
  

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

แนะนํา 
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาส่ิงแวดลอมและพลังงาน 

 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

การเขาไปมีสวนรับรูประเด็นปญหา และอุปสรรคในการพัฒนาโครงการดานการจัดการขยะมูลฝอย ต้ังแตป 

2530 นักวิชาการและนักปฏิบัติการทางสังคมกลุมหน่ึงไดรวมกันกําหนดเจตนารมณท่ีจะคนควา วิจัยเพื่อหาทาง

คล่ีคลายปญหาท่ีเกิดขึ้น ท้ังในดานเทคนิค ดานการจัดการและการมีสวนรวมของประชาชน และไดมีโอกาสรวมงานกับ

หนวยงานตางๆในฐานะคณะทํางาน อาทิ มูลนิธิชัยพัฒนา มูลนิธิพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ จนกระท่ังป 2543 จึงได

รวมกันจัดต้ังองคกรอยางเปนทางการเพื่อแปรเจตนารมณเปนการปฏิบัติการอยางจริงจังภายใตชื่อ “มูลนิธิเพื่อการ
พัฒนาสิ่งแวดลอมและพลังงาน” กําหนดเปาหมายท่ีจะมีสวนสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นยกระดับการ
จัดการส่ิงแวดลอมบนพื้นฐานของการมีสวนรวมของประชาชน 

ป 2545 โครงการผลิตปุยอินทรียและพลังงาน จังหวัดระยอง เปนโครงการที่มูลนิธิฯนําเอาองคประกอบท่ี

สําคัญ 3 ดานในการพัฒนาโครงการซึ่งไดแก การมีสวนรวมของประชาชน การจัดการของทองถิ่นและการใชเทคโนโลยี

ท่ีเหมาะสม มาบูรณาการภายใตการสนับสนุนดานงบประมาณจากกระทรวงพลังงานและเทศบาลนครระยอง โครงการ

ดังกลาวกลายเปนตัวอยางและจุดเร่ิมตนของแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยท่ีเนนการมีสวนรวมของประชาชนในการ

คัดแยกขยะมูลฝอยจากแหลงกําเนิดซึ่งตอมาไดรับการขยายผลไปยังทองถิ่นอื่นๆ 

จากการทํางานอยางจริงจังในชวงระยะเวลาท่ีผานมา มูลนิธิฯไดรับการชวยเหลือ สนับสนุนและมีโอกาส

ทํางานรวมกับหนวยงานและองคกรตางๆมากมาย อาทิ 

 

• กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม 

• กรมควบคุมมลพิษ 

• สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม 

• สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

• กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

• สมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย 

• ธนาคารเพื่อความรวมมือระหวางประเทศแหงประเทศญ่ีปุน 

(JBIC) 

• สถาบันพระปกเกลา 

• สถาบันคีนันแหงเอเชีย 

• องคกรเพื่อความรวมมือระหวางประเทศแหงประเทศญี่ปุน 

(JICA) 

• สํานักงานโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (UNDP) 

• National Institute for Environment Studies (NIES) Japan 

• Kitakyushu : National Model Environmental City (Japan) 

• สํานักงานทูตพาณิชยแหงประเทศฟนแลนด 

• สํา นักงานความรวมมือทางวิชาการของ

เยอรมัน ประจําประเทศไทย (GTZ) 

• ธนาคารโลก (World Bank) 

• องคการเพื่อการพัฒนาฝร่ังเศส (AFD) 

• มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแหงเอเชีย (AIT) 

• มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

• มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

• มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

• มหาวิทยาลัยรังสิต 

• สถาบันส่ิงแวดลอมไทย (TEI) 

• องคกรปกครองสวนทองถ่ินตางๆ 

• บริษัท ไทยออยด จํากัด (มหาชน)  

• กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

• Institute for Global Environmental 

Strategies (IGES) Japan 



  

 
 

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาส่ิงแวดลอมและพลังงานจะยังคงมุงมั่นทีจ่ะกาวผานอุปสรรค
รวมกับสังคมไทยสูเสนทางการพัฒนาที่ยั่งยืนตอไป 

เชื่อม่ันในกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน  
ผลงานท่ีผานมา 
ดานกระบวนการมีสวนรวมในการคัดแยกขยะที่แหลงกําเนิด 

การเปนที่ปรึกษาและพัฒนากระบวนการมีสวนรวมใหกับหนวยงานภาครัฐ  หนวยงานปกครองสวน

ทองถิ่นในการจัดการขยะ และส่ิงแวดลอมที่เนนการสรางกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน  การปรับระบบ

บริหารที่เหมาะสม  การสอนใหเยาวชนและประชาชนรูจักการคัดแยกขยะ โดยผานกิจกรรมตางๆ อาทิเชน 

ธนาคารขยะ  ถังขาวหมู  ตลาดนัดรีไซเคิล พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลนครระยอง เทศบาลนครนครราชสีมา  

เทศบาลตําบลดานขุนทด  องคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี   องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต  และโครงการ

สงเสริมการคัดแยกขยะของกรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอมอีกกวา 30 แหง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจัดการส่ิงแวดลอมและพลังงานจึงย่ังยืน 
 

ดานการผลิตปุยอินทรียและพลังงานทดแทน 
การปฏิบัติงานเชิงวิจัยและพัฒนาการจัดการขยะแบบบูรณาการเนนการสรางกระบวนการมีสวนรวม

ของประชาชนคัดแยกขยะที่บาน การรีไซเคิลขยะกลับมาใชประโยชนใหไดมากที่สุด และการเลือกใชเทคโนโลยี

การผลิตกาซชีวภาพจากเศษอาหารเปนพลังงานทดแทนและเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมสูงสุด เปล่ียนปญหาขยะให

เปนผลตอบแทนสรางความยั่งยืนในการจัดการขยะของหนวยงานปกครองสวนทองถิ่นได  พื้นที่ดําเนินการ โรง

ผลิตปุยอินทรียและพลังงาน เทศบาลนครระยอง โรงปุยหมักอินทรีย องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต  

 

 



  

 
 

ดานการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบกําจัดขยะแบบครบวงจรและการ
ฟนฟูบอฝงกลบเกากลับมาใชประโยชนใหม 

การดําเนินงานดานวิชาการเพื่อศึกษาความเหมาะสมของระบบการกําจัดขยะแบบครบวงจร    การ

ออกแบบระบบที่เหมาะสมกับพื้นที่และประชาชน และการแกไขปญหาการจัดหาพื้นที่บําบัดขยะ โดยการฟนฟู

บอฝงกลบขยะเดิมเพื่อนํากลับมาใชงานอีกคร้ัง  ดําเนินการในพื้นที่เทศบาลนครระยอง  เทศบาลนคร

นครราชสีมา เทศบาลนครสมุทรปราการ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ส่ือส่ิงพิมพเผยแพร 
การเผยแพรแนวคิดกระบวนการจัดการผานส่ือส่ิงพิมพ อาทิเชน แผนพับ หนังสือ บทความ การสัมภาษณผาน

วิทยุทองถิ่น ขาวแจกส่ือในการจัดกิจกรรมตางๆ  และคูมือการจัดการส่ิงแวดลอมและขยะ  ฐานขอมูล

ส่ิงแวดลอมในโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

   



  

 
 

คุณสมบัติและประสบการณ 

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดลอมและพลังงาน เปนองคกรพัฒนาเอกชนที่จัดต้ังข้ึน ต้ังแตป พ.ศ.

2543 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริม สนับสนุนการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการ พัฒนาโครงการ ดําเนินการกิจกรรม 

และใหคําแนะนําแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นดานพลังงานและสิ่งแวดลอมใหเปนไปตามวัตถุประสงคของ

โครงการนั้น การใหคําแนะนําและบริการเพื่อการพัฒนาดานพลังงงาน การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม ตลอดจนเผยแพรขอมูล ขาวสาร บทความดานวิชาการแกประชาชน การรวมมือกับสวนราชการ 

องคกรเอกชนท้ังในประเทศและตางประเทศ ในป พ.ศ.2545 ไดจดทะเบียนองคกรเอกชนดานการคุมครอง

ส่ิงแวดลอมและอนุ รักษทรัพยากรธรรมชาติ  รวมทั้งการจดทะเบียนที่ปรึกษากับศูนยที่ปรึกษาไทย 

กระทรวงการคลัง ประเภท A เลขที่ 1546 ต้ังแตป พ.ศ.2547 ถึงปจจุบัน โดยมีผลงานและประสบการณในการ

ดําเนินงาน แบงเปน 6 ดาน ดังนี้  
 

1. ผลงานดานวิชาการและงานวิจัย 

2. ผลงานดานการออกแบบเบ้ืองตนและศึกษาความเปนไปไดทางเศรษฐศาสตร 

3. ผลการดานการศึกษาและออกแบบรายละเอียด 

4. ผลงานดานปฏิบัติการ 

5. ผลงานดานการควบคุมงาน 

6. ผลงานดานการพัฒนาและดําเนินงานระบบ 

 
1. ผลงานดานวิชาการและงานวิจัย  
[1] กรมโรงงานอุตสาหกรรม, “โครงการสงเสริมการใชประโยชนกากอุตสาหกรรม : โครงการพัฒนา

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศนเศรษฐกิจ(Eco-Industry)” 2553 
ขอบเขตงานโดยสังเขป:พัฒนาความรวมมือพรอมสรางเครือขายในการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน
ในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ และชุมชนโดยรอบ   
ระยะเวลาโครงการ 10 เดือน มูลคางาน 2.70 ลานบาท 
 
[2] กรมโรงงานอุตสาหกรรม, “โครงการสงเสริมการใชประโยชนจากกากอุตสาหกรรม : โครงการศึกษา

ความเปนไปไดเบื้องตนในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน(Eco Industrial Estate) ” 2552 
ขอบเขตงานโดยสังเขป:การทบทวนและรวบรวมขอมูลของเสียอุตสาหกรรมและขยะมูลฝอยชุมชน เพ่ือ
คัดเลือกพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ ศึกษารูปแบบและแนวทางการพัฒนาเปนนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน 
ระยะเวลาโครงการ 7 เดือน มูลคางาน 1.90 ลานบาท 
 
 



  

 
 

[3] บริษัท ไทยออยด จํากัด(มหาชน), “โครงการศึกษาความเปนไปไดเบื้องตนในการพัฒนาโครงการ
พลังงานจากของเสีย” ,2551 

ขอบเขตงานโดยสังเขป  :  เพ่ือรวบรวมขอมูลที่เก่ียวของกับการจัดการขยะชุมชนจากเทศบาลตําบลแหลม
ฉบัง และองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดชลบุรี จํานวน 3 แหง และวิเคราะหศักยภาพของขยะในการ
ผลิตกระแสไฟฟา รวมทั้งการศึกษาเทคโนโลยีเตาเผาที่เหมาะสมในการผลิตพลังงานจากขยะ ระยะเวลา
โครงการ 3 เดือน มูลคางาน 0.80 ลานบาท 
 
[4] กองทุนสิ่งแวดลอมฝร่ังเศส(AFD)  , “โครงการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลนครเชียงใหม” 2551  
ขอบเขตงานโดยสังเขป  :  เพ่ือรวบรวมขอมูลที่เก่ียวของกับการจัดการขยะในจังหวัดเชียงใหม และ
วิเคราะหความเปนไปไดเก่ียวกับเทคโนโลยีในการจัดการขยะที่เหมาะสมกับเทศบาลนครเชียงใหม รวมทั้ง
การวิเคราะหทางดานเศรษฐศาสตรความเปนไปไดทางการเงินของการกอสรางระบบกําจัดขยะที่เหมาะสม 
ระยะเวลาโครงการ 2 เดือน มูลคางาน 1.20 ลานบาท 
 
[5] กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, “โครงการสงเสริมสนับสนุนการ

ดําเนินงานของผูประกอบการรับซ้ือของเกา” , 2550 
เน้ือหาโดยสังเขป   :  ดําเนินการรวบรวมขอมูลผูประกอบการรับซ้ือของเกา พรอมทั้งจัดทําคูมือและ
อบรมเพ่ือใหความรูดานการปฏิบัติตนที่ถูกตองตามหลักสุขอนามัยและปลอดภัยแกผูประกอบอาชีพรับ
ซ้ือของเกา รวมทั้งการเฝาระวังและใหความรวมมือกับหนวยงานราชการในเรื่องการลักลอบทิ้งของเสีย
อันตรายจากชุมชน ระยะเวลาโครงการ 6 เดือน มูลคางาน 0.99 ลานบาท 
 
 
[6] สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, “โครงการศึกษาความเปนไปไดในการใชขยะชุมชนเพื่อผลิต

กระแสไฟฟา” , 2549 
ขอบเขตงานโดยสังเขป :เพ่ือรวบรวมขอมูลที่เก่ียวของกับการจัดการขยะและวิเคราะหศักยภาพของ
ขยะชุมชนในการผลิตกระแสไฟฟาและเทคโนโลยีที่เหมาะสมรวมท้ังความเปนไปไดในการลงทุนเพ่ือ
ผลิตกระแสไฟฟาจากขยะชุมชน  ระยะเวลาโครงการ 6 เดือน มูลคางาน 0.50 ลานบาท 
 
 

[7] กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม, “คูมือการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นในการเก็บรวบรวม ขนสงและกําจัดของเสียอันตรายจาก
ชุมชน” , 2549 

เน้ือหาโดยสังเขป   :  คูมือภายใตโครงการเสริมสรางประสิทธิภาพองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการ
เก็บรวบรวม ขนสงและกําจัดของเสียอันตรายจากชุมชน เพ่ือสรางความรู ความเขาใจใหเจาหนาที่
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน ประกอบดวย  คําจํากัดความ 
ประเภทของเสียอันตรายจากชุมชน แนวทางการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน ขั้นตอนการจัดการ



  

 
 

ของเสียอันตราย การสรางกลไกการคัดแยก การแยกทิ้ง การเก็บรวบรวม การกักเก็บและการขนสงไป
กําจัด ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือ เหตุผิดปกติ  
 
 
 
 
  
 
 
 

[8] กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, “คูมือประชาชนเพื่อการแยกขยะ
อันตรายจากชุมชน” , 2549 

เน้ือหาโดยสังเขป  :  คูมือภายใตโครงการเสริมสราง
ประสิทธิภาพองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการเก็บรวบรวม 
ขนสงและกําจัดของเสียอันตรายจากชุมชน เพ่ือใหความรูกับ
ประชาชนเกี่ยวกับ ประเภทและแหลงกําเนิดของเสียอันตราย 
การสังเกตสัญลักษณ  อันตรายที่เกิดจากการจัดการของเสีย
อันตรายผิดวิธี วิธีการคัดแยกและทิ้งของเสียอันตรายอยาง
ปลอดภัย   
 

[9] สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม, “คูมือการมีสวนรวมในการจัดการนํ้าเสียและขยะมูลฝอยขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นและภาคเอกชน” , 2548 

เน้ือหาโดยสังเขป   :  คูมือภายใตโครงการนํารองการมีสวนรวมในการจัดการนํ้าเสียและขยะมูลฝอย
ชุมชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและภาคเอกชน เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชในการ
ดําเนินงานดานการจัดการนํ้าเสียและขยะมูลฝอย โดยใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินการ
แทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น        
                                                                                               
[10] ธนาคารเพ่ือความรวมมือระหวางประเทศแหงญี่ปุน กรมควบคุมมลพิษ สํานักงานนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, “ความรวมมือระหวางภาครัฐ ประชาชนและเอกชนใน
การจัดการขยะมูลฝอย” , 2548 

ขอบเขตงานโดยสังเขป   :  ศึกษาสถานการณการจัดการขยะของเทศบาลเปาหมาย วิเคราะหความ
ตองการของเทศบาลและความเปนไปไดในการใหเอกชน ประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดการขยะ 
และการจัดทําขอเสนอโครงการ แผนทางเลือกในการปรับปรุงการจัดการขยะ  ระยะเวลาโครงการ 3 
เดือน  
 
 



  

 
 

[11]  เทศบาลนครหาดใหญ, “โครงการศึกษาวิจัยการจัดการมูลฝอย เทศบาลนครหาดใหญ” , 2548 
ขอบเขตงานโดยสังเขป   :  เปนการศึกษาสถานการณการจัดการมูลฝอยปจจุบัน และกําหนดแนวทาง
และรูปแบบท่ีเหมาะสมในการพัฒนากระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการมูลฝอย 
ระยะเวลาโครงการ 3 เดือน มูลคางาน 1.0 ลานบาท 
 
 
 
 
 
 

[12] จังหวัดภูเก็ต กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน องคกรเพื่อความรวมมือระหวาง
ประเทศแหงประเทศญ่ีปุน(JICA)“การศึกษาเพ่ือปรับปรุงการจัดการขยะมูลฝอย จังหวัดภูเก็ต”, 
2547 

ขอบเขตงานโดยสังเขป   :  การสํารวจและศึกษาการจัดการขยะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
จังหวัดภูเก็ต การจัดทําแนวทางการแกไขปญหาและแผนปฏิบัติการเพ่ือปรับปรุงระบบการจัดการขยะ
ในรูปแบบสหการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนํารอง 6 แหง ระยะเวลาโครงการ 3 เดือนมูลคางาน 
2.66 ลานบาท 
 

[13] กรมควบคุมมลพิษ,“โครงการจัดทําฐานขอมูลการลดและใชประโยชนขยะมูลฝอยชุมชนของ
เทศบาล” , 2546 

ขอบเขตงานโดยสังเขป   :  การสํารวจขอมูลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับเทศบาลทั่วประเทศ 
และกรุงเทพมหานคร  ไดแก ปริมาณและการใชประโยชนจากขยะมูลฝอยชุมชนในรูปแบบกิจกรรมตาง 
ๆ อาทิ ศูนยวัสดุรีไซเคิล รานรับซ้ือของเกา ธนาคารวัสดุรีไซเคิล การทําปุยหมัก และคํานวณอัตราการ
นําขยะกลับมาใชประโยชนใหม และการพัฒนาโปรแกรมการจัดเก็บขอมูล  เพ่ือใชเปนฐานขอมูลในการ
วางแผนการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ ระยะเวลาโครงการ 6 เดือนมูลคางาน 0.60 ลานบาท 

 
 

[14] กรมควบคุมมลพิษ, “โครงการสํารวจขอมูลการนําขยะมูลฝอยกลับมาใชประโยชนใหม พ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 5 และ 6 ” , 2545 

ขอบเขตงานโดยสังเขป  :  การสํารวจขอมูลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับเทศบาลในพ้ืนที่
สํานักงานสิ่งแวดลอม ภาคที่ 5 และ  6 และพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  ไดแก ปริมาณและการใชประโยชน
จากขยะมูลฝอยชุมชนในรูปแบบกิจกรรมตาง ๆ อาทิ ศูนยวัสดุรีไซเคิล รานรับซ้ือของเกา ธนาคารวัสดุ
รีไซเคิล การทําปุยหมัก และคํานวณอัตราการนําขยะกลับมาใชประโยชนใหม  ระยะเวลาโครงการ 3 
เดือนมูลคางาน 0.30 ลานบาท 
 
 



  

 
 

2.  ผลงานดานการออกแบบเบ้ืองตน และศึกษาความเปนไปไดทางเศรษฐศาสตร  
[1] เทศบาลเมืองสุรินทร, “โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบื้องตนระบบจัดการมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล เทศบาลเมืองสุรินทรและพ้ืนที่ใกลเคียง” 2550  
ขอบเขตงานโดยสังเขป   : การสํารวจและรวบรวมขอมูลการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของ
เทศบาล ศักยภาพของเครื่องจักรอุปกรณที่มีอยูปจจุบัน และศึกษาแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช
งานเครื่องจักรและการฟนฟูสถานที่กําจัดมูลฝอยปจจุบันใหใชใหมได รวมทั้งการจัดทําขอกําหนดการ
จางเอกชนเพื่อดําเนินการปรับปรุงฟนฟู หรือ จัดการมูลฝอยของเทศบาลเมืองสุรินทร ระยะเวลา
โครงการ 6 เดือน มูลคางาน 1.48 ลานบาท 
 

[2] สํานักงานกองทุนสิ่งแวดลอม องคกรเพ่ือความรวมมือระหวางประเทศแหงประเทศญ่ีปุน, “โครงการ
นํารองการมีสวนรวมในการจัดการนํ้าเสียและขยะมูลฝอยชุมชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและ
เอกชน” 2548 

ขอบเขตงานโดยสังเขป   : การศึกษาความเหมาะสมและความเปนไปไดของรูปแบบและระดับการให
ภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการจัดการนํ้าเสียและขยะมูลฝอยชุมชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
นํารอง 3 แหง ไดแก เทศบาลนครภูเก็ต เทศบาลนครลําปาง และเทศบาลนครขอนแกน การดําเนิน
โครงการนํารอง และจัดทําคูมือการมีสวนรวมในการจัดการนําเสียและขยะมูลฝอยชุมชนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและเอกชน ระยะเวลาโครงการ 10 เดือน มูลคางาน 4.94 ลานบาท 

 

[3] เทศบาลนครระยอง, “โครงการผลิตปุยอินทรียและพลังงาน จังหวัดระยอง” 2546  
ขอบเขตงานโดยสังเขป   : การศึกษาแหลงกําเนิด ปริมาณและองคประกอบขยะของเทศบาลนคร
ระยอง เพ่ือเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการขยะโดยเนนใหมีการใชประโยชนจากขยะในรูปของ
พลังงาน การวิเคราะหความเปนไปไดทางเศรษฐศาสตร การจัดทําขอกําหนดการจางเอกชนออกแบบ
รวมกอสราง การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน และการนําเสนอโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุน
งบประมาณในการกอสรางจากหนวยงานภาครัฐ ระยะเวลาโครงการ 24 เดือน   
 

3. ผลงานดานการศึกษาและออกแบบรายละเอียด  
[1] องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต, “โครงการสํารวจปรับปรุงภูมิทัศนเสนทางศึกษาธรรมชาติและ

จัดทําแผนแมบทสถานีพัฒนาและสงเสริมการอนุรักษสัตวปาเขาพระแทว” 2549 
ขอบเขตงานโดยสังเขป   : การศึกษาเสนทางธรรมชาติ พ้ืนที่อนุรักษสัตวปาเขาพระแทว เพ่ือวางแผน
ปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดลอมใหเปนแหลงเรียนรูดานระบบนิเวศปาไมและสัตวปา และการออกแบบจัด
ภูมิสถาปตยของถนนขวาง รวมทั้งการปรับปรุงระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยใหสอดคลองกับภูมิสถาปตย 
การออกแบบและจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา ระยะเวลาโครงการ 4 เดือน มูลคางาน 0.97 ลานบาท 
 

[2] เทศบาลนครระยอง, “ โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดการปรับปรุงบอฝง
กลบมูลฝอย เทศบาลนครระยอง” 2549 

ขอบเขตงานโดยสังเขป  : การศึกษาระบบการจัดการขยะมูลฝอยปจจุบันและสถานที่กําจัดของเทศบาลนคร



  

 
 

ระยอง เพ่ือวางแผนการฟนฟูพ้ืนที่บอฝงกลบมาใหประโยชนใหมใหสอดคลองกับระบบการจัดการขยะ
ปจจุบันของเทศบาล การจัดทําแบบกอสรางและเอกสารประกวดราคา รวมทั้งเอกสารในการขอรับการ
อุดหนุนงบประมาณจากหนวยงานราชการ ระยะเวลาโครงการ 4 เดือน มูลคางาน 1.93 ลานบาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[3] เทศบาลนครนครราชสีมา, “โครงการศึกษาความเปนไปไดและออกแบบระบบกําจัดแบบครบวงจร 
เทศบาลนครนครราชสีมา” 2548 

ขอบเขตของงานโดยสังเขป   : การศึกษาสถานการณการจัดการขยะและการคาดการณในอนาคตของ
เทศบาลนครนครราชสีมาและองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่นําขยะมากําจัดรวม    การศึกษาแนวทาง
การฟนฟูบอฝงกลบ  เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการกําจัดขยะแบบครบวงจรและการกําหนดแนวทางการ
สรางกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนใหสอดคลองกับระบบกําจัดขยะที่เหมาะสม   การจัดทําแบบ
กอสรางและเอกสารประกวดราคา รวมทั้งเอกสารในการขอรับการอุดหนุนงบประมาณจากหนวยงาน
ราชการ  ระยะเวลาโครงการ 4 เดือน   มูลคางาน 3.19  ลานบาท 
 

[4] เทศบาลนครสมุทรปราการ, “โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบจัดการ
มูลฝอยแบบครบวงจรของเทศบาลนครสมุทรปราการ” 2546 

ขอบเขตงานโดยสังเขป   : การศึกษาระบบการจัดการขยะมูลฝอยปจจุบัน การศึกษาสํารวจลักษณะทาง
ภูมิประเทศของสถานที่กําจัดที่ปดทับแลว ที่ใชปจจุบันและพ้ืนที่ที่เทศบาลนครสมุทรปราการจัดซ้ือไว  
เพ่ือกําหนดรูปแบบการจัดการขยะ การกอสรางสถานีขนถาย การฟนฟูพ้ืนที่บอฝงกลบมาใหประโยชน
ใหม  การจัดทําแบบกอสราง  เอกสารประกวดราคาและขอกําหนดการจางเอกชน  ระยะเวลาโครงการ 
9  เดือน มูลคางาน 5.90  ลานบาท 
 
4. ผลงานดานปฏิบัติการ  
[1] กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน,งานรณรงคสรางความรู ความเขาใจการนําขยะมา

ผลิตพลังงาน , 2553 
ขอบเขตงานโดยสังเขป  : ศึกษาขอมูลการจัดการขยะและจัดทําแผนรณรงคสรางความรู ความเขาใจการนํา
ขยะมาผลิตพลังงานใหแกเทศบาลที่มีผลิตพลังงานจากขยะ จํานวน 5 แหง และเทศบาลที่ไดรับงบประมาณ
สนับสนุนการกอสรางระบบผลิตพลังงานจากขยะ จํานวน 12 แหง   ระยะเวลาโครงการ 12 เดือน มูลคางาน  
3.60  ลานบาท 
 
 



  

 
 

[2] เทศบาลนครนครราชสีมา,โครงการศึกษาความเหมาะสมระบบคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหลงกําเนิด
แบบมีสวนรวม และจัดกิจกรรมสงเสริมสนับสนุนโครงการกอสรางระบบกําจัดขยะมูลฝอย  ป 2553 

ขอบเขตงานโดยสังเขป  : ศึกษาระบบคัดแยกขยะมูลฝอยที่เหมาะสมกับเทศบาลฯ กําหนดรูปแบบวิธีการ
คัดแยกขยะ พรอมทั้งจัดกิจกรรมคัดแยกขยะอินทรีย ขยะรีไซเคิลหรืออ่ืนๆ  โดยมีชุมชนเปาหมาย 4 แหง
และสถานบันการศึกษา 20 แหง  ระยะเวลาโครงการ 9 เดือน มูลคางาน  2.00  ลานบาท 
 

[3] สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย,โครงการใชถุงขยะพลาสติกชีวภาพเพ่ือจัดการขยะ
อินทรีย ณ.เทศบาลตําบลกระดังงา จังหวัดสมุทรสงคราม ,2552 

ขอบเขตงานโดยสังเขป  :  การใหคําแนะนําเทศบาลในการปรับระบบการจัดเก็บขยะและการคัดแยกขยะ
อินทรียเพ่ือทําปุยหมัก โดยใชถุงขยะพลาสติกชีวภาพในการคัดแยกขยะอินทรียในชุมชนทั้ง 4 แหงของ
เทศบาล  ระยะเวลาโครงการ 6 เดือน มูลคางาน  0.30  ลานบาท 
 

[4] กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม,  การศึกษาและจัดตั้งศูนยการเรียนรูการจัดการขยะชุมชนแบบ
ครบวงจร ลุมนํ้าทะเลสาบสงขลา เทศบาลตําบลกําแพงเพชร ป 2552 

