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ส�วนท่ี 1 
นโยบายและยทุธศาสตร�ที่เกีย่วข�องกบัการดาํเนินงาน

สุขภาพภาคประชาชน ป&งบประมาณ 2557 

1.1 นโยบายรัฐบาล  

1.2 นโยบายรัฐมนตรีว�าการกระทรวงสาธารณสุข  

1.3 ยุทธศาสตร�กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

1.4 ยุทธศาสตร�กองสนับสนุน 



  ส�วนท่ี 1 

นโยบายและยุทธศาสตร�ท่ีเก่ียวข�อง 
 

 นโยบายและยุทธศาสตร�ท่ีเก่ียวข�องกับการดําเนินงานสุขภาพภาคประชาชน ป$งบประมาณ 2557 ท่ีสําคัญ
สรุปได�ดังนี้ 

     1.1 นโยบายรัฐบาล  
     1.2 ยุทธศาสตร�กระทรวงสาธารณสุข 
      1.3 ยุทธศาสตร�กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
     1.4 ยุทธศาสตร�กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน  

มีรายละเอียดดังนี้ 

1.1 นโยบายรัฐบาล  

 นโยบายรัฐบาล (นายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ�  ชินวัตร) ท่ีเก่ียวข�องกับการดําเนินงานสุขภาพ                    
ภาคประชาชน ได�แก5 ข�อ 4.3 นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน 

 4.3.4 พัฒนาขีดความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุขทุกคนให�เป:นนักจัดการสุขภาพชุมชน ขยาย
ความครอบคลุมไปถึงกลุ5มผู�ด�อยโอกาส สนับสนุนอุปกรณ�พ้ืนฐานท่ีจําเป:นเพ่ือให�สามารถเป:นกําลังสําคัญในการดูแล
สุขภาพของคนในชุมชน พัฒนาแกนนําสุขภาพครอบครัวและการสาธารณสุขมูลฐาน ท่ีชุมชนท�องถ่ินมีส5วนร5วม     
ในการสร�างเสริมสุขภาพและจัดการป@ญหาสุขภาพของตนเองได�อย5างเข�มแข็งและยั่งยืน 
 
1.2 ยุทธศาสตร�กระทรวงสาธารณสุข  

  ยุทธศาสตร�กระทรวงสาธารณสุข ป$งบประมาณ 2557 – 2560 (เฉพาะ Strategic Focus) ประกอบด�วย 

 1.2.1 วิสัยทัศน� (Vision) 

 ภายในทศวรรษต5อไป คนไทยทุกคนจะมีสุขภาพแข็งแรงเพ่ิมข้ึนเพ่ือสร�างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของประเทศท้ังทางตรงและทางอ�อมอย5างยั่งยืน 

 1.2.2 พันธกิจ (Mission) 

 - กําหนดนโยบาย มาตรฐาน กฎหมาย และบริหารจัดการบนฐานข�อมูลท่ีมีคุณภาพและการจัดการความรู� 
รวมถึงการติดตามกํากับประเมินผล (Regulator) 

 - จัดระบบบริการต้ังแต5ระดับปฐมภูมิจนถึงบริการศูนย�ความเป:นเลิศท่ีมีคุณภาพครอบคลุม และระบบส5งต5อ
ท่ีไร�รอยต5อ (Provider) 

 1.2.3  เป0าหมาย (Goal) 

 - อายุคาดเฉลี่ยเม่ือแรกเกิด ไม5น�อยกว5า 80 ป$  

 - อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี ไม5น�อยกว5า 72 ป$ 
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 1.2.4  ยุทธศาสตร�กระทรวงสาธารณสุข ประกอบด�วย 3 ยุทธศาสตร� ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร�ท่ี 1  พัฒนาสุขภาพตามกลุ5มวัย 
  ยุทธศาสตร�ท่ี 2  พัฒนาและจัดระบบบริการท่ีมีคุณภาพมาตรฐานครอบคลุมประชาชนสามารถ
เข�าถึงบริการได� 
  ยุทธศาสตร�ท่ี 3  พัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนการจัดบริการ 
 

เป0าหมาย/ตัวช้ีวัด และมาตรการเพ่ือบรรลุเป0าหมายตามยุทธศาสตร� ดังนี้ 

ยุทธศาสตร�ท่ี 1 : พัฒนาสุขภาพตามกลุ�มวัย 

 

เป0าหมาย/ตัวช้ีวัด มาตรการ หน�วยงานท่ี
เก่ียวข�อง 

กลุ�มเด็กปฐมวัย (0-5ปB) /สตรี 
1. อัตราส5วนมารดาตาย (ไม5เกิน 15 
ต5อการเกิดมีชีพแสนคน) 
  
  

1. ส5งเสริมให�หญิงต้ังครรภ�ฝากครรภ�ครั้งแรกเร็ว       
(Early ANC)  

อ./พ./สจ./ 
สบส./ว 

 2. พัฒนาระบบบริการของการฝากครรภ� ( ANC)       
ห�องคลอด (การคลอด) และการดูแลหลังคลอด                     
ให�มีคุณภาพ พร�อมจัดระบบส5งต5อแม5ในภาวะฉุกเฉิน     
ได�ทันท5วงที  

2. ร�อยละของเด็กท่ีมีพัฒนาการ
สมวัย (ไม5น�อยกว5า 85)    

1. พัฒนาและเร5งรัดให�สถานพยาบาลทุกแห5งให�บริการ
ตามมาตรฐาน WCC คุณภาพ  

อ./สจ./คร./
สบส./ว/พ 

 
 

2. พัฒนาศูนย�เด็กเล็กคุณภาพ 

3. ส5งเสริมให�พ5อแม5มีพฤติกรรมการเลี้ยงดูเด็กท่ีถูกต�อง 
ให�เด็กมีส5วนสูงดีและรูปร5างสมส5วน 

 กลุ�มเด็กวัยเรียน (5 -14 ปB) 

1. ร�อยละของเด็กนักเรียน               
มีภาวะอ�วน (ไม5เกิน 15) 

1. ส5งเสริมเด็ก (5-14 ป$) ให�มีส5วนสูงระดับดีและ           
รูปร5างสมส5วน 

อ./คร./สจ./
พ.อย./สบส./
สป.(สสว.)
(อาหาร

ปลอดภัย) 

2. พัฒนาศักยภาพและขยายความครอบคลุมโรงเรียน
ส5งเสริมสุขภาพอย5างเข�มแข็งและบูรณาการ  

 2. เด็กไทยมีความฉลาดทาง
สติป@ญญาเฉลี่ย (ไม5น�อยกว5า 100) 

3. เฝcาระวังผลิตภัณฑ�อาหารท่ีมีผลต5อภาวะอ�วนและ          
ความฉลาดของเด็กไทย รวมท้ังรณรงค�ให�ความรู�ในการ
บริโภคท่ีถูกต�อง 
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ยุทธศาสตร�ท่ี 1 : พัฒนาสุขภาพตามกลุ�มวัย (ต�อ) 
 

เป0าหมาย/ตัวช้ีวัด มาตรการ หน�วยงานท่ี
เก่ียวข�อง 

กลุ�มเด็กวัยรุ�น/นักศึกษา  (15-21 ปB) 
1. อัตราการคลอดในมารดาอายุ  
15-19 ป$ (ไม5เกิน 50 ต5อประชากร
หญิงอายุ 15-19 ป$พันคน) 

1. จัดต้ังคลินิกให�คําปรึกษาของวัยรุ5น และจัดบริการให�
คําปรึกษาท่ีเชื่อมโยงกัน  (เพ่ิม EQ และทักษะชีวิต  
เพศศึกษา การเข�าถึงการคุมกําเนิด,การยุติการต้ังครรภ�
ตามกฎหมาย, (Youth Friendly Health Services)   

สจ./อ./สบส. 

2. สนับสนุนการพัฒนาทักษะการเลี้ยงลูกสําหรับพ5อแม5  
ในเยาวชนกลุ5มเสี่ยง (Parent Education และ Training) 
ร5วมกับโรงเรียนและชุมชน 

อ./สจ./คร. 

2. ความชุกของผู�บริโภคเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล�ในประชากร                   
อายุ 15 - 19 ป$                    
(ไม5เกินร�อยละ  13) 

1. บังคับใช�กฎหมายควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล�            
ให�เข�มข�นข้ึน และควบคุมการเข�าถึงเครื่องด่ืมแอลกอฮอล�
ท่ีง5ายเกินไปของผู�บริโภค  

คร. 

2. พัฒนามาตรฐานการรักษา ผู�ติดสุราและบุหรี่                    
ให�ครอบคลุมการแก�ไขต้ังแต5ระยะแรก 

พ. 

กลุ�มวัยทํางาน  (15-59 ปB) 
1. อัตราตายจากอุบัติเหตุทางถนน 
(ไม5เกิน 20 ต5อประชากรแสนคน) 
  
  
  
  

1. พัฒนาคุณภาพระบบบริการ  EMS/ER  คร./พ/สป.
(สธฉ.)    

(สบ.รส.)/ 
 
 
 
 

2. พัฒนา Trauma care ตาม service plan                    
ด�านอุบัติเหตุ  
3. ร5วมกับภาคีเครือข5าย ชุมชนในการปcองกันและ                 
ลดอุบัติเหตุ 
4. ประสานการบังคับใช�กฎหมายให�มากข้ึน                
(การออกใบอนุญาตขับข่ี, การเพ่ิมโทษกับผู�ก5ออุบัติเหตุ) 

2. อัตราตายจากโรคหลอดเลือด
หัวใจ (ไม5เกิน 23 ต5อประชากร  
แสนคน) 
  
  

1. สนับสนุนและสร�างสภาพแวดล�อม “วัยทํางาน   
ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป:นสุข” และรณรงค� 
ประชาสัมพันธ�ให�กับประชาชนท่ัวไป   

พ./คร./อ./
สจ./สบส./
พท./สป.
(สสว.) 

 
 

2. สนับสนุนการประเมินและจัดการป@จจัยเสี่ยงของ            
โรคไม5ติดต5อด�วยตนเอง (3 อ.2 ส, DPAC)    
3. การให�คําปรึกษาเพ่ือการปรับพฤติกรรมเสี่ยงในคลินิก 
DPAC , Health Coaching centre, Clinic การแพทย�
แผนไทยและแพทย�ทางเลือก และ Psychosocial Clinic  
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ยุทธศาสตร�ท่ี 1 : พัฒนาสุขภาพตามกลุ�มวัย (ต�อ) 
 

เป0าหมาย/ตัวช้ีวัด มาตรการ หน�วยงานท่ี
เก่ียวข�อง 

  4. พัฒนาคุณภาพระบบบริการตามเกณฑ�คลินิก NCD 
คุณภาพ 

พ./คร./อ./
สจ./สบส./
พท./สป.
(สสว.) 

 

  5. กําหนดมาตรฐานการรักษา พัฒนาศักยภาพ ติดตาม
และให�การสนับสนุนหน5วยบริการเครือข5ายในการขยาย
หลอดเลือดหัวใจ 

กลุ�มผู�สูงอายุ(60 ปBข้ึนไป) และผู�พิการ 

1. อัตราการตายจากโรคหลอดเลือด
สมอง ( ไม5เกินร�อยละ 12 ต5อ
ประชากรแสนคน ) 

1. พัฒนาระบบการบริการดูแลสุขภาพ ผู�สูงอายุให�มี
คุณภาพ ท้ังสถานบริการและบริการเชิงรุกในชุมชน 
(กําหนดมาตรฐาน, การประเมินคัดกรอง, สร�างและ
พัฒนา Care manager) 

พ./คร./สจ./
สบส./สป./
(สบรส./
สสว.) 

2. ผู�พิการทางการเคลื่อนไหว     
(ขาขาด) ได�รับบริการครบถ�วน   
(ร�อยละ 100 ภายใน 3ป$) 

2. .ค�นหาและให�การสนับสนุนดูแลผู�สูงอายุกลุ5มติดบ�าน/
ติดเตียง/ผู�พิการให�สามารถดํารงชีวิตได� สนับสนุนอุปกรณ�
ต5างๆ (กายอุปกรณ�, คลินิกเวชกรรมฟvwนฟู, คลินิก
ผู�สูงอายุ) และจัดสภาพแวดล�อมให�เอ้ือต5อการดําเนินชีวิต
ของผู�สูงอายุและผู�พิการ 

พ./สบส. 
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ยุทธศาสตร�ท่ี 2 : พัฒนาและจัดระบบบริการท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน ครอบคลุม ประชาชนสามารถเข�าถึงบริการได� 
     

เป0าหมาย/ตัวช้ีวัด มาตรการ หน�วยงานท่ี
เก่ียวข�อง 

การเข�าถึงบริการ 
1. ร�อยละของผู�ปxวยนอกได�รับ
บริการการแพทย�แผนไทยและ
การแพทย�ทางเลือกท่ีได�มาตรฐาน 
(เท5ากับ 16) 

1. ส5งเสริม สนับสนุน และพัฒนาให�แพทย�แผนป@จจุบัน/
สหวิชาชีพ เข�าใจศาสตร�การแพทย�แผนไทยและการแพทย�
ทางเลือก และมีการสั่งใช�ยาสมุนไพร เพ่ิมข้ึน 

พท. 

2. ส5งเสริม สนับสนุนให�เข�าถึงยาสมุนไพรไทย          
(บัญชียาหลัก, วิจัยและพัฒนา, แหล5งผลิต) 

2. ลดความแออัด และเวลารอคอย  3. เพ่ิมเวลาการให�บริการ ใช�เวลาประชาชน    สป.สธ.(สบ.
รส.)/พ./สจ./

คร./อ.. 4. พัฒนาศักยภาพการให�บริการระดับปฐมภูมิ 

3. ส5งต5อผู�ปxวยนอกเขตบริการ 
(ลดลงร�อยละ 50) 

5. จัดทําระบบส5งต5อภายในเครือข5าย  

4. ร�อยละของผู�ปxวยโรคกล�ามเนื้อ
หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (STEMI) 
ได�รับยาละลายลิ่มเลือดและ/หรือ
การขยายหลอดเลือดหัวใจ (70) 

6. พัฒนาสถานบริการตาม Service Plan  

5. ร�อยละของผู�ปxวยโรคซึมเศร�า 
เข�าถึงบริการ (มากกว5าร�อยละ 31) 

   

คุณภาพบริการ 
6. ร�อยละของบริการ ANC คุณภาพ
(ไม5น�อยกว5าร�อยละ 70) 

1. กําหนดมาตรฐาน วิจัยและพัฒนา (R&D) อ./พ./สจ./
คร./ว./อย./

สป.สธ.   
(สบ.รส.) 

(สธฉ) (สสว.) 
  

7. ร�อยละของห�องคลอดคุณภาพ 
(ไม5น�อยกว5าร�อยละ 70) 

2. การประเมิน พัฒนาศักยภาพ และรับรองคุณภาพ
สถานบริการ (needs assessment capacity building 
and certified) 

8. ร�อยละของ WCC คุณภาพ     
(ไม5น�อยกว5าร�อยละ 70) 

3. การติดตาม กํากับ ประเมินผล (Monitoring and 
evaluation) 

  4. พัฒนาหน5วยบริการตามมาตรฐาน HA หรือเทียบเท5า 
(ISO, JCI) และ PCA ในระดับ รพ.สต.   

 5. มาตรการตาม Service Plan 
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ยุทธศาสตร�ท่ี 2 : พัฒนาและจัดระบบบริการท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน ครอบคลุม ประชาชนสามารถเข�าถึงบริการได� (ต�อ) 

 
 

เป0าหมาย/ตัวช้ีวัด มาตรการ หน�วยงานท่ี
เก่ียวข�อง 

9. ร�อยละศูนย�เด็กเล็กคุณภาพ        
(ไม5น�อยกว5าร�อยละ 70)  

5.1 วิเคราะห� สรุป ข�อเสนอการพัฒนาแผนระบบบริการ 
(Service Plan) การกําหนดศักยภาพ มาตรฐานของ
สถานพยาบาลทุกระดับ และตามสภาพป@ญหา         
ความจําเป:นของแต5ละพ้ืนท่ี 

อ./พ./สจ./
คร./ว./อย./

สป.สธ.   
(สบ.รส.) 
(สธฉ) 
(สสว.) 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

10. ร�อยละของศูนย�ให�คําปรึกษา
คุณภาพ (Psychosocial Clinic) และ
เชื่อมโยงกับระบบช5วยเหลือ 
(ร�อยละ 70) 

5.2 การพัฒนาศักยภาพและสนับสนุน บุคลากร ครุภัณฑ�
และ สิ่งก5อสร�าง ตามส5วนขาด 

11. ร�อยละของคลินิก NCD คุณภาพ    
(ร�อยละ 70) 

5.3 จัดระบบบริการ การใช�ทรัพยากรร5วมกัน    
(บุคลากร, ครุภัณฑ� และสิ่งก5อสร�าง) 

12. ร�อยละของอําเภอท่ีมีทีม 
miniMERT, MCATT, SRRT คุณภาพ 
(เท5ากับ 80) 

5.4 ติดตาม ประเมินผล (ผลลัพธ�บริการตาม 10 สาขา, 
การส5งต5อออกนอกเขต) 

13. ร�อยละของ ER, EMS คุณภาพ     
(ไม5น�อยกว5า 70) 

 

14. ร�อยละของห�องปฏิบัติการด�าน
การแพทย�และสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพ
และมาตรฐานการบริการ(ร�อยละ 100) 

 

15. ดัชนีผู�ปxวยใน (CMI) ของแต5ละ
ระดับสถานบริการสุขภาพตาม  
Service Plan ผ5านเกณฑ�ท่ีกําหนด 

 

16. จํานวน CKD clinic ต้ังแต5ระดับ 
F1 ข้ึนไปในแต5ละเครือข5าย 

 

17. ร�อยละของ รพ.สต./ศสม. ท่ี
ให�บริการสุขภาพช5องปากเพ่ิมข้ึน (45) 

 

18. อัตราตายผู�ปxวยบาดเจ็บต5อสมอง
ลดลง 

 

19. ลดอัตราการเสียชีวิตใน
โรงพยาบาลของทารกแรกเกิดน้ําหนัก
ตํ่ากว5า 2,500 กรัม ภายใน 28 วัน 

 

20. ร�อยละของผู�ปxวยเบาหวานได�รับ
การคัดกรองเบาหวานเข�าจอประสาทตา 
(ร�อยละ 60) 
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ยุทธศาสตร�ท่ี 2 : พัฒนาและจัดระบบบริการท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน ครอบคลุม ประชาชนสามารถเข�าถึงบริการได� (ต�อ) 
 

เป0าหมาย/ตัวช้ีวัด มาตรการ หน�วยงานท่ี
เก่ียวข�อง 

21  ร�อยละของผู�ปxวยโรคเบาหวานท่ี
ควบคุมระดับน้ําตาลได�ดี               
(ไม5น�อยกว5า 40) 

 อ./พ./สจ./
คร./ว./อย./

สป.สธ.   
(สบ.รส.) 
(สธฉ) 
(สสว.) 

 

22. ร�อยละของผู�ปxวยโรคความดัน
โลหิตสูงท่ีควบคุมความดันโลหิตได�ดี 
(ไม5น�อยกว5า 50) 

 

23. ร�อยละของผู�ปxวย Ischemic 
Stroke ได�รับยาละลายลิ่มเลือดเพ่ิมข้ึน  

 

บริการเฉพาะ 
1. ร�อยละผู�เสพยาเสพติดท่ีผ5านการ
บําบัดท่ีได�รับการติดตาม ไม5กลับไป  
เสพซํ้า (80) 

1. บําบัด รักษา ฟvwนฟู ติดตาม ผู�ผ5านการบําบัด 
(ครอบครัว ชุมชน สังคม)    

พ./สจ./ว./
อย./สป. 
(สบรส.) 

2. ร�อยละของข�อร�องเรียนของผู�บริโภค
ได�รับการแก�ไขภายในระยะเวลาท่ี
กําหนด (98) 
  
  

2. มอบอํานาจให�กับเขตและจังหวัดบริหารจัดการ     
เรื่องร�องเรียน 

อย./สบส. 
 

 3. อบรม ให�ความรู� และศึกษาดูงาน แก5เจ�าหน�าท่ีเพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพในการดําเนินงานให�มีประสิทธิภาพ 
4. สนับสนุนงบประมาณ อุปกรณ� เทคโนโลยี และ     
องค�ความรู�ต5าง ๆ เพ่ือประกอบการปฏิบัติงาน 

กลุ�มระบบบริการ     
1. ร�อยละของอําเภอท่ีมี District 
Health System (DHS) ท่ีเชื่อมโยง
ระบบบริการปฐมภูมิกับชุมชนและ
ท�องถ่ินอย5างมีคุณภาพ                   
(ไม5น�อยกว5า ร�อยละ 50) 

1. พัฒนารูปแบบ ส5งเสริมเครือข5าย ระบบบริการ
สาธารณสุขระดับอําเภอ (DHS)  
2. ขยายรูปแบบระบบบริการสาธารณสุขระดับอําเภอ 
(DHS)  

สป.       
(สบรส.)/

คร. 
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ยุทธศาสตร�ท่ี 3 : พัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนการจัดบริการ 
 

เป0าหมาย/ตัวช้ีวัด มาตรการ หน�วยงานท่ี
เก่ียวข�อง 

บุคลากร 
1. มีแผนกําลังคนและดําเนินการ      
ตามแผน 

1. วิเคราะห�สถานการณ�และวางแผนกําลังคนใน
หน5วยงานทุกระดับ (อําเภอ จังหวัด เขต)    
 
 

สป.(สนย./
สบช./บค./
สบพช.) 
เขตสุขภาพ 

·  มีการบริหารจัดการการกระจาย
บุคลากรในเขต/จังหวัด 

2. ขับเคลื่อนการบริหารจัดการกําลังคนโดย CEO  
เขต ครอบคลุมเรื่องการบริหารอัตรากําลัง การสร�าง
แรงจูงใจ/สนับสนุนคนดี และการกําหนด career path 
ในระดับเขต 

 

·  มีการใช�ทรัพยากรบุคคลร5วมกัน 3. กําหนดให�มีหน5วยงานหลักรับผิดชอบบูรณาการงาน 
HRM / HRD ของ กสธ.   

สป.(กพร.) 

·  มีการใช� FTE    

·  มีการบริหารจัดการ Labor cost ท่ี
เหมาะสมในเขต/จังหวัด 

  

การเงินการคลัง 

2. มีแผนการเงินการคลังและ
ดําเนินการตามแผน 

1. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการการเงินการคลัง    สป. (กลุ5ม
ประกัน
สุขภาพ,  
เขตสุขภาพ) 
 

·  การบริหารงบประมาณร5วม    1.1 วิเคราะห�สถานการณ�และวางแผนการเงินการคลัง
ในระดับสถานบริการ   ทุกระดับ 

·  การลงทุนร5วม    1.2 การบริหารจัดการการเงินการคลังในระดับเขต 
·  การบริหารเวชภัณฑ�ร5วม    1.3 จัดทําแผนควบคุมค5าใช�จ5าย (อําเภอ จังหวัด เขต) 
 2. พัฒนามาตรฐานการจัดทําต�นทุน 
 3. เสริมสร�างภาคีเครือข5ายการบริหารจัดการการเงินการ

คลัง     

3. ประสิทธิภาพการบริหารการเงิน
สามารถควบคุมให�หน5วยบริการในพ้ืนท่ี
มีป@ญหาการเงินระดับ 7  
(ไม5เกิน ร�อยละ10) 

  

4. หน5วยบริการในพ้ืนท่ีมีต�นทุนต5อ
หน5วยไม5เกินเกณฑ�เฉลี่ยกลุ5มระดับ
บริการเดียวกัน (ร�อยละ 20) 
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ยุทธศาสตร�ท่ี 3 : พัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนการจัดบริการ (ต�อ) 

 
 
 
 

เป0าหมาย/ตัวช้ีวัด มาตรการ หน�วยงานท่ี
เก่ียวข�อง 

ยาและเวชภัณฑ� 

5. ลดต�นทุนของยา เวชภัณฑ� และ
เวชภัณฑ�ท่ีไม5ใช5ยา  

1. ประเมินความเหมาะสมของการเลือกใช�ยา
และเวชภัณฑ� เพ่ือลดการใช�       ท่ีไม5จําเป:น   

สป..(สบรส./เขต
สุขภาพ) 

 2. จัดซ้ือยารวมของหน5วยงานระดับเขต   

ระบบข�อมูล 

6. มีระบบข�อมูลสําหรับการบริหาร
จัดการในทุกระดับ 

- พัฒนาระบบข�อมูลทุกระดับให�สมบูรณ�ถูกต�อง 
และมีการใช�ข�อมูลร5วมกัน 

สป. (สนย. เขต
สุขภาพ)/ทุกกรม 

 
การบริหารจัดการ 

7. ร�อยละของรายการจัดซ้ือจัดจ�าง       
งบลงทุนสามารถลงนามในสัญญาได�    
ไตรมาสท่ี 1 (100) 

1. กํากับ ติดตาม การจัดซ้ือจัดจ�าง โดยใช�            
e-GP (Electronic Government 
Procurement) เป:นเครื่องมือ    

สป.(สนย./กลุ5ม
คลัง/เขตสุขภาพ/
สบรส.), ทุกกรม 

8. ร�อยละการเบิกจ5ายงบประมาณ
ภาพรวมในป$งบประมาณ 2557  
(ไม5น�อยกว5า 95 ) 

2. จัดทําแผนการเบิกจ5ายงบประมาณ และ
ติดตาม กํากับให�เป:นไปตามแผน   

สป.(สนย./กลุ5ม
คลัง/เขตสุขภาพ/
สบรส. ), ทุกกรม 

9



 

10



    1.3 ยุทธศาสตร�กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
1.3.1 วิสัยทัศน� (Vision) 
 เป:นองค�กรหลักด�านระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชน 

  1.3.2 ภารกิจ (Mission) 
   1.พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร�การคุ�มครองผู�บริโภคด�านระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพ 
ภาคประชาชน 
   2. ควบคุม กํากับ รับรอง คุณภาพ มาตรฐาน และพัฒนากลไกการบังคับใช�กฎหมาย 
   3. ควบคุมและพิทักษ�สิทธิผู�บริโภคด�านระบบบริการสุขภาพโดยการมีส5วนร5วมของประชาชน 
   4. ศึกษา วิเคราะห� วิจัย พัฒนา ประเมินเทคโนโลยี และถ5ายทอดองค�ความรู�และเทคโนโลยี        
การคุ�มครองผู�บริโภคด�านระบบบริการสุขภาพ  

   1.3.3 อํานาจหน�าท่ี 
   1. พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร�การคุ�มครองผู�บริโภคด�านระบบบริการสุขภาพ   
และระบบสุขภาพภาคประชาชน 
   2. ควบคุม กํากับ และประเมินผลยุทธศาสตร�การคุ�มครองผู�บริโภคด�านระบบบริการสุขภาพ และ 
ระบบสุขภาพภาคประชาชน 
   3. ควบคุม กํากับ รับรอง คุณภาพ มาตรฐาน และการบังคับใช�กฎหมายการคุ�มครองผู�บริโภคด�าน 
ระบบบริการสุขภาพ และการพิทักษ�สิทธิของประชาชน  
   4. พัฒนาระบบเฝcาระวัง การคุ�มครอง และการเยียวยา ผู�บริโภคด�านระบบบริการสุขภาพ และระบบ
สุขภาพภาคประชาชน 
   5. พัฒนาขีดความสามารถของประชาชนและภาคีเครือข5ายในการคุ�มครองผู�บริโภคด�านระบบ
บริการสุขภาพ และระบบสุขภาพภาคประชาชน 
   6. พัฒนา ปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวข�องกับการคุ�มครองผู�บริโภคด�านระบบบริการสุขภาพ และระบบ
สุขภาพภาคประชาชน 
   7. ศึกษา วิเคราะห� วิจัย พัฒนา ประเมิน และถ5ายทอดองค�ความรู�และ เทคโนโลยีการคุ�มครอง
ผู�บริโภคด�านระบบบริการสุขภาพ และระบบสุขภาพภาคประชาชน 
   8. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดให�เป:นหน�าท่ีของกรมหรือตามท่ีรัฐมนตรีมอบหมาย 
 
 1.3.4 ยุทธศาสตร�กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประกอบด�วย 5 ยุทธศาสตร� ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร�ท่ี 1   พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร�การคุ�มครองผู�บริโภคด�านระบบบริการสุขภาพและระบบ  
สุขภาพภาคประชาชน 
 ยุทธศาสตร�ท่ี 2  พัฒนาและปรับปรุงกลไกการบังคับใช�กฎหมาย การคุ�มครองผู�บริโภคด�านระบบบริการ  
สุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชน 
 ยุทธศาสตร�ท่ี 3  เพ่ิมศักยภาพประชาชนและภาคีเครือข5ายในการพิทักษ�สิทธิผู�บริโภคด�านระบบบริการ 
สุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชน 
 ยุทธศาสตร�ท่ี 4  พัฒนาและปรับปรุงองค�ความรู� เทคโนโลยีและนวัตกรรมการคุ�มครองผู�บริโภคด�านระบบ 
บริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชน  
 ยุทธศาสตร�ท่ี 5  เพ่ิมประสิทธิภาพและปรับปรุงระบบบริหารจัดการและบุคลากรกรมฯ  
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 1.3.5 แผนท่ียุทธศาสตร�กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปBงบประมาณ ๒๕๕๗ 
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1.3.6 โครงสร�างกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
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1.3.7 แผนปฏิบัติการตามเป0าหมายตัวช้ีวัดกระทรวงสาธารณสุข ปBงบประมาณ 2557  
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
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    1.4 ยุทธศาสตร�กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 

 1.4.1 วิสัยทัศน� 
  "ภายในทศวรรษต5อไป ทุกชุมชนจัดการระบบสุขภาพและพิทักษ�สิทธิ ได�ตามมาตรฐาน                         
เพ่ือการพ่ึงตนเองของประชาชนด�านสุขภาพ" 

 1.4.2 ภารกิจ  

• พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร�ระบบสุขภาพภาคประชาชน 
• ควบคุม กํากับ และประเมินผลนโยบายและยุทธศาสตร�ระบบสุขภาพภาคประชาชน 
• ส5งเสริม ควบคุม กํากับ และรับรองมาตรฐานระบบสุขภาพภาคประชาชน  
• พัฒนากลไก ระบบเฝcาระวัง การพิทักษ�และคุ�มครองสิทธิผู�บริโภคด�านสุขภาพของชุมชน 
• ศึกษา วิเคราะห� วิจัย พัฒนา ประเมิน และถ5ายทอดเทคโนโลยีงานสาธารณสุขมูลฐาน และ

ระบบสุขภาพภาคประชาชน  
 1.4.3  อํานาจหน�าท่ีตามกฎหมาย กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน  

• พัฒนารูปแบบและการดําเนินงานสาธารณสุขมูลฐานเพ่ือพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน 

• พัฒนาศักยภาพ ส5งเสริม และสนับสนุนการมีส5วนร5วมขององค�กรปกครองส5วนท�องถ่ิน    
องค�กรชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข องค�กรภาคเอกชน และประชาชนในการดูแลสุขภาพ
ด�วยตนเอง 

• ส5งเสริมและพัฒนาอาสาสมัคร องค�กรเอกชนในการพิทักษ�สิทธิของประชาชนด�านสุขภาพ
เพ่ือการมีส5วนร5วมในการพัฒนาสังคม 

• ปฏิบัติงานร5วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน5วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข�องหรือได�รับ 
มอบหมาย 

1.4.4 ค�านิยม 

  ตัวย5อ สสม. หรือ PHC ย5อมาจาก 
ส: สามารถเรื่องงาน  P: Professional 
ส: สมานสามัคคี  H: Harmony  
ม: มวลภาคีสัมพันธ�  C: Communication 
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 1.4.5  ยุทธศาสตร�กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน  

  ยุทธศาสตร�ท่ี 1  พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร�ด�านระบบสุขภาพภาคประชาชนเพ่ือการ 
    พ่ึงตนเอง 
  ยุทธศาสตร�ท่ี 2  สนับสนุนบทบาท อสม. เป:นแกนนําในการจัดการสุขภาพตามกลุ5มวัย  
  ยุทธศาสตร�ท่ี 3  เสริมสร�างศักยภาพภาคีเครือข5ายในการจัดการระบบสุขภาพชุมชนและพิทักษ� 
    สิทธิของประชาชนด�านสุขภาพ 
  ยุทธศาสตร�ท่ี 4  พัฒนาองค�ความรู� เทคโนโลยีและมาตรฐานงานสุขภาพภาคประชาชน 
  ยุทธศาสตร�ท่ี 5  พัฒนาสมรรถนะด�านการบริหารจัดการองค�การ 

 

1.4.6 แผนท่ียุทธศาสตร�กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน ปBงบประมาณ ๒๕๕๗ 
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1.4.7 เป0าประสงค� ตัวชี้วัด รายมิติตามแผนที่ยุทธศาสตร�ของกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 

 
เป0าประสงค� ตัวชี้วัด หน�วยปฏิบัติ 

มิติที่ 1 ด�านประสิทธิผล     
เปcาประสงค�ที่ 1 ชุมชนจัดการระบบสุขภาพและพิทักษ�สิทธิได�ตาม
มาตรฐานเพื่อการพึ่งตนเองของประชาชนด�านสุขภาพ 

ตัวชี้วัด 1 ร�อยละของหมู5บ�านเปcาหมายมีการจัดการด�านสุขภาพตาม
เกณฑ�มาตรฐาน  

กลุ5มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร�
สุขภาพภาคประชาชน 

เปcาประสงค�ที่ 2 อสม. มีศักยภาพและมีส5วนร5วมในการจัดการสุขภาพ   
ตามกลุ5มวัย 
 

ตัวชี้วัด 2 ร�อยละของ อสม.เปcาหมายมีคุณภาพตามเกณฑ�มาตรฐาน  กลุ5มส5งเสรมิการมีส5วนร5วมอาสา 
สมัครสาธารณสุขประจําหมู5บ�าน, 
กลุ5มส5งเสรมินวัตกรรมสุขภาพภาค
ประชาชน 

ตัวชี้วัด 3 จํานวนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู5บ�าน (อสม.) ได�รับ
การพัฒนาศักยภาพ  
ตัวชี้วัด 4 ร�อยละของหมู5บ�านได�รับการสนับสนุนอุปกรณ�ที่จําเป:นใน
การปฏิบัติงานของ อสม. 

กลุ5มส5งเสรมิการมีส5วนร5วมอาสา 
สมัครสาธารณสุขประจําหมู5บ�าน 
 

เปcาประสงค�ที่ 3 ภาคีเครือข5ายมีส5วนร5วมในการจัดการระบบสุขภาพ
ชุมชนตามเกณฑ�มาตรฐาน 

ตัวชี้วัด 5 ร�อยละของตําบลเปcาหมายมีการจัดการด�านสุขภาพตาม
เกณฑ�มาตรฐาน  

กลุ5มส5งเสรมินวัตกรรมสุขภาพภาค
ประชาชน 

ตัวชี้วัด 6 จํานวนภาคีเครือข5ายสุขภาพภาคประชาชนได�รับการส5งเสริม 
พัฒนาและสนับสนุนให�มีส5วนร5วมในการจัดการระบบสุขภาพชุมชน  

กลุ5มส5งเสรมินวัตกรรมสุขภาพภาค
ประชาชน 

ตัวชี้วัด 7 ร�อยละขององค�กรเอกชนสาธารณประโยชน�ที่ได�รับการ
สนับสนุนได�ดําเนินการตามวัตถุประสงค�ที่กําหนดไว�  

กลุ5มส5งเสรมิการมีส5วนร5วมอาสา 
สมัครสาธารณสุขประจําหมู5บ�าน 
 

มิติที่ 2 ด�านคุณภาพการให�บริการ     
เปcาประสงค�ที่ 4 ผู�รับบริการ และผู�มีส5วนได�ส5วนเสียพึงพอใจ ตัวชี้วัด 8 ร�อยละความพึงพอใจและไม5พึงพอใจของผู�รับบริการและ             

ผู�มีส5วนได�ส5วนเสีย 
กลุ5มพัฒนาวิชาการจัดการความรู�
สุขภาพภาคประชาชน 
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เป0าประสงค� ตัวชี้วัด หน�วยปฏิบัติ 
มิติที่ 3 ด�านประสิทธิภาพ     
เปcาประสงค�ที่ 5 แผนยุทธศาสตร�การพัฒนาระบบสุขภาพภาค
ประชาชนที่มีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด 9 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร�
ระบบสุขภาพภาคประชาชน 

กลุ5มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร�
สุขภาพภาคประชาชน 
 

เปcาประสงค�ที่ 6 มีและใช�มาตรฐานระบบสุขภาพภาคประชาชน ตัวชี้วัด 10 จํานวนมาตรฐานงานสุขภาพภาคประชาชนที่ได�รับการ
พัฒนา 

กลุ5มคุ�มครองสุขภาพภาคประชาชน
และกลุ5มงานที่เกี่ยวข�อง 
 

เปcาประสงค�ที่ 7 องค�ความรู�/นวัตกรรมสุขภาพชุมชนถูกนําไปใช�    
ประโยชน�  

ตัวชี้วัด 11 ระดับความสําเร็จของการนําองค�ความรู�/นวัตกรรมสุขภาพ
ชุมชนไปใช�ประโยชน� 

กลุ5มพัฒนาวิชาการจัดการความรู�
สุขภาพภาคประชาชน 
 

เปcาประสงค�ที่ 8 การบริหารจัดการระบบงานมีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัด 12 ร�อยละความสําเร็จของการเบิกจ5ายเงินงบประมาณ
รายจ5ายภาพรวม   

กลุ5มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร�
สุขภาพภาคประชาชน,  
กลุ5มบรหิารงานทั่วไป 

ตัวชี้วัด 13 ร�อยละความสําเร็จของการเบิกจ5ายเงินงบประมาณ
รายจ5ายลงทุน  

กลุ5มบรหิารงานทั่วไป 

ตัวชี้วัด 14 ระดับความสําเร็จของการจัดทําต�นทุนต5อหน5วยผลผลิต กลุ5มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร�
สุขภาพภาคประชาชน 
 

มิติที่ 4 ด�านการพัฒนาองค�กร     
เปcาประสงค�ที่ 9 ระบบฐานข�อมูลสารสนเทศมีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัด 15 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบข�อมูลสารสนเทศ

งานสุขภาพภาคประชาชน 
กลุ5มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร�
สุขภาพภาคประชาชน 
 

เปcาประสงค�ที่ 10 องค�การมีสมรรถนะในการบริหารจัดการ ตัวชี้วัด 16 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและรับรองคุณภาพ
มาตรฐานตามเกณฑ� HA 

กลุ5มคุ�มครองสุขภาพภาคประชาชน 

 

24 ก.พ. 57 
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1.4.8 เป0าหมายการให�บริการ ผลผลิต กิจกรรมหลัก และตัวช้ีวัดงานสุขภาพภาคประชาชน 
ปBงบประมาณ 2557 

1) เป0าหมายการให�บริการ   
  เปcาหมายการให�บริการของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ป$งบประมาณ 2557 ท่ีกองสนับสนุน
สุขภาพภาคประชาชนรับผิดชอบ มีดังนี้  

  
เป0าหมายการให�บริการ ตัวช้ีวัด ค�าเป0าหมาย 

ประชาชนสามารถพ่ึงตนเองด�านสุขภาพได�
และระบบสุขภาพภาคประชาชนมีความ
เข�มแข็ง 

  

ร�อยละของหมู5บ�านมีการจัดการด�านสุขภาพ
ตามเกณฑ�มาตรฐาน 
 

ร�อยละ 70 

 
2)  ผลผลิต กิจกรรมหลัก   

  ผลผลิต กิจกรรมหลักของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ป$งบประมาณ 2557 ท่ีกองสนับสนุน
สุขภาพภาคประชาชนรับผิดชอบ มีดังนี้   

 
ผลผลิต กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด ค�าเป0าหมาย 

ผลผลิต : อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู�บ�าน (อสม.) และภาคีเครือข�ายได�รับการส�งเสริมสนับสนุนให�มี
ส�วนร�วมในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 

กิจกรรม : ส5งเสริมและสนับสนุนองค�กรอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู5บ�าน (อสม.) องค�กรปกครองส5วน
ท�องถ่ิน ภาคีเครือข5ายสุขภาพภาคประชาชนในการ
จัดการระบบสุขภาพชุมชน 
 

1. จํานวนภาคีเครือข5ายสุขภาพ
ภาคประชาชนได�รับการส5งเสริม
พัฒนาและสนับสนุนให�มีส5วนร5วม
ในการจัดการระบบสุขภาพชุมชน  

2,634 ตําบล 
 

 2. ร� อยละของภา คี เ ค รื อข5 า ย
สุขภาพภาคประชาชนท่ีได�รับการ
ส5งเสริมพัฒนาและสนับสนุนผ5าน
เกณฑ�มาตรฐาน 

ร�อยละ 70 

กิจกรรม : พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู5บ�าน (อสม.) ในการเฝcาระวัง ปcองกัน และ
สร�างสุขภาพเชิงรุกในชุมชน ท้ังในภาวะปกติ ภาวะ
ฉุกเฉินและภัยพิบัติ 

3. จํานวนอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู5บ�าน (อสม.) ได�รับการ
พัฒนาศักยภาพ 

250,000 คน 
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ส�วนท่ี 2 
 
 
 

ข�อมูลพืน้ฐานงานสุขภาพภาคประชาชน 
 

2.1 โครงสร�างการบริหารงานและบุคลากรกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน  

2.2 จํานวน อําเภอ ตาํบล หมู�บ�าน อสม. ป*งบประมาณ 2557 

2.3 งบประมาณท่ีได�รบัจัดสรร ป*งบประมาณ 2557 

2.4 กรอบแนวคิดในการพัฒนางานสุขภาพภาคประชาชน ป*งบประมาณ 2557 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส�วนท่ี 2 

ข�อมูลพื้นฐานงานสุขภาพภาคประชาชน 
 

 ข�อมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับป�จจัยนําเข�า (Input) ในการดําเนินงานสุขภาพภาคประชาชน ป,งบประมาณ 2557 
สรุปได�ดังนี้ 

      2.1 โครงสร�างการบริหารงานและบุคลากรกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 
      2.2 จํานวน อําเภอ ตําบล หมู8บ�าน อสม. ป,งบประมาณ 2557 
      2.3 งบประมาณท่ีได�รับจัดสรร  
      2.4 กรอบแนวคิดในการพัฒนางานสุขภาพภาคประชาชน ป,งบประมาณ 2557   
มีรายละเอียดดังนี้ 

2.1 โครงสร�างการบริหารงานและบุคลากรกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 

 2.1.1 โครงสร�างกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 
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2.1.2 บุคลากรกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 

1) ผู�อํานวยการระดับสูง   จํานวน  1 คน 
2) นักวิชาการสาธารณสุข  จํานวน  20  คน 
3) นักวิเคราะห@นโยบายและแผน     จํานวน  3 คน 
4) เจ�าหน�าท่ีฝBายบริหารท่ัวไป จํานวน  8 คน 
5) พนักงานราชการ   จํานวน  5  คน 
6) ลูกจ�างประจํา    จํานวน   5  คน 

           รวมท้ังสิ้น         42 คน 
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2.2 จํานวน อําเภอ ตําบล หมู�บ�าน อสม. ป*งบประมาณ 2557 

เครือข�าย
บริการท่ี 

ลําดับ จังหวัด 
จํานวน 
อําเภอ 

จํานวน 
ตําบล 

จํานวน 
หมู�บ�าน* 

จํานวน อสม. 
(คน) 

ภาคเหนือ 204 1,615 17,101 265,258 

1 

1 เชียงราย 18 124 1,752 25,130 
2 เชียงใหม8 25 204 2,066 34,948 
3 น8าน 15 99 890 11,511 

4 พะเยา  9 68 805 15,128 
5 แพร8  8 78 708 12,207 
6 แม8ฮ8องสอน  7 45 415 4,450 
7 ลําปาง 13 100 969 18,981 
8 ลําพูน  8 51 576 10,956 

2 

9 ตาก  9 63 562 12,078 

10 พิษณุโลก  9 93 1,048 17,623 
11 เพชรบูรณ@  11 117 1,430 17,929 
12 สุโขทัย  9 86 843 12,935 
13 อุตรดิตถ@  9 67 613 10,806 

3 

14 กําแพงเพชร  11 78 956 11,957 
15 ชัยนาท 8 53 505 9,667 

16 นครสวรรค@ 15 130 1,433 18,711 
17 พิจิตร  12 89 888 13,449 
18 อุทัยธานี  8 70 642 6,792 
ภาคกลาง 201 1,879 16,091 212,629 

 
 

4 
 

 

1 นครนายก  4 41 408 3,990 
2 นนทบุรี 6 52 329 8,150 

3 ปทุมธานี  7 60 494 9,368 
4 พระนครศรีอยุธยา  16 209 1,452 11,615 
5 ลพบุรี 11 124 1,129 12,115 
6 สระบุรี 13 111 973 10,090 
7 สิงห@บุรี 6 43 364 4,627 
8 อ8างทอง  7                73  513             5,289  
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เครือข�าย
บริการท่ี 

ลําดับ จังหวัด 
จํานวน 
อําเภอ 

จํานวน 
ตําบล 

จํานวน 
หมู�บ�าน* 

จํานวน อสม. 
(คน) 

5 

9 กาญจนบุรี  13                98  959           14,300  
10 นครปฐม 7              106  930           10,420  
11 ประจวบคีรีขันธ@  8                48  435             7,256  
12 เพชรบุรี 8                93  698             7,884  

13 ราชบุรี 10              104  975           12,405  
14 สมุทรสงคราม  3                36  284             2,253  
15 สมุทรสาคร  3                40  290             3,670  
16 สุพรรณบุรี  10              110  1,008           15,242  

6 

17 จันทบุรี 10                76  731             9,160  
18 ฉะเชิงเทรา  11                93  892           10,564  

19 ชลบุรี 11                92  687           13,672  
20 ตราด 7                38  261             4,384  
21 ปราจีนบุรี 7                65  708             9,000  
22 ระยอง  8                58  441             9,896  
23 สมุทรปราการ  6                50  399             8,402  
24 สระแก�ว  9                59  731             8,877  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 322 2,678 33,101 430,014 

7 

1 กาฬสินธุ@  18              135  1,585           18,545  
2 ขอนแก8น  26              199  2,331           33,600  
3 มหาสารคาม  13              133  1,944           19,524  
4 ร�อยเอ็ด  20              193  2,444           33,887  

8 

5 นครพนม  12                99  1,123           13,459  

6 บึงกาฬ  8                53  615             7,916  
7 เลย 14                90  916           13,872  
8 สกลนคร 18              125  1,515           23,110  
9 หนองคาย  9                62  687           10,461  

10 หนองบัวลําภู 6                59  687             9,866  
11 อุดรธานี 20              156  1,879           28,253  

9 
12 ชัยภูมิ 16              124  1,617           24,418  
13 นครราชสีมา 32              289  3,743           53,024  
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เครือข�าย
บริการท่ี 

ลําดับ จังหวัด 
จํานวน 
อําเภอ 

จํานวน 
ตําบล 

จํานวน 
หมู�บ�าน* 

จํานวน อสม. 
(คน) 

14 บุรีรัมย@ 23              189  2,544           28,030  
15 สุรินทร@ 17              159  2,120           24,761  

10 

16 มุกดาหาร  7                53  526             6,815  
17 ยโสธร 9                79  885           10,822  

18 ศรีสะเกษ  22              206  2,633           27,401  
19 อํานาจเจริญ  7                56  607             7,300  
20 อุบลราชธานี 25              219  2,700           34,950  

ภาคใต� 74 518 4,360 76,188 

11 

1 กระบ่ี  8                53  389             7,530  
2 ชุมพร  8                70  744           11,520  

3 นครศรีธรรมราช  23              169  1,551           27,419  
4 พังงา  8                48  321             5,276  
5 ภูเก็ต 3                17  103             2,220  
6 ระนอง  5                30  178             2,964  
7 สุราษฎร@ธานี 19              131  1,074           19,259  

ชายแดนภาคใต� 77 565 4,310 63,711 

12 

1 ตรัง 10                87  723           10,119  
2 นราธิวาส 13                77  593             8,062  
3 ป�ตตานี 12              115  642             6,647  
4 พัทลุง  11                65  670           10,651  
5 ยะลา  8                58  380             5,280  
6 สงขลา 16              127  1,023           17,828  

7 สตูล  7                36  279             5,124  
รวม 878 7,255 74,963 1,047,800 

*ท่ีมา ข�อมูลจากกรมการปกครอง วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 
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2.3 งบประมาณท่ีได�รับจดัสรร ป*งบประมาณ 2557 

ส�วนท่ี 1 ภาพรวมของงบประมาณที่กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชนได�รับจัดสรร ป*งบประมาณ ๒๕๕๗     

 2.3.1 งบบุคลากร  จํานวน   49,065,300    บาท 
 2.3.2 งบดําเนินงาน  จํานวน   220,912,400  บาท 
 2.3.3 งบลงทุน  จํานวน   10,914,000   บาท 
 2.3.4 งบอุดหนุน  จํานวน   8,000,000   บาท 
 2.3.5 งบรายจ8ายอ่ืน  จํานวน   3,451,900   บาท 
  รวมงบประมาณท้ังหมด   292,343,600  บาท 
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ส�วนท่ี 2 แผนการจัดสรรงบประมาณ (งบดําเนินงาน) ในการดําเนินงานสุขภาพภาคประชาชน ป*งบประมาณ 
2557 
 

ลําดับ หน�วยงาน จํานวน ร�อยละ งบนโยบายกรมฯ รวม P031 P032 

1 กองสนับสนุนสุขภาพ
ภาคประชาชน 

38,074,900 17.24 17,572,537 46,057,980 20,907,035 17,070,100 

2 สํานักงานสนับสนุน
บริการสุขภาพภาคเขต 

29,126,930 13.18 15,340,000 42,916,930 8,643,000 20,531,930 

3 สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด 

153,710,570 69.58 7,747,763 153,710,570 0 153,710,570 

 รวม 220,912,400 100.0 21,773,080 242,685,480 29,599,800 191,312,600 

    SMART กองฯ 199,768,550   
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2.4 กรอบแนวคิดในการพัฒนางานสุขภาพภาคประชาชน ป*งบประมาณ 2557  
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ส�วนท่ี 3 
 

แนวทางการดําเนินงานสขุภาพภาคประชาชน
ป�งบประมาณ 2557 

 
3.1 การพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร-กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 

3.2 การพัฒนาศักยภาพ อสม. ในการจัดการสุขภาพตามกลุ�มวัย 

 3.2.1 การอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.ในการจัดการสุขภาพตามกลุ�มวัย 

 3.2.2 การสนับสนุนเคร่ืองมือและอุปกรณ-สําหรับ อสม.ในการดูแลสุขภาพตามกลุ�มวัย 

 3.2.3 การคัดเลือก อสม.ดีเด�น และการจัดงานวัน อสม.แห�งชาต ิ

 3.2.4 การพัฒนาศักยภาพชมรม อสม. 

