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ค าน า 
 
 คู่มือแนวทางการด าเนินงานระบบอาหารระดับต าบล ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือให้หน่วยงานเครือข่าย               
ที่มีความประสงค์จะท าแผนนงาน โครงการเกี่ยวกับระบบอาหาร โดยขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุน
ต าบลหรือกองทนุหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เนื้อหาในรายงานประกอบด้วย 3 ส่วน ส่วนแรกเป็นเรื่องแนวคิด 
หลักการในการด าเนินงานระบบอาหาร ส่วนที่ 2 กรอบแนวคิดในการด าเนินงานระบบอาหารในหน่วยงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนที่ 3 การท าแผนด้านระบบอาหารของกองทุนสุขภาพต าบล  
 ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ของผู้ที่สนใจที่จะท าโครงการด้านอาหาร  
 
        คณะผู้จัดท า 
            สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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1. หลักการ แนวคิดในการด าเนินงานระบบอาหาร 
 ในการด าเนินงานระบบอาหารนั้น ควรครอบคลุมประเด็น ส าคัญ 3 ด้าน คือด้านความมั่นคงทาง
อาหาร  อาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัย  รายละเอียดประเด็นความมั่นคงทางอาหารนั้นยังประกอบด้วย 
4 ประเด็นย่อย คือ การมีอาหารที่เพียงพอ การเข้าถึงอาหาร การใช้ประโยชน์จากสารอาหาร และการมี
เสถียรภาพด้านอาหาร   

1.1 ความม่ันคงทางอาหาร 
 องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ได้ให้ความหมายของความมั่นคงทางอาหาร หมายถึง 
การมีความสามารถทั้งทางกายภาพ เศรษฐกิจ ที่จะเข้าถึงอาหารที่ปลอดภัย ได้สารอาหารครบตามหลัก
โภชนาการ ที่สามารถตอบสนองความต้องการอาหารทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ไม่ ใช่เฉพาะเรื่องของการ
เพ่ิมข้ึนของอาหารในเชิงปริมาณเท่านั้น แต่ยังรวมถึงโอกาสที่ประชาชนทุกคนมีรายได้เพ่ือหาซื้อหาอาหาร และ
ทุกคนต้องมีโอกาสในการเข้าถึงอาหารด้วย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 1 องค์ประกอบของความม่ันคงทางอาหาร 
 

จากภาพที่ 1 รายละเอียดองค์ประกอบของความม่ันคงทางอาหาร ประกอบด้วย 
 1) การมีอาหาร (Food availability) หมายถึง การมีอาหารที่มีคุณภาพในปริมาณที่เพียงพอเพ่ือการ
บริโภคทั้งท่ีผลิตเอง หรือการซื้อหาจากแหล่งผลิตอื่น 
 2) การเข้าถึงอาหาร (Food access) หมายถึง การมสีิทธิในการเข้าถึงทรัพยากรเพ่ือการหาอาหารที่มี
คุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสม ทั้งสิทธิในการครอบครองปัจจัยการผลิต สิทธิในการหาหรือใช้ประโยชน์จาก
แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งสิทธิในการประกอบอาชีพ การจ้างงานเพ่ือให้เกิดรายได้ และผลักดันให้เกิด
การจัดการอาหารส าหรับบริโภค  
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 3) การใช้ประโยชน์ (Food utilization) หมายถึง การใช้ ประโยชน์จากอาหารในการบริโภคอย่าง
ครบถ้วน มีปริมาณสารอาหารที่ต้องการอย่างเพียงพอแก่ความต้องการของร่างกาย รวมทั้งการได้รับคุณค่า              
ทางโภชนาการที่ดี และบรรลุความต้องการของร่างกายแต่ละวัย 
 4) การมีเสถียรภาพด้านอาหาร (Food stability) หมายถึง การที่ประชาชน หรือครัวเรือน สามารถ
เข้าถึงอาหารอย่างเพียงพอตลอดเวลา แม้ในภาวะวิกฤติ เกิดภาวะภัยพิบัติ และไม่มีความเสี่ยงในการขาด
อาหาร 
  ดังนั้นโดยสรุปความมั่นคงทางอาหาร หมายถึง การมีอาหารที่มีคุณภาพเพ่ือการบริโภคที่เพียงพอ              
ไม่ว่าจะผลิตเอง หาจากแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ หรือมีรายได้ที่เพียงพอในการซื้ออาหารมาจากแหล่ง
จ าหน่ายอาหาร ซึ่งอาหารทีน่ั้นต้องปลอดภัย มีปริมาณสารอาหารและคุณค่าทางโภชนาการตามความต้องการ
ของแต่ละวัย และมีปริมาณเพียงพอส าหรับประชากรทุกกลุ่มทุกคน ไม่มีความเสี่ยงต่อการขาดอาหารแม้               
ในภาวะวิกฤติ  
 1.2 อาหารปลอดภัย  
 ในการด าเนินงานอาหารปลอดภัย ต้องพิจารณาการด าเนินงานตลอดห่วงโซ่ของอาหาร ตั้งแต่ต้นทาง 
กลางทาง และปลายทาง (from farm to table) ในที่นี้ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 1) การผลิตที่ปลอดภัย เช่น
การไม่ใช้สารเคมี ยาปราบศตรูพืช หรือสารเร่งใด ๆ ที่เกินเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด รวมทั้งการผลิตแบบ
อินทรีย์ ที่ไม่มีการใช้สารเคมีใด ๆ ในกระบวนการผลิต 2) กระบวนการเก็บ ขนส่ง แปรรูปอาหารที่ปลอดภัย 
การเตรียมปรุงอาหารตามหลักสุขาภิบาลอาหาร ปลอดภัย ปราศจากสิ่งเจือปนที่อาจส่งผลอันตรายต่อผู้บริโภค 
และ 3) การบริโภคอาหารที่ปลอดภัย หมายถึง การที่ผู้บริโภคได้รับประทานอาหารที่ปลอดภัย ไร้สารเจือปน
ของสารเคมี สารปนเปื้อน และเชื้อโรคต่าง ๆ ที่อาจส่งผลถึงการมีสุขภาพที่ดี  
 1.3 โภชนาการสมวัย 
 โภชนาการสมวัย ในที่นี้หมายถึง การที่ผู้บริโภคได้บริโภคอาหาร ครบ 5 หมู่ ได้รับสารอาหารครบถ้วน 
เพียงพอแก่ความต้องการที่เหมาะสมแก่ช่วงวัยและอายุ จนไม่ท าให้เกิดภาวะขาดสารอาหาร เกิดภาวะเตี้ย 
แคระ เกร็น อ้วน รวมถึงการเกิดภาวะสุขภาพที่เกิดจากปัญหาด้านโภชนาการอ่ืน ๆ ด้วย  
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2. กรอบแนวคิดในการด าเนินงานระบบอาหารในหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานในพ้ืนที่ที่มีทรัพยากร ทั้งคน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ ที่
สามารถสนับสนุนการด าเนินงานระบบอาหารในพ้ืนที่รับผิดชอบได้  

 
ภาพที่ 2 กรอบแนวทางการด าเนินงานโภชนาการในระดับท้องถิ่น 

 ในการด าเนินงานโภชนาการในระดับท้องถิ่นนั้น ต้องพิจารณาบริบทของพ้ืนที่ เมือง ชนบท ซึ่งจะ
ส่งผลให้การด าเนินงานระบบอาหาร 3 มิติ ทั้งความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัย
แตกต่างกันอยู่บ้าง แต่ปัจจัยส าคัญที่เป็นปัจจัยน าเข้าที่ต้องพิจารณาในการด าเนินงาน เช่น ปัจจัยเรื่องคน กลุ่ม
คน ภูมิปัญญา ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรมอาหาร งบประมาณ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส าหรับ
กระบวนการการด าเนินงานที่ส าคัญนั้น หลัก ๆ ประกอบด้วยการเพ่ิมพ้ืนที่อาหาร การเพ่ิมมูลค่า การแปรรูป 
การสร้างตลาดอาหารปลอดภัย การจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิ์ หรือศูนย์คุ้มครองผู้บริโภค การด าเนินงานระบบ
อาหารในโรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก เป็นต้น เพ่ือให้บบรลุเป้าหมายตามมิติของระบบอาหาร ทั้ง 3 ด้าน ดังภาพที่ 2 
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3. การท าแผนด้านระบบอาหารของกองทุนสุขภาพต าบล 
 ในการจัดท าแผนระบบอาหารท้องถิ่น ใช้หลักการแนวทางค าถามส าคัญ 4 ค าถาม คือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 ค าถามส าคัญในการจัดท าแผนด้านระบบอาหาร 
 
 จากภาพที่ 3 แสดงกรอบแนวคิดส าคัญในการท าแผน มุ่งจะตอบค าถาม 4 ข้อ คือ 
 1) “ขณะนี้เราอยู่ไหน” เป็นการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาที่เกี่ยวกับระบบอาหาร ทั้ง 3 ด้าน คือ
ความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย และโภชนาการ ว่าในปัจจุบันมีปัญหาอะไรบ้าง ขนาดและความรุนแรง
ของปัญหามีมากน้อยขนาดไหน ปัญหาใดส าคัญที่สุด เราจะแก้ปัญหาไหนก่อน และวิเคราะห์ว่าแต่ละปัญหา
เกิดจากสาเหตุ ปัจจัยอะไร และในพ้ืนที่มีทุนอะไรบ้าง เช่น ทุนคน ปราชญ์ชาวบ้าน ทุนทรัพยากร งบประมาณ 
ภูมิปัญญาอะไรที่เป็นปัจจัยเอื้อ ที่จะน ามาใช้ในการแก้ปัญหานั้น  
 หมายเหตุ ในการระบุสถานการณ์ปัญหาควรมีข้อมูลเชิงปริมาณสนับสนุนด้วย เช่น  

 ในพ้ืนที่มีการท าเกษตรแบบอินทรีย์ ร้อยละ 2 ของการท าเกษตรทั้งหมด   

 ในพ้ืนที่มีการท าเษตรแบบเคมี ร้อยละ 80 ของการท าเกษตรทั้งหมด  
การก าหนดสถานการณ์ปัญหา โดยมีข้อมูลเชิงปริมาณสนับสนุนจะท าให้สามารถเห็นขนาดของปัญหา

ชัดเจน และถ้าหากมีข้อมูล ย้อนหลังได้ก็จะท าให้เห็นแนวโน้มของสถานการณ์ปัญหานั้น ๆ ด้วย ใน
ขณะเดียวกัน ในการวิเคราะห์ สถานการณ์ปัญหาควรวิเคราะห์ ปัจจัยสาเหตุของปัญหา และวิเคราะห์ปัจจัย
เอ้ือ หรือทุนของพ้ืนที่ด้วยแนวทางในการวิเคราะห์ ใช้กรอบการวิเคราะห์ 3 ปัจจัยหลัก คือ  

1 ขณะน้ีเราอยู่ที่ไหน 
(วิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ 

และทุนของพื้นที่)

2 เราต้องการไปที่ใด

(วางเป้าหมาย และตัวชี้วัด)

3 เราจะไปอย่างไร 

(ร่วมวางแผนและ
ด าเนินการ)

4 เราไปถึงหรือยัง

(ติดตามประเมินผลและสรุป
บทเรียน)
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 ปัจจัยที่เกี่ยวกับปัจเจกบุคคล เช่น ความรู้ ความสามารถ พฤติกรรม ความเชื่อ จิต
วิญญาณ วิถีชีวิต ความรอบรู้ด้านสุขภาพ ความรอบรู้ด้านอาหารของกลุ่มเป้าหมาย หรือ
คนที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานอาหารว่าเป็นอย่างไร  

 ปัจจัยที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ได้แก่ สภาพแวดล้อมทางกายภาพ เคมี ชีวภาพ เช่น 
คุณภาพดิน น้ า อากาศ ฝนแล้ง น้ าท่วม ที่อาจมีผลต่อระบบการผลิตอาหาร และ
สภาพแวดล้อมทางสังคมเศรษฐกิจ เช่น ประเพณี วัฒนธรรมอาหาร รายได้ อาชีพ ความ
ยากจน สิทธิท ากิน สิทธิในการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ ศาสนา เทคโนโลยี การขนส่ง ฯ 

 ปัจจัยที่เกี่ยวกับระบบ กลไก เช่น การด าเนินงานร่วมกันของกลุ่ม ชมรม สมาคม 
หน่วยงานต่าง ๆ ในพ้ืนที่ ๆ จะช่วยหนุนเสริมให้การด าเนินงานระบบอาหารบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้มากขึ้น 

 2) “เราต้องการไปท่ีใด” หมายถึง การที่เราวางเป้าหมายว่าเราอยากเห็นสถานการณ์ระบบอาหารใน
พ้ืนที่เป็นอย่างไร ควรเลือกปัญหาใดมาแก้ไขก่อน แต่ละสถานการณ์ปัญหาวางเป้าหมายเพ่ิมชึ้นหรือลดดลง
เท่าไหร่ และอะไรเป็นตัวชี้วัดส าคัญ 
 หมายเหตุ ในการวางเป้าหมาย ควรมีการก าหนดข้อมูลเป้าหมายการลด หรือเพ่ิมในเชิงปริมาณด้วย 
เพ่ือท าให้เห็นว่า เราจะท าจ้องท าแผนงาน โครงการ อะไรเพื่อให้บรรลุตามที่ก าหนดไว้ เช่น 

 เพิ่มการท าเกษตรแบบอินทรีย์ในพ้ืนทีข่ึ้น ร้อยละ 10  

 ลดการท าเษตรแบบเคมีในพ้ืนทีใ่ห้เหลือ ร้อยละ 50  
 3) “เราจะไปอย่างไร” หมายถึง การก าหนดแนวทาง วิธีการ กลยุทธ์ส าคัญ แผนงาน โครงการ
อะไรบ้าง ในการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ในข้อ 2) และโครงการดังกล่าวใครเป็นคนท า ใช้งบประมาณจากไหน 
เท่าไหร่? 
 แนวทาง  วิธีการส าคัญ ในการท าแผนงาน โครงการ ที่ดี ควรท าอย่างน้อย 5 เรื่อง ดังนี้  

 การพัฒนาศักยภาพคน กลุ่มคน เครือข่าย ให้มีความรู้ ความสามารถ มีศักยภาพในการ
จัดการแก้ปัญหา การท าให้คนมีความรอบรู้ทางด้านสุขภาพ มีความรอบรู้ทางด้านอาหาร 
และน ามาสู่การมีพฤติกรรมที่ดี   

 การปรับสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี สภาพแวดล้อมในที่นี้ไม่ได้หมายถึง
สิ่งแวดล้อมอย่างเดียว แต่หมายถึงปัจจัยทางสังคมอ่ืน ๆ เช่น  ประเพณี วัฒนธรรม 
เศรษฐกิจ รายได้ การสื่อสาร เทคโนโลยี การขนส่ง ศูนย์เรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ หลักสูตร 
พ้ืนที่ต้นแบบ ฯ 

 การพัฒนานโยบายสาธารณะ การท ากฎกติกา ข้อตกลงร่วม เช่น การมีธรรมนูญป่า
ชุมชน  การมีธรรมนูญลุ่มน้ าชายฝั่ง ฯ 

 การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง คือ การท าให้ปัญหาที่เราต้องการแก้ไขเป็นเรื่องที่ชุมชนให้
ความตระหนัก จนท าให้เกิดแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมแก้ปัญหาร่วมกัน ตัวชี้วัดใน
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การประเมินชุมชนเข้มแข็ง คือ การมีแผน โครงการ หรือกิจกรรมแก้ปัญหาร่วมจาก
ชุมชน  

 การพัฒนาระบบ กลไก หมายถึง การใช้กลไกที่มีในพ้ืนที่มาแก้ปัญหา เช่น หากโครงการ
ต้องการท าเรื่องเกษตรอินทรีย์ ถ้าในพ้ืนที่มีกลุ่มเครือข่าย เกษตรอินทรีย์ ก็ให้ดึงกลุ่ม
ดังกล่าวมาช่วยในโครงการ เป็นต้น  

 หมายเหตุ  แนวทางวิธีการเดิม ๆ ที่เคยท ามาแล้ว ไม่ประสบผลส าเร็จ หรือท าให้เราไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่วางไว้ ในครั้งต่อไปก็ไม่ควรจะท าตามวิธีนั้นอีก ควรมีวิธีการ แนวทางใหม่ ๆ 
เพ่ือให้บรรลุเป้ามากขึ้น  
 4) “เราไปถึงหรือยัง” คือการก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการ ว่าบรรุลผลตาม
วัตถุประสงค์ ตามตัวชี้วัด ที่ก าหนดไว้หรอืไม่ อย่างไร?  เราจะติดตามประเมินผลกี่ครั้ง เช่น ทุก 3 ทุก 6 เดือน 
และในการด าเนินงานที่ผ่านมาในการด าเนินงานมีบทเรียนอะไรบ้าง 
 

3.1 ข้อมูลสถานการณ์ด้านระบบอาหารเพื่อการจัดท าแผนในระดับท้องถิ่น 
 การวิเคราะห์สถานการณ์ระบบอาหาร คือ ประเมินว่าปัจจุบันในพ้ืนที่ มีปัญหาระบบอาหารเรื่อง
อะไรบ้าง ขนาดปัญหามากน้อยขนาดไหน รายละเอียดดังตารางที ่1  
 

ตารางท่ี 1 การประเมินสถานการณ์ด้านระบบอาหาร   
 

สถานการณ์ปัญหา ขนาด 
(ระบุค่า) 

วิธีการ/ที่มาของข้อมูล 

1. ร้อยละของพ้ืนที่เกษตรปลอดภัยและ
เกษตรอินทรีย์ เมื่อเทียบกับพ้ืนที่เกษตร
ทั้งหมด 

ร้อยละ สอบถามข้อมูลจาก อบต./เทศบาล เกษตรอ าเภอ 
(ทะเบียนเกษตรกร) 

2. ร้อยละของประชาชนที่ตรวจพบ
สารเคมีตกค้างในเลือดเกินมาตรฐานความ
ปลอดภัย 

ร้อยละ สอบถามข้อมูลจาก รพ.สต. รพ. อบต./เทศบาล 

3. ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ตรวจพบ
สารปนเปื้อน (สารเร่งเนื้อแดงในเนื้อสุกร สาร

กันราหรือกรดซาลิซิลคิ สารฟอกขาว สารบอ
แรกซ์ สารฟอร์มาลิน หรือสารละลาย
ฟอร์มาลดีไฮด์ และยาฆ่าแมลงหรอืสารเคมี
ก าจัดศัตรูพืช) 

ร้อยละ สอบถามข้อมูลจาก รพ.สต. รพ. อบต./เทศบาล 

4. ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะซีด ร้อยละ - สอบถามข้อมูลจาก รพ.สต. รพ.  
- สืบค้นขอมูลจากระบบ Health Data Center (HDC) 
กระทรวงสาธารณสุข ที่ 
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สถานการณ์ปัญหา ขนาด 
(ระบุค่า) 

วิธีการ/ที่มาของข้อมูล 

https://hdcksn.moph.go.th/hdc/reports/page.p
hp?cat_id=46522b5bd1e06d24a5bd81917257a
93c 

5. ร้อยละของเด็กแรกเกิดท่ีมีน้ าหนักน้อย
กว่า 2,500 กรัม 

ร้อยละ - สอบถามข้อมูลจาก รพ.สต. รพ.  
- ข้อมูล จปฐ.  
- สืบค้นขอมูลจากระบบ Health Data Center (HDC) 
กระทรวงสาธารณสุข ที่ 
https://hdcksn.moph.go.th/hdc/reports/page.p
hp?cat_id=46522b5bd1e06d24a5bd81917257a
93c 

6. ร้อยละของเด็ก 0-6 เดือน ที่กินนมแม่
อย่างเดียว 6 เดือน 

ร้อยละ - สอบถามข้อมูลจาก รพ.สต. รพ.  
- ข้อมูล จปฐ.  
- สืบค้นขอมูลจากระบบ Health Data Center (HDC) 
กระทรวงสาธารณสุข ที่ 
https://hdcksn.moph.go.th/hdc/reports/page.p
hp?cat_id=46522b5bd1e06d24a5bd81917257a
93c 

7. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีภาวะ
ผอม 

ร้อยละ - สอบถามข้อมูลจาก รพ.สต. รพ.  
- สืบค้นขอมูลจากระบบ Health Data Center (HDC) 
กระทรวงสาธารณสุข ที่ 
https://hdcksn.moph.go.th/hdc/reports/page.p
hp?cat_id=46522b5bd1e06d24a5bd81917257a
93c 

8. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีภาวะ
เต้ีย 

ร้อยละ - สอบถามข้อมูลจาก รพ.สต. รพ.  
- ข้อมูล จปฐ.  
- สืบค้นขอมูลจากระบบ Health Data Center (HDC) 
กระทรวงสาธารณสุข ที่ 
https://hdcksn.moph.go.th/hdc/reports/page.p
hp?cat_id=46522b5bd1e06d24a5bd81917257a
93c 
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สถานการณ์ปัญหา ขนาด 
(ระบุค่า) 

วิธีการ/ที่มาของข้อมูล 

9. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีภาวะ
อ้วน 

รอ้ยละ - สอบถามข้อมูลจาก รพ.สต. รพ.  
- ข้อมูล จปฐ.  
- สืบค้นขอมูลจากระบบ Health Data Center (HDC) 
กระทรวงสาธารณสุข ที่ 
https://hdcksn.moph.go.th/hdc/reports/page.p
hp?cat_id=46522b5bd1e06d24a5bd81917257a
93c 

10. ร้อยละของเด็ก 6-14 ปี ที่มีภาวะอ้วน ร้อยละ - สอบถามข้อมูลจาก รพ.สต. รพ.  
- ข้อมูล จปฐ.  
- สืบค้นขอมูลจากระบบ Health Data Center (HDC) 
กระทรวงสาธารณสุข ที่ 
https://hdcksn.moph.go.th/hdc/reports/page.p
hp?cat_id=46522b5bd1e06d24a5bd81917257a
93c 

11. ร้อยละของเด็ก 6-14 ปี ที่มีภาวะสูงดี
สมส่วน 

ร้อยละ - สอบถามข้อมูลจาก รพ.สต. รพ.  
- ข้อมูล จปฐ.  
- สืบค้นขอมูลจากระบบ Health Data Center (HDC) 
กระทรวงสาธารณสุข ที่ 
https://hdcksn.moph.go.th/hdc/reports/page.p
hp?cat_id=46522b5bd1e06d24a5bd81917257a
93c 

12. ร้อยละของประชากร อายุ 18 ปีขึ้นไป 
ที่มีภาวะน้ าหนักเกิน อ้วนระดับ 1 และ
อ้วนระดับ 2 

ร้อยละ - สอบถามข้อมูลจาก รพ.สต. รพ.  
- สืบค้นขอมูลจากระบบ Health Data Center (HDC) 
กระทรวงสาธารณสุข ที่ 
https://hdcksn.moph.go.th/hdc/reports/page.p
hp?cat_id=46522b5bd1e06d24a5bd81917257a
93c 

13. ร้อยละของคนในชุมชนที่กินผัก ผลไม้ 
อย่างน้อยวันละ 500 กรัม 

ร้อยละ สอบถามข้อมูลจาก รพ.สต. รพ. กรมอนามัย 
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สถานการณ์ปัญหา ขนาด 
(ระบุค่า) 

วิธีการ/ที่มาของข้อมูล 

14. ร้อยละของคนในชุมชนที่ดื่มน้ าอัดลม
และเครื่องดื่มรสหวานจัดเป็นประจ า 
(มากกว่า 5 วันต่อสัปดาห์) 

ร้อยละ ค านวณจากการส ารวจเก็บข้อมูล 

 
แนวทางการค านวณข้อมูลสถานการณ ์
 
1. ร้อยละของพ้ืนที่เกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ เมื่อเทียบกับพ้ืนที่เกษตรทั้งหมด 
 

1. ช่ือสถานการณ์ ร้อยละของพ้ืนที่เกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ เมื่อเทียบกับพ้ืนที่เกษตร
ทั้งหมด 

2. ค านิยาม พ้ืนที่เกษตรปลอดภัย หมายถึง พ้ืนที่เพ่ือผลิตผลผลิตทางการเกษตรที่ลดการใช้
สารเคมี ยาฆ่าแมลง ในกระบวนการผลิตให้อยู่ในปริมาณที่ปลอดภัย เพ่ือให้
ผลผลิตมีปริมาณสารพิษตกค้างในระดับต่ า และมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค  
พ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ หมายถึง พ้ืนที่เพ่ือผลิตผลผลิตทางการเกษตรแบบไม่ใช้
สารเคมี ยาฆ่าแมลงใด ๆ ในกระบวนการผลิต เพ่ือให้ผลผลิตปลอดสารพิษ 
ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และไม่ส่งผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม 
พ้ืนที่เกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์  หมายถึง ผลรวมของพ้ืนที่เกษตร
ปลอดภัยและพ้ืนทีเ่กษตรอินทรีย์ 

3. วิธีการเก็บข้อมูล ใช้ข้อมูลทะเบียนเกษตรกร 
4. แหล่งข้อมูล อบต./เทศบาล เกษตรอ าเภอ  
5. วิธีการค านวณ A = จ านวนพ้ืนที่ที่ท าเกษตรปลอดภัย 

B = จ านวนพ้ืนที่ที่ท าเกษตรอินทรีย์ 
C = จ านวนพ้ืนที่ที่ท าเกษตรทั้งหมด 
การค านวณ : [(A + B) / C] x 100 
ตัวอย่างการค านวณ 
A = จ านวนพ้ืนที่ที่ท าเกษตรปลอดภัย 45 ไร่ 
B = จ านวนพ้ืนที่ที่ท าเกษตรอินทรีย์ 20 ไร่ 
C = จ านวนพ้ืนที่ที่ท าเกษตรทั้งหมด 280 ไร่ 
จากสูตรค านวณ [(A + B) / C] x 100 
เพราะฉะนั้น [(45+20)/280] x 100 = 23.2 
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ดังนั้น พ้ืนที่เกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ เมื่อเทียบกับพื้นท่ีเกษตรทั้งหมด 
คิดเป็นร้อยละ 23.2 

 
2. ร้อยละของประชาชนที่ตรวจพบสารเคมีตกค้างในเลือดเกินมาตรฐานความปลอดภัย 
 

1. ช่ือสถานการณ์ ร้อยละของประชาชนที่ตรวจพบสารเคมีตกค้างในเลือดเกินมาตรฐานความ
ปลอดภัย 

2. ค านิยาม ประชาชนที่ตรวจพบสารเคมีตกค้างในเลือดเกินมาตรฐานความปลอดภัย 
หมายถึง ประชาชนหรือเกษตรกรที่ถูกสุ่มตรวจคัดกรองความเสี่ยงจากการสัมผัส
สารเคมีก าจัดศัตรูพืช และมีผลการตรวจอยู่ในระดับเสี่ยงและ/หรือไม่ปลอดภัย 

3. วิธีการเก็บข้อมูล สอบถามข้อมูลการคัดกรองความเสี่ยงจากการสัมผัสสารเคมีก าจัดศัตรูพืช 
4. แหล่งข้อมูล รพ.สต. รพ. อบต./เทศบาล 
5. วิธีการค านวณ A = จ านวนประชาชนที่ตรวจพบสารเคมีตกค้างในเลือดเกินมาตรฐานความ

ปลอดภัย 
B = จ านวนประชาชนที่เข้ารับการตรวจสารเคมีในเลือดทั้งหมด 
การค านวณ : (A / B) x 100 
ตัวอย่างการค านวณ 
A = จ านวนประชาชนที่ตรวจพบสารเคมีตกค้างในเลือดเกินมาตรฐานความ
ปลอดภัย 45 คน 
B = จ านวนประชาชนที่เข้ารับการตรวจสารเคมีในเลือดทั้งหมด 120 คน 
จากสูตรค านวณ (A/B) x 100 
เพราะฉะนั้น (45/120) x 100 = 37 
ดังนั้น ประชาชนที่ตรวจพบสารเคมีตกค้างในเลือดเกินมาตรฐานความปลอดภัย 
คิดเป็นร้อยละ 37 

 
3. ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ตรวจพบสารปนเปื้อน 
 

1. ช่ือสถานการณ์ ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ตรวจพบสารปนเปื้อน 
2. ค านิยาม ตัวอย่างอาหารที่ตรวจพบสารปนเปื้อน หมายถึง อาหารทั้งที่เป็นอาหารสด 

อาหารแปรรูป และอาหารปรุงส าเร็จ ที่ถูกสุ่มเก็บจากตลาด ร้านอาหาร และแผง
ลอย เพื่อน าไปตรวจวิเคราะห์และพบการปนเปื้อนในปริมาณเกินก าหนดของ
สารเคมี 6 ชนิด ได้แก่ สารเร่งเนื้อแดงในเนื้อสุกร สารกันราหรือกรดซาลิซิลิค 
สารฟอกขาว สารบอแรกซ์ สารฟอร์มาลิน หรือสารละลายฟอร์มาลดีไฮด์ และยา
ฆ่าแมลงหรือสารเคมีก าจัดศัตรูพืช 



15 

3. วิธีการเก็บข้อมูล สอบถามข้อมูลผลการตรวจสารปนเปื้อนในตัวอย่างอาหาร 
4. แหล่งข้อมูล รพ.สต. รพ.  
5. วิธีการค านวณ A = จ านวนตัวอย่างอาหารที่ตรวจพบสารปนเปื้อน 

B = จ านวนตัวอย่างอาหารที่ส่งตรวจทั้งหมด 
การค านวณ : (A / B) x 100 
ตัวอย่างการค านวณ 
A = จ านวนตัวอย่างอาหารที่ตรวจพบสารปนเปื้อน 4 ตัวอย่าง 
B = จ านวนตัวอย่างอาหารที่ส่งตรวจทั้งหมด 120 ตัวอย่าง 
จากสูตรค านวณ (A/B) x 100 
เพราะฉะนั้น (4/120) x 100 = 3 
ดังนั้น ตัวอย่างอาหารที่ตรวจพบสารปนเปื้อน คิดเป็นร้อยละ 3 

 
4. ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะซีด 
 

1. ช่ือสถานการณ์ ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะซีด 
2. ค านิยาม หญิงตั้งครรภ์ หมายถึง หญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ 28-34 สัปดาห์ 

ภาวะซีด หมายถึง หญิงตั้งครรภ์ที่มีค่าฮีมาโตคริต น้อยกว่า 33% หรือค่า
ฮีโมโกลบินน้อยกว่า 11 กรัมต่อเดซิลิตร 

3. วิธีการเก็บข้อมูล สอบถามข้อมูล 
4. แหล่งข้อมูล รพ.สต. รพ. 

ขอมูลจากระบบ Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข ที่ 
https://hdcksn.moph.go.th/hdc/reports/page.php?cat_id= 
46522b5bd1e06d24a5bd81917257a93c 

5. วิธีการค านวณ A = จ านวนหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะซีด 
B = จ านวนหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการตรวจภาวะซีดทั้งหมด 
การค านวณ : (A / B) x 100 
ตัวอย่างการค านวณ 
A = จ านวนหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะซีด 4 คน 
B = จ านวนหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการตรวจภาวะซีดทั้งหมด 60 คน 
จากสูตรค านวณ (A/B) x 100 
เพราะฉะนั้น (4/60) x 100 = 6 
ดังนั้น หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะซีด คิดเป็นร้อยละ 6 
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5. ร้อยละของเด็กแรกเกิดท่ีมีน้ าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม 
 

1. ช่ือสถานการณ์ ร้อยละของเด็กแรกเกิดที่มีน้ าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม 
2. ค านิยาม เด็กแรกเกิดน้ าหนักน้อย หมายถึง เด็กแรกเกิดที่มนี้ าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม 
3. วิธีการเก็บข้อมูล สอบถามข้อมูล 
4. แหล่งข้อมูล รพ.สต. รพ. 

ขอมูลจากระบบ Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข ที่ 
https://hdcksn.moph.go.th/hdc/reports/page.php?cat_id= 
46522b5bd1e06d24a5bd81917257a93c 

5. วิธีการค านวณ A = จ านวนเด็กแรกเกิดที่มีน้ าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม ในรอบปี 
B = จ านวนเด็กเกิดมีชีพทั้งหมดในปีเดียวกัน 
การค านวณ : (A / B) x 100 
ตัวอย่างการค านวณ 
A = จ านวนเด็กแรกเกิดที่มีน้ าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม ในรอบป ี8 คน 
B = จ านวนเด็กเกิดมีชีพทั้งหมดในปีเดียวกัน 200 คน 
จากสูตรค านวณ (A/B) x 100 
เพราะฉะนั้น (8/200) x 100 = 4 
ดังนั้น เด็กแรกเกิดที่มีน้ าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม คิดเป็นร้อยละ 4 

 
6. ร้อยละของเด็ก 0-6 เดือน ที่กินนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน 
 

1. ช่ือสถานการณ์ ร้อยละของเด็ก 0-6 เดือน ที่กินนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน 
2. ค านิยาม เด็ก 0-6 เดือน ที่กินนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน หมายถึง เด็กแรกเกิดอายุต่ ากว่า 6 

เดือน (5 เดือน 29 วัน) ที่ใน 24 ชั่วโมงท่ีผ่านมากินนมแม่อย่างเดียว (ถามแม่หรือ
ผู้เลี้ยงดู) 

3. วิธีการเก็บข้อมูล สอบถามข้อมูล 
4. แหลง่ข้อมูล รพ.สต. รพ. 

ขอมูลจากระบบ Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข ที่ 
https://hdcksn.moph.go.th/hdc/reports/page.php?cat_id= 
46522b5bd1e06d24a5bd81917257a93c 

5. วิธีการค านวณ A = จ านวนเด็ก 0-6 เดือน ที่แม่หรือผู้เลี้ยงดูตอบว่ากินนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน 
ในรอบปี 
B = จ านวนเด็ก 0-6 เดือน ที่แม่หรือผู้เลี้ยงดูได้ถูกสอบถามทั้งหมด ในปีเดียวกัน 
การค านวณ : (A / B) x 100 
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ตัวอย่างการค านวณ 
A = จ านวนเด็ก 0-6 เดือน ที่แม่หรือผู้เลี้ยงดูตอบว่ากินนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน 
ในรอบป ี28 คน 
B = จ านวนเด็ก 0-6 เดือน ที่แม่หรือผู้เลี้ยงดูได้ถูกสอบถามทั้งหมด ในปีเดียวกัน
45 คน 
จากสูตรค านวณ (A/B) x 100 
เพราะฉะนั้น (28/45) x 100 = 62 
ดังนั้น เด็ก 0-6 เดือน ที่กินนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน คิดเป็นร้อยละ 62 

 
7. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีภาวะผอม 
 

1. ช่ือสถานการณ์ ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีภาวะผอม 
2. ค านิยาม เด็กอายุ 0-5 ปี ที่มภีาวะผอม หมายถึง เดก็แรกเกิดจนถึงอายุ 5 ปี 11 เดือน 29 

วัน ที่มนี้ าหนักน้อยกว่ามาตรฐาน โดยมีค่าน้อยกว่า -2 SD ของน้ าหนักตาม
เกณฑ์ความยาวหรือส่วนสูง 

3. วิธีการเก็บข้อมูล สอบถามข้อมูล 
4. แหล่งข้อมูล รพ.สต. รพ. 

ขอมูลจากระบบ Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข ที่ 
https://hdcksn.moph.go.th/hdc/reports/page.php?cat_id= 
46522b5bd1e06d24a5bd81917257a93c 

5. วิธีการค านวณ A = จ านวนเด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีภาวะผอม 
B = จ านวนเด็กอายุ 0-5 ปี ที่วัดความยาวหรือส่วนสูงทั้งหมด 
การค านวณ : (A / B) x 100 
ตัวอย่างการค านวณ 
A = จ านวนเด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีภาวะผอม 22 คน 
B = จ านวนเด็กอายุ 0-5 ปี ที่วัดความยาวหรือส่วนสูงทั้งหมด 55 คน 
จากสูตรค านวณ (A/B) x 100 
เพราะฉะนั้น (25/55) x 100 = 40 
ดังนั้น เด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีภาวะผอม คิดเป็นร้อยละ 40 
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8. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีภาวะเตี้ย 
 

1. ช่ือสถานการณ์ ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีภาวะเตี้ย 
2. ค านิยาม เด็กอายุ 0-5 ปี ที่มภีาวะเตี้ย หมายถึง เด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 5 ปี 11 เดือน 29 

วัน ที่มคีวามยาวหรือส่วนสูงน้อยกว่ามาตรฐาน โดยมีค่าน้อยกว่า -2 SD ของ
ความยาวหรือส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ 

3. วิธีการเก็บข้อมูล สอบถามข้อมูล 
4. แหล่งข้อมูล รพ.สต. รพ. 

