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สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
ประเด็น 

การประเมินผลตำบลสุขภาวะ 

ความเป็นมา 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพัทลุงด้านสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2559 – 2563) ได้
กำหนดวิสัยทัศน์ “ระบบสุขภาพทุกระดับมีคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี ชุมชนพ่ึงตนเองทางสุขภาพ 
สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน” โดยมีเป้าประสงค์สูงสุดของแผนยุทธศาสตร์ (Ultimate Goal) คือ “พัทลุงเป็นสังคม 
สุขภาวะ ประชาชนสุขภาพดี มีความสุขทางสุขภาพมากขึ้น” ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นมา 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานตำบลสุขภาวะ เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาในมิติ
ด้านสุขภาพ เพื่อก้าวสู่การเป็นสังคมสุขภาวะ ประชาชนสุขภาพดี มีความสุขทางสุขภาพมากขึ้น และพัฒนา
ไปสู ่การมีส่วนร่วมในการบูรณาการดำเนินงานกับภาคส่วนอื ่น ๆ ทั ้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคม  
ตามกรอบแนวคิดในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังภาพ 
 

 
กรอบแนวคิดการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพัทลุงด้านสาธารณสุข  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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กรอบแนวคิดการขับเคลื่อนตำบลสุขภาวะ สู่เมืองลุงเมืองสุขภาวะ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

การบริหารจัดการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงได้กำหนดหลักเกณฑ์การวัดผลการ
ดำเนินงานตำบลสุขภาวะ เน้นการวัดผลในมิติของสุขภาพดี แต่สำหรับการดำเนินงานในระดับอำเภอ/ตำบล  
ให้มีการบูรณาการกับภาคส่วนต่าง ๆ และมีการขับเคลื่อนร่วมกันทั้ง 3 มิติ (สุขภาพดี, ศึกษาดี, เศรษฐกิจดี) 
เกณฑ์การประเมินตำบลสุขภาวะ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประเมินในมิติด้านสุขภาพ จำนวน 9 ประเด็น 
ได้แก่ 

ลำ 
ดับ 

เกณฑ์การประเมิน 
กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

ระดับการประเมิน 
พ้ืนฐาน ดี ดีมาก 

1 ตำบลผ่านเกณฑ์ตำบลส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย ผ่าน 
4 ข้อ 

ผ่าน 
6 ข้อ 

ผ่าน 
8 ข้อ  1.1  ร้อยละของเด็ก 0-2 ปี ได้รับฟลูออไรด์

วานิช ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 
ทันต

สาธารณสุข 
 1.2  ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝาก

ครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 75 

ส่งเสริม
สุขภาพ 

 1.3  ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัด
กรองพัฒนาการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 

ส่งเสริม
สุขภาพ 
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ลำ 
ดับ 

เกณฑ์การประเมิน 
กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

ระดับการประเมิน 
พ้ืนฐาน ดี ดีมาก 

 1.4  ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการ
ตรวจคัดกรองพัฒนาการ และพบสงสัย
พัฒนาการล่าช้า ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 

ส่งเสริม
สุขภาพ 

 1.5 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการ
ตรวจคัดกรองพัฒนาการ และพบสงสัย
พัฒนาการล่าช้า ได้รับการติดตาม/ส่ง
ต่อ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 

ส่งเสริม
สุขภาพ 

 1.6  ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการ
ตรวจคัดกรองพัฒนาการ และพบสงสัย
พัฒนาการล่าช้าได้รับการติดตาม
กระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 60 

ส่งเสริม
สุขภาพ 

 1.7  ร้อยละของสตรีอายุ 30 - 60 ปี ได้รับ
การคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (สะสม 
ตั้งแต่ 1 ต.ค. 57 - 30 ก.ย. 62) ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 90 

ควบคุมโรค 
ไม่ติดต่อ 

   

 1.8  ร้อยละของสตรีอายุ 30 - 70 ปี ได้รับ
การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดย 
จนท. ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

ควบคุมโรค 
ไม่ติดต่อ 

2 ตำบลผ่านเกณฑ์ตำบลอนามัยเจริญพันธุ์ ส่งเสริม
สุขภาพ 

60 
คะแนน 

70 
คะแนน 

80 
คะแนน 

3 ตำบลผ่านเกณฑ์ตำบลแพทย์แผนไทย 
3.1  ผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผน

ไทยและการแพทย์ทางเลือกตามเกณฑ์ 
ร้อยละ 18.5 (รพท.ร้อยละ 11, รพช. 
ร้อยละ 19, รพ.สต. ร้อยละ 36) 

แพทย์แผน
ไทย 

ร้อยละ 
18.5 

ร้อยละ 
20.5 

ร้อยละ 
22.5 

4 ตำบลผ่านเกณฑ์การพัฒนาระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน 

ควบคุมโรค 
ไม่ติดต่อ 

มีแผน 
พัฒนา 

มี MOU 
กับตำบล 
ที่มีหน่วย 

FR 

มีหน่วย 
FR 

5 ตำบลผ่านเกณฑ์ตำบล GREEN and CLEAN  อนามัย
สิ่งแวดล้อม 

4-5  
คะแนน 

6-7 
คะแนน 

8-9 
คะแนน 
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ลำ 
ดับ 

เกณฑ์การประเมิน 
กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

ระดับการประเมิน 
พ้ืนฐาน ดี ดีมาก 

6 ตำบลผ่านเกณฑ์ตำบลคุ้มครองผู้บริโภค 
6.1 ระดับความสำเร็จการดำเนินงานร้านชำ

คุณภาพ (ตรวจ ร้อยละ 90 ผ่าน
คุณภาพ ร้อยละ 90) 

คุ้มครอง
ผู้บริโภค 

 

ผ่านระดับ 
3 คะแนน  

ผ่าน
ระดับ 4 
คะแนน  

 

ผ่าน 
ระดับ 5 
คะแนน   

7 ตำบลผ่านเกณฑ์ตำบลควบคุมโรคเข้มแข็ง ควบคุม
โรคติดต่อ 

ร้อยละ  
70 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ  
90 

8 ตำบลมีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ใน
ชุมชนผ่านเกณฑ์ 

ส่งเสริม
สุขภาพ 

ประเมินผ่าน / ไม่ผ่าน 
ต้องผ่านเกณฑ์ ข้อ 1-4 ทุกข้อ 
1. หน่วยบริการสาธารณสุขมีระบบ

การประเมินคัดกรองปัญหา
สุขภาพ และมีข้อมูล
กลุ่มเป้าหมายที่จำเป็นต้องได้รับ
การดูแลช่วยเหลือระยะยาวใน
ชุมชน โดยมีการประเมินคัดกรอง
ครอบคลุม จำนวน 6 เรื่อง คือ 
(1) คัดกรอง ADL ไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 80 
(2) คัดกรองสุขภาพช่องปาก ไม่

น้อยกว่าร้อยละ 60 
(3) คัดกรองสมองเสื่อม AMT ไม่

น้อยกว่าร้อยละ 60 
(4) คัดกรองซึมเศร้า 2Q ไม่น้อย

กว่าร้อยละ 60 
(5) คัดกรองข้อเข่า ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 60  
(6) คัดกรองภาวะหกล้ม ไม่น้อย

กว่าร้อยละ 60 
2. มีแผนการดูแลผู้สูงอายุรายบุคคล 

(Care plan) กลุ ่มติดบ้าน กลุ่ม
ติดเตียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของกลุ่มเป้าหมาย 

3. มีการดูแลผู้สูงอายุ กลุ่มติดบ้าน  
กลุ ่มติดเตียง ตามแผนการดูแล
ผู้สูงอายุรายบุคคล (Care plan) 
โดยผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ (Care 
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ลำ 
ดับ 

เกณฑ์การประเมิน 
กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

ระดับการประเมิน 
พ้ืนฐาน ดี ดีมาก 
manager) ผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care 
giver)  ห ร ื ออาสาสม ั ค รด ู แล
ผู้สูงอายุ อย่างต่อเนื่อง 

 4. อปท.มีการสนับสนุนงบประมาณ
ในการดูแลผู้สูงอายุ กลุ่มติดบ้าน  
กลุ ่มติดเตียง ตามแผนการดูแล
ผู้สูงอายุรายบุคคล (Care plan) 
อย่างต่อเนื่อง 

9 ตำบลมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตในประเด็น
ปัญหาที่เลือกอย่างมีคุณภาพ 

พัฒนา
คุณภาพ 

ประเมินผ่าน / ไม่ผ่าน 
(ผ่าน UCCARE ระดับ 3) 

เกณฑ์การวัดผลตำบลสุขภาวะ 
ระดับตำบลสุขภาวะ เกณฑ์ ข้อ 1 – 7 เกณฑ์ ข้อ 8 – 9 

พ้ืนฐาน ผ่านระดับพ้ืนฐานขึ้นไปทุกข้อ ผ่านเกณฑ์ทุกข้อ 
ดี ผ่านระดับดีข้ึนไปทุกข้อ ผ่านเกณฑ์ทุกข้อ 

ดีมาก ผ่านระดับดีมากทุกข้อ ผ่านเกณฑ์ทุกข้อ 
หมายเหตุ  

- เกณฑ์ข้อที่มีการประเมินเป็นรายสถานบริการ กรณีตำบลที่มีสถานบริการมากกว่า 1 แห่ง  
ตำบลจะผ่านเกณฑ์ ก็ต่อเมื่อสถานบริการในตำบลนั้นผ่านเกณฑ์ทุกสถานบริการ 

- การประเมินตำบลควบคุมโรคเข้มแข็ง กรณีตำบลที่มีสถานบริการมากกว่า 1 แห่ง  
ผลการประเมินใช้คะแนนของสถานบริการที่ได้คะแนนต่ำสุด 
 

ผลการดำเนินงาน 
การประเมินผลตำบลสุขภาวะ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดพัทลุง มีตำบลทั้งหมด 65 

ตำบล ผ่านเกณฑ์ตำบลสุขภาวะ ระดับพ้ืนฐาน จำนวน 34 ตำบล (ร้อยละ 52.31) ผ่านระดับดี จำนวน 1 ตำบล 
(ร้อยละ 1.54) คือตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน ไม่มีตำบลที่ผ่านเกณฑ์ตำบลสุขภาวะ ระดับดีมาก  
โดยอำเภอบางแก้ว และศรีนครินทร์ มีตำบลผ่านเกณฑ์ตำบลสุขภาวะระดับพื้นฐานขึ ้นไปครบทุกตำบล 
รายละเอียดดังตาราง 

ตารางสรุปผลการประเมินตำบลสุขภาวะ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
อำเภอ จำนวนตำบล

ทั้งหมด 
ระดับพ้ืนฐาน ระดับดี ระดับดีมาก ไม่ผ่าน 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
เมืองพัทลุง 14 5 35.71 0 0.00 0 0.00 9 64.29 
กงหรา 5 4 80.00 0 0.00 0 0.00 1 20.00 
เขาชัยสน 5 2 40.00 0 0.00 0 0.00 3 60.00 
ตะโหมด 3 2 66.67 0 0.00 0 0.00 1 33.33 
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อำเภอ จำนวนตำบล
ทั้งหมด 

ระดับพ้ืนฐาน ระดับดี ระดับดีมาก ไม่ผ่าน 
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

ควนขนุน 12 5 41.67 0 0.00 0 0.00 7 58.33 
ปากพะยูน 7 1 14.29 1 14.29 0 0.00 5 71.43 
ศรีบรรพต 3 2 66.67 0 0.00 0 0.00 1 33.33 
ป่าบอน 5 3 60.00 0 0.00 0 0.00 2 40.00 
บางแก้ว 3 3 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
ป่าพะยอม 4 3 75.00 0 0.00 0 0.00 1 25.00 
ศรีนครินทร์ 4 4 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

รวม 65 34 52.31 1 1.54 0 0.00 30 46.15 

ที่มา : เว็บไซต์ประมวลผลตำบลสุขภาวะ http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main.php 

สำหรับรายละเอียดการดำเนินงานตามเกณฑ์ประเมินตำบลสุขภาวะรายข้อ ของแต่ละตำบล 
รายละเอียดตามตาราง 

ตารางสรุปผลการประเมินตำบลสุขภาวะรายตำบล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

อำเภอ (9301) เมืองพัทลุง 
ตำบล ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ สรุป 

(930101) 

คูหาสวรรค์ 
- (01) ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (02) อนามัยเจริญพันธ์ [ระดับดี] 
- (05) GREEN and CLEAN [ระดับดี] 
- (06) คุ้มครองผู้บริโภค [ระดับพื้นฐาน] 
- (07) ควบคุมโรคเข้มแข็ง [ระดับพื้นฐาน] 
- (08) Long Term Care 
- (10) ตำบล พชต. 

- (03) แพทย์แผนไทย 
- (04) การแพทย์ฉุกเฉิน 

 
ไม่ผ่าน  

(930103) 
เขาเจียก 

- (01) ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย [ระดับดี] 
- (02) อนามัยเจริญพันธ์ [ระดับดี] 
- (03) แพทย์แผนไทย [ระดับดีมาก] 
- (05) GREEN and CLEAN [ระดับดี] 
- (06) คุ้มครองผู้บริโภค [ระดับดีมาก] 
- (07) ควบคุมโรคเข้มแข็ง [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (08) Long Term Care 
- (10) ตำบล พชต. 

- (04) การแพทย์ฉุกเฉิน  
ไม่ผ่าน  

(930104) 

ท่ามิหรำ 
- (01) ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย [ระดับดี] 
- (02) อนามัยเจริญพันธ์ [ระดับดี] 
- (03) แพทย์แผนไทย [ระดับดีมาก] 

 
 

ผ่าน
ระดับพ้ืนฐาน  

http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930101&id=01&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930101&id=02&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930101&id=05&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930101&id=06&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930101&id=07&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930101&id=08&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930101&id=10&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930101&id=03&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930101&id=04&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930103&id=01&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930103&id=02&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930103&id=03&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930103&id=05&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930103&id=06&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930103&id=07&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930103&id=08&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930103&id=10&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930103&id=04&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930104&id=01&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930104&id=02&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930104&id=03&y=2562&m=09
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สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานสาธารณสุขจังหวดัพัทลุง หน้า 28 

ตำบล ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ สรุป 
- (04) การแพทย์ฉุกเฉิน [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (05) GREEN and CLEAN [ระดับดี] 
- (06) คุ้มครองผู้บริโภค [ระดับดีมาก] 
- (07) ควบคุมโรคเข้มแข็ง [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (08) Long Term Care 
- (10) ตำบล พชต. 

(930105) 

โคกชะงาย 
- (01) ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย [ระดับดี] 
- (02) อนามัยเจริญพันธ์ [ระดับดีมาก] 
- (03) แพทย์แผนไทย [ระดับดีมาก] 
- (04) การแพทย์ฉุกเฉิน [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (05) GREEN and CLEAN [ระดับดีมาก] 
- (06) คุ้มครองผู้บริโภค [ระดับดีมาก] 
- (07) ควบคุมโรคเข้มแข็ง [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (08) Long Term Care 
- (10) ตำบล พชต. 

 
 

ผ่าน
ระดับพ้ืนฐาน 
  

(930106) 

นาท่อม 
- (01) ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (02) อนามัยเจริญพันธ์ [ระดับดีมาก] 
- (03) แพทย์แผนไทย [ระดับดีมาก] 
- (05) GREEN and CLEAN [ระดับดีมาก] 
- (06) คุ้มครองผู้บริโภค [ระดับดี] 
- (07) ควบคุมโรคเข้มแข็ง [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (08) Long Term Care 
- (10) ตำบล พชต. 

- (04) การแพทย์ฉุกเฉิน  
ไม่ผ่าน 

  

(930107) 
ปรางหมู่ 

- (01) ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย [ระดับดี] 
- (02) อนามัยเจริญพันธ์ [ระดับดี] 
- (03) แพทย์แผนไทย [ระดับดีมาก] 
- (05) GREEN and CLEAN [ระดับดี] 
- (06) คุ้มครองผู้บริโภค [ระดับดีมาก] 
- (07) ควบคุมโรคเข้มแข็ง [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (08) Long Term Care 
- (10) ตำบล พชต. 

- (04) การแพทย์ฉุกเฉิน  
ไม่ผ่าน 

  

(930108) 
ท่าแค 

- (01) ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย [ระดับดี] 
- (02) อนามัยเจริญพันธ์ [ระดับดี] 
- (03) แพทย์แผนไทย [ระดับดีมาก] 
- (04) การแพทย์ฉุกเฉิน [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (05) GREEN and CLEAN [ระดับดี] 

 
 

ผ่าน
ระดับพ้ืนฐาน 
  

http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930104&id=04&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930104&id=05&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930104&id=06&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930104&id=07&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930104&id=08&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930104&id=10&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930105&id=01&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930105&id=02&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930105&id=03&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930105&id=04&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930105&id=05&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930105&id=06&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930105&id=07&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930105&id=08&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930105&id=10&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930106&id=01&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930106&id=02&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930106&id=03&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930106&id=05&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930106&id=06&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930106&id=07&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930106&id=08&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930106&id=10&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930106&id=04&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930107&id=01&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930107&id=02&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930107&id=03&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930107&id=05&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930107&id=06&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930107&id=07&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930107&id=08&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930107&id=10&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930107&id=04&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930108&id=01&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930108&id=02&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930108&id=03&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930108&id=04&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930108&id=05&y=2562&m=09
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ตำบล ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ สรุป 
- (06) คุ้มครองผู้บริโภค [ระดับดีมาก] 
- (07) ควบคุมโรคเข้มแข็ง [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (08) Long Term Care 
- (10) ตำบล พชต. 

(930109) 
ลำปำ 

- (01) ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย [ระดับดี] 
- (02) อนามัยเจริญพันธ์ [ระดับดี] 
- (03) แพทย์แผนไทย [ระดับดีมาก] 
- (05) GREEN and CLEAN [ระดับดี] 
- (06) คุ้มครองผู้บริโภค [ระดับดีมาก] 
- (07) ควบคุมโรคเข้มแข็ง [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (08) Long Term Care 
- (10) ตำบล พชต. 

- (04) การแพทย์ฉุกเฉิน  
ไม่ผ่าน 

  

(930110) 
ตำนาน 

- (01) ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย [ระดับดี] 
- (02) อนามัยเจริญพันธ์ [ระดับดี] 
- (03) แพทย์แผนไทย [ระดับดีมาก] 
- (04) การแพทย์ฉุกเฉิน [ระดับดีมาก] 
- (05) GREEN and CLEAN [ระดับดี] 
- (06) คุ้มครองผู้บริโภค [ระดับดีมาก] 
- (07) ควบคุมโรคเข้มแข็ง [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (08) Long Term Care 
- (10) ตำบล พชต. 

 
 

ผ่าน
ระดับพ้ืนฐาน  

(930111) 
ควน
มะพร้าว 

- (01) ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (02) อนามัยเจริญพันธ์ [ระดับดี] 
- (03) แพทย์แผนไทย [ระดับดีมาก] 
- (05) GREEN and CLEAN [ระดับดี] 
- (06) คุ้มครองผู้บริโภค [ระดับดีมาก] 
- (07) ควบคุมโรคเข้มแข็ง [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (08) Long Term Care 
- (10) ตำบล พชต. 

- (04) การแพทย์ฉุกเฉิน  
ไม่ผ่าน  

(930112) 
ร่มเมือง 

- (02) อนามัยเจริญพันธ์ [ระดับดี] 
- (03) แพทย์แผนไทย [ระดับดีมาก] 
- (05) GREEN and CLEAN [ระดับดี] 
- (06) คุ้มครองผู้บริโภค [ระดับดีมาก] 
- (07) ควบคุมโรคเข้มแข็ง [ระดับดี] 
- (08) Long Term Care 
- (10) ตำบล พชต. 

- (01) ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย 
- (04) การแพทย์ฉุกเฉิน 

 
ไม่ผ่าน  

http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930108&id=06&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930108&id=07&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930108&id=08&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930108&id=10&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930109&id=01&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930109&id=02&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930109&id=03&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930109&id=05&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930109&id=06&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930109&id=07&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930109&id=08&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930109&id=10&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930109&id=04&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930110&id=01&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930110&id=02&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930110&id=03&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930110&id=04&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930110&id=05&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930110&id=06&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930110&id=07&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930110&id=08&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930110&id=10&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930111&id=01&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930111&id=02&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930111&id=03&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930111&id=05&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930111&id=06&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930111&id=07&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930111&id=08&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930111&id=10&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930111&id=04&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930112&id=02&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930112&id=03&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930112&id=05&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930112&id=06&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930112&id=07&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930112&id=08&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930112&id=10&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930112&id=01&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930112&id=04&y=2562&m=09
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ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  
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ตำบล ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ สรุป 
(930113) 
ชัยบุรี 

- (01) ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (02) อนามัยเจริญพันธ์ [ระดับดีมาก] 
- (03) แพทย์แผนไทย [ระดับดีมาก] 
- (05) GREEN and CLEAN [ระดับดีมาก] 
- (06) คุ้มครองผู้บริโภค [ระดับดีมาก] 
- (07) ควบคุมโรคเข้มแข็ง [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (08) Long Term Care 
- (10) ตำบล พชต. 

- (04) การแพทย์ฉุกเฉิน  
ไม่ผ่าน  

(930114) 
นาโหนด 

- (01) ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (02) อนามัยเจริญพันธ์ [ระดับดีมาก] 
- (03) แพทย์แผนไทย [ระดับดีมาก] 
- (04) การแพทย์ฉุกเฉิน [ระดับดีมาก] 
- (05) GREEN and CLEAN [ระดับดี] 
- (06) คุ้มครองผู้บริโภค [ระดับดีมาก] 
- (07) ควบคุมโรคเข้มแข็ง [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (08) Long Term Care 
- (10) ตำบล พชต. 
  

 
 

ผ่าน
ระดับพ้ืนฐาน  

(930115) 
พญาขัน 

- (01) ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย [ระดับดี] 
- (02) อนามัยเจริญพันธ์ [ระดับดี] 
- (03) แพทย์แผนไทย [ระดับดีมาก] 
- (05) GREEN and CLEAN [ระดับดี] 
- (06) คุ้มครองผู้บริโภค [ระดับดีมาก] 
- (07) ควบคุมโรคเข้มแข็ง [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (08) Long Term Care 
- (10) ตำบล พชต. 

- (04) การแพทย์ฉุกเฉิน  
ไม่ผ่าน  

อำเภอ (9302) กงหรา 
ตำบล ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ สรุป 

(930201) 
กงหรา 

- (01) ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย [ระดับดีมาก] 
- (02) อนามัยเจริญพันธ์ [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (03) แพทย์แผนไทย [ระดับดีมาก] 
- (04) การแพทย์ฉุกเฉิน [ระดับดีมาก] 
- (05) GREEN and CLEAN [ระดับดีมาก] 
- (06) คุ้มครองผู้บริโภค [ระดับดีมาก] 
- (07) ควบคุมโรคเข้มแข็ง [ระดับพ้ืนฐาน] 

 
 

ผ่าน
ระดับพ้ืนฐาน  

http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930113&id=01&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930113&id=02&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930113&id=03&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930113&id=05&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930113&id=06&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930113&id=07&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930113&id=08&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930113&id=10&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930113&id=04&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930114&id=01&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930114&id=02&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930114&id=03&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930114&id=04&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930114&id=05&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930114&id=06&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930114&id=07&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930114&id=08&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930114&id=10&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930115&id=01&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930115&id=02&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930115&id=03&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930115&id=05&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930115&id=06&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930115&id=07&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930115&id=08&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930115&id=10&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930115&id=04&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930201&id=01&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930201&id=02&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930201&id=03&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930201&id=04&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930201&id=05&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930201&id=06&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930201&id=07&y=2562&m=09
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ตำบล ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ สรุป 
- (08) Long Term Care 
- (10) ตำบล พชต. 

