การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตําบลบางขะแยง
อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
(ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548)

“เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เทศบาลตําบลบางขะแยง”
การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตําบลบางขะแยงอําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (ตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548)โครงการสงเสริมการจัดการขยะโดยชุมชน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดําเนินการศึกษาโดย สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จังหวัดปทุมธานี
รวมดวย ศูนยวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจัดขึ้นเมื่อ
วันที่ 13พฤศจิกายน2558 เวลา 8.00 – 17.00 น. ณ หองประชุมเทศบาลตําบลบางขะแยงโดยมีนายกิตติพงษ หอม
มาลัย นายกเทศมนตรีตําบลบางขะแยงเปนประธานในการเปดประชุม ผูเขารวมประชุม ประกอบดวย หนวยงานภาครัฐ
เจาหนาที่/สมาชิก ทต. ผูนําทองถิ่น/ชุมชม โรงเรียน/สถานศึกษา องคกรดานสิ่งแวดลอม 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 27คน โดยผูตอบแบบประเมินรอย
ละ 93ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับ การดําเนินงานโครงกา รและรอยละ 7 ไมทราบรายละเอียดเกี่ยวกับ การ
ดําเนินงานโครงการโดยผูตอบแบบประเมินรอยละ 37ทราบรายละเอียดการดําเนินงานโครงการมาเปนระยะเวลา
นอยกวา 1 เดือน รอยละ 19ทราบมาเปนระยะเวลามากกวา 6-12เดือน และรอยละ 18ทราบมาเปนระยะเวลา
มากกวา 3-6เดือน ซึ่งผูตอบแบบประเมินรอยละ 59มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการ
เพิ่มขึ้นในระดับมากรอยละ 37มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการเพิ่มขึ้นในระดับปานกลาง
และรอยละ 4มีความรูเทาเดิม ผูตอบแบบประเมินรอยละ 67เห็นดวยกับการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตําบลขะแยงรอยละ 29ไมแสดงความคิดเห็น และรอยละ 4ไมเห็นดวยโดยผูตอบแบบ
ประเมินรอยละ 55เห็นวาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการกําจัดมูลฝอย คือ การลดปริมาณขยะมูลฝอยจาก
แหลงกําเนิด รอยละ 11การลดปริมาณขยะมูลฝอยจากแหลงกําเนิดและการหมักทําปุยและการลดปริมาณขยะมูล
ฝอยจากแหลงกําเนิด การฝงกลบและการหมักทําปุยหากมีการจัดสรางสถานที่กําจัดมูลฝอยในพื้นที่ ผูตอบแบบ
ประเมินรอยละ 52ไมแสดงความคิดเห็นรอยละ 37ยินดีและรอยละ11ไมยินดี โดยหากพื้นที่หรือบริเวณใกลเคียง
นําขยะมารวมกําจัด ผูตอบแบบประเมินรอยละ 55 ไมแสดงความคิดเห็น รอยละ 41 และรอยละ 4ไมยินดี
หมายเหตุ : การอธิบายผลจะอธิบายเฉพาะสามอันดับแรกของการประเมิน

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะที่ไดจากแบบประเมิน(ตอ)

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
1.องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรจะจัดเตรียมถังขยะที่สามารถแยกประเภทของขยะไดอยางชัดเจนเชน
ถังแยกพลาสติก แกว ขยะอันตรายและขยะอินทรีย ที่มีฝาปดทีม่ ิดชิดและเพียงพอ
2.ตองการใหมีการนําสิ่งปฏิกูลมาทําเปนกาซหุงตม เพื่อจะไดชวยลดคาใชจายของของประชาชน
3. ควรจะมีการจัดอบรมใหความรูแกประชาชนในเรื่องของการจัดการขยะมูลฝอย เชน การทําปุยหมักชีวภาพ
จากใบไมและเศษอาหาร

สรุปขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากการจัดประชุม
ประเด็น
1.
2.

3.

4

คําถาม/ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
ตองการใหทางหนวยงานสนับสนุนอุปกรณการคัดแยก
ขยะที่มีฝาปดที่มิดชิด เพื่อปองกันปญหาการลักขโมย
ควรจะมีการสนับสนุนงบประมาณจัดกิจกรรมใหความรู
หรือศึกษาดูงาน ในเรื่องของการจัดการขยะมูลฝอย
แกเยาวชน เพื่อเปนการปลูกฝงจิตสํานึกใหเห็น
ความสําคัญและสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได
องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรจะมีการสนับสนุน
งบประมาณในการจัดตั้ง ศูนยเรียนรูเกี่ยวกับการจัดการ
ขยะ เพื่อใหประชาชนมีความรูความเขาใจและสามารถ
นําไปปฏิบัติใชไดจริงอยางเปนรูปธรรม
องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรจะจัดเตรียมถังขยะที่
สามารถแยกประเภทของขยะไดอยางชัดเจนและมีฝาปด
มิดชิด ใหเพียงพอและจัดวางใหทั่วถึง เชน ปายรถเมล
ถนน เปนตน เพื่อเปนการปลูกฝงจิตสํานึกใหแกประชาชน
ใหตระหนักและเห็นความสําคัญของการจัดการขยะ

คําชี้แจง
หนวยงานผูรับผิดชอบรับเรื่องไวพิจารณา
หนวยงานผูรับผิดชอบรับเรื่องไวพิจารณา

หนวยงานผูรับผิดชอบรับเรื่องไวพิจารณา

หนวยงานผูรับผิดชอบรับเรื่องไวพิจารณา

การจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เทศบาลตําบลบางขะแยง อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
(รวมรวมขอมูลโดย : ศูนยวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 ขอมูลดานการบริหารจัดการเก็บขนขยะมูลฝอย
เทศบาลตําบลบางขะแยงมีพื้นที่รับผิดชอบในปจจุบัน 4ตารางกิโลเมตรการบริหารจัดการเก็บขนมูลฝอยเทศบาล
ตําบลบางขะแยงดําเนินการเองทั้งหมดปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจริงภายในเขตเทศบาลประมาณวันละ 2
2ตัน
เทศบาลสามารถใหบริการเก็บขนขยะมูลฝอยคิดเปนน้ําหนักประมาณวันละ 22 ตัน (ขอมูลป 2557) ครอบคลุมพื้นที่รอย
ละ 100 ของพื้นที่เทศบาลทั้งหมดจํานวนครัวเรือนที่ไดรับการบริการเก็บขนขยะมูลฝอยจากเทศบาลคิดเปนประมาณรอย
ละ 100 เทศบาลตําบลบางขะแยง มีการจัดวางภาชนะรองรับขยะมูลฝอยในพื้นที่
 แบบถังเดี่ยวทิ้งขยะรวมทุกประเภท
• ถังขยะพลาสติก ขนาด 200 ลิตร
เทศบาลตําบลบางขะแยง มีรถเก็บขนขยะมูลฝอยที่ใชงานอยูในปจจุบัน จํานวน 5 คัน เปนรถประเภทอัดทาย
• ความจุ 4 ลูกบาศกเมตร อายุการใชงาน 9 ป สภาพซอมแซมบอย
• ความจุ 4 ลูกบาศกเมตร อายุการใชงาน 18 ป สภาพซอมแซมบอย
• ความจุ 6 ลูกบาศกเมตร อายุการใชงาน 3 ป สภาพดี
• ความจุ 6ลูกบาศกเมตร อายุการใชงาน 5 ป สภาพดี
• ความจุ 6 ลูกบาศกเมตร อายุการใชงาน 15 ป สภาพซอมแซมบอย
ระยะทางในการเก็บขนตอเที่ยว (ไมรวมระยะทางไปที่ทิ้งขยะ) 2-3 กิโลเมตรอัตราการใชงาน 1 เที่ยวตอวัน
อัตราคาธรรมเนียมในการใหบริการเก็บขนขยะมูลฝอยที่จัดเก็บตอครัวเรือน 40 บาทตอเดือน

ถังขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลบางขะแยง

รถเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลบางขะแยง
 ขอมูลดานการกําจัดขยะมูลฝอย
ปจจุบันเทศบาลตําบลบางขะแยง ไม มีสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยเปนของตนเอง ขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมจาก
พื้นที่ จะนําไปกําจัดยังสถานที่กําจัดมูลฝอย ของหางหุนสวนจํากัด บางไทรรีไซเคิล สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยตั้งอยูที่
60/1 หมูที่ 5 ตําบลบางพลี อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีพื้นที่ 50 ไร เริ่มใชกําจัดขยะมูลฝอยเมื่อป
พ.ศ. 2552 คาบริการในการกําจัดขยะมูลฝอยคิดตามจํานวนครั้งที่นําขยะมูลฝอยไปทิ้งสถานที่กําจัดมูลฝอยอยูหางจาก
สํานักงานเทศบาลตําบลบางขะแยง ประมาณ 80 กิโลเมตร

ติดตอขอมูลเพิ่มเติม ศูนยวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เลขที่ 50 ถนนงามวงศวาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.10900
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