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ตัวชี้วัดที่ 12 : ความสาเร็จของการดาเนินงานตาบลต้นแบบการสร้างและใช้ธรรมนูญ
ประชาชน (น้าหนัก 2 คะแนน)
ตัวชี้วัด
คานิยาม

ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานตาบลต้นแบบการสร้างและใช้ธรรมนูญประชาชน
ความสาเร็จตาบลต้นแบบการสร้างและใช้ธรรมนูญประชาชน ระดับดีขึ้นไป
ประจาปี 2563 หมายถึง ตาบลที่มีกระบวนการสร้างและใช้“ธรรมนูญสุขภาพตาบล” ที่
เกิดจากการที่คนในชุมชนหลากหลายกลุ่ม หลายองค์กร /หน่วยงาน /เครือข่าย ในตาบล
ได้เข้ามาร่วมกันคิด ร่วมกันทา ร่วมกันติดตามประเมินผล และได้รับประโยชน์จากการ
ทางานร่วมกัน ตามหลักการแนวคิด “การพึ่งตนเองระดับบุคคล ระดับครอบครัว และ
ระดับชุมชน” มีมาตรการทางสังคมร่วมกัน
ในปี 2560 – 2562 จานวน 43 ตาบล จังหวัดอานาจเจริญ โดยนายแพทย์ประภาส
วีระพล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอานาจเจริญ กาหนดเป็น PA Ranking และในปี
2563 กาหนดเป็นเป้าหมายที่จะสร้างต้นแบบการขับเคลื่อน ธรรมนูญประชาชนตาบล
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ตัวชี้วัด
คานิยาม

ความสาเร็จของการดาเนินงานตาบลต้นแบบการสร้างและใช้ธรรมนูญ
ประชาชน (ต่อ)
พื้นที่เป้าหมาย ปี 2563 จานวน 22 ตาบลต้องขับเคลื่อนเป็นรูปธรรม
และต้ อ งมี ต าบลต้ น แบบ อ าเภอละ 3
ต าบลยกเว้ น อ าเภอเมื อ ง
อานาจเจริญ 4 ตาบล
1) ความต่อเนื่องตาบลประกาศ/ใช้/ขับเคลื่อนธรรมนูญประชาชน 43
ตาบล
2) ตาบลต้นแบบ ขับเคลื่อนธรรมนูญประชาชน 22 ตาบล (ตาบลต้นแบบ
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อาเภอละ 3 ตาบลยกเว้น อาเภอเมืองอานาจเจริญ 4 ตาบล)
การประเมินผล 2 รอบ 5 คะแนน
1) Ranking ความต่อเนื่องตาบลประกาศ/ใช้/ขับเคลื่ อนธรรมนูญ
ประชาชน 22 ตาบล โดยใช้กระบวนการ TPARR
T=Team work มีทีมสุขภาพระดับตาบลที่มีศักยภาพ (1คะแนน)
มีการสร้างและพัฒนาทีมเครือข่ายสุขภาพตาบล โดยกาหนด
เป้าหมายของการพัฒนาทีมร่วมกัน และบทบาทของแต่ละภาคส่วนที่ชัดเจน
P=Plan มีการจัดทาแผนธรรมนูญตาบลแบบมีส่วนร่วม(1คะแนน)
1.มีแผนสอดคล้องกับปัญหาจากธรรมนูญ/ ODOP /OTOP
2.มีวาระร่วมทั้งตาบล อย่างน้อย 1 ประเด็น สอดคล้องกับปัญหา
จากธรรมนูญ/ ODOP /OTOP
อาเภอ
วาระอาเภอ
โครงการ 3 ดี
เมืองอานาจเจริญ 1.พัฒนาเด็กปฐมวัย
1.ป ล อ ด ภั ย จ า ก
2.อุบัติเหตุจราจร 3.งานบุญ อุบัติเหตุ
ปลอดเหล้า/การพนัน
2.ปลอดอบายมุ ข
(สุรา การพนัน)
ชานุมาน
1.พัฒนาเด็กปฐมวัย
3.ปลอดขยะ
2.คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
3.เกษตรปลอดภัย ลดการใช้
สารเคมี
ปทุมราชวงศา
1.พัฒนาเด็กปฐมวัย 2.ขยะ
และสิ่งแวดล้อม 3.อุบัติเหตุ
จราจร 4.คุ้มครองผู้บริโภค
ด้านสาธารณสุข
พนา
1.พัฒนาเด็กปฐมวัย 2.อาหาร
ปลอดภัย 3.การออกกาลังกาย
เสนางคนิคม
1.พัฒนาเด็กปฐมวัย 2.ขยะ
และสิ่ งแวดล้ อ ม 3.อาหาร
ปลอดภัย

