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ตอนที่ 1 ระบบติดตามประเมินผลของสสส. 

บทบาทหลัก
• จุดประกาย กระตุน และ

สนับสนุนงบประมาณหรือสมทบ
งบประมาณ แกภาคีผูรับผิดชอบ
นโยบายสาธารณะ 

• กระตุนและสนับสนุนภาคี
วิชาการ ภาคีนโยบาย ภาคี
ปฏิบัติการ ใหทํางานรวมกัน

• พัฒนาขีดความสามารถ
บุคลากรและการบริหารจัดการ 
รวมทั้งองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น และชุมชน

• กระตุนและสนับสนุน
งบประมาณเพื่อสงเสริมบทบาท
ของสื่อสาธารณะ สื่อมวลชน 
และเทคโนโลยีการสื่อสาร

• เสริมพลังแกองคกรของรัฐใน
การแกปญหาวิกฤตทางสุขภาพ

เปาประสงคทั้ง 6 แผน จํานวน

ตัวชี้วัด

1.สานพลังเพ่ือลดปจจัย

เสี่ยง

แผน 1 ยาสูบ 14

แผน 2 เครื่องดื่มแอลกอฮอลและสิ่งเสพติด 16

แผน 3 ความปลอดภัยและปจจัยทางสังคม 10

แผน 9 กิจกรรมทางกาย 9

แผน 14 อาหารเพื่อสุขภาวะ 8

2.พัฒนากลไกที่จําเปนเพื่อ

ลดปจจัยเสี่ยง

แผน 4 ปจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ 10

แผน 5 ประชากรกลุมเฉพาะ 10

แผน 7 สุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว 13

3.เพิ่มขีดดวามสามารถ เชิง

สถาบัน ชุมชนและองคกร

แผน 6 สุขภาวะชุมชน 15

แผน 8 สุขภาวะในองคกร 10

4.สรางคานิยมและโอกาส

การเรียนรู

แผน 10 ระบบสื่อและวิถีสุขภาวะทางปญญา 6

แผน 15 สรางเสริมความเขาใจสุขภาวะ 11

5 ขยายโอกาสและพัฒนา

ศักยภาพการสราง

นวัตกรรม

แผน 11 การสรางสรรคโอกาส และ

           นวัตกรรมสุขภาวะ
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6.เพิ่มสมรรถนะระบบริการ

และสนับสนุน

แผน 12 ระบบบริการสุขภาพ 7

แผน 13 ระบบและกลไกสนับสนุน 15





กลุมตัวชี้วัด ตัวช้ีวัด น้ําหนัก คะแนน(1-5) คะแนนรวม

ดานผลสัมฤทธิ์    30% 1.ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามเปาประสงค 30%

ดานผูมีสวนไดเสีย 15% 2.การตอบสนองตอภาคการเมืองและนโยบาย 5%

3. จํานวนผูรับทุนรายใหม 5%

4.ภาคีของเครือขาย สสสมีการรับรูและยอมรับภาพลักษณ สสส. 2.5%

5.ระดับความสําร็จของ สสส.ในการพัฒนาศักยภาพภาคี 2.5%

ดานการเงิน 15% 6.รอยละของการอนุมัติงบประมาณ 4.5%

7.รอยละการเบิกจายงบประมาณ 4.5%

8.ประสิทธิภาพการบริหารการเงิน องคกร 2%

9.การจัดสงรายงานการรับจายเงินใหกรมบัญชีกลาง 2%

10.การบันทึกขอมูลทางการเงินในระบบฐานขอมูลเงนินอกงบประมาณ (CFO) 2%

ดานปฏิบัติการ 10% 11.คุณภาพขอเสนอโครงการ 4%

12.เวลาเฉลี่ยในการจัดทําขอตกลงของแผนงาน โครงการ 2%

13 รอยละของแผนงาน โครงการลาชาเกิน 3 เดือน 2%

14 ความพรอมใชของขอมูลในระบบบริหารโนระบบบริหารโครงการ 2%

ดานพัฒนาทุนหมุนเวียน 15 บทบาทคณะกรรรมการกองทุน 5%

30% 16 การบริหารความเสี่ยง 5%

17 การควบคุมภายใน 5%

18 การตรวจสอบภายใน 5%

19 การบริหารจัดการสารสนเทศ 5%

20 การบริหารทรัพยากรบุคคล 5%

ผลคะแนนรวม 100% 500



ความสอดคลองในระบบติดตามประเมินผล
ทั้งระดับองคกร ระดับแผนงานระดับชุดโครงการ ระดับโครงการ

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

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

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

ตัวช้ีวัดระดับชุดโครงการ
1. ...............
2. ...............
3. ............... ตัวช้ีวัดระดับแผนงาน

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

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

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

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

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

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



ตอนที่ 2 แนวคิดที่เกี่ยวของกับ
การดําเนินงานสรางเสริมสุขภาพ
ซึ่งจะเปนพื้นฐานในการออกแบบการติดตามประเมินผล



