แบบประเมินและแบบบันทึก
ชุมชน
1. แบบบันทึก POFF3 (ส่ วน 1 Scan)
2.แบบจัดลําดับความสํ าคัญของปัญหา
3.แบบ Community Care Plan ชนิด Log- Frame
4. แบบประเมินผล Community Care Plan ชนิด Log – Frame
5.แบบ Community Care Plan ชนิด Conventional
6.แบบประเมินผล Community Care plan ชนิด Conventional
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แบบบันทึกข้ อมูลสุ ขภาพครอบครัว (สํ าหรับโปรแกรม POFF3

1.

ส่ วนที่ 1 การสํ ารวจข้ อมูลสุ ขภาพครอบครัว (Health Survey: Scan)

ตอนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป [1.1] ศูนย์บริ การสาธารณสุ ข............... [1.2] ศูนย์ประสานงานกลุ่มที่ ............... [1.3] วันที่สาํ รวจ...................... วันที่ปรับปรุ ง........................ [1.4] รหัสครอบครัวที่………..
[1.5] รหัสประจําบ้าน. มี ระบุ……………….............. [1.6]  ไม่มี ระบุสาเหตุ........................................ [1.7] ผูส้ าํ รวจ ............................................ [1.8] ตําแหน่ง .........................................
่ ………………..……… [1.12] หมู่บา้ น...……………………..….[1.13] หมู่ที่.....................
[1.9] พื้นที่รับผิดชอบ/ชุมชน................................. [1.10] บ้านเลขที่ ………………… [1.11] ชื่อที่อยู…
[1.14] ตรอก/ซอย........................................................ แยก............. [1.15]ถนน................................................... [1.16] แขวง..................................... [1.17] เขต......................................... กทม.
[1.18] รหัสไปรษณี ย…
์ ……………. … [1.19] โทรศัพท์..................................
[1.20]  เข้าพบบ้าน แต่สาํ รวจข้อมูลไม่ได้ [1.21] สาเหตุ  ไม่มีผอู ้ ยูอ่ าศัย  บ้านปิ ด จํานวนคนตามทะเบียนบ้าน…………คน  ไม่ให้ความร่ วมมือ เนื่องจาก [1.22] …………………..

ตอนที่ 2 ข้ อมูลส่ วนบุคคลของสมาชิกที่อาศัยอยู่ในปัจจุบัน (สอบถามสุ ขภาพของผู้อาศัยในบ้ านทุกราย)

 คํานําหน้า ชื่อ - สกุล

วดป.เกิด...........................
เลขประจําตัวประชาชน
อายุ ณ วันที่พบ................
เพศ  ชาย  หญิง
เชื้อชาติ................. สัญชาติ.............. ศาสนา …...................
รายชื่อในทะเบียนบ้าน  อยูจ่ ริ ง  เขตอื่นใน กทม.  ต่างจังหวัด  ต่างด้าว  ไม่ทราบ
สถานะในครอบครัว  หน.ครอบครัว  คู่สมรส  บุตร  ญาติ  ผูอ้ าศัย ไม่ทราบ
สถานภาพสมรส
 โสด  คู่  หม้าย  หย่า  แยก  ไม่ทราบ
ระดับการศึกษา …………………………… อาชีพ.......................................................................
สิ ทธิ การรักษา….......................................................... บัตรทอง  ในเขต  นอกเขต

สถานะปัจจุบนั  มีชีวิต  ย้าย เมื่อวันที่ ......................  เสี ยชีวิต เมื่อวันที่ ...........................
ตรวจสุ ขภาพ  ตรวจ  ไม่ตรวจ ไม่ทราบ การปฏิบตั ิตวั เมื่อเจ็บป่ วย .............................
แพ้ยา  ปฏิเสธการแพ้  แพ้ ชื่อยา ..............................................................  ไม่ทราบ
ภาวะสุ ขภาพ  ปกติ  เสี่ ยง  เสี่ ยงพฤติกรรม ....................................................................
 เสี่ ยงโรคทางพันธุกรรม .......................................................
 ป่ วย ระบุ……………………………………………………………………
ประเภทการเยี่ยมบ้าน  HV [ลงรายละเอียดต่อในส่ วนที่ 2 HV]
 HHC [ลงรายละเอียดต่อในส่ วนที่ 3 HHC]

 คํานําหน้า ชื่อ - สกุล

สถานะปัจจุบนั  มีชีวิต  ย้าย เมื่อวันที่ ......................  เสี ยชีวิต เมื่อวันที่ ...........................
ตรวจสุ ขภาพ  ตรวจ  ไม่ตรวจ ไม่ทราบ การปฏิบตั ิตวั เมื่อเจ็บป่ วย .............................
แพ้ยา  ปฏิเสธการแพ้  แพ้ ชื่อยา ..............................................................  ไม่ทราบ
ภาวะสุ ขภาพ  ปกติ  เสี่ ยง  เสี่ ยงพฤติกรรม ....................................................................
 เสี่ ยงโรคทางพันธุกรรม .......................................................
 ป่ วย ระบุ……………………………………………………………………
ประเภทการเยี่ยมบ้าน  HV [ลงรายละเอียดต่อในส่ วนที่ 2 HV]
 HHC [ลงรายละเอียดต่อในส่ วนที่ 3 HHC]

วดป.เกิด...........................
เลขประจําตัวประชาชน
อายุ ณ วันที่พบ................
เพศ  ชาย  หญิง
เชื้อชาติ................. สัญชาติ.............. ศาสนา …...................
รายชื่อในทะเบียนบ้าน  อยูจ่ ริ ง  เขตอื่นใน กทม.  ต่างจังหวัด  ต่างด้าว  ไม่ทราบ
สถานะในครอบครัว  หน.ครอบครัว  คู่สมรส  บุตร  ญาติ  ผูอ้ าศัย ไม่ทราบ
สถานภาพสมรส
 โสด  คู่  หม้าย  หย่า  แยก  ไม่ทราบ
ระดับการศึกษา …………………………… อาชีพ.......................................................................
สิ ทธิ การรักษา….......................................................... บัตรทอง  ในเขต  นอกเขต
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 คํานําหน้า ชื่อ - สกุล

วดป.เกิด...........................
เลขประจําตัวประชาชน
อายุ ณ วันที่พบ................
เพศ  ชาย  หญิง
เชื้อชาติ................. สัญชาติ.............. ศาสนา …...................
รายชื่อในทะเบียนบ้าน  อยูจ่ ริ ง  เขตอื่นใน กทม.  ต่างจังหวัด  ต่างด้าว  ไม่ทราบ
สถานะในครอบครัว  หน.ครอบครัว  คู่สมรส  บุตร  ญาติ  ผูอ้ าศัย ไม่ทราบ
สถานภาพสมรส
 โสด  คู่  หม้าย  หย่า  แยก  ไม่ทราบ
ระดับการศึกษา …………………………… อาชีพ.......................................................................
สิ ทธิ การรักษา….......................................................... บัตรทอง  ในเขต  นอกเขต

สถานะปัจจุบนั  มีชีวิต  ย้าย เมื่อวันที่ ......................  เสี ยชีวิต เมื่อวันที่ ...........................
ตรวจสุ ขภาพ  ตรวจ  ไม่ตรวจ ไม่ทราบ การปฏิบตั ิตวั เมื่อเจ็บป่ วย .............................
แพ้ยา  ปฏิเสธการแพ้  แพ้ ชื่อยา ..............................................................  ไม่ทราบ
ภาวะสุ ขภาพ  ปกติ  เสี่ ยง  เสี่ ยงพฤติกรรม ....................................................................
 เสี่ ยงโรคทางพันธุกรรม .......................................................
 ป่ วย ระบุ……………………………………………………………………
ประเภทการเยี่ยมบ้าน  HV [ลงรายละเอียดต่อในส่ วนที่ 2 HV]
 HHC [ลงรายละเอียดต่อในส่ วนที่ 3 HHC]

 คํานําหน้า ชื่อ - สกุล

วดป.เกิด...........................
เลขประจําตัวประชาชน
อายุ ณ วันที่พบ................
เพศ  ชาย  หญิง
เชื้อชาติ................. สัญชาติ.............. ศาสนา …...................
รายชื่อในทะเบียนบ้าน  อยูจ่ ริ ง  เขตอื่นใน กทม.  ต่างจังหวัด  ต่างด้าว  ไม่ทราบ
สถานะในครอบครัว  หน.ครอบครัว  คู่สมรส  บุตร  ญาติ  ผูอ้ าศัย ไม่ทราบ
สถานภาพสมรส
 โสด  คู่  หม้าย  หย่า  แยก  ไม่ทราบ
ระดับการศึกษา …………………………… อาชีพ.......................................................................
สิ ทธิ การรักษา….......................................................... บัตรทอง  ในเขต  นอกเขต

สถานะปัจจุบนั  มีชีวิต  ย้าย เมื่อวันที่ ......................  เสี ยชีวิต เมื่อวันที่ ...........................
ตรวจสุ ขภาพ  ตรวจ  ไม่ตรวจ ไม่ทราบ การปฏิบตั ิตวั เมื่อเจ็บป่ วย .............................
แพ้ยา  ปฏิเสธการแพ้  แพ้ ชื่อยา ..............................................................  ไม่ทราบ
ภาวะสุ ขภาพ  ปกติ  เสี่ ยง  เสี่ ยงพฤติกรรม ....................................................................
 เสี่ ยงโรคทางพันธุกรรม .......................................................
 ป่ วย ระบุ……………………………………………………………………
ประเภทการเยี่ยมบ้าน  HV [ลงรายละเอียดต่อในส่ วนที่ 2 HV]
 HHC [ลงรายละเอียดต่อในส่ วนที่ 3 HHC]

 คํานําหน้า ชื่อ - สกุล

สถานะปัจจุบนั  มีชีวิต  ย้าย เมื่อวันที่ ......................  เสี ยชีวิต เมื่อวันที่ ...........................
ตรวจสุ ขภาพ  ตรวจ  ไม่ตรวจ ไม่ทราบ การปฏิบตั ิตวั เมื่อเจ็บป่ วย .............................
แพ้ยา  ปฏิเสธการแพ้  แพ้ ชื่อยา ..............................................................  ไม่ทราบ
ภาวะสุ ขภาพ  ปกติ  เสี่ ยง  เสี่ ยงพฤติกรรม ....................................................................
 เสี่ ยงโรคทางพันธุกรรม .......................................................
 ป่ วย ระบุ……………………………………………………………………
ประเภทการเยี่ยมบ้าน  HV [ลงรายละเอียดต่อในส่ วนที่ 2 HV]
 HHC [ลงรายละเอียดต่อในส่ วนที่ 3 HHC]

