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ข้อเสนอโครงการ 
โครงการอาสาประชารัฐ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

กระทรวง : อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 

1. โครงการ: โครงการการพัฒนาหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง   

ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่ 

2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ  

หน่วยงานหลัก : ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

หน่วยงานที่มีส่วนร่วม : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร 

หน่วยงานความร่วมมือ : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์, องค์การบริหารส่วนต าบลยอดแกง, 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์, โรงเรยีนกาฬสินธุ์พิทยาสรร 

 
3. ที่มา/เหตุผลความจ าเป็น 

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ได้สร้างปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ครอบคลุม
หลายๆ เรื่อง ได้แก่ การจัดการดิน การจัดการน  า การเกษตรแปรรูป พลังงานทางเลือก สิ่งแวดล้อมชุมชน การ
ปลูกป่า ปลูกต้นไม้ ปลูกพืชผักสวนครัว เป็นต้น ทรงชี แนวทางการด าเนินชีวิตให้แก่ปวงชนชาวไทยตลอดพระ
ชนชีพ มุ่งให้พสกนิกรได้ด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างยั่งยืน มั่นคง และปลอดภัย ภายใต้ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่
เกิดขึ นตามกระแสโลกาภิวัฒน์ เป็นแนวทางการด ารงชีวิตและการปฏิบัติตนของประชาชนทุกระดับ โดยยึด
แนวทางการพัฒนาที่มีคนหรือประชาชนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งสิ่งเหล่านี เองจะเป็นตัวการที่น าไปสู่การพัฒนาที่
ยั่งยืน ความพอเพียงในระดับประเทศ เป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้า  

  เกษตรอินทรีย์ คือการท าการเกษตรด้วยหลักธรรมชาติ บนพื นที่การเกษตรที่ไม่มีสารพิษตกค้าง
และหลีกเลี่ยงจากการปนเปื้อนของสารเคมีทางดิน ทางน  า และทางอากาศเพ่ือส่งเสริมความอุดสมสมบูรณ์ของ
ดินความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศน์และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมให้กลับคืนสู่สมดุลธรรมชาติโดยไม่ใช้
สารเคมี เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ก่อให้เกิดความพอเพียงระดับชุมชนและสอดคล้องกับความพอเพียงตามหลัก
แห่งศาสตร์พระราชา ซึ่งสามารถสร้างความเข้มแข็งต่อชุมชนและประเทศต่อไปได้  

  โครงการนี จเป็นการบูรณาการเกษตรอินทรีย์กับวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดย
การน านักศึกษาหลายๆ สาขาลงพื นที่บ้านยอดแกงแล้วใช้รูปแบบการพัฒนาหมู่บ้านแบบมีส่วนร่วมของชุมชน 
หาวิธีแก้ไขปัญหาเรื่องรายได้ เรื่องสุขภาพ เพ่ือก่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง มีการพัฒนาที่ยั่งยืน และก้าวไปสู่
ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) อีกทั งสามารถรวมกลุ่มกันเพ่ือร่วมมือกันสร้างประโยชน์ให้แก่กลุ่มและ
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ส่วนรวมบนพื นฐานของการไม่เบียดเบียนกัน การแบ่งปันช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามก าลังและความสามารถ
ของตนซึ่งจะสามารถท าให้ ชุมชนโดยรวม เกิดความพอเพียงในวิถีปฏิบัติอย่างแท้จริง 

 ประเด็นปัญหาหลัก ปัญหาคุณภาพชีวิต 

 รายละเอียดพื้นฐานของชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ 

  บ้านยอดแกง ต าบลยอดแกง อ าเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ อยู่ห่างจากอ าเภอนามน 9 
กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดกาฬสินธุ์ 33 กิโลเมตร ตั งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดกาฬสินธุ์ แบ่งการปกครอง
เป็น หมู่ 1 และหมู่ 2 มีครัวเรือนจ านวน 277 ครัวเรือน มีประชากรทั งสิ น 1,042 คน ส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพเป็นเกษตรกร ปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น อ้อย และมันส าปะหลัง ซึ่งมีการใช้สารเคมีในการก าจัดวัชพืชและ
ป้องกันศัตรูพืชจ านวนมาก (องค์การบริหารส่วนต าบลยอดแกง, 2562) ก่อให้เกิดมลพิษ ส่งผลให้มีปัญหา
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของคนในชุมชน 

