
กําหนดการปฐมนิเทศโครงการ 

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นท่ีโครงการ (รัศมี 5 กิโลเมตร) 
(ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548)  

เรื่อง สถานที่ศนูย์จัดการขยะมูลฝอยชุมชนครบวงจร  
(ต้ังอยู่หมู่ที่ 6 ตําบลควนกรด อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช) 

“โครงการจ้างท่ีปรึกษาในการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนและประชาสัมพันธ์ 
ในการออกแบบการจัดตัง้ศูนย์กําจัดขยะมูลฝอย” 

วันจันทร์ท่ี 13 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 8.30-13.00 น.  
ณ ศาลาสุขเวช วัดทะเล ตําบลควนกรด อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

เวลา เนื้อหาการประชุม
8.30-9.30 น. ลงทะเบียนและรับเอกสารการประชุม
9.30-9.45 น. กล่าวเปิดการประชุม โดย นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง
9.45-10.15 น. - นําเสนอความเป็นมาโครงการ และขัน้ตอนการดําเนนิงานโครงการ 

โดย ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยากรบรรยาย นายพงศ์ชนิศ ชูวิรัช ที่ปรึกษาอาวุโสด้านการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
- นําเสนอเทคโนโลยีทีเ่ก่ียวข้องเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอยท่ีอยู่ในปัจจุบนั  
- นําเสนอรายละเอียดพืน้ทีดํ่าเนนิงานโครงการ 
โดย ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยากรบรรยาย ดร.สุขุมา ชิตาภรณ์พันธ์ุ  

10.15-10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
10.30 – 12.00 น. - เวทีการมีส่วนร่วมการแสดงความคิดเหน็ของผูเ้ข้าร่วมประชุม การระดมความคิดเห็นผูเ้ขา้ร่วม

ประชุมร่วมแสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ  
โดย อาจารย์ตรีวนันท์ เน่ืองอุทัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย 
-ตอบข้อซักถามสรุปเนื้อหาจากการระดมความคิดเหน็และซักถามข้อสงสัย 
โดย คณะวิทยากร  

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
หมายเหตุ  กําหนดการประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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1. หลักการและเหตุผล 
 ในปัจจุบันขยะมีปริมาณที่เกิดขึ้นมหาศาลและมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง ซึ่งเป็นผลโดยตรงจาก
การเพ่ิมของประชากร และการพัฒนาเศรษฐกิจที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ทําให้เรื่องของขยะกลายเป็นปัญหาที่
ทุกประเทศต้องเผชิญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยสถานการณ์ปัญหาขยะมูลฝอยของประเทศในปัจจุบันได้เริ่มเข้า
สู่ขั้นวิกฤตที่ต้องได้รับการแก้ไขเร่งด่วน 
 เทศบาลเมืองทุ่งสง อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีพ้ืนที่ 7.17 ตารางกิโลเมตร มีประชากร
กว่า 30,000 คน ปัจจุบันพบว่าในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง มีปริมาณขยะที่เกิดขึ้นประมาณ 50 ตันต่อวัน ซึ่ง
เทศบาลเมืองทุ่งสงได้ใช้วิธีการต่างๆ ในการจัดการขยะ เช่น การคัดแยกขยะที่ต้นทางโดยครัวเรือน คัดแยก
ขยะที่มีมูลค่าเพ่ือจําหน่าย ขยะอินทรีย์นําไปผลิตแก๊สชีวภาพ ผลิตเป็นปุ๋ยหมัก ผลิตเป็นนํ้าหมักชีวภาพและ
เลี้ยงสัตว์ ในส่วนของเจ้าหน้าที่เทศบาล มีการส่งเสริมให้สถานประกอบการร้านค้า ตลาดสดช่วยกันคัดแยก
ขยะประเภทอินทรีย์สารนํามาใช้งาน และสนับสนุนให้กลุ่มคัดแยกขยะคัดแยกขยะ ณ ลานพักขยะของ
เทศบาลก่อนนําไปฝังกลบ และเทศบาลเมืองทุ่งสงได้ร่วมกับ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จํากัด จัดต้ัง
โรงงานผลิตขยะเช้ือเพลิงในเขตพ้ืนที่โดยนําเอาขยะจากลานพักขยะและขยะแห้งแบบต่างๆ จากโรงเรียน 
ชุมชน และครัวเรือนเข้าโรงงานผลิตขยะเช้ือเพลิง สําหรับขยะติดเช้ือได้จัดเก็บนําส่งกําจัด ณ โรงพยาบาลทุ่ง
สง ขยะอันตรายได้รวบรวมจัดเก็บรอการส่งกําจัด และได้ส่งไปกําจัดส่วนหน่ึงแล้ว โดยองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นเจ้าภาพนําไปกําจัดให้ 
 จากการดําเนินงานที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน เทศบาลสามารถลดปริมาณขยะโดยกิจกรรมต่างๆ ได้ 25 
ตันต่อวัน แต่อย่างไรก็ตามเทศบาลเมืองทุ่งสงยังคงมีขยะเหลือที่ต้องนําไปฝังกลบ ณ บ่อฝังกลบของเอกชนอยู่
ทุกวัน ประมาณ 25 ตันต่อวัน เน่ืองจากไม่มีบ่อฝังกลบของเทศบาลเอง 
 ปัจจุบันเทศบาลเมืองทุ่งสง มีสถานที่ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยชุมชนครบวงจร ต้ังอยู่หมู่ที่ 6 ตําบลควน
กรด อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เน้ือที่ 85 ไร่ อยู่ห่างจากเทศบาลเมืองทุ่งสง ประมาณ 7 กิโลเมตร 
ก่อสร้างเป็นการจัดการขยะระบบฝังกลบ (Sanitary Landfill) ซึ่งได้รับงบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (เดิม) สําหรับรองรับขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของอําเภอทุ่งสง อําเภอบาง
ขัน อําเภอทุ่งใหญ่ และอําเภอนาบอน ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยดังกล่าวได้ก่อสร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2550 แต่ไม่

โครงการจ้างที่ปรึกษาในการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนและประชาสัมพันธ์ 
ในการออกแบบการจัดต้ังศูนย์กําจัดขยะมูลฝอย 
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สามารถเปิดใช้งาน เน่ืองจากมีประชาชนในพ้ืนที่ต่อต้าน ด้วยเหตุน้ีทางเทศบาลเมืองทุ่งสง มีความจําเป็นที่จะ
จ้างที่ปรึกษาที่มีความรู้ ความสามารถเป็นองค์กรที่มีความเช่ียวชาญได้เข้าพ้ืนที่ศูนย์จัดการขยะเพ่ือสร้างการ
รับรู้เก่ียวกับแนวทางพัฒนาโครงการรวบรวมความคิดเห็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบและแนวทางโครงการท่ี
เหมาะสมเพ่ือใช้ในการปรับปรุงโครงการให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ สร้างความเข้าใจ
และสร้างความร่วมมืออันดีระหว่างภาครัฐ ท้องถิ่น ภาคประชาชน รวมท้ังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อันส่งผลต่อ
โครงการในพ้ืนที่รัศมี 5 กิโลเมตร จากศูนย์จัดการขยะที่มีอยู่และจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 เพ่ือหาข้อสรุปเก่ียวกับ
การพัฒนาโครงการศูนย์จัดการขยะมูลฝอยชุมชนครบวงจรดังกล่าว 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร และสร้างการรับรู้เก่ียวกับแนวทางการพัฒนาโครงการให้แก่เจ้าหน้าที่
ของรัฐที่เก่ียวข้อง เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นําชุมชน ประชาชนให้ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร
อย่างถูกต้องถึงประโยชน์และผลกระทบด้านต่างๆ ของโครงการที่เกิดขึ้น พร้อมแนวทางมาตรการ ลด
ผลกระทบของโครงการ 

2.2 เพ่ือรวบรวมแนวคิด ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบและแนวทางในการพัฒนา
โครงการที่เหมาะสมเพ่ือใช้ในการปรับปรุงการพัฒนาโครงการที่เหมาะสมเพ่ือใช้ในการปรับปรุงการพัฒนา
โครงการให้สอดคล้องกับสภาพชุมชนโดยนําความคิดเห็นที่ได้รับจากประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียมาพิจารณา
ร่วมกับความคิดเห็นจากองค์กร และนํามาพิจารณาตามหลักวิชาการเพ่ือดําเนินการโครงการในอนาคต 

2.3 สร้างความเข้าใจและความร่วมมืออันมีระหว่างภาครัฐ ท้องถิ่น ภาคประชาชน รวมท้ังผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียต่อภารกิจ บทบาท และหน้าที่ในด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อชุมชน อันส่งผลต่อภาพลักษณ์ของ
โครงการเพ่ือวางแผนโครงการจัดการขยะมูลฝอยในอนาคต 

2.4 เพ่ือสํารวจข้อมูลและรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนที่รัศมี 5 กิโลเมตร บริเวณท่ีต้ัง
ของศูนย์จัดการขยะมูลฝอยชุมชนครบวงจร บ้านทุ่งชน พร้อมจัดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มี
ส่วนได้เสียต่อโครงการท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน ทั้งด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสุขภาพ โดยให้ประชาชน ผู้นําชุมชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐได้เข้ามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและ
ให้ข้อเสนอแนะต่อโครงการ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพปัญหา ข้อเสนอแนะ และแนวทางการ
แก้ไขปัญหาของราษฎรในพ้ืนที่ และขอประชามติในการพัฒนาสถานที่ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยชุมชนครบวงจร 
บ้านทุ่งชน ในอนาคต 
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3. กลุ่มเป้าหมาย 
3.1 กลุ่มเป้าหมายที่ 1 หน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ และเอกชนในระดับอําเภอและจังหวัด โดยมุ่งเน้น

การประสานงานขอความร่วมมือในด้านต่างๆ การรับฟังความคิดเห็นในเชิงนโยบาย รวมทั้งประชาสัมพันธ์
โครงการให้เกิดความเข้าใจแนวนโยบาย ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด อําเภอ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ภาคเอกชน 

3.2 กลุ่มเป้าหมายท่ี 2 ชุมชน ประชาชน ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน ครอบคลุมรัศมี 5 กิโลเมตร ของ
ที่ต้ังโครงการตามกรอบการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของสํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เน้นการสร้างความเข้าใจโครงการ รับฟังความคิดเห็นของชุมชนเพ่ือค้นหาสภาพปัญหาปัจจุบัน 
ข้อจํากัด อุปสรรคที่จะมีผลต่อการดําเนินโครงการ รวมทั้งรวบรวมข้อเสนอแนะ ความต้องการในการแก้ปัญหา
จากชุมชน นํามาจัดทํามาตรการลดผลกระทบทางสังคม 
4. ภารกิจและขอบเขตของการดําเนินงานของที่ปรึกษา 

4.1 ประสานหารือกับผู้นําชุมชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น 
4.1.1 สํารวจและเก็บข้อมูลกระบวนการ ขั้นตอนการทํางานด้านต่างๆ ที่จําเป็นต่อการพัฒนาใน  

การจัดการขยะมูลฝอย 
4.1.2 เข้าประสาน พบปะ ประชุมหารือกับกลุ่มเป้าหมายที่เก่ียวข้องเพ่ือวิเคราะห์ถึงแนว

ทางการจัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ 
4.2 วิเคราะห์พื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย (Area and Stakeholders Analysis) เช่น 

4.2.1 การสํารวจประเมินชุมชนที่จะร่วมนําขยะมูลฝอยมากําจัดในศูนย์กําจัดขยะมูลฝอย 
4.2.2 การสํารวจ และรวบรวมจํานวนประชากรและลักษณะการกระจายตัวของประชากรทั้งใน

ปัจจุบันและอนาคตของพ้ืนที่โครงการหรือใกล้เคียง 
4.2.3 การศึกษา สํารวจและวิเคราะห์สภาพพ้ืนที่ ระบบโครงข่ายถนน การจราจรในพ้ืนที่

โครงการและรอบพ้ืนที่โครงการอันส่งผลต่อโครงการรัศมี 5 กิโลเมตร 
4.2.4 การศึกษาแผนการพัฒนาเมืองและชุมชนต่างๆ ที่อาจมีผลต่อการดําเนินโครงการ  
4.2.5 การศึกษาข้อมูลระบบการเก็บรวบรวม การขนส่ง การจัดเก็บและการกําจัดขยะมูลฝอยที่

ใช้อยู่ในปัจจุบันของชุมชนต่างๆ ในพ้ืนที่โครงการ     
4.2.6 องค์กรบริหารจัดการที่เก่ียวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอยท่ีเข้ามาดําเนินการศึกษาหรือมี

ส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน   
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4.2.7 การศึกษาและรวบรวมข้อมูลเทคโนโลยีและรูปแบบต่างๆ ของระบบเก็บรวบรวม  ขนส่ง  
และกําจัดขยะมูลฝอย ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน พร้อมทั้งเสนอแนะเทคโนโลยีการกําจัดขยะมูลฝอยที่เหมาะสม  

4.2.8 การสํารวจ วิเคราะห์ปริมาณและลักษณะสมบัติของขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น ในอนาคต 
 

4.3 ผลิตสื่อ เอกสารประกอบการดําเนินงานและทําความเข้าใจ อาทิเช่น  
ป้ายไวนิลจัดประชุม เอกสารประกอบการบรรยาย/คู่มือเอกสารเผยแพร่ วีดีโอนําเสนอเก่ียวกับเทคโนโลยีการ
จัดการขยะ ฯลฯ 