ขอมูลจากระบบ Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข ที่ 
https://hdcksn.moph.go.th/hdc/reports/page.php?cat_id= 
46522b5bd1e06d24a5bd81917257a93c 

5. วิธีการค านวณ A = จ านวนเด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีภาวะเตี้ย 
B = จ านวนเด็กอายุ 0-5 ปี ที่วัดความยาวหรือส่วนสูงทั้งหมด 
การค านวณ : (A / B) x 100 
ตัวอย่างการค านวณ 
A = จ านวนเด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีภาวะเตี้ย 20 คน 
B = จ านวนเด็กอายุ 0-5 ปี ที่วัดความยาวหรือส่วนสูงทั้งหมด 55 คน 
จากสูตรค านวณ (A/B) x 100 
เพราะฉะนั้น (20/55) x 100 = 36 
ดังนั้น เด็กอายุ 0-5 ปี ที่มภีาวะเตี้ย คิดเป็นร้อยละ 36 

 
9. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีภาวะอ้วน 
 

1. ช่ือสถานการณ์ ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีภาวะอ้วน 
2. ค านิยาม เด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีภาวะอ้วน หมายถึง เด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 5 ปี 11 เดือน 29 

วัน ที่มนี้ าหนักมากกว่ามาตรฐาน โดยมีค่าน้อยกว่า +2 SD ของน้ าหนักตาม
เกณฑ์ความยาวหรือส่วนสูง 

3. วิธีการเก็บข้อมูล สอบถามข้อมูล 
4. แหล่งข้อมูล รพ.สต. รพ. 

ขอมูลจากระบบ Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข ที่ 
https://hdcksn.moph.go.th/hdc/reports/page.php?cat_id= 
46522b5bd1e06d24a5bd81917257a93c 

5. วิธีการค านวณ A = จ านวนเด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีภาวะอ้วน 
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B = จ านวนเด็กอายุ 0-5 ปี ที่ชั่งน้ าหนักและวัดความยาวหรือส่วนสูงทั้งหมด 
การค านวณ : (A / B) x 100 
ตัวอย่างการค านวณ 
A = จ านวนเด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีภาวะอ้วน 20 คน 
B = จ านวนเด็กอายุ 0-5 ปี ที่ชั่งน้ าหนักและวัดความยาวหรือส่วนสูงทั้งหมด 60 
คน 
จากสูตรค านวณ (A/B) x 100 
เพราะฉะนั้น (20/60) x 100 = 33 
ดังนั้น เด็กอายุ 0-5 ปี ที่มภีาวะอ้วน คิดเป็นร้อยละ 33 

 
10. ร้อยละของเด็ก 6-14 ปี ที่มีภาวะอ้วน 
 

1. ช่ือสถานการณ์ ร้อยละของเด็ก 6-14 ปี ที่มีภาวะอ้วน 
2. ค านิยาม เด็กอายุ 6-14 ปี ที่มีภาวะอ้วน หมายถึง เด็กอายุ 6 ปีเต็ม – 14 ปี 11 เดือน 29 

วัน ทีม่ีน้ าหนักมากกว่ามาตรฐานน้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง โดยมีค่ามากกว่า > + 
2 S.D.ขึ้นไป 

3. วิธีการเก็บข้อมูล สอบถามข้อมูล 
4. แหล่งข้อมูล รพ.สต. รพ. 

ขอมูลจากระบบ Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข ที่ 
https://hdcksn.moph.go.th/hdc/reports/page.php?cat_id= 
46522b5bd1e06d24a5bd81917257a93c 

5. วิธีการค านวณ A = จ านวนเด็ก 6-14 ปี ที่มีภาวะอ้วน 
B = จ านวนเด็กอายุ 6-14 ปี ที่ชั่งน้ าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด 
การค านวณ : (A / B) x 100 
ตัวอย่างการค านวณ 
A = จ านวนเด็กอายุ 6-14 ปี ที่มภีาวะอ้วน 15 คน 
B = จ านวนเด็กอายุ 6-14 ปี ที่ชั่งน้ าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด 70 คน 
จากสูตรค านวณ (A/B) x 100 
เพราะฉะนั้น (15/70) x 100 = 21 
ดังนั้น เด็กอายุ 6-14 ปี ที่มีภาวะอ้วน คิดเป็นร้อยละ 21 

 
11. ร้อยละของเด็ก 6-14 ปี ที่มีภาวะสูงดีสมส่วน 
 

1. ช่ือสถานการณ์ ร้อยละของเด็ก 6-14 ปี ที่มีภาวะสูงดีสมส่วน 
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2. ค านิยาม เด็กอายุ 6-14 ปี ที่มีภาวะสูงดีสมส่วน หมายถงึ เด็กอายุ 6 ปีเต็ม – 14 ปี 11 
เดือน 29 วัน ทีม่ีส่วนสูงอยู่ในระดับสูงตามเกณฑ์ข้ึนไป และมีน้ าหนักอยู่ในระดับ
สมส่วน (ในคนเดียวกัน) 

3. วิธีการเก็บข้อมูล สอบถามข้อมูล 
4. แหล่งข้อมูล รพ.สต. รพ. 

ขอมูลจากระบบ Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข ที่ 
https://hdcksn.moph.go.th/hdc/reports/page.php?cat_id= 
46522b5bd1e06d24a5bd81917257a93c 

5. วิธีการค านวณ A = จ านวนเด็ก 6-14 ปี ที่มีภาวะสูงดีสมส่วน 
B = จ านวนเด็กอายุ 6-14 ปี ที่ชั่งน้ าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด 
การค านวณ : (A / B) x 100 
ตัวอย่างการค านวณ 
A = จ านวนเด็กอายุ 6-14 ปี ที่มภีาวะสูงดีสมส่วน 25 คน 
B = จ านวนเด็กอายุ 6-14 ปี ที่ชั่งน้ าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด 40 คน 
จากสูตรค านวณ (A/B) x 100 
เพราะฉะนั้น (25/40) x 100 = 62 
ดังนั้น เด็กอายุ 6-14 ปี ที่มีภาวะสูงดีสมส่วน คิดเป็นร้อยละ 62 

 
12. ร้อยละของประชากร อายุ 18 ปีขึ้นไป ที่มีภาวะน้ าหนักเกิน อ้วนระดับ 1 และอ้วนระดับ 2 
 

1. ช่ือสถานการณ์ ร้อยละของประชากร อายุ 18 ปีขึ้นไป ที่มีภาวะน้ าหนักเกิน อ้วนระดับ 1 และ
อ้วนระดับ 2 

2. ค านิยาม ประชากร อายุ 18 ปีขึ้นไป หมายถึง ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีเต็มข้ึนไป 
ภาวะน้้าหนักเกิน หมายถึง ค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index: BMI) ตั้งแต่ 
23-24.9 กิโลกรัม/ตารางเมตรขึ้นไป (BMI คือ ค่าน้ าหนักหน่วยเป็นกิโลกรัม หาร
ด้วยส่วนสูงหน่วยเป็นเมตร สองครั้ง) 
ภาวะอ้วนระดับ 1 หมายถึง ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ตั้งแต่ 25-29.9 กิโลกรัม/
ตารางเมตร 
ภาวะอ้วนระดับ 2 หมายถึง ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ตั้งแต่ 30-149.9 กิโลกรัม/
ตารางเมตร 

3. วิธีการเก็บข้อมูล สอบถามข้อมูล 
4. แหล่งข้อมูล รพ.สต. รพ. 

ขอมูลจากระบบ Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข ที่ 
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https://hdcksn.moph.go.th/hdc/reports/page.php?cat_id= 
46522b5bd1e06d24a5bd81917257a93c 

5. วิธีการค านวณ A = จ านวนประชากร อายุ 18 ปีขึ้นไป ที่มีภาวะน้ าหนักเกิน  
B = จ านวนประชากร อายุ 18 ปีขึ้นไป ที่มีภาวะอ้วนระดับ 1 
C = จ านวนประชากร อายุ 18 ปีขึ้นไป ที่มีภาวะอ้วนระดับ 2 
D = จ านวนประชากร อายุ 18 ปีขึ้นไป ที่ชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง ทั้งหมด 
การค านวณ : [(A +B + C) / D] x 100 
ตัวอย่างการค านวณ 
A = จ านวนประชากร อายุ 18 ปีขึ้นไป ที่มีภาวะน้ าหนักเกิน 5 คน 
B = จ านวนประชากร อายุ 18 ปีขึ้นไป ที่มีภาวะอ้วนระดับ 1  4 คน 
C = จ านวนประชากร อายุ 18 ปีขึ้นไป ที่มีภาวะอ้วนระดับ 2  3 คน 
D = จ านวนประชากร อายุ 18 ปีขึ้นไป ที่ชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง ทั้งหมด 50 คน 
จากสูตรค านวณ [(A +B + C) / D] x 100 
เพราะฉะนั้น [(5+4+3)/50] x 100 = 24 
ดังนั้น ประชากร อายุ 18 ปีขึ้นไป ที่มีภาวะน้ าหนักเกิน อ้วนระดับ 1 และอ้วน
ระดับ 2 คิดเป็นร้อยละ 24 

 
13. ร้อยละของคนในชุมชนที่กินผัก ผลไม้ อย่างน้อยวันละ 500 กรัม 
 

1. ช่ือสถานการณ์ ร้อยละของคนในชุมชนที่กินผัก ผลไม้ อย่างน้อยวันละ 500 กรัม 
2. ค านิยาม คนในชุมชนที่กินผัก ผลไม้ อย่างน้อยวันละ 500 กรัม หมายถึง ประชาชนที่

บริโภคผักและผลไม้ ในปริมาณอย่างน้อย 500 กรัมต่อวันขึ้นไป 
3. วิธีการเก็บข้อมูล สอบถามข้อมูล 
4. แหล่งข้อมูล รพ.สต. รพ. กรมอนามัย 
5. วิธีการค านวณ A = จ านวนคนในชุมชนที่กินผัก ผลไม้ อย่างน้อยวันละ 500 กรัม 

B = จ านวนคนในชุมชนทั้งหมด 
การค านวณ : (A / B) x 100 
ตัวอย่างการค านวณ 
A = จ านวนคนในชุมชนที่กินผัก ผลไม้ อย่างน้อยวันละ 500 กรัม 215 คน 
B = จ านวนคนในชุมชนทั้งหมด 500 คน 
จากสูตรค านวณ (A/B) x 100 
เพราะฉะนั้น (215/500) x 100 = 43 
ดังนั้น คนในชุมชนที่กินผัก ผลไม้ อย่างน้อยวันละ 500 กรัม คิดเป็นร้อยละ 43 
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14. ร้อยละของคนในชุมชนที่ดื่มน้ าอัดลมและเครื่องดื่มรสหวานจัดเป็นประจ า  
 

1. ช่ือสถานการณ์ ร้อยละของคนในชุมชนที่ดื่มน้ าอัดลมและเครื่องดื่มรสหวานจัดเป็นประจ า 
(มากกว่า 5 วันต่อสัปดาห์) 

2. ค านิยาม คนในชุมชนที่ดื่มน้ าอัดลมและเครื่องดื่มรสหวานจัดเป็นประจ า หมายถึง 
ประชาชนที่ดื่มน้ าอัดลม และเครื่องดื่มที่มีรสหวานเป็นประจ ามากกว่า 5 วันต่อ
สัปดาห์ 

3. วิธีการเก็บข้อมูล ส ารวจเก็บข้อมูล 
4. แหล่งข้อมูล ประชาชนในชุมชน 
5. วิธีการค านวณ A = จ านวนคนในชุมชนที่ดื่มน้ าอัดลมและเครื่องดื่มรสหวานจัดเป็นประจ า 

