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โครงการพี่น้าน้องรักษ์น ้า ตามแนวพระราชด้าริ พ.ศ.2561 

หลักการและเหตุผล 

 การจัดการทรัพยากรดิน น ้า ป่า ของชุมชนตามแนวพระราชด้าริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา      
ภูมิพลอดุลยเดช นับเป็นส่วนส้าคัญในการเพ่ิมความเข้มแข็ง และความมั่นคงในการจัดการทรัพยากรน ้าของ
ประเทศไทย ทั งในระดับชุมชนตลอดจนถึงระดับเยาวชน อีกทั งในปัจจุบันประเทศไทยประสบภาวะการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ซึ่งกระทบกับการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกับอีกหลาย
ประเทศทั่วโลก การอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรดิน น ้า ป่า และสิ่งแวดล้อมจึงเป็นเรื่องส้าคัญอย่างยิ่ง โดย
ต้องมีการปลูกฝังจิตส้านึกและให้ความรู้พื นฐาน เพ่ือช่วยกันอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรน ้าอย่างจริงจังและมี
ความยั่งยืน จึงมีความจ้าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องส่งเสริมการเรียนรู้ การอนุรักษ์ทรัพยากรน ้า และสร้างความ
ตระหนักอย่างถูกต้องในการจัดการน ้าที่เหมาะสม ตั งแต่ระดับเยาวชนผู้สามารถเป็นก้าลังส้าคัญทั งในปัจจุบัน
และอนาคต ในอันที่จะก่อให้เกิดการจัดการทรัพยากรน ้าที่มีประสิทธิภาพและประสานความร่วมมือเป็น
เครือข่ายการจัดการทรัพยากรน ้าในระดับเยาวชนในชุมชนต่าง ๆ 

โครงการพี่น้าน้องรักษ์น ้า ตามแนวพระราชด้าริ เป็นโครงการสนับสนุนให้เยาวชนได้พัฒนาทักษะและ
เรียนรู้ในการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า ตามแนวพระราชด้าริ โดยเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 
นอกจากนี ยังส่งเสริมให้เยาวชนได้น้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าชุมชน 
อันจะน้าไปสู่การพ่ึงพาตนเองด้านทรัพยากรน ้าของชุมชนที่เยาวชนเหล่านั นเป็นเจ้าของ รวมถึงเชื่อมโยงไปสู่
เยาวชนกลุ่มอ่ืน ๆ จนเกิดเป็นเครือข่ายการรับผิดชอบต่อสังคมในการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า ผ่าน
กระบวนการคิด ไตร่ตรอง ตัดสินใจ และลงมือท้าร่วมกันทั งในระดับมหาวิทยาลัย โรงเรียน และชุมชน ในการ
นี เยาวชนยังได้รับการสร้างทักษะในการประสานการพัฒนากับหน่วยงานต่าง ๆ ที่รับผิดชอบทั งในระดับชุมชน
และระดับประเทศ เพ่ือไปสู่แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าอย่างยั่งยืนได้ในที่สุด  

การประกวดพี่น้าน้องรักษ์น ้า ตามแนวพระราชด้าริ ได้เริ่มต้นขึ นเมื่อปี พ.ศ. 2551 ภายใต้ “โครงการ
พ่ีน้าน้องรักษ์น ้า สนองแนวพระราชด้าริ” และจัดประกวดต่อเนื่องมาแล้ว 7 ปี โดยด้าเนินงานภายใต้มูลนิธิ
อุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับหน่วยงานทั งภาครัฐและเอกชน  

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้เยาวชนตระหนักถึงความส้าคัญของทรัพยากรน ้า และน้อมน้าแนวพระราชด้าริไปปรับใช้ใน
การจัดการทรัพยากรน ้าของโรงเรียนและ/หรือชุมชน 

2. เพ่ือให้เยาวชนได้มีความรู้ความเข้าใจและน้าเทคโนโลยีไปใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 

3. เพ่ือสร้างเครือข่ายการเรียนรู้เรื่องการจัดการทรัพยากรน ้าของโรงเรียนและ/หรือชุมชนอย่างยั่งยืน  
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4. เพ่ือให้เยาวชนเป็นก้าลังส้าคัญในการช่วยเหลือสังคม และอนุรักษ์ทรัพยากรน ้าของของโร งเรียน
และ/หรือชุมชน 

5. เพ่ือให้เยาวชนขยายเครือข่ายความร่วมมือเรื่องการจัดการทรัพยากรน ้า ในภาครัฐ  ภาคเอกชน 
องค์กรอิสระ และชุมชน 

ระยะเวลาด้าเนินงาน เดือนพฤษภาคม 2561 – พฤษภาคม 2562 

หลักการในการเข้าร่วมประกวด 

1. ผู้แทนกลุ่มเยาวชนที่ร่วมโครงการ ประกอบด้วยเยาวชนในชุมชน หรือเยาวชนในสถานศึกษา จะต้องมี
อายุระหว่าง 12 – 25 ปี (ผู้ที่เกิดระหว่างปี พ.ศ.2536 – 2549 ณ วันที่สมัครเข้าร่วมโครงการ) 
จ้านวน 6 คน ต่อ กลุ่ม ซึ่งภายในกลุ่มจะต้องประกอบด้วย รุ่นพ่ีและรุ่นน้อง ที่มีอายุต่างกันมา
ด้าเนินงานร่วมกัน  

2. เยาวชนและที่ปรึกษาทุกคน ต้องเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการได้อย่างต่อเนื่องทั งระดับภาคและ
ระดับประเทศ 

3. โรงเรียนหรือชุมชน สามารถส่งโครงการได้เพียงหนึ่งโครงการเท่านั น ทั งนี ต้องเป็นโครงการที่ริเริ่ม
และด้าเนินงานโดยเยาวชน และมีขอบเขตพื นที่ด้าเนินงานชัดเจน 

4. โรงเรียนหรือชุมชนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศแล้ว สามารถส่งเข้าร่วมประกวดได้ แต่ต้องมีองค์ประกอบ
ของโครงการและเยาวชนที่ปรึกษาใหม่ทั งหมด 

5. โรงเรียนหรือชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ต้องน้าหนังสือตอบรับยืนยันจากมูลนิธิ
อุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มาแสดงเพ่ือใช้ลงทะเบียนในกิจกรรมค่าย 

6. ผู้แทนกลุ่มเยาวชนที่ร่วมโครงการ จะเข้าร่วมการประเมินในกิจกรรมค่าย เดือนตุลาคม 2561 และ
น้าความรู้จากค่ายไปปรับแก้ไขโครงการ  
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คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประกวด 

ผู้ที่เข้าร่วมประกวด ประกอบด้วย  
 ผู้แทนกลุ่มเยาวชนในชุมชน หรือเยาวชนในสถานศึกษา จะต้องมีอายุระหว่าง 12 – 25 ปี (ผู้ที่เกิดระหว่าง

ปี พ.ศ.2536 – 2549 ณ วันที่สมัครเข้าร่วมโครงการ) โรงเรียนหรือชุมชนละ 6 คน 

 ด้าเนินโครงการด้านการจัดการทรัพยากรน ้าชุมชน ภายในสถานศึกษาหรือชุมชนของตน  และทุกคน
สามารถเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการอย่างต่อเนื่องทั งรอบประเมินและรอบตัดสิน 
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หน่วยงานร่วมด้าเนินการ 

หน่วยงาน รับผิดชอบ 

1) หน่วยงานเอกชนที่สนับสนุนการด้าเนินงานตามแผนงาน
ด้านเข้าใจของมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 สนับสนุนงบประมาณ  
 วางแผนและด้าเนินโครงการฯ 
 ร่วมเป็นคณะกรรมการเสริมสร้างฯ เพ่ือ

พิจารณาและเสนอแนวทางการด้าเนินงาน 

2) ส้านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.)   วางแผนและด้าเนินโครงการฯ 
 เชิญกลุ่มเยาวชนเข้าร่วมโครงการ 
 ร่วมประชาสัมพันธ์เพ่ือรับสมัครคัดเลือก

กลุ่มเยาวชน 
 ร่วมเป็นคณะท้างานเสริมสร้างฯ เ พ่ือ

คัดเลือกกลุ่มเยาวชน 

3) ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน (สพฐ.) 
4) กรมชลประทาน 

5) ส้านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือการประสานงานโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ (กปร.) 

6) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

7) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้าและการเกษตร (องค์การ
มหาชน) 

8) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 
9) กรมการพัฒนาชุมชน 

10) สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย 

11) มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
 

กิจกรรมค่ายรอบประเมิน 

 กลุ่มเยาวชนที่ผ่านการพิจารณาจากคณะท้างาน จะได้รับเชิญเข้าร่วมกิจกรรมค่ายรอบประเมิน 

ระหว่างวันที่ 9 – 12 ตุลาคม 2561 ณ เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก รายละเอียดดังนี  

วันแรก  กิจกรรม “เข้าใจน ้า ตามแนวพระราชด้าริ” และ กิจกรรม “รู้เขา รู้เรา”   
วันที่สอง กิจกรรม “เข้าใจ...น ้าอยู่ไหน” กิจกรรม “เข้าใจ เพ่ือ เข้าถึง”  การศึกษาดูงาน 

โรงไฟฟ้าพลังน ้าเขื่อนภูมิพล  และกิจกรรม “สร้างสรรค์สานฝัน” 
วันที่สาม กิจกรรม “พ่ีสอนน้อง” การเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน ้าชุมชน ตามแนว

พระราชด้าริ บ้านห้วยปลาหลด อ้าเภอแม่สอด  จังหวัดตาก ตามฐานกิจกรรม 4 
ฐาน  และกิจกรรม “สืบสานแนวพระราชด้าริ-สร้างฝาย” 

วันที่สี่ กิจกรรม “พัฒนาโครงการ” และพิธีมอบเกียรติบัตร 
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เกณฑ์การพิจารณาและประเมินผล 

 

ภาพผังการพิจารณาและประเมินผล 
การพิจารณารอบคัดเลือก 

กลุ่มเยาวชนในชุมชนหรือสถานศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการ จัดส่งร่างข้อเสนอโครงการด้าน
การจัดการทรัพยากรน ้า ที่เกิดจากการริเริ่มหรือขยายผล และขับเคลื่อนโดยเยาวชน กลุ่มละ 1 โครงการ 
ความยาวไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ A4 ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 pt. ในรูปของเอกสารและไฟล์
แนบ คณะท้างานเสริมสร้างฯ จะพิจารณาจากโครงการที่ส่งเข้าร่วมประกวด เพ่ือคัดเลือก ก่อนเสนอให้
คณะกรรมการเสริมสร้างและสนับสนุนความเข้าใจในการจัดการทรัพยากรน ้าชุมชนตามแนวพระราชด้าริ 
พิจารณาเห็นชอบ โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก ดังนี  

1) เป็นโครงการที่น้อมน้าแนวพระราชด้าริไปปรับใช้ในการจัดการทรัพยากรน ้าในพื นที่ 

2) เป็นโครงการที่ริเริ่มอย่างน้อย 1 ปี หรือเป็นโครงการที่ขยายผลจากโครงการเดิมที่มีอยู่ 
และขับเคลื่อนโดยเยาวชนอย่างต่อเนื่อง ก่อนสมัครเข้าร่วมโครงการ กลุ่มเยาวชนสามารถ
ส่งโครงการได้เพียงหนึ่งโครงการเท่านั น ทั งนี ต้องเป็นโครงการที่ริเริ่มและด้าเนินงานโดย
เยาวชน ไม่เป็นโครงการหรือพื นที่ซ ้าซ้อนกันระหว่างโรงเรียนและชุมชน 

3) เป็นโครงการที่แก้ไขปัญหาของพื นที่ได้จริง และมีแผนงานที่สอดคล้องกับเป้าหมาย
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

4) เป็นโครงการที่สามารถเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม ตามแผนงานที่ได้ระบุไว้ในโครงการ  
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การพิจารณารอบประเมิน 
การพิจารณาประเมินผล แบ่งออกเป็น 2 ครั ง ดังนี   

1) เยาวชนจากโรงเรียนหรือชุมชนที่ผ่านการคัดเลือก จะร่วมเข้าค่ายระยะเวลา 4 วัน 3 คืน 
ในช่วงเดือนตุลาคม 2561 เพ่ือรับการประเมินผล 

2) ให้โรงเรียนหรือชุมชนที่เข้าร่วมค่าย ปรับแก้ไขรายละเอียดโครงการ โดยน้าความรู้ที่ได้รับจาก
ค่ายมาปรับให้เหมาะสมกับโครงการ แล้วส่งกลับภายใน 15 วัน นับจากวันสุดท้ายของค่าย 

คณะท้างานเสริมสร้างความเข้าใจฯ จะพิจารณาจากโครงการที่ปรับแก้ไขใหม่ และการเข้าร่วม
กิจกรรมค่าย เพ่ือประเมินกลุ่มเยาวชนเข้าสู่รอบตัดสิน ก่อนเสนอให้คณะกรรมการเสริมสร้างและสนับสนุน
ความเข้าใจในการจัดการทรัพยากรน ้าชุมชน ตามแนวพระราชด้าริ พิจารณาเห็นชอบ กรณีที่ไม่มีการส่ง
เอกสารโครงการฉบับแก้ไขภายในเวลาที่ก้าหนด ถือว่าสละสิทธิ์และไม่รับการประเมิน  

การพิจารณารอบตัดสิน 

กลุ่มเยาวชนที่ผ่านรอบประเมินผล จะต้องด้าเนินงานตามโครงการที่ได้น้าเสนอไว้ โดยให้เห็นผล
การด้าเนินงานตามแผนงาน ภายในระยะเวลา 2 เดือน นับจากวันประกาศผลการประเมิน คณะท้างาน
เสริมสร้างความเข้าใจฯ จะไม่น ำผลคะแนนรอบประเมินมำพิจำรณำร่วมกับผลรอบตัดสิน โดยจะพิจารณา
จากผลการด้าเนินงาน ณ พื นที่จริงที่กลุ่มเยาวชนไปด้าเนินโครงการ ก่อนเสนอให้คณะกรรมการเสริมสร้างและ
สนับสนุนความเข้าใจฯ พิจารณาผลรอบตัดสิน ซึ่งผลการพิจารณาของคณะกรรมการชุดดังกล่าว ถือเป็นที่
สิ นสุด โดยมีเกณฑพิ์จารณา ดังนี  

 
เกณฑ์การพิจารณา โครงการพี่น้าน้องรักษ์น ้า ตามแนวพระราชด้าริ 

รายละเอียด คะแนนเต็ม 

รอบประเมิน รอบตัดสิน 
กิจกรรมค่ายรอบประเมิน 40  

การมีส่วนร่วมในกิจกรรมค่าย 20  

- ความสามัคคี (20) 20  

- ความคิดสร้างสรรค์และการกล้าแสดงออก (25) 25  

- ระเบียบวินัยและการตรงต่อเวลา (20) 20  

- ความเสียสละและมีน ้าใจ (20) 20  

- การมีส่วนร่วมของที่ปรึกษาโครงการ (15) 15  

การน้าเสนอโครงการ 20  
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รายละเอียด คะแนนเต็ม 

รอบประเมิน รอบตัดสิน 

- ความครบถ้วนของเนื อหา (30)  30  

- ความเข้าใจในโครงการ (20) 20  

- การประยุกต์ใช้ความรู้จากค่าย ในวันที่ 3 ของค่าย (20)  20  

- ความคิดสร้างสรรค์และการใช้อุปกรณ์ (10)  10  

- ความร่วมมือในการน้าเสนอและการควบคุมเวลา (10)  10  

- ไหวพริบในการถาม-ตอบ (10) 10  

โครงการของกลุ่มเยาวชน 60 100 

เข้าใจ 20 30 
1) ความเป็นมา สาเหตุ ปัญหาที่สอดคล้องกับการด้าเนินงานโครงการ รวมทั ง

การด้าเนินงานโครงการที่ผ่านมา รวมทั งเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์เป้าหมาย  
5 5 

2) แนวพระราชด้าริที่น้ามาประยุกต์ใช้ และความสอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย และแผนงานในภาพรวม ที่เหมาะสมกับภูมิสังคม 
การจัดการป่าต้นน ้า บ้าบัดน ้าเสีย บริหารจัดการน ้า 

 ฝายชะลอความชุ่มชื น/
ฝายดักตะกอน 

 ธรรมชาติ 
บ้าบัด ธรรมชาติ 

 แก้มลิง 

 ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 
4 อย่าง 

 น ้าดีไล่น ้าเสีย  หญ้าแฝก 

 ปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก  การเติมอากาศ  ฝายกักเก็บน ้า 

 ฟ้ืนฟูระบบนิเวศ  แกล้งดิน  สระพวง 

 แนวกันไฟ  ป่าชายเลน  สระน ้าประจ้าไร่นา 
 ปลูกไม้ท้องถิ่น  เกษตรผสมผสาน 

ทฤษฎีใหม่  
 อ่ืนๆ  อ่ืนๆ  อ่ืนๆ 

 

10 15 

3) แผนที่โครงการ ระบุพื นท่ี และ จุดด้าเนินงาน ขนาด A4 
หมายเหตุ เป็นแผนที่ที่ต่อยอดจากที่ได้รับอบรมไป 

5 10 

เข้าถึง 20 40 

1) แผนด้าเนินงานของเยาวชน 5 10 
2) 5 W 1 H (ใครท้า อะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร) 5 10 

3) เครือข่ายความร่วมมือ หรือ การมีส่วนร่วมด้าเนินงาน 5 10 

4) งบประมาณท่ีใช้ด้าเนินงาน อย่างจ้าเป็น เหมาะสม และประหยัด รวมทั งการ 5 10 
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รายละเอียด คะแนนเต็ม 

รอบประเมิน รอบตัดสิน 
ใช้วัสดุท้องถิ่นเป็นหลัก 

หมายเหตุ เน้นการด้าเนินงานแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

พัฒนา 20 30 
1) ผลส้าเร็จ 

-  ภาพรวมของผลส้าเร็จเชิงประจักษ์ ตั งแต่อดีต ถึง ปีที่ผ่านมา  
-  ที่กลุ่มเยาวชนด้าเนินงาน ในอดีต ถึง ปีที่ผ่านมา 
-  ที่กลุ่มเยาวชนรุ่นปัจจุบันด้าเนินงาน 

หมายเหตุ ประเมินจากความส้าเร็จเฉพาะในปีปัจจุบัน 

10 15 

2) แนวทางสู่ความยั่งยืน  
- แผนงาน โดยพิจารณาจากการติดตาม ประเมินผล และสรุปบทเรียน  
- แผนงบประมาณ 
- ผู้ด้าเนินงาน และเครือข่าย 

10 15 

 

ทั งนี  กลุ่มเยาวชนที่ผ่านรอบประเมิน รวมทั งกลุ่มเยาวชนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากปีก่อน และ
นักศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เป็นวิทยากรพ่ีเลี ยงจากค่าย จะเข้าร่วมกิจกรรมค่ายและพิธีประกาศผล เพ่ือ
น้าเสนอผลส้าเร็จ รวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน ในช่วงเดือนเมษายน-
พฤษภาคม 2562 
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แผนการด้าเนินงาน  

รายละเอียด 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 – 2562 

เม.ย. – มิ.ย. 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

เม.ย.- 
พ.ค. 

1. ประชาสัมพันธ์การจัดประกวด            

2. พิจารณารายละเอียดโครงการ                       

3. เปิดรับสมัครคัดเลือกกลุ่มเยาวชน (สิ นสดุการ
รับใบสมัครวันที่ 31 ก.ค. 2561)   

31                   

4. คัดเลือกกลุม่เยาวชนเข้าร่วมกจิกรรม                       

5. เสนอผลการคดัเลือกกลุ่มเยาวชนท่ีผ่านเข้าสู่
กิจกรรมคา่ยรอบประเมินแก่คณะกรรมการ
เสรมิสร้างฯ    

    
 

              

6. กิจกรรมค่ายรอบประเมิน          9-12             

7. ประเมินผลโครงการของกลุม่เยาวชน                       

8. เสนอผลการคดัเลือกกลุ่มเยาวชนท่ีปรับแก้ไข
โครงการแก่คณะกรรมการเสรมิสร้างฯ     

          
 

        

9. ส้ารวจพื นท่ีด้าเนินโครงการ                       

10. เสนอผลการคัดเลือกกลุม่เยาวชนท่ีผ่านเข้าสู่
กิจกรรมคา่ยรอบตัดสินแก่คณะกรรมการ
เสรมิสร้างฯ     

                    

11. กิจกรรมค่ายรอบตัดสินและพธิีประกาศผล                       
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รางวัล 

 
ภาพตัวอย่างโล่รางวัลพระราชทาน 

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 ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมเกียรติ
บัตรแสดงความยินดี และเงินรางวัล จ้านวน 10,000 บาท (จ้านวน 1 รางวัล) 

รางวัลชมเชย ได้รับเกียรติบัตรแสดงความยินดีจากมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมเงิน
รางวัล จ้านวน 5,000 บาท  

การประชาสัมพันธ์ 

1) จัดงานพิธีแถลงข่าว พร้อมกับเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงข่าว 
2) หน่วยงานร่วมด้าเนินการจะสนับสนุนการประชาสัมพันธ์การด้าเนินโครงการ ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์

ของแต่ละหน่วยงาน  
3) http://www.utokapat.org  
4) https://www.facebook.com/Utokapat.F   
5) สื่อสิ่งพิมพ์ รวบรวมองค์ความรู้ จ้านวน 500 เล่ม ขนาด A5 
6) โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ เพ่ือรับสมัครกลุ่มเยาวชนเข้าร่วมการประกวด (ให้ข้อมูลการจัดการน ้าชุมชน 

ตามแนวพระราชด้าริ เพ่ือเป็นตัวอย่างและเป็นเกณฑ์ในการสมัครเข้าร่วมโครงการ) 

http://www.facebook.com/Utokapat.F
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1) เยาวชนตระหนักถึงความส้าคัญของทรัพยากรน ้า และน้อมน้าแนวพระราชด้าริไปปรับใช้ในการจัดการ
ทรัพยากรน ้าของชุมชน 

2) เยาวชนได้มีความรู้ความเข้าใจและน้าเทคโนโลยีไปใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 

3) เยาวชนเป็นก้าลังส้าคัญในการช่วยเหลือสังคม และอนุรักษ์ทรัพยากรน ้าของโรงเรียนและชุมชน 

4) เยาวชนเกิดการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้เรื่องจัดการทรัพยากรน ้าระหว่างโรงเรียนและชุมชน และ
ขยายเครือข่ายความร่วมมือเรื่องการจัดการทรัพยากรน ้า ในภาครัฐ  ภาคเอกชน องค์กรอิสระ และ
ชุมชน 

วิธีการสมัคร 

ส่งเอกสารกรอบร่างโครงการตามแบบท่ีก้าหนด โดยเลือกช่องทางการน้าส่งเพียง 1 ช่องทาง ดังนี  
ช่องทางที่ 1. ส่งทางไปรษณีย์มายัง  

มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
พระราชวังดุสิต (สนามเสือป่า) อาคาร 608 ถนนศรีอยุธยา แขวงดุสิต เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร10300 

ระบุมุมซองว่า “โครงการพี่น้าน้องรักษ์น ้า ตามแนวพระราชด้าริ” 
 
ช่องทางที่ 2. ส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
อีเมล : thitima@utokapat.org 
ตั งชื่อไฟล์ว่า “โครงการพี่น้าน้องรักษ์น ้า ตามแนวพระราชด้าริ” 

หมดเขตส่งเอกสาร ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 

 กลุ่มเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือก จะได้รับหนังสือตอบรับยืนยันการเข้าร่วมโครงการจากมูลนิธิฯ 
เพ่ือเป็นเอกสารลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมค่าย โดยที่ปรึกษากลุ่มเยาวชน จะต้องลงนาม
รับทราบ และส่งส้าเนาให้มูลนิธิฯ ทางโทรสาร 0 2282 6404 ก่อนถึงวันเดินทางเข้าร่วม
กิจกรรมค่าย อย่างน้อย 7 วัน 

 สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณฐิติมา  
โทร 02 282 3320 หรือ 063 235 8392 และสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพ่ิมเติมทางเว็บไซต์ 
http://www.utokapat.org/JuniorWaterChallenge2561.html   
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กรอบการร่างโครงการพี่น้าน้องรักษ์น ้า ตามแนวพระราชด้าริ ปี พ.ศ.2561 
(ชื่อโครงการ) 

[รวมทั งสิ นไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ A4 โดยใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 pt.] 
 
ชื่อกลุ่มโรงเรียน/ ชุมชน _____________________________________________________________  
เลขที่ __________ต้าบล  __________________อ้าเภอ_______________ จังหวัด  _____________
รหัสไปรษณีย์_________________โทรศัพท์_________________ ชื่อผู้ติดต่อ ___________________
โทรศัพท_์________________ มือถือ_______________อีเมล์__________________________  

เป็นโครงการที่ด้าเนินงานด้านใด (ท้าเครื่องหมาย √ ใน  ให้สอดคล้องกับประเภทการด้าเนินงานของโครงการ)  

   การฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน ้า   บ้าบัดน ้าและรักษาคุณภาพน ้า  

   การฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ป่าชายเลน   อ่ืนๆ ระบุ..........................................................  

รายละเอียดของโครงการ 

1. ความเป็นมาของโครงการ ประกอบด้วย 

1.1 สาเหตุของปัญหา 

1.2 ข้อมูลเชิงพื นที่ สภาพพื นที่ สภาพแหล่งน ้า   

1.3 แรงจูงใจในการด้าเนินโครงการ 

1.4 แนวทางการแก้ไขปัญหาที่เคยได้ด้าเนินการมาแล้ว (ถ้ามี)  

2. วัตถุประสงค์ 

3. แนวพระราชด้าริที่ใช้ 

4. เป้าหมาย (ต้องตอบวัตถุประสงค์) 

5. แสดงแผนที่ด้าเนินการ หรือแสดงผังน ้า (ถ้ามี) 

6. การมีส่วนร่วม (ใครมีส่วนเกี่ยวข้องบ้าง   ได้รับประโยชน์อะไร) 

7. แผนงานและแนวทางการด้าเนินโครงการ (แยกเป็นกิจกรรมและระบุเวลาการด้าเนินงานที่ชัดเจน) 

7.1 ขอบเขตพื นที่การด้าเนินงาน แผนที่ระบุพื นที่ด้าเนินโครงการ  

7.2 รูปแบบ และขนาดของแหล่งน ้า   

7.3 การใช้ประโยชน์ของแหล่งน ้า (เพ่ืออุปโภค/บริโภค/เกษตร/คุณภาพน ้า)   
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8. งบประมาณท่ีใช้ในการด้าเนินงาน  (ควรสอดคล้องกับการมีส่วนร่วม และระบุแหล่งที่มาของ
งบประมาณอย่างชัดเจน งบประมาณอาจเป็นรูปของเงินและสิ่งอื่นที่ไม่ใช่เงิน เช่น แรงงาน ความรู้ 
เป็นต้น ) 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ เช่น  ความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ นแบบวัดผลได้ หรือจ้านวนผู้ที่ได้รับประโยชน์
จากการด้าเนินโครงการ  

10. การติดตามประเมินผล  

11. สรุปผลการด้าเนินงานในปีที่ผ่านมา     

12. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
12.1 ผู้ด้าเนินงาน / คณะท้างานในโครงการ   
12.2 ชื่อที่ปรึกษาโครงการ 

13. ท่านทราบข้อมูลการเสนอโครงการจากแหล่งข้อมูลใด 
13.1 หนังสือจากมูลนิธิฯ ถึงโรงเรียน 
13.2 โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการ 
13.3 เว็บไซต์มูลนิธิฯ 
13.4 เฟซบุ๊กมูลนิธิฯ 
13.5 ช่องทางอ่ืนๆ โปรดระบุ ............................................................................  

 
 
 
 
 
 
 


