
ขั้นตอน เจ้าหน้าที่ท าเอง (เทศบาล) เจ้าหน้าที่ร่วมกับชุมชน ชุมชนท าเอง (จนท.เป็นผู้กระตุ้น) 
 

1. การจัดตั้งคณะท างาน 
  - มีส่วนร่วมจากหลายภาคส่วน 
  - วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ภาคี
เครือข่าย 

คณะท างานของเทศบาล   โดยเจ้าหน้าที่เทศบาลร่วมกับชุมชนเป็นผู้
เลือกคณะท างาน 

1. มีคณะท างานของชุมชน  
2. ชุมชนเป็นผู้เลือกคณะท างานเอง 

2. การประเมินและวิเคราะห์ชุมชนเกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
   2.1.รวบรวมข้อมูล (เพ่ือน าข้อมูลส าหรับใช้
ในการวางแผนการด าเนินงาน) 
   - ข้อมูลมีความถูกต้อง 
   - แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ 
   - มีการเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 
   - สามารถน าไปใช้ในการวางแผนได้ 
   - เป็นข้อมูลในระดับต าบล 
   - ลงหมู่บ้าน 
   - ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณ และคุณภาพ 

* คณะท างานของเทศบาลเป็น
ผู้จัดท าและสังเคราะห์ข้อมูล  
 
 

จนท.และชุมชนรวบรวมข้อมูล 
 
 
  

1. มีคณะท างานชุมชนร่วมกับชุมชนในการรวบรวม
ข้อมูลตามกระบวนการ ในบริบทของชุมชน ทักษะ
ของชุมชนเอง ตามความต้องการของชุมชนและมี
การแลกเปลี่ยนข้อมูลกับคณะท างานของ จนท.กับ
ชุมชน และสามารถน าไปวางแผนการด าเนินงานได้ 
 

   2.2.วิเคราะห์ข้อมูลความทันสมัยของของ
ข้อมูลอย่างน้อย 3 ปี 
   - การใช้ความรู้ทางระบาดวิทยา 
   - มีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการวัด
อย่างถูกต้อง (จ านวน อัตรา ร้อยละ เวลา) 
อย่างถูกต้อง 
   - แสดงแนวโน้ม 
 

1. วิเคราะห์เองโดยใช้หลักการทาง
ระบาดวิทยา เห็นแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลง 
2. จนท.มีข้อมูลแต่ไม่คืนข้อมูลชุมชน 

1. จนท.กับชุมชนร่วมกันวิเคราะห์ 
แลกเปลี่ยนพูดคุย (โดยมีเจ้าหน้าที่เป็น
Facilitator) 
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และคืนชุมชน 
2. จนท.คืนข้อมูลสู่ชุมชน/จนท. คืนข้อมูล
ชุมชนโดยชุมชนไม่มีข้อมูล/จนท.คืนข้อมูล
ชุมชน+ชุมชนมีข้อมูล 

1. คณะท างานชุมชนวิเคราะห์เองโดยใช้หลักการ
ระบาดวิทยา (การวิเคราะห์ให้เห็นปัญหาที่ส่งผล
กระทบต่อชุมชน) มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมี
เจ้าหน้าที่ร่วมรับฟัง 
2. ชุมชนสามารถวิเคราะห์เอง วิเคราะห์โดยใช้ทักษะ
ของชุมชนเองและ แปลผลร่วมกัน 

   2.3.วินิจฉัยปัญหา 
   - ระบุปัญหาชุมชน 
   - การศึกษาสาเหตุของปัญหา 
 

คณะท างาน จนท.เป็นผู้วินิจฉัย
ปัญหาเองท้ังหมด 
 

คณะท างานร่วมกับชุมชนเป็นผู้วินิจฉัย
ปัญหา  
 

คณะท างานชุมชนร่วมกันก าหนดปัญหา ศึกษา
สาเหตุของปัญหา จัดล าดับความส าคัญปัญหาของ
ตัวเอง โดยมี จนท.เป็นเพียงผู้รับฟัง 
 
 

เครื่องมือประกอบการด าเนินงาน CBI-IHD ปี 2560 ส าหรับเทศบาลและชุมชน เพ่ือการพัฒนา ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน 

เอกสารหมายเลข 1.1 
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2.4.จัดล าดับความส าคัญเพ่ือน ามาวางแผน 
โดยพิจารณาจาก 
     1) ขนาดของปัญหา 
     2) ความรุนแรงของปัญหา 
     3) ความยากง่ายในการแก้ไข 
     4) ความสนใจหรือความตระหนักของ 
ชุมชนที่มีต่อปัญหานั้น 
     5) ความพร้อม 
(เครื่องมือที่ใช้) 
*เลือกชุมชนที่จะลง intervention 

จนท.ก าหนด จัดล าดับความส าคัญ
เองทั้งหมด 

จนท.ร่วมกับชุมชนในการจัดล าดับ
ความส าคัญ 

1. คณะท างานชุมชนมีการประชุมเพ่ือการรับรู้
ปัญหา 
2. คณะท างานและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดล าดับ
ความส าคัญเองและเกิดข้อตกลงร่วมกันในการแก้ไข
ปัญหาตามล าดับความส าคัญท่ีจัดไว้  
 
เลือกพ้ืนที่ด าเนินการ  
*หมายเหตุ (เลือก 1 ชุมชนต้นแบบ) 

3.จัดท าแผนการด าเนินงาน/แผนปฏิบัติการ
ลดปัญหา NCD (โรคและพฤติกรรม) 
  1) กิจกรรมที่ตอบโจทย์ 
  2) แผนระยะสั้น 1 ปี 
  3) นวัตกรรมใหม่  ๆ  
  4) ก าหนดปัญหา 
  5) ระยะของแผน  
  6) ความต้องการ ความคาดหวัง 
  7) เป้าหมาย 
  8) ผู้รับผิดชอบ 
  9) วิธีการด าเนินงาน 
  10) การประเมินผล 
  11) วิธีการประเมินผล 
(วางแผนเชื่อมโยงทรัพยากร และ setting) 
(Logic model) 
 
 

เป็นแผนของ จนท.ก าหนดเอง 
ใช้ทรัพยากรของหน่วยงานตนเอง
เป็นหลัก 

เจ้าหน้าที่ร่วมกับชุมชนจัดท าแผน ร่วมใช้
ทรัพยากรระหว่างของ 
เทศบาลเองและชุมชน รวมถึงภาคี
เครือข่าย 
 

1. วางแผนเองโดยชุมชน โดยใช้ทรัพยากรชุมชนเอง 
(คน เงิน ของ) โดยมีการระดมทุน/การมีส่วนร่วม/
การสนับสนุนจากแหล่งอ่ืน ๆ ได้ 
2. ประชุมร่วมกันเพื่อวางแผนปฏิบัติการ 
เป็นแผนที่เกิดจากภาคีเครือข่าย ชุมชนรับรู้แผน 
มีการเชื่อมโยง setting ที่เก่ียวข้องในการแก้ไข
ปัญหา 

เอกสารหมายเลข 1.1 (ต่อ) 
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4. ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานชุมชน โดย
การน าทรัพยากรมาร่วมในการด าเนินงาน 
 

ด าเนินงานเองโดยเจ้าหน้าที่ทุก
ขั้นตอนตามแผน 
   

เจ้าหน้าที่และชุมชนร่วมกันด าเนินการ ชุมชนด าเนินงานเองท้ังหมดทุกขั้นตอนตามแผน 
และชุมชนมีนวัตกรรมของตนเอง  

5. ก ากับ ติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงาน  
   5.1 ก ากับ ติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงาน (ตามแผน) 
       1) ใช้ข้อมูลในการติดตาม 
       2) ติดตามการด าเนินงานเป็นระยะ ๆ  
       3) มีเครื่องมือในการติดตามประเมินผล 
(Logic model) 
       *ติดตามชุมชนที่ลง intervention และ
รู้ปัญหา รู้ว่าจะต้องท าอะไรต่อไป 
 

ติดตาม ก ากับประเมินผลโดย
เจ้าหน้าที่  

ด าเนินงานร่วมกันก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผล 
   - จนท.ท าเองบางส่วน 
   - ชุมชนท าเองบางส่วน 

-ชุมชนมีการก ากับ ติดตาม ประเมินผลเองท้ังหมด
ทุกขั้นตอนตามแผน และมีการดูแลกิจกรรมให้
เป็นไปตามแผน ภายใต้ระยะเวลาที่ก าหนด และมี
การบริหารจัดการงบประมาณภายใต้โครงการได้ดี 
และสามารถน าผลการประเมินมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพ่ือสร้างการเรียนรู้ร่วมกันของชุมชน 
 

   5.2 ปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้เหมาะสม มีการปรับกิจกรรมโดยเจ้าหน้าที่ ร่วมกันระหว่างจนท.และชุมชน ชุมชนมีการน าผลการประเมินเข้าสู่เวทีชุมชนเพื่อ
การวางแผนปรับกิจกรรมตามความเหมาะสม หรือ
แก้ไขปัญหาเพ่ือพัฒนาต่อยอดในปีต่อไป 
 

เอกสารหมายเลข 1.1 (ต่อ) 


