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โครงการก่อสร้างเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพศูนย์จัดการขยะมูลฝอย 
เทศบาลตำบลพังโคน ระยะที่ 2  อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 

 
 วันจันทร์ ที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร  
ได้ว่าจ้างมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นที่ปรึกษาดำเนินโครงการก่อสร้างเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพศูนย์จัดการขยะ        
มูลฝอยเทศบาลตำบลพังโคน ระยะที่  2 อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร   จึงได้จัดทำประชาพิจารณ์                   
เพ่ือเผยแพร่ผลการดำเนินงานและรับฟังความคิดเห็นสำหรับผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินโครงการ ก่อสร้าง        
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพศูนย์จัดการขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลพังโคน ระยะที่ 2  อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร  
 

 โครงการนี้ จัดขึ้นเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชน ในการปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบกำจัดขยะมูลฝอยให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพยิ่งขึ้น และเพ่ือให้ผู้มีส่วนร่วมในการดำเนินการตาม
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 โดยมีผู้เข้าร่วมทำ
ประชาพิจารณ์ จำนวน 164 คน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพังโคน ชั้นหนึ่ง 
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สรุปผลการจัดประชุมรบัฟังความคิดเห็นของประชาชน 
ในการจัดทำโครงการก่อสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์จัดการขยะมูลฝอย 

เทศบาลตำบลพังโคน ระยะที่ 2 อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 

 

 

เทศบาลตำบลพังโคน 
อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 
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ส่วนที่ 1 
บทนำ 

ตามที่รัฐบาลได้ประกาศให้ "ขยะมูลฝอยเป็นวาระแห่งชาติ" ประกอบกับ คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ  (คสช.) ในการประชุมครั้งที่  12/57 เมื่อวันที่  26 สิงหาคม 2557 ได้ เห็นชอบ Roadmap                  
การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อสร้างโรงงานกำจัดขยะ     
มูลฝอยชุมชนและส่งเสริมเอกชนดำเนินการแปลงขยะเป็นพลังงานทดแทน ซึ่งนับว่าเป็นการใช้ทรัพยากรให้
เกิดความคุ้มค่า รวมถึงการวางระเบียบมาตรการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย เพ่ือให้มี
การดำเนินงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นรูปธรรม ลดความซ้ำซ้อน และแก้ไขปัญหาอุปสรรคใน         
การกำกับดูแลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ง่ายต่อการบริหารจัดการในองค์รวมทั่วประเทศ และเกิดการบูรณาการ           
การทำงานร่วมกัน 

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 ได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงาน
หลักรับผิดชอบเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาขยะในภาพรวมของประเทศ โดยให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นหน่วยงานสนับสนุนในการดำเนินการและพิจารณาแก้ไขปรับปรุง
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินการดังกล่าว ประกอบกับ
คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 รับทราบแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ
ตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยได้เสนอ ประกอบด้วย การรวมกลุ่มพ้ืนที่ในการจัดการขยะมูลฝอย         
การพิจารณาค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะมูลฝอยเพ่ือให้เกิดความคุ้มค่า และการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย                  
ที่เกี่ยวข้อง และตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับ         
ที่ 2) พ.ศ. 2560 ซึ่งมีสาระสำคัญกำหนดให้การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยเป็นหน้าที่และอำนาจของราชการ      
ส่วนท้องถิ่น 
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ส่วนที่ 2 
ความเป็นมา 

1. เหตุผลความจำเป็น 
 เทศบาลตำบลพังโคนมีพ้ืนที่ 6.66 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  4,162 ไร่  ลักษณะชุมชนภายในเขต
เทศบาลตำบลพังโคน มีการอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นบริเวณใจกลางเมือง ริมถนนเกือบทุกสาย และ                      
มีการขยายตัวของเมืองออกไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งประกอบด้วย บ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์ ตลาดสด โรงงาน 
โรงแรม โดยรอบมีสถานพยาบาล สถาบันการศึกษา ซึ่งนักศึกษาเหล่านี้จัดเป็นประชากรแฝงและเป็นประชากร
ที่มีส่วนสำคัญในการผลิตขยะมูลฝอยและเพ่ิมภาระในการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลพังโคน       
ในแต่ละป ี
 เทศบาลตำบลพังโคน ได้รับมอบหมายจากจังหวัดสกลนคร  ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้มีนโยบายที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่ใกล้เคียงกันมีการรวมกลุ่มของท้องถิ่น 
(cluster) เพ่ือสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและเน้นการนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ เช่น 
การนำมาทำปุ๋ยหมัก การผลิตกระแสไฟฟ้า เป็นต้น  และเพ่ือให้แนวทางการแก้ไขปัญหามลพิษจากมูลฝอยมี
การดำเนินการไปอย่างเป็นรูปธรรม ในการนี้ จึงได้กำหนดให้มีการดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์จัดการขยะ           
มูลฝอย (clustering) เพ่ือให้ได้รูปแบบการจัดการมูลฝอยที่สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่และความเร่งด่วนของ
สภาพปัญหา  ตลอดจนมีเทคโนโลยีที่เหมาะสมในแต่ละกลุ่มพื้นที่ต่อไป 

จังหวัดสกลนครร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลในพ้ืนที่   
ได้เห็นความสำคัญการจัดตั้งศูนย์จัดการขยะมูลฝอยอำเภอ จังหวัดสกลนคร จำนวน 5  ศูนย์ เพ่ือจะได้ร่วมมือ
ในการจัดการขยะมูลฝอยร่วมกันเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 15 ปี ขึ้น โดยเทศบาลตำบลพังโคน เป็นเจ้าภาพ
ดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอย ณ ศูนย์จัดการขยะมูลฝอย ที่  3 จังหวัดสกลนคร 
 เทศบาลตำบลพังโคน  มีระบบกำจัดขยะมูลฝอยทั่วไป เป็นแบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 
(Sanitary Landfill) บนเนื้อท่ี  49 ไร่ 3 งาน 59 ตารางวา  ได้รับงบประมาณดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและ
เริ่มใช้งานเมื่อปี พ.ศ. 2552  ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ห่างจาก
เทศบาลตำบลพังโคน ประมาณ 3.5 กิโลเมตร  ใช้รองรับขยะมูลฝอยจากเทศบาลตำบลพังโคน  และท้องถิ่น
ข้างเคียงอีก 11 แห่ง  มีขยะมูลฝอยเข้าสู่ระบบกำจัดประมาณ  25.71  ตัน/วัน  (พ.ศ. 2564)  ซึ่งมีแนวโน้มจะ
เพ่ิมปริมาณมากขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี   ในระบบกำจัดขยะมูลฝอยมีพ้ืนที่บ่อที่ใช้ฝังกลบขยะมูลฝอยทั้งหมด 
จำนวน 2 บ่อ  ลึกประมาณ 2.5 เมตร  ปัจจุบันมีขยะมูลฝอยเต็มแล้วทุกบ่อ  จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมี
การศึกษาถึงแนวทางการลดปริมาณขยะมูลฝอย การนำขยะมูลฝอยจากบ่อฝังกลบกลับมาใช้ประโยชน์ และ
การศึกษาออกแบบโรงคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์และหมักทำปุ๋ย   

เนื่องจากระบบกำจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน มีข้อกำจัดในเรื่องการใช้พ้ืนที่           
ซึ่งนับวันจะมีปริมาณขยะมูลฝอยสะสมมากขึ้น  และปัจจุบันได้กำจัดขยะมูลฝอยจนเต็มพ้ืนที่บ่อฝังกลบ          
ทั้งหมดแล้ว การดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยจึงทำการฝังกลบบนพ้ืนที่เดิมที่เต็มแล้ว  ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้า หากไม่ดำเนินการแก้ไขโดยเร็วจะเกิดวิกฤตการณ์ ที่จะไม่สามารถนำขยะมูลฝอยมาฝังกลบได้อีก
ต่อไป 
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  การจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลพังโคน ได้ดำเนินการด้วยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและเริ่มใช้งานเมื่อปี พ.ศ. 2552 โดยมีที่ดิน
สำหรับกำจัดขยะ จำนวน 49 ไร่ 3 งาน 59 ตารางวา ตั้งอยู่ในเทศบาลตำบลไฮหย่อง บ้านฝั่งแดง หมู่ที่ 8 
ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นที่ดินกรรมสิทธิ์ของเทศบาลตำบลพังโคน ห่างจาก
เทศบาลตำบลพังโคน ประมาณ 3.50 กิโลเมตร ทั้งนี้มีปริมาณขยะมูลฝอยที่นำเข้ามากำจัดที่ศูนย์กำจัดขยะ 
มูลฝอยของเทศบาลตำบลพังโคน ในปี พ.ศ. 2564 มีปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมด 9 ,385.81 ตันต่อปี หรือ 
25.71 ตันต่อวัน โดยรองรับขยะมูลฝอยจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 12 แห่ง ดังแสดงในตาราง ที ่1 

ตารางที่ 1 ปริมาณขยะมูลฝอยที่นำเข้าศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยอย่างครบวงจรของเทศบาลตำบลพังโคน        
ในปี พ.ศ. 2564 

ลำดับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อปท.) 

