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แบบเสนอโครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดาริ
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จังหวัดนครปฐม
----------------------๑. ผู้ขอรับการสนับสนุน
ชื่อ โรงเรียนวัดสระกะเทียม (สถาพรทักษิณาคาร) สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต ๑
๒. ข้อมูลโครงการ
๒.๑ ชื่อโครงการ ขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
๒.๒ หลักการและเหตุผล
ตามที่รั ฐบาลได้กาหนดแผนยุทธศาสตร์การบู รณาการขับเคลื่อนการพัฒนาปรัช ญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยกาหนดให้มีการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียงในภาการศึกษา
ในระดับเขตพื้นที่เพื่อมุ่งพัฒนาการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง ในการปลูกฝังให้เด็ก
เยาวชน และประชาชน ดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างเครือข่ายแหล่งเรียนรู้
โรงเรียนวัดสระกะเทียม (สถาพรทักษิณาคาร) สานึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐา
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณี
พีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี จึงได้น้อมนาโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตาม
พระราชดาริที่ทรงริเริ่มโครงการตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๓ ในโรงเรียนตารวจตะเวนชายแดน โดยมุ่งเน้นให้ครู
นักเรียน และผู้ปกครองร่วมกันทาการเกษตรภายในโรงเรียน และนาผลผลิตที่ได้มาประกอบเป็นอาหารกลาง
วันที่มีคุณค่าทางโภชนาการ และน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ มาจัดทา
" โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน อันเนื่องมาจากพระราชดาริ" โดยน้อมนามาประยุกต์ใช้และ
ขยายผลเพื่อปลูกฝังให้นักเรียน เยาวชน ผู้ปกครอง และชุมชนดารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาล
๒.3 โรงเรี ย นวัดสระกะเที ยม (สถาพรทักษิณาคาร) เลขที่ ๓๖/๒ หมู่ ๕ ตาบลสระกะเทีย ม
อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
๒.๔ วัตถุประสงค์ของโครงการ
๒.๔.๑ เพื่อให้ นั กเรี ย นมีอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการ และมีบริโ ภคตลอดปี
การศึกษา โดยใช้ผลผลิตทางเกษตรที่ผลิตขึ้นภายในโรงเรียนมาประกอบอาหาร
๒.๔.๒ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้านการทาการเกษตร ด้านอาหารโภชนาการ
และสุขภาพอนามัย
๒.๔.๓ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการเรื่องการทาเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในการจัดการ
เรียนรู้
๒.๔.๔ เพื่ อ พั ฒ นาเด็ ก และนั ก เรี ย นในโรงเรี ย นให้ มี ก ารเจริ ญ เติ บ โตทั้ ง ด้ า นร่ า งกาย
สติปัญญา สังคมและอารมณ์อย่างเต็มศักยภาพ
๒.๔.๕ เพื่อส่ งเสริ มการดาเนินชีวิตตามหลักปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่ผู้ปกครอง
และชุมชน
๒.5 สถานภาพของโครงการ
 โครงการใหม่
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2.6 กลุ่มเป้าหมาย และตัวชี้วัดโครงการ
๒.6.1 จานวนผู้เข้าร่วมดาเนินโครงการ ...............๓๑๕........................ คน ประกอบด้วย
(1) ………ครูและบุคลากรทางการศึกษา………จานวน …๑๗…...คน
(2) ............นักเรียน.............................................. จานวน .....๒๙๘..........คน
๒.6.2 ตัวชี้วัดผลผลิตและผลลัพธ์
1) ตัวชีว้ ัดผลผลิต
1.1) จานวนนักเรียนที่ได้รับผลประโยชน์จากการดาเนินโครงการ ......๒๙๘........คน
๑.๒) โรงเรียนมีผลผลิตทางการเกษตรเพื่อประกอบอาหารกลางวันได้อย่างสม่าเสมอ
ตลอดปีการศึกษา
๑.๓) นักเรียนมีองค์ความรู้และประสบการณ์ในการทาเกษตรตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
๑.๔) ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินโครงการขยายผลเกษตรเพื่อ
อาหารกลางวันของโรงเรียน
2) ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (ระบุ)
๒.๑) นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบถ้วนตามหลักโภชนาการ
๒.๒) สร้างการเรียนรู้แบบบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ
๒.๓) นักเรียนสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจาวัน และประกอบอาชีพได้
๒.๔) นักเรียนมีสุขภาพอนามัยแข็งแรง
๒.๕) มีการขยายผลไปสู่ชุมชน
๒.7 ระยะเวลาดาเนินการ (ระยะเวลาเริ่มต้นและระยะเวลาสิ้นสุด)
มกราคม - กันยายน ๒๕๖3
๒.8 วิธีการและขั้นตอนการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
กิจกรรม
๑. เขียนโครงการ เสนอเพื่อขออนุมัติ
๒. ประชุมคณะกรรมการ / คณะทางาน มอบหมาย
ภารกิจให้ปฏิบัติ
๓. ดาเนินการตามโครงการ
๔. สรุปและรายงานผลการประเมิน

ระยะเวลา
28 มกราคม ๒๕๖๓
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
กุมภาพันธ์ – 30 กันยายน ๒๕๖๓

๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

๒.9 วงเงินงบประมาณ
งบประมาณที่ขอรับการสนับสนุน จานวน........20,๐๐๐...................บาท
(ตัวหนังสือ) ...............สองหมื่นบาทถ้วน...................................................
2.10 รายละเอียดค่าใช้จ่าย แสดงรายละเอียดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (โดยจาแนกราคา/หน่วย)
รายการ (ค่าวัสดุ)
ราคา (บาท) ต่อหน่วย
จานวน
งบประมาณ (บาท)
1.ปลูกผักปลอดสารพิษ
1.1 เมล็ดพันธุ์เรดโอ๊ค
600
2 กระป๋อง
1,200
1.2 เมล็ดพันธุ์กรีนโอ๊ค
600
2 กระป๋อง
1,200
1.3 เมล็ดพันธุ์วอเตอร์เครส
600
2 กระป๋อง
1,200
1.4 เมล็ดพันธุ์ผักคะน้า
200
๗ กระป๋อง
1,๔00
1.5 เมล็ดพันธุ์ผักบุ้ง
150
8 ถุง
1,200
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รายการ (ค่าวัสดุ)
๒.เลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์
๒.1 พันธุ์ไก่ไข่สาว
๒.2 อาหารไก่ไข่
รวม

ราคา (บาท) ต่อหน่วย
200
300

จานวน

งบประมาณ (บาท)

๖0 ตัว
๖ กระสอบ

1๒,000
1,๘00
20,000

2.11 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑. นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันของโรงเรียนครบถ้วนตามหลักโภชนาการ
๒. นักเรียนมีสุขภาพอนามัยดีขึ้น
๓. นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับทฤษฎีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๔. โรงเรียนเป็นศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับทฤษฎีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน
๕. ชุมชนตระหนักถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
๒.12 ชื่อผู้ประสานงาน
ชื่อ-สกุล.....นางจรัส ทองนวล............................. ตาแหน่ง .....ผู้อานวยการโรงเรียน.........
หน่วยงาน…โรงเรียนวัดสระกะเทียม (สถาพรทักษิณาคาร) ………
โทรศัพท์....๐๘๗-๑๐๔-๘๗๓๔..................โทรสาร...๐๓๔-๒๘๖๐๓๗......................
.E-mail…................jrtn1705@gmail.com………………
2.13 ผู้เสนอโครงการ
....................................................
(.........................................................)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
๒.๑๔ ผู้เห็นชอบโครงการ
................................................
(นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี)
รองผู้วาราชการจังหวัดนครปฐม
๒.๑5 ผู้อนุมัติโครงการ
................................................
(นายชาญนะ เอี่ยมแสง)
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม

