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แบบประเมินศักยภาพโครงการแผนอาหารเพื่อสุขภาวะ
ในการเป็นแนวปฏิบัติที่ดี

       CHECKLIST 
FOR BEST PRACTICE:
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เกริ่นน�ำ

โครงการแนวปฏิบัตทิีด่ ีคือโครงการทีไ่ด้รบัการพิสจูน์แล้วว่าได้ผลดี มปีระสทิธผิลและ
ประสิทธิภาพในกระบวนการ ผลลัพธ์ และการบริหารต้นทุน มีความสอดคล้องกับ 
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์และห่วงโซ่ผลลัพธ์ของแผนอาหารเพ่ือสุขภาวะของ สสส. 
เป็นแนวปฏิบัติที่มีจริยธรรม ความเป็นธรรม และเป็นที่ยอมรับในกลุ่มประชากร 
เป้าหมายและชมุชนทีร่่วมด�าเนนิการ รวมทัง้ยกระดบัศกัยภาพของภาคี เพือ่แก้ปัญหา 
ต่อยอด และขยายผลลัพธ์การด�าเนินงานของแผนอาหารเพื่อสุขภาวะของ สสส. เป็น
วงกว้าง 

การพัฒนาโครงการให้เป็นแนวปฏิบัติที่ดี จึงมีความส�าคัญในการสร้าง 
ความเปลี่ยนแปลงด้านผลลัพธ์ทางสุขภาพของประชาชน และยังเป็นพื้นฐานส�าคัญ
ในการผลักดันมาตรการหรือนโยบาย หลักการ หรือบรรทัดฐานสังคมต่อไป
 
แบบประเมินศักยภาพโครงการแผนอาหารเพื่อสุขภาวะในการเป็นแนวปฏิบัติที่ดีน้ี  
มวีตัถปุระสงค์เพือ่เป็นตวัช่วยในการยกระดบัคณุภาพโครงการ เพือ่ตรวจสอบตนเอง
ว่ายังขาดประเด็นใด และควรเพิ่มเติมอะไร เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งของโครงการ

องค์ประกอบและคุณลักษณะของการเป็นโครงการแนวปฏิบัติที่ดีที่น�าเสนอใน 
แบบประเมินนี้ ถูกพัฒนาขึ้นมาจากกระบวนการวิจัยที่ค�านึงถึงทั้งความถูกต้องทาง
วิชาการ และความเหมาะสมในทางปฏิบัติ โดยกระบวนการพัฒนาองค์ประกอบและ
คุณลักษณะ ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ได้แก่ การวิจัยเอกสาร เพื่อศึกษาทบทวน
วรรณกรรมและรวบรวมแนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะของโครงการที่มีคุณภาพ และ
การวจิยัเชงิคณุภาพ ประกอบด้วยกจิกรรมการประชมุอภปิรายกลุ่มกบัภาคีเครอืข่าย 
การท�าแบบสอบถามด้วยเทคนิคเดลฟาย และการประชุมกับกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ

คณะผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแบบประเมินเล่มนี้จะเป็นประโยชน์กับภาคีที่รับผิดชอบ
แผนงาน/โครงการ ผู้ทรงคุณวุฒิกล่ันกรองโครงการ และคณะกรรมการของสสส. 
ในการยกระดับคุณภาพโครงการ เพื่อให้โครงการสามารถเป็นโมเดลการท�างาน 
เป็นต้นแบบ หรือนวัตกรรม และน�าไปสู่การขยายผลให้เกิดประโยชน์ในวงกว้างได้ 
ต่อไป  

คณะวิจัย
กันยายน 2565
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ค�ำชี้แจง

แบบประเมินนี้ เป็นรายการองค์ประกอบ คุณลักษณะหลัก และคุณลักษณะย่อยของ
โครงการแนวปฏิบัติที่ดี โดยองค์ประกอบหลักในการพิจารณาการเป็นโครงการ 
แนวปฏิบัติที่ดี มี 3 ประการ ได้แก่ ลักษณะโครงการ การด�าเนินงาน และการติดตาม
และประเมินผล โดยภายใต้ 3 องค์ประกอบนั้น ประกอบด้วยคุณลักษณะหลัก 18 ข้อ 
และคุณลักษณะย่อย 52 ข้อ

ในการประเมนิศกัยภาพโครงการในการเป็นแนวปฏบิตัทิีดี่ ผูป้ระเมนิ (อาจเป็นภาคีผูรั้บ
ทุนเอง ผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองโครงการ หรือคณะกรรมการของ สสส.) สามารถใช้
แบบประเมินนี้ในการพิจารณาคุณลักษณะต่างๆ ของโครงการ เพื่อตรวจสอบ 
ความครบถ้วนในคณุลกัษณะต่างๆ ของการเป็นแนวปฏบิตัทิีดี่ โดยสามารถใช้ได้ตัง้แต่
ในระยะการพัฒนาข้อเสนอโครงการ การด�าเนินงานโครงการ และภายหลังโครงการ
สิ้นสุดแล้ว

