
1. ชื่อโครงการ ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาเศรษฐกิจ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
     ประเภท การฝึกอบรมการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า      

2.  หลักการและเหตุผล 
การด าเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางส าคัญท่ีช่วยให้สามารถด าเนินชีวิตอยู่ได้ใน

สภาวะเศรษฐกิจอย่างเช่นปัจจุบันนี้  ซึ่งช่วยให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีความเข้มแข็ง และมีความยั่งยืน 
การเพาะเห็ดฟางในตะกร้านี้เป็นการให้ความรู้กับเกษตรกรและประชาชนในพ้ืนที่เพ่ือให้ชุมชนสามารถผลิต
อาหารเองได้  ช่วยลดรายจ่ายในครัวเรือนเพ่ือน าเงินไปใช้จ่ายในส่วนอื่นที่มีความจ าเป็นได้ เป็นการน าวัตถุดิบ
ทีส่ามารถหาได้ง่ายในพ้ืนที่หรือวัตถุดิบที่เหลือใช้น ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ เกษตรกรได้รับการพัฒนา มีความรู้
ในการประกอบอาชีพ และยังสามารถน าไปเป็นอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ในครัวเรือน 
  การเพาะเห็ดฟางมีข้อดีหลายประการ คือ ให้ผลตอบแทนเร็วภายใน 7-9 วัน สามารถหาวัตถดุิบใน
พ้ืนทีเ่หลือใช้ทางการเกษตรมาเพาะเห็ดได้หลากหลาย การเพาะเห็ดฟางในตะกร้ามีข้อดีกว่าการเพาะเห็ดฟาง
กองเตี้ย คือสามารถเพาะซ้ าที่เดิมได้ เนื่องจากวัสดุเพาะไม่ได้สัมผัสกับพื้นดินโดยตรง ดังนั้น เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาเศรษฐกิจแก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
แวงใต้  กองสวัสดิการสังคม  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้  จึงได้จัดท าโครงการฝึกอบรมการเพาะ
เห็ดฟางในตะกร้า  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562”ขึ้น เพ่ือให้ผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์เป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ ในช่วงนอกฤดูกาลท านาเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพ
ของเกษตรกรในชุมชน  และเป็นการส่งเสริมการท างานเป็นกลุ่มอาชีพได้อีกด้วย 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1  เพ่ือให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปในพ้ืนที่ น าทรัพยากรหรือวัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชนมาใช้ให้
เกิดประโยชน์ 

3.2  เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรและประชาชนสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์เป็นการสร้าง
งาน สร้างรายได้ ในช่วงนอกฤดูกาลท านาเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพของเกษตรกรในชุมชน 

3.3  เพ่ือให้เกษตรกรและประชาชนมีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ได้อย่างถูกต้อง 
4.  กลุ่มเป้าหมาย 
           เกษตรกรและประชาชนทั่วไปในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ จ านวน   70    คน 
5. ขั้นตอน / วิธีการด าเนินงาน 

6.1   ประชุมปรึกษาหารือ เพ่ือวางแผนรูปแบบกิจกรรมและก าหนดปฏิทินการจัดกิจกรรมโครงการฯ 
6.2   ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
6.3   จัดท าโครงการเสนอเพ่ือขอพิจารณาอนุมัติงบประมาณด าเนินการ 

 6.4  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ 
 6.5  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนกลุ่มเป้าหมายเพ่ือเข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ 

6.6   จัดเตรียมสถานที่และจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมโครงการฯ 
 6.7  ด าเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ 
 6.8  สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรมโครงการฯ ประเมินการผลจัดกิจกรรมโครงการฯ  และรายงาน
ผลการด าเนินงานหลังจากเสร็จสิ้นโครงการฯ 
6. สถานที่ด าเนินการ 
  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 
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 7. ระยะเวลาด าเนินการ 
                    วันที่  29 เดอืน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 
8. งบประมาณ 
                     ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  แผนงานสังคม
สงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย  ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม
อาชีพและพัฒนาเศรษฐกิจตั้งไว้ 30,๐๐๐.- บาท หน้าที่ 23/37 (-สามหมื่นบาทถ้วน-) เพ่ือส่งเสริมอาชีพ
ให้กับประชาชนในพ้ืนที่ตามอ านาจหน้าที่ ประเภทอาชีพ เช่น เกษตรกรรม ปศุสัตว์ การท าอาหารคหกรรม 
งานช่างต่าง ๆ งานหัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ การให้บริการ ฯลฯ 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 ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร และอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่ม  รายละเอียดดังนี้ 

- ค่าอาหาร จ านวน 70 คน ๆ ละ 80 บาท   
- อาหารว่าง และเครื่องดื่ม 2 มื้อ ๆ ละ 25 บาท 70คน 

 
5,600 
3,500 

3 ค่าวัสดุและอุปกรณ์ เพ่ือใช้ในโครงการฯ 10,275 

4 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด 1.2 × 2.5 เมตร(ไวนิล)จ านวน  1  
ป้าย 

