
บันทึกคณะกรรมการด าเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการศึกษา 
ความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมและก าจัดขยะมูลฝอย 

 
   ส านักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง 
   ถนนชนปรีดา อ.ทุ่งสง นศ 80110 

          16  ตลุาคม  2562 

เรื่อง   สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยวธิีประชุมระดับตัวแทนของกลุ่มบุคคล           
ที่เก่ียวข้องหรือมีส่วนได้เสีย โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบ
รวบรวมและก าจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองทุ่งสง 

เรียน  นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

        คณะกรรมการด าเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ต่อโครงการศึกษาความเหมาะสมและ
ออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมและก าจัดขยะมูลฝอย ตามค าสั่งเทศบาลเมืองทุ่งสง   ที่  
844/2562  ลงวันที่ 11 กันยายน 2562 ได้ท าการสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  
โดยวิธีประชุมระดับตัวแทนของกลุ่มบุคคลที่เก่ียวข้องหรือมีส่วนได้เสีย  ดังรายละเอียด ดังนี้ 

   ตามที่เทศบาลเมืองทุ่งสง  ได้ท าการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยวิธีประชุมระดับ
ตัวแทนของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสีย ต่อโครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ
รายละเอียดระบบรวบรวมและก าจัดขยะมูลฝอย  เมื่อวันที่  16 ตุลาคม  2562  เวลา 08.00 – 

16.00 น. ณ ห้องประชุมราชาวดี  สวนพฤกษาสิรินธร บ้านในหวัง  เทศบาลเมืองทุ่งสง อ าเภอทุ่งสง  
จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยมีตัวแทนชุมชน กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสียเข้าร่วมประชุม  
จ านวน  200 คน  ประกอบด้วย 

 1. ตัวแทนชุมชนและผู้มีส่วนได้เสีย    จ านวน   53 คน 
 2. ผู้บริหารและตัวแทนบุคลากรเทศบาลเมืองทุ่งสง  จ านวน 111 คน 
 3. ตัวแทนหน่วยงานราชการ     จ านวน     2 คน 
 4. ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    จ านวน    20 คน 
 5. คณะที่ปรึกษา (ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม) 
     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์     จ านวน   14  คน 

 คณะที่ปรึกษาโครงการโดยศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
ได้ด าเนินการชี้แจงข้อมูลผลการด าเนินงาน  โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบ
รวบรวมและก าจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองทุ่งสง  โดยมีประเด็นส าคัญ ดังนี้ 
 ปริมาณขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง มีปริมาณขยะมูลฝอยที่สามารถน ามาแปรรูปเป็น
ขยะเชื้อเพลิง RDF ได้ และสามารถน าขยะเชื้อเพลิง RDF จ าหน่ายแก่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย ทุ่งสง ได้        
ในการออกแบบระบบก าจัดขยะและผลิตเป็นขยะเชื้อเพลิง สามารถรองรับปริมาณขยะมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 
60 ตันต่อวัน 
  

