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ค้าน้า 

กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านถ ้าน ้าบังใช้นวัตกรรมและภูมิปัญญาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อท้าหน้าที่ขยายผลการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  ให้กับกลุ่มยุวเกษตรกร นักเรียน ผู้ปกครอง  หรือผู้ที่มาศึกษาดูงาน  ให้มี
ความรู้  ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ สามารถน้าความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปปรับใช้ในชีวิตประจ้าวัน  

ผลการด้าเนินงานของกลุ่มยวุเกษตรกรฉบับนี จัดท้า ขึ นเพ่ือรายงานผลการด้าเนินงานการ
จัดกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มยุวเกษตรกรบ้านถ ้าน ้าบัง ซึ่งด้าเนินการเพื่อพัฒนาความรู้ประสบการณ์
ด้านการเกษตร เคหกิจเกษตร เครื่องจักรกลเกษตร รวมถึงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม นอกจากจะช่วยสร้างทักษะอาชีพแล้ว ยังช่วยเสริมการเรียนรู้ ทักษะชีวิต รู้จักการใช้
เวลาว่างเกิดประโยชน์ การท้างานร่วมกันเป็นหมู่คณะและปลูกฝังทัศนคติของยุวเกษตรกรให้
ตระหนักถึงคุณค่าและภูมิใจในอาชีพการเกษตร 
 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี จะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน สถานศึกษา ครู 

ผู้ปกครอง และผู้สนใจทั่วไปเป็นอย่างดี  

 จึงขอขอบพระคุณผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายเป็นอย่างสูง 
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1. ประวัติกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านถ ้าน ้าบัง 

 
จัดตั งขึ นเม่ือ พุทธศักราช 2558 

สมาชิกแรกตั ง 15 ราย 
สมาชิกปัจจุบัน 35 รายชาย 22 รายหญิง 13 ราย 

ท่ีปรึกษายุวเกษตรกร 3 คน 
ประธานกลุ่มยุวเกษตรกร เด็กชายนันทนากร กุ้งหล้า 

ประธานที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร นางสาวสมบูรณ์  ปิ่นปัก 
ที่ท้าการกลุ่ม โรงเรียนบ้านถ ้าน ้าบังหมู่ท่ี 8 ต้าบลนายม อ้าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์  

 

 

 

2. ความเป็นมาของกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรยีนบ้านถ ้าน ้าบัง 
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กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านถ ้าน ้าบังเห็นความส้าคัญของการท้าการเกษตร เนื่องจากสมาชิกกลุ่มยุว
เกษตรกรทุกคนมีพื นฐานครอบครัวท่ีท้าการเกษตร และต้องการเรียนรู้ เพิ่มทักษะของการเกษตรด้านอื่นๆ 
เพื่อเป็นประโยชน์ในการน้าไปใช้และช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองและสามารถน้าผลผลิตท่ีได้มาประกอบ
อาหารในโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนดังนั นกลุ่มยุวเกษตรกรพร้อมด้วยครูที่ปรึกษาจึงเห็นความส้าคัญท่ี
จะรวมกลุ่มกันท้ากิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ประสบการณ์ด้านการเกษตร เคหกิจเกษตร เครื่องจักรกลเกษตร 
รวมถึงอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม นอกจากจะช่วยสร้างทักษะอาชีพแล้ว ยังช่วยเสริมการ
เรียนรู้ ทักษะชีวิต รู้จักการใช้เวลาว่างเกิดประโยชน์การท้างานร่วมกันเป็นหมู่คณะและปลูกฝังทัศนคติของยุว
เกษตรกรให้ตระหนักถึงคุณค่าและภูมิใจในอาชีพการเกษตร จึงได้จัดตั งกลุ่มยุวเกษตรกรและยื่นขอจดทะเบียน
จัดตั งกลุ่มยุวเกษตรกรต่อส้านักงานเกษตรอ้าเภอเมืองเพชรบูรณ์ เมื่อวันท่ี 29พฤษภาคม 2558 ซึ่งเป็นกลุ่มยุว
เกษตรกรประเภทยุวเกษตรกรในโรงเรียน ท่ีตั งกลุ่ม โรงเรียนบ้านถ ้าน ้าบังหมู่ท่ี 8 ต้าบลนายม อ้าเภอเมือง
เพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

2.1 วัตถุประสงค์ของกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านถ ้าน ้าบัง 
 1)  เพื่อให้สมาชิกยุวเกษตรกร มีความรู้ทักษะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร เคหกิจ
เกษตร เครื่องจักรกลเกษตร การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และสร้างทักษะอาชีพ 
 2) เพื่อช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะชีวิต รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และการท้างาน
ร่วมกันเป็นหมู่คณะ 

 3) เพื่อน้าผลผลิตมาสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนและจ้าหน่ายให้แก่ชุมชน  
 

2.2 นวัตกรรมหรือภูมิปัญญาท่ีน้ามาใช้ในการด้าเนินการ 
การด้าเนินการของกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านถ ้าน ้าบังใช้นวัตกรรมและภูมิปัญญาตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อท้าหน้าท่ีขยายผลการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  ให้กับกลุ่มยุวเกษตรกร นักเรียน ผู้ปกครอง  หรือผู้ท่ีมาศึกษาดูงาน  ให้มีความรู้  ความเข้าใจอย่าง
ถ่องแท้ สามารถน้าความรู้ท่ีได้จากการศึกษาไปปรับใช้ในชีวิตประจ้าวันพร้อมทั งพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
ให้เป็นฐานการเรียนรู้ได้แก่   
 1. ฐานบ้านพ่อพอเพียงน้าเสนอข้อมูล  ให้สมาชิกยุวเกษตรกรสามารถถอดบทเรียนใน
กิจกรรมการเรียนรู้ในเรื่องต่างๆ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  คือ 2 เงื่อนไข (ความรู้ คุณธรรม)                             
3  หลักการ (การมีเหตุผล ความพอประมาณ และมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี)  4  มิติ ( วัตถุ สังคม  ส่ิงแวดล้อมและ 
วัฒนธรรม)  3  ศาสตร์ (ศาสตร์พระราชา  ศาสตร์สากล และ ศาสตร์ภูมิปัญญา) และยังสอดแทรกในกิจกรรม 
ให้มีทักษะการคิด ทักษะการปฏิบัติ ทักษะชีวิต และทักษะทางสังคม  

2. ฐานหมอดินนอ้ยตามรอยพอเพียง จากภูมิปัญญาชาวบ้านสู่นวัตกรรมใหม่ การปรับปรุงดิน โดย
ทางกลุ่มยุวเกษตรกรของโรงเรียนบ้านถ ้าน ้าบังได้ด้าเนินกิจกรรมการเกษตรในบริเวณโรงเรียนท่ีมีลักษณะดินท่ี
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เป็นดินลูกรังเป็นอุปสรรคในการปลูกพืชจึงจ้าเป็นต้องมีการปรับปรุงบ้ารุงดินให้เหมาะสมโดยได้รับการ
สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องดินจากสถานีพัฒนาท่ีดินจังหวัด
เพชรบูรณ์ และ นายสุวิทย์ มาอ่อน ปราชญ์ชาวบ้าน ด้านปรับปรุงบ้ารุงดิน (หมอดินอาสา)การท้าปุ๋ยหมักและ
น ้าหมักชีวภาพ เพื่อใช้ในแปลงผักอินทรีย์ของโรงเรียน โดยมีสูตรการปรับปรุงบ้ารุงดินท่ีเป็นเอกลักษณ์ของ
ท้องถิ่น ท่ีช่ือว่าดินปลูกสูตรมนุษย์ถ ้า โดยทางครูที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร นางสาวสมบูรณ์ปิ่นปักเป็นผู้
ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องสูตรดินปลูกนี และน้าไปใช้ในการปลูกพืชผักอินทรีย์โดยผลผลิตท่ีได้น้าสู่โครงการ
อาหารกลางวัน 

3.ฐานการเลี ยงไก่ไข่แบบปลอ่ยลานหรือการเลี ยงตามธรรมชาติ เนื่องจากการเลี ยงไก่ไข่แบบนี จะ
ช่วยให้ไก่อารมณ์ดี ให้ผลผลิตท่ีดี ทั งการเลี ยงก็ไม่ยุ่งยาก มีอัตราการให้ไข่เยอะ โดยกลุ่มยุวเกษตรกรได้รับการ
สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ แม่พันธุ์ไก่ไข่และได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการเลี ยงไก่ไข่แบบปล่อยลาน
จากส้านักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์โดยผลผลิตท่ีได้น้าสู่โครงการอาหารกลางวันเพื่อและจ้าหน่ายให้แก่คน
ในชุมชน 

4.ฐานห้องสมุดห้องสมุดคือแหล่งเรียนรู้ที่ส้าคัญในการสร้างปัญญาให้โอกาส และความก้าวหน้าแก่
เด็กให้ก้าวทันเทคโนโลยี ทั งยังปรับตัวได้ทันต่อการเปล่ียนแปลงในทุก ๆ ด้านเพื่อให้สมาชิกยุวเกษตรกรมีนิสัย
รักการอ่าน แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ฐานห้องสมุดจึงเป็นฐานท่ี ขยายโอกาส
ทางการเรียนรู้ โดยทางโรงเรียนได้รับการสนับสนนุจาก บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ้ากัด (มหาชน)
จัดท้ามุมหนังสือในห้องสมุดโรงเรียนพร้อมมอบหนังสือ และส่ือการเรียนรู้ให้แก่โรงเรียน 

5.ฐานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน กิจกรรมเกษตร ฐานเลี ยงปลาดุก เลี ยงกบในบ่อ
ซีเมนต ์โดยผลผลิตท่ีได้น้าสู่โครงการอาหารกลางวันและจ้าหน่ายให้แก่คนในชุมชน นอกจากนี ยังเป็นฐานเพื่อ
ใช้ศึกษาการเลี ยงสัตว์ เสริมสร้างทักษะชีวิตและเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพสร้างรายได้เสริมในอนาคต 
โดยทางโรงเรียนได้รับการสนับสนุนพนัธุ์ปลาจากส้านักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ 

นอกจากนี โรงเรียนยังได้รับการคัดเลือกจากกลุ่มสมาชิกร่วมกับองค์การบริหารส่วนต้าบลนายมให้เป็น
จุดท่องเท่ียวเชิงการศึกษา  1 ใน 13 จุด  การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของต้าบลนายมอีก
ด้วย โดยมีสมาชิกยุวเกษตรกรเป็นมัคคุเทศก์ในการพาเท่ียวชมศูนย์เรียนรู้  

6. ฐานธนาคารขยะขยะเป็นปัญหาส้าคัญในยุคปัจจุบันและมีปริมาณเพิ่มมากขึ น เพราะเป็นขยะท่ี
ย่อยสลายได้ยาก เช่น กล่องโฟม ขวดพลาสติก และขยะอิเล็กทรอนิกส์ ก่อให้เกิดมลภาวะ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์
เชื อโรคต่างๆตลอดจนปัญหาส่ิงแวดล้อมโรงเรียนจึงมีหน้าท่ีในการให้การศึกษาและปลูกฝังให้นักเรียนตระหนัก
รู้ มีจิตส้านึกในการจัดการขยะอย่างถูกวิธี  
 

3. การด้าเนินงานของกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านถ ้าน ้าบัง 

3.1โครงสร้างการบริหารงานของกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรยีนบ้านถ ้าน ้าบัง 
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1)  คณะกรรมการสภายุวเกษตรกร 
กลุ่มยุวเกษตรกร ประกอบไปด้วยคณะกรรมการสภายุวเกษตรกร รวม 5 คน คือ ประธานรอง
ประธาน ปฏิคม เหรัญญิก เลขานุการ (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2552)เพื่อท้าหน้าท่ีเป็นตัวแทนในการ
ด้าเนินงานของกลุ่มยุวเกษตรกร  
 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2) ที่ปรึกษายุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านถ ้าน ้าบัง  
 

ประธานเด็กชายนันทนากร 

กุ้งหล้า 

รองประธานเด็กชายเต

ชินท์ เดชพ่วง 
เลขานุการเด็กชายโชติมนต์  

สมานกสิกร 

เหรัญญิกเด็กหญิงอรปรียา 

โตพิมาย          

ปฏิคมเด็กชายเมธาวี สุข

ย่น 

ที่ปรึกษาคุณครูสมบรูณ์ 

ปิ่นปัก 

โครงสร้างคณะกรรมการสภายุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านถ ้าน ้าบัง 
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2.1)  ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรสาขาบริหาร 
1. นายภควัต  ตรีจักร ผู้อ้านวยการโรงเรียนบ้านถ ้าน ้าบัง 
2. นางสาวสายชล ทะริยะหัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน 
3.นางสาวสมบูรณ์ ปิ่นปักหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
4. นางไมตรี วีระรัตน์       หัวหน้ากลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
 

2.2)  ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรสาขาเฉพาะงาน 
 1.นางสาวสมบูรณ์ ปิ่นปักท่ีปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรดิน พืชผัก ธนาคารขยะ 
 2.นางสาวสายชล ทะริยะท่ีปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรไก ่
 3.นางสาวเมธาวดี โพธิ์อ่องท่ีปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรห้องสมุด 
 4.นางไมตรี วีระรัตน์        ท่ีปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรปลาดุก โรงอาหาร 
 
 2.3) ที่ปรึกษากิตติมศักด์ิ 
1.นายเพ็ชร สมานกสิกรประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั นพื นฐาน 
          2.นายสราวุฒิ ธีวีระปญัญานักวิชาการเกษตรช้านาญการ สถานีพัฒนาท่ีดินจังหวัดเพชรบูรณ์ 
          3.นายวิทยา    ยอดดี   เกษตรอ้าเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
          4.นายพรศักดิ์ เพชรช่อ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช้านาญการ  
 

3) ระเบียบ ข้อบังคับของกลุ่มยุวเกษตรกร 
 ล้าดับเรื่อง 
 หมวดท่ี 1ท่ีตั งของกลุ่มยุวเกษตรกร 
 หมวดท่ี 2 วัตถุประสงค์ 
 หมวดท่ี 3 สมาชิกภาพ 
 หมวดท่ี 4 คณะกรรมการสภายุวเกษตรกร 
 หมวดท่ี 5  เงินทุนของกลุ่ม 
 หมวดท่ี 6 การประชุมกลุ่มยุวเกษตรกร 
 หมวดท่ี 7 บทเฉพาะกาล 

 
 
 

หมวดที่ 1ที่ตั งของกลุ่มยุวเกษตรกร 
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 ข้อท่ี 1 ช่ือระเบียบข้อบังคับนี เรียกว่า “ระเบียบข้อบังคับยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านถ ้าน ้าบัง” 
 ท่ีตั ง โรงเรียนบ้านถ ้าน ้าบัง หมู่ท่ี 8 ต้าบลนายม อ้าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 ระเบียบข้อบังคับใช้บังคับตั งแต่วันท่ีประกาศเป็นต้นไป 
 

หมวดที่ 2 วัตถุประสงค์ 
 ข้อท่ี 2วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อให้สมาชิกยุวเกษตรกร มีความรู้ทักษะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร 
เคหกิจเกษตร เครื่องจักรกลเกษตร การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
และสร้างทักษะอาชีพ 

2.2 เพื่อช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะชีวิต รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และการ
ท้างานร่วมกันเป็นหมู่คณะ 

2.3 เพื่อน้าผลผลิตมาสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนและจ้าหน่ายให้แก่
ชุมชน 

 

หมวดที่ 3 สมาชิกภาพ 
 ข้อท่ี 3 คุณสมบัติของสมาชิก 

3.1 เป็นนักเรียนโรงเรียนบ้านถ ้าน ้าบัง ต้าบลนายม อ้าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด
เพชรบูรณ์ 

3.2 เป็นเด็กและเยาวชน อายุ 10-25 ปี มีความสนใจในงานเกษตรหรือเคหกิจเกษตร 
ธุรกิจเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

3.3 มีความรู้ความเข้าใจเป็นผู้เห็นชอบและพร้อมท่ีจะปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของ
กลุ่มยุวเกษตรกร 

 ข้อท่ี 4 การเป็นสมาชิก 
4.1 ยื่นใบสมัครขอเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร 
4.2 ต้องเป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติตามข้อท่ี 3  
4.3 คณะกรรมการสภายุวเกษตรกรน้าเข้าเสนอในท่ีประชุมสมาชิกเพื่อพิจารณา 

 ข้อท่ี 5 การพ้นสภาพการเป็นสมาชิก 
5.1 ลาออกและได้รับอนุมัติให้ลาออก จากคณะกรรมการสภายุวเกษตรกร  
5.2 จบการศึกษาจากโรงเรียนบ้านถ ้าน ้าบัง  

 ข้อท่ี 6 การช้าระหนี  
6.1 สมาชิกซึ่งออกจากกลุ่มยุวเกษตรกร หากมีหนี สิน จะต้องช้าระหนี สินท่ีตนยังผูกพันต่อกลุ่ม 

 

หมวดที่ 4 คณะกรรมการสภายุวเกษตรกร 
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ข้อท่ี 7  คณะกรรมการสภายุวเกษตรกร มีอ้านาจหน้าท่ีรับผิดชอบในนโยบายของกลุ่ม โดยตรงต่อ
สมาชิกมีหน้าท่ีดูแลให้กิจการของกลุ่มด้าเนินไปตามข้อบังคับ ระเบียบของกลุ่มและท้าหน้าท่ีตัวแทน
ของกลุ่มมีหน้าท่ีก้าหนดระเบียบต่างๆ โดยความเห็นชอบของมติของท่ีประชุม คณะกรรมการสภา
ยุวเกษตรกรจะอยู่ในต้าแหน่งอย่างน้อยคราวละ 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี  

 

หมวดที่ 5  เงินทุนของกลุ่ม 
 ข้อท่ี 8 การบริหารด้านการเงิน 
  8.1จัดท้าบัญชีรายรับ-รายจ่าย 
  8.2รายงานการใช้จ่ายของกลุ่มให้สมาชิกทราบในวันประชุมทุกครั ง 

 ข้อท่ี 9  ทรัพย์สินของกลุ่มอันเกิดจากมีผู้บริจาค หรือเงินอุดหนุนจากส่วนราชการ องค์กรเอกชน
หรือน้าเงินของกลุ่มไปซื อ ย่อมเป็นเงนิของกลุ่มทุกคน ผู้ใดจะน้าเงินไปใช้กิจกรรมส่วนตัวมิได้และ
สมาชิกทุกคนต้องร่วมกันกับผิดชอบในทุกกรณี 

 

หมวดที่ 6 การประชุมกลุ่มยุวเกษตรกร 
 ข้อท่ี 10 การประชุมคณะกรรมการสภายุวเกษตรกร ก้าหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย ภาค
การศึกษาละ 2 ครั ง หรือตามมติท่ีประชุม 
 ข้อท่ี 11การประชุมสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร ก้าหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย ภาคการศึกษาละ 2 
ครั ง หรือตามมติท่ีประชุม 
 ข้อท่ี 12 ปฏิบัติตามระเบียบด้าเนินการกลุ่มยุวเกษตรกรเทียบเคียงคู่มือด้าเนินการงานกลุ่มยุว
เกษตรกร 
 ข้อท่ี 13  การลงคะแนนเสียงและการวินิจฉันของท่ีประชุมสมาชิกการวินิจฉัยชี ขาดของท่ีประชุมให้
ถือเสียงข้างมาก 

 

หมวดที่ 7 บทเฉพาะกาล 
 ข้อท่ี 14 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ กลุ่มยุวเกษตรกรอาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับได้โดยมติของท่ี
ประชุม ซึ่งต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ้านวนสมาชิกทั งหมด 

 
  ท่ีประชุมสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร โรงเรียนบ้านถ ้าน ้าบัง ได้พิจารณาข้อบังคับข้างต้นนี  เมื่อ
วันท่ี 2 สิงหาคม พุทธศักราช 2562 ตกลงใช้เป็นข้อบังคับกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านถ ้าน ้าบังได้ 
 

 
 
4. กิจกรรมของสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านถ ้าน า้บัง  

นันทนากร กุ้งหล้า ประธานท่ีประชุม 
(เด็กชายนันทนากร กุ้งหล้า) 

 

................โชติมนต์   สมานกสิกร........ เลขานุการท่ีประชุม 
(เด็กชายโชติมนต์   สมานกสิกร) 
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 4.1กิจกรรมการคัดเลือกคณะกรรมการสภายุวเกษตรกร 
 
 

 

 

 

 

 

4.2 กิจกรรมการประชุมสภายุวเกษตรกร 
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4. งานของสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านถ ้าน ้าบัง 
การบริหารจัดการของแต่ละฐานการเรียนรู้จะมีการน้าความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นองค์

ความรู้ใหม่และน้ามาพัฒนาระบบการดาเนินงานของแต่ละกิจกรรม 
 

4.1 งานในฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จ้านวน 4 ฐาน 
4.1.1ฐานการเรียนรู้ที่ 1 บ้านพ่อพอเพียง 

 
 

     
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้สมาชิกยุวเกษตรกรมีความรู้เกี่ยวกับพระราชประวัติของพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โครงการพระราชด้าริ หลักการทรงงาน 
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยสามารถถอดบทเรียนในกิจกรรมการเรียนรู้ใน
เรื่องต่างๆ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถน้าใช้ในในชีวิตประจ้าวัน
ได้ 

วิธีด้าเนินการ 
1. สร้างห้องเรียนรู้ความรู้เกี่ยวกับพระราชประวัติของพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอ

ดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร โครงการพระราชด้าริ หลักการทรงงานและหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยมีสมาชิกยุวเกษตรกรเป็นผู้น้าเสนอข้อมูล 

ผลการด้าเนินงาน 
1. สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับน้าหลักค้าสอนของพระบรมชนกาธิ
เบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและสามารถน้าใช้ในในชีวิตประจ้าวันได้ 
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4.1.2 ฐานการเรียนรู้ที่2 หมอดินน้อยตามรอยพอเพียง 

 

 
 

ฐานหมอดินน้อยตามรอยพอเพียง เพื่อเป็นการต่อยอดน้าส่ิงท่ีมีในท้องถิ่น  คือ  มูลค้างคาว  ใบฉ้าฉา  

มาสร้างมูลค่าเพิ่ม  และเป็นเอกลักษณ์  ตอบสนองความต้องการของคนท่ีมีพื นท่ีจ้ากัดในการเพาะปลูกพืชครู

สมบูรณ์  ปิ่นปัก  ครูช้านาญการพิเศษโรงเรียนบ้านถ ้าน ้าบัง ท่ีปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร  ร่วมกับแกนน้ากลุ่ม

ยุวเกษตรกรในโรงเรียน ปีการศึกษา 2561  จึงคิดการปรุงดินปลูก “สูตรมนุษย์ถ ้า” ขึ นมาและรวมกับส่ิงท่ีเรา

มีอยู่แล้ว คือ  ปุ๋ยหมัก(การท้าปุ๋ยหมัก เพื่อเป็นการสร้างอาหารให้กับดินไว้ปลูกพืช โดยการน้าใบไม้ เศษหญ้า 

ภายในโรงเรียนมาหมักท้าปุ๋ยเป็นการน้าขยะมารีไซเคิลเป็นประโยชน์)โดยมีส่วนผสมดังนี   

- ดินร่วน  5  ส่วน 
- ปุ๋ยหมัก  ท่ีเราท้าไว้  2  ส่วน 
- ใบฉ้าฉา  (ซึ่งมีมากในท้องถิ่นของเรา)  1  ส่วน 
- มูลค้างคาว ( อยู่ในวัดถ ้า  )   1/5     ส่วน 
- ขุยมะพร้าว  1  ส่วน  หรือ แกลบ  1 
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ผสมทุกส่วนให้เข้ากัน โดยใช้ปุ๋ยน ้าหมักชีวภาพ เป็นตัวประสาน รดให้ได้ความชื นพอเหมาะ  (ใช้มือ
ก้าป้ันดินโดยดินไม่แตกแยกออกจากกัน) ไปปลูกพืชผักสวนครัว  หรือ ไม้ กระถางซึ่งส่วนผสมท่ีเพิ่มปรุงใหม่นี 
มีคุณสมบัติดังนี  
- ใบฉ้าฉา   มีเเร่ธาตุไนโตรเจนสูง ซึ่งธาตุนี เป็นธาตุอาหารหลักของพืช 
- มูลค้างคาว มีธาตุอาหารหลัก  อาหารรอง  อาหารเสริมของพืช ช่วยปรับสภาพดินให้ร่วนซุย  และ

ช่วยปรับปรุงส่งเสริมให้พืชมีน ้าหนัก รสชาติดีขึ น 
- ขุยมะพร้าว  ช่วยอุ้มน ้าและรักษาระดับความชื นให้ดิน 
 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อใหส้มาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรมีความรู้เรื่องการรักษาดินและการปรุงดินปลูกให้เหมาะ
กับการปลูกพืช 

2. เพื่อใหส้มาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการ ขั นตอนการท้า การเลือกวัสดุ
เหลือใช้ท่ีมีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ลดการใช้ปุ๋ยเคมีและรักษาสภาพดินและส่ิงแวดล้อม 

วิธีด้าเนินการ 
1. ใหส้มาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรผู้มีความสนใจในเรื่องของดินเป็นผู้รับผิดชอบดูแลฐานการ

เรียนรู้และฝึกปฏิบัติเป็นผู้น้าเสนอวิธีการปรุงดินปลูก “สูตรมนุษย์ถ ้า” 
2. ให้สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรผู้มีความสนใจในเรื่องของปุ๋ยเป็นผู้รับผิดชอบดูแลฐานการ

เรียนรู้และฝึกปฏิบัติเป็นผู้น้าเสนอวิธีการท้าปุ๋ยหมักและน ้าหมักชีวภาพ 

ผลการด้าเนินงาน 
1. สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรเข้าใจขั นตอนการปรับปรุงบ้ารุงดินและสามารถผลิตดินปลูกท่ี

เหมาะกับการปลูกพืช ไว้ใช้ในโรงเรียน และน้าไปต่อยอดเพื่อปรุงดินปลูกส้าหรับพืชท่ี
ปลูกท่ีบ้านได้ รวมถึงการผลิตปุ๋ยและสารก้าจัดแมลงศัตรูพืชไว้ใช้ในโรงเรียน ลดการใช้
สารเคมีและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
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4.1.3 ฐานการเรียนรู้ที่ 3การเลี ยงไก่พันธุ์ไข่แบบปล่อยลาน 

 

 
 

 

สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรได้เรียนรู้ทั งทฤษฏีและลงมือปฏิบัติจริง โดยปฏิบัติงานให้อาหารไก่ ให้น ้า ดูแลไก่ เก็บ

ไข่ จ้าหน่ายไข่ไก่ และ จดบันทึกกิจกรรมในฐาน 

ทางโรงเรียนมีโรงเรือนไก่ไข่ถาวร 1 โรงเรือนและเลี ยงไก่ไข่ในแต่ละรุ่นประมาณ 100-150 ตัวจะเน้น
การลดต้นทุนด้านอาหารคือไก่จะกินอาหารที่ผสมเองจากหยวกกล้วย มะละกอ กล้วยสุกเศษอาหารท่ีเหลือ
จากโรงอาหารสลับกับอาหารส้าเร็จรูปเป็นการลดต้นทุนการเลี ยงได้เป็นอย่างดีซึ่งในปี 2563นี ทางโรงเรียนได้
จัดหาพันธุ์ไก่ไขโ่รดไอแลนด์ จ้านวน 50ตัว เมื่อได้ผลผลิตไข่ไก่จะน้าจ้าหน่ายให้กับฐานการเรียนรู้โครงการ
อาหารกลางวันจ้าหน่ายให้ผู้ปกครอง และ ครูส่วนมูลไก่จะน้าไปท้าปุ๋ยหมักในฐานหมอดินน้อยตามรอย
พอเพียงลดการใช้สารเคมีและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
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วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อใหส้มาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรมีความรู้เรื่องการเลี ยงไก่พันธุไ์ข ่
2. เพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน  
3. เพื่อเป็นแนวทางการประกอบอาชีพเสริม 

วิธีด้าเนินการ 
1. สร้างโรงเลี ยงไกไ่ข่   
2. น้าแม่พันธุ์ไก่มาเลี ยงในโรงเลี ยงไกไ่ข่   
3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้โรงเลี ยงไก่ไข่ เป็นแหล่งเรียนรู้ 
4. จัดให้สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรรับผิดชอบดูแลและเลี ยงไก่ 
5. เมื่อได้รับผลผลิตจะน้าเข้าสู่โครงการอาหารกลางวันและขายให้แก่คนในชุมชนในราคา

ถูกกว่าท้องตลาด 
ผลการด้าเนินงาน 

1. โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนได้ผลผลิตไข่ไก่ท่ีมีคุณภาพ  
2. สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรเข้าใจขั นตอนการเลี ยงไก่ไข่แบบปล่อยลาน 
3. สมาชิกยุวเกษตรกรสามารถน้าความรู้ท่ีได้รับจากการปฏิบัติจริงไปใช้ต่อยอดในการท้า

กิจกรรมท่ีบ้าน 
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4.1.4 ฐานการเรียนรู้ที่4 ห้องสมุด  
 

 
 

 

 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อใหส้มาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรมีความรู้เกี่ยวกับการอ่าน  สืบค้นข้อมูลและระบบการจัด
หนังสือห้องสมุด ระเบียบการใช้ห้องสมุด การยืม – คืน 

2. เพื่อใหส้มาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรฝึกการใช้อุปกรณ์ส่ือเทคโนโลยี   
3. เพื่อใหส้มาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรมีนิสัยรักการอ่าน แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ใช้เวลาว่างให้

เกิดประโยชน์ 
วิธีด้าเนินการ 

1. สร้างห้องสมุดท่ีมีหนังสือและอุปกรณ์เพื่อการศึกษา 
2. จัดให้สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรเป็นบรรณารักษ์ประจ้าห้องสมุด 
3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ 

 ผลการด้าเนินงาน 
1.สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
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4.2 กิจกรรมการเลี ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 
 

 
 

 สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรได้เรียนรู้ทั งทฤษฏีและลงมือปฏิบัติจริง โดยปฏิบัติงานให้อาหารปลา 

เปล่ียนน ้า ท้าความสะอาด จ้าหน่ายผลผลิต และ จดบันทึกกิจกรรมในฐาน 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน  
2. เพื่อฝึกใหส้มาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรได้เรียนรู้การเลี ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 
3. เพื่อเป็นแนวทางการประกอบอาชีพเสริม 

วิธีด้าเนินการ 
1. สร้างและต่อเติมบ่อเลี ยงปลาดุก 
2. น้าลูกปลาดุกมาเลี ยงในบ่อซีเมนต์ 
3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้บ่อเลี ยงปลาดุกเป็นแหล่งเรียนรู้ 
4. จัดให้สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรรับผิดชอบดูแลและเลี ยงปลาดุก 
5. เมื่อได้รับผลผลิตจะน้าเข้าสู่โครงการอาหารกลางวันและขายให้แก่คนในชุมชนในราคาถูก

กว่าท้องตลาด 
ผลการด้าเนินงาน 

1. โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนได้ผลผลิตปลากดุกท่ีมีคุณภาพ  
2. สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรเข้าใจขั นตอนการเลี ยงเลี ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 
3. สมาชิกยุวเกษตรกรสามารถน้าความรู้ท่ีได้รับจากการปฏิบัติจริงไปใช้ต่อยอดในการท้า

กิจกรรมท่ีบ้าน 
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 4.3 กิจกรรมการเลี ยงกบในบ่อซีเมนต์ 

 

 สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรได้เรียนรู้ทั งทฤษฏีและลงมือปฏิบัติจริง โดยปฏิบัติงานให้อาหารกบ 

เปล่ียนน ้า ท้าความสะอาด จ้าหน่ายผลผลิต และ จดบันทึกกิจกรรมในฐาน 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อฝึกให้สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรได้เรียนรู้การเลี ยงกบในบ่อซีเมนต์ 
2. เพื่อเป็นแนวทางการประกอบอาชีพเสริม 

วิธีด้าเนินการ 
1. สร้างและต่อเติมบ่อเลี ยงกบ 
2. น้าลูกกบมาเลี ยงในบ่อซีเมนต์ 
3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้บ่อเลี ยงกบเป็นแหล่งเรียนรู้ 
4. จัดให้สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรรับผิดชอบดูแลและเลี ยงกบ 
5. เมื่อได้รับผลผลิตจะน้าขายให้แก่คนในชุมชนในราคาถูกกว่าท้องตลาด 

ผลการด้าเนินงาน 
1. สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรเข้าใจขั นตอนการเลี ยงเลี ยงกบในบ่อซีเมนต์ 
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4.2 กิจกรรมการปลูกผักสวนครัว 

 
 

มีการจัดท้าแปลงผักแบบถาวรจ้านวน16แปลงมีการปลูกผักหมุนสลับการตลอดปีการศึกษาปรับสภาพ

ดินโดยใส่ปุ๋ยท่ีได้จากการหมักเศษหญ้าผสมกับมูลสัตว์เช่นมูลไก่มูลค้างคาวและฉีดน ้าหมักชีวภาพจากฐาน

หมอดินน้อยตามรอยพอเพียงเช่นน ้าหมักจากเศษอาหาร เศษปลา เศษกบ ผลไม้สุกซึ่งผลผลิตท่ีได้จึงเป็น

ผักปลอดสารพิษ 100% ผักท่ีปลูกในแต่ละปีเช่นผักบุ้งจีนผักกาดกวางตุ้งคะน้า ผักชีลาว มะเขือ ถั่วฝักยาว 

บวบ เป็นต้น 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน  
2. เพื่อฝึกให้สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรได้เรียนรู้การปลูกผัก 
3. เพื่อเป็นแนวทางการประกอบอาชีพเสริมและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
4. สร้างจิตส้านึกท่ีดีในการผลิตอาหารท่ีสะอาด ปลอดภัย มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

วิธีด้าเนินการ 
1. สร้างและปรับปรุงแปลงผัก ขนาด  1x 4 เมตร จ้านวน  16 แปลง  
2. ปรับปรุงคุณภาพดินโดยใช้วัสดุจากธรรมชาติ 
3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แปลงปลูกผักเป็นแหล่งเรียนรู้ 
4. จัดให้สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรรับผิดชอบปลูกผักและดูแลรักษา 
5. เมื่อได้รับผลผลิตจะน้าเข้าสู่โครงการอาหารกลางวันและน้าไปบริโภคท่ีบ้าน 

ผลการด้าเนินงาน 
1. โรงเรียนได้มีวัตถุดิบในการประกอบอาหารกลางวัน 
2. สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรได้มีความรู้และเข้าใจขั นตอนการปลูกผัก 
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4.5 กิจกรรมการปลูกมะละกอ 

 

 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อมีผลไม้ไว้รับประทาน ตลอดปี เป็นผลไม้ท่ีปลูกง่าย  
2. เพื่อฝึกให้สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรได้เรียนรู้การปลูกมะละกอ 

วิธีด้าเนินการ 
1. ปลูกมะละกอ จ้านวน 10  ต้น โดยรอบแนวรั วของโรงเรียน 
2.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แปลงปลูกมะละกอเป็นแหล่งเรียนรู้ 
3. จัดให้สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรรับผิดชอบปลูกมะละกอและดูแลรักษา 
4. เมื่อได้รับผลผลิตจะน้าเข้าสู่โครงการอาหารกลางวัน 

ผลการด้าเนินงาน 
1. โรงเรียนได้วัตถุดิบท่ีมีคุณภาพ ปลอดภัย ผลไม้ส้าหรับนักเรียนทุกคน 
2. สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรได้มีความรู้เกี่ยวกับการปลูกมะละกอ  
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4.5 กิจกรรมการปลูกมะนาว 

 

วัตถุประสงค์ 
     1. เพื่อฝึกให้สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรได้เรียนรู้การปลูกมะนาว 
วิธีด้าเนินการ 

1. ปลูกมะนาว จ้านวน 10  ต้น 
2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แปลงปลูกมะนาวเป็นแหล่งเรียนรู ้
3. จัดให้สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรรับผิดชอบปลูกมะนาวและดูแลรักษา 
4. เมื่อได้รับผลผลิตจะน้าเข้าสู่โครงการอาหารกลางวัน 

ผลการด้าเนินงาน 
1. ได้วัตถุดิบท่ีมีคุณภาพ ปลอดภัย ส้าหรับนักเรียนทุกคน 
2. สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรได้มีความรู้เกี่ยวกับการปลูกมะนาว 
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4.7 กิจกรรมการท้าปุ๋ยหมักและน ้าหมักชีวภาพ 

 

เป็นกิจกรรมท่ีน้าวัตถุดิบจากฐานอื่นๆมาหมักเป็นปุ๋ยหมักและน ้าหมักชีวภาพน้าไปใช้ประโยชน์

จ้าแนกตามชนิดของวัตถุดิบและจุลินทรีย์ที่น้ามาหมักแต่ละถังหมัก 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อน้าส่ิงท่ีเหลือใช้ หรือ สมุนไพรในท้องถิ่น มาท้าปุ๋ยชีวภาพ ลดการใช้สารเคมี  
2. เพื่อฝึกให้สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรได้เรียนรู้การท้าปุ๋ยน ้าหมักชีวภาพ 
3. เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตส้านึกในการอนุรักษ์ ดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม 

วิธีด้าเนินการ 
1. น้าเศษพืช ผัก ผลไม้ และ หัวปลาดุก (ส่วนท่ีเหลือจากการท้าอาหารกลางวัน) มาท้าปุ๋ย 
2. หมักเศษพืช ผัก หัวปลา กับ กากน ้าตาล และ พ.ด.๒ 
3. จัดให้สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรรับผิดชอบดูแล ท้าน ้าหมักชีวภาพ 

ผลการด้าเนินงาน 
1. ได้ปุ๋ยและสารชีวภัณฑ์ไว้ก้าจัดแมลงศัตรูพืชไว้ใช้ในโรงเรียน ลดการใช้สารเคมี 
2. สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรได้มีความรู้เกี่ยวกับท้าน ้าหมักชีวภาพและสามารถน้าไปปฏิบัติได้ 

 

 

 
  



กลุ่มยุวเกษตรกร 
โรงเรียนบ้านถ ้าน ้าบัง ปี 2563 

23 

 

 

 

4.8กิจกรรมการออมทรัพย์ 

 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อฝึกให้สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรมีนิสัยประหยัดอดออม รู้จักวางแผนการใช้จ่ายเงิน  
2. เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตส้านึกในการใช้จ่ายเงิน รู้จักคุณค่าของเงิน 

วิธีด้าเนินการ 
1. สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรน้าเงินมาฝากกับครูประจ้าชั น หรือ นักเรียนท่ีครูมอบหมาย 
2. ครูประจ้าชั นรวบรวมเงินของสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรไว้จนครบเดือน แล้วน้าไปฝากกับ

ครูที่ท้าหน้าท่ีรวบรวมเงิน เพื่อน้าเงินท่ีได้ไปหมุนเวียนให้กู้ยืม เพื่อน้าดอกผลปันคืนให้แก่
สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรทุกสิ นปีการศึกษา 

3. เงินท่ีสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรฝากจะได้รับคืนเมื่อจบการศึกษา หรือย้ายท่ีเรียน 

ผลการด้าเนินงาน 
1. สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรมีเงินฝากออมทรัพย์ทุกคนเมื่อจบการศึกษา มีเงินส้าหรับใช้จ่าย

เพื่อการศึกษา 
2. สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรมีนิสัยประหยัดอดออม รู้จักวางแผนการใช้จ่าย 
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4.9กิจกรรมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อปลูกฝังให้สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรได้เรียนรู้ส่ิงท่ีมีในชุมชนของใกล้ตัว ท่ีดีมีประโยชน์  
2. เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตส้านึกรักชุมชน ท้องถิ่น ร่วมสืบทอด สืบสานส่ิงดีงาม 

วิธีด้าเนินการ 
1. ส้ารวจและจัดท้าทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
2. น้าสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรไปเรียนรู้กับภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้

แกส่มาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร 

ผลการด้าเนินงาน 
1. สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรได้รับความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
2. สร้างความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างบ้านและโรงเรียน ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ 
3. สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรรักและภาคภูมิใจในท้องถิ่น ชุมชนของตนเอง 
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4.10 กิจกรรมแปรรูปผลผลิต 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อใหส้มาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรมีความรู้หรือฝึกทักษะด้านการเกษตรด้านเคหกิจเกษตร 
2. เพื่อใหส้มาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรรู้จักการถนอมอาหารและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทาง

การเกษตร 

วิธีด้าเนินการ 
1. จัดอบรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร โดยบุคลากรผู้ท่ีความรู้จากหน่วยงาน

ภาคีและผู้มีทักษะด้านการแปรรูป ถนอมอาหารในชุมชน 

ผลการด้าเนินงาน 
1. สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรได้รับความรู้เรื่องการถนอมอาหาร การแปรรูปอาหาร และการ

เพิ่มมูลค้าผลผลิต 
2. เพื่อเป็นแนวทางการประกอบอาชีพเสริมและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
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4.11 กิจกรรม ธนาคารขยะ  
 

 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อปลูกฝังให้สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรได้รู้จักการหารายได้ เพิ่มรายได้จากส่ิงท่ีคิดว่า

เหลือใช้ เป็นขยะ 
2. เพื่อให้สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรรู้จักการคัดแยกขยะแต่ละประเภท เพื่อน้ากลับไปใช้

ประโยชน์ อย่างคุ้มค่าสูงสุด  
3. เพื่อใหส้มาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรมีส่วนร่วมในการดูแล รักษาส่ิงแวดล้อม ในสะอาด 

สวยงาม น่าอยู่  
วิธีด้าเนินการ 

1. จัดสร้างโรงเรือน เพื่อจัดเก็บขยะแต่ละประเภท เช่น ขยะแก้ว กระดาษ พลาสติก 
2. มอบหมายให้สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรเป็นเจ้าหน้าท่ีในการรับซื อขยะของสมาชิก ซึ่ง

ก้าหนดให้น้ามาขายท่ีโรงเรียน ในวันศุกร์ ท่ี ๓ ของทุกเดือน เวลา 15.00 น. 16.00 น 
3. เมื่อรวบรวมได้จ้านวนมาก จะขายให้กับรถรับซื อของเก่า หรือขยะบางประเภท ก็จะ

น้าไปท้างานประดิษฐ์ 
 ผลการด้าเนินงาน 

1. สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรได้รับความรู้เรื่องการคัดแยกขยะและเห็นขยะเป็นส่ิงท่ีสร้าง
รายได้ ถ้ารู้จักการเก็บรวบรวมแล้วน้ามาขาย 

2. โรงเรียน บ้าน ชุมชน สะอาดขึ น ไม่มีขยะตกค้าง เพราะขยะได้รับการคัดแยก น้าไปขาย 
หรือ น้ากลับไปใช้ประโยชน์ได้อีกครั ง 
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5.ผลการด้าเนินงานย้อนหลัง 3ปี (พุทธศักราช2560-2562) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีท่ีด้าเนินการ กิจกรรม ปริมาณการผลิต จ้านวนผลผลิต การน้าไปใช้ประโยชน์/รายได้ 
ปี 2560 ไข่ไก ่ - - น้าผลผลิตเข้าโครงการอาหาร

กลางวัน ไขแ่ผงละ 80  บาท 
 ปลาดุก 2000  ตัว  350 กก. ปลาดุก ขาย กก.ละ 60 – 70 

บาท 
 กบ 500  ตัว 100 กก. กบ กก.ละ 80 -100 บาท 
 พืชผัก 16 แปลง 300  กก.  

