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แบบเสนอโครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดาริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จังหวัด.......นครปฐม........
**********************
1. ชื่อโครงการ........โครงการส่งเสริมการดาเนินวิถชี ีวิตเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน...........
2. ประเภทโครงการ (ทาเครื่องหมาย  ใน
ตามประเภทโครงการที่ดาเนินการ)
2.1  โครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาแหล่งน้าเพื่อการอุปโภคบริโภค
2.2  โครงการสร้างงาน สร้างอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
3. ขยายผลตามแนวพระราชดาริในเรื่องใด (ระบุรายละเอียด)
ขยายผลตามแนวพระราชดาริในเรื่อง สร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน โดยการ
3.1 บริหารจัดการขยะ ลดการใช้ผลิตภัณฑ์สร้างขยะ นากลับมาใช้ซ้า หมักขยะเปียกเพื่อเป็นปุ๋ย
หรือถังขยะลดโลกร้อน
3.2 การจัดสุขลักษณะในบ้าน โดยการจัดบริเวณบ้านสะอาดเป็นระเบียบ ไม่เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค
และพาหนะนาโรค สวนงาม เช่น รั้วกินได้ ไม้ดอกไม้ประดับ สะดวกปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์ประกอบอาชีพ
3.3 มีการใช้ทรัพยากรในบ้านอย่างคุ้มค่า ประหยัดและเกื้อกูล เช่น น้าจากการซักผ้านาไปรดต้นไม้
4. ที่มาของโครงการ/สภาพปัญหาหรือความต้องการของประชาชนในพื้นที่
เนื่องจากในปัจจุบัน เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งมลพิษทางน้า มลพิษทางดิน และมลพิษทาง
อากาศ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคและแมลงพาหะนาโรค ประชาชนเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ ปัญหาเรื่องขยะ
ซึ่งมีอยู่จานวนมาก โดยเรื่องปั ญหาขยะนั้น เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นใกล้ตัว จากน้ามือมนุษย์แทบทั้งสิ้น เนื่องจาก
ในครัวเรือนมีเศษอาหารที่เหลือจากการบริโภคจานวนมาก จึงเป็นการเพิ่มปริมาณขยะ ซึ่งเป็นสาเหตุราคาญ
เรื่องกลิ่นเหม็น อันเกิดจากการเน่าเปื่อยหรือการสลายตัวของขยะมูลฝอยที่เป็นขยะเปียก รวมถึงการใช้สารเคมี
ในการทาเกษตร ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม เล็งเห็น
ผลกระทบการปั ญ หาดั ง กล่ า ว จึ ง มี แ นวความคิ ด ในการน าเศษอาหารที่ เ หลื อ ใช้ ใ นครั ว เรื อ นมาท าปุ๋ ย
นาหน่ อกล้ ว ยมาหมักทาจุลิ นทรี ย์ และทาน้าส้ มควันไม้จากเศษไม้ในชุ มชน นามาใช้ในครัวเรือน เพื่อเป็น
การลดรายจ่ า ย และน ามาท าเป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส าหรั บ จ าหน่ า ย โดยใช้ ศู น ย์ เ รี ย นรู้ ชุ ม ชนบ้ า นหนองเที ย ม
เป็นศูนย์กลางในการฝึกอบรม จานวน 3 ฐาน ประกอบด้วย ฐานทาปุ๋ยหมัก ฐานทาจุลินทรีย์จากหน่อกล้วย
และฐานทาน้าส้มควันไม้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึ กอบรมที่มาจาก 15 ตาบล ๆ ละ 3 คน นาความรู้ที่ได้ไปขยาย
ผลในพื้นที่
ดังนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและเกิดแนวคิดในการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้
ในชีวิตประจาวัน สามารถสร้างความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ทั้งครอบครัวและชุมชน จึงได้จัดทาส่งเสริม
การดาเนินวิถชี ีวิตเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน
5. สถานทีด่ าเนินการ
5.1 ที่ตั้งโครงการ.....ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านหนองเทียม หมู่ที่ 7 ตาบลสระพัฒนา อาเภอกาแพงแสน
จังหวัดนครปฐม…
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5.2 พิกัดที่ตั้งโครงการ : ละติจูดที่....... 14.100528......ลองติจูดที่......... 100.026005............
5.3 แผนผังที่ตั้งโครงการ (วาดแผนผังที่สามารถเดินทางไปที่ตั้งโครงการได้)

5.4 ความพร้อมของสถานที่ดาเนินโครงการ (กรณีเป็นโครงการประเภท 2.1) (ระบุความพร้อมพื้นที่)
6. ระยะเวลาดาเนินการ...............มีนาคม – พฤษภาคม 2563...............................................
7. ข้อมูลกลุ่มที่จะดาเนินโครงการ (กรณีที่ดาเนินการโดยกลุ่ม)
 มีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพอยู่เดิมแล้ว ชื่อกลุ่ม อาชีพการทาปุ๋ยหมัก จานวนสมาชิก....15....คน
 จัดตั้งกลุ่มใหม่ ชื่อกลุ่ม.................................................................จานวนสมาชิก.....................คน
หน่วยงานรับรองการจัดตั้งกลุ่ม..........................................................................
8. จานวนงบประมาณที่จะขอรับการสนับสนุน (ในวงเงินไม่เกิน 200,000 บาท)......43,300........บาท
(สี่หมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน)
9. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ..............45......................คน
10. จานวนพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์...1...อาเภอ...15...ตาบล......หมู่บ้าน/ชุมชน..............ครัวเรือน
11. จานวนผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากการดาเนินโครงการ..........45...............คน
12. จานวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์มีการจัดทาบัญชีครัวเรือน จานวน...........5.................ครัวเรือน
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13. กิจกรรมที่จะดาเนินการ แผนการดาเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
กิจกรรม
1.ประชุมวางแผนการดาเนิน
โครงการ

ระยะเวลาดาเนินการ
1 - 10 มี.ค. 63

2. ประสานวิทยากร
- บรรยายการนาวัสดุเหลือใช้ใน
ครัวเรือน จานวน 1 คน
ฐานที่ 1 การหมักเศษอาหารเป็น
ปุ๋ยในถังพลาสติก จานวน 1 คน
ฐานที่ 2 การทาจุลินทรีย์จากหน่อ
กล้วย จานวน 1 คน
ฐานที่ 3การทาน้าส้มควันไม้
จานวน 1 คน

11 - 15 มี.ค. 63

3.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สาหรับอบรม
อุปกรณ์การสาธิต
-ถังพลาสติก 70 ลิตร มีหลู ็อค
-หน่อกล้วย
-มูลสัตว์ตากแห้งมูลวัว
-เศษไม้เนื้อแข็ง (ถัง 200 ลิตร)
-จุลินทรีย์ EM
-ถุงมือยางสีส้ม
-ผ้ากันเปื้อน PVC

16 - 30 มี.ค. 63

4. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
จานวน 1 วัน
-ค่าอาหารผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 2 มือ้
-ค่าพาหนะผู้เข้าอบรมเฉลี่ยตาม
ระยะทาง
-เอกสารอบรมพร้อมเครื่องเขียน
-ค่าเช่าเครื่องบดในวันอบรม

1 - 20 เม.ย. 63

จานวนที่ใช้

ราคาต่อหน่วย

รวมเป็นเงิน

1 ชม.

600 บาท

600 บาท

3 ชม.

600 บาท

1,800 บาท

3 ชม.

600บาท

1,800 บาท

3 ชม.

600 บาท

1,800 บาท

15 ถัง
90 กก.
90 กก.
3 ถัง
50 ลิตร
4 กล่อง
45 ผืน

250 บาท
5 บาท
30 บาท
200 บาท
15 บาท
250 บาท
150 บาท

3,750 บาท
450 บาท
2,700 บาท
600 บาท
750 บาท
1,000 บาท
6,750 บาท

45 คน
45 คน

120 บาท
35 บาท/มื้อ

5,400 บาท
3,150 บาท

45 คน
45 คน
3 ชม.

200 บาท
50 บาท
500 บาท

9,000 บาท
2,250 บาท
1,500 บาท

รวม 4 กิจกรรม

14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
14.๑ ปริมาณเศษอาหารในหมู่บ้านลดลง
๑4.๒ ลดรายจ่ายโดยการทาปุ๋ยหมัก จุลินทรีย์ ชีวภาพ นาส้มควันไม้ใช้ในครัวเรือน

43,300 บาท

หมายเหตุ
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14.๓ ลดการใช้ปุ๋ยเคมีในภาคการเกษตร
14.๔ ประชาชนในหมู่บ้านมีความรู้เกี่ยวกับการทาปุ๋ยหมักชีวภาพจากเศษอาหาร จุลินทรีย์หน่อกล้วย
นาส้มควันไม้
14.5 ประชาชนในหมู่บ้านมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์
15. ชื่อหน่วยงาน ชื่อหัวหน้าหน่วยงาน ตาแหน่ง และหมายเลขโทรศัพท์มือถือหัวหน้าหน่วยงาน
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม นางทัศนีย์ ชัยคุณแสง พัฒนาการจังหวัดนครปฐม
โทรศัพท์ 087-8740597
16. ชื่อ ตาแหน่ง และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการ
นางสาวฐิตารีย์ ลาวัณย์วิสุทธิ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ 088-5164224
17. ผู้เสนอโครงการ
....................................................
(นางทัศนีย์ ชัยคุณแสง)
ตาแหน่ง พัฒนาการจังหวัดนครปฐม
18. ผู้เห็นชอบโครงการ
................................................
(นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี)
รองผู้วาราชการจังหวัดนครปฐม
19. ผู้อนุมัติโครงการ
................................................
(นายชาญนะ เอี่ยมแสง)
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม

