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ภาพเชิงระบบการบริหารจัดการ

สถานการณ์ปัจจุบัน
ของประเด็น	ทั้งระดับสากล
ระดับประเทศ	และ	ระดับพื้นที่

ปัจจัยเอื้อ/อุปสรรค
คน:	ความรู้	ตระหนัก	ความเชื่อ	
พฤติกรรม	ศักยภาพ	ปัญญา
สภาพแวดล้อม:	บริบทสังคม	
วิถีชีวิต	วัฒนธรรม	การศึกษา	
อาชีพ	เศรษฐกิจ	การเมือง	
นโยบาย	กฎหมาย	เทคโนโลยี	
นวัตกรรม
กลไก/กระบวนการ/ระบบ: 
รัฐ	ท้องถิ่น	ชุมชน	เอกชน	
สื่อ	กระบวนการเรียนรู้	
การมีส่วนร่วม	ระบบข้อมูล-
สารสนเทศ	ระบบสนับสนุน	
ระบบบริการสุขภาพ

ทิศทาง/แนวทาง
ในการจัดการ	ต่อไปนี้
1)	ยุทธศาสตร์	
2)	นโยบาย	มาตรการ:
			ระดับชาติ	ท้องถิ่น	
			องค์กร
3)	แผน	(แปลงยุทธศาสตร์	
			นโยบาย	สู่การปฏิบัติ)
4)	โปรแกรม	โครงการ	
5)	กิจกรรม	รูปแบบ	
			นวัตกรรม	กรณีศึกษา	
			พื้นที่นำาร่อง

ติดตาม ประเมินผล:
วิธี	เครื่องมือ

แนวโน้มอีก 3-5 ปี 
สถานการณ์ของประเด็น	
ทั้งระดับสากล	ระดับประเทศ	
และ	ระดับพื้นที่

ผลลัพท์	ผลกระทบ
ตอ่สขุภาวะกาย	จติ	สงัคม	ปญัญา

ภาพอนาคต 3-5 ปี
สถานการณข์องประเดน็ทีต่อ้งการ	
•	เป้าประสงค์
•	ตัวชี้วัด
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การวิเคราะห์สถานการณ์ โดยใช้กรอบ DESTEP

การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม  

DESTEP Analysis

ลักษณะประชากร 
Demographicการเมือง 

Political

เศรษฐกิจ 
Economic

ระบบนิเวศน์ 
Ecological

สังคม วัฒนธรรม 
Social-Cultural

เทคโนโลยี 
Technological

อายุ Age

เพศ Gender

ชาติกำาเนิด Origin

เศรษฐกิจ Income

ประชากร Population

จะกระทบต่อการจัดการในประเด็นของเราอย่างไร

ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ Gross National Product

พฤติกรรม Behavior

อัตราการว่างงาน Unemployment rate

ค่านิยมร่วม Core cultural values

ภาวะเงินเฟ้อ Inflation

การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม Culture shifts

รายได้หลังหักภาษี Disposable income

ระดับการศึกษา Level of education

รายได้ Income

วิถีชีวิต Lifestyle

ความผันผวนทางเศรษฐกิจ Cyclicality

ความรักชาติ Patriotism

นโยบายเศรษฐกิจ Economic policies

ศาสนา Religion

อัตราแลกเปลี่ยน Exchange rates

วัฒนธรรมย่อย Subcultures

จะกระทบต่อการจัดการในประเด็นของเราอย่างไร

คุณค่าและบรรทัดฐาน Values and norms

จะกระทบต่อการจัดการในประเด็นของเราอย่างไร

จะกระทบต่อการจัดการในประเด็นของเราอย่างไร

การเริ่มกระบวนการผลิตใหม่ Renewal on production processes

การจัดการขยะของเสีย Waste disposal

อัตราความสำาเร็จ Success rate

การปฏิบัติเพื่อความยั่งยืน Sustainable practices

จะกระทบต่อการจัดการในประเด็นของเราอย่างไร

การเปลี่ยนแปลงข้อจำากัดจากกฎหมาย Change limited by regulation

ต้นทุนพลังงาน Energy costs

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล Government subsidies

เทคโนโลยีอุบัติใหม่ Emerging technologies

การเปลี่ยนแปลงบรรยากาศโลก Climate change

เสถียรภาพทางการเมือง Political (in)stability

ย่างก้าวของการเปลี่ยนแปลง Pace of change

ความปลอดภัย สภาพแวดล้อม Safety for surrounding residences

ข้อตกลงการค้าเสรี Free trade agreements

การขับเคลื่อนโลกสีเขียว ‘Green’ movement

อิทธิพลของกลุ่มผลประโยชน์ Influence of interest groups

โอกาสในการสร้างนวัตกรรม Increasing opportunities for innovation

Government rolls

การจัดสรรสิทธิ์ และสัมปทานของรัฐ  Availability of licenses/concossion

การลดลงของทรัพยากร Decreasing availability of raw resources

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง Relevant legislation

จะกระทบต่อการจัดการในประเด็นของเราอย่างไร
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วิเคราะห์ปัจจัยเอื้อและปัจจัยที่เป็นอุปสรรค โดยใช้กรอบปัจจัยกำาหนดสุขภาพ

สุขภาวะ

ปัญญา

กาย

จิต สังคม

             จิตวิญญาณ
           วิถีชีวิต
     พฤติกรรม
   ความเชื่อ
พันธุกรรม

        การแพทย์
       ทางเลือกและ
      การแพทย์พื้นบ้าน
        ระบบสุขภาพชุมชน
            ระบบบริการสุขภาพ
            ระบบหลักประกันสุขภาพ

สารสนเทศและการสื่อสาร
     กายภาพ/ชีวภาพ
         เศรษฐกิจ/การเมือง
            วัฒนธรรม/ศาสนา
              ประชากร
                การศึกษา
                 เทคโนโลยี

                 การศึกษา
               ทางวิชาชีพ
            ระบบการ
         สร้างเสริมสุขภาพ
     การเงินการคลัง
 ด้านสุขภาพ

   สตรี
  ผู้สูงอายุ
 เด็ก เยาวชน 
 แอลกอฮอล์
      ยาสูบ
   ยาเสพติด

คนชายขอบ
   กลุ่มชนดั่งเดิม
     คนจน
     ไทยพลัดถิ่น

สิทธิมนุษยชน
ความมั่งคงปลอดภัย
        การกดขี่
   ความรุนแรง
  ความขัดแย้ง

 คุณภาพและประสิทธิภาพ
  บริการสาธารณะ/
  บริการเอกชน

   ความเท่าเทียม
ความครอบคลุม

ความยากจน
  บรรยากาศ
   ทางการเมือง
   ภัยธรรมชาติ
   ภาวะโลกร้อน

ปัจเจก
บุคคล/
กลุ่มคน

สภาพ
แวดล้อม

ระบบ
กลไก
งาน

สุขภาพ
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กระบวนการสร้างฉากทัศน์ (Scenarios)
วางภาพอนาคต

อนาคต
ที่อาจจะเกิดขึ้น

อนาคต
ที่เกิดขึ้นแน่นอน

อนาคต
ที่อาจจะไม่เกิดขึ้น

อนาคต
ที่ไม่เกิดขึ้นแน่นอน
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กระบวนการสร้างฉากทัศน์ (Scenarios)
วางภาพอนาคต

1

2

3

4

5

กำาหนดประเด็นที่ต้องการคาดการณ์

วิเคราะห์ปัจจัยสำาคัญที่เป็นตัวกำาหนดอนาคตของประเด็นนั้น

วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อฉากทัศน์มากที่สุด

จำาแนกปัจจัยที่แน่นอน (Predetermined)
และปัจจัยที่ไม่แน่นอน (Uncertainties)

การเขียนฉากทัศน์
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ความเป็น
สังคมเมือง

สังคม
ผู้สูงอายุ

โลกเชื่อมต่อ
การค้า

การลงทุน

การ
เปลี่ยนแปลง

สภาพ
ภูมิอากาศ

ความก้าวหน้า 
Technology

Future Events กระทรวงสาธารณสขุ
Ministry of Public Health
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คนไทยเจ็บ
ป่วยจากโรค
ที่ป้องกันได้

ค่าใช้จ่าย
ด้านสุขภาพ
ที่เพิ่มขึ้น

การ
ขาดแคลน
กำาลังคน

ด้านสุขภาพ

ความเหลื่อม
ล้ำาของระบบ

สุขภาพ

Contexts กระทรวงสาธารณสขุ
Ministry of Public Health
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วางจุดหมาย วางเป้าประสงค์

การวาง
เป้าประสงค์

ตาม Balanced 
Scorecard

การวาง
เป้าประสงค์

ตามวิสัยทัศน์
Vision

ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ 2
Key success factors

ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ 1
Key success factors

ตัวชี้วัด KPI 1
Key performance indicator

ตัวชี้วัด KPI 1
Key performance indicator

ตัวชี้วัด KPI 2
Key performance indicator

ตัวชี้วัด KPI 2
Key performance indicator

ตามภารกิจ 
Mission

ทุน การเงิน Financial

เป้าประสงค์

เป้าประสงค์

เป้าประสงค์

มิติ

การร่วมทุนเพิ่ม

ภารกิจที่ 1 Main bussiness benefif

ผลประกอบการด้านการเงินของภาคีเครือข่าย

ภารกิจที่ 2 Main bussiness benefif

ภารกิจที่ 3 Main bussiness benefif

การเจริญเติบโต การเพิ่มขึ้นของทุน Growth

การรักษา ภาคีเครือข่าย ลูกค้าเดิม Customer Retention

ความพึงพอใจของภาคีเครือข่าย ลูกค้าCustomer satisfaction

เป็นผู้นำาด้านผลิตภัณฑ์ Product Leadership

ความสัมพันธ์กับภาคีเครือข่ายลูกค้า 
Customer Intimacy

การเพิ่มภาคีเครือข่าย ลูกค้าใหม่

ปฏิบัติการเป็นเลิศ Operational Excellence

คุณภาพของงาน ผลผลิตและบริการ 
Quality of product and services

วัตถุประสงค์ Objectives

เป้าหมาย Targets

การเพิ่มขึ้นของกำาลังการผลิต productivity

การวัด Measures

ความคิดริเริ่ม ปัจจัยที่เป็นเงื่อนไข Initiatives

ผลกระทบเชิงบวกต่อระบบเศรษฐกิจ
ทุนทางสังคมที่เพิ่มขึ้น

เป้าประสงค์

มีคุณภาพ

ความรู้

มีคุณค่า

ขีดความสามารถ

การลดต้นทุุน

นวัตกรรม

เครื่องมือ

ค่านิยมร่วม Core value

การวัด Measures

มีมาตรฐาน

ทักษะ

ความคุ้มค่า

ภูมิปัญญา

เทคโนโลยี

วัฒนธรรมองค์กร เครือข่าย ชุมชน

วัตถุประสงค์ Objectives
ใช้ระยะเวลาน้อย

สิทธิบัตร

ทรัพยากร

เป้าหมาย Targets

วัตถุประสงค์ Objectives

การวัด Measures
เป้าหมาย Targets

ความคิดริเริ่ม ปัจจัยที่เป็นเงื่อนไข Initiatives

ความคิดริเริ่ม ปัจจัยที่เป็นเงื่อนไข Initiatives

วัตถุประสงค์ Objectives

เป้าหมาย Targets

การวัด Measures

ความคิดริเริ่ม ปัจจัยที่เป็นเงื่อนไข Initiatives

ข้อเสนอด้านคุณค่า 
Value Proposition

ภาคีเครือข่าย ลูกค้า 
Customer

การเรียนรู้และเติบโต 
Learning and Growth

ประสิทธิผลของงาน
ผลผลิตและการบริการ

ทุนคน 
Human Capital

ทุนทางปัญญา 
Intellectual Capital

ทุนทางโครงสร้าง 
Structural Capital

ทุนทางสังคม
Social Capital

ประสิทธิภาพของงาน 
ผลผลิตและการบริการ

กระบวนการ
ดำาเนินงานภายใน

Internal Processes
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ตัวชี้วัดที่สำาคัญ

ตัวชี้วัดทางตรง หมายถึง	ตัวชี้วัดที่เราสามารถวัดได้ตรงไปตรงมา	
ตัวชี้วัดทางอ้อม หมายถึง	คุณค่าบางตัวไม่สามารถวัดได้โดยตรงได้	จึงต้องวัดทางอ้อม	

