


กระบวนการจ าหน่าย 
ของงานพัสดุ กลุ่มอ านวยการ 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้การด าเนินงานด้านพัสดุเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ถูกต้องตามระเบียบ   
กระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  มีพัสดุคงเหลือครบถ้วน  
ถูกต้องตามความเป็นจริง 
 

ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน จุดควบคุมความเสี่ยง ระยะเวลา 
น.ส.อครวรรณ  สินธุบัว  

    1.จัดท าบันทึกขออนุมัติและค าสั่ง 
    แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 
    พัสดุ ประจ าปี 
 

1.ต้องท าให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันท า
การ หลังได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร
ให้ด าเนินการพร้อมตรวจสอบความต้อง
ก่อนเสนอ 

 
30 นาที 

น.ส.อครวรรณ สินธุบัว  
  2.เสนอผู้มีอ านาจลงนามในบันทึก 
 
 

 
1.เสนอและติดตามการลงนามในบันทึก 
ภายใน 1 วันท าการ  

 
60 นาที 

 
ผู้มีอ านาจลงนาม 

   
   3.พิจารณาและลงนาม 
 

 
1.ลงนามภายใน 1 วันท าการ 

 
60 นาที 

 
 
น.ส.อครวรรณ สินธุบัว 

 
   4.เตรียมหลักฐานรับ - จ่าย วัสดุ    
   ครุภัณฑ์ ให้ คกก.ตรวจสอบพัสดุ 
   ตรวจสอบพัสดุประจ าปี ตรวจสอบ 

 

 
1.ต้องจัดท าให้แล้วเสร็จ ภายใน 2 วัน
ท าการ 
2.ตรวจสอบความถูกต้อง 

 
420 นาที 

 
คณะกรรมการตรวจสอบ
พัสดุประจ าปี 

 
    5.คกก.คกก.ตรวจสอบพัสดุ    
       ตรวจสอบพัสดุประจ าปี  
       ด าเนินการตรวจสอบพัสดุ 
 

 
1.ตรวจสอบพัสดุตามหลักฐานรับ-จ่าย 
 

 
420 นาที 

 
 
น.ส.อครวรรณ สินธุบัว 

 
   6.จัดท ารายงานผลการตรวจสอบ 
   พัสดุ หลังกจากที่ คกก.ตรวจสอบ 
   พัสดุประจ าปี ตามการตรวจสอบ 
   แล้ว 
 

 
1.ต้องท ารายงานและรายงานให้แล้ว
เสร็จภายใน 30 วันท าการ ตาม 
ระเบียบพัสดุ 2560 ข้อ 155 
 
 
 

 
180 นาที 

 
น.ส.อครวรรณ สินธุบัว 

  

 7.เสนอผู้มีอ านาจลงนามในบันทึก 
  และหนังสือรายงานไปยังส านักงาน 
  ตรวจเงินแผ่นดิน 
 

1.เสนอและติดตามการลงนามในบันทึก 
ภายใน 1 วันท าการ 
 
 
 

 
60 นาที 

 
 



ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน จุดควบคุมความเสี่ยง ระยะเวลา 
 

ผู้มีอ านาจลงนาม 
 
        8.พิจารณาและลงนาม 
 

 
1.ลงนามภายใน 1 วันท าการ 

 
60 นาที 

 
น.ส.อครวรรณ สินธุบัว 

 
        9. จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง  
        คกก.สอบหาข้อเท็จจริง 
 

1. .ต้องท าให้แล้วเสร็จภายใน 1 วันท า
การ หลังได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร
ให้ด าเนินการพร้อมตรวจสอบความต้อง
ก่อนเสนอ 

 
60 นาที 

 
น.ส.อครวรรณ สินธุบัว 

 
  10.เสนอผู้มีอ านาจลงนามในค าสั่ง 
 

1.เสนอและติดตามการลงนามในบันทึก 
ภายใน 1 วันท าการ 

 
60 นาที 

 
ผู้มีอ านาจลงนาม 

 
       11.พิจารณาและลงนาม 
 

 
1.ลงนามภายใน 1 วันท าการ 

 
60 นาที 

 
 

คกก.สอบหาข้อเท็จจริง 

 
  12.คกก.สอบหาข้อเท็จจริงว่ามี 
  พัสดุช ารุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป 
  หรือไม่ 
 

 
1.เริ่มด าเนินการสอบหาข้อท็จจริงในวัน
เปิดท าการวันแรกของการรับทราบค าสั่ง  
ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันท าการ 

 
420 นาที 

 
น.ส.อครวรรณ สินธุบัว 

 
  13.จัดท ารายงานผลการสอบหา 
  ข้อเท็จจริงเสนอหัวหน้าหน่วยงาน 
 

1.ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนก่อน
รายงานผลการต่อหัวหน้าหน่วยงาน 
2.จัดท ารายงานผลการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงเสนอต่อผู้แต่งตั้งภายใน 30 
วันท าการ  
3.คกก.ลงลายมือชื่อก ากับในเอกสาร
ประกอบรายงาน 

 
 

840 นาที 

 
น.ส.อครวรรณ สินธุบัว 

 
  14.เสนอผู้มีอ านาจลงนามในค าสั่ง 
 

1.เสนอและติดตามการลงนามในบันทึก 
ภายใน 1 วันท าการ 

 
60 นาที 

 
ผู้มีอ านาจลงนาม 

 
       15.พิจารณาและลงนาม 
 

 
1.ลงนามภายใน 1 วันท าการ 

 
60 นาที 

 
น.ส.อครวรรณ สินธุบัว 

 

    16. จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง  
    คกก.ก าหนดราคากลาง พร้อม 
   จ าหน่าย 

1. .ต้องท าให้แล้วเสร็จภายใน 1 วันท า
การ หลังได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร
ให้ด าเนินการพร้อมตรวจสอบความ
ถูกต้องก่อนเสนอ 
 

 
60 นาที 

คกก.คกก.ก าหนดราคา
กลาง พร้อม จ าหน่าย 

17.คกก.ก าหนดราคากลาง พร้อม  
   จ าหน่าย ก าหนดราคากลางของ 
    พัสดุ 
 

 
1.เริ่มด าเนินตั้งราคากลางของพัสดุที่
จ าหน่าย 

 
240 นาที 



ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน จุดควบคุมความเสี่ยง ระยะเวลา 
 

ผู้มีอ านาจลงนาม 

   

     18. พิจารณาสั่งให้ด าเนิน 
     การจ าหน่ายพัสดุ 
 

1.ขาย ให้ด าเนินการขายโดยวิธี
ทอดตลาดก่อน แต่ถ้าขายโดยวิธี
ทอดตลาดแล้วไม่ได้ผลดี ให้น าวิธีที่
ก าหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใช้โดยอนุโลม 
เว้นแต่กรณี ดังต่อไปนี้ 
(ก) การขายพัสดุครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาซื้อ
หรือได้มารวมกันไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ 
บาท จะขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดย
การเจรจาตกลงราคากันโดยไม่ต้อง
ทอดตลาดก่อนก็ได้ (ข) การขายให้แก่
หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การสถานสา
ธารณกุศลตามมาตรา ๔๗ (๗) แห่ง
ประมวลรัษฎากร ให้ขายโดยวิธี
เฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคา
กัน (ค) การขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ แท็บเล็ต ให้แก่
เจ้าหน้าที ่ของรัฐที่หน่วยงานของรัฐ
มอบให้ไว้ใช้งานในหน้าที่ เมื่อบุคคล
ดังกล่าวพ้นจากหน้าที่หรืออุปกรณ์
ดังกล่าว พ้นระยะเวลาการใช้งานแล้ว 
ให้ขายให้แก่บุคคลดังกล่าวโดยวิธี
เฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคา
กัน 
ตามระเบียบ ข้อ 214 
 

60 นาที 

 

น.ส.อครวรรณ สินธุบัว 
 

     19. ด าเนินการจ าหน่ายพัสดุ 
 

1.เริ่มด าเนินการจ าหน่ายพัสดุ ให้แล้ว
เสร็จภายใน 30 วันท าการ  

2,100 นาท ี

 

 
น.ส.อครวรรณ สินธุบัว 

 
   20.จัดท ารายงานผลการจ าหน่าย 
    พัสดุ 
 

 

1.ต้องจัดท าให้แล้วเสร็จ ภายใน 1 วัน
ท าการ 
2.ตรวจสอบความถูกต้อง 

 
60 นาที 

 
น.ส.อครวรรณ สินธุบัว 

  

 21.เสนอผู้มีอ านาจลงนามในบันทึก 
  และหนังสือรายงานไปยังส านักงาน 
  ตรวจเงินแผ่นดิน 
 

 
1.เสนอและติดตามการลงนามในบันทึก 
ภายใน 1 วันท าการ 

 
60 นาที 

 

น.ส.อครวรรณ สินธุบัว 
 

 
  22.ลงจ่ายพัสดุออกจากบัญชีและ 
  ทะเบียน 
 

 
1.ให้รีบลงจ่ายพัสดุออกจากบัญชีและ
ทะเบียนโดยทันที เมื่อได้ด าเนินการ
จ าหน่ายแล้ว 

 
420 นาที 



ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน จุดควบคุมความเสี่ยง ระยะเวลา 
 

น.ส.อครวรรณ สินธุบัว 
 
 

 

    23. จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม 
 

1.จัดเก็บเข้าแฟ้มให้ครบถ้วน ถูกต้อง  
 

20 นาที 

  รวมระยะเวลาทั้งหมด 5,870 นาที 

 

แบบสอบถามกระบวนงานการจ าหน่ายพัสดุ 
กลุ่มงานอ านวยการ 

 แบบสอบถามนี้เหมาะส าหรับผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นผู้บริหารระดับผู้จัดการหรือกลุ่มผู้บริหาร ซึ่ง
คุ้นเคยเกี่ยวกับด้านการบริหารพัสดุของหน่วยรับตรวจ ข้อสรุปค าตอบจะต้องมาจากการสังเกตการณ์และการ
สัมภาษณ์ ผู้มีความรู้ในเรื่องนี้ 

1. แบบสอบถามด้านกระบวนงานการจ าหน่ายพัสดุ ประกอบด้วย 

แบบสอบถามด้านกระบวนงานการตรวจสอบพัสดุประจ าปี 

ค าถาม 
 

มี / ไม่ ไม่มี / 
ไม่ใช่ 

ค าอธิบาย/ 
ค าตอบ 

1.การจ าหน่ายพัสดุ 
 กรณีพัสดุช ารุด เสื่อมสภาพ สูญหายหรือหมดความจ าเป็นต้องใช้

งาน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง หรือไม่ 

√   

 กรณีพัสดุช า รุด เสื่อมสภาพ สูญหายหรือหมดความจ าเป็นต้อง
ใช้งาน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง และทัน
ระยะเวลาที่ก าหนดหรือไม่ 

√     

 มีการสอบหาข้อเท็จจริงหรือไม่ √   

 มีการรายงานผงการสอบหาข้อเท็จจริงหรือไม่ √   

 มีการจ าหน่ายพัสดุด าเนินการแล้วเสร็จภายใน 60 วันนับถัดจาก
วันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการหรือไม่ 

√   

 มีการจัดท ารายงานการจ าหน่ายพัสดุออกจากบัญชีหรือไม่ √   

 เมื่อได้ด าเนินการจ าหน่ายพัสดุแล้ว ได้ลงจ่ายพัสดุนั้นออกจาก
บัญชีหรือทะเบียนทันที และแจ้งให้ส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินทราบภายใน 30 วันนับแต่ลงจ่ายพัสดุนั้นหรือไม่ 

√   

สรุป : มีการด าเนินการตามแบบสอบถามครบถ้วน 

 

       ชื่อผู้รายงาน ................................ 
       ต าแหน่ง……………………………....... 
       วันที่............./............../................ 
 

 



ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน       จุดควบคุมความเสี่ยง

1. จัดเตรียมข้อมูลในการจัดซ้ือจัดจ้าง 1 วัน
 1.1 รายละเอียดโครงการ

 1.2 ใบเสนอราคา+แค็ตตาล็อก(ถ้ามี)

 1.3 รายชื่อคณะกรรมการตรวจรับ

 1.3.1 วงเงิน 50,000 บาทขึ้นไป คกก 1-3 ท่าน

 1.3.2 วงเงินน้อยกว่า 50,000 บาท คกก 1 ท่าน

กรณีผู้ขายรายใหม่ ให้แนบเอกสารที่เกี่ยวข้องมาพร้อม

2. จัดท าบนัทกึขออนุมัติ 0.5 วัน

หลักการก่อนด าเนินการ

ในขั้นตอนต่างๆ 

๒.1 ก าหนดรายละเอียดและวงเงินให้ชัดเจน

๒.2 แนบเอกสารให้ครบถ้วนตามข้อ 1

๒.3 ให้ด าเนินการจัดท าบันทึก เสนอผอ.

ภายใน 15 วัน ก่อนส่งจัดท าจัดซ้ือจัดจ้าง

ในระบบ e-GP 

3. ผู้มีอ านาจพจิารณาลงนามอนุมัติ

3.1 หลังจากได้รับอนุมัติ 1 วัน
ส่งขอเลขรหัสงบประมาณที่กลุ่มงาน บรย.

4. บนัทกึข้อมูลตามระบบ 0.5 วัน

ใหค้รบถ้วนถูกต้องทกุขั้นตอน

4.1. พิมพ์เอกสารออกจากระบบ e-GP 

งานพัสดุ กลุม่อ านวยการ ศูนยอ์นามัยที่ 9 นครราชสีมา
การจัดซ้ือจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินเกิน 5,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท (ลง e-GP)

                           ทีก่ าหนด การปฏิบัตงิานเป็นไปอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคับ

ระยะเวลา

วัตถุประสงค์  :  เพ่ือให้การด าเนินเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ ประสิทธิผล การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์

4. บันทึกข้อมูลในระบบ e-GP 

3. พิจารณาและลงนาม 
ขออนุมัติวงเงินซื้อขอจ้าง 

เจ้าหน้าที่ 

1. จัดเตรียมข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง 
รวมทั้งข้อมูลของคณะกรรมการ 
ก าหนด TOR และคณะกรรมการ 

ตรวจรับพัสดุ 

2. จัดท าบันทึกขออนุมัติ 
หลักการเพื่อจัดซื้อ / จ้าง  

เสนออนุมัติโดย ผอ. 

เจ้าหน้าที่ 

เจ้าหน้าที่ 

ผู้มีอ านาจลงนาม 



ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน       จุดควบคุมความเสี่ยง ระยะเวลา

5. รวบรวมเอกสารหลักฐาน

ใหค้รบถ้วนตามระเบยีบที่ก าหนด 0.5 วัน

5.1. หัวหน้าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

ความถูกต้อง

6. สอบทานความครบถ้วน 1 วัน

ถูกต้องก่อนลงนามอนุมัติ

6.1. ลงนามอนุมัติภายใน ๑ วันท าการ

7. ขอใบเสนอราคาไม่น้อยกวา่ 0.5 วัน

3 ร้าน (เกิน 100,000) บาท

7.1. ตรวจสอบความครบถ้วน

ถูกต้องของใบเสนอราคา 

7.2. ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง

หลังจากได้รับใบเสนอราคา

8. จัดท าบนัทกึรายงานผล 0.5 วัน

ทนัททีี่ได้ชื่อผู้ค้า

8.1. ประกาศผู้ชนะการเสนอ

ราคาในเว็บไซด์ของหน่วยงาน

7. ติดต่อกับผู้ประสานงาน 
กับผู้ค้า 

8. จัดท าบันทึกรายงาน 
ผลการพิจารณา และประกาศ 

ผู้ชนะการเสนอราคา  
พร้อมบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP  

โดยผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 

 
6. พิจารณาและลงนาม 

อนุมัติรายงาน 
ขอซื้อขอจ้าง 

5. รวบรวมเอกสารหลักฐาน 
จากระบบ e-GP และจากผู้ขาย 

 เสนอผู้มีอ านาจลงนาม 

เจ้าหน้าที่พัสดุ 

ผู้มีอ านาจลงนาม 

เจ้าหน้าที่พัสดุ 

เจ้าหน้าที่พัสดุ 



ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน       จุดควบคุมความเสี่ยง ระยะเวลา

9. สอบทานความครบถ้วน 1 วัน

ถูกต้องก่อนลงนามอนุมัติ

9.1. ลงนามอนุมัติภายใน ๑ วันท าการ

10. สอบทานความครบถ้วน 0.5 วัน

    ถูกต้อง ก่อนลงนามอนุมัติ

และขึ้นประกาศในระบบ EGP

11. ตรวจสอบความถูกต้องก่อนออก 0.5 วัน

ใบส่ัง

11.1.ก าหนดวันส่งมอบพัสดุทุกคร้ัง

11.2.ระบุในใบส่ังซ้ือ/จ้าง กรณีผู้ค้า

ส่งมอบพัสดุเกินก าหนดจะด าเนิน

การแจ้งปรับทุกคร้ัง

11.3 ทดลองเข้าระบบทุก 10 วัน 

หากพบว่าระบบใช้งานได้ด าเนิน

การขั้นตอนต่อไปทันที

12. สอบทานความครบถ้วน 0.5 วัน

ถูกต้อง ก่อนลงนามอนุมัติ

11. จัดท าใบสั่งซื้อ/จ้าง ในระบบ
และประสานงานกับร้านค้าเพื่อนัดวัน

รับใบสั่งซ้ือ/จ้าง   

9. ลงนาม 
อนุมัติรายงานผล 

การพิจารณาขอซื้อ / จ้างและ
ประกาศผู้ชนะ 

10. หัวหน้าเจ้าหน้าที่พิจารณา
อนุมัติในระบบ e-GP พร้อมขึ้น

ประกาศ  

12. หัวหน้าเจ้าหน้าที่พิจารณา
อนุมัติในใบสั่งซ้ือ/จ้าง 

ผู้มีอ านาจลงนาม 

เจ้าหน้าที่พัสดุ 

เจ้าหน้าที่พัสดุ 

ผู้มีอ านาจลงนาม 



ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน       จุดควบคุมความเสี่ยง ระยะเวลา

13.ทดลองเข้าระบบทกุ 10 วนั 0.5 วัน

หากพบวา่ระบบใช้งานได้ด าเนินการ

ขั้นตอนต่อไปทนัที

13.1 กรณีหากเป็นการจ้างให้ผู้ค้าติด

อากรแสตมป์ให้ครบถ้วนทุกคร้ัง

14. รับใบส่งมอบสินค้าภายในระยะเวลา0.5 วัน

ที่ก าหนด

15. ตรวจสอบเอกสารประกอบเบกิ 0.5 วัน

จ่ายใหค้รบถ้วนก่อนส่งผู้ตรวจรับ

พสัดุ

 16. ผู้ตรวจรับพสัดุด าเนินการ 5 วัน

   ตรวจรับพสัดุใหค้รบถ้วน 

   ถูกต้องภายในเวลาที่ก าหนด

   ไม่เกิน 5 วนัท าการ

17.ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน 0.5 วัน

ของรายงานผลการตรวจรับพสัดุ

17.1 ทดลองเข้าระบบทกุ 10 วนั 

หากพบวา่ระบบใช้งานได้ด าเนิน

การขั้นตอนต่อไปทนัที

14.รับใบส่งมอบพัสด ุ
จากผู้ค้า / ผู้รับจ้าง 

15. จัดท ารายงานผลการตรวจรับ
พัสดุและบันทึกในระบบ EGP โดย

ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 

13. ผู้ค้ารับใบสั่งซ้ือ/จ้าง เจ้าหน้าที่
บันทึกวันที่ในระบบ EGP และ

ด าเนินการซื้อ/จ้าง 

16. ผู้ตรวจรับพัสดุด าเนินการ
ตรวจรับ 

17. บันทึกวันที่รายงานผลการตรวจ
รับในระบบ EGP  

เจ้าหน้าที่พัสดุ 

เจ้าหน้าที่พัสดุ+ 
ผู้ประสานงาน 

เจ้าหน้าที่พัสดุ+ 
ผู้ตรวจรับ 

เจ้าหน้าที่พัสดุ 

เจ้าหน้าที่พัสดุ 



ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน       จุดควบคุมความเสี่ยง ระยะเวลา

18. ตรวจสอบเอกสารประกอบ 0.5 วัน

   การเบกิจ่ายใหค้รบถ้วน

   ก่อนส่งใหก้ารเงินทกุคร้ัง

18.1 ตรวจสอบความถูกต้อง

    ของรหัสงบประมาณ 

    และจ านวนเงินที่ส่งเบิกทุกคร้ัง

19. สอบทานความครบถ้วน 1 วัน

ถูกต้อง ก่อนลงนามอนุมัติ

20. ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน 0.5 วัน

ของบนัทกึขออนุมัติจ่ายเงิน

20.1 ทดลองเข้าระบบทุก 10 วัน 

หากพบว่าระบบใช้งานได้ด าเนิน

การขั้นตอนต่อไปทันที

21. ตรวจสอบความถูกต้อง  0.5 วัน

ครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน

การส่งเบกิก่อนจัดส่งทกุคร้ัง

22.จัดเก็บเข้าแฟม้ใหถู้กต้อง 0.5 วัน

เปน็ระเบยีบ

รวมเวลาทัง้หมด 18 วัน

21. จัดส่งเอกสารขอเบิกให้งาน
การเงินและถ่ายเอกสารส าเนาคู่ฉบับ

คืนต้นเรื่อง  

18. จัดท าบันทึก 
ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน                            

22. จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม 

19.หัวหน้า
หน่วยงาน

พิจารณาอนุมัติ 

20. บันทึกวันที่ขออนุมัติเบิกจ่ายใน
ระบบ GFMIS   

เจ้าหน้าที่พัสดุ 

ผู้มีอ านาจลงนาม 

เจ้าหน้าที่พัสดุ 

เจ้าหน้าที่พัสดุ 

เจ้าหน้าที่พัสดุ 













คะแนน ระดบั
ขั้นตอนที ่7 ติดต่อ
ประสานงานผู้ค้าให้เสนอราคา

เพือ่เปรียบเทียบราคาก่อน
ด าเนินการจัดซ้ือ/จ้าง

ด าเนินการจัดซ้ือ/จ้างล่าช้า ผู้ค้าส่งใบเสนอราคาล่าช้า 1 1 1 ต่ า
3

ขั้นตอนที ่11 ประสานงานกับ
ร้านค้าเพือ่จัดหาพัสดุ

เพือ่ให้ได้สินค้าตามวัน
เวลาทีก่ าหนด

ไม่ได้รับสินค้าตามวันทีก่ าหนด ผู้ค้าอาจส่งมอบพัสดุล่าช้า 
เกินก าหนด

1 1 1 ต่ า

2
ขั้นตอนที ่15 จัดท ารายงานผล
การตรวจรับพัสดุเสนอผู้ตรวจ
รับพัสดุโดยผ่านหัวหน้าที่
เจ้าหน้าที่

1.เพือ่ตรวจรับสินค้าว่า
ถูกต้องตามทีจ่ัดซ้ือ/จ้าง
หรือไม่ ก่อนส่งเบิกจ่าย

1.ได้รับพัสดุไม่ถูกต้อง ไม่ครบ
ตามจ านวน

1.พัสดุช ารุดเสียหาย
ระหว่างขนส่ง/ไม่ถูกต้อง
ตามทีส่ั่ง/แพ็คพัสดุผิดและ
ส่งผิดที ่/ไม่ส่งพัสดุตามวัน 
เวลา ทีก่ าหนด

1 2 2 ต่ า

1

2.เพือ่ให้เอกสาร
ประกอบการเบิกจ่าย/ใบ
ส่งของ/ใบแจ้งหนี/้
ใบเสร็จรับเงิน ถูกต้อง
ครบถ้วนก่อนผู้ตรวจรับ
พัสดุด าเนินการตรวจรับ

2. เอกสารประกอบการเบิกจ่าย
ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วนไม่สามารถ
เสนอผู้ตรวจรับพัสดุด าเนินการ
ตรวจรับได้

2. ผู้ค้าน าเอกสาร
ประกอบการเบิกจ่ายมาไม่
ครบถ้วน ถูกต้อง

1 2 2 ต่ า

ล าดบั
ความเสี่ยง

ตารางวิเคราะห์ระดับความเสีย่ง
งานพัสดุ กลุม่อ านวยการ ศูนยอ์นามัยที่ 9 นครราชสีมา

ปีงบประมาณ 2563

โอกาส ผลกระทบ
ระดบัความเสี่ยง

ภารกิจตามกฎหมาย /
แผนงาน /ภารกิจอ่ืน ๆ ที่

ส าคัญ / ขั้นตอน
วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง

การประเมนิความเสี่ยง



 
ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน       จุดควบคุมความเสี่ยง ระยะเวลา

30      วนั

1. ระยะเวลาในการส่งรายงานการตรวจ

    สอบที่อาจกระชั้นชิด 1       วนั

1. ติดต่อประสานงานใหค้รบถ้วนทกุหน่วยงาน 1       วนั

2. ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือ

1. ตรวจสอบข้อเทจ็จริงอย่างรอบด้าน 1        วนั

2. บนัทกึภาพใหค้รบถ้วน และถูกจุดส าคัญ

3. จดบนัทกึประเด็นส าคัญ

การตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีอุทธรณ์ค าสัง่เจ้าพนักงานท้องถ่ิน
 ศูนยอ์นามัยที่ 9 นครราชสีมา

วัตถุประสงค์ :  เพ่ือให้การด าเนินงานดา้นการตรวจสอบขอ้เท็จจริงกรณีอุทธรณ์ค าสั่งเจ้าพนักงานเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ
                            ประสิทธิผล และเป็นไปตามพระราชบัญญัตกิารสาธารณสุข พ.ศ.2535 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเตมิ       

1. ผู้รับค าสั่งไม่เห็นด้วยกับค าสั่งของ       
เจ้าพนักงานท้องถิ่น จึงอุทธรณ์ค าสั่ง
ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์   

(กรมอนามัย)  

 
2. คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์    
มีค าสั่งให้ศูนย์ฯ ตรวจสอบข้อเท็จจริง

กรณีอุทธรณ์ฯ และเรียกหลักฐาน
ประกอบจากทางท้องถิ่นและผู้อุทธรณ์ 

3. ศูนย์ฯ ประสานท้องถิ่นฯ ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดและผู้อุทธรณ์เพ่ือลง

พ้ืนที่ตรวจสอบ 

4. ศูนย์ฯ ร่วมกับส างานสาธารณสุข
จังหวัด ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง 

ผู้อุทธณณ์ 

เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 



1. จัดท ารายงานการตรวจสอบข้อเทจ็จริง 1        วนั

    ใหค้รบถ้วนทกุประเด็น

2. ส่งรายงายภายในระยะเวลาที่คณะอนุ

    กรรมการก าหนด

1. เสนอและติดตามการลงนามในบนัทกึ 1        วนั

    ภายใน 1 วนัท าการ

1. น าเสนอข้อมูลอย่างละเอียด 30        นาที

          

      

60        นาที

5. ศูนย์ฯ รวบรวมข้อมูลการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง รูปภาพ และพยานหลักฐาน 
รายงานการตรวจสอบข้อเท็จจรงิกรณี
อุทธรณ์ค าสั่ง ส่งให้คณะอนุกรรมการ

พิจารณาอุทธรณ์ 

   7. รายงานข้อเท็จจริงต่อที่ประชุม
คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 

เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ 

ผู้มีอ านาจลงนาม 

เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ 

ผู้มีอ านาจลงนาม 

6. น าเสนอ ผอ.พิจารณา  
ลงนาม 

 
 
    

8. คณะอนุกรรมการฯ
พิจารณาข้อเท็จจริง 

 
    
 



1 วนั

1        วนั

รวมเวลาทัง้หมด ภายใน 90 วัน
นับแต่ได้รับอุทธรณ์

10. คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
ออกค าสั่ง 

   9. คณะอนุกรรมการฯรายงานต่อ 
คณะกรรมการฯ 

เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ 

ผู้มีอ านาจลงนาม 



คะแนน ระดบั
 เพือ่ให้การด าเนินงานด้านการ 1. ระยะเวลาการส่งรายงานการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี
อุทธรณ์

ตรวจสอบข้อเท็จจริงกระชั้นชิด

ค าส่ังเจ้าพนักงานเป็นไปอย่างมี 2. การตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ ครบถ้วนทุกประเด็น 5 5 25 สูงมาก 1

เป็นไปตามพระราชบัญญัติการ 3. การรายงานข้อมูลต่อคณะอนุ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่ กรรมการฯ มีความคาดเคล่ือน
แก้ไขเพิม่เติม

ตารางการวิเคราะห์ระดับความเสีย่ง
กลุม่อ านวยการ

ปีงบประมาณ 2563

ภารกิจตามกฎหมาย /แผนงาน /
ภารกิจอ่ืน ๆ ทีส่ าคัญ / ขั้นตอน

วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง
การประเมนิความเสี่ยง

ล าดบั
ความเสี่ยงโอกาส ผลกระทบ

ระดบัความเสี่ยง

1.ด าเนินการตรวจสอบขอ้เท็จจริง

การพิจารณาออกค าส่ัง
ของคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์อาจ
ไม่ถูกต้องครบถ้วน



วัตถุประสงค์  :  

 
ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน       จุดควบคุมความเสี่ยง

1. ใช้ประวติั ก.พ. ๗ ประกอบการ 1 วัน

   ตรวจสอบข้อมูล

2. ใช้มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง

   มาประกอบการส ารวจข้อมูลฯ

1. ใช้แบบฟอร์มการประเมินฯ
ตามที่กองการเจ้าหน้าที่ ก าหนด

   ตามที่กองการเจ้าหน้าที่ก าหนด

   2. ใช้ประวติั ก.พ. ๗ ประกอบการ

      จัดท าข้อมูลคุณสมบติัของบคุคล

1 วัน

การประเมนิผลงานเพ่ือเลื่อนระดบัและแตง่ตั้งขา้ราชการให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ประเภทวิชาการ ระดบัช านาญการ
ศูนย์อนามยัที ่9 นครราชสีมา (ส่วนงานย่อย)

ระยะเวลา

1 วัน

1.ส ารวจข้าราชการผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนให้ส่งแบบประเมินผลงาน 
ตาม ว ๑๐/๒๕๔๘ และแจ้งให้
ข้าราชการผู้มีคุณสมบัติทราบและส่ง 
แบบประเมินฯ ตาม ว ๑๐/๒๕๔๘ 

2.   รับเอกสารของผู้ประเมิน ตรวจสอบ
และวิเคราะห์ความถูกต้องของเอกสาร 
ความครบถ้วน  โดยตรวจเอกสาร  ดังน้ี 
  ๑) แบบประเมินคุณสมบัติของบุคคล 
  ๒) เอกสารทางวิชาการ 
  ๓) เอกสารหมายเลข ๑ - ๓  ตรงกับ
ประกาศของกองการเจ้าหน้าท่ี  กรม
อนามัย 
  กรณีเอกสารไม่ถูกต้อง  ไม่ครบ 
  ส่งคืนให้ผู้รับการประเมินกลับไปแก้ไข 

 

นางสีมาภร  
ทองเกลี้ยง 

นางสีมาภร  
ทองเกลี้ยง 

นางสีมาภร  
ทองเกลี้ยง  

3. เมื่อเอกสารของผู้รับการ
ประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
ด าเนินการส่งให้หัวหน้า

กลุ่ม/ฝ่าย พิจารณาลงนาม 
 



ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน       จุดควบคุมความเสี่ยง ระยะเวลา

  1. แบบรายการประกอบค าขอ 1 วัน

 บคุคล

1 สัปดาห์

 1. ขั้นตอนการใหบ้ริการและ 1 วัน

    ระยะเวลาการใหบ้ริการตามที่

    ก าหนด

 2. ก าหนดวนัส่งผลงานฯ

1. ทะเบยีนรับเอกสาร 5 นาที

นางสีมาภร  
ทองเกลี้ยง 

นางสีมาภร  
ทองเกลี้ยง 

 

6.   แจ้งให้ผู้รับการคัดเลือกฯ ส่งผลงาน
และข้อเสนอแนวคิดฯ พร้อมหลักฐานการ
เผยแพร่ผลงานผ่านทาง knowledge  
Center ในระดับกรมหรือระดับ
หน่วยงาน  แล้วรวบรวมส่งเลขานุการ
คณะกรรมการประเมินผลงาน 

 

นางสีมาภร  
ทองเกลี้ยง 

5. กองการเจ้าหน้าที่ ส่งประกาศคัดเลือก
ให้ผู้รับการประเมินส่งผลงานประเมินฯ 
ตามขั้นตอนการประเมินผลงาน (ว ๑๐/
๒๕๔๘) 

กลุ่มสรรหาและ
บรรจุแต่งต้ัง   

7. รับเอกสารของผู้รับการคัดเลือกฯ  
พร้อมจัดให้มีการลงทะเบียนวันที่รับ
เอกสารเพ่ือใช้ในการนับวันที่แต่งต้ัง  
กรณีเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ แล้วส่งให้
คณะกรรมการ กพว. พิจารณาผลงาน 

 
 
    

4. จัดท าหนังสือเสนอ ผอ.
ศูนย์ พิจารณาลงนามส่งกอง
การเจ้าหน้าท่ี กรมอนามัย 
  



ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน       จุดควบคุมความเสี่ยง ระยะเวลา

 1. ชื่อเร่ือง สัดส่วนของผลงาน 1 วัน
  ข้อเสนอแนวคิดฯ จะต้องเหมือนกับ

  ประกาศคัดเลือกฯ กรมอนามัย

 2. รูปแบบการเสนอผลงานและ

  ข้อเสนอแนวคิดฯ จะต้องเปน็ไป

   ตามแบบรายการประกอบค าขอ

  ประเมินผลงานฯ ตามเอกสาร

  เกี่ยวกับการประเมินบคุคล

  ของกองการเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย

 1. บญัชีรายละเอียดประกอบ 1 สัปดาห์
  การพจิารณาผลงาน

 2. แบบแสดงการรับผลงานที่ส่ง

  ประเมิน

 3. แบบแสดงการประเมินผลงาน

  4. แบบรายงานผลการประเมิน

  ผลงาน

 5. แบบใหค้ะแนนเกณฑ์การตัดสิน

  คุณภาพของผลงานของ

  คณะกรรมการฯ

1 เดือน

10. ประชุมพิจารณาผลงานวิชาการ
รายบุคคล 

เลขานุการ
คณะกรรมการ
ประเมินผลงาน 

8. ตรวจสอบความถูกต้องของผลงาน
และข้อเสนอแนวคิดฯ  เมื่อเอกสารของ
ผู้รับการคัดเลือกฯครบถ้วนสมบูรณ์
ด าเนินการส่งให้คณะกรรมการกพว.  ได้
อ่านล่วงหน้าก่อนนัดประชุม  

เลขานุการ 
คณะกรรมการ
ประเมินผลงาน 

9.จัดท าหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ
ติดต่อสถานที่จัดประชุม  และเตรียม
เอกสารประกอบการประเมนิ เอกสารลง
นามและเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ดังน้ี 
๑. บัญชีรายละเอียดประกอบการ
พิจารณา 
๒. แบบแสดงการรับผลงานที่ส่งประเมิน 
๓. แบบแสดงการประเมินผลงาน 
๔. แบบรายงานผลการประเมินผลงาน 
๕. แบบให้คะแนนเกณฑ์การตัดสิน
คุณภาพของผลงานของคณะกรรมการฯ 

 

เลขานุการ 
คณะกรรมการ
ประเมินผลงาน 



ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน       จุดควบคุมความเสี่ยง ระยะเวลา
 1. ขั้นตอนการใหบ้ริการและ 2 สัปดาห์
  ระยะเวลาการใหบ้ริการตามที่

  ก าหนด

 2. ก าหนดวนัส่งผลงานฯ ที่แก้ไข

1. ขั้นตอนการใหบ้ริการและ 2 วัน

    ก าหนด

1 วัน

รวมระยะเวลา เดอืน2

ระยะเวลาการใหบ้ริการตามที่

11.   คณะกรรมการพิจารณาผลงานของ
ผู้รับการ คัดเลือกฯ  กรณีมีข้อแก้ไข
หรือไม่ผ่านจะส่งกลับคืนให้ผู้ขอประเมิน
ให้ด าเนินการต่อและ 
ท าบันทึกแจ้งกลับไปแก้ไข 

 

12. จัดท าหนังสือและรวบรวม
เอกสารเสนอ ผอ.ศูนย์ลงนาม เพ่ือ
รายงานผลการประเมินให้กองการ
เจ้าหน้าท่ีด าเนินการจัดท าค าสั่ง
แต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งในระดับสูงขึ้น 
เสนอกรมอนามัย 

 

เลขานุการ 
คณะกรรมการ
ประเมินผลงาน 

เลขานุการ 
คณะกรรมการ
ประเมินผลงาน 

11.   รายงานผลการประเมิน  กรณีผ่าน
การประเมิน รวบรวมเอกสารเสนอ ผอ.
ศูนย์ฯ เพ่ือส่งให้กองการเจ้าหน้าท่ี ดังน้ี 
๑)  มติท่ีประชุม 
๒)  บัญชีรายละเอียดประกอบการ
พิจารณา  
๓)  แบบแสดงการรับผลงานที่ส่งประเมิน 
๔)  แบบแสดงการประเมินผลงาน 
๕)  แบบรายงานผลการประเมินผลงาน 
๖)  เกณฑ์การตัดสินคุณภาพของผลงาน
ของ คณะกรรมการทุกราย 
๗)  ผลงานและข้อเสนอแนวคิดฯ ของ
ผู้รับการคัดเลือกฯ (ต้นฉบับ ๑ เล่ม 
ส าเนา ๒ เล่มและแผ่น CD ๑ แผ่น) 
 

นางสีมาภร  
ทองเกลี้ยง 



วตัถุประสงค์  :  เพือรักษาสภาพคล่องทางการเงินและการยมืเงิน การเงินยมืถูกต้องตามระเบียบข้อบังคบัเกียวข้อง
รายงานทางการเงินถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคบั และมาตรฐาน ดาํเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาทกีาํหนด

 

ชือผู้รับผดิชอบ ขันตอนการปฏิบัติงาน       จุดควบคุมความเสียง

เอกสารแนบพร้อมหลกัฐานถูกตอ้ง
ครบถว้น
1.บนัทึกขอยมืเงิน
2.สญัญายมืเงิน 2 ชุด

    3 .สาํเนาขออนุมติัไปราชการ
    4..โครงการ/กาํหนดการ
   5 .ประมาณการค่าใชจ่้าย

1.ลงทะเบียนคุมรับเอกสาร

1.ตรวจสอบเอกสารสญัญายมืเงิน
ครบถว้น ถูกตอ้งตามระเบียบ

1. ตดัเงินให้ตามแผนงานโครงการ
2. มีการตรวจสอบก่อนอนุมติั

1. ตรวจสอบเอกสารให้ครบถว้น
ถูกตอ้ง

30 นาที

กระบวนการยมืเงิน  การเบิกจ่ายเงิน และการล้างหนีเงินยมื
ศูนย์อนามัยท ี9 นครราชสีมา (ส่วนงานย่อย)

ระยะเวลา

10 นาที

2 นาที

10 นาที

5 นาที

1. จดัทาํหลกัฐานการยมืเงนิโดยผ่าน
หัวหน้ากลุ่มงาน  

2. ลงรับเอกสารสัญญาการยมืเงนิ 

 

4. ระบุเงนิตามแผนงาน/โครงการ และ
เสนอผู้มอีาํนาจอนุมตัสัิญญายมืเงนิ 

ผู้ยมืเงนิ 

นส.สุจณิณา 

นางเนตรดาว 

นายวนัเฉลมิ 

 

5. ตรวจสอบเอกสารยมืเงนิทไีด้รับอนุมตั ิ

3.ตรวจสอบเอกสารสัญญายมื นางเนตรดาว 



ชือผู้รับผดิชอบ ขันตอนการปฏิบัติงาน       จุดควบคุมความเสียง ระยะเวลา
1.ลงทะเบียนคุมใน Pass book

พร้อมลงเลขทีเอกสารจากระบบ GFMIS

1.มียอดเงินโอนเขา้ถูกตอ้งตาม
สญัญายมื

1.ตรวจสอบชือผูย้มืเงินให้ถูกตอ้ง
และเลขทีบญัชีธนาคารและ

จาํนวนเงินยมืให้ถูกตอ้ง
1.ตรวจสอบชือให้ถูกตอ้งตามสญัญ
เงินยมืเพือโอนเขา้บญัชีลูกหนี

1.ลงทะเบียนคุมเอกสารการลา้งหนี
เงินยมืพร้อมออกเลขทีรับหนงัสือ

เอกสารแนบพร้อมหลกัฐานถูกตอ้ง
ครบถว้น
1.บนัทึกขอยมืเงิน
2.สญัญายมืเงิน 2 ชุด
3. สาํเนาขออนุมติัไปราชการ
4.โครงการ/กาํหนดการ
5.ใบสาํคญัประกอบการลา้งหนีเงินยมื

1.มีการตรวจทานเอกสารและถือ

1.มีการตรวจทานเอกสารและถือ

10 นาที

20 นาที

10 นาที
ปฎิบติัอยา่งเคร่งครัด

10 นาที

5 นาที

10 นาที

2 นาที

ปฎิบติัอยา่งเคร่งครัด

10 นาที
9. เสนอผู้มอีาํนาจในระบบ KTB 

Corporate ตาม 2 ใน 4 อนุมตั ิ

นส.รุ่งนภา 

นางพรนภา 

นางพรนภา 

10. รับเอกสารประกอบการล้างหนีเงนิยมื งานสารบรรณ 

7. ตรวจสอบยอดเงนิโอนเข้าบัญชีธนาคาร นส.รุ่งนภา 

12. ตรวจสอบใบสําคญัการล้างหนี     

เงนิยมืตามระเบียบ 

นางเนตรดาว

6. วางฏีกาเงนิยมืในระบบ GFMIS 

8. เข้าระบบ KTB Corporate เพอืจ่าย
ให้กบัลูกหนีเงนิยมื 

11. ตรวจสอบใบสําคญัการล้างหนีเงนิ
ยมืเบอีงต้น 

นางกลัยา 

13. ตรวจทานใบสําคญัการล้างหนีเพอื
เสนอผู้อาํนวยการ 

นางมริษฎา 



ชือผู้รับผดิชอบ ขันตอนการปฏิบัติงาน       จุดควบคุมความเสียง ระยะเวลา

1.มีการตรวจทานเอกสารและถือ

1.มีการตรวจสอบเอกสารการลา้ง

1.ลงทะเบียนคุมลูกหนีเงินยมืเงิน

2.รายงานลูกหนีเงินยมืใบสาํคญั
ใบฝากเงินเบิกเกินส่งคืนให้บญัชีเพือ
ลงระบบลา้งหนีลูกหนีในระบบบญัชี

    GFMIS และทะเบียนลูกหนี

1.จดัเก็บเอกสารเรียงตามลาํดบัเลขท
สญัญา

ปฎิบติัอยา่งเคร่งครัด

5 นาที
หนีเงินยมื

20 นาที
งบประมาณ/เงินบาํรุง

5 นาที

10 นาที
14. เสนอผู้มอีาํนาจอนุมตั ิ

นส.สุจิณณา 

15. ตรวจสอบเอกสารการล้างหนีท ี

ได้รับอนุมตั ิ

นางเนตรดาว 

16. ล้างหนีเงนิยมืในระบบ GFMIS ออก
ใบรับใบสําคญั/รับเงนิสด 

นางเนตรดาว 

17. เกบ็เอกสารเข้าแฟ้มลูกหนีเงนิยมื 
นางกลัยา 



คะแนน ระดบั

กระบวนการเงินยมืและลูกหนี้ เพ่ือใหก้ารจ่ายเงินยมืถูกตอ้งและ 1.เจา้หนา้ท่ีส่งสัญญายมื ระยะเวลาการจ่ายเงินอาจจะเกิด 5 3 15 3 ปานกลาง
ทนัเวลา โดยถือปฎิบติัถูกตอ้ง เงินกระชนัชิดท าใหก้าร ความผิดพลาดได้
ระเบียบขอ้บงัคบั จ่ายเงินล่าชา้

2.ใบส าคญัประกอบการลา้งเอกสารประกอบเงินยมืไม่ครบถว้น 5 5 25 5 สูงมาก
หน้ีเงินยมืไม่ถูกตอ้งครบ

ตามระเบียบ

3.ไม่ทนัเวลาครบก าหนดเจา้หนา้ท่ีติดราชการไม่สามารถส่ง 3 4 12 4 สูง

ใชเ้งินยมืไดท้นัเวลา

4.ส่งคืนเงินยมืเกิน 20 % ยกเลิกการไปราชการจึงท าใหก้าร 3 5 15 5 สูงมาก

ประมาณการค่าใชจ่้ายสูงเกิน 20 %

ผลกระทบ
ระดบัความเส่ียง

ตารางการวเิคราะห์ระดับความเส่ียง

กลุ่มอ านวยการ   งานการเงินและบัญชี  ศูนย์อนามยัที่ 9  นครราชสีมา

ปีงบประมาณ 2563

ภารกิจตามกฎหมาย /แผนงาน /

ภารกิจอื่น ๆ ทีส่ าคญั / ขั้นตอน
วตัถุประสงค์ ความเส่ียง ปัจจัยเส่ียง

การประเมินความเส่ียง
ล าดบั

ความเส่ียงโอกาส



1. หนงัสืออนุมติัใหเ้ดินทางไปราชการ(ฉบบัจริง
จากผูมี้อาํนาจลงนามซึงประกอบดว้ยสาระสาํคญั
ดงันี
       * ชือ-นามสกุล  ตาํแหน่ง ผูเ้ดินทาง

   * ระยะเวลา สถานทีในการเดินทาง
       * วตัถุประสงคข์องการเดินทาง
       * ระบุแหล่งงบประมาณทีขอใช้
2. กรณีเดินทางไปราชการโดยรถยนตร์าชการ
       * ระบุชือพนกังานขบัรถ หมายเลขทะเบียนรถใน
      หนงัสืออนุมติัใหเ้ดินทางไปราชการ
3.กรณีใชพ้าหนะส่วนตวัไปราชการ
       * มีหนงัสืออนุมติัใหใ้ชย้านพาหนะส่วนตวัจาก
     ผูมี้อาํนาจ
4. ใบเบิกค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ 

(แบบ 8708) ปฎิบติัตามหนงัสือเวียนสงัการของ
     กรมบญัชีกลางที กค.0530.4/1177  ลงวนัที11 มค.54
5. กรณีใชสิ้ทธิเบิกค่าพาหนะทีไม่สามารถขอใบเสร็จ
รับเงินไดใ้ชใ้บรับรองแทนใบเสร็จรับเงินตามที
กรมบญัชีกลางกาํหนด

6. หลกัฐานการจ่าย 
   6.1 กรณีเดินทางโดยรถยนตร์าชการใบเสร็จรับเงิน
  ค่านาํมนัเชือเพลิงระบุหมายเลขทะเบียนรถยนต์
และตอ้งมีรายละเอียดครบถว้นตามระเบียบการเบิกจ่าย
เงินจากคลงัพ.ศ.2551 ส่วนที 2 หลกัฐานการจ่ายเงิน 
ขอ้ 41

6.2 หลกัฐานการขอเบิกค่าเครืองบิน
        *กรณีมีหนงัสือใหบ้ริษทัออกบตัรโดยสารให้ก่อน
       มีใบแจง้หนีเป็นหลกัฐานในการเบิกเงิน
    *กรณีจ่ายเป็นเงินสด มีหลกัฐานใบเสร็จรับเงิน
และกากบตัรโดยสารเครืองบิน

ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย

แบบสอบถามกระบวนการยืมเงิน การเบิกจ่ายเงิน และการล้างหนี
กลุ่ม อาํนวยการ  งานการเงินและบัญชี ศูนย์อนามยัที 9 นครราชสีมา

ลาํดับที คาํถาม ม ี/ ใช่ ไม่ม ี/ ไม่ใช่ คาํอธิบาย / คาํตอบ



ลาํดับที คาํถาม ม ี/ ใช่ ไม่ม ี/ ไม่ใช่ คาํอธิบาย / คาํตอบ

    * กรณีซือ E-Ticket มีใบรับเงินทีแสดงรายละเอียด
    การเดินทาง (Itinery Receipt)  
     * มีการแนบ Boarding Pass ทุกกรณีตามหลกัเกณฑ์
     ทุกกรณีตามหลกัเกณฑที์กระทรวงสาธารณสุข
        กาํหนด

1. ค่าเบียเลียง
    * อตัราการเบิกค่าเบียเลียงเดินทางเป็นไปตามบญัชี
หมายเลข 2 ของระเบียบทีกาํหนด
    * การนบัเวลาในการเดินทางไปราชการเพือคาํนวณ
ค่าเบียเลียงเดินทางเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา

    มาตรา 16
2. ค่าเช่าทีพกั
     * กรณีเบิกลกัษณะจ่ายจริงอตัราตามบญัชีหมายเลข

 3 (1) ของระเบียบทีกาํหนด และมีการพิจารณาเหตุ
ไม่เหมาะสมทีจะพกัร่วมกนั ตามพระราชกฤษฎีกา
มาตรา 16
      * กรณีเบิกลกัษณะเหมาจ่ายอตัราตามบญัชีหมาย
เลข 3 (2) ของระเบียบทีกาํหนดและไม่มีการเบิก

    ค่าเช่าทีพกั กรณีพกัในยานพาหนะหรือพกัใน
สถานทีทางราชการจดัใหต้ามพระราชกฤษฎีกา 
มาตรา 16
3.การเดินทางเป็นหมู่คณะเบิกค่าเช่าทีพกัในลกัษณะ
เดียวกนั

4. การเบิกค่าเช่าทีพกัตามทีจ่ายจริงผูเ้ดินทางไดแ้นบ
ใบเสร็จรับเงินกรณีเขา้พกัไม่ครบถว้นไดแ้นบใบ
แสดงรายละเอียดการเขา้พกั (Folio) ค่าเช่าทีพกัใน
ลกัษณะเดียวกนั

3. ค่าพาหนะ
1.การเดินทางโดยรถไฟเบิกค่าพาหนะเท่าทีจ่ายจริง
โดยประหยดั
2.การเดินทางโดยรถไฟขบวน รถด่วน หรือรถด่วน
พิเศษ ชนัที 1 นงันอนปรับอากาศ (บนอ.ป.)

เบิกไดเ้ฉพาะขา้ราชการประเภททวัไป ระดบัชาํนาญงาน

ตรวจสอบความถูกต้องอัตราค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ*



ลาํดับที คาํถาม ม ี/ ใช่ ไม่ม ี/ ไม่ใช่ คาํอธิบาย / คาํตอบ

อาวโุส ทกัษะพิเศษ ประเภทวิชาการ ระดบัชาํนาญการ
ระดบัตน้/สูง ประเภทบริหารระดบัตน้/สูง
3.การเดินทางโดยพาหนะรับจา้งปฎิบติัตามพระราช
กฤษฎีกา มาตรา 22  มาตรา 23 และมาตรา 24 และ
อตัราทีกระทรวงการคลงักาํหนด  ดงันี
กรณีเดินทางขา้มเขตจงัหวดัระหวา่งกรุงเทพกบัจงัหวดั
ทีมีเขตติดต่อกบักรุงเทพหรือเดินทางขา้มเขตจงัหวดั
ทีผ่านเขตกรุงเทพใหเ้บิกเท่าทีจ่ายจริงภายในวงเงิน
เทียวละไม่เกิน 600.- บาท 
การเดินทางขา้มเขตจงัหวดัอืนๆ นอกจากกรณีแรก
ใหเ้บิกใหเ้ท่าทีจ่ายจริงภายในวงเงินเทียวละไม่เกิน
500.- บาท
4. เดินทางโดยยานพาหนะส่วนตวัเบิกเงินชดเชยการ
การใชพ้าหนะส่วนตวั ดงันี รถยนตส่์วนบุคคล 
กิโลเมตรละ 4.- บาท รถจกัรยานยนตส่์วนบุคคล
กิโลเมตรละ 2.- บาท
5. เดินทางโดยเครืองบินปฎิบติัตามพระราชกฤษฎีกา
ตามมาตา 28  และ มาตรา 29

1.การเขียนเช็คสงัจ่ายปฎิบติัตามระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
แก่เจา้หนี/ผูมี้สิทธิมีลงนามรับเช็คหลงัตน้ขวัเช็ค
พร้อมระบุวนั เดือน ปี ทีรับเช็ค
2.เจา้หนี/ผูมี้สิทธิมารับเงินภายใน 15 วนัทาํการนบั
แต่วนัทีกรมบญัชีกลางโอนเงินใหส่้วนราชการ
3.กรณีเจา้หนี/ผูมี้สิทธิไม่ไดม้ารับเงินดว้ยตนเองมี
หนงัสือมอบอาํนาจหรือใบมอบฉนัทะกรณีเป็นขา้ราชการ
4.เจา้หนา้ทีผูจ่้าย ประทบัตราจ่ายเงินแลว้ลงลายมือชือ
รับรองการจ่ายระบุชือเตม็ตาํแหน่งและลงวนั เดือน ปี
ทีจ่ายเงิน

การเขยีนเช็คสังจ่ายถูกต้องและเจ้าหนี/ผู้มีสิทธิรับเงินปฎิบัติถูกต้อง



วัตถุประสงค : เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพระบบการจดับริการอนามยัสิง่แวดลอม
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ชือ่ผูรับผิดชอบ ขัน้ตอนการปฏบิัตงิาน จดุควบคุมความเสีย่ง

ทวนสอบขอมลูระหวางศูนยฯ, 7 วัน
สสจ. และสวนกลาง
(ฐานขอมูลไมครบ ไมตรงกนั )

1.จัดประชุมช้ีแจงแนวทางแกอปท. 2 วัน
2.ผลักดันให อปท.เขารวมพัฒนา
ผาน คสจ. , เวทีตรวจราชการ
(อปท.ไมสมัครเขารวมพฒันา)

ยืนยันเวลาการประเมนิท่ีชัดเจน 1 วัน
(ศูนยไมสามารถประเมินรับรอง
ในระดับเกยีรติบตัรไดครบทุกแหง )

1.วางแผนการจัดเตรียมเอกสาร 1 วัน
ใหครบและเปนปจจุบนั
2.ตรวจทาน/ตรวจสอบเอกสาร
กอนลงพื้นที่
(เอกสารไมครบ/ไมเปนปจจบุนั)

ประสานงานลวงหนา 1 วัน
เร่ืองเวลาและสถานที่นดัหมาย
(มาไมตรงเวลานัดหมาย)

1.ศึกษาเอกสารวิชาการและแบบ 10 วัน
 ประเมนิใหเขาใจอยางถองแท เมย.-มยิ.
2.ฝกฝนกระบวนการคิดเชิงระบบ
3.ฝกฝนเร่ืองการสือ่สาร
(1.ความรอบรูประเด็นงานเชิงวิชาการและการ
ส่ือสารของผูประเมิน
2.การมองภาพรวมเชิงระบบของหัวหนาทีม
ประเมิน)

เรงรัดติดตามการสงขอมลู 7 วัน
จากจังหวัด
(ขอมูลไมสมบรูณ/ลาชา)

ระยะเวลา

กระบวนการประเมนิรบัรองคุณภาพระบบบริการอนามยัสิง่แวดลอม

กลุมพัฒนาอนามยัสิง่แวดลอม
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (EHA)

กลุม สล. 

๒.อปท.ประเมนิตนเอง&สมคัรขอรับการ
ประเมนิผา่น สสจ. 

๓.จัดทําแผนการประเมนิรับรอง EHA 

๔.จัดเตรยีมเอกสารสําหรับทมีประเมนิ
รับรอง 

๕.ประสานงานทางโทรศัพทเ์พอืนัด
หมาย 

๖.ลงพนืทปีระเมนิรับรอง EHA 

1.จัดทําฐานขอ้มลูการพัฒนาคณุภาพ
ระบบบรกิารอนามยัสงิแวดลอ้ม อปท. 

7.สรปุผลการประเมนิรับรอง EHA  
ระดับเขต 



1 วัน

30 วันรวมระยะเวลาทั้งหมด

8.รายงานผลตอ่กรมอนามยั  
รายงานขอ้มลูยอ้นกลับจังหวดั 



คะแนน ระดบั
1. จัดท าฐานข้อมูลการพัฒนาคุณภาพ
ระบบบริการอนามัยส่ิงแวดล้อม อปท. 
เขตนครชัยบุรินทร์

เพือ่จัดท าฐานข้อมูลEHAให้เป็น
ปัจจุบัน

ฐานข้อมูลไม่ครบ 1.สสจ.ส่งข้อมูลไม่ครบ
2.ไม่มีการทวนข้อมูลย้อนกลับ

1 5 5 สูง 2

2. อปท.ประเมินตนเอง & สมัครขอรับ
การประเมินผ่าน สสจ.

เพือ่ขอรับการประเมินรับรอง อปท.ไม่สมัครเข้าร่วม
พัฒนา

1.อปท.ไม่ให้ความส าคัญ
2.ต้องเตรียมข้อมูลเยอะแต่
คะแนนน้อย

2 3 6 สูง 1

3. จัดท าแผนการประเมินรับรอง EHA เพือ่ให้ศูนย์อนามัยได้ร่วม
ประเมินในระดับเกียรติบัตร
รับรองครบทุกแห่ง

ศูนย์ไม่สามารถ
ประเมินรับรองในระดับ
เกียรติบัตรได้ครบทุก
แห่ง

 1.แผนการประเมินชนกับงาน
อื่น
 2.ผู้ประเมินมีภาระงานมาก/
งานเร่งด่วน

2 2 4 ปาน
กลาง

4

4. จัดเตรียมเอกสารส าหรับทีมประเมิน
รับรอง
- คะแนน LPA
- แบบประเมิน

เพือ่เตรียมความพร้อมส าหรับ
ลงพืน้ทีป่ระเมินEHA

เอกสารไม่ครบ/ไม่เป็น
ปัจจุบัน

ความเร่งรีบ/ไม่รอบคอบในการ
ด าเนินงาน

1 5 5 สูง 2

5. ประสานงานทางโทรศัพท์เพือ่นัด
หมาย

มาไม่ตรงเวลานัดหมาย ลืม เหตุจ าเป็นอื่น 1 3 3 ปาน
กลาง

5

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง
การประเมนิความเสี่ยง

ล าดบั
ความเสี่ยงโอกาส ผลกระทบ

ระดบัความเสี่ยง

ตารางการวิเคราะห์ระดับความเสีย่ง : กระบวนการประเมินรับรอง EHA
กลุม่พัฒนาอนามัยสิง่แวดล้อม

ปีงบประมาณ 2563

ภารกิจตามกฎหมาย /แผนงาน /
ภารกิจอ่ืน ๆ ทีส่ าคัญ / ขั้นตอน

วัตถุประสงค์



คะแนน ระดบั
ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง

การประเมนิความเสี่ยง
ล าดบั

ความเสี่ยงโอกาส ผลกระทบ
ระดบัความเสี่ยง

ภารกิจตามกฎหมาย /แผนงาน /
ภารกิจอ่ืน ๆ ทีส่ าคัญ / ขั้นตอน

วัตถุประสงค์

6. ลงพืน้ทีป่ระเมินรับรอง EHA 1.ความรอบรู้ประเด็น
งานเชิงวิชาการและ
การส่ือสารของผู้
ประเมิน
2.การมองภาพรวมเชิง
ระบบของหัวหน้าทีม
ประเมิน

ประสบการณ์ของผู้ประเมิน
แตกต่างกัน

1 4 4 สูง 3

7. สรุปผลการประเมินรับรอง EHA 
ระดับเขต

ข้อมูลไม่สมบูรณ์/ล่าช้า ทีมประเมินระดับจังหวัดส่ง
ข้อมูลล่าช้า

1 3 3 ปาน
กลาง

5

8.รายงานผลต่อกรมอนามัย 
รายงานข้อมูลย้อนกลับจังหวัด

 -  -  -  -  -  -  -



1 มีการก าหนดผู้รับผิดชอบประเด็นงานด้านอนามัย
ส่ิงแวดล้อมภายใต้ พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535
 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม

 มีการมอบหมายงานเป็นลายลักษณ์
อักษรภายในกลุ่มงาน โดยมี
ผู้รับผิดชอบหลักและผู้รับผิดชอบรอง

2 งานทีต้่องมีการประเมินรับรอง ได้แก่ GCH,EHA, 
Active com., Food, Water, HAS  etc. มีการ
จัดท าฐานข้อมูลทีเ่ป็นปัจจุบัน ข้อมูลถูกต้อง ตรงกัน
ทุกหน่วยงาน

 มีฐานข้อมูลด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม
เอกสารรายงาน สรุปสถานการณ์ ด้าน
อนามัยส่ิงแวดล้อมทีเ่ป็นปัจจุบันข้อมูล
ถูกต้อง ตรงกันทุกหน่วยงานสามารถ
ทวนสอบได้

3 มีการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบและรอบด้าน  มีเอกสารข้อมูลผลการวิเคราะห์สภาพ
ปัญหา ประเมินจุดเส่ียงจัดล าดับ
ความส าคัญของจุดเส่ียงทีต้่องควบคุม

4 ทีมผู้ประเมินได้รับการพัฒนาศักยภาพ ภายใต้
มาตรฐานงานอนามัยส่ิงแวดล้อม

 1.มีแผนการอบรม/การชี้แจงแบบ
ประเมินมาตรฐานต่อทีมประเมินทัง้ใน
ระดับศูนย์เขต และระดับจังหวัด
2.มีหลักฐาน เช่น โครงการ รูปถ่าย 
ประกาศนียบัตร

5 การนิเทศ ตรวจประเมิน และการรับรองมาตรฐานมี
คุณภาพ

 มีการขึ้นทะเบียนผู้ประเมินด้านอนามัย
ส่ิงแวดล้อมรายปี

6 มีการสรุปผลการด าเนินงาน  มีรายงานสรุปผลการด าเนินงานราย
ประเด็นงาน และสรุปผลโครงการ
ประจ าปี

สรุป ศูนย์อนามัยที ่9 มีการตรวจประเมิน/การให้การรับรองมาตรฐานงานด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม ภายใต้พรบ.การสาธารณสุข 
หลายประเด็น เช่น โรงพยาบาลGREEN&CLEAN Hospital, EHA, อบต.จัดการอนามัยส่ิงแวดล้อม, งานสุขาภิบาลอาหารและน้ า,
 งานส้วมสาธารณะ และอื่นๆ รวมถึงการตรวจเพือ่หาข้อมูลข้อเท็จจริงด้านเหตุร้องเรียน/เหตุร าคาญ โดยทีมผู้ประเมินทีไ่ด้รับ
การพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง มีแผนการอบรมและการสอบขึ้นทะเบียนผู้ประเมินรายปี มีการวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ 
ข้อมูลความเส่ียงเพือ่จัดท าฐานข้อมูลด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมอย่างเป็นปัจจุบัน มีการรายงานข้อมูลกลับยังพืน้ที ่และการรายงาน
ข้อมูลต่อกรมอนามัย รวมถึงการรายงานผลการด าเนินโครงการประจ าปีอย่างต่อเนื่อง

แบบสอบถามด้านการตรวจประเมิน / การรับรองมาตรฐานงานอนามัยสิง่แวดล้อม
ตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม

กลุม่งานพัฒนาอนามัยสิง่แวดล้อม

ล าดบัที่ ค าถาม ม ี/ ใช่
ไมม่ ี/ 
ไมใ่ช่

ค าอธิบาย / ค าตอบ



วัตถุประสงค : เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงาน GREEN and CLEAN Hospital ในโรงพยาบาล

ชือ่ผูรับผิดชอบ ขัน้ตอนการปฏบิัตงิาน จุดควบคุมความเสีย่ง

ทวนสอบขอมลูระหวาง 1 วัน
ศูนยอนามัย  กบั สสจ. 
(ขอมูลระหวางศูนยอนามัย&สสจ.ไมตรงกนั)

ประสานงานหลากหลายชองทาง   7 วัน
(ความคลาดเคล่ือนในการส่ือสาร )

1 วัน

กําหนดเวลาการประเมนิ
และประสานงานอยางชัดเจน 1 วัน
(แผนการประเมินชนกบังานอืน่
ผูประเมินมีภาระงานมาก/งานเรงดวน)

ชีแ้จง ทําความเขาใจ
เกณฑมาตรฐานท่ีใชในปจจุบนั 15 วัน
(การประเมินของผูประเมินฯแตกตางกนั ) เมย.-มยิ.

         ฝกฝนเร่ืองการส่ือสาร

เรงรัดติดตามการสงขอมลู 1 วัน
จากจังหวัด

กระบวนการประเมนิ GREEN and CLEAN Hospital
กลุมพัฒนาอนามยัสิง่แวดลอม

ระยะเวลา

กลุม สล. 

๒.ประสานงานทางโทรศัพท ์

๓.รับหนังสอืประสานงานจาก สสจ. 

๔.จัดทําแผนการออกประเมนิรับรอง 
GCH 

1.จัดทําฐานขอ้มลู GCH  
เขตนครชยับรุนิทร ์

7.สรปุผลการประเมนิรับรอง 

ผาน ไมผาน 

ใหคํ้าแนะนําเพอืปรับปรงุ 



1 วัน

27 วันรวมระยะเวลาทั้งหมด

8.รายงานผลตอ่กรมอนามยั/สสจ. 



คะแนน ระดบั
1. จัดท าฐานข้อมูล GCH เขตนครชัย
บุรินทร์

เพือ่จัดท าฐานข้อมูล GCH ให้
เป็นปัจจุบัน

ข้อมูลระหว่างศูนย์
อนามัยกับ สสจ. ไม่
ตรงกัน

ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน รพ.อาจมี
การปรับปรุงแก้ไขและแจ้งทาง 
สสจ. แต่ไม่ได้แจ้งกลับ ศอ.

2 3 6 ปาน
กลาง

1

2. ประสานงานทางโทรศัพท์ เพือ่วางแผนการประเมินและลง
พืน้ที่

 -  -  -  -  -  -  -

3. รับหนังสือประสานงานจาก สสจ. เพือ่วางแผนการประเมินและลง
พืน้ที่

 -  -  -  -  -  -  -

4. จัดท าแผนการออกประเมินรับรอง 
GCH

เพือ่วางแผนการประเมินและลง
พืน้ที่

 - แผนการประเมินชน
กับงานอื่น
- ผู้ประเมินมีภาระงาน
มาก/งานเร่งด่วน

 1.แผนการประเมินชนกับงาน
อื่น
 2.ผู้ประเมินมีภาระงานมาก/
งานเร่งด่วน

2 3 6 ปาน
กลาง

1

ผลกระทบ
ระดบัความเสี่ยง

ตารางการวิเคราะห์ระดับความเสีย่ง : การประเมินรับรอง GCH
กลุม่พัฒนาอนามัยสิง่แวดล้อม

ปีงบประมาณ 2563

ภารกิจตามกฎหมาย /แผนงาน /
ภารกิจอ่ืน ๆ ทีส่ าคัญ / ขั้นตอน

วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง
การประเมนิความเสี่ยง

ล าดบั
ความเสี่ยงโอกาส



คะแนน ระดบั
ผลกระทบ

ระดบัความเสี่ยง
ภารกิจตามกฎหมาย /แผนงาน /
ภารกิจอ่ืน ๆ ทีส่ าคัญ / ขั้นตอน

วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง
การประเมนิความเสี่ยง

ล าดบั
ความเสี่ยงโอกาส

5. ตรวจประเมิน เพือ่ประเมินรับรองตามมาตรฐาน ผลการประเมินของผู้
ประเมินฯแตกต่างกัน

 1.เกณฑ์การประเมินบางข้อ
อาจ ไม่ชัดเจน ท าให้การ
ตัดสินใจของผู้ประเมินไม่ตรงกัน
2.การสุ่มตรวจตรวจคนละพืน้ที่
 อาจท าให้ผลการประเมินไม่
ตรงกัน

2 3 6 ปาน
กลาง

1

6. สรุปผลการประเมินรับรอง  -  -  -  -  -  -  -

7. รายงานผลต่อกรมอนามัย / สสจ. ข้อมูลไม่สมบูรณ์/ล่าช้า มีการด าเนินการแก้ไขของ รพ. 
อาจท าให้สรุปผลการประเมินช้า

2 2 4 ปาน
กลาง

2



ชือ่ผู้รับผิดชอบ ขัน้ตอนการปฏบิัตงิาน จดุควบคุมความเสีย่ง

7 วัน

๒ วัน

๑ วัน

ศึกษาวิธีการสุ่มตัวอย่าง ๑ วัน
(การเลือกกลุ่มตัวอยา่งไม่ถกูต้อง )

1.ประสานทางโทรศัพท์ ๒ วัน
2.ท าหนงัสือราชการประสาน
อย่างเปน็ทางการ
(ความคลาดเคล่ือนการประสานงาน )

๓ วัน

ตรวจสอบความตรง (Validity) ๑๗ วัน
และความเที่ยง (reliability)
ของเคร่ืองมอื 
(เคร่ืองมือไม่ดีพอ)

14 วัน

ระยะเวลา

การศึกษาวิจัยดา้นการส่งเสรมิสุขภาพและอนามยัสิง่แวดล้อมของหน่วยงาน
กลุม่พัฒนาอนามยัสิง่แวดล้อม

             วัตถุประสงค์ : เพ่ือศึกษาวิจยัและพัฒนานวัตกรรมดา้นอนามยัสิง่แวดลอ้ม

1. ประชมุแนวทางการด าเนนิงาน  
& ทบทวนเอกสาร  

กลุ่ม สล. 

๒. จัดท าโครงการและแผนการ
ด าเนนิงาน  

๓. เสนอโครงการ/แกไ้ข  

๔. การคัดเลอืกกลุม่ตวัอยา่ง  

๕. ด าเนนิการ ประสานพืน้ทีเ่ป้าหมาย 

๖. ประชมุท าความเขา้ใจกบัพืน้ทีแ่ละ
กลุม่เป้าหมาย 

๗.  สรา้งเครือ่งมอื ลงพืน้ทีเ่ก็บขอ้มลู  

8. รวบรวมขอ้มลู วเิคราะห ์สรปุ  



1.เตรียมความพร้อมและซ้อมน าเสนอ 

2.เตรียมเอกสารความรู้/เอกสารประกอบ 3 วัน
การประชุม/ขอ้เสนอแนะต่อชุมชน

(การน าเสนอไม่ครบถ้วน)

ศึกษารูปแบบ วธิกีารเขยีน 10 วัน
และการอา้งองิในรายงาน

(รายงานไม่สมบรูณ์)

๖๐ วันรวมระยะเวลาทั้งหมด

10. จัดท ารายงาน 

9. คนืขอ้มลูกลับพืน้ที ่และน าเสนอใน
กรม  



คะแนน ระดบั

1.ประชุมแนวทางด าเนินงาน ทบทวน
เอกสาร

 -  -  -  -  -  -  -

2.จัดท าโครงการและแผนการด าเนินงาน  -  -  -  -  -  -  -

3.เสนอโครงการ/แก้ไข  -  -  -  -  -  -  -
4.การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง การเลือกกลุ่มตัวอย่าง

ไม่ถูกต้อง
ไม่ได้ศึกษาวิธีการสุ่มตัวอย่าง
อย่างละเอียดรอบคอบ

2 3 6 ปาน
กลาง

1

5.ด าเนินการประสานพืน้ทีเ่ป้าหมาย ความคลาดเคล่ือนการ
ประสานงาน

การส่ือสารทีไ่ม่ชัดเจน 1 3 3 ปาน
กลาง

2

6.ประชุมท าความเข้าใจกับพืน้ทีแ่ละ
กลุ่มเป้าหมาย

 -  -  -  -  -  -  -

7. สร้างเคร่ืองมือ ลงพืน้ทีเ่ก็บข้อมูล เคร่ืองมือไม่ดีพอ ไม่ได้ตรวจสอบความตรง 
(Validity) และความเทีย่ง 
(Reliability) ของเคร่ืองมือ

2 3 6 ปาน
กลาง

1

ล าดบั
ความเสี่ยงโอกาส ผลกระทบ

ระดบัความเสี่ยง

งานวิจัย : เพือ่ศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม

ตารางการวิเคราะห์ระดับความเสีย่ง : งานวิจัย
กลุม่พัฒนาอนามัยสิง่แวดล้อม

ปีงบประมาณ 2563

ภารกิจตามกฎหมาย /แผนงาน /
ภารกิจอ่ืน ๆ ทีส่ าคัญ / ขั้นตอน

วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง
การประเมนิความเสี่ยง



คะแนน ระดบั

ล าดบั
ความเสี่ยงโอกาส ผลกระทบ

ระดบัความเสี่ยง
ภารกิจตามกฎหมาย /แผนงาน /
ภารกิจอ่ืน ๆ ทีส่ าคัญ / ขั้นตอน

วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง
การประเมนิความเสี่ยง

8.รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สรุป  -  -  -  -  -  -  -

9.คืนข้อมูลกลับพืน้ที ่และน าเสนอ
ระดับกรม

การน าเสนอไม่ครบถ้วน
1.ความพร้อม&การเตรียมตัว
ของผู้น าเสนอ 
2.ความเข้าใจในเนื้อหา
3.เตรียมเอกสารไม่ครบถ้วน

1 3 3 ปาน
กลาง

2

10.จัดท ารายงาน รายงานไม่สมบูรณ์ ศึกษารูปแบบ วิธีการเขียน และ
การอ้างอิงในรายงาน

1 3 3 ปาน
กลาง

2



วัตถุประสงค :

ชือ่ผูรับผิดชอบ ขัน้ตอนการปฏบิัตงิาน จดุควบคุมความเสีย่ง

1.สนับสนุนคูมือมาตรฐานสวม
สาธารณะระดับประเทศ

1 วัน

2.จนท.สาธารณสุขในพืน้ที่ชี้แจง
มาตรฐาน HAS ใหกับเจาของใหเขาใจ
        (ความเขาใจในเกณฑมาตรฐาน

         สวมสาธารณะคลาดเคลื่อน)

3 วัน

ศูนยอนามัยชี้แจงเกณฑมาตรฐาน HAS ให
แตละจังหวดัไดรับทราบเกณฑและมีมาตรฐาน
เดียวกัน

30 วัน

(มาตรฐานของผูประเมินมีความแตกตางกัน)

ชี้แจงแนวทางการเก็บรวบรวมขอมูลสวม HAS
 และชี้แจงเปาหมายการดําเนินงานท่ีชัดเจน

10 วัน

(ความครบถวนของฐานขอมูลสวม HAS)

ศูนยอนามัย จัดทําแบบฟอรมฐานขอมูลสวม 
HAS สงใหจังหวดัจัดเก็บรวบรวมใหเปนไป
ในทางเดียวกัน พรอมเนนการใหบนัทึกขอมูล
ท่ีครบถวนตามแบบฟอรม
(ความครบถวนของฐานขอมูลสวม HAS)

5 วัน

กรมอนามัย โดยสํานักอนามัยส่ิงแวดลอม 
จัดทําแผนงบประมาณในการจัดทําปายสวม 
HAS หรือประกาศเกียรติคุณ

5 วัน

(ปายสวมสาธารณะมีจํานวนไมเพยีงพอ)

รวมระยะเวลาทั้งหมด 54 วัน

กระบวนการประเมนิรบัรองการประเมนิรบัรองมาตรฐานสวม HAS
กลุมพัฒนาอนามยัสิง่แวดลอม

เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสวมสาธารณะใหไดมาตรฐานสะอาด เพียงพอ และปลอดภยั (HAS)

ระยะเวลา

กลุม สล. 

๒.เจาของสวมสงแบบประเมินไปยังสํานักงาน

๓. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ (สสอ.)/ 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.)  

ประเมินรับรอง 

๔. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดรวบรวม/
สรุปผลสงศูนยอนามัย 

๕. ศูนยอนามัยรวบรวม/สรุปผลสงสํานัก
อนามัยสิ่งแวดลอม 

6. สํานักอนามัยสิ่งแวดลอมสรุปผลสงกรม
อนามัย และออกปายประกาศเกียรติคุณ 

1. เจาของสวมประเมินสวม
ตามมาตรฐาน HAS 

ผาน 

ปรับปรุง 

ไมผาน 

ผาน ไมผาน 



คะแนน ระดบั
1. เจ้าของสถานทีป่ระเมินส้วมตาม
มาตรฐาน HAS

เพือ่ให้เจ้าของส้วมรู้ถึงสภาพ
ปัญหาส้วมทีรั่บผิดชอบ

ความเข้าใจในเกณฑ์
มาตรฐานส้วม
สาธารณะคลาดเคล่ือน

- เจ้าของส้วมสาธารณะไม่ได้รับ
ข้อมูล หรือการชี้แจงแนว
ทางการประเมินตัวเองอย่าง
ถูกต้อง

4 1 4 ปาน
กลาง

1

๒.เจ้าของส้วมส่งแบบประเมินไปยัง 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ (สสอ.) 
หรือส านักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.)

เพือ่ขอรับการประเมินรับรอง - - - - - - -

3.ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ (สสอ.)/
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) 
ประเมินรับรอง

เพือ่ประเมินรับรองมาตรฐาน
ส้วมสาธารณะในพืน้ที่

มาตรฐานของผู้
ประเมินมีความ
แตกต่างกัน

- ผู้รับผิดชอบมีพืน้ฐานความรู้
แตกต่างกัน
- ผู้รับผิดชอบงานใหม่

2 2 4 ปาน
กลาง

1

4. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
รวบรวม/สรุปผลส่งศูนย์อนามัย

เพือ่รวบรวมข้อมูลผลการ
ประเมินและส่งสรุปให้ศูนย์ฯ

ความครบถ้วนของ
ฐานข้อมูลส้วม HAS

- ขาดการทบทวนข้อมูล
- อ าเภอส่งข้อมูลไม่ครบ

1 2 2 ต่ า 2

๕. ศูนย์อนามัยรวบรวม/สรุปผลส่ง
ส านักอนามัยส่ิงแวดล้อม

เพือ่รวบรวมข้อมูลผลการ
ประเมินและส่งสรุปให้กับส านัก
อนามัยส่ิงแวดล้อม

ความครบถ้วนของ
ฐานข้อมูลส้วม HAS

- ขาดการทบทวนข้อมูล
- จังหวัดส่งข้อมูลไม่ครบ

1 2 2 ต่ า 2

ตารางการวิเคราะห์ระดับความเสีย่ง : การประเมินรับรองมาตรฐาน HAS
กลุม่พัฒนาอนามัยสิง่แวดล้อม

ปีงบประมาณ 2563

ภารกิจตามกฎหมาย /แผนงาน /
ภารกิจอ่ืน ๆ ทีส่ าคัญ / ขั้นตอน

วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง
การประเมนิความเสี่ยง

ล าดบั
ความเสี่ยงโอกาส ผลกระทบ

ระดบัความเสี่ยง



คะแนน ระดบั

ภารกิจตามกฎหมาย /แผนงาน /
ภารกิจอ่ืน ๆ ทีส่ าคัญ / ขั้นตอน

วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง
การประเมนิความเสี่ยง

ล าดบั
ความเสี่ยงโอกาส ผลกระทบ

ระดบัความเสี่ยง

6. ส านักอนามัยส่ิงแวดล้อมสรุปผลส่ง
กรมอนามัย และออกป้ายประกาศ
เกียรติคุณ

เพือ่ออกป้ายประกาศเกียรติคุณ ป้ายส้วมสาธารณะมี
จ านวนไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการ

- ข้อมูลจากศูนย์ล่าช้า 1 2 2 ต่ า 2



วัตถุประสงค์ : เพ่ือสง่เสริมสขุภาพและสนับสนุนการพัฒนาดา้นอนามยัสิง่แวดลอ้ม

ชือ่ผู้รับผิดชอบ ขัน้ตอนการปฏบิัตงิาน จดุควบคุมความเสีย่ง

2 วัน

บริเวณจัดกจิกรรมไมเ่หมาะสม 1 วัน

ความคลาดเคล่ือนของข่าว 2 วัน

ความนา่สนใจของส่ือ 4 วัน

2 วัน

 จ านวนผู้เข้าร่วมกจิกรรม 1 วัน

 สรุปไมค่รอบคลุม 1 วัน

13 วัน

กระบวนการจัดกิจกรรมรณรงค์
กลุม่พัฒนาอนามยัสิง่แวดล้อม

ระยะเวลา

รวมระยะเวลาทั้งหมด

กลุ่ม สล. 

๒. ประสานพื้นที่การจัดรณรงค์  

๓. เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ 

๔. จัดท าสื่อรณรงค์  

๕. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 

๖. จัดกิจกรรม 

1. จัดท าแผนการรณรงค์ 

7. รวบรวม สรุปผลการจัดกิจกรรม 



คะแนน ระดบั
การจัดกิจกรรมรณรงค์
1. จัดท าแผนการรณรงค์ เพือ่ก าหนดแผนการจัดกิจกรรม

รณรงค์
การจัดกิจกรรมมีการ
เปล่ียนแปลงไม่เป็นไป
ตามวัน เวลา และ
สถานทีท่ีก่ าหนดไว้

1.ผู้บริหาร , สถานที ่ไม่ว่าง 
ตามวัน เวลาทีก่ าหนด
2.เกิดเหตุการณ์ทีไ่ม่คาดหมาย

1 1 1 ต่ า 2

2. ประสานพืน้ทีก่ารจัดรณรงค์ เพือ่ประสานงานและแจ้ง
ประชาสัมพันธ์พืน้ทีเ่ป้าหมาย

บริเวณจัดกิจกรรมไม่
เหมาะสม เช่น บริเวณ
ทีป่ระชาชนไม่ค่อยเข้า
ไปใช้บริการ

พืน้ทีไ่ม่ให้ความส าคัญในการจัด
กิจกรรม

1 3 3 ปาน
กลาง

1

3. เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ เพือ่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
รณรงค์

ความคลาดเคล่ือนของ
ข่าว

ประเด็นเนื้อหาด้านวิชาการ 1 3 3 ปาน
กลาง

1

4. จัดท าส่ือรณรงค์ เพือ่จัดท าส่ือในการรณรงค์ ความน่าสนใจของส่ือ รูปแบบของส่ือ 1 3 3 ปาน
กลาง

1

การประเมนิความเสี่ยง
ล าดบั

ความเสี่ยงโอกาส ผลกระทบ
ระดบัความเสี่ยง

ตารางการวิเคราะห์ระดับความเสีย่ง
กลุม่พัฒนาอนามัยสิง่แวดล้อม

ปีงบประมาณ 2563

ภารกิจตามกฎหมาย /แผนงาน /
ภารกิจอ่ืน ๆ ทีส่ าคัญ / ขั้นตอน

วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง



คะแนน ระดบั

การประเมนิความเสี่ยง
ล าดบั

ความเสี่ยงโอกาส ผลกระทบ
ระดบัความเสี่ยง

ภารกิจตามกฎหมาย /แผนงาน /
ภารกิจอ่ืน ๆ ทีส่ าคัญ / ขั้นตอน

วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง

5. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เพือ่เตรียมวัสดุอุปกรณ์ทีใ่ช้ใน
การรณรงค์

วัสดุอุปกรณ์ทีใ่ช้ในการ
จัดกิจกรรมมีปริมาณไม่
เพียงพอ

วัสดุอุปกรณ์ทีใ่ช้ในการจัด
กิจกรรมช ารุด

1 3 3 ปาน
กลาง

1

6. จัดกิจกรรมรณรงค์ เพือ่ด าเนินการจัดกิจกรรม
รณรงค์ตามวัตถุประสงค์ตามที่
ก าหนดไว้

จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

1. รูปแบบการจัดกิจกรรมไม่
น่าสนใจ                          
2. บริเวณจัดกิจกรรมไม่
เหมาะสม

1 3 3 ปาน
กลาง

1

7. รวบรวม สรุปผลการจัดกิจกรรม เพือ่รวบรวมและสรุปผลการจัด
กิจกรรม

สรุปไม่ครอบคลุม ไม่มีแนวทางการสรุปผลและ
การประมวลผลกิจกรรม

1 2 2 ต่ า 2



วัตถุประสงค์ : เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานจัดการเหตรุ าคาญ ร้องเรียน อุทธรณ์ค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถ่ิน

ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน จุดควบคุมความเสี่ยง

 1 วัน
 

 2 วัน

1 วัน

1.เข้าตรวจสอบเป็นคณะ 1 วัน
2.แบ่งหน้าทีก่ารตรวจสอบ
แต่ละคนให้ชัดเจน
(ผู้ถูกร้องไม่ใหค้วามร่วมมือ

เก็บข้อมูลไม่ครบถ้วน)

3 วัน

ศึกษาข้อกฎหมาย/เอกสาร/
หลักฐานทีไ่ด้มา วินิจฉัย 1 วัน
ตามข้อเท็จจริงทีป่รากฏ
(การวนิิจฉัยเหตุร้องเรียนอาจผิดพลาด)

2 วัน

กระบวนการจัดการเหตุร าคาญ/ร้องเรียน/อุทธรณ์ค าสัง่เจ้าพนักงานท้องถ่ิน
กลุม่พัฒนาอนามัยสิง่แวดล้อม

ระยะเวลา

กลุ่ม สล. 

๒.ตรวจสอบข้อมูล/จัดทีม/ประสานงาน
ทางโทรศัพท/์หนังสอื 

๓.เตรยีมขอ้มลูทางวชิาการ/ขอ้กฎหมาย
ทีเ่กีย่วขอ้ง 

1.รับเรือ่งรอ้งเรยีน/เหตรุ าคาญ/
อทุธรณ์ค าสัง่ฯ 

๕.ตรวจสอบเอกสาร 
หลักฐานทีร่วบรวมมา 

๔.ตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ 
ในพืน้ที ่

๖.วเิคราะหข์อ้มลู 

๗.เขยีนรายงานการตรวจสอบ 



  
1 วัน

 
 

1 วัน

13 วันรวมระยะเวลาทั้งหมด

๙.น าเสนอขอ้มลูตอ่ คณะอนุกรรมการ
พจิารณาอทุธรณ์(กรณีอทุธรณ์) 

๘.แจง้รายงานการตรวจสอบตอ่ จพถ./
สสจ./คพอ. 

๗.เขยีนรายงานการตรวจสอบ 



คะแนน ระดบั
1. รับเร่ืองร้องเรียน /อุทธรณ์ค าส่ัง   - - 1 1 1 ต่ า 1
2. ตรวจสอบข้อมูล ประสานหน่วยงาน
เกี่ยวข้อง จัดทีม

เพือ่วางแผนการประเมินและลง
พืน้ที่

 -  - 1 1 1 ต่ า 1

3. เตรียมข้อมูลวิชาการ เพือ่วางแผนการประเมินและลง
พืน้ที่

 -  - 1 2 2 ต่ า 1

4. ตรวจสอบข้อเท็จจริง เพือ่ค้นหาข้อเท็จจริงในพืน้ที่  -ผู้ถูกร้องไม่ให้ความ
ร่วมมือ
- เก็บข้อมูลมาไม่
ครบถ้วน

 1.เข้าตรวจสอบเป็นคณะ
 2.แบ่งหน้าทีก่ารตรวจสอบแต่
ละคนให้ชัดเจน

2 3 6 ปาน
กลาง

2

5. ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานที่
รวบรวมมา

   1 2 2 ต่ า 1

6. วิเคราะห์ข้อมูล  - การวินิจฉัยเหตุ
ร าคาญ/เหตุร้องเรียน/
อุทธรณ์ผิดพลาด

 - ศึกษาข้อกฎหมาย/เอกสาร/
หลักฐานทีไ่ด้มา วินิจฉัยตาม
ข้อเท็จจริงทีป่รากฏ

2 3 6 ปาน
กลาง

2

ล าดบั
ความเสี่ยงโอกาส ผลกระทบ

ระดบัความเสี่ยง

ตารางการวิเคราะห์ระดับความเสีย่ง : การตรวจสอบเหตุร าคาญ/ร้องเรียน/อุทธรณ์ค าสัง่
กลุม่พัฒนาอนามัยสิง่แวดล้อม

ปีงบประมาณ 2563

ภารกิจตามกฎหมาย /แผนงาน /
ภารกิจอ่ืน ๆ ทีส่ าคัญ / ขั้นตอน

วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง
การประเมนิความเสี่ยง



คะแนน ระดบั

ล าดบั
ความเสี่ยงโอกาส ผลกระทบ

ระดบัความเสี่ยง
ภารกิจตามกฎหมาย /แผนงาน /
ภารกิจอ่ืน ๆ ทีส่ าคัญ / ขั้นตอน

วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง
การประเมนิความเสี่ยง

7. เขียนรายงานการตรวจสอบ - - 1 2 1 ต่ า 1

8. แจ้งรายงานผลการตรวจสอบ - - 1 2 2 ปาน
กลาง

1

9. ร่วมประชุมชี้แจงผลการตรวจสอบ
ต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 
(กรณีอุทธรณ์)

- - 1 2 2 ปาน
กลาง

1



 กระบวนการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 
กลุมพัฒนาการสงเสริมสุขภาพวัยเรียนวัยรุน 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือใหโรงเรียนมีแนวทางการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพเปนมาตรฐานเดียวกัน  
2. พัฒนาศักยภาพโรงเรียนใหเปนจุดเริ่มตนและศูนยกลางของการพัฒนาสุขภาพ รวมท้ังพัฒนาชุมชนใหมีสวน

รวมในการดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัว 

ชื่อผูรับผิดชอบ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน จุดควบคุมความเสี่ยง ระยะเวลา 
สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด.
และหนวยงานตน
สังกัดของโรงเรยีน
ในพ้ืนท่ี 

 

 
 
 
 

1.ประชุมช้ีแจงการดําเนินงาน
วัยเรียนวัยรุน แกผูท่ีเก่ียวของ
สสจ./ศธ.ในเดือนพฤศจิกายน 
2.ติดตามโรงเรียนท่ีมีความ
สนใจในการเขารวมโครงการ
ทุก3เดือน 

1 – 2 วัน 

คณะกรรมการ
สงเสริมสุขภาพของ
โรงเรียน 

 

 
 
 
 

1.ประเมินตนเองตาม
มาตรฐานการประเมินรร.
สงเสริมสุขภาพภายใน 1 
เดือน 

30 วัน 

คณะกรรมการ
สงเสริมสุขภาพของ
โรงเรียน 

 
 
 

1.แจงความจํานงพรอมสง
แบบประเมินตนเองให
เจาหนาท่ีสาธารณสุข  

30 วัน 

ทีมประเมินระดับ
อําเภอ 

 
 
 

1.ทีมประเมินระดับอําเภอ
ประเมินรับรองรร.สงเสรมิ
สุขภาพระดับทอง หากมี
ขอมูลท่ีตองปรับปรุงให
โรงเรียนสงขอมูลเพ่ิมเติม
ภายใน 1 เดือน 

30 วัน 

 

สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด 

 
 
 

1.ทีมระดับอําเภอสงผลการ
ประเมินมายังสาํนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเพ่ือรับรอง
เปนระดับทอง 

 

30 วัน 
 

โรงเรียนท่ีตองการ
ประเมินรับรอง
ระดับเพชร 

 
 
 

1.แจงความจํานงขอประเมิน
ระดับเพชร  
2.ขอตรวจนํ้า 20พารามิเตอร 
 
 

90 วัน 

คณะกรรมการ
สงเสริมสุขภาพของ
โรงเรียน  รวมกับ 
ทีมประเมินระดับ
อําเภอ 

 
 
 

ทีมระดับอําเภอเขาประเมิน
และเตรียมความพรอม 

 
 
 

14 วัน 

1..สสจ.รวมกับหนวยงานตนสังกัด
ของโรงเรียนช้ีแจงโรงเรียน 
โรงเรียนแสดงเจตจํานงเขารวม
โครงการไปยังหนวยงานตนสังกัด 

2. โรงเรยีนประเมินตนเอง โดยใชมาตรฐานการ
ประเมินโรงเรียนสงเสรมิสุขภาพ 10 องคประกอบ 

โดยคณะกรรมการสงเสรมิสุขภาพของโรงเรียน 

 

3. แจงความจํานงขอรับการประเมินจากจนท.สธ ท่ี

ดูแลโรงเรียน ประเมินระดับทองแดง เงินและพัฒนา

เปนโรงเรียนสงเสริมระดับทอง 

4.ขอรับการประเมินรับรองเปนโรงเรียนสงเสรมิ

สุขภาพระดับทอง จากทีมประเมนิอําเภอ 

5. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรวจสอบผลการ

ประเมินแลวพิจารณารับรองการเปนโรงเรยีน

สงเสริมสุขภาพระดับทอง 

6. โรงเรียนนําผลจากการผานโรงเรียนสงเสรมิ

สุขภาพระดับทองมาเปนขอมลูเพ่ือยกระดับกาวสู

ระดับเพชร 

7. โรงเรียนประเมินตนเอง  
โดยคณะกรรมการสงเสรมิสุขภาพของโรงเรียน/

ทีมประเมินระดับอําเภอพัฒนาเขาสูเกณฑ 



 
ชื่อผูรับผิดชอบ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน จุดควบคุมความเสี่ยง ระยะเวลา 

ทีมประเมินระดับ
จังหวัด 

 
 
 
 

1.สงแบบประเมินพรอม
เอกสาร/หลักฐานใหทาง
สสจ.ตรวจสอบความถูกตอง
และขอขอมูลเพ่ิมเตมิ 

 

14 วัน 

ทีมประเมินระดับ
จังหวัด 

 
 

 

1.ทีมประเมินจังหวัด
ประเมินใหเสร็จสิ้นหลัง
ตรวจนํ้าภายใน 1 เดือน 

30 วัน 

นางอัญชลีพร 
อิษฏากร  

 
 
 

จัดทําบันทึกขออนุมัติและ
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
ใหแลวเสร็จภายใน 1 
อาทิตย(จนแลวเสร็จการลง
นามโดยผูมีอํานาจลงนาม) 

30 วัน 

นางอัญชลีพร 
อิษฏากร 

 
 
 
 
 

สรุปและขอเอกสารเพ่ิมเติม
ภายใน 1 เดือน ตดิตามผล
การประเมินจากสวนกลาง 

 
 
 

30 วัน 

คณะกรรมการ
ประเมินรับรองฯ 
จากสวนกลาง 

 

 
 

 

คณะกรรมการประเมิน
รับรองฯ จากสวนกลางแจง
ผลการรับรองภายใน 3 
เดือน 

90 วัน 

นางอัญชลีพร 
อิษฏากร 

 เสนอรายช่ือรับเกียรติบัตร
ในเวทีระดับประเทศ 

 
 
 

30 วัน 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. แจงความจํานงขอรับการประเมินพรอม

เอกสาร/หลักฐาน ไปยังสาํนักงานสาธารณสุข

จังหวัด 

9.ทีมประเมินจังหวัดประเมินรับรองเปนโรงเรียน

สงเสริมสุขภาพระดับเพชรในเบ้ืองตน 

10. แตงตั้งคณะกรรมการประเมนิโรงเรียนสงเสริม
สุขภาพระดับเพชรตามคําสั่งกระทรวงสาธารณสุข 

ประเมินรับรองโดยอานจากรายงานฉบับสมบูรณ
และลงพ้ืนท่ีประเมินรับรอง รร.สส.ระดับเพชร 
 

11. คณะกรรมการประเมินโรงเรยีนสงเสริม
สุขภาพระดับเพชร 
-สงรายงานฉบับสมบูรณของโรงเรยีน 
-สงสรุปรายงานการประเมินของศูนยอนามัยไปยัง
คณะกรรมการประเมินรับรองฯ จากสวนกลาง 

12.พิจาณาและรับรองการเปนโรงเรียนสงเสรมิ

สุขภาพระดับเพชรจากคณะกรรมการประเมิน

รับรองฯ จากสวนกลาง 

13.โรงเรียนไดรับเกียรติบัตรและพัฒนาเพ่ือคง

สภาพอยางตอเน่ือง (ประเมินรบัรองเพ่ือคงสภาพ

ทุก 3 ป) 



แบบสอบถาม กระบวนการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 
กลุมพัฒนาการสงเสริมสุขภาพวัยเรียนวัยรุน 

ป 2563 
คําถาม มี/ใช ไมมี/

ไมใช 
คําอธิบาย/คําตอบ 

1.ประชุมช้ีแจงการดําเนินงานวัยเรียนวัยรุน แกผู
ท่ีเก่ียวของสสจ./ศธ. 

/  มีการประชุมช้ีแจงกระบวนการดําเนินงานโรงเรยีน
สงเสริมสุขภาพ 

2.โรงเรียนมีการแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริม
สุขภาพของโรงเรียนในการพัฒนาและประเมิน
ตนเองโดยใชมาตรฐานการประเมนิรร.สงเสริม
สุขภาพ 10 องคประกอบ 

/  มีการประเมินตนเองโดยคณะกรรมการสงเสรมิ
สุขภาพของโรงเรียนเพ่ือใหโรงเรียนผานมาตรฐาน 
10 องคประกอบ หากองคประกอบท่ีไมสมบูรณมี
การแกไขและเพ่ิมเติมกอนสงประเมินระดบัอําเภอ 

3.โรงเรียนสงเสริมสุขภาพผานเกณฑรับรอง
ตามลาํดับระดับทองแดง ระดับเงิน พัฒนาตอเปน
ทอง  

/  มีคณะกรรมการประเมินระดับอําเภอประเมิน
โรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับทองแดง ระดับเงิน 
และพัฒนาตอเปนรร.สงเสริมสุขภาพระดับทอง 

4.มีการแตงตั้งคณะกรรมการระดบัจังหวัดเพ่ือ
พิจารณารับรองการเปนโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ
ระดับทอง 

/  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการเพ่ือตรวจสอบผลการประเมิน 

5.โรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับทองแจงความ
จํานงเพ่ือขอประเมินระดับเพชร 

/  โรงเรียนสงเสริมสุขภาพผานการประเมินระดับทอง
ไมเกิน 3 ป 

6. โรงเรียนท่ีตองการประเมินระดบัเพชรผานการ
ตรวจคณุภาพนํ้า 20 พารามิเตอร 

/  ผานการตรวจคณุภาพนํ้า 20 พารามิเตอร และ
อายุการตรวจนํ้าไมเกิน 6 เดือน 

7. มีกระบวนการตดิตามเพ่ือใหโรงเรียนท่ีผาน
การตรวจนํ้าขอการรับรองระดบัเพชร/หรือ
โรงเรียนท่ีผานการประเมินระดับเพชรสงเอกสาร
เพ่ิมเตมิเพ่ือใหคณะกรรมการประเมินรับรองเปน
ระดับเพชร 

/  เยี่ยมประเมินรับรองระดับเพชรกอนผลการ
ตรวจนํ้าหมดอายภุายใน 6 เดือน  
 

 
 

 



กระบวนการดําเนินงานโรงพยาบาลตามมาตรฐานบริการสุขภาพท่ีเปนมิตร 
สําหรับวัยรุนและเยาวชน (ฉบับบูรณาการ) 

วัตถุประสงค  
๑. เพ่ือเปนแนวทางสําหรับสถานบริการท้ังในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในการจัดบริการ YFHS รวมท้ังใช

ในการประเมินตนเองและพัฒนาคุณภาพบริการอยางตอเน่ือง  
๒. เพ่ือเปนการประกันคุณภาพดานการเขาถึงบริการสุขภาพสําหรับวัยรุนและเยาวชน ตามสิทธิท่ีวัยรุนและเยาวชนพึง

ไดรับตามกฎหมาย 
ช่ือผูรับผิดชอบ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน จุดควบคุมความเสี่ยง ระยะเวลา 

คณะทํางานของ
โรงพยาบาล 

 

 

๑.  ศูนยอนามัยสนับสนุนคูมือการดําเนินงาน
ใหแก รพ.ท่ีตองการพัฒนาคุณภาพ
หลากหลายชองทาง เชน สนับสนุนคูมือใหแก 
สสจ.เพ่ือสนับสนุนแก รพ.ท่ีตองการพัฒนา 
และใหสามารถ Download ไดจาก website 
ศูนยอนามัยท่ี ๙ และสาํนักอนามยัการเจริญ
พันธุ 
๒.  รพ.ศึกษารายละเอียดมาตรฐานการ
ดําเนินงานจนเขาใจและพัฒนางานตามคูมือ
การดําเนินงาน 
๓. ติดตามเกณฑการประเมินท่ีปรบัปรุงและ
แจง สสจ. ประชุมช้ีแจง รพ. 
 

๓๐ วัน 

สสจ./ศูนย
อนามัยท่ี ๙ 

 
 

 

๑. สสจ./ศูนยอนามัยท่ี 9 เปนพ่ีเลี้ยง 
(Coach) เสริมพลัง/พัฒนาศักยภาพ/ประชุม
ช้ีแจง ใหมีความรูความเขาใจการพัฒนางาน
ตามมาตรฐาน การเขียนแบบประเมินตนเอง
ตามคูมือ การดําเนินงาน รวมถึงยกตัวอยาง 
รพ.ท่ีเขียนแบบประเมินตนเองไดดี ทาง 
website ศูนยอนามัยท่ี ๙ แกบุคลากรของ
รพ. และภาคีเครือขายท่ีเก่ียวของ 
๒. ศูนยอนามัยกําหนดใหสงแบบประเมิน
ตนเองลวงหนาอยางนอย ๒ สปัดาหกอนการ
ประเมินเพ่ือตรวจสอบความถูกตองสมบูรณ 
๓. ศูนยอนามัยท่ี 9 อบรมพัฒนาศักยภาพผู
ประเมินระดับจังหวัด (ครู ข) เพ่ือเปนพ่ีเลี้ยง
และเยีย่มเสรมิพลังใหกับโรงพยาบาลท่ีขอรับ
การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน YFHS  
 

๓๐ วัน 

รพ.ท่ีแจงความ
ประสงคพัฒนา
คุณภาพตาม

มาตรฐาน YFHS 
 

 
 
 

1.ติดตาม รพ. ท่ีสามารถรับประเมินตนเองได
โดยใหขอมลูและเอกสารเพ่ิมเติม 
 
 
 
 
 

๑๕ วัน 

๑.รพ. ศึกษาเกณฑมาตรฐาน และพัฒนาคุณภาพ
บริการตามมาตรฐานบริการสุขภาพท่ีเปนมิตร
สําหรับวัยรุนและเยาวชน(ฉบับบูรณาการ) 
๒.รพ.แจงความประสงคเพ่ือพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐาน YFHS 

โรงพยาบาลประเมินตนเองและทําแผนพัฒนา 
คุณภาพตามมาตรฐาน YFHS 

รพ. มีผลคะแนนการประเมินตนเอง >/=๒.๐ 

แจงความประสงคขอรับการประเมินมายัง 

สสจ. พรอมแบบประเมินตนเอง 



คณะกรรมการ
เยี่ยมและพัฒนา

ระดับจังหวัด 

 
 
 
 
 

๑.  คณะกรรมการระดับจังหวัดเยีย่มเสริมพลัง

เพ่ือพัฒนาและเปนท่ีปรึกษางาน ให

ขอเสนอแนะ  ติดตามความกาวหนาการ

ดําเนินงานของโรงพยาบาลตามมาตรฐาน 

๗ วัน 

คณะกรรมการ
เยี่ยมและพัฒนา

ระดับจังหวัด 

 
 

 

ประชุมช้ีแจงกระบวนการเยี่ยมประเมิน YFHS 
ใหแกคณะกรรมการเยีย่มและพัฒนาระดับ
จังหวัด 
 

๗ วัน 

คณะกรรมการ
เยี่ยมประเมิน

ระดับเขต 

 
     ศูนยอนามัยประสาน คณะกรรมการระดับเขต  
       และสวนกลาง กรณีประเมินระดับ รพศ./รพท.  
       และกําหนดวันเยี่ยมประเมนิฯ  
 คณะกรรมการระดับเขตและสวนกลางเยี่ยม 
   ประเมินฯ 

 

พัฒนาคณะกรรมการเยีย่มประเมนิระดับเขต 
จากผูรับผิดชอบงานวัยรุนของกรมสุขภาพจติ 
และกรมควบคุมโรค รวมถึงผูมีความรูและ
ประสบการณในพ้ืนท่ี เชนศึกษานิเทศก  
สาธารณสุขอําเภอ นักวิชาการจากสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด อาจารยจากสถานศึกษาท่ี
มีความรูความเช่ียวชาญดานการดแูลวัยรุน 

๑๕ วัน 

คณะกรรมการ
เยี่ยมประเมิน

ระดับเขต 

 
 
 
 
 
 

๑.  พัฒนารูปแบบรายงานการเยี่ยมประเมิน
ระดับเขตท่ีสามารถบันทึกผลการเยี่ยมสาํรวจ
ท่ีครอบคลุมประเด็นการรายงานตามคูมือ 
๒.  ใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการใหคะแนนทํา
ใหสามารถสรุปคะแนนไดถูกตองและรวดเร็ว
ข้ึน 

๑๕ วัน 

คณะกรรมการ
เยี่ยมประเมิน
และรับรอง
สวนกลาง 

 
 
 

 
 
 
 
 

1 .ประสานงานกับคณะกรรมการเยี่ยม 
ประเมินและรับรองสวนกลางเพ่ือติดตามผล
การประเมินใหเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
 

๑๕ วัน 

กรมอนามัย 
 

๑. ประสานงานกับโรงพยาบาลเพ่ือรบัมอบ
เกียรติบัตร 

๑๕ วัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

เยี่ยมเสรมิพลังเพ่ือพัฒนาการดําเนินงานของ

โรงพยาบาลตามมาตรฐาน YFHS 

เยี่ยมประเมินโรงพยาบาลตามมาตรฐานฯ   
แจงผลใหคณะกรรมการเยีย่มประเมินระดับเขต 

รายงานผลการเยี่ยมประเมินฯ มายังสวน

สวนกลาง 

 

ประชุมพิจารณาตัดสินและรับรองโรงพยาบาล
ตามมาตรฐานฯ เสนอผลการพิจารณาตัดสินการ
ประเมินรับรอง ตอปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เพ่ือเห็นชอบ ลงนาม และดําเนินการแจงให รพ. 
และสสจ. ทราบ 
 

มอบเกียรติบัตร YFHS Award  



แบบสอบถาม  
กระบวนการดําเนินงานโรงพยาบาลตามมาตรฐานบริการสุขภาพท่ีเปนมิตร 

สําหรับวัยรุนและเยาวชน (ฉบับบูรณาการ 25๖๐) 
กลุมพัฒนาการสงเสริมสุขภาพวัยเรียนวัยรุน 

ป 2563 
คําถาม มี/ใช ไมมี/

ไมใช 
คําอธิบาย/คําตอบ 

1.ประชุมช้ีแจงการดําเนินงานวัยเรียนวัยรุน แกผู
ท่ีเก่ียวของสสจ./ศธ. 

/  มีการประชุมช้ีแจงกระบวนการดําเนินงานโรงเรยีน
สงเสริมสุขภาพ 

2.ศูนยอนามยัท่ี 9 นม.ไดรบัแบบประเมินตนเอง 
กอน 2 สัปดาห 

/  โรงพยาบาลท่ีสนใจประเมินตนเองตามมาตรฐาน
บริการสุขภาพท่ีเปนมติรสําหรับวัยรุนและเยาวชน
ฉบับบูรณาการ 2560 

3.รพ. ท่ีมผีลคะแนนการประเมินตนเอง >/=๒.๐ 
แจงความประสงคขอรับการประเมินไปยัง สสจ. 
พรอมแบบประเมินตนเอง 

/  โรงพยาบาลท่ีมีผลการประเมิน </-2.๐.ใหกลับไป
ทบทวนตามมาตรฐานอีกครั้งสวนท่ีมีผลการ
ประเมิน>/=๒.๐แจงผลการประเมนิไปยังสสจ. 

4.มีการพัฒนาคณะกรรมการเยี่ยมพัฒนาระดับ
จังหวัดและระดับเขตปละ 1 ครั้ง 

/  มีการพัฒนาศักยภาพผูเยี่ยมประเมินท้ังระดับ
จังหวัดและเขต 
คณะกรรมการเย่ียมพัฒนาระดับจังหวัด 
๑. บุคลากรรับผิดชอบงานสงเสรมิสุขภาพวัยรุน
ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดและสาธารณสุข
อําเภอ    
๒. บุคลากรรับผิดชอบงานคลินิกวัยรุนของ
โรงพยาบาลสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข กระทรวง สาธารณสขุ และมี
ประสบการณในการเปนผูประเมินมาตรฐานบริการ
สุขภาพท่ีเปนมติรสําหรบัวัยรุนและเยาวชน 
คณะกรรมการเย่ียมพัฒนาระดับเขต 
1. ผูรบัผิดชอบงานวัยรุนของกรมอนามัย  
กรมสุขภาพจิต และกรมควบคุมโรค  
2. ผูมคีวามรูและประสบการณในพ้ืนท่ี เชน
ศึกษานิเทศก  สาธารณสุขอําเภอ นักวิชาการจาก
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด อาจารยจาก
สถานศึกษาท่ีมีความรูความเช่ียวชาญดานการดูแล
วัยรุน 

5.รายงานผลการเยี่ยมประเมินฯ มายังสวน
สวนกลางเพ่ือพิจารณาตัดสินและรับรอง
โรงพยาบาลตามมาตรฐานฯ 
 

/  รายงานผลการเยี่ยมประเมินฯ ครอบคลุมประเด็น 
ตามคูมือมาตรฐานบริการสุขภาพท่ีเปนมิตรสําหรับ
วัยรุนและเยาวชน มีการใชโปรแกรมสําเร็จรูปใน
การใหคะแนนทําใหสามารถสรุปคะแนนไดถูกตอง
และรวดเร็วข้ึน 

 



กระบวนการดําเนินงานโครงการตามแนวทางพระราชดําริ(กพด.) 
วัตถุประสงค  

๑. เพ่ือมีการจัดกิจกรรมโครงการตามงบประมาณท่ีจัดสรรมาในโครงการตามแนวทางพระราชดําริ (กพด.)  
 

ช่ือผูรับผิดชอบ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน จุดควบคุมความเสี่ยง ระยะเวลา 
สํานักสงเสรมิ
สุขภาพ/
ผูรับผิดชอบงาน 
กพด. 

 

 

๑. หัวหนากลุมงานติดตามการจัดทําแผน
โครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติในชวงเวลาท่ี
กําหนด 
2. มีการติดตามงบประมาณและการ
ดําเนินการโดยงานแผนงานและยทุธศาสตร 
 
 

7 วัน 

ผูรับผิดชอบงาน 
กพด. 
 

 
 

 
 
 
 

๑. ประสานเครือขาย สสจ. / ฝายศึกษาเพ่ือ
เขารวมประชุมช้ีแจงนโยบาย และแนวทาง
การดําเนินงานเพ่ือวางแผนการดาํเนินงาน
(อาจหาขอมูลจากการประชุมภาพของ
ประเทศ จัดโดยสํานักสงเสริมสุขภาพ กรม
อนามัย) 

14 วัน 

ผูรับผิดชอบงาน 
กพด. 

 

 
 
 

1.ทําแผนกํากับติดตามการดําเนินงาน 
2.กํากับตดิตามงานใหเปนไปตามแผนงาน
โครงการหากไมสามารถทําไดตามกําหนดเวลา
ปรับเปลีย่นแผนปรับกําหนดเวลาผานทาง
หัวหนากลุม/ฝาย   
 
 
 
 
 
 
 

๑๕ วัน 

ผูรับผิดชอบงาน 
กพด. 

 

 
 
 
 
 

1.ประสานกิจกรรมในโครงการเบ้ืองตนกับ
เครือขายเพ่ือช้ีแจงกิจกรรมและการทํางาน 
2.ประสานวิทยากรและจัดเตรยีมสถานท่ีใน
การดําเนินงาน 

14 วัน 

ผูรับผิดชอบงาน 
กพด. 
 

    
 

 

1.เตรียมความพรอมในการดําเนินการ 
เอกสาร อุปกรณในการดําเนินกิจกรรม 
 

7 วัน 

ผูรับผิดชอบงาน 
กพด. 
 

 1.รายงานผลการดําเนินการโครงการโดยสรปุ
กิจกรรม ภายใน 30 วัน 
 
 
 
 

30 วัน 

๑.ประชุมแนวทางการทาํงานตามแผนพัฒนา
เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตาม
พระราชดําริสมเด็กพระกนิษฐาฯ ฉบับที่ 5
และจัดทาํแผนงานโครงการเพื่อใหสอดคลอง
กับแผนพฒันาเด็กและเยาวชน 

2.ชี้แจงนโยบาย และแนวทางการ
ดําเนินงานเพื่อวางแผนการ  ดําเนินงาน
แบบมีสวนรวม โดยนําปญหาในพื้นที่มาเปน
ฐานขอมูลในการทาํโครงการ 
 

3. ดําเนินการขออนุมัติจัดทําโครงการตาม
กิจกรรมในโครงงานตามแนวทางพระราชดาํริ   
(กพด.)  
- ขออนุมัติจัดทําโครงการ 
- ทําหนังสือเชิญ/แจงการทาํกิจกรรมให
เครือขายรับทราบ 
- ขออนุมัติยืมเงิน 
- จัดซื้อจัดจาง (ถาม)ี 
- ประสานการดาํเนินกิจกรรม 

4. ทําหนังสือเชิญ/แจงการทํากิจกรรมให

เครือขายรบัทราบ 

 

6. สรุปผลการดาํเนินการและติดตามการ

ดําเนินงาน 

5. ดําเนินการตามกิจกรรมในโครงการ 



แบบสอบถาม 
กระบวนการกระบวนการดําเนินงานโครงการตามแนวทางพระราชดําร(ิกพด.) 

กลุมพัฒนาการสงเสริมสุขภาพวัยเรียนวัยรุน 
ป 2563 

คําถาม มี/ใช ไมมี/
ไมใช 

คําอธิบาย/คําตอบ 

1.ประชุมช้ีแจงการดําเนินงานวัยเรียนวัยรุน แกผู
ท่ีเก่ียวของสสจ./ศธ./กองกํากับการตํารวจ
ตระเวนชายแดน 

/  มีการประชุมช้ีแจงการดําเนินงาน แผนงาน 
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร และ
สอบถามความตองการของกลุมเปาหมาย 

2.ศูนยอนามยัท่ี 9 นม.ไดดาํเนินงานตาม
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร  

/  มีการดําเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนใน
ถ่ินทุรกันดารซึ่งทางศูนยจะไดรับการช้ีแจงเก่ียวกับ
แผนการดาํเนินงานจากสํานักสงเสริมสุขภาพ 
กรมอนามัย 

3.การดําเนินกิจกรรมตรงกบัความต้องการของ

กลุม่เป้าหมายใช่หรือไม ่

/  การดําเนินกิจกรรมจะจดัตามปญหาความตองการ
ของพ้ินท่ีเปนหลัก 

4.มีการติดตามการดําเนินงานและคนหาปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานเพ่ือปรบัปรุงแผนงาน
โครงการ 

/  มีการประเมินความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมเพ่ือ
ปรับปรุงแผนงานโครงการ 

5.รายงานผลการดําเนินงานตอผูบริหาร 
 

/  มีการสรุปผลการดําเนินเพ่ือรายงานตอผูบริหาร
และลงใน Web ศูนยอนามัยท่ี 9 นครราชสมีา 

 



กระบวนการดําเนินงานสนับสนุนการขับเคล่ือน พรบ.การปองกันแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน                           
เขตสุขภาพท่ี ๙ ปงบประมาณ ๒๕๖๓ 

วัตถุประสงค  
๑. เพ่ือพัฒนากลไกการขับเคลื่อนงานและกํากับติดตามประเมินผลการดําเนินงานแบบบูรณาการตาม

พรบ.การปองกันแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ.๒๕๕๙  
๒. เพ่ือเสริมสรางความรวมมือของหนอยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชน ครอบครัว และแกนนําวัยรุนในการ

ปองกันและแกไขปญหาในวัยรุน 
 

ช่ือผูรับผิดชอบ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน จุดควบคุมความเสี่ยง ระยะเวลา 
ศูนยอนามัยท่ี ๙ สนบัสนนุองค์ความรู้และแนวทางการดําเนินงาน

ตาม พรบฯ และกฏกระทรวงท่ีเก่ียวข้อง 

๑.ชีแ้จงงบประมาณสนบัสนนุ 

๒.จดัทําข้อมลูและเป็นพ่ีเลีย้งในการ

ดําเนินงาน  

๓ เดือน 

ศูนยอนามัยท่ี ๙ สนบัสนนุการจดัประชมุคณะอนกุรรมการป้องกนั

และแก้ไขปัญหาการตัง้ครรภ์ในวยัรุ่นระดบัจงัหวดั 

๑. สนบัสนนุการประชมุคณะอนกุรรมการฯ                 

๒. นิเทศติดตามและคืนข้อมลูให้ผู้บริหาร

ทราบทกุไตรมาส 

๑ วัน 
ทุกไตรมาส 

ศูนยอนามัยท่ี ๙ สรุปผลการดําเนินงานและจดัทํารายงานเสนอสว่นท่ี

เก่ียวข้อง 

๑.วางแผนและดําเนินงานตามแผน ๑๕ วัน 

 

แบบสอบถาม  
กระบวนการดําเนินงานสนับสนุนการขับเคล่ือน พรบ.การปองกันแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน เขต

สุขภาพท่ี ๙ ปงบประมาณ ๒๕๖๓ 
 

คําถาม มี/ใช ไมมี/
ไมใช 

คําอธิบาย/คําตอบ 

๑.ชีแ้จงงบประมาณสนบัสนนุ  /  มีการทําหนังสือช้ีแจงงบประมาณท่ีไดรับในการ
จัดประชุมในแตละครั้ง ไปยัง สสจ. 