ปริมาณขยะมูลฝอย 

 

ระยะทางขนส่งไปถึง 

ศูนย์กำจัดขยะ (กิโลเมตร) ตัน/ปี ตัน/วัน 

1 เทศบาลตำบลพังโคน 2,561.50 7.02 - 
2 เทศบาลตำบลพังโคนศรีจำปา 954.09 2.61 7 
3 เทศบาลตำบลไฮหย่อง 1,167.90 3.20 7 
4 องค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่ง 561.15 1.54 20 
5 เทศบาลตำบลปลาโหล 669.83 1.84 13 
6 เทศบาลตำบลวังยาง 553.91 1.52 21 
7 เทศบาลตำบลแร่ 468.50 1.28 10 
8 องค์การบริหารส่วนตำบลต้นผึ้ง 310.46 0.85 20 
9 เทศบาลตำบลพรรณนานคร 435.60 1.19 15 
10 เทศบาลตำบลพรรณนานิคม 714.21 1.96 15 
11 องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี 321.29 0.88 25 
12 เทศบาลตำบลพอกน้อย 667.43 1.83 30 

รวม 9,385.87 25.71 - 

ที่มา : กองสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลพังโคน, ข้อมูล ณ เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 

นอกจากนี้ ยังมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่เข้าร่วมเป็นกลุ่มพ้ืนที่ที่จัดทำบันทึก
ข้อตกลงที่จะนำขยะมูลฝอยมากำจัดที่ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมเทศบาลตำบลพังโคน แต่ปัจจุบันยังไม่ได้
นำมากำจัด จำนวน 19 แห่ง ได้แก่  

1. องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่  2. เทศบาลตำบลนาใน 
3. เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ   4. เทศบาลตำบลไร่ 
5. องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม  6. เทศบาลตำบลบัวสว่าง 
7. เทศบาลตำบลวาริชภูมิ   8. เทศบาลตำบลคำบ่อ 
9. เทศบาลตำบลหนองลาด   10. องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ 



7 
 

11. องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเขียว 12. องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมน้ำอูน 
13. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง 14. องค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม 
15. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 16. เทศบาลตำบลกุดบาก 
17. เทศบาลตำบลกุดไห   18. เทศบาลตำบลกุดแฮด 
19. เทศบาลตำบลนาม่อง 

  ในปัจจุบันศูนย์จัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลพังโคน จากปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่
ศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยและพ้ืนที่ที่มีอยู่อย่างจำกัดนั้น แสดงให้เห็นว่าการดำเนินการจัดการขยะมูลฝอย
ของเทศบาลตำบลพังโคนมีการใช้งานเต็มประสิทธิภาพแล้ว แต่ปริมาณขยะมูลฝอยยังมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องทุกปี ในการนี้ เทศบาลตำบลพังโคน ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้มีแนวทางในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบการจัดการขยะมูลฝอย โดยจัดทำโครงการทบทวนผลการศึกษาความเหมาะสมและ
ออกแบบรายละเอียดเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมเทศบาลตำบลพังโคน อำเภอตำบล           
พังโคน จังหวัดสกลนคร ขึ้น เพ่ือเสนอเป็นแผนปฏิบัติการการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด               
ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณปี พ.ศ. 2567 จากสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือนำไปสู่การบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่นำเข้าสู่ระบบอย่างมีประสิทธิภาพและนำไปสู่                  
การจัดการขยะมูลฝอยที่จะเกิดขึ้นอย่างถูกหลักสุขาภิบาล  
 เทศบาลตำบลพังโคน ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพ่ือเตรียมความพร้อมใน              
การนำเสนอโครงการก่อสร้างเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพศูนย์จัดการขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลพังโคน ระยะที่ 2  
อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร  เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยยึดกระบวนการตามระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ซึ่งเปิดโอกาสให้ประชาชน ชุมชน ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียและภาคีที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่และพ้ืนที่โดยรอบโครงการ ได้รับทราบและร่วมแสดงความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการ โดยจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน(ประชา
พิจารณ์) เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพังโคน ชั้นหนึ่ง อำเภอพังโคน จังหวัด
สกลนคร โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 164 คน 
2. วัตถุประสงค ์
 1) เพ่ือศึกษาสภาพสภาวะเศรษฐกิจ-สังคม และสภาพแวดล้อมทั่ว ๆ ไปของประชาชนที่อาศัยอยู่ใน
บริเวณพ้ืนที่ของโครงการ อันจะนำไปเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับการวางแผนปฏิบัติงานตามโครงการ 
 2) เพ่ือศึกษาทัศนคติตลอดจนแนวความคิด ของประชาชนที่มีต่อระบบการจัดการขยะมูลฝอยใน
ปัจจุบัน และการก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอยในอนาคต ตลอดจนทัศนคติต่อการมีส่วนร่วมในโครงการ 
 3) เพ่ือศึกษาผลกระทบต่อประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงศูนย์จัดการขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลพังโคน 
ตลอดจนข้อเสนอแนะ เพ่ือให้เป็นมาตรการในการลดผลกระทบต่อโครงการ  
 4) เพ่ือให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการตามระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 
 5) เพ่ือสอบถามความคิดเห็นและความร่วมมือของหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเข้า
ร่วมโครงการ 
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 6) เพ่ือกระตุ้นจิตสำนึกของประชาชนที่เป็นผู้ก่อมลพิษให้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย
และสิ่งแวดล้อมของชุมชน โดยการจัดการขยะ ณ แหล่งกำเนิด 
3. เป้าหมาย 
 ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่นำขยะมาทิ้งร่วมกับเทศบาลตำบลพังโคน จำนวน 11 แห่ง 
ประกอบด้วย เทศบาลตำบลพังโคนศรีจำปา เทศบาลตำบลไฮหย่อง เทศบาลตำบลปลาโหล เทศบาลตำบล       
วังยาง เทศบาลตำบลพรรณนานิคม เทศบาลตำบลพรรณนานคร เทศบาลตำบลพอกน้อย เทศบาลตำบลแร่ 
อบต.ช้างมิ่ง อบต.ต้นผึ้ง และ อบต.บะฮี  คณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลตำบลพังโคน  ผู้แทนของ
ประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นท่ี สถานประกอบการ และหัวหน้าส่วนราชการที่เก่ียวข้อง จำนวน 164 คน 
4. การประชาสัมพันธ์โครงการ 
 เทศบาลตำบลพังโคน ได้กำหนดช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในหลาย ๆ ช่องทาง 
ประกอบด้วย  

1. การประชาสัมพันธ์โดยผ่านเว็บไซต์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่  11
มีนาคม 2565  

2. การประชาสัมพันธ์ด้วยการปิดประกาศ จำนวน 16 จุด ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2565 
ประกอบด้วย  

2.1 ณ ที่ทำการชุมชนศรีจำปา 2 
2.2 ณ ที่ทำการชุมชนศรีจำปา 1 (นางอุบลศรี สุวรรณชัยรบ) 
2.3 ณ ที่ทำการชุมชนบ้านใหม่ (นางสนม จองระหงษ์) 
2.4 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 (นายสมบูรณ์ มะลาพิมพ์ ชุมชนหนองสระพัง) 
2.5 ณ บริเวณศาลเจ้าปู่ทองแดง 
2.6 ณ บ้านประธานชุมชนโพธิ์แหงน  (นายชัยนคร แสงศรี) 
2.7 ณ บ้านประธานชุมชนโพธิ์ชัย  (นายพิพัฒน์ ทดชุมเธียรวิทย์) 
2.8  ณ ที่ทำการชุมชนลอนดอน 
2.9  ณ ที่ทำการกำนันตำบลพังโคน (นายภาคภูมิ สัมปัตติกร) 
2.10  ณ บ้านกรรมการชุมชนตลาด (นายมลคล คำสีลา) 
2.11  ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลพังโคน 
2.12  ณ บ้านกรรมการชุมชนหนองสิม (นางกัลยรัตน์  ก้อนอินทร์) 
2.13  ณ บ้านประธานชุมชนบ้านทุ่ง (ด.ต.ศรีศักดิ์  นามคุณ) 
2.14  ณ  ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 (นางสุกันต์  ชุมเมือง) 
2.15  ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ สำนักงานเทศบาลตำบลพังโคน ชั้นสอง 
2.16  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพังโคน ชั้นหนึ่ง 

3. การจัดทำแบบสอบถาม จำนวน 150 ฉบับ 
4. การจัดเวทีเพ่ือรับฟังความคิดเห็น (ประชาพิจารณ์) 
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  โดยในส่วนของการจัดทำแบบสอบถามเพ่ือรับฟังความคิดเห็น ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมประชุม
รับฟังความคิดเห็นตอบแบบสอบถาม 
  ส่วนการจัดทำเวทีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน เทศบาลตำบลพังโคนได้กำหนดวัน เวลา 
และสถานที่ในการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ประชาพิจารณ์) ดังนี้ 

วัน/เดือน/ปี กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 
(คน) 

สถานที่ดำเนินการ 

28 มีนาคม 2565 
เวลา 10.00 น. – 

12.00 น.  
นำเสนอโครงการ

และรับฟัง 
ความคิดเห็น 

- ตัวแทน อปท. ที่นำขยะมาทิ้งร่วมกับ 
เทศบาลตำบลพังโคน 11 แห่ง 
- คณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล 
ตำบลพังโคน 
- ผู้แทนของประชาชน 
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นท่ี 
- สถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง 
- หัวหน้าส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 

164 ห้องประชุมเทศบาล
ตำบลพังโคน ชั้นหนึ่ง
อำเภอพังโคน  
จังหวัดสกลนคร 

 
ช่องทางการประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำ 

โครงการก่อสร้างเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพศูนย์จัดการขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลพังโคน ระยะที่ 2  
อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 

ผ่านช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศ (เว็บไซต์ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี) 
เว็บไซต์การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน www.publicconsultation.opm.go.th 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 เว็บไซต์ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (รายละเอียดโครงการ) 
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ภาพที่ 2 เว็บไซต์ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (รายละเอียดโครงการ) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 เว็บไซต์ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (รายละเอียดโครงการ) 
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ภาพที่ 4 เว็บไซต์ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (รายละเอียดโครงการ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5 เว็บไซต์ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น) 
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ภาพที่ 6 ติดประกาศเทศบาลตำบลพังโคน เรื่อง การกำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

ในการจัดทำโครงการก่อสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลพังโคน 
ระยะที่ 2 อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 

วันที่ 11 มีนาคม 2565 ณ ที่ทำการชุมชนศรีจำปา 2 
            
            

         

 

 

 
ภาพที่ 7 ติดประกาศเทศบาลตำบลพังโคน เรื่อง การกำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

ในการจัดทำโครงการก่อสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลพังโคน 
ระยะที่ 2 อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 

วันที่ 11 มีนาคม 2565 ณ บ้านประธานชุมชนศรีจำปา 1 

  

            
            
            

            
            
             

ภาพที่ 8 ติดประกาศเทศบาลตำบลพังโคน เรื่อง การกำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
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ในการจัดทำโครงการก่อสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลพังโคน 
ระยะที่ 2 อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 

วันที่ 11 มีนาคม 2565 ณ บ้านประธานชุมชนบ้านใหม่นางสนม จองระหงษ์ 

            
            
            
            
            
            
            
             
ภาพที่ 9 ติดประกาศเทศบาลตำบลพังโคน เรื่อง การกำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

ในการจัดทำโครงการก่อสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลพังโคน 
ระยะที่ 2 อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 

วันที่ 11 มีนาคม 2565 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 /ชุมชนหนองสระพัง 

            
            

             

             

 

 
 

ภาพที่ 10 ติดประกาศเทศบาลตำบลพังโคน เรื่อง การกำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
ในการจัดทำโครงการก่อสร้างเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลพังโคน 

ระยะที่ 2 อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 
วันที่ 11 มีนาคม 2565 ณ บริเวณศาลเจ้าปู่ทองแดง 
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ภาพที่ 11 ติดประกาศเทศบาลตำบลพังโคน เรื่อง การกำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
ในการจัดทำโครงการก่อสร้างเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลพังโคน 

ระยะที่ 2 อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 
วันที่ 11 มีนาคม 2565 ณ บ้านประธานชุมชนโพธิ์แหงน นายชัยนคร แสงศรี 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 12 ติดประกาศเทศบาลตำบลพังโคน เรื่อง การกำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
ในการจัดทำโครงการก่อสร้างเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลพังโคน 

ระยะที่ 2 อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 
วันที่ 11 มีนาคม 2565 ณ บ้านประธานชุมชนโพธิ์ชัย นายพิพัฒน์ ทดชุมเธียรวิทย์ 
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ภาพที่ 13 ติดประกาศเทศบาลตำบลพังโคน เรื่อง การกำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
ในการจัดทำโครงการก่อสร้างเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลพังโคน 

ระยะที่ 2 อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 
วันที่ 11 มีนาคม 2565 ณ ที่ทำการชุมชนลอนดอน 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 14 ติดประกาศเทศบาลตำบลพังโคน เรื่อง การกำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
ในการจัดทำโครงการก่อสร้างเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลพังโคน 

ระยะที่ 2 อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 
วันที่ 11 มีนาคม 2565 ณ ที่ทำการกำนันตำบลพังโคน 
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ภาพที่ 15 ติดประกาศเทศบาลตำบลพังโคน เรื่อง การกำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
ในการจัดทำโครงการก่อสร้างเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลพังโคน 

ระยะที่ 2 อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 
วันที่ 11 มีนาคม 2565 ณ บ้านกรรมการชุมชนตลาด นายมงคล คำสีลา 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 16 ติดประกาศเทศบาลตำบลพังโคน เรื่อง การกำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
ในการจัดทำโครงการก่อสร้างเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลพังโคน 

ระยะที่ 2 อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 
วันที่ 11 มีนาคม 2565 ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลพังโคน 
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ภาพที่ 17 ติดประกาศเทศบาลตำบลพังโคน เรื่อง การกำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
ในการจัดทำโครงการก่อสร้างเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลพังโคน 

ระยะที่ 2 อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 
วันที่ 11 มีนาคม 2565 ณ บ้านกรรมการชุมชนหนองสิม นางกัลยรัตน์  ก้อนอินทร์ 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 18 ติดประกาศเทศบาลตำบลพังโคน เรื่อง การกำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
ในการจัดทำโครงการก่อสร้างเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลพังโคน 

ระยะที่ 2 อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 
วันที่ 11 มีนาคม 2565 ณ บ้านประธานชุมชนบ้านทุ่ง ดต.ศรีศักดิ์  นามคุณ 
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ภาพที่ 19 ติดประกาศเทศบาลตำบลพังโคน เรื่อง การกำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
ในการจัดทำโครงการก่อสร้างเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลพังโคน 

ระยะที่ 2 อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 
วันที่ 11 มีนาคม 2565 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 

 
 

   

 

 

 

 

 
ภาพที่ 20 ติดประกาศเทศบาลตำบลพังโคน เรื่อง การกำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

ในการจัดทำโครงการก่อสร้างเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลพังโคน 
ระยะที่ 2 อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 

วันที่ 11 มีนาคม 2565 ณ  บอร์ดประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลพังโคน ชั้นสอง 
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ภาพที่ 21 ติดประกาศเทศบาลตำบลพังโคน เรื่อง การกำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
ในการจัดทำโครงการก่อสร้างเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลพังโคน 

ระยะที่ 2 อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 
วันที่ 11 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพังโคน ชั้นหนึ่ง 
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จัดทำหนังสือเชิญเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน และตัวแทนผู้มีส่วนได้ส่วยเสีย  
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

รายช่ือแนบท้ายผู้รับหนังสือเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการฯ 
ลำดับที่ กลุ่มเป้าหมาย 

1 หน่วยงาน 
 - นายอำเภอพังโคน 
 - ผู้อำนวยการสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร 
 - ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร 
 -   ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบท 
 - ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวง 
 - ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลจังหวัด 
 - ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคอำเภอพังโคน 
 - ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพังโคน 
 - สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง 
 - ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพังโคน 
 - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพังโคน 
 - ผู้อำนวยการโรงเรียนพังโคนพิทยาคม 
 - ผู้จัดการบริษัท โกลบอลเฮ้าส์ 

2 สถานที่ทางศาสนา 
 - เจ้าอาวาสวัดศรจีำปา 
 - เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย 

3 เทศบาลตำบลพังโคน 
4 เทศบาลตำบลพังโคนศรีจำปา 
5 เทศบาลตำบลไฮหย่อง 
6 องค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่ง 
7 เทศบาลตำบลปลาโหล 
8 เทศบาลตำบลวังยาง 
9 เทศบาลตำบลแร่ 
10 องค์การบริหารส่วนตำบลต้นผึ้ง 
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ลำดับที่ กลุ่มเป้าหมาย 
11 เทศบาลตำบลพรรณนานคร 
12 เทศบาลตำบลพรรณนานิคม 
13 องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี 
14 เทศบาลตำบลพอกน้อย 
15 คณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลตำบลพังโคน 

16 ผู้แทนของประชาชน 

17 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นท่ี 

18 สถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง 

 

  



22 
 
5. ข้ันตอนการดำเนินการจัดเวทีประชาพิจารณ์ 
 โครงการก่อสร้างเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพศูนย์จัดการขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลพังโคน ระยะที่ 2 อำเภอ
พังโคน จังหวัดสกลนคร เป็นโครงการที่เข้าข่ายโครงการของรัฐที่จำเป็นต้องดำเนินการรับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่เป็นสำคัญ ในการรับฟังความคิดเห็นจากการศึกษาข้อมูล
และความเหมาะสม ได้กำหนดพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการดังกล่าวข้างต้น ในพ้ืนที่โดยรอบ
โครงการ ซึ่งครอบคลุมพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 12 แห่ง ที่นำขยะมาทิ้งที่ศูนย์จัดการขยะ     
มูลฝอยเทศบาลตำบลพังโคน 
 ก่อนดำเนินการจัดเวทีประชาพิจารณ์ เทศบาลตำบลพังโคน ได้ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ และ
ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซด์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพ่ือเชิญชวนประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
การดำเนินโครงการได้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น(ประชาพิจารณ์) 
ขั้นตอนการดำเนินการประชุม 

1. จัดเตรียมเจ้าหน้าที่เพ่ืออำนวยความสะดวกและรับลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม 
จำนวน 10 คน โดยจัดแบ่งหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกออกเป็น ดังนี้ 

1.1 เจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยความสะดวกในการเข้าพ้ืนที่จัดการประชุมฯ 
1.2 เจ้าหน้าที่ตรวจคัดกรองผู้เข้าร่วมการประชุม ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 
1.3 เจ้าหน้าที่ฝ่ายรับลงทะเบียน   
1.4 เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมเวที 
1.5 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการทั่วไป 
1.6 เจ้าหน้าที่ดำเนินรายการจัดการประชุมฯ 
1.7 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
1.8 จัดเตรียมทีมงานดำเนินการบันทึกภาพตลอดการประชุม 
2. ผู้เข้าร่วมประชุมลงทะเบียนรับแบบสอบถามการรับฟังความคิดเห็นในการจัดโครงการฯ 
3. นำเสนอข้อมูลโดยเทศบาลตำบลพังโคน และศูนย์บริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในประเด็นหลักๆ ได้แก่ เหตุผลในการก่อสร้าง 
หรือปรับปรุงและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นหรือได้รับจากการพัฒนาพ้ืนที่โครงการ ความเป็นมาของโครงการ
โครงการก่อสร้างเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพศูนย์จัดการขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลพังโคน ระยะที่ 2  อำเภอพังโคน 
จังหวัดสกลนคร วัตถุประสงค์ ขั้นตอน และระยะเวลาดำเนินการ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแก่ประชาชนที่              
อยู่อาศัยใกล้เคียง รวมทั้งมาตรการป้องกัน แก้ไข หรือเยียวยาความเดือดร้อน หรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น 
จากผลกระทบดังกล่าว ในการดำเนินโครงการ 

4. รับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมเวทีประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็น 
5. ปิดเวทีการรับฟังความคิดเห็น โดยการสรุปความคิดเห็นในการดำเนินโครงการด้วยการยกมือ 

โดยมีการนับคะแนนเสียง 
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ภาพที่ 22 จุดคัดกรองผู้เข้าร่วมการประชุม ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 และ 
ลงทะเบียนรับฟังความคิดเห็น ในการประชุมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อจัดทำประชาพิจารณ์ 
ในการจัดทำโครงการก่อสร้างเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพศูนย์จัดการขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลพังโคน ระยะที่ 2 

อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 
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ภาพที่ 23 ชี้แจงรายละเอียดโครงการในการประชุมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
เพ่ือจัดทำประชาพิจารณ์ในการจัดทำโครงการก่อสร้างเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพศูนย์จัดการขยะมูลฝอย 

เทศบาลตำบลพังโคน ระยะที่ 2 อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 
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ภาพที่ 24 ร่วมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามโครงการในการประชุม 
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อจัดทำประชาพิจารณ์ในการจัดทำโครงการก่อสร้าง 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพศูนย์จัดการขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลพังโคน ระยะที่ 2 อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 
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ภาพที่ 25 ตัวแทนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
ตามโครงการในการประชุมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อจัดทำประชาพิจารณ์ 

ในการจัดทำโครงการก่อสร้างเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพศูนย์จัดการขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลพังโคน 
ระยะที่ 2 อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 
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ภาพที่ 26 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียลงมติเห็นชอบการจัดทำโครงการก่อสร้างเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ศูนย์จัดการขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลพังโคน ระยะที่ 2 อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร   
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ส่วนที่ 3 
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น 

 ด้วยเทศบาลตำบลพังโคน ได้จัดให้มีการประชุม เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับฟัง         
ความคิดเห็นตามโครงการก่อสร้างเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพศูนย์จัดการขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลพังโคน ระยะ        
ที่ 2  อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร โดยยึดหลักกระบวนการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย        
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ซึ่งเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง
ได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน และร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการ
ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดการแสดงความคิดเห็น ดังนี้ 

1. วัน เวลา และสถานที่จัดรับฟังความคิดเห็น 
เทศบาลตำบลพังโคน ได้กำหนดจัดรับฟังความคิดเห็น ในวันที่ 28 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 -

12.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพังโคน ชั้นหนึ่ ง โดยมีนายกฤษฎา วงศ์กาฬสินธุ์  ตำแหน่ง 
นายกเทศมนตรีตำบลพังโคน เป็นประธานกล่าวการดำเนินโครงการก่อสร้างเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพศูนย์จัดการ
ขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลพังโคน ระยะที่ 2  อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร มีผู้เข้าร่วมโครงการ 164 คน 
ประกอบไปด้วย ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่นำขยะมาทิ้งร่วมกับเทศบาลตำบลพังโคน จำนวน            
11 แห่ง ประกอบด้วย เทศบาลตำบลพังโคนศรีจำปา เทศบาลตำบลไฮหย่อง เทศบาลตำบลปลาโหล เทศบาล
ตำบลวังยาง เทศบาลตำบลพรรณนานิคม เทศบาลตำบลพรรณนานคร เทศบาลตำบลพอกน้อย เทศบาลตำบล
แร่ อบต.ช้างมิ่ง อบต.ต้นผึ้ง และ อบต.บะฮี  คณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลตำบลพังโคน  ผู้แทนของ
ประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นท่ี สถานประกอบการ และหัวหน้าส่วนราชการที่เก่ียวข้อง  

2. ขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็น 
ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปิดประกาศ จำนวน 16 จุด ดังนี้ ที่ทำ

การชุมชนศรีจำปา 2 , ที่ทำการชุมชนศรีจำปา 1 (นางอุบลศรี สุวรรณชัยรบ) , ที่ทำการชุมชนบ้านใหม่ (นาง
สนม จองระหงษ์) , ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 (นายสมบูรณ์ มะลาพิมพ์ ชุมชนหนองสระพัง) , บริเวณศาล
เจ้าปู่ทองแดง , บ้านประธานชุมชนโพธิ์แหงน  (นายชัยนคร แสงศรี) , บ้านประธานชุมชนโพธิ์ชัย  (นายพิพัฒน์ 
ทดชุมเธียรวิทย์) , ที่ทำการชุมชนลอนดอน , ที่ทำการกำนันตำบลพังโคน (นายภาคภูมิ สัมปัตติกร) , บ้าน
กรรมการชุมชนตลาด (นายมลคล คำสีลา) , ตลาดสดเทศบาลตำบลพังโคน , บ้านกรรมการชุมชนหนองสิม 
(นางกัลยรัตน์  ก้อนอินทร์) , บ้านประธานชุมชนบ้านทุ่ง (ด.ต.ศรีศักดิ์  นามคุณ) , ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 
(นางสุกันต์  ชุมเมือง) บอร์ดประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลพังโคนชั้นสอง และห้องประชุมเทศบาลตำบลพังโคน 
ชั้นหนึ่ง ไม่น้อยกว่า 15 วัน  
  



29 
 

3. สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น 
 ที่ปรึกษาได้จัดให้มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และสอบถามโดยใช้แบบสอบถาม
แบบเฉพาะเจาะจง โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ นอกจากนี้จะจัดให้มีหัวหน้าคณะทำหน้าที่ให้คำแนะนำและกำกับ
ดูแลสำรวจในสนามด้วย โดยในแต่ละวันที่การสำรวจแล้วเสร็จจะต้องมีการตรวจทานข้อมูลทันที                  
เพ่ือความถูกต้องและสมบูรณ์ของแบบสอบถาม โดยทางคณะผู้ศึกษาได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลภาคสนาม  
เมื่อวันที่  27-28 มีนาคม พ.ศ. 2565 และได้ดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในวันที่ 28 
มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลาดำเนินการ 10.00-12.00 น.   
  การศึกษาทัศนคติของประชาชนโดยวิธีสัมภาษณ์ด้วยแบบสอบถาม แบบสอบถามที่ใช้มี  
ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับปัจจัยหรือตัวแปรที่ใช้ ซึ่งแบ่งออกเป็น 6 ส่วน  
  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
  ส่วนที่ 2 สภาพทั่วไปด้านเศรษฐกิจ – สังคมของชุมชนของครัวเรือน 
  ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านการจัดการขยะมูลฝอย 
  ส่วนที่ 4 ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยและผลกระทบจากความสกปรกของขยะมูลฝอย 
  ส่วนที่ 5 ความคิดเห็นต่อการกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาล 
  ส่วนที่ 6 ความรู้ความเข้าใจโครงการ 
  ผลการสำรวจทัศนคติประชาชนโดยวิธีการสัมภาษณ์ด้วยแบบสอบถาม  จ ำ น ว น ทั้ ง สิ้ น            
150 คน โดยผลที่ได้จากการสำรวจแสดงในตารางที่ ตารางท่ี 1 
ตารางที่ 1 ผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
คุณลักษณะท่ัวไป จำนวน ร้อยละ 

1. เพศ     
  ชาย 72 50.3 
  หญิง 71 49.7 
  ไม่ระบ ุ 0 0 

รวม 143 100.00 
2. อาย ุ     
  15-25    0 0 
  26-35 ปี    11 10.19 
  36-45 ปี    44 40.74 
  46-55 ปี    42 38.89 
  56 ปีขึ้นไป    11 10.19 

รวม 108 100.00 
3. สถานะในครอบครัวของผู้ใหส้ัมภาษณ ์     
  หัวหน้าครอบครัว   68 43.9 
  คู่สมรส    38 

 
 

24.5 
  บิดา/มารดา   13 8.4 
  บุตร/ธดิา    18 11.6 
  พี่/น้อง/ญาต ิ   9 1.4 
  อื่นๆ เช่น สะใภ ้   9 1.4 
  ไม่ระบ ุ       
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รวม 145 100 
4. ระดับการศึกษา     
  ไม่ได้เรียน    0 0 
  ประถมศึกษา   27 18.6 
  มัธยมศึกษาตอนต้น   27 18.6 
  มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. 15 10.3 
  อนุปริญญา หรือ ปวส. 17 11.7 
  ปริญญาตร ี    47 32.4 
  สูงกว่าปริญญาตร ี   10 6.9 
  ไม่ระบ ุ     2 1.4 

รวม 145 100.00 
5. ศาสนา     
  พุทธ    142 95.9 
  คริสต ์

 
  4 2.7 

 อิสลาม   2 1.4 
  ไม่ระบ ุ     0 0 

รวม 148 100.00 
 
ตารางที่ 1 (ต่อ) ผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  

ส่วนที่ 2 สภาพทั่วไปด้านเศรษฐกิจ-สังคมของชมุชนของครัวเรือน 

คุณลักษณะท่ัวไป จำนวน ร้อยละ 

1. โครงสร้างของบ้านเรือน    
  1) จำนวนครอบครัว/บ้านเรือน      
   1 ครอบครัว 128 90.14 
   2 ครอบครัว 7 4.93 
   มากกว่า 3 ครอบครัว 7 4.93 
    ไม่ระบ ุ   0 0 

รวม 142 100.00 

  2) จำนวนผู้อาศัยตามทะเบียนบ้าน    
   1-3 คน   46 34.1 
   4-6 คน   71 52.6 
   7-10 คน   18 13.3 
   11 คน ขึ้นไป 0 0 
    ไม่ระบ ุ   0 0 

รวม 135 100.00 

  3) จำนวนผู้อาศัยอยู่จริง   
   1-3 คน   57 43.5 
   4-6 คน   62 47.3 
   7-10 คน   12 9.2 
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   11 คน ขึ้นไป 0 0 
   ไม่ระบ ุ   0 0 

