การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตําบลธัญบุรี
อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
(ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548)

“เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เทศบาลตําบลธัญบุรี”
การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ เทศบาลตําบลธัญบุรีอําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี (ตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.

2548)โครงการสงเสริมการจัดการขยะโดยชุมชน

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดําเนินการศึกษาโดย สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จังหวัดปทุมธานี
รวมดวย ศูนยวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจัดขึ้นเมื่อ
วันที่ 10พฤศจิกายน2558 เวลา 8.00 – 17.00 น. ณ หองประชุมเทศบาลตําบลธัญบุรีโดยมี นายสมบัติ หลีนวรัตน รอง
นายกเทศมนตรีตําบลธัญบุรีเปนประธานในการเปดประชุม ผูเขารวมประชุม ประกอบดวย หนวยงานภาครัฐ เจาหนาที่/
สมาชิก ทต. ผูนําทองถิ่น/ชุมชม โรงเรียน/สถานศึกษา องคกรดานสิ่งแวดลอม และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ รวมทั้งสิ้น 67
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

67คน มีผูตอบแบบประเมินทั้งสิ้น 42คน โดยผูตอบแบบประเมินรอย

ละ 83ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับ การดําเนินงานโครงกา รและ รอยละ 17 ไมทราบรายละเอียดเกี่ยวกับ การ
ดําเนินงานโครงกา ร โดยผูตอบแบบประเมินรอยละ 52 ทราบรายละเอียดการดําเนินงานโครงการมาเปน
ระยะเวลานอยกวา 1 เดือน รอยละ 31ทราบมาเปนระยะเวลามากกวา 1-3 เดือน และรอยละ 12ทราบมาเปน
ระยะเวลามากกวา 1ป ซึ่งผูตอบแบบประเมินรอยละ 98มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการ
เพิ่มขึ้นในระดับมากและรอยละ 2มีความรูเทาเดิม ผูตอบแบบประเมินรอยละ 83เห็นดวยกับการจัดประชุมรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตําบลธัญบุรี และรอยละ
ประเมินรอยละ

17ไมแสดงความคิดเห็น โดยผูตอบแบบ

44เห็นวาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการกําจัดมูลฝอย คือ การลดปริมาณขยะมูลฝอยจาก

แหลงกําเนิด รอยละ 24การหมักทําปุย และรอยละ 19การฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาลหากมีการจัดสราง
สถานที่กําจัดมูลฝอยในพื้นที่ ผูตอบแบบประเมินรอยละ 59 ยินดีรอยละ 36 ไมแสดงความคิดเห็นและรอยละ 5ไม
ยินดี โดยหากพื้นที่หรือบริเวณใกลเคียงนําขยะมารวมกําจัด ผูตอบแบบประเมินรอยละ
แสดงความคิดเห็น และรอยละ 9ไมยินดี
หมายเหตุ : การอธิบายผลจะอธิบายเฉพาะสามอันดับแรกของการประเมิน

55ยินดี รอยละ 36ไม

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะที่ไดจากแบบประเมิน(ตอ)

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
1. องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรจัดอบรมหรือใหความรูในเรื่องของวิธีการคัดแยกขยะที่ถูกตอง อยางนอย
เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อเปนการปลูกฝงจิตสํานึกใหแกประชาชน
2. ควรจะมีการรณรงคใหประชาชนคัดแยกขยะตั้งแตในครัวเรือนกอนจะทิ้ง เชน ขยะรีไซเคิล สามารถนําไป
ขายเพื่อสรางรายไดใหแกครอบครัว เศษอาหาร นําไปทําน้ําหมักชีวภาพเพื่อนําไปใชประโยชนในครัวเรือน
ซึ่งเปนวิธีการลดปริมาณขยะตั้งแตตนทางเปนสวนหนึ่งที่จะสามารถแกไขปญหาขยะที่เกิดขึ้นได
3. องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรจะจัดเตรียมถังขยะที่สามารถแยกประเภทของขยะไดอยางชัดเจนเชน
ถังแยกพลาสติก แกว ขยะอันตรายและขยะอินทรีย ที่มีฝาปดที่มิดชิดและเพียงพอ

สรุปขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากการจัดประชุม
ประเด็น
1.
2.

