
 
 

 
แบบเสนอโครงการ 

“เปดิรบัทั่วไป” 
 
ชื่อโครงการ ........... ชุมชนสวนผักปลอดสารพิษเพื่อผลิตและจ าหน่าย 
(การตั้งชื่อโครงการ ควรตัง้ชื่อที่สื่อถึงเร่ืองที่จะท า เช่ือมโยงเร่ืองสุขภาพ ใช้ค าทีก่ระชับ ชัดเจน ความยาวไม่เกิน 1 บรรทัด) 
 

ประเภทโครงการ √ เป็นโครงการใหม่   เป็นโครงการต่อเน่ือง (ต้องแสดงผลส าเร็จการด าเนินงานที่ผ่านมาใหช้ัดเจนใน
หัวข้อหลักการและเหตุผล/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……ชุมชนสวนผัก…………………………………………………………………………..........................………… 
ชื่อหัวหน้าองค์กร ............นายสุธรรม...........................นามสกุล ......บัวแก่น...................................................................... 
ต าแหน่งในองค์กร…………ประธานชุมชน…………………………………………………………………………………………………………… 
ที่ตั้งองค์กร   
อาคาร................................................................................ ห้องเลขที่/ชั้น……...............................................................….…    
เลขที่……21…......…........…  หมู่ท่ี ..…….....   ตรอก/ซอย…………..……….………………ถนน……อรรถเวที…...……………………… 
ต าบล/แขวง…เบตง……....… อ าเภอ/เขต ……เบตง…….…….. จังหวัด……ยะลา ……. รหัสไปรษณีย ์…95110...………….……. 
โทรศัพท์ ............................. โทรศัพท์เคลื่อนที่ .....0817661256.........................  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 (องค์การบริหารส่วนจงัหวดั เทศบาล (นคร/เมือง/ต าบล) องค์การบริหาร 
     ส่วนต าบล) 
 √  7.  องค์กรชุมชน / องค์กรชาวบ้าน / กลุ่มซ่ึงมีการรวมตัวเฉพาะกิจ / คณะบุคคล 
   8  วัด / อาศรม / องค์กรศาสนา / มัสยดิ / โบสถ ์  
   9.  องค์กรการกุศล / มูลนิธิไม่แสวงก าไร / องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) 
   10.  องค์กรวิชาชพี (เช่น สภาวิศวกร สมาคมนักแตง่เพลง สมาคมช่างภาพผู้สื่อขา่ว สภาการหนังสือพิมพ ์
                      สภาเทคนิคการแพทย ์สมาคมพยาบาล ทันตแพทยสภา แพทยสมาคมแหง่ประเทศไทย สมาคมกีฬา 
                      สมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 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 
 
 

ค าน าหน้าชื่อ…….…นาย………………ชื่อ ……สุธรรม…………………..….…….…นามสกุล ……บัวแก่น…........…………..…..………… 
ต าแหน่งในองค์กร..ประธานชุมชน........................................................................................................................................  
 

เลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก 3 9403 00149 44 8 
 
โทรศัพท์ ............................................. โทรศัพท์เคลื่อนที่ ......081 7661256..................  โทรสาร ........................................ 
Email ……………………………..…………………................…….. ……………………………………………………….………..………. 
 
ที่อยู่ตามบัตรประจ าตัวประชาชน     
เลขที่…21…..…......…...…  หมู่ท่ี ..…….....   ตรอก/ซอย…………..……….………………ถนน……อรรถเวที……...……………………… 
ต าบล/แขวง…เบตง…....… อ าเภอ/เขต ……เบตง…….…….. จังหวดั…ยะลา…………. รหัสไปรษณีย์ …95110…...………….……. 
 
ที่อยู่ปจัจบุัน :        / เหมือนทีอ่ยู่ตามบัตรประชาชน (ไม่ต้องกรอกใหม่)       ไม่เหมือน  (ต้องกรอกใหม่) 
อาคาร/หมู่บา้น......................................................................................................................................................................... 
เลขที่………..…......…...…  หมูท่ี่ ..…….....   ตรอก/ซอย…………..……….………………ถนน………….………………...……………………… 
ต าบล/แขวง………………....… อ าเภอ/เขต …………..…….…….. จงัหวัด………...…………. รหัสไปรษณีย์ ……………...………….……. 
 
สถานทีท่ างาน:   เหมือนที่ตั้งองค์กรขา้งต้น(ไม่ต้องกรอกใหม่)  เหมือนที่อยู่ปัจจุบัน  ไม่เหมือน (กรอกใหม่) 
อาคาร/หมู่บา้น......................................................................................................................................................................... 
เลขที่………..…......…...…  หมูท่ี่ ..…….....   ตรอก/ซอย…………..……….………………ถนน………….………………...……………………… 
ต าบล/แขวง………………....… อ าเภอ/เขต …………..…….…….. จงัหวัด………...…………. รหัสไปรษณีย์ ……………...………….……. 
โทรศัพท์ ............................................. โทรศัพท์เคลื่อนที่ ..............................................  โทรสาร ........................................ 
Email ……………………………..…………………................……………………………..………………………………………………………..………. 
 
ที่อยูจ่ัดส่งเอกสาร   เหมือนที่ตั้งองค์กรข้างต้น    /  เหมือนที่อยู่ตามบัตรประชาชน   เหมือนที่อยู่ปัจจุบัน                                                             
 
 
3.  รายชื่อผู้ร่วมท าโครงการ/คณะท างาน (อย่างน้อย 3 คน) 
 
 

ผู้ร่วมท าโครงการบุคคลที่ 1    
ค าน าหน้าชื่อ…นางสาว…..…………ชื่อ …วลยัลฎา………..….…….…นามสกุล ……เจริญดี…..….……........………….…..…………  
หน้าที่ในโครงการ …..เลขาโครงการ……….….…….…………….…….…………….…….…………….……….………………………………… 
 

เลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก 3 5208 00006 17 8 
ที่อยู่ปัจจุบัน :         
อาคาร/หมู่บา้น....สวนผัก............................................................................................................................................................ 
เลขที่……3/5.…......…...…  หมู่ท่ี ..…7….....   ตรอก/ซอย…………..……….………………
ถนน………….………………...……………………… 
ต าบล/แขวง…ยะรม……....… อ าเภอ/เขต ……เบตง…….…….. จงัหวัด…ยะลา..…………. รหสัไปรษณีย์ …95110...………….……. 
โทรศัพท์ ............................. โทรศัพท์เคลื่อนที่ .......0828963048.............................  โทรสาร ............................................... 
Email ……………………………..…………………................…………………………….…………………………………………………………...………. 
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ผู้ร่วมท าโครงการบุคคลที่ 2    
ค าน าหน้าชื่อ……นาง…..…………ชื่อ ……รัตน์นาพร…………………..….…….…นามสกุล ……บญุเจริญ...........………….…..…………  
หน้าที่ในโครงการ …..รองเลขา.............…….….…….…………….…….…………….…….…………….……….………….………….…………… 
 

เลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก  3 9299 00333 08 6 
ที่อยู่ปัจจุบัน :         
อาคาร/หมู่บา้น.....สวนผัก.......................................................................................................................................................... 
เลขที่…98/10.…......…...…  หมู่ท่ี ..2……...   ตรอก/ซอย…………..……….………………ถนน………….………………...……………………… 
ต าบล/แขวง…ตาเนาะแมเราะ...… อ าเภอ/เขต …เบตง..…….…….. จังหวดั…ยะลา………. รหัสไปรษณีย์  95110………….……. 
โทรศัพท์ ............................................. โทรศัพท์เคลื่อนที่ ..............................................  โทรสาร ........................................ 
Email ……………………………..…………………................……………………………………………………………………...………. 
 
ผู้ร่วมท าโครงการบุคคลที่ 3    
ค าน าหน้าชื่อ…นางสาว.…………ชื่อ …กุนทินี………………..….…….…นามสกุล ……วงศ์นิรัตศิัย….……........………….…..…………  
หน้าที่ในโครงการ …..…การเงิน…….……….….…….…………….…….…………….…….…………….……….………….………….…………… 
 

เลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก  3 9502 00171 83 2 
ที่อยู่ปัจจุบัน :         
อาคาร/หมู่บา้น......................................................................................................................................................................... 
เลขที่…59..…......…...…  หมู่ท่ี ..…….....   ตรอก/ซอย…………..……….………………ถนน…ปิยานนท์พงค์……...……………………… 
ต าบล/แขวง…เบตง....… อ าเภอ/เขต …เบตง..…….…….. จงัหวดั…ยะลา…………. รหัสไปรษณีย์ ……95110…...………….……. 
โทรศัพท์ ............................................. โทรศัพท์เคลื่อนที่ ..............................................  โทรสาร ........................................ 
Email ……………………………..…………………................……………………………………………………………………...………. 
 
4.  คุณสมบัติพ้ืนฐานและลักษณะต้องห้ามผู้เสนอโครงการ 
 

4.1 ประวตัิการรับทุนจาก สสส. 
     ไม่เคยได้รับทุน      เคยได้รับทุนแล้ว ........ คร้ัง โปรดระบุชือ่โครงการ.......................................................... 
    (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 สถานการณ์ปัญหาของพื้นที่ สาเหตุของปัญหา  
ชุมชนสวนผัก ต าบลเบตง อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา เป็นชุมชนในเมืองเบตงที่มศัีกยภาพในการบริหารจัดการ

ตนเอง โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนใหญ่ รัฐจะเข้ามามีบทบาทในการสนับสนุน เพื่อสร้างศักยภาพให้กับคนในพื้นที่ 
ทางชุมชนได้คิดและประชุมวางแผน เพื่อพัฒนาและบริหารจัดการโครงการร่วมกนั ชุมชนสวนผักเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่
ในเขตเทศบาลเมืองเบตง มีล าธารสายหลักของอ าเภอเบตงไหลผ่านชุมชนตลอดปี มีครัวเรือนทั้งหมด 300 
ครัวเรือน จ านวนประชากร 1,160 ชาย 575 คน คิดเป็นร้อยละ 46 หญิง 585 คน คิดเป็นร้อยละ 54 กลุ่มอายุ 0-
14 ปี คิดเป็นร้อย 18, อายุ 15-59 ปี คิดเป็นร้อยละ 53, อายุ 60 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ29  ศาสนาพุทธ ร้อยละ
96, อิสลาม คิดเป็น ร้อยละ 3, และศาสนาคริสต์ ร้อยละ 1 ถือเป็นทรัพยากรบุคคลทีเ่ปน็ก าลังส าคัญในการพัฒนา
ชุมชนได้เป็นอย่างดี  

ชุมชนสวนผักมีคณะกรรมการชุมชนที่มีวิสัยทัศน์ก้าวไกลในด้านการพัฒนาชุมชน จากการจัดโครงการ
ต่างๆในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นโครงการขยับกายสบายชีวี ด้วยวิถีแอโรบิค โครงการเต้นต่อ ไม่รอไขมัน ไปกับบาสโลบ 
โครงการสูงวัยอนามัยดี โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดเสี่ยง ลดโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน ใน
ประชาชนอายุ 35 ปีข้ึนไป และโครงการรวมใจเป็นหนึ่งป้องกันภัยร้าย ไข้เลือดออก ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
ระดับตัวบุคคลที่หันมาใส่ใจสุขภาพมากยิ่งข้ึน  

ทั้งนี้สภาพแวดล้อมที่เป็นลกัษณะชุมชนเมือง ไม่มีพื้นที่ในการปลูกผักที่เพียงพอ บางบ้านมีพื้นที่เพียงหน้า
บ้านที่สามารถปลูกผักได้ 1 – 2 อย่าง ไม่เพียงพอต่อการบริโภคในแต่ละวัน  ไม่มีความรู้ในการปลูกผักแบบชุมชน
เมือง ไม่มีเวลาปลูกและดูแล ส่วนใหญ่ชาวบ้านซื้อแกงถุงหรืออาหารส าเร็จรูปรับประทาน มีการท าอาหารนานๆ
ครั้ง และทุกครั้งที่ท าอาหารจะซื้อผักที่ตลาดสดเป็นส่วนใหญ่เพราะเร็วและเป็นชุมชนที่อยู่ใกล้ตลาดสด จึงมี
ความเห็นร่วมกันในการคิดโครงการเพื่อแก้ปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการปลูกผักกินเอง โดยผ่านกิจกรรม การส ารวจ
จ านวนบ้านที่ปลูกผักอยู่แล้ว การให้ความรู้ในการปลูกผักแบบคนเมือง ให้ความรู้ในการท าปุ๋ยหมักไว้ใช้เอง.. 

 

1.2  แนวทางการแก้ไขปัญหาที่จะเสนอในโครงการนี้ ควรใช้ทุนเดิม จุดแข็งที่มี มาช่วยหนุนเสริมการ
ด าเนินงานโครงการอย่างไร 

ด้วยวิสัยทัศน์ชุมชนสวนผักคือ สุขภาพดี มีงานท า น าชุมชนพัฒนา รวมทั้งเป็นชุมชนที่มีความโดนเด่นใน
เรื่องการดูแลสุขภาพเปน็ทุนเดิม ทั้งด้านการออกก าลังกาย ที่ชุมชนสนับสนุนลานออกก าลังกายเพื่อให้คนในชุมชน
ได้ออกก าลังกายทุกๆวัน รวมทั้งมีคณะท างานที่เข้มแข็ง ท างานเป็นระบบ เป็นนักพัฒนาที่พร้อมจะร่วมมือกัน
ก าหนดแนวทางในการด าเนินงานในทุกๆโครงการ และในครั้งนี้มีแนวทางคือ คัดเลือกตัวแทนจากกลุ่มต่างๆมาเพื่อ
เป็นคณะท างาน อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะท างาน และสร้างความเข้าใจร่วมกันถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ 
เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและหาแนวทางในการแก้ปัญหาที่อิงจากบริบทชุมชน จัดเก็บข้อมูลการปลูกผักแบบเดิม หาก

ส่วนท่ี 2 : รายละเอียดโครงการ 
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ยังมีการปลูกผักที่ใช้สารเคมีหรือมีวิธีการปลูกผักที่ผิดวิธี หรือบ้างบ้านยังขาดความรู้ในการปลูกผักแบบชุมชนใน
เมือง คณะท างานจะช่วยส่งเสริมทักษะการปลูกผักแบบชุมชนในเมือง และเพิ่มทักษะเรื่องการท าปุ๋ยหมักใช้ใน
แปลงผักของตนเองเพื่อที่จะได้ยกระดับคุณภาพของแปลงผัก และถือเป็นการส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกผักปลอดภัย
ไว้บริโภคเองและเหลือไว้ขาย ตอบโจทย์ตามวิสัยทัศน์ชุมชนเรื่องสุขภาพดีได้อีกด้วย 

 

1.3  แสดงให้ เห็นว่าการด าเนินงานโครงการจะท าให้เกิดประโยชน์ต่อการสร้างเสริมสุขภาพของ

กลุ่มเป้าหมายได้อย่างไร) 

การด าเนินโครงการนี้ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อหมู่บ้าน เป็นอย่างมาก นอกจากได้สร้างความสามัคคีให้แก่คนใน
ชุมชนแล้ว ยังสามารถสร้างคณะท างานที่มาจากความเห็นชอบของคนในชุมชน กลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้การท า
เกษตรตามต้องการ ได้เรียนรู้การท าปุ๋ยด้วยตัวเอง เพื่อน ามาใช้ในการเพาะปลูก สามารถสร้างรายได้ให้แก่คนใน
ชุมชนและยังท าให้เป็นชุมชนที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง เนื่องจากการกินผักปลอดภัย 

2. วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์และตัวชี้วัด  
(ระบุวัตถุประสงค์ของโครงการที่แสดงให้เห็นว่า โครงการจะก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนด้านการสร้างเสริมสุขภาพต่อกลุ่มเป้าหมายอย่างไร  ซ่ึง
วัตถุประสงค์นี้จะต้องเฉพาะเจาะจง สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล เป็นวัตถุประสงค์เชิงผลลัพธ์ (บอกได้ว่าจะท าโครงการนี้ด้วยแนวทางใด เพ่ือให้
เกิดผลอะไรที่น าไปสู่การแก้ปัญหา))   

 
 

วัตถุประสงค์ (ไม่ควรเกิน 2 ข้อ) 
 

ผลลัพธ ์

1. 
 

เพื่อเสริมสร้างความรู้ในการผลติผักในเมือง 
ทีป่ลอดสารพษิ ไวบ้ริโภคในครัวเรือน 

ผลลัพธ์ที ่1 เกิดกลุ่มปลูกผกัปลอดภัยและเกิดคณะท างาน 
ตัวชี้วดัผลลัพธ์ 1.1 เกิดคณะท างาน 10 คน จากภาคีที่หลากหลาย 
มีบาบาทหน้าที่ชัดเจน 
ตัวชี้วดัผลลัพธ์ 1.2 กลุ่มเป้าหมายมีความเขา้ใจในวัตถุประสงค์
โครงการ 
ตัวชี้วดัผลลัพธ์ 1.3 เกิดแผนการด าเนินงานและข้อมูลการบริโภค
และปลูกผักปลอดภยั 
ตัวชี้วดัผลลัพธ์ 1.4 เกิดชมรมสวนผักคนเมืองเบตงจากครัวเรือน
เป้าหมาย 
ผลลัพธ์ที่ 2 คณะท างานมีบทบาทในการท างาน กลุ่มผู้ปลูกผกัมี
ความรู้และทกัษะในการปลกูผักปลอดภัย 
ตัวชี้วดัผลลัพธ์ 2.1 กลุ่มผู้ปลูกผักมีความรู้และทักษะในการปลูก
ผักปลอดภยั 
ตัวชี้วดัผลลัพธ์ 2.2 กลุ่มผู้ปลูกผักมีความรู้และทักษะในการท าปุย๋
หมัก 
ตัวชี้วดัผลลัพธ์ 2.3 คณะท างานมีความรู้ในการด าเนินงานตดิตาม
และประเมินผล 
ตัวชี้วดัผลลัพธ์ 2.4 มีข้อตกลงเร่ืองมาตรฐานการผลิตผักปลอดภยั
และมีการปฏิบตัิตาม 

2. 
 

เพื่อส่งเสริมให้ครัวเรือนผลติและบริโภคผัก
ที่เพียงพอ ปลอดภยั และเกิดรายได ้เพื่อท า
ระบบการจ าหน่าย 

ผลลัพธ์ที่ 3 กลุ่มผู้ปลูกผกัมีการปลกูและกินผกัปลอดภัยอย่าง
ต่อเน่ือง และเกิดกลไกตลาดผักที่มีจังหวัดหนุนเสริม 
ตัวชี้วดัผลลัพธ์ 3.1 มีแหล่งเรียนรู้แปลงผักปลอดภัยในชุมชน 
ตัวชี้วดัผลลัพธ์ 3.2 มีตลาดเพื่อวางขายผักอยา่งต่อเน่ือง 
ตัวชี้วดัผลลัพธ์ 3.3 หน่วยงานราชการรับซื้อผักจากชุมชน เช่น รพ. 
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เทศบาล 
ผลลัพธ์ที่ 4 กลุ่มผู้ปลูกผกัมีรายได้เพ่ิม ลดการน าเข้าผักจาก
ต่างจังหวัดและมีข้อมูลการด าเนินงานตลอดทั้งโครงการ 
ตัวชี้วดัผลลัพธ์ 4.1 กลุ่มผู้ปลูกผักมีผักปลอดภัยบริโภคตลอดป ี
สามารถลดรายจา่ยและมีสุขภาพทีแ่ขง็แรงขึ้น 
ตัวชี้วดัผลลัพธ์ 4.2 มีข้อมูลการปลูกผัก และรายงานการ
ด าเนินงานตลอดทั้งโครงการ 

 

3. กลุ่มเป้าหมายและพ้ืนที่ด าเนินการ 
*กลุ่มเป้าหมายหลกั คือ กลุ่มประชากรที่จะเข้าร่วมด าเนินงานในโครงการ และคาดหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
*กลุ่มเป้าหมายรอง คือ กลุ่มประชากรที่ได้รับผลประโยชน์จากการด าเนินงานโครงการ  

 

กลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ ครวัเรือนในพ้ืนที่ชุมชนสวนผกั จ านวน 70 ครัวเรือน 
กลุ่มเป้าหมายรอง ได้แก่  คณะท างาน จ านวน 20 คน 
 

พื้นที่ด าเนินงาน      

ชุมชน/หมู่บ้าน สวนผัก  หมู่ท่ี   ถนน อรรถเวที  ซอย ........................ 
ต าบล/แขวง เบตง   อ าเภอ/เขต เบตง  จังหวดั ยะลา  
      
4.  ประเด็นการท างาน  เลือกเพียง 1 ข้อที่เป็นประเด็นหลักของโครงการ 
 สุขภาพจิต  ออกก าลังกาย  การบริโภคยาสูบ  อาหาร 
 การบริโภคแอลกอฮอล์  สารเสพติด  อุบัติภัย  ระบบสุขภาพ 
 สิ่งแวดล้อม  การป้องกันโรค  สุขภาวะครอบครัว  เกษตร 
 อุบัติเหตุและสร้างเสริมความปลอดภัย  สุขภาวะชุมชน  
 สุขภาวะสังคม (คุ้มครองผู้บริโภค, ปัจจัยทางสังคมที่ก าหนด 
      สุขภาวะ, การพนัน) 

 สร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ 
√ อ่ืนๆ โปรดระบุ........ผักปลอดภัย............................ 

 
5. ระยะเวลาโครงการ (อย่างน้อย 10 เดือน) 
ระยะเวลาโครงการ  ตัง้แต่วันที่  1 มิถุนายน 63  ถงึวันที ่ 31 มีนาคม 2564 
 



 
 

6. กิจกรรมและวิธีด าเนินงาน ระบุกิจกรรมที่จะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนด โดยแสดงรายละเอียดวิธดี าเนินงาน ช่วงเวลาจัดกิจกรรม งบประมาณ ผลผลิตและผลลัพธ์ของแต่ละกิจกรรมให้ชัดเจน 
 โดยให้น าวตัถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้มากรอก  และแสดงรายละเอียดกิจกรรม/วิธีด าเนินงานที่ชดัเจนของแต่ละวตัถุประสงค์  
 

กิจกรรมหลกัและวธิีด าเนินงาน 
ช่วงเดือนทีจ่ัดกจิกรรม งบประมาณรวมของ

กิจกรรม (บาท) 
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพ่ือเสริมสร้างความรู้ในการผลิตผกัในเมืองที่ปลอดสารพิษ ไว้บริโภคในครัวเรือน 
ตัวชีว้ัดผลลัพธ์  
1. เกิดคณะท างาน 10 คน จากภาคีที่หลากหลาย มีบาบาทหน้าที่ชัดเจน  
2. กลุ่มเปา้หมายมีความเขา้ใจในวัตถุประสงค์โครงการ 
3. เกิดแผนการด าเนินงานและข้อมูลการบริโภคและปลูกผักปลอดภัย 
4. เกิดชมรมสวนผักคนเมืองเบตงจากครัวเรือนเปา้หมาย 
5. กลุ่มผู้ปลูกผักมีความรู้และทักษะในการปลูกผักปลอดภยั 
6. กลุ่มผู้ปลูกผักมีความรู้และทักษะในการท าปุย๋หมัก 
7. คณะท างานมีความรู้ในการด าเนินงานตดิตามและประเมินผล 
8. มีข้อตกลงเร่ืองมาตรฐานการผลิตผักปลอดภยัและมีการปฏิบตัิตาม 
ชื่อกิจกรรมที่ 1 เวทีประชุมชี้แจงโครงการและสรรหาคณะท างาน มิ.ย 2563 11,500 บาท 
รายละเอียดกิจกรรม 
- ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย 
- ชี้แจงรายละเอียดโครงการให้กับผู้เข้าร่วมได้รับทราบ 
- สรรหา และจัดตั้งคณะท างานโครงการ 
 