ระบบสุขภาพ หมายความวา ระบบความสัมพันธและการจัดการทั้งมวลที่เกี่ยวของกับสุขภาพ  
ระบบสุขภาพ เปนระบบความสัมพันธแบบองครวมเชื่อมโยงองคประกอบที่เกี่ยวของกับสุขภาพ
อยางสมดุล ไมใชการมองเฉพาะจุดใดจุดหนึ่ง เชน มองเฉพาะคน หรือมองเฉพาะโรคทาง
การแพทย แตจะตองมองไปถึงสังคม คุณภาพชีวิตในมิติอื่นๆ เปนตน การดําเนินงานเพื่อนําไปสูสุข
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 

ในส่ิงแวดลอมที่ดี  ซึ่งรวมถึงการมีบริการทางสังคมที่ดี และมีความสงบ มีสันติภาพ เปนตน
• สุขภาวะทางปญญา หมายถึง การเขาถึงความจริง รูเทาทัน รูในการกระทําวาส่ิงใดดี สิ่งใดควร

ทํา นําไปสูพฤติกรรมการทําความดีเพื่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสาธารณะ ลดละ
ความเห็นแกตัว สรางความเอื้ออาทร สามารถปรับตัวในสังคม



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

การกดข่ี

สิทธิมนุษยชน

กลไกเอกชนกระบวนการมีสวนรวม

กลไกรัฐ ทองถิ่น
ระบบสุขภาพชุมชน

ระบบบริการสุขภาพ
ระบบหลักประกันสุขภาพ

ระบบการสรางเสริมสุขภาพ

แนวคิดเรื่องระบบสุขภาพ โดยใชกรอบปจจัยกําหนดสุขภาพ

ความรู ความเขาใจ

ชีวภาพ
เคมี

กระบวนการเรียนรู

กลไกสื่อมวลชน

กลไกวิชาการ กลไกชุมชน

กิจกรรมทางกาย



แนวคิดเรื่องการสรางเสริมสุขภาพ

5. การทําใหเกิดและขับเคลือ่น
กระบวนการนโยบายสาธารณะ

4. ชุมชนเขมแข็ง จัดการตนเองได

3. สรางสภาพแวดลอมใหเอื้อตอสขุภาพ

2. สรางระบบ กระบวนการ และกลไกการดําเนินงานสุขภาพ

1. พัฒนาศักยภาพคน กลุมคน เครือขาย
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ขจัดความ
ยากจน

ขจัดความ 
หิวโหย

สุขภาวะดี ใน
ทุกชวงอายุ

การศึกษาที่มี
คุณภาพ

ความเทาเทียม
ทางเพศ

น้ําและ
สุขาภิบาล

การเขาถึง
พลังงาน

การเติบโตทาง
เศรษฐกิจยั่งยืน

พัฒนานวัตกรรม
อุตสาหกรรม

ลดความ
เหลื่อมล้ํา

เมืองและการต้ัง
ถิ่นฐานยั่งยืน

แบบแผนการ
ผลิตและบริโภค

การเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ

ทรัพยากรทาง
ทะเล

ทรัพยากรบน
บกและดิน

สันติสุข และ
ความยุติธรรม

เสริมพลังภาคี
หุนสวน

Source ; http://www.un.or.th12

แนวคิดเรื่องเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน



ตอนที่ 3 
หลักการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลโครงการ
การเขียนกรอบแนวคิดเชิงระบบเพื่อการติดตามและประเมินผล
โครงการ



จุดหมายที่สําคัญของการประเมินผลไมใชเพ่ือการตรวจสอบ 
แตเพ่ือการทําใหดีขึ้น
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 เพื่อใหเกิดความรอบดาน ครบทุกมุมมอง สมเหตุสมผล ภายใตแตละบริบท
ของสังคมที่แตกตางกัน

หลักการติดตามและประเมินผล

14



จุดมุงหมายของการติดตามประเมินผล

1. เพื่อใหทราบผล และบอกถึงงานที่รับผิดชอบ
2. เพื่อใหเห็นแนวโนม เพื่อเตือนภัย
3. เพื่อเปลี่ยนพฤติกรรม และเขาใจกระบวนการ
4. เพื่อลําดับความสําคัญ แปลง ปรับ กลยุทธ สูการปฏิบัติ
5. เพื่อเปนเครื่องมือในการจัดการ ชวยการควบคุม
6. เพื่อจัดสรรทรัพยากร
7. เพื่อการเรียนรู และรูขีดความสามารถ
8. เพื่อเปรียบเทียบ ปรับปรุงและพัฒนา
9. เพื่อชวยเปลี่ยนวัฒนธรรมองคกร
10. เพื่อใหรางวัล เพื่อจูงใจ



การติดตาม (Monitoring)

เปนการศึกษากระบวนการและขั้นตอนการดําเนินโครงการ ตั้งแต

1) การใชปจจัยนําเขา (Input) 

2) ขั้นตอนแตละขั้นตอนของการดําเนินงาน (Process) 

3) ผลผลิตที่เกิดขึ้น (Output) ตามแผนงานที่กําหนดไว

ทั้งนี้เพื่อทบทวน แกไข ปรับปรุง และหนุนเสริม วิธีการปฏิบัติใหผลงาน
เปนไปตามแผนงานอยางมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพมากที่สุด



การติดตาม ควรจะตอบคําถามตอไปนี้
1. ในการดําเนินโครงการ ในแตละขั้นตอน ไดใชทรัพยากรตอไปนี้อยางไร
• คน แบงเปน กลุมคนท่ีเปนตัวหลัก และกลุมคนท่ีเปนตัวยุทธศาสตร (คนที่เปนตัวหลักหมายถึง คนที่มี

ภารกิจที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานโดยตรง สวนตัวยุทธศาสตร หมายถึงคนที่มีสวนสําคัญอยางมาก
ในการผลักดันการดําเนินงานใหบรรลุผลสาํเร็จ โดยตัวหลักหรือตัวยุทธศาสตรอาจจะเปนคนเดียวกันก็
ได) แตละกลุมคนเขามามีบทบาทในการทํางานอยางไร
• ขอมูลและฐานขอมูล รวมถึงชุดความรูและความรูท่ีใชประกอบในการทํางาน และควรบอกถึงท่ีมาของ

ขอมูลและชุดความรูนั้น (แหลงของขอมูล)
• มีการปฏิบัติการตามหรือประยุกตการทํางานจากแผนงานที่มีอยูเดิมและท่ีเปนแผนปฏิบัติการอยางไร

(หมายถึงแผนชุมชน แผนของหนวยงาน แผนของทองถิ่น หรือแผนที่จัดทําขึ้นมาเพ่ือใชในการจัดการ
ปญหานั้นๆ)
• มีการใชงบประมาณมากนอยเพียงไร และจากแหลงงบประมาณใด
• มีการใชสถานที่ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ อยางไร
• มีการใชทุนทางสังคมท่ีมีอยูในชุมชนมาหนนุเสริมการทํางานอยางไร ไดแก ทรัพยากรในชุมชนภูมิ

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



การประเมินผล (Evalution)

เปนการศึกษาคุณคาที่เกิดขึ้นจากกระบวนการดําเนินโครงการ ตั้งแตปจจัย
นําเขา (Input) ขั้นตอนของการดําเนินงาน (Process) ผลผลิต ผลลัพธ 
และผลกระทบ (Output, Outcome, Impact) ที่เกิดขึ้น โดยท่ัวไปการ
บงช้ีคุณคามักใชการเปรียบเทียบกับเกณฑหรือมาตรฐานหรือสิ่งที่กําหนด
ไว



การประเมินผล ควรจะตอบคําถามตอไปนี้
1. มีปจจัยสําคัญใดบางทั้งที่ทําใหโครงการบรรลุและไมบรรลุเปาหมาย (หมายถึงปจจัยเอื้อและ
ปจจัยที่เปนอุปสรรค) และควรสามารถระบุวามีปจจัยสําคัญอะไรบางที่จะสงผลตอความสําเร็จ
ปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลตอสุขภาวะสามารถแบงเปน 3 ปจจัยหลักไดแก ปจจัยที่เกี่ยวของกับ
ปจเจกบุคคลและกลุมคน ปจจัยที่เกี่ยวของกับสภาพแวดลอม และปจจัยที่เกี่ยวของกับกลไก
การดําเนินงานดานสุขภาพ
2. การดําเนินงานแตละข้ันตอน ตองใชกระบวนอะไร อยางไรบางและควรใชกระบวนการ
สําคัญอะไรบางที่จะสงผลตอความสําเร็จ ในการดําเนินงานของโครงการมักใหความสําคัญกับ
กระบวนการเรียนรู และกระบวนการมีสวนรวมของผูที่เกี่ยวของกับโครงการ นอกจากนี้ยัง
รวมถึงกระบวนการจัดการขอมูลความรู กระบวนการบริหารจัดการ กระบวนการขับเคลื่อน
สังคม เปนตน
3. ผลที่เกิดขึ้นทั้งที่โดยต้ังใจและไมตั้งใจมีอะไรบางทั้งที่เปนผลผลิต ผลลัพธและผลกระทบ 
โดยมากมักใหความสําคัญกับผลลัพธมากกวาผลผลิตของกิจกรรมโดยเฉพาะในเรื่องการพัฒนา
ขีดความสามารถ (Empower) ของคนในชุมชนและการพัฒนากระบวนการขับเคลื่อนของ
สังคม (Social Movement)
4. คุณคาทั้งภายในและภายนอก ความสําเร็จที่สําคัญของโครงการ และแนวทางการพัฒนา
อยางตอเนื่อง จะเนนคุณคาทั้งภายนอกและภายในโดยเฉพาะคุณคาภายในที่เกี่ยวของกับสุข
ภาวะทางปญญาและสุขภาวะทางจิตวิญญาณ
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คุณคาของโครงการ สามารถพิจารณาจาก
1. ผลผลิต (Output) หมายถึง ผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นที่เปนไปตามวัตถุประสงคหรอื
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 หรือในเชิงระบบทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงระบบ 
วิธีการทํางานการจัดความสัมพันธใหม หรือในเชิงกลุมเปาหมายที่มีการขยายผลไปมากกวา
กลุมเปาหมายของโครงการ หรือในเชิงพื้นที่ ที่มีการขยายผลไปมากกวาพื้นที่ที่กําหนดไวใน
โครงการ ผลกระทบอาจจะเกิดขึ้นไดในระหวางขั้นตอนตางๆ ของการดําเนินงานไมจําเปนตองเปน
ผลจากการดําเนินที่แลวเสร็จ และอาจจะเปนไดทั้งทางบวกและทางลบ



ปจจัยที่อิทธิพลตอการทํางานติดตามประเมินผล

1. การทําความเขาใจกับหลักคิดเรื่องระบบสุขภาพ ปจจัยกําหนดสุขภาพ

การสรางเสริมสุขภาพ การสานพลังเพื่อการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ

ตัวแบบการจัดการเชิงยุทธศาสตร แผน และโครงการ

2. การทําความเขาใจกับ ผลกระทบ ผลลัพธ ผลผลผลิต ที่จะไดประโยชน
จากการติดตามและประเมินผล

3. ทีมทํางานที่เปนสหวิชาการ มุมมอง เทคนิค และ เครื่องมือ ในหลายมิติ

4. อื่นๆ
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ความทาทายในการติดตามและประเมินผล

1. การกาวพนจากกรอบและวิธีการเดิมๆ การประเมินผลไมใชเพื่อการ
ตรวจสอบ แตเพื่อการหนุนเสริมพลังอํานาจ

2. การประเมินเพื่อการยกระดับการขับเคลื่อนสังคม

3. การประเมินดวยวิธีการใหมใหมเชน การประเมินผลกระทบทาง
สุขภาพ (HIA)

4. การประเมินความคุมคาของแผนงาน โครงการ

5. การใชเทคโนโลยี 4.0 ในการออกแบบการติดตามประเมินผล
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คุณสมบัติของผูทําหนาที่ติดตามและประเมินผล

1. มีความเขาใจในเรื่องระบบสุขภาพ แนวทางการสรางเสริมสุขภาพ สามารถเขียนกรอบ
แนวคิด และออกแบบการติดตามประเมินผล รวมถึงมีความสามารถบริหารจัดการ 
นําไปสูการวางแผนและดําเนินการประเมินอยางมีประสิทธิภาพ 

2. ควรเปนนักวิจัยที่ดี สามารถเก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล สังเคราะหผล สามารถอธิบาย
ปรากฏการณที่เกิดขึ้น อันเปนขอเท็จจริง(Fact) ในแงมุมตางๆ เพื่อใหไดใกลเคียงกับ
ความจริง(Truth)มากที่สุด ทั้งในดานคุณคาทั้งคุณคาภายนอกและคุณคาภายใน

3. สามารถใชหลักปรัชญา วิทยาศาสตร สังคมศาสตร และศาสตรอื่นๆ เพื่ออธิบายคุณคาที่
เกิดขึ้นในมิติที่หลากหลายมรอบดาน ครบทุกมุมมอง สมเหตุสมผล ภายใตแตละบริบท
ของสังคมที่แตกตางกัน

4. เปนนักสานพลัง เสริมสรางพลัง เพื่อทําใหผูถูกประเมิน ไดรับการพัฒนาศักยภาพ 
สามารถทําโครงการไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิภาพ 

5. รูจักการประนีประนอม เพราะนักประเมินจะตองเกี่ยวของกับบุคคลหลายฝาย ทั้งคณะ
ผูบริหาร ผูปฏิบัติการในโครงการ ผูสนับสนุนสนนดานการเงิน ผูรับผลจากโครงการ
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กรอบการพัฒนาระบบติดตามประเมินผล
คุณสมบัติสําคัญของระบบการตดิตามประเมินผล

1)กําหนดตัวชี้วัดสําคัญ Key Performance indicators – Objective Key Results ที่
สามารถสะทอนผลลัพท ผลกระทบ ที่สอดคลองกับ เปาประสงค และ บทบาทหลักของสสส. 

2)เปนระบบที่พัฒนาขึ้นภายใตกรอบแนวคิด The logical framework approach 
(Program action-Logic model)

3)ใชหลักทฤษฎีการประเมินผลTheory-based evaluation และ Monitoring-Evaluation 
of Health system strengthening

4)วิธีการเก็บขอมูล ในการติดตามและการประเมนิผลแบบงายและเรว็ Friendly and Rapid 
appraisal methods โดยใชระบบตดิตามประเมินผล Smart phone online

5)ใชกระบวนการมีสวนรวม Participatory methods ของผูรับผิดชอบโครงการในการเก็บ
ขอมูล วิเคราะหและสังเคราะหขอมูลแบบงาย

6)สามารถนําขอมูลมาวิเคราะหความคุมคา Cost-benefit and cost-effectiveness 
analysis ตอได 

7)สามารถนําขอมูลมาวิเคราะหผลลัพทและประเมินผลกระทบ Impact evaluation ตอได
8)เปนระบบที่เปนปจจุบนั (Real time) ชวยลดเวลาและทรัพยากร (Paper less)
9)เปนระบบที่แสดงถึงความเปนธรรมาภิบาลของ สสส. และ ภาคีเครือขายผูรับทุน



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 สูการปฏิบัติ)
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)



ประเด็น
ยุทธศาสตร

1.การจัดการ
ความรู
นวัตกรรม 
และ สื่อ

2.พัฒนาขีดความ 
สามารถของคนและ
เครือขาย (Health 
Literacy - PA) 

3. สรางพื้นที่
ตนแบบสุขภาวะ 

4. ขับเคลื่อน
นโยบาย PA ทั้ง
ระดับชาติและ
ระดับพืน้ที่

5.องคกรกีฬาเปนกลไกในการ
ขับเคลื่อนกจิกรรมทางกาย 
และเปนองคกรทีม่ีนโยบาย
ปลอดเหลาบหุรี่

ผลผลิตที่คาดหวัง

ผลผลิต ผลลัพธ
ตัวชี้วัดเฉพาะ
ชวงวัย
วัยเด็ก วัยทํางาน
วัยสูงอายุ

Setting
บาน โรงเรียน
องคกร ชุมชน
เครือขาย
เดิน/วิ่ง จักรยาน
วายน้ํา กีฬาไทย

ระบบบริหารจัดการ
ขอมูล สารสนเทศ
การสื่อสาร
การสนับสนุน
ติดตาม ประเมินผล
ขับเคล่ือนนโยบาย

                         เปาหมายหลัก ตัวชี้วัดหลัก      
 เพิ่มอัตราการมีกจิกรรมทางกายประจําของคนไทยทุกชวงวัย ไมนอยกวารอยละ 80 ในป 2563 
 ควบคุมอัตราชุกของภาวะน้ําหนักเกินและโรคอวนในเดก็วัยเรียน ไมสูงกวา รอยละ 10



การประยุกตรูปแบบ
การติดตามประเมินผลในการสรางเสรมิสขุภาพ

1. การติดตามประเมินผลเพื่อเสริมสรางพลังอํานาจ (Empowerment 
Evaluation) 

2. การประเมินผลโมเดลซิปในการประเมินของสตัฟเฟลบีม 
(Stufflebeam’s CIPP Model) 

3. แนวคิด Balanced Scorecard (BSC) 

4. การประเมินแบบแผนที่ผลลัพธ (Outcome Mapping) 

5. การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (Health Impact Assessment)



ผลผลิต
รูปธรรมความสําเร็จท่ีเกิดช้ึน
ตามวัตถุประสงค
• ประสิทธิผล
• ประสิทธิภาพ
ผลลัพธ
• การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
• การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ
ทั้งในระดับบุคคลและระดับองคกร
ผลกระทบ
• การขยายผลเชิงพื้นท่ี
• การขยายผลเชิงนโยบาย
• การขยายผลเชิงประเด็น
• การขยายผลเชิงเครือขาย

1.ขั้นตอนการดําเนินงาน
   ในแตละกิจกรรม
• วัตถุประสงค 
•  ตัวช้ีวัด
• กลุมเปาหมาย
• รายละเอียดการดําเนินงาน
• ผลผลิตที่คาดหวัง
•  เคร่ืองมือ 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/ผลกระทบปจจัยนําเขา

ตัวแบบการดําเนินโครงการ
Network Logic Model : CIPP Model
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แนวคิดแบบ Balanced Scorecard (BSC) 

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

• BSC เนนการบริหารความสมดุลระหวางจุดหมายระยะสั้น ระยะปานกลาง
และระยะยาว นอกจากนี้เมื่อกําหนดจุดหมายแลว ก็ตองสรางความสมดุล
ของจุดหมายโดยการทําผลงานจริงใหเกิดขึ้นเทากับหรือมากกวาจุดหมายที่
ตองการ สําหรับตัวชี้วัดผลงานหลักหรือตัวชี้วัดความสําเร็จที่สําคัญ (Key 
Performance Indicators = KPIs) นั้นหมายถึงเครื่องชี้วัดยอยที่จะบอก
เราวาจุดหมายของ BSC แตละดานนั้นบรรลุหรือไม มากนอยเพียงใด 
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ดานการเงิน ผลของการพัฒนา ผลของการแกปญหา

ดานลูกคา   การมีสวนรวมของทุกภาคสวน

ดานกระบวนการบริหารภายใน   คุณภาพของโครงการ 
                                       ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของชุมชน

ดานการเรียนรูและเติบโต    การพัฒนาศักยภาพคน  ความรูนวัตกรรม เทคโนโลยี

ความเชื่อมโยงของการวัดผลการดําเนินงานตาม BSC



แนวคิดการประเมินแบบแผนที่ผลลัพธ 
(Outcome Mapping)



