โครงการพี่น้าน้องรักษ์น้า ตามแนวพระราชด้าริ พ.ศ. 2560
หลักการและเหตุผล
การจัดการทรัพยากรน้าของชุมชนตามแนวพระราชด้าริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นับเป็นส่วนส้าคัญ
ในการเพิ่มความเข้มแข็ง และความมั่นคงในการจัดการทรัพยากรน้าของประเทศไทย ทังในระดับชุมชนตลอดจนถึง
ระดับเยาวชน อีกทังในปัจจุบันประเทศไทยประสบภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ซึ่งกระทบกับ การ
จัดการทรัพยากรน้าและสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกับอีกหลายประเทศทั่วโลก การอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรน้าและ
สิ่งแวดล้อมจึงเป็นเรื่องส้าคัญอย่างยิ่ง โดยต้องมีการปลูกฝังจิตส้านึกและให้ความรู้พืนฐาน เพื่อช่วยกันอนุรักษ์และ
จัดการทรัพยากรน้าอย่างจริงจังและมีความยั่งยืน จึงมีความจ้าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องส่งเสริมการเรียนรู้ การอนุรักษ์
ทรัพยากรน้า และสร้างความตระหนักอย่างถู กต้องในการจัดการน้าที่เหมาะสม ตังแต่ระดับเยาวชนผู้สามารถเป็น
ก้าลังส้าคัญทังในปัจจุบันและอนาคต ในอันที่จะก่อให้เกิดการจัดการทรัพยากรน้าที่มีประสิทธิภาพและประสานความ
ร่วมมือเป็นเครือข่ายการจัดการทรัพยากรน้าในระดับเยาวชนในชุมชนต่าง ๆ
โครงการพี่น้าน้องรักษ์น้า ตามแนวพระราชด้าริ เป็นโครงการสนับสนุนให้เยาวชนได้พัฒนาทักษะและเรียนรู้
ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ตามแนวพระราชด้าริ โดยเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง นอกจากนียัง
ส่งเสริมให้เยาวชนได้น้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้าชุมชน อันจะน้าไปสู่การ
พึ่งพาตนเองด้านทรัพยากรน้าของชุมชนที่เยาวชนเหล่านันเป็นเจ้าของ รวมถึงเชื่อมโยงไปสู่เยาวชนกลุ่มอื่น ๆ จนเกิด
เป็นเครือข่ายการรับผิดชอบต่อสังคมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้า ผ่านกระบวนการคิด ไตร่ตรอง ตัดสินใจ และ
ลงมือท้าร่วมกันทังในระดับมหาวิทยาลัย โรงเรียน และชุมชน ในการนีเยาวชนยังได้รับการสร้างทักษะในการประสาน
การพัฒนากับหน่วยงานต่าง ๆ ที่รับผิดชอบทังในระดับชุมชนและระดับประเทศ เพื่อไปสู่แนวทางการพัฒ นาการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้าอย่างยั่งยืนได้ในที่สุด
การประกวดพี่ น้ าน้ อ งรักษ์ น้ า ตามแนวพระราชด้ าริ ได้เริ่มต้น ขึนเมื่อปี พ.ศ. 2551 ภายใต้ “โครงการ
พี่น้าน้องรักษ์น้า สนองแนวพระราชด้าริ” และจัดประกวดต่อเนื่องมาแล้ว 9 ปี โดยด้าเนินงานภายใต้มูลนิธิอุทกพัฒน์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับหน่วยงานทังภาครัฐและเอกชน
วัตถุประสงค์
1.

เพื่อให้ เยาวชนตระหนักถึงความส้าคัญของทรัพยากรน้า และน้อมน้าแนวพระราชด้าริไปปรับใช้ในการ
จัดการทรัพยากรน้าของโรงเรียนและ/หรือชุมชน

2.

เพื่อให้เยาวชนได้มีความรู้ความเข้าใจและน้าเทคโนโลยีไปใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้า

3.

เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้เรื่องการจัดการทรัพยากรน้าของโรงเรียนและ/หรือชุมชนอย่างยั่งยืน

4.

เพื่อให้เยาวชนเป็นก้าลังส้าคัญในการช่วยเหลือสังคม และอนุรักษ์ทรัพยากรน้าของของโรงเรียนและ/หรือ
ชุมชน
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5.

