
สงเสริมและสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพในประชากรทุกวัยตามนโยบายสุขภาพแหงชาติ

สนับสนุนการรณรงคใหลดการบริโภคสุรา ยาสูบ หรือสาร หรือส่ิงอ่ืนท่ีทําลายสุขภาพ ตลอดจนใหประชาชนไดรับรูขอกฎหมาย

ที่เกี่ยวของ

ศึกษาวิจัย หรือสนับสนุนใหมีการศึกษา วิจัย ฝกอบรม หรือดําเนินการใหมีการประชุมเก่ียวกับการสนับสนุนการสรางเสริมสุข

ภาพ

พัฒนาความสามารถของชุมชนในการสรางเสริมสุขภาพโดยชุมชน หรือองคกรเอกชน องคกรสาธารณประโยชน สวนราชการ

รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ

สนับสนุนการรณรงคสรางเสริมสุขภาพผานกิจกรรมตางๆ ในลักษณะท่ีเปนส่ือเพ่ือใหประชาชนสรางเสริมสุขภาพใหแข็งแรง ใช

เวลาวางใหเปนประโยชน และลดบริโภคสุรา ยาสูบ หรือสาร หรือส่ิงอ่ืนท่ีทําลายสุขภาพ

เลขที่ขอเสนอโครงการ : 000418/64 ,รหัสโครงการ : 65-00059

ขอมูลท่ัวไปของโครงการ

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)

1. ช่ือโครงการ

1.1 ชื่อโครงการ (ภาษาไทย)
การขยายผลและขับเคล่ือนรูปแบบการดําเนินงานระบบอาหารเพ่ือสุขภาวะอยางย่ังยืนในจังหวัดสงขลา ปตตานี ยะลา และนราธิวาส

1.2 ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ)
Expanding and Driving of Sustainable Food System Model for Wellbeing in Songkhla, Pattani, Yala and Naratiwat

2. ประเภทขอเสนอโครงการ

โครงการ

3. ลักษณะกิจกรรม (ประเภทโครงการ)

โครงการพัฒนาและปฏิบัติการ

4. เสนอขอรับทุนในนาม

นิติบุคคล

5. ความสอดคลองของกิจกรรมกับวัตถุประสงคของตาม พ.ร.บ. ของ สสส.
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เชิงยุทธศาสตร3:เพ่ิมสัดสวนการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพอยางสมดุล

สนับสนุน2:สุขภาพและคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้น

สนับสนุน3:เด็กและเยาวชนมีสุขภาพดี

สนับสนุน8:ประชาชนมีขีดความสามารถในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมสุขภาวะ

สนับสนุน9:ภาคีเครือขายท้ังในและตางประเทศใหการยอมรับในคุณคาและผูกพันกับ สสส. มีความเขมแข็ง สามารถรวมสราง

และขยายผลงานสรางเสริมสุขภาพอยางกาวกระโดด

สนับสนุน10:องคความรู งานวิจัย งานวิชาการ และนวัตกรรม ของ สสส. สามารถสนับสนุนการทํางาน กอใหเกิดประโยชนและ

ขยายผลดานการสรางเสริมสุขภาพในวงกวาง โดยเปนท่ียอมรับในฐานะองคกรสรางเสริมสุขภาพท้ังในระดับประเทศและ

นานาชาติ

สนับสนุน11:สถานการณสุขภาพสําหรับการประเมินผลเปาหมายเชิงยุทธศาสตรระดับองคการ

6. ความสอดคลองกับทิศทางและเปาหมาย ระยะ 10 ป (พ.ศ. 2565-2574)

7. ประเด็นท่ีจะดําเนินการ

8. กลุมเปาหมาย

ปฐมวัย (0 – 5 ป) จํานวน 25818 คน

เด็กเล็ก 0-6 ป ท่ีจะไดรับประโยชนจากการดําเนินงานเร่ือง

พัฒนารูปแบบการจัดการระบบอาหาร โดยกลไกองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือแกปญหาภาวะโภชนาการในกลุมเด็ก

เล็ก เด็กนักเรียน และกลุมเปราะบาง ในภาวะวิกฤติ

วัยเรียน (6 – 12 ป) จํานวน 24978 คน

เด็กวัยเรียนระดับประถมศึกษาท่ีจะไดรับประโยชนจากการ

ดําเนินงานเร่ืองพัฒนารูปแบบการจัดการระบบอาหาร โดย

กลไกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือแกปญหาภาวะ

โภชนาการในกลุมเด็กเล็ก เด็กนักเรียน และกลุมเปราะบาง ใน

ภาวะวิกฤติ

วัยทํางาน จํานวน 2000 คน

บุคลากรที่ทํางานใน กยท.จังหวัดสงขลา ปตตานี ยะลา และ

นราธิวาส สํานักงานเกษตรและสหกรณ จัสหกรณการเกษตร

อําเภอบางกล่ํา สหรณการเกษตรอําเภอควนเนียง องคกร

ปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดยะลา และเกษตรกร

มุสลิม จํานวน - คน
พ้ืนท่ีดําเนินงานเปนสามจังหวัดชายแดนภาคใต สวนใหญเปน

มุสลิมเกือบ 80 %

9. พ้ืนท่ีดําเนินการ

พ้ืนท่ีดําเนินการ (Setting)

อาหาร ระบบสุขภาพ
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พื้นที่ดําเนินการ (ตามเขตการปกครอง)

ตําบล อําเภอ จังหวัด

**ทุกตําบล บางกลํ่า สงขลา

**ทุกตําบล ควนเนียง สงขลา

บางตาวา หนองจิก ปตตานี

ทากําชํา หนองจิก ปตตานี

ดอนรัก หนองจิก ปตตานี

ปุโละปุโย หนองจิก ปตตานี

บางปู ยะหริ่ง ปตตานี

บานน้ําบอ ปะนาเระ ปตตานี

ยะรัง ยะรัง ปตตานี

**ทุกตําบล ทุงยางแดง ปตตานี

ลําใหม เมืองยะลา ยะลา

บานแหร ธารโต ยะลา

บันนังสตา บันนังสตา ยะลา

**ทุกตําบล รามัน ยะลา

โคกสะตอ รือเสาะ นราธิวาส

สาวอ รือเสาะ นราธิวาส

เอราวัณ แวง นราธิวาส

แวง แวง นราธิวาส

**ทุกตําบล บาเจาะ นราธิวาส

**ทุกตําบล จะแนะ นราธิวาส

โรงเรียน

มหาวิทยาลัย

ศูนยเด็กเล็ก

โรงพยาบาล

รพสต/สถานีอนามัย

ชุมชน

เปนองคกร/หนวยงานรัฐอ่ืนๆ
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10. องคกร/คณะบุคคล ท่ีเสนอโครงการ (กรณีขอทุนในนามองคกร/คณะบุคคล)

ชื่อองคกร/คณะบุคคล: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

หมายเลขผูเสียภาษี 0994000580860 

ที่ตั้งองคกร

อาคาร สถาบันนโยบายสาธารณะ (อาคารศูนยทรัพยากรการเรียนรู อาคาร 1)  หองเลขที่/ชั้น ชั้น 10 บานเลขท่ี 15  หมูที่ -  ตรอก/

ซอย -  หมูบาน -  ถนน กาญจนวนิช  ตําบล/แขวง คอหงส อําเภอ/เขต หาดใหญ จังหวัด สงขลา รหัสไปรษณีย 90110

โทรศัพท 074282902  โทรศัพทเคล่ือนท่ี 0876309473  โทรสาร 074282901  E-mail wannasu@gmail.com

กลุมของ องคกร/คณะบุคคล ที่เสนอโครงการ (กรณีขอทุนในนามองคกร/คณะบุคคล)

หนวยงานรัฐ

ประเภทของ องคกร/คณะบุคคล ที่เสนอโครงการ (กรณีขอทุนในนามองคกร/คณะบุคคล)

สถาบันการศึกษา

11. ขอมูลผูรับผิดชอบโครงการและผูรับทุน

11.1 ผูรับผิดชอบโครงการ

ดร. เพ็ญ สุขมาก   เลขท่ีบัตรประชาชน: 3-9306-0006-160-1   สัญชาติ: ไทย   เบอรโทรศัพทท่ีติดตอไดสะดวก: 089-5951811   เบอรมือ
ถือ: 089-595181   โทรสาร: 074282901   อีเมล: sphen013@yahoo.com  

บานเลขท่ี 424/806  ตรอก/ซอย -  หมูบาน -  ถนน กาญจนวณิช  ตําบล/แขวง คอหงส   อําเภอ/เขต หาดใหญ   จังหวัด สงขลา   รหัส
ไปรษณีย 90110 

บานเลขท่ี 424/806  ตรอก/ซอย -  หมูบาน -  ถนน กาญจนวณิช  ตําบล/แขวง คอหงส   อําเภอ/เขต หาดใหญ   จังหวัด สงขลา   รหัส
ไปรษณีย 90110 

อาคาร สถาบันนโยบายสาธารณะ (อาคารศูนยทรัพยากรการเรียนรู อาคาร 1)  หองเลขที่/ชั้น ชั้น 10   บานเลขท่ี 15  หมูที่ -  ตรอก/ซอย - 
หมูบาน -  ถนน กาญจนวนิช  ตําบล/แขวง คอหงส   อําเภอ/เขต หาดใหญ   จังหวัด สงขลา   รหัสไปรษณีย 90110 

อาคาร สถาบันนโยบายสาธารณะ (อาคารศูนยทรัพยากรการเรียนรู อาคาร 1)  หองเลขที่/ชั้น ชั้น 10   บานเลขท่ี 15  หมูที่ -  ตรอก/ซอย - 
หมูบาน -  ถนน กาญจนวนิช  ตําบล/แขวง คอหงส   อําเภอ/เขต หาดใหญ   จังหวัด สงขลา   รหัสไปรษณีย 90110 

ที่อยูตามบัตรประชาชน

ท่ีอยูปจจุบัน

ท่ีอยูจัดสงเอกสาร

ท่ีอยูสถานท่ีทํางาน
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11.2 ผูรับทุน

ดร. กุลทัต หงสชยางกูร   เลขท่ีบัตรประชาชน: 5-9098-0000-303-0   สัญชาติ: ไทย   เบอรโทรศัพทท่ีติดตอไดสะดวก: 0858928455  
เบอรมือถือ: 0858928455   โทรสาร: 074282901   อีเมล: kullatat.h@gmail.com  

บานเลขท่ี 424/69  ตรอก/ซอย -  หมูบาน -  ถนน กาญจนวณิช  ตําบล/แขวง คอหงส   อําเภอ/เขต หาดใหญ   จังหวัด สงขลา   รหัส
ไปรษณีย 90110 

บานเลขท่ี 424/69  ตรอก/ซอย -  หมูบาน -  ถนน กาญจนวณิช  ตําบล/แขวง คอหงส   อําเภอ/เขต หาดใหญ   จังหวัด สงขลา   รหัส
ไปรษณีย 90110 

อาคาร สถาบันนโยบายสาธารณะ (อาคารศูนยทรัพยากรการเรียนรู อาคาร 1)  หองเลขที่/ชั้น ชั้น 10   บานเลขท่ี 15  หมูที่ -  ตรอก/ซอย - 
หมูบาน -  ถนน กาญจนวนิช  ตําบล/แขวง คอหงส   อําเภอ/เขต หาดใหญ   จังหวัด สงขลา   รหัสไปรษณีย 90110 

อาคาร สถาบันนโยบายสาธารณะ (อาคารศูนยทรัพยากรการเรียนรู อาคาร 1)  หองเลขที่/ชั้น ชั้น 10   บานเลขท่ี 15  หมูที่ -  ตรอก/ซอย - 
หมูบาน -  ถนน กาญจนวนิช  ตําบล/แขวง คอหงส   อําเภอ/เขต หาดใหญ   จังหวัด สงขลา   รหัสไปรษณีย 90110 

ที่อยูตามบัตรประชาชน

ท่ีอยูปจจุบัน

ท่ีอยูจัดสงเอกสาร

ท่ีอยูสถานท่ีทํางาน
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ขอเสนอโครงการ

การขยายผลและขับเคล่ือนรูปแบบการดําเนินงานระบบอาหารเพ่ือสุขภาวะอยางย่ังยืนในจังหวัดสงขลา ปตตานี ยะลา และนราธิวาส

ความเปนมา หลักการและเหตุผล ภายใตกรอบแนวคิดการทํางาน (Conceptual framework/working model)

องคประกอบในการดําเนินงานระบบอาหารประกอบดวย 3 ประเด็นสําคัญคือ ประเด็นความม่ันคงทางอาหาร  อาหารปลอดภัย และ
โภชนาการสมวัย  ความม่ันคงทางอาหารหมายถึงการมีอาหารบริโภคท่ีเกิดจากการผลิตเอง และสามารถเขาถึงอาหารจากแหลง
ทรัพยากรธรรมชาติ หรือมีรายไดเพียงพอเพ่ือซ้ืออาหารสําหรับบริโภคในปริมาณท่ีเพียงพอท้ังในภาวะปกติและในภาวะวิกฤติ โดยอาหาร
ท่ีนํามาบริโภคควรเปนอาหารท่ีปลอดภัย และมีคุณคาทางโภชนาการครบถวนตามความตองการของรางกายตามชวงวัย อาหารปลอดภัย
หมายถึงอาหารท่ีปราศจากสารปนเปอนท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ ต้ังแตตนทางการผลิตท่ีไมใชสารเคมี การเตรียมอาหาร การปรุง ตาม
หลักสุขาภิบาลอาหารกระท่ังการกระจาย อาหาร การตลาด การแปรรูป  ตองมีความปลอดภัยตลอดหวงโซอาหาร สวนโภชนาการสมวัย
หมายถึงการมีภาวะโภชนาการปกติตามวัย ไมมีภาวะเต้ียแคระเกร็น ภาวะผอมแหง น้ําหนักเกิน  น้ําหนักต่ํากวาเกณฑ รวมถึงปญหา
โภชนาการท่ีเก่ียวกับเร่ืองโรคไมติดตอตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับระบบอาหาร  ซ่ีงในประเด็นโภชนาการตามเปาหมายยุทธศาสตรทาง
โภชนาการ 2025  ยังไดกําหนดเปาหมายเพ่ิมเร่ืองภาวะโลหิตจางในหญิงต้ังครรภ และการด่ืมนมแมอยางนอย 6 เดือนไวอีกดวย  ดังน้ัน
การดําเนินงานระบบอาหารจึงจําเปนตองดําเนินการใหครอบคลุมท้ัง 3 ประเด็น คือความม่ันคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย และ
โภชนาการสมวัย 

สถานการณความม่ันคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัย         

1. สถานการณความม่ันคงทางอาหาร

          ความม่ันคงทางอาหารในท่ีน้ี หมายถึงการมีอาหารกินท่ีเพียงพอ ไมวาจะผลิตเอง มีรายไดท่ีเพียงพอตอการซ้ืออาหารมาบริโภค
 หาจากแหลงอาหารตามธรรมชาติ ปาเขา ทะเล  อาหารท่ีมีกินตองเปนอาหารท่ีมีคุณภาพ ปลอดภัย และกินถูกหลักโภชนาการและมีกิน
อยางเพียงพอทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ  หากพิจารณาตามนิยามขางตน จะเห็นวาหวงโซของความม่ันคงทางอาหาร จะประกอบ
ดวยตนน้ําคือการผลิต การหาอาหารตามแหลงอาหารตามธรรมชาติ  กลางน้ํา การมีรายไดท่ีเพียงพอตอการซ้ือ ขายอาหาร  และปลาย
น้ําคือการบริโภคท่ีถูกหลักโภชนาการเหมาะสมกับวัย สถานการณความม่ันคงทางอาหารภาคใต สะทอนจากขอมูลการใชประโยชนท่ีดิน
เพ่ือการเกษตร แสดงดังตารางท่ี 1

รายละเอียดประเด็นภาคใต สงขลา สามจังหวัดชายแดนภาคใต (ปตตานี ยะลา นราธิวาส )

พ้ืนท่ีท้ังหมด 46,155,000 ไร 4,621,180 ไร 6,835,525 ไร  

พ้ืนท่ีเกษตรท้ังหมด
21,748,100 ไร 

(รอยละ 47.12)*
2,923,261 ไร (รอยละ 63.26)*

3,444,250 ไร

(รอยละ 50.39)*

สวนยางพารา
13,508,158 ไร  

(รอยละ 62.11)**

(1,964,795 ไร)

(รอยละ 67.21)**

2,603,166 ไร

(รอยละ 75.58)**

ปาลมน้ํามัน
5,183,324 ไร

(รอยละ 21.83)**

74,505 ไร

(รอยละ 2.56 )**

91,435 ไร

(รอยละ 2.65)**

ขาวนาป
783,406 ไร

(รอยละ 3.60)**

174,684 ไร

(รอยละ 5.96 )**

143,436 ไร 

(รอยละ 4.16)**

ขาวนาปรัง
99,920 ไร

(รอยละ 0.46)**

47,332 ไร

(รอยละ 1.62 )**

13,780 ไร

(รอยละ 0.40)**

ท่ีมา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2562  (http://mis-app.oae.go.th เขาถึง ณ วันที่ 6 กันยายน 2564)
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          หมายเหตุ         *  รอยละ เทียบกับพ้ืนท่ีท้ังหมด , ** รอยละเทียบกับพ้ืนท่ีเกษตรท้ังหมด

          จากตารางท่ี 1 สถานการณการผลิตอาหารของภาคใต พบวา ภาคใตมีพ้ืนท่ีเกษตรรอยละ 47.12  เปนพื้นที่เกือบครึ่งนึงของ
พ้ืนท่ีท้ังหมด แตกลับพบวามีการใชพ้ืนท่ีเพ่ือทําการเกษตรเชิงเด่ียว ยางและปาลมน้ํามัน จํานวนถึง 18,691,482  ไร คิดเปนรอย
ละ 85.94  มีพ้ืนท่ีอาหารปลูกขาวนาป และนาปรังเพียง  883,326  ไร  คิดเปนรอยละ 4.06 ของพ้ืนท่ีเกษตรท้ังหมด   สวนสถานการณ
การผลิตอาหารของกลุมจังหวัดชายแดนภาคใต (ยะลา  ปตตานี และนราธิวาส) แนวโนมการใชพ้ืนท่ีก็ไมแตกตางจากสถานการณภาคใต
กลาวคือในกลุมจังหวัดภาคใตชายแดนท้ังสามจังหวัดพ้ืนท่ีท้ังหมด 6,835,525 ไร  มีพ้ืนท่ีเกษตรจํานวน 3,444,250 ไร  คิดเปนรอย
ละ 50.39  ในพ้ืนท่ีเกษตรท้ังหมดของกลุมจังหวัดภาคใตชายแดนพบวา  เปนการทําเกษตรเชิงเด่ียว สวนยางพารา
จํานวน 2,603,166  ไร และปาลมน้ํามันจํานวน 91,435 ไร  หากรวมพ้ืนท่ีการทําเกษตรเชิงเด่ียวยางพาราและปาลม มีสัดสวนพ้ืนท่ี
เทากับรอยละ 78.23   ของพ้ืนท่ีเกษตรท้ังหมด  

          ขอมูลสถานการณดานการผลิตอาหารแยกรายจังหวัด

          1) ดานการเกษตร

        จังหวัดสงขลา จากขอมูลป 2562 จังหวัดสงขลา มีพื้นที่เกษตร จํานวน 2,923,261 ไร คิดเปน 63.26 % ของพื้นที่ทั้งหมด
จํานวน 4,621,180 ไร  สําหรับการใชท่ีดินในพ้ืนท่ีเกษตรกรรมหลักของจังหวัดสงขลา อันดับ 1 คือ ยางพารามีสัดสวนการใชพ้ืนท่ี รอย
ละ 67.21 (1,964,795 ไร) ของพ้ืนท่ีเกษตรกรรม อันดับ 2 คือ นาขาว 307,626 ไร อันดับ 3 ไมผล 88,401 ไร คิดเปนรอยละ 6.66 และ
รอยละ 1.90 ตามลําดับ (ท่ีมา : แผนพัฒนาจังหวัดสงขลา 2561-2565 ฉบับทบทวน 2564)

      จังหวัดปตตานี มีพ้ืนท่ีเกษตรกรรมประมาณ 570,677 ไร มีพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญประกอบดวยยางพารา ขาว มะพราว ลองกอง
ทุเรียน เงาะ และปาลมน้ํามัน ขอมูลป 2560 ยางพารามีพื้นที่เพาะปลูกจํานวน 369,956 ไร ขาว
จํานวน 97,648 ไร  มะพราว 52,456 ไร ลองกอง 15,704 ไร ทุเรียน 9,576 ไร เงาะ 1,709 ไร ปาลมน้ํามัน 23,628 ไร แนวโนมการ
เพาะปลูกของ ยางพารา ขาว ลองกอง มะพราวลดลง จากขอมูลป 2559 ยางพารา จํานวน 372,117 ไร ขาว 99,237 ไร
ลองกอง 16,714 ไร  มะพราวจํานวน 17,254 ไร แตทุเรียน เงาะ และปาลมน้ํามัน มีแนวโนมพ้ืนท่ีเพาะปลูกเพ่ิมข้ึน ทุเรียน
จํานวน 8,390 ไร เงาะ 1,667 ไร ปาลมน้ํามัน 18,292 ไร (แผนพัฒนาจังหวัดปตตานี 2561-2565 ฉบับทบทวน)

        จังหวัดยะลา มีพืชเศรษฐกิจสําคัญคือ ยางพารา ปาลมน้ํามัน ทุเรียน ลองกอง มังคุค  เงาะ สมโชกุน  กลวยหิน และขาว พื้นที่
ปลูกยางพารามากเปนอันดับ 5 ของภาคใตรองจากสุราษฎรธานี สงขลา นครศรีธรรมราช และตรัง ขอมูลป 2561 พื้นที่ปลูก
ยางพารา 1,293,277 ไร ปาลมน้ํามัน 7,303 ไร ทุเรียน 54,242 ไร ลองกอง 33,968 ไร มังคุด 7,399 ไร เงาะ 3,288 ไร สมโชกุน 591 ไร
กลวยหินเปนพืช GI ของยะลา เกษตรกรจะปลูกแซมในสวนยางพารา ซ่ึงสรางรายไดใหกับเกษตรกรสูงข้ึนในแตละป และ
ขาว 17,326 ไร เปรียบเทียบขอมูลกับป 2559 พบวายางพารา ทุเรียน มีแนวโนมการปลูกเพ่ิมข้ึน จากขอมูลป 2559 ยางพารามีพ้ืนท่ี
เพาะปลูก 1,254,917 ไร ทุเรียน 50,313 ไร สําหรับขาวมีพ้ืนท่ีเพาะปลูกท่ีไมเหมาะสมมากกวา 30,000 ไรท่ีถูกท้ิงราง (แผนพัฒนา
จังหวัดยะลา 2561-2565 ฉบับทบทวน)

        จังหวัดนราธิวาส พ้ืนท่ีใชประโยชนทางการเกษตร 1,408,097 ไร คิดเปนรอยละ 50.34 ของเน้ือท่ีท้ังหมด พืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญ
ไดแก ยางพารา พื้นที่ 996,583 ไร รองลงมาคือ ปาลมน้ํามัน 58,306 ไร ลองกอง 43,396 ขาว 42,010 ไร ทุเรียน 30,803 และ
มะพราว 29,636 ไร ตามลําดับ โดยพ้ืนท่ีการทําเกษตรเชิงเด่ียว ยางพารา ปาลมน้ํามัน คิดเปนประมาณรอยละ 74 ของพ้ืนท่ีเกษตร
ท้ังหมด พ้ืนท่ีปลูกยางพาราลดลงเล็กนอย แตพ้ืนท่ีปลูกปาลมน้ํามันมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน ขณะท่ีพ้ืนท่ีเกษตรท่ีเปนพืชอาหาร  ประเภทผัก
ผลไม ขาว มีประมาณ รอยละ 20 สถานการณการเปล่ียนแปลงการใชท่ีดิน พบวาพ้ืนท่ีเกษตรกรรมมีจํานวนพ้ืนท่ีเพ่ิมสูงข้ึนตอเน่ือง
(3 ป) คือ ปาลมน้ํามัน ทุเรียน มังคุด และมะพราว สวนพ้ืนท่ีปลูกขาวลดลงจากป 2560 จํานวน 5,927 ไร พื้นที่ปลูกลองกองลดลงจาก
ป 2559 จํานวน 17,459 ไรและลดลงอยางตอเน่ืองจนถึง 2562 เศรษฐกิจโดยรวมของเกษตรกรสวนใหญในจังหวัดนราธิวาสข้ึนอยูกับ
ราคายางพารา ไมผล และปาลมน้ํามัน เปนหลัก (ท่ีมา:รายงานการจัดทําแผนยุทธศาสตรระบบอาหารจังหวัดนราธิวาส, 2563)
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          จากขอมูลขางตนแสดงใหเห็นวาความม่ันคงทางอาหารของคนภาคใต  ดานการผลิตอาหารหลักท่ีคนไทยบริโภคคือขาว ยังตอง
พ่ึงพาการนําเขาขาวจากภาคอ่ืน ๆ เน่ืองจากการผลิตขาวในพ้ืนท่ีนอย พ้ืนท่ีสวนใหญเนนการทําพืชเศรษฐกิจเชิงเด่ียว โดยเฉพาะ
ยางพารา และปาลมน้ํามัน การทําเกษตรเชิงเด่ียวเปนการทําเกษตรท่ีไมย่ังยืน เม่ือราคาผลผลิตตกต่ํา สงผลกระทบตอรายไดครัวเรือน
ตามมา ดังน้ันการทําเกษตรกรรมแบบย่ังยืน ท่ีมุงทําการเกษตรท่ีครอบคลุมวิถีชีวิต กระบวนการผลิต การจัดการฟารมทุกรูปแบบต้ังแต
การผลิต การกระจายผลผลิต และการบริโภค เพ่ือใหเกิดความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอม นําไปสูการพ่ึงตนเองและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและผูบริโภค แนวทางการสงเสริมการเกษตรผสมผสาน วนเกษตร การทําเกษตรแบบปลอดภัย เกษตร
อินทรีย การใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในพ้ืนท่ีสวนยางพารา  สวนปาลมน้ํามัน จะนําไปสูการแกปญหาความไมม่ันคงทางอาหาร
ของภาคใต โดยเฉพาะสามจังหวัดชายแดนใตมีลักษณะปลูกพืชเชิงเด่ียว การทําเกษตรย่ังยืนยังมีนอย ขอมูลจากเครือขายอาหารพ้ืนท่ี
ภาคใตพบวามีสัดสวนการทําเกษตรอินทรีย เพียง 1.1 แสนไร คิดเปนรอยละ 0.51 ของพ้ืนท่ีเกษตรท้ังหมด  การทําเกษตรแบบย่ังยืนใน
พ้ืนท่ีภาคใตไมถึงรอยละ 1  (ขอมูลจากเครือขายอาหารระดับพ้ืนท่ีภาคใต, 2562) และการทําเกษตรสวนใหญยังเปนการผลิตแบบด้ังเดิม
ทําใหผลผลิตตอไรต่ํา การแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลคายังมีนอย ทําใหมีความเส่ียงดานราคา อีกท้ังเกษตรกรยังขาดความรูการบริหารจัดการ
ตนทุนการผลิต การใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมดานการผลิตและการแปรรูป การพัฒนาการตลาด ตลอดจนการบริหารจัดการตลาดสมัย
ใหม รวมท้ังขาดการรวมกลุมการเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน นอกจากน้ียังมีผลกระทบอ่ืนๆ เชน โรคระบาดในสวนยางพารา เชน โรค
ใบรวง  ภาวะภัยแลงและน้ําทวม สงผลตอรายไดครัวเรือนของคนภาคใต

          ขอมูลสถานการณดานรายไดครัวเรือน   

          รายไดครัวเรือนเปนขอมูลท่ีสะทอน เร่ืองความสามารถในการซ้ือหาอาหารเพ่ือบริโภคของครัวเรือน จากขอมูลจังหวัดสงขลา
และสามจังหวัดชายแดนภาคใตพบวา  ต้ังแตป 2558–2562 รายไดเฉล่ียตอเดือนของครัวเรือนของกลุมจังหวัดภาคใตชายแดนมีแนว
โนมเพ่ิมข้ึน แตก็ยังต่ํากวาคาเฉล่ียของท้ังประเทศและของภาคใต โดยในป 2562 พบวา จังหวัดปตตานีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนของครัว
เรือนสูงท่ีสุด คือ 22,903.84 บาท/ครัวเรือน รองลงมา คือ จังหวัดนราธิวาส 17,716.50 บาท/ครัวเรือน และจังหวัดยะลา คือ
16,588.15 บาท/ครัวเรือน และจังหวัดสงขลา คือ 26,703 บาท/ครัวเรือน ซ่ึงสูงกวาคาเฉล่ียประเทศและภาคใต  (คาเฉล่ียประเทศ
เทากับ 26,018.42 บาทตอครัวเรือน และภาคใตเทากับ 25,647.47 บาท/ครัวเรือน)

          ครัวเรือนยากจนเปนปจจัยสําคัญในการเขาถึงอาหารท่ีมีคุณภาพเพ่ือบริโภคในครัวเรืออน จากขอมูลของสํานักงานสภาพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติพบวา ผลการพัฒนาดานสังคมของกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน ในมิติของความยากจน ประชากรท่ีอยูใต
เสนความยากจนสูงกวาคาเฉล่ียของประเทศประมาณ 3 เทา โดยในป 2562 ประชากรท่ีอยูใตเสนความยากจนรอยละ 24.05 คาเฉล่ีย
ประเทศเทากับ 7.73   สอดคลองกับผลการประเมินของสถาบันวิจัยพัฒนาประเทศไทย (TDRI) รายงานวา ผลกระทบจากการระบาด
ของโควิด 19 ทําใหรายไดครัวเรือนลดลง  โดยเฉพาะครัวเรือนท่ีมีเด็กเล็ก ปญหาดังกลาวอาจสงผลกระทบตอการเขาถึงอาหารของ
สมาชิกในครัวเรือนมากข้ึน โดยเฉพาะครัวเรือนท่ีมีความยากจนเปนทุนเดิมอยูแลว  สอดคลองกับผลการศึกษาของสถานวิจัยความขัด
แยงและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  ไดสํารวจความคิดเห็นของประชาชน
ในจังหวัดชายแดนภาคใตดานผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดไวรัสโคโรนา (โควิด-19) พบวาประชาชน ในสามจังหวัดภาคใต
รอยละ 83.6 มีรายไดลดลง  และรอยละ 75 ไดรับผลกระทบดานการประกอบอาชีพ โดยสวนใหญรอยละ 47.8 เห็นวา ระยะเวลาท่ี
เหมาะสมท่ีพอจะรับสถานการณได คือประมาณ 1-4 สัปดาห (อุทยานวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2564 )

     ขอมูลสถานการณดานการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย การรับรองมาตรฐาน  GAP  ของจังหวัดสงขลา และสามจังหวัด
ชายแดนภาคใตพบวา มีเกษตรกรไดรับการรับรองมาตรฐานการผลิตอาหาร

          ตารางท่ี 2 แสดงการไดรับรองมาตรฐาน GAP          

จังหวัด เกษตรกร (ราย)จํานวนแปลงพ้ืนท่ี (ไร) รอยละของการไดรับการรับรองเทียบกับพ้ืนท่ีเกษตรท้ังหมด

นราธิวาส1634 2,052 5,276.58 0.70

ปตตานี 817 966 3,419.81 0.27

ยะลา 2,578 3,297 12,172.280.86

สงขลา 1,084 2,220 4,253.40 0.15

รวม 6,113 8,535 25,122.070.39
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       จากตารางท่ี 2  แสดงใหเห็นวาเกษตรกรไดรับรองมาตรฐาน GAP  นอยมาก และภาพรวมท้ัง 4 จังหวัด ไดรับการรับรอง
เพียง 6,113 ราย ครอบคลุมพ้ืนท่ีเพียงรอยละ 0.39 ของพ้ืนท่ีเกษตรท้ังหมด      

            ท่ีมา http://gap.doa.go.th/ เขาถึง ณ วันที ่3 กันยายน 2564

2. ความปลอดภัยดานอาหาร

          1) ความปลอดภัยดานอาหารประเภทผักและผลไมจังหวัดสงขลา ปตตานี ยะลา และนราธิวาส

          ป 2561 กรมวิทยาศาสตรการแพทย ไดสุมตรวจสารเคมีท่ีตกคางในผักสดและผลไมสด โดยเก็บตัวอยางจากตลาดขนาดใหญ
และตลาดคาสงจาก 5 ภาคของประเทศไทย เก็บตัวอยางผักสดและผลไมสดจํานวน 240 ตัวอยาง โดยภาคใตเก็บตัวอยางจากจังหวัด
สงขลาในตลาดพลาซา จํานวน 24 ตัวอยาง ผลการตรวจพบวา ผักสดและผลไมสดจํานวน 240 ตัวอยาง ตรวจไมพบการตกคางรอย
ละ 21.7 ตรวจพบการตกคางแตไมเกินเกณฑมาตรฐานรอยละ 20.4 และตรวจพบสารตกคางไมผานเกณฑมาตรฐานรอยละ 57.9  เม่ือ
แบงผักสดและผลไมสดออกเปน 3 กลุม พบวา 1) กลุมผักสดท่ีนิยมบริโภคจํานวน 60 ตัวอยาง พบไมผานเกณฑมาตรฐานรอย
ละ 66.7 ผักในกลุมเส่ียง ไดแก คะนา มะเขือยาว ถ่ัวฝกยาว และมะเขือเปราะ ชนิดสารตกคางท่ีมีอัตราการตรวจพบในผักสดสูง
คือ cypermethrin chlorpyrifos และ acetramiprid 2) กลุมผลไมสดจํานวน 80 ตัวอยาง พบไมผานเกณฑมาตรฐานรอย
ละ 48.8 ผลไมสดในกลุมเส่ียง ไดแก ชมพู สม และลําไย ชนิดสารตกคางท่ีมีอันตรายตรวจพบในผลไมสดสูง
คือ cypermethrin azoxystrobin และ cypermethrin 3) กลุมผักสมุนไพรและผักพื้นบาน จํานวน 100 ตัวอยาง พบไมผานเกณฑ
มาตรฐานรอยละ 60.0 ผักสมุนไพรและผักพื้นบานที่เปนกลุมเสี่ยง ไดแก กะเพรา ใบแมงลัก โหระพา สะระแหน ผักแพว ใบบัวบก และ
ผักชีฝรั่ง ชนิดสารตกคางที่ตรวจพบในผักสมุนไพรและผักพื้นบานสูง คือ acetamiprid cypermethrin และ chlorpyrifos และตรวจ
พบสาร methamidophos ซ่ึงเปนวัตถุอันตรายชนิดท่ี 4 ในกะเพรา 1 ตัวอยาง

