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หวัข้อ รายละเอียด 
1.  ช่ือโครงการ โครงการตายายปลกูผกัลกูหลานไดก้นิ 

2.  ความส าคญัของโครงการ 
หลกัการและเหตุผล 
 
 

การเจรญิเตบิโตอยา่งรวดเรว็จ าเป็นต้องไดร้บัการเลีย้งดทูีด่ทีีสุ่ด 
เพื่อส่งเสรมิการพฒันารอบดา้น อาหารและโภชนาการทีด่ ีเป็นปัจจยัที่
มคีวามส าคญัต่อการเจรญิเตบิโตและพฒันาการของเดก็ทุกเพศทุกวยั 
โดยเฉพาะเด็กแรกเกดิถงึ 6 ขวบ ปัญหาทางโภชนาการที่พบบ่อยใน
เดก็วยันี้ ไดแ้ก่ ภาวการณ์เจรญิเตบิโตไม่สมวยัจากโรคขาดสารอาหาร 
ภาวะโภชนาการเกนิ การขาดสารไอโอดนี ภาวะโลหติจางจากการขาด
ธาตุเหล็ก โดยมสีาเหตุที่ส าคญัจากการไม่ได้รบัอาหารที่มคีุณค่าทาง
โภชนาการทีค่รบถว้น ท าใหร้า่งกายไมเ่จรญิเตบิโตเท่าทีค่วร 

เทศบาลต าบลรอืเสาะ มศีูนย์พฒันาเดก็เลก็ในสงักดั 1 แห่ง มี
เดก็ทัง้หมด 48 คน มเีดก็ทีม่นี ้าหนักส่วนสูงตามเกณฑ ์คดิเป็นรอ้ยละ 
79.17 และมเีดก็ที่มปัีญหาเรื่องน ้าหนักที่ไม่อยู่ในเกณฑ์สมส่วน อ้วน
ไปหรอืผอมไปคดิเป็นรอ้ยละ 20.83 ปัญหาการเจรญิเติบโตที่ไม่ตาม
เกณฑส์าเหตุส่วนหนึ่งมาจากการบรโิภคอาหารทีไ่มถู่กหลกัโภชนาการ
และอาหารไม่มปีระโยชน์มสีารพษิทีอ่าจก่อโรคอกีดว้ย การดูแลอาหาร
กลางวนัของเด็กในศูนย์พฒันาเด็กเล็กนัน้จะซื้อวตัถุดบิมาจากตลาด



 
 

หวัข้อ รายละเอียด 
ทัว่ไปในเขตเทศบาล ไม่ไดเ้ป็นผกัปลอดภยัไรส้ารพษิและค่าใชจ้่ายใน
การซือ้วตัถุดบินัน้กส็งูขึน้ จากเดมิ 2,000 - 3,000 บาทต่อสปัดาห ์เป็น 
4,000 – 5,000 บาทต่อสปัดาห์ นอกจากปัญหาค่าวตัถุดบิและอาหาร
ปลอดภยัแลว้ เทศบาลต าบลรอืเสาะ ยงัมกีลุ่มโรงเรยีนสรา้งสุข ผูส้งูวยั 
จ านวน 72 คน ทีไ่ดร้บัผลกระทบกบัสถานการณ์โควดิในปัจจบุนัทีต่้อง
ปิดการเรยีนการสอนเป็นระยะยาว ท าให้กลุ่มผูสู้งอายุไม่มกีจิกรรมให้
ด าเนินต่อไป เกิดความเบื่อหน่ายในชวีติประจ าวนั และผู้สูงอายุบาง
รายเป็นกลุ่มผู้สูงอายุเดยีวดายอยู่โดยล าพงัไม่มผีู้ดูแลไม่มรีายได้ เป็น
กลุ่มล าบากยากจน บางรายมหีลานทีต่้องเลี้ยงดูที่ลูกๆ ไปท างานนอก
พื้นที่และทิ้งลูกๆไว้กบัปู่ กบัย่าหรอืตากบัยาย ท าให้ผู้สูงอายุบางราย
เรามภีาระทีต่อ้งแบกไวด้ว้ย  

ดงันัน้ทางเทศบาลต าบลรอืเสาะจงึไดจ้ดัโครงการตายายปลกูผกั
ลกูหลานไดก้นิเพื่อใหผู้ส้งูอายใุนโรงเรยีนสรา้งสุข ผูส้งูวยั ไดม้กีจิกรรม
ให้ท าเพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มรีายได้จากการท าเกษตร ปศุ
สัตว์ ในระดับกลุ่ม เด็กๆนักเรยีนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลต าบลรือเสาะได้รบัโภชนาการที่ดีจากอาหารปลอดภัยไร้
สารพษิ และเป็นทางเลอืกใหม่ให้กบัชาวบา้นที่อยากเลอืกซือ้เลอืกกนิ
อาหารปลอดภยัไรส้ารพษิและราคาถูกจากเกษตรกรในพืน้ที่ 

3.  วตัถปุระสงคข์องโครงการ 
 
 

1. เพื่อใหผู้ส้งูอายใุนโรงเรยีนสรา้งสุข ผูส้งูวยั ไดม้กีจิกรรมใหท้ าเพื่อ
ใชเ้วลาว่างใหเ้กดิประโยชน์ 
2. เพื่อใหผู้ส้งูอายมุรีายไดจ้ากการท าเกษตร และปศุสตัว์ 
3. เพื่อให้นักเรยีนศูนย์พฒันาเด็กเล็กในสงักัดเทศบาลต าบลรอืเสาะ
ไดร้บัโภชนาการทีด่จีากอาหารปลอดภยัไรส้ารพษิ   
4. เพื่อใหช้าวบา้นมทีางเลอืกใหมใ่นการเลอืกซือ้เลอืกกนิอาหารที่
ปลอดภยั ไรส้ารพษิและราคาถูกจากเกษตรกรในพืน้ที ่

4. ผลผลิต/ผลลพัธ ์
 

ผลผลิต 
1. มแีหล่งผลติวตัถุดบิทีป่ลอดภยั ในการประกอบอาหารใหก้บัเดก็
นกัเรยีนศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ เช่น ผกัปลอดสารพษิ ไขไ่ก่ทีป่ลอดสาร
เรง่ และปลาดุกทีเ่ลีย้งแบบเกษตรอนิทรยี ์ 
2. มรีายไดจ้ากการขายผกัไขไ่ก่และปลาดุกในกลุ่มผูส้งูอายโุรงเรยีน
สรา้งสุข ผูส้งูวยั  
3. นกัเรยีนศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ ไดร้บัประทานอาหารกลางวนัทีม่ ี
คุณภาพ 
4. ชาวบา้นไดม้ทีางเลอืกในการเลอืกซือ้เลอืกกนิอาหารที่ปลอดภยัไร้
สารพษิและราคาถูกจากเกษตรกรในพืน้ที่ 



 
 

หวัข้อ รายละเอียด 
ผลลพัธ์ 
1. ผูส้งูอายใุนโรงเรยีนสรา้งสุข ผูส้งูวยั ไดม้กีจิกรรมใหท้ าเพื่อใชเ้วลา
ว่างใหเ้กดิประโยชน์ 
2. ผูส้งูอายุมรีายไดจ้ากการท าเกษตร และปศุสตัว์ 
3. นกัเรยีนศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ในสงักดัเทศบาลต าบลรอืเสาะไดร้บั
โภชนาการทีด่จีากอาหารปลอดภยัไรส้ารพษิ 

4. ชาวบา้นมทีางเลอืกใหมใ่นการเลอืกซือ้เลอืกกนิอาหารทีป่ลอดภยั 
ไรส้ารพษิและราคาถูกจากเกษตรกรในพืน้ที่ 

5 กิจกรรมส าคญั  
 

1. กจิกรรมการประชุมคณะท าโครงการและผูม้สี่วนเกี่ยวขอ้ง  
จดัการประชุมเพื่อปรกึษาหารอืและหาแนวทางการด าเนินงาน

ของโครงการ เรยีนเชญิผูร้บัผดิชอบและเกีย่วขอ้งกบัโครงการ 
2. กจิกรรมการปลกูผกัแบบปลอดสารพษิแบบ 

ท าแปลงผกัเพื่อปลกูผกัปลอดสารพษิ โดยใชศู้นยเ์ศรษฐกจิ
พอเพยีงเป็นพืน้ทีด่ าเนินโครงการ และใหผู้ส้งูอายโุรงเรยีนสรา้งสุข สงู
วยั เป็นผูด้แูลรบัผดิชอบแปลงผกั 
3. กจิกรรมการเลีย้งไก่ไข่ 

ท าฟารม์ไก่ไขเ่พื่อเลีย้งไก่ไขแ่บบไมใ่ชส้ารเรง่ไข ่โดยใชศู้นย์
เศรษฐกจิพอเพยีงเป็นพืน้ทีด่ าเนินโครงการ และใหผู้้ดแูลรว่มกบั
สงูอายโุรงเรยีนสรา้งสุข สงูวยั เป็นผูด้แูลรบัผดิชอบฟารม์ไก่ไข่ 
4. กจิกรรมการเลีย้งปลาดุก 

ลอกบ่อเลีย้งปลาเก่า พฒันาท าความสะอาดบ่อเลีย้งปลาทีศู่นย์
เศรษฐกจิพอเพยีงเพื่อเตรยีมบ่อไวเ้ลีย้งปลาดุก และใหผู้ด้แูลและ
สงูอายโุรงเรยีนสรา้งสุข สงูวยั เป็นผูด้แูลรบัผดิชอบบ่อปลาดุก 
5. กจิกรรมตลาดอนิทรยีอ์อนไลน์ 

เปิดเพจและแต่งตัง้ฝ่ายดแูลระบบการขายผลผลติทางออนไลน์ 
ใหค้นทัว่ไปในพืน้ทีส่ามารถสัง่จองสนิคา้และผลผลติจากโครงการได ้
และตัง้จดุขายตามโรงเรยีนและส านกังานเทศบาลต าบลรอืเสาะ 
6. กจิกรรมประชุมตดิตาม ประเมนิโครงการและกจิกรรม 

ประชุมเพื่อตดิตามการด าเนินงานโครงการและกจิกรรมเพื่อ
ปรบัปรงุแกไ้ข 
 7. กจิกรรมจา้งผูด้แูลประจ าศูนยเ์รยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีงเทศบาล
ต าบลรอืเสาะเฉพาะโครงการตายายปลกูผกัลกูหลานไดก้นิ 

กิจกรรมหลกัท่ี 1 กิจกรรมการประชุมคณะท าโครงการและผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 
- ค่าวัสดุในการจัดท าเอกสารและถ่ายเอกสารส าหรับการประชุม
ตดิตามและประเมนิผล 



 
 

หวัข้อ รายละเอียด 
           เป็นเงนิ 1,0๐๐ 

บาท 
- ค่าอาหารว่างพรอ้มเครือ่งดื่มในการจดัประชุมตดิตามงาน สรุปผลการ
ด าเนินงาน จ านวน 3 มือ้ๆละ 40 บาท จ านวน 2๐ คน 

เป็นเงนิ    2,4๐๐ บาท 
     รวมเป็นเงินทัง้ส้ิน   2,9๐๐ บาท  

กิจกรรมหลกัท่ี 2   กิจกรรมการปลูกผกัแบบปลอดสารพิษ 
- ปุ๋ ยคอก จ านวน 3๐ กระสอบๆละ 6๐ บาท     

เป็นเงนิ 1,8๐๐ บาท 
- ปุ๋ ยสตูร ๑๕-๑๕-๑๕ จ านวน 2 กระสอบๆละ 950 บาท   

เป็นเงนิ    1,90๐ บาท 
- สแลนกรองแสง ๘๐ เปอรเ์ซน็ต ์ขนาด ๒x๑๐ เมตร จ านวน 3 ผนืๆ
ละ๕๐๐ บาท  

เป็นเงนิ 1,5๐๐ บาท 
- เมลด็พนัธุผ์กั        

เป็นเงนิ  5,0๐๐บาท 
- ค่าป้ายไวนิล ประชาสมัพนัธ ์     

เป็นเงนิ    80๐ บาท 
- ค่าวสัดุอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการท าสวนผกั เช่น จอบ สายยาง ท่อน ้า มุง้
ไนล่อน  คุ๋ยมะพรา้ว สปรงิเกอร ์ชอ้นพรวนดนิ ถาดเพาะตน้ไม ้พลัว่
ตกัดนิเป็นตน้  

เป็นเงนิ 3,00๐ บาท 
   รวมเป็นเงินทัง้ส้ินจ านวน 14,00๐ บาท 

กิจกรรมหลกัท่ี 3 กิจกรรมการเล้ียงไก่ไข่ 
- ค่าพนัธุไ์ก่ไข ่ จ านวน ๕๐ ตวัๆละ ๑๘๐ บาท  

เป็นเงนิ ๙,๐๐๐ บาท 
- ค่าป้ายประชาสมัพนัธ ์

เป็นเงนิ    80๐ บาท 
- ค่าท าเลา้ไก่บนบ่อปลา ขนาด 5 × 5 เมตร 

เป็นเงนิ 30,000 บาท 
รวมเป็นเงินทัง้ส้ินจ านวน 39,80๐ บาท 

กิจกรรมหลกัท่ี 4 กจิกรรมการเลีย้งปลาดุก 
- ค่าพนัธุป์ลาดุก  จ านวน 1,00๐ ตวัๆละ 3 บาท  

เป็นเงนิ 3,0๐๐ บาท 
- ค่าป้ายประชาสมัพนัธ ์  



 
 

หวัข้อ รายละเอียด 
เป็นเงนิ    80๐ บาท 

รวมเป็นเงินทัง้ส้ินจ านวน 3,80๐ บาท 
กิจกรรมหลกัท่ี 5 กจิกรรมตลาดอนิทรยีอ์อนไลน์ 

- ค่าแพก็เกจ 
เป็นเงนิ 5,000 บาท 

- ค่าวสัดุอุปกรณ์ทีเ่กีย่วกบัการขาย เช่น โต๊ะ เกา้อี ้และป้าย 
เป็นเงนิ 5,000 บาท 

รวมเป็นเงินทัง้ส้ินจ านวน 10,00๐ บาท 
กิจกรรมหลกัท่ี 6 กิจกรรมจ้างผู้ดูแลประจ าศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเทศบาล

ต าบลรอืเสาะเฉพาะโครงการกจิกรรมตลาดอนิทรยีอ์อนไลน์ 
- ค่าแพก็เกจ 

เป็นเงนิ 5,000 บาท 
- ค่าวสัดุอุปกรณ์ทีเ่กีย่วกบัการขาย เช่น โต๊ะ เกา้อี ้และป้าย 

เป็นเงนิ 5,000 บาท 
รวมเป็นเงินทัง้ส้ินจ านวน 10,00๐ บาทตายายปลกูผกัลกูหลานได้
กนิ 
- ค่าจา้งผูด้แูล 2 คนๆละ 30 วนัๆละ 150 บาท 

                                                            เป็นเงนิ 9,000 บาท 
รวมเป็นเงินทัง้ส้ินจ านวน 9,00๐ บาท 

6.  ระยะเวลาด าเนินงาน ระยะเวลา ม.ิย.- ธ.ค.64 ( 7 เดอืน) 

7. สถานท่ีด าเนินการ   ศูนยเ์ศรษฐกจิพอเพยีงเทศบาลต าบลรอืเสาะ  
8 งบประมาณ  80,000 บาท 
9. พื้นท่ีเป้าหมาย 
 

 เทศบาลต าบลรอืเสาะ อ าเภอรอืเสาะ จงัหวดันราธวิาส  

 


