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ผลงานที่เปนผลการดําเนินงานที่ผานมา
1. ชื่อผลงานเรื่อง การประเมินผลการบริหารจัดการสงเสริมกิจกรรมทางกายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2. ระยะเวลาทีด่ าํ เนินการ

พ.ศ.2559-2560

3. สัดสวนของผลงานในสวนทีต่ นเองปฏิบตั ิ 80 % (ระบุรายละเอียดของผลงานพรอมทั้งสัดสวนของงาน)
จัดทําโครงการ และเปนผูดําเนินงานหลักในการจัดกิจกรรม จัดทําเครื่องมือในการลงพื้นที่ ลงสํารวจขอมูล
อปท.ทั้ง 13 แหง รวมวิเคราะห และใหขอแนะนํากับผูบริหาร เจาหนาที่ของอปท. บันทึกขอมูลรวมกับ
ทีมงานจากกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ วิเคราะหขอมูลจากการสํารวจ จัดทํารูปเลม
4. ผูรวมจัดทําผลงาน (ถามี)

1. นพ.ฐิติกร โตโพธิ์ไทย

สัดสวนของผลงาน

20 %

5. บทคัดยอ
การศึกษาการประเมินผลการบริหารจัดการสงเสริมกิจกรรมทางกายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ 1.ประเมินผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้ง 13 แหง ใหเปน
องคกรตนแบบการสงเสริมกิจกรรมทางกาย และ 2.ศึกษาปจจัยเสริมและอุปสรรคในการดําเนินงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น กลุมตัวอยางคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง จากองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เขารวมโครงการ
และสมัครใจในการนํารองเปนองคกรตนแบบจํานวนศูนยอนามัยละ 1 แหง(ยกเวนเขตกรุงเทพมหานคร) จํานวน
12 แหง สมัครใจจํานวน 1 แหง รวมจํานวน 13 แหง รวบรวมขอมูลโดยใชแบบสัมภาษณ การนําเสนอ ขอมูล
เอกสาร การสังเกต และการถายภาพ การวิเคราะหขอมูลใชเครื่องมือการประเมิน CIPP Model ประเมินผล 2
ครั้ง ครั้งแรกประเมินดานสภาพแวดลอมและการประเมินดานปจจัยนําเขา ครั้งที่สองประเมินดานกระบวนงาน
และการประเมินดานผลผลิต สําหรับการศึกษาปจจัยสงเสริมและอุปสรรคการดําเนินงานสงเสริมกิจกรรมทาง
กายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น รวบรวมขอมูลจากการประชุมถอดบทเรียนการดําเนินงานสงเสริมกิจกรรม
ทางกายจากเจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นตนแบบทั้ง 12 แหง จํานวน 24 คน
ผลการประเมินการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนองคกรตนแบบการสงเสริมกิจกรรม
ทางกาย พบวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นผานการประเมินผลเปนองคกรตนแบบการสงเสริมกิจกรรมทางกาย
จํานวน 12 แหง จากจํานวนทั้งหมด 13 แหง เมื่อประเมินผลตามองคประกอบของ CIPP Model พบวา การ
ประเมินผลดานสภาพแวดลอมและการประเมินดานปจจัยนําเขา มีเทศบาล 12 แหงผานการประเมินผล มีเพียง
เทศบาล 1 แหงทีไมผานการประเมิน สวนการประเมินผลดานกระบวนงานและการประเมินดานผลผลิต พบวา
องคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้ง 12 แหงผานการประเมินตามเกณฑ
ผลการประเมินปจจัยสงเสริมและอุปสรรคในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พบวา
ปจจัยสงเสริมการดําเนินงาน 5 อันดับแรกไดแก 1) สรางนโยบายสาธารณะ 2) งบประมาณที่เพียงพอ 3) ความ
พรอมและความเขมแข็งของชุมชน 4) กระแสความนิยมของสังคมในการดูแลสุขภาพ 5) ภาคีเครือขายสนับสนุน
สําหรับอุปสรรคการดําเนินงาน 5 อันดับแรก ไดแก 1) ผูบริหารไมใหความสําคัญหรือสนับสนุนการสงเสริม
กิจกรรมทางกาย 2) งบประมาณสนับสนุนมีไมเพียงพอและตอเนื่อง 3) ผูนําชุมชนหรือแกนนําในชุมชนไม

-๒เขมแข็ง 4) สถานที่ในการสงเสริมกรรมทางกายไมเพียงพอ 5) ประชาชนไมใหความรวมมือ ไมใหความสําคัญตอ
การออกกําลังกาย
สรุปขอเสนอแนะ ดังนี้ 1) การประเมินดานสภาพแวดลอม ผูประเมินควรทําความเขาใจองคประกอบ
การประเมินสภาพแวดลอม ขอมูลพื้นฐานและขอมูลที่เกี่ยวของของแตละองคกรปกครองสวนทองถิ่น นํามา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูบริหารและเจาหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น 2) การประเมินดานปจจัย
นําเขา ผูประเมินควรศึกษาขอมูลทรัพยากรที่มาใชในการดําเนินงานกิจกรรมทางกายของแตละองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น และทําความเขาใจถึงสภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาด
ใหญ ซึ่งมีศักยภาพแตกตางกัน ใหคําแนะนําปรับวิธีการที่เหมาะสมสามารถดําเนินการสงเสริมกิจกรรมทางกาย
ได 3) การประเมินดานกระบวนการ ควรมีการสอบถามจากเครือขาย ชมรม หรือประชาชนในเขตพื้นที่เพิ่มเติม
เพื่อใหไดขอมูลจริง 4) การประเมินดานผลผลิต ผูประเมินควรสํารวจพื้นที่จริงในชวงประชาชนมีกิจกรรมทาง
กายทําใหไดขอมูลที่แทจริง
6. บทนํา
หลักการและเหตุผล
ประชาคมโลกรับรูความหมาย “กิจกรรมทางกาย (Physical Activity)” ในความหมายการเคลื่อนไหว
รางกายในอิริยาบถตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน ซึ่งกอใหเกิดการใชและเผาผลาญพลังงานโดยกลามเนื้อ ไมวาจะเปน
การทํางาน การเดินทาง โดยการเดินหรือขี่จักรยาน และกิจกรรมนันทนาการ ไดแก การออกกําลังกาย การ
ท อ งเที่ ย ว ซึ่ ง ควรได รั บ การส ง เสริ ม ให กั บ ประชาชน ในทางกลั บ กั น “พฤติ ก รรมเนื อ ยนิ่ ง (Sedentary
Behavior)” อันหมายถึงกิจกรรมที่ใชพลังงานต่ํา เชน การนั่งเลนโทรศัพทมือถือ การใชคอมพิวเตอร ประชาชน
ควรลดมีใหนอยลง (World Health Organization, 2010) การสงเสริมกิจกรรมทางกายและลดพฤติกรรม
เนือยนิ่ง ใหประโยชน ตอสุขภาพ เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และสังคม นําไปสูการเติบโต พัฒนาการ การเรียนรูและ
สมาธิที่ดีของเด็ก (Center for Chronic Disease Prevention (CDC), 2013.) ลดความเสี่ยงจากโรคเรื้อรัง
(Non-Communicable Diseases: NCDs) ไดแก เบาหวาน หัวใจและหลอดเลือด และกลุมโรคมะเร็ง ของ
ผูใหญ ((World Health Organization, 2013) การสงเสริมวิธีการเดินทางที่ตองออกแรง ไดแก การเดิน การ
ปนจักรยาน การใชระบบขนสงสาธารณะ เปนการลดมลพิษทางอากาศ ประหยัดพลังงาน ลดเวลาการเดินทาง
สรางความเทาเทียมดานขนสงมวลชน (Lindsay, G., Macmillan, A. and Woodward, A, 2011.) นอกจากนี้
กิจกรรมทางกายยั ง นํ าไปสู ก ารสร างสั งคมที่ดี ผ านการเชื่อมร อยบุ คคล ในสั งคม ให มีปฏิสั ม พัน ธกัน อยา ง
สม่ําเสมอและยั่งยืน (กระทรวงสาธารณสุข, มปป.)
การสงเสริมกิจกรรมทางกายและลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง มีความเกี่ยวพันกับ “วิถีชีวิต” ของประชาชน
จําเปนตองมีการประสานการทํางานจากหลากหลายภาคสวนที่เกี่ยวของ อาทิ ภาคการศึกษา การทํางาน การ
คมนาคม การบริหารจัดการเมือง การกีฬาและนันทนาการ การทองเที่ยว และโดยเฉพาะอยางยิ่งชุมชน ที่มี
ความใกลชิดกับประชาชนทุกกลุมวัยมากที่สุด (คณะกรรมการพัฒนารางแผนแมบทการสงเสริมกิจกรรมทางกาย
(พ.ศ. 2561 - 2573), 2561) โครงสรางการปกครองขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเอื้อตอการบริหาร
จัดการการสงเสริมกิจกรรมทางกายที่เหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่ชุมชนของตน โดยประเทศไทยมีการบังคับ
ใชพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542

-๓(Royal Thai Government Gazette, 1999) ซึ่งกําหนดใหมีการกระจายอํานาจการปกครองแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น จํานวนทั้งสิ้น 7,852 แหง (Department of Local Administration, 2018)ครอบคลุม
ประชากรไทยทั้งประเทศจํานวน 65,931,550 คน (Department Of Provincial Administration, 2018 )
โดยในหมวด 2 ของพระราชบัญญัติฯ ไดกําหนดอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ ใน
มาตรา 16, 17, 18, 19 ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของ
ประชาชนในทองถิ่นของตนเอง อันไดแก การสาธารณสุข การสงเสริมสุขภาพ และการจัดการสภาพสิ่งแวดลอม
เปนตน ดังนั้นองคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงมีทั้งอํานาจและหนาที่ในการบริหารจัดการการสงเสริมกิจกรรมทาง
กายในพื้นที่ไดอยางครอบคลุมและครบถวน ซึ่งในแตละชุมชนมีความแตกตางทั้งในดานวิถีชีวิต ปญหาและความ
ตองการ การสงเสริมกิจกรรมทางกายของประชาชนนั้นตองดําเนินงานใหเหมาะสมในแตละพื้นที่ การมีระบบให
ประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานเพื่อใหตรงกับความตองการของประชาชนในแตละพื้นที่ใหมากที่สุด แตที่
ผานมายังเนนการสงเสริมการออกกําลังกาย หรือกีฬา เปนหลัก และมีความแตกตางกันในการดําเนินการ การ
ติดตามปญหา รวมถึงบริบทพื้นที่ ทั้งความเจริญ จํานวนประชากร ขนาดของพื้นที่ของแตละชุมชน และความ
ตองการของประชาชนในชุมชนที่แตกตางกัน แมจะมีองคกรปกครองสวนทองถิ่นจํานวนมากที่มีนโยบายการ
สงเสริมกิจกรรมทางกาย แตไมใชทุกองคกรจะมีศักยภาพเพียงพอในการบริหารจัดการเพื่อใหในแตละชุมชนมี
สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการมีกิจกรรมทางกาย และประชาชนมีพฤติกรรมกิจกรรมทางกายที่เหมาะสมตอตามวิถี
ชีวิตของตนเอง ในขณะเดียวกันขอมูลและองคความรูดานการบริหารจัดการการสงเสริมกิจกรรมทางกายโดย
องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีการศึกษาอยางจํากัด (กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ และสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ, 2561)
ดังนั้นกองกิจกรรมทางกายจึงไดจัดทําโครงการสงเสริมการบริหารจัดการดานสงเสริมกิจกรรมทางกาย
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นขึ้น ซึ่งเปนการสรางศักยภาพการบริหารจัดการใหในแตละชุมชนไดมีกิจกรรม
ทางกายที่ประชาชนสามารถเลือกตามความเหมาะสมของตนเอง และมีสถานที่ที่เอื้อตอการมีกิจกรรมทางกาย
ซึ่งดําเนินโครงการดังกลาวตั้งแตป 2555 (กองออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ, 2556) เปนการศึกษาสภาพการ
บริหารจัดการการสงเสริมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีขนาดและความ
พรอมแตกตางกัน เก็บขอมูลการบริหารจัดการการสงเสริมกิจกรรมทางกายจํานวน 21 แหง ในการศึกษาครั้งนี้
เปนการศึก ษาในช วงป 2559–2560 ได นํารูปแบบการบริ ห ารจัดการสงเสริม การออกกําลังกายจากการ
ดํา เนิ น งานในป 2555-2556 ตามกรอบแนวคิ ด การบริ ห ารจั ด การของ รศ.ศิ ริ ว รรณ เสรี รั ต น และคณะ
(2545) ซึ่งไดระดมความคิดเห็นในที่ประชุมไดรูปแบบที่มีองคประกอบของการบริหารจัดการสงเสริมการออก
กําลังกายเพื่อสุขภาพ ดังนี้
1. สิ่งนําเขา ไดแก (1) ทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติงานสงเสริมกิจกรรมทางกายอยางนอย 1 คน มี
ความรูดานวิทยาศาสตรการกีฬาหรือพลศึกษา หรือผานการอบรมความรูเกี่ยวกับการออกกําลังกาย ควรพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรเหลานี้อยางตอเนื่อง (2) งบประมาณ ตองสนับสนุนครอบคลุมการสงเสริมกิจกรรมทุกชวงวัย
อยางตอเนื่อง การสรางและดูแลสถานที่ออกกําลังกาย (3) วัสดุ อุปกรณ รวมทั้งสถานที่ดวย ตองคํานึงถึงความ
ตองการของประชาชน มีความเหมาะสมกับการออกกําลังกายของชุมชน ควรมีการบํารุงรักษาโดยสงเสริมให
ชุมชนมีสวนรวม สําหรับสถานที่ขนาดใหญอปท.ควรดูแลรักษาเองเนื่อง

-๔2. กระบวนการบริหาร ไดแก (1) การวางแผน กําหนดเปนนโยบายของอปท.ที่ชัดเจน จัดทํา
โครงการเสนอของบประมาณไวในแผนพัฒนา 3 ป และเทศบัญญัติรายจายประจําป (2) การจัดการองคการ
กําหนดใหกอง/สํานักเปนแกนหลักหรือสนับสนุนการดําเนินงาน พรอมทั้งแบงงานรับผิดชอบอยางชัดเจน
(3) การนําและการสั่งการ ผูนําขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนตัวอยางที่ดีในการออกกําลังกายแสะ
สนับสนุนการดําเนินงาน วิธีการขับเคลื่อนมีหลายรูปแบบ เชน การประชุมสภา มอบหมายหนวยงานที่เกี่ยวของ
เวทีประชาคม การจัดทีมทํางานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นลงพื้นที่ การแตงตั้งแกนนําใหรับผิดชอบหลังคา
เรือนประมาณ 25–30 หลังคาเรือน เปนตน การประชาสัมพันธ องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการสื่อสารใน
หลายรูปแบบ ไดแก เสียงตามสาย วิทยุชุมชน ปายประชาสัมพันธ การรณรงค การจัดการแขงขันกีฬา เปนตน
(4) การควบคุม หนวยงานที่รับผิดชอบรายงานผลการดําเนินงานในการประชุมผูบริหารอยางตอเนื่องและจาก
การประชุมประชาคมติดตามผลการดําเนินงานอยางนอย 2 ครั้งตอป และพิจารณาทบทวนแกไขปญหาการ
ดําเนินงานใหสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไว อยางนอยปละ 1 ครั้ง ผลของการดําเนินงานตาง ๆ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานเปนประจําทุกป
3. ผลลัพธ ไดแก (1) สถานที่ออกกําลังกายควรมีความหลากหลายที่สามารถจัดกิจกรรมไดหลาย
กิจกรรม มีความปลอดภัย เดินทางสะดวกไมไกลจากชุมชนมากนัก (2) การจัดกิจกรรม ควรมีกิจกรรมที่
หลากหลายกับทุกกลุมวัย เหมาะสมกับวิถีชิตของชุมชน และมีกลุม/ชมรมที่สามารถตําเนินงานไดอยางตอเนื่อง
รูปแบบการบริหารจัดการสงเสริมการออกกําลังกายดังกลาว ไดนําไปสงเสริมใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่สมัครใจเขารวมโครงการจํานวน 13 แหง บริหารจัดการใหเกิดการสงเสริมกิจกรรมทางกายในพื้นที่
โดยมีการปรับเนื้อหาใหเปนกิจกรรมทางกายเนื่องจากกองออกกําลังกายเพื่อสุขภาพไดปรับบทบาทหนาที่เปน
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ และไดนํารูปแบบการประเมินผลโดยใช CIPP Model ใชในการประเมิน
ประสิทธิภาพการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นดังกลาว เพื่อวิเคราะหถึงความพรอมขององคกร
ปกครองส ว นท อ งถิ่ น ในการนํ ารู ป แบบการบริ ห ารจั ด การส งเสริ ม กิ จ กรรมทางกายไปใช ใ นการดํ า เนิ น งาน
วิเคราะหถึงศักยภาพ วิธีการดําเนินงาน และผลลัพธที่ไดการดําเนินงาน และสามารถนําไปขยายผลกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอื่น ๆ ตอไป
7. วัตถุประสงค
1.เพื่อประเมินผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตนแบบทั้ง 13 แหง ในดานการ
บริหารจัดการสงเสริมกิจกรรมทางกาย
2.เพื่อศึกษาปจจัยเสริมและอุปสรรคในการดําเนินงานการบริหารจัดการสงเสริมกิจกรรมทางกายของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
8. วิธีการดําเนินงาน/วิธีการศึกษา/ขอบเขตงาน
วิธีการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้เปนการประเมินผลการดําเนินงานการบริหารจัดการสงเสริมกิจกรรมทางกายของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น กลุมตัวอยางคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง โดยคัดเลือกจากองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่ไดเขารวมโครงการ และสมัครใจในการนํารองพัฒนาการบริหารจัดการสงเสริมกิจกรรมทางกายที่ดี

-๕จํานวนศูนยอนามัยละ 1 แหง (ยกเวนเขตกรุงเทพมหานคร) จํานวน 12 แหง สมัครใจจํานวน 1 แหง รวม
จํานวน 13 แหง มีผูใหขอมูล 435 คน
การรวบรวมข อ มู ล ใช แ บบสั ม ภาษณ การนํ า เสนอ ข อ มู ล เอกสาร ในการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล
สภาพแวดลอม และปจจัยนําเขาในชวงการลงพื้นที่ครั้งแรก และรวบรวมขอมูลการประเมินกระบวนการ และ
การประเมินผลผลิตจาก เอกสาร รายงาน ผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แบบสัมภาษณ การ
สังเกต รูปถาย ในการลงพื้นที่ครั้งที่สอง
การวิเคราะหขอมูล ใชรูปแบบการประเมิน CIPP Model ซึ่งเปนขอมูลเชิงคุณภาพที่ไดจากการศึกษา
เอกสาร และการสัมภาษณ ใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหาสาระ สําหรับการประเมินความพึงพอใจของการใชบริการ
สถานที่ที่เอื้อตอการมีกิจกรรมทางกายและชมรมสงเสริมกิจกรรมทางกายของประชาชนใชสถิติโดยการแจกแจง
ความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย
สําหรั บการสํ ารวจป จจั ยส งเสริ ม และอุปสรรคการดําเนินงานสงเสริม กิจกรรมทางกายขององคก ร
ปกครองสวนทองถิ่น โดยจัดการประชุมถอดบทเรียนการดําเนินงานของการสงเสริมกิจกรรมทางกายขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น โดยเชิญเจาหนาที่ที่ประสานงานการสงเสริมกิจกรรมทางกายกับผูบริหารขององคกร
ปกครองทองถิ่นทั้ง 12 แหง จํานวน 24 คนไดระดมความคิดเห็นในแตละกลุมยอยซึ่งมีเจาหนาที่ของกอง
กิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพอยูประจําแตละกลุมเปนผูจัดสนทนากลุมและบันทึกเสียง รับฟงและจดประเด็นลง
ในแบบสนทนากลุม พรอมใหตัวแทนแตละกลุมนําเสนอสรุปขอมูลที่ไดจากการระดมความคิดเห็น
ขอบเขตของงาน
1. กลุมตัวอยาง ไดแก องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เขารวมโครงการฯ และสมัครเปนองคกรตนแบบ
การบริ ห ารจั ด การด า นการส ง เสริ ม กิ จ กรรมทางกาย จํ า นวน 13 แห ง ดั ง นี้ 1) เทศบาลนครเชี ย งราย
2) เทศบาลนครนครพิษณุโลก 3) เทศบาลนครนครสวรรค 4) เทศบาลนครภูเก็ต 5) เทศบาลเมืองหนองบัวลําภู
6) เทศบาลเมืองชัยภูมิ 7) เทศบาลเมืองวังน้ําเย็น จังหวัดสระแกว 8) เทศบาลเมืองชลบุรี 9) เทศบาลเมือง
อางทอง 10) เทศบาลเมืองสตูล 11) เทศบาลตําบลน้ําปลีก จังหวัดอํานาจเจริญ 12) เทศบาลตําบลแวงนอย
จังหวัดขอนแกน 13) เทศบาลตําบลทายาง จังหวัดเพชรบุรี
2. เนื้อหาในการประเมิน การศึกษาครั้งนี้เปนการประเมินผลการดําเนินโครงการสงเสริมกิจกรรมทาง
กายเพื่อสุขภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้ง 13 แหง ตามประเด็น 4 ดานตามรูปแบบ CIPP Model
ไดแก
1) การประเมินดานสภาพแวดลอม ประกอบดวย
1.1) ความเขาใจในความหมายและประโยชนของกิจกรรมทางกาย
1.2) ความพรอมของผูบริหารและเจาหนาที่
1.3) การวิเคราะหขอมูลพื้นฐานและวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่
2) การประเมินดานปจจัยนําเขา ประกอบดวย
2.1) ทรัพยากรบุคคล
2.2) งบประมาณ
2.3) วัสดุอุปกรณ

-๖3) การประเมินดานกระบวนการ ประกอบดวย
3.1) การมีสวนรวมขององคกรและประชาชนในพื้นที่
3.2) การคํานึงถึงความตองการของชุมชน
3.3) การควบคุมกํากับการดําเนินงาน
4) การประเมินดานผลผลิต ประกอบดวย
4.1) การดําเนินงานตามรูปแบบการบริการจัดการสงเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
4.2) ความพึงพอใจของประชาชนในการมาใชบริการสถานที่ที่เอื้อตอการมีกิจกรรมทางกาย
และการเขารวมชมรมสงเสริมกิจกรรมทางกาย
9. ผลการดําเนิน/ ผลการศึกษา
9.1 ผลการประเมินการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตนแบบ 13 แหง ในดานการ
บริหารจัดการสงเสริมกิจกรรมทางกาย พบวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นผานการประเมินผลเปนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นตนแบบ 12 แหง ไมผานการประเมิน 1 แหง โดยมีผลการประเมินตามองคประกอบของ
CIPP Model ดังนี้
1) การประเมินดานสภาพแวดลอม ของการบริหารจัดการสงเสริมกิจกรรมทางกายขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ผลการประเมิน ดานความเขาใจในความหมายและประโยชนของกิจกรรมทางกาย
ผูบริหารและผูประสานงานทุกทานมีความเขาใจในความหมายและประโยชนของกิจกรรมทางกายจํานวน 9
แหง มีเทศบาล 4 แหงที่ผูบริหารบางทานยังไมมีความเขาใจ ซึ่งคณะผูศึกษาไดชี้แจงทําความเขาใจกับผูบริหาร
จนเขาใจและยินดีที่จะรวมมือดําเนินงานกับกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ยกเวนเทศบาลเมืองชลบุรีที่ยังไมมี
พรอม ความพรอมของผูบริหารและเจาหนาที่ เทศบาลจํานวน 12 แหง ใหความรวมมือในการดําเนินงานกับ
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพและมีความพรอมของผูบริหารและเจาหนาที่ในการดําเนินงานสงเสริมกิจกรรม
ทางกายในพื้นที่ ยกเวนเทศบาลเมืองชลบุรี การวิเคราะหขอมูลพื้นฐานและวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่
เทศบาลจํานวน 13 แหง ไดนําเสนอขอมูลพื้นฐานของเทศบาลทั้งเปน power point และเอกสารที่แจกในที่
ประชุม
2) การประเมินดานปจจัยนําเขา พบวา ทรัพยากรบุคคล ผูบริหารและผูประสานงานทุกทาน
ใหความเห็นวาเทศบาลมีความพรอมในดานทรัพยากรบุคคลในการสงเสริมกิจกรรมทางกายจํานวน 11 แหง มี
เทศบาล 1 แหง มีบุคลากรนอยแตก็จะขอความรวมมือหนวยงานอื่น และเครือขายในชุมชนในการชวย
ดําเนินงาน สําหรับที่เทศบาลเมืองชลบุรียังไมพรอม งบประมาณ เทศบาลจํานวน 12 แหง ใหความเห็นวามี
ความพรอมในการจัดสรรงบประมาณในการสงเสริมกิจกรรมทางกาย สําหรับเทศบาลเมืองชลบุรียังไมมีความ
พรอม วัสดุอุปกรณ เทศบาลจํานวน 12 แหง มีความพรอมในการจัดสรรวัสดุอุปกรณที่ใชในการสงเสริมกิจกรร
ทางกายของประชาชนในพื้นที่ สําหรับเทศบาลเมืองชลบุรียังไมมีความพรอมเนื่องจากนายกเทศมนตีไดลาออก
จึงไดพิจารณาตัดเทศบาลเมืองชลบุรีออกจากกลุมเปาหมาย
3) การประเมิน ผลกระบวนงาน พบวา การมีส วนรวมขององคกรและประชาชนในพื้น ที่
ผูบริหารและผูประสานงานทุกทานของเทศบาลทั้ง 12 แหง ไดมีการใหองคกรประชาชนเขามามีสวนรวมในการ
ดําเนินงานโดยเชิญแกนนําชุมชน ชมรมออกกําลังกาย กลุมสงเสริมอาชีพ อสม.เขารวมกิจกรรมเปนสวนใหญ

-7สําหรับแกนนําชุมชน 2 ทานของเทศบาลทั้ง 12 แหง มีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ของเทศบาล นอกจากนี้ยัง
ขอการสนับสนุนจากเทศบาลในการจัดกิจกรรมสงเสริมกิจกรรมทางกายในชุมชนดวย โดยชุมชนเปนผูบริหาร
จัดการ การคํานึงถึงความตองการของชุมชน ผลการศึกษาพบวา เทศบาลจํานวน 12
แหง ใหความ
ความสําคัญถึงความตองการของชุมชนโดยจัดประชุมประชาคมในแต ละชุม ชนเพื่อรับฟงความคิ ดเห็ นของ
ประชาชนแลวนํามาจัดทําแผนงาน/โครงการในแผนเทศบัญญัติฯ สําหรับแกนนําชุมชน 2 ทาน ทั้ง 12 แหงไดมี
การเขารวมประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็นของประชาชนจัดทําโครงการสําหรับของบประมาณจากเทศบาล การ
ควบคุมกํากับการดําเนินงาน ผลการศึกษาพบวา เทศบาลจํานวน 12 แหง ไดมีการควบคุมกํากับการ
ดําเนินงานทุกแหง โดยสวนใหญจะมอบใหหนวยงานที่รับผิดชอบเปนผูดําเนินงานติดตามผลแลวนํามารายงานให
ผูบริหารไดรับทราบ มีเทศบาล 3 แหงไดมีการแตงตั้งคณะทํางานติดตามและประเมินผลการดําเนินงานแลว
รายงานใหกับคณะผูบริหารเทศบาล
4) การประเมินผลผลิต ผลการประเมินพบวา การดําเนินงานตามรูปแบบการบริหารจัดการ
สงเสริมกิจกรรมทางกาย องคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้ง 12 แหงผานการประเมินตามเกณฑการบริหารจัดการ
ดังกลาวทั้งในสวนของสิ่งนําเขา กระบวนการบริหาร และผลลัพธ ความพึงพอใจของประชาชนในการมาใช
บริการสถานที่ท่เี อื้อตอการมีกิจกรรมทางกายและการเขารวมชมรมสงเสริมกิจกรรมทางกาย องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นทั้ง 12 มีผูใหความพึงพอใจในการใชบริการสถานที่ที่เอื้อตอการมีกิจกรรมทางกายและการเขารวม
ชมรมสงเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ มากกวาเกณฑที่กําหนดคือ รอยละ70
9.2 ผลการศึกษาปจจัยสงเสริมและอุปสรรคในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พบวา
ปจจัยสงเสริมการดําเนินงาน 5 อันดับแรกไดแก 1) สรางนโยบายสาธารณะ 2) งบประมาณที่เพียงพอ 3) ความ
พรอมและความเขมแข็งของชุมชน 4) กระแสความนิยมของสังคมในการดูแลสุขภาพ 5) ภาคีเครือขายสนับสนุน
สําหรับอุปสรรคการดําเนินงาน 5 อันดับแรก ไดแก 1) ผูบริหารไมใหความสําคัญหรือสนับสนุนการสงเสริม
กิจกรรมทางกาย 2) งบประมาณสนับสนุนมีไมเพียงพอและตอเนื่อง 3) ผูนําชุมชนหรือแกนนําในชุมชนไม
เขมแข็ง 4) สถานที่ในการสงเสริมกรรมทางกายไมเพียงพอ 5) ประชาชนไมใหความรวมมือ ไมใหความสําคัญตอ
การออกกําลังกาย สําหรับรายละอียดของปจจัยสงเสริมและอุปสรรคในการดําเนินงานมี ดังนี้
ปจจัยสงเสริมการดําเนินงาน
1. สรางนโยบายสาธารณะ
- ผูบริหารเทศบาลกําหนดนโยบายการสงเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อขับเคลื่อนลงสู
ชุมชน
- นโยบายระดับชาติ ระดับจังหวัด ผลักดันใหหนวยงานในพื้นที่ดําเนินงานสงเสริม
กิจกรรมทางกายลงสูชุมชน ประชาชน
2. งบประมาณที่เพียงพอและตอเนื่องในการสนับสนุนกิจกรรม การจัดสถานที่ และวัสดุ
อุปกรณ
3. ความพรอมและความเขมแข็งของชุมชน จะทําใหการดําเนินงานเปนไปอยางตอเนื่อง
และยั่งยืน
4. กระแสความนิยมของสังคมในการดูแลสุขภาพ มีผลตอการยอมรับการมีกิจกรรมทาง
กายของประชน

