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

“เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลกระแชง”
การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ องคการบริหารสวนตําบลกระแชง 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 6 พฤศจิกายน 2558 เวลา 8.00

– 17.00 น. ณ หองประชุม องคการบริหารสวนตําบลกระแชง โดยมี

นายไวพจน เอี่ยมสะอาด นายกองคการบริหารสวนตําบลกระแชงเปนประธานในการเปดประชุม ผูเขารวมประชุม
ประกอบดวย หนวยงานภาครัฐ เจาหนาที่/สมาชิกอบต. ผูนําทองถิ่น/ชุมชม โรงเรียน/สถานศึกษา องคกรดาน
สิ่งแวดลอมและประชาชนทั่วไปในพื้นที่ รวมทั้งสิ้น 59 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 59คน มีผูตอบแบบประเมินทั้งสิ้น 41คน โดยผูตอบแบบประเมินรอย
ละ95.1 ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับ การดําเนินงานโครงการ รอยละ 4.9 ไมทราบรายละเอียดเกี่ยวกับ

การ

ดําเนินงานโครงการ โดยผูตอบแบบประเมินรอยละ 33.3ทราบรายละเอียดการดําเนินงานโครงการมาเปน
ระยะเวลามากกวา 1-3 เดือน รอยละ 20.5 ทราบมาเปนระยะเวลา นอยกวา 1 เดือน และรอยละ 17.9ทราบมา
เปนระยะเวลามากกวา 6-12 เดือน และ มากกวา 1 ป (ในสัดสวนที่เทากัน)ซึ่งผูตอบแบบประเมินรอยละ 67.5มี
ความรูและความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการเพิ่มขึ้นในระดับมาก และรอยละ 32.5มีความรูและความ
เขาใจเกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการเพิ่มขึ้นในระดับปานกลางผูตอบแบบประเมินรอยละ 70.7เห็นดวยกับการจัด
ประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลกระแชง รอยละ 29.3ไมแสดงความ
คิดเห็น
หมายเหตุ : การอธิบายผลรอยละจะอธิบายเฉพาะสามอันดับแรกของการประเมิน
ทราบเกี่ยวกับการดําเนินงานของโครงการมานานเพียงใด
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ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะที่ไดจากแบบประเมิน(ตอ)
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
1. เปนโครงการที่ดีอยางมากในการแกปญหาขยะมูลฝอยของจังหวัดปทุมธานี แตตองการใหศึกษาผลกระทบ
ผลดีผลเสียอยางละเอียดรอบครบ เพื่อไมสงผลกระทบตอชุมชน
2. จะสรางสถานที่กําจัดขยะแบบครบวงจร ในพื้นที่ที่เปนบอกําจัดขยะเดิมที่เคยมีอยูแลว
3. ควรมีการสนับสนุนถัง ขยะแยกประเภท ขยะทั่วไป ขยะอันตราย ใหกับประชาชนทุกครัวเรือน กอนและ
ควรมีการสนับสนุนในเรื่องงบประมาณใหกับแตละทองถิ่นดวย
4. ตองใหองคการบริหารสวนตําบลกระแชงสามารถสรางเตาเผาขยะที่ไดมาตรฐานและเปนตนแบบใหกับ
ชุมชนอื่นๆ ตอไป

สรุปขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากการจัดประชุม
ประเด็น

คําถาม/ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ

คําชี้แจง

1.

ควรมีสถานที่ในการกําจัดขยะอําเภอละ 1 แหง

หนวยงานผูรับผิดชอบรับเรื่องไวพิจารณา

2.

ตองการใหในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลกระแชงจะมี
สถานที่ในการคัดแยกขยะ และกําจัดขยะของตนเอง อีกทั้ง
สรางเตาเผาขยะใหไดในระดับมาตรฐานโดยคนในชุมชนไม
ตอตาน คัดคาน
ประชาชนมีการคัดแยกขยะแลวแตในการเก็บรวบรวมไป
กําจัดก็นําไปรวมกันหมด ประชาชนตองการใหแยกขยะใน
ครัวเรือนแลวตองแยกรถในการเก็บดวย
ปญหาขยะอันตรายตองการใหออกกฎหมายบังคับใหผูผลิต
ดําเนินการจัดเก็บสินคาของตอนเองกลับไปบริหารจัดการ

หนวยงานผูรับผิดชอบรับเรื่องไวพิจารณา

3.

4.

หนวยงานผูรับผิดชอบรับเรื่องไวพิจารณา

หนวยงานผูรับผิดชอบรับเรื่องไวพิจารณา

ประเด็น

คําถาม/ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ

5.

ควรมีการเพิ่มการประชาสัมพันธใหชุมชนไดรับความรูเรื่อง
เทคโนโลยีการจัดการขยะ และสรางวินัยในการคัดแยกขยะ
อยางจริงจัง
ควรจัดหารสถานที่ที่มีความเหมาะสมที่จะจัดการขยะในแต
ละพื้นที่ที่หางไกลจากชุมชน และดําเนินการใหไดมาตรฐาน
อยางเครงครัด
ตองการให อบต. มีการจัดทําโครงการเตาเผาขยะของ อบต.
ตอไป โดยเตาเผาที่ไดมาตรฐานตั้งไวตามจุดตางๆของ
หมูบาน
ตองการใหจังหวัดปทุมธานี จัดการกับที่ทิ้งขยะที่ไดมาตรฐาน
สามารถเปนจุดรวมของจังหวัดปทุมธานี

6.