4.4 สํารวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม ทัศนคติ และความต้องการของชุมชน (Need Assessments)  
4.4.1 การทบทวนข้อมูลพ้ืนที่เบ้ืองต้น    
4.4.2 การจัดทําแบบสอบถาม/โครงสร้างคําถามในการศึกษา    

4.5 การจัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  
เป็นการสื่อสารโดยตรงต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยการจัดประชุมเป็นวิธีการส่ือสารที่ได้ผลดีอย่างย่ิง
เหมาะสมกับทุกกลุ่มเป้าหมาย เน่ืองจากนําเสนอข้อมูลข่าวสารได้อย่างไม่จํากัด ผู้เข้าร่วมสามารถซักถามได้
ทันทีในขณะที่สงสัยหรือสนใจ เป็นการเสริมสร้างบรรยากาศการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างบรรยากาศการรับฟัง
ความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน รวมท้ังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน โดยมีกิจกรรมหลักๆ ดังน้ี 

 4.5.1 การปฐมนิเทศโครงการ เป็นการประชาสัมพันธ์โครงการและประสานความร่วมมือกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยนําเสนอเหตุผลความจําเป็นในการดําเนินโครงการ แนวคิดในเทคโนโลยีการ
จัดการขยะ แนวทางการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมของผู้ที่เก่ียวข้องในการดําเนินการ พร้อม
ทั้งเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางขั้นตอนในการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และกิจกรรมการมีส่วนร่วมของโครงการ    

4.5.2 การปัจฉิมนิเทศโครงการ เพ่ือประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้นําชุมชนและประชาชน
ในพ้ืนที่กลุ่มเป้าหมายที่อยู่ใกล้สถานที่กําจัดขยะ ในรัศมี 5 กิโลเมตร เพ่ือช้ีแจงเหตุผล ความจําเป็นของ
โครงการ สร้างความเข้าใจในโครงการในระดับชุมชน เก่ียวกับแนวทางในการกําจัดขยะด้วยเทคโนโลยีที่
เหมาะสม การศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อม บทบาทของชุมชนในการมีส่วนร่วมในการศึกษาและดําเนิน
โครงการในอนาคต ประสานงานขอความร่วมมือกับผู้นําชุมชน ในการประชาสัมพันธ์และการทําความเข้าใจ
กับชุมชนในพ้ืนที่ศึกษา พร้อมทั้งเปิดเวทีให้ผู้ที่เก่ียวข้องได้รับทราบผลการศึกษาและร่วมแสดงความคิดเห็น
พร้อมให้ข้อเสนอแนะในเชิงสร้างสรรค์ผลที่จะนําไปปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่และความต้องการของ
ประชาชน  
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ตารางที่ 1-1 สรุปกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนของโครงการ 
 กิจกรรม  วัตถุประสงค์การดําเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย/สถานท่ี -แหล่งข้อมูล
1. ศึกษารวบรวมข้อมูลและ
สํารวจพ้ืนท่ี 

เพ่ือรวบรวมข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอย
ในพ้ืนท่ีโครงการ สภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
เพ่ือเสนอแนะแนวทางแก้ไขนําไปสู่การมี
ส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน 

หน่วยงานราชการระดับอําเภอ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน (เทศบาลและอบต.) ผู้นําชุมชนใน
พ้ืนท่ีโครงการ วิธีการเก็บข้อมูลดําเนินการ ดังนี้ 
- การพูดคุย พบปะและหารือเพ่ือรับทราบแนว
ทางการจัดการขยะมูลฝอย 
- ข้อมูลจากหน่วยงาน/องค์กร ท่ีเกี่ยวข้องและ
รับผิดชอบ 
 

2. การเข้าพบหารือกับผู้นํา
ชุมชนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง (ประชุมย่อย) 

สร้างความสัมพันธ์ ท่ี ดี รับทราบข้อมูล
ชุมชน ทัศนคติชุมชน ประสานงานเพ่ือจัด
ประชุมองค์กร 

หน่วยงานราชการระดับอําเภอ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน (เทศบาลและอบต.) ผู้นําชุมชนใน
พ้ืนท่ีโครงการ 

3. วิเคราะห์พ้ืนท่ีและ
กลุ่มเป้าหมาย (Area and 
Stakeholders Analysis) 

วิ เคราะห์พ้ืนท่ีและกลุ่มเป้าหมายแบบ
เจาะลึกว่าใครมีส่วนได้ ส่วนเสีย มีการ
สนับสนุนหรือต่อต่อต้านโครงการ 

ข้อมูลท่ีได้จากกิจกรรมท่ี 1 และ 2  
 
 
 

4. ผลิตสื่อประกอบการ
ดําเนินงาน 

เ พ่ื อ ใ ห้ เ กิ ด ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ ใ ห้
กลุ่มเป้าหมายเกิดความรู้ ความเข้าใจต่อ
โครงการได้ถูกต้องเป็นรูปธรรม 

ผู้นําชุมชน/องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประชาชน 
กลุ่มอาชีพ 
 

5. ปฐมนิเทศโครงการ แนะนําโครงการ แจ้งกิจกรรมดําเนิน
โครงการดําเนินงาน ของโครงการ 

หน่วยงานราชการระดับอําเภอ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน (เทศบาลและอบต.) หน่วยงานภาครัฐ 
ผู้นําชุมชน นักวิชาการอิสระ NGO และประชาชน
ในพ้ืนท่ี 

6. ปัจฉิมนิเทศโครงการ
ประชุมชี้แจงและรับฟังความ
คิดเห็นจากผู้นําชุมชนและ
ป ร ะ ช า ช น ใ น พ้ื น ท่ี
กลุ่มเป้าหมาย 

นําเสนอรายละเอียดรับฟังความคิดเห็น
จากผู้นําชุมชนและประชาชนเพ่ือนําผลมา
จัดทําแผนดําเนินงานการสร้างความเข้าใจ
กับประชาชน 

หน่วยงานราชการระดับอําเภอ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน (เทศบาลและอบต.) หน่วยงานภาครัฐ 
ผู้นําชุมชน นักวิชาการอิสระ NGO และประชาชน
ในพ้ืนท่ี 
 

 
หมายเหตุ ขั้นตอนการจัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 
 1.  เสนอกระบวนการ วิธีการ สถานที่และเวลาในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย โดยคํานึงถึงความสะดวกของทุกฝ่าย 
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 2.  ดําเนินการประชาสัมพันธ์การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพ่ือประกาศให้
กลุ่มเป้าหมายทราบกําหนดการ สถานที่และรายละเอียดโครงการ 
 3. จัดเตรียมข้อมูลและเอกสารสําหรับการจัดประชุม 
 4.  ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลรายละเอียดโครงการฯ เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจถูกต้อง 
และให้ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ประสงค์จะเสนอความคิดเห็นมาลงทะเบียนไว้กับคณะกรรมการรับ
ฟังความคิดเห็นของประชาชน ก่อนวันรับฟังความคิดเห็นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน 
 5.  ประกาศกําหนดวิธีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ระยะเวลา สถานที่ ตลอดจนรายละเอียดอ่ืน
ที่เพียงพอแก่การท่ีประชาชนจะเข้าใจ และสามารถแสดงความคิดเห็นได้ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนเริ่ม
ดําเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  
 6.  รับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยประชุมปรึกษาหารือและรวบรวมความคิดเห็นของประชาชน
ทุกหมู่บ้านตามกําหนดการ 
 7.  สรุปและประมวลผลท่ีได้จากการรับฟังความคิดเห็นทั้งด้านสนับสนุน คัดค้าน รวมท้ังด้านความ
เหมาะสม ผลกระทบ ทางเลือกอ่ืน และข้อเสนอแนะอ่ืนๆจากผู้เข้าร่วมประชุม 
 8.  ติดประกาศสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนให้ทุกคนทราบโดยเปิดเผย ภายใน 15 
วัน นับต้ังแต่วันที่เสร็จสิ้นการรับฟังความคิดเห็น 
 
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 5.1 เจ้าหน้าที่ของรัฐในระดับต่างๆ  ผู้นําชุมชน และประชาชนในพ้ืนที่ศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจใน
เรื่องการจัดการขยะมูลฝอย และได้รับทราบแนวทางการพัฒนาโครงการ ผลประโยชน์ด้านต่างๆ ของโครงการ
ที่เกิดขึ้น ผลกระทบและมาตรการในการลดผลกระทบของโครงการ 
 5.2 เจ้าหน้าที่ของรัฐในระดับต่างๆ  ผู้นําชุมชน และประชาชนในพ้ืนที่ศึกษา มีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะต่อโครงการ ตลอดจนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพปัญหา 
 5.3 ได้แนวความคิด ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบและแนวทางการพัฒนาโครงการ
จากเจ้าหน้าที่ของรัฐในระดับต่างๆ  ผู้นําชุมชน และประชาชนในพ้ืนที่ศึกษา 
 5.4 มีความเข้าใจและให้ความร่วมมืออันดีระหว่าง เจ้าหน้าที่ของรัฐในระดับต่างๆ ผู้นําชุมชน และ
ประชาชนในพ้ืนที่ศึกษา อันเป็นผลดีต่อภาพลักษณ์ของโครงการ 
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