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แบบเสนอโครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดาริ
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จังหวัดนครปฐม
----------------------๑. ผู้ขอรับการสนับสนุน
ชื่อ โรงเรียนวัดหุบรัก(ไพรประชาอุปถัมภ์) สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม
เขต ๑
๒. ข้อมูลโครงการ
๒.๑ ชื่อโครงการ ขยายผลผลิตเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอันเนื่องมาจากพระราชดาริ โรงเรียนวัดหุบ
รัก(ไพรประชาอุปถัมภ์)
๒.๒ หลักการและเหตุผล (อธิบายสภาพปัญหา/ความจาเป็นของพื้นที่)
ปัจจุบันปัญหาทุพโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียนทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุปัจจัยหลากหลาย
ประการ อาทิเช่น ในแต่ละปีจะมีนักเรียนเข้าเรียนใหม่, นักเรียนขาดความรู้ความเข้าใจในการเลือกรับประทาน
อาหารที่มีประโยชน์, ผู้ป กครองไม่มีเวลาทาอาหารให้นักเรียนรับประทาน, วัตถุดิบในตลาดมีการปนเปื้อน
สารเคมี ล้วนส่งผลให้เกิดปัญหาโภชนาการในโรงเรียนทั้งสิ้น จึงทาให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกาย ไม่สมบูรณ์
สุขภาพร่างกาย รูปร่างไม่สมส่วน มีภาวะร่างกายผอม อ้วน เตี้ย ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในทุกๆปี อาจจะส่งผลให้
การพัฒนาสมองของเด็กในวัยเรียนทาได้ค่อนข้างช้า เกิดปัญหา ในระยะยาวในการพัฒนาประเทศ
โรงเรียนวัดหุบรักฯ ได้ตระหนักถึงปัญหาทุพ โภชนาการของนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง โดยมีการแก้ปัญหาโดย
การให้ความรู้แก่นักเรียน คุณครู พ่อแม่ผู้ปกครอง ผ่านโครงการต่างๆของโรงเรียนมากมาย อาทิเช่น โครงการ
เด็กกินผัก โครงการลดพุงลดโรค โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันนักเรียน โครงการ อ.ย.น้อย โครงการลด
ภาวะน้าหนั กตั วเกินในโรงเรี ยน ฯลฯ ซึ่ง ล้ว นแต่ส่ งเสริมความรู้ ความเข้าใจในการสร้างเสริมสุขภาพของ
นักเรียนทั้งสิ้น แต่กระนั้นนักเรียนในโรงเรียนยังมีปัญหา อ้วน ผอม เตี้ย อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างน่าเป็นห่วง เพื่อ
ปูองกันบรรเทาและแก้ไขปัญหาดังกล่าว
โรงเรียนจึงได้เข้าร่วมโครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอันเนื่องมาจากพระราชดาริ เพื่อขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดาริ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งได้ดาเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยนาผลผลิตที่ได้ส่งเข้าเป็นวัตถุดิบในโครงการอาหาร
กลางวัน แต่ประสบปัญหาผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของโครงการอาหารกลางวันนักเรียน โรงเรียนจึง
จาเป็นต้องซื้อวัตถุดิบส่วนใหญ่จากตลาด ซึ่งมีการปนเปื้อนสารเคมีในผัก และผลไม้ ทาให้นักเรียนเกิดความ
เสี่ ยงที่จะเกิดโรคต่าง ๆตามมา ทาให้เจ็บปุวยได้ง่าย ดังนั้นในปี พ.ศ.๒๕๖๓ จึงได้ว างแผนดาเนินการทา
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โดยการปลูกผักแบบอินทรีย์ เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานผักที่
ปลอดสารเคมี และน าเทคโนโลยี ส มัย ใหม่ เข้ามาช่ว ยในการเพิ่มผลผลิ ตให้ เ พียงพอต่อความต้องการของ
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน
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๒.๓ โรงเรียน วัดหุบรัก(ไพรประชาอุปถัมภ์)
เลขที่ ๘๔/๑ หมู่ที่ ๑๑ ถนน เลียบคลองชลประทาน ตาบล โพรงมะเดื่อ อาเภอเมืองนครปฐม
จังหวัดนครปฐม
๒.๔ วัตถุประสงค์ของโครงการ
๒.๔.๑ เพื่อฝึกทักษะในการทางานด้านเกษตรกรรมให้กับนักเรียนชั้น ป.๔-๖
๒.๔.๒ เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร เข้าสู่โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
๒.๔.๓ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ให้กับนักเรียนและชุมชนโดยรอบ
๒.๕ สถานภาพของโครงการ
 โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง (อธิบายโครงการที่ได้ดาเนินการในพื้นที่เดียวกันก่อนหน้านี้โดยสรุป)
โรงเรี ย นวั ด หุ บ รั ก ฯ โครงการขยายผลเกษตรเพื่ อ อาหารกลางวั น อั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดาริ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดาริ และหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในปี พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งได้ดาเนินการใน ๒ กิจกรรมด้วยกันคือ ๑.ปลูกผักปลอดสารพิษ
ในพื้นที่บริเวณแปลงผักพื้นที่ประมาณ ๑ ไร่ มีผลผลิตเป็นประจาทุกเดือน ผลผลิตส่วนมากส่งเข้าโรงอาหาร
ของโรงเรียน ส่วนที่เหลือจากการนาเข้าโรงอาหารจาหน่ายให้กับผู้ปกครอง และส่วนที่ ๒.ไม้ผลยืนต้น ปลูกใน
บริเวณพื้นที่ต่าง ๆ รอบบริเวณโรงเรียน โดยปลูกไม้ผลยืนต้น เช่น ขนุน ฝรั่ง มังคุด มะม่วง กระท้อน ฯลฯ
ผลผลิตที่ได้ยังมีไม่มากนัก เนื่องจากไม้ผลบางต้น มีระยะเวลาให้ผลผลิตนาน จึงต้องรอให้ผลผลิตออกเสียก่อน
๒.๖ กลุ่มเปูาหมาย และตัวชี้วัดโครงการ
๒.๖.๑ จานวนผู้เข้าร่วมดาเนินโครงการ ๑๓๙ คน ประกอบด้วย
(๑) ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวัดหุบรัก
จานวน
(๒) นักเรียนระดับชั้น ป.๔-๖
จานวน

