
 
แบบสรุปโครงการแบบย่อ 

(Project brief) 
   

ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาแผนป้องกันและฟ้ืนฟูหลังวิกฤตระดับท้องถิ่นและน าร่องแผนงานของชมุชนเพ่ือ
ยกระดับความมั่นคงทางอาหาร การบริโภคอาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัย ในกลุ่มผู้
เปราะบางในจังหวัด ยะลา นราธิวาส และปัตตานี   

  
หน่วยงานด าเนินการ   สถาบันนโยบายสาธารณะ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ ดร.เพ็ญ สุขมาก  
หน่วยงานสนับสนนุ UNDP  Thailand  

 
หัวข้อ รายละเอียด 

1.  ชื่อโครงการ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่นและชุมชนเพ่ือจัดการระบบอาหารในภาวะ
วิกฤต ิ พ้ืนที่จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส      

2.  ความส าคัญของโครงการ หลักการ
และเหตุผล 
 

สถานการณ์ด้านระบบอาหาร  
        ด้านความมั่นคงทางอาหาร : พื้นที่ผลิตอาหารภาคใต้ลดลง เนื่องจาก
ปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกพืชเชิงเดี่ยวมากขึ้น ส่งผลต่อการเข้าถึงอาหารของประชาชน  
เออวดีและเดชรัต (2555) รายงานว่าคนใต้บริโภคอาหารที่ผลิตได้เองเพียงร้อยละ 6.9 
ขณะที่ประชาชนต้องซื้อวัตถุดิบเพื่อน ามาประกอบอาหารสูงถึงร้อยละ 76.4  โดย
ภาคใต้เป็นกลุ่มคนที่ต้องจ่ายเงินซื้ออาหารในแต่ละวันสูงเป็นอันดับสองรองจากคน
กรุงเทพและปริมณฑล รายงานสถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล้ าด้าน
รายได้ในระดับภาคของประเทศไทย พบว่าภาคใต้ชายแดนมีความยากจนสูงที่สุด โดย
ปี 2559 มีสัดส่วนคนจนสูงถึงร้อยละ 32.8 หรือคนในพ้ืนท่ีภาคใต้ชายแดนเกือบ 1 ใน 
3 เป็นคนจน สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ (สัดส่วนคนจนเฉลี่ยทั้งประเทศร้อยละ 8.6) 
จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดปัตตานี เป็นจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ชายแดนที่มีสัดส่วนคน
จนเป็นล าดับที่ 2 และ 3 โดยอยู่ใน 10 ล าดับแรกของจังหวัดที่มีสัดส่วนคนจน
หนาแน่นสูงที่สุดติดต่อกันตั้งแต่ปี 2550-2559  ส าหรับความเหลื่อมล้ าของรายได้
พบว่าประชากรภาคใต้ชายแดนมีรายได้เฉลี่ยต่ าสุดเพียง 5,725 บาทต่อเดือน (รายได้
เฉลี่ยทั่วประเทศ 9,409 บาท)  การมีรายได้น้อยท าให้โอกาสการเข้าถึงอาหารลดน้อย
ตามไปด้วย  
    รายงานผลการศึกษา “โครงการวิจัยการปรับปรุงภาวะโภชนาการของเด็กที่มี
ภาวะขาดแคลนโภชนาการในสามจังหวัด พบว่า ในสถานการณ์โรค Covid-19 
ครอบครัวส่วนใหญ่มีความเดือดร้อนเรื่องอาหาร โดยได้รับปริมาณและคุณภาพของ
อาหารลดลง เด็กบางคนได้รับอาหารไม่ครบมื้อในระหว่างวัน 
(https://workpointtoday.com/unicef-ramadan2020-covid-19/) 
    สถานการณ์ด้านโภชนาการ: ประเทศไทยยังคงพบปัญหาเด็กขาดสารอาหารที่
ส่งผลต่อภาวะเตี้ย ผอม และซีด รวมทั้งระดับไอคิวของเด็ก และพบปัญหาโรคอ้วนใน
เด็กจากการได้รับโภชนาการเกิน ผลส ารวจสถานการณ์เด็กไทยระหว่างปี  2558 - 
2559 โดยองค์กรยูนิเซฟและส านักงานสถิติแห่งชาติ พบว่าเด็กในพ้ืนท่ีชายแดนภาคใต้
ประสบปัญหาขาดสารอาหาร มีน้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน และมีภาวะเตี้ยใน
สัดส่วนท่ีสูงกว่าภาคอื่น ๆ โดยเด็กอายุต่ ากว่า 5 ปี ในจงัหวัดนราธิวาส ยะลา ปัตตานี 
มีภาวะเตี้ยแคระแกร็น อยู่ที่ ร้อยละ 29, 21 และ 19 ตามล าดับ ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ย
ของประเทศ  นอกจากนี้ในจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสยังพบภาวะทุพโภชนาการ
เฉียบพลันของเด็กกลุ่มนี้ ที่ร้อยละ13 และ 11 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศซึ่งอยู่ที่
ร้อยละ 5 เท่านั้น ข้อมูลเหล่านี้สะท้อนถึงการที่เด็กได้รับอาหารที่มีประโยชน์ไม่
เพียงพออย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน เกิดภาวะขาดสารอาหารที่กระทบต่อการ



