การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพืน้ ที่องค์การบริหารส่วนตาบลบึงกาสาม
อาเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
(ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548)

“เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลบึงกาสาม”
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ อ งค์การบริห ารส่วนตาบลบึงกาสาม อาเภอหนองเสือ จัง หวัดปทุมธานี
(ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548) โครงการส่งเสริมการจัดการ
ขยะโดยชุมชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดาเนินการศึกษาโดย สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี ร่ ว มด้ ว ย ศู น ย์ วิ ศวกรรมพลั ง งา นและสิ่ ง แวดล้ อ ม บางเขน คณะ วิ ศ วกรรมศาสต ร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558 เวลา 8.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหาร
ส่วนตาบลบึงกาสาม โดยมี นายไพศาล ศรีธเนศสกุล นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบึงกาสาม เป็นประธานในการเปิด
ประชุม ผู้เ ข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ เจ้าหน้าที่ /สมาชิก อบต. ผู้นาท้ องถิ่น /ชุม ชม โรงเรียน/
สถานศึกษา องค์กรด้านสิ่งแวดล้อม และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ รวมทั้งสิ้น 54 คน
วัตถุประสงค์การจัดประชุม
1) การประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและชี้แจงความเป็นมา ขั้นตอน แนวทางการดาเนินงาน การนาเสนอ
ขอบเขตการดาเนินงานโครงการเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโครงการ
2) เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายโครงการได้รับทราบและมีความเข้าใจความสาคัญของการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
การจัดการขยะมูลฝอยร่วมกัน
3) เพื่อประสานงานขอความร่วมมือจากหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรและชุมชนต่างๆที่เกี่ยวข้อง
กับการดาเนินงานโครงการ
4) การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ จากประชาชนผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียในพื้นที่โครงการ เกี่ยวกับ
ปัญหา (ปริมาณ/ชนิด/ประเภท, การเก็บขน/รวบรวม/ขนส่ง, วิธีการกาจัด <ต้นทางและปลายทาง> และสถานที่กาจัด)
สาเหตุ แนวทางแก้ไขการจัดการขยะปริมาณมูลฝอยในพื้นที่ รวมทั้งเทคโนโลยีการกาจัดขยะมูลฝอยที่มีการใช้งานใน
ปัจจุบัน
บรรยากาศการจัดประชุม

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จากแบบประเมิน
จากจานวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 54 คน มีผู้ตอบแบบประเมินทั้งสิ้น 24 คน โดยผู้ตอบแบบประเมิน
ร้อยละ 88 ทราบรายละเอี ยดเกี่ยวกับ การดาเนินงานโครงการและร้อยละ 12 ไม่ท ราบรายละเอียดเกี่ยวกั บ
การดาเนินงานโครงการ โดยผู้ตอบแบบประเมินร้อยละ 46 ทราบรายละเอียดการดาเนินงานโครงการมาเป็น
ระยะเวลาน้อยกว่า 1 เดือน ร้อยละ 25 ทราบมาเป็นระยะเวลามากกว่า 1-3 เดือน และร้อยละ 13 ทราบมาเป็น
ระยะเวลามากกว่า 6-12 เดือน ซึ่ง ผู้ตอบแบบประเมิ นร้อยละ 100 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกั บ การ
ดาเนินงานโครงการเพิ่มขึ้นในระดับปานกลาง ผู้ตอบแบบประเมินร้อยละ 88 เห็นด้วยกับการจัดประชุมรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลบึงกาสาม และร้อยละ 12 ไม่ตอบแบบประเมิน
หมายเหตุ : การอธิบายผลร้อยละจะอธิบายเฉพาะสามอันดับแรกของการประเมิน

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จากแบบประเมิน
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ (ต่อ)
1. เห็นควรให้มีการแก้ไขปัญหาขยะล้นเมืองอย่างจริงจัง โดยให้ อบจ.ปทุมธานีเป็นแม่งานหลัก ดาเนินการใน
ภาพรวมทั้งจังหวัด โดยมีการบริหารจัดการ มีงบประมาณ มีรถจัดเก็บขยะ มีสถานที่ทิ้งหรือกาจัดขยะ
2. ส่งเสริมและมีการรณรงค์ให้ความรู้กับประชาชนเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาขยะ โดยมีกฎหมายควบคุมบังคั บ
อย่างจริงจัง
3. ประชาชนยังไม่ทราบถึงประโยชน์จากการคัดแยกขยะ
4. ถ้ามีโรงงานรับซื้อขยะในราคาที่สูงจะดีมาก ขยะรีไซเคิลราคาถูก ทาให้ไม่มีคนอยากขาย และพ่อค้ารับซื้อ
ของเก่ามีการกดราคารับซื้อ
5. ควรมีการสนับสนุนรถขยะให้กับทางองค์การบริหารส่วนตาบลบึงกาสามเพิ่มอีก 1 คัน เพื่อประสิทธิภาพ
ในการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่
6. ควรจัดหางบประมาณในการบริหารจัดการขยะ โดยส่วนมากประชาชนมักจะคิดว่า อบต.มีงบประมาณ
มากพอที่จะจัดการกับปัญหา ซึ่งตอนนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ ถังขยะไม่เพียงพอ และรถจัดเก็บขยะก็มีเพียง 1
คัน งบประมาณมีไม่พอต่อความต้องการของประชาชน
สรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการจัดประชุม
ประเด็น
1.

2.
3.

