
 

ตัวอย่าง 

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อยกระดับชุมชน 

ที่มีรายละเอียด  ปริมาณงาน 

ทั้ง 4 ประเภท 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ประเภทที่  1 

 

  เป็นโครงการที่เป็นรูปธรรม  เกิด

ประโยชน์ส าหรับผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากจน  

โดยเฉพาะเด็กสตรีและผู้สูงอายุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวอย่างโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชนที่มีปริมาณงาน 

ชื่อโครงการ ส่งเสริมอาชีพกลุ่มผ้าไหม      ล าดับท่ี      24     

งบประมาณ       50,000  บาท 

รหัสหมู่บ้าน/ชุมชน 36020111  

ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน ม่วง   หมู่ 11  

ต าบล  บ้านเขว้า   อ าเภอ/เทศบาล  บ้านเขวา้    

จังหวัด  ชัยภูมิ     

รายละเอียด/ปริมาณงานของโครงการ        

  1 ไหมยืน ( ไหมเครือ ) เป็นเงิน 2,830 บาท จ านวน 2 กิโลกรัมๆละ 1,415 บาท  

  2 ไหมพุ่ง  ( ไหมทอ   ) เป็นเงิน 3,600 บาท จ านวน 5 กิโลกรัมๆละ    720 บาท  

  3 สีย้อม            เป็นเงิน  900   บาท จ านวน 20 โหลดๆละ 45 บาท  

  4 ป่อมาง           เป็นเงิน  100   บาท ถุงละ 10 ม้วนๆ ละ 10 บาท   

  5 ฟืมทอ           เป็นเงิน   590  บาท  รวมเป็นเงิน 8,060 บาท   

  ค่าจัดซื้อท้ังหมด 8,060 บาทได้ 1 หูก = 6 หูก เป็นเงิน 50,000 บาท   

   จ านวนผ้าท่ีได้จ านวน 72 หลา ต่อ 1 หูก จัดท าท้ังหมด 6 หูก ได้ผ้าที่ทอท้ังหมด 433 หลา

   เพื่อจ าหน่ายเป็นรายได้ในชุมชนต่อไป      

    1 หูก ต่อ 1 ครัวเรือน 6 หูกเท่ากับ 6 ครัวเรือน 1 หูกใช้เวลาทอประมาณ 20-25 วัน

     ผ้า 1 หลา ขายได้เป็นเงิน = 200 บาท    

    1 หูกได้ผ้า 72 หลา ขายได้เป็นเงิน = 14,400 บาท   

     ต้นทุนการผลิต  1 หูก       เป็นเงิน 8,060 บาท  

     รายได้ต่อ 1 หูก               เป็นเงิน 6,340 บาท  

            

 ปันผลให้กับสมาชิก 70 % น าเข้าเป็นกองทุน 30% เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีงานท าและมีรายได้เข้าครอบครัว

เพิ่มข้ึน                                       

*รวมกลุ่มท าภายในชุมชน กลุ่มละ 8 คน 1 หูก สมาชิก 4 คน  6 หูก สมาชิก 24 คน   

 

ลงชื่อ นางสาวสุภาพร เกิดถาวร         ( กรรมการ ) 

         ( นางสาวสุภาพร เกิดถาวร   ) 

                                                ประธานกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน หรือกรรมการ 

                      เบอร์โทร  084-2830393   

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวอย่างโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชนที่มีปริมาณงาน 

ชื่อโครงการ   ( 1 )  เพิ่มศักยภาพการประกอบอาชีพ  ( ผลิตกล้วยกรอบแก้ว )   ล าดับท่ี      48       

งบประมาณ 100,000   บาท 

รหัสหมู่บ้าน/ชุมชน 36020606   

ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน หนองบ่อ  หมู่ 6  

ต าบล  โนนแดง   อ าเภอ/เทศบาล  บ้านเขว้า    

จังหวัด   ชัยภูมิ     

รายละเอียด/ปริมาณงานของโครงการ         

 จัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ ในการประกอบการผลิตกล้วยกรอบแก้ว   

 เคร่ืองซีน           2  ตัวๆ ละ  5,000  บาท           เป็นเงิน  10,000  บาท     

 กระทะ               5  ใบๆละ     750  บาท            เป็นเงิน   3,750    บาท    

 ชั้นตากขนม       2   หลังๆละ 12,000 บาท         เป็นเงิน  24,000  บาท    

 ตู้เก็บผลิตภัณฑ์  2  หลังๆละ  10,000 บาท          เป็นเงิน  20,000  บาท    

 กาละมังสแตนเลส 5 ใบๆละ       450 บาท          เป็นเงิน    2,250 บาท    

 เตาแก๊สพร้อมถังชุด 2 หัว 3 ชุดๆละ 3,500 บาท  เป็นเงิน  15,000  บาท    

 กระซอนขนาด  10  นิ้ว  10  โหลๆละ  185  บาท เป็นเงิน  1,850    บาท    

 กระซอนขนาด  12 นิ้ว   10  โหลๆละ  200  บาท  เป็นเงิน 2,000    บาท    

 น้ ามันพืชขนาด  18  ลิตร จ านวน  20  ปีบๆละ  595  บาท  เป็นเงิน  11,900  บาท   

 กระโด้งตากขนมบางเล็ด  50  ใบๆละ  130  บาท  เป็นเงิน  5,150  บาท    

 ถุงบรรจุผลิตภัณฑ์  ถุงหนา  6x9 จ านวน  20  โลๆละ  80  บาท  เป็นเงิน  1,600  บาท   

       ถุงหนา  9x14 จ านวน  20  โลๆละ  80  บาท  เป็นเงิน  1,600  บาท   

       ถุงร้อน  7x11 จ านวน  20  โลๆละ  70  บาท  เป็นเงิน  1,400  บาท   

       ถุงลาย   6x12 จ านวน  20  โลๆละ  100  บาท  เป็นเงิน  2,000  บาท   

                   ถุงพับลาย  7x11   จ านวน  20  โลๆละ  100  บาท  เป็นเงนิ  2,000  บาท      

 ด้านบริหารจัดการ ขายในชุมชนหรือต่างจังหวัด สมาชิกในกลุ่ม 50 คน ราคาขายในท้องตลาดได้เดือนละ 70,000 

บาท ปันผลให้สมาชิกภายในกลุ่ม 17,500 บาท ต่อเดือน จ านวน 50 ครัวเรือน     

 

ลงชื่อ  นายทองสับ เสนชัย   

         (  นายทองสับ เสนชัย  ) 

                                               ประธานกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน หรือกรรมการ 

                      เบอร์โทร  087-0547320   

 

 

 

 

 

 



ตัวอย่างโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชนที่มีปริมาณงาน 

ชื่อโครงการ ส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม ( ท าดอกไม้จันทร์ )    ล าดับท่ี         35               

งบประมาณ        200,000  บาท 

รหัสหมู่บ้าน/ชุมชน 36020316  

ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน คลองโลโพ   หมู่ 16  

ต าบล  ลุ่มล าชี   อ าเภอ/เทศบาล  บ้านเขว้า    

จังหวัด  ชัยภูมิ    

รายละเอียด/ปริมาณงานของโครงการ จัดซื้อ/อุปกรณ์ท าดอกไม้จันทร์    

     1 กระดาษแข็ง 500 แผ่นๆละ 45 บาท เป็นเงิน 22,500 บาท    

  2 ลิบบ้ินม้วนใหญ่ 400 กิโลกรัม เป็นเงิน 8,000 บาท     

  3 เลื่อม ( ส าหรับประดับ ) 1,000 ถุงๆละ 100 บาท เป็นเงิน 1,0000 บาท   

  4 ผ้าขนหนู 500 ผืนๆละ 100 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท    

  5 ผ้าลูกไม้ 100 ผืนๆละ 300 บาท เป็นเงิน 3,0000 บาท     

  6 พลาสติกม้วนใส 50 ม้วนๆละ 300 บาท เป็นเงิน 10,500 บาท    

  7 กระดาษ กรุ๊ฟ 20 รินๆละ 600 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท    

  8 สายรัด 20 ม้วนๆละ 300 บาทเป็นเงิน 6,000 บาท      

  9 กระดาษดอกไม้จันทร์ 80 กิโลกรัมๆละ 350 บาท เป็นเงิน 28,000 บาท   

  10 ธูปจ านวน 20 ถุงๆละ 250 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท     

  11เทียนเล็ก 20 กล่องละ 250 บาท เป็นเงนิ 5,000 บาท     

  12 ลวด 200 มัดๆละ 25 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท     

  13 หลอด 80 ก.กๆละ 100 บาท เป็นเงิน 8,000 บาท     

    จ าหน่ายให้ร้านรับซื้อ/ผลก าไร     

    1 ให้สมาชิก 50 %       

    2 เข้ากองทุนหมุนเวียน 30 %     

    3 จัดการบริหาร 20 %   สมาชิกท้ังหมด 85 ครัวเรือน 

    

 

ลงชื่อ  นายบุญหา ผาดี   

        (  นายบุญหา ผาดี  ) 

                                                ประธานกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน หรือกรรมการ 

                      เบอร์โทร  087-4455931   

 

 

 

 

 

 

 



ตัวอย่างของโครงการเศรษฐกิจพอเพียงท่ีขอปริมาณงาน 

ชื่อโครงการ ส่งเสริมกลุ่มอาชีพเลี้ยงจิ้งหรีด                   ล าดับท่ี 43   

งบประมาณ            100,000 บาท                    

รหัสหมู่บ้าน/ชุมชน 45020117           

ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน โพธิ์ทอง หมู1่7 ต าบล เกษตรวิสัย  อ าเภอ/เทศบาล เกษตรวิสัย   จังหวัด ร้อยเอ็ด   

                    รายละเอียด/ปริมาณงานของโครงการ         

            1.บ่อซีเมนต์ Φ บ่อๆละ 160 บาท รวม 27,520 บาท

            2.ผ้ามุ้งครอบปากบ่อ  41  ม้วนๆละ 180 บาท รวม 7,380  บาท      

            3.หัวอาหาร  86  กระสอบ ๆละ 450 รวม 38,700 บาท      

            4.พันธ์ุจิ้งหรีด  528 ใบๆละ 50 บาท รวม 26,400 บาท  

                  วิธีการบริหารจัดการโครงการ          

       จัดซื้อพันธ์ุจิ้งหรีดให้ครบทุกหลังคาเรือนจ านวน 86 หลังคา  จิ้งหรีดท่ีเลี้ยงจะมีอายุประมาณ 45 วัน ก็เริ่มขายได้ ก่อน

ขายจะมีการรองเอาไข่จิ้งหรีดเพื่อขยายพันธ์ุต่อไป  เม่ือมีการขายจิ้งหรีดจะมีการเก็บเงินท่ีแต่ละครัวเรือนขายจิ้งหรีดได้ กลับคืน

เข้าสู่กองทุน ครัวเรือนละ 100 บาท เพื่อเป็นทุนสนับสนุนส่งเสริมการขยายพันธุ์จิ้งหรีดต่อไป  พันธ์ุจิ้งหรดีท่ีจัดซื้อให้ในรอบ

แรกครัวเรือนท่ีเลี้ยงจะสามารถขายจิ้งหรีดได้ประมาณ 400-500บาท ต่อครัวเรือนและต่อๆไปจะไม่มีการซื้อพันธ์ุจิ้งหรีดเพิ่ม 

เพราะมีแม่พันธ์ุอยู่แล้วสามาสรถขยายพันธุ์ต่อไปได้เรื่อยๆ ทุกๆ 45 วัน    หรือท่ีมีการขายจิ้งหรีดของกลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีดจะมี

การเก็บเงินคืนสู่กองทุนและขยายพันธุ์ให้แก่ครัวเรือนท่ีต้องการเลี้ยงเพิ่มเติมต่อไป     

             

ลงชื่อ นายวีระพงษ์  ทองพือ 

ประธานกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน หรือกรรมการ

 เบอร์โทร  082-3713018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวอย่างของโครงการเศรษฐกิจพอเพียงท่ีขอปริมาณงาน 

ชื่อ  โครงการอุตสหกรรมในครัวเรือนขนาดย่อม กลุ่มเย็บผ้าและพรมเช็คเท้า                    ล าดับท่ี 165 

งบประมาณ            150,000 บาท                         

รหัสหมู่บ้าน/ชุมชน 45990013           

ชือ่หมู่บ้าน/ชุมชน วัดป่าเรไร หมู่ -  ต าบล ในเมือง  อ าเภอ/เทศบาล เมืองร้อยเอ็ด   จังหวัด ร้อยเอ็ด   

             รายละเอียด/ปริมาณงานของโครงการ                   

         เย็บผ้าและพรมเช็คเท้า           

              ค่าวัสดุอุปกรณ์            

     -จักรเย็บผ้าย่ีห้อ singerรุ่น7คร่ึงแรงม้า   จ านวน 6 หลังๆละ 15,500 บาท                รวม   93,000 บาท   

     - เคร่ืองจักรโค้งยี่ห้อ singerรุ่น5 เข็ม ครึ่งแรงม้า   จ านวน 3หลังๆละ 8,000 บาท   รวม   24,000 บาท   

      -ผ้าแมนเบริท 150 กก. x 100 บาท                                                                รวม   15,000 บาท   

     -เศษผ้าต่างๆ 200 x 70 บาท                                                                         รวม   14,000 บาท   

     -วัสดุในการตัดเย็บ,กระดุม,ซิป,กรรไกร,เข็ม,ด้าย                                                 รวม     4,000 บาท   

                              รวมเป็นเงิน                                                                    150,000 บาท   

            การบริหารจัดการ           

     1.จ านวนสมาชิก 20 คน           

     2.ผลิตได้วันละ 200ชิ้นๆละ 10บาท เป็นเงิน 2,000 บาท        

     3.ผลผลิตจากการผลิตได้ก าไร 20% น าเข้ากลุ่มเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน อีก80%ให้แก่สมาชิกกลุ่ม   

     4.จัดท าการประชุมทุกเดือน           

 

 

   ลงชื่อ นางดวงจันทร์  พุทธานี 

ประธานกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน หรือกรรมการ

เบอร์โทร 043-524880 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ประเภทที่  2 

 

เป็นโครงการที่สนับสนุนและส่งเสริม

ศักยภาพในการประกอบอาชีพ  การเพิ่มรายได้

และสร้างโอกาส  ในการพัฒนาเศรษฐกิจของ

ชุมชน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวอย่างโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชนท่ีมีปริมาณงาน 

 ล าดับที ่   130  
ชื่อโครงการ ส่งเสริมการปลูกพืชเมืองหนาวบนพื้นที่ราบสูงตามแนวพระราชด าริ เช่น กาแฟ-แมคคาเดเมี่ย งบประมาณ

 250,000   บาท 

รหัสหมู่บ้าน/ชุมชน 36080209   

ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน บ้านหลังสัน   หมู่   

ต าบล  วังตะเฆ่   อ าเภอ/เทศบาล  หนองบัวระเหว    

จังหวัด  ชัยภูมิ    

รายละเอียด/ปริมาณงานของโครงการ         

             

 - จัดซื้อต้นพันธุ์แมคคาเดเมี่ยจากกรมวิชาการเกษตร จัดสรรให้สมาชิก ต้นละ 50 บาท จ านวน 3,000 ต้น เป็นเงิน 

150,000 บาท            

- จัดซื้อต้นพันธุ์กาแฟ อาราบิก้า จากกรมวิชาการเกษตรให้สมาชิก ต้นละ 5 บาท จ านวน 20,000 ต้น   

เป็นเงิน 100,000 บาท           

 - แจกจ่ายต้นพันธุ์ให้สมาชิกไปปลูกในพ้ืนท่ีเกษตรกรเอง      

- จ านวนสมาชิก 245 ครัวเรือน          

 ได้ต้นแมคคาเดเมี่ย ครัวเรือนละ 12 ต้น        

 กาแฟได้ครัวเรือนละ 81 ต้น          

- เมื่อสมาชิกที่ปลูกได้รับผลผลิตแล้ว ให้ส่งคืนต้นพันธุ์หรือค่าเทียบเท่าราคาต้นพันธุ์ เพื่อส่งต่อให้สมาชิกรายต่อไป  

            

- ส่งคืนต้นพันธุ์ แมคคาเดเมี่ย-กาแฟ ในจ านวนเท่าที่ได้รับไป      

 แมคคาเดเมี่ย 12 ต้น         

 กาแฟ  81 ต้น         

             

             

              

 

ลงชื่อ  นางส้มจีน  สู้ศึก    

         (  นางส้มจีน  สู้ศึก   ) 

                                                  ประธานกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน หรือกรรมการ 

                      เบอร์โทร  081-0641025   

 

 

 

 

 



ตัวอย่างโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชนท่ีมีปริมาณงาน 
ชื่อโครงการ ทอเสื่อด้วยกก         ล าดับที ่        15                 

งบประมาณ 80,000   บาท 

รหัสหมู่บ้าน/ชุมชน 36011804   

ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน บ้านกุดโง้ง   หมู่   

ต าบล  บุ้งคล้า    อ าเภอ/เทศบาล  เมืองชัยภูมิ    

จังหวัด  ชัยภูมิ     

รายละเอียด/ปริมาณงานของโครงการ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการทอเสื่อกก รายละเอียดดังต่อไปนี ้  

 - กี่  อันละ  2,500 บาท  9  อัน  เป็นเงิน  22,500  บาท       

 - ฟืมขนาดเล็ก 10  อันๆ ละ  150 บาท เป็นเงิน 1,500 บาท      

 - ฟืมขนาดกลาง 10 อันๆละ  250 บาท เป็นเงิน 2,500 บาท      

 - ฟืมขนาดใหญ่ 10 อันๆละ   350 บาท เป็นเงิน 3,500 บาท      

 - จักรเย็บเส่ือ 4 หลังๆละ 7,500 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท      

 - เข็มจักร 20 อันๆละ 15 บาท เป็นเงิน 300 บาท       

 - ผ้าเย็บขอบเสื่อ 25 ม้วนๆละ 40 บาท เป็นเงิน 1,000 บาท      

   ด้ายเย็บ 100 หลอดๆละ 10 บาท เป็นเงิน 1,000 บาท       

 - เชือกไนล่อน 110 ม้วนๆละ 80 บาท เป็นเงิน 8,800 บาท      

 - สีย้อมกก 300 ซองๆละ 5 บาท เป็นเงิน 1500 บาท       

 – ค่าพันธุ์กก 2,400 บาท           

 – กรรไกร 10 อันๆละ 80 บาท เป็นเงิน 800 บาท       

 - มีดเล็ก 20 เล่มๆล่ะ 20 บาท เป็นเงิน 400 บาท         

 - ปี๊บ 10 ใบๆละ 30 บาท เป็นเงิน 300 บาท        

 - จอบ 10 อันๆละ 230 บาท เป็นเงิน 2,300 บาท       

 - เสียม 15 อันๆละ 120 บาท เป็นเงิน 1,800 บาท  ยอดเงินรวม 80,000 บาท   

 หลักการบริหารจัดการ          

 - จัดตั้งกลุ่มสมาชกิระดมหุ้น          

 - จัดตั้งคณะกรรมการบริหาร          

 - วางแผนการท างานร่วมกัน          

 - ติดตามและตรวจสอบการท างาน         

 - ปันผลก าไรคืนสมาชิก                 

 *สมาชิกมีทั้งหมด 45 คน ปันผลก าไรคืนสมาชิก 50% อีก 50% น าเข้ากลุ่มสมาชิก      

 เก็บไว้เป็นทุนหมุนเวียน เป็นเงิน 1.800 บาท        

 

 

 

 



ลงชื่อ  นายพิชิต  หาญมะโน   

         (  นายพิชิต  หาญมะโน  ) 

                                                  ประธานกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน หรือกรรมการ 

                      เบอร์โทร              087-1465984   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวอย่างโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชนท่ีมีปริมาณงาน 
ชื่อโครงการ การผลิตปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ      ล าดับที่           58                                       

งบประมาณ     250,000   บาท 

รหัสหมู่บ้าน/ชุมชน 36030703   

ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน โนนประดู่  หมู่    3   

ต าบล   โคกมั่งงอย   อ าเภอ/เทศบาล  คอนสวรรค์   

จังหวัด  ชัยภูมิ    

รายละเอียด/ปริมาณงานของโครงการ จัดซื้อวัสดุในการท าปุ๋ยชีวภาพ                           

 1 ซื้อถังหมักปุ๋ยขนาด 200 ลิตรจ านวน 255 ถังๆละ 350  บาท  เป็นเงิน 89,250  บาท    

 2  ซื้อกากน้ าตาล  2000   ก.ก.ๆละ 13  บาท  เป็นเงิน 26,000  บาท     

 3  ซื้อหัวเชื้อ  EM  จ านวน  750 ลิตร ๆ 30 บาท  เป็นเงิน 22,500  บาท     

 4  ถังปั่นปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพขนาด 20  ลิตร  75 ถังๆ ละ 1500  บาท  เป็นเงิน  112,500 บาท  

 รวมทั้งสิ้น  250,000  บาท          

  ผลผลิตที่ได้ ถัง 200 ลิตร จะได้ปุ๋ยหมักน้ าชีวิตภาพประมาณ 140 ลิตร ถ้าขายให้สมาชิก 

 ลิตรละ 85 บาท น้ าหมักปุ๋ย 1 ลิตร ก็จะฉีดพ่นได้ประมาณ 3-4 ไร่ และขายให้หมู่บ้านข้างเคียง 100 บาท 

 และน าเงินเข้ากลุ่มสมาชิกการท าน้ าปุ๋ยหมักชีวภาพต่อไป ซึ่งมีครัวเรือนจ านวน 300 ครัวเรือน  

 เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการซื้อวัตถุดิบผลิตปุ๋ยครั้งต่อไป      

             

             

             

             

             

             

             

             

 

ลงชื่อ              นายโอมท์         อาจเวทย์   

         (              นายโอมท์         อาจเวทย์  ) 

                                                  ประธานกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน หรือกรรมการ 

                      เบอร์โทร      

 

 

 

 

 

 

 



ตัวอย่างโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชนท่ีมีปริมาณงาน 
ชื่อโครงการ เพาะเห็ดนางฟ้า        ล าดับที ่     29     

งบประมาณ 80,000   บาท 

รหัสหมู่บ้าน/ชุมชน 36020117   

ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน บ้านต้อนอุดม   หมู่ 17  

ต าบล  บ้านเขว้า   อ าเภอ/เทศบาล  บ้านเขว้า    

จังหวัด   ชัยภูมิ     

รายละเอียด/ปริมาณงานของโครงการ  โรงเรือน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 8 เมตร จ านวน 2 ห้อง  

 1 เสา 6 ต้น ต้นละ 300 บาท เป็นเงิน 1,800 บาท       

 2 ไม้ขนาด 1
2
1   x 5 1.5 เมตร 3 ตัว เมตรละ 80 บาท ตัวละ 120 บาท เป็นเงิน 360 บาท   

 3 ไม้ขนาด 1
2
1  x 5  4   เมตร  6 ตัว เมตรละ 80 บาท ตัวละ 320 บาท เป็นเงิน 1,920 บาท   

 4 ไม้ขนาด 1
2
1  x 5   8 เมตร 3 ตัว เมตรละ 80 บาท ตัวละ 640 เป็นเงิน 1,920 บาท   

 5 ไม้ขนาด 1
2
1  x4    4 เมตร 10 ตัว เมตรละ 70 บาท ตัวละ 280 เป็นเงิน 2,800 บาท   

 6 ไม้ขนาด 1 2
1  x3   10 เมตร 6 ตัว เมตรละ 25 บาท ตัวละ 250 บาท เป็นเงิน 1,500 บาท   

 7 หญ้าแฝกส าหรับมุงหลังคา 200 ตับ ตับละ 15 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท     

 8 ตะปู 3 นิ้ว และ 4 นิ้ว อย่างละ 3 ก.กๆ 40 บาท เป็นเงิน 240 บาท     

 9 หัวเชื้อส าหรับเพาะเห็ด ก้อนละ 10 บาท จ านวน 5,254 ก้อน เป็นเงิน 52,540 บาท   

 10 ไม้ไผ่เล้ียงส าหรับมุงหญ้าแฝก 2,000 บาท       

 11 ผ้าลายส าหรับคลุม ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 24 เมตร เมตรละ 20 บาท เป็นเงิน 1,920 บาท  

 12 ชั้นเพาะเชื้อเห็ดนางฟ้าสูง 1.5 เมตร ชั้นวาง 4 แผง จุได้ 2,000 ก้อน แผงละ 2,500 บาท  

 เป็นเงิน 10,000 บาท          

             

 การบริหารจัดการ           

 - ผลผลิตที่ได้น าออกจ าหน่ายในท้องตลาด ก.กละ 40 บาท      

 - รายได้น าเข้ากลุ่ม 40 % ปันผลให้แก่สมาชิก 60%        

 

ลงชื่อ  นายบัว ตะโส    

         (  นายบัว  ตะโส   ) 

                                                  ประธานกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน หรือกรรมการ 

                      เบอร์โทร      

 

 

 

 

 



ตัวอย่างโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชนท่ีมีปริมาณงาน 
ชื่อโครงการ ปลูกเห็ดฟาง        ล าดับที ่      41 

งบประมาณ 200,000   บาท                                                                                                        

รหัสหมู่บ้าน/ชุมชน 36020504   

ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน บ้านนาอินทร์แต่ง   หมู่ 4  

ต าบล  ภูแลนคา   อ าเภอ/เทศบาล  บ้านเขว้า    

จังหวัด  ชัยภูมิ     

รายละเอียด/ปริมาณงานของโครงการ         

 1. กากมัน 150 ตันๆ ละ 500 บาท เป็นเงิน 75,000 บาท      

 2. เชื้อเห็ด 2,000 ก้อนๆละ 10 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท      

 3. หัวอาหาร 200 ถุงๆละ 25 บาท เป็นเงิน 5.000 บาท      

 4, ปุ๋ยยูเรีย 50 ถุงๆละ 700 บาท เป็นเงิน 35,000 บาท      

 5. ฟางข้าว 750 ก้อนๆละ 40 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท      

 6. ผ้ายาง 300 ม้วนๆละ 150 บาท เป็นเงิน 35,000 บาท       

 สมาชิกที่เข้าร่วม 64 ครัวเรือน         

 ราคาขาย ก.ก       40 บาท          

            

 รายได้แต่ละครัวเรือนๆ 50 ก.ก เป็นเงิน 2,000 บาท หักเข้ากลุ่ม สมาชิก ครัวเรือนละ 100 บาท   

 ครัวเรือนเป็นจ านวน 6,400 บาท ต่อเดือน        

            

 น าเงินท่ีได้มาซื้อเชือ้เห็ดมาท าต่อ         

             

             

             

             

 

ลงชื่อ  นายบัวไล  แก้วมูลมุข   

         (  นายบัวไล  แก้วมูลมุข  ) 

                                                  ประธานกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน หรือกรรมการ 

                      เบอร์โทร              081-1728639   

 

 

 

 

 

 



 



ตัวอย่างโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชนที่มีปริมาณงาน 

ชื่อโครงการ     ผลิตปุ๋ยอินทรีย์        ล าดับที ่     66  

งบประมาณ        250,000     บาท 

รหัสหมู่บ้าน/ชุมชน      3730506     

ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน        นาผาง            หมู่      6     

ต าบล                  ห้วย                                อ าเภอ/เทศบาล       ปทุมราชวงศา   

จังหวัด           อ านาจเจริญ   

รายละเอียด/ปริมาณงานของโครงการ 

 1.ปุ๋ยคอก  จ านวน  58,360  กก. ๆ ละ  3 บาท  17,5080 บาท     

2.โดโลไมท์  จ านวน  3,350  กก. ๆ ละ 3  บาท    10,050 บาท     

3.ฟอสเฟต  จ านวน  3,350 กก. ๆ ละ  3 บาท    10,050 บาท     

4.กากน้ าตาล  จ านวน  240 กก. ๆ ละ 15 บาท    3,600 บาท     

5.EM    จ านวน  20  ลิตร ๆ ละ 100 บาท    2,000 บาท     

6.กระสอบพลาสติก จ านวน 1,600 ใบ ๆ ละ 5 บาท    8,000 บาท     

7.ถังขนาด 120 ลิตร   จ านวน  2  ถัง ๆ ละ 600 บาท    1,200 บาท    

8.ร าอ่อน  จ านวน 2,020 กก. ๆ ละ 10 บาท    20,020 บาท     

9.แกบลดิบ  จ านวน  20,000 กก. ๆ ละ 1 บาท    20,000 บาท     

       รวมเป็นเงินท้ังส้ิน   250,000  บาท       

 มีประชากร  161 ครัวเรือน          

 การบริหารจัดการ            

 ผลิตเพื่อจ าหน่าย ให้กับชุมชนในราคาถูก เงินท่ีได้จากการขาย ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ จะน ามาเป็นทุนหมุนเวียน และชื้อ

วัตถุดิบ ในปีต่อไป           

 

  

 

 

 

 
 

ลงชื่อ      นายวาทิน       ปกครอง    

                                                  ประธานกรรมการหมู่บ้น/ชุมชน หรือกรรมการ 

                       เบอร์โทร        

 

 

 



ตัวอย่างโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชนท่ีมีปริมาณงาน 
ชื่อโครงการ แปลงสาธิตผักปลอดสารพิษ      ล าดับที่      200งบประมาณ

 150.000   บาท 

รหัสหมู่บ้าน/ชุมชน 36121004   

ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน หนองแก   หมู่ 4  

ต าบล  หนองไผ่   อ าเภอ/เทศบาล  แก้งคร้อ    

จังหวดั  ชัยภูมิ     

รายละเอียด/ปริมาณงานของโครงการ         

 1. ปรับท่ีดิน 6 ไร่ โดยใช้แรงงานวันละ 20 คนๆละ 150 บาท จ านวน 17 วัน เป็นเงิน 51,000 บาท 

 2. บ่อบาดาล จ้างเหมารายการขุด ขนาดกว้าง 4 นิ้ว ลึก 30 เมตร เป็นเงิน 200,000 บาท  

 ท่อพีวีซี ขนาด 4 นิ้ว ยาว 30 เมตร 8 ท่อนๆละ 400 บาท เป็นเงิน 3,200 บาท    

 ทราย 2 คิว 1,000 บาท หิว 2 คิว 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 2,000 บาท ปูน 10 ถุงๆละ 100 บาท เป็นเงิน           

1,000 บาท   วายเมสเท่พื้น 1 ม้วน เป็นเงิน 1,700 บาท  หัวโยก  1 ชิ้น เป็นเงิน 10,000 บาท   

 3. พันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 กระสอบ 650 เป็นเงิน 3,250 บาท      

 4. เมล็ดพันธุ์พืชต่างๆ  ผักกาด ถั่วฝักยาว ข้าวโพด  หอม  เป็นเงิน 10,000 บ    

 5. สายยาง 1
2

1       3 ม้วนๆละ200 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท  

               6. ปุ๋ยชีวภาพ 100 กระสอบๆละ 300 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท      

               7. กล้วยหอม 100 ต้นๆละ 50  5,000 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท      

               8. ซื้อผักเม๊ก ผักติว้ ผักมะตูมฝรั่ง  เป็นเงิน 6,550 บาท               รวม 150,000 บาท   

 หลักบริหารจัดการ           

 1 จัดตั้งกลุ่ม สมาชกิ 100 คน   2 แต่งตั้งคณะท างาน    

 3 จัดระเบียบของกลุ่ม    4 จัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายประจ าป ี  

 5 หักเข้ากองทุนพัฒนาหมู่บ้าน 10%   6 แบ่งปันผลให้สมาชิก 70%    

 7 แบ่งให้เจ้าของที่ดิน 20%          

 *ผักกาด 100  กระป๋องๆละ 10 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท     

 ผักชีหอม 10 ก.กๆละ 200 บาท เป็นเงิน 2,000 บาท         

 ข้าวโพด ข้าวเหนียว 10 ก.กๆละ 500 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท      

 ผักบุ้ง 10 ก.กๆละ 200 บาท เป็นเงิน 2,000 บาท 

 

ลงชื่อ  นางสุพรรณี  ฐานวิเศษ   

                                                  ประธานกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน หรือกรรมการ 

                      เบอร์โทร      

 

 

 



ตัวอย่างโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชนที่มีปริมาณงาน 

ชื่อโครงการ     ต่อยอดโครงการไบโอดีเซลเพื่อทดแทนพลังงานจากสบู่ด า   ล าดับที ่      76  

งบประมาณ       250,000    

รหัสหมู่บ้าน/ชุมชน    41030507   

ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน         หนองแซงสร้างใต้        หมู่      7   

ต าบล            น้ าพ่น                   อ าเภอ/เทศบาล      หนองวัวซอ  

จังหวัด          อุดรธานี   

รายละเอียด/ปริมาณงานของโครงการ 

สร้างอาคารไม้ พื้นปูน หลังคาสังกะสี  ขนาดกว้าง 6 x 8   

๑. สังกะสี   24   แผ่น ๆ  ละ  405  บาท    =9,120  บาท    

๒.สกู 300  ตัว ๆ ละ 3 บาท     =900   บาท    

๓.เหล็กกล่อง 2 x 4 เมตร  18  เส้น ๆ ละ 100 บาท   =18,000  บาท    

๔.เหล็ก C2  6 เส้น ๆ ละ 400 บาท     =2,400 บาท    

5.ไม้สมาดวู๊ด 4 เมตร 8 แผ่น ๆ ละ 360 บาท   =2,880  บาท    

6.เสาคอนกรีตขนาด 5x5 ยาว 3.50 เมตร 5 ต้น ๆ ละ 525 บาท =2,625 บาท    

7.หิน  5  คิว ๆ  ละ 480 บาท      = 2,400  บาท    

8.ทราย 3 คิว  ๆ ละ 300 บาท      =900   บาท    

9. ปูนชีเมนต์  30 ถุง ๆ  ละ 130 บาท     =3,900  บาท    

10.เหล็กเส้น 3 หุน 16 เส้น ๆ ละ 180 บาท    =1,880  บาท    

11.เหล็กปอก  7 กก.ๆ ละ 50 บาท     =350   บาท    

12.ลวดมัดเหล็ก 3 กก. ๆ ละ 50 บาท    =150   บาท    

13.อิฐบล๊อก 600 ก้อน ๆ ละ 4 บาท    =2,400  บาท    

14.ปูนชีแพ็ค 3 คิว ๆ ละ 1,600 บาท    =4,800  บาท    

15.ลวดตาข่าย ขนาด 1x20 เมตร 1 ม้วน ๆ ละ 1,600  =1,600  บาท    

16.ลวดตาข่าย ขนาด 1.5x20 เมตร 1 ม้วน ๆ ละ 1,600  =1,600  บาท    

17.เหล็กเส้น 4 หุน  6  เส้น ๆ ละ 400 บาท    =2,400  บาท    

18.วายเมท  ขนาด 2.50 เมตร  1 ม้วน ๆ ละ 1400 บาท   =1400   บาท    

19.สีกันสนิม  1 ถัง ๆ ละ 400 บาท     =400   บาท    

20.เหล็กฉาก ตัว V 3 เส้นๆ ละ 200 บาท    =600   บาท    

21. ค่าแรงงานก่อสร้าง 10 วัน ๆ ละ 10 คน     = 1,500  บาท    

 

ลงชื่อ  นายก าพล       ป่ิงสวัสดิ์    

         ประธานกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน หรือกรรมการ 

                                                                                                         เบอร์โทร     08-0757-3294    



ล าดับที ่      76  

ตัวอย่างโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชนที่มีปริมาณงาน 
จัดซื้ออุปกรณ์การผลิต และกักเก็บน้้ามันไบโอดีเซล         

1.ถังพลาสติกขนาด 200 ลิตร 10 ใบ ๆ ละ 750 บาท   =7,500 บาท    

2.แกลลอนบรรจุน้ ามันขนาด  75 ลิตร 30 ใบ ๆ  ละ 20 บาท   =600   บาท    

3. ถุงพลาสติก ขนาดบรรจุ  30 ลิตร  20 ใบ ๆ ละ 100 บาท  =300   บาท    

4.สายไฟในอาคาร ขนาด 2x4 100 เมตร ๆ ละ 14 บาท   =1,400  บาท    

5.หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 15 แอม 1 อัน ๆ ละ 5,000   =5,000  บาท    

6.ปั้มดูดน้ าปะปา  1  ตัว ๆ ละ 5,500 บาท   =5,500  บาท    

7.ท่อพีวีชี 6 หุน 20 ท่อ ๆ ละ 70 บาท      =1,400  บาท     

8.ถังเก็บน้ ามันไบโอดีเชล ขนาด 3,000 ลิตร 1 ถัง   =20,000  บาท    

9.หัวจ่ายน้ ามัน  1 หัว ราคา      =150,000  บาท    

  รวมเป็นเงินท้ังส้ิน  250,000  บาท       

  

การบริหารจัดการ            

 ที่ตั้งโครงการท่ีดินสาธารณะประโยชน์ บ้านหนองแซง สร้องใต้ หมู่ที่ 7 ต.น้ าพ่น  อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี โดยการ

จ าหน่ายน้ ามันในราคาถูกให้แก่ราษฎร์ในชุมชนท้ังเป็นการหมุนเวียนในชุมชน ซึ่งราษฎรณ์ทีไ่ด้รับผลประโยชน์ 165  ครัวเรือน  

เมล็สมู่ในชุมชน มีราษฎร์ปลูกสบู่ด าในพ้ืนท่ี  400 ไร่          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวอย่างโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชนที่มีปริมาณงาน 

ชื่อโครงการ     ซ่อมแซมฝายกั้นน้ าตอนกลาง     ล าดับที ่     36   

งบประมาณ       80,000 บาท    

รหัสหมู่บ้าน/ชุมชน    41230112    

ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน         ไชยวานพัฒนา         หมู่      12  

ต าบล            บ้านแดง                   อ าเภอ/เทศบาล        พิบูลรักษ์   

จังหวัด          อุดรธานี    

รายละเอียด/ปริมาณงานของโครงการ 

1.ปูผสมเสร็จ  22 คิว ๆละ 1,400 บาท    =30,800 บาท      

2.เหล็กเส้น ๆละ 330 บาท 60 เส้น    =20,000 บาท      

3.ไม้อัด กว้าง 1.22 ยาว 2.44 เมตร  แผ่นละ 220 บาท  =3,740 บาท      

4.ลวด  กิโลละ 50 บาท 20 กิโล    =1,000  บาท      

5.ค่าแรง วันละ 200 บาท  10 คน 12 วัน   =24,460  บาท      

 ชาวบ้าน  125  ได้รับผลประโยชน์จากฝาย ซ่อมแซมเสร็จช้าวใช้ประโยชน์ในการท านา ปลูกผัก  ปลูกข้าวโพด  และ

การประมง            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ   นายเวียงชัย           ศรีวิชา    

                                                  ประธานกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน หรือกรรมการ 

                      เบอร์โทร  08-3339-4478    

 

 

 

 

 

 

 



ตัวอย่างของโครงการเศรษฐกิจพอเพียงท่ีขอปริมาณงาน 

ชื่อโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพผลิตหลวดหนาม                     ล าดับที่66 

งบประมาณ            200,000 บาท                    

รหัสหมู่บ้าน/ชุมชน 45020614           

ชื่อหมู่บ้าน/ชมุชน ใหม่ชัยเจริญ หมู่ -  ต าบล บ้านฝาง  อ าเภอ/เทศบาล เกษตรวิสัย   จังหวัด ร้อยเอ็ด   

                            รายละเอียด/ปริมาณงานของโครงการ        

        1.ซื้อลวดเบอร์15 จ านวน 45 ม้วนๆละ 4,200 บาท รวม 189,000 บาท     

        2.อุปกรณ์ในการผลิต เช่น เครื่องมัดเหล็ก 50ตัวๆละ 20 บาท รวม 1,000 บาท    

        3.มอเตอร์ 4 ตัวๆละ 2,500บาท รวม 10,000 บาท        

-สมาชิกในชุมชน 84 ครัวเรือน          

-กลุ่มเป้าหมายในการจ าหน่าย จ าหน่ายให้กับสมาชิกในกลุ่มเลี้ยงโคและชุมชนใกล้เคียงที่ปลุกยางพารา   

                        วิธีการบริหารจัดการโครงการและผลก าไร        

เมื่อจ าหน่ายได้ผลก าไร น าผลก าไรมาแบ่งให้กับสมาชิกในกลุ่มตามระเบียบที่ได้ตกลงกันไว้ และน าต้นทุนน าเข้ากองทุน เพื่อเป็น

ทุนจัดซื้ออุปกรณ์ในการผลิตต่อไป ซ่ึงสามารถจะเป็นทุนหมุนเวียนให้เกิดความยั่งยืนต่อไป  

        วิธีการจัดท าแบ่งออกเป็น4 กลุ่มๆละ 21 ครัวเรือน มีความจ าเป็นที่จะต้องใช้มอเตอร์ ถึง4 ตัว คือท าแล้วน ามารวมกันเพือ่

จ าหน่าย  แล้วน าก าไรมาแบ่งกบัสมาชิกในกลุ่มจะได้รับผลประโยชน์รวมกันทุกครัวเรือน   

ลงชื่อ นายสุบัน  สุริยา 

ประธานกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน หรือกรรมการ

 เบอร์โทร  087-0359585

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวอย่างของโครงการเศรษฐกิจพอเพียงท่ีขอปริมาณงาน 

ชื่อ โครงการกลุ่มเล้ียงกบในบ่อพลาสติกและการปลูกพืชผักสวนครัวตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                      ล าดับที ่398 

งบประมาณ          250,000 บาท                    

รหัสหมู่บ้าน/ชุมชน 45190405           

ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน หนองเหล็ก หมู่ 5  ต าบล เด่นราษฎร ์ อ าเภอ/เทศบาล หนองฮี   จังหวัด ร้อยเอ็ด   

                             รายละเอียด/ปริมาณงานของโครงการ        

                    ค่าจัดซื้อ- อุปกรณ์เล้ียงกบในบ่อพลาสติก        

1.ลูกกบพันธุ์ดีตัวละ2บาท จ านวน 36,840 ตัว เป็นเงิน 73,680 อายุประมาณ45 วัน     

2.ซื้อผ้าพลาสติกปูพื้นบ่อ ขนาด3.6 x 4 ม. อย่างหนา 116 ผืนๆละ 300 บาท เป็นเงิน 34,800 บาท   

3.ผ้าตาข่ายเขียวขนาด 1 x 15 หลา จ านวน116 ม้วนๆละ 250 บาท เป็นเงิน 29,000 บาท     

4.อาหารกบขนาดเล็ก 58 กระสอบๆละ 580 บาทเป็นเงิน 33,640 บาท      

5. อาหารกบขนาดเล็ก 58 กระสอบๆละ 560 บาท เป็นเงิน 32,480       

6.ผ้าพลาสติกลแสงแดด (สแลนต)์หมุนเวียนในกลุ่มต่อไปขนาด1.80 x 5ม.116ผืนๆละ150 เป็นเงิน17,400บาท 

                    ค่าจัดซื้อ- อุปกรณ์การปลูกพืชผักสวนครัว        

1.ซื้อพันธุ์ผักบุ้ง 116 กก.x200 บาท เป็นเงิน 23,200 บาท  คะน้า 111 กระป๋องๆละ 20บาท เป็นเงิน 2,220 บาท  

ผักชีจีน 116 กระป๋องๆละ 30 บาท เป็นเงิน 3,480 บาท รวมเป็นวัสดุของโครงการ     

                              การบริหารจัดการ          

-คณะกรรมการมีการวางแผนปัญหา และอุปสรรคเดือนละ 1 ครั้ง มีการจดบันทึกบัญชีชุมชน ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ เพื่อให้เกิด

เงินหมุนเวียนในชุมชนมีการรวมเงินเข้ากองทุน 70% และ30%เป็นการป่ันหุ้นในการบริหารจัดการ 

- ต้นไม้และเมล็ดพันธุ์ผักน าไปปลูกในสวนเกษตรประจ าหมูบ้านซึ่งชุมชนร่วมกันดูแล 116 ครัวเรือนร่วมกัน  

       ผลผลิตที่ได้มีการบริหารจัดการร่วมกันและมีการประชุมทุกสิ้นเดือน      

 

      

                 ลงชื่อ      นาย โฮม       หลักงาม  

 ประธานกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน หรือกรรมการ

              เบอร์โทร     

 
 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวอย่างของโครงการเศรษฐกิจพอเพียงท่ีขอปริมาณงาน 

ชื่อโครงการ ส่งเสริมการปลูกผกัสวนครัว                                                                                                  ล าดับที1่95 

งบประมาณ          50,000 บาท                    

รหัสหมู่บ้าน/ชุมชน 45070601           

ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน โพธิ์ร้อยต้น หมู่ 7  ต าบลโพธิ์ทอง  อ าเภอ/เทศบาล โพธิ์ทอง   จังหวัด ร้อยเอ็ด   

                      รายละเอียด/ปริมาณงานของโครงการ       

  

1.จัดซื้อต้นหอมแดง จ านวน 600 กก.ๆละ 25 บาท เป็นเงิน  15,000 บาท      

2.ซื้อเมล็ดพันธุ์ชีหอม 100กก.ๆละ200 บาท เป็นเงิน 20,000บาท       

3.ซื้อปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ 1,000กก.ๆละ 10 บาท  เป็นเงิน 10,000 บาท       

4.ซื้อยาปราบศัตรูพืช 50ขวดๆละ 100 ท เป็นเงิน 5,000 บาท        

                        การบริหารจัดการ         
  

จัดซื้อเมล็ดพันธุ์ผักให้กับเกษตรกรและสมาชิกกลุ่มจ านวน 100 ครัวเรือน เพื่อน าไปปลูกเมื่อเจริญเติบโตแล้วเก็บเกี่ยวผลผลิต

น ามาบริโภคและส่วนหนึ่งน าไปจ าหน่ายตามท้องตลาดเมื่อขายไดแ้ล้วน าเงินไปซื้อเมล็ดพันธุ์เพือ่ปลูกในครั้งต่อไป และอีกส่วน

หน่ึงเก็บไว้เพื่อขยายพันธุ์ในปีต่อไป       

 

                                                                            ลงชื่อ     นาย ทองแดง โชติชื่น 
                                                                                                                ประธานกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน หรือกรรมการ

                                                                                                              เบอร์โทร087-9506157 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวอย่างของโครงการเศรษฐกิจพอเพียงท่ีขอปริมาณงาน 

ชื่อ  โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพประมง(จับปลาและแปรรูปปลา)                         ล าดับที ่265 

งบประมาณ            50,000 บาท                    

รหัสหมู่บ้าน/ชุมชน 45160608          

ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน โนนโพธิ ์หมู่ -  ต าบล โพธิ์สัย  อ าเภอ/เทศบาล ศรีสมเด็จ   จังหวัด ร้อยเอ็ด    

                 รายละเอียด/ปริมาณงานของโครงการ         

            ค่าจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์           

1.ซื้อตาข่าย 80 กก. x 500 บาท                                           = 40,000 บาท      

2.ซื้อเชือก 50 กก. x 95 บาท                                                =  4,750 บาท      

3.ซื้อตะแกรงตากปลาขนาด 2x 3 เมตร 5 อัน x 500 บาท    =  2,500 บาท                                                                  

4.ซื้อมีดบังตอ 10อัน x 150 บาท                                          =  1,500 บาท      

5.ซื้อตะกั่ว 10กก x125 บาท                                                 =  1,250 บาท      

                    การบริหารจัดการ           

     1.ร่วมกลุ่มกันลงหุ้นเพื่อเป็นทุนในการผลิต         

     2.แต่งตั้งคณะท างานโดยคณะกรรมการหมู่บ้าน         

     3.จัดเบียบข้อตกลงชัดเจน           

     4.แบ่งปันผลก าไรคืนสมาชิก           

     5.คณะกรรมการชี้แจ้งรายรับรายจ่ายทุกรอบปี         

     6.แบ่งเป็นก าไร 20 %            

     7.แบ่งผลก าไรให้กับสมาชิกทุกครัวเรือนจ านวน 88 ครัวเรือน       

     8.แบ่งตาข่ายให้กับสมชิกโดยการจับสลาก โดยครั้งแรกจะให้สมาชิก40ครัวเรือน เมื่อมีผลก าไร เมื่อมีการระดมหุ้น หรือมีผล

ก าไรสมาชิกที่เหลือจะได้รับตาข่าย         

     9.เชอืกจะได้รับแบ่ง 50ครัวเรือน โดยการจับสลาก ส าหรับสมาชิกที่เหลือจะได้จาการระดมทุนและผลก าไร  

 

 

   ลงชื่อ นายทองสุข  จังหวะ 

ประธานกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน หรือกรรมการ

เบอร์โทร 080-0117863 

 

 

 

 

 

 



ตัวอย่าง โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชนที่มีปริมาณงาน 
ชื่อโครงการ                         เล้ียงปลาบ่อปูนซีเมนต์                                        ล าดับที ่       193       .                         

งบประมาณ            250,000           บาท  

รหัสหมู่บ้าน/ชุมชน       33080702     .        

ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน                                  ดู่                                            หมู่                              2                                    9              

ต าบล                                        ขุนหาญ                                             อ าเภอ/เทศบาล                  ขุนหาญ                   ษ์  

จังหวัด              ศรีสะเกษ                ษ         

รายละเอียด/ปริมาณงานของโครงการ 

              1. จัดท าบ่อปูนซีเมนต์ ขนาด 1.5 x 2  เมตร  บ่อละ 400 บาท จ านวน 135 ครัวเรือน ๆ ละ 2 บ่อ รวมเป็นเงินท้ังส้ิน  

108,000  บาท                                                                                                                                                     . 

 2. จัดซื้อพันธุ์ปลาดุก 57,300 ตัว ๆ ละ 1 บาท รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 57,300 บาท                                                . 

 3. จัดซื้อหัวอาหาร ขนาดเล็ก 154 กระสอบ ๆ ละ 550 บาท  รวมเป็นเงินท้ังส้ิน  84,700  บาท  ได้ปรึกษาและ

ค าแนะน าเกษตรอ าเภอจัดเจ้าหน้าที่อ าเภอออกมาสาธิตในการเลี้ยงปลา และการจัดการบริหารในโครงการ จัดหา      .ตลาด 

และด าเนินการจัดตั้ง                                                                                                                                             . 

  วิธีการบริหารจัดการ                                                                                                                                         

. 

  -  เพื่อแจกให้ชุมชนน าไปเลี้ยงตามครัวเรือน ๆ ละ 2 บ่อ พร้อมพันธุ์ปลาดุกและหัวอาหาร                       . 

  -  ใช้เวลาในการเลีย้ง  ประมาณ 3 เดือน                                                                                                      . 

  -  พอปลาโตแล้วจับขาย  ผลก าไรจากการขายแต่ละรอบส่งคืนกองทุน 5% ของการขายแต่ละรอบ           . 

  -  ที่เหลือจัดซื้อพันธุ์ปลาดุกเพื่อมาเล้ียงในรอบต่อไป 

 ประโยชน์                                                                                                                                                          

. 

  -  ให้ชุมชนมีรายได้  ไม่ว่างงาน  เพิ่มรายได้  ลดรายจ่ายในครัวเรือน                                                         .  

  

       

   

 

 

                                                                                                                                                                               

.               ลงชื่อ                    นางไฉน  โสดา                                .                        

         (                    นางไฉน  โสดา                                ) 

    ประธานกรรมการ หรือกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน  

                       เบอร์โทร  089 - 8487463 

 

.       .  

