
โครงการส่งเสริมการด าเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน  
และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

1.  หลักการและเหตุผล 
  เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวการด ารงชีวิตอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่
ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลาง
โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ือให้ก้าวทันต่อยุคโลกาภิวัฒน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความ
มีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการกระทบ ใด ๆ อันเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอก ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการ
น าวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและด าเนินการ ทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน จะต้องเสริมสร้างพ้ืนฐาน
จิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีส านึกในคุณธรรม ความ
ซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียรมีสติ ปัญญา และความ
รอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม 
สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้อย่างดี 
  ปัจจุบันในเขตพ้ืนที่ต าบลหนองแวงใต้  ซึ่งมีประชากรในพ้ืนที่ด าเนินการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม
เป็นจ านวนมาก องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ ร่วมกับ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และเกษตรทฤษฎีใหม่  บ้านโนนจ าปาหอม  หมู่ 13 ต าบลหนองแวงใต้  อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร จึงได้
จัดท ากิจกรรมโครงการส่งเสริมการด าเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน 
และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขึ้นเพ่ือเป็นการขยายผลอย่างยั่งยืน ให้
ประชาชนภายในเขตพ้ืนที่ได้ตระหนักและเกิดการเรียนรู้ในการพ่ึงพาตนเอง มีการด าเนินชีวิตให้อยู่อย่าง
พอประมาณตน เดินทางสายกลาง มีความพอดีและพอเพียงกับตนเอง ครอบครัวและชุมชน โดยไม่ต้องพ่ึงพา
ปัจจัยภายนอกต่าง ๆ โดยใช้ปัจจัยพื้นฐานในการด ารงชีวิตที่ประชาชนโดยทั่วไปใช้ในการบริโภค มีการส่งเสริมให้
ใช้พื้นที่ว่างเปล่าในบริเวณบ้าน รั้วรอบบ้าน ปลูกพืชประเภทพืชสมุนไพร เครื่องเทศ และพืชล้มลุกต่าง ๆ ไว้บริโภค 
เช่น ขิง ข่า ตะไคร้ กระชาย โหระพา มะนาว มะกรูด ฯลฯ ซึ่งจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว และเป็น
การสร้างกิจกรรมนันทนาการ เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีคุณค่า สร้างความรักสามัคคี พัฒนาความ
ผูกพันในครอบครัวมากยิ่งขึ้น 
3.  วัตถุประสงค์ 
 3.1  เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนโดยทั่วไปในต าบลหนองแวงใต้ มีการใช้ชีวิตประจ าวันตามหลักการของ
ความพอเพียง ความพอดี การใช้ชีวิตอย่างรอบคอบ ไม่ฟุ่มเฟือย ใช้ชีวิตในความไม่ประมาท ใช้ทรัพยากรที่ดีอยู่ให้
เกิดประโยชน์ มีคุณค่า เกิดรายได้ 
 3.2  เพื่อให้ประชาชนโดยทั่วไป ส านึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และตระหนักถึงความห่วงใยของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 3.3  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีแหล่งอาหารไว้บริโภคในราคาถูก ลดรายจ่ายในครัวเรือน 
 3.4  เพื่อเป็นการส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร การจัดชุมชนให้น่าอยู่และเข้มแข็ง 
4.  เป้าหมาย 
 4.1  สตรี  ผู้สูงอายุ เยาวชน เกษตรกร ในเขตท่ีต าบลหนองแวงใต้  จ านวน  80  คน 
5.  ขั้นตอน / วิธีการด าเนินงาน 

5.1  ประชุมปรึกษาหารือ เพ่ือวางแผนรูปแบบกิจกรรมและก าหนดปฏิทินการจัดกิจกรรมโครงการฯ 
5.2   ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

/  จัดท าโครงการ... 
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5.3   จัดท าโครงการเสนอเพ่ือขอพิจารณาอนุมัติงบประมาณด าเนินการ 
5.4   แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ 
5.5   ประชาสัมพันธ์เชิญชวนกลุ่มเป้าหมายเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ 
5.6   จัดเตรียมสถานที่และจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมโครงการฯ 
5.7   ด าเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ 
5.8   สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรมโครงการฯ ประเมินการผลจัดกิจกรรมโครงการฯ  และรายงาน 

