
   
 

ข้อเสนอโครงการอาสาประชารัฐ  
ส านักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กลุ่มภารกิจด้านการอุดมศึกษา) 

ประจ าปีงบประมาณ 2563 
------------------------------------------------------------ 

 
1. ชื่อโครงการ  โครงการการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมขนโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน  
2. สถาบันอุดมศึกษาเจ้าของโครงการ    

มหาวิทยาลัยขอนแก่น   123 หมู่  16  ถนนมิตรภาพ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 
3. หน่วยงานความร่วมมือในการด าเนินงาน 

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์,  
มูลนิธิปิดทองหลังพระ,  
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ 

4. พ้ืนที่ชุมชนที่ด าเนินการ 
เขตพื้นท่ีเทศบาลต าบลร่องค า อ าเภอร่องค า จังหวัดกาฬสินธุ์ 
   

5. รายละเอียดพ้ืนฐานของชุมชน 
เทศบาลต าบลร่องค า มีพื้นที่ 21.27 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมอาณาเขตต าบลร่องค าทั้งหมด 13 หมู่บ้าน ตัว

เทศบาลอยู่ห่างจากอ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ 38 กิโลเมตร มีประชากรทั้งหมด 6,110 คน เป็นชาย 3,022 คน เป็นหญิง 3,088 คน 
จ านวนครัวเรื่อง 1,547 ครัวเรือน ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 60 เป็นเกษตรกร และรับจ้างร้อยละ 12.60  เทศบาลต าบลร่อง
ค า  ครอบคลุมพื้นที่  ต าบลร่องค า  ทั้งหมด  13 หมู่บ้าน  ประกอบไปด้วยชุมชน หมู่ที่  1 , 2 ,3 , 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ,11 
,12 และ  13 
 
6. ประเด็นปัญหาหลักหรือความต้องการของชุมชน  

(แก้ไขปัญหาคณุภาพชีวิต)  
 จากการส ารวจปริมาณขยะในพื้นที่เทศบาลต าบลร่องค า พบว่าปริมาณขยะที่เกิดขึ้นโดยเฉลี่ยน 3.5 ตัน/วัน และมี
อัตราเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ  ขยะมูลฝอย คือ ของเหลือท้ิงจากการใช้สอยของมนุษย์ซึ่งเกิดจากการอุปโภค บริโภคและกิจกรรมต่าง ๆ 
ของมนุษย์ ในชีวิตประจ าวัน ประเภทของขยะมูลฝอยสามารถแบ่งตามลักษระทางกายภาพขยะได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่  1) 
ขยะอินทรีย์ หรือขยะเปียก หรือขยะย่อยสลายได้  2) ขยะรีไซเคิล  3) ขยะทั่วไป และ 4) ขยะพิษหรือขยะอันตราย ในเขต
เทศบาลที่อยู่ใน เขตชนบท ขยะมูลฝอย ส่วนใหญ่ จะเป็นลักษณะขยะที่ย่อยสลายได้  คือ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร 
หญ้า ใบไม้ ซากพืช ซากสัตว์ เป็นต้น ขยะเปียกนี้ ถ้าตกค้างบนพื้นจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของหนูและแมลงวัน ซึ่งเป็นพาหะน า
โรคติดต่อท าให้มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน รวมถึงเกิดเหตุร าคาญและความไม่น่าดู จากการเก็บขยะมูลฝอย
ไม่หมดท าให้เกิดกลิ่นเหม็นรบกวน มีผลต่อปัญหาคุณภาพชีวิต อย่างไรก็ตาม ขยะอินทรีย์นี้สามารถจัดการได้ง่าย และสามารถ
น ามาหมักท าปุ้ยได้ โดยการจัดการขยะอินทรีย์นี้สามารถ กระท าได้ในระดับชุมชน และระดับครัวเรือน ในเขตเทศบาล โดยไม่
ต้องใช้บริการการจัดเก็บขยะจากทางเทศบาลเข้าไปจัดการ  

