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การรับฟังควา
ตามระเบียบส
ขยะโดยชุมชน
จั งห วัดปทุ ม
มหาวิทยาลัยเก
ตําบลบึงคอไห
ประชุม ผู้เข้า
สถานศึกษา อ

วัตถุประสงค์ก
1) กา

ขอบเขตการดํ
2) เพ

การจัดการขยะ
3) เพื

กับการดําเนินง
4) กา

ปัญหา (ปริมา
สาเหตุ แนวท
ปัจจุบัน 

ก

       

ามคิดเห็นขอ
สํานักนายกรัฐ
น ประจําปีงบ
มธา นี  ร่ วม ด้
กษตรศาสตร์ 
ห  โดยมี  นา
ร่วมประชุม 
งค์กรด้านสิ่งแ

ารจัดประชุม 
ารประชาสัมพั
ําเนินงานโครง
พ่ือให้กลุ่มเป้า
ะมูลฝอยร่วมก

พ่ือประสานงาน
งานโครงการ 
ารรับฟังความ
ณ/ชนิด/ประ

ทางแก้ไขการจ

การรับฟังคว

(ตามระเบีย
“เรื่องการ

องประชาชนใ
ฐมนตรี ว่าด้ว
บประมาณ พ
ด้วย  ศู น ย์ วิ
จัดขึ้นเมื่อวัน

ายยงยุทธ  ห
ประกอบด้ว
แวดล้อม และ

พันธ์รายละเอีย
งการเพ่ือใหป้
าหมายโครงก
กัน 
นขอความร่วม

มคิดเห็นและข
ะเภท, การเก็บ
จัดการขยะปริ

วามคิดเห็นข
อ

ยบสํานักนายกร
รจัดการขยะ

ในพ้ืนที่องค์ก
ยการรับฟังคว
.ศ. 2558 ดํา
ศวกรรมพล

นที่ 12 ตุลาคม
ว่างปัญญา  
ย หน่วยงาน
ะประชาชนทั่ว

ยดโครงการแ
ประชาชนมีคว
ารได้รับทราบ

มมือจากหน่วย

ข้อเสนอแนะอื
บขน/รวบรวม
ริมาณมูลฝอย

ของประชาช
อําเภอลําลูก
รัฐมนตรี ว่าด้ว
ะมูลฝอยใน

บรร

การบริหารส่ว
วามคิดเห็นขอ
าเนินการศึกษ
ลั ง ง านและ
ม 2558 เวลา
นายกองค์กา

นภาครัฐ เจ้าห
วไปในพ้ืนที่ รว

ละช้ีแจงความ
ามรู้ความเข้า
บและมีความเ

ยงานองค์กรป

อ่ืนๆ จากป
ม/ขนส่ง, วิธีก
ยในพ้ืนที่ รวม

ชนในพื้นท่ีอ
กกา จังหวดั
วยการรับฟังคว
พื้นท่ีองค์กา

รยากาศการจัดป

วนตําบลบึงค
องประชาชน 
ษาโดย สํานัก
ะสิ่ ง แวดล้ อ
า 8.00 – 17.0
ารบริหารส่วน
หน้าที่/สมาชิ
วมทั้งสิ้น 53 

มเป็นมา ขั้นต
ใจที่ถูกต้องเกี
ข้าใจความสํา

ปกครองส่วนท้

ประชาชนผู้มีส
การกําจัด <ต้
มทั้งเทคโนโล

องค์การบรหิ
ดปทุมธานี 
ามคิดเห็นของป
ารบริหารส่ว

ประชุม 

คอไห อําเภอ
พ.ศ. 2548) 
งานทรัพยาก
ม  บาง เขน
00 น. ณ ห้อง
นตําบลบึงคอไ
ชิกอบต.  ผู้นํ
คน  