(930202) 
ชะรัด 

- (01) ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (02) อนามัยเจริญพันธ์ [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (03) แพทย์แผนไทย [ระดับดีมาก] 
- (04) การแพทย์ฉุกเฉิน [ระดับดีมาก] 
- (05) GREEN and CLEAN [ระดับดีมาก] 
- (06) คุ้มครองผู้บริโภค [ระดับดีมาก] 
- (07) ควบคุมโรคเข้มแข็ง [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (08) Long Term Care 
- (10) ตำบล พชต. 

 
 

ผ่าน
ระดับพ้ืนฐาน  

(930203) 
คลองเฉลิม 

- (01) ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย [ระดับดี] 
- (02) อนามัยเจริญพันธ์ [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (03) แพทย์แผนไทย [ระดับดีมาก] 
- (04) การแพทย์ฉุกเฉิน [ระดับดีมาก] 
- (05) GREEN and CLEAN [ระดับดีมาก] 
- (06) คุ้มครองผู้บริโภค [ระดับดีมาก] 
- (07) ควบคุมโรคเข้มแข็ง [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (08) Long Term Care 
- (10) ตำบล พชต. 

 
 

ผ่าน
ระดับพ้ืนฐาน  

(930204) 
คลอง
ทรายขาว 

- (01) ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย [ระดับดี] 
- (02) อนามัยเจริญพันธ์ [ระดับดี] 
- (03) แพทย์แผนไทย [ระดับดีมาก] 
- (05) GREEN and CLEAN [ระดับดี] 
- (06) คุ้มครองผู้บริโภค [ระดับดีมาก] 
- (07) ควบคุมโรคเข้มแข็ง [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (08) Long Term Care 
- (10) ตำบล พชต. 

- (04) การแพทย์ฉุกเฉิน  
ไม่ผ่าน  

(930205) 
สมหวัง 

- (01) ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (02) อนามัยเจริญพันธ์ [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (03) แพทย์แผนไทย [ระดับดีมาก] 
- (04) การแพทย์ฉุกเฉิน [ระดับดีมาก] 
- (05) GREEN and CLEAN [ระดับดี] 
- (06) คุ้มครองผู้บริโภค [ระดับดีมาก] 
- (07) ควบคุมโรคเข้มแข็ง [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (08) Long Term Care 

 
 

ผ่าน
ระดับพ้ืนฐาน  

http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930201&id=08&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930201&id=10&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930202&id=01&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930202&id=02&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930202&id=03&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930202&id=04&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930202&id=05&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930202&id=06&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930202&id=07&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930202&id=08&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930202&id=10&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930203&id=01&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930203&id=02&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930203&id=03&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930203&id=04&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930203&id=05&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930203&id=06&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930203&id=07&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930203&id=08&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930203&id=10&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930204&id=01&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930204&id=02&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930204&id=03&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930204&id=05&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930204&id=06&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930204&id=07&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930204&id=08&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930204&id=10&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930204&id=04&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930205&id=01&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930205&id=02&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930205&id=03&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930205&id=04&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930205&id=05&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930205&id=06&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930205&id=07&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930205&id=08&y=2562&m=09
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ตำบล ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ สรุป 
- (10) ตำบล พชต. 

อำเภอ (9303) เขาชัยสน 
ตำบล ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ สรุป 

(930301) 
เขาชัยสน 

- (01) ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (02) อนามัยเจริญพันธ์ [ระดับดีมาก] 
- (03) แพทย์แผนไทย [ระดับดีมาก] 
- (04) การแพทย์ฉุกเฉิน [ระดับดีมาก] 
- (05) GREEN and CLEAN [ระดับดี] 
- (06) คุ้มครองผู้บริโภค [ระดับดี] 
- (07) ควบคุมโรคเข้มแข็ง [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (08) Long Term Care 
- (10) ตำบล พชต. 

 
 

ผ่าน
ระดับพ้ืนฐาน  

(930302) 
ควนขนุน 

- (01) ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย [ระดับดี] 
- (02) อนามัยเจริญพันธ์ [ระดับดีมาก] 
- (03) แพทย์แผนไทย [ระดับดีมาก] 
- (05) GREEN and CLEAN [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (06) คุ้มครองผู้บริโภค [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (07) ควบคุมโรคเข้มแข็ง [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (08) Long Term Care 
- (10) ตำบล พชต. 

- (04) การแพทย์ฉุกเฉิน  
ไม่ผ่าน  

(930305) 
จองถนน 

- (01) ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (02) อนามัยเจริญพันธ์ [ระดับดีมาก] 
- (03) แพทย์แผนไทย [ระดับดีมาก] 
- (05) GREEN and CLEAN [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (06) คุ้มครองผู้บริโภค [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (07) ควบคุมโรคเข้มแข็ง [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (08) Long Term Care 
- (10) ตำบล พชต. 

- (04) การแพทย์ฉุกเฉิน  
ไม่ผ่าน  

(930306) 
หานโพธิ์ 

- (01) ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (02) อนามัยเจริญพันธ์ [ระดับดีมาก] 
- (03) แพทย์แผนไทย [ระดับดีมาก] 
- (04) การแพทย์ฉุกเฉิน [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (05) GREEN and CLEAN [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (06) คุ้มครองผู้บริโภค [ระดับดีมาก] 
- (07) ควบคุมโรคเข้มแข็ง [ระดับพื้นฐาน] 

 
 

ผ่าน
ระดับพ้ืนฐาน  

http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930205&id=10&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930301&id=01&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930301&id=02&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930301&id=03&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930301&id=04&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930301&id=05&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930301&id=06&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930301&id=07&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930301&id=08&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930301&id=10&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930302&id=01&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930302&id=02&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930302&id=03&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930302&id=05&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930302&id=06&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930302&id=07&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930302&id=08&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930302&id=10&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930302&id=04&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930305&id=01&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930305&id=02&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930305&id=03&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930305&id=05&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930305&id=06&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930305&id=07&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930305&id=08&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930305&id=10&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930305&id=04&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930306&id=01&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930306&id=02&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930306&id=03&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930306&id=04&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930306&id=05&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930306&id=06&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930306&id=07&y=2562&m=09
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ตำบล ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ สรุป 
- (08) Long Term Care 
- (10) ตำบล พชต. 

(930307) 
โคกม่วง 

- (01) ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (02) อนามัยเจริญพันธ์ [ระดับดีมาก] 
- (03) แพทย์แผนไทย [ระดับดีมาก] 
- (04) การแพทย์ฉุกเฉิน [ระดับดีมาก] 
- (05) GREEN and CLEAN [ระดับดี] 
- (06) คุ้มครองผู้บริโภค [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (07) ควบคุมโรคเข้มแข็ง [ระดับดี] 
- (10) ตำบล พชต. 

- (08) Long Term Care  
ไม่ผ่าน  

อำเภอ (9304) ตะโหมด 
ตำบล ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ สรุป 

(930401) 
แม่ขรี 

- (01) ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (02) อนามัยเจริญพันธ์ [ระดับดีมาก] 
- (04) การแพทย์ฉุกเฉิน [ระดับดีมาก] 
- (05) GREEN and CLEAN [ระดับดีมาก] 
- (06) คุ้มครองผู้บริโภค [ระดับดีมาก] 
- (07) ควบคุมโรคเข้มแข็ง [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (08) Long Term Care 
- (10) ตำบล พชต. 

- (03) แพทย์แผนไทย  
ไม่ผ่าน 

 

(930402) 
ตะโหมด 

- (01) ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (02) อนามัยเจริญพันธ์ [ระดับดีมาก] 
- (03) แพทย์แผนไทย [ระดับดีมาก] 
- (04) การแพทย์ฉุกเฉิน [ระดับดีมาก] 
- (05) GREEN and CLEAN [ระดับดี] 
- (06) คุ้มครองผู้บริโภค [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (07) ควบคุมโรคเข้มแข็ง [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (08) Long Term Care 
- (10) ตำบล พชต. 

  
ผ่าน

ระดับพ้ืนฐาน 
 

(930403) 
คลองใหญ่ 

- (01) ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย [ระดับดี] 
- (02) อนามัยเจริญพันธ์ [ระดับดีมาก] 
- (03) แพทย์แผนไทย [ระดับดีมาก] 
- (04) การแพทย์ฉุกเฉิน [ระดับดี] 
- (05) GREEN and CLEAN [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (06) คุ้มครองผู้บริโภค [ระดับดี] 

  
ผ่าน

ระดับพ้ืนฐาน 
 

http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930306&id=08&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930306&id=10&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930307&id=01&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930307&id=02&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930307&id=03&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930307&id=04&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930307&id=05&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930307&id=06&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930307&id=07&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930307&id=10&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930307&id=08&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930401&id=01&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930401&id=02&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930401&id=04&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930401&id=05&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930401&id=06&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930401&id=07&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930401&id=08&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930401&id=10&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930401&id=03&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930402&id=01&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930402&id=02&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930402&id=03&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930402&id=04&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930402&id=05&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930402&id=06&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930402&id=07&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930402&id=08&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930402&id=10&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930403&id=01&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930403&id=02&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930403&id=03&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930403&id=04&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930403&id=05&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930403&id=06&y=2562&m=09
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ตำบล ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ สรุป 
- (07) ควบคุมโรคเข้มแข็ง [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (08) Long Term Care 
- (10) ตำบล พชต. 

อำเภอ (9305) ควนขนุน 
ตำบล ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ สรุป 

(930501) 
ควนขนุน 

- (01) ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (02) อนามัยเจริญพันธ์ [ระดับดีมาก] 
- (05) GREEN and CLEAN [ระดับดีมาก] 
- (06) คุ้มครองผู้บริโภค [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (07) ควบคุมโรคเข้มแข็ง [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (08) Long Term Care 
- (10) ตำบล พชต. 

- (03) แพทย์แผนไทย 
- (04) การแพทย์ฉุกเฉิน 

 
ไม่ผ่าน  

(930502) 
ทะเลน้อย 

- (02) อนามัยเจริญพันธ์ [ระดับดีมาก] 
- (03) แพทย์แผนไทย [ระดับดีมาก] 
- (04) การแพทย์ฉุกเฉิน [ระดับดีมาก] 
- (05) GREEN and CLEAN [ระดับดีมาก] 
- (06) คุ้มครองผู้บริโภค [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (07) ควบคุมโรคเข้มแข็ง [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (08) Long Term Care 
- (10) ตำบล พชต. 

- (01) ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย  
ไม่ผ่าน  

(930504) 
นาขยาด 

- (01) ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (02) อนามัยเจริญพันธ์ [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (03) แพทย์แผนไทย [ระดับดีมาก] 
- (04) การแพทย์ฉุกเฉิน [ระดับดีมาก] 
- (05) GREEN and CLEAN [ระดับดีมาก] 
- (06) คุ้มครองผู้บริโภค [ระดับดีมาก] 
- (07) ควบคุมโรคเข้มแข็ง [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (08) Long Term Care 
- (10) ตำบล พชต. 

 
 

ผ่าน
ระดับพ้ืนฐาน  

(930505) 
พนมวังก์ 

- (01) ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย [ระดับดี] 
- (02) อนามัยเจริญพันธ์ [ระดับดี] 
- (03) แพทย์แผนไทย [ระดับดีมาก] 
- (05) GREEN and CLEAN [ระดับดีมาก] 
- (06) คุ้มครองผู้บริโภค [ระดับดีมาก] 
- (07) ควบคุมโรคเข้มแข็ง [ระดับพ้ืนฐาน] 

- (04) การแพทย์ฉุกเฉิน  
ไม่ผ่าน  

http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930403&id=07&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930403&id=08&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930403&id=10&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930501&id=01&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930501&id=02&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930501&id=05&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930501&id=06&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930501&id=07&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930501&id=08&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930501&id=10&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930501&id=03&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930501&id=04&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930502&id=02&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930502&id=03&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930502&id=04&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930502&id=05&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930502&id=06&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930502&id=07&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930502&id=08&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930502&id=10&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930502&id=01&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930504&id=01&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930504&id=02&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930504&id=03&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930504&id=04&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930504&id=05&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930504&id=06&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930504&id=07&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930504&id=08&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930504&id=10&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930505&id=01&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930505&id=02&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930505&id=03&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930505&id=05&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930505&id=06&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930505&id=07&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930505&id=04&y=2562&m=09
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ตำบล ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ สรุป 
- (08) Long Term Care 
- (10) ตำบล พชต. 

(930506) 
แหลมโตนด 

- (01) ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย [ระดับดี] 
- (02) อนามัยเจริญพันธ์ [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (03) แพทย์แผนไทย [ระดับดีมาก] 
- (05) GREEN and CLEAN [ระดับดี] 
- (06) คุ้มครองผู้บริโภค [ระดับดีมาก] 
- (07) ควบคุมโรคเข้มแข็ง [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (08) Long Term Care 
- (10) ตำบล พชต. 

- (04) การแพทย์ฉุกเฉิน  
ไม่ผ่าน  

(930508) 
ปันแต 

- (01) ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย [ระดับดี] 
- (02) อนามัยเจริญพันธ์ [ระดับดีมาก] 
- (03) แพทย์แผนไทย [ระดับดีมาก] 
- (05) GREEN and CLEAN [ระดับดี] 
- (06) คุ้มครองผู้บริโภค [ระดับดีมาก] 
- (07) ควบคุมโรคเข้มแข็ง [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (08) Long Term Care 
- (10) ตำบล พชต. 

- (04) การแพทย์ฉุกเฉิน  
ไม่ผ่าน  

(930509) 
โตนดด้วน 

- (01) ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย [ระดับดี] 
- (02) อนามัยเจริญพันธ์ [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (03) แพทย์แผนไทย [ระดับดีมาก] 
- (05) GREEN and CLEAN [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (06) คุ้มครองผู้บริโภค [ระดับดีมาก] 
- (07) ควบคุมโรคเข้มแข็ง [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (08) Long Term Care 
- (10) ตำบล พชต. 

- (04) การแพทย์ฉุกเฉิน  
ไม่ผ่าน  

(930510) 
ดอนทราย 

- (01) ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (02) อนามัยเจริญพันธ์ [ระดับดี] 
- (03) แพทย์แผนไทย [ระดับดีมาก] 
- (04) การแพทย์ฉุกเฉิน [ระดับดีมาก] 
- (05) GREEN and CLEAN [ระดับดี] 
- (06) คุ้มครองผู้บริโภค [ระดับดีมาก] 
- (07) ควบคุมโรคเข้มแข็ง [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (08) Long Term Care 
- (10) ตำบล พชต. 

 
 

ผ่าน
ระดับพ้ืนฐาน  

http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930505&id=08&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930505&id=10&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930506&id=01&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930506&id=02&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930506&id=03&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930506&id=05&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930506&id=06&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930506&id=07&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930506&id=08&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930506&id=10&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930506&id=04&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930508&id=01&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930508&id=02&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930508&id=03&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930508&id=05&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930508&id=06&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930508&id=07&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930508&id=08&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930508&id=10&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930508&id=04&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930509&id=01&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930509&id=02&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930509&id=03&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930509&id=05&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930509&id=06&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930509&id=07&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930509&id=08&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930509&id=10&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930509&id=04&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930510&id=01&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930510&id=02&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930510&id=03&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930510&id=04&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930510&id=05&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930510&id=06&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930510&id=07&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930510&id=08&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930510&id=10&y=2562&m=09
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ตำบล ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ สรุป 
(930511) 
มะกอก
เหนือ 

- (01) ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย [ระดับดี] 
- (02) อนามัยเจริญพันธ์ [ระดับดีมาก] 
- (03) แพทย์แผนไทย [ระดับดีมาก] 
- (04) การแพทย์ฉุกเฉิน [ระดับดีมาก] 
- (05) GREEN and CLEAN [ระดับดีมาก] 
- (06) คุ้มครองผู้บริโภค [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (07) ควบคุมโรคเข้มแข็ง [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (08) Long Term Care 
- (10) ตำบล พชต. 

 
 

ผ่าน
ระดับพ้ืนฐาน  

(930512) 
พนางตุง 

- (01) ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (02) อนามัยเจริญพันธ์ [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (03) แพทย์แผนไทย [ระดับดีมาก] 
- (04) การแพทย์ฉุกเฉิน [ระดับดีมาก] 
- (05) GREEN and CLEAN [ระดับดี] 
- (06) คุ้มครองผู้บริโภค [ระดับดีมาก] 
- (07) ควบคุมโรคเข้มแข็ง [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (08) Long Term Care 
- (10) ตำบล พชต. 

 
 

ผ่าน
ระดับพ้ืนฐาน  

(930513) 
ชะมวง 

- (01) ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (02) อนามัยเจริญพันธ์ [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (03) แพทย์แผนไทย [ระดับดีมาก] 
- (04) การแพทย์ฉุกเฉิน [ระดับดีมาก] 
- (05) GREEN and CLEAN [ระดับดีมาก] 
- (06) คุ้มครองผู้บริโภค [ระดับดีมาก] 
- (07) ควบคุมโรคเข้มแข็ง [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (08) Long Term Care 
- (10) ตำบล พชต. 

 
 

ผ่าน
ระดับพ้ืนฐาน  

(930516) 
แพรกหา 

- (01) ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (02) อนามัยเจริญพันธ์ [ระดับดี] 
- (03) แพทย์แผนไทย [ระดับดีมาก] 
- (04) การแพทย์ฉุกเฉิน [ระดับดีมาก] 
- (05) GREEN and CLEAN [ระดับดีมาก] 
- (06) คุ้มครองผู้บริโภค [ระดับดีมาก] 
- (07) ควบคุมโรคเข้มแข็ง [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (10) ตำบล พชต. 

- (08) Long Term Care  
ไม่ผ่าน  

http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930511&id=01&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930511&id=02&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930511&id=03&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930511&id=04&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930511&id=05&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930511&id=06&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930511&id=07&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930511&id=08&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930511&id=10&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930512&id=01&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930512&id=02&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930512&id=03&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930512&id=04&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930512&id=05&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930512&id=06&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930512&id=07&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930512&id=08&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930512&id=10&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930513&id=01&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930513&id=02&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930513&id=03&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930513&id=04&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930513&id=05&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930513&id=06&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930513&id=07&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930513&id=08&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930513&id=10&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930516&id=01&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930516&id=02&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930516&id=03&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930516&id=04&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930516&id=05&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930516&id=06&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930516&id=07&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930516&id=10&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930516&id=08&y=2562&m=09
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อำเภอ (9306) ปากพะยูน 
ตำบล ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ สรุป 

(930601) 
ปากพะยูน 

- (01) ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (02) อนามัยเจริญพันธ์ [ระดับดี] 
- (03) แพทย์แผนไทย [ระดับดีมาก] 
- (05) GREEN and CLEAN [ระดับดี] 
- (06) คุ้มครองผู้บริโภค [ระดับดีมาก] 
- (07) ควบคุมโรคเข้มแข็ง [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (08) Long Term Care 
- (10) ตำบล พชต. 

- (04) การแพทย์ฉุกเฉิน  
ไม่ผ่าน  

(930602) 
ดอนประดู่ 

- (01) ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (02) อนามัยเจริญพันธ์ [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (03) แพทย์แผนไทย [ระดับดีมาก] 
- (05) GREEN and CLEAN [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (06) คุ้มครองผู้บริโภค [ระดับดีมาก] 
- (07) ควบคุมโรคเข้มแข็ง [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (10) ตำบล พชต. 

- (04) การแพทย์ฉุกเฉิน 
- (08) Long Term Care 

 
ไม่ผ่าน  

(930603) 
เกาะนางคำ 

- (01) ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย [ระดับดี] 
- (02) อนามัยเจริญพันธ์ [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (03) แพทย์แผนไทย [ระดับดีมาก] 
- (05) GREEN and CLEAN [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (06) คุ้มครองผู้บริโภค [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (07) ควบคุมโรคเข้มแข็ง [ระดับดี] 
- (08) Long Term Care 
- (10) ตำบล พชต. 

- (04) การแพทย์ฉุกเฉิน  
ไม่ผ่าน  

(930604) 
เกาะหมาก 

- (01) ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (02) อนามัยเจริญพันธ์ [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (03) แพทย์แผนไทย [ระดับดีมาก] 
- (04) การแพทย์ฉุกเฉิน [ระดับดีมาก] 
- (05) GREEN and CLEAN [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (06) คุ้มครองผู้บริโภค [ระดับดีมาก] 
- (07) ควบคุมโรคเข้มแข็ง [ระดับดี] 
- (10) ตำบล พชต. 

- (08) Long Term Care  
ไม่ผ่าน  

(930605) 
ฝาละมี 

- (01) ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (02) อนามัยเจริญพันธ์ [ระดับดี] 
- (03) แพทย์แผนไทย [ระดับดีมาก] 
- (05) GREEN and CLEAN [ระดับดี] 

- (04) การแพทย์ฉุกเฉิน  
ไม่ผ่าน  

http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930601&id=01&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930601&id=02&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930601&id=03&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930601&id=05&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930601&id=06&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930601&id=07&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930601&id=08&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930601&id=10&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930601&id=04&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930602&id=01&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930602&id=02&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930602&id=03&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930602&id=05&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930602&id=06&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930602&id=07&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930602&id=10&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930602&id=04&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930602&id=08&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930603&id=01&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930603&id=02&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930603&id=03&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930603&id=05&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930603&id=06&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930603&id=07&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930603&id=08&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930603&id=10&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930603&id=04&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930604&id=01&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930604&id=02&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930604&id=03&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930604&id=04&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930604&id=05&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930604&id=06&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930604&id=07&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930604&id=10&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930604&id=08&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930605&id=01&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930605&id=02&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930605&id=03&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930605&id=05&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930605&id=04&y=2562&m=09
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ตำบล ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ สรุป 
- (06) คุ้มครองผู้บริโภค [ระดับดีมาก] 
- (07) ควบคุมโรคเข้มแข็ง [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (08) Long Term Care 
- (10) ตำบล พชต. 

(930606) 
หารเทา 

- (01) ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย [ระดับดี] 
- (02) อนามัยเจริญพันธ์ [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (03) แพทย์แผนไทย [ระดับดีมาก] 
- (04) การแพทย์ฉุกเฉิน [ระดับดีมาก] 
- (05) GREEN and CLEAN [ระดับดี] 
- (06) คุ้มครองผู้บริโภค [ระดับดีมาก] 
- (07) ควบคุมโรคเข้มแข็ง [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (08) Long Term Care 
- (10) ตำบล พชต. 

 
 

ผ่าน
ระดับพ้ืนฐาน  

(930607) 
ดอนทราย 

- (01) ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย [ระดับดี] 
- (02) อนามัยเจริญพันธ์ [ระดับดีมาก] 
- (03) แพทย์แผนไทย [ระดับดีมาก] 
- (04) การแพทย์ฉุกเฉิน [ระดับดีมาก] 
- (05) GREEN and CLEAN [ระดับดี] 
- (06) คุ้มครองผู้บริโภค [ระดับดีมาก] 
- (07) ควบคุมโรคเข้มแข็ง [ระดับดี] 
- (08) Long Term Care 
- (10) ตำบล พชต. 

 
 

ผ่านระดับดี  

อำเภอ (9307) ศรีบรรพต 
ตำบล ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ สรุป 

(930701) 
เขาย่า 

- (01) ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (02) อนามัยเจริญพันธ์ [ระดับดี] 
- (03) แพทย์แผนไทย [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (04) การแพทย์ฉุกเฉิน [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (05) GREEN and CLEAN [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (06) คุ้มครองผู้บริโภค [ระดับดี] 
- (07) ควบคุมโรคเข้มแข็ง [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (08) Long Term Care 
- (10) ตำบล พชต. 

 
 

ผ่าน
ระดับพ้ืนฐาน  

http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930605&id=06&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930605&id=07&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930605&id=08&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930605&id=10&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930606&id=01&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930606&id=02&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930606&id=03&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930606&id=04&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930606&id=05&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930606&id=06&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930606&id=07&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930606&id=08&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930606&id=10&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930607&id=01&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930607&id=02&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930607&id=03&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930607&id=04&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930607&id=05&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930607&id=06&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930607&id=07&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930607&id=08&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930607&id=10&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930701&id=01&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930701&id=02&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930701&id=03&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930701&id=04&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930701&id=05&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930701&id=06&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930701&id=07&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930701&id=08&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930701&id=10&y=2562&m=09
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ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  
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ตำบล ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ สรุป 
(930702) 
เขาปู่ 

- (01) ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (02) อนามัยเจริญพันธ์ [ระดับดี] 
- (03) แพทย์แผนไทย [ระดับดีมาก] 
- (04) การแพทย์ฉุกเฉิน [ระดับดีมาก] 
- (05) GREEN and CLEAN [ระดับดี] 
- (06) คุ้มครองผู้บริโภค [ระดับดีมาก] 
- (07) ควบคุมโรคเข้มแข็ง [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (08) Long Term Care 
- (10) ตำบล พชต. 

 
 

ผ่าน
ระดับพ้ืนฐาน  

(930703) 
ตะแพน 

- (01) ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย [ระดับดี] 
- (02) อนามัยเจริญพันธ์ [ระดับดี] 
- (03) แพทย์แผนไทย [ระดับดีมาก] 
- (05) GREEN and CLEAN [ระดับดีมาก] 
- (06) คุ้มครองผู้บริโภค [ระดับดีมาก] 
- (07) ควบคุมโรคเข้มแข็ง [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (08) Long Term Care 
- (10) ตำบล พชต. 

- (04) การแพทย์ฉุกเฉิน  
ไม่ผ่าน  

อำเภอ (9308) ป่าบอน 
ตำบล ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ สรุป 

(930801) 
ป่าบอน 

- (01) ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย [ระดับดี] 
- (02) อนามัยเจริญพันธ์ [ระดับดีมาก] 
- (03) แพทย์แผนไทย [ระดับดีมาก] 
- (05) GREEN and CLEAN [ระดับดีมาก] 
- (06) คุ้มครองผู้บริโภค [ระดับดีมาก] 
- (07) ควบคุมโรคเข้มแข็ง [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (08) Long Term Care 
- (10) ตำบล พชต. 

- (04) การแพทย์ฉุกเฉิน  
ไม่ผ่าน  

(930802) 
โคกทราย 

- (01) ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย [ระดับดี] 
- (02) อนามัยเจริญพันธ์ [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (03) แพทย์แผนไทย [ระดับดีมาก] 
- (04) การแพทย์ฉุกเฉิน [ระดับดีมาก] 
- (05) GREEN and CLEAN [ระดับดีมาก] 
- (06) คุ้มครองผู้บริโภค [ระดับดีมาก] 
- (07) ควบคุมโรคเข้มแข็ง [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (08) Long Term Care 

 
 

ผ่าน
ระดับพ้ืนฐาน  

http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930702&id=01&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930702&id=02&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930702&id=03&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930702&id=04&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930702&id=05&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930702&id=06&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930702&id=07&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930702&id=08&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930702&id=10&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930703&id=01&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930703&id=02&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930703&id=03&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930703&id=05&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930703&id=06&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930703&id=07&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930703&id=08&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930703&id=10&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930703&id=04&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930801&id=01&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930801&id=02&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930801&id=03&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930801&id=05&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930801&id=06&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930801&id=07&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930801&id=08&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930801&id=10&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930801&id=04&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930802&id=01&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930802&id=02&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930802&id=03&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930802&id=04&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930802&id=05&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930802&id=06&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930802&id=07&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930802&id=08&y=2562&m=09
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ตำบล ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ สรุป 
- (10) ตำบล พชต. 

(930803) 
หนองธง 

- (01) ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย [ระดับดี] 
- (02) อนามัยเจริญพันธ์ [ระดับดี] 
- (03) แพทย์แผนไทย [ระดับดีมาก] 
- (04) การแพทย์ฉุกเฉิน [ระดับดีมาก] 
- (05) GREEN and CLEAN [ระดับดี] 
- (06) คุ้มครองผู้บริโภค [ระดับดีมาก] 
- (07) ควบคุมโรคเข้มแข็ง [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (08) Long Term Care 
- (10) ตำบล พชต. 

 
 

ผ่าน
ระดับพ้ืนฐาน  

(930804) 
ทุ่งนารี 

- (01) ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (02) อนามัยเจริญพันธ์ [ระดับดีมาก] 
- (03) แพทย์แผนไทย [ระดับดีมาก] 
- (04) การแพทย์ฉุกเฉิน [ระดับดี] 
- (05) GREEN and CLEAN [ระดับดีมาก] 
- (06) คุ้มครองผู้บริโภค [ระดับดีมาก] 
- (07) ควบคุมโรคเข้มแข็ง [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (08) Long Term Care 
- (10) ตำบล พชต. 

 
 

ผ่าน
ระดับพ้ืนฐาน  

(930806) 
วังใหม ่

- (02) อนามัยเจริญพันธ์ [ระดับดี] 
- (05) GREEN and CLEAN [ระดับดี] 
- (06) คุ้มครองผู้บริโภค [ระดับดีมาก] 
- (07) ควบคุมโรคเข้มแข็ง [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (10) ตำบล พชต. 

- (01) ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย 
- (03) แพทย์แผนไทย 
- (04) การแพทย์ฉุกเฉิน 
- (08) Long Term Care 

 
ไม่ผ่าน  

อำเภอ (9309) บางแก้ว 
ตำบล ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์  

(930901) 
ท่ามะเดื่อ 

- (01) ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (02) อนามัยเจริญพันธ์ [ระดับดี] 
- (03) แพทย์แผนไทย [ระดับดี] 
- (04) การแพทย์ฉุกเฉิน [ระดับดีมาก] 
- (05) GREEN and CLEAN [ระดับดีมาก] 
- (06) คุ้มครองผู้บริโภค [ระดับดีมาก] 
- (07) ควบคุมโรคเข้มแข็ง [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (08) Long Term Care 
- (10) ตำบล พชต. 

  
ผ่าน

ระดับพ้ืนฐาน 
 

http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930802&id=10&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930803&id=01&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930803&id=02&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930803&id=03&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930803&id=04&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930803&id=05&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930803&id=06&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930803&id=07&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930803&id=08&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930803&id=10&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930804&id=01&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930804&id=02&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930804&id=03&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930804&id=04&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930804&id=05&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930804&id=06&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930804&id=07&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930804&id=08&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930804&id=10&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930806&id=02&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930806&id=05&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930806&id=06&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930806&id=07&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930806&id=10&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930806&id=01&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930806&id=03&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930806&id=04&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930806&id=08&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930901&id=01&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930901&id=02&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930901&id=03&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930901&id=04&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930901&id=05&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930901&id=06&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930901&id=07&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930901&id=08&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930901&id=10&y=2562&m=09
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(930902) 
นาปะขอ 

- (01) ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย [ระดับดี] 
- (02) อนามัยเจริญพันธ์ [ระดับดี] 
- (03) แพทย์แผนไทย [ระดับดีมาก] 
- (04) การแพทย์ฉุกเฉิน [ระดับดี] 
- (05) GREEN and CLEAN [ระดับดีมาก] 
- (06) คุ้มครองผู้บริโภค [ระดับดีมาก] 
- (07) ควบคุมโรคเข้มแข็ง [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (08) Long Term Care 
- (10) ตำบล พชต. 

  
ผ่าน

ระดับพ้ืนฐาน 
 

(930903) 
โคกสัก 

- (01) ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (02) อนามัยเจริญพันธ์ [ระดับดี] 
- (03) แพทย์แผนไทย [ระดับดีมาก] 
- (04) การแพทย์ฉุกเฉิน [ระดับดี] 
- (05) GREEN and CLEAN [ระดับดี] 
- (06) คุ้มครองผู้บริโภค [ระดับดีมาก] 
- (07) ควบคุมโรคเข้มแข็ง [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (08) Long Term Care 
- (10) ตำบล พชต. 

  
ผ่าน

ระดับพ้ืนฐาน 
 

อำเภอ (9310) ป่าพะยอม 
ตำบล ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ สรุป 

(931001) 
ป่าพะยอม 

- (01) ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย [ระดับดี] 
- (02) อนามัยเจริญพันธ์ [ระดับดีมาก] 
- (05) GREEN and CLEAN [ระดับดี] 
- (06) คุ้มครองผู้บริโภค [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (07) ควบคุมโรคเข้มแข็ง [ระดับดี] 
- (08) Long Term Care 
- (10) ตำบล พชต. 

- (03) แพทย์แผนไทย 
- (04) การแพทย์ฉุกเฉิน 

 
ไม่ผ่าน  

(931002) 
ลานข่อย 

- (01) ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย [ระดับดี] 
- (02) อนามัยเจริญพันธ์ [ระดับดีมาก] 
- (03) แพทย์แผนไทย [ระดับดีมาก] 
- (04) การแพทย์ฉุกเฉิน [ระดับดีมาก] 
- (05) GREEN and CLEAN [ระดับดี] 
- (06) คุ้มครองผู้บริโภค [ระดับดีมาก] 
- (07) ควบคุมโรคเข้มแข็ง [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (08) Long Term Care 
- (10) ตำบล พชต. 

 
 

ผ่าน
ระดับพ้ืนฐาน  

http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930902&id=01&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930902&id=02&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930902&id=03&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930902&id=04&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930902&id=05&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930902&id=06&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930902&id=07&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930902&id=08&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930902&id=10&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930903&id=01&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930903&id=02&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930903&id=03&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930903&id=04&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930903&id=05&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930903&id=06&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930903&id=07&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930903&id=08&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930903&id=10&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=931001&id=01&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=931001&id=02&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=931001&id=05&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=931001&id=06&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=931001&id=07&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=931001&id=08&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=931001&id=10&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=931001&id=03&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=931001&id=04&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=931002&id=01&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=931002&id=02&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=931002&id=03&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=931002&id=04&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=931002&id=05&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=931002&id=06&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=931002&id=07&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=931002&id=08&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=931002&id=10&y=2562&m=09


วิสัยทัศน์ :  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  

 

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานสาธารณสุขจังหวดัพัทลุง หน้า 42 

ตำบล ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ สรุป 
(931003) 
เกาะเต่า 

- (01) ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (02) อนามัยเจริญพันธ์ [ระดับดีมาก] 
- (03) แพทย์แผนไทย [ระดับดีมาก] 
- (04) การแพทย์ฉุกเฉิน [ระดับดี] 
- (05) GREEN and CLEAN [ระดับดีมาก] 
- (06) คุ้มครองผู้บริโภค [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (07) ควบคุมโรคเข้มแข็ง [ระดับดี] 
- (08) Long Term Care 
- (10) ตำบล พชต. 

 
 

ผ่าน
ระดับพ้ืนฐาน  

(931004) 
บ้านพร้าว 

- (01) ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย [ระดับดี] 
- (02) อนามัยเจริญพันธ์ [ระดับดีมาก] 
- (03) แพทย์แผนไทย [ระดับดีมาก] 
- (04) การแพทย์ฉุกเฉิน [ระดับดีมาก] 
- (05) GREEN and CLEAN [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (06) คุ้มครองผู้บริโภค [ระดับดีมาก] 
- (07) ควบคุมโรคเข้มแข็ง [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (08) Long Term Care 
- (10) ตำบล พชต. 

 
 

ผ่าน
ระดับพ้ืนฐาน  

อำเภอ (9311) ศรีนครินทร์ 
ตำบล ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ สรุป 

(931101) 
ชุมพล 

- (01) ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย [ระดับดี] 
- (02) อนามัยเจริญพันธ์ [ระดับดีมาก] 
- (03) แพทย์แผนไทย [ระดับดีมาก] 
- (04) การแพทย์ฉุกเฉิน [ระดับดีมาก] 
- (05) GREEN and CLEAN [ระดับดีมาก] 
- (06) คุ้มครองผู้บริโภค [ระดับดีมาก] 
- (07) ควบคุมโรคเข้มแข็ง [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (08) Long Term Care 
- (10) ตำบล พชต. 

  
ผ่าน

ระดับพ้ืนฐาน 
 

(931102) 
บ้านนา 

- (01) ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (02) อนามัยเจริญพันธ์ [ระดับดีมาก] 
- (03) แพทย์แผนไทย [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (04) การแพทย์ฉุกเฉิน [ระดับดีมาก] 
- (05) GREEN and CLEAN [ระดับดี] 
- (06) คุ้มครองผู้บริโภค [ระดับดีมาก] 

  
ผ่าน

ระดับพ้ืนฐาน 
 

http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=931003&id=01&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=931003&id=02&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=931003&id=03&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=931003&id=04&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=931003&id=05&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=931003&id=06&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=931003&id=07&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=931003&id=08&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=931003&id=10&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=931004&id=01&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=931004&id=02&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=931004&id=03&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=931004&id=04&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=931004&id=05&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=931004&id=06&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=931004&id=07&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=931004&id=08&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=931004&id=10&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=931101&id=01&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=931101&id=02&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=931101&id=03&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=931101&id=04&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=931101&id=05&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=931101&id=06&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=931101&id=07&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=931101&id=08&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=931101&id=10&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=931102&id=01&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=931102&id=02&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=931102&id=03&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=931102&id=04&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=931102&id=05&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=931102&id=06&y=2562&m=09
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- (07) ควบคุมโรคเข้มแข็ง [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (08) Long Term Care 
- (10) ตำบล พชต. 

(931103) 
อ่างทอง 

- (01) ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย [ระดับดี] 
- (02) อนามัยเจริญพันธ์ [ระดับดีมาก] 
- (03) แพทย์แผนไทย [ระดับดีมาก] 
- (04) การแพทย์ฉุกเฉิน [ระดับดีมาก] 
- (05) GREEN and CLEAN [ระดับดี] 
- (06) คุ้มครองผู้บริโภค [ระดับดีมาก] 
- (07) ควบคุมโรคเข้มแข็ง [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (08) Long Term Care 
- (10) ตำบล พชต. 

  
ผ่าน

ระดับพ้ืนฐาน 
 

(931104) 
ลำสินธุ ์

- (01) ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย [ระดับดี] 
- (02) อนามัยเจริญพันธ์ [ระดับดี] 
- (03) แพทย์แผนไทย [ระดับดีมาก] 
- (04) การแพทย์ฉุกเฉิน [ระดับดีมาก] 
- (05) GREEN and CLEAN [ระดับดีมาก] 
- (06) คุ้มครองผู้บริโภค [ระดับดีมาก] 
- (07) ควบคุมโรคเข้มแข็ง [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (08) Long Term Care 
- (10) ตำบล พชต. 

  
ผ่าน

ระดับพ้ืนฐาน 
 

ที่มา : เว็บไซต์ประมวลผลตำบลสุขภาวะ http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main.php 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

- ความเข้าในเกณฑ์การประเมินรายข้อ 
และการวัดผล 

- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานของหน่วยงานในทุกระดับควรทำ
ความเข้าใจเกณฑ์การประเมินตำบลสุขภาวะในแต่ละข้อ 
รวมถึงการวัดผลตำบลสุขภาวะ เพื่อให้การวางแผน การ
ดำเนินงาน การติดตามประเมินผลเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- ตรวจสอบผลการบันทึกข้อมูลในระบบ 43 แฟ้ม จากระบบ 
HDC เพ่ือติดตาม กำกับ ให้การดำเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมาย 

  

http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=931102&id=07&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=931102&id=08&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=931102&id=10&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=931103&id=01&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=931103&id=02&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=931103&id=03&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=931103&id=04&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=931103&id=05&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=931103&id=06&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=931103&id=07&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=931103&id=08&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=931103&id=10&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=931104&id=01&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=931104&id=02&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=931104&id=03&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=931104&id=04&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=931104&id=05&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=931104&id=06&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=931104&id=07&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=931104&id=08&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=931104&id=10&y=2562&m=09
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โอกาสพัฒนาต่อไป 
1. ปรับปรุงเกณฑ์การประเมินผลตำบลสุขภาวะให้มีความตรงในการวัดให้มากยิ่งข้ึน 
2. บูรณาการการดำเนินงานร่วมกับภาคส่วนอื่น ๆ เพื่อให้การขับเคลื่อนตำบลสุขภาวะมีความ

ครบถ้วนในทุกมิติ ทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคม 

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
- 
 

      
ผู้รับผิดชอบ นายจิรพงษ์  แสงทอง 
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
กลุ่มงาน พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
โทร 074 613127 ต่อ 305  
e-mail jirapongst@hotmail.com 
วัน/เดือน/ปี 10 พฤศจิกายน 2562 

 
 


