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รายงานผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

 
โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

ของชุมชนท้องถิ่นอย่างยัง่ยืน 
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รายงานผลการด าเนินโครงการ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 

         เขียนที่  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
                                                        วันที่.....30....เดือน....กันยายน........พ.ศ.....2563....... 
 
เรียน  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 

 
              ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน นั้น บัดนี้การด าเนินโครงการได้เสร็จสิ้นแล้วผู้รับผิดชอบ
โครงการ ขอรายงานผลการด าเนินโครงการ ดังต่อไปนี้               
 
ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 
1. ชื่อโครงการ :  โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน 
                      ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ : รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสงิห์  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์          

                                   ผู้ช่วยศาสตราจารย์สภุิมล  บุญพอก นางสาวณิชากมล ศรีอาราม  
                                         นางยุพเรศน์ ประทีป ณ ถลาง นายประจิตร ประเสรฐิสังข์ นายวัชกร  เนตรถาวร                                          
                                   นางสาวพรทิวา  สารจันทร์ นางสาวลัดดา  คุณหงส์ 
                                
3. ผู้รับผิดชอบการด าเนินโครงการ :   
                               รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสงิห์  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์          
                                 ผูช้่วยศาสตราจารย์สุภิมล  บุญพอก นางสาวณิชากมล ศรีอาราม  
                                      นางยุพเรศน์ ประทีป ณ ถลาง นายประจิตร ประเสรฐิสังข์ นายวัชกร  เนตรถาวร                                          
                                นางสาวพรทิวา  สารจันทร์ นางสาวลัดดา  คุณหงส์ 
 
4. วัตถุประสงค์การด าเนินโครงการ 

1. เพ่ือให้ชุมชนท้องถิ่นและสถานศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด น าเอาองค์ความรู้และเทคนิควิธีที่ได้รับ
ไปใช้ในการยกระดับในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่น โรงเรียนและ
มหาวิทยาลัย           
           2. เพ่ือสร้างความยั่งยืนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่น 
ส่งผลให้สามารถจัดการและลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดข้ึนกับชุมชน 
 
5. เป้าหมาย 
 5.1 เชิงปริมาณ 
                 1) จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80   

       2) ระดับความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ ร้อยละ 80 
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         3) จ านวนเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยทั้งภาครัฐ ภาคประชาชนและ
ภาคเอกชน ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยงาน  

 4) จ านวนชุดความรู้ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืนไม่น้อยกว่า 3 รายการ 

 

 5.2  เชิงคุณภาพ  
                    ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน นักเรียน และนักศึกษา มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
ถิ่นเกิด การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม และบูรณาการความร่วมมือในการจัดการสิ่งแวดล้อม
ของท้องถิ่นและสถานศึกษาอย่างยั่งยืน 
 
6. สถานที่จัดกิจกรรมตามโครงการฯ  
                กิจกรรมที ่1 การสังเคราะห์และถอดบทเรียนการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด และสถานศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด 

    กิจกรรมที่ 2 การยกระดับบุคลากรผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่น และสถานศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด                
 
7. ระยะเวลาการด าเนินโครงการฯ 

  ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563                  
   
8. ผู้เข้าร่วมในโครงการฯ 
        1) ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 12 ชุมชน  
รวม 100 คน  

1. บ้านประชาชื่น หมู่ 18 ต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด (อบต.เกษตรวิสัย) 
2. บ้านเหล่า หมู่ 10 ต าบลหนองแวง อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด (อบต.หนองแวง) 
3. บ้านโพนงอย หมู่ 11 ต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด (อบต.เกษตรวิสัย) 
4. บ้านผือฮี หมู่ 2 ต าบลดงแดง อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด (ทต.ดงแดง) 
5. บ้านกลาง หมู่ 2 ต าบลค้อใหญ่ อ าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด (อบต.ค้อใหญ่) 
6. บ้านขมิ้น หมู่ 8 ต าบลสระนกแก้ว อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด (ทต.โพนทอง) 
7. บ้านวังยาว หมู่ 18 ต าบลวังสามัคคี อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด (อบต.วังสามัคคี) 
8. ชุมชนวัดป่าเรไร ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด (ทต.เมืองร้อยเอ็ด) 
9. บ้านนิคมพัฒนา หมู่ 2 ต าบลเกาะแก้ว อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด (ทต.เกาะแก้ว) 
10. บ้านดอนหวาย หมู่ 8 ต าบลเกาะแก้ว อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด (ทต.เกาะแก้ว) 
11. บ้านนากระตึบ หมู่ 11 ต าบลท่าม่วง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด (ทต.ท่าม่วง) 
12. บ้านดอนหาด หมู่ 6 ต าบลท่าม่วง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  (ทต.ท่าม่วง) 

