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การรับฟังคว
ตามระเบียบส
ขยะโดยชุมชน
จั งห วัดปทุ ม
มหาวิทยาลัยเก
สิ่งแวดล้อม เท
การเปิดประชุม
สถานศึกษา อ

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
กษตรศาสตร์ 
ทศบาลเมือง
ม ผู้เข้าร่วมป
งค์กรด้านสิ่งแ

ารจัดประชุม 
ารประชาสัมพั
ําเนินงานโครง
พ่ือให้กลุ่มเป้า
ะมูลฝอยร่วมก

พ่ือประสานงาน
งานโครงการ 
ารรับฟังความ
ณ/ชนิด/ประ

ทางแก้ไขการจ

การรับ

(ตามระเบีย
“เรื

ของประชาช
ฐมนตรี ว่าด้ว
บประมาณ พ
ด้วย  ศู น ย์ วิ
จัดขึ้นเมื่อวัน
ท่าโขลง  โดย
ระชุม ประกอ
แวดล้อม และ

พันธ์รายละเอีย
งการเพ่ือใหป้
าหมายโครงก
กัน 
นขอความร่วม

มคิดเห็นและข
ะเภท, การเก็บ
จัดการขยะปริ

บฟังความคิด
อํา

ยบสํานักนายกร
รื่องการจัดก

ชนในพื้นที่ เ
ยการรับฟังคว
.ศ. 2558 ดํา
ศวกรรมพล

นที่ 12 ตุลาคม
ยมี  นายปกร
อบด้วย หน่วย
ะประชาชนทั่ว

ยดโครงการแ
ประชาชนมีคว
ารได้รับทราบ

มมือจากหน่วย

ข้อเสนอแนะอื
บขน/รวบรวม
ริมาณมูลฝอย

ดเห็นของป
าเภอคลองห
รัฐมนตรี ว่าด้ว
การขยะมลูฝ

บรร

เทศบาลเมือ
วามคิดเห็นขอ
าเนินการศึกษ
ลั ง ง านและ
ม 2558 เวลา 
รณ์  ทองปรา
ยงานภาครัฐ 
วไปในพ้ืนที่ รว

ละช้ีแจงความ
ามรู้ความเข้า
บและมีความเ

ยงานองค์กรป

อ่ืนๆ จากป
ม/ขนส่ง, วิธีก
ยในพ้ืนที่ รวม

ระชาชนใน
หลวง จังหวั
วยการรับฟังคว
ฝอยในพื้นท่ี

รยากาศการจัดป

องท่าโขลง  อ
องประชาชน 
ษาโดย สํานัก
ะสิ่ ง แวดล้ อ

8.00 – 17.0
าง รองนายก
เจ้าหน้าที่/สม
วมทั้งสิ้น 51 

มเป็นมา ขั้นต
ใจที่ถูกต้องเกี
ข้าใจความสํา

ปกครองส่วนท้

ประชาชนผู้มีส
การกําจัด <ต้
มทั้งเทคโนโล

พื้นท่ีเทศบา
วดัปทุมธานี
ามคิดเห็นของป

ท่ีเทศบาลเมือ

ประชุม 

อําเภอคลอ
พ.ศ. 2548) 
งานทรัพยาก
ม  บาง เขน
00 น. ณ ห้อง
เทศมนตรีเมื
มาชิกอบต. ผู้น
คน  

ตอน แนวทางก
ก่ียวกับโครงกา
าคัญของการมี

ทอ้งถิน่ องค์กร

ส่วนได้ ส่วนเสี
ต้นทางและปล
ลยีการกําจัดข

าลเมืองท่าโข

ประชาชน พ.ศ
องท่าโขลง”

งหลวง  จังห
โครงการส่งเส

กรธรรมชาติแ
 คณะ วิศวก
งประชุมกองส
องท่าโขลง เ
นําท้องถิ่น/ชุม

การดําเนินงา
าร 
มีส่วนร่วมในก

รและชุมชนต่

สียในพ้ืนที่โคร
ลายทาง> และ
ขยะมูลฝอยที่ม

ขลง 

ศ. 2548)  
” 

