
แบบ 1 : ระดับสถานศึกษา  
แบบรายงาน 

การดำเนินงานตามแนวทางการบูรณาการกิจกรรม “หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความม่ันคงทางอาหาร” 
ตามแนวการจัดกิจกรรมเตรียมประสบการณ์บูรณาการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง 

  ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ภายใต้โครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย 

 
ประจำเดือน  ธันวาคม พ.ศ.2565 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อโรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอ้อนใต้ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน ตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว จังหวัดลำปาง 

รับเด็กตั้งแต่อายุ......2......ปี ถึง...5.....ป ี

ข้อมูลการดำเนิน 

1. แผนจัดกิจกรรมเตรียมประสบการณ์บูรณาการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง 
 ระดับอายุที่สอน 2-5 ปีหน่วยการเรียนรู้ หนูน้อยพอเพียง 

 กิจกรรมการเรียนรู้  
  แผนการจัดกิจกรรมเรื่องที่ ๑ กิจกรรมการเรียนรู้ชื่อผักและอุปกรณ์การปลูกผักสวนครัว 

          แผนการจัดกิจกรรมเรื่องที่ ๒ ขั้นตอนการปลูกผักสวนครัว 

  แผนการจัดกิจกรรมเรื่องที่ ๓ ประโยชน์ของพืชผักสวนครัว 
 

ผลที่เกิดขึ้นกับเด็กจากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
     
       - เด็กนักเรียนร้อยละ ๙๒.๓๐รู้จักชื่อผักสวนครัวและอุปกรณ์การปลูกผักสวนครัว สามารถสนทนาและตอบ
คำถามได้ว่า ผักท่ีตัวเองรู้จักมีอะไร บ้างอย่างน้อยคนละ ๓ ชื่อ และสามารถบอกชื่ออุปกรณ์ในการปลูกผักได้ 
ว่ามีจอบ มีเสียม  
         

           - เด็กนักเรียนร้อยละ ๑๐๐.๐๐ รู้จักขั้นตอนการปลูกผักสวนครัว สามารถสนทนาตอบคำถามได้ว่าขั้นตอนการ
ปลูกผักสวนครัวต้องมีการเตรียมดินก่อนปลูก พอลงปลูกผักสวนครัวลงไปต้องมีการรดน้ำ ใส่ปุ๋ย 
 

           - เด็กนักเรียนร้อยละ ๑๐๐ รู้จักวิธีการปลูกผักสวนครัวชนิดต่างๆ โดยเด็กได้โยงประสบการณ์เดิมทีเ่คยพบเห็น
จากคนในครอบครัวและเพ่ือนบ้านในการปลูกผัก นำมาเล่าให้เพ่ือนๆและครูฟังได้ ตอบคำถามจากนิทาน 

เรื่อง มือน้อยๆปลูกผักได้ 
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ภาพถ่ายการดำเนินกิจกรรม (ที่แสดงถึงกิจกรรมการเรียนรู้) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. การบูรณาการกิจกรรม “หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความม่ันคงทางอาหาร” 
ชนิดของผักที่ปลูก    ผักสวนครัว ระบุชื่อ  1.ผักบุ้ง   2.ถัว่ฝักยาว  3.ผักกาด  4.ผักช ี
                         สมุนไพร / เครื่องเทศ ระบุชื่อ  1.ขิง  2.ข่า 3.มะกรูด  4.ตะไตร้ 
      ผักพ้ืนบ้าน/ผักประจำถิ่น ระบุชื่อ ............ 
    อ่ืนๆ ระบุ ............. 
 

จำนวนพื้นทีใ่นการเพาะปลูก...........1........แปลง 

กรณโีรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่มีพ้ืนที่ในการเพาะปลูก แต่มีการจัดการเพาะปลูกในรูปแบบอ่ืน เช่น ปลูกพืชแบบไร้ดิน 
โปรดระบุ ................ไม่มี....................................................................................................................  
 

โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการนำผักที่ปลูกไปใช้ประโยชน์อย่างไร เช่น ทำอาหารกลางวัน จำหน่ายในชุมชน 

1. นำไปประกอบอาหารกลางวันให้เด็ก 

2. นำไปจำหน่ายให้ผู้ปกครองและชุมชน 
 

โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีถังขยะเปียก  จำนวน   ........1.......  บ่อ 

โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีบ่อปุ๋ยหมัก    จำนวน   ........1.......  บ่อ 

โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีแปลงผัก    จำนวน       .......1.......แปลง 
 

กิจกรรมปลูกผักสวนครัว 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

กิจกรรมถังขยะเปียกลดโลกร้อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ข้อมูลผู้รายงาน 

ชื่อ-สกุล นางสาวทรรศนันท์   จันทร์วงค์คำ 

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ 

หมายเหตุ: จัดส่งแบบรายงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดเป็นประจำทุกเดือน  

            เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม 2565 เป็นต้นไป         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ 2 : ระดับ อปท.   

แบบรายงาน 
การดำเนินงานตามแนวทางการบูรณาการกิจกรรม “หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความม่ันคงทางอาหาร” 

ตามแนวการจัดกิจกรรมเตรียมประสบการณ์บูรณาการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง 
  ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ภายใต้โครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย 
 

ประจำเดือน ธันวาคม พ..ศ.2565 

ข้อมูลทั่วไป 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน  
ตำบล บ้านอ้อน อำเภอ งาว  จังหวัด ลำปาง 

สถานศึกษาในสังกัด 

โรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย  จำนวน.....-.........แห่ง 

1. ชื่อโรงเรียน................................................................................................................. .................................................. 
2. ชื่อโรงเรียน................................................................................................................. .................................................. 
3. ชื่อโรงเรียน...................................................................................................................... ............................................. 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    จำนวน.........1.......แห่ง 

1. ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอ้อนใต้ 
 

ข้อมูลการดำเนิน 

1. การดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด 

ข้อ กิจกรรม ผลการดำเนินการ หมายเหตุ 

ดำเนินการ ไม่ดำเนินการ 

1 กิจกรรมเตรียมประสบการณ์บูรณาการเรียนรู้ 
เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง 

/   

2 การบูรณาการกิจกรรม “หนูน้อยปลูกผักสวนครัว 
เพ่ือสร้างความมั่นคงทางอาหาร” 

/   

3 จัดให้มีถังขยะเปียก /   

4 จัดให้มีบ่อปุ๋ยหมัก     /   

 
/2. การบูรณาการกิจกรรม... 
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2. การดำเนินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น “โครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม   
   วัฒนธรรม และความเป็นไทย” 
 

 กิจกรรมตามโครงการ  
     1.กิจกรรม ปลูกผักสวนครัว 

        2.กิจกรรมลดภาวะโลกร้อน(ถังขยะเปียก) 
 

 ผลที่เกิดขึ้นกับประชาชนและชุมชน  

        เพ่ือส่งเสริมให้ เด็ก เยาวชน และประชาชน ให้ความรู้ความสำคัญกับการนำวัสดุในชุมชนมาเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ 
และความมั่นคงทางอาหาร 

ภาพถ่ายการดำเนินกิจกรรม (2 – 3 ภาพ ที่แสดงถึงกิจกรรมตามโครงการ) 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ข้อมูลผู้รายงาน 

ชื่อ-สกุล นายเอกวิทย์  ไชยบาล 

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 

เบอร์โทรศัพท ์064 204 2835 

 

หมายเหตุ:  จัดส่งแบบรายงาน (แบบ 1 และ แบบ 2) ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ 
             เป็นประจำทุกเดือน ภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม 2565 เป็นต้นไป     
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
ขา่วประชาสมัพนัธ ์ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ออ้นใต้  
ฉบบัที ่๑  ประจำเดอืน ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

1.กิจกรรมปลูกผักสวนครัว 2.ขั้นตอนการปลกูผักสวนครัว 
 

 

๓ ประโยชน์ของพืชผักสวนครัว  

                     โครงการปลูกผักสวนครัว 

“หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” 

 

                     
 

 

การดำเนินงานตามแนวทาง
การบูรณาการกิจกรรม     
“หนูน้อยปลูกผักสวนครัว    
เพ่ือสร้างความมั่นคงทาง
อาหาร”ตามแนวการจัด
กิจกรรมเตรียมประสบการณ์
บูรณาการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้าง
คุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ของสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ภายใต้โครงการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้รักธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และ
ความเป็นไทย 

 

 

 

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอ้อนใต้ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว จังหวัดลำปาง 
 