 

4.วัตถุประสงค์โครงการ (Objectives) 
         1.  เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถสร้างรูปแบบการพัฒนาหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม

ตามแนวทางพระราชด าริที่สอดคล้องต่อความต้องการของชุมชน 

         2.  เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ตั งแต่ต้น
ทาง คือ กระบวนการผลิตวัตถุดิบ กลางทาง คือ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ และปลายน  า คือ ช่องทาง
การตลาด ให้กับชุมชน 

 3.   เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถสร้างความตระหนักในการดูแลสุขภาพ ให้กับชุมชน 

5. เป้าหมายโครงการ (Outputs) 
    1. ได้รูปแบบการพัฒนาชุมชนเกษตรอินทรีย์ ตามแนวทางพระราชด าริ ที่สอดคล้องต่อความต้องการ

ของชุมชน 1 รูปแบบ 

  2. ได้ชุมชนมีศักยภาพการพัฒนาหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ตั งแต่ต้นทาง คือ กระบวนการผลิตสินค้า
เกษตรที่มีคุณภาพมาตรฐานตามความต้องการของตลาด  กลางทาง คือ กระบวนการแปรรูปสินค้าเกษตร  
และปลายน  า คือ กระบวนการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ 

  3. ได้ชุมชนมีความตระหนักในการดูแลสุขภาพ 

 

 ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 

          1.  ได้รูปแบบการพัฒนาชุมชนเกษตรอินทรีย์ ตามแนวทางพระราชด าริ ที่สอดคล้องต่อความต้องการ
ของชุมชน เพ่ือน าไปขยายผลในชุมชนอ่ืนๆ ต่อไป 

          2.  ทางด้านเศรษฐกิจ เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ นจากการจัดจ าหน่ายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เกษตร
อินทรีย์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของตลาด  
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         3.  ทางด้านสังคม เกิดการรวมกลุ่มของเกษตรกรหรือวิสาหกิจชุมชน เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ได้
มาตรฐาน  

         4.  เกษตรกรมีความรู้ในการจัดจ าหน่ายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ 

 5.   เกษตรกรในชุมชนมีสุขภาพดีขึ น จากการลด ละ เลิก พฤติกรรมเสี่ยง ในการใช้สารเคมี 

 
6. กลุ่มเป้าหมายโครงการ (Targets group) 

เกษตรกรในพื นที่ ต.ยอดแกง อ.นามน จ.กาฬสินธุ์  เข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 50 ครัวเรือน และมีผู้
เข้าอบรมทั งสิ น 100 คน  

นั กศึ กษ าจากคณะวิ ท ย าศ าสตร์ แ ล ะวิ ศ ว ก ร รมศาสตร์  แล ะคณะสา ธ า รณสุ ขศ าสตร์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จ านวนไม่น้อยกว่า 8 คน 

7. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ (Outputs & Outcomes)  
 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 1. เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการอย่างมีความรู้
เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์  
2. ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน 
3. ช่องทางการตลาด  

100 คน 50 ครัวเรือน  
 

3 ผลิตภัณฑ์ 
1 ช่องทาง 

เชิงคุณภาพ 1. ชาวบ้านมีสุขภาพดีขึ น 
 
2. ทางด้านเศรษฐกิจ  
3. ทางด้านสังคม เกิดการรวมกลุ่มของ
เกษตรกร 

ค่าคลอรีนเอสเตอเรสในกระแส
เลือดของเกษตรกรลดลง 
เกษตรมีรายได้มากขึ น 

การจัดตั งกลุ่ม 

เชิงเวลา ร้อยละของโครงการที่ด าเนินแล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ร้อยละ 100 

เชิงค่าใช้จ่าย ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ในการด า เ นิ น โ คร งการตาม
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  

ร้อยละ 100 

 
 
 
 
 
8. กิจกรรม -วิธีด าเนินการ (Activities)  
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ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการ 

ในเดือน () 
เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จ านวน ครั ง 
เรื่อง ฯลฯ) 

หมวดเงิน 

(ระบุจ านวน
เงิน : บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินงาน 

1. ประชุมเพ่ือเตรียมความพร้อมและรายงาน
ผลการด าเนินงาน 

    อาจารย์และนักศึกษา
จ านวน 15 คน จ านวน 
4 ครั ง 

20,000 

2. ประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการ     บ้านยอดแกง หมู่ 1 
และหมู่ 2 

