
1. ช่ือโครงการ:   โครงการความรวมมือระหวาง กฟผ. และ สอศ. ชีววิถี  เพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 
สูเศรษฐกิจพอเพียง วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี 

ผูประสานงาน ชื่อ-นามสกุล :  นายอนุพงษ  คําระภี 
ตําแหนง : ครู  วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี 
โทรศัพทมือถือ : 096-6628083 
 

2. ความสัมพันธสอดคลองของโครงการ 
1) ดานความพอประมาณ 

มีการใชงบประมาณในการดําเนินงานอยางเหมาะสมและคุมคา 
 

2) ดานการมีเหตุผล 
ชวยใหนักเรียน นักศึกษามีความรูความสามารถในการพัฒนาอยางยั่งยืนสูเศรษฐกิจพอเพียง 

    

3) ดานการมีภูมิคุนกันท่ีดี 
เพ่ือเปนแหลงเรียนรูของคณะผูบริหาร  ครู  อาจารย  นักเรียน  นักศึกษา  และบุคลากรทางการศึกษา  

เพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 

4) เง่ือนไขความรู 
นักเรียน นักศึกษา สามารถวิเคราะหการนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในชีวิตประจําวัน 
 

5) เง่ือนไขคุณธรรม 
ปลูกฝงใหนักเรียน นักศึกษา รูจักการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
 

6) สังคม 
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดลอมและการประหยัดพลังงาน  และเผยแพรขยายผลสูชนอ่ืน ๆ 

 

7) เศรษฐกิจ 
มีการใชงบประมาณในการดําเนินงานอยางเหมาะสมและคุมคา 
 

8) ส่ิงแวดลอม 
มีตนไมท่ีรมรื่น และประโยชนของการอนุรักษทรัพยากรท่ีกอใหเกิดประโยชนตอชุมชน 
 

9) วัฒนธรรม 
นักเรียน นักศึกษา ไดเรียนรูการอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมตอชุมชน 

 

3. หลักการและเหตุผล: 
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย กฟผ. ไดสืบสานพระราชปณิธานในเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงโดย

ไดรับพระราชเสาวนียจากสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เม่ือครั้งท่ีทรงประทับแรม ณ เข่ือนสิรินธร
อําเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี  เม่ือวันท่ี 16 ธันวาคม 2541 จากนั้นไดดําเนินการจัดตั้งโครงการชีววิถี
เพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืนข้ึน เม่ือเดือนมีนาคม พ. ศ. 2542  ซ่ึงไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากศูนย
อํานวยการประสานงานเพ่ือความม่ันคงเฉพาะพ้ืนท่ีปาดงนาทามอันเนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัด



อุบลราชธานี  ซ่ึงมี พล.ท. พิเชษฐ  วิสัยจร  แมทัพภาคท่ี 4 ขณะนี้และทีมงานเปนผูถายทอดความรู  และ
เทคนิควิธีการนําจุลินทรียท่ีมีประสิทธิภาพมาใชทางดานการเกษตร  การเลี้ยงสัตวน้ํา   และปศุสัตวไดอยางมี
ประสิทธิภาพและ กฟผ. ยังไดนําเรื่องการรักษาสิ่งแวดลอมมาดําเนินการดวย 
  ปจจุบันรัฐบาลและภาคเอกชนตางรวมกันสงเสริมสนับสนุนการดําเนินการตามแนวพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงซ่ึงเปนทิศทางการพัฒนาการ
เกษตรและความเปนอยูของคนไทยท่ีไมทําลายสิ่งแวดลอมแตกลับมีผลตอการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และฟนฟูสิ่งแวดลอม 
  การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยรวมกับสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สอศ .
กระทรวงศึกษาธกิาร  ไดทําบันทึกขอตกลงรวมมือดําเนินกิจกรรมโครงการชีววิถี  เพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน
เม่ือวันท่ี 17 มิถุนายน 2546   และไดดําเนินการอยางตอเนื่องมาถึงปจจุบัน  เนื่องจากเล็งเห็นวาโครงการชีว
วิถี เพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืนของ  กฟผ. เปนโครงการท่ีสอดประสานกับ โครงการของสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  ซ่ึงมีบทบาทสําคัญตอการนํา  และเผยแพรการ
ดําเนินการตามโครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน  กฟผ.  สูเยาวชน  เกษตรกร  และประชาชนท่ัวไป
ใหเขาใจตระหนักและนําไปปฏิบัติในการดําเนินชีวิต  และพัฒนาเศรษฐกิจแบบพ่ึงพาตนเองสรางความ
เขมแข็งใหกับระบบเศรษฐกิจ  และสังคมในชนบทในระดับครอบครวั  ชุมชน  สังคมและประเทศชาติใหดํารง
อยูอยางยั่งยืนและม่ันคง   

ท้ังนี้วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี เล็งเห็นถึงความสําคัญ และดําเนินโครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน โดยนอมนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  ตามพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช  มาเปนแนวทางในการดําเนิน โครงการ เพ่ือการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดลอมและ
การประหยัดพลังงาน  และเผยแพรขยายผลสูชนอ่ืนๆ  โดยเฉพาะอยางยิ่งในพ้ืนท่ีใกลเคียง และเพ่ือเปน
แหลงเรียนรูของคณะผูบริหาร  ครู  อาจารย  นักเรียน  นักศึกษา  และบุคลากรทางการศึกษา  เพ่ือการ
พัฒนาอยางยั่งยืน  ของ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี   

 

4. วัตถุประสงค: 
1. เพ่ือใหวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี ดําเนินการตามรอยเบื้อง พระยุคลบาท เศรษฐกิจพอเพียงตาม

