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การรับฟังคว
ตามระเบียบส
ขยะโดยชุมชน
จั งห วัดปทุ ม
มหาวิทยาลัยเ
คลองหลวง  โด
ประกอบด้วย
สิ่งแวดล้อม แล
วัตถุประสงค์ก

1) กา
ขอบเขตการดํ

2) เพ
การจัดการขยะ

3) เพื
กับการดําเนินง

4) กา
ปัญหา (ปริมา
สาเหตุ แนวท
ปัจจุบัน 

       

วามคิดเห็นข
สํานักนายกรัฐ
น ประจําปีงบ
มธา นี  ร่ วม ด้
เกษตรศาสตร์
ดยมี นางสุดา
ย หน่วยงานภ
ละประชาชนท
ารจัดประชุม 
ารประชาสัมพั
ําเนินงานโครง
พ่ือให้กลุ่มเป้า
ะมูลฝอยร่วมก

พ่ือประสานงาน
งานโครงการ 
ารรับฟังความ
ณ/ชนิด/ประ

ทางแก้ไขการจ

การรับฟั

(ตามระเบีย
“เรื่อ

ของประชาช
ฐมนตรี ว่าด้ว
บประมาณ พ
ด้วย  ศู น ย์ วิ
ร์ จัดขึ้นเมื่อ
า ทองวิลัย รอ
ภาครัฐ เจ้าห
ทั่วไปในพ้ืนที่ 

พันธ์รายละเอีย
งการเพ่ือใหป้
าหมายโครงก
กัน 
นขอความร่วม

มคิดเห็นและข
ะเภท, การเก็บ
จัดการขยะปริ

ฟังความคิดเ
อํา

ยบสํานักนายกร
องการจัดกา

นในพื้นที่ เท
ยการรับฟังคว
.ศ. 2558 ดํา
ศวกรรมพล

อวันที่ 8 ตุล
องปลัดเทศบา
หน้าที่/สมาชิก
รวมทั้งสิ้น 97

ยดโครงการแ
ประชาชนมีคว
ารได้รับทราบ

มมือจากหน่วย

ข้อเสนอแนะอื
บขน/รวบรวม
ริมาณมูลฝอย

เห็นของประ
าเภอคลองห
รัฐมนตรี ว่าด้ว
ารขยะมูลฝอ

บรร

ทศบาลเมือง
วามคิดเห็นขอ
าเนินการศึกษ
ลั ง ง านและ
ลาคม 2558 เ
าลเมืองคลองห
กอบต.  ผู้นํา
7 คน  

ละช้ีแจงความ
ามรู้ความเข้า
บและมีความเ

ยงานองค์กรป

อ่ืนๆ จากป
ม/ขนส่ง, วิธีก
ยในพ้ืนที่ รวม

ะชาชนในพื้
หลวง จังหวั
วยการรับฟังคว
อยในพื้นที่เท

รยากาศการจัดป

คลองหลวง
องประชาชน 
ษาโดย สํานัก
ะสิ่ ง แวดล้ อ
เวลา 8.00 –
หลวง เป็นปร
าท้องถิ่น/ชุม

มเป็นมา ขั้นต
ใจที่ถูกต้องเกี
ข้าใจความสํา

ปกครองส่วนท้

ประชาชนผู้มีส
การกําจัด <ต้
มทั้งเทคโนโล

้นท่ีเทศบาล
วดัปทุมธานี
ามคิดเห็นของป

ทศบาลเมือง

ประชุม 

 อําเภอคลอ
พ.ศ. 2548) 
งานทรัพยาก
ม  บาง เขน
17.00 น. ณ
ะธานในการเ
ชม โรงเรียน

ตอน แนวทางก
ก่ียวกับโครงกา
าคัญของการมี

ทอ้งถิน่ องค์กร

ส่วนได้ ส่วนเสี
ต้นทางและปล
ลยีการกําจัดข

ลเมืองคลอง

ประชาชน พ.ศ
คลองหลวง

องหลวง จังห
โครงการส่งเส

กรธรรมชาติแ
 คณะ วิศวก
 ห้องประชุมท
ปิดประชุม ผู้
น/สถานศึกษ

การดําเนินงา
าร 
มีส่วนร่วมในก

รและชุมชนต่

สียในพ้ืนที่โคร
ลายทาง> และ
ขยะมูลฝอยที่ม

หลวง 

ศ. 2548)  
ง” 

