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

“เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เทศบาลเมืองปทุมธานี ”
การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ เทศบาลเมืองปทุมธานีอําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (ตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548)โครงการสงเสริมการจัดการขยะโดยชุมชน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดําเนินการศึกษาโดย สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จังหวัดปทุมธานี
รวมดวย ศูนยวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจัดขึ้นเมื่อ
วันที่ 11 พฤศจิกายน2558 เวลา 8.00 – 17.00 น. ณ หองประชุมเทศบาลเมืองปทุมธานี โดยมีนายวัชรากร หาญสวัสดิ์
รองนายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานีเปนประธานในการเปดประชุม ผูเขารวมประชุม ประกอบดวย หนวยงานภาครัฐ
เจาหนาที่/สมาชิก ทม. ผูนําทองถิ่น/ชุมชม โรงเรียน/สถานศึกษา องคกรดานสิ่งแวดลอม และประชาชนทั่วไปในพื้นที่
รวมทั้งสิ้น 76คน
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
76 คน มีผูตอบแบบประเมินทั้งสิ้น 29คน โดยผูตอบแบบประเมินรอย
ละ 97ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับ การดําเนินงานโครงกา รและ รอยละ 3 ไมทราบรายละเอียดเกี่ยวกับ การ
ดําเนินงานโครงการโดยผูตอบแบบประเมินรอยละ 41ทราบรายละเอียดการดําเนินงานโครงการมาเปนระยะเวลา
มากกวา 1 ป รอยละ 21ทราบมาเปนระยะเวลานอยกวา 1เดือน และรอยละ 17ทราบมาเปนระยะเวลามากกวา
6-12 เดือน ซึ่งผูตอบแบบประเมินรอยละ 62มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการเพิ่มขึ้นใน
ระดับมากรอยละ 31 มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการเพิ่มขึ้นในระดับปานกลางและรอย
ละ 4มีความรูเทาเดิม ผูตอบแบบประเมินรอยละ 76เห็นดวยกับการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนใน
พื้นที่เทศบาลเมืองปทุมธานีรอยละ 24 ไมแสดงความคิดเห็น โดยผูตอบแบบประเมินรอยละ 48เห็นวาเทคโนโลยีที่
เหมาะสมในการกําจัดมูลฝอย คือ การลดปริมาณขยะมูลฝอยจากแหลงกําเนิด รอยละ 10การฝงกลบอยางถูก
หลักสุขาภิบาล และการเผาในเตาหากมีการจัดสรางสถานที่กําจัดมูลฝอยในพื้นที่ ผูตอบแบบประเมินรอยละ 48
ไมแสดงความคิดเห็นรอยละ 38ยินดีและรอยละ 14ไมยินดี โดยหากพื้นที่หรือบริเวณใกลเคียงนําขยะมารวมกําจัด
ผูตอบแบบประเมินรอยละ 59 ไมแสดงความคิดเห็นรอยละ 34 ยินดีและรอยละ 7 ไมยินดี
หมายเหตุ : การอธิบายผลจะอธิบายเฉพาะสามอันดับแรกของการประเมิน

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะที่ไดจากแบบประเมิน(ตอ)

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
1. องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรจะจัดเตรียมถังขยะที่สามารถแยกประเภทของขยะและมีฝาปดมิดชิด และ
ควรเพิ่มรถเก็บขนขยะหรือพนักงานเก็บขยะใหเพียงพอ เพื่อปองกันปญหาขยะตกคางและสงกลิ่นเหม็น
2. ควรจะมีการรณรงคใชวัสดุที่ยอยสลายงายแทนการใชถุงพลาสติกเพื่อเปนการลดปริมาณขยะที่จะเกิดขึ้น
ในแตละวัน
3. องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรจะเตรียมถังขยะใหเพียงพอและทั่วถึง ในกรณีที่บานพักอาศัยของ
ประชาชนอยูในซอยลึก และควบคุมระบบการเก็บขนขยะใหมากขึ้น บอยครั้งที่เกิดปญหาในเรื่องของการ
ปลอยน้ําจากรถเก็บขนขยะสงผลใหเกิดกลิ่นเหม็นและลางทําความสะอาดยาก

สรุปขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากการจัดประชุม
ประเด็น
1.

2.

คําถาม/ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ

คําชี้แจง

องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรจะมีการอบรมใหความรู หนวยงานผูรับผิดชอบรับเรื่องไวพิจารณา
ในเรื่องของการคัดแยกขยะในครัวเรือน เพื่อที่จะให
ประชาชนมีความรูความเขาใจและสามารถนําไปใชไดจริง
อยางเปนรูปธรรม
เทศบาลมีการดําเนินงาน เกี่ยวกับการจัดการขยะ ที่จริงจัง
มีการนําตัวแทนชุมชนที่ไดรับคัดเลือกเขารับ การอบรม
และศึกษาดูงานโดยชุมชนตองคัดเลือกตัวแทนที่มีคุณภาพ
ทางเทศบาลมีการติดตามประเมิน ผลอยางตอเนื่อง มีการ
เชิญวิทยากรมา อบรมใหความรู มีโครงการ รานค าศูนย
บาท การมีสวนรวมของ ชุมชน จะทําโดย ความสมัครใจ
การบังคับ เมื่อ ทดลอง ใชกับชุมชน นั้นไมสงผลดี ทาง
เทศบาล ใหความสําคัญ กับเรื่องการจัดการขยะ โดยการ
จัดสรรงบประมาณตามลําดับความสําคัญของปญหาที่
เกิดขึ้น

การจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เทศบาลเมืองปทุมธานี อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
(รวมรวมขอมูลโดย : ศูนยวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)
 ขอมูลดานการบริหารจัดการเก็บขนขยะมูลฝอย
เทศบาลเมืองปทุมธานีมีพื้นที่รับผิดชอบในปจจุบัน7.10ตารางกิโลเมตรการบริหารจัดการเก็บขนมูลฝอยเทศบาล
เมืองปทุมธานีดําเนินการเองทั้งหมดปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจริงภายในเขตเทศบาลประมาณวันละ 35 ตัน เทศบาล
สามารถใหบริการเก็บขนขยะมูลฝอยคิดเปนน้ําหนักประมาณวันละ32 ตัน ครอบคลุมพื้นที่รอยละ 100 ของพื้นที่เทศบาล
ทั้งหมดจํานวนครัวเรือนที่ไดรับการบริการเก็บขนขยะมูลฝอยจากเทศบาล9 ,172 หลังคาเรือน (รอยละ 100) เทศบาล
เมืองปทุมธานี มีการจัดวางภาชนะรองรับขยะมูลฝอยในพื้นที่

 แบบถังเดี่ยวทิ้งขยะรวมทุกประเภท
• ถังมีฝาปด มีลอ ขนาด 120 ลิตร จํานวน 200 ใบ
• ถังมีฝาปด มีลอ ขนาด 240 ลิตร จํานวน 250 ใบ
• ถังไมมีฝาปด ไมมีลอ ขนาด 200 ลิตร จํานวน 200 ใบ
 แบบถังขยะมูลฝอย 2 ใบ แยกเปนขยะแหงและขยะเปยก
• ถังมีฝาปด มีลอ ขนาด 240 ลิตร จํานวน 200 ใบ
เทศบาลเมืองปทุมธานี มีรถเก็บขนขยะมูลฝอยที่ใชงานอยูในปจจุบัน จํานวน 6 คัน
• รถแบบอัดทาย ความจุ 10 ลูกบาศกเมตร อายุการใชงาน 2 ป สภาพดี
• รถแบบอัดทาย ความจุ 10 ลูกบาศกเมตร อายุการใชงาน 6 ป สภาพซอมแซมบอย
• รถแบบอัดทาย ความจุ 12 ลูกบาศกเมตร อายุการใชงาน 7 ป สภาพซอมแซมบอย
• รถแบบอัดทาย ความจุ 14 ลูกบาศกเมตร อายุการใชงาน 1 ป สภาพดี
• รถแบบคอนเทนเนอร ความจุ 8 ลูกบาศกหลา อายุการใชงาน 11 ป สภาพซอมแซมบอย
• รถแบบเปดขาง เททาย (ปคอัพ) ความจุ 3 ลูกบาศกเมตร อายุการใชงาน 7 ป
สภาพซอมแซมบอย

รถเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองปทุมธานี
อัตราคาธรรมเนียมในการใหบริการเก็บขนขยะมูลฝอย
• อัตราคาธรรมเนียมที่จัดเก็บตอครัวเรือน 40 บาทตอเดือน
• อัตราคาธรรมเนียมที่จัดเก็บตอรานอาหาร 40-400 บาทตอเดือน
• อัตราคาธรรมเนียมที่จัดเก็บตอโรงงาน 400-1,320 บาทตอเดือน
• อัตราคาธรรมเนียมที่จัดเก็บตอสถานประกอบการ 80-6,000 บาทตอเดือน
รายไดจากคาธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอย
• 15,487,386 บาทตอป (ป พ.ศ. 2557)
• 13,962,441 บาทตอป (ป พ.ศ. 2558)
คาใชจายในการเก็บขนขยะมูลฝอย(เงินเดือน+คาน้ํามันเชื้อเพลิง+คาบํารุงรักษา) 4,649,675.77 บาทตอป

 ขอมูลดานการกําจัดขยะมูลฝอย
ปจจุบันเทศบาลเมืองปทุมธานีไมมีสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยเปนของตนเอง โดยสงไปกําจัดยังสถานที่กําจัดขยะ
มูลฝอยของ หางหุนสวนจํากัด บางไทรรีไซเคิล สถานที่กําจัดมูลฝอยตั้งอยูที่ หมูที่ 5 ตําบลบางพลี อําเภอบางไทร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วิธีการกําจัดขยะมูลฝอยที่ใชอยูในปจจุบัน ใชวิธีการเทกองบนพื้น ( Open Dumping)สถานที่
กําจัดมูลฝอยอยูหางจากสํานักงานเทศบาลเมืองปทุมธานี ประมาณ 25 กิโลเมตร
 ขอมูลดานการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
จํานวนสถานบริการสาธารณสุข/หองปฏิบัติการ
 โรงพยาบาล 1 แหง ปริมาณขยะมูลฝอยติดเชื้อโดยรวม 60-70 กิโลกรัมตอวัน
 คลินิก 20 แหง ปริมาณขยะมูลฝอยติดเชื้อโดยรวม 0.5 กิโลกรัมตอวัน
 สถานีอนามัย 2 แหง ปริมาณขยะมูลฝอยติดเชื้อโดยรวม 0.5 กิโลกรัมตอวัน
 สถานพยาบาลสัตว 1 แหง ปริมาณขยะมูลฝอยติดเชื้อโดยรวม 0.5 กิโลกรัมตอวัน
การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ บริษัท บางประอิน จํากัด เปนผูรับดําเนินการ

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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