คาถาม/ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

คาชี้แจง ประเด็น

ต้องการทราบระยะเวลาในการจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่ รถขยะให้ บ ริ ก ารจั ด เก็ บ ขยะมู ล ฝอยในทุ ก
ชุมชน (9 หมู่ บ้าน) วันจันทร์ถึง วันศุกร์ ตั้งแต่
เวลา 04.00 – 09.00 น. ในช่วงบ่ายจะนาขยะ
ไปทิ้งยังสถานที่กาจัดมูลฝอยของเทศบาลเมือง
สนั่นรักษ์
โรงเรี ย นมี ก ารคั ด แยกขยะตามสี ข องถั ง ขยะ โดยให้
นัก เรียนแต่ละห้องนาขยะไปขายในแต่ล ะเดือน เพื่อนา
รายได้มาเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆ
โรงเรียนมีการดาเนินงานโครงการ 5 ส ส่งเสริมให้ความรู้
กับนักเรียนในเรื่องการคัดแยกขยะ ปัญหาเกี่ยวกับขยะ
ประเภทถุงนมที่ส่งกลิ่นเหม็น จะให้ภารโรงรวบรวมแล้ว
นาไปฝังกลบ แต่ยังไม่ถูกสุขลักษณะ

4.

5.
6.
7.

ปัญหาเรื่องรถขยะที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน มีประสิทธิภาพ
ต่า ขาดงบประมาณในการจัดซื้อรถขยะที่ทันสมัย รวมถึง
ควรมีกฎหมายและการรณรงค์เรื่องการคัดแยกขยะอย่าง
ถูกวิธี
ประชาชนในพื้นที่ยังไม่มีการคัดแยกขยะที่ต้นทาง จะทิ้ง
ขยะรวมกัน ต้องการให้หน่วยงานเข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับ
การคัดแยกขยะหรือสนับสนุนอุปกรณ์ในการคัดแยกขยะ
วัดและตลาดในพื้นที่ยังไม่สามารถจัดเก็บขยะได้ทั้งหมด มี
ขยะตกค้าง ใช้วิธีกาจัดขยะโดยการขุดหลุมแล้วนาขยะ
ไปเทกองรวมกัน
ควรมี ก ฎหมายบัง คับ ให้เ กิ ดความร่วมมื อในการจัดการ
ขยะ เช่น ประเทศญี่ปุ่นออกกฎหมายในเรื่องการคัดแยก
ขยะและการทิ้งขยะให้ถูกที่

หน่วยงานผู้รับผิดชอบรับเรื่องไว้พิจารณา

หน่วยงานผู้รับผิดชอบรับเรื่องไว้พิจารณา
หน่วยงานผู้รับผิดชอบรับเรื่องไว้พิจารณา
หน่วยงานผู้รับผิดชอบรับเรื่องไว้พิจารณา

การจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลบึงกาสาม อาเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
(รวมรวมข้อมูลโดย : ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
 ข้อมูลด้านการบริหารจัดการเก็บขนขยะมูลฝอย
องค์การบริหารส่วนตาบลบึงกาสาม มีการเก็บขนขยะมูลฝอยภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่ว นตาบล ซึ่งการ
บริหารจัดการเก็บขนมูลฝอยทางองค์การบริหารส่วนตาบลบึงกาสามดาเนินการเองทั้งหมด โดยมีขนาดพื้นที่ให้บริการ
เก็บรวบรวมขยะมูลฝอย 53.40 ตารางกิโลเมตร ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ คิดเป็นน้าหนักประมาณ 4 ตันต่อ
วัน (ข้อมูลปี พ.ศ. 2557) มีการเก็บขนขยะมูลฝอยภายในเขตพื้นที่ทุกวัน รถเก็บขนขยะมูลฝอยที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน มี
จานวน 1 คัน เป็นรถประเภทอัดท้าย ความจุ 4 ลูกบาศก์เมตร สภาพใช้งานได้ดี แต่ต้องซ่อมแซมบ่อย มีจานวนพนักงาน
ท้ายรถ 3 คน ระยะทางในการเก็บขนต่อเที่ยว (ไม่รวมระยะทางไปที่ทิ้งขยะ) ประมาณ 34 กิโลเมตร อัตราการใช้งาน 1-2
เที่ยวต่อวัน

ถังขยะมูลฝอยและรถเก็บขนขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตาบลบึงกาสาม

 ข้อมูลด้านการกาจัดขยะมูลฝอย
ปัจจุบันขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมจากพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลบึงกาสาม จะนาไปกาจัดยังสถานทีก่ าจัดมูล
ฝอยของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ตาบลบึงสนั่น อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี สถานที่กาจัดมูลฝอยอยู่ห่างจากที่ทาการ
องค์การบริหารส่วนตาบลบึงกาสามประมาณ 50 กิโลเมตร มีพื้นที่ 5 ไร่ วิธีการกาจัดมูลฝอยที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เป็นแบบ
กองบนพื้น (Open Dump) ใช้พื้นที่ในการกาจัดไปแล้วร้อยละ 90 โดยองค์การบริหารส่วนตาบลบึงกาสามเสียค่าใช้จ่าย
ในการกาจัด 180,000 บาทต่อปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 ถึง พ.ศ.2557
ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.10900
โทรศัพท์ : 02-942-8410 ต่อ 115 โทรสาร : 02-942-8410 ต่อ 101,119
มือถือ 081-551-4157, 099-675-1707 (คุณอรอุมา พรหมมินทร์)
E-mail : aornalisa@gmail.com Website : www.eeec.eng.ku.ac.th