3.2.5 การดําเนินงานโครงการส�งเสริม อสม.เชิงรุก 

3.3 การส�งเสริมสร4างความเข4มแข็งภาคีเครือข�ายในการจัดการระบบสุขภาพชุมชน 

 3.3.1 การพัฒนาตําบลจัดการสุขภาพดี วิสาหกิจชุมชนย่ังยืน 

 3.3.2 การสนับสนุนการดําเนินงานหมู�บ4านจัดการสุขภาพ 

  3.3.3 แนวการสนับสนุนเครือข�ายองค-กรเอกชนสาธารณประโยชน-ในการจัดการ 

    สุขภาพชุมชน 

     

 



ส�วนท่ี 3  

แนวทางการดาํเนินงานสุขภาพภาคประชาชน ป�งบประมาณ พ.ศ. 2557 

3.1  การพัฒนาและขับเคล่ือนยุทธศาสตร-กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 

1. ความสําคัญและที่มา 
 ตามแผนการบริหารราชการแผ�นดิน พ.ศ. 2555-2558 นโยบายที่ 4 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 4.3 
นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน ประเด็นนโยบาย 4.3.4 พัฒนาขีดความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุข
ทุกคนให1เป2นนักจัดการสุขภาพชุมชน ขยายความครอบคลุมไปถึงกลุ�มผู1ด1อยโอกาส สนับสนุนอุปกรณ7พื้นฐานที่จําเป2น
เพื่อให1สามารถเป2นกําลังสําคัญในการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน พัฒนาแกนนําสุขภาพครอบครัวและการสาธารณสุข
มูลฐาน ที่ชุมชน ท1องถ่ิน มีส�วนร�วมในการสร1างเสริมสุขภาพและจัดการป=ญหาสุขภาพของตนเองได1อย�างเข1มแข็ง                
และยั่งยืน 

กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชนรับผิดชอบเป>าหมายการให1บริการของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ :
ประชาชนสามารถพึ่งตนเองด1านสุขภาพได1และระบบสุขภาพภาคประชาชนมีความเข1มแข็ง ผลผลิตที่ 2 : อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู�บ1าน (อสม.) และภาคีเครือข�ายได1รับการส�งเสริมสนับสนุน ให1มีส�วนร�วมในการพัฒนาระบบ
สุขภาพชุมชน กิจกรรมหลักที่ 1 : ส�งเสริมและสนับสนุนองค7กรอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู�บ1าน (อสม.) องค7กร
ปกครองส�วนท1องถ่ิน ภาคีเครือข�ายสุขภาพภาคประชาชนในการจัดการระบบสุขภาพชุมชน กิจกรรมหลักที่ 2 : พัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู�บ1าน (อสม.) ในการเฝ>าระวัง ป>องกันและสร1างสุขภาพเชิงรุกในชุมชนทั้งใน
ภาวะปกติภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ  
 ในปEงบประมาณ พ.ศ. 2557 กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน ได1กําหนดยุทธศาสตร7ในการดําเนินงาน
ประกอบด1วย 5 ยุทธศาสตร7 คือ ยุทธศาสตร7ที่ 1 พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร7ด1านระบบสุขภาพภาคประชาชนเพื่อ
การพึ่งตนเอง ยุทธศาสตร7ที่ 2 สนับสนุนบทบาท อสม. เป2นแกนนําในการจัดการสุขภาพตามกลุ�มวัย ยุทธศาสตร7ที่ 3 
เสริมสร1างศักยภาพภาคีเครือข�ายในการจัดการระบบสุขภาพชุมชนและพิทักษ7สิทธิของประชาชนด1านสุขภาพ
ยุทธศาสตร7ที่ 4 พัฒนาองค7ความรู1 เทคโนโลยีและมาตรฐานงานสุขภาพภาคประชาชน ยุทธศาสตร7ที่ 5 พัฒนา
สมรรถนะด1านการบริหารจัดการองค7การ เพื่อให1การดําเนินงานบรรลุตามเป>าหมายการให1บริการและผลผลิตของกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพต�อไป 

2. วัตถุประสงค- 
 เพื่อขับเคล่ือนยุทธศาสตร7ระบบสุขภาพภาคประชาชนสู�การปฏิบัติ 

3. ขอบเขตของโครงการ/พื้นที่เป3าหมาย/กลุ�มเป3าหมาย  
 โครงการน้ีประกอบด1วยกิจกรรมในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร7ระบบสุขภาพภาคประชาชน 

1. วิเคราะห7สถานการณ7การดําเนินงานสุขภาพภาคประชาชน 
2. จัดทําแนวทาง แผนปฏิบัติการและถ�ายทอดสู�การปฏิบัติในระดับต�าง ๆ     
3. จัดทําคําของบประมาณรายจ�าย ประจําปEงบประมาณ พ.ศ. 2558   

 4. จัดทําคํารับรองปฏิบัติราชการ ประจําปEงบประมาณ พ.ศ. 2557  
 5. ติดตามความก1าวหน1าและประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปE 2557    
 6. ทบทวนยุทธศาสตร7และเตรียมการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปE 2558 
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4. ผลผลิต/ผลลัพธ-  
มีการขับเคล่ือนยุทธศาสตร7ระบบสุขภาพภาคประชาชนไปสู�การปฏิบัติในทุกระดับอย�างเป2นระบบ 

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ/เป3าหมาย 
 ระดับความสําเร็จของการขับเคล่ือนแนวทางและแผนปฏิบัติการ กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน                        
สู�การปฏิบัติ 

6. ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร-  
 ยุทธศาสตร-กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ผลผลิตที่ 2 : อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู�บ1าน (อสม.) และภาคีเครือข�ายได1รับการส�งเสริมและสนับสนุน
ให1มีส�วนร�วมในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 

กิจกรรมหลักที่  1  :  ส�ง เสริมและสนับสนุนองค7กรอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู�บ1 าน (อสม. )                         
องค7กรปกครองส�วนท1องถ่ิน ภาคีเครือข�ายสุขภาพภาคประชาชนในการจัดการระบบสุขภาพชุมชน  

กิจกรรมหลักที่ 2 : พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู�บ1าน (อสม.) ในการเฝ>าระวัง ป>องกัน
และสร1างสุขภาพเชิงรุกในชุมชนทั้งในภาวะปกติภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ 

นโยบายรัฐบาล ข;อ 4.3 นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน  
4.3.4 พัฒนาขีดความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุขทุกคนให1เป2นนักจัดการสุขภาพชุมชน ขยายความ

ครอบคลุมไปถึงกลุ�มผู1ด1อยโอกาส สนับสนุนอุปกรณ7พื้นฐานที่จําเป2นเพื่อให1สามารถเป2นกําลังสําคัญในการดูแลสุขภาพ
ของคนในชุมชน พัฒนาแกนนําสุขภาพครอบครัวและการสาธารณสุขมูลฐานที่ชุมชน ท1องถ่ินมีส�วนร�วมในการสร1าง
เสริมสุขภาพและจัดการป=ญหาสุขภาพของตนเองได1อย�างเข1มแข็งและยั่งยืน  

7. ขั้นตอนการดําเนินงาน 
ประกอบด1วยกิจกรรมในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร7ระบบสุขภาพภาคประชาชน 
1. จัดทําโครงการขออนุมัติ  
2. วิเคราะห7สถานการณ7การดําเนินงานสุขภาพภาคประชาชนปEที่ผ�านมา 
3. จัดทําแนวทางการดําเนินงานสุขภาพภาคประชาชน ปEงบประมาณ พ.ศ. 2557 
4. จัดประชุมถ�ายทอดนโยบายและแนวทางสุขภาพภาคประชาชนสู�การปฏิบัติ ประจําปE 2557 
5. จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปEงบประมาณ พ.ศ. 2557  
6. จัดประชุมถ�ายทอดนโยบายและแผนกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชนสู�การปฏิบัติ 
7. จัดทําคําของบประมาณรายจ�าย ประจําปEงบประมาณ พ.ศ. 2558   

 8. จัดทําคํารับรองปฏิบัติราชการ ประจําปEงบประมาณ พ.ศ. 2557  
 9. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการปรับแผนครึ่งปEงบประมาณ 2557  

10. ประชุมติดตามความก1าวหน1า  
 11. ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร7และเตรียมการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปE 2558 
 12. ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปE 2557 
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8. งบประมาณ  
ใช1งบประมาณกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 

9. ผู;รับผิดชอบ 
กลุ�มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร7สุขภาพภาคประชาชน กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 

10. ประโยชน-ที่คาดว�าจะได;รับ 
 1. ระบบการทํางานสุขภาพภาคประชาชนของกองสนับสนุนสุขภาพประชาชนและสํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 2. การดําเนินงานของกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชนและสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต    
เป2นไปตามยุทธศาสตร7ที่กําหนดไว1 
 3. ศักยภาพการมีส�วนร�วมของภาคีเครือข�ายในการจัดระบบสุขภาพชุมชนมีความเหมาะสม สอดคล1องกับ
นโยบายและบรรลุตามเป>าประสงค7และตัวช้ีวัดที่กําหนดไว1 
 
 
 
 

34



3.2 การพัฒนาศักยภาพ อสม. ในการจัดการสุขภาพตามกลุ�มวัย 
3.2.1 การอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.ในการจัดการสุขภาพตามกลุ�มวัย 

1. ความสําคัญและที่มา 
 กระทรวงสาธารณสุขได1นํากลวิธีการสาธารณสุขมูลฐาน เป2นกลวิธีหลักในการพัฒนาระบบสาธารณสุข        
ซึ่งมีการดําเนินงานมากกว�า 30 ปE  ภายใต1หลักการส�งเสริมให1ประชาชนมีส�วนร�วมในการดูแลสุขภาพของตนเองและ
ชุมชน  ในรูปแบบของอาสาสมัครสาธารณสุข  ซึ่งเป2นบุคคลที่มีบทบาทสําคัญยิ่งในฐานะการเป2นผู1นําการเปล่ียนแปลง
ด1านพฤติกรรมสุขภาพและอนามัยรัฐบาลป=จจุบัน ให1ความสําคัญของการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข จึงได1
ประกาศนโยบาย ข1อที่ 4.3.4 พัฒนาขีดความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุขทุกคนให1เป2นนักจัดการสุขภาพชุมชน 
ขยายความครอบคลุมไปถึงกลุ�มผู1ด1อยโอกาส สนับสนุนอุปกรณ7พื้นฐานที่จําเป2นเพื่อให1 สามารถเป2นกําลังสําคัญในการ
ดูแลสุขภาพของคนในชุมชน พัฒนาแกนนําสุขภาพครอบครัวและการสาธารณสุขมูลฐาน ที่ชุมชน ท1องถ่ินมีส�วนร�วมใน
การสร1างเสริมสุขภาพและจัดการป=ญหาสุขภาพของตนเองได1อย�างเข1มแข็งและยั่งยืน ปEงบประมาณ พศ. 2557 
กระทรวงสาธารณสุขกําหนดวิสัยทัศน7 “ภายในทศวรรษต�อไป คนไทยทุกคนจะมีสุขภาพแข็งแรงเพิ่มข้ึนเพื่อสร1างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งทางตรงและทางอ1อมอย�างยั่งยืน”กําหนดประเด็นยุทธศาสตร7ที่สําคัญ      
การพัฒนาสุขภาพตามกลุ�มวัย ประกอบด1วย กลุ�มเด็กปฐมวัย (0-5 ปE)/ สตรี กลุ�มเด็กวัยเรียน (5-14 ปE) กลุ�มเด็ก
วัยรุ�น/นักศึกษา (15-21 ปE) กลุ�มวัยทํางาน (15-59 ปE) และกลุ�มผู1สูงอายุ (60 ปEขึ้นไป)/ผู1พิการ 

ดังน้ัน เพื่อให1อาสาสมัครสาธารณสุขสามารถปฏิบัติตามภารกิจที่เป2นนโยบายสําคัญด1วยองค7ความรู1และทักษะ
ที่เป2นรูปแบบและวิธีการเดียวกัน สามารถดูแลสุขภาพแก�ประชาชนกลุ�มเป>าหมาย ได1อย�างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  
หลักสูตรการฝRกอบรมจึงต1องมีการทบทวน ปรับปรุงและพัฒนาให1เหมาะสมกับสถานการณ7ป=จจุบัน 
2. วัตถุประสงค- 
   2.1 วัตถุประสงค-ทั่วไป 
 อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู�บ1าน(อสม.) สามารถดูแลสุขภาพประชาชนตามกลุ�มวัยได1อย�างถูกต1อง 

   2.2 วัตถุประสงค-เฉพาะ 
 1. อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู�บ1าน(อสม.) มีความรู1และทักษะในการจัดการสุขภาพ 
 2. หลักสูตรการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู�บ1าน(อสม.) มีการทบทวนและปรับปรุง 

3. ผลผลิต/ผลลัพธ- 
ผลลัพธ7 

 อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู�บ1าน(อสม.) สามารถดูแลสุขภาพประชาชนตามกลุ�มวัยได1อย�างถูกต1อง 
ผลผลิต 

 1. อสม. มีความรู1และทักษะในการจัดการสุขภาพ  จํานวน  250,000 คน 
 2. หลักสูตรการอบรมอสม. มีการทบทวนและปรับปรุง จํานวน  2 หลักสูตร 
  ประกอบด1วย 2 หลักสูตร 

1) หลักสูตร อสม.เช่ียวชาญ ในการดูแลสุขภาพตามกลุ�มวัย  
2) หลักสูตร อสม.นักจัดการสุขภาพชุมชน  
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4. ตัวชี้วัด/เป3าหมาย 
 1. ร1อยละของ อสม.เป>าหมายมีคุณภาพตามเกณฑ7มาตรฐาน (ร1อยละ 60) 
 2. จํานวนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู�บ1าน (อสม.) ได1รับการพัฒนาศักยภาพ (250,000 คน) 

5. ความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร- 
 นโยบายรัฐบาล ข1อที่ 4.3.4 พัฒนาขีดความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุขทุกคนให1เป2นนักจัดการ
สุขภาพชุมชน ขยายความครอบคลุมไปถึงกลุ�มผู1ด1อยโอกาส สนับสนุนอุปกรณ7พื้นฐานที่จําเป2นเพื่อให1สามารถเป2นกําลัง
สําคัญในการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน พัฒนาแกนนําสุขภาพครอบครัวและการสาธารณสุขมูลฐาน ที่ชุมชน ท1องถ่ิน
มีส�วนร�วมในการสร1างเสริมสุขภาพและจัดการป=ญหาสุขภาพของตนเองได1อย�างเข1มแข็งและย่ังยืน 
 นโยบายรัฐมนตรีฯ ข1อ 7 สร1างแรงจูงใจและพัฒนาขีดความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุขทุกคน       
โดยสนับสนุนอุปกรณ7พื้นฐานที่จําเป2นในการปฏิบัติภารกิจตามที่ได1รับมอบหมาย 
 ผลผลิตที่ 3 อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู�บ1าน (อสม.) และภาคีเครือข�ายได1รับการส�งเสริมสนับสนุนให1มี
ส�วนร�วมในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 
 กิจกรรมหลักที่ 2 ส�งเสริมและสนับสนุนองค7กรอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู�บ1าน (อสม.) องค7กรปกครอง
ส�วนท1องถ่ิน ภาคีเครือข�ายสุขภาพภาคประชาชนในการจัดการระบบสุขภาพชุมชน 
6. ขั้นตอนการดําเนินงาน  
6.1 การวิเคราะห-สถานการณ- 

 6.1.1 เก็บรวมรวมและวิเคราะห7ผลการดําเนินงานที่ผ�านมา 
 6.1.2 จัดทําโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ 
6.2 การวางแผน 

 6.2.1 แต�งต้ังคณะทํางานในการพัฒนาศักยภาพ อสม. (ส�วนกลาง เขต จังหวัด) 
 6.2.2 จัดประชุมกําหนดรูปแบบและวางแผนการพัฒนาศักยภาพ อสม. 

- วางแผนจัดสรรเป>าหมายการพัฒนา อสม. (เช่ียวชาญและนักจัดการสุขภาพ) 
- พัฒนาหลักสูตรการอบรม อสม. (เช่ียวชาญและนักจัดการสุขภาพ) 
- สร1างและออกแบบเครื่องมือในการเก็บ วิเคราะห7 ติดตามผลการดําเนินงาน 
- จัดทําแนวทางการพัฒนาศักยภาพ อสม. (เช่ียวชาญและนักจัดการสุขภาพ) 

 6.2.3 จัดพิมพ7หลักสูตรการอบรม อสม. (เช่ียวชาญและนักจัดการสุขภาพ) 
 6.3 การดําเนินงาน 
 6.3.1  ช้ีแจงแนวทางการพัฒนาศักยภาพ อสม. แก�หน�วยงานที่เก่ียวข1อง 
 6.3.2  จัดสรรงบประมาณและแนวทางการพัฒนาศักยภาพ อสม. 
 6.3.3  รวบรวมแผนการพัฒนาศักยภาพ อสม.จากจังหวัด 
 6.3.4  หน�วยงานที่เก่ียวข1องดําเนินงานพัฒนาศักยภาพ อสม.ตามแผนที่กําหนด 
6.4 การกํากับ ติดตามและประเมินผล  
 6.4.1  หน�วยงานที่เก่ียวข1องรายงานผลการพัฒนาศักยภาพ อสม.  
 6.4.2  ระบบสารสนเทศ กอง สช. (thaiphc.net) 
 6.4.3  แบบติดตามผลการพัฒนาศักยภาพ อสม. 
 6.4.4  คณะทํางานฯ ออกกํากับและติดตาม การพัฒนาศักยภาพ อสม.ในพื้นที่ตัวอย�าง 
 6.4.5  รวบรวมและวิเคราะห7ผลการดําเนินงาน 
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6.5 สรุปผล 
 6.5.1 จัดประชุมวิเคราะห7 แปลผลการดําเนินงาน 
 6.5.2 จัดเวทีสังเคราะห7สรุปบทเรียนในการพัฒนาศักยภาพ อสม. 
 6.5.3 จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน 

7. งบประมาณ  
งบประมาณกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 

8. ผู;รับผิดชอบ/ผู;เกี่ยวข;องกับโครงการ 
กลุ�มพัฒนาส�งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุข และกลุ�มอ่ืนๆที่เก่ียวข1องของกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 

 สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  12 เขต 
 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  76 จังหวัด 

9. ประโยชน-ที่จะได;รับ 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู�บ1าน (อสม.) สามารถดูแลสุขภาพประชาชนตามกลุ�มวัยได1อย�างถูกต1อง    

ส�งผลให1ประชาชนตามกลุ�มวัยที่ อสม.ให1การดูแลมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต1อง เหมาะสม 
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3.2.2 การสนับสนุนเคร่ืองมือและอุปกรณ-สาํหรับ อสม.ในการดแูลสุขภาพตามกลุ�มวัย  

1. ความสําคัญและที่มา 
 ป=ญหาสาธารณสุขที่สําคัญของประเทศไทยในป=จจุบัน ได1แก� โรคไม�ติดต�อ เช�น ความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน 
โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง ฯลฯ ซึ่งป=ญหาดังกล�าวส�วนใหญ�มีสาเหตุมาจากการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม�
เหมาะสม เช�น การไม�ออกกําลังกาย การบริโภคอาหารที่มีไขมันสูง ความเครียด นอกจากน้ียังมีป=ญหาสุขภาพอ่ืนๆ  
เช�น อุบัติเหตุจราจร ป=ญหาสุขภาพจิต ป=ญหาสุขภาพผู1สูงอายุ ป=ญหาความไม�ปลอดภัยของอาหาร ป=ญหาอนามัย
ส่ิงแวดล1อม เป2นต1น ป=ญหาดังกล�าว โดยเฉพาะโรคเรื้อรัง นอกจากจะส�งผลกระทบโดยตรงต�อสุขภาพของผู1ป^วย 
ก�อให1เกิดภาวะแทรกซ1อน สร1างความทุกข7ทรมานให1แก�ผู1ป^วย ทําให1คุณภาพชีวิตลดลงแล1ว ยังเป2นภาระกับครอบครัว 
และชุมชน เน่ืองจากเป2นโรคที่ต1องการการดูแลอย�างใกล1ชิด ใช1เวลาในการดูแลรักษานาน และจะมีอาการรุนแรงข้ึน
หากไม�ได1รับการดูแลอย�างถูกต1อง โดยเฉพาะในพื้นที่ห�างไกลจากโรงพยาบาล ที่ขาดแพทย7และบุคลากรทางการแพทย7
ในการดูแลผู1ป̂วยอย�างต�อเน่ือง จากการที่โรงพยาบาลส�งต�อผู1ป^วยโรคเรื้อรังกลับบ1านให1 อสม. ชุมชนและครอบครัวเป2น
ผู1ดูแล และมีผู1ป̂วยอีกจํานวนหน่ึงซึ่งยังไม�เข1าถึงบริการสาธารณสุข นอนรักษาตัวอยู�ที่บ1าน การดําเนินงานเพื่อป>องกัน
และแก1ไขป=ญหาดังกล�าว จําเป2นต1องอาศัยการมีส�วนร�วมของชุมชนในการดูแล โดยส�งเสริมให1ประชาชนมีความรู1 และ
แสดงบทบาทในการดูแลสุขภาพตนเอง การปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ รวมถึงชุมชนต1องมีกระบวนการจัดการด1าน
สุขภาพ เช�น การเฝ>าระวังโรค การคัดกรองผู1ป̂วยเบ้ืองต1น (Primary Screening) การดูแลผู1ป̂วยเร้ือรัง ผู1สูงอายุ        
ผู1พิการ การส�งเสริมสุขภาพในรูปแบบต�าง ๆ รวมถึงการจัดบริการสาธารณสุขเบ้ืองต1นในชุมชน (Primary Health 
Care services) 
 ปEงบประมาณ 2557 กระทรวงสาธารณสุขกําหนดเป>าหมายการให1บริการ ประชาชนทุกกลุ�มวัยมีพฤติกรรม
สุขภาพที่ถูกต1องและอยู�ในสภาพแวดล1อมที่เหมาะสม สามารถลดภาระโรคและภัยคุกคาม ตลอดจนได1รับการคุ1มครอง
ผู1บริโภคด1านสุขภาพโดยประเด็นยุทธศาสตร7ที่สําคัญ การพัฒนาสุขภาพตามกลุ�มวัย ประกอบด1วย กลุ�มเด็กปฐมวัย   
(0-5 ปE)/ สตรี  กลุ�มเด็กวัยเรียน (5-14 ปE) กลุ�มเด็กวัยรุ�น/นักศึกษา (15-21 ปE) กลุ�มวัยทํางาน (15-59 ปE) และ
กลุ�มผู1สูงอายุ (60 ปEข้ึนไป)/ผู1พิการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชนในฐานะ
หน�วยงานหลักที่มีบทบาทในการเสริมสร1างความเข1มแข็งของภาคประชาชนให1มีส�วนร�วมในการดําเนินงานสุขภาพ โดย
มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู�บ1าน (อสม.) ตั้งแต�ระดับ ประเทศ ภาค เขต จังหวัด อําเภอ ตําบลและหมู�บ1าน 
กระจายอยู�ทุกหมู�บ1าน ชุมชน ทั่วประเทศ จํานวนกว�า 1 ล1านคน เป2นองค7กรที่สําคัญในการประสานงานระหว�าง
ภาครัฐและประชาชนได1อย�างมีประสิทธิภาพ  สามารถผลักดันการดําเนินงานนโยบายสู�การปฏิบัติ ดังน้ันเพื่อเป2นการ
ขับเคล่ือนการนํานโยบายสู�การปฏิบัติอย�างเป2นระบบและทั่วถึง โดยการสนับสนุน ขีดความสามารถของ อสม. ให1เป2น 
“นักจัดการสุขภาพชุมชน” ด1วยการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ7ที่จําเป2นในการปฏิบัติงานต�างๆในชุมชนรวมทั้งส่ือการเรียน
การสอนให1กับ อสม. เพื่อให1 อสม. สามารถปฏิบัติงานให1บริการด1านสุขภาพแก�ประชาชนได1อย�างมีประสิทธิภาพ  

2. วัตถุประสงค- 
 เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ อสม. ในการจัดการสุขภาพชุมชน โดยสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ7
สําหรับ อสม.ในการดูแลสุขภาพประชาชนตามกลุ�มวัย 

3. ตัวชี้วัดความสําเร็จ/เป3าหมาย 
ร1อยละของหมู�บ1านได1รับการสนับสนุนอุปกรณ7ที่จําเป2นในการปฏิบัติงานของ อสม.  (ร1อยละ 80) 
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4. ความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร- 
 นโยบายรัฐบาล ข1อที่ 4.3.4 พัฒนาขีดความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุขทุกคนให1เป2นนักจัดการ
สุขภาพชุมชน ขยายความครอบคลุมไปถึงกลุ�มผู1ด1อยโอกาส สนับสนุนอุปกรณ7พื้นฐานที่จําเป2นเพื่อให1สามารถเป2นกําลัง
สําคัญในการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน พัฒนาแกนนําสุขภาพครอบครัวและการสาธารณสุขมูลฐาน ที่ชุมชน ท1องถ่ิน
มีส�วนร�วมในการสร1างเสริมสุขภาพและจัดการป=ญหาสุขภาพของตนเองได1อย�างเข1มแข็งและย่ังยืน 
 นโยบายรัฐมนตรีฯ ข1อ 7 สร1างแรงจูงใจและพัฒนาขีดความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุขทุกคน       
โดยสนับสนุนอุปกรณ7พื้นฐานที่จําเป2นในการปฏิบัติภารกิจตามที่ได1รับมอบหมาย 
 ผลผลิตที่ 3 อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู�บ1าน (อสม.) และภาคีเครือข�ายได1รับการส�งเสริมสนับสนุน       
ให1มีส�วนร�วมในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 
 กิจกรรมหลักที่ 2 ส�งเสริมและสนับสนุนองค7กรอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู�บ1าน (อสม.) องค7กรปกครอง
ส�วนท1องถ่ิน ภาคีเครือข�ายสุขภาพภาคประชาชนในการจัดการระบบสุขภาพชุมชน  
5. ขั้นตอนการดําเนินงาน 
5.1 การวิเคราะห-สถานการณ- 
 5.1.1  เก็บรวมรวมและวิเคราะห7ผลการดําเนินงานที่ผ�านมา 
 5.1.2  จัดทําโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ 
 5.1.3  สํารวจความต1องการสนับสนุนฯ 

5.2 การวางแผน 
 5.2.1  ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ7สําหรับ อสม.ในการดูแลสุขภาพตาม 
กลุ�มวัย (จังหวัด) 

5.3 การดําเนินงาน 
 5.3.1 จัดสรรงบประมาณและแนวทางการดําเนินงาน 
 5.3.2 จังหวัดดําเนินการจัดซื้อ/สนับสนุนให1กลุ�มเป>าหมาย 
 5.3.3 สนับสนุนอุปกรณ7ที่จําเป2นในการปฏิบัติงาน 

5.4 การกํากับ ติดตามและประเมินผล  
 5.4.1 กํากับติดตามผลการดําเนินงานโดย สบส.เขต 
 5.4.2 กํากับติดตามและประเมินผลโดยส�วนกลาง 
 5.4.3 สรุปและรายงานผลการดําเนินงานและอ่ืนๆ 
6. งบประมาณ  

ใช1งบประมาณกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 
7. ผู;รับผิดชอบ/ผู;เกี่ยวข;องกับโครงการ 

กลุ�มพัฒนาส�งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุข และกลุ�มอ่ืนๆที่เก่ียวข1องของกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 
 สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  12 เขต 
  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  76 จังหวัด 
8. ประโยชน-ที่จะได;รับ 
 อสม.มีเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ7ที่จําเป2น สามารถปฏิบัติงานให1บริการประชาชนได1อย�างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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3.2.3 การคัดเลือก อสม.ดีเด�น และการจัดงานวัน อสม.แห�งชาต ิ 
1. ความสําคัญและที่มา 

หลักการและกลวิธีสาธารณสุขมูลฐาน ได1นํามาใช1ในการพัฒนาและแก1ไขป=ญหาสาธารณสุขของประเทศตั้งแต�
ปE 2521 มาจนถึงป=จจุบัน โดยเน1นหลักการการมีส�วนร�วมและการพึ่งตนเองด1านสุขภาพ ของประชาชน  มุ�งหมายให1
ประชาชนมีความสามารถแสดงบทบาทในการดูแลสุขภาพตนเอง  ครอบครัว ชุมชน สังคม และส่ิงแวดล1อมโดยชุมชน  
เพื่อชุมชนได1อย�างยั่งยืน  ด1วยจิตอาสา  เต็มใจและจิตสํานึกที่ดี มีความศรัทธาและมุ�งม่ันในการพัฒนา  และจากการ
ดําเนินการที่ผ�านมานับว�าประสบผลสําเร็จในการร�วมมือแก1ไขป=ญหาสาธารณสุขในภาคส�วนต�างๆที่เก่ียวข1องได1เป2น
อย�างดี  ทั้งภาครัฐ  ท1องถ่ินและประชาชน  และพบว�า กําลังหลักที่มีส�วนร�วมสําคัญและมีความใกล1ชิดกับชุมชนมาก
ที่สุด คือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู�บ1าน ( อสม. )  ซึ่งเป2นผู1ที่ได1รับความไว1วางใจจากสมาชิกครัวเรือน 10 – 15 
หลังคาเรือน ในการเป2นตัวแทนเข1ารับการพัฒนาศักยภาพความรู1ในการดูแลสุขภาพทั้งของตนเอง บุคคลในครอบครัว  
ชุมชน สังคมและส่ิงแวดล1อม ป=จจุบันมี  อสม. ที่ได1รับการพัฒนาและข้ึนทะเบียนแล1วถึง 1,040,000  คน พร1อมทั้งมี
การปรับปรุงรูปแบบ วิธีการดําเนินงานการดูแลสุขภาพให1มีความสอดคล1อง  เหมาะสมกับบริบทที่มีการเปล่ียนแปลงไป  
สามารถนํานโยบายไปสู�การปฏิบัติในระดับชุมชนได1เป2นอย�างดียิ่ง  และด1วยความต�อเน่ืองยาวนานกว�า 35 ปE รวมทั้ง
ความมุ�งมั่น เสียสละในการทํางาน ทําให1ผลงานของ อสม. เป2นที่ประจักษ7และยอมรับของสังคมโดยทั่วไป                       
เกิดองค7ความรู1 นวัตกรรมที่มีคุณค�าและยังประโยชน7แก�ประเทศชาติอย�างมากมาย   

ดังน้ัน กระทรวงสาธารณสุข ได1ให1ความสําคัญของ อสม. ต�อการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานชุมชนเป2น 
อย�างยิ่ง  จึงได1มีการส�งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานของ อสม.อย�างต�อเน่ือง ทั้งน้ีในวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2536 
คณะรัฐมนตรีได1มีมติกําหนดให1วันที่ 20 มีนาคมของทุกปE เป2นวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห�งชาติ เพื่อยกย�องเชิดชู
เกียรติบุคคลที่อุทิศตนและสร1างผลงานดีเด�นในการช�วยเหลือประชาชนในชุมชนให1สามารถพึ่งตนเองด1านสุขภาพได1 
กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ซึ่งเป2นหน�วยงานที่รับผิดชอบจึงได1จัดทําโครงการ
เสริมสร1างขวัญกําลังใจและแลกเปล่ียนเรียนรู1การจัดการสุขภาพชุมชนของ อสม. ปEงบประมาณ 2557 ข้ึน 
2.วัตถุประสงค- 

1. เพื่อคัดเลือก อสม. ดีเด�นระดับจังหวัด/เครือข�ายบริการสุขภาพเขต/ ภาค /ชาติ 
2. เพื่อจัดงานรณรงค7 เชิดชูเกียรติ และมอบรางวัล อสม. ดีเด�นระดับจังหวัด/เครือข�ายสุขภาพเขต/ภาค/ชาติ   
3. เพื่อสัมมนาวิชาการแลกเปล่ียนเรียนรู1ผลสําเร็จและวิธีปฏิบัติอันเป2นเลิศด1านสุขภาพภาคประชาชนจากการ

ดําเนินงานของ อสม. 
4. เพื่อเผยแพร�ผลงานของ อสม.  โดยการจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู1  จัดนิทรรศการและเผยแพร�ผ�านส่ือต�างๆ 

3. ขอบเขต/ พื้นที่เป3าหมาย/กลุ�มเป3าหมาย  
3.1 การคัดเลือก  อสม.ดีเด�น 

3.๑.๑  ระดับเครือข�ายบริการ (เขต) ๑๒  เขตๆละ  ๑๐  สาขา  จํานวน   ๘๐ คน 
3.๑.๒  ระดับภาค/ ชาติ ๔ ภาค ภาคละ  ๑๐  สาขา   จํานวน   ๔๐ คน 
3.1.3  อสม.ดีเด�นกรุงเทพมหานคร ระดับชาติ    จํานวน    ๑ คน 
3.๑.๔  อสม.ดีเด�นกรุงเทพมหานคร ระดับเครือข�ายบริการ (เขต) จํานวน     ๙ คน 
3.๑.๕  อสม.ดีเด�นการไฟฟ>าฝ̂ายผลิต     จํานวน    ๑ คน 
3.๑.๖  ระดับชาติ  พื้นที่ชายแดนภาคใต1    จํานวน    ๔ คน 
               รวมจํานวน ๑๓๕ คน 
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3.2 การจัดงานเพื่อรับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ-และรับรางวัล อสม.ดีเด�นระดับชาติ/ภาค/เขตเครือข�าย

สุขภาพ  วัน อสม.แห�งชาติ  วันที่  ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
3.๒.๑  อสม. ที่รับเครื่องราชอิสริยาภรณ7ช้ันเหรียญเงิน/เหรียญทอง จํานวน    ๒๐ คน 
3.๒.๒  อสม.ดีเด�นระดับชาติ ๑๐ สาขา ๔ จังหวัดพื้นที่วิกฤติและ กทม.   จํานวน    1๕ คน 
3.๒.๓  อสม.ดีเด�นระดับภาค      จํานวน    3๐ คน 
3.๒.๔  อสม.ดีเด�นระดับเครือข�ายบริการ ๑๒  เครือข�าย ๑๐ สาขา จํานวน    ๘๐ คน 
3.๒.5  อสม.ดีเด�นระดับเครือข�ายบริการ (เขต) กทม.   จํานวน      9 คน 
3.๒.6  อสม.ดีเด�นระดับจังหวัด 10 สาขา    จํานวน  642 คน 
3.๒.7  นายแพทย7สาธารณสุขจังหวัด     จํานวน    ๗๖ คน 
3.๒.8  หัวหน1างานสุขภาพภาคประชาชนจังหวัด   จํานวน    ๗6 คน 
3.2.9  ผู1แทนของสํานักงานอนามัย/กฟผ.    จํานวน      2    คน   
3.2.10 ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขแห�งประเทศไทย   จํานวน    76 คน 
3.๒.11 อสม.กรุงเทพมหานคร (50 เขต)    จํานวน    51    คน 
3.2.12 ทีมสนับสนุน อสม.ดีเด�น ระดับชาติ จัดนิทรรศการ  จํานวน    30    คน 
3.๒.13 คณะผู1บริหารกระทรวงสาธารณสุข/กรม/แขกผู1มีเกียรติ  จํานวน   10๐ คน 
3.2.14 คณะกรรมการจัดงาน      จํานวน  ๑๐๐ คน 
3.๒.15 ส่ือมวลชน       จํานวน    43 คน 
                รวมจํานวน         1,350 คน  

4. ผลผลิต/ผลลัพธ-  
4.1 อสม.ที่ได1รับการคัดเลือกดีเด�นระดับจังหวัด/เขตเครือข�ายสุขภาพ / ภาค / ชาติ  
4.2 จัดงานวัน อสม.แห�งชาติ (20 มีนาคม 2557) มี อสม.ได1รับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ7 และ อสม.   
      ดีเด�นระดับชาติ / ภาค / เขตเครือข�ายสุขภาพ  ได1รับรางวัล 
4.3 อสม. และเจ1าหน1าที่สาธารณสุข มีการแลกเปล่ียนเรียนรู1ซ่ึงกันและกัน   

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ/เป3าหมาย 
5.1  ร1อยละของ อสม. เป>าหมายผ�านการคัดเลือกเป2น อสม. ดีเด�น ตามเกณฑ7ที่กําหนด 
5.2  ระดับความสําเร็จของการจัดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห�งชาติ 

6. ขั้นตอนการดําเนินงาน 
6.1 การคัดเลือก อสม. ดีเด�น ปEพุทธศักราช 2557 
  6.1.1 โอนงบประมาณการดําเนินการคัดเลือก อสม.ดีเด�นระดับจังหวัด 
  6.1.2 โอนงบประมาณการคัดเลือก อสม. ดีเด�นระดับเครือข�ายบริการ (เขต)  /ภาค 
  6.1.3 งบประมาณการคัดเลือก/รับรองผลการคัดเลือก อสม.ดีเด�นระดับชาติ 
 6.2 การประเมินผลงาน อสม.ดีเยี่ยม ปEพุทธศักราช ๒๕๕๗ 
 6.3 การจัดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห�งชาติ ปEพุทธศักราช ๒๕๕๗ 
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6.4 การจัดการความรู1 เทคโนโลยี และวิธีปฏิบัติที่เป2นเลิศ 
  6.4.1 แต�งต้ังคณะทํางาน 
  6.4.2 จัดประชุมคณะทํางานเพื่อวางรูปแบบ/แนวทาง/วิธีการในการดําเนินงาน/วิธีการเก็บรวบรวม

ข1อมูล/วิธีการประเมินผล 
  6.4.3 ประชุมคณะทํางานเพื่อคัดเลือกองค7ความรู1 นวัตกรรมและเทคโนโลยีด1านสุขภาพที่มีความ

เหมาะสม มีความเป2นเลิศ หรือมีรูปแบบที่มีประสิทธิภาพ 
  6.4.4 จัดจ1างพัฒนาโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อจัดทําคลังความรู1 ฐานข1อมูลทะเบียนองค7ความรู1 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีด1านสุขภาพที่เหมาะสมสําหรับการถ�ายทอด 3  ฐานข1อมูล 1 โปรแกรม 
  6.4.5 จัดทําเน้ือหา ฐานข1อมูล ทะเบียนองค7ความรู1  นวัตกรรมและเทคโนโลยีด1านสุขภาพ            
ที่เหมาะสมสําหรับการถ�ายทอด 
  6.4.6 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนารูปแบบ วิธีการและช�องทางการส่ือสารองค7ความรู1และวิธี
ปฏิบัติที่เป2นเลิศ 
  6.4.7 จัดทําการเผยแพร�องค7ความรู1 นวัตกรรม และเทคโนโลยีด1านสุขภาพในรูปแบบต�างๆ เช�น 
VCD เว็บไซต7ประชาสัมพันธ7 เอกสาร หนังสือ ฯลฯ 
  6.4.8 ประเมินและจัดทําสรุปผลการดําเนินโครงการเก็บรวบรวมข1อมูล วิเคราะห7และแปลผล จัดทํา
สรุปผลการดําเนินโครงการ 

6.5 การประเมินผลงาน อสม. ดีเด�นอย�างยิ่ง ปEพุทธศักราช 2557 
  6.5.1 ประชุมจัดทําเกณฑ7การประเมินผลงาน อสม.ดีเด�นอย�างยิ่ง 
6.6 ประชุมสรุปผลการดําเนินงาน 

7. งบประมาณ  
• งบประมาณกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน  
• งบนโยบายกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
• งบประมาณกรมวิชาการและหน�วยงานที่เก่ียวข1อง 

8. ผู;รับผิดชอบ/ผู;เกี่ยวข;องกับโครงการ 
 กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
 สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  12 เขต 
 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  76 จังหวัด 

9. ประโยชน-ที่จะได;รับ 
9.1 สร1างกระแสการพัฒนาตนเองและชุมชนในการมีบทบาทและมีส�วนร�วมการพึ่งตนเองด1านสุขภาพของ

คนในชุมชน 
9.2 อสม. ที่ได1รับการคัดเลือกดีเด�น เกิดเป2นต1นแบบที่ดีด1านการดูแลสุขภาพในการจัดการสุขภาพให1กับ

ครอบครัว  ชุมชน และประชาชนทั่วไปได1 
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3.2.4 การพัฒนาศักยภาพชมรม อสม.   

1. ความสําคัญและที่มา 
 กระทรวงสาธารณสุขได1นํากลวิธีการสาธารณสุขมูลฐาน  เป2นกลวิธีหลักในการพัฒนาระบบสาธารณสุข  ซึ่งมี
การดําเนินงานมากว�า 30 ปE  ภายใต1หลักการส�งเสริมให1ประชาชนมีส�วนร�วมในการดูแลสุขภาพของตนเองและชุมชน  
ในรูปแบบของอาสาสมัครสาธารณสุข ซ่ึงเป2นบุคคลที่มีบทบาทสําคัญยิ่งในฐานะการเป2นผู1นําการเปล่ียนแปลงด1าน
พฤติกรรมสุขภาพและอนามัยเป2นบุคคลที่สําคัญในการดําเนินงาน เป2นผู1ประสานงานและเป2นตัวเช่ือมระหว�างภาครัฐ
กับประชาชนในชุมชนในการดําเนินงานกิจกรรมด1านสาธารณสุขสามารถแก1ไขป=ญหาระดับพื้นที่ได1อย�างมีประสิทธิภาพ
มาโดยตลอดรัฐบาลป=จจุบัน ให1ความสําคัญของการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข จึงได1ประกาศนโยบาย ข1อที่ 
4.3.4 พัฒนาขีดความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุขทุกคนให1เป2นนักจัดการสุขภาพชุมชน ขยายความครอบคลุม
ไปถึงกลุ�มผู1ด1อยโอกาส สนับสนุนอุปกรณ7พื้นฐานที่จําเป2นเพื่อให1 สามารถเป2นกําลังสําคัญในการดูแลสุขภาพของคนใน
ชุมชน พัฒนาแกนนําสุขภาพครอบครัวและการสาธารณสุขมูลฐาน ที่ชุมชน ท1องถ่ินมีส�วนร�วมในการสร1างเสริมสุขภาพ
และจัดการป=ญหาสุขภาพของตนเองได1อย�างเข1มแข็งและยั่งยืน 
 จากนโยบายป=จจุบันกระทรวงสาธารณสุขกําหนดเป>าหมายการให1บริการ ประชาชนทุกกลุ�มวัยมีพฤติกรรม
สุขภาพที่ถูกต1องและอยู�ในสภาพแวดล1อมที่เหมาะสม สามารถลดภาระโรคและภัยคุกคาม ตลอดจนได1รับการคุ1มครอง
ผู1บริโภคด1านสุขภาพชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข เป2นองค7กรที่เก้ือหนุนต�อการดําเนินงานระหว�างภาครัฐและ
ประชาชนได1อย�างมีระบบ สามารถช�วยผลักดันนโยบายการพัฒนาสุขภาพสู�การปฏิบัติตั้งแต�ระดับประเทศ ภาค เขต 
จังหวัด อําเภอ ตําบลและหมู�บ1าน  ดังน้ันหากภาครัฐส�งเสริมสนับสนุนการมีส�วนร�วมของภาคประชาชนให1เข1ามามี
บทบาทในกําหนดนโยบายสาธารณะด1านสุขภาพภาคประชาชน ส�งเสริมให1เกิดกิจกรรมกระบวนการดําเนินงานของ
ชมรมทุกระดับ ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของชมรมให1มีความเข1มแข็งเพื่อนําไปสู�การเป2นนักจัดการสุขภาพ
ชุมชนต�อไป 
2. วัตถุประสงค-ของโครงการ 
 2.1 วัตถุประสงค-ทั่วไป 
 ชมรม อสม.แห�งประเทศไทย ชมรม อสม.ระดับภาค และชมรม อสม.ระดับจังหวัด มีความเข1มแข็งและ                        
มีส�วนร�วมในการดูแลสุขภาพประชาชนตามกลุ�มวัย 

 2.2 วัตถุประสงค-เฉพาะ 
 1. แผนยุทธศาสตร7 ชมรม อสม.แห�งประเทศไทย สามารถนําไปปฏิบัติได1 
 2. กรรมการบริหารชมรมอสม.แห�งประเทศไทย ได1รับการพัฒนาศักยภาพ 
3. กลุ�มเป3าหมาย 

ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) จํานวน  82  ชมรม  ได1แก� 
1. ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขระดับจังหวัด   จํานวน  77  ชมรม 
2. ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขระดับภาค      จํานวน    4   ชมรม 
3. ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขแห�งประเทศไทย  จํานวน   1   ชมรม 
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5. ผลผลิต/ผลลัพธ- 
ผลลัพธ7 

  1. ชมรม อสม.แห�งประเทศไทย สามารถดําเนินกิจกรรมตามแผนที่วางไว1 ไม�น1อยกว�าร1อยละ 80 
  2. กรรมการบริหารชมรม อสม.แห�งประเทศไทย มีความรู1ด1านการบริหารจัดการ 

ผลผลิต 
  1. กรรมการบริหารชมรม อสม.แห�งประเทศไทยได1รับการพัฒนาศักยภาพ ไม�น1อยกว�าร1อยละ 80 
  2. แผนปฏิบัติงานชมรม อสม.แห�งประเทศไทยตัวช้ีวัดความสําเร็จโครงการ 
  3. จํานวนกิจกรรมที่ชมรม อสม.แห�งประเทศไทยสามารถปฏิบัติได1ตามแผน ไม�น1อยกว�าร1อยละ 60 

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จโครงการ 

  1. จํานวนกิจกรรมที่ชมรม อสม.แห�งประเทศไทยสามารถปฏิบัติได1ตามแผน ไม�น1อยกว�าร1อยละ 60 
  2. กรรมการบริหารชมรม อสม.แห�งประเทศไทยได1รับการพัฒนาศักยภาพ ไม�น1อยกว�าร1อยละ 80 

6. ความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร- 

 นโยบายรัฐบาล ข1อที่ 4.3.4 พัฒนาขีดความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุขทุกคนให1เป2นนักจัดการ
สุขภาพชุมชน ขยายความครอบคลุมไปถึงกลุ�มผู1ด1อยโอกาส สนับสนุนอุปกรณ7พื้นฐานที่จําเป2นเพื่อให1 สามารถเป2น
กําลังสําคัญในการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน พัฒนาแกนนําสุขภาพครอบครัวและการสาธารณสุขมูลฐาน ที่ชุมชน 
ท1องถ่ินมีส�วนร�วมในการสร1างเสริมสุขภาพและจัดการป=ญหาสุขภาพของตนเองได1อย�างเข1มแข็งและยั่งยืน 
 นโยบายรัฐมนตรีฯ ข1อ 7 สร1างแรงจูงใจและพัฒนาขีดความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุขทุกคนโดย
สนับสนุนอุปกรณ7พื้นฐานที่จําเป2นในการปฏิบัติภารกิจตามที่ได1รับมอบหมาย 
 ผลผลิตที่ 3 อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู�บ1าน (อสม.) และภาคีเครือข�ายได1รับการส�งเสริมสนับสนุนให1มี
ส�วนร�วมในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 
 กิจกรรมหลักที่ 2 ส�งเสริมและสนับสนุนองค7กรอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู�บ1าน (อสม.) องค7กรปกครอง
ส�วนท1องถ่ิน ภาคีเครือข�ายสุขภาพภาคประชาชนในการจัดการระบบสุขภาพชุมชน 

7. ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 7.1 การวิเคราะห7สถานการณ7 
  1. ศึกษาและทบทวนยุทธศาสตร7ชมรม อสม.แห�งประเทศไทย 
 7.2 การวางแผน 
  2. จัดทําโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ 
  3. ประชุมกําหนดทิศทางการขับเคล่ือนยุทธศาสตร7ชมรม อสม.แห�งประเทศไทย 
  4. จัดทําแนวทางการพัฒนาศักยภาพ ชมรม อสม. 
 7.3 การดําเนินงาน 
  5. ประชุมช้ีแจงนโยบายการพัฒนาศักยภาพชมรม อสม. แก�หน�วยงานที่เก่ียวข1อง 
  6. จัดสรรงบประมาณและแนวทางการพัฒนาศักยภาพชมรม อสม. 
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   6.1 ดําเนินกิจกรรมของ ชมรม อสม. ระดับจังหวัด 
   6.2 ดําเนินกิจกรรมของ ชมรม อสม. ทุกระดับ 
  7. ชมรม อสม.ทุกระดับ ดําเนินกิจกรรมตามแผนที่วางไว1 
  8. ประชุมคณะกรรมการบริหารชมรม อสม.แห�งประเทศไทย 
  9. พัฒนาศักยภาพกรรมการบริหารชมรม อสม. ระดับจังหวัด (งบ NGO) 
 7.4 การกํากับและติดตามผล 
  10. สนับสนุนเครื่องมือส่ือสารให1ชมรม อสม.ระดับจังหวัด 
  11. ติดตามผลการดําเนินงานชมรม อสม. ระดับจังหวัด 

8. งบประมาณ 

• งบประมาณ กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 

• งบนโยบายกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

9. ผู;รับผิดชอบ/ผู;เกี่ยวข;องกับ 
 กลุ�มส�งเสริมการมีส�วนร�วม อสม. และกลุ�มงานที่เก่ียวข1องของกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
 สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  12 เขต 
 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  76 จังหวัด 
 ประธานชมรมแห�งประเทศไทย ประธานชมรม อสม.ระดับภาค ประธานชมรม อสม.ระดับจังหวัด 

10. ประโยชน-ที่จะได;รับ 
 ชมรม อสม. ทุกระดับสามารถดําเนินงานตามแผนที่วางไว1ได1อย�างถูกต1อง 
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3.2.5 การสนับสนุนการดําเนินงานโครงการส�งเสริม อสม. เชิงรุก  

1. ความสําคัญและที่มา 
กระทรวงสาธารณสุขได1นํา การสาธารณสุขมูลฐานมาเป2นกลวิธีหลัก ในการพัฒนาสาธารณสุขของประเทศ 

ภายใต1หลักการส�งเสริมให1ประชาชนมีส�วนร�วมในการดูแลสุขภาพของตนเองในรูปแบบของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู�บ1านเป2นแกนนําในการพัฒนาด1านสุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชน ในป=จจุบันมีอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู�บ1าน (อสม.) มากกว�าล1านคน กระจายอยู�ครอบคลุมทุกหมู�บ1านทั่วประเทศ มีบทบาทในการดูแลช�วยเหลือ
ประชาชนทางด1านสุขภาพ และเป2นกําลังสําคัญของกระทรวงสาธารณสุข มานานกว�า ๓๐ ปE  

รัฐบาลได1ตระหนักถึงความสําคัญของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู�บ1าน เพื่อส�งเสริมให1เข1ามามีส�วนร�วมใน
การดูแลสุขภาพของประชาชนเชิงรุกอย�างเป2นระบบ จึงมีนโยบายในการสนับสนุนค�าตอบแทนให1แก�อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู�บ1านของกระทรวงมหาดไทยในประเด็นยุทธศาสตร7ที่ 4 สร1างหลักประกันความมั่นคง ความ
ปลอดภัยในสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ข1อที่ 4.2 พัฒนาขีดความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุขทุกคนให1
เป2นนักจัดการสุขภาพชุมชนโดยอาศัยกลยุทธ7ในการส�งเสริมการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู�บ1าน 
(อสม.) เชิงรุก ซึ่งเช่ือมโยงกับนโยบายรัฐบาลที่ 4 นโยบายสังคม และคุณภาพชีวิต  (ข1อ 4.3.4) ส�งเสริมบทบาท
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู�บ1าน (อสม.) ทั่วประเทศ ให1ปฏิบัติงานเชิงรุกในการส�งเสริมสุขภาพในท1องถ่ินและ
ชุมชน ดูแลประชาชนในทุกกลุ�มวัยเริ่มตั้งแต�วัยเด็ก วัยรุ�น วัยทํางาน และผู1สูงอายุซึ่งมีแนวโน1มมากข้ึนในอนาคต 
รวมถึงคนพิการ การดูแลสุขภาพมารดาและทารก การดูแลผู1ป^วยในโรงพยาบาลและการเฝ>าระวังโรคในชุมชน 
ตลอดจนการแก1ไขป=ญหาและพัฒนาด1านสาธารณสุขอ่ืนๆ ในชุมชน โดยจัดให1มีสวัสดิการค�าตอบแทนให1แก� อสม. เพื่อ
สร1างแรงจูงใจ หนุนเสริมให1ปฏิบัติงานได1คล�องตัวและมีประสิทธิภาพและเป2นการช�วยเหลือค�าใช1จ�ายในการปฏิบัติงาน
ของ อสม. ในพื้นที่ 

2. วัตถุประสงค- 
1. เพื่อส�งเสริมสนับสนุนให1อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู�บ1าน (อสม.) ทั่วประเทศ สามารถปฏิบัติงานใน

เชิงรุกในการส�งเสริมสุขภาพในท1องถ่ินและชุมชนการดูแลประชาชนทุกกลุ�มวัย ประกอบด1วย วัยเด็ก วัยรุ�น วัยทํางาน 
และผู1สูงอายุ รวมถึงผู1พิการ ตลอดจนการจัดกิจกรรมการแก1ไขป=ญหาและพัฒนาสาธารณสุขของชุมชนได1อย�างมี
ประสิทธิภาพ 

2. เพื่อสร1างกระแสการเคล่ือนไหวของประชาชนให1มีส�วนร�วมพัฒนาสุขภาพด1านสาธารณสุขของชุมชน 
3. เพื่อเสริมสร1างขวัญ กําลังใจ และแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให1แก� อสม. โดยจัดให1มีสวัสดิการค�าตอบแทน

ให1แก� อสม. เพื่อสร1างแรงจูงใจหนุนเสริมให1ปฏิบัติงานได1อย�างคล�องตัวและมีประสิทธิภาพ 

3. ตัวชี้วัด/เป3าหมาย 

ตัวช้ีวัด : ร1อยละของ อสม.ที่มีส�วนร�วมในการจัดการระบบสุขภาพชุมชน (ร1อยละ 80) 
อสม. กลุ�มเป>าหมาย : หมายถึง อสม. ที่มีสิทธ์ิรับค�าป^วยการตามโครงการส�งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา

หมู�บ1าน (อสม.) เชิงรุก ปEงบประมาณ 2557 จํานวน 1,047,800 คน 
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4. ความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร- 

 นโยบายรัฐบาล ข1อที่ 4.3.4 พัฒนาขีดความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุขทุกคนให1เป2นนักจัดการ
สุขภาพชุมชน ขยายความครอบคลุมไปถึงกลุ�มผู1ด1อยโอกาส สนับสนุนอุปกรณ7พื้นฐานที่จําเป2นเพื่อให1 สามารถเป2น
กําลังสําคัญในการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน พัฒนาแกนนําสุขภาพครอบครัวและการสาธารณสุขมูลฐาน ที่ชุมชน 
ท1องถ่ินมีส�วนร�วมในการสร1างเสริมสุขภาพและจัดการป=ญหาสุขภาพของตนเองได1อย�างเข1มแข็งและยั่งยืน 
 นโยบายรัฐมนตรีฯ ข1อ 7 สร1างแรงจูงใจและพัฒนาขีดความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุขทุกคนโดย
สนับสนุนอุปกรณ7พื้นฐานที่จําเป2นในการปฏิบัติภารกิจตามที่ได1รับมอบหมาย 
 ผลผลิตที่ 3 อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู�บ1าน (อสม.) และภาคีเครือข�ายได1รับการส�งเสริมสนับสนุนให1มี
ส�วนร�วมในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 
 กิจกรรมหลักที่ 2 ส�งเสริมและสนับสนุนองค7กรอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู�บ1าน (อสม.) องค7กรปกครอง
ส�วนท1องถ่ิน ภาคีเครือข�ายสุขภาพภาคประชาชนในการจัดการระบบสุขภาพชุมชน 

5. ขั้นตอนดําเนินงาน 
5.1 จัดสรรโควต1า อสม. และแจ1งสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ปรับปรุงฐานข1อมูล อสม. ตามโควต1าที่ได1รับ

จัดสรร ปEงบประมาณ 2557 
5.2 จัดทําแนวทางการดําเนินงานและแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน อสม. เชิงรุก ถ�ายทอดสู�การปฏิบัติ 
5.3 จัดเตรียมข1อมูลจํานวน อสม. ที่มีคุณสมบัติได1รับค�าป^วยการตามโครงการส�งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจําหมู�บ1าน (อสม.) เชิงรุก ส�งให1กรมส�งเสริมการปกครองท1องถ่ิน เพื่อจัดทําคําของบประมาณรายจ�ายประจําปE
งบประมาณ 2558 

5.4 พัฒนาโปรแกรมการรายงานผลการปฏิบัติงาน อสม.เชิงรุก ปEงบประมาณ 2557  
5.5 ติดตามความก1าวหน1าการรายงานผลการปฏิบัติงาน อสม.เชิงรุก  
5.6 สรุป ประเมินผล และจัดทํารายงาน 

6. งบประมาณ  
ใช1งบประมาณกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 

7. ผู;รับผิดชอบ 
กลุ�มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร7สุขภาพภาคประชาชน กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชนและกลุ�มงาน 

ที่เก่ียวข1องของกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน  
สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  12 เขต  
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  76 จังหวัด 

8. ประโยชน-ที่คาดว�าจะได;รับ 
 อสม.มีส�วนร�วมในการจัดการสุขภาพชุมชนและดูแลสุขภาพประชาชน  
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3.3 การเสริมสร;างความเข;มแข็งภาคีเครือข�ายในการจัดการระบบสุขภาพชุมชน 

 3.3.1 การพัฒนาตาํบลจดัการสขุภาพดี วิสาหกิจชุมชนยั่งยืน  

1.ความสําคัญและที่มา 
      การสาธารณสุขไทยได1มีวิวัฒนาการมาอย�างต�อเน่ือง โดยเฉพาะหลักการ “การสาธารณสุข มูลฐาน” 
ได1ถูกนํามาใช1เป2นกลวิธีอันเป2นรากฐานสําคัญยิ่ง โดยมุ�งหวังให1เกิดความครอบคลุมและเป2นธรรมในด1านการจัดบริการ
สาธารณสุขแก�ประชาชน ซ่ึงสมควรได1รับการส�งเสริมและสนับสนุนให1มีการพัฒนาอย�างต�อเน่ืองเพื่อสร1างเสริม
กระบวนการมีส�วนร�วมของประชาชนให1เกิดการพึ่งพาตนเอง หรือการดูแลสุขภาพของตนเองได1ระดับหน่ึง ที่ผ�านมา  
ระบบสุขภาพไทยมีการปรับตัวอย�างรวดเร็วทั้งในเชิงแนวคิด นโยบาย โครงสร1าง และกลไกการจัดการ ตลอดจนการให1
ความสําคัญกับบทบาทของภาคส�วนต�างๆ ที่เก่ียวข1อง ที่น�าสนใจคือการรวมกลุ�มภาคประชาชน ชมรม และองค7กรต�าง ๆ  
มีมากข้ึน สะท1อนการเกิดจิตสํานึกสุขภาพใหม�ที่ถือว�าสุขภาพไม�ใช�ส่ิงผูกขาดหรือหยิบย่ืนให1โดยหน�วยงานภาครัฐ แต�
เป2นหน1าที่ของทุกคนที่จะต1องใส�ใจแสวงหาและมีส�วนร�วม จากนโยบายด1านสาธารณสุขของรัฐบาลมุ�งเน1นการปรับปรุง
ระบบบริการสาธารณสุขให1มีคุณภาพและประสิทธิภาพดีย่ิงข้ึน และมุ�งส�งเสริมบทบาทของท1องถ่ินให1เข1ามามีส�วนร�วม
ในการจัดการระบบสุขภาพชุมชนมากข้ึน การพัฒนาตําบลจัดการสุขภาพจึงถือเปKนยุทธศาสตร-สําคัญในการปฏิรูป
ระบบสุขภาพ โดยเน1นการส�งเสริมให1มีการสร1างสุขภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชน โดยถือหลักที่ว�า “สุขภาพดี 
สังคมดี ไม�มีขาย อยากได;ต;องร�วมสร;าง” ซึ่งจะมีผลทําให1ระบบบริการสุขภาพในภาพรวมมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน                
ลดปริมาณผู1ป^วยที่ไปใช1บริการโรงพยาบาลขนาดใหญ�ลง ลดภาระค�าใช1จ�ายของประชาชน อีกทั้งเป2นการประหยัด
งบประมาณของชาติในระยะยาว ที่สําคัญคือ ลดทุกขภาวะของบุคคล ครอบครัว และชุมชนอย�างเป2นรูปธรรม ภายใต1
แนวคิด “ชุมชน/ท;องถ่ินเปKนเจ;าของสุขภาวะชุมชน” เกิดเป2นระบบสุขภาพชุมชนที่ครอบคลุมถึงสุขภาวะ และความ
มั่นคงในชีวิตได1อย�างยั่งยืน 

ในการดําเนินงานตําบลจัดการสุขภาพ ปEงบประมาณ 2556 ที่ผ�านมา ได1ดําเนินงานงานตําบลจัดการสุขภาพ
โดยบูรณาการพื้นที่ร�วมกันในตําบลที่มีการพัฒนาตําบลจัดการสุขภาพและพื้นที่ที่มีการพัฒนาเครือข�ายระบบสุขภาพ
ระดับอําเภอ  (DHSA : District Health System Appreciation) และพื้นที่เป>าหมายการพัฒนาตําบลจัดการสุขภาพ  
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่มีศักยภาพและมีความพร1อมดําเนินการ  เพื่อให1การพัฒนาตําบลจัดการสุขภาพมีความ
ต�อเน่ืองและมีรูปธรรมการดําเนินงาน ตลอดจนมีพัฒนาการการจัดการสุขภาพรูปแบบใหม�ด1วยภูมิป=ญญาและการรวม
พลังของชุมชนในท1องถ่ิน จึงต1องอาศัย การสร;างให;เกิดเครือข�ายกลไกการขับเคล่ือนตําบลจัดการสุขภาพที่เข;มแข็ง 
ตั้งแต�ระดับนโยบายจนถึงระดับปฏิบัติ สะท1อนหลักการสําคัญในกลวิธีการสาธารณสุขมูลฐานที่มีนัยยะต�อการทําให1
ประชาชน  ส�วนใหญ�เพิ่มพูนทักษะและความสามารถพึ่งตนเองด1านสุขภาพและนําไปสู�การพัฒนาในมิติต�างๆ ที่มั่นคง
มากข้ึน โดยเฉพาะการดําเนินงานโดยเครือข�ายความร�วมมือแบบผสมผสานจากหลายภาคส�วน (Multisecteral 
Collaboration)  ข;ามกรอบการแยกส�วนที่มีหน�วยงานระดับกระทรวง กรม และภาคส�วนทางสังคมเปKนตัวตั้งให;
หันมาเน;นเอาชุมชนและพื้นที่เปKนตัวตั้งแทน เป2นการปรับเปล่ียนโครงสร1างเชิงอํานาจการนําการพัฒนาจากแนวด่ิงสู�
ประชาชน (Vertical and Top-down Development Approach) เป2นจากรากฐานของสังคมและชุมชน สะท1อนข้ึน
สู�ภาคสาธารณะระดับประเทศหรือจากฐานรากสะท1อนสู�เบ้ืองบน (Community - Based and Bottom up 
Development Approach) รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาในมิติอ่ืนๆ  เช�น  มิติด1านสังคม มิติด1านการศึกษา  และมิติ
ด1านเศรษฐกิจ  เพื่อการสร1างรายได1ที่เหมาะสม  แก1ไขป=ญหาความยากจน เกิดเป2นระบบสุขภาพชุมชนที่ครอบคลุมถึง
สุขภาวะและความมั่นคงในชีวิตได1อย�างยั่งยืน ซึ่งเป2นการเช่ือมโยงการดําเนินงานด1านสุขภาพทั้งระบบ  โดยมีการ
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ขับเคล่ือนกลไกทั้งภาครัฐ เอกชน  องค7กรสาธารณประโยชน7ที่เก่ียวข1องเพื่อแก1ไขป=ญหาความไม�รู1  ความยากจน  และ
การเจ็บป^วยด1วยรูปแบบการพัฒนาที่เรียกว�า “ตําบลจัดการสุขภาพดี วิสาหกิจชุมชนย่ังยืน” เพื่อสนับสนุนให1
ประชาชนทุกคนมีความรู1 มีรายได1 และมีสุขภาพดี 
      ดังน้ัน กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน ได1เล็งเห็นความสําคัญของกลไกเพื่อการขับเคล่ือนตําบล
จัดการสุขภาพ อันได1แก� เครือข�ายความร�วมมือจากภาคส�วนต�างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคประชาชนและภาคท1องถ่ิน  โดย
อาศัยหลักการ 3 ก. ของการสาธารณสุขมูลฐาน ได1แก� กําลังคน กองทุน และกรรมการ คือ เครือข�ายพี่เล้ียงหน�วย
บริการสุขภาพในพื้นที่ (รพ.สต./รพช./สสอ./สสจ.) อสม. แกนนําภาคประชาชน ท1องถ่ิน แผนสุขภาพตําบล กองทุน
หลักประกันสุขภาพตําบล วิสาหกิจชุมชนและอ่ืนๆเป2นเครื่องมือในการสนับสนุนภาคีเครือข�ายในพื้นที่ สู�กระบวนการ
เรียนรู1จากกิจกรรมและการปฏิบัติ ซึ่งเช่ือมโยงและสอดคล1องกับสภาพการดําเนินชีวิตในชุมชน/ท1องถ่ินน้ันๆ ให1เกิด
เป2นต1นแบบตําบลจัดการสุขภาพดี วิสาหกิจชุมชนยั่งยืน และที่สําคัญมีการพัฒนาต�อยอดนวัตกรรมสุขภาพชุมชนที่
หลากหลาย แสดงถึงการลดภาระโรคและลดค�าใช1จ�ายด1านสุขภาพ ตลอดจนเพื่อให1ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพ
ชีวิตที่ดี มีสถานะเศรษฐกิจที่เหมาะสม เพื่อให1เป2นแหล�งเรียนรู1ภายในชุมชนเองและบุคคลภายนอก ที่ทําให1เกิด
กระบวนการเรียนรู1อย�างต�อเน่ือง ส�งผลให1ระบบสุขภาพชุมชนโดยรวมเกิดประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนตลอดไป 
 
2. วัตถุประสงค- 

1. เพื่อให1ภาคีเครือข�ายสุขภาพในพื้นที่ได1รับทราบนโยบายและแนวทางการดําเนินงานเพื่อการขับเคล่ือน
ตําบลจัดการสุขภาพดี วิสาหกิจชุมชนยั่งยืน 

2. เพื่อสร1างกลไกความร�วมมือแบบบูรณาการในการพัฒนาตําบลจัดการสุขภาพดี  วิสาหกิจชุมชนย่ังยืน 
 3. เพื่อให1เกิดกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู1ส่ิงดีๆ ในการพัฒนาและต�อยอดความสําเร็จการพัฒนาระบบ
สุขภาพชุมชนและนวัตกรรมการสาธารณสุขมูลฐาน 
3. กลยุทธ- 
 1. ทบทวนแผนการดําเนินงานของหน�วยงานในระดับส�วนกลางและจังหวัด ให1สอดคล1องกับทิศทาง/แผนงาน
ของหน�วยงานระดับกระทรวง/กรม เพื่อให1เกิดการวางแผนการดําเนินงานที่มีความเป2นเอกภาพและมีทิศทางเดียว 
 2. พัฒนาช�องทาง/กลไกการประสานงาน/บทบาทของหน�วยงาน หน�วยงานร�วมภาคีดําเนินงาน (Cross – 
cutting Issues) เพื่อให1เกิดการบูรณาการแผนปฏิบัติการที่เก้ือกูลต�อยุทธศาสตร7การพัฒนาจังหวัด/ท1องถ่ิน และ
เช่ือมโยงสู�ยุทธศาสตร7กระทรวง/กรม 
 3. มุ�งส่ือสารความเข1าใจร�วมกันของกลไกระดับส�วนกลาง จังหวัด และพื้นที่ในการช้ีนําเป>าหมาย (Target) 
การดําเนินงานตําบลจัดการสุขภาพที่เช่ือมโยงกับนโยบายของกระทรวง/กรม และยุทธศาสตร7ของรัฐบาล 
 4. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในระดับจังหวัดและพื้นที่ โดยการพัฒนาเน1นการทํา Training Need  
Assessment โดยให1ความสําคัญกับการแลกเปล่ียนเรียนรู1เพื่อการส�งเสริมสุขภาพ การพัฒนาแผนสุขภาพตําบล การมี
ส�วนร�วม การติดตามประเมินผล การเขียนโครงการ การทําเวทีชาวบ1าน การวิเคราะห7ผู1มีส�วนได1ส�วนเสีย การเสริมพลังชุมชน 
 5. พัฒนาเครื่องมือการสนับสนุน กํากับ ติดตาม และประเมินผลที่มุ�งเน1นเชิงกระบวนการ (Process and 
Outcome) และเป2นตัวช้ีวัดที่ให1ความสําคัญกับการยกระดับความร�วมมือของชุมชนเป2นฐาน 
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4. ขอบเขตของโครงการ/พื้นที่เป3าหมาย/กลุ�มเป3าหมาย  
 4.1 บูรณาการพื้นที่ร�วมกันในตําบลที่มีการพัฒนาตําบลจัดการสุขภาพและพื้นที่ที่มีการพัฒนาเครือข�ายระบบ
สุขภาพระดับอําเภอ (DHSA: District Health System Appreciation) จํานวน 255 ตําบล 
 4.2 พื้นที่เป>าหมายการพัฒนาตําบลจัดการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปEงบประมาณ ๒557 ที่มี
ศักยภาพและมีความพร1อมดําเนินการ (ปEงบประมาณ ๒๕๕7 มีเป>าหมายการพัฒนาอําเภอละ 3 ตําบล จํานวน 
2,634 ตําบล)   

5.เป3าประสงค- 
 ชุมชน/ท1องถ่ินมีศักยภาพในการจัดการระบบสุขภาพชุมชนที่เข1มแข็ง เพื่อให1ประชาชนมีความสามารถในการ
ดูแลสุขภาพด1วยตนเอง (Self care) โดยบูรณาการการพัฒนาทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม ศึกษา ส่ิงแวดล1อมและสุขภาพ 
ลงลึกถึงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ การสร1างรายได1 และคุณภาพชีวิต 
6. ผลผลิต/ผลลัพธ- 

6.1 ผลผลิต 
6.1.1 การพัฒนาตําบลจัดการสุขภาพ 

   จํานวนภาคีเครือข�ายตําบลจัดการสุขภาพที่ได1รับการส�งเสริมพัฒนาและสนับสนุน 2,634 ตําบล 
1) มีกิจกรรม / โครงการที่ดําเนินการโดยชุมชน / ท1องถ่ิน 
2) มีประชาชนกลุ�มเป>าหมายได1รับการคัดกรองและมีการเฝ>าระวังป=จจัยเส่ียงด1านสุขภาพ  มีการสร1างสุขภาพที่ดี   
3) มีประชาชนกลุ�มเป>าหมายได1รับบริการสุขภาพที่เหมาะสม และมีการดูแลสุขภาพตนเอง (Self Care) 
4) มีการสร1างและใช1นวัตกรรมด1านสุขภาพเพื่อการดูแลสุขภาพประชาชนในชุมชน 

6.1.2 ตําบลจัดการสุขภาพดี  
๑) พฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต1อง   
๒) ลดอัตราการป̂วยตายด1วยโรควิถีชีวิต  
๓) ลดความรุนแรงของโรคที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิต  
๔) ลดค�าใช1จ�ายด1านสุขภาพ 

6.1.3 วิสาหกิจชุมชนย่ังยืน 
๑) มีการเช่ือมโยงวิสาหกิจชุมชนต1นนํ้า กลางนํ้า ปลายนํ้า 
๒) คุณภาพชีวิตในชุมชนดีขึ้น 

6.2 ผลลัพธ-จากการพัฒนาตําบลจัดการสุขภาพดี วิสาหกิจชุมชนย่ังยืน 
๑) นโยบายสาธารณะที่เอ้ือต�อสุขภาพดี (Healthy public Policy) 
๒) ชุมชนสุขภาพดี (Healthy community) 
๓) ส่ิงแวดล1อมดี พลังงานสะอาด (Green community)  
๔) แก1ไขป=ญหาความยากจน (Poverty Eradication) 

 
7. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ/เป3าหมาย 
 ร1อยละของตําบลเป>าหมายมีการจัดการด1านสุขภาพตามเกณฑ7มาตรฐานที่กําหนด(ร1อยละ 70) 
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8. ความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร- 
• ผลผลิตที่ 2  

อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู�บ1าน (อสม.) และภาคีเครือข�ายได1รับการส�งเสริมสนับสนุนให1มีส�วน
ร�วมในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 

• กิจกรรมหลักที่ 1 
ส�งเสริมและสนับสนุนองค7กรอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู�บ1าน (อสม.) องค7กรปกครองส�วน

ท1องถ่ิน ภาคีเครือข�ายสุขภาพภาคประชาชนในการจัดการระบบสุขภาพชุมชน 
• นโยบายที่ 4.3 นโยบายการพัฒนาของสุขภาพของประชาชน 

  4.3.3  ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดี มีพฤติกรรมสุขภาพเหมาะสม สามารถควบคุม และ ลดป=จจัย
เส่ียงต�อโรคเรื้อรัง ภัยพิบัติและภัยสุขภาพ 
 
9. ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 9.1 พัฒนาแนวทางการดําเนินงานขับเคล่ือนตําบลจัดการสุขภาพฯ สู�การปฏิบัติ 
 9.1.1 จัดทําเอกสารแนวทางการดําเนินงานขับเคล่ือนตําบลจัดการสุขภาพดี วิสาหกิจชุมชนยั่งยืนสู�การปฏิบัติ 
 9.1.2 ประชุมคณะทํางานจัดทําหลักสูตรวิทยากรพี่เล้ียง(coaching) เพื่อการขับเคล่ือนตําบลจัดการสุขภาพดี 
วิสาหกิจชุมชนย่ังยืน ปEงบประมาณ 2557 
9.2 จัดเวทีผลักดันเรื่องตําบลจัดการสุขภาพดี วิสาหกิจชุมชนย่ังยืนให1เป2นตัวช้ีวัดระดับกระทรวงนําไปสู�การส่ังการเชิง
นโยบายระดับจังหวัด 
 9.2.1 ประชุมระดมสมองร�วมกับสํานักบริหาร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และสํานักนโยบายและยุทธศาสตร7 
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อพิจารณาเสนอและผลักดันงานตําบลจัดการ 
 9.2.2 ประชุมเตรียมความพร1อมการขับเคล่ือนตําบลจัดการสุขภาพฯ ให1เป2นตัวช้ีวัดระดับกระทรวงไปสู�การส่ัง
การเชิงนโยบายระดับจังหวัด 
9.3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อช้ีแจงนโยบายสุขภาพภาคประชาชนสู�การขับเคล่ือนตําบลจัดการสุขภาพดี วิสาหกิจ
ชุมชนยั่งยืน ปEงบประมาณ 2557 
9.4 พัฒนาศักยภาพเครือข�ายระดับจังหวัด อําเภอ และตําบล ให1มีองค7ความรู1เรื่องการแลกเปล่ียนเรียนรู1 การพัฒนา
แผนสุขภาพตําบล การจัดการกองทุนสุขภาพตําบล การบริหาร 
 9.4.1 อบรมวิทยากรพี่เล้ียงตําบลจัดการสุขภาพฯ (Coaching)  
 9.4.2 จัดทําคู�มือ/หลักสูตรการอบรมหลักสูตรวิทยากรพี่เล้ียงตําบลจัดการสุขภาพฯ 
9.5  ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตําบลจัดการสุขภาพดี วิสาหกิจชุมชนยั่งยืนระดับจังหวัด อําเภอ ตําบล 
และสรุปผลการดําเนินงาน 
 9.5.1 ประชุมวางแผน ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตําบลจัดการสุขภาพดี วิสาหกิจชุมชนย่ังยืน  
 9.5.2 ติดตามโดยส�วนกลาง 4 ภาค ภาคละ 2 จังหวัด 
 9.5.3 ทีมเขตติดตามทุกจังหวัด  
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 9.5.4 จัดสัมมนาวิชาการบูรณาการการขับเคล่ือนตําบลจัดการสุขภาพดี วิสาหกิจชุมชนยั่งยืนและนวัตกรรมการ
สาธารณสุขมูลฐานระดับชาติ 

- ประชุมคณะทํางานสัมมนาวิชาการฯ 
- ประชุมสัมมนาวิชาการฯ 

 9.5.5 จัดพิมพ7รายงานสรุปผลการดําเนินงานตําบลจัดการสุขภาพดี วิสาหกิจชุมชนยั่งยืน 
9.6 จัดการส่ือสารสาธารณะเพื่อขับเคล่ือนกลไกพัฒนาตําบลจัดการสุขภาพดี วิสาหกิจชุมชนยั่งยืน 
 9.6.1 จัดจ1างทําชุดความรู1การขับเคล่ือนตําบลจัดการสุขภาพฯ 
 9.6.2 จัดจ1างทําชุดนิทรรศการการขับเคล่ือนตําบลจัดการสุขภาพฯ 
10. ทรัพยากรที่ต;องใช; 

• การสนับสนุนวิชาการในเรื่อง นโยบาย/แนวทาง/องค7ความรู1การพัฒนาระบบสุขภาพของกระทรวง
สาธารณสุขจากกรมวิชาการต�างๆ/องค7ความรู1การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 

• การสนับสนุนงบประมาณในเรื่องการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข�ายตําบลจัดการสุขภาพดี วิสาหกิจ
ชุมชนย่ังยืน 

11. งบประมาณ 
งบประมาณกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 

12. ผู;รับผิดชอบและผู;เก่ียวข;องกับโครงการ 

• กลุ�มส�งเสริมนวัตกรรมสุขภาพภาคประชาชน กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน  

• สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 12 เขต 

• สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 76 แห�ง 

13. ประโยชน-ที่คาดว�าจะได;รับ 

1. ภาคีเครือข�ายสุขภาพในพื้นที่ได1รับทราบนโยบายและแนวทางการดําเนินงานเพื่อการขับเคล่ือนตําบล
จัดการสุขภาพดีวิสาหกิจชุมชนยั่งยืน 

2. กลไกความร�วมมือแบบบูรณาการในการพัฒนาตําบลจัดการสุขภาพดี วิสาหกิจชุมชนย่ังยืน 

3. กระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู1ส่ิงดีๆ ในการพัฒนาและต�อยอดความสําเร็จการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
และนวัตกรรมสาธารณสุขมูลฐาน 
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3.3.2 การสนับสนุนการดาํเนินงานหมู�บ;านจดัการสขุภาพ  

1. ความสําคัญและที่มา 
 จากการที่แผนการบริหารราชการแผ�นดิน พ.ศ. 2555-2558 ได1กําหนดนโยบายที่ 4 นโยบายสังคมและ
คุณภาพชีวิต ข1อ 4.3 นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน เป>าประสงค7เชิงนโยบายที่ 4.3.3 ประชาชนมีสุขภาพ
อนามัยดี มีพฤติกรรมสุขภาพเหมาะสม สามารถควบคุมและลดป=จจัยเส่ียงต�อโรคเรื้อรัง ภัยพิบัติ และภัยสุขภาพ 
ประเด็นนโยบายที่ 3 จัดให1มีมาตรการสร1างสุขภาพโดยมีเป>าหมาย เพื่อลดอัตราป^วย ตาย และผลกระทบจากโรคไม�
ติดต�อเร้ือรัง เช�น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือด และโรคมะเร็งอย�างมีบูรณาการและ
ครบวงจร ตั้งแต�การมีนโยบายสาธารณะที่เอ้ือต�อการลดป=จจัยเส่ียงทางสุขภาพ จัดให1มีการส่ือสารสาธารณะของรัฐ 
เพื่อการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ ให1ความรู1ป>องกันโรคเพื่อการดูแลรักษาสุขภาพตนเองของประชาชนอย�าง       
มีประสิทธิภาพ การสร1างความเข1มแข็งของชุมชน การให1บริการเชิงรุก ตลอดจนคุ1มครองผู1บริโภคด1านสุขภาพ และ
ประเด็นนโยบายที่ 4.3.4 พัฒนาขีดความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุขทุกคนให1เป2นนักจัดการสุขภาพชุมชน 
ขยายความครอบคลุมไปถึงกลุ�มผู1ด1อยโอกาส สนับสนุนอุปกรณ7พื้นฐานที่จําเป2นเพื่อให1สามารถเป2นกําลังสําคัญในการ
ดูแลสุขภาพของคนในชุมชน พัฒนาแกนนําสุขภาพครอบครัวและการสาธารณสุขมูลฐาน ที่ชุมชน ท1องถ่ิน มีส�วนร�วมใน
การสร1างเสริมสุขภาพและจัดการป=ญหาสุขภาพของตนเองได1อย�างเข1มแข็งและยั่งยืน รวมถึงประเด็นนโยบาย 4.3.5 
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชนตั้งแต�ช�วงตั้งครรภ7 วัยเด็ก วัยเจริญพันธุ7 วัยบรรลุนิติภาวะ วัยชรา และผู1พิการ รวมทั้งให1
มีระบบการฟ��นฟูสุขภาพในชุมชน จัดการประชาสัมพันธ7เชิงรุกเพื่อเผยแพร�ความรู1ด1านสุขภาพผ�านส่ือแขนงต�างๆ อย�าง
เป2นระบบ กระทรวงสาธารณสุขได1กําหนดเป>าหมายการให1บริการ คือประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต1อง และอยู�ใน
สภาพแวดล1อมที่เหมาะสม สามารถลดภาระโรค และภัยคุกคามตลอดจนได1รับความคุ1มครองผู1บริโภคด1านสุขภาพ โดย
มียุทธศาสตร7 คือ พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข ภาคีเครือข�ายและองค7กรปกครองส�วนท1องถ่ินในการ
ดําเนินกิจกรรมด1านสุขภาพ และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได1กําหนดเป>าหมายการให1บริการเพื่อรองรับ คือ 
ประชาชนสามารถพึ่งตนเองด1านสุขภาพได1และระบบสุขภาพภาคประชาชนมีความเข1มแข็ง มีตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ คือ 
ร1อยละของหมู�บ1านมีการจัดการด1านสุขภาพตามเกณฑ7มาตรฐาน  ในปEงบประมาณ 2557 กําหนดเป>าหมาย ร1อยละ 70 
 
2. วัตถุประสงค- 
        เพื่อส�งเสริมสนับสนุนการมีส�วนร�วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู�บ�าน (อสม.) และภาคีเครือข�าย
สุขภาพภาคประชาชนในการจัดการระบบสุขภาพชุมชน 
 
3. กระบวนการพัฒนา 

 

 

 

 
 

Process 
ขั้นที่ 1 วางแผนและพัฒนา 
ขั้นที่ 2 ถ�ายทอดแนวทางฯ  
ขั้นที่ 3 สนับสนุนการพัฒนา 
ขั้นที่ 4 ติดตามความก;าวหน;า
ข้ันท่ี 5 สรุป ประเมินผล 

