
 
 

  
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร 

การบริหารจัดการมูลฝอยอย่างครบวงจรโดยชุมชน 
โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กําแพงแสน 

ร่วมกับ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี 
และอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร  

 
๑. หลักการและเหตุผล 

กลไกและเง่ือนไขใหม่ทางสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี ส่งผลต่อความรุนแรงและซับซ้อนของปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อม การป้องกันและแก้ไขปัญหาแบบเดิมๆ ที่มุ่งเน้นการดําเนินการแบบแยกส่วนและเฉพาะหน้าย่อมไม่ประสบผล 
การแสวงหาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาแบบองค์รวม และการบูรณาการเพื่อมุ่งสู่การป้องกันและแก้ปัญหาอย่าง
ยั่งยืนมีมากขึ้น และแนวทางการดําเนินงานหน่ึงที่ได้รับความสนใจและเป็นกระแสการพัฒนาประเทศของประชาคมโลกใน
ปัจจุบัน ได้แก่ การพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นการให้ความสําคัญกับการพัฒนาที่ต้องสร้างความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องคํานึงถึงขีดจํากัดของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ถูกนํามาใช้ในระบบการ
ผลิตเพ่ือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการรองรับ และดูดซับของเสียจากการอุปโภคและบริโภค ทั้งนี้ การพัฒนาต้อง
สามารถตอบสนองความต้องการในปัจจุบัน โดยที่ไม่ส่งผลเสียกับความต้องการในอนาคต ตระหนักถึงความเป็นองค์รวม
กล่าวคือ การกระทําสิ่งใดต้องคํานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสิ่งอ่ืน ๆ ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ในการ
พัฒนาควรเป็นไปในทางสร้างสรรค์เอ้ือประโยชน์อย่างสอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น ภายใต้บริบทและแนวโน้ม
ของประชาคมโลกดังกล่าว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้รับการจัดวางในตําแหน่งทางยุทธศาสตร์ที่สําคัญในการ
ขับเคลื่อนกลไกที่เกี่ยวข้องทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมเพ่ือนําไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน แต่ด้วยข้อจํากัดของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านหลายๆ ด้าน เช่นขาดองค์ความรู้และเทคโนโลยีในที่เหมาะสมในการดําเนินการต่างๆ 
ทําให้การผลักดันและขับเคลื่อนยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายตามกรอบของกฎหมายและความคาดหวังของประชาชนได้ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ร่วมกับสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรีและอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรได้ให้ความสําคัญกับการเสริมสร้างศักยภาพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการจัดการ
ขยะในปัจจุบันซึ่งเป็นปัญหาระดับชาติ ต้องได้รับการส่งเสริมจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐภาคเอกชน และภาคประชาชน ใน
การสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงปัญหาและร่วมกันหาแนวทางในการแก้ปัญหาที่ถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์ไม่ส่งผล
กระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและประชาชนในท้องถิ่น โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ผ่านการ
ดําเนินงาน ๒ ด้าน ได้แก่  

 

สิ่งทีส่่งมาด้วย ๒ 



 
 

๑.๑ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งเน้นการ
เสริมสร้างแนวคิด วิสัยทัศน์ และกระบวนการทํางานด้านสิ่งแวดล้อมบนพ้ืนฐาน การพัฒนาที่ย่ังยืนแก่บุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในทุกระดับ การเพ่ิมขีดความสามารถบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาของพ้ืนที่และการจัดทําแผนปฏิบัติการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
และการบริหารจัดการขยะ ระดับท้องถิ่นได้อย่างถูกต้องและสามารถบริหารโครงการได้อย่างครบวงจร 

๑.๒ การส่งเสริมศักยภาพหน่วยงาน อันประกอบด้วยภาครัฐ เอกชน องค์กรพัฒนาเอกชนและประชาชนทุกภาค
ส่วน ให้มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพ มีแผนงาน และกลไกในการดูแลอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ท้องถิ่นของตนเองได้อย่างย่ังยืน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานทุกภาคส่วนในชุมชนมี
องค์ความรู้ มีศักยภาพ และพ่ึงพาตนเองได้ ในท้องถิ่นบนความสมดุล มีคุณภาพ และยั่งยืน ทั้งทางด้านทรัพยากรมนุษย์ 
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังน้ัน เพ่ือให้เกิดการบูรณาการในการดําเนินการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการเสริมสร้างหน่วยงานเพ่ือการพัฒนาชุมชนอย่างย่ังยืน  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ร่วมกับสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรีและอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จึงได้กําหนดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร “การบริหารจัดการมูลฝอยอย่างครบวงจรโดยชุมชน” เพ่ือส่งเสริมการนําแนวคิดและหลักการ การบริหาร
จัดการมูลฝอยอย่างครบวงจร มาสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง รวมทั้งเพ่ือเป็นการเสริมสร้าง
สมรรถนะและเพ่ิมขีดความสามารถในการเรียนรู้ให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน และชุมชนท้องถิ่น 
ให้สามารถบริหารจัดการมูลฝอยในท้องถิ่นได้ด้วยตนเอง และนําไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง   
 
๒. วัตถุประสงค์  

๒.๑ เพ่ือเป็นการเสริมสร้างแนวคิดและหลักการ “การบริหารจัดการมูลฝอยอย่างครบวงจรโดยชุมชน” ตาม
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้ง
หน่วยงานภาคส่วนต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง สามารถนําไปพัฒนาในการจัดการมูลฝอยได้อย่างเหมาะสม   

๒.๒ เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือและเครือข่ายการดําเนินงานด้านการจัดการมูลฝอยโดยชุมชนในพ้ืนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในลักษณะหมู่บ้าน อบต. /เทศบาล เช่ือมโยงเป็นเครือข่าย   

