
 
 

  
แบบเสนอโครงการ 

”เปดิรบัทั่วไป” 
 
ชื่อโครงการ ................โครงการส่งเสริมการปลูก กิน ขายผกัปลอดภัย ต.อัยเยอรเ์วง 
(การตั้งชื่อโครงการ ควรตัง้ชื่อที่สื่อถึงเร่ืองที่จะท า เช่ือมโยงเร่ืองสุขภาพ ใช้ค าทีก่ระชับ ชัดเจน ความยาวไม่เกิน 1 บรรทัด) 
 

ประเภทโครงการ  เป็นโครงการใหม่   เป็นโครงการต่อเนื่อง (ต้องแสดงผลส าเรจ็การด าเนินงานที่ผ่านมาให้
ชัดเจนในหัวข้อหลักการและเหตุผล/การวิเคราะห์สถานการณ์) 
 

 
 

1.  องค์กร/กลุ่มบุคคล ท่ีเสนอโครงการ (กรณีขอทุนในนามองค์กร/คณะบุคคล) 
กรณีที่เสนอขอทุนในนามนิติบุคคลหรือคณะบุคคล ที่มีเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี (เช่น คณะบุคคล มูลนิธิ สมาคม สถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ 
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ บริษัท ห้างหุ้นส่วน คณะบุคคล) จะต้องระบุหมายเลขผู้เสียภาษีขององค์กรด้วย ในกรณีกลุ่มบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไม่มี
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี ให้ใส่เครื่องหมาย – ในช่องเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีขององค์กร 

หมายเลขผู้เสียภาษีขององค์กร 13 หลัก        
 

ชื่อองค์กร/กลุ่มบุคคล…บ้าน กม.38……………………………………………………………...................................................... 
ช่ือหัวหน้าองค์กร ...........นางสาวแอเสาะ บากา......................................................................................................... 
ต าแหน่งในองค์กร…....…ผู้ใหญบ่้าน กม.38…………………………………………………………………………………………………… 
ที่ตั้งองค์กร   
อาคาร................................................................................ หอ้งเลขที่/ช้ัน……............................................................ 
เลขที่……33......…...…  หมู่ที่ .… 6....   ตรอก/ซอย…………..……….………ถนน………….………………...……………………… 
ต าบล/แขวง…อัยเยอรเ์วง…....… อ าเภอ/เขต …เบตง..…….จงัหวัด…ยะลา……. รหสัไปรษณีย์ …95110 ...………….... 
โทรศัพท์ .................................... โทรศัพทเ์คลื่อนที่ .....063 0850610....................  โทรสาร ................................. 
Email ……………………………..…………………..................…………………………………….……………………………………..………. 
 

จัดอยู่ในองค์กรประเภทใด (เลือกเพียง 1 ข้อ) 
   1.  หน่วยงานของรัฐ (หน่วยงานราชการ) 
   2.  สถาบันการศึกษาของรัฐ (รวมถงึสถาบันการศึกษาที่ออกนอกระบบ สถาบันการศึกษาที่จดัตัง้พิเศษ) 
   3.  หน่วยงานสาธารณสุข/โรงพยาบาล (ของรัฐ) /โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) 
   4.  หน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการ (เช่น องค์การมหาชน กองทุน ฯลฯ) 
   5.  รัฐวิสาหกิจ 
   6.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล (นคร/เมือง/ต าบล) องค์การบริหารส่วน
ต าบล) 
 √   7.  องค์กรชุมชน / องค์กรชาวบา้น / กลุ่มซ่ึงมีการรวมตัวเฉพาะกิจ / คณะบุคคล 
   8.  วัด / อาศรม / องค์กรศาสนา / มัสยดิ / โบสถ์  
   9.  องค์กรการกุศล / มูลนิธิไม่แสวงก าไร / องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) 
   10. องค์กรวิชาชีพ (เช่น สภาวิศวกร สมาคมนักแต่งเพลง สมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าว สภาการหนังสือพิมพ์              
สภาเทคนิคการแพทย์ สมาคมพยาบาล ทันตแพทยสภา แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬา  สมาคมผู้ตรวจสอบภายใน
แห่งประเทศไทย หอการค้าจังหวัด ฯลฯ) 
   11.  สถาบันการศึกษาเอกชน    12.  สถานพยาบาลเอกชน / โรงพยาบาลเอกชน 
   13.  บริษัท / หน่วยงานเอกชน    14.  องค์กรต่างประเทศ  

รหัสโครงการ: 

ส ำหรบัเจำ้หนำ้ท ี ่

วันที:่     ______/__________/__________ 

ส่วนท่ี 1 : ข้อมูลพ้ืนฐานผู้เสนอโครงการ 

(ผ่านหน่วยจดัการร่วมกับ สสส. ระดบัจังหวัด) 
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  15.  อ่ืนๆ ระบุ ……………………………… 
 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
** ผู้รับผิดชอบโครงการ หมายถึงผู้ด าเนินการหลักของโครงการ อาจเป็นหรือไม่เป็นหัวหน้าองค์กรก็ได้ 
 
 

ชื่อ……………นาย อับดุลรอนิง  ลงซา 
หน้าที่ในโครงการ …..………ประธานโครงการ….……….…..…….…………….…….…………….……….………………………………… 
เลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก 5 9502 99001 08 6 
โทรศัพท์ ............................................. โทรศพัท์เคล่ือนท่ี .........061 1971420.......  โทรสาร ............................................... 
Email …………………………..…………………................…………………………….…………………………………………………………...………. 
ที่อยู่ตามบัตรประชาชน         
อาคาร/หมู่บา้น......................................................................................................................................................................... 
เลขที่………..…..19/1....…...…  หมู่ท่ี ..…6….....   ตรอก/ซอย…………..……….……ถนน………….………………...……………………..… 
ต าบล/แขวง………อัยเยอร์เวง…… อ าเภอ/เขต …..เบตง.... จงัหวดั…ยะลา…….………. รหัสไปรษณีย ์ ……...…95110….......…. 
 
ที่อยู่ปจัจบุัน :         เหมือนที่อยู่ตามบตัรประชาชน (ไม่ต้องกรอกใหม่)       ไม่เหมือน  (ต้องกรอกใหม่) 
อาคาร/หมู่บา้น......................................................................................................................................................................... 
เลขที่………..…......…...…  หมูท่ี่ ..…….....   ตรอก/ซอย…………..……….………………ถนน………….………………...……………………… 
ต าบล/แขวง………………....… อ าเภอ/เขต …………..…….…….. จงัหวัด………...…………. รหัสไปรษณีย์ ……………...………….……. 
 
สถานทีท่ างาน:    เหมือนที่ตั้งองค์กรข้างต้น(ไม่ต้องกรอกใหม่)  เหมือนที่อยู่ปัจจุบัน  ไม่เหมือน (กรอกใหม่) 
อาคาร/หมู่บา้น......................................................................................................................................................................... 
เลขที่………..…......…...…  หมู่ที่ ..…….....   ตรอก/ซอย…………..……….………………ถนน………….………………...……………………… 
ต าบล/แขวง………………....… อ าเภอ/เขต …………..…….…….. จงัหวัด………...…………. รหัสไปรษณีย์ ……………...………….……. 
โทรศัพท์ ............................................. โทรศัพท์เคลื่อนที่ ..............................................  โทรสาร ........................................ 
Email ……………………………..…………………................……………………………..………………………………………………………..………. 
 