-85. ภาคีเครือขายสนับสนุนทั้งทางวิชาการ งบประมาณ และเขารวมกิจกรรม
6. กลยุทธในการดําเนินงานโดยใชหลักการของ PIRAB ทําใหการดําเนินงานมีกรอบที่
ชัดเจน
7. ความเขมแข็งของทีมงานเทศบาลมีความสําคัญในการประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ
ทั้งภายในและภายนอก รวมถึงการสรางความเชื่อมั่นกับชุมชน
8. การรวมกลุมของประชาชนในการสงเสริมการมีกิจกรรมทางกาย เกิดการมีสวนรวมของ
ประชาชนและกิจกรรมตรงกับความตองการ
9. สถานที่ที่เอื้อตอการมีกิจกรรมทางกาย ทําใหประชาชนมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น
อุปสรรคการดําเนินงาน
1. ผู บ ริ ห ารไม ใ ห ค วามสํ า คั ญ หรื อ สนั บ สนุ น การส ง เสริ ม กิ จ กรรมทางกาย เน น ให
ความสําคัญกับงานที่เปนที่ตองการของประชาชน
2 งบประมาณสนับสนุนมีไมเพียงพอและตอเนื่อง การสรางและปรับปรุงสภาพแวดลอมที่
เอื้อตอการมีกิจกรรมทางกายตองใชงบประมาณจํานวนมาก
3 ผูนําชุมชนหรือแกนนําในชุมชนไมเขมแข็ง ทําใหไมสามารถขับเคลื่อนกิจกรรมลงสูชุมชน
ได หรือทําไดอยางไมตอเนื่อง
4 สถานที่ในการสงเสริมกรรมทางกายไมเพียงพอ ทําใหขาดแรงจูงใจในการมีกิจกรรมทาง
กายของประชาชน
5. ประชาชนไมใหความรวมมือ ไมใหความสําคัญตอการออกกําลังกาย
6. บุคลากรไมเพียงพอในการปฏิบัติงานสงเสริมกิจกรรมทางกาย
7. ประชาชนขาดความรูเรื่องการมีกิจกรรมทางกายเนื่องจากเปนเรื่องใหมสําหรับประชาชน
ในพื้นที่
8. ขาดขอมูลวิชาการ องคความรู การประชาสัมพันธ เกี่ยวกับการมีกิจกรรมทางกาย
9. นโยบายไมไดคิดจากประชาชน จึงไมเกิดความรวมมือในการดําเนินงานในพื้นที่
10. ความเชื่อทางศาสนา มีผลตอการสงเสริมกิจกรรมทางกาย
11. ไดเครื่องออกกําลังกายจากสวนกลาง แตไมมีงบซอมบํารุง หรือไมทราบวิธีการใช
วิธีการรักษา คนในพื้นที่ไมชวยกันดูแลรักษาเครื่องออกกําลังกายและอุปกรณอื่น ๆ
12. ในชุมชนมีการสรางที่จอดจักรยาน มีจุดพักนักปน แตไมไดทําเสนทางปนจักรยาน มี
การสรางความเขาใจกับประชาชนในพื้นที่ใหใชเสนทางรวมกัน
13. ดวยบริบทของทั้งสองพื้นที่ คือทําเกษตร การมีกิจกรรมทางกายในระดับหนัก ดังนั้น
การสงเสริมกิจกรรมทางกายจึงตองควบคูไปกับการสอนยืดเหยียด เพื่อใหสอดคลองกับวิถีชีวิต
14. การดําเนินงานยังไมครอบคลุมทุกพื้นที่ ทําใหประชาชนไมไดรับการสงเสริมกิจกรรม
ทางกายอยางครอบคลุม