ตัวอย่างเช่น	การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพของชุมชน	ดูได้จากพฤติกรรม
การบริโภคลดหวานมันเค็ม	การออกกำาลังกาย	การลดละเลิกการสูบบุหรี่	ดื่มเหล้า	

•		 ตัวชี้วัดพฤติกรรมการบริโภคลดหวานมันเค็ม	 เช่น	 ตัวชี้วัดทางตรง	 คือ	 วัดจาก 
	 	 ปริมาณตำารับอาหารที่บริโภคในแต่ละวันของครัวเรือน	ส่วนตัวชี้วัดทางอ้อม	คือ	 
	 	 จำานวนร้านอาหารสุขภาพที่เพิ่มขี้นในชุมชนแสดงว่ามีการบริโภคอาหารสุขภาพ 
	 	 เพิ่มขี้น
•		 ตัวชี้วัดพฤติกรรมการออกกำาลังกาย	 เช่น	 ตัวชี้วัดทางตรง	 คือ	 ความถี่ของการ 
	 	 ออกกำาลังกายของคนในชุมชน	 ส่วนตัวชี้วัดทางอ้อม	 คือ	 มีกลุ่มออกกำาลังกาย 
	 	 ประเภทต่างๆ	เพิ่มขี้นในชุมชน
•		 ตัวชี้วัดพฤติกรรมการลดละเลิกการสูบบุหรี่	 เช่น	 ตัวชี้วัดทางตรง	 คือ	 จำานวน 
	 	 มวนบุหรี่	ที่คนแต่ละคนสูบในแต่ละวัน	ส่วนตัวชี้วัดทางอ้อมคือ	การเพิ่มขึ้นของ 
	 	 กลุ่มคนเป็นเครือข่ายสร้างกิจกรรมลดละเลิกการสูบบุหรี่
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ปัจจัยภายใน Factor น้ำาหนัก 
Weight (W)

คะแนน 
Rating (R)

Weighted Score 
WR = W X R

อธิบาย

คน: ความรู้ ตระหนัก ความเชื่อ 
พฤติกรรม ศักยภาพ ปัญญา

สภาพแวดล้อม: สังคม วัฒนธรรม 
เศรษฐกิจ การเมือง
ระบบนิเวศน์ เทคโนโลยี 

กลไก: รัฐ ท้องถิ่น ชุมชน เอกชน สื่อ 

กระบวนการมีส่วนร่วม การเรียนรู้

ระบบ: ข้อมูล ระบบสนับสนุน

รวม

วิธีการหาความสำาคัญ
ของปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อเป้าประสงค์

น้ำาหนักรวมแต่ละช่อง
เท่ากับ 100

คะแนนแต่ละช่อง 1-4
จากน้อยไปมาก

ปัจจัยใดคะแนน WR สูงสุด
แสดงว่ามีอิทธิพลต่อประเด็น

ปัญหามากที่สุด
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ปัจจัยภายใน Factor น้ำาหนัก 
Weight (W)

คะแนน 
Rating (R)

Weighted Score 
WR = W X R

อธิบาย

ศักยภาพของคนในองค์กร  
  
ศักยภาพของกลุ่ม องค์กร เครือข่าย 
   
ศักยภาพด้านทุน   
 
ศักยภาพด้านวิชาการ ความรู้  
  
ศักยภาพด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี 
   
ศักยภาพด้านการจัดการ ประสานงาน 
   
ศักยภาพด้านการสื่อสาร

รวม

วิธีการหาความสำาคัญ
ของปัจจัยภายในที่มีผลต่อเป้าประสงค์

น้ำาหนักรวมแต่ละช่อง 
เท่ากับ 100

คะแนนแต่ละช่อง 1-4 
จากน้อยไปมาก

ปัจจัยใดคะแนน WR สูงสุด 
แสดงว่ามีอิทธิพลต่อประเด็น

ปัญหามากที่สุด
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การสร้างสรรค์ยุทธศาสตร์
โดยแนวคิด SWOT และ SDH

ปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายใน

คน นวัตกรรมทุน การสื่อสารองค์กร การจัดการวิชาการ

คน: ความรู้ ตระหนัก ความเชื่อ 
พฤติกรรม ศักยภาพ ปัญญา

สภาพแวดล้อม: สังคม 
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง
ระบบนิเวศน์ เทคโนโลยี 

กลไก: รัฐ ท้องถิ่น ชุมชน 
เอกชน สื่อ 

กระบวนการมีส่วนร่วม 
กระบวนการเรียนรู้

ระบบ: ข้อมูล ระบบสนับสนุน

รวม
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ภาพอนาคต
3-5 ปี

ที่ต้องการ 
•	เป้าประสงค์	
•	ตัวชี้วัด

การสร้างสรรค์ยุทธศาสตร์
โดยแนวคิด ปัจจัยกำาหนดสุขภาพ

ปัจจัยเอื้อ/อุปสรรค
คน:	ความรู้	ตระหนัก	
ค่านิยมความเชื่อ	พฤติกรรม	
ศักยภาพปัญญา
สภาพแวดล้อม:	บริบทสังคม	
วิถีชีวิต	พื้นที่	วัฒนธรรม	
การศึกษา	อาชีพ	เศรษฐกิจ	
การตลาด	การเมือง	นโยบาย	
กฎหมาย	เทคโนโลยี	นวัตกรรม
กลไก/กระบวนการ/ระบบ:
•	รัฐ	ท้องถิ่น	ชุมชน	เอกชน	สื่อ	
•	กระบวนการเรียนรู้	การมีส่วนร่วม	
•	ระบบข้อมูลสารสนเทศ	ระบบ
	 สนับสนุน	ระบบบริการสุขภาพ

ทิศทางแนวทางในการจัดการ

1)	ยุทธศาสตร์:

2)	นโยบาย	มาตรการ:ระดับชาติ	

	 ท้องถิ่น	องค์กร

3)	แผน	(แปลงยุทธศาสตร์	

	 นโยบาย	สู่การปฏิบัติ)

4)	โปรแกรม	

5)	โครงการ	

6)	กิจกรรม	รูปแบบ	นวัตกรรม	

7)	กรณีศึกษา	พื้นที่นำาร่อง
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แปลงยุทธศาสตร์ไปสู่แผนปฏิบัติการ

การวางแผน
ยุทธศาสตร์

Strategic Planning

การเตรียมการ 
Preparation

ใครที่ควรจะเข้าร่วมทำาแผน 
Who needs to be involved and to what degree?

