
 

 
 
 

แบบรายงานผลการด าเนินงาน 
โครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคี และส านึกความเป็นไทย 

 
๑. ชื่อทีม ม่อนน้อย                             จังหวัด ล ำปำง                                                                 
โครงกำร ปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกองตำมหลักวิศวกรรมแม่โจ้plus 
 
๒. สถำนที่ด ำเนินกำร  โรงเรียนเถินวิทยำ ต ำบล ล้อมแรด อ ำเภอ เถิน จังหวัด ล ำปำง 
 
๓. ผู้รับผิดชอบโครงกำร (สมำชิกในทีม)  
(๑) นำงสำวเบญญำภำ รอดเสถียร 
(๒) นำยจีระสิทธิ์ อินทะญำติ 
(๓) นำงสำวอรณิช แสนอุด 
 
๔.วัตถุประสงค์โครงกำร 
    (๑) สร้ำงแหล่งเรียนรู้ทำงเกษตรอินทรีย์ให้เข้ำถึงกับชุมชนและสังคม 
    (๒) ลดปัญหำกำรท ำเกษตรที่ก่อให้เกิดมลพิษ 
    (๓) ลดต้นทุนกำรสร้ำงผลผลิตทำงกำรเกษตรโดยยังคงคุณภำพไว้  
 
๕. เป้ำหมำย หรือผลลัพธ์ของโครงกำรที่ก ำหนดไว้ 
1.มีปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกองไว้ใช้ในโรงเรียนและชุมชน 2.ผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรในชุมชนปลอดสำรพิษ
และมีต้นทุนในกำรผลิตลดลง 4..มีแหล่งเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรมส ำหรับนักเรียนชำวบ้ำนตลอดจนผู้คนทั่วไป และ
มีระบบ เครือข่ำยในกำรต่อยอดโครงกำร 5.สภำพแวดล้อมและระบบนิเวศในพ้ืนที่ดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่องทั้งปัญหำ
มลพิษทำงอำกำศ เช่น ภัยพิบัติอย่ำงไฟป่ำ และอ่ืนๆ 
 
 
๖. ระยะเวลำด ำเนินกำร   ตั้งแต่วันที่ ๑๘ เดือน พฤศจิกำยน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
    ถึง วันที่ ๒๙ เดือน มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗. ขั้นตอนและวิธีกำรด ำเนินงำน (อธิบำยโดยระบุขั้นตอนว่ำท ำอะไร ที่ไหน กับใคร อย่ำงไร ในช่วงเวลำใด) 
 

ล ำดับที่ ขั้นตอนและวิธีกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำ 
1 พวกเรำได้ด ำเนินกำรปรับปรุงและสร้ำงแหล่งกำรเรียนรู้กำรท ำปุ๋ย

จำกพ้ืนที่รกร้ำงเต็มไปด้วยหญ้ำและขยะให้พร้อมส ำหรับกำร
พัฒนำร่วมกับคณะครูและทีมงำนในโครงกำร 

50 วัน หรือ 1 เดือน
20 วัน 

2 เริ่มกระบวนกำรท ำปุ๋ย ด้วยกำรหำวัตถุดิบหลักในกำรผลิตใน
ชุมชนไม่ว่ำจะเป็นมูลวัว ฟำงข้ำว รวมทั้งวัตถุดิบหลักในโรงเรียน
ได้แก่ใบไม้ที่จะเก็บกันทุกอำทิตย์ 

128 วัน หรือ 3 เดือน 
8 วัน 

3 เปิดศูนย์กำรเรียนรู้อย่ำงเป็นทำงกำรโดยให้นักเรียนในโรงเรียน
เป็นกลุ่มที่เข้ำมำศึกษำกลุ่มแรกในกำรท ำกิจกรรมรับฟังวิทยำกร
และเรียนรู้กำรท ำปุ๋ยด้วยตัวเอง 

30 วัน หรือ 1 เดือน 

๔ สรุปผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ เก็บข้อมูลที่เป็นส่วนบกพร่องใน
กำรท ำงำนเพ่ือที่จ ำน ำไปพัฒนำในโครงกำรต่อไป 

14 วัน หรือ 2 
สัปดำห์ 

 
 

๘. งบประมำณด ำเนินกำร   จ ำนวน ๓๒,๐๐๐ บำท   
    งบประมำณท่ีได้รับของโครงกำร/กิจกรรม จ ำนวน ๓๐,๐๐๐ บำท ใช้ไปจ ำนวน ๓๐,๐๐๐ บำท 
    คงเหลือ จ ำนวน ๐ บำท ได้รับงบประมำณสนับสนุนจำกแหล่งทุนอ่ืน (ถ้ำม)ี ระบุ  ๒,๐๐๐  จำกโรงเรียน 
     
โดยมีรำยกำรค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ มีดังนี้ 
 

ล ำดับที่ รำยกำรค่ำใช้จ่ำย (ระบุพอสังเขป) จ ำนวนเงิน (บำท) 
1 วัตถุดิบในกำรท ำปุ๋ย , เมล็ดผัก และ ต้นกล้ำ ๕,๘๐๘ 

2 ค่ำเดินทำง(ค่ำน้ ำมัน) ๔,๕๐๐ 

3 ไวนิล ๖,๕๒๕ 

4 อุปกรณ์กำรท ำโครงกำร ๘,๒๑๐ 

6 ค่ำจ้ำงวิทยำกร ๒,๕๐๐ 

7 ค่ำอำหำร , ขนมเบรค และ น้ ำดื่ม ๔,๔๕๗ 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๒,๐๐๐ 

 
๙. บุคคล หน่วยงำน หรือเครือข่ำยที่ให้ควำมร่วมมือและมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำร 
คณะครูและผู้บริหำรโรงเรียนเถินวิทยำ ในกำรสนับสนุนแรงงำน และจัดกำรปัญหำที่ไม่สำมำรถแก้กันเองได้
อำทิเช่นกันปรับหน้ำดิน ทำงโรงเรียนจะมีกำรติดต่อประสำนงำนให้จึงมีควำมสะดวกยิ่งขึ้น 
 
 
 
 



 
 
  ๑๐. ผลส ำเร็จและประโยชน์ของกลุ่มเป้ำหมำยที่เกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินโครงกำร 
      ๑๐.๑ ประโยชน์ต่อผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
              (๑) ได้เรียนรู้ในกำรพัฒนำตนเองในดีขึ้น 
              (๒) ได้เรียนรัถึงควำมวับผิดชอบต่อหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย และ กำรท ำงำนอย่ำงระบบ เป็นขั้น
เป็นตอน 
      
 ๑๐.๒ ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 
              (๑) ได้ช่วยส่งเสริมกำรรักษำสิ่งแวดล้อม และรณรงณ์ให้ผู้คนได้รู้จักวิธีท ำปุ๋ย 
              (๒) เป็นกระบอกเสียงที่ช่วยท ำให้ผู้คนได้ตระหนักถึงกำรช่วยกันรักษำสิ่งแวดล้อม 
 
๑๑. ผลงำนหรือผลผลิตที่สำมำรถน ำไปต่อยอดหรือพัฒนำในระยะต่อไป 
ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกองของเรำหำกน ำไปวิจัยหรือสร้ำงมำตรฐำนที่สูงขึ้น เชื่อว่ำอำจเป็น
ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยที่สร้ำงควำมไว้วำงใจกับผู้ใช้งำนอย่ำงเกษตรกรได้เป็นอย่ำงมำก หรืออำจจะเป็นที่นิยมในกำรท ำ
เกษตรก็ย่อมได้ เพรำะปุ๋ยของเรำ ณ ตอนนี้มีกำรออกแบบรูปแบบกำรใช้ในระดับหนึ่ง และเป็นปุ๋ยที่มีคุณภำพ
ท ำให้ผลผลิตเติบโตดีขึ้นจริง แต่ยังขำดผลงำนวิจัยมำรองรับ 
 
๑๒. ปัญหำและอุปสรรคในกำรด ำเนินกำร รวมถึงวิธีกำรที่ใช้ในกำรแก้ไขปัญหำ 
ปัญหำของพวกเรำคือในช่วงกำรระบำดของ โควิด 19 ท ำให้กำรท ำงำนของพวกเรำยำกล ำบำกขึ้น กำรพบปะ 
หรือ รวมตัวกันนั้นถือเป็นเรื่องที่ยำกส่งผลกระทบต่อกำรท ำงำน เช่น กำรลงชุมชน ที่มีกำรพบปะผู้คนมำกกว่ำ 
25 คนขึ้นไป วิธีกำรแก้ไขปัญหำของพวกเรำคือกำรลงพ้ืนที่ไปยังบ้ำนของ คนในชุมชนแต่ละคนด้วยตัวเอง 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเกษตรกรของชุมชนหมู่บ้ำน 
 
๑๓. ข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำโครงกำรต่อไป  
กำรด ำเนินโครงกำรต้องมีกำรบริหำรจัดกำรเวลำ และมีแผนส ำรองไว้เมื่อเกิด สถำณกำรณ์ที่ไม่คำดคิด หำก
ปัญหำเกิดขึ้นแล้วควรคิดวิธีแก้ไขปัญหำที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อกำรท ำงำนและสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด 
 
 
๑๔. จัดท ำสื่อเพ่ือน ำเสนอผลกำรด ำเนินงำนในรูปแบบต่ำง ๆ เช่น Infographic หรือ วีดิทัศน์ควำมยำวไม่เกิน 

๕ นำที (ถ้ำมี) 
- มี Presentation ค่ะ 
Presentation 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

(ลงชื่อ) นำงสำวเบญญำภำ รอดเสถียร หัวหน้ำทีม 

(นำงสำวเบญญำภำ รอดเสถียร ) 

วันที่ ๑๗ เดือน มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

(ลงชื่อ) นำยจีระสิทธิ์ อินทะญำติ สมำชิกในทีม 

(นำยจีระสิทธิ์ อินทะญำติ) 

วันที่ ๑๗ เดือน มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

(ลงชื่อ) นำงสำวอรณิช แสนอุด สมำชิกในทีม 

(นำงสำวอรณิช แสนอุด) 

วันที่ ๑๗ เดือน มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

(ลงชื่อ) นำยอนันต์ เกตุบ ำรุง ผู้รับรอง 

(นำยอนันต์ เกตบุ ำรุง) 

ต ำแหน่ง ครูที่ปรึกษำ 

วันที่ ๑๗ เดือน มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

หมำยเหตุ กรุณำส่งข้อมูลภำยในวันที่ ๑๘ มีนำคม ๒๕๖๕ 

 
 
 
 


