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หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพ่ือจัดการระบบอาหารในภาวะวิกฤติ พื นที่

ต้าบลบ้านน ้าบ่อ 
2. ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          แม้ในปัจจุบันประเทศไทยจะยังไม่มีปัญหาขาดแคลนอาหารอย่าง

รุนแรง แต่ก็อาจพูดได้ว่าคนไทยยังเข้าไม่ถึงอาหารที่ปลอดภัย มีประโยชน์และมี

ความหลากหลายทางโภชนาการ ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

ตามกลไกตลาดที่เป็นเชิงเดี่ยว เน้นปริมาณผลผลิตเป็นส้าคัญ ท้าให้ผู้ผลิตไม่

สามารถปล่อยมือจากการใช้สารเคมีต่างๆ ในผักผลไม้ ปศุสัตว์ หรือแม้แต่อาหาร

ทะเลได้ จึงท้าให้ผู้บริโภคได้รับผลกระทบทั งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งแม้ว่าใน

ประเทศไทยจะยังไม่มีการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี  แต่ที่สหรัฐอเมริกามีผลวิจัยออกมา

กว่าอัตราการเกิดของเด็กออทิสติกสอดคล้องกับปริมาณการใช้ยาก้าจัด

วัชพืช Glyphosate ในพืชชนิดถั่วเหลืองกับข้าวโพด ซึ่งเป็นสารอันตรายที่มีการ

น้าเข้าสูงสุดเป็นอันดับ 1 ในประเทศไทย 

          ความมั่นคงทางอาหารคือ การเข้าถึงอาหารที่มีอย่างเพียงพอส้าหรับการ
บริโภคของประชาชน อาหารมีความปลอดภัย และมีคุณค่าทาง โภชนาการ
เหมาะสมตามความต้องการ ตามวัยเ พ่ือการมีสุขภาวะที่ดี รวมทั งการมี
กระบวนการผลิตที่เกื อหนุน รักษาความสมดุลของระบบนิเวศวิทยา  และความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรอาหารทางธรรมชาติของประเทศ ทั งในภาวะปกติหรือ
เกิดภัยพิบัติ สาธารณภัยหรือการก่อการร้ายอันเก่ียวเนื่องจากอาหาร 

          ประเทศไทยยังคงพบปัญหาเด็กขาดสารอาหารที่ส่งผลต่อภาวะเตี ย ผอม 
และซีด รวมทั งระดับไอคิวของเด็กและพบปัญหาโรคอ้วนในเด็กจากการได้รับ



 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โภชนาการเกิน ผลส้ารวจสถานการณ์เด็กไทยระหว่างปี 2558 - 2559 โดยองค์กร   
ยูนิเซฟและส้านักงานสถิติแห่งชาติ พบว่าเด็กในพื นที่ชายแดนภาคใต้ประสบ
ปัญหาขาดสารอาหาร มีน ้าหนักต่้ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน และมีภาวะเตี ยในสัตส่วน
ที่สูงกว่าภาคอ่ืนๆ โดยเด็กอายุต่้ากว่า 5 ปี ในจังหวัดนราธิวาส ยะลา ปัตตานี มี
ภาวะเตี ยแคระแกร็น อยู่ที่ ร้อยละ 29, 21 และ 19 ตามล้าดับ ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ย
ของประเทศ นอกจากนี ในจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสยังพบภาวะทุพโภชนาการ 
เฉียบพลันของเด็กกลุ่มนี  ที่ร้อยละ 13 และ 11 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศซึ่ง

อยู่ที่ร้อยละ 5 เท่านั น ข้อมูลเหล่านี สะท้อนถึงการที่เด็กได้รับอาหารที่มีประโยชน์

ไม่เพียงพออย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน เกิดภาวะขาดสารอาหารที่กระทบต่อการ

