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โทรสาร 042-725-034 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 087-324-6145
E-mail rathanit.s@ku.ac.th
2. ความสอดคล้องกับการนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี
นโยบายการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
และนโยบายยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “หลุดพ้นจากความยากจนสู่เป้าหมายการพึ่งตนเอง”
3. ความสอดคล้องกับ
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
3.2 แผนฯ ฉบับ 12
:
3.3 เป้าหมายแผนฯ ฉบับ 12:
3.4 ตัวชี้วัดแผนฯ ฉบับ 12
3.5 เป้าหมายแผนบูรณาการ
3.6 ตัวชี้วัดแผนบูรณาการ :
3.7 แนวทางการดำเนินงานที่
3.8 ตัวชี้วัดแนวทาง
:
4. สถานภาพโครงการ :

การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 9 : การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
เป้าหมายที่ 1 : ลดช่องว่างรายได้ระหว่างภาคและมีการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมมากขึ้น
ตัวชี้วัดเป้าหมายแผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 ที่ 1 : ผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัวระหว่างภาคลดลง
เป้าหมายที่ 1 : เศรษฐกิจระดับภาคเติบโตตามศักยภาพประชาชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพ
ชีวิตดีขึ้น
อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GDP เพิ่มขึ้น)
แนวทางที่ 1.1.3 : เพิ่มศักยภาพภาคการท่องเที่ยวและการบริการ
ตัวชี้วัดที่ รายได้จากการท่องเที่ยวและบริการเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10
 งานยุทธศาสตร์

