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การรับฟังควา
นายกรัฐมนตรี
ประจําปีงบปร
ร่วมด้วย ศูนย์ ิ
วันที่ 13 ตุล
ปลัดเทศบาลต
สมาชิกอบต.  
64 คน  

วัตถุประสงค์ก
1) กา

ขอบเขตการดํ
2) เพ

การจัดการขยะ
3) เพื

กับการดําเนินง
4) กา

ปัญหา (ปริมา
สาเหตุ แนวท
ปัจจุบัน 

    

มคิดเห็นของป
รี ว่าด้วยการร
ระมาณ พ.ศ. 
วิศวกรรมพลั
ลาคม 2558 เ
ตําบลลําไทร 
ผู้นําท้องถิ่น/

ารจัดประชุม 
ารประชาสัมพั
ําเนินงานโครง
พ่ือให้กลุ่มเป้า
ะมูลฝอยร่วมก

พ่ือประสานงาน
งานโครงการ 
ารรับฟังความ
ณ/ชนิด/ประ

ทางแก้ไขการจ

การรับ

(ตามระเบีย
“

ประชาชนในพ
รับฟังความคิ
2558 ดําเนิน
ังงานและสิ่งแ
เวลา 8.00 – 
เป็นประธานใ
/ชุมชม โรงเรี

พันธ์รายละเอีย
งการเพ่ือใหป้
าหมายโครงก
กัน 
นขอความร่วม

มคิดเห็นและข
ะเภท, การเก็บ
จัดการขยะปริ

บฟังความคิ
อ

ยบสํานักนายกร
เรื่องการจัด

 

พ้ืนที่เทศบาล
ดเห็นของปร
นการศึกษาโด
แวดล้อม บาง
17.00 น. ณ
ในการเปิดปร
ยน/สถานศึก

ยดโครงการแ
ประชาชนมีคว
ารได้รับทราบ

มมือจากหน่วย

ข้อเสนอแนะอื
บขน/รวบรวม
ริมาณมูลฝอย

ดเห็นของป
อําเภอลําลูก
รัฐมนตรี ว่าด้ว
การขยะมูลฝ

บรร

ตําบลลําไทร
ะชาชน พ.ศ.
ดย สํานักงาน
เขน คณะวิศว

ณ ห้องประชุม
ระชุม ผู้เข้าร่ว
ษา องค์กรด้า

ละช้ีแจงความ
ามรู้ความเข้า
บและมีความเ

ยงานองค์กรป

อ่ืนๆ จากป
ม/ขนส่ง, วิธีก
ยในพ้ืนที่ รวม

ประชาชนใน
กกา จังหวดั
วยการรับฟังคว
ฝอยในพ้ืนที่

รยากาศการจัดป

 

อําเภอลําลูก
 2548) โค

นทรัพยากรธร
วกรรมศาสตร
ที่ว่าการอําเภ
วมประชุม ปร
านสิ่งแวดล้อม

มเป็นมา ขั้นต
ใจที่ถูกต้องเกี
ข้าใจความสํา

ปกครองส่วนท้

ประชาชนผู้มีส
การกําจัด <ต้
มทั้งเทคโนโล

นพื้นท่ีเทศบา
ดปทุมธานี 
ามคิดเห็นของป

ทีเ่ทศบาลตําบ

ประชุม 

กา จังหวัดปท
ครงการส่งเสริ
รรมชาติและสิ
ร์ มหาวิทยาลั
ภอลําลูกกา  โ
ระกอบด้วย ห
ม และประชา

ตอน แนวทางก
ก่ียวกับโครงกา
าคัญของการมี

ทอ้งถิน่ องค์กร

ส่วนได้ ส่วนเสี
ต้นทางและปล
ลยีการกําจัดข

าลตําบลลําไ

ประชาชน พ.ศ
บลลําไทร” 

ทุมธานี (ตาม
ริมการจัดการ
สิ่งแวดล้อม จั
ลัยเกษตรศาส
โดยมี นายสิช
หน่วยงานภาค
าชนทั่วไปในพ้ื

การดําเนินงา
าร 
มีส่วนร่วมในก

รและชุมชนต่

สียในพ้ืนที่โคร
ลายทาง> และ
ขยะมูลฝอยที่ม

ไทร  

ศ. 2548)  

มระเบียบสํานั
รขยะโดยชุมช
ังหวัดปทุมธา
ตร์ จัดขึ้นเมื

ชฌพงษ์  มีลา
ครัฐ เจ้าหน้าที
พ้ืนที่ รวมทั้งสิ้

าน การนําเสน

การแก้ไขปัญห

่างๆท่ีเก่ียวข้อ

รงการ เก่ียวกั
ะสถานที่กําจัด
่มีการใช้งานใ

 