B = จ านวนคนในชุมชนทั้งหมด 
การค านวณ : (A / B) x 100 
ตัวอย่างการค านวณ 
A = จ านวนคนในชุมชนที่ดื่มน้ าอัดลมและเครื่องดื่มรสหวานจัดเป็นประจ า 200 
คน 
B = จ านวนคนในชุมชนทั้งหมด 500 คน 
จากสูตรค านวณ (A/B) x 100 
เพราะฉะนั้น (200/500) x 100 = 40 
ดังนั้น คนในชุมชนที่ดื่มน้ าอัดลมและเครื่องดื่มรสหวานจัดเป็นประจ า คิดเป็นร้อย
ละ 40 

 
3.2 การก าหนดวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด ในการด าเนินงานระบบอาหาร  

 
ตารางท่ี 2 การก าหนดวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดในการด าเนินงานระบบาหาร 
 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 1 ปี  
(ระบุค่า) 

1. เพ่ิมพ้ืนที่เกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 1. ร้อยละของพ้ืนที่เกษตรปลอดภัยและ
เกษตรอินทรีย์ เมื่อเทียบกับพ้ืนที่เกษตร
ทั้งหมด 

ร้อยละ 

2. ลดจ านวนประชาชนที่ตรวจพบสารเคมีตกค้าง
ในเลือดเกินมาตรฐานความปลอดภัย 

2. ร้อยละของประชาชนที่ตรวจพบสารเคมี
ตกค้างในเลือดเกินมาตรฐานความ
ปลอดภัย 

ร้อยละ 
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3. ลดตัวอย่างอาหารที่ตรวจพบสารปนเปื้อน 
(สารเร่งเนื้อแดงในเนื้อสุกร สารกันราหรือกรดซาลิซิ
ลิค สารฟอกขาว สารบอแรกซ์ สารฟอร์มาลิน หรือ
สารละลายฟอร์มาลดีไฮด์ และยาฆ่าแมลงหรือ
สารเคมีก าจัดศัตรูพืช)  

3. ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ตรวจพบ
สารปนเปื้อน  

ร้อยละ 

4. ลดภาวะซีดในหญิงตั้งครรภ์ 4. ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะซีด ร้อยละ 
5. ลดเด็กแรกเกิดที่มีน้ าหนักน้อยกว่า 2,500 
กรัม 

5. ร้อยละของเด็กแรกเกิดท่ีมีน้ าหนักน้อย
กว่า 2,500 กรัม 

ร้อยละ 

6. เพิ่มเด็ก 0-6 เดือน ที่กินนมแม่อย่างเดียว 6 
เดือน 

6. ร้อยละของเด็ก 0-6 เดือน ที่กินนมแม่
อย่างเดียว 6 เดือน 

ร้อยละ 

7. ลดภาวะผอม ในเด็กอายุ 0-5 ปี 7. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีภาวะผอม ร้อยละ 
8. ลดภาวะเตี้ยในเด็กอายุ 0-5 ปี 8. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีภาวะเตี้ย ร้อยละ 
9. ลดภาวะอ้วน ในเด็กอายุ 0-5 ปี 9. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีภาวะอ้วน ร้อยละ 
10. ลดภาวะอ้วนในเด็ก 6-14 ปี 10. ร้อยละของเด็ก 6-14 ปี ที่มีภาวะอ้วน ร้อยละ 
11. เพิ่มภาวะสูงดีสมส่วนในเด็ก 6-14 ปี 11. ร้อยละของเด็ก 6-14 ปี ที่มีภาวะสูงดี

สมส่วน 
ร้อยละ 

12. ลดภาวะน้ าหนักเกิน ภาวะอ้วน ลงพุง อ้วน
อันตราย ในประชากร อายุ 15 ปีขึ้นไป 

12. ร้อยละของประชากร อายุ 15 ปีขึ้นไป 
ที่มีภาวะน้ าหนักเกิน ภาวะอ้วน ลงพุง อ้วน
อันตราย 

ร้อยละ 

13. เพิ่มคนในชุมชนที่กินผัก ผลไม้ อย่างน้อยวัน
ละ 500 กรัม 

13. ร้อยละของคนในชุมชนที่กินผัก ผลไม้ 
อย่างน้อยวันละ 500 กรัม 

ร้อยละ 

14. ลดคนในชุมชนที่ดื่มน้ าอัดลมและเครื่องดื่ม
รสหวานจัด เป็นประจ า (มากกว่า 5 วันต่อ
สัปดาห์) 

14. ร้อยละของคนในชุมชนที่ดื่มน้ าอัดลม
และเครื่องดื่มรสหวานจัดเป็นประจ า 
(มากกว่า 5 วันต่อสัปดาห์) 

ร้อยละ 

 
 

2.3 รายละเอียดแนวทางและวิธีการส าคัญในการด าเนินกิจกรรมโครงการระบบอาหาร 
แนวทางส าคัญ วิธีการ 

1.การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
จัดการระบบอาหารในชุมชน 

• การเพ่ิมที่ผลิตอาหารในบ้าน โรงเรียน 
หรือสถานที่สาธารณะในชุมชน 

 
 

1. การส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้  
หรือการส่งเสริมการท าสวนผักในเมืองในพ้ืนที่ๆ เป็นชุมชน
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แนวทางส าคัญ วิธีการ 

• การใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในการเพ่ิมพ้ืนที่อาหารปลอดภัยในระดับ
ครัวเรือน /ชุมชน หน่วยงานเช่นโรงเรียน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

• การเพ่ิมพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์หรือเกษตร
ปลอดภัยในชุมชน 

• การปรับงานอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
การด าเนินงานอาหารปลอดภัยและ
สุขาภิบาลอาหาร 

• การใช้บริบท วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ทางด้านอาหาร เพ่ือการจัดการระบบ
อาหารในชุมชน 

• การท าระบบกระจาย หรือเชื่อมโยง
ผลผลิต (matching model)  โดยการ
เชื่อมโยงอาหารจากผู้ผลิตไปยังหน่วยงาน
เช่น โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก  ร้านอาหาร 
หรือผู้บริโภค 

เมือง เพ่ือเพ่ิมการเข้าถึงอาหารปลอดภัยแก้ปัญหาอาหาร
โภชนาการและอาหารปลอดภัย 

2. ส่งเสริมการท าเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน ในโรงเรียนเพ่ือ
แก้ปัญหาการขาดอาหาร เช่นการปลูกผัก นาข้าว การเลี้ยง
ไก่ไข ่เลี้ยงปลา ฯลฯ   

3. ส่งเสริมการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตร
อินทรีย์มาใช้ในระบบอาหารของครัวเรือน ชุมชน   

4. การใช้เมนูอาหารที่เหมาะสมกับทุกช่วงวัยในศูนย์เด็กเล็ก 
โรงเรียน และชุมชน 

5. การปรับปรุงสุขาภิบาลอาหารในโรงครัว โรงเรียน/ศูนย์เด็ก
เล็ก/ร้านอาหาร/แผงลอยจ าหน่ายอาหารในพ้ืนที่ 

6.  การพัฒนาตลาด (ตลาดปลอดภัย/ตลาดสีเขียว/ตลาด
อินทรีย์/ตลาดน่าซื้อ ตลดออนไลน์ ฯลฯ ของชุมชน) 

7. การส่งเสริมการบริโภคโดยใช้เมนูอาหารพ้ืนบ้าน  เมนูอาหาร
เป็นยา เมนูชูสุขภาพ ผักสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ เพ่ือการ
ส่งเสริมป้องกันโรค 

2. การพัฒนาทักษะส่วนบุคคล 

• การพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชน ให้มี
ความรู้ ทักษะ ความสามารถในการจัดการ
อาหารในชุมชน 

• การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคตาม
กลุ่มวัย (วัยเด็ก/วัยเรียน.วันท างาน/วัย
สูงอายุ) 

 
1 การพัฒนาศักยภาพครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ด้านอาหารใน

โรงเรียนและชุมชน เช่นการอบรมโปรแกรม Menu Thai 
School Lunch 

2 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคในกลุ่มเป้าหมายที่มี
ปัญหาเช่น เด็ก/ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง/ผู้สูงอายุ ฯลฯ เช่น การ
ส่งเสริมการบริโภค ผัก ผลไม้ 

3 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคในครัวเรือน /โรงเรียน/
ศูนย์เด็กเล็ก และชุมชน เช่น ลด หวาน มัน เค็ม ลดการ
บริโภคน้ าหวานน้ าอัดลม  

4 การฝึกทักษะการปรุง การใช้ต ารับอาหารพ้ืนบ้านที่เป็นยา 
อาหารเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ 

5 การสร้างบุคคล ครัวเรือน ต้นแบบ (Role model) 
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6 การส่งเสริมความรอบรู้เรื่องสุขภาพ (Health literacy) 
ความรอบรู้เรื่องอาหาร (food literacy) 

3. การปรับระบบ กลไก 

• การพัฒนาระบบเฝ้าระวังเรื่องการจัดการ
อาหารในชุมชน 

• การพัฒนาระบบคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
อาหาร 

• การจัดตั้งชมรม กลุ่ม เครือข่ายต่างๆ ใน
ชุมชนเพ่ือการจัดการอาหาร 

• การใช้กลไกคณะกรรมการอาหารปลอดภัย
ระดับจังหวัดในการด าเนินงานอาหาร
ปลอดภัย 

 

 
1. การพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลภาวะโภชนาการในศูนย์

เด็กเล็กและในโรงเรียน 
2. การใช้โปรแกรม Menu Thai School Lunch เพ่ือจัดการ

อาหารในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียน 
3. การติดตามภาวะโภชนาการของคนในชุมชน โดยเฉพาะ 

กลุ่มเด็กและผู้สูงอายุ 
4. การสนับสนุนชมรม กลุ่ม เครือข่ายต่างๆ ในชุมชนเพ่ือการ

จัดการอาหาร เช่น กลุ่มเกษตรกรปลอดสารพิษ.เกษตร
อินทรีย์ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเครื่องแกง กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ 
ฯลฯ 

4. การเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน 

• ชุมชนสามารถจัดการข้อมูลอาหารและ
โภชนาการได้ 

• ชุมชนสามารถจัดท าแผนชุมชนด้านระบบ
อาหารแบบมีส่วนร่วม ตั้งแต่การจัดท าข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูล จัดเวทีคืนข้อมูล ก าหนด
แผนงาน โครงการร่วมกัน ปฏิบัติร่วมกัน 
และร่วมติดตามประเมินผล 

1. พัฒนาแกนน าและผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถเก็บข้อมูล การ
จัดท าข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล จัดเวทีคืนข้อมูล  

2. การท าแผนชุมชน การท าแผนท้องถิ่น การจัดท าโครงการ
หรือกิจกรรมร่วมกับชุมชน 

3. สนับสนุนให้ชุมชนที่ส่วนร่วมในการท ากิจกรรมเพ่ือการมี
และเข้าถึงอาหาร ท าให้มีอาหารปลอดภัยบริโภค และ
บริโภคท่ีถูกต้อง มีโภชนาการที่สมวัย 

5. การพัฒนานโยบายสาธารณะด้านอาหาร
ในชุมชน 

• เกิดธรรมนูญสุขภาพ เรื่องระบบอาหาร 

• เกิดกติกาหรือข้อตกลงร่วมเรื่องระบบ
อาหาร 

• เกิดมาตรการของชุมชนและท้องถิ่นเรื่อง
ระบบอาหาร  

 
 

1. การก าหนดนโยบายชุมชนเรื่องการไม่ขายเครื่องดื่มน้ าหวาน 
ขนมขบเคี้ยวในบริเวณ ใกล้หรือในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียน  

2. นโยบายชุมชนปลอดน้ าอัดลม เหล้า สุรา ในงานเลี้ยง งาน
บุญ งานประเพณี 

3. ข้อตกลงชุมชนให้คนในชุมชนปลูกผักปลอดสารพิษไว้
รับประทานเองในครัวเรือน 
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4. การก าหนดมาตรการ ข้อตกลงร่วม กฏ กติกาของชุมชน ใน
การลดการใช้สารเคมีในภาคเกษตร 

5. การก าหนดมาตรการ ข้อตกลงร่วม กฏ กติกาของชุมชน ใน
การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ ที่เป็นแหล่งอาหารของ
ชุมชน 

6. นโยบายบายการน าอาหารสุขภาพไปถวายพระ (ปิ่นโตเพ่ือ
สุขภาพ) 

7. การส่งเสริมให้เกิดธรรมนูญลุ่มน้ า ธรรมนูญป่าชุมชน เพื่อ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

 

4. ตัวอย่างโครงการ  
แบบฟอร์มพัฒนาโครงการ องค์การบริหารส่วนต าบล XXX 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม     โครงการหนูน้อย ศพด.XXรักผัก ผลไม้ 
ชื่อกองทุน     องค์การบริหารส่วนต าบล XX 
ชื่อองค์กร/หน่วยงานเสนอโครงการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลXX 
ชื่อกลุ่มคน (5 คน)     
พ้ืนที่ด าเนินการ     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลXX  อ.XX จังหวัดXX 
2. ความสอดคล้องกับแผนงาน 
แผนงานอาหารและโภชนาการ , แผนงานกิจกรรมทางกาย , แผนงานเด็ก เยาวชน ครอบครัว  
3. สถานการณ์ 

ที ่ สถานการณ์ปัญหา ขนาด 

1 
ร้อยละของกิจกรรมในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีการเรียนการสอนและการเล่นแบบ
กระฉับกระเฉง (Active play Active learning) 

70.00 

2 ร้อยละของคนในชุมชนที่กินผัก ผลไม้ อย่างน้อยวันละ 500 กรัม 80.00 

3 จ านวนเด็กเล็ก (0-3 ปี) ที่มีภาวะเสี่ยงทุพโภชนาการ(คน) 8.00 

4 
ร้อยละของครัวเรือนที่มีอาหารครบ 5 หมู่ (ผัก ผลไม้ ไขมัน ข้าว แป้ง เนื้อสัตว์) บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

70.00 

5 จ านวนโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ใช้โปรแกรม Menu Thai School Lunch 0.00 

6 
ร้อยละของกิจกรรมในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีการเรียนการสอนและการเล่นแบบ
กระฉับกระเฉง (Active play Active learning) 

70.00 
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ที ่ สถานการณ์ปัญหา ขนาด 

7 ร้อยละของนักเรียนที่ไม่ได้รับประทานอาหารเช้าที่ถูกหลักโภชนาการ 60.00 

 
4. วัตถุประสงค์และตัวชี้วัด 

ที ่ วัตถุประสงค์ / ตัวชี้วัดความส าเร็จ ขนาด 
เป้าหมาย 1 

ปี 

1 

เพิ่มจ านวนครัวเรือนที่มีอาหารครบ 5 หมู่ (ผัก ผลไม้ ไขมัน ข้าว แป้ง 
เนื้อสัตว์) บริโภคอย่างเพียงพอ  
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ :ร้อยละของครัวเรือนที่มีอาหารครบ 5 หมู่ บริโภคอย่าง
เพียงพอ เพ่ิมข้ึน 

70.00 80.00 

2 

เพิ่มการใช้โปรแกรม Menu Thai School Lunch ในโรงเรียนและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ :จ านวนโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีใช้โปรแกรม 
Menu Thai School Lunch 

0.00 1.00 

3 
เพื่อแก้ปัญหาเด็กเล็ก (0-3 ปี) ที่มีภาวะเสี่ยงทุพโภชนาการ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ : จ านวนเด็กเล็ก (0-3 ปี) ที่มีภาวะเสี่ยงทุพโภชนาการ(คน) 

8.00 0.00 

4 
เพิ่มการกินผัก ผลไม้ ของคนในชุมชน 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ :ร้อยละของคนในชุมชนที่กินผัก ผลไม้ อย่างน้อยวันละ 500 
กรัม เพ่ิมข้ึน 

80.00 70.00 

5 

เพิ่มการเรียนการสอนในลักษณะ Active learning และ Active play ใน
โรงเรียนและศูฯย์เด็กเล็ก 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ :ร้อยละของกิจกรรมในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีมี
การเรียนการสอนและการเล่นแบบกระฉับกระเฉง (Active play Active 
learning) 

70.00 85.00 

6 

เพิ่มจ านวนนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลคลองหรังที่ได้รับประทาน
อาหารเช้าที่ถูกหลักโภชนาการ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ : ร้อยละของนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลคลองหรังที่
ได้รับประทานอาหารเช้าที่ถูกหลักโภชนาการ 

 90.00 
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5. กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย จ านวน(คน) 

กลุ่มเป้าหมายจ าแนกตามช่วงวัย  

กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 160 

กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน  

กลุ่มวัยท างาน 100 

กลุ่มผู้สูงอายุ  

กลุ่มเป้าหมายจ าแนกกลุ่มเฉพาะ  

กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด  

กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง  

กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ  

กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง  

ส าหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)]  

 
6. ระยะเวลาด าเนินงาน 
วันเริ่มต้น 01/10/2018 
ก าหนดเสร็จ 30/09/2019 
7. วิธีการด าเนินงาน 
กิจกรรมที ่1 ครูผู้ดูแลเด็กรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลภาวะโภชนาการนักเรียน 
รายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ/อื่นๆ 
1.ครูผู้ดูแลเด็ก ชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูงและแปรผล 
2.จัดอบรมผู้ปกครองนักเรียนศพด.ต าบลคลองหรังที่มีปัญหาโภชนาการ (อ้วน,ผอม,เตี้ย) 
งบประมาณ 
1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 25 บาท จ านวน 15 คน เป็นเงิน 375 บาท 
2. ค่าวิทยากร 3 ชั่วโมงๆละ 600 บาท เป็นเงิน 1,800 บาท 
3. ค่าป้ายไวนิลโครงการ ขนาด1.2x2.4m เป็นเงิน 500 บาท 
4. ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ เป็นเงิน 1,000 บาท 
5. ค่าเอกสารประกอบการประชุม 15 ชุดๆละ 20 บาท เป็นเงิน 300 บาท 
ระยะเวลาด าเนินงาน 
ถึง  
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ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) 
1. ได้ข้อมูลทางภาวะโภชนาการของนักเรียนในศพด.ต าบลคลองหรัง 
2. ผู้ปกครองได้รับความรู้ทางโภชนาการที่ถูกต้องในการดูแลบุตรหลาน 

จ านวนเงินงบประมาณของกิจกรรม 3975.00 (บาท) 
กิจกรรมที ่2 ประชุมคณะท้างานในการด้าเนินงาน 
รายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ/อื่นๆ 

1. จัดประชุมคณะท างานกองทุนฯ เครือข่ายในชุมชน ผู้ปกครอง แม่ครัว ครู เลือกชนิดผัก ผลไม้ที่จะ
ปลูก 

2. แสวงหาผู้น าเข้ามาเป็นแกนน า 
3. ติดตามประเมินผล 

ค่าใช้จ่าย 
ค่าอาหารว่าง 170 คนๆละ 25 บาท เท่ากับ 4,250 บาท 

ระยะเวลาด าเนินงาน 
ถึง  
ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) 

1. มีแผนด าเนินงาน 
2. มีแกนน าในการด าเนินงาน 
3. เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนในการด าเนินกิจกรรม 

จ านวนเงินงบประมาณของกิจกรรม 4250.00  (บาท) 
กิจกรรมที ่3 เตรียมแปลงปลูกผักสวนครัว 
รายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ/อื่นๆ 

1. จัดซื้อเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวและผลไม้ เป็นเงิน 5,000 บาท 
2. จัดซื้อดินปลูก เป็นเงิน 2,000 บาท 
3. ขอความอนุเคราะห์เครื่องมือปลูกผัก เช่น บัวรดน้ า พรวน เสียม จอบ จากเกษตรกรหรือผู้ปกครอง 
4. ยกร่องแปลงปลูก โดยเชิญตัวแทนจากชุมชน แกนน า และผู้ปกครองร่วมกันยกร่องแปลงปลูกร่วมกับ

เด็กนักเรียน 
ระยะเวลาด าเนินงาน 
ถึง  
ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) 

1. มีแปลงปลูกพืชผักสวนครัว จ านวน 10 แปลง 
2. สร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 

จ านวนเงินงบประมาณของกิจกรรม 7000.00(บาท) 
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กิจกรรมที ่4 จัดอาหารเช้าที่ถูกหลักโภชนาการให้กับนักเรียน 
ชื่อกิจกรรม 
จัดอาหารเช้าที่ถูกหลักโภชนาการให้กับนักเรียน 
รายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ/อื่นๆ 
จัดอาหารเช้าให้กับนักเรียนที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ 
งบประมาณ 
160 คนๆละ 15 บาท จ านวน 100 วัน เป็นเงิน 240,000 บาท 
ระยะเวลาด าเนินงาน 
ถึง  
ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) 
นักเรียนได้บริโภคอาหารเช้าที่ถูกตามหลักโภชนาการ ครบ 5 หมู่ 
จ านวนเงินงบประมาณของกิจกรรม (บาท) 
240,000.00 
กิจกรรมที ่5 ให้ความรู้และแบ่งกลุ่มดูแลพืชผักสวนครัวประจ้าวัน 
รายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ/อื่นๆ 

1. ครูผู้ดูแลเด็กให้ความรู้กับเด็กนักเรียนเกี่ยวกับผัก ผลไม้ คณิตศาสตร์ การรดน้ า พรวนดิน 
2. จัดกลุ่มเด็กนักเรียนดูแลแปลงผักประจ าวัน เช่น ปลูก ดูแล/รดน้ าต้นไม้ เก็บผลผลิต 

ระยะเวลาด าเนินงาน 
ถึง  
ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) 

1. เด็กนักเรียนได้รับความรู้ในการเพาะปลูกพืชผัก ผลไม้ และด้านคณิตศาสตร์ 
2. เด็กนักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ทางด้านเกษตร ด้วยการลงมือท าจริง ท าให้พวกเขาสนุกและเกิดการ

จดจ าไปได้ตลอด 
3. เด็กๆ มีความรับผิดชอบต่องาน (การดูแลผักผลไม้) ที่ได้รับมอบหมาย 
4. เด็กมีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง 

จ านวนเงินงบประมาณของกิจกรรม  ไม่ใช้งบ (บาท)   
กิจกรรมที ่6 จัดกิจกรรมการเรียนรู้เมนูผัก 
รายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ/อื่นๆ 
น าพืชผักท่ีเก็บผลผลิตได้จากแปลงปลูกมาสอนให้เด็กรู้จักก่อนรับประทาน 
ระยะเวลาด าเนินงาน 
ถึง  
ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) 

1. เด็กนักเรียนได้รับความรู้ในการปรุงอาหารและประโยชน์จากพืชผัก 
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2. เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารครบ 5 หมู่และบริโภคอย่างเพียงพอ 
3. เด็กนักเรียนมีค่านิยมในการบริโภคผักผลไม้ปลอดสารเคมีมากข้ึน 

จ านวนเงินงบประมาณของกิจกรรม (บาท) 
0.00 
กิจกรรมที ่7 กระเช้าผักผลไม้ดี 400กรัม เพ่ือผู้สูงวัย 
รายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ/อื่นๆ 

1. น าพืชผลผลิตที่เก็บได้แต่ละวันมาจัดท าเป็นกระเช้าผักผลไม้ให้มีปริมาณ 400กรัม 
2. น าเด็กนักเรียนพากระเช้าไปเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้สูงอายุในชุมชน 
3. จัดท าแผ่นพับให้ความรู้เกี่ยวกับการรับประทานพืชผักชนิดต่างๆไม่น้อยกว่า 400 กรัมต่อมื้อ ค่า

กระเช้า 2000 บาท 
ระยะเวลาด าเนินงาน 
ถึง  
ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) 

1. มีกระเช้าผักผลไม้ไว้เยี่ยมกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้สูงอายุในชุมชน 
2. กระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมทานผักผลไม้ไม่น้อยกว่า 400 กรัม เพื่อลดความเสี่ยงจากโรคอ้วนและโรคไม่