 
           2) ตัวแทนอาจารย์ นักศึกษา คร ูและนักเรียนในเขตพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 6 แห่ง  
รวม 100 คน  

1. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี ต าบลนิเวศน์ อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด  
          2. โรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา บ้านหนองคลีไฟ หมู่ 4 ต าบลค้อใหญ่ อ าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด            
          3. โรงเรียนหนองส้าวโพนงอยประชาชื่น หมู่ 5 ต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
          4. โรงเรียนบ้านท่าม่วง หมู่ 4 ต าบลท่าม่วง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด            
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          5. โรงเรียนบ้านดงหวาย หมู่ 2 ต าบลเกาะแก้ว อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
          6. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
9. งบประมาณค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฯ 
 งบประมาณแผ่นดิน รหัสงบประมาณ 3.1.1.7 แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน     
 ผลผลิต :โครงการยุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น  จ านวนเงิน 458,015 บาท (สี่แสนห้า 
หม่ืนแปดพันสิบห้าบาทถ้วน)  
 
10. รายละเอียดค่าใช้จ่าย  
      

                           หมวดงบรายจ่าย  งบประมาณ (บาท) 

 งบด าเนินงาน :    
กิจกรรมที่ 1 การสังเคราะห์และถอดบทเรียนการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ
ชุมชนท้องถิ่นพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด และสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด        
       กิจกรรม 1.1 การประชุมวิเคราะห์สภาพปัจจุบันด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ
ชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด  
       รุ่นที่ 1 : กลุ่มประชาชนและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด  
• ค่าใช้สอย 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 18,000 
- ค่าอาหารกลางวัน 36,000 
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของคณะท างาน 9,841.60 
- ค่าสถานที่พร้อมเครื่องเสียง 12,000 
- ค่าป้ายไวนิล 300 
• ค่าวัสดุ   

- ค่าวัสดุส านักงาน 2,185 
รวม 78,326.60 

        กิจกรรม 1.2 การประชุมวิเคราะห์สภาพปัจจุบันด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ
สถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด  
        รุ่นที่ 2 : กลุ่มครู นักเรียน และนักศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด  
• ค่าใช้สอย  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  9,000 
- ค่าอาหารกลางวัน  9,600 
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของคณะท างาน  4,138.60 
- ค่าสถานที่พร้อมเครื่องเสียง  5,000 
- ค่าป้ายไวนิล 300 

รวม 28,038.60 
รวมกิจกรรมที่ 1 106,365.20 
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                        หมวดงบรายจ่าย 
 

 
งบประมาณ (บาท) 

 
งบด าเนินงาน :   
กิจกรรมที่ 2 การยกระดับบุคลากรผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ชุมชนท้องถิ่น และสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด   
   กิจกรรม 2.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นและ
สถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด : กลุ่มประชาชนและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
จังหวัดร้อยเอ็ด 
• ค่าใช้สอย 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  18,000 
- ค่าอาหารกลางวัน  36,000 
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของคณะท างาน  7,884.80 
- ค่าสถานที่พร้อมเครื่องเสียง 9,000 
- ค่าป้ายไวนิล 300 
- ค่าจัดท าคู่มือประกอบการอบรม  50,400 
• ค่าวัสดุ 
- วัสดุส านักงาน เช่น ปากกา ซองพลาสติกใส่เอกสาร ฯลฯ 2,990 