ตัวชี้วัด

ความสาเร็จของการดาเนินงานตาบลต้นแบบการสร้างและใช้ธรรมนูญ
ประชาชน (ต่อ)
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อาเภอ
หัวตะพาน

ลืออานาจ

วาระอาเภอ
1.พัฒนาเด็กปฐมวัย 2.เกษตร
ปลอดภัย ลดการใช้สารเคมี
3. การป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก
1.พัฒนาเด็กปฐมวัย 2.ขยะ
และสิ่งแวดล้อม

โครงการ 3 ดี
1.ป ล อ ด ภั ย จ า ก
อุบัติเหตุ
2.ปลอดอบายมุ ข
(สุรา การพนัน)
3.ปลอดขยะ

3.มีระบบข้อมูล ของวาระร่วมทั้งตาบลจากธรรมนูญ/ ODOP /OTOP
4.มีการระดมทุน จากแหล่งต่างๆ
A = Activity มีการจัดกิจกรรมหรือบริการสุขภาพตาม วาระร่วมตาบล
(1คะแนน)
1.มีมาตรการทางสังคมเชิงบวก เชิงข้อบังคับ ของชุมชน มีผลต่อการ
ปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม
2.ชุมชน/ท้องถิ่น/อสม.นักจัดการสุขภาพชุมชน/ภาคีเครือข่าย เป็นพลัง
สาคัญขับเคลื่อนแผน OTOP เพื่อการดูแลสุขภาพ และแก้ไขปัญหาตามบริบท
ของพื้นที่
3.มีการดาเนินการตามแผนอย่างต่อเนื่อง เป็นรูปธรรม
R = Result มีผลลัพธ์การดาเนินงาน (1.5 คะแนน)
1.ผลการดาเนินงานตามวาระร่วมตาบล
2.หมู่บ้านผ่านหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ร้อยละ 80
3.ตาบลผ่านตาบลจัดการคุณภาพชีวิต ระดับดี ขึ้นไป
2) Ranking ตาบลต้นแบบ ขับเคลื่อนธรรมนูญประชาชน 22 ตาบล
(ตาบลต้นแบบ อาเภอละ 3 ตาบลยกเว้น อาเภอเมืองอานาจเจริญ
4 ตาบล)
เพิ่มเติมคือ
1.ตาบลผ่านตาบลจัดการคุณภาพชีวิต ระดับดีขึ้นไป
2.มีการระดมทุนจากกองทุนสุขภาพตาบล /ประเมิ นกองทุนสุขภาพอยู่
ในระดับ A
R = Report รายงานความก้าวหน้า/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (0.5คะแนน)
1.รายงานผลความก้าวหน้า
2. มีการจัดทาสรุปผลงาน เป็นรูปเล่มใน 22 ตาบลต้นแบบ
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ตัวชี้วัด
เกณฑ์เป้าหมาย