-910. การนําไปใชประโยชน
การประเมินผลโดยใช CIPP Model สามารถนําไปใชในการประเมินการบริหารจัดการขององคกรและ
การดําเนินโครงการ ซี่งการใชเครื่องมือนี้ควรดําเนินการตั้งแตเริ่มตนในการดําเนินการเพื่อดูความพรอมในการ
บริหารจัดการและรวมกันวิเคราะหขอมูลเพื่อหาแนวทางใหการดําเนินงานสามารถบรรลุตามเปาหมายและ
สอดคลองกับองคกรหรือพื้นที่นั้น ๆ อาจมีการประเมินระหวางดําเนินงานเพื่อความกาวหนาการดําเนินงานและ
ครั้งสุดทายหลังเสร็จสิ้นโครงการจึงจะทําใหเกิดความรวมมือ ความเขาใจระหวางผูประเมินและผูรับประเมิน ซึ่ง
สามารถนําหลักการนี้ไปใชในการประเมินการบริหารจัดการขององคกรอื่น ๆ หรือโครงการอื่น ๆ ซี่งไมใชเปน
การประเมินที่ผานเกณฑหรือขอกําหนดที่ตั้งไว แตเปนการประเมินและรวมกันพัฒนาใหไดแนวทางที่เหมาะสม
ในการดําเนินงานใหบรรลุความสําเร็จรวมกัน
นอกจากนี้ในการพัฒนาแนวทางการการบริหารจัดการสงเสริมกิจกรรมทางกายใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (อปท.) นําไปถายทอดใหกับอปท.ที่สนใจนําแนวทางไปพัฒนาการสงเสริมกิจกรรมทางกายในพื้นที่ ทํา
ใหเกิดการจัดกิจกรรมในชุมชนที่รับผิดชอบ การจัดสถานที่ที่เอื้อตอการมีกิจกรรมทางกาย โดยตองสรางการมี
สวนรวมจึงจะทําใหเกิดความยั่งยืน จะเปนสิ่งกระตุนใหประชาชนมีพฤติกรรมการมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น และ
สงผลตีตอสุขภาพของประชาชน นอกจากนี้ยังสามารถนํารูปแบบการประเมินผลไปใชในการประเมินอปท.อื่น ๆ
เพื่อใหไดเปนองคกรที่มีการพัฒนาการบริหารจัดการดานสงเสริมกิจกรรมทางกายอยางมีประสิทธิภาพ
11. ความยุงยากในการดําเนินการ/ปญหา/อุปสรรค (ที่เปนปญหายุงยากของผูดําเนินการ)
1. กลุมตัวอยางที่ใชในการสํารวจขอมูลเชิงลึกเปนหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ที่มา
เขารวมประชุม และไดคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง แตใหครอบคลุมทั้งระดับของอปท. และภูมิภาค ซึ่งอาจจะยัง
ไมเปนตัวแทนที่ดีทั้งหมดได ทําใหผลที่ไดอาจไมสะทอนความเปนจริงทั้งหมด
2. การประเมินผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีขอจํากัดในเรื่องของบริหารจัดการ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีความแตกตางกัน
3. ยั ง ขาดข อ มู ล เกี่ ยวกั บ การส ง เสริ ม กิ จกรรมทางกายขององค ก รปกครองส ว นท องถิ่ นทั้ งหมดทั่ ว
ประเทศ ซึ่งทําใหไมทราบสถานการณในภาพรวม
12. ขอเสนอแนะ/วิจารณ
ขอเสนอแนะจากผลการศึกษา
1. การประเมินสภาพแวดลอม เปนการประเมินองคกรในชวงกอนการดําเนินงานควรมีการ
เตรียมและดําเนินการดังนี้
1.1 ผูประเมินตองศึกษาความเขาใจของการประเมินสภาพแวดลอม องคประกอบของการ
ประเมิน ทําความเขาใจใหผูที่เขารวมประเมินรับทราบไปในทางเดียวกัน
1.2 ผูประเมินควรศึกษาขอมูลพื้นฐานและขอมูลที่เกี่ยวของกับกิจกรรมทางกายของแตละ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งสามารถหาไดในแผนยุทธศาสตรในเวปไซตของแตละเทศบาล เพื่อเปนขอมูลใน
การพิจารณาและวิเคราะหศักยภาพแตละพื้นที่ เชน สภาพทางสังคม ทั้งจํานวนประชากร การประกอบอาชีพ
ซึ่งนํามาใชในการกําหนดขนาดของกิจกรรม การเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตของคนในเมืองหรือชนบท
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เปนตน การพิจารณาดังกลาวควรเปนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นขององคกรกับผูประเมินเพื่อปรับรูปแบบ
กิจกรรมของการบริหารที่เหมาะสมกับพื้นที่ในแตละองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นดวย
1.3 ในการสัมภาษณองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น ผูบริหารที่มีอํานาจในการตัดสินใจควร
เปนผูใหขอมูลคือนายกเทศมนตรีหรือรองนายกเทศมนตรี เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาองคกรมีความพรอมในการ
ขับเคลื่อนการสงเสริมกิจกรรมทางกาย และยังสรางความเขาใจใหกับผูบริหารดวยวาการสงเสริมกิจกรรมทาง
กายมีประโยชนตอชุมชนในพื้นที่ไดอยางไร และผูประเมินสามารถเสนอความคิดเห็นวากิจกรรมที่ดําเนินการตอง
ไมเพิ่มภาระและเปลี่ยนวิถีชีวิตเดิมของพื้นที่นั้น แตควรปรับหรือเพิ่มเติมใหเกิดประโยชนตรงตามความตองการ
ใหมากที่สุด
2. การประเมินปจจัยนําเขา เปนการประเมินองคกรในชวงกอนการดําเนินงานเชนเดียวกับการ
ประเมินสภาพแวดลอม ซึ่งสามารถประเมินควบคูกันไดเนื่องจากมีความสอดคลองกันในการพิจารณาถึงความ
พรอมในการนําปจจัยมาดําเนินงานสงเสริมกิจกรรมทางกาย โดยควรมีการเตรียมและดําเนินการ ดังนี้
2.1 ผูประเมินควรศึกษาขอมูลทรัพยากรที่นํามาใชในการดําเนินงานกิจกรรมทางกายของ
แตละองคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งสามารถหาไดในแผนยุทธศาสตรในเวปไซตของแตละเทศบาล เพื่อเปนขอมูล
ในการพิจารณาและวิเคราะหศักยภาพของแตละองคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ
บุคลากร เปนตน กอนที่จะลงประเมินองคกร
2.2 ในการประเมินถึงความพรอมของปจจัยนําเขาดังกลาว ตองทําความเขาใจถึงสภาพของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ ซึ่งมีความศักยภาพแตกตางกันอยูแลว
ดังนั้นในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ผูประเมินตองสามารถใหคําแนะนําในการปรับวิธีการที่เหมาะสมสามารถ
ดําเนินการสงเสริมกิจกรรมทางกายได เชน สถานที่ที่เอื้อตอกิจกรรมทางกายซึ่งสวนใหญเทศบาลขนาดใหญจะมี
ทั้งสนามกีฬา สวนสาธารณะขนาดใหญรองรับการใชบริการของประชาชน แตถาเปนเทศบาลขนาดเล็กไม
สามารถดําเนินการไดเนื่องจากขาดงบประมาณและไมคุมคาเพราะมีประชากรจํานวนไมมาก ควรแนะนําให
เทศบาลประสานงานกับหนวยงานที่มีสนามออกกําลังกายใหประชาชนสามารถใชบริการได เชน สนามของ
โรงเรียน หรือหนวยราชการในพื้นที่ เปนตน
3. การประเมินกระบวนการ เปนการประเมินหลังองคกรปกครองสวนทองถิ่นตนแบบได
ดําเนินการไปแลว ซึ่งควรมีการเตรียมและดําเนินการ ดังนี้
3.1 ผูประเมินตองศึกษาหลักการการมีสวนรวมของชุมชน วิธีการรวบรวมความตองการ
ของประชาชน และหลักการควบคุมกํากับการดําเนินงาน/โครงการ เพื่อนํามาพิจารณาการประเมินโดยดูบริบท
การบริหารงานแตละพื้นที่ซึ่งไมเหมือนกันแตเกิดผลสัมฤทธิ์ในพื้นที่นั้น เชน การศึกษาขอมูลความตองการของ
ประชาชน เทศบาลบางแหงจัดประชุมประชาคมในแตละชุมชน บางเทศบาลชุมชนเปนผูจัดประชุมแลวใหผูนํา
ชุมชนนํามารายงานในที่ประชุมผูบริหารเทศบาล บางเทศบาลใชแบบสํารวจ หรือการมีสวนรวมของประชาชน
บางเทศบาลใชหลักของการสรางจิตอาสาในผูเกษียณราชการในการขับเคลื่อน บางเทศบาลใชอสม.เปนหลักใน
การขับเคลื่อน บางเทศบาลใชกลุมชมรมตาง ๆ ในพื้นที่ เปนตน
3.2 การประเมินขอมูลในเรื่องการมีสวนรวมและความตองการของประชาชนนั้นควรมีการ
สอบถามจากเครือขาย ชมรม หรือประชาชนในเขตพื้นที่เพิ่มเติมเพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตอง และยังทําใหผูประเมิน
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ไปแนะนําในพื้นที่อื่น ๆ ได
4. การประเมินผลผลิต เปนการประเมินหลังองคกรปกครองสวนทองถิ่นตนแบบไดดําเนินการ
ไปแลวเชนเดียวกับการประเมินกระบวนการ ซึ่งควรมีการเตรียมและดําเนินการ ดังนี้
4.1 ผูประเมินควรสํารวจพื้นที่จริงในชวงประชาชนมาออกกําลังกายหรือมีกิจกรรมทางกาย
ซึ่งสวนใหญจะเปนชวงเชาและชวงเย็น ควรสํารวจลวงหนากอนเขาประเมินองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น ทําให
ไดขอมูลที่แทจริง และกิจกรรมไดดําเนินการอยางตอเนื่องเปนประจํา การเก็บขอมูลเปนการสํารวจ ถายรูป
พูดคุยกับประชาชนไมเปนทางการ
4.2 การประเมินที่ตองใชแบบสัมภาษณแบบสอบถามควรไดรับการอนุญาตจากผูบริหาร
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นกอนจะทําการสัมภาษณกลุมเปาหมาย และสะดวกตอการมีผูนําไปหาชมรม
หรือเครือขายตาง ๆในพื้นที่
4.3 การประเมินทั้งกิจกรรมและสถานที่ที่เอื้อตอการมีกิจกรรมทางกายควรยึดหลักความ
เหมาะสมแตละพื้นที่ เชน บางพื้นที่สวนใหญทําเกษตรกรซึ่งใชแรงมากอยูแลวกิจกรรมควรเปนแบบผอนคลาย
สนุกสนาน เชนการเลนเปตอง สวนพื้นที่ท่ีเปนเมืองซึ่งสวนใหญการทํางานใชแรงนอย กิจกรรมตองสงเสริมการ
ใชแรงเชนเลนกีฬา วิ่ง เตนแอโรบิก เปนตน สวนสถานที่ฯก็ขึ้นกับความเหมาะสมของกิจกรรมและจํานวน
ประชาชนในแตละพื้นที่ ดังนั้นการแนะนําควรพิจารณาความสอดคลองของบริบททางสังคม วัฒนธรรม ขนาด
ของเทศบาล เปนตน
ขอเสนอแนะการศึกษาครั้งตอไป
1. ในการศึกษาครั้งนี้มีขอจํากัดกลุมตัวอยางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีระดับเทศบาล
นคร เทศบาลเมือง และเทศบาลตําบล แตยังขาดองคการบริหารสวนตําบลซึ่งมีจํานวนมาก และองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษ (กรุงเทพมหานคร และพัทยา) นอกจากนี้จากนโยบายของรัฐบาลในการสงเสริม
SMART CITY การศึกษารูปแบบการสงเสริมกิจกรรมทางกายใน SMART CITY จึงเปนเรื่องที่นาสนใจทั้งในการ
ออกแบบสถานที่ กิจกรรม และการสรางนวัตกรรม
2. ในการศึกษาครั้งตอไป ควรมีการศึกษาผลลัพธของประชาชนที่ไดรับการสงเสริมกิจกรรมทาง
กายจากองคกรปกครองสวนถิ่นในดานอื่น ๆ ที่เปนในเชิงสุขภาพหรือทางดานสังคม เชน ลดคาใชจายในการ
รักษาพยาบาล คุณภาพชีวิต สามารถทํางานไดมีประสิทธิภาพมากขี้น การเจ็บปวยลดลง ความสุขจากการรวม
กลุมทํากิจกรรม เปนตน
13. กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาครั้งนี้ จะประสบผลสําเร็จไมได หากไมไดรับการสนับสนุนและความรวมมือจากหนวยงาน
ตาง ๆ ไดแก สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่สนับสนุนเชิงนโยบายและงบประมาณ
ในจัดทําโครงการ เทศบาลทั้ง 13 แหงที่ใหความรวมมือในการดําเนินงานและใหขอมูลในการประเมินผล
นอกจากนี้ในระดับบุคคลที่ใหการสนับสนุนไดแก นายแพทยอุดม อัศวุตมางกุร ผูอํานวยการกองกิจกรรมทาง
กายเพื่อสุข ภาพที่ส นับสนุนการดําเนิ นงานโครงการ นายแพทยฐิติกร โตโพธิ์ไทย ที่สนับสนุนในการจัดหา
งบประมาณ และกํากับการดําเนินงานโครงการจนแลวเสร็จ นอกจากนี้ตองขอขอบคุณ นายสืบพงษ ไชยพรรค
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หงวนบุญมาก ที่ใหคําแนะนําและขอมูลในดานการประเมินผล ทีมงานกลุมพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรมทางกายแม
และเด็ก กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ที่ชวยเก็บขอมูลจากการลงพื้นที่ 13 แหง และตองขอบคุณเจาหนาที่
ผูประสานงานในพื้นที่ และเครือขายแกนนําผูสูงอายุ แกนนําชุมชน แกนนําชมรมกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
จากเทศบาลทั้ง 13 แหง ไดแก เทศบาลนครเชียงราย เทศบาลนครพิษณุโลก เทศบาลนครนครสวรรค เทศบาล
นครภูเก็ต เทศบาลเมืองหนองบัวลําภู เทศบาลเมืองชัยภูมิ เทศบาลเมืองวังน้ําเย็น จังหวัดสระแกว เทศบาลเมือง
อางทอง เทศบาลเมืองสตูล เทศบาลตําบลน้ําปลีก จังหวัดอํานาจเจริญ เทศบาลตําบลแวงนอย จังหวัดขอนแกน
เทศบาลตําบลทายาง จังหวัดเพชรบุรี ที่ใหขอมูล การประสานงานลงสํารวจกิจกรรม สถานที่เพื่อใชประกอบใน
การศึกษาครั้งนี้
การศึ กษาวิ จัยครั้ งนี้ จะเปนประโยชนอยางยิ่งตอพัฒนางานทั้งในเชิงนโยบายระดับชาติ ในการ
ประเมินผลโดยยึดพื้นที่เปนหลักตองมีการศึกษาขอมูลพื้นฐานของพื้นที่ใหรอบดานและตรงกับความตองการของ
ประชาชน โดยสามารถนําไปใชกับการประเมินโครงการอื่นๆ ที่มีการดําเนินงานในพื้นที่ นอกจากนี้ยังเปนการ
ส ง เสริ ม กิ จ กรรมทางกายที่ ต อบสนองกั บ ความต อ งการและตรงกั บ บริ บ ทของพื้ น ที่ ที่ แ ตกต า งกั น โดยการ
ดําเนินงานตองเกิดความรวมมือของชุมชน โดยมีองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูสนับสนุน จึงจะทําใหกิจกรรม
นั้นเกิดความยั่งยืน
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ขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ
ลงชื่อ

( นายธีรพงษ คําพุฒ )
ผูเสนอผลงาน
/
/

ประการ

-1๔ขอรับรองวาสัดสวนหรือลักษณะงานในการดําเนินการของผูเสนอขางตนถูกตองกับความเปนจริงทุก
ลงชื่อ

( นายฐิติกร โตโพธิ์ไทย )
ผูรวมดําเนินการ
/
/

ไดตรวจสอบแลวขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความเปนจริงทุกประการ
ลงชื่อ

( นางจารุทัศน ตั้งกีรติชัย)
ตําแหนง หัวหนากลุมพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร
/

/

ลงชื่อ

( นายสืบพงษ ไชยพรรค )
ตําแหนง ผูอํานวยการกองแผนงาน
/

/

แบบรายการประกอบคําขอประเมินผลงาน

ขอเสนอแนวคิด/วิธีการ เพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานดานแผนงาน
กรมอนามัยโดยใชกระบวนงาน AAIM

ของ

ชื่อ นายธีรพงษ คําพุฒ
ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุข ระดับ ชํานาญการ
ตําแหนงเลขที่ ๒๐๑
กลุมงาน/ฝาย พัฒนาเทคโนโลยีกจิ กรรมทางกายแมและเด็ก
สํานัก/กอง/ศูนย ออกกําลังกายเพือ่ สุขภาพ
(ปฏิบัตริ าชการที่กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ)
กรมอนามัย
เพื่อแตงตั้งใหดาํ รง
ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน ระดับ ชํานาญการพิเศษ
ตําแหนงเลขที่ ๑๒๖
กลุมงาน/ฝาย นโยบายและแผน
สํานัก/กอง/ศูนย แผนงาน
กรมอนามัย
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ขอเสนอแนวคิด/วิธีการ เพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
1. ชื่อผลงานเรื่อง การพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานดานแผนงานกรมอนามัยโดยใชกระบวนงาน AAIM
2. ระยะเวลาที่ดําเนินการ

