
ชื่อโครงการ  โครงการอบรม รณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน (จัดการขยะระดับครัวเรือน         
สู่สิ่งแวดล้อมชุมชนน่าอยู่) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
แผนงาน  สาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักปลัดเทศบาล 
ระยะเวลา  ปีงบประมาณ 2562 
สถานที่ด าเนินการ ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 1 – 10  

1. หลักการและเหตุผล  
ปัญหาจากขยะมูลฝอยเป็นเรื่องที่มีความส าคัญ เนื่องจากขยะมูลฝอยส่งผลกระทบต่อมนุษย์

และสิ่งแวดล้อมอย่างเห็นได้ชัด เพ่ือลดปัญหาการเพ่ิมข้ึนของปริมาณขยะและขยะตกค้าง  จึงต้องมีการคัดแยก
ขยะ ให้ถูกประเภทเพ่ือสะดวกในการจัดการ เช่น ขยะย่อยสลายได้ก็น าไปท าปุ๋ยหมัก ขยะอันตรายก็น าเข้าสู่
ระบบการท าลายที่ปลอดภัย ส่วนขยะที่รีไซเคิลได้ก็น ารวบรวมเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลเพ่ือน ามาใช้ประโยชน์
ใหม่ ส่วนขยะทั่วไปก็น าไปทิ้งหรือน าไปก าจัดอย่างถูกวิธีและตามหลักสุขาภิบาลต่อไป  เมื่อเราทราบว่า         
ขยะรีไซเคิลมีชนิดใดบ้างก็สามารถแยกชนิดได้อย่างละเอียดตั้งแต่ในครัวเรือน เมื่อน าไปขายก็จะเพ่ิมมูลค่าของ
ขยะรีไซเคิลให้มากขึ้นและง่ายต่อการน าเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลประเภทนั้น ๆ ขยะมูลฝอยในครัวเรือน
โดยทั่วไปสามารถแยกออกเป็นวัสดุรีไซเคิลได้เป็น  4 ประเภท คือ แก้ว กระดาษ พลาสติก โลหะ/อโลหะ       
ซึ่งเมื่อแยกออกเป็นประเภทต่าง ๆ แล้วมักจะเรียกว่าวัสดุรีไซเคิล  

การคัดแยกขยะก่อนทิ้งในครัวเรือน จะช่วยลดปริมาณขยะในครัวเรือนและลดปัญหาขยะที่
ตกค้างตามชุมชนท าให้สิ่งแวดล้อมสะอาดได้เป็นอย่างมาก อีกทั้งยังเป็นการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ       
ลดการใช้พลังงานและลดมลพิษที่จะเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นจ าเป็นอย่างยิ่งที่ประชาชนจะร่วมมือ
กันลดและแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น ด้วยการคัดแยกขยะให้ถูกประเภทและน าวัสดุที่สามารถน ากลับมา
ใช้ใหม่ได้เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลเพื่อใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างคุ้มค่าและยั่งยืนต่อไป  

ส านักปลัดเทศบาลต าบลดงมอน  จึงได้จัดท าโครงการอบรม รณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอยใน
ชุมชน (จัดการขยะระดับครัวเรือนสู่สิ่งแวดล้อมชุมชนน่าอยู่)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขึ้น ซ่ึงเป็น
โครงการต่อเนื่องมาจากปีงบประมาณ 2561 เพ่ือให้ประชาชนในเขตต าบลดงมอน ที่เข้าร่วมโครงการเป็น
สมาชิกธนาคารขยะรีไซเคิลและยังไม่ได้เข้าเป็นสมาชิกขยะรีไซเคิล ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการ   
ลดปริมาณขยะหรือการเพ่ือเป็นการน าร่องในการบริหารจัดการขยะ สร้างมูลค่าขยะให้เป็นรายได้เสริมแก่
ประชาชนให้ประชาชนรู้จักการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน  และป้องกันแหล่งโรคติดต่อที่เกิดจากปัญหา
ด้านสิ่งแวดล้อมจากการเพ่ิมขึ้นของปริมาณขยะมูลฝอยในอนาคตต่อไป ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1299 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 

2. วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักและเข้าใจการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน และสร้าง

รายได้จากการจ าหน่ายวัสดุรีไซเคิลที่คัดแยกด้วยตนเอง  
2. เพ่ือรณรงค์และขยายผลสู่การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการดูแลรักษา

สิ่งแวดล้อมถ่ินเกิดและบูรณาการความร่วมมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น สอดคล้องหลักการของ
เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน  

3. เพ่ือก าจัดแหล่งเพาะพันธ์พาหะน าโรคติดต่อมาสู่ชุมชนที่เกิดจากปัญหาขยะมูลฝอยตกค้าง  
4. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่ต าบลดงมอนมีจิตส านึกและตระหนักในการคัดแยกขยะจาก

แหล่งก าเนิด และการน าขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์และสามารถลดค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะมูลฝอยได้ 
  5. เพ่ือสุขภาวะที่ดีของประชาชนต าบลดงมอน 
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3. เป้าหมาย  
 3.1 เชิงพ้ืนที่ 
  - ด าเนินการขยายผลในหมู่บ้านในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลดงมอน คือ หมู่ 1 – หมู่ 10) 
  - ด าเนินการขยายผลสู่โรงเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 3 ศูนย์ และวัดในต าบลดงมอน 

3.2 เชิงปริมาณ  
 -  ลดปริมาณขยะมูลฝอยล้นถังขยะ สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างความร าราญต่อ

ชุมชน 
 - กลุ่มเป้าหมายผู้แทนครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการฯ และครัวเรือนทั้งหมด ทั้ง 10 หมู่บ้าน  

จ านวน  700 ครัวเรือน คือ  (ครัวเรือนประชาชน/ครัวเรือนของผู้น าชุมชน) 
3.3 เชิงคุณภาพ/ประสิทธิภาพ  

- ประชาชนในเขตต าบลดงมอนมีจิตส านึก มีความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะมูลฝอย  
สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการคัดแยกขยะมูลฝอยและทิ้งขยะมูลฝอยอย่างถูกต้อง  
  - ลดปริมาณขยะลงได้ เพราะเมื่อแยกวัสดุส่วนที่ยังมีประโยชน์ออกไป เช่น แก้ว กระดาษ 
โลหะ พลาสติก ฯลฯ ก็จะเหลือปริมาณขยะจริงที่จ าเป็นต้องก าจัดหรือท าลายน้อยลง ซึ่งขยะนี้สถานที่ที่ใช้
ท าลายขยะก็นับวันแต่จะหายากลงทุกวัน 
 3.4 เชิงค่าใช้จ่าย 
  - เพ่ิมรายได้จากการขายขยะรีไซเคิล และน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ให้ครัวเรือน 
4. วิธีการด าเนินงาน 
  1. ประชุมข้าราชการ ลูกจ้างและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ทราบแนวทางการด าเนินงาน 
  2. จัดท าโครงการ/แผนการด าเนินงาน/แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

3. จัดอบรมให้ความรู้ให้กับตัวแทนสมาชิกครัวเรือน เพ่ือเป็นแกนน าและเป็นสื่อกลางในการ
ถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการขยะและคัดแยกขยะในครัวเรือนและชุมชน 

4. จัดหาอุปกรณ์  
5. กิจกรรมท าถังขยะอินทรีย์/ถังขยะเปียกครัวเรือน/ตอบค าถามเกี่ยวกับความรู้เรื่องขยะ 

    6. การแจกเอกสารและสื่อท่ีเกี่ยวข้อง 
  7. ตรวจติดตามและประเมินผล 
5. ระยะเวลาด าเนินการ  

เดือน มีนาคม – เมษายน  2562 
6. งบประมาณ  

1. จากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงาน
สาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน จ านวน  20,000 บาท  (สองหมื่นบาทถ้วน)   

2. โอนงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม จากงบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภท
รายจ่าย เงินเดือนพนักงาน จ านวน  130,000 บาท  (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน) 

3. โอนงบประมาณเพ่ิมเติมจากงบด าเนินงาน หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ จ านวน 70,000 บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) 
   

รวมงบประมาณท้ังสิ้น  220,000  บาท  (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน)  (เอกสารแนบท้าย) 
และใช้งบประมาณครั้งนี้  จ านวน  166,750  บาท  (หนึง่แสนหกหมื่นหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  1. ประชาชนมีความตระหนักในการคัดแยกขยะมูลฝอยและมีการน ากลับมาใช้ประโยชน์ได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม 
  2. ประชาชนรู้จักคัดแยกขยะอันตรายออกจากขยะทั่วไป 
  3. ประชาชนมีความรู้ และมีจิตส านักท่ีดีในการคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้ง 

4. กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องปัญหาขยะมูลฝอย การแก้ไข และมีส่วนร่วม
กระบวนการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน  ก่อนทิ้งสู่สิ่งแวดล้อม 

5. สามารถลดปริมาณขยะมูลฝอย และแก้ปัญหาการจัดการขยะด้วยตนเองภายในต าบล    
โดยให้ประชากรมีส่วนร่วมในการจัดการ 

6. สามารถลดแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคและพาหะน าโรคต่างๆ 
  7. ประชาชนต าบลดงมอนมีสุขภาวะที่ดี 
  8. การคัดแยกขยะสามารถเพ่ิมมูลค่าให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 

8. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 - การติดตามและประเมินผลตามเป้าหมายเชิงพื้นที่และเชิงปริมาณ 

9.ผู้เขียนโครงการ 
(นางกนกวรรณ  สิงห์สุดี) 

เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

10.ผู้เสนอโครงการ 
(นางนุศราณ์  บุทธิจักร์) 
หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 

11. ผู้ตรวจสอบโครงการและพิจารณาโครงการ 
 ความคิดเห็น.................................................................................................................. . 

(นายวรวิทย์   ไวว่อง) 
หัวหน้าส านักปลัด 

12.ผู้เห็นชอบโครงการ 
 ความคิดเห็น.................................................................................................................. . 

(นางสาววัลวิสาร  ยืนยั่ง) 
ปลัดเทศบาลต าบลดงมอน 

13.ผู้อนุมัติโครงการ 
   อนุมัติ    ไม่อนุมัติ เนื่องจาก................................................................... 

 
(นายประดิษฐ   บุญเลิศ) 

นายกเทศมนตรีต าบลดงมอน 
 
 



 
 

ก าหนดการอบรม 
โครงการอบรม รณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน (จัดการขยะระดับครัวเรือน 

สู่สิ่งแวดล้อมชุมชนน่าอยู่) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
วันที่  19  มีนาคม 2562 

หมู่ที่ 1  บ้านดงมอน  ณ  ศาลาประชาคม 
08.30  –  09.00 น. ลงทะเบียน รับเอกสาร 
09.00  -  09.30  น. พิธีเปิดการอบรม 

-กล่าวเปิด โดย นายประดิษฐ  บุญเลิศ   
นายกเทศมนตรีต าบลดงมอน 
-กล่าวรายงาน  โดย นางสาววัลวิสาร  ยืนยั่ง   
ปลัดเทศบาลต าบลดงมอน 

