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

“เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลบานงิ้ว ”
การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ องคการบริหารสวนตําบลบานงิ้ว อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี (ตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548) โครงการสงเสริมการจัดการขยะ
โดยชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดําเนินการศึกษาโดย สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จังหวัด
ปทุมธานี รวมดวย ศูนยวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจัด
ขึ้นเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 เวลา 8.00 – 17.00 น. ณ หองประชุม องคการบริหารสวนตําบลบานงิ้ว

โดยมี

นาย วิทยา แมนทอง นายกองคการบริหารสวนตําบลบานงิ้วเปนประธานในการเปดประชุม ผูเขารวมประชุม
ประกอบดวย หนวยงานภาครัฐ เจาหนาที่/สมาชิกอบต. ผูนําทองถิ่น/ชุมชม โรงเรียน/สถานศึกษา องคกรดาน
สิ่งแวดลอม และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ รวมทั้งสิ้น 55 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

55คน มีผูตอบแบบประเมินทั้งสิ้น 28คน โดยผูตอบแบบประเมินรอย

ละ96.4ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการรอยละ 3.6 ไมทราบรายละเอียดเกี่ยวกับ การดําเนินงาน
โครงการโดยผูตอบแบบประเมินรอยละ 42.9ทราบรายละเอียดการดําเนินงานโครงการมาเปนระยะเวลา นอยกวา
1 เดือนรอยละ 21.4ทราบมาเปนระยะเวลา มากกวา 1 ป และรอยละ17.9 ทราบมาเปนระยะเวลา มากกวา 1-3
เดือนซึ่งผูตอบแบบประเมินรอยละ 53.8มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการเพิ่มขึ้นในระดับ
มาก และรอยละ 46.2มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการเพิ่มขึ้นในระดับปานกลางผูตอบ
แบบประเมินรอยละ 6 7.9เห็นดวยกับการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่องคการบริหารสวน
ตําบลบานงิ้ว รอยละ 32.1ไมแสดงความคิดเห็น
หมายเหตุ : การอธิบายผลรอยละจะอธิบายเฉพาะสามอันดับแรกของการประเมิน
ทราบเกี่ยวกับการดําเนินงานของโครงการมานานเพียงใด

รายละเอียดเกี่ยวการดําเนินโครงการ
ไมทราบ
3.6%

มากกวา 1 ป
21.4%

ไมทราบ
ทราบ
ทราบ
96.4%

มากกวา 3-6
เดือน
14.3%

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการ
(หลังการจัดประชุม)
รูเทาเดิม
7.1%
46%

ปานกลาง
มาก
รูเพิ่มขึ้น
92.9%

54%

นอยกวา 1
เดือน
42.9%

มากกวา 6-12
เดือน
11%
มากกวา1-3
เดือน
17.9%

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดประชุมรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชนในพื้นที่
เห็นดวย

ไมแสดงความ
คิดเห็น
32.1%

ไมเห็นดวย
เห็นดวย
67.9%

ไมแสดงความ
คิดเห็น

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะที่ไดจากแบบประเมิน(ตอ)
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
1. ควรมีการใหความรูความเขาใจกับประชาชนในชุมชนมากกวานี้ในเรื่องการ แยกประเภทขยะ การนําขยะ
มูลฝอยใหเกิดประโยชนสูงสุด
2. ควรมีการประชาสัมพันธเพิ่มเติม หรือจัดประชุมเพื่ออธิบายใหกับประชาชนในพื้นที่ทราบ
3. ควรจัด ตั้งโรงงานกําจัดขยะอยางจริงจัง และควรนําขยะที่เกิดขึ้นไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด เชน ขยะที่
ยอยสลายไดควรจัดตั้งโรงงานทําปุยอินทรีย
4. ควรแกไขการเก็บขยะรวมกันในรถ เก็บขยะโดยไมแยก ประเภทของขยะ ทําใหผูทิ้ งไมเห็นประโยชน จาก
การคัดแยกในครัวเรือน
สรุปขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากการจัดประชุม
ประเด็น
1.

2.

3.

4.
5.

คําถาม/ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
ควรมีโครงการที่เขามาอบรมใหความรูประชาชนในเรื่องการ
คัดแยกขยะอีกทั้งควรมีการพาไปศึกษาดูงานพื้นที่ที่ประสบ
ความสําเร็จในเรื่องการจัดการขยะที่ดี
ประชาชนในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลบานงิ้วจะเริ่มตน
โดยการจัดการขยะในครัวเรือนกอนเนื่องจากพื้นที่ของ อบต.
นอยจากนั้นจึงจะมองเรื่องการใชเทคโนโลยีมาชวยเพิ่มเติม
ควรใหความรูเรื่องการคัดแยกขยะ อีทั้งจัดตั้งถังขยะที่แยก
ประเภทพรอมระบุชื่อตัวอยางขยะที่สามารถทิ้งลงในถังขยะ
นั้นได จัดทําพื้นที่รองรับขยะใหเปนสัดสวน
ควรมีการจัดพื้นที่ในการคัดแยกขยะติดเชื้อ และอบรมให
ความรูประชาชนเรื่องการจัดการขยะติดเชื้อ
ควรมีการเพิ่มการประชาสัมพันธใหชุมชนไดรับความรูเรื่อง
เทคโนโลยีการจัดการขยะ

คําชี้แจง
หนวยงานผูรับผิดชอบรับเรื่องไวพิจารณา

หนวยงานผูรับผิดชอบรับเรื่องไวพิจารณา

หนวยงานผูรับผิดชอบรับเรื่องไวพิจารณา

หนวยงานผูรับผิดชอบรับเรื่องไวพิจารณา
หนวยงานผูรับผิดชอบรับเรื่องไวพิจารณา

ประเด็น
6.

7.
8.

คําถาม/ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
ควรจัดหารสถานที่ที่มีความเหมาะสมที่จะจัดการขยะในแต
ละพื้นที่ที่หางไกลจากชุมชน และดําเนินการใหไดมาตรฐาน
อยางเครงครัด
ตองการใหมีโรงไฟฟากําจัดขยะ แตตองมีมาตรฐานและไม
กอใหเกิดมลพิษตอชุมชน

คําชี้แจง
หนวยงานผูรับผิดชอบรับเรื่องไวพิจารณา

หนวยงานผูรับผิดชอบรับเรื่องไวพิจารณา

ตองการใหจังหวัดปทุมธานี จัดการกับที่ทิ้งขยะที่ไดมาตรฐาน หนวยงานผูรับผิดชอบรับเรื่องไวพิจารณา
สามารถเปนจุดรวมของจังหวัดปทุมธานี

การจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลบานงิ้วอําเภอสามโคก
จังหวัดปทุมธานี
(รวมรวมขอมูลโดย : ศูนยวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)
 ขอมูลดานการบริหารจัดการเก็บขนขยะมูลฝอย
เทศบาลตําบล บานงิ้ว มีพื้นที่ รับผิดชอบ ปจจุบัน 3.39ตารางกิโลเมตร การบริหาร จัดการ เก็บขนมูลฝอย ทาง
องคการบริหารสวนตําบลบานงิ้ว ดําเนินการเองทั้งหมดปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจริงประมาณวันละ 3.5 ตัน ตอวัน
(ขอมูลป พ.ศ. 2558) โดยองคการบริหารสวนตําบลบานงิ้ว สามารถใหบริการเก็บขนขยะมูลฝอยคิดเปนน้ําหนักประมาณ
วันละ 3.6ตัน (ขอมูลป พ.ศ. 255 8) ครอบคลุมพื้นที่ ขององคการบริหารสวนตําบล ทั้งหมดรถเก็บขนขยะมูลฝอยที่ใชงาน
อยูในปจจุบันมีจํานวน 1 คัน เปนรถประเภทอัดทาย ความจุ 6 ลูกบาศกเมตรอายุการใชงาน 8 ป มีจํานวนพนักงานทาย
รถ4คนตอคัน ระยะทางในการเก็บขนตอเที่ยว (ไมรวมระยะทางไปที่ทิ้งขยะ) ประมาณ 10-12 กิโลเมตร อัตราการใชงาน
1 เที่ยวตอวัน
องคการบริหารสวนตําบลบานงิ้ว
มีการจัดวางภาชนะรองรับขยะมูลฝอยในพื้นที่เปนแบบถังเดี่ยวทิ้งขยะรวมทุก
ประเภท โดยมีถังขยะพลาสติก ขนาด 200 ลิตร จํานวน 171 ใบ อัตราคาธรรมเนียมในการใหบริการเก็บขนขยะมูลฝอยที่
จัดเก็บตอครัวเรือน 30 บาทตอเดือน หรือ 300 บาทตอปและ อัตราคาธรรมเนียมที่จัดเก็บตอรานอาหาร คิดตาม
ประมาณของขยะ โดยมี รายไดจากคาธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอย 155,855 บาทตอป ซึ่งทางองคการบริหารสวน
ตําบลบานงิ้วมีคาใชจายในการเก็บขนขยะมูลฝอย (เงินเดือน+คาน้ํามันเชื้อเพลิง+คาบํารุงรักษา)192,800บาทตอป

ถังขยะมูลฝอยและจุดตั้งถังขยะมูลฝอย
ในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลบานงิ้ว

รถเก็บขนขยะมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลบานงิ้ว
รถประเภทอัดทายความจุ 6ลูกบาศกเมตร จํานวน 1 คัน
 ขอมูลดานการกําจัดขยะมูลฝอย
ปจจุบันขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมจากพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลบานงิ้วจะนําไปกําจัดยังสถานที่กํา จัดขยะ
มูลฝอยของบอขยะเอกชน อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสถานที่กําจัดมูลฝอยอยูหางจากที่ทํา

การองคการ

บริหารสวนตําบล บานงิ้ว ประมาณ 50 กิโลเมตร วิธีการกําจัดขยะมูลฝอยของบอขยะเอกชน อําเภอบางไทรใชวิธีการ
จัดการขยะโดยการฝงกลบ
 ขอมูลดานนโยบายบริหารจัดการ
นโยบายและกิจกรรมที่เกี่ยวกับการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลบานงิ้ว
1) รณรงค สงเสริม ใหความรูแกประชาชน/นักเรียนเกี่ยวกับการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยภายในชุมชน/
โรงเรียน
2) โครงการคัดแยกขยะมูลฝอยตําบลบานงิ้ว ปงบประมาณ 2559
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