450 

รวมเงินทั้งสิ้น (สองหม่ืนสองพันห้าร้อยสี่บาทถ้วน)      22,540 
หมายเหตุทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้ตามความเหมาะสม 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ    
 กองสวัสดิการสังคม  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้  อ าเภอวานรนิวาส    
จังหวัดสกลนคร 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 10.1  ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าทรัพยากรหรือวัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
 10.2  ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์เป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ 
ในช่วงนอกฤดูกาลท านาเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพของเกษตรกรในชุมชน 
 10.3  ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง  
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11. ผู้เสนอโครงการ 

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

ต าแหน่ง  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
 
 

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

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

ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
 

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

ลงชื่อ.................................................. 
(นางพรรณี 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 
โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาเศรษฐกิจ ประเภทการฝึกอบรมการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า   

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
วันที่  29  พฤศจิกายน พ.ศ.   ๒๕61 

ณ   ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 
 

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

วัน เวลา 
หัวข้อเรื่อง วิทยากร 

วันที่ 29  พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
๐8.0๐ – ๐8.30  น. ลงทะเบียนการฝึกอบรม  

 
08.30 – 09.00  น. 

พิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการฯ 
โดย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
แวงใต้ ประธานพิธีเปิด  

 

 
๐9.0๐ – 10.3๐  น. 

- บรรยายแนวทางพระราชด าริตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือท างานเป็นทีม 
 
 

คุณวีระชน   คนใจบุญ  
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร 
ทต.คูสะคาม 

10.3๐ –10.45  น. พักรับประทานอาหารว่าง  
 
 

10.45–12.0๐  น. 

- บรรยายหลักสูตรการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า คุณวีระชน   คนใจบุญ  
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร 
ทต.คูสะคาม 

๑2.00 -  ๑3.๐๐  น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
 

๑3.00 -  ๑4.3๐  น. 
 
-  การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า(ภาคปฏิบัติ) 

คุณสุพัตรา   คนใจบุญ  
พร้อมทีมงาน 
ครูศูนย์การเรียนรู้ชุมชน  
กศน.วานรนิวาส 

14.3๐ –14.45  น. พักรับประทานอาหารว่าง  
 
 

14.45–16.30  น. 

 
 
-การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า(ภาคปฏิบัติ) 

คุณสุพัตรา   คนใจบุญ  
พร้อมทีมงาน 
ครูศูนย์การเรียนรู้ชุมชน  
กศน.วานรนิวาส 
 

16.30  น. ปิดโครงการฯ  
 

หมายเหตุ        กิจกรรมโครงการฯอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 

 



 
รายละเอียดของพัสดุที่จะขอ (      ) ซื้อ  (     ) จ้าง 

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

 
ผู้รับผิดชอบในการจัดท ารายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ 

(    ) เห็นชอบ ด าเนินการ (    ) ซื้อ  (     ) จ้าง ได้ 
(    ) ไม่เห็นชอบ เพราะ............................................................. 

ล าดับที่ รายการค่าใช้จ่าย 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
๑ ค่าสมนาคุณวิทยากร  2 คน ๆ ละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท 3,600 
๒ ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร และอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่ม  รายละเอียดดังนี้ 

- ค่าอาหาร จ านวน 70 คน ๆ ละ 80 บาท   
- อาหารว่าง และเครื่องดื่ม 2 มื้อ ๆ ละ 25 บาท 70 คน 

 
5,600 
3,500 

3 ค่าวัสดุและอุปกรณ์ เพ่ือใช้ในโครงการฯ  รายละเอียดดังนี้ 
- กระเป๋าใส่เอกสาร         จ านวน  70  ใบๆ ละ  70       บาท 
- สมุดบันทึก                  จ านวน  70 เล่มๆ ละ  10     บาท 
- ปากกา                       จ านวน  70 ด้ามๆ ละ  5      บาท 
- กระดาษ A 4               จ านวน   5   รีมๆ ละ  120   บาท 

 
4,900 
700 
350 
600 

4 วัสดุอุปกรณ์การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า รายละเอียดดังนี้ 
-    ตะกร้าพลาสติก             จ านวน  40   ใบ ๆ   ละ        30   บาท 
-    เชื้อเห็ด                       จ านวน  20   ก้อน ๆ ละ    35     บาท 
-    กากมันส าปะหลัง           จ านวน   3    กระสอบ ๆ  ละ 40    บาท  
-    ปุ๋ยคอก                       จ านวน   4    กระสอบ ๆ ละ 50    บาท 
-    พลาสติกใส                   จ านวน   1    ม้วน ๆ ละ    260    บาท 
-    EM / กากน้ าตาล            จ านวน   4     แกลลอน ๆ ละ  90   บาท 

 
1,200 
700 
120 
200 
260 
360 

 -   ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด 1.2 × 2.5 เมตร(ไวนิล) จ านวน  
1  ป้าย 

450 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (สองหมื่นสองพันห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) 22,540 
หมายเหตุ  ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้ตามความเหมาะสม 

 
 

(ลงชื่อ)...................................................ผู้จัดท ารายละเอียด        (ลงชื่อ)................................ ................ 
             (นายธนิต     บวัขันธ์)                                                 (นางขนิษฐา   ชูกลิ่น) 
        ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม                             ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                                            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ 



 


