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แบบเสนอโครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดาริ
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จังหวัดนครปฐม
----------------------๑. ผู้ขอรับการสนับสนุน
โรงเรียนวัดราษฎร์วราราม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑
๒. ข้อมูลโครงการ
๒.๑ ชื่อโครงการ ผักกางมุ้งปลอดสารพิษตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒.๒ หลักการและเหตุผล (อธิบายสภาพปัญหา/ความจาเป็นของพื้นที่)
การบริโภคอาหารในปัจจุบัน นับได้ว่ าต้องเสี่ยงต่ออันตรายจากสารพิษ ซึ่งเจือปนอยู่กับ
อาหาร ประเภทผักมากขึ้น สาเหตุจากเมื่อมีประชากรเพิ่มขึ้นปริมาณความต้องการอาหารจึงเพิ่มขึ้นตามตัว
ผู้ผลิตคือเกษตรกรจึงต้องเพิ่มปริมาณการผลิตในขณะที่พื้นที่ยังเท่าเดิมเกษตรกรจึงต้องหาวิธีการเพิ่มผลผลิต
โดยเพิม่ ปุ๋ยและสารเคมีเพื่อป้องกันกาจัดศัตรูพืชเพิ่มตาม เป็นปัจจัยให้เกิดการตกค้างของสารเคมีทั้งจากในดิน
และผลผลิตทางการเกษตร โดยผู้บริโภคเป็นผู้ได้รับสารเคมีที่ตกค้างมากับผลผลิตโดยไม่ได้ตั้งใจ
โรงเรี ย นวัดราษฎร์ ว ราราม ได้จัดกิจกรรมปลู กผั กปลอดสารพิษภายในโรงเรี ยน และใน
ปัจจุบันโรงเรียนได้ดาเนินการปลูกผักสวนครัวหมุนเวียนตามฤดูกาลโดยไม่ใช้ปุ๋ยเคมีหรือสารเคมีในการกาจัด
ศัตรูพืชและได้นาพืชผักที่เป็นผลผลิตมาใช้ในโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนเป็นระยะ ๆ และที่เหลือได้
จัดจาหน่ายกับครูและบุคลากรในโรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน
๒.3 โรงเรียน โรงเรียนวัดราษฎร์วราราม
เลขที่ ๑ หมู่ ๓ ตาบลสระสี่มุม อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม
๒.๔ วัตถุประสงค์ของโครงการ
๒.๔.๑ เพื่อเป็นการดาเนินการตามแนวพระราชดาริ แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
สามารถนาแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดารงชีวิตได้
๒.๔.๒ เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการในการทางานจากการปฏิบัติจริงซึ่งเป็นการ
เรียนการสอนที่ดีที่สุด
๒.๔.๓ เพื่อมีผักปลอดสารพิษไว้รับประทานในโครงการอาหารกลางวัน
๒.๔.๔ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และแปลงสาธิตผักกางมุ้ง(ผักปลอดสารพิษ)ของชุมชนที่สนใจที่จะนาไปใช้
๒.5 สถานภาพของโครงการ
 โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง (อธิบายโครงการที่ได้ดาเนินการในพื้นที่เดียวกันก่อนหน้านี้โดยสรุป)
2.6 กลุ่มเป้าหมาย และตัวชี้วัดโครงการ
๒.6.1 จานวนผู้เข้าร่วมดาเนินโครงการ ๑๕๒ คน ประกอบด้วย
(1) ผู้บริหารสถานศึกษา
จานวน ๑ คน
(2) ครู
จานวน ๑๓ คน
(3) นักเรียน
จานวน ๑๓๘ คน
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๒.6.2 ตัวชี้วัดผลผลิตและผลลัพธ์
1) ตัวชีว้ ัดผลผลิต
1.1) จานวนนักเรียนที่ได้รับผลประโยชน์จากการดาเนินโครงการ ๑๓๘ คน
1.2) ปริมาณผักสวนครัวที่ได้จากโครงการ เพื่อนามาประกอบอาหารในโครงการ
อาหารกลางวัน
2) ตัวชี้วัดผลลัพธ์
๒.๑) นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมและมีทักษะกระบวนการในการทางานจากการ
ปฏิบัติจริงตามแนวพระราชดาริ แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนาแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในการดารงชีวิตได้
๒.๒) มีผักปลอดสารพิษไว้รับประทานในโครงการอาหารกลางวัน
๒.๓) เป็นแหล่งเรียนรู้และแปลงสาธิตผักกางมุ้ง(ผักปลอดสารพิษ)ของนักเรียนและชุมชนที่สนใจ
ที่จะนาไปใช้
๒.7 ระยะเวลาดาเนินการ (ระยะเวลาเริ่มต้นและระยะเวลาสิ้นสุด)
พฤษภาคม – ตุลาคม ๒๕๖๓
๒.8 วิธีการและขั้นตอนการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
ระบุรายละเอียดวิธีดาเนินงาน/กิจกรรม ขั้นตอน และระยะเวลาดาเนินการ
กิจกรรม
๑. เขียนโครงการ เสนอเพื่อขออนุมัติ
๒. ประชุมคณะกรรมการ / คณะทางาน มอบหมายภารกิจให้ปฏิบัติ
๓. ดาเนินการตามโครงการ
๔. สรุปและรายงานผลการประเมิน

ระยะเวลา
28 มกราคม ๒๕๖๓
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
กุมภาพันธ์ – 30 กันยายน ๒๕๖๓

๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

๒.9 วงเงินงบประมาณ
งบประมาณที่ขอรับการสนับสนุน จานวน 15,310 บาท
(ตัวหนังสือ) หนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยสิบบาทถ้วน
2.10 รายละเอียดค่าใช้จ่าย แสดงรายละเอียดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (โดยจาแนกราคา/หน่วย)
รายการ

ปริมาณงาน
งบประมาณ
ค่าใช้สอย
๑.ขนาด กว้าง ๔.๕๐ ม. X ยาว ๑.กิจกรรมสร้างโรงเรือนผักกางมุ้ง
๑.กิจกรรมสร้างโรงเรือนผัก ๘.๐ ม.
๑.๑ ราคา ๓,๗๘๐ บาท
กางมุ้ง
สูง ๓ ม.
๑.๒ ราคา ๒,๘๐๐ บาท
๑.๑ เหล็กกลม ๑ นิ้ว จานวน
๑.๓ ราคา ๕,๔๐๐ บาท
๒๗ ท่อน
ราคา/หน่วย ๑๔๐ บาท
๑.๒ ตาข่ายกันแมลงตาถี่ขนาด
๒.๕X๓๐ ม.
ราคา/หน่วย ๒๘๐๐ บาท
๑.๓ ค่าแรง
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รายการ
ค่าวัสดุ
๑.เมล็ดพันธุ์
๑.๑เมล็ดพันธุ์ผักคะน้า
๑.๒เมล็ดพันธุ์ผักบุ้ง
รวม

ปริมาณงาน

งบประมาณ

๑.เมล็ดพันธุ์
๑.เมล็ดพันธุ์
๑.๑ ราคา/หน่วย ๒๑๖ บาท
๑.๑ เมล็ ดพั นธุ์ผั กคะน้า ราคา
จานวน ๕ กระป๋อง
๑,๐๘๐ บาท
๑.๒ ราคา/หน่วย ๑๕๐ บาท
๑.๒ เมล็ดพันธุ์ผักบุ้งราคา ๗๕๐
จานวน ๕ ถุง
บาท
15,310 บาท

2.11 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๒.๑๑.๑ นักเรียนได้รับความรู้ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนา
แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดารงชีวิตได้
๒.๑๑.๒ นักเรียนมีความรู้ความสามารถวางแผนดาเนินงานและสามารถปฏิบัติการการปลูก
ผักปลอดสารพิษได้ตามแผนที่วางไว้
๒.๑๑.๓ นั ก เรี ย นได้รั บ ผลผลิ ตจากงานและกิจ กรรมที่ ดาเนิ นการไปประกอบอาหารใน
โครงการอาหารกลางวันและที่เหลือจาหน่ายผลผลิตแก่ชุมชน
๒.12 ชื่อผู้ประสานงาน
ชื่อ-สกุล นายชัด นงค์นุ่ม ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนวัดราษฎร์วราราม
หน่วยงาน โรงเรียนวัดราษฎร์วราราม
โทรศัพท์ ๐๘๑-๙๒๗-๖๓๒๖ E-mail: chadchadkarn123@hotmail.com
2.13 ผู้เสนอโครงการ
....................................................
(.........................................................)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
๒.๑๔ ผู้เห็นชอบโครงการ
................................................
(นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี)
รองผู้วาราชการจังหวัดนครปฐม
๒.๑5 ผู้อนุมัติโครงการ
................................................
(นายชาญนะ เอี่ยมแสง)
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม

