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“โคร

การดํ
5 กิโลเมตร) ค
ครงการ “จ้าง
มูลฝอย เทศบ

1) เพ่ื
2) เพ่ื
3) เพื

หมาะสม  
4) เพื

ครงการ  โดย
และ (2) งานรั

ตารางที่ 1 สรุ
การศึกษาการม

วันท่ี 
24 กุมภาพันธ์ 2

20-25 กุมภาพัน

รงการจ้างท่ีป
การจั

ําเนินงานการ
ครั้งที่ 1 เรื่อง 
งที่ปรึกษาในก
าลเมืองทุ่งสง

พ่ือเป็นการเผย
พ่ือสร้างความเ
พ่ือรวบรวมแ

พ่ือสํารวจข้อม
ยประกอบด้วย
ับฟังความคิด

รุปขั้นตอนแล
มีส่วนของประ

2560 1. 
สา

นธ์ 2560 2. 
แล
เว
สา

ร
การรับฟั

(
เรื่อง สถาน

ปรึกษาในก
จดัตั้งศูนย์กํา

รจัดการประชุ
สถานที่ศูนย์จั
การศึกษาการ
 จังหวัดนครศ

ยแพร่ประชาสั
เข้าใจและควา
นวคิด ข้อคิด

มูลและรวบร
ย งานหลัก 2 
ดเห็นของประช

ะวิธีการดําเนิ
ะชาชนและป

การลงเว็บไซต์ส
ธารณชนทราบ
การเปิดเผยเอก

ละสาธารณะชน
ลาไม่น้อยกว่
ธารณะไม่น้อยก

รายงานสร
ฟงัความคิดเห็
(ตามระเบียบสํานั

นทีศู่นย์จัดการ

ารศึกษากา
าจัดขยะมูลฝ

มปฐมนิเทศโค
จัดการขยะมูล
รมีส่วนของปร
ศรีธรรมราช” 

สมัพันธ์ข้อมูลข
ามร่วมมืออันร
ดเห็นและข้อ

รวมความคิด
งาน คือ (1)ง
ชาชน 

นินงานการจัด
ระชาสัมพันธ์ใ

กิจกรรม
สํานักงานปลัดส
ผ่านช่องทางกา
กสารโครงการ 
นพิจารณาล่วงห
า  15 วัน  ผ่าน
กว่า 3 ช่องทาง

รุปผลการ
หน็ของประชา
ักนายกรัฐมนตรี ว

รขยะมูลฝอย

รมีส่วนร่วม
ฝอย เทศบา

ครงการการรับ
ลฝอยชุมชนคร
ระชาชนและป
มีวัตถุประสง

ข่าวสารของโค
ระหว่างโครงก
เสนอแนะเกี่

เห็นของประ
งานจัดทําสื่อป

ดประชุมรับฟัง
ในการออกแบ

ม
สํานักนายกรัฐม
ารสื่อสารสาธาร
เพ่ือให้ผู้มีส่วน
หน้าก่อนการจั
นช่องทางการ
 

รจัดประชุ
าชนในพื้นทีโ่
ว่าด้วยการรับฟังค

ยชุมชนครบวง

มของประชา
าลเมืองทุ่งส

บฟังความคิด
รบวงจร (ที่ต้ัง
ประชาสัมพันธ์
งค์การจัดประ

ครงการ   
การกับผู้มีส่วน
ยวกับรูปแบ

ะชาชนในพ้ืน
ประชาสัมพัน

งความคิดเห็น
บบการจัดต้ังศู

มนตรีและ
รณะ 

เผย
ww

เกี่ยวข้อง
ัดประชุม 
รสื่อสาร

เปิด
สื่อ
1) 
๐๕
๒๕
2) 
พ้ืน

มปฐมนิเท
โครงการ ครัง้
วามคิดเห็นของปร

งจร (ท่ีต้ังโครง

าชนและประ
สง จังหวัดน

เห็นของประช
งโครงการ หมู
ธ์ในการออกแ
ชุมดังน้ี 

นได้ส่วนเสียใน
บและแนวท

ที่รัศมี 5 กิโล
ธ์และการเผย

นของประชาช
ศูนย์กําจัดขยะ

ยแพร่ข้อมูลโคร
ww.publiccon
ดเผยเอกสารโค
สารสาธารณะ 
ส่ งจดหมายเ

๕๑๓.๑๐๘๒๓/
๕๖๐) 
ติดป้ายประกา

นท่ี   

ทศโครงกา
งที่ 1(รศัมี 5 ก
ระชาชน พ.ศ. 254

งการ หมู่ท่ี 6 ต

ะชาสัมพันธ์
ครศรีธรรมร

ชาชนในพ้ืนที่โ
มู่ที่ 6 ตําบลค
แบบการจัดต้ัง

นทุกภาคส่วนท
างในการพัฒ

ลเมตร ประก
ยแพร่ข้อมูลข่า

ชน โครงการจ้
ะมูลฝอย 

หมายเหตุ 
รงการแจ้งล่วงห
nsultation.opm
ครงการล่วงหน้า
3 ช่องทางคือ 
เชิญกลุ่ม เป้ าห
/ว.๐๑๗๘ ลงวั

าศประชาสัมพั

าร 
กิโลเมตร) 
48) 

ตําบลควนกรด)

ธ์ในการออก
ราช” 

โครงการ (รัศ
วนกรด)ภายใ
งศูนย์กําจัดขย

ที่เก่ียวข้อง  
ฒนาโครงการ

กอบการศึกษ
าวสารโครงกา

จ้างที่ปรึกษาใ

น้าไม่น้อยกว่า 
m.go.th/ 
า 15 วันผ่านช่อ

หมายโดยตร
วันท่ี  ๑๗ กุมภ

พันธ์ ณ หน่วยง

) 

แบบ

ศมี 
ใต้
ยะ

รที่

ษา
าร 

ใน

15 วัน

องการ

ง  (ศธ 
ภาพันธ์ 

งานใน
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วันท่ี 

22 กุมภาพันธ์ 
ถึง 12 มีนาคม  

3  มีนาคม 256

ภายใน 28 มีนาค

รงการจ้างท่ีป
การจั

2560 
3. 
ส่ว
ล่ว

60 4. 
 

