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การรับฟังควา
ตามระเบียบส
ขยะโดยชุมชน
จั งห วัดปทุ ม
มหาวิทยาลัยเก
ตําบลบึงบา  โ
ประชุม ประก
สิ่งแวดล้อม แล

วัตถุประสงค์ก
1) กา

ขอบเขตการดํ
2) เพ

การจัดการขยะ
3) เพื

กับการดําเนินง
4) กา

ปัญหา (ปริมา
สาเหตุ แนวท
ปัจจุบัน 

          

ามคิดเห็นขอ
สํานักนายกรัฐ
น ประจําปีงบ
มธา นี  ร่ วม ด้
กษตรศาสตร์ 
โดยมี นายวิสา
อบด้วย หน่ว
ละประชาชนท

ารจัดประชุม 
ารประชาสัมพั
ําเนินงานโครง
พ่ือให้กลุ่มเป้า
ะมูลฝอยร่วมก

พ่ือประสานงาน
งานโครงการ 
ารรับฟังความ
ณ/ชนิด/ประ

ทางแก้ไขการจ

การรับฟัง

(ตามระเบี
“เรื่อ

องประชาชน
ฐมนตรี ว่าด้ว
บประมาณ พ
ด้วย  ศู น ย์ วิ
จัดขึ้นเมื่อวัน

านท์  แสวงหา
วยงานภาครัฐ 
ทั่วไปในพ้ืนที่ 

พันธ์รายละเอีย
งการเพ่ือใหป้
าหมายโครงก
กัน 
นขอความร่วม

มคิดเห็นและข
ะเภท, การเก็บ
จัดการขยะปริ

งความคิดเห็

บียบสํานักนาย
งการจัดการ

  

ในพ้ืนที่องค์
ยการรับฟังคว
.ศ. 2558 ดํา
ศวกรรมพล

นที่ 14 ตุลาคม
า นายกองคก์
เจ้าหน้าที่/ส
รวมทั้งสิ้น 62

ยดโครงการแ
ประชาชนมีคว
ารได้รับทราบ

มมือจากหน่วย

ข้อเสนอแนะอื
บขน/รวบรวม
ริมาณมูลฝอย

หนของประช
อําเภอหนอ

ยกรัฐมนตรี ว่าด้
รขยะมลฝอย

บรรย

การบริหารส
วามคิดเห็นขอ
าเนินการศึกษ
ลั ง ง านและ
ม 2558 เวลา
การบริหารส่วน
มาชิกอบต.  
2 คน 

ละช้ีแจงความ
ามรู้ความเข้า
บและมีความเ

ยงานองค์กรป

อ่ืนๆ จากป
ม/ขนส่ง, วิธีก
ยในพ้ืนที่ รวม

ชาชนในพื้นท
องเสือ จังหว
ด้วยการรับฟังค
ยในพ้ืนทีอ่งค

ยากาศการจัด

 

ส่วนตําบลบึง
องประชาชน 
ษาโดย สํานัก
ะสิ่ ง แวดล้ อ
า 8.00 – 17.0
นตําบลบึงบา
ผู้นําท้องถิ่น/

มเป็นมา ขั้นต
ใจที่ถูกต้องเกี
ข้าใจความสํา

ปกครองส่วนท้

ประชาชนผู้มีส
การกําจัด <ต้
มทั้งเทคโนโล

ท่ีองค์การบ ิ
วัดปทุมธานี
ความคิดเห็นขอ
ค์การบริหาร

ดประชุม

งบา อําเภอห
พ.ศ. 2548) 
งานทรัพยาก
ม  บาง เขน
00 น. ณ ห้อง
เป็นประธานใ

/ชุมชม โรงเรีย

ตอน แนวทางก
ก่ียวกับโครงกา
าคัญของการมี

ทอ้งถิน่ องค์กร

ส่วนได้ ส่วนเสี
ต้นทางและปล
ลยีการกําจัดข

ริหารส่วนตํ
นี 
องประชาชน พ
รส่วนตําบลบึ

หนองเสือ จัง
โครงการส่งเส

กรธรรมชาติแ
 คณะ วิศวก
งประชุมองค์ก
ในการเปิดปร
ยน/สถานศึกษ

การดําเนินงา
าร 
มีส่วนร่วมในก

รและชุมชนต่

สียในพ้ืนที่โคร
ลายทาง> และ
ขยะมูลฝอยที่ม

ตําบลบงึบา 

พ.ศ. 2548)  
บึงบา” 

งหวัดปทุมธา
สริมการจัดกา
ละสิ่งแวดล้อ
กรรมศาสต
การบริหารส่ว
ระชุม ผู้เข้าร่ว
ษา องค์กรด้า

าน การนําเสน

การแก้ไขปัญห

่างๆท่ีเก่ียวข้อ

รงการ เก่ียวกั
ะสถานที่กําจัด
่มีการใช้งานใ

 

นี             
าร
อม 
ตร์ 
วน
วม
าน

นอ

หา

อง

กับ 
ัด)
ใน

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จ
ร้อยละ 95
การดําเนิน
ระยะเวลา
ระยะเวลา
โครงการเพิ
ของประชา
ร้อยละ 44
และร้อยล
คือ การลด
สุขาภิบาล
ร้อยละ 45
ร้อยละ 50

หมายเหตุ 

ากจํานวนผู้เข้
5 ทราบราย
นงานโครงการ
ามากกว่า 1-3
ามากกว่า 1 
พ่ิมขึ้นในระดับ
าชนในพ้ืนที่อ
4 เห็นว่าช่องท
ะ 20 สื่อเอก
ดปริมาณขยะ
ล หากมีการจัด
5 ยินดี และรอ้
0 ไม่แสดงควา

: การอธิบาย

ข้อคิ

ข้าร่วมประชุม
ยละเอียดเก่ีย
ร  โดยผู้ตอ
 เดือน ร้อยล
ปี ซึ่งผู้ตอบ

ับปานกลาง 
องค์การบริหา
ทางการประช
กสาร โดยผู้ตอ
มูลฝอยจากแ
ดสร้างสถานที
อยละ 5 ไม่ยิน
ามคิดเห็น ร้อย

ผลจะอธิบาย

ดเห็นและข้อ

มทั้งสิ้น 62 ค
ยวกับการดําเน
อบแบบประเมิ
ละ 30 ทราบม
แบบประเมิน
ผู้ตอบแบบป
รส่วนตําบลบึ
าสัมพันธ์ข้อมู
อบแบบประเมิ
แหล่งกําเนิด  
ที่กําจัดมูลฝอ
นดี โดยหากพ้ื
ยละ 35 ไม่ยิน

เฉพาะสามอัน

อเสนอแนะที่ไ

คน  มีผู้ตอบแ
นินงานโครงก
มินร้อยละ 35
มาเป็นระยะเว
นร้อยละ 100 
ระเมินร้อยละ

บึงบา และร้อย
มูลโครงการที่เ
มินร้อยละ 40
ร้อยละ 32 ก
ยในพ้ืนที่ ผู้ต

พ้ืนที่หรือบริเว
นดี และร้อยล

นดับแรกของก

ได้จากแบบปร

แบบประเมินท
การ และร้อ
 ทราบรายล
วลาน้อยกว่า 

มีความรู้แล
ะ 75 เห็นด้ว
ยละ 25 ไม่แ
เหมาะสม คือ
0 เห็นว่าเทค
การหมักทําปุ๋ย
อบแบบประเ
ณใกล้เคียงนํา
ละ 15 ยินดี 

การประเมิน

ระเมิน

ทั้งสิ้น 20 คน
อยละ 5 ไม่ท
ละเอียดการดํา
1 เดือน และ
ละความเข้าใ
วยกับการจัดป
แสดงความคิด
อ จากผู้นําชุมช
คโนโลยีที่เหมา
ย และร้อยละ
เมินร้อยละ 5
าขยะมาร่วมกํ

น โดยผู้ตอบแ
ราบรายละเอี
าเนินงานโครง
ะร้อยละ 15 ท
จเกี่ยวกับการ
ประชุมรับฟังค
ดเห็น ผู้ตอบแ
ชน ร้อยละ 2
าะสมในการกํ
ะ 20 การฝังก
0 ไม่แสดงค
กําจัด ผู้ตอบแ

แบบประเมิน
อียดเก่ียวกับ  
งการมาเป็น
ทราบมาเป็น
รดําเนินงาน
ความคิดเห็น
แบบประเมิน
3 เจ้าหน้าที่ 

กําจัดมูลฝอย 
กลบอย่างถูก
ความคิดเห็น 
แบบประเมิน

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อคิดเห็น

1. ค
รู

2. ป
3. ค

ข

นและข้อเสนอ

ควรมีการคัดแ
รูปธรรม 
ประชาสัมพันธ
ควรมีการคัดแ
ขยะ ลดการใช้

ข้อคิดเ

อแนะ 

แยกขยะหรือ

ธ์และสร้างจิต
แยกขยะต้ังแต
ช้และนํากลับม

เห็นและข้อเส

มีเตาเผาขยะ

ตสํานึกให้ประ
ต่ต้นทาง สร้าง
มาใช้ใหม่ให้เกิ

สนอแนะที่ได้จ

ะในพ้ืนที่ และ

ชาชนรู้วิธีการ
งความร่วมมือ
กิดประโยชนส์ู

จากแบบประ

ะหน่วยงานที่

รคัดแยกขยะแ
อและปลูกจิต
สงูสุดจะส่งผล

เมิน (ต่อ)

ที่เก่ียวข้องควร

และกําจัดขยะ
สํานึกให้กับค
ดีต่อชุมชน 

รมีการจัดกา

ะที่ถูกต้อง  
คนในพ้ืนที่ให้มี

 

 

รขยะให้เป็น

มีการคัดแยก
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ประเด็น 

1. ป
มู
ใ

2. ค
คั
ไ
อั

3. ก
ผ้
ป
แ
กิ

คําถ

ประชาชนใน
มูลฝอยและก
ในประเทศไทย

ควรติดโปสเต
คัดแยกขยะมู
ได้แก่ขยะทั่ว
อันตราย 
การลดขยะมูล
ผ้า ควรนําถุง
ประชาชนชน
และผู้นําชุมช
กิจกรรมดังกล

ถาม/ข้อคิดเห็

พ้ืนที่สนใจเรื
ารศึกษาดูงาน
ย 

อร์การส่งเสริ
มูลฝอย จากต้
วไป ขยะอิน

ลฝอย ควรลด
งพลาสติกหม
นในพ้ืนที่ โดย
น อสม.หมู่บ้
ล่าว ให้เกิดขึ้น

สรุปข้

หน็และข้อเสน

รื่องการข้อมูล
นสถานที่ที่ปร

ริมให้ประชาช
ต้นทางซึ่งแบ่ง
นทรีย์ ขยะรีไ

ดการใช้ถุงพลา
มุนเวียนกลับ
ยมีต้นแบบใน
้าน เป็นแกนน

นในชุมชน/หมู่

ขอ้คิดเหน็และ

นอแนะ

ลการจัดการ
ระสบความสํา

ชนมีความรู้ใน
งเป็น 4 ประ
ไซเคิล และ

าสติก หากไม
มาใช้ซ้ํา ปลู
นชุมชน/หมู่บ
นําในการส่งเ
บ้าน 

 
 

ะข้อเสนอแนะ

ขยะ  
าเร็จ

สามา
งบปร
ศูนย์กํ
สถานี
ก่อนข
อ.กําแ
ติดเช้ือ
 

นการ
ะเภท 
ขยะ

ม่มีถุง
กฝัง
บ้าน 
เสริม

- การ
นํ้ามัน
ถุงพล
สะอา
ก่อให้
เสียอีก
มาใช้ค
- การ
ก้อนแ
พลาส
วั ต ถุ
โรงงา

ะจากการจัดป

ารถเข้าไปศึ
ะมาณการจัด

กําจัดมูลฝอยอ
นีคัดแยกขย
ขนส่งขยะหล
แพงแสน จ.น
อเขตหนองแข

รกําจัดถุงพลา
นได้ ซึ่งปัญหาใ
ลาสติกมีการป
าดก่อนนําไปใ
้เกิดนํ้าเสีย ซึ่
กเช่นกัน มีผล
ค่อนข้างสูง จงึ
รนําถุงพลาสติ
และนําไปใช้
สติกเก่า ไป
ดิ บ ป้ อ น สู่ ก
นอุตสาหกรรม

ประชุม

คําชี้แจง 

กษาดูงานข
ดการและกําจั
อ่อนนุช เขตป
ะมูลฝอยแล
ลังการคัดแย
นครปฐม แล
ขม กทม. 

าสติก สามาร
ในการนําเทค
ปนเป้ือน ต้อง
ใช้ มีการใช้น้
งจะมีต้นทุนใ
ลให้ต้นทุนกา
งไม่เป็นที่นิยม
ติก (แห้งเท่าน
เป็นเช้ือเพลิ
อัดเป็นเม็ด
ก ร ะ บ ว น ก
มต่อไป 

ของกทม .ซึ่ ง
ัดขยะ อาทิเช่

ประเวศ ซึ่งเป็
ละทําหมัก ปุ๋
ยกไปฝังกลบ
ละเตาเผาขย

รถนําไปใช้ผลิ
โนโลยีมาใช้คื
งนํามาทําควา
นํ้าปริมาณมา
ในการบําบัดน้
รนําเทคโนโล
มมากนัก 
น้ัน) ไปอัดเป็
ง หรือการนํ
พลาสติกเป็
า ร ผ ลิ ต ข อ

มี
ช่น
ปน
ปุย 
ที่  

ยะ  

ลิต
คือ 
าม
าก 
นํ้า
ลยี

ปน
นํา
น

อ ง
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การ
(รวมรวมข้อมู

 ข้อมูล

 องคก์
ฝอยทางองค์ก
ประมาณวันละ
รถเก็บขนขยะ
ช้งาน 18 ปี  

 
 ข้อมูล

ปัจจุบ
จากพ้ืนที่องค์ก
อําเภอธัญบุรี 
กิโลเมตร 

ติดต่อข้อมูลเพิ
ลขท่ี 50 ถนนงา
ทรศัพท์ : 02-94
อถือ 081-551-
-mail :  aorna

จัดการขยะมู
มลูโดย : ศูนย์วิ

ลด้านการบรหิ

การบริหารส่วน
การบริหารส่ว
ะ 2-3 ตัน (ข้อ
มูลฝอยที่ใช้ง
สภาพใช้งานไ

ลด้านการกําจ

บันองค์การบริ
การบริหารส่ว
จังหวัดปทุมธ

พิ่มเติม ศูนย์วิศ
ามวงศ์วาน แขว
42-8410 ต่อ 1
-4157, 099-67
alisa@gmail.co

มูลฝอยในพืน้ที
วิศวกรรมพลงั

หารจัดการเก็

นตําบลบึงบามี
วนตําบลบึงบ
อมูลปี พ.ศ. 2
านอยู่ในปัจจุ
ได้ แต่ต้องซ่อ

ถั

จัดขยะมูลฝอ

ริหารส่วนตําบ
วนตําบลบึงบา
ธานี สถานที่ก

ศวกรรมพลังงาน
วงลาดยาว เขตจ
15   โทรสาร : 

75-1707  (คุณอ
om Website :

ที่องค์การบรหิ
งงานและสิ่งแว

ก็บขนขยะมูล

มีพ้ืนที่รับผิดช
บาดําเนินการ
2558)  โดยมคี
บัน มีจํานวน
มแซมบ่อย จํ

ังขยะมูลฝอย

อย 

บลบึงบาไม่มีส
า จะนําไปกําจั
กําจัดมูลฝอยอ

นและสิ่งแวดลอ้
จตุจักร กทม.10
02-942-8410
อรอุมา พรหมมิ
: www.eeec.e

หารส่วนตําบ
วดล้อม บางเข

ฝอย 

ชอบในปัจจุบัน
รเองทั้งหมด ส
ความถ่ีในการ
น 1 คัน เป็นร
านวนพนักงา

 
ยขององค์การ

สถานที่กําจัดข
จัดยังสถานที่ก
อยู่ห่างจากท่ีท

อม บางเขน  คณ
0900 
0 ต่อ 101,119 
มินทร์) 
eng.ku.ac.th

บลบึงบา  อําเ
ขน คณะวิศว

น 28.43 ตาร
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