Output 
- อสม มีศักยภาพและมี
ส�วนร�วมในการจัดการ
ระบบสุขภาพชุมชน 
- ภาคีเครือข�ายมีส�วนร�วม
ในการจัดการระบบ
สุขภาพชุมชนอย�าง
เข;มแข็ง 
 

Outcome 
ระบบสุขภาพ
ชุมชนเพื่อการ

พึ่งตนเอง 

Input 
- คน 
- งบประมาณ 
- วิชาการ  
- เคร่ืองมือ 
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4. ตัวชี้วัด  
    ตัวช้ีวัดของการดําเนินงานหมู�บ1านจัดการสุขภาพคือ “ร�อยละของหมู�บ�านมีการจัดการด�านสุขภาพตาม
เกณฑ�มาตรฐาน” 
5. เป3าหมาย 
 ตามแผนยุทธศาสตร7และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปE กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน พ.ศ. 2555 - 2558 
กําหนดเป>าหมายการดําเนินงานหมู�บ1านจัดการสุขภาพผ�านเกณฑ7มาตรฐาน ไว1ดังน้ี  

ป�งบประมาณ 2555 ป�งบประมาณ 2556 ป�งบประมาณ 2557 ป�งบประมาณ 2558 
ร1อยละ 60 ร1อยละ 70 ร1อยละ 70 ร1อยละ 70 

ในปEงบประมาณ 2557 ได1กําหนดเป>าหมายในการดําเนินงานหมู�บ1านจัดการสุขภาพ คือ “หมู�บ�านมีการจัดการด�าน
สุขภาพตามเกณฑ�มาตรฐาน ร�อยละ 70” โดยแบ�งเป2น 2 ส�วน ดังน้ี 

5.1 การดําเนินงานในพื้นทีต่ําบลจัดการสุขภาพ: กําหนดให;มีการพัฒนาหมู�บ;านจัดการทุกหมู�บ;าน/ชุมชน ที่อยู�ใน
ตําบลจัดการสุขภาพ ป�งบประมาณ 2557 จํานวน 2,634 ตําบล 

สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ จํานวนอําเภอ จํานวนตําบล 

เขต 1 103 309 
เขต 2 47 141 
เขต 3 54 162 
เขต 4 70 210 
เขต 5 62 186 
เขต 6 69 207 
เขต 7 77 231 
เขต 8 87 261 
เขต 9 88 264 

  เขต 10 70 210 
  เขต 11 74 222 
  เขต 12 77 231 

รวม 878 2,634 
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5.2 การดําเนินงานในภาพรวมท้ังประเทศ: กําหนดให;มีการพัฒนาหมู�บ;านจัดการทุกหมู�บ;าน/ชุมชน ที่อยู�ใน
เขต อบต. และเทศบาลตําบล 

สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ   หมู�บ;านทั้งหมด (หมู�บ;าน)   เป3าหมาย ป� 2557 (หมู�บ;าน)  
 เขต 1                               8,181                               5,727  
 เขต 2                               4,496                               3,147  
 เขต 3                               4,424                               3,097  
 เขต 4                               5,662                               3,963  
 เขต 5                               5,579                               3,905  
 เขต 6                               4,850                               3,395  
 เขต 7                               8,304                               5,813  
 เขต 8                               7,422                               5,195  
 เขต 9                              10,024                               7,017  

   เขต 10                               7,351                               5,146  
   เขต 11                               4,360                               3,052  
   เขต 12                               4,310                               3,017  

 รวม                              74,963                              52,474  
 
6. ขั้นตอนการดําเนินงาน 

1 วางแผนและพัฒนา 
1.1 การจัดทําโครงการและเสนอขออนุมัติ  
1.2 การจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําป�งบประมาณ 2557  

2 ถ�ายทอดแนวทางและแผนปฏบิัติการสู�การปฏิบัติฯ  
2.1 จัดทําแนวทางการดําเนินงานสุขภาพภาคประชาชนและแบบประเมินหมู�บ1านจัดการสุขภาพ 

ปEงบประมาณ 2557 เพื่อให1ผู1ปฏิบัติงานใช1เป2นเคร่ืองมือในการดําเนินงาน 
2.2 จัดประชุมปฏิบัติการเพื่อถ�ายทอดนโยบายและแผนกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 

ปEงบประมาณ 2557 แก�ผู1ปฏิบัติงานของกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน และสํานักงานสนับสนุนบริการ              
สุขภาพเขต 

2.3 สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต จัดประชุมช้ีแจงแนวทางการดําเนินงานสุขภาพภาค
ประชาชน และเสริมสร1างความร�วมมือภาคีเครือข�ายสุขภาพภาคประชาชนแก�จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ  

 2.4 จัดอบรมทีมวิทยากรระดับจังหวัดและอําเภอ ให1เป2นวิทยากรพี่เล้ียงในการอบรมพัฒนาศักยภาพ 
อสม. เป2นแกนนําในการขับเคล่ือนตําบลจัดการสุขภาพ และงานสุขภาพภาคประชาชนในระดับพื้นที่  จึงกําหนดให1จัด
อบรมทีมวิทยากรระดับจังหวัด และอําเภอ จํานวน 990 คน  
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3. สนับสนุนการพัฒนา 

3.1 การถ�ายทอดความรู1ด1านสุขภาพและการจัดการสุขภาพแก� อสม.และภาคีเครือข�ายผ�านส่ือ
ส่ิงพิมพ7 ได1แก� หนังสือพิมพ7เพื่อน ผสส.-อสม. รายเดือน ๆ ละ 100,000 ฉบับ 

3.2 ถ�ายทอดแนวทางการดําเนินงานหมู�บ1านจัดการสุขภาพ ผ�านเว็บไซต7กองสนับสนุนสุขภาพภาค
ประชาชน (http://phc.moph.go.th)  

3.3 สนับสนุนแบบประเมินหมู�บ1านจัดการสุขภาพ ปEงบประมาณ 2557 เพื่อให1ผู1ปฏิบัติงานในระดับ
พื้นที่ใช1เป2นเครื่องมือในการประเมินหมู�บ1านจัดการสุขภาพ 

3.4 จัดทําโปรแกรมการประเมินหมู�บ1านจัดการสุขภาพ ปEงบประมาณ 2557 
  3.5 สนับสนุนงบประมาณในการขับเคล่ือนงานสุขภาพภาคประชาชน 

4. ติดตามความก;าวหน;า 
 4.1 กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน และสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ติดตาม

ความก1าวหน1าผลการดําเนินงานหมู�บ1านจัดการสุขภาพของจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ   
 

 5. สรุป ประเมินผลและจัดทํารายงาน 
         

7. งบประมาณ  
ใช1งบประมาณกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 

 
8. ผู;รับผิดชอบ 

• กลุ�มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร7สุขภาพภาคประชาชนและกลุ�มงานที่เก่ียวข1องของกองสนับสนุน
สุขภาพภาคประชาชน 

• สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 12 เขต 

• สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 76 แห�ง 

9. ประโยชน-ที่คาดว�าจะได;รับ 
 ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได1และระบบสุขภาพภาคประชาชนมีความเข1มแข็ง 
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3.3.3 แนวการสนับสนุนเครือข�ายองค-กรเอกชนสาธารณประโยชน-ในการจัดการสุขภาพชุมชน  

1. ความสําคัญและที่มา 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ได1ตระหนักถึงความสําคัญของการมีส�วนร�วมในพัฒนางาน
ด1านสาธารณสุข เพื่อให1มีการดําเนินงานอย�างทั่วถึงและต�อเน่ือง จึงได1สนับสนุนงบประมาณให1กับองค7กรเอกชน
สาธารณประโยชน7ต�าง ๆ เพื่อให1มีส�วนร�วมในการจัดการสุขภาพ ดังน้ันเพื่อให1สอดคล1องกับพันธกิจและยุทธศาสตร7ของ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จึงได1มอบหมายให1กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน เป2นผู1รับผิดชอบงานดังกล�าว 
ตั้งแต�ปEงบประมาณ 2546 เป2นต1นมา โดยกําหนดแนวทางการสนับสนุนงบประมาณ การพิจารณาโครงการต�าง ๆ               
ที่เหมาะสมและมีผลการดําเนินงานตอบสนองกับผลผลิตของกรมฯ ซึ่งในปEงบประมาณ 2557  ได1มีการประชาสัมพันธ7
ให1องค7กรเอกชนสาธารณประโยชน7ต�าง ๆ ส�งโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ  มีองค7กรเอกชนฯ ส�ง
โครงการเข1ามาขอรับการสนับสนุนจํานวนทั้งส้ิน 60 องค7กร  78 โครงการ  เป2นเงินทั้งส้ิน 24,797,850 บาท  โดย
คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการสนับสนุนองค7กรเอกชนสาธารณประโยชน7ในการพัฒนาสาธารณสุข ปE 2557  ได1
ดําเนินการวิเคราะห7และคัดเลือกโครงการที่เหมาะสม โดยแบ�งการพิจารณาตามพื้นที่รับผิดชอบของแต�ละสํานักงาน
สนับสนุนบริการสุขภาพ จํานวน 12 เขต มีโครงการต�าง ๆ ที่ผ�านการพิจารณาจํานวนทั้งส้ิน 30 องค7กร 38 โครงการ 
จํานวนเงินทั้งส้ิน 8,000,000 บาท  

ดังน้ัน กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน  ในฐานะผู1รับผิดชอบงานส�งเสริมสนับสนุนองค7กรภาคีเครือข�าย
สุขภาพให1มีส� วนร�วมในการจัดการสุขภาพ โดยการสนับสนุนงบประมาณในแต�ละปE ให1 กับองค7กรเอกชน
สาธารณประโยชน7ฯ ที่ดําเนินกิจกรรมตามแผนงานโครงการและสามารถตอบผลผลิตของกองสนับสนุนสุขภาพภาค
ประชาชน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได1  จึงเห็นควรให1มีการจัดทําโครงการเสริมสร1างศักยภาพเครือข�ายองค7กร
เอกชนสาธารณประโยชน7ในการจัดการสุขภาพภาคประชาชน ปEงบประมาณ 2557 ข้ึน เพื่อส�งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาการมีส�วนร�วมขององค7กรเอกชนฯ ในการจัดการสุขภาพ รวมทั้งพิจารณาโครงการต�าง ๆ ที่มีแผนงานโครงการใน
การดําเนินกิจกรรมที่สอดคล1องกับภารกิจและตอบสนองต�อผลผลิตของกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน          
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  และเสนอสํานักงบประมาณเพื่อพิจารณาสนับสนุนงบประมาณในปE 2557 ต�อไปด1วย 

2.วัตถุประสงค- 
1. เพื่อส�งเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาศักยภาพการมีส�วนร�วม  ขององค7กรเอกชนสาธารณประโยชน7ในการ

จัดการด1านสุขภาพ   
 2. เพื่อระดมสมอง ในการวิเคราะห7 และคัดเลือกโครงการตามหลักเกณฑ7และแนวทางการสนับสนุน

งบประมาณในปE 2558 ให1ได1โครงการที่เหมาะสม ตอบสนองกับผลผลิตและตัวช้ีวัดของกองสนับสนุนสุขภาพภาค
ประชาชนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  กระทรวงสาธารณสุข   

3. เพื่อควบคุมกํากับ และติดตามประเมินผล การดําเนินงานขององค7กรเอกชนสาธารณประโยชน7 
ที่ได1รับการสนับสนุนงบประมาณในปE 2557 ขอบเขตของ/พื้นที่เป>าหมาย/กลุ�มเป>าหมายตุลาคม 2556  -  กันยายน  
2557/ องค7กรเอกชนสาธารณประโยชน7ที่ได1รับการสนับสนุนในการจัดการสุขภาพชุมชน จํานวน 30 องค7กร 
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3. ผลผลิต/ผลลัพธ-ของโครงการ 
 ภาคีเครือข�ายองค7กรเอกชนสาธารณประโยชน7ฯ ที่ได1รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ ในปEงบประมาณ 2557  มีผลการดําเนินงานที่ตอบสนองต�อผลผลิตของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  ในเรื่อง
การมีส�วนร�วมในการจัดการสุขภาพชุมชน 

4.ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ/เป3าหมาย 
 ร1อยละขององค7กรเอกชนสาธารณประโยชน7ที่ได1รับการสนับสนุนได1ดําเนินการตามวัตถุประสงค7ที่กําหนดไว1   

5. ความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร- 
 - ผลผลิตที่ 3 : อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู�บ1าน (อสม.) และภาคีเครือข�ายได1รับการส�งเสริมและ
สนับสนุนให1มีส�วนร�วมในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 
 - กิจกรรมหลักที่ 1 : ส�งเสริมและสนับสนุนองค7กรอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู�บ1าน (อสม.) องค7กร
ปกครองส�วนท1องถ่ิน  ภาคีเครือข�ายสุขภาพภาคประชาชนในการจัดการระบบสุขภาพชุมชน 
 - นโยบาย 4.3.4 :  พัฒนาขีดความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุขทุกคนให1เป2นนักจัดการสุขภาพชุมชน  
ขยายความครอบคลุมไปถึงกลุ�มผู1ด1อยโอกาส  สนับสนุนอุปกรณ7พื้นฐานที่จําเป2น  เพื่อให1สามารถเป2นกําลังสําคัญในการ
ดูแลสุขภาพของคนในชุมชน  พัฒนาแกนนําสุขภาพครอบครัวและการสาธารณสุขมูลฐานที่ชุมชนท1องถ่ินมีส�วนร�วมใน
การสร1างเสริมสุขภาพและจัดการป=ญหาสุขภาพของตนเองได1อย�างเข1มแข็งและยั่งยืน  

6.ข้ันตอนการดําเนินงาน 
กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 

6.1 การสนับสนุนโครงการที่ได1รับการสนับสนุนงบประมาณในปE 2557   
     6.1.1   แจ1งองค7กรเอกชนสาธารณประโยชน7ฯ ที่ได1รับการสนับสนุนงบประมาณปE 2557 ให1ปรับโครงการ                
และรายละเอียดทําสัญญารับเงิน (ในเขตกรุงเทพมหานครและนนทบุรี) 
     6.1.2 ตรวจสอบเอกสาร และทําสัญญารับเงินกับองค7กรเอกชนสาธารณประโยชน7ฯ (ในเขต
กรุงเทพมหานครและนนทบุรี)                                 
 6.1.3 รวบรวมสัญญารับเงิน เสนอรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพลงนาม 
     6.1.4 แจ1งสํานักบริหาร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ดําเนินการเบิกจ�ายเงินสนับสนุนงบประมาณให1กับ
องค7กรเอกชนฯ จํานวนเงิน 8,000,000 บาท   

 6.1.5 ติดตามรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช1เงินอุดหนุน หลังได1รับการสนับสนุนงบประมาณ  
ตามแบบที่กระทรวงการคลังกําหนด และรายงานฉบับสมบูรณ7 

6.2 ดําเนินการเพื่อเตรียมสนับสนุนงบประมาณองค7กรเอกชนสาธารณประโยชน7 ปE 2558 
 6.2.1 จัดทําคําส่ังแต�งต้ังคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการสนับสนุนองค7กรเอกชนสาธารณประโยชน7 

ในการพัฒนาสาธารณสุข ปE 2558 
 6.2.2 จัดทําแนวทางการสนับสนุนงบประมาณองค7กรเอกชนสาธารณประโยชน7ฯ ในปEงบประมาณ 2558 
 6.2.3 เผยแพร� และประชาสัมพันธ7การขอรับการสนับสนุนงบประมาณองค7กรเอกชนสาธารณประโยชน7 

ในปEงบประมาณ 2558 ไปยังองค7กรเอกชนสาธารณประโยชน7ที่ข้ึนทะเบียนกับกระทรวงสาธารณสุข เว็บไซต7 และทาง
ส่ืออ่ืน ๆ ของกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน   

 6.2.4 รวบรวม สังเคราะห7 และวิเคราะห7 จําแนกหมวดหมู�โครงการ ที่ เสนอขอรับการสนับสนุน
งบประมาณประจําปE 2558 
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     6.2.5 จัดประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณสนับสนุนองค7กรเอกชนสาธารณประโยชน7ฯ ปE 2558  ดังน้ี 
  (1) ประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการพิจารณาโครงการองค7กรเอกชนสาธารณประโยชน7ในการ

พัฒนาสาธารณสุข ปE 2558 ในเขตกรุงเทพมหานครและนนทบุรี จํานวน 1 ครั้ง   
 (2) ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนองค7กรเอกชนสาธารณประโยชน7ในการพัฒนาสาธารณสุข  
ปE 2558 จํานวน 1 คร้ัง   
 (3) ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนองค7กรเอกชนสาธารณประโยชน7ในการพัฒนาสาธารณสุข  
ปE 2558 จํานวน 1 คร้ัง      

6.2.6 ขออนุมัติโครงการที่ได1รับการคัดเลือกจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เพื่อประกอบการเสนอ  
คําของบประมาณสนับสนุนองค7กรเอกชนสาธารณประโยชน7 ปE 2558 หมวดเงินอุดหนุน 

6.2.7 แจ1งผลการพิจารณา แก�องค7กรเอกชนสาธารณประโยชน7ฯ ที่ส�งโครงการขอรับการสนับสนุนเงิน
งบประมาณรับทราบ 
 6.3. ดําเนินการข้ึนทะเบียนองค7กรเอกชนสาธารณประโยชน7ฯ ที่ขอข้ึนทะเบียนใหม� 
  6.4. จัดทําฐานข1อมูลขององค7กรเอกชนสาธารณประโยชน7ฯ ที่ได1รับการสนับสนุนงบประมาณในปEงบประมาณ 
2557 จากกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพลงทางเว็บไซต7 
 6.5.ประเมินผลโครงการที่ได1รับการสนับสนุนงบประมาณ ปE 2557 ในเขต กทม. และนนทบุรี โดย                 
กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน ร�วมกับสมาคมประสานองค7กรเอกชนเพื่อการสาธารณสุข (ประเทศไทย) 
 6.6. สรุปผลการดําเนินงานขององค7กรเอกชนสาธารณประโยชน7ฯ ที่ได1 รับการสนับสนุนงบประมาณ 
ปE 2557   
      
สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 
 1. การสนับสนุนโครงการที่ได1รับการสนับสนุนงบประมาณในปE 2557 

     1.1 แจ1งองค7กรเอกชนสาธารณประโยชน7ฯ ที่ได1รับการสนับสนุนงบประมาณปE 2557 ให1ปรับโครงการ
เพื่อทําสัญญา  
     1.๒ ตรวจสอบเอกสาร  และทําสัญญารับเงินกับองค7กรเอกชนสาธารณประโยชน7ฯ  
 1.3 รวบรวมสัญญารับเงิน เสนอผู1อํานวยการสบส.เขตลงนาม 
 1.4 ดําเนินการเบิกจ�ายเงินสนับสนุนงบประมาณให1กับองค7กรเอกชนสาธารณประโยชน7ฯ 
 1.5 ติดตามรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช1เงินอุดหนุน หลังได1รับการสนับสนุนงบประมาณ         
ตามแบบที่กระทรวงการคลังกําหนด และรายงานฉบับสมบูรณ7 
 2. ดําเนินการเพื่อเตรียมสนับสนุนงบประมาณองค7กรเอกชนสาธารณประโยชน7 ปE 2558 
 2.1 เผยแพร� และประชาสัมพันธ7การขอรับการสนับสนุนงบประมาณองค7กรเอกชนสาธารณประโยชน7  
ในปEงบประมาณ 2558    
 2.2 จัดประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการขององค7กรเอกชนสาธารณประโยชน7ในการพัฒนา
สาธารณสุข ปE 2558 ในแต�ละภาค   
 
 3. ติดตามผลการดําเนินงานขององค7กรเอกชนสาธารณประโยชน7ฯ ที่ได1รับการสนับสนุนงบประมาณ  
ในปEงบประมาณ 2557 
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 4. จัดประชุมเพื่อติดตามผลการดําเนินงานขององค7กรเอกชนสาธารณประโยชน7ฯ ที่ได1รับการสนับสนุน  
งบประมาณ ในปEงบประมาณ 2557 โดยสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ร�วมกับสมาคมประสานงานองค7กร
เอกชนเพื่อการสาธารณสุข (ประเทศไทย) 
 5. ประเมินผลโครงการที่ได1รับการสนับสนุนงบประมาณปE 2557 โดยสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 
แต�ละภาค 
 6. สรุป และประเมินผลการดําเนินงานขององค7กรเอกชนสาธารณประโยชน7ฯ ที่ได1รับการสนับสนุน 
งบประมาณปE 2557   
 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
 1. พิจารณาให1ความเห็นโครงการขององค7กรเอกชนสาธารณประโยชน7ฯ ในพื้นที่ตามพื้นที่ที่ดําเนินการ  
เพื่อให1คําแนะนํา และมีกิจกรรมที่สอดคล1องกันนโยบายของจังหวัด 
 2. เผยแพร� และประชาสัมพันธ7การขอรับการสนับสนุนงบประมาณองค7กรเอกชนสาธารณประโยชน7 
ในปEงบประมาณ 2558 

7. งบประมาณ  
 กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 

8. ผู;รับผิดชอบและผู;เกี่ยวข;องกับโครงการ 

• กลุ�มส�งเสริมการมีส�วนร�วมอาสาสมัครสาธารณสุขและกลุ�มงานที่เก่ียวข1องของกองสนับสนุนสุขภาพ
ภาคประชาชน  

• สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 12 เขต 

• สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  

9. ประโยชน-ที่คาดว�าจะได;รับ 
 9.1 องค7กรเอกชนสาธารณประโยชน7ฯ ได1รับการส�งเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพให1มีส�วนร�วมในการ
จัดการด1านสุขภาพในชุมชน ให1มีความพร1อมสู�การพัฒนาเป2นหมู�บ1านจัดการสุขภาพ เพื่อตอบสนองนโยบายของ
กระทรวงสาธารณสุข และรัฐบาล 
 9.2 องค7กรเอกชนสาธารณประโยชน7ฯ ที่ได1รับการสนับสนุนงบประมาณ จากกระทรวงสาธารณสุข 
ในปEงบประมาณ 2557 มีผลการดําเนินงานที่ตอบสนองต�อผลผลิตของกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน ในเรื่อง
การมีส�วนร�วมในการจัดการสุขภาพ 
 9.3 ได1โครงการที่เหมาะสม สอดคล1องกับสถานการณ7ป=จจุบัน ตอบสนองกับผลผลิตและตัวช้ีวัดของ 
กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ในปEงบประมาณ 2558         
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ส�วนท่ี 4 
ระบบสารสนเทศงานสุขภาพภาคประชาชน 

4.1 แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศงานสุขภาพภาคประชาชน 
4.2 ทะเบียน/แบบรายงานผลการดําเนินงานสุขภาพภาคประชาชน ป&งบประมาณ  2557 
 4.2.1 ทะเบียนประวัติส�วนบุคคลของ อสม. 
 4.2.2 (ร�าง) แบบรายงานการอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. 

4.2.3 (ร�าง) แบบรายงานผลการจัดซื้ออุปกรณ4ที่ จําเป5นสําหรับ อสม. ในการดูแล
สุขภาพตามกลุ�มวัย 

 4.2.4 แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของ อสม. (แบบ สสจ.1)  
 4.2.5 แบบบันทึกข;อมูลประวัติและผลงานของ อสม.ดีเด�น 
 4.2.6 แบบประเมินหมู�บ;านจัดการสุขภาพ 
 4.2.7 (ร�าง) แบบรายงานผลการดําเนินงานตําบลจัดการสุขภาพดี วิสาหกจิชุมชน 
   ย่ังยืน (สําหรับพ้ืนที่ตําบล) 

4.3 โปรแกรมประยุกต4งานสุขภาพภาคประชาชน ป&งบประมาณ  2557 
4.3.1 โปรแกรมประยุกต4ฐานข;อมูลทะเบียนประวตัิส�วนบุคคลของ อสม. 

 4.3.2 โปรแกรมประยุกต4ฐานข;อมูลการอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. 
4.3.3 โปรแกรมประยุกต4ฐานข;อมูลการสนับสนุนชุดอุปกรณ4สําหรับ อสม. 

 4.3.4 โปรแกรมประยุกต4ฐานข;อมูลผลการปฏิบัติงานของ อสม. (แบบ สสจ.1)  
 4.3.5 โปรแกรมประยุกต4ฐานข;อมูล อสม.ดีเด�น 
 4.3.6 โปรแกรมประยุ  กต4ฐานข;อมูลหมู�บ;านจัดการสุขภาพ 
 4.3.7 โปรแกรมประยุกต4ฐานข;อมูลตําบลจัดการสขุภาพ 
 



ส�วนท่ี 4 

ระบบสารสนเทศงานสขุภาพภาคประชาชน 

4.1 แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศงานสุขภาพภาคประชาชน 
1. ความสําคัญและท่ีมา 
 ระบบข�อมูลและสารสนเทศ เป�นระบบสนับสนุนท่ีมีความสําคัญในการปฏิบัติราชการแบบมุ"งเน�น
ผลสัมฤทธิ์ขององค(กรภาครัฐ หากระบบสารสนเทศมีคุณภาพจะสามารถช"วยให�ผู�บริหารสามารถตัดสินใจ
บริหารจัดการองค(กร ได�อย"างมีประสิทธิภาพซ่ึง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได�นําระบบการบริหารผลการ
ปฏิบัติราชการแบบมุ"งเน�นผลสัมฤทธิ์มาใช�ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการกับส"วนราชการในสังกัด    
ดังนั้น ส"วนราชการต"างๆ จึงต�องพัฒนาระบบข�อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนให�การปฏิบัติราชการมี
ประสิทธิภาพด�วยเช"นกัน  
 กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน ซ่ึงเป�นหน"วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มี
ฐานข�อมูลของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู"บ�าน (อสม.) ท่ีเป�นพลังของประชาชนท่ีช"วยหนุนเสริมในการ
ดําเนินงานด�านสุขภาพของประชาชน ร"วมกับเจ�าหน�าท่ีสาธารณสุขในระดับพ้ืนท่ีท่ีมีจํานวนจํากัดตลอดจน
ข�อมูลผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวข�องเป�นจํานวนมาก เช"น ฐานข�อมูลทะเบียน อสม. ฐานข�อมูลหมู"บ�านจัดการ
สุขภาพ ฐานข�อมูลตําบลจัดการสุขภาพ ฐานข�อมูล อสม. เชิงรุก ฐานข�อมูลการพัฒนาศักยภาพ อสม. 
ฐานข�อมูล อสม.ดีเด"นและฐานข�อมูลการสนับสนุนชุดอุปกรณ( อสม. จึงมีความจําเป�นต�องพัฒนาระบบข�อมูล
และสารสนเทศงานสุขภาพภาคประชาชนให�มีประสิทธิภาพสามารถสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร(ระบบ
สุขภาพภาคประชาชนได�อย"างมีประสิทธิภาพ และสามารถให�บริการข�อมูลแก"ประชาชนตามพระราชบัญญัติ
ข�อมูลข"าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐ และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�อง 

2. วัตถุประสงค% 
2.1. เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศของกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชนให�รองรับการปฏิบัติงาน ใน

ปCงบประมาณ 2557 
2.2. เพ่ือให�เกิดการประสานงาน แลกเปลี่ยนข�อมูลข"าวสาร และการเชื่อมโยงระบบเครือข"ายท่ีเก่ียวข�อง 
2.3. เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน ในการใช�งานระบบสารสนเทศ 
2.4. เพ่ือจัดหา ดูแลรักษาอุปกรณ(คอมพิวเตอร(และระบบเครือข"ายคอมพิวเตอร(ของกองสนับสนุนสุขภาพ

ภาคประชาชน ให�สามารถใช�งานได�อย"างต"อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

3. ขอบเขต/พ้ืนท่ีเป+าหมาย/กลุ�มเป+าหมาย ขอบเขตของโครงการครอบคลุม 3 ส"วน ดังนี้ 
3.1. Hardware : การจัดหา ดูแลรักษาอุปกรณ(คอมพิวเตอร(และระบบเครือข"ายคอมพิวเตอร(ของ       

กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน ให�สามารถใช�งานได�อย"างต"อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
3.2. Software : 

3.2.1. พัฒนาและปรับปรุงฐานข�อมูลงานสุขภาพภาคประชาชน ให�รองรับการขับเคลื่อนนโยบาย
และยุทธศาสตร(ระบบสุขภาพภาคประชาชน ปCงบประมาณ 2557 ประกอบด�วย 7 ฐานข�อมูล 
ได�แก" ฐานข�อมูลทะเบียน อสม. ฐานข�อมูลหมู"บ�านจัดการสุขภาพ ฐานข�อมูลตําบลจัดการ
สุขภาพ  ฐานข�อมูล อสม.เชิงรุก ฐานข�อมูลการพัฒนาศักยภาพ อสม.ฐานข�อมูล อสม.ดีเด"น 
และฐานข�อมูลการสนับสนุนชุดอุปกรณ( อสม. 

61



3.2.2. การพัฒนาเว็บไซต( เพ่ือถ"ายทอดความรู�ด�านการดูแลสุขภาพและการจัดการสุขภาพชุมชน 
ตลอดจนสื่อสารข�อมูลงานสุขภาพภาคประชาชนแก" อสม. ภาคีเครือข"าย และผู�เก่ียวข�อง  
จํานวน 2 เว็บไซต( 

3.2.3. Peopleware : พัฒนาศักยภาพบุคลากรกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชนและสํานักงาน
สนับสนุนบริการสุขภาพเขต ในการใช�งานระบบสารสนเทศพ้ืนฐานและระบบสารสนเทศงาน
สุขภาพภาคประชาชน 

4. ผลผลิต/ผลลัพธ% 
 มีระบบสารสนเทศงานสุขภาพภาคประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพสามารถรองรับการขับเคลื่อนนโยบาย
และยุทธศาสตร(ระบบสุขภาพภาคประชาชน ปCงบประมาณ 2557 

5. ตัวช้ีวัดความสําเร็จ/เป+าหมาย 
5.1. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศงานสุขภาพภาคประชาชน 

6. ความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร% 
 ผลผลิตท่ี 2 อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู"บ�าน (อสม.) และภาคีเครือข"ายได�รับการส"งเสริม
สนับสนุนให�มีส"วนร"วมในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 
 กิจกรรมหลักท่ี 1 : ส"งเสริมและสนับสนุนองค(กรอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู"บ�าน (อสม.) 
องค(กรปกครองส"วนท�องถ่ิน ภาคีเครือข"ายสุขภาพภาคประชาชนในการจัดการระบบสุขภาพชุมชน 
 กิจกรรมหลักท่ี 2 : พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู"บ�าน (อสม.) ในการเฝZาระวัง 
ปZองกันและสร�างสุขภาพเชิงรุกในชุมชนท้ังในภาวะปกติภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ 

นโยบายรัฐบาล ข�อ 4.3 นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน  
4.3.4 พัฒนาขีดความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุขทุกคนให�เป�นนักจัดการสุขภาพชุมชน ขยายความ
ครอบคลุมไปถึงกลุ"มผู�ด�อยโอกาส สนับสนุนอุปกรณ(พ้ืนฐานท่ีจําเป�นเพ่ือให� สามารถเป�นกําลังสําคัญใน การ
ดูแลสุขภาพของคนในชุมชน พัฒนาแกนนําสุขภาพครอบครัวและการสาธารณสุขมูลฐานท่ีชุมชน ท�องถ่ินมี
ส"วนร"วมในการสร�างเสริมสุขภาพและจัดการป\ญหาสุขภาพของตนเองได�อย"างเข�มแข็งและยั่งยืน 

7. ข้ันตอนดําเนินการ 

7.1. วิเคราะห(สถานการณ(การดําเนินงาน 

7.1.1. รวบรวมข�อมูลท่ีเก่ียวข�อง 

7.1.1.1. การสํารวจครุภัณฑ(คอมพิวเตอร(ท่ีมีใช�งานอยู"ในป\จจุบัน และอายุการใช�งาน เพ่ือ
นํามาใช�ในการพิจารณาของบลงทุนในปCงบประมาณ 2558  

7.1.1.2. ผลการใช�งานระบบสารสนเทศงานสุขภาพภาคประชาชน ปCงบประมาณ 2556  
7.2. จัดทําแผน/แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศงานสุขภาพภาคประชาชน 

7.2.1. จัดทําโครงการ/แผนปฏิบัติ 
7.2.1.1. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศงานสุขภาพภาคประชาชน ปCงบประมาณ ๒๕๕7 

พร�อมแผนปฏิบัติการ และ KPI Template 

7.2.2. แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศสุขภาพภาคประชาชน ประจําปC 2557  
7.2.2.1. ประชุมจัดทําแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศงานสุขภาพภาคประชาชน 

ปCงบประมาณ 2557 
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7.2.2.2. จัดทําเอกสารแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศงานสุขภาพภาคประชาชน 
ปCงบประมาณ 2557 

7.2.2.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห(ความต�องการระบบสารสนเทศงานสุขภาพภาค
ประชาชนและถ"ายทอดการใช�งานระบบสารสนเทศ 

7.2.2.4. จัดทําคําของบประมาณประจําปC 2558 รายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร(ท่ีมี
มูลค"าไม"เกิน 5 ล�านบาท เสนอผู�บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ  

7.3. ถ"ายทอดแผนฯ/แนวทางการดําเนินงานสู"การปฏิบัติ 
7.3.1. ประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงานระบบสารสนเทศงานสุขภาพภาคประชาชน 

7.3.2. เผยแพร"แนวทางการดําเนินงานผ"านเว็บไซต(กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 

7.4. พัฒนาระบบสารสนเทศสุขภาพภาคประชาชน 

7.4.1. ออกแบบพัฒนาระบบสารสนเทศงานสุขภาพภาคประชาชน ปCงบประมาณ 2557 

7.4.2. ดําเนินการพัฒนาโปรแกรมประยุกต(งานสุขภาพภาคประชาชน และเว็บไซต(กองสนับสนุน
สุขภาพภาคประชาชน ปCงบประมาณ 2557  

7.4.3. แจ�งผู�เก่ียวข�องให�ใช�งานโปรแกรมประยุกต(งานสุขภาพภาคประชาชนท่ีพัฒนาข้ึน 
7.5. กํากับติดตามรายงานผลการดําเนินงาน 

7.5.1. ติดตามความก�าวหน�าผลการดําเนินงานในการประชุมปรับแผนครึ่งปCงบประมาณ 2557 

7.5.2. ติดตามการบันทึกข�อมูลผลการดําเนินงานผ"านเว็บไซต( 
7.5.3. ประชุมติดตามความก�าวหน�า 

7.6. สรุปประเมินผลและจัดทํารายงาน 
7.6.1. จัดประชุมประเมินผลการดําเนินงานประจําปC 2557 
7.6.2. จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําปC 2557 

8. งบประมาณ 
ใช�งบประมาณกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 

9. ผู<รับผิดชอบ/ผู<เก่ียวข<อง 
• กลุ"มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร(สุขภาพภาคประชาชนและกลุ"มงานท่ีเก่ียวข�องของกอง

สนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 
• สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 12 เขต 
• สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 76 จังหวัด 

10. ประโยชน%ท่ีจะได<รับ 
มีระบบสารสนเทศงานสุขภาพภาคประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพ พร�อมใช�งาน สามารถรองรับการ

ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร(ระบบสุขภาพภาคประชาชน ปCงบประมาณ 2557 
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4.2 ทะเบียน/แบบรายงานผลการดําเนินงานสุขภาพภาคประชาชน ป�งบประมาณ 2557 
 

4.2.1 ทะเบียนประวัติส(วนบุคคลของ อสม. 
 

ตําบล.................อําเภอ..................จังหวัด....................... 
วันท่ี.................................................................................. 

1. ข*อมูลท่ัวไปของ อสม. 
เลขประจําตัวประชาชน  �-����-�����-��-� 
ข่ือ(นาย/นาง/นางสาว) ................................................. นามสกุล ...................................................................... 
เพศ  � ชาย  � หญิง   เกิดวันท่ี......... เดือน .....................พ.ศ. .........  อายุ ............ ป(  หมู*โลหิต...............  
ท่ีอยู*ป,จจุบัน บ-านเลขท่ี.............................. หมู*ท่ี............ซอย.....................................ถนน.................................. 
ตําบล/แขวง..................... อําเภอ/เขต........................... จังหวัด................................รหัสไปรษณีย4.................... 
E-mail : ………………………..……………… โทรศัพท4................................... โทรศัพท4มือถือ..................................... 
อาชีพ ………………………..………..………… ระดับการศึกษา ………………………..………………  
เริ่มเป=น อสม. วันท่ี......... เดือน ..................... พ.ศ. ......... 
สถานภาพ  � โสด(ข-ามไปข-อ 4)   � สมรส  จํานวนบุตร...............................คน 
 
2. ข*อมูลคู(สมรส ของ อสม. 
เลขประจําตัวประชาชน  �-����-�����-��-� 
ข่ือ(นาย/นาง/นางสาว) ................................................. นามสกุล ...................................................................... 
ท่ีอยู*ป,จจุบัน บ-านเลขท่ี.............................. หมู*ท่ี............ซอย.....................................ถนน.................................. 
ตําบล/แขวง..................... อําเภอ/เขต........................... จังหวัด................................รหัสไปรษณีย4.................... 
E-mail : ………………………..……………… โทรศัพท4................................... โทรศัพท4มือถือ..................................... 
 
3. ตําแหน(งทางการและไม(ทางการ………………………..………..………… 

 
4. ความชํานาญพิเศษ………………………..………..………… 

 

5. ตําแหน(งชมรม อสม.………………………..………..………… 
 

6. การอบรมหลักสูตร อสม.………………………..………..………… 
 

7. การอบรมความรู*เพ่ิมเติม………………………..………..………… 
 

8. การได*รับสิทธิ์ค(าป8วยการ………………………..………..………… 
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4.2.2 (ร�าง) แบบรายงานการอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. ป�งบประมาณ 2557 
จังหวัด ..................................... 

ลําดับ หลักสูตร 
(1) (2) (3)=(2)/(1)*100 (4) (5)= (4)/ (2)*100 

จํานวน อสม.เป-าหมาย 
(คน) 

จํานวน อสม. 
ที่ผ�านการอบรม 

(คน) 

ร3อยละ 
จํานวน อสม. ที่ผ�าน 
ตามเกณฑ5มาตรฐาน 

(คน) 

ร3อยละ 

1 อสม.เชี่ยวชาญ ตามกลุ�มวัย 200,000     

2 อสม.นักจัดการสขุภาพ ตามกลุ�มวัย 50,000     

3 อื่นๆ      

 รวมทั้งสิ้น 250,000     

 

 

 

             ลงชื่อ.................................................... 

                   (                                      ) 

             ตําแหน�ง................................................ 

             วันที่....................................................... 
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ส�วนที่ 1 ความก�าวหน�าผลการดําเนินงาน

1
2
3
4
5

รวมทั้งสิน

ส�วนที่ 2 ผลการเบิกจ�ายงบประมาณ

ลําดับ รายการ ร�อยละ ร�อยละ

รวมทั้งสิ้น

ส�วนที่  3 ผลการสนับสนุนอุปกรณ&ที่จําเป'นให� อสม.
ลงชื่อ.................................................................

จํานวนหมู�บ�านทั้งหมด ร�อยละ        (................................................................)
ตําแหน�ง..............................................................
       วันที่...........................................................

สั่งซื้อ/
ทํา

สัญญา
ส�งมอบ

ตรวจ
รับ

เบิก
จ�ายเงิน

วิธีการจัดซื้อ ขั้นตอนการดําเนินงาน/จัดซื้อ/จัดจ�าง

ตก
ลง

ราคา

สอบ
ราคา

ประกวด
ราคา

แต�งตั้ง
 คกก.

พิจารณา
อุปกรณ&

4.2.3 (ร�าง) รายงานผลการจัดซื้ออุปกรณ�ที่จําเป!นสําหรับ อสม.ในการดูแลสขภาพตามกลุ�มวัย ป.งบประมาณ 2557
จังหวัด............................................

ราคา
ต�อ

หน�วย
(บาท)

จํานวน
(หน�วย)

รวม
เป'นเงิน
(บาท)

ยี่ห�อ
คู�สัญญาในการ

จัดซื้อ
เกณฑ&การ

จัดสรรให�พื้นที่ยื่นซอง เป8ดซอง

งบที่ได�รับจัดสรร งบที่ใช�ไป คงเหลือ

รายการ(หน�วยนับ)ลําดับ
กรรมการ
พิจารณา

ชนิด
อุปกรณ&

ขอ
อนุมัติ
จัดซื้อ/
จัดจ�าง

แต�งตั้ง 
คกก.

จัดซื้อ/
จัดจ�าง

ประกาศ

จํานวนหมู�บ�านที่สนับสนุนอุปกรณ&ให� อสม.
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วิธีการจัดซ้ือ 

1. ตกลงราคา 

ข้ันตอน 
1.1. แต�งต้ังคณะกรรมการพิจารณาอุปกรณ� 
1.2. กรรมการพิจารณาชนิดอุปกรณ� 
1.3. ขออนุมัติจัดซ้ือ/จัดจ!าง 
1.4. แต�งต้ังคณะกรรมการจัดซ้ือ/จัดจ!าง 
1.5. สั่งซ้ือ/ทําสัญญา 
1.6. ส�งมอบ 
1.7. ตรวจรับ 
1.8. เบิกจ�ายเงิน 

2. สอบราคา และ ประกวดราคา 

ข้ันตอน 
2.1. แต�งต้ังคณะกรรมการพิจารณาอุปกรณ� 
2.2. กรรมการพิจารณาชนิดอุปกรณ� 
2.3. ขออนุมัติจัดซ้ือ/จัดจ!าง 
2.4. แต�งต้ังคณะกรรมการจัดซ้ือ/จัดจ!าง 
2.5. ประกาศ 
2.6. ยื่นซอง 
2.7. เป1ดซอง 
2.8. สั่งซ้ือ/ทําสัญญา 
2.9. ส�งมอบ 
2.10. ตรวจรับ 
2.11. เบิกจ�ายเงิน 

67



ลําดับ รายการข�อมูล หน�วยนับ ผลงาน
1. จํานวน อสม. ท้ังหมด คน
 - จํานวน อสม. ท่ีปฏิบัติงาน คน
 - จํานวน อสม. ท่ีได�รับค�าป�วยการ คน
2. งบประมาณท่ีได�รับเดือนน้ี บาท
 - งบประมาณท่ีจ�ายเดือนน้ี บาท

กิจกรรมการปฏิบัติงาน

1 การส�งเสริมสุขภาพ

1.1 อสม.เยี่ยมให�คําแนะนําหญิงตั้งครรภ* (รายใหม�) คน
   - อสม.ค�นหาหญิงตั้งครรภ*อายุต่ํากว�า 15 ป/ (รายใหม�) คน
1.2 อสม. บริการเยี่ยมให�คําแนะนําหญิงหลังคลอด (รายใหม�) คน
 - มารดาท่ีไม�สามารถเลี้ยงดูบุตรด�วยนมแม�อย�างเดียวครบ 6 เดือน(รายใหม�) คน
1.3 อสม.เยี่ยมบ�านและให�คําแนะนําผู�สูงอายุด�านการดูแลสุขภาพ คน
   - ผู�สูงอายุท่ีเป9นโรคเรื้อรังและถูกทอดท้ิงอยู�เพียงลําพัง (รายใหม�) คน
1.4 อสม.เยี่ยมบ�านและให�คําแนะนําผู�พิการด�านการดูแลสุขภาพ คน

2 การเฝ-าระวัง  ป-องกัน  และควบคุมโรค

2.1 เฝ=าระวัง ป=องกัน ควบคุมโรคไข�เลือดออก(ป>ด เปลี่ยน ปล�อย ปรับปรุง ปฏิบัติเป9นนิสัย) ครัวเรือน
2.2 เฝ=าระวัง ป=องกัน ควบคุมโรคไข�หวัดใหญ�(ป>ด ล�าง เลี่ยง หยุด) ครัวเรือน

2.3 เฝ=าระวัง คัดกรอง และให�คําแนะนํากลุ�มเสี่ยงโรค(โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง 
โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง) คน

2.4 ให�คําแนะนําประชาชนบริโภคผลิตภัณฑ*/อาหาร/เกลือท่ีผสมไอโอดีน ครัวเรือน

2.5 ให�คําแนะนําประชาชนลดกิน หวาน อาหารมันและเค็ม ครัวเรือน

3 การฟ23นฟูสุขภาพ

3.1  เยี่ยมบ�าน ให�คําแนะนําการดูแลผู�ป�วยโรคเรื้อรัง(โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง 
โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง) ครั้ง

4 การคุ�มครองผู�บริโภค

4.1 เฝ=าระวังและให�คําแนะนําการบริโภคอาหารปลอดภัย ครั้ง

5 การจัดการสุขภาพชุมชนและการมีส�วนร�วมในแผนสุขภาพตําบล

5.1  อสม.ร�วมกิจกรรมจิตอาสากับเครือข�ายอ่ืน ครั้ง

5.2  มีส�วนร�วม ในการจัดทําแผนสุขภาพ จัดหางบประมาณ จัดกิจกรรมสุขภาพ และ
ประเมินผลตามโครงการในแผนสุขภาพตําบล ครั้ง

6 กิจกรรมอ่ืน ๆ

6.1 ช่ือกิจกรรม.............................................................. ครั้ง

ลงช่ือ...............................................ผู�รายงาน

4.2.4 แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของ อสม. ป:งบประมาณ 2557

หน�วยงาน  (สสอ./สสจ.)..............................................  