๒.จดัทําข้อมลูและเป็นพ่ีเลีย้งในการ

ดําเนินงาน  
/  ตอบขอซักถามประเด็นท่ีสงสัย ใหขอมูลท่ีจําเปน

ในการขับเคลื่อนงาน 

๓. สนบัสนนุการประชมุคณะอนกุรรมการฯ                  /  เตรียมเอกสารหลักฐานในการจดัประชุม ในการ
เบิกจายคาใชจายในการจัดประชุม และนําเงินไป
สนับสนุนในวันประชุม 

๔.นิเทศติดตามและคืนขอมูลใหผูบริหารทราบ
ทุกไตรมาส 

/  ติดตามผลงานตามตัวช้ีวัดรายไตรมาสและสงผล
งานดังกลาวไปยังกรมอนามัย 

๕.วางแผนและดําเนินงานตามแผน /  วิเคราะหการดาํเนินงาน ใหการช้ีแนะแกทาง 
สสจ.ในการดําเนินงาน และรายงานปญหา
อุปสรรคตางๆไปยังกรมอนามัย 

 



กระบวนการดําเนินงานอําเภออนามัยการเจริญพันธุ RHD  
วัตถุประสงค  

1.บูรณาการและเสริมสรางความเขมแข็งของระบบการดําเนินงานเรื่องเพศและอนามัยการเจริญพันธุ 
สุขภาพกาย สุขภาพจิต และการปองกันพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุนและเยาวชน 

2.พัฒนาองคความรูเรื่องเพศและอนามัยการเจริญพันธุ ในระดับอําเภอและชุมชนอยางตอเนื่อง 
3.พัฒนารูปแบบการดําเนินเพ่ือลดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ พฤติกรรมเสี่ยงดานสุขภาพอ่ืนๆเชน บุหรี่ 

สุรา สารเสพติด ความรุนแรงของวัยรุนและเยาวชน 
 

ช่ือผูรับผิดชอบ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน จุดควบคุมความเสี่ยง ระยะเวลา 
เครือขายระดับ
อําเภอ 

๑.เครือขายระดับอําเภอ นักจัดการสุขภาพวัยรุน
อําเภอ/ตําบล ดําเนินงานตามองคประกอบอนามัยการ
เจริญพันธุ 
๒. อําเภอท่ีพรอมประเมินรับรองแจงความประสงคไป
ยังสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
๓.สงแบบประเมินตนเองและสรุปผลการประเมิน
ตน เอง (แบบฟอร มRHD04และ  RHD05)  ให กั บ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

๑.  ศูนยอนามัยสนับสนุนคูมือการดําเนินงาน
ใหแก เครือขายระดับอําเภอ สสจ.  และ 
Download ไดจาก website ศูนยอนามัยท่ี 
๙ และสํานักอนามัยการเจริญพันธุ 
๒.เครือขายระดับอําเภอศึกษารายละเอียด
มาตรฐานการดําเนินงานจนเขาใจและพัฒนา
งานตามคูมือการดําเนินงาน 
๓. ติดตามการประเมินรวมกับ สสจ.  

๓๐ วัน 

สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัด 
 

๑.สสจ.จดัทําแผนดําเนินงานดานอนามัยการเจริญ
พันธุระดับจังหวัด  
๒.กํากับตดิตามการประเมินอําเภออนามัยการเจริญ
พันธุตามมาตรฐานRHD 
๓.ตรวจเอกสารประเมินอําเภอเพ่ือรับรองเปนอําเภอ
อนามัยการเจริญพันธุ 
๔.รวบรวมรายช่ืออําเภอท่ีพรอมประเมินรับรองและ
แจงความประสงคไปยังศูนยอนามยั 

๑. สสจ .เปนพ่ีเลี้ยง (Coach) เสริมพลัง/
พัฒนาศักยภาพ/ประชุมช้ีแจง ใหมีความรู
ความเขาใจการพัฒนางานตามมาตรฐานและ
ตามแบบฟอรมการประเมิน RHD๐๑-RHD๐๕ 
๒. สสจ.กําหนดใหสงแบบประเมินตนเอง
ล วงหน าอย างนอย ๒  สัปดาหก อนการ
ประเมินเพ่ือตรวจสอบความถูกตองสมบูรณ 
 

๔๕ วัน 

ศูนยอนามัยท่ี ๙ 
นครราชสมีา 

๑.เยีย่มเสริมพลังเพ่ือพัฒนาการดาํเนินงานของอําเภอ
อนามัยการเจริญพันธุตามมาตรฐาน RHD 
๒.ตรวจเอกสารประเมินอําเภอเพ่ือรับรองเปนอําเภอ
อนามัยการเจริญพันธุ 
๓.แจงรายละเอียดขอช่ืนชมและโอกาสพัฒนาใหกับ
เครือขายระดับอําเภอในการ Exit conference ของ
แตละอําเภอ 
๔.รายงานผลการผานประเมินรับรองตามมาตรฐาน 
RHDใหสํานักอนามัยการเจริญพันธุ 

๑.แจงผลการประเมินเปนลายลักษณอักษร 
ให กับสํ า นักงานสาธารณสุขจังห วัดและ
เครือขายระดับอําเภอ ภายใน ๒ สัปดาห 
๒.ศูนยอนามัยแจงผลการประเมินเปนลาย
ลักษณอักษรใหกับสํานักอนามัยการเจริญพันธุ 
ตามรายไตรมาส (แบบฟอรมRHD๐๑และ 
RHD๐๓) 
 

๑๕ วัน 

สํ า นั ก อ น า มั ย 
การเจริญพันธุ/
คณะกรรมการ
เ ยี่ ย มป ระ เ มิ น
ระดับเขต 

๑.แจงผลการผานประเมินรับรองไปยังสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดและอําเภอ 
๒.เยี่ยมประเมินอําเภอตามมาตรฐาน RHD   
แจงผลใหคณะกรรมการเยี่ยมประเมินระดับเขต 
 

๑.สํานักอนามัยการเจริญพันธุแจงผลการ
ประเมิน เปนลายลักษณอักษรใหกับ สสจ.และ
อําเภอภายใน ๑ เดือนหลังไดรับรายงานผล
การประเมินรับรอง 
 

๓๐ วัน 

กรมอนามัย ๑.มอบเกียรติ บัตรอําเภออนามัยการเจริญพันธุ            
ปละ 1 ครั้ง 

๑.มอบเกียรติบัตรในการประชุมวิชาการ 
๒. ประสานงานกับเครือขายระดับอําเภอเพ่ือ
รับมอบเกียรติบัตร 

๑๕ วัน 

    



แบบสอบถาม  
กระบวนการดําเนินงานอําเภออนามัยการเจริญพันธุ 

กลุมพัฒนาการสงเสริมสุขภาพวัยเรียนวัยรุน 
ป 2563 

คําถาม มี/ใช ไมมี/
ไมใช 

คําอธิบาย/คําตอบ 

1.ประชุมจัดทําแผนชี้แจงกระบวนการ
ดําเนินงานเพ่ือขอรับการประเมินอําเภอ
อนา มัยการ เ จ ริญ พันธุ  แก เ ค รื อข า ย
ผูรับผิดชอบงานจากสสจ. 

/  มีการประชุมจัดทําแผนชี้แจงกระบวนการ
ดําเนินงานเพ่ือขอรับการประเมินอําเภออนามัย
การเจริญพันธุระดับจังหวัด 

2.ศูนยอนามัยท่ี 9 นม.ไดรับแบบประเมิน
ตนเองตามมาตรฐาน RHD ๐๑ ๐๒ ๐๔ 
จากสสจ. 

/  เครือขายระดับอําเภอสงแบบประเมินตนเองตาม
มาตรฐาน RHD ๐๑ ๐๒ ๐๔ 

3.อําเภอท่ีมีผลคะแนนการประเมินตนเอง 
≥60 คะแนนแจงความประสงคขอรับการ
ประเมินไปยัง สสจ. พรอมแบบประเมิน
ตนเอง 

/  อําเภอท่ีมีผลคะแนนการประเมินตนเอง <60 
คะแนน ใหกลับไปทบทวนตามมาตรฐานอีกครั้ง
สวนท่ีมีผลการประเมิน ≥60 แจงผลการประเมิน
ไปยังสสจ. 

๔.รายงานผลการเยี่ยมประเมินฯ มายังสวน
สวนกลางเพ่ือพิจารณาตัดสินและรับรอง
ตามมาตรฐานอําเภออนามัยการเจริญพันธุ 

/  รายงานผลการเยี่ยมและประเมินฯ ครอบคลุม
ประเด็นตามคูมือมาตรฐานอําเภออนามัยการ
เจริญพันธุ ตามองคประกอบท้ัง ๕ 

 



กระบวนการดําเนินงานคัดเลือกอปท.ท่ีเปนแหลงเรียนรู                   
ดานการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนระดับทองถิ่น   

วัตถุประสงค  
1.เพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูการดําเนินงานอยางกวางขวาง โดยมุงเนนใหทุกจังหวัดมีแหลง

เรียนรูฯ ท่ีสามารถเปนตัวอยางใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน ๆ ไดแบงปนความรู แนวคิด ประสบการณใน
การดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนเสี่ยงทางเพศ พฤติกรรมเสี่ยงดานสุขภาพอ่ืนๆเชน 
บุหรี่ สุรา สารเสพติด ความรุนแรงของวัยรุนและเยาวชน 

 
ชื่อผูรับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน จุดควบคุมความเสี่ยง ระยะเวลา 
สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัด 
 

๑.กําหนดรูปแบบ/วิธีการ/กระบวนการ คัดเลือกแหลง
เรียนรูฯ ตามบริบทพ้ืนท่ี เชน 
-การจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูการดําเนินงาน
ปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนระดับเขต                                                                
-การจัดประชุมเพ่ือพิจารณาคดัเลอืกแหลงเรียนรูฯ
ของจังหวัด                                                             
-การนิเทศติดตามเพ่ือสรรหาและทาบทามใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินสมัครเปนแหลงเรียนรูฯ 

๑.ศูนยอนามัยช้ีแจงแนวทางการคัดเลือก 
อปท.แกทองถ่ินจังหวัด สสจ.และสสอ. 

๓๐ วัน 

องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินและ
ภาคีเครือขาย 

๑ . ส ง เ อก ส า ร ป ระ ก อบ ท่ี แส ด ง ใ ห เ ห็ น ข อ มู ล                                 
การดําเนินงานการปองกันและแกไขปญหาการ
ตั้งครรภ ในระดับทองถ่ิน 
-จัดทํารายงาน ไมเกิน 15 หนา หรือ Power point                                      
สําหรับการนําเสนอประมาณ 10 นาที 
 

๑.ประสานผูรับผิดชอบงานของจังหวัดและ
ผูเก่ียวของใหรับทราบลวงหนา 

๖๐ วัน 

ศูนยอนามัยท่ี ๙ 
นครราชสมีา/
คณะกรรมการ
ระดับเขต 

๑.พิจารณาคัดเลือกแหลงเรียนรูฯ 
-โดยพิจารณาตามรูปแบบ/วิธีการ/กระบวนการ
คดัเลอืกแหลงเรียนรูฯท่ีไดตกลงรวมกันระดับจังหวัด/
เขต ตามแบบฟอรม LA01 และ LA02 
๒ . ส ง ร า ย ช่ื อ อ ง ค ก ร ป ก ค ร อ ง ส ว น ท อ ง ถ่ิ น                                               
ท่ีไดรับการคัดเลือกแหลงเรียนรูฯ 
-สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สงรายช่ืออปท.ท่ีไดรับ
คัดเลือกใหกับศูนยอนามัยและสงตอเพ่ือพิจารณาไปท่ี
สํานักอนามัยการเจริญพันธุ ตามรายไตรมาส 

๑.กําหนดจํานวนเปาหมายของคณะกรรมการ
ใหแตละจังหวัดทราบลวงหนา 
 

๓๐ วัน 

สํ า นั ก อ น า มั ย 
การเจริญพันธุ 

๑.แจงผลการพิจารณาคัดเลือกใหกับ สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ตามรายไตรมาส 
 

๑.สํานักอนามัยการเจริญพันธุแจงผลการ
พิจารณา เปนลายลักษณอักษรใหกับ สสจ.
และอปท.ไดทราบภายใน ๑ เดือนหลังไดรับ
รายงานผลการคัดเลือก 

๓๐ วัน 

กรมอนามัย ๑.มอบเกียรตบัิตร อปท.ตนแบบ ปละ 1 ครั้ง ๑.มอบเกียรติบัตรในการประชุมวิชาการ 
๒.ประสานงานกับเครือขายระดับอําเภอเพ่ือ
รับมอบเกียรติบัตร 

๑๕ วัน 

 
 
 



แบบสอบถาม  
กระบวนการดําเนินงานอําเภออนามัยการเจริญพันธุ 

กลุมพัฒนาการสงเสริมสุขภาพวัยเรียนวัยรุน 
ป 2563 

คําถาม มี/ใช ไมมี/
ไมใช 

คําอธิบาย/คําตอบ 

1.กําหนดรูปแบบการคัดเลือกอปท.ตนแบบ /  ๑.การจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูการ
ดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภ
ในวัยรุนระดับเขต                                                                
๒.การจัดประชุมเพ่ือพิจารณาคัดเลือกแหลง
เรียนรูฯของจังหวัด                                                              

2.ประชาสัมพันธและรับสมัครอปท.เขารวม
โครงการ 

/  ๑.ทํากระบวนการคัดเลือกแจงลงพ้ืนท่ีระดับ
จังหวดัผานการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ชี้แจง
แนวทางการสมัคร ตามกระบวนการคัดเลือก 

3.แตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือก อปท.
ตนแบบฯ 

/  ๑.คณะกรรมการคัดเลือกอปท.ตนแบบฯ เชน 
ทองถ่ินจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด สภาเด็กและ
เยาวชน ศึกษาธิการจังหวัด และผูรับผิดชอบงาน
อนามัยการเจริญเจริญพันธุ 

๔ .การนิ เ ทศติ ดตาม เ พ่ื อส ร รหาและ
ทาบทามใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
สมัครเปนแหลงเรียนรู 

/  ๑.การนิเทศติดตามเพ่ือสรรหาและทาบทามให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินสมัครเปนแหลง
เรียนรูฯ 

๕.จัดเวทีคัดเลือกและถอดบทเรียน อปท.
ตนแบบ 

/  ๑.อปท.ตนแบบฯท่ีผานการคัดเลือกมารวม
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในเวทีระดับจังหวัด 
ระดับเขต  

๖.อปท.ตนแบบ ร วมนํา เสนอผลการ
ดําเนินงานในระดับเขตหรือระดับภาค 

 / ๑.อปท.ตนแบบฯท่ีไดผานกระบวนการคัดเลือก
ระดับเขต มีผลงานโดดเดนดานนวัตกรรม  
รูปแบบการดําเนินงานท่ีเดนชัดไมเหมือนใคร เขา
รวมในเวทีแลกเปลี่ยนระดับภาค 

 



กระบวนการดําเนินงานคัดเลือกโครงงานสุขภาพนักเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
วัตถุประสงค  

1.สงเสริมพัฒนาผลงานเชิงนวัตกรรม โครงงานดานการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมเพ่ือ
เปนตนแบบความรอบรูดานสุขภาพในโรงเรียน สงเสริมใหเด็กวัยเรียนมีความคิดริเริ่มสรางสรรคโดยการคิด
วิเคราะหและลงมือปฏิบัติเพ่ือลดหรือแกไขปญหาท่ีสงผลกระทบตอสุขภาพของตนเอง บุคลากรในโรงเรียน 
ครอบครัว และชมุชน 

 
ชื่อผูรับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน จุดควบคุมความเสี่ยง ระยะเวลา 
ศูนยอนามัย
สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดและ
หนวยงานตน
สังกัดของ
โรงเรียนในพ้ืนท่ี 
 

๑.กําหนดรูปแบบ/วิธีการ/กระบวนการ คัดเลือก
โครงงานสุขภาพนักเรียน 
-การจัดประชุมช้ีแจงและประชาสมัพันธการจัดทํา
โครงงานสุขภาพนักเรียนฯ เกณฑการตัดสิน                                          
-โรงเรียนแสดงเจตจํานงเขารวมโครงการไปยัง
หนวยงานตนสังกัด 

- โรงเรียนสงผลงานเพ่ือขอรับการประเมินคัดเลือก
เปนรูปเลมเอกสารใหกับ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
 

๑.ศูนยอนามัยช้ีแจงแนวทางการคัดเลือก 
โครงงานสุขภาพนักเรียนฯใหแก สสจ.สพป. 
สพม.เพ่ือทําความเขาใจรวมกัน 

๓๐ วัน 

สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัด 

๑. แตงตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัด 
2. ดําเนินการประเมินคัดเลือกโครงงานสุขภาพ
นักเรียนฯระดับจังหวัด 
3. จัดสงผลงานท่ีชนะเลิศระดับจงัหวัดใหกับศูนย
อนามัย  

๑.ประสานผูรับผิดชอบงานของจังหวัดและ
ผูเก่ียวของใหรับทราบลวงหนา 

30 วัน 

ศูนยอนามัยท่ี ๙ 
นคร ร าชสี ม า /
คณะกรรมการ
ระดับเขต 

๑.พิจารณาคัดเลือกโครงงานสุขภาพนักเรียนระดบัเขต 
-โดยพิจารณาจากรูปเลมรายงานและลงพ้ืนท่ี 
 ๒.สงรายช่ือโรงเรียนท่ีผานการคัดเลือกระดับเขต
ใหกับกรมอนามัย 
3.แจงโรงเรียนจัดเตรียมผลงานเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู
ในการประชุมวิชาการระดับประเทศ                                                
 

๑.ประสานงานเครือขายท้ัง สสจ.และโรงเรียน
ใหทราบลวงหนา 
๒.แจงผลการประเมินเปนลายลักษณอักษร 
ใหกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงเรียน
และกรมอนามัย รับทราบภายใน ๒ สัปดาห 
 

๓๐ วัน 

กรมอนามัย ๑.มอบเกียรติบัตร ในการประชุมวิชาการ ๑.มอบเกียรติบัตรในการประชุมวิชาการ 
๒.ประสานงานกับสสจ.และโรงเรียนเพ่ือรับ
มอบเกียรติบัตร 

๑๕ วัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสอบถาม  
กระบวนการดําเนินงานคัดเลือกโครงงานสุขภาพนักเรียน 
กลุมพัฒนาการสงเสริมสุขภาพวัยเรียนวัยรุนป 2563 

คําถาม มี/ใช ไมมี/
ไมใช 

คําอธิบาย/คําตอบ 

1. กําหนดรูปแบบการคัดเลือกโครงงาน
สุขภาพนักเรียนฯ 

/  ๑.การจัดประชุมชี้แจงการดําเนินงานและ
ประชาสัมพันธในระดับเขต                                                                 

2.ประชาสัมพันธและรับสมัครโครงงาน
สุขภาพนักเรียนฯเขารวมคัดเลือก 

/  ๑.  ชี้แจงแนวทางการเขารวมคัดเลือกตาม
กระบวนการคัดเลือก 

3.แตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือก ระดับเขต 
ระดับจังหวัด 

/  ๑.คณะกรรมการคัดเลือกโครงงานสุขภาพ
นั ก เ รี ยนฯ  ประกอบ ไปด ว ย  ตั วแทนภาค
การศึกษา ตัวแทนภาคสาธารณสุข(ดานการ
สงเสริมสุขภาพ 1 ทาน ดานอนามัยสิ่งแวดลอม 
1 ทาน) ตัวแทนภาคทองถ่ิน  

๔.มีการลงเยี่ยมพ้ืนท่ีเพ่ือคัดเลือกโครงงาน
สุขภาพนักเรียนในระดับจังหวัด 

/  ๑. มีการประเ มินคัดเลือกโครงงานสุขภาพ
นักเรียนจากคณะกรรมการระดับจังหวัด 

๕.มีการลงเยี่ยมพ้ืนท่ีเพ่ือคัดเลือกโครงงาน
สุขภาพนักเรียนในระดับเขต 

/  ๑. มีการประเ มินคัดเลือกโครงงานสุขภาพ
นักเรียนจากคณะกรรมการระดับเขต 

๖ .โครงงานสุขภาพนักเรียนฯท่ีผานการ
ชนะ เ ลิ ศ ร ะดั บ เ ขต ได นํ า เ สนอผลกา ร
ดําเนินงานในเวทีประชุมวิชาการของกรม
อนามัย 

 / ๑.โครงงานสุขภาพนักเรียนฯท่ีผานกระบวนการ
คัดเลือกระดับเขต มีผลงานนวัตกรรมเขารวมใน
เวทีแลกเปลี่ยนระดับประเทศ 

 



กระบวนการดําเนินงานเฝาระวังฐานขอมูล 
  

วัตถุประสงค  
            เพ่ือชี้แจงแนวทางการดําเนินงานสงเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุน และผสานความรวมมือในการ
บริหารจัดการแผนงานโครงการ การกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุดในการสงเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุน ในเขตสุขภาพท่ี ๙  
 

ชื่อผูรับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน จุดควบคุมความเสี่ยง ระยะเวลา 
 

ศูนยอนามัยท่ี 9 ทบทวนระบบการเฝาระวังสุขภาพและพัฒนา
ฐานขอมูลเด็กวัยเรียนวัยรุน 

ประสานงานกับผูรับผิดชอบสวนกลาง 
เพ่ือไดฐานขอมูลท่ีชัดเจนและถูกตองใน
การดําเนินงานตอ 

7 วัน 

ศูนยอนามัยท่ี 9 กําหนดรูปแบบการพัฒนาระบบเฝาระวัง
สุขภาพและพัฒนาฐานขอมูลเด็กวัยเรียนวัยรุน 

ประสานงานกับผูรับผิดชอบสวนกลาง 
เพ่ือไดระบบขอมูลท่ีถูกตอง และชี้แจง
ผูรับผิดชอบงานจังหวัดเพ่ือใหระบบเฝา
ระวังขอมูลเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

7 วัน 

ศูนยอนามัยท่ี 9 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบเฝาระวัง
สุขภาพและพัฒนาฐานขอมูลเด็กวัยเรียนวัยรุน 

ประสานกลุมเปาหมายลวงหนา และ
ยืนยันการเขารวม 

15 วัน 

ศูนยอนามัยท่ี 9 จัดทําคูมือการบันทึกขอมูลในระบบเฝาระวัง
สุขภาพและพัฒนาฐานขอมูลเด็กวัยเรียนวัยรุน 

เตรียมขอมูลในการจัดทําขอมูลให
ครบถวน 

15 วัน 

ศูนยอนามัยท่ี 9/
คณะกรรมการท่ี
เก่ียวของ 

เยี่ยมติดตามการเฝาระวัง ในระบบเฝาระวัง
สุขภาพและพัฒนาฐานขอมูลเด็กวัยเรียนวัยรุน
ระดับจังหวัด อําเภอ และตําบล 

ประสานกลุมเปาหมายลวงหนา และ
ยืนยันวันท่ีประเมินลวงหนา  

15 วัน 

ศูนยอนามัยท่ี 9 สรุปผลการดําเนินและจัดทําขอเสนอเพ่ือ
พัฒนาระบบ 

เตรียมขอมูลกอน ขณะ และหลังการ
เยี่ยมติดตาม 

7 วัน 

 
 
 
 
 
 
 



แบบสอบถาม  
กระบวนการดําเนินงานเฝาระวังฐานขอมูล 

กลุมพัฒนาการสงเสริมสุขภาพวัยเรียนวัยรุน 
ป 2563 

คําถาม มี/ใช ไมมี/
ไมใช 

คําอธิบาย/คําตอบ 

๑.ทบทวนระบบฐานขอมูล /  -ทบทวนระบบฐานขอมูลวัยเรียนวัยรุน ใหเปน
เปนปจจุบนั และใหเปนแนวทิศทางกับสวนกลาง 
เพ่ืองายตอการนําขอมูลมาใช 

๒.กําหนดรูปแบบการพัฒนาระบบเฝาระวัง
สุขภาพและพัฒนาฐานขอมูลเด็กวัยเรียน
วัยรุน 

/  -กําหนดรูปแบบในการพัฒนาระบบฐานมูล 
เพ่ือใหมีขอมูลตัวกลางชุดเดียวกันสําหรับใชใน
เขตพ้ืนท่ีสุขภาพ 

๓.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบเฝา
ระวังสุขภาพและพัฒนาฐานขอมูลเด็กวัย
เรียนวัยรุน 

/  -จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงาน การ
พัฒนาระบบฐานขอมูล เพ่ือกําหนดรูปแบบและ
ทิศทางของขอมูลรวมกัน 

๔.จัดทําคูมือการบันทึกขอมูลในระบบเฝา
ระวังสุขภาพและพัฒนาฐานขอมูลเด็กวัย
เรียนวัยรุน 

/  -จัดทําคูมือสวนกลาง เพ่ือเปนแนวทางในการ
อางอิงขอมูล 

๕.เยี่ยมติดตามการเฝาระวัง ในระบบเฝา
ระวังสุขภาพและพัฒนาฐานขอมูลเด็กวัย
เรียนวัยรุนระดับจังหวัด อําเภอ และตําบล 

/  -เยี่ยมติดตามงานฐานขอมูลในพ้ืนท่ี เ พ่ือนํา
ปญหาในพ้ืนท่ีท่ีพบมาพัฒนาระบบตอไปใหดีข้ึน 

 



 กระบวนการดําเนินงานโรงเรียนรอบรูดานสุขภาพ 
กลุมพัฒนาการสงเสริมสุขภาพวัยเรียนวัยรุน 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือใหโรงเรียนมีแนวทางการดําเนินงานโรงเรียนรอบรูดานสุขภาพเปนมาตรฐานเดยีวกัน  
2. เพ่ือใหนักเรียนมีความรอบรูสุขภาพดานสุขภาพเพ่ิมข้ึนและมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค 
3. โรงเรียนพัฒนาเปนโรงเรียนรอบรูดานสุขภาพ มรีะบบ วิธีการและชองทางการสื่อสารใหนักเรียนและบุคลากร

ในโรงเรียน เขาถึง เขาใจ ขอมูลสขุภาพและบริการสุขภาพ สามารถตัดสินใจดูแลสุขภาพของตนเองไดอยาง
เหมาะสม   

ช่ือผูรับผิดชอบ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน จุดควบคุมความเสี่ยง ระยะเวลา 
ศูนยอนามัยท่ี 9 
นครราชสมีาและ
สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด 
 

 
 
 
 

1.ประชุมช้ีแจงการดําเนินงาน
วัยเรียนวัยรุน แกผูท่ีเก่ียวของ
สสจ./ศธ.ในเดือนธันวาคม 
2.ติดตามโรงเรียนท่ีมีความ
สนใจในการเขารวมโครงการ
ทุก 3 เดือน 

1 – 2 วัน 

คณะกรรมการ
โรงเรียนรอบรูดาน
สุขภาพ ของ
โรงเรียน 
 

 
 
 
 

1.ประเมินตนเองตามแนวทาง
พัฒนาโรงเรียนรอบรูดาน
สุขภาพภายใน 1 เดือน 

30 วัน 

คณะกรรมการ
โรงเรียนรอบรูดาน
สุขภาพ ของ
โรงเรียน 

 
 
 

1.แจงความจํานงพรอมสง
แบบประเมินตนเองให
เจาหนาท่ีสาธารณสุข  

30 วัน 

คณะกรรมการ
โรงเรียนรอบรูดาน
สุขภาพ ของ
โรงเรียน 

 
 
 

1.คณะกรรมการโรงเรียนรอบ
รูดานสุขภาพ ของโรงเรียน ขอ
คําแนะนํา จาก สสอ. สสจ. 

60 วัน 
 

สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด 

 
 
 

1.ทีมระดับจังหวัดสงผลการ
ประเมินมายังศูนยอนามัยท่ี 9 
นครราชสมีา เพ่ือรับรองเปน
โรงเรียนรอบรูดานสุขภาพ 
 

30 วัน 
 

ศูนยอนามัยท่ี 9 
นครราชสมีา 

 
 
 

คณะกรรมการประเมินรับรอง
ฯ จากศูนยอนามัยที 9 
นครราชสมีา แจงผลการ
รับรองภายใน 3 เดือน 
 
 

90 วัน 

  

1.ศูนยอนามยัท่ี 9 นครราชสีมา
รวมกับสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดช้ีแจงโรงเรียน 
โรงเรียนแสดงเจตจํานงเขารวม
โครงการไปยังหนวยงานตนสังกัด 

2. โรงเรยีนประเมินตนเอง(Self Assessment)  

เพ่ือคนหาปญหาสุขภาพ 

 

3. โรงเรียนสมัครเขารวมโครงการโดยแจงความ

จํานงไปยังหนวยงานตนสังกัดใน พ้ืนท่ี  (สพป./สพม.      

สสจ. ศอ.) 

4.โรงเรียนนําแนวทางพัฒนาโรงเรียนรอบรูดาน

สุขภาพไปดําเนินการ ตาม 4 องคประกอบ และ 

จัดทํารายงานตามแบบประเมินโรงเรียนรอบรูดาน

สุขภาพและจัดเตรยีมเอกสารหลักฐาน 

5. ผูประเมินระดับจังหวัด ผูประเมินระดบัจังหวัดลง

พ้ืนท่ีตรวจประเมินโรงเรยีน (พรอมหลักฐาน) 

ตรวจสอบความครบถวนสมบูรณของรายงานผลการ

ประเมินตนเองของโรงเรยีน 

6. ศูนยอนามัยท่ี 9 นครราชสีมา ข้ึนทะเบียน

รับรอง โรงเรยีนรอบรูสุขภาพ เขตสุขภาพท่ี 9 

มอบเกียรติบัตรรับรอง โรงเรียนรอบรูสุขภาพ 



แบบสอบถาม กระบวนการดําเนินงานโรงเรียนรอบรูดานสุขภาพ 

 
คําถาม มี/ใช ไมมี/

ไมใช 
คําอธิบาย/คําตอบ 

1.ประชุมช้ีแจงการดําเนินงาน แกผูท่ีเก่ียวของ 
สสจ./ศธ. 
 

/  มีการประชุมช้ีแจงกระบวนการดําเนินงานโรงเรยีน
HLS 

2.โรงเรียนมีการจดัวางระบบการบริหารจดัการ
ขับเคลื่อนภายในและภายนอกองคกร 

 

/  โรงเรียน สนับสนุน สงเสริม ใหองคกรแหงความ
รอบรูดานสุขภาพในทุกกระบวนการ 

3. โรงเรียนมีการจัดทําแผนงาน/โครงการ/
แผนปฏิบัติการ/แผนกํากับติดตามประเมินผล 

 

/  โรงเรียน มีการดําเนินกิจกรรมดานการสงเสริม
กิจกรรมทางกายและมีแบบแผนการปฏิบัติท่ีชัดเจน 

4. มีกระบวนการกํากับ ตดิตาม  ประเมินผลการ
ดําเนินงานตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

 

/  โรงเรียน มีการกํากับ ตดิตาม ประเมินผลการ
ดําเนินงาน ทันตามเวลาท่ีกําหนดการ 

5. โรงเรียนมีการสื่อสารสาธารณะเผยแพรและ
ประชาสมัพันธการดําเนินงาน 

/  โรงเรียนมีการเผยแพรประชาสัมพันธการ
ดําเนินงานผาน ชองทางตางๆ  

 



กระบวนการดําเนินงานโรงเรียน ChOPA & ChiPA   
ลดเรียนเพ่ิมรู...สูเด็กไทย สูง สมสวน แข็งแรง IQ EQ ดี    ป 2563 

วัตถุประสงค  
1. เพ่ือใหโรงเรียนมีแนวทางการดําเนินงานโรงเรียน ChOPA & ChiPA  ลดเรียนเพ่ิมรู...สูเด็กไทย สูง สมสวน 

แข็งแรง IQ EQ ดี  เปนมาตรฐานเดียวกัน  

2. เพ่ือใหเด็กวัยเรียน วัยรุน เด็กท่ีมีน้ําหนักเกินและอวน ไดผอนคลายและสนุกสนานกับการเลนท่ี
หลากหลาย มีรางกายแข็งแรง เจริญเติบโตสมวัย 

ชื่อผูรับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน จุดควบคุมความเสี่ยง ระยะเวลา 
สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัด.และ
หนวยงานตน
สังกัดของโรงเรยีน
ในพ้ืนท่ี 
 
 
 

    1.ประชุมช้ีแจงการดําเนินงานวัยเรียน
วัยรุน แกผูท่ีเก่ียวของสสจ./ศธ. 
2.สงหนังสือประชาสมัพันธการเขา
รวมกิจกรรม 
3.ติดตามโรงเรียนท่ีมีความสนใจใน
การเขารวมโครงการทุก3เดือน 

 
30  วัน 

โรงเรียนท่ีตองการ
เ ข า ร ว ม ร ว ม
กิจกรรม  
 
 
 

 1.ศูนยอนามัยสนับสนุนคูมือการ
ดําเนินงาน  
2.สสจ.เปนพ่ีเลี้ยง (Coach) เสริม
พลัง/พัฒนาศักยภาพ/ประชุมช้ีแจง 
ใหมีความรูความเขาใจการพัฒนางาน
ตามมาตรฐานและตามแบบฟอรม 

 
30 วัน 

โรงเรียนท่ีตองการ
เขารวมกิจกรรม  
 
 

 1.ศูนยอนามยั .สสจ.เปนพ่ีเลีย้ง 
(Coach) เสริมพลัง/พัฒนาศักยภาพ/
ประชุมช้ีแจง ใหมีความรูความเขาใจ
การพัฒนางานตามมาตรฐานและตาม
แบบฟอรม 

 
120 วัน 

กองกิจกรรมทาง

กาย กรมอนามยั 
 

 1.ศูนยอนามยั .สสจ.เปนพ่ีเลีย้ง 
(Coach) เสริมพลัง/พัฒนาศักยภาพ/
ประชุมช้ีแจง ใหมีความรูความเขาใจ
การพัฒนางานตามมาตรฐานและตาม
แบบฟอรม 

 

30 วัน 

กองกิจกรรมทาง

กาย และศนูย์

อนามยั 

 

 1. ศูนยอนามัย .สสจ.เปนพ่ีเลี้ยง 
(Coach) เสริมพลัง/พัฒนาศักยภาพ/
ประชุมช้ีแจง ใหมีความรูความเขาใจ
การพัฒนางานตามมาตรฐานและตาม
แบบฟอรม 
2.ประสานงานกับพ้ืนท่ีเพ่ือเตรียม
ความพรอมในการตอนรับการการ
เยี่ยมเสรมิพลัง 

 

30 วัน 

กองกิจกรรมทาง
กาย และศูนย
อนามัย 
 

 1.ประสานงานโรงเรยีนท่ีไดรับการ
คัดเลือกเพ่ือเตรยีมความพรอมในการ
เตรียมรับรางวัลในเวทีในเวทีประชุม
วิชาการระดับประเทศ 

30 วัน 

1..สสจ.รวมกับหนวยงานตน
สังกัดของโรงเรยีนช้ีแจงโรงเรยีน 
โรงเรียนแสดงเจตจํานงเขารวม
โครงการไปยังหนวยงานตน
สังกัด 

2. โรงเรียนสมัครเขารวมโครงการฯผานระบบ

เว็บไซต 
https://chopachipa.org/Home/content/commu 

ของกองกิจกรรมทางกาย กรมอนามัย 

3.  โรงเรียนดําเนินงานตามเกณฑ 4 ประเด็น

พรอมสงผลงานสมัคร 

 

4. กองกิจกรรมทางกาย กรมอนามยั ตรวจ

เอกสาร   

5.ลงพ้ืนท่ีปฏิบัติงานเยี่ยมเสริมพลงั (Site Visit)  

 

6.ประกาศผลโรงเรยีนทีไดรับคัดเลือก                                                            

 
 

 

https://chopachipa.org/Home/content/commu


แบบสอบถาม กระบวนการดําเนินงานโรงเรียน ChOPA & ChiPA  ลดเรียนเพ่ิมรู...สูเด็กไทย สูง สมสวน 
แข็งแรง IQ EQ ดี    ป 2563 

 
คําถาม มี/ใช ไมมี/

ไมใช 
คําอธิบาย/คําตอบ 

1.ประชุมช้ีแจงการดําเนินงานวัยเรียนวัยรุน แกผู
ท่ีเก่ียวของ สสจ./ศธ. 
 

/  มีการประชุมช้ีแจงกระบวนการดําเนินงานโรงเรยีน
สงเสริมสุขภาพ 

2.โรงเรียนมีการจดัวางระบบการบริหารจดัการ
ขับเคลื่อนภายในและภายนอกองคกร 

 

/  โรงเรียน สนับสนุน สงเสริม ใหองคกรแหงความ
รอบรูดานสุขภาพในทุกกระบวนการ 

3. โรงเรียนมีการจัดทําแผนงาน/โครงการ/
แผนปฏิบัติการ/แผนกํากับติดตามประเมินผล 

 

/  โรงเรียน มีการดําเนินกิจกรรมดานการสงเสริม
กิจกรรมทางกายและมีแบบแผนการปฏิบัติท่ีชัดเจน 

4. มีกระบวนการกํากับ ตดิตาม  ประเมนิผลการ
ดําเนินงานตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

 

/  โรงเรียน มีการกํากับ ตดิตาม ประเมินผลการ
ดําเนินงาน ทันตามเวลาท่ีกําหนดการ 

5. โรงเรียนมีการสื่อสารสาธารณะเผยแพรและ
ประชาสมัพันธการดําเนินงาน 

/  โรงเรียนมีการเผยแพรประชาสัมพันธการ
ดําเนินงานผาน ชองทางตางๆ  

 
 



ตารางการวิเคราะหระดับความเส่ียง 

กลุมพัฒนาการสงเสริมสุขภาพวัยเรียนวัยรุน 

ปงบประมาณ 2563 

 

ภารกิจตามกฎหมาย /
แผนงาน /ภารกิจอ่ืน 
ๆ ท่ีสําคัญ / ข้ันตอน 

วัตถุประสงค ความเส่ียง ปจจัยเส่ียง การประเมินความเสี่ยง ลําดับ
ความ
เสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง 

คะแนน ระดับ 

1.พัฒนาโรงเรียนตาม
มาตรฐานโรงเรียนสงเสรมิ
สุขภาพ 

1.เพ่ือใหโรงเรียนมีแนวทางการ
ดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ
เปนมาตรฐานเดยีวกัน  
2.พัฒนาศักยภาพโรงเรียนใหเปน
จุดเริม่ตนและศูนยกลางของการ
พัฒนาสุขภาพ รวมท้ังพัฒนาชุมชน
ใหมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพ
ตนเองและครอบครัว 

นักเรียน บุคลากรในโรงเรียน
ไมเห็นความสาํคัญของการ
เสรมิสรางสุขภาพอนามัยของ
ตนเอง 

1.ไมมีการประชุมช้ีแจงแนวทางการ
ดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 
 

3 5 15 สูงมาก 2 

2.นักเรยีน บุคลากรในโรงเรียนยังไม
เห็นความสําคัญของการเสริมสราง
สุขภาพอนามัยของตนเอง 
 

4 5 20 สูงมาก 1 

3.ขาดการมสีวนรวมของภาคเีครอืขาย
ทุกภาคสวนในสังคมในการขับเคลือ่น
การดําเนินงาน 
 

3 4 12 สูง 3 

2.พัฒนาโรงพยาบาลตาม
มาตรฐานบริการสุขภาพท่ี
เปนมิตรสําหรับวัยรุนและ
เยาวชน(ฉบับบูรณาการ) 

๑.เพ่ือเปนแนวทางสําหรับสถาน
บ ริ ก า ร ท้ั ง ใ น แ ล ะ น อ ก สั ง กั ด
ก ร ะ ท ร ว ง ส า ธ า ร ณ สุ ข ใ น ก า ร
จัดบริการ YFHS รวมท้ังใชในการ
ประเมินตนเองและพัฒนาคุณภาพ
บริการอยางตอเน่ือง  
2.เพ่ือเปนการประกันคุณภาพดาน
การเขาถึงบริการสุขภาพสําหรับ
วัยรุนและเยาวชน ตามสิทธิท่ีวัยรุน
และเยาวชนพึงไดรับตามกฎหมาย 

ผูบริหาร กลุมแกนนํา และ
ผูเก่ียวของในโรงพยาบาลและ
เครือขายไมเห็นความสาํคัญ
ของการจัดบริการท่ีเปนมิตร
สําหรับวัยรุนและเยาวชน 

 
 
 
 
 

1.ไมมีการประชุมช้ีแจงกระบวนการ
ดําเนินงานโรงพยาบาลตามมาตรฐาน
บริการสุขภาพท่ีเปนมติรสําหรับวัยรุน
และเยาวชน(ฉบับบูรณาการ) 
 

2 5 10 สูง 4 

2.ผูนําและบุคลากรในโรงพยาบาลไมให
ความสําคญั(ไมมีผูรับผดิชอบงานและ
สถานท่ีในการดําเนินงาน) 

3 5 15 สูงมาก 2 



3.โครงการตามแนวทาง
ตามพระราชดําริ (กพด.)
  
   

1. เ พ่ือ ให โ ร ง เ รี ยนใน พ้ืน ท่ีตาม
โครงการพระราชดําริไดรับการดูแล
ดานสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม 
2.มีการแกไขปญหาดานสุขภาพ 
และโภชนาการในเด็กและเยาวชน
ในถ่ินทุรกันดาร 

1.การจดักิจกรรมใน โครงการ
ไมตรงกับความตองการของ
พ้ืนท่ี 

1.ขาดการสํารวจความตองการของ
โรงเรียน และหนวยงานตนสังกัด 

3 3 9 สูง 5 

2.โรงเรียนในโครงการ
พระราชดําริ ท้ัง 12 โรงเรียน
ตางหนวยสังกัดทําใหการ
ประสานงานหลายข้ันตอน 

1.ประชุมช้ีแจงประสานและขอความ
รวมมือจากหนวยงานตนสังกัดของ
โรงเรียนตชด.(กองกํากับการตาํรวจ
ตระเวนชายแดน) 

3 4 12 สูง 3 

4.สนับสนุนการขับเคลื่อน 
พรบ.การปองกันแกไข
ปญหาการตั้งครรภใน
วัยรุน เขตสุขภาพท่ี ๙ 
ปงบประมาณ ๒๕๖๓ 

1.เพ่ือพัฒนากลไกการขับเคลื่อน
งานและกํากับตดิตามประเมินผล
การดําเนินงานแบบบูรณาการตาม
พรบ.การปองกันแกไขปญหาการ
ตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ.๒๕๕๙  
๒. เพ่ือเสริมสรางความรวมมือของ
หนอยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชน 
ครอบครัว และแกนนําวัยรุนในการ
ปองกันและแกไขปญหาในวัยรุน 

ไมมีการจัดประชุม
คณะอนุกรรมการตามกําหนด 

1.ภาระงานของแตละหนวยงาน ทําให
จัดสรรเวลาในการจดัประชุมท่ีตรงกัน
ไมได หรือมเีหตุใหตองเลื่อนการจดั
ประชุมออกไป 

๒ 5 1๐ ปานกลาง ๓ 

2.ยกเลิกการประชุมกระทันหันจาก
ภาระกิจเรงดวน 

๓ 5 15 สูงมาก 1 

3.ขาดการตระหนักและมสีวนรวมของ
ภาคีเครือขายในการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงาน 

3 4 12 สูง ๒ 

5.อําเภออนามัยการเจรญิ
พันธุ 

1.บูรณาการและเสริมสรางความ
เขมแข็งของระบบการดําเนินงาน
เรื่องเพศและอนามัยการเจริญพันธุ 
สุขภาพกาย สุขภาพจิต และการ
ปองกันพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุนและ
เยาวชน 
2.พัฒนาองคความรูเรื่องเพศและ
อนามัยการเจริญพันธุ  ในระดับ
อําเภอและชุมชนอยางตอเน่ือง 
3.พัฒนารูปแบบการดําเนินเพ่ือลด
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ พฤติกรรม
เสี่ยงดานสุขภาพอ่ืนๆเชน บุหรี่ สรุา 
สารเสพตดิ ความรุนแรงของวัยรุน
และเยาวชน 

เครือขายระดับอําเภอไมเห็น
ความสําคญัของดําเนินงาน
ตามมาตรฐานอําเภออนามัย
การเจรญิพันธุ  

1.ไมมีการประชุมช้ีแจงแนวทางการ
ดําเนินงานตามมาตรฐานอําเภออนามัย
การเจรญิพันธุในระดับจังหวัดและ
อําเภอ 

3 5 15 สูงมาก 2 

2.เครือขายระดับอําเภอยังไมเห็น
ความสําคญัของการปองกันและแกไข
ปญหาการตั้งครรภในวัยรุนในระดบั
พ้ืนท่ี 

๓ 5 15 สูงมาก ๒ 

3.ขาดการมสีวนรวมของภาคเีครอืขาย
ทุกภาคสวนในสังคมในการขับเคลือ่น
การดําเนินงาน 
 

3 4 12 สูง 3 



6.อปท.ท่ีเปนแหลงเรียนรู                   
ดานการปองกันและแกไข
ปญหาการตั้ งค ร รภ ใน
วัยรุนระดับทองถ่ิน   
 

1.เพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู
การดําเนินงานอยางกวางขวาง โดย
มุงเนนใหทุกจังหวัดมีแหลงเรียนรูฯ 
ท่ีสามารถเปนตัวอยางใหองคกร
ปกครองส วนท อง ถ่ิน อ่ืน  ๆ  ไ ด
แ บ ง ป น ค ว า ม รู  แ น ว คิ ด 
ประสบการณในการดําเ นินงาน
ปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภ
ในวัยรุนเสี่ยงทางเพศ พฤติกรรม
เสี่ยงดานสุขภาพอ่ืนๆเชน บุหรี่ สุรา 
สารเสพติด ความรุนแรงของวัยรุน
และเยาวชนพึงไดรับตามกฎหมาย 

อปท.  ไมเห็นความสําคัญและ
ยังไมเขาใจการดําเนินงานดาน
การปองกันและแกไขปญหา
การตั้ งครรภ ในวัยรุน ตาม
พรบ.วัยรุน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 
 
 

1.ไมมีการประชุมช้ีแจงกระบวนการ
ดําเนินงาน อปท.ท่ีเปนแหลงเรียนรู                   
ดานการปองกันและแกไขปญหาการ
ตั้งครรภในวัยรุนระดับทองถ่ิน   
 

๓ 5 1๕ สูงมาก 4 

2.อปท.ไมใหความสาํคัญและยังไมเขาใจ
บทบาทหนาท่ี ตามพรบ.วัยรุน พ.ศ. 
๒๕๕๙  

3 5 15 สูงมาก ๔ 

7.โครงงานสุขภาพ
นักเรียน 

1.ส ง เ ส ริ ม พั ฒ น า ผ ล ง า น เ ชิ ง
นวัตกรรม โครงงานดานการสงเสริม
สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมเพ่ือ
เปนตนแบบความรอบรูดานสุขภาพ
ในโรงเรียน สงเสริมใหเด็กวัยเรียนมี
ความคิดริเริ่มสรางสรรคโดยการคิด
วิเคราะหและลงมือปฏิบัติเพ่ือลด
หรือแกไขปญหาท่ีสงผลกระทบตอ
สุขภาพของตนเอง บุคลากรใน
โรงเรียน ครอบครัว และชุมชน 

เครือขายไมเห็นความสาํคัญ
ของการดําเนินงานโครงงาน
สุขภาพนักเรียนฯ  

1.ไมมีการประชุมช้ีแจงกระบวนการ
ดําเนินงานโครงงานสุขภาพนักเรียนฯใน
พ้ืนท่ี 

3 5 15 สูงมาก 2 

2.เครือขายไมเห็นความสําคญัของการ
จัดทําโครงงานสุขภาพนักเรียนฯ 

๓ 5 15 สูงมาก ๒ 

8.การเฝาระวังสุขภาพ
และการพัฒนาฐานขอมูล
เด็กวัยเรียนวัยรุน 

เพ่ือช้ีแจงแนวทางการดําเนินงาน
สงเสริมสุขภาพเด็กวัยเรยีนวัยรุน 
และผสานความรวมมือในการ
บริหารจดัการแผนงานโครงการ การ
กํากับ ติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงาน เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุดในการสงเสริม
สุขภาพเด็กวัยเรยีนวัยรุน ในเขต
สุขภาพท่ี ๙  

ผูบริหาร และ ผูเก่ียวของไม
เห็นความสําคัญของการเฝา
ระวังสุขภาพและการพัฒนา
ฐานขอมูลเด็กวัยเรยีนวัยรุน  

1.ไมมีการประชุมช้ีแจงแนวทางการ
ดําเนินงานสงเสรมิสุขภาพเด็กวัยเรียน
วัยรุน 

3 5 15 สูงมาก 2 

2.ผูบริหาร และ ผูเก่ียวของไมเหน็
ความสําคญัของการเฝาระวังสุขภาพ
และการพัฒนาฐานขอมูลเด็กวัยเรยีน
วัยรุน 

4 5 20 สูงมาก 1 



9.พัฒนาโรงเรียนตาม
มาตรฐานโรงเรียนHLS 

1.เพ่ือใหโรงเรียนมีแนวทางการ
ดําเนินงานโรงเรียนรอบรูดาน
สุขภาพเปนมาตรฐานเดยีวกัน  
2.เพ่ือใหนักเรยีนมีความรอบรู
สุขภาพดานสุขภาพเพ่ิมข้ึนและมี
พฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค 
3.โรงเรียนพัฒนาเปนโรงเรียนรอบรู
ดานสุขภาพ มรีะบบ วิธีการและ
ชองทางการสื่อสารใหนักเรียนและ
บุคลากรในโรงเรยีน เขาถึง เขาใจ 
ขอมูลสุขภาพและบริการสุขภาพ 
สามารถตัดสินใจดูแลสุขภาพของ
ตนเองไดอยางเหมาะสม   

นักเรียน บุคลากรในโรงเรียน
ไมเห็นความสาํคัญของการ
เสรมิสรางสุขภาพอนามัยของ
ตนเอง 

1.ไมมีการประชุมช้ีแจงแนวทางการ
ดําเนินงานโรงเรียนHLS 
 

3 5 15 สูงมาก 2 

2.นักเรยีน บุคลากรในโรงเรียนยังไม
เห็นความสําคัญของการเสริมสราง
สุขภาพอนามัยของตนเอง 
 

4 5 20 สูงมาก 1 

3.ขาดการมสีวนรวมของภาคเีครอืขาย
ทุกภาคสวนในสังคมในการขับเคลือ่น
การดําเนินงาน 
 

3 4 12 สูง 3 

10.โรงเรียน ChOPA & 
ChiPA  ลดเรียนเพ่ิมรู...สู
เด็กไทย สูง สมสวน 
แข็งแรง IQ EQ ดี     

1.เพ่ือใหโรงเรียนมีแนวทางการ
ดําเนินงานโรงเรียน ChOPA & 
ChiPA  ลดเรียนเพ่ิมรู...สูเด็กไทย 
สูง สมสวน แข็งแรง IQ EQ ดี  เปน
มาตรฐานเดียวกัน  
2.มีการแกไขปญหาดานสุขภาพ 
เด็กวัยเรียน วัยรุน เด็กท่ีมีนํ้าหนัก
เกินและอวน 

นักเรียน บุคลากรในโรงเรียน
ไมเห็นความสาํคัญของการ
แกไขปญหาภาวะ อวน เตี้ย 
ผอม 

1.ไมมีการประชุมช้ีแจงแนวทางการ
ดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 

3 5 15 สูงมาก 2 

  2.นักเรยีน บุคลากรในโรงเรียนยังไม
เห็นความสําคัญของการเสริมสราง
สุขภาพอนามัยของตนเอง 
 

4 5 20 สูงมาก 1 

3.ขาดการมสีวนรวมของภาคเีครอืขาย
ทุกภาคสวนในสังคมในการขับเคลือ่น
การดําเนินงาน 
 

3 4 12 สูง 3 

 
 



ตารางการวิเคราะหระดับความเส่ียง 

กลุมพัฒนาการสงเสริมสุขภาพวัยเรียนวัยรุน 

ปงบประมาณ 2563 

ภารกิจ ความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง โอกาส ผลกระทบ 

1.พัฒนาโรงเรียนตาม
มาตรฐานโรงเรียน
สงเสริมสุขภาพ 

นักเรียน บุคลากรใน
โรงเรียนไมเห็น
ความสําคญัของการ
เสรมิสรางสุขภาพ
อนามัยของตนเอง 

1.ไมมีการประชุมช้ีแจงแนว
ทางการดําเนินงานโรงเรียน
สงเสริมสุขภาพ 

ไมมีการประชุมช้ีแจงแนวทางการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ
แกสสจ.และผูบริหารดานการศึกษา 
จํานวนท่ีไดเขารับการประชุมช้ีแจง มากกวา 50 % =5 
จํานวนท่ีไดเขารับการประชุมช้ีแจง มากกวา 40 % =4 
จํานวนท่ีไดเขารับการประชุมช้ีแจง มากกวา 30 % =3 
จํานวนท่ีไดเขารับการประชุมช้ีแจง มากกวา 20 % =2 
จํานวนท่ีไดเขารับการประชุมช้ีแจง มากกวา 10 % =1 
 

ความเขาใจในการดาํเนินงานโรงเรียนสงเสรมิสุขภาพ 

มีความเขาใจการดําเนินการ มากกวา 50 % =5 
มีความเขาใจการดําเนินการ มากกวา 40 % =4 
มีความเขาใจการดําเนินการ มากกวา 30 % =3 
มีความเขาใจการดําเนินการ มากกวา 20 % =2 
มีความเขาใจการดําเนินการ มากกวา 10 % =1 

2.นักเรยีน บุคลากรใน
โรงเรียนยังไมเห็นความสําคญั
ของการเสรมิสรางสุขภาพ
อนามัยของตนเอง 

การเขารวมดําเนินงานโรงเรยีนสงเสรมิสุขภาพทุกระดับ 
จํานวนโรงเรยีนท่ีเขารวมรร.สงเสริมสุขภาพมากกวา 50 % =5 

จํานวนโรงเรยีนท่ีเขารวมรร.สงเสริมสุขภาพมากกวา 40 % =4 

จํานวนโรงเรยีนท่ีเขารวมรร.สงเสริมสุขภาพมากกวา 30 % =3 

จํานวนโรงเรยีนท่ีเขารวมรร.สงเสรมิสุขภาพมากกวา20 % =2 

จํานวนโรงเรยีนท่ีเขารวมรร.สงเสริมสุขภาพมากกวา10 % =1 

 

ผลการเขารวมดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 

มีการดําเนินการ มากกวา 50 % =5 
มีการดําเนินการ มากกวา 40 % =4 
มีการดําเนินการ มากกวา 30 % =3 
มีการดําเนินการ มากกวา 20 % =2 
มีการดําเนินการ มากกวา 10 % =1 

3.ขาดการมสีวนรวมของภาคี
เครือขายทุกภาคสวนในสังคม
ในการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงาน 

ภาคีเครือขายในสังคมเขารวมในการขับเคลื่อนงานโรงเรยีนสงเสรมิ
สุขภาพ 

จํานวนภาคีเครือขายไดเขารวมในการขับเคลื่อนมากกวา 50 % =5 
จํานวนภาคีเครือขายไดเขารวมในการขับเคลื่อนมากกวา 40 % =4 
จํานวนภาคีเครือขายไดเขารวมในการขับเคลื่อนมากกวา 30 % =3 
จํานวนภาคีเครือขายไดเขารวมในการขับเคลื่อนมากกวา 20 % =2 
จํานวนภาคีเครือขายไดเขารวมในการขับเคลื่อนมากกวา 10 % =1 

ผลการเขารวมของภาคีเครือขายในการดําเนินงานโรงเรยีน
สงเสริมสุขภาพ 

มีการดําเนินการ มากกวา 50 % =5 
มีการดําเนินการ มากกวา 40 % =4 
มีการดําเนินการ มากกวา 30 % =3 
มีการดําเนินการ มากกวา 20 % =2 
มีการดําเนินการ มากกวา 10 % =1 
 



2.พัฒนาโรงพยาบาล
ตามมาตรฐานบริการ
สุขภาพท่ีเปนมติร
สําหรับวัยรุนและ
เยาวชน(ฉบับบูรณาการ) 

ผูบริหาร กลุมแกน
นํา และผูเก่ียวของ
ในโรงพยาบาลและ
เครือขายไมเห็น
ความสําคญัของการ
จัดบริการท่ีเปนมติร
สําหรับวัยรุนและ
เยาวชน 

1.ไมมีการประชุมช้ีแจง
กระบวนการดําเนินงาน
โรงพยาบาลตามมาตรฐาน
บริการสุขภาพท่ีเปนมติร
สําหรับวัยรุนและเยาวชน
(ฉบับบูรณาการ) 

ไมมีการประชุมช้ีแจงกระบวนการดําเนินงานโรงพยาบาลตาม
มาตรฐานบริการสุขภาพท่ีเปนมิตรสําหรับวัยรุนและเยาวชน(ฉบับ
บูรณาการ) 
จํานวนท่ีไดเขารับการประชุมช้ีแจง มากกวา 50 % =5 
จํานวนท่ีไดเขารับการประชุมช้ีแจง มากกวา 40 % =4 
จํานวนท่ีไดเขารับการประชุมช้ีแจง มากกวา 30 % =3 
จํานวนท่ีไดเขารับการประชุมช้ีแจง มากกวา 20 % =2 
จํานวนท่ีไดเขารับการประชุมช้ีแจง มากกวา 10 % =1 
 

ความเขาใจในการดาํเนินงาน 

มีความเขาใจการดําเนินการ มากกวา 50 % =5 
มีความเขาใจการดําเนินการ มากกวา 40 % =4 
มีความเขาใจการดําเนินการ มากกวา 30 % =3 
มีความเขาใจการดําเนินการ มากกวา 20 % =2 
มีความเขาใจการดําเนินการ มากกวา 10 % =1 

2.ผูนําและบุคลากรใน
โรงพยาบาลไมใหความสําคัญ
(ไมมผีูรับผิดชอบงานและ
สถานท่ีในการดําเนินงาน) 

การเขารวมดําเนินงานดําเนินงานโรงพยาบาลตามมาตรฐานบริการ
สุขภาพท่ีเปนมติรสําหรบัวัยรุนและเยาวชน(ฉบับบูรณาการ) 
จํานวนโรงพยาบาลท่ีเขารวมมากกวา 50 % =5 

จํานวนโรงพยาบาลท่ีเขารวมมากกวา 40 % =4 

จํานวนโรงพยาบาลท่ีเขารวมมากกวา 30 % =3 

จํานวนโรงพยาบาลท่ีเขารวมมากกวา 20 % =2 

จํานวนโรงพยาบาลท่ีเขารวมมากกวา 10 % =1 

 

ผลการดําเนินงานโรงพยาบาลตามมาตรฐานบริการสุขภาพ
ท่ีเปนมิตรสําหรับวัยรุนและเยาวชน(ฉบับบูรณาการ) 
มีการดําเนินการ มากกวา 50 % =5 

มีการดําเนินการ มากกวา 40 % =4 

มีการดําเนินการ มากกวา 30 % =3 

มีการดําเนินการ มากกวา 20 % =2 

มีการดําเนินการ มากกวา 10 % =1 

3.โครงการตามแนวทาง
ตามพระราชดําริ (กพด.)

   

1.การจดักิจกรรมใน 
โครงการไมตรงกับ
ความตองการของ
พ้ืนท่ี 
 

1.ขาดการสํารวจความ
ตองการของโรงเรียน และ
หนวยงานตนสังกัด 

สํารวจความตองการของโรงเรียน และหนวยงานตนสังกัด 

 
มีการสาํรวจความตองการของโรงเรียน ฯ มากกวา 50 % =5 
มีการสาํรวจความตองการของโรงเรียน ฯ มากกวา 40 % =4 
มีการสาํรวจความตองการของโรงเรียน ฯ มากกวา 30 % =3 
มีการสาํรวจความตองการของโรงเรียน ฯ มากกวา 20 % =2 
มีการสาํรวจความตองการของโรงเรียน ฯ มากกวา 10 % =1 

พ้ืนท่ีไดรับการแกไขปญหาตามความตองการของโรงเรียน
และหนวยงานตนสังกัด 

พ้ืนท่ีไดรับการแกไขปญหา ฯ มากกวา 50 % =5 

พ้ืนท่ีไดรับการแกไขปญหา ฯ มากกวา 40 % =4 

พ้ืนท่ีไดรับการแกไขปญหา ฯ มากกวา 30 % =3 

พ้ืนท่ีไดรับการแกไขปญหา ฯ มากกวา 20 % =2 

พ้ืนท่ีไดรับการแกไขปญหา ฯ มากกวา 10 % =1 
2.โรงเรียนใน
โครงการ
พระราชดําริ ท้ัง 12 
โรงเรียนตาง
หนวยงานตนสังกัด
ทําใหการประสาน  
งานหลายข้ันตอน 

1.ประชุมช้ีแจงประสานและ
ขอความรวมมือจากหนวยงาน
ตนสังกัดของโรงเรียนตชด.
(กองกํากับการตํารวจตระเวน
ชายแดน) 

ไมม ีประชุมช้ีแจงประสานและขอความรวมมือจากหนวยงานตน
สังกัดของโรงเรยีนตชด. 
จํานวนท่ีไดเขารับการประชุมช้ีแจง มากกวา 50 % =5 
จํานวนท่ีไดเขารับการประชุมช้ีแจง มากกวา 40 % =4 
จํานวนท่ีไดเขารับการประชุมช้ีแจง มากกวา 30 % =3 
จํานวนท่ีไดเขารับการประชุมช้ีแจง มากกวา 20 % =2 
จํานวนท่ีไดเขารับการประชุมช้ีแจง มากกวา 10 % =1 

การใหความรวมมือจากหนวยงานตนสังกัดและโรงเรียน 
 

การใหความรวมมือ มากกวา 50 % =5 
การใหความรวมมือ มากกวา 40 % =4 
การใหความรวมมือ มากกวา 30 % =3 
การใหความรวมมือ มากกวา 20 % =2 
การใหความรวมมือ มากกวา 10 % =1 



4.สนับสนุนการ
ขับเคลื่อน พรบ.การ
ปองกันแกไขปญหาการ
ตั้งครรภในวัยรุน เขต
สุขภาพท่ี ๙ 
ปงบประมาณ ๒๕๖๓ 

ไมมีการจัดประชุม
คณะอนุกรรมการ
ตามกําหนด 

1.ภาระงานของแตละ
หนวยงาน ทําใหจัดสรรเวลา
ในการจัดประชุมท่ีตรงกัน
ไมได หรือมเีหตุใหตองเลื่อน
การจัดประชุมออกไป 
 

การนัดหมายการประชุม 
จํานวนอนุกรรมการท่ีเขารวมประชุม มากกวา 50 % =5 
จํานวนอนุกรรมการท่ีเขารวมประชุม มากกวา 40 % =4 
จํานวนอนุกรรมการท่ีเขารวมประชุม มากกวา 30 % =3 
จํานวนอนุกรรมการท่ีเขารวมประชุม มากกวา 20 % =2 
จํานวนอนุกรรมการท่ีเขารวมประชุม มากกวา 10 % =1 
 

การใหความรวมมือในการขับเคลือ่นงานพรบ. 
การใหความรวมมือ มากกวา 50 % =5 
การใหความรวมมือ มากกวา 40 % =4 
การใหความรวมมือ มากกวา 30 % =3 
การใหความรวมมือ มากกวา 20 % =2 
การใหความรวมมือ มากกวา 10 % =1 

2.ยกเลิกการประชุม
กระทันหันจากภาระกิจ
เรงดวน 
 

การประสานนัดการประชุม/ใบตอบรับการประชุม 
การตอบกลับการเขารวมประชุม มากกวา 50 % =5 
การตอบกลับการเขารวมประชุม มากกวา 40 % =4 
การตอบกลับการเขารวมประชุม มากกวา 30 % =3 
การตอบกลับการเขารวมประชุม มากกวา 20 % =2 
การตอบกลับการเขารวมประชุม มากกวา 10 % =1 
 

การเขารวมของอนุกรรมการ 
จํานวนอนุกรรมการท่ีเขารวมประชุม มากกวา 50 % =5 
จํานวนอนุกรรมการท่ีเขารวมประชุม มากกวา 40 % =4 
จํานวนอนุกรรมการท่ีเขารวมประชุม มากกวา 30 % =3 
จํานวนอนุกรรมการท่ีเขารวมประชุม มากกวา 20 % =2 
จํานวนอนุกรรมการท่ีเขารวมประชุม มากกวา 10 % =1 

3.ขาดการตระหนักและมสีวน
รวมของภาคีเครือขายในการ
ขับเคลื่อนการดําเนินงาน 
 

จํานวนภาคีเครือขายท่ีเขารวมในการชับเคลื่อนเครือขาย 
 
มีภาคีเครือขายเขารวม 5 กระทรวง      =5 
มีภาคีเครือขายเขารวม 4 กระทรวง      =4 
มีภาคีเครือขายเขารวม 3 กระทรวง      =3 
มีภาคีเครือขายเขารวม 2 กระทรวง     =2 
มีภาคีเครือขายเขารวม 1 กระทรวง     =1 
 

ความรวมมือของภาคีเครือขายในการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานพรบระดับจังหวัด 
ภาคีเครือขายใหความรวมมือ มากกวา 50 % =5 
ภาคีเครือขายใหความรวมมือ มากกวา 40 % =4 
ภาคีเครือขายใหความรวมมือ มากกวา 30 % =3 
ภาคีเครือขายใหความรวมมือ มากกวา 20 % =2 
ภาคีเครือขายใหความรวมมือ มากกวา 10 % =1 
 

5.พัฒนาอําเภออนามัย
การเจรญิพันธุ 

เครือขายระดับ
อําเภอไมเห็น
ความสําคญัของ
ดําเนินงานตาม
มาตรฐานอําเภอ
อนามัยการเจริญ
พันธุ 

1.ไมมีการประชุมช้ีแจงแนว
ทางการดําเนินงานตาม
มาตรฐานอําเภออนามัยการ
เจริญพันธุในระดับจังหวัดและ
อําเภอ 

ไมมีการประชุมช้ีแจงแนวทางการดําเนินงานตามมาตรฐานอําเภอ
อนามัยการเจริญพันธุในระดับจังหวัดและอําเภอ 
จํานวนท่ีไดเขารับการประชุมช้ีแจง มากกวา 50 % =5 
จํานวนท่ีไดเขารับการประชุมช้ีแจง มากกวา 40 % =4 
จํานวนท่ีไดเขารับการประชุมช้ีแจง มากกวา 30 % =3 
จํานวนท่ีไดเขารับการประชุมช้ีแจง มากกวา 20 % =2 
จํานวนท่ีไดเขารับการประชุมช้ีแจง มากกวา 10 % =1 
 
 

ความเขาใจในแนวทางการดําเนินงานตามมาตรฐานอําเภอ
อนามัยการเจริญพันธุในระดับจังหวัดและอําเภอ 

มีความเขาใจการดําเนินการ มากกวา 50 % =5 
มีความเขาใจการดําเนินการ มากกวา 40 % =4 
มีความเขาใจการดําเนินการ มากกวา 30 % =3 
มีความเขาใจการดําเนินการ มากกวา 20 % =2 
มีความเขาใจการดําเนินการ มากกวา 10 % =1 



2.เครือขายระดับอําเภอยังไม
เห็นความสําคัญของการ
ปองกันและแกไขปญหาการ
ตั้งครรภในวัยรุนในระดับพ้ืนท่ี 

การเขารวมดําเนินงานการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภใน
วัยรุนในระดับพ้ืนท่ี 
จํานวนอําเภอไดเขารวมในการขับเคลื่อนมากกวา 50 % =5 
จํานวนอําเภอไดเขารวมในการขับเคลื่อนมากกวา 40 % =4 
จํานวนอําเภอไดเขารวมในการขับเคลื่อนมากกวา 30 % =3 
จํานวนอําเภอไดเขารวมในการขับเคลื่อนมากกวา 20 % =2 
จํานวนอําเภอไดเขารวมในการขับเคลื่อนมากกวา 10 % =1 

 

ผลการเขารวมดําเนินงานการปองกันและแกไขปญหาการ
ตั้งครรภในวัยรุนในระดับพ้ืนท่ี 

มีการดําเนินการ มากกวา 50 % =5 
มีการดําเนินการ มากกวา 40 % =4 
มีการดําเนินการ มากกวา 30 % =3 
มีการดําเนินการ มากกวา 20 % =2 
มีการดําเนินการ มากกวา 10 % =1 

  

3.ขาดการมสีวนรวมของภาคี
เครือขายทุกภาคสวนในสังคม
ในการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงาน 
 

ภาคีเครือขายในสังคมเขารวมในการขับเคลื่อนงานอําเภออนามัย
การเจรญิพันธุ 
จํานวนเครือขายเขารวมดําเนินงานมากกวา 50 % =5 

จํานวนเครือขายเขารวมดําเนินงานมากกวา 40 % =4 

จํานวนเครือขายเขารวมดําเนินงานมากกวา 30 % =3 

จํานวนเครือขายเขารวมดําเนินงานมากกวา20 % =2 

จํานวนเครือขายเขารวมดําเนินงานมากกวา10 % =1 

 

ผลการเขารวมของภาคีเครือขายในการดําเนินงานอําเภอ
อนามัยการเจริญพันธุ 
มีการดําเนินการ มากกวา 50 % =5 
มีการดําเนินการ มากกวา 40 % =4 
มีการดําเนินการ มากกวา 30 % =3 
มีการดําเนินการ มากกวา 20 % =2 
มีการดําเนินการ มากกวา 10 % =1 

6.อปท.ท่ีเปนแหลง
เรียนรู                  
ดานการปองกันและ
แกไขปญหาการตั้งครรภ
ในวัยรุนระดับทองถ่ิน   

อปท.ไมเห็น
ความสําคญัและยัง
ไมเขาใจการ
ดําเนินงานดานการ
ปองกันและแกไข
ปญหาการตั้งครรภ
ในวัยรุน ตามพรบ.
วัยรุน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

1 . ไ ม มี ก า ร ป ร ะ ชุ ม ช้ี แ จ ง
กระบวนการดําเนินงาน อปท.
ท่ีเปนแหลงเรียนรู                   
ดานการปอง กันและแก ไข
ปญหาการตั้งครรภในวัยรุน
ระดับทองถ่ิน   
 

ไมมีการประชุมช้ีแจงกระบวนการดําเนินงาน อปท.ท่ีเปนแหลง
เรียนรู ดานการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนระดับ
ทองถ่ิน   
จํานวนท่ีไดเขารับการประชุมช้ีแจง มากกวา 50 % =5 
จํานวนท่ีไดเขารับการประชุมช้ีแจง มากกวา 40 % =4 
จํานวนท่ีไดเขารับการประชุมช้ีแจง มากกวา 30 % =3 
จํานวนท่ีไดเขารับการประชุมช้ีแจง มากกวา 20 % =2 
จํานวนท่ีไดเขารับการประชุมช้ีแจง มากกวา 10 % =1 

ความเขาใจในการดาํเนินงานอปท.ท่ีเปนแหลงเรยีนรูฯ 
มีความเขาใจการดําเนินการ มากกวา 50 % =5 
มีความเขาใจการดําเนินการ มากกวา 40 % =4 
มีความเขาใจการดําเนินการ มากกวา 30 % =3 
มีความเขาใจการดําเนินการ มากกวา 20 % =2 
มีความเขาใจการดําเนินการ มากกวา 10 % =1 



 2.อปท.ไมใหความสําคัญและ
ยังไมเขาใจบทบาทหนาท่ี ตาม
พรบ.วัยรุน พ.ศ. ๒๕๕๙  

การเขารวมสมคัรเพ่ือรบัการคดัเลอืกอปท.ท่ีเปนแหลงเรียนรูดาน
การปองกันและแกไขปญหาการตัง้ครรภในวัยรุนระดับทองถ่ิน   
 

จํานวนอปท.ท่ีเขารวมมากกวา 50 % =5 

จํานวนอปท.ลท่ีเขารวมมากกวา 40 % =4 

จํานวนอปท.ท่ีเขารวมมากกวา 30 % =3 

จํานวนอปท.ท่ีเขารวมมากกวา 20 % =2 

จํานวนอปท.ท่ีเขารวมมากกวา 10 % =๑ 

ผลการดําเนินงานการคัดเลือกอปท.ท่ีเปนแหลงเรยีนรูดาน
การปองกันและแกไขปญหาการตัง้ครรภในวัยรุนระดับ
ทองถ่ิน   
มีการดําเนินการ มากกวา 50 % =5 

มีการดําเนินการ มากกวา 40 % =4 

มีการดําเนินการ มากกวา 30 % =3 

มีการดําเนินการ มากกวา 20 % =2 

มีการดําเนินการ มากกวา 10 % =1 

7.โครงงานสุขภาพ
นักเรียนฯ 

เครือขายไมเห็น
ความสําคญัของการ
ดําเนินงานโครงงาน
สุขภาพนักเรียนฯ 

1.ไมมีการประชุมช้ีแจง
กระบวนการดําเนินงาน
โครงงานสุขภาพนักเรียนฯใน
พ้ืนท่ี 

ไมมีการประชุมช้ีแจงกระบวนการดําเนินงานโครงงานสุขภาพ
นักเรียนฯ 
จํานวนท่ีไดเขารับการประชุมช้ีแจง มากกวา 50 % =5 
จํานวนท่ีไดเขารับการประชุมช้ีแจง มากกวา 40 % =4 
จํานวนท่ีไดเขารับการประชุมช้ีแจง มากกวา 30 % =3 
จํานวนท่ีไดเขารับการประชุมช้ีแจง มากกวา 20 % =2 
จํานวนท่ีไดเขารับการประชุมช้ีแจง มากกวา 10 % =1 
 

ความเขาใจในกระบวนการดําเนินงานโครงงานสุขภาพ
นักเรียนฯ 
มีความเขาใจการดําเนินการ มากกวา 50 % =5 
มีความเขาใจการดําเนินการ มากกวา 40 % =4 
มีความเขาใจการดําเนินการ มากกวา 30 % =3 
มีความเขาใจการดําเนินการ มากกวา 20 % =2 
มีความเขาใจการดําเนินการ มากกวา 10 % =1 

2.เครือขายไมเห็นความสําคญั
ของการจัดทําโครงงานสุขภาพ
นักเรียนฯ 

การเขารวมดําเนินงานการโครงงานสุขภาพนักเรียนฯ 
จํานวนเครือขายเขารวมดําเนินงานมากกวา 50 % =5 

จํานวนเครือขายเขารวมดําเนินงานมากกวา 40 % =4 

จํานวนเครือขายเขารวมดําเนินงานมากกวา 30 % =3 

จํานวนเครือขายเขารวมดําเนินงานมากกวา20 % =2 

จํานวนเครือขายเขารวมดําเนินงานมากกวา10 % =1 

 

ผลการเขารวมงานโครงงานสุขภาพนักเรียนฯ 

มีการดําเนินการ มากกวา 50 % =5 
มีการดําเนินการ มากกวา 40 % =4 
มีการดําเนินการ มากกวา 30 % =3 
มีการดําเนินการ มากกวา 20 % =2 
มีการดําเนินการ มากกวา 10 % =1 



8.การเฝาระวังสุขภาพ
และการพัฒนา
ฐานขอมูลเดก็วัยเรยีน
วัยรุน 

ผูบริหาร และ 
ผูเก่ียวของไมเห็น
ความสําคญัของการ
เฝาระวังสุขภาพและ
การพัฒนา
ฐานขอมูลเด็กวัย
เรียนวัยรุน 

1.ไมมีการประชุมช้ีแจงแนว
ทางการดําเนินงานสงเสรมิ
สุขภาพเด็กวัยเรยีนวัยรุน 

ไมมีการประชุมช้ีแจงแนวทางการดําเนินงานสงเสรมิสุขภาพเด็กวัย
เรียนวัยรุน 
จํานวนท่ีไดเขารับการประชุมช้ีแจง มากกวา 50 % =5 
จํานวนท่ีไดเขารับการประชุมช้ีแจง มากกวา 40 % =4 
จํานวนท่ีไดเขารับการประชุมช้ีแจง มากกวา 30 % =3 
จํานวนท่ีไดเขารับการประชุมช้ีแจง มากกวา 20 % =2 
จํานวนท่ีไดเขารับการประชุมช้ีแจง มากกวา 10 % =1 
 

ความเขาใจในการดาํเนินงานสงเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน
วัยรุน 
มีความเขาใจการดําเนินการ มากกวา 50 % =5 
มีความเขาใจการดําเนินการ มากกวา 40 % =4 
มีความเขาใจการดําเนินการ มากกวา 30 % =3 
มีความเขาใจการดําเนินการ มากกวา 20 % =2 
มีความเขาใจการดําเนินการ มากกวา 10 % =1 

2.ผูบริหาร และ ผูเก่ียวของไม
เห็นความสําคัญของการเฝา
ระวังสุขภาพและการพัฒนา
ฐานขอมูลเด็กวัยเรยีนวัยรุน 

การเขารวมดําเนินงานการพัฒนาฐานขอมูลเด็กวัยเรยีนวัยรุนทุก
ระดับ 

จํานวนโรงเรยีนท่ีเขารวมพัฒนาฐานขอมูลมากกวา 50 % =5 

จํานวนโรงเรยีนท่ีเขารวมพัฒนาฐานขอมูลมากกวา 40 % =4 

จํานวนโรงเรยีนท่ีเขารวมพัฒนาฐานขอมูลมากกวา 30 % =3 

จํานวนโรงเรยีนท่ีเขารวมพัฒนาฐานขอมูลมากกวา 20 % =2 

จํานวนโรงเรยีนท่ีเขารวมพัฒนาฐานขอมูลมากกวา 10 % =1 

 

ผลการเขารวมดําเนินงานการพัฒนาฐานขอมูลเด็กวัยเรยีน
วัยรุนทุกระดับ 

มีการดําเนินการ มากกวา 50 % =5 
มีการดําเนินการ มากกวา 40 % =4 
มีการดําเนินการ มากกวา 30 % =3 
มีการดําเนินการ มากกวา 20 % =2 
มีการดําเนินการ มากกวา 10 % =1 

9.พัฒนาโรงเรียนตาม
มาตรฐานโรงเรียนHLS 

นักเรียน บุคลากรใน
โรงเรียนไมเห็น
ความสําคญั 

1.ไมมีการประชุมช้ีแจงแนว
ทางการดําเนินงานโรงเรียนHL 

ไมมีการประชุมช้ีแจงแนวทางการดําเนินงานโรงเรียนHL แกสสจ.
และผูบริหารดานการศึกษา 
จํานวนท่ีไดเขารับการประชุมช้ีแจง มากกวา 50 % =5 
จํานวนท่ีไดเขารับการประชุมช้ีแจง มากกวา 40 % =4 
จํานวนท่ีไดเขารับการประชุมช้ีแจง มากกวา 30 % =3 
จํานวนท่ีไดเขารับการประชุมช้ีแจง มากกวา 20 % =2 
จํานวนท่ีไดเขารับการประชุมช้ีแจง มากกวา 10 % =1 
 

ความเขาใจในการดาํเนินงานโรงเรียนHL 

มีความเขาใจการดําเนินการ มากกวา 50 % =5 
มีความเขาใจการดําเนินการ มากกวา 40 % =4 
มีความเขาใจการดําเนินการ มากกวา 30 % =3 
มีความเขาใจการดําเนินการ มากกวา 20 % =2 
มีความเขาใจการดําเนินการ มากกวา 10 % =1 



2.นักเรยีน บุคลากรใน
โรงเรียนยังไมเห็นความสําคญั
ของการเสรมิสรางสุขภาพ
อนามัยของตนเอง 

การเขารวมดําเนินงานโรงเรยีนสงเสรมิสุขภาพทุกระดับ 
จํานวนโรงเรยีนท่ีเขารวมรร.สงเสริมสุขภาพมากกวา 50 % =5 

จํานวนโรงเรยีนท่ีเขารวมรร.สงเสริมสุขภาพมากกวา 40 % =4 

จํานวนโรงเรยีนท่ีเขารวมรร.สงเสริมสุขภาพมากกวา 30 % =3 

จํานวนโรงเรยีนท่ีเขารวมรร.สงเสริมสุขภาพมากกวา20 % =2 

จํานวนโรงเรยีนท่ีเขารวมรร.สงเสริมสุขภาพมากกวา10 % =1 

 

ผลการเขารวมดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 

มีการดําเนินการ มากกวา 50 % =5 
มีการดําเนินการ มากกวา 40 % =4 
มีการดําเนินการ มากกวา 30 % =3 
มีการดําเนินการ มากกวา 20 % =2 
มีการดําเนินการ มากกวา 10 % =1 

4.โรงเรียน ChOPA & 
ChiPA  ลดเรียนเพ่ิมรู...
สูเด็กไทย สูง สมสวน 
แข็งแรง IQ EQ ดี     

นักเรียน บุคลากรใน
โรงเรียนไมเห็น
ความสําคญัของการ
แกไขปญหาภาวะ 
อวน เตี้ย ผอม 

1.ไมมีการประชุมช้ีแจงแนว
ทางการดําเนินงานโรงเรียน 
ChOPA & ChiPA  ลดเรียน
เพ่ิมรู...สูเด็กไทย สูง สมสวน 
แข็งแรง IQ EQ ดี     

ไมมีการประชุมช้ีแจงแนวทางการดําเนินงานโรงเรียน ChOPA & 
ChiPA  ลดเรียนเพ่ิมรู...สูเด็กไทย สูง สมสวน แข็งแรง IQ EQ ดี     
มีการสาํรวจความตองการของโรงเรียน ฯ มากกวา 50 % =5 
มีการสาํรวจความตองการของโรงเรียน ฯ มากกวา 40 % =4 
มีการสาํรวจความตองการของโรงเรียน ฯ มากกวา 30 % =3 
มีการสาํรวจความตองการของโรงเรียน ฯ มากกวา 20 % =2 
มีการสาํรวจความตองการของโรงเรียน ฯ มากกวา 10 % =1 
 

ความเขาใจในการดาํเนินงานโรงเรียน ChOPA & ChiPA  
ลดเรียนเพ่ิมรู...สูเด็กไทย สูง สมสวน แข็งแรง IQ EQ ดี     
มีความเขาใจการดําเนินการ มากกวา 50 % =5 
มีความเขาใจการดําเนินการ มากกวา 40 % =4 
มีความเขาใจการดําเนินการ มากกวา 30 % =3 
มีความเขาใจการดําเนินการ มากกวา 20 % =2 
มีความเขาใจการดําเนินการ มากกวา 10 % =1 

2.นักเรยีน บุคลากรใน
โรงเรียนยังไมเห็นความสําคญั
ในการแกไขปญหาภาวะ อวน 
เตี้ย ผอม 

การเขารวมดําเนินงานโรงเรยีน ChOPA & ChiPA  ลดเรียนเพ่ิมรู...
สูเด็กไทย สูง สมสวน แข็งแรง IQ EQ ดี     
จํานวนโรงเรยีนท่ีเขารวมรร.สงเสริมสุขภาพมากกวา 50 % =5 

จํานวนโรงเรยีนท่ีเขารวมรร.สงเสริมสุขภาพมากกวา 40 % =4 

จํานวนโรงเรยีนท่ีเขารวมรร.สงเสริมสุขภาพมากกวา 30 % =3 

จํานวนโรงเรยีนท่ีเขารวมรร.สงเสริมสุขภาพมากกวา20 % =2 

จํานวนโรงเรยีนท่ีเขารวมรร.สงเสริมสุขภาพมากกวา10 % =1 

ผลการเขารวมดําเนินงานโรงเรียน ChOPA & ChiPA  ลด
เรียนเพ่ิมรู...สูเด็กไทย สูง สมสวน แข็งแรง IQ EQ ดี     
มีการดําเนินการ มากกวา 50 % =5 
มีการดําเนินการ มากกวา 40 % =4 
มีการดําเนินการ มากกวา 30 % =3 
มีการดําเนินการ มากกวา 20 % =2 
มีการดําเนินการ มากกวา 10 % =1 

3.ขาดการมสีวนรวมของภาคี
เครือขายทุกภาคสวนในสังคม
ในการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงาน 

ภาคีเครือขายในสังคมเขารวมในการขับเคลื่อนโรงเรียน ChOPA & 
ChiPA  ลดเรียนเพ่ิมรู...สูเด็กไทย สูง สมสวน แข็งแรง IQ EQ ดี    
จํานวนภาคีเครือขายไดเขารวมในการขับเคลื่อนมากกวา 50 % =5 
จํานวนภาคีเครือขายไดเขารวมในการขับเคลื่อนมากกวา 40 % =4 
จํานวนภาคีเครือขายไดเขารวมในการขับเคลื่อนมากกวา 30 % =3 
จํานวนภาคีเครือขายไดเขารวมในการขับเคลื่อนมากกวา 20 % =2 
จํานวนภาคีเครือขายไดเขารวมในการขับเคลื่อนมากกวา 10 % =1 
 

ผลการเขารวมของภาคีเครือขายในการดําเนินงานโรงเรยีน 
ChOPA & ChiPA  ลดเรียนเพ่ิมรู...สูเด็กไทย สูง สมสวน 
แข็งแรง IQ EQ ดี     
มีการดําเนินการ มากกวา 50 % =5 
มีการดําเนินการ มากกวา 40 % =4 
มีการดําเนินการ มากกวา 30 % =3 
มีการดําเนินการ มากกวา 20 % =2 
มีการดําเนินการ มากกวา 10 % =1 



 
 
 
 
 
 
 
 



วัตถุประสงค  :  เพ่ือใหการดําเนินงาน ควบคุมและปองกันโรคขาดสารไอโอดนีมคีวามเหมาะสม รวดเร็วและมปีร

 
ชื่อผูรับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน       จุดควบคุมความเสี่ยง

ความถูกตองครบถวน ของขอมูล 7 วัน

1. ความเปนไปไดในการปฏบิติั
2. การทนัเวลา

1. ความเพยีงพอ ทนัเวลา
2. กระบวนการจัดซ้ือทนัเวลาในการ
ตัดงบประมาณ 5 วัน

1. กลุมเปาหมายเขารวมประชุมครบ 2 วัน
2. กลุมเปาหมายเขาใจแนวทางการ
ดําเนินงานและรวมวางแผนกิจกรรม

การควบคุมปองกันการขาดสารไอโอดีน
ศูนยอนามยัที ่9 นครราชสีมา (สวนงานยอย)

ระยะเวลา

14 วัน

1.วิเคราะหขอมูล 3 ปยอนหลัง (GAP 
Analysis)  

3. จัดซ้ือจัดจางชุด I-Kit 

ขวัญใจ 

วัยทํางานทุกคน 

วัยทํางานทุกคน 4. ประชุมเครือขายเพ่ือชี้แจง และรวม
วางแผนการดําเนินงาน   

ขวัญใจ 

2. จัดทําแผนงานโครงการ  



ชื่อผูรับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน       จุดควบคุมความเสี่ยง ระยะเวลา

การสงมอบครบถวน ทนัเวลา  
3 วัน

การไดรับขอมูลครบถวน ถูกตอง 
ทนัตามเวลาที่กําหนด 3 วัน

ความรวมมือของพื้นที่  ขอมูลครบ
ถวนและพื้นที่สามารถนําไป
วางแผนแกไขปญหาตอไป 20 วัน

เนื้อหาเหมาะสม ทนัเวลา 
10 วัน

1. งบประมาณเพยีงพอ ทั่วถึง 10 วัน

 
5. สงมอบชุด I-Kit  

ขวัญใจ 

 

7.เย่ียมเสริมพลังและคืนขอมูลใหแกพื้นที่  
วัยทํางานทุกคน 

6. ติดตามการดําเนินงานสุมตรวจ
คุณภาพเกลือเสริมไอโอดีนในครัวเรือน

โดยใช I-kit    

ขวัญใจ 

ขวัญใจ 

9. ดําเนินงานแลกเปลี่ยนเรียนรูการ
ดําเนินงานไอโอดีนระดับเขต 

วัยทํางานทุกคน 

 

8. จัดทําสื่อไอโอดีน  



ชื่อผูรับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน       จุดควบคุมความเสี่ยง ระยะเวลา
ความถูกตอง ครบถวน ทันเวลา 14 วัน

รวมระยะเวลา 5280 นาที
88 วัน

10. สรุปรายงานการดําเนินงาน 
  

ขวัญใจ 



คะแนน ระดบั
1. วิเคราะห์ข้อมูล 3 ปีย้อนหลัง (GAP 
Analysis)

เพือ่ให้ข้อมูลสามารถน าไป
วางแผนเพือ่การแก้ไขปัญหาที่
เหมาะสม

ข้อมูลไม่ครบถ้วน  
วิเคราะห์ข้อมูลไม่รอบ
ด้าน

ระบบข้อมูลเดิมไม่ชัดเจน  1 2 2 ต่ า 4

2. จัดท าแผนงานโครงการ ให้การด าเนินงานส าเร็จตาม
เป้าหมาย

ไม่สอดคล้องกับความ
ต้องการของพืน้ที่

ขาดข้อมูลด้านความคิดเห็นจาก
เครือข่าย

3 4 12 สูง 1

3. จัดซ้ือจัดจ้างชุด i-Kit สนับสนุนการด าเนินงานเฝ้า
ระวังคุณภาพเกลือ

ชุด  I-kit ไม่เพียงพอ การจัดสรรงบประมาณ ไม่ปกติ 
จัดส่งไม่ทันเวลาตัดงบประมาณ
 กระบวนการจ้างเหมาล่าช้า

2 4 8 สูง 2

4. ประชุมเครือข่ายเพือ่ชี้แจง และร่วม
วางแผนการด าเนินงาน

เพือ่ความร่วมมือ และสอดคล้อง
ตามแผน

ผู้ด าเนินการมาประชุม
ไม่ครบ  ส่งผู้แทนและ
ไม่ติดตามต่อ

ระยะเวลาการเตรียมการ  
การส่งคนเข้าร่วมประชุมของ
เครือข่าย

3 4 12 สูง 1

5. ส่งมอบชุด I-Kit  สนับสนุนการด าเนินงานเฝ้า
ระวังคุณภาพเกลือ

ส่งมอบไม่ทัน / ไม่ถึง
จังหวัด

ระยะเวลาการเตรียมการ และ
กระบวนการส่งมอบ

2 2 4 ปานกลาง 3

6. ติดตามการด าเนินงานสุ่มตรวจ
คุณภาพเกลือเสริมไอโอดีนในครัวเรือน
โดยใช้ I-kit

มีข้อมูลเฝ้าระวังคุณภาพเกลือที่
มีคุณภาพ และเป็นปัจจุบัน

ได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วน 
ไม่ถูกต้อง

ระบบการติดตาม 4 2 8 สูง 2

ผลกระทบ
ระดบัความเสี่ยง

ตารางการวิเคราะห์ระดับความเสีย่ง
กลุม่พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยท างาน

ปีงบประมาณ 2563

ภารกิจตามกฎหมาย /แผนงาน /
ภารกิจอ่ืน ๆ ทีส่ าคัญ / ขั้นตอน

วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง
การประเมนิความเสี่ยง

ล าดบั
ความเสี่ยงโอกาส



คะแนน ระดบั
ผลกระทบ

ระดบัความเสี่ยง
ภารกิจตามกฎหมาย /แผนงาน /
ภารกิจอ่ืน ๆ ทีส่ าคัญ / ขั้นตอน

วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง
การประเมนิความเสี่ยง

ล าดบั
ความเสี่ยงโอกาส

7.เยี่ยมเสริมพลังและคืนข้อมูลให้แก่พืน้ที่
กระตุ้นการด าเนินงานของพืน้ที่
ให้ตระหนักถึงความส าคัญของ
โครงการ

พืน้ทีไ่ม่พร้อมในการให้
เข้าเยี่ยม พท.ไม่
ตระหนักในการ
ด าเนินงาน

การส่ือสารกับเครือข่าย

1 4 4 ปานกลาง 3

8. จัดท าส่ือไอโอดีน กระจายการเข้าถึงสือให้แก่
ประชาชน

ส่ือกรกระจายไม่ทัว่ถึง 
ส่ือไม่เหมาะสม

การออกแบบส่ือ การวางแผน
การเผยแพร่ส่ือและหาเครือข่าย
เพิม่เติม

3 1 3 ปานกลาง 4

9. ด าเนินงานแลกเปล่ียนเรียนรู้การ
ด าเนินงานไอโอดีนระดับเขต

สร้างก าลังใจให้แก่บุคลากรที่
ด าเนินงานระดับพืน้ที่

งบประมาณไม่เพียงพอ การวางแผน การบูรณาการ 4 2 8 สูง 2

10. สรุปรายงานการด าเนินงาน
เพือ่ใช้วางแผนในการ
ด าเนินงานในปีต่อไป

ข้อมูลไม่เพียงพอ ไม่
ทันเวลา

ระยะเวลาการออกแบบการเก็บ
ข้อมูล

1 3 3 ปานกลาง 4



วัตถุประสงค  :  

 
ชื่อผูรับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน       จุดควบคุมความเสี่ยง

ผูรับผิดชอบงานเขารวมประชุม 2 วัน

ตรวจสอบรายช่ือผูเขารวมประชุม
จัดรูปแบบกิจกรรมใหเกิดการ
แลกเปล่ียนขอเสนอแนะตางๆ
สงสรุปรายงานการประชุมใหทราบ

ใหผูเขาอบรมลงทะเบียนมาลวงหนา
เตรียมหลักสูตรการอบรมที่
เหมาะสมกับการนําไปใชในพื้นที่ 5

วนักอน
จดั

ประชมุ

ประเมินความพงึพอใจในการอบรม
และแนวทางการพฒันา

งานสงเสริมสุขภาพดานการออกกําลังกาย
ศูนยอนามยัที ่9 นครราชสีมา (สวนงานยอย)

ระยะเวลา

3 วัน

สงเสริมกิจกรรมการออกกําลังกายในประชาชนวัยทํางานเพ่ือใหมกิีจกรรมทางกายทีเ่พียงพอ
และเหมาะสม โดยเนนกิจกรรมการรณรงรงค 10 ลานครอบครัวไทยอบอุนออกกําลังกาย

1. รับนโยบายจากสวนกลาง 

อบรมพัฒนาศักยภาพแกนนํา (อําเภอละ 
2 คน)  

นันทิชา 

ทีมวัยทํางาน 

ทีมวัยทํางาน 

ชี้แจง สสจ. 4 จังหวัด 



ชื่อผูรับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน       จุดควบคุมความเสี่ยง ระยะเวลา
วางแผนติดตาม รวมกับพื้นที่

ทกุ
สัปดาห 
(50 วัน)
 2 วัน*4
 
สัปดาห*
6 เดือน

คืนขอมูลผูรับผิดชอบงาน สสจ.ให
ทกุสัปดาห
จัดระบบการส่ือสารใหงาย สะดวก 
รวดเร็วในการตอบคําถามพื้นที่
สนับสนุนเครือขาย ดําเนินการรรงค
ในพื้นที่ 8 วัน

แจงพื้นที่เพื่อประสานงานลวงหนา 1 เดอืน

ประสานกลุมเปาหมายไวต้ังแต
ตนปเพือ่เตรียมดําเนินการหา
พืน้ที ่Best practise
หารือวธิกีารรวมกับเครือขาย 3 วัน

ความรวมมือของพื้นที่  ขอมูลครบ
ถวนและพื้นที่สามารถนําไปวางแผน
แกไขปญหาตอไป 20 วัน

 
เย่ียมเสริมพลัง  

ทีมวัยทํางาน 

นาตยานี/นันทิชา 

 

. 
นันทิชา 

กํากับ ติดตาม กลุมเปาหมายในการเปน
แกนนําอบรม 

6. จัดเวที Show  and share 

ทีมวัยทํางาน 



ชื่อผูรับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน       จุดควบคุมความเสี่ยง ระยะเวลา
ทําหนังสือสงออกเปนทางการถึง
เครือขาย 2 สัปดาห
ทํารายงานสงเปนรายไตรมาสและ
กําหนดสงชัดเจน

รวมระยะเวลา 133 วัน

นันทิชา 

 

8. คืนขอมูลการดําเนินงานในภาพรวม
เขต 



วัตถุประสงค์  :  เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์ทีก่ าหนด
รายงานทางการเงินถูกตอ้ง ครบถ้วน ทันเวลา การปฏิบัตงิานเป็นไปอย่างถูกตอ้ง
ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคับ และมาตรฐาน ด าเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาทีก่ าหนด

 
ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน       จุดควบคุมความเสี่ยง

มอบหมายผู้รับผิดชอบเข้าร่วมประชุมอย่างน้อย 1 คน2 วัน

ให้ลงทะเบียนมาล่วงหน้าและ
สรุปรายงานการประชุมส่งระดับจังหวัด

1. กลุ่มเปา้หมายเข้าร่วมประชุมครบ 5 วัน
2. กลุ่มเปา้หมายเข้าใจแนวทางการ
ด าเนินงานและร่วมวางแผนกิจกรรม

เน้นให้ผู้เก็บข้อมูลตระหนักในวิธีการด าเนินงานและเก็บข้อมูลเพิม่เติมกรณีกลุ่มเป้าหมายขาด4 เดอืน
ตรวจเชคข้อมูลก่อนออกจาก
พืน้ทีเ่พือ่ให้แบบสอบถาม
สามารถน าไปใช้ได้อย่างสมบูรณ์

การจัดวางระบบการควบคุมภายใน
ศูนย์อนามยัที ่9 นครราชสีมา (ส่วนงานย่อย)

ระยะเวลา

1 เดือน

รับนโยบายจากสว่นกลาง 

จัดเก็บขอ้มลูพฤตกิรรมสขุภาพ
ความรอบรูแ้ละปัจจัยแวดลอ้มที่
สง่ผลตอ่สขุภาพวัยท างาน 

นาตยานี/ ปิยมาภรณ์ 

วัยท างานทุกคน 

ปิยมาภรณ/์ สสจ 

4. ก าหนดพืน้ทีแ่ละกลุม่เป้าหมาย
ในการจัดเก็บขอ้มลู 

 

จนท. รพ.สต. 

ประชมุเชงิปฏบิตักิารเพือ่ชีแ้จงการ
ด าเนนิและการจัดท าแผนการ
ด าเนนิงานเสรมิสรา้ง ความรอบรู ้
ของประชากรวัยท างานในระดับเขต
สขุภาพ 



ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน       จุดควบคุมความเสี่ยง ระยะเวลา

Scanหนังสือฉบับจริงไว้และน า
ลงพืน้ทีทุ่กคร้ัง
โทรประสานพืน้ทีล่่วงหน้า 5 วัน

วางแผนการเก็บข้อมูลให้ทันตารมเวลาและมีแผนส ารองในการเก็บข้อมูล7 วัน

ท าหนังสือส่งออกเป็นทางการถึงเครือข่าย3 วัน

มอบหมายผู้สรุปรายงานให้ชัดเจนและวางแผนการสรุปร่วมกัน15 วัน

รวมระยะเวลา 
187 วัน

 
ท าหนังสอืประสานพืน้ทีเ่พือ่ยนืยนั
ชว่งเวลาในการด าเนนิการเก็บ

ขอ้มลู 

ปิยมาภรณ์ 

คนืขอ้มลูใหก้บัพืน้ที ่ปิยมาภรณ ์

ก ากบั ตดิตาม การลงขอ้มลู ความ
ครบถว้นสมบรูณ์ของขอ้มลูแตล่ะ
พืน้ที ่รวบรวมขอ้มลูและด าเนนิการ
สง่ขอ้มลูใหก้บัสว่นกลาง 

นาตยานี/ปิยมา
ภรณ์ 

ปิยมาภรณ์ 

 

วเิคราะหแ์ละสรปุผลขอ้มลู 



การจัดท าผังการปฏิบัติงาน 
(Flow Chart)

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



คะแนน ระดับ

1. สถานบริการปลายทาง ที่มีมารดา
เสียชีวิตรายงานขอมูลมารดาตายทาง
โทรศัพทไปยังสสจ.(ผูรับผิดชอบงานแม
และเด็ก) ตาม flow chart  Zero MMR

เพื่อใหคณะกรรมการ MCH Board
 ระดับจังหวัดทราบและการดํา
เนิตามกระบวนการบริหารความ
เสี่ยงและแกไขปญหาเบื้องตน

ความเขาใจDefiniion ของ

การรายงานCase ไมตรงกัน

ไมรายงานการตายมารดา

๓ ๔ ๑๒ สูง ๒

2.สถานบริการประชุมทบทวนสาเหตุ

มารดาเสียชีวิต(RCA) และรวบรวม

รายงาน CE-62 สงสํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัด

เพื่อใหคณะกรรมการMCHBoard 
ระดับจังหวัดดําเนินการทบทวน

และวิเคราะหสาเหตุการตายมารดา

ไมทราบผูรับผิดชอบหลัก

ในการทบทวนCase

ระหวางรพ.ตนทาง 

ปลายทาง

Conference ไมทัน

๕ 5 ๒๕ สูงมาก ๑

๓.สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดรวบรวม

สงรายงาน   CE-62 สงศูนยอนามัยที่ 9

เพื่อดําเนินการรายงานมารดาตาย
ตามระบบ

ขอมูลรายงานการตาย

มารดาไมสมบูรณ

สงขอมูลการตายมารดาไมครบ

๒ ๓ ๖ ปานกลาง ๕

ปจจัยเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง
ลําดับ

ความเสี่ยงโอกาส ผลกระทบ
ระดับความเสี่ยง

ตารางการวิเคราะหระดับความเสี่ยง

กลุมงานพัฒนาอนามัยแมและเด็ก

ปงบประมาณ 2563

ภารกิจตามกฎหมาย /แผนงาน /
ภารกิจอื่น ๆ ที่สําคัญ / ขั้นตอน

วัตถุประสงค ความเสี่ยง



คะแนน ระดับ

ปจจัยเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง
ลําดับ

ความเสี่ยงโอกาส ผลกระทบ
ระดับความเสี่ยงภารกิจตามกฎหมาย /แผนงาน /

ภารกิจอื่น ๆ ที่สําคัญ / ขั้นตอน
วัตถุประสงค ความเสี่ยง

๔. MCH Board  จังหวัดจัดทํา

Maternal dead case conference

เพื่อดําเนินการรวบรวม สาเหตุการ
ตายของมารดาและหามาตรการ
ปองกันรวมกันในการเฝาระวัง
มารดาตายพรอมทั้งเผยแพรขอมูล
หรือองคความรูที่ถูกตองใหผูที่
เกี่ยวของไดรับความรู

ไมดําเนินการตาม

Timeline ที่กําหนด

ดําเนินการไมทันตามเวลาที่
กําหนด

๔ ๓ ๑๒ สูง ๔

5.สงแบบบันทึกขอมูลการตายมารดา และ

รายงานการสอบสวนการตายมารดาแกกรม

อนามัยและบันทึกขอมูลลงระบบ DOH 

Dashboard

เพื่อรายงานการตายมารดาตามระบบ ขอมูลรายงานการตาย

มารดาไมสมบูรณ

รายงานขอมูลไมทันตาม

ระยะเวลาที่กําหนด
๓ ๔ ๑๖ สูงมาก ๒

6. จัดเก็บสําเนาเอกสารหลักฐานตางๆ เขา

แฟมโดยเรียงตามลําดับเหตุการณและสรุปงาน

เพื่อรวบรวมขอมูลและรายงานตาม

ตัวชี้วัดที่ 1.1
การจัดเก็บเอกสารไม
เปนระบบ

เอกสารสูญหาย

๑ ๒ ๒ ต่ํา ๖



คะแนน ระดับ

1. สถานบริการปลายทาง ที่มีมารดา
เสียชีวิตรายงานขอมูลมารดาตายทาง
โทรศัพทไปยังสสจ.(ผูรับผิดชอบงานแม
และเด็ก) ตาม flow chart  Zero MMR

เพื่อใหคณะกรรมการ MCH Board
 ระดับจังหวัดทราบและการดํา
เนิตามกระบวนการบริหารความ
เสี่ยงและแกไขปญหาเบื้องตน

ความเขาใจDefiniion ของ

การรายงานCase ไมตรงกัน

ไมรายงานการตายมารดา

๓ ๔ ๑๒ สูง ๒

2.สถานบริการประชุมทบทวนสาเหตุ

มารดาเสียชีวิต(RCA) และรวบรวม

รายงาน CE-62 สงสํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัด

เพื่อใหคณะกรรมการMCHBoard 
ระดับจังหวัดดําเนินการทบทวน

และวิเคราะหสาเหตุการตายมารดา

ไมทราบผูรับผิดชอบหลัก

ในการทบทวนCase

ระหวางรพ.ตนทาง 

ปลายทาง
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๕ 5 ๒๕ สูงมาก ๑

๓.สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดรวบรวม
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เพื่อดําเนินการรายงานมารดาตาย
ตามระบบ

ขอมูลรายงานการตาย
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ระดับความเสี่ยง

ตารางการวิเคราะหระดับความเสี่ยง

กลุมงานพัฒนาอนามัยแมและเด็ก

ปงบประมาณ 2563

ภารกิจตามกฎหมาย /แผนงาน /
ภารกิจอื่น ๆ ที่สําคัญ / ขั้นตอน

วัตถุประสงค ความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง



คะแนน ระดับ
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Maternal dead case conference

เพื่อดําเนินการรวบรวม สาเหตุการ
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ปองกันรวมกันในการเฝาระวัง
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เกี่ยวของไดรับความรู
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มารดาไมสมบูรณ

รายงานขอมูลไมทันตาม
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๓ ๔ ๑๖ สูงมาก ๒

6. จัดเก็บสําเนาเอกสารหลักฐานตางๆ เขา

แฟมโดยเรียงตามลําดับเหตุการณและสรุปงาน

เพื่อรวบรวมขอมูลและรายงานตาม
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การจัดเก็บเอกสารไม
เปนระบบ

เอกสารสูญหาย

๑ ๒ ๒ ต่ํา ๖



 กระบวนการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 
กลุมพัฒนาการสงเสริมสุขภาพวัยเรียนวัยรุน 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือใหโรงเรียนมีแนวทางการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพเปนมาตรฐานเดียวกัน  
2. พัฒนาศักยภาพโรงเรียนใหเปนจุดเริ่มตนและศูนยกลางของการพัฒนาสุขภาพ รวมท้ังพัฒนาชุมชนใหมีสวน

รวมในการดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัว 

ชื่อผูรับผิดชอบ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน จุดควบคุมความเสี่ยง ระยะเวลา 
สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด.
และหนวยงานตน
สังกัดของโรงเรยีน
ในพ้ืนท่ี 

 

 
 
 
 

1.ประชุมช้ีแจงการดําเนินงาน
วัยเรียนวัยรุน แกผูท่ีเก่ียวของ
สสจ./ศธ.ในเดือนพฤศจิกายน 
2.ติดตามโรงเรียนท่ีมีความ
สนใจในการเขารวมโครงการ
ทุก3เดือน 

1 – 2 วัน 

คณะกรรมการ
สงเสริมสุขภาพของ
โรงเรียน 

 

 
 
 
 

1.ประเมินตนเองตาม
มาตรฐานการประเมินรร.
สงเสริมสุขภาพภายใน 1 
เดือน 

30 วัน 

คณะกรรมการ
สงเสริมสุขภาพของ
โรงเรียน 

 
 
 

1.แจงความจํานงพรอมสง
แบบประเมินตนเองให
เจาหนาท่ีสาธารณสุข  

30 วัน 

ทีมประเมินระดับ
อําเภอ 

 
 
 

1.ทีมประเมินระดับอําเภอ
ประเมินรับรองรร.สงเสรมิ
สุขภาพระดับทอง หากมี
ขอมูลท่ีตองปรับปรุงให
โรงเรียนสงขอมูลเพ่ิมเติม
ภายใน 1 เดือน 

30 วัน 

 

สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด 

 
 
 

1.ทีมระดับอําเภอสงผลการ
ประเมินมายังสาํนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเพ่ือรับรอง
เปนระดับทอง 

 

30 วัน 
 

โรงเรียนท่ีตองการ
ประเมินรับรอง
ระดับเพชร 

 
 
 

1.แจงความจํานงขอประเมิน
ระดับเพชร  
2.ขอตรวจนํ้า 20พารามิเตอร 
 
 

90 วัน 

คณะกรรมการ
สงเสริมสุขภาพของ
โรงเรียน  รวมกับ 
ทีมประเมินระดับ
อําเภอ 

 
 
 

ทีมระดับอําเภอเขาประเมิน
และเตรียมความพรอม 

 
 
 

14 วัน 

1..สสจ.รวมกับหนวยงานตนสังกัด
ของโรงเรียนช้ีแจงโรงเรียน 
โรงเรียนแสดงเจตจํานงเขารวม
โครงการไปยังหนวยงานตนสังกัด 

2. โรงเรยีนประเมินตนเอง โดยใชมาตรฐานการ
ประเมินโรงเรียนสงเสรมิสุขภาพ 10 องคประกอบ 

โดยคณะกรรมการสงเสรมิสุขภาพของโรงเรียน 

 

3. แจงความจํานงขอรับการประเมินจากจนท.สธ ท่ี

ดูแลโรงเรียน ประเมินระดับทองแดง เงินและพัฒนา

เปนโรงเรียนสงเสริมระดับทอง 

4.ขอรับการประเมินรับรองเปนโรงเรียนสงเสรมิ

สุขภาพระดับทอง จากทีมประเมนิอําเภอ 

5. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรวจสอบผลการ

ประเมินแลวพิจารณารับรองการเปนโรงเรยีน

สงเสริมสุขภาพระดับทอง 

6. โรงเรียนนําผลจากการผานโรงเรียนสงเสรมิ

สุขภาพระดับทองมาเปนขอมลูเพ่ือยกระดับกาวสู

ระดับเพชร 

7. โรงเรียนประเมินตนเอง  
โดยคณะกรรมการสงเสรมิสุขภาพของโรงเรียน/

ทีมประเมินระดับอําเภอพัฒนาเขาสูเกณฑ 



 
ชื่อผูรับผิดชอบ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน จุดควบคุมความเสี่ยง ระยะเวลา 

ทีมประเมินระดับ
จังหวัด 

 
 
 
 

1.สงแบบประเมินพรอม
เอกสาร/หลักฐานใหทาง
สสจ.ตรวจสอบความถูกตอง
และขอขอมูลเพ่ิมเตมิ 

 

14 วัน 

ทีมประเมินระดับ
จังหวัด 

 
 

 

1.ทีมประเมินจังหวัด
ประเมินใหเสร็จสิ้นหลัง
ตรวจนํ้าภายใน 1 เดือน 

30 วัน 

นางอัญชลีพร 
อิษฏากร  

 
 
 

จัดทําบันทึกขออนุมัติและ
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
ใหแลวเสร็จภายใน 1 
อาทิตย(จนแลวเสร็จการลง
นามโดยผูมีอํานาจลงนาม) 

30 วัน 

นางอัญชลีพร 
อิษฏากร 

 
 
 
 
 

สรุปและขอเอกสารเพ่ิมเติม
ภายใน 1 เดือน ตดิตามผล
การประเมินจากสวนกลาง 

 
 
 

30 วัน 

คณะกรรมการ
ประเมินรับรองฯ 
จากสวนกลาง 

 

 
 

 

คณะกรรมการประเมิน
รับรองฯ จากสวนกลางแจง
ผลการรับรองภายใน 3 
เดือน 

90 วัน 

นางอัญชลีพร 
อิษฏากร 

 เสนอรายช่ือรับเกียรติบัตร
ในเวทีระดับประเทศ 

 
 
 

30 วัน 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. แจงความจํานงขอรับการประเมินพรอม

เอกสาร/หลักฐาน ไปยังสาํนักงานสาธารณสุข

จังหวัด 

9.ทีมประเมินจังหวัดประเมินรับรองเปนโรงเรียน

สงเสริมสุขภาพระดับเพชรในเบ้ืองตน 

10. แตงตั้งคณะกรรมการประเมนิโรงเรียนสงเสริม
สุขภาพระดับเพชรตามคําสั่งกระทรวงสาธารณสุข 

ประเมินรับรองโดยอานจากรายงานฉบับสมบูรณ
และลงพ้ืนท่ีประเมินรับรอง รร.สส.ระดับเพชร 
 

11. คณะกรรมการประเมินโรงเรยีนสงเสริม
สุขภาพระดับเพชร 
-สงรายงานฉบับสมบูรณของโรงเรยีน 
-สงสรุปรายงานการประเมินของศูนยอนามัยไปยัง
คณะกรรมการประเมินรับรองฯ จากสวนกลาง 

12.พิจาณาและรับรองการเปนโรงเรียนสงเสรมิ

สุขภาพระดับเพชรจากคณะกรรมการประเมิน

รับรองฯ จากสวนกลาง 

13.โรงเรียนไดรับเกียรติบัตรและพัฒนาเพ่ือคง

สภาพอยางตอเน่ือง (ประเมินรบัรองเพ่ือคงสภาพ

ทุก 3 ป) 



แบบสอบถาม กระบวนการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 
กลุมพัฒนาการสงเสริมสุขภาพวัยเรียนวัยรุน 

ป 2563 
คําถาม มี/ใช ไมมี/

ไมใช 
คําอธิบาย/คําตอบ 

1.ประชุมช้ีแจงการดําเนินงานวัยเรียนวัยรุน แกผู
ท่ีเก่ียวของสสจ./ศธ. 

/  มีการประชุมช้ีแจงกระบวนการดําเนินงานโรงเรยีน
สงเสริมสุขภาพ 

2.โรงเรียนมีการแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริม
สุขภาพของโรงเรียนในการพัฒนาและประเมิน
ตนเองโดยใชมาตรฐานการประเมนิรร.สงเสริม
สุขภาพ 10 องคประกอบ 

/  มีการประเมินตนเองโดยคณะกรรมการสงเสรมิ
สุขภาพของโรงเรียนเพ่ือใหโรงเรียนผานมาตรฐาน 
10 องคประกอบ หากองคประกอบท่ีไมสมบูรณมี
การแกไขและเพ่ิมเติมกอนสงประเมินระดบัอําเภอ 

3.โรงเรียนสงเสริมสุขภาพผานเกณฑรับรอง
ตามลาํดับระดับทองแดง ระดับเงิน พัฒนาตอเปน
ทอง  

/  มีคณะกรรมการประเมินระดับอําเภอประเมิน
โรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับทองแดง ระดับเงิน 
และพัฒนาตอเปนรร.สงเสริมสุขภาพระดับทอง 

4.มีการแตงตั้งคณะกรรมการระดบัจังหวัดเพ่ือ
พิจารณารับรองการเปนโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ
ระดับทอง 

/  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการเพ่ือตรวจสอบผลการประเมิน 

5.โรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับทองแจงความ
จํานงเพ่ือขอประเมินระดับเพชร 

/  โรงเรียนสงเสริมสุขภาพผานการประเมินระดับทอง
ไมเกิน 3 ป 

6. โรงเรียนท่ีตองการประเมินระดบัเพชรผานการ
ตรวจคณุภาพนํ้า 20 พารามิเตอร 

/  ผานการตรวจคณุภาพนํ้า 20 พารามิเตอร และ
อายุการตรวจนํ้าไมเกิน 6 เดือน 

7. มีกระบวนการตดิตามเพ่ือใหโรงเรียนท่ีผาน
การตรวจนํ้าขอการรับรองระดบัเพชร/หรือ
โรงเรียนท่ีผานการประเมินระดับเพชรสงเอกสาร
เพ่ิมเตมิเพ่ือใหคณะกรรมการประเมินรับรองเปน
ระดับเพชร 

/  เยี่ยมประเมินรับรองระดับเพชรกอนผลการ
ตรวจนํ้าหมดอายภุายใน 6 เดือน  
 

 
 

 



กระบวนการดําเนินงานโรงพยาบาลตามมาตรฐานบริการสุขภาพท่ีเปนมิตร 
สําหรับวัยรุนและเยาวชน (ฉบับบูรณาการ) 

วัตถุประสงค  
๑. เพ่ือเปนแนวทางสําหรับสถานบริการท้ังในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในการจัดบริการ YFHS รวมท้ังใช

ในการประเมินตนเองและพัฒนาคุณภาพบริการอยางตอเน่ือง  
๒. เพ่ือเปนการประกันคุณภาพดานการเขาถึงบริการสุขภาพสําหรับวัยรุนและเยาวชน ตามสิทธิท่ีวัยรุนและเยาวชนพึง

ไดรับตามกฎหมาย 
ช่ือผูรับผิดชอบ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน จุดควบคุมความเสี่ยง ระยะเวลา 

คณะทํางานของ
โรงพยาบาล 

 

 

๑.  ศูนยอนามัยสนับสนุนคูมือการดําเนินงาน
ใหแก รพ.ท่ีตองการพัฒนาคุณภาพ
หลากหลายชองทาง เชน สนับสนุนคูมือใหแก 
สสจ.เพ่ือสนับสนุนแก รพ.ท่ีตองการพัฒนา 
และใหสามารถ Download ไดจาก website 
ศูนยอนามัยท่ี ๙ และสาํนักอนามยัการเจริญ
พันธุ 
๒.  รพ.ศึกษารายละเอียดมาตรฐานการ
ดําเนินงานจนเขาใจและพัฒนางานตามคูมือ
การดําเนินงาน 
๓. ติดตามเกณฑการประเมินท่ีปรบัปรุงและ
แจง สสจ. ประชุมช้ีแจง รพ. 
 

