การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพืน้ ที่องค์การบริหารส่วนตาบลคลองหก
อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
(ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548)

“เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลคลองหก”
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตาบลคลองหก อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
(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 28 กันยายน 2558 เวลา 8.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหาร
ส่วนตาบลคลองหก โดยมี นายนิรันดร์ การสมงาม รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลคลองหก เป็นประธานในการ
เปิดประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ เจ้าหน้าที่ /สมาชิก อบต. ผู้นาท้องถิ่น/ชุมชม โรงเรียน/
สถานศึกษา องค์กรด้านสิ่งแวดล้อม และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ รวมทั้งสิ้น 55 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 55 คน มีผู้ตอบแบบประเมินทั้งสิ้น 20 คน โดยผู้ตอบแบบประเมิน
ร้อยละ 85 ทราบรายละเอี ยดเกี่ ย วกั บ การด าเนินงานโครงการ ร้อยละ 10 ไม่ ท ราบรายละเอี ยดเกี่ ยวกั บ
การดาเนินงานโครงการและร้อยละ 5 ไม่ระบุ โดยผู้ตอบแบบประเมินร้อยละ 30 ทราบรายละเอียดการดาเนินงาน
โครงการมาเป็นระยะเวลาน้อยกว่า 1 เดือน ร้อยละ 25 ทราบมาเป็นระยะเวลามากกว่า 1-3 เดือน และร้อยละ 25
ทราบมาเป็นระยะเวลามากกว่า 3-6 เดือน ซึ่งผู้ตอบแบบประเมินร้อยละ 95 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ดาเนินงานโครงการเพิ่มขึ้น และร้อยละ 5 ไม่ระบุ ผู้ตอบแบบประเมินร้อยละ 85 เห็นด้วยกับการจัดประชุมรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลคลองหก ร้อยละ 10 ไม่ระบุ และร้อยละ 5 ไม่แสดง
ความคิดเห็น
หมายเหตุ : การอธิบายผลร้อยละจะอธิบายเฉพาะสามอันดับแรกของการประเมิน

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จากแบบประเมิน (ต่อ)
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
1. ควรจัดทาป้ายรณรงค์การทิ้งขยะและมีการแนะนาให้ความรู้ให้กับคนในชุมชน รวมถึงประชาสัมพันธ์และ
สร้างจิตสานึกให้ประชาชนรู้วิธีการคัดแยกขยะและกาจัดขยะที่ถูกต้อง
2. ควรมีการสนับสนุนด้านงบประมาณหรืออุปกรณ์คัดแยกขยะให้กับชุมชนและโรงเรียนในพื้นที่

สรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการจัดประชุม
ประเด็น

คาถาม/ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

1.

องค์การบริหารส่วนตาบลคลองหก มีแผนการดาเนินงาน
การรวมกลุ่มกับทางองค์การบริหารส่วนตาบลคลองสี่และ
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองห้า ในการรวบรวมขยะ
จากในพื้นที่ เพื่อ นามาผลิตเป็นพลัง งานจากขยะ แต่ยัง
ขาดแคลนในส่ ว นของงบประมาณการลงทุ น และการ
ดาเนินการ

คาชี้แจง ประเด็น
ควรเสนอร่างแผนการดาเนินงานแก่หน่วยงาน
ที่เ กี่ ยวข้อง มี การกาหนดนโยบาย เป้าหมาย
และแนวทางการด าเนิ น งานที่ ชั ด เจน โดย
จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี ค วรแบ่ ง พื้ น ที่ ก ารบริ ห าร
จัด การขยะมู ล ฝอยออกเป็น 2 ฝั่ ง คื อ ฝั่ ง
ตะวั น ออกและฝั่ ง ตะวั น ตก เพื่ อ ลดปั ญ หา
ปริมาณขยะสะสมหรือตกค้างในพื้นที่ ใดพื้นที่
หนึ่ง มี ก ารส่ง เสริม ให้ ภาคเอกชนเข้ามาร่ว ม
ลงทุน โดยโครงการที่เกี่ยวกับการจัดการขยะ
อินทรีย์ควรแยกออกจากโครงการที่ เกี่ ยวกั บ
การจัดการขยะทั่ วไป และอาจมี ก ารส่งเสริม
โครงการโรงเรี ย นหรื อชุ ม ชนปลอดขยะเข้ า
มาร่วมด้วย

การจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลคลองหก อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
(รวมรวมข้อมูลโดย : ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
 ข้อมูลด้านการบริหารจัดการเก็บขนขยะมูลฝอย
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองหก มีพื้นที่รับผิดชอบในปัจจุบัน 37.90 ตารางกิโลเมตร การบริหารจัดการเก็บ
ขนมูลฝอยทางองค์การบริหารส่วนตาบลคลองหกดาเนินการเองทั้งหมด สามารถให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยคิดเป็น
น้าหนักประมาณวันละ 20 ตัน (ข้อมูลปี พ.ศ. 2558) โดยมีการเก็บขนขยะมู ลฝอยภายในเขตพื้นที่ จานวน 6 ครั้งต่อ
สัปดาห์ รถเก็บขนขยะมูลฝอยที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน มีจานวน 6 คัน เป็นรถประเภทอัดท้าย
-

ความจุ 6 ลูกบาศก์เมตร จานวน 2 คัน มีอายุการใช้งาน 1-2 ปี (สภาพดี)
ความจุ 3.5 ลูกบาศก์เมตร จานวน 2 คัน มีอายุการใช้งาน 10-14 ปี (ซ่อมแซมบ่อย)
ความจุ 3 ลูกบาศก์เมตร จานวน 1 คัน มีอายุการใช้งาน 12 ปี (ชารุด)
ความจุ 2 ลูกบาศก์เมตร จานวน 1 คัน มีอายุการใช้งาน 14 ปี (ซ่อมแซมบ่อย)

รถเก็บขนขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตาบลคลองหก
 ข้อมูลด้านการกาจัดขยะมูลฝอย
ปัจจุบันองค์ก ารบริหารส่วนตาบลคลองหก ไม่มีส ถานที่กาจัดขยะมูลฝอยเป็นของตนเอง ขยะมูลฝอยที่ เก็ บ
รวบรวมจากพื้นที่ จะนาไปกาจัดยังสถานที่กาจัดมูลฝอย ตาบลอุทัย อาเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สถานที่
กาจัดมูลฝอยมีพื้นที่ 40 ไร่ เริ่มใช้เป็นพื้นที่กาจัดขยะมูลฝอยเมื่อปี พ.ศ. 2551วิธีการกาจัดมูลฝอยที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เป็น
วิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักวิชาการ โดยการบริหารจัดการระบบกาจัดขยะมูลฝอย องค์การบริหารส่วนตาบลคลองหกจะ
จ้างเหมาเอกชนดาเนินการ เที่ยวละ 749 บาท

การดาเนินงานกาจัดขยะมูลฝอยของภาคเอกชน อาเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 ข้อมูลด้านการจัดการมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน
ปัจจุบันพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลคลองหก มีจานวนสถานบริการสาธารณสุข/ห้องปฏิบัติการ ดังนี้
-

โรงพยาบาล 1 แห่ง ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อโดยรวม 51 กิโลกรัมต่อวัน
คลินิก 6 แห่ง ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อโดยรวม 3 กิโลกรัมต่อวัน
สถานีอนามัย 1 แห่ง ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อโดยรวม 1 กิโลกรัมต่อวัน
สถานพยาบาลสัตว์ 1 แห่ง ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อโดยรวม 0.5 กิโลกรัมต่อวัน

โดยขยะมูลฝอยติดเชื้อ จะส่งไปกาจัดยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ( เตาเผาขยะติดเชื้อ )

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

