
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนท่ี เทศบาลตําบลบางเดื่ออําเภอเมืองปทุมธานี  จังหวัดปทุมธานี (ตามระเบียบ

สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548)โครงการสงเสริมการจัดการขยะโดยชุมชน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดําเนินการศึกษาโดย สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จังหวัดปทุมธานี 

รวมดวย ศูนยวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจัดข้ึนเม่ือ

วันท่ี 16พฤศจิกายน2558 เวลา 8.00 – 17.00 น. ณ หองประชุมเทศบาลตําบลบางเดื่อโดยมีพลตรีสมพงษ  ธรรมสุธีร

นายกเทศมนตรีตําบลบางเดื่อเปนประธานในการเปดประชุม ผูเขารวมประชุม ประกอบดวย หนวยงานภาครัฐ 

เจาหนาท่ี/สมาชิก ทม. ผูนําทองถ่ิน/ชุมชม โรงเรียน/สถานศึกษา องคกรดานสิ่งแวดลอม และประชาชนท่ัวไปในพ้ืนท่ี 

รวมท้ังสิ้น 69คน 

วัตถุประสงคการจัดประชุม 

 1) การประชาสัมพันธรายละเอียดโครงการและชี้แจงความเปนมา ข้ันตอน แนวทางการดําเนินงาน การ นําเสนอ

ขอบเขตการดําเนินงานโครงการเพ่ือใหประชาชนมีความรูความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับโครงการ 

 2)เพ่ือใหกลุมเปาหมายโครงการไดรับทราบและมีความเขาใจความสําคัญของการมีสวนรวมในการแกไขปญหา

การจัดการขยะมูลฝอยรวมกัน 

 3) เพ่ือ ประสานงานขอความรวมมือจากหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคกรและชุมชนตางๆท่ีเก่ียวของ

กับการดําเนินงานโครงการ 

 4) การรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะอ่ืนๆจากประชาชนผูมีสวนได สวนเสียในพ้ืนท่ีโครงการ เก่ียวกับ

ปญหา(ปริมาณ/ชนิด/ประเภท , การเก็บขน/รวบรวม/ขนสง , วิธีการกําจัด <ตนทางและปลายทาง > และสถานท่ีกําจัด)

สาเหตุ แนวทางแกไข การจัดการขยะปริมาณมูลฝอยในพ้ืนท่ี  รวมท้ังเทคโนโลยีการกําจัดขยะมูลฝอยท่ีมีการใชงานใน

ปจจุบัน 

 

 

 

การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนที่เทศบาลตําบลบางเดื่อ 

อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 
(ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548)  

“เร่ืองการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นท่ีเทศบาลตําบลบางเดื่อ” 
 

บรรยากาศการจัดประชุม 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะท่ีไดจากแบบประเมิน 

 จากจํานวนผูเขารวมประชุมท้ังสิ้น 69คน ผูตอบแบบประเมินรอยละ 94ทราบรายละเอียดเก่ียวกับ การ

ดําเนินงานโครงการ และรอยละ 6ไมทราบรายละเอียดเก่ียวกับ การระยะเวลามากกวา 1 ป รอยละ  21 ทราบมา

เปนระยะเวลา มากกวา 6-12 เดือน และรอยละ 17 ทราบมาเปนดําเนินงานโครงการ โดยผูตอบแบบประเมินรอย

ละ 41ทราบรายละเอียดการดําเนินงานโครงการมาเปนระยะเวลามากกวา 1-3 เดือน ซ่ึงผูตอบแบบประเมินรอย

ละ 97 มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับการดําเนินงานโครงการเพ่ิมข้ึนในระดับมากและรอยละ 3มีความรูเทาเดิม 

ผูตอบแบบประเมินรอยละ 76เห็นดวยกับการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบล

บางเดื่อรอยละ 21ไมแสดงความคิดเห็น และรอยละ3 ไมเห็นดวย ผูตอบแบบประเมินรอยละ 50 เห็นวาชองทาง

การประชาสัมพันธขอมูลโครงการท่ีเหมาะสม คือ จากผูนําชุมชน รอยละ 28 จากสื่อเอกสาร และรอยละ 14 จาก

เจาหนาท่ีโดยผูตอบแบบประเมินรอยละ  56เห็นวาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการกําจัดมูลฝอยคือ การลดปริมาณ

ขยะมูลฝอยจากแหลงกําเนิด  รอยละ 24 การหมักทําปุย และรอยละ 17 การเผาในเตาเผา  หากมีการจัดสราง

