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5.12 ตำบลสุขภาวะ 

ประเด็น 
ผลการดำเนินงานตำบลสุขภาวะ 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพัทลุงด้านสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2559 – 2563) และ

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ขยายแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัดพัทลุงด้านสาธารณสุขเพิ่มอีก 1 ปี เป็น พ.ศ. 2559 – 2564 โดยได้กำหนดวิสัยทัศน์ “ระบบ
สุขภาพทุกระดับมีคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน” 
โดยมีเป้าประสงค์สูงสุดของแผนยุทธศาสตร์ (Ultimate Goal) คือ “พัทลุงเป็นสังคมสุขภาวะ ประชาชน
สุขภาพดี มีความสุขทางสุขภาพมากขึ้น” ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นต้นมา สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดพัทลุง ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานตำบลสุขภาวะ เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาในมิติด้านสุขภาพ เพื่อก้าว
สู่การเป็นสังคมสุขภาวะ ประชาชนสุขภาพดี มีความสุขทางสุขภาพมากขึ้น และพัฒนาไปสู่การมีส่วนร่วม  
ในการบูรณาการดำเนินงานกับภาคส่วนอื่น ๆ ทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคม ตามกรอบแนวคิดในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังภาพ 

 

 
กรอบแนวคิดการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพัทลุงด้านสาธารณสุข 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ภาพที่ 7 กรอบแนวคิดการขับเคลื่อนตำบลสุขภาวะ สู่เมืองลุงเมืองสุขภาวะ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ได้กำหนดหลักเกณฑ์การวัดผลการ

ดำเนินงานตำบลสุขภาวะ เน้นการวัดผลในมิติของสุขภาพดี แต่สำหรับการดำเนินงานในระดับอำเภอ/ตำบล  
ให้มีการบูรณาการกับภาคส่วนต่าง ๆ และมีการขับเคลื่อนร่วมกันทั้ง 3 มิติ (สุขภาพดี, ศึกษาดี, เศรษฐกิจดี) 
เกณฑ์การประเมินตำบลสุขภาวะ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประเมินในมิติด้านสุขภาพ จำนวน 10 ประเด็น 
ได้แก ่

ตารางที่ 44 การประเมินตำบลสุขภาวะ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประเมินในมิติด้านสุขภาพ 
จำนวน 10 ประเด็น 

ลำ 
ดับ 

เกณฑ์การประเมิน ระดับการประเมิน กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

แหล่ง 
ข้อมูล พื้นฐาน ดี ดีมาก 

1 ตำบลผ่านเกณฑ์ตำบลส่งเสริม
สุขภาพตามกลุ่มวัย 

ผ่าน 4 ข้อ 
(ไม่

เรียงลำดับ) 

ผ่าน 6 ข้อ 
(ไม่

เรียงลำดับ) 

ผ่าน 8 ข้อ 
(ไม่

เรียงลำดับ) 

  

 1.1 ร้อยละของเด็ก 0-2 ป ีได้รับฟลูออไรด์วานิช ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 65 
(เงื่อนไขความครอบคลุมการตรวจโดยทันตบุคลากร ไม่นอ้ยกว่า  
ร้อยละ 50) 

ทันต
สาธารณสุข 

 

HDC 
 

 1.2 ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์  
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 

ส่งเสริม
สุขภาพ 

HDC 
 

 1.3 ระดับความสำเร็จในการคัดกรองพัฒนาการเด็ก (ประเมิน 4 ข้อย่อย)   
 1.3.1 ร้อยละของเด็กอาย ุ0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ  

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 
ส่งเสริม
สุขภาพ 

HDC 
 

 1.3.2 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ 
และพบสงสัยพัฒนาการล่าช้า ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 

ส่งเสริม
สุขภาพ 

HDC 
 

 1.3.3 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ 
และพบสงสัยพัฒนาการล่าช้า ได้รับการติดตาม ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 90 

ส่งเสริม
สุขภาพ 

HDC 
 

 1.3.4 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ 
และพบสงสัยพฒันาการล่าช้าได้รับการติดตามกระตุ้นพัฒนาการ
ด้วย TEDA4I ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 

ส่งเสริม
สุขภาพ 

HDC 
 

 *** เด็ก 0-5 ปี ประเมินตามช่วงอายุที่กำหนด 9, 18, 30, 42, 60 
เดือน 
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ลำ 
ดับ 

เกณฑ์การประเมิน ระดับการประเมิน กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

แหล่ง 
ข้อมูล พื้นฐาน ดี ดีมาก 

 1.4 ร้อยละของสตรีอายุ 30 - 60 ปี ได้รับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 
(สะสมตั้งแต่ปงีบประมาณ 2563) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40 

โรคไม่
ติดต่อ 

HDC 

 1.5 ร้อยละของสตรีอายุ 30 - 70 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม 
โดย จนท. ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

โรคไม่
ติดต่อ 

HDC 

2 ตำบลผ่านเกณฑ์ตำบลอนามัย
เจริญพันธ ์

ได้คะแนน 
ร้อยละ 
60-69 

ได้คะแนน 
ร้อยละ 
70-79 

ได้คะแนน 
ร้อยละ  

80 ขึ้นไป 

ส่งเสริม
สุขภาพ 

แบบ
ประเมิน 

 
3 ตำบลผ่านเกณฑ์ตำบลแพทย์แผนไทย 
 3.1 ผู้ป่วยนอกได้รับบริการ

การแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกตาม
เกณฑ ์

ตำบลที่มี รพท./รพช. แพทย์แผน
ไทย 

HDC 
ร้อยละ  
12-<14 

ร้อยละ 
14-<16 

ร้อยละ  
16 ขึ้นไป 

ตำบลที่ไม่มี รพท./รพช. 
ร้อยละ  
30-<40 

ร้อยละ 
40-<50 

ร้อยละ  
50 ขึ้นไป 

4 ตำบลผ่านเกณฑ์การพัฒนาระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน 

มีแผน 
พัฒนา/
รายงาน

การ 
ประชุม

บูรณาการ
ร่วม

ระหว่าง
สาธารณสุข
กับท้องถิ่น 

มี MOU 
กับตำบล 
ที่มีหน่วย 

FR 
 

มีหน่วย 
FR 
 

ควบคุมโรค 
ไม่ติดต่อ 

 

แบบ
ประเมิน 

 

5 ตำบลผ่านเกณฑต์ำบล GREEN 
and CLEAN 
5.1 ส้วมสาธารณผ่านเกณฑ์ HAS  

(5 คะแนน)  

6-7 
คะแนน 

 

8-9 
คะแนน 

 

10  
คะแนน 

 

อนามัย
สิ่งแวดล้อม 

 

รายงาน
กิจกรรม 
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ลำ 
ดับ 

เกณฑ์การประเมิน ระดับการประเมิน กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

แหล่ง 
ข้อมูล พื้นฐาน ดี ดีมาก 

5.2 แผงลอยจำหน่ายอาหาร ได้
มาตรฐาน CFGT (5 คะแนน) 

6 ตำบลผ่านเกณฑ์ตำบลคุ้มครอง
ผู้บริโภค 
6.1 ร้อยละของร้านชำคุณภาพ 

ตรวจ 
ร้อยละ 80  
และ ผ่าน
คุณภาพ 

ร้อยละ 80 

ตรวจ  
ร้อยละ 90 
 และ ผ่าน
คุณภาพ 

ร้อยละ 90 

ตรวจ  
ร้อยละ 95  
และ ผ่าน
คุณภาพ 

ร้อยละ 95  
ขึ้นไป 

คุ้มครอง
ผู้บริโภค 

 

รายงาน
กิจกรรม 

 

7 ตำบลผ่านเกณฑ์ตำบลควบคุม
โรคเข้มแข็ง 

ได้คะแนน 
ร้อยละ 
70-<80 

ได้คะแนน 
ร้อยละ 
80-<90 

ได้คะแนน 
ร้อยละ  

90 ขึ้นไป 

ควบคุม
โรคติดต่อ 

แบบ
ประเมิน 

8 ตำบลผ่านเกณฑ์ผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้ ควบคุมโรค
ไม่ติดต่อ 

HDC 
  8.1 ร้อยละของผู้ป่วย

โรคเบาหวานที่ควบคุมได้ 
ร้อยละ 
41-<43 

ร้อยละ 
43-<45 

ร้อยละ 45  
ขึ้นไป 

 8.2 ร้อยละของผู้ป่วยโรคความ
ดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้ 

ร้อยละ 
51-<53 

ร้อยละ 
53-<55 

ร้อยละ 55  
ขึ้นไป 

9 ตำบลมีการส่งเสริมสุขภาพดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term 
Care) ผ่านเกณฑ ์

ประเมนิผา่น / ไม่ผ่าน 
ต้องผ่านเกณฑ์ ข้อ 1-4 ทุกข้อ 
1.  หน่วยบริการสาธารณสุขมีระบบการ

ประเมินคัดกรองปัญหาสุขภาพ  
และมีข้อมลูกลุ่มเป้าหมาย 
ที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือ
ระยะยาวในชุมชน โดยมีการ
ประเมินคัดกรองครอบคลุม จำนวน 
6 เรื่อง คือ 
(1) คัดกรอง ADL ไม่น้อยกว่า  

ร้อยละ 80 
(2) คัดกรองสุขภาพช่องปาก  

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

ส่งเสริม
สุขภาพ 

 

- HDC  
(ข้อ 1) 

- แบบ
ประเมิน 
(ข้อ 2, 
3, 4) 
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ลำ 
ดับ 

เกณฑ์การประเมิน ระดับการประเมิน กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

แหล่ง 
ข้อมูล พื้นฐาน ดี ดีมาก 

(3) คัดกรองสมองเสื่อม AMT  
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 

(4) คัดกรองซมึเศร้า 2Q  
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 

(5) คัดกรองข้อเข่า ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 60  

(6) คัดกรองภาวะหกล้ม  
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 

2.  มีแผนการดูแลผู้สูงอายุรายบุคคล 
(Care plan) กลุ่มติดบ้าน กลุ่ม 
ติดเตียง ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85  
ของกลุ่มเป้าหมาย 

3.  มีการดแูลผูสู้งอายุ กลุ่มติดบ้าน 
กลุ่มติดเตียง ตามแผนการดูแล
ผู้สูงอายุรายบุคคล (Care plan) 
โดยผู้จัดการดูแลผูสู้งอายุ (Care 
manager) ผู้ดแูลผูสู้งอายุ (Care 
giver) หรืออาสาสมัครดูแลผูสู้งอายุ 
อย่างต่อเนื่อง 

4. ชมรมผู้สูงอายุผ่านเกณฑ์ชมรม
ผู้สูงอายุคุณภาพ กรมอนามัย  
อย่างน้อย ตำบลละ 1 ชมรม 

10 ตำบลมี รพ.สต. ผ่านเกณฑ์
คุณภาพ รพ.สต. ติดดาว ระดับ 5 
ดาว 

ประเมนิผา่น/ไม่ผ่าน 
ต้องผ่านเกณฑ์ทั้ง 3 ข้อ 
1. รพ.สต. ทุกแห่งในตำบลผ่านเกณฑ์ 

รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว  
(คงสภาพ/รับรองใหม่) 

2. ครู ค. สุ่มประเมินการคงสภาพ  
รพ.สต.ติดดาว อย่างน้อย ตำบลละ 

พัฒนา
คุณภาพ 

 

แบบ
ประเมิน 
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ลำ 
ดับ 

เกณฑ์การประเมิน ระดับการประเมิน กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

แหล่ง 
ข้อมูล พื้นฐาน ดี ดีมาก 

1 รพ.สต. และรายงานผลการ
ประเมิน 

3. รพ.สต. ทุกแห่ง ประเมินตนเองตาม
มาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว และ
รายงานผลการประเมิน 

 

5.12.1 การวัดผลตำบลสุขภาวะ 
ตารางที่ 45 การวัดผลตำบลสุขภาวะ 

ลำ 
ดับ 

เกณฑ์การประเมิน การวัดผลตำบลสุขภาวะ 
ระดับพื้นฐาน ระดับดี ระดับดีมาก 

1 ตำบลผ่านเกณฑ์ตำบลส่งเสริมสุขภาพตาม
กลุ่มวัย 

ผ่านระดับพื้นฐาน
ขึ้นไป 

ผ่านระดับดี
ขึ้นไป 

ผ่านระดับดี
มาก 

2 ตำบลผ่านเกณฑ์ตำบลอนามัยเจริญพันธ ์ ผ่านระดับพื้นฐาน
ขึ้นไป 

ผ่านระดับดี
ขึ้นไป 

ผ่านระดับดี
มาก 

3 ตำบลผ่านเกณฑ์ตำบลแพทย์แผนไทย ผ่านระดับพื้นฐาน
ขึ้นไป 

ผ่านระดับดี
ขึ้นไป 

ผ่านระดับดี
มาก 

4 ตำบลผ่านเกณฑ์การพัฒนาระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน 

ผ่านระดับพื้นฐาน
ขึ้นไป 

ผ่านระดับดี
ขึ้นไป 

ผ่านระดับดี
มาก 

5 ตำบลผ่านเกณฑ์ตำบล GREEN and 
CLEAN  

ผ่านระดับพื้นฐาน
ขึ้นไป 

ผ่านระดับดี
ขึ้นไป 

ผ่านระดับดี
มาก 

6 ตำบลผ่านเกณฑ์ตำบลคุ้มครองผู้บริโภค ผ่านระดับพื้นฐาน
ขึ้นไป 

ผ่านระดับดี
ขึ้นไป 

ผ่านระดับดี
มาก 

7 ตำบลผ่านเกณฑ์ตำบลควบคุมโรคเข้มแข็ง ผ่านระดับพื้นฐาน
ขึ้นไป 

ผ่านระดับดี
ขึ้นไป 

ผ่านระดับดี
มาก 

8 ตำบลผ่านเกณฑ์ผู้ป่วยโรคเบาหวานและ
โรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได ้

ผ่านระดับพื้นฐาน
ขึ้นไป 

ผ่านระดับดี
ขึ้นไป 

ผ่านระดับดี
มาก 

9 ตำบลมีการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ
ระยะยาว (Long Term Care) ผ่านเกณฑ ์

ผ่านเกณฑ ์
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ลำ 
ดับ 

เกณฑ์การประเมิน การวัดผลตำบลสุขภาวะ 
ระดับพื้นฐาน ระดับดี ระดับดีมาก 

10 ตำบลมี รพ.สต. ผ่านเกณฑ์คณุภาพ รพ.สต. 
ติดดาว ระดับ 5 ดาว 

ผ่านเกณฑ ์

ผลการดำเนินงาน 
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป้าหมายการดำเนินงานใน 65 ตำบล ผ่านการประเมินตำบล 

สุขภาวะ ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐานขึ้นไป จำนวน 3 ตำบล (ร้อยละ 4.62) ผ่านเกณฑ์ระดับดี 1 ตำบล (ร้อยละ 
1.54) 

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป้าหมายการดำเนินงานใน 65 ตำบล ผ่านการประเมินตำบล 
สุขภาวะ ผ่านเกณฑ์ระดับพ้ืนฐานขึ้นไป จำนวน 35 ตำบล (ร้อยละ 53.85) ผ่านเกณฑ์ระดับดี 1 ตำบล (ร้อยละ 
1.54) 

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป้าหมายการดำเนินงานใน 65 ตำบล ผ่านการประเมินตำบล 
สุขภาวะ ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐานขึ้นไป จำนวน 47 ตำบล (ร้อยละ 72.31) ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป 16 ตำบล 
(ร้อยละ 24.62) ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก จำนวน 1 ตำบล (ร้อยละ 1.54) 

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป้าหมายการดำเนินงานใน 65 ตำบล ผ่านการประเมินตำบล 
สุขภาวะ ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐานขึ้นไป จำนวน 18 ตำบล (ร้อยละ 27.70) ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป 16 ตำบล 
(ร้อยละ 24.62) ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก จำนวน 3 ตำบล (ร้อยละ 4.62) 
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ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด : ร้อยละของตำบลที่ผ่านเกณฑ์ตำบลสุขภาวะ 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
เกณฑ์ 

ปี 2564 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

อำเภอ 
เป้า 

หมาย 

ผ่านระดับ 
พื้นฐาน 

ผ่านระดับดี 
ผ่านระดับ 

ดีมาก 

2561 2562 2563 
จำ 

นวน 
ร้อย 
ละ 

จำ 
นวน 

ร้อย
ละ 

จำ 
นวน 

ร้อย
ละ 

ระดับประเทศ - ระดับ 
พื้นฐานขึ้น
ไป ร้อยละ 
90 

- ระดับดี/ดี
มาก  
ร้อยละ 50 

เมืองพัทลุง 14 0 0 1 7.14 0 0 
- - - กงหรา 5 0 0 2 40.00 0 0 

เขต 12 เขาชัยสน 5 0 0 0 0 0 0 
- - - ตะโหมด 3 0 0 0 0 0 0 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 12 0 0 8 66.67 3 25.00 
4.62 53.85 72.31 ปากพะยูน 7 1 14.29 0 0 0 0 

 ศรีบรรพต 3 1 33.33 2 66.67 0 0 
ป่าบอน 5 0 0 0 0 0 0 
บางแก้ว 3 0 0 0 0 0 0 
ป่าพะยอม 4 0 0 0 0 0 0 
ศรีนครินทร์ 4 0 0 0 0 0 0 

