การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพืน้ ที่องค์การบริหารส่วนตาบลบึงบอน
อาเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
(ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548)

“เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลบึงบอน”
การรับฟัง ความคิดเห็นของประชาชนในพื้ นที่ อ งค์การบริหารส่วนตาบลบึง บอน อาเภอหนองเสือ จังหวัดปทุ ม ธานี
(ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548) โครงการส่งเสริมการจัดการ
ขยะโดยชุมชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดาเนินการศึกษาโดย สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี ร่ ว มด้ ว ย ศู น ย์ วิ ศวกรรมพลั ง งา นและสิ่ ง แวดล้ อ ม บางเขน คณะ วิ ศ วกรรมศาสต ร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 เวลา 8.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอาเภอ
หนองเสือ โดยมี นางสาวขวัญชนก ฤทธิ์บัณฑิต พยาบาลวิชาชีพ รักษาการผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ เป็นประธาน
ในการเปิดประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ เจ้าหน้าที่ /สมาชิก อบต. ผู้นาท้ องถิ่น /ชุม ชม
โรงเรียน/สถานศึกษา องค์กรด้านสิ่งแวดล้อม และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ รวมทั้งสิ้น 52 คน
วัตถุประสงค์การจัดประชุม
1) การประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและชี้แจงความเป็นมา ขั้นตอน แนวทางการดาเนินงาน การนาเสนอ
ขอบเขตการดาเนินงานโครงการเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโครงการ
2) เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายโครงการได้รับทราบและมีความเข้าใจความสาคัญของการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
การจัดการขยะมูลฝอยร่วมกัน
3) เพื่อประสานงานขอความร่วมมือจากหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรและชุมชนต่างๆที่เกี่ยวข้อง
กับการดาเนินงานโครงการ
4) การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ จากประชาชนผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียในพื้นที่โครงการ เกี่ยวกับ
ปัญหา (ปริมาณ/ชนิด/ประเภท, การเก็บขน/รวบรวม/ขนส่ง, วิธีการกาจัด <ต้นทางและปลายทาง> และสถานที่กาจัด)
สาเหตุ แนวทางแก้ไขการจัดการขยะปริมาณมูลฝอยในพื้นที่ รวมทั้งเทคโนโลยีการกาจัดขยะมูลฝอยที่มีการใช้งานใน
ปัจจุบัน
บรรยากาศการจัดประชุม

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จากแบบประเมิน
จากจานวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 52 คน มีผู้ตอบแบบประเมินทั้งสิ้น 16 คน โดยผู้ตอบแบบประเมิน
ร้อยละ 88 ทราบรายละเอี ยดเกี่ ย วกั บ การด าเนินงานโครงการ ร้อ ยละ 6 ไม่ ท ราบรายละเอี ยดเกี่ ย วกั บ
การดาเนินงานโครงการและร้อยละ 6 ไม่ระบุ โดยผู้ตอบแบบประเมินร้อยละ 44 ทราบรายละเอียดการดาเนินงาน
โครงการมาเป็นระยะเวลาน้อยกว่า 1 เดือน ร้อยละ 25 ทราบมาเป็นระยะเวลามากกว่า 1 ปี และร้อยละ 12
ไม่ระบุ ซึ่งผู้ตอบแบบประเมินร้อยละ 75 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการดาเนินงานโครงการเพิ่มขึ้น ร้อยละ
19 ไม่ระบุ และร้อยละ 6 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการดาเนินงานโครงการเท่าเดิม ผู้ตอบแบบประเมิน
ร้อยละ 56 เห็นด้วยกับการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตาบลบึงบอน
ร้อยละ 31 ไม่ระบุ และร้อยละ 13 ไม่แสดงความคิดเห็น
หมายเหตุ : การอธิบายผลร้อยละจะอธิบายเฉพาะสามอันดับแรกของการประเมิน

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จากแบบประเมิน (ต่อ)
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการจัดหาสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยที่เหมาะสม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการจัดการขยะให้
เป็นรูปธรรม
2. ประชาสัมพันธ์และสร้างจิตสานึกให้ประชาชนรู้วิธีการคัดแยกขยะและกาจัดขยะที่ถูกต้อง
3. ควรมีการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง ปลูกจิตสานึกให้กับคนในพื้นที่ให้มีการคัดแยกขยะ ลดการใช้และนา
กลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดจะส่งผลดีต่อชุมชน

สรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการจัดประชุม
ประเด็น
1.

