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คํานํา 

  
 หนังสือ “คูมือการใชงานเว็บไซต ระบบพัฒนา ติดตาม และประเมินผล โครงการรวม

สรางชุมชนใหนาอยู  (happynetwork.org)” เลมน้ีสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (สจรส.ม.อ.) ไดจัดทําขึ้นเพ่ือประโยชนของผูรับทุนและทีมสนับสนุน

วิชาการโครงการรวมสรางชุมชนใหนาอยูในพ้ืนที่ภาคใต โดยมีวัตถุประสงคหลักสําคัญ 3 ประการ 

ไดแก ประการแรก เปนระบบการพัฒนาการเขียนขอเสนอโครงการเพ่ือเปนระบบติดตามและ

ประเมินผลการดําเนินงานโครงการ และการรายงานความกาวหนาการดําเนินงานโครงการรวม

สรางชุมชนใหนาอยูในพ้ืนที่ภาคใต ประการที่สอง เปนชองทางการสื่อสาร เครื่องมือ

ประชาสัมพันธ การดําเนินงาน และการตรวจสอบโดยหลักธรรมาภิบาล และประการสุดทาย เปน

ศูนยรวมขอมูล และเปนฐานขอมูลการดําเนินงาน การวิเคราะห สังเคราะหผลโครงการ และการ

สรางนวัตกรรมเพ่ือขับเคลื่อนชุมชนสุขภาวะในภาคใต 

 คูมือเลมน้ีเปน version 2 ป 2559 ไดปรับปรุงพัฒนาใหมีความสมบูรณมากข้ึน เพ่ือชวย

ใหงายตอการทําความเขาใจในการใชงาน เน้ือหาในเลมน้ีเนนการสรางความเขาใจตอการจัดทํา

โครงการชุมชนนาอยูในแตละชวงของโครงการ ต้ังแตการพัฒนาขอเสนอโครงการ การติดตาม

ประเมินผลโดยผูรับผิดชอบโครงการ และทีมสนับสนุนวิชาการ ทําใหเกิดการติดตามผลการดําเนิน

โครงการไดตลอดเวลา (real time) เน้ือหาการนําเสนอในแตละข้ันตอนจะมีภาพประกอบ

คําอธิบายแนะนําการใชงาน ซึ่งคณะผูจัดทําหวังวาคูมือเลมน้ีจะเปนประโยชนใหกับทีม

คณะทํางานโครงการชุมชนนาอยูภาคใต และผูสนใจทั่วไป 
 

 

 

 

 

คณะผูจัดทํา 
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บทที่ 1 

ขอมูลทั่วไป 

 

เน้ือหาสําคัญประกอบดวย 7 สวน ดังตอไปนี้ 
 

1. วิธีการเขาสูหนาเว็บไซต 

2. การสมัครสมาชิก  

3. การเขาสูระบบสมาชิก  

4. การออกจากระบบสมาชิก  

5. การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดสวนตัว  

6. การเปลี่ยนรหัสผานใหม  

7. การเปลี่ยนแปลงภาพถายสวนตัว 

 

1. วิธีการเขาสูหนาเว็บไซต  
 

         สามารถเขาถึงเว็บไซตไดโดยผานโปรแกรมเว็บเบราวเซอร หรือ โปรแกรมสําหรับใช

อินเทอรเน็ต เชน Internet Explorer (IE) , Google Chrome, Firefox  
 

 

 
 

เลือกเว็บเบราวเซอร  เพ่ือเปดใชงาน 

 

 

  ** แนะนําใหใช Google Chrome ในการทํางาน เพ่ือการแสดงผลที่สมบูรณ 
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วิธีการเขาสูหนาเว็บไซตสามารถทําได 2 วิธี คือ 

   วิธีที ่1 พิมพ URL โดยตรง  

 เมื่อเปดโปรแกรมเว็บเบราวเซอรแลว พิมพชื่อเว็บไซตลงในชอง Address bar 

(ชองสําหรับพิมพ URL) โดยพิมพคําวา “happynetwork.org” แลวกดปุม   เพ่ือเขาสู

หนาเว็บ “ฅนใตสรางสุข” โดยตรง ดังรูป 

 

 

 

 วิธีที่ 2  คนหาจากเว็บ Google 

 เมื่อเปดโปรแกรมเว็บเบราวเซอรแลว ใหพิมพคําวา www.google.com เพ่ือเขาสู

หนาเว็บการคนหา แลวพิมพคําที่ตองการคนหา ในที่น้ีใหพิมพคําวา “คนใตสรางสุข” 

 

 

 

 

คลกิในชองนีแ้ละพิมพคําวา 

“happynetwork.org” 

แลวกด Enter 

คลกิทีช่ื่อ เว็บไซต 

“ฅนใตสรางสขุ” 

คลิกในชองนีแ้ลว พิมพคําทีค่นหา 

“คนใตสรางสขุ” 



คูมือการใชงานเว็บไซต : ระบบพฒันา ตดิตามและประเมินผล โครงการรวมสรางชมุชนใหนาอยู  9 

 

 เมื่อเขาสูเว็บไซต “ฅนใตสรางสุข”  ไดสําเร็จ หนาเว็บไซตจะแสดงผลตามรูป 

 
 

 องคประกอบหนาแรกของเว็บไซต 

  แถบเมนูหลัก (ดานบน) ของเว็บไซต ประกอบดวยเมนู 

 หนาแรก : หนาแรกของเว็บไซตฅนใตสรางสุข 

 สสส. สํานัก 6 : ที่มาของการสนับสนุนโครงการ จุดมุงหมายการทํา

โครงการ และชุดโครงการที่สนับสนุน 

 ปฏิทินรวม : หนาแสดงรายการกิจกรรมของโครงการในรูปแบบของปฏิทิน 

 กระดานสนทนา : หนากระดานสนทนา สําหรับ พูดคุยแลกเปลี่ยน 

 เก่ียวกับภาคี : หนาแสดงขอมูลเกี่ยวกับภาคีเครือขายฅนใตสรางสุข 

 มุมสมาชิก : สําหรับการเขาสูระบบสมาชิก (Login) และการออกจาก

ระบบสมาชิก (Logout) 
 

   แถบเมนูโครงการ ประกอบดวย 

 พัฒนาโครงการ : สําหรับใชในชวงการพัฒนาขอเสนอโครงการ แสดง

รายชื่อโครงการที่พัฒนาข้ึนมาในแตละป รายละเอียดขอเสนอโครงการ 

แถบเมนูหลัก 

แถบเมนูโครงการ 

แถบเมนู  

ขาวประชาสัมพันธ 
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และสามารถเขาไปแกไขขอมูลรายละเอียดโครงการไดในชวงที่มีการเปดรับ

ขอเสนอโครงการ  

 ติดตามโครงการ :  สําหรับใชในชวงการติดตามโครงการ หลังจากโครงการ

ไดรับการอนุมัติทุนจาก สสส. ประกอบดวย รายชื่อโครงการแตละจังหวัด 

สถานะโครงการ และแผนที่แสดงที่ต้ังของโครงการ รายละเอียดโครงการ 

การจัดทํารายงานผูรับผิดชอบ และรายงานพี่เลี้ยง 

 โครงการในความรับผิดชอบ : เมนูลัดเขาไปยังโครงการที่รับผิดชอบ เมื่อ

ผูรับผิดชอบโครงการตองการเขาไปแกไขรายละเอียด ทํารายงานกิจกรรม 

เพ่ิมเติมขอมูลในโครงการ การจะเขาสูหนาโครงการที่รับผิดชอบไดน้ันตอง

เขา ระบบสมาชิก (Login) กอนทุกคร้ัง หนาเว็บไซตจึงจะแสดงชื่อ

โครงการที่รับผิดชอบข้ึนมา ดังรูป 

 

 
 

 

 แบบฟอรม คูมือ สื่อ :  เอกสารและสื่อความรู คูมือการดําเนินโครงการ 

แบบฟอรมเอกสารการทํารายงานตาง ๆ จะอยูในชองน้ี สามารถดาวน

โหลดไฟล นําไปใชได 
 

 

 

 

ชื่อสมาชกิ จะแสดงเมื่อ

เขาสูระบบ(Login) 
 

ชื่อโครงการ จะแสดงเมื่อ

เขาสูระบบ(Login) 
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แถบเมนูขาวประชาสัมพันธ 

 เปนชองทางที่ สจรส.ม.อ. แจงขาวสารตาง ๆ กับทีมสนับสนุนวิชาการ (พ่ี

เลี้ยง)และผูรับผิดชอบโครงการ เชน กําหนดการจัดประชุม หนังสือเชิญ

เขารวมประชุม เอกสารประกอบการประชุม เปนตน สามารถดาวนโหลด

ไฟลเอกสาร หรือพิมพเอกสาร 

2. การสมัครสมาชิก 

      ผูใชงานระบบพัฒนา ติดตาม และประเมินผลโครงการรวมสรางชุมชนใหนาอยู ทุกคน

จะตองเปนสมาชิกของเว็บไซตเพ่ือการกําหนดสิทธ์ิในการเขาใชงานระบบ หากผูใชงานยังไมไดเปน

สมาชิกของระบบ จะสามารถใชงานไดเพียงการเขาเยี่ยมชมในบางสวนของระบบเทาน้ัน ไม

สามารถแกไขหรือจัดทํารายงานตางๆได ซึ่งในปจจุบันไมมีการเปดรับสมัครสมาชิกผานระบบ

อัตโนมัติ หากตองการเปนสมาชิกใหติดตอผูดูแลเว็บไซตเพ่ือทําการสมัครสมาชิก 

 กรณี ลืมรหัสผาน  

 1. เลื่อนเมาสไปคลิกบนเมนู “ลืมรหัสผาน” 

 

 

2. คลิกปอนอีเมลของทานที่แจงไวในระบบ 

 

3. คลิก “Send password”  เพ่ือขอรหัสใหม โดยระบบจะทําการสงรหัสใหมไป

ใหทางอีเมล และใหทานเขาสูระบบแลวเปลี่ยนรหัสผานตามตองการ 

 

 
 

1. คลกิ 

“ลืมรหสัผาน” 

2. คลิกปอนอเีมล 

3. คลิก สงเพื่อ

ขอรับรหสัใหม 
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3. การเขาสูระบบสมาชิก (Login) 
 

  การเขาสูระบบสมาชิก (Login)   เพ่ือการเขาใชงานไดอยางครบถวน 

 1. เลื่อนเมาสไปบนเมนู (หรือคลิกที่) “มุมสมาชิก” 

 2. ปอนชื่อผูใชงานหรืออีเมล ในชองชื่อสมาชิก ( Username )  

 3. ปอนรหัสผาน ที่ทานตั้งไว ในชอง รหัสผาน ( Password ) 

 4. เลือกเวลาที่ จะใหจํารหัสผานไว  (*กรณีไมไดใชเคร่ืองสวนตัวแนะนําใหใชไมเกิน 1 

วัน)  

 5. คลิกปุม “เขาสูระบบ” เพ่ือเขาสูระบบและเริ่มทํางานเมนูตางๆไดตามสิทธ์ิที่ไดรับ  

 
** ถาเขาสูระบบสมาชิก สําเร็จจะแสดงชื่อสมาชิกผูใชงาน แทน “มุมสมาชิก” (มุมบนดานขวามือ)

และสามารถใชงานเมนูเฉพาะสมาชิกได ** 
 

4. การออกจากระบบสมาชิก (Logout) 

 เมื่อใชงานเสร็จแลว หรือตองการ

เลิกใชงาน ใหเลื่อนเมาสไปคลิกบนชื่อ

สมาชิก แลวเลือก “ออกจากระบบ” 

 

 

 

คลิก ออกจากระบบ 

(Logout) เม่ือเลิกใชงาน 

1. เลื่อนหรือคลิก 

2. ปอนชื่อหรืออีเมล 

3. ปอนรหัสผาน 

4. คลิกเลอืกระยะเวลาจํารหัสผาน 
5. คลิกเขาสูระบบ 
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5. การเปล่ียนแปลงรายละเอียดสวนตัว  

  1. เลื่อนเมาสไปที่ ชื่อผูใชงาน แลวคลิก “แกไขขอมูลสวนตัว” 

 
 

  2. เลื่อนเมาสไปคลิก ที่ “เปลี่ยนรายละเอียดสวนตัว” 

  3. “นามแฝง” คลิกและปอนชื่อที่จะนําไปแสดงบนหนาเว็บไซต 

เม่ือทานสงรายงาน หรือแสดงความคิดเห็น  

   (*แนะนําใหใชชื่อจริง) 

  4. “อีเมล(e-mail)” ปอนอีเมลที่ใชงานอยู การเขาระบบครั้ง

ตอไป สามารถใชชื่ออีเมลน้ีในการ เขาสูระบบได ทางเว็บไซต

จะไมมีการแสดงอีเมลนี้ของทานในหนาเว็บไซต แตจะใชใน

กรณีท่ีทานลืมรหัสผาน ระบบจะสงรหัสผานไปใหทางอีเมล 

  5. “ชื่อจริง” ใหปอนชื่อจริง 

 6. “นามสกุล” ใหปอนนามสกุล 

 7. ปอนรายละเอียดในชองตางๆแตละชองที่ทานมีขอมูล เชน ที่

อยู หมายเลขโทรศัพท เปนตน 

 8. คลิกปุม “Save” เพ่ือบันทึกการแกไข 

 

 

 

 

 

 

 

2. คลิก “เปลี่ยน

รายละเอียดสวนตัว” 

1. คลิก“แกไข

ขอมลูสวนตัว” 
3. คลิก  

“ปอนชื่อ” 

4. คลิก 

“ปอนอเีมล” 

8. คลิก “Save” 

7. คลิก  

“ปอนชื่อ” 

5. คลิก“ปอนชื่อ” 

6. คลิก“ปอน

นามสกลุ” 
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6. การเปล่ียนรหัสผาน 

 1. เลื่อนเมาสไปที่ ชื่อผูใชงาน แลวคลิก “แกไขขอมูลสวนตัว”     

 
 

2. เลื่อนเมาสไปคลิกที่“เปลี่ยนรหัสผาน” 

3. ปอนรหัสผาน ในชอง “รหัสผานปจจุบัน” 

4. ปอนรหัสผานใหมที่ตองการ ในชอง 

“รหัสผานใหม” โดยรหัสผานตองมีความยาว

อยางนอย 6 ตัวอักษร 

5. ปอนรหัสผานใหมซ้ําอีกครั้ง ในชอง“รหัสผาน

ใหม (ยืนยัน)”เพ่ือยืนยันความถูกตองของ

รหัสผาน 

6. คลิกปุม “Save” เพ่ือบันทึก  

*ถาเปลี่ยนรหัสสําเร็จจะไดรับ ขอความแจงผล “บันทึก

รหัสผานใหมเรียบรอย” (รหัสผานใหม จะใชไดในการ

เขาใชงานคร้ังตอไป หรือ ใหออกจากระบบกอน แลว

เขาสูระบบใหมอีกคร้ัง) 
 

หมายเหตุ: ขอควรระวัง ในการพิมพ ใหดูวาเลือกแปนพิมพ ภาษาอังกฤษ

หรือภาษาไทย ตอนต้ังรหัสผาน  สังเกต มุมลางซายมือของจอ 
 

 

 

2. คลิก “เปลีย่น

รหัสผาน” 

1. คลิก“แกไข

ขอมลูสวนตัว” 

3. คลิก  

“ปอนรหสัผาน” 

4. คลิก“ปอน

รหัสผานใหม” 

5. คลิก“ปอนรหัสผาน

ใหม อีกครั้ง ” 

6. คลิก “Save” 
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7. การเปล่ียนแปลงภาพถายสวนตัว  
 

  1. เลื่อนเมาสไปที่ ชื่อผูใชงาน แลวคลิก “แกไขขอมูลสวนตัว”  

 
 

2. เลื่อนเมาสไปคลิก ท่ี  “เปลี่ยนภาพถาย” 

3. เลื่อนเมาสไปคลิก ท่ี  “Choose File” 

 
 

4. เลือกไฟลรูปภาพ คลิกที่ภาพ (รูปภาพนามสกุล .jpg) แลวคลิก  “open” 

5. คลิก  “Upload photo” เพ่ือบันทึกการเปลี่ยนภาพประจําตัว 

 

(* ถามีการเปลี่ยนรูปภาพ ภาพจะเปลี่ยนให ในการใชเขาใชงานครั้งตอไป หรือ กดรีเฟรชหนาจอ 

หรือ ออกจากระบบ แลวเขาสูระบบใหมอีกครั้ง) 
 

 

 

 

 

 

2. คลิก “เปลีย่น

ภาพถาย” 

1. คลิก“แกไข

ขอมลูสวนตัว” 

3. คลิก  

“Choose File” 

4. เลือกไฟลภาพ แลว

คลกิ “open” 5. คลิก“Upload 

photo” 
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สรุป 

 

 เนื้อหาในบทที่ 1 เปนพ้ืนฐานสําคัญของการใชเว็บไซต “ฅนใตสรางสุข” เริ่มตน

ต้ังแตวิธีการเขาสูหนาเว็บไซตฅนใตสรางสุข หลังจากนั้นหากสมาชิกลืมรหัสผานของตัวเอง ยังมี

เน้ือหาในบทนี้ดวย 

 นอกจากน้ียังมีเน้ือหาที่สําคัญและจําเปนอื่น ๆ ของการใชเว็บไซต ไดแก การเขาสู

ระบบสมาชิกและการออกจากระบบ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดสวนตัวและการเปลี่ยนแปลง

ภาพถายสวนตัว ตลอดจนกรณีที่ตองการเปลี่ยนรหัสผานใหม ซึ่งผูใชงานทุกคนตองสังเกตและ

ระมัดระวังขอผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึนในขั้นตอนของการเปลี่ยนรหัสผาน 
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บทท่ี 2 

การพัฒนาโครงการ 

 
 

 เน้ือหาในบทน้ีเปนการแนะนําขั้นตอนการพัฒนาขอเสนอโครงการ การปรับ 

แกไขเพิ่มเติมขอมูลรายละเอียดในชวงพัฒนาโครงการ รวมทั้งการเพ่ิมขอมูลชุมชนและ

แผนชุมชนที่เปนสวนสําคัญในการพิจารณาขอเสนอโครงการ แบงออกเปน 2 สวน คือ 

องคประกอบรายละเอียดที่สําคัญของหนาพัฒนาโครงการ และข้ันตอนการแกไข

รายละเอียดขอเสนอโครงการ 

 

  

 

1. องคประกอบหนาพัฒนาโครงการ 

 1. จากหนาแรก คลิกเลือก “พัฒนาโครงการ”  

 
 

 

 

คลกิ เพื่อดภูาพรวม 

การพัฒนาโครงการ 

1. ” 

คลกิ เพื่อเขา 

โครงการท่ีกําลังพฒันาของตนเอง 
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 2. จะปรากฏหนา การพัฒนาโครงการ มีองคประกอบที่สําคัญดังนี้ 

 

 
 

  1. แถบรายชื่อ ระบุปท่ีพัฒนาโครงการ จังหวัด และสถานะ (ประกอบดวย 8 

สถานะ ไดแก ไมผานรอบแรก กําลังพัฒนา พิจารณา ปรับแก ผาน ไมผาน ยกเลิก และไดรับการ

สนับสนุน)  ตามตารางขางลางที่ระบุสีตามสถานะ เมื่อตองการเขาไปดูโครงการใหคลิกท่ี 

“จังหวัด”หรือคลิกที่ “สถานะ” หรือสามารถคลิกเลือกที่ “พ.ศ.” แลวคลิกที่ “จังหวัด” ตามที่

ตองการเลือกใชงาน 

 2. แถบคนหา สามารถกรอกชื่อโครงการเพ่ือเขาไปสูหนาโครงการไดอยางรวดเร็ว 

 3. แถบรวมจํานวนโครงการ เปนแถบท่ีแสดงจํานวนโครงการที่พัฒนาในแตละป 

 4. แถบเปอรเซ็นต เปนแถบที่แสดงคาเฉลี่ยเปนจํานวนเปอรเซ็นตของโครงการที่

พัฒนาในแตละจังหวัด 

2 

3 

4 

1 
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2. ขั้นตอนการเขียนขอเสนอโครงการ 

 ทางผูดูแลระบบเวบไซตจะเพ่ิมชื่อโครงการใหกับผูสมัครที่สงขอเสนอโครงการมายัง สจรส.

ม.อ. ในชวงเปดรับสมัครโครงการ ซึ่งผูสมัครสามารถเขาไปเพ่ิมเติมขอมูลและแกไขรายละเอียด

โครงการไดเลย มีวิธีการดังน้ี 

  1. เขาสูระบบสมาชิก (Login) กอนการทํางาน (ดูวิธีการเขาสูระบบ : หนา12)  

 2. คลิกที่ “โครงการในความรับผิดชอบ” จากเมนู ในหนาแรกของเว็บไซต 

 

 
 

3. จะปรากฏหนาจอ รายชื่อโครงการกําลังพัฒนา ประกอบดวย ชื่อโครงการ วันที่

เริ่มพัฒนา ชื่อผูพัฒนาโครงการ และสถานะโครงการ คลิกที่ “ชื่อโครงการ”  
 

 
   4. จะเขาสูหนา พัฒนาโครงการ มีองคประกอบ 3 สวน คือ 

1. เขาสูระบบ  

(มุมสมาชิกจะตองแสดงชื่อตนเอง) 

2. คลิก“โครงการในความ

รับผดิชอบ” 

3. คลิกที่ชือ่โครงการ  
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   4.1 แถบสถานะโครงการ ประกอบดวย สถานะโครงการ ชื่อผูพัฒนา

โครงการ (จะเปนชื่อที่ผูรับผิดชอบโครงการใช Login เขาสูเว็บไซต) ชื่อพ่ีเลี้ยงโครงการ เมนู

พิมพเอกสาร และเมนูดาวโหลดเอกสารโครงการ 

 

 

 

 

    4.2 แบบเสนอโครงการรวมสรางชุมชนใหนาอยู มีหัวขอที่สําคัญในการ

เขียนขอเสนอโครงการจํานวน 11 หัวขอ เม่ือตองการแกไขขอมูลให คลิกเลือก ตรงชองที่ตองการ

ปอนขอมูลหรือที่ตองการแกไข แลวพิมพขอความ ท่ีตองการในแตละชอง เม่ือคลิกชองถัดไประบบ

จะบันทึกใหอัตโนมัติ ซึ่งในแตละหัวขอจะมีขอความสีเขียวเปนตัวชวย โดยจะเปนขอแนะนํา 

วิธีการ ลักษณะการเขียนในแตละหัวขอ ดังนี้ 

4.1 แถบสถานะโครงการ 

4.2 แบบเสนอโครงการ ม ี11 

หัวขอที่สําคัญ 
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   1) ชื่อโครงการ คลิกท่ีชื่อโครงการ ตรงชองที่ตองการปอนขอมูล ขอความสี

เขียวจะชวยแนะนําการเขียนชื่อโครงการวา ชื่อโครงการควรสั้น กระชับ เขาใจงาย และสื่อสารสิ่ง

ที่จะทําอยางชัดเจน 

 

   2) ประเภทโครงการ มี 2 ประเภท คือ โครงการใหม หมายถึง โครงการที่ยัง

ไมเคยไดรับทุนจาก สสส. และ โครงการตอเน่ือง หมายถึง โครงการตอเน่ืองที่เคยไดรับทุนจาก 

สสส. ใหคลิกเลือกตรงชองที่ตองการ และเลือก ประเด็นหลัก 

 

 

   3) ผูรับผิดชอบโครงการ คือ ผูที่ดําเนินการหลักของโครงการ ใหคลิกเลือก 

ตรงชองที่ตองการปอนขอมูล ตองปอนขอมูลทุกชองใหครบ 

 

คลกิเลือก ประเภทโครงการ 
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   4) ผูรวมรับผิดชอบโครงการ ตองมีชื่ออยางนอย 3 - 5 คน และควรกรอก

ขอมูลของแตละคนใหครบทุกชอง 

 

 

   5) รายชื่อแกนนําในชุมชน  คือ บุคคลที่มีประสบการณในการทํางานที่จะ

มาชวยหนุนเสริมการทํางานของโครงการได เชน ปราชญชาวบาน ครู ผูนําศาสนา สมาชิกกลุม

องคกรในชุมชน อสม. เปนตน ใหระบุรายชื่อแกนนํา 3 – 5 คน 

 

 

   6) ระยะเวลาดําเนินงาน มีระยะเวลา 12 เดือน คลิกเลือกวันที่ในชอง     

“วันที่เร่ิมตน” และ “กําหนดเสร็จ” 

 

คลกิเลือก และระบุวันที่ จากปฏทิิน 
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   7) รายละเอียดของโครงการ ตองเขียนใหชัดเจน แสดงจุดมุงหมาย วิธีการ

ดําเนินการ ลักษณะการทํางานรวมกันกับคนที่หลากหลาย การใชเงินและทรัพยากรที่มีในชุมชน

มาทําใหกิจกรรมบรรลุเปาหมาย ขอมูลในสวนน้ีทางคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิจะใชเปนขอมูล

สําคัญในการพิจารณาอนุมัติสนับสนุนโครงการ ขอมูลรายละเอียดโครงการประกอบดวย 4 หัวขอ

ที่สําคัญ ดังนี้ 

    7.1) ความพรอมในการเขารวมประชุมเพ่ือพัฒนาโครงการ และ

ข้ันตอนการเขียนโครงการ (อธิบายข้ันตอนการจัดทําโครงการ เชน การประชุมชาวบาน) 

 

  7.2) การวิเคราะหและอธิบายทุนที่มีอยูในชุมชน ท่ีเปนปจจัยเอื้อใน

ตอการดําเนินโครงการ 

 

  7.3) ขอมูลสภาพปญหาของชุมชนที่ตองการดําเนินการแกไข ใหระบุ

ปญหาของชุมชนและจัดลําดับความสําคัญจากปญหาที่สําคัญมากไปนอย คลิกเลือก และพิมพ
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ขอความ ตรงชองที่ตองการปอนขอมูลหรือที่ตองการแกไข เลือกใหระดับคะแนน  (5=มากที่สุด  

1=นอยที่สุด) พรอมอธิบายเหตุผลประกอบ 

 

 
 

    7.4) เมื่อไดปญหาที่ตองการแกไขแลว ใหอธิบายเหตุผลที่สําคัญวา

ทําไมถึงเลือกปญหาน้ีขึ้นมาจากตารางขางตนเพ่ือมาดําเนินโครงการน้ี อธิบายปจจัยสาเหตุของ

ปญหาและปจจัยเอื้อที่เกี่ยวของกับ คน สิ่งแวดลอม และกลไก ระบุแนวทางวิธีการสําคัญในการ

แกไขปญหา และผลจากการดําเนินโครงการที่เกิดข้ึน 

 

    

คลกิเลือกระดับคะแนน และอธิบาย

เหตผุลประกอบ 
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   8) วัตถุประสงค ตัวชี้วัด และการดําเนินงาน บอกจุดมุงหมายในการ

ดําเนินงานโครงการ และสิ่งที่ตองการใหเกิดผลจากการดําเนินงานโครงการ คลิกที่ปุม ที่ 

และพิมพตรงชองที่ตองการเพ่ิมขอมูล ดังรูป 

 
 

* สามารถเพิ่มวัตถุประสงค ได ถามีมากกวา 1ขอ  

 วัตถุประสงคจะตองเฉพาะเจาะจง วัดไดจริง แสดงโอกาสท่ีจะเกิด

ผลสําเร็จ สอดคลองกับหลักการและเหตุผล ในระยะเวลาท่ีกําหนด 

 ตัวชี้วัด ใหระบุความชัดเจนวา เม่ือดําเนินการตามโครงการเสร็จ

แลว จะเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือบรรลุผลสําเร็จอะไรบาง ควรแสดงใหเห็นถึงการ

เปลี่ยนแปลงเปนรูปธรรมวัดผลได และระบุตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการทั้งในระดับ

ผลผลิตและผลลัพธที่สอดคลองกับวัตถุประสงค 

 

   - การแกไขวัตถุประสงคและตัวชี้วัด ใหคลิกตรงขอความที่ตองการแกไข 

หากตองการลบวัตถุประสงคหรือยายวัตถุประสงคใหคลิกที่ปุมดานขวามือและ จะปรากฏคําสั่งให

เลือก หากตองการลบ ใหเลือก “ลบวัตถุประสงค” หากตองการสลับขอวัตถุประสงค ใหเลือก 

“ยายวัตถุประสงค” ดังรูป 

คลกิเพือ่เขยีน

วัตถปุระสงค 
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   - กลุมเปาหมายที่คาดวาจะไดรับผลประโยชนและพื้นที่ดําเนินงาน 

ระบุกลุมเปาหมายวาเปนใครบาง จํานวนเทาไร ควรระบุกลุมเปาหมายหลัก และกลุมเปาหมาย

รอง กลุมเปาหมายหลัก คือ ผูที่มีความเก่ียวของโดยตรงในการทําโครงการ เชน กลุมเยาวชนที่ติด

ยาเสพติด กลุมทําเกษตรอินทรีย เปนตน ซึ่งจะเปนผูที่ไดรับประโยชนโดยตรงจากการทําโครงการ 

สวนกลุมเปาหมายรอง คือ ผูที่เขามารวมกิจกรรมหรือกลุมที่ไดรับประโยชนจากการทําโครงการ 

เชน นักเรียนในโรงเรียน เปนตน 

 

   9) แผนการดําเนินงาน คือ กิจกรรมที่แสดงขั้นตอนการทํากิจกรรมและ

กระบวนการดําเนินงาน เขียนใหละเอียดวาจะทําอะไร อยางไร จึงจะสําเร็จตามวัตถุประสงคหรือ

เปาหมายที่วางไว เขียนใหเห็นเปนลําดับขั้นตอน และแจกแจงงบประมาณในแตละกิจกรรมตาม

รายการคาใชจายโดยละเอียด การเพ่ิมกิจกรรมมีขั้นตอน ดังน้ี 

    (1) ชื่อกิจกรรมหลัก เปนกิจกรรมหลักในแผนการดําเนินงานที่ตอบ

วัตถุประสงคของโครงการโดยตรง จะข้ึนชื่อกิจกรรมมาให เชน กิจกรรมประชุมสภาผูนํา 

คลกิเลือกคําสั่ง 

“ลบ” หรือ “ยาย

ขอวตัถปุระสงค 

คลกิทีช่องวางเพื่อแกไข 
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    (2) กรอกชื่อกิจกรรมยอย คือ กิจกรรมยอยที่อยูในกิจกรรมหลัก เชน 

ประชุมสภาผูนําคร้ังที่ 1 ชื่อกิจกรรมตองสั้นและกระชับที่สุด  

    (3) กรอกรายละเอียดกิจกรรม คือ การอธิบายข้ันตอนการทํากิจกรรม 

โดยอธิบายเปนลําดับ เชน 1.ประชุมทีมวางแผนงานประชุม 2. ประชุมสภาผูนําเดือนละครั้ง 3. 

สรุปประชุม เปนตน 

    (4) เลือกระยะเวลาดําเนินงาน คือ ชวงเวลาที่เหมาะสมในการทํา

กิจกรรม คลิกตรงชองวาง เพ่ือกําหนดปฏิทินการทํากิจกรรม  

    (5) เขียนผลที่คาดวาจะเกิดข้ึน แบงออกเปน ผลผลิต คือ ผลที่เกิดขึ้น

ตามวัตถุประสงคที่ต้ังไวและเปนขอมูลเชิงปริมาณ เช เกิดสภาผูนําจํานวน 30 คน และ ผลลัพธ 

คือ ผลที่เกิดขึ้นมากกวาวัตถุประสงคที่ต้ังไวและเปนขอมูลเชิงคุณภาพ เชน เกิดการประชุมหารือ

วาระของหมูบานในเวทีประชุมสภาผูนําทุกเดือน 

    (6) ภาคีรวมสนับสนุน คือ การระบุชื่อภาคีและวิธีการสนับสนุน เชน 

งบประมาณ สิ่งของ การเขารวมอื่น ๆ  

7 9 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

8 
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    (7) กําหนดวัตถุประสงค ทางโปรแกรมจะดึงขอความวัตถุประสงคมา

ใหเลือก คลิกที่ปุม “กําหนดหรือเพ่ิมวัตถุประสงค” ดังรูป  

                   
 

    (8) กําหนดกลุมเปาหมายที่เขารวมกิจกรรม จําแนกออกตามชวงวัย

และกลุมเปาหมายเฉพาะ 

    (9) แจกแจงรายละเอียดงบประมาณ มีขั้นตอน ดังนี้  

     (9.1) คลิกที่ปุม     จะแสดงตารางเพ่ิมคาใชจายข้ึนมา  

 

 

 
 

 

 

คลกิเลือกวตัถุประสงคที่

สอดคลองกบักิจกรรม 

9.1 คลิกที่ปุม เพ่ือ

กรอกงบประมาณ 

9.2 แจกแจง

รายละเอียดคาใชจาย 
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     (9.2) แจกแจงรายละเอียดคาใชจาย คลิก เลือก 

  ประเภทรายจาย ไดแก คาตอบแทน คาอาหาร คา

เชาสถานที่ คาชารถ คาวัสดุสํานักงาน และอื่น ๆ  

  จํานวนหนวย คือ ปริมาณจํานวนที่ตองการใชจาย 

  หนวยนับ หมายถึง คน/ ครั้ง/เท่ียว/ชิ้น/ชุด 

  คาใชจายตอหนวย คิดเปนเงินกี่บาท  

  จํานวนครั้งที่ทํากิจกรรม  

  รวมเงิน คือ จํานวนเงินรวมท้ังหมดที่ใชในประเภท

คาใชจายนี้  

  แจงแจงรายละเอียดคาใชจาย เชน คาอาหารเที่ยง 

23 คน   คนละ 70 บาท จํานวน 6 มื้อ รวมเปนเงิน 9,660 บาท 

 เสร็จแลวคลิก “บันทึก” จะปรากฏชองแสดงการ

แจกแจงงบประมาณ ดังรูป 

 

เม่ือตองการเพ่ิมคาใชจายประเภทตอไปใหคลิกที่   แลวกรอกรายละเอียดเหมือนเดิม 

     (9.3) เมื่อตองการลบหรือแกไขรายละเอียดคาใชจาย คลิกที่ปุม  

 จะปรากฏเมนูยอยใหเลือกคําสั่ง “แกไขรายละเอียดคาใชจาย” หรือ “ลบคาใชจาย” 

 

9.3 คลิกที่ปุม เพื่อ

เลือก “แกไข” หรือ 

“ลบ” คาใชจาย 
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   - เมื่อเพ่ิมเติมรายละเอียดกิจกรรมเสร็จ 1 กิจกรรม จะปรากฏรายละเอียด

ของกิจกรรม ถือเปนการลงขอมูลกิจกรรมที่สมบูรณ ดังรูป 

 
 

    - เมื่อตองการเพ่ิมกิจกรรมที่ 2 ใหคลิกที่ปุม “เพิ่มกิจกรรม” และทํา

ตามข้ันตอนเหมือนเดิม 

    - เมื่อเพ่ิมคาใชจายทุกกิจกรรม จะปรากฎชองรวมงบประมาณทั้ง

โครงการ จะแสดงคาใชจายแตละหมวดและแสดงเปนเปอรเซ็นต 

 

   10) การติดตามประเมินผล คือ แนวทางกลไกในการติดตามประเมินผลของ

โครงการ  

 

คลกิ เพื่อเพิ่มกิจกรรม ตอไป 
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    11) แนวทางการพัฒนาเพื่อใหเกิดความตอเน่ืองยั่งยืน และขยายผล จะ

มีวิธีการอยางไรใหโครงการที่ทํามีความตอเน่ืองและยั่งยืน 

 

  4.3 ภาคผนวก เปนขอมูลที่แสดงถึงรายละเอียดของชุมชนมีสวนในการพิจารณา

ใหทุนสนับสนุนโครงการ ประกอบดวย 3 สวน คือ  

   1) ภาคผนวกที่ 1 ขอมูลชุมชน ประกอบดวยขอมูลดานประชากร สภาพ

เศรษฐกิจและสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม นวัตกรรมภูมิปญญา และขอมูลเกี่ยวกับ

กลไกระบบสุขภาพในชุมชน 

 

   2) ภาคผนวกที่ 2 เปนการนําแผนชุมชนที่มีอยู เชน แผนสภาองคกรชุมชน 

แผน อบต./เทศบาล เปนตน มาใสขอมูล ไมใชแผนการดําเนินงานของโครงการ ขอมูลแผนชุมชน 

เปนขอมูลที่ระบุรายละเอียดข้ันตอนการทําแผนชุมชนที่ประกอบดวย ขอมูลสถานการณสุขภาวะ

ในชุมชน ขอมูลวิสัยทัศน (ภาพที่คาดหวังของชุมชน) ขอมูลพันธกิจ (บทบาทที่ชุมชนตองทําให

สําเร็จ) และขอมูลเปาประสงค (สิ่งที่ตองทําใหสําเร็จ) 

4.3 ภาคผนวก 
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   3) ภาคผนวกที่ 3 ความเห็น เปนตัวชี้วัดการประเมินโครงการ ทําการ

ประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิ ทีมดูแลแผนงานโครงการชุมชนนาอยู และพ่ีเลี้ยงโครงการ โดยคลิกให

ระดับคะแนน (1 – 5 ) เปนระดับคะแนนจากนอยไปหามาก เกณฑการประเมินมีทั้งหมด 10 ขอ 

ในแตละขอจะมีคําอธิบาย และการเชื่อมโยงไปยังรายละเอียดในโครงการ ชองสุดทาย เปน

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมที่สามารถเขียนใหคําแนะนําตอการปรับขอเสนอโครงการ ซึ่งผูรับผิดชอบ

โครงการไมตองกรอก แตควรจะนําขอเสนอแนะไปปรับ 

 

 

 

 

ระดับคะแนนการ

ประเมิน 

คําอธิบายหัวขอ

ประเมิน 

คําแนะนําเพิ่มเตมิ 
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   การแนบไฟลเอกสาร 

   ถาตองการอัพโหลดไฟล (กรณีที่มีไฟลแนบ) คลิก “Choose File” แลวระบุ

เลือกตําแหนงที่อยูของไฟลที่จะสง โดยชนิดไฟลที่สามารถสงไดตองมีนามสกุลดังน้ี PDF, PPT, 

DOC, DOCX, เทาน้ัน โดยมีข้ันตอน คือ คลิก Choose 

File จะมีหนาตางใหมเปดข้ึนมา แลวให >> คลิกเลือก

ไฟลเอกสารที่ตองการสง >> คลิก Open แลว >> คลิก 

“อัพโหลด เพ่ือสงไฟลที่เลือก 
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สรุป 

 

 เน้ือหาในบทที่ 2 เปนการเริ่มตนของผู รับผิดชอบและเกี่ยวของกับการพัฒนา

โครงการใหมหรือการปรับแกไขขอมูลของโครงการ โดยมีรายละเอียดมากมาย เชน ปพ.ศ. 

ของโครงการที่พัฒนา  โครงการพัฒนาใหมหรือแกไขโครงการที่พัฒนา ประเภทโครงการ 

ผูรับผิดชอบโครงการ แกนนําในชุมชน และรายละเอียดของโครงการ (ตัวอยาง สภาพปญหา

ของชุมชน วัตถุประสงคและตัวชี้วัด แผนการดําเนินงาน การติดตาม/การประเมินผล) 

 นอกจากน้ียังมีภาคผนวกที่สําคัญและจําเปนอื่น ๆ ของการพัฒนาโครงการ ไดแก 

ขอมูลชุมชน (ตัวอยาง ขอมูลประชากรศาสตร ขอมูลทางเศรษฐกิจและสังคม ขอมูลเกี่ยวกับ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม นวัตกรรมและภูมิปญญา คน/กลุมคน/เครือขาย ขอมูล

เกี่ยวกับสถิติชีพและอนามัย และขอมูลเกี่ยวกับกลไก ระบบ ดานสุขภาพ) และขอมูลแผน

ชุมชน (ตัวอยาง สถานการณสุขภาวะในมิติตาง ๆ ของชุมชน วิสัยทัศน พันธกิจ และ

เปาประสงค) 

 อน่ึง กรณีที่มีไฟลแนบและตองการอัพโหลดไฟลที่จะสง  ยังมีเนื้อหาในบทน้ีดวย 

โดยชนิดไฟลที่สามารถสงไดตองมีนามสกุลดังน้ี PDF, PPT, DOC และ DOCX เทานั้น 
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บทที่ 3 

การติดตามและประเมินโครงการ 

สําหรับผูรับผิดชอบโครงการ 

 
 

บทน้ีเปนขอมูลเกี่ยวของกับการติดตามโครงการ การจัดทําแผนงานปฏิทินโครงการ 

และการรายงานผลการดําเนินงาน โดยผูรับผิดชอบโครงการ ประกอบดวยเนื้อหาสําคัญ 6 

สวน ดังตอไปนี ้

1. องคประกอบหนาติดตามโครงการ 

2. การคนหาโครงการทั้งหมดและรายละเอียดหนาโครงการ 

3. ข้ันตอนการติดตามโครงการ การปอนรายละเอียดโครงการ 

4. การจัดทําแผนกิจกรรม (ปฏิทินโครงการ) 

5. การจัดทําแผนงานเชิงระบบของโครงการ   

6. การรายงานผลการทํากิจกรรม 
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1. องคประกอบหนาติดตามโครงการ 

 จากหนาแรก คลิก “ติดตามโครงการ” จะเขาสูหนาหลัก มีองคประกอบที่สําคัญ ดังน้ี 

 

 
 

 

 

 
 

1 2 

3 4 
5 

6 

7 
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 1. โครงการสรางสรรคโอกาสและนวัตกรรม (สสส.สํานัก 6) คือ โครงการรวม

สรางชุมชนใหนาอยู ไดรับการสนับสนุนทุนจากสํานักสรางสรรคโอกาสและนวัตกรรม สํานักงาน

กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 

 2. ชองคนหาโครงการ คือ ชองที่ใชสําหรับการคนหาชื่อโครงการ โดยการพิมพชื่อ

โครงการ หรือชื่อหมูบาน หรือรหัสโครงการ จะขึ้นชื่อโครงการที่สามารถเขาไปดูขอมูลและจัดทํา

รายงานได ดังรูป 

 
 

 3. แถบเมนูเรียกใชงาน อยูในชองตารางสีเขียว ประกอบดวย  

 หนาหลัก คือ หนาท่ีแสดงภาพรวมของโครงการรวมสรางชุมชนนาอยู ใช

เม่ือตองการกลับสูหนาแรกของการเรียกดูรายชื่อโครงการ 

 รายชื่อโครงการ คือ ใชเมื่อตองการเขาไปดูรายชื่อโครงการ หรือ ตองการ

เลือกโครงการที่ตนเองรับผิดชอบ มีวิธีการ คือ คลิก ชองรายชื่อโครงการ 

แลวเลือก “ป” ที่ทําโครงการ คลิกเลือก “จังหวัด” และเลือก “ชื่อ

โครงการ” เพ่ือเขาไปสูหนารายละเอียดโครงการ ดังรูป 

 
 

 พัฒนาโครงการ คือ ชองที่ ใช สํ าหรับการเขียนขอเสนอโครงการ               

(ดังรายละเอียดในบทที่ 2) และสามารถเรียกดูขอเสนอโครงการที่สมบูรณ

ได 

เลือกป 

เลือกโครงการ 
เลือกจังหวดั 
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 วิเคราะห คือ หนาที่แสดงผลของการทําโครงการที่ดําเนินการเสร็จแลว 

สามารถเรียกใชเม่ือตองการดูขอมูลการเกิดผลลัพธ การเกิดนวัตกรรม การ

เกิดแกนนําในโครงการ ขอมูลพ่ีเลี้ยง และเร่ืองราวดี ๆ จากการทํา

โครงการ ดังรูป 

 
 

 คูมือและเอกสาร คือ หนาที่แสดงแบบฟอรม คูมือ และสื่อ ที่เกี่ยวของกับ

การทําโครงการ  

 โครงการในความรับผิดชอบ คือ หนาที่แสดงรายชื่ อโครงการของ

ผูรับผิดชอบ เม่ือ คลิกที่ชื่อโครงการ จะเขาสูหนารายละเอียดโครงการ ดัง

รูป 

 
  

 4. แถบเมนูภาคีเครือขายฅนใตสรางสุข คือ เมนูแสดงการเขาสูหนารายละเอียด

ของภาคีเครือขาย ประกอบดวย โครงการรวมสรางชุมชนทองถ่ินนาอยู โครงการผูสูงอายุ และ

โครงการเปดรับทั่วไป 
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 5. แถบเมนูแสดงปที่ทําโครงการ สามารถคลิกเลือกดูโครงการที่ทําในแตละป 

 6. ชองจังหวัด คือ ชองที่สามารถคลิกเลือกดูโครงการในแตละจังหวัดเพ่ือความ

สะดวกในการเรียกดูโครงการ 

 7. แถบเมนูแสดงสถานะโครงการ ซึ่งแสดงเปนจุดสีตาง ๆ ในรูปแผนที่ แตละจุด

จะบอกที่ตั้งของโครงการและรายละเอียดเมื่อคลิกเมาสไปยังจุดที่ตองการ 

 สีเขียว หมายถึง สถานะกําลังดําเนินโครงการ 

 สีเทา หมายถึง สถานะดําเนินการเสร็จสิ้น 

 สีแดง หมายถึง สถานะยุติโครงการ 

 สีเหลือง หมายถึง สถานะระงับโครงการ 

2. การคนหาโครงการทั้งหมดและรายละเอียดหนาโครงการ 

  1. จากหนา โครงการสรางสรรคโอกาสและนวัตกรรม (สสส.สํานัก 6) คลิกที่ “รายชื่อ

โครงการ” และเลือก “ปที่ทําโครงการ” 

 

 

  2. จะเขาสูหนารายชื่อโครงการ ปที่ทําโครงการ และจํานวนโครงการของแตละป ใหคลิก

เลือก “จังหวัด” และ “ปที่ทําโครงการ” เพื่อเขาไปยังหนารายละเอียดโครงการ 
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  3. จะปรากฏหนาจอรายชื่อโครงการของจังหวัดที่เลือก มรีายละเอยีดที่สําคญัในชอง

ตาราง ดังน้ี 

 
 

  3.1 รหัสโครงการ คือ รหัสโครงการตามที่ระบุในสัญญาโครงการ  

  3.2 ชื่อโครงการ แสดงชื่อโครงการตามสัญญาโครงการ ชื่อหมูบานและที่อยูของ

โครงการ เมื่อคลิกเขาไปจะเขาสูหนารายละเอียดโครงการ 

  3.3 กิจกรรมตามแผน แสดงจํานวนกิจกรรมทั้งหมดของโครงการ 

  3.4 กิจกรรมในพื้นที่ แสดงจํานวนกิจกรรมที่ทําไปแลว 

  3.5 กิจกรรมพี่เลี้ยง แสดงจํานวนกิจกรรมของพี่เลี้ยงที่ไดทําไปแลว 

  3.6 สถานการณจัดทํารายงาน มีจํานวน 6 สถานะ ไดแก  

 ง๑ คือ รายงานการเงินประจํางวด มีสัญลักษณเปนเครื่องหมายสีเหลี่ยม #1  

ระบุสี 4 สี ไดแก สีเขียว (พ้ืนที่สงรายงาน) สีสม (ผานการตรวจสอบจากพ่ี

เลี้ยง) สีแดง (ผานการตรวจสอบจาก สจรส.ม.อ.) และสีเทา (ผานการ

ตรวจสอบจาก สสส.)  

 ส๑ คือ รายงานความกาวหนา จะมีสัญลักษณเครื่องหมายสี่เหลี่ยม #1  ที่

แสดงถึงการทํารายงานแลว 
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 ง๒ คือ รายงานสรุปการเงินปดโครงการ จะมีสัญลักษณเครื่องหมายถูก✔ 

ที่แสดงวารายงานทําแลว  

 ส๓ คือ รายงานการดําเนินงานฉบับสมบูรณ  

 ต. คือ แบบบันทึกการติดตามสนับสนุนโครงการ หรือบันทึกพ่ีเลี้ยง มี 2 

สัญลักษณ คือ ½ หมายถึง มีการทําบันทึกติดตามแลวแตยังไมเรียบรอย 

และสัญลักษณ ⊗ หมายถึง ผานการตรวจสอบจาก สจรส.ม.อ.และไดทํา

การแจงรายงานเสร็จสมบูรณแลว 

 ป.คือ แบบประเมินคุณคาโครงการ จัดทําโดยพ่ีเลี้ยง เมื่อทําแลวจะแสดง

เครื่องหมายถูก ✔ 

  3.7 กิจกรรมลาสุด คือ การระบุวันที่ทํากิจกรรมคร้ังลาสุด และระยะเวลาท่ีทําการ

บันทึกรายงานกิจกรรม 

  3.8 สถานะของโครงการ มี 4 สถานะ คือ กําลังดําเนินโครงการ ดําเนินโครงการ

เสร็จสิ้น ยุติโครงการ และระงับโครงการ ดังตาราง 
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3. ขั้นตอนการติดตามโครงการ การปอนรายละเอียดโครงการ 

 1. เขาระบบสมาชิก (Login)  

 2. จากหนาแรก คลิกท่ี “โครงการในความรับผิดชอบ” จะปรากฏ ชื่อโครงการขึ้นมา 

   
  3. คลิกที่ “ชื่อโครงการ”เพ่ือเขาสูหนารายละเอียดโครงการ แบงออกเปน 4 สวนที่

สําคัญ คือ  

 

 

 

 

 

 

สวนที่ 1 

เขาสูระบบสมาชิก (Login) 

จะแสดงชื่อสมาชิก 

คลกิเมน ู

โครงการในความรับผดิชอบ 

คลกิเลือก 

ชื่อโครงการ 
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  สวนที่ 1 รายละเอียดโครงการ ประกอบดวยขอมูล เลขที่ขอตกลงโครงการ รหัส

โครงการ ชื่อโครงการ ชุดโครงการ ผูรับผิดชอบโครงการ คณะทํางาน พ่ีเลี้ยงโครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ และจํานวนกลุมเปาหมาย ใหสังเกตชองที่มีตัวอักษร “สีมวง” 

คือชองที่สามารถเพ่ิมเติมแกไขขอมูลได สวนชองที่เปนตัวอักษร “สีดํา” คือชองที่ไมสามารถแกไข

ขอมูลได ซึ่งทางโปรแกรมจะเชื่อมโยงขอมูลทั้งหมดมาจากขอเสนอโครงการ และรูปแผนที่ขวามือ 

คือ ชองแสดงสถานภาพดําเนินโครงการ 

  สวนที่ 2 งวดสําหรับการทํารายงาน ประกอบดวย 3 งวดในหนาสุดทายของ

เอกสารสัญญาโครงการ แตละงวดจะแบงเปนงบประมาณ และชวงเวลาทําโครงการในแตละงวด 

ใหคลิกที่ “เพิ่มงวด” 

     

 จากนั้น คลิกในชอง “จากวันที่” และชอง “ถึงวันที่” เพ่ือระบุชวงเวลาของแตละงวด  

แลวจะมีปฎิทินแสดงขึ้นมา ใหเลือกสามารถเลื่อนเดือน และเลือกวันที่ ไดจากปฎิทิน ดังรูป หรือ

สามารถใสตัวเลข ในรูปแบบ วันที่/เดือน/ป พ.ศ. หรือ ค.ศ. เองได แลวกดปุม Enter ระบบจะ

ปรับใหอัตโนมัติจากนั้นปอนตัวเลขชอง “งบประมาณ” ในแตละงวด จนได งวดสําหรับทํา

รายงาน ครบทั้ง 3 งวด และยอดงบประมาณตรงกันกับที่ต้ังไว แถบคําเตือนสีเหลือง จะหายไป  

(ตัวเลขงบประมาณ ใหยึดตามเอกสารสัญญาที่ไดรับอนุมัติมา หากตัวเลขไมตรงกันใหแจงพ่ีเลี้ยง

หรือผูดูแลเว็บไซต เพ่ือทําการปรับแกไขให) ดังรูป 

 

 

 

 

 

สวนที่ 2 
เลือกวันที ่ ปอนงบประมาณ 

ถาตัวเลขรวมงบประมาณไมตรงกันจะขึ้นแถบสเีหลือง  
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สวนที่ 3 วัตถุประสงคของโครงการ และ

ตัวชี้วัด ทางระบบจะดึงขอมูลจากขอเสนอโครงการมา

ใหอัตโนมัติ ผูรับผิดชอบโครงการสามารถสามารถแกไข

และเพ่ิมเติมขอมูลไดตลอดการทําโครงการ  

 

   สวนที่  4 แผนการดําเนินงาน คือ 

ตารางที่ระบุกิจกรรม งบประมาณ จํานวนกลุมเปาหมาย และสรุปการใชเงิน ดังรายละเอียดตาม

รูป 

 

 

 ชองวันที่ คือ ระบุวันที่ทํากิจกรรม 

 ชื่อกิจกรรมหลัก ชองตัวอักษรสีมวง คือ กิจกรรมหลัก สวน ชองตัวอักษรสี

ดํา คือ กิจกรรมยอย มีไดมากกวา 1 กิจกรรม 

 งบประมาณ คือ จํานวนคาใชจายในแตละกิจกรรมหลัก  

 กลุมเปาหมาย คือ จํานวนคนท่ีเขารวมกิจกรรม อักษรตัวหนา คือ 

กลุมเปาหมายของกิจกรรมหลัก และตัวอักษรธรรมดา คือ กลุมเปาหมาย

กิจกรรมยอย 

สวนที่ 3 

สวนที่ 4 
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 กิจกรรม (คร้ัง) คือ จํานวนกิจกรรมที่ทํา อาจจะมีมากกวา 1 กิจกรรม 

 งบกิจกรรม คือ จํานวนคาใชจายที่ตั้งไวในแตละกิจกรรมหลัก 

 ทําแลว (ครั้ง) แสดงกิจกรรมท่ีไดทําไปแลว มีการบันทึกรายงานกิจกรรม

เสร็จแลว จะข้ึนสัญลักษณเครื่องหมาย ✔  

 ใชจายแลว (บาท) คือ จํานวนคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริงในแตละกิจกรรมหลัก 

 เครื่องหมาย  คือเมนูยอย ชองท่ีเพ่ิมปฏิทินกิจกรรมในโครงการ โดยนํา

เมาสคลิกท่ีปุม แลวเลือก “กิจกรรมยอยในปฏิทินโครงการ” 

 

 ชองรวม คือชองรวมจํานวนงบประมาณทั้งหมดของโครงการ ถาหากวา

งบประมาณไมตรงกันจะข้ึนคําเตือนแถบสีเหลือง ใหกลับไปทบทวน

งบประมาณใหมอีกครั้ง 

   

4. การจัดทําแผนกิจกรรม (ปฏิทินโครงการ)  

 4.1 การเพ่ิมปฏิทินโครงการ  

 ปฏิทินโครงการหรือแผนการดําเนินงานโครงการ ผู รับผิดชอบตองกําหนดวันที่ทํา

กิจกรรมลงในปฏิทิน ซึ่งทางเว็บไซตจะดึงชื่อกิจกรรมหลักมาให ทางผูรับผิดชอบตองเพ่ิมกิจกรรม

ยอยของกิจกรรมหลัก มีข้ันตอนดังน้ี 

 1. จากหนารายละเอียดโครงการ เลื่อนเมาสลงมาใน สวนที่ 4 ของแผนการดําเนินงาน 
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เลื่อนเมาสไปคลิกที่ “เพิ่มกิจกรรมยอย” 

 

 

 2. จะปรากฏหนาตางยอยที่มีขอมูลรายละเอียดกิจกรรมที่ทางโปรแกรมไดดึงขอมูลมา

จากแผนกิจกรรมขอเสนอโครงการ และสามารถแกไขขอมูลได ใหคลิกเพ่ิมขอมูลในชอง “ทํา

อะไร” คือชื่อกิจกรรม ชอง “เมื่อไร” ชอง“งบประมาณที่ต้ังไว” ชอง “ที่ไหน” และชอง 

“รายละเอียดกลุมเปาหมาย” จากน้ันคลิกที่ “บันทึก”  

 

 

  เมื่อเพ่ิมปฏิทินยอยเสร็จแลว จะปรากฏขอมูลวันที่ทํากิจกรรม ชื่อกิจกรรมยอย

งบประมาณ จํานวนกิจกรรมยอย และจํานวนกลุมเปาหมาย ดังรูป   
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 3. การเพิ่มกิจกรรมยอยมากกวา 1 กิจกรรม ใหเลื่อนเมาสไปคลิกที่วางจะข้ึนสัญลักษณ 

 แลวคลิกเลือกชอง “กิจกรรมยอยในปฏิทินโครงการ” ดังรูป 

 

 
  

 จะปรากฏหนาตางยอยที่มีรายละเอียดกิจกรรมในปฏิทินโครงการอยูแลว ใหคลิกที่

สัญลักษณ  จะปรากฏหนาตางยอยข้ึนมา ใชเมาสคลิกชองที่ตองการกรอกขอมูล ดังรูป 

              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เมื่อคลิก “บันทึก” จะแสดงขอมูลจํานวนกิจกรรมยอยในสวนที่ 4 ของแผนการ

ดําเนินงาน 

 

 

คลกิ 

ปอนขอมลู 
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4.2 การลบกิจกรรมยอย หรือแกไขกิจกรรมยอย มีวิธีการ คือ 

 1. ใหเลื่อนเมาสไปคลิกที่วางดานขวามือของกิจกรรมยอย จะข้ึนสัญลักษณ 

พรอมขอความ  หมายถึง “แกไขรายละเอียดกิจกรรมยอย” และ  หมายถึง“ลบกิจกรรม

ยอย” ใหคลิกเลือกตามที่ตองการ กรณีที่คลิกลบกิจกรรมจะขึ้นขอความยืนยันวา “ตองการลบ

กิจกรรม” ใหคลิก “ตกลง” เพ่ือยืนยันการลบอีกครั้งกิจกรรมจึงจะถูกลบทิ้ง 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตองการลบกิจกรรม 

ตองการแกไข

รายละเอียดกิจกรรม 

กรณตีองการลบกิจกรรม 

ตองคลิก “ตกลง” เพื่อ

ยืนยันการลบอีกคร้ัง 
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5. การจัดทําแผนงานเชิงระบบของโครงการ   

คือ แผนภาพที่แสดงความเปนมาของการทําโครงการทั้งระบบ การวิเคราะหปจจัยกําหนด

สุขภาพ ขั้นตอนการทําโครงการ ผลผลิต ผลลัพธ และการติดตามประเมินผล ซึ่งขอมูลในแผนภาพ

ทางโปรแกรมจะดึงขอมูลจากขอเสนอโครงการมาใหโดยอัตโนมัติ และสามารถแกไขเพ่ิมเติมขอมูล

ได  
 

 

 
 
 
 
 
 

      

      

 

คลกิที่เมนู แผนภาพ 

จะแสดงแผนภาพ เชิงระบบ 

ใหโดยอตัโนมตั ิจากขอมูลที่มอียู 
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6. การรายงานผลการทํากิจกรรม 

1. คลิกท่ีเมนู “รายงาน

ผูรับผิดชอบ” 

2. คลิกท่ี “บันทึกกิจกรรม” ท่ี

ตองการบันทึกกิจกรรม ของรายชื่อ

กิจกรรมที่วางแผนไว 

3. ปอนขอมูล รายละเอียด

กิจกรรมในชองขอมูลตางๆ * ใหครบทุก

ชอง * เชนชอง ชื่อกิจกรรม, วัตถุประสงค, 

จํานวนและรายละเอียดกลุมเปาหมาย ,

วันที่ เวลา, รายละเอียดกิจกรรม ,ผลสรุป  

ปญหา แนวทางการแกไข”  โดย ตองกรอกใหครบทุกชอง 

ถาไมมีขอมูล ใหใสเครื่องหมาย –  (ขีดกลาง)แทน ถาไม

ครบ จะบันทึกไมได 

 4. เลือก “ประเมิน คุณภาพกิจกรรม” แตละครั้ง 

5. บันทึก รายงานการใชเงิน   “งบประมาณ” และ 

“รายงานการใชเงิน” ในแตละประเภท และจะแสดงผลรวม

ใหอัตโนมัติ 

 6. คลิกปุม “บันทึก” เพ่ือเสร็จสิ้นกระบวนการ 

 

 

 

1. คลิก 

1. คลิกแถบเมน ู

รายงานผูรับผดิชอบ 

3. ปอนขอมูล รายละเอยีด 

ในชองตางๆ 

4. คลิกเลอืก 

ประเมินผล กิจกรรม 

5. คลิกปอน คาใชจาย 
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7. การสงภาพถายหรือไฟลประกอบ

กิจกรรม คลิกปุม “สงภาพหรือไฟลรายงาน” 

ตองทําบันทึกกิจกรรมกอนถึงมี ปุมนี้ ใหคลิก 

8. คลิกเลือก “ภาพหรือไฟล”  แลว

คลิก “open” เ พ่ือส งภาพถายหรือไฟล

ประกอบกิจกรรม  สามารถสงไฟลที่มีนามสกุล

JPEG, JPG, PNG, DOC, DOCXและPDF 

9. กรณีตองการแกไขขอมูลทั่วไป 

คลิกบนชองขอความที่ตองการแกไข แลวปอน

ขอมูลที่ตองการแกไข 

10. คลิก “บันทึก” เพ่ือบันทึก

กิจกรรม 

11. กรณีตองการแกไขขอมูล 

การเงิน  ใหคลิกปุม “แกไขบันทึกกิจกรรม” 

เพ่ือแกไขรายละเอียดของบันทึกกิจกรรม 

 12. กรณี ตองการลบกิจกรรมทิ้ง (กรณีลงกิจกรรมผิด) ให ท่ีคลิก “ลบบันทึกกิจกรรม” 

และตอบยืนยันการลบอีกครั้ง  เพ่ือที่จะลบกิจกรรมน้ี  

  ขอควรระวัง :  การลบกิจกรรม ตองแนใจวาจะลบ และระบบจะถามเพ่ือยืนยัน

เสมอ เพราะถาลบไปแลว ไมสามารถกูขอมูลกลับคืนมาได  

  เมื่อรายงานกิจกรรมที่ถูกตองจะปรากฏหนาจอที่แสดง วันที่ทํากิจกรรม รายชื่อ

กิจกรรมตามแผนท่ีวางไว งบประมาณ และมีคําวา “ 1 บันทึกกิจกรรม”  

  หากมีขอความวา “(ราง)1 บันทึกกิจกรรม” แสดงวาการรายงานกิจกรรมยังไม

สมบูรณใหเขาไปคลิกที่ “(ราง)1 บันทึกกิจกรรม” จะปรากฏหนากิจกรรม คลิก “แกไขราง

7. คลิกเพื่อสงภาพหรือแนบไฟลสง 

8.เลือกภาพหรอืไฟล 

11. ถาตองแกไข ขอมลูการเงิน 

9. คลิกในชองทีต่องการและ 

ปอนขอมูลทีต่องการแกไข 

10. คลิก เพื่อบันทึกการแกไข 

12. ถาตองการลบกิจกรรม 



คูมือการใชงานเว็บไซต : ระบบพฒันา ตดิตามและประเมินผล โครงการรวมสรางชมุชนใหนาอยู  52 

 

บันทึกกิจกรรม” เพ่ือเพ่ิมเติมขอมูลใหครบ ดังรูป 

 

 
 

 
   

 เมื่อรายงานกิจกรรมเรียบรอยจะปรากฏชื่อกิจกรรม วันที่ทํากิจกรรม รูปภาพ 

รายละเอียดการทํากิจกรรม และคาใชจายที่เกิดขึ้น ดังรูป ถือเปนรายงานกิจกรรมที่สมบูรณ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การรายงานกิจกรรมที่เสร็จสมบูรณ 

การรายงานกิจกรรมท่ี ไมเรียบรอย 

 คลิกเพื่อแกไข 

คลกิ แกไขรางบันทึกกิจกรรม 
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* หมายเหตุ :   ปญหาที่เกิดขึ้นบอย ในขณะบันทึกกิจกรรม   

 - ถาลงบันทึกกิจกรรมแลว ควรปอนขอมูลใหครบ ทุกชอง ถาไมมีขอมูล ใหใส “–” 

หรือ “ไมมี” ในชองที่ปอนขอมูลเปนตัวอักษร และใส “0” ในชองขอมูลที่ตัวเลข    

- ขณะทําการลงบันทึกกิจกรรม ไมควรปดหนาเว็บขณะอยูในหนานี้ หรือ กดปุม

ยอนกลับ ในหนาเว็บ จะทําใหขอมูลไมสมบูรณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่ออยูในหนา บันทึกกิจกรรม 

ไมควร กดปุมยอนกลับ หรือ ปดหนาตาง 

จะทําใหการบันทึกรายงานไมสมบูรณ 

ถาตองการยกเลกิ (ใหกดปุมยกเลกิ แทน) 
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สรุป 

 

เน้ือหาในบทที่ 3 เปนการทํางานของผูรับผิดชอบและเกี่ยวของกับการติดตาม

โครงการ แผนงาน และกิจกรรม โดยมีรายละเอียดต้ังแตการเขาสูระบบติดตาม

โครงการ การคนหาโครงการ การปอนรายละเอียดหรือแกไขขอมูล แผนการ

ดําเนินงาน การบันทึกปฏิทิน การแกไขปฏิทิน การลบปฏิทิน การบันทึกผลการทํา

กิจกรรม และแผนภาพเชิงระบบของโครงการ ซึ่งหากไดกรอกขอมูลครบถวนดังกลาว

ขางตน ยอมเปนประโยชนตอทุก ๆ คนท่ีใชเว็บไซต “ฅนใตสรางสุข” โดยเฉพาะอยาง

ยิ่งทั้งผูสนับสนุนและผูรับทุนโครงการ 
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บทที่ 4 

การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานโครงการ 

สําหรับผูรับผิดชอบโครงการ 

 
 

 

บทนี้ เปนขอมูล เกี่ยวกับการจัดทํารายงานที่มีหลากหลาย โดยเ น้ือหาสําคัญ

ประกอบดวย 5 สวน ดังตอไปนี้ 

1. การทํารายงาน ส.1: รายงานความกาวหนาโครงการ 

2. การทํารายงาน ง.1: รายงานการเงินประจํางวด 

3. การทํารายงาน ง.2: รายงานสรุปการเงินปดโครงการ 

4. การทํารายงาน ส.3: รายงานฉบับสมบูรณ 

5. การทํารายงาน ส.4: แบบรายงานสรุปเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ 

 

 

1. การทํารายงาน ส.1 : รายงานความกาวหนาโครงการ 

 รายงานความกาวหนาโครงการ (ส.1) เปนการรวบรวมผลการดําเนินงานในงวดที่ 1 

ทั้งหมดจากหนาแรกโครงการ คลิกที่ “รายงานผูรับผิดชอบ” จากน้ันคลิกที่ “รายงาน ส.1” แลว

คลิกที่ “สรางรายงาน ส.1” 

 
 

 
          จะปรากฏหนาจอแบบรายงานความกาวหนาโครงการ (ส.1) ประกอบดวย  

3. คลิกเพื่อสรางรายงาน ส.1 
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  - ขอมูลทั่วไป (ชื่อโครงการ ชื่อชุมชน รหัสโครงการ เลขที่ขอตกลง ระยะเวลา

ดําเนินงาน วันที่รายงานงวด)  

  - สวนที่ 1 ผลการดําเนินโครงการ (แสดงผลการดําเนินงานรายกิจกรรมที่

แสดงผลผลิตและผลลัพธที่เกิดขึ้นจริง) แสดงขอมูลการรายงานแตละกิจกรรมเปรียบเทียบ

ผลลัพธที่ต้ังไว กับผลลัพธที่เกิดข้ึน 

ผลผลิตที่ต้ังไว กับผลผลิตที่เกิดข้ึน

จริง กิจกรรมที่กําหนดไวในแผนกับ

กิจกรรมที่ทําจริง ไมสามารถแกไข

ข อมูล ได  หากตองการแก ไขให

กลับไปที่หนารายงานผูรับผิดชอบ

เพ่ือทําการเพ่ิมเติมขอมูล 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ผลผลิต หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นเชิงปริมาณจากการทํากิจกรรม เชน จํานวนผูเขารวมประชุม จํานวนผูผาน

การอบรม จํานวนครัวเรือนที่ปลูกผักสวนครัว เปนตน 

 ผลลัพธ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่นําไปสูการแกปญหา เชน หลังอบรมมีผูปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมจํานวน

กี่คน มีขอบังคับหรือมาตรการของชุมชนที่นําไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือสภาพแวดลอม เปนตน ทั้งน้ีตองมี

ขอมูลอางอิงประกอบการรายงาน เชน ขอมูลรายชื่อแกนนํา , แบบสรุปการประเมินความรู, รปูภาพกิจกรรมพรอม

คําอธิบายใตภาพ เปนตน 
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 - สวนที่ 2 ประเมินความกาวหนาของการดําเนินงานโครงการและปญหา/

อุปสรรคในการดําเนินโครงการ 

 ประเมินความกาวหนาของการดําเนินงานเมื่อเทียบกับการดําเนินงานทั้งโครงการคิดเปน

เปอรเซ็นต (กิจกรรมทั้งหมดกับกิจกรรมที่ทําแลว / การใชจายงบประมาณตามแผนทั้งหมดกับ

งบประมาณที่ใชจายแลว / คุณภาพกิจกรรมทั้งหมดกับคุณภาพกิจกรรมที่ทําแลว)  

 ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินงานโครงการ (สรุปปญหาเปนขอๆ / สาเหตุเพราะ /           

แนวทางการแกไขของผูรับทุน) ตรวจเช็คขอมูลสวนตางๆ ในชองขอมูลวามีความถูกตองหรือไม ถา

ตองการเพ่ิมขอมูล ใหคลิก ท่ี “…”แลวปอนขอมูล ที่ตองการลงไป 

 
 

 - สวนที่ 3 ผลลัพธของโครงการที่สอดคลองกับเปาหมายตัวชี้วัดของแผน

สรางสรรคโอกาสและนวัตกรรมสุขภาวะ ใหคลิกที่ “…” เพ่ือปอนขอมูล และคลิกเลือกวันที่ ตรง

ชองลายเซ็นตผูรับผิดชอบโครงการ 

 

 

 

 

 

 

คลิกเพือ่ปอนขอมูล 

คลกิเพือ่ปอนขอมูล 

คลกิเพือ่เลือกวันที ่
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 ขอมูลที่สําคัญในสวนที่ 3 ประกอบดวย 

 - แกนนําดานการสรางเสริมสุขภาพในประเด็นตางๆ ซึ่งแกนนําดานการสรางเสริม

สุขภาพ หมายถึง ผูผลักดันหรือผูทําใหเกิดการสรางเสริมสุขภาพ ชักชวนผูอื่นมารวมทํากิจกรรมที่

ทําใหมีสุขภาพที่ดีขึ้น เชน แกนนําเลิกเหลา บุหร่ี  

 - นวัตกรรมสรางเสริมสุขภาพระดับพ้ืนที่ หมายถึง การจัดการความคิด กลไก หรือ

กระบวนการ และ/หรือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม นํามาใชในการดําเนินงานโครงการหรือใชในการ

จัดการปญหาสุขภาพของพื้นที่แลวไดผลดีกวาเดิม  
 - แผนงาน/กิจกรรมที่จะดําเนินการในงวดตอไป ซึ่งจะแสดงชื่อกิจกรรมและวันที่

จะจัดกิจกรรม 

 

 

 

 

2. การทํารายงาน ง.1 : รายงานการเงินประจํางวด 

  แบบรายงานการเงินโครงการ ประจําในแตละงวด เพ่ือสงรายงานไปยัง สจรส.ม.อ. 

เพ่ือปดงวดน้ันๆ ของการทําโครงการ ซึ่ง ง.1 สรุปการใชจายการเงิน คือ รายรับทั้งหมด หักลบ

ดวย รายจายทั้งหมด เทากับยอดเงินคงเหลือ และใชวางแผนสําหรับเบิกเงินกิจกรรมตอไป  

  รายงานการเงินประจํางวด (ง.1) จะแสดงขอมูล 3 สวน ไดแก  

  สวนที่ 1 แบบแจกแจงรายจายแยกตามกิจกรรมของโครงการ จะแสดง

ประเภทรายจาย และรวมรายจายทั้งหมด  

  สวนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใชจายเงินประจํางวดนี้ จะแสดงขอมูล 

รายรับทั้งหมด รายจายท้ังหมด และเงินคงเหลือ  

  สวนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดตอไป จะแสดงขอมูลจํานวนเงิน

ที่ขอเบิกในงวดถัดไป และแผนการดําเนินกิจกรรมคร้ังตอไป  
 

 ขั้นตอนการทํารายงาน ง.1 : รายงานการเงินประจํางวด 

 

นวัตกรรมมีหลายรูปแบบ ไดแก 1. การพัฒนาความรูใหมจากการวิจัยและพัฒนา 2. การนําสิ่งที่มีอยูในชุมชน

อื่นมาปรับใชในชุมชนตนเอง 3. การนําสิ่งทีม่ีอยูมาปรับกระบวนการทัศนใหมหรือทําดวยวิธีใหม 4. การร้ือฟน

สิ่งดีๆ ทีเ่คยมีในชมุชนมาปรับใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน 
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 1) คลิก “สรางรายงาน ง.1”จะปรากฏขอมูลคาใชจายท่ีเชื่อมโยงมาจากรายงาน

ผูรับผิดชอบ ดังรูป 

 
 

 

 

  2) กรอกรายละเอียดในสวนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใชจายเงินประจํางวดนี้ ตอง

กรอกขอมูลใหถูกตอง ซึ่งเปนสวนที่สําคัญในการจัดทํารายงานการเงิน ประกอบดวย รายรับ 

รายจาย และยอดคงเหลือ กรณียอดเงินคงเหลือตองเปนสีดําเทาน้ัน ถึงจะเปนรายงานการเงินที่

ถูกตอง หากเปน “สีแดง” แสดงวาขอมูลที่กรอกน้ันยังไมถูกตอง 

 

 

 

 

    

1. คลิกเพื่อสรางรายงาน ง.1 
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1) เงินคงเหลือยกมา (ถาม)ี ถางวดที ่1 ยอดเทากับ 0.00 บาท  

ถางวดที ่2 คือ ยกตัวเลขเงินงวดรายรับ-รายจาย งวดที ่1 มาใส

ในชองนี ้ 

2) เงินรับจาก สสส. งวดนีต้ัวเลขสามารถดูไดจากสมดุบญัชี 

และสญัญาโครงการ กรอกตัวเลขใหตรงกัน  

3) ดอกเบี้ย ตองนําสมดุบญัชีไปปรับยอดใหลาสดุอยูเปนประจํา  

ดอกเบีย้ธนาคารสวนใหญจะเกดิขึ้นชวงสิ้นเดอืนมถิุนายน และ

ชวงสิ้นเดือนธันวาคม นอกจากนีบ้างธนาคารจะดอกเบีย้จะ

เกิดขึ้นชวงสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน  

  เมื่อปรับสมดุดอกเบีย้ สามารถสงัเกตสัญลักษณดอกเบีย้ IIPS 

นํายอดดอกเบีย้มาใสในชองดอกเบีย้ และตรวจสอบวาดอกเบี้ย

ที่เกดิขึ้นอยูในระหวางงวดที่สงรายงานดวย เชน ปดงวด 

กิจกรรมระหวางวันที่ 16 กุมภาพันธ – 15 สิงหาคม ดังนั้นนํา

ดอกเบีย้ที่เกดิขึ้นในชวงเดือนมีนาคม หรือเดือนมิถุนายน มาใส

ใหถูกตอง เปนตน  

 4) เงินรับอื่นๆ คือ ใสเงินเปดบัญชีโครงการ  

รวมรายรับ (1) 

ระบบการเงินจะรวมผล

ใหอตัโนมตั ิโดยตัวเลข

มาจากผลรวม รายรับทุก

รายการใหเรยีบรอย   

(1) รายรับ 

คลกิเพือ่ปอนขอมูล 

คลกิเพือ่ปอนขอมูล 

ตัวเลข 

ตองเปนสดีําเทาน้ัน 
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 3) ตรงสวนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดตอไป คือยอดเงินในงวดที่ 2 ท่ี

ตรงกับในสัญญาโครงการ 

 
 
 

1) เงินสดในมือ สามารถคํานวณไดจาก ตัวเลข 

(รายรับ-รายจาย) บวก หรือ ลบ กับ (เงินสดใน

บัญชี) การบวกหรือลบทีถู่กตอง ในชอง (รายรบั-

รายจาย) ตัวเลขจะเปนสดีํา แตถาตัวเลขเปนสแีดง 

แสดงวา การใสตัวเลขเงินสดในมอืไมถกูตอง  

จากตวัอยาง 681.00 – 680.00 = 1.00 นําเลข 1.00   

นําเลข 1.00 มาใสในชองเงินสดในมอื  

(***เงินสดในมอืไมควรเกิน 5,000 บาท***) 

2) เงินสดในบัญชี นําตัวเลขสดุทายในสมดุบัญชีมา 

กรอกใหตรงกัน  

(1) รายรับ – (2) รายจาย = (3) ตัวเลขใน

ชองน้ี โปรแกรมจะคํานวณอัตโนมัติ ซึ่งเปนยอด

สรุป “เงินคงเหลือ” คาใชจายในงวดน้ันๆ  

(2) รายจาย  

รายจาย จะดึงขอมลูคาใชจายจากการบันทึกกิจกรรม

ทุกครั้ง มาสรุปผลรวมในชองนี้ เพื่อนําไปสูการ

คํานวณสรุปเงินคงเหลือตอไป  

รวมรายจาย (2) 

รวมรายจาย โปรแกรมจะคํานวณผลรวมใหเรียบรอย  

(2) รายจาย 

(3) คงเหลือ 
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 4) เมื่อตรวจสอบรายละเอียดของรายงาน ง.1 จนถูกตองสมบูรณทั้งหมดแลว ให

คลิกที่ “แจงรายงานเสร็จสมบูรณ” เปนอันเสร็จสิ้นการสง หรือ คลิกที่ “สถานะรายงาน” จะ

ปรากฏหนาสถานะรายงาน คลิกที่ชองสีเหลี่ยม “สงรายงานจากพ้ืนที่” จากน้ันพี่เลี้ยงจะเขามา

ตรวจสอบรายงานอีกครั้ง เมื่อเรียบรอยใหพ่ีเลี้ยงคลิก “ผานการตรวจสอบจากพ่ีเลี้ยงโครงการ” 

เพ่ือนําสงรายงานงวดไปยัง สจรส.ม.อ. และทาง สจรส.ม.อ.ไดตรวจสอบแลวรายงานมีความ

ถูกตองจะคลิกชอง “ผานการตรวจสอบของ สจรส.ม.อ.” จะถือวาเปนรายงานการเงินที่ถูกตอง 
 

 

 
 

 

 

คลกิเพือ่สงรายงาน 

คลกิเพือ่สงรายงาน 

รายงาน ง.1 จะสมบูรณ เมือ่ 

สจรส.ม.อ. ตรวจสอบ และ

คลกิ ผานการตรวจสอบ 
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3. การทํารายงาน ง.2 : รายงานสรุปการเงินปดโครงการ 

 รายงานสรุปการเงินปดโครงการ (ง.2) เปนรายงานที่สรุปเกี่ยวกับการเงินทั้งหมด ไดแก       

ชื่อโครงการ รหัสโครงการ ระยะเวลาตามสัญญา ระยะเวลาดําเนินการจริง จํานวนเงินตามสัญญา 

รายรับรวม รายจายรวม สุทธิ ตารางเปรียบเทียบงบประมาณท่ีไดรับ กับงบใชจริง 

 ขั้นตอนการทํารายงานสรุปการเงินปดโครงการ (ง.2)  

 1) คลิกที่ “รายงาน ง.2” รายงานสรุปการเงินปดโครงการ จะสรางใหอัตโนมัติ

เชื่อมโยงขอมูลมาจากรายงาน ง.1 งวดที่ 1 และงวดที่ 2 ใสขอมูลระยะเวลาตามสัญญาโครงการ 

และ  

ระยะเวลาดําเนินการจริง และทําการตรวจเช็คขอมูลรายละเอียดการเงินใหถูกตอง 
 

 
 
 

  2) ตรวจสอบความถูกตองขอมูลกิจกรรมที่ทํา งบประมาณที่ไดรับ และงบประมาณ

ที่ใชจริง และตรวจสอบยอดรวมทั้งหมดใหตรงกับในสัญญาโครงการ และงบประมาณที่ใชจริง 

 

 

 
 
 

คลกิเพือ่เลือกวันที ่
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4. การทํารายงาน ส.3 : รายงานฉบับสมบูรณ 

 รายงานฉบับสมบูรณ (ส.3) เปนการรวบรวมขอมูลทั้งหมดจากการดําเนินโครงการ 

ประกอบดวย  

 ขอมูลทั่วไป ไดแก (1) หนาปก (ชื่อโครงการ, หัวหนาโครงการ, คณะทํางาน, มี

ขอความวา “ไดรับการสนับสนุนโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ(สสส.)”, เดือน ป ที่พิมพ)  

(2) คํานํา (3) กิตติกรรมประกาศ (4) บทสรุปคัดยอการดําเนินงาน (5) สารบัญ (6) ความเปนมา/

หลักการเหตุผล (สถานการณสุขภาวะ, ปจจัยท่ีเปนสาเหตุที่เกี่ยวของกับ คน สภาพแวดลอม กลไก

, ปจจัยสําคัญท่ีเอื้อตอความสําเร็จ/ตัวชี้วัด, วิธีการสําคัญ, ทุนของชุมชน, งบประมาณ, บุคลากร, 

ทรัพยากรอื่น, ข้ันตอนทํางาน, ผลผลิต ผลลัพธ ผลกระทบ, กลไกและวิธีการประเมินผลของชุมชน

, วัตถุประสงคโครงการ, กิจกรรม/การดําเนินงาน, กลุมเปาหมาย) 

 สวนที่ 1 ผลการดําเนินโครงการ (แสดงผลการดําเนินงานรายกิจกรรมที่แสดงผล

ผลิตและผลลัพธที่เกิดขึ้น) ซึ่งจะแสดงขอมูลทั้งหมดเปรียบเทียบผลลัพธที่ตั้งไว กับผลลัพธที่

เกิดขึ้น ผลผลิตท่ีตั้งไว กับผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง กิจกรรมที่กําหนดไวในแผนกับกิจกรรมที่ทําจริง 

 สวนที่ 2 ประเมินความกาวหนาของการดําเนินงานโครงการและปญหา/

อุปสรรคในการดําเนินโครงการ แสดงขอมูลดังนี้  

  - ประเมินความกาวหนาของการดําเนินงานโครงการ เปรียบเทียบกิจกรรม

ทั้งหมดตามแผนกับกิจกรรมที่ทําแลว การใชจายงบประมาณ คุณภาพกิจกรรม  

  - ปญหาอุปสรรคสําคัญที่มีผลกระทบตอการดําเนินงาน สาเหตุเพราะ        

แนวทางแกไขของผูรับทุน  

  - การประเมินผลตามตัวชี้วัด ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  

 สวนที่ 3 ผลลัพธของโครงการที่สอดคลองกับเปาหมายตัวชี้วัดของแผน

สรางสรรคโอกาสและนวัตกรรมสุขภาวะ  

  - แกนนําดานการสรางเสริมสุขภาพในประเด็นตางๆ หมายถึง ผูผลักดันหรือ

ผูทําใหเกิดการสรางเสริมสุขภาพ ชักชวนผูอื่นมารวมทํากิจกรรมท่ีทําใหมีสุขภาพดียิ่งข้ึน เชน แกน

นําเลิกเหลา บุหร่ี 



คูมือการใชงานเว็บไซต : ระบบพฒันา ตดิตามและประเมินผล โครงการรวมสรางชมุชนใหนาอยู  65 

 

  - จํานวนผูไดรับประโยชนจากโครงการนี้ (ผูไดรับประโยชนโดยตรง หมายถึง 

ผูที่มีสวนรวมในโครงการ ผูปฏิบัติ ผูลงมือทํา กลุมเปาหมายหลักของโครงการ  ผูไดรับประโยชน

ทางออม หมายถึง ผูที่ไมไดเปนกลุมเปาหมายที่ลงมือทําแตไดรับผลประโยชนจากที่มีโครงการ

ดังกลาว) 

  - เกิดสภาพแวดลอมและปจจัยทางสังคมที่เอื้อตอสุขภาพ เชน 1) เกิดกฎ 

กติกา ระเบียบ หรือมาตรการชุมชน เชน มาตรการลดละเลิกเหลาในงานศพ งานบุญ ขอตกลงการ

จัดการขยะ ขยายพื้นที่ปลอดบุหรี่ 2) เกิดกลไก ระบบ หรือโครงสรางชุมชนที่พัฒนาขึ้นใหม เชน 

กลไกสภาผูนํา เกิดกองทุนของชุมชน ระบบเตือนภัย เฝาระวังภัยในชุมชน การเกิดพื้นที่เรียนรูใน

ชุมชน การจัดสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการใชจักรยานในชุมชน เกิดกลุมแกนนําอาสาสมัครดูแล

ผูสูงอายุในชุมชน    3) เกิดตนแบบ พื้นที่เรียนรู หรือแหลงเรียนรูในระดับชุมชน 

  - นวัตกรรมสรางเสริมสุขภาพระดับพ้ืนที่ หมายถึง การจัดการความคิด 

กลไก หรือกระบวนการ หรือ เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม นํามาใชประโยชนในการดําเนินงานโครงการ

หรือใชในการจัดการปญหาสุขภาพของพ้ืนที่แลวไดผลดีกวาเดิม 

  - เอกสารประกอบอื่นๆ ไดแก เอกสาร สิ่งพิมพ หรือสื่อที่ใชในกิจกรรม

โครงการ รวมท้ังภาพถายกิจกรรม ไมเกิน 10 ภาพ พรอมท้ังคําบรรยายใตภาพ 

 

 ขั้นตอนการทํารายงานฉบับสมบูรณ (ส.3)   

  1) คลิกที่ “รายงาน ส.3” จะปรากฏขอมูลรายงานฉบับสมบูรณ ต้ังแต

หนาปกรายงาน รายละเอียดโครงการ บทคัดยอ ผลการดําเนินงานที่เกิดข้ึนตามวัตถุประสงค 

ผลผลิตและผลลัพธ ซึ่งขอมูลจะถูกสรางโดยอัตโนมัติ ไมสามารถแกไขหรือพิมพขอมูลได หาก

ตองการแกไขตองเขาไปที่เมนู “รายงานผูรับผิดชอบ”  

 
คลกิเพือ่สรางรายงาน ส.3 
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  2) กรอกขอมูลในสวนที่ 2 เปนแบบประเมินความกาวหนาของการ

ดําเนินงานโครงการ และปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานโครงการ  

  

  3) กรอกขอมูลในสวนที่ 3 ผลลัพธของโครงการที่สอดคลองกับเปาหมาย

ตัวชี้วัดของแผนงานสรางสรรคโอกาสและนวัตกรรม ซึ่งประกอบดวย ขอมูลแกนนําที่เกิดขึ้น 

จํานวนผูไดรับประโยชนจากโครงการน้ี การเกิดสภาพแวดลอมและปจจัยทางสังคมท่ีเอ้ือตอ

สุขภาพ 

 

คลกิเพือ่เพิม่ขอมูล 

คลกิเพือ่เพิม่ขอมลู 
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 4) ตรวจสอบขอมูลใหถูกตองกอนทําการพิมพรายงานฉบับสมบูรณ ถาตองการ

พิมพ หรือดาวนโหลดมาเก็บไว สามารถคลิกท่ี “ดาวนโหลด” หรือ “พิมพ” ตรงเมนูดานบน ใน

แตละหนารายงานได  

 

 
 

5. การทํารายงาน ส.4 : แบบรายงานสรุปเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ 

 แบบประเมินรวบรวมผลการดําเนินงานของ สสส.วา ไดมีการสนับสนุนโครงการสรางเสริม

สุขภาพลักษณะใด ในเรื่องอะไร สอดคลองกับวัตถุประสงคกองทุน สสส.หรือไม เปนการเก็บ

รวบรวมขอมูลเพ่ือการประมวลผลในภาพรวม และเปนขอเสนอแนะตอ สสส.ในการพัฒนางาน

ตอไป การจัดทํารายงานนี้จะทําเมื่อ สิ้นสุดระยะเวลาโครงการ มีข้ันตอนการจัดทํารายงาน ส.4 

ดังนี้ 

  1. จากหนารายละเอียดโครงการ คลิก “รายงานผูรับผิดชอบ” 

  2. เลือก “รายงาน ส.4” จะเขาสูแบบรายงานสรุปเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ 

 

 
  

 การประเมินเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ มี 7 สวน ดังนี้ 

  1. ผูดําเนินโครงการ คือ ผูมีสวน

รวมในการดําเนินโครงการ แบงออกเปนทีมงานใน

โครงการและบุคคลภายนอก ใสจํานวนที่ถูกตองลง

ในชองวาง 

คลกิเพือ่ พมิพ คลกิเพือ่เกบ็เปนไฟล 
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  2. กลุมเปาหมาย แบงตามกลุมอายุท่ีรวมทําโครงการ เปรียบเทียบกลุมเปาหมาย 

ที่โครงการกําหนดกับกลุมเปาหมายที่เขารวมจริง 

   
 

  3. พ้ืนที่ดําเนินการ ระบุพ้ืนที่ตามเขตการปกครอง 

 
4. เปาประสงค ใหเลือกเปาประสงคที่ตอบโครงการที่ทํา สามารถเลือกไดมากกวา  

1 ขอ  

 
5. ยุทธศาสตร สสส. โครงการที่ทํามุงตอบยุทธศาสตร สสส.ในขอไหนบาง เลือก

ไดมากกวา 1 ขอ 

 
6. วัตถุประสงค สสส. โครงการที่ทํามุงตอบวัตถุประสงคของ สสส.ขอใดบาง 
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 ตอบไดมากกวา 1 ขอ 

 
  7. กลยุทธที่ใชในการดําเนินงานในโครงการ ตอบไดมากกวา 1ขอ 

 
 

  เม่ือทําการประเมินเสร็จแลว ใหพิมพเอกสาร เพ่ือสงให สสส.ในชวงจัดทํารายงาน

ฉบับสมบูรณ  
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สรุป 

 

เน้ือหาในบทที่ 4 เปนการทํางานของผูรับผิดชอบและเกี่ยวของกับการจัดทํา

รายงานในโครงการ ซึ่งมีตั้งแตรายงานความกาวหนาโครงการหรือเรียกวารายงาน ส.

1(เน้ือหาในรายงานน้ีมีผลการดําเนินโครงการ ประเมินความกาวหนาของการ

ดําเนินงานโครงการและปญหา/อุปสรรคในการดําเนินโครงการ และผลลัพธของ

โครงการที่สอดคลองกับเปาหมายตัวชี้วัดของแผนสรางสรรคโอกาสและนวัตกรรมสุข

ภาวะ)  รายงานการเงินประจํางวดหรือเรียกวารายงาน ง.1(ซึ่งจะตองผานการ

ตรวจสอบของ สจรส. ม.อ. จึงจะถือวาถูกตอง)  รายงานสรุปการเงินปดโครงการหรือ

เรียกวารายงาน ง.2 (ซึ่งจะตองใสขอมูลระยะเวลาตามสัญญาโครงการ และ ระยะเวลา

ดําเนินการจริง และทําการตรวจเช็คขอมูลรายละเอียดการเงินใหถูกตอง) รายงานฉบับ

สมบูรณหรือเรียกวารายงาน ส.3(มีต้ังแตหนาปกรายงาน รายละเอียดโครงการ 

บทคัดยอ ผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นตามวัตถุประสงค ผลผลิตและผลลัพธ) และแบบ

รายงานสรุปเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ ส.4 
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บทที่ 5 

การวิเคราะหโครงการ 
  

ในบทน้ีเปนการวิเคราะหขอมูลจากการทําโครงการ แบงออกเปน 3 สวน คือ รายงานการ

ติดตามโครงการ รายงานการพัฒนาโครงการ และขอมูลพ่ีเลี้ยงกับขอมูลผูรับผิดชอบโครงการ 

  

ข้ันตอนการเขาสูหนาวิเคราะหโครงการ จากหนาหลัก คลิก “วิเคราะห” จะเขาสูหนา

วิเคราะหขอมูลโครงการ 

 
 

1. รายงานการติดตามโครงการ  

ประกอบดวย 13 ขอมูล ตามรูปภาพ ขอมูลที่สําคัญในการวิเคราะห ติดตามและประเมิน

โครงการ ไดแก ขอมูลวิเคราะหการใชงบประมาณของโครงการ รายงานผลลัพธโครงการ รายชื่อ

แกนนําท่ีเกิดข้ึน การประเมินผลการเกิดนวัตกรรม และการเกิดโครงการที่ดี ใหคลิกตรงชองที่

ตองการดูรายละเอียด ดังรูป 
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1.1. รายงานการเงินแยกตามหมวด ใชสําหรับการวิเคราะหขอมูลสนับสนุนงบประมาณ 

โครงการชุมชนนาอยูในภาคใต สามารถคลิกดูรายจังหวัด หรือเลือกปที่ตองการดูขอมูลการ

สนับสนุนงบประมาณจาก สสส. ชองตารางดานขวาแสดงขอมูลเปอรเซ็นตจังหวัดที่ไดรับทุน และ

ตารางชองลางสุดแสดงยอดรวมของคาใชจายในหมวดตาง ๆ และจํานวนเปอรเซ็นตของแตละ

หมวด 

 

 
  หากตองการดูรายละเอียดของแตละจังหวัด จะปรากฏชื่อโครงการและจํานวน

งบประมาณที่สนับสนุน สามารถคลิกเลือกดูรายอําเภอและเลือกปที่ตองการ ดังรูป 

 

 

1.2 รายงานผลลัพธโครงการ ใชเม่ือตองการดูผลที่เกิดขึ้นจากการทําโครงการ คลิกเลือก 

“ป” และ “จังหวัด” ที่ตองการดูขอมูล  

 

คลกิเพือ่เลือกจังหวัดและ 

ปทีต่องการดขูอมลู 

คลิกเพือ่เลือกจังหวัดและ 

ปทีต่องการดขูอมูล 
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  ผลลัพธโครงการ ประกอบดวย 

 จํานวนประชากรกลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชนจากการดําเนินโครงการ

ทั้งทางตรงและทางออม 

 การเกิดสภาพแวดลอมหรือปจจัยทางสังคมที่ เอื้อตอสุขภาวะของคน 

องคกรและชุมชนในพื้นที่ แบงออกเปน 3 ดาน คือ 1) เกิดกฎ กติกา 

ระเบียบ หรือมาตรการชุมชน 2) เกิดกลไก ระบบ หรือโครงสรางชุมชนที่

พัฒนาขึ้นใหม และ 3) เกิดตนแบบ พ้ืนที่เรียนรู หรือแหลงเรียนรูในระดับ

ชุมชน 

 กลุมเปาหมายที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพใหเปนแกนนําในการทํากิจกรรม

สรางเสริมสุขภาพในพ้ืนที่ และแกนนํามีบทบาทในการทําใหโครงการ

ประสบผลสําเร็จ 

 โครงการตัวอยางที่ปฏิบัติการท่ีดี 

 นวัตกรรมสรางเสริมสุขภาพ 

 1.3 รายชื่อแกนนําในพื้นที่ จะแสดงขอมูลโครงการที่เกิดผูนําการเปลี่ยนแปลงดานการ

สรางเสริมสุขภาพ คลิก “เลือกปและจังหวัด” ท่ีตองการดูขอมูล และคลิก “ชือ่โครงการ”  

 

คลกิเพือ่เลือกจังหวัดและ 

ปทีต่องการดขูอมลู 

คลกิเพือ่เลือกจังหวัดและ 

ปทีต่องการดขูอมลู 

คลกิเลือก โครงการ 
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 1.4 การเกิดขึ้นของนวัตกรรม คลิกเลือก “ป” และ “จังหวัด” ที่ตองการดูขอมูล ดาน

ขวามือจะแสดงกราฟเปรียบจํานวนโครงการและจํานวนการเกิดนวัตกรรม แสดงผลเปน

เปอรเซ็นต 

 

 

1.5 โครงการดี ๆ อยูที่ไหน เปนขอมูลการประเมินคุณคา 6 ดาน ที่เกิดข้ึนในชวงดําเนิน

โครงการ ประกอบดวย 1) เกิดความรูหรือนวัตกรรมชุมชน 2) เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อ

ตอสุขภาพ 3) การสรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอสุขภาวะ 4) การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อตอ

สุขภาวะ 5) เกิดกระบวนการชุมชน และ 6) มิติสุขภาวะปญญา/สุขภาวะทางจิตวิญญาณ ใหคลิก

เลือก “คุณคาที่เกิดขึ้น” จะปรากฏชื่อโครงการ และคลิกที่  “ชื่อโครงการ” เพ่ือเขาไปดู

รายละเอียด 

 

 

คลกิเพือ่เลือกจงัหวัดและ 

ปทีต่องการดขูอมูล 

คลกิเลือก โครงการ 

คลกิเลือกประเภทคุณคา 
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2. รายงานการพัฒนาโครงการ ประกอบดวยสถานะโครงการพัฒนา รายชื่อโครงการพัฒนา และ

รายงานโครงการพัฒนาแยกตามหมวด 

 2.1 สถานะโครงการพัฒนา เมื่อคลิกเขาไปจะเชื่อมโยงไปสูหนาการพัฒนาโครงการของ

ทุกป 

 
  

2.2 รายชื่อโครงการพัฒนา เมื่อคลิกเขาไปจะเชื่อมโยงไปสูหนารายชื่อโครงการที่กําลัง

พัฒนา คลิกเลือกป จังหวัด และสถานนะของโครงการ 

 

 

 2.3 รายงานงบประมาณโครงการพัฒนาแยกตามหมวด สามารถวิเคราะหขอมูล

งบประมาณที่สนับสนุนโครงการชุมชนนาอยูในชวงที่ดําเนินการพัฒนาโครงการ 

 

คลกิเพือ่เลือกจังหวัดและ 

ปที่ตองการดขูอมลู 

คลิกเพือ่เลือกจังหวัดและ 

ปทีต่องการดขูอมูล 

คลกิเพือ่เลือกจังหวัดและ 

ปทีต่องการดขูอมลู 
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3. รายงานอื่น ๆ เปนฐานขอมูลรายชื่อทีมสนับสนุนวิชาการของภาคใต (พ่ีเลี้ยง) และรายชื่อ

ผูรับผิดชอบโครงการ 

 3.1 รายชื่อพี่เลี้ยง แสดงรายชื่อพ่ีเลี้ยงที่ใช

ในการเขาระบบเว็บไซตฅนใตสรางสุข (username) 

รูปประจําตัว และจํานวนโครงการที่รับผิดชอบ  

3.2 รายชื่อผูรับผิดชอบโครงการ คลิกเลือก 

“จังหวัด” และ “ป” จะข้ึนรายชื่อผูรับผิดชอบโครงการ เปนรายชื่อที่ใชในการเขาใชเว็บไซต ฅน

ใตสรางสุข (username) เชนเดียวกับพี่เลี้ยง เมื่อคลิกที่รายชื่อจะแสดงจํานวนโครงการที่

รับผิดชอบ 

 
 

 

 

 

 

สรุป 

 

 บทน้ีเปนขอมูลสําคัญในการวิเคราะหผลการทําโครงการ ผูรับผิดชอบโครงการ 

และผูสนใจทั่วไป สามารถเขามาดูขอมูลที่สําคัญในบทน้ีได ท้ังขอมูลในชวงการพัฒนา

โครงการ ขอมูลการติดตามโครงการ ขอมูลพ่ีเลี้ยง และขอมูลผูรับผิดชอบโครงการ 
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บทที่ 6 

การติดตามประเมินผลโครงการ 

สําหรับทีมสนับสนุนวิชาการ (พ่ีเลี้ยง) 

 

บทสุดทายน้ีเปนขอมูลเกี่ยวกับการจัดทํารายงานของทีมสนับสนุนวิชาการ หรือที่เรียกวาพ่ี

เลี้ยง โครงการ โดยเน้ือหาสําคัญประกอบดวย 3 สวน ดังตอไปน้ี 

1. รายงานผลการติดตามโครงการในพ้ืนที่ 

2. บันทึกการติดตามสนับสนุนโครงการ 

3. การประเมินคุณคาของโครงการที่เกี่ยวของกับการสรางเสริมสุขภาพ 

4. การเขียนบทคัดยอ 

 

1. รายงานผลการติดตามโครงการในพื้นที่ 

 รายงานพ่ีเลี้ยง เปนการติดตามโครงการในพ้ืนที่ดําเนินการของทีมสนับสนุนวิชาการ        

(พ่ีเลี้ยง/ผูติดตาม) โครงการอยางนอย 3 ครั้งแลวแตสถานะของโครงการ  

 ครั้งที่ 1 ติดตามเพื่อทําความเขาใจกระบวนการดําเนินโครงการ การวิเคราะห

ปจจัยเสี่ยงหรือปจจัยสนับสนุนการดําเนินงานโครงการ วิเคราะหความสอดคลองของกิจกรรม

โครงการกับสภาพการณจริง สนับสนุนใหผูรับทุนสามารถดําเนินกิจกรรมตามแผนได เก็บรวมรวบ

ขอมูลเพ่ือจัดทําเปนฐานขอมูล  

   ครั้งที่  2 ติดตามความกาวหนาของโครงการ ช วยสนับสนุนปรับเปลี่ยน

กระบวนการดําเนินงาน และแกปญหา กรณีที่โครงการมีปญหา อุปสรรค และกรณีที่มีขอบงชี้

ความเสี่ยงที่จะลาชา  รวมถึงสนับสนุนใหโครงการสามารถสงรายงานความกาวหนาใหกับ สสส.    

   คร้ังที่ 3  ติดตามเพื่อการวิเคราะห สังเคราะหผลการดําเนินโครงการ เพ่ือจัดทํา

รายงาน โดยการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูในพื้นที่   
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  ขั้นตอนการทํารายงานพ่ีเลี้ยง  

 1. เพิ่มปฏิทินพี่เลี้ยง การเขาไปทํารายงานพ่ีเลี้ยงจากหนารายละเอียดโครงการ

คลิกที่ “ปฏิทินโครงการ” จะปรากฏหนาจอเหมือนกับการรายงานกิจกรรมของโครงการ โดยพ่ี

เลี้ยงจะตองเขาไปเพ่ิมกิจกรรมพี่เลี้ยงในปฏิทินกอน จึงจะข้ึนรายการแผนงานกิจกรรมในรายงาน 

 
 

    
 

 

 การเพ่ิมกิจกรรมให เลือก กิจกรรมของพี่เลี้ยง และไมมีกิจกรรมหลัก (ควรเลือกใช

สีปฏิทินที่ไมเหมือนกับกิจกรรมของโครงการ) 

 2. การรายงานกิจกรรม วิธีการ

เขาไปรายงานกิจกรรมใหคลิก “รายงานพี่เลี้ยง” 

แลวเลือก “บันทึกกิจกรรม” ทําการกรอกขอมูล

เหมือนกับการรายงานกิจกรรมของโครงการ เมื่อ

บันทึก เส ร็จจะ ข้ึนวา  “บันทึกกิจ กรรม ( 1 

บันทึก)”  
 

  

 

คลกิเพือ่เพิม่ปฏิทินพีเ่ลีย้ง 

คลกิเพือ่ปอนขอมูล รายละเอยีด 
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2. บันทึกการติดตามสนับสนุนโครงการ 
 

  การบันทึกการติดตามสนับสนุนโครงการ พ่ีเลี้ยงจะลงบันทึกจํานวน 3 ครั้ง ตาม

รายงานงวดโครงการ มีข้ันตอน คือ เขาไปที่รายงาน “พ่ีเลี้ยง” คลิกที่ “บันทึกการติดตาม” จะ

ข้ึนหนาใหม แลวคลิก “สราง บันทึกการติดตาม” สําหรับการทําบันทึกการติดตามโครงการใน

งวดที่ 1 ดังรูป 

 
 
  

 การบันทึกติดตามสนับสนุนโครงการมีทั้งหมด 5 สวน คือ  

  สวนที่ 1 ขอมูลเบื้องตนการติดตาม ประกอบดวย ขอมูลชื่อผูติดตาม (พ่ีเลี้ยง) 

วันที่ลงพ้ืนที่ติดตาม วันที่สงรายงานถึง สสส. และผูใหขอมูล ซึ่งอาจจะเปนพ่ีเลี้ยงที่ติดตาม

โครงการ หรือ ชาวบานที่เขามารวมติดตามการทํากิจกรรมในโครงการ ใหคลิกที่ “ชองวาง” เพ่ือ

กรอกขอมูล ดังรูป 

 
 

  สวนที่ 2 ขอมูลโครงการและความกาวหนาการดําเนินงาน ประกอบดวย  

 2.1 วัตถุประสงคและตัวชี้วัดความสําเร็จโครงการ จะแสดงรายละเอียด

ของขอมูลวัตถุประสงค ตัวชี้ วัดทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ขอมูลจะข้ึนใหอัตโนมัติ ไม

สามารถแกไขขอมูลได 

บันทึกการตดิตาม

สนับสนุนโครงการ 

คลกิเพือ่กรอกขอมลู 
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 2.2 ความกาวหนาของการดําเนินงานโครงการ คลิกที่ “ชองวาง” เพ่ือ

กรอกขอมูลผลการจัดกิจกรรมดานผลผลิต คือ ผลการจัดกิจกรรมเชิงปริมาณ และผลลัพธ คือ ผล

การจัดกิจกรรมเชิงคุณภาพ ที่เกิดข้ึนจากการทํากิจกรรม จะแสดงรายละเอียดกลุมเปาหมาย 

งบประมาณที่ตั้งไว งบประมาณท่ีเกิดขึ้นจริง ดังรูป 

 
 2.3 จุดเดนของโครงการที่นาสนใจ เปนการประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้น

หลังจากดําเนินโครงการ  

 2.3.1 นวัตกรรมการสรางเสริมสุขภาพ คือ การจัดการความคิด กระบวนการ 

ผลผลิต และ/หรือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม มาใชงานใหเกิดประสิทธิผล และ/หรือประสิทธิภาพมาก

กวาเดิมอยางชัดเจน 

 2.3.2 โครงการเดน (Best Practice) คือ โครงการสรางเสริมสุขภาพให

สัมฤทธ์ิผลที่เปนรูปธรรมแลวขยายผลอยางยั่งยืน โดยแนวคิดกระบวนการ และผลงาน สามารถ

ไมสามารถแกไขขอมลูได 

คลกิเพือ่กรอกขอมลู 
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เปนตัวอยางที่จะนําไปขยายผลในชุมชน (Setting) อื่น ๆ ได การดําเนินงานมีสวนรวมของภาคีที่

หลากหลาย มีการบริหารจัดการที่ดี โปรงใสและตรวจสอบได 

 2.3.3 เกิดแกนนํา/ผู นําการเปลี่ยนแปลงดานการสรางเสริมสุขภาพใน

ประเด็นตาง ๆ ระบุชื่อสกุล ท่ีอยูติดตอไดสะดวก คุณสมบัติแกนนําผูนําการเปลี่ยนแปลง  

 2.3.4 มีสภาพแวดลอมและปจจัยทางสังคมที่เอื้อตอสุขภาพ เกิดการ

เปลี่ยนแปลงเชิ งกายภาพและสังคมที่ เอื้อตอสุขภาพในชุมชนพ้ืนที่  ได ระบุสถานที่ พ้ืนที่

เปลี่ยนแปลง และรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  

 

 

 สวนที่ 3 ประเมินความเสี่ยง ปญหาและอุปสรรคสําคัญที่มีผลกระทบตอการ

ดําเนินงาน คลิกเพ่ือใหระดับคะแนนความเสี่ยงจากมากไปหานอย (0 – 3) โดยแบงความเสี่ยง

ออกเปน 2 สวน คือ ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน และความเสี่ยงทางการเงิน โดยใหเหตุผล

ขอมูลที่เปนความเสี่ยง  

 

คลกิเพือ่กรอกขอมลู 

คลกิ เลอืกระดับความเสีย่ง 

ใสเหตผุลตอความเสีย่ง 
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  หมายเหตุ : ระดับเกณฑคะแนนรวมความเสี่ยง และแนวทางการจัดการความเสี่ยง

การดําเนินงาน มีดังนี้ 

 คะแนน 1-6  สนับสนุนการทํางานตามปกติ 

 คะแนน 7-12  ระงับการดําเนินงาน 

 คะแนน 13-18  ยุติการดําเนินงาน 

 

 สวนที่ 4 ความเห็น เปนสรุปความเห็นของผูติดตาม (พ่ีเลี้ยง) ใหคลิกเลือกใน

วงกลมกรณีที่ขอเบิกเงินงวด หรือปดโครงการ ซึ่งแบงออกเปน 2 กรณี คือ  

  4.1 กรณีเบิกเงินงวด ติดตามเยี่ยมชม ใหระบุแนวโนมความสําเร็จ หรือ

แนวโนมความเสี่ยง หรือมีความเสี่ยงตองยุติโครงการ พรอมระบุเหตุจากการลงติดตามโครงการ 

 4.2 กรณีสรุปปดโครงการ ใหระบุการดําเนินงานไดตามแผนปฏิบัติการและ

สามารถปดโครงการไดหรือไม หรือไมเปนไปตามแผนปฏิบัติการใหดําเนินการจัดระบบการเงิน 

ระบบรายงานใหถูกตองกอนปดโครงการ 

 
  สวนที่ 5 สรุปภาพรวมของการติดตามประจํางวด คือ การตั้งขอสังเกต สิ่งดี ๆ ที่

คนพบ ขอพึงระวังจากการทําโครงการ และบทเรียนที่ได เปนสวนสําคัญในการพิจารณาของ สสส.

กรณีเบิกเงินงวด หรือ กรณีขอปดโครงการ  

 
   

คลิก พมิพระบุเหตผุล 

คลกิ เลอืกกรณีที่เบิกเงินงวด 

คลกิ สรุปภาพรวม 
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 สรุป บันทึกการติดตามมีทั้งหมด 3 งวดดวยกัน แตจะยังไมแสดงใหเห็นจนกวาการทํา

บันทึกการติดตามครั้งกอนหนาน้ันไดเสร็จสมบูรณและไดมีการ Lock รายงานจากเจาหนาที่ 

สจรส.ม.อ. เปนที่เรียบรอยแลว เมื่อพ่ีเลี้ยงกรอกขอมูลแบบประเมินบันทึกการติดตามเสร็จ

สมบูรณ ทาง สจรส.ม.อ. จะทําการ Lock บันทึกติดตาม ซึ่งจะไมสามารถทําการแกไขขอมูลได 

และสามารถสรางบันทึกการติดตามคร้ังตอไปได เม่ือไดทําการ Lock แลว 

 

 
 

 ทั้งน้ี บันทึกการติดตามของพ่ีเลี้ยงจะสอดคลองกับงวดสําหรับการทํารายงานของ

โครงการ หากเปนการทํารายงานงวดที่ 1 พ่ีเลี้ยงจะตองทําบันทึกการติดตามคร้ังที่ 1 และทํา

บันทึกการติดตามครั้งที่ 2 ในชวงระยะเวลางวดที่ 2 (ทางโครงการไมตองสงรายงาน) เมื่อโครงการ

ทํารายงานฉบับสมบูรณ (ส.3) พ่ีเลี้ยงจะตองทําบันทึกการติดตามครั้งที่ 3 หากพี่เลี้ยงไมทําบันทึก

การติดตามหรือทําไมเสร็จสมบูรณ ทาง สจรส.ม.อ. จะไมสามารถสงรายงานของโครงการไป

ยัง สสส. ได 
 
   

3. การประเมินคุณคาของโครงการที่เก่ียวของกับการสรางเสริมสุขภาพ 

 วิธีการเขาไป คลิก “รายงานพี่เลี้ยง” จะข้ึนหนาใหม แลวคลิก “แบบประเมิน” 
  

 

  
   
 

เมื่อทาง สจรส.ม.อ.ตรวจ

สอบและทาํการ Lock 

รายงานแลว พี่เลี้ยง

สามารถเขาไปสรางบันทึก

ติดตามครั้งที่ 2 ได 
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 จะปรากฏหนาแบบประเมินคุณคาของโครงการที่เกี่ยวของกับการสรางเสริมสุขภาพ ใหพ่ี

เลี้ยงประเมินคุณคาที่เกิดข้ึน รายละเอียดที่เกิดคุณคา มีหลักฐานแหลงอางอิงจากตรงไหน และมี

แนวทางในการพัฒนาตอไปอยางไร เปนการประเมินเมื่อโครงการดําเนินการเสร็จสิ้น 

  

 แบบประเมินคุณคาของโครงการที่เกี่ยวของกับการสรางเสริมสุขภาพ มีการประเมิน 6 

ดาน ไดแก  

  1. ความรูดานการสรางเสริมสุขภาพและนวัตกรรมเชิงระบบสุขภาพชุมชน โดย

พิจารณาจากโครงการวาเกิดนวัตกรรมอะไรบาง เชน เกิดความรูใหม องคความรูใหม สิ่งประดิษฐ

ใหม กระบวนการใหม วิธีการทํางานการจัดการใหม การเกิดกลุมโครงสรางในชุมชนใหม การเกิด

แหลงเรียนรูใหม  

 

 2. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีผลตอสุขภาวะ สามารถพิจารณาสังเกตการ

ปรับเปลี่ยนในหลากหลายดาน ไดแก การปรับเปลี่ยนการดูแลสุขอนามัยสวนบุคคล, การบริโภค, 

การออกกําลังกาย, การลดละเลิกอบายมุข (เชน การพนัน เหลา บุหร่ี), การลดพฤติกรรมเสี่ยง 

เชน พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ การขับรถโดยประมาท, การจัดการอารมณความเครียด, การ

ดํารงชีวิตวิถีชีวิต เชน การใชภูมิปญญาทองถ่ิน สมุนไพรในการดูแลสุขภาพตนเอง, พฤติกรรมการ

จัดการตนเอง ครอบครัว ชุมชน 

 

ประเมินผลวาแตละคุณคาที่เกิดน้ัน มี

รายละเอียด หลักฐานอางอิง แนวทางการ

พัฒนาตออยางไร ประเภทคุณคา 

 6 ดาน 

คลิกเลือกวาเกิดไม 
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 3. การปรับเปล่ียนสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอสุขภาวะ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ) 

กายภาพ เชน มีการจัดการขยะ ปา นํ้า การใชสารเคมีเกษตร และการสรางสิ่งแวดลอมใน

ครัวเรือนที่ถูกสุขลักษณะ  สังคม เชน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ลดการเกิดอุบัติเหตุ 

ครอบครัวอบอุน การจัดสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอเด็ก เยาวชน และกลุมวัยตาง ๆ มีพ้ืนที่สาธารณะ 

พ้ืนที่ทางสังคม เพ่ือเอื้อตอการสงเสริมสุขภาพของคนในชุมชน มีการใชศาสนา/วัฒนธรรมเปนฐาน

การพัฒนา  เศรษฐกิจสรางสรรคสังคม สรางอาชีพ  เพ่ิมรายได  มีการบริการสุขภาพทางเลือก 

และมีชองทางการเขาถึงระบบบริการสุขภาพ 

 

 4. ผลกระทบเชิงบวกและนโยบายสาธารณะที่เอือ้ตอการสรางสุขภาวะชุมชน มี

กฎ กติกา ของกลุมชุมชน มีมาตรการทางสังคมของกลุมชุมชน มีธรรมนูญของชุมชน อื่นๆ เชน 

ออกเปนขอบัญญัติทองถิ่น ฯลฯ 

 

 5. กระบวนการชุมชน สามารถวิเคราะหไดจากประเด็นตางๆ เชน 1. เกิดการ

เชื่อมโยงประสานงานระหวางกลุม เครือขาย (ใน และหรือนอกชุมชน) 2. การเรียนรูการแกปญหา

ชุมชน (การประเมินปญหา การวางแผน การปฏิบัติการ และการประเมิน) 3. การใชประโยชนจาก

ทุนในชุมชน เชน การระดมทุน การใชทรัพยากรบุคคลในชุมชน 4. มีการขับเคลื่อนการดําเนินงาน

ของกลุมและชุมชนที่เกิดจากโครงการอยางตอเน่ือง 5. เกิดกระบวนการจัดการความรูในชุมชน 6. 

เกิดทักษะในการจัดการโครงการ เชน การใชขอมูลในการตัดสินใจ การทําแผนปฏิบัติการ 

 

 6. มิติสุขภาวะปญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ สามารถพิจารณาสังเคราะหได

ในประเด็นตางๆ ไดแก ความรูสึกภาคภูมิใจในตัวเอง กลุม และชุมชน, การเห็นประโยชนสวนรวม

และสวนตนอยางสมดุล, การใชชีวิตอยางเรียบงาย และพอเพียง, ชุมชนมีความเอื้ออาทร, มีการ

ตัดสินใจโดยใชฐานปญญา  

  

  หมายเหตุ : การทําแบบประเมินของพี่เลี้ยง ไมจําเปนตองรอทําในชวงของการสง

รายงานฉบับสมบูรณ (ส.3) หากรอทําตอนใกลสิ้นสุดระยะเวลาโครงการอาจทําใหลืมขอมูลที่

นาสนใจไปได เม่ือ สจรส.ม.อ.เห็นวาพ่ีเลี้ยงทําแบบประเมินเสร็จเรียบรอยแลว จะเขาไป Lock 

สถานะ และไมสามารถแกไขขอมูลได 
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4. การเขียนบทคัดยอ 

  การเขียนบทคัดยอโครงการ เปนการสรุปเน้ือหาสําคัญที่เกิดขึ้นจากการทํา

โครงการ บทคัดยอที่ดีตองเขียนใหเห็นผลที่เกิดข้ึนในดานผลผลิต (เชิงปริมาณ) และผลลัพธ 

(ขอมูลเชิงคุณภาพ)บทคัดยอจะเชื่อมโยงไปยังรายงาน ส.3 (รายงานฉบับสมบูรณ)  
  

    

 

 

 

สรุป 

 

เน้ือหาในบทที่ 6 เปนการทํางานของการจัดทํารายงานของทีมสนับสนุนวิชาการหรือที่

เรียกวาพ่ีเลี้ยง โดยเน้ือหาสําคัญเริ่มต้ังแตการเขาสู “รายงานพี่เลี้ยง” หลังจากน้ันตอดวยบันทึก

การติดตามและแบบประเมินตามลําดับ  

อน่ึงการทําแบบประเมินของพ่ีเลี้ยง ไมจําเปนตองรอทําในชวงของการสงรายงานฉบับ

สมบูรณ (หรือที่เรียกวา การทํารายงาน ส.3) เพราะหากรอทําชวงใกลสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ

อาจทําใหลืมขอมูลที่นาสนใจไปได นอกจากน้ีเมื่อ สจรส.เห็นวาพ่ีเลี้ยงทําแบบประเมินเสร็จ

เรียบรอยแลว จะเขาไป lock สถานะ และไมสามารถแกไขขอมูลได  

 
 

คลกิเพือ่พิมพบทคดัยอ 