ติดต่อเรื้อรังที่มีผลต่อภาวะสุขภาพ อาทิ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไขมันในเส้นเลือด โรคมะเร็ง 
จ านวนเงินงบประมาณของกิจกรรม 2000.00 (บาท) 
กิจกรรมที ่8 ประเมินภาวะโภชนาการเด็กนักเรียน 
รายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ/อื่นๆ 
ชั่งน้ าหนักวัดส่วนสูงเด็กนักเรียน ก่อน-หลัง 
ระยะเวลาด าเนินงาน 
ถึง  
ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) 

1. เด็กมีภาวะเสี่ยงทุพโภชนาการลดลงเหลือร้อยละ 0 
2. ได้ข้อมูลภาวะโภชนาการของเด็ก 

จ านวนเงินงบประมาณของกิจกรรม   ไม่ใช้งบ (บาท) 
งบประมาณโครงการ 
จ านวนงบประมาณท่ีต้องการสนับสนุน จ านวน 257,225.00 บาท 
8. ผลการด าเนินงานที่คาดหวัง 
ผลจากการด้าเนินโครงการท่านคาดว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร?  
1. เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับประทานผักและผลไม้ปลอดสารพิษอย่างแท้จริง 
2. เด็กมีทัศนคติในการทานผักและผลไม้เป็นไปในทางที่ดีข้ึน และรับประทานผักผลไม้มากข้ึน 
3. เด็กที่มีภาวะเสี่ยงทุพโภชนาการ มีจ านวนลดลง เพราะได้รับประทานอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วนและมี
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ประโยชน์ รวมถึงมีการประเมินสภาวะโภชนาการของเด็กอยู่เสมอ 
4. ผู้ปกครองตระหนักถึงความส าคัญของการทานผักและผลไม้ปลอดสารพิษ 
5. เพิ่มจ านวนครัวเรือนที่มีอาหารครบ 5 หมู่ (ผัก ผลไม้ ไขมัน ข้าว แป้ง เนื้อสัตว์) บริโภคอย่างเพียงพอ 
6. เพิ่มการเรียนการสอนในลักษณะ Active learning และ Active play ในโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็ก 
7. นักเรียนได้บริโภคอาหารเช้าครบ 5 หมู้ถูกตามหลักโภชนาการ 
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ตัวอย่างโครงการ 
แบบฟอร์มพัฒนาโครงการ  
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ชื่อโครงการ เกาะยวนวิถีใหม่ ปลอดโรค ปลอดภัย บริโภคผักปลอดสารพิษ 
ชื่อกองทุน  
ชื่อองค์กร/หน่วยงานเสนอโครงการ เครือข่ายคนรุ่นใหม่ ม.3 บ้านเกาะยวน 
ชื่อกลุ่มคน (5 คน)    
พ้ืนที่ด าเนินการ     บ้านเกาะยวนหมู่ที่ XX ต.XX  อ.XX จ.XX 
2. ความสอดคล้องกับแผนงาน 
แผนงานอาหารและโภชนาการ , แผนงานกิจกรรมทางกาย  
3. สถานการณ์ 

ที ่ สถานการณ์ปัญหา ขนาด 

1 ร้อยละของคนในชุมชนที่กินผัก ผลไม้ อย่างน้อยวันละ 400 กรัม 50.00 

2 ร้อยละของครัวเรือนที่มีอาหารครบ 5 หมู่ (ผัก ผลไม้ ไขมัน ข้าว แป้ง เนื้อสัตว์) ครบ 3 มื้อ 60.00 

3 ร้อยละครัวเรือนที่ท าการเกษตรแบบปลอดภัย/อินทรีย์ 50.00 

4 ร้อยละของเกษตรกรที่ตรวจพบสารเคมีตกค้างในเลือด เกินมาตรฐานความปลอดภัย 50.00 

4. วัตถุประสงค์และตัวชี้วัด 

ที ่ วัตถุประสงค์ / ตัวชี้วัดความส าเร็จ ขนาด 
เป้าหมาย  

1 ปี 

1 
เพิ่มการกินผัก ผลไม้ ของคนในชุมชน 
ตัวชี้วัดความส้าเร็จ : 
ร้อยละของคนในชุมชนที่กินผัก ผลไม้ อย่างน้อยวันละ 400 กรัม เพ่ิมขึ้นเป็น 

50.00 60.00 

2 

เพิ่มจ านวนครัวเรือนที่มีอาหารครบ 5 หมู่ (ผัก ผลไม้ ไขมัน ข้าว แป้ง เนื้อสัตว์) ครบ 3 
ม้ือ 
ตัวชี้วัดความส้าเร็จ : 
ร้อยละของครัวเรือนที่มีอาหารครบ 5 หมู่ ครบ3 มื้อ เพิ่มข้ึน 

60.00 70.00 

3 

ลดสารเคมีตกค้างในเลือดของเกษตรกร 
ตัวชี้วัดความส้าเร็จ : 
ร้อยละของเกษตรกรที่ตรวจพบสารเคมีตกค้างในเลือด เกินมาตรฐานความปลอดภัย ลดลง
เหลือ 

50.00 10.00 
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ที ่ วัตถุประสงค์ / ตัวชี้วัดความส าเร็จ ขนาด 
เป้าหมาย  

1 ปี 

4 
เพื่อเพิ่มครัวเรือนที่ท าการเกษตรแบบปลอดภัย/อินทรีย์ 
ตัวชี้วัดความส้าเร็จ : 
ร้อยละครัวเรือนที่ท าการเกษตรแบบปลอดภัย/อินทรีย์ เพิ่มข้ึน 

50.00 70.00 

 
 1.เพ่ือส่งเสริมให้คนในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพตนเองที่เหมาะสม 
 2.เพ่ือให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการคิดและหาวิธีป้องกันตนเองจากสภาวะปัญหาสุขภาพใน
ปัจจุบัน 
 3.เพ่ือเป็นกลไกการขับเคลื่อนงานในชุมชน 
5. กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย จ านวน(คน) 

กลุ่มเป้าหมายจ าแนกตามช่วงวัย  

กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน  

กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน  

กลุ่มวัยท างาน 30 

กลุ่มผู้สูงอายุ  

กลุ่มเป้าหมายจ าแนกกลุ่มเฉพาะ  

กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด  

กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง  

กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ  

กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 20 

ส าหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)]  

6. ระยะเวลาด าเนินงาน 
วันเริ่มต้น 01/03/2021 
ก าหนดเสร็จ 30/09/2021 
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7. วิธีการด าเนินงาน 
กิจกรรมที ่1 ประชุมคณะท้างาน3 ครั้ง จ้านวน 15 คน 
รายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ/อื่นๆ 
 ประชุมคณะท างานโครงการ 3 ครั้ง จ านวน 15 คน 
 ครั้งที่ 1 ประชุมคณะท างานเพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการเกาะยวนยุคใหม่ ปลอดโรค ปลอดภัย 
   อาหารปลอดสารพิษและแบ่งบทบาทหน้าที่การท างาน 
 ครั้งที่ 2 เพ่ือติดตามผลการท างาน 
 ครั้งที่ 3 เพ่ือสรุปผลการด าเนินงานทั้งโครงการ 
ค่าใช้จ่าย 

 ค่าอาหารว่างผู้เข้าร่วมการประชุมจ านวน 15 คน x 25 บาท = 375 

 ค่าเอกสาร= 300 บาท 
รวมค่าใช้จ่าย 675 บาท x 3 ครั้ง = 2,025 บาท 
ระยะเวลาด าเนินงาน 
10 มีนาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2564 
ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) 
ผลผลิต(Output) 
- มีคณะท างานในการบริหารจัดการโครงการ จ านวน 15 คน และมีการแบ่งบทบาทหน้าที่ 
ผลลัพธ์(Outcome) 
- คณะท างานมีความเข้าใจเพ่ิมข้ึนต่อโครงการร่วมกันก าหนดแผนงานขับเคลื่อนแผนการด าเนินงานตาม
โครงการฯ 
- คณะท างานจัดท าการสรุปแผนงานการขับเคลื่อนโครงการตามแผนที่ชี้แจงไว้ 
- คณะท างานมองหากลุ่มเป้าหมายที่ชี้แจงตามแผนงาน ได้แก่ กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน กลุ่มประชาชนทั้ว
ไปที่มีภาวะเสี่ยง 
จ านวนเงินงบประมาณของกิจกรรม (บาท) 
2025.00 
 
กิจกรรมที ่2 ส ารวจข้อมูลสถานการณ์สุขภาพและคุณภาพชีวิตครัวเรือนน าร่อง 50 ครัวเรือน 
ชื่อกิจกรรม 
ส ารวจข้อมูลสถานการณ์สุขภาพและคุณภาพชีวิตครัวเรือนน าร่อง 50 ครัวเรือน 
รายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ/อื่นๆ 
ท าการส ารวจข้อมูลการบริโภคครัวเรือนน าร่องตามกลุ่มเป้าหมาย 50 ครัวเรือน 
- ค่าอาหาร จ านวน 15 คนx50 บาท เป็นเงิน 750 บาท 
- ค่าอาหารว่าง 15 คน x25 บาทจ านวนสองมื้อ เป็นเงิน 750 บาท 
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- ค่าแบบส ารวจจ านวน 50 ชุดx30 บาท เป็นเงิน 1,500 บาท 
รวมค่าใช้จ่าย 3,000 บาท 
ระยะเวลาด าเนินงาน 
22 เมษายน 2564 ถึง 24 เมษายน 2564 
ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) 

 คณะท างานเริ่มขับเคลื่อนโครงการตามแผนที่ชี้แจ้งไว้ข้างต้น โดยใช้ระยะเวลาการส ารวจครัวเรือนน า
ร่องกลุ่มเป้าหมาย 

 มีข้อมูลด้านสุขภาพของกลุ่มเป้าหมายที่เป็น กลุ่มวัยท างาน กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 
จ านวนเงินงบประมาณของกิจกรรม (บาท) 
3,000.00 
 
กิจกรรมที ่3 สรุปวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์สุขภาพและคุณภาพชีวิตครัวเรือนน าร่อง 50 ครัวเรือน 
ชื่อกิจกรรม 
สรุปวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์สุขภาพและคุณภาพชีวิตครัวเรือนน าร่อง 50 ครัวเรือน 
รายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ/อื่นๆ 
น าข้อมูลที่ได้จากการส ารวจมาสังเคราะห์ให้ได้ข้อมูลสถานการณ์ที่สามารถน ามาขับเคลื่อนต่อในการสร้าง
สังคมท่ีเป็นสุข ประสานทีมท างานส ารวจข้อมูลเพ่ือท าการสรุปผลการส ารวจ 
- ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน เป็นเงิน 1,000 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน 20 คน x50 บาท เป็นเงิน 1,000 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 20 คน x25 บาท จ านวนสองมื้อ เป็นเงิน 1,000 บาท 
รวมค่าใช้จ่าย 3,000 บาท 
ระยะเวลาด าเนินงาน 
3 พฤษภาคม 2564 ถึง 3 พฤษภาคม 2564 
ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) 

 ได้ข้อมูลสถานการณ์สุขภาพและคุณภาพชีวิตครัวเรือนน าร่อง ผ่านการวิเคราะห์ให้เห็นภาพรวม
สถานการณ์จริงที่เกิดขึ้น 

