โครงการ โครงการจัดตั้งศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบานหนองโกวิท ตําบลเขาสามสิบ
ลักษณะโครงการ เปนโครงการริเริ่ม
แผนงาน ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดานเศรษฐกิจพอเพียง การอนุรักษและฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
สนองกลยุทธ แนวทางที่ 4.๑ การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานการเกษตรและพลังงานทดแทน
หนวยงานที่รับผิดชอบ องคการบริหารสวนตําบลเขาสามสิบ
ระยะเวลาดําเนินการ เริ่มดําเนินการตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๘
…………………………………………………………………………………………………………………………...
๑. หลักการและเหตุผล
ปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครองเปนไปอยางรวดเร็ว การพัฒนา
ความเจริญดานการสื่อสารและเทคโนโลยีซึ่งสงผลกระทบตอสังคมโดยภาพรวม เปนสังคมวัตถุนิยม เนนการตอบสนอง
ความตองการทางดานวัตถุ และเงิน เปนหลัก ขาดการพัฒนาทางดานจิตใจ ใหรูเทาทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงดังกลาว
ขางตน ความเห็นแกตัวจึงมากขึ้นในสังคม การรวมกลุมชวยเหลือซึ่งกันและกันเริ่มลดนอยลง หวังพึ่งพิงผูอื่นจนลืมพัฒนา
ตนเอง ทําใหขาดหลักการพึ่งตนเอง สถานการณการพัฒนาปจจุบันจึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองสงเสริ มการพัฒ นาตาม
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงพระราชทานใหกับสังคมไทย จําเปนที่จะตองมี
การสงเสริมใหชุมชนมีความรู ความเขาใจ ในหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยางจริงจัง ใหเห็นและปฏิบัติไดผลจริง
อยางเปนรูปธรรม ทั้งนี้เพือ่ เปนการพื้นฟูคุณธรรม จริยธรรม หรือภูมิปญญาที่เคยมีอยูคูสังคมไทยใหกลับคืนมา เปนสังคม
ชุมชนที่มีความอบอุน เอื้ออาทรและพึ่งตนเองอยางยั่งยืนในที่สุด
ประกอบกับสถานการณในปจจุบัน สังคมมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว สงผลประทบตอวิถีชีวิตความเปน อยู
ของคนในสังคม ทั้งในแงมุมของเศรษฐกิจ มีการอพยพแรงงานของการเกษตรเขาสูแรงงานดานอุตสาหกรรม มีการ
ผลิตสินคาบริการมีการพึ่งพาวัตถุภายนอกเพิ่มมากขึ้น มีการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ เปลี่ยนจากที่เคยพึ่งพาธรรมชาติ
จากการเกษตรพออยูพอกินแบบผสมผสาน เปนเกษตรเชิงเดี่ยวผลิตเพื่อจําหนาย อาศัยปจจัยภายนอกเปนปจจัยการผลิตมี
การใชปุย และสารเคมีเพิ่ มมากขึ้น ขาดการพึ่งพาตนเองเหมือนในอดีต ดังนั้ น แนวคิดพระราชดําริปรั ชญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่พระราชทานไวเปนที่พึ่งที่ปฏิบัติสําหรับพสกนิกร จึงมีความจําเปนอยา งยิ่ง
ที่หนวยงานภาครัฐจะตองสงเสริม ใหเกิดการเรียนรูและปฏิบัติใหไดผลอยางเปนรูปธรรม
บานหนองโกวิ ท หมู ที่ 7 ตํ าบลเขาสามสิ บ เปนพื้ นที่ ที่มีภู มิปญญาท องถิ่ นที่เป นเอกลั กษณ ขึ้นชื่ อของตําบลเขา
สามสิบ และมีการใชวิถีชีวิตแบบพอเพียงที่นาศึกษาเรียนรู แตยังไมมีการขับเคลื่อนรวมเปนศูนยเพื่อการเรียนรูอยางเปน
รูปธรรม การจัดตั้งศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบานหนองโกวิท ตําบลเขาสามสิบ จึงเกิด ขึ้นจากนโยบายที่
ปรารถนาจะพัฒนาพื้นที่ใหมีความนาอยูอยางยั่งยืน ซึ่ง ความยั่งยืน จะเนน การพัฒ นาที่ไมทําลายทรัพ ยากรธรรมชาติ
พัฒ นาโดยอาศัย และพึ่ง พาทรัพ ยากรธรรมชาติ อ ยางเกื้อกูล ตอกัน และทําใหเ กิด ความสมดุล ซึ่ง เปน แนวทางการ
พัฒ นาที่ตํา บลเขาสามสิบ ไดยึด ถือ เนน แนวทางในการพัฒนาพื้นที่มาโดยตลอด ซึ่งนับไดวาเมื่อจัดตั้ง ศูนยการเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบานหนองโกวิท ตําบลเขาสามสิบ จะไดรับความรวมมือจากเครือขายภาคราชการ และเอกชน
ดวยดีในระดับหนึ่ง องคการบริหารสวนตําบลเขาสามสิบ จึงตั้งใจมุงมั่นที่จะขับเคลื่อนกิจกรรมทางดานการเกษตรอินทรีย
เกษตรทฤษฎีใหมและภูมิปญญาทองถิ่น โดยใชพื้นที่ศูนยใหเกิดการเรียนรูสําหรับประชาชน ภายใตแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงขององคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ใหเห็นเปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
องคการบริหารสวนตําบลเขาสามสิบ ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญดังกลาว จึงไดจัดทํา โครงการจัดตั้งศูนยการเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบานหนองโกวิท ตําบลเขาสามสิบ ขึ้น เปนศูนยการเรียนรูของชุมชนที่มีหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเปนพื้นฐานการเรียนรู
๒. วัตถุประสงค
2.๑ เพื่อพัฒนาพื้นที่และจัดตั้งเปนศูนยการเรียนรูของชุมชนทางดานเกษตรอินทรีย เกษตรทฤษฎีใหมและภูมิ
ปญญาทองถิ่น โดยมีแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนพื้นฐานการเรียนรู
/2.๒ เพื่อพัฒนาและสราง................

-22.๒ เพื่อพัฒนาและสรางเครือขายเกษตรกรในพื้นที่ใหมีความรูท างดานเกษตรอินทรีย เกษตรทฤษฎีใหมและภูมิ
ปญญาทองถิ่น โดยมีแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนพื้นฐานการเรียนรู
2.๓ เพื่อสงเสริมใหมีการใชทรัพยากรอยางคุมคาและยั่งยืน ภายใตแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการ
พึ่งพาตนเองอยางยั่งยืน
2.๔ สงเสริ มให เกิ ดครัว เรือนเศรษฐกิ จ พอเพี ยงขึ้ นในพื้ น ที่ตํ าบลเขาสามสิ บ และการแลกเปลี่ ยนเรีย นรู กับ
เกษตรกรเครือขายที่อยูทั้งในพื้นทีแ่ ละนอกพื้นที่
๓. เปาหมาย
เชิงปริมาณ : ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบานหนองโกวิท หมูที่ 7 ตําบลเขาสามสิบ
เชิงคุณภาพ : ประชาชนไดรับการบริการ ไดรับการเรียนรู ทางดานเกษตรอินทรีย เกษตรทฤษฎีใหมและภูมิ
ปญญาทองถิ่ น ภายใตแนวทางปรัช ญาเศรษฐกิ จพอเพียงและการพึ่ งพาตนเองอยางยั่งยื น โดยการสรางกลไกเชิ ง
กระบวนการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ ครอบคลุม 4 ดาน ไดแก
1. สรางความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ใหกับชุมชนและประชาชนของตําบลเขาสามสิบ
และขยายสูภาคีเครือขายและสังคมวงกวางในรูปศูนยกลางการเรียนรูชุมชนพึ่งตนเอง
2. พัฒนาแนวคิดของความรูเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบานหนองโกวิท
ตําบลเขาสามสิบ เปนเวทีกลางแลกเปลี่ยนเรียนรู (Community of practice) เพื่อ สังเคราะห องคความรู ถอด
บทเรียน และถายทอดประสบการณรวมกัน ทั้งกลุมภาคีเครือขายภายในเขตพื้นที่ตําบลเขาสามสิบ และใชศูนยการเรียนรู
ดังกลาวเปนฐาน (Node) เชื่อมโยงเครือขายนอกพื้นที่
3. พัฒนากระบวนการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ใหเขาไปอยูในวิถีการผลิต คือ วิถีคุณธรรม จากแนวคิดสูการ
ปฏิบัติของประชาชน โรงเรียนและชุมชนในเขตพื้นที่ตําบลเขาสามสิบ 8 ประการ ดังนี้
1.) การรูจักใชจายของตนเอง
2.) รูจักการออม กลไกลดความเสีย่ ง
3.) รูจักประหยัด
4.) พึ่งตนเองได
5.) ชวยเหลือสังคม
6.) สรางความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติ
7.) สืบสานวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น
8.) สงเสริมพระพุทธศาสนา
4. การประยุกตใชในระดับชุมชน แนวทางการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม ใชศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน
บานหนองโกวิท ตําบลเขาสามสิบ เปนฐานปฏิบัติการประสานงานเพื่อการขับเคลื่อนลงสูชุมชนอื่นในพื้นที่ตําบลเขา
สามสิบ
1.) การเชื่อมโยงเครือขาย
2.) ชุมชนพอเพียง

/4. วิธีดําเนินการ.......

-3๔. วิธีดําเนินการ
ลําดับที่
รายการกิจกรรม
ระยะเวลา
๑. สํารวจความตองการของประชาชนใน
พื้นที่ตําบลเขาสามสิบ
๒. จัดประชุมชี้แจงทําความตกลงและขอ
เดือนตุลาคม ๒๕๕๗
ความรวมมือกับประชาชนในพื้นที่ ที่
จะดําเนินการจัดตั้งศูนยการเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน
3. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
4. แตงตั้งเจาหนาที่และมอบหมายความ
เดือนพฤศจิกายน
รับผิดชอบ
2๕๕๗
5. ประชาสัมพันธโครงการ
6. ดําเนินการตามกิจกรรม/โครงการ
1. กิจกรรมการดําเนินงานของศูนย
๑) กิจกรรมดานการลดตนทุนการ
ผลิต
- การทําปุยหมัก
- ปลูกพืชหมุนเวียน
- การปลูกพืชผักสมุนไพร
- การเพาะพันธุกลาไม
๒) กิจกรรมดานการเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียงและการพึ่งตนเอง
- การเพาะเห็ด
- การเลี้ยงปลา
- การเลี้ยงกบ
เดือนธันวาคม ๒๕๕๗
- พืชผักสวนครัว
เปนตนไป
- การเรียนรูเกษตรทฤษฎีใหม
๓) กิจกรรมดานการบริหารการ
พัฒนา
- อบรมกลุมเกษตรกรอินทรีย
- สํารวจปราชญและผูนําเกษตรกร
ผูสนใจเกษตรอินทรียในพื้นที่
- จัดตั้งกลุมเกษตรอินทรียในพื้นที่
- การรวบรวมภูมิปญญาเกษตร
อินทรียและหมอพื้นบาน
- การผลิตสื่อ VCD ของศูนยการ
เรียนรู/สารคดี/จดหมายขาว
- สรางเกษตรกรเครือขายมาทํา
กิจกรรมในพื้นที่ของศูนย

ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

เปนโครงการ
ตอเนื่อง
ดําเนินการตอ
ใน
ปงบประมาณ
ตอไป

/- สรางเกษตรกรที่……

-4ลําดับที่

7.

รายการกิจกรรม
ระยะเวลา
- สรางเกษตรกรที่มีความพรอม ๑
ครัวเรือน ใหเปนครัวเรือนตัวอยาง
เศรษฐกิจพอเพียงโดยแบงพื้นที่ใหทํา
กัน
- พัฒนาความรูและทักษะบุคลากร
ที่ทํางานในศูนย ใหมีความชํานาญและ
ถายทอดองคความรูได
- ดําเนินการกิจกรรมตางๆ ภายใต
โครงสรางการดําเนินงานของศูนย
- สรางเครือขายในรูปสมาชิกศูนย
ใหเชื่อมกับเกษตรกรในพื้นที่ โดยแบง
พื้นที่ใหผลิตผักอินทรีย
- เชื่อมหลักสูตรการเรียนการสอน
เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย วิถีพอเพียง
รวมกับโรงเรียนในพื้นที่
เดือนธันวาคม ๒๕๕๗
- รวมมือกับหนวยงานเครือขายใน
เปนตนไป
การจัดกิจกรรมรวมกันอยางนอยปละ
๑ ครั้ง
๔) กิจกรรมดานการตลาดและการ
แปรรูปผลผลิต
- การสงเสริมและพัฒนาภูมิปญญา
ทองถิ่น
- สงเสริมใหมีกิจกรรมดาน
การตลาดของสมาชิกและเครือขาย
- จัดใหมีอาคารสถานที่ในการ
จําหนายผลผลิตของศูนยฯ และสมาชิก
- จัดใหมีวัสดุ อุปกรณและเครื่องมือ
ในการแปรรูปผลผลิต
- สงเสริมการจัดกิจกรรมตลาดนัด
สงเสริมสุขภาพหรือตลาดทางเลือกที่
เปนธรรมสําหรับผูบริโภค
สรุปการดําเนินโครงการพรอมทั้ง
เดือนกันยายน
รายงานผลผูบังคับบัญชาทราบ
๒๕๕๘

ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

สํานักปลัด

เปนโครงการ
ตอเนื่อง
ดําเนินการตอ
ใน
ปงบประมาณ
ตอไป

๕. สถานที่
ณ บานหนองโกวิท หมูที่ 7 ตําบลเขาสามสิบ อําเภอเขาฉกรรจ จังหวัดสระแกว
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๖. งบประมาณ
6.1 งบประมาณตามขอบัญญัติรายจายประจําป 2558 จํานวน 50,000 บาท โดยแบงคาใชจายดังนี้
ลําดับ
ที่
1
2
3
4
5