15,000 

3. ตรวจสารเคมีตกค้างในดินและน  า ในพื นที่
กลุ่มเป้าหมาย จ านวนอย่างน้อย 5  จุด  

    เก็บตัวอย่างดินและน  า 
1 ครั ง 

80,000 

4. ตรวจหาค่าคลอรีนเอสเตอเรสในเลือด
เกษตรกร 

    ตรวจหาค่าคลอรีน
เอสเตอเรสในเลือด
เกษตรกร       อย่าง
น้อย 100 คน โดย 

40,000 

5. จัดท าแผนที่เกษตรอินทรีย์ชุมชน     อาจารย์และนักศึกษา
จ านวน 15 คน ส ารวจ
พื นที่ 277 ครัวเรือน 

60,000 

6. การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเศรษฐกิจ
พอเพียงและเกษตรอินทรีย์ 

    100 คน จาก 50 
ครัวเรือน จ านวน 2 
ครั ง 

80,000 

7. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การแปรรูป
วัตถุดิบเกษตรอินทรีย์ที่ได้จากชุมชนและ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน 

  
 
  100 คน จาก 50 

ครัวเรือน จ านวน 2 
ครั ง 

100,000 

8. อบรมและพัฒนาช่องทางการตลาด      100 คน จาก 50 
ครัวเรือน จ านวน 1 
ครั ง 

40,000 

9. ประเมินผลโครงการ      1) ทางด้านสุขภาพโดย
การตรวจหาค่าคลอรีน
เอสเตอเรสในเลือด

30,000 

3 
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เกษตรกรซ  า 2) 
ทางด้านเศรษฐกิจ 
จ านวนรายได้ต่อหัวของ
เกษตรกร 3) ทางด้าน
สังคม เกิดการรวมกลุ่ม
ของเกษตรกร 

10. สรุปผลการด าเนินงาน และน าเสนอ
ผลงาน เ พ่ือให้ผู้ ที่ เ กี่ ยวข้อ งน า ไปใช้
ประโยชน์ 

     15,600 

11. เขียนรายงานฉบับสมบูรณ์      5,000 

รวม (สี่แสนสองหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 485,600 

 

9. ระยะเวลาด าเนินการโครงการ 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ 4 เดือน (มกราคม – เมษายน 2563) 

10. งบประมาณ  

งบประมาณถัวเฉลี่ยทุกรายการรวมจ านวนทั งสิ น 425,000 บาท 
หมวดงบรายจ่าย งบประมาณ (บาท) 

1. งบบุคลากร : - 

2. งบด าเนินงาน :  

2.1 ค่าตอบแทน 105,100 

(1) ค่าตอบแทนปฏิบัติการนอกเวลาในวันราชการ (120 บาท x 1 คน x 
60 วัน) 

7,200 

(2) ค่าตอบแทนปฏิบัติการนอกเวลาในวันหยุดราชการ (420 บาท x 1 
คน x 45 วัน) 

18,900 

(3) ค่าตอบแทนวิทยากรในการฝึกอบรม/ถ่ายทอดองค์ความรู้  (800 
บาท x  6 คน x 6 ชม.) 

28,800 

(4) ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจ าห้องจัดอบรม (420 บาท x2 วัน x5 
ครั ง) 

4,200 

(5) ค่าตอบแทนผู้เข้าร่วมประชุม (240 บาท x 120 คน) 36,000 

(6) ค่าตอบแทนการประสานงานโครงการ 10,000 

2.2 ค่าใช้สอย 272,500 

(1) ค่าอาหารกลางวันส าหรับผู้เข้าอบรม+ วิทยากรและผู้ช่วย  
(150 บาท x 120 คน x 1 มื อ  x 5 ครั ง) 

90,000 

(2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับผู้เข้าอบรม+ วิทยากรและผู้ช่วย 42,000 
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หมวดงบรายจ่าย งบประมาณ (บาท) 

(35 บาท x 120 คน x 2 มื อ x 5 ครั ง) 

(3) ค่าเอกสาร (เบิกจ่ายตามจริง 1,000 x 5 กิจกรรม)  5,000 

(4) ค่าท่ีพักวิทยากรและคณะท างานลงพื นที่ (600 บาท x 1 คืน x 6 
ห้อง x 5 ครั ง) 

18,000 

(5) ค่าจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์น  าจากพื นที่กลุ่มเป้าหมายจ านวน 5 
ตัวอย่างๆละ 3,000 บาท (วิเคราะห์ จ านวน 5 รายการ ต่อ ตัวอย่าง) 

15,000 

(6) ค่าจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ดินจากพื นที่กลุ่มเป้าหมายจ านวน 5 
ตัวอย่างๆละ 3,000 บาท (วิเคราะห์ จ านวน 6 รายการ ต่อ ตัวอย่าง) 

15,000 

(7) ค่าจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ คลอรีนเอสเตอเรสจากเลือดเกษตรกร  
จ านวน 100 คน  

30,000 

(8) ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ฝึกอบรม/ถ่ายทอดองค์ความรู้/ด าเนิน
โครงการ (5,000 บาท x 5 ครั ง) 

25,000 

(9) ค่ารถตู้โดยสาร รวมค่าน  ามัน ส าหรับวิทยากร ผู้ช่วยและเจ้าหน้าที่
เดินทางจัดกิจกรรมกับชุมชน (2,500 บาท x 1 วัน x 4 ครั ง) 

12,500 

     (10) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สกลนคร – กาฬสินธุ์ 8 ครั ง 10,000 

     (11) ค่าใช้จ่ายในการการเดินทาง/ค่าวัสดุเชื อเพลิง/ค่าชดเชยค่าสึกหรอ 
 เพ่ือด าเนินโครงการและประสานงานต่างๆ ในพื นที่ 

10,000 

2.3 ค่าวัสดุ 109,000 

(1) ชุดตรวจคลอรีนเอสเตอเรส และวัสดุทางการแพทย์ ได้แก่ ส าลี ถุงมือ 
เข็ม หลอดเก็บตัวอย่าง แอลกอฮอล์ เป็นต้น ส าหรับ 100 คน  

14,000 

(2) ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการอบรม/ถ่ายทอดความรู้ 40,000 

(3) ค่าสารเคมีต่างๆ ส าหรับตรวจวิเคราะห์ดินและน  า 40,000 

(4) ค่าวัสดุส านักงาน 5 กิจกรรม ได้แก่  กระดาษA4 ส าหรับพิมพ์งาน   
แฟ้มซอง A4  หมึกพิมพ์ ปากกา ฯลฯ 

5,000 

(5) ค่าวัสดุโฆษณาเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์  ได้แก่ กระดาษสี A4 
ส าหรับจัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์  ป้ายไวนิล  

10,000 

2.4 ค่าสาธารณูปโภค  

  

3. งบลงทุน : - 

4. งบเงินอุดหนุน : - 

5. งบรายจ่ายอ่ืน : - 

รวมทั้งสิ้น (สี่แสนแปดหม่ืนหกพันหกร้อยบาทถ้วน) 486,600 

    ** หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
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11.สถานที/่พื้นทีด่ าเนินการ 
11.1 ครัวเรือนในเขตต าบลยอดแกงและพื นที่ใกล้เคียง อ าเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 50 ครัวเรือน 
11.2 เกษตรกรในเขตต าบลยอดแกงและพื นที่ใกล้เคียง อ าเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ รวมทั งสิ นไม่ต่ า

กว่า 100 คน 
 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

       เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายเกิดความตระหนักในการด าเนินการเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน สร้างครอบครัว
ตนเอง ให้มีความเพียงพอ ไม่สร้างหนี  มีสุขภาวะที่ดีขึ นจากการงดใช้สารเคมีทางการเกษตร ตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบพื นฐาน และเกิดการรวมกลุ่มในชุมชน พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน
ระดับประเทศ และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวชุมชน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้า 

     นักศึกษาได้เห็นช่องทางและโอกาสในการสร้างอาชีพและพัฒนาตนเองไปเป็นผู้ประกอบการ นอกจากนั น
ยังสร้างความเป็นผู้มีจิตสาธารณะ 

  
 

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

 ผู้ประสานงาน ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจิกาญจน์  ศิริวาลย์ 
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

 เบอร์โทรที่ท างาน 042-725033 
 เบอร์มือถือ 062-5415558 
 อีเมลล์ rujikarn.s@ku.th 