เจริญเติบโตทางร่างกายและการพัฒนาสมองของเด็ก สอดคล้องกับผลส้ารวจ

สถานการณ์ระดับสติปัญญา (ไอคิว) ประจ้าปี 2559 ของกรมสุขภาพจิต พบว่าเด็ก 

นักเรียนชั นประถมศึกษาปีที่ 1 ในจังหวัด ปัตตานี นราธิวาส และยะลา มีค่าเฉลี่ย

ไอคิว อยู่ที่ 88.32 จุด 92.46 จุด และ 93.51 จุด ตามล้าดับ ขณะที่ค่าเฉลี่ยไอคิว

ของทั่วประเทศอยู่ที่ 98.23 จุด (เกณฑ์มาตรฐานไอคิว100 จุด) 

          พื นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้เป็นพื นที่มีภาวะวิกฤติ ทั งเรื่องสถานการณ์

ความไม่สงบ ปัญหาความยากจน ปัญหาความเหลื่อมล ้าทางสังคม การเกิด

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID- 19 ส่งผลให้ปัญหาเดิมรุนแรงเพ่ิมขึ น 

จึงจ้าเป็นที่ทุกภาคส่วนทั งหน่วยงานรัฐ องค์กรต่างๆ ควรบูรณาการการท้างานเพ่ือ

แก้ปัญหา 3 จังหวัดชายแดนใต้ การสนับสนุนของ UNDP ในการด้าเนินโครงการ

การเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่นและชุมชนเพ่ือการจัดการระบบอาหารใน

ภาวะวิกฤติพื นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส โดยสถาบันนโยบาย

สาธารณะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นหน่วยด้าเนินการ ในการใช้กลไกของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายต่างๆ ในพื นที่ ด้าเนินการวิเคราะห์

สถานการณ์ปัญหาระบบอาหาร ทั งประเด็นความมั่นคงทางอาหาร อาหาร

ปลอดภัย และโภชนาการสมวัย ข้อมูลดังกล่าวจะน้าไปสู่การก้าหนดเป้าหมายการ

จัดการระบบอาหาร ระบบสุขภาพ ให้เกิดปฏิบัติการเพ่ิมพื นที่อาหารปลอดภัยใน

ชุมชน ในรูปแบบระดับครัวเรือนและองค์กร เช่น โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกลุ่ม

เกษตรอินทรีย์ พื นที่สาธารณะเกิดระบบการเชื่อมโยงอาหารไปสู่ส่วนต่างๆ      



 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
 ของชุมชน เช่น โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและตลาดชุมชน โดยกิจกรรมที่

เกิดขึ นจะส่งผลต่อการมีระบบสุขภาพที่ดี  

       ในส่วนพื นที่ของต้าบลบ้านน ้าบ่อ พบว่าสถานการณ์โภชนาการของเด็กช่วง
อายุ 0 – 5 ปี พัฒนาการสมวัย 94.12 % ภาวะโภชนาการสมส่วน 89.88 % สูงดี
สมสวน 70.13 % ภาวะเด็กเตี ยแคระแกร็น 6.78 % ภาวะเด็กผอม 10.33 % ซึ่ง
พบว่าภาวะเด็กเตี ย และภาวะเด็กผอมเกิดขึ นในช่วงวันเรียน และภาวะเด็กอ้วน 
12.76 % และพบว่าทารถ 0 – 6 เดือนดื่มนมแม่ 78.78 % จากสถานการณ์ดังกล่าว 
ส้านักปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านน ้าบ่อ จึงเสนอโครงการจัดการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนเพ่ือจัดการระบบอาหารในภาวะวิกฤติ พื นที่ต้าบลบ้านน ้า
บ่อ กับสถาบันนโยบายสาธารณะ และ UNDP Thailand สถาบันนโยบาย
สาธารณะฯ เพ่ือส่งเสริมภาวะโภชนาการให้ดียิ่งขึ น และลดสัดส่วนของสภาวะเด็ก
เตี ยแคระแกร็น ภาวะเด็กผอม และภาวะเด็กอ้วน อย่างยั่งยืนต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพ่ือให้โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการท้า

เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน 

2. เพ่ือให้เกิดการจัดการผลผลิตจากการท้าเกษตรสู่โรงครัว และกระจายผลผลิตที่

เหลือสู่ชุมชน 

3. เด็กได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ 

4. เพ่ือให้ชุมชนได้บริโภคอาหารปลอดภัย โดยน้าผลผลิตจากชุมชนสู่ตลาดใน

ชุมชน 

4. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

 

ผลผลิต 

1. เกิดแผนยุทธศาสตร์ระบบอาหารและโภชนาการระดับต้าบล 

2. เกิดโครงการด้านระบบอาหาร ทั งประเด็นความมั่นคงทางอาหาร อาหาร

ปลอดภัยโภชนาการสมวัย อย่างน้อย 4 โครงการ 

3. เกิดการจัดการระบบอาหารในภาวะวิกฤติ ครอบคลุมประเด็นความม่ันคงทาง 

อาหาร อาหารปลอดภัย โภชนาการสมวัย ตลอดห่วงโซ่อาหาร ในระดับต้าบล 

4. เกิดกระบวนการจ้าหน่ายสินค้าในชุมชนสู่ชุมชน 

ผลลัพธ์ 

1.ชุมชนมีพื นที่ผลิตอาหารทั งการท้าเกษตร ปศุสัตว์ที่ปลอดภัยเพ่ิมขึ นส่งผลให้คน

ในชุมชนเข้าถึงอาหารที่มีคุณภาพ มีความม่ันคงทางอาหารแม้ในภาวะวิกฤติ 



 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
2. โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีแหล่งผลิตอาหารประเภทพืชผัก ผลไม้ ไข่ 

หรือตามบริบท เพื่อการจัดการอาหารกลางวันที่มีมาตรฐาน และเชื่อมโยงกับแหล่ง

ผลิตอาหารที่ปลอดภัยในชุมชน 

5. กิจกรรมส าคัญ 

กิจกรรมหลักท่ี 1 

 

ชื่อกิจกรรม...ประชุม ชี แจงแนวทางการด้าเนินโครงการกับกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม 

                โครงการ และเจ้าหน้าผู้รับผิดชอบโครงการของ อบต.บ้านน ้าบ่อ 

งบประมาณ     4,820 บาท (สี่พันแปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) 

กลุ่มเป้าหมาย  กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

                   โครงการของ อบต.บ้านน ้าบ่อ 

จ้านวน          20 คน 

สถานที่          ห้องประชุมแฆแฆบีช อบต.บ้านน ้าบ่อ 

รายละเอียดงบประมาณ ดังนี  

  - ค่าอาหารว่าง  จ้านวน 20 คนๆ ละ 25 บาท 2 มื อ         เป็นเงิน  1,000 บาท 

  - ค่าอาหารกลางวัน  จ้านวน 20 คนๆ ละ 80 บาท           เป็นเงิน 1,600 บาท 

  - ค่าเอกสาร  จ้านวน 20 เล่มๆ ละ 50 บาท                   เป็นเงิน 1,000 บาท 

  - ค่าวัสดุ อุปกรณ์                                                  เป็นเงิน    720 บาท 

  - ค่าป้ายไวนิล จ้านวน 1 ผืนๆ ละ 500 บาท                  เป็นเงิน    500 บาท  

                                                                    รวมเป็นเงิน 4,820 บาท 

กิจกรรมหลักท่ี 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อกิจกรรม...ส่งเสริมการเรียนรู้การท้าน ้าหมัก และการท้าเกษตรอินทรีย์  

                อย่างยั่งยืน 

งบประมาณ     20,050 บาท (หนึ่งหมื่นห้าสิบบาทถ้วน) 

กลุ่มเป้าหมาย  โรงเรียนบ้านน ้าบ่อ โรงเรียนบ้านท่าสู ศพด.บ้านน ้าบ่อ  

                   กลุ่มเกษตรอินทรีย์ ประชาชนทั่วไปและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

                   โครงการของ อบต.บ้านน ้าบ่อ 

จ้านวน          40 คน 

สถานที่          ศูนย์เรียนรู้การท้าเกษตรอินทรีย์ ม.5 ต.บ้านน ้าบ่อ อ.ปะนาเระ  

                   จ.ปัตตานี 

รายละเอียดงบประมาณ ดังนี  

  - ค่าอาหารว่าง จ้านวน 40 คนๆ ละ 25 บาท 2 มื อ           เป็นเงิน 2,000 บาท 
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  - ค่าอาหารกลางวัน จ้านวน 40 คนๆ ละ 80 บาท             เป็นเงิน 3,200 บาท 

  - ป้ายไวนิลกิจกรรม จ้านวน 1 ผืนๆ ละ 750 บาท             เป็นเงิน   750 บาท 
 

  กิจกรรมสาธิตท้าน ้าหมักชีวภาพ 

  - ค่าเอกสาร (แผนพับ) จ้านวน 50 แผนๆ ละ 25 บาท       เป็นเงิน 1,250 บาท 

  - ค่ากากน ้าตาล จ้านวน 160 กก.ๆ ละ 35 บาท              เป็นเงิน 5,600 บาท 

  (กลุ่มเป้าหมาย 40 คนๆ ละ 4 กก.)  
 

  กิจกรรมการปลูกผักปลอดสารพิษ 

  - ค่าเมล็ดพันธ์พืชผักสวนครัว  

  จ้านวน 40 ชุดๆ  ละ 120 บาท                                   เป็นเงิน 4,800 บาท 

  - ค่าเอกสาร (แผนพับ) จ้านวน 50 แผนๆ ละ 25 บาท       เป็นเงิน 1,250 บาท 

  - ค่าชุดจดบันทึก จ้านวน 40 ชุดๆ ละ 30 บาท                เป็นเงิน 1,200 บาท 

 

 

 

 

                                                                   รวมเป็นเงิน 20,050 บาท 

 

กิจกรรมหลักท่ี 3 ชื่อกิจกรรม...ส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษใน ศพด.บ้านน ้าบ่อ 

งบประมาณ     11,035 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามสิบห้าบาทถ้วน) 

กลุ่มเป้าหมาย  ครูผู้ดูแลเด็ก คณะกรรมการ ศพด. และเจ้าหน้าที่ อบต.บ้านน ้าบ่อ  

จ้านวน          25 คน 

สถานที่          ศพด.บ้านน ้าบ่อ ต.บ้านน ้าบ่อ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี              

รายละเอียดงบประมาณ ดังนี  

  - ค่าอาหารว่าง จ้านวน 25 คนๆ ละ 25 บาท 2 มื อ           เป็นเงิน 1,250 บาท 

  - ค่าอาหารกลางวัน จ้านวน 25 คนๆ ละ 80 บาท             เป็นเงิน 2,000 บาท 

  - ดินเกษตรส้าหรับเพาะปลูก 

    จ้านวน 50 กระสอบๆ ละ 50 บาท                             เป็นเงิน 2,500 บาท 

ชุดจดบันทึก 1 ชุดประกอบด้วย 

- แฟ้มเอกสาร จ้านวน 40 อันๆ ละ 15 บาท     เป็นเงิน 600 บาท 

- สมุด           จ้านวน 40 เล่มๆ ละ 10 บาท    เป็นเงิน 400 บาท 

- ปากกา         จ้านวน 40 ด้ามๆ ละ 5 บาท    เป็นเงิน 200 บาท 



 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
 - ท่อซีเมนต์ ขนาด 80 ซม.  

    จ้านวน 4 ปล่องๆ ละ 200 บาท                               เป็นเงิน    800 บาท 

  - อิฐบล็อก จ้านวน 80 ก้อนๆ ละ 5 บาท                       เป็นเงิน    400 บาท 

  - เมล็ดพันธ์พืชผักสวนครัว  

    จ้านวน 4 กระป๋องๆ ละ 150 บาท                             เป็นเงิน    600 บาท 

  - ต้นกล้ามะนาว จ้านวน 4 ต้นๆ ละ 100 บาท                เป็นเงิน    400 บาท 

  - สแลน หน้ากว้าง 2 เมตร  

    จ้านวน 30 เมตรๆ ละ 50 บาท                                 เป็นเงิน 1,500 บาท 

  - อุปกรณ์เพาะปลูก                                                เป็นเงิน 1,085 บาท 

  - ป้ายกิจกรรม จ้านวน 1 ผืนๆ ละ 500 บาท                  เป็นเงิน    500 บาท 

                                                                   รวมเป็นเงิน 11,035 บาท 

กิจกรรมหลักท่ี 4 ชื่อกิจกรรม...ส่งเสริมการเลี ยงไก่ไข่อารมณ์ดี และการปลูกพืชผักสวนครัวปลอด 

                สารพิษในโรงเรียนบ้านท่าสู 

งบประมาณ     20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 

กลุ่มเป้าหมาย  ครู เด็กนักเรียน  

จ้านวน          60 คน 

สถานที่          โรงเรียนบ้านท่าสู ต.บ้านน ้าบ่อ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี     

  กิจกรรมส่งเสริมการเลี ยงไก่ไข่อารมณ์ดี 

  - ป้ายไวนิลกิจกรรม จ้านวน 1 ผืนๆ ละ 750 บาท             เป็นเงิน   750 บาท 

  - สติ๊กเกอร์แสดงตราไข่ไก่ (ขนาด A3 8 x 12 ดวง) 

    จ้านวน 20 แผ่นๆ ละ 35 บาท                                  เป็นเงิน   700 บาท 

  - พลาสติกถาดใส่ไข่ (ขนาดบรรจุ 6 ฟอง แพ็คละ 50 ชิ น) 

    จ้านวน 15 แพ็คๆ ละ 190 บาท                                เป็นเงิน 2,850 บาท 

  - พลาสติกถาดใส่ไข่ (ขนาดบรรจุ 10 ฟอง แพ็คละ 50 ชิ น) 

    จ้านวน 15 แพ็คๆ ละ 240 บาท                                เป็นเงนิ 3,600 บาท 

ส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษในโรงเรียน 

  - ดินเกษตรส้าหรับเพาะปลูก 

    จ้านวน 50 กระสอบๆ ละ 50 บาท                             เป็นเงิน 2,500 บาท 



 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
  - ถุงเพาะ ขนาด 3 x 6 นิ ว สีด้า (เพาะต้นกล้า) 

    จ้านวน 250 ใบๆ ละ 1 บาท                                   เป็นเงิน    250 บาท 

  - ถุงเพาะ ขนาด 8 x 15 นิ ว สีขาว (ปลูก) 

    จ้านวน 250 ใบๆ ละ 5 บาท                                   เป็นเงิน  1,250 บาท 

  - เมล็ดพันธ์ จ้านวน 6 กระป๋องๆ ละ 150 บาท              เป็นเงิน     900 บาท 

  - ปุ๋ยอินทรีย์ (ขนาด 50 กก.)  

  จ้านวน 9 กระสอบๆ ละ 500 บาท                              เป็นเงิน  4,500 บาท 

  - บัวรดน ้า  จ้านวน 9 อันๆ ละ 150 บาท                     เป็นเงิน  1,350 บาท 

  - ช้อนปลูกต้นไม้ จ้านวน 15 อันๆ ละ 40 บาท              เป็นเงิน     600 บาท 

  - ป้ายแสดงกิจกรรม จ้านวน 1 ผืนๆ ละ 750 บาท          เป็นเงิน     750 บาท 

                                                           รวมเป็นเงินทั งสิน 20,000 บาท 

กิจกรรมหลักท่ี 5 ชื่อกิจกรรม...ส่งเสริมการเพาะเห็ด และการปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษ 

                ในโรงเรียนบ้านน ้าบ่อ 

งบประมาณ     19,995 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน) 

