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

“เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เทศบาลตําบลสามโคก”
การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ เทศบาลตําบลสามโคกอําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี (ตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.

2548)โครงการสงเสริมการจัดการขยะโดยชุมชน

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดําเนินการศึกษาโดย สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จังหวัดปทุมธานี
รวมดวย ศูนยวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจัดขึ้นเมื่อ
วันที่ 19พฤศจิกายน2558 เวลา 8.00 – 17.00 น. ณ หองประชุมเทศบาลตําบลสามโคกโดยมีนายเอนก สมบุญ
นายกเทศมนตรีตําบลสามโคกเปนประธานในการเปดประชุม ผูเขารวมประชุม ประกอบดวย หนวยงานภาครัฐ
เจาหนาที่/สมาชิก ทม. ผูนําทองถิ่น/ชุมชม โรงเรียน/สถานศึกษา องคกรดานสิ่งแวดลอม และประชาชนทั่วไปในพื้นที่
รวมทั้งสิ้น 50คน
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 50คน มีผูตอบแบบประเมินทั้งสิ้น
20คน โดยผูตอบแบบประเมินรอย
ละ 100ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับ การดําเนินงานโครงการ ผูตอบแบบประเมินรอยละ 35 ทราบรายละเอียดการ
ดําเนินงานโครงการมาเปนระยะเวลานอยกวา 1 เดือน รอยละ 25ทราบมาเปนระยะเวลามากกวา 6-12 เดือนและ
รอยละ 15ทราบมาเปนระยะเวลามากกวา 1-3เดือนและมากกวา 3-6 เดือน ซึ่งผูตอบแบบประเมินรอยละ 95มี
ความรูและความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการเพิ่มขึ้นในระดับปานกลางและรอยละ 5
มีความ
รูเทาเดิม ผูตอบแบบประเมินรอยละ 65เห็นดวยกับการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่
เทศบาลตําบลสามโคก รอยละ 30ไมแสดงความคิดเห็นและรอยละ 5 ไมเห็นดวยผูตอบแบบประเมินรอยละ 50
เห็นวาชองทางการประชาสัมพันธขอมูลโครงการที่เหมาะสม คือ จากผูนําชุมชน รอยละ 28 จากการปดประกาศ
ในสถานที่ราชการและรอยละ 17 จากเจาหนาที่โดยผูตอบแบบประเมินรอยละ 62เห็นวาเทคโนโลยีที่เหมาะสมใน
การกําจัดมูลฝอยคือ การลดปริมาณขยะมูลฝอยจากแหลงกําเนิด รอยละ 15การหมักทําปุยและการเผาในเตาเผา
และรอยละ 8 การฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล หากมีการจัดสรางสถานที่กําจัดมูลฝอยในพื้นที่ ผูตอบแบบ
ประเมินรอยละ 50ยินดีรอยละ 45ไมแสดงความคิดเห็นและรอยละ 5ไมยินดี โดยหากพื้นที่หรือบริเวณใกลเคียง
นําขยะมารวมกําจัด ผูตอบแบบประเมินรอยละ 50ยินดี รอยละ 40ไมแสดงความคิดเห็น และรอยละ 10ไมยินดี
หมายเหตุ : การอธิบายผลจะอธิบายเฉพาะสามอันดับแรกของการประเมิน

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะที่ไดจากแบบประเมิน(ตอ)

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
1. ควรมีการประชาสัมพันธ ใหความรูเกี่ยวกับการกําจัดขยะอยางถูกวิธีใหทั่วถึง เชน เพิ่มปายประชาสัมพันธ
การคัดแยกขยะแตละประเภท เพื่อที่จะใหชุมชนไดรูจักประเภทของขยะและคัดแยกขยะอยางถูกวิธี
2. ควรปลูกฝงการคัดแยกขยะในครัวเรือนอยางจริงจังกอนขยายผลออกสูชุมชน
3. ควรจะมีการจัดอบรมใหความรูแกประชาชน หรือจัดทําปายประชาสัมพันธ แผนพับ ในเรื่องของการ
จัดการขยะมูลฝอย โดยครอบคลุมทั้งพื้นที่จังหวัดปทุมธานี เพื่อใหมีความรู ความเขาใจและสามารถ
นําไปใชในชีวิตประจําวันได
4. ควรมีการจัดการเชิงนโยบายเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีผูประกอบการที่ผลิตขยะ
5. ควรรณรงคการลดใชพลาสติกและโฟม โดยใชวัสดุรีไซเคิลหรือวัสดุที่สามารถยอยสลายไดทดแทน

สรุปขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากการจัดประชุม
ประเด็น
1.

2.

คําถาม/ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
จากการที่ไดไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับเรื่องการจัดการขยะ
เห็นวาการคัดแยกขยะเปนการแกไขปญหาที่ปลายเหตุ
ตองการใหมีการแกไขปญหาที่ตนเหตุโดยการลดปริมาณ
ขยะที่แหลงกําเนิด เชน ลดการใชถุงพลาสติก กลองโฟม
เปนตน จะเห็นไดวามีหลายหนวยงานรณรงคลดการใช
ถุงพลาสติกใหใชถุงผาหรือวัสดุที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ใชวัสดุที่สามารถยอยสลายได และตองการใหรัฐบาลใช
ระบบภาษีมูลคาเพิ่มแกผูที่กอขยะ และสรางความ
ตระหนักในการคัดแยกขยะ รวมทั้งปลูกฝงคานิยมที่ดีใน
การบริโภค รวมกันรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม

คําชี้แจง

เดิมรัฐบาลมีนโยบายในการลดปริมาณขยะอยู
แลว เพียงแตการนํามาใชยังไมจริงจังเพราะไม
มีกฎหมายที่เขมงวดและผูคนยังขาดความ
ตระหนัก ขอยกตัวอยาง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีการลดปริมาณ
ขยะตั้งแตตนทาง โดยการลดการใชถุงพลาสติก
และกลองโฟม หากใครใชกลองโฟมตองเสีย
คาใชจายเพิ่ม และกลองที่ใชตองสามารถยอย
สลายได พบวาปริมาณขยะก็ยังเพิ่มขึ้นนั่น
หมายความวานอกจากมีนโยบายแลว
ประชาชนตองตระหนักและเล็งเห็น
ความสําคัญของนโยบาย นําไปใชอยางจริงจัง
ดวย
กังวลเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้งโรงไฟฟาในชุมชน ตองการให มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปนหนวยงานกลาง
ภาครัฐคํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและความเปนอยู ระหวางภาครัฐและภาคประชาชน
ของประชาชนในพื้นที่การรับฟงความคิดเห็นในครั้งนี้จะมี วัตถุประสงคของโครงการ คือการรับฟงความ
ผลตอการจัดตั้งโรงไฟฟาหรือไม และ
คิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดการขยะ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมาในฐานะหนวยงานใดและมี ในพื้นที่ เพื่อนําไปจัดทําแผนแมบทการจัดการ
วัตถุประสงคอะไร ขอใหชี้แจงใหประชาชนเขาใจดวย
ขยะของจังหวัดปทุมธานี และ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมาในฐานะที่ปรึกษา
โครงการภายใตกรอบการดําเนินงานเพื่อหา
แนวทางแกไขปญหาการจัดการขยะ เพื่อบรรจุ
เปนนโยบายระดับประเทศตอไป

ประเด็น
3.

คําถาม/ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
สําหรับการรณรงคการคัดแยกขยะ ผลลัพธเปนที่นาพอใจ
แลว แตประเด็นที่กังวลคือเรื่องสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
หากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปดหลุมฝงกลบแลว จังหวัด
ปทุมธานีจะไมมีสถานที่กําจัดขยะ ซึ่งในอนาคตตองทํา
การสํารวจหรือหาพื้นที่ในชุมชนเพื่อเปนหลุมฝงกลบ
หนวยงานรัฐจะตองชวยชี้แจงใหประชาชนเขาใจถึงผลดี
และผลเสีย ขอใหมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเตรียม
นําเสนอใหประชาชนเขาใจในสวนนี้ และดานงบประมาณ
ตองการ ใหหนวยงานรัฐสนับสนุน รวมกับหนวยงาน
ทองถิ่น

คําชี้แจง
หากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีโอกาสได
รวมมือกับทางหนวยงานของภาครัฐเกี่ยวกับ
การแกปญหาการจัดการขยะในอนาคต ยินดี
เปนอยางยิ่งและจะรวมหาแนวทางในการแกไข
ปญหาเพื่อใหเกิดการจัดการขยะที่เหมะสมใน
พื้นที่ตอไป

การจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เทศบาลตําบลสามโคกอําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
(รวมรวมขอมูลโดย : ศูนยวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)
 ขอมูลดานการบริหารจัดการเก็บขนขยะมูลฝอย
เทศบาลตําบลสามโคกมีพื้นที่รับผิดชอบในปจจุบัน 4.73 ตารางกิโลเมตร จํานวนครัวเรือนที่ไดรับการบริการเก็บ
ขนขยะมูลฝอยจากเทศบาล 2 ,788 ครัวเรือน การบริหารจัดการเก็บขนมูลฝอยเทศบาลตําบลสามโคกจางเหมาเอกชน
ดําเนินการทั้งหมดปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจริงภายในเขตเทศบาลประมาณวันละ 20 ตัน เทศบาลสามารถใหบริการ
เก็บขนขยะมูลฝอยคิดเปนน้ําหนักประมาณวันละ 10 ตัน ครอบคลุมพื้นที่รอยละ 100 ของพื้นที่เทศบาลทั้งหมดจํานวน
ครัวเรือนที่ไดรับการบริการเก็บขนขยะมูลฝอยจากเทศบาล 2,626หลังคาเรือน (รอยละ 100) เทศบาลตําบลสามโคก มี
การจัดวางภาชนะรองรับขยะมูลฝอยในพื้นที่
 แบบถังเดี่ยวทิ้งขยะรวมทุกประเภท
• ถังขยะทรงกลมสูง ขนาด 200 ลิตร จํานวน 100 ใบ
• ถังขยะแบบมีฝาปดลอเลื่อน ขนาด 240 ลิตร จํานวน 60 ใบ