สิ่งที่เป็นปัญหาในการจัดการคือ ครัวเรือน ไม่คัดแยกขยะเปียกหรือ ขยะอินทรีย์ ออกจากขยะประเภทอ่ืน ๆ และทิ้ง
รวมกัน ให้เทศบาลด าเนินการจัดเก็บ โดยเหตุผลส่วนใหญ่ที่ครัวเรือนปฏิเสธ ในการคัดแยกขยะอินทรีย์ออกมา ก็เพราะว่า ไม่
มีสถานที่ทิ้งขยะอินทรีย์ ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว องค์ความรู้ในการจัดท าถังขยะอินทรีย์อย่างง่ายเพื่อใช้ในครัวเรือน สามารถ



   
 

ท าได้ ซึ่งถ้าท าให้บ้านทุกหลังมี ถังขยะอินทรีย์ ก็จะน ามาสู่การคัดแยกขยะอินทรีย์ได้ อย่างไรก็ตามทีผ่านมาในหลาย ๆ อปท. 
ร่วมถึง ภาคส่วนต่าง ๆ อธิ สมาคมแม่บ้านมหาดไทย ได้มีโครงการส่งเสริมการลดขยะอินทรีย์โดยของความร่วมมือให้ทุก
ครัวเรือน ช่วยด าเนินการจัดท า มาใช้ในครัวเรือนขอนตน หรือ อปท./หน่วยงาน บางแห่ง มีการจัดหา ถังขยะเปียก แล้วเอาไป
มอบให้ครัวเรือน แต่ไม่ได้มีการติดตั้งให้หรือสร้างการยอมรับใช้อย่างจริงจัง ท าให้ที่ผ่านมาไม่ได้เกิดการคัดแยกขยะเปียก 
อย่างได้ผล ดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงเป็นที่มาของแนวคิดโครงการอาสาประขารัฐ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่จะ
นักศึกษาน าที่เข้าร่วมโครงการด าเนินการ  

1). ส ารวจว่าแต่ละครัวเรือนมีการจัดท าถังขยะอินทรีย์ และมีการใช้หรือไม่   
2.จัดหา/จัดท าถังขยะเปียก (ในรูปแบบและองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่มี)   
3. นักศึกษาด าเนินการติดตั้งถังขยะเปียกให้ครัวเรือง   
4. นักศึกษาช่วยรณรงค์ สร้างการคัดแยกขยะอินทรีย์ในชุมขนให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม    
 

7. แผนการด าเนินงาน 
7.1. ระยะเวลาด าเนินงาน ตั้งแต่ มกราคม 2563 ถึง  พฤษภาคม 2563 รวมระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม 4 เดือน

เต็ม  
7.2. กิจกรรม/การด าเนินงาน  

ในการด าเนินกิจกรรมจะมีขั้นตอนในการท าดังนี้ โดยประยุกรใช้ KKU 50 Model มาเป็นข้ันตอนในการ
ด าเนินงาน   
ขั้นตอน ค าอธิบาย 
ท าความรู้จักและเข้าใจชุมชน  ท าความเข้าใจปัญหา
และก าหนดวัตถุประสงค์เปา้หมาย  

ในช้ันตอนน้ี นักศึกษาจะท าความรู้จักกับชุมชน ท่ี
นักศึกษาไปฝังตัวอยูด่้วย โดยเจ้าหน้าท่ีเทศบาลร่องค า 
จะเป็นพ่ีเลี้ยงหลัก ร่วมถึงก านัน ผูใ้หญ่บ้าน ที่จ าให้
นักศึกษาได้คุ้นเคย กับพื้นที่ โดยจะใช้เวลาประมาณ 3 
อาทิตย์ แรกของการลงพื้นที่  ในช่วงเวลานี้นักศึกษา
จะท าความเข้าใจกับปญัหาและสาเหตุของปัญหาอีก
ครั้ง แล้วแสวงหาวิธีการแก้ปญัหา (วิธีการแก้ปัญหา
อาจมีการปรับเปลี่ยนจากระบุไว้ในโครงการ ถ้า
นักศึกษามีนวัตกรรมใหม่ น าเสนอเพื่อแก้ปัญหา) 
หลังจากนัน้นักศึกษาจะก าหนดวัตถุและเป้าหมายของ
การมาผังตัวในพื้นที่  

