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กระบวนการที่ 7 

 
กระบวนการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายทางการแพทย์และสาธารณสุข 
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 กระบวนการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายทางการแพทย์และสาธารณสุข 
 

กระบวนการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายทางการแพทย์และสาธารณสุข  ประกอบด้วยกระบวนการในด้านต่างๆ เพ่ือเป็นการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย                  
ทางการแพทย์และสาธารณสุข ทั้งในศูนย์บริการสาธารณสุขและชุมชน ดังนี้ 

-  ด้านการพัฒนาเครือข่ายในการดำเนินงานด้านเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
-  ด้านการสร้างและพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร 
-  ด้านการแพทย์และสาธารณสุขระหว่างองค์กร 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

กระบวนการที่ 

7 
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 ด้านการพัฒนาเครือข่ายในการดำเนินงานด้านเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
  กระบวนการย่อย 1.๔ : การพัฒนาเครือข่ายในการดำเนินงานด้านเอดส์ วัณโรคและโรคตดิต่อทางเพศสัมพันธ์ 

๑. กรอบแนวคิด  
ผู้รับบริการ ความต้องการและความคาดหวัง 

หน่วยงานและบุคลากรของสำนักอนามัย  สำนัก
การแพทย์ สำนักพัฒนาสังคม สำนัก
การศึกษา และสำนักงานเขต 50 เขต 

ภาคีเครือข่าย ภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และ
ภาคประชาสังคม 

- มีวัตถุประสงค์และแนวทางท่ีชัดเจนในการพัฒนาความร่วมมือ 
- ความร่วมมือที่สอดคล้องกับภารกิจ มีส่วนร่วมในการวางแผนงาน 
- มีการสื่อสารระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง 
- องค์ความรู้เพื่อพัฒนางาน  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการและความคาดหวัง 
กลุ่มเป้าหมาย / ประชาชน / ชุมชน 
หน่วยงานและบุคลากรของสำนักอนามัย  สำนัก

การแพทย์ สำนักพัฒนาสังคม สำนัก
การศึกษา และสำนักงานเขต 50 เขต 

ภาคีเครือข่าย ภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และ
ภาคประชาสังคม 

- -     เครือข่ายมีศักยภาพในการดำเนินงานมีความเข้าใจปฏิบัติได้ถูกต้องไม่เกิดการตีตราและเลือกปฏิบัติ 
- ผลงานที่ชัดเจนจากความร่วมมือที่เกิดข้ึน 
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ข้อกำหนดด้านกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุ้มค่า 
- อำนาจหน้าที่ตามภารกิจและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
- พ.ร.บ.ควบคุมการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.2542  
- พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2560  
- พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2558 
- พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 และฉบับที่2 (พ.ศ.2541) 
- คำประกาศสิทธิผู้ป่วย พ.ศ.2558 
- พ.ร.บ.ควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 

- ผลลัพธ์ที่ชัดเจนจากความร่วมมือที่เกิดข้ึน 
-ประชาชนมีพฤติกรรมทางเพศท่ีปลอดภัย 

- การบูรณาการการปฏิบัติงาน ไม่
ปฏิบัติงานซ้ำซ้อน 

- มีข้อตกลงฯ ระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

 
 

๒. ข้อกำหนดที่สำคัญ 

ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัด 
- มีวัตถุประสงค์และแนวทางท่ีชัดเจนในการพัฒนาความร่วมมือ   
- ผลงานเชิงผลลัพธ์ที่ชัดเจนจากความร่วมมือที่เกิดข้ึน 
 

- ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายความร่วมมือ 
- ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำข้อตกลงฯ 
- ร้อยละความสำเร็จของผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงหรือความร่วมมือ 

 
๓. คำจำกัดความ 

เป้าหมาย  หมายถึง  การดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของข้อตกลงฯ นั้นๆ 
ข้อตกลงฯ  หมายถึง  ข้อกำหนดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานหรือองค์กรด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์การดำเนินงานนั้นๆ 
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๔. แผนผังกระบวนงาน 

ระยะเวลา 
จำนวน

ผู้ปฏิบัติงาน 
(คน) 

หน่วยงาน 
กองควบคุมโรคเอดส์ วัณ

โรคและโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ 

สำนักการแพทย์ 
 

ศบส. 
 

สำนักการศึกษา 
 

สำนักพัฒนา
สังคม 

 
สำนักงานเขต 

ภาคประชาสังคม
และหน่วยงานอ่ืนๆ

ที่เกี่ยวข้อง 
5 วัน 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

     

10 วัน 
 

       

15 วัน 
 

 
 
 

      

20 วัน 
 
 

 

      
 

 

 
3 วัน 

 
 
 
 
 
 

       

START 

สื่อสารทำความเข้าใจ
ร่วมกับเครือข่าย 

 

ศึกษาข้อมูลการดำเนินงาน           
ที่ผ่านมา 

รวบรวมเครือข่ายที่เก่ียวข้อง 

สำรวจความต้องการของ
เครือข่าย 

ร่วมวางแผนการดำเนินงานและพัฒนาศักยภาพเครือข่าย 

A 

ผลการศึกษาและกำหนดกรอบความร่วมมือเบื้องต้น 
 

ตรวจสอบข้อตกลงบันทึก
ความเข้าใจ (MOU) 
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ระยะเวลา 
จำนวน

ผู้ปฏิบัติงาน 
(คน) 

หน่วยงาน 
กองควบคุมโรคเอดส์ วัณ

โรคและโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ 

สำนักการแพทย์ 
 

ศบส. 
 

สำนักการศึกษา 
 

สำนักพัฒนา
สังคม 

 
สำนักงานเขต 

ภาคประชาสังคม
และหน่วยงานอ่ืนๆ

ที่เกี่ยวข้อง 
5 วัน 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

     

20 วัน 

 

       

20 วัน 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 

END 

นำเสนอ
ผู้บริหาร
พิจารณา
เห็นชอบ
ตัดสินใจ
ตัดสินใจ ดำเนินการและกำกับ ติดตาม 

ทบทวนผลการ
ดำเนินงาน 

A 
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5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐานคุณภาพงาน และการติดตาม 
ที่ ผังกระบวนงาน/Flow ระยะเวลา 

รายละเอียด 
ของงาน 

มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

1.  
 
 

       

2.  
 