การประเมินผลเพื่อเสริมสรางพลังอํานาจ
(Empowerment  Evaluation)

1. การทบทวนพันธกิจ (Mission) เปนการใหผูท่ีมีสวนเกี่ยวของรวมกันทบทวนบทบาทวาบทบาทท่ีควร
จะเปนเพ่ือการแกปญหาในสถานการณที่เปนอยู ควรเปนอะไร อยางไรบาง

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

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

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

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

6. การพัฒนาระบบเอกสารเพื่อการติดตามความกาวหนา (Documenting progress) เปนการรวมกัน
ออกแบบการจัดทําบันทึกเพื่อการกํากับ ติดตามงาน และท่ีสําคัญควรเปนบันทึก รายงาน ท่ีนําไปสู
การแลกเปลี่ยนเรียนรู

7. การสรางชองทางการสื่อสารเพ่ือความเขาใจ เพื่อการเรียนรู และเพ่ือการเสริมพลังภาคีที่เกี่ยวของ 
(Communicating information )



การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 
1. การกล่ันกรองขอเสนอนโยบาย 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 และสรางการมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจท่ีจะเลือกนโยบายสาธารณะ หรือทบทวน
เปลี่ยนแปลงนโยบายสาธารณะท่ีทําอยูเดิม

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



การติดตามและการประเมินผล 
ตามแนวทางเพื่อเสริมสรางพลัง
อํานาจชุมชน

แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร 
Strategic Road Map

การกลั่นกรองขอเสนอนโยบาย
 หรือโครงการ

การกําหนดขอบเขตและ 
แนวทางการประเมินผล

การประเมิน 

การทบทวนรางรายงาน

การผลักดนัผลการประเมินเขาสูกระบวนการตดัสินใจ

การติดตามเฝาระวัง และการประเมินผล



ตอนที่ 4 
การออกแบบกระบวนการและเครื่องมือแบบมีโครงสราง และแบบ
ไมมีโครงสราง ในการติดตามประเมินผล



การติดตามและการประเมินผล 
ตามแนวทางเพื่อเสริมสรางพลังอํานาจชุมชน

1. กําหนดกลุมเปาหมายของการเก็บขอมูลเพื่อการติดตามประเมินผล ไดแก
1) กลุมผูสนับสนุนและกลุมพี่เลี้ยง หมายถึง คน หรือกลุมคน ที่เปนผูใหการสนับสนุน

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 โดยใชแนวทางการประเมินตามภาพเชิงระบบในการจัดทาํโครงการหรือใช
กรอบคิดของการประเมินผลโครงการก็ได
3. เริ่มตนโดยใหชุมชนรวมกันประเมนิสถานการณในชุมชน ทั้งที่เปนปญหาที่ชมุชนตระหนักหรือ
แนวทางพัฒนาที่ชุมชนเห็นพอง



4. ทบทวนพันธกิจ เปนการใหชุมชนรวมกันทบทวนบทบาทวาบทบาทที่ควรจะเปนเพื่อการ
แกปญหาในสถานการณที่เปนอยู ควรเปนอะไร อยางไรบาง
5. การตรวจสอบการใชทุนชุมชนและรวบรวมทนุในชุมชนเปนการประเมินการใชทุนในชุมชนที่จะ
เปนปจจัยเอื้อตอการแกปญหา ทุนชุมชน ไดแก ทุนที่เปนทรัพยากรธรรมชาต ิทุนทางดานวิถีชีวิต
วัฒนธรรมทุนดานนวัตกรรม ภูมิปญญา ทุนดานการเงินเศรษฐกิจชุมชน ทุนที่เปนกลไกของชุมชน
และทุนดานคน
6. การประเมินจุดหมาย เปาประสงค เปาหมาย ชุมชนรวมกันประเมินและทบทวนจุดหมายที่
กําหนดไว ซึ่งอาจจะเปนจุดหมายเฉพาะในระยะสั้น หรือระยะยาว ที่แสดงถึงความเปนชุมชนที่มสีุข
ภาวะ
7. การรวมกันคิดและทบทวนยุทธศาสตร ยุทธศาสตรในที่นี้หมายถึงวิธีการสําคัญที่ใชเพื่อ
ดําเนินงานโครงการ การประเมินในขั้นตอนนี้เพื่อการปรับปรุงวิธีการทํางาน การปรับแผน
8. การรวมติดตามกระบวนการดําเนินงานและผลลัพธที่เกิดขึ้น ทั้งนี้เพื่อทบทวน ปรับปรุง 
กระบวนการและวิเคราะห สังเคราะหผลลัพธที่เกิดขึ้น
9. การพัฒนาระบบเอกสารเพื่อการติดตามความกาวหนา เปนการรวมกันออกแบบการจัดทําบันทึก
เพื่อการกํากับ ติดตามงาน และที่สําคัญควรเปนบันทึก รายงาน ที่นําไปสูการแลกเปลี่ยนเรียนรู
10.การสรางชองทางการสื่อสารเพื่อความเขาใจ เพื่อการเรียนรู และเพื่อการเสริมพลังสูชุมชน
รวมถึงภาคีที่เกี่ยวของ