ชื่อกิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะท างาน ก.ค. 2563 – มีนาคม 

2564 
 
 
 

4,100 บาท 
รายละเอียดกิจกรรม 
- ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม 
- พูดคุยในประเด็นตามวาระของกิจกรรมที่จะจัดขึ้น 
- มีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงกิจกรรมที่ผ่านมา 
- บันทึกรายงานการประชุมทุกครั้งที่มีการประชุม 
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กิจกรรมหลกัและวธิีด าเนินงาน 
ช่วงเดือนทีจ่ัดกจิกรรม งบประมาณรวมของ

กิจกรรม (บาท) 
 
ชื่อกิจกรรมที่ 3 อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะท างาน ก.ค. 2563 8,550 บาท 
รายละเอียดกิจกรรม 
-อบรมพัฒนาศักยภาพคณะท างานในเรื่อง การคิด วิเคราะห์ปัญหา การจัดท าแผนงาน 
 
กิจกรรมที่ 4 อบรมให้ความรู้เรื่องการปลูกผักปลอดภัยในเมือง และท าข้อตกลงในการผลิตผัก ส.ค. 2563 19,750 บาท 
รายละเอียดกิจกรรม 
- วิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องการปลูกผักปลอดภัยส าหรับคนในเมือง ที่มีพื้นที่น้อย 
- เสริมทักษะการรีไซเคิ้ลน าอุปกรณ์ที่ไม่ใช้ มาใช้ในการปลูกผัก 
- สาธิตการปลูกผักในวัสดุเหลือใช้ (ล้อยาง กล่องโฟม ฯลฯ) 
- ชวนคิด และพูดคุยถึงผลกระทบของการรับประทานผักที่ปนเปื้อนสารพิษที่ส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาว 
- แจกเมล็ดพันธ์ผักครัวเรือนละ 5 ชนิดเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้เริ่มปลูกผักปลอดภัยตามที่ได้รับความรู้มา 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
- แจกสมุดบันทึกผลการผลิตผักตามจริง 
 
กิจกรรมที่ 5 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการปรุงดินและการท าปุ๋ยหมัก ก.ย. 2563 15,100 บาท 
รายละเอียดกิจกรรม 
-  วิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องการปรุงดินและการท าปุ๋ยหมัก 
- วิทยากรให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะเปียกในครัวเรือนโดยการน ามาท าน้ าหมักชีวภาพ 
-  จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการปรุงดินและการท าปุ๋ย 
-  สาธิตการท าปุ๋ยหมักและการปรุงดิน 
-  กลุ่มเป้าหมายร่วมกันท าปุ๋ยหมักเพื่อน ากลับไปใช้ในแปลงผักของตนเอง 
-  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
 
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อส่งเสริมให้ครัวเรือนผลิตและบริโภคผักที่เพียงพอ ปลอดภัย และเกิดรายได้ เพื่อท าระบบการจ าหน่าย 
ตัวชี้วัดผลลัพธ์  
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กิจกรรมหลกัและวธิีด าเนินงาน 
ช่วงเดือนทีจ่ัดกจิกรรม งบประมาณรวมของ

กิจกรรม (บาท) 
1. มีแหล่งเรียนรู้แปลงผักปลอดภัยในชุมชน 
2. มีตลาดเพื่อวางขายผักอย่างต่อเน่ือง 
3. หน่วยงานราชการรับซ้ือผักจากชุมชน เช่น รพ. เทศบาล 
4. กลุ่มผู้ปลูกผักมีผักปลอดภัยบริโภคตลอดปี สามารถลดรายจ่ายและมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้น 
5. มีข้อมูลการปลูกผัก และรายงานการด าเนินงานตลอดทั้งโครงการ 
 
ชื่อกิจกรรมที่ 6 ร่วมใจปลูกผักปลอดภัย เพื่อสุขภาพที่ดี ต.ค. 2563 – มี.ค. 2564 11,400 บาท 
รายละเอียดกิจกรรม 
-ชมรมสวนผักคนเมือง และชมรมแอโรบิคร่วมกันปลูกผักปลอดภัยในแปลงรวมบริเวณลานสุขภาพ  
-กลุ่มเป้าหมายปลูกผักตามครัวเรือน  
-จดบันทึกรายการผักที่ปลูก ในสมุดบันทึก 
 
ชื่อกิจกรรมที่ 7 เยี่ยมแปลงผัก พ.ย. 2563 

ธ.ค. 2563 
ม.ค. 2564 
ก.พ. 2564 
มี.ค. 2564 

5,500 บาท 
รายละเอียดกิจกรรม 
-คณะท างานตรวจเยี่ยมแปลงผัก เดือนละ 1 ครั้ง  
-ให้ค าปรึกษาและปรับปรุงเพื่อให้เป็นแปลงผักที่มีคุณภาพ  
-จดบันทึกรายละเอียดต่างๆหรือปัญหาที่พบเจอลงในสมุดบันทึก 
 
ชื่อกิจกรรมที่ 8 ส ารวจตลาดผัก พ.ย. 2563 – มี.ค. 2564 

 
 
 

2,500 บาท 
รายละเอียดกิจกรรม 
-คณะท างานส ารวจตลาดเพื่อวางขายผักปลอดภยั 
-ท าข้อตกลงกับผู้รับซื้อผัก นัดแนะวันรับซื้อ 
-วางขาย และจดบันทึกรายการที่วางขาย 
 
ชื่อกิจกรรมที่ 9 ถอดบทเรียน ก.พ. 2564 11,600 บาท 
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กิจกรรมหลกัและวธิีด าเนินงาน 
ช่วงเดือนทีจ่ัดกจิกรรม งบประมาณรวมของ

กิจกรรม (บาท) 
รายละเอียดกิจกรรม 
-ร่วมสรุปผลการด าเนินงานตลอดทั้งโครงการ 
- ประกวดเมนูอาหารจานเด็ดจากแปลงผักทีป่ลูก 
- มอบรางวัลใหค้รัวเรือนที่ชนะการประกวด 
 