 

5 วัน 

-ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหา             
อุปสรรค์ของการดำเนินงานที่ผ่านมา 
- ตั้งวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน 

-ได้ข้อมูลครบถ้วน 
รอบด้านทันสมัย 
-มีระบบตรวจสอบ
(check list) 

-ตรวจสอบโดย
หัวหน้ากลุ่มงาน 

-นักวิชาการ
สาธารณสุข 
 

-แบบฟอร์มในการ 
check list 

 

3.  
 
 

10 วัน 

- ตั้งวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน 
- หาเครือขา่ยทั้งภาครัฐและเอกชน 

- ได้เครือข่าย มี
ความรู้ 
ความสามารถ                   
มีประสบการณ์และ        
เต็มใจในการ
ดำเนินงาน 

 -นักวิชาการ
สาธารณสุข 
 

  

4.  
 
 
 

15 วัน 

-ประชุมผู้แทนของเครือข่ายเพื่อชี้แจง
วัตถุประสงค์และประสานความร่วมมือ
ร่วมกัน และแสวงหาเครือข่ายเพิ่มเติม 

  -นักวิชาการ
สาธารณสุข 
 

  

5.  
 
 20 วัน 

- สำรวจความต้องการ  บทบาทหน้าที่ 
ลักษณะการทำงานของเครือข่ายเพื่อเปน็
ข้อมูลประกอบในการกำหนดหวัข้อและวาง
แผนการดำเนินงาน 

- ได้ข้อมูลจาก
เครือข่ายครบทุก
องค์กรและเป็น
ข้อมูลที่น่าเช่ือถือ 
นำไปใช้ได้จริง  

 -นักวิชาการ
สาธารณสุข 
 

  

6.  
 
 

3 วัน 

- ปรึกษาหารอืร่วมกันระหวา่งเครือข่าย 
พร้อมร่วมกันกำหนดแนวทางที่จะนำไป
พัฒนาร่วมกันและกำหนดแนวทางการ
ดำเนินงานที่ชัดเจน โดยระบุรายละเอยีด 
เช่น ผู้รับผิดชอบ งบประมาณที่ใช้ 
วิธีดำเนินการ การติดตามประเมินผล 

- เครือข่ายยอมรับ 
แนวทางการ
ดำเนินงานที่ได้
ร่วมกันวางแผน 

 -นักวิชาการ
สาธารณสุข 
 
 
 
 
 

  

START 

สื่อสารทำความเขา้ใจร่วมกบั
เครือข่าย 

 

ศึกษาข้อมูลการดำเนินงาน           
ที่ผ่านมา 

รวบรวมเครือข่ายที่เกีย่วข้อง 

สำรวจความตอ้งการของ
เครือข่าย 

ร่วมวางแผนการดำเนินงานและ
พัฒนาศักยภาพเครือข่าย 

A 
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ที่ ผังกระบวนงาน/Flow 
ระยะเวลา 

รายละเอียด 
ของงาน 

มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

7.  
 
 
 
 

5 วัน 

- นำแนวทางการดำเนินงานร่วมกันของ
เครือข่ายเสนอต่อผู้บริหารเพื่อให้ความ
เห็นชอบ 
 
 
 
 
 

  -นักวิชาการ
สาธารณสุข 
 

  

8.  
 
 

20 วัน 

-ตรวจสอบแนวทางการดำเนินงานพร้อม
ดำเนินการหรือประสานงานกับหนว่ยงานที่
เกี่ยวขอ้ง พร้อมกำกับ ติดตามการ
ดำเนินงาน 

- มีการกำกับ 
ติดตาม อยา่ง
ต่อเนื่อง ครบถ้วน 

 -นักวิชาการ
สาธารณสุข 
 

- แบบรายงานการกำกับ 
ติดตาม (สร้างใหม่) 

 

9.  
 
 
 
 
 
 
 

20 วัน 

- คณะทำงานร่วมกันทบทวนผลการ
ดำเนินงานและร่วมกันปรับแผนการ
ดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสทิธิผล
มากขึ้น พร้อมหาแนวทางในการแก้ไขปญัหา
อุปสรรค 

- มีการนำผลการ
ดำเนินงานที่ผ่านการ
ทบทวนไป
ดำเนินการต่อเนื่อง 

 -นักวิชาการ
สาธารณสุข 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

END 

นำเสนอผู้บริหาร
พิจารณา
เห็นชอบ
ตัดสินใจ
ตัดสินใจ 

ดำเนินการและกำกับ ติดตาม 

ทบทวนผลการดำเนินงาน 

A 
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๕. เอกสารประกอบ    

• แบบฟอร์ม 
- ไม่มี 

• เอกสารอ้างอิง 
- แบบกำหนดประเด็นการสร้างและพัฒนาเครือข่าย 
- แบบกำหนดตัวชี้วัด เป้าหมาย และวิธีการวัดผลการมีส่วนร่วม 
- แบบกำหนดรูปแบบ และกลไกการมีส่วนร่วม 
- แผนการส่งเสริม พัฒนา เสริมสร้างความร่วมมือ 
- รายงานการติดตามประเมินผลการส่งเสริม พัฒนา เสริมสร้างความร่วมมือ 
- ผลการดำเนินการขององค์กร 
- ผลการดำเนินการด้านการมีส่วนร่วมที่ผ่านมา 
- Best Practice, Case study ด้านการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
- ทำเนียบภาคีเครือข่าย 
- แผนการส่งเสริม พัฒนา เสริมสร้างความร่วมมือ 
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ด้านการสร้างและพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร 
ขอบเขต 
 การส่งเสริมสุขภาพ ประกอบด้วยกระบวนการย่อยในด้านการสร้างและพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร โดยมีขอบเขตและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

กระบวนการ ขอบเขต หน่วยงานเจ้าภาพหลัก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
การสร้างและพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัคร
สาธารณสุขกรุงเทพมหานคร 

การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการดำเนินงานด้านสุขภาพ 
โดยอาสาสมัครสาธารณสุขสามารถช่วยเหลือ ดูแลสุขภาพของ
ตนเอง ครอบครัว และชุมชน ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

กสภ. ศบส. 

 

 จากขอบเขตกระบวนการย่อยด้านบน สามารถนำมาจัดทำแผนผังกระบวนการโดยแสดงให้เห็นถึงกิจกรรมย่อยหลักๆ ที่มีความสัมพันธ์กัน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ซึ่งรับผิดชอบดำเนินกิจกรรมต่างๆ ดังกล่าวได้ ดังนี้ 

                          หน่วยงาน 
กระบวนการย่อย 

กสภ. ศบส. ชุมชน 

การสร้างและพัฒนาเครือข่าย 
อาสาสมัครสาธารณสุข
กรุงเทพมหานคร 

  

 

  

 

 

  

 

 

  

 
 
 
 
 

ศึกษาข้อมูล ทำความเข้าใจกับชุมชน เพ่ือคัดเลือก/สรรหาอาสาสมัคร 

การพัฒนาเครือข่าย 

ควบคุม กำกับ มาตรฐานงาน นิเทศ ติดตาม ประเมินผล 
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กระบวนการย่อย 1 : การสร้างและพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร 
1. กรอบแนวคิด 

ผู้รับบริการ ความต้องการและความคาดหวัง 
ประชาชนผู้มีจิตอาสา (อาสาสมัครสาธารณสุข) อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร มีความรู้ความสามารถในการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชน 

ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการและความคาดหวัง 

ศูนย์บริการสาธารณสุข ควบคุมกำกับ ติดตาม สนับสนุนความรู้ทางด้านวิชาการและสนับสนุนการดำเนินงานต่างๆของอาสาสมัครสาธารณสุข 
ชุมชน, สำนักงานเขต 
หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่เก่ียวข้องอ่ืนๆ 

ให้การสนันสนุน/ให้ความร่วมมือ ในการประสานงานหรือทำงานร่วมกัน 

ประชาชน อาสาสมัครสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามบทบาทหน้าที่ที่กำหนดอย่างมีคุณภาพ 
ข้อกำหนดด้านกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุ้มค่า 

- ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาสาสมัคร- 
  สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พ.ศ. 2554 
- พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 
- ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน 
  การฝึกอบรม พ.ศ.2541 

- จำนวนอาสาสมัครสาธารณสุขครอบคลุมงาน 
  ทางด้านสาธารณสุขในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
- อาสาสมัครสาธารณสุขมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
  ตามท่ีกำหนด  
- อาสาสมัครสาธารณสุขสามารถเสนอความคิดเห็น 
  หรือประเด็นในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้าน 
  สุขภาพให้แก่หน่วยงานของรั{ 

เพ่ือคุ้มครองประชาชน ตลอดจนส่งเสริม และสนับสนุนให้
อาสาสมัครสาธารณสุขเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ
ของประชาชนตามหลักการของการสาธารณสุขมูลฐาน 
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2. ข้อกำหนดที่สำคัญ 
 ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัด 

อาสาสมัครสาธารณสุขมีศักยภาพในการปฏิบัติงานตามที่กำหนด - ร้อยละของผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 
- อาสาสมัครสาธารณสุขมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
- จำนวนเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขมีลดลง 

อาสาสมัครสาธารณสุขปฏิบัติงานครอบคลุมพ้ืนที่ อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร 1 คน รับผิดชอบดูแลประชาชน 
ไม่น้อยกว่า 30 ครัวเรือน 

 

3. คำจำกัดความ 
- อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.) คือ ประชาชนที่สมัครหรือได้รับการคัดเลือกจากศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย ในการขึ้นทะเบียนเป็น

อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร โดยจะต้องผ่านการฝึกอบรมภาคบังคับตามหลักสูตรที่สำนักอนามัยกำหนด และสามารถปฏิบั ติหน้าที่ในการพัฒนาสุขภาพ
อนามัยของประชาชนในชุมชนตามความรู้และบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
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4. แผนผังกระบวนงาน 
 

ระยะเวลา 
จำนวน 

ปฏิบตัิงาน 
(คน) 

หน่วยงาน 

กองสร้างเสริมสขุภาพ กลุ่มงานทั้ง  
5 กลุ่ม 

ศูนย์บริการสาธารณสขุ ชุมชน ผอ.กองสร้างเสริมสขุภาพ ผอ.สำนักอนามัย /              
รอง ผอ.สำนักอนามัย 

หน่วยงานอ่ืน 
ที่เกี่ยวข้อง 

- -  
 
 
 
 
 
 

      

- -  
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

        

A 

START 

ศึกษา/วิเคราะห์ข้อมูล 
สื่อสารทำความเข้าใจกับชุมชน 

 

คัดเลือก/สรรหาอาสาสมัครสาธารณสุข
กรุงเทพมหานคร 

 

กำหนดหลกัเกณฑ/์คุณสมบัติของ
อาสาสมัครสาธารณสุข 

ประเมินผลความรู้/ 
ผลการปฏิบัติงาน 

การดำเนินการอบรมตามหลักสูตรมาตรฐาน 

ไม่ผ่านเกณฑ ์ ผ่านเกณฑ ์

ทบทวน 
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ระยะเวลา 

จำนวน 
ปฏิบตัิงาน 

(คน) 

หน่วยงาน 

กองสร้างเสริมสขุภาพ กลุ่มงานทั้ง  
5 กลุ่ม 

ศูนย์บริการสาธารณสขุ ชุมชน ผอ.กองสร้างเสริมสขุภาพ ผอ.สำนักอนามัย /              
รอง ผอ.สำนักอนามัย 

หน่วยงานอ่ืน 
ที่เกี่ยวข้อง 

- -        

- -     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

A 

ขึ้นทะเบียนการเป็นอาสาสมัคร-
สาธารณสุขกรุงเทพมหานคร 

ส่งรายชื่ออาสาสมัครที่ผ่านการ
ประเมินเพื่อขึ้นทะเบียน 

การดำเนินการ สนับสนุนการปฏิบัติงาน และควบคุมกำกับ  
ติดตามการปฏบิัติงาน 

B 

ทะเบียนประวัตอิาสาสมัคร-
สาธารณสุขกรุงเทพมหานคร 

บัตรประจำตัว
อาสาสมัครสาธารณสุข 

นำเสนอผู้อำนวยการสำนักอนามัย 
ลงนามอนุมัติบัตรประจำตัว 
 

ลงนามอนุมัติ 
บัตรประจำตัว 

อาสาสมัครสาธารณสุข 

รายงานการปฏิบัติงานของ
อาสาสมัครสาธารณสุข 
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ระยะเวลา 

จำนวน 
ปฏิบตัิงาน 

(คน) 