วตัถปุระสงคข์องกลยทุธ 
Strategic Objectives

เป้าประสงค์ที่ 1 
Enter Goal Here

เป้าประสงค์ที่ 2 
Enter Goal Here

เป้าประสงค์ที่ 3 
Enter Goal Here

ควรไปร่วมกันที่ไหน 
Where will you collaborate and share ideas?

แผนควรเน้นเรื่องอะไร 
What must the plan address/include?

ความสำาคัญที่ต้องทำา ถ้าไม่ทำาจะเกิดอะไรขึ้น 
Why is this important now? 
What happens if you do not plan?

แผนควรเอาไปใช้กับใคร 
When will your plan be ready to share with others?

ควรมีการทบทวนแผนเป็นระยะ 
How often will you meet to plan, track and revise?

กลยุทธ Strategy

เปา้ประสงค์ 
Goals or 
Initiatives

จุดแข็ง Strengths

การเงิน Financial

การเมือง Political

โอกาส Opportunities

การดำาเนินงาน 
Operational

โครงการ กิจกรรม 
Enter Actions Here

โครงการ กิจกรรม 
Enter Actions Here

โครงการ กิจกรรม 
Enter Actions Here

โครงการ กิจกรรม 
Enter Actions Here

โครงการ กิจกรรม 
Enter Actions Here

โครงการ กิจกรรม 
Enter Actions Here

โครงการ กิจกรรม 
Enter Actions Here

โครงการ กิจกรรม 
Enter Actions Here

โครงการ กิจกรรม 
Enter Actions Here สังคม Social

จุดอ่อน Weaknesses

ลูกค้า Customer

เศรษฐกิจ Economic

อุปสรรค Threats

ประชาชน People

เทคโนโลยี Technology

คุณค่า Values

ภารกิจ Mission

วิสัยทัศน์ Vision

การวิเคราะห์ 
SWOT Analysis

ข้อได้เปรียบที่ยั่งยืนเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
Sustainable competitive advantage

การควบคุมและประเมินกลยุทธ
Strategy Scorecard

การดำาเนินงานตามกลยุทธ
Strategy Execution

การวิเคราะห์ 
PEST Analysis

ตอบคำาถาม 
เราอยู่ที่ไหน

Where are we now?

ตอบคำาถาม 
เราจะไปไหน

Where are we going?

ตอบคำาถาม
เราจะบรหิารจดัการแผนอยา่งไร 
How will we manage the plan?

ตอบคำาถาม
เราจะไปถึงได้อย่างไร
How will we get there?
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การจัดการผลกระทบโครงการ

ประเมินผล
การติดตาม  

การดำาเนินงานกิจกรรม 3

การดำาเนินงานกิจกรรม 2 

การดำาเนินงานกิจกรรม 1  

การวางแผนโครงการ

การพัฒนาโครงการ

การพัฒนาหลักคิดโครงการ

วงจรการบริหารโครงการ
Spiral Methodology of Project management
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เป็นการประยุกต์ใช้ ความรู้ ทักษะ เครื่องมือ และ เทคนิคในการดำาเนินกิจกรรม 
เพือ่ใหบ้รรลคุวามตอ้งการ และความคาดหวงัของผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบัโครงการ

หลักการ และแนวคิดการบริหารโครงการ

สมดุล

การบริหารโครงการ

• ตรงในเวลา
• ภายในงบประมาณ
• ได้คุณภาพ
• บรรลุเป้าประสงค์
 ร่วมกัน
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สมดุลของการบรรลุเป้าประสงค์ร่วมกัน
Expectation and Objective Matrix

เป้า
ประ

สงค
์ของ

โคร
งกา

ร

    
 ต่ำา

    
 กล

าง  
   ส

ูง

     ต่ำา    กลาง    สูง

ความคาดหวังของแหล่งทุน
   

  ต
่ำา  

  ก
ลาง

   
 สูง

ควา
มต

้องก
ารข

องช
ุมช

น
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ขั้นตอนการตัดสินใจทำาโครงการ

ขั้นตอนการตัดสินใจ
Decision Making

การนยิามปญัหา Define Problem

ขั้นตอนต่อไป Next Steps

การตัดสินใจ
Decision

ทางเลือกจากการระดมสมอง Brainstorm Options

ผู้มีส่วนได้เสีย Stakeholders

ทางเลือก Option 1

ทางเลือก Option 1

ผลลัพธ์
นิยาม ประเด็น Define Issue

เหตุผล Reason

ทางเลือก Option 2

ต้นทุน Cost

ต้นทุน Costs

ต้นทุน Costs

ต้นทุน Costs

ความคาดหวงัของแหล่งทนุ

ผลกระทบ
เวลา Time

ข้อเท็จจริง Facts

ข้อเท็จจริง Facts

ข้อเท็จจริง Facts

เป้าประสงค์ของโครงการ

คุณภาพ Quality

ผลประโยชน์ Benefit

ผลประโยชน์ Benefit

ผลประโยชน์ Benefit

ความต้องการของชุมชน

นิยาม วัตถุประสงค์ Define Objective

สมดุลของการบรรลุเป้าประสงค์ร่วมกัน

การสื่อสาร Communication

การปฏิบัติ Implementation

นิยาม ข้อจำากัดที่มีผลต่อการตัดสินใจ 
Define Constraints
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ขั้นตอนการวิเคราะห์ทางเลือก

ทางเลือก A ทางเลือก B

ความแตกต่างด้านผลผลิต

ความเหมือนด้านผลผลิต

ความเหมือนด้านผลลัพธ์

ความเหมือนด้านผลกระทบ

ความเหมือนด้านเวลา

ความเหมือนด้านต้นทุน

ความแตกต่างด้านผลผลิต

ความแตกต่างผลกระทบ ความแตกต่างผลกระทบ

ความแตกต่างต้นทุน ความแตกต่างต้นทุน

ความแตกต่างด้านผลลัพธ์ ความแตกต่างด้านผลลัพธ์

ความแตกต่างด้านเวลา ความแตกต่างด้านเวลา
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ตัวแบบการเขียนโครงการ