 

 

 



ตัวอย่างของโครงการเศรษฐกิจพอเพียงท่ีขอปริมาณงาน 

ชื่อ  โครงการเครื่องดนตรีพื้นบ้าน(กลองยาว)                                              ล าดับที ่265 

งบประมาณ            100,000 บาท                    

รหัสหมู่บ้าน/ชุมชน 45160709           

ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน หนองขุบดิน หมู่ 9  ต าบล หนองแวงควง  อ าเภอ/เทศบาล ศรีสมเด็จ   จังหวัด ร้อยเอ็ด  

                        รายละเอียด/ปริมาณงานของโครงการ        

                  อุปกรณ์            

1.ซื้อไม้ 150เมตร x 500 บาท                                            = 75,000 บาท      

2.ซื้อเชือก 10 กก. x 120 บาท                                            =  1,200 บาท      

3.ซื้อซิว 10ตัว x 100 บาท                                                  =  1,000 บาท                                                                  

4.ซื้อมีด5 เล่ม x 300 บาท                                                  =  1,500 บาท      

5.ซื้อดินสอพอง 20กก x10 บาท                                        =     200 บาท      

6.ดินสอด า50แทง x 10 บาท                                              =     500 บาท      

7.ตะปู10กก. x 60 บาท                                                      =     600 บาท      

8.หนัง100แผ่น x 200 บาท                                                = 20,000 บาท      

                                               รวมเป็นเงิน                     100,000 บาท     

  

                             การบริหารจัดการ          

 สมาชิก83 ครัวเรือน จ านวน 354 คน ชาย 192 คน หญิง162  คน เงินลงทุน 1,000 บาท ต่อใบ    

 ผลที่จะได้รับใบละ 2,000 บาท ต่อใบ ผลก าไรแบ่งกันในกลุ่ม       

             

      

                                                                      ลงชื่อ  นายวิเชียร  เทพสุริยา 

ประธานกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน หรือกรรมการ

                                                                                                                            เบอร์โทร     
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวอย่าง โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชนที่มีปริมาณงาน 
ชื่อโครงการ โครงการซื้อพันธุ์ข้าวหอมมะลิเป็นทุนหมุนเวียนในชุมชน   ล าดับที ่        78        .                         

งบประมาณ            250,000           บาท  

รหัสหมู่บ้าน/ชุมชน       33042409      .        

ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน                     ทุ่งใหญ่                                               หมู่                               9                                   9              

ต าบล                                     ทุ่งใหญ่                                                  อ าเภอ/เทศบาล             กันทรลักษ์                  ษ์  

จังหวัด              ศรีสะเกษ                ษ         

รายละเอียด/ปริมาณงานของโครงการ 

 จัดซื้อข้าวเปลือก  20  ตัน  ในราคา  12.50  บาท  ในชุมชนมีครัวเรือน  157  ครัวเรือน  แบ่งเป็นพื้นที่ปลูกข้าว 950 ไร่  

คิดเฉล่ียให้ชุมชนยืมได้ครัวเรือนละ  130  ก.ก.  ต่อครัวเรือน  หลังจากเก็บผลผลิตแล้วให้สมาชิกที่กู้ยมื       ม   ส่งคืนภายในปี

ต่อไป  เพื่อจะได้หมุนเวียนในชุมชน  โดยสมาชิกที่ยืมข้าวเปลือกให้ส่งเป็นข้าวเปลือก  130  ก.ก.  ให้ส่ง  130  ก.ก.   คืน  หรือคิด

เป็น  130  ก.ก. เท่ากับ  1,625 บาท  โดยไม่มีดอกเบี้ย   เพราะเป็นโครงการชุมชนพอเพียง  เป้าหมายของโครงการน้ีเป็น

โครงการท่ีดี เพื่อสมาชิกได้ยืมข้าวเปลือกหมุนเวียนปีต่อไป                                           . 

 คณะกรรมการได้ประชุมและวางกดระเบียบ                                                                                                       . 

 1. ให้สมาชิกที่กู้ยืมข้าวเปลือกแล้วท าตามสัญญา                                                                                                .   

 2. ให้สมาชิกถือหุ้น ครัวเรือนละ 20 ก.ก. แต่ไม่เกิน 100 ก.ก.                                                                             . 

 3. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกที่ซื้อในท้องตลาดราคาแพง                                                                .  

 4. เพื่อให้สมาชิกมีความปรองดองในชุมชน                                                                                                        .  

 5. และไม่มีค่าใช้จ่ายกับคณะกรรมการใด ๆ ทั้งสิ้น                                                                                             . 

 6. ซึ่งเป็นการเสียสละในชุมชนน้ัน  ๆ                                                                                                                 . 

 จัดซื้อข้าวเปลือกจ านวน 20 ตัน ในราคา ก.ก.ละ 12.50 บาท  รวมเป็นเงิน  250,000  บาท                                  . 

                                                                                                                                                                                       . 

                                                                                                                                                                                        

.                                                                                                                                                                                        .   

.       .  

 

ลงชื่อ                        ทรงศักดิ์  สิทธิพันธ์                       .  

         (                       ทรงศักดิ์  สิทธิพันธ ์                      ) 

                                                 ประธานกรรมการ หมู่บ้าน/ชุมชน  หรือกรรมการ  

                      เบอร์โทร  084 - 9617864 

 

 

 

 

 

 



ตัวอย่าง โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชนที่มีปริมาณงาน 

ชื่อโครงการ                ท าเห็ดนางฟ้าและเห็ดฟาง                                            ล าดับที่         62        .                         

งบประมาณ            150,000           บาท  

รหัสหมู่บ้าน/ชุมชน       33041415      .        

ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน                     ศีรษะอโศก                                         หมู่                             15                                   9              

ต าบล                                     กระแชง                                                  อ าเภอ/เทศบาล             กันทรลักษ์                  ษ์  

จังหวัด              ศรีสะเกษ                ษ         

รายละเอียด/ปริมาณงานของโครงการ 

วัตถุดิบในการท้าเห็ดฟางและเห็ดนางฟ้า  ได้แก ่

              1. ขี้วัว 15,000 ก.ก. ละ 5 บาท = 75,000 บาท                          

.    

              2. แป้งข้าวเหนียว      136 ก.ก. ละ     27.   บาท =  3,672 บาท                          

. 

              3. เชื้อเห็ดฟาง 11,000 ถุง. ละ 17 บาท = 18,700 บาท                          

. 

              4. คอขวด   5,000 ชิ้น ละ 50 บาท = 25,000 บาท                          

. 

              5. เชื้อเห็ดนางฟ้า  1,000 ขวด ละ 8 บาท =   8,000 บาท                          

. 

              6. ปูนขาว  2,000 ก.ก. ละ 3 บาท =   6,000 บาท                          

. 

              7. ถุงเห็ด     500 ก.ก. ละ 70 บาท = 35,000 บาท                          

. 

              8. ส าลี     200 ก.ก. ละ 15 บาท =   3,000 บาท                          

. 

              9. พลาสติกคุมเห็ดฟาง       50 ม้วน ละ 100 บาท =   5,000 บาท                          

. 

 เมื่อทางชุมชนได้รับงบประมาณแล้วน าไปด าเนินการผลิต แล้วน าผลผลิตมาบริโภคให้เพียงพอแก่ชุมชนและแบ่งขาย

ตามท้องตลาด  เพื่อเอาเงินต่อยอดในการผลิตครั้งต่อไป                                                                                   . 

 เนื่องจากชุมชนศีรษะอโศกเป็นหมู่บ้านองค์รวมเงินท่ีรับจากทุด้านจะรวมเป็นกองกลาง  จะใช้จ่ายเรื่องใดก ็.เบิก

ส่วนกลาง                                                                                                                                                                 . 

 ฉะนั้นฐานงานท าเห็ดก็จะเป็นหน่วยงานหนึ่งของชุมชน  เมื่องบประมาณที่ขอจากทางราชการไม่เพียงพอ    . ทาง

หมู่บ้านจะเบิกจ่ายเพิ่มเติม  และจะไม่คิดค่าแรงงานในโครงการ                                                                             . 

 กิจการท าเห็ดนางฟ้า – เห็ดฟางทุกครัวเรือน ( 53 ครัวเรือน) จะร่วมกันท าทุกคนมีส่วนร่วมในการผลิต         . 

 เมื่อได้รายได้แล้ว  จะเข้าสู่ส่วนกลาง 50% และฐานเห็ด 50% (ส่วนกลางคือ ทุกคนได้บริโภคเห็ด) (ฐานเห็ด. 50%  จะ

เป็นส่วนต่อยอดท างานตอ่ไป                                                                                                                           .                                                                                                                    

 



                                                                                                                                                      

.               ลงชื่อ                นางสาวเกื้อดิน  สุวรรณ ์                     .  

          (                นางสาวเกื้อดิน  สุวรรณ ์                     ) 

                                                  ประธานกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน  หรือกรรมการ  

                       เบอร์โทร  085-1252570 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวอย่าง โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชนที่มีปริมาณงาน 

ชื่อโครงการ                            ผลิตโอ่งเพื่อจ าหน่าย                                             ล าดับที ่        50        

.                         

งบประมาณ            200,000           บาท  

รหัสหมู่บ้าน/ชุมชน       33040805      .        

ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน                      หนองอุดม                                         หมู่                               5                                   9              

ต าบล                                          รุง                                                      อ าเภอ/เทศบาล             กันทรลักษ์                  ษ์  

จังหวัด              ศรีสะเกษ                ษ         

รายละเอียด/ปริมาณงานของโครงการ 

จัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแลรับผิดชอบ                                                                                                                     . 

              รายละเอียดของโครงการ                                                                                                                                  

. 

              1. จัดซื้อปูนซีเมนต์    500        กระสอบ      ละ     100     บาท      =           50,000 บาท 

 2. จัดซื้อทราย  100        คิว  ละ 300 บาท = 30,000 บาท 

 3. จัดซื้อเหล็กเส้น  200        เส้น  ละ 100 บาท = 20,000 บาท 

 4. จัดซื้อวาวปิดเปิด  250        ตัว  ละ  40 บาท = 10,000 บาท 

 5. จัดซื้อแบบพิมพ์โอ่งขนาดความจุ  2,000 ลิตร    1  แบบ   = 60,000   บาท

 6. จัดจ้างแรงงานในหมู่บ้านวันละ 10 คนละ  200  บาท  30 วัน   = 30,000   บาท

 ผลขาดว่าจะได้รับ                                                                                                                                             . 

 -  ผลิตโอ่งขนาดความจุน้ าได้  1,000 ลิตร                                                                                                          . 

 -  ได้โอ่ง  250  โอ่งจ าหน่ายโอ่งละ  800  บาท                                                                                                   . 

 -  น าเงินท่ีได้จากการผลิตมาท าเป็นรายได้เป็นอาชีพเสริมในหมู่บ้านต่อไป                                                     . 

 -  แบ่งให้สมาชิก 75%                                                                                                                                        . 

 - คณะกรรมการ 10%                                                                                                                                        . 

 - เข้ากลุ่ม           15%                                                                                                

. 

            

 

 

                                                                                                                                                                                        

.               ลงชื่อ                     นายวิรัตน์  แก้วจันด ี                      .    

         (                     นายวิรัตน์  แก้วจันด ี                       ) 

                                                  ประธานกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน หรือกรรมการ 

                       เบอร์โทร  082 - 8667873 

 

 



 



ตัวอย่าง โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชนที่มีปริมาณงาน 

ชื่อโครงการ             ลานตากพืชผลทางการเกษตร                                  ล าดับที ่       233     .                         

งบประมาณ            250,000           บาท  

รหัสหมู่บ้าน/ชุมชน       33140204    4                      

ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน                              หนองจิก                                    หมู่                              4                                    9              

ต าบล                                        พิงพวย                                             อ าเภอ/เทศบาล                  ศรีรัตนะ                    ษ์  

จังหวัด              ศรีสะเกษ                ษ         

รายละเอียด/ปริมาณงานของโครงการ 

       ความยาว    48   เมตร            

. 

      ความกว้าง  20   เมตร            

. 

      ความหนา   15   เมตร             

. 

     ปริมาณงานท้ังส้ิน 960 ตารางเมตร  ก่อสร้างบริเวณสาธารณะประจ าหมู่บ้านหน้าศาลาประชาคมประจ าหมู่บ้าน    .

 รายละเอียดวัสดุอุปกรณ์ท่ีจะจัดซื้อ มีดังนี ้                                                                                                       . 

 1. ปูน TP1          จ านวน  610 กระสอบ  ละ 120 บาท = 73,200 บาท        

. 

 2. หิน 3/4       จ านวน  100 ลบ.ม. ละ 550 บาท = 68,750 บาท       

. 3. ทรายหยาบ       จ านวน  100 ลบ.ม. ละ 450 บาท = 45,000 บาท       

. 

 4. เหล็กขนาด 3 หุน       จ านวน  710  เส้น ละ   60 บาท = 42,600 บาท       

. 

 5. ไม้แบบขนาด 7 นิ้ว ยาว 4 เมตรจ านวน    50  แผ่น              ละ 400 บาท = 20,000 บาท       

. 

 6. ตะปูขนาด 3 นิ้ว ยาว 4 เมตร     จ านวน      9  ก.ก. ละ   50 บาท =      450 บาท       

. 

 โดยให้ทุกครัวเรือนภายในหมู่บ้านร่วมแรงกันท าตามโครงการ            . 

 วิธีการบริหารจัดการ                

. 

 1. จัดตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ แบ่งหน้าที่ตามฝ่าย             

. 

 2. ให้ประโยชน์ใช้การได้ตามประชาชนและดูแลรักษาร่วมกัน            . 

 3. ใช้เป็นที่ตากพืชผลทางการเกษตรประจ าหมู่บ้านและใช้เป็นกีฬาประจ าหมู่บ้านเพื่อการรณรงค์ให้       .

 ประชาชนมาออกก าลังกาย                

. 

 

 



                                                                                                                                                                               

.                  ลงชื่อ.......นายไพวรรณ์  สุขขี.......................... 

             (.........นายไพวรรณ์  สุขขี........................) 

                          ประธานกรรมการ หรือกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน 

                          เบอร์โทร  085 - 4974176  

 

.       .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวอย่าง โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชนที่มีปริมาณงาน 

ชื่อโครงการ                            เล้ียงหมูหลุม                                                ล าดับที ่        252      .                         

งบประมาณ            200,000           บาท  

รหัสหมู่บ้าน/ชุมชน       33140705    4                      

ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน                            บ้านอานวย                                  หมู่                              5                                    9              

ต าบล                                        สะพุง                                               อ าเภอ/เทศบาล                  ศรีรัตนะ                    ษ์  

จังหวัด              ศรีสะเกษ                ษ         

รายละเอียด/ปริมาณงานของโครงการ 

              1. ค่าจัดซื้อวัสด ุ, อุปกรณ์                                                                                                                                . 

  -  จัดซื้อลูกหมู 90 ตัว ๆ ละ 1,500 บาท เป็นเงิน  135,000  บาท            

. 

  -  จัดซื้อหัวอาหารหมู 90 ถุง ๆ ละ 700 บาท เป็นเงิน  63,00 บาท           . 

  -  ค่ายารักษาโรค เป็นเงิน  2,000  บาท               

. 

  -  รวมเป็นเงิน  200,000  บาท                

. 

  -  อายุหมู 45 วัน มีสมาชิกทั้งหมด 90 ครัวเรือน             . 

 2. การบริหารจัดการ                

. 

  -  คณะกรรมการเป็นผู้บริหารจัดการ  โดยแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ           . 

  -  สมาชิกเกษตรกรผู้เล้ียงหมู จ านวน 90 ครัวเรือน             

. 

  -  คณะกรรมการมีการวางแผนปัญหาและอุปสรรคเดือนละ 1 ครั้ง           . 

  -  ก าจัดกลิ่นด้วยสารจุลินทรีย์ชีวภาพ               

. 

  -  น ามูลสัตว์ที่ได้ไปท าเป็นปุ๋ยหมัก               . 

  -  เกษตรกรผู้เล้ียงน าปุ๋ยหมักไปใช้ในทางการเกษตร             

. 

  -  เมื่อเล้ียงและจ าหน่ายแล้ว ให้สมาชิกส่งคืนเข้าเป็นกองทุน  30%  เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนต่อไป            . 

 

 

 

                                                                                                                                                                               

.               ลงชื่อ                    นายสมชาย  สารภี                           .   

           (                    นายสมชาย  สารภี                           ) 

                       ประธานกรรมการ หรือกรรมการ หมู่บ้าน/ชุมชน 

                        เบอร์โทร  087 - 3963499   

 

.       .  



ตัวอย่างโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชนที่มีปริมาณงาน 

ชื่อโครงการ      ท่อส่งน้ าเพื่อการเกษตร        ล าดับที ่    51  

งบประมาณ              200,000        บาท 

รหัสหมู่บ้าน/ชุมชน    37060207    

ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน          โคกชาด           หมู่        7   

ต าบล              ค าพระ                                   อ าเภอ/เทศบาล           หัวตะพาน   

จังหวัด           อ านาจเจริญ   

รายละเอียด/ปริมาณงานของโครงการ 

1. ท่อพีวีชี  ขนาด 3 นิ้ว 380 ท่อ ๆ ละ 300 บาท    เป็นเงิน 114,000 บาท   

2. ท่อพีวีชี  ขนาด 4 นิ้ว  200 ท่อ ๆ ละ 430 บาท    เป็นเงิน   86,000 บาท   

 รวมเป็นเงินท้ังส้ิน  200,000  บาท          

 การบริหารจัดการ           

 ด าเนินการโดย ฝังท่อใต้ดินเข้าสู่ที่นา ระยะทาง 2,320 เมตร  จ านวนเกษตรกรที่จะได้รับประโยชน์ประมาณ  90 

ครัวเรือน พ้ืนประมาณ 1,500  ไร่          

             

              

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ลงชื่อ  นายส าอางค์       กุดเบ่ง    

                                                 ประธานกรรมการหมู่บ้น/ชุมชน หรือกรรมการ 

                      เบอร์โทร   08-6879-8494    

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวอย่าง โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชนที่มีปริมาณงาน 

ชื่อโครงการ                              ประปาชุมชน                                     ล าดับที่         142      .                         

งบประมาณ            250,000           บาท  

รหัสหมู่บา้น/ชุมชน       33070217     .        

ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน                           เกาะสามัคคี                                  หมู่                               17                                 9              

ต าบล                                          กู่                                                      อ าเภอ/เทศบาล                 ปรางค์กู่                    ษ์  

จังหวัด              ศรีสะเกษ                ษ         

รายละเอียด/ปริมาณงานของโครงการ 

              รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ                                                                                                              

. 

              1. ถังไฟเบอร์บรรจุ 2,500 ลิตร 4 ใบ ละ 25,000 บาท = 100,000 บาท             

. 

              2. คอนกรีตโครงสร้าง 5 ลบ.ม. ละ   1,700 บาท =     8,500 บาท             

. 

              3. เหล็กเส้นกลม 15 มม. 50 เส้น ละ      500 บาท =   25,000 บาท             

. 

             4. ท่อเหล็กแป๊ป  2  นิ้ว 20 ท่อน ละ      800 บาท =   16,000 บาท             

. 

             5. ท่อเหล็กแป๊ป  3  นิ้ว 30 ท่อน ละ   1,500 บาท =   45,000 บาท             

. 

             6. ตู้ควบคุมไฟฟ้า   1 ตู้ ละ 15,000 บาท =   15,000 บาท             

. 

             7. ท่อพีวีซี 3 นิ้ว จ่ายน้ า   1 งาน ละ 15,000 บาท =   15,000 บาท             

. 

             8. มอเตอร์หอยโขง 3 HP   1 เครื่อง ละ 10,500 บาท =   10,500 บาท             

. 

             9. งานระบบไฟฟ้า   1 งาน ละ 15,000 บาท =   15,000 บาท             

. 

     รวม  250,000 บาท             

. 

             วิธีการขั้นตอนจัดการให้โครงการมีความต่อเนื่อง                                                                                            . 

             - จัดตั้งกลุ่ม                                                                                                                                                        . 

             - รับสมัครสมาชิกผู้ใช้น้ า                                                                                                                                  . 

             - ก าหนดระเบียบข้อบังคับการใช้น้ าร่วมกัน                                                                                                     . 

             - ตั้งคณะบริหารด าเนินการดูแลโครงการ                                                                                                          . 

             - ประชาชนในหมู่บ้าน 114 ครัวเรือนได้ใช้น้ าตลอดป ี                                                                                     . 

             - มีการจัดตั้งคณะกรรมการการเก็บค่าน้ าเพื่อซ่อมบ ารุงยามเครื่องช ารุดโดยเก็บยูนิคละ 3 บาท ต่อเนื่อง         ง         



                                                                                                                                                                                       

.               ลงชื่อ                       นายเวียน  พิมพะ                         ะ     

         (                       นายเวียน  พิมพะ                         ) 

                                                  ประธานกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน หรือกรรมการ 

                       เบอร์โทร  087 - 8310169 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ประเภทที่  3 

   

เป็นโครงการที่สนับสนุนและส่งเสริมการ

คุม้ครอง  และรักษา  ป่า  น้ า  และดิน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวอย่าง โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชนที่มีปริมาณงาน 
ชื่อโครงการ               ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลเพื่อการเกษตร                                    ล าดับที ่        2        

.                         

งบประมาณ            100,000           บาท  

รหัสหมู่บ้าน/ชุมชน       33010304      .        

ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน                           ดงเปือย                                         หมู่                               4                                   9              

ต าบล                                          คูซอด                                                      อ าเภอ/เทศบาล     อ าเภอเมืองศรีสะเกษ    ษ ์ 

จังหวัด              ศรีสะเกษ                ษ         

รายละเอียด/ปริมาณงานของโครงการ 

              รายละเอียด                                                                                                                                                       

. 

 1. ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลขนาดความกว้างผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว จ านวน 25 บ่อ  ให้แก่เกษตรผู้เข้าร่วมโครงการ   . 

 2. แต่ละบ่อมีความลึกตามสภาพช่องปริมาณน้ าหรือความลึกเฉล่ีย 30 เมตร                                                    . 