เติมเต็มองค์ความรู้  นักศึกษาจะท าความเข้าใจกับองคค์วามรู้ที่จะต้องใช้
ในการแก้ปัญหา ในโครงการนี้คือ องค์ความรู้เกี่ยวกับ
การจัดท า และจัดการขยะเปียก โดยความร่วมมือกับ 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวดั
กาฬสินธุ์  

การวิเคราะห์พื้นท่ี และคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย นักศึกษาวิเคราะห์คัดเลือกพื้นที่เปา้หมายในการ
ทดลองท า แล้ววางแผนในการชยายผล  



   
 

ด าเนินการ หลังจากนักศึกษาวางแผนการลงพื้นที่เป้าหมายแล้ว 
จะต้องด าเนินการ จัดหา/จดัท า ถังขยะเปียก ให้
เพียงพอ หลังจากนั้น ด าเนินการประสานงาน สร้าง
การรับรู้ แล้วน าไปติดตั้งในครัวเรอืนที่เป็นพ้ืนที่
เป้าหมาย และพื้นท่ีขยายผล หลักจากติดตั้งแล้ว จะมี
นักศึกษาอีกหนึ่งทีม ไป “พาท า ท าด้วยกัน”  และ
สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน  

ระบบงานสนับสนุน การก ากับติดตาม หนุนเสริม  อาจารย์ที่ปรึกษาสนับสนุนใหค้ าปรึกษา ในการ 
แก้ปัญหา กับนักศึกษา อาจารย์ทีป่รึกษาจะเข้าพ้ืนท่ี 
จ านวน 4 ครั้ง โดยจะไปพักอาศัยในพื้นที่ครั้งละ 1 
สัปดาห์ เพื่อก ากับติดตาม ในเดือนสุดท้าย จะมีการ
ประเมิน และสรุปโครงการ 

 
8. งบประมาณและทรัพยากรท่ีใช้  

งบประมาณในการด าเนินงานโครงการทั้งสิ้น 380,600.- (สามแสนแปดหมื่นหกร้อยบาทถ้วน) โดยมรีายละเอียด 
งบประมาณ ดังต่อไปนี ้

งบรายจ่าย/รายการ รายละเอียด (ตัวคูณ) งบประมาณ 

งบด าเนินงาน :  380,600 

 1. ค่าตอบแทน  7,200 

ค่าวิทยากรผูเ้ชี่ยวชาญ ภาคบรรยาย  จ านวน 1 คน x 1 วัน x 6 ช่ัวโมง x 600 บาท 3,600 

ค่าวิทยากรผูเ้ชี่ยวชาญ ภาคปฏิบตัิ  จ านวน 1 คน x 1 วัน x 6 ช่ัวโมง x 600 บาท 3,600 

 2. ค่าใช้สอย  269,900 

ค่าเบี้ยเลี้ยงอาจารย์นิเทศ จ านวน 2 คน x 30 วัน x 240 บาท 14,400 

ค่าเบี้ยเลี้ยงนักศึกษา จ านวน 8 คน x 120 วัน x 180 บาท  172,800 

ค่าเช่าท่ีพัก จ านวน 2 หลัง x 4 เดือน x 5,000 บาท 40,000 

ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  10,000 

จ้างเหมาบริการจดัท ารูปเล่มรายงาน  จ านวน 5 เล่ม x 300 บาท x 1 ครั้ง  1,500  

ค่าท าประชาคม (อาหารกลางวัน) จ านวน 40 ราย x 6 มื้อ x 60 บาท 14,400 

ค่าท าประขาคม (อาหารว่างและ

เครื่องดื่ม) 