ที่อยูจ่ัดส่งเอกสาร   เหมือนที่ตัง้องค์กรข้างต้น     เหมือนทีอ่ยู่ตามบตัรประชาชน   เหมือนที่อยูป่ัจจุบัน                                                             
 
 
3.  รายชื่อผู้ร่วมท าโครงการ/คณะท างาน (อย่างน้อย 3 คน) 
 
 

ผู้ร่วมท าโครงการบุคคลที่ 1  
ชื่อ….นางสาว แอเสาะ  บากา 
ต าแหน่งในองค์กร….....................รองประธานโครงการ...........................................................................................  
เลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก  3 9501 00085 00 4  
ที่อยู่ปจัจบุัน     
อาคาร/หมู่บา้น............................................................................................................................................................... 
เลขที่.....33…...…  หมู่ท่ี ..……..6...   ตรอก/ซอย…………..……….……………ถนน…..….………………...……………………… 
ต าบล/แขวง……………อัยเยอร์เวง… อ าเภอ/เขต……….เบตง..…….. จังหวดั…ยะลา………. รหสัไปรษณีย์ 95110……………...… 
โทรศัพท์ .................................................. โทรศัพท์เคลื่อนที่ ......... 063 0850610...........  โทรสาร ................ ............................... 
Email ……………………………..…………………................…….. ………………………………………………………............………..………..... 
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ผู้ร่วมท าโครงการบุคคลที่ 2    
ชื่อ……นางสาว อาสะเมาะ  มะเด็ง…..…………  
หน้าที่ในโครงการ ….เลขานุการ……….….…….…………….…….…………….…….…………….……….………….………….………..........…… 
เลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก 1 94020 0052 71 3  
ที่อยู่ปัจจุบัน :         
อาคาร/หมู่บา้น......................................................................................................................................................................... 
เลขที่………67..…......…...…  หมู่ท่ี ..……6.....   ตรอก/ซอย…………..……….………ถนน………….………………...……………...………… 
ต าบล/แขวง……อัยเยอร์เวง……… อ าเภอ/เขต ……เบตง…….... จงัหวดั……ยะลา…...……. รหัสไปรษณีย ์….95110...….…….... 
โทรศัพท์ ...............................โทรศัพท์เคลื่อนที่ ........ 0872910499.............................  โทรสาร ........................................ 
Email ……………………………..…………………................……………………………………………………………………...………..................... 
 
ผู้ร่วมท าโครงการบุคคลที่ 3    
ชื่อ………นางสาว นอรีซัน  หะยีดือรานิง ………… 
หน้าที่ในโครงการ …..…รองเลขานุการ…….…………….…….…………….…….…………….……….………….………….……………………….. 
เลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก 3 9506 00015 33 1 
ที่อยู่ปัจจุบัน :         
อาคาร/หมู่บา้น......................................................................................................................................................................... 
เลขที่……….69.…......…...…  หมู่ท่ี ....6...   ตรอก/ซอย…………..……….………………ถนน..........………………...……………………...… 
ต าบล/แขวง………อัยเยอร์เวง…….… อ าเภอ/เขต ………เบตง…..จังหวดั……ยะลา….. รหัสไปรษณีย์…...95110………….……...... 
โทรศัพท์ ............................................. โทรศัพท์เคลื่อนที่ ..............................................  โทรสาร ......................................... 
Email ……………………………..…………………................……………………………………………………………………...…….....................…. 
 
4.  คุณสมบัติพ้ืนฐานและลักษณะต้องห้ามผู้เสนอโครงการ 
 

4.1 ประวตัิการรับทุนจาก สสส. 
     ไม่เคยได้รับทุน      เคยได้รับทุนแล้ว ........ คร้ัง โปรดระบุชื่อโครงการ........................................................ 
    (กรณีที่เคยได้รับทุนมาแล้ว ต้องแนบสรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมาทั้งหมดเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย)  
 

4.2 ท่านเข้าข่ายลักษณะต้องห้ามของ สสส. หรือไม่ 
 เข้าข่าย √ ไม่เข้าข่าย (1) เป็นผู้ทิ้งงานหรือถูกระบุชื่อเป็นผู้ที่รายงานบัญชีรับจ่ายไม่ถูกต้องตามประกาศ ป.ป.ช. 
 เข้าข่าย √ ไม่เข้าข่าย (2) เคยทุจริตเงินทุนของ สสส. หรือใช้จ่ายเงินทุนของ สสส. ผิดวัตถุประสงค์ 
 เข้าข่าย √ ไม่เข้าข่าย (3) เคยปฏิบัติผิดเงื่อนไขการรับทุนหรือปฏิบัติผิดสัญญาของ สสส.  
 เข้าข่าย √ ไม่เข้าข่าย (4) เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมขัดแย้งต่อวัตถุประสงค์ของ สสส.  
 เข้าข่าย √ ไม่เข้าข่าย (5) เป็นผู้รับทุนจากหน่วยงานที่มีกิจการขัดแย้งวัตถุประสงค์ของ สสส.  
 

4.3 รายการเอกสารแนบท้าย 
 1. ข้อเสนอโครงการ จ านวน 2 ชุด พร้อมไฟล์ดิจิตอล 
 2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/บัตรข้าราชการของผู้รับผิดชอบโครงการ (พร้อมรับรองส าเนา) จ านวน 1 ชุด 
 3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/บัตรข้าราชการของผู้รับรอง (พร้อมรับรองส าเนา) จ านวน 1 ชุด 
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1. หลักการเหตุผล / ความส าคัญของปัญหา/ การวิเคราะห์สถานการณ์  
(โปรดระบุ1.1 สถานการณ์ปัญหาของพ้ืนที่ สาเหตุของปัญหา โดยมีข้อมูลสนับสนุนที่ชัดเจน 1.2 แนวทางการแก้ไขปัญหาที่จะเสนอในโครงการนี้ 
ควรใช้ทุนเดิม จุดแข็งที่มี มาช่วยหนุนเสริมการด าเนินงานโครงการอย่างไร 1.3 แสดงให้เห็นว่าการด าเนินงานโครงการจะท าให้เกิดประโยชน์ต่อ
การสร้างเสริมสุขภาพของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างไร) 

1.1 สถานการณ์ปญัหาของพืน้ที ่
ข้อมูลจากการส ารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งท่ี 4 พ.ศ. 2551-2552 จาก

การใช้เกณฑ์ความเพียงพอตามปริมาณท่ีแนะน าให้บริโภคต่อวัน พบว่า คนไทยอายุ 15 ปีข้ึนไปร้อย
ละ 76.2 บริโภคผักเฉลี่ยต่อวันต่ ากว่าข้อแนะน ามาตรฐานท่ีให้บริโภค วันละ 3 ส่วน และแม้ว่าในช่วง
หลายปีท่ีผ่านมาจะมีการรณรงค์ให้คนไทยบริโภคผักและผลไม้มากข้ึน แต่จากรายงานโครงการ
ศึกษาวิจัยแผนการลงทุนด้านสุขภาพในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 
2550-2554) พบว่าคนไทยมากกว่าร้อยละ 75 บริโภคผักและผลไม้ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานข้ันต่ าท่ี
องค์การอนามัยโลกก าหนดไว้ท่ีอย่างน้อย 400 กรัมต่อวัน  คนไทยบริโภคผักและผลไม้สดลดลง 
ถึงแม้ว่าคนไทยส่วนใหญ่กว่า 98.8% จะมีการบริโภคผักและผลไม้อย่างน้อย 1 วันในแต่ละสัปดาห์
โดยสัดส่วนดังกล่าวไม่เปลี่ยนแปลงจากปี 2556 แต่สัดส่วนของคนท่ีกินผักและผลไม้ทุกวันกลับลดลง 
จาก 54.5% เป็น 41.1% โดยเป็นการลดลงในทุกกลุ่มอายุ เพศ และภูมิภาค 

ในปัจจุบัน การซื้อผักผลไม้ตามท้องตลาดมาบริโภคน้ันมีความเสี่ยงในเรื่องสารพิษตกค้าง ซึ่งหาก
บริโภคเป็นประจ าอาจเกิดการสะสม และส่งผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาว ท้ังในเรื่องของประสาท
สัมผัส การเคลื่อนไหวบกพร่อง เกิดความผิดปกติทางกายภาพของต่อมไทรอยด์ นอกจากน้ียังมี
รายงานว่าสารป้องกันก าจัดแมลงบางชนิดมีความสัมพันธ์กับการเกิดมะเร็ง เช่น มะเร็งต่อมลูกหมาก 
มะเร็งตับอ่อน มะเร็งเต้านม และมะเร็งผิวหนัง 
       หมู่บ้าน กม.38 บางครัวเรือนยังมีความคิดในการบริโภคแบบเดิมๆโดยไม่ค านึงถึงสุขภาพใน
อนาคต คิดเพียงอยากมีผักสวยๆเผื่อเหลือจากการกินในบ้านแล้วสามารถน าไปขาย และยังคิดว่าหาก
ผักถูกแมลงกินจนเสียจะไม่สามารถน าไปขาย ท าให้ขาดรายได้เพราะไม่มีความรู้ในการท าปุ๋ยหมักไว้ใช้ 
จึงยังต้องใช้สารเคมีก าจัดแมลงเพื่อให้ได้ผลผลิตท่ีสวยงาม แต่ไม่ค านึงถึงสารพิษท่ีเกิดจากยาฆ่าหญ้า 
ยาฆ่าแมลงและเข้าสู่ร่างกายท้ังผู้ผลิตเองและผู้บริโภค ทางชุมชนจึงมีความเห็นตรงกันว่าควรมีการจัด
กิจกรรมท่ีเสริมสร้างความรู้ด้านการปลูกผักปลอดภัยเพื่อใช้บริโภคในครัวเรือนและไว้ขายเพื่อสร้าง
รายได้เสริมภายในครัวเรือนได้   

ข้อมูลพื้นฐานชุมชน 
บ้านกม.38 เป็นชุมชนหน่ึงท่ีต้ังอยู่ในต าบลอัยเยอร์เวง ภายใต้ความรับผิดชอบ ขององค์การ

บริหารส่วนต าบลอัยเยอร์เวง อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา มีครัวเรือนท้ังหมด 366 ครัวเรือน จ านวน
ประชากร 1,214 คน ประชากรนับถือศาสนาอิสลาม 80% และ นับถือศาสนาพุทธ 20% ลักษณะภูมิ
ประเทศ ลุ่มแม่น้ า ล้อมรอบขุนเขาน้อยใหญ่ มีล าธารไหล่ผ่านตลอดปี  เป็นพื้นท่ีท่ีค่อนข้างเหมาะ
ส าหรับการท าเกษตร ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ท าสวนยางพารา มีวัฒนธรรมชุมชนท่ี

ส่วนท่ี 2 : รายละเอียดโครงการ 
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เรียบง่าย เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รักใคร่สามัคคีกันในชุมชน มีแกนน าชุมชนท่ีเข้มแข็ง ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาชุมชน และมีศักยภาพในการบริหารจัดการตนเอง ผู้ใหญ่บ้านเสียสละ ทุ่มเท เป็นท่ีรักของ
คนในชุมชน จากการร่วมวิเคราะห์ข้อมูลข้อมูลชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม ท าให้ ชุมชนมี
ข้อคิดเห็นร่วมกันว่าสถานการณ์การบริโภคผักที่จ าหน่ายในตลาดท่ัวไป และการบริโภคผักปลูกเองท่ีมี
สารเคมีปนเปื้อนมีความเสี่ยงต่อสุขภาพ และเป็นสาเหตุหลักท่ีท าให้ประชาชนในชุมชนมีอาการ
เจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพิ่มข้ึน ท้ังน้ีพบว่าเกิดจากการบริโภคผักที่วางจ าน่ายในตลาดและปลูก
เองโดยใช้สารเคมีเป็นส่วนใหญ่ หากยังมีพฤติกรรมแบบเดิมๆชาวบ้านย่อมไม่อาจหลีกเลี่ยงผลกระทบ
ต่อสุขภาพท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตอย่างแน่นอน  

เมื่อชุมชนได้วิเคราะห์แนวทางการแก้ปัญหาเรื่องน้ีพบว่า จากทุนท่ีมีของชุมชน คือเป็นชุมชน
เกษตรกรรม และครัวเรือนล้วนมีพื้นท่ีท่ีจะใช้ในการท าเกษตรท่ีเพียงพอ บางครัวเรือนมีพื้นท่ีรอบบ้าน 
และบางครัวเรือนมีการปลูกผักปลอดภัย ผักพื้นบ้านไว้บริโภคบ้างแล้ว มีผู้น าและชาวบ้านในชุมชนท่ี
เข้มแข็งในเรื่องการมีส่วนร่วมเป็นอย่างดี และเมื่อพูดคุยกันในท่ีประชุมชุมชน จึงมีแนวทางการ
แก้ปัญหา โดยการส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกผักปลอดภัยไว้กินเองอย่างน้อย 7 ชนิด โดยเน้นการปลูกผัก
พื้นบ้านพืชผักสมุนไพร ผักสวนครัว เช่น มะเขือ ถ่ัวฝักยาว ผักบุ้ง มะระ แตงกวา โหระพา บวบ 
กะเพรา ผักน้ า พริก ตะไคร้ ฯลฯ ท้ังน้ี เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศ ภูมิประเทศ จึงควรเป็น
พืชผักพื้นบ้านเป็นหลักเพราะทนทานต่อสภาพแวดล้อมได้ดีกว่า และส่งเสริมให้ชุมชนมีความรู้ในการ
บริโภคพืชผัก ด้วยหลักคิด ทานอาหารเป็นยา ส่งเสริมให้ชุมชนลด ละ เลิกใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช 
โดยให้ชาวบ้านมาท าเกษตรอินทรีย์ ท าปุ๋ยหมักเพื่อใช้กับพืชผักท่ีปลูกในครัวเรือน ส่งเสริมการปลูก
และทานผักพื้นบ้านท่ีปลอดภัย มีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้บริโภคผักปลอดภัยมากข้ึน 
เพื่อเพิ่มพื้นท่ีปลูกผักเพิ่มข้ึนและมีมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีรายได้จากการปลูกและ
จ าหน่ายผักปลอดภัย และเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้เกษตรกรได้ด้วย ซึ่งจะท าให้ลดความเสี่ยงจาก
การเกิดความเจ็บป่วยอันเกิดจากผลของการมีสารพิษปนเปื้อน เกิดการเรียนรู้ร่วมกันเป็นการปลูกฝัง
ค่านิยมและเป็นแรงหนุนให้ชุมชนเข้มแข็ง สามารถจัดการชุมชนได้เองในระยะต่อไป 
         

1.2 แนวทางแก้ไขปัญหาท่ีจะ เสนอโครงการน้ี  
เมื่อทราบสาเหตุของการเกิดปัญหาชุมชนได้ร่วมกันหาแนวทางการแก้ปัญหาโดยค านึงถึง ความ

