
แผนการด าเนินงานตามโครงการ การบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา 
ปีงบประมาณ 2562 

ชื่อ โรงเรียนบ้านโมย  ต าบลนาหมอศรี อ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 
ชื่อผู้ ประสานงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางศิริวรรณ  จิตรอักษร  เบอร์โทร  0980147175   E-Mail     Banmoy2018@gmail.com 
ชื่อโครงการ   เกษตรเพ่ืออาหารกลางวันโรงเรียนบ้านโมย 
 

สถานกาณ์ปัญหา 
 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ กิจกรรมการ
ด าเนินงาน 

กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. นักเรียน จ านวน 12 
คน มีลักษณะร่างกาย 
ผอม คิดเป็นร้อยละ 
21.36 
2.. นักเรียน จ านวน 5 
คน มีลักษณะร่างกาย
อ้วน คิดเป็นร้อยละ 8.90 
3. การประกอบอาหาร
กลางวัน โรงเรียนต้องซื้อ
ผักจากภายนอก ซึ่งอาจมี
สารตกค้างจากยาฆ่า
แมลงหรืออ่ืนๆ 
4. โรงเรียนบ้านโมย มี
พ้ืนที่น้อย ค่อนข้างมี
ข้อจ ากัดในการปลูกพืช 
 

1. เพ่ือให้นักเรียน     
มีอาหารกลางวัน ที่มี
คุณค่าทางโภชนาการ 
บริโภคตลอดปี โดย
ใช้ผลผลิตทาง
การเกษตรที่ผลิตขึ้น
ภายในโรงเรียนมา
ประกอบอาหาร 
2. เพ่ือปลูกฝังให้
นักเรียนมีสุขนิสัย  ที่
ดีในการรับประทาน
อาหาร 
3. เพ่ือให้นักเรียนมี
ภาวะโภชนาการตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 
 

1. ผู้เรียนร้อยละ 100 ได้
รับประทานอาหารที่มี
คุณค่าทางโภชนาการ 
2.ผู้เรียนร้อยละ 80      
มีสุขนิสัยที่ดีในการ
รับประทานอาหาร 
3.ร้อยละของนักเรียนที่มี
ภาวะโภชนาการตาม
เกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมข้ึน 
4.ร้อยละ80 ของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ
ในการด าเนินงาน 
 

1.เพาะต้นอ่อน
พืชออร์แกนิค 
2.ปลูกผักปลอด
สารพิษ 
3.เลี้ยงหอยขม 
และกุ้งฝอย 
 

นักเรียนชั้น
อนุบาล 1-ป.6 
จ านวน  
178  

ตลอดปี 20,000.- นางศิริวรรณ 
น.ส.วลิัดดา 
นายดนรอหมาน 
นายฟูอาร์ต 

   ลงชื่อ          ผู้รับผิดชอบโครงการ               ลงชื่อ                      ผู้อ านวยการโรงเรียน    
            (นางศิริวรรณ  จิตรอักษร)            (นางนงลักษณ์  มากนวล) 
  วันที่  20  ธันวาคม  พ.ศ.      2561        วันที่  20  ธันวาคม  พ.ศ.      2561 



รายละเอียดงบประมาณ 
โครงการเกษตรโรงเรียนบ้านโมย 

ปีงบประมาณ 2562 
โรงเรียนบ้านโมย  อ าเภอนาทวี  จังหวัดสงขลา 

(เข้าร่วมโครงการ ปี 2562) 
หมวดค่าใช้จ่าย

รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
รายละเอียด หมายเหตุ 

รายการ จ านวน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน 
ด้านการเกษตร 10,480.- กิจกรรมเพาะต้นอ่อนพืชออร์แกนิค     

 1. เมล็ดพันธุ์ผักบุ้ง 4 กก. 180.- 900.-  
2. เมล็ดทานตะวัน 3 กก. 100.- 300.-  
3 เมล็ดถั่วเขียว 2 กก. 55.- 110.-  
4. ถาดปลูก 40 ใบ 35.- 1,400.-  
5. แกลบด าปลูก 22 ถุง 30.- 660.-  
6. ขุยมะพร้าว 11 ถุง 40.- 440.-  
7. กระบอกฉีดน้ า 5 อัน 170.- 850.-  
8. ช้อนปลูก 10 อัน 30.- 300.-  
9. คัตเตอร์ 6 อัน 20.- 120.-  
10 พลาสติกสีด า 1 ชุด 500.- 500.-  
11.เหล็กอะลูซิงค์ 1x2x2.3มม.ยาว 6 ม. 14 ท่อน 350 4,900.-  

4,820.- กิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษ     
 1. เมล็ดพันธุ์ผักกาด  2 กระป๋อง 50.- 100.-  

2. เมล็ดพันธุ์บวบ 2 กระป๋อง 50.- 100.-  
3. เมล็ดพันธุ์ถั่วฝักยาว 2 กระป๋อง 50.- 100.-  
4. บัวรดน้ าขนาดกลาง 6 ใบ 120.- 720.-  
5. ล้อยางรถยนต์ตัดพร้อมปลูก 25 อัน 40.- 1,000.-  
6. ปุ๋ยคอก 10 กระสอบ 55.- 550.-  
7.ปุ๋ยอินทรีย์ 5 กระสอบ 200.- 1,000.-  
8.จอบ 5 ด้าม 250.- 1,250.-  



 
 
 

หมวดค่าใช้จ่าย
รายการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

รายละเอียด หมายเหตุ 
รายการ จ านวน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน 

ด้านประมง 4,700.- กิจกรรมเลี้ยงกุ้งฝอยและหอยขม     
 1. ท่อซีเมนต์ลาดพ้ืนปิด 1 ด้าน 8 ท่อ 550 4,400.-  

พร้อมเกลียวปิด-เปิดปล่อยน้ าทิ้ง     
3. พันธุ์กุ้งฝอย หอยขม   300.-  

รวมเงิน 20,000.- (เงินสองหม่ืนบาทถ้วน)     
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