
 

 

   

 

คู่มือการบันทึกข้อมูล 

การด าเนินงานต าบลจัดการคุณภาพชีวิต 
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คู่มือการบันทึกข้อมูลการด าเนินงานต าบลจัดการคุณภาพชีวิต 

1. ไปที่ www.thaiphc.net 

 

2. คลิกเลือกหัวข้อ “ต าบลจัดการคุณภาพชีวิต”  

 

 

คลิกเลือก 

http://www.thaiphc.net/


3. คลิกเลือก ระบบรายงานต าบลจัดการคุณภาพชีวิต 

 

4. คลิกเลือก ระบบรายงานต าบลจัดการคุณภาพชีวิต ปี 2564 

 

 

คลิกเลือก 

คลิกเลือก 



 

6. เข้าสู่ระบบโดยใช้ ช่ือผู้ใช้ และ รหัสผ่าน ของต าบล 

 

คลิกเลือก เข้าสู่ระบบ 

 

 

เมื่อกรอกข้อมลู ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน
เรียบร้อยแล้ว ให้คลิก “เข้าสู่ระบบ” 



7. คลิกเลือก ข้อมูลต าบลจัดการคุณภาพชีวิต เพื่อเข้าสู่การบันทึกข้อมูล 

 

  

 

 

 

 

คลิกเลือก “เพ่ิมรายการข้อมูล”  

คลิกเลือก 



8. เมื่อเข้าสู่การเพิ่มรายการข้อมูล จะพบกับหน้ารายงาน ดังนี้ 

 

ค าอธิบายเพิ่มเติม : หน้ารายงานหรือหน้าบันทึกข้อมูล ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไปของต าบล  และข้อมูลการ
ด าเนินงานต าบลจัดการคุณภาพชีวิต ซึ่งประกอบด้วย 5 หัวข้อ ได้แก่ 
   1. ประเด็นการพัฒนาของต าบลจัดการคุณภาพชีวิต 
   2. แกนน า/ทีม และกลไก 
   3. แผนการด าเนินงานของต าบล 
   4. กิจกรรม 
   5. ผลลัพธ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลการด าเนินงานต าบลจัดการคุณภาพชีวิต 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 



ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของต าบล  

 เมื่อเขาสู่ระบบด้วยรหัสของต าบล ข้อมูลชื่อต าบล อ าเภอ จังหวัด จะปรากฏโดยอัตโนมัติ  
ซึ่งผู้บันทึกข้อมูล ต้องบันทึก “ลักษณะพ้ืนที่” เพ่ิมเติม ด้วยการคลิกเลือก ลักษณะพ้ืนที่ตามบริบทชุมชน  

 

นิยามลักษณะพื้นที่ :  

1) เขตชนบท = พ้ืนที่ที่อยู่นอกเขตเมืองหรือเขตเทศบาล ความหนาแน่นของประชากรจะต่ ากว่าเมือง ชุมชน
ขนาดเล็กแต่ใช้พ้ืนที่ขนาดใหญ่ในการประกอบอาชีพ เลี้ยงชีพด้วยเกษตรกรรม มีความคล้ายคลึงกันในรูปแบบ
ด่าเนินชีวิตและวัฒนธรรม  

2) กึ่งเมืองกึ่งชนบท = เป็นชนบทผสมกับหมู่บ้านหรือเมืองเล็ก ชุมชนชนบทที่อยู่ติดกับเมืองเป็นส่วนใหญ่  
มีลักษณะของพ้ืนที่ทั้งแบบชนบทและแบบเมือง ชุมชนชนบท ซึ่งเป็นชุมชนดั้งเดิม ท่าอาชีพเกษตร ช่วยเหลือ
เกื้อกูลกัน ชุมชนเมือง เป็นชุมชนใหม่ที่ขยายมาและเปลี่ยนแปลงมาจากชุมชนดั้งเดิม เป็นที่ตั้งของส่วนราชการ 
คอนโด ห้างสรรพสินค้า ประกอบอาชีพค้าขาย ธุรกิจ สังคมต่างคนต่างอยู่ 

3) เขตเมืองและความเป็นเมือง = มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นและชุมชนมีขนาดใหญ่ เป็นศูนย์กลางของ
ความเจริญก้าวหน้า ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพธุรกิจการค้า มีการย้ายถิ่นและการเคลื่อนที่ ทางสังคม 
มีการติดต่อและสื่อสารกันกว้างมากกว่าชนบท เป็นเขตเทศบาลหรือท้องถิ่นที่เป็นรูปการปกครองแบบพิเศษ 
ได้แก่ เมืองพัทยา และกรุงเทพมหานคร 

4) เขตเศรษฐกิจพิเศษ = พ้ืนที่ตามท่ีคณะกรรมการนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษก าหนด  

5) เขตพื้นที่พิเศษอ่ืน = พ้ืนที่แบบอ่ืนๆนอกเหนือจาก 4 พ้ืนที่ข้างต้น เช่น พ้ืนที่ติดชายแดน ชุมชนชายขอบ 
พ้ืนที่ที่มีประชากรต่างด้าวอยู่มาก พ้ืนที่สุขศาลา พ้ืนที่เกาะ เป็นต้น  

 



ส่วนที่ 2 ข้อมูลการด าเนินงานต าบลจัดการคุณภาพชีวิต 

1. ประเด็นการพัฒนาของต าบลจัดการคุณภาพชีวิต  

 

ค าอธิบาย : ให้คลิกเลือก ประเด็นการพัฒนาของต าบลจัดการคุณภาพชีวิต อย่างน้อย 2 ตัวเลือก คือ 
  1) การเฝ้าระวัง ป้องกันโรคโควิด 19 
  2) ตามบริบทชุมชน 
 
 - ตัวเลือก “ตามบริบทชุมชน” เมื่อคลิกเลือกแล้ว สามารถคลิก “เพ่ิมประเด็น” เพ่ือระบุประเด็น
การพัฒนาตามบริบทของพ้ืนที่ 
 

 
 
 
 

 
  
   
 

 

คลิกเลือก  

ระบุประเด็นการพัฒนาตามบริบท  ! อย่าลืม คลิกบนัทึก  



2. แกนน า/ทีม และกลไก 

 

 ค าอธิบาย : ให้คลิกเลือก บันทึกรายชื่อ และช่องทางติดต่อ ให้ครบทุกหัวข้อ 

 1) อสม.นวัตกรสังคม  
  Q1: อสม.นวัตกรสังคม คือใคร? 
  A1: อสม.นวัตกรสังคม คือ อสม.ที่ริเริ่มแก้ปัญหาส าคัญ จ าเป็น ใช้สิ่งประดิษฐ์ช่วย คิดค้น
รูปแบบ วิธีการแก้ปัญหา ที่เร็วขึ้น ได้ผลมากขึ้น เพ่ิมพูนขีดความสามารถและใช้ทรัพยากรจ ากัดบรรลุผลได้  
สร้างความรู้ให้กว้างขวางมากขึ้น มีการถกเถียง รอบรู้ทุกมิติ ท าน้อยให้เห็นโลกกว้าง มีเวทีคุยเปิดโลกกว้าง 
เน้นกระบวนการทางปัญญา แม้ผิดพลาดก็สามารถบอกเหตุและผล เพ่ือพัฒนาใหม่ได้ 

  Q2: จะคัดเลือกคนที่เข้ามาเป็น อสม.นวัตกรสังคม อย่างไร? 
  A2: คุณสมบัติของ อสม.นวัตกรสังคม ประกอบด้วย 

  (1) เป็นผู้ชอบคิดค้น แนะน า สร้างหรือปฏิบัติ สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ 
  (2) ใช้โทรศัพท์มือถือ อินเตอร์เน็ตได้ แอพพลิเคชั่นเพื่อการสื่อสาร (โทร ส่งข้อความ 
เผยแพร่คลิปวิดีโอ) เช่น Line Facebook ได้ และยังสามารถค้นคว้าข้อมูลผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ 
เช่น You tube Google ได้ด ี
  (3) ความพร้อมและความสมัครใจ 
  (4) เห็นเรื่องสุขภาพเป็นวิถีชีวิต 

  Q3: จะต้องบันทึกข้อมูลอย่างไร? 
  A3:  ระบรุายชื่อ อสม. ต าบลละ 1 คน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ 

 
 
 
 
 



 2) แกนน าขับเคลื่อนต าบล 
  Q1: แกนน าขับเคลื่อนต าบล คือใคร? 
  A1: แกนน าขับเคลื่อนต าบล คือ บุคคลที่จุดประกาย หรือขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพได้ 
อย่างต่อเนื่อง สามารถเป็นทั้งผู้ปฏิบัติ ผู้สนับสนุน และผู้น าในการเปลี่ยนแปลง สนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วม
ในการหารูปแบบ กระบวนการ การเสริมสร้างสุขภาพ และการผสมผสาน พหุมิติ ความมีชีวิต วิถีปฏิบัติ 
สุนทรียะ ในการสร้างสุขภาวะที่กว้างข้ึนใหม่ขึ้น ตลอดจนเสริมพลังสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนตระหนักในการ
ดูแลสุขภาพตนเอง ดึงศักยภาพที่ประชาชนมีอยู่ให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพของตนได้อย่างต่อเนื่อง  
มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

  Q2: แกนน าขับเคลื่อนต าบลมีคุณสมบัติ อย่างไร? 
  A2: คุณสมบัติของ แกนน าขับเคลื่อนต าบล ประกอบด้วย 

  (1) มีความเป็นผู้น า กล้าคิด กล้าท า 
  (2) มีความสามารถในการสื่อสาร และถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ ให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ 
  (3) มีแนวนิดริเริ่มสร้างสรรค์และกล้าที่จะลงมือท า หรือเริ่มสิ่งใหม่ๆ 
  (4) มีจิตอาสา มีความสมัครใจ และมีความพร้อมในการขับเคลื่อนงานสาธารณสุขในชุมชน 

  Q3: วิธีการบันทึกข้อมูลท าอย่างไร? 
 A3: มีข้ันตอนการบันทึก ดังนี้ 
  (1) คลิกเลือกประเภทแกนน า ตามความเป็นจริง เช่น สมาชิก อบต. ให้คลิกที่  
ข้อ 4. บุคากรองค์กรปกครองท้องที่ จากนั้น คลิกเลือก สมาชิก อปท.  

 
 

 
 

 

เมื่อเลือกกลุ่มประเภทแกนน าแลว้  
ระบบจะขึ้น ประเภทแกนน า ให้คลิกเลือก  

 

 



   (2) ระบุ ชื่อ-สกุล ของแกนน าขับเคลื่อนต าบล พร้อมเบอร์โทรศัพท์ 

 

 3) ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)  

 

ค าอธิบาย : ระบุชื่อ ศสมช. ที่จะด าเนินการพัฒนาให้มีมาตรฐาน 5 ด้าน ต าบลละ 1 แห่ง 
 

3. แผนการด าเนินงานของต าบล

 

 ค าอธิบาย : ให้คลิกเลือก และแนบไฟล์ข้อมูลอย่างน้อย 1 ข้อ 



 ขั้นตอนการแนบไฟล์ :   

 
 

 

 

 

คลิก แนบไฟล ์

1 

2 

คลิกเลือกไฟล ์

เมื่อคลิกแนบไฟล์ จะปรากฏหน้าต่างขึ้น 

3 

คลิกเลือกไฟล์ที่ต้องการ  
(สามารถแนบได้ทั้งไฟล์ Word Excel PDF และรูปภาพ) 

4 
คลิก OPEN 

ไฟล์ คือ เอกสาร
แผนงาน/โครงการ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อคลิก OPEN ชื่อไฟล์จะปรากฏดังภาพ 

5 
คลิก จัดเก็บ 

เมื่อระบบจัดเก็บข้อมูลแล้วเสร็จจะปรากฏหน้าต่างดังภาพ 

สามารถกดปิดหน้าต่างได้เลย 

6 

เพ่ือตรวจสอบเอกสารแนบ คลิกแสดงไฟล์เอกสาร  



4. กิจกรรม 

 

 ค าอธิบาย : ให้คลิกเลือก และแนบไฟล์ข้อมูลอย่างน้อย 1 ข้อ (แนบไฟล์เอกสาร หรือ
รูปภาพกิจกรรมของต าบล จ านวนไม่เกิน 5 รูป สามารถแนบทั้งไฟล์สกุล .jpg และ .png)  

5. ผลลัพธ์ 

 

 ค าอธิบาย : ให้คลิกเลือกอย่างน้อย 1 ข้อ พร้อมทั้งเติมข้อมูลในข้อที่เลือกให้ครบถ้วน 

 

 

 

 

ไฟล์ คือ รูป ภาพกิจกรรม 
วีดีโอ 

คลิก แนบไฟล ์



 5.1 ความพร้อมของต าบลวิถีชีวิตใหม่ ปลอดภัยจากโควิด 19 ให้คลิกเลือกระดับความพร้อม  
ซึ่งมีอยู่ 3 ระดับ ได้แก่ พร้อมมาก พร้อมปานกลาง และพร้อมน้อย/ปรับปรุง 

 
 5.2 ผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามบริบทของพื้นที่ ให้แนบไฟล์เอกสารแสดงผลการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของต าบล ผลลัพธ์ด้าน สุขกาย สุขใจ สุขเงิน และสุขสามัคคี อย่างน้อย 1 ด้าน 

 
  
 5.3 ผลการพัฒนาต าบลฯ ประเด็นโรคพยาธิใบไม้ในตับ และมะเร็งท่อน้ าดี ให้ระบุ link วิดีทัศน์
ผลการด าเนินงานโรคพยาธิใบไม้ในตับ และมะเร็งท่อน้ าดี ของต าบล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5.4 ผลการพัฒนา ศสมช.คุณภาพ ให้ระบุ link ผลการพัฒนา ศสมช. คุณภาพของต าบล  
และคลิกเลือกผลการประเมินตามมาตรฐาน ศสมช. 5 ด้าน 

 

 

อย่าลืม ! 

คลิก “บันทึกข้อมูล”  

 

 

 

คลิกบันทกึข้อมูล 



แก้ไขข้อมูลทีบ่ันทึกไปแล้วได้อย่างไร ? 
1. Login เข้าสู่ระบบ  

 
2. คลิก ข้อมูลต าบลจัดการคุณภาพชีวิต จากนั้น คลิกเลือก ตรวจสอบข้อมูลต าบลจัดการฯ 

 
3. คลิก “ปรับปรุง” เพื่อแก้ไขข้อมูล หรือ คลิก “ลบ” เพื่อล้างข้อมูลที่บันทึกไปทั้งหมด 

 
หากต้องการ แก้ไขข้อมูล คลกิปรับปรุง 



 

ค าถามที่พบบ่อย 

  Q1: ท าไมบันทึกข้อมูลแล้ว แต่ยังไม่ผ่านเกณฑ์? 
  A1: เพราะยังลงข้อมูลไม่ครบ โดยเฉพาะข้อ 2 แกนน า/ทีม และกลไก ต้องระบุรายชื่อ และ 
ช่องทางการติดต่อ ทั้ง อสม.นวัตกรสังคม แกนน าขับเคลื่อนต าบล และรายชื่อ ศสมช. 
   
  Q2: แต่ละต าบลสามารถเลือกลักษณะพ้ืนที่ได้กี่ลักษณะ 
  A2: 1 ลักษณะ ที่มีตรงตามลักษณะของต าบลมากที่สุด  

  Q3: หนึ่งต าบล สามารถระบุรายชื่อ อสม.นวัตรกร และแกนน าขับเคลื่อนได้อย่างละก่ีคน? 
  A3: อย่างละ 1 คน ต่อ 1 ต าบล 

   
 

 

  