ขอบเขตงานโดยสังเขป  :  ศึกษาและกําหนดรูปแบบการดําเนินงาน องคประกอบและการจัดตั้งเปนศูนย
การเรียนรูการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร การผลิตสื่อประชาสัมพันธประจําศูนยการเรียนรูฯ ไดแก 
แผนพับ โปสเตอร วีดีทัศน ปาย นิทรรศการ รวมทั้งการจัดศึกษาดูงานเสริมสรางประสบการณในสถานที่
จริงแกกลุมเปาหมาย ระยะเวลาโครงการ 6 เดือน มูลคางาน  0.70  ลานบาท 
 

[5] เทศบาลนครนครราชสีมา,โครงการสรางและพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนในการคัดแยกขยะ  
มูลฝอยและหมุนเวียนกลับมาใชใหม ป 2552 

ขอบเขตงานโดยสังเขป  : เพ่ือกําหนดรูปแบบการคัดแยกขยะอินทรียและจัดกิจกรรมนํารองการคัดแยกขยะ
อินทรียในชุมชนนํารอง 4 แหง ระยะเวลาโครงการ 4 เดือน มูลคางาน  0.29  ลานบาท 
 

[6] กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม, โครงการสนับสนุนความรวมมือขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในการจัดการขยะมูลฝอย จังหวัดภูเก็ต ป 2552 

ขอบเขตงานโดยสังเขป  : จัดทําแผนรณรงคการจัดการขยะที่สอดคลองกับการคัดแยกขยะจากแหลงกําเนิด 
และการกําจัดปลายทาง  องคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งหมด 18 แหง ในจังหวัดภูเก็ต พรอมดําเนิน
กิจกรรมรณรงค ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
หมูบานในจังหวัดภูเก็ตในการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม รวมทั้งการสงเสริมการจัดการขยะในสถาน
ประกอบการขนาดใหญ  ระยะเวลาโครงการ 12  เดือน มูลคางาน  1.4  ลานบาท 
 

[7] กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม, “การดําเนินงานติดตามประเมินผลธนาคารขยะรีไซเคิลใน
โรงเรียนป 2551 และกิจกรรมลดแยกของเหลือใชเพ่ือนํากลับมาใชประโยชนในจังหวัดภูเก็ต”,2551 

ขอบเขตงานโดยสังเขป   : เพ่ือติดตามประเมินผลความสําเร็จของกิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิล ภายใต
โครงการประกวดธนาคารขยะรีไซเคิล ปที่ 2551 และการประเมินผลกิจกรรมลด แยกของเหลือใชเพ่ือนํา
กลับมาใชประโยชนใหม ในจังหวัดภูเก็ต, ระยะเวลาโครงการ 8 เดือน มูลคางาน  3  ลานบาท 



  

 
 

[8] องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต, “โครงการปรับปรุงระบบการจัดการขยะ จังหวัดภูเก็ต โครงการ
และกิจกรรมประจําป 2551”, 2551 

ขอบเขตงานโดยสังเขป   : การขยายผลการดําเนินงานดานกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการ
คัดแยกขยะตอเน่ืองจากปพ.ศ. 2550  ระยะเวลาโครงการ 12 เดือน มูลคางาน 2.68  ลานบาท 
 
[9] องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต , “โครงการปรับปรุงระบบการจัดการขยะมูลฝอย จังหวัดภูเก็ต ป 

2550”  2550 
ขอบเขตงานโดยสังเขป   : การขยายผลการดําเนินงานดานกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการ
คัดแยกขยะตอเน่ืองจากปพ.ศ. 2549  ระยะเวลาโครงการ 12 เดือน มูลคางาน 2.60  ลานบาท 
 
 
 
 
 

[10] กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม , “โครงการสนับสนุนความรวมมือขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอย จังหวัดภูเก็ต”  2550 

ขอบเขตงานโดยสังเขป  : การพัฒนารูปแบบการมีสวนรวมของประชาชนโดยการพัฒนาระบบการ
รองรับขององคกรปกครองสวนทองถิ่น การสงเสริมการจัดการมูลฝอยในแหลงกําเนิดขนาดใหญ และ
การประชาสัมพันธในภาพกวาง ในพ้ืนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปาหมาย 8 แหง ในจังหวัดภูเก็ต 
ระยะเวลาโครงการ 8 เดือน มูลคางาน 2.00  ลานบาท 
 
[11] กรมควบคุมมลพิษ , “โครงการเสริมสรางประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการ

จัดการของเสียอันตรายจากชุมชน”  2550 
ขอบเขตของงานโดยสังเขป   :  การขยายผลการดําเนินงานตอเน่ืองจากโครงการป 2549 [17] ในพ้ืนที่
เทศบาลนครขอนแกน เทศบาลนครภูเก็ต และเทศบาลนครพิษณุโลก และการพัฒนาพ้ืนที่โครงการให
เปนศูนยการเรียนรูดานการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต
และภาคเหนือ ระยะเวลาโครงการ 6 เดือน มูลคางาน 2.85 ลานบาท 
 
 

 
 
 

 
 



  

 
 

[12] กรมควบคุมมลพิษ , “โครงการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานของผูประกอบอาชีพรับซ้ือของเกา”  
2550 

ขอบเขตของงานโดยสังเขป   :  การดําเนินงานในพื้นที่เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เพ่ืออบรมใหความรู
ผูประกอบอาชีพรับซ้ือของเกาดานอาชีวอนามัยความปลอดภัยและการจัดประกวดรานรับซ้ือตนแบบ
ที่ มีการจัดการที่ เหมาะสมเปนไปตามเกณฑที่
กําหนดโดยกระทรวงสาธารณสุขและกรมควบคุม
มลพิษ  ระยะเวลาโครงการ 6 เดือน  
มูลคางาน 0.99 ลานบาท 
 

[13] กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม , “โครงการประกวดธนาคารขยะรีไซเคิล ปที่ 2”  2550 
ขอบเขตของงานโดยสังเขป   : การบริหารจัดการเพ่ือติดตามประเมินผลและการจัดประกวดกิจกรรม
ธนาคารขยะรีไซเคิลของโรงเรียนที่ผานการประกวดในระดับภาค  ระยะเวลาโครงการ 6 เดือน มูลคา
งาน 1.50 ลานบาท 
 
[14] กระทรวงสาธารณสุข , “โครงการสงเสริมและคัดแยกการใชประโยชนจากขยะอินทรียทดแทน

สารเคมีในครัวเรือน”  2550 
ขอบเขตของงานโดยสังเขป   : การสงเสริมใหกลุมแมบานและกลุม อสม. ในเขตเทศบาลตําบลเทพกระษัตรี 
และเทศบาลตําบลเชิงทะเล  สามารถนําขยะอินทรียจากครัวเรือนมาผลิตเปนนํ้าหมักจุลินทรียและมีการ
นําไปใชประโยชนทดแทนการใชสารเคมีในครัวเรือน ระยะเวลาโครงการ 8 เดือน มูลคางาน 0.10 ลานบาท 
 
[15] กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม , “โครงการสนับสนุนความรวมมือขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอย จังหวัดภูเก็ต กิจกรรมประชาสัมพันธการคัดแยกขยะอินทรีย 
การคัดแยกและรวบรวมแกวและขยะอันตรายชุมชน”  2550 

ขอบเขตงานโดยสังเขป   : การดําเนินงานเพ่ือรณรงคใหประชาชนและสถานประกอบการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 19 แหงในจังหวัดภูเก็ตคัดแยกแกวและขยะอินทรีย ซ่ึงจะทําใหปริมาณขยะที่ตอง
กําจัดลดลงและเพิ่มประสิทธิภาพของการกําจัดโดยเตาเผา  ระยะเวลาโครงการ 8 เดือน มูลคางาน 1.98 
ลานบาท 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

[16] องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต, “โครงการนํารองเพ่ือปรับปรุงระบบจัดการขยะมูลฝอย จังหวัดภูเก็ต” 
2549 

ขอบเขตงานโดยสังเขป   : การดําเนินกิจกรรมเพ่ือสงเสริมการคัดแยกขยะ
และการนํารองเพ่ือใชประโยชนจากขยะอินทรียในรูปของปุยหมักและน้ําหมัก
จุลินทรีย การนํารองปรับระบบการจัดเก็บขยะของเทศบาลตําบลเทพ
กระษัตรีและเทศบาลตําบลเชิงทะเล  การสัมมนาเพื่อสรางความรู ความ

เขาใจแกทุกภาคสวนและการจัดกิจกรรมคาย
เยาวชน ระยะเวลาโครงการ 8 เดือน มูลคางาน 
2.49 ลานบาท 
 
 
[17]  กรมควบคุมมลพิษ , “โครงการเสริมสรางประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการเก็บ

รวบรวม ขนสงและกําจัดของเสียอันตรายจากชุมชน” 2549 
ขอบเขตงานโดยสังเขป   :  การรวบรวมขอมูลปริมาณและการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนของ
พ้ืนที่นํารอง 3 แหง ไดแก ทน.พิษณุโลก  ทน.นนทบุรี  สํานักงานเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  การ
นํารองเพ่ือศึกษารูปแบบที่เหมาะสมในการคัดแยกของเสียอันตรายจกาชุมชน การเตรียมความพรอม
ดานการจัดเก็บ บุคลากรที่เก่ียวของ สถานที่กักเก็บ การศึกษาความเปนไปไดทางเศรษฐศาสตร  
ตลอดจนการจัดทําโปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ือจัดเก็บขอมูลการรวบรวมและกําจัดของเสียอันตราย การ
จัดทําคูมือประชาชนเพื่อคัดแยกของเสียอันตราย และคูมือการปฏิบัติงานของเจาหนาที่องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน ระยะเวลาโครงการ 7เดือน มูลคางาน 11.50 ลาน
บาท 
 
[18] เทศบาลนครระยอง , “ โครงการพัฒนากระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการคัดแยกขยะ

อยางยั่งยืน” 2548 
ขอบเขตงานโดยสังเขป   : การดําเนินงานเพื่อรักษาสภาพการคัดแยกขยะอินทรียในพ้ืนที่ที่ดําเนินการ
แลว(เขตการจัดเก็บที่ 5 6 7) และเปนงบบริหารจัดการสมทบในการดําเนินงานโครงการที่ไดรับการ
สนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดลอม [12] ระยะเวลาโครงการ 6 เดือน มูลคางาน 1.40 ลานบาท 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

[19] เทศบาลนครระยอง , “โครงการพัฒนากระบวนการจัดการขยะอยางมีสวนรวมเทศบาลนคร
ระยอง” 2548 

ขอบเขตงานโดยสังเขป   : การดําเนินงานเพ่ือรักษาสภาพการคัดแยกขยะอินทรียของพื้นที่เทศบาล
นครระยองใหมีปริมาณขยะอินทรียที่จัดสงเขาระบบหมักแบบไมใชอากาศมีปริมาณคงที่ และพัฒนา
รูปแบบการจัดเก็บขยะอินทรียโดยใหเอกชนเขามาดําเนินการ รวมทั้งการวิเคราะหตนทุนและแนว
ทางการให เอกชนเข ามา
จัดเก็บขยะของเทศบาลนคร
ระยองทั้งระบบ  ระยะเวลา
โครงการ 12 เดือน มูลคางาน 
2.50ลานบาท 
 

[20] กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย , “โครงการสํารวจ จัดเก็บ บันทึกและติดตามขอมูลการ
ชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติจากเหตุการณแผนดินไหวและคลื่นยักษซัดชายฝงทะเลอันดามัน 6 
จังหวัด”  2548 

ขอบเขตงานโดยสังเขป   : การสํารวจและบันทึกขอมูลผูประสบภัยพิบัติจากแผนดินไหวและคลื่นยักษ
ซัดชายฝงทะเลอันดามัน ระยะเวลาโครงการ 2 เดือน มูลคางาน 0.90 ลานบาท 
 

 

[21] เทศบาลนครนครราชสีมา, “โครงการคัดแยกขยะและหมุนเวียนกลับมาใชประโยชนใหม ป 2547” 
2547 

ขอบเขตงานโดยสังเขป   : การทบทวนและขยายผลการดําเนินงานในโครงการคัดแยกขยะและ
หมุนเวียนกลับมาใชประโยชนใหม ป 2546  การศึกษาความเหมาะสมเบื้องตนโครงการผลิตปุยอินทรีย

และพลังงาน การสัมมนา
ส รุ ป ผ ล  ร ะ ย ะ เ ว ล า
โครงการ 9 เดือน มูลคา
งาน 4.10 ลานบาท 
 

 

[22] สํานักงานกองทุนสิ่งแวดลอม, “โครงการพัฒนากระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการคัด
แยกขยะอยางยั่งยืน” 2547 

ขอบเขตงานโดยสังเขป   :  การดําเนินงานเพื่อขยายผลการคัดแยกขยะอินทรียใหครอบคลุมพ้ืนที่
เทศบาลนครระยอง  และรวบรวมขยะอินทรียปอนเขา
ระบบหมักแบบไมใชอากาศ อยางนอย 12 ตันตอวัน 
และการจัดกิจกรรมรณรงคเพ่ือสรางความรู ความ
เขาใจกับประชาชนเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ ระยะเวลา
โครงการ 18 เดือน มูลคางาน 3.51 ลานบาท 
 



  

 
 

[23] สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 15 , “โครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร” 2547 
ขอบเขตงานโดยสังเขป   :  การสํารวจขอมูลพ้ืนฐานดานการจัดการขยะและขยายผลการดําเนินงาน
ดานกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการคัดแยกขยะ ของเทศบาลตําบลเทพกระษัตรี  จังหวัด
ภูเก็ต  ระยะเวลาโครงการ 4  เดือน มูลคางาน 0.30  ลานบาท 
 

 

[24] กระทรวงสาธารณสุข , “จักรยานสงเสริมคุณภาพอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม”  2547 
ขอบเขตงานโดยสังเขป   : การดําเนินงานเพื่อรณรงคใหประชาชนในเขตเทศบาลตําบลดานขุนทดรูจักการ
ประหยัดพลังงาน รักษาสภาพแวดลอมและออกกําลังกาย รวมทั้งการสรางเยาวชนที่มีความรู ความเขาใจ
ดานการอนุรักษพลังงานโดยการจัดคายเยาวชน ระยะเวลาโครงการ 12 เดือน มูลคางาน 0.16 ลานบาท 
 

[25] องคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี, “ธนาคารขยะรีไซเคิลในโรงเรียนในจังหวัดชลบุรี จํานวน 50 
แหง” 2546 

ขอบเขตงานโดยสังเขป   : การขยายผลการดําเนินงานธนาคารขยะรีไซเคิล จากป 2544 ใหกับ
โรงเรียนในเขตจังหวัดชลบุรี  50  แหง ดําเนินงานกิจกรรมธนาคารวัสดุรีไซเคิล  ประกอบดวย  การ
จัดเตรียมเอกสารธนาคาร การอบรมใหความรู การเปดธนาคารและการติดตามประเมินผล  ระยะเวลา
โครงการ 7 เดือน มูลคางาน 1.50 ลานบาท 
 

[26] กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม, “กิจกรรมรณรงคลดและแยกขยะในโรงเรียนและชุมชนและตั้ง
ศูนยรีไซเคิลในพื้นที่ดําเนินการ 19 เทศบาล โครงการหลวงอินทนนทและโครงการหลวงอางขาง” 
2546 

ขอบเขตงานโดยสังเขป   : การดําเนินงานเพื่อใหเกิดกิจกรรมรณรงคลดและแยกขยะในโรงเรียนและ
ชุมชนในรูปแบบของธนาคารวัสดุรีไซเคิลและศูนยวัสดุรีไซเคิล ในพ้ืนที่เทศบาลทั่วประเทศ  19 แหง 
และพ้ืนที่โครงการหลวง 2 แหง ตั้งแตการผลิตสื่อ การอบรมใหความรู  การปฏิบัติและการติดตาม
ประเมินผล ระยะเวลาโครงการ 12 เดือน มูลคางาน 1.90 ลานบาท 
 

 
 
 
 
 
 

[27] เทศบาลนครนครราชสีมา, “โครงการคัดแยกขยะและหมุนเวียนกลับมาใชประโยชนใหม” 2546 
ขอบเขตงานโดยสังเขป   :  การสํารวจและรวบรวมขอมูลปริมาณและองคประกอบขยะ ทัศนคติ ความรู 
ความเขาใจของประชาชนตอการคัดแยกขยะ การจัดทําแผนปฏิบัติการและกิจกรรมการลดและคัดแยก
ขยะ การจัดกิจกรรมรณรงคประชาสัมพันธ กิจกรรมคัดแยกขยะอินทรียในพ้ืนที่นํารอง  ระยะเวลา
โครงการ 3 เดือน มูลคางาน  0.48  ลานบาท 
 
 



  

 
 

[28] กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม, “กิจกรรมรณรงคลดและแยกขยะในโรงเรียนและชุมชนและตั้ง
ศูนยรีไซเคิลใน พ้ืนที่ดําเนินการ 21 เทศบาล” 2545 

ขอบเขตงานโดยสังเขป   : การดําเนินงานเพื่อใหเกิดกิจกรรมรณรงคลดและแยกขยะในโรงเรียนและ
ชุมชนในรูปแบบของธนาคารวัสดุรีไซเคิลและศูนยวัสดุรีไซเคิล ในพ้ืนที่เทศบาลทั่วประเทศ  21 แหง 
ตั้งแตการผลิตสื่อ การอบรมใหความรู  การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล รวมทั้งการประเมินความ
เหมาะสมของกิจกรรมตอภูมิภาคตางๆ ของประเทศไทย  ระยะเวลาโครงการ 10 เดือน มูลคางาน 1.67
ลานบาท 
 
 
 
 
 

[29] องคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี, “ธนาคารขยะรีไซเคิลในโรงเรียนในจังหวัดชลบุรี จํานวน 21 
แหง” 2545 

ขอบเขตงานโดยสังเขป   : การดําเนินงานเพ่ือใหโรงเรียนในเขตจังหวัดชลบุรี 21 แหง ดําเนินงาน
กิจกรรมธนาคารวัสดุรีไซเคิล  ประกอบดวย  การจัดเตรียมเอกสารธนาคาร การอบรมใหความรู การ
เปดธนาคารและการติดตามประเมินผล  ระยะเวลาโครงการ 4 เดือน มูลคางาน 0.49 ลานบาท 

 

 

[30] กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม, “ การเสริมสรางจิตสํานึก เร่ือง การมีสวนรวมของประชาชนใน
การอนุรักษสิ่งแวดลอม บริเวณแหลงทองเท่ียวในเขตควบคุมมลพิษ” 2545 

ขอบเขตงานโดยสังเขป   : การศึกษารูปแบบการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษสิ่งแวดลอม
ของบริเวณแหลงทองเท่ียวในเขตควบคุมมลพิษ ประกอบดวย การจัดทําแผนปฏิบัติการรวมกับ
หนวยงานราชการ เอกชน และประชาชนของพ้ืนที่ การอบรมสัมมนา การจัดกิจกรรมรณรงค
ประชาสัมพันธ อาทิ การจัดกิจกรรมbig cleaning day การรับบริจาควัสดุรีไซเคิล การจัดคายเยาวชน  
รวมทั้งการสรางเครือขายการทํางานดานสิ่งแวดลอม  ระยะเวลาโครงการ 12  เดือน มูลคางาน  2.98  
ลานบาท 
 
 
 
 
 
[31] กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม, “การศึกษารูปแบบการมีสวนรวมของประชาชนตอการคัด

แยกมูลฝอย จังหวัดชลบุรี” 2544 
ขอบเขตงานโดยสังเขป   : การสํารวจปริมาณและองคประกอบมูลฝอยที่เกิดขึ้นในพื้นที่เทศบาล 3 แหง 
ในจังหวัดชลบุรี ไดแก เทศบาลตําบลแสนสุข เทศบาลตําบลบานบึง และเมืองพัทยา การพัฒนารูปแบบ

 



  

 
 

กิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชนและการจัดทําคูมือการสรางการมีสวนรวมของประชาชนในการคัด
แยกขยะ ระยะเวลาโครงการ 8 เดือน มูลคางาน 0.95 ลานบาท 
 
 

[32] สํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ, “ ธนาคารวัสดุรีไซเคิล  ทต.ดานขุนทด” 
2544 

ขอบเขตงานโดยสังเขป   : การดําเนินงานเพ่ือใหโรงเรียนในเขตเทศบาลตําบลดานขุนทด 94 แหง 
ดําเนินงานกิจกรรมธนาคารวัสดุรีไซเคิล  ประกอบดวย  การจัดเตรียมเอกสารธนาคาร การอบรมใหความรู 
การเปดธนาคารและการติดตามประเมินผล ระยะเวลาโครงการ 12 เดือน มูลคางาน 0.85 ลานบาท 
 
 
 
 
 
  
[33] กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม, “กิจกรรมรณรงคลดและแยกขยะในโรงเรียนและชุมชนและตั้ง

ศูนยรีไซเคิลในพื้นที่ดําเนินการ 6 เทศบาล” 2544 
ขอบเขตงานโดยสังเขป   :  การดําเนินงานเพ่ือขยายผลกิจกรรมรณรงคลดและแยกขยะในโรงเรียนและ
ชุมชนในรูปแบบของธนาคารวัสดุ รีไซเคิลและศูนยวัสดุ รีไซเคิล  ในพ้ืนที่ เทศบาลของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  6  แหง ตั้งแตการผลิตสื่อ การอบรมใหความรู  การปฏิบัติและการติดตาม
ประเมินผล  ระยะเวลาโครงการ 8 เดือน มูลคางาน 1.20 ลานบาท 
 
 
 
 
 
 
[34] สํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ, “โครงการสงเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อ

การแปรรูปและนํากลับมาใชประโยชนใหม(รีไซเคิล) ตามแนวทางการอนุรักษพลังงาน” 2544 
ขอบเขตงานโดยสังเขป  : การศึกษาและพัฒนาระบบการคัดแยกขยะมูลฝอยในพื้นที่หนวยงานราชการ 
ชุมชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพ่ือสรุปรูปแบบที่เหมาะสมกับลักษณะพ้ืนที่ โดยมีพ้ืนที่
ดําเนินงาน ไดแก โรงเรียนนายรอยตํารวจ  โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา เทศบาลนครระยอง 
เทศบาลนครนครราชสีมา และองคการบริหารสวนตําบลตะพง ระยะเวลาโครงการ 22 เดือน มูลคางาน 
2.55 ลานบาท 
 
 



  

 
 

5. ผลงานดานการควบคุมงาน 
[1] เทศบาลนครนครราชสีมา, งานจางที่ปรึกษาเพ่ือปรับขอกําหนดขอบเขตงานและแบบกอสราง รวม
การควบคุมงานกอสราง โครงการกอสรางระบบกําจัดขยะมูลฝอย เทศบาลนครนครราชสีมา” 2551 
ขอบเขตงานโดยสังเขป   :  การดําเนินงานในฐานะผูแทนของเทศบาลนครนครราชสีมาในการปรับ
ขอกําหนดการจางและออกแบบรายละเอียด การรวมในขั้นตอนการประกวดราคา การตอรอง และการเปน
ผูแทนเทศบาลในการควบคุมงานกอสราง รวมทั้งการทดลองเดินระบบและการจัดทําขอกําหนดการจาง
เอกชนเดินระบบภายหลังการกอสรางแลวเสร็จ ระยะเวลาโครงการ 33  เดือน มูลคางาน 15.05   ลานบาท 
 
 
 
 
 
 
 
 

[2] เทศบาลนครระยอง และ สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน , “โครงการพัฒนาและบริหาร
ดําเนินการโครงการผลิตปุยอินทรียและพลังงาน จังหวัดระยอง ” 2545 

ขอบเขตงานโดยสังเขป   :  การดําเนินงานในฐานะผูแทนของเทศบาลนครระยองในการออกแบบ
เบื้องตน การยื่นเอกสารและชี้แจงเพ่ือขอรับงบประมาณสนับสนุนจากสํานักงานนโยบายและแผน
พลังงาน  เม่ือเทศบาลนครระยองไดรับงบประมาณแลวมูลนิธิฯ ไดดําเนินงานบริหารสัญญาและควบคุม
งานกอสราง โดยดําเนินงานตั้งแตขั้นตอนการจัดทําเอกสารประกวดราคา ประกาศประกวดราคา การ
ตอบขอซักถาม การพิจารณาคุณสมบัติ  ขอเสนอทางดานเทคนิคและขอเสนอราคาของผูยื่นประมูล 
การใหขอเสนอแนะในการคัดเลือกผูรับจาง ตลอดจนการใหคําแนะนํา การตรวจสอบการกอสรางให
เปนไปตามขอกําหนดการจางเหมากอสราง รวมทั้งการดําเนินงานดานกระบวนมีสวนรวมของ
ประชาชนในการคัดแยกขยะใหสอดคลองกับระบบการกําจัดขยะ ระยะเวลาโครงการ 29 เดือน มูลคา
งาน 15.11   ลานบาท 
  
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

6. ผลงานดานการพัฒนาและดําเนินงานระบบ  
[1] องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต , “โครงการกอสรางอาคารโรงเก็บปุยอินทรีย เทศบาลตําบลเทพ

กระษัตรี”  2550 
ขอบเขตงานโดยสังเขป   :  การออกแบบและกอสรางอาคารโรงเก็บปุยอินทรีย ที่ผลิตไดจากโรงผลิต
ปุยอินทรียของเทศบาลตําบลเทพกระษัตรีย ระยะเวลาโครงการ 4 เดือน มูลคางาน 0.72 ลานบาท 
 
[2] องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต , “โครงการกอสรางโรงปุยและคาใชจายในการบริหารดําเนินการ”  

2549 
ขอบเขตงานโดยสังเขป   :  การออกแบบและกอสรางโรงผลิตปุยอินทรียจากขยะอินทรียที่คัดแยกจาก
แหลงกําเนิดในพ้ืนที่องคการบริหารสวนตําบลเชิงทะเล และการเดินระบบหมักปุยอินทรีย เทศบาล
ตําบลเทพกระษัตรี ซ่ึงสรางขึ้นในป 2548 [2]  ระยะเวลาโครงการ 8  เดือน มูลคางาน  2.55  ลานบาท 
 
 
 
 
 
 
 

[3] องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต , “โครงการสาธิตการแปรรูปขยะอินทรียเปนปุยอินทรีย”  2548 
ขอบเขตงานโดยสังเขป   :  การศึกษาความเปนไปไดในการรวบรวมขยะอินทรียจากครัวเรือน  การ
ปรับรูปแบบการจัดเก็บขยะ การกอสรางและเดินระบบหมักปุยอินทรียผสมผสานกับการผลิตนํ้าหมัก
จุลินทรีย การพัฒนาบุคลากรของชุมชนใหเขามามีสวนรวมในการบริหารโรงผลิตปุย ระยะเวลาโครงการ 
12 เดือน มูลคางาน 2.78 ลานบาท 
 
 
 
 
 
 

 
 
[4] เทศบาลนครระยอง , “โครงการศึกษาวิจัยและบริหารดําเนินการภายหลังการกอสรางโรงผลิตปุย

อินทรียและพลังงาน”  2547   
ขอบเขตงานโดยสังเขป   :  การบริหารและเดินระบบผลิตปุยอินทรียและพลังงานไฟฟาจากกาซชีวภาพ
ที่ไดจากกการหมักแบบไมใชออกซิเจน การศึกษาวิจัยความเหมาะสมของเทคโนโลยีการหมักแบบไมใช
อากาศและการพัฒนาการบริหารดําเนินการและออกแบบปรับแตงเคร่ืองจักรใหเหมาะสมกับ



  

 
 

คุณลักษณะของขยะและกระบวนการคัดแยกขยะอินทรียที่แหลงกําเนิด  เพ่ือใหมีผลผลิตที่ตอเน่ือง
สมํ่าเสมอ ระยะเวลาโครงการ 27 เดือน มูลคางาน 2.10 ลานบาท 
\ 
[5] เทศบาลนครระยอง , “โครงการบริหารดําเนินการภายหลังการกอสรางโรงผลิตปุยอินทรียและ

พลังงาน”  2547   
ขอบเขตงานโดยสังเขป : การบริหารและเดินระบบผลิตปุยอินทรียและพลังงานไฟฟาจากกาซชีวภาพที่
ไดจากกการหมักแบบไมใชออกซิเจน  มูลคางาน 1.73 ลานบาท 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


