
(1) 

 
(1.1)  ผลลัพธ์ประเด็นสุขภาพการดำเนินงานโครงการรายย่อย 17 หมู่บ้าน 

(1.3.1) ประเด็นการลดใช้สารเคมีในนาข้าว 

  - ผลลัพธ์ประเด็นการลดใช้สารเคมีในนาข้าว  
ปีที่

ขับเคลื่อน 
จำนวนหมู่บ้าน
ที่ขับเคลื่อน

ประเด็นการลด
ใช้สารเคมีในนา

ข้าว 

จำนวน
ครัวเรือนที่ทำ
การเกษตรโดย
ใช้สารเคมีใน
ชุมชนก่อนเร่ิม

โครงการ 

จำนวน
ครัวเรือนที่ลด
การใช้สารเคมี

หลังสิ้นสุด
โครงการ 

จำนวน
ครัวเรือนที่เลิก
การใช้สารเคมี

หลังสิ้นสุด
โครงการ 

ปริมาณปุ๋ยเคมี
ทางการเกษตร

ที่ใช้ลดลง 

ปริมาณสาร
กำจัดศัตรูพืช/
ยาฆ่าแมลง 
ที่ใช้ลดลง 

จำนวนพ้ืนที่
ที่ลด และ 
เลิกการใช้
สารเคมี 

ค่าใช้จ่ายสารเคมี
ทางการเกษตรที่
ลดลงหลังการ
ดำเนินโครงการ

ทั้งชุมชน 

ค่าใช้จ่ายปุ๋ยเคมี
ทางการเกษตร

ลดลงที่ลดลงหลัง
การดำเนิน
โครงการทั้ง

ชุมชน 

ค่าใช้จ่าย 
สารกำจัด

ศัตรูพืช/ยาฆ่า
แมลงที่ลดลงหลัง

การดำเนิน
โครงการทั้ง

ชุมชน 
1 6 หมู่บ้าน 425 ครัวเรือน 224 ครัวเรือน 10 ครัวเรือน 137 กก./ไร ่

(ค่าเฉลี่ย) 
3 ลิตร/ไร ่
(ค่าเฉลี่ย) 

2,375 ไร่ 1,258 บาท/ไร่ 
(ค่าเฉลี่ย) 

3,312 บาท/ไร่ 
(ค่าเฉลี่ย) 

65 บาท/ไร ่
(ค่าเฉลี่ย) 

2 14 หมู่บ้าน 805 ครัวเรือน 260 ครัวเรือน 248 ครัวเรือน 33,711 กก. 
(ท้ังปี) 

3,999 ลิตร 
(ท้ังปี) 

5,253 ไร่ 3,249,075 บาท 
(ท้ังปี) 

2,256,953 บาท 
(ท้ังปี) 

420,144 บาท 
(ท้ังปี) 

3 14 หมู่บ้าน 675 ครัวเรือน 371 ครัวเรือน 481 ครัวเรือน 37,120 กก. 
(ท้ังปี) 

3,978 ลิตร 
(ท้ังป)ี 

2,447 ไร่ 2,506,450 บาท 
(ท้ังปี) 

1,978,800 บาท 
(ท้ังปี) 

527,650 บาท 
(ท้ังปี) 

หมายเหตุ - 1. หมู่บ้านที่ขับเคลื่อนประเด็นในปีที่ 1 ขับเคลื่อนประเด็นเดิมต่อเนื่องในปีที่ 2 และปีที่ 3 
 - 2. ปีที่ 1 มีหมู่บ้านที่ขับเคลื่อนประเด็นการลดใช้สารเคมีในนาข้าว จำนวน 6 หมู่บ้าน ได้แก่ (1) บ้านสิงไคร (2) บ้านผักไหมใหญ่ (3) บ้านหาด (4) บ้านห่องน้อย (5) 

บ้านหนองลุง และ (6) บ้านโคกสำโรง 
 - 3. ปีที่ 2 มีหมู่บ้านที่ขับเคลื่อนประเด็นการลดใช้สารเคมีในนาข้าว จำนวน 14 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่บ้านที่ขับเคลื่อนประเด็นเดียวกันนี้ในปีที่ 1 (ข้อ 2.) และ  

(7) บ้านตาทอง (8) บ้านผักไหมน้อย (9) บ้านกระเต็ล (10) บ้านห้วยซันพัฒนา (11) บ้านดู่ (12) บ้านไพรพะเนาว์ (13) บ้านไฮน้อย และ (14) บ้านกระสังข์ 
 - 4. ปีที่ 3 มีหมู่บ้านที่ขับเคลื่อนประเด็นการลดใช้สารเคมีในนาข้าว จำนวน 14 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่บ้านที่ขับเคลื่อนประเด็นเดียวกันนี้ในปีที่ 2 (ข้อ 3.) 