ตุลาคม ๒๕๖1 – กันยายน ๒๕๖๒

3. สรุปเคาโครงเรื่อง

3.1 หลักการและเหตุผล
กระบวนการวางแผนเปนการกําหนดทิศทางหรือแนวทางการดําเนินงานในอนาคตขององคกรเนน
กระบวนการและจุดมุงหมายรวมที่หนวยงานหรือองคกรมุงหวังใหเกิดขึ้นในอนาคตเปนเครื่องมือที่จะชวยใหการ
บริหารและการจัดการขององคกรมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อใหทุกหนวยงานมีแนวทางและทิศทางที่ชัดเจน
สามารถตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงานได ซึ่งแผนงานตาง ๆ ตองสามารถที่จะปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับ
นโยบายของรัฐบาล กระทรวง อีกทั้งยังตองสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๘๐) แผน
ยุทธศาสตร 20 ป (กระทรวงสาธารณสุข) แผนปฏิรูปประเทศ และแผนอื่นที่เกี่ยวของกับการจัดสรรงบประมาณ
ในแตละป โดยการจัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการประจําป เพื่อเปนการกําหนดทางเลือกหรือแนว
ปฏิบตั ิในการดําเนินงาน รวมทั้งการกําหนดวิธีการใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด กรมอนามัยไดมีการ
กําหนดนโยบายเสนทางชีวิตและสุขภาพ (Life course approach) ที่มีเปาหมายเพื่อใหประชาชนไดรับการดูแล
สุขภาพประชาชนทุกกลุมวัย และอนามัยสิ่งแวดลอม และยังมีเปาหมายสําคัญคือ ประชาชนตองมีความรอบรู
ดานสุขภาพ (Health Literacy) สามารถเขาถึง เขาใจ เลือกปฏิบัติ และบอกตอเรื่องสุขภาพไดดวยตนเอง เกิด
เปนตนแบบดานสงเสริมสุขภาพและการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมตามแนวทาง DOH ๔.๐ นอกจากนี้ปจจุบัน
การดําเนินงานสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมไมใชภารกิจหนาที่ที่ผูกขาดโดยกระทรวงสาธารณสุขเพียง
องคกรเดียว ยังมีหนวยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องคกร และชุมชนตาง ๆ เขามามีสวนรวมเปนพลังขับเคลื่อน
สังคมในวงกวาง ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติในพื้นที่ เชน สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
(สปสช.) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ(สสส.) สมัชชาสุขภาพแหงชาติ องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น(อปท.) เปนตน อีกทั้งทิศทางของระบบสุขภาพมีความหลากหลายใหประชาชนทุกกลุมวัยตระหนักใน
สุขภาพของตนเอง ควบคูไปกับการสรางโอกาสใหชุมชนสามารถพึ่งตนเองไดมากขึ้น สิ่งเหลานี้เปนเรื่องทาทาย
ความสามารถของกรมอนามัยในการบริหารจัดการและความสามารถใชประโยชนจากโอกาสการทํางานกับภาค
ประชาชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานภาคีภาครัฐ และหนวยงานพัฒนาที่เกี่ยวของตาง ๆ ใหเกิด
ความรวมมือในการแกไขปญหาสุขภาพอยางยั่งยืน กรมอนามัยจึงตองกําหนดบทบาทใหมจากหนวยงานวิชาการ
ที่เกิดความซ้ําซอนกับหนวยงานดังกลาวรวมถึงสถาบันการศึกษาที่มีหลักสูตรดานการสงเสริมสุข ภาพและ
สิ่งแวดลอม เปนบทบาทการบริบาลระบบสงเสริมสุขภาพและระบบอนามัยสิ่งแวดลอมเพื่อเชื่อมโยงหนวยงาน
ตาง ๆ รวมมือกันทํางานระบบสุขภาพในภาพรวมของประเทศ ดังนั้น ในฐานะบทบาทของความเปนหนวยงาน
หลักในการจัดทําแผนงานระดับกรมและขับเคลื่อนแผนงานไปสูการปฏิบัติไปสูหนวยงานอื่น ๆ ในสังกัดกรม
อนามัย จึงตองมีการกําหนดแนวทาง หรือระบบการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพและเปลี่ยนแปลงตามบทบาทของ
กรมอนามัยที่เปลี่ยนจากหนวยงานวิชาการเปนหนวยงานบริบาลการสงเสริมสุขภาพและสิ่งแวดลอม โดยนําหลัก
AAIM ซึ่งเปนนโยบายของอธิบดีกรมอนามัยมาใชในการพัฒนาแผนงาน การดําเนินงานตามองคประกอบ AAIM
มีประโยชนตอการนํามาใชในการวางแผน ดังนี้ A ตัวที่หนึ่ง คือ Assessment (การประเมิน) ประกอบดวยการ
สืบคน (Investigate) เพื่อหาขอมูล หลักฐาน สาเหตุ, การวินิจฉัย (Diagnosis) เปนการหาขอมูล การวิเคราะห
ขอมูลที่ใชในการวางแผน A ตัวที่สอง Advocacy (การเปนปากเปนเสียง) คือ การที่จะตองตีฆองรองปาวเปน
2
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-16ปากเปนเสียงใหผูมีอํานาจตัดสินใจใหใครตอใครเขามาใหความรวมมือ สรางความรวมมือจากหลาย ๆ สวนมา
ชวยกัน การวางแผนตองมีผูบริหาร หนวยงานที่เกี่ยวของ เครือขายในการใหขอมูลและกําหนดยุทธศาสตร I คือ
Intervention หมายถึง การนําองคความรู เครื่องมือ และเทคโนโลยี มาใชในกระบวนการวางแผนใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น M คือ Management หมายถึง การบริหารระบบกระบวนการจัดทําแผนเพื่อเปนแนวทาง
ใหหนวยงานของกรมอนามัยไดปฏิบัติงานสําเร็จตามเปาประสงคตามยุทธศาสตรของกรมอนามัยที่กําหนดไว
การนําหลัก AAIM มาใชในการดําเนินงานกระบวนการวางแผนกรมอนามัย จะสามารถเพิ่มประสิทธิการ
ดําเนินงานใหสอดคลองกับนโยบายของกรมอนามัยและสนับสนุนเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนกรมอนามัย“กรมอนามัย
เปนองคการหลักของประเทศในการอภิบาลระบบสงเสริมสุขภาพและระบบอนามัยสิ่งแวดลอมเพื่อประชาชน
สุขภาพดี”
3.2 บทวิเคราะห/แนวความคิดหรือแนวทางดําเนินการ/ขอเสนอ
กรมอนามัยมีการกําหนดยุทธศาสตรที่สอดคลองกับนโยบายและสถานการณปจจุบัน กําหนดแนวทาง
ใหหนวยงานในสังกัดกรมอนามัยจัดทําแผนงาน/โครงการสอดคลองกับทิศทางที่กําหนดไวและจัดทําแผนปฏิบัติ
การประจํ า ป ( แผนระยะสั้ น ) ทั้ ง ในภาพของกรมและหน ว ยงานในสั ง กั ด กรมอนามั ย โดยมี ก ารวางแผน
กระบวนการดําเนินงานยุทธศาสตรเปน 4 ขั้นตอน และในแตละขั้นตอนใชหลัก AAIM ดังนี้
1. การวิเคราะหสภาพแวดลอมและปจจัยที่มีผลตอการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม
(Situation Analysis) โดยคณะทํางานจัดทําแผนยุทธศาสตรฯ ประชุมรวมกันพิจารณาสภาพแวดลอมปจจัย
ภายในและภายนอก และวิเคราะหเพื่อใหทราบ จุดแข็งที่ทําใหบรรลุผล (Strength :S) จุดออนทําใหไม
บรรลุผล (Weakness :W) โอกาสภายนอกที่เปนความทาทายและความไดเปรียบ(Opportunity :O) และความ
ทาทาย (Challenge :C) โดยใชเครื่องมือSWOC Analysis ในการวิเคราะห
ในขั้นตอนนี้ใชหลัก Assessment สําหรับพัฒนาการรวบรวมขอมูลสภาพแวดลอมภายในและ
ภายนอกกรมอนามัยที่เกี่ยวของโดยใชระบบขอมูลสารสนเทศ (ระบบ DOH Dashboard) โดยตองมีขอมูลที่
ครอบคลุมทุกชวงวัยและอนามัยสิ่งแวดลอม ขอมูลทรัพยากรภายในกรมอนามัย ผลการดําเนินงานของกรม
อนามัยและคูแขงคูเทียบ รวมทั้งของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย และขอมูลงานวิจัยและนวัตกรรมตาง ๆ
ของกรมอนามัย ซึ่งจะทําใหการวิเคราะหขอมูลมีความครอบคลุมในทุกดานที่เกี่ยวของ นอกจากนี้ในการพัฒนา
กระบวนการประเมินหรือวิเคราะหสถานการณทั้งปจจัยภายในและภายนอกกรมอนามัยนอกจากการใช SWOC
Analysis แลว ยังควรมีการนําหลักการคาดหวังในอนาคต การวิเคราะหผลกระทบจากการกําหนดยุทธศาสตร
ที่สงผลตอสังคม เศรษฐกิจในระดับชาติ จึงมีความจําเปนตองมีการพัฒนากระบวนการพิจารณาใหสามารถ
นํามาตัดสินใจในการกําหนด เปาประสงค ตัวชี้วัด/เปาหมาย กลยุทธใหสอดคลองกับสถานการณ ตรงกับความ
ตองการหรือปญหาของประชาชน และตอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป ซึ่งทําใหมีน้ําหนักของเหตุผลในการขอ
จัดสรรงบประมาณอีกดวย นอกจากนี้ยังตองทําการวิจัย (R&D) ระบบการทํางาน เพื่อนํามาใชในพัฒนาระบบ
การทํางานใหคุณภาพมากขึ้น
2. การกําหนดยุทธศาสตร (Strategy Formulation) กําหนดทิศทางการพัฒนาหรือยุทธศาสตร
โดยคณะกรรมการอํานวยการฯ กรมอนามัย ไดทบทวนวิสัยทัศน (Vision) พันธกิจ (Mission) โดยนําขอมูลที่ได
จากการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกกรมอนามัย ไดประเด็นจุดแข็งที่ทําใหบรรลุผล (Strength
:S) จุดออนที่ทําใหไมบรรลุผล (Weakness :W) โอกาสภายนอกที่เปนความไดเปรียบ (Opportunity :O) และ
3
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-17ความทาทาย (Challenge :C) นํามากําหนดเปนประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธและวางกรอบเวลา
เพื่อเปนทิศทางและเปาหมายที่ตองการไปใหถึงในชวงระยะยาว (5 ป) และถอดเปาหมายเปนแผนปฏิบัติการ
ประจําป (ระยะสั้น)
ในขั้นตอนนี้ใชหลักการ Advocacy มาใชในการกําหนดยุทธศาสตร โดยพัฒนาระบบการกําหนด
ยุทธศาสตร โดยประสานงานผูบริหาร หนวยงาน และเครือขายมารวมกันแสดงความคิดเห็นในการกําหนด
ยุทธศาสตรใหสอดคลองกับยุทธศาสตร 20 ป ขอมูลจากการวิเคราะหสภาพแวดลอมและปจจัยที่มีผลตอการ
สงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม ตามแนวทาง Life Cross Approach และมีการจัดการประชุมพิจารณา
รับฟงความคิดเห็นจากหนวยงานระดับภูมิภาค เครือขายที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อรับทราบปญหา
สถานการณ ผลการดําเนินงานในดานสงเสริมสุขภาพและสิ่งแวดลอม นําผลที่ไดมาแกไขแผนยุทธศาสตรฯใหมี
ความสมบูรณและครอบคลุมมากขึ้น หลังจากนั้นในแตละCluster ตองพิจาณามาตรการ /โครงการที่สนับสนุน
เปาประสงค/ตัวชี้วัด โดยวิเคราะหถึงปจจัยที่สงผลใหสําเร็จหรือไมสําเร็จซึ่งเชิญผูเกี่ยวของทั้งในระดับพื้นที่
ระดับจังหวัด ระดับเขต มารวมพิจารณากําหนดเปนโครงการที่แกไขปญหาไดอยางเหมาะสม นอกจากนี้ตองมี
การพัฒนาระบบการเผยแพร สื่อสาร ทั้งในระดับนโยบาย (Policy Advocacy) ระดับภาคีเครือขาย
(Partnership Advocacy) และระดับประชาชน (People Advocacy) มุงเนนการเสริมสรางใหภาคีเครือขาย
หนวยงานในสังกัดกรมอนามัยมีความเขาใจและรวมมือในการกําหนดยุทธศาสตร แผนงาน โครงการใหสามารถ
ขับเคลื่อนนโยบายของกรมอนามัยได และยังทําใหเกิดการบูรณาการแผนงาน สรางความเขาใจและทัศนคติที่ดี
ให กั บ ประชาชนต อ นโยบายของกรมอนามัย ผ า นกระบวนการสื่อ สารในรู ป แบบต า ง ๆ ทางทางเวปไซต
นอกจากการประชุมTuesday Regular Meeting การประชุมวิชาการกรมอนามัยแลว ตองเพิ่มการ
ประชาสัมพันธผานสื่อทางระบบออนไลน ทําใหประชาชนเขาถึงและเขาใจนโยบายของการดําเนินงานสงเสริม
สุขภาพและสิ่งแวดลอม และทราบถึงประโยชนที่ประชาชนจะไดรับจากนโยบายของกรมอนามัย
3. การแปลงยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ (Strategy Implementation) เปนขั้นตอนของการ
แปลงยุ ท ธศาสตร ไ ปสู ก ารปฏิ บั ติ ใ นรู ป แบบของแผนงาน/โครงการ โดยคลั ส เตอร แ ต ล ะคลั ส เตอร เ ป น
ผูรับผิดชอบในการถายทอดไปสูการใหทุกหนวยงานตองจัดทําแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ในระบบศูนย
ติดตามผลการปฏิบัติงานกรมอนามัย (Department Operation Center :DOC) ขอมูลแผนปฏิบัติการที่
หนวยงานบันทึกลงในระบบฯ มีการถายทอดความเขาใจผานการสื่อสารโดยการประชุมทั้งในระดับกรม คลัส
เตอร การจัดทําคูมือการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อสรางความเขาใจแกหนวยงานของกรมอนามัยในการจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําปและนําไปขับเคลื่อนงานลงสูระดับเขต จังหวัดและชุมชน
ในขั้นตอนนี้ใชหลักการ Advocacy และ Intervention มาใชในการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ
โดยนําหลัก Advocacy มาใชในการทํางานแตละCluster สวนกลาง รวมกับผูรับผิดชอบงานในสวนกลางและ
ภูมิภาคบูรณาการทํางานรวมกัน ลดความซ้ําซอน (Integrated Cross function & Cross cluster) และ
ขั บ เคลื่ อ นเชิ ง ยุ ท ธศาสตร ใ นภาพรวมตามบทบาทหน า ที่ ใ หม ใ นการอภิ บ าลระบบโดยจั ด ทํ า เป น แผนที่
ยุทธศาสตรและแนวทางการขับเคลื่อนการดําเนินงานลงสูพื้นที่ราย cluster (Strategy map) ทําใหเกิด
กิจกรรมที่แตละหนวยงานที่เกี่ยวของกับกลุมเปาหมายทํางานรวมกันเชนการจัดประชุม การติดตามเยี่ยมเสริม
พลัง การจัดทําสื่อสงเสริมสุขภาพแตละกลุมวัย เปนตน ถายทอดไปสูระดับภูมิภาค(ศูนยอนามัย) ลงสูพื้นที่ผาน
ระดับจังหวัด(สสจ.) อําเภอ และชุมชน มีระบบการสื่อสารสรางความเขาใจเกี่ยวกับสาระสําคัญของแผน
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-18ยุทธศาสตร กรอบการจัดทําแผนปฏิบัติการใหทุกหนวยงานทราบ ไปยังหนวยงานและบุคลากรกรมอนามัยทั้ง
ในสวนกลางและสวนภูมิภาค ผานชองทางตาง ๆ โดยกองแผนไดมีการประชุมชี้แจงผานการประชุมประจํา
(Tuesday Regular Meeting) วันอังคารที่ 4 ของทุกเดือน และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนปฏิบัติ
การและแผนใชจายงบประมาณประจําปของกรมอนามัย จัดทําคูมือการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปการ
ประชุมระดับกรม การประชุมระดับเขต การสื่อสารผานระบบ E-Distribution อยูแลว แตเพิ่มการถายทอด
ความรูผานทางว็ปไซต เฟส กลุมไลน จัดทําคลิปที่สามารถคนหาและเขาใจงาย สวนในดาน Intervention มี
การพัฒนาโปรแกรมอิเล็กทรอนิกสมาจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงาน โดยใหหนวยงานบันทึก
ขอมูลแผนแผนงาน/โครงการ ผานระบบ DOC เพื่อสามารถวิเคราะหแผนปฏิบัติการหนวยงานอยางมี
ประสิทธิภาพในการเสนอผูบริหารกรมอนามัยพิจารณาอนุมัติดําเนินการและติดตามความกาวหนา/ผลการ
ดําเนินงาน พรอมทั้งเปนข อมูล ให ผูบริ หารและผู รั บผิ ดชอบแผนงาน/โครงการสามารถตั ดสินใจการปรั บ
แผนการดํ า เนิ น งานได อ ย า งเหมาะสมทั น ต อ สถานการณ แ ละบริ บ ทพื้ น ที่ และประเมิ น ผลงานได ทั น ต อ
สถานการณ เชื่อมโยงกับขอมูลการประเมินผลในระบบ e MENSCR
4. การกํากับติดตามและประเมินผล โดยมีกองแผนงาน ผูบริหารกรมอนามัยเปนผูรับผิดชอบใน
กระบวนการกํากับติดตาม ประเมินผล เปนขั้นตอนหลังจากที่นําแผนปฏิบัติการไปสูการปฏิบัติแลว กรมอนามัย
ไดวางระบบการกํากับติดตาม ประเมินผลไว 2 สวน คือ สวนที่ 1 : การกํากับติดตามผลการดําเนินงาน
(Monitoring) ไดแก การรายงานผลการดําเนินงานทั้ง report และ E-report การเฝาระวัง การประชุม การ
ตรวจราชการและนิเทศงาน สวนที่ 2 : การประเมินผลการดําเนินงาน (Evaluation) ไดแก การเปรียบเทียบผล
การดําเนินงานตามเกณฑหรือมาตรฐานที่ตั้งไว และการประเมินผลสําเร็จของ แผนยุทธศาสตรตามระยะเวลาที่
กําหนด
ในชั้นตอนนี้ ใชหลัก Management และระบบและ Intervention บริหารจัดการระบบการ
ทํางานผานกลไกตาง ๆ ทั้งการติดตาม ประเมินผลเพื่อใหบรรลุตามเปาหมาย โดยพัฒนาระบบการควบคุม
กํากับ ประเมินผลในระดับ Cluster สูศูนยเขต และพื้นที่ หลังจากนั้น Clusterตองรายงานผลการดําเนินงาน
ตามเปาประสงค/ตัวชี้วัดที่รับผิดชอบในระดับเทศใหกับกองแผนงานเพื่อรวบรวมตัวชี้วัดทั้งหมด นอกจากนี้ควร
พัฒนาระบบศูนยติดตามผลการปฏิบัติงาน (DOC) เพื่อใชในการติดตามประเมินผลโดยเจาของโครงการในแต
ละCluster ลงชอมูลผลการปฏิบัติการในทุกเดือนหรือทุกไตรมาส เพื่อใหไดขอมูลที่ทันสมัยสามารถวิเคราะห
สถานการณ ค วามสํ า เร็ จ ความเสี่ ย ง การจั ด สรรงบประมาณ นํ า มาปรั บ แก ไ ขแผนงาน/โครงการให ก าร
ดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว และจัดทําคูมือการปฏิบัติงานเพื่อเปนมาตรฐานการทํางานตอไป
นอกจากนี้ควรมีการพัฒนาความรูการจัดทํายุทธศาสตร แผนงาน/โครงการ ใหกับเจาหนาที่ท่ีเกี่ยวของในการ
จัดทํายุทธศาสตร แผนงาน/โครงการของหนวยงานสวนกลางและภูมิภาค เพื่อใหเกิดความเขาใจและพรอมปรับ
บทบาทหนาที่ในการเปนผูอภิบาลระบบทั้งในระดับ National Lead และ Regional lead ดวย
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-193.3 ผลที่คาดวาจะไดรบั
กองแผนงานมีระบบการจัดทําแผนงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยใชหลัก AAIM ตั้งแตการนํา
Assessment มาใชในการรวบรวมขอมูล วิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกกรมอนามัย ขอมูลผล
การดําเนินงานทั้งของกรมอนามัยและของคูแขงหรือคูเทียบลงในระบบสารสนเทศ เพื่อนํามาสูการวิเคราะหที่ทํา
ใหทราบถึงจุดยืนของกรมอนามัย พรอมทั้งนําขอมูลมาวิเคราะหถึงการคาดการณในอนาคต ผลกระทบตอ
เศรษฐกิจ และสังคมในระดับชาติ ซึ่งมากกวาการวิเคราะหเพียงผลที่ไดตามเปาหมายของหนวยงานเทานั้น
นอกจากนี้ยังนําไปใชในระดับหนวยงานและระดับ Cluster ทําใหขอมูลที่ไดจากการพิจารณามีความแมนยํา
ครอบคลุ ม สามารถทํ า นายในอนาคตได และ ตอบเป า หมายของยุ ท ธศาสตร ช าติ 20 ป ไ ด อ ย า งชั ด เจน
Advocacyโดยมีเครือขาย หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน มีสวนรวมในการดําเนินงานจัดทํา
แผนยุทธศาสตร ถายทอดยุทธศาสตร นําไปสูการปฏิบัติผานทางสื่ออิเลคทรอนิกส ทางออนไลน เพิ่มขึ้นเพื่อ
สะดวกและเขาใจงายตอผูป ฏิบัติและประชาชน รองรับสังคม Digital ในอนาคต Intervention มีการพัฒนาศูนย
ติดตามผลการปฏิบัติงานกรมอนามัย (Department Operation Center :DOC) รองรับการทํางานยุทธศาสตร
4.0 ที่ใช Digital มากขึ้น โดยระบบ DOC ถูกพัฒนาใหรองรับการควบคุม กํากับ ติดตาม แผนปฏิบัติการทั้งใน
ระดับหนวยงานและ Cluster และสามารถเชื่อมโยงไปถึงระบบ e MENSCR ได Management ทําใหเกิด
ระบบการควบคุม กํากับ ประเมินผล ในระดับCluster ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดจากการบูรณาการ
ของนวยงานและใชระบบ DOC เพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุม กํากับ ประเมินผล
3.4 ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๑. กรมอนามัยมีแผนการดําเนินงานที่เหมาะสมตามหลัก AAIM
๒. Cluster และ หนวยงานในสังกัดกรมอนามัย นําหลัก AAIM ไปใชในการจัดทําแผนงาน/
โครงการ

