ข้อเสนอโครงการ
โครงการอาสาประชารัฐ
ประจาปีงบประมาณ 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 : สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์, องค์การบริหารส่วนตาบลยอดแกง,
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์, โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรร
3. ที่มา/เหตุผลความจาเป็น
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั วรัชกาลที่ 9 ได้สร้างปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ครอบคลุ ม
หลายๆ เรื่อง ได้แก่ การจัดการดิน การจัดการนา การเกษตรแปรรูป พลังงานทางเลือก สิ่งแวดล้อมชุมชน การ
ปลูกป่า ปลูกต้นไม้ ปลูกพืชผักสวนครัว เป็นต้น ทรงชีแนวทางการดาเนินชีวิตให้แก่ปวงชนชาวไทยตลอดพระ
ชนชีพ มุ่งให้พสกนิกรได้ดารงชีวิตอยู่ได้อย่างยั่งยืน มั่นคง และปลอดภัย ภายใต้ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่
เกิดขึนตามกระแสโลกาภิวัฒน์ เป็นแนวทางการดารงชีวิตและการปฏิบัติตนของประชาชนทุกระดับ โดยยึด
แนวทางการพัฒนาที่ มีคนหรือประชาชนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งสิ่งเหล่านีเองจะเป็นตัวการที่นาไปสู่การพัฒนาที่
ยั่งยืน ความพอเพียงในระดับประเทศ เป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้า
เกษตรอินทรีย์ คือการทาการเกษตรด้วยหลักธรรมชาติ บนพืนที่การเกษตรที่ไม่มีสารพิษตกค้าง
และหลีกเลี่ยงจากการปนเปื้อนของสารเคมีทางดิน ทางนา และทางอากาศเพื่อส่งเสริมความอุดสมสมบูรณ์ของ
ดินความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศน์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมให้กลับคืนสู่สมดุลธรรมชาติโดยไม่ใช้
สารเคมี เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ก่อให้เกิดความพอเพียงระดับชุมชนและสอดคล้องกับความพอเพียงตามหลัก
แห่งศาสตร์พระราชา ซึ่งสามารถสร้างความเข้มแข็งต่อชุมชนและประเทศต่อไปได้
โครงการนีจเป็นการบูรณาการเกษตรอินทรีย์กับวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดย
การนานักศึกษาหลายๆ สาขาลงพืนที่บ้านยอดแกงแล้วใช้รูปแบบการพัฒนาหมู่บ้านแบบมีส่วนร่วมของชุมชน
หาวิธีแก้ไขปัญหาเรื่องรายได้ เรื่องสุขภาพ เพื่อก่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง มีการพัฒนาที่ยั่งยืน และก้าวไปสู่
ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) อีกทังสามารถรวมกลุ่มกันเพื่อร่วมมือกันสร้างประโยชน์ให้แก่กลุ่มและ
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ส่วนรวมบนพืนฐานของการไม่เบียดเบียนกัน การแบ่งปันช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามกาลังและความสามารถ
ของตนซึ่งจะสามารถทาให้ ชุมชนโดยรวม เกิดความพอเพียงในวิถีปฏิบัติอย่างแท้จริง
ประเด็นปัญหาหลัก ปัญหาคุณภาพชีวิต
รายละเอียดพื้นฐานของชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ
บ้ า นยอดแกง ต าบลยอดแกง อ าเภอนาคู จั งหวัด กาฬสิ น ธุ์ อยู่ ห่ า งจากอ าเภอนามน 9
กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดกาฬสินธุ์ 33 กิโลเมตร ตังอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดกาฬสินธุ์ แบ่งการปกครอง
เป็น หมู่ 1 และหมู่ 2 มีครัวเรือนจานวน 277 ครัวเรือน มีประชากรทังสิน 1,042 คน ส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพเป็นเกษตรกร ปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น อ้อย และมันสาปะหลัง ซึ่งมีการใช้สารเคมีในการกาจัดวัชพืชและ
ป้องกันศัตรูพืชจานวนมาก (องค์การบริหารส่วนตาบลยอดแกง, 2562) ก่อให้เกิดมลพิษ ส่งผลให้มีปัญหา
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของคนในชุมชน

4.วัตถุประสงค์โครงการ (Objectives)
1. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถสร้างรูปแบบการพัฒนาหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม
ตามแนวทางพระราชดาริที่สอดคล้องต่อความต้องการของชุมชน
2. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ตังแต่ต้น
ทาง คือ กระบวนการผลิตวัตถุดิบ กลางทาง คือ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ และปลายนา คือ ช่องทาง
การตลาด ให้กับชุมชน
3. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถสร้างความตระหนักในการดูแลสุขภาพ ให้กับชุมชน
5. เป้าหมายโครงการ (Outputs)
1. ได้รูปแบบการพัฒนาชุมชนเกษตรอินทรีย์ ตามแนวทางพระราชดาริ ที่สอดคล้องต่อความต้องการ
ของชุมชน 1 รูปแบบ
2. ได้ชุมชนมีศักยภาพการพัฒนาหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ตังแต่ต้นทาง คือ กระบวนการผลิตสินค้า
เกษตรที่มีคุณภาพมาตรฐานตามความต้องการของตลาด กลางทาง คือ กระบวนการแปรรูปสินค้าเกษตร
และปลายนา คือ กระบวนการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
3. ได้ชุมชนมีความตระหนักในการดูแลสุขภาพ
ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
1. ได้รูปแบบการพัฒนาชุมชนเกษตรอินทรีย์ ตามแนวทางพระราชดาริ ที่สอดคล้องต่อความต้องการ
ของชุมชน เพื่อนาไปขยายผลในชุมชนอื่นๆ ต่อไป
2. ทางด้านเศรษฐกิจ เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึนจากการจัดจาหน่ายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เกษตร
อินทรีย์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของตลาด
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3. ทางด้านสั งคม เกิดการรวมกลุ่ มของเกษตรกรหรือวิส าหกิจชุมชน เพื่อพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ที่ได้
มาตรฐาน
4. เกษตรกรมีความรู้ในการจัดจาหน่ายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์
5. เกษตรกรในชุมชนมีสุขภาพดีขึน จากการลด ละ เลิก พฤติกรรมเสี่ยง ในการใช้สารเคมี
6. กลุ่มเป้าหมายโครงการ (Targets group)
เกษตรกรในพืนที่ ต.ยอดแกง อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ เข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 50 ครัวเรือน และมีผู้
เข้าอบรมทังสิน 100 คน
นั ก ศึ ก ษ า จา ก ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า สต ร์ แ ล ะ วิ ศ ว ก ร ร ม ศา ส ต ร์ แล ะ ค ณ ะ สา ธ า ร ณ สุ ข ศ า ส ต ร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จานวนไม่น้อยกว่า 8 คน
7. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (Outputs & Outcomes)

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

1. เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการอย่างมีความรู้
เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์
2. ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน
3. ช่องทางการตลาด
1. ชาวบ้านมีสุขภาพดีขึน
2. ทางด้านเศรษฐกิจ
3. ทางด้านสังคม เกิดการรวมกลุ่มของ
เกษตรกร
ร้ อยละของโครงการที่ดาเนินแล้ ว เสร็ จตาม
ระยะเวลาที่กาหนด
ค่ า ใช้ จ่ า ยใน การด าเนิ น โ ครงการตา ม
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ค่าเป้าหมาย
100 คน 50 ครัวเรือน
3 ผลิตภัณฑ์
1 ช่องทาง
ค่าคลอรีนเอสเตอเรสในกระแส
เลือดของเกษตรกรลดลง
เกษตรมีรายได้มากขึน
การจัดตังกลุ่ม
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100

8. กิจกรรม -วิธีดาเนินการ (Activities)
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หมวดเงิน

ดาเนินการ
ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ

ในเดือน ()
1 2 3 4

เป้าหมาย
(เช่น ใคร จานวน ครัง
เรื่อง ฯลฯ)

1.ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมและรายงาน     อาจารย์และนักศึกษา
ผลการดาเนินงาน
จานวน 15 คน จานวน
4 ครัง
2.ประชาสัมพันธ์การดาเนินโครงการ

    บ้านยอดแกง หมู่ 1
และหมู่ 2

(ระบุจานวน
เงิน : บาท)
งบ
ดาเนินงาน
20,000

15,000

3.ตรวจสารเคมีตกค้างในดินและนา ในพืนที่ 
กลุ่มเป้าหมาย จานวนอย่างน้อย 5 จุด

เก็บตัวอย่างดินและนา
1 ครัง

80,000

4.ตรวจหาค่ า คลอรี น เอสเตอเรสในเลื อ ด 
เกษตรกร

ตรวจหาค่าคลอรีน
เอสเตอเรสในเลือด
เกษตรกร
อย่าง
น้อย 100 คน โดย

40,000

5.จัดทาแผนที่เกษตรอินทรีย์ชุมชน



 อาจารย์และนักศึกษา
จานวน 15 คน สารวจ
พืนที่ 277 ครัวเรือน

60,000

100 คน จาก 50
ครัวเรือน จานวน 2
ครัง

80,000

100 คน จาก 50
ครัวเรือน จานวน 2
ครัง

100,000

  100 คน จาก 50
ครัวเรือน จานวน 1
ครัง

40,000

6.การอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเรื่ อ งเศรษฐกิ จ  
พอเพียงและเกษตรอินทรีย์
7.การอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร การแปรรู ป
วัตถุดิบเกษตรอินทรีย์ที่ได้จากชุมชนและ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน
8.อบรมและพัฒนาช่องทางการตลาด

9.ประเมินผลโครงการ




 1) ทางด้านสุขภาพโดย
การตรวจหาค่าคลอรีน
เอสเตอเรสในเลือด

30,000
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เกษตรกรซา 2)
ทางด้านเศรษฐกิจ
จานวนรายได้ต่อหัวของ
เกษตรกร 3) ทางด้าน
สังคม เกิดการรวมกลุ่ม
ของเกษตรกร
10. สรุปผลการดาเนินงาน และนาเสนอ
ผลงาน เพื่ อ ให้ ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งน าไปใช้
ประโยชน์
11. เขียนรายงานฉบับสมบูรณ์



15,600



5,000

รวม (สี่แสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

485,600

9. ระยะเวลาดาเนินการโครงการ
ระยะเวลาดาเนินโครงการ 4 เดือน (มกราคม – เมษายน 2563)
10. งบประมาณ
งบประมาณถัวเฉลี่ยทุกรายการรวมจานวนทังสิน 425,000 บาท
หมวดงบรายจ่าย
1. งบบุคลากร :
2. งบดาเนินงาน :
2.1 ค่าตอบแทน
(1) ค่าตอบแทนปฏิบัติการนอกเวลาในวันราชการ (120 บาท x 1 คน x
60 วัน)
(2) ค่าตอบแทนปฏิบัติการนอกเวลาในวันหยุดราชการ (420 บาท x 1
คน x 45 วัน)
(3) ค่าตอบแทนวิทยากรในการฝึกอบรม/ถ่ายทอดองค์ความรู้ (800
บาท x 6 คน x 6 ชม.)
(4) ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจาห้องจัดอบรม (420 บาท x2 วัน x5
ครัง)
(5) ค่าตอบแทนผู้เข้าร่วมประชุม (240 บาท x 120 คน)
(6) ค่าตอบแทนการประสานงานโครงการ
2.2 ค่าใช้สอย

งบประมาณ (บาท)
105,100
7,200
18,900
28,800
4,200
36,000
10,000
272,500

(1) ค่าอาหารกลางวันสาหรับผู้เข้าอบรม+ วิทยากรและผู้ช่วย
(150 บาท x 120 คน x 1 มือ x 5 ครัง)

90,000

(2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสาหรับผู้เข้าอบรม+ วิทยากรและผู้ช่วย

42,000
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หมวดงบรายจ่าย
(35 บาท x 120 คน x 2 มือ x 5 ครัง)
(3) ค่าเอกสาร (เบิกจ่ายตามจริง 1,000 x 5 กิจกรรม)
(4) ค่าที่พักวิทยากรและคณะทางานลงพืนที่ (600 บาท x 1 คืน x 6
ห้อง x 5 ครัง)
(5) ค่า จ้ า งเหมาตรวจวิ เ คราะห์ น าจากพื นที่ก ลุ่ ม เป้ าหมายจานวน 5
ตัวอย่างๆละ 3,000 บาท (วิเคราะห์ จานวน 5 รายการ ต่อ ตัวอย่าง)
(6) ค่า จ้ า งเหมาตรวจวิ เคราะห์ ดิ น จากพื นที่ ก ลุ่ ม เป้ า หมายจ านวน 5
ตัวอย่างๆละ 3,000 บาท (วิเคราะห์ จานวน 6 รายการ ต่อ ตัวอย่าง)
(7) ค่าจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ คลอรีนเอสเตอเรสจากเลือดเกษตรกร
จานวน 100 คน
(8) ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ฝึกอบรม/ถ่ายทอดองค์ความรู้ /ดาเนิน
โครงการ (5,000 บาท x 5 ครัง)
(9) ค่ารถตู้โดยสาร รวมค่านามัน สาหรับวิทยากร ผู้ช่วยและเจ้าหน้าที่
เดินทางจัดกิจกรรมกับชุมชน (2,500 บาท x 1 วัน x 4 ครัง)
(10) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สกลนคร – กาฬสินธุ์ 8 ครัง
(11) ค่าใช้จ่ายในการการเดินทาง/ค่าวัสดุเชือเพลิง/ค่าชดเชยค่าสึกหรอ
เพื่อดาเนินโครงการและประสานงานต่างๆ ในพืนที่
2.3 ค่าวัสดุ
(1) ชุดตรวจคลอรีนเอสเตอเรส และวัสดุทางการแพทย์ ได้แก่ สาลี ถุงมือ
เข็ม หลอดเก็บตัวอย่าง แอลกอฮอล์ เป็นต้น สาหรับ 100 คน
(2) ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการอบรม/ถ่ายทอดความรู้
(3) ค่าสารเคมีต่างๆ สาหรับตรวจวิเคราะห์ดินและนา
(4) ค่าวัส ดุส านั กงาน 5 กิจ กรรม ได้แก่ กระดาษA4 สาหรับพิมพ์งาน
แฟ้มซอง A4 หมึกพิมพ์ ปากกา ฯลฯ
(5) ค่า วั ส ดุ โ ฆษณาเผยแพร่ และประชาสั ม พั นธ์ ได้ แ ก่ กระดาษสี A4
สาหรับจัดทาแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ป้ายไวนิล
2.4 ค่าสาธารณูปโภค
3. งบลงทุน :
4. งบเงินอุดหนุน :
5. งบรายจ่ายอื่น :
รวมทั้งสิ้น (สี่แสนแปดหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน)

งบประมาณ (บาท)
5,000
18,000
15,000
15,000
30,000
25,000
12,500
10,000
10,000
109,000
14,000
40,000
40,000
5,000
10,000

486,600

** หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ
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11.สถานที/่ พื้นทีด่ าเนินการ
11.1 ครัวเรือนในเขตตาบลยอดแกงและพืนที่ใกล้เคียง อาเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 50 ครัวเรือน
11.2 เกษตรกรในเขตตาบลยอดแกงและพืนที่ใกล้เคียง อาเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ รวมทังสินไม่ต่า
กว่า 100 คน
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายเกิดความตระหนักในการดาเนินการเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน สร้างครอบครัว
ตนเอง ให้มีความเพียงพอ ไม่สร้างหนี มีสุขภาวะที่ดีขึนจากการงดใช้สารเคมีทางการเกษตร ตามแนวทาง
ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งแบบพื นฐาน และเกิ ด การรวมกลุ่ ม ในชุ ม ชน พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ไ ด้ ม าตรฐาน
ระดับประเทศ และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวชุมชน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้า
นักศึกษาได้เห็นช่องทางและโอกาสในการสร้างอาชีพและพัฒนาตนเองไปเป็นผู้ประกอบการ นอกจากนัน
ยังสร้างความเป็นผู้มีจิตสาธารณะ

------------------------------ผู้ประสานงาน ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจิกาญจน์ ศิริวาลย์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
เบอร์โทรที่ทางาน 042-725033
เบอร์มือถือ 062-5415558
อีเมลล์ rujikarn.s@ku.th
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