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หลักสูตรการจัดการขยะมูลฝอยสําหรับผูปฏิบัติงาน  
 

วัน/เวลา 09.30-12.00 น.  13.00-14.30 น. 14.30-16.30 น. 

 
วันแรก 

(14 ก.พ.49) 

 
รายงานตัวลงทะเบียน 

 
รายงานตัวลงทะเบียน 

 
ประชุมชี้แจงวัตถุประสงคโครงการ 

โดย 
ผอ.สสร. 

 09.30-10.30 น. 10.45-12.00 น. 13.00-14.30 น. 14.45-16.30 
 

วันที่ 2 
(15 ก.พ.49) 

 
มอบแนวทางการดําเนินงาน 

และบรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวนโยบาย 
ในการจัดการขยะมูลฝอยของ อปท.” 

โดย 
อสถ. 

 
ปญหา อุปสรรค และการจัดการขยะมูลฝอย

แบบผสมผสาน 
โดย 

วิทยากรจากกรมควบคุมมลพิษ 

 
กระบวนการ องคประกอบและขั้นตอนของการ

จัดการขยะมูลฝอยในทองถิ่น 
โดย 

วิทยากรจากกรมควบคุมมลพิษ 
 

 
กระบวนการ องคประกอบและขั้นตอนของการจัดการ 

มูลฝอยในทองถิ่น 
 (ตอ) 

 

 09.00-10.45 น. 11.00-12.00 น. 13.00-14.30 น. 14.45-16.30 น. 
 

วันที่ 3 
(16 ก.พ.49) 

 
เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการขยะในทองถิ่น 

โดย 
ดร.ปมทอง  มาลากุล ณ อยุธยา 

 

 
การจัดการมูลฝอยโดยชุมชนทองถิ่น และ

ความสัมพันธระหวางผูมีบทบาท 
โดย 

 วิทยากรจากกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 

 

 
การยุติความขัดแยงดวยสันติวิธี 

โดย 
ศ.นพ.วันชัย  วัฒนศัพท 

 
ของขายไดและระบบธุรกิจเอกชน 

ในการจัดการขยะ 
โดย 

อ.สมไทย  วงษเจริญ 

 
วันที่ 4 

(17 ก.พ.49) 

 
มาตรฐานการจัดการขยะมูลฝอยขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 
โดย 

ผศ.ยุทธนา  มหัจฉริยวงศ 
วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย 

 
การพัฒนามาตรฐานการบริหารงานบุคคล 

 
โดย 

ผอ.สน.บค. 
 

 

  
การจัดทําโครงการเพื่อดําเนินการระบบกําจัด

ขยะมูลฝอย 
โดย 

ผอ.สสร. 

 
ปดการฝกอบรม 

โดย 
ผูแทน อสถ. 
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หลักสูตรการจัดการน้ําเสียสําหรับผูปฏิบัติงาน 
 

วัน/เวลา 09.00-12.00 น.  13.00-14.30 น. 14.30-16.30 น. 

 
วันแรก 

 
รายงานตัวลงทะเบียน 

 
รายงานตัวลงทะเบียน 

 
ประชุมชี้แจงวัตถุประสงคโครงการ 

โดย 
จนท.ผูจัดการฝกอบรม 

 09.30-10.30 น. 10.45-12.00 น. 13.00-14.30 น. 14.45-16.30 
 

วันที่ 2 
 

พิธีเปด 
และบรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวนโยบายในการ

จัดการน้ําเสียของ อปท.” 
โดย 
อสถ. 

 
มลพิษทางน้ําและสถานการณน้ําเสีย 

ของประเทศ 
โดย 

วิทยากรจากกรมควบคุมมลพิษ 

 
การบริหารจัดการน้ําเสียชุมชนของ อปท. 

โดย 
วิทยากรจากกรมควบคุมมลพิษ 

 

 
การบริหารจัดการน้ําเสียชุมชนของ อปท. 