การพัฒนาและ
การเขียนโครงการ
Problem Solving

นิยามและ
สถานการณ์ปัญหา

สาเหตุ ปัจจัยที่มีผล
ต่อการจัดการ

หลักการ แนวทาง
รูปแบบ

ทางเลือก
ในการแก้ปัญหา

เป้าประสงค์ 
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด

กิจกรรม
วิธีการดำาเนินงาน

กรอบงบประมาณ
ในภาพรวม

การปฏิบัติ
ตามแผน

การติดตาม
และประเมินผล

นิยามปัญหาให้ชัดเจน

มองความซับซ้อนของปัญหา
และความเชื่อมโยงกับปัญหาอื่นๆ

สาเหตุของปัญหา

หลักการ แนวทาง

วิเคราะห์ทางเลือกที่ 1

ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการปัญหา 2

6

4

2

6

5

2

รูปแบบ นวัตกรรม กรณีศึกษา

วิเคราะห์ทางเลือกที่ 2

เป้าประสงค์ 1

กิจกรรมย่อย

ระยะสั้น

ระยะยาว

เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย

การเตรียมการ การเตรียมคน

ขั้นตอนการดำาเนินงาน

แผน ระยะเวลา

ทรัพยากร

งบประมาณ

การวัดผล
การต่อยอดกิจกรรม

การควบคุมใหม้กีารดำาเนนิงานตามแผนโครงการ

การทำารายงาน

การประชุมติดตาม
ความก้าวหน้าของโครงการ

การทบทวน ดำาเนินการแก้ไข
Corrective actions

มีระบบติดตาม ประเมินผล ระยะยาว

ผลลัพธ์สำาคัญที่ต้องการเพื่อตอบแผนงานโครงการ
Key Milestones

สภาพแวดล้อม 
DESTEP Analysis

54

1

2

2

6

เครื่องมือ เทคนิค

วิเคราะห์ทางเลือกที่ 3

เป้าประสงค์ 2

ปจัจยักำาหนดสขุภาพ

ปัจเจกบุคคล

กลไก

ระบบ

สภาพแวดล้อม

กระบวนการ

สถานการณ์ปัญหา ขนาด ความรุนแรง
ความตระหนัก ความสำาคัญ ผลกระทบ

จัดลำาดับความสำาคัญของปัญหาต่างๆ 
ในกรณีที่มีหลายปัญหาในประเด็นที่สนใจ

จัดลำาดับความสำาคัญแต่ละทางเลือกโดยคำานึง
ถึงการบรรลุเป้าหมายในการแก้ปัญหา 
ความคุ้มค่าของงบประมาณ ใช้เวลาน้อย
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การวางแผนโครงการ

1.
การลงรายละเอียดตาม

รูปแบบเครือข่ายโลจิก Network Logic Model

2.
กำาหนดกิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อยแต่ละกิจกรรม ให้ระบุ

     •	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด
     •	กลุ่มเป้าหมาย
     •	ขั้นตอนและกระบวนการดำาเนินงาน
     •	เครื่องมือ	และ	เทคนิค
     •	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ทั้งในรูป	
	 	 	 	 	 	 ผลผลิต	ผลลัพท์	ผลกระทบ
     •	งบประมาณ
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Network Logic Model
ปัจจัยนำาเข้า วิธีการ/กระบวนการ

เครื่องมือ และเทคนิค

งบประมาณ แหล่งทุน

ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบ
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กิจกรรมหลัก

กิจกรรมสนับสนุน

การเขียนแผนผังลำาดับงาน
Precedence Diagramming Method และ Scheduling Techniques 

เริ่มต้น
การดำาเนินงาน

สิ้นสุด
การดำาเนนิงาน

กิจกรรม A กิจกรรม B กิจกรรม C

กิจกรรม D กิจกรรม E

กิจกรรม F

กิจกรรม G กิจกรรม H

Activity on Arrow
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=  แสดงความสัมพันธ์ Nodes show relationship

เตรียม

กิจกรรม 1

ดำาเนินงาน

กิจกรรม 2

ผลลัพธ์ 1 ผลลัพธ์ 2 ผลลัพธ์ 3

ประเมินผล

กิจกรรม 3

การเขียนแผนผังลำาดับงาน
Network Techniques

Activities specified on arrows (AOA)
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แผนผังการดำาเนินงาน
Scheduling Techniques Bar/Gantt Chart

กิจกรรม

แผนการดำาเนินงาน

เดือน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

พัฒนาข้อเสนอและการขับเคลื่อนข้อเสนอ
เชิงนโยบายสาธารณะ

การประชุมทีมงานที่เป็นพหุภาคี

การจัดทำา	Mapping

ทีมทำางานประเด็กทำาร่างข้อเสนอ
เชิงนโยบาย	(ร่าง	1)

การพิจารณาร่างข้อเสนอ	(ร่าง	1)	
โดยภาคีที่เกี่ยวข้อง

ทีมทำางานนำาความเห็นของร่างที่	1	
กลับมาทบทวน

การพิจารณาข้อเสนอเชิงนโยบาย	ร่างที่	2

การผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายสู่การปฏิบัติ
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การดำาเนินงานแต่ละกิจกรรม
วัตถุประสงค์ ……………………………………………………………………………………………………………………
กลุ่มเป้าหมาย …………………………………………………………………………………………………………………

ปัจจัยนำาเข้า วิธีการ/กระบวนการ

เครื่องมือ และเทคนิค

งบประมาณ แหล่งทุน

ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบ
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วัตถุประสงค์ ชื่อกิจกรรม รายละเอียดงบประมาณ

ระยะเวลาดำาเนินงาน

รายละเอียดกิจกรรม

ผลผลิต (Output) / ผลลัพท์ (Outcome)

ภาคีร่วมสนับสนุน (ระบุชื่อภาคีและวิธีการสนับสนุน เช่น งบประมาณ สิ่งของ การเข้าร่วมอื่นๆ)

