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หวัข้อ รายละเอียด 
1.ชื่อโครงกำร โครงกำรเศรษฐกจิพอเพยีงสรำ้งควำมมัน่คงและปลอดภยัทำงอำหำรระดบัทอ้งถิน่   
2.ควำมส ำคญัของ
โครงกำรหลกักำร
และเหตุผล 

ท่ำมกลำงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรสัโควดิ-19 ทีส่งัคมไทยและสงัคมโลกก ำลงั
เผชิญอยู่ในขณะนี้ หนึ่งในควำมวิตกกังวลของผู้คนคือประเด็นของควำมปลอดภยัใน
สุขอนำมยัและเศรษฐกจิทัว่โลกที่ก ำลงย ่ำแย่  หนึ่งในหนทำงกำรสรำ้งควำมอยู่รอดคือ
กำรพึ่งพำตนเองให้ได้มำกที่สุด  และเสรมิสรำ้งควำมพอเพยีงระดบัครวัเรอืน  โดยต้อง
สร้ำงควำมมัน่คงทำงอำหำรที่ปลอดสำรพิษต่ำงๆ เพื่อลดค่ำใช้จ่ำย และสร้ำงควำม
สำมคัคผี่ำนกำรท ำกจิกรรมกนัระหว่ำงคนในชุมชนและในครวัเรอืน เพื่อฝ่ำวกิฤตใินครัง้นี้
ให้ได้และตัง้แต่กำรระบำดของไวรสัโคโรน่ำ-19 ครบปีสถิติของผู้ได้รบัผลกระทบมทีัง้
ครอบครวั ชุมชน โรงเรยีน เด็ก และเยำวชนผู้สูงอำยุผู้พิกำรผู้อยำกไร้ซึ่งเป็นกลุ่ม
เปรำะบำง หำกมคีนในชุมชนติดเชื้อไวรสัโคโรนำ-19จ ำเป็นจะต้องปิดหมู่บ้ำนกำรขำด
แคลนอำหำรย่อมเป็นปัญหำหลักแน่นอนกำรสร้ำงควำมเข็มแข็งให้กับกลุ่มเด็กและ
เยำวชนโรงเรยีนในพื้นที่กลุ่มอำชีพสำมำรถเป็นต้นแบบที่จะมำรวมกลุ่มกนัเพื่อสร้ำง
ควำมเขม็แขง็ใหเ้กดิขึน้สำมำรถยนืหยดั สรำ้งผลผลติ แหล่งอำหำร เช่นปลกูผกั กำรเลีย้ง
สตัว์ เป็นคลังอำหำรของคนในหมู่บ้ำน ในชุมชนเพื่อให้ทุกคนได้ผ่ำนพ้นวิกฤตนี้ไป



ดว้ยกนั 
 

3.วตัถุประสงค์
ของโครงกำร 

3.1  เพื่อใหค้นในชุมชนไดเ้ขำ้ถงึแหล่งอำหำรทีป่ลอดภยั  
3.2  สรำ้งควำมพอเพยีงในกำรบรโิภคอำหำร และกำรกระจำยผลผลติในชุมชนสู่
ครวัเรอืน 
3.3  มกีระบวนกำรกำรมสี่วนรว่มในชุมชน กลุ่ม เครอืข่ำย ในหมูบ่ำ้นทีส่่งผลต่อควำม
มัน่คงทำงอำหำร 
3.4  เดก็และเยำชนในพืน้ทีไ่ดร้บัอำหำรทีป่ลอดภยั 
3.5  ผูส้งูอำย ุ ผูพ้กิำร  ผูป่้วยตดิเตยีงกลุ่มผูป่้วยในชุมชนไดม้อีำหำรทีถู่กสุขลกัษณะ   
 