ส่วนที่ สสส. สนับสนุนเพิ่มเติม (เบิกจ่ายตามจริง และเม่ือเหลือจะต้องคืนให้กับ สสส. เม่ือสิ้นสุดโครงการ)  10,000 บาท  
1. ค่าจัดท าป้ายสถานที่ปลอดบุหรี่และป้ายชื่อโครงการ โดยมีตราสัญลักษณ์ สสส. ส าหรับติดในบริเวณที่จัดกิจกรรมทุกครั้ง ไม่เกิน 

1,000 บาท 
2. ค่าจัดท ารายงานและค่าอินเตอร์เน็ตเพื่อจัดท ารายงานความก้าวหน้าผ่านระบบรายงานความก้าวหน้าออนไลน์ไม่เกิน 2,000 บาท 
3. ค่าเดินทางและค่าที่พักเพื่อเข้าร่วมประชุมกับ สสส. หรือหน่วยจัดการระดับจังหวัด รวมถึงค่าจัดท าชุดนิทรรศการแสดงผลการ

ด าเนินงานในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการ (ถ้ามี)  ไม่เกิน 7,000 บาท 
(โปรดแสดงรายละเอียดการใชจ้่ายเงินที่สนับสนุนเพ่ิมเติม พรอ้มทั้งแนบภาพถ่ายในระบบรายงานความก้าวหน้าออนไลน์) 
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7. งบประมาณรวมทั้งโครงการ .......100,000.......................... บาท   
   (ระบุรายละเอียดค่าใช้จ่ายในแต่ละกิจกรรมของโครงการ) 
 

ชื่อกจิกรรม รายละเอียดงบประมาณ งบประมาณ (บาท) 
กิจกรรมที่ 1  

เวทีประชุมชี้แจงโครงการและ
สรรหาคณะท างาน 

1.ค่าอาหาร            70 คน x 70 บาท 4,900 
2.ค่าอาหารว่าง        70 คน x 30 บาท 2,100  
3.ค่าสถานที ่ 1,000  
4.ค่าวัสดุอุปกรณ์       2,000  
5.ค่าเอกสาร 1,000 
6.ค่าประสานงาน 500  

รวมงบกิจกรรมที่ 1 11,500 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  

อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ศักยภาพคณะท างาน 

1.ค่าอาหาร            20 คน x 70 บาท  1,400 
2.ค่าอาหารว่าง        20 คน x 30 บาท x 2 คร้ัง 1,200 
3.ค่าวิทยากร          2 คน x 600 บาท x 3ชม. 3,600 
4.ค่าวัสดุอุปกรณ์ 1,350 
5.ค่าสถานที ่ 1,000 

รวมงบกิจกรรมที่ 3 8,550 บาท 
กิจกรรมที่ 4  

อบรมให้ความรู้เร่ืองการปลูก
ผักปลอดภัยในเมือง  

1.ค่าอาหาร            70 คน x 70 บาท  4,900 
2.ค่าอาหารว่าง        70 คน x 30 บาท 2,100 
3.ค่าวิทยากร           600 บาท x 3 ชม. x 2 คน 3,600 
4.ค่าวัสดุอุปกรณ์  2,000 
5.ค่าเมลด็ผัก           70 คน x 15 บาท x 5 ชนิด 5,250 
6.สมุดบันทึก           70 คน x 20 บาท 1,400 
7.ค่าประสานงาน 500 

รวมงบกิจกรรมที่ 4 19,750 บาท 
กิจกรรมที่ 5  

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
การปรุงดินและการท าปุ๋ย
หมัก 

1.ค่าอาหาร           70 คน x 70 บาท 4,900 
2.ค่าอาหารว่าง       70 คน x 30 บาท 2,100 
3.ค่าวิทยากร           600 บาท x 3 ชม. x 2 คน 3,600 
4.ค่าอุปกรณ์สาธติการท าปุ๋ย 3,500 
5.ค่าประสานงาน       500 
6.ค่าเอกสาร 500 

รวมงบกิจกรรมที่ 5 15,100 บาท 
กิจกรรมที่ 6 

ร่วมใจปลูกผกัปลอดภัย เพ่ือ
สุขภาพที่ดี 

1.ค่าอาหาร             70 คน x 70 บาท 4,900  
2.ค่าอาหารว่าง        70 คน x 30 บาท 2,100  
3.ค่าเมลด็ผัก           10 ชนิด x 30 บาท 300 
4.ค่าวิทยากร            2  คน x 600 บาท x 3 ชม. 3,600 
3.ค่าประสานงาน        500 

รวมงบกิจกรรมที่ 6 11,400 บาท 
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กิจกรรมที่ 7 
เย่ียมแปลงผัก 

 

1.ค่าอาหาร            10  คน x 70 บาท x 5 คร้ัง 3,500 
2.ค่าอาหารว่าง        10  คน x 30 บาท x 5 คร้ัง 1,500 
3.ค่าประสานงาน 500 

รวมงบกิจกรรมที่ 7 5,500 บาท 
กิจกรรมที่ 8 

ส ารวจตลาดผกั 
1.ค่าอาหาร           20 คน x 70 บาท  1,400  
2.ค่าอาหารว่าง      20 คน x 30 บาท 600 
3.ค่าเอกสาร 500 

รวมงบกิจกรรมที่ 8 2,500 บาท 
กิจกรรมที่ 9 
ถอดบทเรียน 

1.ค่าอาหาร          70 คน x 70 บาท 4,900 
2.ค่าอาหารว่าง     70 คน x 30 บาท x 2 ม้ือ 4,200 
3.ค่าวัสดุอุปกรณ์  1,000 
4.ค่าเอกสาร 500 
5.ค่าสถานที ่ 1,000 

รวมงบกิจกรรมที่ 9 11,600 บาท 
  

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. เทศบาลเมืองเบตง - วิทยากร/องค์ความรู้ 