คม 2560 5. 
สา
กา

ปรึกษาในก
จดัตั้งศูนย์กํา

จัดระบบการล
วนเสียและหน่ว
วงหน้าได้โดยสะ

จัดเวทีรับฟังคว

สรุปความคิด
าธารณชนทราบ
ารรับฟังความคิด

ารศึกษากา
าจัดขยะมูลฝ

กิจกรรม

ลงทะเบียนเพ่ือ
วยงานท่ีเกี่ยวข้
ะดวก 

วามคิดเห็นของป

ดเห็นของประ
บ ภายใน 15 วั
ดเห็น 

บรรย

รมีส่วนร่วม
ฝอย เทศบา

ม

อให้ประชาชน
ข้องสามารถลง

ประชาชน ครั้งท

ชาชนและปร
ันนับต้ังแต่วันที

ยากาศการจัดป

มของประชา
าลเมืองทุ่งส

3) 
ทุ่ง

มีส่วนได้
ทะเบียน

เปิด
สื่อ
2 ช
1)โ
2)โ
3) 

ท่ี1 

ะกาศให้
ท่ีเสร็จสิ้น

เผย
โค
ตํา
 

ประชุม 

าชนและประ
สง จังหวัดน

เว็บไซต์ของสํา
สง 
ดเผยเอกสารโค
สารสาธารณะ 
ช่องทางคือ 
โทรศัพท์ 
โทรสารแบบตอ
อีเมล์ 

ยแพร่สรุปความ
รงการและติด
บลควนกรดและ

ะชาสัมพันธ์
ครศรีธรรมร

หมายเหตุ 
านักนายกรัฐมน

ครงการล่วงหน้า

บรับเข้าร่วมปร

มคิดเห็นไว้ แจ้
ดบอร์ดเผยแพ
ะนาไม้ไผ่ 

ธ์ในการออก
ราช” 

นตรีและเทศบา

า 15 วันผ่านช่อ

ระชุม 

้งไปยังกลุ่มเป้า
ร่ข้อมูล ในเขต

 

แบบ

ลเมือง

องการ

าหมาย
ตพ้ืนท่ี
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รงการจ้างท่ีป
การจั

ากจํานวนผู้เข้

ไมท่ราบ

ผู้ นําชมุ

ตอบมา

 

น้อยกว่า 1 เดือน

ปรึกษาในก
จดัตั้งศูนย์กํา

ข้าร่วมประชุม

56%

7%

เพศ

ชาย หญิง

ท่านทร

บ

มชน/เจ้าหน้าท่ี อบต./

ากกว่า 1 ข้อ

ท่านทราบเกี

มากกว่า 1-

ารศึกษากา
าจัดขยะมูลฝ

มทั้งสิ้น 33 คน

37%

ศ

ไมร่ะบุ

25%

6%

6%
6

ราบเกี่ยวกับ

 ท่ีปรึก

/เทศบาล  เพ่ือนบ

ไมร่ะบุ

0%

19%

0%

19%

ก่ียวกับการดํา

3 เดือน มาก

รมีส่วนร่วม
ฝอย เทศบา

น มีผู้ตอบแบบ

2

19%

% 6%

บการดําเนิน

ษา

บ้าน/เพ่ือนท่ีทํางาน

บุ

37

าเนินงานของ

กกว่า 3-6 เดือน

มของประชา
าลเมืองทุ่งส

บประเมินทั้งสิ้

13%

13

25%

7%

%

นงานโครงกา

 เคยเข้

สื่อเอก

25%

7%

งโครงการ มา

มากกว่า 6-12

าชนและประ
สง จังหวัดน

สิน้ 16 คน สรุ

12%

62%

%

อายุ (ปี)

ารหรือไม่

ข้าร่วมประชมุกบัโคร

กสารเช่น แผ่นพบั จด

านานเพยีงใด

เดือน มากก

ะชาสัมพันธ์
ครศรีธรรมร

รุปผลได้ดังน้ี 

)

21-4

41-6

 61-8

 ไมร่ะ

รงการ

ดหมายข่าว

ว่า 1 ปี ไม่ร

ธ์ในการออก
ราช” 

 

 

 

40 ปี

60 ปี

80 ปี

ะบุ

ะบุ
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รงการจ้างท่ีป
การจั

การเข

ควา
ประชาช

3

ช่

ปรึกษาในก
จดัตั้งศูนย์กํา

ขา้ร่วมประชุม
ดําเ

12%

13%

19%

ามคิดเห็นเก่ีย
ชนและประช

เทศบาล

31

31%

ช่องทางการป

ารศึกษากา
าจัดขยะมูลฝ

6

63%

มครัง้นี้ทาํใหท้
เนนิงานของโ

%

ยวกับโครงการ
ชาสัมพนัธ์ในก
ลเมืองทุ่งสง จ

%

ประชาสัมพนั

รมีส่วนร่วม
ฝอย เทศบา

%

25%

6%

ท่านไดร้ับคว
โครงการเพ่ิมม

56%

รจ้างทีป่รึกษ
การออกแบบ
จังหวัดนครศ

19%

19%

นธ์ข้อมูลโครง

มของประชา
าลเมืองทุ่งส

ามรู้ ความเข้
มากขึ้นเพียงใ

ษาในการศึกษ
การจัดต้ังศนู

ศรีธรรมราช อ

%

งการที่เหมาะ

เจ
(ม
ผู้

ต

ไม

าชนและประ
สง จังหวัดน

ข้าใจเก่ียวกับก
ใด

ไม่ระ

 รู้เท่า

มาก

ปาน

ษาการมีส่วนข
นย์กําจัดขยะมู
อย่างไร

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

ไม่แสดงความ

ไม่ระบุ

ะสมกับท่าน 

จ้าหน้าที่บริษัท/ที่
มหาวิทยาลัยเกษต
ผู้นําชุมชน

ตอบมากกว่า 1 ข้อ

ม่ระบุ

ะชาสัมพันธ์
ครศรีธรรมร

การ

ะบุ

าเดิม

กลาง

ของ
มูลฝอย 

มคิดเห็น

ปรึกษา 
ตรศาสตร์)

อ

ธ์ในการออก
ราช” 
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“โครรงการจ้างท่ีป
การจั

ท่าน

หากมี
สิ่งแว

หาก
กําจดั
ส่งผล

ปรึกษาในก
จดัตั้งศูนย์กํา

38%

นคิดว่าวิธีการห

13%

มีการสถานท่ีกํา
วดล้อมหรือส่งผ

27

27%

กมีการเปิดใช้ศูน
ดขยะมูลฝอยอย
น้อยท่ีสุด (โดย

ารศึกษากา
าจัดขยะมูลฝ

3

6%

0%

19%

หรือเทคโนโลยใี

12%

%

25%

าจัดขยะมูลฝอย
ผลน้อยท่ีสุด(โด
พ้ืนท่ีของท่าน

7%

%

2%

นย์กําจัดขยะมู
ย่างถูกหลักสุขา
ยมีเทศบาลเมือง

รมีส่วนร่วม
ฝอย เทศบา

1%

6%

0%

ใดท่ีมีความเหม

50%

ยอย่างถูกหลักส
ดยมีเทศบาลเมื
นเป็นพ้ืนท่ีในกา

44%

ลฝอยเพ่ือใช้งา
าภิบาล ท่ีไม่ส่ง
งทุ่งสง เป็นผู้ดู

ใกล้เคียง

มของประชา
าลเมืองทุ่งส

าะสมในการจัด

การลดปริม
แยกขยะภา
การฝังกลบ

การเผาในเ

การหมักทํา

อ่ืนๆ 

สุขาภิบาล ท่ีไม
องทุ่งสง เป็นผู้
ารดําเนินการหรื

านโรงคัดแยกข
ผลกระทบต่อช
แลระบบฯ) ท่า
ง

าชนและประ
สง จังหวัดน

ดการขยะมูลฝอ

มาณขยะมูลฝอยจา
ายในครัวเรือน/ชุม
บอย่างถูกหลักสุขา

เตาเผา

าปุ๋ย

ม่ส่งผลกระทบต
้ดูแลระบบฯ) ท
รอืไม่

ขยะมูลฝอย หรื
ชุมชนและสิ่งแว
านยินดีให้พ้ืนท่ี

ะชาสัมพันธ์
ครศรีธรรมร

อยในพ้ืนท่ี

ากแหล่งกําเนิด เช
มชน
าภิบาล

ต่อชุมชนละ
ท่านยินดีให้

ยินดี

ไม่ยินดี

ไม่แสดงความ

ไม่ระบุ

อ สถานท่ี
วดล้อมหรือ
ท่ีหรือบริเวณ

ยินดี

ไม่ยินดี

ไม่แสดงควา

ไม่ระบุ

ธ์ในการออก
ราช” 

 

 

 

ช่น การคัด

มคิดเห็น

มคิดเห็น

แบบ
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ผู้แสดงความ

นายบัญชา  บ
ตําบลควนกรด 

 

ลขานุการนาย
นาไม้ไผ่ 

 

รงการจ้างท่ีป
การจั

มคิดเห็น 

บั วจั นทร์ 

ค
- 
ถู
ส
ป
สิ่
ข้
- 
ต
แ
ส่

ยก ตําบล

ค
เป็
ม
แ
ได
ร่
จุ
- 
ป
นี้
ข
ฝ
ด้
ห
- 
ม
เพ
แ
ห

ปรึกษาในก
จดัตั้งศูนย์กํา

ประเด็น
ความคิดเห็น 
เห็นด้วยอย่าง

ถูกต้องตามสุข
สภาพแวดล้อม
ประชาชนเกิดค
สิ่งแวดล้อม 
ขอ้เสนอแนะ 
การบริหารจัด

ตามกระบวนกา
และบทบาทประ
ส่วนร่วมและได้รั
ความคิดเห็น 
ป็นประชาชนท่ี
มากกว่า 20 ปี ต
และเข้าร่วมการป
ด้นําพ่ีน้องท่ีได้
วมก็คัดค้านโค
ดประสงค์คัดคา้
เป้าหมายการ

ประชาชน โดยพ้ื
นี้ ซ่ึงมีโรงเรียน 
ของหมู่ท่ี 4 บ้าน
ฝอย ต้องการให้
ด้านสิ่งแวดล้อม
หรือไม่ 
พ่ีน้องประชาช

มาโดยตลอด แต
พราะอะไรท่ีทา
แห่งนี้เพ่ือกําจัด
หรือนําไปใช้ปร

สรุปประ

ารศึกษากา
าจัดขยะมูลฝ

น (ข้อซักถาม/ค

งกับการจัดการ
ขอนามัย  เพร
ม แต่การดําเนิ
ความสบายใจแ

ดการตามวัตถุป
รของกฎหมายส
ะชาชนในพ้ืนท่ี
รับการคุ้มครองจ

อยู่ในเขตพ้ืนท่ีโ
ต้ังแต่เริ่มต้นโคร
ประชุมโครงการ
้รับผลกระทบกั
ครงการนี้มาต
านแต่อย่างใด แ
รดําเนินงานโค
พ้ืนท่ีนี้อยากให้ม
วัด และศูนย์เด็

นทุ่งชน หากจะม
ห้ผู้เกี่ยวข้อง สํา
มอีกคร้ัง และ

นได้มีคัดค้านกา
ต่ก็ยังมีการดําเ
างเทศบาลเมือ
ขยะมูลฝอย จึง
ระโยชน์ด้านอ่ืน

ะเด็น (ข้อซักถ

รมีส่วนร่วม
ฝอย เทศบา

ความคิดเห็น/ข้

รบริหารในเรื่อ
าะ  มิ เช่นนั้น
นินการ จะต้อ
และไม่มีข้อวิตก

ประสงค์โครงกา
สิ่งแวดล้อมท่ีกํ
ผู้มีส่วนได้เสียข
จากกฎหมายสิง่

โครงการ กองข
รงการกําจัดขย
รเกี่ยวกับขยะมู
กับโครงการนี้ม
ลอด ซ่ึงครั้งได
แต่ขอเสนอความ
ครงการจะไม่มี
มองเห็นว่าบริเว
ด็ก อยู่ติดกับท่ีบ
มีการใช้พ้ืนท่ีแห
ารวจความเหม
พิจารณาว่าพ้ืน