๓๐ วัน 

สสจ./ศูนย
อนามัยท่ี ๙ 

 
 

 

๑. สสจ./ศูนยอนามัยท่ี 9 เปนพ่ีเลี้ยง 
(Coach) เสริมพลัง/พัฒนาศักยภาพ/ประชุม
ช้ีแจง ใหมีความรูความเขาใจการพัฒนางาน
ตามมาตรฐาน การเขียนแบบประเมินตนเอง
ตามคูมือ การดําเนินงาน รวมถึงยกตัวอยาง 
รพ.ท่ีเขียนแบบประเมินตนเองไดดี ทาง 
website ศูนยอนามัยท่ี ๙ แกบุคลากรของ
รพ. และภาคีเครือขายท่ีเก่ียวของ 
๒. ศูนยอนามัยกําหนดใหสงแบบประเมิน
ตนเองลวงหนาอยางนอย ๒ สปัดาหกอนการ
ประเมินเพ่ือตรวจสอบความถูกตองสมบูรณ 
๓. ศูนยอนามัยท่ี 9 อบรมพัฒนาศักยภาพผู
ประเมินระดับจังหวัด (ครู ข) เพ่ือเปนพ่ีเลี้ยง
และเยีย่มเสรมิพลังใหกับโรงพยาบาลท่ีขอรับ
การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน YFHS  
 

๓๐ วัน 

รพ.ท่ีแจงความ
ประสงคพัฒนา
คุณภาพตาม

มาตรฐาน YFHS 
 

 
 
 

1.ติดตาม รพ. ท่ีสามารถรับประเมินตนเองได
โดยใหขอมลูและเอกสารเพ่ิมเติม 
 
 
 
 
 

๑๕ วัน 

๑.รพ. ศึกษาเกณฑมาตรฐาน และพัฒนาคุณภาพ
บริการตามมาตรฐานบริการสุขภาพท่ีเปนมิตร
สําหรับวัยรุนและเยาวชน(ฉบับบูรณาการ) 
๒.รพ.แจงความประสงคเพ่ือพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐาน YFHS 

โรงพยาบาลประเมินตนเองและทําแผนพัฒนา 
คุณภาพตามมาตรฐาน YFHS 

รพ. มีผลคะแนนการประเมินตนเอง >/=๒.๐ 

แจงความประสงคขอรับการประเมินมายัง 

สสจ. พรอมแบบประเมินตนเอง 



คณะกรรมการ
เยี่ยมและพัฒนา

ระดับจังหวัด 

 
 
 
 
 

๑.  คณะกรรมการระดับจังหวัดเยีย่มเสริมพลัง

เพ่ือพัฒนาและเปนท่ีปรึกษางาน ให

ขอเสนอแนะ  ติดตามความกาวหนาการ

ดําเนินงานของโรงพยาบาลตามมาตรฐาน 

๗ วัน 

คณะกรรมการ
เยี่ยมและพัฒนา

ระดับจังหวัด 

 
 

 

ประชุมช้ีแจงกระบวนการเยี่ยมประเมิน YFHS 
ใหแกคณะกรรมการเยีย่มและพัฒนาระดับ
จังหวัด 
 

๗ วัน 

คณะกรรมการ
เยี่ยมประเมิน

ระดับเขต 

 
     ศูนยอนามัยประสาน คณะกรรมการระดับเขต  
       และสวนกลาง กรณีประเมินระดับ รพศ./รพท.  
       และกําหนดวันเยี่ยมประเมนิฯ  
 คณะกรรมการระดับเขตและสวนกลางเยี่ยม 
   ประเมินฯ 

 

พัฒนาคณะกรรมการเยีย่มประเมนิระดับเขต 
จากผูรับผิดชอบงานวัยรุนของกรมสุขภาพจติ 
และกรมควบคุมโรค รวมถึงผูมีความรูและ
ประสบการณในพ้ืนท่ี เชนศึกษานิเทศก  
สาธารณสุขอําเภอ นักวิชาการจากสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด อาจารยจากสถานศึกษาท่ี
มีความรูความเช่ียวชาญดานการดแูลวัยรุน 

๑๕ วัน 

คณะกรรมการ
เยี่ยมประเมิน

ระดับเขต 

 
 
 
 
 
 

๑.  พัฒนารูปแบบรายงานการเยี่ยมประเมิน
ระดับเขตท่ีสามารถบันทึกผลการเยี่ยมสาํรวจ
ท่ีครอบคลุมประเด็นการรายงานตามคูมือ 
๒.  ใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการใหคะแนนทํา
ใหสามารถสรุปคะแนนไดถูกตองและรวดเร็ว
ข้ึน 

๑๕ วัน 

คณะกรรมการ
เยี่ยมประเมิน
และรับรอง
สวนกลาง 

 
 
 

 
 
 
 
 

1 .ประสานงานกับคณะกรรมการเยี่ยม 
ประเมินและรับรองสวนกลางเพ่ือติดตามผล
การประเมินใหเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
 

๑๕ วัน 

กรมอนามัย 
 

๑. ประสานงานกับโรงพยาบาลเพ่ือรบัมอบ
เกียรติบัตร 

๑๕ วัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

เยี่ยมเสรมิพลังเพ่ือพัฒนาการดําเนินงานของ

โรงพยาบาลตามมาตรฐาน YFHS 

เยี่ยมประเมินโรงพยาบาลตามมาตรฐานฯ   
แจงผลใหคณะกรรมการเยีย่มประเมินระดับเขต 

รายงานผลการเยี่ยมประเมินฯ มายังสวน

สวนกลาง 

 

ประชุมพิจารณาตัดสินและรับรองโรงพยาบาล
ตามมาตรฐานฯ เสนอผลการพิจารณาตัดสินการ
ประเมินรับรอง ตอปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เพ่ือเห็นชอบ ลงนาม และดําเนินการแจงให รพ. 
และสสจ. ทราบ 
 

มอบเกียรติบัตร YFHS Award  



แบบสอบถาม  
กระบวนการดําเนินงานโรงพยาบาลตามมาตรฐานบริการสุขภาพท่ีเปนมิตร 

สําหรับวัยรุนและเยาวชน (ฉบับบูรณาการ 25๖๐) 
กลุมพัฒนาการสงเสริมสุขภาพวัยเรียนวัยรุน 

ป 2563 
คําถาม มี/ใช ไมมี/

ไมใช 
คําอธิบาย/คําตอบ 

1.ประชุมช้ีแจงการดําเนินงานวัยเรียนวัยรุน แกผู
ท่ีเก่ียวของสสจ./ศธ. 

/  มีการประชุมช้ีแจงกระบวนการดําเนินงานโรงเรยีน
สงเสริมสุขภาพ 

2.ศูนยอนามยัท่ี 9 นม.ไดรบัแบบประเมินตนเอง 
กอน 2 สัปดาห 

/  โรงพยาบาลท่ีสนใจประเมินตนเองตามมาตรฐาน
บริการสุขภาพท่ีเปนมติรสําหรับวัยรุนและเยาวชน
ฉบับบูรณาการ 2560 

3.รพ. ท่ีมผีลคะแนนการประเมินตนเอง >/=๒.๐ 
แจงความประสงคขอรับการประเมินไปยัง สสจ. 
พรอมแบบประเมินตนเอง 

/  โรงพยาบาลท่ีมีผลการประเมิน </-2.๐.ใหกลับไป
ทบทวนตามมาตรฐานอีกครั้งสวนท่ีมีผลการ
ประเมิน>/=๒.๐แจงผลการประเมนิไปยังสสจ. 

4.มีการพัฒนาคณะกรรมการเยี่ยมพัฒนาระดับ
จังหวัดและระดับเขตปละ 1 ครั้ง 

/  มีการพัฒนาศักยภาพผูเยี่ยมประเมินท้ังระดับ
จังหวัดและเขต 
คณะกรรมการเย่ียมพัฒนาระดับจังหวัด 
๑. บุคลากรรับผิดชอบงานสงเสรมิสุขภาพวัยรุน
ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดและสาธารณสุข
อําเภอ    
๒. บุคลากรรับผิดชอบงานคลินิกวัยรุนของ
โรงพยาบาลสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข กระทรวง สาธารณสขุ และมี
ประสบการณในการเปนผูประเมินมาตรฐานบริการ
สุขภาพท่ีเปนมติรสําหรบัวัยรุนและเยาวชน 
คณะกรรมการเย่ียมพัฒนาระดับเขต 
1. ผูรบัผิดชอบงานวัยรุนของกรมอนามัย  
กรมสุขภาพจิต และกรมควบคุมโรค  
2. ผูมคีวามรูและประสบการณในพ้ืนท่ี เชน
ศึกษานิเทศก  สาธารณสุขอําเภอ นักวิชาการจาก
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด อาจารยจาก
สถานศึกษาท่ีมีความรูความเช่ียวชาญดานการดูแล
วัยรุน 

5.รายงานผลการเยี่ยมประเมินฯ มายังสวน
สวนกลางเพ่ือพิจารณาตัดสินและรับรอง
โรงพยาบาลตามมาตรฐานฯ 
 

/  รายงานผลการเยี่ยมประเมินฯ ครอบคลุมประเด็น 
ตามคูมือมาตรฐานบริการสุขภาพท่ีเปนมิตรสําหรับ
วัยรุนและเยาวชน มีการใชโปรแกรมสําเร็จรูปใน
การใหคะแนนทําใหสามารถสรุปคะแนนไดถูกตอง
และรวดเร็วข้ึน 

 



กระบวนการดําเนินงานโครงการตามแนวทางพระราชดําริ(กพด.) 
วัตถุประสงค  

๑. เพ่ือมีการจัดกิจกรรมโครงการตามงบประมาณท่ีจัดสรรมาในโครงการตามแนวทางพระราชดําริ (กพด.)  
 

ช่ือผูรับผิดชอบ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน จุดควบคุมความเสี่ยง ระยะเวลา 
สํานักสงเสรมิ
สุขภาพ/
ผูรับผิดชอบงาน 
กพด. 

 

 

๑. หัวหนากลุมงานติดตามการจัดทําแผน
โครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติในชวงเวลาท่ี
กําหนด 
2. มีการติดตามงบประมาณและการ
ดําเนินการโดยงานแผนงานและยทุธศาสตร 
 
 

7 วัน 

ผูรับผิดชอบงาน 
กพด. 
 

 
 

 
 
 
 

๑. ประสานเครือขาย สสจ. / ฝายศึกษาเพ่ือ
เขารวมประชุมช้ีแจงนโยบาย และแนวทาง
การดําเนินงานเพ่ือวางแผนการดาํเนินงาน
(อาจหาขอมูลจากการประชุมภาพของ
ประเทศ จัดโดยสํานักสงเสริมสุขภาพ กรม
อนามัย) 

14 วัน 

ผูรับผิดชอบงาน 
กพด. 

 

 
 
 

1.ทําแผนกํากับติดตามการดําเนินงาน 
2.กํากับตดิตามงานใหเปนไปตามแผนงาน
โครงการหากไมสามารถทําไดตามกําหนดเวลา
ปรับเปลีย่นแผนปรับกําหนดเวลาผานทาง
หัวหนากลุม/ฝาย   
 
 
 
 
 
 
 

๑๕ วัน 

ผูรับผิดชอบงาน 
กพด. 

 

 
 
 
 
 

1.ประสานกิจกรรมในโครงการเบ้ืองตนกับ
เครือขายเพ่ือช้ีแจงกิจกรรมและการทํางาน 
2.ประสานวิทยากรและจัดเตรยีมสถานท่ีใน
การดําเนินงาน 

14 วัน 

ผูรับผิดชอบงาน 
กพด. 
 

    
 

 

1.เตรียมความพรอมในการดําเนินการ 
เอกสาร อุปกรณในการดําเนินกิจกรรม 
 

7 วัน 

ผูรับผิดชอบงาน 
กพด. 
 

 1.รายงานผลการดําเนินการโครงการโดยสรปุ
กิจกรรม ภายใน 30 วัน 
 
 
 
 

30 วัน 

๑.ประชุมแนวทางการทาํงานตามแผนพัฒนา
เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตาม
พระราชดําริสมเด็กพระกนิษฐาฯ ฉบับที่ 5
และจัดทาํแผนงานโครงการเพื่อใหสอดคลอง
กับแผนพฒันาเด็กและเยาวชน 

2.ชี้แจงนโยบาย และแนวทางการ
ดําเนินงานเพื่อวางแผนการ  ดําเนินงาน
แบบมีสวนรวม โดยนําปญหาในพื้นที่มาเปน
ฐานขอมูลในการทาํโครงการ 
 

3. ดําเนินการขออนุมัติจัดทําโครงการตาม
กิจกรรมในโครงงานตามแนวทางพระราชดาํริ   
(กพด.)  
- ขออนุมัติจัดทําโครงการ 
- ทําหนังสือเชิญ/แจงการทาํกิจกรรมให
เครือขายรับทราบ 
- ขออนุมัติยืมเงิน 
- จัดซื้อจัดจาง (ถาม)ี 
- ประสานการดาํเนินกิจกรรม 

4. ทําหนังสือเชิญ/แจงการทํากิจกรรมให

เครือขายรบัทราบ 

 

6. สรุปผลการดาํเนินการและติดตามการ

ดําเนินงาน 

5. ดําเนินการตามกิจกรรมในโครงการ 



แบบสอบถาม 
กระบวนการกระบวนการดําเนินงานโครงการตามแนวทางพระราชดําร(ิกพด.) 

กลุมพัฒนาการสงเสริมสุขภาพวัยเรียนวัยรุน 
ป 2563 

คําถาม มี/ใช ไมมี/
ไมใช 

คําอธิบาย/คําตอบ 

1.ประชุมช้ีแจงการดําเนินงานวัยเรียนวัยรุน แกผู
ท่ีเก่ียวของสสจ./ศธ./กองกํากับการตํารวจ
ตระเวนชายแดน 

/  มีการประชุมช้ีแจงการดําเนินงาน แผนงาน 
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร และ
สอบถามความตองการของกลุมเปาหมาย 

2.ศูนยอนามยัท่ี 9 นม.ไดดาํเนินงานตาม
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร  

/  มีการดําเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนใน
ถ่ินทุรกันดารซึ่งทางศูนยจะไดรับการช้ีแจงเก่ียวกับ
แผนการดาํเนินงานจากสํานักสงเสริมสุขภาพ 
กรมอนามัย 

3.การดําเนินกิจกรรมตรงกบัความต้องการของ

กลุม่เป้าหมายใช่หรือไม ่

/  การดําเนินกิจกรรมจะจดัตามปญหาความตองการ
ของพ้ินท่ีเปนหลัก 

4.มีการติดตามการดําเนินงานและคนหาปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานเพ่ือปรบัปรุงแผนงาน
โครงการ 

/  มีการประเมินความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมเพ่ือ
ปรับปรุงแผนงานโครงการ 

5.รายงานผลการดําเนินงานตอผูบริหาร 
 

/  มีการสรุปผลการดําเนินเพ่ือรายงานตอผูบริหาร
และลงใน Web ศูนยอนามัยท่ี 9 นครราชสมีา 

 



กระบวนการดําเนินงานสนับสนุนการขับเคล่ือน พรบ.การปองกันแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน                           
เขตสุขภาพท่ี ๙ ปงบประมาณ ๒๕๖๓ 

วัตถุประสงค  
๑. เพ่ือพัฒนากลไกการขับเคลื่อนงานและกํากับติดตามประเมินผลการดําเนินงานแบบบูรณาการตาม

พรบ.การปองกันแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ.๒๕๕๙  
๒. เพ่ือเสริมสรางความรวมมือของหนอยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชน ครอบครัว และแกนนําวัยรุนในการ

ปองกันและแกไขปญหาในวัยรุน 
 

ช่ือผูรับผิดชอบ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน จุดควบคุมความเสี่ยง ระยะเวลา 
ศูนยอนามัยท่ี ๙ สนบัสนนุองค์ความรู้และแนวทางการดําเนินงาน

ตาม พรบฯ และกฏกระทรวงท่ีเก่ียวข้อง 

๑.ชีแ้จงงบประมาณสนบัสนนุ 

๒.จดัทําข้อมลูและเป็นพ่ีเลีย้งในการ

ดําเนินงาน  

๓ เดือน 

ศูนยอนามัยท่ี ๙ สนบัสนนุการจดัประชมุคณะอนกุรรมการป้องกนั

และแก้ไขปัญหาการตัง้ครรภ์ในวยัรุ่นระดบัจงัหวดั 

๑. สนบัสนนุการประชมุคณะอนกุรรมการฯ                 

๒. นิเทศติดตามและคืนข้อมลูให้ผู้บริหาร

ทราบทกุไตรมาส 

๑ วัน 
ทุกไตรมาส 

ศูนยอนามัยท่ี ๙ สรุปผลการดําเนินงานและจดัทํารายงานเสนอสว่นท่ี

เก่ียวข้อง 

๑.วางแผนและดําเนินงานตามแผน ๑๕ วัน 

 

แบบสอบถาม  
กระบวนการดําเนินงานสนับสนุนการขับเคล่ือน พรบ.การปองกันแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน เขต

สุขภาพท่ี ๙ ปงบประมาณ ๒๕๖๓ 
 

คําถาม มี/ใช ไมมี/
ไมใช 

คําอธิบาย/คําตอบ 

๑.ชีแ้จงงบประมาณสนบัสนนุ  /  มีการทําหนังสือช้ีแจงงบประมาณท่ีไดรับในการ
จัดประชุมในแตละครั้ง ไปยัง สสจ. 

๒.จดัทําข้อมลูและเป็นพ่ีเลีย้งในการ

ดําเนินงาน  
/  ตอบขอซักถามประเด็นท่ีสงสัย ใหขอมูลท่ีจําเปน

ในการขับเคลื่อนงาน 

๓. สนบัสนนุการประชมุคณะอนกุรรมการฯ                  /  เตรียมเอกสารหลักฐานในการจดัประชุม ในการ
เบิกจายคาใชจายในการจัดประชุม และนําเงินไป
สนับสนุนในวันประชุม 

๔.นิเทศติดตามและคืนขอมูลใหผูบริหารทราบ
ทุกไตรมาส 

/  ติดตามผลงานตามตัวช้ีวัดรายไตรมาสและสงผล
งานดังกลาวไปยังกรมอนามัย 

๕.วางแผนและดําเนินงานตามแผน /  วิเคราะหการดาํเนินงาน ใหการช้ีแนะแกทาง 
สสจ.ในการดําเนินงาน และรายงานปญหา
อุปสรรคตางๆไปยังกรมอนามัย 

 



กระบวนการดําเนินงานอําเภออนามัยการเจริญพันธุ RHD  
วัตถุประสงค  

1.บูรณาการและเสริมสรางความเขมแข็งของระบบการดําเนินงานเรื่องเพศและอนามัยการเจริญพันธุ 
สุขภาพกาย สุขภาพจิต และการปองกันพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุนและเยาวชน 

2.พัฒนาองคความรูเรื่องเพศและอนามัยการเจริญพันธุ ในระดับอําเภอและชุมชนอยางตอเนื่อง 
3.พัฒนารูปแบบการดําเนินเพ่ือลดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ พฤติกรรมเสี่ยงดานสุขภาพอ่ืนๆเชน บุหรี่ 

สุรา สารเสพติด ความรุนแรงของวัยรุนและเยาวชน 
 

ช่ือผูรับผิดชอบ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน จุดควบคุมความเสี่ยง ระยะเวลา 
เครือขายระดับ
อําเภอ 

๑.เครือขายระดับอําเภอ นักจัดการสุขภาพวัยรุน
อําเภอ/ตําบล ดําเนินงานตามองคประกอบอนามัยการ
เจริญพันธุ 
๒. อําเภอท่ีพรอมประเมินรับรองแจงความประสงคไป
ยังสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
๓.สงแบบประเมินตนเองและสรุปผลการประเมิน
ตน เอง (แบบฟอร มRHD04และ  RHD05)  ให กั บ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

๑.  ศูนยอนามัยสนับสนุนคูมือการดําเนินงาน
ใหแก เครือขายระดับอําเภอ สสจ.  และ 
Download ไดจาก website ศูนยอนามัยท่ี 
๙ และสํานักอนามัยการเจริญพันธุ 
๒.เครือขายระดับอําเภอศึกษารายละเอียด
มาตรฐานการดําเนินงานจนเขาใจและพัฒนา
งานตามคูมือการดําเนินงาน 
๓. ติดตามการประเมินรวมกับ สสจ.  

๓๐ วัน 

สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัด 
 

๑.สสจ.จดัทําแผนดําเนินงานดานอนามัยการเจริญ
พันธุระดับจังหวัด  
๒.กํากับตดิตามการประเมินอําเภออนามัยการเจริญ
พันธุตามมาตรฐานRHD 
๓.ตรวจเอกสารประเมินอําเภอเพ่ือรับรองเปนอําเภอ
อนามัยการเจริญพันธุ 
๔.รวบรวมรายช่ืออําเภอท่ีพรอมประเมินรับรองและ
แจงความประสงคไปยังศูนยอนามยั 

๑. สสจ .เปนพ่ีเลี้ยง (Coach) เสริมพลัง/
พัฒนาศักยภาพ/ประชุมช้ีแจง ใหมีความรู
ความเขาใจการพัฒนางานตามมาตรฐานและ
ตามแบบฟอรมการประเมิน RHD๐๑-RHD๐๕ 
๒. สสจ.กําหนดใหสงแบบประเมินตนเอง
ล วงหน าอย างนอย ๒  สัปดาหก อนการ
ประเมินเพ่ือตรวจสอบความถูกตองสมบูรณ 
 

๔๕ วัน 

ศูนยอนามัยท่ี ๙ 
นครราชสมีา 

๑.เยีย่มเสริมพลังเพ่ือพัฒนาการดาํเนินงานของอําเภอ
อนามัยการเจริญพันธุตามมาตรฐาน RHD 
๒.ตรวจเอกสารประเมินอําเภอเพ่ือรับรองเปนอําเภอ
อนามัยการเจริญพันธุ 
๓.แจงรายละเอียดขอช่ืนชมและโอกาสพัฒนาใหกับ
เครือขายระดับอําเภอในการ Exit conference ของ
แตละอําเภอ 
๔.รายงานผลการผานประเมินรับรองตามมาตรฐาน 
RHDใหสํานักอนามัยการเจริญพันธุ 

๑.แจงผลการประเมินเปนลายลักษณอักษร 
ให กับสํ า นักงานสาธารณสุขจังห วัดและ
เครือขายระดับอําเภอ ภายใน ๒ สัปดาห 
๒.ศูนยอนามัยแจงผลการประเมินเปนลาย
ลักษณอักษรใหกับสํานักอนามัยการเจริญพันธุ 
ตามรายไตรมาส (แบบฟอรมRHD๐๑และ 
RHD๐๓) 
 

๑๕ วัน 

สํ า นั ก อ น า มั ย 
การเจริญพันธุ/
คณะกรรมการ
เ ยี่ ย มป ระ เ มิ น
ระดับเขต 

๑.แจงผลการผานประเมินรับรองไปยังสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดและอําเภอ 
๒.เยี่ยมประเมินอําเภอตามมาตรฐาน RHD   
แจงผลใหคณะกรรมการเยี่ยมประเมินระดับเขต 
 

๑.สํานักอนามัยการเจริญพันธุแจงผลการ
ประเมิน เปนลายลักษณอักษรใหกับ สสจ.และ
อําเภอภายใน ๑ เดือนหลังไดรับรายงานผล
การประเมินรับรอง 
 

๓๐ วัน 

กรมอนามัย ๑.มอบเกียรติ บัตรอําเภออนามัยการเจริญพันธุ            
ปละ 1 ครั้ง 

๑.มอบเกียรติบัตรในการประชุมวิชาการ 
๒. ประสานงานกับเครือขายระดับอําเภอเพ่ือ
รับมอบเกียรติบัตร 

๑๕ วัน 

    



แบบสอบถาม  
กระบวนการดําเนินงานอําเภออนามัยการเจริญพันธุ 

กลุมพัฒนาการสงเสริมสุขภาพวัยเรียนวัยรุน 
ป 2563 

คําถาม มี/ใช ไมมี/
ไมใช 

คําอธิบาย/คําตอบ 

1.ประชุมจัดทําแผนชี้แจงกระบวนการ
ดําเนินงานเพ่ือขอรับการประเมินอําเภอ
อนา มัยการ เ จ ริญ พันธุ  แก เ ค รื อข า ย
ผูรับผิดชอบงานจากสสจ. 

/  มีการประชุมจัดทําแผนชี้แจงกระบวนการ
ดําเนินงานเพ่ือขอรับการประเมินอําเภออนามัย
การเจริญพันธุระดับจังหวัด 

2.ศูนยอนามัยท่ี 9 นม.ไดรับแบบประเมิน
ตนเองตามมาตรฐาน RHD ๐๑ ๐๒ ๐๔ 
จากสสจ. 

/  เครือขายระดับอําเภอสงแบบประเมินตนเองตาม
มาตรฐาน RHD ๐๑ ๐๒ ๐๔ 

3.อําเภอท่ีมีผลคะแนนการประเมินตนเอง 
≥60 คะแนนแจงความประสงคขอรับการ
ประเมินไปยัง สสจ. พรอมแบบประเมิน
ตนเอง 

/  อําเภอท่ีมีผลคะแนนการประเมินตนเอง <60 
คะแนน ใหกลับไปทบทวนตามมาตรฐานอีกครั้ง
สวนท่ีมีผลการประเมิน ≥60 แจงผลการประเมิน
ไปยังสสจ. 

๔.รายงานผลการเยี่ยมประเมินฯ มายังสวน
สวนกลางเพ่ือพิจารณาตัดสินและรับรอง
ตามมาตรฐานอําเภออนามัยการเจริญพันธุ 

/  รายงานผลการเยี่ยมและประเมินฯ ครอบคลุม
ประเด็นตามคูมือมาตรฐานอําเภออนามัยการ
เจริญพันธุ ตามองคประกอบท้ัง ๕ 

 



กระบวนการดําเนินงานคัดเลือกอปท.ท่ีเปนแหลงเรียนรู                   
ดานการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนระดับทองถิ่น   

วัตถุประสงค  
1.เพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูการดําเนินงานอยางกวางขวาง โดยมุงเนนใหทุกจังหวัดมีแหลง

เรียนรูฯ ท่ีสามารถเปนตัวอยางใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน ๆ ไดแบงปนความรู แนวคิด ประสบการณใน
การดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนเสี่ยงทางเพศ พฤติกรรมเสี่ยงดานสุขภาพอ่ืนๆเชน 
บุหรี่ สุรา สารเสพติด ความรุนแรงของวัยรุนและเยาวชน 

 
ชื่อผูรับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน จุดควบคุมความเสี่ยง ระยะเวลา 
สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัด 
 

๑.กําหนดรูปแบบ/วิธีการ/กระบวนการ คัดเลือกแหลง
เรียนรูฯ ตามบริบทพ้ืนท่ี เชน 
-การจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูการดําเนินงาน
ปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนระดับเขต                                                                
-การจัดประชุมเพ่ือพิจารณาคดัเลอืกแหลงเรียนรูฯ
ของจังหวัด                                                             
-การนิเทศติดตามเพ่ือสรรหาและทาบทามใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินสมัครเปนแหลงเรียนรูฯ 

๑.ศูนยอนามัยช้ีแจงแนวทางการคัดเลือก 
อปท.แกทองถ่ินจังหวัด สสจ.และสสอ. 

๓๐ วัน 

องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินและ
ภาคีเครือขาย 

๑ . ส ง เ อก ส า ร ป ระ ก อบ ท่ี แส ด ง ใ ห เ ห็ น ข อ มู ล                                 
การดําเนินงานการปองกันและแกไขปญหาการ
ตั้งครรภ ในระดับทองถ่ิน 
-จัดทํารายงาน ไมเกิน 15 หนา หรือ Power point                                      
สําหรับการนําเสนอประมาณ 10 นาที 
 

๑.ประสานผูรับผิดชอบงานของจังหวัดและ
ผูเก่ียวของใหรับทราบลวงหนา 

๖๐ วัน 

ศูนยอนามัยท่ี ๙ 
นครราชสมีา/
คณะกรรมการ
ระดับเขต 

๑.พิจารณาคัดเลือกแหลงเรียนรูฯ 
-โดยพิจารณาตามรูปแบบ/วิธีการ/กระบวนการ
คดัเลอืกแหลงเรียนรูฯท่ีไดตกลงรวมกันระดับจังหวัด/
เขต ตามแบบฟอรม LA01 และ LA02 
๒ . ส ง ร า ย ช่ื อ อ ง ค ก ร ป ก ค ร อ ง ส ว น ท อ ง ถ่ิ น                                               
ท่ีไดรับการคัดเลือกแหลงเรียนรูฯ 
-สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สงรายช่ืออปท.ท่ีไดรับ
คัดเลือกใหกับศูนยอนามัยและสงตอเพ่ือพิจารณาไปท่ี
สํานักอนามัยการเจริญพันธุ ตามรายไตรมาส 

๑.กําหนดจํานวนเปาหมายของคณะกรรมการ
ใหแตละจังหวัดทราบลวงหนา 
 

๓๐ วัน 

สํ า นั ก อ น า มั ย 
การเจริญพันธุ 

๑.แจงผลการพิจารณาคัดเลือกใหกับ สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ตามรายไตรมาส 
 

๑.สํานักอนามัยการเจริญพันธุแจงผลการ
พิจารณา เปนลายลักษณอักษรใหกับ สสจ.
และอปท.ไดทราบภายใน ๑ เดือนหลังไดรับ
รายงานผลการคัดเลือก 

๓๐ วัน 

กรมอนามัย ๑.มอบเกียรตบัิตร อปท.ตนแบบ ปละ 1 ครั้ง ๑.มอบเกียรติบัตรในการประชุมวิชาการ 
๒.ประสานงานกับเครือขายระดับอําเภอเพ่ือ
รับมอบเกียรติบัตร 

๑๕ วัน 

 
 
 



แบบสอบถาม  
กระบวนการดําเนินงานอําเภออนามัยการเจริญพันธุ 

กลุมพัฒนาการสงเสริมสุขภาพวัยเรียนวัยรุน 
ป 2563 

คําถาม มี/ใช ไมมี/
ไมใช 

คําอธิบาย/คําตอบ 

1.กําหนดรูปแบบการคัดเลือกอปท.ตนแบบ /  ๑.การจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูการ
ดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภ
ในวัยรุนระดับเขต                                                                
๒.การจัดประชุมเพ่ือพิจารณาคัดเลือกแหลง
เรียนรูฯของจังหวัด                                                              

2.ประชาสัมพันธและรับสมัครอปท.เขารวม
โครงการ 

/  ๑.ทํากระบวนการคัดเลือกแจงลงพ้ืนท่ีระดับ
จังหวดัผานการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ชี้แจง
แนวทางการสมัคร ตามกระบวนการคัดเลือก 

3.แตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือก อปท.
ตนแบบฯ 

/  ๑.คณะกรรมการคัดเลือกอปท.ตนแบบฯ เชน 
ทองถ่ินจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด สภาเด็กและ
เยาวชน ศึกษาธิการจังหวัด และผูรับผิดชอบงาน
อนามัยการเจริญเจริญพันธุ 

๔ .การนิ เ ทศติ ดตาม เ พ่ื อส ร รหาและ
ทาบทามใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
สมัครเปนแหลงเรียนรู 

/  ๑.การนิเทศติดตามเพ่ือสรรหาและทาบทามให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินสมัครเปนแหลง
เรียนรูฯ 

๕.จัดเวทีคัดเลือกและถอดบทเรียน อปท.
ตนแบบ 

/  ๑.อปท.ตนแบบฯท่ีผานการคัดเลือกมารวม
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในเวทีระดับจังหวัด 
ระดับเขต  

๖.อปท.ตนแบบ ร วมนํา เสนอผลการ
ดําเนินงานในระดับเขตหรือระดับภาค 

 / ๑.อปท.ตนแบบฯท่ีไดผานกระบวนการคัดเลือก
ระดับเขต มีผลงานโดดเดนดานนวัตกรรม  
รูปแบบการดําเนินงานท่ีเดนชัดไมเหมือนใคร เขา
รวมในเวทีแลกเปลี่ยนระดับภาค 

 



กระบวนการดําเนินงานคัดเลือกโครงงานสุขภาพนักเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
วัตถุประสงค  

1.สงเสริมพัฒนาผลงานเชิงนวัตกรรม โครงงานดานการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมเพ่ือ
เปนตนแบบความรอบรูดานสุขภาพในโรงเรียน สงเสริมใหเด็กวัยเรียนมีความคิดริเริ่มสรางสรรคโดยการคิด
วิเคราะหและลงมือปฏิบัติเพ่ือลดหรือแกไขปญหาท่ีสงผลกระทบตอสุขภาพของตนเอง บุคลากรในโรงเรียน 
ครอบครัว และชมุชน 

 
ชื่อผูรับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน จุดควบคุมความเสี่ยง ระยะเวลา 
ศูนยอนามัย
สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดและ
หนวยงานตน
สังกัดของ
โรงเรียนในพ้ืนท่ี 
 

๑.กําหนดรูปแบบ/วิธีการ/กระบวนการ คัดเลือก
โครงงานสุขภาพนักเรียน 
-การจัดประชุมช้ีแจงและประชาสมัพันธการจัดทํา
โครงงานสุขภาพนักเรียนฯ เกณฑการตัดสิน                                          
-โรงเรียนแสดงเจตจํานงเขารวมโครงการไปยัง
หนวยงานตนสังกัด 

- โรงเรียนสงผลงานเพ่ือขอรับการประเมินคัดเลือก
เปนรูปเลมเอกสารใหกับ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
 

๑.ศูนยอนามัยช้ีแจงแนวทางการคัดเลือก 
โครงงานสุขภาพนักเรียนฯใหแก สสจ.สพป. 
สพม.เพ่ือทําความเขาใจรวมกัน 

๓๐ วัน 

สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัด 

๑. แตงตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัด 
2. ดําเนินการประเมินคัดเลือกโครงงานสุขภาพ
นักเรียนฯระดับจังหวัด 
3. จัดสงผลงานท่ีชนะเลิศระดับจงัหวัดใหกับศูนย
อนามัย  

๑.ประสานผูรับผิดชอบงานของจังหวัดและ
ผูเก่ียวของใหรับทราบลวงหนา 

30 วัน 

ศูนยอนามัยท่ี ๙ 
นคร ร าชสี ม า /
คณะกรรมการ
ระดับเขต 

๑.พิจารณาคัดเลือกโครงงานสุขภาพนักเรียนระดบัเขต 
-โดยพิจารณาจากรูปเลมรายงานและลงพ้ืนท่ี 
 ๒.สงรายช่ือโรงเรียนท่ีผานการคัดเลือกระดับเขต
ใหกับกรมอนามัย 
3.แจงโรงเรียนจัดเตรียมผลงานเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู
ในการประชุมวิชาการระดับประเทศ                                                
 

๑.ประสานงานเครือขายท้ัง สสจ.และโรงเรียน
ใหทราบลวงหนา 
๒.แจงผลการประเมินเปนลายลักษณอักษร 
ใหกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงเรียน
และกรมอนามัย รับทราบภายใน ๒ สัปดาห 
 

๓๐ วัน 

กรมอนามัย ๑.มอบเกียรติบัตร ในการประชุมวิชาการ ๑.มอบเกียรติบัตรในการประชุมวิชาการ 
๒.ประสานงานกับสสจ.และโรงเรียนเพ่ือรับ
มอบเกียรติบัตร 

๑๕ วัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสอบถาม  
กระบวนการดําเนินงานคัดเลือกโครงงานสุขภาพนักเรียน 
กลุมพัฒนาการสงเสริมสุขภาพวัยเรียนวัยรุนป 2563 

คําถาม มี/ใช ไมมี/
ไมใช 

คําอธิบาย/คําตอบ 

1. กําหนดรูปแบบการคัดเลือกโครงงาน
สุขภาพนักเรียนฯ 

/  ๑.การจัดประชุมชี้แจงการดําเนินงานและ
ประชาสัมพันธในระดับเขต                                                                 

2.ประชาสัมพันธและรับสมัครโครงงาน
สุขภาพนักเรียนฯเขารวมคัดเลือก 

/  ๑.  ชี้แจงแนวทางการเขารวมคัดเลือกตาม
กระบวนการคัดเลือก 

3.แตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือก ระดับเขต 
ระดับจังหวัด 

/  ๑.คณะกรรมการคัดเลือกโครงงานสุขภาพ
นั ก เ รี ยนฯ  ประกอบ ไปด ว ย  ตั วแทนภาค
การศึกษา ตัวแทนภาคสาธารณสุข(ดานการ
สงเสริมสุขภาพ 1 ทาน ดานอนามัยสิ่งแวดลอม 
1 ทาน) ตัวแทนภาคทองถ่ิน  

๔.มีการลงเยี่ยมพ้ืนท่ีเพ่ือคัดเลือกโครงงาน
สุขภาพนักเรียนในระดับจังหวัด 

/  ๑. มีการประเ มินคัดเลือกโครงงานสุขภาพ
นักเรียนจากคณะกรรมการระดับจังหวัด 

๕.มีการลงเยี่ยมพ้ืนท่ีเพ่ือคัดเลือกโครงงาน
สุขภาพนักเรียนในระดับเขต 

/  ๑. มีการประเ มินคัดเลือกโครงงานสุขภาพ
นักเรียนจากคณะกรรมการระดับเขต 

๖ .โครงงานสุขภาพนักเรียนฯท่ีผานการ
ชนะ เ ลิ ศ ร ะดั บ เ ขต ได นํ า เ สนอผลกา ร
ดําเนินงานในเวทีประชุมวิชาการของกรม
อนามัย 

 / ๑.โครงงานสุขภาพนักเรียนฯท่ีผานกระบวนการ
คัดเลือกระดับเขต มีผลงานนวัตกรรมเขารวมใน
เวทีแลกเปลี่ยนระดับประเทศ 

 



กระบวนการดําเนินงานเฝาระวังฐานขอมูล 
  

วัตถุประสงค  
            เพ่ือชี้แจงแนวทางการดําเนินงานสงเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุน และผสานความรวมมือในการ
บริหารจัดการแผนงานโครงการ การกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุดในการสงเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุน ในเขตสุขภาพท่ี ๙  
 

ชื่อผูรับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน จุดควบคุมความเสี่ยง ระยะเวลา 
 

ศูนยอนามัยท่ี 9 ทบทวนระบบการเฝาระวังสุขภาพและพัฒนา
ฐานขอมูลเด็กวัยเรียนวัยรุน 

ประสานงานกับผูรับผิดชอบสวนกลาง 
เพ่ือไดฐานขอมูลท่ีชัดเจนและถูกตองใน
การดําเนินงานตอ 

7 วัน 

ศูนยอนามัยท่ี 9 กําหนดรูปแบบการพัฒนาระบบเฝาระวัง
สุขภาพและพัฒนาฐานขอมูลเด็กวัยเรียนวัยรุน 

ประสานงานกับผูรับผิดชอบสวนกลาง 
เพ่ือไดระบบขอมูลท่ีถูกตอง และชี้แจง
ผูรับผิดชอบงานจังหวัดเพ่ือใหระบบเฝา
ระวังขอมูลเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

7 วัน 

ศูนยอนามัยท่ี 9 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบเฝาระวัง
สุขภาพและพัฒนาฐานขอมูลเด็กวัยเรียนวัยรุน 

ประสานกลุมเปาหมายลวงหนา และ
ยืนยันการเขารวม 

15 วัน 

ศูนยอนามัยท่ี 9 จัดทําคูมือการบันทึกขอมูลในระบบเฝาระวัง
สุขภาพและพัฒนาฐานขอมูลเด็กวัยเรียนวัยรุน 

เตรียมขอมูลในการจัดทําขอมูลให
ครบถวน 

15 วัน 

ศูนยอนามัยท่ี 9/
คณะกรรมการท่ี
เก่ียวของ 

เยี่ยมติดตามการเฝาระวัง ในระบบเฝาระวัง
สุขภาพและพัฒนาฐานขอมูลเด็กวัยเรียนวัยรุน
ระดับจังหวัด อําเภอ และตําบล 

ประสานกลุมเปาหมายลวงหนา และ
ยืนยันวันท่ีประเมินลวงหนา  

15 วัน 

ศูนยอนามัยท่ี 9 สรุปผลการดําเนินและจัดทําขอเสนอเพ่ือ
พัฒนาระบบ 

เตรียมขอมูลกอน ขณะ และหลังการ
เยี่ยมติดตาม 

7 วัน 

 
 
 
 
 
 
 



แบบสอบถาม  
กระบวนการดําเนินงานเฝาระวังฐานขอมูล 

กลุมพัฒนาการสงเสริมสุขภาพวัยเรียนวัยรุน 
ป 2563 

คําถาม มี/ใช ไมมี/
ไมใช 

คําอธิบาย/คําตอบ 

๑.ทบทวนระบบฐานขอมูล /  -ทบทวนระบบฐานขอมูลวัยเรียนวัยรุน ใหเปน
เปนปจจุบนั และใหเปนแนวทิศทางกับสวนกลาง 
เพ่ืองายตอการนําขอมูลมาใช 

๒.กําหนดรูปแบบการพัฒนาระบบเฝาระวัง
สุขภาพและพัฒนาฐานขอมูลเด็กวัยเรียน
วัยรุน 

/  -กําหนดรูปแบบในการพัฒนาระบบฐานมูล 
เพ่ือใหมีขอมูลตัวกลางชุดเดียวกันสําหรับใชใน
เขตพ้ืนท่ีสุขภาพ 

๓.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบเฝา
ระวังสุขภาพและพัฒนาฐานขอมูลเด็กวัย
เรียนวัยรุน 

/  -จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงาน การ
พัฒนาระบบฐานขอมูล เพ่ือกําหนดรูปแบบและ
ทิศทางของขอมูลรวมกัน 

๔.จัดทําคูมือการบันทึกขอมูลในระบบเฝา
ระวังสุขภาพและพัฒนาฐานขอมูลเด็กวัย
เรียนวัยรุน 

/  -จัดทําคูมือสวนกลาง เพ่ือเปนแนวทางในการ
อางอิงขอมูล 

๕.เยี่ยมติดตามการเฝาระวัง ในระบบเฝา
ระวังสุขภาพและพัฒนาฐานขอมูลเด็กวัย
เรียนวัยรุนระดับจังหวัด อําเภอ และตําบล 

/  -เยี่ยมติดตามงานฐานขอมูลในพ้ืนท่ี เ พ่ือนํา
ปญหาในพ้ืนท่ีท่ีพบมาพัฒนาระบบตอไปใหดีข้ึน 

 



 กระบวนการดําเนินงานโรงเรียนรอบรูดานสุขภาพ 
กลุมพัฒนาการสงเสริมสุขภาพวัยเรียนวัยรุน 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือใหโรงเรียนมีแนวทางการดําเนินงานโรงเรียนรอบรูดานสุขภาพเปนมาตรฐานเดยีวกัน  
2. เพ่ือใหนักเรียนมีความรอบรูสุขภาพดานสุขภาพเพ่ิมข้ึนและมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค 
3. โรงเรียนพัฒนาเปนโรงเรียนรอบรูดานสุขภาพ มรีะบบ วิธีการและชองทางการสื่อสารใหนักเรียนและบุคลากร

ในโรงเรียน เขาถึง เขาใจ ขอมูลสขุภาพและบริการสุขภาพ สามารถตัดสินใจดูแลสุขภาพของตนเองไดอยาง
เหมาะสม   

ช่ือผูรับผิดชอบ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน จุดควบคุมความเสี่ยง ระยะเวลา 
ศูนยอนามัยท่ี 9 
นครราชสมีาและ
สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด 
 

 
 
 
 

1.ประชุมช้ีแจงการดําเนินงาน
วัยเรียนวัยรุน แกผูท่ีเก่ียวของ
สสจ./ศธ.ในเดือนธันวาคม 
2.ติดตามโรงเรียนท่ีมีความ
สนใจในการเขารวมโครงการ
ทุก 3 เดือน 

1 – 2 วัน 

คณะกรรมการ
โรงเรียนรอบรูดาน
สุขภาพ ของ
โรงเรียน 
 

 
 
 
 

1.ประเมินตนเองตามแนวทาง
พัฒนาโรงเรียนรอบรูดาน
สุขภาพภายใน 1 เดือน 

30 วัน 

คณะกรรมการ
โรงเรียนรอบรูดาน
สุขภาพ ของ
โรงเรียน 

 
 
 

1.แจงความจํานงพรอมสง
แบบประเมินตนเองให
เจาหนาท่ีสาธารณสุข  

30 วัน 

คณะกรรมการ
โรงเรียนรอบรูดาน
สุขภาพ ของ
โรงเรียน 

 
 
 

1.คณะกรรมการโรงเรียนรอบ
รูดานสุขภาพ ของโรงเรียน ขอ
คําแนะนํา จาก สสอ. สสจ. 

60 วัน 
 

สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด 

 
 
 

1.ทีมระดับจังหวัดสงผลการ
ประเมินมายังศูนยอนามัยท่ี 9 
นครราชสมีา เพ่ือรับรองเปน
โรงเรียนรอบรูดานสุขภาพ 
 

30 วัน 
 

ศูนยอนามัยท่ี 9 
นครราชสมีา 

 
 
 

คณะกรรมการประเมินรับรอง
ฯ จากศูนยอนามัยที 9 
นครราชสมีา แจงผลการ
รับรองภายใน 3 เดือน 
 
 

90 วัน 

  

1.ศูนยอนามยัท่ี 9 นครราชสีมา
รวมกับสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดช้ีแจงโรงเรียน 
โรงเรียนแสดงเจตจํานงเขารวม
โครงการไปยังหนวยงานตนสังกัด 

2. โรงเรยีนประเมินตนเอง(Self Assessment)  

เพ่ือคนหาปญหาสุขภาพ 

 

3. โรงเรียนสมัครเขารวมโครงการโดยแจงความ

จํานงไปยังหนวยงานตนสังกัดใน พ้ืนท่ี  (สพป./สพม.      

สสจ. ศอ.) 

4.โรงเรียนนําแนวทางพัฒนาโรงเรียนรอบรูดาน

สุขภาพไปดําเนินการ ตาม 4 องคประกอบ และ 

จัดทํารายงานตามแบบประเมินโรงเรียนรอบรูดาน

สุขภาพและจัดเตรยีมเอกสารหลักฐาน 

5. ผูประเมินระดับจังหวัด ผูประเมินระดบัจังหวัดลง

พ้ืนท่ีตรวจประเมินโรงเรยีน (พรอมหลักฐาน) 

ตรวจสอบความครบถวนสมบูรณของรายงานผลการ

ประเมินตนเองของโรงเรยีน 

6. ศูนยอนามัยท่ี 9 นครราชสีมา ข้ึนทะเบียน

รับรอง โรงเรยีนรอบรูสุขภาพ เขตสุขภาพท่ี 9 

มอบเกียรติบัตรรับรอง โรงเรียนรอบรูสุขภาพ 



แบบสอบถาม กระบวนการดําเนินงานโรงเรียนรอบรูดานสุขภาพ 

 
คําถาม มี/ใช ไมมี/

ไมใช 
คําอธิบาย/คําตอบ 

1.ประชุมช้ีแจงการดําเนินงาน แกผูท่ีเก่ียวของ 
สสจ./ศธ. 
 

/  มีการประชุมช้ีแจงกระบวนการดําเนินงานโรงเรยีน
HLS 

2.โรงเรียนมีการจดัวางระบบการบริหารจดัการ
ขับเคลื่อนภายในและภายนอกองคกร 

 

/  โรงเรียน สนับสนุน สงเสริม ใหองคกรแหงความ
รอบรูดานสุขภาพในทุกกระบวนการ 

3. โรงเรียนมีการจัดทําแผนงาน/โครงการ/
แผนปฏิบัติการ/แผนกํากับติดตามประเมินผล 

 

/  โรงเรียน มีการดําเนินกิจกรรมดานการสงเสริม
กิจกรรมทางกายและมีแบบแผนการปฏิบัติท่ีชัดเจน 

4. มีกระบวนการกํากับ ตดิตาม  ประเมินผลการ
ดําเนินงานตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

 

/  โรงเรียน มีการกํากับ ตดิตาม ประเมินผลการ
ดําเนินงาน ทันตามเวลาท่ีกําหนดการ 

5. โรงเรียนมีการสื่อสารสาธารณะเผยแพรและ
ประชาสมัพันธการดําเนินงาน 

/  โรงเรียนมีการเผยแพรประชาสัมพันธการ
ดําเนินงานผาน ชองทางตางๆ  

 



กระบวนการดําเนินงานโรงเรียน ChOPA & ChiPA   
ลดเรียนเพ่ิมรู...สูเด็กไทย สูง สมสวน แข็งแรง IQ EQ ดี    ป 2563 

วัตถุประสงค  
1. เพ่ือใหโรงเรียนมีแนวทางการดําเนินงานโรงเรียน ChOPA & ChiPA  ลดเรียนเพ่ิมรู...สูเด็กไทย สูง สมสวน 

แข็งแรง IQ EQ ดี  เปนมาตรฐานเดียวกัน  

2. เพ่ือใหเด็กวัยเรียน วัยรุน เด็กท่ีมีน้ําหนักเกินและอวน ไดผอนคลายและสนุกสนานกับการเลนท่ี
หลากหลาย มีรางกายแข็งแรง เจริญเติบโตสมวัย 

ชื่อผูรับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน จุดควบคุมความเสี่ยง ระยะเวลา 
สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัด.และ
หนวยงานตน
สังกัดของโรงเรยีน
ในพ้ืนท่ี 
 
 
 

    1.ประชุมช้ีแจงการดําเนินงานวัยเรียน
วัยรุน แกผูท่ีเก่ียวของสสจ./ศธ. 
2.สงหนังสือประชาสมัพันธการเขา
รวมกิจกรรม 
3.ติดตามโรงเรียนท่ีมีความสนใจใน
การเขารวมโครงการทุก3เดือน 

 
30  วัน 

โรงเรียนท่ีตองการ
เ ข า ร ว ม ร ว ม
กิจกรรม  
 
 
 

 1.ศูนยอนามัยสนับสนุนคูมือการ
ดําเนินงาน  
2.สสจ.เปนพ่ีเลี้ยง (Coach) เสริม
พลัง/พัฒนาศักยภาพ/ประชุมช้ีแจง 
ใหมีความรูความเขาใจการพัฒนางาน
ตามมาตรฐานและตามแบบฟอรม 

 
30 วัน 

โรงเรียนท่ีตองการ
เขารวมกิจกรรม  
 
 

 1.ศูนยอนามยั .สสจ.เปนพ่ีเลีย้ง 
(Coach) เสริมพลัง/พัฒนาศักยภาพ/
ประชุมช้ีแจง ใหมีความรูความเขาใจ
การพัฒนางานตามมาตรฐานและตาม
แบบฟอรม 

 
120 วัน 

กองกิจกรรมทาง

กาย กรมอนามยั 
 

 1.ศูนยอนามยั .สสจ.เปนพ่ีเลีย้ง 
(Coach) เสริมพลัง/พัฒนาศักยภาพ/
ประชุมช้ีแจง ใหมีความรูความเขาใจ
การพัฒนางานตามมาตรฐานและตาม
แบบฟอรม 

 

30 วัน 

กองกิจกรรมทาง

กาย และศนูย์

อนามยั 

 

 1. ศูนยอนามัย .สสจ.เปนพ่ีเลี้ยง 
(Coach) เสริมพลัง/พัฒนาศักยภาพ/
ประชุมช้ีแจง ใหมีความรูความเขาใจ
การพัฒนางานตามมาตรฐานและตาม
แบบฟอรม 
2.ประสานงานกับพ้ืนท่ีเพ่ือเตรียม
ความพรอมในการตอนรับการการ
เยี่ยมเสรมิพลัง 

 

30 วัน 

กองกิจกรรมทาง
กาย และศูนย
อนามัย 
 

 1.ประสานงานโรงเรยีนท่ีไดรับการ
คัดเลือกเพ่ือเตรยีมความพรอมในการ
เตรียมรับรางวัลในเวทีในเวทีประชุม
วิชาการระดับประเทศ 

30 วัน 

1..สสจ.รวมกับหนวยงานตน
สังกัดของโรงเรยีนช้ีแจงโรงเรยีน 
โรงเรียนแสดงเจตจํานงเขารวม
โครงการไปยังหนวยงานตน
สังกัด 

2. โรงเรียนสมัครเขารวมโครงการฯผานระบบ

เว็บไซต 
https://chopachipa.org/Home/content/commu 

ของกองกิจกรรมทางกาย กรมอนามัย 

3.  โรงเรียนดําเนินงานตามเกณฑ 4 ประเด็น

พรอมสงผลงานสมัคร 

 

4. กองกิจกรรมทางกาย กรมอนามยั ตรวจ

เอกสาร   

5.ลงพ้ืนท่ีปฏิบัติงานเยี่ยมเสริมพลงั (Site Visit)  

 

6.ประกาศผลโรงเรยีนทีไดรับคัดเลือก                                                            

 
 

 

https://chopachipa.org/Home/content/commu


แบบสอบถาม กระบวนการดําเนินงานโรงเรียน ChOPA & ChiPA  ลดเรียนเพ่ิมรู...สูเด็กไทย สูง สมสวน 
แข็งแรง IQ EQ ดี    ป 2563 

 
คําถาม มี/ใช ไมมี/

ไมใช 
คําอธิบาย/คําตอบ 

1.ประชุมช้ีแจงการดําเนินงานวัยเรียนวัยรุน แกผู
ท่ีเก่ียวของ สสจ./ศธ. 
 

/  มีการประชุมช้ีแจงกระบวนการดําเนินงานโรงเรยีน
สงเสริมสุขภาพ 

2.โรงเรียนมีการจดัวางระบบการบริหารจดัการ
ขับเคลื่อนภายในและภายนอกองคกร 

 

/  โรงเรียน สนับสนุน สงเสริม ใหองคกรแหงความ
รอบรูดานสุขภาพในทุกกระบวนการ 

3. โรงเรียนมีการจัดทําแผนงาน/โครงการ/
แผนปฏิบัติการ/แผนกํากับติดตามประเมินผล 

 

/  โรงเรียน มีการดําเนินกิจกรรมดานการสงเสริม
กิจกรรมทางกายและมีแบบแผนการปฏิบัติท่ีชัดเจน 

4. มีกระบวนการกํากับ ตดิตาม  ประเมนิผลการ
ดําเนินงานตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

 

/  โรงเรียน มีการกํากับ ตดิตาม ประเมินผลการ
ดําเนินงาน ทันตามเวลาท่ีกําหนดการ 

5. โรงเรียนมีการสื่อสารสาธารณะเผยแพรและ
ประชาสมัพันธการดําเนินงาน 

/  โรงเรียนมีการเผยแพรประชาสัมพันธการ
ดําเนินงานผาน ชองทางตางๆ  

 
 



ตารางการวิเคราะหระดับความเส่ียง 

กลุมพัฒนาการสงเสริมสุขภาพวัยเรียนวัยรุน 

ปงบประมาณ 2563 

 

ภารกิจตามกฎหมาย /
แผนงาน /ภารกิจอ่ืน 
ๆ ท่ีสําคัญ / ข้ันตอน 

วัตถุประสงค ความเส่ียง ปจจัยเส่ียง การประเมินความเสี่ยง ลําดับ
ความ
เสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง 

คะแนน ระดับ 

1.พัฒนาโรงเรียนตาม
มาตรฐานโรงเรียนสงเสรมิ
สุขภาพ 

1.เพ่ือใหโรงเรียนมีแนวทางการ
ดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ
เปนมาตรฐานเดยีวกัน  
2.พัฒนาศักยภาพโรงเรียนใหเปน
จุดเริม่ตนและศูนยกลางของการ
พัฒนาสุขภาพ รวมท้ังพัฒนาชุมชน
ใหมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพ
ตนเองและครอบครัว 

นักเรียน บุคลากรในโรงเรียน
ไมเห็นความสาํคัญของการ
เสรมิสรางสุขภาพอนามัยของ
ตนเอง 

1.ไมมีการประชุมช้ีแจงแนวทางการ
ดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 
 

3 5 15 สูงมาก 2 

2.นักเรยีน บุคลากรในโรงเรียนยังไม
เห็นความสําคัญของการเสริมสราง
สุขภาพอนามัยของตนเอง 
 

4 5 20 สูงมาก 1 

3.ขาดการมสีวนรวมของภาคเีครอืขาย
ทุกภาคสวนในสังคมในการขับเคลือ่น
การดําเนินงาน 
 

3 4 12 สูง 3 

2.พัฒนาโรงพยาบาลตาม
มาตรฐานบริการสุขภาพท่ี
เปนมิตรสําหรับวัยรุนและ
เยาวชน(ฉบับบูรณาการ) 

๑.เพ่ือเปนแนวทางสําหรับสถาน
บ ริ ก า ร ท้ั ง ใ น แ ล ะ น อ ก สั ง กั ด
ก ร ะ ท ร ว ง ส า ธ า ร ณ สุ ข ใ น ก า ร
จัดบริการ YFHS รวมท้ังใชในการ
ประเมินตนเองและพัฒนาคุณภาพ
บริการอยางตอเน่ือง  
2.เพ่ือเปนการประกันคุณภาพดาน
การเขาถึงบริการสุขภาพสําหรับ
วัยรุนและเยาวชน ตามสิทธิท่ีวัยรุน
และเยาวชนพึงไดรับตามกฎหมาย 

ผูบริหาร กลุมแกนนํา และ
ผูเก่ียวของในโรงพยาบาลและ
เครือขายไมเห็นความสาํคัญ
ของการจัดบริการท่ีเปนมิตร
สําหรับวัยรุนและเยาวชน 

 
 
 
 
 

1.ไมมีการประชุมช้ีแจงกระบวนการ
ดําเนินงานโรงพยาบาลตามมาตรฐาน
บริการสุขภาพท่ีเปนมติรสําหรับวัยรุน
และเยาวชน(ฉบับบูรณาการ) 
 

2 5 10 สูง 4 

2.ผูนําและบุคลากรในโรงพยาบาลไมให
ความสําคญั(ไมมีผูรับผดิชอบงานและ
สถานท่ีในการดําเนินงาน) 

3 5 15 สูงมาก 2 



3.โครงการตามแนวทาง
ตามพระราชดําริ (กพด.)
  
   

1. เ พ่ือ ให โ ร ง เ รี ยนใน พ้ืน ท่ีตาม
โครงการพระราชดําริไดรับการดูแล
ดานสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม 
2.มีการแกไขปญหาดานสุขภาพ 
และโภชนาการในเด็กและเยาวชน
ในถ่ินทุรกันดาร 

1.การจดักิจกรรมใน โครงการ
ไมตรงกับความตองการของ
พ้ืนท่ี 

1.ขาดการสํารวจความตองการของ
โรงเรียน และหนวยงานตนสังกัด 

3 3 9 สูง 5 

2.โรงเรียนในโครงการ
พระราชดําริ ท้ัง 12 โรงเรียน
ตางหนวยสังกัดทําใหการ
ประสานงานหลายข้ันตอน 

1.ประชุมช้ีแจงประสานและขอความ
รวมมือจากหนวยงานตนสังกัดของ
โรงเรียนตชด.(กองกํากับการตาํรวจ
ตระเวนชายแดน) 

3 4 12 สูง 3 

4.สนับสนุนการขับเคลื่อน 
พรบ.การปองกันแกไข
ปญหาการตั้งครรภใน
วัยรุน เขตสุขภาพท่ี ๙ 
ปงบประมาณ ๒๕๖๓ 

1.เพ่ือพัฒนากลไกการขับเคลื่อน
งานและกํากับตดิตามประเมินผล
การดําเนินงานแบบบูรณาการตาม
พรบ.การปองกันแกไขปญหาการ
ตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ.๒๕๕๙  
๒. เพ่ือเสริมสรางความรวมมือของ
หนอยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชน 
ครอบครัว และแกนนําวัยรุนในการ
ปองกันและแกไขปญหาในวัยรุน 

ไมมีการจัดประชุม
คณะอนุกรรมการตามกําหนด 

1.ภาระงานของแตละหนวยงาน ทําให
จัดสรรเวลาในการจดัประชุมท่ีตรงกัน
ไมได หรือมเีหตุใหตองเลื่อนการจดั
ประชุมออกไป 

๒ 5 1๐ ปานกลาง ๓ 

2.ยกเลิกการประชุมกระทันหันจาก
ภาระกิจเรงดวน 

๓ 5 15 สูงมาก 1 

3.ขาดการตระหนักและมสีวนรวมของ
ภาคีเครือขายในการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงาน 

3 4 12 สูง ๒ 

5.อําเภออนามัยการเจรญิ
พันธุ 

1.บูรณาการและเสริมสรางความ
เขมแข็งของระบบการดําเนินงาน
เรื่องเพศและอนามัยการเจริญพันธุ 
สุขภาพกาย สุขภาพจิต และการ
ปองกันพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุนและ
เยาวชน 
2.พัฒนาองคความรูเรื่องเพศและ
อนามัยการเจริญพันธุ  ในระดับ
อําเภอและชุมชนอยางตอเน่ือง 
3.พัฒนารูปแบบการดําเนินเพ่ือลด
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ พฤติกรรม
เสี่ยงดานสุขภาพอ่ืนๆเชน บุหรี่ สรุา 
สารเสพตดิ ความรุนแรงของวัยรุน
และเยาวชน 

เครือขายระดับอําเภอไมเห็น
ความสําคญัของดําเนินงาน
ตามมาตรฐานอําเภออนามัย
การเจรญิพันธุ  

1.ไมมีการประชุมช้ีแจงแนวทางการ
ดําเนินงานตามมาตรฐานอําเภออนามัย
การเจรญิพันธุในระดับจังหวัดและ
อําเภอ 

3 5 15 สูงมาก 2 

2.เครือขายระดับอําเภอยังไมเห็น
ความสําคญัของการปองกันและแกไข
ปญหาการตั้งครรภในวัยรุนในระดบั
พ้ืนท่ี 

๓ 5 15 สูงมาก ๒ 

3.ขาดการมสีวนรวมของภาคเีครอืขาย
ทุกภาคสวนในสังคมในการขับเคลือ่น
การดําเนินงาน 
 

3 4 12 สูง 3 



6.อปท.ท่ีเปนแหลงเรียนรู                   
ดานการปองกันและแกไข
ปญหาการตั้ งค ร รภ ใน
วัยรุนระดับทองถ่ิน   
 

1.เพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู
การดําเนินงานอยางกวางขวาง โดย
มุงเนนใหทุกจังหวัดมีแหลงเรียนรูฯ 
ท่ีสามารถเปนตัวอยางใหองคกร
ปกครองส วนท อง ถ่ิน อ่ืน  ๆ  ไ ด
แ บ ง ป น ค ว า ม รู  แ น ว คิ ด 
ประสบการณในการดําเ นินงาน
ปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภ
ในวัยรุนเสี่ยงทางเพศ พฤติกรรม
เสี่ยงดานสุขภาพอ่ืนๆเชน บุหรี่ สุรา 
สารเสพติด ความรุนแรงของวัยรุน
และเยาวชนพึงไดรับตามกฎหมาย 

อปท.  ไมเห็นความสําคัญและ
ยังไมเขาใจการดําเนินงานดาน
การปองกันและแกไขปญหา
การตั้ งครรภ ในวัยรุน ตาม
พรบ.วัยรุน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 
 
 

1.ไมมีการประชุมช้ีแจงกระบวนการ
ดําเนินงาน อปท.ท่ีเปนแหลงเรียนรู                   
ดานการปองกันและแกไขปญหาการ
ตั้งครรภในวัยรุนระดับทองถ่ิน   
 

๓ 5 1๕ สูงมาก 4 

2.อปท.ไมใหความสาํคัญและยังไมเขาใจ
บทบาทหนาท่ี ตามพรบ.วัยรุน พ.ศ. 
๒๕๕๙  

3 5 15 สูงมาก ๔ 

7.โครงงานสุขภาพ
นักเรียน 

1.ส ง เ ส ริ ม พั ฒ น า ผ ล ง า น เ ชิ ง
นวัตกรรม โครงงานดานการสงเสริม
สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมเพ่ือ
เปนตนแบบความรอบรูดานสุขภาพ
ในโรงเรียน สงเสริมใหเด็กวัยเรียนมี
ความคิดริเริ่มสรางสรรคโดยการคิด
วิเคราะหและลงมือปฏิบัติเพ่ือลด
หรือแกไขปญหาท่ีสงผลกระทบตอ
สุขภาพของตนเอง บุคลากรใน
โรงเรียน ครอบครัว และชุมชน 

เครือขายไมเห็นความสาํคัญ
ของการดําเนินงานโครงงาน
สุขภาพนักเรียนฯ  

1.ไมมีการประชุมช้ีแจงกระบวนการ
ดําเนินงานโครงงานสุขภาพนักเรียนฯใน
พ้ืนท่ี 

3 5 15 สูงมาก 2 

2.เครือขายไมเห็นความสําคญัของการ
จัดทําโครงงานสุขภาพนักเรียนฯ 

๓ 5 15 สูงมาก ๒ 

8.การเฝาระวังสุขภาพ
และการพัฒนาฐานขอมูล
เด็กวัยเรียนวัยรุน 

เพ่ือช้ีแจงแนวทางการดําเนินงาน
สงเสริมสุขภาพเด็กวัยเรยีนวัยรุน 
และผสานความรวมมือในการ
บริหารจดัการแผนงานโครงการ การ
กํากับ ติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงาน เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุดในการสงเสริม
สุขภาพเด็กวัยเรยีนวัยรุน ในเขต
สุขภาพท่ี ๙  

ผูบริหาร และ ผูเก่ียวของไม
เห็นความสําคัญของการเฝา
ระวังสุขภาพและการพัฒนา
ฐานขอมูลเด็กวัยเรยีนวัยรุน  

1.ไมมีการประชุมช้ีแจงแนวทางการ
ดําเนินงานสงเสรมิสุขภาพเด็กวัยเรียน
วัยรุน 

3 5 15 สูงมาก 2 

2.ผูบริหาร และ ผูเก่ียวของไมเหน็
ความสําคญัของการเฝาระวังสุขภาพ
และการพัฒนาฐานขอมูลเด็กวัยเรยีน
วัยรุน 

4 5 20 สูงมาก 1 



9.พัฒนาโรงเรียนตาม
มาตรฐานโรงเรียนHLS 

1.เพ่ือใหโรงเรียนมีแนวทางการ
ดําเนินงานโรงเรียนรอบรูดาน
สุขภาพเปนมาตรฐานเดยีวกัน  
2.เพ่ือใหนักเรยีนมีความรอบรู
สุขภาพดานสุขภาพเพ่ิมข้ึนและมี
พฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค 
3.โรงเรียนพัฒนาเปนโรงเรียนรอบรู
ดานสุขภาพ มรีะบบ วิธีการและ
ชองทางการสื่อสารใหนักเรียนและ
บุคลากรในโรงเรยีน เขาถึง เขาใจ 
ขอมูลสุขภาพและบริการสุขภาพ 
สามารถตัดสินใจดูแลสุขภาพของ
ตนเองไดอยางเหมาะสม   

นักเรียน บุคลากรในโรงเรียน
ไมเห็นความสาํคัญของการ
เสรมิสรางสุขภาพอนามัยของ
ตนเอง 

1.ไมมีการประชุมช้ีแจงแนวทางการ
ดําเนินงานโรงเรียนHLS 
 

3 5 15 สูงมาก 2 

2.นักเรยีน บุคลากรในโรงเรียนยังไม
เห็นความสําคัญของการเสริมสราง
สุขภาพอนามัยของตนเอง 
 

4 5 20 สูงมาก 1 

3.ขาดการมสีวนรวมของภาคเีครอืขาย
ทุกภาคสวนในสังคมในการขับเคลือ่น
การดําเนินงาน 
 

3 4 12 สูง 3 

10.โรงเรียน ChOPA & 
ChiPA  ลดเรียนเพ่ิมรู...สู
เด็กไทย สูง สมสวน 
แข็งแรง IQ EQ ดี     

1.เพ่ือใหโรงเรียนมีแนวทางการ
ดําเนินงานโรงเรียน ChOPA & 
ChiPA  ลดเรียนเพ่ิมรู...สูเด็กไทย 
สูง สมสวน แข็งแรง IQ EQ ดี  เปน
มาตรฐานเดียวกัน  
2.มีการแกไขปญหาดานสุขภาพ 
เด็กวัยเรียน วัยรุน เด็กท่ีมีนํ้าหนัก
เกินและอวน 

นักเรียน บุคลากรในโรงเรียน
ไมเห็นความสาํคัญของการ
แกไขปญหาภาวะ อวน เตี้ย 
ผอม 

1.ไมมีการประชุมช้ีแจงแนวทางการ
ดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 

3 5 15 สูงมาก 2 

  2.นักเรยีน บุคลากรในโรงเรียนยังไม
เห็นความสําคัญของการเสริมสราง
สุขภาพอนามัยของตนเอง 
 

4 5 20 สูงมาก 1 

3.ขาดการมสีวนรวมของภาคเีครอืขาย
ทุกภาคสวนในสังคมในการขับเคลือ่น
การดําเนินงาน 
 

3 4 12 สูง 3 

 
 



ตารางการวิเคราะหระดับความเส่ียง 

กลุมพัฒนาการสงเสริมสุขภาพวัยเรียนวัยรุน 

ปงบประมาณ 2563 

ภารกิจ ความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง โอกาส ผลกระทบ 

1.พัฒนาโรงเรียนตาม
มาตรฐานโรงเรียน
สงเสริมสุขภาพ 

นักเรียน บุคลากรใน
โรงเรียนไมเห็น
ความสําคญัของการ
เสรมิสรางสุขภาพ
อนามัยของตนเอง 

1.ไมมีการประชุมช้ีแจงแนว
ทางการดําเนินงานโรงเรียน
สงเสริมสุขภาพ 

ไมมีการประชุมช้ีแจงแนวทางการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ
แกสสจ.และผูบริหารดานการศึกษา 
จํานวนท่ีไดเขารับการประชุมช้ีแจง มากกวา 50 % =5 
จํานวนท่ีไดเขารับการประชุมช้ีแจง มากกวา 40 % =4 
จํานวนท่ีไดเขารับการประชุมช้ีแจง มากกวา 30 % =3 
จํานวนท่ีไดเขารับการประชุมช้ีแจง มากกวา 20 % =2 
จํานวนท่ีไดเขารับการประชุมช้ีแจง มากกวา 10 % =1 
 

ความเขาใจในการดาํเนินงานโรงเรียนสงเสรมิสุขภาพ 

มีความเขาใจการดําเนินการ มากกวา 50 % =5 
มีความเขาใจการดําเนินการ มากกวา 40 % =4 
มีความเขาใจการดําเนินการ มากกวา 30 % =3 
มีความเขาใจการดําเนินการ มากกวา 20 % =2 
มีความเขาใจการดําเนินการ มากกวา 10 % =1 

2.นักเรยีน บุคลากรใน
โรงเรียนยังไมเห็นความสําคญั
ของการเสรมิสรางสุขภาพ
อนามัยของตนเอง 

การเขารวมดําเนินงานโรงเรยีนสงเสรมิสุขภาพทุกระดับ 
จํานวนโรงเรยีนท่ีเขารวมรร.สงเสริมสุขภาพมากกวา 50 % =5 

จํานวนโรงเรยีนท่ีเขารวมรร.สงเสริมสุขภาพมากกวา 40 % =4 

จํานวนโรงเรยีนท่ีเขารวมรร.สงเสริมสุขภาพมากกวา 30 % =3 

จํานวนโรงเรยีนท่ีเขารวมรร.สงเสรมิสุขภาพมากกวา20 % =2 

จํานวนโรงเรยีนท่ีเขารวมรร.สงเสริมสุขภาพมากกวา10 % =1 

 

ผลการเขารวมดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 

มีการดําเนินการ มากกวา 50 % =5 
มีการดําเนินการ มากกวา 40 % =4 
มีการดําเนินการ มากกวา 30 % =3 
มีการดําเนินการ มากกวา 20 % =2 
มีการดําเนินการ มากกวา 10 % =1 

3.ขาดการมสีวนรวมของภาคี
เครือขายทุกภาคสวนในสังคม
ในการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงาน 

ภาคีเครือขายในสังคมเขารวมในการขับเคลื่อนงานโรงเรยีนสงเสรมิ
สุขภาพ 

จํานวนภาคีเครือขายไดเขารวมในการขับเคลื่อนมากกวา 50 % =5 
จํานวนภาคีเครือขายไดเขารวมในการขับเคลื่อนมากกวา 40 % =4 
จํานวนภาคีเครือขายไดเขารวมในการขับเคลื่อนมากกวา 30 % =3 
จํานวนภาคีเครือขายไดเขารวมในการขับเคลื่อนมากกวา 20 % =2 
จํานวนภาคีเครือขายไดเขารวมในการขับเคลื่อนมากกวา 10 % =1 

ผลการเขารวมของภาคีเครือขายในการดําเนินงานโรงเรยีน
สงเสริมสุขภาพ 

มีการดําเนินการ มากกวา 50 % =5 
มีการดําเนินการ มากกวา 40 % =4 
มีการดําเนินการ มากกวา 30 % =3 
มีการดําเนินการ มากกวา 20 % =2 
มีการดําเนินการ มากกวา 10 % =1 
 



2.พัฒนาโรงพยาบาล
ตามมาตรฐานบริการ
สุขภาพท่ีเปนมติร
สําหรับวัยรุนและ
เยาวชน(ฉบับบูรณาการ) 

ผูบริหาร กลุมแกน
นํา และผูเก่ียวของ
ในโรงพยาบาลและ
เครือขายไมเห็น
ความสําคญัของการ
จัดบริการท่ีเปนมติร
สําหรับวัยรุนและ
เยาวชน 

1.ไมมีการประชุมช้ีแจง
กระบวนการดําเนินงาน
โรงพยาบาลตามมาตรฐาน
บริการสุขภาพท่ีเปนมติร
สําหรับวัยรุนและเยาวชน
(ฉบับบูรณาการ) 

ไมมีการประชุมช้ีแจงกระบวนการดําเนินงานโรงพยาบาลตาม
มาตรฐานบริการสุขภาพท่ีเปนมิตรสําหรับวัยรุนและเยาวชน(ฉบับ
บูรณาการ) 
จํานวนท่ีไดเขารับการประชุมช้ีแจง มากกวา 50 % =5 
จํานวนท่ีไดเขารับการประชุมช้ีแจง มากกวา 40 % =4 
จํานวนท่ีไดเขารับการประชุมช้ีแจง มากกวา 30 % =3 
จํานวนท่ีไดเขารับการประชุมช้ีแจง มากกวา 20 % =2 
จํานวนท่ีไดเขารับการประชุมช้ีแจง มากกวา 10 % =1 
 

ความเขาใจในการดาํเนินงาน 

มีความเขาใจการดําเนินการ มากกวา 50 % =5 
มีความเขาใจการดําเนินการ มากกวา 40 % =4 
มีความเขาใจการดําเนินการ มากกวา 30 % =3 
มีความเขาใจการดําเนินการ มากกวา 20 % =2 
มีความเขาใจการดําเนินการ มากกวา 10 % =1 

2.ผูนําและบุคลากรใน
โรงพยาบาลไมใหความสําคัญ
(ไมมผีูรับผิดชอบงานและ
สถานท่ีในการดําเนินงาน) 

การเขารวมดําเนินงานดําเนินงานโรงพยาบาลตามมาตรฐานบริการ
สุขภาพท่ีเปนมติรสําหรบัวัยรุนและเยาวชน(ฉบับบูรณาการ) 
จํานวนโรงพยาบาลท่ีเขารวมมากกวา 50 % =5 

จํานวนโรงพยาบาลท่ีเขารวมมากกวา 40 % =4 

จํานวนโรงพยาบาลท่ีเขารวมมากกวา 30 % =3 

จํานวนโรงพยาบาลท่ีเขารวมมากกวา 20 % =2 

จํานวนโรงพยาบาลท่ีเขารวมมากกวา 10 % =1 

 

ผลการดําเนินงานโรงพยาบาลตามมาตรฐานบริการสุขภาพ
ท่ีเปนมิตรสําหรับวัยรุนและเยาวชน(ฉบับบูรณาการ) 
มีการดําเนินการ มากกวา 50 % =5 

มีการดําเนินการ มากกวา 40 % =4 

มีการดําเนินการ มากกวา 30 % =3 

มีการดําเนินการ มากกวา 20 % =2 

มีการดําเนินการ มากกวา 10 % =1 

3.โครงการตามแนวทาง
ตามพระราชดําริ (กพด.)

   

1.การจดักิจกรรมใน 
โครงการไมตรงกับ
ความตองการของ
พ้ืนท่ี 
 

1.ขาดการสํารวจความ
ตองการของโรงเรียน และ
หนวยงานตนสังกัด 

สํารวจความตองการของโรงเรียน และหนวยงานตนสังกัด 

 
มีการสาํรวจความตองการของโรงเรียน ฯ มากกวา 50 % =5 
มีการสาํรวจความตองการของโรงเรียน ฯ มากกวา 40 % =4 
มีการสาํรวจความตองการของโรงเรียน ฯ มากกวา 30 % =3 
มีการสาํรวจความตองการของโรงเรียน ฯ มากกวา 20 % =2 
มีการสาํรวจความตองการของโรงเรียน ฯ มากกวา 10 % =1 

พ้ืนท่ีไดรับการแกไขปญหาตามความตองการของโรงเรียน
และหนวยงานตนสังกัด 

พ้ืนท่ีไดรับการแกไขปญหา ฯ มากกวา 50 % =5 

พ้ืนท่ีไดรับการแกไขปญหา ฯ มากกวา 40 % =4 

พ้ืนท่ีไดรับการแกไขปญหา ฯ มากกวา 30 % =3 

พ้ืนท่ีไดรับการแกไขปญหา ฯ มากกวา 20 % =2 

พ้ืนท่ีไดรับการแกไขปญหา ฯ มากกวา 10 % =1 
2.โรงเรียนใน
โครงการ
พระราชดําริ ท้ัง 12 
โรงเรียนตาง
หนวยงานตนสังกัด
ทําใหการประสาน  
งานหลายข้ันตอน 

1.ประชุมช้ีแจงประสานและ
ขอความรวมมือจากหนวยงาน
ตนสังกัดของโรงเรียนตชด.
(กองกํากับการตํารวจตระเวน
ชายแดน) 

ไมม ีประชุมช้ีแจงประสานและขอความรวมมือจากหนวยงานตน
สังกัดของโรงเรยีนตชด. 
จํานวนท่ีไดเขารับการประชุมช้ีแจง มากกวา 50 % =5 
จํานวนท่ีไดเขารับการประชุมช้ีแจง มากกวา 40 % =4 
จํานวนท่ีไดเขารับการประชุมช้ีแจง มากกวา 30 % =3 
จํานวนท่ีไดเขารับการประชุมช้ีแจง มากกวา 20 % =2 
จํานวนท่ีไดเขารับการประชุมช้ีแจง มากกวา 10 % =1 

การใหความรวมมือจากหนวยงานตนสังกัดและโรงเรียน 
 

การใหความรวมมือ มากกวา 50 % =5 
การใหความรวมมือ มากกวา 40 % =4 
การใหความรวมมือ มากกวา 30 % =3 
การใหความรวมมือ มากกวา 20 % =2 
การใหความรวมมือ มากกวา 10 % =1 



4.สนับสนุนการ
ขับเคลื่อน พรบ.การ
ปองกันแกไขปญหาการ
ตั้งครรภในวัยรุน เขต
สุขภาพท่ี ๙ 
ปงบประมาณ ๒๕๖๓ 

ไมมีการจัดประชุม
คณะอนุกรรมการ
ตามกําหนด 

1.ภาระงานของแตละ
หนวยงาน ทําใหจัดสรรเวลา
ในการจัดประชุมท่ีตรงกัน
ไมได หรือมเีหตุใหตองเลื่อน
การจัดประชุมออกไป 
 

การนัดหมายการประชุม 
จํานวนอนุกรรมการท่ีเขารวมประชุม มากกวา 50 % =5 
จํานวนอนุกรรมการท่ีเขารวมประชุม มากกวา 40 % =4 
จํานวนอนุกรรมการท่ีเขารวมประชุม มากกวา 30 % =3 
จํานวนอนุกรรมการท่ีเขารวมประชุม มากกวา 20 % =2 
จํานวนอนุกรรมการท่ีเขารวมประชุม มากกวา 10 % =1 
 

การใหความรวมมือในการขับเคลือ่นงานพรบ. 
การใหความรวมมือ มากกวา 50 % =5 
การใหความรวมมือ มากกวา 40 % =4 
การใหความรวมมือ มากกวา 30 % =3 
การใหความรวมมือ มากกวา 20 % =2 
การใหความรวมมือ มากกวา 10 % =1 

2.ยกเลิกการประชุม
กระทันหันจากภาระกิจ
เรงดวน 
 

การประสานนัดการประชุม/ใบตอบรับการประชุม 
การตอบกลับการเขารวมประชุม มากกวา 50 % =5 
การตอบกลับการเขารวมประชุม มากกวา 40 % =4 
การตอบกลับการเขารวมประชุม มากกวา 30 % =3 
การตอบกลับการเขารวมประชุม มากกวา 20 % =2 
การตอบกลับการเขารวมประชุม มากกวา 10 % =1 
 

การเขารวมของอนุกรรมการ 
จํานวนอนุกรรมการท่ีเขารวมประชุม มากกวา 50 % =5 
จํานวนอนุกรรมการท่ีเขารวมประชุม มากกวา 40 % =4 
จํานวนอนุกรรมการท่ีเขารวมประชุม มากกวา 30 % =3 
จํานวนอนุกรรมการท่ีเขารวมประชุม มากกวา 20 % =2 
จํานวนอนุกรรมการท่ีเขารวมประชุม มากกวา 10 % =1 

3.ขาดการตระหนักและมสีวน
รวมของภาคีเครือขายในการ
ขับเคลื่อนการดําเนินงาน 
 

จํานวนภาคีเครือขายท่ีเขารวมในการชับเคลื่อนเครือขาย 
 
มีภาคีเครือขายเขารวม 5 กระทรวง      =5 
มีภาคีเครือขายเขารวม 4 กระทรวง      =4 
มีภาคีเครือขายเขารวม 3 กระทรวง      =3 
มีภาคีเครือขายเขารวม 2 กระทรวง     =2 
มีภาคีเครือขายเขารวม 1 กระทรวง     =1 
 

ความรวมมือของภาคีเครือขายในการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานพรบระดับจังหวัด 
ภาคีเครือขายใหความรวมมือ มากกวา 50 % =5 
ภาคีเครือขายใหความรวมมือ มากกวา 40 % =4 
ภาคีเครือขายใหความรวมมือ มากกวา 30 % =3 
ภาคีเครือขายใหความรวมมือ มากกวา 20 % =2 
ภาคีเครือขายใหความรวมมือ มากกวา 10 % =1 
 

5.พัฒนาอําเภออนามัย
การเจรญิพันธุ 

เครือขายระดับ
อําเภอไมเห็น
ความสําคญัของ
ดําเนินงานตาม
มาตรฐานอําเภอ
อนามัยการเจริญ
พันธุ 

1.ไมมีการประชุมช้ีแจงแนว
ทางการดําเนินงานตาม
มาตรฐานอําเภออนามัยการ
เจริญพันธุในระดับจังหวัดและ
อําเภอ 

ไมมีการประชุมช้ีแจงแนวทางการดําเนินงานตามมาตรฐานอําเภอ
อนามัยการเจริญพันธุในระดับจังหวัดและอําเภอ 
จํานวนท่ีไดเขารับการประชุมช้ีแจง มากกวา 50 % =5 
จํานวนท่ีไดเขารับการประชุมช้ีแจง มากกวา 40 % =4 
จํานวนท่ีไดเขารับการประชุมช้ีแจง มากกวา 30 % =3 
จํานวนท่ีไดเขารับการประชุมช้ีแจง มากกวา 20 % =2 
จํานวนท่ีไดเขารับการประชุมช้ีแจง มากกวา 10 % =1 
 
 

ความเขาใจในแนวทางการดําเนินงานตามมาตรฐานอําเภอ
อนามัยการเจริญพันธุในระดับจังหวัดและอําเภอ 

มีความเขาใจการดําเนินการ มากกวา 50 % =5 
มีความเขาใจการดําเนินการ มากกวา 40 % =4 
มีความเขาใจการดําเนินการ มากกวา 30 % =3 
มีความเขาใจการดําเนินการ มากกวา 20 % =2 
มีความเขาใจการดําเนินการ มากกวา 10 % =1 



2.เครือขายระดับอําเภอยังไม
เห็นความสําคัญของการ
ปองกันและแกไขปญหาการ
ตั้งครรภในวัยรุนในระดับพ้ืนท่ี 

การเขารวมดําเนินงานการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภใน
วัยรุนในระดับพ้ืนท่ี 
จํานวนอําเภอไดเขารวมในการขับเคลื่อนมากกวา 50 % =5 
จํานวนอําเภอไดเขารวมในการขับเคลื่อนมากกวา 40 % =4 
จํานวนอําเภอไดเขารวมในการขับเคลื่อนมากกวา 30 % =3 
จํานวนอําเภอไดเขารวมในการขับเคลื่อนมากกวา 20 % =2 
จํานวนอําเภอไดเขารวมในการขับเคลื่อนมากกวา 10 % =1 

 

ผลการเขารวมดําเนินงานการปองกันและแกไขปญหาการ
ตั้งครรภในวัยรุนในระดับพ้ืนท่ี 

มีการดําเนินการ มากกวา 50 % =5 
มีการดําเนินการ มากกวา 40 % =4 
มีการดําเนินการ มากกวา 30 % =3 
มีการดําเนินการ มากกวา 20 % =2 
มีการดําเนินการ มากกวา 10 % =1 

  

3.ขาดการมสีวนรวมของภาคี
เครือขายทุกภาคสวนในสังคม
ในการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงาน 
 

ภาคีเครือขายในสังคมเขารวมในการขับเคลื่อนงานอําเภออนามัย
การเจรญิพันธุ 
จํานวนเครือขายเขารวมดําเนินงานมากกวา 50 % =5 

จํานวนเครือขายเขารวมดําเนินงานมากกวา 40 % =4 

จํานวนเครือขายเขารวมดําเนินงานมากกวา 30 % =3 

จํานวนเครือขายเขารวมดําเนินงานมากกวา20 % =2 

จํานวนเครือขายเขารวมดําเนินงานมากกวา10 % =1 

 

ผลการเขารวมของภาคีเครือขายในการดําเนินงานอําเภอ
อนามัยการเจริญพันธุ 
มีการดําเนินการ มากกวา 50 % =5 
มีการดําเนินการ มากกวา 40 % =4 
มีการดําเนินการ มากกวา 30 % =3 
มีการดําเนินการ มากกวา 20 % =2 
มีการดําเนินการ มากกวา 10 % =1 

6.อปท.ท่ีเปนแหลง
เรียนรู                  
ดานการปองกันและ
แกไขปญหาการตั้งครรภ
ในวัยรุนระดับทองถ่ิน   

อปท.ไมเห็น
ความสําคญัและยัง
ไมเขาใจการ
ดําเนินงานดานการ
ปองกันและแกไข
ปญหาการตั้งครรภ
ในวัยรุน ตามพรบ.
วัยรุน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

1 . ไ ม มี ก า ร ป ร ะ ชุ ม ช้ี แ จ ง
กระบวนการดําเนินงาน อปท.
ท่ีเปนแหลงเรียนรู                   
ดานการปอง กันและแก ไข
ปญหาการตั้งครรภในวัยรุน
ระดับทองถ่ิน   
 

ไมมีการประชุมช้ีแจงกระบวนการดําเนินงาน อปท.ท่ีเปนแหลง
เรียนรู ดานการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนระดับ
ทองถ่ิน   
จํานวนท่ีไดเขารับการประชุมช้ีแจง มากกวา 50 % =5 
จํานวนท่ีไดเขารับการประชุมช้ีแจง มากกวา 40 % =4 
จํานวนท่ีไดเขารับการประชุมช้ีแจง มากกวา 30 % =3 
จํานวนท่ีไดเขารับการประชุมช้ีแจง มากกวา 20 % =2 
จํานวนท่ีไดเขารับการประชุมช้ีแจง มากกวา 10 % =1 

ความเขาใจในการดาํเนินงานอปท.ท่ีเปนแหลงเรยีนรูฯ 
มีความเขาใจการดําเนินการ มากกวา 50 % =5 
มีความเขาใจการดําเนินการ มากกวา 40 % =4 
มีความเขาใจการดําเนินการ มากกวา 30 % =3 
มีความเขาใจการดําเนินการ มากกวา 20 % =2 
มีความเขาใจการดําเนินการ มากกวา 10 % =1 



 2.อปท.ไมใหความสําคัญและ
ยังไมเขาใจบทบาทหนาท่ี ตาม
พรบ.วัยรุน พ.ศ. ๒๕๕๙  

การเขารวมสมคัรเพ่ือรบัการคดัเลอืกอปท.ท่ีเปนแหลงเรียนรูดาน
การปองกันและแกไขปญหาการตัง้ครรภในวัยรุนระดับทองถ่ิน   
 

จํานวนอปท.ท่ีเขารวมมากกวา 50 % =5 

จํานวนอปท.ลท่ีเขารวมมากกวา 40 % =4 

จํานวนอปท.ท่ีเขารวมมากกวา 30 % =3 

จํานวนอปท.ท่ีเขารวมมากกวา 20 % =2 

จํานวนอปท.ท่ีเขารวมมากกวา 10 % =๑ 

ผลการดําเนินงานการคัดเลือกอปท.ท่ีเปนแหลงเรยีนรูดาน
การปองกันและแกไขปญหาการตัง้ครรภในวัยรุนระดับ
ทองถ่ิน   
มีการดําเนินการ มากกวา 50 % =5 

มีการดําเนินการ มากกวา 40 % =4 

มีการดําเนินการ มากกวา 30 % =3 

มีการดําเนินการ มากกวา 20 % =2 

มีการดําเนินการ มากกวา 10 % =1 

7.โครงงานสุขภาพ
นักเรียนฯ 

เครือขายไมเห็น
ความสําคญัของการ
ดําเนินงานโครงงาน
สุขภาพนักเรียนฯ 

1.ไมมีการประชุมช้ีแจง
กระบวนการดําเนินงาน
โครงงานสุขภาพนักเรียนฯใน
พ้ืนท่ี 

ไมมีการประชุมช้ีแจงกระบวนการดําเนินงานโครงงานสุขภาพ
นักเรียนฯ 
จํานวนท่ีไดเขารับการประชุมช้ีแจง มากกวา 50 % =5 
จํานวนท่ีไดเขารับการประชุมช้ีแจง มากกวา 40 % =4 
จํานวนท่ีไดเขารับการประชุมช้ีแจง มากกวา 30 % =3 
จํานวนท่ีไดเขารับการประชุมช้ีแจง มากกวา 20 % =2 
จํานวนท่ีไดเขารับการประชุมช้ีแจง มากกวา 10 % =1 
 

ความเขาใจในกระบวนการดําเนินงานโครงงานสุขภาพ
นักเรียนฯ 
มีความเขาใจการดําเนินการ มากกวา 50 % =5 
มีความเขาใจการดําเนินการ มากกวา 40 % =4 
มีความเขาใจการดําเนินการ มากกวา 30 % =3 
มีความเขาใจการดําเนินการ มากกวา 20 % =2 
มีความเขาใจการดําเนินการ มากกวา 10 % =1 

2.เครือขายไมเห็นความสําคญั
ของการจัดทําโครงงานสุขภาพ
นักเรียนฯ 

การเขารวมดําเนินงานการโครงงานสุขภาพนักเรียนฯ 
จํานวนเครือขายเขารวมดําเนินงานมากกวา 50 % =5 

จํานวนเครือขายเขารวมดําเนินงานมากกวา 40 % =4 

จํานวนเครือขายเขารวมดําเนินงานมากกวา 30 % =3 

จํานวนเครือขายเขารวมดําเนินงานมากกวา20 % =2 

จํานวนเครือขายเขารวมดําเนินงานมากกวา10 % =1 

 

ผลการเขารวมงานโครงงานสุขภาพนักเรียนฯ 

มีการดําเนินการ มากกวา 50 % =5 
มีการดําเนินการ มากกวา 40 % =4 
มีการดําเนินการ มากกวา 30 % =3 
มีการดําเนินการ มากกวา 20 % =2 
มีการดําเนินการ มากกวา 10 % =1 



8.การเฝาระวังสุขภาพ
และการพัฒนา
ฐานขอมูลเดก็วัยเรยีน
วัยรุน 

ผูบริหาร และ 
ผูเก่ียวของไมเห็น
ความสําคญัของการ
เฝาระวังสุขภาพและ
การพัฒนา
ฐานขอมูลเด็กวัย
เรียนวัยรุน 

1.ไมมีการประชุมช้ีแจงแนว
ทางการดําเนินงานสงเสรมิ
สุขภาพเด็กวัยเรยีนวัยรุน 

ไมมีการประชุมช้ีแจงแนวทางการดําเนินงานสงเสรมิสุขภาพเด็กวัย
เรียนวัยรุน 
จํานวนท่ีไดเขารับการประชุมช้ีแจง มากกวา 50 % =5 
จํานวนท่ีไดเขารับการประชุมช้ีแจง มากกวา 40 % =4 
จํานวนท่ีไดเขารับการประชุมช้ีแจง มากกวา 30 % =3 
จํานวนท่ีไดเขารับการประชุมช้ีแจง มากกวา 20 % =2 
จํานวนท่ีไดเขารับการประชุมช้ีแจง มากกวา 10 % =1 
 

ความเขาใจในการดาํเนินงานสงเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน
วัยรุน 
มีความเขาใจการดําเนินการ มากกวา 50 % =5 
มีความเขาใจการดําเนินการ มากกวา 40 % =4 
มีความเขาใจการดําเนินการ มากกวา 30 % =3 
มีความเขาใจการดําเนินการ มากกวา 20 % =2 
มีความเขาใจการดําเนินการ มากกวา 10 % =1 

2.ผูบริหาร และ ผูเก่ียวของไม
เห็นความสําคัญของการเฝา
ระวังสุขภาพและการพัฒนา
ฐานขอมูลเด็กวัยเรยีนวัยรุน 

การเขารวมดําเนินงานการพัฒนาฐานขอมูลเด็กวัยเรยีนวัยรุนทุก
ระดับ 

จํานวนโรงเรยีนท่ีเขารวมพัฒนาฐานขอมูลมากกวา 50 % =5 

จํานวนโรงเรยีนท่ีเขารวมพัฒนาฐานขอมูลมากกวา 40 % =4 

จํานวนโรงเรยีนท่ีเขารวมพัฒนาฐานขอมูลมากกวา 30 % =3 

จํานวนโรงเรยีนท่ีเขารวมพัฒนาฐานขอมูลมากกวา 20 % =2 

จํานวนโรงเรยีนท่ีเขารวมพัฒนาฐานขอมูลมากกวา 10 % =1 

 

ผลการเขารวมดําเนินงานการพัฒนาฐานขอมูลเด็กวัยเรยีน
วัยรุนทุกระดับ 

มีการดําเนินการ มากกวา 50 % =5 
มีการดําเนินการ มากกวา 40 % =4 
มีการดําเนินการ มากกวา 30 % =3 
มีการดําเนินการ มากกวา 20 % =2 
มีการดําเนินการ มากกวา 10 % =1 

9.พัฒนาโรงเรียนตาม
มาตรฐานโรงเรียนHLS 

นักเรียน บุคลากรใน
โรงเรียนไมเห็น
ความสําคญั 

1.ไมมีการประชุมช้ีแจงแนว
ทางการดําเนินงานโรงเรียนHL 

ไมมีการประชุมช้ีแจงแนวทางการดําเนินงานโรงเรียนHL แกสสจ.
และผูบริหารดานการศึกษา 
จํานวนท่ีไดเขารับการประชุมช้ีแจง มากกวา 50 % =5 
จํานวนท่ีไดเขารับการประชุมช้ีแจง มากกวา 40 % =4 
จํานวนท่ีไดเขารับการประชุมช้ีแจง มากกวา 30 % =3 
จํานวนท่ีไดเขารับการประชุมช้ีแจง มากกวา 20 % =2 
จํานวนท่ีไดเขารับการประชุมช้ีแจง มากกวา 10 % =1 
 

ความเขาใจในการดาํเนินงานโรงเรียนHL 

มีความเขาใจการดําเนินการ มากกวา 50 % =5 
มีความเขาใจการดําเนินการ มากกวา 40 % =4 
มีความเขาใจการดําเนินการ มากกวา 30 % =3 
มีความเขาใจการดําเนินการ มากกวา 20 % =2 
มีความเขาใจการดําเนินการ มากกวา 10 % =1 



2.นักเรยีน บุคลากรใน
โรงเรียนยังไมเห็นความสําคญั
ของการเสรมิสรางสุขภาพ
อนามัยของตนเอง 

การเขารวมดําเนินงานโรงเรยีนสงเสรมิสุขภาพทุกระดับ 
จํานวนโรงเรยีนท่ีเขารวมรร.สงเสริมสุขภาพมากกวา 50 % =5 

จํานวนโรงเรยีนท่ีเขารวมรร.สงเสริมสุขภาพมากกวา 40 % =4 

จํานวนโรงเรยีนท่ีเขารวมรร.สงเสริมสุขภาพมากกวา 30 % =3 

จํานวนโรงเรยีนท่ีเขารวมรร.สงเสริมสุขภาพมากกวา20 % =2 

จํานวนโรงเรยีนท่ีเขารวมรร.สงเสริมสุขภาพมากกวา10 % =1 

 

ผลการเขารวมดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 

มีการดําเนินการ มากกวา 50 % =5 
มีการดําเนินการ มากกวา 40 % =4 
มีการดําเนินการ มากกวา 30 % =3 
มีการดําเนินการ มากกวา 20 % =2 
มีการดําเนินการ มากกวา 10 % =1 

4.โรงเรียน ChOPA & 
ChiPA  ลดเรียนเพ่ิมรู...
สูเด็กไทย สูง สมสวน 
แข็งแรง IQ EQ ดี     

นักเรียน บุคลากรใน
โรงเรียนไมเห็น
ความสําคญัของการ
แกไขปญหาภาวะ 
อวน เตี้ย ผอม 

1.ไมมีการประชุมช้ีแจงแนว
ทางการดําเนินงานโรงเรียน 
ChOPA & ChiPA  ลดเรียน
เพ่ิมรู...สูเด็กไทย สูง สมสวน 
แข็งแรง IQ EQ ดี     

ไมมีการประชุมช้ีแจงแนวทางการดําเนินงานโรงเรียน ChOPA & 
ChiPA  ลดเรียนเพ่ิมรู...สูเด็กไทย สูง สมสวน แข็งแรง IQ EQ ดี     
มีการสาํรวจความตองการของโรงเรียน ฯ มากกวา 50 % =5 
มีการสาํรวจความตองการของโรงเรียน ฯ มากกวา 40 % =4 
มีการสาํรวจความตองการของโรงเรียน ฯ มากกวา 30 % =3 
มีการสาํรวจความตองการของโรงเรียน ฯ มากกวา 20 % =2 
มีการสาํรวจความตองการของโรงเรียน ฯ มากกวา 10 % =1 
 

ความเขาใจในการดาํเนินงานโรงเรียน ChOPA & ChiPA  
ลดเรียนเพ่ิมรู...สูเด็กไทย สูง สมสวน แข็งแรง IQ EQ ดี     
มีความเขาใจการดําเนินการ มากกวา 50 % =5 
มีความเขาใจการดําเนินการ มากกวา 40 % =4 
มีความเขาใจการดําเนินการ มากกวา 30 % =3 
มีความเขาใจการดําเนินการ มากกวา 20 % =2 
มีความเขาใจการดําเนินการ มากกวา 10 % =1 

2.นักเรยีน บุคลากรใน
โรงเรียนยังไมเห็นความสําคญั
ในการแกไขปญหาภาวะ อวน 
เตี้ย ผอม 

การเขารวมดําเนินงานโรงเรยีน ChOPA & ChiPA  ลดเรียนเพ่ิมรู...
สูเด็กไทย สูง สมสวน แข็งแรง IQ EQ ดี     
จํานวนโรงเรยีนท่ีเขารวมรร.สงเสริมสุขภาพมากกวา 50 % =5 

จํานวนโรงเรยีนท่ีเขารวมรร.สงเสริมสุขภาพมากกวา 40 % =4 

จํานวนโรงเรยีนท่ีเขารวมรร.สงเสริมสุขภาพมากกวา 30 % =3 

จํานวนโรงเรยีนท่ีเขารวมรร.สงเสริมสุขภาพมากกวา20 % =2 

จํานวนโรงเรยีนท่ีเขารวมรร.สงเสริมสุขภาพมากกวา10 % =1 

ผลการเขารวมดําเนินงานโรงเรียน ChOPA & ChiPA  ลด
เรียนเพ่ิมรู...สูเด็กไทย สูง สมสวน แข็งแรง IQ EQ ดี     
มีการดําเนินการ มากกวา 50 % =5 
มีการดําเนินการ มากกวา 40 % =4 
มีการดําเนินการ มากกวา 30 % =3 
มีการดําเนินการ มากกวา 20 % =2 
มีการดําเนินการ มากกวา 10 % =1 

3.ขาดการมสีวนรวมของภาคี
เครือขายทุกภาคสวนในสังคม
ในการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงาน 

ภาคีเครือขายในสังคมเขารวมในการขับเคลื่อนโรงเรียน ChOPA & 
ChiPA  ลดเรียนเพ่ิมรู...สูเด็กไทย สูง สมสวน แข็งแรง IQ EQ ดี    
จํานวนภาคีเครือขายไดเขารวมในการขับเคลื่อนมากกวา 50 % =5 
จํานวนภาคีเครือขายไดเขารวมในการขับเคลื่อนมากกวา 40 % =4 
จํานวนภาคีเครือขายไดเขารวมในการขับเคลื่อนมากกวา 30 % =3 
จํานวนภาคีเครือขายไดเขารวมในการขับเคลื่อนมากกวา 20 % =2 
จํานวนภาคีเครือขายไดเขารวมในการขับเคลื่อนมากกวา 10 % =1 
 

ผลการเขารวมของภาคีเครือขายในการดําเนินงานโรงเรยีน 
ChOPA & ChiPA  ลดเรียนเพ่ิมรู...สูเด็กไทย สูง สมสวน 
แข็งแรง IQ EQ ดี     
มีการดําเนินการ มากกวา 50 % =5 
มีการดําเนินการ มากกวา 40 % =4 
มีการดําเนินการ มากกวา 30 % =3 
มีการดําเนินการ มากกวา 20 % =2 
มีการดําเนินการ มากกวา 10 % =1 



 
 
 
 
 
 
 
 



วัตถุประสงค  :  เพ่ือใหการดําเนินงาน ควบคุมและปองกันโรคขาดสารไอโอดนีมคีวามเหมาะสม รวดเร็วและมปีร

 
ชื่อผูรับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน       จุดควบคุมความเสี่ยง

ความถูกตองครบถวน ของขอมูล 7 วัน

1. ความเปนไปไดในการปฏบิติั
2. การทนัเวลา

1. ความเพยีงพอ ทนัเวลา
2. กระบวนการจัดซ้ือทนัเวลาในการ
ตัดงบประมาณ 5 วัน

1. กลุมเปาหมายเขารวมประชุมครบ 2 วัน
2. กลุมเปาหมายเขาใจแนวทางการ
ดําเนินงานและรวมวางแผนกิจกรรม

การควบคุมปองกันการขาดสารไอโอดีน
ศูนยอนามยัที ่9 นครราชสีมา (สวนงานยอย)

ระยะเวลา

14 วัน

1.วิเคราะหขอมูล 3 ปยอนหลัง (GAP 
Analysis)  

3. จัดซ้ือจัดจางชุด I-Kit 

ขวัญใจ 

วัยทํางานทุกคน 

วัยทํางานทุกคน 4. ประชุมเครือขายเพ่ือชี้แจง และรวม
วางแผนการดําเนินงาน   

ขวัญใจ 

2. จัดทําแผนงานโครงการ  



ชื่อผูรับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน       จุดควบคุมความเสี่ยง ระยะเวลา

การสงมอบครบถวน ทนัเวลา  
3 วัน

การไดรับขอมูลครบถวน ถูกตอง 
ทนัตามเวลาที่กําหนด 3 วัน

ความรวมมือของพื้นที่  ขอมูลครบ
ถวนและพื้นที่สามารถนําไป
วางแผนแกไขปญหาตอไป 20 วัน

เนื้อหาเหมาะสม ทนัเวลา 
10 วัน

1. งบประมาณเพยีงพอ ทั่วถึง 10 วัน

 
5. สงมอบชุด I-Kit  

ขวัญใจ 

 

7.เย่ียมเสริมพลังและคืนขอมูลใหแกพื้นที่  
วัยทํางานทุกคน 

6. ติดตามการดําเนินงานสุมตรวจ
คุณภาพเกลือเสริมไอโอดีนในครัวเรือน

โดยใช I-kit    

ขวัญใจ 

ขวัญใจ 

9. ดําเนินงานแลกเปลี่ยนเรียนรูการ
ดําเนินงานไอโอดีนระดับเขต 

วัยทํางานทุกคน 

 

8. จัดทําสื่อไอโอดีน  



ชื่อผูรับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน       จุดควบคุมความเสี่ยง ระยะเวลา
ความถูกตอง ครบถวน ทันเวลา 14 วัน

รวมระยะเวลา 5280 นาที
88 วัน

10. สรุปรายงานการดําเนินงาน 
  

ขวัญใจ 



คะแนน ระดบั
1. วิเคราะห์ข้อมูล 3 ปีย้อนหลัง (GAP 
Analysis)

เพือ่ให้ข้อมูลสามารถน าไป
วางแผนเพือ่การแก้ไขปัญหาที่
เหมาะสม

ข้อมูลไม่ครบถ้วน  
วิเคราะห์ข้อมูลไม่รอบ
ด้าน

ระบบข้อมูลเดิมไม่ชัดเจน  1 2 2 ต่ า 4

2. จัดท าแผนงานโครงการ ให้การด าเนินงานส าเร็จตาม
เป้าหมาย

ไม่สอดคล้องกับความ
ต้องการของพืน้ที่

ขาดข้อมูลด้านความคิดเห็นจาก
เครือข่าย

3 4 12 สูง 1

3. จัดซ้ือจัดจ้างชุด i-Kit สนับสนุนการด าเนินงานเฝ้า
ระวังคุณภาพเกลือ

ชุด  I-kit ไม่เพียงพอ การจัดสรรงบประมาณ ไม่ปกติ 
จัดส่งไม่ทันเวลาตัดงบประมาณ
 กระบวนการจ้างเหมาล่าช้า

2 4 8 สูง 2

4. ประชุมเครือข่ายเพือ่ชี้แจง และร่วม
วางแผนการด าเนินงาน

เพือ่ความร่วมมือ และสอดคล้อง
ตามแผน

ผู้ด าเนินการมาประชุม
ไม่ครบ  ส่งผู้แทนและ
ไม่ติดตามต่อ

ระยะเวลาการเตรียมการ  
การส่งคนเข้าร่วมประชุมของ
เครือข่าย

3 4 12 สูง 1

5. ส่งมอบชุด I-Kit  สนับสนุนการด าเนินงานเฝ้า
ระวังคุณภาพเกลือ

ส่งมอบไม่ทัน / ไม่ถึง
จังหวัด

ระยะเวลาการเตรียมการ และ
กระบวนการส่งมอบ

2 2 4 ปานกลาง 3

6. ติดตามการด าเนินงานสุ่มตรวจ
คุณภาพเกลือเสริมไอโอดีนในครัวเรือน
โดยใช้ I-kit

มีข้อมูลเฝ้าระวังคุณภาพเกลือที่
มีคุณภาพ และเป็นปัจจุบัน

ได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วน 
ไม่ถูกต้อง

ระบบการติดตาม 4 2 8 สูง 2

ผลกระทบ
ระดบัความเสี่ยง

ตารางการวิเคราะห์ระดับความเสีย่ง
กลุม่พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยท างาน

ปีงบประมาณ 2563

ภารกิจตามกฎหมาย /แผนงาน /
ภารกิจอ่ืน ๆ ทีส่ าคัญ / ขั้นตอน

วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง
การประเมนิความเสี่ยง

ล าดบั
ความเสี่ยงโอกาส



คะแนน ระดบั
ผลกระทบ

ระดบัความเสี่ยง
ภารกิจตามกฎหมาย /แผนงาน /
ภารกิจอ่ืน ๆ ทีส่ าคัญ / ขั้นตอน

วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง
การประเมนิความเสี่ยง

ล าดบั
ความเสี่ยงโอกาส

7.เยี่ยมเสริมพลังและคืนข้อมูลให้แก่พืน้ที่
กระตุ้นการด าเนินงานของพืน้ที่
ให้ตระหนักถึงความส าคัญของ
โครงการ

พืน้ทีไ่ม่พร้อมในการให้
เข้าเยี่ยม พท.ไม่
ตระหนักในการ
ด าเนินงาน

การส่ือสารกับเครือข่าย

1 4 4 ปานกลาง 3

8. จัดท าส่ือไอโอดีน กระจายการเข้าถึงสือให้แก่
ประชาชน

ส่ือกรกระจายไม่ทัว่ถึง 
ส่ือไม่เหมาะสม

การออกแบบส่ือ การวางแผน
การเผยแพร่ส่ือและหาเครือข่าย
เพิม่เติม

3 1 3 ปานกลาง 4

9. ด าเนินงานแลกเปล่ียนเรียนรู้การ
ด าเนินงานไอโอดีนระดับเขต

สร้างก าลังใจให้แก่บุคลากรที่
ด าเนินงานระดับพืน้ที่

งบประมาณไม่เพียงพอ การวางแผน การบูรณาการ 4 2 8 สูง 2

10. สรุปรายงานการด าเนินงาน
เพือ่ใช้วางแผนในการ
ด าเนินงานในปีต่อไป

ข้อมูลไม่เพียงพอ ไม่
ทันเวลา

ระยะเวลาการออกแบบการเก็บ
ข้อมูล

1 3 3 ปานกลาง 4



วัตถุประสงค  :  

 
ชื่อผูรับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน       จุดควบคุมความเสี่ยง

ผูรับผิดชอบงานเขารวมประชุม 2 วัน

ตรวจสอบรายช่ือผูเขารวมประชุม
จัดรูปแบบกิจกรรมใหเกิดการ
แลกเปล่ียนขอเสนอแนะตางๆ
สงสรุปรายงานการประชุมใหทราบ

ใหผูเขาอบรมลงทะเบียนมาลวงหนา
เตรียมหลักสูตรการอบรมที่
เหมาะสมกับการนําไปใชในพื้นที่ 5

วนักอน
จดั

ประชมุ

ประเมินความพงึพอใจในการอบรม
และแนวทางการพฒันา

งานสงเสริมสุขภาพดานการออกกําลังกาย
ศูนยอนามยัที ่9 นครราชสีมา (สวนงานยอย)

ระยะเวลา

3 วัน

สงเสริมกิจกรรมการออกกําลังกายในประชาชนวัยทํางานเพ่ือใหมกิีจกรรมทางกายทีเ่พียงพอ
และเหมาะสม โดยเนนกิจกรรมการรณรงรงค 10 ลานครอบครัวไทยอบอุนออกกําลังกาย

1. รับนโยบายจากสวนกลาง 

อบรมพัฒนาศักยภาพแกนนํา (อําเภอละ 
2 คน)  

นันทิชา 

ทีมวัยทํางาน 

ทีมวัยทํางาน 

ชี้แจง สสจ. 4 จังหวัด 



ชื่อผูรับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน       จุดควบคุมความเสี่ยง ระยะเวลา
วางแผนติดตาม รวมกับพื้นที่

ทกุ
สัปดาห 
(50 วัน)
 2 วัน*4
 
สัปดาห*
6 เดือน

คืนขอมูลผูรับผิดชอบงาน สสจ.ให
ทกุสัปดาห
จัดระบบการส่ือสารใหงาย สะดวก 
รวดเร็วในการตอบคําถามพื้นที่
สนับสนุนเครือขาย ดําเนินการรรงค
ในพื้นที่ 8 วัน

แจงพื้นที่เพื่อประสานงานลวงหนา 1 เดอืน

ประสานกลุมเปาหมายไวต้ังแต
ตนปเพือ่เตรียมดําเนินการหา
พืน้ที ่Best practise
หารือวธิกีารรวมกับเครือขาย 3 วัน

ความรวมมือของพื้นที่  ขอมูลครบ
ถวนและพื้นที่สามารถนําไปวางแผน
แกไขปญหาตอไป 20 วัน

 
เย่ียมเสริมพลัง  

ทีมวัยทํางาน 

นาตยานี/นันทิชา 

 

. 
นันทิชา 

กํากับ ติดตาม กลุมเปาหมายในการเปน
แกนนําอบรม 

6. จัดเวที Show  and share 

ทีมวัยทํางาน 



ชื่อผูรับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน       จุดควบคุมความเสี่ยง ระยะเวลา
ทําหนังสือสงออกเปนทางการถึง
เครือขาย 2 สัปดาห
ทํารายงานสงเปนรายไตรมาสและ
กําหนดสงชัดเจน

รวมระยะเวลา 133 วัน

นันทิชา 

 

8. คืนขอมูลการดําเนินงานในภาพรวม
เขต 



วัตถุประสงค์  :  เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์ทีก่ าหนด
รายงานทางการเงินถูกตอ้ง ครบถ้วน ทันเวลา การปฏิบัตงิานเป็นไปอย่างถูกตอ้ง
ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคับ และมาตรฐาน ด าเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาทีก่ าหนด

 
ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน       จุดควบคุมความเสี่ยง

มอบหมายผู้รับผิดชอบเข้าร่วมประชุมอย่างน้อย 1 คน2 วัน

ให้ลงทะเบียนมาล่วงหน้าและ
สรุปรายงานการประชุมส่งระดับจังหวัด

1. กลุ่มเปา้หมายเข้าร่วมประชุมครบ 5 วัน
2. กลุ่มเปา้หมายเข้าใจแนวทางการ
ด าเนินงานและร่วมวางแผนกิจกรรม

เน้นให้ผู้เก็บข้อมูลตระหนักในวิธีการด าเนินงานและเก็บข้อมูลเพิม่เติมกรณีกลุ่มเป้าหมายขาด4 เดอืน
ตรวจเชคข้อมูลก่อนออกจาก
พืน้ทีเ่พือ่ให้แบบสอบถาม
สามารถน าไปใช้ได้อย่างสมบูรณ์

การจัดวางระบบการควบคุมภายใน
ศูนย์อนามยัที ่9 นครราชสีมา (ส่วนงานย่อย)

ระยะเวลา

1 เดือน

รับนโยบายจากสว่นกลาง 

จัดเก็บขอ้มลูพฤตกิรรมสขุภาพ
ความรอบรูแ้ละปัจจัยแวดลอ้มที่
สง่ผลตอ่สขุภาพวัยท างาน 

นาตยานี/ ปิยมาภรณ์ 

วัยท างานทุกคน 

ปิยมาภรณ/์ สสจ 

4. ก าหนดพืน้ทีแ่ละกลุม่เป้าหมาย
ในการจัดเก็บขอ้มลู 

 

จนท. รพ.สต. 

ประชมุเชงิปฏบิตักิารเพือ่ชีแ้จงการ
ด าเนนิและการจัดท าแผนการ
ด าเนนิงานเสรมิสรา้ง ความรอบรู ้
ของประชากรวัยท างานในระดับเขต
สขุภาพ 



ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน       จุดควบคุมความเสี่ยง ระยะเวลา

Scanหนังสือฉบับจริงไว้และน า
ลงพืน้ทีทุ่กคร้ัง
โทรประสานพืน้ทีล่่วงหน้า 5 วัน

วางแผนการเก็บข้อมูลให้ทันตารมเวลาและมีแผนส ารองในการเก็บข้อมูล7 วัน

ท าหนังสือส่งออกเป็นทางการถึงเครือข่าย3 วัน

มอบหมายผู้สรุปรายงานให้ชัดเจนและวางแผนการสรุปร่วมกัน15 วัน

รวมระยะเวลา 
187 วัน

 
ท าหนังสอืประสานพืน้ทีเ่พือ่ยนืยนั
ชว่งเวลาในการด าเนนิการเก็บ

ขอ้มลู 

ปิยมาภรณ์ 

คนืขอ้มลูใหก้บัพืน้ที ่ปิยมาภรณ ์

ก ากบั ตดิตาม การลงขอ้มลู ความ
ครบถว้นสมบรูณ์ของขอ้มลูแตล่ะ
พืน้ที ่รวบรวมขอ้มลูและด าเนนิการ
สง่ขอ้มลูใหก้บัสว่นกลาง 

นาตยานี/ปิยมา
ภรณ์ 

ปิยมาภรณ์ 

 

วเิคราะหแ์ละสรปุผลขอ้มลู 



วัตถุประสงค  :  เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางมปีระสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงคทีกํ่าหนด
ดําเนินการแลวเสร็จตามระยะเวลาทีกํ่าหนด

 
ชื่อผูรับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน       จุดควบคุมความเสี่ยง

1. มีการศึกษาเอกสารอยาง 8,400 นาที
ครบถวน หรอื 1 เดอืน
2. อานเอกสารใหเขาใจถองแท
3. จัดทําคูมือเสร็จใหทนัเวลา
(กอนการออกนิเทศติดตามอยางนอย
1เดือน)

1. แผนงานมีลักษณะที่ตรงกับ
ความตองการของพื้นที่
2.แผนการใชงบประมาณ
ตรงตามเปาหมายท่ีวางไว

1. มีการรวบรวมและวเิคราะหขอมูล 2,100 นาที
ผลการดําเนินงาน Long Term Care หรอื 35 ชั่วโมง
 เขตสุขภาพท่ี 9 กอนการนิเทศติดตาม หรอื 5 วัน

1. ประสานงานกับผูรับนิเทศ 8,400 นาที
อยางนอยกอนออกนิเทศ 2 สัปดาห หรอื 1 เดอืน

1. มีการยืนยันการลงพื้นที่นิเทศ 8,400 นาที
ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน และ หรอื 1 เดอืน
ปรับตามสถานการณที่มีการเปล่ียน
แปลงไป

1. สรุปผลการนิเทศติดตาม และคืน 16,800 นาที
ขอมูลใหกับพื้นที่ภายใน 2 สัปดาห หรอื 2 เดอืน
2.สรุปรายงานกระบวนการรนิเทศติด
ตามประเมินผลการดําเนินงาน Long

Term Care เขตสุขภาพท่ี 9 ทั้งหมด
ภายใน 60 วนั

รวมระยะเวลา นาที

หรอื 6 เดือน

การจัดวางระบบการควบคุมภายใน
งานตดิตามประเมนิผลการดําเนินงาน long Term care ศูนยอนามยัที ่9 นครราชสีมา 

ระยะเวลา

2,100 นาทีตอกระบวนงาน

หรือ 5 วันตอกระบวนงาน

46,200

1.ศึกษา คูมือ เอกสาร ระเบียบ 
ขอบังคับ กฎหมาย มาตรฐานท่ี

กําหนด และแนวทางการดําเนินงาน 
Long Term care  พรอมทั้งจัดทํา
คูมือนิเทศติดตามงาน Long Term 

care ของเขตสุขภาพที่ 9  

2. จัดทําแผนการนิเทศ ติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงาน 

4. ประสานงานกับผูรับการนิเทศ ติดตาม
งานทั้งระดับจังหวัด และระดับพ้ืนที่  

ผูรับผิดชอบงาน 

คณะทํางาน Long 
Term Care  

ผูรับผิดชอบงาน 
Long Term 

Care 

ผูรับผิดชอบงาน 
Long Term 

Care 

 

6. สรุปผลการนิเทศ ติดตามประเมินผล
การดําเนินงาน 

3. รวบรวมและวิเคราะหผลการ
ดําเนินงาน Long Term Care เขต

สุขภาพท่ี 9  

ผูรับผิดชอบงาน 
Long Term Care 

400 น

5. ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงาน 

คณะทํางาน Long 
Term Care  



คะแนน ระดบั

1.ศึกษา คู่มือ เอกสาร ระเบยีบ ข้อบงัคับ 1.เพื่อใหก้ารด าเนินงานเปน็ไปตาม 1.คู่มือไม่สามารถน าไปใช้ 1.ผู้ปฏบิติัศึกษาเอกสารไม่ครบถ้วน 1 3 3 ปานกลาง 2

กฎหมาย มาตรฐานที่ก าหนด และ ระเบยีบ ข้อบงัคับ กฎหมาย ปฏบิติังานได้จริง ไม่เข้าใจถ่องแท้

แนวทางการด าเนินงาน Long Term care และมาตรฐานที่ก าหนด 2.จัดท าคู่มือไม่แล้วเสร็จ 2.ผู้รับผิดชอบงานวางแผนการปฏบิติั 1 3 3 ปานกลาง 2

พร้อมทั้งจัดท าคู่มือนิเทศติดตามงาน Long ก่อนออกนิเทศ ติดตามงาน ไม่ครบถ้วนตามภาระงาน

Term care ของเขตสุขภาพที่ 9 

2.จัดท าแผนการนิเทศ ติดตามประเมินผลการ 1.เพื่อใหก้ารด าเนินงานแล้วเสร็จ 1.แผนไม่ตรงกับความต้อง 1.ผู้ปฏบิติัไม่มีเครือข่ายผู้ปฏบิติังาน 1 3 3 ปานกลาง 2
ด าเนินงาน อย่างมีประสิทธภิาพ การของพื้นที่ ในพื้นที่

2.การใช้งบประมาณไม่ตรง 2.ผู้ปฏบิติัไม่ศึกษาระเบยีบการใช้ 1 3 3 ปานกลาง 2
ตามเปา้หมาย งบประมาณ

3.รวบรวมและวเิคราะหผ์ลการด าเนินงาน Long  1.เพื่อใช้ในการชี้แนะแนวทางการ 1.ไม่สามารถชี้แนะแนวทาง 1.ผู้ปฏบิติังานขาดทกัษะในการคิด 1 3 3 ปานกลาง 2
Term Care เขตสุขภาพที่ 9 ด าเนินงานใหก้ับพื้นที่ได้อย่างมี การด าเนินงานใหพ้ื้นที่ได้ วเิคราะห์

ประสิทธภิาพ อย่างมีประสิทธภิาพ 2.ผู้ปฏบิติัรวบรวมข้อมูลไม่ครบถ้วน 1 4 4 สูง 1

ตารางการวิเคราะห์ระดับความเสีย่งงานติดตามประเมินผลการด าเนินงาน long Term care ศูนยอ์นามัยที่ 9 นครราชสีมา
กลุม่พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

ปีงบประมาณ 2563

ภารกิจตามกฎหมาย /แผนงาน /
ภารกิจอ่ืน ๆ ทีส่ าคัญ / ขั้นตอน

วัตถุประสงค์ ปัจจัยเสี่ยง
การประเมนิความเสี่ยง

ความเสี่ยง
ล าดบั

ความเสี่ยงโอกาส ผลกระทบ
ระดบัความเสี่ยง



คะแนน ระดบั

4.ประสานงานกับผู้รับการนิเทศ ติดตามงานทั้ง  1.เพื่อใหก้ารนิเทศติดตามผลการ 1.การนิเทศติดตามงานไม่ 1.ผู้ปฏบิติัไม่ติดต่อประสานงานกับ 1 4 4 สูง 1

ระดับจังหวดั และระดับพื้นที่ ด าเนินงานบรรลุตามแผนงานที่วาง แล้วเสร็จตามแผนงานที่ ผู้ปฏบิติังานในระดับพื้นที่

ไว้ วางไว้

5.ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามประเมินผลการ 1.เพื่อรับทราบข้อเทจ็จริงในการ 1.ยืมเงินและล้างหนี้เงินยิม 1.ผู้ปฏบิติัไม่ด าเนินงานตามแผนงาน 1 3 3 ปานกลาง 2
ด าเนินงาน ด าเนินงาน Long Term Care ใน ไม่ทนัตามก าหนดเวลา ที่วางไว้

พื้นที่ 2. ประสานงานกับทมีงาน

นิเทศไม่ครบถ้วนก่อนลง

พื้นที่

3.ไม่ลงนิเทศติดตามงาน

ตามแผนที่วางไว้

6. สรุปผลการนิเทศ ติดตามประเมินผล 1.เพื่อน าเสนอผลการด าเนินงานให้ 1.สรุปงานไม่แล้วเสร็จตาม 1.ผู้ปฏบิติัไม่ด าเนินงานตามแผนงาน 2 2 4 สูง 1
การด าเนินงาน กับผู้บริหารและผู้ปฏบิติังานทกุระดับก าหนดเวลา ที่วางไว้

2.สรุปข้อมูลไม่ครบถ้วน

ภารกิจตามกฎหมาย /แผนงาน /
ภารกิจอ่ืน ๆ ทีส่ าคัญ / ขั้นตอน

วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง
การประเมนิความเสี่ยง

ล าดบั
ความเสี่ยงโอกาส ผลกระทบ

ระดบัความเสี่ยง



1 ผูปฏบิติัศึกษาคูมือ เอกสาร ระเบยีบ ขอบงัคับ กฎหมาย คูมือ เอกสาร หมายถึง ที่จัดทําขึ้น
มาตรฐานที่กําหนด และแนวทางการดําเนินงาน Long Term โดยหนวยงานท้ังภาครัฐ เอกชน
Care ครบถวน และเขาใจถองแทหรือไม และเอกสารงานวชิาการตางๆ

2 ผูรับผิดชอบงาน Long Term Care วางแผนการปฏบิติั แผนการปฏบิติังาน หมายถึง แผน
ครบถวนตามภาระงานหรือไม ที่กลุมงานจัดทําขึ้นกอนปฏบิติังาน

3 ผูรับผิดชอบงาน Long Term care มีเครือขายผูปฏบิติังาน เครือขาย หมายถึง กลุมผูมีสวน
ในพื้นที่หรือไม ไดสวนเสีย และผูปฏบิติังานทกุระดับ

4 ผูปฏบิติัศึกษาปฎบิติัตามระเบยีบการใชงบประมาณโดยเขาใจ ระเบยีบการใชงบประมาณ
ถองแทหรือไม หมายถึง ระเบยีบของกรมอนามัย

5 ผูปฏบิติังานเคยไดรับการพฒันาทกัษะในการคิดวเิคราะห ทกัษะการคิดวเิคราะห หมายถึง
หรือไม ความสามารถในการวเิคราะหผล

การดําเนินงาน
6 ผูปฏบิติัรวบรวมขอมูลการดําเนินงาน Long Term care เขต มีการตรวจสอบความครบถวน

สุขภาพท่ี 9 ไดถูกตองครบถวนสมบรูณหรือไม ถูกตอง และสมบรูณของขอมูล 

7 ผูปฏบิติัมีการติดตอประสานงานกับผูปฏบัติังานในระดับพื้นที่ ผูปฏบิติังานระดับพื้นที่ หมายถึง
กอนการนิเทศติดตามงานหรือไม ผูรับผิดชอบงานผูสูงอายุทั้งในระดับ

จังหวดั อําเภอ ตําบล และหมูบาน 

8 ผูปฏบิติัดําเนินงานตามแผนงานท่ีวางไวหรือไม การดําเนินงานเปนไปตามแผนงาน

แบบสอบถาม

กลุมงานพัฒนาการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ

ลําดับที่ คําถาม มี / ใช ไมมี / 
ไมใช คําอธิบาย / คําตอบ

              งานตดิตามประเมนิผลการดําเนินงาน long Term care ศูนยอนามยัที ่9 นครราชสีมา 



วัตถุประสงค์  :  เพ่ือฟ้ืนฟูและพัฒนาศักยภาพผู้จัดการการดแูลผู้สูงอายุให้มสีมรรถนะในการด าเนินงาน LTC

ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน       จุดควบคุมความเสี่ยง

ติดตามและประสานงาน 7 วัน

กับผู้รับผิดชอบส่วนกลาง

ติดตามและประสานงาน 3 วัน
กับผู้รับผิดชอบส่วนกลาง

ก าหนดวนัส่งรายชื่อใหช้ัดเจน 20 วัน

และติดตามอย่างต่อเนื่อง

ติดตาม ประสาน วนัเวลาที่วทิยากร 14 วัน
สะดวก และเอกสารประกอบการสอน

ของวทิยากร

ตรวจสอบรายชื่อและคุณสมบติัผู้เข้า 14 วัน

รับการอบรม

ด าเนินการจัดประชุมตามแนวทาง 3 วัน
ของคณะอนุกรรมการ

การจัดการอบรมฟ้ืนฟูศักยภาพผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ
ศูนย์อนามยัที ่9 นครราชสีมา (ส่วนงานย่อย)

ระยะเวลา

1. รับนโยบายจากส่วนกลาง 
เพ่ือวางแผนการจัดอบรมให้สอดคล้อง

กับสถานการณ์ปัจจุบัน 

2. ประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการ
การจัดท ามาตราฐานการดูแลผู้สูงอายุ 

4. ประสาน เชิญวิทยากร / จัดหาสถานที่ 

หัวหน้างาน/ผู้ที่
ได้รับมอบหมาย 

ผู้รับผิดชอบงาน 
CM 

ผู้รับผิดชอบงาน
CM 

3. ชี้แจงหลักสูตรและเกณฑ์การคัดเลือก
ผู้เข้าอบรมแก่ผู้รับผิดชอบงานระดับ

จังหวัดและก าหนดวันจัดอบรมและท า
หนังสือแจ้ง สสจ.เพื่อจัดสรรบุคลากรเข้า

รับการอบรมตามโค้วต้าท่ีได้รับ 

ผู้รับผิดชอบงาน
CMและสสจ. 

5. รวบรวมรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม 
และตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้ารับการ

อบรม 

ผู้รับผิดชอบงาน
CMและ

ผู้รับผิดชอบงาน
CMและ

 

6. จัดการอบรมฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพการ
ดูแลผู้สูงอายุ ตามวัน เวลาที่ก าหนด 



ยืนยันจ านวนผู้เข้าอบรมก่อนจัดการ 3 วัน
อบรม 1 สัปดาห์

ประเมินผลการอบรมใหแ้ล้วเสร็จไม่
เกิน 1 เดือนหลังการจัดอบรม

1 เดอืน

ตรวจสอบความถูกต้อง ของเอกสาร, 7 วัน

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม

 

1. รวบรวมรายงานใหค้รบถ้วน 7 วัน

ถูกต้องจัดเรียงตามล าดับเหตุการณ์

2. จัดส่งภายใน 1 วนั นับแต่วนัที่

หวัหน้าหน่วยงานลงนาม

1. รวบรวมเอกสารอย่างเปน็ระบบ 5 วัน
2. ด าเนินการจัดเก็บโดยเรียง

ตามล าดับ

3. จัดเก็บไฟล์เอกสารทาง

อิเล็กทรอนิกส์รวมทั้งส ารองข้อมูล 

เพื่อปอ้งกันความเสียหาย

รวมระยะเวลา วัน113

10. จัดส่งรายงานผล 
การจัดอบรมฟื้นฟูศักยภาพผู้จัดการการ
ดูแลผู้สูงอายุแก่ผู้บังคับบัญชาและส านัก

อนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย 

ผู้รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบงาน
CM 9. สรุปผลการจัดอบรม 

 
    
 

ผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย/
หัวหน้างาน 

8.ประเมินผลการจัดอบรม 
ผู้รับผิดชอบงาน

CMและ
คณะท างาน 

11. จัดเก็บส าเนาเอกสาร 
หลักฐานต่างๆ เข้าแฟ้ม  

โดยเรียงตามล าดับเหตุการณ์ 

ผู้รับผิดชอบงาน
CMและ

7. ควบคุม ก ากับ การใช้งบประมาณให้
ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 



คะแนน ระดบั
1. รับนโยบายจากส่วนกลาง
เพือ่วางแผนการจัดอบรม

เพือ่ด าเนินงานตาม
นโยบายทีส่่วนกลาง
ก าหนดไว้

 การชี้แจงนโยบายการท างาน
และหลักสูตร กับพืน้ทีไ่ม่
สามารถด าเนินการได้ในต้น
ปีงบประมาณ

การชี้แจงนโยบายจากส่วนกลางล่าช้า 2 1 2 ต่ า 4

2. ประชุมคณะอนุกรรมการ
บูรณาการการจัดท า
มาตราฐานการดูแลผู้สูงอายุ

เพือ่จัดท าแนวทางการ
ท างานให้เป็นมาตารฐาน

ประชุมคณะอนุกรรมการ
บูรณาการการจัดท า
มาตราฐานการดูแลผู้สูงอายุมี
ความล่าช้า

ไม่ได้ก าหนดช่วงเวลาทีแ่น่นอน 3 2 6 ปานกลาง 1

3. ชี้แจงหลักสูตรและเกณฑ์
การคัดเลือกผู้เข้าอบรมแก่
ผู้รับผิดชอบงานระดับจังหวัด
และก าหนดวันจัดอบรมและ
ท าหนังสือแจ้ง สสจ.เพือ่
จัดสรรบุคลากรเข้ารับการ
อบรมตามโค้วต้าทีไ่ด้รับ

เพือ่ก าหนดเกณฑ์ของผู้
เข้ารับการอบรม

การคัดเลือกผู้เข้าอบรมไม่ตรง
ตามเกณฑ์

CM บางพืน้ที ่ย้ายงาน ลาออก 3 1 3 ปานกลาง 3

ล าดบั
ความเสี่ยงโอกาส ผลกระทบ

ระดบัความเสี่ยง

ตารางการวิเคราะห์ระดับความเสีย่ง
กลุม่พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

ปีงบประมาณ 2563

ภารกิจตามกฎหมาย /
แผนงาน /ภารกิจอ่ืน ๆ ที่

ส าคัญ / ขั้นตอน
วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง

การประเมนิความเสี่ยง



คะแนน ระดบั

ล าดบั
ความเสี่ยงโอกาส ผลกระทบ

ระดบัความเสี่ยง

ตารางการวิเคราะห์ระดับความเสีย่ง
กลุม่พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

ปีงบประมาณ 2563

ภารกิจตามกฎหมาย /
แผนงาน /ภารกิจอ่ืน ๆ ที่

ส าคัญ / ขั้นตอน
วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง

การประเมนิความเสี่ยง

4. ประสาน เชิญวิทยากร / 
จัดหาสถานที่

เพือ่ให้ได้วิทยากรทีม่ี
คุณสมบัติเพียงพอต่อ
เนื้อหาในหลักสูตร

วิทยากรไม่สะดวกในการมา
บรรยายตามวัน/เวลาทีก่ าหนด

ภาระงานประจ าของวิทยากร
ผู้บรรยาย

2 2 4 ปานกลาง 2

5. รวบรวมรายชื่อผู้เข้ารับ
การอบรม และตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการ
อบรม

เพือ่ตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผู้เข้ารับการอบบรม

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมไม่ตรง
ตามเกณฑ์ทีก่ าหนด

ภาระงานของเจ้าหน้าที่ 2 2 4 ปานกลาง 2

6. จัดการอบรมฟืน้ฟูพัฒนา
ศักยภาพการดูแลผู้สูงอายุ 
ตามวัน เวลาทีก่ าหนด

เพือ่ให้การจัดอบรมเป็นไป
ตาม วัน/เวลาทีก่ าหนด

การจัดอบรมไม่เป็นไปตาม 
วัน/เวลาทีก่ าหนด

การรับจองของสถานทีจ่ัดอบรม 2 2 4 ปานกลาง 2

7. ควบคุม ก ากับ การใช้
งบประมาณให้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพือ่ให้การใช้งบประมาณ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ

การใช้งบประมาณไปเป็นไป
ตามเป้าหมาย

ผู้เข้ารับการอบรมไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย

2 3 6 ปานกลาง 1



คะแนน ระดบั

ล าดบั
ความเสี่ยงโอกาส ผลกระทบ

ระดบัความเสี่ยง

ตารางการวิเคราะห์ระดับความเสีย่ง
กลุม่พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

ปีงบประมาณ 2563

ภารกิจตามกฎหมาย /
แผนงาน /ภารกิจอ่ืน ๆ ที่

ส าคัญ / ขั้นตอน
วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง

การประเมนิความเสี่ยง

8. ประเมินผลการจัดอบรม เพือ่น าผลมาวิเคราะห์และ
พัฒนาต่อไป

ประเมินผลการอบรมไม่แล้ว
เสร็จตามเวลาทีก่ าหนด

ภาระงานของเจ้าหน้าที่ 2 2 4 ปานกลาง 2

9. สรุปผลการจัดอบรม เพือ่น าผลการด าเนินงาน
มาพัฒนาต่อไป

สรุปผลการจัดอบรมไม่แล้ว
เสร็จตามเวลาทีก่ าหนด

ภาระงานของเจ้าหน้าที่ 2 2 4 ปานกลาง 2

10. รายงานการจัดอบรมแก่
ผู้บังคับบัญชาและส านัก
อนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย

เพือ่แจ้งผลการจัดอบรม จัดส่งรายงานผู้บังคับบัญชา
ล่าช้า

ภาระงานของเจ้าหน้าที่ 2 2 4 ปานกลาง 2

11. จัดเก็บส าเนาเอกสาร
หลักฐานต่างๆเข้าแฟ้มโดย
เรียงล าดับเหตุการณื

เพือ่รวบรวมเอกสารอย่าง
เป็นระบบ

การจัดเก็บเอกสาร หลักฐาน
ไม่เป็นระบบ

เอกสารขาดหาย 2 2 4 ปานกลาง 2



1 ไดรับการช้ีแจงนโยบายการจัดอบรมจาก
สวนกลางหรือไม

√ สวนกลางหมายถึง สํานักอนามัยผูสูงอายุ ใน
สังกัดกรมอนามัย

2 มีการจัดประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการ 
การจัดทํามาตราฐานการดูแลผูสูงอายุหรือไม

√ คณะอนุกรรมการตองไดรับการแตงต้ังจาก
สวนกลาง

3 มีการชี้แจงหลักสูตรและเกณฑการคัดเลือกผู
เขาอบรม แกผูรับผิดชอบระดับจังหวัด และ
กําหนดวันจัดอบรม

√ หลักสูตรทีช่ี้แจงตองผานการรับรองจากกรม
อนามัย                                           
ผูรับผิดชอบระดับจังหวัด หมายถึง ผูรับผิดชอบ
งานผูสูงอายุจากสํานักงานสาธารณสุข 4 
จังหวัด ประกอบดวย จังหวัดชัยภูมิ 
นครราชสีมา บรีรัมย และ สรินทร4 จัดหาสถานทีฝ่กอบรมใหเปนไปตามระเบียบ

การเบิกคาใชจายในการฝกอบรมหรือไม
√ สถานท่ีฝกอบรมตองสามารถรับรองคาใชจาย

ตามระเบียบการเบิกคาใชจายในการฝกอบรมได

5 มีการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเขารับการ
อบรมกอนการอบรมหรือไม

√ ผูเขารับการอบรมตองผานการอบรมหลักสูตร
ผูจัดการการดูแลผูสูงอายุของ  กรมอนามัย

6 จัดอบรมตามวันและเวลาทีก่ําหนดหรือไม √ กําหนดวัน เวลา สถานท่ีจัดอบรมใหชัดเจน 
 ดําเนินการจัดอบรมตามวันเวลาท่ีกําหนด

7 มีการควบคุม กํากับ งบประมาณ ใหเปนไป
ตามวัตถุประสงคของโครงการหรือไม

√ การเบิกจายงบประมาณใหเปนไปตาม
ระเบียบการเบิกคาใชจายในการฝกอบรม

8 มีการประเมินผลการจัดอบรม และสรุปผล
การประเมินหรือไม

√ ประเมินผลการจัดอบรมดวยแบบประเมิน
ความพึงพอใจในการจัดอบรม หรือใชวิธีการ
ประเมินแบบอื่น                                 
สรุปผลการประเมินตามระยะเวลาท่ีกําหนด

9 มีการสรุปผลการดําเนินงานจัดอบรมหรือไม √ สรุปผลการดําเนินงานจัดอบรมใหแลวเสร็จ
ตามระยะเวลาทีก่ําหนด

10 มีการรายงานผลการจัดอบรมนําเสนอแก
ผูบังคับบัญชาหรือไม

√ สรุปและรายงานผลการดําเนินงานใหแลว
เสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด                    

ผูบังคับบัญชา หมายถึง หัวหนากลุมงาน 
และผูอํานวยการศูนยฯ

11 มีการสงรายงานไปทีส่วนกลางหรือไม √ สรุปและรายงานผลการดําเนินงานให
สวนกลางรับทราบ

แบบสอบถาม

                                           กลุมงานพัฒนาการสงเสริมสุขภาพวัยผูสูงอายุ

ลําดั
บที่ คําถาม มี / 

ใช ไมมี / ไมใช คําอธิบาย / คําตอบ

การจัดการอบรมฟนฟูผูจัดการการดูแลผูสูงอายุ



วัตถุประสงค์  :  เพ่ือศึกษาขอ้มลูสถานการณ์ปัญหาสุขภาพ และพฤตกิรรมสุขภาพทีพึ่งประสงค์ของผู้สูงอายุ

ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน       จุดควบคุมความเสี่ยง

ติดต่อประสานงานกับผู้รับผิดชอบ 30 วัน

งานจากส่วนกลางอย่างต่อเนื่อง

1. ทบทวนเอกสารวชิาการ 60 วัน
2. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

3. วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
4. จัดท าแผนตรงกับปญัหาของพื้นที่

ยื่นโครงร่างวจิัยตามระยะเวลาที่ 60 วัน

หน่วยงานรับพจิารณาก าหนด

1. เตรียมการจัดประชุมใหพ้ร้อม 4 วัน
2. ด าเนินการประชุมใหเ้ปน็ไปตามวาระ

ปฏบิติัตามระเบยีบวธิกีารวจิัย 4 วัน

ก าหนดวนั เวลา สถานที่ และกลุ่ม 4 วัน
ตัวอย่างใหช้ัดเจน

1.เตรียมเอกสาร วสัดุอุปกรณ์ใหพ้ร้อม 60 วัน
2.ตรวจนับจ านวนแบบสอบถาม 

และความถูกต้อง สมบรูณ์

ตรวจสอบความครบถ้วนสมบรูณ์ 60 วัน
ของข้อมูลอย่างถี่ถ้วน

เผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบเอกสาร 30 วัน
และอิเล็กทรอนิคส์ไฟล์

รวมระยะเวลา วัน

การส ารวจสุขภาวะและพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ของผู้สูงอายุ
ศูนย์อนามยัที ่9 นครราชสีมา (ส่วนงานย่อย)

ระยะเวลา

312

1. ประชุมชี้แจงนโยบายจากส่วนกลาง 
และร่วมพัฒนาโครงร่างวิจัย  

2. วางแผนจัดท าโครงการตามระเบียบวิธี
วิจัย ให้สอดคล้องกับนโยบายส่วนกลาง

และปัญหาในพ้ืนที ่

4. ประชุมชี้แจงโครงการและแนว
ทางการด าเนินงาน  

(กลุ่มงาน ผส. และสสจ. )  

หัวหน้ากลุ่มงาน/ 
 

ผู้รับผิดชอบงาน 

ผู้รับผิดชอบงาน/ 
กลุ่มงาน ผส. 

3. ยื่นโครงร่างวิจัยเพ่ือขอพิจารณา
จริยธรรมการวิจัยในคน 

(ยื่นโดยส่วนกลาง หรือ ภูมิภาค)   

5. ประชุมชี้แจงการใช้เคร่ืองมือวิจัย 
และปรับมาตรฐานทีมวิจัย 

ผู้รับผิดชอบงาน/ 
กลุ่มงานผส./ พท. 

4 จังหวัด 

ผู้รับผิดชอบงาน 
 

6. ท าหนังสือแจ้ง สสจ. และพื้นที่
ด าเนินการวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

7. ด าเนินการเก็บข้อมูลวิจัย ตามระเบียบ
วิธีการวิจัย 

8. บันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ 
วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผล  

9. เผยแพร่ผลการส ารวจ และคืนข้อมูล
ให้พ้ืนที ่ 

ผู้รับผิดชอบงาน 

ผู้รับผิดชอบงาน 

ผู้รับผิดชอบงาน 
และทีมวิจัย 

ผู้รับผิดชอบงาน 
และทีมวิจัย 

ผู้รับผิดชอบงาน 



คะแนน ระดบั
1. ประชุมชี้แจงนโยบายและ
วัตถุประสงค์โครงการจาก
ส่วนกลาง

เพือ่รับทราบนโยบาย/
วัตถุประสงค์ของ
โครงการ และก าหนด
แนวทางการด าเนินงาน
ร่วมกัน

 - การถ่ายทอดนโยบายและ
แนวทางการด าเนินงานล่าช้า 
 - การก าหนดแผนการ
ด าเนินงานให้สอดคล้องกับ
ปัญหาของพืน้ที่

 - การจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลล่าช้า
 - ความต้องการบูรณางานร่วมกัน
ระหว่างกรม                                   
           - แผนงานไม่สอดคล้องกับ
ปัญหาของพืน้ที่

1 2 2 ต่ า ๓

2. จัดท าโครงการ/กิจกรรม 
ให้สอดคล้องกับนโยบายจาก
ส่วนกลาง

 เพือ่ให้มีแนวทางการ
ด าเนินงาน และตอบ
เป้าประสงค์ตัวชี้วัด

 - กิจกรรมการด าเนินงานไม่
สอดคล้องกับส่วนกลาง

 - การปรับเปล่ียนวิธีการด าเนินงาน เพือ่
เอื้อต่อการด าเนินงานในพืน้ที่

๑ ๒ 2 ต่ า ๓

 - การด าเนินงานซ้ าซ้อน  - วิธีการเก็บข้อมูลมี 2 รูปแบบ ทัง้
แบบสอบถาม และ Application

๑ ๒ 2 ต่ า ๓

3. ยื่นโครงร่างวิจัย เพือ่ขอ
พิจารณาจริยธรรมการวิจัยใน
คน

 เพือ่พิทักษ์สิทธิอาสา 
สมัครทีเ่ข้าร่วม
โครงการวิจัย

 - ไม่สามารถยื่นโครงการ
เพือ่ขอพิจารณาจริยธรรมได้
ทันเวลา                         
  - การพิจารณาจริยธรรม
ล่าช้า

 - การถ่ายทอดนโยบายจากส่วนกลาง
ล่าช้า                                           
  - ผู้วิจัยไม่สามารถปรับตามที่
คณะกรรมการเสนอได้

3 2 6 ปานกลาง ๑

ปัจจัยเสี่ยง
การประเมนิความเสี่ยง

ล าดบั
ความเสี่ยงโอกาส ผลกระทบ

ระดบัความเสี่ยง

ตารางการวิเคราะห์ระดับความเสีย่ง
กลุม่พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

ปีงบประมาณ 2563

ภารกิจตามกฎหมาย /
แผนงาน /ภารกิจอ่ืน ๆ ที่

ส าคัญ / ขั้นตอน
วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง



คะแนน ระดบั
ปัจจัยเสี่ยง

การประเมนิความเสี่ยง
ล าดบั

ความเสี่ยงโอกาส ผลกระทบ
ระดบัความเสี่ยง

ตารางการวิเคราะห์ระดับความเสีย่ง
กลุม่พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

ปีงบประมาณ 2563

ภารกิจตามกฎหมาย /
แผนงาน /ภารกิจอ่ืน ๆ ที่

ส าคัญ / ขั้นตอน
วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง

4. ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์
โครงการและแนวทางการ
ด าเนินงาน แก่ภาคีเครือข่าย 
4 จังหวัด

เพือ่ถ่ายทอดนโยบาย 
และก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงานโครงการให้
สอดคล้องกับบริบทพืน้ที่

 - ผู้เข้าร่วมประชุมไม่
ครอบคลุมพืน้ทีด่ าเนินการจริง

 - งบประมาณมีจ านวนจ ากัด (ผู้เข้าร่วม
ประชุมส่วนใหญ่เป็นตัวแทนระดับจังหวัด)

1 2 2 ต่ า ๓

5. ประชุมชี้แจงการใช้
เคร่ืองมือวิจัย และปรับ
มาตรฐานทีมเก็บข้อมูล

เพือ่ประเมินความ
น่าเชื่อถือของเคร่ืองมือ 
วิจัย และทีมเก็บรวบรวม
ข้อมูล

 - ทีมผู้ช่วยเก็บรวบรวม
ข้อมูลไม่เข้าใจข้อค าถาม

 - ข้อค าถามไม่ชัดเจน ก ากวม เป็น
ประโยคปฏิเสธซ้อนปฏิเสธ

๒ ๒ 4 ปานกลาง ๒

6. ท าหนังสือแจ้งพืน้ทีท่ี่
เกี่ยวข้อง เพือ่เตรียมความ
พร้อมก่อนด าเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูล

เพือ่สนับสนุนให้การ
ด าเนินการเก็บข้อมูล
สะดวก รวดเร็วเป็นไป
ตามเป้าหมายทีว่างไว้

 - การส่งออกหนังสือล่าช้า   
  - การปรับเปล่ียนวัน เวลา 
และพืน้ทีด่ าเนินการ

 - การส่งหนังสือลงพืน้ทีด่ าเนินการมี
หลายขั้นตอน หลายสายบังคับบัญชา      
  - การประสานงานไม่มีประสิทธิภาพ

๑ ๒ 2 ต่ า ๓



คะแนน ระดบั
ปัจจัยเสี่ยง

การประเมนิความเสี่ยง
ล าดบั

ความเสี่ยงโอกาส ผลกระทบ
ระดบัความเสี่ยง

ตารางการวิเคราะห์ระดับความเสีย่ง
กลุม่พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

ปีงบประมาณ 2563

ภารกิจตามกฎหมาย /
แผนงาน /ภารกิจอ่ืน ๆ ที่

ส าคัญ / ขั้นตอน
วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง

7. ด าเนินการเก็บรวมรวบ
ข้อมูล

เพือ่เก็บรวบรวมข้อมูล
วิจัยให้ครอบคลุม
วัตถุประสงค์ของโครงการ

 - วิธีการเก็บข้อมูลทีซ้่ าซ้อน 
ส่งผลกระทบต่อผู้สูงอายุ 
และผู้เก็บข้อมูล

 - วิธีการเก็บข้อมูลมี 2 รูปแบบ ทัง้
แบบสอบถาม และ Application

2 2 4 ปานกลาง ๒

 - จ านวนตัวอย่างไม่ครบตาม
เป้าหมาย

 - ความคลาดเคล่ือนในการตรวจสอบ
ข้อมูล

2 2 4 ปานกลาง ๒

8. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ วิเคราะห์ข้อมูล 
และสรุปผล

เพือ่เตรียมข้อมูลก่อน
การวิเคราะห์ผลการ
ส ารวจ

 - ลงข้อมูลผิด หรือลงข้อมูล
ไม่ครบถ้วน

 - ความคลาดเคล่ือนในการลงข้อมูล ๒ ๒ 4 ปานกลาง ๒

9. เผยแพร่ผลการส ารวจ 
และคืนข้อมูลให้ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย

เพือ่รายงานผลการ
ส ารวจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย

 - เผยแพร่ผลการส ารวจ
ล่าช้า - วิธีการเผยแพร่ข้อมูล
ทีพ่ืน้ทีเ่ข้าถึงได้ยาก

 - มีภาระงานทีจ่ าเป็นเร่งด่วน              
  - ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลทีพ่ืน้ที่
เข้าถึงได้ยากและไม่เหมาะสม

2 2 4 ปานกลาง ๒



1 ไดรับการช้ีแจงวัตถุประสงคและแนวทางการ
ทํางานจากผูรับผิดชอบงานสวนกลางหรือไม

√ สวนกลาง หมายถึง สํานักอนามัยผูสูงอายุ ใน
สังกัดกรมอนามัย

2 มีการจัดทําโครงการ/กิจกรรม รองรับนโยบาย
จากสวนกลางหรือไม

√ โครงการหรือกิจกรรมทีห่นวยงานหรือกลุมงาน
จัดทําขึ้นตองสอดรับกับนโยบายจากสวนกลาง

3 มีการยื่นโครงการ/โครงรางวิจัย เพือ่ขอพิจารณา
จริยธรรมการวิจัยในคนหรือไม

√ หนวยงานท่ีรับโครงการหรือโครงรางวิจัยตอง
สามารถออกเอกสารรับรองจริยธรรมการวิจัยได

4 มีการประชุมชี้แจงวัตถุประสงคและแนวทางการ
ดําเนินงานในพืน้ทีเ่ปาหมาย ๔ จังหวัด หรือไม

√ พืน้ทีเ่ปาหมาย 4 จังหวัด ประกอบดวย 
จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย และ สุรินทร

๕ มีการประชุมทีมวิจัย เพือ่ทดสอบคุณภาพ
เคร่ืองมือ และปรับมาตรฐานทีมเก็บขอมูลหรือไม

√ การปรับมาตรฐานทีม หมายถึง การช้ีแจง ทํา
ความเขาใจเคร่ืองมือวิจัย อาทิ แบบสอบถาม ให
เปนไปในทิศทางเดียวกัน

๖ มีการทําหนังสือแจงพืน้ทีเ่ปาหมาย เพือ่ขอ
อนุญาตดําเนินการเก็บขอมูลในพืน้ทีห่รือไม

√ หนังสือควรระบุขอบเขตท่ีผูวิจัยตองการศึกษา
ใหชัดเจน อาทิ การเลือกกลุมตัวอยาง ขนาด 
และจํานวนกลุมตัวอยาง เวลา สถานท่ี วิธีการ
เก็บขอมูล เปนตน

๗ ดําเนินงาน/กิจกรรม ตามแผนทีว่างไวหรือไม √ กิจกรรมตองสอดคลองกับแผนงาน
๘ มีการตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของขอมูล 

และบันทึกขอมูลลงในโปรแกรมคอมพิวเตอร
หรือไม

√ มีการตรวจทานขอมูลทีไ่ดรับวาตอบตาม
ประเด็นทีต่องการ และครบทุกขอคําถามหรือไม
 มีการตรวจทานการบันทึกขอมูลในโปรแกรม
คอมพิวเตอร

๙ มีการวิเคราะหขอมูล และสรุปรายงานผล
การศึกษาหรือไม

√ วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสถิติ           
การสรุปรายงานครอบคลุมผลการศึกษา

๑๐ เผยแพรขอมูลตอผูมีสวนไดสวนเสีย √ ผูมีสวนไดสวนเสีย หมายถึง หนวยงาน องคกร
 สถาบัน หรือผูทีเ่กี่ยวของกับการศึกษาวิจัยใน
คร้ังน้ี

แบบสอบถาม
โครงการสํารวจสุขภาวะและพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงคของผูสูงอายุ

กลุมงานพัฒนาการสงเสริมสุขภาพวัยผูสูงอายุ

ลําดับ
ที่

คําถาม มี / ใช ไมมี /
 ไมใช

คําอธิบาย / คําตอบ



วัตถุประสงค : เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพระบบการจดับริการอนามยัสิง่แวดลอม
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ชือ่ผูรับผิดชอบ ขัน้ตอนการปฏบิัตงิาน จดุควบคุมความเสีย่ง

ทวนสอบขอมลูระหวางศูนยฯ, 7 วัน
สสจ. และสวนกลาง
(ฐานขอมูลไมครบ ไมตรงกนั )

1.จัดประชุมช้ีแจงแนวทางแกอปท. 2 วัน
2.ผลักดันให อปท.เขารวมพัฒนา
ผาน คสจ. , เวทีตรวจราชการ
(อปท.ไมสมัครเขารวมพฒันา)

ยืนยันเวลาการประเมนิท่ีชัดเจน 1 วัน
(ศูนยไมสามารถประเมินรับรอง
ในระดับเกยีรติบตัรไดครบทุกแหง )

1.วางแผนการจัดเตรียมเอกสาร 1 วัน
ใหครบและเปนปจจุบนั
2.ตรวจทาน/ตรวจสอบเอกสาร
กอนลงพื้นที่
(เอกสารไมครบ/ไมเปนปจจบุนั)

ประสานงานลวงหนา 1 วัน
เร่ืองเวลาและสถานที่นดัหมาย
(มาไมตรงเวลานัดหมาย)

1.ศึกษาเอกสารวิชาการและแบบ 10 วัน
 ประเมนิใหเขาใจอยางถองแท เมย.-มยิ.
2.ฝกฝนกระบวนการคิดเชิงระบบ
3.ฝกฝนเร่ืองการสือ่สาร
(1.ความรอบรูประเด็นงานเชิงวิชาการและการ
ส่ือสารของผูประเมิน
2.การมองภาพรวมเชิงระบบของหัวหนาทีม
ประเมิน)

เรงรัดติดตามการสงขอมลู 7 วัน
จากจังหวัด
(ขอมูลไมสมบรูณ/ลาชา)

ระยะเวลา

กระบวนการประเมนิรบัรองคุณภาพระบบบริการอนามยัสิง่แวดลอม

กลุมพัฒนาอนามยัสิง่แวดลอม
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (EHA)

กลุม สล. 

๒.อปท.ประเมนิตนเอง&สมคัรขอรับการ
ประเมนิผา่น สสจ. 

๓.จัดทําแผนการประเมนิรับรอง EHA 

๔.จัดเตรยีมเอกสารสําหรับทมีประเมนิ
รับรอง 

๕.ประสานงานทางโทรศัพทเ์พอืนัด
หมาย 

๖.ลงพนืทปีระเมนิรับรอง EHA 

1.จัดทําฐานขอ้มลูการพัฒนาคณุภาพ
ระบบบรกิารอนามยัสงิแวดลอ้ม อปท. 

7.สรปุผลการประเมนิรับรอง EHA  
ระดับเขต 



1 วัน

30 วันรวมระยะเวลาทั้งหมด

8.รายงานผลตอ่กรมอนามยั  
รายงานขอ้มลูยอ้นกลับจังหวดั 



คะแนน ระดบั
1. จัดท าฐานข้อมูลการพัฒนาคุณภาพ
ระบบบริการอนามัยส่ิงแวดล้อม อปท. 
เขตนครชัยบุรินทร์

เพือ่จัดท าฐานข้อมูลEHAให้เป็น
ปัจจุบัน

ฐานข้อมูลไม่ครบ 1.สสจ.ส่งข้อมูลไม่ครบ
2.ไม่มีการทวนข้อมูลย้อนกลับ

1 5 5 สูง 2

2. อปท.ประเมินตนเอง & สมัครขอรับ
การประเมินผ่าน สสจ.

เพือ่ขอรับการประเมินรับรอง อปท.ไม่สมัครเข้าร่วม
พัฒนา

1.อปท.ไม่ให้ความส าคัญ
2.ต้องเตรียมข้อมูลเยอะแต่
คะแนนน้อย

2 3 6 สูง 1

3. จัดท าแผนการประเมินรับรอง EHA เพือ่ให้ศูนย์อนามัยได้ร่วม
ประเมินในระดับเกียรติบัตร
รับรองครบทุกแห่ง

ศูนย์ไม่สามารถ
ประเมินรับรองในระดับ
เกียรติบัตรได้ครบทุก
แห่ง

 1.แผนการประเมินชนกับงาน
อื่น
 2.ผู้ประเมินมีภาระงานมาก/
งานเร่งด่วน

2 2 4 ปาน
กลาง

4

4. จัดเตรียมเอกสารส าหรับทีมประเมิน
รับรอง
- คะแนน LPA
- แบบประเมิน

เพือ่เตรียมความพร้อมส าหรับ
ลงพืน้ทีป่ระเมินEHA

เอกสารไม่ครบ/ไม่เป็น
ปัจจุบัน

ความเร่งรีบ/ไม่รอบคอบในการ
ด าเนินงาน

1 5 5 สูง 2

5. ประสานงานทางโทรศัพท์เพือ่นัด
หมาย

มาไม่ตรงเวลานัดหมาย ลืม เหตุจ าเป็นอื่น 1 3 3 ปาน
กลาง

5

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง
การประเมนิความเสี่ยง

ล าดบั
ความเสี่ยงโอกาส ผลกระทบ

ระดบัความเสี่ยง

ตารางการวิเคราะห์ระดับความเสีย่ง : กระบวนการประเมินรับรอง EHA
กลุม่พัฒนาอนามัยสิง่แวดล้อม

ปีงบประมาณ 2563

ภารกิจตามกฎหมาย /แผนงาน /
ภารกิจอ่ืน ๆ ทีส่ าคัญ / ขั้นตอน

วัตถุประสงค์



คะแนน ระดบั
ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง

การประเมนิความเสี่ยง
ล าดบั

ความเสี่ยงโอกาส ผลกระทบ
ระดบัความเสี่ยง

ภารกิจตามกฎหมาย /แผนงาน /
ภารกิจอ่ืน ๆ ทีส่ าคัญ / ขั้นตอน

วัตถุประสงค์

6. ลงพืน้ทีป่ระเมินรับรอง EHA 1.ความรอบรู้ประเด็น
งานเชิงวิชาการและ
การส่ือสารของผู้
ประเมิน
2.การมองภาพรวมเชิง
ระบบของหัวหน้าทีม
ประเมิน

ประสบการณ์ของผู้ประเมิน
แตกต่างกัน

1 4 4 สูง 3

7. สรุปผลการประเมินรับรอง EHA 
ระดับเขต

ข้อมูลไม่สมบูรณ์/ล่าช้า ทีมประเมินระดับจังหวัดส่ง
ข้อมูลล่าช้า

1 3 3 ปาน
กลาง

5

8.รายงานผลต่อกรมอนามัย 
รายงานข้อมูลย้อนกลับจังหวัด

 -  -  -  -  -  -  -



1 มีการก าหนดผู้รับผิดชอบประเด็นงานด้านอนามัย
ส่ิงแวดล้อมภายใต้ พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535
 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม

 มีการมอบหมายงานเป็นลายลักษณ์
อักษรภายในกลุ่มงาน โดยมี
ผู้รับผิดชอบหลักและผู้รับผิดชอบรอง

2 งานทีต้่องมีการประเมินรับรอง ได้แก่ GCH,EHA, 
Active com., Food, Water, HAS  etc. มีการ
จัดท าฐานข้อมูลทีเ่ป็นปัจจุบัน ข้อมูลถูกต้อง ตรงกัน
ทุกหน่วยงาน

 มีฐานข้อมูลด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม
เอกสารรายงาน สรุปสถานการณ์ ด้าน
อนามัยส่ิงแวดล้อมทีเ่ป็นปัจจุบันข้อมูล
ถูกต้อง ตรงกันทุกหน่วยงานสามารถ
ทวนสอบได้

3 มีการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบและรอบด้าน  มีเอกสารข้อมูลผลการวิเคราะห์สภาพ
ปัญหา ประเมินจุดเส่ียงจัดล าดับ
ความส าคัญของจุดเส่ียงทีต้่องควบคุม

4 ทีมผู้ประเมินได้รับการพัฒนาศักยภาพ ภายใต้
มาตรฐานงานอนามัยส่ิงแวดล้อม

 1.มีแผนการอบรม/การชี้แจงแบบ
ประเมินมาตรฐานต่อทีมประเมินทัง้ใน
ระดับศูนย์เขต และระดับจังหวัด
2.มีหลักฐาน เช่น โครงการ รูปถ่าย 
ประกาศนียบัตร

5 การนิเทศ ตรวจประเมิน และการรับรองมาตรฐานมี
คุณภาพ

 มีการขึ้นทะเบียนผู้ประเมินด้านอนามัย
ส่ิงแวดล้อมรายปี

6 มีการสรุปผลการด าเนินงาน  มีรายงานสรุปผลการด าเนินงานราย
ประเด็นงาน และสรุปผลโครงการ
ประจ าปี

สรุป ศูนย์อนามัยที ่9 มีการตรวจประเมิน/การให้การรับรองมาตรฐานงานด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม ภายใต้พรบ.การสาธารณสุข 
หลายประเด็น เช่น โรงพยาบาลGREEN&CLEAN Hospital, EHA, อบต.จัดการอนามัยส่ิงแวดล้อม, งานสุขาภิบาลอาหารและน้ า,
 งานส้วมสาธารณะ และอื่นๆ รวมถึงการตรวจเพือ่หาข้อมูลข้อเท็จจริงด้านเหตุร้องเรียน/เหตุร าคาญ โดยทีมผู้ประเมินทีไ่ด้รับ
การพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง มีแผนการอบรมและการสอบขึ้นทะเบียนผู้ประเมินรายปี มีการวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ 
ข้อมูลความเส่ียงเพือ่จัดท าฐานข้อมูลด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมอย่างเป็นปัจจุบัน มีการรายงานข้อมูลกลับยังพืน้ที ่และการรายงาน
ข้อมูลต่อกรมอนามัย รวมถึงการรายงานผลการด าเนินโครงการประจ าปีอย่างต่อเนื่อง

แบบสอบถามด้านการตรวจประเมิน / การรับรองมาตรฐานงานอนามัยสิง่แวดล้อม
ตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม

กลุม่งานพัฒนาอนามัยสิง่แวดล้อม

ล าดบัที่ ค าถาม ม ี/ ใช่
ไมม่ ี/ 
ไมใ่ช่

ค าอธิบาย / ค าตอบ



วัตถุประสงค : เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงาน GREEN and CLEAN Hospital ในโรงพยาบาล

ชือ่ผูรับผิดชอบ ขัน้ตอนการปฏบิัตงิาน จุดควบคุมความเสีย่ง

ทวนสอบขอมลูระหวาง 1 วัน
ศูนยอนามัย  กบั สสจ. 
(ขอมูลระหวางศูนยอนามัย&สสจ.ไมตรงกนั)

ประสานงานหลากหลายชองทาง   7 วัน
(ความคลาดเคล่ือนในการส่ือสาร )

1 วัน

กําหนดเวลาการประเมนิ
และประสานงานอยางชัดเจน 1 วัน
(แผนการประเมินชนกบังานอืน่
ผูประเมินมีภาระงานมาก/งานเรงดวน)

ชีแ้จง ทําความเขาใจ
เกณฑมาตรฐานท่ีใชในปจจุบนั 15 วัน
(การประเมินของผูประเมินฯแตกตางกนั ) เมย.-มยิ.

         ฝกฝนเร่ืองการส่ือสาร

เรงรัดติดตามการสงขอมลู 1 วัน
จากจังหวัด

กระบวนการประเมนิ GREEN and CLEAN Hospital
กลุมพัฒนาอนามยัสิง่แวดลอม

ระยะเวลา

กลุม สล. 

๒.ประสานงานทางโทรศัพท ์

๓.รับหนังสอืประสานงานจาก สสจ. 

๔.จัดทําแผนการออกประเมนิรับรอง 
GCH 

1.จัดทําฐานขอ้มลู GCH  
เขตนครชยับรุนิทร ์

7.สรปุผลการประเมนิรับรอง 

ผาน ไมผาน 

ใหคํ้าแนะนําเพอืปรับปรงุ 



1 วัน

27 วันรวมระยะเวลาทั้งหมด

8.รายงานผลตอ่กรมอนามยั/สสจ. 



คะแนน ระดบั
1. จัดท าฐานข้อมูล GCH เขตนครชัย
บุรินทร์

เพือ่จัดท าฐานข้อมูล GCH ให้
เป็นปัจจุบัน

ข้อมูลระหว่างศูนย์
อนามัยกับ สสจ. ไม่
ตรงกัน

ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน รพ.อาจมี
การปรับปรุงแก้ไขและแจ้งทาง 
สสจ. แต่ไม่ได้แจ้งกลับ ศอ.

2 3 6 ปาน
กลาง

1

2. ประสานงานทางโทรศัพท์ เพือ่วางแผนการประเมินและลง
พืน้ที่

 -  -  -  -  -  -  -

3. รับหนังสือประสานงานจาก สสจ. เพือ่วางแผนการประเมินและลง
พืน้ที่

 -  -  -  -  -  -  -

4. จัดท าแผนการออกประเมินรับรอง 
GCH

เพือ่วางแผนการประเมินและลง
พืน้ที่

 - แผนการประเมินชน
กับงานอื่น
- ผู้ประเมินมีภาระงาน
มาก/งานเร่งด่วน

 1.แผนการประเมินชนกับงาน
อื่น
 2.ผู้ประเมินมีภาระงานมาก/
งานเร่งด่วน

2 3 6 ปาน
กลาง

1

ผลกระทบ
ระดบัความเสี่ยง

ตารางการวิเคราะห์ระดับความเสีย่ง : การประเมินรับรอง GCH
กลุม่พัฒนาอนามัยสิง่แวดล้อม

ปีงบประมาณ 2563

ภารกิจตามกฎหมาย /แผนงาน /
ภารกิจอ่ืน ๆ ทีส่ าคัญ / ขั้นตอน

วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง
การประเมนิความเสี่ยง

ล าดบั
ความเสี่ยงโอกาส



คะแนน ระดบั
ผลกระทบ

ระดบัความเสี่ยง
ภารกิจตามกฎหมาย /แผนงาน /
ภารกิจอ่ืน ๆ ทีส่ าคัญ / ขั้นตอน

วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง
การประเมนิความเสี่ยง

ล าดบั
ความเสี่ยงโอกาส

5. ตรวจประเมิน เพือ่ประเมินรับรองตามมาตรฐาน ผลการประเมินของผู้
ประเมินฯแตกต่างกัน

 1.เกณฑ์การประเมินบางข้อ
อาจ ไม่ชัดเจน ท าให้การ
ตัดสินใจของผู้ประเมินไม่ตรงกัน
2.การสุ่มตรวจตรวจคนละพืน้ที่
 อาจท าให้ผลการประเมินไม่
ตรงกัน

2 3 6 ปาน
กลาง

1

6. สรุปผลการประเมินรับรอง  -  -  -  -  -  -  -

7. รายงานผลต่อกรมอนามัย / สสจ. ข้อมูลไม่สมบูรณ์/ล่าช้า มีการด าเนินการแก้ไขของ รพ. 
อาจท าให้สรุปผลการประเมินช้า

2 2 4 ปาน
กลาง

2



ชือ่ผู้รับผิดชอบ ขัน้ตอนการปฏบิัตงิาน จดุควบคุมความเสีย่ง

7 วัน

๒ วัน

๑ วัน

ศึกษาวิธีการสุ่มตัวอย่าง ๑ วัน
(การเลือกกลุ่มตัวอยา่งไม่ถกูต้อง )

1.ประสานทางโทรศัพท์ ๒ วัน
2.ท าหนงัสือราชการประสาน
อย่างเปน็ทางการ
(ความคลาดเคล่ือนการประสานงาน )

๓ วัน

ตรวจสอบความตรง (Validity) ๑๗ วัน
และความเที่ยง (reliability)
ของเคร่ืองมอื 
(เคร่ืองมือไม่ดีพอ)

14 วัน

ระยะเวลา

การศึกษาวิจัยดา้นการส่งเสรมิสุขภาพและอนามยัสิง่แวดล้อมของหน่วยงาน
กลุม่พัฒนาอนามยัสิง่แวดล้อม

             วัตถุประสงค์ : เพ่ือศึกษาวิจยัและพัฒนานวัตกรรมดา้นอนามยัสิง่แวดลอ้ม

1. ประชมุแนวทางการด าเนนิงาน  
& ทบทวนเอกสาร  

กลุ่ม สล. 

๒. จัดท าโครงการและแผนการ
ด าเนนิงาน  

๓. เสนอโครงการ/แกไ้ข  

๔. การคัดเลอืกกลุม่ตวัอยา่ง  

๕. ด าเนนิการ ประสานพืน้ทีเ่ป้าหมาย 

๖. ประชมุท าความเขา้ใจกบัพืน้ทีแ่ละ
กลุม่เป้าหมาย 

๗.  สรา้งเครือ่งมอื ลงพืน้ทีเ่ก็บขอ้มลู  

8. รวบรวมขอ้มลู วเิคราะห ์สรปุ  



1.เตรียมความพร้อมและซ้อมน าเสนอ 

2.เตรียมเอกสารความรู้/เอกสารประกอบ 3 วัน
การประชุม/ขอ้เสนอแนะต่อชุมชน

(การน าเสนอไม่ครบถ้วน)

ศึกษารูปแบบ วธิกีารเขยีน 10 วัน
และการอา้งองิในรายงาน

(รายงานไม่สมบรูณ์)

๖๐ วันรวมระยะเวลาทั้งหมด

10. จัดท ารายงาน 

9. คนืขอ้มลูกลับพืน้ที ่และน าเสนอใน
กรม  



คะแนน ระดบั

1.ประชุมแนวทางด าเนินงาน ทบทวน
เอกสาร

 -  -  -  -  -  -  -

2.จัดท าโครงการและแผนการด าเนินงาน  -  -  -  -  -  -  -

3.เสนอโครงการ/แก้ไข  -  -  -  -  -  -  -
4.การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง การเลือกกลุ่มตัวอย่าง

ไม่ถูกต้อง
ไม่ได้ศึกษาวิธีการสุ่มตัวอย่าง
อย่างละเอียดรอบคอบ

2 3 6 ปาน
กลาง

1

5.ด าเนินการประสานพืน้ทีเ่ป้าหมาย ความคลาดเคล่ือนการ
ประสานงาน

การส่ือสารทีไ่ม่ชัดเจน 1 3 3 ปาน
กลาง

2

6.ประชุมท าความเข้าใจกับพืน้ทีแ่ละ
กลุ่มเป้าหมาย

 -  -  -  -  -  -  -

7. สร้างเคร่ืองมือ ลงพืน้ทีเ่ก็บข้อมูล เคร่ืองมือไม่ดีพอ ไม่ได้ตรวจสอบความตรง 
(Validity) และความเทีย่ง 
(Reliability) ของเคร่ืองมือ

2 3 6 ปาน
กลาง

1

ล าดบั
ความเสี่ยงโอกาส ผลกระทบ

ระดบัความเสี่ยง

งานวิจัย : เพือ่ศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม

ตารางการวิเคราะห์ระดับความเสีย่ง : งานวิจัย
กลุม่พัฒนาอนามัยสิง่แวดล้อม

ปีงบประมาณ 2563

ภารกิจตามกฎหมาย /แผนงาน /
ภารกิจอ่ืน ๆ ทีส่ าคัญ / ขั้นตอน

วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง
การประเมนิความเสี่ยง



คะแนน ระดบั

ล าดบั
ความเสี่ยงโอกาส ผลกระทบ

ระดบัความเสี่ยง
ภารกิจตามกฎหมาย /แผนงาน /
ภารกิจอ่ืน ๆ ทีส่ าคัญ / ขั้นตอน

วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง
การประเมนิความเสี่ยง

8.รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สรุป  -  -  -  -  -  -  -

9.คืนข้อมูลกลับพืน้ที ่และน าเสนอ
ระดับกรม

การน าเสนอไม่ครบถ้วน
1.ความพร้อม&การเตรียมตัว
ของผู้น าเสนอ 
2.ความเข้าใจในเนื้อหา
3.เตรียมเอกสารไม่ครบถ้วน

1 3 3 ปาน
กลาง

2

10.จัดท ารายงาน รายงานไม่สมบูรณ์ ศึกษารูปแบบ วิธีการเขียน และ
การอ้างอิงในรายงาน

1 3 3 ปาน
กลาง

2



วัตถุประสงค :

ชือ่ผูรับผิดชอบ ขัน้ตอนการปฏบิัตงิาน จดุควบคุมความเสีย่ง

1.สนับสนุนคูมือมาตรฐานสวม
สาธารณะระดับประเทศ

1 วัน

2.จนท.สาธารณสุขในพืน้ที่ชี้แจง
มาตรฐาน HAS ใหกับเจาของใหเขาใจ
        (ความเขาใจในเกณฑมาตรฐาน

         สวมสาธารณะคลาดเคลื่อน)

3 วัน

ศูนยอนามัยชี้แจงเกณฑมาตรฐาน HAS ให
แตละจังหวดัไดรับทราบเกณฑและมีมาตรฐาน
เดียวกัน

30 วัน

(มาตรฐานของผูประเมินมีความแตกตางกัน)

ชี้แจงแนวทางการเก็บรวบรวมขอมูลสวม HAS
 และชี้แจงเปาหมายการดําเนินงานท่ีชัดเจน

10 วัน

(ความครบถวนของฐานขอมูลสวม HAS)

ศูนยอนามัย จัดทําแบบฟอรมฐานขอมูลสวม 
HAS สงใหจังหวดัจัดเก็บรวบรวมใหเปนไป
ในทางเดียวกัน พรอมเนนการใหบนัทึกขอมูล
ท่ีครบถวนตามแบบฟอรม
(ความครบถวนของฐานขอมูลสวม HAS)

5 วัน

กรมอนามัย โดยสํานักอนามัยส่ิงแวดลอม 
จัดทําแผนงบประมาณในการจัดทําปายสวม 
HAS หรือประกาศเกียรติคุณ

5 วัน

(ปายสวมสาธารณะมีจํานวนไมเพยีงพอ)

รวมระยะเวลาทั้งหมด 54 วัน

กระบวนการประเมนิรบัรองการประเมนิรบัรองมาตรฐานสวม HAS
กลุมพัฒนาอนามยัสิง่แวดลอม

เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสวมสาธารณะใหไดมาตรฐานสะอาด เพียงพอ และปลอดภยั (HAS)

ระยะเวลา

กลุม สล. 

๒.เจาของสวมสงแบบประเมินไปยังสํานักงาน

๓. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ (สสอ.)/ 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.)  

ประเมินรับรอง 

๔. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดรวบรวม/
สรุปผลสงศูนยอนามัย 

๕. ศูนยอนามัยรวบรวม/สรุปผลสงสํานัก
อนามัยสิ่งแวดลอม 

6. สํานักอนามัยสิ่งแวดลอมสรุปผลสงกรม
อนามัย และออกปายประกาศเกียรติคุณ 

1. เจาของสวมประเมินสวม
ตามมาตรฐาน HAS 

ผาน 

ปรับปรุง 

ไมผาน 

ผาน ไมผาน 



คะแนน ระดบั
1. เจ้าของสถานทีป่ระเมินส้วมตาม
มาตรฐาน HAS

เพือ่ให้เจ้าของส้วมรู้ถึงสภาพ
ปัญหาส้วมทีรั่บผิดชอบ

ความเข้าใจในเกณฑ์
มาตรฐานส้วม
สาธารณะคลาดเคล่ือน

- เจ้าของส้วมสาธารณะไม่ได้รับ
ข้อมูล หรือการชี้แจงแนว
ทางการประเมินตัวเองอย่าง
ถูกต้อง

4 1 4 ปาน
กลาง

1

๒.เจ้าของส้วมส่งแบบประเมินไปยัง 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ (สสอ.) 
หรือส านักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.)

เพือ่ขอรับการประเมินรับรอง - - - - - - -

3.ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ (สสอ.)/
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) 
ประเมินรับรอง

เพือ่ประเมินรับรองมาตรฐาน
ส้วมสาธารณะในพืน้ที่

มาตรฐานของผู้
ประเมินมีความ
แตกต่างกัน

- ผู้รับผิดชอบมีพืน้ฐานความรู้
แตกต่างกัน
- ผู้รับผิดชอบงานใหม่

2 2 4 ปาน
กลาง

1

4. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
รวบรวม/สรุปผลส่งศูนย์อนามัย

เพือ่รวบรวมข้อมูลผลการ
ประเมินและส่งสรุปให้ศูนย์ฯ

ความครบถ้วนของ
ฐานข้อมูลส้วม HAS

- ขาดการทบทวนข้อมูล
- อ าเภอส่งข้อมูลไม่ครบ

1 2 2 ต่ า 2

๕. ศูนย์อนามัยรวบรวม/สรุปผลส่ง
ส านักอนามัยส่ิงแวดล้อม

เพือ่รวบรวมข้อมูลผลการ
ประเมินและส่งสรุปให้กับส านัก
อนามัยส่ิงแวดล้อม

ความครบถ้วนของ
ฐานข้อมูลส้วม HAS

- ขาดการทบทวนข้อมูล
- จังหวัดส่งข้อมูลไม่ครบ

1 2 2 ต่ า 2

ตารางการวิเคราะห์ระดับความเสีย่ง : การประเมินรับรองมาตรฐาน HAS
กลุม่พัฒนาอนามัยสิง่แวดล้อม

ปีงบประมาณ 2563

ภารกิจตามกฎหมาย /แผนงาน /
ภารกิจอ่ืน ๆ ทีส่ าคัญ / ขั้นตอน

วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง
การประเมนิความเสี่ยง

ล าดบั
ความเสี่ยงโอกาส ผลกระทบ

ระดบัความเสี่ยง



คะแนน ระดบั

ภารกิจตามกฎหมาย /แผนงาน /
ภารกิจอ่ืน ๆ ทีส่ าคัญ / ขั้นตอน

วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง
การประเมนิความเสี่ยง

ล าดบั
ความเสี่ยงโอกาส ผลกระทบ

ระดบัความเสี่ยง

6. ส านักอนามัยส่ิงแวดล้อมสรุปผลส่ง
กรมอนามัย และออกป้ายประกาศ
เกียรติคุณ

เพือ่ออกป้ายประกาศเกียรติคุณ ป้ายส้วมสาธารณะมี
จ านวนไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการ

- ข้อมูลจากศูนย์ล่าช้า 1 2 2 ต่ า 2



วัตถุประสงค์ : เพ่ือสง่เสริมสขุภาพและสนับสนุนการพัฒนาดา้นอนามยัสิง่แวดลอ้ม

ชือ่ผู้รับผิดชอบ ขัน้ตอนการปฏบิัตงิาน จดุควบคุมความเสีย่ง

2 วัน

บริเวณจัดกจิกรรมไมเ่หมาะสม 1 วัน

ความคลาดเคล่ือนของข่าว 2 วัน

ความนา่สนใจของส่ือ 4 วัน

2 วัน

 จ านวนผู้เข้าร่วมกจิกรรม 1 วัน

 สรุปไมค่รอบคลุม 1 วัน

13 วัน

กระบวนการจัดกิจกรรมรณรงค์
กลุม่พัฒนาอนามยัสิง่แวดล้อม

ระยะเวลา

รวมระยะเวลาทั้งหมด

กลุ่ม สล. 

๒. ประสานพื้นที่การจัดรณรงค์  

๓. เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ 

๔. จัดท าสื่อรณรงค์  

๕. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 

๖. จัดกิจกรรม 

1. จัดท าแผนการรณรงค์ 

7. รวบรวม สรุปผลการจัดกิจกรรม 



คะแนน ระดบั
การจัดกิจกรรมรณรงค์
1. จัดท าแผนการรณรงค์ เพือ่ก าหนดแผนการจัดกิจกรรม

รณรงค์
การจัดกิจกรรมมีการ
เปล่ียนแปลงไม่เป็นไป
ตามวัน เวลา และ
สถานทีท่ีก่ าหนดไว้

1.ผู้บริหาร , สถานที ่ไม่ว่าง 
ตามวัน เวลาทีก่ าหนด
2.เกิดเหตุการณ์ทีไ่ม่คาดหมาย

1 1 1 ต่ า 2

2. ประสานพืน้ทีก่ารจัดรณรงค์ เพือ่ประสานงานและแจ้ง
ประชาสัมพันธ์พืน้ทีเ่ป้าหมาย

บริเวณจัดกิจกรรมไม่
เหมาะสม เช่น บริเวณ
ทีป่ระชาชนไม่ค่อยเข้า
ไปใช้บริการ

พืน้ทีไ่ม่ให้ความส าคัญในการจัด
กิจกรรม

1 3 3 ปาน
กลาง

1

3. เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ เพือ่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
รณรงค์

ความคลาดเคล่ือนของ
ข่าว

ประเด็นเนื้อหาด้านวิชาการ 1 3 3 ปาน
กลาง

1

4. จัดท าส่ือรณรงค์ เพือ่จัดท าส่ือในการรณรงค์ ความน่าสนใจของส่ือ รูปแบบของส่ือ 1 3 3 ปาน
กลาง

1

การประเมนิความเสี่ยง
ล าดบั

ความเสี่ยงโอกาส ผลกระทบ
ระดบัความเสี่ยง

ตารางการวิเคราะห์ระดับความเสีย่ง
กลุม่พัฒนาอนามัยสิง่แวดล้อม

ปีงบประมาณ 2563

ภารกิจตามกฎหมาย /แผนงาน /
ภารกิจอ่ืน ๆ ทีส่ าคัญ / ขั้นตอน

วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง



คะแนน ระดบั

การประเมนิความเสี่ยง
ล าดบั

ความเสี่ยงโอกาส ผลกระทบ
ระดบัความเสี่ยง

ภารกิจตามกฎหมาย /แผนงาน /
ภารกิจอ่ืน ๆ ทีส่ าคัญ / ขั้นตอน

วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง

5. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เพือ่เตรียมวัสดุอุปกรณ์ทีใ่ช้ใน
การรณรงค์

วัสดุอุปกรณ์ทีใ่ช้ในการ
จัดกิจกรรมมีปริมาณไม่
เพียงพอ

วัสดุอุปกรณ์ทีใ่ช้ในการจัด
กิจกรรมช ารุด

1 3 3 ปาน
กลาง

1

6. จัดกิจกรรมรณรงค์ เพือ่ด าเนินการจัดกิจกรรม
รณรงค์ตามวัตถุประสงค์ตามที่
ก าหนดไว้

จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

1. รูปแบบการจัดกิจกรรมไม่
น่าสนใจ                          
2. บริเวณจัดกิจกรรมไม่
เหมาะสม

1 3 3 ปาน
กลาง

1

7. รวบรวม สรุปผลการจัดกิจกรรม เพือ่รวบรวมและสรุปผลการจัด
กิจกรรม

สรุปไม่ครอบคลุม ไม่มีแนวทางการสรุปผลและ
การประมวลผลกิจกรรม

1 2 2 ต่ า 2



วัตถุประสงค์ : เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานจัดการเหตรุ าคาญ ร้องเรียน อุทธรณ์ค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถ่ิน

ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน จุดควบคุมความเสี่ยง

 1 วัน
 

 2 วัน

1 วัน

1.เข้าตรวจสอบเป็นคณะ 1 วัน
2.แบ่งหน้าทีก่ารตรวจสอบ
แต่ละคนให้ชัดเจน
(ผู้ถูกร้องไม่ใหค้วามร่วมมือ

เก็บข้อมูลไม่ครบถ้วน)

3 วัน

ศึกษาข้อกฎหมาย/เอกสาร/
หลักฐานทีไ่ด้มา วินิจฉัย 1 วัน
ตามข้อเท็จจริงทีป่รากฏ
(การวนิิจฉัยเหตุร้องเรียนอาจผิดพลาด)

2 วัน

กระบวนการจัดการเหตุร าคาญ/ร้องเรียน/อุทธรณ์ค าสัง่เจ้าพนักงานท้องถ่ิน
กลุม่พัฒนาอนามัยสิง่แวดล้อม

ระยะเวลา

กลุ่ม สล. 

๒.ตรวจสอบข้อมูล/จัดทีม/ประสานงาน
ทางโทรศัพท/์หนังสอื 

๓.เตรยีมขอ้มลูทางวชิาการ/ขอ้กฎหมาย
ทีเ่กีย่วขอ้ง 

1.รับเรือ่งรอ้งเรยีน/เหตรุ าคาญ/
อทุธรณ์ค าสัง่ฯ 

๕.ตรวจสอบเอกสาร 
หลักฐานทีร่วบรวมมา 

๔.ตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ 
ในพืน้ที ่

๖.วเิคราะหข์อ้มลู 

๗.เขยีนรายงานการตรวจสอบ 



  
1 วัน

 
 

1 วัน

13 วันรวมระยะเวลาทั้งหมด

๙.น าเสนอขอ้มลูตอ่ คณะอนุกรรมการ
พจิารณาอทุธรณ์(กรณีอทุธรณ์) 

๘.แจง้รายงานการตรวจสอบตอ่ จพถ./
สสจ./คพอ. 

๗.เขยีนรายงานการตรวจสอบ 



คะแนน ระดบั
1. รับเร่ืองร้องเรียน /อุทธรณ์ค าส่ัง   - - 1 1 1 ต่ า 1
2. ตรวจสอบข้อมูล ประสานหน่วยงาน
เกี่ยวข้อง จัดทีม

เพือ่วางแผนการประเมินและลง
พืน้ที่

 -  - 1 1 1 ต่ า 1

3. เตรียมข้อมูลวิชาการ เพือ่วางแผนการประเมินและลง
พืน้ที่

 -  - 1 2 2 ต่ า 1

4. ตรวจสอบข้อเท็จจริง เพือ่ค้นหาข้อเท็จจริงในพืน้ที่  -ผู้ถูกร้องไม่ให้ความ
ร่วมมือ
- เก็บข้อมูลมาไม่
ครบถ้วน

 1.เข้าตรวจสอบเป็นคณะ
 2.แบ่งหน้าทีก่ารตรวจสอบแต่
ละคนให้ชัดเจน

2 3 6 ปาน
กลาง

2

5. ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานที่
รวบรวมมา

   1 2 2 ต่ า 1

6. วิเคราะห์ข้อมูล  - การวินิจฉัยเหตุ
ร าคาญ/เหตุร้องเรียน/
อุทธรณ์ผิดพลาด

 - ศึกษาข้อกฎหมาย/เอกสาร/
หลักฐานทีไ่ด้มา วินิจฉัยตาม
ข้อเท็จจริงทีป่รากฏ

2 3 6 ปาน
กลาง

2

ล าดบั
ความเสี่ยงโอกาส ผลกระทบ

ระดบัความเสี่ยง

ตารางการวิเคราะห์ระดับความเสีย่ง : การตรวจสอบเหตุร าคาญ/ร้องเรียน/อุทธรณ์ค าสัง่
กลุม่พัฒนาอนามัยสิง่แวดล้อม

ปีงบประมาณ 2563

ภารกิจตามกฎหมาย /แผนงาน /
ภารกิจอ่ืน ๆ ทีส่ าคัญ / ขั้นตอน

วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง
การประเมนิความเสี่ยง



คะแนน ระดบั

ล าดบั
ความเสี่ยงโอกาส ผลกระทบ

ระดบัความเสี่ยง
ภารกิจตามกฎหมาย /แผนงาน /
ภารกิจอ่ืน ๆ ทีส่ าคัญ / ขั้นตอน

วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง
การประเมนิความเสี่ยง

7. เขียนรายงานการตรวจสอบ - - 1 2 1 ต่ า 1

8. แจ้งรายงานผลการตรวจสอบ - - 1 2 2 ปาน
กลาง

1

9. ร่วมประชุมชี้แจงผลการตรวจสอบ
ต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 
(กรณีอุทธรณ์)

- - 1 2 2 ปาน
กลาง

1



ชือ่ผูรับผิดชอบ ขัน้ตอนการปฏบิตังิาน จุดควบคุมความเสีย่ง

1. เช็ดทําความสะอาดเตียงทันตกรรม 20 นาที
ดวยน้าํยาฆาเช้ือ กอน-หลัง การใชงาน
2.ตรวจสอบวันหมดอายุ ความพรอมใช
ของเคร่ืองมือ ซํ้าทุกคร้ังกอนใชงาน

1. เจาหนาที่หองบตัรตรวจสอบขอมูล 5 นาที
ทุกคร้ังกอนสงชื่อคนไข
2. เจาหนาที่เช็คสิทธิการรักษาทุกคร้ัง

1. ความดันโลหติสูงเกิน 140/90 5 นาที
มม.ปรอท ตองใหคนไขนัง่พักอยางนอย 
5 นาที และวัดความดันโลหติซํ้า
2. อุณหภมูิสูงเกิน 37.5 องศาเซลเซียส

นดัมารับบริการในภายหลัง

1. ซักประวัติใหครอบคลุม โดยต้ัง 5 นาที
คําถามปลายเปด
2. แจงลําดับคิวในการรอรับบริการ

1. ซักประวัติ และทวนช่ือ-สกุลคนไขซํ้า 30 นาที
2. ชี้แจงขั้นตอนรักษา และคาบริการ
3. ใหคนไขบวนน้าํยาฆาเช้ือ  1 นาที
กอนการรักษา

กระบวนการลดภาวะแทรกซอนจากการถอนฟนและผาฟนคุด
กลุมทันตสาธารณสุข ศูนยอนามัยที่ 9 นครราชสีมา

วัตถุประสงค  :  เพ่ือปองกันความเส่ียงและผลขางเคียงของการรักษา และควบคุมการตดิเชือ้                 
                         ที่อาจจะทาํใหเกิดภาวะแทรกซอนหลังการถอนฟนและผาฟนคุด

ระยะเวลา

2. คนไขติดตอรับบริการ           
แผนกเวชระเบียน  

3. ชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูง          
ตรวจวัดสัญญาณชีพ 

เจาหนาท่ีหองบัตร 

4. ซักประวัติ สอบถามอาการสําคัญ 
โรคประจําตัว การรักษาโรคทางระบบ
การแพยา การผาตัด ประวัติภาวะ 
แทรกซอนหลังการรักษา เชน เคยมี
เลือดหลุดไหลชาหลังการถอนฟน
หรือไม 

5. ใหบริการทันตกรรม             
ถอนฟน/ผาฟนคด

เจาหนาท่ีคัดกรองหนา
หองทันตกรรม 

เจาหนาที่คัดกรอง   
หนาหองบัตร 

ทันตแพทย           
จพ.ทันตสาธารณสุข 

ผูชวยขางเกาอ้ี 
1. เตรียมความพรอมของเครื่องมือ 

และหองทันตกรรม 



ชือ่ผูรับผิดชอบ ขัน้ตอนการปฏบิตังิาน จุดควบคุมความเสีย่ง

กระบวนการลดภาวะแทรกซอนจากการถอนฟนและผาฟนคุด
กลุมทันตสาธารณสุข ศูนยอนามัยที่ 9 นครราชสีมา

วัตถุประสงค  :  เพ่ือปองกันความเส่ียงและผลขางเคียงของการรักษา และควบคุมการตดิเชือ้                 
                         ที่อาจจะทาํใหเกิดภาวะแทรกซอนหลังการถอนฟนและผาฟนคุด

ระยะเวลา
4. ใหคําแนะนําและการปฏบิติัตัวหรือ
การขอความชวยเหลือ ขณะนอนทํา
หตัถการ หากเกิดเหตุการไมพึงประสงค

1. ใหคําแนะนําหลังการรักษา การ 5 นาที
ปฏบิติัตามคําแนะนํา การทานอาหาร
2. คนไข ทบทวนความเขาใจใหผูรักษา
ฟงอีกคร้ัง
3. เปดโอกาสใหคนไขซักถามขอสงสัย

1. สังเกตุอาการหลังการรักษา ไดแก 5 นาที
ภาวะเลือดหยุดไหลชา เปนลม หนามืด

1. เจาหนาที่หองทันตกรรมสอบถาม 5 นาที
คนไข สิทธิเบกิจายตรงกอนทุกคร้ัง
วาเตรียมบตัรประชาชนมาหรือไม
2. เจาหนาที่หองทันตกรรม แจงคา
บริการซํ้าอีกคร้ัง กอนสงใหคนไขไป
ชําระเงิน

1. ซักประวัติแพยาซํ้า 10 นาที
2. ใหคนไขทบทวนการใชยาซํ้าอีกคร้ัง
หลังจากที่เภสัชกร อธิบายการใชยา

ถอนฟน/ผาฟนคุด 

6. การใหคําแนะนําหลังการรักษา  

ทันตแพทย           
จพ.ทันตสาธารณสุข     

ทันตแพทย           
จพ.ทันตสาธารณสุข 

8.  ชําระคา่บรกิาร /              
แสกนบตัรประชาชน 

เจาหนาท่ีการเงิน 

9.  รบัยา / กลบับา้น 

เภสัชกร             
จพ.เทคนิคเภสัชกรรม 

7.  นงัรอดอูาการหลงัการรกัษา 



ชือ่ผูรับผิดชอบ ขัน้ตอนการปฏบิตังิาน จุดควบคุมความเสีย่ง

กระบวนการลดภาวะแทรกซอนจากการถอนฟนและผาฟนคุด
กลุมทันตสาธารณสุข ศูนยอนามัยที่ 9 นครราชสีมา

วัตถุประสงค  :  เพ่ือปองกันความเส่ียงและผลขางเคียงของการรักษา และควบคุมการตดิเชือ้                 
                         ที่อาจจะทาํใหเกิดภาวะแทรกซอนหลังการถอนฟนและผาฟนคุด

ระยะเวลา

1. ติดตามอาการที่ไมพึงประสงค 1 วัน
หลังการรักษา เชน หลังถอนฟนเกิน 
1 ชม. เลือดยังไมหยุดไหล 
หากเกิดในเวลาราชการใหมา ศอ.9
นอกเวลาราชการแนะนํา รพ.ใกลบาน

รวมระยะเวลา  1 วัน 90 นาที

10.  ตดิตามอาการหลงัการรกัษา 

ทันตแพทย           
จพ.ทันตสาธารณสุข 



คะแนน ระดบั
กระบวนการ
ลดภาวะแทรกซ้อนจากการถอนฟันและผ่าฟันคุด

ขั้นตอน
1. ก่อนการรักษา    เพือ่ป้องกันความเส่ียง การด าเนินงาน 1. อุปกรณ์/เคร่ืองมือไม่พร้อมใช้ 2 2 4 ปานกลาง 6

และผลข้างเคียงของการรักษา ของห้องทันตกรรม ช ารุด หมดอายุ ไม่ปลอดเชื้อ
และควบคุมการติดเชื้อทีอ่าจจะ ไม่เป็นไปตามแนวทาง
เกิดขึ้น ควบคุมการติดเชื้อ 2. เจ้าหน้าผู้รับผิดชอบ ไม่ได้วัด 2 2 4 ปานกลาง 7

ในโรงพยาบาล ความดันคนไข้ซ้ า กรณีความดัน
โลหิตสูงเกิน 140/90 มม.ปรอท

2. ขณะท าการรักษา เพือ่ให้การรักษาด าเนิน คนไข้ปิดบังข้อมูล 1. คนไข้ไม่แจ้งประวัติ/ปิดบัง 5 3 15 สูงมาก 1
ไปอย่างราบร่ืน มีประสิทธิภาพ โรคประจ าตัว แพ้ยา โรคประจ าตัว แพ้ยา เลือดหยุด
ปลอดภัย ถูกหลักวิชาการ เคยมีประวัติเลือดหยุด ไหลช้าหลังมีบาดแผล
คนไข้พึงพอใจ ไม่เกิดภาวะ ไหลช้าหลังมีบาดแผล
แทรกซ้อน หรือติดเชื้อ เนื่องจากกลัวไม่ได้รับ 2. เกิดภาวะแทรกซ้อนขณะ 2 3 6 ปานกลาง 5

การรักษา ท าหัตถาร เช่น หน้ามืด

ปัจจัยเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยง

ล าดับ
ความเสี่ยงโอกาส

ตารางวิเคราะห์ระดับความเสีย่ง

ผลกระทบ
ระดบัความเสี่ยง

กลุม่งานทันตสาธารณสุข
ปีงบประมาณ  25๖3

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน /
ภารกิจอ่ืน ๆ ทีส่ าคัญ / ขั้นตอน

วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง



คะแนน ระดบั
ปัจจัยเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง
ล าดับ

ความเสี่ยงโอกาส ผลกระทบ
ระดบัความเสี่ยง

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน /
ภารกิจอ่ืน ๆ ทีส่ าคัญ / ขั้นตอน

วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง

   เกิดภาวะแทรกซ้อน เป็นลม หมดสติ
ขณะท าการรักษา ได้แก่
คนไข้หน้ามืด หมดสติ 3. ถอนฟันผิดซ่ี 1 4 4 สูง 3
ภาวะเลือดไม่หยุดไหล
หรือหยุดไหลช้า

3. หลังการรักษา   เพือ่ให้คนไข้พึงพอใจ แผลหาย    คนไข้ไม่ปฏิบัติตามค า 1. คนไข้ไม่ปฏิบัติตามค าแนะน า 4 3 12 สูง 2
ตามระยะเวลาทีค่วรจะเป็น แนะน าหลังการรักษา หลังการถอนฟัน/ผ่าฟันคุด 
ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนหลังการ ปวด บวม แผลติดเชื้อ
รักษา หรือแผลติดเชื้อ 2.คนไข้ไม่รอแสกนบัตรประชาชน 2 3 6 ปานกลาง 4

ไม่ช าระเงิน ไม่รับยา

3. เกิดภาวะแทรกซ้อนหลัง 1 3 3 ปานกลาง 8
การรักษา เช่น เลือดหยุดไหลช้า
ปวด บวม แผลติดเชื้อ 



ค าถาม มี / ใช่ ไม่มี / ไม่ใช่ ค าอธิบาย / ค าตอบ
1. ก่อนการรักษา

1.1 เช็ดท าความสะอาดเตียงทันตกรรม อปุกรณ์ที่เกี่ยวขอ้ง 

กอ่นและหลังการท าหัตการทุกคร้ัง
1.2 ตรวจเช็คความพร้อมของเคร่ืองมือ วันหมดอาย ุความ 

สะอาด อยู่ในซองที่ไม่ฉกีขาด เคร่ืองมือแหลมคมไม่แทงทุลุซอง
1.3 ซักประวัติโรคประจ าตัว แพ้ยา กอ่นให้บริการทุกคร้ัง 

1.4 ชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง วัดไข ้ตรวจวัดสัญญาณชีพ 

กอ่นรับบริการทันตกรรมทุกคร้ัง
1.5 ตรวจสอบ ชื่อ-สกลุ และเช็คสิทธิการรักษา 

กอ่นส่งคนไขเ้ขา้รับบริการทุกคร้ัง
1.6 วัดความดันโลหิตซ้ าทุกคร้ัง หากสูงเกนิ 140/90 มม.ปรอท  จนท.ห้องทันตกรรม

ตรวจสอบซ้ า หากพบ
ความดันสูง ให้คนไขน้ัง่ 
พัก 5 นาที และส่งวัดซ้ า

2. ขณะท าการรักษา
2.1 ทพ./จพ.ทันต สอบถาม ชื่อ-สกลุ และซักประวัติ 

โรคประจ าตัว แพ้ยา ประวัติการรักษาทางทันตกรรม ซ้ าทุกคร้ัง
2.2 ทพ./จพ.ทันต ชี้แจงการรักษา ราคาค่าบริการ และตกลง 

แนวทางการรักษา ร่วมกบัคนไขทุ้กคร้ัง
2.3 ให้คนไขบ้้วนน้ ายาฆ่าเชื้อ 1 นาที กอ่นท าหัตถการทุกคร้ัง  ด าเนินการช่วงสถาน

การณ์ โควิด-19
2.4 ทพ./จพ.ทันต ชี้แจงคนไข ้วิธีขอความช่วยเหลือกรณี 

เกดิเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ขณะนอนท าหัตถการ
2.5 ทพ./จพ.ทันต ปฏิบัติตาม CPG การควบคุม 

การติดเชื้อในโรงพยาบาล , CGP การถอนฟัน/ผ่าฟันคุด
3. หลังการรักษา

3.1 ทพ./จพ.ทันต อธิบายขอ้ปฏิบัติตัวหลังการรักษาทุกคร้ัง 

3.2 แจง้ผ้ากอ็ซส าหรับเปล่ียนกดั และใบค าแนะน าหลังการ 

รักษาทุกคร้ัง
3.3 นัดติดตามหลังการรักษาทุกราย  ปัจจบุันนัดเฉพาะราย

ที่ต้องตัดไหม /ล้างแผล
ในช่องปากต่อเนือ่ง

3.4 โทรติดตามอาการหลังการรักษา  เร่ิมด าเนินการ ม.ิย. 63
โดยติดตามในรายที่ท า
หัตถการนานเกนิ 1 ชม.,
มีโรคประจ าตัวที่เส่ียงต่อ
ปัญหาเลือดหยดุไหลช้า
,รากฟันหักที่ไม่สามารถ
แคะออกได้ทั้งหมด

แบบสอบถามกระบวนการลดภาวะแทรกซ้อนจากการถอนฟันและผ่าฟันคุด



 2. นอกเวลา แนะน าให้ไปพบแพทย ์รพ.ใกล้บ้านกอ่น
 3.  Facebook (Messenger) ศูนยอ์นามัยที่ 9 นครราชสีมา

สรุป : ห้องทันตกรรม ศูนยอ์นามัยที่ 9 นครราชสีมา จะด าเนินการปรับปรุงช่องทางในการติดต่อ กรณีเกดิภาวะแทรกซ้อน
หรือมีขอ้ซักถามอาการ หลังการรักษา โดยเพิ่มขอ้มูลในใบค าแนะน าหลังการรักษา ดังต่อไปนี้
 1. ในเวลาราชการ  โทร 044-305131 ต่อ 123 หรือ กลับมาพบ ทันตแพทยไ์ด้เลย

ชื่อผู้ประเมิน...........................................................
ต าแหน่ง...........................................................

วันที.่............./........................./.................



 
ชื่อผูรับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน       จุดควบคุมความเสี่ยง

1. ประเมินผูปวยภายใน ๑๐ นาที ๑๐ นาที
2. ประเมินใหครบถวนถูกตอง

และครอบคลุมตามมาตรฐานที่กําหนด

1. บนัทกึขอมูลในแบบประเมิน ๑๐ นาที
ภาวะสุขภาพผูปวยแรกรับใหถูกตอง
ครบถวนเขียนช่ือผูประเมินใหชัดเจน

2. แบบประเมิน Patient Monitors

และหรือใบ RECORD VITAL SIGNS

1. คัดแยกประเภทผูปวย ๕ นาที
ตามเกณฑการจําแนกประเภทผูปวย

2. ดําเนินการโดยเร็ว

1. ใหการดูแลรักษาพยาบาล ๕  นาที
ตามระดับความรุนแรงของอาการเจ็บปวย

2. จัดเตียงนอนผูปวยหนัก
ใหอยูใกลพยาบาล (เตียงสังเกตอาการ)
ทกุราย

1. รายงานแพทยโดยใชหลัก SBAR ๕ นาที
กรณีผูปวยหนักตองรายงานแพทยทราบ
ทนัทไีมเกิน ๕ นาที

1. ปฎบิติัตามแนวทางการขอคําปรึกษา
กับสหสาขาวชิาชีพในการดูแลผูปวย
กลุมโรคสําคัญ

การประเมินผูปวยแรกรับ
หนวยงานการพยาบาล แผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพศูนยอนามัยที่ 9 นครราชสีมา

วัตถุประสงค : เพ่ือใหผูปวยไดรับการประเมนิความตองการปญหาสุขภาพอยางถูกตอง ครบถวน
              และเหมาะสม เพ่ือนําไปสูการรักษาพยาบาลทีม่ปีระสิทธิภาพตามมาตรฐานและปลอดภัย

ระยะเวลา

1. ประเมินสภาพอาการ 
ผูปวยแรกรับ

2. ซักประวัติสุขภาพ 
ตรวจรางกาย วัดสัญญาณชีพ       

ประเมินดานจิตใจ สังคม เศรษฐกิจ 
พรอมบันทึกขอมูล 

  

๓. คัดแยกประเภทผูปวย 
ตามสภาพอาการเจ็บปวย 

ระดับความรุนแรง 
  

๔. วางแผนการดูแลผูปวย 
โดยจัดเตียงใหผูปวยนอน      

ตามสภาพอาการความเจ็บปวย 
ตามระดับความรุนแรง 

๕. รายงานแพทย 
และขอความรวมมือกับ 

สหสาขาวิชาชีพท่ีเกี่ยวของ  
เพ่ือรวมวางแผนการดูแลผูปวย  

 

นาทพยาบาลวิชาชีพ 

พยาบาลวิชาชีพและ 
พนักงานชวยเหลือ

พยาบาลวิชาชีพ 

พยาบาลวิชาชีพ 

พยาบาลวิชาชีพ 



ชื่อผูรับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน       จุดควบคุมความเสี่ยง ระยะเวลา

1. ปฏบิติัตามแนวทางการใหขอมูล ๕  นาที
การใหคําแนะนํา เสริมพลัง แกผูปวย
ครอบครัว พรอมทั้งบนัทกึในใบบนัทกึ
ทางการพยาบาลทุกคร้ังใหถูกตอง 
ครบถวนสมบรูณ พรอมเขียนชื่อ
ผูใหคําแนะนํากํากับไวทกุคร้ัง

1. บนัทกึขอมูลการใหคําแนะนํา ๕ นาที
การปฏบิติัตัว การใหการพยาบาล
อาการเจ็บปวยของผูปวยการรับรู
ของผูปวยและญาติในใบบนัทกึ
ทางการพยาบาลทุกคร้ัง
ใหถูกตอง ครบถวน สมบรูณ 
พรอมเขียนช่ือ ผูบนัทกึขอมูล /

ผูใหคําแนะนําทกุคร้ัง

๗. ประเมินและบันทึกขอมูล 
การรับรูอาการเจ็บปวย 

 ของผูปวย แผนการรักษา 
 การปฏิบัติตัว  

สังเกตอาการผิดปกติท่ีตองแจง
พยาบาลทราบ 

ใหกับผูปวยและญาติผูดูแล  

๖. สื่อสารขอมูลอาการเจ็บปวย 
ของผูปวยแผนการรักษา  
ใหคําแนะนําการปฏิบัติตัว  
การสังเกตอาการผิดปกติ 

ที่ตองแจงพยาบาลแกผูปวย    
และญาติผูดูแล  

พยาบาลวิชาชีพ 

พยาบาลวิชาชีพ 

รวม 45 - 50  นาที 

8.แนะนํารับยากลับบาน /สงตอ 

พยาบาลวิชาชีพ 



คะแนน ระดบั
การประเมนิผู้ป่วยแรกรับ

1. ประเมินสภาพอาการผู้ป่วยแรกรับ เพือ่ให้ผู้ป่วยได้รับการประเมิน ผู้ป่วยมีอาการทรุดลง ผู้ป่วยได้รับการประเมิน 5 5 25 สูงมาก 1
ความต้องการปัญหาสุขภาพ และไม่ปลอดภัย ล่าช้า ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม
อย่างครบถ้วนถูกต้อง ไม่ครอบคลุม
และเหมาะสมเพือ่น าไปสู่
การรักษาพยาบาลทีม่ี
ประสิทธิภาพตามมาตรฐาน
และปลอดภัย

2. ซักประวัติสุขภาพตรวจร่างกาย    เพือ่ให้ผู้ป่วยได้รับการประเมิน ผู้ป่วยได้รับการรักษา ๑. ซักประวัติไม่ครอบคลุม 3 3 9 สูง 3
วัดสัญญาณชีพ ประเมินด้านจิตใจ ทีถู่กต้องได้รับการรักษาทีไ่ด้ ไม่ถูกต้องและล่าช้า เนื่องจากพยาบาล
สังคม เศรษฐกิจ พร้อมบันทึกข้อมูล มาตรฐานและปลอดภัย ขาดความตระหนัก

๒. ขาดความรู้เร่ืองโรคเและ 3 3 9 สูง 4
ทักษะการตรวจร่างกาย

๓. ผู้ป่วยปกปิดข้อมูล 4 4 16 สูงมาก 2

ตารางวิเคราะห์ระดับความเสีย่ง
หน่วยงานการพยาบาลแผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลศูนยอ์นามัยที่ 9 นครราชสีมา

ปีงบประมาณ  2563

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน /
ภารกิจอ่ืน ๆ ทีส่ าคัญ / ขั้นตอน

วัตถุประสงค์
ผลกระทบ

ปัจจัยเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยง

โอกาส
ล าดับ

ความเสี่ยง
ความเสี่ยง ระดบัความเสี่ยง



คะแนน ระดบั

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน /
ภารกิจอ่ืน ๆ ทีส่ าคัญ / ขั้นตอน

วัตถุประสงค์
ผลกระทบ

ปัจจัยเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยง

โอกาส
ล าดับ

ความเสี่ยง
ความเสี่ยง ระดบัความเสี่ยง

ด้วยความต้ังใจ 

๔. ผู้ป่วยไม่สามารถให้ข้อมูล 3 3 9 สูง 5
ได้ด้วยตนเอง

3. คัดแยกประเภทผู้ป่วยตามสภาพ เพือ่ผู้ป่วยได้รับการดูแล ผู้ป่วยมีอาการทรุดลง ไม่ปฎิบัติตามแนวทาง 3 3 9 สูง 6
อาการเจ็บป่วยระดับความรุนแรง รักษาทีถู่กต้อง และไม่ปลอดภัย การคัดแยกประเภทผู้ป่วย



1 การประเมนิผูปวยแรกรับ
1.1 ประเมินความรูสึกตัว

   2.2 ประเมินสัญญาณชีพ
2 ซักประวัติสุขภาพตรวจรางกาย/พรอมบันทึกขอมูล

2.1 อาการสําคัญ 
2.2 อาการปจจุบัน
2.3 ประวัติการรักษา/ประวัติการผาตัด/ประวัติแพยา ยังไมครอบคลุมและเปนปจจุบัน
2.4 สังคม เศรษฐกิจ 
2.5 ประเมินดานจิตใจ 
2.2 สังคม เศรษฐกิจ 

3 ประเมินสมรรถนะความรูเร่ืองโรค มีแตยังไมคลอบคลุมทุกโรค
4 มีแบบฟอรมการคัดแยกผูปวย

แบบสอบถามดานการประเมินผูปวยแรกรับ
กลุมงานการพยาบาล แผนกอุบัติเหตุ- ฉุกเฉิน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ศุนยอนามัยที่ 9 นครราชสีมา

ลําดับที่ คําถาม มี / ใช ไมมี / ไมใช คําอธิบาย / คําตอบ



 
ชื่อผูรับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน จุดควบคุมความเสี่ยง

1. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ๑๐ นาที
ทีไ่ดรับมาทุกวันทําการ

2. สิทธิกรมบัญชีกลาง ใบสแกน
คารักษาพยาบาลถูกตอง

1. ฐานขอมูลทีดึ่งจากโปรแกรม ๑๐ นาที
BMS Hosxp ถูกตอง ครบถวน
๒. สามารถนําเขาฐานขอมูล
ไดถูกตอง ครบถวน

1. บันทึกขอมูลในระบบ ๑๐ นาที
ทันที ภายใน ๑ วันทําการ
นับจากท่ีไดรับเอกสาร
๒. บันทึกใหถูกตอง ครบถวน
๓. ตรวจสอบขอมูลในระบบ

หลังจากการบันทึกแลวเสร็จ

๑. ตรวจสอบช่ือ - สกุล ๒๐ นาที
สิทธิ ์รหัสโรคและรหัสหัตถการ
ของการรักษาพยาบาล

2. ตรวจสอบคาใชจายทันที
ทีส้ิ่นสุดกระบวนการรักษาและสง
เรียกเก็บใหผานการตรวจสอบ
ภายใน 30 วัน ทีม่ารับบริการ

วัตถุประสงค : เพ่ือใหการเก็บคารักษาพยาบาลเปนไปอยางถูกตอง ครบถวน ทันเวลา

ระยะเวลา

กระบวนการเรียกเก็บคารักษาพยาบาลโปรแกรม E-Claim
กลุมงานประกันสุขภาพ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ศูนยอนามยัที ่9 นครราชสีมา

1. ตรวจสอบรายงานจากโปรแกรม 
Hosxp กับ ใบสั่งยารายวัน 

๒. ดึงฐานขอมูลคารักษาพยาบาลจาก
โปรแกรม BMS Hosxp และนํา

ฐานขอมูลที่ไดเขาโปรแกรม E-Claim 

4. ตรวจสอบคารักษาพยาบาล 
ของผูรับบริการแตละราย 
และบันทึกขอมูลคารักษา 
ในระบบ E - Claim  
ใหครบถวนถูกตอง 

เจาหนาที่ผูรับผดิชอบ 

เจาหนาที่ผูรับผดิชอบ 

เจาหนาที่ผูรับผดิชอบ 

เจาหนาที่ผูรับผดิชอบ 

3. บันทึกประวัติผูปวย 
และขอมูลที่เกี่ยวของ 
ในระบบ E - Claim  



ชื่อผูรับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน จุดควบคุมความเสี่ยง ระยะเวลา
๑. สงขอมูลไดถูกตอง ครบถวน ๑๐ นาที

ทันเวลา

1. นําเขาฐานขอมูลทีต่รวจสอบ 1 วัน
แลวทุก REP
๒. แกไขรายท่ีไมผานการตรวจ

การตรวจสอบและสงใหมอีกคร้ัง

๑. จัดทําคําขอเบิกไดถูกตอง 1 วัน
ตรงตามงวดทีก่ําหนด

2. สแกนใบคําขอเบิกท่ีลงนาม
แลวให สปสช. สงกรมบัญชีกลาง

๑. จัดพิมพเอกสารและสงให ๓๐ นาที
แลวเสร็จ ภายใน 7 วันทําการ

8. รับเอกสารแจงการโอนเงินและแจง
ยอดคารักษาพยาบาลที่ไดรับ 

สงใหกับงานการเงิน 

5. สงออกขอมูลที่ผานการตรวจสอบ
แลวไปยังเว็บไซต สปสช. เพื่อตรวจสอบ

ความถูกตองและจัดสรรเงิน 

เจาหนาที่ผูรับผดิชอบ 

เจาหนาที่ผูรับผดิชอบ 

๖. นําฐานขอมูลที่ สปสช. ตรวจสอบ
แลวเขาโปรแกรม E-Claim และแกไข
รายท่ีไมผานการตรวจสอบและสงใหม

อีกครั้ง 

๗. จัดทําคําขอเบิกคารักษาพยาบาลเปน
รายงวดและพิมพเอกสารเสนอผูบริหาร

ลงนาม และสงกลับ สปสช.  

เจาหนาที่ผูรับผดิชอบ 

เจาหนาที่ผูรับผดิชอบ 

รวม 2 วัน 90 นาที 



คะแนน ระดบั
การเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลโปรแกรม

E-Claim
๑. ตรวจสอบรายงานจากโปรแกรม เพือ่ให้รายงานกับใบส่ังยา โรงพยาบาลจัดเก็บ 1. ห้องยาไม่ได้แก้ไขรายการ 3 5 15 สูงมาก 1

 Hosxp กับใบส่ังยารายวัน ถูกต้อง ครบถ้วน รายได้ไม่ถูกต้องหรือ ก่อนพิมพ์ใบส่ังยา
ครบถ้วน

2. server ล่ม, ไฟดับ ท าให้ 2 5 10 สูง 2
ในขณะทีพ่ิมพ์ใบส่ังยารายการ
ค่ารักษาไม่เป็นปัจจุบัน

2. บันทึกและตรวจสอบประวัติผู้ป่วย เพือ่ให้การบันทึกข้อมูล โรงพยาบาลจัดเก็บ ๑. รายการค่ารักษาทีดึ่งขอ้มูล 5 2 6 ต่ า 3
และข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องในระบบ E - Claim ในโปรแกรมครบถ้วนถูกต้อง รายได้ไม่ถูกต้องและ มาไม่ครบถ้วน

ส าหรับการเรียกเก็บเงินได้ ครบถ้วน
รวดเร็วและครบถ้วน

เรียกเก็บแล้วไม่ผ่านการ ๒. ขาดข้อมูลทีส่ าคัญ เช่น 5 1 3 ต่ า 4
ตรวจสอบ รหัสโรค รายการค่ารักษาทีย่ัง

ไม่ได้จัดหมวดหมู่

ล าดับ
ความเสี่ยงโอกาส ผลกระทบ

ระดบัความเสี่ยง

ตารางวิเคราะห์ระดับความเสีย่ง
กลุม่งานประกันสุขภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนยอ์นามัยที่ 9 นครราชสีมา

ปีงบประมาณ  2563

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน /
ภารกิจอ่ืน ๆ ทีส่ าคัญ / ขั้นตอน

วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยง



1 รายงานผูรับบริการจากโปรแกรม Hosxp
1.1 รายการผูรับบริการตามสิทธิจากโปรแกรม
Hosxp

   2.2 ใบส่ังยาแยกตามสิทธิจ์ากหองยา,เดอะมอลล
2 ฐานขอมูลคารักษาพยาบาลจากโปรแกรม Hosxp

  2.1 ดึงฐานขอมูลคารักษาพยาบาลจากโปรแกรม 
BMS Hosxp
  2.2 นําเขาฐานขอมูลคารักษาพยาบาลโปรแกรม
E-claim
  2.3 นําเขาฐานขอมูล Drug catalog

3 บันทึกประวัติผูปวยและขอมูลท่ีเกี่ยวของในระบบ
E-Calim
  3.1 ขอมูลทัว่ไป
  3.2 การวินิจฉัยโรค ยังไมครบถวน
  3.3 การผาตัดหัตถการ

4 ตรวจสอบคารักษาพยาบาลในระบบ E-Claim
  4.1 คารักษาพยาบาลตามหมวดหมูทีก่รมบัญชีกลาง ยังไมครอบคลุมและเปนปจจุบัน
กําหนด 18 หมวดหมู

5 สงออกขอมูลไปยังเว็บไซต สปสช. เพือ่ตรวจสอบ
6 รับฐานขอมูลตอบกลับ(REP) 

  6.1 รับฐานขอมูลท่ีผานการตรวจสอบเขาโปรแกรม
E-Cailm
  6.2 รายทีไ่มผานการตรวจสอบ แกไขตามเง่ือนไขที่
ผานการตรวจสอบและสงอีกคร้ัง

7   จัดทําคําขอเบิกคารักษาพยาบาล
8   รับเอกสารแจงการโอนเงินคารักษาพยาบาล
9   แจงยอดคารักษาพยาบาลใหการเงินรับทราบ

แบบสอบถามการเรียกเก็บคาบริการทางการแพทย
กลุมงานประกันสุขภาพ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ศุนยอนามัยที่ 9 นครราชสีมา

ลําดับที่ คําถาม มี / ใช ไมมี / ไมใช คําอธิบาย / คําตอบ



 
ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏบิตังิาน       จุดควบคุมความเสี่ยง

๑.ลงทะเบยีนรับผู้ปว่ยในระบบ HosXP −แจ้งขั้นตอนการรับบริการแก่ผู้ป่วยและญาติ ๕ นาที

ก่อนทุกคร้ัง

−ทวนสอบข้อมูลผู้ป่วยเพื่อระบุตัวตน

๒.ซักประวัติทั่วไปและประวัติการเจ็บปว่ย −ซักประวัติและข้อมูลได้ครบถ้วน ๕ นาที
๓.คัดกรองโรคประจ าตัวและข้อหา้มข้อควรระวัง −คัดกรองโรคที่เป็นข้อห้ามในการให้บริการ

ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏบิตังิาน       จุดควบคุมความเสี่ยง

๑.ใหบ้ริการนวดแผนไทยร่วมกบัการประคบ −ชี้แจงและอธิบายขั้นตอนการรักษาแก่ผู้ป่วย ๔๕ นาที

สมนุไพร −เฝ้าระวังความเส่ียงของผู้ป่วยระหว่างการักษา

๒.ใหค้ าแนะน าการปฎบิติัตนที่เหมาะสมกบัโรค เป็นระยะ

−บันทึกข้อมูลในระบบ HosXP ได้ถูกต้องครบถ้วน

๑.ดูประวัติอาการ/ความเจ็บปว่ยในระบบ HosXP−ซักประวัติส าคัญได้ครบถ้วน ๑๐-๑๕ นาที

๒.ซักประวัติความเจ็บปว่ย อาการส าคัญร่วม −ตรวจร่างกายได้ครอบคลุมปัญหาของผู้ป่วย

กบัการตรวจร่างกาย
๓.วิเคราะหแ์ละวางแผนการรักษา๔.ต้ังเปา้หมายและแนวทางการรักษา
ร่วมกบัผู้ปว่ย

๑.ใหก้ารรักษาฟื้นฟทูางกายภาพบ าบดั −ชี้แจงและอธิบายขั้นตอนการรักษาแก่ผู้ป่วย ๒๕-๔๐ นาที

๒.ประเมนิผลการรักษา −เฝ้าระวังความเส่ียงของผู้ป่วยระหว่างรับการรักษา

๓.ใหค้ าแนะน าการปฏบิติัตนที่เหมาะสมกบัโรค เป็นระยะ๔.บนัทกึข้อมลูในแบบบนัทกึผู้ปว่ยงาน
กายภาพบ าบดัและระบบ HosXP −บันทึกข้อมูลในนระบบHosXP ได้ถูกต้องครบถ้วน

กายภาพบ าบดัและระบบ HosXP

ระยะเวลา

หน่วยงาน งานเรือนล าดวน โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพศูนยอ์นามยัที่ ๙ นครราชสมีา

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้การบริการการรักษาทางกายภาพบ าบดัและนวดแผนไทยด าเนินการไดค้รบถ้วน ถูกตอ้งตามมาตรฐานการบริการ

๑. กระบวนงานก่อนการรักษา

ระยะเวลา

๒. กระบวนงานขณะท าการรักษา

ลงทะเบียนและคัดกรอง 

 รักษา/ฟื้นฟูด้วยการนวดแผนไทย 

พนักงานต้อนรับ/เจ้าหน้าที่นวด
แผนไทย/นักกายภาพบ าบัด 

เจ้าหน้าที่นวดแผนไทย 

นักกายภาพบ าบัด ซักประวัติและตรวจประเมิน 

รักษาฟื้นฟูทางกายภาพบ าบัด 



ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏบิตังิาน       จุดควบคุมความเสี่ยง

๑.สอบถามเวลานดัที่สะดวกของผู้ปว่ยแล้วบนัทกึ −แนะน าให้มาตามนัดและปฏบิัติตามขั้นตอน ๑๐ นาที

ในตารางนดั ใบนดั และระบบHosXP การรับบริการคร้ังต่อไป

๒.แจ้งค่ารักษา −ลงข้อมลูการนดัใหค้รบถ้วน ตรงกนัทั้งใน
ระบบและสมดุนดั

๓.ใหผู้้ปว่ยน า visit slip ไปยื่นที่หอ้งจ่ายยาต่อไป −มีการตรวจเช็คข้อมูลการช าระเงินกับห้องจ่ายเงิน ๕ นาที

ทกุ ๑๕.๐๐ น. ของทกุวัน

๓. กระบวนงานหลังการรักษา

ระยะเวลา

อธิบายขั้นตอนการใช้บริการและการนัดหมาย 
พนักงานต้อนรับ/เจ้าหน้าท่ี

นวดแผนไทย/นัก
กายภาพบ าบัด 

รวม  ๔๕-๖๐ นาที   



คะแนน ระดับ

๑.ไม่มีหรือไม่ได้น าบัตรนัด/เวชระเบียน
มา

๑. เจา้หน้าที่ไม่ได้ให้ค าแนะน า
ในการใช้บริการ ๑ ๑ ๑ ต่ า

๒.ไม่ได้รับการซักประวัติ/วัดความดัน ๑. เจา้หน้าที่ไม่ได้ให้ค าแนะน า
ในการใช้บริการ ๑ ๑ ๑ ต่ า

๑.เจา้หน้าที่ละเลยการปฏิบัติ
หน้าที/่ไม่ท าตามมาตรฐาน
วิชาชีพ

๒ ๑ ๒ ต่ า

๒. ปริมาณผู้ที่เขา้มารับบริการ
มาก ท าให้เกดิความบกพร่องใน
การปฏิบัติงาน

๑ ๑ ๑
ต่ า

๑.เจา้หน้าที่ละเลยการปฏิบัติ
หน้าที่ไม่มีการสอบถามระดับ
ความร้อนกบัผู้มารับบิการ

๒ ๒ ๔ ปานกลาง

๒.ห่อผ้าคลุมแผ่นประคบร้อน
น้อยชั้นจนเกนิไป

๒ ๒ ๔ ปานกลาง

๒.ผู้มารับบริการไม่ได้รับการรักษา
เนือ่งจากเคร่ืองมือไม่พร้อมใช้งาน

๑. เคร่ืองมือเสีย, ไม่มีการ
ตรวจเช็คความพร้อมของ
เคร่ืองมือกอ่นการใช้งาน

๑ ๑ ๑ ต่ า ๑

ตารางวิเคราะหร์ะดับความเสีย่งในการใหบ้รกิาร
งานเรอืนล าดวน โรงพยาบาลศูนยอ์นามัยที่ 9 นครราชสีมา

ปงีบประมาณ  2563

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน /ภารกิจ
อ่ืน ๆ ที่ส าคัญ / ขัน้ตอน

วตัถุประสงค์ ความเสีย่ง ปัจจัยเสีย่ง
การประเมินความเสีย่ง

ล าดับ
ความเสีย่งโอกาส ผลกระทบ

ระดับความเสีย่ง

๑. กระบวนงานก่อนการรักษา
๑. ยื่นบัตรนัด/เวชระเบียน Visit slip เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการบริการที่

ถกูต้อง/รวดเร็ว

๒. กระบวนงานขณะท าการรักษา
๑.ซักประวัติ/ตรวจประเมินร่างกายเบือ้งต้น เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการรักษาที่

ถกูต้องตามมาตรฐาน
๑. ไม่ได้รับการซักประวัติ/ตรวจร่างกาย
เบือ้งต้น

๑

๑

๓

๒. การรักษาฟื้นฟูทางกายภาพบ าบัด ๑.เกดิภาวะแทรกซ้อนระหว่างให้การ
รักษาโดยการใช้แผ่นประคบร้อน

เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการรักษาที่
ถกูต้องตามมาตรฐาน



คะแนน ระดับ

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน /ภารกิจ
อ่ืน ๆ ที่ส าคัญ / ขัน้ตอน

วตัถุประสงค์ ความเสีย่ง ปัจจัยเสีย่ง
การประเมินความเสีย่ง

ล าดับ
ความเสีย่งโอกาส ผลกระทบ

ระดับความเสีย่ง

๑. ระบบ HOSxP ไม่พร้อมใช้งาน ๑ ๑ ๑ ต่ า

๒. ปริมาณผู้เขา้มารับบริการมาก ๑ ๑ ๑ ต่ า

๑.เจา้หน้าที่ไม่ได้ซักประวัติการ
แพ้ของผู้มารับบริการ ๑ ๑ ๑ ต่ า

๒.เจา้หน้าที่ห่อผ้าลูกประคบ
น้อยจนเกนิไป ๑ ๑ ๑ ต่ า

๑. ผู้มารับบริการไม่ได้รับการนัดหมาย ๑.เจา้หน้าที่ละเลยการปฏิบัติ
หน้าที่

๑ ๒ ๒ ต่ า ๑

๒. ให้บัตรนัดผู้มารับบริการผิดคน/ผิดวัน ๑.เจา้หน้าที่ละเลยการปฏิบัติ
หน้าที่

๑ ๒ ๒ ต่ า ๑

๓. ผู้ป่วยไม่ได้ไปรูดบัตรประชาชน ๑. เจา้หน้าที่ไม่ได้ให้ค าแนะน า
ในการใช้บริการ

๒ ๒ ๔ ปานกลาง ๒

๓. กระบวนงานหลังการรักษา
๑.นัดหมายวันเวลาเพื่อรักษาต่อเนือ่ง เพื่อให้ผู้มารับบริการได้มารักษา

ต่อเนือ่ง

๑.เกดิภาวะแทรกซ้อนระหว่างให้การ
รักษาโดยการลูกประคบสมุนไพร

เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการรักษาที่
ถกูต้องตามมาตรฐาน

๓.การรักษาด้วยการนวดแผนไทย

๒. การรักษาฟื้นฟูทางกายภาพบ าบัด

๑

๓

๓.ผู้มารับบริการได้รับการรักษาล่าช้า

เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการรักษาที่
ถกูต้องตามมาตรฐาน



1 การบวนการก่อนการรักษา
1.1 สอบถามบัตรนัด/visit slip กับผู้มารับบริการ √

2 กระบวนงานขณะท าการรักษา
ซักประวัติสุขภาพตรวจร่างกาย/พร้อมบันทึกข้อมูล √
2.1 อาการส าคัญ √
2.2 อาการปัจจุบัน √
2.3 ประวัติการรักษา/ประวัติการผ่าตัด/ประวัติแพ้ยา √ ยังไม่ครอบคลุมและเป็นปัจจุบัน
2.4 โรคประจ าตัว √
2.5 ประวัติการแพ้สมุนไพร √

3 กระบวนงานหลังท าการรักษา
3.1 สอบถามวัดนัดหมายทีผู้่มารับบริการสะดวก √

แบบสอบถามด้านการประเมินผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการ
กลุม่งานเรือนล าดวน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศุนยอ์นามัยที่ 9 นครราชสีมา

ล าดับที่ ค าถาม มี / ใช่
ไม่มี / 
ไม่ใช่

ค าอธิบาย / ค าตอบ



วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้มกีารขบัเคลื่อนแผนงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามมาตรการ กรมอนามยั

ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน จุดควบคุมความเสี่ยง

แต่งต้ังบุคลากรให้ครอบคลุม 1 วัน
ทุกกลุ่มงาน และก าหนดบทบาท
หน้าทีใ่ห้ชัดเจน

มีการก าหนดมาตรการ/แนวทาง 2 วัน
ทีส่อดคล้องกับมาตรการ
กรมอนามัย

มีการก าหนดเป้าหมายการเบิกจ่าย 2 วัน
ทีส่อดคล้องกับมาตรการกรมอนามัย

 - มีการประชุมสม่ าเสมอ 1 วัน
 - รายงานการประชุมเผยแพร่ทาง
เว็ปไซด์หน่วยงาน

 - ก าหนดผู้รับผิดชอบในการ 2 วัน
รายงานในระบบ DOC
 - มีการบันทึกผลทุกเดือน

 -ก าหนดรูปแบบและประเด็น 2 วัน
การติดตามและรายงานผล

 - ก าหนดรูปแบบรายงาน 2 วัน
 -มีการเผยแพร่ในเว็บไซด์หน่วยงาน

12 วัน

กระบวนการ บริหารแผนงานและงบประมาณ
กลุม่ขับเคลือ่นยทุธศาสตร์และพัฒนาก าลังคน

     และมต ิครม.

ระยะเวลา

รวมระยะเวลาทั้งหมด

กลุ่ม บรย. 

๒.ก าหนดมาตรการส าคัญในการตดิตาม
เรง่รัดการเบกิจา่ยงบประมาณของ

หน่วยงาน  

๓.จัดท าแผนการเบกิจา่ยงบประมาณราย
ไตรมาสและรายเดอืน 

๔.ประชมุตดิตามเรง่รัดการเบกิจา่ย
งบประมาณ   

๕.บนัทกึผลการด าเนนิงานในระบบ
รายงานกรมอนามยั(DOC) งบประมาณ 

(งบด าเนนิงาน)  

๖.ประชมุตดิตามผลการด าเนนิงานราย 6 
เดอืน และ 12 เดอืน  

7.จัดท ารายงานผลการปฏบิตัริาชการ
ประจ าปี  

1.จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ  



ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน จุดควบคุมความเสี่ยง

ก าหนดผู้รับผิดชอบงานหลัก 1 วัน
ให้ได้เป็นคณะท างาน

ให้ผู้เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมวิเคราะห์ 2 วัน
สภาพแวดล้อมของหน่วยงาน

 -มีการถ่ายทอดค่าเป้าหมาย 2 วัน
ทีไ่ด้รับถ่ายทอดจากกรมอนามัย
 -มีการก าหนดนโยบาย เป้าหมาย
ของหน่วยงานประจ าปี

ตรวจสอบความสอดคล้องของ 2 วัน
แผนงานและงบประมาณตาม
ข้อตกลงของหน่วยงาน

กระบวนการ จัดท าแผนปฏบิัติราชการประจ าปี
กลุม่ขับเคลือ่นยทุธศาสตร์และพัฒนาก าลังคน

วัตถุประสงค์ :  เพ่ือให้มแีผนปฏิบัตกิารทีส่อดคล้องกับภารกิจและงบประมาณทีไ่ดร้ับจัดสรร
จาก กรมอนามยั

ระยะเวลา

กลุ่ม บรย. 

๒.วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของ
หน่วยงาน  

๓.ผูบ้รหิารระดับสงู รว่มก าหนดทศิทาง
ของหน่วยงาน  

และจัดสรรงบประมาณ   

๔.คณะท างานเสนอ (รา่ง) แผนปฏบิตั ิ
ราชการประจ าปี   

1.แต่งตั้งคณะท างานจัดท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี  

(ใช้คกก.กบศ.ศูนย์อนามัยที่9)  



 ให้ผู้เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมปรับปรุง 2 วัน
แผนปฏิบัติราชการ

ตรวจสอบความสอดคล้องของ 2 วัน
แผนงานและงบประมาณตาม
ข้อตกลงหน่วยงานและเกณฑ์
กรมอนามัย

ติดตามผลการวิเคราะห์แผนงาน 2 วัน
และงบประมาณตามเกณฑ์
กรมอนามัยและปรับปรุงให้ถูกต้อง

ติดตามผลการอนุมัติแผนปฏิบัติ 1 วัน
ราชการและงบประมาณจาก
กองแผนงาน กรมอนามัย

มีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการ 1 วัน
ทีไ่ด้รับการอนุมัติทางเว็บไซด์
หน่วยงาน

15 วันรวมระยะเวลาทั้งหมด

๕.ประชมุผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีและ
ปรับปรงุ(รา่ง)แผนปฏบิตัริาชการ

๘.แผนปฏิบัติราชการประจ าปี  

๙.ถา่ยทอดแผนปฏบิตัริาชการ
ประจ าปีไปสูก่ารปฏบิตั ิ  

๗.เสนอตอ่ 

กองแผนงาน  
กรมอนามยั 

เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

ไมเ่ห็นชอบ 

ไมเ่ห็นชอบ 

๖.เสนอตอ่ทีป่ระชมุ
ผูบ้รหิารระดับสงู   



คะแนน ระดับ

1. การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี

เพื่อให้มีแผนปฏิบัติการที่
สอดคล้องกบัภารกจิและ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจาก 
กรมอนามัย

แผนปฏิบัติการไม่ได้รับ
การอนุมัติจากอธบิดีกรม
อนามัย

1.1 แผนปฏิบัติการไม่สอดคล้องกบั
กจิกรรมส าคัญ ค่าเป้าหมาย และ
งบประมาณ ตามมาตรการกรมอนามัย

3 4 12 สูง

1.2 ผู้เกีย่วข้องในการท าแผนไม่มี
ส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี

2 3 6 ปาน
กลาง

2.การบริหารแผนงานและงบประมาณ 1 กรมอนามัย ก าหนดเป้าหมายการ
เบิกจ่ายรายเดือนสูงกวา่ มติ ครม.

5 3 15 สูงมาก

2 กจิกรรมประชุม / อบรม
กลุ่มเป้าหมายไม่ได้ตามเป้าหมายที่
ก าหนด

2 3 6 ปาน
กลาง

ตารางการวิเคราะหร์ะดบัความเสี่ยง
กลุ่มขับเคลื่อนยทุธศาสตร์และพัฒนาก าลังคน

ปงีบประมาณ 2563

ภารกิจตามกฎหมาย /แผนงาน /
ภารกิจอ่ืน ๆ ที่ส าคัญ / ขั้นตอน

วัตถุประสงค์ ความเสีย่ง ปจัจยัเสีย่ง

การประเมินความเสีย่ง

ล าดับ
ความเสีย่งโอกาส

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายการเบิกจ่าย
ภาพรวมตามมาตรการ 
กรมอนามัย

เพื่อให้มีการขับเคล่ือนแผนงาน
และการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ตามมาตรการ กรมอนามัย และ
มิติ ครม.

ผลกระทบ

ระดับความเสีย่ง



คะแนน ระดับ

ภารกิจตามกฎหมาย /แผนงาน /
ภารกิจอ่ืน ๆ ที่ส าคัญ / ขั้นตอน

วัตถุประสงค์ ความเสีย่ง ปจัจยัเสีย่ง

การประเมินความเสีย่ง

ล าดับ
ความเสีย่งโอกาส ผลกระทบ

ระดับความเสีย่ง

3 มีการปรับแผนตามสถานการณ์
มากและใช้งบประมาณไม่สอดคล้อง
กบัแผนที่ก าหนดไว้

3 4 12 สูง

4 งบวจิัยไม่สามารถด าเนินการได้
ตามแผนที่ก าหนด

2 5 10 สูงมาก

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายการเบิกจ่าย
ภาพรวมตามมาตรการ 
กรมอนามัย

เพื่อให้มีการขับเคล่ือนแผนงาน
และการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ตามมาตรการ กรมอนามัย และ
มิติ ครม.



แบบสอบถาม กระบวนการบริหารงบประมาณ 
กลุมขับเคลื่อนยุทธศาสตรและพัฒนากําลังคน 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

คําถาม มี/ใช ไมมี/
ไมใช 

คําอธิบาย/คําตอบ 

การวางแผน (Planning) การบริหารงบประมาณ 
1. มีการจัดทําแผน เพ่ือใหบรรลุ 
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายการดําเนินงาน
ที่กําหนดหรือไม 
 

  มีการประชุมจัดทําแผนงานประจําป เพ่ือใหบรรลุ
ตามวัตถุประสงค,เ ปาหมายและตัวชี้วัดของ
กระทรวง กรมอนามัย  

2. แผนที่จัดทํามีการกําหนดวัตถุเปาหมาย 
วิธีการดําเนินการ งบประมาณ อัตรากําลัง และ
ระยะเวลาดําเนินงานไวอยางชัดเจนหรือไม 
 

  มีการจัดทําแผนงาน โดยกําหนดวัตถุประสงค วิธี
ดําเนินงาน ระบุงบประมาณ อัตรากําลังและ
ระยะเวลาไวในโครงการชัดเจน 

3. มีการระบุกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
และมาตรฐานที่สําคัญและจําเปนตอการ
ดําเนินงานหรือไม 

  มีการใชกฎหมายและระเบียบ ขอบังคับตามกรม
อนามัย เชน ระเบียบการฝกอบรม/ประชุม/
สัมมนา, แผนการเบิกจายรายเดือนใหไดตาม
เปาหมายมิติกรมอนามัย 

4. มีการกําหนดวิธีการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับและมาตรฐานที่กําหนด
หรือไม 

  กําหนด Unit cost กิจกรรมในโครงการ, แผน
เบิกจายประขุม อบรม สัมมนาในไตรมาส1 
มากกวารอยละ50 ของวงเงิน, การเบิกจายตาม
ระเบียบทางราชการ 

5. มีกลไกการติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบขอบังคับ และมาตรฐานหรือไม 
 

  มีการตรวจสอบจากทีมตรวจสอบภายในหนวยงาน
และกรมอนามัย 

6. มีการสื่อสารใหกับบุคลากรท่ีรับผิดชอบ 
การ ปฏิบัติตามแผนทราบหรือไม 

  มีการรวบรวมแผนปฏิบัติการทุกกลุม/ฝาย ราย
เดือนถัดไป ทุกวันที่ 15 ของเดือนปจจุบันเพ่ือ
ตรวจสอบดูความครบถวนของโครงการและสื่อสาร
ผาน PR-anmai, Line ศอ.9_GCC3_กรมอนามัย 
 

7. มีการมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบใน 
การดําเนินการตามแผนใหแกเจาหนาที่หรือไม 

  มีการมอบหมายหนาที่ผูรับผิดชอบไวในแผนงาน
โครงการไวชัดเจน 
 

8. มาตรการติดตามและตรวจสอบใหการ
ดําเนินงานขององคกรเปนไปตามกฎระเบียบ
ขอบังคับและมติคณะรัฐมนตรี 

  มีการประกาศและยึดถือปฏิบัติรวมกันอยาง
เครงครัดและมอบใหผูมีอํานาจหนาที่ดําเนินการ
อยางตอเนื่อง ตามประกาศเร่ือง มาตรการ 



9. มีการเปรียบเทียบแผนและผลการ
ดําเนินงานและรายงานใหผูกํากับดูแลทราบ
เปนลายลักษณอักษรอยางตอเน่ืองและ
สม่ําเสมอ 
 

  มีการประชุมติดตามแผนทุกเดือนและมีรายงาน
การประชุม กํากับติดตามโดยคณะกรรมการเรงรัด
การเบิกจายงบประมาณ 

10. กรณีผลการดําเนินงานไมเปนไปตามแผนมี
การดําเนินการแกไขอยางทันกาล 

  มีการหารือรวมกันและปรับแกไขปญหา กํากับ
ติดตามอยางตอเนื่อง แตยังไมสามารถแกไขปญหา
ไดในบางรายการ อาทิเชน งบวิจัย ไมสามารถ
ดําเนินการเบิกจายไดตามระยะเวลาที่กําหนด 
 

11. มีการกําหนดใหมีการติดตามผลในระหวาง
การปฏิบัติงานอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ 

  มีการประชุมติดตามเรงรัดการดําเนินงานใหเปนไป
ตามแผนงานที่ตั้งไว ทุกเดือน 
 

12. มีคูมือแสดงการใชอุปกรณ เครื่องมือ 
ระบบสารสนเทศ และการบริหารเงิน
งบประมาณหรือไม 

  มีคูมือการใชอุปกรณเคร่ืองมือ และการเบิกจาย
งบประมาณ มีคูมือแสดงการใชอุปกรณ เครื่องมือ
ระบบสารสนเทศยังไมเปนปจจุบัน 
 

 
สรุป :   ศูนยอนามัยที่ 9 นครราชสีมา มีการจัดทําแผนงานโครงการ โดยกําหนดวัตถุประสงค วิธีดําเนินงาน ระบุ
งบประมาณ อัตรากําลังและระยะเวลาไวในโครงการชัดเจน และมีการใชกฎหมายและระเบียบ ขอบังคับตามกรม
อนามัย เชน ระเบียบการฝกอบรม/ประชุม/สัมมนา, แผนการเบิกจายรายเดือน รายไตรมาสใหไดตามเปาหมายมติ
กรมอนามัย และมติ ครม. โดยการประชุมติดตามแผนปฏิบัติการ แผน-ผลการเบิกจายงบประมาณทุกเดือน ซึ่ง
พบวา บางงบประมาณไมสามารถดําเนินการไดตามเปาหมาย อาทิเชน งบวิจัย งบลงทุน เนื่องจากมีขอจํากัดที่ไม
สามารถควบคุมได ถือเปนโอกาสในการพัฒนางานตอไป 
 
 
 
 

                                                                        ผูประเมิน...................................................... 
                                                                                        (............................................................) 
                                                                                       วันที่ ..................................................... 



ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน จุดควบคุมความเสี่ยง

1. สรรหาคณะกรรมการ และ 10 วัน
ก าหนดบทบาท หน้าที่

30 วัน

10 วัน

20 วัน

2. ก าหนดระยะเวลาการส่งหวัข้อ

3. จัดประชุมน าเสนอหวัข้อวจิัย

30 วัน

 
1. ปรึกษาผู้ทรงคุณวฒิุภายใน/ภายนอก 45 วัน

1. ศึกษากรอบแนวทางและแผน
งานวจิัยของกรมอนามัยและของ
ส านักงานคณะกรรมการวจิัยแหง่ชาติ

2. สนับสนุนใหม้ีการขอสนับสนุนทนุ
วจิัย จากสกว.

1. ส่ือสารชี้แจงบคุลากรภายใน
หน่วยงานได้รับทราบกรอบแนว
ทางการวจิัย

1. คณะกรรมการ กพว. กลุ่มงาน 
ก ากับติดตามใหบ้คุลากร เสนอหวัข้อ
วจิัย

1. ก ากับติดตามบคุลากรใหส่้งโครง
ร่างตามก าหนดเวลา

2. กพว.พจิารณาความสมบรูณ์ชัดเจน
โครงร่าง ใหค้ าปรึกษา

การศึกษาวิจัยด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิง่แวดล้อมของหน่วยงาน
กลุม่ขับเคลือ่นยทุธศาสตร์และพัฒนาก าลังคน

             วัตถุประสงค์ : เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และขบัเคลื่อนงานวิจัยของศูนย์อนามยัที ่9 นครราชสีมา

ระยะเวลา

2. ติดตามการจัดท าและเสนอค าส่ัง
ใหท้นัเวลา

1. ทบทวนและแต่งตั้ง
คณะกรรมการ กพว. ศอ.9 

กลุ่มงาน 

๒. จัดท ากรอบแนวทางการวิจัย 
ของ ศอ. 9 

๓. สื่อสารกรอบแนวทางการวิจัย 
ศอ. 9 

5. จัดท าโครงร่างวิจัย 

6. พิจารณาโครงร่างการวิจัย 

กพว. 

กพว. 

กลุ่มงาน 

ผู้วิจัย/กพว. 

4. บุคลากรเสนอหัวข้อวิจัย 

กลุ่มงาน/
ผู้วิจัย/กพว. 



 
90 วัน

60-
150 วัน

1 วัน

30 วัน

416 วันรวมระยะเวลาทั้งหมด

1. กระตุ้นผู้วจิัยใหส่้งขอ EC และส่ง
ใหท้นัตามก าหนดเวลา เพราะการ
พจิารณา EC มีก าหนดเปน็รอบ

1. มีแผนควบคุม ก ากับและติดตาม
งานวจิัย ใหเ้ปน็ไปตามแผน

2. ผู้วจิัยด าเนินการใหถู้กต้องและ
ทนัเวลา  (วธิกีารด าเนินงาน วเิคราะห์
ข้อมูล อภปิรายผล และจัดท ารายงาน)

กระตุ้นเตือนผู้วจิัยใหม้ีการรายงาน
ตามก าหนดระยะเวลา

1.ทะเบยีนการเผยแพร่ข้อมูลยังไม่
ครอบคลุมทกุงานวจิัย

2. ผลงานวจิัยได้ผ่านการตรวจสอบ
คุณภาพก่อนการเผยแพร่

7. พิจารณาจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์ : EC 

8. ด าเนินการวิจัยตามแผนงาน 

10. เผยแพร่งานวิจัย 

ผู้วิจัย/กพว. 

ผู้วิจัย 

ผู้วิจัย/กพว. 9. การรายงานความก้าวหน้า
การวิจัย 

ผู้วิจัย/กพว. 



 



ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน จุดควบคุมความเสี่ยง
1. แต่งต้ังจากตัวแทนทุกกลุ่มงาน

7 วัน

1. คกก.ร่วมกันวิเคราะห์ 1 วัน

3. เสนอกิจกรรมและงบประมาณ

2 วัน

1 วัน

7 วัน

1. ให้ค าปรึกษาโครงร่างวิจัย/ผลงาน 7 วัน

1. จัดท าประกาศนโยบายเพือ่
ขับเคล่ือนการจัดการความรู้และ
วิชาการ

การขับเคลือ่นและพัฒนางานวิชาการ (กพว.) ระดับหน่วยงาน ประจ าปี 2563
กลุม่ขับเคลือ่นยทุธศาสตร์และพัฒนาก าลังคน

2. ร่วมกันจัดท าแผนและเสนอ
แนวทางการด าเนินงาน

2. ก าหนดบทบาทหน้าที ่
ผู้รับผิดชอบ

2. ติดประกาศ/แจ้งเวียนทุกกลุ่ม
งานเพือ่ทราบโดยทัว่กัน

2. คกก.แต่ละกลุ่มส่ือสารและ
ถ่ายทอดตามกลุ่มงาน

กพว. ติดตามการด าเนินงานตาม
โครงการและกิจกรรมกรมอนามัย

ระยะเวลา

             วัตถุประสงค์ : เพ่ือขบัเคลื่อนงานพัฒนาวิชาการของศูนย์อนามยัที ่9 นครราชสีมา

2. อ านวยความสะดวกในการ
เผยแพร่ผลงาน

1. พิจารณาตามภารกิจของกรม
อนามัยและประเด็นส าคัญใน
สถานการณ์ปัจจุบัน

1. ทบทวนและแต่งตั้ง
คณะกรรมการ กพว. /PMQA 

หมวด 4.1   

กลุ่ม บรย. 

๒. แจ้งและทบทวนผลการด าเนินงานที่
ผ่านมา/วิเคราะห์ 

๓. พิจารณากรอบแนวทางการจัดการ
ความรู้ และวิชาการด้านการส่งเสริม

สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 

๔. ประกาศนโยบายหน่วยงาน  

๕. ด าเนินการขับเคลื่อนงานพัฒนา
วิชาการ (อบรม ลปรร. สนับสนุนการเข้า

ร่วมเวทีวิชาการ ฯลฯ)  

๖. สนับสนุนความก้าวหน้าในต าแหน่ง 
(อวช.)  

กพว.   

กพว. 

กพว. 

กพว. 

กพว. 



7 วัน

7 วัน

1. ผู้วิจัยด าเนินการวิจัยตามแผน 3 วัน
2. รายงานความก้าวหน้า

1. รวบรวม สรุปผลการด าเนินงาน 7 วัน
2. พัฒนาช่องทางการเผยแพร่

49 วันรวมระยะเวลาทั้งหมด

 กพว. พิจารณาโครงร่างวิจัย/
ผลงานวิชาการก่อนส่งผู้
ประเมินผลงานกรมอนามัย

พิจารณาโครงร่างวิจัย/ผลงาน
วิชาการ และตรวจความ
ครบถ้วนก่อนส่งผู้ประเมินผลงาน
กรมอนามัย

๗. พิจารณาโครงร่างวิจัย 

9. ก ากับ ติดตามการด าเนินงานวิจัย  

กพว. 

10. สรุป รายงาน เผยแพร่ผลงาน
วิชาการ 

๘. สนับสนุนการส่งขอพิจารณา
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ : EC  

กพว. 

กพว. 

กพว. 
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ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน จุดควบคุมความเสี่ยง
1. แต่งต้ังจากตัวแทนทุกกลุ่มงาน

7 วัน

15 วัน

15 วัน

30 วัน

ไมถู่กตอ้ง

3 วัน

                                  ถูกตอ้ง

2 วัน

2. ก าหนดบทบาทหน้าที ่
ผู้รับผิดชอบ

หน.กลุ่มงานและกพว.
ตรวจสอบองค์ความรู้ของแต่
ละหน่วยงาน

หน.กลุ่มงานพิจารณาความรู้
ของหน่วยงานตนเอง

หน.กลุ่มงานและกพว. ร่วมกัน
ตรวจสอบองค์ความรู้ของแต่
ละหน่วยงาน

กพว.ตรวจสอบความถูกต้อง  
หากไม่ถูกต้องน ากลับไปแก้ไข

พัฒนา/เลือกช่องทางเผยแพร่
องค์ความรู้บนคลังความรู้ 
บนเว็ปไซต์ศูนย์อนามัยที ่9 
และ DMKM

การจัดการความรู้ (KM)
กลุม่ขับเคลือ่นยทุธศาสตร์และพัฒนาก าลังคน

           วัตถุประสงค์ : เพ่ือขบัเคลื่อนงานการจัดการความรู้  ศูนย์อนามยัที ่9 นครราชสีมา

ระยะเวลา

1. ทบทวนและแต่งตั้งคณะกรรมการ 
กพว. (PMQA#4)  

กลุ่ม บรย. 

๒. ทบทวนองค์ความรู้ที่ส าคัญ 
 

๓. จัดล าดับความส าคัญองค์ความรู้  

๔. จับความรู้ พร้อมการวิเคราะห์ความรู้  

๕. ตรวจสอบองค์ความรู้  

๖. น าความรู้เข้าสู่คลังความรู้   

หน่วยงาน, 
กพว. 

หน่วยงาน 

หน่วยงาน, 
กพว. 

กพว. 

กพว. 



1 วัน

73 วัน

2. เผยแพร่องค์ความรู้บนคลัง
ความรู้ บนเว็ปไซต์ศูนย์อนามัย
ที ่9 และ DMKM

รวมระยะเวลาทั้งหมด

พัฒนา/เลือกช่องทางเผยแพร่
องค์ความรู้บนคลังความรู้ 
บนเว็ปไซต์ศูนย์อนามัยที ่9 
และ DMKM

1. จัดท าเอกสารเผยแพร่ใน
รูปแบบทีเ่หมาะสม

๗. เผยแพร่องค์ความรู้ 

กพว., กส. 
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คะแนน ระดบั
การด าเนินการเกี่ยวกับการ
ศึกษาวิจัยให้เป็นทีย่อมรับมี
มาตรฐานสากล

เพือ่ยกระดับมาตรฐานการ
ศึกษาวิจัยของกรมอนามัยให้
เป็นทีย่อมรับมีมาตรฐานสากล 
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้
อย่างเป็นรูปธรรมและใช้เป็น
หลักฐานอ้างองทางวิชาการได้

ผลงานส่วนใหญ่ยังไม่
ผ่านการขอจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ จึง
ไม่ได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ

1.1  นักวิจัย/นักวิชาการยังไม่
ผ่านการอบรมหลักจริยธรรม

การวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
(Human Subject Protection)

4 4 16 สูงมาก 1

1.2 นักวิจัย/นักวิชาการมีการ
เสนอขอทุนสนับสนุนจาก
งบประมาณแหล่งอื่นมีจ านวน
น้อย

2 2 4 ปานกลาง 2

1.3 ทะเบียนการเผยแพร่ข้อมูล
ยังไม่ครอบคลุมทุกงานวิจัย

2 2 4 ปานกลาง 2

ปัจจัยเสี่ยง
การประเมนิความเสี่ยง

ล าดบั
ความเสี่ยงโอกาส ผลกระทบ

ระดบัความเสี่ยง

ตารางการวิเคราะห์ระดับความเสีย่ง
การศึกษาวิจัยด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิง่แวดล้อมของหน่วยงาน

ปีงบประมาณ 2563

ภารกิจตามกฎหมาย /แผนงาน /
ภารกิจอ่ืน ๆ ทีส่ าคัญ / ขั้นตอน

วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง



1 คณะกรรมการพัฒนาวิชาการ
1.1 มีการทบทวนและแต่งต้ังคณะกรรมการ กพว. โดย
ผู้บริหารหน่วยงาน เป็นประจ าทุกปี 

1.2 มีการแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาวิชาการ (กพว.) 
ได้ทันเวลาทีก่ าหนด 

1.3 มีการแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาวิชาการ (กพว.) 
ทีม่าจากหลากหลายงานหรือสาขา 

1.4 คณะกรรมการทีแ่ต่งต้ังมีความรู้ความเชี่ยวชาญที่
สามารถเป็นทีป่รึกษาด้านวิชาการได้ 

1.5 คณะกรรมการได้รับทราบบทบาทหน้าทีโ่ดยทัว่กัน 

2 จัดท ากรอบแนวทางการวิจัย
2.1 หน่วยงานมีการศึกษากรอบแนวทางและแผน
งานวิจัยของกรมอนามัยและส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติเป็นประจ าทุกปี



2.2 หน่วยงานได้มีการจัดท ากรอบแนวทางและแผน
งานวิจัยของหน่วยงานให้สอดคล้องกับกรมอนามัยและ
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเป็นประจ าทุกปี

  

 
2.3 หน่วยงานได้มีการผลักดันให้นักวิจัยจัดท าโครงร่าง
วิจัยของหน่วยงานให้สอดคล้องกับกรมอนามัยและ
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และขอสนับสนุน
ทุนจาก สกว.



ผู้วิจัยส่วนใหญ่ไม่พร้อม
จะขอทุนจากแหล่ง
ภายนอก เนื่องจากเป็น
ภาระผูกพันนอกเหนือ
งานประจ า

3 การส่ือสารกรอบแนวทางการวิจัย
3.1 หน่วยงานมีช่องทางการส่ือสารชี้แจงเพือ่ให้
บุคลากรภายในหน่วยงานได้รับทราบกรอบแนวทางการ
วิจัย



3.2 หน่วยงานมีการแจ้งเวียนหรือชี้แจงกรอบแนว
ทางการวิจัยอย่างเป็นทางการและมีหลักฐานการ
รับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร



4 บุคลากรเสนอหัวข้อวิจัย
4.1 บุคลากรของหน่วยงานมีการเสนอหัวข้อวิจัยทุกปี 

4.2 คณะกรรมการกพว. และกลุ่มงานมีการก ากับ
ติดตามให้บุคลากรทีอ่ยู่ภายใต้ความรับผิดชอบเสนอ
หัวข้อวิจัย



แบบสอบถามการศึกษาวิจัยด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิง่แวดล้อมของหน่วยงาน
ศูนยอ์นามัยที่ 9 นครราชสีมา

ล าดับที่ ค าถาม มี / ใช่ ไม่มี / ไม่ใช่ ค าอธิบาย / ค าตอบ



แบบสอบถามการศึกษาวิจัยด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิง่แวดล้อมของหน่วยงาน
ศูนยอ์นามัยที่ 9 นครราชสีมา

ล าดับที่ ค าถาม มี / ใช่ ไม่มี / ไม่ใช่ ค าอธิบาย / ค าตอบ

4.3 หน่วยงานมีการจัดประชุมน าเสนอหัวข้อวิจัย 

4.4 หน่วยงานมีการก าหนดให้งานวิจัยเป็น KPI ในการ
ประเมินผลการปฎิบัติงานรายบุคคล 

ยังไม่ก าหนด
5 การจัดท าโครงร่างวิจัย

5.1 มีแบบเสนอโครงร่างวิจัยตามกรอบของหน่วยงาน   

5.2 หน่วยงานมีการก ากับติดตามบุคลากรตามก าหนด
ระยะเวลา 

มีการก ากับควบคู่การใช้
งบประมาณ

6 การพิจารณาโครงร่างการวิจัย
6.1 การจัดท าโครงร่างวิจัยต้องผ่านการทบทวน
วรรณกรรมทีเ่กี่ยวข้องอย่างรอบด้านเพือ่ให้โครงร่างวิจัย
มีความชัดเจนและสมบูรณ์ตามระเบียบวิธีวิจัยก่อนส่งให้
คณะกรรมการกพว.พิจารณาโครงร่างทุกคร้ัง



6.2 โครงร่างการวิจัยได้ผ่านการวิพากษ์และให้
ค าแนะน าโดยคณะกรรมการกพว. 

6.3 หน่วยงานได้จัดให้มีทีป่รึกษางานวิจัย 

7 พิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ : EC 
7.1 นักวิจัยทุกคนผ่านการอบรมหลักจริยธรรมการวิจัย
เกี่ยวกับมนุษย์ (Human Subject Protection)



นักวิจัยไม่ได้ผ่านการ
อบรมทุกคน แต่
คณะกรรมการกพว.จะ
พยายามส่งไปอบรมกับผู้
จัดภายนอก เช่น สกว. 
และมทส.

7.2 นักวิจัยต้องส่งขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์  : EC ทุกงานวิจัย



นักวิจัยบางคนไม่ได้ส่ง
ขอพิจารณาจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ 
เนื่องจากงานวิจัยบาง
งานเป็นงานโครงการ
หรืองาน Rapid Survey
 เมื่อมีผลวิเคราะห์ออก
มาแล้วจึงจัดเป็นงานวิจัย



แบบสอบถามการศึกษาวิจัยด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิง่แวดล้อมของหน่วยงาน
ศูนยอ์นามัยที่ 9 นครราชสีมา

ล าดับที่ ค าถาม มี / ใช่ ไม่มี / ไม่ใช่ ค าอธิบาย / ค าตอบ

7.3 การขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์
ทันเวลาทีก่ าหนด



นักวิจัยส่วนใหญ่ขอ
พิจารณาจริยธรรมฯ ไม่

ทันตามก าหนด 
เนื่องจากการคิดหัวข้อ
และโครงร่างเสร็จล่าช้า

7.4 หน่วยงานโดยคณะกรรมการกพว.มีการตรวจสอบ
เบือ้งต้นก่อนส่งขอพิจารณาจริยธรรม



7.5 นักวิจัยมีการศึกษาและปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรม
การวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ กรมอนามัย



นักวิจัยส่วนใหญ่จะ
สอบถามมากกว่า
การศึกษาเอง ถึงแม้จะมี
การเผยแพร่คู่มือไว้ทาง
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์แล้วก็
ตาม

8 การด าเนินการวิจัยตามแผนงาน
8.1 ผู้วิจัยได้ด าเนินงานตามแผนทีว่างไว้ 

8.2 คณะกรรมการมีแผนการควบคุมก ากับติดตาม
งานวิจัยเป็นระยะๆ 

ส่วนใหญ่เป็นหน่วยงาน
ก ากับควบคุมเอง

8.3 มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิจัยจาก
หน่วยงานภายนอกเพือ่เป็นทีป่รึกษาในการจัดท าวิจัย
ของหน่วยงาน ระหว่างการวิจัย



มีเครือข่ายกับ
สถาบันการศึกษาแต่ไม่
เป็นทางการ ส่วนใหญ่
ผู้วิจัยจะปรึกษา
ผู้เชี่ยวชาญเป็นการ
ส่วนตัว

9 การรายงานความก้าวหน้าการวิจัย
9.1 ผู้วิจัยได้รายงานความก้าวหน้าการวิจัยตลอด
โครงการสม่ าเสมอ ทัง้ทีด่ าเนินงานได้ตามแผนทีว่างไว้ 
หรือไม่ได้ตามแผนทีว่างไว้ เพือ่หาแนวทางพัฒนาและ
ปรับปรุงแก้ไขระหว่างด าเนินการ



9.2 หน่วยงานมีการกระตุ้นเตือนผู้วิจัยให้ส่งรายงาน
ความก้าวหน้าตามก าหนดระยะเวลา 

10 การเผยแพร่ผลงานวิจัย



แบบสอบถามการศึกษาวิจัยด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิง่แวดล้อมของหน่วยงาน
ศูนยอ์นามัยที่ 9 นครราชสีมา

ล าดับที่ ค าถาม มี / ใช่ ไม่มี / ไม่ใช่ ค าอธิบาย / ค าตอบ

10.1 ผู้วิจัยส่งผลงานให้คณะกรรมการกพว. ตรวจสอบ
และให้ข้อเสนอแนะปรับปรุงผลงานวิจัยทุกคร้ัง ก่อน
เผยแพร่



ผู้วิจัยทีส่่งผลงานตีพิมพ์
วาสารศูนย์อนามัยที ่9 
คณะกรรมการกพว. 
(บรรณาธิการ) จะให้
ตรวจสอบและให้
ข้อเสนอแนะทุกคร้ังก่อน
เผยแพร่ ยกเว้นทีตี่พิมพ์
ภายนอกและไม่ได้
ส่งผ่าน กพว.

10.2 คณะกรรมการกพว. และหน่วยงานจัดท าทะเบียน
การเผยแพร่ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 

ยังไม่มีการจัดท า



ชื่อผูรับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน จุดควบคุมความเสี่ยง
1.แตงต้ังจากบุคลากรทุกกลุมงาน 1 วนั
2.กําหนดบทบาทหนาท่ีใหชัดเจน

บุคลากรมีสวนรวมในการวิเคราะห 1 วัน
Gap analysis และรวมจัดทําแผนงาน
เพือ่ตอบสนองความตองการ
ตามภารกิจหลักองคกรและบุคลากร

1.คกก.และบคุลากรมีสวนรวมทําแผน 3 วัน
การดําเนินงาน/โครงการ ป 2563
2.หลักสูตรตองสอดคลอง
และตรงตามภารกิจของศูนยฯ

บคุลากรตองพฒันาตามภารกิจหลัก 1 วัน
ของศูนยฯ ตามประกาศหลักเกณฑการ
ศึกษา/อบรมของขาราชการป พ.ศ.2563

1.หลักสูตรท่ีเกี่ยวกับการพฒันาตอง 1 วัน
สอดคลองและตรงตามภารกิจของศูนยฯ
2.แผนพฒันาของบคุลากรตองผานการ
พจิารณาจากหวัหนากลุม

การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ประจําป 2563  
กลุมขับเคล่ือนยทุธศาสตรและพัฒนากําลังคน

            วัตถุประสงค : เพ่ือพัฒนาบุคลากรใหมสีมรรถนะเพียงพอในการปฏิบัตงิานและหลักสูตรทีพั่ฒนาสอด
คลองกับภารกิจหลักของศูนยอนามยัที ่9 นครราชสีมา

ระยะเวลา

1.  
กลุม บรย. 

๒.  
 

๓.  

๔.  

๕.  

11.1. จัดทําคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย (HRD)  

กลุม บรย. 

๒๒. 2.ทบทวนผลการดําเนินงานตามแผนงาน/
โครงการป 2562/วิเคราะห Gap Analysis   

๓.3. วางแผนการดําเนินงานแผนงาน/
โครงการ ป 2563 

๔๔. 
4. แจงเวียนแบบฟอรมแผนพัฒนาบุคลากร (IDP) 

สํารวจความตองการ  
ความจําเปนในการพัฒนาบุคลากร  

๕. 
5. รวมวิเคราะหระบุความรู ทักษะ สมรรถนะ

ของบุคลากรแตละตําแหนง/ 
ที่สําคัญของกลุมงาน 

คกก.HRD 

คกก.HRD 

งาน HRD 

หัวหนากลุมและ
บุคลากร 



1.พจิารณาตามหลักเกณฑการศึกษา 1 วัน
/อบรมของขาราชการ ป พ.ศ. 2563
2.หลักสูตรท่ีเกี่ยวกับการพฒันาตองสอด
คลองและตรงตามภารกิจของศูนยฯ

1.พจิารณาตามหลักเกณฑการศึกษา 1 วัน
/อบรมของขาราชการ ป พ.ศ. 2563
2.หลักสูตรท่ีเกี่ยวกับการพฒันาตองสอด
คลองและตรงตามภารกิจของศูนยฯ

หลักสูตรท่ีตองทําเร่ืองขออนุมัติสมัคร 1 วัน
อบรมระยะส้ัน-ยาวไปยังกรมอนามัย
ตองทําเร่ืองขออนุมัติลวงหนา 1 เดือน 

1.บคุลากรบางรายไมไดพฒันาตาม IDP 5 วัน
ใหแจงงาน HRD ลวงหนา
2.บคุลากรท่ีตองการพฒันานอกแผน IDP 
ควรทําบนัทกึขอความแจง CHRO เพื่อ
พจิารณาอนุมัติลวงหนา 1 เดือน

หวัหนากลุมเปนผูติดตามประเมนิผลบคุลากร 3 วัน
1.บคุลากรสงสรุปรายงานการไปปฏบิติัราชการ
(หลังจากอบรมภายใน 7 วัน)
2.หวัหนากลุมติดตามผลการอบรม
(หลังจากอบรมแลว 1 เดือน)

เมื่อดําเนินกิจกรรมเสร็จส้ิน 7 วัน
ใหผูรับผิดชอบสงสรุปกิจกรรมภายใน 5 วนั
                                                             

24 วันรวมระยะเวลาทั้งหมด

๖.  ๖๖. 6. คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรเขารับ
การอบรมตามหลักเกณฑอบรมและสอดคลองกับ

ภารกิจหลักของศูนยฯ 

7. เสนอแผนพัฒนาบุคลากรตอคณะ
กรรมการบริหารศูนยอนามัยที่ 9 

11.สรุปรายงานการดําเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการ 

8. บุคลากรที่ไดรับการพิจารณาทําบันทึก
ขอความขออนุมัติอบรมเสนอ CHRO/ผอ. 

9. วิเคราะหขอมูล IDP รายกลุม / รายคน 
รอบ 6 , 12 เดือน 

10.ติดตามประเมินผลการฝกอบรม 

คกก.HRD 

CHRO 

บุคลากร       
ที่เกี่ยวของ 

คกก.HRD 

หัวหนากลุม/
บุคลากร 

คกก./
ผูรับผิดชอบ
แตละกิจกรรม 

      



คะแนน ระดบั

งานพัฒนาบุคลากร
1.1 บุคลากรได้รับการพัฒนา
ตามความต้องการตามงานที่
รับผิดชอบ/วิชาชีพซ่ึงไม่
ครอบคลุมการพัฒนาตาม
ภารกิจหลักขององค์กร

1.2 บุคลากรไม่ปฏิบัติตาม
ประกาศหลักเกณฑ์การลา
ศึกษา/ฝึกอบรมของ ศอ.9 และ
ต้องการอบรมนอกแผน IDP  ท า
ให้ไม่สามารถควบคุม
งบประมาณได้

6

ล าดบั
ความเสี่ยง

1

ผลกระทบ
ระดบัความเสี่ยง

1. การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร เพือ่พัฒนาบุคลากรให้มี
สมรรถนะเพียงพอในการ
ปฏิบัติงานและหลักสูตรที่
พัฒนาสอดคล้องกับภารกิจหลัก
ของศูนย์อนามัยที ่9 
นครราชสีมา

1.ในปีทีผ่่านมา
โครงการพัฒนา
บุคลากร/แผนพัฒนา
บุคลากรรายบุคคล 
(IDP) ขาดการทบทวน
ก่อนการจัดท า
แผนงาน/โครงการปี
ถัดไป

2 3

โอกาส

ปาน
กลาง

ตารางการวิเคราะห์ระดับความเสีย่ง
กลุม่ขับเคลือ่นยทุธศาสตร์และพัฒนาก าลังคน

ปีงบประมาณ 2563

ภารกิจตามกฎหมาย /แผนงาน /
ภารกิจอ่ืน ๆ ทีส่ าคัญ / ขั้นตอน

วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง

การประเมนิความเสี่ยง



คะแนน ระดบั

ล าดบั
ความเสี่ยงผลกระทบ

ระดบัความเสี่ยง
โอกาส

ตารางการวิเคราะห์ระดับความเสีย่ง
กลุม่ขับเคลือ่นยทุธศาสตร์และพัฒนาก าลังคน

ปีงบประมาณ 2563

ภารกิจตามกฎหมาย /แผนงาน /
ภารกิจอ่ืน ๆ ทีส่ าคัญ / ขั้นตอน

วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง

การประเมนิความเสี่ยง

2.ขาดการวิเคราะห์ 
Gap Analysis 
สมรรถนะของบุคลากร
แต่ละระดับ (อัตรา
ก าลัง,อบรม) และ
ความต้องการตาม
ภารกิจหลักของ
องค์กร/บุคลากร

บุคลากรทีไ่ด้รับการพัฒนา/
อบรมไม่ตรงกับความต้องการ
ตามภารกิจหลักขององค์กร และ
ได้รับการพัฒนาทีต่รงกับ
วิชาชีพ/งานทีรั่บผิดชอบ

2 2 4 ปาน
กลาง

2

3.ขาดการติดตาม
ประเมินผลบุคลากรที่
เข้ารับการพัฒนา
สมรรถนะ/อบรมทัง้
หลักสูตรของกรม
อนามัย และหลักสูตร
ตามแผนIDP

เมื่อบุคลากรได้รับการพัฒนา
สมรรถนะ/อบรมเสร็จส้ินแล้วไม่
มีการติดตามประเมินผลการ
พัฒนาสมรรถนะ/อบรม ขาด
การสรุปผลการอบรม ไม่มีการ
ถ่ายทอดความรู้ และไม่มีการ
ติดตามประเมินผลการอบรม
จากหัวหน้ากลุ่มงาน (ไม่
สามารถวัดผลการด าเนินงานได้)

3 2 6 ปาน
กลาง

3



ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน จุดควบคุมความเสี่ยง
1.ก าหนดผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดทีช่ัดเจน
2.ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด/ผู้ที่
เกี่ยวข้อง

2 วัน
เข้าร่วมรับทราบนโยบายการ
ถ่ายทอดตัวชี้วัดและนโยบายส าคัญ
ของกรมอนามัย

1. ก าหนดระยะเวลาในการดึง 3 วัน
ข้อมูลจาก HDC ทีช่ัดเจน
คือทุกวันส้ินเดือน
2.การรวบรวมตัวชี้วัดจัดเก็บอยู่
ในโฟลเดอร์เดียวกันก าหนดชื่อไฟล์
เป็นข้อมูลในแต่ละเดือน

1. การเผยแพร่ข้อมูลตัวชี้วัด 2 วัน
กรมอนามัยผ่านทางเมล์กรุ๊ปของ
หน่วยงาน pr-anamai9

2.การเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์
หน่วยงาน

1.การน าเสนอข้อมูลตัวชี้วัด 3 วัน
รายประเด็นการตรวจราชการ
กระทรวงสาธารณสุข

10 วันรวมระยะเวลาทั้งหมด

ระยะเวลา

             วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือให้การด าเนินงานเฝ้าระวังขอ้มลูตวัชี้วัดกรมอนามยัเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ

การเฝ้าระวังข้อมูลตัวชีว้ัด ประจ าปี 2563  
กลุม่ขับเคลือ่นยทุธศาสตร์และพัฒนาก าลังคน

2. เพ่ือเป็นขอ้มลูเพ่ือประกอบการวางแผนการด าเนินงานดา้นส่งเสริมสุขภาพและอนามยัสิ่งแวดล้อม

1. รับโยบายตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัดกรมอนามัย  

กลุ่ม บรย./
ผู้รับผิดชอบ

๒. การรวบรวม/ดึงข้อมูลตัวช้ีวัดในส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับกรมอนามัยจาก HDC  

๓.การเผยแพร่ข้อมูลตัวช้ีวัดกรมอนามัย  

๔. การน าเสนอข้อมูลตัวช้ีวัดกรมอนามัย
ย้อนกลับพื้นที่ในการตรวจราชการ

กระทรวงสาธารณสุข 

กลุ่ม บรย. 

กลุ่ม บรย. 

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด 



 
ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน จุดควบคุมความเสี่ยง

๑. หัวหน้าหน่วยงาน รับประเด็น 2 วัน
การนิเทศจากกรมอนามัย/ก าหนด
ประเด็นการนิเทศและจุดมุ่งหมาย
ของการนิเทศติดตามให้ชัดเจน
สอดคล้องกับนโยบาย ประเด็น
ยุทธศาสตร์กรมอนามัย/แผนงาน/
โครงการ/งบประมาณทีไ่ด้รับ
มอบหมาย

๑. ผู้รับผิดชอบจัดท าโครงการ 2 วัน
พร้อมรายละเอียดของกิจกรรม
การประชุมรับนิเทศและติดตาม
งานระดับกระทรวง

๑. ผอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ/ 1 วัน
อนุมัติโครงการ กรณีทีโ่ครงการ
ไม่ผ่าน ให้ผู้รับผิดชอบน าไป
ปรับปรุง และเสนอขออนุมัติอีกคร้ัง

๑. ประสานงานกับทางเลขาทีม 7 วัน
นิเทศ/เตรียมทีพ่ัก และอ านวย
ความสะดวก
๒. จัดเตรียมพิธีการ/เอกสาร/
อุปกรณ์/สถานทีป่ระชุม/พืน้ที่
ดูงาน (กรณีทีม่ี)/จัดท าบันทึก
ข้อความต่างๆ
๓. ประสานงาน/ท าหนังสือเชิญ
ผู้ทีเ่กี่ยวข้องทัง้ภายในและภายนอก

ระยะเวลา

การรับนิเทศ และติดตามงานระดับกระทรวง ประจ าปี 2563
กลุม่ขับเคลือ่นยทุธศาสตร์และพัฒนาก าลังคน

วัตถุประสงค์ : 1. เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์ทีก่ าหนด
                       ๒. เพ่ือให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะในการด าเนินงานให้มปีระสิทธิภาพ
                       

1.รับประเด็นการนิเทศจากส่วนกลาง  

2.จัดท าโครงการรองรับ   

๓. เสนออนุมัติโครงการ  

๔. เตรียมการก่อนการประชุม 

หน่วยงาน  
ศอ.๙ 

กลุ่ม บรย. 

กลุ่ม บรย. 

กลุ่ม บรย. 



ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน จุดควบคุมความเสี่ยง ระยะเวลา
2 วัน

๑. ผู้รับผิดชอบด าเนินการประชุม
ตามก าหนดการ

๑. สรุปรายงานผลการประชุมตาม 2 วัน
ประเด็นการนิเทศติดตามทีร่ะบุ
ในก าหนดการ และจัดท าข่าว
ประชาสัมพันธ์
๒. บันทึกข้อความสรุปรายจ่าย
ของการจัดประชุมในแต่ละคร้ัง 

16 วันรวมระยะเวลาทั้งหมด

5. ด าเนินการประชุม 

๖. สรุปรายงานผลการประชุมรับนิเทศ 

กลุ่ม บรย. 

กลุ่ม บรย. 



ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน จุดควบคุมความเสี่ยง ระยะเวลา



ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน จุดควบคุมความเสี่ยง
1.ก าหนดประเด็นในการจัดท า
รายงานประจ าปี 2 วัน
2.จัดท าแบบฟอร์มในการสรุป
แผนงาน/โครงการ

1. การสรุปข้อมูลผลการ 30 วัน
ด าเนินงานตามแผนงานโครงการ
ตามแบบฟอร์มทีก่ าหนด

1.การติดตามข้อมูลสรุปโครงการ 15 วัน
2.การรวบรวม/ การสรุป  วิเคราะห์
ผลการด าเนินงานตามสรุปแผนงาน
/โครงการ  

1.การตรวจสอบความถูกต้อง 7 วัน
ครบถ้วนของเนื้อหารายงานประจ าปี
ในส่วนทีเ่กี่ยวข้อง

1.การจัดท า Artwork รูปเล่ม/ปก 5 วัน

1.การเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ 1 วัน
หน่วยงาน

60 วัน

ระยะเวลา

รวมระยะเวลาทั้งหมด

              วัตถุประสงค์ : เพ่ือจัดท าสรุปผลการด าเนินงานดา้นการส่งเสริมสุขภาพและอนามยัสิ่งแวดล้อม

การจัดท ารายงานประจ าปี ประจ าปี 2563   
กลุม่ขับเคลือ่นยทุธศาสตร์และพัฒนาก าลังคน

2. เพ่ือเป็นขอ้มลูเพ่ือประกอบการวางแผนการด าเนินงานดา้นส่งเสริมสุขภาพและอนามยัสิ่งแวดล้อม

1.ก าหนดประเด็นการจัดท ารายงาน
ประจ าปี  

กลุ่ม บรย. 

๒. สรุปข้อมูลผลการด าเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการ  

๓.การรวบรวม/สรุป  วิเคราะห์ จัดท า
เป็นไฟล์เอกสารรูปเล่มรายงานประจ าปี 

6.การเผยแพร่ 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

กลุ่ม บรย. 

กลุ่ม บรย. 

๔.การตรวจสอบความถูกต้อง 
กลุ่ม บรย./
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

5.การออกแบบรูปเล่มรายงาน กลุ่ม กส. 



วัตถุประสงค์  :  เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์ทีก่ าหนด
รายงานทางการเงินถูกตอ้ง ครบถ้วน ทันเวลา การปฏิบัตงิานเป็นไปอย่างถูกตอ้ง
ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคับ และมาตรฐาน ด าเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาทีก่ าหนด

 
ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน       จุดควบคุมความเสี่ยง

1. ทั้งสองคณะต้องไม่มีชื่อซ้้ากัน 210 นาที

2. แต่งต้ังจากบคุลากรทกุกลุ่มงาน หรอื 3 ชั่วโมง

3. ก้าหนดหน้าที่ใหช้ัดเจน 30 นาที
4. ค้าส่ังต้องเปน็ปจัจุบนั

1. จัดท้าใหค้รบทกุกระบวนงาน

2. จัดท้าใหถู้กต้องตามกฎหมาย

 ระเบยีบ ข้อบงัคับ และมาตรฐาน

 ที่ก าหนด

1. ประเมินผลการปฏบิติัตาม 2,100 นาที

กฎหมาย ระเบยีบ ข้อบงัคับ มาตรฐาน หรอื 5 วัน
ของงานในหน้าที่รับผิดชอบ

2. ภายใน 30 วนั นับแต่วนัส้ินปี

งบประมาณ (ประเมินได้ตลอดป)ี

1. ประเมินและสรุปผลการประเมิน 840 นาที

ใหค้รบทั้ง 5 องค์ประกอบ หรอื 2 วัน
2. จัดท้าใหค้รบทกุส่วนงานย่อย

3. ภายใน 30 วนั นับแต่วนัส้ินปี

งบประมาณ (ประเมินได้ตลอดป)ี

การจัดวางระบบการควบคุมภายใน
ศูนย์อนามยัที ่9 นครราชสีมา (ส่วนงานย่อย)

ระยะเวลา

420 นาทีต่อกระบวนงาน

หรือ 1 วันต่อกระบวนงาน

1. จัดท าค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ 
จัดวางระบบการควบคุมภายใน 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
ระบบการควบคุมภายใน  

2. จัดท า Flowchart การปฏิบัติงาน 
ตามระบบการควบคุมภายใน  

 
4. ประเมินองค์ประกอบ 
ของการควบคุมภายใน 

  

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

บุคลากรทุกคน 

คณะกรรมการ 
จัดวางระบบ 
การควบคุม

3. จัดท าและประเมินผล 
แบบสอบถามการควบคุมภายใน      

ส าหรับส่วนงานย่อย 

คณะกรรมการ 
จัดวางระบบ 

การควบคุมภายใน 



ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน       จุดควบคุมความเสี่ยง ระยะเวลา

1. สรุปความเส่ียงที่มีอยู่ 2,100 นาที

ซ่ึงมีผลกระทบต่อการบรรลุ หรอื 5 วัน
วตัถุประสงค์ขององค์กร

2. จัดท้าใหแ้ล้วเสร็จภายใน 50วนั

นับแต่วนัส้ินปงีบประมาณ

1. ด้าเนินการตามรูปแบบ 2,100 นาที

ที่กระทรวงสาธารณสุขก้าหนด หรอื 5 วัน
2. จัดท้าใหแ้ล้วเสร็จภายใน 60 วนั

นับแต่วนัส้ินปงีบประมาณ

1. ประเมินจาก แบบ ปค. 4 1,260 นาที

ของทกุส่วนงานย่อย หรอื 3 วัน
2. ด้าเนินการตามรูปแบบ

ที่กระทรวงสาธารณสุขก้าหนด

3. สรุปใหค้รบทั้ง 5 องค์ประกอบ

4. ภายใน 50 วนั นับแต่วนัส้ินปี

งบประมาณ 

1. รวบรวมจากทกุส่วนงานย่อย 420 นาที

2. ด้าเนินการตามรูปแบบ หรอื 1 วัน
ที่กระทรวงการคลังก้าหนด

3. จัดท้าใหแ้ล้วเสร็จภายใน 65 วนั

 นับแต่วนัส้ินปงีบประมาณ

1. พจิารณาความถูกต้อง เหมาะสม 60 นาที

2. ลงนามในแบบต่างๆ ใหค้รบถ้วน หรอื 1 ชั่วโมง

ภายใน 2 วนัท้าการ

คณะกรรมการ 
จัดวางระบบ 

การควบคุมภายใน 

 

6. น าความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง 
 และสูงมากเข้าสู่รายงาน 

การประเมินผลการควบคุมภายใน 
(แบบ ปค. 5 ส่วนงานย่อย) 

คณะกรรมการ 
จัดวางระบบ 

การควบคุมภายใน 

หัวหน้าหน่วยงาน 9. พิจารณาลงนาม 
ในแบบ ปค. 4 ส่วนงานย่อย  

ปค. 5 ส่วนงานย่อย  
 
 
    

5. น าความเสี่ยงท่ีมีความจ าเป็น  
ต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไข 

จาก Flow Chart การประเมิน
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
 และแบบสอบถามการควบคุมภายใน  

เข้าตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง 

8. สรุปรายงานการประเมินผล 
การควบคุมภายในภาพรวมส่วนงานย่อย 

(แบบ ปค. 5 ส่วนงานย่อย)   

คณะกรรมการ 
จัดวางระบบ 

การควบคุมภายใน 

คณะกรรมการ 
จัดวางระบบ 

การควบคุมภายใน 

7. สรุปผลการประเมิน 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน  

เพ่ือจัดท ารายงานการประเมิน
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

(แบบ ปค. 4 ส่วนงานย่อย)  



ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน       จุดควบคุมความเสี่ยง ระยะเวลา

1. รวบรวมรายงานใหค้รบถ้วน 60 นาที

ถูกต้องจัดเรียงตามล้าดับเหตุการณ์ หรอื 1 ชั่วโมง

2. จัดส่งภายใน 1 วนั นับแต่วนัที่

หวัหน้าหน่วยงานลงนาม

1. จัดท้าใหแ้ล้วเสร็จภายใน 1 วนั 60 นาที

นับแต่วนัส้ินปงีบประมาณ หรอื 1 วัน

1. รวบรวมเอกสารอย่างเปน็ระบบ 60 นาที

หรอื 1 ชั่วโมง

ตามล้าดับ

3. จัดเก็บไฟล์เอกสารทาง

อิเล็กทรอนิกส์รวมทั้งส้ารองข้อมูล 

เพื่อปอ้งกันความเสียหาย

รวมระยะเวลา นาที

หรอื 23 วัน

9,660

2. ด้าเนินการจัดเก็บโดยเรียง

10. จัดส่งรายงานผล 
การประเมินการควบคุมภายใน 

ประกอบด้วย แบบ ปค. 4 ส่วนงานย่อย  
แบบ ปค. 5 ส่วนงานย่อย ภาพรวม 

ต่อผู้ก ากับดูแลและกระทรวงเจ้าสังกัด 

คณะกรรมการ 
จัดวางระบบ 

การควบคุมภายใน 

11. น ารายงานการประเมิน 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

(แบบ ปค. 4 ส่วนงานย่อย)  
และรายงานการประเมินผลการควบคุม

ภายใน (แบบ ปค. 5 ส่วนงานย่อย)  
Flow chart กระบวนงานภารกิจส าคัญ

ของหน่วยงานขึ้นเวปไซด์ เผยแพร่ 

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

12. จัดเก็บส าเนาเอกสาร 
หลักฐานต่างๆ เข้าแฟ้ม  

โดยเรียงตามล าดับเหตุการณ์ 

เจ้าหน้าที่
ผู้รับผดิชอบ 



ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน จุดควบคุมความเสี่ยง

๑. พิจารณาผู้รับผิดชอบแต่งต้ัง 7 วัน
คณะกรรมการรายหมวด ให้
ครอบคลุมทุกกลุ่มวัย เป็นปัจจุบัน

๑. สรุปรายงานกรอบแนวทาง 3 วัน
การด าเนินงานพัฒนาโดยใช้PMQA 
เคร่ืองมือในการด าเนินงานของ
หน่วยงาน แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ

๑. ประชุมมอบหมายงาน แบ่งงาน 7 วัน
รับผิดชอบในประเด็นต่างๆ ของ
แต่ละหมวด โดยผู้บริหารส่ังการ

๑. วิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ 14 วัน
การด าเนินงาน PMQA รายหมวด 
๒. สรุปข้อมูลเสนอผู้บริหาร
รับทราบในเวทีประชุม กบศ.
ประจ าเดือน

๑. มีทิศทางการด าเนินงานทีช่ัดเจน 7 วัน
ในการพัฒนางาน โดยใช้เคร่ืองมือ 
PMQA เป็นกลไกขับเคล่ือนงาน

๑. น าผลการด าเนินงานมาสรุป 7 วัน

อย่างถูกตอ้ง และด าเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาทีก่ าหนด

ระยะเวลา

การบริหารจัดการภาครัฐ PMQA ประจ าปี 2563
กลุม่ขับเคลือ่นยทุธศาสตร์และพัฒนาก าลังคน

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์ทีก่ าหนด
รายงานผลการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA ประจ าปี ๒๕๖๓ ถูกตอ้ง ครบถ้วน ทันเวลา การปฏิบัตงิานเป็นไป

1. แตง่ตัง้ค าสัง่คณะกรรมการ
ด าเนนิงานPMQA ประจ าปี 

กลุ่ม บรย. 

๒. ประชุมชี้แจงนโยบายการด าเนินงานใน
ภาพรวมของหน่วยงาน 

ผู้บริหาร/กลุ่ม 
บรย. 

๓. ประชุมคณะกรรมการกลุ่มย่อยการ
ด าเนินงาน PMQA รายหมวด 

คกก.รายหมวด 

๔. ประเมินตนเองรายหมวด 
คกก.รายหมวด 

๕. ก าหนดทิศทางการพัฒนา และ
ด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมิน 

ผู้บริหาร/คกก.
ทุกหมวด 

๖. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงนโยบาย 
คกก.รายหมวด 



วิเคราะห์ข้อมูลรายหมวด 
น าเสนอเชิงนโยบายให้ผู้บริหาร
ทราบ

๑. ประชุมภาพรวมทุกหมวด 3 วัน
เพือ่เชื่อมโยงผลการด าเนินงาน
รายปีวัดผลลัพธ์ทีห่มวด 7

๑. น าเสนอผลการด าเนินงาน 3 วัน
ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง
การส่ือสารของหน่วยงาน

51 วันรวมระยะเวลาทั้งหมด

๖. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงนโยบาย 
คกก.รายหมวด 

๗. เชื่อมโยงผลการด าเนินงาน PMQA 
ภาพรวมหน่วยงาน 

คกก.PMQA
หมวด ๗ 

๘. สรุปผลการด าเนินงาน และเผยแพร่  
คกก.ทุกหมวด/

กลุ่ม บรย. 



 
ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน จุดควบคุมความเสี่ยง

๑. แต่งต้ังค าส่ังคณะกรรมการ 2 วัน
พัฒนาระบบราชการ(กพร.) 
๒. มอบหมายงานผู้รับผิดชอบ
รายตัวชี้วัดให้เป็นปัจจุบัน

๑. จัดประชุมชี้แจงให้กับผู้เกี่ยวข้อง 2 วัน
๒. สรุปรายงานรายละเอียดตัวชี้วัด 
พร้อมก าหนดแผนการด าเนินงาน
พัฒนาระบบราชการของหน่วยงาน
แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ

๑. พิจารณา/วิเคราะห์ ทบทวน 7 วัน
๒. ก าหนดเกณฑ์การประเมินกลาง
ของหน่วยงาน
๓. ถ่ายระดับตัวชี้วัดของหน่วยงาน
จากผู้บริหารลงสู่กลุ่มงานพร้อม
มอบเกณฑ์การประเมินผลทีช่ัดเจน

๑. มอบหมายงานจากกลุ่มงาน 3 วัน
ลงสู่รายบุคคล พิจารณา
ความเหมาะสม ความเท่าเทียมกัน
ของเกณฑ์การประเมินตาม
มาตรฐานเดียวกัน

๑. ก าหนดให้ส่งรายงาน 7 วัน
เก็บรวบรวมรายงานความก้าวหน้า
ทุก 2 เดือน
๒. น าเสนอความก้าวหน้าการ
ด าเนินงานในเวท ีกบศ.

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์ทีก่ าหนด
รายงานผลตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ (กพร.) ถูกตอ้ง ครบถ้วน ทันเวลา การปฏิบัตงิานเป็นไปอย่างถูกตอ้ง

ระยะเวลา

การติดตามประเมินผลตามค ารับรองการปฏบิัติราชการ (กพร.) ประจ าปี 2563
กลุม่ขับเคลือ่นยทุธศาสตร์และพัฒนาก าลังคน

และด าเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาทีก่ าหนด

1. ก าหนดผู้รับผิดชอบหลักตัวชี้วัดตาม
ค ารับรองฯ ของหน่วยงานประจ าปี 

2. ชี้แจงค ารับรองการปฏิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณ 2563 

๓. มอบหมายตัวชี้วัดระดับกลุ่มงาน 

๔. มอบหมายงานสู่ระดับบุคคล 

5.  รวบรวมรายงานน าเสนอผู้บริหาร
พิจารณา 

กลุ่ม บรย. 

กลุ่ม บรย. 

คกก. PMQA 
หมวด ๕ 

หน.กลุ่ม/ฝ่าย 

กลุ่ม บรย. 



ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน จุดควบคุมความเสี่ยง ระยะเวลา
๓. เร่งรัดการด าเนินงานที่ผลการ

ด าเนินงานยังไม่ผ่านตามเกณฑ์

๑.จัดประชุมให้ผู้รับผิดชอบ 14 วัน
รายตัวชี้วัดน าเข้ารายงานการ
ด าเนินงานพัฒนาระบบราชการ
ในระบบ DOC/
 ระบบรายงาน กพร. และ
ระบบฐานข้อมูลกลาง ตามเวลา
ทีก่ าหนด

๑. ด าเนินการประมวลผล 7 วัน
วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล 
และคืนข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ

๑. น าเสนอผลการด าเนินงาน 7 วัน
ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง
การส่ือสารของหน่วยงาน

49 วันรวมระยะเวลาทั้งหมด

๘. สรุปผลการด าเนินงาน และเผยแพร่  

๖. บันทึกข้อมูลลงในระบบ  
ผู้รับผิดชอบราย 

๗. ตรวจสอบความถูกต้องให้คะแนนจาก
เจ้าภาพตัวชี้วัด และด าเนินการอุทธรณ์ 

ผลการประเมิน  

กลุ่ม บรย. 

กลุ่ม บรย. 



ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน จุดควบคุมความเสี่ยง ระยะเวลา



ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน จุดควบคุมความเสี่ยง ระยะเวลา



คะแนน ระดบั
1.ตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงาน (กพร.)

เพือ่ให้ผลการด าเนินงานตัวชี้วัด
 กพร. บรรลุตามเป้าหมายของ
หน่วยงาน

การลงข้อมูลตัวชี้วัด 
กพร.ในระบบ DOC ไม่
ครบตามประเด็นการ
รายงาน / เกิดความ
ล่าช้า

1.ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดไม่ได้
ตรวจสอบความถูกต้อง/
ครบถ้วนของการลงข้อมูลใน
ระบบ DOC

2 3 6 ปาน
กลาง

2.การลงบันทึกข้อมูลใน ระบบ 
DOC ล่าช้า

2 3 6 ปาน
กลาง

3.ระบบ Internet / เว็บไซต์ล่ม 2 3 6 ปาน
กลาง

2.รับการตรวจเยี่ยมจากทีมกรมอนามัย เพือ่ให้การด าเนินงานรับการ
ตรวจเยี่ยมจากทีมกรมอนามัย
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

การรับการตรวจเยี่ยม
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

1.การลงพืน้ทีต่รวจเยี่ยมจาก
กรมอนามัยไม่เป็นไปตามที่
ก าหนด

2 2 4 ปาน
กลาง

2.ผู้รับผิดชอบงาน/ cluster 
ไม่ได้เข้าร่วมประชุมรับการตรวจ
เยี่ยม

2 2 4 ปาน
กลาง

3.รายงานประจ าปี เพือ่จัดท าสรุปผลการ
ด าเนินงานด้านการส่งเสริม
สุขภาพและอนามัยส่ิงแวดล้อม

การจัดท าสรุปรายงาน
ประจ าปีล่าช้า / 
ประเด็นไม่ครบถ้วน

1.การจัดส่งสรุปข้อมูลโครงการ
ล่าช้า /สรุปประเด็นไม่ครบถ้วน

3 2 6 ปาน
กลาง

ล าดบั
ความเสี่ยงโอกาส ผลกระทบ

ระดบัความเสี่ยง

ตารางการวิเคราะห์ระดับความเสีย่ง
กลุม่ขับเคลือ่นยทุธศาสตร์และพัฒนาก าลังคน

ปีงบประมาณ 2563

ภารกิจตามกฎหมาย /แผนงาน /
ภารกิจอ่ืน ๆ ทีส่ าคัญ / ขั้นตอน

วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง
การประเมนิความเสี่ยง



คะแนน ระดบั

ล าดบั
ความเสี่ยงโอกาส ผลกระทบ

ระดบัความเสี่ยง
ภารกิจตามกฎหมาย /แผนงาน /
ภารกิจอ่ืน ๆ ทีส่ าคัญ / ขั้นตอน

วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง
การประเมนิความเสี่ยง

4.การเฝ้าระวังข้อมูล มีข้อมูลด้านส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยส่ิงแวดล้อมประกอบการ
วางแผนการด าเนินงาน

ข้อมูลจาก HDC ล่าช้า
 / ประเด็นไม่ครบถ้วน

1.การรวบรวมข้อมูลจาก HDC
ล่าช้า / ประเด็นไม่ครบถ้วน

2 2 4 ปาน
กลาง

2.ระบบ Internet / เว็บไซต์ล่ม 2 3 6 ปาน
กลาง

5.การจัดวางระบบควบคุมภายใน เพือ่ให้การด าเนินงานจัดวาง
ระบบควบคุมภายในเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ

การด าเนินงานงระบบ
ควบคุมภายในไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย

1.คณะกรรมการควบคุมภายใน
ฯไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
ตามทีก่ าหนด

2 2 4 ปาน
กลาง

2.การก าหนดประเด็น
กระบวนงานยังไม่ครบถ้วน/
ครอบคลุม

2 2 4 ปาน
กลาง

3.การจัดท ารายงานผลการ
ติดตามประเมินผลระบบ
ควบคุมภายในของหน่วยงาน
ล่าช้า

2 2 4 ปาน
กลาง



กระบวนการจ าหน่าย 
ของงานพัสดุ กลุ่มอ านวยการ 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้การด าเนินงานด้านพัสดุเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ถูกต้องตามระเบียบ   
กระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  มีพัสดุคงเหลือครบถ้วน  
ถูกต้องตามความเป็นจริง 
 

ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน จุดควบคุมความเสี่ยง ระยะเวลา 
น.ส.อครวรรณ  สินธุบัว  

    1.จัดท าบันทึกขออนุมัติและค าสั่ง 
    แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 
    พัสดุ ประจ าปี 
 

1.ต้องท าให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันท า
การ หลังได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร
ให้ด าเนินการพร้อมตรวจสอบความต้อง
ก่อนเสนอ 

 
30 นาที 

น.ส.อครวรรณ สินธุบัว  
  2.เสนอผู้มีอ านาจลงนามในบันทึก 
 
 

 
1.เสนอและติดตามการลงนามในบันทึก 
ภายใน 1 วันท าการ  

 
60 นาที 

 
ผู้มีอ านาจลงนาม 

   
   3.พิจารณาและลงนาม 
 

 
1.ลงนามภายใน 1 วันท าการ 

 
60 นาที 

 
 
น.ส.อครวรรณ สินธุบัว 

 
   4.เตรียมหลักฐานรับ - จ่าย วัสดุ    
   ครุภัณฑ์ ให้ คกก.ตรวจสอบพัสดุ 
   ตรวจสอบพัสดุประจ าปี ตรวจสอบ 

 

 
1.ต้องจัดท าให้แล้วเสร็จ ภายใน 2 วัน
ท าการ 
2.ตรวจสอบความถูกต้อง 

 
420 นาที 

 
คณะกรรมการตรวจสอบ
พัสดุประจ าปี 

 
    5.คกก.คกก.ตรวจสอบพัสดุ    
       ตรวจสอบพัสดุประจ าปี  
       ด าเนินการตรวจสอบพัสดุ 
 

 
1.ตรวจสอบพัสดุตามหลักฐานรับ-จ่าย 
 

 
420 นาที 

 
 
น.ส.อครวรรณ สินธุบัว 

 
   6.จัดท ารายงานผลการตรวจสอบ 
   พัสดุ หลังกจากที่ คกก.ตรวจสอบ 
   พัสดุประจ าปี ตามการตรวจสอบ 
   แล้ว 
 

 
1.ต้องท ารายงานและรายงานให้แล้ว
เสร็จภายใน 30 วันท าการ ตาม 
ระเบียบพัสดุ 2560 ข้อ 155 
 
 
 

 
180 นาที 

 
น.ส.อครวรรณ สินธุบัว 

  

 7.เสนอผู้มีอ านาจลงนามในบันทึก 
  และหนังสือรายงานไปยังส านักงาน 
  ตรวจเงินแผ่นดิน 
 

1.เสนอและติดตามการลงนามในบันทึก 
ภายใน 1 วันท าการ 
 
 
 

 
60 นาที 

 
 



ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน จุดควบคุมความเสี่ยง ระยะเวลา 
 

ผู้มีอ านาจลงนาม 
 
        8.พิจารณาและลงนาม 
 

 
1.ลงนามภายใน 1 วันท าการ 

 
60 นาที 

 
น.ส.อครวรรณ สินธุบัว 

 
        9. จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง  
        คกก.สอบหาข้อเท็จจริง 
 

1. .ต้องท าให้แล้วเสร็จภายใน 1 วันท า
การ หลังได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร
ให้ด าเนินการพร้อมตรวจสอบความต้อง
ก่อนเสนอ 

 
60 นาที 

 
น.ส.อครวรรณ สินธุบัว 

 
  10.เสนอผู้มีอ านาจลงนามในค าสั่ง 
 

1.เสนอและติดตามการลงนามในบันทึก 
ภายใน 1 วันท าการ 

 
60 นาที 

 
ผู้มีอ านาจลงนาม 

 
       11.พิจารณาและลงนาม 
 

 
1.ลงนามภายใน 1 วันท าการ 

 
60 นาที 

 
 

คกก.สอบหาข้อเท็จจริง 

 
  12.คกก.สอบหาข้อเท็จจริงว่ามี 
  พัสดุช ารุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป 
  หรือไม่ 
 

 
1.เริ่มด าเนินการสอบหาข้อท็จจริงในวัน
เปิดท าการวันแรกของการรับทราบค าสั่ง  
ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันท าการ 

 
420 นาที 

 
น.ส.อครวรรณ สินธุบัว 

 
  13.จัดท ารายงานผลการสอบหา 
  ข้อเท็จจริงเสนอหัวหน้าหน่วยงาน 
 

1.ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนก่อน
รายงานผลการต่อหัวหน้าหน่วยงาน 
2.จัดท ารายงานผลการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงเสนอต่อผู้แต่งตั้งภายใน 30 
วันท าการ  
3.คกก.ลงลายมือชื่อก ากับในเอกสาร
ประกอบรายงาน 

 
 

840 นาที 

 
น.ส.อครวรรณ สินธุบัว 

 
  14.เสนอผู้มีอ านาจลงนามในค าสั่ง 
 

1.เสนอและติดตามการลงนามในบันทึก 
ภายใน 1 วันท าการ 

 
60 นาที 

 
ผู้มีอ านาจลงนาม 

 
       15.พิจารณาและลงนาม 
 

 
1.ลงนามภายใน 1 วันท าการ 

 
60 นาที 

 
น.ส.อครวรรณ สินธุบัว 

 

    16. จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง  
    คกก.ก าหนดราคากลาง พร้อม 
   จ าหน่าย 

1. .ต้องท าให้แล้วเสร็จภายใน 1 วันท า
การ หลังได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร
ให้ด าเนินการพร้อมตรวจสอบความ
ถูกต้องก่อนเสนอ 
 

 
60 นาที 

คกก.คกก.ก าหนดราคา
กลาง พร้อม จ าหน่าย 

17.คกก.ก าหนดราคากลาง พร้อม  
   จ าหน่าย ก าหนดราคากลางของ 
    พัสดุ 
 

 
1.เริ่มด าเนินตั้งราคากลางของพัสดุที่
จ าหน่าย 

 
240 นาที 
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ผู้มีอ านาจลงนาม 

   

     18. พิจารณาสั่งให้ด าเนิน 
     การจ าหน่ายพัสดุ 
 

1.ขาย ให้ด าเนินการขายโดยวิธี
ทอดตลาดก่อน แต่ถ้าขายโดยวิธี
ทอดตลาดแล้วไม่ได้ผลดี ให้น าวิธีที่
ก าหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใช้โดยอนุโลม 
เว้นแต่กรณี ดังต่อไปนี้ 
(ก) การขายพัสดุครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาซื้อ
หรือได้มารวมกันไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ 
บาท จะขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดย
การเจรจาตกลงราคากันโดยไม่ต้อง
ทอดตลาดก่อนก็ได้ (ข) การขายให้แก่
หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การสถานสา
ธารณกุศลตามมาตรา ๔๗ (๗) แห่ง
ประมวลรัษฎากร ให้ขายโดยวิธี
เฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคา
กัน (ค) การขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ แท็บเล็ต ให้แก่
เจ้าหน้าที ่ของรัฐที่หน่วยงานของรัฐ
มอบให้ไว้ใช้งานในหน้าที่ เมื่อบุคคล
ดังกล่าวพ้นจากหน้าที่หรืออุปกรณ์
ดังกล่าว พ้นระยะเวลาการใช้งานแล้ว 
ให้ขายให้แก่บุคคลดังกล่าวโดยวิธี
เฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคา
กัน 
ตามระเบียบ ข้อ 214 
 

60 นาที 

 

น.ส.อครวรรณ สินธุบัว 
 

     19. ด าเนินการจ าหน่ายพัสดุ 
 

1.เริ่มด าเนินการจ าหน่ายพัสดุ ให้แล้ว
เสร็จภายใน 30 วันท าการ  

2,100 นาท ี

 

 
น.ส.อครวรรณ สินธุบัว 

 
   20.จัดท ารายงานผลการจ าหน่าย 
    พัสดุ 
 

 

1.ต้องจัดท าให้แล้วเสร็จ ภายใน 1 วัน
ท าการ 
2.ตรวจสอบความถูกต้อง 

 
60 นาที 

 
น.ส.อครวรรณ สินธุบัว 

  

 21.เสนอผู้มีอ านาจลงนามในบันทึก 
  และหนังสือรายงานไปยังส านักงาน 
  ตรวจเงินแผ่นดิน 
 

 
1.เสนอและติดตามการลงนามในบันทึก 
ภายใน 1 วันท าการ 

 
60 นาที 

 

น.ส.อครวรรณ สินธุบัว 
 

 
  22.ลงจ่ายพัสดุออกจากบัญชีและ 
  ทะเบียน 
 

 
1.ให้รีบลงจ่ายพัสดุออกจากบัญชีและ
ทะเบียนโดยทันที เมื่อได้ด าเนินการ
จ าหน่ายแล้ว 

 
420 นาที 
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น.ส.อครวรรณ สินธุบัว 
 
 

 

    23. จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม 
 

1.จัดเก็บเข้าแฟ้มให้ครบถ้วน ถูกต้อง  
 

20 นาที 

  รวมระยะเวลาทั้งหมด 5,870 นาที 

 

แบบสอบถามกระบวนงานการจ าหน่ายพัสดุ 
กลุ่มงานอ านวยการ 

 แบบสอบถามนี้เหมาะส าหรับผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นผู้บริหารระดับผู้จัดการหรือกลุ่มผู้บริหาร ซึ่ง
คุ้นเคยเกี่ยวกับด้านการบริหารพัสดุของหน่วยรับตรวจ ข้อสรุปค าตอบจะต้องมาจากการสังเกตการณ์และการ
สัมภาษณ์ ผู้มีความรู้ในเรื่องนี้ 

1. แบบสอบถามด้านกระบวนงานการจ าหน่ายพัสดุ ประกอบด้วย 

แบบสอบถามด้านกระบวนงานการตรวจสอบพัสดุประจ าปี 

ค าถาม 
 

มี / ไม่ ไม่มี / 
ไม่ใช่ 

ค าอธิบาย/ 
ค าตอบ 

1.การจ าหน่ายพัสดุ 
 กรณีพัสดุช ารุด เสื่อมสภาพ สูญหายหรือหมดความจ าเป็นต้องใช้

งาน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง หรือไม่ 

√   

 กรณีพัสดุช า รุด เสื่อมสภาพ สูญหายหรือหมดความจ าเป็นต้อง
ใช้งาน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง และทัน
ระยะเวลาที่ก าหนดหรือไม่ 

√     

 มีการสอบหาข้อเท็จจริงหรือไม่ √   

 มีการรายงานผงการสอบหาข้อเท็จจริงหรือไม่ √   

 มีการจ าหน่ายพัสดุด าเนินการแล้วเสร็จภายใน 60 วันนับถัดจาก
วันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการหรือไม่ 

√   

 มีการจัดท ารายงานการจ าหน่ายพัสดุออกจากบัญชีหรือไม่ √   

 เมื่อได้ด าเนินการจ าหน่ายพัสดุแล้ว ได้ลงจ่ายพัสดุนั้นออกจาก
บัญชีหรือทะเบียนทันที และแจ้งให้ส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินทราบภายใน 30 วันนับแต่ลงจ่ายพัสดุนั้นหรือไม่ 

√   

สรุป : มีการด าเนินการตามแบบสอบถามครบถ้วน 

 

       ชื่อผู้รายงาน ................................ 
       ต าแหน่ง……………………………....... 
       วันที่............./............../................ 
 

 



ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน       จุดควบคุมความเสี่ยง

1. จัดเตรียมข้อมูลในการจัดซ้ือจัดจ้าง 1 วัน
 1.1 รายละเอียดโครงการ

 1.2 ใบเสนอราคา+แค็ตตาล็อก(ถ้ามี)

 1.3 รายชื่อคณะกรรมการตรวจรับ

 1.3.1 วงเงิน 50,000 บาทขึ้นไป คกก 1-3 ท่าน

 1.3.2 วงเงินน้อยกว่า 50,000 บาท คกก 1 ท่าน

กรณีผู้ขายรายใหม่ ให้แนบเอกสารที่เกี่ยวข้องมาพร้อม

2. จัดท าบนัทกึขออนุมัติ 0.5 วัน

หลักการก่อนด าเนินการ

ในขั้นตอนต่างๆ 

๒.1 ก าหนดรายละเอียดและวงเงินให้ชัดเจน

๒.2 แนบเอกสารให้ครบถ้วนตามข้อ 1

๒.3 ให้ด าเนินการจัดท าบันทึก เสนอผอ.

ภายใน 15 วัน ก่อนส่งจัดท าจัดซ้ือจัดจ้าง

ในระบบ e-GP 

3. ผู้มีอ านาจพจิารณาลงนามอนุมัติ

3.1 หลังจากได้รับอนุมัติ 1 วัน
ส่งขอเลขรหัสงบประมาณที่กลุ่มงาน บรย.

4. บนัทกึข้อมูลตามระบบ 0.5 วัน

ใหค้รบถ้วนถูกต้องทกุขั้นตอน

4.1. พิมพ์เอกสารออกจากระบบ e-GP 

งานพัสดุ กลุม่อ านวยการ ศูนยอ์นามัยที่ 9 นครราชสีมา
การจัดซ้ือจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินเกิน 5,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท (ลง e-GP)

                           ทีก่ าหนด การปฏิบัตงิานเป็นไปอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคับ

ระยะเวลา

วัตถุประสงค์  :  เพ่ือให้การด าเนินเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ ประสิทธิผล การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์

4. บันทึกข้อมูลในระบบ e-GP 

3. พิจารณาและลงนาม 
ขออนุมัติวงเงินซื้อขอจ้าง 

เจ้าหน้าที่ 

1. จัดเตรียมข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง 
รวมทั้งข้อมูลของคณะกรรมการ 
ก าหนด TOR และคณะกรรมการ 

ตรวจรับพัสดุ 

2. จัดท าบันทึกขออนุมัติ 
หลักการเพื่อจัดซื้อ / จ้าง  

เสนออนุมัติโดย ผอ. 

เจ้าหน้าที่ 

เจ้าหน้าที่ 

ผู้มีอ านาจลงนาม 
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5. รวบรวมเอกสารหลักฐาน

ใหค้รบถ้วนตามระเบยีบที่ก าหนด 0.5 วัน

5.1. หัวหน้าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

ความถูกต้อง

6. สอบทานความครบถ้วน 1 วัน

ถูกต้องก่อนลงนามอนุมัติ

6.1. ลงนามอนุมัติภายใน ๑ วันท าการ

7. ขอใบเสนอราคาไม่น้อยกวา่ 0.5 วัน

3 ร้าน (เกิน 100,000) บาท

7.1. ตรวจสอบความครบถ้วน

ถูกต้องของใบเสนอราคา 

7.2. ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง

หลังจากได้รับใบเสนอราคา

8. จัดท าบนัทกึรายงานผล 0.5 วัน

ทนัททีี่ได้ชื่อผู้ค้า

8.1. ประกาศผู้ชนะการเสนอ

ราคาในเว็บไซด์ของหน่วยงาน

7. ติดต่อกับผู้ประสานงาน 
กับผู้ค้า 

8. จัดท าบันทึกรายงาน 
ผลการพิจารณา และประกาศ 

ผู้ชนะการเสนอราคา  
พร้อมบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP  

โดยผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 

 
6. พิจารณาและลงนาม 

อนุมัติรายงาน 
ขอซื้อขอจ้าง 

5. รวบรวมเอกสารหลักฐาน 
จากระบบ e-GP และจากผู้ขาย 

 เสนอผู้มีอ านาจลงนาม 

เจ้าหน้าที่พัสดุ 

ผู้มีอ านาจลงนาม 

เจ้าหน้าที่พัสดุ 

เจ้าหน้าที่พัสดุ 
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9. สอบทานความครบถ้วน 1 วัน

ถูกต้องก่อนลงนามอนุมัติ

9.1. ลงนามอนุมัติภายใน ๑ วันท าการ

10. สอบทานความครบถ้วน 0.5 วัน

    ถูกต้อง ก่อนลงนามอนุมัติ

และขึ้นประกาศในระบบ EGP

11. ตรวจสอบความถูกต้องก่อนออก 0.5 วัน

ใบส่ัง

11.1.ก าหนดวันส่งมอบพัสดุทุกคร้ัง

11.2.ระบุในใบส่ังซ้ือ/จ้าง กรณีผู้ค้า

ส่งมอบพัสดุเกินก าหนดจะด าเนิน

การแจ้งปรับทุกคร้ัง

11.3 ทดลองเข้าระบบทุก 10 วัน 

หากพบว่าระบบใช้งานได้ด าเนิน

การขั้นตอนต่อไปทันที

12. สอบทานความครบถ้วน 0.5 วัน

ถูกต้อง ก่อนลงนามอนุมัติ

11. จัดท าใบสั่งซื้อ/จ้าง ในระบบ
และประสานงานกับร้านค้าเพื่อนัดวัน

รับใบสั่งซ้ือ/จ้าง   

9. ลงนาม 
อนุมัติรายงานผล 

การพิจารณาขอซื้อ / จ้างและ
ประกาศผู้ชนะ 

10. หัวหน้าเจ้าหน้าที่พิจารณา
อนุมัติในระบบ e-GP พร้อมขึ้น

ประกาศ  

12. หัวหน้าเจ้าหน้าที่พิจารณา
อนุมัติในใบสั่งซ้ือ/จ้าง 

ผู้มีอ านาจลงนาม 

เจ้าหน้าที่พัสดุ 

เจ้าหน้าที่พัสดุ 

ผู้มีอ านาจลงนาม 



ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน       จุดควบคุมความเสี่ยง ระยะเวลา

13.ทดลองเข้าระบบทกุ 10 วนั 0.5 วัน

หากพบวา่ระบบใช้งานได้ด าเนินการ

ขั้นตอนต่อไปทนัที

13.1 กรณีหากเป็นการจ้างให้ผู้ค้าติด

อากรแสตมป์ให้ครบถ้วนทุกคร้ัง

14. รับใบส่งมอบสินค้าภายในระยะเวลา0.5 วัน

ที่ก าหนด

15. ตรวจสอบเอกสารประกอบเบกิ 0.5 วัน

จ่ายใหค้รบถ้วนก่อนส่งผู้ตรวจรับ

พสัดุ

 16. ผู้ตรวจรับพสัดุด าเนินการ 5 วัน

   ตรวจรับพสัดุใหค้รบถ้วน 

   ถูกต้องภายในเวลาที่ก าหนด

   ไม่เกิน 5 วนัท าการ

17.ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน 0.5 วัน

ของรายงานผลการตรวจรับพสัดุ

17.1 ทดลองเข้าระบบทกุ 10 วนั 

หากพบวา่ระบบใช้งานได้ด าเนิน

การขั้นตอนต่อไปทนัที

14.รับใบส่งมอบพัสด ุ
จากผู้ค้า / ผู้รับจ้าง 

15. จัดท ารายงานผลการตรวจรับ
พัสดุและบันทึกในระบบ EGP โดย

ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 

13. ผู้ค้ารับใบสั่งซ้ือ/จ้าง เจ้าหน้าที่
บันทึกวันที่ในระบบ EGP และ

ด าเนินการซื้อ/จ้าง 

16. ผู้ตรวจรับพัสดุด าเนินการ
ตรวจรับ 

17. บันทึกวันที่รายงานผลการตรวจ
รับในระบบ EGP  

เจ้าหน้าที่พัสดุ 

เจ้าหน้าที่พัสดุ+ 
ผู้ประสานงาน 

เจ้าหน้าที่พัสดุ+ 
ผู้ตรวจรับ 

เจ้าหน้าที่พัสดุ 

เจ้าหน้าที่พัสดุ 
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18. ตรวจสอบเอกสารประกอบ 0.5 วัน

   การเบกิจ่ายใหค้รบถ้วน

   ก่อนส่งใหก้ารเงินทกุคร้ัง

18.1 ตรวจสอบความถูกต้อง

    ของรหัสงบประมาณ 

    และจ านวนเงินที่ส่งเบิกทุกคร้ัง

19. สอบทานความครบถ้วน 1 วัน

ถูกต้อง ก่อนลงนามอนุมัติ

20. ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน 0.5 วัน

ของบนัทกึขออนุมัติจ่ายเงิน

20.1 ทดลองเข้าระบบทุก 10 วัน 

หากพบว่าระบบใช้งานได้ด าเนิน

การขั้นตอนต่อไปทันที

21. ตรวจสอบความถูกต้อง  0.5 วัน

ครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน

การส่งเบกิก่อนจัดส่งทกุคร้ัง

22.จัดเก็บเข้าแฟม้ใหถู้กต้อง 0.5 วัน

เปน็ระเบยีบ

รวมเวลาทัง้หมด 18 วัน

21. จัดส่งเอกสารขอเบิกให้งาน
การเงินและถ่ายเอกสารส าเนาคู่ฉบับ

คืนต้นเรื่อง  

18. จัดท าบันทึก 
ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน                            

22. จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม 

19.หัวหน้า
หน่วยงาน

พิจารณาอนุมัติ 

20. บันทึกวันที่ขออนุมัติเบิกจ่ายใน
ระบบ GFMIS   

เจ้าหน้าที่พัสดุ 

ผู้มีอ านาจลงนาม 

เจ้าหน้าที่พัสดุ 

เจ้าหน้าที่พัสดุ 

เจ้าหน้าที่พัสดุ 













คะแนน ระดบั
ขั้นตอนที ่7 ติดต่อ
ประสานงานผู้ค้าให้เสนอราคา

เพือ่เปรียบเทียบราคาก่อน
ด าเนินการจัดซ้ือ/จ้าง

ด าเนินการจัดซ้ือ/จ้างล่าช้า ผู้ค้าส่งใบเสนอราคาล่าช้า 1 1 1 ต่ า
3

ขั้นตอนที ่11 ประสานงานกับ
ร้านค้าเพือ่จัดหาพัสดุ

เพือ่ให้ได้สินค้าตามวัน
เวลาทีก่ าหนด

ไม่ได้รับสินค้าตามวันทีก่ าหนด ผู้ค้าอาจส่งมอบพัสดุล่าช้า 
เกินก าหนด

1 1 1 ต่ า

2
ขั้นตอนที ่15 จัดท ารายงานผล
การตรวจรับพัสดุเสนอผู้ตรวจ
รับพัสดุโดยผ่านหัวหน้าที่
เจ้าหน้าที่

1.เพือ่ตรวจรับสินค้าว่า
ถูกต้องตามทีจ่ัดซ้ือ/จ้าง
หรือไม่ ก่อนส่งเบิกจ่าย

1.ได้รับพัสดุไม่ถูกต้อง ไม่ครบ
ตามจ านวน

1.พัสดุช ารุดเสียหาย
ระหว่างขนส่ง/ไม่ถูกต้อง
ตามทีส่ั่ง/แพ็คพัสดุผิดและ
ส่งผิดที ่/ไม่ส่งพัสดุตามวัน 
เวลา ทีก่ าหนด

1 2 2 ต่ า

1

2.เพือ่ให้เอกสาร
ประกอบการเบิกจ่าย/ใบ
ส่งของ/ใบแจ้งหนี/้
ใบเสร็จรับเงิน ถูกต้อง
ครบถ้วนก่อนผู้ตรวจรับ
พัสดุด าเนินการตรวจรับ

2. เอกสารประกอบการเบิกจ่าย
ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วนไม่สามารถ
เสนอผู้ตรวจรับพัสดุด าเนินการ
ตรวจรับได้

2. ผู้ค้าน าเอกสาร
ประกอบการเบิกจ่ายมาไม่
ครบถ้วน ถูกต้อง

1 2 2 ต่ า

ล าดบั
ความเสี่ยง

ตารางวิเคราะห์ระดับความเสีย่ง
งานพัสดุ กลุม่อ านวยการ ศูนยอ์นามัยที่ 9 นครราชสีมา

ปีงบประมาณ 2563

โอกาส ผลกระทบ
ระดบัความเสี่ยง

ภารกิจตามกฎหมาย /
แผนงาน /ภารกิจอ่ืน ๆ ที่

ส าคัญ / ขั้นตอน
วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง

การประเมนิความเสี่ยง



 
ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน       จุดควบคุมความเสี่ยง ระยะเวลา

30      วนั

1. ระยะเวลาในการส่งรายงานการตรวจ

    สอบที่อาจกระชั้นชิด 1       วนั

1. ติดต่อประสานงานใหค้รบถ้วนทกุหน่วยงาน 1       วนั

2. ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือ

1. ตรวจสอบข้อเทจ็จริงอย่างรอบด้าน 1        วนั

2. บนัทกึภาพใหค้รบถ้วน และถูกจุดส าคัญ

3. จดบนัทกึประเด็นส าคัญ

การตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีอุทธรณ์ค าสัง่เจ้าพนักงานท้องถ่ิน
 ศูนยอ์นามัยที่ 9 นครราชสีมา

วัตถุประสงค์ :  เพ่ือให้การด าเนินงานดา้นการตรวจสอบขอ้เท็จจริงกรณีอุทธรณ์ค าสั่งเจ้าพนักงานเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ
                            ประสิทธิผล และเป็นไปตามพระราชบัญญัตกิารสาธารณสุข พ.ศ.2535 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเตมิ       

1. ผู้รับค าสั่งไม่เห็นด้วยกับค าสั่งของ       
เจ้าพนักงานท้องถิ่น จึงอุทธรณ์ค าสั่ง
ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์   

(กรมอนามัย)  

 
2. คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์    
มีค าสั่งให้ศูนย์ฯ ตรวจสอบข้อเท็จจริง

กรณีอุทธรณ์ฯ และเรียกหลักฐาน
ประกอบจากทางท้องถิ่นและผู้อุทธรณ์ 

3. ศูนย์ฯ ประสานท้องถิ่นฯ ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดและผู้อุทธรณ์เพ่ือลง

พ้ืนที่ตรวจสอบ 

4. ศูนย์ฯ ร่วมกับส างานสาธารณสุข
จังหวัด ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง 

ผู้อุทธณณ์ 

เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 



1. จัดท ารายงานการตรวจสอบข้อเทจ็จริง 1        วนั

    ใหค้รบถ้วนทกุประเด็น

2. ส่งรายงายภายในระยะเวลาที่คณะอนุ

    กรรมการก าหนด

1. เสนอและติดตามการลงนามในบนัทกึ 1        วนั

    ภายใน 1 วนัท าการ

1. น าเสนอข้อมูลอย่างละเอียด 30        นาที

          

      

60        นาที

5. ศูนย์ฯ รวบรวมข้อมูลการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง รูปภาพ และพยานหลักฐาน 
รายงานการตรวจสอบข้อเท็จจรงิกรณี
อุทธรณ์ค าสั่ง ส่งให้คณะอนุกรรมการ

พิจารณาอุทธรณ์ 

   7. รายงานข้อเท็จจริงต่อที่ประชุม
คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 

เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ 

ผู้มีอ านาจลงนาม 

เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ 

ผู้มีอ านาจลงนาม 

6. น าเสนอ ผอ.พิจารณา  
ลงนาม 

 
 
    

8. คณะอนุกรรมการฯ
พิจารณาข้อเท็จจริง 

 
    
 



1 วนั

1        วนั

รวมเวลาทัง้หมด ภายใน 90 วัน
นับแต่ได้รับอุทธรณ์

10. คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
ออกค าสั่ง 

   9. คณะอนุกรรมการฯรายงานต่อ 
คณะกรรมการฯ 

เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ 

ผู้มีอ านาจลงนาม 



คะแนน ระดบั
 เพือ่ให้การด าเนินงานด้านการ 1. ระยะเวลาการส่งรายงานการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี
อุทธรณ์

ตรวจสอบข้อเท็จจริงกระชั้นชิด

ค าส่ังเจ้าพนักงานเป็นไปอย่างมี 2. การตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ ครบถ้วนทุกประเด็น 5 5 25 สูงมาก 1

เป็นไปตามพระราชบัญญัติการ 3. การรายงานข้อมูลต่อคณะอนุ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่ กรรมการฯ มีความคาดเคล่ือน
แก้ไขเพิม่เติม

ตารางการวิเคราะห์ระดับความเสีย่ง
กลุม่อ านวยการ

ปีงบประมาณ 2563

ภารกิจตามกฎหมาย /แผนงาน /
ภารกิจอ่ืน ๆ ทีส่ าคัญ / ขั้นตอน

วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง
การประเมนิความเสี่ยง

ล าดบั
ความเสี่ยงโอกาส ผลกระทบ

ระดบัความเสี่ยง

1.ด าเนินการตรวจสอบขอ้เท็จจริง

การพิจารณาออกค าส่ัง
ของคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์อาจ
ไม่ถูกต้องครบถ้วน



วัตถุประสงค์  :  

 
ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน       จุดควบคุมความเสี่ยง

1. ใช้ประวติั ก.พ. ๗ ประกอบการ 1 วัน

   ตรวจสอบข้อมูล

2. ใช้มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง

   มาประกอบการส ารวจข้อมูลฯ

1. ใช้แบบฟอร์มการประเมินฯ
ตามที่กองการเจ้าหน้าที่ ก าหนด

   ตามที่กองการเจ้าหน้าที่ก าหนด

   2. ใช้ประวติั ก.พ. ๗ ประกอบการ

      จัดท าข้อมูลคุณสมบติัของบคุคล

1 วัน

การประเมนิผลงานเพ่ือเลื่อนระดบัและแตง่ตั้งขา้ราชการให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ประเภทวิชาการ ระดบัช านาญการ
ศูนย์อนามยัที ่9 นครราชสีมา (ส่วนงานย่อย)

ระยะเวลา

1 วัน

1.ส ารวจข้าราชการผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนให้ส่งแบบประเมินผลงาน 
ตาม ว ๑๐/๒๕๔๘ และแจ้งให้
ข้าราชการผู้มีคุณสมบัติทราบและส่ง 
แบบประเมินฯ ตาม ว ๑๐/๒๕๔๘ 

2.   รับเอกสารของผู้ประเมิน ตรวจสอบ
และวิเคราะห์ความถูกต้องของเอกสาร 
ความครบถ้วน  โดยตรวจเอกสาร  ดังน้ี 
  ๑) แบบประเมินคุณสมบัติของบุคคล 
  ๒) เอกสารทางวิชาการ 
  ๓) เอกสารหมายเลข ๑ - ๓  ตรงกับ
ประกาศของกองการเจ้าหน้าท่ี  กรม
อนามัย 
  กรณีเอกสารไม่ถูกต้อง  ไม่ครบ 
  ส่งคืนให้ผู้รับการประเมินกลับไปแก้ไข 

 

นางสีมาภร  
ทองเกลี้ยง 

นางสีมาภร  
ทองเกลี้ยง 

นางสีมาภร  
ทองเกลี้ยง  

3. เมื่อเอกสารของผู้รับการ
ประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
ด าเนินการส่งให้หัวหน้า

กลุ่ม/ฝ่าย พิจารณาลงนาม 
 



ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน       จุดควบคุมความเสี่ยง ระยะเวลา

  1. แบบรายการประกอบค าขอ 1 วัน

 บคุคล

1 สัปดาห์

 1. ขั้นตอนการใหบ้ริการและ 1 วัน

    ระยะเวลาการใหบ้ริการตามที่

    ก าหนด

 2. ก าหนดวนัส่งผลงานฯ

1. ทะเบยีนรับเอกสาร 5 นาที

นางสีมาภร  
ทองเกลี้ยง 

นางสีมาภร  
ทองเกลี้ยง 

 

6.   แจ้งให้ผู้รับการคัดเลือกฯ ส่งผลงาน
และข้อเสนอแนวคิดฯ พร้อมหลักฐานการ
เผยแพร่ผลงานผ่านทาง knowledge  
Center ในระดับกรมหรือระดับ
หน่วยงาน  แล้วรวบรวมส่งเลขานุการ
คณะกรรมการประเมินผลงาน 

 

นางสีมาภร  
ทองเกลี้ยง 

5. กองการเจ้าหน้าที่ ส่งประกาศคัดเลือก
ให้ผู้รับการประเมินส่งผลงานประเมินฯ 
ตามขั้นตอนการประเมินผลงาน (ว ๑๐/
๒๕๔๘) 

กลุ่มสรรหาและ
บรรจุแต่งต้ัง   

7. รับเอกสารของผู้รับการคัดเลือกฯ  
พร้อมจัดให้มีการลงทะเบียนวันที่รับ
เอกสารเพ่ือใช้ในการนับวันที่แต่งต้ัง  
กรณีเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ แล้วส่งให้
คณะกรรมการ กพว. พิจารณาผลงาน 

 
 
    

4. จัดท าหนังสือเสนอ ผอ.
ศูนย์ พิจารณาลงนามส่งกอง
การเจ้าหน้าท่ี กรมอนามัย 
  



ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน       จุดควบคุมความเสี่ยง ระยะเวลา

 1. ชื่อเร่ือง สัดส่วนของผลงาน 1 วัน
  ข้อเสนอแนวคิดฯ จะต้องเหมือนกับ

  ประกาศคัดเลือกฯ กรมอนามัย

 2. รูปแบบการเสนอผลงานและ

  ข้อเสนอแนวคิดฯ จะต้องเปน็ไป

   ตามแบบรายการประกอบค าขอ

  ประเมินผลงานฯ ตามเอกสาร

  เกี่ยวกับการประเมินบคุคล

  ของกองการเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย

 1. บญัชีรายละเอียดประกอบ 1 สัปดาห์
  การพจิารณาผลงาน

 2. แบบแสดงการรับผลงานที่ส่ง

  ประเมิน

 3. แบบแสดงการประเมินผลงาน

  4. แบบรายงานผลการประเมิน

  ผลงาน

 5. แบบใหค้ะแนนเกณฑ์การตัดสิน

  คุณภาพของผลงานของ

  คณะกรรมการฯ

1 เดือน

10. ประชุมพิจารณาผลงานวิชาการ
รายบุคคล 

เลขานุการ
คณะกรรมการ
ประเมินผลงาน 

8. ตรวจสอบความถูกต้องของผลงาน
และข้อเสนอแนวคิดฯ  เมื่อเอกสารของ
ผู้รับการคัดเลือกฯครบถ้วนสมบูรณ์
ด าเนินการส่งให้คณะกรรมการกพว.  ได้
อ่านล่วงหน้าก่อนนัดประชุม  

เลขานุการ 
คณะกรรมการ
ประเมินผลงาน 

9.จัดท าหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ
ติดต่อสถานที่จัดประชุม  และเตรียม
เอกสารประกอบการประเมนิ เอกสารลง
นามและเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ดังน้ี 
๑. บัญชีรายละเอียดประกอบการ
พิจารณา 
๒. แบบแสดงการรับผลงานที่ส่งประเมิน 
๓. แบบแสดงการประเมินผลงาน 
๔. แบบรายงานผลการประเมินผลงาน 
๕. แบบให้คะแนนเกณฑ์การตัดสิน
คุณภาพของผลงานของคณะกรรมการฯ 

 

เลขานุการ 
คณะกรรมการ
ประเมินผลงาน 



ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน       จุดควบคุมความเสี่ยง ระยะเวลา
 1. ขั้นตอนการใหบ้ริการและ 2 สัปดาห์
  ระยะเวลาการใหบ้ริการตามที่

  ก าหนด

 2. ก าหนดวนัส่งผลงานฯ ที่แก้ไข

1. ขั้นตอนการใหบ้ริการและ 2 วัน

    ก าหนด

1 วัน

รวมระยะเวลา เดอืน2

ระยะเวลาการใหบ้ริการตามที่

11.   คณะกรรมการพิจารณาผลงานของ
ผู้รับการ คัดเลือกฯ  กรณีมีข้อแก้ไข
หรือไม่ผ่านจะส่งกลับคืนให้ผู้ขอประเมิน
ให้ด าเนินการต่อและ 
ท าบันทึกแจ้งกลับไปแก้ไข 

 

12. จัดท าหนังสือและรวบรวม
เอกสารเสนอ ผอ.ศูนย์ลงนาม เพ่ือ
รายงานผลการประเมินให้กองการ
เจ้าหน้าท่ีด าเนินการจัดท าค าสั่ง
แต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งในระดับสูงขึ้น 
เสนอกรมอนามัย 

 

เลขานุการ 
คณะกรรมการ
ประเมินผลงาน 

เลขานุการ 
คณะกรรมการ
ประเมินผลงาน 

11.   รายงานผลการประเมิน  กรณีผ่าน
การประเมิน รวบรวมเอกสารเสนอ ผอ.
ศูนย์ฯ เพ่ือส่งให้กองการเจ้าหน้าท่ี ดังน้ี 
๑)  มติท่ีประชุม 
๒)  บัญชีรายละเอียดประกอบการ
พิจารณา  
๓)  แบบแสดงการรับผลงานที่ส่งประเมิน 
๔)  แบบแสดงการประเมินผลงาน 
๕)  แบบรายงานผลการประเมินผลงาน 
๖)  เกณฑ์การตัดสินคุณภาพของผลงาน
ของ คณะกรรมการทุกราย 
๗)  ผลงานและข้อเสนอแนวคิดฯ ของ
ผู้รับการคัดเลือกฯ (ต้นฉบับ ๑ เล่ม 
ส าเนา ๒ เล่มและแผ่น CD ๑ แผ่น) 
 

นางสีมาภร  
ทองเกลี้ยง 



วตัถุประสงค์  :  เพือรักษาสภาพคล่องทางการเงินและการยมืเงิน การเงินยมืถูกต้องตามระเบียบข้อบังคบัเกียวข้อง
รายงานทางการเงินถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคบั และมาตรฐาน ดาํเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาทกีาํหนด

 

ชือผู้รับผดิชอบ ขันตอนการปฏิบัติงาน       จุดควบคุมความเสียง

เอกสารแนบพร้อมหลกัฐานถูกตอ้ง
ครบถว้น
1.บนัทึกขอยมืเงิน
2.สญัญายมืเงิน 2 ชุด

    3 .สาํเนาขออนุมติัไปราชการ
    4..โครงการ/กาํหนดการ
   5 .ประมาณการค่าใชจ่้าย

1.ลงทะเบียนคุมรับเอกสาร

1.ตรวจสอบเอกสารสญัญายมืเงิน
ครบถว้น ถูกตอ้งตามระเบียบ

1. ตดัเงินให้ตามแผนงานโครงการ
2. มีการตรวจสอบก่อนอนุมติั

1. ตรวจสอบเอกสารให้ครบถว้น
ถูกตอ้ง

30 นาที

กระบวนการยมืเงิน  การเบิกจ่ายเงิน และการล้างหนีเงินยมื
ศูนย์อนามัยท ี9 นครราชสีมา (ส่วนงานย่อย)

ระยะเวลา

10 นาที

2 นาที

10 นาที

5 นาที

1. จดัทาํหลกัฐานการยมืเงนิโดยผ่าน
หัวหน้ากลุ่มงาน  

2. ลงรับเอกสารสัญญาการยมืเงนิ 

 

4. ระบุเงนิตามแผนงาน/โครงการ และ
เสนอผู้มอีาํนาจอนุมตัสัิญญายมืเงนิ 

ผู้ยมืเงนิ 

นส.สุจณิณา 

นางเนตรดาว 

นายวนัเฉลมิ 

 

5. ตรวจสอบเอกสารยมืเงนิทไีด้รับอนุมตั ิ

3.ตรวจสอบเอกสารสัญญายมื นางเนตรดาว 



ชือผู้รับผดิชอบ ขันตอนการปฏิบัติงาน       จุดควบคุมความเสียง ระยะเวลา
1.ลงทะเบียนคุมใน Pass book

พร้อมลงเลขทีเอกสารจากระบบ GFMIS

1.มียอดเงินโอนเขา้ถูกตอ้งตาม
สญัญายมื

1.ตรวจสอบชือผูย้มืเงินให้ถูกตอ้ง
และเลขทีบญัชีธนาคารและ

จาํนวนเงินยมืให้ถูกตอ้ง
1.ตรวจสอบชือให้ถูกตอ้งตามสญัญ
เงินยมืเพือโอนเขา้บญัชีลูกหนี

1.ลงทะเบียนคุมเอกสารการลา้งหนี
เงินยมืพร้อมออกเลขทีรับหนงัสือ

เอกสารแนบพร้อมหลกัฐานถูกตอ้ง
ครบถว้น
1.บนัทึกขอยมืเงิน
2.สญัญายมืเงิน 2 ชุด
3. สาํเนาขออนุมติัไปราชการ
4.โครงการ/กาํหนดการ
5.ใบสาํคญัประกอบการลา้งหนีเงินยมื

1.มีการตรวจทานเอกสารและถือ

1.มีการตรวจทานเอกสารและถือ

10 นาที

20 นาที

10 นาที
ปฎิบติัอยา่งเคร่งครัด

10 นาที

5 นาที

10 นาที

2 นาที

ปฎิบติัอยา่งเคร่งครัด

10 นาที
9. เสนอผู้มอีาํนาจในระบบ KTB 

Corporate ตาม 2 ใน 4 อนุมตั ิ

นส.รุ่งนภา 

นางพรนภา 

นางพรนภา 

10. รับเอกสารประกอบการล้างหนีเงนิยมื งานสารบรรณ 

7. ตรวจสอบยอดเงนิโอนเข้าบัญชีธนาคาร นส.รุ่งนภา 

12. ตรวจสอบใบสําคญัการล้างหนี     

เงนิยมืตามระเบียบ 

นางเนตรดาว

6. วางฏีกาเงนิยมืในระบบ GFMIS 

8. เข้าระบบ KTB Corporate เพอืจ่าย
ให้กบัลูกหนีเงนิยมื 

11. ตรวจสอบใบสําคญัการล้างหนีเงนิ
ยมืเบอีงต้น 

นางกลัยา 

13. ตรวจทานใบสําคญัการล้างหนีเพอื
เสนอผู้อาํนวยการ 

นางมริษฎา 



ชือผู้รับผดิชอบ ขันตอนการปฏิบัติงาน       จุดควบคุมความเสียง ระยะเวลา

1.มีการตรวจทานเอกสารและถือ

1.มีการตรวจสอบเอกสารการลา้ง

1.ลงทะเบียนคุมลูกหนีเงินยมืเงิน

2.รายงานลูกหนีเงินยมืใบสาํคญั
ใบฝากเงินเบิกเกินส่งคืนให้บญัชีเพือ
ลงระบบลา้งหนีลูกหนีในระบบบญัชี

    GFMIS และทะเบียนลูกหนี

1.จดัเก็บเอกสารเรียงตามลาํดบัเลขท
สญัญา

ปฎิบติัอยา่งเคร่งครัด

5 นาที
หนีเงินยมื

20 นาที
งบประมาณ/เงินบาํรุง

5 นาที

10 นาที
14. เสนอผู้มอีาํนาจอนุมตั ิ

นส.สุจิณณา 

15. ตรวจสอบเอกสารการล้างหนีท ี

ได้รับอนุมตั ิ

นางเนตรดาว 

16. ล้างหนีเงนิยมืในระบบ GFMIS ออก
ใบรับใบสําคญั/รับเงนิสด 

นางเนตรดาว 

17. เกบ็เอกสารเข้าแฟ้มลูกหนีเงนิยมื 
นางกลัยา 



คะแนน ระดบั

กระบวนการเงินยมืและลูกหนี้ เพ่ือใหก้ารจ่ายเงินยมืถูกตอ้งและ 1.เจา้หนา้ท่ีส่งสัญญายมื ระยะเวลาการจ่ายเงินอาจจะเกิด 5 3 15 3 ปานกลาง
ทนัเวลา โดยถือปฎิบติัถูกตอ้ง เงินกระชนัชิดท าใหก้าร ความผิดพลาดได้
ระเบียบขอ้บงัคบั จ่ายเงินล่าชา้

2.ใบส าคญัประกอบการลา้งเอกสารประกอบเงินยมืไม่ครบถว้น 5 5 25 5 สูงมาก
หน้ีเงินยมืไม่ถูกตอ้งครบ

ตามระเบียบ

3.ไม่ทนัเวลาครบก าหนดเจา้หนา้ท่ีติดราชการไม่สามารถส่ง 3 4 12 4 สูง

ใชเ้งินยมืไดท้นัเวลา

4.ส่งคืนเงินยมืเกิน 20 % ยกเลิกการไปราชการจึงท าใหก้าร 3 5 15 5 สูงมาก

ประมาณการค่าใชจ่้ายสูงเกิน 20 %

ผลกระทบ
ระดบัความเส่ียง

ตารางการวเิคราะห์ระดับความเส่ียง

กลุ่มอ านวยการ   งานการเงินและบัญชี  ศูนย์อนามยัที่ 9  นครราชสีมา

ปีงบประมาณ 2563

ภารกิจตามกฎหมาย /แผนงาน /

ภารกิจอื่น ๆ ทีส่ าคญั / ขั้นตอน
วตัถุประสงค์ ความเส่ียง ปัจจัยเส่ียง

การประเมินความเส่ียง
ล าดบั

ความเส่ียงโอกาส



1. หนงัสืออนุมติัใหเ้ดินทางไปราชการ(ฉบบัจริง
จากผูมี้อาํนาจลงนามซึงประกอบดว้ยสาระสาํคญั
ดงันี
       * ชือ-นามสกุล  ตาํแหน่ง ผูเ้ดินทาง

   * ระยะเวลา สถานทีในการเดินทาง
       * วตัถุประสงคข์องการเดินทาง
       * ระบุแหล่งงบประมาณทีขอใช้
2. กรณีเดินทางไปราชการโดยรถยนตร์าชการ
       * ระบุชือพนกังานขบัรถ หมายเลขทะเบียนรถใน
      หนงัสืออนุมติัใหเ้ดินทางไปราชการ
3.กรณีใชพ้าหนะส่วนตวัไปราชการ
       * มีหนงัสืออนุมติัใหใ้ชย้านพาหนะส่วนตวัจาก
     ผูมี้อาํนาจ
4. ใบเบิกค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ 

(แบบ 8708) ปฎิบติัตามหนงัสือเวียนสงัการของ
     กรมบญัชีกลางที กค.0530.4/1177  ลงวนัที11 มค.54
5. กรณีใชสิ้ทธิเบิกค่าพาหนะทีไม่สามารถขอใบเสร็จ
รับเงินไดใ้ชใ้บรับรองแทนใบเสร็จรับเงินตามที
กรมบญัชีกลางกาํหนด

6. หลกัฐานการจ่าย 
   6.1 กรณีเดินทางโดยรถยนตร์าชการใบเสร็จรับเงิน
  ค่านาํมนัเชือเพลิงระบุหมายเลขทะเบียนรถยนต์
และตอ้งมีรายละเอียดครบถว้นตามระเบียบการเบิกจ่าย
เงินจากคลงัพ.ศ.2551 ส่วนที 2 หลกัฐานการจ่ายเงิน 
ขอ้ 41

6.2 หลกัฐานการขอเบิกค่าเครืองบิน
        *กรณีมีหนงัสือใหบ้ริษทัออกบตัรโดยสารให้ก่อน
       มีใบแจง้หนีเป็นหลกัฐานในการเบิกเงิน
    *กรณีจ่ายเป็นเงินสด มีหลกัฐานใบเสร็จรับเงิน
และกากบตัรโดยสารเครืองบิน

ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย

แบบสอบถามกระบวนการยืมเงิน การเบิกจ่ายเงิน และการล้างหนี
กลุ่ม อาํนวยการ  งานการเงินและบัญชี ศูนย์อนามยัที 9 นครราชสีมา

ลาํดับที คาํถาม ม ี/ ใช่ ไม่ม ี/ ไม่ใช่ คาํอธิบาย / คาํตอบ



ลาํดับที คาํถาม ม ี/ ใช่ ไม่ม ี/ ไม่ใช่ คาํอธิบาย / คาํตอบ

    * กรณีซือ E-Ticket มีใบรับเงินทีแสดงรายละเอียด
    การเดินทาง (Itinery Receipt)  
     * มีการแนบ Boarding Pass ทุกกรณีตามหลกัเกณฑ์
     ทุกกรณีตามหลกัเกณฑที์กระทรวงสาธารณสุข
        กาํหนด

1. ค่าเบียเลียง
    * อตัราการเบิกค่าเบียเลียงเดินทางเป็นไปตามบญัชี
หมายเลข 2 ของระเบียบทีกาํหนด
    * การนบัเวลาในการเดินทางไปราชการเพือคาํนวณ
ค่าเบียเลียงเดินทางเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา

    มาตรา 16
2. ค่าเช่าทีพกั
     * กรณีเบิกลกัษณะจ่ายจริงอตัราตามบญัชีหมายเลข

 3 (1) ของระเบียบทีกาํหนด และมีการพิจารณาเหตุ
ไม่เหมาะสมทีจะพกัร่วมกนั ตามพระราชกฤษฎีกา
มาตรา 16
      * กรณีเบิกลกัษณะเหมาจ่ายอตัราตามบญัชีหมาย
เลข 3 (2) ของระเบียบทีกาํหนดและไม่มีการเบิก

    ค่าเช่าทีพกั กรณีพกัในยานพาหนะหรือพกัใน
สถานทีทางราชการจดัใหต้ามพระราชกฤษฎีกา 
มาตรา 16
3.การเดินทางเป็นหมู่คณะเบิกค่าเช่าทีพกัในลกัษณะ
เดียวกนั

4. การเบิกค่าเช่าทีพกัตามทีจ่ายจริงผูเ้ดินทางไดแ้นบ
ใบเสร็จรับเงินกรณีเขา้พกัไม่ครบถว้นไดแ้นบใบ
แสดงรายละเอียดการเขา้พกั (Folio) ค่าเช่าทีพกัใน
ลกัษณะเดียวกนั

3. ค่าพาหนะ
1.การเดินทางโดยรถไฟเบิกค่าพาหนะเท่าทีจ่ายจริง
โดยประหยดั
2.การเดินทางโดยรถไฟขบวน รถด่วน หรือรถด่วน
พิเศษ ชนัที 1 นงันอนปรับอากาศ (บนอ.ป.)

เบิกไดเ้ฉพาะขา้ราชการประเภททวัไป ระดบัชาํนาญงาน

ตรวจสอบความถูกต้องอัตราค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ*



ลาํดับที คาํถาม ม ี/ ใช่ ไม่ม ี/ ไม่ใช่ คาํอธิบาย / คาํตอบ

อาวโุส ทกัษะพิเศษ ประเภทวิชาการ ระดบัชาํนาญการ
ระดบัตน้/สูง ประเภทบริหารระดบัตน้/สูง
3.การเดินทางโดยพาหนะรับจา้งปฎิบติัตามพระราช
กฤษฎีกา มาตรา 22  มาตรา 23 และมาตรา 24 และ
อตัราทีกระทรวงการคลงักาํหนด  ดงันี
กรณีเดินทางขา้มเขตจงัหวดัระหวา่งกรุงเทพกบัจงัหวดั
ทีมีเขตติดต่อกบักรุงเทพหรือเดินทางขา้มเขตจงัหวดั
ทีผ่านเขตกรุงเทพใหเ้บิกเท่าทีจ่ายจริงภายในวงเงิน
เทียวละไม่เกิน 600.- บาท 
การเดินทางขา้มเขตจงัหวดัอืนๆ นอกจากกรณีแรก
ใหเ้บิกใหเ้ท่าทีจ่ายจริงภายในวงเงินเทียวละไม่เกิน
500.- บาท
4. เดินทางโดยยานพาหนะส่วนตวัเบิกเงินชดเชยการ
การใชพ้าหนะส่วนตวั ดงันี รถยนตส่์วนบุคคล 
กิโลเมตรละ 4.- บาท รถจกัรยานยนตส่์วนบุคคล
กิโลเมตรละ 2.- บาท
5. เดินทางโดยเครืองบินปฎิบติัตามพระราชกฤษฎีกา
ตามมาตา 28  และ มาตรา 29

1.การเขียนเช็คสงัจ่ายปฎิบติัตามระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
แก่เจา้หนี/ผูมี้สิทธิมีลงนามรับเช็คหลงัตน้ขวัเช็ค
พร้อมระบุวนั เดือน ปี ทีรับเช็ค
2.เจา้หนี/ผูมี้สิทธิมารับเงินภายใน 15 วนัทาํการนบั
แต่วนัทีกรมบญัชีกลางโอนเงินใหส่้วนราชการ
3.กรณีเจา้หนี/ผูมี้สิทธิไม่ไดม้ารับเงินดว้ยตนเองมี
หนงัสือมอบอาํนาจหรือใบมอบฉนัทะกรณีเป็นขา้ราชการ
4.เจา้หนา้ทีผูจ่้าย ประทบัตราจ่ายเงินแลว้ลงลายมือชือ
รับรองการจ่ายระบุชือเตม็ตาํแหน่งและลงวนั เดือน ปี
ทีจ่ายเงิน

การเขยีนเช็คสังจ่ายถูกต้องและเจ้าหนี/ผู้มีสิทธิรับเงินปฎิบัติถูกต้อง



 
กลุ่มจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา 

กระบวนงาน   การตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกต ิ
 

ล าดับ
ที ่

ผังกระบวนงาน รายละเอียด ระยะเวลา 
(35 วันท าการ) 

ผู้รับผิดชอบ 

1  - แต่งตั้งคณะกรรมการทีมตรวจราชการและ
นิเทศงานกรณีปกติ 
- เสนอผู้บริหารพิจารณา ลงนามและแจ้ง
รายชื่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

3 วัน ผู้อ านวยการ 
กลุ่ม กส. 

2  -ประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการของ
แต่ละปี (ส่วนกลางจัด) 
-ประชุมคณะกรรมการทีมตรวจราชการและ
นิเทศงานกรณีปกติ 
-จัดท าร่างเอกสารสถานการณ์ข้อมูลพื้นฐาน
เชิงวิชาการส าหรับใช้ประกอบการนิเทศ 
-น าเสนอร่างเอกสาร ให้ผู้เกี่ยวข้องพิจารณา
ปรับปรุงให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน 
-จัดท าแบบฟอร์มส าหรับเก็บข้อมูลในแต่ละ
คณะ ตามประเด็นหัวข้อการตรวจราชการ 

 
12 วัน 

 
ทีมนิเทศ 
กลุ่ม กส. 

3  
 

- ศึกษา วิเคราะห์ เอกสารข้อมลูตามแบบรายงาน
ระดับจังหวดั 

-ทีมนิเทศรับฟังข้อมูลการน าเสนอของแต่ละจังหวัด 
และให้ข้อเสนอแนะ กับหน่วยรับตรวจ 

3 วัน/ครั้ง/
จังหวัด 

ทีมนิเทศ 
กลุ่ม กส. 

4  - ทีมนิเทศ รวบรวมข้อมลูที่ได้ จดัท ารายงาน (แบบ 
ตก.1) ระดับจังหวัด ตามประเด็นการตรวจราชการ 

- ทีมนิเทศ รวบรวมข้อมลูที่ได้ จดัท ารายงาน (แบบ 
ตก.2) ภาพรวมเขต  ตามประเด็นหัวข้อการตรวจ
ราชการ 

- รายงานผลการนิเทศรอบ 1 และรอบ 2 ในระบบ
รายงานออนไลน ์

-จัดท ารายงานสรุปผลการตรวจราชการในรูปแบบ
ไฟล์ดิจิทลั 

14 วัน ทีมนิเทศ 
กลุ่ม กส. 

5  - คืนข้อมูลผลการนิเทศให้กับจังหวัดผ่านระบบ
รายงานออนไลน์และเผยแพร่ในหน่วยงาน 

3 วัน กลุ่ม กส. 