หวัดปทุมธา
สริมการจัดกา
ละสิ่งแวดล้อ
กรรมศาสต
ที่ว่าการอําเภ
้เข้าร่วมประชุ

ษา องค์กรด้า

าน การนําเสน

การแก้ไขปัญห

่างๆท่ีเก่ียวข้อ

รงการ เก่ียวกั
ะสถานที่กําจัด
่มีการใช้งานใ

นี             
าร
อม 
ตร์ 
ภอ             
ชุม 
น

นอ

หา

อง

กับ 
ัด)
ใน

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จ
ร้อยละ 86
การดําเนิน
ระยะเวลา
ระยะเวลา
โครงการเพิ
ความคิดเห็

หมายเหตุ 

ากจํานวนผู้เข้
6 ทราบราย
นงานโครงการ
าน้อยกว่า 1 เ
ามากกว่า 3-6
พ่ิมขึ้น และร้อ
ห็นของประชา

: การอธิบาย

ข้อคิ

ข้าร่วมประชุม
ยละเอียดเกี่ยว
ร โดยผู้ตอบ
เดือน ร้อยละ 
 เดือน ซึ่งผู้ต
อยละ 5 มีคว
าชนในพ้ืนที่เท

ผลจะอธิบาย

ดเห็นและข้อ

มทั้งสิ้น 97 ค
วกับการดําเนิ
บแบบประเมิน
19 ทราบมา

ตอบแบบประ
วามรู้เท่าเดิม
ทศบาลเมืองค

เฉพาะสามอัน

อเสนอแนะที่ไ

คน  มีผู้ตอบแ
นินงานโครงก
นร้อยละ 37
เป็นระยะเวล
เมินร้อยละ 9
ผู้ตอบแบบป
ลองหลวงและ

นดับแรกของก

ได้จากแบบปร

แบบประเมินท
าร และร้อย
ทราบรายล

ลามากกว่า 1-
95 มีความรู้แ
ประเมินร้อยละ
ะร้อยละ 35 ไ

การประเมิน

ระเมิน

ทั้งสิ้น 43 คน
ยละ 14 ไม่ท
ะเอียดการดํา

-3 เดือน และ
และความเข้าใ
ะ 65 เห็นด้ว
ไม่แสดงความ

น โดยผู้ตอบแ
ราบรายละเอี
าเนินงานโครง
ะร้อยละ 19 ท
ใจเก่ียวกับกา
วยกับการจัดป
มคิดเห็น 

แบบประเมิน
อียดเกี่ยวกับ  
งการมาเป็น
ทราบมาเป็น
รดําเนินงาน
ประชุมรับฟัง

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
ปประเด็น 

1. ใ
ท
อ
ป
บ
เ
ใ
อ

ข้อคิดเห็น

1. คว
สิง่

2. คว
ต่อ

3. คว
ชุม

4. ต้อ
ชุม
ทีเ่

5. คว

คําถ

ในปัจจุบันคน
ทางเทศบาลเมื
อ ยู่ แ ล้ ว  แ ต่
ประชาสัมพัน
บุคคลตัวอย่าง
เช่น ดารา นัก
ในการประช
อนาคตของชา

และข้อเสนอ

วรมีโครงการ
งประดิษฐ์จาก
วรหาพ้ืนที่หรื
อชุมชนและสิ่
วรจัดทําป้ายร
มชน  รวมถึงป
องการให้ผู้นํา
มชนให้ยอมรับ
เก่ียวข้องอย่า
วรจัดเก็บขยะ

ถาม/ข้อคิดเห็

นในชุมชนขาด
มืองคลองหลว
ต้ อ งก า รจะ

นธ์ โดยสนับส
งที่สามารถดึง
แสดง บุคคลท

ชาสัมพันธ์ โด
าติ 

ข้อคิดเห็

แนะ 

รนําขยะมูลฝอ
กขยะรีไซเคิล 
รอสถานที่ที่เห
งแวดล้อมโดย
รณรงค์การทิ้ง
ประชาสัมพันธ
าชุมชนมีความ
บและร่วมมืออ
งต่อเน่ือง แล