❑ งานพื้นฐาน/งานประจำ/งานตามภารกิจ
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5. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในปัจจุบันนับวันจะมีบทบาทและเพิ่มความท้าทายในการจัดการให้กับองค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่ นแทบทุ กแห่ งในประเทศไทย เนื่ องจากปริมาณขยะที่ เพิ่ มมากขึ้นตามจำนวนประชากร การพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคม
ประกอบกับการขาดการจัดการที่ถูกสุขลักษณะ ซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาในด้านต่างๆ อาทิ เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค การส่งกลิ่น
เหม็นรบกวน น้ำชะขยะปนเปื้อนต่อน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบบริเวณกองขยะ ดังนั้นการ
ต่อต้านการทิ้งขยะจึงได้เกิดขึ้นในหลายๆ ท้องถิ่นในประเทศไทย
ในปัจจุบันความพยายามในการนำหลักการบริหารจัดการขยะ 3Rs ซึ่งประกอบด้วย การลดปริมาณการเกิดขยะ ณ
แหล่งกำเนิด (Reduce) การใช้ซ้ำ (Reuse) และการนำมาเปลี่ยนแปลงสภาพกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ได้เข้ามามีบทบาท
สำคัญต่อกระบวนการแก้ไขปัญหาในการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลายๆ แห่งในประเทศ
ไทย โดยผ่านการส่งเสริมผ่านโครงการต่างๆ อาทิ โครงการธนาคารขยะชุมชน ขยะแลกแต้ม ขยะแลกไข่หรือสิ่งของ เป็นต้น
ทั้งนี้การดำเนินการในลักษณะดังกล่าวส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปในส่วนขยะมูลฝอยที่สามารถนำกลับมารีไซเคิลใหม่ได้ ซึ่งมีสัดส่วน
ประมาณร้อยละ 20-30 สำหรับขยะอินทรีย์ในครัวเรือนที่มีสัดส่วนมากถึงร้อยละ 40-50 ยังขาดการจัดการที่เป็นระบบและ
เป็นต้นแบบให้กับชุมชนที่จะสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง และพึ่งพาทรัพยากรในพื้นที่ให้มากที่สุด และประโยชน์ที่ได้
สามารถนำกลับมาใช้ ในพื้นที่ชุมชนมากที่สุดตามหลักการได้ประโยชน์ร่วมกัน (Win-Win Situation) โดยการปรับเปลี่ยน
แนวคิดและมุมมองของคนในชุมชนให้มองเห็นคุณค่าของขยะอินทรีย์ (Wastes to Resources) และทรัพยากรธรรมชาติที่มี
อยู่ในพื้นที่ชุมชน และพัฒนากิจกรรมการจัดการขยะอินทรีย์ให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ ซึ่งประชากรส่วนใหญ่ของภาค
อีสานตอนบน 2 (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร) มีอาชีพหลัก คือ การทำนา และอาชีพเสริม คือ การเลี้ยงสัตว์ และการปลูก
พืชระยะสั้น เช่น เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ ปลูกพริก มะเขือเทศ แตงกวา ข้าวโพด และพืชผักต่างๆ เป็นต้น ซึ่งมีความจำเป็นจะต้อง
ใช้อาหารสัตว์ และปุ๋ยในการทำอาชีพเกษตรกรรม
ในด้านการใช้พลังงานในครัวเรือนนั้นพบว่า ในปัจจุบันการใช้ก๊าซ LPG เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การผลิตก๊าซ LPG ใน
ประเทศไม่เพียงพอต่อความต้องการในการใช้งาน จึงต้องมีการนำเข้าก๊าซ LPG จากต่างประเทศ การใช้ LPG เฉลี่ยต่อวันในช่วงครึ่ง
แรกของปี 2560 อยู่ที่ 498 ล้าน กก./เดือน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนคิดเป็น 2.3% มีการนำเข้ามาในประเทศ 43 ล้าน
กก./เดือน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 8.6% ของการใช้ก๊าซ LPG ทั้งหมด (กรมธุรกิจพลังงาน, 2560) ดังนั้น พลังงานทดแทนถือเป็นพลังงาน
ทางเลือกที่ช่วยลดปัญหาการการขาดแคลนพลังงาน ทั้งยังหาได้จากธรรมชาติและสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้รวมทั้งลดมลพิษอีก
ด้วย การบู รณาการการจั ดการขยะมูลฝอยที่ ต้นทางโดยการเปลี่ยนขยะอินทรีย์ให้ เป็ นพลั งงานมีเทน โดยให้อยู่ในรูปแบบของ
ผลิตภัณฑ์ ถังบรรจุก๊าซไบโอมีเทนอัด (Compressed Biomethane Gas, CBG) สำหรับใช้ทดแทนก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ใน
ครัวเรือน ซึ่งได้มาจากกระบวนการหมักแบบไร้อากาศโดยใช้ขยะอินทรีย์ในครัวเรือน/ชุมชน เป็นวัตถุดิบ โดยได้ผลิตภัณฑ์เป็นก๊าซ
ชีวภาพซึ่งสามารถนำมาใช้เป็นก๊าซหุงต้มภายในครัวเรือนได้ ดังนั้น CBG จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ซึ่ง
ในปัจจุบันราคาก๊าซ LPG อยู่ที่ 21.15 บาท/กิโลกรัม (ข้อมูลเดือนกันยายน 2560) ในขณะที่ CBG ที่ได้จากการจัดการขยะมูลฝอย
ในครัวเรือนมีราคาอยู่ที่ 12 บาท/กิโลกรัม (สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์) โดยค่าความร้อนของก๊าซ LPG 46.1 MJ/kg
และค่าความร้อนของมีเทน 39.82 MJ/kg ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีก๊าซทั้ง 2 ชนิดมีค่าพลังงานความร้อนใกล้เคียงกัน ซึ่งศักยภาพในการ
ผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์ 25-65 ลิตร/กิโลกรัมของขยะที่ใส่ (Zeshan, 2013) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อมขณะเดินระบบ
นอกจากนี้สิ่งที่เหลือจากกระบวนการหมักยังสามารถนำมาใช้ประโยชน์ต่อเพื่อเป็นสารบำรุงดินที่ให้ธาตุไนโตรเจนและพัฒนาเป็นปุ๋ย
เพื่อใช้ประโยชน์ได้อีกด้วย
การกำจัดมูลฝอยอินทรีย์ นั้นพบว่าหนอนแมลงมีบทบาทสำคัญ ในการย่อยสลายเศษอาหาร (Food Scrapes) ขยะ
เปียกจากชุมขน (Municipal Garbage) มูลสัตว์ (Manure) รวมทั้งเศษไม้ที่เน่าเปือยผุพัง (Rotting Plant Materials) ได้แก่
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หนอนแมลงวั น ลาย (Black Soldier Fly) หรือมี ชื่ อทางวิ ท ยาศาสตร์เรีย กว่า Hermatial illucens ตั วเต็ ม วั ย มี ความยาว
ประมาณ 4–6 มิลลิเมตร พบได้ทั่วไปในสภาพภูมิอากาศเขตร้อนและเขตอบอุ่น เป็นแมลงที่ไม่นำโรคและไม่เป็นศัตรูพืช
สามารถควบคุมแมลงวันบ้าน (Musca domestica) ได้ (Cickova, Newton, and Kozanek, 2015) นอกจากนี้ทางทีม
วิจัยได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิภาพการย่อยสลายขยะอินทรีย์โดยหนอนแมลงวันลายพบว่าสามารถย่อยขยะอินทรีย์ได้
80-90% และจากการศึกษาพบว่าหนอนแมลงวันลายมีโปรตีน 42% ไขมัน 35% พลังงาน กิโลแคลอรี 2,900 (กุลชาติและ
ทัศนีย์, 2554) และมีราคาขายในตลาดโลกกิโลกรัมละ 1,000-1,200 บาท1
ดังนั้นแนวคิดการจัดตั้งศูนย์พัฒนาการจัดการขยะอินทรีย์ชุมชน โดยการใช้หนอนแมลงวันลายในการย่อยขยะอินทรีย์
ซึง่ ผลิตภัณฑ์จากหนอนแมลงวันลาย สามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และอาหารสัตว์โปรตีนสูง ได้ ตลอดจนมีการผลิตก๊าซชีวภาพอัด
ถังโดยการเปลี่ยนขยะอินทรีย์เป็นพลังงานเพื่อประชนชนในชุมชน เป็นโครงการที่มุ่งถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี ฝึกฝน
ทักษะ สร้างงานเพื่อชุมชน เพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชน ลดการใช้ปุ๋ยเคมี ส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ตั้งแต่ต้นทาง และลด
ปัญหาการจัดการขยะอินทรีย์ในครัวเรือนที่มีสัดส่วนสูงถึง 40-50% ขององค์ประกอบขยะทั้งหมด ซึ่งเป็นช่องทางที่มีศักยภาพ
และประสิท ธิภาพสูงในการแก้ไขปั ญ หาสังคมและสิ่ งแวดล้อมโดยใช้ชุม ชนเป็น ฐาน (Community Based Solid Waste
Management: CBM) ทุกคนในชุมชนได้รับผลประโยชน์ กำไร หรือรายได้ที่เกิดขึ้น มีการบริหารจั ดการโดยสมาชิกของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป
6. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1) เพื่อพัฒนาหลักสูตรการใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมต่อการจัดการขยะมูลฝอยอินทรีย์โดยหนอนแมลงวันลายและการ
ผลิตถังบรรจุก๊าซไบโอมีเทนจากขยะอินทรีย์เพื่อใช้ในครัวเรือน
2) เพือ่ พัฒนาหลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหนอนแมลงวันลาย ให้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ และอาหารสัตว์โปรตีนสูง
3) เพื่ อพั ฒ นาศูน ย์การจัดการขยะอิน ทรีย์ ชุม ชน โดยการใช้น วัตกรรมและเทคโนโลยีที่ เหมาะสมตามหลั กปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน
4) เพื่อสร้างผู้ประกอบการมืออาชีพด้านผลผลิตจากการจัดการขยะมูลฝอยอินทรีย์ชุมชน ที่สามารถใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม ภายใต้หลักคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
7. ผลผลิตโครงการ (Output)
1) หลักสูตรการใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมต่อการจัดการขยะมูลฝอยอินทรีย์โดยหนอนแมลงวันลายจำนวน 1 หลักสูตร
2) หลั ก สู ต รการผลิ ต ก๊ า ซไบโอมี เทนและการผลิ ต ถั ง บรรจุ ก๊ า ซไบโอมี เทนจากขยะอิ น ทรี ย์ เพื่ อ ใช้ ในครั ว เรื อ น
จำนวน 1 หลักสูตร
3) หลั ก สู ต รการแปรรู ป ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากหนอนแมลงวั น ลาย ให้ เ ป็ น ปุ๋ ย อิ น ทรี ย์ และอาหารสั ต ว์ โ ปรตี น สู ง
จำนวน 1 หลักสูตร
4) ศูนย์การจัดการขยะอินทรีย์ชุมชน โดยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน จำนวน 5 ศูนย์
5) ชุดผลิตก๊าซไบโอมีเทนจากขยะอินทรีย์และอัดบรรจุถังสำหรับใช้ในชุมชนต้นแบบจำนวน 5 ชุด (1 ชุดต่อชุมชน)
1

