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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2561 

วิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง 
1. ชื่อโครงการ : โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ผู้ประสานงาน ชื่อ นางอ าพร ฮอลแลนด์ 
ต าแหน่ง พนักงานราชการ   โทรศัพท์ -  
โทรสาร -     โทรศัพทเ์คลื่อนที่  086-8081053 
E-mail  - 

 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : ทรัพยากรธรรมชาติ นับเป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อการด ารง
ชีพของมนุษย์ ซึ่งที่ผ่านมาในอดีตประเทศไทยเคยมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์มีสภาพแวดล้อมที่ดี แต่
ปัจจุบันพบว่าทรัพยากรธรรมชาติถูกท าลาย และใช้ประโยชน์อย่างสิ้นเปลืองไม่คุ้มค่า เกิดความสูญเสียทาง
ดุลยภาพของระบบนิเวศน์ ส่งผลกระทบต่อมนุษย์ในที่สุดเพ่ือมิให้ทรัพยากรธรรมชาติถูกท าลายไปมากกว่านี้ 
จึงจ าเป็นที่เราจะต้องร่วมมือกันในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะป่าไม้และแม่น้ า 
ซ่ึงถือเป็นต้นก าเนิดของ “พลังงาน” และต้นทางของ “ชีวิต”  วิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง เล็งเห็น
ความส าคัญดังกล่าว และตระหนักดีว่าการปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี
ให้กับเยาวชนเป็นหนทางที่จะดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติไว้ได้ยืนยาวที่สุด 
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
3.1 คณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักเรียน นักศึกษา ประชาชน มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3.2 คณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักเรียน นักศึกษา ประชาชน ตระหนัก ตื่นตัว ถึงปัญหา

สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3.3 คณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักเรียน นักศึกษา ประชาชน มีการอนุรักษ์และหวงแหน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) : คณะผู้บริหาร ครู คณาจารย์ นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพสองพ่ี
น้องเข้าร่วมโครงการจ านวน 100 คน 

 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : คณะผู้บริหาร ครู คณาจารย์ นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพสองพ่ี
น้องมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

6. กลุ่มเป้าหมาย : คณะผู้บริหาร ครู คณาจารย์ นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง 
 

7. พื้นที่ด าเนนิการ : วิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : คณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักเรียน นักศึกษาและชุมชนมีจิตส านึกใน
การอนุรักษ์ และเห็นถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ คณะผู้บริหาร ครู คณาจารย์ นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้องเข้า
ร่วมโครงการจ านวน 100 คน 

คน 

เชิงคุณภาพ เพ่ือปลูกจิตส านึกจิตส านึกในการอนุรักษ์ และเห็นถึงคุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตาม 

คน 

เชิงเวลา โครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด เดือน 

เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายของโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงจ านวน 15,000 บาท 

บาท 

 

10. สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ 

ขั้นตอน/
วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการในไตร
มาส() 

เป้าหมาย พื้นที่
ด าเนินการ 
ระบุ ต าบล/

อ าเภอ 

หมวดเงิน 

(ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 

 

3 

 

4 งบด า 
เนิน
งาน 

งบราย 
จ่ายอ่ืน 

งบเงิน 
อุดหนุน 

รายได้
สถาน 
ศึกษา/

ภาคเอกชน 
1. คุมเข้มความ
สะอาด 

    นักเรียน 
นักศึกษา 

ต.บางพลับ 
อ.สองพ่ีน้อง 

    
 
 

2. ปลูกต้นไม้ลดโลก
ร้อน 

    นักเรียน 
นักศึกษา 

ต.บางพลับ 
อ.สองพ่ีน้อง 

   

 

3. ประกวด
สิ่งประดิษฐ์เหลือใช้ 

    นักเรียน 
นักศึกษา 

ต.บางพลับ 
อ.สองพ่ีน้อง 

   

 

4. Big Cleaning     นักเรียน 
นักศึกษา 

ต.บางพลับ 
อ.สองพ่ีน้อง 

  

 
5. พัฒนาสถานที่
ภายนอกวิทยาลัย 

    นักเรียน 
นักศึกษา 

ต.บางพลับ 
อ.สองพ่ีน้อง 
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6. พัฒนาสถานที่
ภายในสถานศึกษา 

    นักเรียน 
นักศึกษา 

ต.บางพลับ 
อ.สองพ่ีน้อง 

  15,000  
 

 

7. วันสิ่งแวดล้อมโลก     นักเรียน 
นักศึกษา 

ต.บางพลับ 
อ.สองพ่ีน้อง 

  

 
8. แยกขยะแยกถัง     นักเรียน 

นักศึกษา 
ต.บางพลับ 
อ.สองพ่ีน้อง 

  
 

9. วันสิ่งแวดล้อมไทย     นักเรียน 
นักศึกษา 

ต.บางพลับ 
อ.สองพ่ีน้อง 

  

 
10. กิจกรรม บวร.     นักเรียน 

นักศึกษา 

ต.บางพลับ 
อ.สองพ่ีน้อง 

  

 

รวมเงิน 
  

15,000  

งบประมาณรวมทั้งโครงการ 15,000 บาท 

        

           

           

           

     

           

           

    

 
 


