การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตําบลบางเดื่อ
อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
(ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548)

“เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เทศบาลตําบลบางเดื่อ”
การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ เทศบาลตําบลบางเดื่ออําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (ตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548)โครงการสงเสริมการจัดการขยะโดยชุมชน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดําเนินการศึกษาโดย สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จังหวัดปทุมธานี
รวมดวย ศูนยวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจัดขึ้นเมื่อ
วันที่ 16พฤศจิกายน2558 เวลา 8.00 – 17.00 น. ณ หองประชุมเทศบาลตําบลบางเดื่อโดยมีพลตรีสมพงษ ธรรมสุธีร
นายกเทศมนตรีตําบลบางเดื่อเปนประธานในการเปดประชุม ผูเขารวมประชุม ประกอบดวย หนวยงานภาครัฐ
เจาหนาที่/สมาชิก ทม. ผูนําทองถิ่น/ชุมชม โรงเรียน/สถานศึกษา องคกรดานสิ่งแวดลอม และประชาชนทั่วไปในพื้นที่
รวมทั้งสิ้น 69คน
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 69คน ผูตอบแบบประเมินรอยละ
94ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับ การ
ดําเนินงานโครงการ และรอยละ 6ไมทราบรายละเอียดเกี่ยวกับ การระยะเวลามากกวา 1 ป รอยละ 21 ทราบมา
เปนระยะเวลา มากกวา 6-12 เดือน และรอยละ 17 ทราบมาเปน ดําเนินงานโครงการ โดยผูตอบแบบประเมินรอย
ละ 41ทราบรายละเอียดการดําเนินงานโครงการมาเปนระยะเวลามากกวา 1-3 เดือน ซึ่งผูตอบแบบประเมินรอย
ละ 97 มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการเพิ่มขึ้นในระดับมากและรอยละ 3มีความรูเทาเดิม
ผูตอบแบบประเมินรอยละ 76เห็นดวยกับการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตําบล
บางเดื่อรอยละ 21ไมแสดงความคิดเห็น และรอยละ3 ไมเห็นดวย ผูตอบแบบประเมินรอยละ 50 เห็นวาชองทาง
การประชาสัมพันธขอมูลโครงการที่เหมาะสม คือ จากผูนําชุมชน รอยละ 28 จากสื่อเอกสาร และรอยละ 14 จาก
เจาหนาที่ โดยผูตอบแบบประเมินรอยละ 56เห็นวาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการกําจัดมูลฝอยคือ การลดปริมาณ
ขยะมูลฝอยจากแหลงกําเนิด รอยละ 24 การหมักทําปุย และรอยละ 17 การเผาในเตาเผา หากมีการจัดสราง
สถานที่กําจัดมูลฝอยในพื้นที่ ผูตอบแบบประเมินรอยละ 59ไมแสดงความคิดเห็นรอยละ 35 ยินดี และรอยละ 6
ไมยินดี โดยหากพื้นที่หรือบริเวณใกลเคียงนําขยะมารวมกําจัด ผูตอบแบบประเมินรอยละ 56ไมแสดงความคิดเห็น
รอยละ 35 ยินดี และรอยละ 9ไมยินดี
หมายเหตุ : การอธิบายผลจะอธิบายเฉพาะสามอันดับแรกของการประเมิน

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะที่ไดจากแบบประเมิน(ตอ)

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
1. เปนโครงการที่ดี สามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในดานการจัดการขยะภายในชุมชนและโรงเรียน
2. รณรงคการใชถุงผาแทนการใชถุงพลาสติก เพื่อชวยลดปริมาณขยะ
3. ควรมีเจาหนาที่หรือหนวยงานที่เกี่ยวของเขามาใหความรูความเขาใจในเรื่องการคัดแยกขยะในชุมชนหรือ
โรงเรียนใหคําแนะนําเกี่ยวกับการจัดการขยะอยางถูกตอง เพื่อใหทุกคนเห็นความสําคัญและลงมือปฏิบัติ
ไดจริง
4. ควรปลูกฝงการคัดแยกขยะในครัวเรือนอยางจริงจังและยั่งยืน

มีการนําตัวแทนชุมชนไปศึกษาดูงาน

สรุปขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากการจัดประชุม
ประเด็น
1.

คําถาม/ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ

คําชี้แจง

ตัวแทน ชุมชน มีโอกาสไดไปศึกษาดูงานที่โรงเผาขยะ
เทศบาลนครภูเก็ต ไดเห็นระบบและกระบวนการจัดการ
ขยะ และเห็นดวยหากทางจังหวัดปทุมธานีจะจัดทํา
เทคโนโลยีนี้ และควรใหคนในชุมชนไดมีโอกาสไปศึกษาดู
งานในสถานที่จริง ซึ่งปญหาเรื่องขยะในเขตเทศบาลตําบล
บางเดื่อกําลังเปนปญหาที่ควรไดรับการแกไขอยางเรงดวน
เนื่องจากปริมาณขยะที่มี ปริมาณ มากขึ้นตามจํานวน
หมูบานจัดสรร ในพื้นที่ ที่ ขยายตัวเพิ่มขึ้นตองการให
หนวยงานที่ เกี่ยวของใหความสําคัญและเขามา รับผิดชอบ
ดูแลปญหาในสวนนี้

