
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการขยะอินทรียใ์นครัวเรือนโดยใช้ไส้เดือนดิน 
เทศบาลเมืองหนองส าโรง  อ าเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี 

-------------------------------------------------- 
 

๑.  หลักการและเหตุผล 
 ในปัจจุบันขยะมูลฝอยนับวันจะมีปริมาณที่เพ่ิมมากข้ึน  โดยเฉพาะในเขตเมืองอันเนื่องจากการเพ่ิมขึ้น
ของประชากรและการอพยพจากชนบทเข้ามาอาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก และในการก าจัดขยะมูลฝอยมีความ
ยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้นอันเนื่องจากคุณสมบัติของขยะที่น ามาใช้ในกิจกรรมของมนุษย์ถึงส่วนหนึ่งสามารถที่จะ
น ากลับมาใช้ใหม่ได้แต่บางอย่างเกิดพิษ หากการจัดการไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการย่อมส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก ทั้งนี้หากศึกษาองค์ประกอบของขยะมูลฝอยโดยเฉพาะเทศบาลเมืองหนองส าโรง
จากการส ารวจโดยส านักงานสิ่งแวดล้อมภาค ที่ ๙ ร่วมกับตัวแทนชุมชนในเขตเทศบาลเมืองหนองส าโรงจะ
พบว่าร้อยละ ๕๔.๕๘ เป็นขยะอินทรีย์ที่ย่อยสลายได้ รองลงมาร้อยละ ๒๓.๔๘ เป็นพลาสติกรวมทุกประเภท 
ร้อยละ ๗.๖๓ เป็นขยะที่น าไปเป็นเชื้อเพลิงได้ อีกร้อยละ ๔.๙๖ เป็นแก้ว ร้อยละ ๓.๔๔ เป็นกระดาษ ร้อยละ 
๐.๕๗ เป็นโลหะ ส่วนที่เหลือรวมกันร้อยละ ๕.๓๔ เป็นโฟมและขยะอ่ืนๆ ที่ไม่มีมูลค่า  

เทศบาลเมืองหนองส าโรงมีพ้ืนที่ ๒๔.๘๕ ตารางกิโลเมตร จ านวนครัวเรือ ๑๐,๘๖๘ ครัวเรือน
ประชากร ๒๖,๓๖๖ คน ขยะมูลฝอยที่เทศบาลจัดเก็บเดือนละประมาณ ๔๐๐ ตัน และปัจจุบันเทศบาลเมือง
หนองส าโรงได้ร่วมกับชุมชนจัดตั้งกองทุนขยะรีไซเคิลชุมชน เริ่มด าเนินการในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๒ มี
สมาชิกกองทุนทั้งสิ้น ๒๔๐ ราย ทุนเรือนหุ้น ๒,๒๑๕ หุ้น มีเงินกองทุน ๒๒๑,๕๐๐ บาท (ณ วันที่ ๕ กันยายน 
๒๕๕๔)  ในส่วนของโครงการเปลี่ยนขยะเป็นทองคุ้มครองครอบครัวโดยมีสมาชิกทั้งสิ้น 4,274 ราย สมาชิกมี
เงินฝากในบัญชีรวมทั้งสิ้น 351,482 บาท (คนละบัญชีกับกองทุนน าฝากธนาคารออมสิน) มีสมาชิกเสียชีวิต
แล้ว 45 ราย (กุมภาพันธ์ 2553 - มีนาคม2555)  โดยที่ผ่านมาได้มุ่งเน้นที่การจัดการขยะที่แหล่งก าเนิด ซึ่ง
เป็นวิธีการจัดการที่ประหยัดและคุ้มค่าสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน แต่ในส่วนของขยะอินทรีย์ที่ย่อย
สลายได้มีถึงร้อยละ ๕๔.๕๘ ที่ยังไม่ด าเนินการแนวคิดในการแก้ไขปัญหาขยะอินทรีย์และเป็นการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม  รักษาระบบนิเวศน์ให้อยู่ในภาวะสมดุล  เทศบาลฯ จึงได้จัดท าโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการ
จัดการขยะอินทรีย์ในครัวเรือนโดยใช้ไส้เดือนดินในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมือง
หนองส าโรง  เพ่ือเป็นต้นแบบในการศึกษาและขยายผลไปสู่ชุมชนอ่ืน   

๒.  วัตถุประสงค ์
 ๒.๑  เพ่ือเป็นการลดปริมาณขยะอินทรีย์ครัวเรือน ในเขตเทศบาลเมืองหนองส าโรง  
 ๒.๒  เพ่ือใช้ไส้เดือนเป็นตัวก าจัดขยะอินทรีย์ในครัวเรือน 

๒.๓  เพ่ือเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้การเลี้ยงไส้เดือนดินให้แกป่ระชาชนในชุมชนต้นแบบ  

๓.  เป้าหมาย 
๓.๑  ด าเนินการในชุมชนต้นแบบ ๑ ชุมชน จ านวน ๕ ชุด  
๓.๒  อบรมเชิงปฏิบัติการแกนน าชุมชนต้นแบบและผู้สมัครใจเข้าร่วมโครงการ จ านวน ๒๐ คน   
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๔.  สถานที่ด าเนินการ 

 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ ห้องประชุมสภา ส านักงานเทศบาลเมืองหนองส าโรง อ าเภอเมือง จังหวัด
อุดรธานี 

๕.  ระยะเวลาด าเนินการ 

 ด าเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ จ านวน ๑ วัน ในวันที่  ๘  มิถุนายน ๒๕๕๕  

๖  วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑  ด าเนินการจัดท าโครงการเพื่อเสนอพิจารณาอนุมัติ 
 ๖.๒  จัดส่งโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนจากส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๙ 