09.30  -  12.00  น. บรรยาย  เรื่อง  “การจัดการขยะมูลฝอย / การบริหารจัดการขยะ
เปียกในครัวเรือน ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย” 
โดย วิทยากรส านักงานเทศบาลต าบลดงมอน  (นายวรวิทย์  ไวว่อง 
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล/) 
บรรยาย  สาธิตและฝึกปฏิบัติ เรื่อง การคัดแยกขยะและการ
น าไปใช้ประโยชน์การจัดการขยะอินทรีย์ 
โดย วิทยากรเทศบาลต าบลดงมอน (นายธนพัฒน์  บุญพูล  
นักพัฒนาชุมชน และ นายเก่งกาจ  ปัญญาวงค์  นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน) 

12.00  -  13.00  น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00  -  15.00  น. ออกสาธิตและฝึกปฏิบัติ เรื่อง การคัดแยกขยะและการน าไปใช้

ประโยชน์การจัดการขยะอินทรีย์ หมู่ที่ 1 
โดย คณะวิทยากรจากเทศบาลต าบลดงมอนตามค าสั่งเทศบาล
ต าบลดงมอน 

16.00  -  16.30  น. พิธีปิดการอบรม 
 

หมายเหตุ.- -   ก าหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ก าหนดการอบรม 

โครงการอบรม รณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน (จัดการขยะระดับครัวเรือน 
สู่สิ่งแวดล้อมชุมชนน่าอยู่) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

วันที่  20  มีนาคม 2562 
หมู่ที่ 2  บ้านดอนสวรรค์  ณ  ศาลาประชาคม 

08.30  –  09.00 น. ลงทะเบียน รับเอกสาร 
09.00  -  09.30  น. พิธีเปิดการอบรม 

-กล่าวเปิด โดย นายสมบูรณ์  เหง่าโอสา   
รองนายกเทศมนตรีต าบลดงมอน 
-กล่าวรายงาน  โดย นางสาววัลวิสาร  ยืนยั่ง   
ปลัดเทศบาลต าบลดงมอน 

09.30  -  12.00  น. บรรยาย  เรื่อง  “การจัดการขยะมูลฝอย / การบริหารจัดการขยะ
เปียกในครัวเรือน ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย” 
โดย วิทยากรส านักงานเทศบาลต าบลดงมอน  (นายวรวิทย์  ไวว่อง 
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล/) 
บรรยาย  สาธิตและฝึกปฏิบัติ เรื่อง การคัดแยกขยะและการ
น าไปใช้ประโยชน์การจัดการขยะอินทรีย์ 
โดย วิทยากรเทศบาลต าบลดงมอน (นายธนพัฒน์  บุญพูล  
นักพัฒนาชุมชน และ นายเก่งกาจ  ปัญญาวงค์  นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน) 

12.00  -  13.00  น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00  -  15.00  น. ออกสาธิตและฝึกปฏิบัติ เรื่อง การคัดแยกขยะและการน าไปใช้

ประโยชน์การจัดการขยะอินทรีย์ หมู่ที่  2 
โดย คณะวิทยากรจากเทศบาลต าบลดงมอนตามค าสั่งเทศบาล
ต าบลดงมอน 

16.00  -  16.30  น. พิธีปิดการอบรม 
 

หมายเหตุ.- -   ก าหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ก าหนดการอบรม 

โครงการอบรม รณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน (จัดการขยะระดับครัวเรือน 
สู่สิ่งแวดล้อมชุมชนน่าอยู่) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

วันที่  21  มีนาคม 2562 
หมู่ที่ 3  บ้านสงเปือยเหนือ และ หมู่ที่ 10 บ้านโชคชัย ณ ศาลาวัดราษฎร์บ ารุง 

08.30  –  09.00 น. ลงทะเบียน รับเอกสาร 
09.00  -  09.30  น. พิธีเปิดการอบรม 

-กล่าวเปิด โดย นายสมบูรณ์  เหง่าโอสา   
รองนายกเทศมนตรีต าบลดงมอน 
-กล่าวรายงาน  โดย นางสาววัลวิสาร  ยืนยั่ง   
ปลัดเทศบาลต าบลดงมอน 

09.30  -  12.00  น. บรรยาย  เรื่อง  “การจัดการขยะมูลฝอย / การบริหารจัดการขยะ
เปียกในครัวเรือน ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย” 
โดย วิทยากรส านักงานเทศบาลต าบลดงมอน  (นายวรวิทย์  ไวว่อง 
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล/) 
บรรยาย  สาธิตและฝึกปฏิบัติ เรื่อง การคัดแยกขยะและการ
น าไปใช้ประโยชน์การจัดการขยะอินทรีย์ 
โดย วิทยากรเทศบาลต าบลดงมอน (นายธนพัฒน์  บุญพูล  
นักพัฒนาชุมชน และ นายเก่งกาจ  ปัญญาวงค์  นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน) 

12.00  -  13.00  น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00  -  15.00  น. ออกสาธิตและฝึกปฏิบัติ เรื่อง การคัดแยกขยะและการน าไปใช้

ประโยชน์การจัดการขยะอินทรีย์ หมู่ที่ 3 และ หมู่ที่ 10 
โดย คณะวิทยากรจากเทศบาลต าบลดงมอนตามค าสั่งเทศบาล
ต าบลดงมอน 

16.00  -  16.30  น. พิธีปิดการอบรม 
 

หมายเหตุ.- -   ก าหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ก าหนดการอบรม 

โครงการอบรม รณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน (จัดการขยะระดับครัวเรือน 
สู่สิ่งแวดล้อมชุมชนน่าอยู่) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

วันที่  22  มีนาคม 2562 
หมู่ที่ 4  บ้านดอนส้มโฮง ณ ที่ท าการสารวัตรก านันต าบลดงมอน 

08.30  –  09.00 น. ลงทะเบียน รับเอกสาร 
09.00  -  09.30  น. พิธีเปิดการอบรม 

-กล่าวเปิด โดย นายสมบูรณ์  เหง่าโอสา   
รองนายกเทศมนตรีต าบลดงมอน 
-กล่าวรายงาน  โดย นางสาววัลวิสาร  ยืนยั่ง   
ปลัดเทศบาลต าบลดงมอน 

09.30  -  12.00  น. บรรยาย  เรื่อง  “การจัดการขยะมูลฝอย / การบริหารจัดการขยะ
เปียกในครัวเรือน ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย” 
โดย วิทยากรส านักงานเทศบาลต าบลดงมอน  (นายวรวิทย์  ไวว่อง 
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล/) 
บรรยาย  สาธิตและฝึกปฏิบัติ เรื่อง การคัดแยกขยะและการ
น าไปใช้ประโยชน์การจัดการขยะอินทรีย์ 
โดย วิทยากรเทศบาลต าบลดงมอน (นายธนพัฒน์  บุญพูล  
นักพัฒนาชุมชน และ นายเก่งกาจ  ปัญญาวงค์  นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน) 

12.00  -  13.00  น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00  -  15.00  น. ออกสาธิตและฝึกปฏิบัติ เรื่อง การคัดแยกขยะและการน าไปใช้

ประโยชน์การจัดการขยะอินทรีย์ หมู่ที่ 4 
โดย คณะวิทยากรจากเทศบาลต าบลดงมอนตามค าสั่งเทศบาล
ต าบลดงมอน 

16.00  -  16.30  น. พิธีปิดการอบรม 
 

หมายเหตุ.- -   ก าหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ก าหนดการอบรม 

โครงการอบรม รณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน (จัดการขยะระดับครัวเรือน 
สู่สิ่งแวดล้อมชุมชนน่าอยู่) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

วันที่  25  มีนาคม 2562 
หมู่ที่ 5 บ้านเหล่าแขม ณ ศาลาประชาคม 

08.30  –  09.00 น. ลงทะเบียน รับเอกสาร 
09.00  -  09.30  น. พิธีเปิดการอบรม 

-กล่าวเปิด โดย นายสมบูรณ์  เหง่าโอสา   
รองนายกเทศมนตรีต าบลดงมอน 
-กล่าวรายงาน  โดย นางสาววัลวิสาร  ยืนยั่ง   
ปลัดเทศบาลต าบลดงมอน 

