การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลบึงทองหลาง
อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี
(ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548)

“เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลบึงทองหลาง”
การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ องคการบริหารสวนตําบลบึงทองหลาง อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี
(ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 โครงการสงเสริมการจัดการ
ขยะโดยชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดําเนินการศึกษาโดย สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัดปทุมธานี รวมดวย ศูนยวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8

ธันวาคม 2558 เวลา 8.00 – 17.00 น. ณ วัดทําเลทอง โดยมี

นายสมบุญ พืชนะสุข นายกองคการบริหารสวนตําบลบึงทองหลาง เปนประธานในการเปดประชุม ผูเขารวมประชุม
ประกอบดวย หนวยงานภาครัฐ เจาหนาที่/สมาชิก อบต. ผูนําทองถิ่น/ชุมชม โรงเรียน/สถานศึกษา องคกรดาน
สิ่งแวดลอม และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ รวมทั้งสิ้น 50 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
50 คน มีผูตอบแบบประเมินทั้งสิ้น 15 คน โดยผูตอบแบบประเมิน
รอยละ 87 ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับ การดําเนินงานโครงการ และรอยละ 13 ไมทราบรายละเอียดเกี่ยวกับ การ
ดําเนินงานโครงการ ผูตอบแบบประเมินรอยละ 33 ทราบรายละเอียดการดําเนินงานโครงการมาเปนระยะเวลา
มากกวา 1-3 เดือน รอยละ 27 ทราบมาเปนระยะเวลามากกวา 1 ป และรอยละ 20 ทราบมาเปนระยะเวลา
มากกวา 3-6 เดือน ซึ่งผูตอบแบบประเมินรอยละ 60 มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการ
เพิ่มขึ้นในระดับมาก รอยละ 27 มีความรูเทาเดิม และรอยละ 13 มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินงาน
โครงการเพิ่มขึ้นในระดับปานกลาง ผูตอบแบบประเมินรอยละ 40 เห็นดวยกับการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชนในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลบึงทองหลาง รอยละ 40 ไมเห็นดวย และรอยละ 20 ไมแสดง
ความคิดเห็น ผูตอบแบบประเมินรอยละ 60 เห็นวา ชองทางการประชาสัมพันธขอมูลโครงการที่เหมาะสม คือ
จากผูนําชุมชน รอยละ 26 จากที่ปรึกษา (ม.เกษตรศาสตร) และรอยละ 7 จากสื่อเอกสาร โดยผูตอบแบบประเมิน
รอยละ 86 เห็นวาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการกําจัดมูลฝอยคือ การลดปริมาณขยะมูลฝอยจากแหลงกําเนิด
รอยละ 7 การเผาในเตาเผาและการหมักทําปุย หากมีการจัดสรางสถานที่กําจัดมูลฝอยในพื้นที่ ผูตอบแบบ
ประเมินรอยละ 40 ยินดี รอยละ 33 ไมแสดงความคิดเห็น และรอยละ 27 ไมยินดี โดยหากพื้นที่หรือบริเวณ
ใกลเคียงนําขยะมารวมกําจัด ผูตอบแบบประเมินรอยละ 54 ไมแสดงความคิดเห็น รอยละ 33 ไมยินดี และรอยละ
13 ยินดี
หมายเหตุ : การอธิบายผลจะอธิบายเฉพาะสามอันดับแรกของการประเมิน

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะที่ไดจากแบบประเมิน(ตอ)

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
1. ควรรณรงคเรื่องการคัดแยกขยะในครัวเรือนเพื่อเปนการลดปริมาณขยะที่ตนทาง ควรมีการจัดการขยะ
ที่ถูกวิธี เชน ขยะรีไซเคิลคัดแยกเพื่อนําไปขาย ขยะอินทรียนําไปทําปุยหมักหรือเลี้ยงสัตว เปนตน
2. ตองการใหมีโครงการอื่นๆนอกจากโครงการเกี่ยวกับการจัดการขยะ เชน โครงการเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการน้ํา เชน การสรางอางเก็บน้ําในพื้นที่ เปนตน
3. ควรมีเจาหนาที่หรือหนวยงานที่เกี่ยวของเขามาใหความรูความเขาใจในเรื่องการคัดแยกขยะในชุมชนหรือ
โรงเรียน ใหคําแนะนําเกี่ยวกับการจัดการขยะอยางถูกตอง เพื่อใหทุกคนเห็นความสําคัญและลงมือปฏิบัติ
ไดจริง

สรุปขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากการจัดประชุม
ประเด็น
1.

2.

3.

4.

คําถาม/ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร มีกิจกรรมคัดแยกขยะ ประเภท
กระดาษ พลาสติก ขวดแกว เปนตน แตยังไมมีการจัดตั้ง
ธนาคารขยะ ซึ่งกําลังจะมีการเริ่มดําเนินการ โดยทาง
โรงเรียนไดรับการสนับสนุนอุปกรณตะแกรงคัดแยกขยะ
และถังน้ําหมักชีวภาพจากโครงการ
เห็นดวยกับโครงการการจัดการขยะในชุมชน โดยควร
เริ่มตนที่ครัวเรือนกอน แตไมเห็นดวย หากมีการใชพื้นที่
ตําบลบึงทองหลางจัดสรางสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย ขยะล
การจัดการขยะและการลดปริมาณขยะ ตองเริ่มตนที่
ครัวเรือน โดยตองปลูกฝงจิตสํานึกที่ดี มีการคัดแยกขยะ
ประเภทตางๆ เชน เศษอาหารนําไปหมักทําปุยอินทรีย
หรือเลี้ยงสัตว เปนตน ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นจะมากหรือ
นอย สวนหนึ่งขึ้นอยูกับการจัดการของประชาชน ในสวน
ของทองถิ่น งบประมาณในการบริหารจัดการไมเพียงพอ
ตองการใหมีการสนับสนุนในดานงบประมาณและอุปกรณ
จากภาครัฐ และตองการใหมีการผลักดันหรือฟนฟูสถานที่
กําจัดขยะเดิมที่ไมไดใชงานใหสามารถกลับมาใชเปน
สถานที่กําจัดขยะใหม โดยดําเนินการดวยความโปรงใส
ประชาชนมีสวนรวมและไมมีการตอตานคัดคาน อาจใช
วิธีการกําจัดขยะในพื้นที่โดยการสรางเตาเผาขยะ
โครงการการจัดสรางสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย ไมควรทํา
เปนโครงการใหญ ควรมีแนวทางบริหารจัดการในพื้นที่
โดยหนวยงานทองถิ่นที่รับผิดชอบ ไมผลักภาระใหแก
หนวยงานอื่นๆ

คําชี้แจง

หนวยงานผูรับผิดชอบรับเรื่องไวพิจารณา

ศูนยวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอมได
ทํางานรวมกับกรุงเทพมหานคร ในการแกไข
ปญหาเรื่องขยะ ซึ่งปริมาณขยะและปญหาเรื่อง
ขยะของกทม.เปนปญหาไมนอยกวาของจังหวัด
ปทุมธานี กทม.มีการนํารองที่เขตหนองแขม
ใชวิธีการกําจัดขยะโดยการใชเตาเผาขยะ
ซึ่งหากการดําเนินการสําเร็จและมี
ประสิทธิภาพดี จะเปนอีกทางเลือกหนึ่งในการ
จัดการขยะในอนาคต

การบริหารจัดการในพื้นที่ ควรเริ่มตนโดยการ
พูดคุยทําความเขาใจในพื้นที่ อาศัยความ
รวมมือ มีการเตรียมความพรอมในหลายๆดาน
โดยอาจมีการจัดตั้งเปนลักษณะไตรภาคี
ตัวอยางเชนที่ อบจ.นนทบุรี มีการจัดตั้งไตร
ภาดีและมีกองทุนลดผลกระทบสิ่งแวดลอม

การจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลบึงทองหลาง อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี
(รวมรวมขอมูลโดย : ศูนยวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)
 ขอมูลดานการบริหารจัดการเก็บขนขยะมูลฝอย
องคการบริหารสวนตําบลบึงทองหลาง มีพื้นที่รับผิดชอบในปจจุบัน 52.80 ตารางกิโลเมตร การบริหารจัดการ
เก็บขนมูลฝอย องคการบริหารสวนตําบลบึงทองหลางดําเนินการเองทั้งหมด อบต.สามารถใหบริการเก็บขนขยะมูลฝอย
คิดเปนน้ําหนักประมาณวันละ 12 ตัน (ขอมูลป 2558) มีการเก็บขนขยะมูลฝอยภายในเขตพื้นที่ อบต. ความถี่ 6 ครั้งตอ
สัปดาห งบประมาณการจัดการขยะมูลฝอย ปงบประมาณ 2558 เปนเงิน 498 ,600 บาท คาธรรมเนียมการจัดเก็บขยะ
มูลฝอยที่จัดเก็บได 862,720 บาท องคการบริหารสวนตําบลบึงทองหลาง มีรถเก็บขนขยะมูลฝอยที่ใชงานอยูในปจจุบัน
จํานวน 2 คัน
• รถบรรทุกแบบอัดทาย ความจุ 12 ลูกบาศกเมตร อายุการใชงาน 2 ป สภาพดี
• รถบรรทุกแบบอัดทาย ความจุ 12 ลูกบาศกเมตร อายุการใชงาน 5 ป
สภาพซอมแซมบอย
จํานวนพนักงานทายรถ 2 คน ระยะทางในการเก็บขนตอเที่ยว (ไมรวมระยะทางไปที่ทิ้งขยะ)
อัตราการใชงาน 1 เที่ยวตอวัน

รถเก็บขนขยะมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลบึงทองหลาง

ประมาณ 50 กิโลเมตร

การจัดวางถังขยะมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลบึงทองหลาง
 ขอมูลดานการกําจัดขยะมูลฝอย
ปจจุบันองคการบริหารสวนตําบลบึงทองหลาง ไม มีสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยเปนของตนเอง ขยะมูลฝอยที่เก็บ
รวบรวมจากพื้นที่ จะนําไปกําจัดยังสถานที่กําจัดมูลฝอยของ หางหุนสวนจํากัด บางไทรรีไซเคิล สถานที่กําจัดมูลฝอย
ตั้งอยูที่ หมูที่ 5 ตําบลบางพลี อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วิธีการกําจัดขยะมูลฝอยที่ใชอยูในปจจุบัน
ใชวิธีการเทกองบนพื้น (Open Dumping) อบต. เสียคาใชจายในการนําขยะมูลฝอยไปกําจัดในอัตรา 700 บาทตอเที่ยว
สถานที่กําจัดมูลฝอยอยูหางจากที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลบึงทองหลางประมาณ 125 กิโลเมตร ( ระยะทางไปกลับ)
 โครงการและกิจกรรมดานการจัดการขยะมูลฝอย
ปจจุบัน องคการบริหารสวนตําบลบึงทองหลางสนับสนุนกิจกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอย โดยมีโครงการ
กิจกรรม ดังนี้
• โครงการคัดแยกขยะมูลฝอย โรงเรียนในตําบลบึงทองหลาง จํานวน 6 โรงเรียน
• โครงการคัดแยกขยะมูลฝอย หมูบานตนแบบ 1 โครงการ (หมู 2)
• โครงการคัดแยกขยะมูลฝอย ศาสนสถาน 1 โครงการ (หมู 2)

และ

• ปรับปรุงการจัดการดานสถานที่จัดวางถังรองรับขยะมูลฝอยจากสถานประกอบการ เพื่อความสะอาด
ถูกสุขลักษณะ จํานวน 13 แหง
• ขอความรวมมือสถานประกอบการ ตําบลบึงทองหลาง คัดแยกขยะ เพื่อลดปริมาณขยะ
• ติดปายประชาสัมพันธและประชาสัมพันธในเว็บไซต อบต. รณรงคเรื่องการคัดแยกขยะ

หมูบานเกษียรเกษตร หมู 2

ตัวอยางการ
จัดทําโครงการคัดแยกขยะมูลฝอย

ติดตอขอมูลเพิ่มเติมศูนยวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เลขที่ 50 ถนนงามวงศวาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.10900
โทรศัพท : 02-942-8410 ตอ 115 โทรสาร : 02-942-8410 ตอ 101,119
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