7.

8.

คําชี้แจง
หนวยงานผูรับผิดชอบรับเรื่องไวพิจารณา

หนวยงานผูรับผิดชอบรับเรื่องไวพิจารณา

หนวยงานผูรับผิดชอบรับเรื่องไวพิจารณา

หนวยงานผูรับผิดชอบรับเรื่องไวพิจารณา

การจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลกระแชงอําเภอสามโคก
จังหวัดปทุมธานี
(รวมรวมขอมูลโดย : ศูนยวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)
 ขอมูลดานการบริหารจัดการเก็บขนขยะมูลฝอย
เทศบาลตําบล กระแชง มีพื้นที่ รับผิดชอบ ปจจุบัน 2. 32ตารางกิโลเมตร การบริหาร จัดการ เก็บขนมูลฝอย ทาง
องคการบริหารสวนตําบลกระแชง ดําเนินการเองทั้งหมดปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจริงประมาณวันละ 6.5-7 ตันตอวัน
(ขอมูลป พ.ศ. 2558) โดยองคการบริหารสวนตําบลกระแชงสามารถใหบริการเก็บขนขยะมูลฝอยคิดเปนน้ําหนักประมาณ
วันละ 5ตันตอวัน มีขยะตกคางในพื้นที่ประมาณ 2-3 ตันตอวัน (ขอมูลป พ.ศ. 255 8) ครอบคลุมพื้นที่ ขององคการบริหาร
สวนตําบลทั้งหมดรถเก็บขนขยะมูลฝอยที่ใชงานอยูในปจจุบันมีจํานวน 1 คัน เปนรถประเภทอัดทาย ความจุ 14ลูกบาศก
เมตรอายุการใชงาน 3 ป มีจํานวนพนักงานทายรถ 4คนตอคัน ระยะทางในการเก็บขนตอเที่ยว (ไมรวมระยะทางไปที่ทิ้ง
ขยะ) ประมาณ 5 กิโลเมตร อัตราการใชงาน 1 เที่ยวตอวัน เก็บวันจันทร-วันเสาร

องคการบริหารสวนตําบลกระแชง
มีการจัดวางภาชนะรองรับขยะมูลฝอยในพื้นที่เปนแบบถังเดี่ยวทิ้งขยะรวมทุก
ประเภท โดยมี ถังขยะพลาสติก ขนาด 75 ลิตร มีฝาปด จํานวน 1,800ใบ และถังขนาด 220 ลิตร จํานวน 300 ใบ อัตรา
คาธรรมเนียมในการใหบริการเก็บขนขยะมูลฝอยที่จัดเก็บตอครัวเรือน 30 บาทตอเดือนและอัตราคาธรรมเนียมที่จัดเก็บ
ตอรานอาหารคิดตามประมาณของขยะ โดยมี รายไดจากคาธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอย 564 ,000บาทตอป ซึ่งทาง
องคการบริหารสวนตําบลกระแชงมี คาใชจายในการเก็บขนขยะมูลฝอ ย (เงินเดือน+คาน้ํามันเชื้อเพลิง+คาบํารุงรักษา)
978,728.28 บาทตอป

ถังขยะมูลฝอยและจุดตั้งถังขยะมูลฝอย
ในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลกระแชง

รถเก็บขนขยะมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลกระแชงรถประเภทอัดทาย
ความจุ14ลูกบาศกเมตร จํานวน 1 คัน
 ขอมูลดานการกําจัดขยะมูลฝอย
ปจจุบันขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมจากพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลกระแชงจะนําไปกําจัดยังสถานที่กํา จัดขยะ
มูลฝอยของบอขยะเขตพื้นที่ตําบลบานกลาง อําเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีสถานที่กําจัดมูลฝอยอยูหางจากที่ทํา
การองคการบริหารสวนตําบลกระแชงประมาณ 7 กิโลเมตรวิธีการกําจัดขยะมูลฝอย ใชวิธีการจัดการขยะโดยการฝงกลบ
 ขอมูลดานนโยบายบริหารจัดการ
นโยบายและกิจกรรมที่เกี่ยวกับการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลกระแชง
1) รณรงค สงเสริม ใหความรูแกประชาชน/นักเรียนเกี่ยวกับการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยภายในชุมชน/
โรงเรียน
2) โครงการคลองสวยน้ําใส
3) โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล วัตถุประสงคเพื่อนําขยะกลับมาใชประโยชน รักษาสิ่งแวดลอม
(บรรจุในแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2557-2559)
4) โครงการคัดแยกขยะ
ติดตอขอมูลเพิ่มเติม ศูนยวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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