ะตามเวลาที่กํา

สรุปข้

นและข้อเสน

ดจิตสํานึกใน
วงมีนโยบายใ
ะ ให้ เ พ่ิ ม ใน
สนุนงบประม
งดูดความสนใ
ที่มีช่ือเสียง เพื
ดยเฉพาะใน

หน็และข้อเสน

อยมาใช้ประโ
เป็นต้น 

หมาะในการกํ
ยรอบ 
งขยะและมีกา
ธ์และสร้างจิต
มเข้มแข็งและ
อย่างต่อเน่ือง
ะควรนํากฎห
าหนดหรือเพ่ิม

้อคิดเหน็และ

นอแนะ

การจัดการข
ในการจัดการท
ส่ วนขอ งก
าณในการสร้
ใจจากประชาช
พ่ือประสิทธิภ
นเยาวชนที่ เป็

นอแนะที่ได้จา

โยชน์ในรูปแบ

าจัดขยะ โดย

ารแนะนําให้ค
ตสํานึกให้ประ
ะเห็นความสํา
 มีการสนับสน
มายมาบังคับใ
มความถี่ในกา

ะข้อเสนอแนะ

ยะ 
ที่ดี
า ร
ร้าง
ชน 
าพ
ป็น

ทางท่ีป
คุณภาพ
ชุมชนป
กับสิ่งแ
น้ัน ทาง
คณะกร
เป็นชุม
ร่วมมือ
จึงประส
เพ่ือจัดต
นําร่องด

ากแบบประเมิ

บบต่างๆ

ยจะต้องไม่ส่งผ

ความรู้เก่ียวกั
ชาชนรู้วิธีการ
คัญของการจั
นุนการดําเนิน
ใช้ควบคู่กันไป
ารเก็บขน เพ่ือ

ะจากการจัดป

ค

รึกษาได้มีโอก
พสิ่งแวดล้อม
ปลอดขยะ แล
แวดล้อม การ
งชุมชนควรมี
รรมการขึ้นม
ชนเมืองการ
จะเป็นไปได้ง
สานงานกับหน
ต้ังโครงการ ศึ
ดําเนินการต่อไ

มิน (ต่อ)

เช่น การทําป

ผลกระทบหรื

ับการจัดการ
รคัดแยกขยะแ
จัดการขยะ ส
นงานของชุมช
ป 
อลดปัญหาปริม

ประชุม

คําชี้แจง 

กาสร่วมงานกั
ม ซึ่งมีโครงก
ละโรงเรียน/ช
รจะเร่ิมดําเนิน
การรวมตัวกัน
าเสียก่อน เนื

รประสานงาน
ง่ายและสะดว
น่วยงานท้องถิ
ศึกษาดูงานแล
ไป 

ปุ๋ยหมัก นํ้าห

รือส่งผลกระท

ขยะภายในโร
และกําจัดขยะ
ร้างความเข้าใ
ชนจากหน่วยง

มาณขยะตกค้

กับกรมส่งเสริ
การโรงเรียน
ชุมชนเป็นมิต
นโครงการใด
นโดยจัดต้ังเป็
น่ืองจากชุมช
นและขอควา
วกกว่า จากน้ั
ถิ่นที่รับผิดชอ
ละจัดหาชุมช

หมักชีวภาพ 

ทบน้อยที่สุด

รงเรียนและ
ะที่ถูกต้อง 
ใจกับคนใน
งานราชการ

ค้างในพ้ืนที่

ริม
น/
ตร
ดๆ
ปน
ชน
าม
น้ัน
อบ
ชน
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ประเด็น 
2. ข