https://weshop.co.th/amazon/search/black%20soldier%20fly.html
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6) จำนวนผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมต่อการจัดการขยะมูลฝอยอินทรีย์โดยหนอนแมลงวัน
ลายและการผลิตถังบรรจุก๊าซไบโอมีเทนจากขยะอินทรีย์เพื่อใช้ในครัวเรือน และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จ ากหนอน
แมลงวันลาย ให้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ และอาหารสัตว์โปรตีนสูงจำนวนไม่น้อยกว่า 50 คนต่อชุมชน
7) มีการ Coaching ผู้ป ระกอบการที่ ผ่านการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3 ปี เพื่ อให้ส ามารถสร้างธุรกิจได้
(Startup)
ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
1) เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เรียนรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อบริบทของพื้นที่ในการจัดการขยะอินทรีย์ใน
ครัวเรือน
2) ได้ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยจากขยะอินทรีย์ ก๊าชไบโอมีเทน และหนอนโปรตีนสูงทีส่ ามารถนำไปใช้ในการดำรงชีวิต การ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและการเลี้ยงสัตว์
3) ได้รูปแบบการบริหารจัดการขยะอินทรีย์ในชุมชนโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (CBM) โดยแนวคิดการได้ประโยชน์ร่วมกัน
ของคนในชุมชน (Win-Win Situation)
ผลกระทบ (Impact)
1) ช่วยลดปริมาณขยะอินทรีย์ในชุมชนที่จะนำไปทิ้งยังสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย
2) ช่วยลดปัญหาการปล่อยก๊าซคาร์บอนจากการย่อยสลายขยะอินทรีย์
3) ช่วยลดการใช้ปุ๋ยเคมี ลดต้นทุนการเลี้ยงไก่บ้าน การเลี้ยงปลา ลดรายจ่ายในการใช้ก๊าซหุงต้มในครัวเรือนโดยการ
พึ่งพาตนเองมากที่สุด และมีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสูด
8. การบูรณาการกับหน่วยงานอื่น
8.1 หน่วยงานภายใน (ภายในกระทรวงเดียวกัน)
8.1.1 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร
8.1.2 ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
8.2 หน่วยงานภายนอก (ภายนอกกระทรวง)
8.2.1 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8.2.2 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
8.2.3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด กระทรวงสาธารณสุข
8.2.4 เครื อ ข่ า ยสกลนครเมื อ งน่ า อยู่ ประกอบด้ ว ยหั ว หน้ า ส่ ว นจากสำนั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด สำนั ก งาน
สาธารณสุขอำเภอ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด นายกเทศมนตรี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประจำหมู่ บ้าน (ทสม.)
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และสถาบันการศึกษาในพื้นที่ เป็นต้น
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9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ

ดำเนินการ
ในไตรมาส ()
1


1. พัฒนาหลักสูตร
1.1 หลักสูตรการใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมต่อ
การจัดการขยะมูลฝอยอินทรีย์โดยหนอน
แมลงวันลาย
1.2 พัฒนาหลักสูตรอบรมการหมักก๊าซ
ชีวภาพเพื่อการผลิต ถังบรรจุกา๊ ซไบโอ
มีเทนอัด
1.3 หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหนอน
แมลงวันลาย ให้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ และ
อาหารสัตว์โปรตีนสูง
2. การคั ด เลื อ กชุ ม ชนที่ มี ศั ก ยภาพเพื่ อ เป็ น 
ต้นแบบศูนย์การเรียนรู้ฯ
3. พั ฒ นาศู น ย์ เรีย นรู้ ก ารจั ด การขยะอิ น ทรีย์ 
0.5
ชุมชน โดยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ %
เหมาะสม
3.1 ติดตั้งระบบกำจัดขยะอินทรีย์โดยหนอน
แมลงวันลาย

2


50
%

3


49.
5%

ดำเนินการในพื้นที่
เป้าหมาย
()
(เช่น ใคร จำนวน
4 ครั้ง เรื่อง ฯลฯ) ส่วนกลาง ภูมิภาค

หมวดเงิน
(ระบุจำนวนเงิน : บาท)

3 หลักสูตร



งบ
ดำเนินงาน
56,800

5 ชุมชน



35,550

5 ศูนย์



2,250,000

3.2 ติ ด ตั้ งระบบผลิ ต อาหารสั ต ว์ จ ากหนอน
แมลงวันลาย
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*งบลงทุน

งบรายจ่าย
อื่น

งบเงิน
อุดหนุน

รวม

ดำเนินการ
ในไตรมาส ()

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ

3.3 การติ ด ตั้ ง ระบบหมั ก ก๊ า ซชี ว ภาพและ
ทดสอบระบบ
4. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
4.1 หลักสูตรการใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมต่อ
การจัดการขยะมูลฝอยอินทรีย์โดยหนอน
แมลงวันลาย
4.2 หลักสูตรอบรมการหมักก๊าซชีวภาพเพื่ อ
การผลิต ถังบรรจุก๊าซไบโอมีเทนอัด
4.3 หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหนอน
แมลงวั น ลาย ให้ เ ป็ น ปุ๋ ย อิ น ทรี ย์ และ
อาหารสัตว์โปรตีนสูง
5. การติดตามและประเมินผลโครงการ

ดำเนินการในพื้นที่
เป้าหมาย
()
(เช่น ใคร จำนวน
4 ครั้ง เรื่อง ฯลฯ) ส่วนกลาง ภูมิภาค

งบ
ดำเนินงาน

1

2

3


0.5
%


35%


64.5
%

50 คน/ชุมชน



2,013,000

  
1
%

5 ชุมชน



210,750

รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ
หมายเหตุ

หมวดเงิน
(ระบุจำนวนเงิน : บาท)
*งบลงทุน

งบรายจ่าย
อื่น

4,566,100
4,566,100

1. ข้อ 9 และข้อ 19 ต้องสอดคล้องกัน
2. *งบลงทุน : ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง ดำเนินการตามรายละเอียด ข้อ ๒ ในบันทึกข้อความ ที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๐๑๐๗/ว.๐๖๑๒ ลว. ๒๙ ส.ค. ๒๕๖๐)
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งบเงิน
อุดหนุน

รวม

10. กลุ่มเป้าหมาย
1) อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ที่มีอาชีพเกษตรกรรม เลี้ยงสัตว์ ไม่ต่ำกว่า 50 คน
2) อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) ที่มีอาชีพเกษตรกรรม เลี้ยงสัตว์ไม่ต่ำกว่า 50 คน
3) กลุ่มผู้นำชุมชน ไม่ต่ำกว่า 50 คน
4) กลุ่มเกษตรกรที่สนใจและต้องการใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ จำนวนไม่น้อยกว่า 100 คน
11. พื้นทีด่ ำเนินการ
1) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครเพื่อดำเนินการในส่วนห้องปฏิบัติการ
2) พื้นที่ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 4 ชุมชน
3) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
กลุ่มผู้นำชุมชน อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) และอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน
(อสม.) และกลุ่มเกษตรกรมีแนวคิด ทัศนคติ และกระบวนความคิด (Paradigm Shift) ในการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่
ชุมชนให้เกิดประโยชน์ สูงสุดต่อชุมชนมากที่สุด มีกรอบแนวคิดต่อการเปลี่ยนของเสียเป็นทรัพยากร (Waste to Resources)
โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้ การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อบริบทชุมชน อันจะส่งผลให้ชุมชน
เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป
13. ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562-2565)
14. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (ต้องมีครบทุกตัว)
ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

ค่าเป้าหมาย

1) จำนวนพั ฒ นาศู น ย์ เรี ย นรู้ ก ารจั ด การขยะอิ น ทรี ย์ ชุ ม ชน โดยการใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
2) จำนวนระบบกำจัดขยะอินทรีย์โดยหนอนแมลงวันลาย
3) จำนวนระบบผลิตอาหารสัตว์จากหนอนแมลงวันลาย
4) จำนวนระบบหมักก๊าซชีวภาพเพื่อการผลิตถังบรรจุก๊าซไบโอมีเทนอัด
5) จำนวนหลักสูตรการใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมต่อการจัดการขยะมูลฝอย
อิน ทรีย์ โดยหนอนแมลงวัน ลาย การหมั ก ก๊าซชี วภาพเพื่ อ การผลิ ต ถั ง
บรรจุก๊าซไบโอมีเทนอัดและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหนอนแมลงวันลาย
ให้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ และอาหารสัตว์โปรตีนสูง
6) จำนวนผู้นำชุมชน ทสม. อสม. และเกษตรกรที่ได้รับความรู้และสามารถ
ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการขยะอินทรีย์ ภายใต้
หลั ก คิ ด ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง และเข้ า ใจหลั ก การบริ ห ารและ
การตลาดของผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้น
7) ร้อยละความพึงพอใจของการบริห ารจัดการศูนย์ เรียนรู้การจัดการขยะ
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5 ศูนย์
5 ชุด
5 ชุด
5 ชุด
3 หลักสูตร

50 คน/ศูนย์

80

ตัวชี้วัด

เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

ค่าเป้าหมาย

อินทรีย์ชุมชน โดยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
8) ร้อยละความพึงพอใจในการอบรมหลักสูตร หลักสู ตรการใช้นวัตกรรมที่
เหมาะสมต่อการจัดการขยะมูลฝอยอินทรีย์โดยหนอนแมลงวันลาย การ
หมักก๊าซชีวภาพเพื่อการผลิต ถังบรรจุก๊าซไบโอมีเทนอัดและการแปรรูป
ผลิต ภั ณ ฑ์ จากหนอนแมลงวัน ลาย ให้ เ ป็ น ปุ๋ ยอิน ทรีย์ และอาหารสัต ว์
โปรตีนสูง
9) ร้อยละความพึงพอใจในการใช้ถังบรรจุก๊าซไบโอมีเทนอัด
10) ร้อ ยละของผู้ น ำชุ ม ชน ทสม. อสม. และเกษตรกรรุ่ น ใหม่ ที่ ผ่ า นการ
ฝึกอบรมสามารถนำทักษะและความรู้ที่ได้ไปพัฒนาอาชีพได้
11) ร้อยละของงานที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
12) ร้อยละการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนการใช้ง่ายเงินงบประมาณ

80

80
80
100
100

15. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรม เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน เครื่อง ครั้ง ฯลฯ....)
ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต
 ใช่
❑ ไม่ใช่
16. งบประมาณรวมทั้งโครงการ 4,566,100 บาท
- ส่วนกลาง 4,566,100 บาท
- ส่วนภูมิภาค …..…….…-…………………... บาท (หากเป็นส่วนภูมิภาคโปรดกรอกข้อมูลข้อ 22 ด้วย)
17. ประมาณการรายจ่าย และรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง
ปีงบประมาณ
2563
2564
2565

เป้าหมาย

งบประมาณ (หน่วย : บาท)

ศูนย์การจัดการขยะอินทรียช์ ุมชนจำนวน 2 ศูนย์
ศูนย์การจัดการขยะอินทรียช์ ุมชนจำนวน 2 ศูนย์
ศูนย์การจัดการขยะอินทรียช์ ุมชนจำนวน 2 ศูนย์
รวมงบประมาณ

2,000,000
2,000,000
2,000,000
6,000,000

18. งบประมาณที่ใช้ในปีที่ผ่านมา (ถ้ามีโปรดระบุ)
ปีงบประมาณ
2560
2561

เป้าหมาย

งบประมาณ (หน่วย : บาท)

ข้อมูลสำหรับดำเนินงาน

860,000
-
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19. รายละเอียดงบประมาณ(แตกตัวคูณงบประมาณรายจ่าย ต้องสอดคล้องกับข้อ 9)
หมวดงบรายจ่าย
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาหลักสูตรการจัดการขยะอินทรีย์ชุ มชน โดยการใช้นวัตกรรม
และเทคโนโลยีที่เหมาะสมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อ
การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน จำนวน 3 หลักสูตร
1. งบดำเนินงาน :
1.1 ค่าตอบแทน

งบประมาณ
(บาท)
56,800

(1) ค่าตอบแทนปฏิบัติการนอกเวลาในวันหยุดราชการ (420บาทx 5คนx 2วันx 3หลักสูตร)
(2) ค่าสมนาคุณวิทยากรในการจัดทำหลักสูตร (800บาท x 2คน x 3ชม. x 3 หลักสูตร)

12,600
14,400

(1) ค่ายานพาหนะของวิทยากรในการจัดทำหลักสูตร (2,250บาทx 2คนx 4 เที่ยว)
(2) ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร (เบิกจ่ายตามจริง 3,000 x 3 หลักสูตร)
(3) ค่าที่พักวิทยากร 2 คน (700บาท x 2คืน x 2ห้อง)

20,000
9,000
2,800

1.2 ค่าใช้สอย

กิจกรรมที่ 2 การคัดเลือกชุมชนที่มีศักยภาพเพื่อเป็นต้นแบบศูนย์การเรียนรู้ฯ
1. งบดำเนินงาน :
1.1 ค่าตอบแทน

(1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการคัดเลือกพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ (600 *8 ชั่วโมง *5 คน *1 ครั้ง)

1.2 ค่าใช้สอย

(1) ค่ายานพาหนะของคณะกรรมการคัดเลือกพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ (1,000บาทx 5คนx 2 เที่ยว)
(2) ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร

กิจกรรมที่ 3 พัฒนาศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะอินทรีย์ชุมชน โดยการใช้นวัตกรรม
และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
1. งบดำเนินงาน :

1.1 ค่าจ้างเหมาผลิตปุ๋ยอินทรีย์และอาหารสัตว์จากการกำจัดขยะด้วยหนอนแมลงวันลาย
(350,000 บาท x ศูนย์)
1.2 ค่าจ้างเหมาจัดทำอุปกรณ์และติดตั้งอุปกรณ์สำหรับผลิตแก๊สชีวภาพในครัวเรือน
(100,000 บาท x ศูนย์)

กิจกรรมที่ 4 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
1. งบดำเนินงาน :
1.1 ค่าตอบแทน
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรอบรมตามหลักสูตร (600บาท x 6ชั่วโมง x 3คน x 10วัน x 5 ศูนย์)
1.2 ค่าใช้สอย
(1) ค่ายานพาหนะของวิทยากร (1,000บาท x 3 คน x 2 เที่ยว x 10วัน x 5 ศูนย์)
(2) ค่าที่พักวิทยากร 2 คน (650บาท x 10คืน x 2ห้อง)
(3) ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารประกอบการฝึกอบรม (100บาท x 50คน x 5ศูนย์)
(4) ค่าอาหารกลางวันของผู้รับการอบรมและทีมงาน (150บาท x 60คน x 10วัน x 5 ศูนย์)
(5) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (35บาท x 60คน x 2มื้อ x 10วัน x 5 ศูนย์)
1.3 ค่าวัสดุ