กลุ่มเป้าหมาย  ครู เด็กนักเรียน  

จ้านวน          100 คน 

สถานที่          โรงเรียนบ้านน ้าบ่อ ต.บ้านน ้าบ่อ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี     

  กิจกรรมเพาะเห็ด 

  - ก้อนเพาะเห็ด  จ้านวน 200 ก้อนๆ ละ 40 บาท            เป็นเงิน  8,000 บาท 

  - สติ๊กเกอร์แสดงตราเห็ด (ขนาด A3 8 x 12 ดวง) 

    จ้านวน 27 แผ่นๆ ละ 35 บาท                               เป็นเงิน     945 บาท 

  - ป้ายไวนิลแสดงกิจกรรม จ้านวน 1 ผืนๆ ละ 750 บาท   เป็นเงิน      750 บาท 

  กิจกรรมส่งเสริมการปลูกพืชผักปลอดสารพิษในโรงเรียน 

  - เมล็ดพันธ์ จ้านวน 6 กระป๋องๆ ละ 150 บาท              เป็นเงิน     900 บาท 

  - ดินเกษตรส้าหรับเพาะปลูก 

    จ้านวน 52 กระสอบๆ ละ 50 บาท                           เป็นเงิน  2,600 บาท 

  - ค่ากากน ้าตาล จ้านวน 50 กก.ๆ ละ 35 บาท               เป็นเงิน  1,750 บาท 

  - บัวรดน ้า  จ้านวน 10 อันๆ ละ 150 บาท                    เป็นเงิน  1,500 บาท 



 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
  - ช้อนปลูกต้นไม้ จ้านวน 10 อันๆ ละ 40 บาท               เป็นเงิน    400 บาท 

  - ช้อนพรวนดิน จ้านวน 10 อันๆ ละ 40 บาท                เป็นเงิน    400 บาท 

  - ปุ๋ยอินทรีย์ (ขนาด 50 กก.)  

  จ้านวน 4 กระสอบๆ ละ 500 บาท                              เป็นเงิน  2,000 บาท 

  - ป้ายแสดงกิจกรรม จ้านวน 1 ผืนๆ ละ 750 บาท           เป็นเงิน    750 บาท 

                                                                   รวมเป็นเงิน 19,995 บาท 

กิจกรรมหลักท่ี 6 ชื่อกิจกรรม...ประชุม ติดตามการด้าเนินโครงการกับกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม 

                โครงการ และเจ้าหน้าผู้รับผิดชอบโครงการของ อบต.บ้านน ้าน ้าบ่อ 

งบประมาณ     4,100 บาท (สี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 

กลุ่มเป้าหมาย  กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

                   โครงการของ อบต.บ้านน ้าบ่อ 

จ้านวน          20 คน  

สถานที่          ห้องประชุมแฆแฆบีช อบต.บ้านน ้าบ่อ และสถานที่ด้าเนินการ 

รายละเอียดงบประมาณ ดังนี  

  - ค่าอาหารว่าง  จ้านวน 20 คนๆ ละ 25 บาท 2 มื อ         เป็นเงิน  1,000 บาท 

  - ค่าอาหารกลางวัน  จ้านวน 20 คนๆ ละ 80 บาท           เป็นเงิน 1,600 บาท 

  - ค่าเอกสารสรุปการจัดท้าโครงการ   

    จ้านวน 20 เล่มๆ ละ 50 บาท                                 เป็นเงิน  1,000 บาท 

  - ค่าวัสดุ อุปกรณ์                                                  เป็นเงิน    500 บาท 

                                                                    รวมเป็นเงิน 4,100 บาท 

6. ระยะเวลาด าเนินการ  6 เดือน (มิถุนายน – ธันวาคม 2564) 

7. สถานที่ด าเนินการ ต้าบลบ้านน ้าบ่อ อ้าเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 

8. งบประมาณ 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) 

9. พื้นที่เป้าหมาย ต้าบลบ้านน ้าบ่อ อ้าเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 

 