ารใช้พ้ืนท่ีแห่งนี้
เนินโครงการน้ีต
งทุ่งสงยังมีควา
งขอเสนอให้ยก
นๆเนื่องจากอ

ถาม/ความคดิ

มของประชา
าลเมืองทุ่งส

ขอ้เสนอแนะ)

องของขยะมูลฝ
จะส่งผลกระ
องทําอย่างไรก
กกังวลเกี่ยวกับ

าร จะต้องดําเนิ
าหนดไว้ ซ่ึงจะใ
ของโครงการ เ
งแวดล้อม 

ยะนี้มาเป็นระย
ยะมูลฝอยของเท
ลฝอยทุกครั้ง ค
าด้วย ทุกครั้งที
ด้เข้าประชุมโด
มคิดเห็นดังนี้ 
มีผลกระทบต่อ
ณรอบๆพ้ืนท่ีโค
บ่อฝังกลบขยะม
ห่งนี้ เพ่ือกําจัดข
มาะสมด้านผลก
นท่ีแห่งนี้นี้เหม

นีเ้พ่ือกําจัดขยะม
ต่อไป ไม่ทราบ
ามต้องการจะใ
กเลิกการใช้พ้ืนที
าจส่งผลกระท

ดเหน็/ข้อเสน

าชนและประ
สง จังหวัดน

ฝอยให้
ทบต่อ
ก็ได้ให้

บปัญหา

นินการ
ให้สิทธิ
ข้ามามี

ยะเวลา
ทศบาล 
ครั้งแรก
ท่ีได้เข้า
ดยไม่มี

อพ่ีน้อง
ครงการ
มูลฝอย
ขยะมูล
กระทบ
มาะสม

มูลฝอย
บว่าเป็น
ใช้พ้ืนท่ี
ท่ีแห่งนี้ 
ทบด้าน

นอแนะ)

ะชาสัมพันธ์
ครศรีธรรมร

คําช

ธ์ในการออก
ราช” 

ชี้แจง

 

 

แบบ
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“โคร

ผู้แสดงความ

ประชาชนพ้ืนท่ีต
กรด 

 

รงการจ้างท่ีป
การจั

มคิดเห็น 
ม
ข้
 -
2
กํ
ฝ
เดื
น้ํ
โค
ต้
ป

ตําบลควน

ข้
ทุ
ก
ณ
ท
ไม
เป็
เรื

ปรึกษาในก
จดัตั้งศูนย์กํา

ประเด็น
มลพิษ ไม่ว่าจะเป็
ขอ้เสนอแนะ 
- หากมีการใช้พ้ื
20-30 ตันท่ีจะน
กําจัด โดยการฝั
ฝอยตกค้างหรือ
ดือนมกราคม 2
น้าํขังรองรับน้ําก
ครงการกําจัดข
ต้องใช้พ้ืนท่ีอ่ืน
ประเมินผลกระท

ขอ้ซักถาม 
ทุกคร้ังท่ีมีการป
การประชุมทุกค
ณ ห้องประชุมอํ
ท่านได้กล่าวอย่า
ม่เกิดข้ึน ท่ี หมู่
ป็นศูนย์จักรกล
รื่องรับฟังความ

ารศึกษากา
าจัดขยะมูลฝ

น (ข้อซักถาม/ค
ปน็เร่ืองกลิ่นเหม

พ้ืนท่ีแห่งนี้เพ่ือก
นํามาท้ิงตรงนี้ 
งกลบท้ัง 100
อสะสมในพ้ืนท่ี
2560 ท่ีผ่านมา
ก่อนไหลลงสู่แม่น
ยะมูลฝอยในพ้ื
ๆท่ีเหมาะสม 

ทบก่อนใช้พ้ืนท่ี 

ระชุมหรือจากที
ครั้ง และประชุม
อําเภอทุ่งสง ท่ีผ่
างชัดเจนแล้วว่า
 6 ตําบลควนก

ลของเทศบาลเมื
คิดเห็นของประ

รมีส่วนร่วม
ฝอย เทศบา

ความคิดเห็น/ข้
ม็นรบกวน พาห

การกําจัดขยะมูล
และพื้นท่ีกําจัด
0%เป็นไปไม่ได้ 
อย่างแน่นอน 
 สภาพพ้ืนท่ีแห
น้ําลําคลอง ขอ

พ้ืนท่ีตรงน้ี แต่เห็
( ซ่ึงต้องมีการ
ต่อไป)  

ท่ีเทศบาลได้จัด
มครั้งล่าสุดเม่ือ 
ผ่านมานั้น นายก
า การทิ้งและกา
กรด เพราะตอน
มืองทุ่งสง เหตุใ
ะชาชน ในพ้ืนท่ีอ

มของประชา
าลเมืองทุ่งส

ขอ้เสนอแนะ)
หะนําโรคต่างๆ

ลฝอย ซ่ึงวันละไ
แห่งนี้อาจมีไม่พ
้ ทําให้มีปัญหาข
จากปัญหานํ้าท

ห่งนี้เป็นเป็นแอ่
อนุญาตไม่เห็นด
ห็นด้วยกับโครง
รจัดหาให้เหมา

ดโครงการนี้ ได้เ
23 กุมภาพันธ์
กเทศมนตรีเมือ
ารกําจัดขยะมูล
นนี้สถานท่ีตรงนั้
ใดจึงมีการดําเน
อีกครั้ง  

าชนและประ
สง จังหวัดน

ไม่น้อย 
พอท่ีจะ
ขยะมูล
ท่วมใน
งและมี
ด้วยกับ
การแต่
าะและ

เข้าร่วม
ธ์ 2560 
องทุ่งสง 
ฝอยจะ
นั้นได้ใช้
นินการ

นายส
ทุ่งสง
การ
กระท
ท่ีเกี่ย
ของพี
ยอม
ทุ่งสง
ต้อง
ขอบ
การรั
นาย
คิดเห็
ท่ีปรึ
ตาม
จัดกา
นาย
คิดเห็
4 ครั้
สรุปผ
กาขอ
ทุ่งส

ะชาสัมพันธ์
ครศรีธรรมร

คําช

สมใจ สมศิริ รอ
ง : รับข้อคิดเห
รับฟังความคิ
ทบต่อสิ่งแวดล้อ
ยวข้องกับชีวิตป
พ่ีน้องประชาชน
รับหรือไม่ยอม
ง ขอน้อมรับต
มีการดําเนินก
เขตการดําเนิน
รับฟังความคิดเ
กรัฐมนตรี ว่า
ห็นของประชาช
รึกษามหาวิทย
ขอบเขตการด
ารรับฟังความเห
กรัฐมนตรี ว่า
ห็นของประชาช
รั้ง ซ่ึงจะสรุปผ
ผลตามคิดเห็นที
องประชาชน เ
ง  เ พ่ือนําเอก

ธ์ในการออก
ราช” 

ชี้แจง

องนายกเทศมต
ห็นไว้พิจารณา ใ
ดเห็นในโครง

อมหรือโครงการ
ประจําวันความ
นในพ้ืนท่ี ไม่ว่า
รับ ทางเทศบา
ามมติการประ
การให้ครบถ้ว
นงานและกระบ
เห็นตามระเบียบ
าด้วยการรับฟั
น พ.ศ.2548 

ยาลัยเกษตรศา
ดําเนินงาน จะ
ห็น ตามระเบียบ
าด้วยการรับฟั
ชน พ.ศ.2548 ท
ลลัพธ์โครงกา
ท่ีเป็นความจริงท
เสนอต่อเทศบา
กสารดังกล่าว

แบบ

ตรีเมือง
ในเรื่อง
งการท่ี
รพัฒนา
เป็นอยู่
ท่านจะ
าลเมือง
ชุม แต่
วนตาม
วนการ
บสํานัก
งความ

าสตร์ : 
ะมีการ
บสํานัก
งความ
ท้ังหมด 
รจะนํา
ทุกประ
าลเมือง
วย่ืนต่อ



 
 
 
 
 
 
 
 

น
ผู้
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“โคร

ผู้แสดงความ

นายสราวุธ  รั
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้า
ตําบลนาไม้ไผ่  

รงการจ้างท่ีป
การจั

มคิดเห็น 

รักษาสังข์ 
าน หมู่ 11 

ข้
มี
3
ไม
พี
ห
ห
ผ
พ้ื
ค

ปรึกษาในก
จดัตั้งศูนย์กํา

ประเด็น

ขอ้เสนอแนะ 
มีการเชิญเข้าร่ว
3 ครั้ง ซ่ึงเป็นปัญ
ม่ได้ ซ่ึงคร้ังนี้ ก็
พ่ีน้องประชาชน
หากจะมีการใช้พื
หรือผู้ดําเนินงาน
ผลกระทบอย่างจ
พ้ืนท่ีเดือดร้อนอ
คลองหรือแหล่งน

ารศึกษากา
าจัดขยะมูลฝ

น (ข้อซักถาม/ค

มประชุมเกี่ยวกั
ญหายืดเย้ือ สะ
เป็นอีกครั้งท่ียัง
ท่ีไม่ได้เดินทางม
พ้ืนท่ีดังกล่าวกํา
นโครงการจะต้อ
จริงจัง ศึกษาท
อย่างไร เพราะ
น้ําสาธารณะ 

รมีส่วนร่วม
ฝอย เทศบา

ความคิดเห็น/ข้

กับโครงการท่ีผ่า
ะสมมาเป็นเวลา
งคงมีการถกเถีย
มาเข้าร่วมเพรา
าจัดขยะมูลฝอย
องมีการลงพ้ืนที
างน้ําไหลอย่างไ
ะส่วนมากฤดูแล

มของประชา
าลเมืองทุ่งส

ขอ้เสนอแนะ)

านมาแล้วประม
านานและยังหาข
ยงเกี่ยวกับพ้ืนที
าะเกิดความไม่ส
ย ดังนั้น เจ้าขอ
ท่ีปฏิบัติงานจริง
ไร พ่ีน้องประช
ล้งพ่ีน้องใช้น้ําต

าชนและประ
สง จังหวัดน

หน่ว
เหมา

มาณ 2-
ข้อสรุป

ท่ี ดังนั้น
สบายใจ
องพ้ืนท่ี
ง เพ่ือดู
ชาชนใน
ตามลํา

ท่ีปรึ
เนื่อง
ว่า ก
ในพ้ื
ทางด
กระ
ระเบี
ประก
1.ปร
เป็นว
ในวัน
2.กา
จะต้อ
เป็นก
ท้ัง 2
กับพ้ื
ทําก
การป
เดินไ
ตัวอ
เรียก
การด
หลัก
ประ
ภาค
กระ
สรุป
จาก
รายง
โครง
 

ะชาสัมพันธ์
ครศรีธรรมร

คําช
วยงานท่ีเกี่ยวข้
าะสมหรือไม่ 
รึกษามหาวิทย
งจากกระบวนก
กระบวนการคว
้นท่ีของโครงก
ด้านสิ่งแวดล้อ
บวนการรับฟั

บียบสํานักนายก
กอบด้วย 
ระกาศเปิดประ
วัตถุประสงค์หล
นนี้ 
รลงพ้ืนท่ี มีการ
องนําเรียนว่าใน
กลาง ทางการศึ
2 ตําบล ท่ีเป็นพ
พ้ืนท่ีท่ีต้ังศูนย์กํ
ารศึกษาในระ
ประชุมกลุ่มผู้นํ
ไปตามบ้านเรือ
ย่างท่ีสามารถ

กว่าเป็นค่าทางส
ดําเนินการตาม
ฐานเอกสารอ้า
ชุมจากข้อคิดเ
ส่วน หรือผู้เข้
บวนการกฎห
ผลการศึกษาเป็
การประชุมฯ
งานผลการศึกษ
การต่อไป 

ธ์ในการออก
ราช” 

