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แบบรายงานผลการดําเนินโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีตามพระราชดําริ 
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจําป'งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 

๑. ช่ือโครงการ  โครงการส
งเสริมผลผลิตเพ่ืออาหารกลางวันนักเรียนในโรงเรียน ป� ๒๕๖๓ 

๒. ประเภทโครงการ (ทําเครื่องหมาย �ใน � ตามประเภทโครงการท่ีดําเนินการ) 
๒.๑  � โครงการพัฒนาและแก,ไขแหล
งน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภค 
๒.๒ � โครงการสร,างงาน สร,างอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได, ลดรายจ
ายตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๒.๓ � โครงการขยายผลเกษตรเพ่ืออาหารกลางวันอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

๓. หน2วยดําเนินโครงการ  โรงเรียนชุมชนใหม
   หมู
ท่ี ๘  ตําบลไทยบุรี   อําเภอท
าศาลา   
จังหวัดนครศรีธรรมราช  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ 

๔. งบประมาณ 
งบประมาณท่ีได5รับการจัดสรร

(บาท) 
งบประมาณท่ีใช5ดําเนินการ 

(บาท) 
คงเหลือ 
(บาท) 

100,000 100,000 0 
 
5. สถานท่ีดําเนินการ 
5.1 ท่ีตั้งโครงการ  โรงเรียนชุมชนใหม
   หมู
ท่ี ๘  ตําบลไทยบุรี   อําเภอท
าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
5.2 พิกัดท่ีตั้งโครงการ  : ละติจูดท่ี 8.64643966937674   ลองติจูดท่ี 99.85770866137692 

6. ผลการดําเนินงาน 
6.1 ดําเนินการแล,วเสร็จเม่ือวันท่ี 30 กันยายน 2563 
6.2 ระยะเวลาดําเนินงาน 7 เดือน 
6.3 ข้ันตอนการดําเนินงาน 
 1) ศึกษาสภาพปKจจุบัน ปKญหาความต,องการ 
 2) จัดทําโครงการ 
  ๒.๑) กิจกรรมเล้ียงไก2ไข2  

 ๒.๑.๑ งบท่ีขอสนับสนุนซ้ือพันธุMไก
ไข
ทดแทนไก
เดิม 200 ตัว ราคาตัวละ ๑๖๐ บาท  
          เปOนเงิน 32,000 บาท 

   ๒.๑.๒ ซ้ืออาหารสําหรับเลี้ยงเปOนเวลา ๑ เดือน ๑๕ วัน จํานวน 50 กระสอบ  
                              กระสอบละ ๔๕๐ บาท เปOนเงิน 22,500 บาท 
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     ๒.๒ กิจกรรมเล้ียงเป=ดไข2 
          ๒.๒.๑ ซ้ือพันธุMเปOดอายุ ๒ สัปดาหM  จํานวน 120 ตัว ราคาตัวละ 160 บาท  
                              เปOนเงิน 19,200 บาท 
           ๒.๒.๒ ซ้ืออาหารสําหรับเปOดไข
เปOนเวลา ๔ เดือน จํานวน ๔5 กระสอบ  
                              กระสอบละ ๔๕๐ บาท เปOนเงิน 20,250บาท 
 ๒.๓ กิจกรรมเพาะเห็ดนางฟ@า  

      ๒.3.๑ ซ้ือก,อนเห็ดนางฟQา จํานวน 4๐๐ ก,อน ราคาก,อนละ ๘ บาท เปOนเงิน 3,200 บาท 

 ๒.4. กิจกรรมการปลูกผักสวนครัว 

     ๒.4.1 จัดซ้ือเมล็ดพันธุMผักต
างๆ จํานวน ๑14 ซอง ราคาซองละ ๒๕ บาท  
                              รวมเปOนเงิน 2,850 บาท 
    3) ขออนุมัติโครงการ 

 4) ดําเนินงานตามโครงการ 

6.4 จํานวนผู,เข,าร
วมโครงการ 
จํานวนผู,เข,าร
วมโครงการ ก2อนท่ี
โครงการจะได,รับอนุมัติ (คน) 

จํานวนผู,เข,าร
วมโครงการ 
ภายหลังจากท่ีโครงการได,ดําเนิน
โครงการ (คน) 

เหตุผลท่ีจํานวนผู,เข,าร
วมโครงการ 
เพ่ิมข้ึน/ลดลง (อธิบายพอสังเขป) 

1) คณะครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาโรงเรียนชุมชนใหม
   
จํานวน    ๒๒ คน 

1) คณะครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาโรงเรียนชุมชนใหม
   
จํานวน    ๒๒ คน 

- 

2) นักเรียนโรงเรียนชุมชนใหม
      
จํานวน  ๑๘๐ คน 

2) นักเรียนโรงเรียนชุมชนใหม
      
จํานวน  ๑๘๐ คน 

- 

3) คณะกรรมการสถานศึกษา
โรงเรียนชุมชนใหม
 
จํานวน     ๙ คน 

3) คณะกรรมการสถานศึกษา
โรงเรียนชุมชนใหม
 
จํานวน     ๙ คน 

- 

4) ผู,นําชุมชนและผู,ปกครอง
นักเรียน จํานวน  ๘๐ คน 

4) ผู,นําชุมชนและผู,ปกครอง
นักเรียน จํานวน  130 คน 

เพ่ิมข้ึน 50 คน เนื่องจากเปOน
โครงการท่ีมีประโยชนMเห็นเปOน
รูปธรรม เน,นให,ชุมชนมีส
วนร
วม 
สามารถพ่ึงตนเองได,  

๕) ภาคีเครือข
าย  
จํานวน  15 คน 

๕) ภาคีเครือข
าย  
จํานวน  15 คน 

- 
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6.5 จํานวนพ้ืนท่ีท่ีได,รับผลประโยชนM 

จํานวนพ้ืนท่ีท่ีได,รับประโยชนM 
ก2อนท่ีโครงการจะได,รับอนุมัติ  

จํานวนพ้ืนท่ีท่ีได,รับประโยชนM  
ภายหลังจากท่ีได,ดําเนินโครงการ 

เหตุผลท่ีจํานวนพ้ืนท่ีท่ีได,รับ
ผลประโยชนM เพ่ิมข้ึน/ลดลง 
(อธิบายพอสังเขป) 

จํานวน 2 อําเภอ 3 ตําบล 4 
หมู
บ,าน 150 ครัวเรือน 

จํานวน 3 อําเภอ 6 ตําบล 7 
หมู
บ,าน 

เพ่ิมข้ึนเนื่องจากประสบ
ความสําเร็จในการดําเนินกิจกรรม
ดังกล
าว ได,เปOนแบบอย
างแก

โรงเรียน หมู
บ,าน ตําบล อําเภอ
อ่ืนๆ 

๗. ผลสําเร็จเชิงปริมาณ (ระบุหน2วยนับ) 

7.1 จํานวนผู5ท่ีได5รับผลประโยชนIจากการดําเนินโครงการ 
จํานวนผู,ท่ีได,รับผลประโยชนMจาก

การดําเนินโครงการก
อนท่ีโครงการ
จะได,รับอนุมัติ(คน) 

จํานวนผู,ท่ีได,รับผลประโยชนMจาก
การดําเนินโครงการภายหลังจากท่ี

ได,ดําเนินโครงการ(คน) 

เหตุผลท่ีจํานวนผู,ท่ีได,รับ
ผลประโยชนMจากการดําเนิน

โครงการ เพ่ิมข้ึน/ลดลง 
(อธิบายพอสังเขป) 

306 1,306 เพ่ิมข้ึน เนื่องจากการดําเนิน
กิจกรรมดังกล
าวประสบ
ความสําเร็จ ได,เปOนต,นแบบของ
โรงเรียนและชุมชน 

 

7.2 มูลค2าทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินโครงการ (เช
น รายได,ท่ีเพ่ิมข้ึน หรือรายจ
ายท่ีลดลง) 

ตัวชี้วัด ก
อนดําเนินโครงการ หลังดําเนินโครงการ 

1) รายได,จากการขายผักให,
โครงการอาหารกลางวันท่ีเพ่ิมข้ึน
จากการดําเนินโครงการ 

1,000 บาท/เดือน 5,000 บาท/เดือน 

2) รายจ
ายของโรงเรียนท่ีลดลง
จากการไปซ้ือผักจากภายนอกมา
ประกอบอาหารกลางวัน โดยซ้ือ
ผักจากการดําเนินโครงการของ
โรงเรียนเอง 

1,000 บาท/เดือน 5,000 บาท/เดือน 

 7.3 อ่ืนๆ               - 
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8. ผลสําเร็จเชิงคุณภาพ 
8.1 นักเรียน ครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู,นําชุมชน ผู,ปกครอง และภาคีเครือข
าย ได,ใช,ศูนยMเรียนรู,ตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียงเปOนแหล
งรู, ร,อยละ 100 

9. ปOญหา อุปสรรค ข5อเสนอแนะในการดําเนินโครงการ 
9.1 สภาพดินฟQาอากาศ เช
น ฝนตก ทําให,พ้ืนท่ีคอกเลี้ยงสัตวMเป�ยกแฉะ 
 
10. แผน/แนวทางการบริหารจัดการให5เกิดความย่ังยืน  
 โรงเรียนได,บริหารจัดการโดยได,รับความร
วมมือจากภาคีเครือข
าย 3 ฝYาย ได,แก
 โรงเรียน มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณM และบริษัทเบทาโกร โรงเรียนเปOนผู,ดําเนินการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณMเปOนผู,หาวิทยากร ให,ความรู, 
แนะนํา การศึกษาดูงาน ติดตาม บริษัทเบทาโกรสนับสนุนงบประมาณและให,เจ,าหน,าท่ีมาดูแลและจ,างคนงาน
อยู
ปฏิบัติการประจํา 1 คน 

11. ข5อเสนอแนะต2อการดําเนินโครงการ 
 เปOนโครงการท่ีดี มีประโยชนM เห็นผลเปOนรูปธรรม นักเรียน ผู,ปกครอง ชุมชน สามารถนําไปปรับใช,และ
ปฏิบัติตน สามารถดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได,อย
างถูกต,อง 

12. ภาพถ2ายประกอบกิจกรรม/โครงการ (ก2อน ระหว2าง หลัง) 
 
1๒.1  กิจกรรมเล้ียงไก2ไข2 

           

     

 

 
 

 

 

ก2อนการดําเนินกิจกรรม 

เดิมโรงเรียนเลี้ยงไก
ไข
อยู
ก
อนแล,ว 
เม่ือได,รับเงินงบประมาณ 

ก็มีการขยายการเลี้ยงเพ่ิมข้ึน 
 

หลังการดําเนินกิจกรรม 

ทางโรงเรียนมีจํานวนไก
ไข
เพ่ิมข้ึน   
ทําให,ได,จํานวนไข
เพ่ิมมากข้ึน 
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๑๒.๒ กิจกรรมเล้ียงเป=ดไข2 

     

 

 

 

๑๒.๓ กิจกรรมเพาะเห็ดนางฟ@า 

   

 

 

 

 

  

 

ก2อนการดําเนินกิจกรรม 

โรงเรียนเตรียมโรงเรือนเลี้ยงเปOดไข
 
 

หลังการดําเนินกิจกรรม 

ทางโรงเรียนได,ดําเนินการเลี้ยงเปOดไข
  
มีผลผลิตเพียงพอต
อการประกอบ

อาหารกลางวันให,นักเรียน 

ก2อนการดําเนินกิจกรรม 

โรงเรียนจัดเตรียมโรงเรือนเพาะเห็ดนางฟQา 
 

หลังการดําเนินกิจกรรม 

ทางโรงเรียนได,ดําเนินการเพาะเห็ด
นางฟQา  ส
งผลให,มีผลผลิตเพียงพอต
อ

การประกอบอาหารกลางวันให,นักเรียน 
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๑๒.4. กิจกรรมการปลูกผักสวนครัว 

 

 

 

 

13. การบันทึกข5อมูลโครงการฯ ผ2านระบบภูมิสารสนเทศ เพ่ือการติดตาม จัดการ และรายงานผลการ
ดําเนินงาน โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ กระทรวงมหาดไทย  
(http:// 164.115.40.225) ระบุ 
13.1 กรณีโครงการพัฒนาและแก,ไขแหล
งน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภค หรือโครงการสร,างงานสร,างอาชีพ เพ่ือ
เพ่ิมรายได, ลดรายจ
ายตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

- ประเภทหลักฐานข,อมูล : ฐานข,อมูลท่ี 2 การดําเนินงานตามแนวทางการพัฒนาชนบทเชิงพ้ืนท่ี 
                                           ประยุกตMตามพระราชดําริ 

- ประเภทย
อยฐานข,อมูล  : ส
งเสริมอาชีพ/การพัฒนาแหล
งน้ํา 
13.2 กรณีโครงการขยายผลเกษตรเพ่ืออาหารกลางวันอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

ก2อนการดําเนินกิจกรรม 

สถานท่ีมีสภาพรกร,าง มีวัชพืชข้ึนปกคลุม 
 

ระหว2างการดําเนินกิจกรรม 

นักเรียนร
วมกันปรับปรุงพ้ืนท่ี เตรียมการปลูกผัก 
 

หลังการดําเนินกิจกรรม 

ทางโรงเรียนได,ดําเนินการปลูกผัก  
ส
งผลให,มีผลผลิตเพียงพอต
อการ

ประกอบอาหารกลางวันให,นักเรียน 
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- ประเภทหลักฐานข,อมูล : ฐานข,อมูลท่ี 5 การดําเนินโครงการขยายผลเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน 
                                           อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
                                           สยามบรมราชกุมารี 
� ดําเนินการบันทึกข,อมูลแล,ว เม่ือวันท่ี .................................... 
� ยังไม
ได,ดําเนินการบันทึกข,อมูล 
เนื่องจาก ไม
ทราบเรื่องการบันทึก  ไม
มีการแจ,งให,มีการบันทึกข,อมูล 

14. ข5อมูลผู5รายงาน 
ชื่อ-สกุล   ผู,รายงาน นายสุมิตร   บุญญานุกูล 
ตําแหน
ง   ครูโรงเรียนชุมชนใหม
 
หมายเลขโทรศัพทMมือถือ 082-4165404 
วันท่ีรายงาน  20 ตุลาคม 2563 