หน่วยงาน 
กองสร้างเสริมสขุภาพ กลุ่มงานทั้ง  

5 กลุ่ม 
ศูนย์บริการสาธารณสขุ ชุมชน ผอ.กองสร้างเสริมสขุภาพ ผอ.สำนักอนามัย /              

รอง ผอ.สำนักอนามัย 
หน่วยงานอ่ืน 
ที่เกี่ยวข้อง 

- -  
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 

   

- -     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ควบคุม กำกับ มาตรฐานงาน 
นิเทศ ติดตาม ประเมินผล 

พัฒนาทักษะในการปฏบิัติงานตามบทบาทหน้าที่ 

- ศึกษาดูงาน 
-อบรมฟื้นฟูความรู้/อบรมเพิ่มพูนความรู้เฉพาะเรื่อง 
- ประชุมประจำเดือน 

ปรับปรุง ดำเนินการต่อ 

END 

ทบทวนผลการดำเนินงาน 

การพัฒนาเครือข่าย 

 - รายงานการควบคุม กำกับ มาตรฐานงาน 
นิเทศ ติดตาม ประเมินผล 
 

B 
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5.  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐานคุณภาพงาน และการติดตาม 
ที่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียด 

มาตรฐานคุณภาพงาน 
(จุดควบคุม) 

ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

1.  
 

- -  กรณีชุมชนใหม่ : สำรวจขอ้มูลชมุชน 
(ประเภทชมุชน, ลักษณะชุมชน, ข้อมูล
ประชากร, จำนวนครวัเรอืน, ทรัพยากรที่
จำเป็น) 

-  ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหา และความ
จำเป็นของเครือข่ายในพื้นที่เป้าหมาย 

-  ประชาสมัพันธ์แนวคิด/หลกัการ 

ได้ข้อมูลที่ถกูต้อง ครบถ้วน 
นำมาใช้ในการวางแผน 
การดำเนนิงาน 

 ศูนย์บรกิารสาธารณสุข 
กองสร้างเสริมสขุภาพ 
 

แบบสำรวจข้อมูล
ชุมชน 

 

  
 
 

  

2.  - -  แต่งต้ังคณะกรรมการ ประชุมจัดทำ
กำหนดหลกัเกณฑ์ 

-  จัดทำคู่มือ 

หลักเกณฑ์นำไปใช้ได้  กองสร้างเสริม
สุขภาพ 

 -  หลกัเกณฑ/์คุณสมบัติ
ของอาสาสมัคร
สาธารณสุข
กรุงเทพมหานคร 

-  คู่มืออาสาสมัคร
สาธารณสุข
กรุงเทพมหานคร 

3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- -  รับสมัครผู้ที่มีคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑ์ 

   ที่กำหนด (คุณสมบัติ) 
-  คัดเลือกจากประชาชนที่

สนใจ/ 
   ผู้ที่ได้รับการเสนอจาก

ตัวแทนชุมชน  
   หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 

ได้เครือข่าย ที่มีความ
ตั้งใจ และมีจิตอาสาใน
การทำงานอาสาสมัคร
สาธารณสุข 

 ศูนย์บรกิารสาธารณสุข 
ชุมชน 

ใบสมัครเพื่อเป็น
อาสาสมัคร 
สาธารณสขุ
กรุงเทพมหานคร 

คู่มืออาสาสมัครสาธารณสุข
กรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เร่ิมต้น 

A 

ศึกษาข้อมูล 
สื่อสารทำความ
เข้าใจกับชุมชน 

กำหนดหลกัเกณฑ/์
คุณสมบัติของอาสาสมัคร

สาธารณสุข 

คัดเลือก/สรรหา
อาสาสมัคร
สาธารณสขุ

กรุงเทพมหานคร 
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ที่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียด 
มาตรฐานคุณภาพงาน 

(จุดควบคุม) 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

 
4. 

 
 
 

- - อบรมปฐมนิเทศ (7 วิชา 15 ชัว่โมง) 
- อบรมต่อเนื่อง (21 วิชา ภายใน 
  ระยะเวลา 6 เดือน) 
 

- ผู้รับการอบรมมีความรู้  
- สามารถนำความรู้ไปใช้ใน

การปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่ของอาสาสมัคร
สาธารณสุขได้  

 ศูนย์บรกิารสาธารณสุข 
กองสร้างเสริมสขุภาพ 

 -  หลกัสูตรการอบรม
อาสาสมัครสาธารณสุข 
กรุงเทพมหานคร 

-  ระเบียบกรุงเทพมหานคร 
   ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ

ฝึกอบรม พ.ศ.2541 
5.  - -  ศูนยบ์ริการสาธารณสุขประเมินความรู้/

การปฏิบัติงาน ของอาสาสมัครสาธารณสุข
ที่ได้รับการอบรมตามหลักสูตรที่กำหนด 

-  ศบส. ส่งรายชือ่อาสาสมัครที่ผ่านการ    
   ประเมินเพื่อขึ้นทะเบียน 
:  กรณีไม่ผ่านเกณฑ์ให้ทบทวนและ 
   ประเมินใหม ่

อาสาสมัครผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 

แบบทดสอบการเรียนรู้ 
(ผ่านเกณฑ์  
ร้อยละ 50) 

ศูนย์บรกิารสาธารณสุข 
 

 แบบทดสอบการเรียนรู้ 
 

6.  - กองสร้างเสริมสุขภาพ สำนกัอนามยั 
- ขึ้นทะเบยีนอาสาสมัครสาธารณสุข 
  กรุงเทพมหานคร  
  (กำหนดเลขประจำตัวอาสาสมัคร) 
- ออกบัตรประจำตัวอาสาสมัคร 

ทะเบียนอาสาสมัคร 
สาธารณสุขกรุงเทพมหานคร 
ถูกต้อง และเป็นปจัจุบัน 

ยืนยันสถานภาพการ
ปฏิบัติงานประจำป ี

กองสร้างเสริมสขุภาพ แบบข้อมูลประวัติ
อาสาสมัคร
สาธารณสขุ 
กรุงเทพมหานคร 

ฐานข้อมูลทะเบียน
อาสาสมัครสาธารณสุข
กรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 
 
 
 

A 

ประเมินผลความรู้/ 
ผลการปฏิบัติงาน 

การดำเนินการอบรม 
ตามหลักสูตรมาตรฐาน 

ไม่ผ่านเกณฑ ์ ผ่านเกณฑ ์

ทบทวน 

ส่งรายชื่ออาสาสมัครที่ผ่าน
การประเมินเพื่อขึ้นทะเบยีน 

 