หัวข้อ รายละเอียด 
เจริญเติบโตทางร่างกายและการพัฒนาสมองของเด็ก  สอดคล้องกับผลส ารวจ
สถานการณ์ระดับสติปัญญา (ไอคิว) ประจ าปี 2559 ของกรมสุขภาพจิต พบว่าเด็ก
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1  ในจังหวัด ปัตตานี นราธิวาส และยะลา มีค่าเฉลี่ยไอ
คิว อยู่ท่ี 88.32 จุด 92.46 จุด และ 93.51 จุด ตามล าดับ ขณะที่ค่าเฉลี่ยไอคิวของทั่ว
ประเทศอยู่ท่ี 98.23 จุด (เกณฑ์มาตรฐานไอคิว100 จุด)  
     พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้เป็นพื้นที่มีภาวะวิกฤติ ทั้งเรื่องสถานการณ์ความไม่สงบ 
ปัญหาความยากจน ปัญหาความเหลื่อมล้ าทางสังคม การเกิดสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรค COVID- 19 ส่งผลใหป้ัญหาเดมิรุนแรงเพิ่มขึ้น จึงจ าเป็นท่ีทุกภาคส่วน
ทั้งหน่วยงานรัฐ องค์กรต่างๆ ควรบูรณาการการท างานเพื่อแก้ปญัหา 3 จังหวัด
ชายแดนใต้ การสนบัสนุนของ UNDP ในการด าเนินโครงการการเสรมิสร้างความ
เข้มแข็งของท้องถิ่นและชุมชนเพื่อการจัดการระบบอาหารในภาวะวกิฤติพื้นที่จังหวัด
ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส โดยสถาบันนโยบายสาธารณะ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ เป็นหน่วยด าเนินการ ในการใช้กลไกขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายต่างๆ ในพื้นที่ ด าเนินการวิเคราะหส์ถานการณ์ปญัหา
ระบบอาหาร ทั้งประเด็นความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัย 
ข้อมูลดังกล่าวจะน าไปสู่การก าหนดเป้าหมายการจดัการระบบอาหาร  ระบบสุขภาพ  
โดยใช้งบประมาณของท้องถิ่น ให้เกิดปฏิบัติการเพิ่มพ้ืนท่ีอาหารปลอดภัยในชุมชน ใน
รูปแบบระดับครัวเรือนและองค์กร เช่น โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พ้ืนท่ีสาธารณะ 
เกิดระบบการเชื่อมโยงอาหารไปสูส่่วนต่างของชุมชน เช่น โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
และตลาดชุมชน โดยกิจกรรมที่เกดิขึ้นจะส่งผลต่อการมรีะบบสุขภาพท่ีดี อย่างยั่งยืน
ต่อไป 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 

1. เพื่อศึกษาข้อมูลสถานการณ์ปัญหา ปัจจัยเอื้อ ปัจจัยอุปสรรค ด้านระบบอาหารใน
ระดับต าบล ทั้งประเด็นความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย และโภชนาการ
สมวัย  

2. เพื่อพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ระบบอาหารและโภชนาการ และโครงการระบบอาหาร บรรจุในแผน
ท้องถิ่นหรือแผนกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบล  

3. เพื่อสนับสนุนการสร้างปฏิบัติการด้านความมั่นคงทางอาหาร  อาหารปลอดภัย 
และโภชนาการสมวัย  

