
แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 
              ล าดับความส าคัญ ....8... 

ชื่อโครงการ : ส่งเสริมการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมเพ่ือการควบคุมและลดมลพิษจากแหล่งก าเนิดมลพิษ
งบประมาณรวม 3,163,400 บาท (สามล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
กิจกรรมหลักที่ 1 การเฝ้าระวังคุณภาพน  าจากแหล่งก าเนิดมลพิษ  เงินงบประมาณ 1,230,200  บาท 
กิจกรรมหลักที่ 2 ขยายผลศูนย์การจัดการขยะอินทรีย์ศูนย์พัฒนาการจัดการขยะอินทรีย์ชุมชน โดยการใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสม     เงินงบประมาณ  1,933,200  บาท 
ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม และความมั่นคง 
แผนงาน : การควบคุมและลดมลพิษจากแหล่งก าเนิดมลพิษ. 
หน่วยด าเนินการ  
กิจกรรมหลักท่ี 1 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม 
  ผู้รับผิดชอบ นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค ต ำแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม 
  สถำนที่ติดต่อ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม  213/4 ถนนอภิบาลบัญชา  
อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม  หมำยเลขโทรศัพท์ 0 4251 1272 ตอ่ 15    
กิจกรรมหลักท่ี 2  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร   
  ผู้รับผิดชอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศมณพร  สุทธิบาก ต าแหน่ง อาจารย์  
  สถานที่ติดต่อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  59/5 หมู่ 1 ต าบล
เชียงเครือ อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร หมายเลขโทรศัพท์ 095-2396195         

1. หลักการและเหตุผล                  
  1.1 ที่มา                  
 (1) หนองหารเป็นแหล่งน  าธรรมชาติขนาดใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพื นที่ผิวน  า 123 ตาราง
กิโลเมตร พื นที่หนองหารทั งหมด 77,014 ไร่ อยู่ในเขตอ าเภอเมือง และอ าเภอโพนนาแก้ว หนองหารมีความลึกโดย
เฉลี่ย 2 เมตร และมีจุดความลึกมากที่สุดประมาณ 4.5 เมตร มีล าห้วยไหลสู่หนองหาร 21 สาย และมีเกาะ 16 
เกาะดอน หนองหารเป็นแหล่งน  าส าหรับบริโภค และเป็นแหล่งรองรับน  าทิ งจากชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่ ง
ปล่อยน  าเสียที่ผ่านการบ าบัดจากเทศบาลเมืองสกลนครและเทศบาลต าบลท่าแร่ แต่ยังไม่ชุมชนอีกหลายแห่ง
โดยรอบหนองหารรวมทั งแหล่งก าเนิดมลพิษอ่ืนๆที่มีการปล่อยน  าเสียจากครัวเรือนโดยตรงลงสู่หนองหาร ซึ่งส่งผล
กระทบต่อปัญหามลพิษทางน  า ปัญหาการแพร่ขยายของวัชพืช การตื นเขินของหนองหาร ตลอดจนการลดลงของ
ชนิดและปริมาณปลา ทั งนี จากการประเมินคุณภาพน  าในล าห้วยต่างๆที่ลงสู่หนองหารในปี 2561 พบว่า มีคุณภาพ
ที่อยู่ในระดับแย่และปานกลาง ดังนั นจึงควรมีการท าความเข้าใจและปลูกฝังจิตส านึกในการมีส่วนร่วมดูแลรักษา
คุณภาพน  าในล าห้วย เพ่ือไม่ให้น  าที่ไหลลงสู่หนองหารมีคุณภาพไม่มีและก่อให้เกิดผลกระทบทั งระบบนิเวศ          
และการน าน  าในหนองหารไปใช้ประโยชน์ต่อไป 



 
 

 (2) ในปัจจุบันปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยมีความท้าทายในการจัดการส าหรับหน่วยงานภาครัฐ  ซึ่งใน
ปัจจุบันมีการน าแนวทางในการลดปริมาณการเกิดขยะ ณ แหล่งก าเนิด (Reduce) การใช้ซ  า (Reuse) และการ
น ามาเปลี่ยนแปลงสภาพกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ทั งนี การด าเนินการในลักษณะดังกล่าวส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปในส่วน
ขยะมูลฝอยที่สามารถน ากลับมารีไซเคิลใหม่ได้ ซึ่งมีสัดส่วน ประมาณร้อยละ 20-30 ส าหรับขยะอินทรีย์ใน
ครัวเรือนที่มีสัดส่วนมากถึงร้อยละ 40-50 ประชากรส่วนใหญ่ของภาค อีสานตอนบน 2 (สกลนคร นครพนม 
มุกดาหาร) มีอาชีพหลัก คือ การท านา และอาชีพเสริม คือ การเลี ยงสัตว์ และการปลูก พืชระยะสั น เช่น เลี ยงปลา 
เลี ยงไก่ ปลูกพริก มะเขือเทศ แตงกวา ข้าวโพด และพืชผักต่างๆ เป็นต้น ซึ่งมีความจ าเป็นจะต้อง ใช้อาหารสัตว์ 
และปุ๋ยในการท าอาชีพเกษตรกรรม โดยปัจจุบันได้มีการน านวัตกรรมการใช้หนอนแมลงวันลาย ซึ่งสามารถย่อย
ขยะอินทรีย์ได้ 80-90% และจากการศึกษาพบว่าหนอนแมลงวันลายมีโปรตีน 42% ไขมัน 35% พลังงาน 20900 
กิโลแคลอรี (กุลชาติและ ทัศนีย์, 2554) ทั งนี ปัจจุบันได้มีศูนย์การจัดการขยะอินทรีย์บ้านโนนศาลา ต.เชียงเครือ      
อ.เมือง จังหวัดสกลนครได้ด าเนินการเป็นศูนย์ก าจัดขยะที่ต้นทาง ดังนั นจึงมีแนวคิดในการขยายผลสู่จังหวัด
นครพนมและมุกดาหาร  ซึ่งจะสามารถช่วยปัญหาการจัดการขยะอินทรีย์ในครัวเรือนที่มีสัดส่วนสูงถึง 40-50% 
ขององค์ประกอบขยะทั งหมด ซึ่งเป็นช่องทางที่มีศักยภาพ และประสิทธิภาพสูงในการแก้ไขปัญหาสังคมและ
สิ่งแวดล้อมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (Community Based Solid Waste Management: CBM) ทุกคนในชุมชนได้รับ
ผลประโยชน์ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป 
  1.2 สรุปสาระส าคัญ                 
   สภาพปัญหา/ความต้องการ  

(1) คุณภาพน  าในล าน  าที่ไหลลงสู่หนองหารมีแนวโน้มที่แย่ลง เนื่องจากการปล่อยมลพิษลงแหล่งน  าจาก
พื นที่ต้นน  าที่อยู่บริเวณล าห้วยทั ง 21 สายที่ไหลลงสู่หนองหาร ดังนั นจึงควรมีการสร้างความตระหนักและจิตส านึก
ในการดูแลพื นที่ต้นน  าหนองหาร โดยการให้ความรู้ในการดูแลบ าบัดน  าเสียก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน  าและการเฝ้า
ระวังคุณภาพน  าที่ปล่อยลงล าห้วยต่างๆ เพ่ือลดผลกระทบระบบนิเวศและคุณภาพน  าหนองหารต่อไป 

(2) ปัญหาขยะมูลฝอยเป็นปัญหาที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ นอย่างต่อเนื่อง และการก าจัดมลพิษที่ปลายทาง 
เช่น บ่อฝังกลบขยะมีปริมาณไม่เพียงพอ ดังนั นการลดขยะที่ต้นทางจึงเป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะ      
การลดขยะอินทรีย์ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของขยะมูลฝอย ปัจจุบันมีศูนย์ต้นแบบการจัดการขยะอินทรีย์ ชุมชน           
ณ บ้านโนนศาลา ต าบลเชียงเครือ จังหวัดสกลนคร ที่พร้อมขยายผลการจัดการขยะอินทรีย์โดยประชาชนมีส่วน
ร่วม โดยเป็นการใช้หนอนแมลงวันลายก าจัดขยะอินทรีย์ หนอนแมลงวันลายเป็นแมลงที่อาศัยอยู่ในเขตร้อนชื น 
และไม่ใช่แมลงที่ก่อให้เกิดความร าคาญ นอกจากนี ตัวหนอนของแมลงวันลายมีปริมาณโปรตีนที่สูง สามารถน ามาใช้
เป็นอาหารสัตว์   
 ความเร่งด่วน                 

