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

“เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลคลองเจ็ด”
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลคลองเจ็ด 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 6 ตุลาคม 2558 เวลา 8.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วน
ตาบลคลองเจ็ด โดยมี นายเสถียร ศรีสุข นายกองค์การบริหารส่วนตาบลคลองเจ็ด เป็นประธานในการเปิดประชุม
ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ เจ้าหน้าที่ /สมาชิกอบต. ผู้นาท้องถิ่น/ชุมชม 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 94 ทราบรายละเอี ยดเกี่ ยวกับ การดาเนินงานโครงการ และร้อยละ 6 ไม่ ทราบรายละเอียดเกี่ยวกั บ
การดาเนินงานโครงการ โดยผู้ตอบแบบประเมินร้อยละ 56 ทราบรายละเอียดการดาเนินงานโครงการมาเป็น
ระยะเวลาน้อยกว่า 1 เดือน ร้อยละ 19 ทราบมาเป็นระยะเวลามากกว่า 1-3 เดือน และร้อยละ 13 ทราบมาเป็น
ระยะเวลามากกว่า 1 ปี ซึ่งผู้ตอบแบบประเมินร้อยละ 100 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการดาเนินงาน
โครงการเพิ่มขึ้นในระดับปานกลาง ผู้ตอบแบบประเมินร้อยละ 62 เห็นด้วยกับการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลคลองเจ็ด และร้อยละ 38 ไม่แสดงความคิดเห็น
หมายเหตุ : การอธิบายผลจะอธิบายเฉพาะร้อยละสามอันดับแรกของการประเมิน

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จากแบบประเมิน (ต่อ)
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
1. ให้ทุกภาคส่วนรณรงค์กาจัดขยะ โดยเริม่ จากการคัดแยกภายในครัวเรือนซึ่งเป็นวิธีการช่วยลดปริมาณที่
เกิดให้น้อยลงได้
2. ปลูกฝังเยาวชนให้เห็นความสาคัญของการจัดการขยะและอบรมให้ความรู้วิธีการคัดแยกขยะที่ถูกต้อง
3. ควรมีกฎหมายหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการขยะ
4. ควรหาพื้นทีห่ รือสถานที่ทเี่ หมาะในการกาจัดขยะ โดยจะต้องไม่ส่งผลกระทบหรือส่งผลกระทบน้อยทีส่ ุด
ต่อชุมชนและสิง่ แวดล้อมโดยรอบ

สรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการจัดประชุม
ประเด็น

คาถาม/ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

1.

ต้ อ งการให้ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลคลองเจ็ ด หรื อ
หน่วยงานที่เ กี่ยวข้อ ง สนับสนุนถังขยะเพื่อใช้ในการคัด
แยกขยะประเภทต่างๆภายในครัวเรือน การทาน้าหมั ก
หรือปุ๋ยหมั ก ชีวภาพ โดยผู้นาชุม ชนควรให้ความส าคัญ
อย่างจริงจัง

2.

การให้ความรู้และสร้ างจิตส านึก ที่ ดีในการจัดการขยะ
บางครั้ง ไม่ ป ระสบผลส าเร็จ เนื่อ งจากไม่มี ก ารส่ง เสริม
อย่ า งจริ ง จั ง และองค์ ค วามรู้ ไ ม่ ชั ด เจน ซึ่ ง ในปั จ จุ บั น
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองเจ็ดกาลังส่งเสริมการคัด
แยกขยะในครัวเรือน โดยใช้ห มู่บ้านจัดสรรในพื้นที่ เป็น
ต้นแบบในการดาเนินงาน แต่อาจต้องใช้ระยะเวลานานถึง
จะบรรลุผลสาเร็จ
ควรมีการให้ความรู้ ความเข้าใจและสร้างจิตสานึกที่ดีให้ หน่วยงานผู้รับผิดชอบรับเรื่องไว้พิจารณา
ประชาชนในพื้นที่ในเรื่องการคัดแยกขยะในครัวเรือน

3.

คาชี้แจง ประเด็น
หากเริ่ม รณรงค์ให้มีก ารจัดการขยะที่ ต้นทาง
เช่น ภายในครัวเรือน จะช่วยลดปริมาณขยะที่
เกิดขึ้นในพื้นที่ ทางองค์การบริหารส่วนตาบล
คลองเจ็ ด ไม่ ต้ องจั ด เก็ บ ขยะในปริ ม าณมาก
ล ด ปั ญ ห า เ รื่ อ ง ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ส า ม า ร ถ น า
งบประมาณเกี่ยวกับการจัดการขยะไปพัฒนา
ในด้านอื่นๆ

การจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลคลองเจ็ด อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
(รวมรวมข้อมูลโดย : ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

 ข้อมูลด้านการบริหารจัดการเก็บขนขยะมูลฝอย
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองเจ็ดมีพื้นที่รับผิดชอบในปัจจุบัน 21.00 ตารางกิโลเมตร การบริหารจัดการเก็บขน
มูลฝอยองค์การบริหารส่วนตาบลคลองเจ็ดดาเนินการเองทั้งหมด สามารถให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยคิดเป็นน้าหนัก
ประมาณวันละ 6.30 ตัน (ข้อมูลปี พ.ศ. 2558) โดยมีการเก็บขนขยะมูลฝอยภายในเขตพื้นที่ จานวน 5 ครั้งต่อสัปดาห์
รถเก็บขนขยะมูลฝอยที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน มีจานวน 2 คัน เป็นรถประเภทอัดท้าย
- ความจุ 10 ลูกบาศก์เมตร จานวน 1 คัน อายุการใช้ งาน 5 ปี
- ความจุ 10 ลูกบาศก์เมตร จานวน 1 คัน อายุการใช้งาน 10 ปี
จานวนพนักงานท้ายรถ 3 คน ระยะทางในการเก็บขนต่อเที่ยว (ไม่รวมระยะทางไปที่ทิ้งขยะ) ประมาณ 30 กิโลเมตร
อัตราการใช้งาน 1 เที่ยวต่อวัน

ถังขยะและรถเก็บขนขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตาบลคลองเจ็ด
 ข้อมูลด้านการกาจัดขยะมูลฝอย
ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตาบลคลองเจ็ด ไม่มีส ถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยเป็นของตนเอง ขยะมูลฝอยที่เก็ บ
รวบรวมจากพื้นที่ จะนาไปกาจัดยังสถานที่กาจัดมูลฝอย ตาบลอุทัย อาเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ห่างจาก
ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลคลองเจ็ดประมาณ 30 กิโลเมตร วิธีการกาจัดขยะมูลฝอยที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเป็นแบบ
การกองบนพื้น (Open Dumping) และขนไปเผาที่เตาเผาปูนซีเมนต์จังหวัดสระบุรี (ปีละ 2 ครั้ง จานวน 24 ตันต่อครั้ง)

การดาเนินงานกาจัดขยะมูลฝอยของภาคเอกชน อาเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

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

