
แบบสรปุโครงการแบบย่อ 
(Project brief) 

 
หน่วยด ำเนินกำร (ระบุ อปท.)  

องคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลปุโละปโุย  อ ำเภอหนองจกิ  จงัหวดัปัตตำนี                 

ผูร้บัผดิชอบโครงกำร   นำยสุรเดช  วำน ิ        โทรศพัท ์ ๐๘๒๒๖๗๔๗๔๕           

                Email              -                     Line ID   ๐๘๒๒๖๗๔๗๔๕     

ผูร้ว่มโครงกำร/คณะท ำงำน 1. นำยอบัดุลเรำะหมำน  ดอเลำะ  โทรศพัท ์ ๐๘๐๘๖๒๘๖๑๖                                     

Email              -                     Line ID                -                       
๒. นำยอุซอืมนั   ยโูซะ  โทรศพัท ์ ๐๘๒๘๒๘๓๖๒๒                                       

         Email              -                     Line ID                -                        

กรณอีำจมโีครงกำรยอ่ย หรอืกจิกรรมหลกัทีม่คีนรบัผดิชอบอบหลำยคน 

หวัข้อ รายละเอียด 
1.  ชื่อโครงกำร ส่งเสรมิกำรเลีย้งไก่ไข ่สรำ้งเศรษฐกจิชุมชนดว้ยเครอืขำ่ยควำมมัน่คงทำง

อำหำรต ำบลปโุละปโุย  
2.  ควำมส ำคญัของโครงกำร 
หลกักำรและเหตุผล 
 
 

ต ำบลปุโละปุโย ประชำกรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท านา ๒,๐๕๓ ไร่ สวน
ยางพารา ๑,๙๘๖ ไร่ สวนผลไม้ ๔๖๐ ไร่  จากสถำนกำรณ์ควำมไม่สงบใน
สำมจงัหวดัภำคใต้ชำยแดน มผีลต่อกำรประกอบอำชพีและรำคำผลผลติ
ทำงกำรเกษตรตกต ่ ำ ส่งผลต่อรำยได้ของครัวเรือน ท ำให้รำยได้ไม่
เพยีงพอกบัรำยจ่ำย ส่งผลให้ประชำชนลดค่ำใช้จ่ำยด้ำนอำหำร ประกอบ
กบักำรขำดควำมรูด้ำ้นโภชนำกำร ท ำใหต้ ำบลปุโละปโุยยงัพบปัญหำภำวะ
โภชนำกำรของเดก็โดยเฉพำะช่วงวยั 0-5 ปี  จำกขอ้มูลของโรงพยำบำล
ส่งเสรมิสุขภำพชุมชนต ำบลปุโละปุโยและโรงพยำบำลส่งเสรมิสุขภำพ
ชุมชนบ้ำนท่ำกูโบพบว่ำเด็กในต ำบลปุโละปุโยอำยุ ๐ – ๕ ปี ในปี 2563 
จ ำนวนเดก็ทัง้หมด ๙๒๓ คนพบเดก็ที่มภีำวะเตี้ย ๑๑ คน ภำวะผอม ๕๐ 
คน ภำวะอ้วน ๘๓ คน และสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรค COVID ๑๙ 
ยิง่เป็นผลกระทบให้เกดิปัญหำเศรษฐกจิ ปัญหำด้ำนสุขภำพ และปัญหำ
ด้ำนโภชนำกำร จำกสถำนกำรณ์ขำ้งต้น ชุมชนอำจจ ำเป็นต้องเพิม่แหล่ง
อำหำรประเภทโปรตนี โดยเฉพำะไข่ไก่ ไข่เป็ด แมจ้ะเป็นอำหำรรำคำถูก
แต่มสีำรอำหำรที่มปีระโยชน์ต่อร่ำงกำยอย่ำงยิง่ โดยเฉพำะวยัเด็กควร



บรโิภคไข่วนัละ 1 ฟอง เพื่อเสรมิสรำ้งกำรเจรญิเตบิโตของร่ำงกำย สมอง 
ดวงตำ และหวัใจ ต ำบลปุโละปุโยจงึขอเสนอโครงกำรส่งเสรมิกำรเลีย้งไก่
ไข่ ต้นแบบเครอืข่ำยควำมมัน่คงทำงอำหำรต ำบลปุโละปุโยโดยสนับสนุน
ชมรมรกัษ์บ้ำนเกิดก ำปงนัดกูดูม  และกลุ่มเยำวชนบ้ำนคลองควน ซึ่งมี
สมำชกิรวมทัง้ 2 กลุ่ม 70 คน โดยชมรมรกัษ์บำ้นเกดิก ำปงนัดกูดมูเป็นครู
สอนตำดกีำศำสนำอสิลำมใหก้บัเดก็นักเรยีนตำดกีำและใหอ้ำหำรกลำงวนั
แก่เด็กนักเรียนตำดีกำในช่วงพักเที่ยงที่มีกำรเรยีนกำรสอนและกลุ่ม
เยำวชนบ้ำนคลองควนเดมิเป็นกลุ่มเยำวชนเลี้ยงไก่เป็นทุนเดิม โดยให้
กลุ่มไดต่้อยอดกจิกรรมกำรเลีย้งไก่ไข ่เพื่อใหเ้กดิกำรกระจำยผลผลติไขไ่ก่
ในระบบตลำดชุมชน เพื่อใหชุ้มชนเขำ้ถงึอำหำรประเภทโปรตนีใหม้ำกขึน้ 
ซึ่งจะส่งผลต่อกำรแก้ปัญหำภำวะโภชนำกำรในชุมชนโดยเฉพำะวยัเด็ก 
อกีทัง้กจิกรรมทีท่ำงกลุ่มจดัท ำขึน้จะช่วยสรำ้งควำมมัน่คงทำงอำหำรของ
ต ำบลปโุละปโุยในระยะยำวต่อไป 

3.  วตัถุประสงคข์องโครงกำร 
 

1. ส่งเสรมิใหก้ลุ่มรกัษ์บำ้นเกดิก ำปงนดักูดูมและกลุ่มเยำวชนบำ้นคลอง
ควน เป็นตน้แบบสรำ้งแหล่งอำหำรประเภทปศุสตัว ์โดยกำรเลีย้งไก่ไข่ 
2. ส่งเสรมิใหเ้กดิระบบตลำดทีชุ่มชนเขำ้ถงึอำหำรประเภทไขไ่ก่  

4 ผลผลติ/ผลลพัธ ์ ผลผลิต 
1. เกดิกำรส่งเสรมิและสรำ้งอำชพีเสรมิใหก้บักลุ่มรกัษ์บำ้นเกดิก ำปงนดักู
ดมูและกลุ่มเยำวชนบำ้นคลองควน 
2. เกดิระบบตลำดในหลำกหลำยรปูแบบ ทีส่ำมำรถกระจำยผลผลติ
ประเภทไขไ่ก่ เพื่อใหชุ้มชนเขำ้ถงึอำหำรและสำมำรถลดปัญหำดำ้น
โภชนำกำรของชุมชน 
ผลลพัธ์ 
ต ำบลปโุละปโุย มเีครอืข่ำยชุมชนทีเ่ขม้แขง็สำมำรถเป็นตน้แบบในกำร
สรำ้งแหล่งอำหำรของชุมชน โดยเฉพำะแหล่งอำหำรประเภทโปรตนี (ไก่
ไข)่ เป็นกำรสรำ้งรำยไดเ้สรมิในระดบักลุ่มชุมชน และสำมำรถช่วย
แกปั้ญหำเดก็ขำดสำรอำหำรในชุมชนต่อไป  

5.กจิกรรมส ำคญั  
กจิกรรมหลกัที ่1 

1. พฒันาเครือข่ายต้นแบบ สร้างแหล่งผลิตอาหารในชุมชน 
1.1 สนบัสนุนชมรมรกัษ์บำ้นเกดิก ำปงนดักูดูม หมู่ที ่๔  จ ำนวนสมำชกิ 
๓๐ คน เลีย้งไก่ไข ่งบประมำณ  ๕๐,๐๐๐.-บำท 
- ซือ้พนัธุไ์ก่ ๑๐๐ ตวั ๆ ละ ๑๘๕ บำท   เป็นเงนิ   ๑๘,๕๐๐.-บำท 
- ค่ำวสัดุโรงเรอืน (ขนำดโรงเรอืน ๕x๘ เมตรหรอื ๔๐ ตำรำงเมตร) 



                                                  เป็นเงนิ    ๒๐,๐๐๐.-บำท 
   (ประชำชนในพื้นที่ยินยอมให้ใช้ที่ดินในกำรท ำโรงเรอืนเลี้ยงไก่และ
ชุมชนร่วมมอืกนัดูแลทรพัยส์นิโรงเรอืนเลีย้งไก่จำกควำมไม่ปลอดภยัใน
ทรพัยส์นิของชมรมรกัษ์บำ้นเกดิก ำปงนดักูดูม หมูท่ี ่๔  ) 

 - ค่ำจำ้งท ำโรงเรอืน                        เป็นเงนิ    ๑๑,๕๐๐.-บำท 
  (โดยขอควำมรว่มมอืกบัผูร้บัจำ้งท ำโรงเรอืนใหใ้ชแ้รงงำนคนจน คนดอ้ย
โอกำสในพืน้ที)่  

ผูร้บัผดิชอบกจิกรรม ชมรมรกัษ์บำ้นเกดิก ำปงนดักูดูม 
นำยอบัดุลเรำะหมำน     ดอเลำะ  ๐๘๐๘๖๒๘๖๑๖  
๑.๒สนบัสนุนกลุ่มเยำวชนบำ้นคลองควน หมูท่ี ่๙ จ ำนวนสำมชกิ ๔๐ คน 
เลีย้งไก่ไขง่บประมำณ ๓๐,๐๐๐.-บำท 
- ซือ้พนัธุไ์ก่ ๘๐ ตวั ๆ ละ ๑๘๕ บำท   เป็นเงนิ   ๑๔,๘๐๐.-บำท 
- ค่ำวสัดุโรงเรอืน (ต่อเติมจำกขนำดโรงเรอืนเดิม ๔x๕ เมตรหรอื ๒๐ 
ตำรำงเมตรต่อเตมิขยำยเป็นขนำดโรงเรอืน ๔x๙ เมตรหรอื ๓๖ ตำรำง
เมตร)                                        เป็นเงนิ    ๑๐,๒๐๐.-บำท  

  (ประชำชนในพืน้ทีย่นิยอมใหใ้ชท้ีด่นิในกำรท ำโรงเรอืนเลีย้งไก่และชุมชน
ร่วมมือกันดูแลทรพัย์สินโรงเรือนเลี้ยงไก่จำกควำมไม่ปลอดภัยใน
ทรพัยส์นิของกลุ่มเยำวชนบำ้นคลองควน หมูท่ี ่๙) 

 - ค่ำจำ้งท ำโรงเรอืน       เป็นเงนิ      ๕,๐๐๐.-บำท                                   
(โดยขอควำมรว่มมอืกบัผูร้บัจำ้งท ำโรงเรอืนใหใ้ชแ้รงงำนคนจน คนดอ้ย
โอกำสในพืน้ที)่  

ผูร้บัผดิชอบกจิกรรม กลุ่มเยำชนบำ้นคลองควน 
นำยอุซอืมนั     ยโูซะ  ๐๘๒๘๒๘๓๖๒๒  
 
 

กจิกรรมหลกัที ่2 พฒันำระบบกำรกระจำยผลผลติ ผ่ำนรปูแบบตลำดทีห่ลำกหลำย เช่น line 
Facebook ตลำดนดัชุมชน เสยีงตำมสำยในหมูบ่ำ้น เป็นตน้ 
(ไมใ่ชง้บประมำณ) 
กำรกระจำยผลผลติสู่ โรงเรยีนในชุมชน  ศูนยพ์ฒันำเดก็เลก็  

• ท ำควำมร่วมมอืกบัองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล โรงเรยีนในชุมชน 
ในกำรซือ้วตัถุดบิไข่ไก่สู่โรงครวัโรงอำหำรศูนยพ์ฒันำเดก็เลก็และ
โรงเรยีนในชุมชน 



• กำรกระจำยผลผลติสู่ตลำดชุมชน  
กจิกรรมหลกัที ่3  กำรตดิตำมควำมกำ้วหน้ำกำรด ำเนินกจิกรรมเดอืนละ 1 ครัง้ 

โดยรำยงำนผ่ำนระบบเวบ็ไซต ์ 
6.  ระยะเวลำด ำเนินงำน ระยะเวลำ ม.ิย.- ธ.ค.64 ( 7 เดอืน)  

 
 
 
 

 