09.30  -  12.00  น. บรรยาย  เรื่อง  “การจัดการขยะมูลฝอย / การบริหารจัดการขยะ
เปียกในครัวเรือน ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย” 
โดย วิทยากรส านักงานเทศบาลต าบลดงมอน  (นายวรวิทย์  ไวว่อง 
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล/) 
บรรยาย  สาธิตและฝึกปฏิบัติ เรื่อง การคัดแยกขยะและการ
น าไปใช้ประโยชน์การจัดการขยะอินทรีย์ 
โดย วิทยากรเทศบาลต าบลดงมอน (นายธนพัฒน์  บุญพูล  
นักพัฒนาชุมชน และ นายเก่งกาจ  ปัญญาวงค์  นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน) 

12.00  -  13.00  น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00  -  15.00  น. ออกสาธิตและฝึกปฏิบัติ เรื่อง การคัดแยกขยะและการน าไปใช้

ประโยชน์การจัดการขยะอินทรีย์ หมู่ที่ 5 
โดย คณะวิทยากรจากเทศบาลต าบลดงมอนตามค าสั่งเทศบาล
ต าบลดงมอน 

16.00  -  16.30  น. พิธีปิดการอบรม 
 

หมายเหตุ.- -   ก าหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ก าหนดการอบรม 
โครงการอบรม รณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน (จัดการขยะระดับครัวเรือน 

สู่สิ่งแวดล้อมชุมชนน่าอยู่) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
วันที่  26  มีนาคม 2562 

หมู่ที่ 6 บ้านจอมณีเหนือ ณ ศาลาประชาคม 
08.30  –  09.00 น. ลงทะเบียน รับเอกสาร 
09.00  -  09.30  น. พิธีเปิดการอบรม 

-กล่าวเปิด โดย นายสมบูรณ์  เหง่าโอสา   
รองนายกเทศมนตรีต าบลดงมอน 
-กล่าวรายงาน  โดย นางสาววัลวิสาร  ยืนยั่ง   
ปลัดเทศบาลต าบลดงมอน 

09.30  -  12.00  น. บรรยาย  เรื่อง  “การจัดการขยะมูลฝอย / การบริหารจัดการขยะ
เปียกในครัวเรือน ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย” 
โดย วิทยากรส านักงานเทศบาลต าบลดงมอน  (นายวรวิทย์  ไวว่อง 
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล/) 
บรรยาย  สาธิตและฝึกปฏิบัติ เรื่อง การคัดแยกขยะและการ
น าไปใช้ประโยชน์การจัดการขยะอินทรีย์ 
โดย วิทยากรเทศบาลต าบลดงมอน (นายธนพัฒน์  บุญพูล  
นักพัฒนาชุมชน และ นายเก่งกาจ  ปัญญาวงค์  นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน) 

12.00  -  13.00  น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00  -  15.00  น. ออกสาธิตและฝึกปฏิบัติ เรื่อง การคัดแยกขยะและการน าไปใช้

ประโยชน์การจัดการขยะอินทรีย์ หมู่ที่ 6 
โดย คณะวิทยากรจากเทศบาลต าบลดงมอนตามค าสั่งเทศบาล
ต าบลดงมอน 

16.00  -  16.30  น. พิธีปิดการอบรม 
 

หมายเหตุ.- -   ก าหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 



 
ก าหนดการอบรม 

โครงการอบรม รณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน (จัดการขยะระดับครัวเรือน 
สู่สิ่งแวดล้อมชุมชนน่าอยู่) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