คําถาม/ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
ควรมีการนัดวันเก็บขยะ เพื่อจะไดไมเกิดปญหาขยะ
ตกคาง
ตองการใหจังหวัดปทุมธานี จัดกิจกรรมหรือการอบรมให
ความรูแกประชาชนในเรื่องของการจัดการขยะและ
สนับสนุนงบประมาณ เนื่องจากทางหนวยงานอื่นยังขาด
งบประมาณในการจัดกิจกรรม

คําชี้แจง
หนวยงานผูรับผิดชอบรับเรื่องไวพิจารณา
หนวยงานผูรับผิดชอบรับเรื่องไวพิจารณา

การจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เทศบาลตําบลธัญบุรีอําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
(รวมรวมขอมูลโดย : ศูนยวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)
 ขอมูลดานการบริหารจัดการเก็บขนขยะมูลฝอย
เทศบาลตําบลธัญบุรีมีพื้นที่รับผิดชอบในปจจุบัน30.78ตารางกิโลเมตรการบริหารจัดการเก็บขนมูลฝอย เทศบาล
ตําบลธัญบุรีดําเนินการจัดเก็บเองและจางเหมาเอกชนในการจัดเก็บโดยจัดแบงพื้นที่การจัดเก็บดังนี้
• ตําบลรังสิต ดําเนินการจัดเก็บโดยเอกชน
• ตําบลลําผักกูด ดําเนินการจัดเก็บโดยเทศบาลตําบลธัญบุรี
ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในพื้นที่เทศบาลตําบลธัญบุรี มีปริมาณ 129 ตันตอวัน เปน ขอมูล ที่ไดจากการคาดประมาณ (ขอมูลป
2558)รถเก็บขนขยะมูลฝอยที่ใชงานอยูในปจจุบันมีจํานวน6 คัน
• รถแบบอัดทาย ความจุ 10 ลูกบาศกเมตร อายุการใชงาน 4 ป สภาพการใชงานดี จํานวน 3 คัน
• รถแบบอัดทาย ความจุ5 ลูกบาศกเมตร อายุการใชงาน 1 ป สภาพการใชงานดี จํานวน 1 คัน
• รถคอนเทนเนอรความจุ 8 ลูกบาศกเมตร อายุการใชงาน 2 ป สภาพการใชงานดี จํานวน 1 คัน
• รถคอนเทนเนอรความจุ 8 ลูกบาศกเมตร อายุการใชงาน 6 ป สภาพการใชงานดี จํานวน 1 คัน

 ขอมูลดานการกําจัดขยะมูลฝอย
ปจจุบันเทศบาลตําบลธัญบุรี ไมมีสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยเปนของตนเอง ขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมจากพื้นที่
จะนําไปกําจัดยังสถานที่กําจัดมูลฝอย ของภาคเอกชน อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สภาพแวดลอมบริเวณ
สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยมีการใชประโยชนเปนการเกษตรกรรม เนื้อที่ทั้งหมด 60 ไร เริ่มใชเปนพื้นที่กําจัดขยะมูลฝอย
เมื่อป พ.ศ. 2550 วิธีการกําจัดมูลฝอยที่ใชอยูในปจจุบัน เปนแบบการเทกองที่มีการควบคุม ( Controlled Dump)มีการ
ออกแบบบอฝงกลบไว 5 บอ บอละ 4 ชั้น ปจจุบันใชบอที่ 2 ชั้นที่ 2 สามารถดําเนินงานฝงกลบไดอยางมีประสิทธิภาพ
พอสมควร เนื่องจากมีความพรอมของเครื่องจักรกลบุคลากร การดําเนินงานมีการบดอัดขยะมูลฝอยกลบทับดวยดินเปน
ครั้งคราว ลดกลิ่นเหม็นดวยน้ําหมักชีวภาพ มีมาตรการปองกันขยะปลิว เปนตน

การดําเนินงานกําจัดขยะมูลฝอยของภาคเอกชน อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ติดตอขอมูลเพิ่มเติมศูนยวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เลขที่ 50 ถนนงามวงศวาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.10900
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