รวม 124,574.80 
   กิจกรรม 2.2 การถอดบทเรียนและการติดตามการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของชุมชนท้องถิ่น : กลุ่มประชาชนและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด 
• ค่าใช้สอย 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  17,500 
- ค่าอาหารกลางวัน  35,000 
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของคณะท างาน  6,256 
- ค่าสถานที่พร้อมเครื่องเสียง 7,000 
- ค่าจ้างท าเอกสารชุดความรู้   18,000 
- ค่าจัดท ารูปเล่มรายงาน 23,968 

• ค่าวัสดุ 
- ค่าวัสดุส านักงาน เช่น กระดาษพรูฟ ปากกาเคมี ปากกา หมึกพิมพ์ ฯลฯ 4,682 

รวม 112,406 
รวมกิจกรรมที่ 2 236,980.80 

รวมกิจกรรมที่ 1+2 343,346 
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11. สรุปผลการด าเนินโครงการ 
      ผลการด าเนินงานโครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ
ชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
                      
วิธีการด าเนินงาน 

การด าเนินการวงจร  
PDCA 

กิจกรรม /การด าเนินการ ระยะเวลา 

1. ขั้นวางแผน (PLAN) 1.1 ประชุมวางแผน 
1.2 มอบหมายภารกิจในการเตรียมโครงการ 
1.3 จัดเตรียมโครงการ 
1.4 เขียนโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติโครงการ 

ตุลาคม-
พฤศจิกายน 2562 

2. ขั้นด าเนินการ (DO) 2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อรับผิดชอบ 
2.2 ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอกท่ี
เกี่ยวข้อง 
2.3 จัดหาวัสดุอุปกรณ์ แรงงาน และทุนที่ใช้ในการด าเนินงาน 
2.4 ด าเนินการตามแผนปฏิบัติงาน 
 

  ธันวาคม  2562 - 
กรกฎาคม 2563 

3. ขั้นประเมินผล  
      (CHECK) 

รายงานสรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรมและปัญหาเมื่อ
เสร็จสิ้นโครงการ 
 

สิงหาคม 2562 

4. ขั้นตอนปรับปรุง     
      (ACTION) 

จัดส่งรายงานต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดต่อไป กันยายน 2562 

 
12. รายงานผลการประเมินโครงการ 
       กิจกรรมที่ 1 การสังเคราะห์และถอดบทเรียนการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด และสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด        
          กิจกรรม 1.1 การประชุมวิเคราะห์สภาพปัจจุบันด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ
ชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด (รุ่นที่ 1 : กลุ่มประชาชนและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
พ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด) 

ไตรมาสที่ 1 :  เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562   
      1) ประสานงานกับส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด และก าหนด
กลุ่มเป้าหมายในการด าเนินโครงการร่วมกัน 

 2) ขอความร่วมมือไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป้าหมาย เพื่ออนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้าน
การจัดการขยะและประชาชนเพ่ือเข้าร่วม กิจกรรมที่ 1 จ านวน 12 ชุมชน 
 3) ด าเนินการศึกษาสภาพปัจจุบันในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน 
ท้องถิ่น ในพืน้ที่จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านเหล่า หมู่ 10 ต าบลหนองแวง อ าเภอเกษตร
วิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด บ้านประชาชื่น หมู่ 18 ต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด และบ้าน 
โพนงอย หมู่ 11 ต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ชุมชนละ 30 คน มีรายละเอียดดังนี้ 
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ชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 3 หมู่บ้าน   
วิธีการด าเนินการ (Flowchart) ผลผลิต (OUTPUT) ผลลัพธ์ (OUTCOME) 
  1) การจัดประชุมระดมความ
คิดเห็น ใน 3 ประเด็น ดังนี้ 
     1.1 ความส าเร็จด้านการ
จัดการขยะในชุมชน 
     1.2 ปัญหาด้านการจัดการ
ขยะในชุมชน 
     1.3 แนวทางการแก้ไข
ปัญหา/ความต้องการด้านการ
จัดการขยะในชุมชน 
  2) การแบ่งกลุ่มจัดท าเส้นทาง
ของหมู่บ้าน 
  3) การแบ่งกลุ่มจัดท าเส้นทาง
การจัดการขยะของหมู่บ้าน 
 

1) เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและประชาชน ที่เข้าร่วม
โครงการ จ านวน 3 ชุมชน รวม
ทั้งสิ้น 89 คน คิดเป็นร้อยละ 
98.89  
2) ได้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพบริบท
ด้านการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ชุมชนท้องถิ่นในพ้ืนที่จังหวัด
ร้อยเอ็ด 
3) ได้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและ
อุปสรรคด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นใน
พ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด เพ่ือใช้ใน
การวางแผนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ในแต่ละพ้ืนที่ 

1) เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและประชาชนในแต่ละ
ชุมชน สามารถวิเคราะห์สภาพ
บริบท ปัญหาและอุปสรรคด้าน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่น
ในพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ดในปัจจุบัน  
2) เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและประชาชนในแต่ละ
ชุมชน ก าหนดแนวทางการ
ยกระดับและการพัฒนาการจัด 
การทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นใน
พ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
พ้ืนที่ 
 

 
ไตรมาสที่ 2  :  เดือนมกราคม – มีนาคม 2563  
    กิจกรรมที่ 1 การสังเคราะห์และถอดบทเรียนการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ของชุมชนท้องถิ่นพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด และสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด        
 กิจกรรม 1.1 การประชุมวิเคราะห์สภาพปัจจุบันด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ
ชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด (รุ่นที่ 1 : กลุ่มประชาชนและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
พ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด)          
           1) ด าเนินการศึกษาสภาพปัจจุบันในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน 
ท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 9 ชุมชน 
           2) ผลการด าเนินการศึกษาสภาพปัจจุบันในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ชุมชนท้องถิ่นในพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 9 ชุมชน ชุมชนละ 30 คน มีรายละเอียด ดังนี้ 

ชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 9 หมู่บ้าน   
วิธีการด าเนินการ (Flowchart) ผลผลิต (OUTPUT) ผลลัพธ์ (OUTCOME) 
  1) การจัดประชุมระดมความ
คิดเห็น ใน 3 ประเด็น ดังนี้ 
     1.1 ความส าเร็จด้านการ
จัดการขยะในชุมชน 
     1.2 ปัญหาด้านการจัดการ
ขยะในชุมชน 
     1.3 แนวทางการแก้ไข

1) เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและประชาชน ที่เข้าร่วม
โครงการ จ านวน 9 ชุมชน รวม
ทั้งสิ้น 287 คน คิดเป็นร้อยละ 
102.50  
2) ได้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพบริบท
ด้านการจัดการทรัพยากร 

1) เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและประชาชนในแต่ละ
ชุมชน สามารถวิเคราะห์สภาพ
บริบท ปัญหาและอุปสรรคด้าน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่น
ในพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ดในปัจจุบัน  
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ปัญหา/ความต้องการด้านการ
จัดการขยะในชุมชน 
  2) การแบ่งกลุ่มจัดท าเส้นทาง
ของหมู่บ้าน 
  3) การแบ่งกลุ่มจัดท าเส้นทาง
การจัดการขยะของหมู่บ้าน 
 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ชุมชนท้องถิ่นในพ้ืนที่จังหวัด
ร้อยเอ็ด 
3) ได้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและ
อุปสรรคด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นใน
พ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด เพ่ือใช้ใน
การวางแผนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ในแต่ละพ้ืนที่ 

2) เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและประชาชนในแต่ละ
ชุมชน ก าหนดแนวทางการ
ยกระดับและการพัฒนาการจัด 
การทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นใน
พ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
พ้ืนที่ 
 

            

        กิจกรรม 1.2 การประชุมวิเคราะห์สภาพปัจจุบันด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ
สถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด (รุ่นที่ 2 : กลุ่มครู นักเรียน และนักศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด ) 
           1) ขอความร่วมมือไปยังโรงเรียนเป้าหมาย เพ่ืออนุเคราะห์ครูและนักเรียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมที่ 1 
จ านวน 5 โรงเรียน และ มหาวิทยาลัย จ านวน 1 แห่ง 
           2) ด าเนินการศึกษาสภาพปัจจุบันในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
สถานศึกษา ในพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 6 แห่ง 
           3) ผลการด าเนินการศึกษาสภาพปัจจุบันในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
สถานศึกษา ในพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 6 แห่ง มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

สถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 6 แห่ง 
วิธีการด าเนินการ (Flowchart) ผลผลิต (OUTPUT) ผลลัพธ์ (OUTCOME) 
 1) การท าแบบทดสอบ 
 2) การจัดประชุมระดมความ
คิดเห็น ใน 3 ประเด็น ดังนี้ 
     2.1 ความส าเร็จด้านการ
จัดการขยะในสถานศึกษา  
     2.2 ปัญหาด้านการจัดการ
ขยะในสถานศึกษา 
     2.3 แนวทางการแก้ไข
ปัญหา/ความต้องการด้านการ
จัดการขยะในสถานศึกษา 
 3) การแบ่งกลุ่มจัดท าเส้นทาง
ของสถานศึกษา 
 4) การแบ่งกลุ่มจัดท าเส้นทาง
การจัดการขยะของสถานศึกษา 

 

 1) ครู อาจารย์ นักเรียน และ
นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 6 แห่ง รวมทั้งสิ้น 189 
คน คิดเป็นร้อยละ 189.00  
 2) ได้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพบริบท
ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของชุมชน
สถานศึกษาในพ้ืนที่จังหวัด
ร้อยเอ็ด 
 3) ได้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและ
อุปสรรคด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของสถานศึกษาใน
พ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด เพ่ือใช้ใน
การวางแผนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ในแต่ละพ้ืนที่ 

 1) ครู อาจารย์ นักเรียน และ
นักศึกษาสามารถวิเคราะห์สภาพ
บริบท ปัญหาและอุปสรรคด้าน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษาใน
พ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ดในปัจจุบัน  
 2) ครู อาจารย์ นักเรียน และ
นักศึกษาสามารถก าหนดแนว
ทางการยกระดับและการ
พัฒนาการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
สถานศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับพ้ืนที่ 
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ไตรมาสที่ 3  :  เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2563  
    กิจกรรมที่ 2 การยกระดับบุคลากรผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ชุมชนท้องถิ่น และสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด   
    กิจกรรม 2.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นและ
สถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด รุ่นที่ 1 : กลุ่มประชาชนและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
พื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด 
            สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน
ท้องถิ่นในพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 12 ชุมชน ในพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 16-30 มิถุนายน 2563 
เพ่ือให้เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ดน าเอาองค์ความรู้และ
เทคนิควิธีที่ได้รับไปใช้ในการยกระดับในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่น 
เพ่ือสร้างความยั่งยืนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่น ส่งผลให้สามารถ
จัดการและลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดข้ึนกับชุมชน และเพ่ือให้ชุมชนท้องถิ่นในพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ดมีการ
จัดการความรู้ และสร้างแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนในพ้ืนที่
จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 335 คน คิดเป็นร้อยละ 93.06 เข้ารับการฝึกอบรมยกระดับความรู้และทักษะ ด้านการ
บริหารจัดการขยะ ร้อยละ 65 ระดับความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ ร้อยละ 84 และมีเครือข่ายความร่วมมือ
ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน จ านวน 12 แห่ง 
            
    ไตรมาสที่ 4  :  เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563  
    กิจกรรมที่ 2 การยกระดับบุคลากรผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ชุมชนท้องถิ่น และสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด   
    กิจกรรม 2.2 การถอดบทเรียนและการติดตามการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ชุมชนท้องถิ่น 
            สถาบันวิจั ยและพัฒนา ได้จั ด กิจกรรมถอดบทเรี ยนและการติดตามการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่น จ านวน 10 ชุมชน ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 8-
24 กรกฎาคม 2563 เพ่ือระดมความคิดเห็น ถอดบทเรียน ติดตามและประเมินผลการด า เนินงานการบริหาร
จัดการขยะในชุมชนท้องถิ่นพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 330 คน คิดเป็นร้อยละ 94.29  
 
ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

- 
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13. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 
ล าดับ เป้าหมาย ผลการด าเนินโครงการ บรรลุ / ไม่บรรลุ 
13.1  เชิงปริมาณ  

 1) จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ  
ร้อยละ 80 

มีผู้เข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ 96.84 
1) กิจกรรมที่ 1.1 มีเจ้าหน้าที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและประชาชน ที่เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 9 ชุมชน รวมทั้งสิ้น 376 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100 
2) กิจกรรมที่ 1.2 มีคร ูอาจารย์ นักเรียน 
และนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 6 
แห่ง รวมทั้งสิ้น 189 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
3) กิจกรรมที่ 2.1 มีผู้บริหาร เจ้าหน้าที ่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนใน
พ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 335 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 93.06 
4) กิจกรรมที่ 2.2 มีผู้บริหาร เจ้าหน้าที ่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนใน
พ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 330 คน คิดเป็น
ร้อยละ 94.29 

บรรลุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) ระดับความพึงพอใจต่อการจัด
โครงการ ร้อยละ 80 

กิจกรรมที่ 2.1 ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนในพื้นท่ี
จังหวัดร้อยเอ็ด มีระดับความพึงพอใจต่อการ
จัดโครงการ ร้อยละ 84 

บรรลุ 
 
 
 

3) จ านวนเครือข่ายความร่วมมือใน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยทั้ง
ภาครัฐ ภาคประชาชนและ
ภาคเอกชน ไม่น้อยกว่า 10 
หน่วยงาน 

จากการด าเนินโครงการท าให้มีเครือข่าย
ความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน จ านวน 18 แห่ง 

บรรลุ 
 
 
 
 

4) จ านวนชุดความรู้ในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืน ไม่น้อยกว่า 3 รายการ 

โครงการนี้ผู้รับผิดชอบได้ด าเนินการจัดท าชุด
ความรู้ในการบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน จ านวน 3 รายการ คือ  
1. ชุดความรู้ที่ 1 เรื่อง ลักษณะทั่วไปของขยะ
มูลฝอยในชุมชน 
2. ชุดความรู้ที่ 2 เรื่อง การจัดการขยะมูล
ฝอยในชุมชน 
3. ชุดความรู้ที่ 3 เรื่อง การบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยชุมชน 
 

บรรลุ 
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13.2  เชิงคุณภาพ 
 ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน 

นักเรียน และนักศึกษา มีส่วนร่วม
ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมถ่ินเกิด 
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสภาพแวดล้อม และบูรณาการ
ความร่วมมือในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นและ
สถานศึกษาอย่างยั่งยืน 
 
 
 
 
 

โครงการนี้ผู้รับผิดชอบได้สร้างความร่วมมือ
กับส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด ในการขับเคลื่อน
งานด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สภาพแวดล้อม และในการจัดการสิ่งแวดล้อม
ของท้องถิ่นและสถานศึกษาในจังหวัดร้อยเอ็ด
โดยใช้การศึกษาสภาพปัจจุบันของปัญหาขยะ
การอบรมให้ความรู้ด้านบริหารจัดการขยะที่
ถูกต้อง และการติดตามประเมินผล ท าให้เกิด
เครือข่ายความร่วมมือร่วมกันระหว่างภาครัฐ 
ภาคเอกชน ประชาชน นักเรียน และ
นักศึกษา 

บรรลุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
14. ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์โครงการ  
วัตถุประสงค์       

ข้อที่ 
รายละเอียดวัตถุประสงค์ กิจกรรมและการด าเนินงาน ความ

คิดเห็น 

1 เพ่ือให้ชุมชนท้องถิ่นและ
สถานศึกษาในพ้ืนที่จังหวัด
ร้อยเอ็ด น าเอาองค์ความรู้
และเทคนิควิธีที่ได้รับไปใช้ใน
การยกระดับในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของชุมชน
ท้องถิ่น โรงเรียนและ
มหาวิทยาลัย           