ชี้แจง
ข้อง ว่าพ้ืนท่ีโค

ยาลัยเกษตรศา
การดําเนินงาน 
ามรับฟังความ

การท่ีได้รับผลก
อมหรือสุขภาพ
ฟังความคิดเห็น
กรัฐมนตรี พ.ศ

ะชุมโครงการก่
ลักในประชุมโค

รมีส่วนร่วมในพ้ื
นฐานะของที่ปรึ
ศึกษาก็ต้องลงใ
พ้ืนท่ีหลัก บริเว
กําจัดขยะ แล้ว
ดับครอบเรือน
าหรือแก่นนํา โ
อน โดยมีการส
ถเป็นตัวแทนไ
สถิติท่ีน่าเชื่อถือ
มระเบียบฯ จะ
างอิง การสรุป
เห็นจากหน่วยง
้าร่วม จึงเป็นไ
หมาย  ซ่ึ งสุดท้
ป็นข้อเท็จจริง ไ
ฯหรือลง พ้ืนท่ี
ษาต่อหน่วยงานเ

แบบ

ครงการ

าสตร์ : 
ระบุไว้
คิดเห็น
กระทบ
 ต้องมี
น ตาม
. 2548 

ก่อน ซ่ึง
ครงการ

พ้ืนท่ี ซ่ึง
รึกษาท่ี
ในพ้ืนท่ี 
วณใกล้
จะต้อง

นท่ีไม่ใช่
โดยการ
สุ่มกลุ่ม
ได้มาก 
อ ดังนั้น
ะต้องมี
ผลการ
งานทุก
ไปตาม
ท้ายจะ
ไม่ว่าจะ
 เสนอ
เจ้าของ



 
 
 
 
 
 
 
 

น
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น
ส
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“โคร

ผู้แสดงความ

นายพินิจ ชูบัวท
อบต.นาโพธ์ิ 

น า ย ท วี  ด ว
สมาชิก อบต .
หมู่ท่ี 6 

รงการจ้างท่ีป
การจั

มคิดเห็น 

ทอง นายก 

ค
ข
โค
ข
เนื
ข
ทุ
ใก
อ
กํ
เข
ห
แ
เท
เพื
ก
ส่

ง สี ท อ ง 
ควนกรด 

ค
ศู
เม
ม
เริ
ท
ค
ก่
ภ
แ
บ
จ
ข
ก
ชํ
ลู

ปรึกษาในก
จดัตั้งศูนย์กํา

ประเด็น
ความคิดเห็น 
ขอบเขตพื้นท่ีก
ครงการมากกว
ขยะมูลฝอยให้ถู
นื่องจากเป็นวา
ของพ้ืนท่ี หมู่ท่ี 6
ทุกๆคร้ังท่ีผ่านม
กล้เคียง โดยเฉ
อาจจะไม่กระท
กําจัดขยะมูลฝอย
ข้าใจให้กับพ่ีน้อ
หน่วยงานท่ีเข้าม
แรกท่ีจะขับเคลื
ทศบาลได้ว่าจ้า
พ่ือให้รู้ว่าได้ชัด
การใช้พ้ืนท่ี เพ่ือ
ส่วนตัวก็ยังเห็นว
ความคิดเห็น 
ศูนย์กําจัดขยะมู
มตร สถานท่ีเดิ
มาก แต่ตอนนี้มั
ริ่มต้นการก่อสร้
ทศบาลเมืองทุ่ง
ควนกรด  ตําบล
ก่อสร้าง ทราบว่า
ภาคส่วนท่ีเกี่ยว
แต่พ้ืนท่ีดังกล่าว
บริหารจัดการท่ีดี
ะการเคร่งครัด

ขยะมูลฝอยที่จะ
การปูพ้ืนด้วยแผ
ชํารุดไปก่อนเวล
ลูกหลานของเรา

ารศึกษากา
าจัดขยะมูลฝ

น (ข้อซักถาม/ค

การปกครองข
ว่า 5 กิโลเมตร 
ถูกต้องจามสุข
าระแห่งชาติขอ
6 ตําบลควนกร
า ก็ไม่เป็นท่ียอ
ฉพาะพ้ืนท่ีรับน
บหรือส่งผลกร
ยมีการพัฒนาให
องประชาชนใน
มาดําเนินงาน ก
ลื่อนให้โครงกา
างให้กับท่ีปรึก

ดเจนว่าจะดําเนิ
อท่ีจะเสนอต่อเจ
ว่า พ้ืนท่ีดังกล่าว

มูลฝอยแห่งนี้ อ
ดิมเป็นท่ีเลี้ยงวั
ันจะเกิดปัญหา
ร้างพ้ืนท่ีเพ่ือใช้
สง เม่ือ 20 กว
นาไม้ไผ่ และบริ
าการกําจัดขยะ
ข้องประสงค์ให
วท่ีจะดําเนินงา
ดีมากแต่เม่ือระ
น้อยลง อย่างเช

ะมีในอดีตนั้น มีก
ผ่นยาง ซ่ึงพบว่
าอันควร เชื่อว่า
าในอนาคต สิ่งที

รมีส่วนร่วม
ฝอย เทศบา

ความคิดเห็น/ข้

องตําบลนาโพ
แต่ท้ังนี้กระผม
ลักษณะยังคงต
งรัฐบาล คสช.
ด การประชุมห
มรับของพ่ีน้องป
น้ํา ตําบลนาไม้
ระทบน้อย ซ่ึงปั
ห้ทันสมัยอยู่เรือ่
นพ้ืนท่ีและการแ
การเป็นส่วนสํา
ารประสบความ
ษา ม.เกษตรศ

นินต่อได้หรือไม่
จ้าของงบประม
วไม่มีความเหมา

อยู่ห่างจากบ้าน
ัว เลี้ยงควาย เ
ามลพิษเป็นอย่า
ช้เป็นสถานท่ีกํา
ว่าปีท่ีผ่านมา พี
ริเวณใกล้เคียง 
นี้เป็นปัญหาให
ห้มีการกําจัดข
านต่อนี้ จะเห็น
ะยะเวลาผ่านไป
ช่นตอนนี้ทุกท่า
การวางแผนว่าจ
าปัจจุบันนี้หมด
าหากในอนาคต
ท่ีจะเกิดก็คือ มล