หวัดปทุมธา
สริมการจัดกา
ละสิ่งแวดล้อ
กรรมศาสต
สาธารณสุขแล
ป็นประธานใ
มชม โรงเรียน

าน การนําเสน

การแก้ไขปัญห

่างๆท่ีเก่ียวข้อ

รงการ เก่ียวกั
ะสถานที่กําจัด
่มีการใช้งานใ

 

นี             
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ละ
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 จ
ร้อยละ 96
การดําเนิน
ระยะเวลา
ระยะเวลา
โครงการเพิ
ความคิดเห็
ด้วย โดยผู้
มูลฝอยจา
ในพ้ืนที่ ผู้
พ้ืนที่หรือบ
ยินดี และร

หมายเหตุ 

ากจํานวนผู้เข้
6 ทราบราย
นงานโครงการ
าน้อยกว่า 1 
ามากกว่า 1-3
พ่ิมขึ้น และร้
ห็นของประชา
ผู้ตอบแบบปร
กแหล่งกําเนิด
ตอบแบบประ
บริเวณใกล้เคี
ร้อยละ 18 ไม

: การอธิบาย

ข้อคิ

ข้าร่วมประชุม
ยละเอียดเก่ีย
ร  โดยผู้ตอ
เดือน ร้อยล
 เดือน ซึ่งผู้ต
้อยละ 5 มีคว
าชนในพ้ืนที่เท
ะเมินร้อยละ 
ด  ร้อยละ 18
ะเมินร้อยละ 5
ยงนําขยะมา
ม่ยินดี  

ผลจะอธิบาย

ดเห็นและข้อ

มทั้งสิ้น 51 ค
ยวกับการดําเน
อบแบบประเมิ
ะ 18 ทราบ
ตอบแบบประ
วามรู้เท่าเดิม 
ทศบาลเมืองท
50 เห็นว่าเท

8 ไม่ระบุ และ
59 ยินดี ร้อย
ร่วมกําจัด ผู้ต

เฉพาะสามอัน

อเสนอแนะที่ไ

คน  มีผู้ตอบแ
นินงานโครงก
มินร้อยละ 54
บมาเป็นระยะ
เมินร้อยละ 9
ผู้ตอบแบบป

ท่าโขลง ร้อยล
ทคโนโลยีที่เห
ร้อยละ 5 การ
ยละ 27 ไม่แส
ตอบแบบประ

นดับแรกของก

ได้จากแบบปร

แบบประเมินท
การ และร้อ
4 ทราบรายล
เวลามากกว่า
95 มีความรู้แ
ประเมินร้อยละ
ละ 27 ไม่แสด
มาะสมในการ
รหมักทําปุ๋ย ห
สดงความคิดเ
ะเมินร้อยละ 4

การประเมิน

ระเมิน

ทั้งสิ้น 22 คน
อยละ 4 ไม่ท
ละเอียดการดํา
 1 ปี และร้

และความเข้าใ
ะ 68 เห็นด้ว
ดงความคิดเห็
รกําจัดมูลฝอย
หากมีการจัดส
เห็น และร้อย
46 ไม่แสดง

น โดยผู้ตอบแ
ราบรายละเอี
าเนินงานโครง
้อยละ 14 ท
ใจเก่ียวกับกา
วยกับการจัดป
ห็น และร้อยล
ย คือ การลดป
สร้างสถานที่กํ
ละ 14 ไม่ยิน
งความคิดเห็น

แบบประเมิน
อียดเก่ียวกับ  
งการมาเป็น
ทราบมาเป็น
รดําเนินงาน
ประชุมรับฟัง
ะ 5 ไม่เห็น
ปริมาณขยะ
กําจัดมูลฝอย
นดี  โดยหาก
น ร้อยละ 36 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อคิดเห็น
 

1. คว
ชุม

2. ต้อ
ชุม
แน
คว

3. กา
แย

4. คว
5. คว

เกิ

และข้อเสนอ

วรหาสถานท่ีท่ีเ
มชนและสิ่งแวด
องการให้ทางเท
มชน หรือจัดหา
นะนํา หรือจัดท
วามสําคัญเกี่ยวก
ารบริหารจัดการ
ยกขยะอย่างเป็น
วรพัฒนาหรือปร
วรมีการคัดแยกข
ดประโยชน์สูงสุ

ข้อคิดเห็

แนะ 

เหมาะหรือใช้ส
ดล้อมโดยรอบ 
ทศบาลส่งเสริมก
าถังขยะแบบแย
ทําสื่อประชาสัม
กับการจัดการข
รขยะของเทศบ
นรูปธรรม 
รับปรุงศูนย์กําจั
ขยะต้ังแต่ต้นทา
สุดจะส่งผลดีต่อ

หน็และข้อเสน

สถานท่ีเดิมในก

การคัดแยกขยะ
ยกประเภทขยะ
มพันธ์ส่งเสริมก
ขยะ 
บาลในภาพรวม 

จัดขยะท่ีมีการก่
าง ปลูกจิตสํานึ
ชุมชน 

นอแนะที่ได้จา

ารกําจัดขยะ โ

ะในชุมชน โดย
ะให้ชุมชนต่างๆ
การคัดแยกขย

มีประสิทธิภาพ

อสร้างเดิมแต่ถู
ึกให้กับคนในพ้ื

ากแบบประเมิ

โดยจะต้องไม่ส่ง

สร้างชุมชนต้น
 โดยมีเจ้าหน้าท
ะในชุมชน     

พในการจัดเก็บแ

กยกเลิกไป ให้ก
้นท่ีให้มีการคัดแ

มิน (ต่อ)

 

งผลกระทบหรื

แบบเพ่ือนําร่อ
ท่ีของทางเทศบ
      ให้ประช

และกําจัดขยะไ

กลับมาใช้ประโย
แยกขยะ ลดกา

อส่งผลกระทบ

งเกี่ยวกับการจั
บาล ให้ความรู้ ใ
าชนเกิดความ

ได้ดี แต่ยังไม่มีก

ยชน์ได้ 
ารใช้และนํากลับ

บน้อยท่ีสุดต่อ

จัดการขยะใน
ให้คําปรึกษา
สนใจและให้

การจัดการคัด

บมาใช้ใหม่ให้
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ประเด็น 

1. พื
ใ
บ
เ
จั
ท
ถ
ช
ข
จั

2. ป
ม
ค
ท
ท

3. ห
ร

คําถาม

พ้ืนที่เทศบาล
ในการดําเนิน
บริษัท รักษ์บ้
เป็นรายปี ศูน
จัดการที่ดี มีก
ทําเช้ือเพลิง R
ถนนแคบ ไม่
ชุมชน ต้องกา
ขยะเดิมให้สาม
จดัหาสถานทีก่
ประชาชนใน
มาก          
ความคิดเห็น
ท่าโขลงในครั้
ทราบปัญหาก
หมู่ 9 ร้อง
รบกวนจากขย

ม/ข้อคิดเห็นแ

เมืองท่าโขลง
นการกําจัดข
บ้านเรา จํากัด
ย์กําจัดขยะข
การคัดแยกขย
RDF แต่อาจมี
รองรับนํ้าหน

ารให้มีการพัฒ
มารถกลับมาใ
กําจัดขยะแห่ง
พ้ืนที่เทศบาล
 จํานวนผู้เข้
ของประชาช
ั้งน้ีอาจไม่ครอ
การจัดการขยะ
งเรียนเกี่ยวกับ
ยะมูลฝอย 

สรุปข้

และข้อเสนอแ

 มีพ้ืนที่ประม
ขยะ โดยทําก
ด ดําเนินการ
องเทศบาลมีก
ยะ     มีการห
มีปัญหาเรื่องก
นักบรรทุกแล
ฒนาหรือฟ้ืนฟู
ใช้ประโยชน์ได
งใหม่ 
ลเมืองท่าโขล
้าร่วมประชุม

ชนในพ้ืนที่เทศ
อบคลุมทั้งพ้ืน
ะที่แท้จริงในพื
บปัญหาเรื่อง

้อคิดเหน็และ

แนะ

มาณ 40 ไร่ 
การว่าจ้าง
รกําจัดขยะ
การบริหาร
หมักทําปุ๋ย 
กลิ่นรบกวน 
ละตัดผ่าน

ฟูศูนย์กําจัด
ด้ แทนการ

ลงมีจํานวน
มการรับฟัง
ศบาลเมือง
นที่ ทําให้ไม่
พ้ืนที่ 
กลิ่นเหม็น

ะข้อเสนอแนะ

การพัฒนาหรื
ใช้ประโยชน์
คัดค้านจากป
ดําเนินการเ
เช่ือมั่นให้แก่
การจัดต้ังกอ
ปัญหา 

หน่วยงานผู้รั

ปัญหาเกิดจ
ทางแก้ไขโดย
จุดที่มีการลัก
จะทําการจับ
บังคับใช้ ทา
การคัดแยกข
จัดการขยะแ
ชีวภาพและส

ะจากการจัดป

คํ

รือฟ้ืนฟูศูนย์ก
น์ได้ เป็นเรื่อง
ประชาชนใน
เกิดขึ้น ต้องมี
ประชาชนในพ

องทุนลดผลกร

รับผิดชอบรับเ

ากการลักลอ
ยการให้เจ้าหน
กลอบทิ้งขยะ 
บและปรับ รว
งกองสาธารณ
ขยะ และให้ค
แก่ชุมชนและโ
ส่งเสริมการจดั

ประชุม

คาํชี้แจง 

กําจัดขยะเดิม
งค่อนข้างยา

นบริเวณใกล้เ
มีความโปร่งใ
พ้ืนที่ที่ได้รับผ
ระทบสิ่งแวด

เรื่องไว้พิจารณ

อบทิ้งขยะ ท
น้าที่เทศกิจเฝ้
หากมีการตร
มถึงมีการนํา
ณสุขและสิ่งแ
ความรู้ ความ
รงเรียน มีการ
ดการสิ่งแวดล้

มให้สามารถกล
ก เน่ืองจากม
คียง แต่หาก
ใสและสร้างค
ผลกระทบ รว
ล้อม ในกรณี

ณา

ทางเทศบาลมี
ฝ้าระวังในพ้ืนท
รวจพบผู้กระท
ข้อกฎหมายเ
แวดล้อมมีนโย
มเข้าใจในเรื่อ
รจัดต้ังศูนย์นํ้า
้อม 

ลับมา
มีการ
มีการ
ความ
มถึงมี

ณที่เกิด

มีแนว
ที่หรือ
ทําผิด
เข้ามา
ยบาย
องการ
าหมัก
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เม

(โ
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ร

ที

 

การจ
รวมรวมข้อมลู

 ข้อมูล
 

 เทศบ
มืองท่าโขลง มี

 
 
 
 
 

 ข้อมูล

 ปัจจุบ
โรงไฟฟ้าก๊าซ
ตําบลคลองหนึ
ระยะทางในกา

ที่มา : สรุปกา
ปี พ.ศ.2

จัดการขยะม
ลโดย : ศูนย์วิ

ลด้านการบรหิ

บาลเมืองท่าโข
มีปริมาณ 130

 

ลด้านการกําจ

บันขยะมูลฝอ
ชีวมวล กําลัง
น่ึง อําเภอคล
ารนําขยะไปทิ้

รสํารวจข้อมูล
2557  (ข้อมูล

มูลฝอยในพื้
ศวกรรมพลังง

หารจัดการเก็

ขลง มีพ้ืนที่รับ
0-150 ตันต่อ

รถเก็บขน

จัดขยะมูลฝอ

อยที่เก็บรวบร
งการผลิต 1.1
องหลวง  จังห

ทิง้หรือกําจัดป

ลการบริหารจั
ล ณ วันที่ 30 

พื้นท่ีเทศบาล
งานและสิ่งแว

ก็บขนขยะมูล

บผิดชอบในปัจ
วัน รถเก็บขน

นขยะมูลฝอยแ

อย 

รวมจากพ้ืนที่เ
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ลขท่ี 50 ถนนงา
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อถือ 081-551-
-mail :  aorna

จัดการขยะมูล
มูลฝอย 
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2.  รณรงค
3. ส่งเสริม
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