ต้นทาง (ระหว่างเดือนตุลาคม 2562- มีนาคม 
2563 ) เพ่ือศึกษาปัญหาและความต้องการที่
แท้จริงด้านการจัดการขยะของพ้ืนที่และ
กลุ่มเป้าหมาย ได้จัดกิจกรรม การสังเคราะห์และ
ถอดบทเรียนการด าเนินงานด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นพ้ืนที่
จังหวัดร้อยเอ็ดและสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัด
ร้อยเอ็ด โดยการจัดประชุมระดมความคิดเห็น 
ประเด็น ความส าเร็จด้านการจัดการขยะ  ปัญหา
ด้านการจัดการขยะ และแนวทางการแก้ไข
ปัญหา/ความต้องการด้านการจัดการขยะ เพื่อ
ศึกษาสภาพปัจจุบัน“ด้านบริหารจัดการขยะ”ของ
ชุมชนและสถานศึกษาเป้าหมาย   
กลางทาง (ระหว่างเดือนเมษายน – มิถุนายน 
2563) เพ่ือเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
ประชาชนให้สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข 
ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านสิ่งแวดล้อมที่
เกิดขึ้นให้มีความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการขยะ
จึงได้จัดกิจกรรมการยกระดับบุคลากรผู้รับผิดชอบ
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่น โดยจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การจัดการขยะในชุมชน พร้อมแจก

สอดคล้อง
กับ

วัตถุประสงค์ 



12 
 

คู่มือด้านการบริหารจัดการขยะ เพ่ือให้ประชาชน
และบุคลากรระดับปฏิบัติการมีความรู้ความ
ช านาญ ในการคัดแยกขยะแต่ละประเภท และมี
ความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการขยะที่ถูกวิธี   

2 เพ่ือสร้างความยั่งยืนในการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่น 
ส่งผลให้สามารถจัดการและ
ลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
ที่เกิดขึ้นกับชุมชน 

ปลายทาง (ระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน 
2563) เพ่ือสร้างความยั่งยืนและสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือในการบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่น 
ตลอดจนเพ่ือลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เกิด
ขึ้นกับชุมชนจากปัญหาขยะ ได้จัดกิจกรรมการ
ถอดบทเรียนและติดตามการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน
ท้องถิ่นเป้าหมาย โดยลงพ้ืนที่ติดตามการจัดการ
ขยะในแต่ครัวเรือนที่เป็นบ้านตัวอย่าง จ านวน
ทั้งสิ้น 10 หมู่บ้าน ซึ่งผลพบว่าประชาชนในชุมชน
สามารถการจัดการขยะ ได้อย่างถูกต้อง และ
เหมาะสม 

สอดคล้อง
กับ

วัตถุประสงค์ 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



13 
 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 1  
ภาพประกอบการด าเนนิโครงการ 

 
     1. การประชุมวิเคราะห์สภาพปัจจุบันด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นใน
พื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1. การจัดประชุมระดมความคิดเห็น 
 
 

 
 
 
 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2. การแบ่งกลุ่มจัดท าเส้นทางของหมู่บ้าน และเส้นทางการจัดการขยะของหมู่บ้าน 
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ภาพที่ 3. ภาพความส าเร็จของกิจกรรมการสังเคราะห์และถอดบทเรียนการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด  

 
2.  การประชุมวิเคราะห์สภาพปัจจุบันด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของสถานศึกษาในพื้นที่
จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 6 แห่ง 
 
 
 
 
 
 
                         
                                             ภาพที่ 4. การท าแบบทดสอบ 
 

 
 

 
 
 
                                      ภาพที่ 5. การจัดประชุมระดมความคิดเห็น 
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ภาพที่ 6. การแบ่งกลุ่มจัดท าเส้นทางของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 7. ภาพความส าเร็จของกิจกรรมการสังเคราะห์และถอดบทเรียนการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติของสถานศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
3. การอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด 
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                ภาพที่ 8. ภาพความส าเร็จของกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการขยะในชุมชน 
 
4. การถอดบทเรียนและการติดตามการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่น 

   
 

   
 

   
ภาพที่ 8. ภาพความส าเร็จของกิจกรรมการติดตามผลการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการขยะในชุมชน 
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ภาคผนวก 2  
- โครงการ 

 - ผลการประเมินโครงการ 
 

                     
 