ความสาเร็จของการดาเนินงานตาบลต้นแบบการสร้างและใช้ธรรมนูญ
ประชาชน (ต่อ)
พื้นที่เป้าหมาย ปี 2563 จานวน 22 ตาบลต้องขับเคลื่อนเป็นรูปธรรม
และต้องมี ตาบลต้นแบบ อาเภอละ 3 ตาบลยกเว้น อาเภอเมือง 4 ตาบล
1) ความต่อเนื่องตาบลประกาศ/ใช้/ขับเคลื่อนธรรมนูญประชาชน 28
ตาบล
2) ตาบลต้นแบบ ขับเคลื่อนธรรมนูญประชาชน 22 ตาบล (ตาบลต้นแบบ
อาเภอละ 3 ตาบลยกเว้น อาเภอเมือง 4 ตาบล)
T=Team work มีทีมสุขภาพระดับตาบลที่มีศักยภาพ (1คะแนน)
P=Plan มีการจัดทาแผนสุขภาพตาบลแบบมีส่วนร่วม(1คะแนน)
A = Activity มีการจัดกิจกรรมหรือบริการสุขภาพตาม วาระร่วมตาบล
(1คะแนน)
R = Result มีผลลัพธ์การดาเนินงาน (1.5 คะแนน)
R = Report รายงานความก้าวหน้า/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (0.5คะแนน)
กรณีอาเภอที่เป้าหมายมากกว่า 1 ตาบล ใช้ค่าเฉลี่ย (เป็นค่าความยาก)
คะแนน ranking

ค่าเฉลี่ย
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย

วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล

รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรการคานวณตัวชี้วัด

1
0.101.00

2
1.012.00

3
2.013.00

4
3.014.00

5
4.015.00

1) ความต่อเนื่องตาบลประกาศ/ใช้/ขับเคลื่อนธรรมนูญประชาชน 43
ตาบล
2) ตาบลต้นแบบ ขับเคลื่อนธรรมนูญประชาชน 22 ตาบล (ตาบลต้นแบบ
อาเภอละ 3 ตาบลยกเว้น อาเภอเมือง 4 ตาบล)
1.ประเมินการพัฒนาตามกระบวนการ TPARR
2.การประเมิน หมู่บ้านจัดการ และประเมินตาบลจัดการสุขภาพ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอานาจเจริญ
สานักงานสาธารณสุขอาเภอ
Website: www.Thaiphc.net
A = จานวนตาบลเป้าหมายที่ผ่านขั้นตอนแต่ละระดับ (1-5)
B = จานวนตาบลเป้าหมาย ในปี 2562 ตามกระบวนการ TPARR
- จานวนตาบลเป้าหมายที่ผ่านขั้นตอนแต่ละระดับดีเยี่ยม = (A/B) X100
- จานวนตาบลต้นแบบเป้าหมายทั้งหมด = รายการข้อมูล B
กรณีอาเภอที่เป้าหมายมากกว่า 1 ตาบล ใช้ค่าเฉลี่ย (เป็นค่าความยาก)
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ระยะเวลาประเมินผล