รวม 131 100.00 

2. การประกอบอาชีพ     
  1) รายได้หลักของครอบครัว     
   ข้าราชการ/รัฐวิสาหกจิ 48 34.5 
   การค้า/ธรุกิจส่วนตัว 38 27.3 
   การเกษตร/ประมง 15 10.8 
   การขนส่ง/บริการ 0 0 
   พนักงานบริษัท 3 2.2 
  อุตสาหกรรมขนาดย่อม 0 0 
   อื่นๆ (เช่น รับจ้าง เงินสวัสดิการผูสู้งอายุ แม่ครัว พนักงานสถาบันการศึกษา)  35 25.2 
    ไม่ระบ ุ     

รวม 145 100.00 
ตารางที่ 2 (ต่อ) ผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  

ส่วนที่ 2 สภาพทั่วไปด้านเศรษฐกิจ-สังคมของชมุชนของครัวเรือน 
คุณลักษณะท่ัวไป จำนวน ร้อยละ 

  2) รายไดร้องของครอบครัว     
   การค้า   35 26.3 
   การบริการ 5 3.8 
   รับจ้าง   67 50.4 
   อื่นๆ  26 19.5 

รวม 133 100.00 
  3) รายไดร้วมของครอบครัวต่อเดอืน   
   < 3,400  บาท 1 0.8 
   3,400-6,000  บาท 14 10.7 
   6,001-10,000 บาท 28 21.4 
   10,001-15,000 บาท 29 22.1 
   > 15,000 บาท 59 45.0 
    ไม่ระบ ุ     

รวม 131 100.00 
  4) อาคารบ้านเรือน     
   เพิง/กระต๊อบ 0 0 
   บ้านเดี่ยว   107 93.9 
   เรือนแถว (ทาวเฮาส์) 2 1.8 
   ตึกแถว/ห้องแถว 3 2.6 
  อื่นๆ  2 1.8 
    ไม่ระบ ุ     

รวม 114 100.00 
  5) การใช้ประโยชน์ของอาคารบ้านเรือน   
   ที่อยู่อาศัยอย่างเดียว 132 88.6 
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   สำนักงานธุรกิจส่วนตัว 7 4.7 
   อุตสาหกรรม/โรงงาน 0 0 
   ร้านค้าบริการ 7 4.7 
   หัตถกรรมในครัวเรือน 2 1.3 
   ซ่อมเครื่องจักรยานยนต ์ 1 0.7 
  อื่นๆ 0 0 
    ไม่ระบุ    

รวม 149 100.00 
  6) คิดจะย้ายที่อยู่หรือไม ่   
   คิดจะย้าย 14 10.6 
   ไม่คิดจะย้าย 118 89.4 
    ไม่ระบ ุ     

รวม 132 100.00 
ตารางที่ 2 (ต่อ) ผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  

ส่วนที่ 3 การจัดการขยะมูลฝอย 
คุณลักษณะท่ัวไป จำนวน ร้อยละ 

1. การเก็บรวบรวมขยะมลูฝอย    
  1) มีถังรองรับมูลฝอยประจำบ้านหรือไม ่    
   ม ี   124 86.1 
   ไม่ม ี   20 13.9 
    ไม่ระบ ุ     

รวม 144 100.00 
  2) วิธีรวบรวมมูลฝอยภายในบ้าน    
   ใส่ถุงพลาสติกก่อน แล้วจึงนำไปใส่ถังรองรับมูลฝอย 99 69.7 
   นำมูลฝอยท้ิงใส่ถังรองรับมูลฝอย 17 12.0 
   นำมูลฝอยไปใส่ถังรองรับมูลฝอยของเทศบาลฯ นอกบ้าน 24 16.9 
   อื่นๆ (เช่น คัดแยกขยะเปยีกไปทำเป็นปุ๋ย เก็บรวมรวบและกำจัดเอง) 2 1.4 
    ไม่ระบ ุ     

รวม 142 100.00 
  3) ในครัวเรือนของท่านได้แยกมลูฝอยก่อนท่ีจะทิ้งลงในถังรองรับมูลฝอย    
   ไม่แยก   30 21.4 
   แยก   110 78.6 
    ไม่ระบ ุ     

รวม 140 100.00 
2. การกำจัดมลูฝอย    
  1) ท่านกำจัดมูลฝอยด้วยวิธี    
   กำจัดเอง   12 8.6 
   รอให้เทศบาลฯ มาเก็บ 57 41.0 
   ทั้งกำจัดเองและรอให้เทศบาลฯ มาเก็บ 70 50.4 
    ไม่ระบ ุ     

รวม 139 100.00 
  2) กรณีที่ท่านกำจัดเอง ท่านใช้วิธีการใด    
   กองไว้แล้วเผาเป็นระยะ 33 32 
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   ขุดหลุมฝังในบริเวณบ้าน 19 18.4 
   ทั้งเผาและฝัง 35 34 

   

อื่นๆ (แยกขยะเปียกไปทำเป็นปุ๋ย นำไปทิ้งหลุมขยะเอง แยกเศษ
อาหารนำไปเป็นอาหารสัตว์ คดัแยกขยะเพื่อจำหน่าย) 

16 15.5 

    ไม่ระบ ุ     
รวม 103 100.00 

ตารางที่ 2 (ต่อ) ผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  
ส่วนที่ 3 การจัดการขยะมูลฝอย 

คุณลักษณะท่ัวไป จำนวน ร้อยละ 

  
3) มีท่านต้องการให้เทศบาลฯหรอื อปต. มาเก็บขยะมลูฝอยท่ีบ้านของ
ท่านหรือไม ่    

   ต้องการ   128 96.2 
   ไม่ต้องการ   5 3.8 

รวม 133 100.00 
  4) กรณีไมต่้องการ เพราะ….    
   กำจัดเองสะดวกกว่า ง่ายกว่า 11 26.2 
   กำจัดเองเรยีบร้อยกว่า 0 0 
   ขยะมูลฝอยมไีมม่าก 23 54.8 
   อื่นๆ  8 19.0 
    ไม่ระบ ุ     

รวม 42 100.00 
3. วิธีการจัดเก็บและกำจดัขยะมูลฝอยทางเทศบาลฯ    

 
1)วิธีการนำขยะมูลฝอยไปท้ิงให้เจา้หน้าท่ีเทศบาลฯ/อบต. ท่านทำ
อย่างไร 56 41.5 

  
-วางถังหรือถุงใส่ขยะมูลฝอยไว้หนา้บ้านรอให้เจ้าหน้าท่ีเทศบาลฯ มาเก็บ 
    -นำขยะมูลฝอยไปใส่รถเมื่อรถของเทศบาลฯ/อบต. มาเก็บ 7 5.2 

   -นำขยะมูลฝอยไปใส่ถังรองรับขยะมูลฝอยของเทศบาลฯ/อบต.-  72 53.3 
รวม 135 100.00 

  2) ปัจจุบันเทศบาลฯ/อบต. มาเก็บขยะมูลฝอยท่ีบ้านของท่านบ่อยแค่ไหน    
   วันละ 2 ครั้ง   5 3.6 
   วันละครั้ง 91 65.0 
   วันเว้นวัน 17 12.1 
  สัปดาหล์ะ 2 ครั้ง 13 9.3 
  สัปดาหล์ะครั้ง 8 5.7 
  ม่แน่นอน 6 4.3 
    ไม่ระบ ุ     

รวม 140 100.00 
  3) ส่วนใหญ่เทศบาลฯ/อบต. จะมาเก็บขยะมลูฝอยของท่านในช่วงเวลาใด    
  ไม่ทราบ/ไม่ได้สังเกต 15 10.6 
  เช้า (ก่อน 10.00 น) 123 87.2 
  กลางวัน (10.01-14.00 น.) 3 2.1 
  เย็น (หลัง 14.00 น.) 0 0 
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รวม 141 100.00 
ตารางที่ 2 (ต่อ) ผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  

ส่วนที่ 3 การจัดการขยะมูลฝอย 
คุณลักษณะท่ัวไป จำนวน ร้อยละ 

    

  
4) ปัจจุบันท่านจ่ายค่าธรรมเนียมในการเก็บขยะมูลฝอยในทาง
เทศบาลฯ/อบต. หรือไม ่    

   จ่าย…………….บาท/เดือน     105 84.7 
   จ่ายบ้างไม่จา่ยบ้าง   7 5.6 
  ไม่จ่าย  12 9.7 
      

รวม 124 100.00 
    
  5) ท่านคิดว่าค่าธรรมเนียมที่จ่ายนัน้เป็นอย่างไร    
   เหมาะสมแล้ว 116 93.5 
   ไม่เหมาะสม 8 6.5 
    ไม่ระบ ุ     

รวม 124 100.00 
  1) ในบ้านของท่านมีพาหะนำโรคเหล่านี้บ้างหรือไม่      
   หน ู      
    ม ี 65 61.9 
    ไม่ม ี 40 38.1 
   แมลงวัน แมลงสาบ แมลงหวี ่   
    ม ี 94 79.7 
    ไม่ม ี 24 20.3 
  อื่นๆ   
   ม ี 1 16.7 
   ไม่ม ี 5 83.3 
    ไม่ระบ ุ     

  
2) ท่านได้รับความเดือดร้อนอะไรบ้างจากความสกปรกของมูลฝอย ที่จุด
รองรับมูลฝอยของเทศบาลฯ บริเวณใกล้บ้านท่าน    

   ไม่ได้รับผลกระทบใดๆ 58 27.9 
   พาหะนำโรค เช่น แมลงวัน แมลงหวี่ แมลงสาปและหนู ชุกชุมขึ้น 42 20.2 
   สัตว์เลี้ยงตะกยุมูลฝอยจนเรี่ยราด  ทัศนียภาพไม่น่าด ู 38 18.3 
   มีกลิ่นเหม็นรบกวน/รำคาญ 44 21.2 
   แหล่งน้ำสกปรกเน่าเสีย 11 5.3 
    เสียค่าใช้จ่ายในการกำจัดพาหะนำโรคมากข้ึน 10 4.8 
  อื่นๆ  5 2.4 
   
