้นที่จะไดทราบขอมูล
ความรู เรื่องการจัดการขยะในชุมชน
ควรจัดตั้งถังขยะที่แยกประเภทพรอมระบุชื่อตัวอยางขยะที่ หนวยงานผูรับผิดชอบรับเรื่องไวพิจารณา
สามารถทิ้งลงในถังขยะนั้นได จัดทําพื้นที่รองรับขยะใหเปน
สัดสวน

ประเด็น
4.
5.
6.

7.

คําถาม/ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
ควรลดการใชผลิตภัณฑที่ยอยสลายยาก เชน โฟม หรือ
ถุงพลาสติก เพราะเปนขยะที่ยอยสลายยาก
ควรมีการเพิ่มการประชาสัมพันธใหชุมชนไดรับความรูเรื่อง
เทคโนโลยีการจัดการขยะ

คําชี้แจง
หนวยงานผูรับผิดชอบรับเรื่องไวพิจารณา
หนวยงานผูรับผิดชอบรับเรื่องไวพิจารณา

ควรจัดหารสถานที่ที่มีความเหมาะสมที่จะจัดการขยะในแต หนวยงานผูรับผิดชอบรับเรื่องไวพิจารณา
ละพื้นที่ที่หางไกลจากชุมชน และดําเนินการใหไดมาตรฐาน
อยางเครงครัด และประชาชนตองยอมรับ
ทาง อบต.บานกระแชง ควรมีการจัดตั้งโครงการธนาคารขยะ หนวยงานผูรับผิดชอบรับเรื่องไวพิจารณา

การจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลบานกระแชงอําเภอสามโคก
จังหวัดปทุมธานี
(รวมรวมขอมูลโดย : ศูนยวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)
 ขอมูลดานการบริหารจัดการเก็บขนขยะมูลฝอย
เทศบาลตําบลบานกระแชงมีพื้นที่รับผิดชอบปจจุบัน 2.21ตารางกิโลเมตร การบริหาร จัดการเก็บขนมูลฝอยทาง
องคการบริหารสวนตําบลบานกระแชง ดําเนินการเองทั้งหมดปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจริงประมาณวันละ 2 ตันตอวัน
(ขอมูลป พ.ศ. 255 8) โดยองคการบริหารสวนตําบลบานกระแชง สามารถใหบริการเก็บขนขยะมูลฝอยคิดเปนน้ําหนัก
ประมาณวันละ 2ตัน (ขอมูลป พ.ศ. 2558) ครอบคลุมพื้นที่ ขององคการบริหารสวนตําบล ทั้งหมดรถเก็บขนขยะมูลฝอยที่
ใชงานอยูในปจจุบันมีจํานวน 2 คัน เปนรถประเภทอัดทาย ความจุ 5ลูกบาศกเมตร อายุการใชงาน 2-13 ป มีจํานวน
พนักงานทายรถ 4คนตอคัน ระยะทางในการเก็บขนตอเที่ยว (ไมรวมระยะทางไปที่ทิ้งขยะ) ประมาณ 2.21 กิโลเมตร
อัตราการใชงาน 1 เที่ยวตอวัน
องคการบริหารสวนตําบลบานกระแชง
มีการจัดวางภาชนะรองรับขยะมูลฝอยในพื้นที่เปนแบบถังเดี่ยวทิ้งขยะรวม
ทุกประเภท โดยมี ถังขยะพลาสติก ขนาด 200 ลิตร จํานวน 100ใบ อัตราคาธรรมเนียมในการใหบริการเก็บขนขยะมูล
ฝอยที่จัดเก็บตอครัวเรือน 40 บาทตอเดือนและอัตราคาธรรมเนียมที่จัดเก็บตอรานอาหาร 40 บาทตอรานโดยมี รายได
จากคาธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอย 3600,000 บาทตอป ซึ่งทางองคการบริหารสวนตําบลบานกระแชงมี คาใชจาย
ในการเก็บขนขยะมูลฝอย (เงินเดือน+คาน้ํามันเชื้อเพลิง+คาบํารุงรักษา)360,000บาทตอป

ถังขยะมูลฝอยและจุดตั้งถังขยะมูลฝอย
ในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลบานกระแชง

รถเก็บขนขยะมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลบานกระแชงรถประเภทอัดทายความจุ5ลูกบาศกเมตร
จํานวน 1 คันและ รถประเภทอัดทายความจุ14ลูกบาศกเมตร จํานวน 1 คัน

 ขอมูลดานการกําจัดขยะมูลฝอย
ปจจุบันขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมจากพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลบานกระแชงจะนําไปกําจัดยังสถานที่กํา จัด
ขยะมูลฝอยของบอขยะเขตพื้นที่ตําบลบานกลาง อําเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีสถานที่กําจัดมูลฝอยอยูหางจากที่
ทําการองคการบริหารสวนตําบลบานกระแชงประมาณ 7 กิโลเมตรวิธีการกําจัดขยะมูลฝอย ใชวิธีการจัดการ ขยะโดยการ
ฝงกลบ
 ขอมูลดานนโยบายบริหารจัดการ
นโยบายและกิจกรรมที่เกี่ยวกับการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลบานกระแชง
1) รณรงค สงเสริม ใหความรูแกประชาชน/นักเรียนเกี่ยวกับการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยภายในชุมชน/
โรงเรียน
2) โครงการคลองสวยน้ําใส
3) โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล วัตถุประสงคเพื่อนําขยะกลับมาใชประโยชน รักษาสิ่งแวดลอม
(บรรจุในแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2557-2559)
4) โครงการคัดแยกขยะ

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