(1) พื นที่ต้นน  าหนองหารต้องการการควบคุมและเฝ้าระวังอย่างทั่วถึง ซึ่งปัจจุบันอาจยังไม่มีการสร้าง
ความตระหนัก ความรู้และความเข้าใจในการดูแลคุณภาพน  าและเฝ้าระวังคุณภาพน  า  จึงควรมีการสร้างจิตส านึก
และความเข้าใจกับประชาชนในบริเวณดังกล่าว 

(2) การส่งเสริมการจัดการขยะที่ต้นทาง จะท าให้ง่ายต่อการก าจัดขยะที่ปลายทางและลดค่าใช้จ่ายใน
การจัดการ รวมทั งปริมาณมูลฝอยที่เกิดลดลง ส่งผลต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ดีขึ น 



 
 

2. ข้อมูลทั่วไปของโครงการ                 
  2.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ    
   1. เพ่ือสร้างแนวทางการควบคุม ดูแล แหล่งก าเนิดมลพิษ ในพื นที่ต้นน  าหนองหารแบบมีส่วนร่วม  
   2. เพ่ือควบคุมคุณภาพน  า ณ แหล่งก าเนิดมลพิษต้นน  าหนองหาร          
  3. เพ่ือสร้างศูนย์เครือข่ายการการจัดการขยะอินทรีย์ศูนย์พัฒนาการจัดการขยะอินทรีย์ชุมชน             
โดยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในจังหวัด นครพนม และมุกดาหารจ านวน 2 แห่ง 
   4. เพ่ือลดปริมาณขยะอินทรีย์ที่ต้องน าไปก าจัด ณ แหล่งเกิดร้อยละ 80 ของชุมชนที่มีศูนย์ 
     2.2 สถานภาพของโครงการ                 
    โครงการเดิม     โครงการใหม่           
  2.3 ประเภทของโครงการ                 
     พัฒนา       ด าเนินการปกต ิ         
  2.4 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1  ปี   เริ่มต้น ตุลาคม 2562  สิ นสุด กันยายน 2563 
  2.5 สถานที่ด าเนินโครงการ 
   กิจกรรมหลักท่ี 1 
   -แหล่งก าเนิดมลพิษ ณ พื นที่ต้นน  าหนองหาร จังหวัดสกลนคร โดยอยู่บริเวณล าห้วยทั ง 21 สายที่อยู่
ในพื นที่หนองหาร ได้แก่ ห้วยโมง ห้วยทราย  ห้วยสมอ  ห้วยลาก  ห้วยม่วง  ห้วยหนองแฮ่  ห้วยลองน้อย           
ห้วยลอง ห้วยเฮือ   ห้วยแก้ง (ห้วยทะเล) ห้วยน  าพุลหลง ห้วยน  าพุงน้อย  ล าน  าพุง  ห้วยสองคอน (ห้วยเหือ)      
ห้วยนาแก ห้วยวังช้าง ห้วยเฮ ห้วยกุดจาน  ห้วยน  าค + ห้วยเดียก (หรือแฮ)ำ  ห้วยน  าค าน้อย  ห้วยหนองทรายขาว 
พื นที่ในจังหวัดนครพนมและมุกดาหาร  
     กิจกรรมหลักท่ี 2 
   ขยายศูนย์เครือข่ายในจังหวัดนครพนม 2 แห่งและจังหวัดมุกดาหาร 2 แห่ง โดยเป็นชุมชนที่มี      
คุณลักษณะดังนี  

- เป็นชุมชนที่มีขยะอินทรีย์ในปริมาณเพียงพอต่อการเลี ยงหนอนแมลงวันลาย 
- เป็นชุมชนที่มีผู้น าชุมชนที่เข้มแข็งและมีจ านวนครัวเรือนเข้าร่วมโครงการไม่น้อยว่า 50 ครัวเรือนต่อ

ชุมชน 
- เป็นชุมชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการและต้องการเป็นศูนย์การเรียนรู้ในการจัดการขยะอินทรีย์ชุมชน 
- ชุมชนที่มีการด าเนินโครงการธนาคารขยะ หรือการคัดแยกขยะรีไซเคิลที่เข้มแข็ง 
- เลือกชุมชนที่มีความพร้อมโดยมีศูนย์เรียนรู้เดิม หรือมีโรงท าปุ๋ยอินทรีย์หมู่บ้านที่มีการด าเนินการอยู่

แล้ว เพื่อลดปัญหาการจัดหาพื นที่ใหม่ 
3. กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย              
 3.1 กลุ่มเป้าหมาย 
  (1) ประชาชนในพื นที่ต้นน  าหนองหารจังหวัดสกลนคร โดยเป็นกลุ่มประชาชนและนักเรียน 
  (2) การขยายศูนย์เครือข่ายได้แก่ ประชาชนในจังหวัดนครพนม มุกดาหาร สกลนคร จ านวน 200 คน 
โดยเน้นที่กลุ่ม อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน 
(อสม.) กลุ่มผู้น าชุมชน กลุ่มเกษตรกรที่สนใจและต้องการใช้ผลิตภัณฑ์เพ่ือการเกษตรและเลี ยงสัตว์  
 



 
 

 3.2 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  ประชาชนในจังหวัดสกลนคร นครพนม มุกดาหาร 
4. เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ             
  4.1 เป้าหมายโครงการ                 

ตัวช้ีวัด 
หน่วย
นับ 

ปี 2564 
แผน  

ปี 2565 
แผน 

ปี 2566 
แผน 

ปี 2567 
แผน 

- ระดับดัชนีชี วัดคุณภาพน  า  ดี ดี ดี ดี 
- ปริมาณขยะมูลฝอยที่ลดลง ร้อยละ 5 5 5 5 

  4.2 ผลผลิต  
  1) แนวทางการควบคุมมลพิษทางน  า ณ แหล่งเกิด รอบหนองหาร 
           2) คุณภาพน  า ณ แหล่งก าเนิดมลพิษ มีคุณภาพที่ดีขึ น 
           3) ศูนย์การจัดการขยะอินทรีย์ชุมชน โดยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสม จ านวน 4 ศูนย์ 

  4.3 ผลลัพธ์  
   1) ประชาชนมีความตระหนักในการปล่อยมลพิษลงสู่แหล่งน  าและสามารถเฝ้าระวังคุณภาพน  า 
   2) เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เรียนรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อบริบทของพื นที่ในการจัดการ   

    ขยะอินทรีย์ใน ครัวเรือน 
   3) ได้รูปแบบการบริหารจัดการขยะอินทรีย์ในชุมชนโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (CBM) โดยแนวคิดการได้  
ประโยชน์ร่วมกัน ของคนในชุมชน (Win-Win Situation) 
  4.4 ผลกระทบ  
   เชิงบวก  
    1) ประชาชนมีความรักและหวงแหนแหล่งน  าและช่วยกันเฝ้าระวังคุณภาพน  า 
    2) ช่วยลดปริมาณขยะอินทรีย์ในชุมชนที่จะน าไปทิ งยังสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย 
    3) ช่วยลดปัญหาการปล่อยก๊าซคาร์บอนจากการย่อยสลายขยะอินทรีย์  
    4) ช่วยลดการใช้ปุ๋ยเคมี ลดต้นทุนการเลี ยงไก่บ้าน การเลี ยงปลา 
   เชิงลบ  
    - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

5. แนวทางการด าเนินงาน                 
  (แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่ท าภายใต้โครงการที่จังหวัดขอเสนอ และท าเครื่องหมาย  ในช่องระยะเวลา
ที่จะเริ่มด าเนินงานของแต่ละกิจกรรมส าคัญ) 