                /โดยใช้สถานที่ก่อสร้าง... 
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 โดยใช้สถานที่ก่อสร้างโรงงานในพ้ืนที่เดิม บริเวณหลังเขาวัดชัยชุมพล ซึ่งเป็นพ้ืนที่โรงงานผลิต    
ขยะเชื้อเพลิง RDF เดิม ที่เทศบาลใช้งานอยู่ ซึ่งในการออกแบบโรงงานก าจัดขยะ จะออกแบบเป็นระบบปิด
กันแมลงวันเข้าโรงงาน มีระบบน าน้ าเสียจากโรงงานผลิตเข้าระบบบ าบัดน้ าเสียที่อยู่บริเวณเดียวกัน ก่อสร้าง
หลังคาโรงคลุมไม่ใหข้ยะมูลฝอยโดนน้ าฝน เพ่ือลดปริมาณน้ าเสียที่เกิดจากขยะมูลฝอย และแยกระบบน้ าฝน
ออกจากน้ าเสีย ภายในโรงงานจะมีระบบดูดกลิ่นและบ าบัดกลิ่นก่อนปล่อยทิ้งภายนอก มูลค่าลงทุนในการ
ก่อสร้างโรงงานประมาณ 115 ล้านบาท  จะใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 18 เดือน 
 คณะที่ปรึกษาผู้ออกแบบระบบก าจัดขยะมูลฝอย ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้สอบถาม
และแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ สอบถามข้อสงสัย ข้อข้องใจต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น เช่น ปัญหาระหว่าง       
การก่อสร้างระบบ การจราจร ปัญหาเรื่องกลิ่นน้ าเสียและแมลงวันที่จะเกิดขึ้นในพ้ืนที่  และคณะที่ปรึกษา    
ได้ตอบข้อซักถามและชี้แจงรายละเอียดได้อย่างครบถ้วน โดยไม่มีผู้ใดได้ซักถาม และไม่มีผู้ใดคัดค้านโครงการ
ดังกล่าว คณะกรรมการรับฟังความคิดเห็น เห็นว่าการก่อสร้างระบบรวบรวมและก าจัดขยะมูลฝอย บริเวณ
หลังเขาวัดชัยชุมพล ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช   มีความเหมาะสม        
ที่ด าเนินการก่อสร้างโครงการ ด้วยเหตุผล ดังนี้ 

 1.ระบบก าจัดขยะมูลฝอยที่จะก่อสร้าง  มี ความเหมาะสมในการแปรรูปขยะมูลฝอย             
เป็นขยะเชื้อเพลิง RDF ที่สามารถรองรับปริมาณขยะรวมไม่น้อยกว่าปริมาณ 60 ตันต่อวัน 
 2.สถานที่ก่อสร้างเป็นบริเวณสถานที่เดิม ที่เป็นโรงงานผลิตขยะเชื้อเพลิง RDF อยู่แล้ว 
 3.การออกแบบระบบก าจัดขยะมูลฝอย มีระบบป้องกันน้ า เสียและมีแนวทางการบ าบัดน้ าเสีย    
มีการออกแบบระบบป้องกันกลิ่นออกสู่ภายนอก และมีระบบบ าบัดอากาศก่อนปล่อยสู่ภายนอก 
 4.ผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นที่คัดค้าน หรือไม่เห็นด้วย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและเห็นควรออกประกาศให้ประชาชนรับทราบ ต่อไป 

(ลงชื่อ)                    ประธานกรรมการ 

                                              (นางเตือนจิต  จงคง) 
                                           รองปลัดเทศบาล 

(ลงชื่อ)                           รองประธานกรรมการ (ลงชื่อ)                            กรรมการ 
         (นายอนุชา   ธนาวุฒิ)    (นางอารีย์  เจริญฤทธิ์) 
        ผู้อ านวยการกองช่าง            ผู้อ านวยการกองคลัง 
 

(ลงชื่อ)                             กรรมการ (ลงชื่อ)                             กรรมการ 
           (นางนงนภัส  น าผล)          (นางสาวรติชา  ชนะศักดิ์) 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม    ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
 

(ลงชื่อ)                            กรรมการ (ลงชื่อ)                            กรรมการ 
       (นางทิพย์วัลย์   รัตนพันธุ์)     (นางจตุพร  แก้วเนิน) 
 หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการและสังคม           ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ  
     รก.ผอ.กองสวัสดิการและสังคม     รก.ผอ.กองการศึกษา 
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(ลงชื่อ)                             กรรมการ (ลงชื่อ)                               กรรมการ 
         (นายสมเจตน์   เทพคง)                                  (นายนาคินทร์  อินทรสุวรรณ) 
         นายช่างเครื่องกลอาวุโส        นิติกรช านาญการ 
 

(ลงชื่อ)                           กรรมการและเลขานุการ (ลงชื่อ)                     กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
        (นายกษิดิศ  แสงจันทร์)        (นายวิโรจน์  ด้วงแป้น) 
หัวหน้าฝ่ายจัดการสภาพแวดล้อมด้านวัสดุใช้แล้ว          เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
      รก.ผอ.กองช่างสุขาภิบาล    
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 