4.  ผลผลติ/
ผลลพัธ ์

4.1  ครวัเรอืนในชุมชนมอีำหำรบรโิภคครบ  5  หมู่ 
5.2  เพิม่ศกัยภำพในกำรจดัท ำอำหำรใหก้ลุ่มผูส้งูอำย ุ ตดิบำ้น  ตดิเตยีงไดม้อีำหำรที่
เพยีงพอถูกสุขลกัษณะและปลอดภยั 
5.3  กลุ่มเดก็นกัเรยีนในโรงเรยีนไดบ้รโิภคอำหำรทีด่แีละปลอดภยัส่งเสรมิพฒันำกำรและ
เสรมิสรำ้งกำรเจรญิเตบิโตทีด่ต่ีอไป 
 

5.กิจกรรมส าคญั  
กจิกรรมส ำคญัที ่1 กลุ่มสถำนศกึษำ กจิกรรม เกษตรเพื่อนกัเรยีน โรงเรยีนบำ้นธำรทพิย ์(ท ำหลงัคำบงัแดด) 
                       งบประมำณ 20,000 บำท  
กจิกรรมส ำคญัที ่2 กลุ่มเศรษฐกจิพอเพยีงบำ้นบนันงักูแว กจิกรรม ปลกูผกั ปลกูรกั เพื่อชุมชน  
                      งบประมำณ 20,000 บำท 
กจิกรรมส ำคญัที ่3 กลุ่มเยำวชนบำ้นป่ำหวงันอก  หมู ่11 
                     ชื่อกจิกรรม ท ำซุม้เชค็อนิและปลกูผกั  เพื่อใหเ้ยำวชนห่ำงไกลสิง่เสพตดิ 
                     งบประมำณ 20,000 บำท 
กจิกรรมส ำคญัที ่4 กลุ่มเยำวชนบำ้นกำโสดสรำ้งอำชพี  
                     กจิกรรม ส่งเสรมิกำรเลีย้งปลำดุกในบ่อปนูซเีมนตแ์ก่เยำวชนบำ้นกำโสด   
                     งบประมำณ 20,000 บำท 
 
กจิกรรมส ำคญัที ่1 กลุ่มสถานศึกษา 

กิจกรรม เกษตรเพ่ือนักเรียน โรงเรียนบ้านธารทิพย ์
งบประมาณ 20,000 บาท ท าหลงัคาบงัแดด 

วธิกีำรด ำเนินงำน 
1.ประชุมคณะกรรมกำร 
2 .จดัท ำมุง้บงัแดดส ำหรบัแปลงเกษตร 



3. แบ่งกลุ่มเกษตรส ำหรบัรบัผดิชอบแปลงเกษตรแต่ละแปลง 
4. ผลผลติทีไ่ดก้จ็ะมกีำรจ ำหน่ำยแก่สหกรณ์โรงเรยีน เพื่อขำยต่อใหก้บัโรงอำหำร หำก
ยงัมเีหลอือกีกจ็ะเอำไปตัง้ตำมรำ้นค้ำในชุมชนสมำชกิ ท ำใหชุ้มชนและโรงเรยีนมแีหล่ง
อำหำรทีป่ลอดภยัปลอดสำรพษิ ก ำไรทีไ่ดแ้บ่งเอำมำต่อยอดในกำรบรหิำรและซือ้เมลด็
พนัธแ์ละอุปกรณ์ต่อไป 
 

วสัดุอุปกรณ์ทีจ่ะตอ้งซือ้มดีงันี้ 
1.เหลก็แป๊บ 1.5 นิ้ว ยำว 4 เมตร  จ ำนวน 16 เสน้  

(16×250)                         เป็นเงนิ 4,000 บำท 
2.เหลก็แป๊บ 1 นิ้ว  ยำว 6 เมตร   จ ำนวน 44 เสน้  
          (44×200=)                       เป็นเงนิ 8,800บำท 
3. อฐิบลอ็ก จ ำนวน 300 ก้อน  
          (3,000×7)                        เป็นเงนิ 2,100บำท 
4. ปนูตรำเสอื จ ำนวน 8 กระสอบ  
          (8×175)                           เป็นเงนิ 1,400 บำท 
5. ทรำยหยำบ 0.5 ควิ                     เป็นเงนิ 700 บำท 
6. สแลนบงัแดด สเีขยีว จ ำนวน 2 มว้น  
          (2×1,500)                       เป็นเงนิ 3,000 บำท 

รวม 20,000 บำท 
5. สรปุผลกำรท ำงำนและตดิตำมผลงำนของโรงเรยีนบำ้นธำรทพิยต่์อไป 

กจิกรรมส ำคญัที ่2 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านบนันังกแูว 
     ชื่อกจิกรรม ปลกูผกั ปลูกรกั เพื่อชุมชนประมำณกำรตำมรำยละเอยีดดงันี้ 
1.ค่ำวทิยำกร จ ำนวน 2 วนัๆละ 1,000 บำท               เป็นเงนิ 2,000บำท 
2.ค่ำอำหำรและเครือ่งดื่ม 
-ค่ำอำหำรว่ำง จ ำนวน 30 คนๆละ 40 บำท จ ำนวน 2 วนั 
                                                                     เป็นเงนิ 2,400 บำท 
-ค่ำอำหำรกลำงวนั จ ำนวน 30 คนๆละ 80 บำท จ ำนวน 2 วนั  
                                                                     เป็นเงนิ 4,800 บำท 
3.ค่ำเมลด็พนัธ ์
- เมลด็พนัธุผ์กับุง้ จ ำนวน 5 กโิลกรมัๆละ 150 บำท        เป็นเงนิ 750 บำท 
- ค่ำเมลด็พนัธุผ์กักำดจ ำนวน 20 ซองๆละ 20 บำท         เป็นเงนิ 400 บำท 
- ค่ำเมลด็พนัธุแ์ตงกวำจ ำนวน 2 กระป๋องๆละ 380 บำท   เป็นเงนิ 760 บำท 
- ค่ำเมลด็พนัธุม์ะเขอืจ ำนวน 20 ซองๆละ 20 บำท          เป็นเงนิ 400 บำท 
- ค่ำเมลด็พนัธุพ์รกิขีห้นูจ ำนวน 20 ซองๆละ 20 บำท       เป็นเงนิ 400 บำท 
- ค่ำเมลด็พนัธุผ์กักรนีโอ๊ค จ ำนวน 10 ซองๆละ 35 บำท    เป็นเงนิ 350บำท 



- ค่ำเมลด็พนัธุผ์กัเรดโอ๊ค จ ำนวน 10 ซองๆละ 35 บำท    เป็นเงนิ 350 บำท 
- กอ้นเชือ้เหด็นำงฟ้ำ 500 กอ้นๆละ 10 บำท              เป็นเงนิ 5,000 บำท 
- ค่ำจลุนิทรยี ์EM จ ำนวน 5 ลติรๆละ 100 บำท             เป็นเงนิ 500 บำท 
- ค่ำกำกน ้ำตำลจ ำนวน 10 ลติรๆละ 50 บำท                เป็นเงนิ 500 บำท 
- ปุ๋ ยอนิทรยีส์ ำเรจ็รปูจ ำนวน 2 กระสอบๆละ 445          เป็นเงนิ 890 บำท 
- ค่ำจำ้งผูช้่วยปฏบิตังิำน                                          เป็นเงนิ 500 บำท 
                          รวมยอดทัง้สิน้ 20,000บำท 
 
