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ภาพรวมของโครงการพัฒนานักติดตามประเมินผล 
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แบบรายงาน 

ผูประเมิน ผูถูกประเมิน 

รายละเอียดโครงการ 
การทําแผนกิจกรรม 
การบันทึกกิจกรรมตามแผน 
รายงานการเงินกิจกรรม 
เอกสารแนบ 

Stakeholder 

กรอบการประยุกตใช HIA ในการประเมินผล  



สารบัญ 

ตอนที่ 1 ระบบติดตามประเมินผลของสสส. 

ตอนที่ 2 แนวคิดที่เกี่ยวของกับการดําเนนิงานสรางเสรมิสุขภาพ 

ตอนที่ 3 หลักการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลโครงการ  

ตอนที่ 4 การออกแบบกระบวนการและเครือ่งมือ 

ตอนที่ 5 กระบวนการสังเคราะหและประเมินคุณคา 

ตอนที่ 6 การฝกปฏิบัติการใชระบบติดตามประเมินผล Online 

ตอนที่ 7 การผลักดันผลการประเมินเขาสูกระบวนการตัดสินใจ 
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ตอนที่ 1 ระบบติดตามประเมินผลของสสส. 
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๑. อายุคาด
เฉลี่ยเมื่อแรก
เกิดเพิ่มขึ้นจาก 
๗๒ ป ใน พ.ศ. 
๒๕๕๒ เปน ๗๖ 
ป ใน พ.ศ. 
๒๕๗๔ 
๒. อายุคาด
เฉลี่ยเมื่อแรก
เกิดที่มีสุขภาวะ
เพิ่มขึ้นจาก ๖๖ 
ป ใน พ.ศ. 
๒๕๕๒ เปน ๗๒ 
ปใน พ.ศ. 
๒๕๗๔  
 

ลดอัตราการสูบบุหรี่ของคนไทยอายุ ๑๕ ปข้ึนไป ในพ.ศ. ๒๕๖๒ ไมเกินรอยละ ๑๖.๗ 

 
 

ลดปริมาณการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลตอหัวประชากรผูใหญในป ๒๕๖๓ 
ใหนอยกวา ๖.๖๑ ลิตรแอลกอฮอลบริสุทธิ์ตอคนตอป 

 
 

ลดการติดเชื้อเอชไอวีรายใหมใหเหลอืปละไมเกิน ๑,๐๐๐ ราย ภายในป ๒๕๗๓ 

เพิ่มอัตราการบริโภคผักและผลไมอยางเพียงพอตามขอแนะนํา(๔๐๐ กรัมตอวัน) 
ไมนอยกวารอยละ ๕๐ ใน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เพิ่มการมีกิจกรรมทางกายประจําของคนไทยอายุ ๑๑ ปข้ึนไป  
ไมนอยกวา รอยละ ๘๐ ใน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ลดความชุกของภาวะน้ําหนักตัวเกินและโรคอวนในเด็กใหนอยกวารอยละ ๑๐ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ลดอัตราการตายจากอุบัติเหตุทางถนนสัดสวนไมเกิน ๑๐ ตอประชากรแสนคนใน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 

รอยละของประชาชนอายุ ๑๕ ปข้ึนไปที่มีความสุขเทากับหรือสูงกวาคนทั่วไป 
อยางนอยรอยละ ๘๕ ในป ๒๕๖๔ 

เพิ่มสัดสวนของครอบครัวอบอุน 

 
 

ชุมชนและทองถิ่นเขมแข็ง 

 
 

เปาหมายทั่วไป เปาหมายเฉพาะ 
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ตัวอยาง วัตถุประสงค ตัวชี้วัด ของแตละแผน 
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ความสอดคลองในระบบติดตามประเมินผล 
ทั้งระดับองคกร ระดับแผนงานระดับชุดโครงการ ระดับโครงการ 
 

ตัวชี้วัดระดับองคกร 
1. ............... 
2. ............... 
3. ...............  

ตัวชี้วัดระดับแผนงาน 
1. ............... 
2. ............... 
3. ...............  

ตัวชี้วัดระดับชุดโครงการ 
1. ............... 
2. ............... 
3. ...............  

ตัวชี้วัดระดับชุดโครงการ 
1. ............... 
2. ............... 
3. ...............  ตัวชี้วัดระดับแผนงาน 

1. ............... 
2. ............... 
3. ...............  

.............. 

.............. 

ตัวชี้วัดระดับโครงการ 
1. ............... 
2. ............... 
3. ...............  

ตัวชี้วัดระดับโครงการ 
1. ............... 
2. ............... 
3. ...............  

.............. 
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ตอนท่ี 2 แนวคิดที่เกี่ยวของกับ 
การดําเนินงานสรางเสริมสุขภาพ 
ซึ่งจะเปนพื้นฐานในการออกแบบการติดตามประเมินผล 
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ระบบสุขภาพ หมายความวา ระบบความสัมพันธและการจัดการทั้งมวลที่เกี่ยวของกับสุขภาพ  
ระบบสุขภาพ เปนระบบความสัมพันธแบบองครวมเช่ือมโยงองคประกอบที่เก่ียวของกับสุขภาพ
อยางสมดุล ไมใชการมองเฉพาะจุดใดจุดหนึ่ง เชน มองเฉพาะคน หรือมองเฉพาะโรคทาง
การแพทย แตจะตองมองไปถึงสังคม คุณภาพชีวิตในมิติอื่นๆ เปนตน การดําเนินงานเพ่ือนําไปสูสุข
ภาวะ จึงเปนบทบาทของทุกคน ทุกภาคี ทุกหนวยงาน  
 

มิติของสุขภาพ สุขภาวะ สามารถจําแนกไดเปน 4 มิติ คือ 

• สุขภาวะทางกาย หมายถึง การมีรางกายที่สมบูรณแข็งแรง ไมมีการเจ็บ ปวย ตาย พิการ 
• สุขภาวะทางจิต หมายถึง การไมมีความผิดปกติทางจิต เชน เครียด วิตกกังวล ซึมเศรา ทําราย

ตัวเอง ฆาตัวตาย เปนตน  
• สุขภาวะทางสังคม หมายถึงการอยูรวมกันดวยดี ในครอบครัว ในชุมชน ในที่ทํางาน ในสังคม 

ในสิ่งแวดลอมที่ดี  ซึ่งรวมถึงการมีบริการทางสังคมที่ดี และมีความสงบ มีสันติภาพ เปนตน 
• สุขภาวะทางปญญา หมายถึง การเขาถึงความจริง รูเทาทัน รูในการกระทําวาสิ่งใดดี สิ่งใดควร

ทํา นําไปสูพฤติกรรมการทําความดีเพื่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสาธารณะ ลดละ
ความเห็นแกตัว สรางความเอื้ออาทร สามารถปรับตัวในสังคม 
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แนวคิดเรื่องการสานพลังเพื่อการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ 
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สุขภาวะ 

กาย 

จิต สังคม 

ปญญา 

ปจเจกบุคคล 
กลุมคน 

พันธุกรรม 

พฤติกรรม 

ความเชื่อ ศรัทธา 

วิถีชีวิต 

จิตวิญญาณ 

สภาพแวดลอม 

ความมั่งคงปลอดภัย 
เศรษฐกิจ/การเมือง/นโยบาย 

กายภาพ 

วัฒนธรรม/ศาสนา 

สิ่งแวดลอม 

การศึกษา 

ระบบ  
กระบวนการ  

กลไก  

ผูสูงอายุ คนพิการ 
เด็ก เยาวชน  

สตรี 

คนจน คนชายขอบ 
ไทยพลัดถิ่น  

เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร 

แอลกอฮอล 
ยาสูบ สารเสพติด 

การบริโภค 

ความยากจน 

ความขัดแยง 
ความรุนแรง 

บรรยากาศทางการเมือง 

ภัยธรรมชาติ 
ภาวะโลกรอน 

การกดขี ่

สิทธิมนุษยชน 

กลไกเอกชน กระบวนการมีสวนรวม 

กลไกรัฐ ทองถิ่น 
ระบบสุขภาพชุมชน 

ระบบบริการสุขภาพ 
ระบบหลักประกันสุขภาพ 

ระบบการสรางเสริมสุขภาพ 

แนวคิดเรื่องระบบสุขภาพ โดยใชกรอบปจจัยกําหนดสุขภาพ 

ความรู ความเขาใจ 

ชีวภาพ 
เคม ี

กระบวนการเรียนรู 

กลไกสื่อมวลชน 

กลไกวิชาการ กลไกชุมชน 

กิจกรรมทางกาย 



แนวคิดเรื่องการสรางเสริมสุขภาพ 

5. การทําใหเกิดและขับเคลื่อน 
   กระบวนการนโยบายสาธารณะ 
 
4. ชุมชนเขมแข็ง จัดการตนเองได 
 
3. สรางสภาพแวดลอมใหเอื้อตอสุขภาพ 
 
2. สรางระบบ กระบวนการ และกลไกการดําเนินงานสุขภาพ 
 
1. พัฒนาศักยภาพคน กลุมคน เครือขาย 
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ขจัดความ 
ยากจน 

ขจัดความ  
หวิโหย 

สุขภาวะดี ใน
ทุกชวงอาย ุ

การศึกษาท่ีมี
คุณภาพ 

ความเทาเทียม
ทางเพศ 

น้ําและ
สุขาภิบาล 

การเขาถึง
พลังงาน 

การเติบโตทาง
เศรษฐกิจยั่งยืน 

พัฒนานวัตกรรม
อุตสาหกรรม 

ลดความ
เหลื่อมล้ํา 

เมืองและการตั้ง
ถิ่นฐานยั่งยืน 

แบบแผนการ
ผลิตและบริโภค 

การเปล่ียนแปลง
ภูมิอากาศ 

ทรัพยากรทาง
ทะเล 

ทรัพยากรบน
บกและดิน 

สันติสุข และ
ความยุติธรรม 

เสริมพลังภาคี
หุนสวน 

Source ; http://www.un.or.th 25 

แนวคิดเรื่องเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 



ตอนท่ี 3  
หลักการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลโครงการ 
การเขียนกรอบแนวคิดเชิงระบบเพื่อการติดตามและประเมินผล
โครงการ 
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จุดหมายที่สําคัญของการประเมินผลไมใชเพื่อการตรวจสอบ  
แตเพื่อการทําใหดีขึ้น  
The most important purpose of an evaluation  
 is not to prove, but to improve.  
ปรัชญาการประเมิน 
1. การประเมินผลเปนการศึกษาปรากฏการณที่เกิดขึ้น เปนศึกษาขอเท็จจริง(Fact) 

ในแงมุมตางๆ เพื่อใหไดใกลเคียงกับความจริง(Truth)มากที่สุด ทั้งในดานคุณคา
ทั้งคุณคาภายนอกและคุณคาภายใน 

2. การประเมินผลจําเปนตองใชหลักปรัชญา วิทยาศาสตร สังคมศาสตร และศาสตร
อื่นๆ เพ่ือใหเกิดความรอบดาน ครบทุกมุมมอง สมเหตุสมผล ภายใตแตละบริบท
ของสังคมที่แตกตางกัน 

หลักการติดตามและประเมินผล 
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จุดมุงหมายของการติดตามประเมินผล 

1. เพื่อใหทราบผล และบอกถึงงานที่รบัผดิชอบ 
2. เพื่อใหเห็นแนวโนม เพื่อเตือนภัย 
3. เพื่อเปลี่ยนพฤติกรรม และเขาใจกระบวนการ 
4. เพื่อลําดับความสําคญั แปลง ปรับ กลยุทธ สูการปฏิบัต ิ
5. เพื่อเปนเครือ่งมือในการจัดการ ชวยการควบคุม 
6. เพื่อจัดสรรทรพัยากร 
7. เพื่อการเรยีนรู และรูขีดความสามารถ 
8. เพื่อเปรียบเทียบ ปรับปรุงและพฒันา 
9. เพื่อชวยเปลีย่นวัฒนธรรมองคกร 
10. เพื่อใหรางวัล เพื่อจูงใจ 
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การติดตาม (Monitoring) 

เปนการศึกษากระบวนการและขัน้ตอนการดําเนินโครงการ ตั้งแต 

1) การใชปจจัยนําเขา (Input)  

2) ขั้นตอนแตละขั้นตอนของการดําเนินงาน (Process)  

3) ผลผลิตที่เกิดขึน้ (Output) ตามแผนงานที่กําหนดไว 

ทั้งนี้เพื่อทบทวน แกไข ปรับปรุง และหนุนเสรมิ วิธีการปฏิบัติใหผลงาน
เปนไปตามแผนงานอยางมีประสทิธิผลและมีประสทิธภิาพมากที่สดุ 
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การติดตาม ควรจะตอบคําถามตอไปนี้ 
1. ในการดําเนินโครงการ ในแตละขั้นตอน ไดใชทรัพยากรตอไปนี้อยางไร 
• คน แบงเปน กลุมคนที่เปนตัวหลัก และกลุมคนที่เปนตัวยุทธศาสตร (คนที่เปนตัวหลักหมายถึง คนที่มี

ภารกิจท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานโดยตรง สวนตัวยุทธศาสตร หมายถึงคนที่มีสวนสําคัญอยางมาก
ในการผลักดันการดําเนินงานใหบรรลุผลสําเร็จ โดยตัวหลักหรือตัวยุทธศาสตรอาจจะเปนคนเดียวกันก็
ได) แตละกลุมคนเขามามีบทบาทในการทํางานอยางไร 
• ขอมูลและฐานขอมูล รวมถึงชุดความรูและความรูที่ใชประกอบในการทํางาน และควรบอกถึงที่มาของ

ขอมูลและชุดความรูนั้น (แหลงของขอมูล) 
• มีการปฏิบัติการตามหรือประยุกตการทํางานจากแผนงานที่มีอยูเดิมและที่เปนแผนปฏิบัติการอยางไร 

(หมายถึงแผนชุมชน แผนของหนวยงาน แผนของทองถิ่น หรือแผนที่จัดทําขึ้นมาเพื่อใชในการจัดการ
ปญหานั้นๆ) 
• มีการใชงบประมาณมากนอยเพียงไร และจากแหลงงบประมาณใด 
• มีการใชสถานท่ี เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ อยางไร 
• มีการใชทุนทางสังคมท่ีมีอยูในชุมชนมาหนุนเสริมการทํางานอยางไร ไดแก ทรัพยากรในชุมชนภูมิ

ปญญา วัฒนธรรมและวิถีชีวิต เปนตน 
2. ในการดําเนินโครงการไดปฏิบัติงานตามแผนงานที่กําหนดหรือไม อยางไร มีปญหาอุปสรรคอะไรและมีการ
ปรับวิธีการทํางาน รวมถึงมีการปรับแผนอยางไร 
3. ไดผลแตละขั้นตอนตรงตามที่วางแผนหรือไม และควรจะตองปรับวิธีการทํางานอยางไร รวมถึงตองการ
การหนุนเสริมจากใคร หนวยงานใด ในเรื่องใดบาง อยางไร 
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การประเมินผล (Evalution) 