 

ก าหนด 
ทีมตรวจราชการ 

จัดท าแนวทาง 
การนิเทศ 

ในรอบปีงบประมาณ 

 

ด าเนินการนิเทศ 
(2 คร้ัง/ปี/จังหวัด) 

 

รายงานผลการนิเทศ 

เผยแพร่รายงาน 



ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน จุดควบคุมความเสี่ยง
1.แจ้งหัวหน้าฝ่ายของงานนั้น
2.ไม่ทราบผู้รับผิดชอบข่าว 1 วัน

1.ขอข้อมูลเนื้อข่าวแล้วไม่ได้ 1 วัน

1. ไม่ระบุล าดับความส าคัญ 240 นาที
     ของภาพ

1.การตรวจสอบความถูกต้อง 7 วัน
ครบถ้วนของเนื้อหารายงานประจ าปี
ในส่วนทีเ่กี่ยวข้อง

1.เนื้อหาเยอะ ภาพเยอะ 60 นาที
2.เนื้อหาน้อย ภาพน้อย

1.เจ้าหน้าทีติ่ดภารกิจไปราชการ 30 นาที
2.ระบบแม่ข่ายมีปัญหาไม่สามารถ
   เผยแพร่ได้

60 วันรวมระยะเวลาทั้งหมด

การจัดท าภาพข่าวกิจกรรมศูนยอ์นามัยที่ 9 นครราชสีมา
กลุม่จัดการเทคโนโลย ีสารสนเทศและการสือ่สาร

              วัตถุประสงค์ : ๑. เพ่ือสื่อสารประชาสัมพันธ์ขอ้มลูขา่วสารให้เครือขา่ยไดร้ับรู้
                          2. เพ่ือเผยแพร่กิจกรรมการด าเนินงานของหน่วยงาน

ระยะเวลา

1.ติดต่อแหล่งข่าว/ข้อมูล  
กลุ่ม กส. 

๒. ขอข้อมูล 
 

๓.รอรับภาพข่าว 

6.การเผยแพร่ 

ผู้รับผิดชอบ
ข่าว 

กลุ่ม กส. 

กลุ่ม กส. 

๔.การตรวจสอบความถูกต้อง 
กลุ่ม บรย./
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

5.จัดหน้ากระดาษ กลุ่ม กส. 



ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน จุดควบคุมความเสี่ยง

1.ตรวจข้อมูลใบงาน/คิวงาน ๒๔๐ นาที
แจ้งเจ้าของงาน ว่างานจะเสร็จตาม
ก าหนดหรือไม่

๑.ตรวจสอบแหล่งทีม่าของข้อมูล ๑ วัน
จะได้ไม่ต้องแก้เนื้อหาหลายรอบ

๑.ตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้อง ๑ วัน
ไม่เยอะเกินไป  หรือน้อยเกินใป
มีการอ้างอิงจากแหล่งทีเ่ชื่อถือได้
จะได้ไม่ต้องแก้ไขบ่อย

๑.ตกลงแบบ/ชนิด ส่ือทีจ่ะผลิตทีช่ัดเจน ๒ วัน
2.ความต้องการของลูกค้า เช่น สี ธีมงาน
3.ระยะเวลาการใช้งานส่ือ

1.แบบความสวยงาม แก้ไขปกติ ๒ วัน
2.แก้ไขเพราะเพิม่หรือลดเนื้อหา ไม่เกิน 3 คร้ัง

ระยะเวลา

ผลิตสือ่เพ่ือการเผยแพร่   ประจ าปีงบประมาณ 2563
กลุม่จัดการเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์ทีก่ าหนด
เพ่ือให้ประชาชนมคีวามรอบรู้ดา้นสุขภาพและอนามยัสิ่งแวดล้อม อย่างถูกตอ้ง และมคีลังสื่อเพ่ือการสืบค้นของบุคคคทัว่ไป
และเครือขา่ยเพ่ือเป็นประโยชน์ตอ่ไป

ผู้รับบริการเขียนใบงาน 
ลงรายละเอียด 

กลุ่ม กส 

ส่งข้อมูลเพื่อจัดท า 
กลุ่มวัย 

เช็คข้อมูล/ก่อนการจัดท า 
กส/กลุ่มวัย 

ขั้นตอนปฏิบัติงาน  
กส 

ส่งกลับข้อมูลเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง 

กส 



1.ก าหนดเวลาของการส่งแบบให้ผู้รับบริการตรวจ๒ วัน

1.ต้องชื่อไฟล์ง่ายๆเพือ่การสืบค้นของ ๑ วัน
ประชาชนทีง่่ายขึ้น

1.เก็บไฟล์อิเล็กทรอนิกไว้ ในคอมพิวเตอร์
2.เก็บไฟล์อิเล็กทรอนิกไว้ในระบบโซเซียล๒๔๐ นาที

๑๐ วันรวมระยะเวลาทั้งหมด

ข้อมูลผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง
กลุ่มวัย 

เผยแพร่ 
กส 

เก็บเขา้คลงัประเภทของงาน
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

กส 



ชื่อผูรับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน จุดควบคุมความเสี่ยง

1.ติดตามระดับความเส่ียงตลอดเวลา ๓๐ นาที

๑.ระดับแดงคือ โตตอบทันที ๒๔ 
ชม ๓๐ นาที
๒. เหลือง 72 ชม

๑.ระบุกลุมงานทีรั่บผิดชอบเนื้อหา ๒๔๐ นาที
เพือ่โตตอบ

1.เนื้อหามีแหลงอางอิง ๑ วัน
2.เนื้อหามีผูรับผิดชอบ

1.วางแผนการจัดทํา ๓๖๐ นาที
2.แบบทีต่องการส่ือกับพืน้ทีแ่ละประชาชน

ระยะเวลา

ตอบโตความเสีย่งความรอบรูดานสุขภาพ  ประจําปงบประมาณ 2563
กลุมจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

วัตถุประสงค : เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางมปีระสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงคทีกํ่าหนด
เพ่ือใหประชาชนมคีวามรอบรูดานสุขภาพและอนามยัสิ่งแวดลอม อยางถูกตอง 

กําหนดระดับความเสี่ยง 
 

กรมอนามัย 

เช็คความเสี่ยงระดับตางๆเพื่อวาง
แผนการจัดทํา 

กส 

ประสานนักวิชาการเพื่อสนับสนุนเนื้อหา 
กส 

ขอมูลทางวิชาการ ที่ผานการตรวจสอบ
แลว 

คณะกรรมการ 

จัดทํา 
กส 



๑.กําหนดชวงเวลาการตรวจสอบงาน ๑ วัน

๓๐ นาที

๓๐ นาที

๒ วันรวมระยะเวลาทั้งหมด

สงเนื้อหา ใหคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ 

เผยแพรตามชองทางเว็บไซด/FB/line 
กส 

เก็บเขา้คลงั 
ประจําปีงบประมาณ 2563 

กส 



             วัตถปุระสงค 1. เพื่อใหเว็บไซตของศูนยอนามัยที่ 9 นครราชสีมามีขอมูลท่ีเปนปจจบุันทันตอสถานการณตาง ๆ
                           2. เพื่อเปนที่สืบคนขอมูลเพื่อนําไปประกอบการวางแผนการดําเนินงานดานสงเสริมสุขภาพและ
                              อนามัยส่ิงแวดลอม หรือการใชในชีวิตประจําวัน

ชื่อผูรับผิดชอบ จดุควบคุมความเส่ียง

 - ใหเจาของเร่ืองดําเนินจดัทําขอมูล 1 ชั่วโมง
ที่จะเผยแพรมาใหเรียบรอย พรอมท้ังได
รับการตรวจสอบความถูกตองของขอมูล
กอนสงขอมูลมาข้ึนเว็บไซต

 - ติดต้ังระบบปองกนัไวรัสและปองกนัการ 30 นาที
เจาะขอมูลจากผูไมประสงคดี
 - จดัหาชองทางเพิ่มเติมเพื่อจะไดสามารถ
อพัโหลดขอมูลไดตลอดเวลา

5 วัน

งานพัฒนาเวบ็ไซต ประจําปงบประมาณ 2563

ระยะเวลา

งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กลุมจัดการงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑. เจา้หนา้ทหีรอืผูรั้บผดิชอบ เจา้ของเรอืง
สง่ขอ้มลูเพอืนําขนึเว็บไซต ์ 
- กรณีทไีมไ่ดป้รับแตง่ขอ้มลูมาให ้จนท. 
ICT/สอืโสต จะทําการสง่กลับไปปรับแตง่
ขอ้มลูกอ่นนําขนึเว็บไซตเ์พอืเผยแพร่ 
- กรณีทปีรับแตง่ขอ้มลูมาแลว้ จนท. ICT/
สอืโสต ก็จะดําเนนิการนําขนึเว็บไซตไ์ด ้
เลย  

งาน ICT กลุม 
กส/ผูรับผิดชอบ 

1

๒. เมอืปรับแตง่แกไ้ขขอ้มลู และตรวจสอบ
แลว้ความถกูตอ้งของขอ้มลูแลว้ จนท.ICT/
สอืโสต จะนําขอ้มลูขนึเว็บไซต ์โดยใช ้
ชอ่งทาง ดังน ี
- กรณีทไีมไ่ดอ้ยูท่ศีนูย ์ฯ หรอืทเีครอืงแม่
ขา่ย (Server)จะใชช้อ่งทางอนิเตอรเ์น็ตผา่น
ชอ่งทาง FTP หากเรง่ดว่น หากไมเ่รง่ดว่นจะ
ใชช้อ่งทางผา่นระบบ LAN ภายในศนูยใ์น 
- กรณีทปีฏบิตัริาชการอยูท่ศีนูย ์ฯ หรอืใน
ระบบเครอืขา่ยภายในศนูย ์ฯ จะนําขนึใน
ชอ่งทางผา่น LAN ของศนูย ์ฯ หรอืที
ตัวเครอืงแมข่า่ย (Server) 

 

งาน ICT กลุม 
กส 



การจัดท าผังการปฏิบัติงาน 
(Flow Chart)

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



คะแนน ระดับ

1. สถานบริการปลายทาง ที่มีมารดา
เสียชีวิตรายงานขอมูลมารดาตายทาง
โทรศัพทไปยังสสจ.(ผูรับผิดชอบงานแม
และเด็ก) ตาม flow chart  Zero MMR

เพื่อใหคณะกรรมการ MCH Board
 ระดับจังหวัดทราบและการดํา
เนิตามกระบวนการบริหารความ
เสี่ยงและแกไขปญหาเบื้องตน

ความเขาใจDefiniion ของ

การรายงานCase ไมตรงกัน

ไมรายงานการตายมารดา

๓ ๔ ๑๒ สูง ๒

2.สถานบริการประชุมทบทวนสาเหตุ

มารดาเสียชีวิต(RCA) และรวบรวม

รายงาน CE-62 สงสํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัด

เพื่อใหคณะกรรมการMCHBoard 
ระดับจังหวัดดําเนินการทบทวน

และวิเคราะหสาเหตุการตายมารดา

ไมทราบผูรับผิดชอบหลัก

ในการทบทวนCase

ระหวางรพ.ตนทาง 

ปลายทาง

Conference ไมทัน

๕ 5 ๒๕ สูงมาก ๑

๓.สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดรวบรวม

สงรายงาน   CE-62 สงศูนยอนามัยที่ 9

เพื่อดําเนินการรายงานมารดาตาย
ตามระบบ

ขอมูลรายงานการตาย

มารดาไมสมบูรณ

สงขอมูลการตายมารดาไมครบ

๒ ๓ ๖ ปานกลาง ๕

ปจจัยเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง
ลําดับ

ความเสี่ยงโอกาส ผลกระทบ
ระดับความเสี่ยง

ตารางการวิเคราะหระดับความเสี่ยง

กลุมงานพัฒนาอนามัยแมและเด็ก

ปงบประมาณ 2563

ภารกิจตามกฎหมาย /แผนงาน /
ภารกิจอื่น ๆ ที่สําคัญ / ขั้นตอน

วัตถุประสงค ความเสี่ยง



คะแนน ระดับ

ปจจัยเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง
ลําดับ

ความเสี่ยงโอกาส ผลกระทบ
ระดับความเสี่ยงภารกิจตามกฎหมาย /แผนงาน /

ภารกิจอื่น ๆ ที่สําคัญ / ขั้นตอน
วัตถุประสงค ความเสี่ยง

๔. MCH Board  จังหวัดจัดทํา

Maternal dead case conference

เพื่อดําเนินการรวบรวม สาเหตุการ
ตายของมารดาและหามาตรการ
ปองกันรวมกันในการเฝาระวัง
มารดาตายพรอมทั้งเผยแพรขอมูล
หรือองคความรูที่ถูกตองใหผูที่
เกี่ยวของไดรับความรู

ไมดําเนินการตาม

Timeline ที่กําหนด

ดําเนินการไมทันตามเวลาที่
กําหนด

๔ ๓ ๑๒ สูง ๔

5.สงแบบบันทึกขอมูลการตายมารดา และ

รายงานการสอบสวนการตายมารดาแกกรม

อนามัยและบันทึกขอมูลลงระบบ DOH 

Dashboard

เพื่อรายงานการตายมารดาตามระบบ ขอมูลรายงานการตาย

มารดาไมสมบูรณ

รายงานขอมูลไมทันตาม

ระยะเวลาที่กําหนด
๓ ๔ ๑๖ สูงมาก ๒

6. จัดเก็บสําเนาเอกสารหลักฐานตางๆ เขา

แฟมโดยเรียงตามลําดับเหตุการณและสรุปงาน

เพื่อรวบรวมขอมูลและรายงานตาม

ตัวชี้วัดที่ 1.1
การจัดเก็บเอกสารไม
เปนระบบ

เอกสารสูญหาย

๑ ๒ ๒ ต่ํา ๖



คะแนน ระดับ

1. สถานบริการปลายทาง ที่มีมารดา
เสียชีวิตรายงานขอมูลมารดาตายทาง
โทรศัพทไปยังสสจ.(ผูรับผิดชอบงานแม
และเด็ก) ตาม flow chart  Zero MMR

เพื่อใหคณะกรรมการ MCH Board
 ระดับจังหวัดทราบและการดํา
เนิตามกระบวนการบริหารความ
เสี่ยงและแกไขปญหาเบื้องตน

ความเขาใจDefiniion ของ

การรายงานCase ไมตรงกัน

ไมรายงานการตายมารดา

๓ ๔ ๑๒ สูง ๒

2.สถานบริการประชุมทบทวนสาเหตุ

มารดาเสียชีวิต(RCA) และรวบรวม

รายงาน CE-62 สงสํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัด

เพื่อใหคณะกรรมการMCHBoard 
ระดับจังหวัดดําเนินการทบทวน

และวิเคราะหสาเหตุการตายมารดา

ไมทราบผูรับผิดชอบหลัก

ในการทบทวนCase

ระหวางรพ.ตนทาง 

ปลายทาง

Conference ไมทัน

๕ 5 ๒๕ สูงมาก ๑

๓.สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดรวบรวม

สงรายงาน   CE-62 สงศูนยอนามัยที่ 9

เพื่อดําเนินการรายงานมารดาตาย
ตามระบบ

ขอมูลรายงานการตาย

มารดาไมสมบูรณ

สงขอมูลการตายมารดาไมครบ

๒ ๓ ๖ ปานกลาง ๕

ลําดับ
ความเสี่ยงโอกาส ผลกระทบ

ระดับความเสี่ยง

ตารางการวิเคราะหระดับความเสี่ยง

กลุมงานพัฒนาอนามัยแมและเด็ก

ปงบประมาณ 2563

ภารกิจตามกฎหมาย /แผนงาน /
ภารกิจอื่น ๆ ที่สําคัญ / ขั้นตอน

วัตถุประสงค ความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง



คะแนน ระดับ

ลําดับ
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ระดับความเสี่ยงภารกิจตามกฎหมาย /แผนงาน /
ภารกิจอื่น ๆ ที่สําคัญ / ขั้นตอน

วัตถุประสงค ความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง

๔. MCH Board  จังหวัดจัดทํา

Maternal dead case conference

เพื่อดําเนินการรวบรวม สาเหตุการ
ตายของมารดาและหามาตรการ
ปองกันรวมกันในการเฝาระวัง
มารดาตายพรอมทั้งเผยแพรขอมูล
หรือองคความรูที่ถูกตองใหผูที่
เกี่ยวของไดรับความรู

ไมดําเนินการตาม

Timeline ที่กําหนด

ดําเนินการไมทันตามเวลาที่
กําหนด

๔ ๓ ๑๒ สูง ๔

5.สงแบบบันทึกขอมูลการตายมารดา และ

รายงานการสอบสวนการตายมารดาแกกรม

อนามัยและบันทึกขอมูลลงระบบ DOH 

Dashboard

เพื่อรายงานการตายมารดาตามระบบ ขอมูลรายงานการตาย

มารดาไมสมบูรณ

รายงานขอมูลไมทันตาม

ระยะเวลาที่กําหนด
๓ ๔ ๑๖ สูงมาก ๒

6. จัดเก็บสําเนาเอกสารหลักฐานตางๆ เขา

แฟมโดยเรียงตามลําดับเหตุการณและสรุปงาน

เพื่อรวบรวมขอมูลและรายงานตาม

ตัวชี้วัดที่ 1.1
การจัดเก็บเอกสารไม
เปนระบบ

เอกสารสูญหาย

๑ ๒ ๒ ต่ํา ๖



 กระบวนการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 
กลุมพัฒนาการสงเสริมสุขภาพวัยเรียนวัยรุน 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือใหโรงเรียนมีแนวทางการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพเปนมาตรฐานเดียวกัน  
2. พัฒนาศักยภาพโรงเรียนใหเปนจุดเริ่มตนและศูนยกลางของการพัฒนาสุขภาพ รวมท้ังพัฒนาชุมชนใหมีสวน

รวมในการดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัว 

ชื่อผูรับผิดชอบ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน จุดควบคุมความเสี่ยง ระยะเวลา 
สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด.
และหนวยงานตน
สังกัดของโรงเรยีน
ในพ้ืนท่ี 

 

 
 
 
 

1.ประชุมช้ีแจงการดําเนินงาน
วัยเรียนวัยรุน แกผูท่ีเก่ียวของ
สสจ./ศธ.ในเดือนพฤศจิกายน 
2.ติดตามโรงเรียนท่ีมีความ
สนใจในการเขารวมโครงการ
ทุก3เดือน 

1 – 2 วัน 

คณะกรรมการ
สงเสริมสุขภาพของ
โรงเรียน 

 

 
 
 
 

1.ประเมินตนเองตาม
มาตรฐานการประเมินรร.
สงเสริมสุขภาพภายใน 1 
เดือน 

30 วัน 

คณะกรรมการ
สงเสริมสุขภาพของ
โรงเรียน 

 
 
 

1.แจงความจํานงพรอมสง
แบบประเมินตนเองให
เจาหนาท่ีสาธารณสุข  

30 วัน 

ทีมประเมินระดับ
อําเภอ 

 
 
 

1.ทีมประเมินระดับอําเภอ
ประเมินรับรองรร.สงเสรมิ
สุขภาพระดับทอง หากมี
ขอมูลท่ีตองปรับปรุงให
โรงเรียนสงขอมูลเพ่ิมเติม
ภายใน 1 เดือน 

30 วัน 

 

สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด 

 
 
 

1.ทีมระดับอําเภอสงผลการ
ประเมินมายังสาํนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเพ่ือรับรอง
เปนระดับทอง 

 

30 วัน 
 

โรงเรียนท่ีตองการ
ประเมินรับรอง
ระดับเพชร 

 
 
 

1.แจงความจํานงขอประเมิน
ระดับเพชร  
2.ขอตรวจนํ้า 20พารามิเตอร 
 
 

90 วัน 

คณะกรรมการ
สงเสริมสุขภาพของ
โรงเรียน  รวมกับ 
ทีมประเมินระดับ
อําเภอ 

 
 
 

ทีมระดับอําเภอเขาประเมิน
และเตรียมความพรอม 

 
 
 

14 วัน 

1..สสจ.รวมกับหนวยงานตนสังกัด
ของโรงเรียนช้ีแจงโรงเรียน 
โรงเรียนแสดงเจตจํานงเขารวม
โครงการไปยังหนวยงานตนสังกัด 

2. โรงเรยีนประเมินตนเอง โดยใชมาตรฐานการ
ประเมินโรงเรียนสงเสรมิสุขภาพ 10 องคประกอบ 

โดยคณะกรรมการสงเสรมิสุขภาพของโรงเรียน 

 

3. แจงความจํานงขอรับการประเมินจากจนท.สธ ท่ี

ดูแลโรงเรียน ประเมินระดับทองแดง เงินและพัฒนา

เปนโรงเรียนสงเสริมระดับทอง 

4.ขอรับการประเมินรับรองเปนโรงเรียนสงเสรมิ

สุขภาพระดับทอง จากทีมประเมนิอําเภอ 

5. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรวจสอบผลการ

ประเมินแลวพิจารณารับรองการเปนโรงเรยีน

สงเสริมสุขภาพระดับทอง 

6. โรงเรียนนําผลจากการผานโรงเรียนสงเสรมิ

สุขภาพระดับทองมาเปนขอมลูเพ่ือยกระดับกาวสู

ระดับเพชร 

7. โรงเรียนประเมินตนเอง  
โดยคณะกรรมการสงเสรมิสุขภาพของโรงเรียน/

ทีมประเมินระดับอําเภอพัฒนาเขาสูเกณฑ 



 
ชื่อผูรับผิดชอบ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน จุดควบคุมความเสี่ยง ระยะเวลา 

ทีมประเมินระดับ
จังหวัด 

 
 
 
 

1.สงแบบประเมินพรอม
เอกสาร/หลักฐานใหทาง
สสจ.ตรวจสอบความถูกตอง
และขอขอมูลเพ่ิมเตมิ 

 

14 วัน 

ทีมประเมินระดับ
จังหวัด 

 
 

 

1.ทีมประเมินจังหวัด
ประเมินใหเสร็จสิ้นหลัง
ตรวจนํ้าภายใน 1 เดือน 

30 วัน 

นางอัญชลีพร 
อิษฏากร  

 
 
 

จัดทําบันทึกขออนุมัติและ
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
ใหแลวเสร็จภายใน 1 
อาทิตย(จนแลวเสร็จการลง
นามโดยผูมีอํานาจลงนาม) 

30 วัน 

นางอัญชลีพร 
อิษฏากร 

 
 
 
 
 

สรุปและขอเอกสารเพ่ิมเติม
ภายใน 1 เดือน ตดิตามผล
การประเมินจากสวนกลาง 

 
 
 

30 วัน 

คณะกรรมการ
ประเมินรับรองฯ 
จากสวนกลาง 

 

 
 

 

คณะกรรมการประเมิน
รับรองฯ จากสวนกลางแจง
ผลการรับรองภายใน 3 
เดือน 

90 วัน 

นางอัญชลีพร 
อิษฏากร 

 เสนอรายช่ือรับเกียรติบัตร
ในเวทีระดับประเทศ 

 
 
 

30 วัน 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. แจงความจํานงขอรับการประเมินพรอม

เอกสาร/หลักฐาน ไปยังสาํนักงานสาธารณสุข

จังหวัด 

9.ทีมประเมินจังหวัดประเมินรับรองเปนโรงเรียน

สงเสริมสุขภาพระดับเพชรในเบ้ืองตน 

10. แตงตั้งคณะกรรมการประเมนิโรงเรียนสงเสริม
สุขภาพระดับเพชรตามคําสั่งกระทรวงสาธารณสุข 

ประเมินรับรองโดยอานจากรายงานฉบับสมบูรณ
และลงพ้ืนท่ีประเมินรับรอง รร.สส.ระดับเพชร 
 

11. คณะกรรมการประเมินโรงเรยีนสงเสริม
สุขภาพระดับเพชร 
-สงรายงานฉบับสมบูรณของโรงเรยีน 
-สงสรุปรายงานการประเมินของศูนยอนามัยไปยัง
คณะกรรมการประเมินรับรองฯ จากสวนกลาง 

12.พิจาณาและรับรองการเปนโรงเรียนสงเสรมิ

สุขภาพระดับเพชรจากคณะกรรมการประเมิน

รับรองฯ จากสวนกลาง 

13.โรงเรียนไดรับเกียรติบัตรและพัฒนาเพ่ือคง

สภาพอยางตอเน่ือง (ประเมินรบัรองเพ่ือคงสภาพ

ทุก 3 ป) 



แบบสอบถาม กระบวนการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 
กลุมพัฒนาการสงเสริมสุขภาพวัยเรียนวัยรุน 

ป 2563 
คําถาม มี/ใช ไมมี/

ไมใช 
คําอธิบาย/คําตอบ 

1.ประชุมช้ีแจงการดําเนินงานวัยเรียนวัยรุน แกผู
ท่ีเก่ียวของสสจ./ศธ. 

/  มีการประชุมช้ีแจงกระบวนการดําเนินงานโรงเรยีน
สงเสริมสุขภาพ 

2.โรงเรียนมีการแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริม
สุขภาพของโรงเรียนในการพัฒนาและประเมิน
ตนเองโดยใชมาตรฐานการประเมนิรร.สงเสริม
สุขภาพ 10 องคประกอบ 

/  มีการประเมินตนเองโดยคณะกรรมการสงเสรมิ
สุขภาพของโรงเรียนเพ่ือใหโรงเรียนผานมาตรฐาน 
10 องคประกอบ หากองคประกอบท่ีไมสมบูรณมี
การแกไขและเพ่ิมเติมกอนสงประเมินระดบัอําเภอ 

3.โรงเรียนสงเสริมสุขภาพผานเกณฑรับรอง
ตามลาํดับระดับทองแดง ระดับเงิน พัฒนาตอเปน
ทอง  

/  มีคณะกรรมการประเมินระดับอําเภอประเมิน
โรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับทองแดง ระดับเงิน 
และพัฒนาตอเปนรร.สงเสริมสุขภาพระดับทอง 

4.มีการแตงตั้งคณะกรรมการระดบัจังหวัดเพ่ือ
พิจารณารับรองการเปนโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ
ระดับทอง 

/  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการเพ่ือตรวจสอบผลการประเมิน 

5.โรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับทองแจงความ
จํานงเพ่ือขอประเมินระดับเพชร 

/  โรงเรียนสงเสริมสุขภาพผานการประเมินระดับทอง
ไมเกิน 3 ป 

6. โรงเรียนท่ีตองการประเมินระดบัเพชรผานการ
ตรวจคณุภาพนํ้า 20 พารามิเตอร 

/  ผานการตรวจคณุภาพนํ้า 20 พารามิเตอร และ
อายุการตรวจนํ้าไมเกิน 6 เดือน 

7. มีกระบวนการตดิตามเพ่ือใหโรงเรียนท่ีผาน
การตรวจนํ้าขอการรับรองระดบัเพชร/หรือ
โรงเรียนท่ีผานการประเมินระดับเพชรสงเอกสาร
เพ่ิมเตมิเพ่ือใหคณะกรรมการประเมินรับรองเปน
ระดับเพชร 

/  เยี่ยมประเมินรับรองระดับเพชรกอนผลการ
ตรวจนํ้าหมดอายภุายใน 6 เดือน  
 

 
 

 



กระบวนการดําเนินงานโรงพยาบาลตามมาตรฐานบริการสุขภาพท่ีเปนมิตร 
สําหรับวัยรุนและเยาวชน (ฉบับบูรณาการ) 

วัตถุประสงค  
๑. เพ่ือเปนแนวทางสําหรับสถานบริการท้ังในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในการจัดบริการ YFHS รวมท้ังใช

ในการประเมินตนเองและพัฒนาคุณภาพบริการอยางตอเน่ือง  
๒. เพ่ือเปนการประกันคุณภาพดานการเขาถึงบริการสุขภาพสําหรับวัยรุนและเยาวชน ตามสิทธิท่ีวัยรุนและเยาวชนพึง

ไดรับตามกฎหมาย 
ช่ือผูรับผิดชอบ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน จุดควบคุมความเสี่ยง ระยะเวลา 

คณะทํางานของ
โรงพยาบาล 

 

 

๑.  ศูนยอนามัยสนับสนุนคูมือการดําเนินงาน
ใหแก รพ.ท่ีตองการพัฒนาคุณภาพ
หลากหลายชองทาง เชน สนับสนุนคูมือใหแก 
สสจ.เพ่ือสนับสนุนแก รพ.ท่ีตองการพัฒนา 
และใหสามารถ Download ไดจาก website 
ศูนยอนามัยท่ี ๙ และสาํนักอนามยัการเจริญ
พันธุ 
๒.  รพ.ศึกษารายละเอียดมาตรฐานการ
ดําเนินงานจนเขาใจและพัฒนางานตามคูมือ
การดําเนินงาน 
๓. ติดตามเกณฑการประเมินท่ีปรบัปรุงและ
แจง สสจ. ประชุมช้ีแจง รพ. 
 

๓๐ วัน 

สสจ./ศูนย
อนามัยท่ี ๙ 

 
 

 

๑. สสจ./ศูนยอนามัยท่ี 9 เปนพ่ีเลี้ยง 
(Coach) เสริมพลัง/พัฒนาศักยภาพ/ประชุม
ช้ีแจง ใหมีความรูความเขาใจการพัฒนางาน
ตามมาตรฐาน การเขียนแบบประเมินตนเอง
ตามคูมือ การดําเนินงาน รวมถึงยกตัวอยาง 
รพ.ท่ีเขียนแบบประเมินตนเองไดดี ทาง 
website ศูนยอนามัยท่ี ๙ แกบุคลากรของ
รพ. และภาคีเครือขายท่ีเก่ียวของ 
๒. ศูนยอนามัยกําหนดใหสงแบบประเมิน
ตนเองลวงหนาอยางนอย ๒ สปัดาหกอนการ
ประเมินเพ่ือตรวจสอบความถูกตองสมบูรณ 
๓. ศูนยอนามัยท่ี 9 อบรมพัฒนาศักยภาพผู
ประเมินระดับจังหวัด (ครู ข) เพ่ือเปนพ่ีเลี้ยง
และเยีย่มเสรมิพลังใหกับโรงพยาบาลท่ีขอรับ
การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน YFHS  
 

๓๐ วัน 

รพ.ท่ีแจงความ
ประสงคพัฒนา
คุณภาพตาม

มาตรฐาน YFHS 
 

 
 
 

1.ติดตาม รพ. ท่ีสามารถรับประเมินตนเองได
โดยใหขอมลูและเอกสารเพ่ิมเติม 
 
 
 
 
 

๑๕ วัน 

๑.รพ. ศึกษาเกณฑมาตรฐาน และพัฒนาคุณภาพ
บริการตามมาตรฐานบริการสุขภาพท่ีเปนมิตร
สําหรับวัยรุนและเยาวชน(ฉบับบูรณาการ) 
๒.รพ.แจงความประสงคเพ่ือพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐาน YFHS 

โรงพยาบาลประเมินตนเองและทําแผนพัฒนา 
คุณภาพตามมาตรฐาน YFHS 

รพ. มีผลคะแนนการประเมินตนเอง >/=๒.๐ 

แจงความประสงคขอรับการประเมินมายัง 

สสจ. พรอมแบบประเมินตนเอง 



คณะกรรมการ
เยี่ยมและพัฒนา

ระดับจังหวัด 

 
 
 
 
 

๑.  คณะกรรมการระดับจังหวัดเยีย่มเสริมพลัง

เพ่ือพัฒนาและเปนท่ีปรึกษางาน ให

ขอเสนอแนะ  ติดตามความกาวหนาการ

ดําเนินงานของโรงพยาบาลตามมาตรฐาน 

๗ วัน 

คณะกรรมการ
เยี่ยมและพัฒนา

ระดับจังหวัด 

 
 

 

ประชุมช้ีแจงกระบวนการเยี่ยมประเมิน YFHS 
ใหแกคณะกรรมการเยีย่มและพัฒนาระดับ
จังหวัด 
 

๗ วัน 

คณะกรรมการ
เยี่ยมประเมิน

ระดับเขต 

 
     ศูนยอนามัยประสาน คณะกรรมการระดับเขต  
       และสวนกลาง กรณีประเมินระดับ รพศ./รพท.  
       และกําหนดวันเยี่ยมประเมนิฯ  
 คณะกรรมการระดับเขตและสวนกลางเยี่ยม 
   ประเมินฯ 

 

พัฒนาคณะกรรมการเยีย่มประเมนิระดับเขต 
จากผูรับผิดชอบงานวัยรุนของกรมสุขภาพจติ 
และกรมควบคุมโรค รวมถึงผูมีความรูและ
ประสบการณในพ้ืนท่ี เชนศึกษานิเทศก  
สาธารณสุขอําเภอ นักวิชาการจากสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด อาจารยจากสถานศึกษาท่ี
มีความรูความเช่ียวชาญดานการดแูลวัยรุน 

๑๕ วัน 

คณะกรรมการ
เยี่ยมประเมิน

ระดับเขต 

 
 
 
 
 
 

๑.  พัฒนารูปแบบรายงานการเยี่ยมประเมิน
ระดับเขตท่ีสามารถบันทึกผลการเยี่ยมสาํรวจ
ท่ีครอบคลุมประเด็นการรายงานตามคูมือ 
๒.  ใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการใหคะแนนทํา
ใหสามารถสรุปคะแนนไดถูกตองและรวดเร็ว
ข้ึน 

๑๕ วัน 

คณะกรรมการ
เยี่ยมประเมิน
และรับรอง
สวนกลาง 

 
 
 

 
 
 
 
 

1 .ประสานงานกับคณะกรรมการเยี่ยม 
ประเมินและรับรองสวนกลางเพ่ือติดตามผล
การประเมินใหเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
 

๑๕ วัน 

กรมอนามัย 
 

๑. ประสานงานกับโรงพยาบาลเพ่ือรบัมอบ
เกียรติบัตร 

๑๕ วัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

เยี่ยมเสรมิพลังเพ่ือพัฒนาการดําเนินงานของ

โรงพยาบาลตามมาตรฐาน YFHS 

เยี่ยมประเมินโรงพยาบาลตามมาตรฐานฯ   
แจงผลใหคณะกรรมการเยีย่มประเมินระดับเขต 

รายงานผลการเยี่ยมประเมินฯ มายังสวน

สวนกลาง 

 

ประชุมพิจารณาตัดสินและรับรองโรงพยาบาล
ตามมาตรฐานฯ เสนอผลการพิจารณาตัดสินการ
ประเมินรับรอง ตอปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เพ่ือเห็นชอบ ลงนาม และดําเนินการแจงให รพ. 
และสสจ. ทราบ 
 

มอบเกียรติบัตร YFHS Award  



แบบสอบถาม  
กระบวนการดําเนินงานโรงพยาบาลตามมาตรฐานบริการสุขภาพท่ีเปนมิตร 

สําหรับวัยรุนและเยาวชน (ฉบับบูรณาการ 25๖๐) 
กลุมพัฒนาการสงเสริมสุขภาพวัยเรียนวัยรุน 

ป 2563 
คําถาม มี/ใช ไมมี/

ไมใช 
คําอธิบาย/คําตอบ 

1.ประชุมช้ีแจงการดําเนินงานวัยเรียนวัยรุน แกผู
ท่ีเก่ียวของสสจ./ศธ. 

/  มีการประชุมช้ีแจงกระบวนการดําเนินงานโรงเรยีน
สงเสริมสุขภาพ 

2.ศูนยอนามยัท่ี 9 นม.ไดรบัแบบประเมินตนเอง 
กอน 2 สัปดาห 

/  โรงพยาบาลท่ีสนใจประเมินตนเองตามมาตรฐาน
บริการสุขภาพท่ีเปนมติรสําหรับวัยรุนและเยาวชน
ฉบับบูรณาการ 2560 

3.รพ. ท่ีมผีลคะแนนการประเมินตนเอง >/=๒.๐ 
แจงความประสงคขอรับการประเมินไปยัง สสจ. 
พรอมแบบประเมินตนเอง 

/  โรงพยาบาลท่ีมีผลการประเมิน </-2.๐.ใหกลับไป
ทบทวนตามมาตรฐานอีกครั้งสวนท่ีมีผลการ
ประเมิน>/=๒.๐แจงผลการประเมนิไปยังสสจ. 

4.มีการพัฒนาคณะกรรมการเยี่ยมพัฒนาระดับ
จังหวัดและระดับเขตปละ 1 ครั้ง 

/  มีการพัฒนาศักยภาพผูเยี่ยมประเมินท้ังระดับ
จังหวัดและเขต 
คณะกรรมการเย่ียมพัฒนาระดับจังหวัด 
๑. บุคลากรรับผิดชอบงานสงเสรมิสุขภาพวัยรุน
ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดและสาธารณสุข
อําเภอ    
๒. บุคลากรรับผิดชอบงานคลินิกวัยรุนของ
โรงพยาบาลสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข กระทรวง สาธารณสขุ และมี
ประสบการณในการเปนผูประเมินมาตรฐานบริการ
สุขภาพท่ีเปนมติรสําหรบัวัยรุนและเยาวชน 
คณะกรรมการเย่ียมพัฒนาระดับเขต 
1. ผูรบัผิดชอบงานวัยรุนของกรมอนามัย  
กรมสุขภาพจิต และกรมควบคุมโรค  
2. ผูมคีวามรูและประสบการณในพ้ืนท่ี เชน
ศึกษานิเทศก  สาธารณสุขอําเภอ นักวิชาการจาก
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด อาจารยจาก
สถานศึกษาท่ีมีความรูความเช่ียวชาญดานการดูแล
วัยรุน 

5.รายงานผลการเยี่ยมประเมินฯ มายังสวน
สวนกลางเพ่ือพิจารณาตัดสินและรับรอง
โรงพยาบาลตามมาตรฐานฯ 
 

/  รายงานผลการเยี่ยมประเมินฯ ครอบคลุมประเด็น 
ตามคูมือมาตรฐานบริการสุขภาพท่ีเปนมิตรสําหรับ
วัยรุนและเยาวชน มีการใชโปรแกรมสําเร็จรูปใน
การใหคะแนนทําใหสามารถสรุปคะแนนไดถูกตอง
และรวดเร็วข้ึน 

 



กระบวนการดําเนินงานโครงการตามแนวทางพระราชดําริ(กพด.) 
วัตถุประสงค  

๑. เพ่ือมีการจัดกิจกรรมโครงการตามงบประมาณท่ีจัดสรรมาในโครงการตามแนวทางพระราชดําริ (กพด.)  
 

ช่ือผูรับผิดชอบ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน จุดควบคุมความเสี่ยง ระยะเวลา 
สํานักสงเสรมิ
สุขภาพ/
ผูรับผิดชอบงาน 
กพด. 

 

 

๑. หัวหนากลุมงานติดตามการจัดทําแผน
โครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติในชวงเวลาท่ี
กําหนด 
2. มีการติดตามงบประมาณและการ
ดําเนินการโดยงานแผนงานและยทุธศาสตร 
 
 

7 วัน 

ผูรับผิดชอบงาน 
กพด. 
 

 
 

 
 
 
 

๑. ประสานเครือขาย สสจ. / ฝายศึกษาเพ่ือ
เขารวมประชุมช้ีแจงนโยบาย และแนวทาง
การดําเนินงานเพ่ือวางแผนการดาํเนินงาน
(อาจหาขอมูลจากการประชุมภาพของ
ประเทศ จัดโดยสํานักสงเสริมสุขภาพ กรม
อนามัย) 

14 วัน 

ผูรับผิดชอบงาน 
กพด. 

 

 
 
 

1.ทําแผนกํากับติดตามการดําเนินงาน 
2.กํากับตดิตามงานใหเปนไปตามแผนงาน
โครงการหากไมสามารถทําไดตามกําหนดเวลา
ปรับเปลีย่นแผนปรับกําหนดเวลาผานทาง
หัวหนากลุม/ฝาย   
 
 
 
 
 
 
 

๑๕ วัน 

ผูรับผิดชอบงาน 
กพด. 

 

 
 
 
 
 

1.ประสานกิจกรรมในโครงการเบ้ืองตนกับ
เครือขายเพ่ือช้ีแจงกิจกรรมและการทํางาน 
2.ประสานวิทยากรและจัดเตรยีมสถานท่ีใน
การดําเนินงาน 

14 วัน 

ผูรับผิดชอบงาน 
กพด. 
 

    
 

 

1.เตรียมความพรอมในการดําเนินการ 
เอกสาร อุปกรณในการดําเนินกิจกรรม 
 

7 วัน 

ผูรับผิดชอบงาน 
กพด. 
 

 1.รายงานผลการดําเนินการโครงการโดยสรปุ
กิจกรรม ภายใน 30 วัน 
 
 
 
 

30 วัน 

๑.ประชุมแนวทางการทาํงานตามแผนพัฒนา
เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตาม
พระราชดําริสมเด็กพระกนิษฐาฯ ฉบับที่ 5
และจัดทาํแผนงานโครงการเพื่อใหสอดคลอง
กับแผนพฒันาเด็กและเยาวชน 

2.ชี้แจงนโยบาย และแนวทางการ
ดําเนินงานเพื่อวางแผนการ  ดําเนินงาน
แบบมีสวนรวม โดยนําปญหาในพื้นที่มาเปน
ฐานขอมูลในการทาํโครงการ 
 

3. ดําเนินการขออนุมัติจัดทําโครงการตาม
กิจกรรมในโครงงานตามแนวทางพระราชดาํริ   
(กพด.)  
- ขออนุมัติจัดทําโครงการ 
- ทําหนังสือเชิญ/แจงการทาํกิจกรรมให
เครือขายรับทราบ 
- ขออนุมัติยืมเงิน 
- จัดซื้อจัดจาง (ถาม)ี 
- ประสานการดาํเนินกิจกรรม 

4. ทําหนังสือเชิญ/แจงการทํากิจกรรมให

เครือขายรบัทราบ 

 

6. สรุปผลการดาํเนินการและติดตามการ

ดําเนินงาน 

5. ดําเนินการตามกิจกรรมในโครงการ 



แบบสอบถาม 
กระบวนการกระบวนการดําเนินงานโครงการตามแนวทางพระราชดําร(ิกพด.) 

กลุมพัฒนาการสงเสริมสุขภาพวัยเรียนวัยรุน 
ป 2563 

คําถาม มี/ใช ไมมี/
ไมใช 

คําอธิบาย/คําตอบ 

1.ประชุมช้ีแจงการดําเนินงานวัยเรียนวัยรุน แกผู
ท่ีเก่ียวของสสจ./ศธ./กองกํากับการตํารวจ
ตระเวนชายแดน 

/  มีการประชุมช้ีแจงการดําเนินงาน แผนงาน 
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร และ
สอบถามความตองการของกลุมเปาหมาย 

2.ศูนยอนามยัท่ี 9 นม.ไดดาํเนินงานตาม
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร  

/  มีการดําเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนใน
ถ่ินทุรกันดารซึ่งทางศูนยจะไดรับการช้ีแจงเก่ียวกับ
แผนการดาํเนินงานจากสํานักสงเสริมสุขภาพ 
กรมอนามัย 

3.การดําเนินกิจกรรมตรงกบัความต้องการของ

กลุม่เป้าหมายใช่หรือไม ่

/  การดําเนินกิจกรรมจะจดัตามปญหาความตองการ
ของพ้ินท่ีเปนหลัก 

4.มีการติดตามการดําเนินงานและคนหาปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานเพ่ือปรบัปรุงแผนงาน
โครงการ 

/  มีการประเมินความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมเพ่ือ
ปรับปรุงแผนงานโครงการ 

5.รายงานผลการดําเนินงานตอผูบริหาร 
 

/  มีการสรุปผลการดําเนินเพ่ือรายงานตอผูบริหาร
และลงใน Web ศูนยอนามัยท่ี 9 นครราชสมีา 

 



กระบวนการดําเนินงานสนับสนุนการขับเคล่ือน พรบ.การปองกันแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน                           
เขตสุขภาพท่ี ๙ ปงบประมาณ ๒๕๖๓ 

วัตถุประสงค  
๑. เพ่ือพัฒนากลไกการขับเคลื่อนงานและกํากับติดตามประเมินผลการดําเนินงานแบบบูรณาการตาม

พรบ.การปองกันแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ.๒๕๕๙  
๒. เพ่ือเสริมสรางความรวมมือของหนอยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชน ครอบครัว และแกนนําวัยรุนในการ

ปองกันและแกไขปญหาในวัยรุน 
 

ช่ือผูรับผิดชอบ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน จุดควบคุมความเสี่ยง ระยะเวลา 
ศูนยอนามัยท่ี ๙ สนบัสนนุองค์ความรู้และแนวทางการดําเนินงาน

ตาม พรบฯ และกฏกระทรวงท่ีเก่ียวข้อง 

๑.ชีแ้จงงบประมาณสนบัสนนุ 

๒.จดัทําข้อมลูและเป็นพ่ีเลีย้งในการ

ดําเนินงาน  

๓ เดือน 

ศูนยอนามัยท่ี ๙ สนบัสนนุการจดัประชมุคณะอนกุรรมการป้องกนั

และแก้ไขปัญหาการตัง้ครรภ์ในวยัรุ่นระดบัจงัหวดั 

๑. สนบัสนนุการประชมุคณะอนกุรรมการฯ                 

๒. นิเทศติดตามและคืนข้อมลูให้ผู้บริหาร

ทราบทกุไตรมาส 

๑ วัน 
ทุกไตรมาส 

ศูนยอนามัยท่ี ๙ สรุปผลการดําเนินงานและจดัทํารายงานเสนอสว่นท่ี

เก่ียวข้อง 

๑.วางแผนและดําเนินงานตามแผน ๑๕ วัน 

 

แบบสอบถาม  
กระบวนการดําเนินงานสนับสนุนการขับเคล่ือน พรบ.การปองกันแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน เขต

สุขภาพท่ี ๙ ปงบประมาณ ๒๕๖๓ 
 

คําถาม มี/ใช ไมมี/
ไมใช 

คําอธิบาย/คําตอบ 

๑.ชีแ้จงงบประมาณสนบัสนนุ  /  มีการทําหนังสือช้ีแจงงบประมาณท่ีไดรับในการ
จัดประชุมในแตละครั้ง ไปยัง สสจ. 

๒.จดัทําข้อมลูและเป็นพ่ีเลีย้งในการ

ดําเนินงาน  
/  ตอบขอซักถามประเด็นท่ีสงสัย ใหขอมูลท่ีจําเปน

ในการขับเคลื่อนงาน 

๓. สนบัสนนุการประชมุคณะอนกุรรมการฯ                  /  เตรียมเอกสารหลักฐานในการจดัประชุม ในการ
เบิกจายคาใชจายในการจัดประชุม และนําเงินไป
สนับสนุนในวันประชุม 

๔.นิเทศติดตามและคืนขอมูลใหผูบริหารทราบ
ทุกไตรมาส 

/  ติดตามผลงานตามตัวช้ีวัดรายไตรมาสและสงผล
งานดังกลาวไปยังกรมอนามัย 

๕.วางแผนและดําเนินงานตามแผน /  วิเคราะหการดาํเนินงาน ใหการช้ีแนะแกทาง 
สสจ.ในการดําเนินงาน และรายงานปญหา
อุปสรรคตางๆไปยังกรมอนามัย 

 



กระบวนการดําเนินงานอําเภออนามัยการเจริญพันธุ RHD  
วัตถุประสงค  

1.บูรณาการและเสริมสรางความเขมแข็งของระบบการดําเนินงานเรื่องเพศและอนามัยการเจริญพันธุ 
สุขภาพกาย สุขภาพจิต และการปองกันพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุนและเยาวชน 

2.พัฒนาองคความรูเรื่องเพศและอนามัยการเจริญพันธุ ในระดับอําเภอและชุมชนอยางตอเนื่อง 
3.พัฒนารูปแบบการดําเนินเพ่ือลดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ พฤติกรรมเสี่ยงดานสุขภาพอ่ืนๆเชน บุหรี่ 

สุรา สารเสพติด ความรุนแรงของวัยรุนและเยาวชน 
 

ช่ือผูรับผิดชอบ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน จุดควบคุมความเสี่ยง ระยะเวลา 
เครือขายระดับ
อําเภอ 

๑.เครือขายระดับอําเภอ นักจัดการสุขภาพวัยรุน
อําเภอ/ตําบล ดําเนินงานตามองคประกอบอนามัยการ
เจริญพันธุ 
๒. อําเภอท่ีพรอมประเมินรับรองแจงความประสงคไป
ยังสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
๓.สงแบบประเมินตนเองและสรุปผลการประเมิน
ตน เอง (แบบฟอร มRHD04และ  RHD05)  ให กั บ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

๑.  ศูนยอนามัยสนับสนุนคูมือการดําเนินงาน
ใหแก เครือขายระดับอําเภอ สสจ.  และ 
Download ไดจาก website ศูนยอนามัยท่ี 
๙ และสํานักอนามัยการเจริญพันธุ 
๒.เครือขายระดับอําเภอศึกษารายละเอียด
มาตรฐานการดําเนินงานจนเขาใจและพัฒนา
งานตามคูมือการดําเนินงาน 
๓. ติดตามการประเมินรวมกับ สสจ.  

๓๐ วัน 

สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัด 
 

๑.สสจ.จดัทําแผนดําเนินงานดานอนามัยการเจริญ
พันธุระดับจังหวัด  
๒.กํากับตดิตามการประเมินอําเภออนามัยการเจริญ
พันธุตามมาตรฐานRHD 
๓.ตรวจเอกสารประเมินอําเภอเพ่ือรับรองเปนอําเภอ
อนามัยการเจริญพันธุ 
๔.รวบรวมรายช่ืออําเภอท่ีพรอมประเมินรับรองและ
แจงความประสงคไปยังศูนยอนามยั 

๑. สสจ .เปนพ่ีเลี้ยง (Coach) เสริมพลัง/
พัฒนาศักยภาพ/ประชุมช้ีแจง ใหมีความรู
ความเขาใจการพัฒนางานตามมาตรฐานและ
ตามแบบฟอรมการประเมิน RHD๐๑-RHD๐๕ 
๒. สสจ.กําหนดใหสงแบบประเมินตนเอง
ล วงหน าอย างนอย ๒  สัปดาหก อนการ
ประเมินเพ่ือตรวจสอบความถูกตองสมบูรณ 
 

๔๕ วัน 

ศูนยอนามัยท่ี ๙ 
นครราชสมีา 

๑.เยีย่มเสริมพลังเพ่ือพัฒนาการดาํเนินงานของอําเภอ
อนามัยการเจริญพันธุตามมาตรฐาน RHD 
๒.ตรวจเอกสารประเมินอําเภอเพ่ือรับรองเปนอําเภอ
อนามัยการเจริญพันธุ 
๓.แจงรายละเอียดขอช่ืนชมและโอกาสพัฒนาใหกับ
เครือขายระดับอําเภอในการ Exit conference ของ
แตละอําเภอ 
๔.รายงานผลการผานประเมินรับรองตามมาตรฐาน 
RHDใหสํานักอนามัยการเจริญพันธุ 

๑.แจงผลการประเมินเปนลายลักษณอักษร 
ให กับสํ า นักงานสาธารณสุขจังห วัดและ
เครือขายระดับอําเภอ ภายใน ๒ สัปดาห 
๒.ศูนยอนามัยแจงผลการประเมินเปนลาย
ลักษณอักษรใหกับสํานักอนามัยการเจริญพันธุ 
ตามรายไตรมาส (แบบฟอรมRHD๐๑และ 
RHD๐๓) 
 

๑๕ วัน 

สํ า นั ก อ น า มั ย 
การเจริญพันธุ/
คณะกรรมการ
เ ยี่ ย มป ระ เ มิ น
ระดับเขต 

๑.แจงผลการผานประเมินรับรองไปยังสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดและอําเภอ 
๒.เยี่ยมประเมินอําเภอตามมาตรฐาน RHD   
แจงผลใหคณะกรรมการเยี่ยมประเมินระดับเขต 
 

๑.สํานักอนามัยการเจริญพันธุแจงผลการ
ประเมิน เปนลายลักษณอักษรใหกับ สสจ.และ
อําเภอภายใน ๑ เดือนหลังไดรับรายงานผล
การประเมินรับรอง 
 

๓๐ วัน 

กรมอนามัย ๑.มอบเกียรติ บัตรอําเภออนามัยการเจริญพันธุ            
ปละ 1 ครั้ง 

๑.มอบเกียรติบัตรในการประชุมวิชาการ 
๒. ประสานงานกับเครือขายระดับอําเภอเพ่ือ
รับมอบเกียรติบัตร 

๑๕ วัน 

    



แบบสอบถาม  
กระบวนการดําเนินงานอําเภออนามัยการเจริญพันธุ 

กลุมพัฒนาการสงเสริมสุขภาพวัยเรียนวัยรุน 
ป 2563 

คําถาม มี/ใช ไมมี/
ไมใช 

คําอธิบาย/คําตอบ 

1.ประชุมจัดทําแผนชี้แจงกระบวนการ
ดําเนินงานเพ่ือขอรับการประเมินอําเภอ
อนา มัยการ เ จ ริญ พันธุ  แก เ ค รื อข า ย
ผูรับผิดชอบงานจากสสจ. 

/  มีการประชุมจัดทําแผนชี้แจงกระบวนการ
ดําเนินงานเพ่ือขอรับการประเมินอําเภออนามัย
การเจริญพันธุระดับจังหวัด 

2.ศูนยอนามัยท่ี 9 นม.ไดรับแบบประเมิน
ตนเองตามมาตรฐาน RHD ๐๑ ๐๒ ๐๔ 
จากสสจ. 

/  เครือขายระดับอําเภอสงแบบประเมินตนเองตาม
มาตรฐาน RHD ๐๑ ๐๒ ๐๔ 

3.อําเภอท่ีมีผลคะแนนการประเมินตนเอง 
≥60 คะแนนแจงความประสงคขอรับการ
ประเมินไปยัง สสจ. พรอมแบบประเมิน
ตนเอง 

/  อําเภอท่ีมีผลคะแนนการประเมินตนเอง <60 
คะแนน ใหกลับไปทบทวนตามมาตรฐานอีกครั้ง
สวนท่ีมีผลการประเมิน ≥60 แจงผลการประเมิน
ไปยังสสจ. 

๔.รายงานผลการเยี่ยมประเมินฯ มายังสวน
สวนกลางเพ่ือพิจารณาตัดสินและรับรอง
ตามมาตรฐานอําเภออนามัยการเจริญพันธุ 

/  รายงานผลการเยี่ยมและประเมินฯ ครอบคลุม
ประเด็นตามคูมือมาตรฐานอําเภออนามัยการ
เจริญพันธุ ตามองคประกอบท้ัง ๕ 

 



กระบวนการดําเนินงานคัดเลือกอปท.ท่ีเปนแหลงเรียนรู                   
ดานการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนระดับทองถิ่น   

วัตถุประสงค  
1.เพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูการดําเนินงานอยางกวางขวาง โดยมุงเนนใหทุกจังหวัดมีแหลง

เรียนรูฯ ท่ีสามารถเปนตัวอยางใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน ๆ ไดแบงปนความรู แนวคิด ประสบการณใน
การดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนเสี่ยงทางเพศ พฤติกรรมเสี่ยงดานสุขภาพอ่ืนๆเชน 
บุหรี่ สุรา สารเสพติด ความรุนแรงของวัยรุนและเยาวชน 

 
ชื่อผูรับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน จุดควบคุมความเสี่ยง ระยะเวลา 
สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัด 
 

๑.กําหนดรูปแบบ/วิธีการ/กระบวนการ คัดเลือกแหลง
เรียนรูฯ ตามบริบทพ้ืนท่ี เชน 
-การจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูการดําเนินงาน
ปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนระดับเขต                                                                
-การจัดประชุมเพ่ือพิจารณาคดัเลอืกแหลงเรียนรูฯ
ของจังหวัด                                                             
-การนิเทศติดตามเพ่ือสรรหาและทาบทามใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินสมัครเปนแหลงเรียนรูฯ 

๑.ศูนยอนามัยช้ีแจงแนวทางการคัดเลือก 
อปท.แกทองถ่ินจังหวัด สสจ.และสสอ. 

๓๐ วัน 

องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินและ
ภาคีเครือขาย 

๑ . ส ง เ อก ส า ร ป ระ ก อบ ท่ี แส ด ง ใ ห เ ห็ น ข อ มู ล                                 
การดําเนินงานการปองกันและแกไขปญหาการ
ตั้งครรภ ในระดับทองถ่ิน 
-จัดทํารายงาน ไมเกิน 15 หนา หรือ Power point                                      
สําหรับการนําเสนอประมาณ 10 นาที 
 

๑.ประสานผูรับผิดชอบงานของจังหวัดและ
ผูเก่ียวของใหรับทราบลวงหนา 

๖๐ วัน 

ศูนยอนามัยท่ี ๙ 
นครราชสมีา/
คณะกรรมการ
ระดับเขต 

๑.พิจารณาคัดเลือกแหลงเรียนรูฯ 
-โดยพิจารณาตามรูปแบบ/วิธีการ/กระบวนการ
คดัเลอืกแหลงเรียนรูฯท่ีไดตกลงรวมกันระดับจังหวัด/
เขต ตามแบบฟอรม LA01 และ LA02 
๒ . ส ง ร า ย ช่ื อ อ ง ค ก ร ป ก ค ร อ ง ส ว น ท อ ง ถ่ิ น                                               
ท่ีไดรับการคัดเลือกแหลงเรียนรูฯ 
-สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สงรายช่ืออปท.ท่ีไดรับ
คัดเลือกใหกับศูนยอนามัยและสงตอเพ่ือพิจารณาไปท่ี
สํานักอนามัยการเจริญพันธุ ตามรายไตรมาส 

๑.กําหนดจํานวนเปาหมายของคณะกรรมการ
ใหแตละจังหวัดทราบลวงหนา 
 

๓๐ วัน 

สํ า นั ก อ น า มั ย 
การเจริญพันธุ 

๑.แจงผลการพิจารณาคัดเลือกใหกับ สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ตามรายไตรมาส 
 

๑.สํานักอนามัยการเจริญพันธุแจงผลการ
พิจารณา เปนลายลักษณอักษรใหกับ สสจ.
และอปท.ไดทราบภายใน ๑ เดือนหลังไดรับ
รายงานผลการคัดเลือก 

๓๐ วัน 

กรมอนามัย ๑.มอบเกียรตบัิตร อปท.ตนแบบ ปละ 1 ครั้ง ๑.มอบเกียรติบัตรในการประชุมวิชาการ 
๒.ประสานงานกับเครือขายระดับอําเภอเพ่ือ
รับมอบเกียรติบัตร 

๑๕ วัน 

 
 
 



แบบสอบถาม  
กระบวนการดําเนินงานอําเภออนามัยการเจริญพันธุ 

กลุมพัฒนาการสงเสริมสุขภาพวัยเรียนวัยรุน 
ป 2563 

คําถาม มี/ใช ไมมี/
ไมใช 

คําอธิบาย/คําตอบ 

1.กําหนดรูปแบบการคัดเลือกอปท.ตนแบบ /  ๑.การจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูการ
ดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภ
ในวัยรุนระดับเขต                                                                
๒.การจัดประชุมเพ่ือพิจารณาคัดเลือกแหลง
เรียนรูฯของจังหวัด                                                              

2.ประชาสัมพันธและรับสมัครอปท.เขารวม
โครงการ 

/  ๑.ทํากระบวนการคัดเลือกแจงลงพ้ืนท่ีระดับ
จังหวดัผานการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ชี้แจง
แนวทางการสมัคร ตามกระบวนการคัดเลือก 

3.แตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือก อปท.
ตนแบบฯ 

/  ๑.คณะกรรมการคัดเลือกอปท.ตนแบบฯ เชน 
ทองถ่ินจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด สภาเด็กและ
เยาวชน ศึกษาธิการจังหวัด และผูรับผิดชอบงาน
อนามัยการเจริญเจริญพันธุ 

๔ .การนิ เ ทศติ ดตาม เ พ่ื อส ร รหาและ
ทาบทามใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
สมัครเปนแหลงเรียนรู 

/  ๑.การนิเทศติดตามเพ่ือสรรหาและทาบทามให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินสมัครเปนแหลง
เรียนรูฯ 

๕.จัดเวทีคัดเลือกและถอดบทเรียน อปท.
ตนแบบ 

/  ๑.อปท.ตนแบบฯท่ีผานการคัดเลือกมารวม
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในเวทีระดับจังหวัด 
ระดับเขต  

๖.อปท.ตนแบบ ร วมนํา เสนอผลการ
ดําเนินงานในระดับเขตหรือระดับภาค 

 / ๑.อปท.ตนแบบฯท่ีไดผานกระบวนการคัดเลือก
ระดับเขต มีผลงานโดดเดนดานนวัตกรรม  
รูปแบบการดําเนินงานท่ีเดนชัดไมเหมือนใคร เขา
รวมในเวทีแลกเปลี่ยนระดับภาค 

 



กระบวนการดําเนินงานคัดเลือกโครงงานสุขภาพนักเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
วัตถุประสงค  

1.สงเสริมพัฒนาผลงานเชิงนวัตกรรม โครงงานดานการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมเพ่ือ
เปนตนแบบความรอบรูดานสุขภาพในโรงเรียน สงเสริมใหเด็กวัยเรียนมีความคิดริเริ่มสรางสรรคโดยการคิด
วิเคราะหและลงมือปฏิบัติเพ่ือลดหรือแกไขปญหาท่ีสงผลกระทบตอสุขภาพของตนเอง บุคลากรในโรงเรียน 
ครอบครัว และชมุชน 

 
ชื่อผูรับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน จุดควบคุมความเสี่ยง ระยะเวลา 
ศูนยอนามัย
สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดและ
หนวยงานตน
สังกัดของ
โรงเรียนในพ้ืนท่ี 
 

๑.กําหนดรูปแบบ/วิธีการ/กระบวนการ คัดเลือก
โครงงานสุขภาพนักเรียน 
-การจัดประชุมช้ีแจงและประชาสมัพันธการจัดทํา
โครงงานสุขภาพนักเรียนฯ เกณฑการตัดสิน                                          
-โรงเรียนแสดงเจตจํานงเขารวมโครงการไปยัง
หนวยงานตนสังกัด 

- โรงเรียนสงผลงานเพ่ือขอรับการประเมินคัดเลือก
เปนรูปเลมเอกสารใหกับ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
 

๑.ศูนยอนามัยช้ีแจงแนวทางการคัดเลือก 
โครงงานสุขภาพนักเรียนฯใหแก สสจ.สพป. 
สพม.เพ่ือทําความเขาใจรวมกัน 

๓๐ วัน 

สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัด 

๑. แตงตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัด 
2. ดําเนินการประเมินคัดเลือกโครงงานสุขภาพ
นักเรียนฯระดับจังหวัด 
3. จัดสงผลงานท่ีชนะเลิศระดับจงัหวัดใหกับศูนย
อนามัย  

๑.ประสานผูรับผิดชอบงานของจังหวัดและ
ผูเก่ียวของใหรับทราบลวงหนา 

30 วัน 

ศูนยอนามัยท่ี ๙ 
นคร ร าชสี ม า /
คณะกรรมการ
ระดับเขต 

๑.พิจารณาคัดเลือกโครงงานสุขภาพนักเรียนระดบัเขต 
-โดยพิจารณาจากรูปเลมรายงานและลงพ้ืนท่ี 
 ๒.สงรายช่ือโรงเรียนท่ีผานการคัดเลือกระดับเขต
ใหกับกรมอนามัย 
3.แจงโรงเรียนจัดเตรียมผลงานเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู
ในการประชุมวิชาการระดับประเทศ                                                
 

๑.ประสานงานเครือขายท้ัง สสจ.และโรงเรียน
ใหทราบลวงหนา 
๒.แจงผลการประเมินเปนลายลักษณอักษร 
ใหกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงเรียน
และกรมอนามัย รับทราบภายใน ๒ สัปดาห 
 

๓๐ วัน 

กรมอนามัย ๑.มอบเกียรติบัตร ในการประชุมวิชาการ ๑.มอบเกียรติบัตรในการประชุมวิชาการ 
๒.ประสานงานกับสสจ.และโรงเรียนเพ่ือรับ
มอบเกียรติบัตร 

๑๕ วัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสอบถาม  
กระบวนการดําเนินงานคัดเลือกโครงงานสุขภาพนักเรียน 
กลุมพัฒนาการสงเสริมสุขภาพวัยเรียนวัยรุนป 2563 

คําถาม มี/ใช ไมมี/
ไมใช 

คําอธิบาย/คําตอบ 

1. กําหนดรูปแบบการคัดเลือกโครงงาน
สุขภาพนักเรียนฯ 

/  ๑.การจัดประชุมชี้แจงการดําเนินงานและ
ประชาสัมพันธในระดับเขต                                                                 

2.ประชาสัมพันธและรับสมัครโครงงาน
สุขภาพนักเรียนฯเขารวมคัดเลือก 

/  ๑.  ชี้แจงแนวทางการเขารวมคัดเลือกตาม
กระบวนการคัดเลือก 

3.แตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือก ระดับเขต 
ระดับจังหวัด 

/  ๑.คณะกรรมการคัดเลือกโครงงานสุขภาพ
นั ก เ รี ยนฯ  ประกอบ ไปด ว ย  ตั วแทนภาค
การศึกษา ตัวแทนภาคสาธารณสุข(ดานการ
สงเสริมสุขภาพ 1 ทาน ดานอนามัยสิ่งแวดลอม 
1 ทาน) ตัวแทนภาคทองถ่ิน  

๔.มีการลงเยี่ยมพ้ืนท่ีเพ่ือคัดเลือกโครงงาน
สุขภาพนักเรียนในระดับจังหวัด 

/  ๑. มีการประเ มินคัดเลือกโครงงานสุขภาพ
นักเรียนจากคณะกรรมการระดับจังหวัด 

๕.มีการลงเยี่ยมพ้ืนท่ีเพ่ือคัดเลือกโครงงาน
สุขภาพนักเรียนในระดับเขต 

/  ๑. มีการประเ มินคัดเลือกโครงงานสุขภาพ
นักเรียนจากคณะกรรมการระดับเขต 

๖ .โครงงานสุขภาพนักเรียนฯท่ีผานการ
ชนะ เ ลิ ศ ร ะดั บ เ ขต ได นํ า เ สนอผลกา ร
ดําเนินงานในเวทีประชุมวิชาการของกรม
อนามัย 

 / ๑.โครงงานสุขภาพนักเรียนฯท่ีผานกระบวนการ
คัดเลือกระดับเขต มีผลงานนวัตกรรมเขารวมใน
เวทีแลกเปลี่ยนระดับประเทศ 

 



กระบวนการดําเนินงานเฝาระวังฐานขอมูล 
  

วัตถุประสงค  
            เพ่ือชี้แจงแนวทางการดําเนินงานสงเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุน และผสานความรวมมือในการ
บริหารจัดการแผนงานโครงการ การกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุดในการสงเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุน ในเขตสุขภาพท่ี ๙  
 

ชื่อผูรับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน จุดควบคุมความเสี่ยง ระยะเวลา 
 

ศูนยอนามัยท่ี 9 ทบทวนระบบการเฝาระวังสุขภาพและพัฒนา
ฐานขอมูลเด็กวัยเรียนวัยรุน 

ประสานงานกับผูรับผิดชอบสวนกลาง 
เพ่ือไดฐานขอมูลท่ีชัดเจนและถูกตองใน
การดําเนินงานตอ 

7 วัน 

ศูนยอนามัยท่ี 9 กําหนดรูปแบบการพัฒนาระบบเฝาระวัง
สุขภาพและพัฒนาฐานขอมูลเด็กวัยเรียนวัยรุน 

ประสานงานกับผูรับผิดชอบสวนกลาง 
เพ่ือไดระบบขอมูลท่ีถูกตอง และชี้แจง
ผูรับผิดชอบงานจังหวัดเพ่ือใหระบบเฝา
ระวังขอมูลเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

7 วัน 

ศูนยอนามัยท่ี 9 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบเฝาระวัง
สุขภาพและพัฒนาฐานขอมูลเด็กวัยเรียนวัยรุน 

ประสานกลุมเปาหมายลวงหนา และ
ยืนยันการเขารวม 

15 วัน 

ศูนยอนามัยท่ี 9 จัดทําคูมือการบันทึกขอมูลในระบบเฝาระวัง
สุขภาพและพัฒนาฐานขอมูลเด็กวัยเรียนวัยรุน 

เตรียมขอมูลในการจัดทําขอมูลให
ครบถวน 

15 วัน 

ศูนยอนามัยท่ี 9/
คณะกรรมการท่ี
เก่ียวของ 

เยี่ยมติดตามการเฝาระวัง ในระบบเฝาระวัง
สุขภาพและพัฒนาฐานขอมูลเด็กวัยเรียนวัยรุน
ระดับจังหวัด อําเภอ และตําบล 

ประสานกลุมเปาหมายลวงหนา และ
ยืนยันวันท่ีประเมินลวงหนา  

15 วัน 

ศูนยอนามัยท่ี 9 สรุปผลการดําเนินและจัดทําขอเสนอเพ่ือ
พัฒนาระบบ 

เตรียมขอมูลกอน ขณะ และหลังการ
เยี่ยมติดตาม 

7 วัน 

 
 
 
 
 
 
 



แบบสอบถาม  
กระบวนการดําเนินงานเฝาระวังฐานขอมูล 

กลุมพัฒนาการสงเสริมสุขภาพวัยเรียนวัยรุน 
ป 2563 

คําถาม มี/ใช ไมมี/
ไมใช 

คําอธิบาย/คําตอบ 

๑.ทบทวนระบบฐานขอมูล /  -ทบทวนระบบฐานขอมูลวัยเรียนวัยรุน ใหเปน
เปนปจจุบนั และใหเปนแนวทิศทางกับสวนกลาง 
เพ่ืองายตอการนําขอมูลมาใช 

๒.กําหนดรูปแบบการพัฒนาระบบเฝาระวัง
สุขภาพและพัฒนาฐานขอมูลเด็กวัยเรียน
วัยรุน 

/  -กําหนดรูปแบบในการพัฒนาระบบฐานมูล 
เพ่ือใหมีขอมูลตัวกลางชุดเดียวกันสําหรับใชใน
เขตพ้ืนท่ีสุขภาพ 

๓.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบเฝา
ระวังสุขภาพและพัฒนาฐานขอมูลเด็กวัย
เรียนวัยรุน 

/  -จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงาน การ
พัฒนาระบบฐานขอมูล เพ่ือกําหนดรูปแบบและ
ทิศทางของขอมูลรวมกัน 

๔.จัดทําคูมือการบันทึกขอมูลในระบบเฝา
ระวังสุขภาพและพัฒนาฐานขอมูลเด็กวัย
เรียนวัยรุน 

/  -จัดทําคูมือสวนกลาง เพ่ือเปนแนวทางในการ
อางอิงขอมูล 

๕.เยี่ยมติดตามการเฝาระวัง ในระบบเฝา
ระวังสุขภาพและพัฒนาฐานขอมูลเด็กวัย
เรียนวัยรุนระดับจังหวัด อําเภอ และตําบล 

/  -เยี่ยมติดตามงานฐานขอมูลในพ้ืนท่ี เ พ่ือนํา
ปญหาในพ้ืนท่ีท่ีพบมาพัฒนาระบบตอไปใหดีข้ึน 

 



 กระบวนการดําเนินงานโรงเรียนรอบรูดานสุขภาพ 
กลุมพัฒนาการสงเสริมสุขภาพวัยเรียนวัยรุน 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือใหโรงเรียนมีแนวทางการดําเนินงานโรงเรียนรอบรูดานสุขภาพเปนมาตรฐานเดยีวกัน  
2. เพ่ือใหนักเรียนมีความรอบรูสุขภาพดานสุขภาพเพ่ิมข้ึนและมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค 
3. โรงเรียนพัฒนาเปนโรงเรียนรอบรูดานสุขภาพ มรีะบบ วิธีการและชองทางการสื่อสารใหนักเรียนและบุคลากร

ในโรงเรียน เขาถึง เขาใจ ขอมูลสขุภาพและบริการสุขภาพ สามารถตัดสินใจดูแลสุขภาพของตนเองไดอยาง
เหมาะสม   

ช่ือผูรับผิดชอบ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน จุดควบคุมความเสี่ยง ระยะเวลา 
ศูนยอนามัยท่ี 9 
นครราชสมีาและ
สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด 
 

 
 
 
 

1.ประชุมช้ีแจงการดําเนินงาน
วัยเรียนวัยรุน แกผูท่ีเก่ียวของ
สสจ./ศธ.ในเดือนธันวาคม 
2.ติดตามโรงเรียนท่ีมีความ
สนใจในการเขารวมโครงการ
ทุก 3 เดือน 

1 – 2 วัน 

คณะกรรมการ
โรงเรียนรอบรูดาน
สุขภาพ ของ
โรงเรียน 
 

 
 
 
 

1.ประเมินตนเองตามแนวทาง
พัฒนาโรงเรียนรอบรูดาน
สุขภาพภายใน 1 เดือน 

30 วัน 

คณะกรรมการ
โรงเรียนรอบรูดาน
สุขภาพ ของ
โรงเรียน 

 
 
 

1.แจงความจํานงพรอมสง
แบบประเมินตนเองให
เจาหนาท่ีสาธารณสุข  

30 วัน 

คณะกรรมการ
โรงเรียนรอบรูดาน
สุขภาพ ของ
โรงเรียน 

 
 
 

1.คณะกรรมการโรงเรียนรอบ
รูดานสุขภาพ ของโรงเรียน ขอ
คําแนะนํา จาก สสอ. สสจ. 

60 วัน 
 

สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด 

 
 
 

1.ทีมระดับจังหวัดสงผลการ
ประเมินมายังศูนยอนามัยท่ี 9 
นครราชสมีา เพ่ือรับรองเปน
โรงเรียนรอบรูดานสุขภาพ 
 

30 วัน 
 

ศูนยอนามัยท่ี 9 
นครราชสมีา 

 
 
 

คณะกรรมการประเมินรับรอง
ฯ จากศูนยอนามัยที 9 
นครราชสมีา แจงผลการ
รับรองภายใน 3 เดือน 
 
 

90 วัน 

  

1.ศูนยอนามยัท่ี 9 นครราชสีมา
รวมกับสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดช้ีแจงโรงเรียน 
โรงเรียนแสดงเจตจํานงเขารวม
โครงการไปยังหนวยงานตนสังกัด 

2. โรงเรยีนประเมินตนเอง(Self Assessment)  

เพ่ือคนหาปญหาสุขภาพ 

 

3. โรงเรียนสมัครเขารวมโครงการโดยแจงความ

จํานงไปยังหนวยงานตนสังกัดใน พ้ืนท่ี  (สพป./สพม.      

สสจ. ศอ.) 

4.โรงเรียนนําแนวทางพัฒนาโรงเรียนรอบรูดาน

สุขภาพไปดําเนินการ ตาม 4 องคประกอบ และ 

จัดทํารายงานตามแบบประเมินโรงเรียนรอบรูดาน

สุขภาพและจัดเตรยีมเอกสารหลักฐาน 

5. ผูประเมินระดับจังหวัด ผูประเมินระดบัจังหวัดลง

พ้ืนท่ีตรวจประเมินโรงเรยีน (พรอมหลักฐาน) 

ตรวจสอบความครบถวนสมบูรณของรายงานผลการ

ประเมินตนเองของโรงเรยีน 

6. ศูนยอนามัยท่ี 9 นครราชสีมา ข้ึนทะเบียน

รับรอง โรงเรยีนรอบรูสุขภาพ เขตสุขภาพท่ี 9 

มอบเกียรติบัตรรับรอง โรงเรียนรอบรูสุขภาพ 



แบบสอบถาม กระบวนการดําเนินงานโรงเรียนรอบรูดานสุขภาพ 

 
คําถาม มี/ใช ไมมี/

ไมใช 
คําอธิบาย/คําตอบ 

1.ประชุมช้ีแจงการดําเนินงาน แกผูท่ีเก่ียวของ 
สสจ./ศธ. 
 

/  มีการประชุมช้ีแจงกระบวนการดําเนินงานโรงเรยีน
HLS 

2.โรงเรียนมีการจดัวางระบบการบริหารจดัการ
ขับเคลื่อนภายในและภายนอกองคกร 

 

/  โรงเรียน สนับสนุน สงเสริม ใหองคกรแหงความ
รอบรูดานสุขภาพในทุกกระบวนการ 

3. โรงเรียนมีการจัดทําแผนงาน/โครงการ/
แผนปฏิบัติการ/แผนกํากับติดตามประเมินผล 

 

/  โรงเรียน มีการดําเนินกิจกรรมดานการสงเสริม
กิจกรรมทางกายและมีแบบแผนการปฏิบัติท่ีชัดเจน 

4. มีกระบวนการกํากับ ตดิตาม  ประเมินผลการ
ดําเนินงานตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

 

/  โรงเรียน มีการกํากับ ตดิตาม ประเมินผลการ
ดําเนินงาน ทันตามเวลาท่ีกําหนดการ 

5. โรงเรียนมีการสื่อสารสาธารณะเผยแพรและ
ประชาสมัพันธการดําเนินงาน 

/  โรงเรียนมีการเผยแพรประชาสัมพันธการ
ดําเนินงานผาน ชองทางตางๆ  

 



กระบวนการดําเนินงานโรงเรียน ChOPA & ChiPA   
ลดเรียนเพ่ิมรู...สูเด็กไทย สูง สมสวน แข็งแรง IQ EQ ดี    ป 2563 

วัตถุประสงค  
1. เพ่ือใหโรงเรียนมีแนวทางการดําเนินงานโรงเรียน ChOPA & ChiPA  ลดเรียนเพ่ิมรู...สูเด็กไทย สูง สมสวน 

แข็งแรง IQ EQ ดี  เปนมาตรฐานเดียวกัน  

2. เพ่ือใหเด็กวัยเรียน วัยรุน เด็กท่ีมีน้ําหนักเกินและอวน ไดผอนคลายและสนุกสนานกับการเลนท่ี
หลากหลาย มีรางกายแข็งแรง เจริญเติบโตสมวัย 

ชื่อผูรับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน จุดควบคุมความเสี่ยง ระยะเวลา 
สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัด.และ
หนวยงานตน
สังกัดของโรงเรยีน
ในพ้ืนท่ี 
 
 
 

    1.ประชุมช้ีแจงการดําเนินงานวัยเรียน
วัยรุน แกผูท่ีเก่ียวของสสจ./ศธ. 
2.สงหนังสือประชาสมัพันธการเขา
รวมกิจกรรม 
3.ติดตามโรงเรียนท่ีมีความสนใจใน
การเขารวมโครงการทุก3เดือน 

 
30  วัน 

โรงเรียนท่ีตองการ
เ ข า ร ว ม ร ว ม
กิจกรรม  
 
 
 

 1.ศูนยอนามัยสนับสนุนคูมือการ
ดําเนินงาน  
2.สสจ.เปนพ่ีเลี้ยง (Coach) เสริม
พลัง/พัฒนาศักยภาพ/ประชุมช้ีแจง 
ใหมีความรูความเขาใจการพัฒนางาน
ตามมาตรฐานและตามแบบฟอรม 

 
30 วัน 

โรงเรียนท่ีตองการ
เขารวมกิจกรรม  
 
 

 1.ศูนยอนามยั .สสจ.เปนพ่ีเลีย้ง 
(Coach) เสริมพลัง/พัฒนาศักยภาพ/
ประชุมช้ีแจง ใหมีความรูความเขาใจ
การพัฒนางานตามมาตรฐานและตาม
แบบฟอรม 

 
120 วัน 

กองกิจกรรมทาง

กาย กรมอนามยั 
 

 1.ศูนยอนามยั .สสจ.เปนพ่ีเลีย้ง 
(Coach) เสริมพลัง/พัฒนาศักยภาพ/
ประชุมช้ีแจง ใหมีความรูความเขาใจ
การพัฒนางานตามมาตรฐานและตาม
แบบฟอรม 

 

30 วัน 

กองกิจกรรมทาง

กาย และศนูย์

อนามยั 

 

 1. ศูนยอนามัย .สสจ.เปนพ่ีเลี้ยง 
(Coach) เสริมพลัง/พัฒนาศักยภาพ/
ประชุมช้ีแจง ใหมีความรูความเขาใจ
การพัฒนางานตามมาตรฐานและตาม
แบบฟอรม 
2.ประสานงานกับพ้ืนท่ีเพ่ือเตรียม
ความพรอมในการตอนรับการการ
เยี่ยมเสรมิพลัง 

 

30 วัน 

กองกิจกรรมทาง
กาย และศูนย
อนามัย 
 

 1.ประสานงานโรงเรยีนท่ีไดรับการ
คัดเลือกเพ่ือเตรยีมความพรอมในการ
เตรียมรับรางวัลในเวทีในเวทีประชุม
วิชาการระดับประเทศ 

30 วัน 

1..สสจ.รวมกับหนวยงานตน
สังกัดของโรงเรยีนช้ีแจงโรงเรยีน 
โรงเรียนแสดงเจตจํานงเขารวม
โครงการไปยังหนวยงานตน
สังกัด 

2. โรงเรียนสมัครเขารวมโครงการฯผานระบบ

เว็บไซต 
https://chopachipa.org/Home/content/commu 

ของกองกิจกรรมทางกาย กรมอนามัย 

3.  โรงเรียนดําเนินงานตามเกณฑ 4 ประเด็น

พรอมสงผลงานสมัคร 

 

4. กองกิจกรรมทางกาย กรมอนามยั ตรวจ

เอกสาร   

5.ลงพ้ืนท่ีปฏิบัติงานเยี่ยมเสริมพลงั (Site Visit)  

 

6.ประกาศผลโรงเรยีนทีไดรับคัดเลือก                                                            

 
 

 

https://chopachipa.org/Home/content/commu


แบบสอบถาม กระบวนการดําเนินงานโรงเรียน ChOPA & ChiPA  ลดเรียนเพ่ิมรู...สูเด็กไทย สูง สมสวน 
แข็งแรง IQ EQ ดี    ป 2563 

 
คําถาม มี/ใช ไมมี/

ไมใช 
คําอธิบาย/คําตอบ 

1.ประชุมช้ีแจงการดําเนินงานวัยเรียนวัยรุน แกผู
ท่ีเก่ียวของ สสจ./ศธ. 
 

/  มีการประชุมช้ีแจงกระบวนการดําเนินงานโรงเรยีน
สงเสริมสุขภาพ 

2.โรงเรียนมีการจดัวางระบบการบริหารจดัการ
ขับเคลื่อนภายในและภายนอกองคกร 

 

/  โรงเรียน สนับสนุน สงเสริม ใหองคกรแหงความ
รอบรูดานสุขภาพในทุกกระบวนการ 

3. โรงเรียนมีการจัดทําแผนงาน/โครงการ/
แผนปฏิบัติการ/แผนกํากับติดตามประเมินผล 

 

/  โรงเรียน มีการดําเนินกิจกรรมดานการสงเสริม
กิจกรรมทางกายและมีแบบแผนการปฏิบัติท่ีชัดเจน 

4. มีกระบวนการกํากับ ตดิตาม  ประเมนิผลการ
ดําเนินงานตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

 

/  โรงเรียน มีการกํากับ ตดิตาม ประเมินผลการ
ดําเนินงาน ทันตามเวลาท่ีกําหนดการ 

5. โรงเรียนมีการสื่อสารสาธารณะเผยแพรและ
ประชาสมัพันธการดําเนินงาน 

/  โรงเรียนมีการเผยแพรประชาสัมพันธการ
ดําเนินงานผาน ชองทางตางๆ  

 
 



ตารางการวิเคราะหระดับความเส่ียง 

กลุมพัฒนาการสงเสริมสุขภาพวัยเรียนวัยรุน 

ปงบประมาณ 2563 

 

ภารกิจตามกฎหมาย /
แผนงาน /ภารกิจอ่ืน 
ๆ ท่ีสําคัญ / ข้ันตอน 

วัตถุประสงค ความเส่ียง ปจจัยเส่ียง การประเมินความเสี่ยง ลําดับ
ความ
เสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง 

คะแนน ระดับ 

1.พัฒนาโรงเรียนตาม
มาตรฐานโรงเรียนสงเสรมิ
สุขภาพ 

1.เพ่ือใหโรงเรียนมีแนวทางการ
ดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ
เปนมาตรฐานเดยีวกัน  
2.พัฒนาศักยภาพโรงเรียนใหเปน
จุดเริม่ตนและศูนยกลางของการ
พัฒนาสุขภาพ รวมท้ังพัฒนาชุมชน
ใหมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพ
ตนเองและครอบครัว 

นักเรียน บุคลากรในโรงเรียน
ไมเห็นความสาํคัญของการ
เสรมิสรางสุขภาพอนามัยของ
ตนเอง 

1.ไมมีการประชุมช้ีแจงแนวทางการ
ดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 
 

3 5 15 สูงมาก 2 

2.นักเรยีน บุคลากรในโรงเรียนยังไม
เห็นความสําคัญของการเสริมสราง
สุขภาพอนามัยของตนเอง 
 

4 5 20 สูงมาก 1 

3.ขาดการมสีวนรวมของภาคเีครอืขาย
ทุกภาคสวนในสังคมในการขับเคลือ่น
การดําเนินงาน 
 

3 4 12 สูง 3 

2.พัฒนาโรงพยาบาลตาม
มาตรฐานบริการสุขภาพท่ี
เปนมิตรสําหรับวัยรุนและ
เยาวชน(ฉบับบูรณาการ) 

๑.เพ่ือเปนแนวทางสําหรับสถาน
บ ริ ก า ร ท้ั ง ใ น แ ล ะ น อ ก สั ง กั ด
ก ร ะ ท ร ว ง ส า ธ า ร ณ สุ ข ใ น ก า ร
จัดบริการ YFHS รวมท้ังใชในการ
ประเมินตนเองและพัฒนาคุณภาพ
บริการอยางตอเน่ือง  
2.เพ่ือเปนการประกันคุณภาพดาน
การเขาถึงบริการสุขภาพสําหรับ
วัยรุนและเยาวชน ตามสิทธิท่ีวัยรุน
และเยาวชนพึงไดรับตามกฎหมาย 

ผูบริหาร กลุมแกนนํา และ
ผูเก่ียวของในโรงพยาบาลและ
เครือขายไมเห็นความสาํคัญ
ของการจัดบริการท่ีเปนมิตร
สําหรับวัยรุนและเยาวชน 

 
 
 
 
 

1.ไมมีการประชุมช้ีแจงกระบวนการ
ดําเนินงานโรงพยาบาลตามมาตรฐาน
บริการสุขภาพท่ีเปนมติรสําหรับวัยรุน
และเยาวชน(ฉบับบูรณาการ) 
 

2 5 10 สูง 4 

2.ผูนําและบุคลากรในโรงพยาบาลไมให
ความสําคญั(ไมมีผูรับผดิชอบงานและ
สถานท่ีในการดําเนินงาน) 

3 5 15 สูงมาก 2 



3.โครงการตามแนวทาง
ตามพระราชดําริ (กพด.)
  
   

1. เ พ่ือ ให โ ร ง เ รี ยนใน พ้ืน ท่ีตาม
โครงการพระราชดําริไดรับการดูแล
ดานสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม 
2.มีการแกไขปญหาดานสุขภาพ 
และโภชนาการในเด็กและเยาวชน
ในถ่ินทุรกันดาร 

1.การจดักิจกรรมใน โครงการ
ไมตรงกับความตองการของ
พ้ืนท่ี 

1.ขาดการสํารวจความตองการของ
โรงเรียน และหนวยงานตนสังกัด 

3 3 9 สูง 5 

2.โรงเรียนในโครงการ
พระราชดําริ ท้ัง 12 โรงเรียน
ตางหนวยสังกัดทําใหการ
ประสานงานหลายข้ันตอน 

1.ประชุมช้ีแจงประสานและขอความ
รวมมือจากหนวยงานตนสังกัดของ
โรงเรียนตชด.(กองกํากับการตาํรวจ
ตระเวนชายแดน) 

3 4 12 สูง 3 

4.สนับสนุนการขับเคลื่อน 
พรบ.การปองกันแกไข
ปญหาการตั้งครรภใน
วัยรุน เขตสุขภาพท่ี ๙ 
ปงบประมาณ ๒๕๖๓ 

1.เพ่ือพัฒนากลไกการขับเคลื่อน
งานและกํากับตดิตามประเมินผล
การดําเนินงานแบบบูรณาการตาม
พรบ.การปองกันแกไขปญหาการ
ตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ.๒๕๕๙  
๒. เพ่ือเสริมสรางความรวมมือของ
หนอยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชน 
ครอบครัว และแกนนําวัยรุนในการ
ปองกันและแกไขปญหาในวัยรุน 

ไมมีการจัดประชุม
คณะอนุกรรมการตามกําหนด 

1.ภาระงานของแตละหนวยงาน ทําให
จัดสรรเวลาในการจดัประชุมท่ีตรงกัน
ไมได หรือมเีหตุใหตองเลื่อนการจดั
ประชุมออกไป 

๒ 5 1๐ ปานกลาง ๓ 

2.ยกเลิกการประชุมกระทันหันจาก
ภาระกิจเรงดวน 

๓ 5 15 สูงมาก 1 

3.ขาดการตระหนักและมสีวนรวมของ
ภาคีเครือขายในการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงาน 

3 4 12 สูง ๒ 

5.อําเภออนามัยการเจรญิ
พันธุ 

1.บูรณาการและเสริมสรางความ
เขมแข็งของระบบการดําเนินงาน
เรื่องเพศและอนามัยการเจริญพันธุ 
สุขภาพกาย สุขภาพจิต และการ
ปองกันพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุนและ
เยาวชน 
2.พัฒนาองคความรูเรื่องเพศและ
อนามัยการเจริญพันธุ  ในระดับ
อําเภอและชุมชนอยางตอเน่ือง 
3.พัฒนารูปแบบการดําเนินเพ่ือลด
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ พฤติกรรม
เสี่ยงดานสุขภาพอ่ืนๆเชน บุหรี่ สรุา 
สารเสพตดิ ความรุนแรงของวัยรุน
และเยาวชน 

เครือขายระดับอําเภอไมเห็น
ความสําคญัของดําเนินงาน
ตามมาตรฐานอําเภออนามัย
การเจรญิพันธุ  

1.ไมมีการประชุมช้ีแจงแนวทางการ
ดําเนินงานตามมาตรฐานอําเภออนามัย
การเจรญิพันธุในระดับจังหวัดและ
อําเภอ 

3 5 15 สูงมาก 2 

2.เครือขายระดับอําเภอยังไมเห็น
ความสําคญัของการปองกันและแกไข
ปญหาการตั้งครรภในวัยรุนในระดบั
พ้ืนท่ี 

๓ 5 15 สูงมาก ๒ 

3.ขาดการมสีวนรวมของภาคเีครอืขาย
ทุกภาคสวนในสังคมในการขับเคลือ่น
การดําเนินงาน 
 

3 4 12 สูง 3 



6.อปท.ท่ีเปนแหลงเรียนรู                   
ดานการปองกันและแกไข
ปญหาการตั้ งค ร รภ ใน
วัยรุนระดับทองถ่ิน   
 

1.เพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู
การดําเนินงานอยางกวางขวาง โดย
มุงเนนใหทุกจังหวัดมีแหลงเรียนรูฯ 
ท่ีสามารถเปนตัวอยางใหองคกร
ปกครองส วนท อง ถ่ิน อ่ืน  ๆ  ไ ด
แ บ ง ป น ค ว า ม รู  แ น ว คิ ด 
ประสบการณในการดําเ นินงาน
ปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภ
ในวัยรุนเสี่ยงทางเพศ พฤติกรรม
เสี่ยงดานสุขภาพอ่ืนๆเชน บุหรี่ สุรา 
สารเสพติด ความรุนแรงของวัยรุน
และเยาวชนพึงไดรับตามกฎหมาย 

อปท.  ไมเห็นความสําคัญและ
ยังไมเขาใจการดําเนินงานดาน
การปองกันและแกไขปญหา
การตั้ งครรภ ในวัยรุน ตาม
พรบ.วัยรุน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 
 
 

1.ไมมีการประชุมช้ีแจงกระบวนการ
ดําเนินงาน อปท.ท่ีเปนแหลงเรียนรู                   
ดานการปองกันและแกไขปญหาการ
ตั้งครรภในวัยรุนระดับทองถ่ิน   
 

๓ 5 1๕ สูงมาก 4 

2.อปท.ไมใหความสาํคัญและยังไมเขาใจ
บทบาทหนาท่ี ตามพรบ.วัยรุน พ.ศ. 
๒๕๕๙  

3 5 15 สูงมาก ๔ 

7.โครงงานสุขภาพ
นักเรียน 

1.ส ง เ ส ริ ม พั ฒ น า ผ ล ง า น เ ชิ ง
นวัตกรรม โครงงานดานการสงเสริม
สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมเพ่ือ
เปนตนแบบความรอบรูดานสุขภาพ
ในโรงเรียน สงเสริมใหเด็กวัยเรียนมี
ความคิดริเริ่มสรางสรรคโดยการคิด
วิเคราะหและลงมือปฏิบัติเพ่ือลด
หรือแกไขปญหาท่ีสงผลกระทบตอ
สุขภาพของตนเอง บุคลากรใน
โรงเรียน ครอบครัว และชุมชน 

เครือขายไมเห็นความสาํคัญ
ของการดําเนินงานโครงงาน
สุขภาพนักเรียนฯ  

1.ไมมีการประชุมช้ีแจงกระบวนการ
ดําเนินงานโครงงานสุขภาพนักเรียนฯใน
พ้ืนท่ี 

3 5 15 สูงมาก 2 

2.เครือขายไมเห็นความสําคญัของการ
จัดทําโครงงานสุขภาพนักเรียนฯ 

๓ 5 15 สูงมาก ๒ 

8.การเฝาระวังสุขภาพ
และการพัฒนาฐานขอมูล
เด็กวัยเรียนวัยรุน 

เพ่ือช้ีแจงแนวทางการดําเนินงาน
สงเสริมสุขภาพเด็กวัยเรยีนวัยรุน 
และผสานความรวมมือในการ
บริหารจดัการแผนงานโครงการ การ
กํากับ ติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงาน เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุดในการสงเสริม
สุขภาพเด็กวัยเรยีนวัยรุน ในเขต
สุขภาพท่ี ๙  

ผูบริหาร และ ผูเก่ียวของไม
เห็นความสําคัญของการเฝา
ระวังสุขภาพและการพัฒนา
ฐานขอมูลเด็กวัยเรยีนวัยรุน  

1.ไมมีการประชุมช้ีแจงแนวทางการ
ดําเนินงานสงเสรมิสุขภาพเด็กวัยเรียน
วัยรุน 

3 5 15 สูงมาก 2 

2.ผูบริหาร และ ผูเก่ียวของไมเหน็
ความสําคญัของการเฝาระวังสุขภาพ
และการพัฒนาฐานขอมูลเด็กวัยเรยีน
วัยรุน 

4 5 20 สูงมาก 1 



9.พัฒนาโรงเรียนตาม
มาตรฐานโรงเรียนHLS 

1.เพ่ือใหโรงเรียนมีแนวทางการ
ดําเนินงานโรงเรียนรอบรูดาน
สุขภาพเปนมาตรฐานเดยีวกัน  
2.เพ่ือใหนักเรยีนมีความรอบรู
สุขภาพดานสุขภาพเพ่ิมข้ึนและมี
พฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค 
3.โรงเรียนพัฒนาเปนโรงเรียนรอบรู
ดานสุขภาพ มรีะบบ วิธีการและ
ชองทางการสื่อสารใหนักเรียนและ
บุคลากรในโรงเรยีน เขาถึง เขาใจ 
ขอมูลสุขภาพและบริการสุขภาพ 
สามารถตัดสินใจดูแลสุขภาพของ
ตนเองไดอยางเหมาะสม   

นักเรียน บุคลากรในโรงเรียน
ไมเห็นความสาํคัญของการ
เสรมิสรางสุขภาพอนามัยของ
ตนเอง 

1.ไมมีการประชุมช้ีแจงแนวทางการ
ดําเนินงานโรงเรียนHLS 
 

3 5 15 สูงมาก 2 

2.นักเรยีน บุคลากรในโรงเรียนยังไม
เห็นความสําคัญของการเสริมสราง
สุขภาพอนามัยของตนเอง 
 

4 5 20 สูงมาก 1 

3.ขาดการมสีวนรวมของภาคเีครอืขาย
ทุกภาคสวนในสังคมในการขับเคลือ่น
การดําเนินงาน 
 

3 4 12 สูง 3 

10.โรงเรียน ChOPA & 
ChiPA  ลดเรียนเพ่ิมรู...สู
เด็กไทย สูง สมสวน 
แข็งแรง IQ EQ ดี     

1.เพ่ือใหโรงเรียนมีแนวทางการ
ดําเนินงานโรงเรียน ChOPA & 
ChiPA  ลดเรียนเพ่ิมรู...สูเด็กไทย 
สูง สมสวน แข็งแรง IQ EQ ดี  เปน
มาตรฐานเดียวกัน  
2.มีการแกไขปญหาดานสุขภาพ 
เด็กวัยเรียน วัยรุน เด็กท่ีมีนํ้าหนัก
เกินและอวน 

นักเรียน บุคลากรในโรงเรียน
ไมเห็นความสาํคัญของการ
แกไขปญหาภาวะ อวน เตี้ย 
ผอม 

1.ไมมีการประชุมช้ีแจงแนวทางการ
ดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 

3 5 15 สูงมาก 2 

  2.นักเรยีน บุคลากรในโรงเรียนยังไม
เห็นความสําคัญของการเสริมสราง
สุขภาพอนามัยของตนเอง 
 

4 5 20 สูงมาก 1 

3.ขาดการมสีวนรวมของภาคเีครอืขาย
ทุกภาคสวนในสังคมในการขับเคลือ่น
การดําเนินงาน 
 

3 4 12 สูง 3 

 
 



ตารางการวิเคราะหระดับความเส่ียง 

กลุมพัฒนาการสงเสริมสุขภาพวัยเรียนวัยรุน 

ปงบประมาณ 2563 

ภารกิจ ความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง โอกาส ผลกระทบ 

1.พัฒนาโรงเรียนตาม
มาตรฐานโรงเรียน
สงเสริมสุขภาพ 

นักเรียน บุคลากรใน
โรงเรียนไมเห็น
ความสําคญัของการ
เสรมิสรางสุขภาพ
อนามัยของตนเอง 

1.ไมมีการประชุมช้ีแจงแนว
ทางการดําเนินงานโรงเรียน
สงเสริมสุขภาพ 

ไมมีการประชุมช้ีแจงแนวทางการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ
แกสสจ.และผูบริหารดานการศึกษา 
จํานวนท่ีไดเขารับการประชุมช้ีแจง มากกวา 50 % =5 
จํานวนท่ีไดเขารับการประชุมช้ีแจง มากกวา 40 % =4 
จํานวนท่ีไดเขารับการประชุมช้ีแจง มากกวา 30 % =3 
จํานวนท่ีไดเขารับการประชุมช้ีแจง มากกวา 20 % =2 
จํานวนท่ีไดเขารับการประชุมช้ีแจง มากกวา 10 % =1 
 

ความเขาใจในการดาํเนินงานโรงเรียนสงเสรมิสุขภาพ 

มีความเขาใจการดําเนินการ มากกวา 50 % =5 
มีความเขาใจการดําเนินการ มากกวา 40 % =4 
มีความเขาใจการดําเนินการ มากกวา 30 % =3 
มีความเขาใจการดําเนินการ มากกวา 20 % =2 
มีความเขาใจการดําเนินการ มากกวา 10 % =1 

2.นักเรยีน บุคลากรใน
โรงเรียนยังไมเห็นความสําคญั
ของการเสรมิสรางสุขภาพ
อนามัยของตนเอง 

การเขารวมดําเนินงานโรงเรยีนสงเสรมิสุขภาพทุกระดับ 
จํานวนโรงเรยีนท่ีเขารวมรร.สงเสริมสุขภาพมากกวา 50 % =5 

จํานวนโรงเรยีนท่ีเขารวมรร.สงเสริมสุขภาพมากกวา 40 % =4 

จํานวนโรงเรยีนท่ีเขารวมรร.สงเสริมสุขภาพมากกวา 30 % =3 

จํานวนโรงเรยีนท่ีเขารวมรร.สงเสรมิสุขภาพมากกวา20 % =2 

จํานวนโรงเรยีนท่ีเขารวมรร.สงเสริมสุขภาพมากกวา10 % =1 

 

ผลการเขารวมดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 

มีการดําเนินการ มากกวา 50 % =5 
มีการดําเนินการ มากกวา 40 % =4 
มีการดําเนินการ มากกวา 30 % =3 
มีการดําเนินการ มากกวา 20 % =2 
มีการดําเนินการ มากกวา 10 % =1 

3.ขาดการมสีวนรวมของภาคี
เครือขายทุกภาคสวนในสังคม
ในการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงาน 

ภาคีเครือขายในสังคมเขารวมในการขับเคลื่อนงานโรงเรยีนสงเสรมิ
สุขภาพ 

จํานวนภาคีเครือขายไดเขารวมในการขับเคลื่อนมากกวา 50 % =5 
จํานวนภาคีเครือขายไดเขารวมในการขับเคลื่อนมากกวา 40 % =4 
จํานวนภาคีเครือขายไดเขารวมในการขับเคลื่อนมากกวา 30 % =3 
จํานวนภาคีเครือขายไดเขารวมในการขับเคลื่อนมากกวา 20 % =2 
จํานวนภาคีเครือขายไดเขารวมในการขับเคลื่อนมากกวา 10 % =1 

ผลการเขารวมของภาคีเครือขายในการดําเนินงานโรงเรยีน
สงเสริมสุขภาพ 

มีการดําเนินการ มากกวา 50 % =5 
มีการดําเนินการ มากกวา 40 % =4 
มีการดําเนินการ มากกวา 30 % =3 
มีการดําเนินการ มากกวา 20 % =2 
มีการดําเนินการ มากกวา 10 % =1 
 



2.พัฒนาโรงพยาบาล
ตามมาตรฐานบริการ
สุขภาพท่ีเปนมติร
สําหรับวัยรุนและ
เยาวชน(ฉบับบูรณาการ) 

ผูบริหาร กลุมแกน
นํา และผูเก่ียวของ
ในโรงพยาบาลและ
เครือขายไมเห็น
ความสําคญัของการ
จัดบริการท่ีเปนมติร
สําหรับวัยรุนและ
เยาวชน 

1.ไมมีการประชุมช้ีแจง
กระบวนการดําเนินงาน
โรงพยาบาลตามมาตรฐาน
บริการสุขภาพท่ีเปนมติร
สําหรับวัยรุนและเยาวชน
(ฉบับบูรณาการ) 

ไมมีการประชุมช้ีแจงกระบวนการดําเนินงานโรงพยาบาลตาม
มาตรฐานบริการสุขภาพท่ีเปนมิตรสําหรับวัยรุนและเยาวชน(ฉบับ
บูรณาการ) 
จํานวนท่ีไดเขารับการประชุมช้ีแจง มากกวา 50 % =5 
จํานวนท่ีไดเขารับการประชุมช้ีแจง มากกวา 40 % =4 
จํานวนท่ีไดเขารับการประชุมช้ีแจง มากกวา 30 % =3 
จํานวนท่ีไดเขารับการประชุมช้ีแจง มากกวา 20 % =2 
จํานวนท่ีไดเขารับการประชุมช้ีแจง มากกวา 10 % =1 
 

ความเขาใจในการดาํเนินงาน 

มีความเขาใจการดําเนินการ มากกวา 50 % =5 
มีความเขาใจการดําเนินการ มากกวา 40 % =4 
มีความเขาใจการดําเนินการ มากกวา 30 % =3 
มีความเขาใจการดําเนินการ มากกวา 20 % =2 
มีความเขาใจการดําเนินการ มากกวา 10 % =1 

2.ผูนําและบุคลากรใน
โรงพยาบาลไมใหความสําคัญ
(ไมมผีูรับผิดชอบงานและ
สถานท่ีในการดําเนินงาน) 

การเขารวมดําเนินงานดําเนินงานโรงพยาบาลตามมาตรฐานบริการ
สุขภาพท่ีเปนมติรสําหรบัวัยรุนและเยาวชน(ฉบับบูรณาการ) 
จํานวนโรงพยาบาลท่ีเขารวมมากกวา 50 % =5 

จํานวนโรงพยาบาลท่ีเขารวมมากกวา 40 % =4 

จํานวนโรงพยาบาลท่ีเขารวมมากกวา 30 % =3 

จํานวนโรงพยาบาลท่ีเขารวมมากกวา 20 % =2 

จํานวนโรงพยาบาลท่ีเขารวมมากกวา 10 % =1 

 

ผลการดําเนินงานโรงพยาบาลตามมาตรฐานบริการสุขภาพ
ท่ีเปนมิตรสําหรับวัยรุนและเยาวชน(ฉบับบูรณาการ) 
มีการดําเนินการ มากกวา 50 % =5 

มีการดําเนินการ มากกวา 40 % =4 

มีการดําเนินการ มากกวา 30 % =3 

มีการดําเนินการ มากกวา 20 % =2 

มีการดําเนินการ มากกวา 10 % =1 

3.โครงการตามแนวทาง
ตามพระราชดําริ (กพด.)

   

1.การจดักิจกรรมใน 
โครงการไมตรงกับ
ความตองการของ
พ้ืนท่ี 
 

1.ขาดการสํารวจความ
ตองการของโรงเรียน และ
หนวยงานตนสังกัด 

สํารวจความตองการของโรงเรียน และหนวยงานตนสังกัด 

 
มีการสาํรวจความตองการของโรงเรียน ฯ มากกวา 50 % =5 
มีการสาํรวจความตองการของโรงเรียน ฯ มากกวา 40 % =4 
มีการสาํรวจความตองการของโรงเรียน ฯ มากกวา 30 % =3 
มีการสาํรวจความตองการของโรงเรียน ฯ มากกวา 20 % =2 
มีการสาํรวจความตองการของโรงเรียน ฯ มากกวา 10 % =1 

พ้ืนท่ีไดรับการแกไขปญหาตามความตองการของโรงเรียน
และหนวยงานตนสังกัด 

พ้ืนท่ีไดรับการแกไขปญหา ฯ มากกวา 50 % =5 

พ้ืนท่ีไดรับการแกไขปญหา ฯ มากกวา 40 % =4 

พ้ืนท่ีไดรับการแกไขปญหา ฯ มากกวา 30 % =3 

พ้ืนท่ีไดรับการแกไขปญหา ฯ มากกวา 20 % =2 

พ้ืนท่ีไดรับการแกไขปญหา ฯ มากกวา 10 % =1 
2.โรงเรียนใน
โครงการ
พระราชดําริ ท้ัง 12 
โรงเรียนตาง
หนวยงานตนสังกัด
ทําใหการประสาน  
งานหลายข้ันตอน 

1.ประชุมช้ีแจงประสานและ
ขอความรวมมือจากหนวยงาน
ตนสังกัดของโรงเรียนตชด.
(กองกํากับการตํารวจตระเวน
ชายแดน) 

ไมม ีประชุมช้ีแจงประสานและขอความรวมมือจากหนวยงานตน
สังกัดของโรงเรยีนตชด. 
จํานวนท่ีไดเขารับการประชุมช้ีแจง มากกวา 50 % =5 
จํานวนท่ีไดเขารับการประชุมช้ีแจง มากกวา 40 % =4 
จํานวนท่ีไดเขารับการประชุมช้ีแจง มากกวา 30 % =3 
จํานวนท่ีไดเขารับการประชุมช้ีแจง มากกวา 20 % =2 
จํานวนท่ีไดเขารับการประชุมช้ีแจง มากกวา 10 % =1 

การใหความรวมมือจากหนวยงานตนสังกัดและโรงเรียน 
 

การใหความรวมมือ มากกวา 50 % =5 
การใหความรวมมือ มากกวา 40 % =4 
การใหความรวมมือ มากกวา 30 % =3 
การใหความรวมมือ มากกวา 20 % =2 
การใหความรวมมือ มากกวา 10 % =1 



4.สนับสนุนการ
ขับเคลื่อน พรบ.การ
ปองกันแกไขปญหาการ
ตั้งครรภในวัยรุน เขต
สุขภาพท่ี ๙ 
ปงบประมาณ ๒๕๖๓ 

ไมมีการจัดประชุม
คณะอนุกรรมการ
ตามกําหนด 

1.ภาระงานของแตละ
หนวยงาน ทําใหจัดสรรเวลา
ในการจัดประชุมท่ีตรงกัน
ไมได หรือมเีหตุใหตองเลื่อน
การจัดประชุมออกไป 
 

การนัดหมายการประชุม 
จํานวนอนุกรรมการท่ีเขารวมประชุม มากกวา 50 % =5 
จํานวนอนุกรรมการท่ีเขารวมประชุม มากกวา 40 % =4 
จํานวนอนุกรรมการท่ีเขารวมประชุม มากกวา 30 % =3 
จํานวนอนุกรรมการท่ีเขารวมประชุม มากกวา 20 % =2 
จํานวนอนุกรรมการท่ีเขารวมประชุม มากกวา 10 % =1 
 

การใหความรวมมือในการขับเคลือ่นงานพรบ. 
การใหความรวมมือ มากกวา 50 % =5 
การใหความรวมมือ มากกวา 40 % =4 
การใหความรวมมือ มากกวา 30 % =3 
การใหความรวมมือ มากกวา 20 % =2 
การใหความรวมมือ มากกวา 10 % =1 

2.ยกเลิกการประชุม
กระทันหันจากภาระกิจ
เรงดวน 
 

การประสานนัดการประชุม/ใบตอบรับการประชุม 
การตอบกลับการเขารวมประชุม มากกวา 50 % =5 
การตอบกลับการเขารวมประชุม มากกวา 40 % =4 
การตอบกลับการเขารวมประชุม มากกวา 30 % =3 
การตอบกลับการเขารวมประชุม มากกวา 20 % =2 
การตอบกลับการเขารวมประชุม มากกวา 10 % =1 
 

การเขารวมของอนุกรรมการ 
จํานวนอนุกรรมการท่ีเขารวมประชุม มากกวา 50 % =5 
จํานวนอนุกรรมการท่ีเขารวมประชุม มากกวา 40 % =4 
จํานวนอนุกรรมการท่ีเขารวมประชุม มากกวา 30 % =3 
จํานวนอนุกรรมการท่ีเขารวมประชุม มากกวา 20 % =2 
จํานวนอนุกรรมการท่ีเขารวมประชุม มากกวา 10 % =1 

3.ขาดการตระหนักและมสีวน
รวมของภาคีเครือขายในการ
ขับเคลื่อนการดําเนินงาน 
 

จํานวนภาคีเครือขายท่ีเขารวมในการชับเคลื่อนเครือขาย 
 
มีภาคีเครือขายเขารวม 5 กระทรวง      =5 
มีภาคีเครือขายเขารวม 4 กระทรวง      =4 
มีภาคีเครือขายเขารวม 3 กระทรวง      =3 
มีภาคีเครือขายเขารวม 2 กระทรวง     =2 
มีภาคีเครือขายเขารวม 1 กระทรวง     =1 
 

ความรวมมือของภาคีเครือขายในการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานพรบระดับจังหวัด 
ภาคีเครือขายใหความรวมมือ มากกวา 50 % =5 
ภาคีเครือขายใหความรวมมือ มากกวา 40 % =4 
ภาคีเครือขายใหความรวมมือ มากกวา 30 % =3 
ภาคีเครือขายใหความรวมมือ มากกวา 20 % =2 
ภาคีเครือขายใหความรวมมือ มากกวา 10 % =1 
 

5.พัฒนาอําเภออนามัย
การเจรญิพันธุ 

เครือขายระดับ
อําเภอไมเห็น
ความสําคญัของ
ดําเนินงานตาม
มาตรฐานอําเภอ
อนามัยการเจริญ
พันธุ 

1.ไมมีการประชุมช้ีแจงแนว
ทางการดําเนินงานตาม
มาตรฐานอําเภออนามัยการ
เจริญพันธุในระดับจังหวัดและ
อําเภอ 

ไมมีการประชุมช้ีแจงแนวทางการดําเนินงานตามมาตรฐานอําเภอ
อนามัยการเจริญพันธุในระดับจังหวัดและอําเภอ 
จํานวนท่ีไดเขารับการประชุมช้ีแจง มากกวา 50 % =5 
จํานวนท่ีไดเขารับการประชุมช้ีแจง มากกวา 40 % =4 
จํานวนท่ีไดเขารับการประชุมช้ีแจง มากกวา 30 % =3 
จํานวนท่ีไดเขารับการประชุมช้ีแจง มากกวา 20 % =2 
จํานวนท่ีไดเขารับการประชุมช้ีแจง มากกวา 10 % =1 
 
 

ความเขาใจในแนวทางการดําเนินงานตามมาตรฐานอําเภอ
อนามัยการเจริญพันธุในระดับจังหวัดและอําเภอ 

มีความเขาใจการดําเนินการ มากกวา 50 % =5 
มีความเขาใจการดําเนินการ มากกวา 40 % =4 
มีความเขาใจการดําเนินการ มากกวา 30 % =3 
มีความเขาใจการดําเนินการ มากกวา 20 % =2 
มีความเขาใจการดําเนินการ มากกวา 10 % =1 



2.เครือขายระดับอําเภอยังไม
เห็นความสําคัญของการ
ปองกันและแกไขปญหาการ
ตั้งครรภในวัยรุนในระดับพ้ืนท่ี 

การเขารวมดําเนินงานการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภใน
วัยรุนในระดับพ้ืนท่ี 
จํานวนอําเภอไดเขารวมในการขับเคลื่อนมากกวา 50 % =5 
จํานวนอําเภอไดเขารวมในการขับเคลื่อนมากกวา 40 % =4 
จํานวนอําเภอไดเขารวมในการขับเคลื่อนมากกวา 30 % =3 
จํานวนอําเภอไดเขารวมในการขับเคลื่อนมากกวา 20 % =2 
จํานวนอําเภอไดเขารวมในการขับเคลื่อนมากกวา 10 % =1 

 

ผลการเขารวมดําเนินงานการปองกันและแกไขปญหาการ
ตั้งครรภในวัยรุนในระดับพ้ืนท่ี 

มีการดําเนินการ มากกวา 50 % =5 
มีการดําเนินการ มากกวา 40 % =4 
มีการดําเนินการ มากกวา 30 % =3 
มีการดําเนินการ มากกวา 20 % =2 
มีการดําเนินการ มากกวา 10 % =1 

  

3.ขาดการมสีวนรวมของภาคี
เครือขายทุกภาคสวนในสังคม
ในการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงาน 
 

ภาคีเครือขายในสังคมเขารวมในการขับเคลื่อนงานอําเภออนามัย
การเจรญิพันธุ 
จํานวนเครือขายเขารวมดําเนินงานมากกวา 50 % =5 

จํานวนเครือขายเขารวมดําเนินงานมากกวา 40 % =4 

จํานวนเครือขายเขารวมดําเนินงานมากกวา 30 % =3 

จํานวนเครือขายเขารวมดําเนินงานมากกวา20 % =2 

จํานวนเครือขายเขารวมดําเนินงานมากกวา10 % =1 

 

ผลการเขารวมของภาคีเครือขายในการดําเนินงานอําเภอ
อนามัยการเจริญพันธุ 
มีการดําเนินการ มากกวา 50 % =5 
มีการดําเนินการ มากกวา 40 % =4 
มีการดําเนินการ มากกวา 30 % =3 
มีการดําเนินการ มากกวา 20 % =2 
มีการดําเนินการ มากกวา 10 % =1 

6.อปท.ท่ีเปนแหลง
เรียนรู                  
ดานการปองกันและ
แกไขปญหาการตั้งครรภ
ในวัยรุนระดับทองถ่ิน   

อปท.ไมเห็น
ความสําคญัและยัง
ไมเขาใจการ
ดําเนินงานดานการ
ปองกันและแกไข
ปญหาการตั้งครรภ
ในวัยรุน ตามพรบ.
วัยรุน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

1 . ไ ม มี ก า ร ป ร ะ ชุ ม ช้ี แ จ ง
กระบวนการดําเนินงาน อปท.
ท่ีเปนแหลงเรียนรู                   
ดานการปอง กันและแก ไข
ปญหาการตั้งครรภในวัยรุน
ระดับทองถ่ิน   
 

ไมมีการประชุมช้ีแจงกระบวนการดําเนินงาน อปท.ท่ีเปนแหลง
เรียนรู ดานการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนระดับ
ทองถ่ิน   
จํานวนท่ีไดเขารับการประชุมช้ีแจง มากกวา 50 % =5 
จํานวนท่ีไดเขารับการประชุมช้ีแจง มากกวา 40 % =4 
จํานวนท่ีไดเขารับการประชุมช้ีแจง มากกวา 30 % =3 
จํานวนท่ีไดเขารับการประชุมช้ีแจง มากกวา 20 % =2 
จํานวนท่ีไดเขารับการประชุมช้ีแจง มากกวา 10 % =1 

ความเขาใจในการดาํเนินงานอปท.ท่ีเปนแหลงเรยีนรูฯ 
มีความเขาใจการดําเนินการ มากกวา 50 % =5 
มีความเขาใจการดําเนินการ มากกวา 40 % =4 
มีความเขาใจการดําเนินการ มากกวา 30 % =3 
มีความเขาใจการดําเนินการ มากกวา 20 % =2 
มีความเขาใจการดําเนินการ มากกวา 10 % =1 



 2.อปท.ไมใหความสําคัญและ
ยังไมเขาใจบทบาทหนาท่ี ตาม
พรบ.วัยรุน พ.ศ. ๒๕๕๙  

การเขารวมสมคัรเพ่ือรบัการคดัเลอืกอปท.ท่ีเปนแหลงเรียนรูดาน
การปองกันและแกไขปญหาการตัง้ครรภในวัยรุนระดับทองถ่ิน   
 

จํานวนอปท.ท่ีเขารวมมากกวา 50 % =5 

จํานวนอปท.ลท่ีเขารวมมากกวา 40 % =4 

จํานวนอปท.ท่ีเขารวมมากกวา 30 % =3 

จํานวนอปท.ท่ีเขารวมมากกวา 20 % =2 

จํานวนอปท.ท่ีเขารวมมากกวา 10 % =๑ 

ผลการดําเนินงานการคัดเลือกอปท.ท่ีเปนแหลงเรยีนรูดาน
การปองกันและแกไขปญหาการตัง้ครรภในวัยรุนระดับ
ทองถ่ิน   
มีการดําเนินการ มากกวา 50 % =5 

มีการดําเนินการ มากกวา 40 % =4 

มีการดําเนินการ มากกวา 30 % =3 

มีการดําเนินการ มากกวา 20 % =2 

มีการดําเนินการ มากกวา 10 % =1 

7.โครงงานสุขภาพ
นักเรียนฯ 

เครือขายไมเห็น
ความสําคญัของการ
ดําเนินงานโครงงาน
สุขภาพนักเรียนฯ 

1.ไมมีการประชุมช้ีแจง
กระบวนการดําเนินงาน
โครงงานสุขภาพนักเรียนฯใน
พ้ืนท่ี 

ไมมีการประชุมช้ีแจงกระบวนการดําเนินงานโครงงานสุขภาพ
นักเรียนฯ 
จํานวนท่ีไดเขารับการประชุมช้ีแจง มากกวา 50 % =5 
จํานวนท่ีไดเขารับการประชุมช้ีแจง มากกวา 40 % =4 
จํานวนท่ีไดเขารับการประชุมช้ีแจง มากกวา 30 % =3 
จํานวนท่ีไดเขารับการประชุมช้ีแจง มากกวา 20 % =2 
จํานวนท่ีไดเขารับการประชุมช้ีแจง มากกวา 10 % =1 
 

ความเขาใจในกระบวนการดําเนินงานโครงงานสุขภาพ
นักเรียนฯ 
มีความเขาใจการดําเนินการ มากกวา 50 % =5 
มีความเขาใจการดําเนินการ มากกวา 40 % =4 
มีความเขาใจการดําเนินการ มากกวา 30 % =3 
มีความเขาใจการดําเนินการ มากกวา 20 % =2 
มีความเขาใจการดําเนินการ มากกวา 10 % =1 

2.เครือขายไมเห็นความสําคญั
ของการจัดทําโครงงานสุขภาพ
นักเรียนฯ 

การเขารวมดําเนินงานการโครงงานสุขภาพนักเรียนฯ 
จํานวนเครือขายเขารวมดําเนินงานมากกวา 50 % =5 

จํานวนเครือขายเขารวมดําเนินงานมากกวา 40 % =4 

จํานวนเครือขายเขารวมดําเนินงานมากกวา 30 % =3 

จํานวนเครือขายเขารวมดําเนินงานมากกวา20 % =2 

จํานวนเครือขายเขารวมดําเนินงานมากกวา10 % =1 

 

ผลการเขารวมงานโครงงานสุขภาพนักเรียนฯ 

มีการดําเนินการ มากกวา 50 % =5 
มีการดําเนินการ มากกวา 40 % =4 
มีการดําเนินการ มากกวา 30 % =3 
มีการดําเนินการ มากกวา 20 % =2 
มีการดําเนินการ มากกวา 10 % =1 



8.การเฝาระวังสุขภาพ
และการพัฒนา
ฐานขอมูลเดก็วัยเรยีน
วัยรุน 

ผูบริหาร และ 
ผูเก่ียวของไมเห็น
ความสําคญัของการ
เฝาระวังสุขภาพและ
การพัฒนา
ฐานขอมูลเด็กวัย
เรียนวัยรุน 

1.ไมมีการประชุมช้ีแจงแนว
ทางการดําเนินงานสงเสรมิ
สุขภาพเด็กวัยเรยีนวัยรุน 

ไมมีการประชุมช้ีแจงแนวทางการดําเนินงานสงเสรมิสุขภาพเด็กวัย
เรียนวัยรุน 
จํานวนท่ีไดเขารับการประชุมช้ีแจง มากกวา 50 % =5 
จํานวนท่ีไดเขารับการประชุมช้ีแจง มากกวา 40 % =4 
จํานวนท่ีไดเขารับการประชุมช้ีแจง มากกวา 30 % =3 
จํานวนท่ีไดเขารับการประชุมช้ีแจง มากกวา 20 % =2 
จํานวนท่ีไดเขารับการประชุมช้ีแจง มากกวา 10 % =1 
 

ความเขาใจในการดาํเนินงานสงเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน
วัยรุน 
มีความเขาใจการดําเนินการ มากกวา 50 % =5 
มีความเขาใจการดําเนินการ มากกวา 40 % =4 
มีความเขาใจการดําเนินการ มากกวา 30 % =3 
มีความเขาใจการดําเนินการ มากกวา 20 % =2 
มีความเขาใจการดําเนินการ มากกวา 10 % =1 

2.ผูบริหาร และ ผูเก่ียวของไม
เห็นความสําคัญของการเฝา
ระวังสุขภาพและการพัฒนา
ฐานขอมูลเด็กวัยเรยีนวัยรุน 

การเขารวมดําเนินงานการพัฒนาฐานขอมูลเด็กวัยเรยีนวัยรุนทุก
ระดับ 

จํานวนโรงเรยีนท่ีเขารวมพัฒนาฐานขอมูลมากกวา 50 % =5 

จํานวนโรงเรยีนท่ีเขารวมพัฒนาฐานขอมูลมากกวา 40 % =4 

จํานวนโรงเรยีนท่ีเขารวมพัฒนาฐานขอมูลมากกวา 30 % =3 

จํานวนโรงเรยีนท่ีเขารวมพัฒนาฐานขอมูลมากกวา 20 % =2 

จํานวนโรงเรยีนท่ีเขารวมพัฒนาฐานขอมูลมากกวา 10 % =1 

 

ผลการเขารวมดําเนินงานการพัฒนาฐานขอมูลเด็กวัยเรยีน
วัยรุนทุกระดับ 

มีการดําเนินการ มากกวา 50 % =5 
มีการดําเนินการ มากกวา 40 % =4 
มีการดําเนินการ มากกวา 30 % =3 
มีการดําเนินการ มากกวา 20 % =2 
มีการดําเนินการ มากกวา 10 % =1 

9.พัฒนาโรงเรียนตาม
มาตรฐานโรงเรียนHLS 

นักเรียน บุคลากรใน
โรงเรียนไมเห็น
ความสําคญั 

1.ไมมีการประชุมช้ีแจงแนว
ทางการดําเนินงานโรงเรียนHL 

ไมมีการประชุมช้ีแจงแนวทางการดําเนินงานโรงเรียนHL แกสสจ.
และผูบริหารดานการศึกษา 
จํานวนท่ีไดเขารับการประชุมช้ีแจง มากกวา 50 % =5 
จํานวนท่ีไดเขารับการประชุมช้ีแจง มากกวา 40 % =4 
จํานวนท่ีไดเขารับการประชุมช้ีแจง มากกวา 30 % =3 
จํานวนท่ีไดเขารับการประชุมช้ีแจง มากกวา 20 % =2 
จํานวนท่ีไดเขารับการประชุมช้ีแจง มากกวา 10 % =1 
 

ความเขาใจในการดาํเนินงานโรงเรียนHL 

มีความเขาใจการดําเนินการ มากกวา 50 % =5 
มีความเขาใจการดําเนินการ มากกวา 40 % =4 
มีความเขาใจการดําเนินการ มากกวา 30 % =3 
มีความเขาใจการดําเนินการ มากกวา 20 % =2 
มีความเขาใจการดําเนินการ มากกวา 10 % =1 



2.นักเรยีน บุคลากรใน
โรงเรียนยังไมเห็นความสําคญั
ของการเสรมิสรางสุขภาพ
อนามัยของตนเอง 

การเขารวมดําเนินงานโรงเรยีนสงเสรมิสุขภาพทุกระดับ 
จํานวนโรงเรยีนท่ีเขารวมรร.สงเสริมสุขภาพมากกวา 50 % =5 

จํานวนโรงเรยีนท่ีเขารวมรร.สงเสริมสุขภาพมากกวา 40 % =4 

จํานวนโรงเรยีนท่ีเขารวมรร.สงเสริมสุขภาพมากกวา 30 % =3 

จํานวนโรงเรยีนท่ีเขารวมรร.สงเสริมสุขภาพมากกวา20 % =2 

จํานวนโรงเรยีนท่ีเขารวมรร.สงเสริมสุขภาพมากกวา10 % =1 

 

ผลการเขารวมดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 

มีการดําเนินการ มากกวา 50 % =5 
มีการดําเนินการ มากกวา 40 % =4 
มีการดําเนินการ มากกวา 30 % =3 
มีการดําเนินการ มากกวา 20 % =2 
มีการดําเนินการ มากกวา 10 % =1 

4.โรงเรียน ChOPA & 
ChiPA  ลดเรียนเพ่ิมรู...
สูเด็กไทย สูง สมสวน 
แข็งแรง IQ EQ ดี     

นักเรียน บุคลากรใน
โรงเรียนไมเห็น
ความสําคญัของการ
แกไขปญหาภาวะ 
อวน เตี้ย ผอม 

1.ไมมีการประชุมช้ีแจงแนว
ทางการดําเนินงานโรงเรียน 
ChOPA & ChiPA  ลดเรียน
เพ่ิมรู...สูเด็กไทย สูง สมสวน 
แข็งแรง IQ EQ ดี     

ไมมีการประชุมช้ีแจงแนวทางการดําเนินงานโรงเรียน ChOPA & 
ChiPA  ลดเรียนเพ่ิมรู...สูเด็กไทย สูง สมสวน แข็งแรง IQ EQ ดี     
มีการสาํรวจความตองการของโรงเรียน ฯ มากกวา 50 % =5 
มีการสาํรวจความตองการของโรงเรียน ฯ มากกวา 40 % =4 
มีการสาํรวจความตองการของโรงเรียน ฯ มากกวา 30 % =3 
มีการสาํรวจความตองการของโรงเรียน ฯ มากกวา 20 % =2 
มีการสาํรวจความตองการของโรงเรียน ฯ มากกวา 10 % =1 
 

ความเขาใจในการดาํเนินงานโรงเรียน ChOPA & ChiPA  
ลดเรียนเพ่ิมรู...สูเด็กไทย สูง สมสวน แข็งแรง IQ EQ ดี     
มีความเขาใจการดําเนินการ มากกวา 50 % =5 
มีความเขาใจการดําเนินการ มากกวา 40 % =4 
มีความเขาใจการดําเนินการ มากกวา 30 % =3 
มีความเขาใจการดําเนินการ มากกวา 20 % =2 
มีความเขาใจการดําเนินการ มากกวา 10 % =1 

2.นักเรยีน บุคลากรใน
โรงเรียนยังไมเห็นความสําคญั
ในการแกไขปญหาภาวะ อวน 
เตี้ย ผอม 

การเขารวมดําเนินงานโรงเรยีน ChOPA & ChiPA  ลดเรียนเพ่ิมรู...
สูเด็กไทย สูง สมสวน แข็งแรง IQ EQ ดี     
จํานวนโรงเรยีนท่ีเขารวมรร.สงเสริมสุขภาพมากกวา 50 % =5 

จํานวนโรงเรยีนท่ีเขารวมรร.สงเสริมสุขภาพมากกวา 40 % =4 

จํานวนโรงเรยีนท่ีเขารวมรร.สงเสริมสุขภาพมากกวา 30 % =3 

จํานวนโรงเรยีนท่ีเขารวมรร.สงเสริมสุขภาพมากกวา20 % =2 

จํานวนโรงเรยีนท่ีเขารวมรร.สงเสริมสุขภาพมากกวา10 % =1 

ผลการเขารวมดําเนินงานโรงเรียน ChOPA & ChiPA  ลด
เรียนเพ่ิมรู...สูเด็กไทย สูง สมสวน แข็งแรง IQ EQ ดี     
มีการดําเนินการ มากกวา 50 % =5 
มีการดําเนินการ มากกวา 40 % =4 
มีการดําเนินการ มากกวา 30 % =3 
มีการดําเนินการ มากกวา 20 % =2 
มีการดําเนินการ มากกวา 10 % =1 

3.ขาดการมสีวนรวมของภาคี
เครือขายทุกภาคสวนในสังคม
ในการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงาน 

ภาคีเครือขายในสังคมเขารวมในการขับเคลื่อนโรงเรียน ChOPA & 
ChiPA  ลดเรียนเพ่ิมรู...สูเด็กไทย สูง สมสวน แข็งแรง IQ EQ ดี    
จํานวนภาคีเครือขายไดเขารวมในการขับเคลื่อนมากกวา 50 % =5 
จํานวนภาคีเครือขายไดเขารวมในการขับเคลื่อนมากกวา 40 % =4 
จํานวนภาคีเครือขายไดเขารวมในการขับเคลื่อนมากกวา 30 % =3 
จํานวนภาคีเครือขายไดเขารวมในการขับเคลื่อนมากกวา 20 % =2 
จํานวนภาคีเครือขายไดเขารวมในการขับเคลื่อนมากกวา 10 % =1 
 

ผลการเขารวมของภาคีเครือขายในการดําเนินงานโรงเรยีน 
ChOPA & ChiPA  ลดเรียนเพ่ิมรู...สูเด็กไทย สูง สมสวน 
แข็งแรง IQ EQ ดี     
มีการดําเนินการ มากกวา 50 % =5 
มีการดําเนินการ มากกวา 40 % =4 
มีการดําเนินการ มากกวา 30 % =3 
มีการดําเนินการ มากกวา 20 % =2 
มีการดําเนินการ มากกวา 10 % =1 



 
 
 
 
 
 
 
 



วัตถุประสงค  :  เพ่ือใหการดําเนินงาน ควบคุมและปองกันโรคขาดสารไอโอดนีมคีวามเหมาะสม รวดเร็วและมปีร

 
ชื่อผูรับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน       จุดควบคุมความเสี่ยง

ความถูกตองครบถวน ของขอมูล 7 วัน

1. ความเปนไปไดในการปฏบิติั
2. การทนัเวลา

1. ความเพยีงพอ ทนัเวลา
2. กระบวนการจัดซ้ือทนัเวลาในการ
ตัดงบประมาณ 5 วัน

1. กลุมเปาหมายเขารวมประชุมครบ 2 วัน
2. กลุมเปาหมายเขาใจแนวทางการ
ดําเนินงานและรวมวางแผนกิจกรรม

การควบคุมปองกันการขาดสารไอโอดีน
ศูนยอนามยัที ่9 นครราชสีมา (สวนงานยอย)

ระยะเวลา

14 วัน

1.วิเคราะหขอมูล 3 ปยอนหลัง (GAP 
Analysis)  

3. จัดซ้ือจัดจางชุด I-Kit 

ขวัญใจ 

วัยทํางานทุกคน 

วัยทํางานทุกคน 4. ประชุมเครือขายเพ่ือชี้แจง และรวม
วางแผนการดําเนินงาน   

ขวัญใจ 

2. จัดทําแผนงานโครงการ  



ชื่อผูรับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน       จุดควบคุมความเสี่ยง ระยะเวลา

การสงมอบครบถวน ทนัเวลา  
3 วัน

การไดรับขอมูลครบถวน ถูกตอง 
ทนัตามเวลาที่กําหนด 3 วัน

ความรวมมือของพื้นที่  ขอมูลครบ
ถวนและพื้นที่สามารถนําไป
วางแผนแกไขปญหาตอไป 20 วัน

เนื้อหาเหมาะสม ทนัเวลา 
10 วัน

1. งบประมาณเพยีงพอ ทั่วถึง 10 วัน

 
5. สงมอบชุด I-Kit  

ขวัญใจ 

 

7.เย่ียมเสริมพลังและคืนขอมูลใหแกพื้นที่  
วัยทํางานทุกคน 

6. ติดตามการดําเนินงานสุมตรวจ
คุณภาพเกลือเสริมไอโอดีนในครัวเรือน

โดยใช I-kit    

ขวัญใจ 

ขวัญใจ 

9. ดําเนินงานแลกเปลี่ยนเรียนรูการ
ดําเนินงานไอโอดีนระดับเขต 

วัยทํางานทุกคน 

 

8. จัดทําสื่อไอโอดีน  



ชื่อผูรับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน       จุดควบคุมความเสี่ยง ระยะเวลา
ความถูกตอง ครบถวน ทันเวลา 14 วัน

รวมระยะเวลา 5280 นาที
88 วัน

10. สรุปรายงานการดําเนินงาน 
  

ขวัญใจ 



คะแนน ระดบั
1. วิเคราะห์ข้อมูล 3 ปีย้อนหลัง (GAP 
Analysis)

เพือ่ให้ข้อมูลสามารถน าไป
วางแผนเพือ่การแก้ไขปัญหาที่
เหมาะสม

ข้อมูลไม่ครบถ้วน  
วิเคราะห์ข้อมูลไม่รอบ
ด้าน

ระบบข้อมูลเดิมไม่ชัดเจน  1 2 2 ต่ า 4

2. จัดท าแผนงานโครงการ ให้การด าเนินงานส าเร็จตาม
เป้าหมาย

ไม่สอดคล้องกับความ
ต้องการของพืน้ที่

ขาดข้อมูลด้านความคิดเห็นจาก
เครือข่าย

3 4 12 สูง 1

3. จัดซ้ือจัดจ้างชุด i-Kit สนับสนุนการด าเนินงานเฝ้า
ระวังคุณภาพเกลือ

ชุด  I-kit ไม่เพียงพอ การจัดสรรงบประมาณ ไม่ปกติ 
จัดส่งไม่ทันเวลาตัดงบประมาณ
 กระบวนการจ้างเหมาล่าช้า

2 4 8 สูง 2

4. ประชุมเครือข่ายเพือ่ชี้แจง และร่วม
วางแผนการด าเนินงาน

เพือ่ความร่วมมือ และสอดคล้อง
ตามแผน

ผู้ด าเนินการมาประชุม
ไม่ครบ  ส่งผู้แทนและ
ไม่ติดตามต่อ

ระยะเวลาการเตรียมการ  
การส่งคนเข้าร่วมประชุมของ
เครือข่าย

3 4 12 สูง 1

5. ส่งมอบชุด I-Kit  สนับสนุนการด าเนินงานเฝ้า
ระวังคุณภาพเกลือ

ส่งมอบไม่ทัน / ไม่ถึง
จังหวัด

ระยะเวลาการเตรียมการ และ
กระบวนการส่งมอบ

2 2 4 ปานกลาง 3

6. ติดตามการด าเนินงานสุ่มตรวจ
คุณภาพเกลือเสริมไอโอดีนในครัวเรือน
โดยใช้ I-kit

มีข้อมูลเฝ้าระวังคุณภาพเกลือที่
มีคุณภาพ และเป็นปัจจุบัน

ได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วน 
ไม่ถูกต้อง

ระบบการติดตาม 4 2 8 สูง 2

ผลกระทบ
ระดบัความเสี่ยง

ตารางการวิเคราะห์ระดับความเสีย่ง
กลุม่พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยท างาน

ปีงบประมาณ 2563

ภารกิจตามกฎหมาย /แผนงาน /
ภารกิจอ่ืน ๆ ทีส่ าคัญ / ขั้นตอน

วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง
การประเมนิความเสี่ยง

ล าดบั
ความเสี่ยงโอกาส



คะแนน ระดบั
ผลกระทบ

ระดบัความเสี่ยง
ภารกิจตามกฎหมาย /แผนงาน /
ภารกิจอ่ืน ๆ ทีส่ าคัญ / ขั้นตอน

วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง
การประเมนิความเสี่ยง

ล าดบั
ความเสี่ยงโอกาส

7.เยี่ยมเสริมพลังและคืนข้อมูลให้แก่พืน้ที่
กระตุ้นการด าเนินงานของพืน้ที่
ให้ตระหนักถึงความส าคัญของ
โครงการ

พืน้ทีไ่ม่พร้อมในการให้
เข้าเยี่ยม พท.ไม่
ตระหนักในการ
ด าเนินงาน

การส่ือสารกับเครือข่าย

1 4 4 ปานกลาง 3

8. จัดท าส่ือไอโอดีน กระจายการเข้าถึงสือให้แก่
ประชาชน

ส่ือกรกระจายไม่ทัว่ถึง 
ส่ือไม่เหมาะสม

การออกแบบส่ือ การวางแผน
การเผยแพร่ส่ือและหาเครือข่าย
เพิม่เติม

3 1 3 ปานกลาง 4

9. ด าเนินงานแลกเปล่ียนเรียนรู้การ
ด าเนินงานไอโอดีนระดับเขต

สร้างก าลังใจให้แก่บุคลากรที่
ด าเนินงานระดับพืน้ที่

งบประมาณไม่เพียงพอ การวางแผน การบูรณาการ 4 2 8 สูง 2

10. สรุปรายงานการด าเนินงาน
เพือ่ใช้วางแผนในการ
ด าเนินงานในปีต่อไป

ข้อมูลไม่เพียงพอ ไม่
ทันเวลา

ระยะเวลาการออกแบบการเก็บ
ข้อมูล

1 3 3 ปานกลาง 4



วัตถุประสงค  :  

 
ชื่อผูรับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน       จุดควบคุมความเสี่ยง

ผูรับผิดชอบงานเขารวมประชุม 2 วัน

ตรวจสอบรายช่ือผูเขารวมประชุม
จัดรูปแบบกิจกรรมใหเกิดการ
แลกเปล่ียนขอเสนอแนะตางๆ
สงสรุปรายงานการประชุมใหทราบ

ใหผูเขาอบรมลงทะเบียนมาลวงหนา
เตรียมหลักสูตรการอบรมที่
เหมาะสมกับการนําไปใชในพื้นที่ 5

วนักอน
จดั

ประชมุ

ประเมินความพงึพอใจในการอบรม
และแนวทางการพฒันา

งานสงเสริมสุขภาพดานการออกกําลังกาย
ศูนยอนามยัที ่9 นครราชสีมา (สวนงานยอย)

ระยะเวลา

3 วัน

สงเสริมกิจกรรมการออกกําลังกายในประชาชนวัยทํางานเพ่ือใหมกิีจกรรมทางกายทีเ่พียงพอ
และเหมาะสม โดยเนนกิจกรรมการรณรงรงค 10 ลานครอบครัวไทยอบอุนออกกําลังกาย

1. รับนโยบายจากสวนกลาง 

อบรมพัฒนาศักยภาพแกนนํา (อําเภอละ 
2 คน)  

นันทิชา 

ทีมวัยทํางาน 

ทีมวัยทํางาน 

ชี้แจง สสจ. 4 จังหวัด 



ชื่อผูรับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน       จุดควบคุมความเสี่ยง ระยะเวลา
วางแผนติดตาม รวมกับพื้นที่

ทกุ
สัปดาห 
(50 วัน)
 2 วัน*4
 
สัปดาห*
6 เดือน

คืนขอมูลผูรับผิดชอบงาน สสจ.ให
ทกุสัปดาห
จัดระบบการส่ือสารใหงาย สะดวก 
รวดเร็วในการตอบคําถามพื้นที่
สนับสนุนเครือขาย ดําเนินการรรงค
ในพื้นที่ 8 วัน

แจงพื้นที่เพื่อประสานงานลวงหนา 1 เดอืน

ประสานกลุมเปาหมายไวต้ังแต
ตนปเพือ่เตรียมดําเนินการหา
พืน้ที ่Best practise
หารือวธิกีารรวมกับเครือขาย 3 วัน

ความรวมมือของพื้นที่  ขอมูลครบ
ถวนและพื้นที่สามารถนําไปวางแผน
แกไขปญหาตอไป 20 วัน

 
เย่ียมเสริมพลัง  

ทีมวัยทํางาน 

นาตยานี/นันทิชา 

 

. 
นันทิชา 

กํากับ ติดตาม กลุมเปาหมายในการเปน
แกนนําอบรม 

6. จัดเวที Show  and share 

ทีมวัยทํางาน 



ชื่อผูรับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน       จุดควบคุมความเสี่ยง ระยะเวลา
ทําหนังสือสงออกเปนทางการถึง
เครือขาย 2 สัปดาห
ทํารายงานสงเปนรายไตรมาสและ
กําหนดสงชัดเจน

รวมระยะเวลา 133 วัน

นันทิชา 

 

8. คืนขอมูลการดําเนินงานในภาพรวม
เขต 



วัตถุประสงค์  :  เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์ทีก่ าหนด
รายงานทางการเงินถูกตอ้ง ครบถ้วน ทันเวลา การปฏิบัตงิานเป็นไปอย่างถูกตอ้ง
ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคับ และมาตรฐาน ด าเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาทีก่ าหนด

 
ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน       จุดควบคุมความเสี่ยง

มอบหมายผู้รับผิดชอบเข้าร่วมประชุมอย่างน้อย 1 คน2 วัน

ให้ลงทะเบียนมาล่วงหน้าและ
สรุปรายงานการประชุมส่งระดับจังหวัด

1. กลุ่มเปา้หมายเข้าร่วมประชุมครบ 5 วัน
2. กลุ่มเปา้หมายเข้าใจแนวทางการ
ด าเนินงานและร่วมวางแผนกิจกรรม

เน้นให้ผู้เก็บข้อมูลตระหนักในวิธีการด าเนินงานและเก็บข้อมูลเพิม่เติมกรณีกลุ่มเป้าหมายขาด4 เดอืน
ตรวจเชคข้อมูลก่อนออกจาก
พืน้ทีเ่พือ่ให้แบบสอบถาม
สามารถน าไปใช้ได้อย่างสมบูรณ์

การจัดวางระบบการควบคุมภายใน
ศูนย์อนามยัที ่9 นครราชสีมา (ส่วนงานย่อย)

ระยะเวลา

1 เดือน

รับนโยบายจากสว่นกลาง 

จัดเก็บขอ้มลูพฤตกิรรมสขุภาพ
ความรอบรูแ้ละปัจจัยแวดลอ้มที่
สง่ผลตอ่สขุภาพวัยท างาน 

นาตยานี/ ปิยมาภรณ์ 

วัยท างานทุกคน 

ปิยมาภรณ/์ สสจ 

4. ก าหนดพืน้ทีแ่ละกลุม่เป้าหมาย
ในการจัดเก็บขอ้มลู 

 

จนท. รพ.สต. 

ประชมุเชงิปฏบิตักิารเพือ่ชีแ้จงการ
ด าเนนิและการจัดท าแผนการ
ด าเนนิงานเสรมิสรา้ง ความรอบรู ้
ของประชากรวัยท างานในระดับเขต
สขุภาพ 



ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน       จุดควบคุมความเสี่ยง ระยะเวลา

Scanหนังสือฉบับจริงไว้และน า
ลงพืน้ทีทุ่กคร้ัง
โทรประสานพืน้ทีล่่วงหน้า 5 วัน

วางแผนการเก็บข้อมูลให้ทันตารมเวลาและมีแผนส ารองในการเก็บข้อมูล7 วัน

ท าหนังสือส่งออกเป็นทางการถึงเครือข่าย3 วัน

มอบหมายผู้สรุปรายงานให้ชัดเจนและวางแผนการสรุปร่วมกัน15 วัน

รวมระยะเวลา 
187 วัน

 
ท าหนังสอืประสานพืน้ทีเ่พือ่ยนืยนั
ชว่งเวลาในการด าเนนิการเก็บ

ขอ้มลู 

ปิยมาภรณ์ 

คนืขอ้มลูใหก้บัพืน้ที ่ปิยมาภรณ ์

ก ากบั ตดิตาม การลงขอ้มลู ความ
ครบถว้นสมบรูณ์ของขอ้มลูแตล่ะ
พืน้ที ่รวบรวมขอ้มลูและด าเนนิการ
สง่ขอ้มลูใหก้บัสว่นกลาง 

นาตยานี/ปิยมา
ภรณ์ 

ปิยมาภรณ์ 

 

วเิคราะหแ์ละสรปุผลขอ้มลู 



วัตถุประสงค  :  เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางมปีระสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงคทีกํ่าหนด
ดําเนินการแลวเสร็จตามระยะเวลาทีกํ่าหนด

 
ชื่อผูรับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน       จุดควบคุมความเสี่ยง

1. มีการศึกษาเอกสารอยาง 8,400 นาที
ครบถวน หรอื 1 เดอืน
2. อานเอกสารใหเขาใจถองแท
3. จัดทําคูมือเสร็จใหทนัเวลา
(กอนการออกนิเทศติดตามอยางนอย
1เดือน)

1. แผนงานมีลักษณะที่ตรงกับ
ความตองการของพื้นที่
2.แผนการใชงบประมาณ
ตรงตามเปาหมายท่ีวางไว

1. มีการรวบรวมและวเิคราะหขอมูล 2,100 นาที
ผลการดําเนินงาน Long Term Care หรอื 35 ชั่วโมง
 เขตสุขภาพท่ี 9 กอนการนิเทศติดตาม หรอื 5 วัน

1. ประสานงานกับผูรับนิเทศ 8,400 นาที
อยางนอยกอนออกนิเทศ 2 สัปดาห หรอื 1 เดอืน

1. มีการยืนยันการลงพื้นที่นิเทศ 8,400 นาที
ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน และ หรอื 1 เดอืน
ปรับตามสถานการณที่มีการเปล่ียน
แปลงไป

1. สรุปผลการนิเทศติดตาม และคืน 16,800 นาที
ขอมูลใหกับพื้นที่ภายใน 2 สัปดาห หรอื 2 เดอืน
2.สรุปรายงานกระบวนการรนิเทศติด
ตามประเมินผลการดําเนินงาน Long

Term Care เขตสุขภาพท่ี 9 ทั้งหมด
ภายใน 60 วนั

รวมระยะเวลา นาที

หรอื 6 เดือน

การจัดวางระบบการควบคุมภายใน
งานตดิตามประเมนิผลการดําเนินงาน long Term care ศูนยอนามยัที ่9 นครราชสีมา 

ระยะเวลา

2,100 นาทีตอกระบวนงาน

หรือ 5 วันตอกระบวนงาน

46,200

1.ศึกษา คูมือ เอกสาร ระเบียบ 
ขอบังคับ กฎหมาย มาตรฐานท่ี

กําหนด และแนวทางการดําเนินงาน 
Long Term care  พรอมทั้งจัดทํา
คูมือนิเทศติดตามงาน Long Term 

care ของเขตสุขภาพที่ 9  

2. จัดทําแผนการนิเทศ ติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงาน 

4. ประสานงานกับผูรับการนิเทศ ติดตาม
งานทั้งระดับจังหวัด และระดับพ้ืนที่  

ผูรับผิดชอบงาน 

คณะทํางาน Long 
Term Care  

ผูรับผิดชอบงาน 
Long Term 

Care 

ผูรับผิดชอบงาน 
Long Term 

Care 

 

6. สรุปผลการนิเทศ ติดตามประเมินผล
การดําเนินงาน 

3. รวบรวมและวิเคราะหผลการ
ดําเนินงาน Long Term Care เขต

สุขภาพท่ี 9  

ผูรับผิดชอบงาน 
Long Term Care 

400 น

5. ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงาน 

คณะทํางาน Long 
Term Care  



คะแนน ระดบั

1.ศึกษา คู่มือ เอกสาร ระเบยีบ ข้อบงัคับ 1.เพื่อใหก้ารด าเนินงานเปน็ไปตาม 1.คู่มือไม่สามารถน าไปใช้ 1.ผู้ปฏบิติัศึกษาเอกสารไม่ครบถ้วน 1 3 3 ปานกลาง 2

กฎหมาย มาตรฐานที่ก าหนด และ ระเบยีบ ข้อบงัคับ กฎหมาย ปฏบิติังานได้จริง ไม่เข้าใจถ่องแท้

แนวทางการด าเนินงาน Long Term care และมาตรฐานที่ก าหนด 2.จัดท าคู่มือไม่แล้วเสร็จ 2.ผู้รับผิดชอบงานวางแผนการปฏบิติั 1 3 3 ปานกลาง 2

พร้อมทั้งจัดท าคู่มือนิเทศติดตามงาน Long ก่อนออกนิเทศ ติดตามงาน ไม่ครบถ้วนตามภาระงาน

Term care ของเขตสุขภาพที่ 9 

2.จัดท าแผนการนิเทศ ติดตามประเมินผลการ 1.เพื่อใหก้ารด าเนินงานแล้วเสร็จ 1.แผนไม่ตรงกับความต้อง 1.ผู้ปฏบิติัไม่มีเครือข่ายผู้ปฏบิติังาน 1 3 3 ปานกลาง 2
ด าเนินงาน อย่างมีประสิทธภิาพ การของพื้นที่ ในพื้นที่

2.การใช้งบประมาณไม่ตรง 2.ผู้ปฏบิติัไม่ศึกษาระเบยีบการใช้ 1 3 3 ปานกลาง 2
ตามเปา้หมาย งบประมาณ

3.รวบรวมและวเิคราะหผ์ลการด าเนินงาน Long  1.เพื่อใช้ในการชี้แนะแนวทางการ 1.ไม่สามารถชี้แนะแนวทาง 1.ผู้ปฏบิติังานขาดทกัษะในการคิด 1 3 3 ปานกลาง 2
Term Care เขตสุขภาพที่ 9 ด าเนินงานใหก้ับพื้นที่ได้อย่างมี การด าเนินงานใหพ้ื้นที่ได้ วเิคราะห์

ประสิทธภิาพ อย่างมีประสิทธภิาพ 2.ผู้ปฏบิติัรวบรวมข้อมูลไม่ครบถ้วน 1 4 4 สูง 1

ตารางการวิเคราะห์ระดับความเสีย่งงานติดตามประเมินผลการด าเนินงาน long Term care ศูนยอ์นามัยที่ 9 นครราชสีมา
กลุม่พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

ปีงบประมาณ 2563

ภารกิจตามกฎหมาย /แผนงาน /
ภารกิจอ่ืน ๆ ทีส่ าคัญ / ขั้นตอน

วัตถุประสงค์ ปัจจัยเสี่ยง
การประเมนิความเสี่ยง

ความเสี่ยง
ล าดบั

ความเสี่ยงโอกาส ผลกระทบ
ระดบัความเสี่ยง



คะแนน ระดบั

4.ประสานงานกับผู้รับการนิเทศ ติดตามงานทั้ง  1.เพื่อใหก้ารนิเทศติดตามผลการ 1.การนิเทศติดตามงานไม่ 1.ผู้ปฏบิติัไม่ติดต่อประสานงานกับ 1 4 4 สูง 1

ระดับจังหวดั และระดับพื้นที่ ด าเนินงานบรรลุตามแผนงานที่วาง แล้วเสร็จตามแผนงานที่ ผู้ปฏบิติังานในระดับพื้นที่

ไว้ วางไว้

5.ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามประเมินผลการ 1.เพื่อรับทราบข้อเทจ็จริงในการ 1.ยืมเงินและล้างหนี้เงินยิม 1.ผู้ปฏบิติัไม่ด าเนินงานตามแผนงาน 1 3 3 ปานกลาง 2
ด าเนินงาน ด าเนินงาน Long Term Care ใน ไม่ทนัตามก าหนดเวลา ที่วางไว้

พื้นที่ 2. ประสานงานกับทมีงาน

นิเทศไม่ครบถ้วนก่อนลง

พื้นที่

3.ไม่ลงนิเทศติดตามงาน

ตามแผนที่วางไว้

6. สรุปผลการนิเทศ ติดตามประเมินผล 1.เพื่อน าเสนอผลการด าเนินงานให้ 1.สรุปงานไม่แล้วเสร็จตาม 1.ผู้ปฏบิติัไม่ด าเนินงานตามแผนงาน 2 2 4 สูง 1
การด าเนินงาน กับผู้บริหารและผู้ปฏบิติังานทกุระดับก าหนดเวลา ที่วางไว้

2.สรุปข้อมูลไม่ครบถ้วน

ภารกิจตามกฎหมาย /แผนงาน /
ภารกิจอ่ืน ๆ ทีส่ าคัญ / ขั้นตอน

วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง
การประเมนิความเสี่ยง

ล าดบั
ความเสี่ยงโอกาส ผลกระทบ

ระดบัความเสี่ยง



1 ผูปฏบิติัศึกษาคูมือ เอกสาร ระเบยีบ ขอบงัคับ กฎหมาย คูมือ เอกสาร หมายถึง ที่จัดทําขึ้น
มาตรฐานที่กําหนด และแนวทางการดําเนินงาน Long Term โดยหนวยงานท้ังภาครัฐ เอกชน
Care ครบถวน และเขาใจถองแทหรือไม และเอกสารงานวชิาการตางๆ

2 ผูรับผิดชอบงาน Long Term Care วางแผนการปฏบิติั แผนการปฏบิติังาน หมายถึง แผน
ครบถวนตามภาระงานหรือไม ที่กลุมงานจัดทําขึ้นกอนปฏบิติังาน

3 ผูรับผิดชอบงาน Long Term care มีเครือขายผูปฏบิติังาน เครือขาย หมายถึง กลุมผูมีสวน
ในพื้นที่หรือไม ไดสวนเสีย และผูปฏบิติังานทกุระดับ

4 ผูปฏบิติัศึกษาปฎบิติัตามระเบยีบการใชงบประมาณโดยเขาใจ ระเบยีบการใชงบประมาณ
ถองแทหรือไม หมายถึง ระเบยีบของกรมอนามัย

5 ผูปฏบิติังานเคยไดรับการพฒันาทกัษะในการคิดวเิคราะห ทกัษะการคิดวเิคราะห หมายถึง
หรือไม ความสามารถในการวเิคราะหผล

การดําเนินงาน
6 ผูปฏบิติัรวบรวมขอมูลการดําเนินงาน Long Term care เขต มีการตรวจสอบความครบถวน

สุขภาพท่ี 9 ไดถูกตองครบถวนสมบรูณหรือไม ถูกตอง และสมบรูณของขอมูล 

7 ผูปฏบิติัมีการติดตอประสานงานกับผูปฏบัติังานในระดับพื้นที่ ผูปฏบิติังานระดับพื้นที่ หมายถึง
กอนการนิเทศติดตามงานหรือไม ผูรับผิดชอบงานผูสูงอายุทั้งในระดับ

จังหวดั อําเภอ ตําบล และหมูบาน 

8 ผูปฏบิติัดําเนินงานตามแผนงานท่ีวางไวหรือไม การดําเนินงานเปนไปตามแผนงาน

แบบสอบถาม

กลุมงานพัฒนาการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ

ลําดับที่ คําถาม มี / ใช ไมมี / 
ไมใช คําอธิบาย / คําตอบ

              งานตดิตามประเมนิผลการดําเนินงาน long Term care ศูนยอนามยัที ่9 นครราชสีมา 



วัตถุประสงค์  :  เพ่ือฟ้ืนฟูและพัฒนาศักยภาพผู้จัดการการดแูลผู้สูงอายุให้มสีมรรถนะในการด าเนินงาน LTC

ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน       จุดควบคุมความเสี่ยง

ติดตามและประสานงาน 7 วัน

กับผู้รับผิดชอบส่วนกลาง

ติดตามและประสานงาน 3 วัน
กับผู้รับผิดชอบส่วนกลาง

ก าหนดวนัส่งรายชื่อใหช้ัดเจน 20 วัน

และติดตามอย่างต่อเนื่อง

ติดตาม ประสาน วนัเวลาที่วทิยากร 14 วัน
สะดวก และเอกสารประกอบการสอน

ของวทิยากร

ตรวจสอบรายชื่อและคุณสมบติัผู้เข้า 14 วัน

รับการอบรม

ด าเนินการจัดประชุมตามแนวทาง 3 วัน
ของคณะอนุกรรมการ

การจัดการอบรมฟ้ืนฟูศักยภาพผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ
ศูนย์อนามยัที ่9 นครราชสีมา (ส่วนงานย่อย)

ระยะเวลา

1. รับนโยบายจากส่วนกลาง 
เพ่ือวางแผนการจัดอบรมให้สอดคล้อง

กับสถานการณ์ปัจจุบัน 

2. ประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการ
การจัดท ามาตราฐานการดูแลผู้สูงอายุ 

4. ประสาน เชิญวิทยากร / จัดหาสถานที่ 

หัวหน้างาน/ผู้ที่
ได้รับมอบหมาย 

ผู้รับผิดชอบงาน 
CM 

ผู้รับผิดชอบงาน
CM 

3. ชี้แจงหลักสูตรและเกณฑ์การคัดเลือก
ผู้เข้าอบรมแก่ผู้รับผิดชอบงานระดับ

จังหวัดและก าหนดวันจัดอบรมและท า
หนังสือแจ้ง สสจ.เพื่อจัดสรรบุคลากรเข้า

รับการอบรมตามโค้วต้าท่ีได้รับ 

ผู้รับผิดชอบงาน
CMและสสจ. 

5. รวบรวมรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม 
และตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้ารับการ

อบรม 

ผู้รับผิดชอบงาน
CMและ

ผู้รับผิดชอบงาน
CMและ

 

6. จัดการอบรมฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพการ
ดูแลผู้สูงอายุ ตามวัน เวลาที่ก าหนด 



ยืนยันจ านวนผู้เข้าอบรมก่อนจัดการ 3 วัน
อบรม 1 สัปดาห์

ประเมินผลการอบรมใหแ้ล้วเสร็จไม่
เกิน 1 เดือนหลังการจัดอบรม

1 เดอืน

ตรวจสอบความถูกต้อง ของเอกสาร, 7 วัน

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม

 

1. รวบรวมรายงานใหค้รบถ้วน 7 วัน

ถูกต้องจัดเรียงตามล าดับเหตุการณ์

2. จัดส่งภายใน 1 วนั นับแต่วนัที่

หวัหน้าหน่วยงานลงนาม

1. รวบรวมเอกสารอย่างเปน็ระบบ 5 วัน
2. ด าเนินการจัดเก็บโดยเรียง

ตามล าดับ

3. จัดเก็บไฟล์เอกสารทาง

อิเล็กทรอนิกส์รวมทั้งส ารองข้อมูล 

เพื่อปอ้งกันความเสียหาย

รวมระยะเวลา วัน113

10. จัดส่งรายงานผล 
การจัดอบรมฟื้นฟูศักยภาพผู้จัดการการ
ดูแลผู้สูงอายุแก่ผู้บังคับบัญชาและส านัก

อนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย 

ผู้รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบงาน
CM 9. สรุปผลการจัดอบรม 

 
    
 

ผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย/
หัวหน้างาน 

8.ประเมินผลการจัดอบรม 
ผู้รับผิดชอบงาน

CMและ
คณะท างาน 

11. จัดเก็บส าเนาเอกสาร 
หลักฐานต่างๆ เข้าแฟ้ม  

โดยเรียงตามล าดับเหตุการณ์ 

ผู้รับผิดชอบงาน
CMและ

7. ควบคุม ก ากับ การใช้งบประมาณให้
ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 



คะแนน ระดบั
1. รับนโยบายจากส่วนกลาง
เพือ่วางแผนการจัดอบรม

เพือ่ด าเนินงานตาม
นโยบายทีส่่วนกลาง
ก าหนดไว้

 การชี้แจงนโยบายการท างาน
และหลักสูตร กับพืน้ทีไ่ม่
สามารถด าเนินการได้ในต้น
ปีงบประมาณ

การชี้แจงนโยบายจากส่วนกลางล่าช้า 2 1 2 ต่ า 4

2. ประชุมคณะอนุกรรมการ
บูรณาการการจัดท า
มาตราฐานการดูแลผู้สูงอายุ

เพือ่จัดท าแนวทางการ
ท างานให้เป็นมาตารฐาน

ประชุมคณะอนุกรรมการ
บูรณาการการจัดท า
มาตราฐานการดูแลผู้สูงอายุมี
ความล่าช้า

ไม่ได้ก าหนดช่วงเวลาทีแ่น่นอน 3 2 6 ปานกลาง 1

3. ชี้แจงหลักสูตรและเกณฑ์
การคัดเลือกผู้เข้าอบรมแก่
ผู้รับผิดชอบงานระดับจังหวัด
และก าหนดวันจัดอบรมและ
ท าหนังสือแจ้ง สสจ.เพือ่
จัดสรรบุคลากรเข้ารับการ
อบรมตามโค้วต้าทีไ่ด้รับ

เพือ่ก าหนดเกณฑ์ของผู้
เข้ารับการอบรม

การคัดเลือกผู้เข้าอบรมไม่ตรง
ตามเกณฑ์

CM บางพืน้ที ่ย้ายงาน ลาออก 3 1 3 ปานกลาง 3

ล าดบั
ความเสี่ยงโอกาส ผลกระทบ

ระดบัความเสี่ยง

ตารางการวิเคราะห์ระดับความเสีย่ง
กลุม่พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

ปีงบประมาณ 2563

ภารกิจตามกฎหมาย /
แผนงาน /ภารกิจอ่ืน ๆ ที่

ส าคัญ / ขั้นตอน
วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง

การประเมนิความเสี่ยง



คะแนน ระดบั

ล าดบั
ความเสี่ยงโอกาส ผลกระทบ

ระดบัความเสี่ยง

ตารางการวิเคราะห์ระดับความเสีย่ง
กลุม่พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

ปีงบประมาณ 2563

ภารกิจตามกฎหมาย /
แผนงาน /ภารกิจอ่ืน ๆ ที่

ส าคัญ / ขั้นตอน
วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง

การประเมนิความเสี่ยง

4. ประสาน เชิญวิทยากร / 
จัดหาสถานที่

เพือ่ให้ได้วิทยากรทีม่ี
คุณสมบัติเพียงพอต่อ
เนื้อหาในหลักสูตร

วิทยากรไม่สะดวกในการมา
บรรยายตามวัน/เวลาทีก่ าหนด

ภาระงานประจ าของวิทยากร
ผู้บรรยาย

2 2 4 ปานกลาง 2

5. รวบรวมรายชื่อผู้เข้ารับ
การอบรม และตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการ
อบรม

เพือ่ตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผู้เข้ารับการอบบรม

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมไม่ตรง
ตามเกณฑ์ทีก่ าหนด

ภาระงานของเจ้าหน้าที่ 2 2 4 ปานกลาง 2

6. จัดการอบรมฟืน้ฟูพัฒนา
ศักยภาพการดูแลผู้สูงอายุ 
ตามวัน เวลาทีก่ าหนด

เพือ่ให้การจัดอบรมเป็นไป
ตาม วัน/เวลาทีก่ าหนด

การจัดอบรมไม่เป็นไปตาม 
วัน/เวลาทีก่ าหนด

การรับจองของสถานทีจ่ัดอบรม 2 2 4 ปานกลาง 2

7. ควบคุม ก ากับ การใช้
งบประมาณให้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพือ่ให้การใช้งบประมาณ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ

การใช้งบประมาณไปเป็นไป
ตามเป้าหมาย

ผู้เข้ารับการอบรมไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย

2 3 6 ปานกลาง 1



คะแนน ระดบั

ล าดบั
ความเสี่ยงโอกาส ผลกระทบ

ระดบัความเสี่ยง

ตารางการวิเคราะห์ระดับความเสีย่ง
กลุม่พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

ปีงบประมาณ 2563

ภารกิจตามกฎหมาย /
แผนงาน /ภารกิจอ่ืน ๆ ที่

ส าคัญ / ขั้นตอน
วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง

การประเมนิความเสี่ยง

8. ประเมินผลการจัดอบรม เพือ่น าผลมาวิเคราะห์และ
พัฒนาต่อไป

ประเมินผลการอบรมไม่แล้ว
เสร็จตามเวลาทีก่ าหนด

ภาระงานของเจ้าหน้าที่ 2 2 4 ปานกลาง 2

9. สรุปผลการจัดอบรม เพือ่น าผลการด าเนินงาน
มาพัฒนาต่อไป

สรุปผลการจัดอบรมไม่แล้ว
เสร็จตามเวลาทีก่ าหนด

ภาระงานของเจ้าหน้าที่ 2 2 4 ปานกลาง 2

10. รายงานการจัดอบรมแก่
ผู้บังคับบัญชาและส านัก
อนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย

เพือ่แจ้งผลการจัดอบรม จัดส่งรายงานผู้บังคับบัญชา
ล่าช้า

ภาระงานของเจ้าหน้าที่ 2 2 4 ปานกลาง 2

11. จัดเก็บส าเนาเอกสาร
หลักฐานต่างๆเข้าแฟ้มโดย
เรียงล าดับเหตุการณื

เพือ่รวบรวมเอกสารอย่าง
เป็นระบบ

การจัดเก็บเอกสาร หลักฐาน
ไม่เป็นระบบ

เอกสารขาดหาย 2 2 4 ปานกลาง 2



1 ไดรับการช้ีแจงนโยบายการจัดอบรมจาก
สวนกลางหรือไม

√ สวนกลางหมายถึง สํานักอนามัยผูสูงอายุ ใน
สังกัดกรมอนามัย

2 มีการจัดประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการ 
การจัดทํามาตราฐานการดูแลผูสูงอายุหรือไม

√ คณะอนุกรรมการตองไดรับการแตงต้ังจาก
สวนกลาง

3 มีการชี้แจงหลักสูตรและเกณฑการคัดเลือกผู
เขาอบรม แกผูรับผิดชอบระดับจังหวัด และ
กําหนดวันจัดอบรม

√ หลักสูตรทีช่ี้แจงตองผานการรับรองจากกรม
อนามัย                                           
ผูรับผิดชอบระดับจังหวัด หมายถึง ผูรับผิดชอบ
งานผูสูงอายุจากสํานักงานสาธารณสุข 4 
จังหวัด ประกอบดวย จังหวัดชัยภูมิ 
นครราชสีมา บรีรัมย และ สรินทร4 จัดหาสถานทีฝ่กอบรมใหเปนไปตามระเบียบ

การเบิกคาใชจายในการฝกอบรมหรือไม
√ สถานท่ีฝกอบรมตองสามารถรับรองคาใชจาย

ตามระเบียบการเบิกคาใชจายในการฝกอบรมได

5 มีการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเขารับการ
อบรมกอนการอบรมหรือไม

√ ผูเขารับการอบรมตองผานการอบรมหลักสูตร
ผูจัดการการดูแลผูสูงอายุของ  กรมอนามัย

6 จัดอบรมตามวันและเวลาทีก่ําหนดหรือไม √ กําหนดวัน เวลา สถานท่ีจัดอบรมใหชัดเจน 
 ดําเนินการจัดอบรมตามวันเวลาท่ีกําหนด

7 มีการควบคุม กํากับ งบประมาณ ใหเปนไป
ตามวัตถุประสงคของโครงการหรือไม

√ การเบิกจายงบประมาณใหเปนไปตาม
ระเบียบการเบิกคาใชจายในการฝกอบรม

8 มีการประเมินผลการจัดอบรม และสรุปผล
การประเมินหรือไม

√ ประเมินผลการจัดอบรมดวยแบบประเมิน
ความพึงพอใจในการจัดอบรม หรือใชวิธีการ
ประเมินแบบอื่น                                 
สรุปผลการประเมินตามระยะเวลาท่ีกําหนด

9 มีการสรุปผลการดําเนินงานจัดอบรมหรือไม √ สรุปผลการดําเนินงานจัดอบรมใหแลวเสร็จ
ตามระยะเวลาทีก่ําหนด

10 มีการรายงานผลการจัดอบรมนําเสนอแก
ผูบังคับบัญชาหรือไม

√ สรุปและรายงานผลการดําเนินงานใหแลว
เสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด                    

ผูบังคับบัญชา หมายถึง หัวหนากลุมงาน 
และผูอํานวยการศูนยฯ

11 มีการสงรายงานไปทีส่วนกลางหรือไม √ สรุปและรายงานผลการดําเนินงานให
สวนกลางรับทราบ

แบบสอบถาม

                                           กลุมงานพัฒนาการสงเสริมสุขภาพวัยผูสูงอายุ

ลําดั
บที่ คําถาม มี / 

ใช ไมมี / ไมใช คําอธิบาย / คําตอบ

การจัดการอบรมฟนฟูผูจัดการการดูแลผูสูงอายุ



วัตถุประสงค์  :  เพ่ือศึกษาขอ้มลูสถานการณ์ปัญหาสุขภาพ และพฤตกิรรมสุขภาพทีพึ่งประสงค์ของผู้สูงอายุ

ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน       จุดควบคุมความเสี่ยง

ติดต่อประสานงานกับผู้รับผิดชอบ 30 วัน

งานจากส่วนกลางอย่างต่อเนื่อง

1. ทบทวนเอกสารวชิาการ 60 วัน
2. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

3. วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
4. จัดท าแผนตรงกับปญัหาของพื้นที่

ยื่นโครงร่างวจิัยตามระยะเวลาที่ 60 วัน

หน่วยงานรับพจิารณาก าหนด

1. เตรียมการจัดประชุมใหพ้ร้อม 4 วัน
2. ด าเนินการประชุมใหเ้ปน็ไปตามวาระ

ปฏบิติัตามระเบยีบวธิกีารวจิัย 4 วัน

ก าหนดวนั เวลา สถานที่ และกลุ่ม 4 วัน
ตัวอย่างใหช้ัดเจน

1.เตรียมเอกสาร วสัดุอุปกรณ์ใหพ้ร้อม 60 วัน
2.ตรวจนับจ านวนแบบสอบถาม 

และความถูกต้อง สมบรูณ์

ตรวจสอบความครบถ้วนสมบรูณ์ 60 วัน
ของข้อมูลอย่างถี่ถ้วน

เผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบเอกสาร 30 วัน
และอิเล็กทรอนิคส์ไฟล์

รวมระยะเวลา วัน

การส ารวจสุขภาวะและพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ของผู้สูงอายุ
ศูนย์อนามยัที ่9 นครราชสีมา (ส่วนงานย่อย)

ระยะเวลา

312

1. ประชุมชี้แจงนโยบายจากส่วนกลาง 
และร่วมพัฒนาโครงร่างวิจัย  

2. วางแผนจัดท าโครงการตามระเบียบวิธี
วิจัย ให้สอดคล้องกับนโยบายส่วนกลาง

และปัญหาในพ้ืนที ่

4. ประชุมชี้แจงโครงการและแนว
ทางการด าเนินงาน  

(กลุ่มงาน ผส. และสสจ. )  

หัวหน้ากลุ่มงาน/ 
 

ผู้รับผิดชอบงาน 

ผู้รับผิดชอบงาน/ 
กลุ่มงาน ผส. 

3. ยื่นโครงร่างวิจัยเพ่ือขอพิจารณา
จริยธรรมการวิจัยในคน 

(ยื่นโดยส่วนกลาง หรือ ภูมิภาค)   

5. ประชุมชี้แจงการใช้เคร่ืองมือวิจัย 
และปรับมาตรฐานทีมวิจัย 

ผู้รับผิดชอบงาน/ 
กลุ่มงานผส./ พท. 

4 จังหวัด 

ผู้รับผิดชอบงาน 
 

6. ท าหนังสือแจ้ง สสจ. และพื้นที่
ด าเนินการวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

7. ด าเนินการเก็บข้อมูลวิจัย ตามระเบียบ
วิธีการวิจัย 

8. บันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ 
วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผล  

9. เผยแพร่ผลการส ารวจ และคืนข้อมูล
ให้พ้ืนที ่ 

ผู้รับผิดชอบงาน 

ผู้รับผิดชอบงาน 

ผู้รับผิดชอบงาน 
และทีมวิจัย 

ผู้รับผิดชอบงาน 
และทีมวิจัย 

ผู้รับผิดชอบงาน 



คะแนน ระดบั
1. ประชุมชี้แจงนโยบายและ
วัตถุประสงค์โครงการจาก
ส่วนกลาง

เพือ่รับทราบนโยบาย/
วัตถุประสงค์ของ
โครงการ และก าหนด
แนวทางการด าเนินงาน
ร่วมกัน

 - การถ่ายทอดนโยบายและ
แนวทางการด าเนินงานล่าช้า 
 - การก าหนดแผนการ
ด าเนินงานให้สอดคล้องกับ
ปัญหาของพืน้ที่

 - การจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลล่าช้า
 - ความต้องการบูรณางานร่วมกัน
ระหว่างกรม                                   
           - แผนงานไม่สอดคล้องกับ
ปัญหาของพืน้ที่

1 2 2 ต่ า ๓

2. จัดท าโครงการ/กิจกรรม 
ให้สอดคล้องกับนโยบายจาก
ส่วนกลาง

 เพือ่ให้มีแนวทางการ
ด าเนินงาน และตอบ
เป้าประสงค์ตัวชี้วัด

 - กิจกรรมการด าเนินงานไม่
สอดคล้องกับส่วนกลาง

 - การปรับเปล่ียนวิธีการด าเนินงาน เพือ่
เอื้อต่อการด าเนินงานในพืน้ที่

๑ ๒ 2 ต่ า ๓

 - การด าเนินงานซ้ าซ้อน  - วิธีการเก็บข้อมูลมี 2 รูปแบบ ทัง้
แบบสอบถาม และ Application

๑ ๒ 2 ต่ า ๓

3. ยื่นโครงร่างวิจัย เพือ่ขอ
พิจารณาจริยธรรมการวิจัยใน
คน

 เพือ่พิทักษ์สิทธิอาสา 
สมัครทีเ่ข้าร่วม
โครงการวิจัย

 - ไม่สามารถยื่นโครงการ
เพือ่ขอพิจารณาจริยธรรมได้
ทันเวลา                         
  - การพิจารณาจริยธรรม
ล่าช้า

 - การถ่ายทอดนโยบายจากส่วนกลาง
ล่าช้า                                           
  - ผู้วิจัยไม่สามารถปรับตามที่
คณะกรรมการเสนอได้

3 2 6 ปานกลาง ๑

ปัจจัยเสี่ยง
การประเมนิความเสี่ยง

ล าดบั
ความเสี่ยงโอกาส ผลกระทบ

ระดบัความเสี่ยง

ตารางการวิเคราะห์ระดับความเสีย่ง
กลุม่พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

ปีงบประมาณ 2563

ภารกิจตามกฎหมาย /
แผนงาน /ภารกิจอ่ืน ๆ ที่

ส าคัญ / ขั้นตอน
วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง



คะแนน ระดบั
ปัจจัยเสี่ยง

การประเมนิความเสี่ยง
ล าดบั

ความเสี่ยงโอกาส ผลกระทบ
ระดบัความเสี่ยง

ตารางการวิเคราะห์ระดับความเสีย่ง
กลุม่พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

ปีงบประมาณ 2563

ภารกิจตามกฎหมาย /
แผนงาน /ภารกิจอ่ืน ๆ ที่

ส าคัญ / ขั้นตอน
วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง

4. ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์
โครงการและแนวทางการ
ด าเนินงาน แก่ภาคีเครือข่าย 
4 จังหวัด

เพือ่ถ่ายทอดนโยบาย 
และก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงานโครงการให้
สอดคล้องกับบริบทพืน้ที่

 - ผู้เข้าร่วมประชุมไม่
ครอบคลุมพืน้ทีด่ าเนินการจริง

 - งบประมาณมีจ านวนจ ากัด (ผู้เข้าร่วม
ประชุมส่วนใหญ่เป็นตัวแทนระดับจังหวัด)

1 2 2 ต่ า ๓

5. ประชุมชี้แจงการใช้
เคร่ืองมือวิจัย และปรับ
มาตรฐานทีมเก็บข้อมูล

เพือ่ประเมินความ
น่าเชื่อถือของเคร่ืองมือ 
วิจัย และทีมเก็บรวบรวม
ข้อมูล

 - ทีมผู้ช่วยเก็บรวบรวม
ข้อมูลไม่เข้าใจข้อค าถาม

 - ข้อค าถามไม่ชัดเจน ก ากวม เป็น
ประโยคปฏิเสธซ้อนปฏิเสธ

๒ ๒ 4 ปานกลาง ๒

6. ท าหนังสือแจ้งพืน้ทีท่ี่
เกี่ยวข้อง เพือ่เตรียมความ
พร้อมก่อนด าเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูล

เพือ่สนับสนุนให้การ
ด าเนินการเก็บข้อมูล
สะดวก รวดเร็วเป็นไป
ตามเป้าหมายทีว่างไว้

 - การส่งออกหนังสือล่าช้า   
  - การปรับเปล่ียนวัน เวลา 
และพืน้ทีด่ าเนินการ

 - การส่งหนังสือลงพืน้ทีด่ าเนินการมี
หลายขั้นตอน หลายสายบังคับบัญชา      
  - การประสานงานไม่มีประสิทธิภาพ

๑ ๒ 2 ต่ า ๓



คะแนน ระดบั
ปัจจัยเสี่ยง

การประเมนิความเสี่ยง
ล าดบั

ความเสี่ยงโอกาส ผลกระทบ
ระดบัความเสี่ยง

ตารางการวิเคราะห์ระดับความเสีย่ง
กลุม่พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

ปีงบประมาณ 2563

ภารกิจตามกฎหมาย /
แผนงาน /ภารกิจอ่ืน ๆ ที่

ส าคัญ / ขั้นตอน
วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง

7. ด าเนินการเก็บรวมรวบ
ข้อมูล

เพือ่เก็บรวบรวมข้อมูล
วิจัยให้ครอบคลุม
วัตถุประสงค์ของโครงการ

 - วิธีการเก็บข้อมูลทีซ้่ าซ้อน 
ส่งผลกระทบต่อผู้สูงอายุ 
และผู้เก็บข้อมูล

 - วิธีการเก็บข้อมูลมี 2 รูปแบบ ทัง้
แบบสอบถาม และ Application

2 2 4 ปานกลาง ๒

 - จ านวนตัวอย่างไม่ครบตาม
เป้าหมาย

 - ความคลาดเคล่ือนในการตรวจสอบ
ข้อมูล

2 2 4 ปานกลาง ๒

8. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ วิเคราะห์ข้อมูล 
และสรุปผล

เพือ่เตรียมข้อมูลก่อน
การวิเคราะห์ผลการ
ส ารวจ

 - ลงข้อมูลผิด หรือลงข้อมูล
ไม่ครบถ้วน

 - ความคลาดเคล่ือนในการลงข้อมูล ๒ ๒ 4 ปานกลาง ๒

9. เผยแพร่ผลการส ารวจ 
และคืนข้อมูลให้ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย

เพือ่รายงานผลการ
ส ารวจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย

 - เผยแพร่ผลการส ารวจ
ล่าช้า - วิธีการเผยแพร่ข้อมูล
ทีพ่ืน้ทีเ่ข้าถึงได้ยาก

 - มีภาระงานทีจ่ าเป็นเร่งด่วน              
  - ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลทีพ่ืน้ที่
เข้าถึงได้ยากและไม่เหมาะสม

2 2 4 ปานกลาง ๒



1 ไดรับการช้ีแจงวัตถุประสงคและแนวทางการ
ทํางานจากผูรับผิดชอบงานสวนกลางหรือไม

√ สวนกลาง หมายถึง สํานักอนามัยผูสูงอายุ ใน
สังกัดกรมอนามัย

2 มีการจัดทําโครงการ/กิจกรรม รองรับนโยบาย
จากสวนกลางหรือไม

√ โครงการหรือกิจกรรมทีห่นวยงานหรือกลุมงาน
จัดทําขึ้นตองสอดรับกับนโยบายจากสวนกลาง

3 มีการยื่นโครงการ/โครงรางวิจัย เพือ่ขอพิจารณา
จริยธรรมการวิจัยในคนหรือไม

√ หนวยงานท่ีรับโครงการหรือโครงรางวิจัยตอง
สามารถออกเอกสารรับรองจริยธรรมการวิจัยได

4 มีการประชุมชี้แจงวัตถุประสงคและแนวทางการ
ดําเนินงานในพืน้ทีเ่ปาหมาย ๔ จังหวัด หรือไม

√ พืน้ทีเ่ปาหมาย 4 จังหวัด ประกอบดวย 
จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย และ สุรินทร

๕ มีการประชุมทีมวิจัย เพือ่ทดสอบคุณภาพ
เคร่ืองมือ และปรับมาตรฐานทีมเก็บขอมูลหรือไม

√ การปรับมาตรฐานทีม หมายถึง การช้ีแจง ทํา
ความเขาใจเคร่ืองมือวิจัย อาทิ แบบสอบถาม ให
เปนไปในทิศทางเดียวกัน

๖ มีการทําหนังสือแจงพืน้ทีเ่ปาหมาย เพือ่ขอ
อนุญาตดําเนินการเก็บขอมูลในพืน้ทีห่รือไม

√ หนังสือควรระบุขอบเขตท่ีผูวิจัยตองการศึกษา
ใหชัดเจน อาทิ การเลือกกลุมตัวอยาง ขนาด 
และจํานวนกลุมตัวอยาง เวลา สถานท่ี วิธีการ
เก็บขอมูล เปนตน

๗ ดําเนินงาน/กิจกรรม ตามแผนทีว่างไวหรือไม √ กิจกรรมตองสอดคลองกับแผนงาน
๘ มีการตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของขอมูล 

และบันทึกขอมูลลงในโปรแกรมคอมพิวเตอร
หรือไม

√ มีการตรวจทานขอมูลทีไ่ดรับวาตอบตาม
ประเด็นทีต่องการ และครบทุกขอคําถามหรือไม
 มีการตรวจทานการบันทึกขอมูลในโปรแกรม
คอมพิวเตอร

๙ มีการวิเคราะหขอมูล และสรุปรายงานผล
การศึกษาหรือไม

√ วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสถิติ           
การสรุปรายงานครอบคลุมผลการศึกษา

๑๐ เผยแพรขอมูลตอผูมีสวนไดสวนเสีย √ ผูมีสวนไดสวนเสีย หมายถึง หนวยงาน องคกร
 สถาบัน หรือผูทีเ่กี่ยวของกับการศึกษาวิจัยใน
คร้ังน้ี

แบบสอบถาม
โครงการสํารวจสุขภาวะและพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงคของผูสูงอายุ

กลุมงานพัฒนาการสงเสริมสุขภาพวัยผูสูงอายุ

ลําดับ
ที่

คําถาม มี / ใช ไมมี /
 ไมใช

คําอธิบาย / คําตอบ



วัตถุประสงค : เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพระบบการจดับริการอนามยัสิง่แวดลอม
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ชือ่ผูรับผิดชอบ ขัน้ตอนการปฏบิัตงิาน จดุควบคุมความเสีย่ง

ทวนสอบขอมลูระหวางศูนยฯ, 7 วัน
สสจ. และสวนกลาง
(ฐานขอมูลไมครบ ไมตรงกนั )

1.จัดประชุมช้ีแจงแนวทางแกอปท. 2 วัน
2.ผลักดันให อปท.เขารวมพัฒนา
ผาน คสจ. , เวทีตรวจราชการ
(อปท.ไมสมัครเขารวมพฒันา)

ยืนยันเวลาการประเมนิท่ีชัดเจน 1 วัน
(ศูนยไมสามารถประเมินรับรอง
ในระดับเกยีรติบตัรไดครบทุกแหง )

1.วางแผนการจัดเตรียมเอกสาร 1 วัน
ใหครบและเปนปจจุบนั
2.ตรวจทาน/ตรวจสอบเอกสาร
กอนลงพื้นที่
(เอกสารไมครบ/ไมเปนปจจบุนั)

ประสานงานลวงหนา 1 วัน
เร่ืองเวลาและสถานที่นดัหมาย
(มาไมตรงเวลานัดหมาย)

1.ศึกษาเอกสารวิชาการและแบบ 10 วัน
 ประเมนิใหเขาใจอยางถองแท เมย.-มยิ.
2.ฝกฝนกระบวนการคิดเชิงระบบ
3.ฝกฝนเร่ืองการสือ่สาร
(1.ความรอบรูประเด็นงานเชิงวิชาการและการ
ส่ือสารของผูประเมิน
2.การมองภาพรวมเชิงระบบของหัวหนาทีม
ประเมิน)

เรงรัดติดตามการสงขอมลู 7 วัน
จากจังหวัด
(ขอมูลไมสมบรูณ/ลาชา)

ระยะเวลา

กระบวนการประเมนิรบัรองคุณภาพระบบบริการอนามยัสิง่แวดลอม

กลุมพัฒนาอนามยัสิง่แวดลอม
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (EHA)

กลุม สล. 

๒.อปท.ประเมนิตนเอง&สมคัรขอรับการ
ประเมนิผา่น สสจ. 

๓.จัดทําแผนการประเมนิรับรอง EHA 

๔.จัดเตรยีมเอกสารสําหรับทมีประเมนิ
รับรอง 

๕.ประสานงานทางโทรศัพทเ์พอืนัด
หมาย 

๖.ลงพนืทปีระเมนิรับรอง EHA 

1.จัดทําฐานขอ้มลูการพัฒนาคณุภาพ
ระบบบรกิารอนามยัสงิแวดลอ้ม อปท. 

7.สรปุผลการประเมนิรับรอง EHA  
ระดับเขต 



1 วัน

30 วันรวมระยะเวลาทั้งหมด

8.รายงานผลตอ่กรมอนามยั  
รายงานขอ้มลูยอ้นกลับจังหวดั 



คะแนน ระดบั
1. จัดท าฐานข้อมูลการพัฒนาคุณภาพ
ระบบบริการอนามัยส่ิงแวดล้อม อปท. 
เขตนครชัยบุรินทร์

เพือ่จัดท าฐานข้อมูลEHAให้เป็น
ปัจจุบัน

ฐานข้อมูลไม่ครบ 1.สสจ.ส่งข้อมูลไม่ครบ
2.ไม่มีการทวนข้อมูลย้อนกลับ

1 5 5 สูง 2

2. อปท.ประเมินตนเอง & สมัครขอรับ
การประเมินผ่าน สสจ.

เพือ่ขอรับการประเมินรับรอง อปท.ไม่สมัครเข้าร่วม
พัฒนา

1.อปท.ไม่ให้ความส าคัญ
2.ต้องเตรียมข้อมูลเยอะแต่
คะแนนน้อย

2 3 6 สูง 1

3. จัดท าแผนการประเมินรับรอง EHA เพือ่ให้ศูนย์อนามัยได้ร่วม
ประเมินในระดับเกียรติบัตร
รับรองครบทุกแห่ง

ศูนย์ไม่สามารถ
ประเมินรับรองในระดับ
เกียรติบัตรได้ครบทุก
แห่ง

 1.แผนการประเมินชนกับงาน
อื่น
 2.ผู้ประเมินมีภาระงานมาก/
งานเร่งด่วน

2 2 4 ปาน
กลาง

4

4. จัดเตรียมเอกสารส าหรับทีมประเมิน
รับรอง
- คะแนน LPA
- แบบประเมิน

เพือ่เตรียมความพร้อมส าหรับ
ลงพืน้ทีป่ระเมินEHA

เอกสารไม่ครบ/ไม่เป็น
ปัจจุบัน

ความเร่งรีบ/ไม่รอบคอบในการ
ด าเนินงาน

1 5 5 สูง 2

5. ประสานงานทางโทรศัพท์เพือ่นัด
หมาย

มาไม่ตรงเวลานัดหมาย ลืม เหตุจ าเป็นอื่น 1 3 3 ปาน
กลาง

5

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง
การประเมนิความเสี่ยง

ล าดบั
ความเสี่ยงโอกาส ผลกระทบ

ระดบัความเสี่ยง

ตารางการวิเคราะห์ระดับความเสีย่ง : กระบวนการประเมินรับรอง EHA
กลุม่พัฒนาอนามัยสิง่แวดล้อม

ปีงบประมาณ 2563

ภารกิจตามกฎหมาย /แผนงาน /
ภารกิจอ่ืน ๆ ทีส่ าคัญ / ขั้นตอน

วัตถุประสงค์



คะแนน ระดบั
ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง

การประเมนิความเสี่ยง
ล าดบั

ความเสี่ยงโอกาส ผลกระทบ
ระดบัความเสี่ยง

ภารกิจตามกฎหมาย /แผนงาน /
ภารกิจอ่ืน ๆ ทีส่ าคัญ / ขั้นตอน

วัตถุประสงค์

6. ลงพืน้ทีป่ระเมินรับรอง EHA 1.ความรอบรู้ประเด็น
งานเชิงวิชาการและ
การส่ือสารของผู้
ประเมิน
2.การมองภาพรวมเชิง
ระบบของหัวหน้าทีม
ประเมิน

ประสบการณ์ของผู้ประเมิน
แตกต่างกัน

1 4 4 สูง 3

7. สรุปผลการประเมินรับรอง EHA 
ระดับเขต

ข้อมูลไม่สมบูรณ์/ล่าช้า ทีมประเมินระดับจังหวัดส่ง
ข้อมูลล่าช้า

1 3 3 ปาน
กลาง

5

8.รายงานผลต่อกรมอนามัย 
รายงานข้อมูลย้อนกลับจังหวัด

 -  -  -  -  -  -  -



1 มีการก าหนดผู้รับผิดชอบประเด็นงานด้านอนามัย
ส่ิงแวดล้อมภายใต้ พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535
 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม

 มีการมอบหมายงานเป็นลายลักษณ์
อักษรภายในกลุ่มงาน โดยมี
ผู้รับผิดชอบหลักและผู้รับผิดชอบรอง

2 งานทีต้่องมีการประเมินรับรอง ได้แก่ GCH,EHA, 
Active com., Food, Water, HAS  etc. มีการ
จัดท าฐานข้อมูลทีเ่ป็นปัจจุบัน ข้อมูลถูกต้อง ตรงกัน
ทุกหน่วยงาน

 มีฐานข้อมูลด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม
เอกสารรายงาน สรุปสถานการณ์ ด้าน
อนามัยส่ิงแวดล้อมทีเ่ป็นปัจจุบันข้อมูล
ถูกต้อง ตรงกันทุกหน่วยงานสามารถ
ทวนสอบได้

3 มีการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบและรอบด้าน  มีเอกสารข้อมูลผลการวิเคราะห์สภาพ
ปัญหา ประเมินจุดเส่ียงจัดล าดับ
ความส าคัญของจุดเส่ียงทีต้่องควบคุม

4 ทีมผู้ประเมินได้รับการพัฒนาศักยภาพ ภายใต้
มาตรฐานงานอนามัยส่ิงแวดล้อม

 1.มีแผนการอบรม/การชี้แจงแบบ
ประเมินมาตรฐานต่อทีมประเมินทัง้ใน
ระดับศูนย์เขต และระดับจังหวัด
2.มีหลักฐาน เช่น โครงการ รูปถ่าย 
ประกาศนียบัตร

5 การนิเทศ ตรวจประเมิน และการรับรองมาตรฐานมี
คุณภาพ

 มีการขึ้นทะเบียนผู้ประเมินด้านอนามัย
ส่ิงแวดล้อมรายปี

6 มีการสรุปผลการด าเนินงาน  มีรายงานสรุปผลการด าเนินงานราย
ประเด็นงาน และสรุปผลโครงการ
ประจ าปี

สรุป ศูนย์อนามัยที ่9 มีการตรวจประเมิน/การให้การรับรองมาตรฐานงานด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม ภายใต้พรบ.การสาธารณสุข 
หลายประเด็น เช่น โรงพยาบาลGREEN&CLEAN Hospital, EHA, อบต.จัดการอนามัยส่ิงแวดล้อม, งานสุขาภิบาลอาหารและน้ า,
 งานส้วมสาธารณะ และอื่นๆ รวมถึงการตรวจเพือ่หาข้อมูลข้อเท็จจริงด้านเหตุร้องเรียน/เหตุร าคาญ โดยทีมผู้ประเมินทีไ่ด้รับ
การพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง มีแผนการอบรมและการสอบขึ้นทะเบียนผู้ประเมินรายปี มีการวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ 
ข้อมูลความเส่ียงเพือ่จัดท าฐานข้อมูลด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมอย่างเป็นปัจจุบัน มีการรายงานข้อมูลกลับยังพืน้ที ่และการรายงาน
ข้อมูลต่อกรมอนามัย รวมถึงการรายงานผลการด าเนินโครงการประจ าปีอย่างต่อเนื่อง

แบบสอบถามด้านการตรวจประเมิน / การรับรองมาตรฐานงานอนามัยสิง่แวดล้อม
ตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม

กลุม่งานพัฒนาอนามัยสิง่แวดล้อม

ล าดบัที่ ค าถาม ม ี/ ใช่
ไมม่ ี/ 
ไมใ่ช่

ค าอธิบาย / ค าตอบ



วัตถุประสงค : เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงาน GREEN and CLEAN Hospital ในโรงพยาบาล

ชือ่ผูรับผิดชอบ ขัน้ตอนการปฏบิัตงิาน จุดควบคุมความเสีย่ง

ทวนสอบขอมลูระหวาง 1 วัน
ศูนยอนามัย  กบั สสจ. 
(ขอมูลระหวางศูนยอนามัย&สสจ.ไมตรงกนั)

ประสานงานหลากหลายชองทาง   7 วัน
(ความคลาดเคล่ือนในการส่ือสาร )

1 วัน

กําหนดเวลาการประเมนิ
และประสานงานอยางชัดเจน 1 วัน
(แผนการประเมินชนกบังานอืน่
ผูประเมินมีภาระงานมาก/งานเรงดวน)

ชีแ้จง ทําความเขาใจ
เกณฑมาตรฐานท่ีใชในปจจุบนั 15 วัน
(การประเมินของผูประเมินฯแตกตางกนั ) เมย.-มยิ.

         ฝกฝนเร่ืองการส่ือสาร

เรงรัดติดตามการสงขอมลู 1 วัน
จากจังหวัด

กระบวนการประเมนิ GREEN and CLEAN Hospital
กลุมพัฒนาอนามยัสิง่แวดลอม

ระยะเวลา

กลุม สล. 

๒.ประสานงานทางโทรศัพท ์

๓.รับหนังสอืประสานงานจาก สสจ. 

๔.จัดทําแผนการออกประเมนิรับรอง 
GCH 

1.จัดทําฐานขอ้มลู GCH  
เขตนครชยับรุนิทร ์

7.สรปุผลการประเมนิรับรอง 

ผาน ไมผาน 

ใหคํ้าแนะนําเพอืปรับปรงุ 



1 วัน

27 วันรวมระยะเวลาทั้งหมด

8.รายงานผลตอ่กรมอนามยั/สสจ. 



คะแนน ระดบั
1. จัดท าฐานข้อมูล GCH เขตนครชัย
บุรินทร์

เพือ่จัดท าฐานข้อมูล GCH ให้
เป็นปัจจุบัน

ข้อมูลระหว่างศูนย์
อนามัยกับ สสจ. ไม่
ตรงกัน

ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน รพ.อาจมี
การปรับปรุงแก้ไขและแจ้งทาง 
สสจ. แต่ไม่ได้แจ้งกลับ ศอ.

2 3 6 ปาน
กลาง

1

2. ประสานงานทางโทรศัพท์ เพือ่วางแผนการประเมินและลง
พืน้ที่

 -  -  -  -  -  -  -

3. รับหนังสือประสานงานจาก สสจ. เพือ่วางแผนการประเมินและลง
พืน้ที่

 -  -  -  -  -  -  -

4. จัดท าแผนการออกประเมินรับรอง 
GCH

เพือ่วางแผนการประเมินและลง
พืน้ที่

 - แผนการประเมินชน
กับงานอื่น
- ผู้ประเมินมีภาระงาน
มาก/งานเร่งด่วน

 1.แผนการประเมินชนกับงาน
อื่น
 2.ผู้ประเมินมีภาระงานมาก/
งานเร่งด่วน

2 3 6 ปาน
กลาง

1

ผลกระทบ
ระดบัความเสี่ยง

ตารางการวิเคราะห์ระดับความเสีย่ง : การประเมินรับรอง GCH
กลุม่พัฒนาอนามัยสิง่แวดล้อม

ปีงบประมาณ 2563

ภารกิจตามกฎหมาย /แผนงาน /
ภารกิจอ่ืน ๆ ทีส่ าคัญ / ขั้นตอน

วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง
การประเมนิความเสี่ยง

ล าดบั
ความเสี่ยงโอกาส



คะแนน ระดบั
ผลกระทบ

ระดบัความเสี่ยง
ภารกิจตามกฎหมาย /แผนงาน /
ภารกิจอ่ืน ๆ ทีส่ าคัญ / ขั้นตอน

วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง
การประเมนิความเสี่ยง

ล าดบั
ความเสี่ยงโอกาส

5. ตรวจประเมิน เพือ่ประเมินรับรองตามมาตรฐาน ผลการประเมินของผู้
ประเมินฯแตกต่างกัน

 1.เกณฑ์การประเมินบางข้อ
อาจ ไม่ชัดเจน ท าให้การ
ตัดสินใจของผู้ประเมินไม่ตรงกัน
2.การสุ่มตรวจตรวจคนละพืน้ที่
 อาจท าให้ผลการประเมินไม่
ตรงกัน

2 3 6 ปาน
กลาง

1

6. สรุปผลการประเมินรับรอง  -  -  -  -  -  -  -

7. รายงานผลต่อกรมอนามัย / สสจ. ข้อมูลไม่สมบูรณ์/ล่าช้า มีการด าเนินการแก้ไขของ รพ. 
อาจท าให้สรุปผลการประเมินช้า

2 2 4 ปาน
กลาง

2



ชือ่ผู้รับผิดชอบ ขัน้ตอนการปฏบิัตงิาน จดุควบคุมความเสีย่ง

7 วัน

๒ วัน

๑ วัน

ศึกษาวิธีการสุ่มตัวอย่าง ๑ วัน
(การเลือกกลุ่มตัวอยา่งไม่ถกูต้อง )

1.ประสานทางโทรศัพท์ ๒ วัน
2.ท าหนงัสือราชการประสาน
อย่างเปน็ทางการ
(ความคลาดเคล่ือนการประสานงาน )

๓ วัน

ตรวจสอบความตรง (Validity) ๑๗ วัน
และความเที่ยง (reliability)
ของเคร่ืองมอื 
(เคร่ืองมือไม่ดีพอ)

14 วัน

ระยะเวลา

การศึกษาวิจัยดา้นการส่งเสรมิสุขภาพและอนามยัสิง่แวดล้อมของหน่วยงาน
กลุม่พัฒนาอนามยัสิง่แวดล้อม

             วัตถุประสงค์ : เพ่ือศึกษาวิจยัและพัฒนานวัตกรรมดา้นอนามยัสิง่แวดลอ้ม

1. ประชมุแนวทางการด าเนนิงาน  
& ทบทวนเอกสาร  

กลุ่ม สล. 

๒. จัดท าโครงการและแผนการ
ด าเนนิงาน  

๓. เสนอโครงการ/แกไ้ข  

๔. การคัดเลอืกกลุม่ตวัอยา่ง  

๕. ด าเนนิการ ประสานพืน้ทีเ่ป้าหมาย 

๖. ประชมุท าความเขา้ใจกบัพืน้ทีแ่ละ
กลุม่เป้าหมาย 

๗.  สรา้งเครือ่งมอื ลงพืน้ทีเ่ก็บขอ้มลู  

8. รวบรวมขอ้มลู วเิคราะห ์สรปุ  



1.เตรียมความพร้อมและซ้อมน าเสนอ 

2.เตรียมเอกสารความรู้/เอกสารประกอบ 3 วัน
การประชุม/ขอ้เสนอแนะต่อชุมชน

(การน าเสนอไม่ครบถ้วน)

ศึกษารูปแบบ วธิกีารเขยีน 10 วัน
และการอา้งองิในรายงาน

(รายงานไม่สมบรูณ์)

๖๐ วันรวมระยะเวลาทั้งหมด

10. จัดท ารายงาน 

9. คนืขอ้มลูกลับพืน้ที ่และน าเสนอใน
กรม  



คะแนน ระดบั

1.ประชุมแนวทางด าเนินงาน ทบทวน
เอกสาร

 -  -  -  -  -  -  -

2.จัดท าโครงการและแผนการด าเนินงาน  -  -  -  -  -  -  -

3.เสนอโครงการ/แก้ไข  -  -  -  -  -  -  -
4.การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง การเลือกกลุ่มตัวอย่าง

ไม่ถูกต้อง
ไม่ได้ศึกษาวิธีการสุ่มตัวอย่าง
อย่างละเอียดรอบคอบ

2 3 6 ปาน
กลาง

1

5.ด าเนินการประสานพืน้ทีเ่ป้าหมาย ความคลาดเคล่ือนการ
ประสานงาน

การส่ือสารทีไ่ม่ชัดเจน 1 3 3 ปาน
กลาง

2

6.ประชุมท าความเข้าใจกับพืน้ทีแ่ละ
กลุ่มเป้าหมาย

 -  -  -  -  -  -  -

7. สร้างเคร่ืองมือ ลงพืน้ทีเ่ก็บข้อมูล เคร่ืองมือไม่ดีพอ ไม่ได้ตรวจสอบความตรง 
(Validity) และความเทีย่ง 
(Reliability) ของเคร่ืองมือ

2 3 6 ปาน
กลาง

1

ล าดบั
ความเสี่ยงโอกาส ผลกระทบ

ระดบัความเสี่ยง

งานวิจัย : เพือ่ศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม

ตารางการวิเคราะห์ระดับความเสีย่ง : งานวิจัย
กลุม่พัฒนาอนามัยสิง่แวดล้อม

ปีงบประมาณ 2563

ภารกิจตามกฎหมาย /แผนงาน /
ภารกิจอ่ืน ๆ ทีส่ าคัญ / ขั้นตอน

วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง
การประเมนิความเสี่ยง



คะแนน ระดบั

ล าดบั
ความเสี่ยงโอกาส ผลกระทบ

ระดบัความเสี่ยง
ภารกิจตามกฎหมาย /แผนงาน /
ภารกิจอ่ืน ๆ ทีส่ าคัญ / ขั้นตอน

วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง
การประเมนิความเสี่ยง

8.รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สรุป  -  -  -  -  -  -  -

9.คืนข้อมูลกลับพืน้ที ่และน าเสนอ
ระดับกรม

การน าเสนอไม่ครบถ้วน
1.ความพร้อม&การเตรียมตัว
ของผู้น าเสนอ 
2.ความเข้าใจในเนื้อหา
3.เตรียมเอกสารไม่ครบถ้วน

1 3 3 ปาน
กลาง

2

10.จัดท ารายงาน รายงานไม่สมบูรณ์ ศึกษารูปแบบ วิธีการเขียน และ
การอ้างอิงในรายงาน

1 3 3 ปาน
กลาง

2



วัตถุประสงค :

ชือ่ผูรับผิดชอบ ขัน้ตอนการปฏบิัตงิาน จดุควบคุมความเสีย่ง

1.สนับสนุนคูมือมาตรฐานสวม
สาธารณะระดับประเทศ

1 วัน

2.จนท.สาธารณสุขในพืน้ที่ชี้แจง
มาตรฐาน HAS ใหกับเจาของใหเขาใจ
        (ความเขาใจในเกณฑมาตรฐาน

         สวมสาธารณะคลาดเคลื่อน)

3 วัน

ศูนยอนามัยชี้แจงเกณฑมาตรฐาน HAS ให
แตละจังหวดัไดรับทราบเกณฑและมีมาตรฐาน
เดียวกัน

30 วัน

(มาตรฐานของผูประเมินมีความแตกตางกัน)

ชี้แจงแนวทางการเก็บรวบรวมขอมูลสวม HAS
 และชี้แจงเปาหมายการดําเนินงานท่ีชัดเจน

10 วัน

(ความครบถวนของฐานขอมูลสวม HAS)

ศูนยอนามัย จัดทําแบบฟอรมฐานขอมูลสวม 
HAS สงใหจังหวดัจัดเก็บรวบรวมใหเปนไป
ในทางเดียวกัน พรอมเนนการใหบนัทึกขอมูล
ท่ีครบถวนตามแบบฟอรม
(ความครบถวนของฐานขอมูลสวม HAS)

5 วัน

กรมอนามัย โดยสํานักอนามัยส่ิงแวดลอม 
จัดทําแผนงบประมาณในการจัดทําปายสวม 
HAS หรือประกาศเกียรติคุณ

5 วัน

(ปายสวมสาธารณะมีจํานวนไมเพยีงพอ)

รวมระยะเวลาทั้งหมด 54 วัน

กระบวนการประเมนิรบัรองการประเมนิรบัรองมาตรฐานสวม HAS
กลุมพัฒนาอนามยัสิง่แวดลอม

เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสวมสาธารณะใหไดมาตรฐานสะอาด เพียงพอ และปลอดภยั (HAS)

ระยะเวลา

กลุม สล. 

๒.เจาของสวมสงแบบประเมินไปยังสํานักงาน

๓. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ (สสอ.)/ 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.)  

ประเมินรับรอง 

๔. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดรวบรวม/
สรุปผลสงศูนยอนามัย 

๕. ศูนยอนามัยรวบรวม/สรุปผลสงสํานัก
อนามัยสิ่งแวดลอม 

6. สํานักอนามัยสิ่งแวดลอมสรุปผลสงกรม
อนามัย และออกปายประกาศเกียรติคุณ 

1. เจาของสวมประเมินสวม
ตามมาตรฐาน HAS 

ผาน 

ปรับปรุง 

ไมผาน 

ผาน ไมผาน 



คะแนน ระดบั
1. เจ้าของสถานทีป่ระเมินส้วมตาม
มาตรฐาน HAS

เพือ่ให้เจ้าของส้วมรู้ถึงสภาพ
ปัญหาส้วมทีรั่บผิดชอบ

ความเข้าใจในเกณฑ์
มาตรฐานส้วม
สาธารณะคลาดเคล่ือน

- เจ้าของส้วมสาธารณะไม่ได้รับ
ข้อมูล หรือการชี้แจงแนว
ทางการประเมินตัวเองอย่าง
ถูกต้อง

4 1 4 ปาน
กลาง

1

๒.เจ้าของส้วมส่งแบบประเมินไปยัง 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ (สสอ.) 
หรือส านักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.)

เพือ่ขอรับการประเมินรับรอง - - - - - - -

3.ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ (สสอ.)/
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) 
ประเมินรับรอง

เพือ่ประเมินรับรองมาตรฐาน
ส้วมสาธารณะในพืน้ที่

มาตรฐานของผู้
ประเมินมีความ
แตกต่างกัน

- ผู้รับผิดชอบมีพืน้ฐานความรู้
แตกต่างกัน
- ผู้รับผิดชอบงานใหม่

2 2 4 ปาน
กลาง

1

4. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
รวบรวม/สรุปผลส่งศูนย์อนามัย

เพือ่รวบรวมข้อมูลผลการ
ประเมินและส่งสรุปให้ศูนย์ฯ

ความครบถ้วนของ
ฐานข้อมูลส้วม HAS

- ขาดการทบทวนข้อมูล
- อ าเภอส่งข้อมูลไม่ครบ

1 2 2 ต่ า 2

๕. ศูนย์อนามัยรวบรวม/สรุปผลส่ง
ส านักอนามัยส่ิงแวดล้อม

เพือ่รวบรวมข้อมูลผลการ
ประเมินและส่งสรุปให้กับส านัก
อนามัยส่ิงแวดล้อม

ความครบถ้วนของ
ฐานข้อมูลส้วม HAS

- ขาดการทบทวนข้อมูล
- จังหวัดส่งข้อมูลไม่ครบ

1 2 2 ต่ า 2

ตารางการวิเคราะห์ระดับความเสีย่ง : การประเมินรับรองมาตรฐาน HAS
กลุม่พัฒนาอนามัยสิง่แวดล้อม

ปีงบประมาณ 2563

ภารกิจตามกฎหมาย /แผนงาน /
ภารกิจอ่ืน ๆ ทีส่ าคัญ / ขั้นตอน

วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง
การประเมนิความเสี่ยง

ล าดบั
ความเสี่ยงโอกาส ผลกระทบ

ระดบัความเสี่ยง



คะแนน ระดบั

ภารกิจตามกฎหมาย /แผนงาน /
ภารกิจอ่ืน ๆ ทีส่ าคัญ / ขั้นตอน

วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง
การประเมนิความเสี่ยง

ล าดบั
ความเสี่ยงโอกาส ผลกระทบ

ระดบัความเสี่ยง

6. ส านักอนามัยส่ิงแวดล้อมสรุปผลส่ง
กรมอนามัย และออกป้ายประกาศ
เกียรติคุณ

เพือ่ออกป้ายประกาศเกียรติคุณ ป้ายส้วมสาธารณะมี
จ านวนไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการ

- ข้อมูลจากศูนย์ล่าช้า 1 2 2 ต่ า 2



วัตถุประสงค์ : เพ่ือสง่เสริมสขุภาพและสนับสนุนการพัฒนาดา้นอนามยัสิง่แวดลอ้ม

ชือ่ผู้รับผิดชอบ ขัน้ตอนการปฏบิัตงิาน จดุควบคุมความเสีย่ง

2 วัน

บริเวณจัดกจิกรรมไมเ่หมาะสม 1 วัน

ความคลาดเคล่ือนของข่าว 2 วัน

ความนา่สนใจของส่ือ 4 วัน

2 วัน

 จ านวนผู้เข้าร่วมกจิกรรม 1 วัน

 สรุปไมค่รอบคลุม 1 วัน

13 วัน

กระบวนการจัดกิจกรรมรณรงค์
กลุม่พัฒนาอนามยัสิง่แวดล้อม

ระยะเวลา

รวมระยะเวลาทั้งหมด

กลุ่ม สล. 

๒. ประสานพื้นที่การจัดรณรงค์  

๓. เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ 

๔. จัดท าสื่อรณรงค์  

๕. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 

๖. จัดกิจกรรม 

1. จัดท าแผนการรณรงค์ 

7. รวบรวม สรุปผลการจัดกิจกรรม 



คะแนน ระดบั
การจัดกิจกรรมรณรงค์
1. จัดท าแผนการรณรงค์ เพือ่ก าหนดแผนการจัดกิจกรรม

รณรงค์
การจัดกิจกรรมมีการ
เปล่ียนแปลงไม่เป็นไป
ตามวัน เวลา และ
สถานทีท่ีก่ าหนดไว้

1.ผู้บริหาร , สถานที ่ไม่ว่าง 
ตามวัน เวลาทีก่ าหนด
2.เกิดเหตุการณ์ทีไ่ม่คาดหมาย

1 1 1 ต่ า 2

2. ประสานพืน้ทีก่ารจัดรณรงค์ เพือ่ประสานงานและแจ้ง
ประชาสัมพันธ์พืน้ทีเ่ป้าหมาย

บริเวณจัดกิจกรรมไม่
เหมาะสม เช่น บริเวณ
ทีป่ระชาชนไม่ค่อยเข้า
ไปใช้บริการ

พืน้ทีไ่ม่ให้ความส าคัญในการจัด
กิจกรรม

1 3 3 ปาน
กลาง

1

3. เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ เพือ่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
รณรงค์

ความคลาดเคล่ือนของ
ข่าว

ประเด็นเนื้อหาด้านวิชาการ 1 3 3 ปาน
กลาง

1

4. จัดท าส่ือรณรงค์ เพือ่จัดท าส่ือในการรณรงค์ ความน่าสนใจของส่ือ รูปแบบของส่ือ 1 3 3 ปาน
กลาง

1

การประเมนิความเสี่ยง
ล าดบั

ความเสี่ยงโอกาส ผลกระทบ
ระดบัความเสี่ยง

ตารางการวิเคราะห์ระดับความเสีย่ง
กลุม่พัฒนาอนามัยสิง่แวดล้อม

ปีงบประมาณ 2563

ภารกิจตามกฎหมาย /แผนงาน /
ภารกิจอ่ืน ๆ ทีส่ าคัญ / ขั้นตอน

วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง



คะแนน ระดบั

การประเมนิความเสี่ยง
ล าดบั

ความเสี่ยงโอกาส ผลกระทบ
ระดบัความเสี่ยง

ภารกิจตามกฎหมาย /แผนงาน /
ภารกิจอ่ืน ๆ ทีส่ าคัญ / ขั้นตอน

วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง

5. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เพือ่เตรียมวัสดุอุปกรณ์ทีใ่ช้ใน
การรณรงค์

วัสดุอุปกรณ์ทีใ่ช้ในการ
จัดกิจกรรมมีปริมาณไม่
เพียงพอ

วัสดุอุปกรณ์ทีใ่ช้ในการจัด
กิจกรรมช ารุด

1 3 3 ปาน
กลาง

1

6. จัดกิจกรรมรณรงค์ เพือ่ด าเนินการจัดกิจกรรม
รณรงค์ตามวัตถุประสงค์ตามที่
ก าหนดไว้

จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

1. รูปแบบการจัดกิจกรรมไม่
น่าสนใจ                          
2. บริเวณจัดกิจกรรมไม่
เหมาะสม

1 3 3 ปาน
กลาง

1

7. รวบรวม สรุปผลการจัดกิจกรรม เพือ่รวบรวมและสรุปผลการจัด
กิจกรรม

สรุปไม่ครอบคลุม ไม่มีแนวทางการสรุปผลและ
การประมวลผลกิจกรรม

1 2 2 ต่ า 2



วัตถุประสงค์ : เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานจัดการเหตรุ าคาญ ร้องเรียน อุทธรณ์ค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถ่ิน

ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน จุดควบคุมความเสี่ยง

 1 วัน
 

 2 วัน

1 วัน

1.เข้าตรวจสอบเป็นคณะ 1 วัน
2.แบ่งหน้าทีก่ารตรวจสอบ
แต่ละคนให้ชัดเจน
(ผู้ถูกร้องไม่ใหค้วามร่วมมือ

เก็บข้อมูลไม่ครบถ้วน)

3 วัน

ศึกษาข้อกฎหมาย/เอกสาร/
หลักฐานทีไ่ด้มา วินิจฉัย 1 วัน
ตามข้อเท็จจริงทีป่รากฏ
(การวนิิจฉัยเหตุร้องเรียนอาจผิดพลาด)

2 วัน

กระบวนการจัดการเหตุร าคาญ/ร้องเรียน/อุทธรณ์ค าสัง่เจ้าพนักงานท้องถ่ิน
กลุม่พัฒนาอนามัยสิง่แวดล้อม

ระยะเวลา

กลุ่ม สล. 

๒.ตรวจสอบข้อมูล/จัดทีม/ประสานงาน
ทางโทรศัพท/์หนังสอื 

๓.เตรยีมขอ้มลูทางวชิาการ/ขอ้กฎหมาย
ทีเ่กีย่วขอ้ง 

1.รับเรือ่งรอ้งเรยีน/เหตรุ าคาญ/
อทุธรณ์ค าสัง่ฯ 

๕.ตรวจสอบเอกสาร 
หลักฐานทีร่วบรวมมา 

๔.ตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ 
ในพืน้ที ่

๖.วเิคราะหข์อ้มลู 

๗.เขยีนรายงานการตรวจสอบ 



  
1 วัน

 
 

1 วัน

13 วันรวมระยะเวลาทั้งหมด

๙.น าเสนอขอ้มลูตอ่ คณะอนุกรรมการ
พจิารณาอทุธรณ์(กรณีอทุธรณ์) 

๘.แจง้รายงานการตรวจสอบตอ่ จพถ./
สสจ./คพอ. 

๗.เขยีนรายงานการตรวจสอบ 



คะแนน ระดบั
1. รับเร่ืองร้องเรียน /อุทธรณ์ค าส่ัง   - - 1 1 1 ต่ า 1
2. ตรวจสอบข้อมูล ประสานหน่วยงาน
เกี่ยวข้อง จัดทีม

เพือ่วางแผนการประเมินและลง
พืน้ที่

 -  - 1 1 1 ต่ า 1

3. เตรียมข้อมูลวิชาการ เพือ่วางแผนการประเมินและลง
พืน้ที่

 -  - 1 2 2 ต่ า 1

4. ตรวจสอบข้อเท็จจริง เพือ่ค้นหาข้อเท็จจริงในพืน้ที่  -ผู้ถูกร้องไม่ให้ความ
ร่วมมือ
- เก็บข้อมูลมาไม่
ครบถ้วน

 1.เข้าตรวจสอบเป็นคณะ
 2.แบ่งหน้าทีก่ารตรวจสอบแต่
ละคนให้ชัดเจน

2 3 6 ปาน
กลาง

2

5. ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานที่
รวบรวมมา

   1 2 2 ต่ า 1

6. วิเคราะห์ข้อมูล  - การวินิจฉัยเหตุ
ร าคาญ/เหตุร้องเรียน/
อุทธรณ์ผิดพลาด

 - ศึกษาข้อกฎหมาย/เอกสาร/
หลักฐานทีไ่ด้มา วินิจฉัยตาม
ข้อเท็จจริงทีป่รากฏ

2 3 6 ปาน
กลาง

2

ล าดบั
ความเสี่ยงโอกาส ผลกระทบ

ระดบัความเสี่ยง

ตารางการวิเคราะห์ระดับความเสีย่ง : การตรวจสอบเหตุร าคาญ/ร้องเรียน/อุทธรณ์ค าสัง่
กลุม่พัฒนาอนามัยสิง่แวดล้อม

ปีงบประมาณ 2563

ภารกิจตามกฎหมาย /แผนงาน /
ภารกิจอ่ืน ๆ ทีส่ าคัญ / ขั้นตอน

วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง
การประเมนิความเสี่ยง



คะแนน ระดบั

ล าดบั
ความเสี่ยงโอกาส ผลกระทบ

ระดบัความเสี่ยง
ภารกิจตามกฎหมาย /แผนงาน /
ภารกิจอ่ืน ๆ ทีส่ าคัญ / ขั้นตอน

วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง
การประเมนิความเสี่ยง

7. เขียนรายงานการตรวจสอบ - - 1 2 1 ต่ า 1

8. แจ้งรายงานผลการตรวจสอบ - - 1 2 2 ปาน
กลาง

1

9. ร่วมประชุมชี้แจงผลการตรวจสอบ
ต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 
(กรณีอุทธรณ์)

- - 1 2 2 ปาน
กลาง

1



ชือ่ผูรับผิดชอบ ขัน้ตอนการปฏบิตังิาน จุดควบคุมความเสีย่ง

1. เช็ดทําความสะอาดเตียงทันตกรรม 20 นาที
ดวยน้าํยาฆาเช้ือ กอน-หลัง การใชงาน
2.ตรวจสอบวันหมดอายุ ความพรอมใช
ของเคร่ืองมือ ซํ้าทุกคร้ังกอนใชงาน

1. เจาหนาที่หองบตัรตรวจสอบขอมูล 5 นาที
ทุกคร้ังกอนสงชื่อคนไข
2. เจาหนาที่เช็คสิทธิการรักษาทุกคร้ัง

1. ความดันโลหติสูงเกิน 140/90 5 นาที
มม.ปรอท ตองใหคนไขนัง่พักอยางนอย 
5 นาที และวัดความดันโลหติซํ้า
2. อุณหภมูิสูงเกิน 37.5 องศาเซลเซียส

นดัมารับบริการในภายหลัง

1. ซักประวัติใหครอบคลุม โดยต้ัง 5 นาที
คําถามปลายเปด
2. แจงลําดับคิวในการรอรับบริการ

1. ซักประวัติ และทวนช่ือ-สกุลคนไขซํ้า 30 นาที
2. ชี้แจงขั้นตอนรักษา และคาบริการ
3. ใหคนไขบวนน้าํยาฆาเช้ือ  1 นาที
กอนการรักษา

กระบวนการลดภาวะแทรกซอนจากการถอนฟนและผาฟนคุด
กลุมทันตสาธารณสุข ศูนยอนามัยที่ 9 นครราชสีมา

วัตถุประสงค  :  เพ่ือปองกันความเส่ียงและผลขางเคียงของการรักษา และควบคุมการตดิเชือ้                 
                         ที่อาจจะทาํใหเกิดภาวะแทรกซอนหลังการถอนฟนและผาฟนคุด

ระยะเวลา

2. คนไขติดตอรับบริการ           
แผนกเวชระเบียน  

3. ชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูง          
ตรวจวัดสัญญาณชีพ 

เจาหนาท่ีหองบัตร 

4. ซักประวัติ สอบถามอาการสําคัญ 
โรคประจําตัว การรักษาโรคทางระบบ
การแพยา การผาตัด ประวัติภาวะ 
แทรกซอนหลังการรักษา เชน เคยมี
เลือดหลุดไหลชาหลังการถอนฟน
หรือไม 

5. ใหบริการทันตกรรม             
ถอนฟน/ผาฟนคด

เจาหนาท่ีคัดกรองหนา
หองทันตกรรม 

เจาหนาที่คัดกรอง   
หนาหองบัตร 

ทันตแพทย           
จพ.ทันตสาธารณสุข 

ผูชวยขางเกาอ้ี 
1. เตรียมความพรอมของเครื่องมือ 

และหองทันตกรรม 



ชือ่ผูรับผิดชอบ ขัน้ตอนการปฏบิตังิาน จุดควบคุมความเสีย่ง

กระบวนการลดภาวะแทรกซอนจากการถอนฟนและผาฟนคุด
กลุมทันตสาธารณสุข ศูนยอนามัยที่ 9 นครราชสีมา

วัตถุประสงค  :  เพ่ือปองกันความเส่ียงและผลขางเคียงของการรักษา และควบคุมการตดิเชือ้                 
                         ที่อาจจะทาํใหเกิดภาวะแทรกซอนหลังการถอนฟนและผาฟนคุด

ระยะเวลา
4. ใหคําแนะนําและการปฏบิติัตัวหรือ
การขอความชวยเหลือ ขณะนอนทํา
หตัถการ หากเกิดเหตุการไมพึงประสงค

1. ใหคําแนะนําหลังการรักษา การ 5 นาที
ปฏบิติัตามคําแนะนํา การทานอาหาร
2. คนไข ทบทวนความเขาใจใหผูรักษา
ฟงอีกคร้ัง
3. เปดโอกาสใหคนไขซักถามขอสงสัย

1. สังเกตุอาการหลังการรักษา ไดแก 5 นาที
ภาวะเลือดหยุดไหลชา เปนลม หนามืด

1. เจาหนาที่หองทันตกรรมสอบถาม 5 นาที
คนไข สิทธิเบกิจายตรงกอนทุกคร้ัง
วาเตรียมบตัรประชาชนมาหรือไม
2. เจาหนาที่หองทันตกรรม แจงคา
บริการซํ้าอีกคร้ัง กอนสงใหคนไขไป
ชําระเงิน

1. ซักประวัติแพยาซํ้า 10 นาที
2. ใหคนไขทบทวนการใชยาซํ้าอีกคร้ัง
หลังจากที่เภสัชกร อธิบายการใชยา

ถอนฟน/ผาฟนคุด 

6. การใหคําแนะนําหลังการรักษา  

ทันตแพทย           
จพ.ทันตสาธารณสุข     

ทันตแพทย           
จพ.ทันตสาธารณสุข 

8.  ชําระคา่บรกิาร /              
แสกนบตัรประชาชน 

เจาหนาท่ีการเงิน 

9.  รบัยา / กลบับา้น 

เภสัชกร             
จพ.เทคนิคเภสัชกรรม 

7.  นงัรอดอูาการหลงัการรกัษา 



ชือ่ผูรับผิดชอบ ขัน้ตอนการปฏบิตังิาน จุดควบคุมความเสีย่ง

กระบวนการลดภาวะแทรกซอนจากการถอนฟนและผาฟนคุด
กลุมทันตสาธารณสุข ศูนยอนามัยที่ 9 นครราชสีมา

วัตถุประสงค  :  เพ่ือปองกันความเส่ียงและผลขางเคียงของการรักษา และควบคุมการตดิเชือ้                 
                         ที่อาจจะทาํใหเกิดภาวะแทรกซอนหลังการถอนฟนและผาฟนคุด

ระยะเวลา

1. ติดตามอาการที่ไมพึงประสงค 1 วัน
หลังการรักษา เชน หลังถอนฟนเกิน 
1 ชม. เลือดยังไมหยุดไหล 
หากเกิดในเวลาราชการใหมา ศอ.9
นอกเวลาราชการแนะนํา รพ.ใกลบาน

รวมระยะเวลา  1 วัน 90 นาที

10.  ตดิตามอาการหลงัการรกัษา 

ทันตแพทย           
จพ.ทันตสาธารณสุข 



คะแนน ระดบั
กระบวนการ
ลดภาวะแทรกซ้อนจากการถอนฟันและผ่าฟันคุด

ขั้นตอน
1. ก่อนการรักษา    เพือ่ป้องกันความเส่ียง การด าเนินงาน 1. อุปกรณ์/เคร่ืองมือไม่พร้อมใช้ 2 2 4 ปานกลาง 6

และผลข้างเคียงของการรักษา ของห้องทันตกรรม ช ารุด หมดอายุ ไม่ปลอดเชื้อ
และควบคุมการติดเชื้อทีอ่าจจะ ไม่เป็นไปตามแนวทาง
เกิดขึ้น ควบคุมการติดเชื้อ 2. เจ้าหน้าผู้รับผิดชอบ ไม่ได้วัด 2 2 4 ปานกลาง 7

ในโรงพยาบาล ความดันคนไข้ซ้ า กรณีความดัน
โลหิตสูงเกิน 140/90 มม.ปรอท

2. ขณะท าการรักษา เพือ่ให้การรักษาด าเนิน คนไข้ปิดบังข้อมูล 1. คนไข้ไม่แจ้งประวัติ/ปิดบัง 5 3 15 สูงมาก 1
ไปอย่างราบร่ืน มีประสิทธิภาพ โรคประจ าตัว แพ้ยา โรคประจ าตัว แพ้ยา เลือดหยุด
ปลอดภัย ถูกหลักวิชาการ เคยมีประวัติเลือดหยุด ไหลช้าหลังมีบาดแผล
คนไข้พึงพอใจ ไม่เกิดภาวะ ไหลช้าหลังมีบาดแผล
แทรกซ้อน หรือติดเชื้อ เนื่องจากกลัวไม่ได้รับ 2. เกิดภาวะแทรกซ้อนขณะ 2 3 6 ปานกลาง 5

การรักษา ท าหัตถาร เช่น หน้ามืด

ปัจจัยเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยง

ล าดับ
ความเสี่ยงโอกาส

ตารางวิเคราะห์ระดับความเสีย่ง

ผลกระทบ
ระดบัความเสี่ยง

กลุม่งานทันตสาธารณสุข
ปีงบประมาณ  25๖3

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน /
ภารกิจอ่ืน ๆ ทีส่ าคัญ / ขั้นตอน

วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง



คะแนน ระดบั
ปัจจัยเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง
ล าดับ

ความเสี่ยงโอกาส ผลกระทบ
ระดบัความเสี่ยง

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน /
ภารกิจอ่ืน ๆ ทีส่ าคัญ / ขั้นตอน

วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง

   เกิดภาวะแทรกซ้อน เป็นลม หมดสติ
ขณะท าการรักษา ได้แก่
คนไข้หน้ามืด หมดสติ 3. ถอนฟันผิดซ่ี 1 4 4 สูง 3
ภาวะเลือดไม่หยุดไหล
หรือหยุดไหลช้า

3. หลังการรักษา   เพือ่ให้คนไข้พึงพอใจ แผลหาย    คนไข้ไม่ปฏิบัติตามค า 1. คนไข้ไม่ปฏิบัติตามค าแนะน า 4 3 12 สูง 2
ตามระยะเวลาทีค่วรจะเป็น แนะน าหลังการรักษา หลังการถอนฟัน/ผ่าฟันคุด 
ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนหลังการ ปวด บวม แผลติดเชื้อ
รักษา หรือแผลติดเชื้อ 2.คนไข้ไม่รอแสกนบัตรประชาชน 2 3 6 ปานกลาง 4

ไม่ช าระเงิน ไม่รับยา

3. เกิดภาวะแทรกซ้อนหลัง 1 3 3 ปานกลาง 8
การรักษา เช่น เลือดหยุดไหลช้า
ปวด บวม แผลติดเชื้อ 



ค าถาม มี / ใช่ ไม่มี / ไม่ใช่ ค าอธิบาย / ค าตอบ
1. ก่อนการรักษา

1.1 เช็ดท าความสะอาดเตียงทันตกรรม อปุกรณ์ที่เกี่ยวขอ้ง 

กอ่นและหลังการท าหัตการทุกคร้ัง
1.2 ตรวจเช็คความพร้อมของเคร่ืองมือ วันหมดอาย ุความ 

สะอาด อยู่ในซองที่ไม่ฉกีขาด เคร่ืองมือแหลมคมไม่แทงทุลุซอง
1.3 ซักประวัติโรคประจ าตัว แพ้ยา กอ่นให้บริการทุกคร้ัง 

1.4 ชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง วัดไข ้ตรวจวัดสัญญาณชีพ 

กอ่นรับบริการทันตกรรมทุกคร้ัง
1.5 ตรวจสอบ ชื่อ-สกลุ และเช็คสิทธิการรักษา 

กอ่นส่งคนไขเ้ขา้รับบริการทุกคร้ัง
1.6 วัดความดันโลหิตซ้ าทุกคร้ัง หากสูงเกนิ 140/90 มม.ปรอท  จนท.ห้องทันตกรรม

ตรวจสอบซ้ า หากพบ
ความดันสูง ให้คนไขน้ัง่ 
พัก 5 นาที และส่งวัดซ้ า

2. ขณะท าการรักษา
2.1 ทพ./จพ.ทันต สอบถาม ชื่อ-สกลุ และซักประวัติ 

โรคประจ าตัว แพ้ยา ประวัติการรักษาทางทันตกรรม ซ้ าทุกคร้ัง
2.2 ทพ./จพ.ทันต ชี้แจงการรักษา ราคาค่าบริการ และตกลง 

แนวทางการรักษา ร่วมกบัคนไขทุ้กคร้ัง
2.3 ให้คนไขบ้้วนน้ ายาฆ่าเชื้อ 1 นาที กอ่นท าหัตถการทุกคร้ัง  ด าเนินการช่วงสถาน

การณ์ โควิด-19
2.4 ทพ./จพ.ทันต ชี้แจงคนไข ้วิธีขอความช่วยเหลือกรณี 

เกดิเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ขณะนอนท าหัตถการ
2.5 ทพ./จพ.ทันต ปฏิบัติตาม CPG การควบคุม 

การติดเชื้อในโรงพยาบาล , CGP การถอนฟัน/ผ่าฟันคุด
3. หลังการรักษา

3.1 ทพ./จพ.ทันต อธิบายขอ้ปฏิบัติตัวหลังการรักษาทุกคร้ัง 

3.2 แจง้ผ้ากอ็ซส าหรับเปล่ียนกดั และใบค าแนะน าหลังการ 

รักษาทุกคร้ัง
3.3 นัดติดตามหลังการรักษาทุกราย  ปัจจบุันนัดเฉพาะราย

ที่ต้องตัดไหม /ล้างแผล
ในช่องปากต่อเนือ่ง

3.4 โทรติดตามอาการหลังการรักษา  เร่ิมด าเนินการ ม.ิย. 63
โดยติดตามในรายที่ท า
หัตถการนานเกนิ 1 ชม.,
มีโรคประจ าตัวที่เส่ียงต่อ
ปัญหาเลือดหยดุไหลช้า
,รากฟันหักที่ไม่สามารถ
แคะออกได้ทั้งหมด

แบบสอบถามกระบวนการลดภาวะแทรกซ้อนจากการถอนฟันและผ่าฟันคุด



 2. นอกเวลา แนะน าให้ไปพบแพทย ์รพ.ใกล้บ้านกอ่น
 3.  Facebook (Messenger) ศูนยอ์นามัยที่ 9 นครราชสีมา

สรุป : ห้องทันตกรรม ศูนยอ์นามัยที่ 9 นครราชสีมา จะด าเนินการปรับปรุงช่องทางในการติดต่อ กรณีเกดิภาวะแทรกซ้อน
หรือมีขอ้ซักถามอาการ หลังการรักษา โดยเพิ่มขอ้มูลในใบค าแนะน าหลังการรักษา ดังต่อไปนี้
 1. ในเวลาราชการ  โทร 044-305131 ต่อ 123 หรือ กลับมาพบ ทันตแพทยไ์ด้เลย

ชื่อผู้ประเมิน...........................................................
ต าแหน่ง...........................................................

วันที.่............./........................./.................