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

คะแนน ranking

1

2

3

4

5

ค่าเฉลี่ย

0.101.00

1.01-2.00

2.013.00

3.014.00

4.015.00

ปีละ 2 ครั้ง ติดตามทุก 3 เดือน

Base line data

หน่วยวัด

ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ
2560
2561
2562
15
28
43

ตาบลประกาศ
ตาบล
ธรรมนูญ
ประชาชน
เกณฑ์การประเมิน : small success
คะแนน Ranking รอบที่ 1 จานวน 5 คะแนน
คะแนน Ranking รอบที่ 2 จานวน 5 คะแนน
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
1) ความต่อเนื่องตาบลประกาศ/ใช้/ขับเคลื่อนธรรมนูญประชาชน 43 ตาบล
2) ตาบลต้นแบบ ขับเคลื่อนธรรมนูญประชาชน 22 ตาบล (ตาบลต้นแบบ อาเภอละ 3 ตาบลยกเว้น
อาเภอเมือง 4 ตาบล)
T=Team work
A = Activity มีการจัด
A = Activity มีการ R =Result มีผลลัพธ์
มีทีมสุขภาพระดับ
กิจกรรมหรือบริการสุขภาพ จัดกิจกรรมหรือบริการ การดาเนิน งาน (1.5
ตาบลที่มีศักยภาพ
ตาม วาระร่วมตาบล
สุขภาพตาม วาระร่วม คะแนน)
1.ผลการดาเนินงานตามวาระ
(1คะแนน)
(1คะแนน)
ตาบล
มีการสร้างและ
1.มีมาตรการทาง
4.มีการดาเนินการตาม ร่ ว มต าบล จากธรรมนู ญ /
พัฒนาทีมเครือข่าย
สังคมเชิงบวก เชิงข้อบังคับ แผนอย่างต่อเนื่อง เป็น ODOP /OTOP/3ดี 3ปลอด
2.หมู่บ้านผ่านหมู่บ้านจัดการ
สุขภาพตาบล โดย
ของชุมชน มีผลต่อการปฏิบัติ รูปธรรม
สุขภาพ ร้อยละ 80
กาหนดเป้าหมายของ ที่เป็นรูปธรรม
5.บูรณาการกับ
3.ต าบลผ่ า นต าบลจั ด การ
การพัฒนาทีมร่วมกัน
2.ชุมชน/ท้องถิ่น/ โครงการ 3 ดี ประเด็น
คุณ ภาพชีวิ ต ระดับ ดี ขึ้ น
และบทบาทของแต่ละ อสม./ภาคีเครือข่าย เป็นพลัง 1.ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ ไป
ภาคส่วนที่ชัดเจน
สาคัญขับเคลื่อนแผน OTOP 2.ปลอดอบายมุข (สุรา
2)Ranking
P=Plan มีการ เพื่อการดูแลสุขภาพ และ
การพนัน)
ต า บ ล ต้ น แ บ บ
จัดทาแผนธรรมนูญ
แก้ไขปัญหาตามบริบทของ 3.ปลอดขยะ
ขั บ เค ลื่ อ นธ รรมนู ญ
ตาบลแบบมีส่วนร่วม พื้นที่
ประชาชน 22 ตาบล
(1คะแนน)
3.มีการบูรณาการ
โ ด ย ล ง เ ยี่ ย ม พื้ น ที่
1.มีแผนสอดคล้อง การดาเนินงานกับกองทุน
เพิ่มเติมคือ
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กับปัญหา จากธรรมนูญ/ ตาบล/กองทุน LTC
ODOP /OTOP
2.มีวาระร่วมทัง้
ตาบล อย่างน้อย 1
ประเด็น สอดคล้องกับ
ปัญหา จากธรรมนูญ/
ODOP /OTOP
3.มีระบบข้อมูล ของ
วาระร่วมทั้งตาบล
4.มีการระดมทุน จาก
แหล่งต่างๆ

1.ต าบลผ่ า นต าบลจั ด การ
คุณภาพชีวิต ระดับดีเยี่ยม
2.มีการระดมทุนจากกองทุน
สุ ข ภาพต าบล /ประเมิ น
กองทุนสุขภาพอยู่ในระดับ A
R= Report รายงาน
ความก้าวหน้า/แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ (0.5คะแนน)
1.รายงานผลความก้าวหน้า
2. มีการจัดทาสรุปผลงาน
เป็นรูปเล่มใน 22 ตาบล
ต้นแบบ

วิธีการประเมิน

1.ตาบลมีแผนการขับเคลื่อนธรรมนูญตาบล/ ODOP /OTOP/3ดี 3ปลอด
2.ตาบลสามารถดาเนินการจนเกิดผลสาเร็จ ตามประเด็นวาระตาบล
3.ตาบลมีข้อตกลงและกลไกการขับเคลื่อน ธรรมนูญตาบล/ ODOP /OTOP/3ดี 3ปลอด
โดยบูรณาการงบประมาณในระดับตาบล
4.หมู่บ้านผ่านหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ร้อยละ 80
5.ตาบลผ่านตาบลจัดการคุณภาพชีวิต ระดับดี ขึ้นไป
6.ประเมินโดยสุ่มลงเยี่ยม ตาบล 15 ตาบล ตามเอกสารแนบท้าย

เอกสารสนับสนุน

1.แนวทางการขับเคลื่อนตาบลจัดการสุขภาพเพื่อการพึ่งตัวเองของชุมชน
2.แนวทางการดาเนินงานการสร้างและใช้ธรรมนูญสุขภาพตาบล
3.กระบวนการ TPARR

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

1. นายทนงศักดิ์ พลอาษา นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
โทรศัพท์มือถือ 084-222 3831
2. นายจักพันธ์ ทาชอบ จพ.สาธารณสุขชานาญงาน
งานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ โทรศัพท์มือถือ 094-305 2233

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดเก็บข้อมูล

งานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

ผู้รายงานผลการดาเนินการ

1. นายทนงศักดิ์ พลอาษา นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
โทรศัพท์มือถือ 084-222 3831 งานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
2. นายจักพันธ์ ทาชอบ จพ.สาธารณสุขชานาญงาน
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โทรศัพท์มือถือ 094-305 2233 งานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

เกณฑ์การประเมิน
แบบประเมินผลการตาบลพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยใช้ธรรมนูญ ประชาชน และ TIPARR
(Team work, ,Planning& Information ,Activity , Result and Report) (TPAR) ปีงบประมาณ…2562
จังหวัด.....อานาจเจริญ.....อาเภอ..................................ตาบล......................................
T = team มีทีมสุขภาพระดับตาบลที่มีศักยภาพ 1 คะแนน
เกณฑ์การประเมินผล
1.1 มีองค์ประกอบเครือข่ายที่เข้าร่วมทีมสุขภาพตาบลจากหลายภาคส่วน
- ภาครัฐ (ระบุ ชื่อ / ตาแหน่ง) ได้แก่ .........................................................
- ภาคท้องถิ่น (ระบุ ชื่อ / ตาแหน่ง) ได้แก่ .................................................
- ภาคประชาชน (ระบุ ชื่อ / ตาแหน่ง) ได้แก่ .............................................
- หน่วยงาน หรือองค์กร อื่นๆ ระบุ
1.2 มีการสร้างและพัฒนาทีมเครือข่ายสุขภาพตาบล โดยกาหนดเป้าหมายของ
การพัฒนาทีมร่วมกัน และบทบาทของแต่ละภาคส่วนที่ชัดเจน
-มีการพูดคุยประสานงาน / ประชาสัมพันธ์
-มีการจัดประชุมชี้แจงทาความเข้าใจ / ระดมความคิดเห็น
-มีการคัดเลือกทีมงาน / กาหนดบทบาทหน้าที่
1.3 มีการพัฒนาศักยภาพทีมตาบล ในเรื่องการจัดทาแผนสุขภาพตาบล โดยใช้
โดยใช้ธรรมนูญประชาชน

ผลการดาเนินงาน
มี
ไม่มี

รายละเอียด
การดาเนินการ
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1.4มีการพัฒนาความรู้ ภาคีเครือข่ายในเรื่องการปัญหาที่ได้จากมิตกิ าหนดวาระ
ขับเคลื่อน เพือ่ แก้ไขปัญหาสุขภาพตามบริบทของพื้นที่

P = plan มีการจัดทาแผนสุขภาพตาบลแบบมีส่วนร่วมและมีข้อมูลในการแก้ไขปัญหา 1 คะแนน
เกณฑ์การประเมินผล

