แนวทางการดําเนินงาน
“นอมนําแนวพระราชดําริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
สู$แผนปฏิบัติการ ๙๐ วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสรางความมั่นคงทางอาหาร”
ระยะที่ ๒ สรางวัฒนธรรมปลูกพืชผักประจําครัวเรือน
๑. หลักการและเหตุผล
กรมการพั ฒ นาชุ ม ชนไดดํ า เนิ น การ “นอมนํ า แนวพระราชดํ า ริ ข องสมเด็ จ พระกนิ ษ ฐาธิ ร าชเจา
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สู&แผนปฏิบัติการ ๙๐ วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสรางความมั่นคง
ทางอาหาร” โดยเนนการพึ่งตนเองและสรางความสามัคคีของคนในชุมชน เป5นการสรางความมั่นคงทางอาหาร
ในระดับครัวเรือน และลดรายจ&ายในการดํารงชีวิตของประชาชน สรางรายไดระยะสั้นทั้งในระดับครัวเรือนและ
ระดับกลุ&มอาชีพ โดยเริ่มดําเนินการตั้งแต&วันที่ ๑ เมษายน – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓
การดําเนินการดังกล&าวไดทําใหประชาชนในเขตชนบทและเขตเมืองตื่นตัวและปลูกผักสวนครัวในบริเวณ
ที่ อ ยู& อ าศั ย เกิ ด การเรี ย นรู แนวทางการสรางพื้ น ฐานความพอมี พอกิ น พอใชของประชาชน เพื่ อ พึ่ ง ตนเอง
ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยู&หัว รัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานไว รวมทั้งแลกเปลี่ยน แบ&งปAนความรู เมล็ดพัน ธุB
และผลผลิตระหว&างกัน
เพื่อใหทางการดําเนินงาน “นอมนําแนวพระราชดําริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี สู&แผนปฏิบัติการ ๙๐ วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสรางความมั่นคงทางอาหาร” เกิดความยั่งยืนและ
อํานวยประโยชนBแก&ประชาชนมากขึ้น กรมการพัฒนาชุมชนจึงกําหนดดําเนินงาน “นอมนําแนวพระราชดําริของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สู&แผนปฏิบัติการ ๙๐ วัน
ปลูกผักสวนครัวเพื่อสรางความมั่นคงทางอาหาร” ระยะที่ ๒ สรางวัฒนธรรมปลูกพืชผักประจําครัวเรือน
๒. วัตถุประสงค5
2.1 เพื่อตอบสนองต&อเปFาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เปFาหมายที่ ๒ ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทาง
อาหาร ยกระดับโภชนาการ ส&งเสริมการเกษตรกรรมที่ยั่งยืน ขององคBการสหประชาชาติ และสรางความมั่นคงทาง
อาหาร
๒.2 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบท และพึ่งตนเองไดอย&างยั่งยืน
2.3 เพื่อสรางรายได และสรางเสริมความรัก ความสามัคคี และการเกื้อกูลของคนในชุมชน/หมู&บาน
๓. เป7าหมาย
ดําเนินการทุกหมู&บานทุกครัวเรือนที่ร&วมดําเนินการในระยะที่ ๑
๔. ระยะเวลาดําเนินการ
ระหว&างวันที่ ๑ กรกฎาคม – ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓
๕. ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน
การดําเนินงานในระยะที่ ๒ สรางวัฒนธรรมปลู กพืชผั กประจํ าครั วเรื อน ยังคงยึดหลักการดําเนิ นการ
ในระยะที่ ๑ คือ ๑) จะพัฒนาใครเขาตองเริ่มจากตัวเราก&อน ๒) ผูนําตองทําก&อน ๓) ผนึกกําลัง ตั้งระบบ ทําใหครบ
วงจร ๔) ส& ง เสริ ม การปลู ก ผั ก สวนครั ว แบบเขาถึ ง ทุ ก ครั ว เรื อ น ๕) สรางเครื อ ข& า ยขยายผล และมี ขั้ น ตอน
การดําเนินงาน ดังนี้

