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แบบเสนอโครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดาริ
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จังหวัดนครปฐม
----------------------๑. ผู้ขอรับการสนับสนุน
โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ (ศิลปวิทยาคม) สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 1
๒. ข้อมูลโครงการ
๒.๑ ชื่อโครงการ ขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
๒.๒ หลักการและเหตุผล
รัฐบาลได้กาหนดแผนยุทธศาสตร์การบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยยุทธศาสตร์ที่ 2 กาหนดให้มีการส่งเสริม การ
ขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการศึกษาในระดับพื้นที่ เพื่อ มุ่งพัฒนาการจัด
การศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการปลูกฝังให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ดาเนินชีวิตตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ตามในระดับพื้นที่
โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ (ศิลปวิทยาคม) สานึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุม ารี จึ ง ได้ น้ อมน าโครงการเกษตรเพื่อ อาหารกลางวั น ตามพระราชด าริ สมเด็ จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงริเริ่มโครงการตั้งปี 2523 ในโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน โดย
มุ่งเน้นให้ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนร่วมกันทาการเกษตรภายในโรงเรียน และนาผลผลิตที่ได้มาประกอบเป็น
อาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการ และน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ มา
จัดทา “โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ” โดยน้อมนาแนวทางการ
ดาเนินงานตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ตามพระราชดาริฯ มาประยุกต์ใช้และขยายผลเพื่อปลูกฝัง
ให้นักเรียน เยาวชน และชุมชนดารงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล
ต่อไป
๒.3 โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ (ศิลปวิทยาคม)
เลขที่ 33 ม.8 ตาบล ห้วยหมอนทอง อาเภอ กาแพงแสน จังหวัดนครปฐม
๒.๔ วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้นักเรียนมีอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการบริโภคตลอดช่วงการศึกษา โดยใช้ผลผลิต
ทางการเกษตรที่ผลิตขึ้นภายในโรงเรียนมาประกอบอาหาร
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้านการทาการเกษตร ด้านอาหารโภชนาการ และสุขภาพ
อนามัย
3. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันกับการเรียนการสอนในหลักสูตร
4. เพื่อพัฒนาเด็กนักเรียนในโรงเรียนในการเจริญเติบโตและทั้งร่างกาย สติปัญญาและอารมณ์อย่าง
เต็มศักยภาพ
5. เพื่อส่งเสริมการดาเนินชีวิตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ชุมชน และผู้ปกครอง
๖. เพื่ อให้ นั กเรี ย นชั้น อนุ บ าล 1 ถึงมั ธ ยมศึ กษาปีที่ 3 มีค วามรู้ และทั กษะในการประกอบอาชี พ
เกษตรกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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๒.5 สถานภาพของโครงการ
 โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง
โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ (ศิลปวิทยาคม) ก็ได้มีพื้นที่ส่วนหนึ่งเพื่อใช้ในการทากิจกรรมทางการ
เกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่แล้ว แต่มีกิจกรรมที่ไม่หลากหลายและเป็นกิจกรรมเล็กๆ จึง
ทาให้มีรายได้ไม่เพียงพอที่จะนาไปสนับสนุนเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนได้ครบทุกคน
2.6 กลุ่มเป้าหมาย และตัวชี้วัดโครงการ
๒.6.1 จานวนผู้เข้าร่วมดาเนินโครงการ 278 คน
๒.6.2 ตัวชี้วัดผลผลิตและผลลัพธ์
1) ตัวชีว้ ัดผลผลิต
1.1) จานวนนักเรียนที่ได้รับผลประโยชน์จากการดาเนินโครงการ 278 คน
2) ตัวชี้วัดผลลัพธ์
อาหารปลอดสารพิษถูกหลักโภชนาการ
๒.7 ระยะเวลาดาเนินการ
เดือน มกราคม 2563 – กันยายน 2563
๒.8 วิธีการและขั้นตอนการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
ระบุรายละเอียดวิธีดาเนินงาน/กิจกรรม ขั้นตอน และระยะเวลาดาเนินการ
กิจกรรม
1.ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาความต้องการ
2. จัดทาโครงการ
3. ขออนุมัติโครงการ
4. ดาเนินงานตามโครงการ
4.1 กิจกรรมปลูกผัก
4.2 กิจกรรมปลานิลและปลาดุ
4.3 กิจกรรมเห็ดนางฟ้า
๔.๔ กิจกรรมการเลี้ยงไก่ไข่
5. สรุปผล/ประเมินผล
6. รายงานผลการจัดกิจกรรม
7. การประเมินโครงการ
๒.9 วงเงินงบประมาณ
งบประมาณที่ขอรับการสนับสนุน จานวน 20,000 บาท
(สองหมื่นพันบาทถ้วน)

ระยะเวลา
ม.ค.63
ม.ค.63
ม.ค.63
ก.พ. – ก.ย.6๓
ก.พ. – ก.ย.6๓
ก.พ. – ก.ย.6๓
ก.พ. – ก.ย.6๓
ก.พ. – ก.ย.6๓
ก.ย.63
ก.ย.63
ก.ย.63
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2.10 รายละเอียดค่าใช้จ่าย แสดงรายละเอียดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (โดยจาแนกราคา/หน่วย)
รายการ
ปริมาณงาน
ปลูกผักปลอดสารพิษ
(ผักบุ้งจีน,ผักกาดขาว,ผักกาดกวางตุ้ง,บวบ,คะน้า)
ปลากินพืชและปลาดุก
๕,00๐ ตัว
๑,๐๐๐ ตัว
ค่าอาหาร
เห็ดนางฟ้า
๔๐๐ ก้อน
30 ตัว
การเลี้ยงไก่ไข่
ค่าอาหาร
รวม

งบประมาณ
๑,000
๕00
๑,๐๐๐
๓,๕๐๐
๔,๐๐๐
5,400
4,600
๒๐,000

2.11 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียนทุกคนจะมีสุขภาพที่ดีหลังจากการได้รับประทานอาหารที่มีความปลอดภัย และนักเรียน
ชั้นอนุบ าล 1 ถึงมัธ ยมศึกษาปีที่ 3 จะเป็นผู้ที่มีความขยัน อดทน และเห็นคุณค่าจากการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒.12 ชื่อผู้ประสานงาน
นางบุญมี แสงอุทัย ตาแหน่ง ครูชานาญการพิเศษ
โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ (ศิลปวิทยาคม)
โทรศัพท์ 095-758- 9212 โทรสาร - E-mail watnpschool@gmail.com
2.13 ผู้เสนอโครงการ
....................................................
(.........................................................)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
๒.๑๔ ผู้เห็นชอบโครงการ
................................................
(นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
๒.๑5 ผู้อนุมัติโครงการ
................................................
(นายชาญนะ เอี่ยมแสง)
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม

