การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตําบลคูขวาง
อําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี
(ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548)

“เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เทศบาลตําบลคูขวาง”
การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ เทศบาลตําบลคูขวางอําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี (ตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548) โครงการสงเสริมการจัดการขยะโดยชุมชน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดําเนินการศึกษาโดย สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จังหวัดปทุมธานี
รวมดวย ศูนยวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจัดขึ้นเมื่อ
วันที่ 25 พฤศจิกายน2558 เวลา 8.00

– 17.00 น. ณ หองประชุมเทศบาลตําบลคูขวาง โดยมีนายนพพร ขาวขํา

นายกเทศมนตรีตําบลคูขวาง เปนประธานในการเปดประชุม ผูเขารวมประชุม ประกอบดวย หนวยงานภาครัฐ เจาหนาที่/
สมาชิก ทม. ผูนําทองถิ่น/ชุมชม โรงเรียน/สถานศึกษา องคกรดานสิ่งแวดลอม และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ รวมทั้งสิ้น
68 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 68คน มีผูตอบแบบประเมินทั้งสิ้น
23คน โดยผูตอบแบบประเมินรอย
ละ 83ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับ การดําเนินงานโครงการ รอยละ 13ไมตอบ และรอยละ 4 ไมทราบรายละเอียด
เกี่ยวกับ การดําเนินงานโครงการ โดยผูตอบแบบประเมินรอยละ 31ทราบรายละเอียดการดําเนินงานโครงการมา
เปนระยะเวลามากกวา1-3เดือน รอยละ 30ทราบมาเปนระยะเวลามากกวา 3-6เดือน และรอยละ 22ทราบมาเปน
ระยะเวลานอยกวา 1 เดือน ซึ่งผูตอบแบบประเมินรอยละ 87มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินงาน
โครงการเพิ่มขึ้นในระดับมากรอยละ 39 ไมตอบและรอยละ 4มีความรูเทาเดิม ผูตอบแบบประเมินรอยละ 56เห็น
ดวยกับการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตําบลคูขวางรอยละ
35ไมแสดงความ
คิดเห็น และรอยละ 9 ไมเห็นดวย ผูตอบแบบประเมินรอยละ 50เห็นวาชองทางการประชาสัมพันธขอมูลโครงการ
ที่เหมาะสม คือ จากผูนําชุมชน รอยละ 33 จากสื่อเอกสาร และรอยละ 17 จากการปดประกาศสถานที่ราชการ
โดยผูตอบแบบประเมินรอยละ 75เห็นวาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการกําจัดมูลฝอยคือ การลดปริมาณขยะมูลฝอย
จากแหลงกําเนิด รอยละ 15การฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล และ
รอยละ 10 การหมักทําปุย หากมี
การจัดสรางสถานที่กําจัดมูลฝอยในพื้นที่ ผูตอบแบบประเมินรอยละ 57ยินดีรอยละ 39 ไมแสดงความคิดเห็นและ
รอยละ 4ไมยินดี โดยหากพื้นที่หรือบริเวณใกลเคียงนําขยะมารวมกําจัด ผูตอบแบบประเมินรอยละ 52ยินดี และ
รอยละ 48ไมแสดงความคิดเห็น
หมายเหตุ : การอธิบายผลจะอธิบายเฉพาะสามอันดับแรกของการประเมิน

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะที่ไดจากแบบประเมิน(ตอ)

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
1. เปนโครงการที่ดี สงเสริมในเรื่องการจัดการขยะและการคัดแยกขยะในชุมชน เอกสารประกอบการประชุม
มีประโยชน ใหความรู ความเขาใจมากขึ้นและสามารถนําไปปฏิบัติเองได ควรมีการดําเนินงานโครงการ
อยางตอเนื่อง
2. ควรจะมีการจัดอบรมใหความรูแกประชาชน หรือจัดทําปายประชาสัมพันธ แผนพับ ในเรื่องของการ
จัดการขยะมูลฝอย โดยครอบคลุมทั้งพื้นที่จังหวัดปทุมธานี เพื่อใหมีความรู ความเขาใจและสามารถ
นําไปใชในชีวิตประจําวันได
3. ตองการใหมีการสรางเตาเผาขยะในชุมชน หรือสนับสนุนถังขยะใหแตละชุมชน เนื่องจากบางครัวเรือนยัง
ไมมีถังขยะ

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะที่ไดจากแบบประเมิน(ตอ)
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ (ตอ)
4. ตองการใหทางเทศบาลดําเนินการจัดเก็บขยะทุกประเภท เชน เศษไม เฟอรนิเจอรเกา เปนตน เนื่องจาก
ไมมีสถานที่ทิ้งและกําจัดยาก
5. ควรจะมีการรณรงคใหประชาชนคัดแยกขยะตั้งแตในครัวเรือนกอนจะทิ้ง เชน ขยะรีไซเคิล สามารถนําไป
ขายเพื่อหารายไดใหแกครอบครัว เศษอาหาร นําไปทําน้ําหมักชีวภาพเพื่อนําไปใชประโยชนในครัวเรือน
ซึ่งเปนวิธีการลดปริมาณขยะตั้งแตตนทางเปนสวนหนึ่งที่จะสามารถแกไขปญหาขยะที่เกิดขึ้นได

สรุปขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากการจัดประชุม
ประเด็น
1.

