
 
 
 
 

โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ 
หลักสูตร  “การท าปุ๋ยน  า” 

 องค์การบริหารส่วนต าบลขามสมบูรณ์  อ าเภอคง  จังหวดันครราชสีมา 
 
1. หลักการและเหตุผล 
  องค์การบริหารส่วนต าบลขามสมบูรณ์   มีประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  
เกษตรกรท าการเกษตรด้วยวิธีการที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ  ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามประสบการณ์                     
ท าการเกษตรโดยอาศัยธรรมชาติเป็นหลัก  ผลผลิตต่ า  ทรัพยากรดินและน  าถูกท าลายและเสื่อมสภาพในเวลา
อันรวดเร็ว  ท าให้เกษตรกรประสพภาวะการขาดทุน 

  เศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงมีพระราชด ารัชชี แนะแนว
ทางการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรไทย  เป็นปรัชญาชี ถึงแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนทุกระดับ
ตั งแต่ระดับครอบครัว  ระดับชุมชน  จนถึงระดับรัฐ  ซึ่งในการพัฒนาและการบริหารประเทศใช้ด าเนินการไปในทาง
สายกลาง  เพ่ือให้ก้าวทันต่อยุคโลกาภิวัฒน์  อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั งภายในและภายนอกและท าอย่างเป็น
ขั นเป็นตอน  โดยคิดถึงความพอประมาณ  ความมีเหตุผล  การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว  ปรัชญาเศรษฐกิจพเพียง
เป็นปรัชญาที่มีความส าคัญอย่างยิ่งส าหรับการขจัดความยากจน  ลดความเสี่ยงทางเศรษฐกิจของคนในชุมชน  และ
เป็นพื นฐานของการสร้างพลังอ านาจของชุมชน  การพัฒนาศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็ง  เพ่ือเป็นรากฐานของการ
พัฒนาประเทศ 

องค์การบริหารส่วนต าบลขามสมบูรณ์  เห็นความส าคัญในเรื่องดังกล่าวจึงได้จัดท าโครงการ
ฝึกอบรมการพัฒนาทางการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่  โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ประจ าปีงบประมาณ  
2565  ขึ นเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนอาชีพของประชาชน  รวมทั งเพ่ือเป็นการปรับเปลี่ยนวิธีคิด               ไปสู่การ
พ่ึงตนเอง  และฝึกทักษะด้านเกษตรอินทรีย์  สามารถพ่ึงตนเองได้  

 

2.  วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือเสริมสร้างความรู้  ความเข้าใจการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ให้เกษตรกรได้
ปรับเปลี่ยนวิธีคิดสู่การพ่ึงตนเอง  ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิด  หลักการ  รูปแบบเทคนิค  วิธีการในการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม  และด าเนินชีวิตด้วยการพ่ึงพาตนเองได้อย่างเหมาะสมกับสภาพภูมินิเวศและภูมิสังคม 

3.  เป้าหมาย 

  เกษตรกร  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการและประชาชนทั่วไปต าบลขามสมบูรณ์  อ าเภอคง  จังหวัด
นครราชสีมา 

4.  วิธีการด าเนินการ 

  4.1  จัดประชุมเตรียมการศึกษาข้อมูล  ก าหนดแนวทางการอบรม   
  4.2  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
  4.3  จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์การฝึกอบรม 

4.4  ประสานวิทยากรฝึกอบรม 
  4.5  ด าเนินการฝึกอบรม 
  4.6  รายงานผลการฝึกอบรม 

5.  ระยะเวลาในการด าเนินการ 

 วันพฤสบดีที่   18   เดือน   สิงหาคม   พ.ศ.   2565 

/สถานที่  ... 
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6.  สถานที่ด าเนินการ 

  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลขามสมบูรณ์  อ าเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา 

7.  งบประมาณ 
  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลขามสมบูรณ์   ได้ตั งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณ                   
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕65   ในส่วนส านักปลัด  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                  
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฎิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชด าริ  เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ฯ  
เช่น  ค่าอาหารเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการจัดโครงการ  ฯลฯ  ค่าจ้างเหมาต่าง ๆ  (ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561 - 2565)  หน้า  110  ล าดับที่  2  (ส านักปลัด)   ตั งไว้  15,000.-  บาท  
(-หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)  โดยมีรายละเอียดดังนี .- 
  -  ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน  จ านวน  50  คน × 80 บาท ×1 มื อ 
            เป็นเงิน   4,000.-      บาท 

-  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  จ านวน  50  คน × 35 บาท × 2  มื อ 
        เป็นเงิน   3,500.-      บาท 

-  ค่าป้ายโครงการขนาด  1.5 × 2.5  เมตร × 120  บาท      เป็นเงิน      450.-      บาท 
-  ค่าตอบแทนวิทยากร 1  ท่าน ๆ ละ 600  บาท  จ านวน  6  ชั่วโมง  

        เป็นเงิน    3,600.-     บาท 
-  ค่าจา้งเหมาจัดหาวัสดุอุปกรณ์  (สมุด ซอง ปากกา) ราคา ชุดละ 40 บาท    
                                                                                     เป็นเงิน    2,000.-    บาท 

-  ค่าจ้างเหมาจัดหาวัสดุอุปกรณ์                                         เป็นเงิน     1,000.-    บาท 
 

  หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้ทุกประการ 
 

   รวมเป็นเงินทั งสิ น   14,550.-   บาท   (-หนึ่งหม่ืนสี่พันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน-) 

8.  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

  งานพัฒนาชุมชน  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลขามสมบูรณ์ 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

          เกษตรกรผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ปรับเปลี่ยนวิธีคิด  ได้ความรู้และทักษะเพ่ิมจากการฝึกอบรม  
และสามารถน าไปพัฒนาการเกษตรของตน  และการด ารงชีวิตของคนในครอบครัวได้เหมาะสมตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

10.  การติดตามประเมินผลโครงการ 

 1.  จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจต่อโครงการ 

 2.  รายงานผลและสรุปผลข้อมูลจากแบบสอบถามเสนอผู้บริหาร 

 

/ลงชื่อ  ... 
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 ลงชื่อ    ผู้เขียนโครงการ 
                                                    (นางสุภาวดี       สีหา) 
                                                 นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 
 

 
 ความคิดเห็นผู้เสนอโครงการ
 .................................................................................................................................................. ...................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
 
    
 
 

                                       ลงชื่อ   พันจ่าเอก                                   ผู้เสนอโครงการ   
                        (บุญสืบ    ชอบการ) 
                                          รก.หวัหน้าส านักปลัด               
 

ความคิดเห็นผู้เห็นชอบโครงการ 
............................................................................................................................. ......................................................... 
 

........................................................................ .............................................................................................................. 
 
 
 

                                       ลงชื่อ  พันจ่าเอก                                     ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                                (บุญสืบ   ชอบการ) 
                                                  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลขามสมบูรณ์ 
 
ความคิดเห็นผู้อนุมัติโครงการ 
......................................................................................... .............................................................................................  
 

............................................................................................................................. .........................................................  
 
                            

                                        ลงชื่อ                                        ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                   (นายองอาจ  ขอศรีกลาง) 
                                        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลขามสมบูรณ์ 
 

 

 

 

 



 

 
  

 
 
ส่วนราชการ  :  งานพัฒนาชุมชน ส านักปลัด  อบต.ขามสมบูรณ์  อ าเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา 

ที่   นม 87201 /-      วันที่         สิงหาคม  2565 

เรื่อง    ขออนุมัติโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ หลักสูตร  “การท าปุ๋ยน  า”  ประจ าปี  2565    

เรียน   นายองค์การบริหารส่วนต าบลขามสมบูรณ์ 
 

เรื่องเดิม 
ตามที่ องค์การบริหารส่ วนต าบลขามสมบูรณ์    ได้ตั งงบประมาณไว้ ในข้อบัญญั ติ งบประมาณ                   

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕65   ในส่วนส านักปลัด  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                  
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฎิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชด าริ  เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ฯ  
เช่น  ค่าอาหารเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการจัดโครงการ  ฯลฯ  ค่าจ้างเหมาต่าง ๆ  (ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561 - 2565)  หน้า  110  ล าดับที่  2  (ส านักปลัด)   ตั งไว้  15,000.-  บาท  
(-หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)   นั น 

 

ข้อเท็จจริง 

งานพัฒนาชุมชน  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลขามสมบูรณ์   มีความประสงค์ขออนุมัติจัดท า
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ หลักสูตร  “การท าปุ๋ยน  า”  ประจ าปี  2565  เพ่ือให้ก้าวทันต่อ
ยุคโลกาภิวัฒน์  อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั งภายในและภายนอกและท าอย่างเป็นขั นเป็นตอน  โดยคิดถึงความ
พอประมาณ  ความมีเหตุผล  การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ปรัชญาเศรษฐกิจพเพียงเป็นปรัชญาที่มีความส าคัญอย่าง
ยิ่งส าหรับการขจัดความยากจน  ลดความเสี่ยงทางเศรษฐกิจของคนในชุมชน  และเป็นพื นฐานของการสร้างพลัง
อ านาจของชุมชน  การพัฒนาศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็ง  เพ่ือเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศ  โดยก าหนดจัด
โครงการในวันพฤหัสบดีที่  18  สิงหาคม  2565  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลขามสมบูรณ์   อ าเภอคง  
จังหวัดนครราชสีมา   
 

ข้อเสนอแนะและพิจารณา 
          - เห็นควรพิจารณาอนุมัติโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ หลักสูตร  “การท าปุ๋ยน  า”   
ประจ าปี  2565 

 

          จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ 
 
 
 

                                                       (ลงชื่อ)  ......................................................  
                                                                          (นางสุภาวดี     สีหา) 
                                                                       นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 
 

/เรียน  ปลัด  ... 
 
 

บันทึกข้อความ 



 
 

-2- 
 
 

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลขามสมบูรณ์  เรียน    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลขามสมบูรณ์ 
 - เพ่ือโปรดทราบ                -  เพ่ือโปรดทราบ      
 -  เห็นควร  .................................................             -  เห็นควร  ................................................. 
 
 

(ลงชื่อ)  พันจ่าเอก...................................................... (ลงชื่อ)    พันจ่าเอก  ................................................. 
                       (บุญสืบ    ชอบการ)                       (บุญสืบ    ชอบการ) 
            รก. หวัหน้าส านักปลัด       ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลขามสมบูรณ์ 
 
 

                                               ความเห็นของผู้บังคับบัญชา 
 

     (      )  อนุมัติ    (      )  ไม่อนุมัติ  ..............................................      
                                                   
       
     (ลงชื่อ)  .......................................................................... 
       ( นายองอาจ   ขอศรีกลาง ) 
                                                              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลขามสมบูรณ์ 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 