        นอกจากน้ีรายงานตรวจติดตามสารพิษตกคางผลผลิตทางการเกษตรในแปลงผลิตท่ีผานการรับรองระบบเกษตรดีท่ีเหมาะสม
(GAP) ในเขตภาคใตตอนลาง ไดแก สงขลา ปตตานี ยะลา นราธิวาส ตรัง สตูล และพัทลุง ของสาวิตรี เขมวงศ และอนนท
สุขสวัสดิ์ (2558) โดยสุมเก็บตัวอยางผลผลิตการเกษตรจํานวน 1,148 ตัวอยาง  จากพืช 33 ชนิด เปนตัวอยางจากแปลง
ผลิต 673 ตัวอยาง จุดรวบรวม 200 ตัวอยาง และจุดจําหนาย 275 ตัวอยาง พบการตกคางของสารพิษจากแปลงผลิต
จํานวน 64 ตัวอยาง คิดรอยละ 9.51 จุดรวบรวมจํานวน 44 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 22.0 และจุดจําหนายจํานวน 49 ตัวอยาง คิดเปน
รอยละ 17.82 ชนิดของสารพิษที่พบสูงสุด 3 อันดับ คือ Chlorpyrifos รอยละ 6.36 Cypermethrin รอยละ 5.66 และ Ethion รอย
ละ 1.31 สวนใหญพบในตัวอยางพริก เม่ือนําขอมูลชนิดและปริมาณสารพิษตกคางท่ีตรวจพบมาเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐาน หรือ
คา MRL.s โดยใชเกณฑ Thai MRL.s, Codex MRL.s, และประเทศคูคา ไดแก EU MRL.s, Japan MRL.s พบตัวอยางท่ีมีการตกคาง
เกินคา MRL.s ในแปลงผลิต 1 ชนิดพืช ไดแก ฝรั่ง  จุดรวบรวมพบ 5 ชนิดพืช ไดแก กวางตุง แตงกวา ผักกาดขาว พริก และฝรั่ง และ
จุดจําหนายพบ 5 ชนิดพืช ไดแก กวางตุง คะนา แตงกวา มะเขือ และพริก

       2) สถานการณสารปนเปอนในอาหารจังหวัดสงขลา ปตตานี และนราธิวาส

      จังหวัดสงขลา ผลการตรวจสารปนเปอนในอาหารโดยหนวยตรวจสอบเคล่ือนท่ี ป 2560-2562 พบวา สารโพลารในน้ํามันทอดซ้ําท่ี
ไมผานเกณฑมาตรฐานมีแนวโนมลดลง โดยป 2560 รอยละ 13.65 ป 2561 รอยละ 8.85 และป 2562 รอยละ 1.54 

      จังหวัดปตตานี  กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอมเทศบาลเมืองปตตานี ไดเก็บตัวอยางอาหารวิเคราะหสารปนเปอนในอาหารดาน
เคมีและจุลินทรีย ผลการวิเคราะหพบสีสังเคราะหในอาหารแปรรูป ประเภท กุงฝอย กุงแหงใหญ กุงฝอยใหญ และน้ําชาเย็น รอย
ละ 29.41 และสารฟอรมาลีนในน้ําแชปลาหมึก รอยละ 11.76  (รายงานผลตรวจวิเคราะหทางดานเคมี, 2561) การปนเปอนโลหะหนัก
ในอาหารทะเลจากสะพานปลาทาเทียบเรืออาหารทะเล กลุมหมึกมีคาการปนเปอนโลหะแคดเมียมและพบวามีโลหะหนักมีแนวโนมท่ีจะ
เกินมาตรฐานโดยเฉพาะเน้ือของหมึก นอกจากน้ีพบสารหนู และสารตะก่ัวในกุงแหง ท่ีจําหนายในตลาดสดเทศบาลเมืองปตตานี
(สํานักงานเคร่ืองมือวิทยาศาสตรและการทดสอบ, 2563) และป 2563 สถาบันนโยบายสาธารณะ รวมกับคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดสํารวจแหลงผลิตกุงแหงในจังหวัดปตตานี  พื้นที่อําเภอเมือง หนองจิก และยะหริ่ง ซึ่งเปน
แหลงผลิตระดับครัวเรือนจํานวน 14 แหง และกลุมวิสาหกิจชุมชนจํานวน 1 แหง โดยพบขอบกพรองท่ีรุนแรงคือการใชสีสังเคราะหใน
กุงแหงท่ีผลิตในระดับครัวเรือนท้ังหมด โดยมีปริมาณของสีปองโช 4 อาร ในกุงฝอยแหงสีชมพู 421.90 มิลลิกรัม กุงแหงสีใหญ
ชมพ ู110.83 มิลลิกรัม นอกจากยังพบสีเอโซรูบีน และซัลเซ็ตเย็ลโลว เอ็ฟ ซี เอ็ฟ (สถาบันนโยบายสาธารณะ,2563)
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        จังหวัดนราธิวาส ขอมูลป 2563 ผลการสุมตรวจความปลอดภัยดานอาหารจังหวัดนราธิวาส พบ E.coli ในน้ําบริโภค
จํานวน 1 ตัวอยาง จาก 57 ตัวอยาง (รอยละ 1.8) การใชวัตถุกันเสีย Benzoic Acid เกินมาตรฐานในขนมจีน 1 ตัวอยาง จาก
จํานวน 6 ตัวอยาง (รอยละ 16.7) และกลุมผลิตภัณฑชุมชนพบเช้ือ จุลินทรีย Saureus ในน้ําพริก 1 ตัวอยาง จาก
จํานวน 4 ตัวอยาง (รอยละ 25) และตลาดนัด ตลาดชุมชน ไมไดมาตรฐานดาน สุขาภิบาลอาหาร  และการรับรองมาตรฐานตางๆ เชน
มาตรฐาน GAP, PGS, COC, GFM, Organic Thailand หรืออ่ืนๆ ของแหลงผลิต ท้ังประเภทผัก ผลไมปศุสัตวและประมง ยังมีนอย
และไมเพียงพอ กับความตองการในพ้ืนท่ี โดยเฉพาะประเภทผัก  นอกจากน้ีในพ้ืนท่ียังมีความเส่ียงตอการบริโภคอาหารท่ีอาจไม
ปลอดภัยซ่ึงนําเขาจากประเทศเพ่ือนบาน โดยเฉพาะผลิตภัณฑกาแฟท่ีมีสวนผสมของยาซิลเดนาฟล

  3. สถานการณดานโภชนาการจังหวัดสงขลา ปตตานี ยะลาและนราธิวาส

      ป 2562 ภาคใตชายแดนมีประชากร 2.07 ลานคน หรือรอยละ 3.1 ของประเทศ เพ่ิมข้ึนจากป 2559 ท่ีมีจํานวน 2.01 ลานคน
และมีอัตราการเพ่ิมข้ึนของประชากร ในชวงป 2559 –2562 โดยเฉล่ียรอยละ 0.9 สูงกวาระดับประเทศท่ีมีอัตราการเพ่ิมเฉล่ียรอยละ 0.3
โดยจังหวัดนราธิวาสมีประชากรมากท่ีสุด คือ 0.81 ลานคน รองลงมา คือ จังหวัดปตตานี มีประชากร 0.73 ลานคน และจังหวัดยะลามี
ประชากรนอยท่ีสุด คือ 0.54 ลานคน คิดเปนรอยละ 39.1, 35.0 และ 25.9 ของประชากรภาค ตามลําดับ ประชากรสวนใหญรอยละ 80
นับถือศาสนาอิสลาม (ท่ีมา รางกรอบแผนพัฒนาภาคใต 2566-2570)

          ผลสํารวจสถานการณสุขภาพเด็กไทยระหวางป 2558 - 2559 โดยองคกรยูนิเซฟและสํานักงานสถิติแหงชาติ พบวาเด็กในพ้ืนท่ี
ชายแดนภาคใตประสบปญหาขาดสารอาหาร มีน้ําหนักต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน และมีภาวะเต้ียในสัดสวนท่ีสูงกวาภาคอ่ืน ๆ โดยเด็กอายุ
ต่ํากวา 5 ป ในจังหวัดนราธิวาส ยะลา ปตตานี มีภาวะเต้ียแคระแกร็น อยูท่ี รอยละ 29, 21 และ 19 ตามลําดับ ซึ่งสูงกวาคาเฉลี่ยของ
ประเทศ  นอกจากน้ีในจังหวัดปตตานีและนราธิวาสยังพบปญหาภาวะทุพโภชนาการเฉียบพลันของเด็กกลุมน้ี ท่ีรอยละ13 และ 11 ซึ่ง
สูงกวาคาเฉล่ียของประเทศซ่ึงอยูท่ีรอยละ 5 เทาน้ัน ขอมูลเหลาน้ีสะทอนถึงการท่ีเด็กไดรับอาหารท่ีมีประโยชนไมเพียงพออยางตอเน่ือง
เปนเวลานาน เกิดภาวะขาดสารอาหารท่ีกระทบตอการเจริญเติบโตทางรางกายและการพัฒนาสมองของเด็ก สอดคลองกับผลสํารวจ
สถานการณระดับสติปญญา (ไอคิว) ประจําป 2559 ของกรมสุขภาพจิต พบวาเด็กนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1  ในจังหวัด ปตตานี
นราธิวาส และยะลา มีคาเฉลี่ยไอคิว อยูที ่88.32 จุด 92.46 จุด และ 93.51 จุด ตามลําดับ ขณะท่ีคาเฉล่ียไอคิวของท่ัวประเทศอยู
ท่ี 98.23 จุด (เกณฑมาตรฐานไอคิว100 จุด) และรายงานผลการศึกษา “โครงการวิจัยการปรับปรุงภาวะโภชนาการของเด็กท่ีมีภาวะ
ขาดแคลนโภชนาการในสามจังหวัด พบวา ในสถานการณโรค Covid-19 ครอบครัวสวนใหญมีความเดือดรอนเร่ืองอาหาร โดยไดรับ
ปริมาณและคุณภาพของอาหารลดลง เด็กบางคนไดรับอาหารไมครบม้ือในระหวางวัน (https://workpointtoday.com/unicef-
ramadan2020-covid-19/)

          1) สถานการณโภชนาการเด็ก 0-5 ป จังหวัดสงขลา ปตตานี ยะลาและนราธิวาส (ที่มาฐานขอมูล HDC)

           จังหวัดสงขลา ภาวะเด็กเต้ีย (คามาตรฐานไมเกินรอยละ 10) ในป 2561 อําเภอท่ีมีอัตรารอยละภาวะเด็กเต้ียสูงสุด 3 อําเภอ
คือ อําเภอสะบายอย กระแสสินธุ และระโนด รอยละ 22.06,14.85 และ 13.04 ตามลําดับ สําหรับป 2562 พบในอําเภอสะบายอย กระ
แสสินธุ และคลองหอยโขง รอยละ 18.94,17.47 และ15.72 ตามลําดับ ภาวะเด็กผอม (คามาตรฐานไมเกินรอยละ 5) ใน
ปงบประมาณ 2561อําเภอท่ีมีอัตรารอยละภาวะเด็กผอมสูงสุด 3 อําเภอคือ อําเภอรัตภูมิ กระแสสินธุ และอําเภอสะเดา รอย
ละ 7.86,6.76 และ 6.26 ตามลําดับ สําหรับป 2562 อัตรารอยละภาวะเด็กผอมสูงสุด 3 อันดับคือ อําเภอสะบายอย รัตภูมิ และนา
หมอม รอยละ 9.24,7.79 และ 7.75 ตามลําดับ และภาวะเด็กอวน (คามาตรฐานไมเกินรอยละ 10) ปงบประมาณ 2561 จังหวัดสงขลา
ไมพบเด็กท่ีมีภาวะอวนแตในป 2562 พบเด็กท่ีมีภาวะอวนในอําเภอระโนด รอยละ 10.09 และบางกล่ํา รอยละ 10.86

          จังหวัดปตตานี ภาวะเด็กเต้ีย (ไมเกินรอยละ 10) ในป 2561 อําเภอท่ีมีอัตรารอยละภาวะเด็กเต้ียสูงสุด 3 อําเภอคือ อําเภอ
ทุงยางแดง ไมแกน และสายบุรี รอยละ 17.31,13.87,และ13.79 ตามลําดับ สําหรับป 2562 พบเด็กเต้ียในอัตรารอยละท่ีสูงในอําเภอ
กะพอ ไมแกน มายอ และแมลาน รอยละ 32.21,30.09,28.25และ27.08 ตามลําดับ ภาวะเด็กผอม (ไมเกินรอยละ 5) ในป 2561 อําเภอ
ท่ีมีอัตรารอยละเด็กผอมสูงสุด 3 อําเภอคือ อําเภอโคกโพธ์ิ แมลาน และปานาแระ รอยละ9.05,8.46และ7.86 ตามลําดับ สําหรับ
ป 2562 พบเด็กผอมในอัตรารอยละท่ีสูง 3 อําเภอคือ สายบุรี ไมแกน และยะหร่ิง รอยละ 9.84,9.16 และ7.65 ภาวะเด็กอวน (ไม
เกิน 10%) ป 2561 ไมพบอัตรารอยละเด็กอวนเกินเกณฑมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข แตในป 2562 พบเด็กท่ีมีภาวะอวน
ใน 2 อําเภอ คืออําเภอกะพอและแมลาน รอยละ 14.38,10.13 ตามลําดับ
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        จังหวัดยะลา ภาวะเด็กเต้ีย (ไมเกินรอยละ 10) ในป 2561 อําเภอท่ีมีอัตรารอยละภาวะเด็กเต้ียสูงสุด 3 อําเภอคือ อําเภอกาบัง
ธารโต และเบตง รอยละ 21.00,19.79 และ 16.37 ตามลําดับ สําหรับป 2562 พบอําเภอท่ีมีภาวะเด็กเต้ียในอัตรารอยละท่ีสูง
จํานวน 4 อําเภอ คือ อําเภอกรงปนัง ธารโต กาบังและรามัน รอยละ 30.45,30.05,27.69และ 22.87 ตามลําดับ ภาวะเด็กผอม (ไมเกิน
รอยละ 5) ในป 2561 อําเภอท่ีมีอัตรารอยละเด็กผอมสูงสุด 3 อําเภอคือ อําเภอรามัน กาบังและเมืองยะลา รอย
ละ 11.67,9.81และ8.87 ตามลําดับ สําหรับป 2562 พบเด็กผอมในอัตรารอยละท่ีสูง 3 อําเภอคือ อําเภอรามัน กาบัง และกรงปนัง รอย
ละ 10.86,10.68แล9.72 ตามลําดับ ภาวะเด็กอวน      (ไมเกิน 10%) ในป 2561 ทุกอําเภอไมพบภาวะเด็กอวน สวนใน
ป 2562 พบ 2 อําเภอคือ อําเภอธารโต และกรงปนัง รอยละ 10.73 และ12.36 ตามลําดับ

        จังหวัดนราธิวาส ภาวะเด็กเต้ีย (ไมเกิน 10%) ในป พ.ศ.2562 เด็ก 0-5 ป ในเกือบทุกอําเภอของจังหวัดนราธิวาส ยกเวนอําเภอ
แวงมี ภาวะเต้ีย เกินคามาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข โดยอําเภอศรีสาคร อําเภอบาเจาะ และอําเภอจะแนะ มีเด็กภาวะเต้ียสูงกวา
มาตรฐานมากท่ีสุด ท่ีรอยละ 40.06 รอยละ 38.13 และรอยละ  36.73 ตามลําดับ และเด็กภาวะเต้ียมีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึนกวาป
พ.ศ. 2561 ในทุกอําเภอ ยกเวนอําเภอ    สุไหงปาดีท่ีมีแนวโนมลดลง ภาวะเด็กผอม (ไมเกิน 5%) พบวาทุกอําเภอมีคารอยละเกินเกณฑ
มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข ท้ังในป พ.ศ. 2561 และป พ.ศ. 2562 โดยอําเภอเจาะไอรองมีภาวะผอมตอเน่ือง รอย
ละ 14.40 และรอยละ 15.69  ตามลําดับ ซึ่งจัดวาสูงที่สุดในจังหวัดนราธิวาส  ภาวะเด็กอวน (ไมเกิน 10%) ในป พ.ศ.2562 ทุกอําเภอมี
แนวโนมของคารอยละเพ่ิมข้ึนจากป พ.ศ.2561 โดยอําเภอท่ีมีคารอยละเพ่ิมข้ึนและคาเกินจากคามาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขใน
ป 2562 มีจํานวน 5 อําเภอ ไดแก อําเภอบาเจาะ รอยละ 20.29 ศรีสาคร รอยละ 17.54 จะแนะ รอยละ 12.22 รือเสาะ รอย
ละ 11.45 และระแงะ รอยละ 11.10 ตามลําดับ

          สรุปสถานการณปญหาภาวะโภชนาการของพ้ืนท่ีชายแดนภาคใต จังหวัดนราธิวาส ปตตานี และยะลา มีเด็กท่ีมีภาวะเต้ีย
มากกวาคาเฉล่ียของประเทศ ขอมูลลาสุดในป 2564 พบเด็กมีภาวะเต้ียในจังหวัดนราธิวาส 15.37 ยะลา 13.72 ปตตานี 11.93 ในขณะ
ท่ีระดับประเทศพบรอยละ 10.56 ถือเปนปญหาดานการเจริญเติบโตหรือภาวะทุพโภชนาการเร้ือรัง ของเด็กภาคใต ท่ีเก่ียวของกับปจจัย
ดานเศรษฐกิจและดานสังคม ไดแก อาชีพ การศึกษาของแมและผูดูแลเด็ก ลวนสงผลกระทบกับภาวะโภชนาการเด็ก  รายงานของ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ “สถานการณความยากจนและความเหล่ือมล้ําดานรายไดในระดับภาคของ
ประเทศไทย” ป 2561 พบวาจังหวัดชายแดนภาคใตเปนกลุมจังหวัดท่ีมีรายไดประชากรอยูในกลุมต่ําท่ีสุดของประเทศมาตอเน่ือง
ยาวนานนับสิบป มีความเหล่ือมล้ําดานรายไดสูงท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบความเหล่ือมล้ําดานรายไดระหวางภูมิภาค รายงานสภาพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ป 2562 พบวา อัตราความยากจนกระจุกตัวมากท่ีสุดในจังหวัดทางภาคใต ขณะท่ี 5 อันดับ จังหวัดที่มี
อัตราความยากจนมากท่ีสุดไดแก แมฮองสอน ปตตานี กาฬสินธุ นราธิวาส และตาก ซ่ึงจะเห็นไดวามีจังหวัดในภาคใต 2 ใน 5 อยูใน
กลุมภาคใตชายแดน โดยจังหวัดปตตานี และนราธิวาสมีอัตราความยากจนเทากับ รอยละ 29.72 และ รอยละ 25.53% ตามลําดับ
ปญหาเหลาน้ีเปนปญหาพ้ืนฐานสําคัญท่ีสงผลตอภาวะโภชนการของเด็กในสามจังหวัดชายแดนภาคใต

          4. การแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

           สถานการณการแพรระบาดของโรค Covid-19 มีความทาทายตอการจัดการดานระบบอาหารของท่ัวโลก  เนื่องจากบาง
ประเทศมีมาตรการปดชายแดนเพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรค เกิดปญหาการกระจายผลผลิตการเกษตรและอาหารเขาสูระบบตลาด
การซ้ือปจจัยการผลิตของเกษตรกร การขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตร ซ่ึงสงผลกระทบตอความม่ันคงทางอาหาร ตลอดจนการ
ดําเนินมาตรการตางๆ เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรค ทําใหภาคธุรกิจเกิดการหยุดและชะลอการดําเนินธุรกิจ โดยเฉพาะภาคบริการ
เชน การคาตามแนวชายแดน การทองเท่ียว อาทิ โรงแรม รานอาหาร ลวนเปนแหลงสรางรายไดของภาคใตชายแดน เกิดผลใหมีการลด
และเลิกจางแรงงานจํานวนมาก ทําใหประชาชนมีรายไดลดลงและบางสวนขาดรายได เกิดการวางงานเพ่ิมข้ึน และแรงงานบางสวน
เคล่ือนยายกลับภูมิลําเนาเดิม
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          สําหรับจังหวัดชายแดนภาคใต ในชวงสถานการณ Covid-19 เกิดการเคล่ือนยายแรงงานไทยในประเทศมาเลเซีย หลังจาก
ประเทศมาเลเซียผลักดันชาวตางชาติใหกลับประเทศ จากขอมูลของกองทัพภาคที ่4 พบวา ตั้งแตวันที่ 18 เมษายน 2563 ถึง
เมษายน2564 มีแรงงานไทยท่ีเดินทางเขาเมืองผิดกฏหมายผาน 5 ดานหลัก   คือ สุไหงโก-ลก, เบตง, สะเดา, วังประจัน และตํามะลัง
จํานวน 4,853 คน และเขาเมืองถูกกฎหมาย 24,769 คน และคาดวาจะมีแรงงานไทยมีความตองการกลับประเทศมากข้ึนจากมาตรการ
ผลักดันชาวตางชาติของประเทศมาเลเซีย (ท่ีมา https://news.thaipbs.or.th/content/303465) จากสถานการณขางตนทําใหเกิดการ
วางงานของแรงงานยายถ่ิน สงผลตอฐานะทางการเงิน และครัวเรือนทําใหมีความเปราะบางตอเศรษฐกิจเพ่ิมข้ึน นโยบายรัฐโดยศูนย
อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต จ.ยะลา (ศอ.บต.) มีแนวทางสงเสริมการมีอาชีพของแรงงานยายถ่ิน ภายใตโครงการเมืองตน
แบบฯ เชน การทองเท่ียว เกษตรฐานราก การปลูกพืชเศรษฐกิจ ซ่ึงเปนโอกาสทําใหภาคเกษตรของภาคใตมีความเขมแข็งข้ึนจากการมี
แรงงานเขาสูภาคเกษตรเพ่ิมข้ึน จึงจําเปนตองเรงพัฒนาศักยภาพดานความรูเกษตรสมัยใหม เทคโนโลยี นวตกรรมการเกษตร และการ
ตลาดรูปแบบตางๆ

5. ผลการดําเนินโครงการบูรณาการระบบอาหารและโภชนาการ  ป พ.ศ. 2557-2563

          ตั้งแตป พ.ศ. 2557-2563 สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดรับงบประมาณจากสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ดําเนินโครงการบูรณาการระบบอาหารและโภชนาการสมวัยอยางตอเน่ือง โดยขับเคล่ือนการ
ทํางาน 4 ประเด็นคือประเด็นความม่ันคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย การบูรณาการระบบอาหารระดับทองถ่ิน (ความม่ันคงทางอาหาร
อาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัย) และแผนยุทธศาสตรระบบอาหารในระดับจังหวัด  การดําเนินงานท่ีผานมา 4 ระยะ แบงตาม
หวงเวลาการดําเนินงานดังน้ี ระยะแรก ดําเนินงานระหวางป พ.ศ.2557-2558  ระยะท่ีสองดําเนินงานระหวาง ป พ.ศ. 2559-
2560  ระยะท่ีสามดําเนินงานระหวาง ป พ.ศ.2560-2561  ระยะท่ีส่ีดําเนินงานระหวาง ป พ.ศ.2561-2563   การดําเนินระยะแรกถึง
ระยะท่ีสามโครงการดําเนินงานเฉพาะในพ้ืนท่ีจังหวัดสงขลา ตอมาในระยะท่ีส่ี ไดขยายผลพ้ืนท่ีการดําเนินงานเพ่ิมไปยังจังหวัดปตตานี
ยะลา และนราธิวาส ผลการดําเนินงานมีรายละเอียดดังน้ี

      1. ประเด็นความม่ันคงทางอาหาร การดําเนินงานในประเด็นความม่ันคงทางอาหาร มีการดําเนินงานใน 2 เร่ืองหลักคือเร่ืองเกษตร
ผสมผสานในสวนยางพารา และการทําเกษตรแบบผสมผสาน 1 ไร 1 แสน รายละเอียดดังนี้

          1.1 เร่ืองเกษตรผสมผสานในสวนยางพารา
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          ผลการดําเนินงานในระยะแรกไดพัฒนาเครือขายเกษตรกรจํานวน 12 ราย ในพื้นที่ตําบลรัตภูมิ อําเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา
เพ่ือพัฒนารูปแบบการทําเกษตรผสมผสานในสวนยางพารา ตอมาในระยะท่ีสองนักวิชาการไดสังเคราะหองคความรูทางวิชาการการทํา
เกษตรผสมผสานในสวนยางพารา และไดรูปแบบจํานวน 10 รูปแบบท่ีสามารถสงเสริมใหกับเกษตรกรชาวสวนยางพารานําไปปรับใช  ใน
ระยะท่ีสามสรางความรวมมือกับการยางแหงประเทศไทยนํารูปแบบการทําเกษตรผสมผสานในสวนยางพาราจากระยะท่ี 2 สงเสริมกับ
เกษตรกรจํานวน 44 ราย ใน 5 อําเภอ ไดแก อําเภอหาดใหญ รัตภูมิ สะเดา เทพา และคลองหอยโขง ผลการประเมินพบวารูปแบบท่ี
เหมาะสมและสอดคลองกับนโยบายของการยางแหงประเทศไทยคือ แบบ ก 5  (ปจจุบันารยางแหงประเทศไทยปรับเปนแบบ 3) เปน
แบบการทําเกษตรผสมผสานในสวนยาง โดยอนุญาตใหปลูกยางพาราได 40 ตนตอไร (เดิมตองปลูก 70 ตนตอไร)  และในระยะท่ีส่ี เกิด
แปลงตนแบบท่ีเปนแหลงเรียนรู 8 แปลงและไดหลักสูตรการเรียนรูเร่ืองเกษตรผสมผสานในสวนยางพารา 1 หลักสูตร และไดผลการ
ประเมินทางดานเศรษฐศาสตรท่ียืนยันวาการทําเกษตรผสมผสานในสวนยางพาราใหผลตอบแทนทางเศรษฐกิจท่ีดีกวาการทําสวนยาง
เชิงเด่ียว  และการทําเกษตรผสมผสานในสวนยางพาราทําใหเกิดผลลัพธท่ีดีในการเพ่ิมพ้ืนท่ีผลิตอาหารท่ีปลอดภัยในสวนยางพารา
ทําใหประชาชนในพ้ืนท่ีเขาถึงอาหารท่ีมีคุณภาพไดมากข้ึน และชวยสงเสริมเศรษฐกิจภาคครัวเรือน เกษตรกรมีรายไดเพ่ิมจากการขาย
ผลผลิตท้ังในชุมชนและตลาดภายนอก

          การดําเนินงานท่ีผานมาไดองคความรูเร่ืองเกษตรผสมผสานในสวนยางพารา รูปแบบและแหลงเรียนรูตนแบบท่ีผานการประเมิน
ดานเศรษฐศาสตร และนําไปสูการขยายผลเชิงนโยบาย โดยมีรูปแบบการทําเกษตรผสมผสานในสวนยางพาราจํานวน 4 รูปแบบดังนี้   

          1 ระบบเกษตรหลากหลายแบบแยกแปลง (multi-cropping) เปนปลูกสวนยางเชิงเด่ียวและแยกแปลงกิจกรรมเกษตรอ่ืน ๆ ท่ี
เปนระบบผลิตเชิงเด่ียวสําหรับการปลูกพืชชนิดน้ัน ๆ เชน สวนปาลม สวนสละ สวนทุเรียน กลวย ผักกูด และไมกินใบ

          2 ระบบเกษตรหลากหลายแบบรวมยาง (intercropping) ในพ้ืนท่ีมีสวนยางเปนพืชหลักรวมแปลงเดียวกับการทําเกษตรอ่ืน ๆ
เชน ผักเหลียง กาแฟ ไมเศรษฐกิจ (ไมแดง ตะเคียนทอง ยางนา จําปา มะคาโมง กันเกรา หลุมพอ) เปนตน เรียกวา ระบบเกษตรผสม
ผสานในสวนยางพารา

          3 ระบบเกษตรผสม (mixed farming) เปนระบบการผลิตท่ีมียางเปนหลักรวมแปลงเดียวกับกิจกรรมเกษตรอ่ืน ๆ ไดแก ไม
ยืนตนพื้นบาน เลี้ยงสัตว และเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า เชน เปด ไก หมู แพะ วัว ปลา ลูกเนียง สะตอ ไผ เปนตน เกษตรกรเลือกใชระบบนี้ซึ่งมี
วัตถุประสงคหลักเพ่ือเพ่ิมรายไดครัวเรือน และใชพ้ืนท่ีวางในสวนยางเพ่ือเปนแหลงผลิตอาหารและสรางมูลคาทางเศรษฐกิจ

          4 ระบบวนเกษตร (agroforestry) เปนระบบเกษตรสวนยางฐานนิเวศปาธรรมชาติ ซ่ึงมีลักษณะการปลูกสวนยางรวมแปลงกับ
ไมผล ไมเศรษฐกิจ สมุนไพร และพืชพันธุปาธรรมชาติ รวมท้ังมีรองรอยของสัตวปาขนาดเล็ก ในกรณีน้ีเรียกวา สวนสมรม ในสวนยาง
ประกอบดวย ไมเศรษฐกิจ ไมผล   กะทอน มะพราว เนียง สะตอ สละ กะพอ สมุนไพร ผึ้ง กบ เปนตน

          ทั้ง 4 รูปแบบมีแหลงเรียนรู แปลงตนแบบ จํานวน 8  แปลงในพื้นที่จังหวัดสงขลา ที่พรอมขยายผลเชิงนโยบาย

          1.2 เร่ือง 1 ไรหลายแสน

          ในปแรกยกระดับการทําเกษตรอินทรีย ท่ีบานเชิงแส อําเภอกระแสสินธุ จังหวัดสงขลาใหเปนแหลงเรียนรูชุมชนเร่ืองเกษตร
อินทรีย สําหรับในปท่ี 2 สังเคราะหรูปแบบการจัดทําเกษตรตามโครงการ 1 ไร 1 แสนของสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดสงขลา
ทําใหเกิดรูปแบบการทํางานรวมกันระหวางภาครัฐ สถาบันการศึกษา คือนักวิชาการของคณะทรัพยากรธรรมชาติและกลุมเปาหมาย
แกนนําชุมชน เกษตรกรในพ้ืนท่ี เพ่ือท่ีจะยกระดับการทํางานจาก เปน 1 ไร 1 แสน เปน 1 ไรหลายแสน ในระยะท่ี 3  ไดหลักสูตร
เกษตรผสมผสาน 1 ไร หลายแสน และแหลงเรียนรู เร่ือง 1 ไร หลายแสนในระดับครัวเรือนและระดับชุมชน ณ บานคูวา อําเภอระโนด
จังหวัดสงขลาผลการประเมินพบวาการพ่ึงตนเองเร่ืองอาหารในครัวเรือนไมมีปญหา ครัวเรือนสวนใหญมีแหลงอาหารจากการปลูกพืชผัก
ปศุสัตว ประมง ไวบริโภคอยางเพียงพอ บางครัวเรือนมีผลผลิตเหลือจากการบริโภค แตยังประสบปญหาการจัดการความรูในเร่ืองการ
ผลิต การแปรรูป การจําหนาย รวมท้ังจํานวนเกษตรกรท่ีทําการเกษตรแบบ 1 ไร 1 แสน ทําใหการเพ่ิมพ้ืนท่ีอาหารประเภทผัก ผลไม
ปศุสัตว และประมงในนาขาวยังมีปริมาณไมมากนัก  ในระยะท่ี 4 เกิดการขยายผลเพ่ิมครัวเรือนเปาหมายในการทําเกษตรผสมผสานใน
พ้ืนท่ีบานขาวจากกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรูการทําเกษตรผสมผสานแบบ 1 ไรหลายแสน กับกลุมเปาหมายท้ังในและนอกพ้ืนท่ี
จํานวน 40 ราย  และนํามาสูการตอยอดโดยการประเมินเพ่ือศึกษาสถานการณความม่ันคงทางอาหารบานคูวา ท่ีจะเปนขอมูลนําเขาจัด
ทําแผนความม่ันคงทางอาหารบานคูวา ต.บานขาว อ.ระโนด จ.สงขลา

      2. ประเด็นอาหารปลอดภัย
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      เกิดรูปแบบอุทยานอาหารเพ่ือสุขภาพ ตลาดเกษตร ม.อ. ท่ีไมไดทําแคเร่ืองการซ้ือขาย จําหนาย แลกเปล่ียนส้ินคาเทาน้ัน แตยังมี
การเพ่ิมขีดความสามารถและศักยภาพของเกษตรกร และผูประกอบการขายอาหาร ใหมีความรูจัดการอาหารปลอดภัยตลอดหวงโซ
อาหาร ( From Farm To Table ) ต้ังแตการผลิต การปรุงการจําหนาย และการบริโภค ในปท่ีสองเกิดรูปแบบการเช่ือมโยงระบบ
กระจายผลผลิตการเกษตร (Matching Model ) โดยตลาดเกษตร ม.อ. เปนหนวยจัดการใหเกิดการเช่ือมโยงผลผลิตระหวางเกษตร กับ
รานอาหาร และผูบริโภค และเกิดรูปแบบการจัดการอาหารปลอดภัยในศูนยอาหารของหางโอเดียนแฟช่ันมอลลหาดใหญ  และในระยะท่ี
สามเกิดการขยายผลและไดพ้ืนท่ีตนแบบเร่ืองตลาดอาหารปลอดภัยในหนวยงาน ภาครัฐ ทองถ่ิน และเอกชน เชน ศูนยอาหารกรีนเวย
หาดใหญ หลาดสยาม ตลาดอาเซียนไนทพลาซา เทศบาลตําบลปริก ตลาดน้ําคลองแหเทศบาลเมืองคลองแห ตลาดนัดเกาะหมีเทศบาล
เมืองคอหงส และ ตลาดรัถการเทศบาลนครหาดใหญ ในระยะท่ีส่ีเกิดรูปแบบการเช่ือมโยงระบบกระจายผลผลิตการเกษตร (Matching
Model) กับโรงพยาบาล จํานวน 8 แหงไดแก โรงพยาบาลหาดใหญ  โรงพยาบาลรัตภูมิ  โรงพยาบาลบางกล่ํา โรงพยาบาลปาดังเบซาร
โรงพยาบาลควนเนียง โรงพยาบาลนาหมอม โรงพยาบาลสงขลา และโรงพยาบาลจะนะ เกษตรกรไดรับการพัฒนา เร่ืองการพัฒนา
ผลผลิตการเกษตรเขาสูมาตรฐาน GAP, PGS และการยกระดับตลาดสีเขียวโรงพยาบาลใหเปนแหลงจําหนายอาหารปลอดภัย ผลท่ีเกิดมี
ระบบ Matching Model ระหวางเกษตรกรจํานวน 197 รายกับโรงพยาบาลจํานวน 4 แหง คือ รพ.  สงขลา  บางกลํ่า ควนเนียง
รัตภูมิ  และมีการจัดทําฐานขอมูลเครือขายเกษตรกรท่ีแยกตามประเภทและชนิดของผลผลิตท่ีไดรับ มาตรฐาน GAP บนฐานระบบ
ออนไลน จํานวน 1,597  ราย และมีฐานขอมูลเกษตรกรท่ีเปนเครือขาย โรงพยาบาลท่ีทํางานรวมกับ โครงการอีก 4 แหงรวมเกษตรกร
จํานวน 194 ราย เผยแพรบนเว็บไซต http://hsmi.psu.ac.th/songklafarmer การขยายผลเร่ืองอุทยานอาหารปลอดภัยใชตนแบบ
จากตลาดเกษตร ม.อ. ไปสูตลาดของเทศบาลเมืองปตตานี ไดพัฒนาผูประกอบการตลาดจะบังติกอ และตลาดสดเทศบาลเมืองปตตานีให
มีความรูดานอาหารปลอดภัย การจัดสภาพแวดลอมแหลงจําหนายอาหาร และพัฒนาโครงการดานอาหารปลอดภัยเขาสูแผนกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับตําบล  รวมทั้งเกิดงานวิชาการการสํารวจแหลงผลิตกุงแหงในจังหวัดปตตานี ในอําเภอเมือง หนองจิก และ
ยะหริ่ง และจัดเวทีคืนขอมูลผลการสํารวจแหลงผลิตกุงแหงในจังหวัดปตตานีใหกับผูผลิตกุงแหง สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด ผูประกอบการรับซื้อกุงแหง จํานวน 70 คน เพ่ือใหหนวยงานวางแผนแกปญหาเร่ืองกุงแหงใสสีตอไป

         3. ระบบบูรณาการอาหารระดับทองถ่ิน
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      ในระยะแรก ไดจัดทําขอมูลสถานการณสุขภาวะเด็กอายุ 6 -14 ป ในพื้นที ่4 ตําบลในจังหวัดสงขลา ไดแก ตําบลควนรู ตําบลชะ
แล ตําบลทาหิน และตําบลรัตภูมิ โดยความรวมกับคณะแพทยศาสตร ม.อ และขอมูลท่ีจัดทําข้ึนถูกนํามาใชในการจัดทําแผนงาน
โครงการแกปญหาดานโภชนาการเด็ก โดยนํารองท่ีตําบลควนรูและตําบลชะแล  ผลการดําเนินงานท้ัง 2 ตําบลเกิดพ้ืนท่ีตนแบบการ
จัดการอาหารกลางวันของศูนยพัฒนาเด็กเล็กท่ีไดมาตรฐาน เกิดครัวรวมตําบลควนรู โครงการเกษตรในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก การเช่ือมโยง
อาหารระหวางโรงเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและชุมชน กิจกรรมสงเสริมความม่ันคงทางอาหารระดับตําบล ในระยะท่ีสอง ไดขยายผลเพ่ิม
ข้ึนในตําบลรัตภูมิ ตําบลเชิงแส และเทศบาลสิงหนคร สําหรับในระยะท่ีสาม เกิดการขยายผลการดําเนินครอบคลุมหนวยงานองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจํานวน 140 แหงโดยรวมกับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติเขต 12 สงขลา และสํานักงานทองถิ่นจังหวัด
สงขลา ในการสงเสริมการทําแผนงาน โครงการระบบอาหารโดยใชกลไกกองทุนตําบล  ทําใหเกิดแผนงาน โครงการระบบอาหารและ
โภชนากรในองคกรปกครองสวนทองถ่ินจํานวน 79 แหง จากการประเมินพบวา แผนงาน และโครงการของทองถ่ินท่ีทําเร่ืองระบบ
อาหารยังมีนอย และแผนงาน โครงการท่ีมีพบวายังขาดคุณภาพ เชน กิจกรรมของโครงการเนนการอบรม ขาดความตอเน่ืองของ
กิจกรรม และมีเงินคงเหลือจํานวนมากในกองทุนหลักประกันสุขภาพฯของทองถ่ิน ซ่ึงเงินกองทุนดังกลาวสามารถนํามาสนับสนุน
โครงการท่ีเก่ียวของกับระบบอาหารท้ังประเด็นความม่ันคงทางอาหาร อาหารปลอดภัยและโภชนาการสมวัย  ผลงานในระยะท่ีส่ี  รวม
กับเทศบาลนครยะลาจัดทําแผนและโครงการะบบอาหารและโภชนาการในกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถ่ิน
จํานวน 11 โครงการ งบประมาณ 394,884 บาท โดยโรงเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ขับเคล่ือนกิจกรรมสงเสริมโภชนาการเพ่ือลดภาวะ
เด็กเต้ีย ผอมและอวน มาตรฐานอาหารกลางวันเพ่ิมการกินผักและผลไม นอกจากน้ีเกิดงานวิชาการจํานวน 2 เร่ือง คือ เร่ืองการศึกษา
การดําเนินงานสงเสริมโภชนาการในศูนยพัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครยะลา และศึกษาการบริโภคผักผลไมของ
โรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครยะลา ท่ีสามารถใหเทศบาลนครยะลานําไปกําหนดมาตรการหรือนโยบายสงเสริม
โภชนาการระดับทองถ่ิน    

     4. แผนยุทธศาสตรระบบอาหารจังหวัด
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      โครงการฯ รวมกับจังหวัดสงขลา นักวิชาการ และหนวยงานท่ีเก่ียวของ ไดทบทวนสถานการณความม่ันคงทางอาหาร อาหาร
ปลอดภัย และโภชนาการสมวัยของจังหวัดสงขลา โดยจัดทํารางแผนยุทธศาสตรระบบอาหารจังหวัดสงขลา ในระยะที่ 2 ผลักดันแผน
ยุทธศาสตรระบบอาหารไปสูแผนยุทธศาสตรจังหวัดสงขลา และแผนปฏิบัติราชการจังหวัดสงขลา และระยะท่ี 3 แผนยุทธศาสตรระบบ
อาหารจังหวัดสงขลาไปสูแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดสงขลาเพ่ิมข้ึน และมีการเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษยจังหวัดสงขลา
ซ่ึงท่ีผานมาจํานวนแผนงานโครงการยุทธศาสตรระบบอาหารท่ีถูกผลักดันไปสูแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดยังมีจํานวนนอย

          ผลงานปที่ 4 มีการทบทวนแผนยุทธศาสตรระบบอาหารจังหวัดสงขลา และผลักดันโครงการเขาสูแผนปฏิบัติราชการจังหวัด
สงขลาป  2565  จํานวน 9  โครงการ  โดยมีสํานักงานจังหวัดสงขลาเปนหนวยดําเนินการประสานงาน งบประมาณท้ัง
สิ้น 33,476,255.00  บาท  และมีโครงการท่ีบรรจุในแผนระบบอาหารและโภชนาการระดับทองถ่ิน ป 2562 จํานวน 85 โครงการท่ีไดรับ
การติดตามประเมินผลคุณคาของโครงการ จัดทําแผนยุทธศาสตรระบบอาหารของจังหวัดนราธิวาส โดยครอบคลุมประเด็นความม่ันคง
ทางอาหาร อาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัย แตยังไมเกิดโครงการเขาสูแผนปฏิบัติราชการสวนจังหวัดนราธิวาส

6. วิเคราะหสถานการณ บทเรียนการดําเนินงานท่ีผานมา

ประเด็น จุดแข็งหรือบทเรียนความสําเร็จ จุดออนหรือบทเรียนความไมสําเร็จ แนวทางการปรับปรุงพัฒนาในระยะตอไป

 

1.มีพ้ืนท่ีตนแบบและแหลงเรียนรูท่ี
พรอมเปนสถานท่ีในการจัดอบรม
พัฒนาศักยภาพเกษตรกร
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ความม่ันคง
ทางอาหาร

การทํา
เกษตรผสม
ผสานใน
สวน
ยางพารา

2.การยางแหงประเทศไทยปรับ
นโยบายสงเสริมการทําเกษตรผสม
ผสานจํานวน 3 รูปแบบซ่ึง
รูป 2 และ 3 สอดคลองกับเปาหมาย
การเพ่ิมพ้ืนท่ีอาหารปลอดภัยในสวน
ยาง

3.มีคณะทํางานท่ีเปนนักวิชาการจาก
มหาวิทยาลัยในพื้นที่ เชนนัก
วิชาการจากคณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ.คณะ
วิทยาศาสตร ม.นราธิวาส ท่ีสามารถ
เปนท่ีปรึกษาใหกับเกษตรกรใน
พื้นที่  

4.มีผลการประเมินดานเศรษฐศาสตร
ท่ีมีขอมูลหลักฐานเชิงประจักษ ใน
การทําเกษตรผสมผสานในสวน
ยางพาราแตละแบบท่ีสามารถเปน
ทางเลือกใหกับเกษตรกร ท่ีสนใจให
เหมาะสมกับเง่ือนไข ปจจัยสวน
บุคคลท่ีแตละคนตองการและใชผล
การประเมินในการผลักดันเชิง
นโยบายไดงายมากข้ึน

5.หนวยงานรับผิดชอบหลักคือการ
ยางแหงประเทศไทย และหนวยงาน
สนับสนุนในพ้ืนท่ีเชนสํานักงาน
เกษตรและสหกรณจังหวัด เกษตร
จังหวัด มีความสนใจในการสงเสริม
การทําเกษตรผสมผสานในสวน
ยางพาราเพ่ิมข้ึน

6. การระบาดของ โควิดท่ีผานมาสง
ผลใหผลผลิตทางการเกษตรราคา
ตกต่ํา ไมสามารถสงออกไดแนวทาง
การทําเกษตรย่ังยืนสามารถขับ
เคล่ือนไดเร็วข้ึน

 

การขยายผลเพ่ิมจํานวนการทําเกษตรผสม
ผสานในสวนยางพาราเปนไปไดชา
เนื่องจาก 

1.การปรับเปล่ียนรูปแบบการทําเกษตร
เชิงเด่ียวมาเปนเกษตรผสมสานในสวนยาง
เกษตรกรยังไมมีความเช่ือม่ัน  และแรง
จูงใจในการปรับเปล่ียนกระบวนการผลิต
และสวนใหญยังไมสามารถปรับ
กระบวนการผลิตจากแบบเคมีมาเปนแบบ
ปลอดภัยหรืออินทรียได

2.เกษตรกรยังมีความกังวล เร่ืองการจัดการ
กับผลผลิตท่ีออกมา เชนขายไมเปน ไมมี
ชองทางการจําหนาย แปรรูปไมเปน

3. หนวยงานมีความตองการรูปแบบการทํา
เกษตรผสมผสานในสวนยางพาราท่ีเหมาะ
สมกับบริบทพ้ืนท่ีท้ีเปนพ้ืนท่ีเฉพาะเชนสาม
จังหวัดชายแดนใต แล

4.รูปแบบท่ีท่ีพัฒนาไดในโครงการระยะท่ี
ผานมาถูกนําไปขยายผลยังมีความตองการ
ปฏิบัติการยืนยัน ทดสอบซ้ําในบริบทพ้ืน
ท่ีๆ ตางกัน

 

1.การผลักดันใหเกิดแผนปฏิบัติการสงเสริม
การทําเกษตรผสมผสานในสวนยางพารา
แบบ ก 2, และ ก 3 ในหนวยงานการยาง
แหงประเทศไทย

2.การจัดทําขอสนอเชิงนโยบาย เพ่ือการ
ขยายผลรูปแบบ แหลงเรียนรูการทําเกษตร
ผสมผสานในสวนยางพารา เพื่อเพิ่มจํานวน
เกษตรกรชาวสวนยางท่ีทําเกษตรผสมผสาน
เพ่ิมข้ึน

3.การสังเคราะหองคความรูรูปแบบการทํา
เกษตรผสมผสานในสวนยางพาราในบริบท
พ้ืนท่ีท่ีมีลักษณะพิเศษเชน พื้นที่ 3 จังหวัด
ชายแดนใต

4.การส่ือสารเพ่ือการเปล่ียนแปลงท้ังระดับ
นโยบายและระดับปจเจกท่ีจะสรางแรงจูงใจ
ใหเกษตรกรเปล่ียนรูปแบบการผลิต
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การทํา
เกษตรผสม
ผสานในนา
ขาว1  ไร
หลายแสน

1. มีหลักสูตร แหลงเรียนรู ชุมชน
ตบแบบ เร่ือง 1 ไรหลายแสน

2. มีศูนยเรียนรู เชนฟารมตัวอยาง
ในพื้นที่สามจังหวัด

3. มีเครือขายเกษตรกร กลุม ท่ีมี
กิจกรรมในพ้ืนท่ีเชนเครือขาย
โรงเรียนชาวนาตําบลแวง ฯ

1. ในพื้นที่ปตตานี นราธิวาส ยะลา อาจมี
เกษตรกรท่ีทําการเกษตรแบบ 1 ไร 1 แสน
อยูแตยังไมการรวบรวมสังเคราะหเปนองค
ความรู วามีรูปแบบไหนบาง ทําใหหนวย
งานท่ีจะสงเสริมไมสามารถทําไดตามความ
เหมาะสมกับบริบทพ้ืนท่ี

2. ยังขาดแนวทางท่ีชัดเจนเพ่ือสงเสริมการ
ทําเกษตรผสมผสานแบบ 1 ไร หลายแสน
ในพื้นที่ 3 จังหวัด

1. การรวบรวม สังเคราะห องคความรูท่ีมีใน
พ้ืนท่ีและสรางพ้ืนท่ีปฏิบัติการเพ่ือใหเกิดครัว
เรือนตนแบบ ชุมชนตนแบบในพ้ืนท่ี

2. การทําใหเกิดแผนการสงเสริมการทํา
เกษตรผสมผสานในนาเขา และถูกนํามาย
กระดับเปนการสรางความม่ันคงทางอาหาร
ระดับชุมชนของหนวยงานที่เกี่ยวของ

3. การจัดเวทีนโยบายเพ่ือสงเสริมการทํา
เกษตรผสมผสาน 1 ไร หลายแสน

4.การส่ือสารเพ่ือสรางการเปล่ียนแปลงระดับ
ปจเจกและสาธารณะ

อาหาร
ปลอดภัย

การกระ
จาย
ผลผลิต
และระบบ
การเช่ือม
โยงผลผลิต
ตลาด
อาหาร
ปลอดภัย

 

1.มีรูปแบบอุทยานอาหารปลอดภัย
ตลาดเกษตร ม.อ.เปนตนแบบใน
การกระจายสินคาและการดําเนิน
งานอาหารปลอดภัย 

2.มีรูปแบบการกระจายผลผลิตจาก
เกษตรกรสูผูบริโภค โดยกลไกโรง
พยาบาล

3. นโยบายภาครัฐ ในการสงเสริม
เร่ืองอาหารปลอดภัย เชนนโยบาย
กระทรวงสาธารณสุขเร่ืองโรง
พยาบาลอาหารปลอดภัย

 

 

1.การขยายผลเร่ืองตลาดอาหารปลอดภัย
และยกระดับตลาดเปนอุทยานอาหาร
ปลอดภัยยังขยับไดชาโดยเฉพาะตลาดใน
สังกัดหนวยงานองคกรปกครองทองถิ่น
เนื่องจาก ในระยะแรกของการพัฒนา
จําเปนตองมุงเนนแกปญหาเร่ืองเรงดวน
เฉพาะหนากอน ทําใหการจัดการท้ังระบบ
ทําไมทัน

2.การเวิเคราะหขอมูลสถานการณเร่ือง
อาหารปลอดภัยสวนใหญจะเปนขอมูลตาม
ตัวชี้วัดที่หนวยงานมี เชนจากการสุมตรวจ
ของหนวยงานสาธารณสุข ซี่งเปนการสุม
ตรวจบางสวน ทําพียงไมก่ีคร้ัง อาจทําให
ไมแนใจถึงความปลอดภัยของอาหารโดย
สวนใหญ การสราง/พัฒนากลไกการตรวจ
สอบเฝาระวังอาหารปลอดภัย จะทําให
จัดการไดเร็วข้ึน

3.  ในระดับจังหวัดมีคณะกรรมการอาหาร
ปลอดภัยและคุมครองผูบริโภค ฯ  แตสวน
ใหญคณะกรรมการฯ ดังกลาวยังมีแผนการ
ทํางานรวมกันท่ีเปนรูปธรรมนอย สวนใหญ
เปนการทําแผนตามภารกิจของแตละหนวย
งานมารวมน ทําใหไมเห็นทิศทางและเปา
หมายการขับเคล่ือนปญหารวมกันอยางเปน
รูปธรรม

4. การเช่ือมโยงผลผลิตจากเกษตรกรสู
หนวยงานเชนโรงเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ยังมีนอย 

 

1.การพัฒนารูปแบบการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร โครงการดาน อาหารปลอดภัย
ระดับจังหวัด โดยใชกลไกคณะกรรมการ
อาหารปลอดภัยและคุมครองผูบริโภคระดับ
จังหวัดโดยจะนํารองที่จังหวัดปตตานี

2. พัฒนารูปแบบการเช่ือมโยงผลผลิตจาก
เกษตรกรไปยังโรงเรียน ศูนยเด็กเล็ก  หรือ
หนวยงาน รานอาหาร ในพ้ืนท่ี โดยใชกลไก
สหกรณการเกษตรระดับอําเภอเน่ืองจาก
สหกรณการเกษตรอําเภอเปนท้ังหนวยงานท่ี
ท้ังผลิตและรวบรวมสินคาของเกษตรกรเพ่ือ
จําหนาย ทําใหสามารถชวยเกษตรกรในพ้ืนท่ี
ไดท้ังในเร่ืองการผลิตท่ีปลอดภัย และการ
จําหนาย 
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 5. จํานวนเกษตรกรไดรับการรับรอง
มาตรฐาน ดานการผลิตนอยทําใหโอกาสใน
การจําหนายผลผลิตลดลง

โภชนาการ
สมวัย

การบูรณา
การระบบ
อาหารใน
ระดับ
ตําบลเพ่ือ
แกปญหา
โภชนาการ

 

1.มีตนแบบการบูรณาการระบบ
อาหารในระดับตําบล (หนวยงาน
ระดับตําบล ดําเนินการเร่ืองระบบ
อาหารท้ังประเด็นความม่ันคงทาง
อาหาร อาหารปลอดภัย และ
โภชนาการสมวัย) โดยใชกลไก
กองทุนตําบล เชน เทศบาลนคร
ยะลา อบต.ควนรู  และ อบต.ชะแล
เปนตน

2.มีชองทางการพัฒนาแผนงาน
โครงการ ฯ แบบออนไลนท่ี
เปน real time ท่ีผูสนใจสามารถ
พัฒนาโครงการใน website และสง
โครงการไปขอรับการสนับสนุนจาก
กองทุนหลักประกันสุขภาพทองถิ่น
ไดตลอดเวลา

3.มีกลไกพ่ีเล้ียง ของสํานักงานหลัก
ประกันสุขภาพท่ี 12 ท่ีคอย
สนับสนุนการดําเนินงานโครงการ
ของคนท่ีขอรับทุน

4.มีงบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ทองถิ่น ท่ีสามารถนํามาชในการทํา
แผนงานดานระบบอาหารในตําบล
ได

 

1.ขนาดของสถานการณดานโภชนาการใน
กลุมเด็กวัยกอนเรียน และกลุมวัยเรียน ใน
พื้นที่ 3 จังหวัดมีปญหาสูงกวาคาเฉล่ียท่ี
กําหนดมาก

2. การแกปญหาบางเร่ือง ขาดรูปแบบการ
ดําเนินงานระบบอาหารระดับตําบลใน
บริบทพ้ืนท่ี ๆ เปนภาวะวิกฤติ  ทั้ง
สถานการณความรุนแรง เปนพ้ืนท่ี ๆ มี
ความยากจนและเหลื่อมลํ้าสูง และผลจาก
วิกฤติโควิด

3.ขาดการใชกลไกรวมเพ่ือแกปญหาสําคัญ
ของพื้นที่ ท่ี เก่ียวของกับเร่ืองโภชนาการ
ใน 3 จังหวัด เชนการทําใหเกิดยุทธศาสตร
หรือแผนแกปญหาของ กลุมจังหวัด
ชายแดนใต 

4.แผนงาน โครงการ ดานระบบอาหารท่ีได
รับงบประมาณจากกองทุนตําบล สวนใหญ
ยังไมเปนโครงการท่ีดี ไมคอยมีกิจกรรมท่ี
เนนความยั่งยืน ทําใหการแกปญหาไมตอ
เนื่อง

5.Food literacy ของประชาชนเร่ือง
ระบบอาหารยังต่ํา   

 

การทําใหเกิดยุทธศาสตรแผนงาน โครงการ
ดานระบบอาหารในกลุมจังหวัดชายแดนใต

1.การพัฒนารูปแบบการดําเนินงานระบบ
อาหารในภาวะวิกฤติ

2.การสํารวจและกําหนดวิธีการเพ่ือพัฒนา
เร่ือง food literacy ของกลุมเปาหมาย

ยุทธศาสตร
ระบบ
อาหาร
ระดับ
จังหวัด

1.เกิดความรวมมือในการทํางานรวม
กับระหวางหนวยงานภาครัฐ สวน
ราชการ ภาคประชาชน ในการจัดทํา
ยุทธศาสตรระบบอาหาร โดยมี
สถาบันวิชาการในพ้ืนท่ีสนับสนุน
การดําเนินงาน

1.แผนยุทธศาสตรจังหวัดนราธิวาส ยังไม
ถูกผลักดันสูการปฏิบัติ การผลักดัน
ยุทธศาสตรจังหวัด

2.ยุทธศาสตรอาหารปลอดภัยของจังหวัด
ปตตานียังไมไดดําเนินการ

1.การผลักดันยุทธศาสตรเร่ืองระบบอาหาร
จังหวัดนราธิวาสสูการปฏิบัติ

2.จัดทํายุทธศาสตรดานอาหารปลอดภัยของ
จังหวัดปตตานี
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ยุทธศาสตร
ระบบ
อาหาร
ระดับกลุม
จังหวัด
ภาคใต
ชายแดน

1. พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
เปนพ้ืนท่ีผลิตอาหารท่ีสําคัญ และมี
ผลผลิตท่ีเปนอัตลักษณของทองถ่ิน

2.แนวทางการทําเกษตรย่ังยืนเปน
ทางเลือกสําหรับเกษตรกรในการ
ทําการเกษตรในอนาคตโดยเฉพาะ
กลุมท่ีทําเกษตรแบบเชิงเด่ียว
ยางพารา ปาลม นํ้ามัน ซึ่งมีสัดสวน
คอนขางมากในพ้ืนท่ี

 

1.การจัดทําแผนพัฒนาของกลุมจังหวัดยัง
ไมมีการบูรณาการ การทํางานรวมกันของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ  การดําเนินงานท่ี
ผานมาพบวาเนนการผลิต แตเปนการผลิต
แบบด้ังเดิมทําใหคุณภาพผลผลิตต่ํากวาคา
เฉล่ียประเทศและภาคใต

2.ขาดกลไกการเช่ือมโยง กระจายผลผลิต
ทั้งภายในพื้นที่และภายนอกพื้นที่

3.ผลผลิตบางประเภท เชนสัตวปก เปด ไก
ในพ้ืนท่ีผลิตไมพอกับความตองการบริโภค
ตองนําเขาจากพ้ืนท่ีอ่ืน

4.สัดสวนพ้ืนท่ีผลิตอาหารปลอดภัย /
อินทรีย นอย

1.การจัดทําแผนยุทธศาสตรระดับกลุม
จังหวัดทําใหไดแผนพัฒนาดานระบบอาหาร
ท่ีสามารถขับเคล่ือนเพ่ือแกปญหาดานระบบ
อาหารท้ังประเด็นความม่ันคงทางอาหาร
อาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัย ไดใน
ภาพรวม สงผลตอการแกปญหาโภชนาการ
และปญหาท้ังทางเศรษฐกิจ สังคมของพ้ืนท่ี

7. การวิเคราะหภาคีเครือขายท่ีมีสวนรวมดําเนินโครงการ 

          7.1 ภาคีระดับตําบล

                    - องคกรปกครองสวนทองถิ่น ในจังหวัดปตตานี ยะลา และนราธิวาส

                    - โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพระดับตําบล ในจังหวัดปตตานี ยะลา และนราธิวาส

                    - สหกรณการเกษตรอําเภอบางกล่ํา และอําเภอควนเนียง

                     - โรงพยาบาลอําเภอบางกล่ํา

                    -  โรงเรียน

                    - กลุมวิสาหกิจชุมชน กลุมอาชีพในชุมชน เครือขายเกษตรกร กลุมสตรี กลุมเครือขายเยาวชน

          7.2 ภาคีระดับอําเภอ

                    - สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ในจังหวัดปตตานี ยะลา และนราธิวาส

                     - สํานักงานการยางแหงประเทศไทยระดับอําเภอ ในจังหวัดสงขลา ปตตานี ยะลา และนราธิวาส

                     - โรงพยาบาล

                    - สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอในจังหวัดปตตานี ยะลา และนราธิวาส

                    - สหกรณการเกษตรอําเภอในจังหวัดปตตานี ยะลา และนราธิวาส

          7.3 ภาคีระดับจังหวัด

                     - สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน

                     - คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการบริหารกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน

                     - สํานักงานจังหวัดปตตานี  ยะลา และนราธิวาส

                     - สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปตตานี ยะลา และนราธิวาส

                     - สํานักงานทองถิ่นจังหวัดปตตานี ยะลา และนราธิวาส

                     - สํานักงานเกษตรและสหกรณการเกษตรจังหวัดปตตานี ยะลา และนราธิวาส
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                     - สํานักงานปศุสัตวจังหวัดปตตานี ยะลา และนราธิวาส

                     - สํานักงานประมงจังหวัด ปตตานี ยะลา และนราธิวาส

                    - สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปตตานี ยะลา และนราธิวาส

                     - เครือขายภาคประชาสังคมจังหวัดปตตานี

          7.4 ภาคีสนับสนุน

                     - สํานักงานหลักประกันสุขภาพเขต 12 สงขลา

                      - ศูนยอนามัยท่ี 12 ยะลา

                     - คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ.

                     - คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ม.อ. ปตตานี

                     - มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร

                     - มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา และยะลา

                     - กลไกพ่ีเล้ียงกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถ่ิน

8. แผนการดําเนินงานป พ.ศ. 2564 - 2565

          8.1 ความม่ันคงทางอาหาร

        1) สรางความม่ันคงทางอาหารในระดับครัวเรือน ชุมชน  โดยยกระดับและขยายผลการทําเกษตรผสมผสานในสวนยางพาราแบบ
ก 2,3 รูปแบบการทําเกษตร 1 ไร หลายแสน สูงานเชิงนโยบาย

                     - การนํานโยบายเกษตรผสมผสานในสวนยางพารา แบบ ก 2 และ ก 3 ขับเคลื่อนตอเนื่องในจังหวัดสงขลา และ
ขยายผลในจังหวัดปตตานี ยะลาและนราธิวาส โดยทํางานรวมกับการยางแหงประเทศไทยจัดทําแผนปฏิบัติราชการของการยางแหง
ประเทศไทยจังหวัดสงขลา ปตตานี ยะลา และนราธิวาส เร่ืองการขยายผลการสงเสริมและสนับสนุนการปลูกยางแทนแบบผสมผสานใน
สวนยางพารารูปแบบ ก.2 และ ก.3 และใชแหลงเรียนรูและหลักสูตรการเรียนรูเกษตรผสมผสานในสวนยางพาราจํานวน 8 แหงของ
จังหวัดสงขลา เปนพ้ืนท่ีถายทอดความรูการทําเกษตรผสมผสานในสวนยางพารา

              - การนํานโยบายทําเกษตรผสมผสานในรูปแบบ 1 ไรหลายแสน ท่ีมีตนแบบในจังหวัดสงขลา ณ บานคูวา   อ.ระโนด
จ.สงขลา เปนพ้ืนท่ีถายทอดความรูการทําเกษตรผสมผสานแบบ 1 ไร หลายแสนไปสูจังหวัดปตตานี ยะลา และนราธิวาส โดยการ
ทํางานรวมกับสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด สํานักงานเกษตรจังหวัด

       8.2 อาหารปลอดภัย

          1) การพัฒนารูปแบบระบบการเช่ือมโยงผลผลิต (Matching Model) และกระจายอาหารปลอดภัยจากผูผลิตไปยังผูบริโภค
โดยใชกลไกสหกรณการเกษตรระดับอําเภอ ในพ้ืนท่ีอําเภอบางกล่ําและอําเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา โดยพัฒนาระบบการรวมรวบ
และกระจายผลผลิตอาหาร ( Matching Model) กับสหกรณการเกษตรอําเภอควนเนียง และอําเภอบางกล่ํา เครือขายเกษตรกรสวนลุง
วร โรงพยาบาลอําเภอบางกล่ํา ดวยเล็งเห็นวาอําเภอควนเนียงและอําเภอบางกล่ํา ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพการเกษตร และ
ระบบสหกรณมีความเขมแข็ง สามารถท่ีจะพัฒนาเปนพ้ืนท่ีตนแบบการจัดการระบบ Matching Model

          2) ผลักดันนโยบายการดําเนินงานมาตรฐานตลาดอาหารปลอดภัยในจังหวัดปตตานี โดยสรางความรวมมือกับคณะกรรมการ
อาหารปลอดภัยจังหวัด ฯ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด และองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อออกแบบการทํางานพัฒนามาตรฐาน
อาหารปลอดภัยในระดับชุมชน ต้ังแตตนทาง กลางทางและปลายทาง โดยการจัดหาเกษตรกรและผูแปรรูปอาหาร จัดทําอาหาร
ปลอดภัยและมีตลาดท่ีชัดเจน แลวประชาสัมพันธใหโรงเรียน โรงพยาบาล และรานอาหาร รวมท้ังชุมชน ไดทราบและเขาถึงแหลงอาหาร
ปลอดภัยไดสะดวก

          3) พัฒนาระบบการเช่ือมโยงผลผลิต จากเกษตรกร สูผูบริโภค หนวยงาน องคกรในพ้ืนท่ี จังหวัดปตตานี ยะลา  นราธิวาส โดย
ใชกลไกตางท่ีเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนท่ีเชน กลไกกลุมวิสาหกิจชุมชน กลไกศูนยคัดแยกผลผลิตทางการเกษตรของสํานักงานเกษตร
จังหวัด กลไกสหกรณการเกษตรระดับอําเภอ ฯ 
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      8.3 ระบบบูรณาการอาหารระดับทองถ่ินจังหวัดยะลา

          - ยกระดับเทศบาลนครยะลาเปนตนแบบการจัดการระบบอาหารและโภชนาการเพ่ือเนนการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพ

          - ขยายผลรูปแบบการดําเนินบูรณาการระบบอาหารและโภชนาการ ไปสูองคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดยะลา
จํานวน 62 แหง ใหมีแผนงาน โครงการท่ีเก่ียวของกับระบบอาหารและโภชนาการ การแกปญหาทุพโภชนาการเด็ก ความรอบรูเร่ือง
อาหาร (food literacy) ในกลุมเด็กวัยกอนเรียนและเด็กวัยเรียน โดยใชงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถ่ิน

      8.4  รูปแบบการจัดการระบบอาหาร Covid-19 โดยกลไกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

            พัฒนากลไกรูปแบบการจัดการระบบอาหาร Covid-19  โดยกลไกองคกรปกครองสวนทองถิ่น และหนวยงานสาธารณสุขใน
พ้ืนท่ี ไดแก โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพระดับตําบล ในการจัดทําแผนของ อปท. โดยใหมีเร่ืองความรอบรูเร่ืองอาหาร (food literacy)
ในกลุมเด็กวัยกอนเรียนและเด็กวัยเรียน เพ่ือแกปญหาภาวะโภชนาการในกลุมเด็กเล็ก เด็กนักเรียน รวมท้ังกลุมเปราะบาง  ในภาวะ
วิกฤติ สถาบันฯมีตนทุนของแผนยุทธศาสตรระบบอาหารจังหวัดนราธิวาส ซ่ึงมีแนวทางการดําเนินงานท่ีไดออกแบบไวสอดคลองกับ
ปญหาสามจังหวัดชายแดนใต โดยสามจังหวัดชายแดนใต ประสบปญหาดานโภชนาการในเด็กมากท่ีสุด สถาบันฯจะขับเคล่ือนการแก
ปญหาโภชนาการ โดยพัฒนาศักยภาพแผนสุขภาพของทองถ่ิน ใหมีแผนงาน โครงการแกปญหาภาวะทุพโภชนาการ รวมท้ังดึงทันต
บุคลากรของ รพ. หรือ รพ.สต. รวมแกปญหาเด็กฟนผุซ่ึงมีความสัมพันธกับภาวะขาดสารอาหารเร้ือรัง (Chronic malnutrition) ซึ่ง
ทําใหเด็กมีภาวะแคระแกรน และกลไกการจัดการระบบอาหารในภาวะโรคระบาด Covid -19 ในภาวะวิกฤตโดยใชตนทุนของแผน
ยุทธศาสตรระบบอาหารจังหวัดนราธิวาส โดยรวมกับจังหวัดนราธิวาส จังหวัดปตตานี และจังหวัดยะลา คณะพยาบาลมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร มหาวิทยาลัยสงขลนครินทร วิทยาเขตปตตานี มหาวิทยาลัยราชภัฎจังหวัดยะลา และองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่นจํานวน 45 แหง แบงเปนจังหวัดนราธิวาส จํานวน 13 แหง จังหวัดยะลา จํานวน 19 แหง และจังหวัดปตตานี จํานวน 14 แหง
 โดยคัดเลือกกลุมเปาหมายท่ีเปนทองถ่ินจากโครงการ UNDP (นราธิวาส 3 แหง ยะลา 3 แหง และปตตาน ี4 แหง)  และ
โครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย (นราธิวาส 3 แหง ปตตาน ี5 แหง) และพ้ืนท่ีประสบปญหาดานโภชนาการซ่ึงเปนพ้ืนท่ีใหม

จํานวน 27 แหงอยูในจังหวัดนราธิวาส อําเภอบาเจาะ จะแนะ จังหวัดยะลา อําเภอรามัน และจังหวัดปตตานี อําเภอทุงยางแดง 

          8.5 แผนยุทธศาสตรระบบอาหารระดับกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน (ปตตานี ยะลา นราธิวาส)

           ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการเร่ือง การต้ังกลุมจังหวัดและกําหนด
จังหวัดท่ีเปนศูนยปฏิบัติการของกลุมจังหวัด (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี16 พฤศจิกายน 2560โดยอาศัยอํานาจตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการ
บริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการพ.ศ. 2561 มาตรา 26 วรรคหน่ึง ประกอบมติคณะกรรมการนโยบายการบริหารงาน
จังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ คร้ังท่ี 3/2560 เม่ือวันท่ี 19 ตุลาคม 2560 โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงไดจัดต้ังกลุม
จังหวัดจํานวน18 กลุมจังหวัด 6 ภาค โดยกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน ประกอบดวยจังหวัดนราธิวาส จังหวัดปตตานี และจังหวัดยะลา
มีจังหวัดยะลาเปนศูนยปฏิบัติการของกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน และผูวาราชการจังหวัดยะลาทําหนาท่ีหัวหนากลุมจังหวัดภาคใต
ชายแดน ในแตละป กลุมจังหวัดภาคใตชายแดนจะไดรับงบประมาณเพ่ือดําเนินงานแบบบูรณาการในพ้ืนท่ี ประมาณ ปละ 100-
300 ลานบาท ท่ีผานมากลุมจังหวัดภาคใตชายแดนไดจัดทําแผนพัฒนาโดยมีจุดเนนเร่ืองเกษตรและอาหาร มีโครงการภายใตแผนพัฒนา
ทุกปงบประมาณแตละป ประมาณ 40-50 ลานบาท การดําเนินงานท่ีผานมาพบวาโครงการสวนใหญเนนภาคการผลิต ลักษณะโครงการ
ไมแสดงใหเห็นถึงความย่ังยืนในอนาคต เนนการสงเสริมการผลิตเชนการซ้ือปจจัยการผลิต โค แพะ ไก แจกจายแกเกษตรกรในพ้ืนท่ี
ผลผลิตท่ีไดต่ํากวาคาเฉล่ียท้ังภาคเกษตร ปศุสัตว และประมง เกษตรยังมีการรวมกลุมนอย การแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลคา สินคาเกษตรมี
สัดสวนต่ํา กลไกการกระจายผลผลิตท้ังในและนอกพ้ืนท่ียังไมมีประสิทธิภาพ  เกษตรกรสวนใหญยังทําการเกษตรแบบด้ังเดิม และสวน
ใหญยังยากจน  ในขณะท่ีพ้ืนท่ีมีปญหาเร่ืองภาวะโภชนาการของกลุมวัยท่ีเก่ียวของกับระบบอาหารสูง การทําความรวมมือกับสํานัก
บริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดชายแดนภาคใต จะทําใหการทําโครงการภายใตแผนพัฒนาของกลุมจังหวัดมีคุณภาพมากข้ึน เช่ือมโยงการ
ทํางานท้ังระบบตลอดหวงโซคุณคาต้ังแตตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา ทําใหงบประมาณการดําเนินงานเร่ืองระบบอาหารสงผลกระทบ
ตอกลุมเปาหมายในพ้ืนท่ีทําใหเกิดความย่ังยืนท้ังมิติเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติท่ีเก่ียวของและความย่ังยืนทาง
สุขภาพ กิจกรรมการดําเนินงานประกอบดวย  การประเมินสถานการณปญหารวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ี  การประเมินผลกระ
ทบของโครงการภายใตแผนพัฒนาท่ีผานมา การพัฒนาแผนงาน โครงการและผลักดัน โครงการเขาสูแผนปฏิบัติราชการของกลุมจังหวัด
ภาคใตชายแดน ในปงบประมาณ 2567

      8.6 การติดตามประเมินผลการดําเนินโครงการ
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          สถาบันฯ รวมกับนักวิชาการ จํานวน 4 ทาน ประกอบดวย ดร.มุมตาส  มีระมาน มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ภก.สมชาย
ละอองพันธุ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติเขต 12 สงขลา ผศ.ดร.ลักษณา ไชยมงคล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และดร.รัช
ดา บุญแกว มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา จะมีบทบาทสนับสนุนการทํางานโครงการ เพ่ือกํากับติดตามการทํางานใหเปนไปตามเปาหมาย
โครงการ และรวมถอดบทเรียนกิจกรรมเพ่ือสังเคราะหเปนชุดความรูขยายผลตอไป  
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         เกณฑในการคัดเลือกพ้ืนท่ีโดยเลือกพ้ืนท่ีแบบเจาะจง  ดังน้ี

          1. จังหวัดสงขลา  เปนพ้ืนท่ีตนแบบต้ังตนท่ีดําเนินงานโครงการมาต้ังแตระยะแรก  ผลการดําเนินงานในจังหวัดสงขลาท่ีเกิดรูป
ธรรมความสําเร็จ และสามารถผลักดันเขาสูกลไกปกติ ไดถูกนํารูปแบบท่ีไดขยายผลไปพ้ืนท่ีอ่ืนๆ แตยังมีบางประเด็นท่ีจําเปนตองพัฒนา
ตอ เชน การพัฒนากลไกการกระจายผลผลิตโดยใชกลไกใหมๆ  การขยายผลการดําเนินงานระบบอาหารในหนวยงานองคกรปกครองทอง
ถิ่น เปนตน

          2. สามจังหวัดชายแดนภาคใต ปตตานี ยะลา นราธิวาส  คัดเลือกจากเปนพ้ืนท่ี ๆ มีสถานการณปญหาดานภาวะโภชนาการ
รุนแรง  มีสถานการณความไมสงบในพ้ืนท่ี มีปจจัยทางดานสังคมท่ีซับซอน เชนปญหาดานเศรษฐกิจ การศึกษา ความยากจน มีความ
เหล่ือมล้ําสูง และในพ้ืนท่ีมีประชากรวัยแรงงานท่ีมีสัดสวนสูงกวาคาเฉล่ียประเทศ

          3. มีหนวยงานในพ้ืนท่ีเปาหมาย ยินดีและมีความประสงคจะทํางานรวมกับสถาบันนโยบายสาธารณะ

          4. มีสถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ี ๆ จะเปนกลไกทางวิชาการชวยและหนุนเสริมการทํางานรวมกับเครือขาย จังหวัดปตตานีมี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตปตตานี  จังหวัดนราธิวาสมีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร และจังหวัดยะลามีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา

          5. คัดเลือก หนวยงาน องคกรท่ีมีทุนในการขับเคล่ือนงาน เพ่ือใหการทํางานเกิดความย่ังยืน เชน องคกรปกครองทองถ่ิน  กลุม
จังหวัดบริหารภาคใตชายแดน

    แนวคิดการพัฒนา Matching Model ผานกลไกสหกรณ

        สหกรณการเกษตร เปนสหกรณท่ีจัดต้ังข้ึนในกลุมของผูท่ีมีอาชีพทางการเกษตร รวมตัวกันจัด ตั้งขึ้น และจดทะเบียนเปน
นิติบุคคลตอนายทะเบียนสหกรณ  โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือใหสมาชิกดําเนินกิจการรวมกันและชวยเหลือซ่ึงกันและกัน เพ่ือแกไขความ
เดือดรอนในการประกอบอาชีพของสมาชิก และชวยยกฐานะความเปนอยูของสมาชิกใหดีข้ึน มีการเปดใหสมาชิก ไดเขาถึงปจจัยการ
ผลิตท่ีราคาต่ํากวาทองตลาดสําหรับสมาชิก มีโอกาสไดรับเงินกูดอกเบ้ียต่ํา สหกรณการเกษตรระดับอําเภอ เปนหนวยงานท่ีอยูในพ้ืนท่ี
ใกลชิดกับเกษตรกร และเกษตรกรสวนใหญจะเปนสมาชิกของสหกรณอําเภอ ในบางพ้ืนท่ีสหกรณการเกษตรมีกิจกรรมท้ังเปนผูผลิต
สินคาเกษตร ประมง ประศุสัตว มีการแปรรูป มีการทําการตลาดท้ังแบบในพ้ืนท่ี และตลาดออนไลน แปลงปฏิบัติการของเกษตรกร
เปนตนแบบ แหลงเรียนรู และการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรท่ีเปนสมาชิก การใหสหกรณการเกษตรเปนกลไกการรวบรวม กระจาย และ
เช่ือมโยงผลผลิตจากเกษตรกรสูหนวยงาน ผูบริโภค ท่ีมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากสหกรณมีความพรอมท้ังทรัพยากรบุคคล ชองทางการ
ตลาด และมีความพรอมเร่ืองระบบ logistic

      นิยามศัพท
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          1. การบูรณาการการดําเนินงานระดับอาหาร หมายถึง การทําใหเกิดแผนงาน โครงการดานระบบอาหารท้ังประเด็นความม่ันคง
ทางอาหาร  อาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัย โดยมีการผลักดันงานระบบอาหารเขาสูภารกิจและใชงบประมาณของหนวยงาน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  งบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัด และงบพัฒนากลุมจังหวัดภาคใตชายแดน

          2. เกษตรกรรมย่ังยืน หมายถึง การทําการเกษตรท่ีครอบคลุมวิถีชีวิต กระบวนการผลิต การจัดการฟารมทุกรูปแบบต้ังแตการ
ผลิต การกระจายผลผลิต และการบริโภค เพ่ือใหเกิดความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอม นําไปสูการพ่ึงตนเองของประชาชน ผู
ดอยโอกาส กลุมคนวางงาน หรือกลุมแรงงานท่ีไดรับผลกระทบจากโควิด และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและผูบริโภค โดย
การสงเสริมการ เกษตรผสมผสาน วนเกษตร การทําเกษตรแบบปลอดภัย เกษตรอินทรีย การใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในพ้ืนท่ี
สวนยาง  สวนปาลมแบบย่ังยืน หรือพืชเชิงเด่ียวอ่ืน ๆ เชน การทํา 1 ไร 1 แสน เปนตน

          3. เกิดกลไกการเช่ือมโยงผลผลิต หมายถึงการกระจายผลผลิต ผานระบบการจับคูโดยตรง (matching ) ระหวางเกษตรกรกับผู
บริโภค รานคา โรงเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ฯ รวมท้ังการกระจายผานหนวยงานองคกรเชนสหกรณการเกษตร ตลาดสีเขียวโรงพยายา
บาล ตลาดอาหารปลอดภัยของเทศบาล 

          4. การเขาถึงอาหารท่ีมีคุณภาพท้ังในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ  หมายถึงการท่ีประชาชนในพ้ืนท่ีเปาหมาย สามารถหาอาหาร
หรือไดรับอาหารจากกลไกการกระจายอาหารในพ้ืนท่ี โดยในเฉพาะภาวะวิกฤติของพ้ืนท่ี เชน การระบาดของโควิด อุทกภัย หรือ
สถานการณความรุนแรงในพ้ืนท่ี ท่ีทําใหประชาชนไดมีอาหารบริโภค ไมขาดอาหาร

          5. ภาวะโภชนาการสมวัย หมายถึง การไดรับสารอาหารและคุณคาทางอาหารเหมาะสมกับชวงวัย สงผลใหปญหาโภชนาการ
ของกลุมอายุตาง ๆ ลดลง

          6. ตนแบบการจัดการระบบอาหารเพ่ือสุขภาพอยางสมดุล หมายถึง การมีหนวยงาน องคกรตนแบบ เชนโรงเรียน  ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก ในเขตเทศบาลนครยะลา ท่ีมีการจัดการระบบอาหารต้ังแตการเช่ือมโยงผลผลิต  การปรับสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอกลุมเปาหมาย
ใหสามารถเขาถึงอาหารเพ่ือสุขภาพ และการส่ือสารและสงเสริมใหกลุมเปาหมายมีความรอบรูเร่ืองอาหาร มีการปรับพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารตามหลักโภชนาการ และความตองการของรางกายแตละชวงวัยอยางสมดุล เพ่ือเปาหมายการมีสุขภาพท่ีดี
          

          สรุปไดวาการดําเนินงานใน 4 ระยะท่ีผานมาสถาบันนโยบายสาธารณะไดวิเคราะหปญหา และประเด็นตองการจึงจําเปนตอง
ดําเนินโครงการในป 2564 – 2565 ดังนี้

          1. สถานการณของพ้ืนท่ีเปาหมายในภาพรวมพบวา กลุมประชาชนในพ้ืนท่ียังไดรับผลผกระทบจากสถานการณปญหาท่ี
เก่ียวของกับระบบอาหาร เชน กลุมเกษตรกรซ่ึงเปนคนสวนใหญของพ้ืนท่ี ยังมีการทําเกษตรเชิงเด่ียวยังในสัดสวนท่ีสูง  การทําเกษตร
ปลอดภัย/เกษตรอินทรียยังมีนอย สวนใหญเกษตรกรยังทําเกษตรแบบด้ังเดิมขาดองคความรู หรือการใชเทคโนโลยีมาใชในพ้ืนท่ี  ครัว
เรือนเกษตรกรสวนใหญเปนครัวเรือนยากจน การดําเนินงานระบบอาหารตามแนวทางเกษตรย่ังยืนท่ีเก่ียวของกับเร่ืองเศรษฐกิจครัวเรือน
จะแกปญหาและขยายผลไดเร็วข้ึน ดานการกระจายผลผลิตยังมีความตองการกลไก รูปแบบการเช่ือมโยงผลผลิตแบบใหมท่ีอยูในพ้ืนท่ี
เปนหนวนงานกลางท่ีมีความใกลชิดระหวางเกษตรกรและผูบริโภค โรงเรียน โรงพยาบาล ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ท่ีตองการผลผลิต กลไก
สหกรณการเกษตรอําเภอเปนหนวยงานท่ีมีคุณสมบัติดังกลาวท่ีควรนํามาพัฒนารูปแบบการดําเนินงานรวมกัน   ดานการลดปญหาความ
ไมปลอดภัยดานอาหารในระดับทองถ่ิน จังหวัด ผานกลไกท่ีมีในพ้ืนท่ีพบวายังไมสามารถดําเนินงานใหใหเกิดความปลอดภัยหรือลด
สถานการณปญหาดานอาหารปลอดภัยไดอยางเปนรูปธรรม ยังมีความตองการขอมูลทางวิชาการเพ่ือใชกําหนดนโยบายดานอาหาร
ปลอดภัยระดับจังหวัด ดานโภชนาการพบวา ภาวะโภชนาการของกลุมคนในพ้ืนท่ียังมีปญหาสูงกวาคาเฉล่ียประเทศ   พ้ืนท่ีมีการระบาด
ของโควิด 19 รุนแรงท้ัง 3 จังหวัดเปนพ้ืนท่ีสีแดง และมีประชาชนคนท่ีไดรับผลกระทบจากโควิดท่ีเดินทางกลับจากประเทศเพ่ือนบาน
และจากเมืองใหญ การดําเนินงานโครงการระบบอาหารจะชวยสรางความม่ันคงทางอาหาร โดยการการสรางงาน สรางอาชีพ รายไดและ
ลดผลกระทบดังกลาวได

          2. สัดสวนของเกษตรกรท่ีทําเกษตรผสมผสาน วนเกษตร หรือเกษตรผสมผสานในสวนยางพารายังมีสัดสวนนอย มีความจําเปน
ตองขยายผลในเชิงปริมาณและยกระดับการทําเกษตรผสมผสานในสวนยางพาราสูการทําเกษตรตามแนวทางเกษตรกรรมย่ังยืน เปน
โอกาสดีท่ีหนวยงานหลักท่ีรับผิดชอบในการดําเนินงานระบบอาหาร เชนการยางแหงประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ มีนโย
บายสนับสนุนการทําเกษตรกรรมแบบย่ังยืน การขยายผลรูปแบบการทําเกษตรผสมผสานในสวนยางพาราตามแนวทางเกษตรกรย่ังยืน
ผานกลไกการทํางานของหนวยงานประจํา โดยใชรูปแบบ องคความรู หลักสูตร แหลงเรียนรูท่ีผานมา  จะทําใหสามารถขยายผลในเชิง
ปริมาณและยกระดับการทํางานเพ่ือสรางความม่ันคงทางอาหารในกลุมเกษตรกรเชิงเด่ียวท่ีเปนคนสวนใหญในพ้ืนท่ีเปาหมายไดมากข้ึน
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          3. การพัฒนากลไกการเช่ือมโยงผลผลิต ของหนวยงานสหกรณการเกษตรระดับอําเภอ ซ่ึงเปนหนวยงานท่ีทํางานใกลชิดกับ
เกษตรกรในพ้ืนท่ี เกษตรกรรายยอยสวนใหญจะเปนสมาชิกสหกรณ ดังน้ันแมวาทางโครงการจะมุงใหสหกรณเปนหนวยกระจายการ
เช่ือมโยงผลผลิต แตยังจะสนับสนุนใหสหกรณทํางานระบบอาหารกับหนวยงานท่ีเก่ียวของตลอดหวงโซคุณคา คือต้ังแตการผลิต การ
สนับสนุนเงินกู การจําหนายปจจัยการผลิตราคาสมาชิก การรับรองมาตรฐาน การตรวจแปลงฯ  การทํางานกับสหกรณการเกษตรอําเภอ
จะทําใหไดรูปแบบการทํางานแบบบูรณาการแบบมีสวนรวมกับภาคีในพ้ืนท่ี เชน โรงพยาบาล โรงเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ซ่ึงจะมี
ประโยชนในการขยายผลเชิงนโยบายในอนาคต

          4. การดําเนินงานเชิงนโยบายระดับจังหวัดยังมีนอย สวนใหญเปนการทํางานท่ียังไมครบวงจรของกระบวนการนโยบาย การ
ส่ือสารสาธารณะในเชิงนโยบายยังมีนอย  คณะกรรมการดานอาหารปลอดภัยระดับจังหวัด เปนกลไกท่ีถูกแตงต้ังข้ึนในรูปแบบของคณะ
กรรมการท่ีประกอบดวยหนวยงานท้ังภาครัฐ  ทองถ่ิน เอกชน วิชาการ และภาคประชาชน ระดับจังหวัด เพ่ือใหดําเนินงานดานอาหาร
ปลอดภัย ท่ีผานมาพบวากลไกคณะกรรมการอาหารปลอดภัยไมคอยมีบทบาทในการดําเนินงาน การทํางานเชิงนโยบายกับกลไกคณะ
กรรมการดานอาหารปลอดภัยระดับจังหวัด จะทําใหไดรูปแบบของการพัฒนานโยบายสาธารณะ ท่ีเปนตนแบบเพ่ือการขยายผลให
จังหวัดอ่ืนในอาคต สถาบันเลือกจังหวัดปตตานีเปนพ้ืนท่ีเปาหมายเน่ืองจากสถานการณดานอาหารปลอดภัยและสุขาภิบาลอาหารของ
จังหวัดมีปญหาและมีขอมูลต้ังตนท่ีจะนําทบทวนและจัดทําองคความรูวิชาการและจัดทําส่ือสารสาธารณะเพ่ิมเติม นําไปสูการพัฒนา
นโยบายดานอาหารปลอดภัยของจังหวัด

          5.  การเสริมสรางความเขมแข็งใหกับบุคลากรในหนวยงาน องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีผานมามี การพัฒนาศักภาพ จัดต้ัง
กลไกพ่ีเล้ียง เพ่ือหนุนเสริมใหเกิดแผนงาน โครงการ ดานระบบอาหารโดยใชงบกองทุนตําบล แมจะมีแผนงาน โครงการเพ่ิมข้ึน แตใน
พ้ืนท่ี 3 จังหวัดยังมีปญหาเร่ืองคุณภาพโครงการและระบบการติดตามประเมินผล ท่ีจะทําใหผูขอรับทุนเขาใจและใชระบบการพัฒนาแผน
งาน โครงการแบบออนไลน  เพ่ือพัฒนาและแกปญหา  โดยเฉพาะการแกปญหาในภาวะวิกฤติ ท่ีหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
สามารถทําไดเพราะมีท้ังบุคลากร งบประมาณ และอยูใกลชิดกับประชาชนในพ้ืนท่ี เพียงแตตองทําใหคนทํางานในทองถ่ินมีความเขาใจ
และตระหนักในปญหาของพ้ืนท่ี สามารถออกแบบการจัดการเชิงระบบได การทํางานในทองถ่ินระยะน้ีจะเนนการใชขอมูลเพ่ือการจัดการ
ระบบอาหารในพ้ืนท่ีท้ังในภาวะปกติ และภาวะวิกฤติ การแกปญหากับกลุมเปาหมายท่ีไดรับผลกระทบจากโควิด เชน เด็กเล็ก นักเรียน
กลุมแรงงาน ผูดอยโอกาส หรือกลุมเปราะบางในพ้ืนท่ี

          6. พ้ืนท่ี 3 จังหวัดเปนพ้ืนท่ี ๆ มีความเหล่ือมล้ํา และมีครัวเรือนยากจน อยูอันดับตน ๆ ของประเทศ ท่ีผานมาพบวางบ
ประมาณท่ีลงไปดําเนินงานในพ้ืนท่ีพอสมควร  สวนในการทําโครงการน้ันพบวาสวนใหญยังเปนการทํางานแบบแยกสวน บุคลากรยังขาด
วิธีคิด วิธีการทํางานแบบใหม ๆ  ไมมีการบูรณาระหวางหนวยงาน ทําใหไดโครงการของจังหวัด หรือกลุมจังหวัด ท่ีเปนโครงการแบบเดิม
ๆ ไมไดมีการประเมินความสําเร็จหรือประเมินผลกระทบของโครงการ ดังน้ันการไปทํางานกับหนวยงานท่ีมีงบประมาณในการพัฒนา
จังหวัด กลุมจังหวัด จะทําใหหนวนงานท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานระบบอาหาร สามารถออกแบบโครงการเชิงระบบได มีโครงการแก
ปญหาท่ีครบวงจรต้ังแตตนน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา เพ่ือตอบโจทยปญหาประชาชนในพ้ืนท่ีอยางย่ังยืนตามสถานการณขางตน

          การดําเนินโครงการน้ีจะตอบยุทธศาสตรของแผนอาหารเพ่ือสุขภาวะ ประจําป พ.ศ.2565 ดังนี้

          1. แผนความม่ันคงทางอาหาร การยกระดับและขยายผลการทําเกษตรผสมผสานในสวนยางพาราแบบ ก 2,3 รูปแบบการทํา
เกษตร 1 ไร หลายแสน สูงานเชิงนโยบาย

          ตอบยุทธศาสตรท่ี 2 ของ สสส. ขอที่ 1. สงเสริมระบบการผลิต การกระจาย และการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาวะท่ีย่ังยืนเพ่ือ
ความม่ันคงทางอาหาร โดยมุงเนนการจัดการเชิงระบบเพ่ือการปรับเปล่ียนวิถีการผลิตสูเกษตรกรรมย่ังยืน การสรางชองทางการตลาด
อาหารชุมชนเพ่ือการกระจายและการเขาถึงอาหารท่ีหลากหลาย สงเสริมองคความรูและแนวปฏิบัติท่ีดีดานการบริโภคท่ีมีคุณคาทาง
โภชนาการ ขอท่ี 3. สนับสนุนใหเกิดระบบตลาดอาหารชุมชนท่ีหลากหลาย รวมท้ังระบบตลาดอาหารเพ่ือสุขภาวะแบบออนไลน เพ่ือ
กระจายการเขาถึงอาหารมากข้ึน

          2. แผนอาหารปลอดภัย การพัฒนารูปแบบระบบการเช่ือมโยงผลผลิต (Matching Model) และกระจายอาหารปลอดภัยจากผู
ผลิตไปยังผูบริโภค โดยใชกลไกสหกรณการเกษตรระดับอําเภอ ในพ้ืนท่ีอําเภอบางกล่ําและอําเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา และผลักดัน
นโยบายการดําเนินงานมาตรฐานตลาดอาหารปลอดภัยในจังหวัดปตตานี

          ตอบยุทธศาสตรท่ี 3 ของ สสส. ขอที่ 1. เรงสรางการเขาถึงอาหารท่ีมีคุณภาพ ปลอดภัย และปริมาณท่ีเพียงพอ ในกลุมเปราะ
บางหรือกลุมท่ีไดรับผลกระทบจากภาวะวิกฤตดานอาหาร รวมท้ังขับเคล่ือนงานดานโภชนาการเชิงรุกเพ่ือแกไขปญหาภาวะทุพ
โภชนาการในระยะเรงดวน โดยเฉพาะในกลุมทารกและเด็กเล็ก
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   3. แผนระบบบูรณาการอาหารระดับทองถ่ินจังหวัดยะลา การขยายผลการดําเนินงานบูรณาการระบบอาหารในองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินจังหวัดยะลา และยกระดับเทศบาลนครยะลาเปนตนแบบการจัดการระบบอาหารและโภชนาการ และขยายผลรูปแบบการดํา
เนินบูรณาการระบบอาหารและโภชนาการ ไปสูองคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดยะลา จํานวน 62 แหง ใหมีแผนงาน โครงการท่ี
เก่ียวของกับระบบอาหารและโภชนาการ โดยใชงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถ่ิน

          ตอบยุทธศาสตรท่ี 2 ของ สสส. ขอที่ 1.การพัฒนาจุดจัดการเชิงยุทธศาสตรหรือหนวยสนับสนุนในระดับพ้ืนท่ีเพ่ือกํากับดูแล
ติดตาม และบริหารจัดการดานอาหารและโภชนาการในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน และองคกร เพ่ือใหเกิดการบูรณาการทํางานรวมกัน

          4. แผนรูปแบบการจัดการระบบอาหาร Covid-19 โดยกลไกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยพัฒนารูปแบบการจัดการระบบ
อาหาร โดยกลไกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือแกปญหาภาวะโภชนาการในกลุมเด็กเล็ก เด็กนักเรียน และกลุมเปราะบาง  ในภาวะ
วิกฤติ

          ตอบยุทธศาสตรท่ี 3 สสส. ขอที่ 1. ขยายผลจากโมเดล นวัตกรรมและองคความรูจากภาคีเครือขายดานการผลิต การกระจาย/
แบงปน การปรุงประกอบอาหารเพ่ือการเขาถึงอาหารปลอดภัยและมีคุณคาทางโภชนาการ ไดแก ธนาคารอาหาร โมเดลปนอาหาร ปน
ชีวิต ครัวกลาง ตลาดสีเขียว และ Organic Platform Application เปนตน

          5. แผนยุทธศาสตรระบบอาหารระดับกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน (ปตตานี ยะลา นราธิวาส) การทําโครงการภายใตแผนพัฒนา
ของกลุมจังหวัดมีคุณภาพมากข้ึน

          ตอบยุทธศาสตรท่ี 4 สสส. ขอที่ 1. ขยายความรวมมือภาคีเครือขาย และองคกรพันธมิตรท่ีมีสวนเก่ียวของ หรือเปนผูมีสวนได
เสียตอการขับเคล่ือนระบบอาหาร โดยประสานความรวมมือและเสริมพลังภาคีเครือขายท้ังในและตางประเทศ ใหเกิดการบูรณาการความ
รวมมือและหนุนเสริมการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ เปดพ้ืนท่ีหรือโอกาสการพัฒนาเชิงนวัตกรรม โมเดล หรือแนวคิดท่ีเก่ียวของกับการ
สงเสริมระบบอาหารสุขภาวะในบริบทชีวิตวิถีใหม เพ่ือเปนการเปดรับการทํางานกับภาคีรายใหมรองรับการพัฒนาของประเทศทางดาน

เทคโนโลยีและดิจิทัล

  

เปาประสงค วัตถุประสงค ยุทธศาสตร ผลลัพธ ตัวช้ีวัด

เปาประสงค (Goal)
1. เกิดการบูรณาการการดําเนินงานระบบอาหารและโภชนาการในหนวยงานระดับทองถ่ิน จังหวัดและกลุมจังหวัดชายแดนใต ในพ้ืนท่ีเปา
หมายและผูท่ีไดรับผลกระทบจากโควิด มีความม่ันคงทางอาหาร ท้ังในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ

วัตถุประสงคระดับโครงการ
1. เพ่ือยกระดับการทําเกษตรกรรมย่ังยืน ในกลุมเกษตรกรท่ีทําเกษตรเชิงเด่ียว โดยการขยายผลรูปแบบการทําเกษตรผสมผสานในสวน
ยางพาราแบบ ก 2,3 รูปแบบการทําเกษตร 1 ไร หลายแสน สูงานเชิงนโยบาย
2. เพ่ือพัฒนารูปแบบระบบการเช่ือมโยงผลผลิต (Matching Model) และกระจายอาหารปลอดภัยจากผูผลิตไปยังผูบริโภค โดยใชกลไก
สหกรณการเกษตรระดับอําเภอ ในพ้ืนท่ีอําเภอบางกล่ําและอําเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา
3. เพ่ือพัฒนาองคความรูในการขับเคล่ือนนโยบายและส่ือสารสาธารณะ ดานอาหารปลอดภัยในจังหวัดปตตานี
4. เพ่ือขยายผลและผลักดันรูปแบบการดําเนินงานบูรณาการระบบอาหารในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดยะลาสูภารกิจงานปกติของ
หนวยงาน และยกระดับเทศบาลนครยะลาเปนตนแบบการจัดการระบบอาหารเพ่ือสุขภาพอยางสมดุล
5. เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการระบบอาหาร โดยกลไกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือแกปญหาภาวะโภชนาการในกลุมเด็กเล็ก เด็กนักเรียน
และกลุมเปราะบาง ในภาวะวิกฤติ
6. เพ่ือผลักดันการดําเนินงานระบบอาหารผานกระบวนการจัดทํายุทธศาสตรระบบอาหารแบบบูรณาการ ของกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน
(จังหวัดปตตานี ยะลา นราธิวาส)

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร (Conceptual framework)
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 กรอบแนวคิด
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          ในการดําเนินงานโครงการจะใชองคความรูท่ีมีในระยะแรก เชน Model พืชรวมยาง การทําเกษตรผสมผสานแบบ 1 ไร 1 แสน
ตนแบบตลาดอาหารปลอดภัย ตนแบบการบูรณาการระบบอาหารในหนวนงานทองถ่ิน  ยุทธศาสตรระบบอาหารระดับจังหวัด เปนองคความร็
ต้ังตนในการขยายผลรวมกับหนวยงานภาคีในพ้ืนท่ีท้ังภาครัฐ  เอกชน ทองถ่ิน ภาคประชาชนและนักวิชาการ ในการขับเคล่ือนและพัฒนารูป
แบบการดําเนินงานระบบอาหารเพื่อสุขภาวะ อยางยั่งยืนในจังหวัดสงขลา ปตตานี ยะลา และนราธิวาส  โดยสถาบันนโยบายสาธารณะ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดกําหนดเปาหมายของโครงการในการมุงใหเกิดการบูรณาการการดําเนินงานระบบอาหารในหนวยงานระดับ
ทองถ่ิน จังหวัดและกลุมจังหวัดท่ีทําใหเกษตรกรและภาคีท่ีเก่ียวของ ในจังหวัดสงขลาและสามจังหวัดภาคใตชายแดน ปรับมาทําเกษตรแบบ
ย่ังยืนมากข้ึน และเกิดกลไกการเช่ือมโยง กระจายผลผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ การดําเนินงานดานระบบอาหารถูกผลักดันสูงานปกติของหนวย
งาน ทําใหประชาชนเปาหมายในพ้ืนท่ีและผูท่ีไดรับผลกระทบจากโควิด มีความม่ันคงทางอาหาร ท้ังในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ   ซ่ึงในการ
จะบรรลุเปาประสงคดังกลาวน้ัน จะดําเนินงานตามหวงโซคุณคา 3 ระยะ ดังน้ี
          1. ระยะตนน้ําคือการผลิต โดยตองการขยายรูปแบบการทําพืชรวมยาง และ 1 ไร หลายแสนสูงานเชิงนโยบายของหนวยงาน โดยยก
ระดับใหกลุมเปาหมายมุงปรับระบบการเกษตรเชิงเด่ียวภายใตรูปแบบดังกลาวสูการทําเกษตรแบบย่ังยืน ผลการดําเนินงานจะไดตนแบบการ
สรางความม่ันคงทางอาหารระดับครัวเรือน และบทเรียนการดําเนินงานเพ่ือการขยายผลตอไป
          2. ระยะกลางน้ํา จะดําเนินการเร่ืองการกระจายผลผลิตและเช่ือมโยงผลผลิตจากผูผลิต สูผูบริโภค ผานกลไกสหกรณการเกษตร
อําเภอและครัวโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยตลาดสีเขียว ของโรงพยาบาล  ทําใหเกิดการเช่ือมโยงผลผลิตจากเกษตรกร โดยกลไกสหกรณ
การเกษตร และแผนท่ีการเช่ือมโยงผลผลิตและการหมุนเวียนเศรษฐกิจของพ้ืนท่ี และการเช่ือมโยงจากผูผลิตสูครัวกลางของชุมชน ทองถ่ินเพ่ือ
การจัดการระบบอาหารแกกลุมเปราะบางในภาวะวิกฤติ ไดตนแบบ บทเรียน และคูมือการจัดการระบบอาหารครบวงจร ใหกลุมเปราะบาง
อยางมีสวนรวมในภาวะวิกฤติ 40 อปท.ใน 3 จังหวัด
          3. ระยะปลายน้ํามุงพัฒนารูปแบบการปรับ food literacy ของประชาชนในเขตเทศบาลนครยะลา ในการจัดการสภาวะแวดลอมให
เอ้ือตอการเพ่ิมสัดสวนการบริโภคอาหารเพ่ือ และการจัดการใหเกิดแผนงานระบบอาหารแบบบูรณาการในหนวยงานองคกรปกครองสวนทอง
ถ่ินเพ่ือแกปญหาโภชนาการของพ้ืนท่ี ในการดําเนินงาน ท้ัง 3 ระยะ จะถูกสนับสนุนและขยายผลโดยการบูรณาการแผนยุทธศาสตรระบบ
อาหารของหนวยงานตั้งแตระดับทองถิ่น ระดับจังหวัด และระดับกลุมจังหวัดภาคใตชายแดนซึ่งประกอบดวยจังหวัดปตตานี ยะลา และ
นราธิวาส เปนการดําเนินงานท่ีมุงทําใหเกิดความย่ังยืนของการดําเนินงานเร่ืองระบบอาหารในกลไกตาง ๆ ท่ีมีอยูในพ้ืนท่ี คือระดับทองถ่ินมี
กลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ิน หรือกองทุนตําบลซ่ึงมีงบประมาณสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค กลไกระดับจังหวัดท่ีมีงบพัฒนา
จังหวัด และกลไกระดับกลุมจังหวัดท่ีงบพัฒนากลุมจังหวัดภาคใตชายแดน การไปทํางานเพ่ือใหกลไกดังกลาวมีขีดความสามารถในการทําให
เกิดแผนงาน โครงการตามยุทธศาสตรของแตละระดับจะทําใหเกิดการดําเนินงานระบบอาหารท่ีย่ังยืนและทําใหบรรลุเปาหมายระยะยาวไดมาก
ข้ึน  ตลอดการดําเนินงานจะเนนการมีสวนรวมของกลุมเปาหมาย มีการส่ือสาร การเสริมพลังอํานาจ การพัฒนาศักยภาพคนทํางาน การถอด
บทเรียน และมีกลไกการประเมินภายในโดยโครงการและการประเมินภายนอกเพ่ือลดความเส่ียงจากการดําเนินงาน โดยมีผลลัพธของโครงการ
ท่ีคาดหวังคือ ประการแรกมุงใหเกิดการพัฒนาศักยภาพคน กลุมคน และภาคีเครือขาย ใหมีความรอบรูเร่ืองอาหาร และมีแนวโนมในการปรับ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพมากข้ึน  ประการท่ีสองดานเกิดการสรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอสุขภาพ เชน เกิดตนแบบของ
เกษตรกรรมย่ังยืน ในสวนยางพารา  นาขาว เกิดองคความรูและพ้ืนท่ีตนแบบการจัดการเชิงบูรณาการดานอาหารปลอดภัย  เกิดพ้ืนท่ีตนแบบ
ในการจัดการระบบอาหารเชิงบูรณาการเพ่ือสงเสริมการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพ เกิดการเช่ือมเครือขายการทํางานระบบอาหารระหวาง
จังหวัดปตตานี ยะลา และนราธิวาสผานกลไกคณะทํางานยุทธศาสตรกลุมจีงหวัด และเกิดองคความรู และนวัตกรรมการจัดการระบบอาหาร
โภชนาการในภาวะวิกฤติในระดับชุมชนทองถ่ิน ประการท่ีสามดานการกําหนดนโยบายสาธารณะเพ่ือการมีสุขภาวะท่ีดีเชน เกิดยุทธศาสต
ระบบอาหารในระดับทองถ่ิน/จังหวัด/กลุมจังหวัด เกิดขอเสนอนโยบายอาหารปลอดภัยจังหวัดปตตานี และเกิดแผนอาหารถูกบรรจุในแผน
ปฎิบัติราชการของหนวยงานท่ีเก่ียวของ ประการท่ีส่ีดานการสรางเสริมความเขมแข็งของชุมชน เชนเกิดแผนของชุมชน ทองถ่ินมีการจัดปจจัย
แวดลอมดานอาหารเพ่ือสุขภาวะ  เกิดครัวเรือน/ชุมชนตนแบบในการดําเนินงานระบบอาหารเพ่ิมข้ึน และประการสุดทายดานการมีสวนรวมใน
ระบบบริการและกลไก เชนเกิดแผนงาน โครงการระบบอาหารใชงบ/กลไกกองทุนตําบล  เกิดระบบ matching modelระหวาง ผูผลิต และ
หนวยงานหรือ ผูบริโภค โดยกลไกในพื้นที่  
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ผลลัพธเชิงคุณภาพ(outcome/ Impact)
ผลลัพธ ระยะสั้น