ปี 2561 ไข่ไก ่ 150  ตัว 34017 ฟอง  
 ปลาดุก 2000 ตัว 350 – 400 กก.  
 กบ 500 ตัว 100 กก.  
 พืชผัก 16 แปลง 300  กก.  

ปี 2562 ไข่ไก ่ 150  ตัว 22773 ฟอง  
 ปลาดุก 2000 ตัว 350 – 400 กก.  
 กบ 500 ตัว 100 กก.  
 พืชผัก 16 แปลง 300  กก.  
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6. ฐานะทางการเงินของกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรยีนบ้านถ ้าน ้าบัง 
กลุ่มยุวเกษตรกรมีการสะสมเงินกองทุนหมุนเวียน บัญชีออมทรัพย์ ช่ือบัญชี เงินทุนหมุนเวียนส่งเสริม

ผลผลิต เลขบัญชี 614-0-26246-1สาขาเพชรบูรณ์เพื่อสนับสนุนการท้ากิจกรรมการเกษตรภายในโรงเรียน 
เงินทุนหมุนเวียนของกลุ่มกลุ่มได้น้าไปด้าเนินงานต่างๆของกลุ่มรายได้ท่ีเกิดขึ นมาจากการด้าเนินงาน

กลุ่มกลุ่มมอบเป็นรายได้ให้แก่โรงเรียนบ้านถ ้าน ้าบังเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิต 
6.1 ต้นทุนและรายได้ในการจัดกิจกรรม 

ได้รับงบประมาณและอุปกรณ์ สนับสนุนจากส้านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านถ ้า
น ้าบังองค์การบริหารส่วนต้าบลนายม สถานีพัฒนาท่ีดินจังหวัดเพชรบูรณ์และส้านักงานเกษตรอ้าเภอเมือง
เพชรบูรณ์กองทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืนและงบประมาณสนับสนุน
จากผู้ปกครองนักเรียนน้ามาจัดสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้และฐานการเรียนรู้ต่างๆรวมเป็นค่าใช้จ่ายตั งแต่ปี 
2556เป็นเงินประมาณ 50,000บาทในระยะเวลาด้าเนินการประมาณ6ปีท่ีผ่านมาทางโรงเรียนมีเงินกองทุน
หมุนเวียนในบัญชีเพื่อใช้จ่ายในกิจกรรมผลิตผลผลิตทางการเกษตร กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
ปัจจุบันมีจ้านวนเงิน52,545บาทซึ่งเป็นเงินกองทุนในระยะปี 2562/2563 นี จะใช้เป็นค่าพันธุ์สัตว์อาหารสัตว์
เมล็ดพันธุ์พืชและค่าอุปกรณ์ต่างๆเพิ่มเติมตามฐานต่างๆ 

 

 
 
 
 
 

เงินกองทุนหมุนเวียน 

ค่าอาหารเลีย้งสตัว์ 

ค่าพนัธุ์ไก่ไข่ 

ค่าพนัธุ์พืช 

ค่าพนัธุ์ปลา 

ค่าพนัธุ์กบ 

เงินทนุส ารอง 
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7. การท้ากิจกรรมด้านสาธารณประโยชน์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 
 

 
 

กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านถ ้าน ้าบังได้ด้าเนินกจิกรรมด้านสาธารณประโยชน์ การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ได้แก่ กิจกรรมสาธารณประโยชน์ ปลูกต้นไม้ในวันส้าคัญต่างๆ ของชาติ 
พัฒนาท้าความสะอาด ร่วมรณรงค์ก้าจัดลูกน ้าและยุงลาย ร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด รณรงค์การออกไปใช้
สิทธิเลือกตั งระดับท้องถิ่น และระดับประเทศ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเช่น 
กิจกรรม Best Practice โรงเรียนปลอดขยะน้าขยะท่ีมีประโยชน์ไปรีไซเคิล ให้เกิดประโยชน์ได้มากท่ีสุด งาน
รณรงค์ไถกลบตอซังงดเผาฟาง ภายใต้ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ การด้าเนินกิจกรรมการเกษตรใน

โรงเรียนในรูปแบบเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยชีวภาพแทนปุ๋ยเคมี เพื่อปรับปรุงโครงสร้างของดิน 
ช่วยให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ โดยให้สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปรุงดินปลูกใช้
ในการปลูกพืชเองใช้วิธีการทางชีวภาพในการปราบศัตรูพืชแทนสารเคมี ลดการใช้สารเคมีเพื่อ
ความปลอดภัยของผู้บริโภค 
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8. บทบาทและการมีส่วนร่วมของสมาชิกต่อกลุ่มยุวเกษตรกร 
กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านถ ้าน ้าบังกลุ่มมีการด้าเนินการเลือกตั งคณะกรรมการสภายุวเกษตรกร

หรือคณะกรรมการกลุ่มตามแนวทางการด้าเนินงานกลุ่มยุวเกษตรกรเป็นประจ้าทุกปีจานวน 5 ต้าแหน่งได้แก่
ประธานรองประธานเลขานุการเหรัญญิกและปฏิคมด้ารงต้าแหน่งวาระคราวละ 1 ปีและไม่เกิน 2 ปี 

คณะกรรมการกลุ่มยุวเกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าท่ีคณะกรรมการกลุ่มสามารถจัดการ
ประชุมกลุ่มขึ นได้ด้วยตัวของกลุ่มเป็นประจ้าทุกเดือนและสามารถใช้การประชุมกลุ่มประจ้าเดือนเป็นการ
บริหารงานต่างๆของกลุ่มยุวเกษตรกร 

สมาชิกทุกคนของกลุ่มมีความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าท่ีของสมาชิกสมาชิกกลุ่มทุกคนเข้าร่วมประชุม
กลุ่มทุกครั งสมาชิกกลุ่มทุกคนได้ปฏิบัติงานปลูกพืชงานเลี ยงสัตว์และงานเคหกิจเกษตรและมีการจดบันทึกการ
ปฏิบัติงานทุกกิจกรรม 
 การประชุมกลุ่มทุกครั งของกลุ่มยุวเกษตรกรกลุ่มได้ด้าเนินการตามแนวทางการด้าเนินงานกลุ่มยุว
เกษตรกรการประชุมแต่ละครั งได้จัดให้มีการถ่ายทอดความรู้วิชาการมีการหารือตกลงกันเกี่ยวกับการ
ด้าเนินงานของกลุ่มเช่นการรายงานสถานการณ์การเงินกองทุนหมุนเวียนกลุ่มการวางแผนด้าเนินงานหรือ
มอบหมายการปฏิบัติงานให้แก่สมาชิกกลุ่มและร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการด้าเนินงานของ
กลุ่มเป็นต้นตลอดจนมีการจัดกิจกรรมสันทนาการ 
 

9.ผลการด้าเนินงานด้านการเผยแพร่ความรู้ 
9.1 ผลงานเผยแพร่และเป็นท่ียอมรับระดับสถานศึกษา 

- เป็นสถานท่ีศึกษาดูงานของโรงเรียนภาคีเครือข่าย 

1) โรงเรียนบ้านสักแห้ง 

2) โรงเรียนบ้านพี  

3) โรงเรียนบ้านคลองขุด 

4) โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์(พนานิคม) 

5) โรงเรียนบ้านทรัพย์พุทรา 

6) โรงเรียนบ้านโคกหนองจอก 

7) โรงเรียนบ้านนายม 

8) โรงเรียนบ้านกงกะยาง 

9) โรงเรียนบ้านดงขุย 

- เป็นศูนย์การเรียนรู้โครงการพระราชด้าริ  ของ อบต.นายม 
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9.2 ผลงานเผยแพร่และเป็นท่ียอมรับ ระดับเขตพื นท่ี 

- ได้รับการคัดเลือกจัดนิทรรศการ งานศิลปหัตถกรรม  ครั งท่ี 63 ณ จังหวัดเชียงใหม่ 

- ได้รับการคัดเลือกจัดนิทรรศการ งานศิลปหัตถกรรม  ครั งท่ี 64 ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

9.3 ผลงานเผยแพร่และเป็นท่ียอมรับ ระดับประเทศ 

- ได้รับการคัดเลือกให้จ้าหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติครั งท่ี 

63  ณ  เมืองทองธานี 

- ได้รับการคัดเลือกให้จัดนิทรรศการงานมหกรรมน้องอิ่มท้องสมองแจ่มใส  ณ  เมืองทองธานี 

- ได้รับการถ่ายท้าสารคดี “การเลี ยงปลาดุกและกบคอนโด”รายงาน  ปล.รักเมืองไทย  ทาง

สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 

10.ผลงานท่ีภาคภูมิใจของกลุ่มยุวเกษตรกร 

1. ได้รับการประเมินรับรองให้เป็นสถานศึกษาพอเพียงของกระทรวงศึกษาธิการปี 2556 
2. ได้รับการคัดเลือกจากส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 1 ให้น้าเสนอ

ผลงาน ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือปี 2555ณ  จังหวัดเชียงใหม่ 
3. ได้รับการคัดเลือกจากส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 1 ให้น้าเสนอ

ผลงาน ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือปี 2556ณ  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
4. ได้รับการคัดเลือกให้น้าเสนอผลงานหนึ่งโรงเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์ (การแปรรูปผลผลิต) ในงาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับประเทศ ปี 2555 ณ  เมืองทองธานี 
5. ได้รับรางวัล “สุดยอดโครงการอาหารกลางวัน” และจัดนิทรรศการมหกรรมน้องอิ่มท้องสมอง

แจ่มใส ณ เมืองทองธานีประจ้าปี 2556 
6. จัดนิทรรศการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประชาธิปไตย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค ครั งท่ี 63 

ณ  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
7. ได้รับการรับรองให้เป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรประจ้าปี 2557 
8. ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมสภานักเรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค ครั งท่ี 63 – 

64  
9. ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมยุวบรรณารักษ์ ส่งเสริมการอ่าน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

ระดับภาค ครั งท่ี 63 – 64  
10. ชนะเลิศการจัดตั งศูนย์การเรียนรู้โครงการในพระราชด้าริในสถานศึกษา ประเภทโรงเรียนระดับ

ประถมศึกษา  ระดับอ้าเภอ 
11. ได้รับการถ่ายท้าสารคดี “การเลี ยงปลาดุกและกบคอนโด” รายงาน  ปล.รักเมืองไทย                  

ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 เป็นต้น 
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11.การขยายผลน้ากิจกรรมของยุวเกษตรกรสู่ชุมชน 
1. โรงเรียนเป็นสถานท่ีให้บริการศึกษาดูงานของคณะครู นักเรียนในสังกัด สพป.พช.1 

 
 

2. โรงเรียนเป็นเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของต้าบลนายม โดยได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนต้าบลนายมขยายผลให้ความรู้แก่ครอบครัวและคนใน
ชุมชน 

 

 
 

3. กลุ่มยุวเกษตรกรร่วมมือกับสถานีพัฒนาท่ีดิน จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้าเนินโครงการโรงเรียนเกษตรอินทรีย์ 
พัฒนาเยาวชนท้าหน้าท่ีเป็นหมอดินน้อย ขยายผลให้ความรู้แก่ครอบครัวและคนในชุมชน 
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4. กลุ่มยุวเกษตรกรร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลถ ้าน ้าบัง และหนองผักบุ้ง ด้าเนินโครงการ
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพขยายผลให้ความรู้แก่ครอบครัวและคนในชุมชน 

 

 
 

 

5. บูรณาการเข้ากับงานทุกงานในหน่วยงาน  มีการประสานงานและท างานร่วมกนัท้ังในและ                  

นอกสถานศึกษา 
- อบต.นายม  จัดต้ังเป็นศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- ส านักงานส่งเสริมการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) สนับสนุนงบประมาณการเล้ียง

ปลาดุกและกบ 
- กองทุนหมุนเวียนเพื่ออาหารกลางวัน (โครงการเล้ียงปลาดุก ,กบ,ไก่ไข่,เห็ด) 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพถ้ าน้ าบัง 
- สาธารณสุขอ าเภอเมือง,สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ 
- สถานีต ารวจภูธรอ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
- ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อ  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
- วัดถ้ าน้ าบัง (เรียนธรรมศึกษา) 
- บริษัท  ทาทา สตีล (กิจกรรมส่งเสริมการอ่านกับทาทาสตีล) 
- บริษัท นานมีบุ๊ค  กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
- บริษัท พิชช่า  กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
- กลุ่มแม่บ้านถ้ าน้ าบัง (วิทยากรภายนอก) 
- อสม.ถ้ าน้ าบัง (ดูแลส่ิงแวดล้อมและวิทยากรนอก) 
- เกษตรต าบลนายม (อบรมผู้น านักเรียน กลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียน) 
- ปศุสัตว์อ าเภอเมือง (อบรมการเล้ียงสัตว์ปีก) 
- สถาบันพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ อบรมการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ 
- กรมอนามัย (ด าเนินโครงการการสร้างความเข้มแข็งโรงเรียนต้นแบบ  นักเรียนไทยสุขภาพ

ดี) 
- กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม                     

(ด าเนินโครงการธนาคารขยะ) 
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12. แผนการด้าเนินการ ปี 2563 
 

แผนการด้าเนินงานและกิจกรรมของกลุ่มยุวเกษตรกรปีการศึกษา 2563 

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย 
งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา(ต.ค.62-ก.ย.63) หมายเหตุ 

ต.ค. พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1.เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุว
เกษตรกร 

35 ราย 
-              

1) ประชุมและวางแผนก้าหนดเป้าหมาย
แผนปฏิบัติงานและกิจกรรมประจ้าปี 2563 

                

1.1) กลุ่มยุวเกษตรกรปฏิบัติกิจกรรมตาม
แผนการปฏิบัติงาน ปี2563 

                

1.2) เก็บข้อมูลรายกิจกรรม                 
1.3) ประเมินผลกิจกรรม                 
1.4)สรุปรายงานผลการประเมินผลกิจกรรม                 
1.5) เผยแพร่และแสดงผลงาน                 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาและสมาชิกของ 

กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านถ ้าน ้าบัง  

ครั งที่ 1/2562 

วันที่  2  สิงหาคม  2562 

ณ  ห้องประชุมโรงเรียนบ้านถ ้าน ้าบัง  

 ***********  

ผู้เข้าประชุม สมาชิกชาย 22 คน สมาชิกหญิง 13 คน รวมเป็น 35 คน 

ผู้เข้าร่วมประชุม  1.นายพรศักด์ิ   เพชรช่อ      นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช้านาญการ 

  2. นางสมทรง         มานะกิจกลการ นักวิชาการส่งเสรมิการเกษตรช้านาญการ 

  3. นางสาวธัญชนก   สายบุญยืน  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

  4. นางสาววิภาวรรณ  ศรัทธารัตน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

  5. นางสาวกุลปลื ม     ศรีแก้ว  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

  6. นายภควัต  ตรีจักร  ที่ปรึกษายุวเกษตรกรฝ่ายบริหาร 

  7. นางสาวสมบูรณ์ ปิ่นปัก  ที่ปรึกษายุวเกษตรกร 

เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 

ภาคบริหาร เรื่องที่ประชุม  1. เลือกตั งสภายุวเกษตรกร ประจ้าปี 2562 

     2. วิเคราะห์ศักยภาพกลุ่ม ก้าหนดรูปแบบกิจกรรม  

                                                      และวางแผนการด้าเนินงาน 

     3. ฝึกปฏิบัติกระบวนการกลุ่ม 

มติที่ประชุม  1. เลือกตั งสภายุวเกษตรกร ประจ้าปี 2562 โดยให้เสนอชื่อสมาชิกคนใดคน

หน่ึงเข้ารับการเลือกตั ง และท้าการเลือกตั งโดยวิธีลงคะแนน แบบวิธีเปิดเผย ให้สมาชิกยกมือขึ นในการ

ลงคะแนนเสียงเลือกตั ง แล้วให้คณะกรรมตรวจนับคะแนนโดยจ้านวนสมาชิกที่จ้านวนมือที่ยกขึ น 