ขึ้นทะเบียนการเป็น
อาสาสมัครสาธารณสุข

กรุงเทพมหานคร 

B 
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ที่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียด 
มาตรฐานคุณภาพงาน 

(จุดควบคุม) 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

7.  - 
 
 
 
 
 
 

- เสนอผู้อำนวยการสำนกัอนามยัลงนาม
อนุมัติบัตรประจำตัวอาสาสมัคร 
สาธารณสุขกรุงเทพมหานคร 

- ส่งบัตรประจำตัวให้อาสาสมัคร 
สาธารณสุขกรุงเทพมหานคร 

  กองสร้างเสริมสุขภาพ 
 

  

8.   
- 
 
 
 

-  อาสาสมัครให้บริการงานสาธารณสุข 
มูลฐานแก่ประชาชนในพื้นที ่

-  อาสาสมัครบันทึกขอ้มูลการจัดทำ
รายงานผลการปฏิบัติงาน 

-  เจา้หน้าที่มกีารตรวจเยี่ยม ติดตาม  
สอนงานในพื้นที่ จัดประชุมชี้แจง 

   และอบรมประจำเดือน 

-  อาสาสมัครปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธภิาพและ
ต่อเนื่อง 

-  ประชาชนได้รับบริการ 
สาธารณสุขขั้นพื้นฐาน
เพิ่มขึ้น 

ตรวจสอบติดตามผล
การปฏิบัติงานตามแบบ
รายงาน 

ศูนย์บรกิารสาธารณสุข 
กองสร้างเสริมสขุภาพ 
 

แบบรายงานการ
ปฏิบัติงานของ
อาสาสมัครสาธารณสขุ
ประจำเดอืน 

คู่มือการปฏิบัติงาน
อาสาสมัครสาธารณสุข
กรุงเทพมหานคร 

9.  - ▪  สำรวจสภาพปัญหาในพื้นที่ความต้องการ 
ลักษณะการทำงานของอาสาสมัคร เพื่อ
เป็นข้อมูลประกอบในการกำหนดหัวข้อ
และวางแผนการดำเนินงาน 

▪  ประเมินศักยภาพในการทำงานของ
อาสาสมัคร เพื่อกำหนดแนวทางการ 
พัฒนาตามระดับความสามารถของ อสส. 

▪  การจัดอบรม 
- อบรมฟื้นฟูความรู้/เพิ่มพูนความรู ้
- อบรมหลกัสูตรเช่ียวชาญเฉพาะเรื่อง 
- สัมมนา/ดูงาน 
- หลักสูตรการปฏิบัติงานใน 
  ศูนย์สุขภาพชุมชน 

อาสาสมัครมีความรู้ 
ความสามารถ และมีสว่นร่วม
ในการดำเนินงานสาธารณสุข
เพิ่มขึ้น 

 ศูนย์บรกิารสาธารณสุข 
กองสร้างเสริมสขุภาพ 

 หลักสูตรการอบรมเพิ่มพนู
ความรู้สำหรับอาสาสมัคร
สาธารณสขุกรุงเทพมหานคร 

 

นำเสนอผู้อำนวยการ
สำนักอนามยั 

C 

B 

การดำเนินการ และ
ควบคุมกำกับ ติดตามการ

ปฏิบัติงาน 

การพัฒนาเครือข่าย 
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ที่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียด 
มาตรฐานคุณภาพงาน 

(จุดควบคุม) 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

1
0. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- -  ศึกษาวจิัยเพื่อทบทวน/จัดทำมาตรฐาน
งาน ขอบเขต ตวัชี้วัด การดำเนินงาน
อาสาสมัครสาธารณสุข 

-  จัดทำคู่มือ เกณฑ์มาตรฐาน  
   แนวทางปฏิบัต ิ
-  ให้คำปรึกษา แนะนำและใหข้้อมูล

วิชาการ 
-  จัดประชุมชี้แจงบุคลากรที่เกีย่วข้องกบั

งานอาสาสมัครสาธารณสุข 
-  นิเทศ ติดตามความคืบหน้า ประเมินผล 
-  จัดทำรายงานการควบคุมมาตรฐาน

ประจำป ี
 
 
 

- การดำเนินงานอาสาสมัคร 
 สาธารณสุขเป็นไปตาม 
 มาตรฐาน 
- ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 

 

กองสร้างเสริมสุขภาพ 
 

  

11
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

-  คณะทำงานรว่มกันทบทวนผลการ
ดำเนินงานและร่วมกันปรับแผนการ
ดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากขึ้น พร้อมหาแนวทาง 
ในการแก้ไขปัญหาอุปสรรค 

-  พัฒนาต่อเนื่อง ขยายพื้นที่การดำเนินงาน
ของอาสาสมัครสาธารณสุข 

-  กรณีที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน  
ให้ทบทวนปรับปรุง 

-  นำข้อมูลไปปรับใช้ในการ  
กำหนดแผนหรอื 
แนวทางการดำเนินงาน
อาสาสมัครสาธารณสุข
กรุงเทพมหานคร 

-  อัตราความครอบคลุมของ
อาสาสมัครสาธารณสุขที่
ปฏิบัติงานต่อประชาชน 
ในชุมชน 

 ศูนย์บรกิารสาธารณสุข 
กองสร้างเสริมสขุภาพ 

 รายงานการควบคุม กำกับ 
มาตรฐานงาน 
นิเทศ ติดตาม ประเมินผล 
 

 
 
 
 

ปรับปรุง ดำเนนิการ
ต่อ 

END 

C 

ควบคุม กำกับ 
มาตรฐานงาน 
นิเทศ ติดตาม 
ประเมินผล 

ทบทวนผลการ
ดำเนินงาน 
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6.  เอกสารประกอบ 
• แบบฟอร์ม 

- ไม่มี 
• เอกสารอ้างอิง 

- หลักเกณฑ/์คุณสมบัติของอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร 
- หลักสูตรการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร 
- คู่มือการปฏิบัติงานอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร 
- แบบทดสอบการเรียนรู้ (การอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร) 
- ฐานข้อมูลทะเบียนอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร 
- หลักสูตรการอบรมเพ่ิมพูนความรู้สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร 

   - ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พ.ศ. 2554 
            - พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 
               - ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม พ.ศ.2541 
               - รายงานการควบคุม กำกับ มาตรฐานงาน นิเทศ ติดตาม ประเมินผล การดำเนินงานอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหาน
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ด้านการแพทย์และสาธารณสุขระหว่างองค์กร 
ขอบเขต 

กระบวนการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายทางการแพทย์และสาธารณสุข ประกอบด้วยกระบวนการการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพระบบสนับสนุนทางการแพทย์
และสาธารณสุข ซึ่งมีขอบเขตของกระบวนการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 
กระบวนการ ขอบเขต หน่วยงานเจ้าภาพหลัก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

พัฒนาความร่วมมือด้านการแพทย์และ
สาธารณสุขระหว่างองค์กร 

ครอบคลุมกิจกรรมการวิเคราะห์กำหนดประเด็นคุณค่าและ/หรือ
ปัญหาด้านสุขภาพและด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่ต้องการ
ดำเนินการ โดยอาศัยความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน การวิเคราะห์
กำหนดองค์กรที่ เกี่ยวข้องและรูปแบบความสัมพันธ์ การจัดทำ
ข้อตกลงร่วมระหว่างหน่วยงาน การดำเนินงาน และการติดตาม
ประเมินผล ทั้งในด้านความก้าวหน้าในการดำเนินกิจกรรม รูปแบบ
ความร่วมมือ และประสิทธิผลตามเป้าหมาย 
 
 

สพธ. - สำนักงานและกองของ 
สนอ. 

- ศบส. 

 



           คู่มือปฏิบัติงานสำนกัอนามยั กรุงเทพมหานคร 

1302 
 

 จากขอบเขตของกระบวนการย่อยด้านบนสามารถนำมาจัดทำแผนผังกระบวนการดำเนินงานกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายทางการแพทย์และสาธารณสุข 
โดยแสดงให้เห็นถึงกิจกรรมย่อยหลักๆ ที่มีความสัมพันธ์กัน  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งรับผิดชอบดำเนินกิจกรรมต่างๆ ดังกล่าวได้ดังนี้ 
 

            หน่วยงาน 
 กระบวนการย่อย 

สพธ. คณะทำงานฯ/สำนักงาน/กอง/ศบส. 

พัฒนาความร่วมมือด้าน
การแพทย์และสาธารณสุข

ระหว่างองค์กร 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ประเมินผลการให้บริการดำเนินการและกำกับติดตามการดำเนินงานเป็นระยะ 

วิเคราะห์/กำหนดประเด็นคุณค่าทางสังคมที่ 
ต้องการสร้าง และหรือปัญหาทางสังคมที่ต้องการแก้ไข 

ตามภารกิจที่รับผิดชอบ 

เสนอแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาความร่วมมือ 
ด้านการแพทย์และสาธารณสุขระหว่างองค์กร 

ศึกษาวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่คาดหวัง เพ่ือกำหนดองค์กร
เป้าหมาย และรูปแบบความสัมพันธ์ 

 

ติดต่อประสานความร่วมมือกับหน่วยงานเป้าหมาย เพ่ือพัฒนาข้อตกลงร่วม และจัดทำแผนการดำเนินการ 

ทบทวนผลการดำเนินงาน และแผน/ทิศทางความร่วมมือ 
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กระบวนการย่อย 1 : การพัฒนาความร่วมมือด้านการแพทย์และสาธารณสุขระหว่างองค์กร 
1. กรอบแนวคิด 

ผู้รับบริการ ความต้องการและความคาดหวัง 
องค์กรด้านการแพทย์และสาธารณสุข - มีวัตถุประสงค์และแนวทางท่ีชัดเจนในการพัฒนาความร่วมมือ 

- ความร่วมมือที่สอดคล้องกับภารกิจ 
- มีการสื่อสารระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการและความคาดหวัง 
กลุ่มเป้าหมาย / ประชาชน / ชุมชน - ความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง จริงจัง 

- ผลงานที่ชัดเจนจากความร่วมมือที่เกิดข้ึน บุคลากร เจ้าหน้าที่ในองค์กรด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข 
  

ข้อกำหนดด้านกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุ้มค่า 
- อำนาจหน้าที่ตามภารกิจและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
- พ.ร.บ.ควบคุมการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.2542  
- พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550  
- พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545  
- พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 และฉบับที่2  
(พ.ศ.2541) 
- คำประกาศสิทธิผู้ป่วย  
 

ผลลัพธ์ที่ชัดเจนจากความร่วมมือที่เกิดขึ้น - การบูรณาการการปฏิบัติงาน ไม่ปฏิบัติงานซ้ำซ้อน 
- มีข้อตกลงฯ ระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
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2. ข้อกำหนดที่สำคัญ 
ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัด 

- มีวัตถุประสงค์และแนวทางท่ีชัดเจนในการพัฒนาความร่วมมือ   
- ผลงานเชิงผลลัพธ์ที่ชัดเจนจากความร่วมมือที่เกิดข้ึน 
 

- ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายความร่วมมือ 
- ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำข้อตกลงฯ 
- ร้อยละความสำเร็จของผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงหรือความร่วมมือ 

 
3. คำจำกัดความ 

- เป้าหมาย  หมายถึง  การดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของข้อตกลงฯ นั้นๆ 
- ข้อตกลงฯ  หมายถึง  ข้อกำหนดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานหรือองค์กรด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์การดำเนินงานนั้นๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           คู่มือปฏิบัติงานสำนกัอนามยั กรุงเทพมหานคร 

1305 
 

4. แผนผังการดำเนินงาน 

ระยะเวลา 
จำนวน

ผู้ปฏิบัติงาน 
(คน) 

หน่วยงาน 
กลุ่มวิจัยและพัฒนาทางสาธารณสุข 
สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข 

คณะทำงานฯ/หน่วยงาน/ 
องค์กรที่เกี่ยวข้อง 

5 – 15 วัน 1 – 3 คน  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 – 10 วัน   
 
 
 
 
 
 
 

 

ประเด็น /คณุค่าทางสังคม/ปัญหาทาง
สังคมที่ต้องการแกไ้ข 

 

Start 

วิเคราะห/์กำหนดประเด็น  คณุค่า
ทางสังคมที่ต้องการสร้าง และหรอื
ปัญหาทางสังคมที่ต้องการแก้ไข  

ตามภารกิจที่รับผิดชอบ 
 

เสนอแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาความร่วมมือ 
ด้านการแพทย์และสาธารณสุขระหว่างองค์กร 

A 
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ระยะเวลา 
จำนวน

ผู้ปฏิบัติงาน 
(คน) 

หน่วยงาน 
กลุ่มวิจัยและพัฒนาทางสาธารณสุข 
สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข 

คณะทำงานฯ/หน่วยงาน/ 
องค์กรที่เกี่ยวข้อง 

    
 

15 - 20วัน คณะทำงาน 
10 – 30 คน 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

15 - 20วัน 
 
 
 
 

ภายใน 7 วัน 
 
 

คณะทำงาน 
1 – 3 คน 

 
 
 

คณะทำงาน 
1 – 3 คน 

 
 
 
 
 
 

 

  
ส่วนร่วมของเครือข่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ติดต่อประสานความร่วมมือกับหน่วยงานเป้าหมาย เพ่ือพัฒนาข้อตกลงร่วม และจัดทำแผนการดำเนินการ 

 
ตรวจสอบข้อตกลงบันทึกความเข้าใจ (MOU) 

เพ่ือเสนอลงนาม 
 
 

ร่างข้อตกลงบันทึกความเข้าใจ 
(MOU) 

ผลการศึกษาและ
กำหนดกรอบความ
ร่วมมือเบื้องต้น 
 

  ศึกษาวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่คาดหวัง เพ่ือกำหนดองค์กรเป้าหมาย และรูปแบบความสัมพันธ์ 

A 

A 
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ระยะเวลา 
จำนวน

ผู้ปฏิบัติงาน 
(คน) 

หน่วยงาน 

กลุ่มวิจัยและพัฒนาทางสาธารณสุข 
สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข 

คณะทำงานฯ/หน่วยงาน/ 
องค์กรที่เกี่ยวข้อง 

ทุก 30-90 
วัน (ภายหลัง
การดำเนิน
โครงการ) 

 

1 – 2 คน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10-20 วัน 1 – 2 คน  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ดำเนินการและกำกับติดตามการดำเนินงานเป็นระยะ 

รายงานการติดตามประเมินผล 
 

ทบทวนผลการดำเนินงาน 
และแผน/ทิศทางความร่วมมือ รายงานผู้บริหารเพื่อทราบ 

 

A 

กำหนด/ทบทวนทิศทาง 
การพัฒนาความร่วมมือ 

ต่อไปในอนาคต 
 

END 
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5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐานคุณภาพงาน และการติดตาม 

ที ่
ผัง

กระบวนการ 
ระยะเวลา 

รายละเอียด 
ของงาน 

มาตรฐานคุณภาพงาน 
ระบบติดตาม
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

1.  5 – 15
วัน 

วิเคราะห/์กำหนด
ประเด็นคุณคา่ทาง
สังคมที่ต้องการสร้าง 
และหรือปัญหาทาง
สังคมที่ต้องการแกไ้ข 
ตามภารกิจที่รับผิดชอบ 

พิจารณากำหนดประเด็นคุณค่าหรอืปัญหา 
จากสถานการณ์หรือแนวโน้มทางสุขภาพ 
และด้านการแพทย ์
และสาธารณสุข นโยบายของผู้บรหิาร และ 
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
 
 

แบบวิเคราะห ์
กำหนดประเด็น 
คุณค่า หรือปญัหา 

นักวิชาการ
สาธารณสุข 

- - นโยบายและ
ยุทธศาสตร ์
- สถิติสถานการณ์
และแนวโนม้ทาง
สุขภาพ 
- แบบวิเคราะห์
กำหนดประเด็น
คุณค่า หรือปญัหา 

2.  5 – 10
วัน 

เสนอแต่งตั้ง
คณะทำงานพัฒนา
ความร่วมมือด้าน
การแพทย์และ
สาธารณสุขระหว่าง
องค์กร 

คณะทำงานพัฒนาความร่วมมือดา้น
การแพทย์และสาธารณสุขระหว่างองค์กร 
ในแต่ละดา้น ต้องมีองค์ประกอบอย่างน้อย 
ดังต่อไปนี้ (ตัวอย่าง) 
- ผู้อำนวยการหรือรอง 
ผู้อำนวยการ สำนักอนามัย 
- ผู้อำนวยการสำนักงาน กอง  
หรือศูนย์ฯ ท่ีได้รับมอบหมาย 
- นักวิชาการ.ของกลุ่มงาน/ 
กลุ่มที่เกี่ยวข้อง  เช่น นักวิชาการ
สาธารณสุข ฯลฯ 
- นักกฎหมาย  

 
 
 

 

แบบวิเคราะห์
กำหนดประเด็น
คุณค่า หรือปญัหา 

นักวิชาการ
สาธารณสุข 

- - คำสั่งแต่งตั้ง
คณะทำงานฯ 
- อำนาจหน้าที่ตาม
ภารกิจ และ
ยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงาน 
- หนังสือจัดทำคำสั่ง
แต่งตั้งคณะทำงานฯ 

START 

กำหนด  
ประเด็น        

ในการพัฒนา 

แต่งต้ัง
คณะทำงาน 

A 
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ที ่
ผัง

กระบวนการ 
ระยะเวลา 

รายละเอียด 
ของงาน 

มาตรฐานคุณภาพงาน 
ระบบติดตาม
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

3.  15 – 20
วัน 

ศึกษาวิเคราะห์ผลลัพธ์ 
ที่คาดหวัง เพื่อกำหนด
องค์กรเป้าหมาย และ
รูปแบบความสัมพันธ์ 

กำหนดผลลัพธ์ที่คาดหวังจาก 
ประเด็นคุณคา่หรือปัญหา ด้านต่างๆ เช่น 
ด้านการพัฒนาวิชาการและองค์ความรู้ด้าน
การให้บริการ การเช่ือมโยงข้อมูลและ
สารสนเทศ การแก้ปญัหาเชิงพื้นที่ หรือเชิง
กลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น เพื่อพิจารณา 
- หน่วยงาน/องค์กร/ 
เครือข่ายความร่วมมือท่ีเกี่ยวข้องว่ามี
หน่วยงาน/เครือข่ายใดบ้าง  
- แต่ละหน่วยงานมีภารกิจ 
หน้าท่ี พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และผลการ
ดำเนินงานเป็นอย่างไร เพื่อสรุปจดุเด่นและ
จุดด้อยของแต่ละหน่วยงาน 
- วิเคราะหค์วามเสี่ยงในการ 
บรรลเุป้าหมาย 
- กำหนดรูปแบบ 
ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน เพื่อการ
บรรลผุลลัพธ์ที่คาดหวัง เช่น Area-based, 
Agenda-based, Cluster เป็นตน้  
- กำหนดกรอบการทำงานและความ

รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานเบือ้งต้น 

ผลการศึกษาและ
กำหนดกรอบ
ความร่วมมือ
เบื้องต้น 

นักวิชาการ
สาธารณสุข 

- - อำนาจหน้าที่ตาม
ภารกิจและ
ยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงาน,พ.ร.บ.
ควบคุมการประกอบ
โรคศลิปะ พ.ศ.
2542,พ.ร.บ.
สุขภาพแห่งชาติ 
พ.ศ. 2550 ,พ.ร.บ.
หลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. 
2545 ,พ.ร.บ.
คุ้มครองผู้บริโภค 
พ.ศ.2522และฉบับ
ที่2 (พ.ศ.2541) ,
คำประกาศสิทธิ
ผู้ป่วย  
- แบบวิเคราะห์
กำหนดประเด็น
คุณค่า หรือปญัหา 
 

กำหนดองค์กร
ความร่วมมือ
และรูปแบบ
ความสัมพันธ ์

A 

B 
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ที ่
ผัง

กระบวนการ 
ระยะเวลา 

รายละเอียด 
ของงาน 

มาตรฐานคุณภาพงาน 
ระบบติดตาม
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

4  ภายใน 
30วัน 

 ติดต่อประสานความ
ร่วมมือกับหน่วยงาน
เป้าหมาย เพื่อพัฒนา
ข้อตกลงร่วม และจัดทำ
แผนการดำเนินการ 

- จัดการประชุมร่วมระหว่างหน่วยงานเพื่อ
สื่อสารทำความเข้าใจและกำหนด
รายละเอียดความร่วมมือ  
▪ วัตถุประสงค์และขอบเขตความ

ร่วมมือ 
▪ ผลลัพธ์และคา่เป้าหมายที่ชัดเจน 
▪ คำจำกัดความ 
▪ บทบาทของแต่ละหน่วยงาน 
▪ กิจกรรมหลักในการดำเนินความ

ร่วมมือ 
▪ การจัดสรรทรัพยากร / งบประมาณ 
▪ การสื่อสารแลกเปลีย่นข้อมูล 
▪ การทบทวนประเมินผล 
▪ โครงสร้างการบรหิารจดัการ และผู้

ประสานงานภายใต้กรอบความ
ร่วมมือ 

- ร่างข้อตกลงบันทึกความเข้าใจ (MOU) 
ตรวจสอบ และร่วมลงนาม 
- จัดทำแผนการดำเนินกจิกรรม โดย

กำหนดผูร้ับผดิชอบ ระยะเวลา วิธีการ
ดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม รวมทั้ง
กระบวนการในการติดตามประเมนิผลให้
ชัดเจน 

ผลการศึกษาและ
กำหนดกรอบ
ความร่วมมือ
เบื้องต้น 

นักวิชาการ
สาธารณสุข 

-  - (ร่าง)กรอบ 
ความร่วมมือ
เบื้องต้น 
- บันทึกการประชุม 
- เอกสาร 
ประกอบ  
การประชุม 
- - (ร่าง) ข้อตกลง 

- บันทึกความเข้าใจ  
(MOU) 
- แผนการ
ดำเนินการ 

ประสานความ
ร่วมมือ 

B 

C 
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ที ่
ผัง

กระบวนการ 
ระยะเวลา 

รายละเอียด 
ของงาน 

มาตรฐานคุณภาพงาน 
ระบบติดตาม
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

5   ดำเนินการและกำกับ
ติดตามการดำเนินงาน
เป็นระยะ 
 
 
 

- ทบทวนการปรับปรุงแผน 
ตามแนวโน้มผลการดำเนินการ 
- รายงานผู้บริหารทราบ 

รายงานการ
ติดตามประเมินผล 

นักวิชาการ
สาธารณสุข 

- - ข้อตกลงบันทึก
ความเข้าใจ  (MOU) 
- แผนการ
ดำเนินงาน 
- แบบรายงานต่างๆ 

6   ทบทวนผลการ
ดำเนินงาน และแผน/
ทิศทางความร่วมมือ 

- ติดตามประเมินผลและสรุปผลการพัฒนา
ความร่วมมือด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข ในประเด็นต่างๆ ดังน้ี 
▪ การดำเนินการตามแผนท่ีกำหนด 
▪ ประสิทธิภาพและความเหมาะสม

ของแนวทางการดำเนินการ 
▪ ประสิทธิผลของการดำเนินการ ตาม

เป้าหมายที่กำหนด 
▪ ปัญหาและอุปสรรคที่เกดิขึ้น พร้อม

แนวทางการแก้ไข 
- กำหนด/ทบทวนทิศทางการพัฒนาความ

ร่วมมือต่อไปในอนาคต 
 

รายงานการ
ติดตามประเมินผล 

นักวิชาการ
สาธารณสุข 

-  - ข้อตกลงบันทึก
ความเข้าใจ  (MOU) 
- แผนการ
ดำเนินงาน 
- สรุปผลการพัฒนา
ความร่วมมือ 
- ผลการทบทวนทิศ
ทางการพัฒนาความ
ร่วมมือ 

 
 
 
 
 

 

ดำเนินการและ
ติดตาม 

ทบทวนผลและ
ปรับทิศทาง 

END 

C 
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6. เอกสารประกอบ 
• แบบฟอร์ม 
- ไม่มี 
 

• เอกสารอ้างอิง 
- แบบวิเคราะห์กำหนดประเด็นคุณค่า หรือปัญหา 
- หนังสือจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ 
- เอกสารประกอบ การประชุม 
- (ร่าง)ข้อตกลงบันทึกความเข้าใจ  (MOU) 
- แผนการดำเนินการ 
- แบบรายงานต่างๆ 
- สรุปผลการพัฒนาความร่วมมือ 
- ผลการทบทวนทิศทางการพัฒนาความร่วมมือ 
- นโยบายและยุทธศาสตร์สถิติสถานการณ์และแนวโน้มทางสุขภาพ 
- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ 
-  (ร่าง)กรอบความร่วมมือเบื้องต้น 
- บันทึกการประชุม 
- ข้อตกลงบันทึกความเข้าใจ  (MOU) 
- แผนการดำเนินงาน 

 
 

 
 