มของประชา
าลเมืองทุ่งส

ขอ้เสนอแนะ)

พธ์ิ อยู่ห่างจา
มยังเห็นว่า กา
ต้องดําเนินการ
ด้วย แต่ในข้อเ
หรือรับฟังความ
ประชาชนในพ้ืน

ม้ไผ่ ส่วนตําบล
ปัจจุบันเทคโนโ
อยๆ แต่การสร้า
แสดงความจริง
คัญอย่างย่ิงเป็น
มสําเร็จ ทราบ
ศาสตร์ มาดําเนิ
อย่างไร หรือต้อ
มาณ ท้ังนี้ความ
าะสม 

นเรือนประมาณ
เป็นท่ีดินอุดมส
างมาก โครงกา
จัดขยะมูลฝอย

พ่ีน้องประชาชน
ท่ีได้มาคัดค้าน 
ญ่ระดับโลก เชื่
ยะมูลฝอยอย่า
นได้ว่าเร่ิมต้นจ
ปกฎเกณฑ์ข้อบัง
านเข้าไปดูในพ้ืน
จะใช้เป็นบ่อฝัง
ดอายุการใช้งา
จะใช้พ้ืนท่ีแห่งน
ลพิษด้านเสียงจ

าชนและประ
สง จังหวัดน

กพ้ืนท่ี
รกําจัด
รต่อไป 
ท็จจริง
คิดเห็น
นท่ีและ
นาโพธ์ิ
ลยีการ
างความ
งใจของ
นอันดับ
ว่าทาง
นินการ
องหยุด
คิดเห็น

 

ณ 300 
สมบรูณ์
รต้ังแต่

ยของเท
นตําบล
ในการ
อว่าทุก
งถูกวิธี 
ะมีการ
งคับท่ีมี 
นท่ีหลุม
กลบ มี
น หรือ
นี้ต่อไป 
จากการ
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ผู้แสดงความ

น า ย ป ร ะ ห ยั
หัวหน้าฝ่ายสิ่ง
อบจ.นครศรีธรร

นายสุเทพ ชน
ผู้อํานวยการโรง
ประชานุเคราะห
กะปาง 

รงการจ้างท่ีป
การจั

มคิดเห็น 
ข
ฝั
- 
ป
ตั
ป
ข
โค
มี
ใก

ด  เ ส น า 
งแวดล้อม 
รมราช 

ข้
อ
มู
อั
ป
ป
อั
ได
แ

ะภัย รอง
งเรียนราช
ห์ 6 ตําบล

ข้
พ้ื
เพ
ก
ข
อ
ไป
ดั
ป
ว
ต่
ให
- 
ท้ิ

ปรึกษาในก
จดัตั้งศูนย์กํา

ประเด็น
ขนถ่ายขยะ กลิ่น
ฝังกลบไปลงสู่แห
ทางเทศบาล

ประสานงานกับ
ตัวแทนท่ีปรึกษ
ประชาชนเอง ล
ขยะมูลฝอย ท่ีเท
ครงการที่จะใชพื้
มีประโยชน์แก่ส่
กล้เคียง  
ขอ้เสนอแนะ 
อยากให้ทุกคนร่
มูลฝอยให้ถูกตา
อันตรายและข
ปกครองส่วนท้
ประชุมในวันนี้ว
อันตรายแล้ว นํา
ด้ส่งไปกําจัดได้
แล้ว แล้วก็จะจดั
ขอ้เสนอแนะ 
พ้ืนท่ีตําบลกะปา
พราะว่าเป็นพ้ืน
การประชุมเรื่องข
ขยะ ตําบลกะป
อาศัยเทศบาลตํา
ปกําจัดหรือท้ิง 
ดังนั้นการจัดห
ประโยชน์ในอนา
าระแห่งชาติ อํ

ต่อไปเทศบาลท่ี
ห้ถูกข้ันตอนต้ัง
เห็นด้วยอย่างยิ

ท้ิง เพราะทางโร

ารศึกษากา
าจัดขยะมูลฝ

น (ข้อซักถาม/ค
นเหม็นน้ําเสียจ
หล่งน้ําลําคลอง 
เมืองทุ่งสง ไม

บคนในพ้ืนท่ี ถ้า
ษามา ทางเทศ
ลงมาประชุม หม
ทศบาลเมืองทุ่
พ้ืนท่ีเป็นสถานที
สวนร่วมแก่พ่ีน้อ

วมกัน รณรงค์แ
ามประเภท ในน
ยะไม่อันตราย
้องถ่ิน ทุกท่ีแล
ว่าให้ช่วยกันคั
าไปให้กับ อบต
ด้ถูกวิธี ซ่ึง อบจ
ดทุกปีต่อๆไป  

างได้รับผลกระท
นท่ีปลายน้ํามี ยิน
ขยะมูลฝอยในวั
างเองก็ยังท้ิงข
าบลคลองปาง 
เพราะตําบลกะ

หาแหล่งหรือส
าคต เห็นสมคว
อําเภอเมืองทุ่งส
แห่งใดก็ตาม ที
แต่เริ่มต้น เพ่ือจ
ย่ิงหากมีคัดแยก
งเรียนก็ได้เข้าโ

รมีส่วนร่วม
ฝอย เทศบา

ความคิดเห็น/ข้
จากบ่อฝังกลบ ซึ

 
ม่มีความจริงใ
าหากมีความจริ
ศบาลจะการพื้
มู่ท่ี 4 หมู่ท่ี 6 ซึ
งสงเป็นเจ้าขอ
ท่ีกําจัดขยะมูลฝ
องประชาชนท่ีอ

และส่งเสริมเร่ือ
นามของ อบจ.
ย ดังนั้นอยาก
ละชาวบ้านทุก
คัดแยกขยะ โด
.ได้เก็บรวบรวม
จ.ได้จัดมาแล้ว

ทบน้อย แต่จะไ
นดีเป็นอย่างย่ิง
วันนี้ ได้มีความรู
ยะไม่ถูกท่ีถูกท
อําเภอรัษฎา จั
ะปางไม่มีระบบ
ถานท่ีกําจัดท่ี

