การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตําบลบางเตย
อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

(ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548)

“เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เทศบาลตําบลบางเตย”
การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตําบลบางเตย อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี (ตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.

2548) โครงการสงเสริมการจัดการขยะโดยชุมชน

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดําเนินการศึกษาโดย สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จังหวัดปทุมธานี
รวมดวย ศูนยวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
จัดขึ้นเมื่อ วันที่

25 พฤศจิกายน 2558 เวลา 8.00 – 17.00 น. ณ หองประชุมเทศบาลตําบลบางเตย โดยมี

นายสัมฤทธิ์ ผลมะเฟอง นายกเทศมนตรีตําบลบางเตย เปนประธานในการเปดประชุม ผูเขารวมประชุม ประกอบดวย
หนวยงานภาครัฐ เจาหนาที่/สมาชิก ทต. ผูนําทองถิ่น/ชุมชม โรงเรียน/สถานศึกษา องคกรดานสิ่งแวดลอม และ
ประชาชนทั่วไปในพื้นที่ รวมทั้งสิ้น 54 คน
วัตถุประสงคการจัดประชุม
1) การประชาสัมพันธรายละเอียดโครงการและชี้แจงความเปนมา ขั้นตอน แนวทางการดําเนินงาน การ นําเสนอ
ขอบเขตการดําเนินงานโครงการเพื่อใหประชาชนมีความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับโครงการ
2) เพื่อใหกลุมเปาหมายโครงการไดรับทราบและมีความเขาใจความสําคัญของการมีสวนรวมในการแกไขปญหา
การจัดการขยะมูลฝอยรวมกัน
3) เพื่อ
ประสานงานขอความรวมมือจากหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรและชุมชนตางๆที่เกี่ยวของ
กับการดําเนินงานโครงการ
4) การรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่นๆ จากประชาชนผูมีสวนได สวนเสียในพื้นที่โครงการ เกี่ยวกับ
ปญหา (ปริมาณ/ชนิด/ประเภท , การเก็บขน/รวบรวม/ขนสง , วิธีการกําจัด <ตนทางและปลายทาง > และสถานที่กําจัด)
สาเหตุ แนวทางแกไข การจัดการขยะปริมาณมูลฝอยในพื้นที่ รวมทั้งเทคโนโลยีการกําจัดขยะมูลฝอยที่มีการใชงานใน
ปจจุบัน
บรรยากาศการจัดประชุม

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะที่ไดจากแบบประเมิน
จากจํานวนผูเขารวมประชุมทั้งสิ้น
54 คน มีผูตอบแบบประเมินทั้งสิ้น 26 คน โดยผูตอบแบบประเมิน
รอยละ 89 ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับ การดําเนินงานโครงการ และรอยละ 11 ไมทราบรายละเอียดเกี่ยวกับ การ
ดําเนินงานโครงการ โดยผูตอบแบบประเมินรอยละ 27 ทราบรายละเอียดการดําเนินงานโครงการมาเปน
ระยะเวลามากกวา 1 ป รอยละ 19 ทราบมาเปนระยะเวลา นอยกวา 1 เดือน และมากกวา 1-3 เดือน
ซึ่งผูตอบแบบประเมินรอยละ 58 มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการเพิ่มขึ้นในระดับมาก
รอยละ 31 มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการเพิ่มขึ้นในระดับปานกลาง และ รอยละ 11
มีความรูเทาเดิม ผูตอบแบบประเมิน รอยละ 69 เห็นดวยกับการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
ในพื้นที่เทศบาลตําบลบางเตย รอยละ 23 ไมแสดงความคิดเห็น และรอยละ 8 ไมเห็นดวยกับการจัดประชุม
รับฟงความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตําบลบางเตย โดยผูตอบแบบประเมินรอยละ
73 เห็นวา
เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการกําจัดมูลฝอยคือ การลดปริมาณขยะมูลฝอยจากแหลงกําเนิด รอยละ 19 การฝงกลบ
อยางถูกหลักสุขาภิบาล และรอยละ 8 การเผาในเตาเผา หากมีการจัดสรางสถานที่กําจัดมูลฝอยในพื้นที่ ผูตอบ
แบบประเมินรอยละ 46 ไมแสดงความคิดเห็น รอยละ 35 ยินดี และรอยละ 19 ไมยินดี โดยหากพื้นที่หรือบริเวณ
ใกลเคียงนําขยะมารวมกําจัด ผูตอบแบบประเมินรอยละ 61 ไมแสดงความคิดเห็น รอยละ 35 ยินดี และรอยละ 4
ไมยินดี
หมายเหตุ : การอธิบายผลจะอธิบายเฉพาะสามอันดับแรกของการประเมิน