4. เพื่อพัฒนาคู่มือแนวทางการด าเนินงานระบบอาหารและโภชนาการระดับต าบล 
 

4. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 

ผลผลิต 
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 10 แห่ง มีข้อมูลสถานการณร์ะบบอาหารและ

โภชนาการ และผลการวเิคราะห์ปจัจัยที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้านระบบ
อาหารและโภชนาการ 

2. เกิดแผนยุทธศาสตร์ระบบอาหารและโภชนาการระดับต าบล  
3. เกิดโครงการด้านระบบอาหาร ทั้งประเด็นความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย 

โภชนาการสมวัย อย่างน้อย ต าบลละ 3 โครงการ  
4. เกิดการจัดการระบบอาหารในภาวะวิกฤติ ครอบคลุมประเด็นความมั่นคงทาง

อาหาร อาหารปลอดภยั โภชนาการสมวยั ตลอดห่วงโซ่อาหาร ในระดับต าบล 
5. มีคู่มือ แนวทางการด าเนินงานระบบอาหารและโภชนาการระดับต าบล 
ผลลัพธ ์
1.ชุมชนมีพื้นทีผ่ลิตอาหารทั้งการท าเกษตร ปศสุัตว์และประมงที่ปลอดภัยเพิ่มขึ้น 

ส่งผลใหค้นในชุมชนเข้าถึงอาหารที่มีคุณภาพ มีความมั่นคงทางอาหารแม้ในภาวะ
วิกฤติ  



หัวข้อ รายละเอียด 
2. โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ มีแหล่งผลิตอาหารประเภทพืชผัก ผลไม้ ไข่ หรือ

ตามบริบท เพื่อการจัดการอาหารกลางวันที่มีมาตรฐาน และเชื่อมโยงกับแหล่งผลิต
อาหารที่ปลอดภัยในชุมชน  

กิจกรรมหลกัที่ 1  การส ารวจข้อมูลสถานการณ์ด้านระบบอาหาร 
1. ประชุมชี้แจงโครงการแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป้าหมายจ านวน 10 แห่ง  
2. ทีมวิชาการ สนส.ม.อ พัฒนาเครื่องมือการส ารวจข้อมลูสถานการณ์ระบบอาหาร

และโภชนาการในระดับต าบล  
3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป้าหมาย คัดเลือกคณะท างานระบบอาหารในระดับ

ต าบล ท่ีประกอบด้วย เจ้าหน้าท่ีเทศบาล/ อบต.  เจ้าหน้าที่ รพสต. ครู ตัวแทน
หน่วยงานภาครัฐ อาสาสมัครสาธารณสุข ผู้แทนกลุม่อาชีพ  

4. ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการเก็บข้อมูลสถานการณ์ระบบอาหารและ
โภชนาการ ผา่นระบบออนไลน์ (Zoom)   

5. คณะท างานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส ารวจข้อมูลสถานการณ์ปญัหา
ด้านระบบอาหารและโภชนาการ 

6. การพัฒนาเว็บไซต ์
กิจกรรมหลกัที่ 2  ปฏิบัติการจัดการระบบอาหารและโภชนาการระดับต าบล ตามโครงการต้นแบบ 

1. สนับสนุนงบประมาณเพื่อสร้างปฏิบัติการตามโครงการต้นแบบ (อย่างน้อยต าบลละ 
1 โครงการ) โดยการสนับสนุนของ UNDP และท้องถิ่น 

2. สนส.ม.อ ลงพื้นที่ติดตามประเมินเสริมพลังคณะท างานของแต่ละต าบลและถอด
บทเรียนการด าเนินงานโครงการ 
3. การสังเคราะห์บทเรียนการด าเนินงาน  จัดท าสื่อเผยแพร่ ได้แก่ VDO หนังสือ 
บทเรียนการด าเนินงานการจัดการระบบอาหารทั้ง 10 ต าบล 

กิจกรรมหลกัที่ 3 การพัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ระบบ
อาหารและโภชนาการ ด้านความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย และ
โภชนาการสมวัย  
1. สนส.ม.อ จัดประชุมปฏิบัติการจัดท าแผนงานยุทธศาสตร์ ระบบอาหารและ

โภชนาการ และพัฒนาโครงการด้านระบบอาหารและโภชนาการ โดยการใช้เว็บไซต ์
http://localfund.happynetwork.org 

