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ภาคผนวก ง
แบบประเมินการพึ่งตนเองดานสาธารณสุขของชุมชน
แนวคําถาม
หมายเหตุ
ในการประเมินคุณภาพตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 1 องคกร/กําลังคน : มีกลุมคน องคกร บุคคลของชุมชนที่รับผิดชอบ
ดําเนินกิจกรรมการพัฒนาของชุมชน
1) ในหมูบานมีผูนําที่หลากหลายในการพัฒนา
0 มีเฉพาะ อสม.
1 มี อสม.และผูนําที่จัดตั้งโดยราชการ (ผูใหญบาน องคการ
บริหารสวนตําบล คณะกรรมการหมูบาน กลุมแมบาน
กลุมเยาวชน ฯลฯ )
2 มี อสม.ผูนําที่จัดตั้งโดยราชการ และกลุมประชาชน จัดตั้ง
เอง (กลุมอาชีพ หมอพื้นบาน กลุมหนุมสาว ฯลฯ )
2) นอกจากผูนําในขอ 1 แลว ในหมูบานมีบุคคลอื่น ๆ ที่มีความรู
(ผูทรงคุณวุฒิ/ ผูเชี่ยวชาญ) ในดานตาง ๆ เขารวมกิจกรรมการ
พัฒนา
0 ไมมี
1 มีแตไมไดเขารวมกิจกรรม
2 มีและเขารวมกิจกรรม
3) ลักษณะกลุมคน/องคกรสวนใหญในชุมชนที่ดําเนินกิจกรรมการ ขอ 3-6 ใหพิจารณา
จากองคกรสวนใหญ
พัฒนา
0 เปนองคกรที่จัดตั้งขึ้นโดยราชการหรือหนวยงานภายนอก ของหมูบาน
1 เปนองคกรที่ราชการหรือหนวยงานภายนอกและผูนําชุมชน
มีสวนรวมในการจัดตั้ง
2 เปนองคกรที่ราชการหรือหนวยงานภายนอก ผูนําชุมชน
และประชาชนมีสวนรวมในการจัดตั้งหรือเปนองคกรที่
ประกอบดวย ผูแทนของทุก ๆ กลุม
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
แนวคําถาม
หมายเหตุ
ในการประเมินคุณภาพตัวชี้วัด
4) วัตถุประสงคของการจัดตั้งกลุมคนองคกรสวนใหญในชุมชน
0 ไมมีวัตถุประสงคที่ชัดเจน
1 เพื่อแกปญหาดานตาง ๆ ของชุมชน
2 เพื่อแกปญหาของชุมชนและพัฒนาตอเนื่องใหมีชีวิต
ความเปนอยูที่ดีขึ้น สามารถเปนแบบอยางแกชุมชนอื่นได
5) ลักษณะการประสานงานระหวางกลุมคน/ องคกรในหมูบาน
0 ไมมีการประสานงาน
1 มีการประสานงานเปนครั้งคราว
2 มีการประสานงานสม่ําเสมอและดําเนินงานรวมกัน
อยางตอเนื่อง
6) เครือขายการพัฒนาของกลุมคน องคกรในหมูบานกับหนวยงาน
อื่นภายนอกหมูบาน
0 ไมมีเครือขายกับหมูบานอื่น
1 มีเครือขายเฉพาะกับหนวยงานดานสาธารณสุข
2 มีเครือขายกับหนวยงานสาธารณสุขและหนวยงาน
ดานอื่น ๆ ดวย
สรุป ตัวชี้วัดเรื่ององคกร
(รวม.……………….คะแนน)
ตัวชี้วัดที่ 2 ทุน : มีทุนที่ใชในการแกปญหาและพัฒนางานในหมูบาน
ทุน หมายถึง เงิน หรือ
1) การระดมทุนที่ใชในการแกปญหาสาธารณสุข
วัสดุ สิ่งของ
0 ไมมีการระดมทุน
ศิลปวัฒนธรรม
1 เปนการระดมทุนเฉพาะกิจ/ครั้งคราว
ทรัพยากรธรรมชาติ
2 จัดตั้งเปนกองทุนในหมูบาน
ฯลฯ (ไมรวมบุคคล)
2) แหลงที่มาของทุนที่ใชในการพัฒนา
0 ไดตามระบบการจัดสรรปกติของราชการ
1 นอกเหนือจากการจัดสรรของราชการ มีการแสวงหาการ
สนับสนุนจากองคกรอื่นๆ ภายนอก
2 นอกเหนือจากการจัดสรรของราชการ มีการแสวงหาการ
สนับสนุนจากองคอื่นภายนอกรวมกับการระดมทุนภายใน
ชุมชน
ภาคผนวก ง
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แนวคําถาม
หมายเหตุ
ในการประเมินคุณภาพตัวชี้วัด
3) การจัดการที่จะใหเกิดการหมุนเวียนของทุน
ใหดูภาพรวมของการ
0 ไมมีการจัดการ
จัดการกองทุนใน
1 มีการจัดการเพื่อใหเกิดการหมุนเวียน
หมูบาน เชน วิธีเพิ่ม
2 มีการจัดการใหมีทุนหมุนเวียนและมีการงอกเงยของกองทุน รายไดใหกองทุน
4) การนําผลประโยชนจากกองทุนไปใชในการพัฒนาดานสาธารณสุข ระบบบริหารกองทุน
0 ไมมีการแบงปนหรือนําไปใชประโยชนในการพัฒนา
นําผลประโยชนไปใช
1 มีการแบงปนและใชประโยชนดานตาง ๆ (ไมรวม
ในการแกปญหา
สาธารณสุข)
อยางไรบาง ดาน
2 นําผลประโยชนไปใชในการพัฒนาหมูบานในดานตาง ๆ สาธารณสุขหรือดาน
รวมถึงสาธารณสุข
อื่น ๆ
สรุป ตัวชี้วัดเรื่องทุน
( รวม……………......คะแนน)
ตัวชี้วัดที่ 3 การบริหารจัดการ : ชุมชนมีการจัดการเพื่อพัฒนางานสาธารณสุข
ในชุมชน
ขอมูลที่เปนปจจุบัน
1) ขอมูลที่เปนปจจุบัน เพื่อใชในการพัฒนาชุมชน
หมายถึง
0 มีเฉพาะขอมูลพื้นฐานทั่วไปของหมูบาน
ไมเกิน 1 ปยอนหลัง
1 มีขอมูลพื้นฐานทั่วไปและขอมูลที่บอกถึงปญหา
สาธารณสุขของหมูบาน
2 มีขอมูลพื้นฐานทั่วไป ขอมูลที่บอกถึงปญหาสาธารณสุข
ของหมูบานและของพื้นที่ใกลเคียง
2) การนําขอมูลมาใชประโยชน เพื่อการพัฒนา
ระบบสื่อสารในหมูบาน
0 ไมมีการนํามาใชประโยชน
หมายถึง สื่อบุคคล
1 มีการเผยแพรและนําไปใชในการวางแผนแกไขปญหาของ หอกระจายขาว สิ่งพิมพ
หมูบาน
ฯลฯ ใหพิจารณา
3) แผนงาน/โครงการ กิจกรรมเพื่อแกปญหาของหมูบาน
แผนงานเพื่อแกปญหา
0 เปนแผนงานที่เจาหนาที่เปนผูจัดทําให
สาธารณสุข เปนหลัก
1 เปนแผนงานที่ผูนําชุมชนมีสวนรวมในการจัดทํา
แผนงานอาจจัดทําใน
2 เปนแผนงานที่ไดจากการระดมความคิดจากประชาชนใน ลักษณะของเอกสาร
หมูบาน
หรือขอตกลงจากการ
ประชุม
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
แนวคําถาม
ในการประเมินคุณภาพตัวชี้วัด
4) การดําเนินงานตามแผนที่กําหนดไว
0 ไมมีการจัดกิจกรรมตามแผนงานที่กําหนด
1 มีการจัดกิจกรรมตามแผนงานที่กําหนดไว
2 มีการจัดกิจกรมตามแผนงานและติดตามประเมินผลของ
กิจกรรม
5) การนําทรัพยากรของชุมชน อันไดแก วัตถุดิบ ภูมิปญญาและ
ธรรมชาติของทองถิ่น มาใชประโยชนตอสวนรวม
0 ไมมีการนําทรัพยากรมาใชประโยชน
1 มีการนําทรัพยากรมาใชในการแกปญหาของหมูบาน
2 มีการนําทรัพยากรมาใชอยางมีคุณภาพ ซึ่งหมายถึง มีการใช
อยางรูคุณคาเพิ่มคุณคาและจัดการใหเกิดการทดแทน
ทรัพยากรที่ใชไป
6 ) การจัดสรรผลประโยชนของชุมชน
0 ไดประโยชนเฉพาะกลุมผูดําเนินการ
1 ไดประโยชนเฉพาะประชาชนบางกลุม
2 ไดประโยชนทั่วถึง รวมถึงกลุมดอยโอกาส

สรุป ตัวชี้วัดเรื่องการบริหารจัดการ

หมายเหตุ

ผลประโยชน หมายถึง
ผลผลิตที่ไดจาก
ทรัพยากรในชุมชน
สิ่งสนับสนุน
สิทธิประโยชนตางๆ
เปนตน

(รวม………..……….คะแนน)

ตัวชี้วัดที่ 4 กระบวนการเรียนรูของชุมชน : มีกระบวนการเรียนรูและถายทอด
ความรูในชุมชน
1) มีแหลงความรูในชุมชน
0 ไมมีแหลงความรู
1 มีแตใชประโยชนเฉพาะกลุมเปาหมาย เชน นักเรียนใน
โรงเรียน
2 มีและใชประโยชนในการถายทอดความรูแกกลุมเปาหมาย
อื่นๆ ในชุมชน

แหลงความรู อาจเปน
บุคคลที่มีความรูหรือ
สถานที่รวบรวม
ความรูในสาขาตาง ๆ
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101

มาตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐาน
แนวคําถาม
ในการประเมินคุณภาพตัวชี้วัด
2) วิธีการถายทอดความรูในชุมชน
0 เอกสาร สิ่งพิมพ หอกระจายขาว
1 การประชุม อบรม
2 มีการจัดกลุมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณหรือการจัด
กิจกรรมการเรียนรูรวมกัน
3) กลุมเปาหมายที่รับการถายทอดความรู
0 มีการถายทอดความรูสูลูกหลานในครอบครัว
1 มีการถายทอดความรูสูบุคคลอื่นภายในชุมชน
2 มีการถายทอดความรูสูบุคคลอื่นทั้งภายในและภายนอก
ชุมชน
สรุป ตัวชี้วัดเรื่องกระบวนการเรียนรูของชุมชน

(รวม………………….คะแนน)

ตัวชี้วัดที่ 5 การมีสวนรวมของชุมชน : ประชาชนมีสวนรวมใน
กระบวนการพัฒนาตาง ๆ
1) กลุมบุคคลที่เขามามีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนาตางๆ มีความ
หลากหลาย
0 มีเฉพาะกลุมเจาหนาที่รัฐและผูนําชุมชนที่เกี่ยวของ
1 มีกลุมเจาหนาที่รัฐ ผูนําชุมชนที่เกี่ยวของ และผูนําชุมชน
กลุมอื่น ๆ
2 มีกลุมเจาหนาที่รัฐ ผูนําชุมชนที่เกี่ยวของผูนําชุมชน
กลุมอื่นๆ และประชาชนในหมูบาน
2) สัดสวนของประชาชนที่เขามามีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนา
0 นอยกวาครึ่งของกลุมเปาหมาย (< 50 % )
1 3 ใน 4 ของกลุมเปาหมาย (50 -75 % )
2 เกือบทั้งหมดของกลุมเปาหมาย ( > 75 %)
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หมายเหตุ

เนนความหลากหลาย
ของกลุมผูเขามารวม
กิจกรรมการพัฒนา
ดานตาง ๆ ของ
หมูบาน เชน กลุม
แมบาน ผูสูงอายุ
เยาวชน อาสาสมัคร
ฯลฯ ใหกลุมเลือก
แผนงาน โครงการที่
คนทั้งชุมชน เขามามี
สวนรวม ถาไมมี
ใหเลือกกิจกรรมที่

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
แนวคําถาม
ในการประเมินคุณภาพตัวชี้วัด

หมายเหตุ

3) ระดับการมีสวนรวมของประชาชน ในการดําเนินกิจกรรมการ
พัฒนา
0 รวมทํากิจกรรม
1 รวมคิด และรวมทํากิจกรรม
2 รวมคิด รวมทํา และรวมประเมินตรวจสอบ

สรุป ตัวชี้วัดเรื่องการมีสวนรวมของชุมชน

มีกลุมเปาหมายเฉพาะ
แลวพิจารณาจาก
จํานวนกลุมเปาหมาย
พิจารณาวากิจกรรม
การพัฒนาที่เกิดขึ้น
ในหมูบานสวนใหญ
ประชาชนมีสวนรวม
อยางไร

(รวม………………….คะแนน)
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แบบสรุปผลการประเมิน
หมูบาน…………………....หมูท…
ี่ ….ตําบล………….อําเภอ……………จังหวัด…………………........
ตัวชี้วัด
1. องคกร/ กําลังคน

คะแนน
เต็ม
12

2. ทุน

8

3. การบริหารจัดการ

11

4. กระบวนการเรียนรู
ของชุมชน

6

5. การมีสวนรวมของชุมชน

6
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ได

แผนการแกปญหา
ของหมูบาน

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

การวิเคราะหผลการประเมิน
1. การวิเคราะหผลรายตัวชี้วัด
1.1 ตัวชี้วัดที่ 1 องคกร/กําลังคน
การวิเคราะหผล
ในหมวดนี้มีคะแนนรวม 12 คะแนน การแปรผลในระดับการพึ่งตนเองของชุมชน
ในดานองคกร/กําลังคน มีดังนี้
ไดต่ํากวา 6 คะแนน หมายความวา องคกร/กําลังคนในชุมชนที่มีอยูยังมีความสามารถ
ในการพึ่งพาตนเองในระดับของการเขามารวมในการรับทราบ ใหการยอมรับ ใหความรวมมือ
และรวมดําเนินกิจกรรม เมื่อมีการขอรองหรือประสานงานจากเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ดังนั้นระดับ
การพึ่งตนเอง จึงควรไดรับการปรับปรุงและยกระดับมากขึ้น
ไดตั้งแต 6-12 คะแนน หมายความวา องคกร/กําลังคนในชุมชนที่มีอยูมีความสามารถ
และศักยภาพในการพึ่งพาตนเองในระดับที่คิดริเริ่ม เชน สามารถบริหารงาน ขยายเครือขายการ
พัฒนาไปยังหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของได รวมทั้งสามารถที่จะตัดสินใจหาทางเลือกตางๆ ที่
นํามาใชพัฒนาไดดวยตนเอง ซึ่งเปนระดับการพึ่งตนเองที่เปนเปาประสงคสูงสุดของการพัฒนา
1.2 ตัวชี้วัดที่ 2 ทุน
ในหมวดนี้มีคะแนนรวม 8 คะแนน การแปรผลระดับการพึ่งตนเองของชุมชน ใน
หมวดนี้มีดังนี้
ไดต่ํากวา 4 คะแนน หมายความวา ทุนและแหลงทุนที่มีอยูในหมูบานสวนมากจะ
เปนทุนที่ไดจากการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐ มากกวาที่จะเปนการแสวงหาหรือการเขา
มารวมของประชาชน องคกรอื่นๆ ระดับการพึ่งตนเองในเรื่องทุน/แหลงทุน จึงควรตองหาวิธีการ
พัฒนายกระดับใหสูงขึ้น
ไดตั้งแต 4-8 คะแนน หมายความวา ทุนและแหลงทุนที่หมูบานใชในการพัฒนา
มีการกระจายและมีความครอบคลุมทั้งจํานวนทุนและแหลงทุน แสดงใหเห็นถึงความพรอมและ
ศักยภาพของหมูบานที่จะนําทุน ทรัพยากรตางๆ มาพัฒนาใหเกิดความตอเนื่องไดดวยตนเอง
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1.3 ตัวชี้วัดที่ 3 การบริหารจัดการ
ในหมวดนี้มีคะแนนรวม 11 คะแนน การแปรผลระดับการพึ่งตนเองของชุมชน
ในหมวดนี้ มีดังนี้
ไดต่ํากวา 6 คะแนน หมายความวา ระดับการพึ่งตนเองของชุมชนในดานการบริหาร
จัดการยังอยูในกลุมคน/องคกร เพียงบางกลุม อีกทั้งในการวางแผนแกปญหาและการพัฒนายังเปน
การดําเนินการตามการชี้นําของเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ซึ่งยังไมสามารถที่จะสะทอนภาพของปญหา
และการพัฒนาของหมูบานไดอยางแทจริง
ไดตั้งแต 6-11 คะแนน หมายความวา ระดับการพึ่งตนเองของชุมชน ในดานการ
บริหารจัด การมีร ะดับที่สามารถนําทรัพยากรที่มีอยูใ นทองถิ่น มาใชไดอยางมีคุณ ภาพ มีก าร
วางแผนการแกปญหาอยางมีสวนรวม ทําใหมีทิศทางการแกปญหาและการพัฒนาที่ถูกตองและ
เหมาะสมกับสภาพทองถิ่นซึ่งทําใหมีแนวโนมในทางบวกที่จะทําใหผลการพัฒนามีความตอเนื่อง
และยั่งยืน
1.4 ตัวชี้วัดที่ 4 กระบวนการเรียนรูของชุมชน
ในหมวดนี้มีคะแนน 6 คะแนน การแปรผลระดับการพึ่งตนเองของชุมชนในหมวดนี้
มีดังนี้
ไดต่ํากวา 3 คะแนน หมายความวา กระบวนการเรียนรูของชุมชน ยังเปนการเรียนรู
ตามนโยบายที่กําหนดโดยภาครัฐ การเรียนรูจะเปนไปในทิศทางที่บอกใหทราบ ชี้แจงใหฟ ง
มากกวาการเรียนรูที่เกิดขึ้นโดยความตองการของชุมชน
ไดตั้งแต 3-6 คะแนน หมายความวา ระดับการพึ่งตนเองในดานการเรียนรูที่เกิดขึ้น
เปนการเรียนรูที่ครอบคลุมทั้งดานการชี้แจงใหฟง การเรียนรูจากปญหาที่ชุมชนตองการใหหา
วิธีก ารแก ไ ขกระบวนการเรีย นรู ไ ด นําทั้ งเทคโนโลยีพื้น บาน และเทคโนโลยีสมัย ใหม มาใช
ผสมผสานกัน รวมทั้งมีกระบวนการแลกเปลี่ยนประสบการณ และการสอนกันเองระหวางหมูบาน
เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง
1.5 ตัวชี้วัดที่ 5 การมีสวนรวมของชุมชน
ในหมวดนี้มีคะแนน 6 คะแนน การแปรผลระดับการพึ่งตนเองของชุมชนในหมวด
นี้มีดังนี้
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ไดต่ํากวา 3 คะแนน หมายความวา การมีสวนรวมในการพัฒนาของชุมชน มีระดับ
การพึ่งตนเองในระดับที่เขามามีสวนรวมเพียงกลุมคน/องคกร ผูนําชุมชน ประชาชนเขามามีสวน
เพียงแครวมคิดในกระบวนการวางแผน และมีจํานวนที่เขามารวมกิจกรรมในระดับที่นอย
ไดตั้งแต 3-6 คะแนน หมายความวา การมีสวนรวมของชุมชน มีระดับการพึ่งตนเอง
ในระดับที่ผูเกี่ยวของทุก ๆ ฝาย ในชุมชนสามารถรวมตัวกันเขามารวมคิด รวมวางแผน รวมทํา
กิจกรรมและรวมควบคุม ประเมิน และตรวจสอบการดําเนินงานของชุมชนไดดวยตนเอง มีการเขา
รวมกิจกรรมมาก ซึ่งสงผลทําใหการพัฒนามีความสําเร็จและยั่งยืน

2. การวิเคราะหผลภาพรวมของการพึ่งตนเอง
การประเมินผลภาพรวมของการพึ่งตนเอง ไดแบงระดับการพึ่งตนเองเปน 2 ระดับ ซึ่ง
แตละระดับมีการแปร ดังนี้
การพึ่ ง ตนเองระดั บ ต น เป น ระดั บ การพึ่ ง ตนเองที่ มี ผ ลรวมของคะแนน ต่ํ า กว า 22
คะแนนเปนกลุมที่มีผลการพัฒนาอยูในระดับตน และตองการการปรับปรุง/พัฒนาอยางมาก
การพึ่งตนเองระดับที่ดี เปนระดับการพึ่งตนเองที่มีผลรวมของคะแนนอยูระหวาง 22-24
คะแนน เปนกลุมที่ชุมชนมีความพรอม มีศักยภาพในการพัฒนาในทุก ๆ ดาน แตยังควรมีการ
พัฒนาเพื่อรักษาสภาพอยางตอเนื่อง

3. แนวทางการวางแผนพัฒนา
ผลการประเมินจะสามารถชี้บอกมิติการพึ่งตนเองของชุมชนในแตละตัวชี้วัดแตละ
ประเด็นไดโดยละเอียด ดังนั้นภายหลังที่เสร็จสิ้นกระบวนการประเมินผลและการวิเคราะหผล
เจาหนาที่ผูปฏิบัติการควรจะไดนําผลการประเมินที่ไดมากําหนดทิศทางการพัฒนา โดยการจัดทํา
แผนงาน /โครงการเพื่อแกปญหา ทั้งนี้การจัดทําแผนงาน /โครงการควรไดพิจารณารายละเอียด
ของปญหาในแตละตัวชี้วัดวามีขอบกพรองอยางไรมาเปนตัวกําหนดปญหาในการวางแผนดวย จะ
ทําใหการวางแผนครอบคลุมและเหมาะสมยิ่งขึ้น
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