ตารางท่ี 12.3-1 (ต่อ) ผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน   

ส่วนที่ 3 การจัดการขยะมูลฝอย 
คุณลักษณะท่ัวไป จำนวน ร้อย
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ละ 

  
3) การเจ็บป่วยด้วยโรคต่าง ๆ ในระยะเวลา 1 ปี  ที่ผ่านมา  สมาชกิในครัวเรือนของท่านมี
การเจ็บป่วยด้วยโรคต่อไปนี้หรือไม่    

  ไม่ม ี      
  มี      
   ท้องร่วง   30  
   สถานท่ีรักษาพยาบาล (รพ.เอกชน) 8  
    สถานท่ีรักษาพยาบาล  (ซื้อยามาเอง) 14  
   อหิวาตกโรค   
   สถานท่ีรักษาพยาบาล (รพ.เอกชน) 0  
    สถานท่ีรักษาพยาบาล  (ซื้อยามาเอง) 0  
   บิด   1  
   สถานท่ีรักษาพยาบาล (รพ.เอกชน) 0  
    สถานท่ีรักษาพยาบาล  (ซื้อยามาเอง) 0  
   ไทฟอยด ์   2  
   สถานท่ีรักษาพยาบาล (รพ.เอกชน) 2  
    สถานท่ีรักษาพยาบาล  (ซื้อยามาเอง) 0  
   ตาแดง   1  
   สถานท่ีรักษาพยาบาล (รพ.เอกชน) 1  
    สถานท่ีรักษาพยาบาล  (ซื้อยามาเอง) 0  
   เท้าเปื่อยจากการแช่น้ำ 2  
   สถานท่ีรักษาพยาบาล (รพ.เอกชน) 0  
    สถานท่ีรักษาพยาบาล  (ซื้อยามาเอง) 2  
  4) โรคที่สมาชิกในครัวเรือนเป็นมากท่ีสุด    
   ตาแดง   1 1.4 
   ระบบทางเดินอาหาร 31 44.9 
   ระบบทางเดินหายใจ 27 39.1 
   อื่นๆ (เช่น ไข้หวัด) 10 14.5 
   ไม่ม ี     
   รวม 69 100 

 
ตารางท่ี 2 (ต่อ) ผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  

ส่วนที่ 3 การจัดการขยะมูลฝอย 
คุณลักษณะท่ัวไป จำนวน ร้อยละ 
5.ความคิดเห็นต่อการกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลฯ/อบต.   

  

1) ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการจัดเก็บขยะมูลฝอยของ
เทศบาลฯ/อบต. บริเวณท่ีพักอาศัยของท่าน (ตอบได้มากกว่า 1 
คำตอบ)    

   สะอาด เรียบร้อยดี   95 63.3 
   สกปรก เลอะเทอะ   7 4.7 
  ควรมีถังขยะมากกว่านี้  46 30.7 
  ไม่มีการเก็บขนขยะมูลฝอย 2 1.3 
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รวม 150 100.00 
 

  
2) ความคิดเห็นของท่านต่อช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการ
จัดเก็บขยะมูลฝอย(ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)    

   ช่วงเวลาใดก็ได้  21 14.0 
   ก่อน  07.00 น.  72 48.0 
  07.00-09.00 น.  40 26.7 
  09.01-12.00 น.  7 4.7 
  12.01-13.00 น.  1 0.7 
  13.04-17.00 น.  0 0.0 
  หลังจาก17.00 น.  6 4.0 
  อ่ืนๆ 3 2.0 

รวม 150 100.00 
 

  3) ความคิดเห็นของท่านต่อความถ่ีในการจัดเก็บขยะมูลฝอย)    
   วันละ2 ครั้ง  17 12.2 
   วันละครั้ง  86 61.9 
  วันเว้นวัน  18 12.9 
  สัปดาห์ละ 2 ครั้ง  14 10.1 
  สัปดาห์ละครั้ง  3 2.2 
  อ่ืนๆ . 1 0.7 
รวม 139 100.00 

 

 
ตารางที่ 2 (ต่อ) ผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน   

ส่วนที่ 3 การจัดการขยะมูลฝอย 
คุณลักษณะท่ัวไป จำนวน ร้อยละ 

 4) ความคิดเห็นของท่าน  ต่อการจัดตั้งถังรองรับขยะมูลฝอย    
 4.1)ควรจัดถังเพิ่มบริเวณ     
  หน้าบ้านของท่าน  53 25.2 
  ตลาด  27 12.9 
  ย่านที่มีชุมชนอยู่กันอย่างหนาแน่น 67 31.9 
  ริมถนน  18 8.6 
  สถานท่ีราชการ  8 3.8 
  สวนสาธารณะ  21 10.0 
  บริเวณริมแม่นำ้ลำคลองหรือแหลง่น้ำต่างๆ 13 6.2 
  อื่นๆ    3 1.4 

รวม 210 100.00 
 

 5.1)เทศบาลฯ ควรดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อผู้ละเมิดกฎหมายการ
ทิ้งขยะมูลฝอย   
  เห็นด้วย  130 97.7 
  ไม่เห็นด้วย  3 2.3 
   รวม  133 100.0 
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5.2)ให้มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ในการท้ิงขยะมูลฝอยและการกำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกที่ 118 99.2 

  
เห็นด้วย 
ไม่เห็นด้วย  1 0.8 

  รวม  119 100.0 
5.3)เทศบาลฯ ควรให้เอกชนเป็นผูด้ำเนินการเก็บขนและกำจัดขยะมลูฝอย   
  เห็นด้วย  30 25.6 
  ไม่เห็นด้วย  51 43.6 
  ไม่มีความเห็น  36 30.8 

รวม 117 100.00 
 

6)ในกรณีท่ีเทศบาลฯ/อบต. จำเป็นต้องปรับปรุงค่าบริการในการขนส่งและกำจัดขยะมูลฝอย
เพื่อปรับปรุงการบริการท่ีดีขึ้น ท่านยินดีจะเสียค่าบริการรายเดือนเพิ่มมากขึ้นหรือไม่   
      ไม่ยินดีจ่าย 24 19.0 
   ยินดีจ่าย   102 81 
    20-30  40 39.2 
   31-40 4 3.9 
   40-50 11 10.8 
   ,มากกว่า 50 บาท 6 5.9 

รวม 126  
 

ตารางที่ 2 (ต่อ) ผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
ส่วนที่ 3 การจัดการขยะมูลฝอย 

คุณลักษณะท่ัวไป จำนวน ร้อยละ 
7)กรณีที่ท่านไมย่ินดีจ่าย  กรณุาให้เหตผุล  
       ครัวเรือนมีรายได้น้อย 31 59.6 
   ไม่มเีหตผุล  10 19.2 
   อื่นๆ  11 21.2 

รวม 52 100.00 
 

ส่วนที่ 4 ความรู้ความเข้าใจโครงการ 
1. ท่านเคยทราบข่าวเกี่ยวกับจดัตัง้ศูนย์การจัดการขยะมูลฝอย ตั้งอยู่ที่บ้านฝั่งแดง  หมู่ที่  8 ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน  จังหวัด
สกลนคร  เพื่อแก้ไขปัญหามลพิษด้านการจดัการขยะมูลฝอยให้ดีขึน้หรือไม่ มรีายละเอยีดการดำเนินงานคือ 
-   ก่อสร้างบ่อฝังกลบเพิ่มเติมบ่อที่ 3 ทดแทนบ่อฝังกลบบ่อท่ี 1 และ 2  ที่คาดการณ์ว่าจะเตม็
พื้นที่ในอีก 4 ปีข้างหน้า   
-ก่อสร้างถนนคอนกรีตและถนนลกูรังในโครงการเพื่อความสะดวกในการนำขยะและสิ่งปฏิกูลเข้า
กำจัด   
-ซื้อรถและเครื่องจักรบางประเภททดแทนเครื่องจักรเดิมที่ชำรดุบ่อยครั้ง   
  เคย    61 61.6 
  ไม่เคย      38 38.4 

รวม 99 100.00 
2.กรณีที่ท่านเคยทราบ ท่านทราบจากใคร     
  วิทยุ    2 1.3 
  โทรทัศน ์    1 0.7 
 หนังสือพิมพ ์ 1 0.7 
  เจ้าหน้าท่ีราชการต่างๆ 13 8.6 
  เจ้าหน้าท่ีเทศบาล   73 48.3 
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  จากเพื่อนบ้าน   3 2.0 
  จากประกาศ โฆษณา ประชาสัมพนัธ์ต่างๆ 42 27.8 
  อื่นๆ เช่น  16 10.6 
3.ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากสถานีกำจัดขยะมูลฝอยรวมที่จะเพิ่มประสิทธิภาพ     
  ไม่ได้รับผลกระทบ   63 58.9 
  ได้รับผลกระทบ   44 41.1 
   กลิ่นเหม็นและแมลงวันรบกวนจากขยะมูลฝอย 42 32.8 
   น้ำจากขยะไหลลงสู่แหล่งน้ำอุปโภคบริโภค 20 15.6 
   ขยะมูลฝอยจากรถขนส่งปลิวกระจายช่วงผ่านชุมชน 19 14.8 
   ถนนชำรุดเร็วขึ้นจากรถบรรทุกมูลฝอย 17 13.3 
  น้ำขยะรั่วไหลจากรถช่วงผ่านชุมชน 30 23.4 
   
4.ท่านยินดีเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนโครงการ หรือไม่   
               ยินดี 114 97.4 
               ไม่ยินดี     44 2.6 

 รวม 117 100.0 
    
ตารางท่ี 2 (ต่อ) ผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

   
   

คุณลักษณะท่ัวไป จำนวน ร้อยละ 
5. วิธีการกำจัดขยะขยะมลูฝอยท่ีท่านอยากให้ใช้ในการกำจัดขยะขยะมูลฝอย ที่ท่านยอมรับ คือ     
  ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล มกีารไถกลบดินรายวันเพื่อป้องกันมลพิษ 53 25.6 