 3. แต่ละบ่อใช้งบประมาณขุดเจาะ  4,000  บาท  จ านวน 25 บ่อ  รวมเงินงบประมาณ  100,000  บาท             . 

 4. ผู้เข้าร่วมโครงการทุกครัวเรือนมีความพร้อมที่จะประกอบอาชีพ เมือ่โครงการดังกล่าวแล้วเสร็จ               . 

 5. การด าเนินงานตามโครงการ ได้แก่ การจ้างเหมาผู้ประกอบการเป็นผู้ด าเนินงาน                                        . 

 6. ผู้รับผิดชอบ ดูแล การด าเนินงานได้แก่ คณะกรรมการโครงการชุมชนพอเพียงบ้านดงเปือย                       . 

 หลักการบริหารจัดการ                                                                                                                                      . 

 เมื่อคณะกรรมการ ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณด าเนินงานตามโครงการดังกล่าว  จะบริหารจัดการ ดังนี ้      . 

  -  ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว จ านวน 25 บ่อ                                                                      . 

  -  งบประมาณด าเนินการ  100,000  บาท                                                                                                    . 

  -  งบประมาณในการขุดเจาะพร้อมวัสดุประกอบบ่อละ  4,000  บาท                                                         . 

  -  อุปกรณ์เครื่องปั้มน้ าหรืออื่น ๆ ให้เกษตรกรเป็นผู้จัดหาเอง                                                                    . 

  -  เมื่อเกษตรกรได้รับการสนับสนุนงบประมาณด าเนินการแล้วเสร็จและเมื่อได้รับประโยชน์จาก            .โครงการ

แล้วจะต้องผ่อนช าระเงินคืนเดือนละ  300  บาท จนครบ  เพื่อน าเงินงบประมาณดังกล่าวไปให้การ              .สนับสนุนเกษตรกร

รายอื่นต่อไป                                                                                                                                 .           

. 

 

                                                                                                                                                                                        

.               ลงชื่อ                     นายพงษ์  จันทรา                            .  

         (                     นายพงษ์  จันทรา                            ) 

                                                  ประธานกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน หรือกรรมการ 

                       เบอร์โทร  082 - 8660983 

 

 

 



 

ตัวอย่าง โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชนที่มีปริมาณงาน 

ชื่อโครงการ                             ปลูกป่าชุมชน                                                                                ล าดับที่         31        .                         

งบประมาณ            250,000           บาท  

รหัสหมู่บ้าน/ชุมชน       33020413      .        

ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน                     โนนคูณ                                             หมู่                              13                                   9              

ต าบล                                     ทุ่งใหญ่                                                  อ าเภอ/เทศบาล              ยางชุมน้อย                 ษ์  

จังหวัด              ศรีสะเกษ                ษ         

รายละเอียด/ปริมาณงานของโครงการ 

 จัดซื้อวัสด ุ ดังนี ้                                                                                                                                                 . 

 1. ปุ๋ยรองพื้นก่อนปลูกต้นไม้ 80 กระสอบ ๆ ละ 500 บาท      เป็นเงิน  40,000  บาท                                          .                                                                                                                                                                                         

          2. แกลบกลบหน้าดิน  จ านวน 2 คันรถหกล้อ  ราคาคันละ  2,500  บาท   เป็นเงิน  5,000  บาท                           .     

    จัดซื้อพันธุ์ไม ้ดังนี ้                                                                                                                                             .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 1. มะม่วง เช่น พันธุ์เขียวเสวย  เป็นต้น ราคาต้นละ  40  บาท  จ านวน  3,000  ต้น                                              .. 

 2. ไม้ไผ่ตง  จ านวน  5,250  ต้น  ราคาต้นละ  20  บาท  เป็นเงิน  105,000  บาท                                                   . 

 การบริหารจัดการ                                                                                                                                                 . 

 -  แจกจ่ายให้แก่ราษฎรจ านวน  130  ครัวเรือน  ประเภทละ 5 ต้น  ต่อครัวเรือน                                                  . 

 -  พันธุ์มะม่วงที่เหลือจากการแจกจ่าย  จ านวน  2,450  ต้น  และพันธุ์ไม้ไผ่ตงที่เหลือ  จ านวน  4,600  ต้น          .           

    น าไปปลูกบริเวณขอบสันฝายห้วยพระบาง  เนื้อท่ีประมาณ  10  กว่าไร่  และที่สาธารณะประโยชน์ใน          . 

  หมู่บ้านประมาณ  30  ไร ่                                                                                                                                 . 

 -  ราษฎรในหมู่บ้านช่วยกันปลูก  โดยไม่มีค่าจ้างแรงงานในการปลูก                                                                  . 

 

 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ                   นายบุญ   เนื้อทอง                               .       

         (                   นายบุญ   เนื้อทอง                             ) 

                                                 ประธานกรรมการ หมู่บ้าน/ชุมชน  หรือกรรมการ  

                      เบอร์โทร 089-4263074 

 

 

 

 

 



 

ตัวอย่างโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชนที่มีปริมาณงาน 
ชื่อโครงการ     ปลูกต้นไม้ในท่ีสาธารณะ       ล าดับที ่      15   

งบประมาณ           100,000    บาท 

รหัสหมู่บ้าน/ชุมชน     

ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน          นาสีดา        หมู่       7  

ต าบล            กลางใหญ ่                  อ าเภอ/เทศบาล      บ้านผือ   

จังหวัด          อุดรธานี   

รายละเอียด/ปริมาณงานของโครงการ 

    ใหห้้ประชาชนในหมู่บ้านมีส่วนร่วมในการบ ารุงรักษาทุหลังคาเรือน ปีละ 2 ครั้ง ประชุมประชาคมภายในหมู่บ้านทุก

หลังคาเรือน เพื่อขออนุมัติรักษาให้เป็นป่าถาวร 

 งบประมาณ  จ านวน 100,000 บาท มีค่าใช้จ่ายดังนี้        

1. ซื้อพันธ์ไม้ยูคาลิปตัส   16,000 ต้น ๆ ละ 5 บาท   เป็นเงินจ านวน   80,000 บาท     

2. ค่าจ้างไถพวนดิน จ านวน 40 ไร่ ๆ ละ 350 บาท เป็นเงินจ านวน   14,000 บาท      

3. ซื้อปุ๋ยชีวภาพ 30 ถุง ๆ ละ 200 บาท   เป็นเงินจ านวน     6,000 บาท     

 ปลูกในท่ีสาธารณะเนื้อท่ี  20 ไร่  สมาชิกช่วยกันปลูก  ปลูกแล้วให้เป็นป่าถาวรให้เกิดประโยชนต์่อหมู่บ้านให้มากที่สุด  

(ไม่ตัด)             

            

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ลงชื่อ นายสายลม      สีหาปัญญา        

                                                    ประธานกรรมการหมู่บา้น/ชุมชน หรือกรรมการ                        

                                                    เบอร์โทร  08-5014-4800    

 

 

 

 



 

 

 

ประเภทที่  4 
 

เป็นโครงการที่สนับสนุนและส่งเสริมการ

อนุรักษ์  และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม  และภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 

 

 

 

 

 
 



ตัวอย่างโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชนที่มีปริมาณงาน 

ชื่อโครงการ      ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี (กลองยาว)   ล าดับที่     250  

งบประมาณ              200,000        บาท 

รหัสหมู่บ้าน/ชุมชน    45160209    

ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน          หนองแสนง           หมู่           

ต าบล              ศรีสมเด็จ                                   อ าเภอ/เทศบาล           ศรีสมเด็จ   

จังหวัด           ร้อยเอ็ด     

รายละเอียด/ปริมาณงานของโครงการ 

1. เพื่อต้องการมีเครื่องดนตรี เช่น เครื่องขยายเสียง  กลองยาว  ฉ่ิง  ฉาบ  และชุดที่ใช้ในการแสดง เพิ่มจากที่มีอยู่เดิมของ

หมู่บ้าน             

2. เพื่อให้ประชาชนได้มีการสืบทอดงานศิลปะท่ีเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมประเพณีของภูมิปัญญาท้องถิ่น   

3. เพื่อให้ประชาชนมีความรักสามัคคีกันในหมู่บ้าน              

4.เพื่อให้ประชาชนมีทักษะในการเล่นดนตรีพื้นบ้าน        

5.เพื่อเป็นการฝึกอาชีพให้ประชาชนผู้ว่างงาน (ฝึกล ากลองยาว)         

 ผลที่คาดว่าจะได้รับ                        

1. มีเครื่องดนตรีครบชุด  และทันสมัยในการแสดง         

2.ชาวบ้านได้อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น                    

3.ประชาชนในหมู่บ้านมีส่วนร่วมในการล ากลองกลองยาวทุกข์ครัวเรือน             

อุปกณ์ในการร ากลองยาว บ้านหนองแสบง หมู่ 9 ต าบลศรีสมเด็จ  อ าเภอศรีสมเด็จ  จังหวัดร้อยเอ็ด                

1.กลองยาว ขนาด15  ชิ้น ๆ 4,000  บาท  60,000 บาท                                   

2.ชุดร ากลองยาว (ชาย) 30 ชุดๆ 1,000 บาท  30,000 บาท                    

3.ชุดร ากลองยาว (หญิง) 30 ชุดๆ 1,000 บาท  30,000 บาท                    

4.ชุดร ากลองยาว(เยาวชน) 20  ชุดๆ 1,000 บาท  20,000 บาท                   

5.ฉาบ   8 ตัว ๆ 2,000  บาท  16,000 บาท           

6.ฉ่ิง   6 ตัวๆ 1,000 บาท  6,000 บาท                    

7.พินไฟ   3 ตัว ๆ 5,000 บาท  15,000 บาท                   

8.แคน   4 ตัว ๆ 3,750 บาท  15,000 บาท                    

9.ซอ   5 ตัวๆ 1,600 บาท  8,000 บาท      

 รวมราคาอุปกรณ์ทั้งหมด  200000  บาท        



ล าดับที ่    250  

ตัวอย่างโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชนที่มีปริมาณงาน 

1.สมาชิกเข้าร่วมโครงการ  92 ครัวเรือน          

2.จัดงบประมาณที่มีรายได้เข้ากลุ่ม 70 %         

3.จัดงบประเพณีเข้าส่วนกลาง  20%         

4.จัดงบประมาณเข้ากลุ่มเยาวชนทีเ่ข้ารอบโครงการ  10 %        

              

             

               

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ลงชื่อ  นายค าวงศ์ เฉลยพจน์   

                                                 ประธานกรรมการหมู่บ้น/ชุมชน หรือกรรมการ 

                      เบอร์โทร   08-5458-8412    

 

 

 

 

 

 

 