รายการ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
600 อบต.เขาสามสิบ
9,600 อบต.เขาสามสิบ
8,000 อบต.เขาสามสิบ
14,400 อบต.เขาสามสิบ
2,000 อบต.เขาสามสิบ

จํานวนเงิน
(บาท)

คาปายโครงการ จํานวน 1 ปาย ปายละ 600 บาท
คาอาหารมื้อกลางวัน จํานวน 4 วัน มื้อละ 40 คน คนละ 60 บาท
คาอาหารวาง จํานวน 40 คน คนละ 8 มื้อ มื้อละ 25 บาท
คาวิทยากร จํานวน 4 วัน วันละ 6 ชัว่ โมง ชั่วโมงละ 600 บาท
คาจัดเตรียมสถานที่ในการฝกอบรม
คาวัสดุอุปกรณสําหรับใชในการฝกอบรม 4 กิจกรรม
๑ กิจกรรมอบรมใหความรูเรื่องการปลูกพืชผักสมุนไพร
เชน ตั วอยางตนพั นธุพืช ผักสมุน ไพรต างๆ,เมล็ด พันธุพืช ผักสมุ นไพรตางๆ,
ถุงพลาสติกสําหรับเพาะปลูกพืช ,ถาดเพาะกลา,ดินปลูกตนไม,ดินเพาะกลา
,ฟางขาว
๒ กิจกรรมอบรมใหความรูเรื่องการการผลิตปุยหมัก
เชน เศษผลไมหรือเศษผัก , แกลบดิบ , รําละเอียด , มูลสัตว ,มูลคางคาว ,
6 เปลือกไข, กากมันสําปะหลัง,กากที่เหลื อจากการหมักน้ําหมักชีวภาพ ,หั ว 15,400 อบต.เขาสามสิบ
เชื้อจุลินทรีย และกากน้ําตาล
๓ กิจกรรมอบรมใหความรูเรื่องการเพาะเลี้ยงเห็ดตางๆ
เชน มันฝรั่ง ,น้ําตาลเชิงเดียว ,วุน ,น้ําสะอาด ,เมล็ดขาวฟาง ,ขวดแบน ,ขี้
เลื่อย ,รําละเอียด , ดีเกลือ ,ปูนขาว ,ถุงอัดกอนเชื้อเห็ด,คอขวด
๔ กิจกรรมอบรมใหความรูเรื่องการเลี้ยงปลาและเลี้ยงกบ
เชน ตาขายเลี้ยงปลา,เชือก,ถัง200ลิตร,เข็มเย็บกระชัง,ไมยูคาลิปตัส,ลวด,
ตะปู ,ผาใบสําหรับทําบอกบ,ตาขายเขียว,ลูกกบและลูกปลาตางๆ
รวม
50,000
หมายเหตุ : คาใชจายสามารถถัวเฉลี่ยจายไดตามที่ไดจายจริง
7. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๑. รอยละ 80 ของประชาชนในเขตพื้นที่
บานหนองโกวิท หมูที่ 7 ไดเรียนรูและนํามา
ปฏิบัติใชในชีวิตประจําวัน
๒. ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบาน
หนองโกวิท ตําบลเขาสามสิบ ไดรับรางวัล
เปนศูนยเรียนรูดีเดน

วิธีวัดและประเมินผล
๑. จํานวนสมาชิกของศูนย
๒. การประกวดแขงขัน

เครื่องมือที่ใชวัด
- ทะเบียนสมาชิก
- การประกวดแขงขัน

1. ความรวมมือจากภาคี
เครือขาย ทั้งภาครัฐและเอกชน

- หนวยงานตางๆ ที่ใหการ
สนับสนุน

/7. ประโยชน...

-6๗. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
ประชาชนในพื้นที่ตําบลเขาสามสิบมีศูนยการเรียนรูของชุมชนทางดานเกษตรอินทรีย เกษตรทฤษฎีใหมและภูมิ
ปญญาทองถิ่น โดยมีแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนพื้นฐานการเรียนรู ตลอดจนมีการใชทรัพยากรอยางคุมคาและ
การพึ่งพาตนเองอยางยั่งยืน
๘. ผูเสนอโครงการ
ลงชื่อ

(นายดํารง มะลิวัลย)
หัวหนาสํานักงานปลัด

๙. ผูเห็นชอบโครงการ
ลงชื่อ

(นางจิราพร ลีละศาสตร)
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลเขาสามสิบ
๑๐. ผูอ นุมัติโครงการ
ลงชื่อ

(นายจรัญ ขําสุขเลิศ)
นายกองคการบริหารสวนตําบลเขาสามสิบ