(2) 

(1.3.2) ประเด็นลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

  - ผลลัพธ์ประเด็นการลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
ปีที่ขับเคลื่อน จำนวนหมู่บ้านที่

ขับเคลื่อนประเด็น
การลด ละ เลิก

เคร่ืองด่ืม 
แอลกอฮอล 

จำนวนผู้ด่ืม
แอลกอฮอล ์
ในชุมชน 

จำนวนผู้ละการ
ด่ืมแอลกอฮอล ์

ในชุมชน 
ในช่วงเทศกาล 

จำนวนผู้ลดการ
ด่ืมแอลกอฮอล ์

ในชุมชน 

จำนวนคนเลิก
เหล้าได้มากกว่า 

6 เดือน 

จำนวนค่าใชจ้่าย
รวมของผู้ด่ืมเหล้า

ทั้งชุมชน/ปี 
ที่ลดลง 

จำนวนงานบุญปลอด
แอลกอฮอลช์่วง 1 ปี 

หลังดำเนินโครงการ ทั้ง
เจ้าภาพงานเด่ียวและ

เจ้าภาพงานร่วม 

จำนวนค่าใชจ้่ายค่า
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์

ในงานบุญปลอด
แอลกอฮอล์ หลังดำเนิน
โครงการ ทัง้เจ้าภาพงาน
เด่ียวและเจ้าภาพงาน

ร่วมลดลง 
1 5 หมู่บ้าน 286 คน 93 คน 142 คน 46 คน 225,186 บาท/ป ี 29 งาน 192,400 บาท 
2 10 หมู่บ้าน 806 คน 153 คน 184 คน 93 คน 2,859,098 บาท/ป ี 33 งาน 387,590 บาท 
3 12 หมู่บ้าน 538 คน 127 คน 177 คน 71 คน 2,167,040 บาท/ป ี 22 งาน 500,704 บาท 

หมายเหตุ - 1. หมู่บ้านที่ขับเคลื่อนประเด็นในปีที่ 1 ขับเคลื่อนประเด็นเดิมต่อเนื่องในปีที่ 2 และปีที่ 3 
 - 2. ปีที่ 1 มีหมู่บ้านที่ขับเคลื่อนประเด็นการลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จำนวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่ (1) บ้านผักไหมน้อย (2) บ้านตาทอง (3) บ้านกระเต็ล 

(4) บ้านห้วยซันพัฒนา (5) บ้านไพรพะเนาว์ 
 - 3. ปีที่ 2 มีหมู่บ้านที่ขับเคลื่อนประเด็นการลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จำนวน 10 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่บ้านที่ขับเคลื่อนประเด็นเดียวกันนี้ในปีที่ 1 (ข้อ 2.) และ  

(6) บ้านสิงไคร (7) บ้านผักไหมใหญ ่(8) บ้านหาด (9) บ้านห่องน้อย และ (10) บ้านโคกสำโรง 
 - 4. ปีที่ 3 มีหมู่บ้านที่ขับเคลื่อนประเด็นการลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จำนวน 12 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่บ้านที่ขับเคลื่อนประเด็นเดียวกันนี้ในปีที่ 2 (ข้อ 3.) และ  

(11) บ้านชาด และ (12) บ้านดู่



(3) 

(1.3.3) ประเด็นการจัดการขยะ 

  - ผลลัพธ์ประเด็นการจัดการขยะ 
ปีที่ขับเคลื่อน จำนวนหมู่บ้าน 

ที่ขับเคลื่อนประเด็น 
การจัดการขยะ 

ปริมาณขยะก่อนเร่ิม
โครงการ  

ปริมาณขยะในชมุชน
ลดลงหลังดำเนิน

โครงการ 

จำนวนครัวเรือนที่มีการ
คัดแยกขยะ 

จำนวนครัวเรือนที่ใช้
ประโยชน์จากขยะ 

จำนวนพ้ืนทีส่าธารณะ 
หท่ีขยะถูกจัดการ 

1 1 หมู่บ้าน 51 กก./ด./ครัวเรือน 18 กก./ด./ครัวเรือน 161 ครัวเรือน  173 ครัวเรือน - 
2 4 หมู่บ้าน 6,349 กก./ด./ครัวเรือน 4,337 กก./ด./ครัวเรือน 430 ครัวเรือน 395 ครัวเรือน 4 จุด 
3 4 หมู่บ้าน 5,983 กก./ด./ครัวเรือน 3,979 กก./ด./ครัวเรือน 443 ครัวเรือน 395 ครัวเรือน 4 จุด 