 (ตอ) 
 

 09.00-10.45 น. 11.00-12.00 น. 13.00-14.30 น. 14.45-16.30 น. 

 
วันที่ 3 

 
เทคนิคการบําบัดน้ําเสียชุมชน 

โดย 
วิทยากรจากกรมควบคุมมลพิษ 

 

 
เทคนิคการบําบัดน้ําเสียชุมชน 

โดย (ตอ) 

 

 
มาตรฐานการจัดการน้ําเสียของ อปท. 

โดย 
ผศ.ยุทธนา  มหัจฉริยวงศ 

วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย 

 
การออกเทศบัญญัติ/ขอบัญญัติการติดตั้ง 

บอดักไขมันในอาคาร 
โดย 

ผอ.สสร. 

 
วันที่ 4 

 
การจัดการน้ําเสียตามแนวพระราชดําริ 

โดย 
วิทยากรจาก กปร. 

 
การพัฒนามาตรฐานการบริหารงานบุคคล 

โดย 
ผอ.สน.บค. 

 
 

 

  
การจัดทําโครงการเพื่อดําเนินการ 

ระบบบําบัดน้ําเสีย 
โดย 

ผอ.สสร. 

 
ปดการฝกอบรม 

โดย 
ผูแทน อสถ. 
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ตารางกําหนดการฝกอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจดัการคุณภาพสิ่งแวดลอม 

หลักสูตร 
รุน
ที่ ชวงเวลา สถานที่ หมายเหต ุ

1. การจัดการขยะมูลฝอยสําหรับผูปฏิบัติงาน 1 7-10  กุมภาพนัธ 2549 โรงแรม เอส ดี อเวนวิ เขตบางพลัด กทม. รุนละ 217 คน 
  2 14-17  กุมภาพันธ 2549 โรงแรม รอยัล ริเวอร  เขตบางพลัด กทม. เทศบาลทั่วประเทศ  1,156 คน 
  3 21-24  กุมภาพันธ 2549 โรงแรม เอส ดี อเวนวิ เขตบางพลัด กทม. อบจ.ทั่วประเทศ  75  คน 
  4 7-10  มีนาคม 2549  โรงแรม รอยัล ริเวอร  เขตบางพลัด กทม. อบต.ขนาดใหญ 71 คน 
  5 16-19  พฤษภาคม 2549 โรงแรม เอส ดี อเวนวิ เขตบางพลัด กทม. รวม 1,302 คน 
  6 23-26  พฤษภาคม 2549 โรงแรม เอส ดี อเวนวิ เขตบางพลัด กทม.   
          
2. การจัดการน้ําเสียสําหรับผูปฏิบัติงาน 1 14-17  มีนาคม 2549 โรงแรม เอส ดี อเวนวิ เขตบางพลัด กทม. รุนละ 137 คน 
  2 21-24  มีนาคม 2549 โรงแรม เอส ดี อเวนวิ เขตบางพลัด กทม. อบต.ขนาดใหญ  71 คน 
  3 4-7  เมษายน 2549 โรงแรม เอส ดี อเวนวิ เขตบางพลัด กทม. เทศบาลขนาดใหญ 47 คน 
  4 25-28 เมษายน 2549 โรงแรม เอส ดี อเวนวิ เขตบางพลัด กทม. เทศบาลขนาดกลาง 430 คน 
        รวม 548 คน 
          
          
          
          

 



 

แบบตอบรับ 
การฝกอบรมหลักสูตรการจัดการขยะมูลฝอยสําหรับผูปฏิบัตงิาน 

รุนท่ี......... 
ระหวางวันท่ี .......... เดือน ..............................พ.ศ. ........ 

  ……………………………………………………………………………….………………………… 
 

1. อบจ./เทศบาล/อบต.………………………….…อําเภอ…………………… จังหวดั……………………… 
หมายเลขโทรศัพท…………………………………………โทรสาร…………………………………….. 