ประจําเดือน………………………..พ.ศ....................... 
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สาขา.................................................................................................
เลขประจําตัวประชาชน........................................................................
ช่ือ - นามสกุล.....................................................................................
ป�ท่ีเป�น อสม. ................................... ระยะเวลาเป�น อสม......................
อายุ......................................ป� เกิดวันท่ี............................................
การศึกษา...........................................................................................
ท่ีอยู$..................................................................................................
เบอร&โทรศัพท&.....................................................................................
อาชีพ...............................................................................................

ผลงานเด$น

4.2.5 แบบบันทึกข/อมูลประวัติและผลงานของ อสม. ดีเด$น ประจําป�งบประมาณ 2557
จังหวัด..............................................

����    ระดับชาติ               ����    ระดับภาค               ����    ระดับเขต                   ����             ระดับจังหวัด

รูปภาพ
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4.2.6 แบบประเมิน 
หมู�บ�านจัดการสุขภาพ ป�งบประมาณ 2557 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

หากมีข�อสงสัย ติด 
 

คําอธิบาย การให�คะแนนในแต�ละส�วน ( ประกอบด�วย 6 ส�วน )  ดงัน้ี 
คะแนนเต็ม 10 คะแนน 

 

ชื่อหมู	บ�าน/ชุมชน..................................................................................................หมู	ท่ี/ชุมชนท่ี............................................ 

ตําบล......................................................อําเภอ.....................................................จังหวัด...................................................... 

วันท่ีกรอกข�อมูล  วันท่ี…..........….....เดือน……................……..…. ป" …..….............…. 
 

คํานิยาม การจัดการด�านสุขภาพ หมายถึง การท่ีหมู�บ�าน / ชุมชน มีกระบวนการร�วมกันในการวางแผนด�านสุขภาพ มี
การจัดการงบประมาณเพ่ือใช�ในการพัฒนาด�านสุขภาพ มีการจัดกิจกรรมด�านสุขภาพ และมีการประเมินผลการจัดการ
ด�านสุขภาพ 

เป2าหมาย ประเมินทุกหมู�บ�าน / ชุมชน 

การผ�านเกณฑ5 หมู�บ�าน / ชุมชน ในตําบลจัดการสุขภาพ ป,งบประมาณ 2557  ผ�านเกณฑ1ร�อยละ 80   
 

ตัวช้ีวัดการผ�านเกณฑ5 เกณฑ1ท่ีกําหนดข้ึนเพ่ือใช�เป5นกรอบในการดําเนินงานและวัดผลสําเร็จของการจัดการด�านสุขภาพ
ของหมู�บ�าน / ชุมชน โดยมีคะแนนท้ังหมด 10 คะแนน ประกอบด�วย 

1) การมีส�วนร�วมในการจัดการสุขภาพของชุมชน  (3 คะแนน) 
1.1 การจัดเวทีประชุมขององค1กร อสม. 
1.2 การร�วมขับเคลื่อนการพัฒนาสุขภาพในชุมชน 
1.3 การกําหนดกติกาของชุมชน หรือกฎข�อบังคับเพ่ือแก�ไขป@ญหาหรือพัฒนาด�านสุขภาพของหมู�บ�าน / ชุมชน 

2) การจัดทําแผนด�านสุขภาพโดยชุมชน (1 คะแนน) 
3) การจัดการงบประมาณเพ่ือใช�ในการพัฒนาสุขภาพ ในเรื่อง (1 คะแนน) 

3.1 การพัฒนาศักยภาพคนในชุมชน และ / หรือ 
3.2 การแก�ไขป@ญหาสาธารณสุขของชุมชน และ / หรือ 
3.3 การจัดบริการสาธารณสุขในชุมชน 

4) การจัดกิจกรรมพัฒนาสุขภาพในหมู�บ�าน / ชุมชน (1 คะแนน) 
4.1 การพัฒนาศักยภาพ อสม. / แกนนําสุขภาพ 
4.2 การสร�างสุขภาพ / นวัตกรรมสุขภาพ 
4.3 การบริการสุขภาพภาคประชาชน 
4.4 การถ�ายทอดความรู�ในชุมชน 

 4.5 การจัดการสิ่งแวดล�อมในชุมชน 
5) การประเมินผลการจัดการด�านสุขภาพในหมู�บ�าน / ชุมชน อย�างน�อย 2 ใน 6 วิธี (1 คะแนน) 

5.1 การเก็บรวบรวมข�อมูล / วิเคราะห1 และสรุปผล 
5.2 การประชุมสรุปผลงาน / กิจกรรมท่ีดําเนินการในแต�ละป, 
5.3 การเปรียบเทียบกับแผนท่ีวางไว� 
5.4 การใช�แบบประเมินตนเองเพ่ือสร�างการเรียนรู�ร�วมกันของชุมชนในการพัฒนาหมู�บ�าน 
5.5 อสม. จัดทํารายงาน มบ.๑ (ตามโครงการ อสม.เชิงรุก) 
5.6 นําผลการประเมินเข�าสู�เวทีเพ่ือการวางแผน 

6) ผลสัมฤทธิ์ของการจัดการสุขภาพ (3 คะแนน) 
6.1 การมีระบบเฝJาระวังปJองกันควบคุมโรคและภาวะวิกฤตในชุมชน  

6.1.1 ระบบเฝJาระวังปJองกันควบคุมโรค  
6.1.2 ระบบเฝJาระวังภาวะวิกฤตในชุมชน  

6.2 การเป5นแหล�งเรียนรู� / ศูนย1การเรียนรู�ให�กับหมู�บ�านหรือชุมชนอ่ืน ๆ 
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ส�วนท่ี 1  การมีส�วนร�วมในการจัดการสุขภาพของชุมชน  จํานวน 3 ข�อ (คะแนนเต็ม ๓ คะแนน)  

ข�อ 1.1 การจัดเวทีประชุมขององค1กร อสม.   
คําตอบ   ตอบ ข�อ 2 หรือ ข�อ 3  ได� 1 คะแนน 
ข�อ 1.2  กลุ�มองค1กรท่ีร�วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาสุขภาพ  
คําตอบ   ตอบ ข�อ 2 หรือ ข�อ 3  ได� 1 คะแนน 
ข�อ 1.3  การกําหนดกติกาของชุมชน  
คําตอบ ต�องมีการกําหนดกติกาในระดับหมู�บ�าน และหรือ ระดับตําบล  ได� 1 คะแนน 

 
ส�วนท่ี 2   ข�อ 2.1 หมู�บ�านมีการจัดทําแผนด�านสุขภาพ  (คะแนนเต็ม 1 คะแนน)   

คําตอบ มี และเลือกวิธีการหลัก ในข�อ 2 หรือ ข�อ 3 หรือ ข�อ 4 หรือ ข�อ 5   ได� 1 คะแนน  
 
ส�วนท่ี 3   ข�อ 3.1 หมู�บ�านได�รับการสนับสนุนงบด�านสุขภาพจาก เทศบาล / อบต. (คะแนนเต็ม 1 คะแนน)  

คําตอบ ได�รับการสนับสนุนงบจากเทศบาล / อบต. โดยอาจผ�านหรือไม�ผ�านชุมชนก็ได�   ได� 1 คะแนน  
 
ส�วนท่ี 4   ข�อ 4.1 – ข�อ 4.5 การจัดกิจกรรมพัฒนาสุขภาพในหมู�บ�าน / ชุมชน  (คะแนนเต็ม 1 คะแนน)   

คําตอบ  มีการจัดกิจกรรมหลัก (การพัฒนาศักยภาพ อสม.-แกนนําสุขภาพ / การสร�างสุขภาพ /                    
การบริการสุขภาพภาคประชาชน / การถ�ายทอดความรู�ในชุมชน / การจัดสิ่งแวดล�อมท่ีดีในชุมชน) 
ครบ 5 กิจกรรมหลัก โดยแต�ละกิจกรรมหลัก มีกิจกรรมย�อย 1 กิจกรรมข้ึนไป  ได� 1 คะแนน 
(หากจัดกิจกรรมหลักไม�ครบ 5 กิจกรรมหลัก  ได� 0 คะแนน) 

  
ส�วนท่ี 5  ข�อ 5  การประเมินผลการจัดการด�านสุขภาพในหมู�บ�าน / ชุมชน  (คะแนนเต็ม 1 คะแนน)   

คําตอบ มีการประเมินผลการจัดการสุขภาพในหมู�บ�าน / ชุมชน อย�างน�อย 2 ใน 6 วิธี  ได� 1 คะแนน 
 
ส�วนท่ี 6  ข�อ 6  ผลสัมฤทธิ์ของการจัดการสุขภาพ จํานวน 3 ข�อ  (คะแนนเต็ม 3 คะแนน)   
              

ข�อ 6.1.1  มีระบบเฝJาระวังปJองกันและควบคุมโรค 
คําตอบ  มีระบบเฝJาระวังปJองกันและควบคุมโรค ครบกิจกรรมท้ัง 4 ข�อ  ได� 1 คะแนน    
 (หากไม�ครบกิจกรรม 4 ข�อ ได� 0 คะแนน) 

 

ข�อ 6.1.2  มีระบบเฝJาระวังปJองกันและควบคุมภาวะวิกฤตในชุมชน 
คําตอบ  ต�องมีระบบเฝJาระวังปJองกันและควบคุมภาวะวิกฤต ครบกิจกรรมท้ัง 4 ข�อ   ได� 1 คะแนน       
(หากไม�ครบกิจกรรม 4 ข�อ ได� 0 คะแนน) 

 

ข�อ 6.2  การเป5นแหล�งเรียนรู� / ศูนย1การเรียนรู� ให�กับหมู�บ�าน / ชุมชน  อ่ืนๆ    
คําตอบ  เป5นแหล�งเรียนรู� / ศูนย1การเรียนรู� โดยต�องมีองค1ประกอบ ข�อ 1 – ข�อ 4   ได� 1 คะแนน    
 (หากไม�ครบองค1ประกอบ ข�อ 1 - 4 ได� 0 คะแนน) 
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วิธีการประเมิน : ให� อสม.และแกนนํากลุ�มต�าง ๆ ในหมู�บ�าน ปรึกษาหารือ พิจารณาและหาข�อสรุปร�วมกันในแต�ละข�อ
คําถาม ตามสภาพความเป5นจริงของหมู�บ�าน 
โดย  เติมข�อความลงในช�องว�าง  และ / หรือ ทําเครื่องหมาย � ใน  �  ให�ครบถ�วนสมบูรณ1 

ข�อมูลพ้ืนฐานหมู�บ�าน 

1) ชื่อหมู�บ�าน/ ชื่อชุมชน………………..……….........…….…หมู�ท่ี……….………ตําบล………………….….………..……    
อําเภอ……...……......…..จังหวัด……………...รหัสสถานบริการ (เฉพาะเจ�าหน�าท่ีบันทึก)………..……..…….   
จํานวนหลังคาเรือน……………………หลัง             จํานวนประชากร...……………………………..คน  
เป5นหมู�บ�านในเขต �   อบต. �  เทศบาลตําบล �  เทศบาลเมือง � เทศบาลนคร 

2) เป5นพ้ืนท่ีในตําบลจัดการสุขภาพ ป, 2557 
� เป5น 
� ไม�เป5น 

3) องค1กรอาสาสมัคร / เครือข�ายภาคประชาชนในระดับหมู�บ�าน 
3.1)  มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู�บ�าน (อสม.)    จํานวน..……….….…..คน   
3.2)  มีแกนนําสุขภาพประจําครอบครัว (กสค.)       จํานวน. …..…………..คน  
3.3)  มีกลุ�ม / ชมรมด�านสุขภาพต�างๆ ท่ีตั้งข้ึนในหมู�บ�าน และยังมีกิจกรรมอยู�ในชุมชน      
� ไม�มีกลุ�ม / ชมรม    
� มี ได�แก�        (ตอบได�หลายข�อ) 
� 1. ออกกําลังกาย / แอโรบิก / รําไม�พลอง � 2. ทู บี นัมเบอร1 วัน  � 3. เกษตรปลอดสารพิษ 
� 4. แพทย1พ้ืนบ�าน / สมุนไพร          � 5. ผู�สูงอายุ            � 6. กลุ�มกีฬา           
� 7. กลุ�มจิตอาสา         � 8. แกนนําเอดส1          � 9. คุ�มครองผู�บริโภค     
� 10. กลุ�มพิทักษ1สิทธิ์ / สิ่งแวดล�อม    � 11. ชมรมสร�างสุขภาพหมู�บ�าน  � 12. อ่ืนๆ………………..                                                     

4) ศูนย1บริการสุขภาพโดยชุมชน  
� ไม�มี 
� มี รูปแบบ ศสมช.  � มี รูปแบบ สุขศาลาฯ  � มี อ่ืนๆ……………….. 

ป@จจุบันยังเปTดให�บริการ ในด�าน    (ตอบได�หลายข�อ) 
� 1. รูปแบบ ศสมช.การด�านการพยาบาลเบ้ืองต�น � 2.  เป5นท่ีจําหน�ายยาสามัญประจําบ�าน 
� 3. ใช�เป5นศูนย1ข�อมูลหมู�บ�าน  � 4.  เป5นศูนย1กลางการถ�ายทอดความรู�ด�านสุขภาพ  
� 5. มีบริการคัดกรองและส�งต�อผู�ปUวยไปยัง สถานีอนามัยหรือ โรงพยาบาล   � 6. อ่ืนๆ……………….. 

ส�วนท่ี 1 :  การมีส�วนร�วมในการจัดการสุขภาพของชุมชน 

(1.1) การจัดเวทีการประชุมขององค1กร อสม. 
� 1. เจ�าหน�าท่ีเป5นผู�กําหนดเวทีและวาระการประชุมให�กับ อสม.       
� 2. อสม. ร�วมกับเจ�าหน�าท่ีสาธารณสุข เป5นผู�กําหนดเวทีและวาระการประชุม 
� 3. อสม. และองค1กรในชุมชน เป5นผู�กําหนดเวทีและวาระการประชุม โดยเจ�าหน�าท่ีเป5นเพียงผู�สนับสนุน 
 
 

แบบประเมินหมู�บ�านจัดการสุขภาพ ป�งบประมาณ 2557 
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(1.2) กลุ�มองค1กรใดท่ีร�วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาสุขภาพในชุมชน 
� 1. มีเพียงเจ�าหน�าท่ีสาธารณสุข และ อสม. ท่ีเป5นผู�ดําเนินกิจกรรมด�านสุขภาพตามแผนงานพัฒนาสุขภาพ 

 ในหมู�บ�าน 
� 2. มีกลุ�ม อสม. ร�วมกับ สมาชิก อบต. และเจ�าหน�าท่ีสาธารณสุขจัดทําแผนงานพัฒนาสุขภาพในหมู�บ�าน 
� 3. มีกลุ�มองค1กรต�างๆในชุมชนร�วมกับ อสม.(ทีมประชาคมในหมู�บ�าน) ร�วมกันผลักดันกิจกรรมพัฒนาสุขภาพ  

(1.3) การกําหนดกติกาของชุมชน หรือ กฎข�อบังคับของหมู�บ�าน / ชุมชน / ตําบล เพ่ือพัฒนาหรือแก�ไขป@ญหาด�าน
สุขภาพของชุมชน เช�น    มาตรการควบคุมไข�เลือดออก กฎห�ามท้ิงขยะ หรือกฎห�ามสูบบุหรี่ในท่ีสาธารณะ หรือมาตรการ
ด�านยาเสพติด ฯลฯ    

-  ระดับหมู�บ�าน/ชุมชน   � 1. ไม�มี     
� 2. มี   การกําหนดข�อตกลง / มาตรการของหมู�บ�าน / ชุมชน  

� 1 - 2 เรื่อง      � 3 เรื่อง     � มากกว�า 3 เรื่อง 
-  ระดับตําบล  � 3. ไม�มี     

� 4. มี  การกําหนดข�อบังคับของ อบต. หรือ ข�อเทศบัญญัติ ของเทศบาล  
� 1 - 2 เรื่อง      � 3 เรื่อง    � มากกว�า 3 เรื่อง 

ส�วนท่ี 2 การจัดทําแผนด�านสุขภาพโดยชุมชน 

(2.1) ป, 2557 หมู�บ�านมีการจัดทํา แผนด�านสุขภาพหมู�บ�าน / ชุมชน หรือไม� 
� ไม�มี  
� มี             � 1. เจ�าหน�าท่ีสาธารณสุข เป5นผู�ทําให�ท้ังหมด 
           � 2. เจ�าหน�าท่ีสาธารณสุข อสม. และ / หรือ  แกนนําชุมชน  ประชุมร�วมกันจัดทํา 

         แผนสุขภาพ  
� 3. อสม. และแกนนําชุมชน  ร�วมกันจัดทําแผนสุขภาพ  
� 4. อสม. แกนนําชุมชน และประชาชน  ร�วมกันจัดทําประชาคม เพ่ือสร�างแผนสุขภาพ  
� 5. อสม. แกนนําชุมชน และผู�เก่ียวข�อง ร�วมกันสร�างและใช�แผนท่ีทางเดินยุทธศาสตร1ในชุมชน                                        

(2.2)  กลุ�ม / องค1กรท่ีมีส�วนร�วมในการจัดทําแผน และ ร�วมกิจกรรม การดําเนินงานสุขภาพในชุมชน   
มีกลุ�ม / องค1กรใดบ�าง ( ตอบได�หลายข�อ ) 
� 1. ผู�ใหญ�บ�าน / ผู�ช�วยผู�ใหญ�บ�าน  � 2. คณะกรรมการหมู�บ�าน � 3. ประธาน อบต. / นายกอบต. 
� 4. สมาชิก อบต.  � 5. ครู  / กรรมการสถานศึกษา  �  6. พระ / ตัวแทนวัด 
� 7. กลุ�มแม�บ�าน  � 8. กลุ�มเยาวชน                     �  9. กลุ�มผู�สูงอายุ  
� 10. ตัวแทนกลุ�มพัฒนาอาชีพ / กลุ�มร�านค�า     
� 11.  ตัวแทนกลุ�มต�างๆเช�น กลุ�มออมทรัพย1 / กลุ�มสหกรณ1 ฯลฯ 
� 12. เจ�าหน�าท่ีกระทรวงอ่ืนๆ………………………………. 

ส�วนท่ี 3 การจัดการงบประมาณเพ่ือใช�ในการพัฒนาสุขภาพ  

(3.1) ในป, 2557 หมู�บ�านได�รับงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมด�านสุขภาพจาก เทศบาล / อบต.  หรือไม�  
� 1. ไม�ได�รับการสนับสนุนงบ   
� 2. ได�รับการสนับสนุนงบ   โดยผ�านให�ชุมชนบริหารจัดการงบประมาณเอง หรือไม� 

� ไม�ผ�านชุมชน     
� ผ�านชุมชน   โดยได�รับจํานวนเงิน   

�  น�อยกว�า 10,000 บาท � 10,000 บาท � มากกว�า 10,000 บาท             
 
                          

โดยระบุวิธีการ 
หลัก เพียง 1 ข�อ
เท�าน้ัน 

73



 5

(3.2)  หมู�บ�านใช�งบประมาณดังกล�าวจัดกิจกรรมในด�านใดบ�าง หรือกรณีท่ีเทศบาล / อบต. ไม�ได�ให�งบประมาณ      
       ผ�านชุมชน  ทางเทศบาล / อบต. มีการสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาสุขภาพชุมชน ในด�านใดบ�าง  ( ตอบได�
หลายข�อ ) 

� 1. การพัฒนาศักยภาพอสม. / กําลังคน ในหมู�บ�าน    จํานวนวงเงิน................................บาท  (ถ�าระบุได�) 
� 2. การแก�ไขป@ญหาสาธารณสุขของชุมชน                จํานวนวงเงิน.................................บาท (ถ�าระบุได�) 
� 3. การจัดบริการสาธารณสุขใน ศสมช.                  จํานวนวงเงิน.................................บาท (ถ�าระบุได�) 
� 4.  อ่ืนๆ……….......................................                  จํานวนวงเงิน.................................บาท (ถ�าระบุได�)  

(3.3) นอกจากงบประมาณ อบต. / เทศบาลแล�ว หมู�บ�านได�รับงบประมาณจากหน�วยงานอ่ืน หรือกองทุนใด  
      เพ่ือใช�ดําเนินงานด�านสุขภาพ  ( ตอบได�หลายข�อ )   

� ไม�ได�รับงบประมาณจากแหล�งอ่ืน 
      � ได�รับ จาก  

� 1. องค1การบริหารส�วนจังหวัด  � 2. กองทุนสัจจะ หรือกองทุนออมทรัพย1   
� 3. กองทุนหมู�บ�าน ได�แก�   กองทุน 1 ล�านบาท   SMLอยู�ดีมีสุข ฯลฯ                   
� 4. กองทุนยา     � 5. กองทุนจากการระดมทุนภายในชุมชน            
� 6. กองทุนหลักประกันสุขภาพตําบล � 7. อ่ืนๆ……………….. 

ส�วนท่ี 4  : การจัดกิจกรรมพัฒนาสุขภาพในหมู�บ�าน / ชุมชน ในป, 2557 มีกิจกรรมใดบ�าง  

       (4.1) กิจกรรมด�านการพัฒนาศักยภาพ อสม. / แกนนําสุขภาพ      
 �  ไม�มีการจัดกิจกรรม       

�  มี  � � 1. การอบรมความรู�ต�อเนื่องให� อสม.  � 2. การศึกษาดูงาน ของ อสม. 
                             � 3. การประชุม / อบรมจากหน�วยงานอ่ืน ๆ � 4. การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู�  
   � 5. อสม.ได�รับการอบรมแผนท่ีทางเดินยุทธศาสตร1  � 6.  อ่ืนๆ................... 

(4.2) กิจกรรมด�านการสร�างสุขภาพ / นวัตกรรมสุขภาพ    
� ไม�มีการจัดกิจกรรม             
� มี  เรื่อง � �  1. การออกกําลังกาย � 2. สายใยรักครอบครัว   

�  3. อาหารปลอดภัย � 4.การใช�อินทรีย1สาร / ลดการใช�สารเคมีในการเพาะปลูก 
                  �  5. การเฝJาระวังป@ญหายาเสพติดในชุมชน  � 6. การเฝJาระวังและคุ�มครองผู�บริโภค         
            �  7. การส�งเสริมสตรีให�ตรวจสุขภาพตนเอง เช�น ตรวจเต�านมเพ่ือค�นหามะเร็งได�อย�างถูกต�อง 

�  8. คนไทยไร�พุง   � 9. อ่ืนๆ……………….. 

(4.3) กิจกรรมด�านการบริการสุขภาพภาคประชาชน    
� ไม�มีการจัดกิจกรรม             
� มี เรื่อง ���� � 1. บริการยาสามัญ / รักษาเบ้ืองต�น   � 2. ตรวจวัดความดันโลหิต    
   � 3. การคัดกรองโรคเบาหวาน  � 4. ค�นหา / ให�คําปรึกษาสุขภาพจิต    

   � 5. บริการแพทย1แผนไทย เช�น  นวด  สมุนไพร ฯลฯ 
   � 6. การจ�ายถุงยางอนามัย / บริการและให�ความรู�เอดส1 � 7. หยอดวัคซีนโปลิโอ       
   � 8. การค�นหาผู�ปUวยวัณโรค  � 9. อ่ืนๆ……………….. 
 
 
 
 
 

(ตอบได้หลายข้อ) 

(ตอบได้หลายข้อ)  

(ตอบได	หลายข	อ)   

74



 6

(4.4) กิจกรรมด�านการถ�ายทอดความรู�ในชุมชน     
� ไม�มีการจัดกิจกรรม 
� มี  ผ�านทางสื่อ  � � 1. หอกระจายข�าว / เสียงตามสาย 
    � 2. การประชุมกลุ�ม / เวทีเรียนรู�    
    � 3.  อ่ืนๆ......................                                 

(4.5) กิจกรรมด�านการจัดสิ่งแวดล�อมท่ีดีในชุมชน      
� ไม�มีการจัดกิจกรรม 
� มี  เรื่อง ���� � 1. ระบบการกําจัดขยะ สิ่งปฏิกูลในชุมชน  
   � 2. ส�งเสริมการจัดบ�านเรือนให�สะอาด มีระเบียบ 

              � 3. การจัดสภาพแวดล�อมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เช�น ลานออกกําลังกาย ฯลฯ   
         � 4. การจัดหาน้ําสะอาดเพ่ือบริโภคและอุปโภค 
   � 5. อ่ืนๆ ……………….. 

ส�วนท่ี 5 : การประเมินผลการจัดการด�านสุขภาพในหมู�บ�าน มีการประเมินผลการจัดการในชุมชนหรือไม� 

� ไม�มี 
� มี   (ตอบได�หลายข�อ) 

�  1. หมู�บ�านมีการประเมินผลโดยการเก็บรวบรวมข�อมูล / วิเคราะห1 และสรุปผล 
�  2. หมู�บ�านมีการประชุมสรุปผลงาน / กิจกรรมท่ีดําเนินการในแต�ละป, 
�  3. หมู�บ�านมีการประเมินผลโดยเปรียบเทียบกับแผนท่ีวางไว� 
�  4. หมู�บ�านมีการประเมินผลโดยใช�แบบประเมินตนเองเพ่ือสร�างการเรียนรู�ร�วมกันของชุมชน 
           ในการพัฒนาหมู�บ�าน 
�  5. หมู�บ�านมีการประเมินผลโดย อสม.จัดทํารายงาน มบ.1 (ตามโครงการ อสม.เชิงรุก) 
�  6. หมู�บ�านมีการประเมินผลโดยการนําผลการประเมินเข�าสู�เวทีชุมชนเพ่ือนําไปวางแผน 

ส�วนท่ี 6  : ผลสัมฤทธิ์ของการจัดการสุขภาพ  

(6.1) มีระบบเฝJาระวังปJองกันและควบคุมโรคและภาวะวิกฤตในชุมชน      

(6.1.1)  มีระบบเฝJาระวังปJองกันและควบคุมโรค 
�  ไม�มี 
�  มี (ตอบได�หลายข�อ) 

�  1. มีการเตรียมทีมเฝJาระวังปJองกันและควบคุมโรคในชุมชน     
�  2. มีการกําหนดโรคท่ีต�องเฝJาระวังและควบคุมของชุมชน  
�  3. มีแผนท่ีของหมู�บ�านท่ีระบุกลุ�มผู�ปUวย / กลุ�มเสี่ยง / พ้ืนท่ีเสี่ยงต�อการเกิดโรคในชุมชน 
�  4. มีกิจกรรมการเฝJาระวังโรคในชุมชน (เช�น การเยี่ยมบ�าน การให�ความรู�ในการดูแล    
          สุขภาพและรักษาผู�ปUวย การปJองกันการแพร�กระจายของโรค การจัดกิจกรรมรณรงค1   
          เพ่ือปJองกันโรคในชุมชน เป5นต�น) 

 

 

 

 

 

(ตอบได	หลายข	อ) 

(ตอบได	หลายข	อ) 
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(6.1.2)  มีระบบเฝJาระวังปJองกันและควบคุมภาวะวิกฤต 
�  ไม�มี 
�  มี (ตอบได�หลายข�อ) 

�  1. มีการเตรียมทีมเฝJาระวังปJองกันและควบคุมภาวะวิกฤตในชุมชน      
�  2. มีการคาดการณ1ภาวะวิกฤตท่ีอาจเกิดข้ึนได�ในชุมชน (เช�น น้ําท�วม ดินถล�ม  

ภัยธรรมชาติ ฯลฯ) 
�  3. มีข�อมูลหรือแผนท่ีหมู�บ�านท่ีระบุพ้ืนท่ีเสี่ยงต�อการเกิดภัยพิบัติในชุมชน      
�  4. มีการเตรียมความพร�อมในการเฝJาระวังปJองกันและควบคุมภาวะวิกฤต (เช�น การ 

ประชุมชี้แจงเตรียมการ การจัดทําแผนเฝJาระวังปJองกันภาวะวิกฤต  การซ�อมแผน 
การเตรียมระบบการเตือนภัย) 

(6.2) การเป5นแหล�งเรียนรู� / ศูนย1การเรียนรู�ให�กับหมู�บ�านอ่ืน ๆ (เช�น โรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพ, โรงเรียน อสม.) 
�  ยังไม�เป5นแหล�งเรียนรู� 
�  เป5นแหล�งเรียนรู� / ศูนย1การเรียนรู� (ตอบได�หลายข�อ) 
� 1. มีองค1ความรู� / นวัตกรรมด�านสุขภาพในชุมชนท่ีสามารถถ�ายทอดได� 
� 2. มีสถานท่ีเรียนรู�ด�านสุขภาพในชุมชน 
� 3. มีแกนนํา / ผู�นําในหมู�บ�าน / ชุมชน ท่ีสามารถเป5นวิทยากรในการถ�ายทอดความรู�ให�กับผู�อ่ืนได� 
� 4. มีกระบวนการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู�ในชุมชน 
� 5. เป5นโรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพชุมชน / โรงเรียน อสม. 
� 6. มีแกนนําจากหมู�บ�าน / ชุมชนอ่ืน ๆ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู� / ศึกษาดูงาน 

 
 
                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู�มีส�วนร�วมจัดเก็บข�อมูล (ตอบได�หลายข�อ) 

� 1. ประธานอสม.   � 2. อสม.   � 3. ผู�นําชุมชน    � 4. ผู�นํากลุ�มต�างๆ     

� 5. สมาชิก อบต.   � 6. อ่ืนๆ…..… 

ช่ือเจ�าหน�าท่ีผู�รวบรวมแบบประเมิน…………..….…………......................................................................... 

หน�วยงานสาธารณสุขระดับ       �จังหวัด       � อําเภอ       � ตําบล   
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สามารถพิมพ1แบบประเมินได�ทางเว็บไซต1  www.thaiphc.net 
กรุณาบันทึกข�อมูลลง www.thaiphc.net ให�เสร็จสิ้นภายในวันท่ี 15 กรกฎาคม 2557 

ผลการประเมินมาตรฐานหมู	บ�านจัดการสุขภาพ 

คะแนน 
การมีส�วน

ร�วม 

การจัดทํา
แผนด�าน
สุขภาพ 

การจัดการ
งบประมาณ 

การจัด
กิจกรรม
พัฒนา 

การ
ประเมินผล 

ผลสัมฤทธ์ิ รวมท้ังสิ้น 

คะแนนเตม็ 3 1 1 1 1 3 10 
คะแนนท่ีได� 
 

       

� ผ	านเกณฑ+ ( ได�  10  คะแนนเต็ม ) 
� ไม	ผ	านเกณฑ+ ( ได�น�อยกว	า  10  คะแนน ) 

 
ผู�รับรองข�อมูล 

 
…………..….…………...............   ..........................................   ………………………………… 
(………………………………….)    (........................................)   (……………………………….) 
  ประธาน อสม.หมู�บ	าน                 กํานันหรือผู	ใหญ�บ	าน                ผู	อํานวยการ รพ.สต. 

 

………………………………… 

(……………………………….) 
นายก อบต. / เทศบาล หรือ ปลัด อบต. / เทศบาล 
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4.2.7 (ร�าง) แบบรายงานผลการดําเนินงานตําบลจัดการสุขภาพดี วสิาหกิจชุมชนย่ังยืน                  
 (สําหรับพ้ืนที่ตําบล) 

 
******************************** 

ตําบลจัดการสุขภาพดี  วิสาหกิจชุมชนย่ังยืน  หมายถึง  ตําบลท่ีมีการนําศักยภาพ  ภูมิป�ญญา  และการ
รวมพลังของชุมชน ท$องถ่ิน ท$องท่ี  มาบูรณาการให$เกิดทิศทางการทํางานท่ีสอดคล$องกัน  สนับสนุนการสร$างความ
เข$มแข็งทางสุขภาพของภาคส,วนต,างๆท่ีอยู,ในระดับตําบล  โดยมีการสนับสนุนจากหน,วยงานภาครัฐ  เอกชน  
องค1กรสาธารณประโยชน1  ด$วยกระบวนการวิเคราะห1สถานการณ1  วิเคราะห1ป�ญหา  ศึกษาข$อมูล / สถานการณ1
ต,างๆท่ีจําเป5น  มาจัดทําโครงการ / กิจกรรม / วิสาหกิจชุมชน   ท่ีเน$นการส,งเสริมให$มีการสร$างรายได$  สร$าง
สุขภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชน เพ่ือการรักษาสิ่งแวดล$อม  การลดและป8องกันการเกิดโรค การส,งเสริม
สุขภาพ  การปรับพฤติกรรมสุขภาพ   ตลอดจนการแก$ป�ญหาสุขภาพของคนในชุมชน  รวมท้ังแก$ไขป�ญหาความ
ยากจน  เพ่ือให$ประชาชนมีสุขภาพดีและยั่งยืน   

 
ช่ือตําบล  ....................................... อําเภอ ............................................จังหวัด ....................................... 
ช่ือ  รพ.สต. ………………………………………………………….. 
ผู+รายงาน ชื่อ ...........................................................นามสกุล .......................................................................... 
ตําแหน�ง ............................................................................................................................................................. 
สถานท่ีปฏิบัติงาน............................................................................................................................................... 
โทรศัพท1 ..........................................มือถือ ........................................ E-MAIL……………………….................... 
 

แบบรายงานผลการดาํเนนิงาน    ประกอบด+วย  3 ส�วน        
ส�วนท่ี ๑.  ข$อมูลท่ัวไปของตําบล            
ส�วนท่ี ๒.  การประเมินกระบวนการการพัฒนาตําบลจัดการสุขภาพ 5 ระดับ 

๒.๑  ระดับพ้ืนฐาน :  การพัฒนาทีมสุขภาพตําบล (ทีมงาน) 
๒.๒  ระดับพัฒนา   :  การพัฒนากระบวนการจัดทําแผนสุขภาพตําบล 
๒.๓  ระดับดี   :  การขับเคลื่อนแผนสุขภาพตําบลสู,การปฏิบัติ   
๒.๔  ระดับดีมาก   :  ตําบลมีระบบการบริหารจัดการอย,างต,อเนื่อง 
๒.๕  ระดับดีเยี่ยม :  ตําบลจัดการสุขภาพต$นแบบ 

ส�วนท่ี ๓.  ป�ญหา  อุปสรรค  และข$อเสนอแนะในการพัฒนา 
................................................................... 

 
ผลการประเมินตนเอง 

����   รอบท่ี  ๑    (ว/ด/ป)................                        ����   รอบท่ี  ๒    (ว/ด/ป)................          
จากการประเมินตนเองด$วยเกณฑ1การประเมินการพัฒนาตําบลจัดการสุขภาพดี  วิสาหกิจชุมชนยั่งยืน  ๕ ระดับ  
ผลการประเมินตนเองของตําบลท,าน อยู,ในระดับใด 

 
ระดับพ้ืนฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเย่ียม 
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1. ด$านภูมิศาสตร1  

1.1  อาณาเขต  ......................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………… 

1.2  สภาพพ้ืนท่ี   ......................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………… 

1.3  ทรัพยากรธรรมชาติ ......................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………… 

1.4  แหล,งน้ํา     ......................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………… 

2. ด$านปกครอง  
2.1  จํานวนหมู,บ$าน  ……………………………หมู,บ$าน 
2.2  จํานวนครัวเรือน ................................ครัวเรือน 
2.3  จํานวนประชากร  .................................คน    จําแนกเป5น    ชาย....................คน 

หญิง..................คน 
๓. ด$านสังคม  

๓.๑  โรงเรียน  .............................แห,ง 
๓.๒  สถานีตํารวจ .............................แห,ง 
๓.๓  วัด   .............................แห,ง 
๓.๔  กลุ,มสังคม   .............................แห,ง 

๔. ข$อมูลด$านสุขภาพท้ังตําบล 
       - จํานวนเด็กก,อนวัยเรียน (อายุ ๐-๖ ปV) ........................... คน     

 -  จํานวน เด็กวัยเรียน (อายุ ๗-๑๘ ปV)  ........................... คน    
       - จํานวนวัยทํางาน (อายุ ๑๙-๖๐ ปV). ........................... คน    

 -  จํานวนผู$สูงอายุ (อายุ ๖๐ ปVข้ึนไป)  ........................... คน    
        - จํานวนผู$ปZวยโรคเรื้อรัง   ........................... คน    

 - จํานวน อสม.  ท้ังตําบล   ........................... คน    
๕. ข�อมูลด�านทุนวิสาหกิจชุมชน 

- เงิน  ............................................................................................................. 

- ทรัพยากร ............................................................................................................. 

- ผลผลิต ............................................................................................................. 

- ความรู$ / ภูมิป�ญญา/ทักษะฝ�มือ ................................................................................................... 

- ทุนทางวัฒนธรรม ............................................................................................................. 

- ทุนทางสังคม ............................................................................................................. 
 

ส�วนท่ี ๑. ข�อมูลท่ัวไปของตําบล 
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๖. ข้ันตอนการดําเนินงานตําบลจัดการสุขภาพดี  วิสาหกิจชุมชนยั่งยืน 
 

ลําดับ วิธีการ / ขั้นตอน 
ผลการดําเนินงาน 

รายละเอียดการดําเนินการ 
มี ไม�มี 

๑ มีการทบทวนแผนการดําเนินงาน       

๒ 
มีคําสั่งแต,งตั้งคณะกรรมการและคณะทํางานส,งเสรมิ
และสนับสนุนการดําเนินงานตําบล 4 จัดการสุขภาพ 

      

๓ 
มีการพัฒนาช,องทาง/กลไกการประสานงาน/บทบาท
ของหน,วยงานในตําบล 

      

๔ 
มีการสื่อสารความเข$าใจร,วมกันของกลไกระดับท่ี
เก่ียวข$องในตําบล 

      

๕ 
มีการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรท่ีเก่ียวข$องในการ
ดําเนินการ เช,น อสม. แกนนํา องค1กรต,างๆ 

      

๖ 
มีการพัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ1 วิธีการเพ่ือการ
สนับสนุนการทํางาน 

      

๗ 
มีการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
เครือข,ายการทํางาน 

      

๘ มีการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือจัดกิจกรรม       

๙ 
ชุมชนและท$องถ่ินใช$แบบประเมินผลตาํบลจัดการ
สุขภาพในการประเมินตนเอง 

      

๑๐ 
มีระบบฐานข$อมลูและระบบการกํากับ ติดตาม
ประเมินผลท่ีมุ,งเน$นเชิงกระบวนการ 

      

 
๗. วิสาหกิจชุมชน  มีกิจกรรมท่ีเก่ียวข�องหรือดําเนินการในลักษณะต'าง ๆ ดังนี้ 

กิจกรรม กลุ�ม/ ชื่อของวิสาหกจิ จํานวน  ( แห�ง) 

๑. การแปรรูปหรือการเพ่ิมมูลค'าจากผลผลติของชุมชน  เป0น
กิจกรรมท่ีต'อเน่ืองจากการผลติทางการเกษตร 

  

๒. การผลติสินค�าและบริการจากทรัพยากรและภมูิป4ญญาของ
ชุมชน  เช'น นํ้าสมุนไพร ไวน7ผลไม� การแปรรูปพืชผักผลไม�ต'างๆ   
หัตถกรรมพ้ืนบ�าน  แหล'งท'องเท่ียว  พิพิธภัณฑ7ชุมชน  เป0นต�น 

  

๓. การผลติสินค�าเพ่ือใช�ภายในชุมชน เช'น  ปุ<ย  นํ้าปลา  เครื่องมือ
เครื่องใช�  อาหารและยาสมุนไพร  เป0นต�น   

  

 ๔. การพัฒนาระบบตลาด การบริการและสวัสดิการชุมชน   
เช'น ร�านค�าชุมชน   ตลาดชุมชน ศูนย7สุขภาพพ้ืนบ�าน เป0นต�น 
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๘.  จากการจัดทําแผนสุขภาพตําบล ได$มีการจัดทําโครงการเพ่ือพัฒนาหรือแก$ไขป�ญหาในประเด็น/เรื่อง/
หัวข$อการคุ$มครองผู$บริโภคท้ัง 8 ประเด็น/เรื่อง/หัวข$อ ต,อไปนี้อย,างไร จํานวนเท,าใด 

ลําดับ 
ประเด็น / เรื่อง / หัวข+อ การคุ+มครอง

ผู+บริโภค 

ผลจากการจัดทํา
แผนสุขภาพตําบล จํานวน (โครงการ) 

มี ไม�มี 
๑ สุขภาพกลุ,มวัยต,างๆ       
๒ โรคไม,ติดต,อสภาวะเสี่ยง       
๓ สภาวะโภชนาการ       
๔ เบาหวาน-ความดัน       
๕ อาหารปลอดภัย       
๖ ปุ\ยอินทรีย1       
๗ สภาวะแวดล$อมขยะชุมชน       
๘ โรคติดต,อ       

 
9.  จากความสําเร็จของการพัฒนาตําบลจัดการสุขภาพของตําบลท,าน หากขอให$ท,านคิดคําขวัญเพ่ือสร$าง

เอกลักษณ1ของตําบลท,านท่ีแสดงผลความสําเร็จท่ีท,านภูมิใจ ท,านจะมีหัวข$อ (Theme) ว,าอย,างไร 
  “.............................................................................................................................................................”   

10.  ผลสําเร็จท่ีได$จากการดําเนินงาน 
ผลลัพธ1ความสําเร็จด$านเป8าหมาย 
10.1 เป8าหมายการจัดทําแผนสุขภาพชุมชน  ........................ แผน ผลงาน ................... แผน 
10.2 เป8าหมายการพัฒนา อสม.              ........................ คน ผลงาน ................... คน 
10.3 เป8าหมายอบรมให$ความรู$เรื่องแผนท่ีทางเดินยุทธศาสตร1 (SRM) ............ คน ผลงาน ............. คน 

11. ตําบลของท,านมีผลลัพธ1ท่ีเกิดข้ึนจากการพัฒนาตําบลจัดการสุขภาพในเรื่องเหล,านี้ หรือไม, 
11.1 หมู,บ$านจัดการสุขภาพ   ( ) 1. มี   ( ) 2. ไม,มี 
11.2 หมู,บ$านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  ( ) 1. มี   ( ) 2. ไม,มี 
11.3 ชุมชนลดเสี่ยงลดโรค    ( ) 1. มี   ( ) 2. ไม,มี 
11.4 ชุมชนไร$พุง     ( ) 1. มี   ( ) 2. ไม,มี 

12. นวัตกรรมท่ีเกิดข้ึนจากการพัฒนาตําบลจัดการสุขภาพ 
12.1 ..........................................................................................  
12.2 ..........................................................................................  
12.3 ..........................................................................................  
12.4 .......................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 

81



 
 

*****   ข+อมูลในส�วนท่ี ๒ ต�อไปนี้ ใช+สําหรับบันทึกท่ีฐานข+อมูลตําบลจัดการสุขภาพดี  วิสาหกิจชุมชนย่ังยืน   
ท่ี  www.thaiphc.net 
 
 
๑  การพัฒนาทีมสุขภาพตําบล  (ระดับพ้ืนฐาน) 

 
เกณฑ1การประเมินผล ผลการ

ดําเนินงาน 
รายละเอียดการดําเนินการ 

มี ไม�มี 
๑.๑ มีองค1ประกอบเครือข,ายท่ีเข$าร,วมทีมสุขภาพตําบลจากหลาย
ภาคส,วน 

   

          - ภาครัฐ (ระบุ ชื่อ / ตําแหน,ง) ได$แก,  ………..    

          - ภาคท$องถ่ิน(ระบุ ชื่อ / ตําแหน,ง) ได$แก, .........    

          - ภาคประชาชน (ระบุ ชื่อ / ตําแหน,ง) ได$แก, ........    

          - หน,วยงาน หรือองค1กร อ่ืนๆ ระบุ     

หมายเหตุ : รายชื่อให$ทําเป5นเอกสารแนบท$าย    
๑.๒ มีการสร$างและพัฒนาทีมเครือข,ายสุขภาพตําบล โดยกําหนด
เป8าหมายของการพัฒนาร,วมกัน และบทบาทของแต,ละภาคส,วนท่ี
ชัดเจน 

   

          - มีการพูดคุยประสานงาน /ประชาสัมพันธ1     

          - มีการจัดประชุมชี้แจงทําความเข$าใจ /ระดมความคิดเห็น    

          - มีการคัดเลือกทีมงาน /กําหนดบทบาทหน$าท่ี    
          - มีการอบรม /สัมมนา       
เรื่อง ............................................................................ 

   

         - มีการศึกษาดูงาน   
เรื่อง ........................................................................................... 

   

๑.๓ มีการพัฒนาศักยภาพทีมสุขภาพตําบล ในเรื่องการจัดทําแผน
สุขภาพตําบล โดยใช$แผนท่ีทางเดินยุทธศาสตร1 หรือ
กระบวนการจัดทําแผนอย,างมีส,วนร,วม และใช$เกณฑ1หมู,บ$าน
จัดการสุขภาพประกอบการพัฒนา 

   

๑.๔ มีการพัฒนาความรู$ อสม.ในเรื่องโรคไม,ติดต,อเรื้อรังท่ีเกิดจาก
วิถีชีวิต ได$แก,   โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรค
หลอดเลือดสมอง โรคมะเร็ง และหลักสูตรนักจัดการสุขภาพ 

   

๑.๕  มีการศึกษา  เก็บรวบรวมข$อมูลเก่ียวกับทุนของวิสาหกิจ
ชุมชน ( เงิน/ ทรัพยากร/ ผลผลิต/ ความรู$ / ภูมิป�ญญา / ทุนทาง
วัฒนธรรม / ทุนทางสังคม) 

   

 
 

ส�วนท่ี ๒.  การประเมินกระบวนการการพัฒนาตําบลจัดการสุขภาพดี  วิสาหกิจชุมชนย่ังยืน  ๕  ระดับ 
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  ๒.  การพัฒนากระบวนการจัดทําตามแผนสุขภาพตําบล  (ระดับพัฒนา) 
      (ผ,านเกณฑ1การประเมินในระดับพื้นฐานครบทุกข$อ) 

เกณฑ1การประเมินผล ผลการ
ดําเนินงาน 

รายละเอียดการดําเนินการ 

มี ไม,มี 

๒.๑  มีการคืนข$อมูลสถานะสุขภาพของชุมชน เพ่ือสร$างการรับรู$ 
และเข$ามามีส,วน ร,วมในการจัดทําแผนสุขภาพตําบล 

   

๒.๒  มีการจัดทําแผนสุขภาพตําบล โดยเปeดโอกาสให$ผู$มีส,วนได$
ส,วนเสียเข$าร,วมในการวิเคราะห1ป�ญหาสุขภาพของชุมชน 
และร,วมจัดทําแผนสุขภาพตําบล โครงการและกิจกรรม 
ผู$รับผิดชอบ เพ่ือการแก$ป�ญหาด$วยกระบวนของชุมชน 

   

๒.๓  มีการระดมทรัพยากร ทุน และภูมิป�ญญาท$องถ่ินจากชุมชน
มาใช$สนับสนุนโครงการ และกิจกรรมท่ีกําหนดไว$  

   

๒.๔  มีการสื่อสารแผนงาน / โครงการแก,ผู$เก่ียวข$องรับรู$เพ่ือ
นําไปสู,การปฏิบัติ 

   

๒.๕  มีการวิเคราะห1สถานการณ1เก่ียวกับวิสาหกิจชุมชน (เงิน /
ทรัพยากร/ ผลผลิต/ ความรู$ / ภูมิป�ญญา / ทุนทาง
วัฒนธรรม / ทุนทางสังคม) 

   

 
  3.  การขับเคล่ือนแผนสุขภาพตําบลสู�การปฏิบัติ  (ระดับดี) 
          (ผ,านเกณฑ1การประเมินในดับพื้นฐาน และระดับพัฒนาครบทุกข$อ) 

เกณฑ1การประเมินผล ผลการ
ดําเนินงาน 

รายละเอียดการดําเนินการ 

มี ไม,มี 
๓.๑ มีชุมชน/ท$องถ่ินเป5นพลังสําคัญขับเคลื่อนแผนสุขภาพตําบล /
โครงการ /กิจกรรม อย,างมีความรู$สึกเป5นเจ$าของ และเข$ามามีส,วน
ร,วมด$วยความเต็มใจ 

   

๓.๒ มีกิจกรรมเชิงรุกในหมู,บ$าน/ชุมชน ตามแผนสุขภาพตําบล 
เช,น การส,งเสริมสุขภาพ(๓อ. ๒ส.) การเฝ8าระวังโรค/เฝ8า
ระวังพฤติกรรมสุขภาพวิถีชีวิต การคัดกรอง การคุ$มครอง
ผู$บริโภค โดยมี อสม. แกนนําชุมชน เป5นกําลังสําคัญในการ
ขับเคลื่อนครอบคลุมทุกหมู,บ$าน 

   

๓.๓  มี อสม.นักจัดการสุขภาพ ท่ีได$รับการอบรม และมีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ อย,างน$อยร$อยละ ๒๐ ของท่ี
ได$รับการอบรม 

   

๓.๔  มีหมู,บ$านท่ีผ,านเกณฑ1การประเมินหมู,บ$านจัดการสุขภาพ
อย,างน$อยร$อยละ ๗๐ 

   

๓.๕  มีการรวมตัวของกลุ,มบุคคลต้ังแต, 7 คนข้ึนไป  เพ่ือ
ดําเนินการวิสาหกิจชุมชน(ผลิตสินค$า การให$บริการหรือการอ่ืนๆ) 
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 ๔.  ตําบลมีระบบการบริหารจัดการอย�างต�อเนื่อง (ระดับดีมาก) 
      (ผ,านเกณฑ1การประเมินในระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา และระดับดี ครบทุกข$อ) 

เกณฑ1การประเมินผล ผลการ
ดําเนินงาน 

รายละเอียดการดําเนินการ 

มี   ไม,มี 

๔.๑  มีข$อมูลท่ีจําเป5นเพ่ือใช$ในการติดตามประเมินผล และ
รายงานความก$าวหน$าให$ชุมชนรับรู$อย,างต,อเนื่อง 

   

๔.๒  มีกระบวนการติดตามและควบคุมกํากับ การบริหารจัดการ 
การพัฒนาตําบลจัดการสุขภาพ ตามเป8าหมายท่ีตั้งไว$อย,าง
สมํ่าเสมอ 

   

๔.๓  มีการสรุปประเมินผล  เพ่ือปรับกระบวนการ  / กิจกรรม / 
โครงการ 

   

๔.๔  มีผลลัพธ1ของการพัฒนา เช,น มีมาตรการทางสังคม การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ประชาชนกลุ,มเป8าหมายได$รับ
บริการสุขภาพท่ีเหมาะสม 

   

๔.๕  มีวิสาหกิจชุมชนพ้ืนฐาน ( การดําเนินการเพ่ือกิน  เพ่ือใช$ใน
ชุมชน เพ่ือให$ครอบครัวพึงตนเองได$ ลดรายจ,าย เพ่ิมรายรับ)  
อย,างน$อย  ๒ แห,ง / ตําบล 

   

๕. ตําบลจัดการสุขภาพต+นแบบ(ระดับดีเย่ียม) 
(ผ,านเกณฑ1การประเมินในระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี และระดับดีมาก ครบทุกข$อ) 

เกณฑ1การประเมินผล ผลการ
ดําเนินงาน 

รายละเอียดการดําเนินการ 

มี   ไม,มี 

๕.๑  มีวิทยากรชุมชนท่ีได$รับการพัฒนาศักยภาพความเป5นครูหรือ
วิทยากรกระบวนการ วิทยากรต$นแบบในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ 

   

๕.๒  มีการสรุปบทเรียนการพัฒนา การจัดการความรู$ และ
นวัตกรรมสุขภาพชุมชน ท่ีนําไปสู,การส,งเสริมสุขภาพ การ
ป8องกันโรค และการฟijนฟูสุขภาพ 

   

๕.๓  มีการพัฒนาศูนย1เรียนรู$สุขภาพชุมชน เช,น โรงเรียน
นวัตกรรมสุขภาพชุมชน/โรงเรียน อสม. ท่ีมีหลักสูตรเป5นไป
ตามความต$องการของชุมชน รวมท้ังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู$
ภายในชุมชนและระหว,างชุมชน 

   

๕.๔  มีการสร$างเครือข,ายการเรียนรู$การพัฒนาระหว,างชุมชน หรือ
ตําบลอ่ืนๆอย,างกว$างขวาง 

   

๕.๕  มีวิสาหกิจชุมชนก$าวหน$า ( การนําผลิตภัณฑ1ท่ีเป5นเอกลักษณ1
ของชุมชน ผลผลิตท่ีเหลือกินเหลือใช$ในชุมชน เข$าสู,ตลาดบริโภค
โดยปรับปรุงคุณภาพผลผลิต หีบห,อ การจัดการด$านการตลาดเพ่ือ 
ให$สามารถแข,งขันได$) อย,างน$อย ตําบลละ ๑ แห,ง 
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4.3 โปรแกรมประยุกต�งานสุขภาพภาคประชาชน 
 
4.3.1 โปรแกรมประยุกต�ฐานข�อมูลทะเบียนประวัติส&วนบุคคลของ อสม. 

 
1. การบันทึกข�อมูล อสม. 

1.1. ไปท่ี website http://www.thaiphc.net จากนั้นเลือกเมนู “Login” 

 
 

1.2. เข)าสู+ระบบด)วยรหัสระดับจังหวัด ( provxx )  

 

1.3. ไปท่ีเมนู “ระบบจัดการข)อมูล อสม.” 
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1.4. เลือกท่ีปุ<ม “สร)างใหม+” 

 

1.5. เลือก ชื่ออําเภอ  และ ชื่อตําบล แล)วกดปุ<ม "กรอกข)อมูล" 

 

1.6. กรอกข)อมูล อสม. ตามแบบฟอรGม เม่ือกรอกเสร็จ ให)ทําการกดปุ<ม “เพ่ิมข)อมูล” 
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2. รายงานฐานข�อมูลทะเบียนประวัติส&วนบุคคลของ อสม.  
2.1. ไปท่ี Website http://www.thaiphc.net เลือกเมนู “ อสม. ” 

 
 

2.2. รายงานแสดงผลการดําเนินงานฐานข)อมูล อสม.  
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4.3.2 โปรแกรมประยุกต�ฐานข�อมูลการอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.  

 
1. การบันทึกข�อมูลการอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.  

1.1. ไปท่ี website http://www.thaiphc.net จากนั้นเลือกเมนู “Login” 

 
 

1.2. เข)าสู+ระบบด)วยรหัสระดับจังหวัด ( provxx ) 

 
 

1.3. ไปท่ีเมนู “อบรมพัฒนาศักยภาพ อสม” เลือกเมนูย+อย “การอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.” 
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1.4. กรอกข)อมูลการฝ@กอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. 
 

รายงานการฝ@กอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. ปAงบประมาณ............................ 
จังหวัด.................................................................. 

ลําดับ หลักสูตร 
จํานวน อสม.

เปEาหมาย 
(คน) 

จํานวน อสม. 
ท่ีผ+านการอบรม 

(คน) 
ร)อยละ 

จํานวน อสม. ท่ีผ+าน
เกณฑIมาตรฐาน 

(คน) 
ร)อยละ 

1 อสม.เช่ียวชาญ ตามกลุ+มวัย 200,000     
2 อสม.นักจัดการสุขภาพ ตามกลุ+มวัย 50,000     
3 อ่ืนๆ      

 รวมท้ังสิ้น 250,000     
 

รายละเอียดการอบรมอ่ืนๆ 

 
2. รายงานการอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.  

2.1. ไปท่ี website http://www.thaiphc.net เลือกเมนู “ อบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.” 

 
 
 

ลําดับ หลักสตูร 
ผลงาน 
(คน) 

1 การเฝEาระวังปEองกัน และควบคุมโรคติดต+อ  

2 การส+งเสริมสุขภาพ  

3 การส+งเสริมสุขภาพจิตชุมชน  

4 การปEองกันและแก)ไขปUญหายาเสพติดในชุมชน  

5 การบริการในศูนยIสาธารณสุขมลูฐานชุมชน (ศสมช.)  และการสร)างหลักประกันสุขภาพ  

6 การคุ)มครองผู)บรโิภคด)านสุขภาพ  

7 ภูมิปUญญาท)องถ่ินด)านสุขภาพ  

8 การปEองกันและการแก)ไขปUญหาเอดสIในชุมชน  

9 การจัดการสุขภาพชุมชน  
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2.2. รายงานการฝ@กอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.  

ลําดับ จังหวัด 
อสม.เช่ียวชาญตามกลุ+มวัย อสม.นักจัดการสุขภาพตามกลุ+มวัย 

อ่ืนๆ 
รวม

ท้ังสิ้น 
ร)อยละ 

เปEาหมาย ผลงาน ร)อยละ เปEาหมาย ผลงาน ร)อยละ 
1           
2           
...           
76           

รวมท้ังสิ้น 250,000   50,000      
 

2.3. รายงานการฝ@กอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. จําแนกรายสาขา 
ลําดับ จังหวัด เฝEาระวัง

ปEองกัน 
และ
ควบคุม
โรคตดิต+อ 

ส+งเสริม
สุขภาพ 

การ
ส+งเสริม
สุขภาพจิต
ชุมชน 

การปEองกัน
และแก)ไข
ปUญหายา
เสพติดใน
ชุมชน 

การบริการ
ใน ศสมช.  
และการ
สร)าง
หลักประกัน
สุขภาพ 

การ
คุ)มครอง
ผู)บริโภค
ด)าน
สุขภาพ 

ภูมิปUญญา
ท)องถ่ิน
ด)าน
สุขภาพ 

การ
ปEองกัน
และการ
แก)ไข
ปUญหา
เอดสIใน
ชุมชน 

การ
จัดการ
สุขภาพ
ชุมชน 

1           
2           
2           
...           
76           

รวมท้ังสิ้น          
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4.3.3 โปรแกรมประยุกต�ฐานข�อมูลการสนับสนุนชุดอุปกรณ�สําหรับ อสม.  
 

1. การบันทึกข�อมูลการสนับสนุนชุดอุปกรณ�สําหรับ อสม. 
1.1. ไปท่ี website http://www.thaiphc.net จากน้ันเลือกเมนู “Login” 

 

1.2. เข�าสู�ระบบด�วยรหัสระดับจังหวัด ( provxx ) 

 
 

1.3. ไปท่ีเมนู “สนับสนุนชุดอุปกรณ+ อสม.” 
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1.4. เลือกท่ีปุ/ม “สร(างใหม,” 

 

 

1.5. เลือกป2ในการสร�างข�อมูล 

 

 

1.6. กรอกข�อมูลงบประมาณและข้ันตอนการดําเนินงาน 

 

 

1.7. คลิกเมนู “เพ่ิมรายการอุปกรณ+” 
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1.8. กรอกข�อมูลรายการอุปกรณ+ให�ครบถ�วนแล�ว กดปุ/ม “บันทึก” 

 

 

1.9. เม่ือลงข�อมูลรายการอุปกรณ+เรียบร�อยก็จะได�ข�อมูลดังภาพ 

 
 

2. รายงาน การสนับสนุนชุดอุปกรณ�สําหรับ อสม. 
2.1. ไปท่ี website http://www.thaiphc.net เลือกเมนู “ สนับสนุนชุดอุปกรณ2 อสม.” 

 

 

2.2. รายงานผลการดําเนินงานการสนับสนุนชุดอุปกรณ2 อสม. ภาพรวมท้ังประเทศ  
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รายละเอียด 

 
 

2.3. รายงานผลการดําเนินงานการสนับสนุนชุดอุปกรณ2 อสม. จําแนกตามเครือข�ายบริการ (ท้ังหมด 12 เครือข�าย
บริการ) 
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4.3.4 โปรแกรมประยุกต�ฐานข�อมูลผลการปฏิบัติงานของ อสม. (แบบ สสจ.1)  

 
1. การบันทึกข�อมูลผลการปฏิบัติงานของ อสม. เชิงรุก (สสจ.1) 

1.1. ไปท่ี website http://www.thaiphc.net จากนั้นเลือกเมนู “Login” 

 
 

1.2. เข)าสู+ระบบด)วยรหัสระดับจังหวัด ( provxx ) 

 
 

1.3. ไปท่ีเมนู "แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของ อสม." 
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1.4. เลือกเดือน ท่ีต)องการกรอกข)อมูลในช+องแสดงข)อมูล ดังภาพ 

 
 

1.5. กรอกข)อมูลให)ครบทุกข)อ แล)วกดปุHม "บันทึก" 
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2. รายงานผลการปฏิบัติงาน อสม. (เชิงรุก)  

2.1. สรุปความครบถ)วนและทันเวลา  
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2.2. แสดงผลรายงานรายเดือน  

 
 

2.3. แสดงผลรายงานรายจังหวัด   
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4.3.5 โปรแกรมประยุกต�ฐานข�อมูล อสม. ดีเด�น  

 
1. การบันทึกข�อมูลประวัติและผลงานของ อสม.ดีเด�น  

1.1. ไปท่ี website http://www.thaiphc.net จากนั้นเลือกเมนู “Login” 

 
 

1.2. เข)าสู+ระบบด)วยรหัสผ+านท่ีได)รับ ( provxx , ampxxxx , userxxxxx ) 

 
 

1.3. ไปท่ีเมนู “จัดการข)อมูล อสม.” 
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1.4. ค)นหารายชื่อ อสม. ดีเด+น โดยใส+ เลขท่ีบัตรประชาชน หรือ ชื่อ หรือ นามสกุล และคลิกท่ีปุFม 
“ค)นหา” 

 
  

1.5. คลิกท่ี “บันทึก อสม. ดีเด+น”  ด)านหลังของชื่อ อสม. ท่ีต)องการเพ่ิมข)อมูล 

 
 

1.6. คลิกปุFม “เพ่ิมสาขาของ อสม ดีเด+น” 
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1.7. กรอกข)อมูลให)ครบถ)วนแล)ว คลิกปุFม “บันทึกข)อมูล” 
 

 
  
2. รายงานข�อมูลประวัติและผลงานของ อสม.ดีเด�น 

2.1. รายงานรายละเอียดประวัติการได)รับเลือก อสม. ดีเด+น จําแนกรายจังหวัดและสาขา 

ลําดับ จังหวัด 
จํานวน อสม. ท่ีได)รับการคัดเลือกเปOน อสม. ดีเด+น 

ระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภาค ระดับชาติ 
1 กระบ่ี 10    
2      
3      
 รวมท้ังส้ิน     

  
จังหวัด.......................................... อสม. ดีเด+นระดับ..................... 

ลํา
ดับ 

ชื่อ - นามสกุล อายุ ท่ีอยู+ 
ระดับ 

การศึกษา 
อาชีพ 

ระยะเวลาการ
เปOน อสม. 

เบอรU
โทรศัพทU 

สาขา 
ปVท่ี

ได)รับ 
1                 
2                 
3                 
4                 
5                 
6                 
7                 
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4.3.6 โปรแกรมประยุกต�ฐานข�อมูลหมู�บ�านจัดการสุขภาพ  

 
1. การบันทึกข�อมูลหมู�บ�านจัดการสุขภาพ  

1.1. ไปท่ี website http://www.thaiphc.net จากนั้นเลือกเมนู “Login” 

 
1.2. เข)าสู+ระบบด)วยรหัสผ+านท่ีได)รับ ( provxx , ampxxxx , userxxxxx ) 

 
1.3. ไปท่ี คลิกท่ี จัดการข)อมูลหมู+บ)านจัดการสุขภาพ 

 
 
 

104



1.4. หากเข)าสู+ระบบด)วยรหัสตําบล (user______) จะพบหน)าจอดังภาพ และคลิกท่ีปุHม สร)างใหม+ เพ่ือ
บันทึกผลการประเมินหมู+บ)านจัดการสุขภาพ  

 
1.5. แบบบันทึกข)อมูลหมู+บ)านจัดการสุขภาพ ประกอบด)วย 

• ข)อมูลพ้ืนฐานหมู+บ)าน 
• ส+วนท่ี 1 การมีส+วนร+วมในการจัดการสุขภาพของชุมชน 
• ส+วนท่ี 2 การจัดทําแผนด)านสุขภาพโดยชุมชน 
• ส+วนท่ี 3 การจัดการงบประมาณเพ่ือใช)ในการพัฒนาสุขภาพ 
• ส+วนท่ี 4 การจัดกิจกรรมพัฒนาสุขภาพในหมู+บ)าน / ชุมชน 
• ส+วนท่ี 5 การประเมินผลการจัดการด)านสุขภาพในหมู+บ)าน / ชุมชน 
• ส+วนท่ี 6 ผลสัมฤทธิ์ของการจัดการสุขภาพ 
• ผู)ให)ข)อมูลและจัดเก็บแบบประเมิน เจ)าหน)าท่ีผู)รวบรวมแบบประเมิน 

 
  - ข)อมูลพ้ืนฐานหมู+บ)าน เลือก หมู+ท่ี ต)องการ 
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* ระบบจะทําการตรวจสอบข)อมูลและแจ)งให)ทราบว+ามีการประเมินไปแล)วหรือไม+ ดังภาพ  
 - สามารถบันทึกข)อมูลได) คลิกปุHม เพ่ิมข)อมูล เพ่ือกรอกข)อมูล 

 
 

 - ให)กลับไปตรวจสอบว+ามีการบันทึกข)อมูลแล)ว  

 
 
  - ส+วนท่ี 1 การมีส+วนร+วมในการจัดการสุขภาพของชุมชน 
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  - ส+วนท่ี 2 การจัดทําแผนด)านสุขภาพโดยชุมชน 

 
 
  - ส+วนท่ี 3 การจัดการงบประมาณเพ่ือใช)ในการพัฒนาสุขภาพ 
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  - ส+วนท่ี 4 การจัดกิจกรรมพัฒนาสุขภาพในหมู+บ)าน / ชุมชน 

 

 
 
  - ส+วนท่ี 5 การประเมินผลการจัดการด)านสุขภาพในหมู+บ)าน 
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  - ส+วนท่ี 6 ผลสัมฤทธิ์ของการจัดการสุขภาพ 

 
 
  - ผู)ให)ข)อมูลและจัดเก็บแบบประเมิน เจ)าหน)าท่ีผู)รวบรวมแบบประเมิน 

 
 

1.6. เม่ือกรอกข)อมูลครบถ)วนทุกข)อแล)วให) คลิกปุHม บันทึกข�อมูล ระบบจะแจ)งผลการประเมินตามภาพ 
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2. รายงานผลการประเมินหมู�บ�านจัดการสุขภาพ  
• รายงานแสดงผลการดําเนินงาน ( ระดับจังหวัด ) หมู+บ)านจัดการสุขภาพ เฉพาะในพ้ืนท่ี ตําบล

จัดการสุขภาพ 
• รายงานภาพรวมผลการดําเนินงาน ( ระดับจังหวัด ) หมู+บ)านจัดการสุขภาพ  
• รายงานภาพรวมผลการดําเนินงาน ( ระดับภาค ) หมู+บ)านจัดการสุขภาพ  
• รายงานภาพรวมผลการดําเนินงาน ( ระดับเครือข+ายบริการ) หมู+บ)านจัดการสุขภาพ  
• จํานวนและร)อยละของหมู+บ)าน จําแนกตามเขตพ้ืนท่ีปกครอง 
• จํานวนและร)อยละของหมู+บ)านจัดการสุขภาพ จําแนกตามการเปZนพ้ืนท่ีในตําบลจัดการสุขภาพ  
• จํานวนและร)อยละของหมู+บ)าน/ชุมชน จําแนกตามการจัดต้ังกลุ+ม/ชมรมด)านสุขภาพ 
• จํานวนและร)อยละของหมู+บ)าน/ชุมชน จําแนกตามการจัดต้ังศูนย\บริการสุขภาพโดยชุมชน 
• จํานวนของหมู+บ)าน/ชุมชน จําแนกตามกลุ+ม/ชมรมด)านสุขภาพ 
 

สรุปรายงานข)อมูลแต+ละส+วนของการประเมินหมู+บ)านจัดการสุขภาพ 
ส+วนท่ี 1 การมีส+วนร+วมการจัดการสุขภาพของชุมชน 

1.1) การจัดเวทีการประชุมขององค\กร อสม. 
1.2) กลุ+มองค\กรใดท่ีร+วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาสุขภาพในชุมชน 
1.3) การกําหนดกติกาของชุมชน หรือ กฎข)อบังคับของหมู+บ)าน/ชุมชน/ตําบล เพ่ือพัฒนาหรือแก)ไข
ป̂ญหาด)านสุขภาพของชุมชน เช+น มาตรการควบคุมไข)เลือดออก กฎห)ามท้ิงขยะ หรือกฎห)ามสูบบุหรี่
ในท่ีสาธารณะ หรือ มาตรการด)านยาเสพติด ฯลฯ 

ส+วนท่ี 2 การจัดทําแผนด)านสุขภาพโดยชุมชน 
2.1) ปa 2556 หมู+บ)านมีการจัดทํา แผนด)านสุขภาพหมู+บ)าน / ชุมชน    หรือไม+ 
2.2) กลุ+ม / องค\กรท่ีมีส+วนร+วมในการจัดทําแผน และ ร+วมกิจกรรม การดําเนินงานสุขภาพในชุมชนมี
กลุ+ม / องค\กรใดบ)าง ( ตอบได)หลายข)อ ) 

ส+วนท่ี 3 การจัดการงบประมาณเพ่ือใช)ในการพัฒนาสุขภาพ   
3.1) ในปa 2556 หมู+บ)านได)รับงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมด)านสุขภาพจาก เทศบาล/อบต. 
หรือไม+ 

ส+วนท่ี 4 การจัดกิจกรรมพัฒนาสุขภาพในหมู+บ)าน / ชุมชน ในปa 2557 มีกิจกรรมใดบ)าง   
4.1) กิจกรรมด)านการพัฒนาศักยภาพ อสม. / แกนนําสุขภาพ   
4.2) กิจกรรมด)านการสร)างสุขภาพ / นวัตกรรมสุขภาพ 
4.3) กิจกรรมด)านการบริการสุขภาพภาคประชาชน 
4.4) กิจกรรมด)านการถ+ายทอดความรู)ในชุมชน 
4.5) กิจกรรมด)านการจัดสิ่งแวดล)อมท่ีดีในชุมชน 

ส+วนท่ี 5  การประเมินผลการจัดการด)านสุขภาพในหมู+บ)าน มีการประเมินผลการจัดการในชุมชนหรือไม+ 
ส+วนท่ี 6  ผลสําฤทธิ์ของการจัดการสุขภาพ   

6.1) มีระบบเฝdาระวังปdองกันและควบคุมโรคและภาวะวิกฤตในชุมชน           
(6.1.1) มีระบบเฝdาระวังปdองกันและควบคุมโรค             
(6.1.2) มีระบบเฝdาระวังปdองกันและควบคุมภาวะวิกฤต 
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6.2) เปZนแหล+งเรียนรู) / ศูนย\การเรียนรู)ให)หมู+บ)านอ่ืน ๆ (เช+น โรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพ , โรงเรียน 
อสม. )  
• รายงานหมู+บ)านจัดการสุขภาพ ย)อนหลังข)อมูลปa  2556 
• รายงานหมู+บ)านจัดการสุขภาพ ย)อนหลังข)อมูลปa  2555 
• รายงานหมู+บ)านจัดการสุขภาพ ย)อนหลังข)อมูลปa  2554 
• รายงานหมู+บ)านจัดการสุขภาพ ย)อนหลังข)อมูลปa  2553 

 
3. เกณฑ�การประเมินหมู�บ�านจัดการสุขภาพ 

คําอธิบาย การให)คะแนนในแต+ละส+วน ( ประกอบด)วย 6 ส+วน )  ดังนี้ 
คะแนนเต็ม 10 คะแนน 

ส+วนท่ี 1  การมีส+วนร+วมในการจัดการสุขภาพของชุมชน  จํานวน 3 ข)อ (คะแนนเต็ม ๓ คะแนน)  

ข)อ 1.1 การจัดเวทีประชุมขององค\กร อสม.   
 คําตอบ   ตอบ ข)อ 2 หรือ ข)อ 3  ได) 1 คะแนน 
ข)อ 1.2  กลุ+มองค\กรท่ีร+วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาสุขภาพ  
 คําตอบ   ตอบ ข)อ 2 หรือ ข)อ 3  ได) 1 คะแนน 
ข)อ 1.3  การกําหนดกติกาของชุมชน  
 คําตอบ ต)องมีการกําหนดกติกาในระดับหมู+บ)าน และหรือ ระดับตําบล  ได) 1 คะแนน 
ส+วนท่ี 2  การจัดทําแผนด)านสุขภาพโดยชุมชน (คะแนนเต็ม 1 คะแนน)   
ข)อ 2.1 หมู+บ)านมีการจัดทําแผนด)านสุขภาพ  (คะแนนเต็ม 1 คะแนน)   
 คําตอบ มี และเลือกวิธีการหลัก ในข)อ 2 หรือ ข)อ 3 หรือ ข)อ 4 หรือ ข)อ 5   ได) 1 คะแนน  
ส+วนท่ี 3 การจัดการงบประมาณเพ่ือใช)ในการพัฒนาสุขภาพ (คะแนนเต็ม 1 คะแนน)   
 ข)อ 3.1 หมู+บ)านได)รับการสนับสนุนงบด)านสุขภาพจาก เทศบาล / อบต. (คะแนนเต็ม 1 คะแนน)  
 คําตอบ ได)รับการสนับสนุนงบจากเทศบาล / อบต. โดยอาจผ+านหรือไม+ผ+านชุมชนก็ได)    
  ได) 1 คะแนน  
ส+วนท่ี 4  การจัดกิจกรรมพัฒนาสุขภาพในหมู+บ)าน / ชุมชน (คะแนนเต็ม 1 คะแนน)   
ข)อ 4.1 – ข)อ 4.5 การจัดกิจกรรมพัฒนาสุขภาพในหมู+บ)าน / ชุมชน  (คะแนนเต็ม 1 คะแนน)   
 คําตอบ  มีการจัดกิจกรรมหลัก (การพัฒนาศักยภาพ อสม.-แกนนําสุขภาพ / การสร)างสุขภาพ /  
  การบริการสุขภาพภาคประชาชน / การถ+ายทอดความรู)ในชุมชน /  
  การจัดสิ่งแวดล)อมท่ีดีในชุมชน) ครบ 5 กิจกรรมหลัก โดยแต+ละกิจกรรมหลัก 
   มีกิจกรรมย+อย 1 กิจกรรมข้ึนไป  ได) 1 คะแนน 
  (หากจัดกิจกรรมหลักไม+ครบ 5 กิจกรรมหลัก  ได) 0 คะแนน) 
 ส+วนท่ี 5  การประเมินผลการจัดการด)านสุขภาพในหมู+บ)าน/ ชุมชน 
ข)อ 5  การประเมินผลการจัดการด)านสุขภาพในหมู+บ)าน / ชุมชน  (คะแนนเต็ม 1 คะแนน)   
 คําตอบ มีการประเมินผลการจัดการสุขภาพในหมู+บ)าน / ชุมชน อย+างน)อย 2 ใน 6 วิธี  ได) 1 คะแนน 
ส+วนท่ี 6  ผลสัมฤทธิ์ของการจัดการสุขภาพ จํานวน 3 ข)อ  (คะแนนเต็ม 3 คะแนน)                
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ข)อ 6.1.1  มีระบบเฝdาระวังปdองกันและควบคุมโรค 
 คําตอบ  มีระบบเฝdาระวังปdองกันและควบคุมโรค ครบกิจกรรมท้ัง 4 ข)อ  ได) 1 คะแนน    
   (หากไม+ครบกิจกรรม 4 ข)อ ได) 0 คะแนน) 
ข)อ 6.1.2  มีระบบเฝdาระวังปdองกันและควบคุมภาวะวิกฤตในชุมชน 
 คําตอบ  ต)องมีระบบเฝdาระวังปdองกันและควบคุมภาวะวิกฤต ครบกิจกรรมท้ัง 4 ข)อ   ได) 1 คะแนน       
  (หากไม+ครบกิจกรรม 4 ข)อ ได) 0 คะแนน) 
ข)อ 6.2  การเปZนแหล+งเรียนรู) / ศูนย\การเรียนรู) ให)กับหมู+บ)าน / ชุมชน  อ่ืนๆ    
 คําตอบ  เปZนแหล+งเรียนรู) / ศูนย\การเรียนรู) โดยต)องมีองค\ประกอบ ข)อ 1 – ข)อ 4   ได) 1 คะแนน 
   (หากไม+ครบองค\ประกอบ ข)อ 1 - 4 ได) 0 คะแนน) 
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4.3.7 โปรแกรมประยุกต�ฐานข�อมูลตําบลจัดการสุขภาพ  

 
1. การบันทึกข�อมูลตําบลจัดการสุขภาพ 

1.1. ไปท่ี website http://www.thaiphc.net จากนั้นเลือกเมนู “Login” 

 
 

1.2. เข)าสู+ระบบด)วยรหัสผ+านท่ีได)รับ ( provxx , ampxxxx , userxxxxx ) 

 
 

1.3. ไปท่ีเมนู “ตําบลจัดการสุขภาพ” 
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1.4. เลือกเมนู "แบบประเมินผลการพัฒนาตําบลจัดการสุขภาพ"  

 
  
1.5. เลือกพ้ืนท่ี ท่ีต)องการกรอกข)อมูลตามภาพ 

 
 
1.6. การกรอกข)อมูลให)ครบถ)วนแล)ว คลิกปุMม “Save” 
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2. รายงานผลการดําเนินงานตําบลจัดการสุขภาพดี วิสาหกิจชุมชนย่ังยืน  

2.1. รายงานผลการดําเนินงานตําบลจัดการดี วิสาหกิจชุมชนยั่งยืน จําแนกรายจังหวัด เฉพาะพ้ืนท่ีเปQาหมาย 

 
 

2.2. รายงานผลการดําเนินงานตําบลจัดการดี วิสาหกิจชุมชนยั่งยืน จําแนกรายจังหวัด 
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2.3. รายงานผลการดําเนินงานตําบลจัดการสุขภาพดี วิสาหกิจชุมชนยั่งยืน จําแนกรายเขต 

 
 

2.4. รายงานผลการดําเนินงานตําบลจัดการสุขภาพดี วิสาหกิจชุมชนยั่งยืน จําแนกรายเครือข+ายบริการ ๑๒เขต 

 
 

3. เกณฑ�การประเมินตําบลจัดการสุขภาพดี  วิสาหกิจชุมชนย่ังยืน     
ตําบลจัดการสุขภาพดี  วิสาหกิจชุมชนย่ังยืน  หมายถึง  ตําบลท่ีมีการนําศักยภาพ  ภูมิปVญญา  และการ

รวมพลังของชุมชน ท)องถ่ิน ท)องท่ี  มาบูรณาการให)เกิดทิศทางการทํางานท่ีสอดคล)องกัน  สนับสนุนการสร)างความ
เข)มแข็งทางสุขภาพของภาคส+วนต+างๆท่ีอยู+ในระดับตําบล  โดยมีการสนับสนุนจากหน+วยงานภาครัฐ  เอกชน  
องค]กรสาธารณประโยชน]  ด)วยกระบวนการวิเคราะห]สถานการณ]  วิเคราะห]ปVญหา  ศึกษาข)อมูล / สถานการณ]
ต+างๆท่ีจําเป̀น  มาจัดทําโครงการ / กิจกรรม / วิสาหกิจชุมชน   ท่ีเน)นการส+งเสริมให)มีการสร)างรายได)  สร)าง
สุขภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชน เพ่ือการรักษาสิ่งแวดล)อม  การลดและปQองกันการเกิดโรค การส+งเสริม
สุขภาพ  การปรับพฤติกรรมสุขภาพ   ตลอดจนการแก)ปVญหาสุขภาพของคนในชุมชน  รวมท้ังแก)ไขปVญหาความ
ยากจน  เพ่ือให)ประชาชนมีสุขภาพดีและยั่งยืน   
 
เกณฑ�ท่ีกําหนด  หมายถึง  เกณฑ]การประเมินกระบวนการพัฒนาท่ีกําหนดข้ึนเพ่ือใช)เป̀นกรอบในการดําเนินงาน
และวัดผลสําเร็จของตําบลท่ีมีการจัดการสุขภาพดี  วิสาหกิจชุมชนยั่งยืน  ประกอบด)วยเกณฑ]  ๕ ระดับ คือ 
ระดับพ้ืนฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก และระดับดีเยี่ยม  โดยมีรายละเอียดของแต+ละระดับ  ดังนี้ 
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เกณฑ�การประเมินกระบวนการพัฒนาตําบลจัดการสุขภาพดี  วิสาหกิจชุมชนย่ังยืน 
๑ )  การพัฒนาทีมสุขภาพตําบล  (ระดับพ้ืนฐาน) 

๑.๑ มีองค]ประกอบเครือข+ายท่ีเข)าร+วมทีมสุขภาพตําบลจากหลายภาคส+วน 
๑.๒ มีการสร)างและพัฒนาทีมเครือข+ายสุขภาพตําบล โดยกําหนดเปQาหมายของการพัฒนาร+วมกัน และบทบาท

ของแต+ละภาคส+วนท่ีชัดเจน๑.๓ มีการพัฒนาศักยภาพทีมสุขภาพตําบล ในเรื่องการจัดทําแผนสุขภาพ
ตําบล โดยใช)แผนท่ีทางเดินยุทธศาสตร] หรือกระบวนการจัดทําแผนอย+างมีส+วนร+วม และใช)เกณฑ]หมู+บ)าน
จัดการสุขภาพประกอบการพัฒนา 

๑.๔ มีการพัฒนาความรู) อสม.ในเรื่องโรคไม+ติดต+อเรื้อรังท่ีเกิดจากวิถีชีวิต ได)แก+   โรคเบาหวาน ความดันโลหิต
สูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็ง และหลักสูตรนักจัดการสุขภาพ 

๑.๕ มีการศึกษา เก็บรวบรวมข)อมูลเก่ียวกับทุนของวิสาหกิจชุมชน ( เงิน/ทรัพยากร/ผลผลิต/ความรู)/ภูมิปVญญา/ 
ทุนทางวัฒนธรรม/ทุนทางสังคม) 

๒)   การพัฒนากระบวนการจัดทําแผนสุขภาพตําบล (ระดับพัฒนา) 
(ผ+านเกณฑ]การประเมินในระดับพ้ืนฐานครบทุกข)อ) 
๒.๑  มีการคืนข)อมูลสถานะสุขภาพของชุมชน เพ่ือสร)างการรับรู) และเข)ามามีส+วน ร+วมในการจัดทําแผน

สุขภาพตําบล 
๒.๒  มีการจัดทําแผนสุขภาพตําบล โดยเปfดโอกาสให)ผู)มีส+วนได)ส+วนเสียเข)าร+วมในการวิเคราะห]ปVญหาสุขภาพ

ของชุมชน และร+วมจัดทําแผนสุขภาพตําบล โครงการและกิจกรรม ผู)รับผิดชอบ เพ่ือการแก)ปVญหาด)วย
กระบวนของชุมชน 

๒.๓  มีการระดมทรัพยากร ทุน และภูมิปVญญาท)องถ่ินจากชุมชนมาใช)สนับสนุนโครงการ และกิจกรรมท่ี
กําหนดไว)  

๒.๔  มีการสื่อสารแผนงาน / โครงการแก+ผู)เก่ียวข)องรับรู)เพ่ือนําไปสู+การปฏิบัติ 
๒.๕  มีการวิเคราะห]สถานการณ]เก่ียวกับวิสาหกิจชุมชน (เงิน/ทรัพยากร/ผลผลิต/ความรู)/ภูมิปVญญา/ทุนทาง

วัฒนธรรม/ทุนทางสังคม) 
 

๓)  การขับเคล่ือนแผนสุขภาพตําบลสู9การปฏิบัติ  (ระดับดี) 
(ผ+านเกณฑ]การประเมินในดับพ้ืนฐาน และระดับพัฒนาครบทุกข)อ) 
๓.๑ มีชุมชน/ท)องถ่ินเป̀นพลังสําคัญขับเคลื่อนแผนสุขภาพตําบล /โครงการ /กิจกรรม อย+างมีความรู)สึกเป̀น

เจ)าของ และเข)ามามีส+วนร+วมด)วยความเต็มใจ 
๓.๒ มีกิจกรรมเชิงรุกในหมู+บ)าน/ชุมชน ตามแผนสุขภาพตําบล เช+น การส+งเสริมสุขภาพ(๓อ. ๒ส.) การเฝQา

ระวังโรค/เฝQาระวังพฤติกรรมสุขภาพวิถีชีวิต การคัดกรอง การคุ)มครองผู)บริโภค โดยมี อสม. แกนนํา
ชุมชน เป̀นกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนครอบคลุมทุกหมู+บ)าน 

๓.๓  มี อสม.นักจัดการสุขภาพ ท่ีได)รับการอบรม และมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ อย+างน)อยร)อยละ 
๒๐ ของท่ีได)รับการอบรม 

๓.๔  มีหมู+บ)านท่ีผ+านเกณฑ]การประเมินหมู+บ)านจัดการสุขภาพอย+างน)อยร)อยละ ๗๐ 
๓.๕  มีการรวมตัวของกลุ+มบุคคลต้ังแต+ 7 คนข้ึนไป  เพ่ือดําเนินการวิสาหกิจชุมชน(ผลิตสินค)า การให)บริการ

หรือการอ่ืนๆ) 
 

4) ตําบลมีระบบการบริหารจัดการอย9างต9อเนื่อง (ระดับดีมาก) 
(ผ+านเกณฑ]การประเมินในระดับพ้ืนฐาน ระดับพัฒนา และระดับดี ครบทุกข)อ) 
๔.๑  มีข)อมูลท่ีจําเป̀นเพ่ือใช)ในการติดตามประเมินผล และรายงานความก)าวหน)าให)ชุมชนรับรู)อย+างต+อเนื่อง 
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๔.๒  มีกระบวนการติดตามและควบคุมกํากับ การบริหารจัดการ การพัฒนาตําบลจัดการสุขภาพ ตาม
เปQาหมายท่ีตั้งไว)อย+างสมํ่าเสมอ 

๔.๓  มีการสรุปประเมินผล  เพ่ือปรับกระบวนการ  / กิจกรรม / โครงการ 
๔.๔  มีผลลัพธ]ของการพัฒนา เช+น มีมาตรการทางสังคม การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ประชาชน

กลุ+มเปQาหมายได)รับบริการสุขภาพท่ีเหมาะสม 
๔.๕  มีวิสาหกิจชุมชนพ้ืนฐาน ( การดําเนินการเพ่ือกิน  เพ่ือใช)ในชุมชน เพ่ือให)ครอบครัวพึงตนเองได) ลด

รายจ+าย เพ่ิมรายรับ)  อย+างน)อย  ๒ แห+ง / ตําบล 
 

5) ตําบลจัดการสุขภาพต�นแบบ(ระดับดีเย่ียม) 
(ผ+านเกณฑ]การประเมินในระดับพ้ืนฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี และระดับดีมาก ครบทุกข)อ) 
๕.๑  มีวิทยากรชุมชนท่ีได)รับการพัฒนาศักยภาพความเป̀นครูหรือวิทยากรกระบวนการ วิทยากรต)นแบบใน 

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
๕.๒  มีการสรุปบทเรียนการพัฒนา การจัดการความรู) และนวัตกรรมสุขภาพชุมชน ท่ีนําไปสู+การส+งเสริม

สุขภาพ การปQองกันโรค และการฟmnนฟูสุขภาพ 
๕.๓  มีการพัฒนาศูนย]เรียนรู)สุขภาพชุมชน เช+น โรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพชุมชน/โรงเรียน อสม. ท่ีมีหลักสูตร

เป̀นไปตามความต)องการของชุมชน รวมท้ังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู)ภายในชุมชนและระหว+างชุมชน 
๕.๔  มีการสร)างเครือข+ายการเรียนรู)การพัฒนาระหว+างชุมชน หรือตําบลอ่ืนๆอย+างกว)างขวาง 
๕.๕  มีวิสาหกิจชุมชนก)าวหน)า ( การนําผลิตภัณฑ]ท่ีเป̀นเอกลักษณ]ของชุมชน   ผลผลิตท่ีเหลือกินเหลือใช)ใน

ชุมชน  เข)าสู+ตลาดบริโภคโดยปรับปรุงคุณภาพผลผลิต  หีบห+อ  การจัดการด)านการตลาดเพ่ือให)สามารถ
แข+งขันได)) อย+างน)อย ตําบลละ ๑ แห+ง 
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ส�วนท่ี 5 
แนวทางการกํากับติดตามและประเมินผล 

การดําเนินงานสุขภาพภาคประชาชน 
ป!งบประมาณ 2557 

 

5.1 ความสําคัญและที่มา 

5.2 วัตถุประสงค) 

5.3 กรอบแนวคิดในการติดตามประเมินผล 

5.4 ตัวช้ีวัดสําคญัในการติดตามประเมินผล กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 

5.5 ตัวช้ีวัดการตรวจราชการและนิเทศงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ                    
ป!งบประมาณ 2557 

5.6 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติการปฏิบัติราชการของกรม ประจําป!งบประมาณ พ.ศ.
2557 

5.7 ข้ันตอน/วิธีการกํากับติดตามและประเมินผลการดําเนินงานสุขภาพภาคประชาชน 

5.8 งบประมาณ 

5.9 ผู8รับผิดชอบ/ผู8เกี่ยวข8อง 

5.10 ประโยชน)ที่คาดว�าจะได8รับ 

5.11 แบบรายงานความก8าวหน8าผลการปฏิบัติงาน 

 
 



 

ส�วนท่ี 5 

แนวทางการกํากับติดตามและประเมินผลการดําเนินงานสขุภาพภาคประชาชน 

ป!งบประมาณ 2557 
 

5.1 ความสําคัญและท่ีมา 
 กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน ได�ดําเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร"เพื่อให�บรรลุตามเป'าหมาย
วิสัยทัศน"ของหน)วยงาน โดยได�จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป- และมีการทบทวนยุทธศาสตร"เป/นประจําทุกป- การ
กํากับ ติดตาม และประเมินผลเป/นข้ันตอนสําคัญทําให�ทราบว)า มีการนํานโยบายและยุทธศาสตร"ไปสู)การปฏิบัติได�
บรรลุผลมากน�อยเพียงใด ได�ผลผลิตหรือผลลัพธ"ตามเป'าหมายหรือไม) ตลอดจนทราบถึงป5ญหาอุปสรรค นําไปสู)
การวางแผนเพื่อพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานในป-ต)อไป จากเหตุผลดังกล)าว กองสนับสนุนสุขภาพภาคประ
ประชาชน โดยกลุ)มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร"สุขภาพภาคประชาชน จึงได�จัดทําแนวทางการกํากับ ติดตาม
และประเมินผลการดําเนินงานสุขภาพภาคประชาชน ป-งบประมาณ 2557 ข้ึน 

5.2 วัตถุประสงค) 
 1. เพื่อกํากับ ติดตามความก�าวหน�าผลการดําเนินงานสุขภาพภาคประชาชน ป-งบประมาณ 2557 

 2. เพื่อประเมินผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินงานสุขภาพภาคประชาชน ป-งบประมาณ 2557 

5.3 กรอบแนวคิดในการติดตามประเมินผล 
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5.4 ตัวชี้วัดสําคัญในการติดตามประเมินผล กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 

 

ลํา
ดับ 

 

ช่ือตัวชี้วัด/เป1าหมาย 

ระดับตัวช้ีวัด   

ผู5รับผิดชอบ ยุทธศาสตร)
กระทรวง

สาธารณสุข 

แผนปฏิบัติ
ราชการ 
(สงป) 

นโยบาย
รัฐมนตรี 

การตรวจ
ราชการ

และนิเทศ
งาน 

ยุทธศาสตร)
กองฯ 

คํารับรอง
การปฏิบัติ
ราชการ 
(กองฯ) 

1 ร�อยละของ อสม.เป'าหมายมี
คุณภาพตามเกณฑ"มาตรฐาน 
(ร�อยละ 60) 
 

√  √ √ √ √ สํานักงานสนับสนุน
บริการสุขภาพเขต      
1-12 และกอง
สนับสนุนสุขภาพภาค
ประชาชน 
- กลุ)มส)งเสริมการมีส)วน
ร)วม อสม. 
- กลุ)มส)งเสริมนวัตกรรม 
สุขภาพภาคประชาชน  

2 จํานวนอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู)บ�าน (อสม.) ได�รับ
การพัฒนาศักยภาพ 
(250,000 คน) 

 √ √  √ √ 

3 ร�อยละของหมู)บ�านได�รับการ
สนับสนุนอุปกรณ"ที่จําเป/นใน
การปฏิบัติงานของ อสม.  
(ร�อยละ 80) 

√  √ √ √ √ สํานักงานสนับสนุน
บริการสุขภาพเขต      
1-12 และกอง
สนับสนุนสุขภาพภาค
ประชาชน 
- กลุ)มส)งเสริมการมีส)วน
ร)วม อสม. 