  

คัดแยกขยะรีไซเคิล ขยะอินทรีย์นำมาทำปุ๋ยหมัก ที่เหลือนำไปฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล 

87 42 

  

เตาเผาขยะขยะมลูฝอย นำขยะขยะมูลฝอยท้ังหมดด้วยวิธีการเผา ท่ีเหลือนำมาฝัง
กลบ 

51 24.6 

  ไม่ระบ ุ     16 7.7 
    207 100.0 
6. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรที่จะดำเนินการในโครงการก่อสร้างเพือ่เพิ่มประสิทธิภาพศูนย์จดัการขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลพังโคน
เทศบาลตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 
  เห็นด้วย    88 79.3 
  ไม่เห็นด้วย    3 2.7 
  ไม่แน่ใจ    20 18.0 
  ไม่ระบ ุ       

รวม 111 100.00 
ที่มา : ผลการศึกษาของที่ปรึกษา, เมษายน 2565 

 
 จากการศึกษาทัศนคติของประชาชนโดยวิธีการสอบถามรายบุคคล จำนวน 150 คน ดังแสดงใน
ตารางท่ี 1 สามารถสรุปผล ได้ดังนี้ 
  1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
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   ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 49.7 ชาย คิดเป็นร้อยละ 59.3 ของ
ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด และผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 36-56 ปี คิดเป็นร้อยละ 79.6 
ของผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด 
   บทบาทสถานะในครอบครัวของผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ คือ หัวหน้าครอบครัว รองลงมา 
คือ คู่สมรส คิดเป็น ร้อยละ 43.9 และ 24.5 ของผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด ตามลำดับ 
   ระดับการศึกษาประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นระดับปริญญาตรี  รองลงมา 
คือ ประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นร้อยละ 32.4 และ 18.6 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
ตามลำดับ 
   การนับถือศาสนาของประชากรผู้ตอบแบบสอบถามในพ้ืนที่ทำการทำแบบสอบถาม  
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 95.9 ของผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด 
  2) ข้อมูลทั่วไปทางด้านเศรษฐกิจ-สังคมของชุมชนของครัวเรือน 
   จำนวนสมาชิกในครอบครัวของผู้ตอบแบบสอบตามทะเบียนราษฎร์ ส่วนใหญ่อาศัย
ด้วยกัน 1 ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 90.14 ของผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด 
   สมาชิกในครอบครัวของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสมาชิกในครอบครัวที่ มีผู้อาศัย
อยู่จริง 4-6 คน รองลงมามีจำนวน 1-3 คน คิดเป็นร้อยละ 52.6 และร้อยละ 34.13 ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมด ตามลำดับ 
   รายได้หลักของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้หลักมาจากการเกษตร/ประมง 
รองลงมา คือ อาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจและการการค้า/ธุรกิจส่วน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 49.43 และ 
ร้อยละ 13.79 ของผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด ตามลำดับ  
   รายได้รองของครอบครัวของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ 
คิดเป็นร้อยละ 34.5 รองลงมา คือ การค้าและธุรกิจ ร้อยละ 27.3  ของผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด 
   รายได้รวมต่อเดือนของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ 6,000-10,000 บาท/เดือน  
10,001-15,000 บาท/เดือน และมากกว่า 15,000 บาท/เดือน คิดเป็นร้อยละ 21.4  22.1 และ 45.0 
ตามลำดับ ของผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมดตามลำดับ 
   อาคารที่พักอาศัยของผู้ตอบแบบถามส่วนใหญ่แล้วเป็นบ้านเดี่ยว ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 93.9 
ของผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด 
   การใช้ประโยชน์ของอาคารบ้านเรือนที่มากที่สุด คือ เป็นที่อยู่อาศัยอย่างเดียว คิดเป็น
ร้อยละ 88.6 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด และผู้ตอบแบบสอบถามไม่คิดจะย้ายที่อยู่อาศัยมีจำนวน           
ร้อยละ 89.4 
  3) ข้อมูลด้านการจัดการขยะมูลฝอย 
   (1) การรวบรวมขยะมูลฝอย 
    ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีถังขยะมูลฝอยประจำบ้านร้อยละ 86.1 
โดยประชาชนส่วนใหญ่มีวิธีการรวบรวมขยะมูลฝอยภายในบ้าน คือ ใส่ถุงพลาสติกก่อนแล้วจึงนำไปใส่                
ถังรองรับขยะมูลฝอย ร้อยละ 69.7 รองลงมาคือนำขยะมูลฝอยทิ้งใส่ถังรองรับขยะมูลฝอยรวมของเทศบาลฯ 
นอกบ้าน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 16.9 ของผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมดตามลำดับ 
    ผู้ตอบแบบสอบถามได้มีการแยกขยะมูลฝอยก่อนที่จะทิ้งลงในถังขยะมูลฝอย       
ร้อยละ 78.6 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด และมีผู้ไม่แยกขยะมูลฝอยอีกร้อยละ 21.40 ของผู้ตอบ
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แบบสอบถามทั้งหมด ผู้ที่แยกขยะมูลฝอยส่วนใหญ่จะแยกเป็นขยะมูลฝอยรีไซเคิลเพ่ือนำไปขาย และแยกขยะ
เปียกไปทำเป็นปุ๋ย 
   (2) การกำจัดขยะมูลฝอย 
    วิธีการกำจัดขยะมูลฝอยภายในอาคารบ้านเรือนที่มากที่สุด คือทั้งกำจัดเองและ
รอให้ เทศบาลมาเก็บ รองลงมาคือ กำจัดเอง ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 50.4 และ ร้อยละ 41.0 ของผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด ตามลำดับ 
    ในกรณีที่ประชาชนกำจัดขยะมูลฝอยเองมีวิธีที่ใช้ในการกำจัดมากที่สุด คือ               
ทั้งเผาและฝัง ร้อยละ 34.0  รองลงมาคือ กองไว้แล้วเผาเป็นระยะ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 32.0 ของผู้ตอบ
แบบสอบถามท่ีกำจัดเอง 
    ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ต้องการให้ อปท.เป็นผู้กำจัด มาเก็บขยะ
มูลฝอยที่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 96.20 ของผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด 
   (3) วิธีการจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยทางเทศบาลฯ 
    ปัจจุบันเทศบาลฯ/อบต. มาเก็บขยะมูลฝอยที่บ้านของท่านบ่อยแค่ไหนพบว่ามี
การเก็บขยะมูลฝอย วันละครั้งคิดเป็นร้อยละ 65.0 และวันเว้นวัน ร้อยละ 12.1 ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมด ตามลำดับ 
    โดยส่วนใหญ่เทศบาลฯ/อบต. จะมาเก็บขยะมูลฝอยในช่วงเวลาเช้า (ก่อน               
10.00 น.) ร้อยละ 87.2   
    ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามจ่ายค่าธรรมเนียมในการเก็บขยะมูลฝอยในทาง
เทศบาลฯ/อบต. คิดเป็นร้อยละ 84.7 และจ่ายบ้างไม่จ่ายบ้าง คิดเป็นร้อยละ 5.6 ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมด 
   (4) ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยและผลกระทบจากความสกปรกของขยะมูลฝอย 
    พาหะนำโรคที่พบในบ้านของผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุด คือ แมลงต่างๆ 
(แมลงวัน ,แมลงสาบ ,แมลงหวี่ ) รองลงมา คือ หนูคิดเป็นร้อยละ 51.5 และร้อยละ 45.8 ของผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด ตามลำดับ 
    ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามที่ได้รับความเดือดร้อนจากความสกปรกของขยะ
มูลฝอย โดยที่จุดรองรับขยะมูลฝอยของเทศบาลฯ บริเวณใกล้บ้านนั้น ส่วนใหญ่มีปัญหา คือ ไม่ได้รับ
ผลกระทบใดๆ คิดเป็นร้อยละ  27.9 มีกลิ่นเหม็นรบกวน/พาหะนำโรค เช่น แมลงวัน แมลงหวี่ แมลงสาปและ
หนูชุกชุมขึ้น คิดเป็นร้อยละ 21.2 และ 20.2 ของผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด ตามลำดับ 
    ในระยะ 1 ปี ที่ผ่านมา มีสมาชิกในครัวเรือนของผู้ตอบแบบสอบถาม มีการ
เจ็บป่วยด้วยโรคที่เจ็บป่วยมากที่สุด คือ ระบบทางเดินอาหารท้องร่วง ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 44.9 ของผู้ตอบ
แบบสอบถามที่ได้รับความเจ็บป่วยทั้งหมด โดยซื้อยาเองคิดเป็นร้อยละ 62.00 และรองลงมา คือ ทางเดิน
หายใจ ร้อยละ 39.10 ของผู้ตอบแบบสอบถามที่ได้รับความเจ็บป่วยทั้งหมด 
  5) ความคิดเห็นต่อการกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลฯ/อบต.   
   โดยผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อการจัดเก็บขยะมูลฝอยของเทศบาลฯ/อบต. 
บริเวณท่ีพักอาศัยพบว่ามีการเก็บขยะมูลฝอยคิดว่าการดำเนินการสะอาด เรียบร้อยดี เป็นร้อยละ 63.3 และ  
ควรมีถังขยะมากกว่านี้ ร้อยละ 30.7 ของผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด ตามลำดับ 
   โดยผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อเวลาในการจัดเก็บขยะมูลฝอยของเทศบาลฯ/
อบต. ที่อยากให้ดำเนินการ ก่อน  07.00 น. คิดเป็นร้อยละ 48 และเวลา 07.00-09.00 น. ร้อยละ 26.7 ของ
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ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด ตามลำดับ ซึ่งอยากให้เก็บวันละครั้ง คิดเป็นร้อยละ 61.9 และควรจัดตั้งถังรองรับ
ขยะมูลฝอยบริเวณย่านที่มีชุมชนอยู่กันอย่างหนาแน่น คิดเป็นร้อยละ 31.9  
    โดยผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อเทศบาลฯ/อบต. จำเป็นต้องปรับปรุง
ค่าบริการในการขนส่งและกำจัดขยะมูลฝอยเพ่ือปรับปรุงการบริการที่ดีขึ้น โดย ยินดีจ่าย คิดเป็นร้อยละ 81 
และไม่ยินดีจ่าย ร้อยละ 19 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด ตามลำดับ ซึ่งผู้ยินดีจ่ายนั้นเห็นควรเก็บในอัตรา 
20-30 บาทต่อเดือน ร้อยละ39.2 รองลงมา คือ 40-50 บาท/เดือน ร้อยละ 10.8 
   6) ความรู้ความเข้าใจของโครงการ 
   จากการสอบถามการเคยทราบข่าวเกี่ยวกับการปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพศูนย์จัดการ
จัดการขยะมูลฝอยเทศบาบาลตำบลพังโคน ตั้งอยู่ บ้านฝั่งแดง หมู่ที่ 8 ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัด
สกลนคร  เพ่ือแก้ไขปัญหามลพิษด้านการจัดการขยะมูลฝอย พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่เคยทราบข่าว คิดเป็น
ร้อยละ 61.6 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด และผู้ที่ ไม่เคยทราบข่าว คิดเป็นร้อยละ 38.4 ของผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด โดยทราบข่าวจากเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 48.30 ของผู้ตอบ
แบบสอบถามที่เคยทราบข่าวทั้งหมด  ซ่ึงยินดีเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนโครงการ ร้อยละ 97.4 

เมื่อสอบถามถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสถานีกำจัดขยะมูลฝอย พบว่า ประชาชนได้รับ
ผลกระทบ คิดเป็นร้อยละ 41.1 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด โดยประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ที่ประชาชน
ส่วนใหญ่ได้รับมากที่สุด คือ กลิ่นเหม็นและแมลงวันรบกวนจากขยะมูลฝอย รองลงมา คือ น้ำขยะรั่วไหลจาก
รถช่วงผ่านชุมชน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 32.8 และ ร้อยละ 23.4 ของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีได้รับผลกระทบทั้งหมด 

เมื่อสอบถามถึงความคิดเห็นว่าควรให้มีการดำเนินการในโครงการก่อสร้างเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพศูนย์จัดการขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลพังโคน ระยะที่ 2 อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร พบว่า 
ประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 79.3 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด และมีประชาชนที่ไม่แน่ใจ 
คิดเป็นร้อยละ 18.0 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด  

เมื่อสอบถามถึงวิธีการกำจัดขยะมูลฝอยที่ประชาชนอยากให้ใช้ในการกำจัดขยะมูลฝอย
ส่วนใหญ่ คือ คัดแยกขยะรีไซเคิล ขยะอินทรีย์นำมาทำปุ๋ยหมัก นำขยะมูลฝอยมาใช้เป็นพลังงาน คิดเป็น              
ร้อยละ 42.0 นอกจากนี้ยังอยากให้คัดแยกขยะรีไซเคิล การนำขยะมูลฝอยจากบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยกลับมา
ใช้ประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ 24.6 ของผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด 
    

4. ผลการศึกษาทัศนคติของประชาชนโดยการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
เทศบาลตำบลพังโคนได้จัดการศึกษาทัศนคติของประชาชนที่มีต่อโครงการฯ ซึ่งได้กำหนด

กลุ่มเป้าหมายครอบคลุมผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งผู้แทนส่วนราชการภายในเขตพ้ืนที่โครงการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งประชาชนที่มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ที่สนใจ โดยดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน          
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพังโคน ชั้นหนึ่ง เวลาดำเนินการ 10.00-         
12.00 น. ตามระเบียบว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นประชาชน พ.ศ. 2548 โดยในการจัด เวทีรับฟัง                   
ความคิดเห็นของประชาชนครั้งนี้ มีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นทั้งสิ้น 164 คน ซึ่งส่วนใหญ่          
เห็นด้วย ว่าควรก่อสร้างโครงการก่อสร้างเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพศูนย์จัดการขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลพังโคน
ระยะที่ 2 อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร เพ่ือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น เมื่อสอบถามถึงวิธีการกำจัดขยะ          
มูลฝอยที่ประชาชนอยากให้ใช้ในการกำจัดขยะมูลฝอยส่วนใหญ่ คือ การคัดแยกขยะรีไซเคิลนำไปจำหน่าย 
ขยะอินทรีย์นำมาทำปุ๋ยหมัก นำขยะมาใช้เป็นพลังงาน นอกจากนี้ยังอยากให้คัดแยกขยะรีไซเคิล การนำขยะ
มูลฝอยจากบ่อฝังกลบขยะกลับมาใช้ประโยชน์คิดเป็นร้อยละ 64.6   และยินดีที่จะเข้ามามีส่วนร่วมใน                
การสนับสนุนโครงการ 
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 5. ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นและปัญหาความเดือดร้อน 
 5.1 โครงการก่อสร้างเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลพังโคน ระยะที่ 2 
อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร เป็นโครงการที่ดี เพราะสามารถช่วยแก้ปัญหาเรื่องขยะของจังหวัดสกลนครได้ 
 5.2 สร้างจิตสำนึก ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ให้ความรู้กับประชาชน เรื่อง การคัดแยกขยะตั้งแต่      
ต้นทาง เพ่ือลดปริมาณขยะท่ีจะนำมากำจัดที่ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลพังโคน 
 5.3 มีการคัดแยกขยะต้นทาง ทั้งขยะอันตราย ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล และขยะทั่วไป เพ่ือนำไป
บริหารจัดการอย่างเหมาะสม  
 5.4 ควรให้เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยให้รอบด้าน นอกเหนือจากการจัดการใน             
บ่อฝังกลบขยะ  
 5.5 ควรใช้เทคโนโลยีการกำจัดขยะที่ทันสมัย ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม 
 

 6. เหตุผลความจำเป็น (กรณีจำเป็นต้องดำเนินโครงการต่อ) 
 เห็นควรดำเนินโครงการต่อไป เนื่องจากสถานการณ์ปัญหาของขยะมูลฝอยขององค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ร่วมลงนามในศูนย์จัดการขยะมูลฝอย ที่  3 จังหวัดสกลนคร  มีปริมาณเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งขยะเหล่านี้มา
จากการดำรงชีวิตของคนในชุมชน จึงทำให้มีปริมาณขยะเพ่ิมมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้มีวัสดุเหลือใช้จาก
การผลิตและกิจกรรมในด้านต่างๆ มีมากมาย เกิดปริมาณขยะมูลฝอยเพ่ิมมากขึ้นอย่างรวดเร็วและมหาศาล 
เนื่องจากระบบกำจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบที่ใช้อยู่ ในปัจจุบันมีข้อจำกัดในเรื่องการใช้พ้ืนที่ และปัจจุบันได้
กำจัดขยะมูลฝอยจนเต็มพ้ืนที่บ่อฝังกลบทั้งหมดแล้ว การดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยจึงทำการฝังกลบบน
พ้ืนที่เดิมที่เต็มแล้ว ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า หากไม่ดำเนินการแก้ไขโดยเร็วจะเกิดวิกฤตการณ์ ที่จะไม่
สามารถนำขยะมูลฝอยมาฝังกลบได้อีกต่อไป และในอนาคตหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งที่ ร่วม             
ลงนามในศูนย์จัดการขยะมูลฝอย ที่  3 จังหวัดสกลนคร  นำขยะมูลฝอยมากำจัดที่ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม
เทศบาลตำบลพังโคน ก็จะทำให้เกินศักยภาพของระบบฝังกลบที่ก่อสร้างไว้ในระยะที่ 1  โดยเทศบาลตำบล 
พังโคนได้จัดให้มีแนวทางและมาตรการป้องกันแก้ไข เพ่ือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากปัญหาดังกล่าว             
จากเหตุผลดังกล่าว จึงต้องดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาระบบการกำจัดขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพและ
คุณภาพอยู่ในระดับมาตรฐานที่ดี เพ่ือรองรับปริมาณขยะมูลฝอยในปัจจุบันและในอนาคต 
  

 7. มาตรการป้องกัน แก้ไข เยียวยา (เพิ่มเติม) 
 - ไม่มี –  
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ภาพที่ 27 ติดประกาศเทศบาลตำบลพังโคน เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
ในการจัดทำโครงการก่อสร้างเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลพังโคน  

ระยะที่ 2 อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 
วันที่ 11 เมษายน 2565 ณ ที่ทำการกำนันตำบลพังโคน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 28 ติดประกาศเทศบาลตำบลพังโคน เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
ในการจัดทำโครงการก่อสร้างเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลพังโคน  

ระยะที่ 2 อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 
วันที่ 11 เมษายน 2565 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 
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ภาพที่ 29 ติดประกาศเทศบาลตำบลพังโคน เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
ในการจัดทำโครงการก่อสร้างเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลพังโคน  

ระยะที่ 2 อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 
วันที่ 11 เมษายน 2565 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 

 
 

ภาพที่ 30 ติดประกาศเทศบาลตำบลพังโคน เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
ในการจัดทำโครงการก่อสร้างเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลพังโคน  

ระยะที่ 2 อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 
วันที่ 11 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพังโคน ชั้นหนึ่ง 
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ภาพที่ 31 ติดประกาศเทศบาลตำบลพังโคน เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
ในการจัดทำโครงการก่อสร้างเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลพังโคน  

ระยะที่ 2 อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 
วันที่ 11 เมษายน 2565 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้นสอง เทศบาลตำบลพังโคน 
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