2. ขอสงผูเขารับการฝกอบรม คือ 
ช่ือ………………………………......นามสกุล…………………………………………………………….. 
ตําแหนง…………………………………….ระดับ………….รับผิดชอบงาน……………………………. 

3. ไมสามารถสงผูเขารับการฝกอบรมได
เนื่องจาก……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………… 
 
                                                           ลงชื่อ                                                          ผูกรอกแบบ 
                                                                     (……………………………….…) 
                ตําแหนง………………………………………………. 

หมายเหตุ     
1. กรุณาสงแบบตอบรับเขารับการฝกอบรมถึง สวนสงเสริมการจัดการดานสิ่งแวดลอมและการมีสวนรวม 

กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ถ.ราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพ ฯ 10300  ทางโทรสารหมายเลข   
0-2241-9000  ตอ 4102 , 4112   กอนการฝกอบรมไมนอยกวา 7 วนั โดยไมเวนวันหยดุราชการ  

2. กรณีไมประสงคเขารับการฝกอบรมโปรดแจงใหทราบดวย 
3. ลงทะเบียนและเขาพักในวันแรกของการฝกอบรม ระหวางเวลา 09.00-14.30 น. ณ สถานที่จัดฝกอบรม  
4. กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินจะรับผิดชอบคาใชจายสําหรับคาอาหารและคาที่พัก ในระหวางวนั

ฝกอบรม 
5. การจัดหองพักจะจดัใหพักรวมกับผูเขารับการฝกอบรมทานอื่นตามความเหมาะสมและตามสิทธิ์ กรณี

ตองการพักเดีย่ว จะตองรับผิดชอบคาเชาที่พักเองทั้งหมด 
6. พิธีเปดแตงกายชุดสุภาพ 
 
 



แบบตอบรับ 
การฝกอบรมหลักสูตรการจัดการน้ําเสียสาํหรับผูปฏิบัตงิาน 

รุนท่ี......... 
ระหวางวันท่ี .......... เดือน ..............................พ.ศ. ........ 

  ……………………………………………………………………………….………………………… 
 

1. อบจ./เทศบาล/อบต.………………………….…อําเภอ…………………… จังหวดั………………… 
หมายเลขโทรศัพท…………………………………………โทรสาร………………………………… 

2. ขอสงผูเขารับการฝกอบรม คือ 
ช่ือ………………………………......นามสกุล……………………………………………………… 
ตําแหนง………………………………ระดับ………รับผิดชอบงาน………………………………. 

3. ไมสามารถสงผูเขารับการฝกอบรมได
เนื่องจาก…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……… 
 
                                                           ลงชื่อ                                                          ผูกรอกแบบ 
                                                                     (……………………………….…) 
        ตําแหนง………………………………………………. 

หมายเหตุ     
1. กรุณาสงแบบตอบรับเขารับการฝกอบรมถึง สวนสงเสริมการจัดการดานสิ่งแวดลอมและการมีสวน

รวมกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ถ.ราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพ ฯ 10300  ทางโทรสารหมายเลข   
0-2241-9000  ตอ 4102 , 4112  กอนการฝกอบรมไมนอยกวา 7 วัน โดยไมเวนวันหยดุราชการ  

2. กรณีไมประสงคเขารับการฝกอบรมโปรดแจงใหทราบดวย 
3. ลงทะเบียนและเขาพักในวันแรกของการฝกอบรม ระหวางเวลา 09.00-14.30 น. ณ สถานที่จัดฝกอบรม  
4. กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินจะรับผิดชอบคาใชจายสําหรับคาอาหารและคาที่พัก ในระหวางวนั

ฝกอบรม 
5. การจัดหองพักจะจดัใหพักรวมกับผูเขารับการฝกอบรมทานอื่นตามความเหมาะสมและตามสิทธิ์ กรณี

ตองการพักเดีย่ว จะตองรับผิดชอบคาเชาที่พักเองทั้งหมด 
6. พิธีเปดแตงกายชุดสุภาพ 

 
  