๖.๓  จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในโครงการ 
 ๖.๔  ด าเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการประชุมเชิงปฏิบัติการเลี้ยงไส้เดือนย่อยสลายมูลฝอยอินทรีย์ใน   
                ครัวเรือน 
 ๖.๕  รายงานผลการด าเนินงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเลี้ยงไส้เดือนย่อยสลายมูลฝอยอินทรีย์   
                ในครัวเรือน 

๗  รายละเอียดอื่นๆ 
๗.๑  ค่าอาหารว่าและเครื่องดื่ม ๒ มื้อ ส าหรับผู้เข้ารับผู้เข้าร่วมประชุมและเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง   
      จ านวน ๓๐ คนๆ ละ ๒๕ บาท      เป็นเงิน ๑,๕๐๐ บาท 
๗.๒  ค่าอาหารในการประชุม ๑ มื้อ ส าหรับผู้เข้ารับผู้เข้าร่วมประชุมและเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง   
      จ านวน ๓๐ คนๆ ละ ๗๕ บาท     เป็นเงิน ๒,๒๕๐ บาท 
๗.๓  ค่าพาหนะส าหรับผู้เข้ารับการอบรม จ านวน ๒๐ คนๆละ 100 บาท เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท 

 ๗.๔  ค่าวัสดุอุปกรณ์                  เป็นเงิน ๔,๒๕๐  บาท 
       รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  ๑๐,๐๐๐  บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

หมายเหตุ   รายจ่ายทุกรายการสามารถถวัเฉล่ียกนัได ้
 
๘.  งบประมาณ   

เบิกจ่ายงบประมาณ  จากกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยผ่าน
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๙  อุดรธานี เป็นเงินงบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
 

๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 ๙.๑  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลเมืองหนองส าโรง 
 ๙.๒  ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๙ อุดรธานี 
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๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑๐.๑  สามารถลดปริมาณขยะอินทรีย์ครัวเรือน ในชุมชนต้นแบบและชุมชนน าร่อง  
 ๑๐.๒  สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะอินทรีย์ในครัวเรือนโดยใช้ไส้เดือนดิน 

๑๐.๓  เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้การเลี้ยงไส้เดือนดินให้แก่ครัวเรือนที่สมัคใจ ในชุมชนต้นแบบและ    
      ชุมชนน าร่อง 

 

 

 

  (ลงชื่อ).......................................................ผู้เขียนโครงการ 

                                                                      (นายชยพล   ฉิมพลี) 

                                                             หวัหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 

                                             

          (ลงชื่อ)......................................................ผู้เสนอโครงการ 

                                                                 (นายช านาญวิทย์  ศรีสุพล) 

                                                       ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 

 

(ลงชื่อ)......................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

                                                   (นางสาวกัญญณัช  กาญจนะ) 

                                                          ปลัดเทศบาลเมืองหนองส าโรง 

 

 (ลงชื่อ).......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
       (นายเสกสรรค์  พนาวัฒนวงศ์) 

                                                              นายกเทศมนตรีเมืองหนองส าโรง  
 
 
 
 



 
 

ก าหนดการฝึกอบรม 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการขยะอินทรียใ์นครัวเรือนโดยใช้ไส้เดือนดิน 

เทศบาลเมืองหนองส าโรง  อ าเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี 

วันที่  ๕  มิถุนายน  ๒๕๕๕ 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองหนองส าโรง 

************************** 
วันที่  ๕  พฤษภาคม ๒๕๕๕ 
เวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น. -  ลงทะเบียนและรับเอกสารประกอบการอบรม  
เวลา ๐๙.๐๐-๐๙.๓๐ น. -  กล่าวเปิดอบรม โดย 

      นางสาวกัญญณัช  กาญจนะ  ปฏิบัติหน้าที่  นายกเทศมนตรีหนองส าโรง  
-  กล่าวรายงาน โดย  

       นายช านาญวิทย์  ศรีสุพล ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เวลา ๐๙.๓๐-๑๐.๐๐ น. -  บรรยายเรื่อง “การจัดการขยะครบวงจร”  

   โดย นายช านาญวิทย์  ศรีสพุล  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เวลา ๑๐.๐๐-๑๐.๑๕ น. -  รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
เวลา ๑๐.๑๕-๑๒.๐๐ น. -  ชมวิดีโอ เรื่อง “การผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินจากขยะอินทรีย์” 

-  บรรยายเรื่อง “ความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกับไส้เดือนดิน” 
      โดย นางเรียมสงวน  งิ้วงาม  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการพิเศษ 
เวลา 12.00-13.00 น. -  รับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-14.30 น.  -  การอภิปรายและถ่ายทอดประสบการณ์หัวข้อ “การเลี้ยงไส้เดือนดินเพ่ือก าจัด   
                            ขยะอินทรีย์ในชุมชนต้นแบบ” 
      โดย  นายชยพล  ฉิมพลี  ผู้ด าเนินการอภิปราย 
    นายพงษ์ศักดิ์  แสนล้อม ชุมชนแสงทอง  
    นางสาวกาญจนา บัวสาลี  ชุมชนแสงทอง 
เวลา 14.30-14.45 น.  -  รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
เวลา 14.45-17.00 น. -  การฝึกภาคปฏิบัติ โดย ทีมวิทยากรภาคสนาม  จากชุมชนแสงทอง  
   -  จัดแบ่งกลุ่มผู้เข้าอบรม เป็น ๕  กลุ่ม เพื่อฝึกปฏิบัติการเลี้ยงไส้เดือนดินก าจัดขยะ 
                                อินทรีย์ การสร้างบ้านไส้เดือนดินและการเลี้ยงไส้เดือนแบบบ่อวงคอนกรีต 
 

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


