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

“เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลบึงชาอ้อ”
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตาบลบึงชาอ้อ อาเภอหนองเสือ จัง หวัดปทุม 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 6 ตุลาคม 2558 เวลา 8.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วน
ตาบลบึงชาอ้อ โดยมี นายสมศักดิ์ ตั้งเกียรติรัตน์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงชาอ้อ เป็นประธานในการ
เปิดประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ เจ้าหน้าที่ /สมาชิกอบต. ผู้นาท้องถิ่น/ชุมชม โรงเรียน/
สถานศึกษา องค์กรด้านสิ่งแวดล้อม และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ รวมทั้งสิ้น 74 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 74 คน มีผู้ตอบแบบประเมินทั้งสิ้น 30 คน โดยผู้ตอบแบบประเมิน
ร้อยละ 97 ทราบรายละเอี ยดเกี่ ยวกับ การดาเนินงานโครงการ และร้อยละ 3 ไม่ ทราบรายละเอียดเกี่ยวกั บ
การดาเนินงานโครงการ โดยผู้ตอบแบบประเมินร้อยละ 40 ทราบรายละเอียดการดาเนินงานโครงการมาเป็น
ระยะเวลาน้อยกว่า 1 เดือน ร้อยละ 23 ทราบมาเป็นระยะเวลามากกว่า 1-3 เดือน และร้อยละ 10 ทราบมาเป็น
ระยะเวลามากกว่า 6-12 เดือน ซึ่ง ผู้ตอบแบบประเมิ นร้อยละ 100 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกั บ การ
ดาเนินงานโครงการเพิ่มขึ้น ในระดับปานกลาง ผู้ตอบแบบประเมินร้อยละ 77 เห็นด้วยกับการจัดประชุมรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลบึงชาอ้อ และร้อยละ 23 ไม่แสดงความคิดเห็น
หมายเหตุ : การอธิบายผลจะอธิบายเฉพาะร้อยละสามอันดับแรกของการประเมิน

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จากแบบประเมิน (ต่อ)
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
1. ควรจะมีการสนับสนุนงบประมาณด้านการจัดการขยะ นาไปจัดอบรมหรือ ทากิจกรรมเกี่ยวกับการคัด
แยกขยะเพื่อให้ประชาชนมีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง
2. ควรหาพื้นที่หรือสถานที่ที่เหมาะในการกาจัดขยะ โดยจะต้องไม่ส่งผลกระทบหรือส่ง ผลกระทบน้อยที่สุด
ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมโดยรอบ
3. รณรงค์หรือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนคัดแยกขยะภายในครัวเรือน เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะในพื้นที่
ให้น้อยลง

สรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการจัดประชุม
ประเด็น
1.

คาถาม/ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

คาชี้แจง ประเด็น

เมื่ อ มองปั ญ หาการจั ดการขยะในภาพรวม การแก้ ไ ข หน่วยงานผู้รับผิดชอบรับเรื่องไว้พิจารณา
ปั ญ หาต้ อ งขึ้ น อยู่ กั บ ความร่ ว มมื อ ของประชาชนและ
ทุกภาคส่วน
- ในฐานะผู้รั บ บริ ก าร ก่ อ นการทิ้ ง ขยะลงถั ง ควร
มีการคัดแยกอย่างถูกวิธี เนื่องจากตาบลบึงชาอ้อ ไม่มีถัง
ขยะและพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นไร่สวน ประชาชนมีการคัดแยก
ขยะในครัวเรือนและกาจัดขยะด้วยการฝังกลบในพื้นที่ไร่
สวน ทาให้ไม่มีปัญหาเรื่องการจัดการขยะ
- ในฐานะผู้ให้บริการ ขอความร่วมมือจากประชาชน
ในพื้ น ที่ ช่ ว ยในเรื่ อ งการคั ด แยกขยะภายในครั ว เรื อ น
เพื่ อ ช่ ว ยลดปริ ม าณขยะที่ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
บึงชาอ้อต้องจัดเก็บ

การจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลบึงชาอ้อ อาเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
(รวมรวมข้อมูลโดย : ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

 ข้อมูลด้านการบริหารจัดการเก็บขนขยะมูลฝอย
องค์การบริหารส่วนตาบลบึงชาอ้อมีพื้นที่รับผิดชอบในปัจจุบัน 48.85 ตารางกิโลเมตร การบริหารจัดการเก็บขน
มูลฝอยองค์การบริหารส่วนตาบลบึงชาอ้อ ดาเนินการเองทั้งหมด สามารถให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยคิดเป็นน้าหนัก
ประมาณวันละ 3.5 - 4.0 ตัน (ข้อมูลปี พ.ศ. 2558) โดยมีการเก็บขนขยะมูลฝอย ภายในเขตพื้นที่ จานวน 5 ครั้งต่อ
สัปดาห์ รถเก็บขนขยะมูลฝอยที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน มีจานวน 1 คัน เป็นรถประเภทอัดท้าย ความจุ 12 ลูกบาศก์เมตร
อายุการใช้งาน 4 ปี สภาพใช้งานได้แต่ต้องซ่อมแซมบ่อย จานวนพนักงานท้ายรถ 2 คน ระยะทางในการเก็บขนต่อเที่ยว
(ไม่รวมระยะทางไปที่ทิ้งขยะ) ประมาณ30 กิโลเมตร อัตราการใช้งาน 1 เที่ยวต่อวัน
 ข้อมูลด้านการกาจัดขยะมูลฝอย
ปัจจุบันองค์การบริห ารส่วนตาบลบึงชาอ้อ ไม่ มีสถานที่ก าจัดขยะมู ลฝอยเป็นของตนเอง ขยะมูล ฝอยที่ เก็ บ
รวบรวมจากพื้นที่ จะนาไปกาจัดยัง โรงงานทีพีไอโพลีน ตาบลทับกวาง อาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี สถานที่กาจัด
มูลฝอยอยู่ห่างจากที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลบึงชาอ้อ ประมาณ 90 กิโลเมตร วิธีก ารกาจัดขยะมูลฝอยของ
โรงงานทีพีไอโพลีน จะใช้วัตถุดิบจากขยะภายในโรงงาน ชุมชนรอบโรงงานในเขตจังหวัดสระบุรีและจังหวัดใกล้เคียง
ทั้งขยะฝังกลบและขยะไม่มีอันตราย ผ่านกระบวนการคัดแยกย่อยและนามาผลิตเป็นเชื้อเพลิง RDF เพื่อใช้เป็นพลัง
ทดแทนภายในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ ใช้เป็นเชื้อเพลิงร่วมกับยางรถยนต์ที่ย่อยเป็นชิ้นเล็กๆ เพื่อทดแทนการนาเข้าถ่าน
หินเพื่อเผาวัตถุดิบในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ และเป็นเชื้อเพลิงสาหรับโรงงานไฟฟ้าขนาด 60 เมกะวัตต์ ของบริษัท

การกาจัดขยะมูลฝอยของโรงงานทีพีไอโพลีน ตาบลทับกวาง อาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
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
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