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แบบเสนอโครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดาริ
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จังหวัด นครปฐม
----------------------๑. ผู้ขอรับการสนับสนุน
ชื่อ โรงเรียนวัดทุ่งสีหลง สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
๒. ข้อมูลโครงการ
๒.๑ ชื่อโครงการ ขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอันเนื่องมาจากพระราชดาริและหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
๒.๒ หลักการและเหตุผล (อธิบายสภาพปัญหา/ความจาเป็นของพื้นที่)
นักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งสีหลง มีความสัมพันธ์กับการเกษตรเป็นอย่างยิ่งอาหารที่เรารับประทานมาจาก
การผลผลิตการเกษตรเป็นหลัก ถ้านักเรียนทุกคนในระดับชั้นอนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนสามารถ
ปลูกพืช และเลี้ยงสัตว์ หรือหาผลผลิตทางการเกษตรที่ทาได้ง่าย ลงทุนไม่มาก ใช้เวลาน้อย มาทาการเกษตร
เพื่อสนั บสนุน โครงการ โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอันเนื่องมาจากพระราชดาริและหลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จะทาให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากเป็นการ
ปลูกฝังค่านิยมที่ดี ฝึกอาชีพและความรับผิดชอบของนักเรียน เห็นควรทาโครงการนี้ขึ้น
๒.3 โรงเรียน วัดทุ่งสีหลง
ถนน - ตาบล ลาเหย อาเภอ ดอนตูม.
จังหวัด นครปฐม
๒.๔ วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.นั กเรี ย นโรงเรี ย นวัดทุ่งสี ห ลง ระดับชั้นปฐมวัย -ชั้น ประถมศึกษาได้รับประทานอาหาร
กลางวันทุกคน
2.มีพืช ผัก ปลา สนับสนุนผลผลิตเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียน
3.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-6 ปลูกผักสวนครัวชั้นละ 1 แปลง
4.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๕ แบ่งกลุ่มรับผิดชอบโครงการ การเลี้ยงปลาและปลูกผัก
5.นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ได้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์และดูแลนักเรียนได้ทั่วถึง
๒.5 สถานภาพของโครงการ
 โครงการใหม่
โครงการต่อเนื่อง (อธิบายโครงการที่ได้ดาเนินการในพื้นที่เดียวกันก่อนหน้านี้โดยสรุป)
2.6 กลุม่ เป้าหมาย และตัวชี้วัดโครงการ
๒.6.1 จานวนผู้เข้าร่วมดาเนินโครงการ 133 คน ประกอบด้วย
(1) อนุบาล 1 – 3 จานวน………64…….คน
(2) .ป.1 – ป.6 .... จานวน..........69.......คน
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๒.6.2 ตัวชี้วัดผลผลิตและผลลัพธ์
1) ตัวชีว้ ัดผลผลิต
1.1) จานวนนักเรียนที่ได้รับผลประโยชน์จากการดาเนิน
โครงการ .........133.........คน
1.2) อื่น (ระบุ) ....................................................................................
2) ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (ระบุ)
1.นักเรียนมีอาหารรับประทานเพียงพอทาให้ร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์
2.มีพืชผักปลอดสารพิษสนับสนุนอาหารกลางวัน
๒.7 ระยะเวลาดาเนินการ (ระยะเวลาเริ่มต้นและระยะเวลาสิ้นสุด)
ตลอดปีการศึกษา 2562
๒.8 วิธีการและขั้นตอนการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
ระบุรายละเอียดวิธีดาเนินงาน/กิจกรรม ขั้นตอน และระยะเวลาดาเนินการ
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

2.9 วงเงินงบประมาณ
งบประมาณที่ขอรับการสนับสนุน จานวน 18,800 บาท
(ตัวหนังสือ) หนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน
2.10 รายละเอียดค่าใช้จ่าย แสดงรายละเอียดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (โดยจาแนกราคา/หน่วย)
รายการ (ค่าวัสดุ)
1.ปลูกผักสวนครัว
1.1. เมล็ดคะน้า
1.2. เมล็ดกวางตุ้ง
1.3. เมล็ดบวบ
1.4. เมล็ดผักบุ้ง
1.5. พริกชี้ฟ้า
1.6. มะเขือเปราะ
1.7. กระเพรา
1.8. ปุ๋ย

ราคา (บาท) ต่อหน่วย

จานวน

งบประมาณ (บาท)

400
350
300
150
300
300
300
1,345

3 กระป๋อง
3 กระป๋อง
3 กระป๋อง
4 ถุง
2 แผง
2 แผง
2 แผง
2 กระสอบ

1,200
1,050
900
600
600
600
600
2,690
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รายการ (ค่าวัสดุ)
2.เลี้ยงปลา
2.1. พันธุ์ปลาหมอชุมพร
2.2. อาหารปลา

ราคา (บาท) ต่อหน่วย

จานวน

งบประมาณ (บาท)

3
380

2,000 ตัว
12 กระสอบ

6,000
4,560

รวม

18,800

2.11 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนทุกคนได้รับอาหารที่มีประโยชน์ ซึ่งเกิดจากการลงมือปฏิบัติขอนักเรียน
2. มีวัตถุดิบเพียงพอต่อการส่งเข้าโครงการอาหารกลางวัน
3. นักเรียนเห็นคุณค่าของการทาการเกษตร
๒.12 ชื่อผู้ประสานงาน
ชื่อ-สกุล นางวิภานันท์ บุญขจาย ตาแหน่ง ครูค.ศ.2
หน่วยงาน โรงเรียนวัดทุ่งสีหลง
โทรศัพท์ 099-197-8693 โทรสาร......-.........E-mail vipanun 908 @gmail.com
2.13 ผู้เสนอโครงการ
....................................................
(.........................................................)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
๒.๑๔ ผู้เห็นชอบโครงการ
................................................
(นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี)
รองผู้วาราชการจังหวัดนครปฐม
๒.๑5 ผู้อนุมัติโครงการ
................................................
(นายชาญนะ เอี่ยมแสง)
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม

