การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตําบลบางพูน
อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

(ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548)

“เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เทศบาลตําบลบางพูน”
การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ เทศบาลตําบลบางพูน อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (ตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548) โครงการสงเสริมการจัดการขยะโดยชุมชน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดําเนินการศึกษาโดย สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จังหวัดปทุมธานี
รวมดวย ศูนยวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

จัดขึ้นเมื่อ

วันที่ 9 ธันวาคม 2558 เวลา 8.00 – 17.00 น. ณ หองประชุมเทศบาลตําบลบางพูน โดยมี นายอํานวย นาคบุรินทร
นายกเทศมนตรีตําบลบางพูน เปนประธานในการเปดประชุม ผูเขารวมประชุม ประกอบดวย หนวยงานภาครัฐ
เจาหนาที่/สมาชิก ทต. ผูนําทองถิ่น/ชุมชม โรงเรียน/สถานศึกษา องคกรดานสิ่งแวดลอม และประชาชนทั่วไปในพื้นที่
รวมทั้งสิ้น 51 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
51 คน มีผูตอบแบบประเมินทั้งสิ้น 20 คน โดยผูตอบแบบประเมิน
รอยละ 80 ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับ การดําเนินงานโครงการ และรอยละ 20 ไมทราบรายละเอียดเกี่ยวกับ การ
ดําเนินงานโครงการ ผูตอบแบบประเมินรอยละ 35 ทราบรายละเอียดการดําเนินงานโครงการมาเปนระยะเวลา
นอยกวา 1 เดือน รอยละ 30 ทราบมาเปนระยะเวลามากกวา 1-3 เดือน และรอยละ 20 ไมทราบ ซึ่งผูตอบแบบ
ประเมินรอยละ 60 มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการเพิ่มขึ้นในระดับปานกลาง รอยละ 35
มีความรูเพิ่มขึ้นในระดับมาก และรอยละ 5 มีความรูเทาเดิม ผูตอบแบบประเมินรอยละ 65 เห็นดวยกับการจัด
ประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตําบลบางพูน รอยละ 35 ไมแสดงความคิดเห็น ผูตอบ
แบบประเมินรอยละ 50 เห็นวา ชองทางการประชาสัมพันธขอมูลโครงการที่เหมาะสม คือ จาก ผูนําชุมชน รอยละ
15 จากผูนําชุมชนและสื่อเอกสาร เชน แผนพับ โดยผูตอบแบบประเมินรอยละ 70 เห็นวาเทคโนโลยีที่เหมาะสมใน
การกําจัดมูลฝอยคือ การลดปริมาณขยะมูลฝอยจากแหลงกําเนิด รอยละ 15 การหมักทําปุย และรอยละ 10
การฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล หากมีการจัดสรางสถานที่กําจัดมูลฝอยในพื้นที่ ผูตอบแบบประเมินรอยละ 60
ไมแสดงความคิดเห็น รอยละ 35 ยินดี และรอยละ 5 ไมยินดี โดยหากพื้นที่หรือบริเวณใกลเคียงนําขยะมารวม
กําจัด ผูตอบแบบประเมินรอยละ 55 ไมแสดงความคิดเห็น รอยละ 35 ยินดี และรอยละ 10 ไมยินดี
หมายเหตุ : การอธิบายผลจะอธิบายเฉพาะสามอันดับแรกของการประเมิน

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะที่ไดจากแบบประเมิน(ตอ)

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
1. ควรรณรงคเรื่องการคัดแยกขยะในครัวเรือนเพื่อเปนการลดปริมาณขยะที่ตนทาง ควรมีการจัดการขยะ
ที่ถูกวิธี เชน ขยะรีไซเคิลคัดแยกเพื่อนําไปขาย ขยะอินทรียนําไปทําปุยหมักหรือเลี้ยงสัตว เปนตน
2. ควรมีเจาหนาที่หรือหนวยงานที่เกี่ยวของเขามาใหความรูความเขาใจใน เรื่องการคัดแยกขยะในชุมชน หรือ
โรงเรียน ใหคําแนะนําเกี่ยวกับการจัดการขยะอยางถูกตอง เพื่อให ทุกคนเห็นความสําคัญและลงมือปฏิบัติ
ไดจริง
3. ขยะที่เกลื่อนถนน ปญหานั้นไมไดเกิดจากคนทั้งหมด โดยเกิดจากสัตวดวย เชน สนุขจรจัด คุยหาอาหาร
ตามถังขยะและลากถังขยะไปตามถนน ดังนั้นบนทองถนนจึงเกลื่อนไปดวยขยะ ตองแกไขปญหาเรื่องสุนัข
จรจัด โดยการนําออกจากพื้นที่ ถานําออกไมไดตองทําหมันเพื่อลดจํานวนสุนัข
4. การแกไขปญหาขยะควรดําเนินการเรงดวนภายใน 6 เดือน ตองการใหจังหวัดปทุมธานี หาพื้นที่เหมาะสม
ในการจัดสรางสถานที่กําจัดขยะ
5. ควรจะมีการจัดอบรมใหความรูแกประชาชน หรือจัดทําปายประชาสัมพันธ แผนพับ ในเรื่องของการ
จัดการขยะมูลฝอย มีการทําปายหามทิ้งขยะติดตามสถานที่ตางๆ โดยครอบคลุมทั้งพื้นที่จังหวัดปทุมธานี

สรุปขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากการจัดประชุม
ประเด็น

คําถาม/ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ

คําชี้แจง

1.

สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของจังหวัดปทุมธานี หากมีการ
จัดสรางในอนาคตจะใชพื้นที่ใด

2.

การจัดสรางสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย จะสรางขึ้นที่ใดก็
ตาม จะตองดําเนินการแลวเกิดประโยชนกับประชาชน
ชุมชนตองไมไดรับผลกระทบ อาจมีการนําผูนําชุมชนหรือ
ประชาชนในพื้นที่ไปศึกษาดูงาน สถานที่จัดการขยะ
ตนแบบ เพื่อใหเห็นภาพและการดําเนินงานที่ถูกตอง
สามารถนํามาประยุกตใชกับชุมชนในพื้นที่ เทคโนโลยีการ
กําจัดขยะโดยการใชเตาเผาหรือการเปลี่ยนขยะใหเปน
พลังงานจะทําใหเกิดประโยชนสูงสุด สามารถลดปริมาณ
ขยะและลดคาใชจายในการบริหารจัดการ ขยะลนเมือง เพ
การสรางจิตสํานึกเปนสิ่งสําคัญ ถาทุกคนรวมมือกัน
จัดการขยะอยางถูกวิธี เชน มีการคัดแยกขยะในครัวเรือน
และนําขยะไปใชประโยชน จะชวยลดปริมาณขยะที่
ตนทางและลดคาใชจายในการจัดการขยะที่ปลายทาง

ขณะนี้ยังไมมีการกําหนดพื้นที่จัดสรางที่แนชัด
แตตองเปนพื้นที่ที่เหมาะสม ประชาชนไม
ตอตานคัดคาน ตัวอยางเชน ศูนยกําจัดขยะมูล
ฝอยของ อบจ.ระยอง กอนการจัดสรางไดรับ
การตอตานคัดคานจากประชาชนในพื้นที่ ตอง
ผานกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนหลายครั้ง มาตรการแกไขปญหา
ลําดับแรก คือ การจัดตั้งเปนลักษณะไตรภาคี
และมาตรการที่สอง คือ การจัดตั้งกองทุนลด
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
หนวยงานผูรับผิดชอบรับเรื่องไวพิจารณา

3.

การจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เทศบาลตําบลบางพูน อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
(รวมรวมขอมูลโดย : ศูนยวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)
 ขอมูลดานการบริหารจัดการเก็บขนขยะมูลฝอย
เทศบาลตําบลบางพูน มีพื้นที่รับผิดชอบในปจจุบัน 7.60 ตารางกิโลเมตร การบริหารจัดการเก็บขนมูลฝอย
เทศบาลตําบลบางพูนดําเนินการเองทั้งหมด (มีบางหมูบานในพื้นที่จางเหมาเอกชนดําเนินการเก็บขนเอง) ปริมาณขยะมูล
ฝอยที่เกิดขึ้นจริงภายในเขตเทศบาล ประมาณ 25 ตัน ตอวัน เทศบาล สามารถใหบริการเก็บขนขยะมูลฝอยคิดเปน
น้ําหนักประมาณ วันละ 22-25 ตัน (ขอมูลป 2558) ครอบคลุมพื้นที่รอยละ 95 ของพื้นที่เทศบาลทั้งหมด เทศบาลตําบล
บางพูน มีรถเก็บขนขยะมูลฝอยที่ใชงานอยูในปจจุบัน จํานวน

5 คัน อายุการใชงาน 10 ปขึ้นไป สภาพซอมแซมบอย

จํานวนพนักงานทายรถ 3 คน ระยะทางในการเก็บขนตอเที่ยว (ไมรวมระยะทางไปที่ทิ้งขยะ) ประมาณ 45-50 กิโลเมตร
อัตราการใชงาน 1 เที่ยวตอวัน เทศบาลตําบลบางพูน มีการจัดวางภาชนะรองรับขยะมูลฝอยในพื้นที่ แบบถังเดี่ยวทิ้งขยะ
รวมทุกประเภท โดยมีถังขยะพลาสติก ขนาด 200 ลิตร จํานวน 800 ใบ อัตราคาธรรมเนียมในการใหบริการเก็บขนขยะ
มูลฝอยที่จัดเก็บตอครัวเรือน 40 บาทตอเดือน

รายไดจากคาธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอย 2.15 ลานบาทตอป

(ขอมูลป 2557) คาใชจายในการเก็บขนขยะมูลฝอย (เงินเดือน+คาน้ํามันเชื้อเพลิง+คาบํารุงรักษา) 5.66 ลานบาทตอป
 ขอมูลดานการกําจัดขยะมูลฝอย
ปจจุบันเทศบาลตําบลบางพูน ไมมีสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยเปนของตนเอง ขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมจากพื้นที่
จะนําไปกําจัดยังสถานที่กําจัดมูลฝอย ตําบลบางพลี อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธย าสถานที่กําจัดมูลฝอยอยู
หางจากสํานักงานเทศบาลตําบลบางพูน ประมาณ 35 กิโลเมตร วิธีการกําจัดมูลฝอยที่ใชอยูในปจจุบัน คือ วิธีการฝง
กลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล
 โครงการและกิจกรรมดานการจัดการขยะมูลฝอย
ปจจุบันเทศบาลตําบลบางพูน มีนโยบายและกิจกรรมเกี่ยวกับการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ดังนี้
• มีการอบรมใหความรูเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอยและขยะมีพิษ
• มีการรณรงคใหสวนราชการในสังกัดคัดแยกขยะกอนทิ้ง
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