2. โรงพยาบาลเบตง - องค์ความรู้ 

3. ส านักงานเกษตรอ าเภอเบตง  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  
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 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. เกิดคณะท างาน 10 คน จากภาคีที่
หลากหลาย มีบาบาทหน้าที่ชัดเจน 
2. กลุ่ม เป้ าหมายมีความเข้ าใจใน
วัตถุประสงค์โครงการ 
3. เกิดแผนการด าเนินงานและข้อมูล
การบริโภคและปลูกผักปลอดภัย 
4. เกิดชมรมสวนผักคนเมืองเบตงจาก
ครัวเรือนเป้าหมาย 
5. กลุ่มผู้ปลูกผักมีความรู้และทักษะใน
การปลูกผักปลอดภัย 
6. กลุ่มผู้ปลูกผักมีความรู้และทักษะใน
การท าปุ๋ยหมัก 
7. ค ณ ะท า ง า น มี ค ว า ม รู้ ใ น ก า ร
ด าเนินงานติดตามและประเมินผล 
8. มีข้อตกลงเร่ืองมาตรฐานการผลติผกั
ปลอดภัยและมีการปฏิบัติตาม 
 

1. รายชื่อคณะท างาน / ปราชญ ์ 
2. บทบาทหน้าทีค่ณะท างาน 
3.ความรู้ที่ใช้ในการบรรยายให้
กลุ่มเป้าหมายไดเ้กิดองค์ความรู้ 
4. สร้างกฎกติกาชุมชนร่วมกัน 
5. ร่วมสร้างข้อตกลงเก่ียวกับการผลติผัก
เพื่อวางขาย 
 

1. บันทึกรายงานทุกคร้ังที่ประชุม
และทุกคร้ังที่จัดกิจกรรม 
2. ลงทะเบยีนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุก
คร้ัง 
3. ท าแบบสอบถามความพึงพอใจให้
กลุ่มเป้าหมายไดต้อบ 
4. มีการสงัเกตการณ์และสัมภาษณ์ 
5. มีการเยี่ยมแปลงผัก 
 

1. มีแหล่งเรียนรู้แปลงผักปลอดภัยใน
ชุมชน 
2. มีตลาดเพื่อวางขายผักอย่างต่อเน่ือง 
3. หน่วยงานราชการรับซ้ือผักจาก
ชุมชน เช่น รพ. เทศบาล 
4. กลุ่มผู้ปลูกผักมีผักปลอดภัยบริโภค
ตลอดปี  สามารถลดรายจ่ายและมี
สุขภาพที่แข็งแรงขึ้น 
5. มีข้อมูลการปลูกผัก และรายงาน
การด าเนินงานตลอดทั้งโครงการ 

1. รายงานผลการด าเนินงานทุกคร้ังที่มี
การประชุมและเก็บข้อมูลในชุมชน 
2. ข้อมูลการส่งผักขาย 
3. ข้อมูลที่หน่วยงานราชการรับผักไป
ประกอบอาหาร 
4. เก็บข้อมูลการเก็บเก่ียวผักและรายได้
จากการขายผักตามจริง 

1. บันทึกรายงานทุกคร้ังที่ประชุม
และทุกคร้ังที่จัดกิจกรรม 
2. ลงทะเบยีนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุก
คร้ัง 
3. ท าแบบสอบถามความพึงพอใจให้
กลุ่มเป้าหมายไดต้อบ 
4. มีการสงัเกตการณ์และสัมภาษณ์ 
5. มีการเยี่ยมแปลงผัก 

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

1. เทศบาลเมืองเบตง ร่วมเป็นวิทยากรใหค้วามรู้ ส่งเสริม/สนับสนุน คณะท างานโครงการ 
2. โรงพยาบาลเบตง ส่งเสริม/สนับสนุน คณะท างานโครงการ 
3. ส านักงานเกษตรอ าเภอเบตง ร่วมเป็นวิทยากรใหค้วามรู้ และเสริมทักษะด้านการเกษตร 
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11. ความต่อเน่ืองยั่งยืนหรือแนวทางการขยายผล 
1.เมื่อโครงการแล้วเสร็จ หรือเมื่อทุนของ สสส. หมดลง จะมีการด าเนินการต่อเนื่องหรอืไม่ อย่างไร  
 หลังจากที่โครงการจบลง กลุ่มเป้าหมายจะมีความรู้เกี่ยวกับผักปลอดภัยแบบในเมือง ปลูกแบบประหยัดพื้นที่ มี
ทักษะการน าสิ่งที่ไม่ใช้แล้วมาเป็นอุปกรณ์ในการปลูก ทักษะด้านการท าปุ๋ยหมักไว้ใช้ในแปลงของตนเอง และยังสามารถ
น าผักที่ปลูกไปขาย สร้างรายได้ให้แต่ละครัวเรือนได้ไม่มากก็น้อย ความรู้เหล่านี้ แม้จะไม่มีงบประมาณก็ยังสามารถน า
กลับมาใช้ต่อยอดได้ด้วยวิธีการเดิมแล้วท าต่อเนื่อง หรือหากบางอย่างต้องใช้ทุน ครัวเรือนที่มีการน าผักไปขายแล้วจะ
สามารถน าเงินน้ันมาเป็นทุนต่อยอดต่อไปได้เรื่อยๆ 
  
2.ระบุวิธีการขยายผลจากการด าเนินโครงการ และชุมชน หรือผูอ้ื่นจะใช้ประโยชน์จากผลของโครงการนี้อย่างไร 
 ทุกๆกิจกรรมจะมีการจดบันทึกผลการด าเนินงาน ซึ่งเป็นส่วนส าคัญในการท าให้เรามองเห็นข้อแตกต่าง หรือ
จุดบกพร่องได้ง่าย ซึ่งจะช่วยในการน ามาปรับแก้ พัฒนาให้ได้ตามบริบทชุมชน บริบทของแต่ละครัวเรือนได้เป็นอย่างดี 
เมื่อทุกอย่างเป็นไปตามบริบท กลุ่มผู้ปลูกผักจะรู้สึกสนุกและมีความรู้สึกที่อย่างจะท าต่อ ขยายผลไปเองโดยไม่ขัด และ
เมื่อทุกอย่างเป็นไปได้ดี ชุมชนจะมีแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรที่ท าให้ผู้คนสนใจที่จะเข้ามาเรียนรู้เป็นแบบอย่างต่อไป 
 
  

ค ารับรองของผู้เสนอโครงการ  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่กล่าวมาข้างต้นน้ีเป็นความจริงทุกประการ และขอยืนยันว่าจะเข้าร่วม
กิจกรรมและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนตามที่ สสส. ก าหนดทุกประการหากโครงการน้ีได้รับการสนับสนุนทุนจาก สสส. 
และหากตรวจพบว่าข้อมูลที่อยู่ในแบบเสนอโครงการน้ีเป็นเท็จ สสส. สงวนสิทธ์ิที่จะระงับการสนับสนุนโครงการของท่าน/หน่วยงาน
ของท่านทุกโครงการ  พร้อมน้ีขอยืนยันว่าข้าพเจ้า  
   √ ไม่ได้ขอทุนซ้ าซ้อนจากแหล่งทุนอ่ืนๆ       ขอจากแหล่งทุนอ่ืนด้วย 
 
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ ......นางสาว วลัยลฎา  เจริญดี..……….ต าแหน่ง ..เลขาโครงการ...…………….……………..………………..…. 
ลายมือชื่อ     ……….……………………………..…………………………….…………………………………วันที่ ……………………….…..……………...…........ 
 
ชื่อหัวหน้าองค์กร/กลุ่ม .......นาย สุธรรม  บัวแก่น………………… ต าแหน่ง .…ประธานชุมชน…………….…..…………………………....… 
ลายมือชื่อ     …………………………………………………………..………………….………………………วันที่ ……………………….……………………………. 
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บันไดผลลัพธ์โครงการ  ชุมชนสวนผักปลอดสารพิษเพ่ือผลิตและจ าหน่าย 
  

 
 
 
 
 

เกิดกลุ่มผู้ปลูกผักปลอดภัย
และเกิดคณะท างาน 

-ประชุมชี้แจงโครงการ
และสรรหาคณะท างาน 
-ประชุมคณะท า งาน 2 
เดือน/ครั้ง 
-ก าหนดบทบาทหน้าท่ีของ
คณะท างาน 

-อบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
คณะท างาน 
-อบรมให้ความรู้เรื่องการปลูก
ผักปลอดภัยในเมืองและท า
ข้อตกลงในการผลิตผัก 
-ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
การปรุงดินและการท าปุ๋ยหมัก 

-ส า ร วจตลาดผักและท า
ข้อตกลงร่วมกัน 
-ร่วมใจปลูกผักปลอดภัยเพ่ือ
สุขภาพท่ีด ี

 -ส ารวจแปลงผัก รวบรวม
และสรุปข้อมูลการปลูกผัก 
-กิจกรรมถอดบทเรียน 

   
   
   
   

 -เกิดคณะท างาน 20 คน จาก
ภาคีที่หลากหลาย มีบทบาท
หน้าที่ที่ชัดเจน 
-กลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจใน
วัตถุประสงค์โครงการ 

 -เกิดแผนการด าเนินงานข้อมูล
การบริโภคและปลูกผักปลอดภัย 

- เกิดชมรมสวนผักคนเมืองเบตงจาก
ครัวเรือนเป้าหมาย 

 -กลุ่มผู้ปลูกผักมีความรู้และทักษะในการ
ปลูกผักปลอดภัยแบบในเมือง 

 -กลุ่มผู้ปลูกผักมีความรู้และทักษะในการ
ปรุงดินและการท าปุ๋ยหมัก 

 -คณะท างานมีความรู้ในการด าเนินงาน 
ติดตามและประเมินผล 

 -มีข้อตกลงเรื่องมาตรฐานการผลิตผัก
ปลอดภัยและมีการปฏิบัติตาม 

   

   
  -มีแหล่งเรียนรู้แปลงผัก

ปลอดภัยในชุมชน 
 -มีตลาดเพ่ือวางขายผักอย่าง

ต่อเน่ือง 
 -หน่วยงานราชการรับซื้อผัก

จากชุมชน เช่น รพ. เทศบาล 
   

  -กลุ่มผู้ปลูกผักมีผักปลอดภัย
บริโภคตลอดปีมีสุขภาพ
แข็งแรงขึ้น 

 -มีข้อมูลการปลูกผักและ
รายงานการด าเนินงานตลอด
ท้ังปี 

   
   

ผล
ลัพ

ธ์ 
กิจ

กร
รม

 
ตัว

ชี้วั
ด 

คณะท างานมีบทบาทในการ
ท างาน กลุ่มผู้ปลูกผักมีความรู้

และทักษะในการปลูกผักปลอดภัย 

กลุ่มปลูกผักมีการปลูกและกินผัก
ปลอดภัยอย่างต่อเน่ือง และเกิด
กลไกตลาดผักท่ีมีจังหวัดหนุน

เสริม 

กลุ่มผู้ปลูกผักมีรายได้เพ่ิม ลด
การน าเข้าผักจากต่างจังหวัด
และมีข้อมูลการด าเนินงาน

ตลอดท้ังปี 
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เอกสารแนบท้ายโครงการ 
 

1. ช่ือโครงการ………ชุมชนสวนผักปลอดสารพิษเพื่อผลิตและจ าหน่าย 
 2. รายช่ือผูล้งนามในข้อตกลง พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชน 
 2.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ......นายสุธรรม บัวแก่น................................................................................. 
 2.2 พยาน..............................นางสาววลัยลฎา เจริญด.ี........................................................................ 
 
3. รายช่ือผู้เปิดบัญชีโครงการจ านวน 3 ท่าน พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชน 
 3.1 ……นายสุธรรม บัวแก่น ………………… ผู้รบัผิดชอบโครงการ 
 3.2 ……นางสาววลัยลฎา เจริญดี  ………… ผู้ร่วมท าโครงการ (ต้องมรีายช่ือในโครงการ) 
 3.3 ……นางสาวกุนทินี วงศ์นิรัติศัย ………  ผู้ร่วมท าโครงการ/เจ้าหน้าทีก่ารเงิน (ต้องมีรายช่ือในโครงการ) 

 

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

 
 
 