2. องค์กรปกครองส่วนท้อถิ่น ประชุมคณะท างานระดับต าบล และคณะกรรมการ
กองทุนต าบล เพื่อจัดล าดับความส าคัญของโครงการและคัดเลือกโครงการต้นแบบ
ที่จะน ามาสร้างปฎิบัติการในพ้ืนท่ี 

3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บรรจุแผนยุทธศาสตร์ระบบอาหารและโภชนาการ เข้า
สู่แผนพัฒนาท้องถิ่น 

 4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดนโยบายจัดการอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน เช่น การใช้โปรแกรมก าหนดเมนูอาหารกลางวัน Thai school 
lunch  นโยบายการใช้วัตถุดิบอาหารจากแหล่งผลิตในชุมชน การท าครัวกลางในกรณี
ที่ อปท.มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมากกว่า 1 แห่ง และการจัดท าโครงการเกษตรเพื่ออาหาร
กลางวันในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

กิจกรรมหลกัที่ 4 การพัฒนาคู่มือแนวทางการด าเนินงานระบบอาหารและโภชนาการระดับต าบล 
1. ทีมวิชาการของ สนส.ม.อ พัฒนาร่างคู่มือแนวทางการประเมินระบบอาหารและ

โภชนาการในระดับต าบล 
2. สนส.ม.อ จัดประชุมเพื่อรับฟังความเห็นเพื่อปรับปรุงคู่มือการด าเนินงานระบบ
อาหารและโภชนาการระดับต าบล และจัดท าคู่มือฯฉบับสมบูรณ์ 

7.  ระยะเวลา  วันท่ี 1 มกราคม – 30 กันยายน 2564 

8. สถานที่ด าเนินการ   จังหวัดปัตตานี  ยะลา และนราธวิาส  

http://localfund.happynetwork.org/


หัวข้อ รายละเอียด 
9 งบประมาณ  2.1 ล้านบาท 

 
10. พ้ืนที่เป้าหมาย 
 

 พื้นที่เป้าหมายจ านวน 10 ต าบล  
จังหวัดปัตตานี  
- อ าเภอหนองจิก อบต.ปูยุด 
- อ าเภอปานาเระ อบต.น้ าบ่อ  
 -อ าเภอหนองจิก อบต.ปุโละปุโย 
จังหวัดยะลา  
-อ าเภอเมือง เทศบาลต าบลล าใหม่  
-อ าเภอธารโต อบต.บ้านแหร 
-อ าเภอบันนังสตา อบต.บันนังสตา 
จังหวัดนราธิวาส  
-อ าเภอแว้ง อบต.แว้ง 
-อ าเภอรือเสาะ เทศบาลต าบลรือเสาะ 
- อ าเภอยะรัง อบต.ยะรัง 

 

 

 
 
 
 
 
 

  



รายละเอียดงบประมาณ 
กิจกรรม รายละเอียด งบประมาณ (บาท) 

1. ค่าด าเนินโครงการ  1,810,087 
2. ค่าตรวจบัญช ี  16,000 
3. ค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ ค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ 15%  273,913 
รวมงบประมาณทั้งโครงการ  2,100,000 
รายละเอียดค่าด าเนินโครงการ   
1. การส ารวจข้อมูลสถานการณ์ด้านระบบอาหาร  
1) ประชุมชี้แจงโครงการแก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป้าหมายจ านวน 10  แห่ง 
จ านวน 1 ครั้ง จ านวน 20 คน  

1) ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 1 คน X 1,000 บาท   
x 1 ครั้ง = 1,000 บาท 
2) ค่าอาหารว่าง และอาหารกลางวัน 250 บาท X 1 
ครั้ง x 20 คน = 5,000 บาท 
3) ค่าเช่ารถ 1 วัน X 2,500 บาท = 2,500 บาท 
4) ค่าเดินทางผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน 20 คน X 500 
บาท = 10,000 บาท (จ่ายตามจรงิกิโลเมตรละ 4 บาท) 
5) ค่าน้ ามันรถยนต์ = 1,000 บาท 
6) ค่าห้องประชุม จ านวน =  3,000 บาท  
7) ค่าถ่ายเอกสาร = 1,000บาท 
8) ค่าวัสดุ = 1,000 บาท 
9) ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานจ านวน 1 คน X 500  
บาทX 3 วัน = 1,500 บาท 

26,000 

2) ทีมวิชาการ สนส.ม.อ พัฒนาเครื่องมือการ
ส ารวจข้อมลูสถานการณ์ระบบอาหารและ
โภชนาการในระดับต าบล  

1) ค่าตอบแทนนักวิชาการพัฒนาเครื่องมือ จ านวน 3 
คน X 10,000 บาท = 30,000 บาท 
 

30,000 

3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป้าหมาย 
คัดเลือกคณะท างานระบบอาหารในระดับ
ต าบล ท่ีประกอบด้วย เจ้าหน้าท่ีเทศบาล/ 
อบต.  เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ครู ตัวแทน
หน่วยงานภาครัฐ อาสาสมัครสาธารณสุข 
ผู้แทนกลุ่มอาชีพ  

1) ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานจ านวน 1 คน X 500  
บาทX 5 วัน = 2,500 บาท 

2,500 

4) ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการเก็บ
ข้อมูลสถานการณร์ะบบอาหารและ
โภชนาการ ผา่นระบบออนไลน์ (Zoom)   

1) ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 1 คน X 2,000 บาท X 
3 ครั้ง  = 6,000 บาท 
2) ค่าตอบแทนผู้ช่วยวิทยากร จ านวน 1 คน X 500 
บาท X 3 ครั้ง  = 1,500 บาท 

7,500 

5) คณะท างานร่วมกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ส ารวจข้อมูลสถานการณป์ัญหาด้าน
ระบบอาหารและโภชนาการ 

1) ค่าตอบแทนการเก็บข้อมูล  ต าบลละ 32,000 บาท 
จ านวน 10 ต าบล = 320,000 บาท 
2) ค่าจ้างวิเคราะห์ข้อมลูและยกรา่งแผนยุทธศาสตร์
ระบบอาหารและโภชนาการ  
= 20,000 บาท 

340;000 

6) พัฒนาเว็บไซต ์ - ค่าจ้างโปรแกรมเมอร์ 30,000  บาท 
- ค่าจ้างผู้ช่วยโปรแกรมเมอร์ 30,869 บาท 
 
 

60,869 



กิจกรรม รายละเอียด งบประมาณ (บาท) 
2. ปฏิบัติการจัดการระบบอาหารและโภชนาการระดับต าบล ตามโครงการต้นแบบ  
1) สนับสนุนงบประมาณเพื่อสร้างปฏิบัติการ
ตามโครงการต้นแบบ (อย่างน้อยต าบลละ 1 
โครงการ) โดยการสนับสนุนของ UNDP  และ
ท้องถิ่น 

สนับสนุนโครงการต้นแบบ ต าบลละ 80,000 บาท X 
10 ต าบล = 800,000 บาท 

800,000 

2) สนส.ม.อ ลงพื้นที่ติดตามประเมินเสริมพลัง
คณะท างานของแต่ละต าบลและถอดบทเรียน
การด าเนินงานโครงการ 

1) ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 1 คน X 1,000 บาท   x 
1 ครั้ง = 1,000 บาท 
2) ค่าอาหารว่าง และอาหารกลางวัน 250 บาท X 1 ครั้ง 
x 20 คน = 25,000 บาท 
3) ค่าเช่ารถ 1 วัน X 2,500 บาท = 2,500 บาท 
4) ค่าเดินทางผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน 20 คน X 500 
บาท = 10,000 บาท (จ่ายตามจรงิกิโลเมตรละ 4 บาท) 
5) ค่าน้ ามันรถยนต์ = 1,000 บาท 
6) ค่าห้องประชุม จ านวน =  3,000 บาท  
7) ค่าถ่ายเอกสาร = 1,000บาท 
8) ค่าวัสดุ = 2,000 บาท 
9) ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานจ านวน 1 คน X 500  
บาทX 3 วัน = 1,500 บาท 

47,000 

3) การสังเคราะห์บทเรยีนการด าเนินงาน  
จัดท าสื่อเผยแพร่ ได้แก่ VDO หนงัสือ 
บทเรียนการด าเนินงานการจัดการระบบ
อาหารทั้ง 10 ต าบล 

- ค่าจ้างการสังเคราะห์ข้อมลูการด าเนินงานและจัดสื่อ 
VDO เผยแพร ่
 

85,087 

3. การพัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ระบบอาหารและ
โภชนาการ คือด้านความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัย 

 

1)  สนส .ม .อ จัดประชุมปฏิบัติการจัดท า
แผนงานยุทธศาสตร์  ระบบอาหารและ
โภชนาการ และพัฒนาโครงการด้านระบบ
อาหารและโภชนาการ โดยการใช้เว็บไซต์ 
http://localfund.happynetwork.org 
จังหวัดละ 1 ครั้ง รวม 3 ครั้ง รวมจ านวน 
100 คน (ต าบลละ 10 คน) 

1) ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 3 คน X 1,000 บาท   
x 3 ครั้ง = 9,000 บาท 
2) ค่าอาหารว่าง และอาหารกลางวัน 250 บาท X  100 
คน = 25,000 บาท 
3) ค่าเช่ารถ 5 วัน X 2,500 บาท = 12,500 บาท 
4) ค่าเดินทางผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน 100 คน X 200 
บาท = 20,000 บาท (จ่ายตามจรงิกิโลเมตรละ 4 บาท) 
5) ค่าน้ ามันรถยนต์ = 5,000 บาท 
6) ค่าห้องประชุม จ านวน =  9,000 บาท  
7) ค่าถ่ายเอกสาร = 4,000 บาท 
8) ค่าวัสดุ = 3,848 บาท 
9) ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานจ านวน 1 คน X 500  
บาทX 10 วัน = 5,000 บาท 
10) ค่าที่พัก  5,000 บาท 

97,500 

2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชุม
คณะท างานระดับต าบล และคณะกรรมการ
กองทุนต าบล เพื่อจัดล าดับความส าคัญของ
โครงการและคดัเลือกโครงการต้นแบบท่ีจะ
น ามาสร้างปฎิบัติการในพ้ืนท่ี 

1) ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 3 คน X 1,000 บาท   
x 3 ครั้ง = 9,000 บาท 
2) ค่าอาหารว่าง และอาหารกลางวัน 250 บาท X  100 
คน = 25,000 บาท 
3) ค่าเช่ารถ 5 วัน X 2,500 บาท = 12,500 บาท 

98,348 

http://localfund.happynetwork.org/


กิจกรรม รายละเอียด งบประมาณ (บาท) 
จังหวัดละ 1 ครั้ง รวม 3 ครั้ง รวมจ านวน 
100 คน (ต าบลละ 10 คน) 
 

4) ค่าเดินทางผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน 100 คน X 200 
บาท = 20,000 บาท (จ่ายตามจรงิกิโลเมตรละ 4 บาท) 
5) ค่าน้ ามันรถยนต์ = 5,000 บาท 
6) ค่าห้องประชุม จ านวน =  9,000 บาท  
7) ค่าถ่ายเอกสาร = 3,000 บาท 
8) ค่าวัสดุ = 3,848 บาท 
9) ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานจ านวน 1 คน X 500  
บาทX 10 วัน = 5,000 บาท 
10) ค่าที่พัก  5,000 บาท 

3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บรรจุแผน
ยุทธศาสตร์ระบบอาหารและโภชนาการ เข้าสู่
แผนพัฒนาท้องถิ่น จังหวัดละ 1 ครั้ง รวม 3 
ครั้ง รวมจ านวน 100 คน (ต าบลละ 10 คน) 

1) ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 3 คน X 1,000 บาท   
x 3 ครั้ง = 9,000 บาท 
2) ค่าอาหารว่าง และอาหารกลางวัน 250 บาท X  100 
คน = 25,000 บาท 
3) ค่าเช่ารถ 5 วัน X 2,500 บาท = 12,500 บาท 
4) ค่าเดินทางผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน 100 คน X 200 
บาท = 20,000 บาท (จ่ายตามจรงิกิโลเมตรละ 4 บาท) 
5) ค่าน้ ามันรถยนต์ = 5,000 บาท 
6) ค่าห้องประชุม จ านวน =  9,000 บาท  
7) ค่าถ่ายเอกสาร = 3,000 บาท 
8) ค่าวัสดุ = 7,783 บาท 
9) ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานจ านวน 1 คน X 500  
บาทX 10 วัน = 5,000 บาท 
10) ค่าที่พัก  5,000 บาท 

101,283 

4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด
นโยบายจดัการอาหารกลางวันของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กใหไ้ดม้าตรฐาน เช่น การใช้
โปรแกรมก าหนดเมนูอาหารกลางวัน Thai 
school lunch  นโยบายการใช้วตัถุดิบ
อาหารจากแหล่งผลิตในชุมชน การท าครัว
กลางในกรณีที่ อปท.มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มากกว่า 1 แห่ง และการจัดท าโครงการ
เกษตรเพื่ออาหารกลางวันในศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็ก จ านวน 1 ครั้ง 
 

1) ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 1 คน X 1,000 บาท   x 
1 ครั้ง = 1,000 บาท 
2) ค่าอาหารว่าง และอาหารกลางวัน 250 บาท X 1 ครั้ง 
x 20 คน = 25,000 บาท 
3) ค่าเช่ารถ 1 วัน X 2,500 บาท = 2,500 บาท 
4) ค่าเดินทางผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน 20 คน X 500 
บาท = 10,000 บาท (จ่ายตามจรงิกิโลเมตรละ 4 บาท) 
5) ค่าน้ ามันรถยนต์ = 1,000 บาท 
6) ค่าห้องประชุม จ านวน =  3,000 บาท  
7) ค่าถ่ายเอกสาร = 1,000บาท 
8) ค่าวัสดุ = 2,000 บาท 
9) ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานจ านวน 1 คน X 500  
บาทX 3 วัน = 1,500 บาท 

47,000 

4. การพัฒนาคู่มือการด าเนินงานระบบอาหารและโภชนาการระดับต าบล 
1) ทีมวิชาการของ สนส.ม.อ พัฒนาร่างคู่มือ
แนวทางการประเมินระบบอาหารและ
โภชนาการในระดับต าบล 

1) ค่าตอบแทนนักวิชาการพัฒนาเครื่องมือ จ านวน 2 
คน X 10,000 บาท = 20,000 บาท 
 

20,000 

2) สนส.ม.อ จัดประชุมเพื่อรับฟังความเห็น
เพื่อปรับปรุงคู่มือการด าเนินงานระบบอาหาร

1) ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 1 คน X 1,000 บาท   x 
1 ครั้ง = 1,000 บาท 

47,000 



กิจกรรม รายละเอียด งบประมาณ (บาท) 
และโภชนาการระดับต าบล และจดัท าคู่มือฯ
ฉบับสมบรูณ ์
 

2) ค่าอาหารว่าง และอาหารกลางวัน 250 บาท X 1 ครั้ง 
x 20 คน = 25,000 บาท 
3) ค่าเช่ารถ 1 วัน X 2,500 บาท = 2,500 บาท 
4) ค่าเดินทางผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน 20 คน X 500 
บาท = 10,000 บาท (จ่ายตามจรงิกิโลเมตรละ 4 บาท) 
5) ค่าน้ ามันรถยนต์ = 1,000 บาท 
6) ค่าห้องประชุม จ านวน =  3,000 บาท  
7) ค่าถ่ายเอกสาร = 1,000บาท 
8) ค่าวัสดุ = 2,000 บาท 
9) ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานจ านวน 1 คน X 500  
บาทX 3 วัน = 1,500 บาท 

3) จัดท าคู่มือฯ ฉบับสมบูรณ ์ - - 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  : ดร.เพ็ญ   สุขมาก  ต าแหน่ง อาจารย์   หน่วยงาน  สนส.ม.อ 

 เบอร์โทรศัพท์ 074282900-2 E-mail. Sphen013@yahoo.com 
ผู้ประสานงานโครงการ : นางสาววรรณา  สุวรรณชาตรี  ต าแหน่ง ผู้ประสานงานวิจัย  หน่วยงาน สนส.ม.อ  
เบอร์โทรศัพท์ 074282900-2 E-mail. Wannasu@gmail.com 
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ตารางการปฏิบัติงาน 
 
กิจกรรม 

เดือน (2564) 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. การส ารวจข้อมูลสถานการณ์ด้านระบบอาหาร          
1) ประชุมชี้แจงโครงการแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป้าหมายจ านวน 10  แห่ง จ านวน 1 ครั้ง จ านวน 20 
คน 

          

2) ทีมวิชาการ สนส.ม.อ พัฒนาเครื่องมือการส ารวจ
ข้อมูลสถานการณร์ะบบอาหารและโภชนาการในระดับ
ต าบล 

         

3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป้าหมาย คัดเลือก
คณะท างานระบบอาหารในระดบัต าบล ท่ีประกอบด้วย 
เจ้าหน้าท่ีเทศบาล/ อบต.  เจ้าหนา้ที่ รพ.สต. ครู ตัวแทน
หน่วยงานภาครัฐ อาสาสมัครสาธารณสุข ผู้แทนกลุม่
อาชีพ 

         

4) ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการเก็บข้อมูล
สถานการณ์ระบบอาหารและโภชนาการ ผ่านระบบ
ออนไลน์ (Zoom)   

         

5) คณะท ำงำนรว่มกบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน 
ส ำรวจขอ้มลูสถำนกำรณปั์ญหำดำ้นระบบอำหำรและ
โภชนำกำร 

         

6) พฒันำเว็บไซต ์          
2. ปฏิบัติการจัดการระบบอาหารและโภชนาการระดับ
ต าบล ตามโครงการต้นแบบ 

         

1) สนบัสนนุงบประมำณเพื่อสรำ้งปฏิบตัิกำรตำม
โครงกำรตน้แบบ (อยำ่งนอ้ยต ำบลละ 1 โครงกำร) โดย
กำรสนบัสนนุของ UNDP  และทอ้งถ่ิน 

         

2) สนส.ม.อ ลงพืน้ท่ีติดตำมประเมินเสรมิพลงั
คณะท ำงำนของแตล่ะต ำบลและถอดบทเรยีนกำร
ด ำเนินงำนโครงกำร 

         

3) การสังเคราะห์บทเรียนการด าเนินงาน  จัดท าสื่อ
เผยแพร่ ได้แก่ VDO หนังสือ บทเรียนการด าเนินงานการ
จัดการระบบอาหารทั้ง 10 ต าบล 

         

3. การพัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ระบบอาหารและโภชนาการ 
คือด้านความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย และ
โภชนาการสมวัย 

         

1)   สนส .ม .อ จัดประชุมปฏิบัติการจัดท าแผนงาน
ยุทธศาสตร์ ระบบอาหารและโภชนาการ และพัฒนา
โครงการด้านระบบอาหารและโภชนาการ โดยการใช้
เว็บไซต์ http://localfund.happynetwork.org 
จังหวัดละ 1 ครั้ง รวม 3 ครั้ง รวมจ านวน 100 คน 
(ต าบลละ 10 คน) 

         

http://localfund.happynetwork.org/


 
กิจกรรม 

เดือน (2564) 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชุมคณะท างานระดบั
ต าบล และคณะกรรมการกองทุนต าบล เพื่อจัดล าดับ
ความส าคญัของโครงการและคดัเลือกโครงการต้นแบบที่
จะน ามาสร้างปฎิบตัิการในพื้นที ่
จังหวัดละ 1 ครั้ง รวม 3 ครั้ง รวมจ านวน 100 คน 
(ต าบลละ 10 คน) 

         

3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บรรจุแผนยุทธศาสตร์
ระบบอาหารและโภชนาการ เข้าสูแ่ผนพัฒนาท้องถิ่น 
จังหวัดละ 1 ครั้ง รวม 3 ครั้ง รวมจ านวน 100 คน 
(ต าบลละ 10 คน) 

         

4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดนโยบายจัดการ
อาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเดก็เล็กให้ได้มาตรฐาน 
เช่น การใช้โปรแกรมก าหนดเมนูอาหารกลางวัน Thai 
school lunch  นโยบายการใช้วตัถุดิบอาหารจากแหล่ง
ผลิตในชุมชน การท าครัวกลางในกรณีที่ อปท.มีศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมากกว่า 1 แห่ง และการจัดท าโครงการ
เกษตรเพื่ออาหารกลางวันในศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 
1 ครั้ง 

         

4. การพัฒนาคู่มือการด าเนินงานระบบอาหารและ
โภชนาการระดับต าบล 

         

1) ทีมวิชำกำรของ สนส.ม.อ พฒันำรำ่งคูม่ือแนว
ทำงกำรประเมินระบบอำหำรและโภชนำกำรในระดบั
ต ำบล 

         

2) สนส.ม.อ จดัประชมุเพื่อรบัฟังควำมเห็นเพื่อปรบัปรุง
คูม่ือกำรด ำเนินงำนระบบอำหำรและโภชนำกำรระดบั
ต ำบล และจดัท ำคูม่ือฯฉบบัสมบรูณ ์

         

3) จัดท าคู่มือฯ ฉบับสมบูรณ ์          
 

 