เพื่อให้เยาวชนขยายเครือข่ายความร่วมมือเรื่องการจัดการทรัพยากรน้า ในภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร
อิสระ และชุมชน

ระยะเวลาด้าเนินงาน
เดือนพฤษภาคม 2560 – พฤษภาคม 2561
หลักการในการเข้าร่วมประกวด
1.

2.
3.

4.
5.
6.

ผู้แทนกลุ่มเยาวชนที่ร่วมโครงการ ประกอบด้วยเยาวชนในชุมชน หรือเยาวชนในสถานศึกษา จะต้องมีอายุ
ระหว่าง 12 – 25 ปี (ผู้ที่เกิดระหว่างปี พ.ศ.2535 – 2548 ณ วันที่สมัครเข้าร่วมโครงการ) จ้านวน 6 คน ต่อ
กลุ่ม ซึ่งภายในกลุ่มจะต้องประกอบด้วย รุ่นพี่และรุ่นน้อง ที่มีอายุต่างกันมาด้าเนินงานร่วมกัน
เยาวชนและที่ ป รึ ก ษาทุ ก คน ต้ อ งเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมของโครงการได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งทั งระดั บ ภาคและ
ระดับประเทศ
โรงเรียนหรือชุมชน สามารถส่งโครงการได้เพียงหนึ่งโครงการเท่านัน ทังนีต้องเป็นโครงการที่ ริเริ่มและ
ด้าเนินงานโดยเยาวชน มีขอบเขตพืนที่ด้าเนินงานชัดเจน และมีการด้าเนินงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
เป็นโครงการที่ขยายผลจากโครงการเดิมที่มีอยู่
โรงเรียนหรือชุมชนที่ได้รับรางวัลชนะเลิ ศแล้ว สามารถส่งเข้าร่วมประกวดได้ แต่ต้องมีองค์ประกอบของ
โครงการและเยาวชนที่ปรึกษาใหม่ทังหมด
โรงเรียนหรือชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ต้องน้าหนังสือตอบรับยืนยันจากมูลนิธิอุทกพัฒน์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ มาแสดงเพื่อใช้ลงทะเบียนในกิจกรรมค่าย
ผู้แทนกลุ่มเยาวชนที่ร่วมโครงการ จะเข้าร่วมการประเมินในกิจกรรมค่าย เดือนตุล าคม 2560 และน้า
ความรู้จากค่ายไปปรับแก้ไขโครงการ

ขันตอนการด้าเนินงาน
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คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประกวด
ผู้ที่เข้าร่วมประกวด ประกอบด้วย
ผู้แทนกลุ่มเยาวชนในชุมชน หรือเยาวชนในสถานศึกษา จะต้องมีอายุ ระหว่าง 12 – 25 ปี (ผู้ที่เกิดระหว่างปี
พ.ศ.2535 – 2548 ณ วันที่สมัครเข้าร่วมโครงการ) โรงเรียนหรือชุมชนละ 6 คน
ด้าเนินโครงการด้านการจัดการทรัพยากรน้าชุมชน ภายในสถานศึกษาหรือชุมชนของตน และทุกคนสามารถ
เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการอย่างต่อเนื่องทังรอบประเมินและรอบตัดสิน
หน่วยงานร่วมด้าเนินการ
หน่วยงาน
1) หน่วยงานเอกชนที่สนับสนุนการด้าเนินงานตามแผนงาน
ด้านเข้าใจของมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

ส้านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.)
ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ.)
กรมชลประทาน
ส้านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อการประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ (กปร.)
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
สถาบั น สารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตร (องค์การ
มหาชน)
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

รับผิดชอบ
สนับสนุนงบประมาณ
วางแผนและด้าเนินโครงการฯ
ร่ว มเป็ น คณะกรรมการเสริม สร้างฯ เพื่ อ
พิจารณาและเสนอแนวทางการด้าเนินงาน
วางแผนและด้าเนินโครงการฯ
เชิญกลุ่มเยาวชนเข้าร่วมโครงการ
ร่ว มประชาสั มพั น ธ์เพื่ อรับ สมั ครคั ดเลื อ ก
กลุ่มเยาวชน
ร่ ว มเป็ น คณะท้ า งานเสริ ม สร้ า งฯ เพื่ อ
คัดเลือกกลุ่มเยาวชน

กิจกรรมค่ายรอบประเมิน
กลุ่มเยาวชนที่ผ่านการพิจารณาจากคณะท้างาน จะได้รับเชิญเข้าร่วมกิจกรรมค่ายรอบประเมิน ระหว่างวันที่
9-12 ตุลาคม 2560 ณ เขื่อนภูมิพล อ้าเภอสามเงา จังหวัดตาก รายละเอียดดังนี
วันที่ 1 กิจกรรม “รู้เขา รู้เรา”
(เยาวชนแนะน้าตัว / แจ้งก้าหนดการและรายละเอียดการร่วมค่าย / หลักเกณฑ์การประเมินผล)
กิจกรรม “เข้าใจ...น้าอยู่ไหน”
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วันที่ 2 กิจกรรม “เข้าใจน้า ตามแนวพระราชด้าริ”
กิจกรรม “เข้าใจ เพื่อ เข้าถึง”
วันที่ 3 กิจกรรม “พี่สอนน้อง”
กิจกรรม “สืบสานแนวพระราชด้าริ-สร้างฝาย” ณ ชุมชนบ้านห้วยปลาหลด จังหวัดตาก
วันที่ 4 กิจกรรม “พัฒนาโครงการ”
ประกาศผลกิจกรรมค่าย / มอบเกียรติบัตร
เกณฑ์การพิจารณาและประเมินผล

ภาพผังการพิจารณาและประเมินผล
การพิจารณารอบคัดเลือก
กลุ่มเยาวชนในชุมชนหรือสถานศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการ จัดส่งร่างข้อ เสนอโครงการด้านการ
จัดการทรัพยากรน้า ที่เกิดจากการริเริ่มหรือขยายผล และขับเคลื่อนโดยเยาวชน กลุ่มละ 1 โครงการ ความยาวไม่
เกิน 5 หน้ากระดาษ A4 ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 pt. ในรูปของเอกสารและไฟล์แนบ คณะท้างาน
เสริมสร้างฯ จะพิจารณาจากโครงการที่ส่งเข้าร่วมประกวด เพื่อคัดเลือก ก่อนเสนอให้คณะกรรมการเสริมสร้างและ
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สนับสนุนความเข้าใจในการจัดการทรัพยากรน้าชุมชนตามแนวพระราชด้าริ พิจารณาเห็นชอบ โดยมีหลักเกณฑ์การ
พิจารณาคัดเลือก ดังนี
1) เป็นโครงการที่น้อมน้าแนวพระราชด้าริไปปรับใช้ในการจัดการทรัพยากรน้าในพืนที่
2) เป็ น โครงการที่ริเริ่ม อย่ างน้อย 1 ปี หรือเป็นโครงการที่ขยายผลจากโครงการเดิมที่มีอยู่ และ
ขับเคลื่อนโดยเยาวชนอย่างต่อเนื่อง ก่อนสมัครเข้าร่วมโครงการ กลุ่มเยาวชนสามารถส่งโครงการ
ได้เพียงหนึ่งโครงการเท่านัน ทังนีต้องเป็นโครงการที่ริเริ่มและด้าเนินงานโดยเยาวชน ไม่เป็น
โครงการหรือพืนที่ซ้าซ้อนกันระหว่างโรงเรียนและชุมชน
3) เป็นโครงการที่แก้ไขปัญหาของพืนที่ได้จริง และมีแผนงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายวัตถุประสงค์
ของโครงการ
4) เป็นโครงการที่สามารถเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม ตามแผนงานที่ได้ระบุไว้ในโครงการ
การพิจารณารอบประเมิน
การพิจารณารอบประเมินผล แบ่งออกเป็น 2 ครัง ดังนี
1) เยาวชนจากโรงเรียนหรือชุมชนที่ผ่านการคั ดเลือก จะร่วมเข้าค่ายระยะเวลา 4 วัน 3 คืน ในช่วง
เดือนตุลาคม 2560 เพื่อรับการประเมินผล
2) ให้โรงเรียนหรือชุมชนที่เข้าร่วมค่าย ปรับแก้ไขรายละเอียดโครงการ โดยน้าความรู้ที่ได้รับจากค่ายมา
ปรับให้เหมาะสมกับโครงการ แล้วส่งกลับภายใน 15 วัน นับจากวันสุดท้ายของค่าย
คณะท้างานเสริมสร้างความเข้าใจฯ จะพิจารณาจากโครงการที่ปรับแก้ไขใหม่ และการเข้าร่วมกิจกรรมค่าย
เพื่อประเมินกลุ่มเยาวชนเข้าสู่รอบตัดสิน ก่อนน้าเสนอให้คณะกรรมการเสริมสร้างและสนับสนุนความเข้าใจในการ
จัดการทรัพยากรน้าชุมชน ตามแนวพระราชด้าริ พิจารณาเห็นชอบ กรณีที่ไม่มีการส่งเอกสารโครงการฉบับแก้ไข
ภายในเวลาที่ก้าหนด จะถือว่าสละสิทธิ์และไม่รับการประเมิน โดยมีเกณฑ์พิจารณา ดังนี
รายละเอียด
กิจกรรมค่ายรอบประเมิน (60%)
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมค่าย ประกอบด้วย
- ความสามัคคี (20)
- ความคิดสร้างสรรค์และการกล้าแสดงออก (25)
- ระเบียบวินัยและการตรงต่อเวลา (20)
- ความเสียสละและมีน้าใจ (20)
- การมีส่วนร่วมของที่ปรึกษาโครงการ (15)
การน้าเสนอโครงการ ประกอบด้วย
- ความครบถ้วนของเนือหา (30)
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รายละเอียด
- ความเข้าใจในโครงการ (20)
- การประยุกต์ใช้ความรู้จากค่าย (20 ในวันที่ 3 ของค่าย)
- ความคิดสร้างสรรค์และการใช้อุปกรณ์ (10)
- ความร่วมมือในการน้าเสนอและการควบคุมเวลา (10)
- ไหวพริบในการถาม-ตอบ (10)
ความสมบูรณ์ของโครงการ (หลังการปรับแก้ไข) (40%)
ความเป็นมา และความคิดริเริ่มโครงการ
ความสอดคล้องของแผนการด้าเนินงานกับวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโครงการ
ผลที่คาดว่าจะได้รับและแนวทางสู่ความยั่งยืน
รวม

คะแนนเต็ม

10
20
10
100

การพิจารณารอบตัดสิน
กลุ่มเยาวชนที่ผ่านรอบประเมินผล จะต้องด้าเนินงานตามโครงการที่ได้น้าเสนอไว้ โดยให้เห็นผลการ
ด้าเนินงานตามแผนงาน ภายในระยะเวลา 2 เดือน นับจากวันประกาศผลการประเมิน คณะท้างานเสริมสร้างความ
เข้าใจฯ จะไม่นำผลคะแนนรอบประเมินมำพิจำรณำร่วมกับผลรอบตัดสิน โดยจะพิจารณาจากผลการด้าเนินงาน ณ
พืนที่จริงที่กลุ่มเยาวชนไปด้าเนินโครงการ ก่อนเสนอให้คณะกรรมการเสริมสร้างและสนับสนุนความเข้าใจฯ พิจารณา
ผลรอบตัดสิน ซึ่งผลการพิจารณาของคณะกรรมการชุดดังกล่าว ถือเป็นที่สินสุด โดยมีเกณฑ์พิจารณา ดังนี
รายละเอียด
การด้าเนินงาน (20%)
การประยุกต์ใช้แนวพระราชด้าริ
การด้าเนินงานอย่างมีส่วนร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
ผลการด้าเนินงาน (40%)
ผลส้าเร็จที่เป็นรูปธรรม
ตัวชีวัดความส้าเร็จที่สอดคล้องกับโครงการ
การบันทึกข้อมูลการด้าเนินงาน
แนวทางสู่ความยั่งยืน (30%)
การวางเป้าขยายผล
การติดตามประเมินผล
กระบวนการขับเคลื่อนการเรียนรู้และขยายเครือข่ายการมีส่วนร่วม
การน้าเสนอโครงการ ณ พืนที่ด้าเนินการจริง (10%)
รวม
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10
15
10
15
10
10
10
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ทังนี กลุ่มเยาวชนที่ผ่านรอบประเมิน รวมทังกลุ่มเยาวชนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากปีก่อน และนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษาที่เป็ นวิทยากรพี่เลี ยงจากค่าย จะเข้าร่วมกิจกรรมค่ายและพิธีประกาศผล เพื่อน้าเสนอผลส้าเร็จ
รวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน ในช่วงเดือนเมษายน หรือ เดือนพฤษภาคม 2561
แผนการด้าเนินงาน
รายละเอียด
1. ประชาสัมพันธ์การจัดประกวด
2. พิจารณารายละเอียดโครงการ
3. เปิดรับสมัครคัดเลือกกลุ่มเยาวชน
4. คัดเลือกกลุม่ เยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม
5. ประชุมคณะกรรมการเสริมสร้างฯ 3/2560
6. กิจกรรมค่ายรอบประเมิน
7. ประเมินผลโครงการของกลุม่ เยาวชน
8. ประชุมคณะกรรมการเสริมสร้างฯ 4/2560
9. ส้ารวจพืนที่ด้าเนินโครงการ
10. ประชุมคณะกรรมการเสริมสร้างฯ 1/2561
11. กิจกรรมค่ายรอบตัดสินและพิธีประกาศผล

พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2560 – 2561
พ.ค. – มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
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รางวัล

ภาพตัวอย่างโล่รางวัลพระราชทาน
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รางวัลชนะเลิศ โล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเกียรติ
บัตรแสดงความยินดี และเงินรางวัล จ้านวน 50,000 บาท (จ้านวน 1 รางวัล)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับโล่รางวัลจากมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมเกียรติ
บัตรแสดงความยินดี และเงินรางวัล จ้านวน 30,000 บาท (จ้านวน 1 รางวัล)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับโล่รางวัลจากมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชู ปถัมภ์ พร้อมเกียรติ
บัตรแสดงความยินดี และเงินรางวัล จ้านวน 10,000 บาท (จ้านวน 1 รางวัล)
รางวัลชมเชย ได้รับเกียรติบัตรแสดงความยินดีจากมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมเงิน
รางวัล จ้านวน 5,000 บาท
การประชาสัมพันธ์
1) หน่วยงานร่วมด้าเนินการจะสนับสนุนการประชาสัมพันธ์การด้าเนินโครงการ ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์
ของแต่ละหน่วยงาน
2) http://www.utokapat.org
3) https://www.facebook.com/Utokapat.F
4) สื่อสิ่งพิมพ์ รวบรวมองค์ความรู้ จ้านวน 500 เล่ม ขนาด A5
5) โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ เพื่อรับสมัครกลุ่มเยาวชนเข้าร่วมการประกวด (ให้ข้อมูลการจัดการน้าชุมชน
ตามแนวพระราชด้าริ เพื่อเป็นตัวอย่างและเป็นเกณฑ์ในการสมัครเข้าร่วมโครงการ)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) เยาวชนตระหนักถึงความส้าคัญของทรัพยากรน้า และน้อมน้าแนวพระราชด้าริไปปรับใช้ในการจัดการ
ทรัพยากรน้าของชุมชน
2) เยาวชนได้มีความรู้ความเข้าใจและน้าเทคโนโลยีไปใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้า
3) เยาวชนเป็นก้าลังส้าคัญในการช่วยเหลือสังคม และอนุรักษ์ทรัพยากรน้าของโรงเรียนและชุมชน
4) เยาวชนเกิดการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้เรื่องจัดการทรัพยากรน้าระหว่างโรงเรียนและชุมชน และ
ขยายเครือข่ายความร่วมมือเรื่องการจัดการทรัพยากรน้า ในภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรอิสระ และ
ชุมชน
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วิธีการสมัคร
ส่งเอกสารกรอบร่างโครงการตามแบบที่ก้าหนด โดยเลือกช่องทางการน้าส่งเพียง 1 ช่องทาง ดังนี
ช่องทางที่ 1. ส่งทางไปรษณีย์มายัง
มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
อาคาร 608 พระราชวังดุสิต (สนามเสือป่า) ถนนศรีอยุธยา แขวงดุสิต เขตดุสิต 10300
ระบุมุมซองว่า “โครงการพี่น้าน้องรักษ์น้า ตามแนวพระราชด้าริ”
ช่องทางที่ 2. ส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
อีเมล์: admin@utokapat.org
กรุณาตังชื่อไฟล์ “โครงการพี่น้าน้องรักษ์น้า + ชื่อโรงเรียน/ชุมชน” ในรูปแบบไฟล์ไมโครซอฟเวิร์ด
(Microsoft Word) หรือ pdf เท่านัน
ตัวอย่างการตังชื่อไฟล์ “โครงการพี่น้าน้องรักษ์น้า_โรงเรียนxxxx”
หมดเขตส่งเอกสาร ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560
กลุ่มเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือก จะได้รับหนังสือตอบรับยืนยันการเข้าร่วมโครงการจากมูลนิธิฯ
เพื่ อ เป็ น เอกสารลงทะเบี ย นเข้ าร่ว มกิจ กรรมค่าย โดยที่ ป รึกษากลุ่ ม เยาวชน จะต้ องลงนาม
รั บ ทราบ และส่ งส้ า เนาให้ มู ล นิ ธิ ฯ ทางโทรสาร 0 2282 2604 ก่ อ นถึ งวั น เดิ น ทางเข้ า ร่ว ม
กิจกรรมค่าย อย่างน้อย 7 วัน
สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณศราวดี
โทร 0 2 282 3320 และสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมทางเว็บไซต์
http://www.utokapat.org/JuniorWaterChallenge2560.html
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กรอบกำรร่ำงโครงกำร
(ชื่อโครงกำร)
[รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ A4 โดยใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 pt.]
ชื่อกลุม่ โรงเรียน/ ชุมชน ______________________________________________________________
เลขที่ ____________ ต้าบล/แขวง ________________________อ้าเภอ/เขต_____________________
จังหวัด ______________________รหัสไปรษณีย์_________________โทรศัพท์__________________
ชื่อผู้ติดต่อ _____________________________________โทรศัพท์___________________________
มือถือ__________________________อีเมล์______________________________________________
เป็นโครงการที่ด้าเนินงานด้านใด (ท้าเครื่องหมาย  ใน  ให้สอดคล้องกับประเภทการด้าเนินงานของโครงการ)
 การฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้า
การฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าชายเลน
บ้าบัดน้าและรักษาคุณภาพน้า
อื่นๆ ระบุ..........................................................
1. แนวคิดการด้าเนินโครงการ
ข้อมูลเชิงพืนที่ สภาพพืนที่ สภาพแหล่งน้า
แผนที่พืนที่และแหล่งน้า (ภาพ หรือ ภาพวาด)
แรงจูงใจ สาเหตุ และปัญหาในการริเริ่มโครงการ
2. แนวพระราชด้าริที่น้าไปประยุกต์ใช้
3. เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ
4. แนวทางการแก้ไขปัญหา
5. แผนงานและงบประมาณการด้าเนินงาน
แผนงานการจัดท้าโครงการ
o ขอบเขต พืนที่การด้าเนินงาน แผนที่ระบุพืนที่ด้าเนินโครงการ
o รูปแบบ และขนาดของแหล่งน้า
o การใช้ประโยชน์ของแหล่งน้า (เพื่ออุปโภค/บริโภค/เกษตร/คุณภาพน้า)
ระยะเวลาที่ใช้ในการด้าเนินงาน
รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ในการด้าเนินโครงการ
แหล่งที่มาของงบประมาณภายในโรงเรียน/ ชุมชน
แนวทางสู่ความยั่งยืนในการบริหารจัดการน้าของโรงเรียน/ชุมชน
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลส้าเร็จจากการด้าเนินงานของโครงการ (ความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึนแบบวัดผลได้ เช่น น้า
เพิ่มขึน x ลบ.ม. ใช้ท้า เกษตรในฤดูแล้งในพืนที่ x ไร่ เป็นต้น)
จ้านวนผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการด้าเนินโครงการ
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ชื่อผู้ด้าเนินงาน / คณะท้างานในโครงการ
ชื่อที่ปรึกษาโครงการ
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