๑๙ คน
๑๒๐ คน

๒.๖.๒ ตัวชี้วัดผลผลิตและผลลัพธ์
๑) ตัวชีว้ ัดผลผลิต
๑.๑) จานวนนักเรียนที่ได้รับผลประโยชน์จากการดาเนินโครงการ ๓๓๐ คน
๑.๒) อื่นๆ (ระบุ) ...................................................................................................
๒) ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (ระบุ)
๒.๑) นักเรียนได้รับประทานผักอินทรีย์ในโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
๒.๗ ระยะเวลาดาเนินการ (ระยะเวลาเริ่มต้นและระยะเวลาสิ้นสุด)
พฤษภาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔
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๒.๘ วิธีการและขั้นตอนการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
ระบุรายละเอียดวิธีดาเนินงาน/กิจกรรม ขั้นตอน และระยะเวลาดาเนินการ
กิจกรรม
ประชุมคณะทางาน/วางแผน
จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ในการปลูกพืช
ปรับพื้นที่/เตรียมแปลงเพื่อปลูกพืช
ปลูกพืชระยะที่ ๑ (ตามปฎิทินปลูกผัก)
เก็บเกี่ยวผลผลิต
ปลูกพืชระยะที่ ๒
เก็บเกี่ยวผลผลิต
พักแปลง/ ปรุงดิน
ปลูกพืชระยะที่ ๓
เก็บเกี่ยวผลผลิต
ประเมินผลการจัดกิจกรรม