ลําดับ ผลลัพธ ระยะส้ัน

1 เกิดครัวเรือน โรงเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก องคกรปกครองสวนทองถ่ินตนแบบ ดานความม่ันคงทางอาหารอาหารปลอดภัย และการ

ดําเนินงานจัดการระบบอาหารและโภชนาการอยางครบวงจรทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ มีบทเรียน องคความรู ขอเสนอนโยบายท่ี

สามารถนําไปขยายผลสูพื้นที่อื่นได พื้นที่จังหวัดสงขลา ปตตานี ยะลาและนราธิวาส

2 มีการผลักดันขอเสนอเชิงนโยบายสูการปฏิบัติ ทําใหประชาชนในพื้นที่เปาหมายมีความรอบรูเรื่องระบบอาหารและโภชนาการและมี

แนวโนมในการปรับพฤติกรรมดานการบริโภคอาหารที่ถูกหลักโภชนาการเพิ่มขึ้นพื้นที่จังหวัดปตตานี ยะลาและนราธิวาส

3 เกิดกระบวนการจัดการปญหาความม่ันคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัยอยางตอเน่ืองในจังหวัดสงขลา ปตตานี

ยะลา และนราธิวาส โดยใชยุทธศาสตรระดับกลุมจังหวัด จังหวัด ยุทธศาสตรระดับทองถ่ิน โดยมีสถาบันวิชาการเปนพ่ีเล้ียงสนับสนุน

การทํางานของหนวยงาน

ผลลัพธ ระยะกลาง

ลําดับ ผลลัพธ ระยะกลาง

1 เกษตรกรที่ทําเกษตรเชิงเดี่ยว ยางพารา ปาลม ในพ้ืนท่ีปรับระบบการผลิตเปนการทําเกษตรแบบย่ังยืน มากข้ึน เกิดกลไกการเช่ือมโยง

ผลผลิต อาหารปลอดภัยสูผูบริโภคท้ังภายในและนอกพ้ืนท่ี มีองคความรูและรูปแบบการส่ือสารสาธารณะเพ่ือขับเคล่ือนขอเสนอ

นโยบาย เกิดการบูรณาการการดําเนินงานระบบอาหารทั้งระดับทองถิ่น จังหวัด กลุมจังหวัด เพื่อการผลิต การกระจายอาหาร การ

บริโภคแกปญหาภาวะโภนาการ เพิ่มความรอบรูดานอาหาร และสงเสริมการมีสุขภาวะที่ดีของประชนในพื้นที่เปาหมายทั้งในภาวะปกติ

และภาวะวิกฤติ พ้ืนท่ีจังหวัดสงขลา ปตตานี ยะลาและนราธิวาส

ผลลัพธ ระยะยาว

ลําดับ ผลลัพธ ระยะยาว

1 แผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัด และกลุมจังหวัด มีการบรรจุโครงการ

เร่ืองระบบอาหารท่ีนําไปสูการสรางปฏิบัติการดานความม่ันคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัย ทําใหเกิดผลผลิต

อาหารและการกระจายผลผลิตท่ีทําใหประชาชนในพ้ืนท่ีเขาถึงแหลงอาหารผัก ผลไม ปลอดภัยเพ่ิมข้ึน อัตราการบริโภค ผัก ผลไม ของ

ประชาชนกลุมเปาหมายเพิ่มขึ้น อัตราภาวะทุพโภชนาการ/ภาวะโภชนาการเกิน ในกลุมเปาหมายลดลง พื้นที่จังหวัดปตตานี ยะลา และ

นราธิวาส
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ตัวชี้วัด

วัตถุประสงคขอท่ี ลําดับ ตัวช้ีวัด

1 1 เกิดตนแบบในการสรางความมั่นคงทางอาหารระดับครัวเรือน โดยการทําพืชรวมยาง และ 1 ไร 1 แสน

จํานวน 150 ครัวเรือน (ใหม) โดยเปนพืชรวมยาง 120 ครัวเรือนและ 1 ไร 1 แสน 30 ครัวเรือน พรอม

ถอดบทเรียนกระบวนการพัฒนาตนแบบและจัดทําเปนคูมือ เพ่ือเผยแพรและใชผลักดันใหหนวยงานใน

พ้ืนท่ีนําไปขยายผล โดยมีพ้ืนท่ี Model ต้ังตน อยูในจังหวัดสงขลา และนํารองการขยายผลไปยังพ้ืนท่ี

จังหวัดปตตานี ยะลา นราธิวาส

2 เกิดขอเสนอแนะ/มาตรการเชิงนโยบาย สงเสริมการทําเกษตรผสมผสาน 1 ไรหลาย1 แสน จํานวน 1 ขอ

เสนอ

2 1 เกิดการเช่ือมโยงผลผลิต (Matching Model) อาหารปลอดภัยจากเกษตรกร ไปยัง รพ./โรงเรียน/ศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก /รานอาหาร โดยกลไกสหกรณการเกษตร อยางนอยจํานวน 10 แหง พรอมจัดทําเปนฐาน

ขอมูลและแผนท่ีการเช่ือมโยงผลผลิตท่ีแสดงใหเห็นระบบการหมุนเวียนเศรษฐกิจในระดับพ้ืนท่ี (เชน ชนิด

ปริมาณ และราคาจําหนายผลผลิต)พื้นที่จังหวัดสงขลา และนํารองขยายผลเพิ่มเติมในพื้นที่จังหวัด

ปตตานี ยะลา นราธิวาส

3 1 เกิดแผนปฏิบัติราชการในการดําเนินงานอาหารปลอดภัยระดับจังหวัดปตตานี 1 ฉบับ พรอมติดตามผล

การนําแผนไปสูการปฏิบัติในพ้ืนท่ี พ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี

2 เกิดขอเสนอเชิงนโยบายดานอาหารปลอดภัยจังหวัดปตตานี 1 ฉบับ พรอมนําไปใชผลักดันใหผูบริหาร

หนวยงานท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ีพิจารณาดําเนินการ พ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี

3 เกิดองคความรูเพ่ือใชขับเคล่ือนนโยบายและนําไปส่ือสารสาธารณะ อยางนอย 1 เร่ือง คือ ดานอาหาร

ปลอดภัยจังหวััดปตตานี

4 1 เกิดแผนงานและโครงการดานอาหารและโภชนาการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดยะลาอยาง

นอย 63 โครงการ พื้นที่จังหวัดยะลา

5 1 เกิดนโยบายเพิ่มสัดสวนการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของเทศบาลนครยะลา 1 นโยบาย พรอมติดตามผล

การนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ พื้นที่จังหวัดยะลา

2 เกิดตนแบบการจัดการระบบอาหารอยางครบวงจรใหกับกลุมเปราะบางอยางมีสวนรวมจากทุกภาคสวน

ในภาวะวิกฤติที่มีการระบาดของ COVID-19 อยางนอย 30 แหง พรอมติดตามถอดบทเรียนกระบวนการ

พัฒนาตนแบบและจัดทําเปนคูมือ เพ่ือเผยแพรและใชผลักดันใหหนวยงานในพ้ืนท่ีนําไปขยายผล พ้ืนท่ี

สามจังหวัดชายแดนใต

6 1 เกิดแผนยุทธศาสตรกลุมจังหวัดชายแดนใตมีการดําเนินงานเร่ืองระบบอาหารและโภชนาการท่ีครบวงจร

1 ฉบับ พรอมนําไปใชผลักดันใหผูบริหารหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่พิจารณาดําเนินการพื้นที่สาม

จังหวัดชายแดนใต

แผนการดําเนินงาน(ระเบียบวิธีการวิจัย)
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1. การสรางความม่ันคงทางอาหารในระดับครัวเรือน ชุมชน  โดยยกระดับและขยายผลการทําเกษตรผสมผสานในสวนยางพาราแบบ
ก 2,3 รูปแบบการทําเกษตร 1 ไร หลายแสน สูงานเชิงนโยบาย

          1.1 สนส.ประชุมนําเสนอ model /แหลงเรียนรูการทําเกษตรผสมผสานในสวนยางพารา 8  แบบของจังหวัดสงขลา แก กยท.สงขลา
ปตตานี ยะลาและนราธิวาส จํานวน 1 คร้ัง ในระบบหองประชุม สนส.และผานระบบออนไลน (Zoom)

          1.2 สนส. รวมกับ กยท.สงขลา ปตตานี ยะลาและนราธิวาส จัดทํา road map ในการขยายผล model เกษตรผสมผสานในสวน
ยางพาราสูการปฏิบัติ ผูเขารวมประชุมจังหวัดละ 40 ราย จํานวน 4 คร้ัง

          1.3 สนส.รวมกับ กยท./แหลงเรียนรู 8 แหงของจังหวัดสงขลา จัดกระบวนการ พัฒนาศักยภาพเกษตรกรและจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรูกับแปลงตนแบบและจัดทําแผนปฏิบัติราชการฯ จํานวน 4 คร้ัง

          1.4 เกษตรกรเปาหมายสรางปฏิบัติการเกษตรผสมผสานในสวนยางพารา แบบ ก 2,3 ภายใตการสนับสนุนงบประมาณของ กยท. ใน
การสรางปฏิบัติการการทําเกษตรผสมผสานในสวนยางพาราแกเกษตรกรเปาหมาย

          1.5 นักวิชาการ (กยท.) ลงพ้ืนท่ีติดตามประเมินผลและถอดบทเรียนการทําเกษตรผสมผสานในสวนยางพารา และติดตามความ
กาวหนาสรางปฏิบัติการการทําเกษตรผสมผสานในสวนยางพารา แบบ ก 2,3

          1.6 จัดทําส่ือเพ่ือขยายผลการทําเกษตรผสมผสานในสวนยางพารา และ 1 ไร 1 แสน

          1.7 สนส.จัดเวทีนโยบายการทําเกษตรผสมผสานในสวนยางพารารวมกับ กยท.จังหวัดสงขลา และสามจังหวัดชายแดนใต และ
ตัวแทนเกษตรเพ่ือขยายผลรูปแบบ (model)การทําเกษตรผสมผสานในสวนยางพารา จํานวน 4 คร้ัง ผาน Zoom

          1.8 ประชุมนักวิชาการ เพ่ือสังเคราะหองคความรูและรูปแบบการทําเกษตรผสมผสาน วนเกษตรแบบ 1 ไร 1 แสน ในพ้ืนท่ีจังหวัด
ปตตานียะลา นราธิวาส

          1.9 สนง.เกษตรและสหกรณการเกษตรและ สนง.เกษตรจังหวัด สามจังหวัดชายแดนใต รวมกับเครือขายจัดทํา roadmap ในการ
ขยายผล model 1 ไร 1แสน จํานวน 2 ครั้ง ผาน Zoom

          1.10 คัดเลือกเกษตรกรนํารอง จังหวัดละ10 ราย เกษตรกร สรางปฏิบัติการภายใตการสนับสนุนปจจัยการผลิต จากสนง.เกษตร
จังหวัด (ไมใชงบประมาณ)

          1.11 นักวิชาการลงติดตาม ประเมิน ถอดบทเรียน และสังเคราะหองคความรู 1 ไร 1 แสนสามจังหวัดชายแดนใต จํานวน 30 ราย
(จังหวัดละ 10 ราย )

          1.12 สนส.รวมกับ สนง.เกษตรและสหกรณจังหวัด และเกษตรจังหวัด และแกนนําเกษตรกร จัดทําขอเสนอเชิงนโยบาย จํานวน 2
คร้ัง     

2. พัฒนารูปแบบระบบการเช่ือมโยงผลผลิต (Matching Model) และกระจายอาหารปลอดภัยจากผูผลิตไปยังผูบริโภคโดยใชกลไกสหกรณ
การเกษตรระดับอําเภอในพ้ืนท่ีอําเภอบางกล่ําและอําเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา

          2.1 การประชุมสรางความรวมมือกับสหกรณการเกษตรอําเภอบางกล่ํา และสหกรณการเกษตรอําเภอควนเนียง เครือขายเกษตรกร
สวนลุงวร โรงพยาบาลอําเภอบางกล่ํา อําเภอควนเนียง พัฒนารูปแบบระบบกระจายอาหารชุมชน (Matching
Model) ผาน Zoom จํานวน 1 คร้ัง

          2.2 สรางปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือขายเกษตรกรและพัฒนาชองทางการกระจายผลผลิตผานตลาดในรูปแบบตางๆเชนตลาดสี
เขียวชุมชน ตลาดสีเขียวในโรงพยาบาล และตลาดออนไลน โดยกลไกของสหกรณการเกษตรอําเภอบางกล่ํา และสหกรณการเกษตรอําเภอควน
เนียง จํานวน 10 คร้ัง

          2.3 ติดตามพัฒนาระบบการเช่ือมโยงผลผลิต (Matching Model) ของสหกรณการเกษตรอําเภอบางกล่ํา และสหกรณการเกษตร
อําเภอควนเนียง จํานวน 5 ครั้ง

          2.4 ทีมวิชาการติดตาม ประเมินผลและถอดบทเรียนระบบกระจายอาหารชุมชน(Matching Model) ของสหกรณการเกษตรอําเภอบา
งกล่ํา และสหกรณการเกษตรอําเภอควนเนียง

3. ผลักดันนโยบายการดําเนินงานมาตรฐานตลาดอาหารปลอดภัยในจังหวัดปตตานี
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          3.1  การประชุมสรางความรวมมือกับคณะกรรมการอาหารปลอดภัยจังหวัด ฯ สํานักงานสาธารณสุข ปตตานี และองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น จํานวน 113 แหง จัดทํา road map และแผนการพัฒนาอาหารปลอดภัยจํานวน 3 คร้ัง

          3.2 รวมกับคณะกรรมการอาหารปลอดภัยจังหวัด สํานักงานพัฒนาชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน จัดหาเกษตรกรและผูแปรรูป
อาหาร จัดทําอาหารปลอดภัยและมีตลาดท่ีชัดเจน แลวประชาสัมพันธใหโรงเรียน โรงพยาบาล และรานอาหาร รวมท้ังชุมชน ไดทราบและเขา
ถึงแหลงอาหารปลอดภัย  จํานวน 3 ครั้ง

      3.3 ทีมประเมิน ติดตาม ประเมินผล และถอดบทเรียน การพัฒนามาตรฐานตลาดอาหารปลอดภัย

4. ขยายผลรูปแบบการดําเนินงานบูรณาการระบบอาหารในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดยะลา และยกระดับเทศบาลนครยะลาเปนตน
แบบการจัดการระบบอาหารเพ่ือสุขภาพอยางสมดุล โดยการจัดทําแผนของ อปท.จังหวัดยะลา และการพัฒนาความรอบรูเร่ืองอาหาร (food
literacy) ในกลุมเด็กวัยกอนเรียนและเด็กวัยเรียน ซ่ึงโครงการดําเนินงานรวมกับ หนวยงานสาธารณสุขในพ้ืนท่ีอยูแลว ซ่ึงเพ่ิมประเด็นทันต
สุขภาพท่ีเก่ียวของกับโภชนาการ รวมท้ังดึงทันตบุคลากรของ รพ. หรือ รพ.สต. รวมแกปญหาเด็กฟนผุซ่ึงมีความสัมพันธกับภาวะขาดสารอาหารเร้ือรัง (Chronic malnutrition) ซึ่ง
ทําใหเด็กมีภาวะแคระแกรน

          4.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการกับทองถ่ินจังหวัดยะลาและ อปท. จํานวน 63 แหง จัดทําแผนการขับเคล่ือนการดําเนินงานบูรณาการ
ระบบอาหาร และนําเสนอ model การจัดการระบบอาหารและโภชนาการระดับทองถ่ินจํานวน 3 คร้ัง

          4.2 พัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงกองทุนสปสช. เพื่อเปนกลไกสนับสนุนทองถิ่นจัดทําแผนงาน โครงการดานระบบอาหาร จํานวน 2 ครั้ง

          4.3 พัฒนาศักยภาพ อปท.จัดทําแผนงานโครงการระบบอาหารและโภชนาการบรรจุในแผนกองทุน สปสช. ป 2566 จํานวน 3 ครั้ง

          4.4 กระบวนการแกปญหาโภชนาการสมวัยเทศบาลนครยะลา โดยพัฒนา food literacy ของประชาชนกลุมเปาหมาย โดยมี
กระบวนการดําเนินงาน จํานวน 3 คร้ัง

               - สํารวจขอมูลสถานการณพ้ืนฐาน  (base line data )  ของกลุมเปาหมาย ประกอบดวยเด็กวัยกอนเรียน (ประเมินผูปกครอง) 
กลุมเด็กวัยเรียน  วัยทํางาน และผูสูงอายุ

               - รวมกับเทศบาลนครยะลา และหนวยงานท่ีเก่ียวของประกอบดวย ศูนยบริการสาธารณสุขสังกัดเทศบาลยะลา สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดยะลา องคการบริหารสวนจังหวัดยลา และ ศูนยอนามัยที่ 12 จังหวัดยะลา และภาคีเครือขายอ่ืน ๆ ในพ้ืนท่ีจัดทําแผนการ
เพ่ิมความรอบรูเร่ืองการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพอยางสมดุลของกลุมเปาหมายแตละกลุม

               - ดําเนินงานตามแผนโดยการสนับสนุน และผลักดันแผนสูการปฏิบัติโดยใชทรัพยากร งบประมาณในพ้ืนท่ี เชน จากเทศบาล
อบจ.ศอบต. สสจ.ฯ

          4.5 ทีมประเมิน ติดตามประเมินถอดบทเรียน และสังเคราะหองคความรูการดําเนินงานจัดการระบบอาหารและโภชนาการในระดับ
ทองถิ่นจังหวัดยะลา

5. พัฒนารูปแบบและองคความรูการจัดการระบบอาหาร โดยกลไกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือแกปญหาภาวะโภชนาการในกลุมเด็กเล็ก
เด็กนักเรียน และกลุมเปราะบาง  ในภาวะวิกฤติ

          5.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการกับสํานักงานจังหวัด ทองถ่ินจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลสงเสริมเสริมสุขภาพตําบล และองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 45แหง วิเคราะหขอมูลสถานการณดานอาหารและโภชนาการของจังหวัดนราธิวาส ยะลาและปตตานี  และรวม
กําหนดแนวทางการพัฒนา Model การบูรณาการระบบอาหารและโภชนาการในชุมชน เน่ืองจากพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใตเปนพ้ืนท่ีท่ีเด็กมี
ปญหาฟนผุสูงสุดในประเทศ และมีการศึกษาวาฟนผุมีความสัมพันธกับภาวะขาดสารอาหารเร้ือรัง (Chronic malnutrition) ซ่ึงทําใหเด็กมี
ภาวะแคระแกรน จํานวน 30 ครั้ง

          5.2 นักวิชาการสังเคราะหรูปแบบการจัดการระบบอาหารในภาวะวิกฤติระดับทองถ่ินโดยการ ปรับปรุงรูปแบบการจัดการระบบ
อาหารในภาวะวิกฤติจังหวัดชายแดนภาคใต และการสังเคราะหรูปแบบของพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ทีมีปฏิบัติการ ดี ๆดานการจัดการระบบอาหารเพ่ือ
โภชนาการในภาวะวิกฤติ เพ่ือจัดทําเปนทางเลือกของรูปแบบต้ังตนในการนําไปประยุกตหรือดําเนินงานในพ้ืนท่ีเปาหมาย จํานวน 30 คร้ัง

          5.3 พัฒนาระบบการเช่ือมโยงผลผลิต จากเกษตรกร สูผูบริโภค หนวยงาน องคกรในพ้ืนท่ี จังหวัดปตตานี ยะลา  นราธิวาส โดยใช
กลไกตางท่ีเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนท่ีเชน กลไกกลุมวิสาหกิจชุมชน กลไกศูนยคัดแยกผลผลิตทางการเกษตรของสํานักงานเกษตรจังหวัด
กลไกสหกรณการเกษตรระดับอําเภอ ฯ  จํานวน 10 ครั้ง
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          5.4 พัฒนาศักยภาพกลไกการจัดการระบบอาหารระดับตําบล โดยสรางความรอบรูและกลไกการจัดการระบบอาหารในกลุมเปาหมาย
ท่ีเปน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน ศูนยกักตัว และครัวเรือนท่ีมีผูปวยโควิด จํานวน 50 คร้ัง

          5.5 ประชุมเชิงปฏิบัติพ้ืนท่ีเปาหมายติดตามสนับสนุนกลไกการจัดการระบบอาหารระดับตําบล โดยติดตามการสรางปฏิบัติการตาม
แผน โดยใชงบประมาณจากชุมชน /ทองถ่ินกองทุนตําบล /งบจัดสรรจากภาครัฐ/งบจากกองทุนอ่ืน ๆในพ้ืนท่ี เชนกองทุนซากาด ฯ จํานวน
50 คร้ัง

          5.6 ทีมประเมินติดตามประเมินผล และถอดบทเรียน การดําเนินงานการจัดการระบบอาหารระดับตําบล จํานวน 10 คร้ัง
(จํานวน 45 ตําบล)

6. จัดทํายุทธศาสตรระบบอาหารแบบบูรณาการ ของกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน (จังหวัดปตตานี  ยะลา  นราธิวาส)

          6.1 สนส.ม.อ.ประชุมทําความรวมมือกับกลุมพัฒนายุทธศาสตรภาคใตชายแดนเพ่ือกําหนดกรอบแนวทางในการทํางานรวมกัน
จํานวน 10 คร้ัง (ผูเขารวมประกอบดวยบุคลากรของกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน ผูวาราชการจังหวัดยะลาในฐานหัวหนากลุมจังหวัดภาคใต
ชายแดน หัวหนาสํานักงานจังหวัดยะลา และผูแทนจากจังหวัดปตตานี นราธิวาส)

          6.2 สนส.ม.อ โดยทีมวิชาการทบทวนขอมูลสถานการณปญหาดานระบบอาหารของกลุมจังหวัดภาคใตชายแดนท้ังประเด็นความม่ันคง
ทางอาหาร อาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัย จํานวน 5 คร้ัง

          6.3 สนส.ม.อ จัดประชุมเพ่ือรับฟงปญหาและความตองการพัฒนาดานระบบอาหาร ท้ังประเด็นความม่ันคงทางอาหารอาหาร
ปลอดภัย และโภชนาการสมวัยของกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน จํานวน 3 ครั้ง (จังหวัดละ 1 ครั้ง จังหวัดละ 50 คน

          6.4 ทีมวิชาการ สนส.ม.อ ประเมินผลกระทบการดําเนินงานโครงการดานระบบอาหารภายใตแผนพัฒนาของกลุมจังหวัดภาคใต
ชายแดน ป 2561-2565 โดยการประชุมกลุมผูรับผิดชอบโครงการดานระบบอาหารภายใตแผนพัฒนากลุมจังหวัด จํานวน 4 คร้ัง

          6.5 สนส.ม.อ รวมกับกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน และอนุกรรมการจัดทําแผน ฯของกลุมจังหวัด จัดประชุมนําเสนอผลการประเมิน
และกําหนดแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาระบบอาหารของกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน จํานวน 3 คร้ัง

          6.6 สนส.ม.อ รวมกับกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน นําเสนอแผนการพัฒนาดานระบบอาหารตอ คณะกรรมการบริหารกลุมจังหวัด เพ่ือ
พิจารณานําแผนการพัฒนาไปบรรจุไวในแผนปฏิบัติราชการปงบประมาณ 2567 จํานวน 5 คร้ัง

      6.7   โครงการทํางานรวมกับ สํานักงานพัฒนายุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน โดยคณะอนุกรรมการจัดทําแผนพัฒนา
ยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน ซ่ึงมีรองผูวาราชการจังหวัดยะลาท่ีเปนหัวหนากลุมจังหวัดเปนประธาน โดยจะมีการติดตามความ
กาวหนา และรายงานผลตอคณะกรรมการ รายไตรมาส ตามวาระท่ีทางสํานักงานพัฒนายุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคใตชายแดนกําหนดข้ึน
เพ่ือใหทราบถึงการนําแผนพัฒนายุทธศาสตรฯ ไปดําเนินการปฏิบัติในป 2567 ไดอยางเปนรูปธรรม

 7. การกํากับติดตาม และการประเมินติดตามภายใน 

          7.1 การกํากับติดตามประเมินผลภายใน โดยสถาบันนโยบายสาธารณะ

          7.2 การกํากับติดตามประเมินผลภายนอก

          มีคณะกรรมการกํากับติดตามการทํางานใหเปนไปตามเปาหมายโครงการ จํานวน 4 ทาน ประกอบดวย ดร.มุมตาส  มีระมาน
มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ภก.สมชาย ละอองพันธุ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติเขต 12 สงขลา    ผศ.ดร.ลักษณา ไชยมงคล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ดร.รัชดา บุญแกว มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา โดยจะมีการติดตามประเมินผลตามรายไตรมาส และใชแบบ
ประเมินผลจากสวนกลางเพ่ือใหเกณฑในการพิจารณาความกาวหนาของแตละพ้ืนท่ีในเชิงปริมาณ โดยสามารถใหคาน้ําหนักท่ีแตกตางกันใน
แตละหมวดตามลําดับความสําคัญ เพ่ือท่ีจะสามารถเปรียบเทียบความกาวหนาของการตรวจประเมินเทียบเคียงใน 3 จังหวัดชายแดนใต และ
สวนปญหาอุปสรรคใหระบุรายละเอียดเปนขอมูลเชิงคุณภาพเพ่ือใชประกอบการถอดบทเรียน  พรอมท้ังจัดทํารายงานความกาวหนาการดําเนิน
งานรายไตรมาสใหกับ สสส.

8. การดําเนินโครงการจะใชแนวทาง มาตรการการปองกันโรค Covid-19 โดยการประชุมออนไลนสําหรับกิจกรรมการประชุมช้ีแจงการดําเนิน
งานโครงการ การประชุมติดตามประเมินผล หากเปนการประชุมในพ้ืนท่ี หรือดําเนินกิจกรรมในพ้ืนท่ีจะมีมาตรการการเวนระยะหางของผูรวม

กิจกรรม  การใชหนากากอนามัย และการใชเจลลางมือ
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ระยะเวลาดําเนินการโครงการ

วันเร่ิมดําเนินการ 16/11/2564 วันส้ินสุดโครงการ 15/11/2565

งบประมาณท่ีขอสนับสนุน

งบประมาณท่ีขอสนับสนุน 10,000,000 บาท

งบประมาณสมทบจากแหลงอ่ืนๆ
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ลําดับ

ท่ี ช่ือหนวยงาน

งบ

ประมาณ

(บาท) สนับสนุนรูปแบบอ่ืน

1 การยางแหง

ประเทศไทย

จังหวัดสงขลา

ปตตานี ยะลา

และนราธิวาส

0 สนับสนุนบุคลากรรวมดําเนินกิจกรรมการขยายผลการสงเสริมและสนับสนุนการปลูกยางแทนแบบผสมผสานในสวน

ยางพารารูปแบบ ก.2 และ ก.3 และโดยใชแหลงเรียนรูและหลักสูตรการเรียนรูเกษตรผสมผสานในสวนยางพารา

จํานวน 8 แหงของจังหวัดสงขลา เปนพื้นที่ถายทอดความรูการทําเกษตรผสมผสานในสวนยางพารา ระหวางเดือน

พฤศจิกายน 2564 – พฤษภาคม 2565

2 สํานักงาน

เกษตรและ

สหกรณ

การเกษตร

จังหวัดปตตานี

ยะลาและ

นราธิวาส

0 สนับสนุนบุคลากรรวมดําเนินกิจกรรมผลักดันนโยบายทําเกษตรผสมผสานในรูปแบบ 1 ไรหลายแสน โดยใชแหลง

เรียนรู 1 ไร หลายแสนของบานคูวา อ.ระโนด จ.สงขลา ระหวางเดือนพฤศจิกายน 2564 –มิถุนายน 2565

3 สหกรณ

การเกษตร

อําเภอควนเนียง

และอําเภอบาง

กลํ่า

0 สนับสนุนบุคลากรรวมดําเนินการพัฒนารูปแบบระบบการเช่ือมโยงผลผลิต (Matching Model) และกระจาย

อาหารปลอดภัยจากผูผลิตไปยังผูบริโภค ระหวางเดือนพฤศจิกายน 2564 –พฤศิกายน 2565

4 สํานักงาน

สาธารณสุข

จังหวัดปตตานี

0 สนับสนุนบุคลากรรวมดําเนินกิจกรรมดําเนินงานพัฒนามาตรฐานตลาดอาหารปลอดภัยในจังหวัดปตตานี สราง

ความรวมมือกับคณะกรรมการอาหารปลอดภัยจังหวัด ฯ และองคกรปกครองสวนทองถ่ินทํางานพัฒนา มาตรฐาน

อาหารปลอดภัยในระดับชุมชน ระหวางเดือนพฤศจิกายน 2564 – พฤษภาคม 2565

5 องคกรปกครอง

สวนทองถ่ินใน

จังหวัดปตตานี

ยะลาและ

นราธิวาส

0 1. องคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดยะลา จํานวน 62 แหง สนับสนุนบุคลากรรวมพัฒนาแผนงาน โครงการท่ี

เก่ียวของกับระบบอาหารและโภชนาการเขาสูแผนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถ่ิน โดยใชงบประมาณ

กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถ่ิน ระหวางเดือนมีนาคม – พฤศจิกายน 2565, 2.องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ในจังหวัดปตตานี ยะลาและนราธิวาส จํานวน 45 แหง สนับสนุนบุคลากรรวมพัฒนากลไกรูปแบบการจัดการระบบ

อาหาร Covid-19 ระหวางเดือนพฤศจิกายน 2564 – พฤศจิกายน 2565

6 สํานักงาน

จังหวัดยะลา

(ศาลากลาง

จังหวัด)

0 สนับสนุนบุคลากรพัฒนาแผนยุทธศาสตรระบบอาหารระดับกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน (ปตตานี ยะลา นราธิวาส)

ระหวางเดือนพฤศจิกายน 2564 – พฤษภาคม 2565
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โครงสรางการบริหารโครงการ

บทบาทหนาท่ี จํานวน (คน)

1. ผูรับผิดชอบโครงการ 1

2. เจาหนาที่การเงินและบัญชี 1

3. เจาหนาที่ประสานงาน 1

4. ที่ปรึกษา 1

5. ผูรวมโครงการ 0

6. หัวหนาโครงการ 0

7. อื่นๆ 4

รวม 8

รายชื่อจําแนกตามบทบาทหนาที่

บทบาทหนาท่ี ลําดับ ช่ือ - นามสกุล เบอรโทรศัพท E-Mail

ผูรับผิดชอบโครงการ 1 ดร. เพ็ญ สุขมาก 089-595181 sphen013@yahoo.com

ท่ีปรึกษา 2 ดร. กุลทัต หงสชยางกูร 085-892845 kullatat.h@gmail.com

เจาหนาท่ีประสานงาน 3 นางสาว วรรณา สุวรรณชาตรี 087-630947 wannasu@gmail.com

เจาหนาท่ีการเงินและบัญชี 4 นางสาว หทัยทิพย เองฉวน 081-599206 hathaithip.e@psu.ac.th

อ่ืนๆ (ทีมประเมินภายนอก) 5 ดร. มุมตาส มีระมาน 083 106185 mumtas024@yahoo.com

อ่ืนๆ (ทีมประเมินภายนอก) 6 ภก. สมชาย ละอองพันธุ 0866940954 twoseadj@gmail.com

อ่ืนๆ (ทีมประเมินภายนอก) 7 ผศ.ดร. ลักษณา ไชยมงคล 089-467728 laksana.c@psu.ac.th

อ่ืนๆ (ทีมประเมินภายนอก) 8 ดร. รัชดา บุญแกว 083-171217 rachada.b@yru.ac.th
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การกํากับติดตามและการประเมินติดตามภายในโครงการ

1. การกํากับติดตามประเมินผลภายใน โดยผูรับผิดชอบโครงการ และผูประสานงานโครงการ 

      - การประชุมวางแผนและติดตามการดําเนินโครงการ เดือนละ 2 คร้ัง

      - รายงานความกาวหนาผลการดําเนินโครงการ ในการประชุมสถาบันนโยบายสาธารณะ เดือนละ 1 คร้ัง

    - รวมพัฒนาแบบประเมินผลจากส?วนกลางเพื่อให?เกณฑ?ในการพิจารณาความก?าวหน?าของแต?ละพื้นที่ในเชิงปริมาณ โดยสามารถให?ค?านํ้า

หนักท่ีแตกต?างกันใน แต?ละหมวดตามลําดับความสําคัญ เพ่ือท่ีจะสามารถเปรียบเทียบความก?าวหน?าของการตรวจประเมินเทียบเคียงใน 3 จังหวัด

ชายแดนใต? และ ส?วนป?ญหาอุปสรรคให?ระบุรายละเอียดเป?นข?อมูลเชิงคุณภาพเพ่ือใช?ประกอบการถอดบทเรียน

2. การกํากับติดตามประเมินผลภายนอก

    มีคณะกรรมการกํากับติดตามการทํางานใหเปนไปตามเปาหมายโครงการ จํานวน 4 ทาน ประกอบดวย ดร.มุมตาส  มีระมาน มหาวิทยาลัยราชภัฎ

สงขลา ภก.สมชาย ละอองพันธุ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติเขต 12 สงขลา ผศ.ดร.ลักษณา ไชยมงคล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ดร.รัชดา

บุญแกว มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา โดยใช?แบบประเมินผลจากส?วนกลางเพื่อให?เกณฑ?ในการพิจารณาความก?าวหน?าของแต?ละพื้นที่ในเชิงปริมาณ

โดยสามารถให?ค?านํ้าหนักที่แตกต?างกันใน แต?ละหมวดตามลําดับความสําคัญ เพื่อที่จะสามารถเปรียบเทียบความก?าวหน?าของการตรวจประเมิน

เทียบเคียงใน 3 จังหวัดชายแดนใต? และ ส?วนป?ญหาอุปสรรคให?ระบุรายละเอียดเป?นข?อมูลเชิงคุณภาพเพ่ือใช?ประกอบการถอดบทเรียน ซ่ึงคณะ

กรรมการจะมีบทบาท ดังนี้

        1)  ดร.มุมตาส  มีระมาน  ติดตามประเมินการดําเนินงานแผนความมั่นคงทางอาหาร ประเด็นเกษตรผสมผสานในสวนยางพารา, 1ไร 1 แสน,

Matching Model  ความกาวหนา 3 เดือนตอ 1 คร้ัง และติดตามถอดบทเรียนการดําเนินงานแผนงานความม่ันคงทางอาหาร

        2 ) ภก.สมชาย  ละอองพันธุ ติดตามประเมินผลการดําเนินงานแผนอาหารปลอดภัยจังหวัดปตตานี,การบูรณาการระบบอาหารในทองถิ่นจังหวัด

ยะลา ความกาวหนา 3 เดือนตอ 1 คร้ัง และติดตามถอดบทเรียนการดําเนินงานแผนอาหารปลอดภัย

        3) ผศ.ดร.ลักษณา ไชยมงคล ติดตามประเมินผลการดําเนินงานรูปแบบการจัดการระบบอาหารในภาวะ Covid-19 ความกาวหนา 3 เดือนตอ 1

คร้ัง และติดตามถอดบทเรียน

        4) ดร.รัชดา บุญแกว ติดตามประเมินผลการดําเนินงานแผนยุทธศาสตรกลุมจังหวัดชายแดนใต,และการทํางานรูปแบบการจัดการระบบอาหารใน

ภาวะ Covid-19 ความกาวหนา 3 เดือนตอ 1 คร้ัง และติดตามถอดบทเรียน

3. การจัดทํารายงานความกาวหนาการดําเนินกิจกรรมสําคัญสง สสส. ทุกเดือน โดยผูประสานงานโครงการ

4. นําเสนอความกาวหนาผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการ สสส. ตามที่มีวาระ โดยผูรับผิดชอบโครงการ 

5. นําสงความกาวหนาการดําเนินงานตามแบบประเมินจากสวนกลางใหกับ สสส. รายไตรมาส 
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ผลท่ีคาดวาจะไดรับ

การดําเนินงานตามโครงการจะทําใหสัดสวนการทําเกษตรกรรมย่ังยืนในพ้ืนท่ีเปาหมายเพ่ิมข้ึน กลุมเปาหมายเขาถึงอาหารท่ีมีคุณภาพปลอดภัย
ผานกลไกสหกรณการเกษตรมากขึ้น สถานการณดานอาหารไมปลอดภัยในปตตานีลดลงจากการใชองคความรูและสื่อสาธารณะในการขับ
เคลื่อนนโยบาย ประชาชนในพื้นที่เทศบาลนครยะลา มีความรอบรูเรื่องอาหารและปรับการบริโภคทําใหอัตราการบริโภคผักผลไมของกลุมเปา
เพิ่มขึ้น ยุทธศาสตรระบบอาหารแบบบูรณาการ ในหนวยงานองคกรปกครองทองถิ่น จังหวัด และกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน ทําความยั่งยืน
ในการดําเนินงานระบบอาหารแบบบูรณาการในภารกิจประจําของหนวยงาน  

ผูรับผิดชอบโครงการและผูรับทุน

1 ผูรับผิดชอบโครงการ

ดร. เพ็ญ สุขมาก   เลขท่ีบัตรประชาชน: 3-9306-0006-160-1   สัญชาติ: ไทย   เบอรโทรศัพทท่ีติดตอไดสะดวก: 089-5951811   เบอรมือ
ถือ: 089-595181   โทรสาร: 074282901   อีเมล: sphen013@yahoo.com  

2 ผูรับทุน

ดร. กุลทัต หงสชยางกูร   เลขท่ีบัตรประชาชน: 5-9098-0000-303-0   สัญชาติ: ไทย   เบอรโทรศัพทท่ีติดตอไดสะดวก: 0858928455  
เบอรมือถือ: 0858928455   โทรสาร: 074282901   อีเมล: kullatat.h@gmail.com  
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แผนปฏิบัติการ

หมวดท่ี 1 เงินสนับสนุนโครงการ 

1.1 คาดําเนินโครงการ 

กิจกรรม
วัตถุ

ประสงค
รายละเอียด
กิจกรรม

วันที่เริ่มตน
- ส้ินสุด

ผลรวม
งบประมาณ
(คาใชจาย)

ผลผลิต
ที่

ประเภท
ผลผลิต

ผลผลิต
เปา

หมาย
(หนวย)

1 สนส. ประชุมนําเสนอ model /แหลง

เรียนรูการทําเกษตรผสมผสานในสวน

ยางพารา จํานวน 8 แบบของจังหวัด

สงขลา แก กยท.สงขลา ปตตานี ยะลา

และนราธิวาส จํานวน 1 ครั้ง ในระบบ

หองประชุม สนส.และผานระบบออนไลน

(Zoom)

1 ประชุมรวมกับ กยท.สงขลา ปตตานี ยะลา และ

นราธิวาส โดยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแนวทางการ

สงเสริมการทําเกษตรผสมผสานในสวนยางพารา

โดยใชกรณีศึกษาของจังหวัดสงขลา ที่มีแปลง

ตนแบบจํานวน 8 แหง

16/11/2564

- 

31/12/2564

19,200 1 เชิง

คุณภาพ

การขยายผล Model การทําเกษตร

ผสมผสานในสวนยางพาราของจังหวัด

สงขลา ไปสูจังหวัดปตตานี ยะลาและ

นราธิวาส

2 สนส. รวมกับ กยท.สงขลา ปตตานี

ยะลาและนราธิวาส จัดทํา road map

ในการขยายผล model เกษตรผสม

ผสานในสวนยางพาราสูการปฏิบัติ ผูเขา

รวมประชุมจังหวัดละ 40 ราย จํานวน 4

ครั้ง (กยท.กําหนดเปาหมายของ

เกษตรกรนํารองในการทําเกษตรผสม

ผสานในสวนยางพาราแบบ ก 2 ,3 ของ

แตละจังหวัดละ 30 ราย)

1 การทํา WorkShop ออกแบบแนวปฏิบัติสงเสริม

การทําสวนยางพาราแบบผสมผสานของนักวิชาการ

และพี่เลี้ยง กยท.

01/12/2564

- 

28/02/2565

152,000 1 เชิง

คุณภาพ

เกษตรกร จํานวน 120 ครัวเรือนรวม

กับ กยท.ในจังหวัดสงขลา ปตตานี

ยะลา และนราธิวาส จัดทําแผนปฏิบัติ

การการทําเกษตรผสมผสานในสวน

ยางพารา
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กิจกรรม
วัตถุ

ประสงค
รายละเอียด
กิจกรรม

วันที่เริ่มตน
- ส้ินสุด

ผลรวม
งบประมาณ
(คาใชจาย)

ผลผลิต
ที่

ประเภท
ผลผลิต

ผลผลิต
เปา

หมาย
(หนวย)

3 สนส.รวมกับ กยท./แหลงเรียนรู 8

แหงของจังหวัดสงขลา จัดกระบวนการ

พัฒนาศักยภาพเกษตรกรและจัดกิจกรรม

แลกเปลี่ยนเรียนรูกับแปลงตนแบบและ

จัดทําแผนปฏิบัติราชการฯ จํานวน 4

คร้ัง

1 ใหเกษตรกรที่ทําสวนยางพาราในจังหวัดปตตานี

ยะลา และนราธิวาส แลกเปลี่ยนกับแหลงเรียนรู

ของจังหวัดสงขลา และ WorkShop ทําแผนปฏิบัติ

ราชการของ กยท.

01/12/2564

- 

31/03/2565

152,000 1 เชิง

คุณภาพ

เกษตรกรตนแบบ 120 ครัวเรือน

เปนตนแบบสรางความมั่นคงทางอาหาร

ในระดับชุมชน

4 เกษตรกรเปาหมายสรางปฏิบัติการ

การทําเกษตรผสมผสานในสวนยางพารา

แบบ ก 2,3 ภายใตการสนับสนุนงบ

ประมาณของ กยท. เพื่อสรางปฏิบัติการ

การทําเกษตรผสมผสานในสวนยางพารา

แกเกษตรกรเปาหมาย (ไมใชงบประมาณ)

1 เกษตรกรที่เขารวมโครงการ ไดปฏิบัติการปรับ

เปลี่ยนการทําสวนยางพารา โดยคําแนะนําขอ

งกยท. และทีมวิชาการของ ม.อ. (ไมใชงบประมาณ)

01/03/2565

- 

31/05/2565

0 1 เชิง

คุณภาพ

เกษตรกรที่เขารวมโครงการ ไดปฏิบัติ

การปรับเปลี่ยนการทําสวนยางพารา

5 นักวิชาการ (กยท.) ลงพื้นที่ติดตาม

ประเมินผลและถอดบทเรียนการทํา

เกษตรผสมผสานในสวนยางพารา และ

ติดตามความกาวหนาสรางปฏิบัติการการ

ทําเกษตรผสมผสานในสวนยางพารา

แบบ ก 2,3

1 นักวิชาการ ม.อ. รวมกับพี่เลี้ยง กยท. ติดตาม

สนับสนุนและถอดบทเรียนการทําเกษตรผสมผสาน

ในสวนยางพาราของเกษตรกรในจังหวัดปตตานี

ยะลา และนราธิวาส

01/03/2565

- 

31/05/2565

360,000 1 เชิง

คุณภาพ

ผลการติดตามสนับสนุนและถอดบท

เรียนการทําเกษตรผสมผสานในสวน

ยางพาราของเกษตรกรในจังหวัด

ปตตานี ยะลา และนราธิวาส

6 จัดทําสื่อเพื่อขยายผลการทําเกษตร

ผสมผสานในสวนยางพารา และ 1 ไร 1

1 นําขอมูลที่เปนชุดความรูการทําเกษตรผสมผสาน

ของเกษตรกรในจังหวัดปตตานี ยะลา และนราธิวาส

01/03/2565

- 

180,000 1 เชิง

คุณภาพ

หนังสือบทเรียนการทําเกษตรผสม

ผสาน จํานวน 1000 เลม และสื่อ VDO
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กิจกรรม
วัตถุ

ประสงค
รายละเอียด
กิจกรรม

วันที่เริ่มตน
- ส้ินสุด

ผลรวม
งบประมาณ
(คาใชจาย)

ผลผลิต
ที่

ประเภท
ผลผลิต

ผลผลิต
เปา

หมาย
(หนวย)

แสน มาจัดทําเปนสื่อเพื่อเผยแพร 31/05/2565 ที่เผยแพรการทําเกษตรผสมผสาน

จํานวน 4 เรื่อง

7 สนส.จัดเวทีนโยบายการทําเกษตรผสม

ผสานในสวนยางพารารวมกับ

กยท.จังหวัดสงขลา และสามจังหวัด

ชายแดนใต และตัวแทนเกษตรเพื่อขยาย

ผลรูปแบบ (model)การทําพืชรวมยาง

จํานวน 4 ครั้ง ผาน Zoom

1 นําบทเรียนประสบการณการทําเกษตรผสมผสานใน

สวนยางพาราของ กยท. และเกษตรกร ของจังหวัด

สงขลา ปตตานี ยะลา และนราธิวาส แลกเปลี่ยน

ความรูและแนวทางการขยายผลตอไป

01/05/2565

- 

31/05/2565

90,000 1 เชิง

คุณภาพ

เกิดขอเสนอเชิงนโยบายสงเสริมการทํา

เกษตรผสมผสานในสวนยางพาราของ

การยางแหงประเทศไทยของจังหวัด

ปตตานี ยะลาและนราธิวาส

8 ประชุมนักวิชาการ เพื่อสังเคราะหองค

ความรูและรูปแบบการทําเกษตรผสม

ผสาน วนเกษตรแบบ 1 ไร 1 แสน ใน

พื้นที่จังหวัดปตตานี ยะลา นราธิวาส

จํานวน 1 ครั้ง

1 ทีมวิชาการ ประชุมรวมกับเกษตรและสหกรณ

การเกษตรจังหวัดปตตานี ยะลา และนราธิวาสเพื่อ

กําหนดเกษตรกรเปาหมายในการสงเสริมการทํา

เกษตรแบบ 1 ไร 1 แสน โดยใช Model ของตําบล

บานขาว อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา

16/11/2564

- 

31/12/2564

15,200 1 เชิง

คุณภาพ

เกิดชุดความรูการทําเกษตรแบบ 1 ไร

1แสนจังหวัดปตตานี ยะลาและ

นราธิวาส

9 สนง.เกษตรและสหกรณการเกษตร

และ สนง.เกษตรจังหวัด สามจังหวัด

ชายแดนใต รวมกับเครือขายจัดทํา

roadmap ในการขยายผล model 1 ไร

1แสน จํานวน 2 ครั้ง ผาน Zoom

1 ทีมวิชาการ เกษตรและสหกรณจังหวัดปตตานียะลา

และนราธิวาส จัดทําแนวปฏิบัติการสงเสริมการทํา

เกษตรแบบ 1 ไร 1 แสน

01/12/2564

- 

31/03/2565

45,500 1 เชิง

คุณภาพ

เกิดแนวทางหรือมาตรการการปฏิบัติ

ราชการเรื่องสนับสนุนการทําเกษตร

แบบ 1 ไร 1 แสนในจังหวัดปตตานี

ยะลา และนราธิวาส

10 คัดเลือกเกษตรกรนํารอง จังหวัด

ละ10 ราย เกษตรกรสรางปฏิบัติการภาย

1 รวมกับเกษตรและสหกรณสามจังหวัดชายแดนใตสง

เสริมใหเกษตรกรที่จะเขารวมโครงการ จํานวน30

01/12/2564

- 

0 1 เชิง

ปริมาณ

เกษตรกรจํานวน 30 ครัวเรือนที่

เปนตนแบบการทําเกษตรผสมผสาน

30

ครัว

โครงการพัฒนาและปฏิบัติการ            

หน้า 42 จาก 82                    



กิจกรรม
วัตถุ

ประสงค
รายละเอียด
กิจกรรม

วันที่เริ่มตน
- ส้ินสุด

ผลรวม
งบประมาณ
(คาใชจาย)

ผลผลิต
ที่

ประเภท
ผลผลิต

ผลผลิต
เปา

หมาย
(หนวย)

ใตการสนับสนุนปจจัยการผลิต จาก

สนง.เกษตรจังหวัด (ไมใชงบประมาณ)

ราย (จังหวัดละ 10 ราย) สรางปฏิบัติการปรับ

เปลี่ยนการทําเกษตร โดยใช Model จังหวัดสงขลา

โดยการใหคําแนะนําจากทีมวิชาการ ไมใชงบ

ประมาณ

30/06/2565 แบบ 1 ไร 1 แสน เรือน

10 คัดเลือกเกษตรกรนํารอง จังหวัด

ละ10 ราย เกษตรกรสรางปฏิบัติการภาย

ใตการสนับสนุนปจจัยการผลิต จาก

สนง.เกษตรจังหวัด (ไมใชงบประมาณ)

1 รวมกับเกษตรและสหกรณสามจังหวัดชายแดนใตสง

เสริมใหเกษตรกรที่จะเขารวมโครงการ จํานวน30

ราย (จังหวัดละ 10 ราย) สรางปฏิบัติการปรับ

เปลี่ยนการทําเกษตร โดยใช Model จังหวัดสงขลา

โดยการใหคําแนะนําจากทีมวิชาการ ไมใชงบ

ประมาณ

01/12/2564

- 

30/06/2565

0 2 เชิง

คุณภาพ

การปรับเปลี่ยนวิธีการปลูกใหเปนไป

ตาม model สงขลาในการนํารองทํา

การผสมผสานวนเกษตรแบบ 1 ไร 1

แสน

11 นักวิชาการลงติดตาม ประเมิน ถอด

บทเรียน และสังเคราะหองคความรู 1 ไร

1 แสนสามจังหวัดชายแดนใต จํานวน

30 ราย (จังหวัดละ 10 ราย )

1 ทีมวิชาการติดตามสนับสนุนและแลกเปลี่ยนความรู

กับเกษตรกร และสังเคราะหเปนชุดความรูการทํา

เกษตร 1 ไร 1 แสนในบริบทของสามจังหวัด

ชายแดนใต

01/04/2565

- 

30/06/2565

90,000 1 เชิง

คุณภาพ

เกิดชุดความรู การทําเกษตรผสมผสาน

1 ไร 1 แสน จังหวัดปตตานี ยะลา และ

นราธิวาส

12 สนส.รวมกับ สนง.เกษตรและสหกรณ

จังหวัด และเกษตรจังหวัด และแกนนํา

เกษตรกร จัดทําขอเสนอเชิงนโยบาย

จํานวน 2 ครั้ง

1 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําขอเสนอเชิงนโยบาย

1 ไร 1 แสนเพื่อนําไปสูแนวทางปฏิบัติของหนวย

งานที่เกี่ยวของเพื่อสรางความมั่นคงทางอาหาร

01/06/2565

- 

30/06/2565

94,500 1 เชิง

คุณภาพ

เกิดขอเสนอ หรือมาตรการเชิงนโยบาย

สงเสริมการทําเกษตรผสมผสานแบบ 1

ไร 1 แสนของจังหวัดปตตานี ยะลาและ

นราธิวาส

13 การประชุมสรางความรวมมือกับ

สหกรณการเกษตรอําเภอบางกลํ่า และ

2 สรางความรวมมือกับสหกรณการเกษตรอําเภอบา

งกลํ่า และควนเนียง เครือขายเกษตรสวนลุงวร โรง

16/11/2564

- 

14,500 1 เชิง

คุณภาพ

แผนดําเนินงานรูปแบบระบบการเชื่อม

โยงผลผลิต (Matching Model)
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สหกรณการเกษตรอําเภอควนเนียง เครือ

ขายเกษตรกรสวนลุงวร โรงพยาบาล

อําเภอบางกลํ่า อําเภอควนเนียง พัฒนา

รูปแบบระบบกระจายอาหารชุมชน

(Matching Model) ผาน Zoom

จํานวน 1 ครั้ง

พยาบาลบางกลํ่า เพื่อพัฒนากลไกการกระจายอา

หาร

31/12/2564

14 สรางปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือ

ขายเกษตรกรและพัฒนาชองทางการ

กระจายผลผลิตผานตลาดในรูปแบบ

ตางๆเชนตลาดสีเขียวชุมชน ตลาดสีเขียว

ในโรงพยาบาล และตลาดออนไลน โดย

กลไกของสหกรณการเกษตรอําเภอบา

งกลํ่า และสหกรณการเกษตรอําเภอควน

เนียง จํานวน 10 ครั้ง

2 สหกรณการเกษตรอําเภอบางกลํ่า และควนเนียง

พัฒนาระบบการกระจายอาหารของเครือขาย

เกษตร โดยตองทําความรวมมือกับโรงเรียน โรง

พยาบาล ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก รวมทั้งในตลาดชุมชน

รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรใหสามารถเพิ่ม

ผลผลิต

01/12/2564

- 

31/12/2564

220,000 1 เชิง

คุณภาพ

รูปแบบระบบบริหารจัดการการกระ

จายผลผลิตการเกษตรไปยัง รพ.

โรงเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และราน

อาหาร

15 ติดตามพัฒนาระบบการเชื่อมโยง

ผลผลิต(Matching Model) ของสหกรณ

การเกษตรอําเภอบางกลํ่า และสหกรณ

การเกษตรอําเภอควนเนียง จํานวน 5

คร้ัง

2 สหกรณการเกษตรอําเภอบางกลํ่าและอําเภอควน

เนียง สรางทําความรวมมือกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

โรงพยาบาล โรงเรียน รวมทั้งตลาดชุมชน

01/12/2564

- 

31/08/2565

70,000 1 เชิง

คุณภาพ

ฐานขอมูลและแผนที่เชื่อมโยงผลผลิต

การเกษตร

15 ติดตามพัฒนาระบบการเชื่อมโยง 2 สหกรณการเกษตรอําเภอบางกลํ่าและอําเภอควน 01/12/2564 70,000 2 เชิง เกิด matching ระหวางเกษตรกรผูผลิต 10
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ผลผลิต(Matching Model) ของสหกรณ

การเกษตรอําเภอบางกลํ่า และสหกรณ

การเกษตรอําเภอควนเนียง จํานวน 5

คร้ัง

เนียง สรางทําความรวมมือกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

โรงพยาบาล โรงเรียน รวมทั้งตลาดชุมชน

- 

31/08/2565

ปริมาณ อาหารปลอดภัยกับแหลงรับซื้อ (รพ./

โรงเรียน/ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก /ราน

อาหาร) จํานวนมากกวา 10 แหง

แหง

16 ทีมวิชาการติดตาม ประเมินผลและ

ถอดบทเรียนระบบกระจายอาหาร

ชุมชน(Matching Model) ของสหกรณ

การเกษตรอําเภอบางกลํ่า และสหกรณ

การเกษตรอําเภอควนเนียง

2 นักวิชาการติดตาม และถอดบทเรียนการพัฒนารูป

แบบการกระจายอาหารของสหกรณการเกษตร

อําเภอบางกลํ่าและควนเนียง รวมทั้งเกษตรกรที่เขา

รวมโครงการ

01/08/2565

- 

31/10/2565

12,000 1 เชิง

คุณภาพ

ชุดความรูระบบกระจายอาหาร

ชุมชน(Matching Model) ของสหกรณ

การเกษตรอําเภอบางกลํ่า และสหกรณ

การเกษตรอําเภอควนเนียง

17 การประชุมสรางความรวมมือกับคณะ

กรรมการอาหารปลอดภัยจังหวัด ฯ

สํานักงานสาธารณสุข ปตตานี และ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 113

แหง จัดทํา road map และแผนการ

พัฒนาอาหารปลอดภัยจํานวน 3 ครั้ง

3 วิเคราะหขอมูลสถานการณอาหารไมปลอดภัยใน

จังหวัดปตตานี และWorkShop ทําแผนปฏิบัติ

ราชการอาหารปลอดภัยโดยการพัฒนาศักยภาพ

อปท. ใหมีบทบาทการทํางานอาหารปลอดภัย

01/12/2564

- 

31/12/2564

213,500 1 เชิง

คุณภาพ

เกิดแผนปฏิบัติราชการหรือแนวปฏิบัติ

งานอาหารปลอดภัยเทศบาลเมือง

ปตตานี

18 รวมกับคณะกรรมการอาหาร

ปลอดภัยจังหวัด สํานักงานพัฒนาชุมชน

องคกรปกครองสวนทองถิ่น จัดหา

เกษตรกรและผูแปรรูปอาหาร จัดทํา

อาหารปลอดภัยและมีตลาดที่ชัดเจน

3 รวมกับคณะกรรมการอาหารปลอดภัย สํานักงาน

พัฒนาชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น พัฒนา

ระบบตลาดกระจายผลผลิตการเกษตรของชุมชน ซึ่ง

เปนรูปแบบตลาดออนไลน และตลาดในทองถิ่น

นํารอง 10 แหง จํานวน 3 ครั้ง

01/01/2565

- 

28/02/2565

56,000 1 เชิง

คุณภาพ

บทเรียน และชุดความรูการทํางาน

อาหารปลอดภัยระดับทองถิ่นและระดับ

จังหวัด
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แลวประชาสัมพันธใหโรงเรียน โรง

พยาบาล และรานอาหาร รวมทั้งชุมชน

ไดทราบและเขาถึงแหลงอาหารปลอดภัย

จํานวน 3 ครั้ง

19 ทีมประเมิน ติดตาม ประเมินผล และ

ถอดบทเรียน การพัฒนามาตรฐานตลาด

อาหารปลอดภัย

3 ทีมประเมิน ติดตาม ประเมินผล และถอดบทเรียน

การพัฒนามาตรฐานตลาดอาหารปลอดภัย

01/05/2565

- 

31/05/2565

12,000 1 เชิง

คุณภาพ

บทเรียน และชุดความรูการทํางาน

อาหารปลอดภัยระดับทองถิ่นและระดับ

จังหวัด

20 ประชุมเชิงปฏิบัติการกับทองถิ่น

จังหวัดยะลาและ อปท. จํานวน 63 แหง

จัดทําแผนการขับเคลื่อนการดําเนินงา

นบูรณาการระบบอาหาร และนํา

เสนอmodel การจัดการระบบอาหาร

และโภชนาการระดับทองถิ่นจํานวน 3

คร้ัง

4 รวมกับทองถิ่นจังหวัดยะลา และ อปท. จํานวน 63

แหง ประชุมเพื่อออกแบบการทํางานดานระบบ

อาหารและโภชนาการ และแลกเปลี่ยนการทํางาน

ดานระบบอาหารและโภชนาการของทองถิ่นที่

เปนตนแบบ เชน เทศบาลนครยะลา อบต.ควนรู

เทศบาลตําบลชะแล

01/03/2565

- 

31/05/2565

122,750 1 เชิง

คุณภาพ

เกิดแผนอาหารและโภชนาการ และ

โครงการดานอาหารและโภชนาการ

จํานวน 63 โครงการ

21 พัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงกองทุนสปสช.

เพื่อเปนกลไกสนับสนุนทองถิ่นจัดทํา

แผนงาน โครงการดานระบบอาหาร

จํานวน 2 ครั้ง

4 ม.อ. จัดกระบวนการพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงกองทุน

สปสช. ใหเขาใจสถานการณระบบอาหารและ

โภชนาการของสามจังหวัดชายแดนใต และพัฒนา

ศักยภาพการเขียนโครงการดานระบบอาหาร

01/04/2565

- 

30/06/2565

44,500 1 เชิง

คุณภาพ

โครงการดานอาหารและโภชนการ

จํานวน63 โครงการ

22 พัฒนาศักยภาพ อปท.จัดทําแผนงาน

โครงการระบบอาหารและโภชนาการ

4 ประชุมเชิงปฏิบัติการกับ อปท. และพี่เลี้ยงกองทุน

สปสช. ใหเขียนโครงการดานระบบอาหารและ

01/05/2565

- 

122,750 1 เชิง

คุณภาพ

แผนอาหารและโภชนาการ และ

โครงการดานอาหารและโภชนาการ
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บรรจุในแผนกองทุน สปสช. ป 2566

จํานวน 3 ครั้ง

โภชนาการ โดยพัฒนาการวิเคราะหขอมูลดาน

โภชนาการในแหลงขอมูล HDC รวมทั้งขอมูลดาน

อาหารที่ไดจากแหลงขอมูลตางๆ

31/07/2565 จํานวน 63 โครงการบรรจุในแผนกอง

ทุน สปสช. ป 2566

23 กระบวนการแกปญหาโภชนาการ

สมวัยเทศบาลนครยะลา โดยพัฒนา

food literacy ของประชาชนกลุมเปา

หมาย โดยมีกระบวนการดําเนินงาน

จํานวน 3 ครั้ง

4 ทํางานการสงเสริมความรอบรูดานอาหารและ

โภชนาการ - สํารวจขอมูลสถานการณพื้นฐาน

(base line data ) ของกลุมเปาหมาย ประกอบดวย

เด็กวัยกอนเรียน (ประเมินผูปกครอง) กลุมเด็กวัย

เรียน วัยทํางาน และผูสูงอายุ - รวมกับเทศบาลนคร

ยะลา และหนวยงานที่เกี่ยวของประกอบดวย ศูนย

บริการสาธารณสุขสังกัดเทศบาลยะลา สํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัดยะลา องคการบริหารสวนจังหวัด

ยลา และ ศูนยอนามัยที่ 12 จังหวัดยะลา และภาคี

เครือขายอื่น ๆ ในพื้นที่จัดทําแผนการเพิ่มความ

รอบรูเรื่องการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพอยางสมดุล

ของกลุมเปาหมายแตละกลุม - ดําเนินงานตามแผน

โดยการสนับสนุน และผลักดันแผนสูการปฏิบัติโดย

ใชทรัพยากร งบประมาณในพื้นที่ เชน จากเทศบาล

อบจ.ศอบต. สสจ.ฯ

01/05/2565

- 

31/07/2565

65,000 1 เชิง

คุณภาพ

นโยบายสงเสริมการบริโภคผักและผลไม

ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน

สังกัดเทศบาลนครยะลา

24 ทีมประเมิน ติดตามประเมินถอดบท

เรียน และสังเคราะหองคความรูการ

ดําเนินงานจัดการระบบอาหารและ

4 ทีมวิชาการ ถอดบทเรียนการทํางานของเทศบาล

นครยะลา เพื่อสังเคราะหเปนความรูการจัดการ

ระบบอาหารและโภชนาการในระดับทองถิ่น เพื่อ

01/08/2565

- 

31/10/2565

12,000 1 เชิง

คุณภาพ

ชุดความรูการดําเนินงานจัดการระบบ

อาหารและโภชนาการในระดับทองถิ่น

จังหวัดยะลา
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โภชนาการในระดับทองถิ่นจังหวัดยะลา เปนตนแบบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต

25 ประชุมเชิงปฏิบัติการกับสํานักงาน

จังหวัด ทองถิ่นจังหวัด สาธารณสุข

จังหวัด โรงพยาบาลสงเสริมเสริมสุขภาพ

ตําบล และองคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 45แหง วิเคราะหขอมูล

สถานการณดานอาหารและโภชนาการ

ของจังหวัดนราธิวาส ยะลาและปตตานี

และรวมกําหนดแนวทางการพัฒนา

Model การบูรณาการระบบอาหารและ

โภชนาการในชุมชน เนื่องจากพื้นที่ 4

จังหวัดชายแดนใตเปนพื้นที่ที่เด็กมีปญหา

ฟนผุสูงสุดในประเทศ และมีการศึกษาวา

ฟนผุมีความสัมพันธกับภาวะขาดสาร

อาหารเรื้อรัง (Chronic malnutrition)

ซึ่งทําใหเด็กมีภาวะแคระแกรน โดยดึง

ทันตบุคลากรของ รพ. หรือ รพ.สต. รวม

แกปญหา จํานวน 30 ครั้ง

5 ชี้แจง และทําความรวมมือกับ อปท. จํานวน 45แหง

และโรงพยาบาลสงเสริมเสริมสุขภาพตําบล ที่เลือก

มาจากพื้นที่ที่มีปญหาดานโภชนาการและพื้นที่ที่

ดําเนินงานโครงการของ UNDP และ 1ตําบล 1

มหาวิทยาลัย รวมกําหนดแนวทางการพัฒนากลไก

การแกปญหาดานระบบอาหารและโภชนาการใน

ระดับทองถิ่น

16/11/2564

- 

30/06/2565

1,185,000 1 เชิง

คุณภาพ

ตนแบบการจัดการระบบอาหารในทอง

ถิ่น อยางนอย 30 แหง

26 นักวิชาการสังเคราะหรูปแบบการ

จัดการระบบอาหารในภาวะวิกฤติระดับ

ทองถิ่นโดยการ ปรับปรุงรูปแบบการ

5 ทีมวิชาการนํารูปแบบการจัดการระบบอาหารและ

โภชนาการที่ไดจากการสังเคราะหจากในประเทศ

และตางประเทศมาจัดทําเปนเครื่องมือการจัดการ

01/12/2564

- 

31/10/2565

1,184,000 1 เชิง

ปริมาณ

ชุดความรูรูปแบบจัดการระบบอาหาร

ในภาวะวิกฤต อยางนอย 30 แหง

1 ชุด

ความ

รู
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กิจกรรม
วัตถุ

ประสงค
รายละเอียด
กิจกรรม

วันที่เริ่มตน
- ส้ินสุด

ผลรวม
งบประมาณ
(คาใชจาย)

ผลผลิต
ที่

ประเภท
ผลผลิต

ผลผลิต
เปา

หมาย
(หนวย)

จัดการระบบอาหารในภาวะวิกฤติจังหวัด

ชายแดนภาคใต และการสังเคราะหรูป

แบบของพื้นที่อื่น ๆ ทีมีปฏิบัติการ ดี ๆ

ดานการจัดการระบบอาหารเพื่อ

โภชนาการในภาวะวิกฤติ เพื่อจัดทําเปน

ทางเลือกของรูปแบบตั้งตนในการนําไป

ประยุกตหรือดําเนินงานในพื้นที่เปา

หมาย จํานวน 30 ครั้ง

ระบบอาหารและโภชนาการในระดับทองถิ่น และจัด

ทํา WorkShop ใหกับทองถิ่น

27 พัฒนาระบบการเชื่อมโยงผลผลิต

จากเกษตรกร สูผูบริโภค หนวยงาน

องคกรในพื้นที่ จังหวัดปตตานี ยะลา

นราธิวาส โดยใชกลไกตางที่เหมาะสมกับ

บริบทของพื้นที่เชน กลไกกลุมวิสาหกิจ

ชุมชน กลไกศูนยคัดแยกผลผลิตทางการ

เกษตรของสํานักงานเกษตรจังหวัด กลไก

สหกรณการเกษตรระดับอําเภอ ฯ

จํานวน 10 ครั้ง

5 พัฒนาศักยภาพใหทองถิ่นจํานวน 45 แหงสามารถ

วิเคราะหขอมูลระบบอาหารและโภชนาการและนํา

ขอมูลมาออกแบบพัฒนาระบบการเชื่อมโยงผลผลิต

จากเกษตรกร สูผูบริโภค โรงเรียน ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก

01/03/2565

- 

30/09/2565

397,000 1 เชิง

ปริมาณ

เกิดตนแบบการจัดการระบบอาหาร

อยางครบวงจรใหกับกลุมเปราะบาง

อยางนอย 30 แหง

30

แหง

28 พัฒนาศักยภาพกลไกการจัดการ

ระบบอาหารระดับตําบล โดยสรางความ

รอบรูและกลไกการจัดการระบบอาหาร

ในกลุมเปาหมายที่เปน ศูนยพัฒนาเด็ก

5 พัฒนา อปท. จํานวน 45 แหง ใหเปนกลไกการ

จัดการระบบอาหารที่มีโภชนาการ โดยสรางความ

รวมมือกับเครือขายตางๆในชุมชน เชน เครือขาย

เกษตรกร กลุมวิสาหกิจชุมชน เครือขายสตรี ผูหญิง

01/03/2565

- 

31/10/2565

1,020,000 1 เชิง

คุณภาพ

มีเครือขายชุมชน ที่เขามารวมเปนกลไก

การจัดการระบบอาหารและโภชนาการ

รวมกับ อปท.
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กิจกรรม
วัตถุ

ประสงค
รายละเอียด
กิจกรรม

วันที่เริ่มตน
- ส้ินสุด

ผลรวม
งบประมาณ
(คาใชจาย)

ผลผลิต
ที่

ประเภท
ผลผลิต

ผลผลิต
เปา

หมาย
(หนวย)

เล็ก โรงเรียน ศูนยกักตัว และครัวเรือนที่

มีผูปวยโควิด จํานวน 50 ครั้ง

และเยาวชน

29 ประชุมเชิงปฏิบัติการพื้นที่เปาหมาย

ติดตามสนับสนุนกลไกการจัดการระบบ

อาหารระดับตําบล โดยติดตามการสราง

ปฏิบัติการตามแผน โดยใชงบประมาณ

จากชุมชน /ทองถิ่นกองทุนตําบล /งบ

จัดสรรจากภาครัฐ/งบจากกองทุนอื่น ๆ

ในพื้นที่ เชนกองทุนซากาด ฯ จํานวน

50 ครั้ง

5 ติดตามความกาวหนาการดําเนินงานการจัดทํากลไก

การจัดการระบบอาหารและโภชนาการในระดับทอง

ถิ่น

01/08/2565

- 

31/10/2565

1,110,000 1 เชิง

คุณภาพ

แผนปฏิบัติการของหนวยงานและ

ชุมชน แนวทางสนับสนุนการจัดการ

ระบบอาหาร

30 ทีมประเมินติดตามประเมินผล และ

ถอดบทเรียน การดําเนินงานการจัดการ

ระบบอาหารระดับตําบล จํานวน 10

ครั้ง (จํานวน 45 ตําบล)

5 ทีมวิชาการถอดบทเรียนรูปแบบกลไกการจัดการ

ระบบอาหารและโภชนาการ โดยการ Focus

Group ทั้งการลงพื้นที่ และประชุมออนไลน

01/08/2565

- 

31/10/2565

555,000 1 เชิง

คุณภาพ

ชุดความรูการทํางานจัดการระบบ

อาหารและโภชนาการในภาวะวิกฤต

31 สนส.ม.อ.ประชุมทําความรวมมือกับ

กลุมพัฒนายุทธศาสตรภาคใตชายแดน

เพื่อกําหนดกรอบแนวทางในการทํางาน

รวมกัน จํานวน 10 ครั้ง (ผูเขารวม

ประกอบดวยบุคลากรของกลุมจังหวัด

ภาคใตชายแดน ผูวาราชการจังหวัดยะลา

6 ทําความรวมมือกับจังหวัดปตตานี ยะลาและ

นราธิวาสเรื่องการทํางานพัฒนาแผนยุทธศาสตร

กลุมจังหวัดสามจังหวัดชายแดนใต โดยใหความ

สําคัญกับเรื่องระบบอาหารและโภชนาการในพื้นที่

สามจังหวัดชายแดนใต

16/11/2564

- 

31/01/2565

287,500 1 เชิง

คุณภาพ

แผนยุทธศาสตรกลุมจังหวัดชายแดนใต

ที่ดําเนินงานเรื่องระบบอาหารและ

โภชนาการ
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กิจกรรม
วัตถุ

ประสงค
รายละเอียด
กิจกรรม

วันที่เริ่มตน
- ส้ินสุด

ผลรวม
งบประมาณ
(คาใชจาย)

ผลผลิต
ที่

ประเภท
ผลผลิต

ผลผลิต
เปา

หมาย
(หนวย)

ในฐานหัวหนากลุมจังหวัดภาคใต

ชายแดน หัวหนาสํานักงานจังหวัดยะลา

และผูแทนจากจังหวัดปตตานี นราธิวาส)

32 สนส.ม.อ โดยทีมวิชาการทบทวน

ขอมูลสถานการณปญหาดานระบบ

อาหารของกลุมจังหวัดภาคใตชายแดนทั้ง

ประเด็นความมั่นคงทางอาหาร อาหาร

ปลอดภัย และโภชนาการสมวัย จํานวน

5 ครั้ง

6 ทีมวิชาการนําขอมูลสถานการณระบบอาหารและ

โภชนาการมาออกแบบโครงการและนําเสนอตอสวน

ราชการในจังหวัดปตตานี ยะลา และนราธิวาสเพื่อ

ใหสวนราชการนําไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการ

ของหนวยงานและระดับจังหวัด

01/01/2565

- 

31/03/2565

82,250 1 เชิง

คุณภาพ

โครงการดานระบบอาหารและ

โภชนาการในแผนยุทธศาสตรกลุม

จังหวัดชายแดนใต

33 สนส.ม.อ จัดประชุมเพื่อรับฟงปญหา

และความตองการพัฒนาดานระบบ

อาหาร ทั้งประเด็นความมั่นคงทางอาหาร

อาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัย

ของกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน จํานวน

3 ครั้ง (จังหวัดละ 1 ครั้ง จังหวัดละ 50

คน

6 จัดประชุมรวมกับเครือขายภาคประชาสังคม ภาค

เอกชน ในจังหวัดปตตานี ยะลาและนราธิวาส รับฟง

ความคิดเห็นการจัดการปญหาดานระบบอาหารและ

โภชนาการ

01/04/2565

- 

30/06/2565

107,000 1 เชิง

คุณภาพ

การทบทวนแผนยุทธศาสตรกลุมจังหวัด

ชายแดนใต

34 ทีมวิชาการ สนส.ม.อ ประเมินผลกระ

ทบการดําเนินงานโครงการดานระบบ

อาหารภายใตแผนพัฒนาของกลุมจังหวัด

ภาคใตชายแดน ป 2561-2565 โดยการ

6 ทีมวิชาการจัด Focus Group กับสวนราชการใน

จังหวัดปตตานี ยะลา และนราธิวาส เพื่อประเมินผล

การดําเนินงานโครงการของจังหวัด และจัดทําขอ

เสนอแนะเสนอตอกลุมจังหวัด

01/02/2565

- 

31/05/2565

130,000 1 เชิง

คุณภาพ

รายงานการประเมินผลการดําเนินงาน

โครงการพัฒนากลุมจังหวัดชายแดนใต

ป 2561-2565
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กิจกรรม
วัตถุ

ประสงค
รายละเอียด
กิจกรรม
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ผลรวม
งบประมาณ
(คาใชจาย)

ผลผลิต
ที่

ประเภท
ผลผลิต

ผลผลิต
เปา

หมาย
(หนวย)

ประชุมกลุมผูรับผิดชอบโครงการดาน

ระบบอาหารภายใตแผนพัฒนากลุม

จังหวัด จํานวน 4 ครั้ง

35 สนส.ม.อ รวมกับกลุมจังหวัดภาคใต

ชายแดน และอนุกรรมการจัดทําแผน ฯ

ของกลุมจังหวัด จัดประชุมนําเสนอผล

การประเมินและกําหนดแนวทางการจัด

ทําแผนพัฒนาระบบอาหารของกลุม

จังหวัดภาคใตชายแดน จํานวน 3 ครั้ง

6 นําเสนอรายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาของ

กลุมจังหวัดชายแดนใต และจัดทําแผนการพัฒนา

กลุมจังหวัดชายแดนใต

01/04/2565

- 

31/05/2565

170,400 1 เชิง

ปริมาณ

รายงานผลการประเมินและกําหนด

แนวทางการจัดทําแผนพัฒนาระบบ

อาหารของกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน

3 ครั้ง

36 สนส.ม.อ รวมกับกลุมจังหวัดภาคใต

ชายแดน นําเสนอแผนการพัฒนาดาน

ระบบอาหารตอ คณะกรรมการบริหาร

กลุมจังหวัด เพื่อพิจารณานําแผนการ

พัฒนาไปบรรจุไวในแผนปฏิบัติราชการ

ปงบประมาณ 2567 จํานวน 5 ครั้ง

6 ทีมวิชาการนําแผนการพัฒนากลุมจังหวัดชายแดน

ใต ที่มีประเด็นอาหารและโภชนาการเสนอตอคณะ

กรรมการบริหารกลุม

01/04/2565

- 

31/05/2565

272,102 1 เชิง

คุณภาพ

ทบทวนรายงานการประเมินผลการ

ดําเนินงานโครงการพัฒนากลุมจังหวัด

ชายแดนใต ป 2561-2565
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1.2.2 คาบริหารจัดการสํานักงาน 

คาบริหารจัดการสํานักงาน

1 คาตรวจรับรองบัญชี จํานวน 2 งวดๆ ละ 16,000 บาท คาตรวจสอบบัญชี 16/11/2564 15/11/2565 32,000

ลําดับท่ี ช่ือคาบริหารจัดการสํานักงาน ประเภท
วันที่

เริ่มตน
วันที่
ส้ินสุด

งบประมาณ
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หมวดที่ 2 คาตอบแทนคูสัญญา

1 ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่องการใหบริการ วิชาการวาดวยระเบียบเงินรายได มหาวิทยา

ลัยฯ คิดคา ธรรมเนียม 15 % ของงบประมาณรวมทั้งโครงการ โดยนําเขาสู เงินรายไดของมหาวิทยาลัย

สนส.จึงไมตั้งคาตอบแทนประจํา ของบุคลากรดําเนินโครงการ วิธีคิดคาธรรมเนียม จะคํานวณคา ใชจาย

จากรายรับทั้งหมด 1. คาดําเนินงานทั้งโครงการ 10,000,000 บาท หารดวย 1.15 = 8,695,653 บาท

ไดเปนคาดําเนินงาน จากนั้นนําคาดําเนินงานมาคิดคาธรรมเนียมบริการวิชาการ โดย X 15 % ไดคา

ธรรมเนียมบริการวิชาการ 1,304,348 บาท

16/12/2564 15/11/2565 1,304,348

ลําดับท่ี ช่ือคาตอบแทนคูสัญญา
วันที่

เริ่มตน
วันที่
ส้ินสุด

งบประมาณ
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เอกสารแนบ : รายละเอียดงบประมาณที่ขอสนับสนุน

หมวดที่ 1 เงินสนับสนุนโครงการ

1.1 คาดําเนินโครงการ

ชื่อกิจกรรม รายละเอียดงบประมาณ
จํานวนเงินตอ

หนวย(1)
จํานวนหนวย

(2)

งบ
ประมาณ(บาท)

(3)=(1)x(2)

สนส. ประชุมนําเสนอ model /แหลงเรียนรูการทํา

เกษตรผสมผสานในสวนยางพารา จํานวน 8 แบบของ

จังหวัดสงขลา แก กยท.สงขลา ปตตานี ยะลาและ

นราธิวาส จํานวน 1 คร้ัง ในระบบหองประชุม

สนส.และผานระบบออนไลน (Zoom)

คาตอบแทนวิทยากร (นักวิชาการ) จํานวน 3 คน X 1,000 บาท X 1 ครั้ง =

3,000 บาท

1,000.00 3 3,000.00

คาตอบแทนผูชวยวิทยากร (เกษตรกร) จํานวน 3 คน X 1,000 บาท X 1 ครั้ง =

3,000 บาท

1,000.00 3 3,000.00

คาตอบแทนผูเขารวมประชุมในระบบ Zoom จํานวน 10 คน X 200 บาท X 1

คร้ัง = 2,000 บาท

200.00 10 2,000.00

คาเดินทางผูมาประชุมท่ี สนส.ม.อ. จํานวน 6 คน X 200 บาท (จายตามอัตรา

กิโลเมตรละ 4 บาท) X 1 คร้ัง = 1,200 บาท

200.00 6 1,200.00

คาหองประชุม จํานวน 1 คร้ัง X 5,000 บาท = 5,000 บาท 5,000.00 1 5,000.00

คาอาหารวางในหองประชุม จํานวน 10 คน X 50 บาท X 2 มื้อ X 1 ครั้ง =

1,000 บาท

100.00 10 1,000.00

อาหารกลางวันในหองประชุม จํานวน 10 คน X 150 บาท X 1 ครั้ง = 1,500

บาท

150.00 10 1,500.00

คาจางเจาหนาท่ีชวยจัดการประชุม (กอนการประชุมและระหวางการประชุม) 500.00 3 1,500.00
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หมวดที่ 1 เงินสนับสนุนโครงการ

1.1 คาดําเนินโครงการ

ชื่อกิจกรรม รายละเอียดงบประมาณ
จํานวนเงินตอ

หนวย(1)
จํานวนหนวย

(2)

งบ
ประมาณ(บาท)

(3)=(1)x(2)

จํานวน 3 วัน X 500 บาท = 1,500 บาท

คาวัสดุ จํานวน 1,000 บาท X 1 คร้ัง = 1,000 บาท 1,000.00 1 1,000.00

รวมงบกิจกรรมที่ 1 19,200.00

สนส. รวมกับ กยท.สงขลา ปตตานี ยะลาและ

นราธิวาส จัดทํา road map ในการขยายผล model

เกษตรผสมผสานในสวนยางพาราสูการปฏิบัติ ผูเขารวม

ประชุมจังหวัดละ 40 ราย จํานวน 4 คร้ัง

(กยท.กําหนดเปาหมายของเกษตรกรนํารองในการทํา

เกษตรผสมผสานในสวนยางพาราแบบ ก 2 ,3 ของ

แตละจังหวัดละ 30 ราย)

คาตอบแทนวิทยากร จํานวน 2 คน X 2,000 บาท X 4 คร้ัง = 16,000 บาท 2,000.00 8 16,000.00

คาตอบแทนผูชวยวิทยากร จํานวน 2 คน X 1,000 บาท X 4 คร้ัง = 8,000 บาท 1,000.00 8 8,000.00

คาเดินทางผูเขารวมประชุม จํานวน 50 คน X 300 บาท X 4 คร้ัง (จายตามอัตรา

กิโลเมตรละ 4 บาท) = 60,000 บาท

300.00 200 60,000.00

คาหองประชุม 3,000 บาท X 4 คร้ัง = 12,000 บาท 3,000.00 4 12,000.00

คาอาหารวาง จํานวน 50 คน X 50 บาท X 2 มื้อ X 4 คร้ัง = 20,000 บาท 100.00 200 20,000.00

อาหารกลางวัน จํานวน 50 คน X 150 บาท X 4 คร้ัง = 30,000 บาท 150.00 200 30,000.00

คาจางเจาหนาท่ีชวยจัดการประชุม (กอนการประชุมและระหวางการประชุม)

จํานวน 8 วัน X 500 บาท = 4,000 บาท

500.00 8 4,000.00

คาวัสดุ 500 บาท X 4 คร้ัง = 2,000 บาท 500.00 4 2,000.00
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หมวดที่ 1 เงินสนับสนุนโครงการ

1.1 คาดําเนินโครงการ

ชื่อกิจกรรม รายละเอียดงบประมาณ
จํานวนเงินตอ

หนวย(1)
จํานวนหนวย

(2)

งบ
ประมาณ(บาท)

(3)=(1)x(2)

รวมงบกิจกรรมที่ 2 152,000.00

สนส.รวมกับ กยท./แหลงเรียนรู 8 แหงของจังหวัด

สงขลา จัดกระบวนการ พัฒนาศักยภาพเกษตรกรและ

จัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูกับแปลงตนแบบและจัด

ทําแผนปฏิบัติราชการฯ จํานวน 4 คร้ัง

คาตอบแทนวิทยากร จํานวน 2 คน X 2,000 บาท X 4 คร้ัง = 16,000 บาท 2,000.00 8 16,000.00

คาตอบแทนผูชวยวิทยากร จํานวน 2 คน X 1,000 บาท X 4 คร้ัง = 8,000 บาท 1,000.00 8 8,000.00

คาเดินทางผูเขารวมประชุม จํานวน 50 คน X 300 บาท X 4 คร้ัง (จายตามอัตรา

กิโลเมตรละ 4 บาท) = 60,000 บาท

300.00 200 60,000.00

คาหองประชุม 3,000 บาท X 4 คร้ัง = 12,000 บาท 3,000.00 4 12,000.00

คาอาหารวาง จํานวน 50 คน X 50 บาท X 2 มื้อ X 4 คร้ัง = 20,000 บาท 100.00 200 20,000.00

อาหารกลางวัน จํานวน 50 คน X 150 บาท X 4 คร้ัง = 30,000 บาท 150.00 200 30,000.00

คาจางเจาหนาท่ีชวยจัดการประชุม (กอนการประชุมและระหวางการประชุม)

จํานวน 8 วัน X 500 บาท = 4,000 บาท

500.00 8 4,000.00

คาวัสดุ 500 บาท X 4 คร้ัง = 2,000 บาท 500.00 4 2,000.00

รวมงบกิจกรรมที่ 3 152,000.00

เกษตรกรเปาหมายสรางปฏิบัติการการทําเกษตรผสม

ผสานในสวนยางพารา แบบ ก 2,3 ภายใตการ

รวมงบกิจกรรมที่ 4 0.00
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หมวดที่ 1 เงินสนับสนุนโครงการ

1.1 คาดําเนินโครงการ

ชื่อกิจกรรม รายละเอียดงบประมาณ
จํานวนเงินตอ

หนวย(1)
จํานวนหนวย

(2)

งบ
ประมาณ(บาท)

(3)=(1)x(2)

สนับสนุนงบประมาณของ กยท. เพ่ือสรางปฏิบัติการ

การทําเกษตรผสมผสานในสวนยางพาราแกเกษตรกร

เปาหมาย (ไมใชงบประมาณ)

นักวิชาการ (กยท.) ลงพ้ืนท่ีติดตามประเมินผลและ

ถอดบทเรียนการทําเกษตรผสมผสานในสวนยางพารา

และติดตามความกาวหนาสรางปฏิบัติการการทํา

เกษตรผสมผสานในสวนยางพารา แบบ ก 2,3

คาตอบแทนนักวิชาการ (กยท.) ลงพ้ืนท่ีติดตามประเมินผลและถอดบทเรียนการ

ทําเกษตรผสมผสานในสวนยางพาราของเกษตรกร (จังหวัดละ 30 ราย) จํานวน

120 ราย X 2,000 บาท = 240,000 บาท

2,000.00 120 240,000.00

คาตอบแทนเกษตรกรการสังเคราะหขอมูล จํานวน 120 ราย X 500 บาท =

60,000 บาท

500.00 120 60,000.00

คาเดินทาง ลงพ้ืนท่ีติดตามประเมินผลและถอดบทเรียนการทําเกษตรผสมผสานใน

สวนยางพาราของเกษตรกร (จังหวัดละ 30 ราย) จํานวน 120 ราย X 500 จาย

ตามระยะทางกิโลเมตรละ 4 บาท) = 60,000 บาท

500.00 120 60,000.00

รวมงบกิจกรรมที่ 5 360,000.00

จัดทําส่ือเพ่ือขยายผลการทําเกษตรผสมผสานในสวน

ยางพารา และ 1 ไร 1 แสน

คาจางพิมพหนังสือ จํานวน 1,000 เลม ราคาเลมละ 100 บาท= 100,000 บาท 100.00 1000 100,000.00

คาจางทํา VDO จํานวน 4 เร่ือง X 20,000 บาท = 80,000 บาท 20,000.00 4 80,000.00

รวมงบกิจกรรมที่ 6 180,000.00
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หมวดที่ 1 เงินสนับสนุนโครงการ

1.1 คาดําเนินโครงการ

ชื่อกิจกรรม รายละเอียดงบประมาณ
จํานวนเงินตอ

หนวย(1)
จํานวนหนวย

(2)

งบ
ประมาณ(บาท)

(3)=(1)x(2)

สนส.จัดเวทีนโยบายการทําเกษตรผสมผสานในสวน

ยางพารารวมกับ กยท.จังหวัดสงขลา และสามจังหวัด

ชายแดนใต และตัวแทนเกษตรเพ่ือขยายผลรูปแบบ

(model)การทําพืชรวมยาง จํานวน 4 คร้ัง ผาน

Zoom

คาตอบแทนวิทยากร จํานวน 5 คน X 2,000 บาท X 4 คร้ัง = 40,000 บาท 2,000.00 20 40,000.00

คาตอบแทนการประชุม จํานวน 60 คน (จังหวัดละ 20 คน) X 200 บาท X 4

คร้ัง = 48,000บาท

200.00 240 48,000.00

คาจางเจาหนาท่ีชวยจัดการประชุม (กอนการประชุมและระหวางการประชุม)

จํานวน 4 วัน X 500 บาท = 2,000 บาท

500.00 4 2,000.00

รวมงบกิจกรรมที่ 7 90,000.00

ประชุมนักวิชาการ เพ่ือสังเคราะหองคความรูและรูป

แบบการทําเกษตรผสมผสาน วนเกษตรแบบ 1 ไร 1

แสน ในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี ยะลา นราธิวาส จํานวน

1 ครั้ง

คาตอบแทนวิทยากร จํานวน 3 คน X 1,000 บาท X 1 คร้ัง= 3,000 บาท 1,000.00 3 3,000.00

คาตอบแทนผูชวยวิทยากร (เกษตรกร) จํานวน 1 คน X 1,000 บาท X 1 ครั้ง =

1,000 บาท

1,000.00 1 1,000.00

คาเดินทาง จํานวน 6 คน X 200 บาท (จายตามอัตรากิโลเมตรละ 4 บาท) X 1

คร้ัง = 1,200 บาท

200.00 6 1,200.00

คาหองประชุม 5,000 X 1 คร้ัง = 5,000 บาท 5,000.00 1 5,000.00

คาอาหารวาง จํานวน 10 คน X 50 บาท X 2 มื้อ X 1 คร้ัง = 1,000 บาท 100.00 10 1,000.00

คาอาหารกลางวัน จํานวน 10 คน X 150 บาท X 1 คร้ัง= 1,500 บาท 150.00 10 1,500.00

โครงการพัฒนาและปฏิบัติการ            

หน้า 59 จาก 82                    



หมวดที่ 1 เงินสนับสนุนโครงการ

1.1 คาดําเนินโครงการ

ชื่อกิจกรรม รายละเอียดงบประมาณ
จํานวนเงินตอ

หนวย(1)
จํานวนหนวย

(2)

งบ
ประมาณ(บาท)

(3)=(1)x(2)

คาจางเจาหนาท่ีชวยจัดการประชุม (กอนการประชุมและระหวางการประชุม)

จํานวน 3 วัน X 500 บาท = 1,500 บาท

500.00 3 1,500.00

คาวัสดุ จํานวน 1,000 บาทX 1 คร้ัง = 1,000 บาท 1,000.00 1 1,000.00

รวมงบกิจกรรมที่ 8 15,200.00

สนง.เกษตรและสหกรณการเกษตรและ สนง.เกษตร

จังหวัด สามจังหวัดชายแดนใต รวมกับเครือขายจัดทํา

roadmap ในการขยายผล model 1 ไร 1แสน

จํานวน 2 คร้ัง ผาน Zoom

คาตอบแทนวิทยากร จํานวน 5 คน X 2,000 บาท X 2 คร้ัง = 20,000 บาท 2,000.00 10 20,000.00

คาตอบแทนประชุม จํานวน 60 คน (จังหวัดละ 20 คน) X 200 บาท X 2 ครั้ง =

24,000บาท

200.00 120 24,000.00

คาจางเจาหนาท่ีชวยจัดการประชุม (กอนการประชุมและระหวางการประชุม)

จํานวน 3 วัน X 500 บาท = 1,500 บาท

500.00 3 1,500.00

รวมงบกิจกรรมที่ 9 45,500.00

คัดเลือกเกษตรกรนํารอง จังหวัดละ10 ราย เกษตรกร

สรางปฏิบัติการภายใตการสนับสนุนปจจัยการผลิต

จากสนง.เกษตรจังหวัด (ไมใชงบประมาณ)

รวมงบกิจกรรมที่ 10 0.00

นักวิชาการลงติดตาม ประเมิน ถอดบทเรียน และ

สังเคราะหองคความรู 1 ไร 1 แสนสามจังหวัด

คาตอบแทนนักวิชาการสังเคราะหความรู1 ไร 1 แสน จํานวน 30 ราย X 2,000

บาท = 60,000 บาท

2,000.00 30 60,000.00
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หมวดที่ 1 เงินสนับสนุนโครงการ

1.1 คาดําเนินโครงการ

ชื่อกิจกรรม รายละเอียดงบประมาณ
จํานวนเงินตอ

หนวย(1)
จํานวนหนวย

(2)

งบ
ประมาณ(บาท)

(3)=(1)x(2)

ชายแดนใต จํานวน 30 ราย (จังหวัดละ 10 ราย )
คาตอบแทนเกษตรกรในการใหขอมูล จํานวน 30 ราย X 500 บาท = 15,000

บาท

500.00 30 15,000.00

คาเดินทางนักวิชาการในการลงพ้ืนท่ีเก็บขอมูลเกษตรกร จํานวน 30 ราย X 500

บาท = 15,000 บาท

500.00 30 15,000.00

รวมงบกิจกรรมที่ 11 90,000.00

สนส.รวมกับ สนง.เกษตรและสหกรณจังหวัด และ

เกษตรจังหวัด และแกนนําเกษตรกร จัดทําขอเสนอเชิง

นโยบาย จํานวน 2 คร้ัง

คาตอบแทนวิทยากร จํานวน 5 คน X 2,000 บาท X 2 คร้ัง = 20,000 บาท 2,000.00 10 20,000.00

คาเดินทางผูเขารวมประชุม จํานวน 60 คน (จังหวัดละ 20 คน) X 300 บาท

(จายตามอัตรากิโลเมตรละ 4 บาท) X 2 คร้ัง = 36,000 บาท

300.00 120 36,000.00

คาอาหารวาง จํานวน 60 คน X 50 บาท X 2 มื้อ X 2 คร้ัง = 12,000 บาท 100.00 120 12,000.00

คาที่พัก จํานวน 5 หอง X 700 บาท X 2 คร้ัง = 7,000 บาท 700.00 10 7,000.00

อาหารกลางวัน จํานวน 60 คน X 150 บาท X 2 คร้ัง = 18,000 บาท 150.00 120 18,000.00

คาจางเจาหนาท่ีชวยจัดการประชุม (กอนการประชุมและระหวางการประชุม)

จํานวน 3 วัน X 500 บาท = 1,500 บาท

500.00 3 1,500.00

รวมงบกิจกรรมที่ 12 94,500.00
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หมวดที่ 1 เงินสนับสนุนโครงการ

1.1 คาดําเนินโครงการ

ชื่อกิจกรรม รายละเอียดงบประมาณ
จํานวนเงินตอ

หนวย(1)
จํานวนหนวย

(2)

งบ
ประมาณ(บาท)

(3)=(1)x(2)

การประชุมสรางความรวมมือกับสหกรณการเกษตร

อําเภอบางกล่ํา และสหกรณการเกษตรอําเภอควน

เนียง เครือขายเกษตรกรสวนลุงวร โรงพยาบาลอําเภอ

บางกล่ํา อําเภอควนเนียง พัฒนารูปแบบระบบกระจาย

อาหารชุมชน (Matching Model) ผาน Zoom

จํานวน 1 คร้ัง

คาตอบแทนวิทยากร จํานวน 2 คน X 2,000 บาท X 1 ครั้ง = 4,000 บาท 2,000.00 2 4,000.00

คาเดินทางผูเขาประชุม จํานวน 40 คน X 200 บาทX 1 ครั้ง = 8,000 บาท 200.00 40 8,000.00

คาถายเอกสาร 1,000 บาท X 1 คร้ัง = 1,000 บาท 1,000.00 1 1,000.00

คาจางเจาหนาท่ีชวยจัดประชุม (กอนการประชุมและระหวางการประชุม) จํานวน

3 วัน X 500 บาท = 1,500 บาท

500.00 3 1,500.00

รวมงบกิจกรรมที่ 13 14,500.00

สรางปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือขายเกษตรกรและ

พัฒนาชองทางการกระจายผลผลิตผานตลาดในรูปแบบ

ตางๆเชนตลาดสีเขียวชุมชน ตลาดสีเขียวในโรง

พยาบาล และตลาดออนไลน โดยกลไกของสหกรณ

การเกษตรอําเภอบางกล่ํา และสหกรณการเกษตร

อําเภอควนเนียง จํานวน 10 คร้ัง

คาตอบแทนวิทยากร จํานวน 2 คน X 1,000 บาท X 10 คร้ัง = 20,000 บาท 1,000.00 20 20,000.00

คาเดินทาง จํานวน 40 คน X 200 บาท X 10 ครั้ง = 80,000 บาท 200.00 400 80,000.00

คาอาหารวาง จํานวน 40 คน X 50 บาท X 2 มื้อ X 10 ครั้ง = 40,000 บาท 100.00 400 40,000.00

คาอาหารกลางวัน จํานวน 40 คน X 150 บาท X 10 ครั้ง = 60,000 บาท 150.00 400 60,000.00

คาถายเอกสาร 500 บาท X 10 คร้ัง = 5,000 บาท 500.00 10 5,000.00

คาจางเจาหนาท่ีชวยจัดประชุม (กอนการประชุมและระหวางการประชุม) จํานวน

10 วัน X 500 บาท = 5,000 บาท

500.00 10 5,000.00
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หมวดที่ 1 เงินสนับสนุนโครงการ

1.1 คาดําเนินโครงการ

ชื่อกิจกรรม รายละเอียดงบประมาณ
จํานวนเงินตอ

หนวย(1)
จํานวนหนวย

(2)

งบ
ประมาณ(บาท)

(3)=(1)x(2)

คาวัสดุ 1,000 บาท X 10 คร้ัง = 10,000 บาท 1,000.00 10 10,000.00

รวมงบกิจกรรมที่ 14 220,000.00

ติดตามพัฒนาระบบการเช่ือมโยงผลผลิต(Matching

Model) ของสหกรณการเกษตรอําเภอบางกล่ํา และ

สหกรณการเกษตรอําเภอควนเนียง จํานวน 5 คร้ัง

คาตอบแทนวิทยากร จํานวน 2 คน X 1,000 บาท X 5 คร้ัง = 10,000 บาท 1,000.00 10 10,000.00

คาอาหารวาง จํานวน 40 คน X 50 บาท X 2 มื้อ X 5 ครั้ง = 20,000 บาท 100.00 200 20,000.00

คาอาหารกลางวัน จํานวน 40 คน X 150 บาท X 5 ครั้ง = 30,000 บาท 150.00 200 30,000.00

คาถายเอกสาร 500 บาท X 5 คร้ัง = 2,500 บาท 500.00 5 2,500.00

คาจางเจาหนาท่ีชวยจัดประชุม (กอนการประชุมและระหวางการประชุม) จํานวน

5 วัน X 500 บาท = 2,500 บาท

500.00 5 2,500.00

คาวัสดุ 1,000 บาท X 5 คร้ัง = 5,000 บาท 1,000.00 5 5,000.00

รวมงบกิจกรรมที่ 15 70,000.00

ทีมวิชาการติดตาม ประเมินผลและถอดบทเรียนระบบ

กระจายอาหารชุมชน(Matching Model) ของสหกรณ

การเกษตรอําเภอบางกล่ํา และสหกรณการเกษตร

คาตอบแทนนักวิชาการในการถอดบทเรียนสหกรณการเกษตรอําเภอบางกล่ํา

และสหกรณการเกษตรอําเภอควนเนียง จํานวน 2 คน X 6,000 บาท = 12,000

บาท

6,000.00 2 12,000.00
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หมวดที่ 1 เงินสนับสนุนโครงการ

1.1 คาดําเนินโครงการ

ชื่อกิจกรรม รายละเอียดงบประมาณ
จํานวนเงินตอ

หนวย(1)
จํานวนหนวย

(2)

งบ
ประมาณ(บาท)

(3)=(1)x(2)

อําเภอควนเนียง
รวมงบกิจกรรมที่ 16 12,000.00

การประชุมสรางความรวมมือกับคณะกรรมการอาหาร

ปลอดภัยจังหวัด ฯ สํานักงานสาธารณสุข ปตตานี

และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 113 แหง จัด

ทํา road map และแผนการพัฒนาอาหารปลอดภัย

จํานวน 3 คร้ัง

คาตอบแทนวิทยากร จํานวน 2 คน X 2,000 บาท X 3 คร้ัง = 12,000 บาท 2,000.00 6 12,000.00

คาเดินทาง จํานวน 120 คน X 300 บาท X 3 คร้ัง (จายตามอัตรากิโลเมตรละ 4

บาท) = 108,000 บาท

300.00 360 108,000.00

คาอาหารวาง จํานวน 120 คน X 50 บาท X 2 มื้อ X 3 คร้ัง = 36,000 บาท 100.00 360 36,000.00

คาอาหารกลางวัน จํานวน 120 คน X 150 บาท X 3 คร้ัง = 54,000 บาท 150.00 360 54,000.00

คาจางเจาหนาท่ีชวยจัดประชุม (กอนการประชุมและระหวางการประชุม) จํานวน

4 วัน X 500 บาท = 2,000 บาท

500.00 4 2,000.00

คาวัสดุ 500 บาท x 3 คร้ัง = 1,500 บาท 500.00 3 1,500.00

รวมงบกิจกรรมที่ 17 213,500.00

รวมกับคณะกรรมการอาหารปลอดภัยจังหวัด

สํานักงานพัฒนาชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

จัดหาเกษตรกรและผูแปรรูปอาหาร จัดทําอาหาร

ปลอดภัยและมีตลาดท่ีชัดเจน แลวประชาสัมพันธให

คาตอบแทนวิทยากร จํานวน 2 คน X 2,000 บาท X 3 คร้ัง = 12,000 บาท 2,000.00 6 12,000.00

คาเดินทาง จํานวน 30 คน X 200 บาท X 3 คร้ัง (จายตามอัตรากิโลเมตรละ 4

บาท) =18,000 บาท

200.00 90 18,000.00
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หมวดที่ 1 เงินสนับสนุนโครงการ

1.1 คาดําเนินโครงการ

ชื่อกิจกรรม รายละเอียดงบประมาณ
จํานวนเงินตอ

หนวย(1)
จํานวนหนวย

(2)

งบ
ประมาณ(บาท)

(3)=(1)x(2)

โรงเรียน โรงพยาบาล และรานอาหาร รวมท้ังชุมชน ได

ทราบและเขาถึงแหลงอาหารปลอดภัย จํานวน 3 คร้ัง
คาอาหารวาง จํานวน 30 คน X 50 บาท X 2 มื้อ X 3 คร้ัง = 9,000 บาท 100.00 90 9,000.00

คาอาหารกลางวัน จํานวน 30 คน X 150 บาท X 3 คร้ัง = 13,500 บาท 150.00 90 13,500.00

คาถายเอกสาร จํานวน 500 บาท X 3 คร้ัง = 1,500 บาท 500.00 3 1,500.00

คาจางเจาหนาท่ีชวยจัดประชุม (กอนการประชุมและระหวางการประชุม) จํานวน

4 วัน X 500 บาท = 2,000 บาท

500.00 4 2,000.00

รวมงบกิจกรรมที่ 18 56,000.00

ทีมประเมิน ติดตาม ประเมินผล และถอดบทเรียน

การพัฒนามาตรฐานตลาดอาหารปลอดภัย

คาตอบแทนนักวิชาการ จํานวน 2 คน X 6,000 บาท = 12,000 บาท 6,000.00 2 12,000.00

รวมงบกิจกรรมที่ 19 12,000.00

ประชุมเชิงปฏิบัติการกับทองถ่ินจังหวัดยะลาและ

อปท. จํานวน 63 แหง จัดทําแผนการขับเคล่ือนการ

ดําเนินงานบูรณาการระบบอาหาร และนําเสนอmodel

การจัดการระบบอาหารและโภชนาการระดับทองถ่ิน

จํานวน 3 คร้ัง

คาตอบแทนวิทยากร จํานวน 2 คน X 2,000 บาท X 3 คร้ัง = 12,000 บาท 2,000.00 6 12,000.00

คาเดินทาง จํานวน 65 คน X 300 บาท X 3 คร้ัง (จายตามอัตรากิโลเมตรละ 4

บาท) = 58,500 บาท

300.00 195 58,500.00

คาอาหารวาง จํานวน 65 คน X 50 บาท X 2 มื้อ X 3 คร้ัง = 19,500 บาท 100.00 195 19,500.00

คาอาหารกลางวัน จํานวน 65 คน X 150 บาท X 3 คร้ัง = 29,250 บาท 150.00 195 29,250.00
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หมวดที่ 1 เงินสนับสนุนโครงการ

1.1 คาดําเนินโครงการ

ชื่อกิจกรรม รายละเอียดงบประมาณ
จํานวนเงินตอ

หนวย(1)
จํานวนหนวย

(2)

งบ
ประมาณ(บาท)

(3)=(1)x(2)

คาถายเอกสาร จํานวน 500 บาท X 3 คร้ัง = 1,500 บาท 500.00 3 1,500.00

คาจางเจาหนาท่ีชวยจัดประชุม (กอนการประชุมและระหวางการประชุม) จํานวน

4 วัน X 500 บาท = 2,000 บาท

500.00 4 2,000.00

รวมงบกิจกรรมที่ 20 122,750.00

พัฒนาศักยภาพพ่ีเล้ียงกองทุนสปสช. เพ่ือเปนกลไก

สนับสนุนทองถ่ินจัดทําแผนงาน โครงการดานระบบ

อาหาร จํานวน 2 คร้ัง

คาตอบแทนวิทยากร จํานวน 2 คน X 2,000 บาท X 2 คร้ัง = 8,000 บาท 2,000.00 4 8,000.00

คาเดินทาง จํานวน 30 คน X 300 บาท X 2 คร้ัง (จายตามอัตรากิโลเมตรละ 4

บาท) = 18,000 บาท

300.00 60 18,000.00

คาอาหารวาง จํานวน 30 คน X 50 บาท X 2 มื้อ X 2 คร้ัง = 6,000 บาท 100.00 60 6,000.00

คาอาหารกลางวัน จํานวน 30 คน X 150 บาท X 2 คร้ัง = 9,000 บาท 150.00 60 9,000.00

คาถายเอกสาร 500 บาท x 2 คร้ัง = 1,000 บาท 500.00 2 1,000.00

คาจางเจาหนาท่ีชวยจัดประชุม (กอนการประชุมและระหวางการประชุม) จํานวน

3 วัน X 500 บาท = 1,500 บาท

500.00 3 1,500.00

คาวัสดุ 500 บาท x 2 คร้ัง = 1,000 บาท 500.00 2 1,000.00

รวมงบกิจกรรมที่ 21 44,500.00
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หมวดที่ 1 เงินสนับสนุนโครงการ

1.1 คาดําเนินโครงการ

ชื่อกิจกรรม รายละเอียดงบประมาณ
จํานวนเงินตอ

หนวย(1)
จํานวนหนวย

(2)

งบ
ประมาณ(บาท)

(3)=(1)x(2)

พัฒนาศักยภาพ อปท.จัดทําแผนงานโครงการระบบ

อาหารและโภชนาการบรรจุในแผนกองทุน สปสช. ป

2566 จํานวน 3 คร้ัง

คาตอบแทนวิทยากร จํานวน 2 คน X 2,000 บาท X 3 คร้ัง = 12,000 บาท 2,000.00 6 12,000.00

คาเดินทาง จํานวน 65 คน X 300 บาท X 3 คร้ัง (จายตามอัตรากิโลเมตรละ 4

บาท) = 58,500 บาท

300.00 195 58,500.00

คาอาหารวาง จํานวน 65 คน X 50 บาท X 2 มื้อ X 3 คร้ัง = 19,500 บาท 100.00 195 19,500.00

คาอาหารกลางวัน จํานวน 65 คน X 150 บาท X 3 คร้ัง = 29,250 บาท 150.00 195 29,250.00

คาถายเอกสาร 500 บาท X 3 คร้ัง = 1,500 บาท 500.00 3 1,500.00

คาจางเจาหนาท่ีชวยจัดประชุม (กอนการประชุมและระหวางการประชุม) จํานวน

4 วัน X 500 บาท = 2,000 บาท

500.00 4 2,000.00

รวมงบกิจกรรมที่ 22 122,750.00

กระบวนการแกปญหาโภชนาการสมวัยเทศบาลนคร

ยะลา โดยพัฒนา food literacy ของประชาชนกลุม

เปาหมาย โดยมีกระบวนการดําเนินงาน จํานวน 3

คร้ัง

คาตอบแทนวิทยากร จํานวน 2 คน X 2,000 บาท X 3 คร้ัง = 12,000 บาท 2,000.00 6 12,000.00

คาเดินทาง จํานวน 30 คน X 300 บาท X 3 คร้ัง (จายตามอัตรากิโลเมตรละ 4

บาท) = 27,000 บาท

300.00 90 27,000.00

คาอาหารวาง จํานวน 30 คน X 50 บาท X 2 มื้อ X 3 คร้ัง = 9,000 บาท 100.00 90 9,000.00
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หมวดที่ 1 เงินสนับสนุนโครงการ

1.1 คาดําเนินโครงการ

ชื่อกิจกรรม รายละเอียดงบประมาณ
จํานวนเงินตอ

หนวย(1)
จํานวนหนวย

(2)

งบ
ประมาณ(บาท)

(3)=(1)x(2)

คาอาหารกลางวัน จํานวน 30 คน X 150 บาท X 3 คร้ัง = 13,500 บาท 150.00 90 13,500.00

คาจางเจาหนาท่ีชวยจัดประชุม (กอนการประชุมและระหวางการประชุม) จํานวน

4 วัน X 500 บาท = 2,000 บาท

500.00 4 2,000.00

คาวัสดุ จํานวน 500 บาท X 3 คร้ัง = 1,500 บาท 500.00 3 1,500.00

รวมงบกิจกรรมที่ 23 65,000.00

ทีมประเมิน ติดตามประเมินถอดบทเรียน และ

สังเคราะหองคความรูการดําเนินงานจัดการระบบ

อาหารและโภชนาการในระดับทองถ่ินจังหวัดยะลา

คาตอบแทนนักวิชาการ จํานวน 2 คน X 6,000 บาท 12,000 บาท 6,000.00 2 12,000.00

รวมงบกิจกรรมที่ 24 12,000.00

ประชุมเชิงปฏิบัติการกับสํานักงานจังหวัด ทองถ่ิน

จังหวัด สาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลสงเสริมเสริมสุข

ภาพตําบล และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน

45แหง วิเคราะหขอมูลสถานการณดานอาหารและ

โภชนาการของจังหวัดนราธิวาส ยะลาและปตตานี

และรวมกําหนดแนวทางการพัฒนา Model การบูรณา

การระบบอาหารและโภชนาการในชุมชน เน่ืองจาก

พ้ืนท่ี 4 จังหวัดชายแดนใตเปนพ้ืนท่ีท่ีเด็กมีปญหาฟนผุ

สูงสุดในประเทศ และมีการศึกษาวาฟนผุมีความ

คาตอบแทนวิทยากร จํานวน 2 คน X 2,000 บาท X 30 คร้ัง = 120,000 บาท 2,000.00 60 120,000.00

คาเดินทาง จํานวน 60 คน X 300 บาท X 30 คร้ัง (จายตามอัตรากิโลเมตรละ 4

บาท) = 540,000 บาท

300.00 1800 540,000.00

คาอาหารวาง จํานวน 60 คน X 50 บาท X 2 มื้อ X 30 คร้ัง = 180,000 บาท 100.00 1800 180,000.00

คาอาหารกลางวัน จํานวน 60 คน X 150 บาท X 30 คร้ัง = 270,000 บาท 150.00 1800 270,000.00

คาถายเอกสาร จํานวน 1,000 บาท X 30 ครั้ง = 30,000 บาท 1,000.00 30 30,000.00

โครงการพัฒนาและปฏิบัติการ            
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หมวดที่ 1 เงินสนับสนุนโครงการ

1.1 คาดําเนินโครงการ

ชื่อกิจกรรม รายละเอียดงบประมาณ
จํานวนเงินตอ

หนวย(1)
จํานวนหนวย

(2)

งบ
ประมาณ(บาท)

(3)=(1)x(2)

สัมพันธกับภาวะขาดสารอาหารเร้ือรัง (Chronic

malnutrition) ซ่ึงทําใหเด็กมีภาวะแคระแกรน โดย

ดึงทันตบุคลากรของ รพ. หรือ รพ.สต. รวมแกปญหา

จํานวน 30 คร้ัง

คาจางเจาหนาท่ีชวยจัดประชุม (กอนการประชุมและระหวางการประชุม) จํานวน

30 วัน X 500 บาท = 15,000 บาท

500.00 30 15,000.00

คาวัสดุ จํานวน 1,000 บาท X 30 คร้ัง = 30,000 บาท 1,000.00 30 30,000.00

รวมงบกิจกรรมที่ 25 1,185,000.00

นักวิชาการสังเคราะหรูปแบบการจัดการระบบอาหาร

ในภาวะวิกฤติระดับทองถ่ินโดยการ ปรับปรุงรูปแบบ

การจัดการระบบอาหารในภาวะวิกฤติจังหวัดชายแดน

ภาคใต และการสังเคราะหรูปแบบของพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ทีมี

ปฏิบัติการ ดี ๆดานการจัดการระบบอาหารเพ่ือ

โภชนาการในภาวะวิกฤติ เพ่ือจัดทําเปนทางเลือกของ

รูปแบบต้ังตนในการนําไปประยุกตหรือดําเนินงานใน

พ้ืนท่ีเปาหมาย จํานวน 30 คร้ัง

คาตอบแทนวิทยากร จํานวน 2 คน X 2,000 บาท X 30 คร้ัง = 120,000 บาท 2,000.00 60 120,000.00

คาเดินทาง จํานวน 60 คน X 300 บาท X 30 คร้ัง (จายตามอัตรากิโลเมตรละ 4

บาท) = 540,000 บาท

300.00 1800 540,000.00

คาอาหารวาง จํานวน 60 คน X 50 บาท X 2 มื้อ X 30 คร้ัง = 180,000 บาท 100.00 1800 180,000.00

คาอาหารกลางวัน จํานวน 60 คน X 150 บาท X 30 คร้ัง = 270,000 บาท 150.00 1800 270,000.00

คาถายเอกสาร จํานวน 1,000 บาท X 30 ครั้ง = 30,000 บาท 1,000.00 30 30,000.00

คาจางเจาหนาท่ีชวยจัดประชุม (กอนการประชุมและระหวางการประชุม) จํานวน

40 วัน X 500 บาท = 20,000 บาท

500.00 40 20,000.00

คาวัสดุ จํานวน 800 บาท X 30 คร้ัง = 24,000 บาท 800.00 30 24,000.00
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หมวดที่ 1 เงินสนับสนุนโครงการ

1.1 คาดําเนินโครงการ

ชื่อกิจกรรม รายละเอียดงบประมาณ
จํานวนเงินตอ

หนวย(1)
จํานวนหนวย

(2)

งบ
ประมาณ(บาท)

(3)=(1)x(2)

รวมงบกิจกรรมที่ 26 1,184,000.00

พัฒนาระบบการเช่ือมโยงผลผลิต จากเกษตรกร สูผู

บริโภค หนวยงาน องคกรในพ้ืนท่ี จังหวัดปตตานี

ยะลา นราธิวาส โดยใชกลไกตางท่ีเหมาะสมกับบริบท

ของพ้ืนท่ีเชน กลไกกลุมวิสาหกิจชุมชน กลไกศูนยคัด

แยกผลผลิตทางการเกษตรของสํานักงานเกษตรจังหวัด

กลไกสหกรณการเกษตรระดับอําเภอ ฯ จํานวน 10

คร้ัง

คาตอบแทนวิทยากร จํานวน 2 คน X 2,000 บาท X 10 คร้ัง = 40,000 บาท 2,000.00 20 40,000.00

คาเดินทาง จํานวน 60 คน X 300 บาท X 10 คร้ัง (จายตามอัตรากิโลเมตรละ 4

บาท) = 180,000 บาท

300.00 600 180,000.00

คาอาหารวาง จํานวน 60 คน X 50 บาท X 2 มื้อ X 10 คร้ัง = 60,000 บาท 100.00 600 60,000.00

คาอาหารกลางวัน จํานวน 60 คน X 150 บาท X 10 คร้ัง = 90,000 บาท 150.00 600 90,000.00

คาถายเอกสาร จํานวน 1,000 บาท X 10 ครั้ง = 10,000 บาท 1,000.00 10 10,000.00

คาจางเจาหนาท่ีชวยจัดประชุม (กอนการประชุมและระหวางการประชุม) จํานวน

14 วัน X 500 บาท = 7,000 บาท

500.00 14 7,000.00

คาวัสดุ จํานวน 1,000 บาท X 10 คร้ัง = 10,000 บาท 1,000.00 10 10,000.00

รวมงบกิจกรรมที่ 27 397,000.00

พัฒนาศักยภาพกลไกการจัดการ ระบบอาหารระดับ

ตําบล โดยสรางความรอบรูและกลไกการจัดการระบบ

อาหารในกลุมเปาหมายท่ีเปน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

คาตอบแทนวิทยากร จํานวน 2 คน X 2,000 บาท X 50 คร้ัง = 200,000 บาท 2,000.00 100 200,000.00

คาอาหารวาง จํานวน 60 คน X 50 บาท X 2 มื้อ X 50 คร้ัง = 300,000 บาท 100.00 3000 300,000.00
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หมวดที่ 1 เงินสนับสนุนโครงการ

1.1 คาดําเนินโครงการ

ชื่อกิจกรรม รายละเอียดงบประมาณ
จํานวนเงินตอ

หนวย(1)
จํานวนหนวย

(2)

งบ
ประมาณ(บาท)

(3)=(1)x(2)

โรงเรียน ศูนยกักตัว และครัวเรือนท่ีมีผูปวยโควิด

จํานวน 50 คร้ัง
คาอาหารกลางวัน จํานวน 60 คน X 150 บาท X 50 คร้ัง = 450,000 บาท 150.00 3000 450,000.00

คาถายเอกสาร จํานวน 400 บาท X 50 ครั้ง = 20,000 บาท 400.00 50 20,000.00

คาจางเจาหนาท่ีชวยจัดประชุม (กอนการประชุมและระหวางการประชุม) จํานวน

60 วัน X 500 บาท = 30,000 บาท

500.00 60 30,000.00

คาวัสดุ จํานวน 400 บาท X 50 คร้ัง = 20,000 บาท 400.00 50 20,000.00

รวมงบกิจกรรมที่ 28 1,020,000.00

ประชุมเชิงปฏิบัติการพ้ืนท่ีเปาหมายติดตามสนับสนุน

กลไกการจัดการระบบอาหารระดับตําบล โดยติดตาม

การสรางปฏิบัติการตามแผน โดยใชงบประมาณจาก

ชุมชน /ทองถ่ินกองทุนตําบล /งบจัดสรรจากภาครัฐ/

งบจากกองทุนอื่น ๆในพื้นที่ เชนกองทุนซากาด ฯ

จํานวน 50 คร้ัง

คาตอบแทนวิทยากร จํานวน 3 คน X 2,000 บาท X 50 คร้ัง = 300,000 บาท 2,000.00 150 300,000.00

คาอาหารวาง จํานวน 60 คน X 50 บาท X 2 มื้อ X 50 คร้ัง = 300,000 บาท 100.00 3000 300,000.00

คาอาหารกลางวัน จํานวน 60 คน X 150 บาท X 50 คร้ัง = 450,000 บาท 150.00 3000 450,000.00

คาถายเอกสาร จํานวน 400 บาท X 50 คร้ัง = 20,000 บาท 400.00 50 20,000.00

คาจางเจาหนาท่ีชวยจัดประชุม (กอนการประชุมและระหวางการประชุม) จํานวน

60 วัน X 500 บาท = 30,000 บาท

500.00 60 30,000.00

คาวัสดุ จํานวน 200 บาท X 50 คร้ัง = 10,000 บาท 200.00 50 10,000.00
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หมวดที่ 1 เงินสนับสนุนโครงการ

1.1 คาดําเนินโครงการ

ชื่อกิจกรรม รายละเอียดงบประมาณ
จํานวนเงินตอ

หนวย(1)
จํานวนหนวย

(2)

งบ
ประมาณ(บาท)

(3)=(1)x(2)

รวมงบกิจกรรมที่ 29 1,110,000.00

ทีมประเมินติดตามประเมินผล และถอดบทเรียน การ

ดําเนินงานการจัดการระบบอาหารระดับตําบล จํานวน

10 คร้ัง (จํานวน 45 ตําบล)

คาตอบแทนนักวิชาการ จํานวน 3 คน X 2,000 บาท X 10 คร้ัง = 60,000 บาท 2,000.00 30 60,000.00

ตอบแทนผูเขารวมถอดบทเรียน จํานวน 90 คน X 250 บาท X 10 ครั้ง =

225,000 บาท

250.00 900 225,000.00

คาเดินทางนักวิชาการ จํานวน 3 คน X 500 บาท X 10 คร้ัง = 15,000 บาท 500.00 30 15,000.00

คาอาหารวาง จํานวน 90 คน X 50 บาท X 2 มื้อ X 10 คร้ัง = 90,000 บาท 100.00 900 90,000.00

คาอาหารกลางวัน จํานวน 90 คน X 150 บาท X 10 คร้ัง = 135,000 บาท 150.00 900 135,000.00

คาถายเอกสาร จํานวน 1,000 บาท X 10 คร้ัง = 10,000 บาท 1,000.00 10 10,000.00

คาจางเจาหนาท่ีชวยจัดประชุม (กอนการประชุมและระหวางการประชุม) จํานวน

20 วัน X 500 บาท = 10,000 บาท

500.00 20 10,000.00

คาวัสดุ จํานวน 1,000 บาท X 10 คร้ัง = 10,000 บาท 1,000.00 10 10,000.00

รวมงบกิจกรรมที่ 30 555,000.00

สนส.ม.อ.ประชุมทําความรวมมือกับกลุมพัฒนา คาตอบแทนวิทยากร จํานวน 2 คน X 2,000 บาท X 10 คร้ัง = 40,000 บาท 4,000.00 10 40,000.00
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หมวดที่ 1 เงินสนับสนุนโครงการ

1.1 คาดําเนินโครงการ

ชื่อกิจกรรม รายละเอียดงบประมาณ
จํานวนเงินตอ

หนวย(1)
จํานวนหนวย

(2)

งบ
ประมาณ(บาท)

(3)=(1)x(2)

ยุทธศาสตรภาคใตชายแดนเพ่ือกําหนดกรอบแนวทาง

ในการทํางานรวมกัน จํานวน 10 คร้ัง (ผูเขารวม

ประกอบดวยบุคลากรของกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน

ผูวาราชการจังหวัดยะลาในฐานหัวหนากลุมจังหวัด

ภาคใตชายแดน หัวหนาสํานักงานจังหวัดยะลา และผู

แทนจากจังหวัดปตตานี นราธิวาส)

คาเดินทาง จํานวน 40 คน X 300 บาท X 10 คร้ัง = 120,000 บาท 300.00 400 120,000.00

คาอาหารวาง จํานวน 40 คน X 50 บาท X 2 มื้อ X 10 คร้ัง = 40,000 บาท 100.00 400 40,000.00

คาอาหารกลางวัน จํานวน 40 คน X 150 บาท X 10 คร้ัง = 60,000 บาท 150.00 400 60,000.00

คาถายเอกสาร 1,000 บาท X 10 คร้ัง = 10,000 บาท 1,000.00 10 10,000.00

คาจางเจาหนาท่ีชวยจัดประชุม (กอนการประชุมและระหวางการประชุม) จํานวน

15 วัน X 500 บาท = 7,500 บาท

500.00 15 7,500.00

คาวัสดุ 1,000 บาท X 10 คร้ัง = 10,000 บาท 1,000.00 10 10,000.00

รวมงบกิจกรรมที่ 31 287,500.00

สนส.ม.อ โดยทีมวิชาการทบทวนขอมูลสถานการณ

ปญหาดานระบบอาหารของกลุมจังหวัดภาคใต

ชายแดนท้ังประเด็นความม่ันคงทางอาหาร อาหาร

ปลอดภัย และโภชนาการสมวัย จํานวน 5 คร้ัง

คาตอบแทนวิทยากร จํานวน 2 คน X 2,000 บาท X 5 คร้ัง = 20,000 บาท 2,000.00 10 20,000.00

คาเดินทาง จํานวน 25 คน X 300 บาท X 5 คร้ัง = 37,500 บาท 300.00 125 37,500.00

คาอาหารกลางวัน จํานวน 25 คน X 150 บาท X 5 คร้ัง = 18,750 บาท 150.00 125 18,750.00

คาถายเอกสาร จํานวน 400 บาท X 5 คร้ัง= 2,000 บาท 400.00 5 2,000.00
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หมวดที่ 1 เงินสนับสนุนโครงการ

1.1 คาดําเนินโครงการ

ชื่อกิจกรรม รายละเอียดงบประมาณ
จํานวนเงินตอ

หนวย(1)
จํานวนหนวย

(2)

งบ
ประมาณ(บาท)

(3)=(1)x(2)

คาจางเจาหนาท่ีชวยจัดประชุม (กอนการประชุมและระหวางการประชุม) จํานวน

8 วัน X 500 บาท = 4,000 บาท

500.00 8 4,000.00

รวมงบกิจกรรมที่ 32 82,250.00

สนส.ม.อ จัดประชุมเพ่ือรับฟงปญหาและความ

ตองการพัฒนาดานระบบอาหาร ท้ังประเด็นความ

ม่ันคงทางอาหารอาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัย

ของกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน จํานวน 3 คร้ัง

(จังหวัดละ 1 ครั้ง จังหวัดละ 50 คน

คาตอบแทนวิทยากร จํานวน 2 คน X 2,000 บาท X 3 คร้ัง = 12,000 บาท 2,000.00 6 12,000.00

คาเดินทาง จํานวน 50 คน X 300 บาท X 3 คร้ัง = 45,000 บาท 300.00 150 45,000.00

คาอาหารวาง จํานวน 50 คน X 50 บาท X 2 มื้อ X 3 คร้ัง = 15,000 บาท 100.00 150 15,000.00

คาอาหารกลางวัน จํานวน 50 คน X 150 บาท X 3 คร้ัง = 22,500 บาท 150.00 150 22,500.00

คาจางเจาหนาท่ีชวยจัดประชุม (กอนการประชุมและระหวางการประชุม) จํานวน

7 วัน X 500 บาท = 3,500 บาท

500.00 7 3,500.00

คาวัสดุ จํานวน 3,000 บาท X 3 คร้ัง = 9,000 บาท 3,000.00 3 9,000.00

รวมงบกิจกรรมที่ 33 107,000.00

ทีมวิชาการ สนส.ม.อ ประเมินผลกระทบการดําเนิน

งานโครงการดานระบบอาหารภายใตแผนพัฒนาของ

กลุมจังหวัดภาคใตชายแดน ป 2561-2565 โดยการ

คาตอบแทนวิทยากร จํานวน 2 คน X 2,000 บาท X 4 คร้ัง = 16,000 บาท 2,000.00 8 16,000.00

คาเดินทาง จํานวน 50 คน X 300 บาท X 4คร้ัง = 60,000 บาท 300.00 200 60,000.00
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หมวดที่ 1 เงินสนับสนุนโครงการ

1.1 คาดําเนินโครงการ

ชื่อกิจกรรม รายละเอียดงบประมาณ
จํานวนเงินตอ

หนวย(1)
จํานวนหนวย

(2)

งบ
ประมาณ(บาท)

(3)=(1)x(2)

ประชุมกลุมผูรับผิดชอบโครงการดานระบบอาหารภาย

ใตแผนพัฒนากลุมจังหวัด จํานวน 4 คร้ัง
คาอาหารวาง จํานวน 50 คน X 50 บาท X 2 มื้อ X 4 คร้ัง = 20,000 บาท 100.00 200 20,000.00

คาอาหารกลางวัน จํานวน 50 คน X 150 บาท X 4 คร้ัง = 30,000 บาท 150.00 200 30,000.00

คาจางเจาหนาท่ีชวยจัดประชุม (กอนการประชุมและระหวางการประชุม) จํานวน

8 วัน X 500 บาท = 4,000 บาท

500.00 8 4,000.00

รวมงบกิจกรรมที่ 34 130,000.00

สนส.ม.อ รวมกับกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน และ

อนุกรรมการจัดทําแผน ฯของกลุมจังหวัด จัดประชุม

นําเสนอผลการประเมินและกําหนดแนวทางการจัดทํา

แผนพัฒนาระบบอาหารของกลุมจังหวัดภาคใต

ชายแดน จํานวน 3 คร้ัง

คาตอบแทนวิทยากร จํานวน 2 คน X 2,000 บาท X 3 คร้ัง = 12,000 บาท 2,000.00 6 12,000.00

คาเดินทาง จํานวน 90 คน X 300 บาท X 3คร้ัง = 81,000 บาท 300.00 270 81,000.00

คาอาหารวาง จํานวน 90 คน X 50 บาท X 2 มื้อ X 3 คร้ัง = 27,000 บาท 100.00 270 27,000.00

คาอาหารกลางวัน จํานวน 90 คน X 150 บาท X 3 คร้ัง = 40,500 บาท 150.00 270 40,500.00

คาถายเอกสาร จํานวน 300 บาท X 3 คร้ัง = 900 บาท 300.00 3 900.00

คาจางเจาหนาท่ีชวยจัดประชุม (กอนการประชุมและระหวางการประชุม) จํานวน

6 วัน X 500 บาท = 3,000 บาท

500.00 6 3,000.00

คาวัสดุ จํานวน 2,000 บาท X 3 คร้ัง = 6,000 บาท 2,000.00 3 6,000.00
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หมวดที่ 1 เงินสนับสนุนโครงการ

1.1 คาดําเนินโครงการ

ชื่อกิจกรรม รายละเอียดงบประมาณ
จํานวนเงินตอ

หนวย(1)
จํานวนหนวย

(2)

งบ
ประมาณ(บาท)

(3)=(1)x(2)

รวมงบกิจกรรมที่ 35 170,400.00

สนส.ม.อ รวมกับกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน นําเสนอ

แผนการพัฒนาดานระบบอาหารตอ คณะกรรมการ

บริหารกลุมจังหวัด เพ่ือพิจารณานําแผนการพัฒนาไป

บรรจุไวในแผนปฏิบัติราชการปงบประมาณ 2567

จํานวน 5 คร้ัง

คาตอบแทนวิทยากร จํานวน 2 คน X 2,000 บาท X 5 คร้ัง = 20,000 บาท 2,000.00 10 20,000.00

คาเดินทาง จํานวน 90 คน X 300 บาท X 5คร้ัง = 135,000 บาท 300.00 450 135,000.00

คาอาหารวาง จํานวน 90 คน X 50 บาท X 2 มื้อ X 5 คร้ัง = 45,000 บาท 100.00 450 45,000.00

คาอาหารกลางวัน จํานวน 90 คน X 150 บาท X 5 คร้ัง = 67,500 บาท 150.00 450 67,500.00

คาถายเอกสาร 102 บาท X 1 คร้ัง = 102 บาท 102.00 1 102.00

คาจางเจาหนาท่ีชวยจัดประชุม (กอนการประชุมและระหวางการประชุม) จํานวน

9 วัน X 500 บาท = 4,500 บาท

500.00 9 4,500.00

รวมงบกิจกรรมที่ 36 272,102.00

รวมกับสํานักงานพัฒนายุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคใต

ชายแดน โดยคณะอนุกรรมการจัดทําแผนพัฒนา

ยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน ซ่ึงมีรองผูวา

ราชการจังหวัดยะลาท่ีเปนหัวหนากลุมจังหวัดเปน

ประธาน โดยจะมีการติดตามความกาวหนา และ

รายงานผลตอคณะกรรมการ รายไตรมาส ตามวาระ

ไมใชงบประมาณ สสส. 0 0 0

รวมงบกิจกรรมที่ 37 0.00
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หมวดที่ 1 เงินสนับสนุนโครงการ

1.1 คาดําเนินโครงการ

ชื่อกิจกรรม รายละเอียดงบประมาณ
จํานวนเงินตอ

หนวย(1)
จํานวนหนวย

(2)

งบ
ประมาณ(บาท)

(3)=(1)x(2)

ท่ีทางสํานักงานพัฒนายุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคใต

ชายแดนกําหนดข้ึน

งบประมาณรวม 8,663,652.00
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หมวดที่ 1 เงินสนับสนุนโครงการ

1.2 คาบริหารโครงการ (คาตอบแทนบุคลากรโครงการ)

ชื่อคาตอบแทนผูรับผิดชอบโครงการ รายละเอียดงบประมาณ
จํานวนเงินตอ

หนวย(1)
จํานวนหนวย

(2)

งบ
ประมาณ(บาท)

(3)=(1)x(2)

ไมพบขอมูล
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หมวดที่ 1 เงินสนับสนุนโครงการ

1.2 คาบริหารโครงการ (คาตอบแทนผูรวมโครงการ / เงินเดือน / คาจาง (เชน นักวิชาการ ผูประสานงาน เจาหนาท่ีบัญชีการเงิน ผูชวยนักวิจัย ธุรการ))

ชื่อคาตอบแทนผูรวมโครงการ รายละเอียดงบประมาณ
จํานวนเงินตอ

หนวย(1)
จํานวนหนวย

(2)

งบ
ประมาณ(บาท)

(3)=(1)x(2)

ไมพบขอมูล
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หมวดที่ 1 เงินสนับสนุนโครงการ

1.2 คาบริหารโครงการ (คาบริหารจัดการสํานักงาน)

ชื่อคาบริหารจัดการสํานักงาน รายละเอียดงบประมาณ
จํานวนเงินตอ

หนวย(1)
จํานวนหนวย

(2)

งบ
ประมาณ(บาท)

(3)=(1)x(2)

คาตรวจรับรองบัญชี จํานวน 2 งวดๆ ละ 16,000

บาท

คาตรวจรับรองบัญชี 2 งวดๆ ละ 16,000 บาท 16,000.00 2 32,000.00

รวมงบคาบริหารจัดการอื่นๆที่ 1 32,000.00

งบประมาณรวม 32,000.00
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หมวดที่ 1 เงินสนับสนุนโครงการ

1.3 คาครุภัณฑโครงการ

ชื่อคาครุภัณฑ รายละเอียดงบประมาณ
จํานวนเงินตอ

หนวย(1)
จํานวนหนวย

(2)

งบ
ประมาณ(บาท)

(3)=(1)x(2)

ไมพบขอมูล
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หมวดท่ี 2 คาตอบแทนคูสัญญา

ชื่อคาตอบแทนคูสัญญา รายละเอียดงบประมาณ จํานวนเงินตอ
หนวย(1)

จํานวนหนวย
(2)

งบประมาณ(บาท)
(3)=(1)x(2)

ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เร่ืองการให

บริการ วิชาการวาดวยระเบียบเงินรายได มหาวิทยา

ลัยฯ คิดคา ธรรมเนียม 15 % ของงบประมาณรวม

ท้ังโครงการ โดยนําเขาสู เงินรายไดของมหาวิทยาลัย

สนส.จึงไมต้ังคาตอบแทนประจํา ของบุคลากรดําเนิน

โครงการ วิธีคิดคาธรรมเนียม จะคํานวณคา ใชจาย

จากรายรับท้ังหมด 1. คาดําเนินงานท้ังโครงการ

10,000,000 บาท หารดวย 1.15 = 8,695,653 บาท

ไดเปนคาดําเนินงาน จากน้ันนําคาดําเนินงานมาคิดคา

ธรรมเนียมบริการวิชาการ โดย X 15 % ไดคา

ธรรมเนียมบริการวิชาการ 1,304,348 บาท

คาธรรมเนียมบริการวิชาการ 15 % = 1,304,348 บาท 1,304,348.00 1 1,304,348.00

รวมงบคาตอบแทนคูสัญญาท่ี 1 1,304,348.00

งบประมาณรวม 1,304,348.00

งบประมาณรวมทั้งโครงการ 10,000,000.00
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