ลงชื่อ
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(

ผูเสนอผลงาน
/
/

)

-20เกณฑการตัดสินคุณภาพของผลงาน
* ตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ (ตําแหนงประเภทวิชาการ)
และตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตําแหนงระดับชํานาญการพิเศษ
สําหรับกรรมการผูป ระเมิน สายงาน...............................................
ชื่อ-สกุล ผูประเมิน
ชื่อ-สกุล ผูขอประเมิน นายธีรพงษ คําพุฒ
เพื่อแตงตั้งใหดาํ รงตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน

ระดับ ชํานาญการพิเศษ

ผลงานที่นําเสนอ เรื่อง การประเมินผลการบริหารจัดการสงเสริมกิจกรรมทางกายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ขอเสนอแนวคิด / วิธีการเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงผลงาน เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานดานแผนงาน
กรมอนามัยโดยใชกระบวนงาน AAIM ผลการประเมิน มีดังนี้
ลําดับ
รายการ
ที่
๑ คุณภาพของผลงาน
* มีคุณภาพของผลงานดีมาก
๒ ความยุงยากซับซอนของผลงาน
* ใชหลักวิชาการเฉพาะทางหรือหลักวิชาชีพเฉพาะดานในการ
ปฏิบัติงานที่มีความยุงยากมากเปนพิเศษ จําเปนตองมีการตัดสินใจ
หรือแกปญ
 หาในงานที่ปฏิบัติเปนประจํา
๓ ประโยชนของผลงาน
* เปนประโยชนตอทางราชการหรือประชาชน หรือประเทศชาติ
หรือตอความกาวหนาทางวิชาการ หรือในงานวิชาชีพในระดับสูงมาก
หรือการพัฒนาการปฏิบัตงิ านในระดับสูงมาก สามารถเสริม
ยุทธศาสตรของหนวยงานไดเปนอยางดี
๔ ความรู ความชํานาญงาน และประสบการณ
* มีความรู ความชํานาญงาน และประสบการณสูงมากเปนพิเศษ
เปนที่ยอมรับในระดับกองหรือระดับกรมหรือวงการวิชาการหรือ
วิชาชีพดานนั้น ๆ

* สรุปผลการประเมิน (

)

ผาน

(

)

คะแนน คะแนนที่ไดรับ
เต็ม ผลงาน ขอเสนอฯ
๒๕
๒๕

๒๕

๒๕

๑๐๐

ไมผาน

* ความเห็นเพิม่ เติม (ถามี)
(ลงชื่อ)

ผูประเมิน
(

)

ตําแหนง
วันที่
หมายเหตุ
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๑. แต่ละข้อ ต้องได้คะแนนไม่ตาํ ่ กว่าร้อยละ ๖๐
๒. คะแนนรวม ไม่ตาํ ่ กว่าร้อยละ ๗๐

Folder//แนวทาง//แบบรายการประเมินผลงานที่ผ่านมา

/

/

