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การรับฟังควา
ตามระเบียบส
ขยะโดยชุมชน
จั งห วัดปทุ ม
มหาวิทยาลัยเ
ตําบลคลองห้า
ผู้เข้าร่วมประ
องค์กรด้านสิ่ง

วัตถุประสงค์ก
1) กา

ขอบเขตการดํ
2) เพ

การจัดการขยะ
3) เพื

กับการดําเนินง
4) กา

ปัญหา (ปริมา
สาเหตุ แนวท
ปัจจุบัน 

ามคิดเห็นของ
สํานักนายกรัฐ
น ประจําปีงบ
มธา นี  ร่ วม ด้
กษตรศาสตร์
า  โดยมี นาย
ชุม ประกอบ
แวดล้อม และ

ารจัดประชุม 
ารประชาสัมพั
ําเนินงานโครง
พ่ือให้กลุ่มเป้า
ะมูลฝอยร่วมก

พ่ือประสานงาน
งานโครงการ 
ารรับฟังความ
ณ/ชนิด/ประ

ทางแก้ไขการจ

การรับฟัง

(ตามระ
“เรื่อ

งประชาชนใน
ฐมนตรี ว่าด้ว
บประมาณ พ
ด้วย  ศู น ย์ วิ
 จัดขึ้นเมื่อวั
ธงชัย  นนทน

บด้วย หน่วยง
ะประชาชนทั่ว

พันธ์รายละเอีย
งการเพ่ือใหป้
าหมายโครงก
กัน 
นขอความร่วม

มคิดเห็นและข
ะเภท, การเก็บ
จัดการขยะปริ

งความคิดเห็

ะเบียบสํานักนา
งการจัดการ

นพ้ืนที่องค์กา
ยการรับฟังคว
.ศ. 2558 ดํา
ศวกรรมพล
ันที่ 5 ตุลาคม
นาคร  นายกอ
านภาครัฐ เจ้
วไปในพ้ืนที่ ร

ยดโครงการแ
ประชาชนมีคว
ารได้รับทราบ

มมือจากหน่วย

ข้อเสนอแนะอื
บขน/รวบรวม
ริมาณมูลฝอย

หนของประช
อําเภอคลอ

ายกรัฐมนตรี ว่า
รขยะมูลฝอย

บรรย

ารบริหารส่วน
วามคิดเห็นขอ
าเนินการศึกษ
ลั ง ง านและ
ม 2558 เวลา
องค์การบริหา
จ้าหน้าที่/สมา
วมทั้งสิ้น 55

ละช้ีแจงความ
ามรู้ความเข้า
บและมีความเ

ยงานองค์กรป

อ่ืนๆ จากป
ม/ขนส่ง, วิธีก
ยในพ้ืนที่ รวม

ชาชนในพื้นท
องหลวง จัง
าด้วยการรับฟัง
ยในพ้ืนที่องค

ยากาศการจัด

นตําบลคลองห
องประชาชน 
ษาโดย สํานัก
ะสิ่ ง แวดล้ อ
า 8.00 – 17.0
ารส่วนตําบลค
าชิกอบต.  ผู้น
คน  

มเป็นมา ขั้นต
ใจที่ถูกต้องเกี
ข้าใจความสํา

ปกครองส่วนท้

ประชาชนผู้มีส
การกําจัด <ต้
มทั้งเทคโนโล

ท่ีองค์การบ ิ
หวัดปทุมธา
งความคิดเห็นข
ค์การบริหาร

ดประชุม

ห้า  อําเภอค
พ.ศ. 2548) 
งานทรัพยาก
ม  บาง เขน
00 น. ณ ห้อง
คลองห้า  เป็น
นําท้องถิ่น/ชุ

ตอน แนวทางก
ก่ียวกับโครงกา
าคัญของการมี

ทอ้งถิน่ องค์กร

ส่วนได้ ส่วนเสี
ต้นทางและปล
ลยีการกําจัดข

ริหารส่วนตํ
านี 
ของประชาชน 
รส่วนตําบลค

   

ลองหลวง จัง
โครงการส่งเส

กรธรรมชาติแ
 คณะ วิศวก
งประชุมองค์ก
นประธานในก
มชม โรงเรีย

การดําเนินงา
าร 
มีส่วนร่วมในก

รและชุมชนต่

สียในพ้ืนที่โคร
ลายทาง> และ
ขยะมูลฝอยที่ม

ตําบลคลองห้

พ.ศ. 2548)  
คลองห้า” 

งหวัดปทุมธา
สริมการจัดกา
ละสิ่งแวดล้อ
กรรมศาสต
การบริหารส่ว
การเปิดประชุ
น/สถานศึกษ

าน การนําเสน

การแก้ไขปัญห

่างๆท่ีเก่ียวข้อ

รงการ เก่ียวกั
ะสถานที่กําจัด
่มีการใช้งานใ

ห้า  

 

านี             
าร
อม 
ตร์ 
วน
ชุม 
ษา 

นอ

หา

อง

กับ 
ัด)
ใน

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จ
ร้อยละ 86
การดําเนิน
ระยะเวลา
ระยะเวลา
โครงการเพ
ของประชา

หมายเหตุ 

ากจํานวนผู้เข
6 ทราบรา
นงานโครงกา
าน้อยกว่า 1 
ามากกว่า 1-3
พ่ิมขึ้นในระดั
าชนในพ้ืนที่อ

: การอธิบาย

ข้อคิ

ข้าร่วมประชุม
ายละเอียดเกี่ย
ร โดยผู้ตอบแ
เดือน ร้อยล

3 เดือน ซึ่งผู้ต
ับปานกลาง ผ

องค์การบริหาร

ยผลจะอธิบาย

คดิเห็นและข้อ

มทั้งสิ้น 55 ค
ยวกับการดํา
แบบประเมิน
ะ 36 ทราบ
อบแบบประเ
ผู้ตอบแบบปร
รส่วนตําบลคล

เฉพาะร้อยละ

อเสนอแนะที่ไ

คน  มีผู้ตอบแ
เนินงานโครง
ร้อยละ 46

บมาเป็นระยะ
เมินร้อยละ 1
ระเมินร้อยละ
ลองห้า และร้

ะสามอันดับแร

ได้จากแบบปร

แบบประเมินท
การ และร้อย
ทราบรายล

เวลามากกว่า
00 มีความรู้แ
ะ 59 เห็นด้ว
้อยละ 41 ไม่

รกของการปร

ระเมิน

ทั้งสิ้น 22 คน
ยละ 14 ไม่ท
ะเอียดการดํา
า 1 ปี และร้
และความเข้าใ
วยกับการจัดป
แสดงความคิด

ระเมิน 

น โดยผู้ตอบแ
ราบรายละเอี
าเนินงานโครง
ร้อยละ 18 ท
ใจเก่ียวกับกา
ประชุมรับฟังค
ดเห็น 

แบบประเมิน
อียดเก่ียวกับ  
งการมาเป็น
ทราบมาเป็น
รดําเนินงาน
ความคิดเห็น

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปประเด็น 

1. ป
ถู
ค
อั
ส
 

2. ก
ป
ข
อ

ข้อคิดเห

1. 

2. 

3. 

คําถา

ประชาชนในพื
ถูกวิธี อาทิเช่น
ควรทิ้งรวมกั
อันตรายคว
สต๊ิกเกอร์ติดห

การจัดสรรงบ
ประเภท (ขย
ขยะอันตราย
อาจเป็นการนํ

ห็นและข้อเส

 ส่งเสริมแล
ร่วมกันแก้ไข
ควรมีการจั
ประโยชน์จา
ส่งเสริมและ

าม/ข้อคิดเหน็

พ้ืนที่ ยังไม่มีค
น การแยกขย
ันในถังขยะที
รมีการบรร

หรือเขียนว่าขย

บประมาณใน
ะทั่วไป ขยะ
) ยังไม่สามา
ําร่องชุมชน/ห

ข้อคิ

สนอแนะ 

ะมีการรณรง
ขปัญหาขยะใน
จัดประชุมใน
ากการจัดการ
ะมีการรณรงค์

สรุปข้

นและข้อเสนอ

ความรู้ในการ
ยะทั่วไปกับขย
ที่อบต.จัดไว้ใ
จุ ใส่ถุ งสี ดํ า
ยะมีพิษ/ขยะอ

เรื่องประเภท
อินทรีย์ ขยะ
ารถนํามาใช้ไ
หมู่บ้าน ต้นแบ

ดเห็นและข้อ

ค์ให้ความรู้กับ
นพ้ืนที่ 
แต่ละชุมชน 
รขยะในชุมชน
ค์ให้ความรู้กับ

ขอ้คิดเหน็และ

อแนะ

แยกขยะอย่า
ยะอันตราย ไม
ให้ ทั้งน้ี ขย
 (หรืออาจมี
อันตราย)  

ทของถังขยะ 4
ะรีไซเคิล แล
ได้จริงในพ้ืนที
บบ 

อเสนอแนะที่ไ

ับประชาชนใน

เน้นกลุ่มเป้า
น 
ประชาชนเพ่ือ

ะข้อเสนอแนะ

ง
ม่
ะ
มี

หน่วยงา
ความเข้าใ
เห็นได้ว่า 
ทิ้งรวมกัน
ให้มีการคั
จริงจังแล
มีพิษ ควร
เช่น หลอ
ฆ่าแมลง
นําไปกํ า
สิ่งแวดลอ้

4 
ะ
ที่ 

หน่วยงาน

ได้จากแบบปร

นเรื่องการคัด

าหมายเป็นป

อร่วมกันแก้ไข

ะจากการจัดป

คํ

นที่ เกี่ยวข้อ
ใจ และขอคว
ปัจจุบันพ้ืนที

นในถังขยะใบ
คัดแยกขยะทั่
ละเข้มงวดในก
รมีจุดรับทิ้งข
ดไฟ แบตเตอ
กรณีหากนํา
าจัดอย่างถูก
อม  
นผู้รับผิดชอบร

ระเมิน (ต่อ) 

ดแยกขยะและ

ประชาชนในพื

ขปัญหาขยะ โ

ประชุม

ําชี้แจง 

งควรลงพ้ืนท
วามร่วมมือจา
ที่ของอบต.คล
เดียวกัน ดังน้ั
ัวไปและขยะอ
การทิ้งขยะอัน
ยะอันตรายข
อรี่ ถ่านไฟฉาย
ไปฝังกลบ เพ
ก วิ ธี  ไม่ ก่อใ

รับเรื่องไว้พิจา

ะการกําจัดขย

พ้ืนที่ เพ่ือรับ

โดยมีกฎหมาย

ที่สร้างความ
ากประชาชนจ
ลองห้า ยังมีกา
น้ัน ควรส่งเสริ
อันตราย อย่า
นตรายหรือขย
ของชุมชน อา
ย ถุงปุ๋ยเคมี ย
พ่ือให้สามาร
ให้ เ กิด ปัญห

ารณา

ยะที่ถูกต้องเพื

ฟังปัญหาแล

ยควบคุมบังคั

มรู้ 
จะ
าร
ริม
าง
ยะ
าทิ
ยา
รถ
หา

พ่ือ

ละ

ับ
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5. ใ
รั
ปั
ป
จ
ข
ป

คําถา
จากข้อมูล ระ
ระยะทางไปที่
การใช้งาน 1 
1 เที่ยวต่อวัน 
ย่อยภายในชุม
ไซเคิลได้ออก
น้อยลง 

ปัญหาการจัด
สะสมในพ้ืนที่ 
ชุมชน หรือตล
หรือปัญหาด้า
จดัเก็บใส่ถุงดํา
ในชุมชน/หมู่บ
รับซื้อของเก่าอ
ปัญหาขยะมูล
ประโยชน์ คาด
จากร้านรับซือ้
ขยะที่อบต.คล
ปริมาณขยะยัง

าม/ข้อคิดเหน็
ะยะทางในกา
ที่ทิ้งขยะ) ประ
เที่ยวต่อวัน จ
 หากทางอบต
มชน/หมู่บ้าน 
กจากขยะทั่วไ

ดเก็บขยะไม่ต
 ขยะล้นถัง ว
ลาดนัด อาจเป็
านวินัยและพฤ
าให้เป็นเรียบร
บ้าน ของอบต
อยู่แล้ว ซึ่งกร
ฝอยที่เกิดขึน้
ดว่าน่าจะมาจ
อของเก่าแล้ว 
ลองห้า จัดไว้ใ
ังสะสมอยู่ในพื

นและข้อเสนอ
ารเก็บขนต่อ
ะมาณ 120 กิ
จะเห็นได้ว่า เ
ต.คลองห้า จะ
เพ่ือคัดแยกข
ไป ก็ทําให้ป ิ

ตรงเวลา ทําใ
างเกลื่อนเร่ีย
ป็นเพราะถังข
ฤติกรรมในกา
ร้อย ก่อนนําไ
ต.คลองห้า มีร
ระจายตามชุม
น ไม่น่าจะมาจ
จากขยะที่ผ่าน
ซึง่เป็นขยะทีน่
ห้จามแหล่งชุ
พ้ืนที่  

อแนะ
เที่ยว (ไม่รวม
โลเมตร อัตร
เก็บขนได้เพีย
ะมีจุดรวบรวม
ยะที่สามารถ ี
ริมาณขยะลด

ห้ปริมาณขย
ราดตามแหล่
ขยะไม่เพียงพอ
ารทิ้ง ไม่มีกา
ไปวางยังจุดทิ้ง
ถชาเล้ง ร้าน
ชนต่างๆ ทั้งนี
จากขยะที่มี
นการคัดแยก 
นํามาทิ้งลงถงั
มชน ทําให้

ม
า
ง 
ม
รี
ด

หน่วยงาน
การแยกข
อย่างอ่ืน 
ส่วนขยะรี
ไซเคิล (ข
มูลฝอยทีไ่
กําจัดยังจุ

ะ
ง
อ
ร
ง 

หน่วยงาน

น้ี 

ง

หน่วยงาน

คํ
นผู้รับผิดชอบร
ขยะอินทรีย์ที่ย
อาทิเช่น ปุ๋ยห
รีไซเคลิ อาจจ
นาดเล็กภายใ
ไม่มีประโยชน
จดุทิ้งต่อไป  

นผู้รับผิดชอบร

นผู้รับผิดชอบร

ําชี้แจง 
รับเรื่องไว้พิจา
ย่อยสลายได้ไ
หมักหรอืเป็นอ
จะมีธนาคารข
ในชุมชน/หมูบ่
น์ ก็จะเข้าสู่กร

รับเรื่องไว้พิจา

รับเรื่องไว้พิจา

ารณา ควรมี
ไปใช้ประโยชน
อาหารสัตว์ 
ยะรับซื้อขยะ ี
บ้าน) ส่วนขยะ
ระบวนการ

ารณา

ารณา

น์

รี
ะ



 
 
 
 
 
 
 

ก

 

มู
ป
ร

จํ
อั

การจัดการข
(รวมรวม

 ข้อมูล
 

องคก์
มูลฝอยองค์กา
ประมาณวันล
รถเก็บขนขยะ

จํานวนพนักงา
อัตราการใช้งา

ขยะมูลฝอยใ
มข้อมูลโดย : ศนู

ลด้านการบรหิ

การบริหารส่วน
ารบริหารส่วน
ะ 15 ตัน (ข้อ
มูลฝอยที่ใช้งา

-  ความจ ุ
-  ความจุ 
-  ความจุ 
 

านท้ายรถ  4 
น 1 เที่ยวต่อ

ในพื้นท่ีองค์
นย์วิศวกรรมพ

หารจัดการเก็

นตําบลคลองห
นตําบลคลอง
อมูลปี พ.ศ. 2
านอยู่ในปัจจุบ
10 ลูกบาศก์
10 ลูกบาศก์
10 ลูกบาศก์

 คน ระยะทา
วัน 

ถังข

รถเก็บ

คก์ารบริหาร
ลังงานและสิ่งแ

ก็บขนขยะมูล

ห้ามีพ้ืนที่รับผิ
ห้าดําเนินกา
2558) ) โดยม
บัน มีจํานวน 
ก์เมตร จํานวน
ก์เมตร จํานวน
ก์เมตร จํานวน

างในการเก็บข

ขยะมูลฝอยข

ขนขยะมูลฝอ

รส่วนตําบลค
แวดล้อม บางเข

ฝอย 

ผิดชอบในปัจจ
รเองทั้งหมด
มีการเก็บขนข
3 คัน เป็นรถ

น 1 คัน สภาพ
น 1 คัน สภาพ
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