แนวทางท่ีโครงการชีววิถี เพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืนของ กฟผ. สงเสริม  
2. เพ่ือใหวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี  เปนศูนยกลาง และเปนแหลงรวบรวมองคความรู  และปลูกฝง

จิตสํานึก  เรื่องการทําเกษตรกรรมธรรมชาติ  ตามแนวทางท่ีโครงการชีววิถี  เพ่ือการพัฒนา
อยางยั่งยืนของ  กฟผ.  สงเสริม 
 

5. ผลผลิตของโครงการ (Output): 
ผูบริหาร คณะครู อาจารย เจาหนาท่ี และบุคลากรทางการศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี     รวม 

โครงการความรวมมือระหวาง กฟผ. และ สอศ. ชีววิถี  เพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน  สูเศรษฐกิจพอเพียง 
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี  

 
 
 
 
 



6. ผลลัพธของโครงการ (Outcome): 
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานีมีความรูความเขาใจในแนวทางชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืนของ กฟผ. 

อยางถูกตองและนําไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม  มีกระบวนการบริหารจัดการ  และสงเสริมอยางตอเนื่อง
และยั่งยืน  จัดสรรทรัพยากรท่ีจะดําเนินการอยางพอเพียง เชน  วัสดุ  อุปกรณ  งบประมาณ มีบุคลากรท่ีมี
ศักยภาพ และมีจิตใจท่ีมุงม่ันอยางแทจริง 

  

7. กลุมเปาหมาย: 
เชิงปริมาณ  : โครงการความรวมมือระหวาง กฟผ. และ สอศ. ชีววิถี  เพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 

สูเศรษฐกิจพอเพียง วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี  ซ่ึงมี  ผูบริหาร คณะครู อาจารย นักเรียน นักศึกษา เขารวม
ดําเนินโครงการ 

เชิงคุณภาพ  :    วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี  ไดรับความรูเรื่อง ชีววิถี เพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืนของ 
กฟผ. ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  และสามารถเผยแพรขยายผลได นักเรียนนักศึกษาไดรับความรูเรื่องชีว
วิถี  เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนของ กฟผ. ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและนําไปปฏิบัติได 

 

8. พ้ืนท่ีดําเนินการ:   บริเวณขาง อาคารไม ตึก 1  วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี    จํานวนเนื้อท่ี 1 งาน 
 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ: 
1. วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี  มีความรูความเขาใจ ในแนวทางชีววิถี เพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน ของ 

กฟผ . อยางถูกตอง  และนําไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม  
2. มีกระบวนการบริหารจัดการ  และสงเสริมอยางตอเนื่อง  และยั่งยืน  
3. จัดสรรทรัพยากร ท่ีจะดําเนินการอยางพอเพียง เชนวัสดุ อุปกรณ งบประมาณ บุคลากร เปนตน  
4. มีบุคลากรท่ีมีศักยภาพ  และมีจิตใจท่ีมุงม่ันอยางแทจริง  
5. มีกระบวนการในการหาแหลงชุมชนท่ีมีศักยภาพ  มีความพรอมท่ีจะเปนแหลงเรียนรูและขยาย

ผลสูชุมชน 
 

10. ตัวช้ีวัดเปาหมายโครงการ: 
ตัวช้ีวัด หนวยนับ 

เชิงปริมาณ โครงการความรวมมือระหวาง กฟผ. และ สอศ. ชีววิถี เพ่ือการ
พัฒนาอยางยั่งยืนสูเศรษฐกิจพอเพียง วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี ซ่ึง
มีผูบริการ คณะครู อาจารย นักเรียน นักศึกษา เขารวมดําเนิน
โครงการ 

 

เชิงคุณภาพ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี ไดรับความรูเรื่องชีววิถี เพ่ือการพัฒนา
อยางยั่งยืนของ กฟผ. ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถ
เผยแพรขยายผลได นักเรียน นักศึกษาไดรับความรูเรื่อง ชีววิถี 
เพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืนของ กฟผ. ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงและนําไปปฏิบัติได 

 

เชิงเวลา พฤษภาคม – กันยายน 2563  
เชิงคาใชจาย คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  10,000 บาท 



11. ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ และหมวดเงินท่ีใช: 

ขั้นตอน/
วิธีดําเนินการ 

ดําเนินการใน ไตรมาส 
() 

เปาหมาย (เชน 
ใคร จํานวนครั้ง 

เรื่อง ฯลฯ) 

พ้ืนที่
ดําเนินการ 
ระบุ ตาํบล/

อําเภอ 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 
งบ

ดําเนินงาน 
งบลงทุน 

งบรายจาย
อ่ืน 

งบเงิน
อุดหนุน 

1.ขออนุมัติโครงการ
และแตงต้ัง
คณะกรรมการ
ดําเนินงาน 

    โครงการความ
รวมมือระหวาง 

กฟผ. และ  สอศ. 
ชีววิถ ี เพื่อการ

พัฒนาอยางยั่งยืนสู
เศรษฐกิจพอเพียง 
วิทยาลัยเทคนิค
อุทัยธานี  ซ่ึงมี  

ผูบริหาร คณะครู 
อาจารย นักเรียน 
นักศึกษา เขารวม
ดําเนินโครงการ 

บริเวณขาง
อาคารไม ตึก 

1  
วิทยาลัยเทคนิ

คอุทัยธาน ี 
จํานวนพื้นที ่ 

1 งาน    
10,000.00 

2.ดําเนินงานโครงการ 
ฯ  ตามกาํหนด 

    

3.สรุป รายงานผล 
เสนอผูบริหาร
ตามลําดับ 

    

รวมเงิน    10,000.00 
งบประมาณรวมทั้งโครงการ - - - 10,000.00 

 
 
 
 
 
 
 


