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

“เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เทศบาลตําบลระแหง”
การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ เทศบาลตําบลระแหงอําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี (ตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548) โครงการสงเสริมการจัดการขยะโดยชุมชน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดําเนินการศึกษาโดย สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จังหวัดปทุมธานี
รวมดวย ศูนยวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจัดขึ้นเมื่อ
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 เวลา 8.00 – 17.00 น. ณ หองประชุมเทศบาลตําบลระแหง โดยมีนายปอม คงปก รอง
นายกเทศมนตรีตําบลระแหงเปนประธานในการเปดประชุม ผูเขารวมประชุม ประกอบดวย หนวยงานภาครัฐ เจาหนาที่/
สมาชิก ทม. ผูนําทองถิ่น/ชุมชม โรงเรียน/สถานศึกษา องคกรดานสิ่งแวดลอม และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ รวมทั้งสิ้น 50
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 50 คน มีผูตอบแบบประเมินทั้งสิ้น
20คน โดยผูตอบแบบประเมินรอย
ละ 85ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการและรอยละ 5ไมทราบรายละเอียดเกี่ยวกับ การดําเนินงาน
โครงการโดยผูตอบแบบประเมินรอยละ 35 ทราบรายละเอียดการดําเนินงานโครงการมาเปนระยะเวลานอยกวา 1
เดือน รอยละ 25ทราบมาเปนระยะเวลามากกวา 6-12เดือนและรอยละ 15ทราบมาเปนระยะเวลามากกวา 3-6
เดือน ซึ่งผูตอบแบบประเมินรอยละ 95มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการเพิ่มขึ้นในระดับ
มากและรอยละ 15มีความรูเทาเดิม ผูตอบแบบประเมินรอยละ 50เห็นดวยกับการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตําบลระแหงรอยละ 45ไมแสดงความคิดเห็น และรอยละ 5 ไมเห็นดวย ผูตอบแบบ
ประเมินรอยละ 59 เห็นวาชองทางการประชาสัมพันธขอมูลโครงการที่เหมาะสม คือ จากผูนําชุมชน รอยละ 2 3
จากเจาหนาที่ และรอยละ 9 จากสื่อเอกสารและการปดประกาศสถานที่ราชการ โดยผูตอบแบบประเมินรอยละ
54เห็นวาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการกําจัดมูลฝอยคือ การลดปริมาณขยะมูลฝอยจากแหลงกําเนิด รอยละ 16
การฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล และรอยละ 15 การหมักทําปุยและการเผาในเตาเผา หากมีการจัดสราง
สถานที่กําจัดมูลฝอยในพื้นที่ ผูตอบแบบประเมินรอยละ 55ไมแสดงความคิดเห็นรอยละ 35 ยินดีและรอยละ 10
ไมยินดี โดยหากพื้นที่หรือบริเวณใกลเคียงนําขยะมารวมกําจัด ผูตอบแบบประเมินรอยละ 56 ไมแสดงความ
คิดเห็นรอยละ 39ยินดี และรอยละ 5ไมยินดี
หมายเหตุ : การอธิบายผลจะอธิบายเฉพาะสามอันดับแรกของการประเมิน

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะที่ไดจากแบบประเมิน(ตอ)

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
1. เปนโครงการที่ดี สงเสริมในเรื่องการจัดการขยะและการคัดแยกขยะในชุมชน การลดปริมาณขยะจาก
แหลงกําเนิด เอกสารประกอบการประชุมมีประโยชน ใหความรู ความเขาใจมากขึ้นและสามารถนําไป
ปฏิบัติเองได ควรมีการดําเนินงานโครงการอยางตอเนื่อง
2. ควรจะมีการจัดอบรมใหความรูแกประชาชน หรือจัดทําปายประชาสัมพันธ แผนพับ ในเรื่องของการ
จัดการขยะมูลฝอย โดยครอบคลุมทั้งพื้นที่จังหวัดปทุมธานี เพื่อใหมีความรู ความเขาใจและสามารถ
นําไปใชในชีวิตประจําวันได

สรุปขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากการจัดประชุม
ประเด็น
1.

2.

คําถาม/ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ

คําชี้แจง

ตองการใหประชาชนคัดแยกขยะตั้งแตตนทางเพื่อลด
ปริมาณขยะให เหลือนอยที่สุด และตองการใหประชาชน
ตื่นตัวกับปญหาการจัดการขยะใหความรวมมือกับภาครัฐ
อยางจริงจัง

เสนอแนวทางการจัดการขยะในชุมชน ชุมชน
อาจจะจัดกิจกรรมหรือโครงการขึ้นในชุมชน
เชน โครงการธนาคารขยะ โครงการขยะแลก
ไข เปนตน ซึ่งโครงการเหลานี้จะชวยใหชุมชน
ตื่นตัวและรวมกันคัดแยกขยะ หาก ทําอยาง
จริงจัง ประโยชนที่ไดจะทําใหปริมาณขยะที่
ตองสงกําจัดลดลง
ตองการใหหนวยงานภาครัฐเขามาใหความรูเกี่ยวกับการ สําหรับการจัดการขยะในเทศบาลตําบลระแหง
คัดแยกขยะแตละประเภทใหถูกตอง และสนับสนุนถังขยะ พบวายังมีปญหาในเรื่องการคัดแยกขยะแตละ
แตละประเภทใหเพียงพอ
ประเภทไมถูกตอง และมีการทิ้งขยะแบบรวม
ถังเดียว ทําใหมีปริมาณขยะที่ตองกําจัดเปน
จํานวนมาก แนวทางแกไขปญหาการจัดการ
ขยะ อาจตองออกเปนขอบังคับหรือกฎหมาย
อยางจริงจัง

การจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เทศบาลตําบลระแหงอําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี
(รวมรวมขอมูลโดย : ศูนยวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)
 ขอมูลดานการบริหารจัดการเก็บขนขยะมูลฝอย
เทศบาลตําบลระแหงมีพื้นที่รับผิดชอบในปจจุบัน18.22ตารางกิโลเมตรการบริหารจัดการเก็บขนมูลฝอยเทศบาล
ตําบลระแหงดําเนินการเองทั้งหมดปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจริงภายในเขตเทศบาลประมาณวันละ

18ตัน (ขอมูลป

พ.ศ. 2558) เทศบาลสามารถใหบริการเก็บขนขยะมูลฝอยคิดเปนน้ําหนักประมาณวันละ 18 ตัน ครอบคลุมพื้นที่รอยละ
100 ของพื้นที่เทศบาลทั้งหมดจํานวนครัวเรือนที่ไดรับการบริการเก็บขนขยะมูลฝอยจากเทศบาล
(รอยละ 100) เทศบาลตําบลระแหง มีการจัดวางภาชนะรองรับขยะมูลฝอยในพื้นที่

4,923 หลังคาเรือน

 แบบถังเดี่ยวทิ้งขยะรวมทุกประเภท
• ถังขยะพลาสติก ขนาด 200 ลิตร จํานวน 400 ใบ
เทศบาลตําบลระแหง มีรถเก็บขนขยะมูลฝอยที่ใชงานอยูในปจจุบันจํานวน

3คัน เปน รถประเภทอัดทาย ความจุ 6

ลูกบาศกเมตร จํานวน 1 คันและความจุ 8 ลูกบาศกเมตร จํานวน 2 คัน สภาพใชงานไดดีจํานวนพนักงานทายรถ 3 คน
ระยะทางในการเก็บขนตอเที่ยว (ไมรวมระยะทางไปที่ทิ้งขยะ) ประมาณ 15 กิโลเมตร อัตราการใชงาน 1 เที่ยวตอวัน

รถเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลระแหง
อัตราคาธรรมเนียมในการใหบริการเก็บขนขยะมูลฝอย
• อัตราคาธรรมเนียมที่จัดเก็บตอครัวเรือน 40 บาทตอเดือน
• อัตราคาธรรมเนียมที่จัดเก็บตอรานอาหาร/โรงงาน/สถานประกอบการ คิดตามปริมาณขยะมูล
ฝอยที่จัดเก็บ
รายไดจากคาธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอย
• ป 2555 : 618,500 บาท
• ป 2556 : 845,000 บาท
• ป 2557 : 1,045,300 บาท
คาใชจายในการเก็บขนขยะมูลฝอย
• เงินเดือน 234,218 บาทตอป
• คาน้ํามันเชื้อเพลิง 100,000 บาทตอป
• คาบํารุงรักษา 48,920 บาทตอป

 ขอมูลดานการกําจัดขยะมูลฝอย
ปจจุบันเทศบาลตําบลระแหงไมมีสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยเปนของตนเอง ขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมในพื้นที่จะนําไป
กําจัดยังสถานที่กําจัดมูลฝอยของ หางหุนสวนจํากัด บางไทรรีไซเคิล สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยตั้งอยูที่ 60/1 หมูที่ 5
ตําบลบางพลี อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วิธีการกําจัดขยะมูลฝอยใชวิธีการฝงกลบอยางถูกหลัก
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill)สถานที่กําจัดมูลฝอยอยูหางจากสํานักงานเทศบาลตําบลระแหง ประมาณ 35 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

