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แบบเสนอโครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดาริ
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
จังหวัดนครปฐม
----------------------๑. ผู้ขอรับการสนับสนุน
โรงเรียนวัดบ่อน้้าจืด สังกัด ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต ๑
๒. ข้อมูลโครงการ
๒.๑ ชื่อโครงการ เกษตรผสมผสานเพื่ออาหารกลางวัน
๒.๒ หลักการและเหตุผล (อธิบายสภาพปัญหา/ความจ้าเป็นของพื้นที่)
อาหารเป็นปัจจัยหลักที่ส้าคัญในการด้ารงชีวิตของมนุษย์ การรับประทานอาหารที่ดีมีคุณค่าทางโภชนาการ
ย่อมส่งผลให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง การให้บริการอาหารกลางวันเป็นสิ่งที่ส้าคัญยิ่ง เพราะการที่ได้รับประทาน
อาหารกลางวันอย่าเพียงพอ มีคุณค่าทางโภชนาการ จะช่วยให้นักเรียนมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีภูมิต้านทานโรค
เมื่อสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรงย่อมส่งเสริมให้พัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญาของนักเรียนดีขึ้น ท้า
ให้นักเรียนร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างเต็มที่
โรงเรี ยนวั ดบ่ อน้้ าจื ดเป็ นโรงเรี ยน(ขยายโอกาส)ทางการศึ กษา สั งกั ดส้ านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัย ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในระดับชั้น
ปฐมวัยและประถมศึกษาจะได้รับเงินสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
(อปท.) ท้าให้ผู้ปกครองไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารกลางวัน แต่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจะต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารกลางวัน จากการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนพบว่า นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหลาย
คนมีฐานะยากจน จึงท้าให้มีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารกลางวัน ซึ่งส่งผลให้นักเรียนขาดสารอาหารและมี
ภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน
จากปัญหาดั งกล่าว โรงเรียนวัดบ่อน้้าจืดจึงได้หาแนวทางช่วยเหลือนักเรียน และจากการศึกษาบริบท
ของโรงเรียนพบว่า สถานศึกษามีพื้นที่ติดต่อกับชุมชน ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จึงเหมาะแก่
การสร้างแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตร เมื่อปี ๒๕๕๗ โรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จาก พระครูอมรบุญญารักษ์
เจ้าคณะอ้าเภอก้าแพงแสน เจ้าอาวาสวัดบ่อน้้าจืด มอบที่ดินส้าหรับท้าการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยโรงเรียนได้จัดสรรพื้นที่ส้าหรับท้านา ปลูกผัก และเลี้ยงปลา เพื่อเป็นแหล่งอาหารและแหล่งเรียนรู้ให้กับ
นักเรียน จากบริบทข้างต้นโรงเรียนจึงได้จัดท้าโครงการเกษตรผสมผสานเพื่ออาหารกลางวันขึ้น เพื่อให้นักเรียนที่
ด้อยโอกาส ขาดแคลนอาหาร ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับประทานอาหารกลางวันโดยเสียค่าใช้จ่ายน้อยลง
อีกทั้งนักเรียนทุกคนในโรงเรียนได้รับประทานอาหารที่ดี มีคุณค่าทางโภชนาการ ซื้ออาหารกลางวันในราคาถูก
รวมทั้งเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้เกษตรผสมผสานให้กับนักเรียนภายในโรงเรียน
๒.๓ โรงเรียนวัดบ่อน้้าจืด ต้าบลดอนข่อย อ้าเภอก้าแพงแสน จังหวัดนครปฐม
๒.๔ วัตถุประสงค์ของโครงการ
๑. เพื่อน้ าผลผลิตจากโครงการเกษตรผสมผสานเพื่ออาหารกลางวัน มาประกอบอาหาร
กลางวันให้กับนักเรียน
๒. เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนวัดบ่อน้้าจืดที่ด้อยโอกาส ขาดแคลนอาหารกลางวัน ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นได้รับประทานอาหารกลางวันในราคาถูก
๓. เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ
๔. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร
๕. เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้เกษตรผสมผสานของโรงเรียนวัดบ่อน้้าจืด
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๒.๕ สถานภาพของโครงการ
 โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง (อธิบายโครงการที่ได้ด้าเนินการในพื้นที่เดียวกันก่อนหน้านี้โดยสรุป)
โรงเรียนวัดบ่อน้้าจืด ได้จัดโครงการเกษตรผสมผสานเพื่ออาหารกลางวัน โดยมีกิจกรรม ท้าการเกษตร
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยทางโรงเรียนได้จัดสรรพื้นที่ส้าหรับท้านา ปลูกผัก เลี้ยงไก่ไข่ เลี้ยงเป็ดไข่
และเลี้ยงปลา เพื่อใช้เป็นอาหารกลางวันและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียน
๒.๖ กลุ่มเป้าหมาย และตัวชี้วัดโครงการ
๒.๖.๑ จ้านวนผู้เข้าร่วมด้าเนินโครงการ ๓๒๓ คน ประกอบด้วย
(๑) คระครูและบุคลากรในโรงเรียน จ้านวน ๒๑ คน
(๒) นักเรียนโรงเรียนวัดบ่อน้้าจืด
จ้านวน ๓๐๒ คน
๒.๖.๒ ตัวชี้วัดผลผลิตและผลลัพธ์
๑) ตัวชีว้ ัดผลผลิต
๑.๑) นั ก เรี ย นจ้ า นวน 302 คน ได้ รั บ ผลประโยชน์ จ ากการด้ า เนิ น โครงการ
เกษตรผสมผสานเพื่ออาหารกลางวัน
๑.๒) อื่นๆ (ระบุ) ............................................................................
๒) ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (ระบุ)
2.1) ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนโรงเรียนวัดบ่อน้้าจืด ได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่า
ทางโภชนาการ
2.2) ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการลดลง และมีภาวะโภชนาการ
เป็นไปตามเกณฑ์
๒.๗ ระยะเวลาด้าเนินการ (ระยะเวลาเริ่มต้นและระยะเวลาสิ้นสุด)
มกราคม 2563 – 30 กันยายน ๒๕๖๓
๒.๘ วิธีการและขั้นตอนการด้าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
กิจกรรม
ระยะเวลา
๑. ปลูกผัก
กุมภาพันธ์-กันยายน ๒๕๖๓
๒. เลี้ยงปลา
กุมภาพันธ์-กันยายน ๒๕๖๓
๓. เลี้ยงเป็ดไข่
กุมภาพันธ์-กันยายน ๒๕๖๓
2.๙ วงเงินงบประมาณ
งบประมาณที่ขอรับการสนับสนุน จ้านวน ๒๐,๐25 บาท
(ตัวหนังสือ) สองหมื่นยี่สิบห้าบาทถ้วน
๒.๑๐ รายละเอียดค่าใช้จ่าย แสดงรายละเอียดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (โดยจ้าแนกราคา/หน่วย)
ราคา (บาท)
งบประมาณ
รายการ
จานวน
ต่อหน่วย
(บาท)
ค่าเมล็ดพันธุ์ผัก
กิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษ
1. เมล็ดพันธุ์ถั่วฝักยาว
300
3 กระป๋อง
900
2. เมล็ดพันธุ์บวบ
300
2 กระป๋อง
600
3. เมล็ดพันธุ์ผักคะน้า
200
6 กระป๋อง
1,200
4. เมล็ดพันธุ์ผักบุ้ง
150
11 ถุง
1,650
5. เมล็ดพันธุ์ผักกวางตุ้ง
100
10 กระป๋อง
1,000
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รายการ
ค่าอาหารปลา
กิจกรรมเลี้ยงปลาดุก
ค่าอาหารเป็ดไข่
กิจกรรมเลี้ยงเป็ดไข่
รวม

ราคา (บาท)
ต่อหน่วย

จานวน

งบประมาณ
(บาท)

490

10 กระสอบ

4,900

425

23 กระสอบ

9,775
20,025

๒.๑๑ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑) โรงเรียนสามารถผลิตวัตถุดิบส้าหรับใช้ในการประกอบอาหารกลางวันให้กับนักเรียนภายใน
โรงเรียนได้เพียงพอ
๒) นักเรียนทุกคนมีความรู้ ทักษะ และมีทัศนคติที่ดีต่อการท้าเกษตรผสมผสาน และเป็นพื้นฐาน
ในการน้าความรู้ด้านการเกษตรไปใช้ในการด้ารงชีวิต
๓) นักเรียนมีอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาด และปลอดภัย เพื่อการบริ โภคตลอด
ปีการศึกษา
๔) โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรแบบผสมผสานของชุมชน และองค์กรภายนอก
๒.๑๒ ชื่อผู้ประสานงาน
ชื่อ-สกุลนายสฤษดิ์ สมศิร ต้าแหน่ง ครูหน่วยงาน โรงเรียนวัดบ่อน้้าจืด
โทรศัพท์ ๐๙๘-๖๗๑๙๒๓๔ E-mail Songkran_sammo@hotmail
๒.๑๓ ผู้เสนอโครงการ
....................................................
(.........................................................)
ต้าแหน่ง ผู้อ้านวยการส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
๒.๑๔ ผู้เห็นชอบโครงการ
................................................
(นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี)
รองผู้วาราชการจังหวัดนครปฐม
๒.๑5 ผู้อนุมัติโครงการ
................................................
(นายชาญนะ เอี่ยมแสง)
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม

