
  

 

ก าหนดการ  
งานสัมมนา “Success of Waste Separation – Change for Good: 

 ความส าเร็จในการคัดแยกขยะ – เปลี่ยนเพื่อประเทศไทยไร้ขยะ” 
พิธีมอบรางวัลและถอดบทเรียนความส าเร็จในการบริหารจัดการขยะ  

วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น. 
ณ สโมสรทหารบก วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ 

 

เวลา 07.30 น. – 08.30 น.      ผู้รับรางวัล แขกผู้มีเกียรติ ผู้เข้าร่วมสัมมนา สื่อมวลชน ลงทะเบียน  
เวลา 08.30 น. – 08.45 น.    พิธีกรซักซ้อมขั้นตอนการรับรางวัล    
เวลา 09.00 น.     ผู้รับรางวัล แขกผู้มีเกียรติ ผู้ร่วมสัมมนา นั่งประจ าจุดในห้องสัมมนา 
เวลา 09.30 น. พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

ประธานในพิธีมาถึงบริเวณงาน  
เวลา 09.30 น. – 10.00 น. ประธานในพิธี ชมนิทรรศการฯ   
เวลา 10.15 น.  รับชมวีดิทัศน์ “Success of Waste Separation – Change for 

Good เรื่อง ความส าเร็จของการลดก๊าซเรือนกระจก”             
เวลา 10.20 น.  นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวรายงาน  
เวลา 10.30 น. – 12.00 น. - ประธานในพิธีมอบรางวัลให้แก่จังหวัดที่มีการบริหารจัดการคัดแยก

ขยะครบ 100 % ทุกครัวเรือน   
- ประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้กับหน่วยงานที่สนับสนุน

โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- ประธานในพิธีและผู้ที่ได้รับรางวัล ร่วมบันทึกภาพบนเวที 
- ประธานในพิธีกล่าวเปิดงานสัมมนา   

เวลา 12.00 น. – 13.30 น.  รับประทานอาหารกลางวัน   
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เวลา 13.30 น. – 14.30 น. สัมมนาหัวข้อ “ถังขยะเปียกลดโลกร้อน...พลังคนไทยเพื่อประเทศไทย
ไร้ขยะ”  

ผู้ด าเนินรายการ: คุณสร้อยฟ้า โอสุคนธ์ทิพย์ 
วิทยากร 1: นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น                             
 วิทยากร 2: ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานชมรม
แม่บ้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และประธานสภาสตรี
แห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์  
วิทยากร 3: รศ.ดร.ชนาธิป ผาริโน อาจารย์ประจ าภาควิชา
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
วิทยากร 4:  นางประเสริฐสุข เพฑูรย์สิทธิชัย ผู้อ านวยการ
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก   

        เวลา 14.45 น. – 16.00 น.  การแบ่งกลุ่มสัมมนา 
ห้องที่ 1 สัมมนาในหัวข้อ “คิดและท าอย่างไรให้ส าเร็จ: ความท้าทาย
ของการจัดการขยะต้นทาง”  

โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  
ห้องที่ 2 : สัมมนาในหัวข้อ “Talk for Change... หลากวัฒนธรรม
ร่วมใจกันเปลี่ยนเพื่อประเทศไทยไร้ขยะ” (ภาคเหนือและภาคใต้) 

     ผู้ด าเนินรายการ: ท้องถิ่นจังหวัดตรัง 
     วิทยากร 1: นายกองค์การบริหารส่วนต าบลรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 
     วิทยากร 2: นายกเทศมนตรีต าบลแม่แรง จังหวัดล าพูน 
  วิทยากร 3: นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพาน  

จังหวัดเชียงราย 
ห้องที่ 3 : สัมมนาในหัวข้อ “Talk for Change... หลากวัฒนธรรม
ร่วมใจกันเปลี่ยนเพื่อประเทศไทยไร้ขยะ” (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)  

     ผู้ด าเนินรายการ: ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด 
วิทยากร 1: นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าปล้อง
จังหวัดเลย 
 วิทยากร 2: นางปาลิตา เต้จั้น ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 
ต าบลผาสามยอด จังหวัดเลย 
 วิทยากร 3: นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร 

     วิทยากร 4: นายกเทศมนตรีต าบลเชียงกลม จังหวัดเลย 
 

/ ห้องที ่4 ... 
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ห้องที่ 4 : สัมมนาในหัวข้อ “Talk for Change... หลากวัฒนธรรม
ร่วมใจกันเปลี่ยนเพื่อประเทศไทยไร้ขยะ” (ภาคกลางและภาค
ตะวันออก)   

     ผู้ด าเนินรายการ: ท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี 
     วิทยากร 1: ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดจันทบุรี 
     วิทยากร 2: นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโก่งธนู จังหวัดลพบุรี 
     วิทยากร 3: นายกเทศมนตรีต าบลตะกาง จังหวัดตราด 
     วิทยากร 4: นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปะตง จังหวัดจันทบุรี 

โดยห้องท่ี 2-4 มีประเด็นการสัมมนาหัวข้อย่อย ดังนี้  
(1) ปัจจัยที่ท าให้การบริหารจัดการขยะในพ้ืนที่ประสบความส าเร็จ 
(2) ปัญหาอุปสรรคพร้อมแนวทางแก้ไขและแนวทางการต่อยอด 
(3) แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสอบถามปัญหา 
(4) สรุปเกี่ยวกับการด าเนินการบริหารจัดการคัดแยกขยะขององค์กร  

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
เวลา 16.00 น. – 16.30 น. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

กล่าวขอบคุณ และปิดการสัมมนา 
เวลา 16.30 น. เสร็จสิ้นการสัมมนา  

 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ    พักรับประทานอาหารว่าง (เช้า) 10.30 น. – 10.45 น.   Snack Box 
      พักรับประทานอาหารว่าง (บ่าย) 14.30 น. – 14.45 น.  หน้าห้องสัมมนา 
  
การแต่งกาย 

1. เฉพาะผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับรางวัล : ชุดเครื่องแบบสีกากีแขนยาว 
2. ผู้เข้าร่วมงานสัมมนา : ชุดผ้าไทยสีเหลือง  
3. ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด: แต่งชุดดอกแก้ว 
4. ตัวแทน อถล. : ชุดผ้าไทยสีเหลือง หรือ ชุดสุภาพสีเหลือง 