วันที่  27  มีนาคม 2562 
หมู่ที่ 7 บ้านห้วยยาง ณ ศาลาประชาคม 

08.30  –  09.00 น. ลงทะเบียน รับเอกสาร 
09.00  -  09.30  น. พิธีเปิดการอบรม 

-กล่าวเปิด โดย นายประดิษฐ  บุญเลิศ   
นายกเทศมนตรีต าบลดงมอน 
-กล่าวรายงาน  โดย นางสาววัลวิสาร  ยืนยั่ง   
ปลัดเทศบาลต าบลดงมอน 

09.30  -  12.00  น. บรรยาย  เรื่อง  “การจัดการขยะมูลฝอย / การบริหารจัดการขยะ
เปียกในครัวเรือน ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย” 
โดย วิทยากรส านักงานเทศบาลต าบลดงมอน  (นายวรวิทย์  ไวว่อง 
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล/) 
บรรยาย  สาธิตและฝึกปฏิบัติ เรื่อง การคัดแยกขยะและการ
น าไปใช้ประโยชน์การจัดการขยะอินทรีย์ 
โดย วิทยากรเทศบาลต าบลดงมอน (นายธนพัฒน์  บุญพูล  
นักพัฒนาชุมชน และ นายเก่งกาจ  ปัญญาวงค์  นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน) 

12.00  -  13.00  น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00  -  15.00  น. ออกสาธิตและฝึกปฏิบัติ เรื่อง การคัดแยกขยะและการน าไปใช้

ประโยชน์การจัดการขยะอินทรีย์ หมู่ที่ 7 
โดย คณะวิทยากรจากเทศบาลต าบลดงมอนตามค าสั่งเทศบาล
ต าบลดงมอน 

16.00  -  16.30  น. พิธีปิดการอบรม 
 

หมายเหตุ.- -   ก าหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ก าหนดการอบรม 

โครงการอบรม รณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน (จัดการขยะระดับครัวเรือน 
สู่สิ่งแวดล้อมชุมชนน่าอยู่) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

วันที่  1 เมษายน  2562 
หมู่ที่ 8 บ้านนาดี ณ  ศาลาวัดสว่างบุรมย์ 

08.30  –  09.00 น. ลงทะเบียน รับเอกสาร 
09.00  -  09.30  น. พิธีเปิดการอบรม 

-กล่าวเปิด โดย นายสมบูรณ์  เหง่าโอสา   
รองนายกเทศมนตรีต าบลดงมอน 
-กล่าวรายงาน  โดย นางสาววัลวิสาร  ยืนยั่ง   
ปลัดเทศบาลต าบลดงมอน 

09.30  -  12.00  น. บรรยาย  เรื่อง  “การจัดการขยะมูลฝอย / การบริหารจัดการขยะ
เปียกในครัวเรือน ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย” 
โดย วิทยากรส านักงานเทศบาลต าบลดงมอน  (นายวรวิทย์  ไวว่อง 
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล/) 
บรรยาย  สาธิตและฝึกปฏิบัติ เรื่อง การคัดแยกขยะและการ
น าไปใช้ประโยชน์การจัดการขยะอินทรีย์ 
โดย วิทยากรเทศบาลต าบลดงมอน (นายธนพัฒน์  บุญพูล  
นักพัฒนาชุมชน และ นายเก่งกาจ  ปัญญาวงค์  นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน) 

12.00  -  13.00  น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00  -  15.00  น. ออกสาธิตและฝึกปฏิบัติ เรื่อง การคัดแยกขยะและการน าไปใช้

ประโยชน์การจัดการขยะอินทรีย์ หมู่ที่ 8 
โดย คณะวิทยากรจากเทศบาลต าบลดงมอนตามค าสั่งเทศบาล
ต าบลดงมอน 

16.00  -  16.30  น. พิธีปิดการอบรม 
 

หมายเหตุ.- -   ก าหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ก าหนดการอบรม 

โครงการอบรม รณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน (จัดการขยะระดับครัวเรือน 
สู่สิ่งแวดล้อมชุมชนน่าอยู่) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

วันที่  2  เมษายน  2562  ณ  ศาลาประชาคม 
หมู่ที่ 9  บ้านไร่ 

08.30  –  09.00 น. ลงทะเบียน รับเอกสาร 
09.00  -  09.30  น. พิธีเปิดการอบรม 

-กล่าวเปิด โดย นายสมบูรณ์  เหง่าโอสา   
รองนายกเทศมนตรีต าบลดงมอน 
-กล่าวรายงาน  โดย นายวรวทิย์  ไวว่อง   
หัวหน้าส านักปลัด 

09.30  -  12.00  น. บรรยาย  เรื่อง  “การจัดการขยะมูลฝอย / การบริหารจัดการขยะ
เปียกในครัวเรือน ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย” 
โดย วิทยากรส านักงานเทศบาลต าบลดงมอน  (นายวรวิทย์  ไวว่อง 
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล/) 
บรรยาย  สาธิตและฝึกปฏิบัติ เรื่อง การคัดแยกขยะและการ
น าไปใช้ประโยชน์การจัดการขยะอินทรีย์ 
โดย วิทยากรเทศบาลต าบลดงมอน (นายธนพัฒน์  บุญพูล  
นักพัฒนาชุมชน และ นายเก่งกาจ  ปัญญาวงค์  นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน) 

12.00  -  13.00  น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00  -  15.00  น. ออกสาธิตและฝึกปฏิบัติ เรื่อง การคัดแยกขยะและการน าไปใช้

ประโยชน์การจัดการขยะอินทรีย์ หมู่ที่ 9 
โดย คณะวิทยากรจากเทศบาลต าบลดงมอนตามค าสั่งเทศบาล
ต าบลดงมอน 

16.00  -  16.30  น. พิธีปิดการอบรม 
 

หมายเหตุ.- -   ก าหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

สถานที่ด าเนินการจัดอบรมตามโครงการอบรม รณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน  
(จัดการขยะระดับครัวเรือนสู่สิ่งแวดล้อมชุมชนน่าอยู่) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

เวลา  08.30 – 16.30 น. 

ล าดับที่ ชื่อหมู่บ้าน สถานที ่ หมายเหตุ จ านวน
ครัวเรือน 

1 บ้านดงมอน  หมู่ 1 
 
ศูนย์วัดดงมอน 

ศาลาประชาคม วันที่  19 มีนาคม  
2562 

 

ม.1 
100 

2 บ้านดอนสวรรค์     
หมู่ 2 

ศาลาประชาคม วันที่  20 มีนาคม  
2562 

 

ม.2 
116 

3 บ้านสงเปือยเหนือ  
หมู่ 3 
 
บ้านโชคชัย  หมู่ 10 
ศูนย์วัดราษฎรบ ารุง 

ศาลาวัดราษฎรบ ารุง 
 

วันที่  21 มีนาคม  
2562 

 

ม.3  
100 

 
ม.10 
50 

4 บ้านดอนส้มโฮง     
หมู่ 4 

ที่ท าการสารวัตรก านัน วันที่  22 มีนาคม  
2562 

 

ม.4 
50 

5 บ้านเหล่าแขม  หมู่ 5 ศาลาประชาคม วันที่  25 มีนาคม  
2562 

 

ม.5 
44 

6 บ้านจอมมณีเหนือ  
หมู่ 6 

ศูนย์วัดอรัญญิกาวาส 

ศาลาประชาคม วันที่  26 มีนาคม  
2562 

 

ม.6 
100 

7 บ้านห้วยยาง  หมู่ 7 ศาลาประชาคม วันที่  27 มีนาคม  
2562 

 

ม.7 
50 

8 บ้านนาดี  หมู่ 8 ศาลาวัดสว่างบุรมย์    วันที่  1 เมษายน  
2562 

 

ม.8 
50 

9 บ้านไร่  หมู่ 9 
โรงเรียนบ้านไร่ 

ศาลาประชาคม วันที่ 2  เมษายน  
2562 

 

ม.9 
40 

 
 
 



 



 