นายกเทศมนตรีตําบลบางเดื่อ
ในเทศบาลตําบลบางเดื่อสวนใหญเปนชุมชน
เมือง จึงทําใหปญหาการจัดเก็บ ขยะคอนขางที่
จะลําบาก เทศบาลมีรถเก็บขนจํานวน 4 คัน
แตใชไดแค 3 คัน เนื่องจากไมมีพนักงาน
จัดเก็บขยะ ไมสามารถจางแรงงานตางดาวมา
เปนพนักงานของเทศบาลได จึงมีปญหาขยะ
ตกคางในชุมชน ทางเทศบาลกําลั งพยายาม
แกไขปญหาในสวนนี้และทางจังหวัดปทุมธานี
ไมมีพื้นที่ในการฝงกลบมากพอที่จะรองรับขยะ
เหลานั้น
ศูนยวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม
ตองการ ใหทางชุมชน ใหความ รวมมือในการ
จัดตั้งศูนยเรียนรูการจัดการขยะแบบครบวงจร
มีการคัดแยกขยะ นํา ขยะไปใชประโยชนและ
กําจัดอยางถูกวิธี จัดตั้งเปน ชุมชนตนแบบ
สําหรับการวางแผนระบบและนโยบายการ
จัดการขยะ อาจใช ตัวอยาง การบริหารจัดการ
ขององคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี และ
การจัดซื้อจัดจางของหนวยงานราชการเปน
กระบวนการที่คอนขางซับซอนและยุงยาก จึง
ควรมีการรวมมือแบบไตรภาคี ซึ่งเปนระบบที่
ไมตองรองบประมาณในการจัดการที่ยุงยา ก
อาศัย ความรวมมือของคนในชุมชน ซึ่งเปน สวน
สําคัญในการจัดการปญหานี้ดวย

ประเด็น
2.

คําถาม/ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
โรงเรียนวัดไพรฟามีกิจกรรมที่สงเสริมการจัดการขยะ
ตั้งแตตนทาง คือ โครงการธนาคารขยะ มีการปลูกฝง
จิตสํานึกใหนักเรียนไดเห็นถึงความสําคัญของการคัดแยก
ขยะ และไดรับความรวมมือจากผูปกครอง ซึ่งเปนคนใน
ชุมชน ทําใหนักเรียนมีสวนรวมอยางตอเนื่อง จึงทําใหการ
จัดการขยะประสบความสําเร็จได

คําชี้แจง

การจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เทศบาลตําบลบางเดื่ออําเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานี
(รวมรวมขอมูลโดย : ศูนยวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)
 ขอมูลดานการบริหารจัดการเก็บขนขยะมูลฝอย
เทศบาลตําบลบางเดื่อมีพื้นที่รับผิดชอบในปจจุบัน

11.94ตารางกิโลเมตรการบริหารจัดการเก็บขนมูลฝอย

เทศบาลตําบลบางเดื่อดําเนินการเองทั้งหมดปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจริงภายในเขตเทศบาลประมาณวันละ
20-22ตัน เทศบาลสามารถใหบริการเก็บขนขยะมูลฝอยคิดเปนน้ําหนักประมาณวันละ18 ตัน ครอบคลุมพื้นที่รอยละ 100
ของพื้นที่เทศบาลทั้งหมดจํานวนครัวเรือนที่ไดรับการบริการเก็บขนขยะมูลฝอยจากเทศบาล4,400 หลังคาเรือน เทศบาล
ตําบลบางเดื่อ มีการจัดวางภาชนะรองรับขยะมูลฝอยในพื้นที่
 แบบถังเดี่ยวทิ้งขยะรวมทุกประเภท
• ถังขยะพลาสติก ขนาด 200 ลิตร จํานวน 700 ใบ
• ถังขยะพลาสติก ขนาด 100 ลิตร จํานวน 700 ใบ
เทศบาลตําบลบางเดื่อ มีรถเก็บขนขยะมูลฝอยที่ใชงานอยูในปจจุบัน 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
ระยะทางในการเก็บขนตอเที่ยว (ไมรวมระยะทางไปที่ทิ้งขยะ) 5-10 กิโลเมตร อัตราการใชงาน 1 เที่ยวตอวัน

รถเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลบางเดื่อ

อัตราคาธรรมเนียมในการใหบริการเก็บขนขยะมูลฝอย
• อัตราคาธรรมเนียมที่จัดเก็บตอครัวเรือน 40 บาทตอเดือน
• อัตราคาธรรมเนียมที่จัดเก็บตอรานอาหาร/โรงงาน/สถานประกอบการ จะขึ้นอยูกับปริมาณ
ขยะที่จัดเก็บ
รายไดจากคาธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอย 800,000 - 1,100,000 บาทตอป
 ขอมูลดานการกําจัดขยะมูลฝอย
ปจจุบันเทศบาลตําบลบางเดื่อไมมีสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยเปนของตนเอง ขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมในพื้นที่จะ
นําไปกําจัดยังสถานที่กําจัดมูลฝอย อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สถานที่กําจัดมูลฝอย อยูหางจากสํานักงาน
เทศบาลตําบลบางเดื่อ ประมาณ 30 กิโลเมตร วิธีการกําจัดมูลฝอยที่ใชอยูในปจจุบัน คือ วิธีการฝงกลบอยางถูกหลัก
สุขาภิบาล

ติดตอขอมูลเพิ่มเติม ศูนยวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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