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แบบเสนอโครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดาริ
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จังหวัด.......นครปฐม...........
----------------------1. ผู้ขอรับการสนับสนุน
โรงเรียนวัดท่าเสา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
2. ข้อมูลโครงการ
2.1 ชื่อโครงการ เกษตรปลอดสารพิษโรงเรียนวัดท่าเสา
2.2 หลักการและเหตุผล (อธิบายสภาพปัญหา/ความจาเป็นของพื้นที่)
โรงเรียนวัดท่าเสาส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรี ยนมีทักษะอาชีพพื้นฐาน ฝึกการพึ่งพาตนเอง โดยน้อมนา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ โรงเรียนนาผลผลิตด้านการเกษตรมาประกอบอาหารกลางวัน
ให้นักเรียน ซึ่งผลผลิตที่ได้นั้นจะเป็นผลผลิตที่ปลอดสารพิษ เป็นการลดความเสี่ยงในการการรับสารพิษเข้า
ร่างกายอีกทางหนึ่ง โรงเรียนวัดท่าเสาจึงจัดทาโครงการเกษตรปลอดสารพิษขึ้น
2.3 โรงเรียนวัดท่าเสา เลขที่ 116 หมู่ 9 ตาบลห้วยม่วง อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม
2.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
2.4.1 โรงเรียนวัดท่าเสามีวัตถุดิบในการประกอบอาหารกลางวันที่สะอาดปลอดภัย
2.4.2 นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ถูกสุขอนามัย
2.4.3 นักเรียนมีสุขภาพอนามัยแข็งแรงสมบูรณ์ เจริญเติบโตตามวัย
2.4.3 นักเรียนน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
2.5 สถานภาพของโครงการ
 โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง (อธิบายโครงการที่ได้ดาเนินการในพื้นที่เดียวกันก่อนหน้านี้โดยสรุป)
ในปีที่ผ่านมา โรงเรียนวัดท่าเสาได้ดาเนินการปลูกผักปลอดสารพิษและเลี้ยงเห็ดนางฟ้าใน
ถุงพลาสติก ปรากฏว่า นักเรียนสามารถฝึกทักษะอาชีพได้ตามวัย รักการทางาน มีความรับผิดชอบต่องานที่ทา
และสามารถน าผลผลิ ตไปประอาหารในโครงการอาหารกลางวันนักเรียน และนาผลผลิ ตบางส่ วนกลับไป
ประกอบอาหารที่บ้าน ซึ่งนามาซึ่งความพึงพอใจของผู้ปกครองในการฝึกทักษะอาชีพนักเรียนอีกด้วย จึงสมควร
ที่จะได้รับการต่อยอดขยายผลกิจกรรมโครงการให้มีความต่อเนื่องตลอดไป
2.6 กลุ่มเป้าหมาย และตัวชี้วัดโครงการ
2.6.1 จานวนผู้เข้าร่วมดาเนินโครงการ 172 คน ประกอบด้วย
(1) นักเรียนโรงเรียนวัดท่าเสา จานวน………160……. คน
(2) ครูและบุคลากร
จานวน.............12... คน
2.6.2 ตัวชี้วัดผลผลิตและผลลัพธ์
1) ตัวชีว้ ัดผลผลิต
1.1) จานวนนักเรียนที่ได้รับผลประโยชน์จากการดาเนินโครงการ .....160.......คน
1.2) อื่นๆ (ระบุ) ครูและบุคลากร จานวน.............12... คน
2) ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (ระบุ)
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2.1) นักเรียนโรงเรียนวัดท่าเสาทุกคน ได้รับประทานอาหารกลางวัน สะอาด
ปลอดภัย และถูกหลักโภชนาการ
7.2 นักเรียนโรงเรียนวัดท่าเสาทุกคน มีความรู้ ทักษะทางด้านการเกษตรและด้าน
โภชนาการ
2.7 ระยะเวลาดาเนินการ (ระยะเวลาเริ่มต้นและระยะเวลาสิ้นสุด)
มกราคม 2563 – กันยายน 2563
2.8 วิธีการและขั้นตอนการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
ระบุรายละเอียดวิธีดาเนินงาน/กิจกรรม ขั้นตอน และระยะเวลาดาเนินการ
กิจกรรม
1.วางแผนดาเนินการ
- ขออนุมัติโครงการ
- แต่งตั้งคณะทางาน
- จัดทาปฏิทินปฏิบัติงาน
- ประชุมชี้แจง
2. ดาเนินการตามแผน
1) ปลูกผักปลอดสารพิษ 12 แปลง
2) เลี้ยงเห็ดในถุงพลาสติก 1,000 ก้อน
2) เลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์ 40 ตัว
3. นิเทศ ติดตามและประเมินผล
4. สรุปและรายงานผล

ระยะเวลา
มกราคม 2563
กุมภาพันธ์ 2563
กุมภาพันธ์ 2563
กุมภาพันธ์ 2563
กุมภาพันธ์ 2563
กุมภาพันธ์ 2563
กุมภาพันธ์ 2563
กุมภาพันธ์ – กันยายน 2563
กันยายน 2563

2.9 วงเงินงบประมาณ
งบประมาณที่ขอรับการสนับสนุน จานวน.........20,000........บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
2.10 รายละเอียดค่าใช้จ่าย แสดงรายละเอียดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (โดยจาแนกราคา/หน่วย)
รายการ (ค่าวัสดุ)
ราคา (บาท) ต่อหน่วย
จานวน
งบประมาณ (บาท)
1.ปลูกผักปลอดสารพิษ
1.1 เมล็ดพันธุ์ฟักทอง
600
2 กระป๋อง
1200
1.2 เมล็ดพันธุ์ฟักแฟง
400
4 กระป๋อง
1,600
1.3 เมล็ดพันธุ์บวบ
300
2 กระป๋อง
600
1.4 เมล็ดพันธุ์ถั่วฝักยาว
300
2 กระป๋อง
600
1.5 เมล็ดพันธุ์ผักคะน้า
200
4 กระป๋อง
800
1.6 เมล็ดพันธุ์ผักบุ้ง
150
8 ถุง
1,200
2.เลี้ยงเห็ดในถุงพลาสติก
2.1 ก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า
6
1,000 ก้อน
6,000
3.เลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์
3.1 พันธุ์ไก่ไข่ 40 ตัว
200
40 ตัว
8,000
รวม
20,000
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2.11 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
2.11.1 นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันที่สะอาด ปลอดภัย ถูกสุขอนามัย
2.11.2 นักเรียนมีสุขภาพอนามัยแข็งแรงสมบูรณ์
2.11.3 นักเรียนทุกคนน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดารงชีวิต
2.11.4 นักเรียนมีพื้นฐานการประกอบอาชีพด้นการเกษตรกรรม
2.12 ชื่อผู้ประสานงาน
ชื่อ-สกุล นางสาวอรวรรณ วงศ์พันธุ์ทอง ตาแหน่ง ครูโรงเรียนวัดท่าเสา
หน่วยงาน โรงเรียนวัดท่าเสา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
โทรศัพท์ 061-6152287 โทรสาร - E-mail: nookyoong1234@gmail.com
2.13 ผู้เสนอโครงการ
....................................................
(.........................................................)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
๒.๑๔ ผู้เห็นชอบโครงการ
................................................
(นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี)
รองผู้วาราชการจังหวัดนครปฐม
๒.๑5 ผู้อนุมัติโครงการ
................................................
(นายชาญนะ เอี่ยมแสง)
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม

