
หมวด 1. ด้านส่ งเส ริมสุขภาพ  ป้ อ งกัน โรค และคุ้ มครองผู้ บ ริโภคเป็ น เลิ ศ  ( PP&P 
Excellence) 

แผนงานที ่ 2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ 
โครงการที่ 1. โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) 
ระดับการแสดงผล จังหวัด 
ชื่อตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอผ่านเกณฑ์ 
คำนิยาม การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ หมายถึง การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ

อำเภอ ท่ีดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นท่ี พ.ศ.2561 ตามองค์ประกอบ 
UCCARE ในประเด็นท่ีพื้นท่ีกำหนดในการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีผลลัพธ์การพัฒนา
ระบบสุขภาพระดับอำเภอท่ีสามารถยกระดับขึ้นหนึ่งระดับทุกข้อ หรือต้ังแต่ระดับสามขึ้น
ไปทุกข้อ โดยการประเมินตนเองและประเมินระดับจังหวัด  
อำเภอ หมายถึง เป็นหน่วยราชการบริหารรองจากจังหวัด มีนายอำเภอเป็นหัวหน้า
ปกครองและเป็นผู้นำในการทำงานร่วมกับท้องถิ่นและภาคส่วนต่าง ๆ ในการดูแล
ประชาชนและส่งเสริมให้ประชาชนดูแลตนเอง ครอบครัวและชุมชนร่วมกัน โดยใช้ปัญหา
ความทุกข์ยากของประชาชนในพื้นท่ีระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ เป็นเป้าหมายร่วมในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตภายใต้บริบทของแต่ละพื้นท่ีจำนวน 878 แห่ง 
กลุ่มเปราะบาง หมายถึง กลุ่มบุคคลท่ีขาดความสามารถในการปกป้องสิทธิผลประโยชน์
ของตนเนื่องจากขาดอำนาจ การศึกษา ทรัพยากร ความเข้มแข็ง มีความเส่ียงสูงท่ีจะถูก
คุกคามจากปัจจัยเส่ียงด้านต่าง ๆ เช่น สุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม และภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติหรืออื่น ๆ เป็นผู้ท่ีมีข้อจำกัดในเรื่องในการจัดการความเส่ียงและผลกระทบท่ี
ตามมา การช่วยเหลือตัวเอง การตัดสินใจ และอำนาจต่อรอง ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ 
ต้องการการสนับสนุน การปกป้อง การช่วยเหลือทางกาย จิต หรือทางสังคม จากผู้อื่น 
ตัวอย่างกลุ่มเปราะบาง เช่น เด็ก ผู้สูงอายุท่ีช่วยตัวเองไม่ได้ คนท่ีถูกสังคมตีตรา ผู้ป่วยบาง
ประเภท แรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย ผู้ติดสารเสพติดท่ีผิดกฎหมาย คนพิการ คนท่ีทำผิด
กฎหมาย/อาชญากร และคนท่ีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
กลุ่มเปราะบางด้านสุขภาพ พิจารณาจากปัจจัยกำหนดสุขภาพด้านสังคม อย่างน้อย 2 ใน 
3 ปัจจัย ดังนี้ 
1) คนชายขอบท่ีถูกเลือกปฏิบัติจากสังคม เช่น คนยากจน คนไร้รัฐ ชาติพันธุ์กลุ่มน้อย 
แรงงานข้ามชาติ เด็กกำพร้า ผู้เคยได้รับโทษ ฯลฯ 
2) คนท่ีมีข้อจำกัดในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ เช่น ผู้ท่ีไม่มีหลักประกันสุขภาพ คนท่ีมี
ถิ่นที่อยู่อาศัยในพื้นท่ีห่างไกล 
3) คนท่ีมีความเส่ียงต่อการถูกถอดท้ิงหรือการถูกกระทำทารุณถ้าไม่ได้รับการตอบสนอง
ความต้องการด้านสุขภาพในระยะยาว เช่น ผู้สูงอายุ ผู้พิการทางกาย ผู้พิการทางจิตเวช 
ผู้ป่วยติดบ้าน ผู้ป่วยติดเตียง 
(อ้างอิง : บวรศม ลีระพันธ์ และคณะ แนวคิดและแนวทางปฏิบัติเพื่อตอบสนองความ
ต้องการด้านสุขภาพของประชาชนกลุ่มเปราะบางในประเทศไทย : สถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข,2559) 

เกณฑ์เป้าหมาย :  
ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2566 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
 



วัตถุประสงค ์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและดูแลกลุ่มเปราะบางในพื้นท่ีให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ขึ้น โดยใช้หลักการ “พื้นท่ีเป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง” เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นท่ี พ.ศ.2561 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ทุกอำเภอ (8 อำเภอ) 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล การรายงาน 
แหล่งข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด /สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ/โรงพยาบาล 
รายการข้อมูล 1 A = จำนวนอำเภอท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
รายการข้อมูล 2 B = จำนวนอำเภอ 8 แห่ง 
สูตรคำนวณตัวชี้วัด  (A/B) × 100 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาสท่ี 4 
เกณฑ์การประเมิน : 
ปี 2565: 
 

คะแนนระดับ 1 คะแนนระดับ 2 คะแนนระดับ  3 คะแนนระดับ 4 คะแนนระดับ 5 
1. มีคำส่ัง
คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับ
อำเภอท่ีเป็นปัจจุบัน 
2. มีการประชุม
คัดเลือกประเด็นสำคัญ
ตามบริบทของพื้นท่ี
เกี่ยวกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิต อย่าง
น้อย2ประเด็น เพื่อวาง
แผนการพัฒนา/แก้ไข
ปัญหา 
3 มีการกำหนด
เป้าหมายการดูแลกลุ่ม
เปราะบางตามบริบท
ของพื้นท่ี  
4.ทุกอำเภอมีการ
ประเมินตนเองตาม
แบบการประเมิน
UCCARE และวางแผน
การพัฒนาร่วมกับ
จังหวัด 

1. มีคณะทำงานตาม
ประเด็นวางแผน
แนวทางในการ
ขับเคล่ือนประเด็น
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตตามท่ีพื้นท่ี
กำหนด  
2. มีการบริหารจัด
การบูรณาการ
ทรัพยากร(คน เงิน 
ของ ความรู้ ข้อมูล) 
ของทุกภาคส่วนท่ี
เกี่ยวข้องในการ
ขับเคล่ือนประเด็นฯ 
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชนและ
ดูแลกลุ่มเปราะบาง 

1.มีการติดตามเสริม
พลังและประเมินผล
การดำเนินงานพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชาชนและดูแล
กลุ่มเปราะบาง โดย
การติดตามเสริมพลัง
ของทีมเสริมพลัง
ระดับอำเภอ 

1.อำเภอมีการ
ดำเนินงานและผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตท่ีมีคุณภาพ  
ร้อยละ 100 
2.พชอ.ท่ีมีคุณภาพ
ดูแลคุณภาพชีวิต
กลุ่มเปราะบาง  
 

มีการสรุปถอดบทเรียนการดำเนินงาน
ในระดับตำบล/อำเภอ 

วิธีการประเมินผล :  1.มีการกำหนดประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน อย่างน้อย 2 ประเด็น 
2.มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเปราะบางท่ีชัดเจน 
3.มีคณะทำงานในการขับเคล่ือนประเด็นท่ีกำหนด และมีการบริหารจัดการบูรณาการ
ทรัพยากรของทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องในการขับเคล่ือนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและการดูแลกลุ่มเปราะบาง 



4.มีรูปแบบการบูรณาการทรัพยากร (คน เงิน ของ ความรู้ ข้อมูล) ท่ีเป็นรูปธรรมชัดเจน 
5.มีการประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ตามองค์ประกอบ UCCARE โดยการ
ประเมินตนเองและผู้เย่ียมระดับจังหวัด 

เอกสารสนับสนุน :  1.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นท่ี พ.ศ.2561 
2.คู่มือประกอบการพิจารณาระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับพื้นท่ี พ.ศ.2561 
3.คู่มือแนวทางการดำเนินงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับพื้นท่ี พ.ศ.2561 
4.แนวทางการประเมินคุณภาพการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline 
data 

หน่วยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 2563 2564 

8 อำเภอ ร้อยละ 
(อำเภอ) 

ร้อยละ 60 
 

ร้อยละ 70 
 

ร้อยละ75 
 

 

ผู้รับผิดชอบการรายงาน
ผลการดำเนินงาน 

1. นายสิทธิศักดิ์  สิริภัทรชัย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ 
    โทรศัพท์ท่ีทำงาน : 054-511145   โทรศัพท์มือถือ : 0622644165 
    E-mail : Sitisak.sit@gmail.com  

 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (Health Outcome) 

ร้อยละ100 ของอำเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (Service outcome) 
การใช้กลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)  ในการแก้ไขปัญหาระดับพื้นท่ี อย่างน้อย 2 

เรื่องและดูแลกลุ่มเปราะบาง โดยใช้เกณฑ์ตามบริบทพื้นท่ี  



เอกสารแนบท้าย  
แนวทางการประเมินคุณภาพการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ตามองค์ประกอบ UCCARE ประกอบด้วย 

1. การทำงานเป็นทีม (Unity Team) หมายถึงการทำงานร่วมกันของคณะกรรมการ พชอ. 
2. การให้ความสำคัญกับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย (Customer Focus) เพื่อทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ี

ดีขึ้น 
3. การมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่าย (Community participation) 
4. การช่ืนชมและให้คุณค่า (Appreciation) หมายถึงการทำงานอย่างมีคุณค่า 
5. การแบ่งปันทรัพยากร และการพัฒนาคณะกรรมการ พชอ. (Resource sharing and human 

development) 
6. การแก้ไขปัญหา/การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามบริบทของพื้นท่ี (Essential care )  

ระดับ ความหมาย 
1 
 

มีแนวทางท่ีชัดเจน และ/หรือ เริ่มดำเนินการ 
(แนวทาง ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ วัตถุประสงค์เป็นอย่างไร, แผนขั้นตอนเป็นอย่างไร และตัววัด
เป้าหมาย วิธีการติดตามประเมินผลเป็นอย่างไร) 

2 มีการขยายการดำเนินการเพิ่มขึ้น แต่ยังไม่ครอบคลุม  
3 
 

ดำเนินการอย่างเป็นระบบ และ/หรือ มีการทบทวน ประเมินและปรับปรุงกระบวนการท่ีสำคัญและ/หรือ มีการ
ดำเนินการครอบคลุม 
(ระบบ หมายถึง สามารถทำซ้ำได้ มีขั้นตอนชัดเจน)  
(การดำเนินการ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ทำได้ครอบคลุมทุกขั้นตอนตามแผนหรือไม่อย่างไร, คนท่ี
ได้รับมอบหมายทำหน้าท่ีทุกคนหรือไม่อย่างไร และคนท่ีทำทำอย่างมุ่งมั่นหรือไม่อย่างไร) 

4 
 

มีการทบทวน ประเมินผลและปรับปรุงโดยใช้ข้อมูลจริงและมีการเรียนรู้เพื่อปรับพัฒนาให้ดีขึ้น  
(การเรียนรู้ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ผลลัพธ์ตรงเป้าหรือไม่อย่างไร, มีการแลกเปล่ียนบทเรียนท่ีได้รับ
หรือไม่อย่างไร และมีการนำบทเรียนไปปรับปรุงหรือไม่อย่างไร) 

5 
 

มีการบูรณาการการพัฒนาใหม่เข้าสู่ระบบงานหลักขององค์กร เริ่มเห็นผลการเปล่ียนแปลงท่ีดีขึ้น และตอบสนองต่อ
เป้าหมาย/พันธกิจองค์กร 
(การบูรณาการ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ความสอดคล้องของเป้า แผน ปฏิบัติ วัด ปรับ, ความ
สอดคล้องกับกระบวนการอื่นท่ีเกี่ยวข้อง และความสอดคล้องกับเป้าหมายของเครือข่ายบริการปฐมภูมิ) 



UCCARE 1 เร่ิมมีแนวทาง    
และ/หรือ เร่ิม
ดำเนินการ 

2 ขยายการ
ดำเนินการ 

3 ดำเนินการเป็นระบบ 
และ/หรือครอบคลุม 

4 เรียนรู้ 5 บูรณาการ คำสำคัญและนิยามปฏิบัติการ 

 มีแนวทางท่ีจะทำงาน
ร่วมกันและ
ดำเนินงานตามหน้าท่ี
ในส่วนท่ีรับผิดชอบ 
 

มีการทำงานร่วมกัน
เป็นทีมในบาง
ประเด็น  
และ/หรือ มีภาคีภาค
ส่วนร่วมด้วย 

มีการทำงานร่วมกันเป็น
ทีม (cross functional) 
ระหว่างฝ่ายคิดวางแผน
และดำเนินการร่วมกัน  
โดยมีภาคีภาคส่วนร่วม
ด้วยบางส่วน 

มีการทำงานร่วมกัน 
เป็นโครงข่ายทีม
เดียวกัน ท้ังแนวตั้ง
และแนวราบ (fully 
integrate) 
โดยมี ภาคีทุกภาค
ส่วนร่วมด้วย 
 
 

ชุมชน ภาคีภาคส่วน
ต่างๆ ร่วมเป็นทีม  
ในทุกประเด็นการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

การทำงานเป็นทีมของ
คณะกรรมการ พชอ. หมายถึง
การทำงานร่วมกันของ
คณะกรรมการ พชอ.
ประกอบด้วย ภาครัฐ (ส่วน
ท้องถิ่นและท้องท่ี) ภาคเอกชน 
และภาคประชาชน ท่ีมี
นายอำเภอเป็นประธานและ
สาธารณสุขอำเภอเป็น
เลขานุการ 
 

 มีการกำหนด
กลุ่มเป้าหมายอย่าง
ชัดเจนและเหมาะสม
กับบริบทของพื้นท่ี 

มีการรับรู้และเข้าใจ 
ความต้องการ ของ
ประชาชน
กลุ่มเป้าหมายท่ี
หลากหลาย อย่าง
น้อยในกลุ่มท่ีมี
ปัญหามากท่ีสุด 
 

มีการรับรู้และเข้า
ใจความต้องการของ
ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 
ครอบคลุมประชากรส่วน
ใหญ่ และนำมาแก้ไข 
ปรับปรุง 

มีการเรียนรู้และ
พัฒนาการรับรู้ ความ
ต้องการของ
ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย ให้
สอดคล้อง และมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

ความต้องการของ
ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย ถูก
นำมาบูรณาการกับ
ระบบต่างๆ จนทำให้
ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย 
เช่ือมั่น ศรัทธา 
ผูกพัน และมีส่วน
ร่วม 

ความต้องการของประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย หมายถึง 
ประเด็นปัญหาหรือประเด็น
พัฒนา ท่ีประชาชน
กลุ่มเป้าหมายจำเป็นต้องได้รับ
การแก้ไข 
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UCCARE 1 เร่ิมมีแนวทาง    
และ/หรือ เร่ิม
ดำเนินการ 

2 ขยายการ
ดำเนินการ 

3 ดำเนินการเป็นระบบ 
และ/หรือครอบคลุม 

4 เรียนรู้ 5 บูรณาการ คำสำคัญและนิยามปฏิบัติการ 

 มีแนวทาง หรือเริ่มให้
ชุมชน และภาคีภาค
ส่วน มีส่วนร่วมในการ
ดำเนินงาน 

ดำเนินการให้ชุมชน 
และภาคีภาคส่วน 
ร่วมรับรู้ ร่วม
ดำเนินการในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ในงานท่ีหลากหลาย
และขยายวงกว้าง
เพิ่มขึ้น 

ชุมชน และภาคีภาคส่วนมี
ส่วนร่วมคิด ร่วม
ดำเนินการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตอย่างเป็นระบบ และมี
การขยายวงได้ค่อนข้าง
ครอบคลุม 

ชุมชน และภาคีภาค
ส่วนร่วมคิด ร่วม
วางแผน ร่วม
ดำเนินการพัฒนา
คุณภาพชีวิต และมี
การทบทวน เรียนรู้ 
ปรับปรุงกระบวนการ
มีส่วนร่วมให้
เหมาะสมมากขึ้น  
 

ชุมชน และภาคีภาค
ส่วนร่วมดำเนินการ
อย่างครบวงจร 
รวมทั้งการ
ประเมินผล จนร่วม
เป็นเจ้าของการ
ดำเนินงานพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

 

 มีแนวทางหรือวิธีการ
ท่ีชัดเจน หรือเริ่ม
ดำเนินการในการดูแล  
พัฒนา และสร้าง
ความพึงพอใจของ
คณะกรรมการ พชอ. 

มีการขยายการ
ดำเนินการตาม
แนวทางหรือวิธีการ
ในการดูแล พัฒนา 
และสร้างความพึง
พอใจของบุคลากร
เพิ่มขึ้น 
 
 

ดำเนินการตามแนวทาง
หรือวิธีการดูแลพัฒนา
และสร้างความพึงพอใจ 
และความผูกพัน
(engagement) ของ
คณะกรรมการ พชอ.ให้
สอดคล้องกับบริบทของ
พื้นท่ี 
 
 

คณะกรรมการ พชอ.
มีการเรียนรู้ ทบทวน
กระบวนการดูแล 
พัฒนา และสร้าง
ความผูกพันของ
คณะกรรมการ พชอ.
ให้สอดคล้องกับ
บริบทของพื้นท่ี 
 

สร้างวัฒนธรรม
เครือข่ายให้
คณะกรรมการ 
พชอ. มีความสุข 
ภูมิใจ รับรู้คุณค่า
และเกิดความผูกพัน
ในงานร่วมกนั  

ความผูกพัน (engagement) 
หมายถึง การท่ีคณะกรรมการ 
พชอ.มีความกระตือรือร้นในการ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ี และงานท่ี
ได้รับมอบหมาย ด้วยความ
มุ่งมั่นเพื่อให้บรรลุ    พันธกิจท่ี
กำหนดไว้ 

 มีแนวทาง หรือเริ่มวาง มีการดำเนินการ มีการจัดการทรัพยากร มีการทบทวนและ มีการจัดการ Resourceหมายถึง คน เงิน 
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UCCARE 1 เร่ิมมีแนวทาง    
และ/หรือ เร่ิม
ดำเนินการ 

2 ขยายการ
ดำเนินการ 

3 ดำเนินการเป็นระบบ 
และ/หรือครอบคลุม 

4 เรียนรู้ 5 บูรณาการ คำสำคัญและนิยามปฏิบัติการ 

แผนการใช้ทรัพยากร
ร่วมกัน และ พัฒนา
คณะกรรมการ พชอ.
ร่วมกัน  เพื่อสนับสนุน
การพัฒนาคุณภาพ    
ชีวิตของประชาชน  

ร่วมกัน ในการใช้
ทรัพยากร และ
พัฒนา
คณะกรรมการพชอ.
ร่วมกัน ในบาง
ประเด็น หรือบาง
ระบบ 

และพัฒนา
คณะกรรมการ พชอ.
ร่วมกันอย่างเป็นระบบ
และครอบคลุม ตาม
บริบท และความจำเป็น
ของพื้นท่ี เพื่อสนับสนุน
ให้บรรลุตามเป้าหมาย 
 

ปรับปรุงการจัดการ
ทรัพยากร และ
พัฒนาคณะกรรมการ 
ให้เหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  

ทรัพยากรร่วมกัน
โดยยึดเป้าหมายของ
คณะกรรมการ 
พชอ. (ไม่มีกำแพง
กั้น) และมีการใช้
ทรัพยากรจากชุมชน 
ส่งผลให้เกิดระบบ
สุขภาพชุมชนท่ี
ยั่งยืน  

ของ ความรู้ รวมท้ังข้อมูล ซึ่ง
เป็นปัจจัยนำเข้า (input) ของ
การทำงานร่วมกัน 

 มีแนวทาง หรือเริ่ม
ดำเนินการจัดระบบการ
แก้ไขปัญหา/พัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย ตาม
บริบทของพื้นท่ี   

มีการจัดระบบการ
แก้ไขปัญหา/พัฒนา
คุณภาพชีวิต ตาม
บริบท ตามความ
ต้องการของ
ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย 
บางส่วน โดยเฉพาะ
กลุ่มท่ีมีปัญหามาก  

มีการจัดระบบการแก้ไข
ปัญหา/พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ตามบริบท ตาม
ความต้องการของ 
ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 
ท่ีครอบคลุม  

มีการเรียนรู้ ทบทวน 
การจัดระบบการ
แก้ไขปัญหา/พัฒนา
คุณภาพชีวิต มีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อให้เกิดการพัฒนา
คุณภาพชีวิตท่ี
เหมาะสม สอดคล้อง
มากขึ้น 

มีการจัดระบบการ
แก้ไขปัญหา/พัฒนา
คุณภาพชีวิต แบบ
บูรณาการร่วมกับ
ประชาชน ชุมชนภาคี
ภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง  

Essential Care หมายถึง 
การแก้ไขปัญหาหรือพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย สอดคล้องกับ
บริบทของชุมชน และเป็นไป
ตามศักยภาพของ
คณะกรรมการ พชอ. 
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