หมายเหตุ - 1. หมู่บ้านที่ขับเคลื่อนประเด็นในปีที่ 1 ขับเคลื่อนประเด็นเดิมต่อเนื่องในปีที่ 2 และปีที่ 3 
 - 2. ปีที่ 1 มีหมู่บ้านที่ขับเคลื่อนประเด็นการจัดการขยะ จำนวน 1 หมู่บ้าน ได้แก่ (1) บ้านกระสังข์ 
 - 3. ปีที่ 2 มีหมูบ่้านที่ขับเคลื่อนประเด็นการจัดการขยะ จำนวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่บ้านที่ขับเคลื่อนประเด็นเดียวกันนี้ในปีที่ 1 (ข้อ 2.) และ  

(2) บ้านชาด (3) บ้านนาทุ่งเหนือ และ (4) บ้านนาทุ่ง 
 - 4. ปีที่ 3 มีหมู่บ้านที่ขับเคลื่อนประเด็นการลดใช้สารเคมีในนาข้าว จำนวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่บ้านที่ขับเคลื่อนประเด็นเดียวกันนี้ในปีที่ 2 (ข้อ 3.) 

 
 
 



(4) 

(1.3.4) ประเด็นการปลูกและบริโภคผักปลอดสารเคมี 

  - ผลลัพธ์ประเด็นการปลูกและบริโภคผักปลอดสารเคมี 
ปีทีข่ับเคลื่อน จำนวนหมู่บ้านที่ขับเคลื่อนประเด็น 

การปลูกและบริโภคผักปลอดสารเคมี 
จำนวนครัวเรือนทีป่ลูกผักก่อน

ดำเนินโครงการ 
จำนวนครัวเรือนที่ปลูกผักหลัง

ดำเนินโครงการ 
จำนวนคนที่รับประทานผักและผลไม้ 

400 กรัม/วัน 
1 - - - - 
2 1 หมู่บ้าน 10 ครัวเรือน 53 ครัวเรือน 17 คน 
3 13 หมู่บ้าน 467 ครัวเรือน 630 ครัวเรือน 960 คน 

หมายเหตุ - 1. หมู่บ้านที่ขับเคลื่อนประเด็นในปีที่ 1 ขับเคลื่อนประเด็นเดิมต่อเนื่องในปีที่ 2 และปีที่ 3 
 - 2. ปีที่ 1 มีหมู่บ้านที่ขับเคลื่อนประเด็นการปลูกและบริโภคผักปลอดสารเคมี จำนวน - หมู่บ้าน  
 - 3. ปีที่ 2 มีหมู่บ้านที่ขับเคลื่อนประเด็นการปลูกและบริโภคผักปลอดสารเคมี จำนวน 1 หมู่บ้าน ไดแ้ก ่(1) บ้านหนองลุง 
 - 4. ปีที่ 3 มีหมู่บ้านที่ขับเคลื่อนประเด็นการปลูกและบริโภคผักปลอดสารเคมี จำนวน 11 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่บ้านที่ขับเคลื่อนประเด็นเดียวกันนี้ในปีที่ 2 

(ข้อ 3.) และ (2) บ้านโคกสำโรง (3) บ้านไพรพะเนาว์ (4) บ้านไฮน้อย (5) บ้านกระเต็ล (6) บ้านตาทอง (7) บ้านนาทุ่ง (8) บ้านหาด (9) บ้านห้วยซัน
พัฒนา (10) บ้านผักไหมใหญ่ (11) บ้านกระสังข ์(12) บ้านสิงไคร และ (13) บ้านห่องน้อย 



(5) 

(1.3.5) ประเด็นกิจกรรมทางกาย  

  - ผลลัพธ์ประเด็นกิจกรรมทางกาย 
ปีที่ขับเคลื่อน จำนวนหมู่บ้านที่ขับเคลื่อนประเด็น 

การปลูกและบริโภคผักปลอดสารเคมี 
จำนวนกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมการออกกำลัง

กาย ตลอดการดำเนินโครงการ (คน)  
จำนวนผู้เข้าร่วมการออกกำลังกายอย่า

สม่ำเสมอ 150 นาที/สัปดาห์ ตามระยะเวลา
โครงการ 

1 - - - 
2 - - - 
3 3 หมู่บ้าน 680 คน 284 คน 

หมายเหตุ - 1. หมู่บ้านที่ขับเคลื่อนประเด็นในปีที่ 1 ขับเคลื่อนประเด็นเดิมต่อเนื่องในปีที่ 2 และปีที่ 3 
 - 2. ปีที่ 1 มีหมู่บ้านที่ขับเคลื่อนประเด็นกิจกรรมทางกายจำนวน - หมู่บ้าน 
 - 3. ปีที่ 2 มีหมู่บ้านที่ขับเคลื่อนประเด็นกิจกรรมทางกาย จำนวน - หมู่บ้าน 
 - 4. ปีที่ 3 มีหมู่บ้านที่ขับเคลื่อนประเด็นกิจกรรมทางกาย จำนวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ (1) บ้านผักไหมน้อย (2) บ้านหนองลุง และ (3) บ้านนาทุ่งเหนือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