24,000
10,000
1,550

11,550

2,250,000
2,250,000
1,750,000
500,000

2,013,000
2,013,000
540,000

540,000
300,000
13,000
25,000
450,000
210,000

100,000
25,000
200,000
25,000
50,000
50,000

(1) ค่าโทรศัพท์และค่าไปรษณีย์ 5 ศูนย์ (5,000 บาท x 5 ศูนย์)

25,000
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29,800

35,550
35,550
24,000

(1) ค่าวัสดุอุปกรณ์เพาะเลี้ยงหนอนแมลงวันลาย (20,000บาท x 5ศูนย์)
(2) ค่าวัสดุอุปกรณ์รวบรวมขยะอินทรีย์ในครัวเรือน (50บาท x 2ถัง x 50คน x 5 ศูนย์)
(3) ค่าวัสดุอุปกรณ์การกำจัดขยะด้วยหนอนแมลงวันลาย (200บาท x 200ถาด x 5 ศูนย์)
(4) ค่าวัสดุสำนักงาน 5 ศูนย์ ได้แก่ กระดาษA4 สำหรับพิมพ์งาน (5,000บาท x 5ศูนย์)
(5) ค่าวัสดุโฆษณาเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ 5 ศูนย์ (10,000บาท x 5ศูนย์)
(6) ค่าวัสดุงานบ้าน ได้แก่ วัสดุตกแต่งผลิตภัณฑ์ (10,000บาท x 5ศูนย์)

1.4 ค่าสาธารณูปโภค

56,800
27,000

998,000

450,000

25,000

หมวดงบรายจ่าย
กิจกรรมที่ 5 การติดตามและประเมินผลโครงการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
1. งบดำเนินงาน :
1.1 ค่าตอบแทน

งบประมาณ
(บาท)
210,750

(1) ค่าตอบแทนวิทยากร (600บาท x 8 ชั่วโมง x 2 คน x 2ครั้ง x 5 ศูนย์)
(2) ค่าตอบแทนที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ (1200บาท x 7 ชั่วโมง x 1 คน x 5 วัน)

96,000
42,000

(1)
(2)
(3)
(4)

40,000
6,500
15,000
12,250

1.2 ค่าใช้สอย

ค่ายานพาหนะของวิทยากร (1000บาท x 2 คน x 4 เที่ยว x5 ศูนย์)
ค่าห้องพักของวิทยากร (650บาท x 5คืน x 1 ห้อง x 2 ครั้ง)
ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร (3,000 บาท x 5 ศูนย์)
ค่าจ้างเหมาเช่ายานพาหนะรถตู้ (2250 x 5 วัน x 1 คัน)

รวมทั้งสิ้น

210,750
138,000
72,750

4,566,100

20. การติดตามประเมินผล
20.1 วิธีการ
1) การประเมิน โครงการด้ วย “CIPP-IEST Model” รวมกั บ กระบวนการถอดบทเรีย นในพื้ น ที่ โดยผ่า นกระบวนการ
อภิปรายกลุ่ม (Group Discussion)
2) การติดตามตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์โดยการวิเคราะห์ประสิท ธิภาพการผลิตก๊าซมีเทนของพื้นที่นั้นๆ ได้แก่ พฤติกรรม
การเดินระบบ ปริมาณถังบรรจุก๊าซไบโอมีเทนอัดที่ได้ต่อวันและการติดตามตรวจสอบทางสังคมได้แก่ ความพึงพอใจใน
การใช้ถังบรรจุก๊าซมีเทนอัด
20.2 เครื่องมือ
1) แบบประเมินโครงการ “CIPP-IEST Model”
2) แบบเก็บข้อมูลและแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ
20.3 ระยะเวลา
ต่อเนื่อง 4 ปี นับตั้งแต่ปี 2562-2565
21. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น :
ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)

ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

วิธีการปิดความเสี่ยง

1. พัฒนาหลักสูตร
1.1 หลักสูตรการใช้นวัตกรรมที่เหมาะสม
ต่อการจัดการขยะมูลฝอยอินทรีย์โดย
หนอนแมลงวันลาย

ไม่มี

ไม่มี

1.2 พั ฒ นาหลั กสู ต รอบรมการหมั กก๊า ซ
ชี ว ภาพเพื่ อ การผลิ ต ถั ง บรรจุ ก๊ า ซ
ไบโอมีเทนอัด
1.3 หลั กสู ต รการแปรรูป ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ าก
หน อน แม ลงวั น ลาย ให้ เป็ น ปุ๋ ย
อินทรีย์ และอาหารสัตว์โปรตีนสูง
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ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)

ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

2. การคัดเลือกชุมชนที่มีศักยภาพเพื่อเป็น
ต้นแบบศูนย์การเรียนรู้ฯ

วิธีการปิดความเสี่ยง

ได้ชุมชนที่มีศักยภาพไม่เพียงพอ 2.1 ก ำ ห น ด เก ณ ฑ์ ใน ก า ร
ทำให้ ก ารดำเนิ น งานไม่ บ รรลุ
คัดเลือกพื้นที่
วัตถุประสงค์
2.2 ประสานงานกับ หน่ ว ยงาน
ท้ อ งถิ่ น เพื่ อ สอบถามข้ อ
เบื้ องต้ น เกี่ย วกับ ชุ ม ชนที่ มี
ศักยภาพ
2.3 ศึ ก ษ า ต้ น ทุ น ท างสั งค ม
(Social Capita) ทั้ ง ก ลุ่ ม
การทำงาน กิจกรรมกลุ่ มใน
ชุ ม ชนที่ มี ต้ น ทุ น เพื่ อ การ
พัฒนาต่อยอด
3. พัฒนาศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะอินทรีย์ ไม่มีพื้นที่ในการจัดตั้งศูนย์
เลือกชุมชนที่มีความพร้อมโดย
ชุมชน โดยการใช้นวัตกรรมและ
เรียนรู้การจัดการขยะอินทรีย์
มีศูน ย์ เรีย นรู้เดิ ม หรือมี โรงทำ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม
สำหรับชุมชน
ปุ๋ ยอิ น ท รี ย์ ห มู่ บ้ าน ที่ มี ก าร
ดำเนิ นการอยู่ แ ล้ ว เพื่ อลด
ปัญหาการจัดหาพื้นที่ใหม่
4. การฝึกอบรม
ไม่มี
ไม่มี
4.1 หลักสูตรการใช้นวัตกรรมที่เหมาะสม
ต่อการจัดการขยะมูลฝอยอินทรีย์โดย
หนอนแมลงวันลาย
4.2 หลักสู ตรอบรมการหมักก๊าซชีวภาพ
เพื่อการผลิต ถังบรรจุก๊าซไบโอมีเทน
อัด
4.3 หลั กสู ต รการแปรรูป ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ าก
หน อน แม ลงวั น ลาย ให้ เป็ น ปุ๋ ย
อินทรีย์ และอาหารสัตว์โปรตีนสูง
5. การติ ดตั้ งระบบหมักก๊าซชีว ภาพและ ไม่มีพื้นที่ในการติดตั้งระบบหมัก ใช้การมีพื้นที่สำหรับติดตั้งระบบ
ทดสอบระบบ
ก๊าซชีวภาพสำหรับชุมชน
หมั ก ก๊ า ซชี ว ภาพเป็ น เกณ ฑ์
สำหรับในการคัดเลือกชุมชน
6. การติดตามและประเมินผลโครงการ
ต้องใช้เวลานานกว่า 1 ปี แต่
ต้องแสวงหางบประมาณจาก
อาจได้รับงบประมาณสนับสนุน หน่วยงานอื่น
เพียงปีเดียว
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22. การจัดสรรงบประมาณ :

ส่วนภูมิภาค …..……………-……………… บาท
รายจังหวัด

งบประมาณ (บาท)

ไม่มี

ไม่มี
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23. งบประมาณ/โครงการ/กิจกรรม/เป้าหมาย
ปีงบประมาณ
2562
2563
2564
2565

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ศูนย์พัฒนาการจัดการขยะอินทรีย์ชุมชน โดยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพัฒนาชุมชนที่ยงั่ ยืน
ศูนย์พัฒนาการจัดการขยะอินทรีย์ชุมชน โดยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพัฒนาชุมชนที่ยงั่ ยืน
ศูนย์พัฒนาการจัดการขยะอินทรีย์ชุมชน โดยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพัฒนาชุมชนที่ยงั่ ยืน
ศูนย์พัฒนาการจัดการขยะอินทรีย์ชุมชน โดยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพัฒนาชุมชนที่ยงั่ ยืน

เป้าหมาย
จำนวน 5 ศูนย์ มีผู้ผ่านการอบรมไม่น้อยกว่า 50
คนต่อศูนย์
จำนวน 2 ศูนย์ฯ มีผผู้ ่านการอบรมไม่น้อยกว่า
50 คนต่อศูนย์
จำนวน 2 ศูนย์ฯ มีผผู้ ่านการอบรมไม่น้อยกว่า
50 คนต่อศูนย์
จำนวน 2 ศูนย์ฯ มีผผู้ ่านการอบรมไม่น้อยกว่า
50 คนต่อศูนย์
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งบประมาณ (หน่วย : บาท)
4,566,100
2,000,000
2,000,000
2,000,000