ตัวอยางเคร่ืองมือสําหรับชุมชนที่ใชในการประเมินสถานการณ
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ตัวอยางในการประเมินการสานพลังตาม Synergy characteristics
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หัวขอการประเมิน
ตัวชี้วัดยอย
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พื้นที่และสี แสดงระดับหรือขนาด ความกวางของชองแสดงถึง
น้ําหนัก หรือ ความสําคัญ



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



ตอนที่ 5 
กระบวนการสังเคราะหและประเมินคุณคา 



การประเมินคุณคา

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

2. คุณคาภายนอก (extrinsic value) เปนคุณคาที่เห็นเปนรูปธรรม เปนปรากฏการณ
เชิงประจักษคุณคาภายนอกมักขึ้นอยูกับบริบท สามารถตีคาไดอยางคอนขางเปนปรนัย 
วัดเปนคาเชิงปริมาณได เชน คุณคาของคนในดานความรูท่ีเพิ่มขึ้นโดยการทดสอบ
ความสามารถและทักษะที่เพิ่มขึ้น โดยเห็นไดจากการปฏิบัติหรือประโยชนที่เกิดจากการ
ดําเนินงานโครงการ ที่เกิดเปนนวัตกรรม เปนสิ่งประดิษฐ หรือการเกิดเครือขายการ
ทํางานโดยเกิดกลุมตางๆ ที่มีกิจกรรมรวมกัน เปนตน



คุณคาของโครงการ

1) เกิดชุดความรู

2) เกิดนวัตกรรมเชิงระบบ

3) มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท่ีมีผลตอสุขภาวะ

4) มีการปรับเปลี่ยนสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการสรางสุขภาวะ

5) มีกระบวนการทางสังคมขึ้นในชุมชน โดยการเขามามีสวนรวมและการ
เรียนรูของชุมชน

6) เกิดนโยบายสาธารณะของชุมชน/ทองถิ่น ที่เอื้อตอการสรางสุขภาวะซึ่ง
เปนผลกระทบเชิงบวกตอชุมชน











ตอนที่ 6
การฝกปฏิบัติการใชระบบติดตามประเมนิผล Online





ระบบงานตามกรอบประกอบดวย 7 ระบบงานยอย

1. ระบบพัฒนาขอเสนอโครงการ ประกอบดวย รายละเอียดโครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด 
กลุมเปาหมายกิจกรรม งบประมาณ รวมถึง การพิจารณาโครงการ รายงานภาพรวมโครงการ
ที่ไดรับการสนับสนุน

2. ระบบติดตามโครงการ ประกอบดวย รายละเอียดโครงการ ปฏิทินกิจกรรม บันทึกกิจกรรม 
การเงินรายกิจกรรม การประเมินรายกิจกรรม

3. ระบบประเมินผลโครงการ ประกอบดวย ประเมินรายกิจกรรม ประเมินภาพรวม ประเมินตาม
ตัวชี้วัดทั้งเชิงปริมาณ/คุณภาพ การประเมินคุณคา การประเมินผลกระทบ

4. ระบบการรายงาน วิเคราะห สังเคราะห ประกอบดวย รายงานผลรายงวด รายงานปด
โครงการรายงานการเงินรายงวดและปดโครงการ รายงานสถานะการดําเนินโครงการและ
สถานะการเงินเปนปจจุบัน รายงานความเสี่ยง รายงานคุณคาและนวัตกรรม รายงานความ
คุมคา

5. ระบบคลังขอมูล  ประกอบดวย การทําMapping และ สืบคน จําแนกตาม โครงการ พ้ืนที่ 
ประเด็น ความรูและนวัตกรรม ชุดความรู เอกสารวิชาการ คูมือ VCD และ เครื่องมือ

6. ระบบการสื่อสาร ประกอบดวย พื้นที่ขาวสาร ประชาสัมพันธ  พื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู สื่อ
นวัตกรรมการเรียนรู 

7. ระบบเครือขาย ประกอบดวย การทําMapping เครือขาย ทั้งเชิงพื้นที่ และเชิงประเด็น และ
เครือขายนักติดตามประเมินผล 12 เขตสุขภาพ



ตอนท่ี 7 
การผลักดันผลการประเมินเขาสูกระบวนการตัดสินใจ



การสราง การทบทวน การปรับปรุง

มีหลักการสําคัญ 2 ประการคือ 

1. ตองทําใหเกิดการยอมรับของผูปฏิบัติ

2. เกิดการขยายผลเชิงนโยบาย

เครื่องมือท่ีมักนิยมใชในการสราง การทบทวน การปรับปรุง คือ การทํา
แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร Strategic Road Map 







แผนพฒันาพลงังาน
แผนแม่บทพลงังานชวีมวล

มีการป้องกนั
และลด

ผลกระทบ
ด้านสุขภาพ

จาก
โรงไฟฟ้า
ชีวมวล

การมสีว่นร่วม
ของ ปชช.

ศกึษาศกัยภาพในการรบัรอง
การพฒันาโรงไฟฟ้าชวีมวลใน
ภาพรวมของจงัหวดั

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

แนวทางในการจดัทําขอ้กําหนดการใช้
ประโยชน์ที�ดนิสาํหรบัโรงไฟฟ้าชวีมวล

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

ปรบัปรุงมาตรฐานและหลกัเกณฑ์
การใชป้ระโยชน์ที�ดนิในผงัเมอืง

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

ปรบัปรุงบญัชปีระเภทอุตสาหกรรม
ประเภทกจิการโรงไฟฟ้า

ความชดัเจนในการกําหนด
มาตรการควบคมุและป้องกนัฯ

สนง.คกก.กํากบักจิการพลงังาน  กรม รง.อุตสาหกรรม   
กรมอนามยั  สช.  อปท.  สนง.นโยบายและแผน
ทรพัยากรฯ  กรมควบคมุมลพษิ  และหน่วยงานที�
เกี�ยวขอ้ง

ทบทวนและปรบัปรุงประกาศหลกัเกณฑ์
วธิกีารและเงื�อนไขการออกใบอนุญาตและ
การเพกิถอนใบอนุญาต

หลกัเกณฑ์วธิกีารและเงื�อนไขการ
ออกใบอนุญาตและการเพกิถอน
ใบอนุญาต ที�ครอบคลุมฯ

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

พฒันาคูม่อืและแนวทางการศกึษาผลกระทบ
ดา้นสขุภาพจากโรงไฟฟ้าฯ เผยแพร่ สรา้ง
ความเขา้ใจ ในการศกึษาขอ้มูล และการมสีว่น
ร่วมใน CHIA ทั �งก่อนการอนุญาต การตดิตาม
ตรวจสอบ และการเฝ้าระวงั

กรมอนามยั สนง.นโยบายและแผนทรพัยากรฯ 
อปท.  และหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง

คูม่อืและแนวทางการศกึษาผลกระทบ
ดา้นสขุภาพจากโรงไฟฟ้าฯ เผยแพร่ 
สรา้งความเขา้ใจ ในการศกึษาขอ้มูล 
และการมสีว่นร่วมใน CHIA ทั �งก่อนการ
อนุญาต การตดิตามตรวจสอบ และการ
เฝ้าระวงั

-ศกึษาและจดัทําแนวทางปฏบิตัเิพื�อควบคมุ
ป้องกนั
--เสนอ รมว.สธ.ออกประกาศ ก.สธ. ตาม พ.ร.บ.
การสาธารณสขุ พ.ศ.๒๕๓๕
-สนับสนุน อปท.ออกขอ้บญัญตัทิอ้งถิ�นฯ ร่วมกบั 
ปชช.

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

สป.(สนง.สิ�งแวดลอ้มภาค) และกรมควบคมุมลพษิ 
กระทรวงทรพัยากรฯ 

-กําหนดมาตรการในการเฝ้าระวงั  ฯ
-สนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆ ในพื�นที�รอบโรงไฟฟ้า 
รวมถงึสนับสนุนการจดัทําแผนเฝ้าระวงัและ
ตรวจสอบคณุภาพสิ�งแวดลอ้ม

-มาตรการในการเฝ้าระวงั  ฯ
-สนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆ ในพื�นที�รอบ
โรงไฟฟ้า 
--การจดัทําแผนเฝ้าระวงัและตรวจสอบ
คณุภาพสิ�งแวดลอ้ม

มติ ๕. ๒ การป้องกนัและ
ลดผลกระทบด้านสุขภาพ
จากโรงไฟฟ้าชีวมวล

เป้าหมาย : 
ประชาชนไม่มี

การเจบ็ป่วยด้วย
ผลกระทบจาก

โรงไฟฟ้าชีวมวล

Input Process Output Outcome / Impact



ขับเคลื่อนกิจกรรมทางกาย (PA) เพิ่มขึ้น ในทุกชวงวัย 

รัฐ/ ทองถิ่น วิชาการ เอกชน ชุมชน
 

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

เครือขาย 

คณะกรรมการระดับชาติ

สพฐ. + ทองถิ่น 

สมาคมสถาปนิก 

PARC+ สถาบันการศึกษา + สถาบันวิจัย +
สํานักงานสถิติแหงชาติ 

Health-Literacy (PA) / Healthy Prescription 

กองทุนสุขภาพตําบล มีแผน + โครงการเพิ่มPA 

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 

การทองเที่ยว 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/การออกกําลังกายที่ปลอดเหลาบุหรี่ 

สรางสรรค ขาวสาร สื่อเพื่อสงเสริม PA 

- องคกรและความรวมมือระดับ
สากล 

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

คณะกรรมการระดับพื้นที่ 

คณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและระบบ
สุขภาพอําเภอ 

(DHB)

คณะกรรมการ
เขตสุขภาพ

เพื่อประชาชน

กรอบดําเนินการ การสงเสริมใหคนไทยทุกชวงวัยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น

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