-๒ที่

กิจกรรม

๑. ความต$อเนื่องคือพลัง

๒. ทําเป<นบาน
สานเป<นกลุ$ม

วิธีการ/กลุ$มเป7าหมาย

การติดตามผล

ส&งเสริมการปลูกพืชผักที่ปลูกอยู&แลว
ใหเป5นไปอย&างต&อเนื่องและปลูกพืชผัก
เพิ่มเติม ดวยกระบวนการ 5 ขั้นตอน ใน
ระยะที่ 1 โดยใหชุดปฏิบัติการหมู&บาน
(จัดตั้งไวแลวในระยะแรก) กระตุนให
ครัวเรือนในหมู&บานที่ดําเนินการในระยะ
ที่ ๑ ดําเนินการ ดังนี้
- ปลูกผักอย&างนอย ๑๐ ชนิด เนนพืชผัก
ที่ใชในชีวิตประจําวัน ประกอบดวย
๑. พืชผักสมุนไพรคู&บานคู&ชีวิต เช&น
มะกรูด มะนาว ข&า ตะไคร ขมิ้น กระชาย
กลวย มะละกอ ฯลฯ
๒. พืชผักสวนครัวประจําครัวเรือนอื่นๆ
- จัดตั้งหรือมอบหมายทีมขับเคลื่อน/
ชุดปฏิบัติการหมู&บานรวบรวม/จัดหา
เมล็ดพันธุB ถ&ายทอดความรูที่เกี่ยวของ
ตามสมควร ทั้งนี้ใหเป5นการพึ่งตนเองของ
ครัวเรือนและชุมชน
- ครัวเรือนปลูกและดูแลพืชผักที่ตนเอง
เลือก
- เลี้ยงปลาและเลี้ยงสัตวBตามสภาพพื้นที่
เพื่อเป5นแหล&งอาหารโปรตีน
ส&งเสริมใหทุกครัวเรือนปลูกพืชผักของ
ตนเอง จะไดผลผลิตผักเพียงพอสําหรับ
การบริโภค ในระยะที่ ๒ นี้ ควรส&งเสริมให
เกิดการรวมกลุ&มปลูกพืชผักประจํา
ครัวเรือนเพื่อบริหารจัดการผลผลิต
ส&วนเกินใหมีมูลค&าเพิ่ม โดยพัฒนากร
ร&วมกับทีมปฏิบัติการดําเนินการ ดังนี้
- เชิญชวนใหครัวเรือนรวมกลุ&มและ
ปลูกพืชผักร&วมกัน เช&น มะนาว กลวย
มะละกอ ตะไคร ขิง ข&า มะกรูด
เป5นตน
- ใหความรูการดูแลพืชผัก และปรับปรุง
คุณภาพผลผลิต

ปลูกพืชผัก
อย&างนอย ๑๐ ชนิด

- จํานวนสินคา/
ผลผลิตแปรรูป
- จํานวนกลุ&มปลูก
พืชผัก

วันส$งมอบ
ความสําเร็จ
๒๘ ก.ค. ๒๕๖๓

๑๒ ส.ค. ๒๕๖๓

-๓ที่

กิจกรรม

วิธีการ/กลุ$มเป7าหมาย

การติดตามผล

- รวมผลผลิตประเภทเดียวกันและนําไป
จําหน&าย
- แปรรูปผลผลิตพืชผักส&วนเกินใหเป5น
สินคา
- พัฒนากลุ&มสู&กลุ&มอาชีพหรือกลุ&ม
วิสาหกิจชุมชน รวมทั้งเชื่อมโยงกับบริษัท
ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดใหการ
สนับสนุนและพัฒนาการตลาด
๓. ชุมชนสีเขียว เป<นมิตร การปลูกพืชผักที่ดําเนินการในระยะแรก - จํานวนครัวเรือน
กับสิ่งแวดลอม
เป5นการปลูกพืชผักเพื่อบริโภคในครัวเรือน ทีท่ ําถังขยะเปSยก
มุ&งเนนใหประชาชนไดบริโภคผักปลอดภัย ลดโลกรอน
ไรสารเคมีและยากําจัดศัตรูพืช จึงตอง
สรางจิตวิญญาณรักสิ่งแวดลอมและสราง
ชุมชนสีเขียว โดยสนับสนุนใหอาสาพัฒนา
ชุมชน (อช.) และผูนําอาสาพัฒนาชุมชน
(ผูนํา อช.) ดําเนินการ ดังนี้
- จัดทําถังขยะเปSยกลดโลกรอน โดยใช
ขยะในครัวเรือนทําเป5นปุTยอินทรียB
- ส&งเสริมการ “ใชนอย ใชซ้ํา และนํา
กลับมาใชใหม&” โดยใหทุกครัวเรือน
ในหมู&บานใชวัสดุเหลือใชในบานเป5น
อุปกรณBปลูกผัก
- จัดตั้งธนาคารขยะในหมู&บานเพื่อการคัด
แยกขยะมูลฝอยและขายใหเป5นเงินทุน
สําหรับดําเนินกิจกรรมพัฒนาต&าง ๆ ใน
หมู&บาน โดยร&วมกับโรงเรียนในหมู&บาน
ดําเนินการ และเนนใหเด็กและเยาวชน
เป5นกลุ&มเปFาหมาย
- สนับสนุนให อช./ผูนํา อช. ประสานการ
ทํางานกับ อาสาสมัครทองถิ่นรักษBโลก
(อถล.) และเชื่อมโยงการทํางานร&วมกัน
แบบเครือข&าย และเป5นกลไกในการ
ขับเคลื่อน

วันส$งมอบ
ความสําเร็จ

๒๐ ก.ย. ๒๕๖๓

-๔ที่

กิจกรรม

๔. จากวัฒนธรรม
สู$นวัตกรรม

๕. ชุมชนเกื้อกูล

เพิ่มพูนสามัคคี
วิถีพอเพียง

วันส$งมอบ
ความสําเร็จ

วิธีการ/กลุ$มเป7าหมาย

การติดตามผล

เมื่อการปลูกผักและการบริโภคผักปลอดภัย
เป5นวิถีชีวิต จึงตองส&งเสริมใหเกิดนวัตกรรมที่
เกี่ยวของกับอาหาร ไดแก&
- คิดคนเมนูอาหารรักษBสุขภาพ อาหารรักษB
โลก โดยร&วมกับหน&วยงานที่เกี่ยวของ
สถาบันการศึกษาทองถิ่น
- จัดตลาดนัดสีเขียวเพื่อจําหน&ายผัก
ปลอดภัยไรสารเคมี และผลิตภัณฑB/
เมนูอาหารรักษBสุขภาพ อาหารรักษBโลก
โดยร&วมกับ OTOP Trader บริษัทประชารัฐ
รักสามัคคีจังหวัด
- ส&งเสริมใหเกิดนวัตกรรมที่เกี่ยวของกับ
อาหารและของใชต&าง ๆ ในชีวิตประจําวัน
จากพืชผัก อาหารรักษBสุขภาพ อาหารรักษB
โลก ผลิตภัณฑBจากสมุนไพรพื้นบาน
เพื่อใหชุมชนสามารถดูแล ช&วยเหลือ และ
แบ&งปAน เกิดเป5นชุมชนเกื้อกูล โดย
- จัดตั้งศูนยBขยายเมล็ดพันธุB ประจําหมู&บาน/
ชุมชน ทําหนาที่รวบรวม คัดเลือก
แลกเปลี่ยนและแบ&งปAนเมล็ดพันธุB
ระหว&างกัน ตลอดจนจัดตั้งเป5นศูนยBพันธุBพืช
และศูนยBสมุนไพร ประจําหมู&บาน/ชุมชน
- แบ&งปAนผลผลิตใหผูดอยโอกาส คนชรา คน
พิการ เด็ก สตรียากจน ผูประสบภัยพิบัติ

- มีกิจกรรมเชิง
นวัตกรรม เช&น
เมนูอาหารรักษB
สุขภาพ อาหาร
รักษBโลก ผลิตภัณฑB
จากสมุนไพรพื้นบาน
เป5นตน

๒๑ ต.ค. ๒๕๖๓

- มีกิจกรรมศูนยB
ขยายเมล็ดพันธุB

๕ ธ.ค. ๒๕๖๓

๖. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๖.๑ รอยละ ๙๐ ของครัวเรือนในหมู&บานปลูกพืชผักสวนครัวอย&างนอยคนละ ๑๐ ชนิด
๖.๒ มีกลุ&ม ผลิต/แปรรูปหรือจําหน&ายพืชผักอย&างนอยตําบลละ 1 กลุ&ม
๖.๓ รอยละ ๙๐ ของครัวเรือนที่ปลูกพืชผักทําถังขยะเปSยกลดโลกรอน
๖.๔ มีกิจกรรมเชิงนวัตกรรมอย&างนอยตําบลละ ๑ กิจกรรม
๖.๕ มีศูนยBขยายเมล็ดพันธุBอย&างนอยตําบลละ ๑ แห&ง
๗. การรายงานผล
รายงานความกาวหนาตามแบบรายงานที่ ก รมการพั ฒ นาชุ ม ชนกํ า หนด ตั้ ง แต& วั นที่ ๑ กรกฎาคม –
๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