วธิกีำรด ำเนินงำน 
 5.1ประชุมคณะท ำงำน 
5.2 จดัท ำเวทปีระชำคมกลุ่มสมำชกิเขำ้รว่มแลกเปลีย่น 
5.3 จดัท ำโครงกำร  
5.4 น ำเสนอโครงกำร  
-มกีำรอบรมใหค้วำมรูก้บักลุ่มสมำชกิ  
     -อบรมกำรดแูลกอ้นเชือ้เหด็นำงฟ้ำ 
     -อบรมกำรท ำสำรไล่แมลง อบรมกำรท ำฮอรโ์มนผลไม้ 
     -อบรมกำรเตรยีมดนิ 
หลงัจำกอบรมเสรจ็ มกีำรแจกจ่ำยเมลด็พนัธุผ์กัใหน้ ำกลบัไปปลกูทีบ่ำ้น เมือ่ไดผ้ลผลติก็
จะน ำมำรวบรวมทีก่ลุ่ม เพื่อจ ำหน่ำยต่อไป 
-มกีำรขยำยโอกำสใหก้บักลุ่มเปรำะบำง โดยใหเ้มลด็พนัธุผ์กัใหน้ ำกลบัไปปลกูทีบ่ำ้น 
เพื่องำ่ยต่อกำรดแูล 
-ผลผลติทีไ่ดก้จ็ะมกีำรจ ำหน่ำยภำยในชุมชน/ชุมชนใกลเ้คยีง ศูนยเ์ดก็เลก็ โรงเรยีน
ประถม รำ้นขำยอำหำรสด/รำ้นอำหำร ตลำดนดัในชุมชน เป็นตน้ 
-สมำชกิกลุ่มมแีหล่งอำหำรทีป่ลอดภยั ไรส้ำรพษิ มอีำหำรทีเ่พยีงพอ เกดิรำยได ้ช่วยลด
รำยจ่ำยในครวัเรอืน 
-สวสัดกิำรสงัคม 
  -แบ่งปันผลผลติใหก้บัโรงเรยีนตำดกีำ 
  -แบ่งปันผลผลติใหก้บักลุ่มเปรำะบำง 
  -ก ำไรทีไ่ดแ้บ่งใหก้บัสมำชกิกลุ่ม 
  -เกบ็ทุนไวซ้ือ้เมลด็พนัธุผ์กัในรอบต่อไปอกี 
5.5 สรุปผลและด ำเนินกำร 
5.6 ตดิตำมผลกำรด ำเนินกำร 

กจิกรรมส ำคญัที ่3 กลุ่มเยำวชนบำ้นป่ำหวงันอก 
หมู ่11 ชื่อกจิกรรม ท ำซุม้เชค็อนิและปลกูผกั  เพื่อใหเ้ยำวชนห่ำงไกลสิง่เสพตดิ 



        ประมำณกำร ตำมรำยละเอยีดดงันี้ 
- ค่ำวทิยำกร จ ำนวน   2 วนัๆละ 1,000 บำท                   เป็นเงนิ 2,000บำท 
- ค่ำไมไ้ผ่ 83 แท่งๆละ 40 บำท                                    เป็นเงนิ 3,330 บำท 
- หญำ้แหง้อดักอ้น 20 กอ้นละ 80 บำท                           เป็นเงนิ 1,600 บำท 
- ค่ำอำหำรว่ำง จ ำนวน 15 คนๆละ 40 บำท จ ำนวน 2 วนั    เป็นเงนิ 1,200 บำท 
- ค่ำอำหำรกลำงวนั จ ำนวน 15 คนๆละ 80 บำท จ ำนวน 2 วนั เป็นเงนิ 2,400 บำท 
- ค่ำเมลด็พนัธุม์ะเขอืจ ำนวน 30 ซองละ 20 บำท                  เป็นเงนิ 600 บำท 
- ค่ำเมลด็พนัธุพ์รกิขีห้นูจ ำนวน 40 ซองๆละ 25 บำท             เป็นเงนิ 1,000 บำท 
- ค่ำเมลด็พนัธุผ์กักรนีโอ๊ค จ ำนวน 20 ซองๆละ 35 บำท          เป็นเงนิ 700บำท 
- ค่ำจลุนิทรยี ์EM จ ำนวน 20 ลติรๆละ 100 บำท                 เป็นเงนิ 2,000 บำท 
- ค่ำกำกน ้ำตำลจ ำนวน 40 ลติรๆละ 50 บำท                       เป็นเงนิ 2,000 บำท 
- ปุ๋ ยอนิทรยีส์ ำเรจ็รปูจ ำนวน 6 กระสอบๆละ 445                 เป็นเงนิ 2,670 บำท 
- ค่ำจำ้งผูช้่วยปฎบิตังิำน                                                 เป็นเงนิ 500 บำท 
                          รวมยอดทัง้สิน้ 20,000 บำท 
 
 
วธิกีำรด ำเนินงำน 
1.ประชุมคณะเยำวชน 
2.จดัท ำซุม้เป็นจดุ check in ใหท้ำงหน่วยงำนทีม่ำตรวจแปลงและนกัท่องเทีย่วทีผ่่ำน
ไปเบตง 
3.จดัท ำปุ๋ ยอนิทรยีส์ำรไล่แมลง และอื่นๆ อบรมกำรเตรยีมดนิหลงัจำกอบรมเสรจ็ มกีำร
แจกจ่ำยเมลด็พนัธุผ์กัใหเ้ยำวชนมำปลกูผกั/ เมือ่ไดผ้ลผลติกจ็ะน ำมำรวบรวมท ำอำหำร
แจกใหก้บัผูด้อ้ยโอกำส/ผูส้งูอำยจุำกนัน้เอำมำจ ำหน่ำยต่อไปเพื่อขยำยโอกำสใหก้บักลุ่ม
เยำวชนหำงไกลสิง่เสพตดิหนัมำเรยีนรูด้ำ้นเกษตร โดยใหเ้มลด็พนัธุผ์กัใหน้ ำกลบัไปปลกู
ทีบ่ำ้น ต่อไป 
ผลผลติทีไ่ดก้จ็ะมกีำรจ ำหน่ำยสมำชกิกลุ่มมแีหล่งอำหำรทีป่ลอดภยัปลอดสำรพษิ มี
อำหำรทีเ่พยีงพอ เกดิรำยได ้ช่วยลดค่ำใชจ้่ำยในครวัเรอืน/ก ำไรทีไ่ดแ้บ่งใหก้บัสมำชกิ
กลุ่ม/เกบ็ทุนไวซ้ือ้เมลด็พนัธุผ์กัในรอบต่อไป 
4. พฒันำพืน้ทีต่น้แบบของเยำวชนรุ่นใหมห่่ำงไกลยำเสพตดิโดยออกแบบตำมหลกัภมูิ
สงัคมพฒันำฐำนเรยีนรูใ้หแ้ก่ชุมชนผูส้งูอำยใุนโอกำสและเดก็ๆ 
5.สรปุผลกำรท ำงำนและตดิตำมผลงำนของกลุ่มเยำวชนบำ้นป่ำหวงันอก ม.11 ต่อไป 

กจิกรรมส ำคญัที ่4 กจิกรรม ส่งเสรมิกำรเลีย้งปลำดุกในบ่อปนูซเีมนตแ์ก่เยำวชนบำ้นกำโสดเพื่อสรำ้งอำชพี 
สรำ้งบ่อปนูซเีมนตเ์ลีย้งปลำดุกพรอ้มเชื่อมโครงหลงัคำเหลก็ตดิสแลนบงัแดดและซือ้พนัธ์

ปลำดุกอำหำรปลำดุก 



กิจกรรมส ำคัญ  
1.ประชุมหารือในกลุ่มเยาชน (โดยเฉพาะเยาวชนที่ต้องออกจากการเรียนภาคบังคับ และไม่ได้
เรียนต่อ) จ านวน 5 คน 
2.หาบุคลกรเป็นที่ปรึกษาเพ่ือจัดตั้งกลุ่มเยาวชนบ้านกาโสดเพ่ือสร้างอาชีพ  
3.ขอความอนุเคราะห์พ้ืนที่ในการจัดสร้างบ่อปูนซีเมนต์เพ่ือการเลี้ยงปลาดุก 
4.จัดอบรมให้ความรู้ การเตรียมความพร้อมในการท ากิจกรรม การเลี้ยงปลาดุก 
5.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการสร้างบ่อปูนซีเมนต์สร้างบ่อปูนซีเมนต์เลี้ยงปลาดุกพร้อมเชื่อมโครง
หลังคาเหล็กติดสแลนบังแดดและซื้อพันธ์ปลาดุกอาหารปลาดุก มีดังนี้ 
- อิฐบล็อก จ านวน 300 ก้อน (300×7)                                  เป็นเงิน 2,100 บาท 

- ปูนตราเสือ จ านวน 8 กระสอบ (8×175)                              เป็นเงิน  1,400 บาท 

- ทรายหยาบ 0.5 คิว                                                       เป็นเงิน 700 บาท 

- ทรายฉาบ 0.5 คิว                                                         เป็นเงิน 900 บาท 

- หิน 0.5 คิว                                                                 เป็นเงิน 900 บาท 

- เหล็กปูพ้ืน 4×4 เมตร                                                     เป็นเงิน 1,600 บาท 

- เหล็กกล่อง 6 หุน ยาว 6 เมตร  จ านวน 6 เส้น (6×200)            เป็นเงิน 1,200 บาท 

- เหล็กกล่อง 1×2 นิ้ว  ยาว 6 เมตร   จ านวน 4 เส้น (4×290)       เป็นเงิน 1,600 บาท 

- สแลนบังแดด สีเขียว จ านวน 1 ม้วน                                    เป็นเงิน 1,500 บาท 

- ท่อ PVC 1 นิ้ว  จ านวน 4 เส้น (70×4)                                 เป็นเงิน 280 บาท 

- ข้อต่อข้องอ 1 นิ้ว  จ านวน 4 อัน (25×4)                               เป็นเงิน 100 บาท 

- วาล์วเปิดปิดน้ า จ านวน 2 อัน (25×2)                                   เป็นเงิน 50 บาท 

- พันธ์ปลาดุกบิ๊กอุย 1,000 ตัว (2×1,000)                                เป็นเงิน 2000 บาท 

- อาหารปลาดุก 10 กระสอบ 400 บาท                                   เป็นเงิน 4,500 บาท 

- เครื่องบดเนื้อมือหมุน 1 เครื่อง                                            เป็นเงิน 670 บาท 

- ค่าจ้างผู้ช่วยปฏิบัติงาน                                                      เป็นเงิน 500 บาท 

ยอดรวม 20,000 บาท 

 
กิจกรรมหลัก 

มีการเลี้ยงปลาดุก จ านวน 1,000 ตัว ในระยะเวลา 3-4 เดือน ในบ่อปูนซีเมนต์เดิมที่
สร้างขึ้น จ านวน 1 บ่อ มีการแบ่งเยาวชนที่เข้าร่วมกลุ่ม เข้ามารับผิดชอบงาน ผลัดเปลี่ยนเวร
ในแต่ละวัน ในเรื่องของการให้อาหาร การถ่ายน้ าจากบ่อเลี้ยง การดูแลรักษาความสะอาดของ
บ่อ 



ผลผลิตที่ได้/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 
ปลาดุก 1,000 ตัว จ านวน 1 บ่อ ที่เลี้ยงไว้สามารถส่งจ าหน่ายสู่ชมชนหรือตามตลาด

ในต าบล น าส่งจ าหน่ายปลาในราคาถูกกว่าท้องตลาดแก่โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
ชุมชนไปประกอบเป็นเมนูอาหารกลางวัน และน าไปปรกอบอาหารภายในกลุ่มเยาวชนเองได้
ด้วย 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

ได้ผลผลิตมาประกอบอาหารกลางวันในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เยาวชนได้
รับประทานอาหารที่ได้มีความปลอดภัย ผลผลิตที่เหลือสามารถจ าหน่วยในชุมชนหรือตาม
ตลาดในต าบล และยังน ามาแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารได้  เยาวชนมีความรู้ในการเลี้ยงปลา
ดุกและสามารถนความรู้ที่ได้มาใช้ประกอบอาชีพในชีวิตประจ าวัน 
 

6.ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ระยะเวลำ เดอืนมถุินำยน – ธนัวำคม  2564 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      
แบบกำรแจกแจงรำยละเอยีดงบประมำณ 

1.กำรส ำรวจขอ้มลูสถำนกำรณ์ดำ้นระบบอำหำร 
  

 
 