รวม 65 2 3.08 13 20 3 4.62 
ที่มา : ระบบประเมินผลตำบลสุขภาวะ (http://data.ptho.moph.go.th/kpi2564) 
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ผลการประเมินรายตำบล 
ตารางที่ 46 ผลการประเมินรายตำบล 

อำเภอ ตำบล 
ผ่านระดับพื้นฐาน ผ่านระดับดี ผ่านระดับดีมาก ไม่ผ่าน 

เมืองพัทลุง (14 ตำบล)  1. โคกชะงาย  1. คูหาสวรรค ์
2. เขาเจียก 
3. ท่ามิหรำ 
4. นาท่อม 
5. ปรางหมู่ 
6. ท่าแค 
7. ลำปำ 
8. ตำนาน 
9. ควนมะพร้าว 
10. ร่มเมือง 
11. ชัยบุร ี
12. นาโหนด 
13. พญาขัน 

กงหรา (5 ตำบล) 
 

 1. กงหรา 
2. สมหวัง 

 1. ชะรัด 
2. คลองเฉลิม 
3. คลองทรายขาว 

เขาชัยสน (5 ตำบล)    1. เขาชัยสน 
2. ควนขนุน 
3. จองถนน 
4. หานโพธิ ์
5. โคกม่วง 

ตะโหมด (3 ตำบล) 
 

   1. แม่ขรี 
2. ตะโหมด 
3. คลองใหญ่ 

ควนขนุน (12 ตำบล)  1. นาขยาด 
2. พนมวังก์ 
3. แหลมโตนด 

1. ทะเลน้อย 
2. ดอนทราย 
3. ชะมวง 

1. ควนขนุน 
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อำเภอ ตำบล 
ผ่านระดับพื้นฐาน ผ่านระดับดี ผ่านระดับดีมาก ไม่ผ่าน 

4. ปันแต 
5. โตนดด้วน 
6. มะกอกเหนือ 
7. พนางตุง 
8. แพรกหา 

ปากพะยูน (7 ตำบล) 1. ดอนทราย   1. ปากพะยูน 
2. ดอนประดู่ 
3. เกาะนางคำ 
4. เกาะหมาก 
5. ฝาละมี 
6. หารเทา 

ศรบีรรพต (3 ตำบล) 1. ตะแพน 1. เขาย่า 
2. เขาปู ่

  

ป่าบอน (5 ตำบล)    1. ป่าบอน 
2. โคกทราย 
3. หนองธง 
4. ทุ่งนารี 
5. วังใหม่ 

บางแก้ว (3 ตำบล)    1. ท่ามะเด่ือ 
2. นาปะขอ 
3. โคกสัก 

ป่าพะยอม (4 ตำบล)    1. ป่าพะยอม 
2. ลานข่อย 
3. เกาะเต่า 
4. บ้านพร้าว 

ศรีนครินทร์ (4 ตำบล)    1. ชุมพล 
2. บ้านนา 
3. อ่างทอง 
4. ลำสินธุ ์
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ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

- ความเข้าในเกณฑ์การประเมินและการ
วัดผล 

- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานของหน่วยงานในทุกระดับ 
ควรทำความเข้าใจเกณฑ์การประเมินตำบลสุขภาวะ 
ในแต่ละข้อ รวมถึงการวัดผลตำบลสุขภาวะ เพื่อให้การ
วางแผน การดำเนินงาน การติดตามประเมินผลเป็นไป 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ตรวจสอบผลการบันทึกข้อมูลในระบบ 43 แฟ้ม จากระบบ 
HDC เพื่อติดตาม กำกับ ให้การดำเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมาย 

- สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เกดิผล
กระทบต่อการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด 

- ปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 

โอกาสพัฒนาต่อไป 
1. ปรับปรุงเกณฑ์การประเมินผลตำบลสุขภาวะให้มีความตรงในการวัดให้มากยิ่งขึ้น 
2. บูรณาการการดำเนินงานร่วมกับภาคส่วนอ่ืน ๆ เพื่อให้การขับเคลื่อนตำบลสุขภาวะมีความ

ครบถ้วนในทุกมิติ ทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกจิ และสังคม 

ผลงานเด่น/นวัตกรรมทีส่ามารถเป็นแบบอย่าง 
- 

      
ผู้รับผิดชอบ นายจิรพงษ์  แสงทอง 
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
กลุ่มงาน พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
โทรศัพท ์ 074 613127 ต่อ 306   
e-mail jirapongst@hotmail.com 
วัน/เดือน/ปี 4 พฤศจิกายน 2563 

 
 
 