ผลการด าเนินงานหลังจากเสร็จสิ้นโครงการฯ 
6. สถานที่ด าเนินการ 
  ศูนย์การเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่  บ้านโนนจ าปาหอม  หมู่ 13    
ต าบลหนองแวงใต้  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 
7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
    วันที่  2  เดือน เมษายน  พ.ศ. 2562 
8. งบประมาณ 
 ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  แผนงานสังคมสงเคราะห์    งาน
สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย  หน้าที่  22/37 ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม
การด าเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตั้งไว้ 30,๐๐๐.- บาท (-สามหมื่นบาทถ้วน-) แยกเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้  
 

ล าดับ
ที ่

รายการค่าใช้จ่าย 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
๑ ค่าสมนาคุณวิทยากร  2  คน ๆ ละ 3 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท 3,600 
๒ ค่าประกอบอาหาร และอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่ม  รายละเอียดดังนี้ 

- ค่าอาหาร จ านวน  80 คน ๆ ละ 80 บาท   
- อาหารว่าง และเครื่องดื่ม 2 มื้อ ๆ ละ 25 บาท 80  คน 

 
6,400 
4,000 

3 ค่าวัสดุและอุปกรณ์ เพ่ือใช้ในโครงการฯ (รายการแนบท้าย)  4,070 

4 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด 1.2 × 2.5 เมตร(ไวนิล) จ านวน  1  ป้าย 450 
รวมเงินทั้งสิ้น (หนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) 18,520 

หมายเหตุ   ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้ตามความเหมาะสม 
9.   ผู้รับผิดชอบโครงการ    
  กองสวัสดิการสังคม  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้  อ าเภอวานรนิวาส   จังหวัดสกลนคร 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1  ประชาชนโดยทั่วไปในต าบลหนองแวงใต้ มีการใช้ชีวิตประจ าวันตามหลักการของความพอเพียง 
ความพอดี การใช้ชีวิตอย่างรอบคอบ ไม่ฟุ่มเฟือย ใช้ชีวิตในความไม่ประมาท ใช้ทรัพยากรที่ดีอยู่ให้เกิดประโยชน์ มี
คุณค่า เกิดรายได้ 
 

/10.2  ประชาชนโดย… 
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 10.2  ประชาชนโดยทั่วไป ส านึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และตระหนักถึงความห่วงใยของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 10.3  ประชาชนมีแหล่งอาหารไว้บริโภคในราคาถูก ลดรายจ่ายในครัวเรือน 
 10.4  เกษตรกรมีการรวมกลุ่มเกิดการขับเคลื่อนขยายผล จัดชุมชนให้น่าอยู่และเข้มแข็ง 

 
 
11. ผู้เสนอโครงการ 

ลงชื่อ.................................................. 
(นางเนตรธิดา  หล้ากวนวัน) 

ต าแหน่ง  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
 
 

 ผู้เห็นชอบโครงการ............................................................................................................ .................. 
 

ลงชื่อ.................................................. 
( นายธนิต  บัวขันธ์ ) 

ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
 

 ผู้เห็นชอบโครงการ............................................................................................................ .................. 
 

ลงชื่อ.................................................. 
(นางพรรณ ีโลกลินไลน์) 

ต าแหน่ง  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ 
 
 ผู้เห็นชอบโครงการ............................................................................................................ .................. 

 
ลงชื่อ.................................................. 

( นางขนิษฐา   ชูกลิ่น ) 
ต าแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ 

 
 

14. ผู้อนุมัติโครงการ............................................................................................................................. . 
 

ลงชื่อ.................................................. 
(นางขนิษฐา    ชูกลิ่น) 

ต าแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ปฏิบัติหน้าที่ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ 



ก าหนดการ 
โครงการส่งเสริมการด าเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
วันที่  2 เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 

ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ บ้านโนนจ าปาหอม หมู่ 13  
ต าบลหนองแวงใต้  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

………………………………… 
วัน เวลา  

หัวข้อเรื่อง 
 

วิทยากร วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2562 
08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียนการฝึกอบรม  
08.30 – 09.00 น. พิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการฯ โดย นายกองค์การ

บริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ ประธานในพิธี 
 

09.00 – 10.30 น. - หัวข้อเรื่อง ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และเกษตรทฤษฎีใหม่ 

นายยุทธนา  ถาวร 
หัวหน้า กศน.ต าบลหนองแวงใต้ 

10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง  
10.45 – 12.00 น. - หัวข้อเรื่อง กิจกรรมถอดบทเรียนปราชญ์ผู้รู้ในเรื่อง

ของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ 
นายยุทธนา  ถาวร 

หัวหน้า กศน.ต าบลหนองแวงใต้ 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 – 14.30 น. - หัวข้อเรื่อง การท าปุ๋ยหมักชีวิภาพ และกิจกรรม

ภาคปฏิบัติ 
นายธัพ   ธุระนนท์ 

หัวหน้า กศน.ต าบลอินทร์แปลง 
นางจินตนา  อ่อนตา 

ปราชญ์ชาวบ้าน 
14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง  
14.45 – 16.30 น. - หัวข้อเรื่อง กิจกรรมศึกษาเรียนรู้ สถานที่จริง ณ ศูนย์

การเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตร
ทฤษฎีใหม่ บ้านโนนจ าปาหอม 

นายธัพ   ธุระนนท์ 
หัวหน้า กศน.ต าบลอินทร์แปลง 

นางจินตนา  อ่อนตา 
ปราชญ์ชาวบ้าน 

16.30 น. ปิดโครงการฯ  
 
หมายเหตุ กิจกรรมโครงการฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายการแนบท้าย 
 

ล าดับที่ รายการค่าใช้จ่าย เป็นเงิน 
(บาท) 

1 ค่าสมนาคุณวิทยากร 2 คน ๆ ละ 3 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท 3,600 
2 ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม รายละเอียดดังนี้ 

1. ค่าอาหาร จ านวน  80  คน ๆ ละ 80  บาท 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อ ๆ ละ 25  จ านวน  80  คน ประกอบด้วย 

1) โอวัลติน  จ านวน  7  ห่อ ๆ ละ  95  บาท 
2) กาแฟ   จ านวน 7  ห่อ ๆ ละ  185  บาท 
3) ถ้วยร้อนกระดาษเคลือบ   จ านวน 5  แพ็ค ๆ ละ  50  บาท 
4) แก้วพลาสติก   จ านวน 8  แพ็ค ๆ ละ  20  บาท 
5) ช้อนคน   จ านวน 2  ห่อ ๆ ละ  15  บาท 
6) ขนม   จ านวน 10  ห่อ ๆ ละ  40  บาท 
7) น้ าดื่มขวด   จ านวน 10  แพ็ค ๆ ละ  95  บาท 
8) น้ าดื่ม (ถัง)   จ านวน 5  ถัง ๆ ละ  10 บาท 
9) น้ าแข็ง   จ านวน  5  กระสอบ ๆ ละ  40  บาท 

รวมเป็นเงิน 
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3 ค่าวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการฯ รายละเอียดดังนี้ 
1) กระเป๋าพลาสติกใส่เอกสาร  จ านวน  80  ใบ ๆ ละ 20 บาท  
2) สมุดบันทึก  จ านวน  80  เลม่ ๆ ละ 10 บาท 
3) ปากกา       จ านวน  80  ด้าม ๆ ละ 5 บาท 
4) กระดาษ A4   จ านวน  2  รมี ๆ ละ 120 บาท 
5) กระดาษกรุ๊ฟ  จ านวน  20  แผ่น ๆ ละ 10 บาท 
6) ปากกาเคมี     จ านวน  1  กล่อง ๆ ละ 240 บาท 
7) ถังพลาสติก ขนาด 18 ลิตร  จ านวน  4   ใบ ๆ ละ  120  บาท 
8) กากน้ าตาล ขนาด 5 ลิตร  จ านวน  1  แกลลอน ๆ ละ  110  บาท 

รวมเป็นเงิน 
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4,070 
4 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ ขนาด 1.2 × 2.5 เมตร (ไวนิล) จ านวน   1    ป้าย 450 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (หนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) 18,520 
 
 

 
      ลงชื่อ............................................... ผู้ท ารายละเอียด 

(นายธนิต    บัวขันธ์) 
วันที่      เดือน มีนาคม  พ.ศ.  2562 
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