จ านวน 40 ราย x 12 มื้อ x 35 บาท 16,800 

 3. ค่าวัสดุ   103,500 

ถังพลาสติกขนาด 50 ลิตร จ านวน 700 ถัง x 95 บาท 66,500 

วัสดุการเกษตร   10,000 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่  12,000 

วัสดุส านักงาน   5,000 



   
 

งบรายจ่าย/รายการ รายละเอียด (ตัวคูณ) งบประมาณ 

วัสดุงานบ้านงานครัว   10,000 

รวมท้ังสิ้น  380,600 

หมายเหตุ  - ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 

9. ผลลัพธ์ ของโครงการ (ต่อ นศ และ ต่อชุมชน)  การเปลี่ยนแปลง  
9.1. นักศึกษาเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ สร้างนักศึกษาท่ีมคีวามรบัผิดชอบต่อสังคม  
9.2. นักศึกษาได้ท าจริง ผิดพลาดจริง และเรียนรูจ้ากประสบการณ์การท างานจริง มีทักษะในการปรับตัวและทักษะใน

การแก้ปัญหา  
9.3. เกิดการยอมรับและคดัแยกขยะในชุมชน ชุมชนมีถังขยะเปียกใช้อย่างน้อยร้อยละ 60 ของครับเรือนท้ังหมดใน

เทศบาล คณุภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ชุมชน 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ  ตัวช้ีวัด/ค่าเปา้หมาย  
ครัวเรือน มี ถังขยะเปยีกในครัวงเรือน  ร้อยละ 60 ของครัวเรือน  
การจัดเก็บขยะเปยีกของเทศบาลลดน้อยลง  การจัดเก็บขยะเปยีกลดลง อย่างน้อย ร้อยละ 20 
ปุ๋ยอินทรีย์  อย่างน้อย ร้อยละ 5 สามารถ 

 
10. องค์ความรู้และนวตักรรมที่ใช้    

องค์ความรู้ในด้านชุมชนสัมพันธ์  
องค์ความรู้ในด้านการสรา้งการรับรู้ของชุมชน  
องค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดท าขยะเปียกในรูปแบบตา่ง ๆ   
องค์ความรู้เกี่ยวกับข้ันตอนและวิธกีารก าจัดขยะอินทรีย์ในครัวเรือน  
องค์ความรู้ในการท าปุ๋ยอินทรยี์เบือ้งต้น  
 

11. ค่าประสบการณ์สามารถเทียบได้ ดังนั้น  
11.1. ส าหรับนักศึกษา วิทยาลัยปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 CL 304 696 โครงงานพิเศษทางการจัดการปกครองท้องถิ่น 9 หน่วยกิต 

 CL 404 696 หัวข้อเรืองพิเศษทางการจัดการการคลัง   9 หน่วยกิต 

 CL 504 697 หัวข้อพิเศษด้านการจัดการเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน 9 หน่วยกติ 
11.2. รายวิชา......  3 หน่วยกิต (ส าหรับนักศึกษา ในสาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลยักาฬสินธุ์)  

 
12. อาจารย์ท่ีปรึกษาโครงการ 

อ.ดร.ฌาน เรืองธรรมสิงห์  วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
รศ.ดร. กตัญญู แก้วหานาม คณะศลิปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  

 

13. นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ  
13.1. นักศึกษาสาขาการจัดการปกครองท้องถิ่น    จ านวน 3 คน 
13.2. นักศึกษาสาขาการจัดการเมืองและโครงสร้างพื้นฐานของเมือง จ านวน 2 คน 



   
 

13.3. นักศึกษาสาขาการจัดการการคลัง    จ านวน  1 คน  
13.4. นักศึกษาสาขารัฐประศาสนศาสตร์     จ านวน  1 คน  

 
-/- 