กิจกรรม 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

ต.ค.-ธ.ค.
61 

ม.ค.-มี.ค.
62 

เม.ย.-มิ.ย.
63 

ก.ค.-ก.ย.
64 

กิจกรรมหลักที่ 1 
-ส ารวจแหล่งก าเนิดมลพิษที่มีนัยส าคัญประเภท ชุมชนและโรงงาน
อุตสาหกรรมที่มีการปล่อยมลพิษลงสู่ล าห้วยที่ลงสู่หนองหารทั ง 21 
ล าห้วย เพื่อก าหนดกลุ่มเป้าหมาย 
-การสร้างเครือข่ายพิทักษ์ล าน  าลงสู่หนองหาร อบรมเชิงปฏิบัติการ
ชุมชนต้นน  าทั ง 21 ล าห้วย จ านวน 6 รุ่นๆละ 60 คน 
-สร้างเครือข่ายเยาวชนนักสืบสายน  า อบรมเชิงปฏิบัติการ เยาวชน
และนักเรียนในพื นที่เป้าหมาย จ านวน 6 รุ่น ๆ ละ ๖๐ คน 
-ประมวลผลและสร้างแนวทางในการดูแลพิทักษ์ล าน  าในพื นที่ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมหลักที่ 2 
-การคัดเลือกพื นที่ที่มีศักยภาพในการจัดตั งศูนย์  
-การอบรมการก าจัดขยะอินทรีย์โดยหนอนแมลงวันลาย ณ ศูนย์การ
จัดการขยะอินทรีย์บ้านโนนศาลา ต าบลเชียงเครือ อ าเภอเมือง 
จังหวัดสกลนคร 
-พัฒนาศูนย์การจัดการขยะอินทรีย์ศูนย์พัฒนาการจัดการขยะอินทรีย์
ชุมชนโดยการใช้หนอนแมลงวันลายก าจัดขยะอินทรีย์ 
-การประเมินและติดตามผลการการด าเนินงาน 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กิจกรรมหลักท่ี 1 (รายละเอียดงบประมาณตามกิจกรรมย่อย เป็นงบประมาณรายจังหวัด) 
- กิจกรรมย่อยที่ 1.1 ส ารวจแหล่งก าเนิดมลพิษที่มีนัยส าคัญประเภท ชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการปล่อย
มลพิษลงสู่ล าห้วยที่ลงสู่หนองหารทั ง 21 ล าห้วย เพ่ือก าหนดกลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ 46,000 บาท 

- การส ารวจพื นที่และการท าความเข้าใจร่วมกันกับพื นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงแนวทางการ
ควบคุมดูแล 
- กิจกรรมย่อยที่ 1.2 การสร้างเครือข่ายพิทักษ์ล าน  าลงสู่หนองหาร 

 อบรมเชิงปฏิบัติการให้กับประชาชนในชุมชนต้นน  า ทั ง 21 ล าห้วย จ านวน 6 รุ่นๆ ละ 60 คน 
                                    งบประมาณ 325,600 บาท 

 
- กิจกรรมย่อยที่ 1.3 สร้างเครือข่ายเยาวชนนักสืบสายน  า 



 
 

   อบรมเชิงปฏิบัติการ เยาวชนและนักเรียนในพื นที่เป้าหมาย จ านวน 6 รุ่นๆ ละ 60 คน ระยะเวลาการ
อบรมเชิงปฏิบัติการรุ่นละ 2 วัน                  งบประมาณ 325,600  บาท 
- กิจกรรมย่อยที่ 1.4 ประมวลผลและสร้างแนวทางในการดูแลพิทักษ์ล าน  าในพื นที่ งบประมาณ 533,000 บาท 
   - การวิเคราะห์แนวทางในการดูแลเฝ้าระวังมลพิษทางน  า ณ แหล่งเกิด 
   - การสร้างคู่มือการบ าบัดน  าเสียที่ต้นทางและแนวทางการเฝ้าระวังคุณภาพน  า 
            - การวิเคราะห์คุณภาพน  าทั ง 21 สายเพ่ือเป็นฐานข้อมูล 
กิจกรรมหลักที่ 2 ขยายผลศูนย์การจัดการขยะอินทรีย์ศูนย์พัฒนาการจัดการขยะอินทรีย์ชุมชน โดยการใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
กิจกรรมย่อยที่ 2.1 การคัดเลือกพื นที่ที่มีศักยภาพในการจัดตั งศูนย์ ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของแต่
ละจังหวัด       งบประมาณ    72,000  บาท 
   - การตั งคณะกรรมการคัดเลือกพื นที่ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของแต่ละจังหวัด 
   - ส ารวจพื นที่ในเขตจังหวัดนครพนมและมุกดาหาร เพ่ือตั งศูนย์ฯ 
กิจกรรมย่อยที่ 2.2 การอบรมการก าจัดขยะอินทรีย์โดยหนอนแมลงวันลาย ณ ศูนย์การจัดการขยะอินทรีย์บ้าน
โนนศาลา ต าบลเชียงเครือ อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร งบประมาณ 1,080,700 บาท 