2.

3.

คําถาม/ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
ปญหาเรื่องสถานที่ทิ้งหรือการกําจัดขยะอันตราย ปจจุบัน
จะมีบริษัทเอกชนมารับขยะอันตรายจากโรงพยาบาลและ
คลินิก แตในชุมชนประชาชนยังนําขยะอันตรายทิ้งรวมใน
ถังของเทศบาล
ควรจะมีการจัดทํารูปแบบหรือตัวอยางการคัดแยกขยะทั้ง
ในสวนของเทศบาล หนวยงานราชการ และโรงเรียน
เพื่อเปนการปลูกฝงจิตสํานึกใหเยาวชนและประชาชนใหมี
ความตระหนักหรือเห็นความสําคัญของการจัดการขยะ
ตองการใหมีการสนับสนุนในดานงบประมาณและวัสดุ
อุปกรณ
ควรจะมีการสนับสนุนงบประมาณเพื่อนําไปดําเนินการ
เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย เชน ธนาคารขยะ ถังขยะ
แยกประเภท จัดอบรมใหความรูในเรื่องของการคัดแยก
ขยะที่ถูกวิธีและสรางแรงจูงใจใหแกประชาชน

คําชี้แจง

จากตัวอยางของกรุงเทพมหานคร มีการจัด
กิจกรรมชุมชนปลอดขยะและสามารถเขาไป
ศึกษารูปแบบการจัดการขยะได ซึ่งอาศัยการมี
สวนรวมจากทุกฝายเพื่อจัดตั้งศูนยเรียนรูใน
พื้นที่ เปนแหลงเรียนรู และพัฒนาชุมชนให
สามารถดําเนินการไดดวยตัวเอง โดยเริ่มจาก
การคัดแยกขยะภายในครัวเรือนกอน

การจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เทศบาลตําบลคูขวาง อําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี
(รวมรวมขอมูลโดย : ศูนยวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)
 ขอมูลดานการบริหารจัดการเก็บขนขยะมูลฝอย
เทศบาลตําบลคูขวางมีพื้นที่รับผิดชอบในปจจุบัน16.54ตารางกิโลเมตรการบริหารจัดการเก็บขนมูลฝอยเทศบาล
ตําบลคูขวางดําเนินการเองทั้งหมดปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจริงภายในเขตเทศบาลประมาณวันละ

12ตัน เทศบาล

สามารถใหบริการเก็บขนขยะมูลฝอยคิดเปนน้ําหนักประมาณวันละ 12 ตัน (ขอมูลป 2558 ) ครอบคลุมพื้นที่รอยละ 100
ของพื้นที่เทศบาลทั้งหมดจํานวนครัวเรือนที่ไดรับการบริการเก็บขนขยะมูลฝอยจากเทศบาล

522 หลังคาเรือนและ

โรงงาน 32 แหง คิดเปนรอยละ 21.70 เทศบาลตําบลคูขวาง มีรถเก็บขนขยะมูลฝอยที่ใชงานอยูในปจจุบัน จํานวน 1คัน
เปน รถประเภทอัดทาย ความจุ 1 4 ลูกบาศกเมตร อายุการใชงาน 2 ป สภาพดีระยะทางในการเก็บขนตอเที่ยว (ไมรวม
ระยะทางไปที่ทิ้งขยะ) 15กิโลเมตร อัตราการใชงาน 1 เที่ยวตอวัน

ถังขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลคูขวาง

รถเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลคูขวาง
อัตราคาธรรมเนียมในการใหบริการเก็บขนขยะมูลฝอย
• อัตราคาธรรมเนียมที่จัดเก็บตอครัวเรือน 40 บาทตอเดือน
• อัตราคาธรรมเนียมที่จัดเก็บตอรานอาหาร 100 บาทตอเดือน
• อัตราคาธรรมเนียมที่จัดเก็บตอโรงงาน 1,000 บาทตอเดือน
• อัตราคาธรรมเนียมที่จัดเก็บตอสถานประกอบการ 10,000 บาทตอเดือน
รายไดจากคาธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอย
• พ.ศ. 2557 เทากับ 1,231,440 บาทตอป
• พ.ศ. 2558 เทากับ 1,330,060 บาทตอป
คาใชจายการเก็บขนขยะมูลฝอย
• เงินเดือน 468,000 บาทตอป
• คาน้ํามันเชื้อเพลิง 216,000 บาทตอป
• คาบํารุงรักษา 20,000 บาทตอป
 ขอมูลดานการกําจัดขยะมูลฝอย
ปจจุบันเทศบาลตําบลคูขวางไมมีสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยเปนของตนเอง ขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมในพื้นที่จะ
นําไปกําจัดยังสถานที่กําจัดมูลฝอย ตําบลบานกลาง อํา เภอเมืองปทุมธานีจังหวัด ปทุมธานี วิธีการกําจัดขยะมูลฝอยที่ใช

อยูในปจจุบัน ใชวิธีการฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล( Sanitary Landfill)คาบริการในการกําจัดขยะมูลฝอย 45 ,000
บาทตอเดือนสถานที่กําจัดมูลฝอยอยูหางจากสํานักงานเทศบาลตําบลคูขวาง ประมาณ 15 กิโลเมตร

ติดตอขอมูลเพิ่มเติม ศูนยวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เลขที่ 50 ถนนงามวงศวาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.10900
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