เป็นไปได้ของการแก้ปัญหา การให้ความร่วมมือของคนในชุมชน และการดึงทุนและศักยภาพของ
ชุมชนมาประกอบในการก าหนดแนวทางการด าเนินงาน ได้แนวทางการด าเนินงาน คือ สรรหาคณะ
บุคคลท่ีมีศักยภาพในชุมชน โดยกระบวนการคัดสรรโดยชุมชน โดยมีตัวแทนจากบุคคลท่ีหลากหลาย
และครอบคลุมพื้นท่ีของหมู่บ้าน เพื่อท าหน้าท่ีเป็นคณะท างาน คัดเลือกตัวแทนเยาวชนในพื้นท่ี จัด
เวทีพัฒนาศักยภาพ ในด้านต่างๆ เพื่อให้สามารถเข้าใจและวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการ
ของชุมชน พบปะ พูดคุย ถกเถียง และหาข้อสรุปร่วมกัน ในแนวทางการแก้ไขปัญหา และยกระดับ
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน โดยน าประเด็นผลกระทบจากการบริโภคอาหารท่ีมีการปนเปื้อนสารเคมี 
และแนวทางการแก้ไขและส่งเสริมให้ชุมชนสามารถบริโภคพืชผักท่ีปลอดภัย ท้ังในเรื่องทักษะความรู้
ในการใช้ จัดเก็บและท าลายสารเคมี ท่ี ถูกต้อง ปลอดภัยต่อผู้ใช้ ผู้เกี่ยวข้อง และสิ่งแวดล้อม  
มอบหมายหน้าท่ีให้คณะท างานเป็นกระบอกเสียงเชิญชวน สร้างความเข้าใจกับประชาชนในแนว
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ทางการร่วมมือกันเพื่อลดผลกระทบจากสารเคมีต่อสุขภาวะของคนในชุมชน ตรวจสารเคมีตกค้างใน
เลือดและในพืชผักของชุมชน ต้ังกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการประชุมให้ความรู้ สร้างกติกาชุมชน ต้ังแปลง
สาธิตพืชผักปลอดสารพิษของชุมชน โดยใช้พื้นท่ีสาธารณะบริเวณรอบศูนย์หมู่บ้าน เป็นพื้นท่ี
ด าเนินการเพื่อแบ่งปันความรู้แก่ผู้มาเยี่ยมชม และร่วมมือกับโรงเรียนใกล้หมู่บ้าน ในการสนับสนุน
และส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้และเห็นคุณค่าของการบริโภคผักและมีทักษะในการปลูกผักปลอด
สารพิษ  
         การด าเนินโครงการน้ี ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อหมู่บ้าน เป็นอย่างมาก นอกจากได้สร้างความ
สามัคคีให้แก่คนในชุมชนแล้ว ยังสามารถสร้างคณะท างานท่ีมาจากความเห็นชอบของคนในชุมชน 
กลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้การท าเกษตรตามต้องการ ได้เรียนรู้การท าปุ๋ยด้วยตัวเอง เพื่อน ามาใช้ในการ
เพาะปลูก สามารถสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนและยังท าให้เป็นชุมชนท่ีมีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง 
เน่ืองจากการกินผักปลอดภัย    
 
2. วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์และตัวชี้วัด  
(ระบุวัตถุประสงค์ของโครงการท่ีแสดงให้เห็นว่า โครงการจะก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนด้านการสร้าง
เสริมสุขภาพต่อกลุ่มเป้าหมายอย่างไร  ซึ่งวัตถุประสงค์น้ีจะต้องเฉพาะเจาะจง สอดคล้องกับหลักการ
และเหตุผล เป็นวัตถุประสงค์เชิงผลลัพธ์ (บอกได้ว่าจะท าโครงการน้ีด้วยแนวทางใด เพื่อให้เกิดผล
อะไรท่ีน าไปสู่การแก้ปัญหา))   

 วัตถุประสงค์  ผลลพัธ ์
1. 
 

เพื่อให้ครัวเรือนปลูกผักปลอดภัย 
ส าหรับการบริโภคในครัวเรือน 

ผลลพัธ์ที่ 1 ครัวเรอืนเป้าหมายมีการรวมกลุ่มและ
เครือข่ายเป็นคณะท างาน 

ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 1.1.สมาชิกในครัวเรือนเป้าหมายรวมตัว
จัดต้ังชมรมอาหารปลอดภัย มีตัวแทนมาเป็นคณะท างาน
เพื่อติดตามและหนุนเสริมกิจกรรม 

ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 1.2.มีการจัดการข้อมูลวางแผนการผลิต 
ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 1.3.กลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจใน

วัตถุประสงค์โครงการ 
ผลลพัธ์ที่ 2 เกษตรกรมีความรู้สามารถผลติผักปลอดภัยได้ 

ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 2.1.กลุ่มเป้าหมายมีทักษะการปลูกผกั
ปลอดภัย 

ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 2.2.กลุ่มเป้าหมายมีการน าความรู้เร่ือง
การปลูกผักปลอดภัยไปใช้ในแปลง 

ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 2.3.มีข้อตกลงเกี่ยวกับมาตรฐานการผลิต
ผักปลอดภัย และมีการปฏิบัติตาม 

 
 

2. เพื่อสร้างระบบการจัดจ าหน่ายผัก ผลลพัธ์ที่ 3 เกษตรกรปลกูและจ าหน่ายผกัปลอดภยัอย่าง
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 ปลอดภัยเพื่อสร้างรายได้ใน
ครัวเรือน 

มีคุณภาพทดแทนการน าเข้าผกัจากต่างจังหวัด 
ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 3.1.ชาวบ้านได้บริโภคผักปลอดภัย 
ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 3.2.เกิดแปลงผักต้นแบบท่ีสามารถขยายผล
ต่อได้ 
ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 3.3.เกษตรกรมีรายได้มากข้ึน 
ผลลพัธ์ที่ 4 เกดิกลไกตลาดผกัปลอดภัยเพิ่มขึ้นและกลไก
หนุนเสริมจากจังหวัด 
ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 4.1.มีโรงเรียนรับซื้อผัก 
ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 4.2.มีตลาดวางขายประจ าในพื้นท่ีอย่างน้อย 
4 จุด 
ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 4.3.มีตราสัญลักษณ์ของผักปลอดภัยท่ีได้รับ
การรับรองมาตรฐาน GAPในหน่วยงานของจังหวัด 
 

 
3. กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ด าเนินการ 

กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ คณะท างาน เยาวชน ครัวเรือนในพื้นท่ีบ้านกม.38 อัยเยอร์เวง 100 
ครัวเรือน  

กลุ่มเป้าหมายรอง คือ นักเรียนโรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง ต าบลเบตง จังหวัดยะลา 
 
พื้นที่ด าเนินงาน      
ชุมชน/หมู่บ้าน บ้าน กม.38 หมู่ท่ี   ถนน   ซอย ...................... 
ต าบล/แขวง อัยเยอร์เวง อ าเภอ/เขต เบตง  จังหวัด ยะลา  
      
4.  ประเด็นการท างาน  เลือกเพียง 1 ข้อท่ีเป็นประเด็นหลักของโครงการ 
 สุขภาพจิต  ออกก าลังกาย  การบริโภคยาสูบ  อาหาร 
 การบริโภคแอลกอฮอล์  สารเสพติด  อุบัติภัย  ระบบสุขภาพ 
 สิ่งแวดล้อม  การป้องกันโรค  สุขภาวะครอบครัว  เกษตร 
 อุบัติเหตุและสร้างเสริมความปลอดภัย √    สุขภาวะชุมชน  
 สุขภาวะสังคม(คุ้มครองผู้บริโภค,ปัจจัยทางสังคมที่
ก าหนดสุขภาวะ, การพนัน) 

 สร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ 
 อื่นๆ โปรดระบ.ุ....................... 

 
5. ระยะเวลาโครงการ (อย่างน้อย 10 เดือน) 
ระยะเวลาโครงการ  ต้ังแต่วันท่ี  1 มิถุนายน 63  ถึงวันท่ี  31 มีนาคม 2564 
 



 
 

6. กจิกรรมและวิธีด าเนินงาน ระบุกิจกรรมที่จะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนด โดยแสดงรายละเอียดวธิีด าเนินงาน ช่วงเวลาจัดกิจกรรม งบประมาณ ผลผลิตและผลลัพธ์ของแต่ละกิจกรรมให้ชัดเจน 
 โดยให้น าวตัถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้มากรอก  และแสดงรายละเอียดกิจกรรม/วิธีด าเนินงานที่ชดัเจนของแต่ละวตัถุประสงค์  
 

กิจกรรมหลกัและวธิีด าเนินงาน 
ช่วงเดือนทีจ่ัดกจิกรรม งบประมาณรวมของ

กิจกรรม (บาท) 
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพ่ือให้ครัวเรอืนปลูกผักปลอดภัย ส าหรบัการบริโภคในครัวเรือนและการจ าหน่าย 
ตัวชีว้ัดผลลัพธ์   
1) สมาชิกในครัวเรือนเป้าหมายรวมตัวจัดตัง้ชมรมอาหารปลอดภัย มีตัวแทนมาเป็นคณะท างานเพื่อตดิตามและหนุนเสริมกิจกรรม 
2) มีการจัดการขอ้มูลวางแผนการผลิต 
3) กลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจในวัตถุประสงค์โครงการ 
4) กลุ่มเป้าหมายมีทักษะการปลูกผกัปลอดภัย 
5) กลุ่มเป้าหมายมีการน าความรู้เรื่องการปลูกผักปลอดภัยไปใช้ในแปลง 
6) มีข้อตกลงเกี่ยวกับมาตรฐานการผลิตผกัปลอดภัย และมีการปฏิบัติตาม 
ชื่อกจิกรรมที่ 1 เวทีประชุมชีแ้จงโครงการและประชาสัมพันธโ์ครงการ 

7/63 
 

16,900 บาท 

รายละเอียดกจิกรรม 

- ประชาสมัพันธ์ 
- ช้ีแจงรายละเอียดโครงการใหก้ับผู้เข้าร่วมได้รับทราบ 
- จัดต้ังคณะท างานโครงการและมีการประชุมร่วมกัน 2เดือน/1ครั้ง 

ชื่อกิจกรรมท่ี 2 ประชุมคณะท างาน 

6/63 
8/63 
10/63 
12/63 
2/64 
4/64 

4,100 บาท 

 รายละเอียดกิจกรรม 
    -     ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม 
    -     พูดคุยในประเด็นตามวาระของกิจกรรมทีจ่ะจัดข้ึน 
    - มีการแบง่หน้าที่รบัผิดชอบ 
    -      แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงกจิกรรมที่ผ่านมา 
 
 



 
 

9 

กิจกรรมหลกัและวธิีด าเนินงาน 
ช่วงเดือนทีจ่ัดกจิกรรม งบประมาณรวมของ

กิจกรรม (บาท) 
ชื่อกิจกรรมท่ี 3 เยี่ยมแปลงผักส ารวจข้อมลูการปลูกและบริโภคผักท่ีไม่ใช้สารเคมีในชุมชน(2ครั้ง) 

  
8/63 
12/63 

 
 

6,200 บาท 

รายละเอียดกจิกรรม 

- คณะท างานลงพื้นทีส่ ารวจชุมชนทัง้หมดว่ามีครัวเรอืนไหนทีป่ลูกผักอยู่แล้ว ครัวเรือนไหนที่ยังไม่ได้ปลกู มี
ครัวเรือนไหนที่ปลูกโดยใช้สารเคมีบ้าง โดยใช้แบบสอบถาม 2 ครั้ง (ก่อน-หลังการท าโครงการ) 

- รวบรวม และสรุปข้อมลูทัง้ครัวเรือนทีป่ลกูผกัแบบปลอดภัย ปลูกผักแบบใช้สารเคมี และครัวเรือนที่ไม่เคย
ปลูกผัก เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงก่อนและหลังการด าเนินโครงการ 

ชื่อกิจกรรมท่ี 4 ให้ความรู้เรื่องการปลูกผักและการบริโภคผักปลอดภัย 

9/63 22,400 บาท 

รายละเอียดกจิกรรม 

- วิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องการปลกูผกั การบริโภคผักปลอดภัย การปรุงดินและการเพาะต้นกล้า ให้
กลุ่มเป้าหมายฟงั 

- ชวนคิด และพูดคุยถึงผลกระทบของการรบัประทานผักทีป่นเปื้อนสารพิษที่สง่ผลต่อสุขภาพในระยะยาว 
- แจกเมล็ดพันธ์ผักและต้นกล้าผักพื้นบ้าน ครัวเรอืนพละ 5 ชนิดเพื่อใหก้ลุ่มเป้าหมายได้เริ่มปลกูผักปลอดภัย

ตามที่ได้รับความรู้มา 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
- แจกสมุดบันทกึผลการผลิตผกัตามจริง 

ชื่อกิจกรรมท่ี 5 จัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์และสาธิต เช่น การท าปุ๋ยหมัก 

10/63 20,400 บาท 

รายละเอียดกจิกรรม 
    -    วิทยากรบรรยายให้ความรูเ้รือ่งเกษตรอินทรีย ์
    -    จัดเตรียมวัสดอุุปกรณ์ในการจัดท าปุ๋ย 
    -    สาธิตการท าปุ๋ยหมักและสารไล่ศัตรูพืชชีวภาพ 
    -    กลุ่มเป้าหมายร่วมกันท าปุ๋ยหมักเพื่อน ากลับไปใช้ในแปลงผักของตนเอง 
    -    แลกเปลี่ยนเรียนรูร้่วมกัน 
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กิจกรรมหลกัและวธิีด าเนินงาน 
ช่วงเดือนทีจ่ัดกจิกรรม งบประมาณรวมของ

กิจกรรม (บาท) 
วัตถุประสงค์ข้อท่ี 2 เพ่ือสร้างระบบการจัดจ าหน่ายผักปลอดภัยเพ่ือสร้างรายไดใ้นครัวเรือน 
ตัวชี้วัดผลลัพธ์  
1)  ชาวบ้านได้บริโภคผักปลอดภัย 
2)  เกิดแปลงผักต้นแบบทีส่ามารถขยายผลต่อได้ 
3)  เกษตรกรมีรายได้มากข้ึน 
4)  มีโรงเรียนรบัซือ้ผัก 
5)  มีตลาดวางขายประจ าในพื้นที่อย่างน้อย 4 จุด 
6)  มีตราสัญลักษณ์ของผักปลอดภัยที่ได้รบัการรบัรองมาตรฐาน GAPในหน่วยงานของจังหวัด 
7)  เกษตรกรปลกูและจ าหน่ายผักปลอดภัยอย่างมีคุณภาพทดแทนการน าเข้าผักจากต่างจังหวัด 
 
ชื่อกิจกรรมท่ี 6 ส ารวจตลาดผัก 

11/63 -2/64 2,500 บาท 

รายละเอียดกจิกรรม 

- คณะท างานลงพื้นทีส่ ารวจตลาด  
- ท าข้อตกลงกับเจ้าของแผงผักเพื่อขอวางผักขาย 
- ท าข้อตกลงกับโรงเรียนบ้านอัยเยอรเ์วงเพือ่ขอสง่ผกับางชนดิที่กลุ่มเป้าหมายได้ปลูก 
- ท าการส่งตลาดตามข้อตกลง และมีการจดบันทึกเรื่องรายรบัรายจ่ายผลผลิตที่ได ้

ช่ือกิจกรรมที่ 7 จัดเวทีสรุปบทเรียน ถอดบทเรียน  
3/64 

 
 

17,500 บาท รายละเอียดกจิกรรม 

- รายงานสรุปบทเรียนผลการด าเนินงานตลอด 1 ป ี
ส่วนที่ สสส. สนบั สนุนเพิ่มเติม (เบิกจ่ายตามจริง และเมือ่เหลือจะต้องคืนให้กบั สสส. เมื่อสิ้นสุดโครงการ)  

10,000 บาท 
1. ค่าจัดท าป้ายสถานที่ปลอดบหุรี่และป้ายช่ือโครงการ โดยมีตราสัญลักษณ์ สสส. ส าหรับติดในบรเิวณที่จัดกจิกรรม  
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กิจกรรมหลกัและวธิีด าเนินงาน 
ช่วงเดือนทีจ่ัดกจิกรรม งบประมาณรวมของ

กิจกรรม (บาท) 
ทุกครั้ง ไมเ่กิน 1,000 บาท 

2. ค่าจัดท ารายงานและค่าอินเตอรเ์น็ตเพื่อจัดท ารายงานความก้าวหน้าผ่านระบบรายงานความก้าวหน้าออนไลน์ไม่
เกิน 2,000 บาท 

3. ค่าเดินทางและค่าที่พักเพื่อเข้าร่วมประชุมกบั สสส. หรือหนว่ยจัดการระดับจังหวัด รวมถึงค่าจัดท าชุด
นิทรรศการแสดงผลการด าเนินงานในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูโ้ครงการ (ถ้ามี)  ไม่เกิน 7,000 บาท 

(โปรดแสดงรายละเอียดการใช้จา่ยเงินท่ีสนับสนุนเพ่ิมเติม พร้อมท้ังแนบภาพถ่ายในระบบรายงานความก้าวหน้า
ออนไลน์) 
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7. งบประมาณรวมทั้งโครงการ .....100,000   .... บาท   
   (ระบุรายละเอียดค่าใช้จ่ายในแต่ละกิจกรรมของโครงการ) 

ชื่อกจิกรรม รายละเอียดงบประมาณ งบประมาณ (บาท) 
กิจกรรมที่ 1  

เวทีประชุมชี้แจงโครงการและ
ประชาสัมพันธ์โครงการ 

1.ค่าอาหารกลางวัน  100 คน x 70 บาท 7,000 
2.ค่าอาหารว่าง        100 คน x 30 บาท 3,000  
3.ค่าวิทยากร           600 บาท x 2 ชม. x 2 คน 2,400  
4.ค่าวัสดุอุปกรณ์       3,500  
5.ค่าเอกสาร 500  
6.ค่าประสานงาน 500  

รวมงบกิจกรรมที่ 1 16,900 บาท 
กิจกรรมที่ 2  

ประชุมคณะท างาน (6 คร้ัง) 
1.ค่าอาหารว่าง        20 คน x 30 บาท x 6 คร้ัง 3,600  
2.ค่าเอกสาร             500  

รวมงบกิจกรรมที่ 2 4,100 บาท 
กิจกรรมที่ 3  

เยี่ยมแปลงผัก (2 คร้ัง) 
1.ค่าอาหารกลางวัน  20 คน x 70 บาท x 2 คร้ัง 2,800 
2.ค่าอาหารว่าง        20 คน x 30 บาท x 2 คร้ัง 2,400 
3.ค่าเอกสาร           500 บาท x 2 คร้ัง 1,000 

รวมงบกิจกรรมที่ 3 6,200 บาท 
กิจกรรมที่ 4  

ให้ความรู้เ ร่ืองการปลูกผัก
และบริโภคผักปลอดภัย 

1.ค่าอาหารกลางวัน  100 คน x 70 บาท  7,000 
2.ค่าอาหารว่าง        100 คน x 30 บาท 3,000 
3.ค่าวิทยากร           600 บาท x 2 ชม. x 2 คน 2,400 
4.ค่าวัสดุอุปกรณ์ สมุดบันทึกผลผลิต 100 คน x 20 บาท   2,000 
5.ค่าเมลด็ผัก           100 คน x 15 บาท x 5 ชนิด 7,500 
6.ค่าประสานงาน       500  

รวมงบกิจกรรมที่ 4 22,400 บาท 
กิจกรรมที่ 5  

เวทีประชุมเชิงปฏิบัติการ ให้
ความรู้ ด้านเกษตรอินทรี ย์
และสาธิตการท าปุ๋ย 

1.ค่าอาหารกลางวัน  100 คน x 70 บาท 7,000 
2.ค่าอาหารว่าง        100 คน x 30 บาท 3,000 
3.ค่าวิทยากร           600 บาท x 2 ชม. x 2 คน 2,400 
4.ค่าอุปกรณ์สาธติการท าปุ๋ย 7,500 
5.ค่าประสานงาน       500 

รวมงบกิจกรรมที่ 5 20,400 บาท 
กิจกรรมที่ 6 

ส ารวจตลาดผกัและวาง
จ าหน่าย 

1.ค่าอาหารกลางวัน   20 คน x 70 บาท 1,400  
2.ค่าอาหารว่าง        20 คน x 30 บาท 600  
3.ค่าเอกสาร          1,000 

รวมงบกิจกรรมที่ 6 2,500 บาท 
กิจกรรมที่ 7 
ถอดบทเรียน 

 

1.ค่าอาหารกลางวัน   100 คน x 70 บาท 7,000 
2.ค่าอาหารว่าง        100 คน x 30 บาท x 2 ม้ือ 6,000 
3.ค่าเอกสาร 1,000 
4.ค่าวัสดุอุปกรณ์ 2,000 
5.ค่าสถานที่  1,000 
6.ค่าประสานงาน 500 

รวมงบกิจกรรมที่ 7 17,500 บาท 
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งบประมาณกจิกรรมรวมทั้งโครงการ 90,000 บาท 
ส่วนที่ สสส. สนับสนุนเพ่ิมเติม  10,000 บาท 

งบประมาณรวมทั้งโครงการ 100,000 บาท 
 

8. กรณีที่มีการสนับสนุนทรัพยากรจากหน่วยงานอื่น 
ให้ระบุการสนับสนุนทรัพยากรจากหน่วยงานอ่ืน ทัง้ในรูปแบบงบประมาณ หรือการสนับสนุนรูปแบบอ่ืน     

ล าดับที ่ ชื่อหน่วยงาน งบประมาณ (บาท) สนับสนุนรูปแบบอื่น (ถ้ามีให้ระบุ) 
1. อบต.อัยเยอร์เวง - วิทยากร / องค์ความรู้ 

2. ส านักงานเกษตรอ าเภอเบตง - วิทยากร / องค์ความรู้ / เมล็ดพันธ ์

3. รพ.สต.อัยเยอร์เวง - วิทยากร / องค์ความรู้ 
 

9. วิธรีายงานผลลัพธ์ของโครงการ 
          การรายงานผลลัพธ์ของโครงการให้รายงานตามผลลัพธ์ที่ก าหนดไว้ในโครงการ  โดยโครงการจะต้องออกแบบข้อมูลที่จะ
เก็บและวิธีการเก็บข้อมูลตามตัวชีว้ัดที่ก าหนด โดยให้เป็นไปตามบริบทของพื้นที ่

1. ข้อมูลที่จะเก็บ 
1.1 เป็นข้อมูลส าคัญที่จะบอกว่าโครงการบรรลุผลลัพธ์ เช่น จ านวนแกนน า บทบาทแกนน า กฎ/ระเบียบ/กติกา  
 พฤติกรรมที่เปลี่ยนไป เป็นต้น 
1.2 ข้อมูลที่น ามาประกอบค าอธิบายตัวชี้วัดควรมีลักษณะเป็นการเปรียบเทียบให้เห็นการเปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์ 
 เดิมอย่างชัดเจน 
 

2. วิธีเก็บข้อมูล  
2.1 ให้ชุมชนร่วมออกแบบการเก็บข้อมูลและด าเนินการจัดเก็บที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด และหน่วยจัดการ (Node) ร่วม  

 วิเคราะห์ข้อมูลที่ชุมชนจัดเก็บร่วมกับชุมชนที่สอดคล้องกับผลลัพธ์ระดับต่างๆ 
2.2 ตัวอย่างวิธีเก็บข้อมูล เช่น การสอบถาม การสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์ การประชุมกลุ่ม ภาพถ่าย  คลิปวิดีโอ   

การส ารวจ  การสรุปบทเรียน เร่ืองเล่า บันทึกการประชุม แบบประเมินความรู้ความเข้าใจ  แบบบันทึกการติดตาม 
เป็นต้น 

3. ทุกโครงการจะต้องน าเสนอรายงานความก้าวหน้าและรายงานปดิโครงการให้คณะท างานรับทราบและรับรองรายงานก่อน 
  น าส่ง สสส.) 

ตัวชี้วัดผลลัพธ ์
(ยกมาจากตัวชี้วดัผลลัพธ์ที่ระบุในหัวข้อที่ 2) 

ข้อมูลอะไรบ้างทีจ่ะเก็บ วิธีเก็บข้อมูล 

 1. มีการจัดตั้งกลุ่มคณะท างาน เพื่อ
ติดตามและหนุนเสริม 
2. มีการจัดการข้อมูลวางแผนการผลิต 
3.กลุ่ ม เป้ าหมายมีความเข้ า ใจใน
วัตถุประสงค์โครงการ 
4. กลุ่มเป้าหมายมีทักษะการปลูกผัก
ปลอดภัย 
5. กลุ่มเป้าหมายมีการน าความรู้เร่ือง
การปลูกผักปลอดภัยไปใช้ในแปลง 
6. มีข้อตกลงเก่ียวกับมาตรฐานการ
ผลิตผักปลอดภัย และมีการปฏิบัติตาม 

1. รายชื่อคณะท างาน / ปราชญ์  
2. บทบาทหน้าที่คณะท างาน 
3.ค ว า ม รู้ ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร บ ร ร ย า ย ใ ห้
กลุ่มเป้าหมายได้เกิดองค์ความรู้ 
4. สร้างกฎกติกาชุมชนร่วมกัน 
5. ร่วมสร้างข้อตกลงเก่ียวกับมาตรฐาน
การผลิตผักปลอดภัย 

1. บันทึกรายงานทุกคร้ังที่ประชุม
และทุกคร้ังที่จัดกิจกรรม 
2. บันทึกรายชื่อผู้เขา้ร่วมกิจกรรมทุก
คร้ัง 
3. ท าแบบสอบถามความพึงพอใจให้
กลุ่มเป้าหมายไดต้อบ 
4. มีการสังเกตการณ์และสัมภาษณ์ 
5. มีการเยี่ยมแปลงผัก 
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1. มีโรงเรียนรับซื้อผัก 
2. มีตลาดวางขายประจ าในพื้นที่อย่าง
น้อย 4 จุด 
3. มีตราสัญลักษณ์ของผักปลอดภัยที่
ได้ รับการรับรองมาตรฐาน GAPใน
หน่วยงานของจังหวัด 
4. ชาวบ้านได้บริโภคผักปลอดภัย 
5. เกิดแปลงผักต้นแบบทีส่ามารถขยาย
ผลต่อได้ 
6. เกษตรกรมีรายได้มากขึ้น 

1. รายงานผลการด าเนินงานทุกคร้ังที่มี
การประชุมและเก็บข้อมูลในชุมชน 
2.  ข้อมูลการส่งผักขาย 
3. ข้อมูลที่โรงเรียนรับผักไปประกอบ
อาหาร 
4. เก็บข้อมูลความต้องการผักตามจริง 

1. บันทึกรายงานทุกคร้ังที่ประชุม
และทุกคร้ังที่จัดกิจกรรม 
2. บันทึกรายชื่อผู้เขา้ร่วมกิจกรรมทุก
คร้ัง 
3. ท าแบบสอบถามความพึงพอใจให้
กลุ่มเป้าหมายไดต้อบ 
4. มีการสังเกตการณ์และสัมภาษณ์ 
5. มีการเยี่ยมแปลงผัก 

 
10. องค์กรภาคีทีร่่วมด าเนินงาน 
(ระบุรายชื่อองค์กรภาคีท่ีร่วมด าเนินโครงการหรือหน่วยงานสนับสนุนท่ีมบีทบาทในการร่วมคิดและร่วมด าเนินโครงการนี้) 
ล าดับที ่ ชื่อหน่วยงาน บทบาทหน้าที ่

1. อบต.อัยเยอร์เวง ส่งเสริม สนับสนุนคณะท างานโครงการ 
2. ส านักงานเกษตรอ าเภอเบตง ส่งเสริม สนับสนุนคณะท างานและร่วมเป็นวิทยากร 
3. รพ.สต.อัยเยอร์เวง ส่งเสริม สนับสนุน ใหค้ าแนะน ากับคณะท างานและกลุ่มเป้าหมาย 

 
 

11. ความต่อเน่ืองยั่งยืนหรอืแนวทางการขยายผล 
1.เม่ือโครงการแล้วเสร็จ หรือเม่ือทุนของ สสส. หมดลง จะมีการด าเนินการต่อเน่ืองหรือไม่ อย่างไร  
 จากการวางแผนงานท้ังหมด หากทุกอย่างเป็นไปตามท่ีวางไว้ จนกระท่ังโครงการสิ้นสุดลง 
งบประมาณท่ีได้รับได้หมดลง  ชาวบ้านท่ีได้รับความรู้หลายๆอย่างจากการท าโครงการ จะน าความรู้ไปใช้ต่อ
เพราะองค์ความรู้ต่างๆท่ีได้รับยังคงปลูกฝังอยู่ในจิตส านึกของกลุ่มเป้าหมาย และยังมีแปลงผัก มีความรู้ 
ความเช่ือใหม่ๆถึงความปลอดภัย ท่ีสามารถสร้างรายได้ จากรายได้เสริมมาเป็นรายได้หลัก มีตลาดเกิดข้ึนใน
ชุมชน ท าให้มีก าลังใจ แรงบันดาลใจท่ีจะท าต่อไปอย่างต่อเน่ือง  
 
2.ระบุวิธีการขยายผลจากการด าเนินโครงการ และชุมชน หรือผูอ่ื้นจะใช้ประโยชน์จากผลของโครงการน้ีอย่างไร  
 ชุมชนสามารถน าเสนอโครงการน้ีให้ผู้อื่นรับทราบหรือประชาสัมพันธ์ทางโซเชียล เช่นการน ารูปภาพ
ตลอดการด าเนินงานลงสู่โซเช่ียลหลายๆช่องทาง จะท าให้มีคนสนใจและถามไถ่ อาจจะถึงข้ันขอดูงานใน
พื้นท่ีเพราะเดิมอัยเยอร์เวงมีสถานท่ีท่องเท่ียวหลากหลาย การปลูกผักให้สวยงามเพิ่มจุดสนใจ จะช่วยให้เป็น
จุดสนใจ เพิ่มเป็นท่ีท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ได้ ท้ังน้ี จะมีองค์กรหรือหน่วยงานในท้องถ่ินส่งเสริมสนับสนุนเข้า
มามีสวนร่วมในการด าเนินงานกิจกรรม ตลอดจนสนับสนุนสถานท่ี หรืองบประมาณบางส่วนในการด าเนิน
กิจกรรม และมีแผนต่อเน่ืองเพื่อพัฒนาต่อยอดให้กับชุมชนได้ 
  

ค ารับรองของผู้เสนอโครงการ  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่กล่าวมาข้างต้นน้ีเป็นความจริงทุกประการ และขอยืนยันว่าจะเข้าร่วม
กิจกรรมและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนตามที่ สสส. ก าหนดทุกประการหากโครงการน้ีได้รับการสนับสนุนทุนจาก สสส. 
และหากตรวจพบว่าข้อมูลที่อยู่ในแบบเสนอโครงการน้ีเป็นเท็จ สสส. สงวนสิทธ์ิที่จะระงับการสนับสนุนโครงการของท่าน/หน่วยงาน
ของท่านทุกโครงการ  พร้อมน้ีขอยืนยันว่าข้าพเจ้า  
    ไม่ได้ขอทุนซ้ าซ้อนจากแหล่งทุนอ่ืนๆ       ขอจากแหล่งทุนอ่ืนด้วย 
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ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ ...........นางสาวอาสะเมาะ  มะเด็ง.....………….….ต าแหน่ง .....……เลขานุการ……….……………..………………..…. 
ลายมือชื่อ     ……….……………………………..…………………………….…………………………………วันที่ ……………………….…..……………...…........ 
 
ชื่อหัวหน้าองค์กร/กลุ่ม ..............นางสาวแอเสาะ  บากา..…………………… ต าแหน่ง .…….ประธานโครงการ…..…………………………....… 
ลายมือชื่อ     …………………………………………………………..………………….………………………วันที่ ……………………….……………………………. 
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บันไดผลลัพธ์โครงการ  ผักปลอดภยั อัยเยอร์เวง 

  
 
 
 
 
 

เกษตรกรมีการรวมกลุ่ม 
และมีเครือข่ายเป็น

คณะท างาน 

- เวทีประชุมชี้แจงและ
ประชาสัมพันธ์โครงการ 
-ประชุมคณะท างาน 2 
เดือน/1ครั้ง 
-กิจกรรมเยี่ยมแปลงผัก
ครั้งท่ี1 

- เ ว ที ป ร ะ ชุ ม เ ชิ ง
ปฏิบัติการ ให้ความรู้
เรื่องเกษตรอินทรีย์และ
สาธิตการท าปุ๋ยหมัก 
- อบรมให้ความรู้ เรื่อง
การปลูกผักและบริโภค
ผักปลอดภัย 

- ส ารวจตลาดผัก 
- ท าข้อตกลงในการ
วางขายกับเจ้าของแผง 

- ถอดบทเรียน 

-เกษตรกรมีการจัดตั้งกลุ่ม
เพ่ือติดตามและหนุนเสริม 
- มีการจัดการข้ อมูลวาง
แผนการผลิตผักตามความ
ต้องการของตลาด 
- กลุ่ ม เ ป้ า หมายมี ความ
เ ข้ า ใ จ ใ น วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์
โครงการ 

- กลุ่มเป้าหมายมีทักษะการ
ปลูกผักปลอดภัย 
- กลุ่มเป้าหมายมีทักษะการท า
ปุ๋ยหมักไว้ใช้เอง 
- กลุ่มเป้าหมายน าความรู้เรื่อง
การปลูกผักและการท าปุ๋ยหมัก
ไปใช้ในแปลง 
- มีข้อตกลงเกี่ยวกับมาตรฐาน
การผลิตผักปลอดภัยและมีการ

-มีโรงเรียน รับซื้อผัก  
-มีตลาดวางขายประจ าใน
พ้ืนท่ีอย่างน้อย 4 จุด 
-มีตราสัญลั กษณ์ของ ผัก
ปลอดภัย ท่ีได้รับการรองรับ
มาตรฐาน GAP ใ น
หน่วยงานของจังหวัด 

 -ชาวบ้านได้บริโภคผัก
ปลอดภัย  
-เกิดแปลงผักต้นแบบท่ี
สามารถขยายผลต่อได้ 
-เกษตรกรมีรายได้จาก
การปลูกผักมากขึ้น 

ผล
ลัพ

ธ์ 
กิจ

กร
รม

 
ตัว

ชี้วั
ด 

เกษตรกรมีความรู้สามารถ
ผลิตผักปลอดภัยได้ 

เกิดกลไกตลาดผัก
ปลอดภัย และกลไกหนุน

เสริมจากจังหวัด 

เกษตรกรปลูกและจ าหน่ายผัก
ปลอดภัยอย่างมีคุณภาพ
ทดแทนการน าเข้าผักจาก

จังหวัดอ่ืน 
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เอกสารแนบท้ายโครงการ 
 

1. ช่ือโครงการส่งเสริมการปลูก กิน ขายผักปลอดภัย ต.อัยเยอร์เวง 
 
2. รายช่ือผู้ลงนามในข้อตกลง พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชน 
 2.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ.....นายอับดลุรอนิง  ลงซา..................................................................... 
 2.2 พยาน.............................นางสาวอาสาเมาะ มะเดง็.................................................................. 
 
3. รายช่ือผู้เปิดบัญชีโครงการจ านวน 3 ท่าน พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชน 
 3.1 นายอับดุลรอนงิ ลงซา          ประธานโครงการ 
 3.2 นางสาวอาสะเมาะ  มะเดง็     เลขาโครงการ 
 3.3 นางสาวนอรีซัน  หะยีดือรานิง  เจ้าหน้าที่การเงิน  

 

 
หมายเหตุ :  
1. รายช่ือผู้ลงนามในข้อตกลง (ผู้รบัผิดชอบโครงการ และพยาน)  และผู้เปิดบญัชีโครงการ จะต้องเป็นผูท้ี่มี 
    รายช่ืออยู่ในคณะท างานโครงการ  
2.  รายช่ือผู้เปิดบัญชีโครงการ 3 ท่านจะตอ้งมรีายช่ือเป็นคณะท างานโครงการจะต้องไม่มีนามสกลุเดียวกัน 
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ผัก
ปลอดภัย 
กม.38 

อัยเยอร์
เวง 

ครัวเรือน 366 ครัวเรือน 

ประชากร 1,214 คน 

ศาสนาอิสลาม 80%  พุทธ  20% 

ปลูกผัก  50  ครัวเรือน 
 

-บางบ้านไม่มีที่ดินที่เหมาะส าหรับการปลูกผัก 

-สภาพบ้านชิดติดกัน 

-ผักติดโรค/ตาย 

-ปลูกผักตามฤดูกาล 

-ขาดช่องทางการตลาด 

-ซื้อผักมาประกอบอาหาร 

-มีร้านค้าขายผัก 

-แบ่งผักกิน (แลกเปลี่ยน) 
-ไม่มีหน่วยงานสนับสนุน 

-ไม่มีกลุ่มแลกเปลี่ยนความรู้ 

-ไม่มีความรู้ในการปลูกผัก 

-ไม่มีความรู้ในการท าปุ๋ยอินทรีย์ 

-ไม่มีหน่วยงานให้ความรู้ 
 

ผักที่ปลูกในชุมชนส่วนใหญ ่

มะเขือ,ถั่วฝักยาว,พริก,ตะไคร้,ข่า,ขม้ิน,ผักบุ้ง,มัน
ส าปะหลัง,มะระ,แตงกวา,บวบ,โหระพา,กะเพรา,ผัก
แพว และผักน้ า 

-สารเคมีตกค้าง 

-สุขภาพแย่ลง 

ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเพิ่มขึ้น 
ค่าปุ๋ย 

ค่าเดินทาง 

ค่าผัก 
ค่าผัก 20 บ. X 366 ครัวเรือน  X 365 วัน  
= 2,671,800 บาท 
 

ไม่มีกลไก/มาตรการในการจัดการ 
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