- การอบรมการเลี ยงหนอนแมลงวันลาย 
   - การศึกษาดูงานการเลี ยงหนอนแมลงวันลาย ณ หมู่บ้านโนนศาลา ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร 
กิจกรรมย่อยท่ี 2.3 การจัดตั งศูนย์การจัดการขยะอินทรีย์ศูนย์พัฒนาการจัดการขยะอินทรีย์ชุมชนโดยการใช้หนอน
แมลงวันลายก าจัดขยะอินทรีย์          งบประมาณ 680,000 บาท 
   - การจัดเตรียมอุปกรณ์เพ่ือเพาะเลี ยงและดูแลหนอนแมลงวันลาย 
   - การเพาะเลี ยงหนอนแมลงวันลาย 
   - การดูแลศูนย์ฯและการเลี ยงหนอนแมลงวันลาย 
กิจกรรมย่อยท่ี 2.4 การประเมินและติดตามผลการการด าเนินงาน งบประมาณ   100,500   บาท 

    - การประเมินโครงการด้วย “CIPP-IEST Model” รวมกับกระบวนการถอดบทเรียนในพื นที่ โดยผ่าน
กระบวนการ อภิปรายกลุ่ม (Group Discussion) 

6. วิธีการด าเนินงาน   ด าเนินการเอง  จ้างเหมา  

 

 

 

 

 

 

 

7. วงเงินของโครงการจ าแนกตามงบรายจ่าย  



 
 

   
รายการ งบประมาณ (บาท) 

รวมทั้งสิ้น 3,163,400 
งบด าเนินงาน 
    - ค่าตอบแทน 
    - ค่าใช้สอย 
    - ค่าวัสดุ 
    - ค่าสาธารณูปโภค 
งบลงทุน 
    - ค่าครุภัณฑ์ 
    - ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
งบเงินอุดหนุน 
งบรายจ่ายอ่ืน 

3,163,400 
509,400 

1,650,000 
984,000 
20,000 

 
 
 

8. ความพร้อมของโครงการ                 
  8.1 พื้นที่ด าเนินโครงการ                
     ด าเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพื นที่ด าเนินการหรือได้รับอนุญาต

ตามกฎหมาย และสามารถด าเนินการได้ทันท ี        
    อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพื นที่ด าเนินการแล้ว แต่อยู่ใน

ระหว่างจัดเตรียมพื นที่ หรือก าลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตาม
กฎหมาย 

    อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื นที่ด าเนินการ      
  8.2 แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน            
    มี และสมบูรณ์ ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบ ........................................................................... 
    มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบ ...........................................................................
        ไม่มี               
  8.3 ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการด าเนินการ      
  บุคลากรมีประสบการณ์    ทั งหมด   บางส่วน   ไม่มีประสบการณ ์   
   เครื่องมือด าเนินการ      มีพร้อมด าเนินการได้ทันที     
             มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม     
             ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม        
   เทคนิคในการบริหารจัดการ   มีประสบการณ์สูง        

            มีประสบการณ์ปานกลาง       
             ไม่มีประสบการณ ์    
 
 



 
 

  8.4 ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                
    ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว          
    อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
    คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา         
  8.5 รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)            
    ไม่ต้องท ารายงานการศึกษา              
    ต้องท ารายงานการศึกษา              

9. วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบ ารุงรักษาเม่ือโครงการแล้วเสร็จเพื่อให้เกิดความย่ังยืนของโครงการ  
  1)  คู่มือการบ าบัดน  าเสียที่ต้นทางและแนวทางการเฝ้าระวังคุณภาพน  า 
  2) การประเมินโครงการด้วย “CIPP-IEST Model” รวมกับกระบวนการถอดบทเรียนในพื นที่ โดยผ่าน
กระบวนการ อภิปรายกลุ่ม (Group Discussion) 
10. ปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัด 
  - 
         

****************************** 