เปนการศึกษาคณุคาที่เกิดขึ้นจากกระบวนการดําเนนิโครงการ ตั้งแตปจจัย
นําเขา (Input) ขั้นตอนของการดําเนินงาน (Process) ผลผลิต ผลลัพธ 
และผลกระทบ (Output, Outcome, Impact) ที่เกิดขึ้น โดยทั่วไปการ
บงชี้คุณคามักใชการเปรยีบเทยีบกับเกณฑหรือมาตรฐานหรอืสิ่งที่กําหนด
ไว 
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การประเมินผล ควรจะตอบคําถามตอไปนี้ 
1. มีปจจัยสําคัญใดบางทั้งที่ทําใหโครงการบรรลุและไมบรรลุเปาหมาย (หมายถึงปจจัยเอื้อและ
ปจจัยที่เปนอุปสรรค) และควรสามารถระบุวามีปจจัยสําคัญอะไรบางที่จะสงผลตอความสําเร็จ
ปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลตอสุขภาวะสามารถแบงเปน 3 ปจจัยหลักไดแก ปจจัยที่เก่ียวของกับ
ปจเจกบุคคลและกลุมคน ปจจัยที่เก่ียวของกับสภาพแวดลอม และปจจัยที่เก่ียวของกับกลไก
การดําเนินงานดานสุขภาพ 
2. การดําเนินงานแตละขั้นตอน ตองใชกระบวนอะไร อยางไรบางและควรใชกระบวนการ
สําคัญอะไรบางที่จะสงผลตอความสําเร็จ ในการดําเนินงานของโครงการมักใหความสําคัญกับ
กระบวนการเรียนรู และกระบวนการมีสวนรวมของผูที่เก่ียวของกับโครงการ นอกจากนี้ยัง
รวมถึงกระบวนการจัดการขอมูลความรู กระบวนการบริหารจัดการ กระบวนการขับเคลื่อน
สังคม เปนตน 
3. ผลที่เกิดข้ึนทั้งที่โดยตั้งใจและไมตั้งใจมีอะไรบางทั้งที่เปนผลผลิต ผลลัพธและผลกระทบ 
โดยมากมักใหความสําคัญกับผลลัพธมากกวาผลผลิตของกิจกรรมโดยเฉพาะในเร่ืองการพัฒนา
ขีดความสามารถ (Empower) ของคนในชุมชนและการพัฒนากระบวนการขับเคลื่อนของ
สังคม (Social Movement) 
4. คุณคาทั้งภายในและภายนอก ความสําเร็จที่สําคัญของโครงการ และแนวทางการพัฒนา
อยางตอเนื่อง จะเนนคุณคาทั้งภายนอกและภายในโดยเฉพาะคุณคาภายในที่เก่ียวของกับสุข
ภาวะทางปญญาและสุขภาวะทางจิตวิญญาณ 
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คุณคาของโครงการ สามารถพิจารณาจาก 
1. ผลผลิต (Output) หมายถึง ผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นที่เปนไปตามวัตถุประสงคหรือ
เปาหมายที่ตั้งไว เชน การพัฒนาความรู ความเขาใจ และสรางทักษะ ความชํานาญของคนใน
ชุมชน 
2. ผลลัพธ (Outcome) หมายถึง ผลที่ตามมา เปนผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานโครงการ
แลวทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใน 2 เรื่องตอไปนี้ 
1) พฤติกรรมของคน หรือกลุม หรือเครือขาย หรือองคกร ที่มีผลตอสุขภาวะของชุมชน 
2) ความสัมพันธระหวางคน ชุมชน กลุม เครือขาย หนวยงาน องคกร ซึ่งอาจจะเปนการ 
เปลี่ยนแปลงภายในหรือระหวางกลุม ก็ไดที่มีผลตอสุขภาวะของชุมชน 
ผลลัพธอาจจะเกิดขึ้นไดในระหวางขั้นตอนตางๆ ของการดําเนินงาน ไมจําเปนตองเกิดขึ้นเฉพาะ
หลังจากการดําเนินงานที่แลวเสร็จ 
3. ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานโครงการแลวทําใหเกิดการ
ขยายผลทั้งในเชิงนโยบาย มาตรการทางสังคม หรือในเชิงระบบทาํใหเกิดการเปลี่ยนแปลงระบบ 
วิธีการทํางานการจัดความสัมพันธใหม หรือในเชิงกลุมเปาหมายที่มีการขยายผลไปมากกวา
กลุมเปาหมายของโครงการ หรือในเชิงพื้นที่ ที่มีการขยายผลไปมากกวาพื้นที่ที่กําหนดไวใน
โครงการ ผลกระทบอาจจะเกิดขึ้นไดในระหวางขั้นตอนตางๆ ของการดําเนินงานไมจําเปนตองเปน
ผลจากการดําเนินที่แลวเสร็จ และอาจจะเปนไดทั้งทางบวกและทางลบ 
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สถานการณปจจุบัน 
ของประเด็น ทั้งระดับสากล 
ระดับประเทศ และ ระดับพื้นที่ 

    ปจจัยเอื้อ / อุปสรรค 
คน : ความรู ตระหนัก ความเชื่อ 
พฤติกรรม ศักยภาพ ปญญา 
สภาพแวดลอม : บริบทสังคม วิถี
ชีวิต วัฒนธรรม การศึกษา อาชีพ 
เศรษฐกิจ การเมือง นโยบาย  
กฎหมาย เทคโนโลยี นวัตกรรม 
กลไก/กระบวนการ/ระบบ :    
รัฐ ทองถิ่น ชุมชน เอกชน สื่อ 
กระบวนการเรียนรู การมีสวนรวม 
ระบบขอมูลสารสนเทศ ระบบ
สนับสนุน ระบบบริการสุขภาพ 

ทิศทาง/แนวทางในการ
จัดการ ตอไปนี้ 
1)ยุทธศาสตร  
2)นโยบาย มาตรการ : 
ระดับชาติ ทองถิ่น องคกร 
3)แผน (แปลงยุทธศาสตร 
นโยบาย สูการปฏิบัต)ิ 
4)โปรแกรม โครงการ  
5)กิจกรรม รูปแบบ 
นวัตกรรม กรณีศึกษา 
พื้นที่นํารอง 

 ภาพอนาคต 3-5 ป 
 สถานการณของประเด็น 
ที่ตองการ  
• เปาประสงค 
• ตัวชี้วัด 

    แนวโนมอีก 3-5 ป               
    สถานการณของประเด็น      
ทั้งระดับสากล ระดับประเทศ 
และ ระดับพื้นที่ 

ติดตาม ประเมินผล : 
วิธี เครื่องมือ 

7 

6 

5 

3 

ผลลัพธ ผลกระทบ 
ตอสุขภาวะกาย จิต     
สังคม ปญญา 

4 

  ภาพเชิงระบบการจัดการเชิงยุทธศาสตร แผน และโครงการ 
1 2 
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The logical framework approach (Program action-Logic model) 
35 



 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร 

1.การจัดการ
ความรู
นวัตกรรม  
และ สื่อ 

2.พัฒนาขีดความ 
สามารถของคนและ
เครือขาย (Health 
Literacy - PA)  

3. สรางพื้นที่
ตนแบบสุขภาวะ  
 

4. ขับเคลื่อน
นโยบาย PA ทั้ง
ระดับชาติและ
ระดับพื้นที่ 

5.องคกรกีฬาเปนกลไกในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมทางกาย 
และเปนองคกรที่มีนโยบาย
ปลอดเหลาบุหรี่ 
 

ผลผลิตที่คาดหวัง 

ผลผลิต ผลลัพธ 
ตัวชี้วัดเฉพาะ 
ชวงวัย 
วัยเด็ก วัยทํางาน 
วัยสูงอาย ุ
Setting 
บาน โรงเรียน 
องคกร ชุมชน 
เครือขาย 
เดิน/วิ่ง จักรยาน 
วายน้ํา กีฬาไทย 
 
ระบบบริหารจัดการ 
ขอมูล สารสนเทศ 
การสื่อสาร 
การสนับสนุน 
ติดตาม ประเมินผล 
ขับเคลื่อนนโยบาย 

                         เปาหมายหลัก ตัวชี้วัดหลัก       
 เพิ่มอัตราการมีกิจกรรมทางกายประจําของคนไทยทุกชวงวัย ไมนอยกวารอยละ 80 ในป 2563  
 ควบคุมอัตราชุกของภาวะน้ําหนักเกินและโรคอวนในเด็กวัยเรียน ไมสูงกวา รอยละ 10 
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การประยุกตรูปแบบ 
การติดตามประเมินผลในการสรางเสริมสุขภาพ 

1. การติดตามประเมินผลเพือ่เสริมสรางพลงัอํานาจ (Empowerment 
Evaluation)  

2. การประเมินผลโมเดลซิปในการประเมินของสตัฟเฟลบมี 
(Stufflebeam’s CIPP Model)  

3. แนวคิด Balanced Scorecard (BSC)  

4. การประเมินแบบแผนที่ผลลพัธ (Outcome Mapping)  

5. การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (Health Impact Assessment) 
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ผลผลิต 
รูปธรรมความสําเร็จที่เกิดชึ้น 
ตามวัตถุประสงค 
• ประสิทธิผล 
• ประสิทธิภาพ 
ผลลัพธ 
• การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
• การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ 
ทั้งในระดับบุคคลและระดับองคกร 
ผลกระทบ 
• การขยายผลเชิงพ้ืนที ่
• การขยายผลเชิงนโยบาย 
• การขยายผลเชิงประเด็น 
• การขยายผลเชิงเครือขาย 
 

1.ขั้นตอนการดําเนินงาน  
   ในแตละกิจกรรม 
•  วัตถุประสงค  
•  ตัวชี้วัด 
•  กลุมเปาหมาย 
•  รายละเอียดการดําเนินงาน 
•  ผลผลิตที่คาดหวัง 
•  เครื่องมือ และ เทคนิค 
•  งบประมาณ แหลงทุน  

2. กระบวนการดําเนินงาน 
•   กระบวนการมีสวนรวม 
•   กระบวนการเรียนรู 

3. ผูรับผิดชอบ 

1. คน (ปจเจกบุคคล กลุม เครือขาย) 
2. ทรัพยากร (วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ) 
3. งบประมาณ 
4. การจัดการขอมูล 
5. แผนองคกร เครือขาย แผนชุมชน  
6. ทุนทางสังคม  
• ความรู ภูมิปญญา  
• วัฒนธรรมประพณี  
• วิถีชีวิต 
• ทรัพยากรธรรมชาติ  
• เศรษฐกิจชุมชน กองทุน 

 
 

วิธีการ/กระบวนการ ผลผลิต/ผลลัพธ/ผลกระทบ ปจจัยนําเขา 

ตัวแบบการดําเนินโครงการ 
Network Logic Model : CIPP Model 

38 



แนวคิดแบบ Balanced Scorecard (BSC)  

• มุงเนนการประเมินโดยการสรางความสมดุลในการประเมินทุกดานไมวาจะ
เปนดานทุน(financial) ดานผูที่มีสวนไดสวนสีย(stakeholder) ดาน
กระบวนการจัดการภายใน(internal process) และดานการพัฒนา
บุคลากร (learning and growth)   

• BSC เนนการบริหารความสมดุลระหวางจุดหมายระยะสั้น ระยะปานกลาง
และระยะยาว นอกจากนี้เม่ือกําหนดจุดหมายแลว ก็ตองสรางความสมดุล
ของจุดหมายโดยการทําผลงานจริงใหเกิดขึ้นเทากับหรือมากกวาจุดหมายที่
ตองการ สําหรับตัวชี้วัดผลงานหลักหรือตัวชี้วัดความสําเร็จที่สําคัญ (Key 
Performance Indicators = KPIs) นั้นหมายถึงเครื่องชี้วัดยอยที่จะบอก
เราวาจุดหมายของ BSC แตละดานน้ันบรรลุหรือไม มากนอยเพียงใด  
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40 

ดานการเงิน ผลของการพัฒนา ผลของการแกปญหา 
 
 
ดานลูกคา   การมีสวนรวมของทุกภาคสวน   
 
 
 
ดานกระบวนการบริหารภายใน   คุณภาพของโครงการ  
                                       ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของชุมชน 
 
 
ดานการเรียนรูและเติบโต    การพัฒนาศักยภาพคน  ความรูนวัตกรรม เทคโนโลยี 

ความเชื่อมโยงของการวัดผลการดําเนินงานตาม BSC 



การประเมินผลเพื่อเสริมสรางพลังอํานาจ 
(Empowerment  Evaluation) 

1. การทบทวนพันธกิจ (Mission) เปนการใหผูที่มีสวนเกี่ยวของรวมกันทบทวนบทบาทวาบทบาทที่ควร
จะเปนเพื่อการแกปญหาในสถานการณที่เปนอยู ควรเปนอะไร อยางไรบาง 

2. การตรวจสอบการใชทุนชุมชนและรวบรวมทุนในชุมชน (Taking stock) เปนการประเมินการใชทุน
ในชุมชนที่จะเปนปจจัยเอื้อตอการแกปญหา ทุนชุมชน ไดแก ทุนท่ีเปนทรัพยากรธรรมชาติ ทุน
ทางดานวิถีชีวิตวัฒนธรรม ทุนดานนวัตกรรม ภูมิปญญา  ทุนดานการเงินเศรษฐกิจชุมชน ทุนท่ีเปน
กลไกของชุมชนและทุนดานคน 

3. การประเมินจุดหมาย เปาประสงค เปาหมาย (Setting goals) ผูที่มีสวนเกี่ยวของรวมกันประเมิน
และทบทวนจุดหมายที่กําหนดไว ซึ่งอาจจะเปนจุดหมายเฉพาะในระยะสั้น หรือระยะยาว ที ่

4. การรวมกันคิดและทบทวนยุทธศาสตร (Developing strategies) ยุทธศาสตรในท่ีนี้หมายถึงวิธีการ
สําคัญที่ใชเพื่อดําเนินงานโครงการ การประเมินในขั้นตอนนี้เพ่ือการปรับปรุงวิธีการทํางาน การปรับ
แผน  

5. การรวมติดตามกระบวนการดําเนินงานและผลลัพธที่เกิดขึ้น (Monitoring process and 
outcome) ทั้งน้ีเพื่อทบทวน ปรับปรุง กระบวนการ และวิเคราะห สังเคราะหผลลัพธที่เกิดขึ้น 

6. การพัฒนาระบบเอกสารเพื่อการติดตามความกาวหนา (Documenting progress) เปนการรวมกัน
ออกแบบการจัดทําบันทึกเพื่อการกํากับ ติดตามงาน และที่สําคัญควรเปนบันทึก รายงาน ที่นําไปสู
การแลกเปลี่ยนเรียนรู 

7. การสรางชองทางการสื่อสารเพื่อความเขาใจ เพื่อการเรียนรู และเพื่อการเสริมพลังภาคีที่เกี่ยวของ 
(Communicating information ) 
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การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ  
1. การกลั่นกรองขอเสนอนโยบาย หรือโครงการ  (Screening) เพื่อพิจารณาวาสมควรจะตองทําการประเมินหรือไม 

โดยพิจารณาจากขอกําหนดตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับที่บัญญัติไว และพิจารณาจากความสอดคลองกับ
ทิศทางการพัฒนาของพื้นที่ หรือความตองการของชุมชน รวมถึงนโยบาย แผนงาน โครงการ กิจกรรมอื่นในพื้นที่ที่
อาจมีผลกระทบตอเนื่องกัน และใหความสําคัญกับความกังวลของชุมชนตอผลกระทบท้ังทางบวกและลบ 

2. การกําหนดขอบเขตและ แนวทางการประเมินผลกระทบโดยสาธารณะ (Public Scoping) เปนการรวมกันของผูมี
สวนไดสวนเสียในการกําหนดขอบเขตที่จะประเมิน โดยใหความสําคัญท้ังขอบเขตเชิงเทคนิค(Technical 
Scoping) และขอบเขตตามความกังวลของชุมชน (Community Scoping) 

3. การประเมิน (Apprisal/Assessing)  เปนการใชกระบวนการและเครื่องมือทางวิทยาศาสตร ทางสังคมศาสตร 
ทางการแพทย ทางระบาดวิทยา และเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร ในการเก็บขอมูล วิเคราะห หาผลกระทบตามการ
กําหนดขอบเขต 

4. การทบทวนรางรายงานโดยสาธารณะ (Public Review) เปนการนําเสนอผลการประเมินอยางเปดเผยและ
ครบถวนใหกับสาธารณะโดยเฉพาะผูมีสวนไดสวนเสีย และเปดโอกาสใหแลกเปลี่ยน ทบทวน และตรวจสอบจาก
ทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ 

5. การมีบทบาทในกระบวนการตัดสินใจ (Decision-Making Influencing) เปนการผลักดันผลการประเมินเขาสู
กระบวนการตัดสินใจ และสรางการมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจที่จะเลือกนโยบายสาธารณะ หรือทบทวน
เปลี่ยนแปลงนโยบายสาธารณะที่ทําอยูเดิม 

6. การติดตามเฝาระวัง และการประเมินผล (Monitoring and Evaluation) เปน การออกแบบแนวทางและกลไก
ในการติดตามประเมินผล เพื่อติดตามผลจากการทบทวนเปลี่ยนแปลงนโยบายสาธารณะ วามีการดําเนินการตามที่
ตกลงหรือตัดสินใจหรือไมอยางไร 
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วิธีทั่วไปในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 

1. การกลั่นกรองขอเสนอนโยบายหรือโครงการ (Screening)  

2. การกําหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบโดย
สาธารณะ (Public Scoping)  

3. การวิเคราะห (Apprisal) และรางรายงานการประเมินผล
กระทบ (Reporting) 

4. การทบทวนรางรายงานโดยสาธารณะ (Public Review)  

5. การมีบทบาทในกระบวนการตัดสินใจ (Decision-Making 
Influencing) 

6. การติดตามเฝาระวัง และการประเมินผล (Monitoring and 
Evaluation)  

 



ประเภทของการประเมินผลกระทบทางสุขภาพจําแนกตามเวลา 

 

•    ศึกษาแบบมองไปขางหนา (Prospective HIA) 

•    ศึกษาแบบมองยอนหลัง (Retrospective HIA) 

•    ศึกษาแบบมองไปพรอมกับการดําเนินการ (Concurrent HIA) 



ศึกษาแบบมองไปขางหนา (Prospective HIA) 

  เปนการประเมินกอนโครงการเริ่มดําเนินการ การ
ประเมินผลกระทบในชวงนี้เปดโอกาสใหมีการแกไขขอเสนอ
เชิงนโยบาย หรือโครงรางโครงการกอนมีการดําเนินการ เพื่อ
เพิ่มผลกระทบดานบวกตอสุขภาพ และลดผลกระทบทางลบ
ดานสุขภาพจากขอเสนอและโครงรางดังกลาว 



ศึกษาแบบมองยอนหลัง (Retrospective HIA) 

  เปนการประเมินภายหลังจากท่ีนโยบายหรือโครงการได
ดําเนินไปแลว การประเมินผลกระทบในชวงนี้เปดโอกาสใหมี
การทบทวน และประเมินผลการดําเนินการของนโยบายหรือ
โครงการที่ผานมา เพื่อหาแนวทางปรับปรุง แกไข หรือฟนฟู 
หากพบวามีผลกระทบทางลบแกสุขภาพ และเพื่อหาทาง
สงเสริม และขยายผล หากพบวามีผลกระทบทางบวกแก
สุขภาพ นอกจากนี้ การประเมินรูปแบบนี้ยังมีสวนสําคัญอยาง
ยิ่ง สําหรับการสรางเสริมองคความรูเพื่อการประเมินผลกระทบ
ทางสุขภาพในรูปแบบแรก 



ศึกษาแบบมองไปพรอมกับการดําเนินการ (Concurrent HIA) 

เปนการประเมินไปพรอม ๆ กับที่นโยบายหรือโครงการดําเนินไป 
โดยมีความมุงหวังท่ีจะทําใหเกิดการเรียนรู การทบทวน และการ
ปรับเปลี่ยนทิศทาง กลไก หรือวิธีการดําเนินการอยางรวดเร็วที่สุด 
เม่ือเห็นวาแนวทางใดที่มีผลดีหรือผลเสียตอสุขภาพ การประเมินใน
รูปแบบนี้จึงจําเปนตองมีท้ังการประเมินผลแบบยอนหลัง และการ
มองไปขางหนาประกอบกันดวย การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
ในรูปแบบนี้จะประสบความสําเร็จได ตองมีการประสานงานกัน
อยางใกลชิดระหวางผูมีสวนเก่ียวของตางๆ โดยเฉพาะผูกําหนด
นโยบาย ผูไดรับผลกระทบ และผูประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 



Retrospective HIA 

Policy development 
or strategic planning 

Decision making  
appropriate policies 
 for implementation  

policies Strategies 
Planning  

Programme / project design   

Implementation 
Programmes 

Projects 

Outcomes that could be  
attributed to various proposals 

Appraisal  

Scoping 

Screening 

Monitoring and Evaluation 

Review  



Prospective HIA 

Policy development 
or strategic planning 

Decision making 

policies Strategies 
Planning  

Programme / project design   

Implementation Monitoring / 
 Evaluation 

Screening 

Scoping 

Appraisal  Screening 

Scoping 

Appraisal  

Amended policies/Strategies 

Monitoring / 
 Evaluation 

Outcome 

Review  

Review  



Types of appraisal 

•    Rapid appraisal 

•    Comprehensive appraisal 

•    Intermediate appraisal  



การประเมินผลกระทบทางสุขภาพแบบเรงดวน  
Rapid appraisal 

 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพแบบเรงดวน มักใช
สําหรับการพิจารณานโยบายหรือโครงการขนาดเล็ก ที่มีความ
ซับซอนของผลกระทบทางสุขภาพไมมากนัก หรือใชในกรณีที่มี
ความจําเปนจะตองไดรับทราบผลการประเมินผลกระทบอยาง
เรงดวน เพื่อใหสามารถนําเสนอผลการประเมินดังกลาวไดทันกับ
กระบวนการตัดสินใจที่กําลังจะเกิดขึ้น การประเมินผลกระทบทาง
สุขภาพแบบเรงดวนจึงใชระยะเวลาอันสั้นและเนนการมีสวนรวม
และประสบการณที่ผานมาเปนหลัก 

 



ขอมูลที่ใชในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในรูปแบบนี้  

มักไดมาจาก 

• ความรูและการรับรูของผูมีสวนเกี่ยวของ และผูประเมิน 

• ขอมูลหลักฐานที่มีอยูแลว  

• ประสบการณความรูที่ไดจากการประเมินผลกระทบทาง
สุขภาพของนโยบายหรือโครงการที่มีลักษณะใกลเคียงกัน 

 



การประเมินผลกระทบแบบรอบดาน  
Comprehensive appraisal 

การประเมินผลกระทบแบบรอบดานมักใชสําหรับการพิจารณา
นโยบายหรือโครงการขนาดใหญ ซ่ึงมีความซับซอนของผลกระทบ
ทางสุขภาพสูง มีความตอเนื่องยาวนานทางนโยบายหรือการ
ดําเนินโครงการ และมีผลกระทบทางสุขภาพกับประชาชนในวง
กวาง รวมถึงมีความพรอมในเชิงทรัพยากร และไมมีเหตุแหงการ
รีบรัดในการตัดสินใจ การประเมินผลกระทบแบบรอบดานจึง
มักจะใชทรัพยากรและเวลาเปนอยางมาก 

 



ขอมูลที่นํามาใชในการประเมินในรูปแบบนี้มัก ไดมาจาก 

• ความรูและการรับรูของผูมีสวนเกี่ยวของ และผูเชี่ยวชาญในสาขา
ตางๆ 

• ทบทวนวรรณกรรม หลักฐานทางวิชาการที่มีอยูโดยผูประเมิน 

• ทบทวนผลงานการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในโครงการอื่นๆ 
ที่มีลักษณะของโครงการที่ใกลเคียงกัน 

• การเก็บรวบรวมขอมูลเพิ่มเติม และการทําการศึกษาวิจัยเพิ่มเติม
ในประเด็นเฉพาะ รวมถึงอาจมีการวางระบบการติดตามและเก็บ
ขอมูลระยะยาวเชน Cohort study 

 



การติดตามและการประเมินผล  
ตามแนวทางเพื่อเสริมสรางพลัง
อํานาจชุมชน 

แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร  
Strategic Road Map 

การกลั่นกรองขอเสนอนโยบาย 
 หรือโครงการ 

การกําหนดขอบเขตและ  
แนวทางการประเมินผล 

การประเมิน  

การทบทวนรางรายงาน 

การผลักดันผลการประเมินเขาสูกระบวนการตดัสนิใจ 

การติดตามเฝาระวัง และการประเมินผล 55 



ตอนท่ี 4  
การออกแบบกระบวนการและเครื่องมือแบบมีโครงสราง และแบบ
ไมมีโครงสราง ในการติดตามประเมินผล 
 

56 



การติดตามและการประเมินผล  
ตามแนวทางเพื่อเสริมสรางพลังอํานาจชุมชน 

1. กําหนดกลุมเปาหมายของการเก็บขอมูลเพื่อการติดตามประเมินผล ไดแก 
 1) กลุมผูสนับสนุนและกลุมพ่ีเลี้ยง หมายถึง คน หรือกลุมคน ที่เปนผูใหการสนับสนนุ
การจัดทําโครงการของชุมชนหรือเปนตัวหนุนเสริมในดานตางๆ ใหแกชุมชน 
 2) กลุมผูดําเนินโครงการ ทั้งที่เปนภาคีหลักและภาคียุทธศาสตร (ภาคีตัวหลัก หมายถึง 
คนที่มีภารกิจที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานโดยตรง สวนภาคียุทธศาสตร หมายถึง คนที่มีสวนสําคัญ
อยางมากในการผลักดันการดําเนินงานใหบรรลุผลสําเร็จ โดยภาคีหลักหรือภาคียุทธศาสตรอาจจะ
เปนคนเดียวกันก็ได) 
 3) กลุมผูไดรับประโยชนจากโครงการ หมายถึงกลุมเปาหมายในแตละกิจกรรมของ
โครงการโดยอาจจะเปนกลุมที่ไดรับผลประโยชนโดยตรง และกลุมที่ไดรับประโยชนโดยออม 
2. ผูทําหนาที่ประเมิน คัดเลือกแกนนําชุมชนในแตละกลุมเปาหมาย (ตามขอ 1) เพื่อรวมกัน
ติดตามประเมินผล โดยใชแนวทางการประเมินตามภาพเชิงระบบในการจัดทําโครงการหรือใช
กรอบคิดของการประเมินผลโครงการก็ได 
3. เริ่มตนโดยใหชุมชนรวมกันประเมินสถานการณในชุมชน ทั้งที่เปนปญหาที่ชุมชนตระหนกัหรือ
แนวทางพัฒนาที่ชุมชนเห็นพอง 
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4. ทบทวนพันธกิจ เปนการใหชุมชนรวมกันทบทวนบทบาทวาบทบาททีค่วรจะเปนเพ่ือการ
แกปญหาในสถานการณที่เปนอยู ควรเปนอะไร อยางไรบาง 
5. การตรวจสอบการใชทุนชุมชนและรวบรวมทุนในชุมชนเปนการประเมินการใชทุนในชุมชนที่จะ
เปนปจจัยเอื้อตอการแกปญหา ทุนชุมชน ไดแก ทุนที่เปนทรัพยากรธรรมชาติ ทุนทางดานวิถีชีวิต
วัฒนธรรมทุนดานนวัตกรรม ภูมิปญญา ทุนดานการเงินเศรษฐกิจชุมชน ทุนที่เปนกลไกของชุมชน
และทุนดานคน 
6. การประเมินจุดหมาย เปาประสงค เปาหมาย ชุมชนรวมกันประเมินและทบทวนจุดหมายที่
กําหนดไว ซึ่งอาจจะเปนจุดหมายเฉพาะในระยะสั้น หรือระยะยาว ที่แสดงถึงความเปนชุมชนที่มีสุข
ภาวะ 
7. การรวมกันคิดและทบทวนยุทธศาสตร ยุทธศาสตรในที่นี้หมายถึงวิธีการสําคัญที่ใชเพื่อ
ดําเนินงานโครงการ การประเมินในขั้นตอนนี้เพื่อการปรับปรงุวิธีการทํางาน การปรับแผน 
8. การรวมติดตามกระบวนการดําเนินงานและผลลัพธที่เกิดขึ้น ทั้งนี้เพื่อทบทวน ปรับปรุง 
กระบวนการและวิเคราะห สังเคราะหผลลัพธที่เกิดขึ้น 
9. การพัฒนาระบบเอกสารเพื่อการติดตามความกาวหนา เปนการรวมกันออกแบบการจัดทําบันทึก
เพื่อการกํากับ ติดตามงาน และที่สําคัญควรเปนบนัทกึ รายงาน ที่นําไปสูการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
10.การสรางชองทางการสื่อสารเพื่อความเขาใจ เพื่อการเรียนรู และเพื่อการเสริมพลังสูชุมชน
รวมถึงภาคีที่เกี่ยวของ 

 
58 



ตัวอยางเครื่องมือสําหรับชุมชนที่ใชในการประเมินสถานการณ 
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ตัวอยางในการประเมินการสานพลังตาม Synergy characteristics 
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3 

3 3 
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หัวขอการประเมิน 
ตัวชี้วัดยอย 
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พื้นที่และสี แสดงระดับหรือขนาด ความกวางของชองแสดงถึง
น้ําหนัก หรือ ความสําคัญ 

61 



เครื่องมือเพื่อการติดตามและประเมินผล  

1. แบบไมมีโครงสราง เปนการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ เพื่อใชในการอธิบาย
ปรากฎการณตางๆ ที่เกิดขึ้นในการดําเนินงาน โดยเฉพาะคุณคาภายในชุมชน
และคุณคาภายในตัวบุคคลเชน การถอดบทเรียน การทําสุนทรียสนทนา กลุม
สนทนา การทํา  AAR (การเรียนรูหลังทํางาน : After Action Review) การ
สัมภาษณเชิงลึกผูนําในชุมชน การใชกลุมสัมภาษณ การสังเกตอยางมีสวนรวม 
การทบทวนขอมูลทุติยภูมิ เปนตน 

2. แบบมีโครงสราง สวนใหญใชในการเก็บขอมูลเชิงปริมาณ เชน การสํารวจ 
การตรวจสอบ โดยใชแบบสอบถาม และการใชแบบสัมภาษณ ในการติดตาม
ประเมินผลแบบเสริมพลังนี้ ควรออกแบบโครงสรางเพื่อใชเปนแนวทางในการ
สัมภาษณ แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูทําการประเมินกับกลุมเปาหมายที่ถูก
ประเมิน อาจจะใชรวมกับการสํารวจได แตไมควรใชการสํารวจเพียงวิธีเดียว 
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เครื่องมือการเก็บขอมูลแบบมีโครงสราง 

แบบติดตามประเมินปจจัยนําเขา (Input Evaluation) 
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แบบการติดตามประเมินผลการดําเนินกิจกรรมของโครงการ (Process Evaluation) 
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แบบประเมินผลการดําเนินงาน 
 (Performance/Product Evaluation) 
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แบบการวิเคราะห และ 
การสังเคราะหปจจัยกําหนดความสําเร็จของโครงการ 
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ตอนท่ี 5  
กระบวนการสังเคราะหและประเมินคุณคา  
 

70 



การประเมินคุณคา 

1. คุณคาภายใน (Intrinsic value) เปนคุณคา (Merit) ภายในตัวที่แฝงเรนอยูในสิ่งนั้น
ไมขึ้นกับบริบท วัดเปนคาเชิงปริมาณไดยาก เชน คุณคาของความเปนคน (คนมีจิต
อาสา เมตตา การเอื้ออาทร) คุณคาที่เกิดจากความรูหรือการรับรูภายใน (รูถึงคุณคาของ
สรรพสิ่ง ชีวิต ธรรมชาต)ิ ความมีปญญาญาณ (รูเทาทัน รูสิ่งดีสิ่งใดเลว รูควรรูไมควร) 
เปนสุขภาวะทางจิตวิญญาณ สุขภาวะทางปญญา เปนตน 

2. คุณคาภายนอก (extrinsic value) เปนคุณคาที่เห็นเปนรูปธรรม เปนปรากฏการณ
เชิงประจักษคุณคาภายนอกมักขึ้นอยูกับบริบท สามารถตีคาไดอยางคอนขางเปนปรนัย 
วัดเปนคาเชิงปริมาณได เชน คุณคาของคนในดานความรูที่เพิ่มข้ึนโดยการทดสอบ
ความสามารถและทักษะที่เพ่ิมขึ้น โดยเห็นไดจากการปฏิบัตหิรือประโยชนที่เกิดจากการ
ดําเนินงานโครงการ ที่เกิดเปนนวัตกรรม เปนสิ่งประดิษฐ หรือการเกิดเครือขายการ
ทํางานโดยเกิดกลุมตางๆ ที่มีกิจกรรมรวมกัน เปนตน 
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คุณคาของโครงการ 

1) เกิดชุดความรู นวัตกรรมเชิงระบบ 

2) มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีผลตอสุขภาวะ 

3) มีการปรับเปลี่ยนสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการสรางสขุภาวะ 

4) เกิดนโยบายสาธารณะของชุมชน/ทองถิ่น ที่เอื้อตอการสรางสุขภาวะซึง่
เปนผลกระทบเชิงบวกตอชุมชน 

5) เกิดกระบวนการทางสังคมขึ้นในชุมชน โดยการเขามามีสวนรวมและ
การเรียนรูของชุมชน 

6) เกิดสุขภาวะทางปญญาและสุขภาวะทางจิตวิญญาณ  
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พฤติกรรม 

กระบวนการ 
ทางสังคม 

สภาพ 
แวดลอม 

นโยบาย 
สาธารณะ 

สุขภาวะ 
ทางปญญา 
จิตวิญญาณ 
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1 

2 
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4 

พื้นที่และสี แสดงระดับหรือขนาด ความกวางของชองแสดงถึง
น้ําหนัก หรือ ความสําคัญ 
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ชุดความรู  
นวัตกรรม 
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ตอนที่ 6  
การฝกปฏิบัติการใชระบบติดตามประเมินผล Online 
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ตอนที่ 7  
การผลักดันผลการประเมินเขาสูกระบวนการตัดสินใจ 
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การสราง การทบทวน การปรับปรุง 

มีหลักการสําคัญ 2 ประการคือ  

1. ตองทําใหเกิดการยอมรับของผูปฏิบัต ิ

2. เกิดการขยายผลเชิงนโยบาย 

เครื่องมือที่มักนิยมใชในการสราง การทบทวน การปรับปรุง คือ การทํา
แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร Strategic Road Map  
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2563 2564 
2565 

Roadmap 2563-2565 
เครือขายความรวมมือทางวิชาการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต 

สังคม 
พหุวัฒนธรรมและ 
การพัฒนามนุษย 

1. ศูนยประสานงานเครือขายความ
รวมมือทางวิชาการ 

2. ศูนยการจัดการความรูและการ
สื่อสารสาธารณะ 

3. ความรูประวัติศาสตรพหุวัฒนธรรม
ในพ้ืนที่ชายแดนใต  

4. สรางพื้นที่เพื่อการเรียนรู โดยการ
สรางพื้นที่กลางบนฐานความรูเพ่ือ
เปลี่ยนความขัดแยง  

5. โรงเรียนผูนําในระดับอุดมศึกษา 
 

1. การขยายเครือขายความรวมมือไปสู
สถาบันอุดมศึกษาภาคใตตอนลาง 

2. กองทุนสนับสนนุงานวิจัยเพ่ือการพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต 

3. รูปแบบระบบการศึกษาที่กาวทันโลกยุคใหม 

ขอเสนอเชิงนโยบาย 
1. ระบบและรูปแบบการบริหารจัดการที่

เปนไปเพ่ือใหชุมชนทองถิ่นจัดการ
ตนเอง 

2. ระบบยุติธรรม 
3. ระบบเศรษฐกิจชุมชน  
4. ระบบการศึกษา 
5. ระบบและโครงสรางทางสังคมที่เปน

พหุวัฒนธรรม 
6. ระบบสุขภาพที่เปนพหุวัฒนธรรม 



แผนพฒันาพลงังาน 
แผนแมบ่ทพลงังานชวีมวล 

มีการป้องกนั
และลด

ผลกระทบ 
ด้านสุขภาพ

จาก 
โรงไฟฟ้า 
ชีวมวล 

การมสี่วนรว่ม 
ของ ปชช. 

ศกึษาศกัยภาพในการรบัรอง
การพฒันาโรงไฟฟ้าชวีมวลใน
ภาพรวมของจงัหวดั 

กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษ์พลงังาน   สนง.ค
กก.กํากบักจิการพลงังาน  อปท.  หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 

แนวทางในการจดัทาํขอ้กําหนดการใช้
ประโยชน์ที�ดนิสําหรบัโรงไฟฟ้าชวีมวล 

กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง   สนง.คกก.กํากบักจิการ
พลงังาน   กรม รง.อตุสาหกรรม  สนง.นโยบายและแผน
ทรพัยากรฯ   อปท. และหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 

ปรบัปรงุมาตรฐานและหลกัเกณฑ ์
การใชป้ระโยชน์ที�ดนิในผงัเมอืง 

กรม รง.อตุสาหกรรม     สนง.คกก.กํากบักจิการพลงังาน   
กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง  สนง.นโยบายและแผน
ทรพัยากรฯ  และหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 

ปรบัปรงุบญัชปีระเภทอตุสาหกรรม 
ประเภทกจิการโรงไฟฟ้า 

ความชดัเจนในการกําหนด 
มาตรการควบคุมและป้องกนัฯ 

สนง.คกก.กํากบักจิการพลงังาน  กรม รง.อตุสาหกรรม   
กรมอนามยั  สช.  อปท.  สนง.นโยบายและแผน
ทรพัยากรฯ  กรมควบคุมมลพษิ  และหน่วยงานที�
เกี�ยวขอ้ง 

ทบทวนและปรบัปรงุประกาศหลกัเกณฑ์
วธิกีารและเงื�อนไขการออกใบอนุญาตและ
การเพกิถอนใบอนุญาต 

หลกัเกณฑว์ธิกีารและเงื�อนไขการ
ออกใบอนุญาตและการเพกิถอน
ใบอนุญาต ที�ครอบคลุมฯ 

สช. สนง.นโยบายและแผนทรพัยากรฯ   สนง.คกก.กาํกบั
กจิการพลงังาน  อปท.  และหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 

พฒันาคู่มอืและแนวทางการศกึษาผลกระทบ
ดา้นสุขภาพจากโรงไฟฟ้าฯ เผยแพร ่สรา้ง
ความเขา้ใจ ในการศกึษาขอ้มลู และการมสี่วน
รว่มใน CHIA ทั �งก่อนการอนุญาต การตดิตาม
ตรวจสอบ และการเฝ้าระวงั 

กรมอนามยั สนง.นโยบายและแผนทรพัยากรฯ  
อปท.  และหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 

คู่มอืและแนวทางการศกึษาผลกระทบ
ดา้นสุขภาพจากโรงไฟฟ้าฯ เผยแพร ่
สรา้งความเขา้ใจ ในการศกึษาขอ้มลู 
และการมสี่วนรว่มใน CHIA ทั �งก่อนการ
อนุญาต การตดิตามตรวจสอบ และการ
เฝ้าระวงั 

-ศกึษาและจดัทาํแนวทางปฏบิตัเิพื�อควบคมุ
ป้องกนั 
--เสนอ รมว.สธ.ออกประกาศ ก.สธ. ตาม พ.ร.บ.
การสาธารณสขุ พ.ศ.๒๕๓๕ 
-สนบัสนุน อปท.ออกขอ้บญัญตัทิอ้งถิ�นฯ รว่มกบั 
ปชช. 

-แนวทางปฏบิตัเิพื�อควบคมุป้องกนั 
--ประกาศ ก.สธ. ตาม พ.ร.บ.การ
สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 
-อปท.ออกขอ้บญัญตัทิอ้งถิ�นฯ รว่มกบั 
ปชช. 

สป.(สนง.สิ�งแวดลอ้มภาค) และกรมควบคมุมลพษิ  
กระทรวงทรพัยากรฯ  

-กําหนดมาตรการในการเฝ้าระวงั  ฯ 
-สนบัสนุนอปุกรณ์ต่างๆ ในพื�นที�รอบโรงไฟฟ้า 
รวมถงึสนบัสนุนการจดัทาํแผนเฝ้าระวงัและ
ตรวจสอบคุณภาพสิ�งแวดลอ้ม 

-มาตรการในการเฝ้าระวงั  ฯ 
-สนบัสนุนอปุกรณ์ต่างๆ ในพื�นที�รอบ
โรงไฟฟ้า  
--การจดัทาํแผนเฝ้าระวงัและตรวจสอบ
คุณภาพสิ�งแวดลอ้ม 

มติ ๕. ๒ การป้องกนัและ
ลดผลกระทบด้านสขุภาพ
จากโรงไฟฟ้าชีวมวล 

เป้าหมาย :  
ประชาชนไม่มี

การเจบ็ป่วยด้วย
ผลกระทบจาก

โรงไฟฟ้าชีวมวล 

Input Process Output Outcome / Impact 
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ขับเคลื่อนกิจกรรมทางกาย (PA) เพ่ิมขึ้น ในทุกชวงวัย  

รัฐ/ ทองถิ่น วิชาการ เอกชน ชุมชน 
  

- Bangkok Declaration 
- แผนยุทธศาสตรกิจกรรมทาง
กายชาติ  
- แผนยุทธศาสตร PA สสส.และ

เครือขาย  

คณะกรรมการระดับชาต ิ

สพฐ. + ทองถิ่น  

สมาคมสถาปนิก  

PARC+ สถาบันการศึกษา + สถาบันวิจัย +
สํานักงานสถิติแหงชาติ  

Health-Literacy (PA) / Healthy Prescription  

กองทุนสุขภาพตําบล มีแผน + โครงการเพ่ิมPA  

ผังเมือง / เสนทางสัญจร / พื้นที่สาธารณะที่เอื้อตอ PA  

จัดสรร  ออกแบบการใชพื้นที่ของหนวยงานใหเอื้อตอ PA 
ของชุมชน 

ศ.เด็กเล็ก โรงเรียน  สถาบันการศึกษามี Active leaning 
และ Active play  

ออกแบบโครงสรางอาคาร เอื้อตอ PA  

การจัดการงานวิจัย PA / ระบบขอมูล ติดตามประเมินผล 

สภาพัฒน กระทรวงการคลังพาณิชยประกันสังคมสปสช.   มาตรการทางภาษี มาตรการทางการเงิน ที่เอื้อตอ PA  

ความรวมมือ ผลลัพธ  

การทองเท่ียว ภาคเอกชน หอการคา สภาอุตสาหกรรม 

กระทรวงดิจิทัล + TPBS + สมาคมสื่อ 

องคกรกีฬา  

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

เครือขายสมัชชา + เครือขายหลักประกัน + อสม.+ 
กลุมสมาคม ชมรมในพื้นที่  

แผน PA ในเด็ก เยาวชน /  แผน PA กองทุนการออม
แหงชาติในผูสูงอายุ  

นโยบาย แผน มาตรการ โครงการ กิจกรรมการทองเที่ยว 

ขับเคลื่อนรวมกับกีฬา/การออกกําลังกายที่ปลอดเหลาบุหร่ี  

สรางสรรค ขาวสาร สื่อเพ่ือสงเสริม PA  

- องคกรและความรวมมือระดับ
สากล  

- กระทรวงสาธารณสุข  
- สสส. 
- สช. 
- มหาดไทย  
- สปสช.  

คณะกรรมการระดับพ้ืนที่  

คณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและระบบ
สุขภาพอําเภอ 

(DHB) 

คณะกรรมการ
เขตสุขภาพ

เพื่อประชาชน 

กรอบดําเนินการ การสงเสริมใหคนไทยทุกชวงวัยมีกิจกรรมทางกายเพ่ิมขึ้น 

5 
สาธารณสุข + องคกรวิชาชีพ  

สปสช. + กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  

มหาดไทย. + ทองถิ่น + โยธาธิการ / ผังเมือง + 
คมนาคม + สมาคมสถาปนิก 

มหาดไทย+ กรมธนารักษ + การทางพิเศษ การรถไฟ 
 กรมอุทยาน / ปาไม กรมศาสนา  

1 

3 

2 

4 
องคกรหลัก 

หลักการแนวทางPA 

กลไกการทํางาน 

ผลักดัน ขับเคลื่อน สนับสนุน 
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