2.

คาถาม/ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

คาชี้แจง ประเด็น

ในปีงบประมาณพ.ศ. 2559 จะมีการจัดทาชุมชนต้นแบบ หน่วยงานผู้รับผิดชอบรับเรื่องไว้พิจารณา
ในการคัดแยกขยะในพื้ นที่ ต้องการให้ทางมหาวิท ยาลัย
หรือหน่วยงานที่ เ กี่ ยวข้อ งเข้ามาให้ค วามรู้ สร้างความ
เข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องการจัดการขยะในชุมชน
จัง หวัดปทุ มธานีควรจะมี แนวทางในการจัดการขยะมู ล หน่วยงานผู้รับผิดชอบรับเรื่องไว้พิจารณา
ฝอยที่เป็นรูปธรรมหรือเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

การจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลบึงบอน อาเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
(รวมรวมข้อมูลโดย : ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
 ข้อมูลด้านการบริหารจัดการเก็บขนขยะมูลฝอย
องค์การบริหารส่วนตาบลบึงบอนมีพื้นที่รับผิดชอบในปัจจุบัน 51.90 ตารางกิโลเมตร การบริหารจัดการเก็บขน
มูลฝอยทางองค์การบริหารส่วนตาบลบึงบอนดาเนินการเองทั้งหมด ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ คิดเป็นน้าหนัก
ประมาณ 7 ตันต่อวัน (ข้อมูลปี พ.ศ. 2557) มีการเก็บขนขยะมูลฝอยภายในเขตพื้นที่ทุกวัน รถเก็บขนขยะมูลฝอยที่ใช้
งานอยู่ในปัจจุบัน จานวน 2 คัน เป็นรถประเภทอัดท้าย ความจุ 4 ลูกบาศก์เมตร และ 5 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหาร
ส่วนตาบลบึงบอนมีการเก็บค่าธรรมเนียมในการให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยจากประชาชนในพื้นที่ในอัตรา 30 บาทต่อ
เดือน

รถเก็บขนขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตาบลบึงบอน

ถังขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตาบลบึงบอน

 ข้อมูลด้านการกาจัดขยะมูลฝอย
ปัจจุบันขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมจากพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลบึงบอน จะนาไปกาจัดยังสถานที่กาจัดขยะ
มูลฝอยของโรงงานทีพีไอโพลีน ตาบลทับกวาง อาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี วิธีการกาจัดขยะมูลฝอยของโรงงานที
พีไอโพลีน จะใช้วัตถุดิบจากขยะภายในโรงงาน ชุมชนรอบโรงงานในเขตจังหวัดสระบุรีและจังหวัดใกล้เคียง ทั้งขยะฝัง
กลบและขยะไม่มีอันตราย ผ่านกระบวนการคัดแยกย่อยและนามาผลิตเป็นเชื้อเพลิง RDF เพื่อใช้เป็นพลังทดแทนภายใน
โรงงานผลิตปูนซีเมนต์ ใช้เป็นเชื้อเพลิงร่วมกับยางรถยนต์ที่ย่อยเป็นชิ้นเล็กๆ เพื่อทดแทนการนาเข้าถ่านหิ นเพื่อเผา
วัตถุดิบในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ และเป็นเชื้อเพลิงสาหรับโรงงานไฟฟ้าขนาด 60 เมกะวัตต์ ของบริษัท

การกาจัดขยะมูลฝอยของโรงงานทีพีไอโพลีน ตาบลทับกวาง อาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
 ข้อมูลด้านการจัดการมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน
ในปัจจุบันพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลบึงบอน ยังไม่มีนโยบายเกี่ยวกับการคัดแยกของเสียอันตรายจากชุมชน
ขยะมูลฝอยติดเชื้อในเขตพื้นที่ส่วนใหญ่มาจากสถานีอนามัยที่ให้บริการด้านสาธารณสุข จานวน 1 แห่ง โดยโรงพยาบาล
หนองเสือจะรับไปดาเนินการกาจัดต่อไป
ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.10900
โทรศัพท์ : 02-942-8410 ต่อ 115 โทรสาร : 02-942-8410 ต่อ 101,119
มือถือ 081-551-4157, 099-675-1707 (คุณอรอุมา พรหมมินทร์)
E-mail : aornalisa@gmail.com Website : www.eeec.eng.ku.ac.th