แต่ละคุณลักษณะย่อยของการเป็นแนวปฏิบัติที่ดี มีรายละเอียดค่อนข้างมาก  
แบบประเมินนี้ จึงควรใช้ควบคู่ไปกับ “ไปให้ถึง Best Practice: คู่มือยกระดับโครงการ
แผนอาหารเพื่อสุขภาวะให้เป็นแนวปฏิบัติที่ดี” ที่อธิบายรายละเอียดของแต่ละ
คุณลักษณะ เพื่อให้ผู้ประเมินมีความเข้าใจในแต่ละคุณลักษณะได้ตรงกัน

เนื่องจากโครงการต่างๆ ภายใต้แผนอาหารเพ่ือสุขภาวะ มีความหลากหลายและ 
แตกต่างไปตามบริบทการด�าเนินงาน ผู้ประเมินจึงอาจเลือกพิจารณาคุณลักษณะ
เฉพาะบางข้อท่ีเข้ากับบรบิทของโครงการได้ โดยคณะวิจัยได้เสนอแนะคุณลกัษณะทีม่ี
ความส�าคญัส�าหรับโครงการแต่ละประเภท ได้แก่ การพฒันาและปฏบิตักิาร การศกึษา
วิจัยและประเมินผล และการอุปถัมภ์กิจกรรมไว้ใน “ไปให้ถึง Best Practice: คู่มือยก
ระดับโครงการแผนอาหารเพื่อสุขภาวะให้เป็นแนวปฏิบัติที่ดี” อย่างไรก็ตาม แต่ละ
โครงการควรพิจารณาให้ภายใต้แต่ละคุณลักษณะหลัก มีคุณลักษณะย่อยอย่างน้อย 
1 ประการ เช่น ภายใต้คณุลกัษณะที ่1.1 เกีย่วกบัฐานแนวคิดในการออกแบบโครงการ 
มีคุณลักษณะย่อย 3 ข้อ โครงการควรมุ่งเป้าให้มีคุณลักษณะย่อยอย่างน้อย 1 ข้อ
จาก 3 ข้อดังกล่าว
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ข้อมูลทั่วไปของโครงกำร

ชื่อโครงการ: 

ประเภท:

 แผนงาน   ชุดโครงการ             โครงการ

ระยะเวลาด�าเนินการ:

งบประมาณ:

องค์กร/คณะบุคคลที่รับผิดชอบโครงการ:

ผู้รับผิดชอบโครงการ:
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แบบประเมินโครงกำรแนวปฏิบัติที่ดี
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1ลักษณะโครงกำร
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แบบประเมินโครงกำรแนวปฏิบัติที่ดี

1.1  ฐำนแนวคิดในกำรออกแบบโครงกำร

 การออกแบบโครงการอยู่บนฐานแนวคิด ทฤษฎี หรือประสบการณ์

 มีแนวคิดหรือวิธีการด�าเนินงานที่เป็นแนวคิดใหม่หรือเป็นนวัตกรรม

 มีการค�านึงถึงปัจจัยสภาพแวดล้อมที่นอกเหนือการควบคุม

1.2  ควำมสอดคล้องกับแผนและบริบททำงสังคม

 โครงการสอดคล้องกับแผนอาหารเพื่อสุขภาวะ แผนของสสส. 

 หรือแผนระดับชาติ

 มีการวิเคราะห์สถานการณ์และช่องว่างของปัญหา

 มีการสอบถามหรือประเมินความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

 กิจกรรมหลักของโครงการสอดคล้องกับสถานการณ์สภาพปัญหา 

 ความจ�าเป็นและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

 กิจกรรมหลักของโครงการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์

1.3  เป้ำหมำยและวัตถุประสงค์

 มีการระบุเป้าหมายที่ต้องการเปลี่ยนแปลงไว้อย่างชัดเจน

 เป้าหมายของโครงการสอดคล้องกับห่วงโซ่ผลลัพธ์ของแผนอาหาร

 วัตถุประสงค์มีลักษณะอย่างน้อย 3 ใน 5 ตามหลัก SMART



11

1.4  กลุ่มเป้ำหมำย

 มีการระบุกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจน

 มีการเปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วม

 มีการค�านึงถึงกลุ่มเปราะบาง หรือกลุ่มอดอยากหิวโหย

 มีการเสริมพลังให้กลุ่มเป้าหมาย

1.5  กำรวำงแผนโครงกำร

 มีการวางแผนโครงการอย่างชัดเจน

1.6  ภำคีเครือข่ำยและควำมร่วมมือ

 มีการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

 มีความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายและผู้เชี่ยวชาญ

 จากหลากหลายสาขา

1.7  กำรน�ำไปใช้ประโยชน์

 โครงการอื่นสามารถน�ารูปแบบการด�าเนินงานไปท�าซ�้าได้ (replicability)

 รูปแบบการด�าเนินงานโครงการสามารถน�าไปปรับใช้หรือประยุกต์ใช้

 ในพื้นที่หรือบริบทอื่นได้ (transferability)

1.8  ควำมยั่งยืน

 มีการค�านึงถึงความยั่งยืนของโครงการ

 มีกลไกหรือระบบรองรับการด�าเนินงานในระดับพื้นที่
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2กำรด�ำเนินงำน
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2.1  ประสิทธิภำพของกำรด�ำเนินงำน

 การด�าเนินงานเป็นไปตามกรอบเวลาและกิจกรรมที่ก�าหนด

 โครงการมีโครงสร้างการบริหารจัดการและกระบวนการตัดสินใจที่ชัดเจน

 มีการทดสอบกิจกรรมก่อนเริ่มด�าเนินการจริง

 มีการฝึกอบรม หรือการพัฒนาศักยภาพแก่ผู้รับผิดชอบด�าเนินงาน

 เจ้าหน้าที่ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

  โครงการมีการท�างานเชิงรุก

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเริ่มน�าแนวทางของโครงการไปประยุกต์ใช้และปฏิบัติ

2.2  ควำมโปร่งใสและควำมรับผิดชอบต่อสังคม

 มีการเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interest: COI)

 การเปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมาย

2.3  กำรให้ควำมส�ำคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภำคีเครือข่ำยและควำมร่วมมือ

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเห็นประโยชน์ของโครงการ

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการด�าเนินงาน รวมถึงการประเมินผล

 มีการร่วมมือกับเครือข่าย ชุมชน หน่วยงานหรือองค์กรภาคีในหลากหลาย

 สาขาวิชาชีพ
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2.4  กำรเข้ำร่วมโครงกำรของกลุ่มเป้ำหมำย

 วิธีการเชิญชวนกลุ่มเป้าหมายให้เข้าร่วมโครงการด้วยความสมัครใจ

 บุคคลหรือหน่วยงานที่ช่วยเชิญชวนให้กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ

 วิธีการกระตุ้นหรือจูงใจให้กลุ่มเป้าหมายอยู่ร่วมในโครงการ 

 ตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุดโครงการ

 การถอนตัวออกจากโครงการของผู้เข้าร่วมโครงการไม่ส่งผลกระทบต่อ

 การด�าเนินงาน

2.5 กำรสื่อสำรและกำรจัดท�ำเอกสำร

 เอกสารหลักของโครงการ มีข้อมูลส�าคัญอย่างครบถ้วน

 การรายงานผลการด�าเนินงานไปยังกลุ่มเป้าหมาย

 การจัดท�าและเผยแพร่ชุดความรู้ (how to)

2.6 กำรบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงกำร

 โครงการด�าเนินกิจกรรมตามแผนการด�าเนินงานที่ก�าหนดไว้ 

 อย่างน้อย 80%

 โครงการสามารถบรรลุตัวชี้วัดที่ก�าหนดไว้ อย่างน้อย 90%
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3กำรติดตำม
และประเมินผล
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3.1 กำรบริหำรทรัพยำกรและงบประมำณ

 มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อติดตามและประเมินผลโครงการอย่างเหมาะสม

 มีการติดตามการใช้งบประมาณและทรัพยากรในการด�าเนินโครงการ 

 ตามระเบียบการเงินของ สสส.

3.2 ตัวชี้วัดและกำรติดตำม

 มีการเก็บข้อมูลพื้นฐาน (baseline) สภาพปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย

 ก่อนเริ่มโครงการ และมีการติดตามสถานการณ์ปัญหาอย่างสม�่าเสมอ

 มีการเก็บข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มประชากร เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก

 มีตัวชี้วัดในการติดตามและประเมินผลที่เหมาะสม และสอดคล้องกับ  

 วัตถุประสงค์โครงการ

 มีตัวชี้วัดเพื่อติดตามในทุกระดับของการด�าเนินงาน

3.3  กำรวิเครำะห์ข้อมูล

 มีวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ

 โครงการได้ค�านึงถึงปัจจัยภายนอกที่อาจส่งผลต่อผลลัพธ์ของโครงการ

3.4  กำรประเมินผล

 โครงการใช้ทรัพยากรในการด�าเนินงานในระดับที่สมเหตุสมผล 

 สามารถน�าแนวทางของโครงการเป็นต้นแบบในการขยายผลต่อไปได้

 มีการสังเคราะห์การด�าเนินงาน เพื่อให้เกิดชุดความรู้ใหม่ หรือนวัตกรรม 

 เพื่อเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ



ข้อคิดเห็น
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ผู้จัดท�ำ 
มนสิการ กาญจนะจิตรา, กัญญาพัชร สุทธิเกษม, อัญชุลี อ่อนศรี 
และ ณัฐณิชา ลอยฟ้า 

โครงการพฒันากรอบแนวคดิและเครือ่งมอืเพือ่ประเมนิและส่งเสรมิโครงการแนวทาง
ปฏิบัติที่ดี (Framework and tool development to evaluate and foster good 
practice programs)

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
 

ได้รับกำรสนับสนุนทุนจำก 
แผนอาหารเพื่อสุขภาวะ ส�านักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาพ (ส�านัก 5)
ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
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