วดป.เกิด...........................
เลขประจําตัวประชาชน
อายุ ณ วันที่พบ................
เพศ  ชาย  หญิง
เชื้อชาติ................. สัญชาติ.............. ศาสนา …...................
รายชื่อในทะเบียนบ้าน  อยูจ่ ริ ง  เขตอื่นใน กทม.  ต่างจังหวัด  ต่างด้าว  ไม่ทราบ
สถานะในครอบครัว  หน.ครอบครัว  คู่สมรส  บุตร  ญาติ  ผูอ้ าศัย ไม่ทราบ
สถานภาพสมรส
 โสด  คู่  หม้าย  หย่า  แยก  ไม่ทราบ
ระดับการศึกษา …………………………… อาชีพ.......................................................................
สิ ทธิ การรักษา….......................................................... บัตรทอง  ในเขต  นอกเขต

ตอนที่ 3 ข้ อมูลสุ ขภาพทีส่ ํ าคัญของกลุ่มเป้ าหมาย (12 กลุ่ม)
กลุ่ม 1 หญิงตั้งครรภ์ มี…....คน / ไม่ มี
กลุ่ม 2 หญิงหลังคลอด มี………..คน / ไม่ มี
ภาวะเสี่ ยง
ตรวจหลังคลอด
การฝากครรภ์ตามเกณฑ์
ประวัติคลอด
วัน
ครรภ์ กําหนด
ต่
อ
การตั
้
ง
ครรภ์
ฝาก
ฝาก ไม่ได้ ไม่ No. ปกติ ผ่าตัด ใช้
No.
ไม่
ภายใน ยังไม่ ไม่ได้ ไม่
คลอด
ที่
คลอด
คลอด เครื่ องมือ ทราบ
45 วัน ครบนัด ตรวจ ทราบ
มี ไม่มี ไม่ทราบ > 4 ครั้ง < 4 ครั้ง ฝาก ทราบ

No.

กลุ่ม 4 วัยเรียน (อายุ 6-10 ปี ) มี………... . คน / ไม่ มี
โภชนาการ
ได้ รับวัคซีน
1 2 3 4 ไม่ได้รับ
ไม่ครบ ครบ

กลุ่ม 3 วัยก่ อนเรียน (แรกเกิด-5 ปี ) มี…………. คน / ไม่ มี
ได้รับนมแม่
ได้รับวัคซีนตามเกณฑ์
นํา้ หนัก
โภชนาการ
พัฒนาการตามวัย
No.
ไม่ได้รับ <6 เดือน ≥6 เดือน ไม่ทราบ ไม่ได้รับ ไม่ครบ ครบ ไม่ทราบ แรกเกิด ปั จจุบนั
1 2 3 4 ปกติ ผิดปกติ ระบุ ไม่ทราบ

No.

กลุ่ม 6 วัยทํางาน (อายุ 21-40 ปี ) มี…………. คน / ไม่ มี
โภชนาการ
ออกกําลังกาย
มีปัญหา
1 2 3 4 ไม่เคย นานๆ ครั้ง เป็ นประจํา ไม่ทราบ ไม่มี มี ระบุ

กลุ่ม 7 ชายวัยทอง (อายุ 41-59 ปี ) มี............คน / ไม่ มี
ปัญหาสุ ขภาพ
โภชนาการ
ออกกําลังกาย
No.
ไม่มี มี ระบุ 1 2 3 4 ไม่เคย นานๆ ครั้ง เป็ นประจํา ไม่ทราบ

กลุ่ม 8 สตรีวยั ทอง (อายุ 41-59 ปี ) มี............คน / ไม่ มี
ปัญหาสุ ขภาพ
โภชนาการ
ออกกําลังกาย
No.
ไม่มี มี ระบุ 1 2 3 4 ไม่เคย นานๆ ครั้ง เป็ นประจํา ไม่ทราบ

No.

No.

กลุ่ม 5 วัยรุ่ น (อายุ 11-20 ปี ) มี..........คน / ไม่ มี
โภชนาการ
ปัญหาวัยรุ่ น
1 2 3 4 ไม่มี มี ระ ไม่
No.
บุ ทร
าบ

กลุ่ม 9 ผู้สูงอายุ อายุ 60 ปี ขึน้ ไป มี…... คน / ไม่ มี
ช่ วยเหลือตนเอง
โภชนาการ
ออกกําลังกาย
ไม่ได้ ได้นอ้ ย ปกติ ไม่ทราบ 1 2 3 4 ไม่เคย นานๆ ครั้ง เป็ นประจํา

ไม่เคย
ตรวจ

ไม่ทราบ

ไม่ทราบ

โภชนาการ :
1=น้อยกว่าเกณฑ์
2=ตามเกณฑ์
3=มากกว่าเกณฑ์
4=ไม่ทราบ

กลุ่ม 10 หญิง อายุ 35 ปี ขึน้ ไป มี…...... คน / ไม่ มี
ตรวจเต้ านม
ตรวจมะเร็งปากมดลูก
ไม่ทุกเดือน ทุกเดือน ไม่ทราบ ไม่เคย เคยตรวจ เคยตรวจ เคยตรวจ วันที่ตรวจ ไม่ทราบ
ตรวจ < 1 ปี
1-3 ปี
> 3 ปี
ล่าสุ ด

กลุ่ม 11 หญิงสมรสแล้ ว มี…....คน / ไม่ มี
คุมกําเนิด
No.
ไม่ได้คุม คุม ระบุ ไม่ทราบ

No.

กลุ่ม 12 ผู้พกิ าร มี……..... คน / ไม่ มี
ประเภทความพิการ
ลงทะเบียน
ต้องการอุปกรณ์

ต้องการดูแล
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ตอนที่ 4 ข้ อมูลพืน้ ฐานของครอบครั ว
[4.1] อาศัยอยูใ่ นชุมชนนี้มานาน  น้อยกว่า 1 ปี  1-5 ปี  มากกว่า 5 ปี
[4.2] รายได้รวมของครอบครัว (บาท/เดือน)  ไม่มีรายได้  มีรายได้ ระบุ............

[4.3] การใช้จ่ายของครอบครัว  เหลือเก็บ เพียงพอไม่เหลือเก็บ ไม่เพียงพอและมีหนี้สิน ไม่ทราบ
[4.4] มีส่วนร่ วมในการแก้ไขปัญหาสุ ขภาพในชุมชน  เข้าร่ วม .....................  ไม่เข้าร่ วม  ไม่ทราบ

ตอนที่ 5 ข้ อมูลที่พกั อาศัย สุ ขาภิบาลและสิ่งแวดล้ อม
[5.1] ลักษณะบ้าน  บ้านเดี่ยว  บ้านเรื อนแถว  ทาวน์เฮ้าส์
 ตึกแถว  อาคารชุด  แฟลต  ที่พกั ชัว่ คราว/เพิง
 บ้านที่เป็ นพาหนะหรื อบ้านที่สามารถเคลื่อนที่ได้
[5.2] ประเภทที่อยูอ่ าศัย ของตนเอง เช่า(ที่ดิน/บ้าน)  ห้องแบ่งเช่า อาศัยผูอ้ ื่น
 หน่วยงานจัดให้ ที่บุกรุ ก  ที่ทรัพย์สินส่ วนพระมหากษัตริ ย ์  ไม่ทราบ
[5.3] การใช้ประโยชน์อาคาร  ที่พกั อาศัย  สถานประกอบการ
 ที่พกั อาศัยและสถานประกอบการ
[5.4] ประเภทสถานประกอบการ
 แหล่งประโยน์ทางสุ ขภาพ ระบุ.............................................................................
 แหล่งเฝ้ าระวังด้านสุ ขาภิบาล สังคมและสิ่ งแวดล้อม ระบุ ......................................
 แหล่งที่พกั อาศัย ระบุ .............................  แหล่งชุมชน/ตลาด ระบุ ..................
[5.5] ชื่อสถานประกอบการ ...............................ผูต้ ิดต่อ…............……..โทร..............
[5.6] จํานวนประชากรที่อยูใ่ นสถานประกอบการ ………………..….. คน

[5.7] อากาศถ่ายเท  ดี  ไม่ดี
[5.8] แสงสว่างภายในบ้าน  เพียงพอ  ไม่เพียงพอ
[5.9] ความสะอาดเป็ นระเบียบ  ดี  พอใช้  ไม่ดี
[5.10] นํ้าดื่ม  ถูกสุ ขลักษณะ  ไม่ถกู สุ ขลักษณะ
[5.11] นํ้าใช้  สะอาด  ไม่สะอาด
[5.12] สุ ขา  ไม่มี  มี  ถูกสุ ขลักษณะ  ไม่ถกู สุ ขลักษณะ
[5.13] กําจัดขยะมูลฝอย  ถูกสุ ขลักษณะ  ไม่ถกู สุ ขลักษณะ
[5.14] นํ้าท่วมขังบริ เวณบ้าน  ไม่มี  มี ระบุแหล่งที่มา.......................................................................
[5.15] สัตว์นาํ โรคและสัตว์ที่เป็ นปัญหา  ไม่มี  มี  หนู  แมลงสาบ  ยุง  แมลงวัน
 สัตว์ปีกเช่น นก, ไก่  งู  สุ นขั หรื อแมว  หมู  อื่นๆ .........................
[5.16] สัตว์เลี้ยงในครอบครัว  ไม่มี  มี (ประเภท/จํานวน) ระบุ ............................../……………ตัว
[5.17] สภาพแวดล้อมนอกบ้าน  ปลอดภัย  ไม่ปลอดภัย
[5.18] สภาพภายในบ้านที่เป็ นอันตรายต่อผูอ้ ยูอ่ าศัย  ไม่มี  มี
[5.19] สภาพแวดล้อมที่เสี่ ยงต่อปัญหาสุ ขภาพ
 ไม่มี  มี  มลพิษทางอากาศ
 มลพิษทางเสี ย
ง มลพิษทางนํ้า

ตอนที่ 6 ข้ อมูลสรุปสุ ขภาพครอบครั ว (สํ าหรั บพยาบาล)
[6.1] ปั ญหาที่ตอ้ งการความช่วยเหลือ ไม่มี
มี ระบุ (ด้าน)
ด้านสุ ขภาพอนามัย ด้านเศรษฐกิจ สังคมและการฝึ กอาชีพ ด้านการศึกษา
ด้านสุ ขาภิบาลสิ่ งแวดล้อม ด้านที่อยูอ่ าศัย ด้านการมีส่วนร่ วมของชุมชน
[6.2] ข้อพิจารณาเสนอแนะ……………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..………………
[6.3] ผูป้ ระเมิน ………………………………….[6.4] ตําแหน่ง……...................................

แผนภูมิพนั ธุกรรม

แบบจัดลําดับความสํ าคัญของปัญหา
ปั ญหาที่พบ

เกณฑ์
(%)

ชุ มชน
(%)

2.
ขนาด
ของ
ปัญหา

ความ
รุ นแรง

ความ ความไม่ ผล ผล ลําดับ
ยากง่ าย สนใจใน บวก คูณ ความ
การ
สํ าคัญ
แก้ ไข
ของ
ปัญหา

แนวทางการจัดความสํ าคัญของปัญหา
1.พยาบาลผูจ้ ดั การสุ ขภาพ (Nurse Care Manager) ประสานเชิญพยาบาลครอบครัว ทีมสหวิชาชีพ
(Health Care Team) ประธานชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุ ข ประชาชนในชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่ วมประชุมเพื่อรับทราบผลการสํารวจและปั ญหาที่ได้จากการสํารวจ พร้อมทั้งชุมชนเสนอปั ญหาของ
ชุมชนเพิ่มเติม
2. สมาชิกร่ วมกันจัดลําดับความสําคัญของปั ญหา โดยใช้วธิ ี
Criteria weighing method

แบบ Community Care Plan ชนิด Log- Frame

3.

ปั ญหาสาธารณสุ ข / สุ ขภาพชุมชน
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
วัตถุประสงค์
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
แผนงาน

โครงการ

กิจกรรม

ระยะเวลา ทรัพยากร ผูร้ ับผิดชอบ

ปั จจัยแห่ง ตัวบ่งชี้วดั
ความสําเร็ จ ความสําเร็ จ

แบบ Community Care Plan ชนิด Log- Frame (ต่ อ)
สรุ ปสาระ
สาระเป้ าประสงค์ (Goal)

ดัชนี

การตรวจสอบ

สาระจุดมุ่งหมาย (Purpose)

ผลงาน (Out put)

กิจกรรม (Activities)

ปัจจัยนําเข้า (Input)

ลงชื่อ..............................................................ผูด้ าํ เนินโครง
(.....................................................)
ลงชื่อ ................................................................ผูเ้ สนอโครงการ
(...........................................................)
ลงชื่อ..................................................................ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
(............................................................)

เงื่อนไข

องค์ ประกอบของ Log-Frame
องค์ประกอบพื้นฐานของโครงสร้าง Log-Frame มี2 ประเภทคือ
1.

องค์ ประกอบตามแนวตั้ง จะแบ่งระดับการดําเนินงานโครงการ โดยแบ่งออกเป็ น 4 ระดับคือ
1) ระดับนโยบาย ได้แก่ อุดมการณ์ หรื อจุดมุ่งหมายของแผนงาน หรื อGoal (G)
2) ระดับวัตถุประสงค์ ได้แก่ วัตถุประสงค์ของโครงการ หรื อ Purpose (P)
3) ระดับผลงาน ได้แก่ ผลผลิตของโครงการ หรื อ Outputs (O)

4) ระดับปัจจัย ได้แก่ กิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการที่จะต้องดําเนินการ รวมทั้งทรัพยากรที่ใช้ในการ
ดําเนินงาน ซึ่ งรวมเรี ยกว่า กิจกรรมและทรัพยากร (Activities and Resources) กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ปั จจัย
หรื อ Inputs (I)
ความสั มพันธ์ ขององค์ ประกอบแนวตั้งในระดับต่ าง ๆ จะเห็นได้ จากภาพต่ อไปนี้
จุดมุ่งหมาย
Goal (G)
อย่างไร
วัตถุประสงค์
Purpose (P)
ผลงาน
Output (O)
ปัจจัยหรื อกิจกรรมและทรัพยากร Input (I)

ทําไม

2. องค์ ประกอบตามแนวนอน
องค์ประกอบตามแนวนอน เป็ นรายละเอียดขององค์ประกอบแนวตั้งใน
1) คําสรุ ป (Narrative Summary-NS) เป็ นคําอธิ บายสั้น ๆ ขององค์ประกอบแนวตั้งระดับต่าง ๆใน
ช่องจุดหมาย วัตถุประสงค์ ผลงาน และปัจจัยหรื อกิจกรรมและทรัพยากร เวลาเขียนลงตารางนิยมเขียนให้
สั้นที่สุด
2) ตัวบ่ งชี้(Objectively Verifiable Indicatiors-OVI) เป็ นดัชนีพิสูจน์ความสําเร็ จในการดําเนินงาน
เป็ นข้อความสั้น ๆ ที่จะช่วยให้ทราบว่า การดําเนินงานตามโครงการนั้นประสบความสําเร็ จดังข้อกําหนดที่
ระบุไว้ในคําสรุ ปแล้ว ตัวบ่งชี้ความสําเร็ จของคําสรุ ปแต่ละตัวอาจมีได้หลายอย่าง หรื อหลายตัว
3) แหล่ งข้ อมูลและ/หรือวิธีพสิ ู จน์ (Means of Verification-MOV)รายละเอียดของช่องนี้จะเกี่ยวข้อง
กับวิธีการวัด เป็ นสิ่ งที่จะบอกว่าตัวบ่งชี้ความสําเร็ จนั้นได้มาอย่างไร จากไหน เช่น จากการสํารวจ หรื อจาก
แหล่งสถิติหรื อแหล่งข้อมูลใดบ้าง
4) เงื่อนไขของความสํ าเร็จ (Importion Assumptions-IA) หรื อบางแห่งเรี ยกว่า ข้อกําหนดเบื้องต้น
(prerequisite) เป็ นการกล่าวถึง สิ่ งที่คาดหมายเพื่อสนับสนุนว่าความสําเร็ จที่ระบุไว้ในคําสรุ ปนั้นจะเกิดขึ้น
ตามที่ตอ้ งการ ถ้ามีสภาพแวดล้อมหรื อมีลกั ษณะเป็ นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวไว้อนึ่ง เงื่อนไขที่กาํ หนดจะต้อง

มีความเป็ นไปได้และสมเหตุสมผลสอดคล้องกับแหล่งข้อมูล และ/หรื อวิธีพิสูจน์ ตัวบ่งชี้ความสําเร็ จและคํา
สรุ ปในลักษณะที่เป็ นเหตุเป็ นผลกัน ดังนั้น เมื่อต้องการพิสูจน์ความสําเร็ จของโครงการในขั้นต้นจะสามารถ
ตรวจสอบจากเงื่อนไขได้ก่อนว่า สมเหตุผลหรื อมีทางเป็ นไปได้มากน้อยเพียงใด การกําหนดเงื่อนไขในแต่
ละกรณี อาจมีได้มากกว่าหนึ่งถ้ามีความจําเป็ น หรื อมีเหตุผลที่เหมาะสม
3. ขั้นตอนและวิธีการจัดทํา
จากตาราง 16 ช่องของ Log-Frame แต่ละช่องทั้งในแนวตั้งและแนวนอน จะมีความสัมพันธ์ซ่ ึ งกัน
และกัน ไม่วา่ จะมองจากข้างบนลงมาข้างล่างสุ ด หรื อมองย้อนจากล่างสุ ดขึ้นไปบนสุ ดก็ตาม ดังนั้น ในการ
จัดทําโครงการโดยใช้Log-Frame ถ้ าไม่ แน่ ใจว่าข้ อความทีก่ รอกลงไปในตารางแต่ ละช่ องในแนวตั้งเป็ นเหตุ
เป็ นผลกันหรือไม่ มีหลักว่าถ้ ามองจากบนลงมาล่ างให้ ต้ังคําถามว่ า อย่ างไร ลงในแต่ ละช่ อง และในทาง
กลับกัน ถ้ ามองจากล่ างสุ ดขึน้ ไปจะต้ องตั้งคําถามว่ า ทําไม เช่นเดียวกัน ขั้นตอนในการจัดทํามีดงั นี้
1. ผูจ้ ดั ทําโครงการจะต้องรู ้ถึงจุดหมายของโครงการว่า โครงการมีจุดมุ่งหมายอะไร เพื่ออะไร มี
สาเหตุมาจากอะไร ก่ อให้ เกิดผลอย่ างไร มีปัญหาและมีวธิ ีขจัดปัญหาอย่างไร แล้วเขียนสรุ ปลงในช่อง
สาระสําคัญในสดมภ์แรก (ช่ องบนสุ ด)
2. นําวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยสรุ ปกรอกลงในช่องที่2 ของสดมภ์แรก ซึ่ งวัตถุประสงค์ของ
โครงการจะต้องเป็ นเครื่ องส่ งเสริ ม หรื อสนับสนุนให้สามารถบรรลุจุดมุ่งหมายหรื อนโยบายนั้นได้
3. กําหนดผลงานหรื อผลผลิตของโครงการที่จะทําให้บรรลุวตั ถุประสงค์
ของโครงการ ซึ่ งผลผลิตของโครงการมีหลายอย่างทั้งในรู ปของรู ปธรรมหรื อนามธรรมก็ได้ แล้วเขียนสรุ ป
ลงในช่องที่3 ของสดมภ์แรก
4. กําหนดรายการของกิจกรรมต่าง ๆ หรื อปัจจัยที่จะก่อให้เกิดผลงาน โดยเขียนในช่องสาระสําคัญ
ช่องล่างสุ ด (ปริ มาณ คุณภาพ เวลา และตัวเงินให้กรอกลงในตัวบ่งชี้ )
5. เมื่อกรอกข้อความในสดมภ์ที่1 เรี ยบร้อยแล้ว ต่อไปให้เริ่ มกรอกข้อความหรื อรายละเอียดรายการ
อื่น ๆ ในสดมภ์ที่ 2 ซึ่ งเป็ นเครื่ องแสดงความสําเร็ จในการดําเนินงานหรื อตัวบ่งชี้ (OVI) ในการลงรายการ
ต้องพยายามหาสิ่ งที่จะเป็ นเครื่ องบ่งชี้หรื อตัวชี้วดั ว่า เมื่อโครงการบรรลุวตั ถุประสงค์แล้วจะมีสถานการณ์
เป็ นเช่นไร ข้อมูลที่จะใช้เป็ นเครื่ องบ่งชี้ตอ้ งเป็ นข้อความที่แสดงให้เห็นชัดเจนในเชิงปริ มาณ คุณภาพ และ
เวลา
6. การกรอกข้อความในช่องที่3 (จากบนสุ ด) ของสดมภ์ที่2 ซึ่ งเป็ นปัจจัยที่ช้ ีให้เห็นผลผลิต เพื่อ
ความสําเร็ จของวัตถุประสงค์ เป็ นการชี้ให้เห็นถึงรายการของผลงานหรื อผลผลิตของโครงการแต่ละอย่างว่า
มีรายการอะไรบ้ าง จํานวนเท่ าไร คุณภาพเป็ นอย่ างไร ในเวลาใด ในการเขียนขอให้พยายามนึกถึง ปริมาณ
คุณภาพ และเวลา บางรายการอาจได้แต่ปริ มาณเพียงอย่างเดียว ซึ่ งถ้าได้ครบทั้ง 3 อย่างก็จะทําให้โครงการ
น่าเชื่อถือมากขึ้น

7. ช่องล่างสุ ดของสดมภ์ที่2 เป็ นช่องรายการของค่าใช้จ่ายและปั จจัย หรื อกิจกรรมจะแสดงถึง
จํานวนกําลังคน วัสดุอุปกรณ์ และงบประมาณ เพื่อให้ทราบว่าปั จจัยต่าง ๆ ใช้ทรัพยากรอย่างไร จํานวน
เท่าไร
8. การกรอกข้อความในสดมภ์ที่ 3 เป็ นส่ วนที่แสดงว่า ตัวบ่งชี้หรื อเครื่ องวัดในสดมภ์ที่ 2 จะได้มา
จากแหล่งใด และโดยวิธีใด เพื่อประโยชน์ในการประเมินผลเมื่อโครงการสิ้ นสุ ด
9. สดมภ์สุดท้ายคือช่องที่แสดงเงื่อนไขว่า โครงการจะได้รับการสนับสนุนให้บรรลุวตั ถุประสงค์
ตามที่กาํ หนดขึ้นอยูก่ บั ข้อกําหนดหรื อเงื่อนไขที่คาดหมาย และอยูเ่ หนือการควบคุม
10. พิจารณาช่องต่าง ๆ ตามแนวนอน เพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์และความเป็ นเหตุเป็ นผลของแต่
ละช่อง

รู ปแบบของ Log-Frame พร้ อมคําอธิบาย สรุปของตารางแต่ ละช่ อง
Narative Summary (NS)
สาระสําคัญโดยสรุ ป

Program Goal (G)
คําสรุ ปจุดมุ่งหมาย
ระดับแผนงาน

ObjectivelyVerifiable
Indicators (OVI)
ตัวชี้วดั แสดงเวลา
ปริ มาณ คุณภาพ สถานที่
แสดงเวลา ปริ มาณ คุณภาพ
สถานที่ของวัตถุ
ประสงค์ของแผนงาน

Project Purpose (P)
คําสรุ ปวัตถุประสงค์
ของโครงการ

แสดงเวลา ปริ มาณ
คุณภาพ สถานที่ของ
วัตถุประสงค์ของโครงการ

Outputs (O)
คําสรุ ปผลผลิตของโครงการ

แสดงเวลา ปริ มาณ คุณภาพ
สถานที่ของแต่ละผลงาน

Inputs and Activities (I)
คําสรุ ปปั จจัย และกิจกรรม
การดําเนินงานที่ตอ้ งมีหรื อ
จําเป็ นต้องมี

แสดงเวลา และค่าใช้จ่าย
รายกิจกรรม

Means of Verification
Important Assumption (IA)
(MOV)แหล่งข้อมูล และ/หรื อ เงื่อนไขหรื อข้อกําหนดเบื้องต้น
วิธีพิสูจน์
1. แหล่งที่มาของข้อมูล
ของแผนงาน
2. ประเมินผลความ
สําเร็ จของแผนงาน
1. แหล่งที่มาของข้อมูล
การบรรลุวตั ถุ
ประสงค์ของโครงการ
2. วิธีประเมินความสําเร็ จ
1. แหล่งข้อมูลที่แสดง
ความก้าวหน้าหรื อความ
สําเร็ จของโครงการใน
ระหว่างทําโครงการ
2. วิธีประเมินผลหรื อ
ตรวจสอบผลงานของ
โครงการ
1. แหล่งประเมินผลความ
ก้าวหน้า
2. แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับ
การใช้เงินงบประมาณ
ของโครงการ

ผลที่ได้ของแผนงาน และ
ผลกระทบที่สูงขึ้นตาม
แนวตั้ง
1. วัตถุประสงค์ระดับ
โครงการอื่น ๆ ที่อยูน่ อก
บทบาทของผูบ้ ริ หารโครงการ
2. สิ่ งอื่น ๆ ที่เป็ นธรรมชาติที่
ควบคุมไม่ได้
1. ผลงานอื่น ๆ ที่ตอ้ งมีแต่อยู่
นอกเหนือบทบาทของผูบ้ ริ หาร
โครงการ
2. สิ่ งอื่น ๆ ที่เป็ นธรรมชาติ
นอกเหนือการควบคุมของ
ผูบ้ ริ หารโครงการ
1. กิจกรรมอื่น ๆ ที่อยู่ นอกเหนือ
บทบาทของผูบ้ ริ หารโครงการ
2. เหตุการณ์ธรรมชาติและสิ่ ง
นอกเหนือการควบคุมของ
ผูบ้ ริ หารโครงการ

แบบประเมินผล Community Care Plan ชนิด Log – Frame
สรุ ปและประเมินผลโครงการ........................................................................................................
ดัชนี

ประเมินผล

4.

แบบ Community Care Plan ชนิด Conventional
1. ชื่อโครงการ
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
3.ปี งบประมาณ
4. หลักการและเหตุผล
5.วัตถุประสงค์
6.กลุ่มเป้ าหมาย
7.ลักษณะโครงการ
8. ขั้นตอนการดําเนินงาน
ขั้นเตรี ยมการ
ขั้นดําเนินการ
รู ปแบบการจัดกิจกรรม
รายละเอียดกิจกรรม
9. ระยะเวลาดําเนินงาน
10.งบประมาณโครงการ
11. การประเมินผลโครงการ
12.ตัวชี้วดั
12.1 ตัวชี้วดั ผลงาน/ผลผลิต (
12.2 ตัวชี้วดั ผลลัพธ์(

Out put)

Out come)

ลงชื่อ......................................ผูเ้ สนอโครงการ
(....................................)
ลงชื่อ......................................ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
(....................................)

5.

องค์ ประกอบโครงการ ชนิดConventional มีรายละเอียดดังนี้
1. ชื่อโครงการ
ต้องเขียนชัดเจนว่าต้องการทําอะไรแก่ใคร ที่ไหน เช่น “โครงการประเมินเชิงปฏิบตั ิการการเขียนเค้า
โครงการวิจยั ชั้นเรี ยนสําหรับครู สาํ นักงานเขตพื้นที่การศึกษา....” เป็ นต้น
2. หน่วยงาน / ผูร้ ับผิดชอบ
ต้องระบุไว้ชดั เจน เพื่อสะดวกในการติดต่อประสาน ถ้าเป็ นกลุ่มควรระบุหวั หน้าโครงการและผูร้ ่ วมโครงการ
ด้วย
3. ระยะเวลาดําเนินโครงการ
ต้องระบุเวลาเริ่ มต้น และสิ้ นสุ ด
4. หลักการและเหตุผล
ควรกล่าวถึงความเป็ นมา และความจําเป็ นที่ตอ้ งดําเนินโครงการ ถ้าไม่ดาํ เนินโครงการจะส่ งผลเสี ยหาย หรื อทํา
ให้การพัฒนาหยุดชะงักได้อย่างไร
5. วัตถุประสงค์
ต้องเขียนผลที่ได้อย่างชัดเจน ที่สาํ คัญคือต้องสามารถวัดได้ รวมทั้งสอดคล้องกับกิจกรรม เป้ าหมาย และชื่อ
โครงการด้วย
6. เป้ าหมาย
ต้องระบุอย่างเป็ นรู ปธรรม และถ้าเป็ นเชิงปริ มาณได้จะยิง่ ดี รวมทั้งต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกิจกรรม
7. สถานที่ดาํ เนินงาน
ระบุสถานที่ดาํ เนินโครงการจากเล็กไปหาใหญ่ เช่น จากโรงเรี ยน หมู่บา้ น ตําบล อําเภอ ถึงจังหวัด เป็ นต้น
8. วิธีดาํ เนินงาน
ในส่ วนนี้อาจเรี ยกว่าแผนการดําเนินงานซึ่ งมักจะเขียนในรู ปตารางดังที่เห็นทัว่ ไป โดยมีสาระสําคัญ ๆ ดังนี้
1) วิธีการ เขียนให้เห็นกิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินงานอย่างเป็ นลําดับ ระบุแนวทางและวิธีการโดยละเอียด
โดยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกิจกรรม
2) ระยะเวลา เป็ นระยะเวลาของแต่ละกิจกรรมย่อย
3) สถานที่ เป็ นสถานที่ของแต่ละกิจกรรมย่อย
4) ผูเ้ กี่ยวข้อง ระบุผเู ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ายตามกิจกรรมย่อย

9. งบประมาณ
ระบุงบประมาณทั้งหมดและแหล่งที่มา รวมทั้งแบ่งเป็ นหมวด ๆ ตามเกณฑ์ที่หน่วยงานหรื อต้นสังกัดกําหนด
10. การติดตามประเมินผล
ควรระบุประเด็นที่สาํ คัญ ๆ เช่น ประเมินประเด็นสําคัญอะไรบ้าง ประเมินโดย ใคร ใช้รูปแบบหรื อแนวทาง
อย่างไร เครื่ องมือเก็บข้อมูลเป็ นแบบใด เป็ นต้น
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ต้องระบุให้ชดั เจนว่าเมื่อถึงเวลาที่กาํ หนดจะเกิดประโยชน์อะไรบ้าง ทั้งประโยชน์หรื อผลที่ได้โดยตรงและโดย
อ้อม
12. ตัวชี้วดั ความสําเร็ จของโครงการ
โครงการในปั จจุบนั หน่วยงานหรื อต้นสังกัดมักจะกําหนดให้ผรู ้ ับผิดชอบโครงการระบุตวั ชี้วดั ความสําเร็ จของ
โครงการ โดยอาจจะระบุตวั ชี้วดั ในลักษณะผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ หรื อระบุในลักษณะงบประมาณ เวลา
ผลที่ได้ เป็ นต้น

แบบประเมินผล Community Care plan ชนิด Conventional

6.
ชื่อโครงการ......................................................................................................................................................
ชื่อหน่วยงาน....................................................................................................................................................
รายงานในช่วง...................................................................................................................................................
ชื่อหัวหน้าโครงการ..........................................................................................................................................
1.วัตถุประสงค์ของโครงการ
..........................................................................................................................................................................
2. กลุ่มเป้ าหมาย
ร้อยละที่ได้ดาํ เนินงาน
เป้ าหมายทั้งหมด(คน) /
ดําเนินการตาม
กลุ่มเป้ าหมาย (เช่น
จากเป้ าหมาย
จํานวนครั้งต่อคน
โปรแกรม(คน) / จํานวน
ผูป้ ่ วยเบาหวาน กลุ่ม
ครั้งต่อคน
เสี่ ยง BMI เกิน)

3.ลักษณะ / รู ปแบบกิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
..........................................................................................................................................................................
4. ระยะเวลาในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตั้งแต่เริ่ มจนถึงติดตามประเมินผลต่อราย รวม .............
เดือน......................
5. ระยะเวลาดําเนินการโครงการ.......................................................................................................................
6. งบประมาณ..................................................................................................................................................
7. ผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วดั
เป้ าหมาย/เกณฑ์
ผลการดําเนินงาน
หมายเหตุ
ผลผลิต คือ จํานวนผูเ้ ข้าโครงการ
จํานวน...........คน
จํานวน...........คน
………………………………….
ผลลัพธ์ที่ 1 คือ
ร้อยละ..................... ร้อยละ.....................
....................................................
ผลลัพธ์ที่ 2 คือ
ร้อยละ..................... ร้อยละ.....................
....................................................
ผลลัพธ์ที่ 3 คือ
ร้อยละ..................... ร้อยละ.....................
....................................................
8. ข้อเสนอแนะ
..........................................................................................................................................................................