จ านวนเงินงบประมาณของกิจกรรม (บาท) 
3000.00 
กิจกรรมที ่4 เวทีคืนข้อมูลสถานการณ์สุขภาพและคุณภาพชีวิตสู่ชุมชนจ านวน 80 คน 
ชื่อกิจกรรม 
เวทีคืนข้อมูลสถานการณ์สุขภาพและคุณภาพชีวิตสู่ชุมชนจ านวน 80 คน 
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รายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ/อื่นๆ 
เพ่ือให้คนในชุมชนที่สนใจจ านวน 80 คน ได้เห็นสถานการณ์ปัญหาการบริโภคท่ีไม่ปลอดภัยและผลของโรคที่
ตามมาที่ส่งผลกระทบให้คนในชุมชนป่วย และช่วยกันหาแนวทางในการแก้ปัญหาต่อไป รับสมัครครัวเรือนน า
ร่องในการจัดกิจกรรมปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ 
- ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน เป็นเงิน 1,000 บาท 
- ค่าอาหาร จ านวน 81 คน x50 บาท เป็นเงิน 4,050บาท 
- ค่าอาหารว่าง จ านวน 81 คน x25 บาท จ านวนสองมื้อ เป็นเงิน 4,050 
- ค่าเช่าเครื่องเสียง จ านวน 1 ครั้ง เป็นเงิน 500 บาท 
- ค่าถ่ายเอกสาร 1 ครั้ง เป็นเงิน 500 บาท 
รวมค่าใช้จ่าย 10,100 บาท 
ระยะเวลาด าเนินงาน 
10 พฤษภาคม 2564 ถึง 10 พฤษภาคม 2564 
ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) 
คนในชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับรู้สถานการณ์เพ่ือน าไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ตรงจุด มีแผนปฏิบัติงานใน
การขับเคลื่อนงานของชุมชน 
จ านวนเงินงบประมาณของกิจกรรม (บาท) 
10100.00 
กิจกรรมที ่5 ประชุมครัวเรือนน าร่องจ านวน 50 ครัวเรือน 
ชื่อกิจกรรม 
ประชุมครัวเรือนน าร่องจ านวน 50 ครัวเรือน 
รายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ/อื่นๆ 
เพ่ือให้ครัวเรือนน าร่อง มาประชุมร่วม เพื่อวางกฎกติกาของกลุ่มในการเข้าร่วมโครงการ โดยครัวเรือนที่เข้า
ร่วมต้องปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ในครัวเรือนอย่างน้อย 10 ชนิด 
- ค่าอาหาร จ านวน 50x50 บาท เป็นเงิน 2,500บาท 
- ค่าอาหารว่าง จ านวน 50x25 จ านวน สองม้ือ เป็นเงิน 2,500 
- ค่าวัสดุส านักงาน 1 ครั้ง เป็นเงิน 300 บาท 
รวมค่าใช้จ่าย 5,300 บาท 
ระยะเวลาด าเนินงาน 
17 พฤษภาคม 2564 ถึง 17 พฤษภาคม 2564 
ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) 

 มีครัวเรือนน าร่องในการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ จ านวน 50 ครัวเรือน มาร่วมวางกติกาการท างาน
ร่วมกันของกลุ่ม 
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จ านวนเงินงบประมาณของกิจกรรม (บาท) 
5300.00 
 
 
กิจกรรมที ่6 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ 
ชื่อกิจกรรม 
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ 
รายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ/อื่นๆ 
ให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกผักปลอดสารพิษ รวมถึงความรู้เรื่องอาหารปลอดภัยและแนวทางการดูแลรักษา
สุขภาพในยุคปัจจุบันให้กับครัวเรือนน าร่อง 
- ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 1 คน เป็นเงิน 1,000 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 51 คน x50 บาท เป็นเงิน 2,550บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 51 คน x25 บาท จ านวนสองมื้อ เป็นเงิน 2,550 
- ค่าวัสดุในการฝึกอบรม(เมล็ดพันธุ์ผัก) จ านวน 3,000 บาท 
- ค่าเอกสารประกอบการอบรม จ านวน 500 บาท 
รวมค่าใช้จ่าย 8,600 บาท 
ระยะเวลาด าเนินงาน 
24 พฤษภาคม 2564 ถึง 24 พฤษภาคม 2564 
ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) 

 กลุ่มเป้าหมายมีความรู้เรื่องการปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษและมีความรู้เรื่องอันตรายจากสารพิษ
ตกค้างในพืชผัก 

จ านวนเงินงบประมาณของกิจกรรม (บาท) 
8900.00 
 
 
กิจกรรมที ่7 ถอดบทเรียนการท้างานโครงการ 
ชื่อกิจกรรม 
ถอดบทเรียนการท างานโครงการ 
รายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ/อื่นๆ 
เพ่ือสรุปผลการท างานโครงการและจัดท าแผนงานในการท างานโครงการในระยะถัดไป 
- ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 15 คน x 50 บาท เป็นเงิน 750บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 15 คน x25 บาท จ านวนสองมื้อ เป็นเงิน 750 
- ค่าวัสดุส านักงาน จ านวน 500 บาท รวมค่าใช้จ่าย 2,000บาท 
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ระยะเวลาด าเนินงาน 
20 กันยายน 2564 ถึง 20 กันยายน 2564 
ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) 
เกิดกลไกการขับเคลื่อนกองทุนและการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง สามารถน าไปสู่การพัฒนาโครงการอย่าง
ต่อเนื่อง 
จ านวนเงินงบประมาณของกิจกรรม (บาท) 
2000.00 
งบประมาณโครงการ 
จ านวนงบประมาณท่ีต้องการสนับสนุน จ านวน 34,325.00 บาท 
หมายเหตุ : 
 
8. ผลการด าเนินงานที่คาดหวัง 
ผลจากการด้าเนินโครงการท่านคาดว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร?  
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ตัวอย่างโครงการ 
แบบฟอร์มพัฒนาโครงการ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ชื่อโครงการ    โครงการส่งเสริมสุขภาพผักปลอดสารพิษ 
ชื่อกองทุน  
ชื่อองค์กร/หน่วยงานเสนอโครงการ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 
ชื่อกลุ่มคน (5 คน)   1. นายสมนึก ขุนแสง 062674XXX 
     2. นายมานพ ทอดทิ้ง 089466XXXX 
     3. นายสมชัย โสสนุย 089294XXXX 
     4. นายธวัต หมินหา 084397XXXX 
     5. นางกิตติมา เกอากะ 0907154588 
พ้ืนที่ด าเนินการ     บ้านขอนคลานตะวันออก หมู่ที่ 1 
2. ความสอดคล้องกับแผนงาน 
แผนงานอาหารและโภชนาการ 
3. สถานการณ์ 

ที ่ สถานการณ์ปัญหา ขนาด 

1 
ร้อยละของครัวเรือนที่มีอาหารครบ 5 หมู่ (ผัก ผลไม้ ไขมัน ข้าว แป้ง เนื้อสัตว์) 
บริโภคอย่างเพียงพอ 
  

60.00 

2 
ร้อยละพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์/เกษตรปลอดภัยต่อพ้ืนที่เกษตรทั้งหมดในชุมชน 
  

60.00 

4. วัตถุประสงค์และตัวชี้วัด 

ที ่ วัตถุประสงค์ / ตัวชี้วัดความส าเร็จ ขนาด 
เป้าหมาย  

1 ปี 

1 

เพิ่มจ านวนครัวเรือนที่มีอาหารครบ 5 หมู่ (ผัก ผลไม้ ไขมัน ข้าว แป้ง เนื้อสัตว์) บริโภค
อย่างเพียงพอ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ :ร้อยละของครัวเรือนที่มีอาหารครบ 5 หมู่ บริโภคอย่างเพียงพอ 
เพ่ิมข้ึน 

60.00 70.00 

2 
เพิ่มสัดส่วนพื้นที่เกษตรอินทรีย์ปลอดภัยต่อพื้นที่เกษตรทั้งหมดในชุมชน 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ :ร้อยละพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์/เกษตรปลอดภัยต่อพ้ืนที่เกษตรทั้งหมดใน
ชุมชน เพิ่มข้ึน 

60.00 70.00 
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5. กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย จ านวน(คน) 

กลุ่มเป้าหมายจ าแนกตามช่วงวัย  

กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน  

กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน  

กลุ่มวัยท างาน 50 

กลุ่มผู้สูงอายุ 5 

กลุ่มเป้าหมายจ าแนกกลุ่มเฉพาะ  

กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด  

กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง  

กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ  

กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 15 

ส าหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)]  

6. ระยะเวลาด าเนินงาน 
 วันเริ่มต้น 01/03/2021 
 ก าหนดเสร็จ 30/09/2021 
7. วิธีการด าเนินงาน 
กิจกรรมที ่1 กิจกรรมประชุมรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ 
รายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ/อื่นๆ 
ลักษณะการจัดประชุมเพ่ือชี้แจงรายละเอียดในการรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ 

1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านว 70 คน คนๆ ละ 25 บาท จ านวน 1 มื้อ เป็นเงิน 1750 บาท 
2. ค่าเอกสาร 500 บาท 

รวมเป็นเงิน 2,250 บาท 
ระยะเวลาด าเนินงาน 
8 มีนาคม 2564 ถึง 8 มีนาคม 2564 
ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) 
ได้ผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 70 คน ที่สมัครใจและพร้อมเข้าร่วมโครงการ 
จ านวนเงินงบประมาณของกิจกรรม (บาท) 
2,250.00 
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กิจกรรมที ่2 อบรมกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ 
รายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ/อื่นๆ 
จัดเวทีอบรมกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง และการปลูกผักปลอดสารพิษ 

1. ค่าวิทยากร จ านวน 2 คน ชั่วโมงละ 600 บาท จ านวน 6 ชั่วโมง เป็นเงิน 3600 บาท 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 70 คน คนๆ ละ 25 บาท จ านวน 2 มื้อ เป็นเงิน 3500 บาท 
3. ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 70 คน ๆ ละ 50 บาท จ านวน 1 มื้อ เป็นเงิน 3500 บาท 

รวมเป็นเงิน 10600 บาท 
ระยะเวลาด าเนินงาน 
 29 มีนาคม 2564 ถึง 29 มีนาคม 2564 
ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) 
 กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ในการเตรียมพร้อมปลูปผักปลอดสารพิษ 
 จ านวนเงินงบประมาณของกิจกรรม 10,600.00 (บาท) 
 
กิจกรรมที ่3 ส่งเสริมปฎิบัติการปลูกผักปลอดสารพิษของครอบครัวต้นแบบกลุ่มเป้าหมายในโครงการ 
ระยะเวลา  ุ6 เดือน 
ชื่อกิจกรรม 
ส่งเสริมปฎิบัติการปลูกผักปลอดสารพิษของครอบครัวต้นแบบกลุ่มเป้าหมายในโครงการ ระยะเวลา  ุ6 เดือน 
รายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ/อื่นๆ 
การลงมือปฏิบัติในการเตรียมพ้ืนที่แปลงปลูก 

1. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการท าการเกษตร จ านวน 5,000 บาท 
2. ค่าเมล็ดพันธ์ 500 บาท 

รวมเป็นเงินสิ้น 5,500 บาท 
ระยะเวลาด าเนินงาน 
5 เมษายน 2564 ถึง 1 กันยายน 2564 
ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) 
แปลงผักปลอดสารพิษท่ีได้จากกลุ่มเป้าหมายในการลงมือปฏิบัติ 
จ านวนเงินงบประมาณของกิจกรรม (บาท) 
5,500.00 
 
กิจกรรมที ่4 ติดตาม ลงเยี่ยมอปลงครอบครัวต้นแบบ แปลงต้นแบบผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดสารพิษ 
ชื่อกิจกรรม 
 ติดตาม ลงเยี่ยมอปลงครอบครัวต้นแบบ แปลงต้นแบบผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดสารพิษ 



43 

 

รายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ/อื่นๆ 
 การติดตามและประเมินผลิตอย่างต่อเนื่องของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมตั้งแต่กระบวนเตรียมพื้นท่ี
จนถึงการเก็บเกี่ยว (จ านวน 10 ครั้ง) ตลอดระยะเวลา 6 เดือนสิ้นสุดโครงการ 

1. ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 10 คน มื้อละ 50 บาท จ านวน 10 มื้อ เป็นเงิน 5000 บาท 
2. ค่าอาหารว่าและเครื่องดื่ม จ านวน 10 คน มื้อละ 25 บาท จ านวน 20 มื้อ เป็นเงิน 5000 บาท รวม

เป็นเงินทั้งสิ้น 10000 บาท 
ระยะเวลาด าเนินงาน 
5 เมษายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564 
ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) 
กลุ่มเป้าหมายได้ผักปลอดสารพิษไปรับประทานและจ าหน่าย 
จ านวนเงินงบประมาณของกิจกรรม (บาท)  10,000.00 
งบประมาณโครงการ 
จ านวนงบประมาณที่ต้องการสนับสนุน จ านวน 28,350.00 บาท 
8. ผลการด าเนินงานที่คาดหวัง 
1. ประชาชน / กลุ่มเหมายจะได้รับผักปลอดสารพิษไปรับประทานเพ่ือสุขภาพที่ดี 
2. ประชาชน / กลุ่มเหมายมีความรู้เกี่ยวประโยชน์ของการบริโภคผักปลอดสารพิษ 
3. ประชาชน / กลุ่มเหมายได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  
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