ผลการดาเนินงาน
มี
ไม่มี

รายละเอียด
การดาเนินการ

2.1มีการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์สถานการณ์ และจัดทาฐานข้อมูลเกี่ยวกับทุน
ของชุมชน (เงิน/ทรัพยากร/ผลผลิต/ความรู้/ภูมิปญ
ั ญา/ทุนทางวัฒนธรรม/ทุน
ทางสังคม/ทุนทางสุขภาพ)
2.2 มีการคืนข้อมูลสถานะสุขภาพเพื่อสร้างการรับรู้ และมีส่วนร่วมในการจัดทา
แผนสุขภาพตาบล สอดคล้องการประเด็นธรรมนูญ
2.3 มีการร่วมกันจัดทาแผนสุขภาพตาบล ด้วยการระดมทรัพยากร ทุน และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นจากในและนอกชุมชน มาใช้สนับสนุนโครงการและกิจกรรมที่
กาหนดไว้ โดยเปิดโอกาสให้ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย เข้าร่วมในการวิเคราะห์ปัญหาด้วย
กระบวนการของชุมชน และมีการสื่อสารแผนงาน/โครงการแก่ผู้เกีย่ วข้องให้รับรู้
เพื่อนาไปสู่การปฏิบตั ิ
2.4 มีการติดตาม ประเมินผล การพัฒนาตาบลจัดการสุขภาพ ตามเป้าหมายที่ตั้ง
ไว้อย่างสม่าเสมอและรายงานความก้าวหน้าให้ชุมชนรับรู้อย่างต่อเนือ่ ง

A = activity มีการจัดกิจกรรมหรือบริการสุขภาพตามกลุ่มวัย 1 คะแนน
เกณฑ์การประเมินผล

ผลการดาเนินงาน
มี
ไม่มี

รายละเอียด
การดาเนินการ

3.1มีชุมชน/ท้องถิ่น/อสม.นักจัดการสุขภาพชุมชน/อสค.เป็นพลังสาคัญ
ขับเคลื่อนแผนตาบลจากธรรมนูญสู่การปฏิบัติ เพื่อการดูแล และแก้ไขปัญหา
สุขภาพตามบริบทของพื้นที่
3.2 มีการเฝ้าระวัง ประเมินคัดกรอง การสื่อสารความรูด้ ้านสุขภาพ การ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
3.3 มีมาตรการทางสังคมในการแก้ไขปัญหาชุมชนตามบริบทของพื้นที่
3.4 มีการจัดกิจกรรมตามวาระประเด็นธรรมนูญที่เป็นรูปธรรม

R = result &Report มีผลลัพธ์การดาเนินงานและรายงานเป็นระบบ 2 คะแนน
เกณฑ์การประเมินผล
4.1มีวิทยากรชุมชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพความเป็นครู หรือวิทยากร

ผลการดาเนินงาน
มี
ไม่มี

รายละเอียด
การดาเนินการ
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กระบวนการ วิทยากรต้นแบบในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และมีศูนย์
เรียนรูส้ ุขภาพชุมชน เช่น โรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพชุมชน โรงเรียน อสม. ที่มี
หลักสูตรเป็นไปตามความต้องการของชุมชน รวมทั้งมีการแลกเปลีย่ นเรียนรู้
ภายในชุมชนและระหว่างชุมชน
4.2 มีการสรุปบทเรียน การพัฒนา การจัดการความรู้ การจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมสุขภาพชุมชนที่นาไปสู่การปัญหาโดยชุมชน
4.3 มีการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การพัฒนาระหว่างชุมชนหรือตาบลอื่นๆ
อย่างกว้างขวาง
4.4 มีผลลัพธ์ของการพัฒนา เช่น ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรอบรู้ด้าน
สุขภาพ ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม การมีส่วนร่วมของประชาชน
4.5 มีนวัตกรรม
4.6 รายงานความก้าวหน้า เว็บ ThaiPhc.net