ระยะเวลา
ม.ค.๖๓
กพ.๖๓
กพ.๖๓
กพ.๖๓
พ.ค.๖๓
พ.ค.๖๓
ส.ย.๖๓
ส.ค.๖๓
ส.ค.๖๓
พ.ย.๖๓
พ.ย..๖๓

๒.๙ วงเงินงบประมาณ
งบประมาณที่ขอรับการสนับสนุนจากกระทรวงมหาดไทย จานวน 8,300 บาท
(ตัวหนังสือ) แปดพันสามร้อยบาทถ้วน
๒.๑๐ รายละเอียดค่าใช้จ่าย แสดงรายละเอียดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (โดยจาแนกราคา/หน่วย)
รายการ

ปริมาณงาน

ค่าวัสดุ
กิจกรรมจัดซื้อเมล็ดพันธ์ผัก - เมล็ดผักบุ้ง ๑๐ ก.ก. /กก.ละ ๑๐๐ บ.
- เมล็ดพันธุ์ผักกวางตุ้ง ๒ กระป๋อง กระป๋องละ ๔๐๐ บ.
- เมล็ดพันธุ์ผักคะน้า ๒ กระป๋อง กระป๋องละ ๕๐๐ บ.
- เมล็ดพันธุ์ผักกาดขาว ๒ กระป๋อง กระป๋องละ ๔๐๐ บ.
- กระเพรา ๕ ถาด ถาดละ ๑๐๐ บ.
- โหระพา ๕ ถาด ถาดละ ๑๐๐ บ.
- พริกชี้ฟูา ๕ ถาด ถาดละ ๑๐๐ บ.
- กิ่งตอนมะกรูด ๑๐ กิ่ง กิ่งละ ๔๐ บ.
กิจกรรมจัดซื้อวัสดุปรับปรุง - แกลบดิบ ๕๐ กระสอบ กระสอบละ ๒๐ บ.
ดิน
- ปุ๋ยคอก ๒๐ กระสอบ กระสอบละ ๓๐ บ.
- ขุยมะพร้าวปั่นละเอียด ๑๐ กระสอบ กระสอบละ ๖๐ บ.
- ขุยมะพร้าวสับ ๑๐ กระสอบ กระสอบละ ๖๐ บ.
รวม

งบประมาณ
๑,๐๐๐
๘๐๐
๑,๐๐๐
๘๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๔๐๐
๑,๐๐๐
๖๐๐
๖๐๐
๖๐๐
8,300
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๒.๑๑ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๒.๑๑.๑ นักเรียนมีทักษะการทางานด้านการเกษตรกรรม เพื่อนาไปต่อยอดเป็นอาชีพในอนาคต
๒.๑๑.๒ นักเรียนมีผลผลิตทางการเกษตรเข้าโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนอย่างเพียงพอ
๒.๑๑.๓ โรงเรียนเป็นแหล่งการเรียนรู้ด้านการเกษตรของนักเรียนและชุมชนโดยรอบ
๒.๑๒ ชื่อผู้ประสานงาน
ชื่อ-สกุล นายสุรพัฒน์ มากกลิ่น ตาแหน่ง ข้าราชการครู
หน่วยงาน โรงเรียนวัดหุบรัก(ไพรประชาอุปถัมภ์)
โทรศัพท์ ๐๘๑-๘๓๓๗๕๙๔ โทรสาร ๐๓๔๓๗๗๒๙๖ E-mail aum_suraphat@esanpt1.go.th
๒.๑๓ ผู้เสนอโครงการ
....................................................
(.........................................................)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

๒.๑๔ ผู้เห็นชอบโครงการ
................................................
(นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
๒.๑5 ผู้อนุมัติโครงการ
................................................
(นายชาญนะ เอี่ยมแสง)
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม

