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ผู้รับผิดชอบโครงการ   

๑.นายธเนศ  กาญจนบูรภิภพ โทรศัพท์   

   E-mail    Line ID 

ผู้ร่วมโครงการ/คณะท างาน 

๑.นายธเนศ  กาญจนบูรภิภพ โทรศัพท์  ๐๘-๑๙๖๓-๑๔๖๑ 

   E-mail    Line ID 

   ๒.นางสาวศุภิสรา  มะแซ     โทรศัพท์ ๐๘-๙๒๙๘-๕๕๕๖ (ผู้ประสานงาน) 
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   E-mail    Line ID  

   ๕.นางสาวบุณยานุช  วงศ์กระจ่าง โทรศัพท์ ๐๙-๓๗๗๕-๙๑๘๔ 

   E-mail    Line ID  

   ๖.นายอดุลย์  บูแล  โทรศัพท์  ๐๖-๑๙๗๕-๐๖๙๙  

   E-mail    Line ID  

   ๗.นางเสาวคนธ์  บุญศรีเจริญ โทรศัพท์  ๐๘-๙๗๓๒-๓๒๖๔  

   E-mail    Line ID  

   ๘.นายกิตติ  สวนแสน  โทรศัพท์ ๐๖-๓๐๗๑-๖๑๒๗ 

   E-mail    Line ID  

   ๙.นางไอลดา  เจ๊ะหะ  โทรศัพท์ ๐๙-๓๕๘๓-๐๙๒๒ 
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๑๐.นางวิไลวรรณ จันทรพงษ์ โทรศัพท์  ๐๘-๖๒๘๖-๓๕๔๓ 

   E-mail     Line ID  

 



 

 

 

 

 

๑.ชื่อโครงการ  โครงการส่งเสริมระบบความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัยและโภชนาการสมวัย 

๒.ความส าคัญของโครงการหลักการและเหตุผล 

 โภชนาการเป็นเรื่องของการกิน "อาหาร" ที่ร่างกายเราน า "สารอาหาร" จากอาหารไปใช้ประโยชน์ 
และด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข อาหาร และโภชนาการเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญยิ่งต่อสุขภาพ และคุณภาพชีวิต
ของประชากรในวัยต่างๆ ในวงจรชีวิตมนุษย์ทุกเพศ ทุกวัย ทั้ง เด็ก วัยรุ่น ผู้ ใหญ่ และผู้สูงอายุ โดยเฉพาะใน
วัยเด็กก่อนเรียนเป็นวัยที่อยู่ในระยะส าคัญของชีวิต เป็นวัยรากฐานของพัฒนาการ การเจริญเติบโตทั้งร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา เป็นวัยที่มีความส าคัญที่สุดในการวางพ้ืนฐานเพ่ือยกระดับการพัฒนา
คุณภาพชีวิต เป็นระยะที่ร่างกายและสมอง มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วจ าเป็นต้องได้รับการเลี้ยงดูที่ดีที่สุด 
เพ่ือส่งเสริมการพัฒนารอบด้าน อาหารและโภชนาการที่ดี เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการของเด็กทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะเด็กแรกเกิดถึง 6 ขวบ ปัญหาทางโภชนาการที่พบบ่อยในเด็กวั ยนี้ 
ได้แก่ ภาวการณ์เจริญเติบโตไม่สมวัยจากโรคขาดสารอาหาร ภาวะโภชนาการเกิน การขาดสารไอโอดีน ภาวะ
โลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก โดยมีสาเหตุที่ส าคัญจากการไม่ได้รับอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่
ครบถ้วน ท าให้ร่างกายไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร นอกจากนั้น  ยังเกิดจากพฤติกรรมการกินของเด็กที่มีผลต่อ
การก าหนดนิสัย และบุคลิกภาพของเด็กในอนาคต โดยการสะสมของพฤติกรรมนี้  เกิดขึ้นนับตั้งแต่มื้อแรกใน
ชีวิต พฤติกรรมการกินต่างๆ  ที่พ่อแม่หรือคนเลี้ยงดู ได้ก าหนดให้เด็ก  ซึ่งมีผลต่อนิสัยการกินของเด็กใน
อนาคต ดังนั้น  จึงเป็นหน้าที่ที่จะต้องช่วยกันดูแลเอาใจใส่เรื่องอาหารการกิน หรือโภชนาการของเด็ก 
ผู้ปกครอง ครู และผู้ที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ เพื่อให้ช่วยให้เด็กได้มีอาหารการกินที่ดีมีคุณค่าทางอาหาร และได้ปริมาณ
ครบถ้วน  

เทศบาลต าบลล าใหม่  มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด จ านวน 2 ศูนย์ มีเด็กท้ังหมด 36 คน ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านตลาดล าใหม่ ที่มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 68.75 ส่วนใหญ่เด็กนักเรียนมีปัญหา
เรื่องความผอมน้ าหนัก ส่วนสูง ต่ ากว่าเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 18.75  เด็กนักเรียนมีปัญหาเรื่องความผอมหรือ
อ้วน น้ าหนัก สูงกว่าเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 12.50 ที่มีปัญหาเรื่องทุพโภชนาการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลาด
ล าใหม่  รวมทั้งสิ้น คิดเป็นร้อยละ 31.25 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ าเย็น ที่มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ คิดเป็น
ร้อยละ 84.22 ส่วนใหญ่เด็กนักเรียนมีปัญหาเรื่องความผอมน้ าหนัก ส่วนสูง ต่ ากว่าเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 
15.78  และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลล าใหม่ มีเด็กนักเรียนทั้งหมด จ านวน 92 คน เด็กนักเรียนที่มี
น้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 60.87 ส่วนใหญ่เด็กนักเรียนมีปัญหาเรื่องความผอมน้ าหนัก ส่วนสูง 



ต่ ากว่าเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 25 เด็กนักเรียนที่มีปัญหาเรื่องน้ าหนักเกินเกณฑ์  คิดเป็นร้อยละ 14.13 รวม
ทั้งสิ้นเด็กนักเรียนในสังกัดโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลล าใหม่ ที่มีปัญหาเรื่องทุพโภชนาการ คิดเป็นร้อยละ 
39.13 รวมเด็กนักเรียนที่มีปัญหาเรื่องทุพโภชนาการ ที่จะต้องเข้าร่วมโครงการเพ่ือเข้ารับการพัฒนาคิดเป็น
ร้อยละ 34.37 ซึ่งมีความจ าเป็นต้องดูแล แก้ไข เอาใจใส่เด็กกลุ่มนี้ให้มีภาวะโภชนาการที่ดีต่อไป 

จากจ านวนเด็กนักเรียนในสังกัดเทศบาลต าบลล าใหม่ ซึ่งรวมทั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ าเย็น ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลาดล าใหม่ และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลล าใหม่ รวมทั้งสิ้นจ านวน ๑๒๘ คน อยู่ใน

เกณฑ์ น้ าหนักสูงกว่าเกณฑ์ เกินเกณฑ์ ท้วม ค่อนข้างอ้วน และอ้วน อีกทั้งจากการสังเกตการณ์ประกอบ

อาหารของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลต าบลล าใหม่ ตั้งแต่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ – ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ที่

ผ่าน ทางกองการศึกษาเทศบาลต าบลล าใหม่ได้ให้สถานศึกษาทุกแห่งรายงานผลภาวะโภชนาการของเด็ก

นักเรียนเป็นประจ าทุกๆเดือน ท าให้กองการศึกษาทราบถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นและได้ลงไปตรวจการ

ประกอบอาหาร พบว่า อาหารที่ให้เด็กนักเรียนรับประทานในแต่ละวัน เป็นอาหารที่ผู้ประกอบการคิดขึ้นมา 

โดยไม่ได้ค าถึงสารอาหารที่เด็กนักเรียนจะได้รับในแต่ละวัน กองการศึกษาเทศบาลต าบลล าใหม่จึงน าเอาระบบ 

Thai School Lunch มาใช้การจัดอาหารกลางวัน ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ จนถึง ณ ปัจจุบัน ซึ่งเป็น

ส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการในเด็กปฐมวัยในครั้งนี้ 

 เมื่อน าเด็กนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมโครงการฯ ที่จะต้องอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวัง ซึ่งรวมถึง 

เด็กที่มีภาวะน้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์ และสูงกว่าเกณฑ์ จ านวน  ๔๔   คน คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๓๗  น ามาเข้าร่วม

โครงการโภชนาการสมวัย เด็กปฐมวัยสมส่วน พบว่า มีจ านวน ๘ คน ที่มีผลการพัฒนาเท่าเดิม ไม่เพ่ิมขึ้นและ

ไม่ลดลง คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๑๘ เมื่อเทียบกับก่อนเข้าร่วมโครงการฯ และพบว่า มีจ านวนเด็กนักเรียนจ านวน 

๓๖ คน ที่เข้าร่วมโครงการโภชนาการสมวัย เด็กปฐมวัยสมส่วน มีพัฒนาการที่ดีขึ้น คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๘๑ 

เมื่อแยกเป็นจ านวนเด็กนักเรียนที่มีโภชนาการสมส่วน ก่อนเข้าร่วมโครงการ จ านวน ๘๗ คน คิดเป็นร้อยละ 

๖๗.๙๖  ของจ านวนเด็ก ๑๒๘ คน หลักจากเข้าร่วมโครงการโภชนาการสมวัย เด็กปฐมวัยสมส่วน จ านวน ๔๔  

คน คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๓๗ ของจ านวนเด็กนักเรียนทั้งหมด ๑๒๘ คน ที่จะต้องเฝ้าระวัง  ลดเหลือจ านวน  ๓๒ 

คน คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๗๒ จากจ านวน ๔๔ คน และส าหรับที่อยู่ในเกณฑ์สมส่วนเพ่ิมขึ้น จ านวน ๑๒ คน คิด

เป็นร้อยละ ๒๗.๒๗ จาก ๔๔ คน  

จากการเข้าร่วมโครงการโภชนาการสมวัย เด็กปฐมวัยสมส่วนในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลต าบลล า

ใหม่ พบว่าปัญหาส่วนใหญ่ของเด็กที่มีภาวะทุพโภชนาการเกิดจากการที่ผู้ปกครองส่วนใหญ่ไม่ได้ให้เด็ก

รับประทานอาหารเช้า และรับประทานอาหารที่ไม่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ  อีกทั้งผู้ปกครองยังขาดความรู้

ความเข้าใจในเรื่องการจัดเตรียมหรือการปรุงอาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ ซึ่งจะสอดคล้องกับงานวิจัย

หลายๆงานที่ได้ระบุถึงที่มาของปัญหาของการขาดสารอาหารหรือปัญหาทางทุพโภชนาการในเด็กปฐมวัย เพ่ือ



เป็นการแก้ไขปัญหาทั้งระบบ เทศบาลต าบลล าใหม่ จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมระบบความมั่นคงทางอาหาร 

อาหารปลอดภัยและโภชนาการสมวัย ให้กับประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลล าใหม่ ในทุกช่วงชัย  

๓.วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 ๑.เพ่ือเพ่ิมผลผลิตอาหารปลอดภัยในชุมชน โดยการส่งเสริมกลุ่มเครือข่ายในการท าเกษตร ปศุสัตว์ 

ในพ้ืนที่ต าบลล าใหม ่

 ๒.เพ่ือเชื่อมโยงผลผลิตอาหารปลอดภัยในชุมชน เข้าสู่โรงครัวโรงเรียน และสถานศึกษา ในสังกัด

เทศบาลต าบลล าใหม่ และโรงเรียนในสังกัดอ่ืน ที่อยู่ในเขตเทศบาลต าบลล าใหม่  และกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ใน

พ้ืนทีเ่ขตเทศบาลต าบลล าใหม่ และตลาดนัดอาหารปลอดภัย/ตลาดอินทรีย์ในพ้ืนที่ต าบลล าใหม่ 

 ๓ เพ่ือแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการในกลุ่มเด็กปฐมวัย ในพ้ืนที่ต าบลล าใหม่ เพ่ือลดปัญหาทุพ

โภชนาการในเด็กปฐมวัย  

 ๒.เพ่ือให้ประชาชนในพื้นท่ีต าบลล าใหม่ได้บริโภคอาหารที่มีประโยชน์ปลอดสารพิษ 

 ๓.เพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางอาหารทั้งระบบในพ้ืนที่เขตเทศบาลต าบลล าใหม่  

 ๔.เพ่ือส่งเสริมการบูรณาการทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงทางอาหาร อาหาร

ปลอดภัยและโภชนาการสมวัย 

 

๔.ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

 ๔.๑ ผลผลิต (ระบุผลที่เกิดจากกิจกรรมส าคัญของโครงการฯ) 

  ๔.๑.๑ ผักยกแคร่ 

  ๔.๑.๒ ไข่ไก่ท่ีปราศจากสารเร่ง 

  ๔.๑.๓ เป็ดชวา 

  ๔.๑.๔ เห็ดนางฟ้าท่ีปลอดสารพิษ 

  ๔.๑.๕ ตลาดนัดเกษตรอินทรีย์เพื่อความมั่นคงทางอาหาร 

  ๔.๑.๖ ประชุมติดตาม ประเมินผลโครงการและกิจกรรม 

1) เกิดแหล่งผลิตอาหารปลอดภัย ประเภทผัก ปศุสัตว์ จากกลุ่มต่าง ๆ ในพ้ืนที่ เช่น

กลุ่มปลูกผัก เลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ เพาะเห็ด  ฯลฯ 

2) เกิดการเชื่อมโยงผลผลิตที่ได้จากข้อ 1) เข้าสู่โรงครัวโรงเรียน และสถานศึกษา ใน

สังกัดเทศบาลต าบลล าใหม่ และโรงเรียนในสังกัดอ่ืน ที่อยู่ในเขตเทศบาลต าบลล า



ใหม ่และตลาดอาหารปลอดภัย/ตลาดอินทรีย์ในพ้ืนที่  ท าให้กลุ่มเป้าหมายเข้าถึง

อาหารปลอดภัยมากข้ึน 

3) เกิดการจัดการอาหารกลางวันในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียน ที่ท าให้เด็กได้รับ 

ประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ  

 ๔.๒ ผลลัพธ์ (ระบุผลท่ีเกิดต่อเนื่องจากผลผลิตและเป็นผลที่ตอบวัตถุประสงค์ของโครงการฯ) 

  ๔.๒.๑ ปัญหาทุพโภชนาการในเด็กปฐมวัยลดลง 

๔.๒.๒ ประชาชนในพื้นท่ีต าบลล าใหม่ได้บริโภคอาหารที่มีประโยชน์ปลอดสารพิษที่ปลูกใน 

         พ้ืนที่เขตเทศบาลต าบลล าใหม่ 

๔.๒.๓ ประชาชนในพื้นท่ีเทศบาลต าบลล าใหม่มีอาหารเพื่อการบริโภคอย่างเพียงพอท าให้   

        เกิดความเข้มแข็งทางอาหารทั้งระบบ 

๔.๒.๔ เกิดการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัยและโภชนาการสมวัย   

        แบบบูรณาการทั้งระบบอย่างยั่งยืน 

๕.กิจกรรมส าคัญ (ระบุรายละเอียดกิจกรรมที่ด าเนินงาน/แจกแจงงบประมาณที่ใช้/เครือข่ายท่ีด าเนิน

กิจกรรม)  

 ๕.๑กิจกรรมเลี้ยงไก่ไข่  

-ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ได้แก่  ๑.นางเสาวคนธ์  บุญศรีเจริญ โทรศัพท์ ๐๘-๙๗๓๒-๓๒๖๔  

๒.นางไอลดา  เจ๊ะหะ      โทรศัพท์ ๐๙-๓๕๘๓-๐๙๒๒  

๓.นางวิไลวรรณ จันทรพงษ์    โทรศัพท์  ๐๘-๖๒๘๖-๓๕๔๓ และ  

เครือข่ายกลุ่มสตรีและเครือข่ายผู้สูงอายุ รวมทั้งสิ้นมีจ านวนสมาชิก ๑๐ ครัวเรือน สถานที่ในการเลี้ยงบริเวณ

บ้านของสมาชิก  

 -ที่มาของกิจกรรม 

 เดิมสมาชิกเครือข่ายกลุ่มสตรี และสมาชิกเครือข่ายกลุ่มผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่แล้วสมาชิกหนึ่งคนจะเป็น

คนกลุ่มเดียวกัน และได้มีการจัดท ากิจกรรมเลี้ยงไก่ไข่ ซึ่งได้รับการสนับสนุนพันธ์ไก่ไข่จาก อ าเภอเมืองยะลา 

ทุนตั้งต้นในการเลี้ยงไก่ไข่ และได้มีการน าไข่ไก่มาขาย ให้กับประชาชนในพ้ืนที่ต าบลล าใหม่ แต่กลุ่มเป้าหมาย

ซึ่งเป็นผู้รับซื้อก็จะอยู่ในวงแคบๆ เพราะด้วยจ านวนไข่ที่ผลิตออกมามีจ านวนไม่เพียงพอกับความต้องการ แต่

เพียงพอต่อการบริโภคในครัวเรือนเท่านั้น เครือข่ายกลุ่มสตรี และสมาชิกเครือข่ายกลุ่มผู้สูงอายุ จึงได้เสนอ

โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพ่ือขยายตลาดให้เพียงพอต่อความต้องการ รองรับการบริโภคของประชาชนในพ้ืนที่ 

กระบวนการบริหารจัดการจัดท าในรูปแบบคณะกรรมการเลี้ยงไก่ไข่  ซึ่งเป้าหมายในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ



สร้างอาชีพให้กับคนในชุมชน สร้างรายได้เพ่ิมให้กับสมาชิกในกลุ่มในช่วงสถานการณ์โควิด -๑๙ และส่งเสริม

การบริโภคไข่ไก่ท่ีมีคุณภาพ ในเด็กปฐมวัย  

 -สถานที่ด าเนินการ 

 บ้านของสมาชิกแต่ละครัวเรือน ในชุมชนบ้านตลาดล าใหม่ 

-รายละเอียดงบประมาณ ประกอบด้วย  

  ๕.๑.๑ ค่าพันธุ์ไก่ไข่ (ครัวเรือนละ ๕ ตัวจ านวน ๑๐ ครัวเรือน) มอบพันธุ์ไก่ไข่ 5 ตัวต่อ

ครัวเรือน  จ านวน 10 ครัวเรือน ตามจ านวนสมาชิกได้แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการเลี้ยงไก่ไข่ เพ่ือให้

เลี้ยงและน าไข่ไก่มารวบรวมไว้ที่ประธานกลุ่ม เพ่ือท าการขายต่อไป รายได้จะท าการรวบรวมไว้ในบัญชีกลุ่มไก่

ไข่ เพ่ือเป็นต้นทุนให้กับสมาชิกในคราวต่อไป คิดเป็นครัวเรือนละ ๕ ตัว จ านวน ๑๐ ครัวเรือน รวมจ านวน 

๕๐ ตัวๆละ ๑๘๐ บาท               เป็นเงิน ๙,๐๐๐ บาท  

๕.๑.๒ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์     เป็นเงิน    ๖๐๐ บาท 

๕.๑.๓ ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดท ากิจกรรมเลี้ยงไก่ไข่  เป็นเงิน    ๔๐๐ บาท 

            รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท 

 ๕.๒ กิจกรรมปลูกผักยกแคร่    

-ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ได้แก่๑)นางกาญจนา  จันทร์แจ้ง    โทรศัพท์ ๐๙-๓๗๗๕-๙๑๘๔ 

(เครือข่ายกลุ่มสตรี และเครือข่ายผู้สูงอายุ ชุมชนบ้านควนดินแดง) 

       ๒)นางสาวบุณยานุช  วงศ์กระจ่าง    โทรศัพท์ ๐๙-๓๗๗๕-๙๑๘๔ 

(ประธานสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลต าบลล าใหม่ ชุมชนบ้านควนดินแดง)  

มีสมาชิกทั้ง๒ เครือข่ายรวมทั้งสิ้นจ านวน ๒๐ คน  

 -ที่มาของกิจกรรม 

 เดิมชุมชนบ้านควนดินแดง ได้มีการจัดท ากิจกรรม การปลูกผักยกแคร่เป็นอาชีพเสริม เป็นทุนเดิมอยู่

แล้ว แต่ปัจจุบันกิจกรรมดังกล่าวได้หยุดลง เนื่องจากไม่มีผู้มาสานต่อในการจัดท ากิจกรรม วัสดุอุปกรณ์เดิม

บางส่วนก็ได้เสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา และการบริโภคก็ลดลง เนื่องจากผลผลิตลดลง สมาชิกในชุมชนต่ าง

ออกไปซื้อผักในตลาดนอกพื้นที่มากข้ึน เพราะผักมีความหลากหลาย และเพียงพอต่อความต้องการ แต่เมื่อเกิด

สถานการณ์โควิด-๑๙ ท าให้สมาชิกในชุมชน ต่างมีความจ าเป็นที่จะต้องอยู่บ้านมากขึ้น รายได้ต่อครัวเรือน

ลดลง เด็กและเยาวชนในพ้ืนที่อยู่ติดบ้านมากขึ้น มีเวลาว่างมากขึ้น จึงมีความคิดว่า เห็นควรให้มีการรื้อ

โรงเรือน รื้อฟ้ืนความรู้ภูมิปัญญาของคนในพ้ืนที่ในการปลูกผักยกแคร่ ขึ้นมาท าใหม่ ด้วยต้นทุนที่มีจ านวนไม่

สูงมาก อีกทั้งการบริหารจัดการเกิดมากจากความต้องการของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ แต่อาศัยความรู้จากมีที่



มีความช านาญในพ้ืนที่เข้ามาร่วมบริหารจัดการดูแล ในรูปแบบของคณะกรรมการกลุ่มมีการแบ่งงานตามความ

ถนัดของแต่ละคน ผลผลิตที่ได้น ามาขายให้กับคนในพ้ืนที่ในชุมชนบ้านควนดินแดง และสถานศึกษาในสังกัด

เทศบาลต าบลล าใหม่ และสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. ในรูปแบบการสั่งสินค้าล่วงหน้าหรือการจองผลผลิต จึ ง

ท าให้ระบบการตลาดของกิจกรรมชัดเจนขึ้น และหากมีผลผลิตที่มากขึ้น เหลือจากการขายก็ใช้รูปแบบการ

ขายผ่านออนไลน์ โดยอาศัยกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ร่วมเป็นสมาชิก   

 -สถานที่ด าเนินการ 

 บ้านของสมาชิก ในชุมชนบ้านควนดินแดง 

-รายละเอียดงบประมาณ ประกอบด้วย 

  ๕.๒.๑ ปุ๋ยคอก จ านวน ๒๐ กระสอบๆละ ๕๐ บาท    เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท 

  ๕.๒.๒ ปุ๋ยสูตร ๑๕-๑๕-๑๕ จ านวน ๑ กระสอบ    เป็นเงิน    ๙๕๐ บาท 

  ๕.๒.๓ สแลนกรองแสง๘๐ เปอร์เซ็นต์ ขนาด ๒x๑๐ เมตร จ านวน ๒ ผืนๆละ๕๐๐ บาท  

เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท 

  ๕.๒.๔ กระเบื้องมุงหลังคา จ านวน ๒๐ แผ่นๆละ ๓๕ บาท    เป็นเงิน    ๙๕๐ บาท 

  ๕.๒.๕ เมล็ดพันธุ์ผัก       เป็นเงิน  ๑,๕๐๐บาท 

  ๕.๒.๖ ดินส าหรับเพาะพันธุ์เมล็ด จ านวน ๑๐ถุงๆละ๔๐บาท  เป็นเงิน    ๔๐๐ บาท 

  ๕.๒.๗ ค่าป้ายไวนิล ประชาสมัพันธ์    เป็นเงิน    ๖๐๐ บาท 

๕.๒.๗ ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดท ากิจกรรมผักยกแคร่ เช่น จอบ สายยาง ท่อน้ า มุ้งไน 

         ล่อน  คุ๋ยมะพร้าว สปริงเกอร์ ช้อนพรวนดิน ถาดเพาะต้นไม้ พลั่วตักดินเป็นต้น  

เป็นเงิน ๓,๖๐๐ บาท 

            รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท 

 ๕.๓ กิจกรรมเพาะเห็ดนางฟ้า  

-ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ได้แก่๑)นายกิตติ  สวนแสน โทรศัพท์ ๐๖-๓๐๗๑-๖๑๒๗ (ผู้อ านวยการ

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลล าใหม่) 

       ๒)นางสาวมารีแย  เซะบิง  โทรศัพท์ ๐๖-๓๕๙๘-๖๘๕๙ (หัวหน้า

สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ าเย็น) 

       ๓)นางพนิตนารถ  คินขุนทด โทรศัพท์ ๐๙-๓๖๐๘-๒๒๕๕ (หัวหน้า

สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลาดล าใหม่)   

มีสมาชิกทั้ง ๓ สถานศึกษาเป็นครูผู้สอนและครูพ่ีเลี้ยง นักการภาโรง รวมทั้งสิ้นจ านวน ๑๖ คน  



 -ที่มาของกิจกรรม 

 เดิมโครงการเพาะเห็ดนางฟ้า  ได้มีการจัดท ากิจกรรมเป็นระยะเวลา ๒ ปีการศึกษา นับตั้งแต่        

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ถึง ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนมาจากกองทุนความเสมอภาคทาง

การศึกษา ที่ให้งบประมาณสนับสนุนให้กับโรงเรียนเพ่ือแก้ไขปัญหาเด็กนักเรียนที่ด้อยโอกาส สร้างอาชีพให้กับ

เด็กนักเรียน เพ่ือเป็นทุนการศึกษาในการเรียนในอนาคต ให้กับเด็กนักเรียนที่ผ่านการคัดกรอง ซึ่งรายได้ที่

ได้มาจากการเพาะเห็ดขายให้กับผู้ปกครองนักเรียน ก็จะส่งกลับมาให้เด็กนักเรียนคนดังกล่าว ซึ่งดูแล้วอาจจะ

ไม่ทั่วถึง ทีมงานของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลต าบลล าใหม่ จึงเห็นควรให้มีการขยายผลกิจกรรมนี้ จากเดิม

ที่ประโยชน์จะได้อยู่กับเด็กเฉพาะที่ผ่านการคัดกรองความยากจน แต่ไม่สามารถแก้ปัญหาเด็กให้กับที่ขาด

สารอาหาร เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเด็กทุกคนในโรงเรียนหรือสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลต าบลล าใหม่ 

และเพ่ือแก้ปัญหาเด็กนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ กระบวนการจัดการมอบหมายให้โรงเรียนอนุบาล

เทศบาลต าบลล าใหม่เป็นผู้บริหารจัดการ และมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งสองแห่ง เป็นผู้สนับสนุนและร่วมกัน

บริหารจัดการ และน าผลผลิตมาปรุงอาหารให้กับเด็กนักเรียนในสถานศึกษา อีกทั้งเป็นการขยายผลให้มีการ

ขายไปสู่ภาคครัวเรือนโดยผ่านผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น และผู้น าท้องถิ่น  รายได้ที่ได้มาจากการท ากิจกรรมเพาะเห็ดนางฟ้า น ามาบริหารจัดการภายใน

กิจกรรมเพื่อต่อยอดกิจกรรมให้มีความยั่งยืน ต่อไป 

 -สถานที่ด าเนินการ 

 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลล าใหม่  

  -รายละเอียดงบประมาณ ประกอบด้วย 

  ๕.๓.๑ ค่าเสาปูนท าโรงเรือนเพาะเห็ด จ านวน ๔ ต้นๆละ ๔๐๐ บาท เป็นเงิน ๑,๖๐๐ บาท 

  ๕.๓.๒ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ในการท าไม้ท าโรงเรือนเพาะเห็ด เช่น คานหลังคา ไม้ระแนง ตับจาก  

         น๊อต ตะปู เป็นต้น      เป็นเงิน  ๒,๘๐๐บาท 

๕.๓.๓ ค่าเชื้อเห็ดนางฟ้า จ านวน ๕๐๐ ก้อนๆละ ๑๐ บาท   เป็นเงิน  ๕,๐๐๐บาท 

๕.๓.๔ ค่าป้ายไวนิล ประชาสมัพันธ์    เป็นเงิน    ๖๐๐ บาท 

            รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท 

 ๕.๔ กิจกรรมเลี้ยงเป็ดบาบารี ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ได้แก่ เครือข่ายกลุ่มเกษตกร เครือข่ายผู้สูงอายุ 

และเครือข่ายสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลต าบลล าใหม่  

-ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ได้แก่๑)นายอดุลย์  บูแล โทรศัพท์  ๐๖-๑๙๗๕-๐๖๙๙ (ประธานชุมชน

บ้านน้ าเย็น ตัวแทนเครือข่ายเกษตรและผู้สูงอายุ) 



       ๒)นางสาวสุไอนี  แวมิง  โทรศัพท์ ........................(รองประธานสภาเด็ก

และเยาวชนเทศบาลต าบลล าใหม่ ชุมชนบ้านน้ าเย็น) 

       ๓)นางสาวฟารีม  มะสง  โทรศัพท์ ............................(เหรัญญิก สภา

เด็กและเยาวชนเทศบาลต าบลล าใหม่ ชุมชนบ้านน้ าเย็น)   

มีสมาชิก รวมทั้งสิ้นจ านวน ๒๐ คน  

 -ที่มาของกิจกรรม 

เดิมโครงการเลี้ยงเป็ดบาบารี เริ่มต้นจากการที่กลุ่มเกษตรกรในชุมชนบ้านน้ าเย็น  ได้รับงบประมาณ

สนับสนุนจาก UNDP เพ่ือท าการเลี้ยงโคขุนในพ้ืนที่ โดยได้มีการจัดท าโรงเรือน และการรวมกลุ่มเกษตรกรใน

พ้ืนที่รวมถึงการปรับพ้ืนที่ต่างๆเพ่ือรองรับการท าเกษตรกรรมของกลุ่มสมาชิกในพ้ืนที่ ไม่ว่าจะเป็นการขุดบ่อ

ดินเพ่ือท าการเลี้ยงปลาดุก แต่เนื่องจากการเลี้ยงปลาดุกใช้งบประมาณที่สูง ผู้แทนกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่จึงได้

เสนอกิจกรรมการเลี้ยงเป็ดบาบารีเพ่ือการบริโภค เพ่ือขอรับประมาณสนับสนุนในการจัดท ากิจกรรมการเลี้ยง

เปิดบาบารี ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวใช้ต้นทุนน้อยการดูแลและบ ารุงรักษาก็สามารถท าได้ง่าย โดยกลุ่มเกษตรกรให้

พ้ืนที่ได้น าเอากลุ่มเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่ชุมชนบ้านน้ าเย็น ที่ออกจากระบบการศึกษาไปแล้วให้มีงานท า มี

อาชีพ รวมถึงเด็กด้อยโอกาสที่อยากเรียนหนังสือแต่ไม่ทุนการศึกษา โดยที่เด็กกลุ่มนี้ไม่ต้องออกจากพ้ืนที่เพ่ือ

ไปท างานในเมืองใหญ่ๆ ในการเลี้ยงเป็ดบาบารี เพ่ือการบริโภค ในพ้ืนที่ ๓ จังหวัดภาคใต้ถือได้ว่าเป็นที่นิยม 

ราคาสูง ผู้แทนกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่จึงได้เสนอกิจกรรมการเลี้ยงเป็ดบาบารี โดยระบบการตลาดจะใช้ระบบ

การจองผลิตภัณฑ์ และขายตามจ านวนที่สั่งจอง และขายให้กับประชาชนในพ้ืนที่ และสถานศึกษาในสังกัด

เทศบาลต าบลล าใหม่ และสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่ต าบลล าใหม่และบริเวณใกล้ อีกทั้ง ในพ้ืนที่ยังต าบลล าใหม่

เป็นพ้ืนที่ส าหรับค้าขาย การจับจ่ายของประชาชนในพ้ืนที่และบริเวณใกล้เคียงก็จับจ่ายอย่างสะดวกสบาย 

และบางส่วนใช้โชลเชียล เข้ามาช่วยในการขาย โดยมีน้องๆจากสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลต าบลล าใหม่

มาร่วมในจัดกิจกรรม  

-สถานที่ด าเนินการ 

 ที่ดินของประธานชุมชนบ้านน้ าเย็น ตัวแทนเครือข่ายเกษตรและผู้สูงอายุ และที่ดินของสมาชิกให้กลุ่ม

ในชุมชนบ้านน้ าเย็น 

-รายละเอียดงบประมาณ ประกอบด้วย  

  ๕.๔.๑ ค่าจัดซื้อลูกเป็ดบาบารี จ านวน ๑๐๐ ตัวๆละ ๕๐ บาท เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท 

  ๕.๔.๒ ค่าอาหาร               เป็นเงิน  ๓,๖๐๐ บาท  

  ๕.๔.๓ ค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์             เป็นเงิน     ๖๐๐ บาท  



  ๕.๔.๔ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ             เป็นเงิน     ๘๐๐ บาท 

            รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท 

 ๕.๕ กิจกรรมตลาดนัดเกษตรอินทรีย์เพื่อความม่ันคงทางอาหาร  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ได้แก่ 

เทศบาลต าบลล าใหม่ เครือข่ายสถานศึกษา สังกัดเทศบาลต าบลล าใหม่ เครือกลุ่มสตรี เครือข่ายกลุ่มเกษตกร 

เครือข่ายผู้สูงอายุ และเครือข่ายสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลต าบลล าใหม่   

 -ที่มาของกิจกรรม 

เริ่มจากการน าเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือขอรับงบประมาณสนับสนุน จากการท าโครงการนี้มี

จ านวนมาก เทศบาลต าบลล าใหม่ จึงมีความคิดเห็นว่าเมื่อสร้างอาชีพ อาชีพจะยั่งยืนได้ กลุ่มต่างๆต้องมีรายได้

จากการเลี้ยง หรือการท ากิจกรรมดังกล่าว จึงมีความคิดเห็นที่จะสร้างการรวมกลุ่มของผู้ท าการเกษตรให้มี

ช่องทางการตลาดที่เพ่ิมมากขึ้นกว่าเดิม โดยกิจกรรมตลาดนัดเกษตรอินทรีย์ฯจะจัดขึ้นทุกๆวันศุกร์ของสิ้น

เดือน สินค้าที่จะน ามาขายจะต้องเป็นสินทางการเกษตร โดยในล าดับแรกจะให้โอกาสกับกลุ่มสมาชิกก่อนใน

การน าสินค้า มาขายที่เหลือจากการบริโภคภายในพ้ืนที่และกลุ่มเครือข่าย แล้วขยายให้พ่อค้าแม่ขาย ในพ้ืนที่

และบริเวณใกล้เคียงมาร่วมกันน าสินค้าที่ตนเองมีมาขายในตลาดนัดเกษตรอินทรีย์ฯ จุดเด่นของพ้ืนที่เทศบาล

ต าบลล าใหม่ พ้ืนที่สวนใหญ่จะมีผู้ท าการเกษตรเป็นจ านวนมาก เทศบาลต าบลล าใหม่เป็นพ้ืนที่ทางผ่านของ

สินค้าทางการเกษตร ของต าบลใกล้เคียง จึงเหมาะสมที่จะท าตลาดนัดเกษตรอินทรีย์ฯ โดยมีหน่วยงานภาครัฐ

เข้ามาช่วยเหลือระบบการจัดการของตลาดนัดในเบื้องต้น  

-สถานที่ด าเนินการ 

 บริเวณถนนรอบวงแหวนในพ้ืนที่เขตเทศบาลต าบลล าใหม่ และบริเวณถนนหน้าโรงเรียนอนุบาล

เทศบาลต าบลล าใหม่  

-รายละเอียดงบประมาณ ประกอบด้วย  

  ๕.๕.๑ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรมตลาดนัดเกษตรอินทรีย์ฯ จ านวน ๖ ผืนๆ

ละ ๖๐๐ บาท                 เป็นเงิน   ๓,๖๐๐ บาท 

  ๕.๕.๒ ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดท ากิจกรรมตลาดนัดเกษตรอินทรีย์ฯ เช่น  

-แคร่ไม้ไผ่ จ านวน ๘ ชุดๆละ ๑,๐๐๐ บาท         เป็นเงิน    ๘,๐๐๐ บาท  

-ร่มผ้าใบพร้อมขา จ านวน ๘ คันๆละ ๑,๓๐๐ บาท        เป็นเงิน   ๑๐,๔๐๐ บาท  

-กองฟางข้าวอัดก้อน จ านวน ๑๐ ก้อนๆละ ๑๕๐ บาท    เป็นเงิน     ๑,๕๐๐ บาท  

- กระดาษปกสี ปากกาเคมี ปากกาลูกลื่น ผ้าส าหรับตกแต่ง ดอกไม้สด  เป็นต้น 

                             เป็นเงิน    ๑,๐๐๐ บาท 



-ค่าเช่าเครื่องเสียงพร้อมวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช่ในพิธีเปิดตลาดนัดเป็นเงิน   ๔,๐๐๐ บาท 

           

  ๕.๕.๓ ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มส าหรับแขกผู้มีเกียรติ จ านวน ๑ มื้อๆละ ๒๕ บาท 

จ านวน ๑๐๐ คน                เป็นเงิน  ๒,๕๐๐ บาท 

     รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๑,๐๐๐ บาท 

 

๕.๖กิจกรรมประชุมติดตาม ประเมินผลโครงการและกิจกรรม ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ได้แก่ เทศบาล

ต าบลล าใหม่ เครือข่ายสถานศึกษา สังกัดเทศบาลต าบลล าใหม่ เครือกลุ่มสตรี เครือข่ายกลุ่มเกษตกร 

เครือข่ายผู้สูงอายุ และเครือข่ายสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลต าบลล าใหม่ รายละเอียดงบประมาณ 

ประกอบด้วย  

  ๕.๖.๔ ค่าวัสดุในการจัดท าเอกสารและถ่ ายเอกสารส าหรับการประชุมติดตามและ

ประเมินผล                เป็นเงิน   ๒,๔๐๐ บาท 

  ๕.๖.๕ ค่าจ้างผู้ช่วยปฏิบัติงาน (ค่าช่วยงานในแต่ละกิจกรรม) ประกอบด้วย 

-การติดตามและประสานการด าเนินงานก่อน-ระหว่าง-หลังการด าเนินงาน จ านวน 

๔ คนๆละ ๓๐๐ บาท จ านวน ๓ วัน    เป็นเงิน ๓,๖๐๐ บาท  

-ผู้รวบรวมเอกสารและประเมินผลกิจกรรม จ านวน ๕ กิจกรรม จ านวน ๕ คนๆละ 

๕๐๐ บาท         เป็นเงิน ๒,๕๐๐ บาท 

  ๕.๖.๖ ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มในการจัดประชุมติดตามงาน สรุปผลการด าเนินงาน 

จ านวน ๒ มื้อๆละ ๒๕ บาท จ านวน ๑๐ คน      เป็นเงิน    ๕๐๐ บาท 

     รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   ๙,๐๐๐ บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจ านวน ๘๐,๐๐๐ บาท (แปดหม่ืนบาทถ้วน) 

หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง 

เครือข่ายท่ีด าเนินกิจกรรม (ระบุชื่อ – นามสกุล เบอร์โทรศัพท์) 

 ๑.นายธเนศ  กาญจนบูรภิภพ   หมายเลขโทรศัพท์  ๐๘-๑๙๖๓-๑๔๖๑ 

 ๒.นางสาวศุภิสรา  มะแซ   หมายเลขโทรศัพท์  ๐๙-๘๑๙๘-๕๕๕๖ 

 ๓.นางธนัชชา  เนียมบดี    หมายเลขโทรศัพท์  ๐๘-๑๐๙๕-๘๘๘๒ 

 ๔.นายกิตติ สวนแสน   หมายเลขโทรศัพท์  ๐๖-๓๐๗๑-๖๑๒๗ 

 ๕.นายอดุลย์  บูแล  หมายเลขโทรศัพท์  ๐๖-๑๙๗๕-๐๖๙๙ 



 ๖.นางเสาวคนธ์  บุญศรีเจริญ หมายเลขโทรศัพท์  ๐๘-๙๗๓๒-๓๒๖๔ 

 ๗.นางวิไลวรรณ จันทรพงษ์ หมายเลขโทรศัพท์  ๐๘-๖๒๘๖-๓๕๔๓ 

 ๘.นางสาวบุณยานุช  วงศ์กระจ่าง หมายเลขโทรศัพท์  ๐๖-๕๓๗๙-๐๘๑๒ 

 ๙.นางกาญจนา  จันทร์แจ้ง   หมายเลขโทรศัพท์  ๐๙-๓๗๗๕-๙๑๘๔ 

 ๑๐.นางไอลดา  เจ๊ะหะ  หมายเลขโทรศัพท์  ๐๙-๓๕๘๓-๐๙๒๒ 

๖.ระยะเวลาด าเนินงาน 

  ระยะเวลา มิ.ย. –ธ.ค. (๗ เดือน)     

 