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะที่ไดจากแบบประเมิน (ตอ)

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
1. ลดการใชถุงพลาสติกและกลองโฟม โดยใชถุงผาหรือวัสดุที่สามารถยอยสลายไดทดแทน
2. ควรจะมีการจัดอบรมใหความรูแกประชาชนในเรื่องของการจัดการขยะมูลฝอย เชน วิธีการคัดแยกขยะ
ที่ถูกตอง เพื่อใหมีความรูและความเขาใจและเปนการปลูกฝงจิตสํานึกใหประชาชนเห็นความสําคัญและ
สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันอยางเปนรูปธรรม
3. ควรจัดเตรียมถังขยะใหเพียงพอและทั่วถึง และควรวางเปนจุดๆ ในแตละจุดควรมีถังขยะทุกประเภทเพื่อ
สะดวกตอการคัดแยก เชน ขยะเปยก ขยะแหง ขยะรีไซเคิล เปนตน ควรเพิ่มจํานวนรถขยะและความถี่ใน
การจัดเก็บขยะมูลฝอย เพื่อลดปญหาปริมาณขยะตกคาง
4. ควรจะมีการรณรงคใหประชาชนคัดแยกขยะตั้งแตในครัวเรือนเพื่อเปนการลดปริมาณขยะตั้งแตตนทาง
ซึ่งเปนสวนหนึ่งที่จะสามารถแกไขปญหาขยะที่เกิดขึ้นได

สรุปขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากการจัดประชุม
ประเด็น
1.

2.

3.

4.

5.

คําถาม/ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ

คําชี้แจง

ตองการใหมีการปลูกฝงจิตสํานึกและรณรงคใหประชาชน หนวยงานผูรับผิดชอบรับเรื่องไวพิจารณา
มีการคัดแยกขยะ ในพื้นที่มีจํานวนถังขยะเพียงพอ ไมมี
ปญหาในเรื่องปริมาณขยะตกคาง แตมีปญหาเรื่องจํานวน
รถขยะมีจํานวนไมเพียงพอ ขาดแคลนงบประมาณในการ
จัดซื้อรถขยะ
พื้นที่หมูที่ 5 มีการรณรงคเรื่องการคัดแยกขยะในชุมชน
ประชาชนเริ่มดําเนินการในการนําขยะอินทรียมาทําปุย
หมัก เพื่อเปนการชวยลดปริมาณขยะตั้งแตตนทาง
พื้นที่หมู 7 เทศบาลมีความสนใจในเรื่องการจัดการขยะ
และการจัดเก็บขยะ ในพื้นที่มีจํานวนถังขยะเพียงพอ ไมมี
ปญหาในเรื่องปริมาณขยะตกคาง
เทศบาลควรมีการจัดหาถังขยะแยกประเภท เชน ขยะ
หนวยงานผูรับผิดชอบรับเรื่องไวพิจารณา
แหง ขยะเปยก ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ใหแตละชุมชน
หรือหมูบาน อยางนอย 1 ชุด โดยเฉพาะขยะมีพิษและ
ขยะอันตราย เชน หลอดไฟ ถานไฟฉาย ยังมีการทิ้งรวม
ในถังเดียว รวมถึงสนับสนุนเรื่องงบประมาณหรือมี
โครงการในการดําเนินการทําปุยหมัก น้ําหมักชีวภาพ
ทางเทศบาลมุงเนนนโยบายเรื่องการจัดการขยะเปน
สําคัญ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ดูแลเรื่องการ
รักษาความสะอาด ไมใหมีขยะตกคาง ดําเนินการจัดเก็บ
วันตอวัน ตามนโยบายของผูบริหาร มีการรณรงคและ
สรางความรวมมือรวมใจในหลายๆดาน

สรุปขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากการจัดประชุม (ตอ)
ประเด็น
6.

คําถาม/ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ

คําชี้แจง

พื้นที่ตําบลบางเตยไมมีปญหาในเรื่องปริมาณขยะตกคาง
มีการบริหารจัดการเก็บขนขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ
งบประมาณในการจัดซื้อถังขยะเพียงพอ แตมีปญหาเรื่อง
คาใชจายในการบํารุงรักษาเครื่องจักร คาน้ํามัน คาจาง
แรงงาน ที่เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงสถานที่ทิ้งขยะที่อาจมีการปด
ตัว เทศบาลมีความกังวลวาจะไมมีสถานที่ทิ้งขยะ ปจจุบัน
ใหประชาชนจัดเก็บขยะในครัวเรือนและใหเทศบาล
ดําเนินการจัดเก็บขยะไมใหมีปริมาณขยะตกคางเปนวิธีที่ดี
ที่สุด การคัดแยกขยะตองอาศัยความรวมมือจาก
ประชาชนเปนอยางมาก การสรางจิตสํานึกคอนขางยาก
และไมเห็นผลที่ชัดเจน ปญหาขยะมีพิษ ขยะอันตรายที่
คัดแยกจะนําไปทิ้งที่ใด จุดตั้งถังขยะแยกประเภทจะตั้งที่
จุดใด โดยทางเทศบาลตองการระบบกําจัดขยะที่
เหมาะสมในพื้นที่

ปญหาเรื่องประชาชนมีการคัดแยกขยะ แตเมื่อ
จัดเก็บยังจัดเก็บแบบทิ้งรวมในรถคันเดียว
ประเด็นนี้ทางหนวยงานรัฐไดพยายามพัฒนา
ระบบการจัดการ โดยในสวนของขยะที่
สามารถจัดการได เชน ขยะอินทรีย สามารถ
นําไปทําปุยหมัก ปุยน้ําชีวภาพ ทางหนวยงาน
จะสงเสริมในเรื่องวัสดุอุปกรณ เชน ถังหมักน้ํา
ชีวภาพ กากน้ําตาล ในตางประเทศการจัดการ
ขยะที่ปลายทางมีประสิทธิภาพ แตในประเทศ
ไทยการจัดการขยะที่ปลายทางยังไมดี
เทาที่ควร ถาชุมชนหรือหมูบานสามารถแยก
ขยะไดควรจะชวยกันแยกตั้งแตตนทาง
เทศบาลอาจเขามาสนับสนุนในดาน
งบประมาณ วัสดุอุปกรณในการดําเนินงาน
มีกิจกรรมหรือโครงการรานคาศูนยบาท ขยะ
แลกของ เปนตน

การจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เทศบาลตําบลบางเตย อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
(รวมรวมขอมูลโดย : ศูนยวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)
 ขอมูลดานการบริหารจัดการเก็บขนขยะมูลฝอย
เทศบาลตําบลบางเตย มีพื้นที่รับผิดชอบในปจจุบัน 12.90 ตารางกิโลเมตร การบริหารจัดการเก็บขนมูลฝอย
เทศบาลตําบลบางเตยดําเนินการเองทั้งหมด ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจริงภายในเขตเทศบาลประมาณวันละ 11 ตัน
คาใชจายในการเก็บขนขยะมูลฝอย 2 ,164,000 บาทตอป เทศบาลตําบลบางเต ยมีรถเก็บขนขยะมูลฝอยที่ใชงานอยูใน
ปจจุบัน จํานวน 3 คัน
• รถแบบอัดทาย ความจุ 20 ลูกบาศกเมตร อายุการใชงาน 1 ป สภาพใชงานดี
• รถแบบอัดทาย ความจุ 20 ลูกบาศกเมตร อายุการใชงาน 6 ป สภาพซอมแซมบอย
• รถแบบอัดทาย ความจุ 17.5 ลูกบาศกเมตร อายุการใชงาน 10 ป
สภาพซอมแซมบอย

ถังขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลบางเตย

 ขอมูลดานการกําจัดขยะมูลฝอย
ปจจุบันเทศบาลตําบลบางเตยไมมีสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยเปนของตนเอง ขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมในพื้นที่จะ
นําไปกําจัดยังสถานที่กําจัดมูลฝอยของ หางหุนสวนจํากัด บางไทรรีไซเคิล อํา เภอบางไทร จั งหวัดพระนครศรีอยุธยา
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