4 การป�องกันและแกไขป�ญหา
ยาเสพติดในชุมชน โดย           
อสม. 

- อสม. ติดตามดูแลช)วยเหลือ
ผู�ผ)านการบําบัด (ร�อยละ 80) 

   
 
 
√ 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

กองสนับสนุนสุขภาพ
ภาคประชาชน 

 (กลุ)มพัฒนาวิชาการ
และจัดการความรู�
สุขภาพภาคประชาชน ) 

5. จํานวนภาคีเครือข)ายสุขภาพ
ภาคประชาชนได�รับการ
ส)งเสริมพัฒนา และสนับสนุน
ให�มีส)วนร)วมในการจัดการ
ระบบสุขภาพชุมชน  
(2,634 ตําบล) 

 √   √ √ สํานักงานสนับสนุน
บริการสุขภาพเขต 1-
12และกองสนับสนุน
สุขภาพภาคประชาชน 

 (กลุ)มส)งเสริมนวัตกรรม 
สุขภาพภาคประชาชน ) 

 
6. ร�อยละของตําบลเป'าหมายมกีาร

จัดการด�านสุขภาพตามเกณฑ"
มาตรฐานท่ีกําหนด(ร�อยละ 70) 

 √  √ √ √ 

120



 

 

 

ลํา 

ดับ 

 

ชื่อตัวช้ีวัด/เป1าหมาย 

 

ระดับตัวชี้วัด 

 

ผู5รับผิดชอบ 
ยุทธศาสตร)
กระทรวง

สาธารณสุข 

แผนปฏิบัติ
ราชการ 
(สงป) 

นโยบาย
รัฐมนตรี 

การตรวจ
ราชการ

และนิเทศ
งาน 

ยุทธศาสตร)
กองฯ 

คํารับรอง
การปฏิบัติ
ราชการ 
(กองฯ) 

7. ร�อยละของหมู)บ�านมีการ
จัดการด�านสุขภาพตาม
เกณฑ"มาตรฐาน  
(ร�อยละ 70) 
 
 
 
 

 √   √ √ สํานักงานสนับสนุน
บริการสุขภาพเขต     
1-12และกองสนับสนุน
สุขภาพภาคประชาชน 

 (กลุ)มพัฒนานโยบาย
และยุทธศาสตร"สุขภาพ
ภาคประชาชน ) 

8. (ร)าง) พ.ร.บ.อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู)บ�าน 

  √    กองสนับสนุนสุขภาพ
ภาคประชาชน 

(กลุ)มคุ�มครองสุขภาพ
ภาคประชาชน ) 

9.  ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนาและขับเคล่ือน
ยุทธศาสตร"ระบบสุขภาพ
ภาคประชาชน 

    √ √ 
 
 
 

กองสนับสนุนสุขภาพ
ภาคประชาชน 

(กลุ)มพัฒนานโยบาย
และยุทธศาสตร"สุขภาพ
ภาคประชาชน ) 

10. จํานวนมาตรฐานงานสุขภาพ
ภาคประชาชนท่ีได�รับการ
พัฒนา 

    √ 
 
 
 

√ กองสนับสนุนสุขภาพ
ภาคประชาชน 

(กลุ)มคุ�มครองสุขภาพ
ภาคประชาชน ) 

11. ระดับความสําเร็จของการนํา
องค"ความรู�/นวัตกรรม
สุขภาพชุมชนไปใช�ประโยชน" 

    √ √ กองสนับสนุนสุขภาพ
ภาคประชาชน 

 (กลุ)มพัฒนาวิชาการ
และจัดการความรู�
สุขภาพภาคประชาชน ) 

 

12. ร�อยละความพึงพอใจและไม)
พึงพอใจของผู�รับบริการและ
ผู�มีส)วนได�ส)วนเสีย 

    √ √ 
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ลํา
ดับ 

 

ช่ือตัวชี้วัด/เป1าหมาย 

ระดับตัวชี้วัด  

ผู5รับผิดชอบ ยุทธศาสตร)
กระทรวง

สาธารณสุข 

แผนปฏิบัติ
ราชการ 
(สงป) 

นโยบาย
รัฐมนตรี 

การตรวจ
ราชการ

และนิเทศ
งาน 

ยุทธศาสตร)
กองฯ 

คํารับรอง
การปฏิบัติ
ราชการ 
(กองฯ) 

13. ร�อยละความสําเรจ็ของการ
เบิกจ)ายเงินงบประมาณ
รายจ)ายภาพรวม   

    √ √ กองสนับสนุนสุขภาพภาค
ประชาชน(กลุ)มพัฒนา
นโยบายและยุทธศาสตร"
สุขภาพภาคประชาชนและ
กลุ)มบริหารงานท่ัวไป ) 

14. ร�อยละความสําเรจ็ของการ
เบิกจ)ายเงินงบประมาณ
รายจ)ายลงทุน 

    √ √ กองสนับสนุนสุขภาพภาค
ประชาชน(กลุ)ม
บริหารงานท่ัวไป ) 

15. ระดับความสําเร็จของการ
จัดทําต�นทุนต)อหน)วยผลผลิต 

    √ √ กองสนับสนุนสุขภาพภาค
ประชาชน(กลุ)มพัฒนา
นโยบายและยุทธศาสตร"
สุขภาพภาคประชาชน ) 

16. ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนาระบบข�อมูลสารสนเทศ
งานสุขภาพภาคประชาชน 

    √ √ สํานักงานสนับสนุน
บริการสุขภาพเขต     
1-12และกองสนับสนุน
สุขภาพภาคประชาชน 

 (กลุ)มพัฒนานโยบาย
และยุทธศาสตร"สุขภาพ
ภาคประชาชน ) 

17. ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนาและรับรองคุณภาพ
มาตรฐานตามเกณฑ" HA 

    √ 
 
 
 

√ 
 
 
 

กองสนับสนุนสุขภาพ
ภาคประชาชน 

(กลุ)มคุ�มครองสุขภาพ
ภาคประชาชน ) 

18. ร�อยละขององค"กรเอกชน
สาธารณประโยชน"ที่ได�รับการ
สนับสนุนได�ดําเนินการตาม
วัตถุประสงค"ท่ีกําหนดไว�   

    √ 

 
√ 

 
สํานักงานสนับสนุน
บริการสุขภาพเขต     
1-12และกองสนับสนุน
สุขภาพภาคประชาชน 

 (กลุ)มส)งเสริมการมีส)วน
ร)วมอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจํา
หมู)บ�าน) 

รวมจํานวนตัวชี้วัด 2 4 5 3 16 16  
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5.5 ตัวช้ีวัดการตรวจราชการและนิเทศงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ป!งบประมาณ พ.ศ. 2557 

 ตัวช้ีวัดการตรวจราชการและนิเทศงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพป-งบประมาณ พ.ศ. 2557 

ประกอบด�วย 3 ตัวช้ีวัด ได�แก)  

5.5.1 ร5อยละของอสม.ที่ผ�านการอบรมมีคุณภาพตามเกณฑ)มาตรฐาน (ร5อยละ 60) 

สถานการณ)และสภาพปCญหา 
 กระทรวงสาธารณสุขได�นํากลวิธีการสาธารณสุขมูลฐาน  เป/นกลวิธีหลักในการพัฒนาระบบสาธารณสุข   
ซึ่งมีการดําเนินงานมากว)า 30 ป- ภายใต�หลักการส)งเสริมให�ประชาชนมีส)วนร)วมในการดูแลสุขภาพของตนเองและ
ชุมชน  ในรูปแบบของอาสาสมัครสาธารณสุข  ซ่ึงเป/นบุคคลที่มีบทบาทสําคัญยิ่งในฐานะการเป/นผู�นําการ
เปล่ียนแปลงด�านพฤติกรรมสุขภาพและอนามัยรัฐบาลป5จจุบัน ให�ความสําคัญของการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุข จึงได�ประกาศนโยบาย ข�อที่ 4.3.4 พัฒนาขีดความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุขทุกคนให�เป/นนัก
จัดการสุขภาพชุมชน ขยายความครอบคลุมไปถึงกลุ)มผู�ด�อยโอกาส สนับสนุนอุปกรณ"พื้นฐานที่จําเป/นเพื่อให� 
สามารถเป/นกําลังสําคัญในการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน พัฒนาแกนนําสุขภาพครอบครัวและการสาธารณสุขมูล
ฐาน ที่ชุมชน ท�องถ่ินมีส)วนร)วมในการสร�างเสริมสุขภาพและจัดการป5ญหาสุขภาพของตนเองได�อย)างเข�มแข็งและ
ยั่งยืน  ป-งบประมาณ 2557 กระทรวงสาธารณสุขกําหนดวิสัยทัศน" “ภายในทศวรรษต)อไป คนไทยทุกคนจะมี
สุขภาพแข็งแรงเพิ่มข้ึนเพื่อสร�างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งทางตรงและทางอ�อมอย)างย่ังยืน”
กําหนดประเด็นยุทธศาสตร"ที่สําคัญ การพัฒนาสุขภาพตามกลุ)มวัย ประกอบด�วย กลุ)มเด็กปฐมวัย (0-5 ป-)/ สตรี 
กลุ)มเด็กวัยเรียน (5-14 ป-)  กลุ)มเด็กวัยรุ)น/นักศึกษา (15-21ป-) กลุ)มวัยทํางาน (15-59 ป-) และกลุ)มผู�สูงอายุ 
(60 ป-ข้ึนไป)/ผู�พิการ 

 ดังน้ัน เพื่อให�อาสาสมัครสาธารณสุขสามารถปฏิบัติตามภารกิจที่เป/นนโยบายสําคัญด�วยองค"ความรู�และ
ทักษะที่เป/นรูปแบบและวิธีการเดียวกัน สามารถดูแลสุขภาพแก)ประชาชนกลุ)มเป'าหมาย ได�อย)างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ  หลักสูตรการฝTกอบรมจึงต�องมีการทบทวน ปรับปรุงและพัฒนาให�เหมาะสมกับสถานการณ"ป5จจุบัน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชนได�เล็งเห็นถึงคุณค)า และความสําคัญในการ
ดําเนินการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขจึงจัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.สู)ในการจัดการสุขภาพ
ชุมชน ป-งบประมาณ 2557 ข้ึน 

วัตถุประสงค) 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู)บ�านสามารถดูแลสุขภาพประชาชนตามกลุ)มวัยได�อย)างถูกต�อง 

แนวทางการดําเนินงาน 
 1) ปรับปรุงหลักสูตรการฝTกอบรม อสม.ในการดูแลสุขภาพตามกลุ)มวัยโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
 2) จัดสรรงบประมาณการฝTกอบรมอสม.ให�สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 12 เขตโดยกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ 
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 3) ดําเนินการฝTกอบรม อสม. โดยสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต/ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
ร)วมกับชมรม อสม. 
 4) รายงานผลการฝTกอบรมผ)านเว็บไซต"กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน www.thaiphc.net  โดย 
สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต/ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
 5) กํากับ ติดตามผลการดําเนินงาน (ตามแบบรายงานที่กําหนด/ สุ)มติดตามในพื้นที่) โดยกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 
 6) รวบรวมและรายงานผลการดําเนินงาน โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
 7) ประชุมสรุปและจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
 
การสนับสนุนจากส�วนกลาง 
 - หลักสูตรการฝTกอบรม อสม. ในการดูแลสุขภาพตามกลุ)มวัย 
 - งบประมาณสนับสนุนการฝTกอบรม 250,000 คน เป/นเงิน 57,500,000 บาท 
 
ประเด็นการตรวจราชการ 
 ติดตามความก�าวหน�าผลการอบรม อสม. 
 
ผลลัพธ)ที่ต5องการ 

อสม. มีความรู�และทักษะในการจัดการสุขภาพตามกลุ)มวัยได�อย)างถูกต�อง 
 
ตัวชี้วัด (สูตรและวิธีการเก็บข5อมูล) 

 ร�อยละของอสม.ที่ผ)านการอบรมมีคุณภาพตามเกณฑ"มาตรฐาน (ร�อยละ 60) 
 จํานวน อสม.ที่ผ)านการอบรมและมีคุณภาพตามเกณฑ"มาตรฐาน X  100 
จํานวน อสม.ที่ผ)านการอบรมตามหลักสูตรที่กรมสบส.กําหนดป-งบประมาณ ๒๕๕7 
 

หน�วยงานที่รับผิดชอบ กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชนและสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 
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รายละเอียดตัวช้ีวัด (KPI template 

ตัวช้ีวัด : ร5อยละของอสม.ที่ผ�านการอบรมมีคณุภาพตามเกณฑ)มาตรฐาน (ร5อยละ 60) 
1. คณะท่ี   
2. ภารกิจท่ี   
3. ประเด็นหลักท่ี  
4. หัวข5อที ่  
5. ยุทธศาสตร)กระทรวง การพัฒนาสุขภาพตามกลุ)มวัย 
6. ประเด็นยุทธศาสตร)
กระทรวง 

 

7. รหัสตัวช้ีวัด  
8. ช่ือตัวช้ีวัด ร�อยละของอสม.ท่ีผ)านการอบรมมคีุณภาพตามเกณฑ"มาตรฐาน (ร�อยละ 60) 
9. เกณฑ) ร�อยละ 60 
10. ผลงาน - 
     10.1 รายการข5อมูล - 
     10.2 นิยาม - 
     10.3 วิธกีารรายงาน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดและสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขตบันทึกข�อมูลในโปรแกรมการ

อบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.ทางเว็บไซต"กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน www.thaiphc.net   
     10.4 แหล�งข5อมูล สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดและสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 
11. กลุ�มเป1าหมาย อสม.ท่ีผ)านการอบรมตามหลักสูตรท่ีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกําหนดป-งบประมาณ 2557 จํานวน 

๒๕๐,๐๐๐ คน 
     11.1 รายการข5อมูล รายการข�อมูล 1 : จํานวน อสม.ท่ีผ)านการอบรมและมีคณุภาพตามเกณฑ"มาตรฐาน 

รายการข�อมูล 2 :จํานวน อสม.ท่ีผ)านการอบรมตามหลักสูตรท่ีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกําหนด
ป-งบประมาณ ๒๕๕7  

     11.2 นิยาม อสม.ที่ผ�านการอบรม หมายถึง อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู)บ�าน (อสม.) ท่ีผ)านการอบรมพฒันา
ศักยภาพ ป-งบประมาณ ๒๕๕7 ตามหลักสูตร อสม. เช่ียวชาญ หรือหลักสูตรนักจัดการสุขภาพและการ
ดูแลสุขภาพตามกลุ)มวัย ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เพ่ือแก�ไขป5ญหาด�านการดูแลสุขภาพตาม
สภาพป5ญหาตามกลุ)มวัยและบริบทในพ้ืนท่ี 
เกณฑ)มาตรฐาน หมายถึง ส่ิงท่ีกําหนดข้ึนเพ่ือใช�เป/นกรอบในการประเมินคณุภาพของ อสม. 
ท่ีผ)านการอบรมตามหลักสูตรท่ีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกําหนด ในป-งบประมาณ 2557 
ประกอบด�วย 5 มาตรฐาน (มาตรฐานตามรายวิชา) ได�แก) 
มาตรฐานท่ี 1 การส)งเสริมให�หญิงตั้งครรภ"ฝากครรภ"ครั้งแรกเร็ว 
มาตรฐานท่ี 2 การส)งเสริมให�พ)อแม)มีพฤติกรรมการเล้ียงดูเด็กท่ีถูกต�อง 
มาตรฐานท่ี 3 การสนับสนุนการประเมินและจัดการป5จจัยเส่ียงของโรคไม)ติดต)อด�วยตนเอง  
                  (3 อ.2 ส. DPAC)  
มาตรฐานท่ี 4 การพัฒนาระบบบริการดูแลสุขภาพผู�สูงอายุ 
มาตรฐานท่ี 5 การค�นหาและให�การสนับสนุนดูแลผู�สูงอายุกลุ)มติดบ�าน/ติดเตียง/ผู�พิการ 

     11.3 วิธกีารรายงาน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดและสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขตบันทึกข�อมูลในโปรแกรมการ
อบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.ทางเว็บไซต"กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน www.thaiphc.net   
 

     11.4 แหล�งข5อมูล สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดและสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 
 

12. การประมวลผลข5อมูล 
     (สูตรการคํานวณ) 

       จํานวน อสม.ท่ีผ)านการอบรมและมีคุณภาพตามเกณฑ"มาตรฐาน                  X  100 
จํานวน อสม.ท่ีผ)านการอบรมตามหลักสูตรท่ีกรมสบส.กําหนดป-งบประมาณ ๒๕๕7  
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13. เกณฑ)การให5คะแนน  

ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5 
ร�อยละ 50 ร�อยละ 55 ร�อยละ 60 ร�อยละ 65 ร�อยละ 70 

125,000 คน 
 

137,500 คน 150,000 คน 162,500 คน 175,000 คน 

 
 
14. ผู5ประสานงานตัวช้ีวัด 
 
1. ช่ือ-สกุล  นางวรารัตน" กิจพจน" ตําแหน�ง  หัวหน�ากลุ)มส)งเสริมการมีส)วนร)วมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู)บ�าน  
 กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน โทรศัพท"  025901545     โทรสาร025901530Mobile  08 74946764 
e-mail address: wararutkij@yahoo.com 

2.ช่ือ-สกุล  นายจริวรรธ ประมวลเจริญกิจตําแหน�งนักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 
โทรศพัท)025901545โทรสาร025901530Mobile  08 3329 8729e-mail address:  vhv.phc@gmail.com 
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5.5.2 จํานวนหมู�บ5านได5รับการสนับสนุนอุปกรณ)ที่จําเปWนในการปฏิบัติงานของ อสม. 
สถานการณ)และสภาพปCญหา  

ป5ญหาสาธารณสุขที่สําคัญของประเทศไทยในป5จจุบันได�แก)โรคไม)ติดต)อเรื้อรังเช)นความดันโลหิตสูง
โรคเบาหวานโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคมะเร็งซ่ึงจะส)งผลกระทบโดยตรงต)อสุขภาพของผู�ปuวยก)อให�เกิด
ภาวะแทรกซ�อนสร�างความทุกข"ทรมานให�แก)ผู�ปuวยทําให�คุณภาพชีวิตลดลง และยังเป/นภาระกับครอบครัวและ
ชุมชนเน่ืองจากเป/นโรคที่ต�องการการดูแลอย)างใกล�ชิด ใช�เวลาในการดูแลรักษานานและจะมีอาการรุนแรงข้ึนหาก
ไม)ได�รับการดูแลอย)างถูกต�องโดยเฉพาะในพื้นที่ห)างไกลจากโรงพยาบาล ที่ขาดแพทย"และบุคลากรทางการแพทย"ใน
การดูแลผู�ปuวยอย)างต)อเน่ืองจากการที่โรงพยาบาลส)งต)อผู�ปuวยโรคเรื้อรังกลับบ�านให�อสม. ชุมชนและครอบครัวเป/น
ผู�ดูแลและมีผู�ปuวยอีกจํานวนหน่ึงซ่ึงยังไม)เข�าถึงบริการสาธารณสุขนอนรักษาตัวอยู)ที่บ�านการดําเนินงาน  เพื่อ
ป'องกันและแก�ไขป5ญหาดังกล)าวจําเป/นต�องอาศัยการมีส)วนร)วมของชุมชนในการดูแลโดยส)งเสริมให�ประชาชนมี
ความรู�และแสดงบทบาทในการดูแลสุขภาพตนเองการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพรวมถึงชุมชนต�องมีกระบวนการ
จัดการด�านสุขภาพเช)น การเฝ'าระวังโรคการคัดกรองผู�ปuวยเบ้ืองต�น (Primary Screening) การดูแลผู�ปuวยเรื้อรัง
ผู�สูงอายุผู�พิการการส)งเสริมสุขภาพ  ในรูปแบบต)างๆรวมถึงการจัดบริการสาธารณสุขเบ้ืองต�นในชุมชน (Primary 
Health Care services) 

รัฐบาล ได�มีนโยบายข�อ 4.3.4 พัฒนาขีดความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุขทุกคนให�เป/นนักจัดการ
สุขภาพชุมชน ขยายความครอบคลุมไปถึงกลุ)มผู�ด�อยโอกาส สนับสนุนอุปกรณ"พื้นฐานที่จําเป/นในการปฏิบัติงาน
ให�กับ อสม.เพื่อให�สามารถเป/นกําลังสําคัญในการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน และในป-งบประมาณ 2557 
กระทรวงสาธารณสุขได�กําหนดเป'าหมายการให�บริการประชาชนทุกกลุ)มวัยให�มีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต�องและอยู)
ในสภาพแวดล�อมที่เหมาะสม สามารถลดภาระโรคและภัยคุกคาม ตลอดจนได�รับการคุ�มครองผู�บริโภคด�านสุขภาพตาม
ยุทธศาสตร"ที่ 1พัฒนาสุขภาพตามกลุ)มวัย และเพื่อให�มีการนํานโยบายไปสู)การปฏิบัติ กระทรวงสาธารณสุข โดย
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  จึงได�จัดทําโครงการ “สนับสนุนอุปกรณ"ที่จําเป/นสําหรับอสม.ในการดูแลสุขภาพตาม
กลุ)มวัย ป-งบประมาณ 2557” โดยการพัฒนาขีดความสามารถของ อสม.ให�เป/น “นักจัดการสุขภาพชุมชน” ด�วย
การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ"ที่จําเป/นให� อสม. สามารถปฏิบัติงานบริการด�านสุขภาพแก)ประชาชนได�อย)างมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

วัตถุประสงค) 

 เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ อสม.ในการจัดการสุขภาพชุมชน โดยสนับสนุนอุปกรณ"ที่จําเป/นสําหรับ 
อสม.ในการดูแลสุขภาพตามกลุ)มวัย 
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แนวทางการดําเนินงาน  

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผู5รับผิดชอบ 
1 กรมฯ สนับสนุนงบประมาณให�แก)จังหวัด ภายในเดือน ธ.ค. 56 กองคลัง 
2 สํารวจและพิจารณาอุปกรณ"ที่จําเป/นสําหรับ 

อสม. 
ภายในเดือน ม.ค. 57 ผู�ที่ได�รับมอบหมายของจังหวัด

และคณะกรรมการส)งเสริมและ
สนับสนุน อสม. ระดับจังหวัด 

 2.1 คณะกรรมการส)งเสริมและสนับสนุน           
อสม. ระดับจังหวัด กําหนดรายการอุปกรณ"ที่
จําเป/นสําหรับ อสม. ของจังหวัด 

  

 2.2 สํารวจความต�องการและความจําเป/นของ
อุปกรณ"ที่จําเป/นสําหรับ อสม. ที่สอดคล�องกับ
ป5ญหาแต)ละพื้นที่ 

  

 2.3 คณะกรรมการส)งเสริมและสนับสนุน            
อสม. ระดับจังหวัด พิจารณาอุปกรณ"ที่จําเป/น
สําหรับ อสม. 

  

3 ดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างตามระเบียบฯ พัสดุ ภายในเดือน มี.ค. 57 คณะกรรมการที่ได�รับการ
แต)งตั้งและผู�ที่ได�รับมอบหมาย 

 3.1 แต)งต้ังคณะกรรมการกําหนดรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะ พิจารณาอุปกรณ"ที่จําเป/น
สําหรับ อสม. 

  

 3.2 คณะกรรมการพิจารณารายละเอียด
อุปกรณ"ที่จําเป/นสําหรับ อสม. 

  

 3.3 ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ�าง   
 3.4 จัดทําคําส่ังแต)งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัด

จ�าง/คณะกรรมการตรวจรับพร�อมแจ�ง
กรรมการทราบและดําเนินการ 

  

 3.5 จัดทําประกาศเชิญชวน/สอบราคา   
 3.6 ยื่นซองเสนอราคา   
 3.7 เปzดซองสอบราคา   
 3.8 รายงานผลการเปzดซองสอบราคา   
 3.9 ประกาศผลการเปzดซองสอบราคา   
 3.10 ส่ังซื้อ/ทําสัญญา   
 3.11 ส)งมอบ/ตรวจรับ   
 3.12 เบิกจ)ายเงิน   
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผู5รับผิดชอบ 
4 ดําเนินการจัดส)งอุปกรณ"ที่จําเป/นสําหรับ อสม. 

ให�ทุกหมู)บ�านเป'าหมาย 
ภายในเดือน พ.ค. 57  

5 รายงานความก�าวหน�า ทุก 2 สัปดาห"  
 5.1 ระดับจังหวัดรายงานผ)านเว็บไซต"กอง

สนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
www.thaiphc.net 

ทุกวันพฤหัสบดีของ
สัปดาห"ที่ 1 และ 3 
ของทุกเดือน 

ผู�ที่ได�รับมอบหมายระดับ
จังหวัด 

 5.2 ระดับเขต/สบส.เขตรายงาน ทุกวันศุกร"ของสัปดาห"
ที่ 1 และ 3 ของทุก
เดือน 

ผู�ที่ได�รับมอบหมายระดับเขต 

 5.3 กรมฯ รายงานต)อกระทรวงสาธารณสุข ทุกวันอังคารของ
สัปดาห"ที่ 2 และ 4 
ของทุกเดือน 

ผู�ที่ได�รับมอบหมายระดับกรมฯ 

6 ติดตามประเมินผล ส้ินสุดโครงการ  
 6.1 จังหวัดติดตามระดับอําเภอ ตําบล 

หมู)บ�านพร�อมรายงานผล 
  

 6.2 สบส.เขต ติดตามจังหวัด พร�อมรายงาน
ผล 

  

 6.3 กรมฯ ติดตามสบส.เขต พร�อมรายงานผล   
    

 

การสนับสนุนจากส�วนกลาง  
 งบประมาณทั้งส้ิน  112,444,500 บาทโดยการโอนจัดสรรให�จังหวัดดําเนินการจัดซื้ออุปกรณ"ที่จําเป/น
สําหรับ อสม.  จํานวน 74,963 หมู)บ�าน เฉล่ียหมู)บ�านๆ ละ 1,500 บาท  
 
ประเด็นการตรวจราชการ   
 ติดตามความก�าวหน�าการดําเนินงานจัดซื้ออุปกรณ"ที่จําเป/นสนับสนุนการปฏิบัติงานสําหรับ อสม. 
และการรายงานผลการจัดซ้ืออุปกรณ"ที่จําเป/นสําหรับ อสม.ของจังหวัด ผ)านเว็บไซด"กองสนับสนุนสุขภาพภาค
ประชาชน www.thaiphc.net   
 
ผลลัพธ)ที่ต5องการ 

อสม.ทุกหมู)บ�านมีอุปกรณ"ที่จําเป/นในการดูแลสุขภาพประชาชนตามกลุ)มวัยได�อย)างมีประสิทธิภาพ               
มากข้ึน 
 
ตัวชี้วัด  
 จํานวนหมู)บ�านได�รับการสนับสนุนอุปกรณ"ที่จําเป/นในการปฏิบัติงานของ อสม. 
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(สูตรและวิธีการเก็บข5อมูล) – 
 จังหวัดรายงานความก�าวหน�าผลการดําเนินงานจัดซื้ออุปกรณ"ที่จําเป/นสําหรับ อสม. ผ)านเว็ปไซด"                  
กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน www.thaiphc.net  ทุกวันพฤหัสบดีของสัปดาห"ที่ 1 และ 3 ของทุกเดือน 
 
หน�วยงานที่รับผิดชอบ 
 กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชนและสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 
 

รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI template) 

ตัวช้ีวัด : จํานวนหมู�บ5านที่ได5รับการสนับสนุนอุปกรณ)ท่ีจําเปWนในการปฏิบัติงานของอสม. ป!๒๕๕๗  

1. คณะท่ี   
2. ภารกิจท่ี   
3. ประเด็นหลักท่ี  
4. หัวข5อที ่  
5. ยุทธศาสตร)กระทรวง ยุทธศาสตร"ที่ 1 
6. ประเด็นยุทธศาสตร)
กระทรวง 

พัฒนาสุขภาพตามกลุ)มวัย 

7. รหัสตัวช้ีวัด  
8. ช่ือตัวช้ีวัด จํานวนหมู)บ�านท่ีได�รับการสนับสนุนอุปกรณ"ที่จําเป/นในการปฏิบัติงานของอสม. ป-๒๕๕๗  
9. เกณฑ) จํานวน ๗๔,๙๖๓ หมู)บ�าน 
10. ผลงาน - 
     10.1 รายการข5อมูล - 

     10.2 นิยาม - 

     10.3 วิธกีารรายงาน - 

     10.4 แหล�งข5อมูล - 

11. กลุ�มเป1าหมาย จํานวนหมู)บ�านตามฐานข�อมูลกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 
     11.1 รายการข5อมูล จํานวนหมู)บ�านท่ีได�รับการสนับสนุนอุปกรณ"ที่จําเป/นในการปฏิบัติงานของอสม. 
     11.2 นิยาม จํานวนหมู�บ5านท่ีได5รับการสนับสนุนอุปกรณ)ที่จําเปWนในการปฏิบัติงานของ อสม . 

หมายถึง หมู)บ�านตามฐานข�อมูลกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 
ท่ีได�รับการสนับสนุนอุปกรณ"ที่จําเป/นในการปฏิบัติงานของอสม. จากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
หรือจากแหล)งอ่ืน 
อุปกรณ)ที่จําเปWนในการปฏิบัติงานของอสม.หมายถึง อุปกรณ"ทีใ่ช�ในการปฏิบัติงานของ อสม. ตาม
บทบาทหน�าท่ีท่ีได�รับมอบหมายให�สอดคล�องกับสภาพป5ญหาความต�องการของพื้นท่ี และนโยบาย
กระทรวงสาธารณสุขในการดูแลสุขภาพตามกลุ)มวัย ป-งบประมาณ 2557 

     11.3 วิธกีารรายงาน รวบรวมข�อมูลผ)านเว็ปไซต"กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน www.thaiphc.net   
     11.4 แหล�งข5อมูล สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
12. การประมวลผลข5อมูล 
     (สูตรการคํานวณ) 

- 
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13. เกณฑ)การให5คะแนน  

ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5 
ร�อยละ 20 ร�อยละ 40 ร�อยละ 60 ร�อยละ 80 ร�อยละ 100 

14,993 29,985 44,978 59,970 ๗๔,๙๖๓  
14. ผู5ประสานงานตัวช้ีวัด 
1. ช่ือ-สกุล  นางวรารัตน" กิจพจน"  ตําแหน�ง  หัวหน�ากลุ)มส)งเสริมการมีส)วนร)วมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู)บ�าน  
 กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน โทรศัพท"  025901545     โทรสาร025901530Mobile  08 74946764 
  e-mail address: wararutkij@yahoo.com 
 
     2.  ช่ือ-สกุล   นายจรูญ เจรญิประโยชน"    ตําแหน�งนักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ   กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 
โทรศพัท) 0 2590 1545  โทรสาร    0 2590 1530Mobile  08 1578 3954 
 e-mail addressDr_john@chaiyo.com 
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5.5.3  ร5อยละของตําบลที่มีการจัดการสุขภาพดี  วิสาหกิจชุมชนย่ังยืน 
ภารกิจที่  ภารกิจหลักของกระทรวง ( Strategic focus & Basic PP service )  
หัวข5อ   1.2  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
ประเด็นหลักที่ 1.2.2  การมีส)วนร)วมของภาคประชาชน 
ประเด็นยุทธศาสตร)  :  ภาคีเครือข)ายมีส)วนร)วมในการจัดการระบบสุขภาพชุมชน 
สถานการณ)และสภาพปCญหา 

ภายใต5นโยบายรัฐบาลข5อที่ 4.3 การพัฒนาสุขภาพของประชาชน เพื่อให5ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดี 
มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม  สามารถควบคุมและลดปCจจัยเส่ียงต�อโรคเร้ือรัง ภัยพิบัติและภัยสุขภาพ โดย
เป'าหมายการให�บริการกระทรวงสาธารณสุข มุ)งหวังให�ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต�องและอยู)ใน
สภาพแวดล�อมที่เหมาะสม สามารถลดภาระโรคและภัยคุกคาม  ตลอดจนได�รับการคุ�มครองผู�บริโภคด�านสุขภาพ   
รวมทั้งการแก�ไขป5ญหาด�านส่ิงแวดล�อม  เศรษฐกิจ  และสังคม  เพื่อให5ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี 
ตลอดจนมีสถานะเศรษฐกิจที่เหมาะสม 

และเพื่อการดําเนินงานที่ตอบสนองนโยบายและแก�ไขป5ญหาเร)งด)วน โดยเฉพาะป5ญหาเรื่องโรค                         
ที่มีความสําคัญระดับชาติข�างต�น กระทรวงสาธารณสุขจึงได�มีการพัฒนาตําบลจัดการสุขภาพ  ซึ่งถือเปWน
ยุทธศาสตร)สําคัญในการปฏิรูประบบสุขภาพ เน่ืองจากการให5ความสําคัญกับชุมชน /ท5องถ่ินเปWนเจ5าของสุข
ภาวะชุมชน โดยประชาชน ชุมชน เครือข)าย ทั้งภาครัฐและท�องถ่ินเข�ามามีส)วนร)วมอย)างเข�มแข็งในการดําเนินงาน
พัฒนาและขับเคล่ือนพลังชุมชนร)วมกันอย)างต)อเน่ือง  รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาในมิติอ่ืนๆ  เช)น  มิติด�านสังคม 
มิติด�านการศึกษา  และมิติด�านเศรษฐกิจ  เพื่อการสร�างรายได�ที่เหมาะสม  แก�ไขป5ญหาความยากจน  เกิดเป/น
ระบบสุขภาพชุมชนที่ครอบคลุมถึงสุขภาวะและความมั่นคงในชีวิตได�อย)างยั่งยืน  ซ่ึงเป/นการเช่ือมโยงการ
ดําเนินงานด�านสุขภาพทั้งระบบ  โดยมีการขับเคล่ือนกลไกทั้งภาครัฐ เอกชน  องค"กรสาธารณประโยชน"ที่เก่ียวข�อง
เพื่อแก�ไขป5ญหาความไม)รู�  ความยากจน  และการเจ็บปuวยด�วยรูปแบบการพัฒนาที่เรียกว)า  “ ตําบลจัดการสุขภาพ
ดี  วิสาหกิจชุมชนย่ังยืน ” เพื่อสนับสนุนให�ประชาชนทุกคนมีความรู�  มีรายได�  และมีสุขภาพดี  ( แผนภาพที่ 1 )  

มีความรู�

มีรายได� มีสขุภาพดี

การขับเคล่ือนตําบลจัดการสุขภาพดี  วิสาหกิจชุมชนย่ังยืน

รพ.สต.

ภาคประชาชน
(อสม. บวร.)

อปท.

วิสาหกิจชุมชน

ตําบลจัดการสุขภาพดี
วิสาหกิจชุมชนย่ังยืน

 

แผนภาพท่ี 1  การขับเคล่ือนตําบลจัดการสุขภาพดี  วิสาหกิจชุมชนยั่งยืน 
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ในรอบ 3 ป-ที่ผ)านมา กระทรวงสาธารณสุข ได�มีนโยบายการดําเนินการพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลส)งเสริม
สุขภาพตําบลขนาดใหญ) เพื่อเป/นโรงพยาบาลส)งเสริมสุขภาพตําบลแม)ข)าย และดําเนินการพัฒนาศูนย"สุขภาพชุมชน
เมือง เพื่อให�ประชาชนในเขตเมืองและประชากรในเขตชุมชนหนาแน)น สามารถเข�าถึงบริการได�อย)างรวดเร็วและมี
คุณภาพ ลดความแออัดในโรงพยาบาลศูนย"/โรงพยาบาลทั่วไป โดยศูนย"สุขภาพชุมชนเมืองจะต�องทําหน�าที่เป/น
หน)วยบริการปฐมภูมิที่จัดต้ังในเขตเทศบาลเมือง/นคร หรือเขตชุมชนหนาแน)น ที่อยู)ในพื้นที่ รับผิดชอบของ
โรงพยาบาลศูนย"/โรงพยาบาลทั่วไป ให�บริการเฉพาะผู�ปuวยนอก (Extended OPD) แต)เน�นบริการสุขภาพในพื้นที่ 
(Community Health Service) โดยความร)วมมือของ อสม. และชุมชน โดยเน�นการทํางานที่เป/นเครือข)ายความ
ร)วมมือจากทุกภาคส)วน ทุกระดับ ทั้งภาครัฐ เอกชน องค"กรเอกชนสาธารณประโยชน" และประชาชน (แผนภาพที่ 2)  

• Tele Medicine
   [Web Camera]
• Family Folder
• Home Health Care
• Home ward
• Health Screening
• Curative
• Referral System

วินจิฉัย/รักษา

  * กระบวนพัฒนาบทบาทภาคประชาชน
     หมู�บ�าน/ตําบลจัดการสุขภาพ
    หมู�บ�านปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ
• ภาคีเครือข�ายต�างๆบริหารยุทธศาสตร,ร�วมกัน

: SRM  PLA  AIC   
• การพัฒนาศักยภาพ อสม.  
•การพัฒนาการเรียนรู�ร�วมกันของชุมชน
     * รร.วัตกรรมสุขภาพชุมชน / รร.อสม. 

• ร�วมกําหนดนโยบายท�องถ่ิน
• สะท�อนข�อมูล
• ร�วมในกระบวนการทําแผน
• ร�วมปฏิบัติ/ดําเนินการ 

• กําหนดนโยบาย/ข�อบังคับ
   - กระบวนการมีส�วนร�วม
   - สอดคล�องกับท�องถิ่น

•  หาแนวร�วม/สร�างทีม/คณะทํางาน
• จัดทําแผนสนับสนุนแผน
• สนับสนุนการเรียนรู� 

แผนสุขภาพตาํบล

สุขภาพและคณุภาพชีวติท่ีดี
ชุมชนมีการพฒันาท่ียั่งยืน

รพ.สต.

ภาคประชาชน
(อสม. บวร.)

อปท.

• กองทุนในพ้ืนท่ี (กองทุนหมู�บ�าน 
กองทุนพัฒนาสตรี กองทุนสัจจะ กองทุน
หลักประกันสุขภาพตําบล ฯลฯ)
• กองทุน CSR
• กองทุนมูลนิธิ

แนวคิดการบูรณาการขับเคลื่อนตําบลจัดการสุขภาพดี วิสาหกิจชุมชนย่ังยืน

การแก5ไขปCญหาและพัฒนาด5านสุขภาพ
โรคไร5เชื้อเร้ือรัง /โรคติดต�อทั่วไป 

กิจกรรมพัฒนาสุขภาพ/พฤติกรรมสุขภาพ

• พฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกต�อง
• ลดอัตราการปCวยตายด�วยโรควิถีชีวิต
• ลดความรุนแรงของโรคที่เกิดจากการ

เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต
• ลดค)าใช�จ)ายด�านสุขภาพ
• นโยบายสาธารณะท่ีเอ้ือต�อสุขภาพดี
• ชุมชนสุขภาพดี (Healthy community)
• สิ่งแวดล�อมดี พลังงานสะอาด (Green community) 
• แก�ไขปTญหาความยากจน (Poverty Eradication) 

วิสาหกิจชุมชน

ผลลัพธ์ที	เกิดขึ �น
เครือข/ายสุขภาพ

ระดับอําเภอ

 (DHSA : District 

Health System 
Appreciation)

• เอกภาพของทมี
สุขภาพระดับ
อําเภอ (Unity of 
District Health 
Team)

• บริการพ้ืนฐานที่
จําเป_น (Essential 
Health Care)

• การดูแลสุขภาพ
ตนเอง (Self Care)

• งบประมาณ, 
ทรัพยากรต�างๆ 
และโครงสร�าง
องค,กร

• ผลลัพธ,ทาง
สุขภาพท่ีดขีึ้น 
ทีมสุขภาพเป_นสุข 
และชุมชนไม�ทอด
ทึ้งกัน

• การประเมินผล 
และเรียนรู�ตาม
บริบท

ตําบลจัดการสุขภาพดี

สร�างรายได�
แก�ไขปCญหาความยากจน

ภาครัฐ
�มหาดไทย
�พลังงาน
�เกษตร
�ศึกษาธิการ
�พัฒนาสังคมฯ
�สาธารณสุข

เอกชน

หน/วยงาน/
องคJกรอ่ืนท่ี
เก่ียวข�อง

 

แผนภาพที่ 2  แนวคิดการบูรณาการขับเคล่ือนตําบลจัดการสุขภาพดี  วิสาหกิจชุมชนยั่งยืน 
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กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  ซ่ึงมีบทบาทหน�าที่ในการเสริมสร�าง
ความร)วมมือภาคประชาชน  จึงได�กําหนดแนวทาง  วิธีการ  ข้ันตอน  การขับเคล่ือนการพัฒนา ฯ ดังกล)าวข้ึน  
เพื่อให�เกิดการปรับบทบาทหน�าที่ของผู�ที่เก่ียวข�อง การให�ความสําคัญและเท)าเทียมกันในเรื่องโอกาส และ
ความสามารถในการมีส)วนร)วมของกลุ)มคน ชุมชนและท�องถ่ิน  เพื่อการส)งเสริมและสนับสนุนให�เกิดการมีส)วนร)วม
ของประชาชนในการพึ่งตนเองด�านสุขภาพ การเรียนรู�ที่แท�จริงที่เกิดจากการศึกษาและการแสวงหาความรู� ความ
จริงจากผู�คนที่อยู)กับป5ญหา ให�ผู�คนที่อยู)กับป5ญหา เป/นผู�มีส)วนร)วมในกระบวนการเรียนรู� การจัดการองค"ความรู�
และภูมิป5ญญาท�องถ่ิน ให�เกิดเป/นเครือข)ายดําเนินงานตําบลจัดการสุขภาพดี  วิสาหกิจชุมชนย่ังยืนต)อไป 

ตําบลจัดการสุขภาพดี  วิสาหกิจชุมชนย่ังยืนคืออะไร 
“ ตําบลจัดการสุขภาพดี วิสาหกิจชุมชนย่ังยืน”  เป/นรูปแบบวิธีการจัดการใหม)  ( New Approach & 

New Management )  ที่มีการนําศักยภาพ  ภูมิป5ญญา  และการรวมพลังของชุมชน ท�องถ่ิน ท�องที่  มาบูรณาการ
ให�เกิดทิศทางการทํางานที่บูรณาการและสอดคล�องกัน ของภาคส)วนต)างๆที่อยู)ในระดับตําบล  โดยมีการสนับสนุน
จากหน)วยงานภาครัฐ  เอกชน  องค"กรสาธารณประโยชน"  โดยใช�การวิเคราะห"สถานการณ"  วิเคราะห"ป5ญหา  
ศึกษาข�อมูล / สถานการณ"ต)างๆที่จําเป/น  มาจัดทําวิสาหกิจชุมชน   ที่เน5นการส�งเสริมให5มีการสร5างรายได5  
สร5างสุขภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชน เพื่อการรักษาส่ิงแวดล�อม  การลดและป'องกันการเกิดโรค การ
ส)งเสริมสุขภาพ  การปรับพฤติกรรมสุขภาพ   ตลอดจนการแก�ป5ญหาสุขภาพของคนในชุมชนเพื่อให�ประชาชนมี
สุขภาพดีและย่ังยืน   

 
ตําบลจัดการสุขภาพดี  หมายถึง  ตําบลที่มีกระบวนการสร�างสุขภาพที่ให�ความสําคัญกับการพัฒนา

บทบาทภาคประชาชน  ท�องถ่ิน และทุกๆ ภาคส)วนในท�องถ่ิน ที่มีการบูรณาการร)วมกัน ช)วยกันค�นหาหรือกําหนด
ป5ญหาสุขภาพ  กําหนดอนาคต ดําเนินกิจกรรมการพัฒนาด�านสุขภาพ และมาตรการทางสังคม รวมทั้งนวัตกรรม
ต)างๆ ได�ด�วยตนเอง ด�วยความต้ังใจ  เต็มใจ มีจิตสํานึกสาธารณะ โดยเน�นกระบวนการการมีส)วนร)วมและเรียนรู�
ร)วมกัน ทั้งน้ีเพื่อลดป5จจัยเส่ียง(๓อ. ๒ส.) และโรควิถีชีวิต ๕ โรค ได�แก) เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจ หลอด
เลือดสมอง และมะเร็ง 

วิสาหกิจชุมชน   คือ  การประกอบการเพื่อการจัดการทุนของชุมชนอย)างสร�างสรรค"  เพื่อการพึ่งตนเอง มี
องค"ประกอบดังน้ี 

๑. ชุมชนเป/นเจ�าของและเป/นผู�ดําเนินการ 
๒. ผลผลิตมาจากกระบวนการในชุมชน  โดยใช�วัตถุดิบ ทรัพยากร ทุน แรงงานในชุมชนเป/นหลัก 
๓. ริเริ่มสร�างสรรค"เป/นนวัตกรรมของชุมชน 
๔. เป/นฐานภูมิป5ญญาท�องถ่ิน  ผสมผสานภูมิป5ญญาสากล 
๕. มีการดําเนินการแบบบูรณาการ  เช่ือมโยงกิจกรรมต)างๆอย)างเป/นระบบ 
๖. มีกระบวนการเรียนรู�เป/นหัวใจหลัก 
๗. มีการพึ่งพาตนเองของครอบครัวและชุมชนเป/นเป'าหมาย 
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  วิสาหกิจชุมชนย่ังยืน  คือ การประกอบการหรือกิจการที่เกิดจากการรวมตัวกันของคนในชุมชนต้ังแต) 7 
คนข้ึนไป   ร)วมกันทํากิจกรรมที่เก่ียวกับการกินการอยู)  การประกอบอาชีพ  การจัดสรรทรัพยากร  การจัดการ
ชุมชน  จัดการทุนของชุมชนอย)างสร�างสรรค" ในการสร�างรายได� เพื่อประโยชน"ของคนในชุมชน    เกิดการพึ่งพา
ตนเองของครอบครัว  ชุมชน  และระหว)างชุมชน  โดยผลผลิตมาจากกระบวนการในชุมชน     ใช�วัตถุดิบ ทรัพยากร 
ทุน แรงงานและภูมิป5ญญาของชุมชนเป/นหลัก มีการแลกเปล่ียนเรียนรู� ต)อยอด ขยายผล  และสร�างเครือข)ายวิสาหกิจ
ชุมชนเพื่อให�เกิดความยั่งยืน มุ)งเน�นการพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจของครอบครัว  ชุมชน   การมีสุขภาพอนามัย มีคุณภาพชีวิตที่
ดีของคนในชุมชนและความสงบสุขของสังคม (ชุมชนอยู)ดีมีสุข  ชุมชนอยู)เย็นเป/นสุข) 
 
วัตถุประสงค) 

1. เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ย่ังยืน  เปzดโอกาสให�ชุมชน ท�องถ่ิน เป/นเจ�าของ    คิดเอง  
ทําเอง 

2. เพื่อบูรณาการการพัฒนาทั้งในมิติเศรษฐกิจ  สังคม ศึกษา  ส่ิงแวดล�อมและสุขภาพ ลงลึกถึงการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ  การสร�างรายได�  และคุณภาพชีวิต 
 
แนวทางการดําเนินงาน 

1. แต)งตั้งคณะกรรมการกลางระดับประเทศในการบูรณาการยุทธศาสตร"และกลไกการดําเนินงาน 
2. แต)งตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัดในการบูรณาการขับเคล่ือนการพัฒนา  กํากับ  ติดตาม  และ

สนับสนุนการดําเนินงาน 
3. จัดทําแผนยุทธศาสตร"การพัฒนา  และ Road Map  การดําเนินงาน 
4. ช้ีแจงนโยบาย (kick off) 
5. ขับเคล่ือนการดําเนินงาน 
6. จัดการแลกเปล่ียนเรียนรู�  การต)อยอด  ขยายผล 
7. ติดตามกํากับและประเมินผลการดําเนินงาน 
8. สรุปผลการดําเนินงานตามนโยบาย 

 

ประเด็นการตรวจราชการ 

๑. การสนับสนุนการดําเนินงานด�านวิชาการ  
๒. ติดตามความก�าวหน�า   
๓. ประเมินผลการดําเนินงาน   
๔. การแก�ไขป5ญหาอุปสรรค 
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ผลท่ีคาดหวังจากการพัฒนาตําบลจัดการสุขภาพดี วิสาหกิจชุมชนยั่งยืน 

เชิงกระบวนการ เชิงผลผลิต เชิงผลลัพธ)

1.มีกลไกความร�วมมือแบบบูรณา
การระดับตําบล

2.มีกระบวนการจัดการสุขภาพ
ทั้ งด5 านการเฝ1 าระ วัง   การ
ส�ง เสริม  การป1องกัน  การ
สร5างสุขภาพโดยชุมชนและ
ท5องถ่ิน 

3.มีกระบวนการแลก เป ล่ียน
เ รียนรู5 ส่ิ ง ดีๆ ในการพัฒนา  
และต�อยอดความสําเ ร็จของ
การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
และนวัตกรรมด5านสุขภาพ

1.มี กิ จ ก ร ร ม  /  โ ค ร ง ก า ร ที่
ดําเนินการโดยชุมชน / ท5องถ่ิน

2.มีประชาชนกลุ�ม เป1 าหมาย
ได5รับการคัดกรองและมีการเฝ1า
ระวังปCจจัยเส่ียงด5านสุขภาพ
มีการสร5างสุขภาพท่ีดี  

3.มีประชาชนกลุ�ม เป1 าหมาย
ได5รับบริการสุขภาพท่ีเหมาะสม 
และมีการดูแลสุขภาพตนเอง                         
(Self Care)

4.มีการสร5างและใช5นวัตกรรม
ด5าน สุขภาพเ พ่ือการดูแล
สุขภาพประชาชนในชุมชน

1.พฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกต5อง
2.ลดอัตราการปzวยตายด5วยโรค

วิถีชีวิต
3.ลดความรุนแรงของโรคท่ีเกิด

จากการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิต
4.ลดค�าใช5จ�ายด5านสุขภาพ

ตําบลจัดการสุขภาพดี วิสาหกิจชุมชนย่ังยืน

เชิงกระบวนการ เชิงผลผลิต เชิงผลลัพธ)

1. มีวิสาหกิจชุมชน
2. ประชาชนมีส�วนร�วมใน

กิจกรรมชุมชน

1. มีเครือข�ายวิสาหกิจชุมชน
2. ประชาชนมีงานทํา มีรายได5

1.มีการเช่ือมโยงวิสาหกิจชุมชน
 ต5นนํ้า กลางนํ้า ปลายน้ํา

2.คุณภาพชีวิตในชุมชนดีข้ึน

สุขภาพดี มีตังคJ

ผลลัพธ)ที่คาดหวัง
1. นโยบายสาธารณะท่ีเอ้ือต�อสุขภาพดี (Healthy public Policy)
2. ชุมชนสุขภาพดี (Healthy community)
3. สิ่งแวดล5อมดี พลังงานสะอาด (Green community)
4. แก5ไขปCญหาความยากจน (Poverty Eradication) 

ย่ังยืน

แผนภาพที่ 3  ผลที่คาดหวังจากการพัฒนาตําบลจัดการสุขภาพดี วิสาหกิจชุมชนยั่งยืน 

ผลที่เกิดขึ้นจากการพัฒนา  

๑.  ตําบลจัดการสุขภาพดี  
๑) พฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต�อง   
๒) ลดอัตราการปuวยตายด�วยโรควิถีชีวิต  
๓) ลดความรุนแรงของโรคที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิต  
๔) ลดค)าใช�จ)ายด�านสุขภาพ 

๒. วิสาหกิจชุมชนย่ังยืน 
๑) มีการเช่ือมโยงวิสาหกิจชุมชนต�นนํ้า กลางนํ้า ปลายนํ้า 
๒) คุณภาพชีวิตในชุมชนดีขึ้น 

ผลลัพธ)จากการพัฒนาตําบลจัดการสุขภาพดี วิสาหกิจชุมชนย่ังยืน 

๑) โยบายสาธารณะที่เอ้ือต)อสุขภาพดี (Healthy public Policy) 
๒) ชุมชนสุขภาพดี (Healthy community) 
๓) ส่ิงแวดล�อมดี พลังงานสะอาด (Green community)  
๔) แก�ไขป5ญหาความยากจน (Poverty Eradication) 
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เป1าหมายการดําเนินงาน   
ป-งบประมาณ  2557  มีการดําเนินการใน 2 กลุ)มเป'าหมายคือ   

1) บูรณาการพื้นที่ร)วมกันในตําบลที่มีการพัฒนาตําบลจัดการสุขภาพและพื้นที่ที่มีการพัฒนาเครือข)ายระบบ
สุขภาพระดับอําเภอ  (DHSA  : District Health System Appreciation) จํานวน 255 ตําบล 

2) พื้นที่เป'าหมายการพัฒนาตําบลจัดการสุขภาพ  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ป-งบประมาณ ๒๕๕7  ที่มี
ศักยภาพและมีความพร�อมดําเนินการ   (ป-งบประมาณ ๒๕๕7  มีเป'าหมายการพัฒนา อําเภอละ 3 ตําบล 
จํานวน 2,634 ตําบล )   
 

ตัวชี้วัด  :    ร�อยละของตําบลที่มีการจัดการสุขภาพดี  วิสาหกิจชุมชนย่ังยืน   

เกณฑ)  : กําหนดเป'าหมายในการประเมินผลเป/น  2 ระดับคือ ระดับดี  และระดับดีมากข้ึนไป 

1. มีผลการประเมินผ)านเกณฑ"ในระดับดี  ร�อยละ ๗๐ (  ตําบลจัดการสุขภาพดี  
วิสาหกิจชุมชนย่ังยืน  เป'าหมายการพัฒนา ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
ป-งบประมาณ 2557   2,634  ตําบล )   

2. มีผลการประเมินผ)านเกณฑ"ในระดับดีมากข้ึนไป ร�อยละ ๕  (ตําบลต�นแบบ
สุขภาพดี  วิสาหกิจชุมชนย่ังยืน  เป'าหมายการพัฒนา  255 ตําบล*) 
  

*   ตําบลเป1าหมายการพัฒนาป!งบประมาณ ๒๕๕7 (ตําบลที่มีการบูรณาการการดําเนินงานระหว�างตําบลในเครือข�ายระบบสุขภาพอําเภอกับตําบล
จัดการสุขภาพ  255 ตําบล  

สูตรการคํานวณ   

เป1าหมายที่  ๑  =  (  ตําบลจัดการสุขภาพดี  วิสาหกิจชุมชนยั่งยืนที่มีผลการประเมินตามเกณฑ"มาตรฐานใน 

       ระดับดี / ตําบลเป'าหมายการพัฒนาป-งบประมาณ  ๒๕๕7)  x ๑๐๐ 

 A : ตําบลจัดการสุขภาพดี  วิสาหกิจชุมชนยั่งยืนที่มีผลการประเมินตามเกณฑ"มาตรฐานในระดับดี  

 B :   ตําบลเป'าหมายการพัฒนาป-งบประมาณ  ๒๕๕7 

เป1าหมายที่  ๒  =  ( ตําบลต�นแบบตําบลจัดการสุขภาพดี วิสาหกิจชุมชนยั่งยืนที่มีผลการประเมินในระดับดีมากข้ึนไป /  

       ตําบลเป'าหมายการพัฒนา ป-งบประมาณ  ๒๕๕7)  x ๑๐๐ 

 A  :  ตําบลจัดการสุขภาพดี  วิสาหกิจชุมชนยั่งยืนที่มีผลการประเมินตามเกณฑ"มาตรฐานในระดับดีมากข้ึน
ไป  

 B  :  ตําบลเป'าหมายการพัฒนาป-งบประมาณ  ๒๕๕7  (ตําบลที่มีการบูรณาการการดําเนินงานระหว)าง
ตําบลในเครือข)ายระบบสุขภาพอําเภอกับตําบลจัดการสุขภาพ  255  ตําบล  
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วิธีการเก็บข5อมูล 

1.  รวบรวมผลการพัฒนาจากผู�รับผิดชอบดําเนินการของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด   

2.  ติดตามความก�าวหน�าการดําเนินงานโดยสํานักตรวจราชการ  กระทรวงสาธารณสุข 

3.  รวบรวมผลงานและสรุปผลการดําเนินงานโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

 

หน�วยงานที่รับผิดชอบ กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  

เบอร"โทรศัพท" 02-5901543  เบอร"โทรสาร 02-5901530 

ผู5รับผิดชอบ  นางสาวสุธาทิพย" จันทรักษ" หัวหน�ากลุ)มส)งเสริมนวัตกรรมสุขภาพภาคประชาชน 

กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน เบอร"ติดต)อ  ๐ ๘๑๙๒๗ ๖๗๗๘ 

E-mail : phc.strategy@gmail.com 

 

 

 

................................................. 
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รายละเอียดตัวชี้วัด ( KPI Template ) 

๑. คณะที่   

๒. ภารกิจที ่ ภารกิจหลักของกระทรวง ( Strategic focus & Basic PP service ) 

๓. หัวข�อที่ ๑.๒ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

๔. ประเด็นหลักที่ ๑.๒.๓ การมีส)วนร)วมของภาคประชาชน 

๕. ยุทธศาสตร"กระทรวง  

๖. ประเด็นยุทธศาสตร"
กระทรวง 

ภาคีเครือข%ายมีส%วนร%วมในการจัดการระบบสุขภาพชุมชน  

๗. รหัสตัวช้ีวัด นโยบายรัฐมนตรี 

๘. ช่ือตัวตัวช้ีวัด ร�อยละของตําบลที่มีการจัดการสุขภาพดี  วิสาหกิจชุมชนย่ังยืน  

๙. เป'าหมาย ( เกณฑ") กําหนดเป'าหมายในการประเมินผลเป/น  2 ระดับคือ ระดับดี  และระดับดีมากข้ึนไป 

1. มีผลการประเมินผ)านเกณฑ"ในระดับดี  ร�อยละ ๗๐  
 (  ตําบลจัดการสุขภาพดี  วิสาหกิจชุมชนย่ังยืน  เป'าหมายการพัฒนา ของกรม 
    สนับสนุนบริการสุขภาพ ป-งบประมาณ 2557   2,634  ตําบล )   
2. มีผลการประเมินผ)านเกณฑ"ในระดับดีมากขึ้นไป ร�อยละ ๕   
   (ตําบลต�นแบบสุขภาพดี วิสาหกิจชุมชนยั่งยืน เป'าหมายการพัฒนา 255 ตําบล  

๑๐.ผลงาน ดําเนินการต)อยอดในตําบลจัดการสุขภาพ  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  ป-งบประมาณ 
๒๕๕๕ และป-งบประมาณ ๒๕๕๖ 

๑๑.กลุ)มเป'าหมาย ป-งบประมาณ  2557  มีการดําเนินการใน 2 กลุ)มเป'าหมายคือ   

1) บูรณาการพื้นที่ร)วมกันในตําบลที่มีการพัฒนาตําบลจัดการสุขภาพและพื้นที่ที่
มีการพัฒนาเครือข)ายระบบสุขภาพระดับอําเภอ  (DHSA  : District Health 
System Appreciation) จํานวน 255 ตําบล 

2) พื้นที่เป'าหมายการพัฒนาตําบลจัดการสุขภาพ  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ    
ป- งบประมาณ ๒๕๕7  ที่ มีศั กยภาพและมีความพร�อมดํ า เ นินการ   
(ป-งบประมาณ ๒๕๕7  มีเป'าหมายการพัฒนา อําเภอละ 3 ตําบล จํานวน 
2,634 ตําบล )   
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๑๑.๑  รายการข�อมูล เป1าหมายท่ี  ๑   
 A1    : ตําบลจัดการสุขภาพดี  วิสาหกิจชุมชนยั่งยืนท่ีมีผลการประเมินตามเกณฑ"มาตรฐาน
ในระดับดี  
 B1     :   ตําบลเป'าหมายการพัฒนาป-งบประมาณ  ๒๕๕7 
 
เป1าหมายท่ี  ๒   
       A2  :  ตําบลจัดการสุขภาพดี  วิสาหกิจชุมชนยั่งยืนท่ีมีผลการประเมินตามเกณฑ"มาตรฐานใน
ระดับดีมากข้ึนไป  
 B2  :  ตําบลเป'าหมายการพัฒนาป-งบประมาณ  ๒๕๕7  ( ตําบลท่ีมีการบูรณาการการ
ดําเนินงานระหว)างตําบลในเครือข)ายระบบสุขภาพอําเภอกับตําบลจัดการสุขภาพ  255  ตําบล  
 

๑๑.๒  คํานิยาม ตําบลจัดการสุขภาพดี  วิสาหกิจชุมชนย่ังยืน  หมายถึง  ตําบลท่ีมีการนําศักยภาพ  ภูมิ
ป5ญญา  และการรวมพลังของชุมชน ท�องถ่ิน ท�องท่ี  มาบูรณาการให�เกิดทิศทางการทํางานท่ี
สอดคล�องกัน  สนับสนุนการสร�างความเข�มแข็งทางสุขภาพของภาคส)วนต)างๆท่ีอยู)ในระดับตําบล  
โดยมีการสนับสนุนจากหน)วยงานภาครัฐ  เอกชน  องค"กรสาธารณประโยชน"  ด�วยกระบวนการ
วิเคราะห"สถานการณ"  วิเคราะห"ป5ญหา  ศึกษาข�อมูล / สถานการณ"ต)างๆท่ีจําเป/น  มาจัดทํา
โครงการ / กิจกรรม / วิสาหกิจชุมชน   ท่ีเน�นการส)งเสริมให�มีการสร�างรายได�  สร�างสุขภาพของ
บุคคล ครอบครัว และชุมชน เพ่ือการรักษาส่ิงแวดล�อม  การลดและป'องกันการเกิดโรค การส)งเสริม
สุขภาพ  การปรับพฤติกรรมสุขภาพ   ตลอดจนการแก�ป5ญหาสุขภาพของคนในชุมชน  รวมท้ังแก�ไข
ป5ญหาความยากจน  เพื่อให�ประชาชนมีสุขภาพดีและยั่งยืน   

เกณฑ)การประเมินความสําเร็จของการพฒันา 
ตําบลจัดการสุขภาพดี  วิสาหกิจชุมชนย่ังยืน 

๑ ) การพัฒนาทีมสุขภาพตําบล (ระดับพื้นฐาน) 
๑.๑ มีองค"ประกอบเครือข)ายท่ีเข�าร)วมทีมสุขภาพตําบลจากหลายภาคส)วน 
๑.๒ มีการสร�างและพัฒนาทีมเครือข)ายสุขภาพตําบล โดยกําหนดเป'าหมายของ

การพัฒนาร)วมกัน และบทบาทของแต)ละภาคส)วนท่ีชัดเจน 
๑.๓ มีการพัฒนาศักยภาพทีมสุขภาพตําบล ในเรื่องการจัดทําแผนสุขภาพตําบล 

โดยใช�แผนท่ีทางเดินยุทธศาสตร" หรืออ่ืนๆ โดยกระบวนการจัดทําแผนอย)างมีส)วนร)วม และใช�
เกณฑ"หมู)บ�านจัดการสุขภาพประกอบการพัฒนา 

๑.๔ มีการพัฒนาความรู� อสม. ในเรื่องการดูแลสุขภาพตามกลุ)มวัย โรคไม)ติดต)อ
เรื้อรังท่ีเกิดจากวิถีชีวิต ได�แก) โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง 
โรคมะเร็ง และหลักสูตรนักจัดการสุขภาพ 

๑.๕  มีการศึกษา  เก็บรวบรวมข�อมูลเก่ียวกับทุนของวิสาหกิจชุมชน ( เงิน/ 
ทรัพยากร/ ผลผลิต/ ความรู� / ภูมิป5ญญา / ทุนทางวัฒนธรรม / ทุนทางสังคม) 
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๒)  การพัฒนากระบวนการจัดทําแผนสุขภาพตําบล ( ระดับพัฒนา ) 
     (ผ)านเกณฑ"การประเมินในระดับพื้นฐานครบทุกข�อ) 

๒.๑ มีการคืนข�อมูลสถานะสุขภาพของชุมชน เพ่ือสร�างการรับรู� และเข�ามามีส)วน
ร)วมในการจัดทําแผนสุขภาพตําบล 

๒.๒ มีการจัดทําแผนสุขภาพตําบล โดยเปzดโอกาสให�ผู�มีส)วนได�ส)วนเสียเข�าร)วมใน
การวิเคราะห"ป5ญหาสุขภาพของชุมชน และร)วมจัดทําแผนสุขภาพตําบล โครงการและกิจกรรม 
ผู�รับผิดชอบ เพื่อการแก�ป5ญหาด�วยกระบวนของชุมชน 

๒.๓ มีการระดมทรัพยากร ทุน และภูมิป5ญญาท�องถ่ินจากชุมชนมาใช�สนับสนุน
โครงการ และกิจกรรมท่ีกําหนดไว�  

๒.๔ มีการส่ือสารแผนงาน / โครงการแก)ผู�เก่ียวข�องรับรู�เพื่อนําไปสู)การปฏิบัติ 
๒.๕  มีการวิเคราะห"สถานการณ"เก่ียวกับวิสาหกิจชุมชน (เงิน /ทรัพยากร/ ผลผลิต/ 

ความรู� / ภูมิป5ญญา / ทุนทางวัฒนธรรม / ทุนทางสังคม) 
 

๓)  การขับเคล่ือนแผนสุขภาพตําบลสู�การปฏิบัติ ( ระดับดี ) 
(ผ)านเกณฑ"การประเมินในดับพ้ืนฐาน และระดับพัฒนาครบทุกข�อ) 
๓.๑ มีชุมชน/ท�องถ่ินเป/นพลังสําคัญขับเคล่ือนแผนสุขภาพตําบล /โครงการ /กิจกรรม 

อย)างมีความรู�สึกเป/นเจ�าของ และเข�ามามีส)วนร)วมด�วยความเต็มใจ 
๓.๒ มีกิจกรรมเชิงรุกในหมู)บ�าน/ชุมชน ตามแผนสุขภาพตําบล เช)น การส)งเสริม

สุขภาพ (๓อ. ๒ส.) (ตามกลุ)มวัย) การเฝ'าระวังโรค/เฝ'าระวังพฤติกรรมสุขภาพวิถีชีวิต การคัด
กรอง การคุ�มครองผู�บริโภค โดยมี อสม. แกนนําชุมชน เป/นกําลังสําคัญในการขับเคล่ือน
ครอบคลุมทุกหมู)บ�าน 

๓.๓ มี อสม.นักจัดการสุขภาพ ท่ีได�รับการอบรม และมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรม
สุขภาพ อย)างน�อยร�อยละ ๒๐ ของผู�ได�รับการอบรม  

๓.๔ มีหมู)บ�านท่ีผ)านเกณฑ"การประเมินหมู)บ�านจัดการสุขภาพอย)างน�อย           ร�อย
ละ ๗๐ 

๓.๕  มีการรวมตัวของกลุ)มบุคคลตั้งแต) 7 คนข้ึนไป  เพ่ือดําเนินการวิสาหกิจชุมชน 
(ผลิตสินค�า การให�บริการหรือการอ่ืนๆ) 
 

๔)  ตําบลมีระบบการบริหารจัดการอย�างต�อเน่ือง  (ระดับดีมาก) 
 (ผ)านเกณฑ"การประเมินในระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา และระดับดี  ครบทุกข�อ) 
๔.๑ มีข�อมูลท่ีจําเป/นเพื่อใช�ในการติดตามประเมินผล และรายงานความก�าวหน�าให�

ชุมชนรับรู�อย)างต)อเน่ือง 
๔.๒ มีกระบวนการติดตามและควบคุมกํากับ การบริหารจัดการ การพัฒนาตําบล

จัดการสุขภาพ ตามเป'าหมายท่ีต้ังไว�อย)างสม่ําเสมอ 
๔.๓ มีการสรุปประเมินผล  เพื่อปรับกระบวนการ/ กิจกรรม/ โครงการ 
๔.๔ มีผลลัพธ"ของการพัฒนา เช)น มีมาตรการทางสังคม การปรับเปล่ียนพฤติกรรม

สุขภาพ ประชาชนกลุ)มเป'าหมายได�รับบริการสุขภาพท่ีเหมาะสม 
๔.๕  มีวิสาหกิจชุมชนพื้นฐาน ( การดําเนินการเพ่ือกิน  เพ่ือใช�ในชุมชน เพ่ือให�

ครอบครัวพึงตนเองได� ลดรายจ)าย เพ่ิมรายรับ)  อย)างน�อย  ๒ แห)ง / ตําบล 
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๕)  ตําบลจัดการสุขภาพต5นแบบ ( ระดับดีเย่ียม ) 
(ผ)านเกณฑ"การประเมินในระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี และระดับดีมาก ครบ

ทุกข�อ) 
๕.๑ มีวิทยากรชุมชนท่ีได�รับการพัฒนาศักยภาพความเป/นครู หรือวิทยากร

กระบวนการ วิทยากรต�นแบบในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ 
๕.๒ มีการสรุปบทเรียนการพัฒนา การจัดการความรู� และนวัตกรรมสุขภาพชุมชน ท่ี

นําไปสู)การส)งเสริมสุขภาพ การป'องกันโรค และการฟ��นฟูสุขภาพ 
๕.๓ มีการพัฒนาศูนย"เรียนรู�สุขภาพชุมชน เช)น โรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพชุมชน/

โรงเรียน อสม. ท่ีมีหลักสูตรเป/นไปตามความต�องการของชุมชน รวมท้ังมีการแลกเปล่ียนเรียนรู�
ภายในชุมชนและระหว)างชุมชน 

๕.๔ มีการสร�างเครือข)ายการเรียนรู� การพัฒนาระหว)างชุมชนหรือตําบลอ่ืนๆ อย)าง
กว�างขวาง 

๕.๕  มีวิสาหกิจชุมชนก�าวหน�า ( การนําผลิตภัณฑ"ท่ีเป/นเอกลักษณ"ของชุมชน ผลผลิต
ท่ีเหลือกินเหลือใช�ในชุมชน  เข�าสู)ตลาดบริโภคโดยปรับปรุงคุณภาพผลผลิต หีบห)อ  การจัดการ
ด�านการตลาดเพื่อให�สามารถแข)งขันได�) อย)างน�อย ตําบลละ ๑ แห)ง 

 

๑๑.๓  วิธีรายงาน  
( ความถ่ีในการเก็บข�อมูล) 

รายงานความก�าวหน�าเดือนท่ี 6 , 9,10,11 และ 12 

๑๑.๔  แหล)งข�อมูล  1. รวบรวมผลการพัฒนาจากผู�รับผิดชอบดําเนินการของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด   
2. ติดตามความก�าวหน�าการดําเนินงานโดยสํานักตรวจราชการ  กระทรวงสาธารณสุข 
3. รวบรวมผลงานและสรุปผลการดําเนินงานโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

๑๒.สูตรคํานวณตัวช้ีวัด เป1าหมายท่ี  ๑   
     =  ( ตําบลจัดการสุขภาพดี  วิสาหกิจชุมชนยั่งยืนท่ีมีผลการประเมินตามเกณฑ"มาตรฐานใน
ระดับดี / ตําบลเป'าหมายการพัฒนาป-งบประมาณ  ๒๕๕7)  x ๑๐๐ 
เป1าหมายท่ี  ๒   
      =  ( ตําบลต�นแบบตําบลจัดการสุขภาพดี วิสาหกิจชุมชนยั่งยืนท่ีมีผลการประเมินในระดับดีมากข้ึนไป / 
ตําบลเป'าหมายการพัฒนา ป-งบประมาณ  ๒๕๕7)  x ๑๐๐ 

 ๑๓.เกณฑ"การให�คะแนน ๑ . ตําบลจัดการสุขภาพดี  วิสาหกิจชุมชนยั่งยืน ( ระดับดี ) 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

ร�อยละ ๖๖ ร�อยละ ๖๘ ร�อยละ ๗๐ ร�อยละ ๗๒ ร�อยละ ๗๔ 

๒ . ตําบลต�นแบบตําบลจัดการสุขภาพดี  วิสาหกิจชุมชนย่ังยืน ( ระดับดีมากข้ึนไป ) 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

ร�อยละ ๑ ร�อยละ ๓  ร�อยละ ๕ ร�อยละ ๗ ร�อยละ ๙ 
 

หน)วยงานท่ีรับผิดชอบ กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
เบอร"โทรศัพท" 02-5901543  เบอร"โทรสาร 02-5901530 
ผู5รับผิดชอบ    นางสาวสุธาทิพย" จันทรักษ"   
                  หัวหน�ากลุ)มส)งเสริมนวัตกรรมสุขภาพภาคประชาชน 
                  เบอร"ติดต)อ  ๐ ๘๑๙๒๗ ๖๗๗๘ 
                   E-mail : phc.strategy@gmail.com 
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5.6 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจําป!งบประมาณ พ.ศ. 2557          

           

ประเด็นการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการ 

กรอบการประเมินผล 2557 
น้ําหนัก  
(%) 

มิติภายนอก 70 
การประเมินประสิทธิผล 
(70) 
  

1. ตัวช้ีวัดภารกิจหลักของกระทรวงตามยุทธศาสตร)ของประเทศ /แผน
ยุทธศาสตร)กระทรวง / ตัวชี้วัดระหว�างกระทรวงที่มีเป1าหมายร�วมกัน 
(Joint KPIs) และตัวชี้วัดภารกิจหลักของกรม  
ตัวช้ีวัดภารกิจหลักของกรม 
1.1 ร�อยละของเขตสุขภาพที่ดําเนินการตามแผนได�ครบถ�วน 
1.2 ร�อยละของสถานพยาบาลผ)านการรับรองคุณภาพ (HA/JCI) 
1.3 ร�อยละของสถานบริการสุขภาพภาครัฐกลุ)มเป'าหมายที่ได�รับ 

การตรวจผ)านเกณฑ"มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
1.4 ร�อยละของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพกลุ)มเป'าหมายมีคุณภาพ 

มาตรฐานตามที่กําหนด 
1.5 ร�อยละของตําบลเป'าหมายมีการจัดการด�านสุขภาพตามเกณฑ"

มาตรฐานที่กําหนด (ระดับดีข้ึนไป) 
 

(70) 
 
 
 

(14) 
(14) 

 
(14) 
 (14) 

 
(14) 

 

การประเมินคุณภาพ  
(0) 

2. คุณภาพการให5บริการประชาชน (Service Level Agreement: SLA) 
 

     หมายเหตุ  กรมไม)มีตัวช้ีวัดน้ี เน่ืองจาก เป/นกรมฯที่ได�รับการยกเว�นไม)ต�อง 
     วัดคุณภาพการให�บริการประชาชน (SLA) จึงนํานํ้าหนักไปไว�ที่ตัวช้ีวัดที่ 1 

(0) 
 

มิติภายใน 30 
การประเมินประสิทธิภาพ 
(20) 

3. การเบิกจ�ายเงินงบประมาณ (5) 
4. การประหยัดพลังงาน (5) 
5. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ (10) 

การพัฒนาองค)การ  
(10) 

6. การพัฒนาสมรรถนะองค)การ  (5) 
7. การสร5างความโปร�งใสในการปฏิบัติราชการ (5) 

รวม 100 
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5.7 ขั้นตอน/วิธีการกํากับติดตามและประเมินผลการดําเนินงานสุขภาพภาคประชาชน 

1. วางแผนกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานสุขภาพภาคประชาชน ป-งบประมาณ 2557 
2. จัดทําแนวทางการกํากับ ติดตามและประเมินผล 
3. จัดทํากรอบการประเมิน/ตัวช้ีวัด ผลการปฏิบัติงานประจําป-งบประมาณ 2557 

 4. จัดทําเคร่ืองมือในการกํากับติดตามผลการปฏิบัติงาน (แบบประเมิน/แบบรายงาน/โปรแกรมประยุกต"
การรายงานผลการปฏิบัติงาน) 

4. ดําเนินการกํากับ ติดตาม และประเมินผล 
4.1  ติดตามความก�าวหน�าผลการดําเนินงานสุขภาพภาคประชาชนจากการรายงานผ)านเว็บไซต"กอง

สนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน (http://www.thaiphc.net) 
4.2  ติดตามความก�าวหน�าตามแบบรายงานความก�าวหน�าผลการปฏิบัติงาน   
4.3  ประชุมติดตามความก�าวหน�าผลการดําเนินงาน 
4.4  ประชุมประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป-งบประมาณ 2557 

5. สรุป ประเมินผล และจัดทํารายงาน 
 

ภาพรวมการรายงานระดับกรม 

เร่ือง ความถ่ี รูปแบบรูปแบบ//วิธีการวิธีการ ส�ง 

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11  ป-ละ1 ครั้ง แบบรายงานของ สภาพัฒน"ฯ สภาพัฒน"ฯ 

รัฐธรรมนูญ รายไตรมาส แบบรายงานของ ส.ผู�ตรวจการแผ)นดิน ส.ผู�ตรวจการแผ)นดิน 

แนวนโยบายพื้นฐานแห)งรัฐ/
รัฐบาล 

รายไตรมาส แบบรายงานของ สํานักนายกฯ สํานักนายกฯ 

นโยบายรัฐมนตรี ทุก 2 wk แบบฟอร"มของ สนย. สนย. 

ยุทธศาสตร" กสธ ทุกเดือน แบบฟอร"มของ สนย. สนย. 

แผนปฏิบัติราชการกรม (สงป) ทุกเดือน ระบบรายงานผลการดําเนินงาน SMART 57 สํานักงบประมาณ 

รายงานประจําป- ป-ละ1 ครั้ง ตามแนวทางของ สภาพัฒน"ฯ  สภาพัฒน"ฯ 

รายงาน PART  ป-ละ1 ครั้ง ระบบรายงานผลการปฏิบัติงาน สํานัก
งบประมาณ 

สํานักงบประมาณ 
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5.8  งบประมาณ  
งบประมาณกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 

5.9.  ผู5รับผิดชอบ/ผู5เกี่ยวข5อง 
กลุ)มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร"สุขภาพภาคประชาชน และกลุ)มอ่ืนๆที่เก่ียวข�องของกองสนับสนุน

สุขภาพภาคประชาชน 
 สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  12 เขต 

5.10 ประโยชน)ที่คาดว�าจะได5รับ 
 1. ทําให�ระบบการกํากับ ติดตาม และประเมินผล (Monitoring and Evaluation) การดําเนินงานของ
กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชนมีประสิทธิภาพมากข้ึน ทั้งในด�านการควบคุมคุณภาพของงาน การกําหนด
วัตถุประสงค"หรือมาตรฐานในการดําเนินการที่ชัดเจนข้ึน  

2. การกํากับ ติดตาม ทําให�ทราบความก�าวหน�า และป5ญหาอุปสรรคในการดําเนินงานในแต)ละช)วง 
สามารถนําข�อมูลมาปรับปรุง เพื่อให�การดําเนินงานบรรลุตามเป'าหมายอย)างมีประสิทธิภาพ 

3. การประเมินผล ทําให�ทราบว)าผลการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค"และเป'าหมายมากน�อยเพียงใด 
สามารถนําข�อมูลมาใช�ประกอบการวางแผนและกําหนดแนวทางในการพัฒนางานสุขภาพภาคประชาชนใน                   
ป-ต)อ ๆไป ให�มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 
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5.11 แบบรายงานความก5าวหน5าผลการปฏิบัติงาน   

แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการ ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําป!งบประมาณ พ.ศ. 2557 
(แบบรายงาน Self Assessment Report  : SAR) 

 

 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) ���� รอบ 6 เดือน 
����  รอบ 12 เดือน 

ช่ือตัวช้ีวัด :  
ผู5กํากับดูแลตัวช้ีวัด :   ผู5จัดเก็บข5อมูล : 
โทรศัพท) : โทรศพัท) : 
คําอธิบาย : 

ข5อมูลผลการดําเนินงาน :   
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 

.................................. 
ผลการดําเนินงาน ป!งบประมาณ พ.ศ. ร5อยละท่ีเพิ่มข้ึน(ร5อยละ) 
2554 2555 2556 2555 2556 

      

 

เกณฑ)การให5คะแนน : 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

     
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
ตัวช้ีวัด/ข5อมูลพื้นฐาน 

ประกอบตัวช้ีวัด 
นํ้าหนัก 
(ร5อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค�าคะแนนที่ได5 
ค�าคะแนน        
ถ�วงนํ้าหนัก 

     
 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได5ดําเนินการ     

ปCจจัยสนับสนุนต�อการดําเนินงาน : 

อุปสรรคต�อการดําเนินงาน :      
 

หลักฐานอ5างอิง :  

แบบฟอร)มสําหรับตัวช้ีวัดท่ีเปWนเชิงปริมาณ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) ����  รอบ 6 เดือน 
����  รอบ 12 เดือน 

ช่ือตัวช้ีวัด :  
ผู5กํากับดูแลตัวช้ีวัด :   ผู5จัดเก็บข5อมูล : 
โทรศพัท) : โทรศัพท) : 
คําอธิบาย : 

ข5อมูลผลการดําเนินงาน :   

คําอธิบาย 

1.        

2.  
 

เกณฑ)การให5คะแนน : 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
     

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : (ส�วนราชการไม�ต5องใส�ผลคะแนนมา) 
 

ตัวช้ีวัด/ข5อมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด 
นํ้าหนัก 
(ร5อยละ) 

ผลการดําเนินงาน ค�าคะแนนที่ได5 
ค�าคะแนน        
ถ�วงนํ้าหนัก 

     

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได5ดําเนินการ : 
 
ปCจจัยสนับสนุนต�อการดําเนินงาน : 
 
อุปสรรคต�อการดําเนินงาน :      

 

หลักฐานอ5างอิง :  

 

 
 
 

แบบฟอร)มรายงานผลการปฏิบัติราชการสําหรับตัวช้ีวัดท่ีเปWนเชิงคุณภาพ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) ����รอบ 6 เดือน 

����  รอบ 12 เดือน 

ช่ือตัวช้ีวัด :  
ผู5กํากับดูแลตัวช้ีวัด :   ผู5จัดเก็บข5อมูล : 
โทรศพัท) : โทรศพัท) : 
คําอธิบาย :  

ข5อมูลผลการดําเนินงาน :   
 

ระดับคะแนน การดําเนินงานในแต�ละข้ันตอน ป!งบประมาณ พ.ศ.2557 
1  
2  
3  
4  
5  

เกณฑ)การให5คะแนน : 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
     

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวช้ีวัด/ข5อมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด 
นํ้าหนัก 
(ร5อยละ) 

ผลการดําเนินงาน ค�าคะแนนที่ได5 
ค�าคะแนน        
ถ�วงนํ้าหนัก 

     

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได5ดําเนินการ  
 

ปCจจัยสนับสนุนต�อการดําเนินงาน : 
 
อุปสรรคต�อการดําเนินงาน :      

 

หลักฐานอ5างอิง :  
 

 
 

แบบฟอร)มรายงานผลการปฏิบัติราชการสําหรับตัวช้ีวัดที่เปWนข้ันตอนดําเนินงาน 
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ภาคผนวก 
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง หลักเกณฑ�และวิธีการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู&บ(านดีเด&น ประจําป)พุทธศกัราช 2557 

- หนังสือกลุ&มคลังและพัสดุ สํานักบริหารกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข          
เร่ืองแจ(งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ&ายประจําป)งบประมาณ พ.ศ.2557 (ลง 13 ม.ค. 57) 

- หนังสือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เร่ืองแจ(งการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงาน
สุขภาพภาคประชาชน ป)งบประมาณ 2557 ของจังหวัด (ลง 2 ม.ค. 57) 

- หนังสือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เร่ืองแจ(งการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพ อสม. ป)งบประมาณ 2557 ให(จังหวัด(เพ่ิมเติม) (ลง 28 ก.พ. 57) 

- หนังสือกระทรวงสาธรณสุข เร่ืองแจ(งการโอนจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ� 
ที่จําเป<นสําหรับ อสม. ในการดูแลสุขภาพตามกลุ&มวัย ป)งบประมาณ 2557 (ลง 13 ม.ค. 57) 

- หนังสือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เร่ืองแจ(งการจัดสรรงบประมาณรายจ&ายประจําป)
งบประมาณ พ.ศ. 2557 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค&าใช(จ&ายสนับสนุนการดําเนินงานของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู&บ(าน (อสม.) งวดที่ 1 (เดือนตุลาคม 2556 – กุมภาพันธ� 
2557) (ลง 29 พ.ย. 56) 

- หนังสือกรมส&งเสริมการปกครองท(องถิ่น เร่ืองการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ&ายประจําป)
งบประมาณ พ.ศ. 2557 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค&าใช(จ&ายสนับสนุนการดําเนินงานของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู&บ(าน (อสม.) งวดที่ 1 (เดือนตุลาคม 2556 – กุมภาพันธ� 
2557) ผ&านทางระบบ GFMIS (ลง 22 พ.ย. 56) 

- หนังสือกรมส&งเสริมการปกครองท(องถิ่น เร่ืองการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
โครงการส&งเสริมอาสาสมคัรสาธารณสุขประจําหมู&บ(าน (อสม.) เชิงรุก งบประมาณรายจ&าย
ประจําป)งบประมาณ  พ.ศ. 2557 งวดที่ 2 (เดือนมีนาคม 2557 – กันยายน 2557) (ลง 20 ก.พ. 57) 

- หนังสือกระทรวงสาธารณสุข เร่ืองการดําเนินงานโครงการส&งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู&บ(าน (อสม.) เชิงรุก ประจําป)งบประมาณ 2557 (ลง 24 ต.ค. 56) 

- หนังสือกรมส&งเสริมการปกครองท(องถิ่น เร่ืองแนวทางการใช(จ&ายเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับ
สนับสนุนการบริการสาธารณสุข(ชุมชน/หมู&บ(านละ 15,000) (ลง 14 ม.ค. 57) 

- ทําเนียบเครือข&ายผู(รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชน สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ 
เขต 1 – 12 

- ทําเนียบเครือข&ายผู(รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชน ระดับจังหวัด ประจําป) 2557 

- ทําเนียบประธานชมรม อสม. ระดับจงัหวัด 










































































