ประกอบไปด้วย 5 ต้าแหน่ง ประธาน รองประธาน เลขานุการ เหรัญญิก และปฏิคม   

2.ตกลงจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพโดยแบ่งตามฐานการเกษตรในโรงเรียน ประกอบด้วย 

หมอดินน้อยตามรอยพอเพียง   ฐานการเลี ยงไก่ไข่  เลี ยงปลา และกบ   ฐานการปลูกพืชผักสวนครัว และ

ฐานการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรกร  

ภาควิชาการ เกษตรกรต้าบลแนะน้าและสอนการฝึกกระบวนการกลุ่มยุวเกษตรกร 

ภาคบันเทิง  สมาชิกร่วมกันร้องเพลงและเล่นเกม 

ปิดการประชุม  12.00 น. 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาและสมาชิกของ 

กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านถ ้าน ้าบัง  

ครั งที่ 1/2563 

วันที่ 6 กุมภาพันธ์  2563 

ณ  ห้องประชุมโรงเรียนบ้านถ ้าน ้าบัง  

*********** 

ผู้เข้าประชุม สมาชิกชาย 22 คน สมาชิกหญิง 13 คน รวมเป็น 35 คน 

ผู้เข้าร่วมประชุม  1.นายวิทยา           ยอดดี เกษตรอ้าเภอเมืองเพชรบูรณ ์

  2. นายพรศักด์ิ    เพชรช่อ     นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช้านาญการ 

  3. นางสาวธัญชนก   สายบุญยืน  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

  4. นางสาววิภาวรรณ  ศรัทธารัตน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

  5. นางสาวกุลปลื ม     ศรีแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

  6. นายภควัต  ตรีจักร  ที่ปรึกษายุวเกษตรกรฝ่ายบริหาร 

  7. นางสาวสมบูรณ์ ปิ่นปัก  ที่ปรึกษายุวเกษตรกร 

เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 

ภาคบริหาร เรื่องที่ประชุม  1. ประชุมปรึกษาเรื่องการแต่งกายในวันประกวดกลุ่มยุวเกษตรกร 

     ดีเด่น ระดับจังหวัด 

2. แจ้งสถานะการเงินของกลุ่มให้สมาชิกทราบ 

มติที่ประชุม  1. การประชุมปรึกษาเรื่องการแต่งกายในวันประกวดกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น 

ระดับจังหวัดมีมติในที่ประชุม ให้แต่งกายด้วยชุดพละแบบใหม่ 

2. สถานะการเงินของกลุ่ม มีกองทุนหมุนเวียนเพ่ืออาหารกลางวัน บัญชี

ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี เงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิต เลขบัญชี 614-0-26246-1 

สาขาเพชรบูรณ์เพ่ือสนับสนุนทุนการศึกษาเดือนมกราคม มีรายรับจากการจ้าหน่ายไข่

ไก่ จ้านวน 120 ฟอง ให้กับโครงการอาหารกลางวันโรงเรยีน เป็นรายรับประมาณ320

บาท    

ภาควิชาการ เจ้าหน้าท่ีจากส้านักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ อบรมเคหกิจ เรื่องการแปรรูปผลผลิตมะม่วง ท้าแยม

มะม่วง  

ภาคบันเทิง  สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรท้ากิจกรรมสันทนาการ ร้องเพลง เล่นเกมส์ 

ปิดการประชุม  12.00 น. 

      



กลุ่มยุวเกษตรกร 
โรงเรียนบ้านถ ้าน ้าบัง ปี 2563 

38 

 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาและสมาชิกของ 

กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านถ ้าน ้าบัง  

ครั งที่ 2/2563 

วันที่ 20 กุมภาพันธ์  2563 

ณ  ห้องประชุมโรงเรียนบ้านถ ้าน ้าบัง  

*********** 

ผู้เข้าประชุม สมาชิกชาย 22 คน สมาชิกหญิง 13 คน รวมเป็น 35 คน 

ผู้เข้าร่วมประชุม  1.นายวิทยา      ยอดดี  เกษตรอ้าเภอเมืองเพชรบูรณ ์

  2.นายพรศักด์ิ   เพชรช่อ      นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช้านาญการ 

  3. นางสมทรง         มานะกิจกลการ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช้านาญการ 

  4. นางสาวธัญชนก   สายบุญยืน  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

  5. นางสาววิภาวรรณ ศรัทธารัตน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

  6. นางสาวกุลปลื ม     ศรีแก้ว  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

  7. นายภควัต  ตรีจักร  ที่ปรึกษายุวเกษตรกรฝ่ายบริหาร 

  8. นางสาวสมบูรณ์ ปิ่นปัก  ที่ปรึกษายุวเกษตรกร 

เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 

ภาคบริหาร เรื่องทีป่ระชุม  1. ต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกร บคุคลทางการเกษตร  

     และสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัด 

2. แจ้งสถานะการเงินของกลุ่มให้สมาชิกทราบ 

3.ก้าหนดรูปแบบกิจกรรมและวางแผนการด้าเนินงานในการประชุมครั ง

ต่อไป 

มติที่ประชุม  1. การประชุมปรึกษาเรื่องการแต่งกายในวันประกวดกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น 

ระดับจังหวัดมีมติในที่ประชุม ให้แต่งกายด้วยชุดพละแบบใหม่ 

2. สถานะการเงินของกลุ่ม มีกองทุนหมุนเวียนเพ่ืออาหารกลางวัน บัญชี

ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี เงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิต เลขบัญชี 614-0-26246-1 

สาขาเพชรบูรณ์เพ่ือสนับสนุนทุนการศึกษา เดือนกุมภาพันธ์ทางโรงเรียนได้ซื อแม่ไก่

พันธ์ุไข่เพ่ิมและอาหารส้าหรับเลี ยงไก่ ปัจจุบันมีเงินคงเหลือประมาณ28,900บาท ไม่มี

ผู้ใดทักท้วงถือว่าสถานะการเงินของกลุ่มถูกต้อง 
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3.มติในที่ประชุมสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรต้องการจะเรียนรู้เก่ียวกับเรื่องการขยายพันธ์ุ

พืช การผลิตและใช้เชื อไตโคเดอร์มา ชนิดสดควบคุมโรคพืช โดยจะจัดกิจกรรมในวันที่ 

12 มีนาคม 2563      

ภาควิชาการ สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรใหค้วามรู้เก่ียวกับการใส่หน้ากากอนามัยที่ถูกวิธี  

คุณสุวิทย์ มาอ่อน วิทยากรผู้มีความรู้ในเรื่องดินและปุ๋ยมาบรรยายและสาธิตเรื่อง การปรับปรงุบ้ารงุดิน 

ภาคบันเทิง  สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรท้ากิจกรรมสันทนาการ ร้องเพลง เล่นเกมส์ 

ปิดการประชุม  14.30 น. 

      

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



กลุ่มยุวเกษตรกร 
โรงเรียนบ้านถ ้าน ้าบัง ปี 2563 

40 

 

 

 

           

 
 

 



กลุ่มยุวเกษตรกร 
โรงเรียนบ้านถ ้าน ้าบัง ปี 2563 

41 

 

 

 

 

 

 
 



กลุ่มยุวเกษตรกร 
โรงเรียนบ้านถ ้าน ้าบัง ปี 2563 

42 

 

 

 

 
 

 



กลุ่มยุวเกษตรกร 
โรงเรียนบ้านถ ้าน ้าบัง ปี 2563 

43 

 

 

 

 

 
 

 



กลุ่มยุวเกษตรกร 
โรงเรียนบ้านถ ้าน ้าบัง ปี 2563 

44 

 

 

 

 

 
 

 

 



กลุ่มยุวเกษตรกร 
โรงเรียนบ้านถ ้าน ้าบัง ปี 2563 

45 

 

 

 

 

 
 
 
 

 



กลุ่มยุวเกษตรกร 
โรงเรียนบ้านถ ้าน ้าบัง ปี 2563 

46 

 

 

 

 

 
 

 



กลุ่มยุวเกษตรกร 
โรงเรียนบ้านถ ้าน ้าบัง ปี 2563 

47 

 

 

 

 

 
 

 



กลุ่มยุวเกษตรกร 
โรงเรียนบ้านถ ้าน ้าบัง ปี 2563 

48 

 

 

 

 

 
 
 

 



กลุ่มยุวเกษตรกร 
โรงเรียนบ้านถ ้าน ้าบัง ปี 2563 

49 

 

 

 

 

 
 

 
 



กลุ่มยุวเกษตรกร 
โรงเรียนบ้านถ ้าน ้าบัง ปี 2563 

50 

 

 

 

 
 

 

 
 

 



กลุ่มยุวเกษตรกร 
โรงเรียนบ้านถ ้าน ้าบัง ปี 2563 

51 

 

 

 

 
 
 

 