เทศบาลตําบลสามโคก มีรถเก็บขนขยะมูลฝอยที่ใชงานอยูในปจจุบัน จํานวน 2 คัน
• รถแบบอัดทาย ความจุ 6 ลูกบาศกเมตร อายุการใชงาน 4 ป สภาพดี
• รถแบบอัดทาย ความจุ 6 ลูกบาศกเมตร อายุการใช งาน 3 เดือน สภาพดี
ระยะทางในการเก็บขนตอเที่ยว (ไมรวมระยะทางไปที่ทิ้งขยะ) 10-20 กิโลเมตร อัตราการใชงาน 1เที่ยวตอวัน
อัตราคาธรรมเนียมในการใหบริการเก็บขนขยะมูลฝอย
1. อัตราอัตราคาเก็บขนสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย มาตรา 20 (4)
1.1

คาเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่ง ๆ

- เศษ

ลูกบาศกเมตรแรกหรือลูกบาศกเมตรแรก หรือลูกบาศกเมตรตอไป ลูกบาศกเมตรละ 250 บาท

- เศษไมถึงครึ่งลูกบาศกเมตร

150

บาท

30

บาท

- วันหนึ่งเกิน 20 ลิตร คาเก็บและขนทุกๆ 20 ลิตรหรือเศษของแตละ 20 ลิตร เดือนละ 40

บาท

- เศษ

เกินครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคิดเทากับ 1 ลูกบาศกเมตร

1.2

ก. คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือน ที่มีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่งไมเกิน 500 ลิตร
- วันหนึ่งไมเกิน 20 ลิตร

ข.

เดือนละ

คาเก็บและขนขยะมูลฝอยประจําเดือน ที่มีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่งเกิน 500 ลิตรขึ้นไป
- วันหนึ่งไมเกิน 20 ลิตร

-

เดือนละ

วันหนึ่งเกิน 20 ลิตร คาเก็บและขนทุกๆ 20 ลิตรหรือเศษของแตละ 20 ลิตร เดือนละ 2,000 บาท

ค.

คาเก็บและขนขยะมูลฝอยเปนครั้งคราว ครั้งหนึ่ง ๆ

-ไม

เกิน 1 ลูกบาศกเมตร

-

2,000 บาท

ครั้งละ

150

บาท

เกิน 1 ลูกบาศกเมตร คาเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศกหรือเศษของลูกบาศกเมตร ลูกบาศกเมตรละ 150 บาท

2. อัตราคาธรรมเนียมาใบออกอนุญาต
2.1 ใบอนุญาตดําเนินกิจการตามมาตรา 19
ก. รับการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยทําเปนธุรกิจ หรือไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ
ฉบับละ 500 บาท
ข. รับการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยทําเปนธุรกิจ หรือไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ
ฉบับละ 5

,000 บาท

 ขอมูลดานการกําจัดขยะมูลฝอย
ปจจุบันเทศบาลตําบลสามโคกไมมีสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยเปนของตนเอง ขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมในพื้นที่จะ
สงไปกําจัดยังสถานที่กําจัดมูลฝอยของ หางหุนสวนจํากัด บางไทรรีไซเคิล วิธีการกําจัดขยะมูลฝอย ใชวิธีการฝงกลบ
อยางถูกหลักสุขาภิบาล ( Sanitary Landfill) อัตราคาจางกําจัด ประมาณ 46 ,000 บาทตอเดือนสถานที่กําจัดมูล
ฝอยอยูหางจากสํานักงานเทศบาลตําบลสามโคกประมาณ 26 กิโลเมตร
ติดตอขอมูลเพิ่มเติม ศูนยวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เลขที่ 50 ถนนงามวงศวาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.10900
โทรศัพท : 02-942-8410 ตอ 115 โทรสาร : 02-942-8410 ตอ 101,119
มือถือ 081-551-4157, 099-675-1707 (คุณอรอุมา พรหมมินทร)
E-mail : aornalisa@gmail.com Website : www.eeec.eng.ku.ac.th