สถานท่ีกําจัดมูลฝอยในพ้ืนท่ี ผูตอบแบบประเมินรอยละ 59ไมแสดงความคิดเห็นรอยละ 35 ยินดี และรอยละ 6 

ไมยินดี โดยหากพ้ืนท่ีหรือบริเวณใกลเคียงนําขยะมารวมกําจัด ผูตอบแบบประเมินรอยละ 56ไมแสดงความคิดเห็น 

รอยละ 35 ยินดี และรอยละ 9ไมยินดี 

หมายเหตุ : การอธิบายผลจะอธิบายเฉพาะสามอันดับแรกของการประเมิน 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะท่ีไดจากแบบประเมิน(ตอ) 

 

 

 

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

1. เปนโครงการท่ีดี สามารถนําความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชในดานการจัดการขยะภายในชุมชนและโรงเรียน  

2. รณรงคการใชถุงผาแทนการใชถุงพลาสติก เพ่ือชวยลดปริมาณขยะ 

3. ควรมีเจาหนาท่ีหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของเขามาใหความรูความเขาใจในเรื่องการคัดแยกขยะในชุมชนหรือ

โรงเรียนใหคําแนะนําเก่ียวกับการจัดการขยะอยางถูกตอง เพ่ือใหทุกคนเห็นความสําคัญและลงมือปฏิบัติ

ไดจริง 

4. ควรปลูกฝงการคัดแยกขยะในครัวเรือนอยางจริงจังและยั่งยืน  มีการนําตัวแทนชุมชนไปศึกษาดูงาน

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

ประเด็น  คําถาม/ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ คําช้ีแจง 

1. ตัวแทน ชุมชน มีโอกาสไดไปศึกษาดูงานท่ีโรงเผาขยะ

เทศบาลนครภูเก็ต ไดเห็นระบบและกระบวนการจัดการ

ขยะ และเห็นดวยหากทางจังหวัดปทุมธานีจะจัดทํา

เทคโนโลยีนี้ และควรใหคนในชุมชนไดมีโอกาสไปศึกษาดู

งานในสถานท่ีจริง ซ่ึงปญหาเรื่องขยะในเขตเทศบาลตําบล

บางเดื่อกําลังเปนปญหาท่ีควรไดรับการแกไขอยางเรงดวน 

เนื่องจากปริมาณขยะท่ีมี ปริมาณ มากข้ึนตามจํานวน

หมูบานจัดสรร ในพ้ืนท่ี ท่ีขยายตัวเพ่ิมข้ึนตองการให

หนวยงานท่ีเก่ียวของใหความสําคัญและเขามา รับผิดชอบ

ดูแลปญหาในสวนนี้ 

นายกเทศมนตรีตําบลบางเดื่อ 

ในเทศบาลตําบลบางเดื่อสวนใหญเปนชุมชน

เมือง จึงทําใหปญหาการจัดเก็บ ขยะคอนขางท่ี

จะลําบาก เทศบาลมีรถเก็บขนจํานวน 4 คัน 

แตใชไดแค 3 คัน เนื่องจากไมมีพนักงาน

จัดเก็บขยะ ไมสามารถจางแรงงานตางดาวมา

เปนพนักงานของเทศบาลได จึงมีปญหาขยะ

ตกคางในชุมชน ทางเทศบาลกําลั งพยายาม

แกไขปญหาในสวนนี้และทางจังหวัดปทุมธานี

ไมมีพ้ืนท่ีในการฝงกลบมากพอท่ีจะรองรับขยะ

เหลานั้น 

ศูนยวิศวกรรมพลังงานและส่ิงแวดลอม  

ตองการ ใหทางชุมชน ใหความ รวมมือในการ

จัดตั้งศูนยเรียนรูการจัดการขยะแบบครบวงจร 

มีการคัดแยกขยะ นํา ขยะไปใชประโยชนและ

กําจัดอยางถูกวิธี จัดตั้งเปน ชุมชนตนแบบ 

สําหรับการวางแผนระบบและนโยบายการ

จัดการขยะ  อาจใช ตัวอยาง การบริหารจัดการ

ขององคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี และ

การจัดซ้ือจัดจางของหนวยงานราชการเปน

กระบวนการท่ีคอนขางซับซอนและยุงยาก จึง

ควรมีการรวมมือแบบไตรภาคี ซ่ึงเปนระบบท่ี

ไมตองรองบประมาณในการจัดการท่ียุงยา ก

อาศัยความรวมมือของคนในชุมชน ซ่ึงเปนสวน

สําคัญในการจัดการปญหานี้ดวย 

 

สรุปขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากการจัดประชุม 



 
 
 
 
 
 

 
 

การจัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนที่เทศบาลตําบลบางเดื่ออําเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธาน ี

(รวมรวมขอมูลโดย : ศูนยวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)  
 

 ขอมูลดานการบริหารจัดการเก็บขนขยะมูลฝอย 
 

  เทศบาลตําบลบางเดื่อมีพ้ืนท่ีรับผิดชอบในปจจุบัน 11.94ตารางกิโลเมตรการบริหารจัดการเก็บขนมูลฝอย

เทศบาลตําบลบางเดื่อดําเนินการเองท้ังหมดปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนจริงภายในเขตเทศบาลประมาณวันละ                 

20-22ตัน เทศบาลสามารถใหบริการเก็บขนขยะมูลฝอยคิดเปนน้ําหนักประมาณวันละ18 ตัน ครอบคลุมพ้ืนท่ีรอยละ 100 

ของพ้ืนท่ีเทศบาลท้ังหมดจํานวนครัวเรือนท่ีไดรับการบริการเก็บขนขยะมูลฝอยจากเทศบาล4,400  หลังคาเรือน เทศบาล

ตําบลบางเดื่อ มีการจัดวางภาชนะรองรับขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ี 

 แบบถังเดี่ยวท้ิงขยะรวมทุกประเภท 

• ถังขยะพลาสติก ขนาด 200 ลิตร จํานวน 700  ใบ 

• ถังขยะพลาสติก ขนาด 100 ลิตร จํานวน 700  ใบ 

เทศบาลตําบลบางเดื่อ มีรถเก็บขนขยะมูลฝอยท่ีใชงานอยูในปจจุบัน จํานวน  4  คัน  

• รถแบบอัดทาย ความจุ 10 ลูกบาศกเมตร อายุการใชงาน 1 ป สภาพดี 

• รถแบบอัดทาย ความจุ 10 ลูกบาศกเมตร อายุการใชงาน 9 ป สภาพซอมแซมบอย 

• รถแบบอัดทาย ความจุ 10 ลูกบาศกเมตร อายุการใชงาน 11ป สภาพซอมแซมบอย 

• รถแบบอัดทาย ความจุ 14 ลูกบาศกเมตร อายุการใชงาน 3 ป สภาพดี 

ระยะทางในการเก็บขนตอเท่ียว (ไมรวมระยะทางไปท่ีท้ิงขยะ) 5-10 กิโลเมตร  อัตราการใชงาน 1 เท่ียวตอวัน 

 

ประเด็น  คําถาม/ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ คําช้ีแจง 

2. โรงเรียนวัดไพรฟามีกิจกรรมท่ีสงเสริมการจัดการขยะ

ตั้งแตตนทาง คือ โครงการธนาคารขยะ มีการปลูกฝง

จิตสํานึกใหนักเรียนไดเห็นถึงความสําคัญของการคัดแยก

ขยะ และไดรับความรวมมือจากผูปกครอง ซ่ึงเปนคนใน

ชุมชน ทําใหนักเรียนมีสวนรวมอยางตอเนื่อง จึงทําใหการ

จัดการขยะประสบความสําเร็จได 

 



 
 
 
 
 
 
 

รถเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลบางเดื่อ 

 
 

 

อัตราคาธรรมเนียมในการใหบริการเก็บขนขยะมูลฝอย 

• อัตราคาธรรมเนียมท่ีจัดเก็บตอครัวเรือน 40  บาทตอเดือน 

• อัตราคาธรรมเนียมท่ีจัดเก็บตอรานอาหาร/โรงงาน/สถานประกอบการ จะข้ึนอยูกับปริมาณ

ขยะท่ีจัดเก็บ 

รายไดจากคาธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอย 800,000 - 1,100,000 บาทตอป 
 

 ขอมูลดานการกําจัดขยะมูลฝอย 

  ปจจุบันเทศบาลตําบลบางเดื่อไมมีสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยเปนของตนเอง ขยะมูลฝอยท่ีเก็บรวบรวมในพ้ืนท่ีจะ

นําไปกําจัดยังสถานท่ีกําจัดมูลฝอย อําเภอบางไทร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สถานท่ีกําจัดมูลฝอย อยูหางจากสํานักงาน

เทศบาลตําบลบางเดื่อ ประมาณ 30 กิโลเมตร  วิธีการกําจัดมูลฝอยท่ีใชอยูในปจจุบัน คือ วิธีการฝงกลบอยางถูกหลัก

สุขาภิบาล 

 

 

 

ติดตอขอมูลเพ่ิมเติม   ศูนยวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม บางเขน  คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

เลขท่ี 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 