ตอน แนวทางก
ก่ียวกับโครงกา
าคัญของการมี

ทอ้งถิน่ องค์กร

ส่วนได้ ส่วนเสี
ต้นทางและปล
ลยีการกําจัดข

หารส่วนตําบ

ประชาชน พ.ศ
วนตาํบลบึง

อลําลูกกา จัง
โครงการส่งเส

กรธรรมชาติแ
 คณะ วิศวก
งประชุมองค์ก
ไห เป็นประธ
าท้องถิ่น/ชุม

การดําเนินงา
าร 
มีส่วนร่วมในก

รและชุมชนต่

สียในพ้ืนที่โคร
ลายทาง> และ
ขยะมูลฝอยที่ม

บลบงึคอไห 

ศ. 2548)  
คอไห” 

งหวัดปทุมธา
สริมการจัดกา
ละสิ่งแวดล้อ
กรรมศาสต
การบริหารส่ว
ธานในการเปิ
มชม โรงเรียน

าน การนําเสน

การแก้ไขปัญห

่างๆท่ีเก่ียวข้อ

รงการ เก่ียวกั
ะสถานที่กําจัด
่มีการใช้งานใ

 

นี             
าร
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ร้อยละ 93
การดําเนิน
ระยะเวลา
ระยะเวลา
โครงการเพ
พ้ืนที่องค์ก
เห็นว่าเทค
การหมักทํ
62 ยินดี 
มาร่วมกําจ

หมายเหตุ 

ากจํานวนผู้เข้
3 ทราบราย
นงานโครงการ
ามากกว่า 1-3
ามากกว่า 1 
พ่ิมขึ้น ผู้ตอ
การบริหารส่ว
คโนโลยีที่เหม
ทําปุ๋ย และร้อย
ร้อยละ 17 

จัด ผู้ตอบแบบ

: การอธิบาย

ข้อคิ

ข้าร่วมประชุม
ยละเอียดเก่ีย
ร  โดยผู้ตอ
 เดือน ร้อยล
ปี ซึ่งผู้ตอบ

บแบบประเมิ
นตําบลบึงคอ
มาะสมในการ
ยละ 4 ไม่ระ
ไม่ยินดี และ

บประเมินร้อย

ผลจะอธิบาย

ดเห็นและข้อ

มทั้งสิ้น 53 ค
ยวกับการดําเน
อบแบบประเมิ
ละ 28 ทราบม
แบบประเมิน

มินร้อยละ 65
อไหและร้อยล
รกําจัดมูลฝอ
ะบุ หากมีการ
ะร้อยละ 14 
ยละ 35 ไม่ยิน

เฉพาะสามอัน

อเสนอแนะที่ไ

คน  มีผู้ตอบแ
นินงานโครงก
มินร้อยละ 31
มาเป็นระยะเว
นร้อยละ 100

เห็นด้วยกับ
ละ 35 ไม่แสด
ย คือ การลด
จัดสร้างสถาน
ไม่แสดงความ

นดี ร้อยละ 34

นดับแรกของก

ได้จากแบบปร

แบบประเมินท
การ และร้อ
 ทราบรายล
วลาน้อยกว่า 

มีความรู้แล
บการจัดประชุ
ดงความคิดเห็
ดปริมาณขยะ
นที่กําจัดมูลฝ
มคิดเห็น โดย
4 ยินดี และรอ้

การประเมิน

ระเมิน

ทั้งสิ้น 29 คน
อยละ 7 ไม่ท
ละเอียดการดํา
1 เดือน และ
ละความเข้าใ
ชุมรับฟังความ
ห็น โดยผู้ตอบ
ะมูลฝอยจาก
อยในพ้ืนที่ ผู้
ยหากพ้ืนที่หรื
อยละ 24 ไม่แ

น โดยผู้ตอบแ
ราบรายละเอี
าเนินงานโครง
ะร้อยละ 24 ท
จเกี่ยวกับการ
มคิดเห็นของป
แบบประเมิน
แหล่งกําเนิด
้ตอบแบบประ
อบริเวณใกล้เ
แสดงความคิด

แบบประเมิน
อียดเก่ียวกับ  
งการมาเป็น
ทราบมาเป็น
รดําเนินงาน
ประชาชนใน
นร้อยละ 86 
ด  ร้อยละ 7 
ะเมินร้อยละ 
เคียงนําขยะ
ดเห็น 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อคิดเห็น
1. คว

ประชาชน 
ความรู้ที่ไดม้

2. อง
เริ่มจากการ
ขยะ เช่น ธ
ลดปริมาณข

3. หน
ขยะหรือกํา

4. คว
จากหน่วยง

5. หา
การจัดตั้งศู
เกิดผลกระท

และข้อเสนอ
วรจะมีการประ
เพื่อให้มีความ
มาปฏิบัติใช้ใน
งค์กรปกครองส
รคัดแยกขยะภา
นาคารขยะ  ข
ขยะและลดค่าใ
น่วยงานภาครัฐ
จัดขยะที่ถูกวธิี
วรจะมีการจัดต
านเอกชน 
ากมีการจัดตั้งศ
ศูนย์กําจัดขยะใ
ทบต่อประชาช

ข้อคิดเห็

แนะ 
ะชาสัมพันธ์หรื
มรู้ ความเข้าใจ
ชีวิตประจําวนั
ส่วนท้องถิ่น ค
ายในครัวเรือน
ขยะแลกไข่ หรื
ใช้จ่ายในการกํ
ฐควรจะมีมาต
ธี และมีบทลงโ
ตั้งสถานที่กําจัด

ศูนย์กําจัดขยะ
ให้ประชาชนไ
ชนและส่ิงแวดล้

หน็และข้อเสน

รืออบรมให้คว
จและตระหนัก
นและสร้างรายไ
วรมีการกําหน
นก่อน และควร
รือขยะแลกบัต
กาํจัดขยะที่เกิด
รการหรือข้อบั
โทษแก่ผู้ที่มีกา
ัดขยะมูลฝอยภ

ะมูลฝอย ควรจ
ได้รับทราบแล
ล้อม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นอแนะที่ได้จา

ามรู้เกี่ยวกับวิธี
กถึงความสําคั
ได้ให้กับครอบ
นดนโยบายหรือ
รมีการสร้างแร
รเติมเงินโทรศั
ดขึ้นในพื้นที่ 
บงัคับเกี่ยวกับก
ารกําจัดขยะทีไ่
ภายในตําบล เ

ะมีการประชา
ละต้องเป็นที่ยอ

ากแบบประเมิ

ธีการคัดแยกข
ัญของปัญหาก
ครัว 
อโครงการเกี่ยว
รงจูงใจ โดยกา
ศัพท์ น้ําหมักชี

การจัดการขยะ
ไม่ถูกต้อง 
พื่อลดค่าใช้จ่า

สัมพันธ์ในเรื่อ
อมรับของประ

มิน (ต่อ)

 

ขยะหรือวิธีการ
การจัดการขย

วกับการจัดกา
รจัดกิจกรรมเ

ชีวภาพ ปุ๋ยหมัก

ะ เช่น มีการให้

ายในส่วนของก

งของผลดีและ
ะชาชน ควรมี

รกําจัดที่ถูกต้อ
ะมากขึ้น และ

รขยะในชุมชน
กี่ยวกับ        
กชีวภาพ      

ห้รางวัลแก่ผู้ที่มี

การเก็บขนหรือ

ะผลเสียที่เกิดก
มาตรการเพื่อ

อง         แก่
ะสามารถนํา

น         โดย
 การจัดการ
เป็นต้น เพื่อ

มีการคัดแยก

อจัดเก็บขยะ

ก่อนและหลัง
อป้องกันการ
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การจัดกา
รวมรวมข้อมลู

 ข้อมูล
 

 องคก์
มูลฝอยองค์กา
ประมาณวันละ
อัดท้าย ความ
ท้ายรถ 3 คน 
ที่ยวต่อวัน 

 ข้อมูล

 ปัจจุบ
รวบรวมจากพ้ื
สถานที่กําจัดข
มื่อปี พ.ศ. 25
ซึ่งระยะทางทีห่
นําขยะมูลฝอย

ารขยะมูลฝอ
ลโดย : ศูนย์วิ

ลด้านการบรหิ

การบริหารส่วน
ารบริหารส่วน
ะ 5 ตัน (ข้อมู
จุ 5 ลูกบาศก์
ระยะทางในก

ลด้านการกําจ

บันองค์การบ
้นที่ จะนําไปก
ขยะมูลฝอยมี
550  สถานที่
ห่างไกล ทําให
ยไปกําจัดในอั

อยในพื้นท่ีอ
ศวกรรมพลังง

หารจัดการเก็

นตําบลบึงคอไ
นตําบลบึงคอ
มูลปี พ.ศ. 255
ก์เมตร อายุกา
การเก็บขนต่อ

ถังขยะ

จัดขยะมูลฝอ

บริหารส่วนตํา
กําจัดยังสถาน
การใช้ประโย
กําจัดมูลฝอย
ห้ทางองค์การ
ัตรา 800 บาท

องค์การบริห
งานและสิ่งแว

ก็บขนขยะมูล

ไห มีพ้ืนที่รับผิ
อไหดําเนินกา
58)  รถเก็บขน
ารใช้งาน มาก
อเที่ยว (ไม่รว

มูลฝอยของอ

อย 

าบลบึงคอไห
นที่กําจัดมูลฝอ
ชน์เป็นการเก

ยอยู่ห่างจากที่
รบริหารส่วนตํ
ทต่อเที่ยว 

 
หารส่วนตําบ
วดล้อม บางเข

ฝอย 

ผดิชอบในปัจ
รเองทั้งหมด
นขยะมูลฝอย
กกว่า 10 ปี  ส
มระยะทางไป

องค์การบริหา

 

 ไม่มีสถานที่
อย อําเภอบาง
กษตรกรรม เน
ที่ทําการองค์ก
ตําบลบึงคอไห

บลบึงคอไห
ขน คณะวิศวก

จุบัน 40.00 ต
สามารถให้บ

ยที่ใช้งานอยู่ใน
สภาพใช้งานไ
ปที่ทิ้งขยะ) ป

ารส่วนตําบลบึ

กําจัดขยะมูล
งไทร จังหวัดพ
น้ือที่ทั้งหมด
ารบริหารส่วน

หมีปัญหาด้าน

อําเภอลําลูก
กรรมศาสตร์ ม

ตารางกิโลเมต
บริการเก็บขน
นปัจจุบัน มีจํา
ได้ แต่ต้องซ่อ
ระมาณ 30 กิ

บงึคอไห 

ลฝอยเป็นขอ
พระนครศรีอย
60 ไร่  เริ่มใช
นตําบลบึงคอไ
ค่าใช้จ่ายเพ่ิม

กกา จังหวดั
มหาวิทยาลัยเ

ตร การบริหาร
นขยะมูลฝอยคิ
านวน 1 คัน เ
มแซมบ่อย จํ
กิโลเมตร อัตร

องตนเอง ขยะ
ยุธยา สภาพแ
ช้เป็นพ้ืนที่กํา
ไห ประมาณ 

มขึ้น โดยเสียค

ดปทุมธานี
เกษตรศาสตร์

รจัดการเก็บข
คิดเป็นนํ้าหนั
เป็นรถประเภ
ํานวนพนักงา
ราการใช้งาน

ะมูลฝอยที่เก็
แวดล้อมบริเวณ
จัดขยะมูลฝอ
125 กิโลเมต

ค่าใช้จ่ายในกา

์) 

ขน
นัก
ภท
าน
1 

บ
ณ
อย
ตร 
าร
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 วิธีกา
บ่อฝังกลบไว้ 5
น่ืองจากมีควา
ลดกลิ่นเหม็นด้

   

 

 

การดํ

 

 

 

ติดต่อข้อมูลเพ
ลขท่ี 50 ถนนง
โทรศัพท์ : 02-9
มือถือ 081-551
E-mail :  aorn

รกําจัดมูลฝอ
5 บ่อ บ่อละ 4
ามพร้อมของ
ด้วยนํ้าหมักชีว

ดําเนินงานกําจ

พิ่มเติม ศูนย์วิ
ามวงศ์วาน แขว

942-8410 ต่อ 1
1-4157, 099-6
alisa@gmail.c

ยที่ใช้อยู่ในปั
4 ช้ัน  ปัจจุบั
เครื่องจักรกล
วภาพ มีมาตร

จัดขยะมูลฝอ

ศวกรรมพลังงา
วงลาดยาว เขต
115   โทรสาร 
75-1707  (คุณ

com Website 

จจุบัน เป็นแบ
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