กลุ่มเป้าหมาย

จำาแนกตามช่วงวัย

จำาแนกตาม
กลุ่มเฉพาะ

1.เพื่อให้ครัวเรือน
		เป้าหมาย
		ลดรายจ่าย
		ด้วยทุนชุมชน

วิเคราะห์เส้นทางสร้างสุขบ้านทองพูน ประเภท

ค่าอาหาร

ค่าถ่าย
เอกสาร

ค่าตอนแทน
การประสาน
งาน

รวมค่าใช้จ่าย

จำานวน

100	คน

100	ชุด

1	คน

บาท

500

500

500

ครั้ง

1

1

1

ราคา
(บาท)

12,000

1,000

500

13,500

พฤศจิกายน	ถึง	ธันวาคม	2558

1.ผู้ใหญ่บ้านเชิญตัวแทนกลุ่ม	 และทุกกลุ่มนำาข้อมูลที่ได้จากการสำารวจ	 มาแจ้งนับ 
เพื่อรวบรวมเป็นสถิติข้อมูล	 2.นำาข้อมูลจากการแจงนับ	 มาทำาการรวบรวม	 แล้วนำามา
วิเคราะห์เป็นร้อนละ	 3.นำาข้อมูลที่ได้มาจัดทำาเป็นหมวดหมู่	 แล้วนำาเสนอในรูปแผ่นพับ	 
ไวนิล	 เพื่อนำาไปติดไว้ที่อาคารประชุมหรือท่ีวัดทองพูน	 เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ	
4.ผู้ใหญ่บ้านเชิญลูกบ้านและคณะทำางาน	 ร่วมกันประชุมเพื่อรับทราบข้อมูล	 โดยแยก 
เป็นประเด็น	 5.ร่วมกันคิดวิเคราะห์เส้นทางสร้างสุข	 โดยการลดรายจ่าย	 เพิ่มรายได้และ 
ลดการวา่งงาน	-ปัญหารายไดไ้ม่พอเกดิจากอะไร	และอะไรคอืปญัหาสำาคญัสดุ	-มแีนวทาง
อยา่งไรทีจ่ะทำาใหค้นในชมุชนอยูด่กีนิด	ี-ทำาอยา่งไรใหค้นในบา้นทองพนู	มีงานทำา	-ความ
สุขบ้านทองพูน	 สร้างได้อย่างไร	 6.ผู้ใหญ่บ้านรวบรวมประเด็นทั้งหมด	 แล้วนำาไปพูดคุย 
ในวันประชุมประจำาเดือน

1.มีฐานข้อมูลชุมชนเป็นปัจจุบัน	 2.ประชาชนได้รับทราบข้อมูลของชุมชนและตระหนัก 
ในปัญหาชุมชน	3.มีการใช้ข้อมูลร่วมกันระดับบุคคล	ครอบครัวและชุมชน

วดัทองพนู	ใหก้ารสนบัสนนุสถานทีจ่ดัทำากจิกรรม	พระวดัทองพนู	เปน็พระวทิยากรในการ
ถ่ายทอดความรู้	 กลุ่ม	 อสม.บ้านทองพูน	 เป็นคณะทำางาน	 กลุ่มจิตอาสาบ้านทองพูน	 
ร่วมเป็นคณะทำางาน	 อบต.เขาพระบาท	 ให้การสนับสนุนพี่เลี้ยง	 รพสต.เขาพระบาท	 
รว่มเปน็วทิยากรและคณะทำางาน	โรงเรยีนวดัทองพนู	สนบัสนนุใหน้กัเรยีนเขา้รว่มกจิกรรม	
กองทุนหลักประกันสุขภาพ	ให้การสนับสนุนคณะทำางานและงบประมาณ

เด็กเล็ก	 0	 คน

เด็กวัยเรียน	 20	 คน

วัยทำางาน	 0	 คน

ผู้สูงอายุ	 20	 คน

คนพิการ	 0	 คน

ผู้หญิง	 0	 คน

มุสลิม	 0	 คน

แรงงาน	 60		คน

อื่นๆ	ระบุ....	 0	 คน
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   การติดตาม เป็นกระบวนการที่จะช่วยให้การดำาเนินโครงการสามารถดำาเนินไปสู่ 
จุดหมาย	 และช่วยให้การบริหารจัดการโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	 
การติดตามควรจะตอบคำาถามต่อไปนี้	
   1.	ในการดำาเนินโครงการ	ในแต่ละขั้นตอน
    •	ใครเป็นคนที่เป็นตัวหลัก	และใครเป็นตัวยุทธศาสตร์	แต่ละคนมีบทบาทอย่างไร
    •	มีการใช้ข้อมูล	และความรู้ประกอบในการทำางานอย่างไร
    •	มีการปฏิบัติการตามหรือประยุกต์การทำางานจากแผนปฏิบัติการที่วางไว้อย่างไร
    •	มีการใช้งบประมาณมากน้อยเพียงไร	และจากแหล่งงบประมาณใด	
    •	มีการใช้สถานที่	เครื่องมือ	วัสดุ	อุปกรณ์	อย่างไร
    •	มีการใช้ทุนทางสังคมที่มีอยู่ในชุมชนมาหนุนเสริมการทำางานอย่างไร	
   2.	ได้ปฏิบัติงานตามแผนงานที่กำาหนดหรือไม่	อย่างไร	มีปัญหาอุปสรรคอะไร	และมีการ 
	 	 	 	 ปรับวิธีการทำางาน	รวมถึงมีการปรับแผนอย่างไร
   3.	แต่ละขั้นตอนได้ผลตามที่คาดหวังหรือไม่	ถ้าไม่	ควรจะต้องปรับวิธีการทำางานอย่างไร	
   4.	ต้องการการหนุนเสริมจากใคร	หน่วยงานใด	ในเรื่องใดบ้าง	อย่างไร

การติดตามโครงการ
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การประเมินผลโครงการ

   การประเมินผล เป็นกระบวนการที่จะวิเคราะห์	 สังเคราะห์คุณค่าต่างๆ	 ที่เกิดขึ้น 
จากการดำาเนินโครงการเพื่อการขยายผล	 และเพื่อการพัฒนาต่อไป	 การประเมินผล	 ควรจะ 
ตอบคำาถามต่อไปนี้
   1.	มีปัจจัยสำาคัญใดบ้างที่ทำาให้โครงการบรรลุหรือไม่บรรลุเป้าหมาย	ตัวอย่างเช่น	ปัจจัย 
	 	 	 	 ที่เกี่ยวข้องกับคน	ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม	และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกลไก 
	 	 	 	 การดำาเนินงาน
   2.	การดำาเนินงานแต่ละขั้นตอน	ต้องใช้กระบวนอะไร	อย่างไรบ้าง	และควรใช้กระบวนการ 
	 	 	 	 สำาคัญอะไรบ้างที่จะส่งผลต่อความสำาเร็จในการดำาเนินงานของโครงการ	
   3.	ผลที่เกิดขึ้นทั้งที่โดยตั้งใจ	 และไม่ตั้งใจมีอะไรบ้างทั้งที่เป็นผลผลิต	 ผลลัพธ์และ 
	 	 	 	 ผลกระทบ
   4.	คุณค่าทั้งภายใน	 และภายนอก	 ความสำาเร็จที่สำาคัญของโครงการมีอะไรบ้าง	 และ 
	 	 	 	 แนวทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่องควรทำาอย่างไร
    •	คุณค่าภายใน	 เช่น	 คุณค่าของความเป็นคน	 คุณค่าที่เกิดจากความรู้หรือการรับรู้ 
	 	 	 	 	 ภายใน
    •	คุณค่าภายนอก	เป็นคุณค่าที่เห็นเป็นรูปธรรมเชิงประจักษ์	วัดเป็นค่าเชิงปริมาณได้
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การรวบรวมข้อมูล
เพื่อการติดตามและประเมินผล

   1. การเก็บข้อมูลแบบไม่มีโครงสร้าง	เป็นการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ	
เพื่อใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ	 ที่เกิดขึ้น	 เช่น	 การถอดบทเรียน	
การทำาสุนทรียสนทนา	กลุ่มสนทนา	การทำา	AAR	(การเรียนรู้หลังทำางาน:	
After	 Action	 Review)	 การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้นำาในชุมชน	 การใช้กลุ่ม
สัมภาษณ์	การสังเกตอย่างมีส่วนร่วม	การทบทวนข้อมูลทุติยภูมิ	เป็นต้น
   2. การเก็บข้อมูลแบบมีโครงสร้าง	 ส่วนใหญ่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
เชิงปริมาณ	เช่น	การสำารวจ	การตรวจสอบ	โดยใช้แบบสอบถาม	และการ
ใช้แบบสัมภาษณ์	 ในการติดตามประเมินผลแบบเสริมพลังนี้	 ควรออกแบบ
โครงสร้างเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสัมภาษณ์	 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง 
ผู้ทำาการประเมินกับกลุ่มเป้าหมายที่ถูกประเมิน	อาจจะใช้ร่วมกับการสำารวจ
ได้	แต่ไม่ควรใช้การสำารวจเพียงวิธีเดียว
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แบบฟอร์มการติดตามโครงการ

แบบติดตามประเมินปัจจัยนำาเข้า (Input Evaluation)

(1) ข้อมูลชุมชนใดบ้างที่มีและที่ใช้
 ในการดำาเนินโครงการ

มี/ไม่มี
ข้อมูล

ใช้/ไม่ใช้
ข้อมูล

สาระสำาคัญข้อมูล ที่มาของ
แหล่งข้อมูล

ข้อมูลสถานการณ์	ระดับปัจเจก

ข้อมูลสถานการณ์	ระดับครอบครัว

ข้อมูลสถานการณ์	ระดับชุมชน

แผนชุมชน

แผนของท้องถิ่น

แผนของหน่วยงานราชการ

(2) การดำาเนินโครงการนี้สอดคล้อง
 กบัแผนเดมิหรอืมีการทบทวนแผน
 ที่มีอยู่เดิมต่อไปนี้อย่างไร

ความ
สอดคล้อง

มี/ไม่มี
การทบทวน

สาระสำาคัญของความสอดคล้อง
และการทบทวนแผน
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(3) ทุนของชุมชน ที่มีส่วนสำาคัญ
 ต่อการดำาเนินงานของโครงการ

(4) คน กลุ่มคน เครือข่ายสำาคัญ 
 ที่มีส่วนร่วมในโครงการ

(5) งบประมาณและทรัพยากร

สาระสำาคัญ
อธิบายจุดเด่นของทุนที่นำามาใช้ในโครงการ

สาระสำาคัญ ระบุชื่อและบทบาท

สาระสำาคัญ 
(ให้บอกจำานวนเงินหรือประเภทของทรัพยากร)

ที่มาของ 
แหล่งข้อมูล

ที่มาของ 
แหล่งข้อมูล

แหล่งที่มา

ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในชุมชน

วัฒนธรรม	วิถีชีวิตที่มีอยู่ในชุมชน

ภูมิปัญญาที่มีอยู่ในชุมชน

เศรษฐกิจของชุมชน

คน	กลุ่ม	เครือข่ายที่เป็นภาคีหลัก	(หมายถึง
แกนนำาที่เป็นผู้ปฏิบัติการของโครงการ)

คน	กลุ่ม	เครือข่ายที่เป็นภาคียุทธศาสตร์	
(หมายถึงแกนนำาที่เป็นผู้ผลักดัน	หรือมี
อิทธิพลต่อความสำาเร็จของโครงการ)

งบประมาณ

ทรัพยากรอื่น
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ผลกระทบ
(Impact)

เป้าประสงค์
หรือวัตถุประสงค์

ข้อสังเกต
ที่สำาคัญ

ตัวชี้วัด
(Indicator)

ผลผลิต
(Output)

ผลลัพธ์
(Outcome)

แบบการติดตามการดำาเนินกิจกรรมของโครงการ
(Process Evaluation)

กิจกรรม
ระยะเวลา

ตามแผน ตามแผน ตามแผนปฏิบัติจริง ปฏิบัติจริง ปฏิบัติจริง

เป้าหมาย/วิธีการ ผลการดำาเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข
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แบบวิเคราะห์ปัจจัยกำาหนดความสำาเร็จของโครงการ
การเปลี่ยนแปลงทั้งที่
คาดการณ์ไว้และไม่ได้
คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า

การเปลี่ยนแปลงที่เกิด
กับคน	กลุ่มคน	เครือข่าย

การเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล้อม

การเปลี่ยนแปลงกลไก
และกระบวนการในชุมชน

หลักฐานรายละเอียด
แนวทาง

การพัฒนาต่อ
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แบบประเมินคุณค่าของโครงการ

