
สถานการณ์ปัญหา วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ กิจกรรมการด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

วัตถุดิบที่ซ้ือจากท้องตลาด 1. เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน 1. นักเรียนทุกคนได้ศึกษาเรียนรู้ 1. เพาะเห็ดนางฟ้า นักเรียนทุกคน ตลอดปีการศึกษา 1. การเพาะเห็ดนางฟ้า นางกมลวรรณ สุวรรณคีรี

เพื่อน ามาประกอบอาหารกลางวัน 2. เพื่อเป็นอาหารกลางวัน การเพาะเห็ด 2. ปลูกผักปลอดสารพิษ ในโรงเรียน ประกอบด้วย

อาจจะปนเปื้อนสารพิษ ให้กับนักเรียน 2. นักเรียนทุกคนได้รับ
1.1 ก้อนเห็ด 625 ก้อนๆละ 10 บ. เป็นเงิน 6,250 บ.

3. เสริมสร้างรายได้ อาหารกลางวันที่โรงเรียน
1.2 หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ 2 หลอด เป็นเงิน 240 บ.

3. นักเรียนทุกคนมีรายได้เสริม 1.3 สายไฟ 1.5 มม. ยาว 20 เมตร เป็นเงิน 300 บ.

1.4 ไม้ 1×0.5×4×400 ม. จ านวน 6 ดุ้น เป็นเงิน 
1,728 บ.

1.5 ไม้ 1×0.5×3×400 ม. จ านวน 4 ดุ้น เป็นเงิน 
1,088 บ.

1.6 ตะปู 3 นิ้ว จ านวน 2 กิโล เป็นเงิน 120 บ.

1.7 จากมุงหลังคา 50 ตับ เป็นเงิน 1,250 บ.

1.8 ลวดผูก 1 กก. เป็นเงิน 40 บ.

1.9 สายยาง 4 หุน ยาว 20 ม. เป็นเงิน 320 บ.

2. การปลูกผักปลอดสารพิษ

ประกอบด้วย

2.1 หน้าดิน 2 รถ เป็นเงิน 3,000 บ.

2.2 บัวรดน้ า 10 ใบ เป็นเงิน 400 บ.

2.3 จอบพร้อมด้าม 10 เล่ม เป็นเงิน 2,000 บ.

2.4 ปุ๋ยคอก 50 กระสอบ เป็นเงิน 2,000 บ.

แผนการด าเนินงานตามโครงการ การบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา ปีงบประมาณ 2562
ชื่อโรงเรียน บา้นเก่าร้าง ต าบล คลองหอยโข่ง อ าเภอ คลองหอยโข่ง จังหวดั สงขลา ชื่อผู้ประสานงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ นางกมลวรรณ สุวรรณคีรี เบอร์โทร 081-990-7741 e-mail khowrang.6@gmail.com

ชื่อโครงการ เกษตรเพือ่อาหารกลางวัน
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2.5 ส้อมพรวน 10 อัน เป็นเงิน 200 บ.

2.6 ช้อนปลูก 10 อัน เป็นเงิน 590 บ.

2.7 เมล็ดพันธุ์ มะเขือยาว 10 ซอง เป็นเงิน 150 บ.

มะเขือเปราะ 10 ซอง เป็นเงิน 150 บ.

กวางตุ้ง 10 ซอง เป็นเงิน 150 บ.

เป็นเงิน 20,000 บ.

     วันที ่20 เดือนธันวาคม พ.ศ.2561

ลงชื่อ.............................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ ลงชื่อ.............................................................รักษาการผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเก่าร้าง
              (นายด ารง จันทร์ประทีป)
          วันที ่20 เดือนธันวาคม พ.ศ.2561

รวมทัง้ 2 กิจกรรม 

               (นางกมลวรรณ สุวรรณคีรี)
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