นัก
ชน 
านี 
มื่อ
าภ
ที่/
สิ้น 

นอ
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 จ
ร้อยละ 93
การดําเนิน
ระยะเวลา
ระยะเวลา
โครงการเพิ
ความคิดเห
ประเมินร้อ
แหล่งกําเนิ
ในพ้ืนที่ ผู้
พ้ืนที่หรือบ
คิดเห็น แล

หมายเหตุ 

ากจํานวนผู้เข้
3 ทราบราย
นงานโครงการ
าน้อยกว่า 1 
ามากกว่า 6-1
พ่ิมขึ้น และร้
ห็นของประช
อยละ 46 
นิด  ร้อยละ 3
ตอบแบบประ
บริเวณใกล้เคี
ละร้อยละ 14 

: การอธิบาย

ข้อคิ

ข้าร่วมประชุม
ยละเอียดเก่ีย
ร  โดยผู้ตอ
เดือน ร้อยละ
2 เดือน ซึ่งผู้
้อยละ 4 มีคว
าชนในพ้ืนที่เ

เห็นว่าเท
32 เทคโนโลยี
ะเมินร้อยละ 5
ยงนําขยะมา
ไม่ยินดี  

ผลจะอธิบาย

ดเห็นและข้อ

มทั้งสิ้น 64 ค
ยวกับการดําเน
อบแบบประเมิ
ะ 25 ทราบ
้ตอบแบบประ
วามรู้เท่าเดิม 
ทศบาลตําบล
คโนโลยีที่เหม
อ่ืนๆ และร้อย
57 ยินดี ร้อย
ร่วมกําจัด ผู้ต

เฉพาะสามอัน

อเสนอแนะที่ไ

คน  มีผู้ตอบแ
นินงานโครงก
มินร้อยละ 39
บมาเป็นระยะ
ะเมินร้อยละ 9
ผู้ตอบแบบป

ลลําไทร และร
มาะสมในการ
ยละ 11 การห
ยละ 29 ไม่แส
ตอบแบบประ

นดับแรกของก

ได้จากแบบปร

แบบประเมินท
การ และร้อ
 ทราบรายล
ะเวลามากกว่า
96 มีความรู้แ
ประเมินร้อยละ
ร้อยละ 14 
รกําจัดมูลฝอ
หมักทําปุ๋ย  ห
สดงความคิดเ
ะเมินร้อยละ 5

การประเมิน

ระเมิน

ทั้งสิ้น 28 คน
อยละ 7 ไม่ท
ละเอียดการดํา
า 1 ปี และร้
และความเข้าใ
ะ 86 เห็นด้ว
ไม่แสดงควา
ย คือ การลด
หากมีการจัดส
เห็น และร้อย
54 ยินดี ร้อ

น โดยผู้ตอบแ
ราบรายละเอี
าเนินงานโครง
ร้อยละ 14 ท
ใจเก่ียวกับกา
วยกับการจัดป
มคิดเห็น โดย

ดปริมาณขยะ
สร้างสถานที่กํ
ละ 14 ไม่ยิน

อยละ 32 ไม

แบบประเมิน
อียดเก่ียวกับ  
งการมาเป็น
ทราบมาเป็น
รดําเนินงาน
ประชุมรับฟัง
ยผู้ตอบแบบ
มูลฝอยจาก

กําจัดมูลฝอย
นดี  โดยหาก
ม่แสดงความ

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อคิดเห็น

1. ควรมีก
2. ควรมีโค

ประโยช
3. ควรหา

สิ่งแวดล
4. ควรจัด

ประชาช
5. องค์กรป

โครงกา

และข้อเสนอ

ารเพิ่มจํานวนถั
ครงการนําขยะ
ชน์ต่อชุมชน 
พ้ืนท่ีหรือสถา
ล้อมโดยรอบ 
ทําป้ายรณรงค์
ชนรู้วิธีการคัดแ
ปกครองส่วนท้
ารขยะแลกไข่ เป็

ข้อคิดเห็

แนะ 

ถังขยะและรถเก็
มูลฝอยมาแปร

นท่ีท่ีเหมาะใน

ค์การท้ิงขยะแล
แยกขยะและกําจ
้องถ่ินควรสนับ
ปน็ต้น และดําเนิ

หน็และข้อเสน

บขนขยะมูลฝอ
รรูปเป็นพลังงาน

การกําจัดขยะ

ะมีการแนะนําใ
จัดขยะท่ีถูกต้อง
สนุนให้ชุมชนมี
นนิการอย่างเป็น

นอแนะที่ได้จา

อยเพ่ือประสิทธิภ
นในรูปแบบต่าง

ะ โดยจะต้องไม

ให้ความรู้ให้กับ
ง  
มีการจัดต้ังโครง
นรูปธรรม 

ากแบบประเมิ

ภาพในการจัดก
งๆ เช่น พลัง

ม่ส่งผลกระทบ

บคนในชุมชน ร

งการเกี่ยวกับกา

มิน (ต่อ)

 

ารขยะมูลฝอยใ
งานไฟฟ้าจากข

หรือส่งผลกระ

รวมถึงประชาสั

ารจัดการขยะ  

ในพ้ืนท่ี  
ขยะ หรือในรู

ทบน้อยท่ีสุดต่

ัมพันธ์และสร้า

 เช่น โครงการ

รูปแบบท่ีเป็น

ต่อชุมชนและ

งจิตสํานึกให้

รธนาคารขยะ 
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การจัด
รวมรวมข้อมลู

 ข้อมูล

 เทศบ
ทศบ าล ตํ า

มีปริมาณ 4.6 

  

  
        

 
 
 
 
 
 

 

 ข้อมูล

การขยะมลู
ลโดย : ศูนย์วิ

ลด้านการบรหิ

บาลตําบลลําไ
บ ลลํ า ไ ท ร
ตันต่อวัน (ข้อ

 รถยน
 - 
  รถยน
 - 

 

ลด้านการกําจ

ลฝอยในพื้
ศวกรรมพลังง

หารจัดการเก็

ไทร มีพ้ืนที่รั
ดํ า เ นิ น ก า ร
อมูลปี 2558) 

นต์บรรทุกขยะ
 ความจุ 10 
นต์บรรทุกขย
 ความจุ 1.5 

จัดขยะมูลฝอ

้นที่เทศบา
งานและสิ่งแว

ก็บขนขยะมูล

รับผิดชอบในป
ร เ อ งทั้ ง ห ม
รถเก็บขนขย

ะชนิดอัดท้าย 
ลูกบาศก์เมตร
ะประเภทรถปิ
ลูกบาศก์เมต

รถเก็บขนขย

อย 

 
ลตําบลลํา
วดล้อม บางเข

ฝอย 

ปัจจุบัน 3.64
มด  ขย ะมู ล
ยะมูลฝอยที่ใช้

 
ร จํานวน 1 คั
ปิคอัพ  
ตร จํานวน 1 ค

 
 

ยะมูลฝอยของ

าไทร  อําเภ
ขน คณะวิศวก

4 ตารางกิโล
ฝ อ ยที่ เ กิ ด

ช้งานอยู่ในปัจ

คัน สภาพซ่อม

คัน สภาพซ่อม

งเทศบาลตําบ

ภอลําลูกกา
กรรมศาสตร์ ม

เมตร การบริ
ขึ้ น ใ น พ้ื นที
จุบัน มีจํานวน

มแซมบ่อย 

มแซมบ่อย 

บลลาํไทร 

า จังหวัดป
มหาวิทยาลัยเ

ริหารจัดการเ
ที่ เ ท ศบ าล ตํ
น 2 คัน     

ปทุมธานี 
เกษตรศาสตร์

เก็บขนมูลฝอ
ตํ า บลลํ า ไ ท

์) 

อย
ท ร               
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แ

 
ติด
เล
โท
มือ
E-

  ปัจจุบ
อําเภอลําลูกกา
และปัจจุบันใช้

ดต่อข้อมูลเพิ่
ขท่ี 50 ถนนงาม

ทรศัพท์ : 02-94
อถือ 081-551-
mail :  aorna

บันเทศบาลต
า จังหวัดปทุม
ช้พ้ืนที่ไปแล้ว 

พิ่มเติม ศูนย์วิศ
มวงศ์วาน แขวง

42-8410 ต่อ 11
4157, 099-67
lisa@gmail.co

ตําบลลําไทร
มธานี  สถานที
3 ไร่ (คิดเป็น

วกรรมพลังงาน
งลาดยาว เขตจ
15   โทรสาร : 
5-1707  (คุณอ

om Website : 

ร มีสถานที่กํ
ที่กําจัดขยะมีพื
นร้อยละ 100)

นและสิ่งแวดล้อม
จตุจักร กทม.10
02-942-8410 
อรอุมา พรหมมิน
www.eeec.en

าจัดขยะมูล
พ้ืนที่ทั้งหมด 
) 

ม บางเขน  คณ
900 
ต่อ 101,119 
นทร์) 
ng.ku.ac.th

ฝอยเป็นของ
3 ไร่ สามารถ

ณะวิศวกรรมศาส

งตนเอง ต้ังอ
ถรองรับขยะมู

สตร์  มหาวิทยา

อยู่ที่ หมู่ที่ 3
ลฝอยได้จนถึ

าลัยเกษตรศาสต

 ตําบลลําไท
ึงปี พ.ศ. 255

ตร์ 

ทร             
59 

 