คุณค่า
ที่เกิดขึ้น ประเด็น

ความรู้ใหม่/องค์ความรู้ใหม่

สิ่งประดิษฐ์ใหม่/ผลผลิตใหม่

กระบวนการใหม่

วิธีการทำางานใหม่	
การจัดการใหม่

การเกิดกลุ่มใหม่	
โครงสร้างในชุมชนใหม่

แหล่งเรียนรู้ใหม่

อื่นๆ

มี ไม่มี

ผลที่เกิดขึ้น
รายละเอียด

หลักฐาน/
แหล่งอ้างอิง

แนวทางการ
พัฒนาต่อ

1.	เกิดความรู้	
	 นวัตกรรม
	 ชุมชน
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คุณค่า
ที่เกิดขึ้น ประเด็น

การดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล

การบริโภค

การออกกำาลังกาย

การลด	ละ	เลิก	อบายมุข	เช่น	
การพนัน	เหล้า	บุหรี่

การลดพฤติกรรมเสี่ยง	เช่น	
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
การขับรถโดยประมาท

การจัดการอารมณ์/ความเครียด

การดำารงชีวิต/วิถีชีวิต	เช่น
การใชภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่/สมนุไพร
ในการดูแลสุขภาพตนเอง

พฤติกรรมการจัดการตนเอง	
ครอบครัว	ชุมชน

พฤติกรรมอื่นๆ

มี ไม่มี

ผลที่เกิดขึ้น
รายละเอียด

หลักฐาน/
แหล่งอ้างอิง

แนวทางการ
พัฒนาต่อ

2.	เกิดการ
	 ปรับเปลี่ยน
	 พฤติกรรม
	 ที่เอื้อต่อ
	 ความสำาเร็จ
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คุณค่า
ที่เกิดขึ้น ประเด็น

กายภาพ	เช่น	การจัดการดิน	
ขยะ	ปา่	น้ำา	การใชส้ารเคมเีกษตร	
และสิ่งแวดล้อมในครัวเรือน
ที่ถูกสุขลักษณะ

สงัคม	เชน่	ความปลอดภยัในชวีติ
และทรัพย์สิน	ลดอุบัติเหตุ	
ครอบครัวอบอุ่น	การจัดสภาพ
แวดล้อมที่เอื้อต่อเด็ก	เยาวชน	
และกลุ่มวัยต่างๆ	มีพื้นที่
สาธารณะ/พื้นที่ทางสังคม
เพื่อเอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพ
ของคนในชมุชน	มกีารใชศ้าสนา/	
วัฒนธรรมเป็นฐานการพัฒนา

เศรษฐกิจสร้างสรรค์สังคม/
สร้างอาชีพ/เพิ่มรายได้

มีการบริการสุขภาพทางเลือก	
และมีช่องทางการเข้าถึงระบบ
บริการสุขภาพ

สภาพแวดล้อมอื่นๆ

มี ไม่มี

ผลที่เกิดขึ้น
รายละเอียด

หลักฐาน/
แหล่งอ้างอิง

แนวทางการ
พัฒนาต่อ

3.	การสร้างสภาพ	
	 แวดล้อมที่เอื้อ
	 ต่อสุขภาวะ	
	 (กายภาพ	
	 สังคม	และ
	 เศรษฐกิจ)
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คุณค่า
ที่เกิดขึ้น ประเด็น

เกิดการเชื่อมโยงประสานงาน
ระหว่างกลุ่ม/เครือข่าย
(ในและหรือนอกชุมชน)

การเรียนรู้การแก้ปัญหาชุมชน	
(การประเมนิปญัหา	การวางแผน	
การปฏิบัติการ	และการประเมิน)

การใช้ประโยชน์จากทุนในชุมชน	
เช่น	การระดมทุน	การใช้
ทรัพยากรบุคคลในชุมชน

มีการขับเคลื่อนการดำาเนินงาน
ของกลุ่มและชุมชนที่เกิดจาก
โครงการอย่างต่อเนื่อง

เกิดกระบวนการใช้ความรู้
ในการทำางานพัฒนาชุมชน

เกิดทักษะในการจัดการโครงการ	
เช่น	การใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ	
การทำาแผนปฏิบัติการ

กระบวนการชุมชนอื่นๆ

มี ไม่มี

ผลที่เกิดขึ้น
รายละเอียด

หลักฐาน/
แหล่งอ้างอิง

แนวทางการ
พัฒนาต่อ

4.	เกิด
	 กระบวนการ
	 ชุมชน
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คุณค่า
ที่เกิดขึ้น ประเด็น

มีกฎ/กติกา	ของกลุ่ม	ชุมชน

มีมาตรการทางสังคมของกลุ่มชุมชน

มีธรรมนูญของชุมชน

อื่นๆ	เช่น	ออกเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่น	
ฯลฯ

ความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเอง/
กลุ่ม/ชุมชน

การเห็นประโยชน์ส่วนรวม
และส่วนตนอย่างสมดุล

การใชช้วีติอยา่งเรยีบงา่ย	และพอเพยีง

ชุมชนมีความเอื้ออาทร

มีการตัดสินใจโดยใช้ฐานปัญญา

มิติอื่นๆ	ระบุ

มี ไม่มี

ผลที่เกิดขึ้น
รายละเอียด

หลักฐาน/
แหล่งอ้างอิง

แนวทางการ
พัฒนาต่อ

5.	ผลกระทบ
	 เชิงบวกและ
	 นโยบาย
	 สาธารณะ
	 ที่เอื้อต่อการ
	 สร้างสุขภาวะ
	 ชุมชน

6.	มิติสุขภาวะ
	 ปัญญา/
	 สุขภาวะทาง
	 จิตวิญญาณ
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การปิดโครงการ การจัดทำารายงาน

• การสังเคราะห์ผล
และสรุปผลการดำาเนินงาน

• การทำารายงานผลการดำาเนินงาน
• การทำารายงานการเงิน

• บทเรียนสำาคัญ เพื่อการเรียนรู้
• การทำาแผนเพื่อการต่อยอด

ผลการดำาเนินงาน
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