๒.๓ เพ่ือเป็นการผลักดัน กระตุ้น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาคส่วนต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องเกิด
กระบวนการเรียนรู้ในการคิด ทําและประเมินผลการดําเนินงานด้านการบริหารจัดการมูลฝอย ได้ด้วยตนเอง โดยทาง
หลักสูตรยินดีเป็นที่ปรึกษาในทุกๆ ด้าน ได้แก่ด้านการเขียนโครงการเพ่ือจัดหางบประมาณ การหาแหล่งทุน การออกแบบ
และคัดเลือกเครื่องมือที่เหมาะสม จนถึงการจัดสร้างเครื่องมือสําหรับการจัดการขยะ ให้กับหน่วยงานที่ต้องการ จนกว่าจะ
ดําเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม   

๒.๔ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้เกิดการนํามูลฝอยในชุมชนกลับมาใช้ประโยชน์ โดยพิจารณาการปฏิบัติด้านเทคนิคใน
การนํามูลฝอยมาสร้างให้เกิดมูลค่าเพ่ิม    

 
 

๒. 



 
 

๓. วิธีการฝึกอบรม     
การบรรยาย ศึกษาดูงานนอกสถานที่และการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

  

๔. คุณสมบัติของผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม 
บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาล หน่วยงานที่เก่ียวข้องอ่ืนๆ ที่ทําหน้าที่ในการบริหารจัดการขยะ/

มูลฝอย และประชาชนในพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะเป็นผู้ดําเนินการและขับเคลื่อนการจัดการ
มูลฝอยโดยชุมชน เช่น คณะกรรมการชุมชน ประชาชน กลุ่มอาสาสมัครต่างๆ เยาวชน เป็นต้น   

 

๕. จํานวนผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม  
จํานวนรุ่นละ ๕๐ คน 
 

๖. ระยะเวลา  
รุ่นละ  ๓ วัน ๒ คืน 
 

๗. สถานที่จัดฝึกอบรม 
อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 
 

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๘.๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งภาคส่วนต่างๆ ที่เก่ียวข้องที่เข้ารับการฝึกอบรม ได้รับความรู้ ความเข้าใจ
ในแนวคิด หลักการ และเกิดแนวทางปฏิบัติด้าน “การบริหารจัดการมูลฝอยอย่างครบวงจรโดยชุมชน” 
 ๘.๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคส่วนต่างๆ ที่เก่ียวข้องเกิดกระบวนการเรียนรู้ในการคิดทํา และ
ประเมินผลการดําเนินงานด้าน “การบริหารจัดการมูลฝอยอย่างครบวงจรโดยชุมชน” ได้ด้วยตนเอง รวมทั้งนําองค์ความรู้
ที่ได้รับไปใช้ในการดําเนินกิจกรรม 

๘.๓ ความร่วมมือและเครือข่ายการดําเนินงานด้านการจัดการมูลฝอยอย่างครบวงจรโดยชุมชน ในพ้ืนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประสบความสําเร็จ โดยหลักสูตร ซึ่งเป็นการร่วมมือกันระหว่าง ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงาน
และสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ร่วมกับสํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรีและอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ยินดีเป็นที่ปรึกษาให้
คําแนะนําทุกด้านต้ังแต่เขียนโครงการรวมถึงการจัดหางบประมาณ จนสามารถดําเนินการได้สําเร็จ 
 

๙. รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ๓ วัน ๒ คืน    
สําหรับผู้เข้าประชุม ๕๐ คน (๗,๐๐๐ บาท ต่อ คน รวมค่าที่พักและค่าอาหาร )   

หน่วยงานสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการอบรมฯ ค่าที่พัก คา่พาหนะเดินทาง ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและ
เครื่องด่ืมในระหว่างการฝึกอบรม จากหน่วยงานต้นสังกัด ตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

 
 

๓. 



 
 

๑๐. ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร 
ที่ปรึกษาหลักสูตร   ศ.ดร. สนิท อักษรแก้ว   กรรมการบริหารอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร 
      พลตํารวจโท ประพันธ์ จนัทร์เอม ผู้อํานวยการอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร 
      รศ.ดร.เชาว์ อินทร์ประสทิธ์ิ  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

วิทยาเขตกําแพงแสน  
      ดร.สกล เหลืองไพฑูรย์   อดีตเลขาธิการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 
      นายนิพล ไชยสาลี   รักษาการแทนผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ  
                 และสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี  
ประธานหลักสูตร   อาจารย์นงลักษณ์  เล็กรุ่งเรืองกิจ       หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
วิทยาเขตกําแพงแสน   

วิทยากร     ผศ.บุญมา ป้านประดิษฐ์    ที่ปรึกษาศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
วิทยาเขตกําแพงแสน  

    อาจารย์นงลักษณ์  เล็กรุ่งเรืองกิจ      หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
วิทยาเขตกําแพงแสน  

    นายอรรถวุทธ์ิ รื่นเริงใจ                 รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอ้ม  
         คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

วิทยาเขตกําแพงแสน   
                         ดร.เอ็ดด้ี ยัง    ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลงังานและสิ่งแวดล้อม 

    ดร.ศศิวิมล ขาวโกมล             คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
         วิทยาเขตกําแพงแสน        
 

ผู้ประสานงานหลักสูตรการอบรม    ดร.ชาตรี ฤทธ์ิทอง  
โทรศัพท ์: ๐๙ ๒๙๒๙ ๗๓๐๒ อีเมล์ : recycle@sirindhornpark.or.th 
Line id: recycle009                                  Facebook Fan page: หลักสตูร 

                                                        
 

๔. 