ก
ป

3. ช
ก

4. ซ
ข้

5. ถั

คําถ
ขาดการสนับส
การจัดการข
ประชาสัมพันธ
ชุมชนวัดกล้า
กระจก หลอด

ซอยคุณพระ ใ
ข้างทางและไม

ถังขยะส่งกลิ่น

ถาม/ข้อคิดเห็
สนุนอุปกรณ์ใ
ยะในชุมชน
ธ์ต่างๆ  
ชะอุ่ม มีการล

ดไฟ บริเวณข้า

ในบริเวณที่ส
ม่มีการจัดเก็บ

นเหม็น มีวิธีแก

นและข้อเสน
ในการประชา
 เช่น ป้ายป

ลักลอบทิ้งขย
างทางอยู่บ่อย

ร้างอาคารให
บ 

ก้ปัญหาอย่างไ

นอแนะ
สัมพันธ์เก่ียวก
ระกาศหรือสื

ยะอันตราย เช
ยครั้ง 

หม่ มีการทิ้งข

ไร

กับ
สื่อ

หน่วยงา

ช่น อันดับแ
หรือผู้ที่
ที่ผิดกฎ
อันตรา
อ ง ค์ ก
ผู้ดําเนิ
ดําเนินก

ยะ แจ้งหน
และเพ่ิม
เกิดขึ้น
ม .  หรื
อสม .ห
หน่วยงา
การแก้ไ
ทํ า ไ ด้ โ
เศษอาห
ประเภท
ประโย
เป็นต้น

ค
านผู้รับผิดชอบ

แรกทางประช
ที่เก่ียวข้องทรา
ฎหมาย จาก
ายให้ได้ปริมา
ร ป ก ค ร อ ง
นการในการ
การกําจัดอย่า
น่วยงานที่เกี่ย
มปริมาณถังข
หรือประชาช
อผู้ นํ า ชุ มช

หรื อผู้ นํ า ชุ ม
านที่เก่ียวข้อง
ไขปัญหาถังข
โ ด ย ก า ร แ ย
หาร ผัก ผลไ
ทอ่ืนๆ โดยส
ชน์โดยการท

คําชี้แจง 
บรับเรื่องไว้พิ

ชาชนควรแจ้
าบ เน่ืองจากเ
กน้ันจึงหาจุด
าณที่มากพอ
ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่

รกําจัดขยะอั
งถูกวิธีต่อไป 
ยวข้องให้เข้า
ขยะเพ่ือรองรับ
ชนสามารถแจ
น ไ ด้  และท

มชนจะประ
งให้เข้ามาดําเน
ขยะส่งกลิ่นเห
ย กทิ้ ง ข ย ะ อิ
ไม้ เศษใบไม้ 
สามารถนําขย
ทําปุ๋ยหมัก นํ้

จารณา

้งให้ผู้นําชุมช
เป็นการกระท
ดรวบรวมขย
และแจ้งไปยั

ถิ่ น ใ ห้ จั ด จ้ า
ันตราย นําไ

าไปดําเนินกา
บขยะมูลฝอย
จ้งประธาน อ
ทา งประธ า
ะสานงาน กั
นินการต่อไป
หม็นรบกวนน้ั
อิ น ท รี ย์  เ ช่
ก่ิงไม้ กับขย

ยะเหล่าน้ีไปใ
นํ้าหมักชีวภา

ชน
ทํา
ยะ
ยัง
า ง
ไป

าร
ยที่
อส
น 
ั บ

น้ัน 
น 

ยะ
ใช้
พ 
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การจัด
รวมรวมข้อมลู

 ข้อมูล

เทศบ
ทศบาลเมือง
ทศบาลเมืองค

รถบร

 
 
 
 

 
 ข้อมูล

ดการขยะมูล
ลโดย : ศูนย์วิ

ลด้านการบรหิ

บาลเมืองคลอ
คลองหลวงดํ
คลองหลวง 12
รรทุกขยะของ
 รถยน

•

•

  รถยน

•

ลด้านการกําจ

ลฝอยในพื้น
ศวกรรมพลังง

หารจัดการเก็

องหลวงมีพ้ืนที
ําเนินการจัดเ
20-150 ตันต่
งเทศบาลเมือ
นต์บรรทุกขยะ

 ความจุ 10

 ความจุ 20
 

นต์บรรทุกขย

 ความจุ 8 

จัดขยะมูลฝอ

นท่ีเทศบาลเ
งานและสิ่งแว

ก็บขนขยะมูล

ที่รับผิดชอบใน
เก็บและจ้างเ
อวัน 
งคลองหลวง
ะชนิดอัดท้าย 
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