วรต้องมีการดําเ
สงเป็นตัวอย่าง
ท่ีจะดําเนินการใ
จะได้ไม่เป็นปัญ
กขยะมูลฝอย ต
ครงการโรงเรีย

มของประชา
าลเมืองทุ่งส

ขอ้เสนอแนะ)
ซ่ึงจะไหลจากพ้ื

จต้ังแต่แรก ที
ริงต้ังแต่แรกไม่
นท่ีเอง พบปะ
ซ่ึงอยู่ติดกับศูน
องพ้ืนท่ี จึงควร
ฝอย แล้วหาส่ิงใ
อยู่ในพ้ืนท่ีและบ

องของการคัดแ
. ซ่ึงมีการคัดแย
กจะฝากไปยังอ
กคนท่ีได้เข้าร่ว
ดยเฉพาะคัดแย
มแล้วส่งไปให้กับ
วครั้งหนึ่งแล้ว เ

ไม่กระทบเลยก็ค
งท่ีได้รับเชิญให้เ
รู้ในเรื่องของกา
ทาง ซ่ึงทางโรงเ
ังหวัดตรัง เพ่ือ

บการกําจัดขยะม
เหมาะสมถือว
เนินการ เนื่องจ
แล้วว่า ในการ
ในเร่ืองนี้ก็ควรท
หายืดเย้ือ 
ตามข้ันตอนก่อ
นปลอดขยะ ฝา

าชนและประ
สง จังหวัดน

พ้ืนท่ีท่ีมี

ท่ีจะมา
ต้องส่ง
ะพ่ีน้อง
ย์กําจัด
ยกเลิก
ใหม่ๆท่ี
บริเวณ

ยกขยะ
ยกขยะ
องค์กร
วมการ
ยกขยะ
บ อบจ. 
เม่ือปีท่ี

คงไม่ใช่ 
เข้าร่วม
ารกําจัด
เรียนได้
นําขยะ
มูลฝอย 
ว่าเป็น
จากเป็น
ทําคร้ัง
ท่ีจะทํา

นนําไป
ากไว้ว่า
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นายกษิดิศ แสง
รักษาการผอ .  
และสุขาภิบาล
มืองทุ่งสง 

 

อบถามข้อมูล
ขท่ี 50 ถนนงา

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

รงการจ้างท่ีป
การจั

มคิดเห็น 
อ
ให
ก็
 

จันทร์ 
 กองช่าง
ลเทศบาล  

ลเพิ่มเติม ศูนย
มวงศ์วาน แขวง

42-8410 ต่อ 11
4157(คุณอรอุม
sa@gmail.com

ปรึกษาในก
จดัตั้งศูนย์กํา

ประเด็น
อย่างไรก็ตามเท
หม่ ดังนั้นเราต้อ
ก็ต้องเป็นผู้กําจัด

ย์วิศวกรรมพลัง
งลาดยาว เขตจ
15   โทรสาร : 
มา พรหมมินทร์
m Website : w

ารศึกษากา
าจัดขยะมูลฝ

น (ข้อซักถาม/ค
ศบาลทุ่งสง จะ
องร่วมกันท่ีจะแ
ด 

งานและสิ่งแวด
จตุจักร กทม.10
02-942-8410 
ร์) 
www.eeec.eng

รมีส่วนร่วม
ฝอย เทศบา

ความคิดเห็น/ข้
ะต้องมีการจัดห
แก้ไขปัญหาตรง

ดล้อม บางเขน  
900 
ต่อ 101,119 

g.ku.ac.th

มของประชา
าลเมืองทุ่งส

ขอ้เสนอแนะ)
าท่ีท้ิงขยะมูลฝ
งนี้ ขยะของใคร

คณะวิศวกรรม

าชนและประ
สง จังหวัดน

อยแห่ง
รคนนั้น

เหตุ
เกษต
ประ
ความ
หมู่ท่ี
สุ ด ท
การศึ
ไม่สา
ฝอย 
มติเอ
ตาม
ดําเนิ
ของก
ให้คว
เบื้อง
ของป
เสียง
ข้อสร

มศาสตร์  มหาวิท

ะชาสัมพันธ์
ครศรีธรรมร

คําช

ผลท่ีต้องว่าจ้
ตรศาสตร์ เนื่อ
ชุมเป็นกลางแ
มคิดเห็นของพ่ีน
ท่ี 4 หมู่ท่ี 6 แล
ท้ า ย ห า ก ท า ง
ศึกษา ว่าพ้ืนท่ี
ามารถใช้เป็นส
 ของเทศบาลเ
อกฉันท์ครั้งนี้ถื
มกฎหมายค ร้ัง
นินการให้ครบถ้
กฎหมาย ท้ังนี้ท
วามรู้ก่อนในเรื่อ
งต้น ส่วนผลกา
ประชาชนในพ้ื
งส่วนใหญ่ท่ีเป็
รุปเกี่ยวกับพ้ืนที

ทยาลัยเกษตรศ

ธ์ในการออก
ราช” 

ชี้แจง

้ า ง ท่ีปรึกษาจ
งจาก ต้องการ
และเป็นมติท่ีป
น้องประชาชนใ
ละบริเวณใกล้เคี
ง ท่ี ป รึ ก ษ า ส

ท่ีดังกล่าวไม่เหม
สถานท่ีกําจัดข
มืองทุ่งสงได้ ก็
อว่าเป็นกระบ
งสุดท้าย  ซ่ึ งจ
ถ้วน ตามกระบ
ทางท่ีปรึกษา ไ
องของขยะมูลฝอ
ารรับฟังความ
้นท่ี ทุกๆครั้งจ
นข้อเท็จจริง 
ท่ีต่อไป 

ศาสตร์ 

แบบ

จาก  ม .
รให้การ
ประชุม
ในพ้ืนท่ี 
คียง ซ่ึง
รุ ป ผ ล
มาะสม 
ขยะมูล
จะเป็น
วนการ
จะต้อง
วนการ

ได้มีการ
อยก่อน
คิดเห็น
ะรับฟัง
เพ่ือหา