 
ชื่อผูรับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน       จุดควบคุมความเสี่ยง

1. ประเมินผูปวยภายใน ๑๐ นาที ๑๐ นาที
2. ประเมินใหครบถวนถูกตอง

และครอบคลุมตามมาตรฐานที่กําหนด

1. บนัทกึขอมูลในแบบประเมิน ๑๐ นาที
ภาวะสุขภาพผูปวยแรกรับใหถูกตอง
ครบถวนเขียนช่ือผูประเมินใหชัดเจน

2. แบบประเมิน Patient Monitors

และหรือใบ RECORD VITAL SIGNS

1. คัดแยกประเภทผูปวย ๕ นาที
ตามเกณฑการจําแนกประเภทผูปวย

2. ดําเนินการโดยเร็ว

1. ใหการดูแลรักษาพยาบาล ๕  นาที
ตามระดับความรุนแรงของอาการเจ็บปวย

2. จัดเตียงนอนผูปวยหนัก
ใหอยูใกลพยาบาล (เตียงสังเกตอาการ)
ทกุราย

1. รายงานแพทยโดยใชหลัก SBAR ๕ นาที
กรณีผูปวยหนักตองรายงานแพทยทราบ
ทนัทไีมเกิน ๕ นาที

1. ปฎบิติัตามแนวทางการขอคําปรึกษา
กับสหสาขาวชิาชีพในการดูแลผูปวย
กลุมโรคสําคัญ

การประเมินผูปวยแรกรับ
หนวยงานการพยาบาล แผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพศูนยอนามัยที่ 9 นครราชสีมา

วัตถุประสงค : เพ่ือใหผูปวยไดรับการประเมนิความตองการปญหาสุขภาพอยางถูกตอง ครบถวน
              และเหมาะสม เพ่ือนําไปสูการรักษาพยาบาลทีม่ปีระสิทธิภาพตามมาตรฐานและปลอดภัย

ระยะเวลา

1. ประเมินสภาพอาการ 
ผูปวยแรกรับ

2. ซักประวัติสุขภาพ 
ตรวจรางกาย วัดสัญญาณชีพ       

ประเมินดานจิตใจ สังคม เศรษฐกิจ 
พรอมบันทึกขอมูล 

  

๓. คัดแยกประเภทผูปวย 
ตามสภาพอาการเจ็บปวย 

ระดับความรุนแรง 
  

๔. วางแผนการดูแลผูปวย 
โดยจัดเตียงใหผูปวยนอน      

ตามสภาพอาการความเจ็บปวย 
ตามระดับความรุนแรง 

๕. รายงานแพทย 
และขอความรวมมือกับ 

สหสาขาวิชาชีพท่ีเกี่ยวของ  
เพ่ือรวมวางแผนการดูแลผูปวย  

 

นาทพยาบาลวิชาชีพ 

พยาบาลวิชาชีพและ 
พนักงานชวยเหลือ

พยาบาลวิชาชีพ 

พยาบาลวิชาชีพ 

พยาบาลวิชาชีพ 



ชื่อผูรับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน       จุดควบคุมความเสี่ยง ระยะเวลา

1. ปฏบิติัตามแนวทางการใหขอมูล ๕  นาที
การใหคําแนะนํา เสริมพลัง แกผูปวย
ครอบครัว พรอมทั้งบนัทกึในใบบนัทกึ
ทางการพยาบาลทุกคร้ังใหถูกตอง 
ครบถวนสมบรูณ พรอมเขียนชื่อ
ผูใหคําแนะนํากํากับไวทกุคร้ัง

1. บนัทกึขอมูลการใหคําแนะนํา ๕ นาที
การปฏบิติัตัว การใหการพยาบาล
อาการเจ็บปวยของผูปวยการรับรู
ของผูปวยและญาติในใบบนัทกึ
ทางการพยาบาลทุกคร้ัง
ใหถูกตอง ครบถวน สมบรูณ 
พรอมเขียนช่ือ ผูบนัทกึขอมูล /

ผูใหคําแนะนําทกุคร้ัง

๗. ประเมินและบันทึกขอมูล 
การรับรูอาการเจ็บปวย 

 ของผูปวย แผนการรักษา 
 การปฏิบัติตัว  

สังเกตอาการผิดปกติท่ีตองแจง
พยาบาลทราบ 

ใหกับผูปวยและญาติผูดูแล  

๖. สื่อสารขอมูลอาการเจ็บปวย 
ของผูปวยแผนการรักษา  
ใหคําแนะนําการปฏิบัติตัว  
การสังเกตอาการผิดปกติ 

ที่ตองแจงพยาบาลแกผูปวย    
และญาติผูดูแล  

พยาบาลวิชาชีพ 

พยาบาลวิชาชีพ 

รวม 45 - 50  นาที 

8.แนะนํารับยากลับบาน /สงตอ 

พยาบาลวิชาชีพ 



คะแนน ระดบั
การประเมนิผู้ป่วยแรกรับ

1. ประเมินสภาพอาการผู้ป่วยแรกรับ เพือ่ให้ผู้ป่วยได้รับการประเมิน ผู้ป่วยมีอาการทรุดลง ผู้ป่วยได้รับการประเมิน 5 5 25 สูงมาก 1
ความต้องการปัญหาสุขภาพ และไม่ปลอดภัย ล่าช้า ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม
อย่างครบถ้วนถูกต้อง ไม่ครอบคลุม
และเหมาะสมเพือ่น าไปสู่
การรักษาพยาบาลทีม่ี
ประสิทธิภาพตามมาตรฐาน
และปลอดภัย

2. ซักประวัติสุขภาพตรวจร่างกาย    เพือ่ให้ผู้ป่วยได้รับการประเมิน ผู้ป่วยได้รับการรักษา ๑. ซักประวัติไม่ครอบคลุม 3 3 9 สูง 3
วัดสัญญาณชีพ ประเมินด้านจิตใจ ทีถู่กต้องได้รับการรักษาทีไ่ด้ ไม่ถูกต้องและล่าช้า เนื่องจากพยาบาล
สังคม เศรษฐกิจ พร้อมบันทึกข้อมูล มาตรฐานและปลอดภัย ขาดความตระหนัก

๒. ขาดความรู้เร่ืองโรคเและ 3 3 9 สูง 4
ทักษะการตรวจร่างกาย

๓. ผู้ป่วยปกปิดข้อมูล 4 4 16 สูงมาก 2

ตารางวิเคราะห์ระดับความเสีย่ง
หน่วยงานการพยาบาลแผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลศูนยอ์นามัยที่ 9 นครราชสีมา

ปีงบประมาณ  2563

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน /
ภารกิจอ่ืน ๆ ทีส่ าคัญ / ขั้นตอน

วัตถุประสงค์
ผลกระทบ

ปัจจัยเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยง

โอกาส
ล าดับ

ความเสี่ยง
ความเสี่ยง ระดบัความเสี่ยง



คะแนน ระดบั

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน /
ภารกิจอ่ืน ๆ ทีส่ าคัญ / ขั้นตอน

วัตถุประสงค์
ผลกระทบ

ปัจจัยเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยง

โอกาส
ล าดับ

ความเสี่ยง
ความเสี่ยง ระดบัความเสี่ยง

ด้วยความต้ังใจ 

๔. ผู้ป่วยไม่สามารถให้ข้อมูล 3 3 9 สูง 5
ได้ด้วยตนเอง

3. คัดแยกประเภทผู้ป่วยตามสภาพ เพือ่ผู้ป่วยได้รับการดูแล ผู้ป่วยมีอาการทรุดลง ไม่ปฎิบัติตามแนวทาง 3 3 9 สูง 6
อาการเจ็บป่วยระดับความรุนแรง รักษาทีถู่กต้อง และไม่ปลอดภัย การคัดแยกประเภทผู้ป่วย



1 การประเมนิผูปวยแรกรับ
1.1 ประเมินความรูสึกตัว

   2.2 ประเมินสัญญาณชีพ
2 ซักประวัติสุขภาพตรวจรางกาย/พรอมบันทึกขอมูล

2.1 อาการสําคัญ 
2.2 อาการปจจุบัน
2.3 ประวัติการรักษา/ประวัติการผาตัด/ประวัติแพยา ยังไมครอบคลุมและเปนปจจุบัน
2.4 สังคม เศรษฐกิจ 
2.5 ประเมินดานจิตใจ 
2.2 สังคม เศรษฐกิจ 

3 ประเมินสมรรถนะความรูเร่ืองโรค มีแตยังไมคลอบคลุมทุกโรค
4 มีแบบฟอรมการคัดแยกผูปวย

แบบสอบถามดานการประเมินผูปวยแรกรับ
กลุมงานการพยาบาล แผนกอุบัติเหตุ- ฉุกเฉิน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ศุนยอนามัยที่ 9 นครราชสีมา

ลําดับที่ คําถาม มี / ใช ไมมี / ไมใช คําอธิบาย / คําตอบ



 
ชื่อผูรับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน จุดควบคุมความเสี่ยง

1. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ๑๐ นาที
ทีไ่ดรับมาทุกวันทําการ

2. สิทธิกรมบัญชีกลาง ใบสแกน
คารักษาพยาบาลถูกตอง

1. ฐานขอมูลทีดึ่งจากโปรแกรม ๑๐ นาที
BMS Hosxp ถูกตอง ครบถวน
๒. สามารถนําเขาฐานขอมูล
ไดถูกตอง ครบถวน

1. บันทึกขอมูลในระบบ ๑๐ นาที
ทันที ภายใน ๑ วันทําการ
นับจากท่ีไดรับเอกสาร
๒. บันทึกใหถูกตอง ครบถวน
๓. ตรวจสอบขอมูลในระบบ

หลังจากการบันทึกแลวเสร็จ

๑. ตรวจสอบช่ือ - สกุล ๒๐ นาที
สิทธิ ์รหัสโรคและรหัสหัตถการ
ของการรักษาพยาบาล

2. ตรวจสอบคาใชจายทันที
ทีส้ิ่นสุดกระบวนการรักษาและสง
เรียกเก็บใหผานการตรวจสอบ
ภายใน 30 วัน ทีม่ารับบริการ

วัตถุประสงค : เพ่ือใหการเก็บคารักษาพยาบาลเปนไปอยางถูกตอง ครบถวน ทันเวลา

ระยะเวลา

กระบวนการเรียกเก็บคารักษาพยาบาลโปรแกรม E-Claim
กลุมงานประกันสุขภาพ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ศูนยอนามยัที ่9 นครราชสีมา

1. ตรวจสอบรายงานจากโปรแกรม 
Hosxp กับ ใบสั่งยารายวัน 

๒. ดึงฐานขอมูลคารักษาพยาบาลจาก
โปรแกรม BMS Hosxp และนํา

ฐานขอมูลที่ไดเขาโปรแกรม E-Claim 

4. ตรวจสอบคารักษาพยาบาล 
ของผูรับบริการแตละราย 
และบันทึกขอมูลคารักษา 
ในระบบ E - Claim  
ใหครบถวนถูกตอง 

เจาหนาที่ผูรับผดิชอบ 

เจาหนาที่ผูรับผดิชอบ 

เจาหนาที่ผูรับผดิชอบ 

เจาหนาที่ผูรับผดิชอบ 

3. บันทึกประวัติผูปวย 
และขอมูลที่เกี่ยวของ 
ในระบบ E - Claim  



ชื่อผูรับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน จุดควบคุมความเสี่ยง ระยะเวลา
๑. สงขอมูลไดถูกตอง ครบถวน ๑๐ นาที

ทันเวลา

1. นําเขาฐานขอมูลทีต่รวจสอบ 1 วัน
แลวทุก REP
๒. แกไขรายท่ีไมผานการตรวจ

การตรวจสอบและสงใหมอีกคร้ัง

๑. จัดทําคําขอเบิกไดถูกตอง 1 วัน
ตรงตามงวดทีก่ําหนด

2. สแกนใบคําขอเบิกท่ีลงนาม
แลวให สปสช. สงกรมบัญชีกลาง

๑. จัดพิมพเอกสารและสงให ๓๐ นาที
แลวเสร็จ ภายใน 7 วันทําการ

8. รับเอกสารแจงการโอนเงินและแจง
ยอดคารักษาพยาบาลที่ไดรับ 

สงใหกับงานการเงิน 

5. สงออกขอมูลที่ผานการตรวจสอบ
แลวไปยังเว็บไซต สปสช. เพื่อตรวจสอบ

ความถูกตองและจัดสรรเงิน 

เจาหนาที่ผูรับผดิชอบ 

เจาหนาที่ผูรับผดิชอบ 

๖. นําฐานขอมูลที่ สปสช. ตรวจสอบ
แลวเขาโปรแกรม E-Claim และแกไข
รายท่ีไมผานการตรวจสอบและสงใหม

อีกครั้ง 

๗. จัดทําคําขอเบิกคารักษาพยาบาลเปน
รายงวดและพิมพเอกสารเสนอผูบริหาร

ลงนาม และสงกลับ สปสช.  

เจาหนาที่ผูรับผดิชอบ 

เจาหนาที่ผูรับผดิชอบ 

รวม 2 วัน 90 นาที 



คะแนน ระดบั
การเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลโปรแกรม

E-Claim
๑. ตรวจสอบรายงานจากโปรแกรม เพือ่ให้รายงานกับใบส่ังยา โรงพยาบาลจัดเก็บ 1. ห้องยาไม่ได้แก้ไขรายการ 3 5 15 สูงมาก 1

 Hosxp กับใบส่ังยารายวัน ถูกต้อง ครบถ้วน รายได้ไม่ถูกต้องหรือ ก่อนพิมพ์ใบส่ังยา
ครบถ้วน

2. server ล่ม, ไฟดับ ท าให้ 2 5 10 สูง 2
ในขณะทีพ่ิมพ์ใบส่ังยารายการ
ค่ารักษาไม่เป็นปัจจุบัน

2. บันทึกและตรวจสอบประวัติผู้ป่วย เพือ่ให้การบันทึกข้อมูล โรงพยาบาลจัดเก็บ ๑. รายการค่ารักษาทีดึ่งขอ้มูล 5 2 6 ต่ า 3
และข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องในระบบ E - Claim ในโปรแกรมครบถ้วนถูกต้อง รายได้ไม่ถูกต้องและ มาไม่ครบถ้วน

ส าหรับการเรียกเก็บเงินได้ ครบถ้วน
รวดเร็วและครบถ้วน

เรียกเก็บแล้วไม่ผ่านการ ๒. ขาดข้อมูลทีส่ าคัญ เช่น 5 1 3 ต่ า 4
ตรวจสอบ รหัสโรค รายการค่ารักษาทีย่ัง

ไม่ได้จัดหมวดหมู่

ล าดับ
ความเสี่ยงโอกาส ผลกระทบ

ระดบัความเสี่ยง

ตารางวิเคราะห์ระดับความเสีย่ง
กลุม่งานประกันสุขภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนยอ์นามัยที่ 9 นครราชสีมา

ปีงบประมาณ  2563

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน /
ภารกิจอ่ืน ๆ ทีส่ าคัญ / ขั้นตอน

วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยง



1 รายงานผูรับบริการจากโปรแกรม Hosxp
1.1 รายการผูรับบริการตามสิทธิจากโปรแกรม
Hosxp

   2.2 ใบส่ังยาแยกตามสิทธิจ์ากหองยา,เดอะมอลล
2 ฐานขอมูลคารักษาพยาบาลจากโปรแกรม Hosxp

  2.1 ดึงฐานขอมูลคารักษาพยาบาลจากโปรแกรม 
BMS Hosxp
  2.2 นําเขาฐานขอมูลคารักษาพยาบาลโปรแกรม
E-claim
  2.3 นําเขาฐานขอมูล Drug catalog

3 บันทึกประวัติผูปวยและขอมูลท่ีเกี่ยวของในระบบ
E-Calim
  3.1 ขอมูลทัว่ไป
  3.2 การวินิจฉัยโรค ยังไมครบถวน
  3.3 การผาตัดหัตถการ

4 ตรวจสอบคารักษาพยาบาลในระบบ E-Claim
  4.1 คารักษาพยาบาลตามหมวดหมูทีก่รมบัญชีกลาง ยังไมครอบคลุมและเปนปจจุบัน
กําหนด 18 หมวดหมู

5 สงออกขอมูลไปยังเว็บไซต สปสช. เพือ่ตรวจสอบ
6 รับฐานขอมูลตอบกลับ(REP) 

  6.1 รับฐานขอมูลท่ีผานการตรวจสอบเขาโปรแกรม
E-Cailm
  6.2 รายทีไ่มผานการตรวจสอบ แกไขตามเง่ือนไขที่
ผานการตรวจสอบและสงอีกคร้ัง

7   จัดทําคําขอเบิกคารักษาพยาบาล
8   รับเอกสารแจงการโอนเงินคารักษาพยาบาล
9   แจงยอดคารักษาพยาบาลใหการเงินรับทราบ

แบบสอบถามการเรียกเก็บคาบริการทางการแพทย
กลุมงานประกันสุขภาพ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ศุนยอนามัยที่ 9 นครราชสีมา

ลําดับที่ คําถาม มี / ใช ไมมี / ไมใช คําอธิบาย / คําตอบ



 
ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏบิตังิาน       จุดควบคุมความเสี่ยง

๑.ลงทะเบยีนรับผู้ปว่ยในระบบ HosXP −แจ้งขั้นตอนการรับบริการแก่ผู้ป่วยและญาติ ๕ นาที

ก่อนทุกคร้ัง

−ทวนสอบข้อมูลผู้ป่วยเพื่อระบุตัวตน

๒.ซักประวัติทั่วไปและประวัติการเจ็บปว่ย −ซักประวัติและข้อมูลได้ครบถ้วน ๕ นาที
๓.คัดกรองโรคประจ าตัวและข้อหา้มข้อควรระวัง −คัดกรองโรคที่เป็นข้อห้ามในการให้บริการ

ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏบิตังิาน       จุดควบคุมความเสี่ยง

๑.ใหบ้ริการนวดแผนไทยร่วมกบัการประคบ −ชี้แจงและอธิบายขั้นตอนการรักษาแก่ผู้ป่วย ๔๕ นาที

สมนุไพร −เฝ้าระวังความเส่ียงของผู้ป่วยระหว่างการักษา

๒.ใหค้ าแนะน าการปฎบิติัตนที่เหมาะสมกบัโรค เป็นระยะ

−บันทึกข้อมูลในระบบ HosXP ได้ถูกต้องครบถ้วน

๑.ดูประวัติอาการ/ความเจ็บปว่ยในระบบ HosXP−ซักประวัติส าคัญได้ครบถ้วน ๑๐-๑๕ นาที

๒.ซักประวัติความเจ็บปว่ย อาการส าคัญร่วม −ตรวจร่างกายได้ครอบคลุมปัญหาของผู้ป่วย

กบัการตรวจร่างกาย
๓.วิเคราะหแ์ละวางแผนการรักษา๔.ต้ังเปา้หมายและแนวทางการรักษา
ร่วมกบัผู้ปว่ย

๑.ใหก้ารรักษาฟื้นฟทูางกายภาพบ าบดั −ชี้แจงและอธิบายขั้นตอนการรักษาแก่ผู้ป่วย ๒๕-๔๐ นาที

๒.ประเมนิผลการรักษา −เฝ้าระวังความเส่ียงของผู้ป่วยระหว่างรับการรักษา

๓.ใหค้ าแนะน าการปฏบิติัตนที่เหมาะสมกบัโรค เป็นระยะ๔.บนัทกึข้อมลูในแบบบนัทกึผู้ปว่ยงาน
กายภาพบ าบดัและระบบ HosXP −บันทึกข้อมูลในนระบบHosXP ได้ถูกต้องครบถ้วน

กายภาพบ าบดัและระบบ HosXP

ระยะเวลา

หน่วยงาน งานเรือนล าดวน โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพศูนยอ์นามยัที่ ๙ นครราชสมีา

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้การบริการการรักษาทางกายภาพบ าบดัและนวดแผนไทยด าเนินการไดค้รบถ้วน ถูกตอ้งตามมาตรฐานการบริการ

๑. กระบวนงานก่อนการรักษา

ระยะเวลา

๒. กระบวนงานขณะท าการรักษา

ลงทะเบียนและคัดกรอง 

 รักษา/ฟื้นฟูด้วยการนวดแผนไทย 

พนักงานต้อนรับ/เจ้าหน้าที่นวด
แผนไทย/นักกายภาพบ าบัด 

เจ้าหน้าที่นวดแผนไทย 

นักกายภาพบ าบัด ซักประวัติและตรวจประเมิน 

รักษาฟื้นฟูทางกายภาพบ าบัด 



ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏบิตังิาน       จุดควบคุมความเสี่ยง

๑.สอบถามเวลานดัที่สะดวกของผู้ปว่ยแล้วบนัทกึ −แนะน าให้มาตามนัดและปฏบิัติตามขั้นตอน ๑๐ นาที

ในตารางนดั ใบนดั และระบบHosXP การรับบริการคร้ังต่อไป

๒.แจ้งค่ารักษา −ลงข้อมลูการนดัใหค้รบถ้วน ตรงกนัทั้งใน
ระบบและสมดุนดั

๓.ใหผู้้ปว่ยน า visit slip ไปยื่นที่หอ้งจ่ายยาต่อไป −มีการตรวจเช็คข้อมูลการช าระเงินกับห้องจ่ายเงิน ๕ นาที

ทกุ ๑๕.๐๐ น. ของทกุวัน

๓. กระบวนงานหลังการรักษา

ระยะเวลา

อธิบายขั้นตอนการใช้บริการและการนัดหมาย 
พนักงานต้อนรับ/เจ้าหน้าท่ี

นวดแผนไทย/นัก
กายภาพบ าบัด 

รวม  ๔๕-๖๐ นาที   



คะแนน ระดับ

๑.ไม่มีหรือไม่ได้น าบัตรนัด/เวชระเบียน
มา

๑. เจา้หน้าที่ไม่ได้ให้ค าแนะน า
ในการใช้บริการ ๑ ๑ ๑ ต่ า

๒.ไม่ได้รับการซักประวัติ/วัดความดัน ๑. เจา้หน้าที่ไม่ได้ให้ค าแนะน า
ในการใช้บริการ ๑ ๑ ๑ ต่ า

๑.เจา้หน้าที่ละเลยการปฏิบัติ
หน้าที/่ไม่ท าตามมาตรฐาน
วิชาชีพ

๒ ๑ ๒ ต่ า

๒. ปริมาณผู้ที่เขา้มารับบริการ
มาก ท าให้เกดิความบกพร่องใน
การปฏิบัติงาน

๑ ๑ ๑
ต่ า

๑.เจา้หน้าที่ละเลยการปฏิบัติ
หน้าที่ไม่มีการสอบถามระดับ
ความร้อนกบัผู้มารับบิการ

๒ ๒ ๔ ปานกลาง

๒.ห่อผ้าคลุมแผ่นประคบร้อน
น้อยชั้นจนเกนิไป

๒ ๒ ๔ ปานกลาง

๒.ผู้มารับบริการไม่ได้รับการรักษา
เนือ่งจากเคร่ืองมือไม่พร้อมใช้งาน

๑. เคร่ืองมือเสีย, ไม่มีการ
ตรวจเช็คความพร้อมของ
เคร่ืองมือกอ่นการใช้งาน

๑ ๑ ๑ ต่ า ๑

ตารางวิเคราะหร์ะดับความเสีย่งในการใหบ้รกิาร
งานเรอืนล าดวน โรงพยาบาลศูนยอ์นามัยที่ 9 นครราชสีมา

ปงีบประมาณ  2563

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน /ภารกิจ
อ่ืน ๆ ที่ส าคัญ / ขัน้ตอน

วตัถุประสงค์ ความเสีย่ง ปัจจัยเสีย่ง
การประเมินความเสีย่ง

ล าดับ
ความเสีย่งโอกาส ผลกระทบ

ระดับความเสีย่ง

๑. กระบวนงานก่อนการรักษา
๑. ยื่นบัตรนัด/เวชระเบียน Visit slip เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการบริการที่

ถกูต้อง/รวดเร็ว

๒. กระบวนงานขณะท าการรักษา
๑.ซักประวัติ/ตรวจประเมินร่างกายเบือ้งต้น เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการรักษาที่

ถกูต้องตามมาตรฐาน
๑. ไม่ได้รับการซักประวัติ/ตรวจร่างกาย
เบือ้งต้น

๑

๑

๓

๒. การรักษาฟื้นฟูทางกายภาพบ าบัด ๑.เกดิภาวะแทรกซ้อนระหว่างให้การ
รักษาโดยการใช้แผ่นประคบร้อน

เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการรักษาที่
ถกูต้องตามมาตรฐาน



คะแนน ระดับ

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน /ภารกิจ
อ่ืน ๆ ที่ส าคัญ / ขัน้ตอน

วตัถุประสงค์ ความเสีย่ง ปัจจัยเสีย่ง
การประเมินความเสีย่ง

ล าดับ
ความเสีย่งโอกาส ผลกระทบ

ระดับความเสีย่ง

๑. ระบบ HOSxP ไม่พร้อมใช้งาน ๑ ๑ ๑ ต่ า

๒. ปริมาณผู้เขา้มารับบริการมาก ๑ ๑ ๑ ต่ า

๑.เจา้หน้าที่ไม่ได้ซักประวัติการ
แพ้ของผู้มารับบริการ ๑ ๑ ๑ ต่ า

๒.เจา้หน้าที่ห่อผ้าลูกประคบ
น้อยจนเกนิไป ๑ ๑ ๑ ต่ า

๑. ผู้มารับบริการไม่ได้รับการนัดหมาย ๑.เจา้หน้าที่ละเลยการปฏิบัติ
หน้าที่

๑ ๒ ๒ ต่ า ๑

๒. ให้บัตรนัดผู้มารับบริการผิดคน/ผิดวัน ๑.เจา้หน้าที่ละเลยการปฏิบัติ
หน้าที่

๑ ๒ ๒ ต่ า ๑

๓. ผู้ป่วยไม่ได้ไปรูดบัตรประชาชน ๑. เจา้หน้าที่ไม่ได้ให้ค าแนะน า
ในการใช้บริการ

๒ ๒ ๔ ปานกลาง ๒

๓. กระบวนงานหลังการรักษา
๑.นัดหมายวันเวลาเพื่อรักษาต่อเนือ่ง เพื่อให้ผู้มารับบริการได้มารักษา

ต่อเนือ่ง

๑.เกดิภาวะแทรกซ้อนระหว่างให้การ
รักษาโดยการลูกประคบสมุนไพร

เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการรักษาที่
ถกูต้องตามมาตรฐาน

๓.การรักษาด้วยการนวดแผนไทย

๒. การรักษาฟื้นฟูทางกายภาพบ าบัด

๑

๓

๓.ผู้มารับบริการได้รับการรักษาล่าช้า

เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการรักษาที่
ถกูต้องตามมาตรฐาน



1 การบวนการก่อนการรักษา
1.1 สอบถามบัตรนัด/visit slip กับผู้มารับบริการ √

2 กระบวนงานขณะท าการรักษา
ซักประวัติสุขภาพตรวจร่างกาย/พร้อมบันทึกข้อมูล √
2.1 อาการส าคัญ √
2.2 อาการปัจจุบัน √
2.3 ประวัติการรักษา/ประวัติการผ่าตัด/ประวัติแพ้ยา √ ยังไม่ครอบคลุมและเป็นปัจจุบัน
2.4 โรคประจ าตัว √
2.5 ประวัติการแพ้สมุนไพร √

3 กระบวนงานหลังท าการรักษา
3.1 สอบถามวัดนัดหมายทีผู้่มารับบริการสะดวก √

แบบสอบถามด้านการประเมินผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการ
กลุม่งานเรือนล าดวน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศุนยอ์นามัยที่ 9 นครราชสีมา

ล าดับที่ ค าถาม มี / ใช่
ไม่มี / 
ไม่ใช่

ค าอธิบาย / ค าตอบ



วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้มกีารขบัเคลื่อนแผนงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามมาตรการ กรมอนามยั

ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน จุดควบคุมความเสี่ยง

แต่งต้ังบุคลากรให้ครอบคลุม 1 วัน
ทุกกลุ่มงาน และก าหนดบทบาท
หน้าทีใ่ห้ชัดเจน

มีการก าหนดมาตรการ/แนวทาง 2 วัน
ทีส่อดคล้องกับมาตรการ
กรมอนามัย

มีการก าหนดเป้าหมายการเบิกจ่าย 2 วัน
ทีส่อดคล้องกับมาตรการกรมอนามัย

 - มีการประชุมสม่ าเสมอ 1 วัน
 - รายงานการประชุมเผยแพร่ทาง
เว็ปไซด์หน่วยงาน

 - ก าหนดผู้รับผิดชอบในการ 2 วัน
รายงานในระบบ DOC
 - มีการบันทึกผลทุกเดือน

 -ก าหนดรูปแบบและประเด็น 2 วัน
การติดตามและรายงานผล

 - ก าหนดรูปแบบรายงาน 2 วัน
 -มีการเผยแพร่ในเว็บไซด์หน่วยงาน

12 วัน

กระบวนการ บริหารแผนงานและงบประมาณ
กลุม่ขับเคลือ่นยทุธศาสตร์และพัฒนาก าลังคน

     และมต ิครม.

ระยะเวลา

รวมระยะเวลาทั้งหมด

กลุ่ม บรย. 

๒.ก าหนดมาตรการส าคัญในการตดิตาม
เรง่รัดการเบกิจา่ยงบประมาณของ

หน่วยงาน  

๓.จัดท าแผนการเบกิจา่ยงบประมาณราย
ไตรมาสและรายเดอืน 

๔.ประชมุตดิตามเรง่รัดการเบกิจา่ย
งบประมาณ   

๕.บนัทกึผลการด าเนนิงานในระบบ
รายงานกรมอนามยั(DOC) งบประมาณ 

(งบด าเนนิงาน)  

๖.ประชมุตดิตามผลการด าเนนิงานราย 6 
เดอืน และ 12 เดอืน  

7.จัดท ารายงานผลการปฏบิตัริาชการ
ประจ าปี  

1.จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ  



ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน จุดควบคุมความเสี่ยง

ก าหนดผู้รับผิดชอบงานหลัก 1 วัน
ให้ได้เป็นคณะท างาน

ให้ผู้เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมวิเคราะห์ 2 วัน
สภาพแวดล้อมของหน่วยงาน

 -มีการถ่ายทอดค่าเป้าหมาย 2 วัน
ทีไ่ด้รับถ่ายทอดจากกรมอนามัย
 -มีการก าหนดนโยบาย เป้าหมาย
ของหน่วยงานประจ าปี

ตรวจสอบความสอดคล้องของ 2 วัน
แผนงานและงบประมาณตาม
ข้อตกลงของหน่วยงาน

กระบวนการ จัดท าแผนปฏบิัติราชการประจ าปี
กลุม่ขับเคลือ่นยทุธศาสตร์และพัฒนาก าลังคน

วัตถุประสงค์ :  เพ่ือให้มแีผนปฏิบัตกิารทีส่อดคล้องกับภารกิจและงบประมาณทีไ่ดร้ับจัดสรร
จาก กรมอนามยั

ระยะเวลา

กลุ่ม บรย. 

๒.วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของ
หน่วยงาน  

๓.ผูบ้รหิารระดับสงู รว่มก าหนดทศิทาง
ของหน่วยงาน  

และจัดสรรงบประมาณ   

๔.คณะท างานเสนอ (รา่ง) แผนปฏบิตั ิ
ราชการประจ าปี   

1.แต่งตั้งคณะท างานจัดท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี  

(ใช้คกก.กบศ.ศูนย์อนามัยที่9)  



 ให้ผู้เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมปรับปรุง 2 วัน
แผนปฏิบัติราชการ

ตรวจสอบความสอดคล้องของ 2 วัน
แผนงานและงบประมาณตาม
ข้อตกลงหน่วยงานและเกณฑ์
กรมอนามัย

ติดตามผลการวิเคราะห์แผนงาน 2 วัน
และงบประมาณตามเกณฑ์
กรมอนามัยและปรับปรุงให้ถูกต้อง

ติดตามผลการอนุมัติแผนปฏิบัติ 1 วัน
ราชการและงบประมาณจาก
กองแผนงาน กรมอนามัย

มีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการ 1 วัน
ทีไ่ด้รับการอนุมัติทางเว็บไซด์
หน่วยงาน

15 วันรวมระยะเวลาทั้งหมด

๕.ประชมุผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีและ
ปรับปรงุ(รา่ง)แผนปฏบิตัริาชการ

๘.แผนปฏิบัติราชการประจ าปี  

๙.ถา่ยทอดแผนปฏบิตัริาชการ
ประจ าปีไปสูก่ารปฏบิตั ิ  

๗.เสนอตอ่ 

กองแผนงาน  
กรมอนามยั 

เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

ไมเ่ห็นชอบ 

ไมเ่ห็นชอบ 

๖.เสนอตอ่ทีป่ระชมุ
ผูบ้รหิารระดับสงู   



คะแนน ระดับ

1. การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี

เพื่อให้มีแผนปฏิบัติการที่
สอดคล้องกบัภารกจิและ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจาก 
กรมอนามัย

แผนปฏิบัติการไม่ได้รับ
การอนุมัติจากอธบิดีกรม
อนามัย

1.1 แผนปฏิบัติการไม่สอดคล้องกบั
กจิกรรมส าคัญ ค่าเป้าหมาย และ
งบประมาณ ตามมาตรการกรมอนามัย

3 4 12 สูง

1.2 ผู้เกีย่วข้องในการท าแผนไม่มี
ส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี

2 3 6 ปาน
กลาง

2.การบริหารแผนงานและงบประมาณ 1 กรมอนามัย ก าหนดเป้าหมายการ
เบิกจ่ายรายเดือนสูงกวา่ มติ ครม.

5 3 15 สูงมาก

2 กจิกรรมประชุม / อบรม
กลุ่มเป้าหมายไม่ได้ตามเป้าหมายที่
ก าหนด

2 3 6 ปาน
กลาง

ตารางการวิเคราะหร์ะดบัความเสี่ยง
กลุ่มขับเคลื่อนยทุธศาสตร์และพัฒนาก าลังคน

ปงีบประมาณ 2563

ภารกิจตามกฎหมาย /แผนงาน /
ภารกิจอ่ืน ๆ ที่ส าคัญ / ขั้นตอน

วัตถุประสงค์ ความเสีย่ง ปจัจยัเสีย่ง

การประเมินความเสีย่ง

ล าดับ
ความเสีย่งโอกาส

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายการเบิกจ่าย
ภาพรวมตามมาตรการ 
กรมอนามัย

เพื่อให้มีการขับเคล่ือนแผนงาน
และการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ตามมาตรการ กรมอนามัย และ
มิติ ครม.

ผลกระทบ

ระดับความเสีย่ง



คะแนน ระดับ

ภารกิจตามกฎหมาย /แผนงาน /
ภารกิจอ่ืน ๆ ที่ส าคัญ / ขั้นตอน

วัตถุประสงค์ ความเสีย่ง ปจัจยัเสีย่ง

การประเมินความเสีย่ง

ล าดับ
ความเสีย่งโอกาส ผลกระทบ

ระดับความเสีย่ง

3 มีการปรับแผนตามสถานการณ์
มากและใช้งบประมาณไม่สอดคล้อง
กบัแผนที่ก าหนดไว้

3 4 12 สูง

4 งบวจิัยไม่สามารถด าเนินการได้
ตามแผนที่ก าหนด

2 5 10 สูงมาก

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายการเบิกจ่าย
ภาพรวมตามมาตรการ 
กรมอนามัย

เพื่อให้มีการขับเคล่ือนแผนงาน
และการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ตามมาตรการ กรมอนามัย และ
มิติ ครม.



แบบสอบถาม กระบวนการบริหารงบประมาณ 
กลุมขับเคลื่อนยุทธศาสตรและพัฒนากําลังคน 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

คําถาม มี/ใช ไมมี/
ไมใช 

คําอธิบาย/คําตอบ 

การวางแผน (Planning) การบริหารงบประมาณ 
1. มีการจัดทําแผน เพ่ือใหบรรลุ 
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายการดําเนินงาน
ที่กําหนดหรือไม 
 

  มีการประชุมจัดทําแผนงานประจําป เพ่ือใหบรรลุ
ตามวัตถุประสงค,เ ปาหมายและตัวชี้วัดของ
กระทรวง กรมอนามัย  

2. แผนที่จัดทํามีการกําหนดวัตถุเปาหมาย 
วิธีการดําเนินการ งบประมาณ อัตรากําลัง และ
ระยะเวลาดําเนินงานไวอยางชัดเจนหรือไม 
 

  มีการจัดทําแผนงาน โดยกําหนดวัตถุประสงค วิธี
ดําเนินงาน ระบุงบประมาณ อัตรากําลังและ
ระยะเวลาไวในโครงการชัดเจน 

3. มีการระบุกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
และมาตรฐานที่สําคัญและจําเปนตอการ
ดําเนินงานหรือไม 

  มีการใชกฎหมายและระเบียบ ขอบังคับตามกรม
อนามัย เชน ระเบียบการฝกอบรม/ประชุม/
สัมมนา, แผนการเบิกจายรายเดือนใหไดตาม
เปาหมายมิติกรมอนามัย 

4. มีการกําหนดวิธีการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับและมาตรฐานที่กําหนด
หรือไม 

  กําหนด Unit cost กิจกรรมในโครงการ, แผน
เบิกจายประขุม อบรม สัมมนาในไตรมาส1 
มากกวารอยละ50 ของวงเงิน, การเบิกจายตาม
ระเบียบทางราชการ 

5. มีกลไกการติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบขอบังคับ และมาตรฐานหรือไม 
 

  มีการตรวจสอบจากทีมตรวจสอบภายในหนวยงาน
และกรมอนามัย 

6. มีการสื่อสารใหกับบุคลากรท่ีรับผิดชอบ 
การ ปฏิบัติตามแผนทราบหรือไม 

  มีการรวบรวมแผนปฏิบัติการทุกกลุม/ฝาย ราย
เดือนถัดไป ทุกวันที่ 15 ของเดือนปจจุบันเพ่ือ
ตรวจสอบดูความครบถวนของโครงการและสื่อสาร
ผาน PR-anmai, Line ศอ.9_GCC3_กรมอนามัย 
 

7. มีการมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบใน 
การดําเนินการตามแผนใหแกเจาหนาที่หรือไม 

  มีการมอบหมายหนาที่ผูรับผิดชอบไวในแผนงาน
โครงการไวชัดเจน 
 

8. มาตรการติดตามและตรวจสอบใหการ
ดําเนินงานขององคกรเปนไปตามกฎระเบียบ
ขอบังคับและมติคณะรัฐมนตรี 

  มีการประกาศและยึดถือปฏิบัติรวมกันอยาง
เครงครัดและมอบใหผูมีอํานาจหนาที่ดําเนินการ
อยางตอเนื่อง ตามประกาศเร่ือง มาตรการ 



9. มีการเปรียบเทียบแผนและผลการ
ดําเนินงานและรายงานใหผูกํากับดูแลทราบ
เปนลายลักษณอักษรอยางตอเน่ืองและ
สม่ําเสมอ 
 

  มีการประชุมติดตามแผนทุกเดือนและมีรายงาน
การประชุม กํากับติดตามโดยคณะกรรมการเรงรัด
การเบิกจายงบประมาณ 

10. กรณีผลการดําเนินงานไมเปนไปตามแผนมี
การดําเนินการแกไขอยางทันกาล 

  มีการหารือรวมกันและปรับแกไขปญหา กํากับ
ติดตามอยางตอเนื่อง แตยังไมสามารถแกไขปญหา
ไดในบางรายการ อาทิเชน งบวิจัย ไมสามารถ
ดําเนินการเบิกจายไดตามระยะเวลาที่กําหนด 
 

11. มีการกําหนดใหมีการติดตามผลในระหวาง
การปฏิบัติงานอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ 

  มีการประชุมติดตามเรงรัดการดําเนินงานใหเปนไป
ตามแผนงานที่ตั้งไว ทุกเดือน 
 

12. มีคูมือแสดงการใชอุปกรณ เครื่องมือ 
ระบบสารสนเทศ และการบริหารเงิน
งบประมาณหรือไม 

  มีคูมือการใชอุปกรณเคร่ืองมือ และการเบิกจาย
งบประมาณ มีคูมือแสดงการใชอุปกรณ เครื่องมือ
ระบบสารสนเทศยังไมเปนปจจุบัน 
 

 
สรุป :   ศูนยอนามัยที่ 9 นครราชสีมา มีการจัดทําแผนงานโครงการ โดยกําหนดวัตถุประสงค วิธีดําเนินงาน ระบุ
งบประมาณ อัตรากําลังและระยะเวลาไวในโครงการชัดเจน และมีการใชกฎหมายและระเบียบ ขอบังคับตามกรม
อนามัย เชน ระเบียบการฝกอบรม/ประชุม/สัมมนา, แผนการเบิกจายรายเดือน รายไตรมาสใหไดตามเปาหมายมติ
กรมอนามัย และมติ ครม. โดยการประชุมติดตามแผนปฏิบัติการ แผน-ผลการเบิกจายงบประมาณทุกเดือน ซึ่ง
พบวา บางงบประมาณไมสามารถดําเนินการไดตามเปาหมาย อาทิเชน งบวิจัย งบลงทุน เนื่องจากมีขอจํากัดที่ไม
สามารถควบคุมได ถือเปนโอกาสในการพัฒนางานตอไป 
 
 
 
 

                                                                        ผูประเมิน...................................................... 
                                                                                        (............................................................) 
                                                                                       วันที่ ..................................................... 



ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน จุดควบคุมความเสี่ยง

1. สรรหาคณะกรรมการ และ 10 วัน
ก าหนดบทบาท หน้าที่

30 วัน

10 วัน

20 วัน

2. ก าหนดระยะเวลาการส่งหวัข้อ

3. จัดประชุมน าเสนอหวัข้อวจิัย

30 วัน

 
1. ปรึกษาผู้ทรงคุณวฒิุภายใน/ภายนอก 45 วัน

1. ศึกษากรอบแนวทางและแผน
งานวจิัยของกรมอนามัยและของ
ส านักงานคณะกรรมการวจิัยแหง่ชาติ

2. สนับสนุนใหม้ีการขอสนับสนุนทนุ
วจิัย จากสกว.

1. ส่ือสารชี้แจงบคุลากรภายใน
หน่วยงานได้รับทราบกรอบแนว
ทางการวจิัย

1. คณะกรรมการ กพว. กลุ่มงาน 
ก ากับติดตามใหบ้คุลากร เสนอหวัข้อ
วจิัย

1. ก ากับติดตามบคุลากรใหส่้งโครง
ร่างตามก าหนดเวลา

2. กพว.พจิารณาความสมบรูณ์ชัดเจน
โครงร่าง ใหค้ าปรึกษา

การศึกษาวิจัยด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิง่แวดล้อมของหน่วยงาน
กลุม่ขับเคลือ่นยทุธศาสตร์และพัฒนาก าลังคน

             วัตถุประสงค์ : เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และขบัเคลื่อนงานวิจัยของศูนย์อนามยัที ่9 นครราชสีมา

ระยะเวลา

2. ติดตามการจัดท าและเสนอค าส่ัง
ใหท้นัเวลา

1. ทบทวนและแต่งตั้ง
คณะกรรมการ กพว. ศอ.9 

กลุ่มงาน 

๒. จัดท ากรอบแนวทางการวิจัย 
ของ ศอ. 9 

๓. สื่อสารกรอบแนวทางการวิจัย 
ศอ. 9 

5. จัดท าโครงร่างวิจัย 

6. พิจารณาโครงร่างการวิจัย 

กพว. 

กพว. 

กลุ่มงาน 

ผู้วิจัย/กพว. 

4. บุคลากรเสนอหัวข้อวิจัย 

กลุ่มงาน/
ผู้วิจัย/กพว. 



 
90 วัน

60-
150 วัน

1 วัน

30 วัน

416 วันรวมระยะเวลาทั้งหมด

1. กระตุ้นผู้วจิัยใหส่้งขอ EC และส่ง
ใหท้นัตามก าหนดเวลา เพราะการ
พจิารณา EC มีก าหนดเปน็รอบ

1. มีแผนควบคุม ก ากับและติดตาม
งานวจิัย ใหเ้ปน็ไปตามแผน

2. ผู้วจิัยด าเนินการใหถู้กต้องและ
ทนัเวลา  (วธิกีารด าเนินงาน วเิคราะห์
ข้อมูล อภปิรายผล และจัดท ารายงาน)

กระตุ้นเตือนผู้วจิัยใหม้ีการรายงาน
ตามก าหนดระยะเวลา

1.ทะเบยีนการเผยแพร่ข้อมูลยังไม่
ครอบคลุมทกุงานวจิัย

2. ผลงานวจิัยได้ผ่านการตรวจสอบ
คุณภาพก่อนการเผยแพร่

7. พิจารณาจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์ : EC 

8. ด าเนินการวิจัยตามแผนงาน 

10. เผยแพร่งานวิจัย 

ผู้วิจัย/กพว. 

ผู้วิจัย 

ผู้วิจัย/กพว. 9. การรายงานความก้าวหน้า
การวิจัย 

ผู้วิจัย/กพว. 



 



ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน จุดควบคุมความเสี่ยง
1. แต่งต้ังจากตัวแทนทุกกลุ่มงาน

7 วัน

1. คกก.ร่วมกันวิเคราะห์ 1 วัน

3. เสนอกิจกรรมและงบประมาณ

2 วัน

1 วัน

7 วัน

1. ให้ค าปรึกษาโครงร่างวิจัย/ผลงาน 7 วัน

1. จัดท าประกาศนโยบายเพือ่
ขับเคล่ือนการจัดการความรู้และ
วิชาการ

การขับเคลือ่นและพัฒนางานวิชาการ (กพว.) ระดับหน่วยงาน ประจ าปี 2563
กลุม่ขับเคลือ่นยทุธศาสตร์และพัฒนาก าลังคน

2. ร่วมกันจัดท าแผนและเสนอ
แนวทางการด าเนินงาน

2. ก าหนดบทบาทหน้าที ่
ผู้รับผิดชอบ

2. ติดประกาศ/แจ้งเวียนทุกกลุ่ม
งานเพือ่ทราบโดยทัว่กัน

2. คกก.แต่ละกลุ่มส่ือสารและ
ถ่ายทอดตามกลุ่มงาน

กพว. ติดตามการด าเนินงานตาม
โครงการและกิจกรรมกรมอนามัย

ระยะเวลา

             วัตถุประสงค์ : เพ่ือขบัเคลื่อนงานพัฒนาวิชาการของศูนย์อนามยัที ่9 นครราชสีมา

2. อ านวยความสะดวกในการ
เผยแพร่ผลงาน

1. พิจารณาตามภารกิจของกรม
อนามัยและประเด็นส าคัญใน
สถานการณ์ปัจจุบัน

1. ทบทวนและแต่งตั้ง
คณะกรรมการ กพว. /PMQA 

หมวด 4.1   

กลุ่ม บรย. 

๒. แจ้งและทบทวนผลการด าเนินงานที่
ผ่านมา/วิเคราะห์ 

๓. พิจารณากรอบแนวทางการจัดการ
ความรู้ และวิชาการด้านการส่งเสริม

สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 

๔. ประกาศนโยบายหน่วยงาน  

๕. ด าเนินการขับเคลื่อนงานพัฒนา
วิชาการ (อบรม ลปรร. สนับสนุนการเข้า

ร่วมเวทีวิชาการ ฯลฯ)  

๖. สนับสนุนความก้าวหน้าในต าแหน่ง 
(อวช.)  

กพว.   

กพว. 

กพว. 

กพว. 

กพว. 



7 วัน

7 วัน

1. ผู้วิจัยด าเนินการวิจัยตามแผน 3 วัน
2. รายงานความก้าวหน้า

1. รวบรวม สรุปผลการด าเนินงาน 7 วัน
2. พัฒนาช่องทางการเผยแพร่

49 วันรวมระยะเวลาทั้งหมด

 กพว. พิจารณาโครงร่างวิจัย/
ผลงานวิชาการก่อนส่งผู้
ประเมินผลงานกรมอนามัย

พิจารณาโครงร่างวิจัย/ผลงาน
วิชาการ และตรวจความ
ครบถ้วนก่อนส่งผู้ประเมินผลงาน
กรมอนามัย

๗. พิจารณาโครงร่างวิจัย 

9. ก ากับ ติดตามการด าเนินงานวิจัย  

กพว. 

10. สรุป รายงาน เผยแพร่ผลงาน
วิชาการ 

๘. สนับสนุนการส่งขอพิจารณา
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ : EC  

กพว. 

กพว. 

กพว. 
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ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน จุดควบคุมความเสี่ยง
1. แต่งต้ังจากตัวแทนทุกกลุ่มงาน

7 วัน

15 วัน

15 วัน

30 วัน

ไมถู่กตอ้ง

3 วัน

                                  ถูกตอ้ง

2 วัน

2. ก าหนดบทบาทหน้าที ่
ผู้รับผิดชอบ

หน.กลุ่มงานและกพว.
ตรวจสอบองค์ความรู้ของแต่
ละหน่วยงาน

หน.กลุ่มงานพิจารณาความรู้
ของหน่วยงานตนเอง

หน.กลุ่มงานและกพว. ร่วมกัน
ตรวจสอบองค์ความรู้ของแต่
ละหน่วยงาน

กพว.ตรวจสอบความถูกต้อง  
หากไม่ถูกต้องน ากลับไปแก้ไข

พัฒนา/เลือกช่องทางเผยแพร่
องค์ความรู้บนคลังความรู้ 
บนเว็ปไซต์ศูนย์อนามัยที ่9 
และ DMKM

การจัดการความรู้ (KM)
กลุม่ขับเคลือ่นยทุธศาสตร์และพัฒนาก าลังคน

           วัตถุประสงค์ : เพ่ือขบัเคลื่อนงานการจัดการความรู้  ศูนย์อนามยัที ่9 นครราชสีมา

ระยะเวลา

1. ทบทวนและแต่งตั้งคณะกรรมการ 
กพว. (PMQA#4)  

กลุ่ม บรย. 

๒. ทบทวนองค์ความรู้ที่ส าคัญ 
 

๓. จัดล าดับความส าคัญองค์ความรู้  

๔. จับความรู้ พร้อมการวิเคราะห์ความรู้  

๕. ตรวจสอบองค์ความรู้  

๖. น าความรู้เข้าสู่คลังความรู้   

หน่วยงาน, 
กพว. 

หน่วยงาน 

หน่วยงาน, 
กพว. 

กพว. 

กพว. 



1 วัน

73 วัน

2. เผยแพร่องค์ความรู้บนคลัง
ความรู้ บนเว็ปไซต์ศูนย์อนามัย
ที ่9 และ DMKM

รวมระยะเวลาทั้งหมด

พัฒนา/เลือกช่องทางเผยแพร่
องค์ความรู้บนคลังความรู้ 
บนเว็ปไซต์ศูนย์อนามัยที ่9 
และ DMKM

1. จัดท าเอกสารเผยแพร่ใน
รูปแบบทีเ่หมาะสม

๗. เผยแพร่องค์ความรู้ 

กพว., กส. 
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คะแนน ระดบั
การด าเนินการเกี่ยวกับการ
ศึกษาวิจัยให้เป็นทีย่อมรับมี
มาตรฐานสากล

เพือ่ยกระดับมาตรฐานการ
ศึกษาวิจัยของกรมอนามัยให้
เป็นทีย่อมรับมีมาตรฐานสากล 
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้
อย่างเป็นรูปธรรมและใช้เป็น
หลักฐานอ้างองทางวิชาการได้

ผลงานส่วนใหญ่ยังไม่
ผ่านการขอจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ จึง
ไม่ได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ

1.1  นักวิจัย/นักวิชาการยังไม่
ผ่านการอบรมหลักจริยธรรม

การวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
(Human Subject Protection)

4 4 16 สูงมาก 1

1.2 นักวิจัย/นักวิชาการมีการ
เสนอขอทุนสนับสนุนจาก
งบประมาณแหล่งอื่นมีจ านวน
น้อย

2 2 4 ปานกลาง 2

1.3 ทะเบียนการเผยแพร่ข้อมูล
ยังไม่ครอบคลุมทุกงานวิจัย

2 2 4 ปานกลาง 2

ปัจจัยเสี่ยง
การประเมนิความเสี่ยง

ล าดบั
ความเสี่ยงโอกาส ผลกระทบ

ระดบัความเสี่ยง

ตารางการวิเคราะห์ระดับความเสีย่ง
การศึกษาวิจัยด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิง่แวดล้อมของหน่วยงาน

ปีงบประมาณ 2563

ภารกิจตามกฎหมาย /แผนงาน /
ภารกิจอ่ืน ๆ ทีส่ าคัญ / ขั้นตอน

วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง



1 คณะกรรมการพัฒนาวิชาการ
1.1 มีการทบทวนและแต่งต้ังคณะกรรมการ กพว. โดย
ผู้บริหารหน่วยงาน เป็นประจ าทุกปี 

1.2 มีการแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาวิชาการ (กพว.) 
ได้ทันเวลาทีก่ าหนด 

1.3 มีการแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาวิชาการ (กพว.) 
ทีม่าจากหลากหลายงานหรือสาขา 

1.4 คณะกรรมการทีแ่ต่งต้ังมีความรู้ความเชี่ยวชาญที่
สามารถเป็นทีป่รึกษาด้านวิชาการได้ 

1.5 คณะกรรมการได้รับทราบบทบาทหน้าทีโ่ดยทัว่กัน 

2 จัดท ากรอบแนวทางการวิจัย
2.1 หน่วยงานมีการศึกษากรอบแนวทางและแผน
งานวิจัยของกรมอนามัยและส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติเป็นประจ าทุกปี



2.2 หน่วยงานได้มีการจัดท ากรอบแนวทางและแผน
งานวิจัยของหน่วยงานให้สอดคล้องกับกรมอนามัยและ
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเป็นประจ าทุกปี

  

 
2.3 หน่วยงานได้มีการผลักดันให้นักวิจัยจัดท าโครงร่าง
วิจัยของหน่วยงานให้สอดคล้องกับกรมอนามัยและ
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และขอสนับสนุน
ทุนจาก สกว.



ผู้วิจัยส่วนใหญ่ไม่พร้อม
จะขอทุนจากแหล่ง
ภายนอก เนื่องจากเป็น
ภาระผูกพันนอกเหนือ
งานประจ า

3 การส่ือสารกรอบแนวทางการวิจัย
3.1 หน่วยงานมีช่องทางการส่ือสารชี้แจงเพือ่ให้
บุคลากรภายในหน่วยงานได้รับทราบกรอบแนวทางการ
วิจัย



3.2 หน่วยงานมีการแจ้งเวียนหรือชี้แจงกรอบแนว
ทางการวิจัยอย่างเป็นทางการและมีหลักฐานการ
รับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร



4 บุคลากรเสนอหัวข้อวิจัย
4.1 บุคลากรของหน่วยงานมีการเสนอหัวข้อวิจัยทุกปี 

4.2 คณะกรรมการกพว. และกลุ่มงานมีการก ากับ
ติดตามให้บุคลากรทีอ่ยู่ภายใต้ความรับผิดชอบเสนอ
หัวข้อวิจัย



แบบสอบถามการศึกษาวิจัยด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิง่แวดล้อมของหน่วยงาน
ศูนยอ์นามัยที่ 9 นครราชสีมา

ล าดับที่ ค าถาม มี / ใช่ ไม่มี / ไม่ใช่ ค าอธิบาย / ค าตอบ



แบบสอบถามการศึกษาวิจัยด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิง่แวดล้อมของหน่วยงาน
ศูนยอ์นามัยที่ 9 นครราชสีมา

ล าดับที่ ค าถาม มี / ใช่ ไม่มี / ไม่ใช่ ค าอธิบาย / ค าตอบ

4.3 หน่วยงานมีการจัดประชุมน าเสนอหัวข้อวิจัย 

4.4 หน่วยงานมีการก าหนดให้งานวิจัยเป็น KPI ในการ
ประเมินผลการปฎิบัติงานรายบุคคล 

ยังไม่ก าหนด
5 การจัดท าโครงร่างวิจัย

5.1 มีแบบเสนอโครงร่างวิจัยตามกรอบของหน่วยงาน   

5.2 หน่วยงานมีการก ากับติดตามบุคลากรตามก าหนด
ระยะเวลา 

มีการก ากับควบคู่การใช้
งบประมาณ

6 การพิจารณาโครงร่างการวิจัย
6.1 การจัดท าโครงร่างวิจัยต้องผ่านการทบทวน
วรรณกรรมทีเ่กี่ยวข้องอย่างรอบด้านเพือ่ให้โครงร่างวิจัย
มีความชัดเจนและสมบูรณ์ตามระเบียบวิธีวิจัยก่อนส่งให้
คณะกรรมการกพว.พิจารณาโครงร่างทุกคร้ัง



6.2 โครงร่างการวิจัยได้ผ่านการวิพากษ์และให้
ค าแนะน าโดยคณะกรรมการกพว. 

6.3 หน่วยงานได้จัดให้มีทีป่รึกษางานวิจัย 

7 พิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ : EC 
7.1 นักวิจัยทุกคนผ่านการอบรมหลักจริยธรรมการวิจัย
เกี่ยวกับมนุษย์ (Human Subject Protection)



นักวิจัยไม่ได้ผ่านการ
อบรมทุกคน แต่
คณะกรรมการกพว.จะ
พยายามส่งไปอบรมกับผู้
จัดภายนอก เช่น สกว. 
และมทส.

7.2 นักวิจัยต้องส่งขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์  : EC ทุกงานวิจัย



นักวิจัยบางคนไม่ได้ส่ง
ขอพิจารณาจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ 
เนื่องจากงานวิจัยบาง
งานเป็นงานโครงการ
หรืองาน Rapid Survey
 เมื่อมีผลวิเคราะห์ออก
มาแล้วจึงจัดเป็นงานวิจัย



แบบสอบถามการศึกษาวิจัยด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิง่แวดล้อมของหน่วยงาน
ศูนยอ์นามัยที่ 9 นครราชสีมา

ล าดับที่ ค าถาม มี / ใช่ ไม่มี / ไม่ใช่ ค าอธิบาย / ค าตอบ

7.3 การขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์
ทันเวลาทีก่ าหนด



นักวิจัยส่วนใหญ่ขอ
พิจารณาจริยธรรมฯ ไม่

ทันตามก าหนด 
เนื่องจากการคิดหัวข้อ
และโครงร่างเสร็จล่าช้า

7.4 หน่วยงานโดยคณะกรรมการกพว.มีการตรวจสอบ
เบือ้งต้นก่อนส่งขอพิจารณาจริยธรรม



7.5 นักวิจัยมีการศึกษาและปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรม
การวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ กรมอนามัย



นักวิจัยส่วนใหญ่จะ
สอบถามมากกว่า
การศึกษาเอง ถึงแม้จะมี
การเผยแพร่คู่มือไว้ทาง
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์แล้วก็
ตาม

8 การด าเนินการวิจัยตามแผนงาน
8.1 ผู้วิจัยได้ด าเนินงานตามแผนทีว่างไว้ 

8.2 คณะกรรมการมีแผนการควบคุมก ากับติดตาม
งานวิจัยเป็นระยะๆ 

ส่วนใหญ่เป็นหน่วยงาน
ก ากับควบคุมเอง

8.3 มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิจัยจาก
หน่วยงานภายนอกเพือ่เป็นทีป่รึกษาในการจัดท าวิจัย
ของหน่วยงาน ระหว่างการวิจัย



มีเครือข่ายกับ
สถาบันการศึกษาแต่ไม่
เป็นทางการ ส่วนใหญ่
ผู้วิจัยจะปรึกษา
ผู้เชี่ยวชาญเป็นการ
ส่วนตัว

9 การรายงานความก้าวหน้าการวิจัย
9.1 ผู้วิจัยได้รายงานความก้าวหน้าการวิจัยตลอด
โครงการสม่ าเสมอ ทัง้ทีด่ าเนินงานได้ตามแผนทีว่างไว้ 
หรือไม่ได้ตามแผนทีว่างไว้ เพือ่หาแนวทางพัฒนาและ
ปรับปรุงแก้ไขระหว่างด าเนินการ



9.2 หน่วยงานมีการกระตุ้นเตือนผู้วิจัยให้ส่งรายงาน
ความก้าวหน้าตามก าหนดระยะเวลา 

10 การเผยแพร่ผลงานวิจัย



แบบสอบถามการศึกษาวิจัยด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิง่แวดล้อมของหน่วยงาน
ศูนยอ์นามัยที่ 9 นครราชสีมา

ล าดับที่ ค าถาม มี / ใช่ ไม่มี / ไม่ใช่ ค าอธิบาย / ค าตอบ

10.1 ผู้วิจัยส่งผลงานให้คณะกรรมการกพว. ตรวจสอบ
และให้ข้อเสนอแนะปรับปรุงผลงานวิจัยทุกคร้ัง ก่อน
เผยแพร่



ผู้วิจัยทีส่่งผลงานตีพิมพ์
วาสารศูนย์อนามัยที ่9 
คณะกรรมการกพว. 
(บรรณาธิการ) จะให้
ตรวจสอบและให้
ข้อเสนอแนะทุกคร้ังก่อน
เผยแพร่ ยกเว้นทีตี่พิมพ์
ภายนอกและไม่ได้
ส่งผ่าน กพว.

10.2 คณะกรรมการกพว. และหน่วยงานจัดท าทะเบียน
การเผยแพร่ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 

ยังไม่มีการจัดท า



ชื่อผูรับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน จุดควบคุมความเสี่ยง
1.แตงต้ังจากบุคลากรทุกกลุมงาน 1 วนั
2.กําหนดบทบาทหนาท่ีใหชัดเจน

บุคลากรมีสวนรวมในการวิเคราะห 1 วัน
Gap analysis และรวมจัดทําแผนงาน
เพือ่ตอบสนองความตองการ
ตามภารกิจหลักองคกรและบุคลากร

1.คกก.และบคุลากรมีสวนรวมทําแผน 3 วัน
การดําเนินงาน/โครงการ ป 2563
2.หลักสูตรตองสอดคลอง
และตรงตามภารกิจของศูนยฯ

บคุลากรตองพฒันาตามภารกิจหลัก 1 วัน
ของศูนยฯ ตามประกาศหลักเกณฑการ
ศึกษา/อบรมของขาราชการป พ.ศ.2563

1.หลักสูตรท่ีเกี่ยวกับการพฒันาตอง 1 วัน
สอดคลองและตรงตามภารกิจของศูนยฯ
2.แผนพฒันาของบคุลากรตองผานการ
พจิารณาจากหวัหนากลุม

การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ประจําป 2563  
กลุมขับเคล่ือนยทุธศาสตรและพัฒนากําลังคน

            วัตถุประสงค : เพ่ือพัฒนาบุคลากรใหมสีมรรถนะเพียงพอในการปฏิบัตงิานและหลักสูตรทีพั่ฒนาสอด
คลองกับภารกิจหลักของศูนยอนามยัที ่9 นครราชสีมา

ระยะเวลา

1.  
กลุม บรย. 

๒.  
 

๓.  

๔.  

๕.  

11.1. จัดทําคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย (HRD)  

กลุม บรย. 

๒๒. 2.ทบทวนผลการดําเนินงานตามแผนงาน/
โครงการป 2562/วิเคราะห Gap Analysis   

๓.3. วางแผนการดําเนินงานแผนงาน/
โครงการ ป 2563 

๔๔. 
4. แจงเวียนแบบฟอรมแผนพัฒนาบุคลากร (IDP) 

สํารวจความตองการ  
ความจําเปนในการพัฒนาบุคลากร  

๕. 
5. รวมวิเคราะหระบุความรู ทักษะ สมรรถนะ

ของบุคลากรแตละตําแหนง/ 
ที่สําคัญของกลุมงาน 

คกก.HRD 

คกก.HRD 

งาน HRD 

หัวหนากลุมและ
บุคลากร 



1.พจิารณาตามหลักเกณฑการศึกษา 1 วัน
/อบรมของขาราชการ ป พ.ศ. 2563
2.หลักสูตรท่ีเกี่ยวกับการพฒันาตองสอด
คลองและตรงตามภารกิจของศูนยฯ

1.พจิารณาตามหลักเกณฑการศึกษา 1 วัน
/อบรมของขาราชการ ป พ.ศ. 2563
2.หลักสูตรท่ีเกี่ยวกับการพฒันาตองสอด
คลองและตรงตามภารกิจของศูนยฯ

หลักสูตรท่ีตองทําเร่ืองขออนุมัติสมัคร 1 วัน
อบรมระยะส้ัน-ยาวไปยังกรมอนามัย
ตองทําเร่ืองขออนุมัติลวงหนา 1 เดือน 

1.บคุลากรบางรายไมไดพฒันาตาม IDP 5 วัน
ใหแจงงาน HRD ลวงหนา
2.บคุลากรท่ีตองการพฒันานอกแผน IDP 
ควรทําบนัทกึขอความแจง CHRO เพื่อ
พจิารณาอนุมัติลวงหนา 1 เดือน

หวัหนากลุมเปนผูติดตามประเมนิผลบคุลากร 3 วัน
1.บคุลากรสงสรุปรายงานการไปปฏบิติัราชการ
(หลังจากอบรมภายใน 7 วัน)
2.หวัหนากลุมติดตามผลการอบรม
(หลังจากอบรมแลว 1 เดือน)

เมื่อดําเนินกิจกรรมเสร็จส้ิน 7 วัน
ใหผูรับผิดชอบสงสรุปกิจกรรมภายใน 5 วนั
                                                             

24 วันรวมระยะเวลาทั้งหมด

๖.  ๖๖. 6. คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรเขารับ
การอบรมตามหลักเกณฑอบรมและสอดคลองกับ

ภารกิจหลักของศูนยฯ 

7. เสนอแผนพัฒนาบุคลากรตอคณะ
กรรมการบริหารศูนยอนามัยที่ 9 

11.สรุปรายงานการดําเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการ 

8. บุคลากรที่ไดรับการพิจารณาทําบันทึก
ขอความขออนุมัติอบรมเสนอ CHRO/ผอ. 

9. วิเคราะหขอมูล IDP รายกลุม / รายคน 
รอบ 6 , 12 เดือน 

10.ติดตามประเมินผลการฝกอบรม 

คกก.HRD 

CHRO 

บุคลากร       
ที่เกี่ยวของ 

คกก.HRD 

หัวหนากลุม/
บุคลากร 

คกก./
ผูรับผิดชอบ
แตละกิจกรรม 

      



คะแนน ระดบั

งานพัฒนาบุคลากร
1.1 บุคลากรได้รับการพัฒนา
ตามความต้องการตามงานที่
รับผิดชอบ/วิชาชีพซ่ึงไม่
ครอบคลุมการพัฒนาตาม
ภารกิจหลักขององค์กร

1.2 บุคลากรไม่ปฏิบัติตาม
ประกาศหลักเกณฑ์การลา
ศึกษา/ฝึกอบรมของ ศอ.9 และ
ต้องการอบรมนอกแผน IDP  ท า
ให้ไม่สามารถควบคุม
งบประมาณได้

6

ล าดบั
ความเสี่ยง

1

ผลกระทบ
ระดบัความเสี่ยง

1. การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร เพือ่พัฒนาบุคลากรให้มี
สมรรถนะเพียงพอในการ
ปฏิบัติงานและหลักสูตรที่
พัฒนาสอดคล้องกับภารกิจหลัก
ของศูนย์อนามัยที ่9 
นครราชสีมา

1.ในปีทีผ่่านมา
โครงการพัฒนา
บุคลากร/แผนพัฒนา
บุคลากรรายบุคคล 
(IDP) ขาดการทบทวน
ก่อนการจัดท า
แผนงาน/โครงการปี
ถัดไป

2 3

โอกาส

ปาน
กลาง

ตารางการวิเคราะห์ระดับความเสีย่ง
กลุม่ขับเคลือ่นยทุธศาสตร์และพัฒนาก าลังคน

ปีงบประมาณ 2563

ภารกิจตามกฎหมาย /แผนงาน /
ภารกิจอ่ืน ๆ ทีส่ าคัญ / ขั้นตอน

วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง

การประเมนิความเสี่ยง



คะแนน ระดบั

ล าดบั
ความเสี่ยงผลกระทบ

ระดบัความเสี่ยง
โอกาส

ตารางการวิเคราะห์ระดับความเสีย่ง
กลุม่ขับเคลือ่นยทุธศาสตร์และพัฒนาก าลังคน

ปีงบประมาณ 2563

ภารกิจตามกฎหมาย /แผนงาน /
ภารกิจอ่ืน ๆ ทีส่ าคัญ / ขั้นตอน

วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง

การประเมนิความเสี่ยง

2.ขาดการวิเคราะห์ 
Gap Analysis 
สมรรถนะของบุคลากร
แต่ละระดับ (อัตรา
ก าลัง,อบรม) และ
ความต้องการตาม
ภารกิจหลักของ
องค์กร/บุคลากร

บุคลากรทีไ่ด้รับการพัฒนา/
อบรมไม่ตรงกับความต้องการ
ตามภารกิจหลักขององค์กร และ
ได้รับการพัฒนาทีต่รงกับ
วิชาชีพ/งานทีรั่บผิดชอบ

2 2 4 ปาน
กลาง

2

3.ขาดการติดตาม
ประเมินผลบุคลากรที่
เข้ารับการพัฒนา
สมรรถนะ/อบรมทัง้
หลักสูตรของกรม
อนามัย และหลักสูตร
ตามแผนIDP

เมื่อบุคลากรได้รับการพัฒนา
สมรรถนะ/อบรมเสร็จส้ินแล้วไม่
มีการติดตามประเมินผลการ
พัฒนาสมรรถนะ/อบรม ขาด
การสรุปผลการอบรม ไม่มีการ
ถ่ายทอดความรู้ และไม่มีการ
ติดตามประเมินผลการอบรม
จากหัวหน้ากลุ่มงาน (ไม่
สามารถวัดผลการด าเนินงานได้)

3 2 6 ปาน
กลาง

3



ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน จุดควบคุมความเสี่ยง
1.ก าหนดผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดทีช่ัดเจน
2.ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด/ผู้ที่
เกี่ยวข้อง

2 วัน
เข้าร่วมรับทราบนโยบายการ
ถ่ายทอดตัวชี้วัดและนโยบายส าคัญ
ของกรมอนามัย

1. ก าหนดระยะเวลาในการดึง 3 วัน
ข้อมูลจาก HDC ทีช่ัดเจน
คือทุกวันส้ินเดือน
2.การรวบรวมตัวชี้วัดจัดเก็บอยู่
ในโฟลเดอร์เดียวกันก าหนดชื่อไฟล์
เป็นข้อมูลในแต่ละเดือน

1. การเผยแพร่ข้อมูลตัวชี้วัด 2 วัน
กรมอนามัยผ่านทางเมล์กรุ๊ปของ
หน่วยงาน pr-anamai9

2.การเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์
หน่วยงาน

1.การน าเสนอข้อมูลตัวชี้วัด 3 วัน
รายประเด็นการตรวจราชการ
กระทรวงสาธารณสุข

10 วันรวมระยะเวลาทั้งหมด

ระยะเวลา

             วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือให้การด าเนินงานเฝ้าระวังขอ้มลูตวัชี้วัดกรมอนามยัเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ

การเฝ้าระวังข้อมูลตัวชีว้ัด ประจ าปี 2563  
กลุม่ขับเคลือ่นยทุธศาสตร์และพัฒนาก าลังคน

2. เพ่ือเป็นขอ้มลูเพ่ือประกอบการวางแผนการด าเนินงานดา้นส่งเสริมสุขภาพและอนามยัสิ่งแวดล้อม

1. รับโยบายตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัดกรมอนามัย  

กลุ่ม บรย./
ผู้รับผิดชอบ

๒. การรวบรวม/ดึงข้อมูลตัวช้ีวัดในส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับกรมอนามัยจาก HDC  

๓.การเผยแพร่ข้อมูลตัวช้ีวัดกรมอนามัย  

๔. การน าเสนอข้อมูลตัวช้ีวัดกรมอนามัย
ย้อนกลับพื้นที่ในการตรวจราชการ

กระทรวงสาธารณสุข 

กลุ่ม บรย. 

กลุ่ม บรย. 

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด 



 
ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน จุดควบคุมความเสี่ยง

๑. หัวหน้าหน่วยงาน รับประเด็น 2 วัน
การนิเทศจากกรมอนามัย/ก าหนด
ประเด็นการนิเทศและจุดมุ่งหมาย
ของการนิเทศติดตามให้ชัดเจน
สอดคล้องกับนโยบาย ประเด็น
ยุทธศาสตร์กรมอนามัย/แผนงาน/
โครงการ/งบประมาณทีไ่ด้รับ
มอบหมาย

๑. ผู้รับผิดชอบจัดท าโครงการ 2 วัน
พร้อมรายละเอียดของกิจกรรม
การประชุมรับนิเทศและติดตาม
งานระดับกระทรวง

๑. ผอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ/ 1 วัน
อนุมัติโครงการ กรณีทีโ่ครงการ
ไม่ผ่าน ให้ผู้รับผิดชอบน าไป
ปรับปรุง และเสนอขออนุมัติอีกคร้ัง

๑. ประสานงานกับทางเลขาทีม 7 วัน
นิเทศ/เตรียมทีพ่ัก และอ านวย
ความสะดวก
๒. จัดเตรียมพิธีการ/เอกสาร/
อุปกรณ์/สถานทีป่ระชุม/พืน้ที่
ดูงาน (กรณีทีม่ี)/จัดท าบันทึก
ข้อความต่างๆ
๓. ประสานงาน/ท าหนังสือเชิญ
ผู้ทีเ่กี่ยวข้องทัง้ภายในและภายนอก

ระยะเวลา

การรับนิเทศ และติดตามงานระดับกระทรวง ประจ าปี 2563
กลุม่ขับเคลือ่นยทุธศาสตร์และพัฒนาก าลังคน

วัตถุประสงค์ : 1. เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์ทีก่ าหนด
                       ๒. เพ่ือให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะในการด าเนินงานให้มปีระสิทธิภาพ
                       

1.รับประเด็นการนิเทศจากส่วนกลาง  

2.จัดท าโครงการรองรับ   

๓. เสนออนุมัติโครงการ  

๔. เตรียมการก่อนการประชุม 

หน่วยงาน  
ศอ.๙ 

กลุ่ม บรย. 

กลุ่ม บรย. 

กลุ่ม บรย. 



ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน จุดควบคุมความเสี่ยง ระยะเวลา
2 วัน

๑. ผู้รับผิดชอบด าเนินการประชุม
ตามก าหนดการ

๑. สรุปรายงานผลการประชุมตาม 2 วัน
ประเด็นการนิเทศติดตามทีร่ะบุ
ในก าหนดการ และจัดท าข่าว
ประชาสัมพันธ์
๒. บันทึกข้อความสรุปรายจ่าย
ของการจัดประชุมในแต่ละคร้ัง 

16 วันรวมระยะเวลาทั้งหมด

5. ด าเนินการประชุม 

๖. สรุปรายงานผลการประชุมรับนิเทศ 

กลุ่ม บรย. 

กลุ่ม บรย. 



ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน จุดควบคุมความเสี่ยง ระยะเวลา



ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน จุดควบคุมความเสี่ยง
1.ก าหนดประเด็นในการจัดท า
รายงานประจ าปี 2 วัน
2.จัดท าแบบฟอร์มในการสรุป
แผนงาน/โครงการ

1. การสรุปข้อมูลผลการ 30 วัน
ด าเนินงานตามแผนงานโครงการ
ตามแบบฟอร์มทีก่ าหนด

1.การติดตามข้อมูลสรุปโครงการ 15 วัน
2.การรวบรวม/ การสรุป  วิเคราะห์
ผลการด าเนินงานตามสรุปแผนงาน
/โครงการ  

1.การตรวจสอบความถูกต้อง 7 วัน
ครบถ้วนของเนื้อหารายงานประจ าปี
ในส่วนทีเ่กี่ยวข้อง

1.การจัดท า Artwork รูปเล่ม/ปก 5 วัน

1.การเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ 1 วัน
หน่วยงาน

60 วัน

ระยะเวลา

รวมระยะเวลาทั้งหมด

              วัตถุประสงค์ : เพ่ือจัดท าสรุปผลการด าเนินงานดา้นการส่งเสริมสุขภาพและอนามยัสิ่งแวดล้อม

การจัดท ารายงานประจ าปี ประจ าปี 2563   
กลุม่ขับเคลือ่นยทุธศาสตร์และพัฒนาก าลังคน

2. เพ่ือเป็นขอ้มลูเพ่ือประกอบการวางแผนการด าเนินงานดา้นส่งเสริมสุขภาพและอนามยัสิ่งแวดล้อม

1.ก าหนดประเด็นการจัดท ารายงาน
ประจ าปี  

กลุ่ม บรย. 

๒. สรุปข้อมูลผลการด าเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการ  

๓.การรวบรวม/สรุป  วิเคราะห์ จัดท า
เป็นไฟล์เอกสารรูปเล่มรายงานประจ าปี 

6.การเผยแพร่ 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

กลุ่ม บรย. 

กลุ่ม บรย. 

๔.การตรวจสอบความถูกต้อง 
กลุ่ม บรย./
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

5.การออกแบบรูปเล่มรายงาน กลุ่ม กส. 



วัตถุประสงค์  :  เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์ทีก่ าหนด
รายงานทางการเงินถูกตอ้ง ครบถ้วน ทันเวลา การปฏิบัตงิานเป็นไปอย่างถูกตอ้ง
ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคับ และมาตรฐาน ด าเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาทีก่ าหนด

 
ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน       จุดควบคุมความเสี่ยง

1. ทั้งสองคณะต้องไม่มีชื่อซ้้ากัน 210 นาที

2. แต่งต้ังจากบคุลากรทกุกลุ่มงาน หรอื 3 ชั่วโมง

3. ก้าหนดหน้าที่ใหช้ัดเจน 30 นาที
4. ค้าส่ังต้องเปน็ปจัจุบนั

1. จัดท้าใหค้รบทกุกระบวนงาน

2. จัดท้าใหถู้กต้องตามกฎหมาย

 ระเบยีบ ข้อบงัคับ และมาตรฐาน

 ที่ก าหนด

1. ประเมินผลการปฏบิติัตาม 2,100 นาที

กฎหมาย ระเบยีบ ข้อบงัคับ มาตรฐาน หรอื 5 วัน
ของงานในหน้าที่รับผิดชอบ

2. ภายใน 30 วนั นับแต่วนัส้ินปี

งบประมาณ (ประเมินได้ตลอดป)ี

1. ประเมินและสรุปผลการประเมิน 840 นาที

ใหค้รบทั้ง 5 องค์ประกอบ หรอื 2 วัน
2. จัดท้าใหค้รบทกุส่วนงานย่อย

3. ภายใน 30 วนั นับแต่วนัส้ินปี

งบประมาณ (ประเมินได้ตลอดป)ี

การจัดวางระบบการควบคุมภายใน
ศูนย์อนามยัที ่9 นครราชสีมา (ส่วนงานย่อย)

ระยะเวลา

420 นาทีต่อกระบวนงาน

หรือ 1 วันต่อกระบวนงาน

1. จัดท าค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ 
จัดวางระบบการควบคุมภายใน 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
ระบบการควบคุมภายใน  

2. จัดท า Flowchart การปฏิบัติงาน 
ตามระบบการควบคุมภายใน  

 
4. ประเมินองค์ประกอบ 
ของการควบคุมภายใน 

  

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

บุคลากรทุกคน 

คณะกรรมการ 
จัดวางระบบ 
การควบคุม

3. จัดท าและประเมินผล 
แบบสอบถามการควบคุมภายใน      

ส าหรับส่วนงานย่อย 

คณะกรรมการ 
จัดวางระบบ 

การควบคุมภายใน 



ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน       จุดควบคุมความเสี่ยง ระยะเวลา

1. สรุปความเส่ียงที่มีอยู่ 2,100 นาที

ซ่ึงมีผลกระทบต่อการบรรลุ หรอื 5 วัน
วตัถุประสงค์ขององค์กร

2. จัดท้าใหแ้ล้วเสร็จภายใน 50วนั

นับแต่วนัส้ินปงีบประมาณ

1. ด้าเนินการตามรูปแบบ 2,100 นาที

ที่กระทรวงสาธารณสุขก้าหนด หรอื 5 วัน
2. จัดท้าใหแ้ล้วเสร็จภายใน 60 วนั

นับแต่วนัส้ินปงีบประมาณ

1. ประเมินจาก แบบ ปค. 4 1,260 นาที

ของทกุส่วนงานย่อย หรอื 3 วัน
2. ด้าเนินการตามรูปแบบ

ที่กระทรวงสาธารณสุขก้าหนด

3. สรุปใหค้รบทั้ง 5 องค์ประกอบ

4. ภายใน 50 วนั นับแต่วนัส้ินปี

งบประมาณ 

1. รวบรวมจากทกุส่วนงานย่อย 420 นาที

2. ด้าเนินการตามรูปแบบ หรอื 1 วัน
ที่กระทรวงการคลังก้าหนด

3. จัดท้าใหแ้ล้วเสร็จภายใน 65 วนั

 นับแต่วนัส้ินปงีบประมาณ

1. พจิารณาความถูกต้อง เหมาะสม 60 นาที

2. ลงนามในแบบต่างๆ ใหค้รบถ้วน หรอื 1 ชั่วโมง

ภายใน 2 วนัท้าการ

คณะกรรมการ 
จัดวางระบบ 

การควบคุมภายใน 

 

6. น าความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง 
 และสูงมากเข้าสู่รายงาน 

การประเมินผลการควบคุมภายใน 
(แบบ ปค. 5 ส่วนงานย่อย) 

คณะกรรมการ 
จัดวางระบบ 

การควบคุมภายใน 

หัวหน้าหน่วยงาน 9. พิจารณาลงนาม 
ในแบบ ปค. 4 ส่วนงานย่อย  

ปค. 5 ส่วนงานย่อย  
 
 
    

5. น าความเสี่ยงท่ีมีความจ าเป็น  
ต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไข 

จาก Flow Chart การประเมิน
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
 และแบบสอบถามการควบคุมภายใน  

เข้าตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง 

8. สรุปรายงานการประเมินผล 
การควบคุมภายในภาพรวมส่วนงานย่อย 

(แบบ ปค. 5 ส่วนงานย่อย)   

คณะกรรมการ 
จัดวางระบบ 

การควบคุมภายใน 

คณะกรรมการ 
จัดวางระบบ 

การควบคุมภายใน 

7. สรุปผลการประเมิน 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน  

เพ่ือจัดท ารายงานการประเมิน
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

(แบบ ปค. 4 ส่วนงานย่อย)  



ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน       จุดควบคุมความเสี่ยง ระยะเวลา

1. รวบรวมรายงานใหค้รบถ้วน 60 นาที

ถูกต้องจัดเรียงตามล้าดับเหตุการณ์ หรอื 1 ชั่วโมง

2. จัดส่งภายใน 1 วนั นับแต่วนัที่

หวัหน้าหน่วยงานลงนาม

1. จัดท้าใหแ้ล้วเสร็จภายใน 1 วนั 60 นาที

นับแต่วนัส้ินปงีบประมาณ หรอื 1 วัน

1. รวบรวมเอกสารอย่างเปน็ระบบ 60 นาที

หรอื 1 ชั่วโมง

ตามล้าดับ

3. จัดเก็บไฟล์เอกสารทาง

อิเล็กทรอนิกส์รวมทั้งส้ารองข้อมูล 

เพื่อปอ้งกันความเสียหาย

รวมระยะเวลา นาที

หรอื 23 วัน

9,660

2. ด้าเนินการจัดเก็บโดยเรียง

10. จัดส่งรายงานผล 
การประเมินการควบคุมภายใน 

ประกอบด้วย แบบ ปค. 4 ส่วนงานย่อย  
แบบ ปค. 5 ส่วนงานย่อย ภาพรวม 

ต่อผู้ก ากับดูแลและกระทรวงเจ้าสังกัด 

คณะกรรมการ 
จัดวางระบบ 

การควบคุมภายใน 

11. น ารายงานการประเมิน 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

(แบบ ปค. 4 ส่วนงานย่อย)  
และรายงานการประเมินผลการควบคุม

ภายใน (แบบ ปค. 5 ส่วนงานย่อย)  
Flow chart กระบวนงานภารกิจส าคัญ

ของหน่วยงานขึ้นเวปไซด์ เผยแพร่ 

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

12. จัดเก็บส าเนาเอกสาร 
หลักฐานต่างๆ เข้าแฟ้ม  

โดยเรียงตามล าดับเหตุการณ์ 

เจ้าหน้าที่
ผู้รับผดิชอบ 



ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน จุดควบคุมความเสี่ยง

๑. พิจารณาผู้รับผิดชอบแต่งต้ัง 7 วัน
คณะกรรมการรายหมวด ให้
ครอบคลุมทุกกลุ่มวัย เป็นปัจจุบัน

๑. สรุปรายงานกรอบแนวทาง 3 วัน
การด าเนินงานพัฒนาโดยใช้PMQA 
เคร่ืองมือในการด าเนินงานของ
หน่วยงาน แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ

๑. ประชุมมอบหมายงาน แบ่งงาน 7 วัน
รับผิดชอบในประเด็นต่างๆ ของ
แต่ละหมวด โดยผู้บริหารส่ังการ

๑. วิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ 14 วัน
การด าเนินงาน PMQA รายหมวด 
๒. สรุปข้อมูลเสนอผู้บริหาร
รับทราบในเวทีประชุม กบศ.
ประจ าเดือน

๑. มีทิศทางการด าเนินงานทีช่ัดเจน 7 วัน
ในการพัฒนางาน โดยใช้เคร่ืองมือ 
PMQA เป็นกลไกขับเคล่ือนงาน

๑. น าผลการด าเนินงานมาสรุป 7 วัน

อย่างถูกตอ้ง และด าเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาทีก่ าหนด

ระยะเวลา

การบริหารจัดการภาครัฐ PMQA ประจ าปี 2563
กลุม่ขับเคลือ่นยทุธศาสตร์และพัฒนาก าลังคน

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์ทีก่ าหนด
รายงานผลการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA ประจ าปี ๒๕๖๓ ถูกตอ้ง ครบถ้วน ทันเวลา การปฏิบัตงิานเป็นไป

1. แตง่ตัง้ค าสัง่คณะกรรมการ
ด าเนนิงานPMQA ประจ าปี 

กลุ่ม บรย. 

๒. ประชุมชี้แจงนโยบายการด าเนินงานใน
ภาพรวมของหน่วยงาน 

ผู้บริหาร/กลุ่ม 
บรย. 

๓. ประชุมคณะกรรมการกลุ่มย่อยการ
ด าเนินงาน PMQA รายหมวด 

คกก.รายหมวด 

๔. ประเมินตนเองรายหมวด 
คกก.รายหมวด 

๕. ก าหนดทิศทางการพัฒนา และ
ด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมิน 

ผู้บริหาร/คกก.
ทุกหมวด 

๖. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงนโยบาย 
คกก.รายหมวด 



วิเคราะห์ข้อมูลรายหมวด 
น าเสนอเชิงนโยบายให้ผู้บริหาร
ทราบ

๑. ประชุมภาพรวมทุกหมวด 3 วัน
เพือ่เชื่อมโยงผลการด าเนินงาน
รายปีวัดผลลัพธ์ทีห่มวด 7

๑. น าเสนอผลการด าเนินงาน 3 วัน
ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง
การส่ือสารของหน่วยงาน

51 วันรวมระยะเวลาทั้งหมด

๖. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงนโยบาย 
คกก.รายหมวด 

๗. เชื่อมโยงผลการด าเนินงาน PMQA 
ภาพรวมหน่วยงาน 

คกก.PMQA
หมวด ๗ 

๘. สรุปผลการด าเนินงาน และเผยแพร่  
คกก.ทุกหมวด/

กลุ่ม บรย. 



 
ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน จุดควบคุมความเสี่ยง

๑. แต่งต้ังค าส่ังคณะกรรมการ 2 วัน
พัฒนาระบบราชการ(กพร.) 
๒. มอบหมายงานผู้รับผิดชอบ
รายตัวชี้วัดให้เป็นปัจจุบัน

๑. จัดประชุมชี้แจงให้กับผู้เกี่ยวข้อง 2 วัน
๒. สรุปรายงานรายละเอียดตัวชี้วัด 
พร้อมก าหนดแผนการด าเนินงาน
พัฒนาระบบราชการของหน่วยงาน
แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ

๑. พิจารณา/วิเคราะห์ ทบทวน 7 วัน
๒. ก าหนดเกณฑ์การประเมินกลาง
ของหน่วยงาน
๓. ถ่ายระดับตัวชี้วัดของหน่วยงาน
จากผู้บริหารลงสู่กลุ่มงานพร้อม
มอบเกณฑ์การประเมินผลทีช่ัดเจน

๑. มอบหมายงานจากกลุ่มงาน 3 วัน
ลงสู่รายบุคคล พิจารณา
ความเหมาะสม ความเท่าเทียมกัน
ของเกณฑ์การประเมินตาม
มาตรฐานเดียวกัน

๑. ก าหนดให้ส่งรายงาน 7 วัน
เก็บรวบรวมรายงานความก้าวหน้า
ทุก 2 เดือน
๒. น าเสนอความก้าวหน้าการ
ด าเนินงานในเวท ีกบศ.

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์ทีก่ าหนด
รายงานผลตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ (กพร.) ถูกตอ้ง ครบถ้วน ทันเวลา การปฏิบัตงิานเป็นไปอย่างถูกตอ้ง

ระยะเวลา

การติดตามประเมินผลตามค ารับรองการปฏบิัติราชการ (กพร.) ประจ าปี 2563
กลุม่ขับเคลือ่นยทุธศาสตร์และพัฒนาก าลังคน

และด าเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาทีก่ าหนด

1. ก าหนดผู้รับผิดชอบหลักตัวชี้วัดตาม
ค ารับรองฯ ของหน่วยงานประจ าปี 

2. ชี้แจงค ารับรองการปฏิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณ 2563 

๓. มอบหมายตัวชี้วัดระดับกลุ่มงาน 

๔. มอบหมายงานสู่ระดับบุคคล 

5.  รวบรวมรายงานน าเสนอผู้บริหาร
พิจารณา 

กลุ่ม บรย. 

กลุ่ม บรย. 

คกก. PMQA 
หมวด ๕ 

หน.กลุ่ม/ฝ่าย 

กลุ่ม บรย. 



ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน จุดควบคุมความเสี่ยง ระยะเวลา
๓. เร่งรัดการด าเนินงานที่ผลการ

ด าเนินงานยังไม่ผ่านตามเกณฑ์

๑.จัดประชุมให้ผู้รับผิดชอบ 14 วัน
รายตัวชี้วัดน าเข้ารายงานการ
ด าเนินงานพัฒนาระบบราชการ
ในระบบ DOC/
 ระบบรายงาน กพร. และ
ระบบฐานข้อมูลกลาง ตามเวลา
ทีก่ าหนด

๑. ด าเนินการประมวลผล 7 วัน
วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล 
และคืนข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ

๑. น าเสนอผลการด าเนินงาน 7 วัน
ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง
การส่ือสารของหน่วยงาน

49 วันรวมระยะเวลาทั้งหมด

๘. สรุปผลการด าเนินงาน และเผยแพร่  

๖. บันทึกข้อมูลลงในระบบ  
ผู้รับผิดชอบราย 

๗. ตรวจสอบความถูกต้องให้คะแนนจาก
เจ้าภาพตัวชี้วัด และด าเนินการอุทธรณ์ 

ผลการประเมิน  

กลุ่ม บรย. 

กลุ่ม บรย. 
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ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน จุดควบคุมความเสี่ยง ระยะเวลา



คะแนน ระดบั
1.ตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงาน (กพร.)

เพือ่ให้ผลการด าเนินงานตัวชี้วัด
 กพร. บรรลุตามเป้าหมายของ
หน่วยงาน

การลงข้อมูลตัวชี้วัด 
กพร.ในระบบ DOC ไม่
ครบตามประเด็นการ
รายงาน / เกิดความ
ล่าช้า

1.ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดไม่ได้
ตรวจสอบความถูกต้อง/
ครบถ้วนของการลงข้อมูลใน
ระบบ DOC

2 3 6 ปาน
กลาง

2.การลงบันทึกข้อมูลใน ระบบ 
DOC ล่าช้า

2 3 6 ปาน
กลาง

3.ระบบ Internet / เว็บไซต์ล่ม 2 3 6 ปาน
กลาง

2.รับการตรวจเยี่ยมจากทีมกรมอนามัย เพือ่ให้การด าเนินงานรับการ
ตรวจเยี่ยมจากทีมกรมอนามัย
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

การรับการตรวจเยี่ยม
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

1.การลงพืน้ทีต่รวจเยี่ยมจาก
กรมอนามัยไม่เป็นไปตามที่
ก าหนด

2 2 4 ปาน
กลาง

2.ผู้รับผิดชอบงาน/ cluster 
ไม่ได้เข้าร่วมประชุมรับการตรวจ
เยี่ยม

2 2 4 ปาน
กลาง

3.รายงานประจ าปี เพือ่จัดท าสรุปผลการ
ด าเนินงานด้านการส่งเสริม
สุขภาพและอนามัยส่ิงแวดล้อม

การจัดท าสรุปรายงาน
ประจ าปีล่าช้า / 
ประเด็นไม่ครบถ้วน

1.การจัดส่งสรุปข้อมูลโครงการ
ล่าช้า /สรุปประเด็นไม่ครบถ้วน

3 2 6 ปาน
กลาง

ล าดบั
ความเสี่ยงโอกาส ผลกระทบ

ระดบัความเสี่ยง

ตารางการวิเคราะห์ระดับความเสีย่ง
กลุม่ขับเคลือ่นยทุธศาสตร์และพัฒนาก าลังคน

ปีงบประมาณ 2563

ภารกิจตามกฎหมาย /แผนงาน /
ภารกิจอ่ืน ๆ ทีส่ าคัญ / ขั้นตอน

วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง
การประเมนิความเสี่ยง



คะแนน ระดบั

ล าดบั
ความเสี่ยงโอกาส ผลกระทบ

ระดบัความเสี่ยง
ภารกิจตามกฎหมาย /แผนงาน /
ภารกิจอ่ืน ๆ ทีส่ าคัญ / ขั้นตอน

วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง
การประเมนิความเสี่ยง

4.การเฝ้าระวังข้อมูล มีข้อมูลด้านส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยส่ิงแวดล้อมประกอบการ
วางแผนการด าเนินงาน

ข้อมูลจาก HDC ล่าช้า
 / ประเด็นไม่ครบถ้วน

1.การรวบรวมข้อมูลจาก HDC
ล่าช้า / ประเด็นไม่ครบถ้วน

2 2 4 ปาน
กลาง

2.ระบบ Internet / เว็บไซต์ล่ม 2 3 6 ปาน
กลาง

5.การจัดวางระบบควบคุมภายใน เพือ่ให้การด าเนินงานจัดวาง
ระบบควบคุมภายในเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ

การด าเนินงานงระบบ
ควบคุมภายในไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย

1.คณะกรรมการควบคุมภายใน
ฯไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
ตามทีก่ าหนด

2 2 4 ปาน
กลาง

2.การก าหนดประเด็น
กระบวนงานยังไม่ครบถ้วน/
ครอบคลุม

2 2 4 ปาน
กลาง

3.การจัดท ารายงานผลการ
ติดตามประเมินผลระบบ
ควบคุมภายในของหน่วยงาน
ล่าช้า

2 2 4 ปาน
กลาง



กระบวนการจ าหน่าย 
ของงานพัสดุ กลุ่มอ านวยการ 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้การด าเนินงานด้านพัสดุเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ถูกต้องตามระเบียบ   
กระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  มีพัสดุคงเหลือครบถ้วน  
ถูกต้องตามความเป็นจริง 
 

ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน จุดควบคุมความเสี่ยง ระยะเวลา 
น.ส.อครวรรณ  สินธุบัว  

    1.จัดท าบันทึกขออนุมัติและค าสั่ง 
    แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 
    พัสดุ ประจ าปี 
 

1.ต้องท าให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันท า
การ หลังได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร
ให้ด าเนินการพร้อมตรวจสอบความต้อง
ก่อนเสนอ 

 
30 นาที 

น.ส.อครวรรณ สินธุบัว  
  2.เสนอผู้มีอ านาจลงนามในบันทึก 
 
 

 
1.เสนอและติดตามการลงนามในบันทึก 
ภายใน 1 วันท าการ  

 
60 นาที 

 
ผู้มีอ านาจลงนาม 

   
   3.พิจารณาและลงนาม 
 

 
1.ลงนามภายใน 1 วันท าการ 

 
60 นาที 

 
 
น.ส.อครวรรณ สินธุบัว 

 
   4.เตรียมหลักฐานรับ - จ่าย วัสดุ    
   ครุภัณฑ์ ให้ คกก.ตรวจสอบพัสดุ 
   ตรวจสอบพัสดุประจ าปี ตรวจสอบ 

 

 
1.ต้องจัดท าให้แล้วเสร็จ ภายใน 2 วัน
ท าการ 
2.ตรวจสอบความถูกต้อง 

 
420 นาที 

 
คณะกรรมการตรวจสอบ
พัสดุประจ าปี 

 
    5.คกก.คกก.ตรวจสอบพัสดุ    
       ตรวจสอบพัสดุประจ าปี  
       ด าเนินการตรวจสอบพัสดุ 
 

 
1.ตรวจสอบพัสดุตามหลักฐานรับ-จ่าย 
 

 
420 นาที 

 
 
น.ส.อครวรรณ สินธุบัว 

 
   6.จัดท ารายงานผลการตรวจสอบ 
   พัสดุ หลังกจากที่ คกก.ตรวจสอบ 
   พัสดุประจ าปี ตามการตรวจสอบ 
   แล้ว 
 

 
1.ต้องท ารายงานและรายงานให้แล้ว
เสร็จภายใน 30 วันท าการ ตาม 
ระเบียบพัสดุ 2560 ข้อ 155 
 
 
 

 
180 นาที 

 
น.ส.อครวรรณ สินธุบัว 

  

 7.เสนอผู้มีอ านาจลงนามในบันทึก 
  และหนังสือรายงานไปยังส านักงาน 
  ตรวจเงินแผ่นดิน 
 

1.เสนอและติดตามการลงนามในบันทึก 
ภายใน 1 วันท าการ 
 
 
 

 
60 นาที 

 
 



ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน จุดควบคุมความเสี่ยง ระยะเวลา 
 

ผู้มีอ านาจลงนาม 
 
        8.พิจารณาและลงนาม 
 

 
1.ลงนามภายใน 1 วันท าการ 

 
60 นาที 

 
น.ส.อครวรรณ สินธุบัว 

 
        9. จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง  
        คกก.สอบหาข้อเท็จจริง 
 

1. .ต้องท าให้แล้วเสร็จภายใน 1 วันท า
การ หลังได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร
ให้ด าเนินการพร้อมตรวจสอบความต้อง
ก่อนเสนอ 

 
60 นาที 

 
น.ส.อครวรรณ สินธุบัว 

 
  10.เสนอผู้มีอ านาจลงนามในค าสั่ง 
 

1.เสนอและติดตามการลงนามในบันทึก 
ภายใน 1 วันท าการ 

 
60 นาที 

 
ผู้มีอ านาจลงนาม 

 
       11.พิจารณาและลงนาม 
 

 
1.ลงนามภายใน 1 วันท าการ 

 
60 นาที 

 
 

คกก.สอบหาข้อเท็จจริง 

 
  12.คกก.สอบหาข้อเท็จจริงว่ามี 
  พัสดุช ารุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป 
  หรือไม่ 
 

 
1.เริ่มด าเนินการสอบหาข้อท็จจริงในวัน
เปิดท าการวันแรกของการรับทราบค าสั่ง  
ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันท าการ 

 
420 นาที 

 
น.ส.อครวรรณ สินธุบัว 

 
  13.จัดท ารายงานผลการสอบหา 
  ข้อเท็จจริงเสนอหัวหน้าหน่วยงาน 
 

1.ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนก่อน
รายงานผลการต่อหัวหน้าหน่วยงาน 
2.จัดท ารายงานผลการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงเสนอต่อผู้แต่งตั้งภายใน 30 
วันท าการ  
3.คกก.ลงลายมือชื่อก ากับในเอกสาร
ประกอบรายงาน 

 
 

840 นาที 

 
น.ส.อครวรรณ สินธุบัว 

 
  14.เสนอผู้มีอ านาจลงนามในค าสั่ง 
 

1.เสนอและติดตามการลงนามในบันทึก 
ภายใน 1 วันท าการ 

 
60 นาที 

 
ผู้มีอ านาจลงนาม 

 
       15.พิจารณาและลงนาม 
 

 
1.ลงนามภายใน 1 วันท าการ 

 
60 นาที 

 
น.ส.อครวรรณ สินธุบัว 

 

    16. จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง  
    คกก.ก าหนดราคากลาง พร้อม 
   จ าหน่าย 

1. .ต้องท าให้แล้วเสร็จภายใน 1 วันท า
การ หลังได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร
ให้ด าเนินการพร้อมตรวจสอบความ
ถูกต้องก่อนเสนอ 
 

 
60 นาที 

คกก.คกก.ก าหนดราคา
กลาง พร้อม จ าหน่าย 

17.คกก.ก าหนดราคากลาง พร้อม  
   จ าหน่าย ก าหนดราคากลางของ 
    พัสดุ 
 

 
1.เริ่มด าเนินตั้งราคากลางของพัสดุที่
จ าหน่าย 

 
240 นาที 
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ผู้มีอ านาจลงนาม 

   

     18. พิจารณาสั่งให้ด าเนิน 
     การจ าหน่ายพัสดุ 
 

1.ขาย ให้ด าเนินการขายโดยวิธี
ทอดตลาดก่อน แต่ถ้าขายโดยวิธี
ทอดตลาดแล้วไม่ได้ผลดี ให้น าวิธีที่
ก าหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใช้โดยอนุโลม 
เว้นแต่กรณี ดังต่อไปนี้ 
(ก) การขายพัสดุครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาซื้อ
หรือได้มารวมกันไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ 
บาท จะขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดย
การเจรจาตกลงราคากันโดยไม่ต้อง
ทอดตลาดก่อนก็ได้ (ข) การขายให้แก่
หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การสถานสา
ธารณกุศลตามมาตรา ๔๗ (๗) แห่ง
ประมวลรัษฎากร ให้ขายโดยวิธี
เฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคา
กัน (ค) การขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ แท็บเล็ต ให้แก่
เจ้าหน้าที ่ของรัฐที่หน่วยงานของรัฐ
มอบให้ไว้ใช้งานในหน้าที่ เมื่อบุคคล
ดังกล่าวพ้นจากหน้าที่หรืออุปกรณ์
ดังกล่าว พ้นระยะเวลาการใช้งานแล้ว 
ให้ขายให้แก่บุคคลดังกล่าวโดยวิธี
เฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคา
กัน 
ตามระเบียบ ข้อ 214 
 

60 นาที 

 

น.ส.อครวรรณ สินธุบัว 
 

     19. ด าเนินการจ าหน่ายพัสดุ 
 

1.เริ่มด าเนินการจ าหน่ายพัสดุ ให้แล้ว
เสร็จภายใน 30 วันท าการ  

2,100 นาท ี

 

 
น.ส.อครวรรณ สินธุบัว 

 
   20.จัดท ารายงานผลการจ าหน่าย 
    พัสดุ 
 

 

1.ต้องจัดท าให้แล้วเสร็จ ภายใน 1 วัน
ท าการ 
2.ตรวจสอบความถูกต้อง 

 
60 นาที 

 
น.ส.อครวรรณ สินธุบัว 

  

 21.เสนอผู้มีอ านาจลงนามในบันทึก 
  และหนังสือรายงานไปยังส านักงาน 
  ตรวจเงินแผ่นดิน 
 

 
1.เสนอและติดตามการลงนามในบันทึก 
ภายใน 1 วันท าการ 

 
60 นาที 

 

น.ส.อครวรรณ สินธุบัว 
 

 
  22.ลงจ่ายพัสดุออกจากบัญชีและ 
  ทะเบียน 
 

 
1.ให้รีบลงจ่ายพัสดุออกจากบัญชีและ
ทะเบียนโดยทันที เมื่อได้ด าเนินการ
จ าหน่ายแล้ว 

 
420 นาที 
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น.ส.อครวรรณ สินธุบัว 
 
 

 

    23. จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม 
 

1.จัดเก็บเข้าแฟ้มให้ครบถ้วน ถูกต้อง  
 

20 นาที 

  รวมระยะเวลาทั้งหมด 5,870 นาที 

 

แบบสอบถามกระบวนงานการจ าหน่ายพัสดุ 
กลุ่มงานอ านวยการ 

 แบบสอบถามนี้เหมาะส าหรับผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นผู้บริหารระดับผู้จัดการหรือกลุ่มผู้บริหาร ซึ่ง
คุ้นเคยเกี่ยวกับด้านการบริหารพัสดุของหน่วยรับตรวจ ข้อสรุปค าตอบจะต้องมาจากการสังเกตการณ์และการ
สัมภาษณ์ ผู้มีความรู้ในเรื่องนี้ 

1. แบบสอบถามด้านกระบวนงานการจ าหน่ายพัสดุ ประกอบด้วย 

แบบสอบถามด้านกระบวนงานการตรวจสอบพัสดุประจ าปี 

ค าถาม 
 

มี / ไม่ ไม่มี / 
ไม่ใช่ 

ค าอธิบาย/ 
ค าตอบ 

1.การจ าหน่ายพัสดุ 
 กรณีพัสดุช ารุด เสื่อมสภาพ สูญหายหรือหมดความจ าเป็นต้องใช้

งาน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง หรือไม่ 

√   

 กรณีพัสดุช า รุด เสื่อมสภาพ สูญหายหรือหมดความจ าเป็นต้อง
ใช้งาน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง และทัน
ระยะเวลาที่ก าหนดหรือไม่ 

√     

 มีการสอบหาข้อเท็จจริงหรือไม่ √   

 มีการรายงานผงการสอบหาข้อเท็จจริงหรือไม่ √   

 มีการจ าหน่ายพัสดุด าเนินการแล้วเสร็จภายใน 60 วันนับถัดจาก
วันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการหรือไม่ 

√   

 มีการจัดท ารายงานการจ าหน่ายพัสดุออกจากบัญชีหรือไม่ √   

 เมื่อได้ด าเนินการจ าหน่ายพัสดุแล้ว ได้ลงจ่ายพัสดุนั้นออกจาก
บัญชีหรือทะเบียนทันที และแจ้งให้ส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินทราบภายใน 30 วันนับแต่ลงจ่ายพัสดุนั้นหรือไม่ 

√   

สรุป : มีการด าเนินการตามแบบสอบถามครบถ้วน 

 

       ชื่อผู้รายงาน ................................ 
       ต าแหน่ง……………………………....... 
       วันที่............./............../................ 
 

 



ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน       จุดควบคุมความเสี่ยง

1. จัดเตรียมข้อมูลในการจัดซ้ือจัดจ้าง 1 วัน
 1.1 รายละเอียดโครงการ

 1.2 ใบเสนอราคา+แค็ตตาล็อก(ถ้ามี)

 1.3 รายชื่อคณะกรรมการตรวจรับ

 1.3.1 วงเงิน 50,000 บาทขึ้นไป คกก 1-3 ท่าน

 1.3.2 วงเงินน้อยกว่า 50,000 บาท คกก 1 ท่าน

กรณีผู้ขายรายใหม่ ให้แนบเอกสารที่เกี่ยวข้องมาพร้อม

2. จัดท าบนัทกึขออนุมัติ 0.5 วัน

หลักการก่อนด าเนินการ

ในขั้นตอนต่างๆ 

๒.1 ก าหนดรายละเอียดและวงเงินให้ชัดเจน

๒.2 แนบเอกสารให้ครบถ้วนตามข้อ 1

๒.3 ให้ด าเนินการจัดท าบันทึก เสนอผอ.

ภายใน 15 วัน ก่อนส่งจัดท าจัดซ้ือจัดจ้าง

ในระบบ e-GP 

3. ผู้มีอ านาจพจิารณาลงนามอนุมัติ

3.1 หลังจากได้รับอนุมัติ 1 วัน
ส่งขอเลขรหัสงบประมาณที่กลุ่มงาน บรย.

4. บนัทกึข้อมูลตามระบบ 0.5 วัน

ใหค้รบถ้วนถูกต้องทกุขั้นตอน

4.1. พิมพ์เอกสารออกจากระบบ e-GP 

งานพัสดุ กลุม่อ านวยการ ศูนยอ์นามัยที่ 9 นครราชสีมา
การจัดซ้ือจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินเกิน 5,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท (ลง e-GP)

                           ทีก่ าหนด การปฏิบัตงิานเป็นไปอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคับ

ระยะเวลา

วัตถุประสงค์  :  เพ่ือให้การด าเนินเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ ประสิทธิผล การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์

4. บันทึกข้อมูลในระบบ e-GP 

3. พิจารณาและลงนาม 
ขออนุมัติวงเงินซื้อขอจ้าง 

เจ้าหน้าที่ 

1. จัดเตรียมข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง 
รวมทั้งข้อมูลของคณะกรรมการ 
ก าหนด TOR และคณะกรรมการ 

ตรวจรับพัสดุ 

2. จัดท าบันทึกขออนุมัติ 
หลักการเพื่อจัดซื้อ / จ้าง  

เสนออนุมัติโดย ผอ. 

เจ้าหน้าที่ 

เจ้าหน้าที่ 

ผู้มีอ านาจลงนาม 
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5. รวบรวมเอกสารหลักฐาน

ใหค้รบถ้วนตามระเบยีบที่ก าหนด 0.5 วัน

5.1. หัวหน้าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

ความถูกต้อง

6. สอบทานความครบถ้วน 1 วัน

ถูกต้องก่อนลงนามอนุมัติ

6.1. ลงนามอนุมัติภายใน ๑ วันท าการ

7. ขอใบเสนอราคาไม่น้อยกวา่ 0.5 วัน

3 ร้าน (เกิน 100,000) บาท

7.1. ตรวจสอบความครบถ้วน

ถูกต้องของใบเสนอราคา 

7.2. ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง

หลังจากได้รับใบเสนอราคา

8. จัดท าบนัทกึรายงานผล 0.5 วัน

ทนัททีี่ได้ชื่อผู้ค้า

8.1. ประกาศผู้ชนะการเสนอ

ราคาในเว็บไซด์ของหน่วยงาน

7. ติดต่อกับผู้ประสานงาน 
กับผู้ค้า 

8. จัดท าบันทึกรายงาน 
ผลการพิจารณา และประกาศ 

ผู้ชนะการเสนอราคา  
พร้อมบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP  

โดยผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 

 
6. พิจารณาและลงนาม 

อนุมัติรายงาน 
ขอซื้อขอจ้าง 

5. รวบรวมเอกสารหลักฐาน 
จากระบบ e-GP และจากผู้ขาย 

 เสนอผู้มีอ านาจลงนาม 

เจ้าหน้าที่พัสดุ 

ผู้มีอ านาจลงนาม 

เจ้าหน้าที่พัสดุ 

เจ้าหน้าที่พัสดุ 
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9. สอบทานความครบถ้วน 1 วัน

ถูกต้องก่อนลงนามอนุมัติ

9.1. ลงนามอนุมัติภายใน ๑ วันท าการ

10. สอบทานความครบถ้วน 0.5 วัน

    ถูกต้อง ก่อนลงนามอนุมัติ

และขึ้นประกาศในระบบ EGP

11. ตรวจสอบความถูกต้องก่อนออก 0.5 วัน

ใบส่ัง

11.1.ก าหนดวันส่งมอบพัสดุทุกคร้ัง

11.2.ระบุในใบส่ังซ้ือ/จ้าง กรณีผู้ค้า

ส่งมอบพัสดุเกินก าหนดจะด าเนิน

การแจ้งปรับทุกคร้ัง

11.3 ทดลองเข้าระบบทุก 10 วัน 

หากพบว่าระบบใช้งานได้ด าเนิน

การขั้นตอนต่อไปทันที

12. สอบทานความครบถ้วน 0.5 วัน

ถูกต้อง ก่อนลงนามอนุมัติ

11. จัดท าใบสั่งซื้อ/จ้าง ในระบบ
และประสานงานกับร้านค้าเพื่อนัดวัน

รับใบสั่งซ้ือ/จ้าง   

9. ลงนาม 
อนุมัติรายงานผล 

การพิจารณาขอซื้อ / จ้างและ
ประกาศผู้ชนะ 

10. หัวหน้าเจ้าหน้าที่พิจารณา
อนุมัติในระบบ e-GP พร้อมขึ้น

ประกาศ  

12. หัวหน้าเจ้าหน้าที่พิจารณา
อนุมัติในใบสั่งซ้ือ/จ้าง 

ผู้มีอ านาจลงนาม 

เจ้าหน้าที่พัสดุ 

เจ้าหน้าที่พัสดุ 

ผู้มีอ านาจลงนาม 
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13.ทดลองเข้าระบบทกุ 10 วนั 0.5 วัน

หากพบวา่ระบบใช้งานได้ด าเนินการ

ขั้นตอนต่อไปทนัที

13.1 กรณีหากเป็นการจ้างให้ผู้ค้าติด

อากรแสตมป์ให้ครบถ้วนทุกคร้ัง

14. รับใบส่งมอบสินค้าภายในระยะเวลา0.5 วัน

ที่ก าหนด

15. ตรวจสอบเอกสารประกอบเบกิ 0.5 วัน

จ่ายใหค้รบถ้วนก่อนส่งผู้ตรวจรับ

พสัดุ

 16. ผู้ตรวจรับพสัดุด าเนินการ 5 วัน

   ตรวจรับพสัดุใหค้รบถ้วน 

   ถูกต้องภายในเวลาที่ก าหนด

   ไม่เกิน 5 วนัท าการ

17.ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน 0.5 วัน

ของรายงานผลการตรวจรับพสัดุ

17.1 ทดลองเข้าระบบทกุ 10 วนั 

หากพบวา่ระบบใช้งานได้ด าเนิน

การขั้นตอนต่อไปทนัที

14.รับใบส่งมอบพัสด ุ
จากผู้ค้า / ผู้รับจ้าง 

15. จัดท ารายงานผลการตรวจรับ
พัสดุและบันทึกในระบบ EGP โดย

ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 

13. ผู้ค้ารับใบสั่งซ้ือ/จ้าง เจ้าหน้าที่
บันทึกวันที่ในระบบ EGP และ

ด าเนินการซื้อ/จ้าง 

16. ผู้ตรวจรับพัสดุด าเนินการ
ตรวจรับ 

17. บันทึกวันที่รายงานผลการตรวจ
รับในระบบ EGP  

เจ้าหน้าที่พัสดุ 

เจ้าหน้าที่พัสดุ+ 
ผู้ประสานงาน 

เจ้าหน้าที่พัสดุ+ 
ผู้ตรวจรับ 

เจ้าหน้าที่พัสดุ 

เจ้าหน้าที่พัสดุ 
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18. ตรวจสอบเอกสารประกอบ 0.5 วัน

   การเบกิจ่ายใหค้รบถ้วน

   ก่อนส่งใหก้ารเงินทกุคร้ัง

18.1 ตรวจสอบความถูกต้อง

    ของรหัสงบประมาณ 

    และจ านวนเงินที่ส่งเบิกทุกคร้ัง

19. สอบทานความครบถ้วน 1 วัน

ถูกต้อง ก่อนลงนามอนุมัติ

20. ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน 0.5 วัน

ของบนัทกึขออนุมัติจ่ายเงิน

20.1 ทดลองเข้าระบบทุก 10 วัน 

หากพบว่าระบบใช้งานได้ด าเนิน

การขั้นตอนต่อไปทันที

21. ตรวจสอบความถูกต้อง  0.5 วัน

ครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน

การส่งเบกิก่อนจัดส่งทกุคร้ัง

22.จัดเก็บเข้าแฟม้ใหถู้กต้อง 0.5 วัน

เปน็ระเบยีบ

รวมเวลาทัง้หมด 18 วัน

21. จัดส่งเอกสารขอเบิกให้งาน
การเงินและถ่ายเอกสารส าเนาคู่ฉบับ

คืนต้นเรื่อง  

18. จัดท าบันทึก 
ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน                            

22. จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม 

19.หัวหน้า
หน่วยงาน

พิจารณาอนุมัติ 

20. บันทึกวันที่ขออนุมัติเบิกจ่ายใน
ระบบ GFMIS   

เจ้าหน้าที่พัสดุ 

ผู้มีอ านาจลงนาม 

เจ้าหน้าที่พัสดุ 

เจ้าหน้าที่พัสดุ 

เจ้าหน้าที่พัสดุ 













คะแนน ระดบั
ขั้นตอนที ่7 ติดต่อ
ประสานงานผู้ค้าให้เสนอราคา

เพือ่เปรียบเทียบราคาก่อน
ด าเนินการจัดซ้ือ/จ้าง

ด าเนินการจัดซ้ือ/จ้างล่าช้า ผู้ค้าส่งใบเสนอราคาล่าช้า 1 1 1 ต่ า
3

ขั้นตอนที ่11 ประสานงานกับ
ร้านค้าเพือ่จัดหาพัสดุ

เพือ่ให้ได้สินค้าตามวัน
เวลาทีก่ าหนด

ไม่ได้รับสินค้าตามวันทีก่ าหนด ผู้ค้าอาจส่งมอบพัสดุล่าช้า 
เกินก าหนด

1 1 1 ต่ า

2
ขั้นตอนที ่15 จัดท ารายงานผล
การตรวจรับพัสดุเสนอผู้ตรวจ
รับพัสดุโดยผ่านหัวหน้าที่
เจ้าหน้าที่

1.เพือ่ตรวจรับสินค้าว่า
ถูกต้องตามทีจ่ัดซ้ือ/จ้าง
หรือไม่ ก่อนส่งเบิกจ่าย

1.ได้รับพัสดุไม่ถูกต้อง ไม่ครบ
ตามจ านวน

1.พัสดุช ารุดเสียหาย
ระหว่างขนส่ง/ไม่ถูกต้อง
ตามทีส่ั่ง/แพ็คพัสดุผิดและ
ส่งผิดที ่/ไม่ส่งพัสดุตามวัน 
เวลา ทีก่ าหนด

1 2 2 ต่ า

1

2.เพือ่ให้เอกสาร
ประกอบการเบิกจ่าย/ใบ
ส่งของ/ใบแจ้งหนี/้
ใบเสร็จรับเงิน ถูกต้อง
ครบถ้วนก่อนผู้ตรวจรับ
พัสดุด าเนินการตรวจรับ

2. เอกสารประกอบการเบิกจ่าย
ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วนไม่สามารถ
เสนอผู้ตรวจรับพัสดุด าเนินการ
ตรวจรับได้

2. ผู้ค้าน าเอกสาร
ประกอบการเบิกจ่ายมาไม่
ครบถ้วน ถูกต้อง

1 2 2 ต่ า

ล าดบั
ความเสี่ยง

ตารางวิเคราะห์ระดับความเสีย่ง
งานพัสดุ กลุม่อ านวยการ ศูนยอ์นามัยที่ 9 นครราชสีมา

ปีงบประมาณ 2563

โอกาส ผลกระทบ
ระดบัความเสี่ยง

ภารกิจตามกฎหมาย /
แผนงาน /ภารกิจอ่ืน ๆ ที่

ส าคัญ / ขั้นตอน
วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง

การประเมนิความเสี่ยง



 
ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน       จุดควบคุมความเสี่ยง ระยะเวลา

30      วนั

1. ระยะเวลาในการส่งรายงานการตรวจ

    สอบที่อาจกระชั้นชิด 1       วนั

1. ติดต่อประสานงานใหค้รบถ้วนทกุหน่วยงาน 1       วนั

2. ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือ

1. ตรวจสอบข้อเทจ็จริงอย่างรอบด้าน 1        วนั

2. บนัทกึภาพใหค้รบถ้วน และถูกจุดส าคัญ

3. จดบนัทกึประเด็นส าคัญ

การตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีอุทธรณ์ค าสัง่เจ้าพนักงานท้องถ่ิน
 ศูนยอ์นามัยที่ 9 นครราชสีมา

วัตถุประสงค์ :  เพ่ือให้การด าเนินงานดา้นการตรวจสอบขอ้เท็จจริงกรณีอุทธรณ์ค าสั่งเจ้าพนักงานเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ
                            ประสิทธิผล และเป็นไปตามพระราชบัญญัตกิารสาธารณสุข พ.ศ.2535 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเตมิ       

1. ผู้รับค าสั่งไม่เห็นด้วยกับค าสั่งของ       
เจ้าพนักงานท้องถิ่น จึงอุทธรณ์ค าสั่ง
ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์   

(กรมอนามัย)  

 
2. คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์    
มีค าสั่งให้ศูนย์ฯ ตรวจสอบข้อเท็จจริง

กรณีอุทธรณ์ฯ และเรียกหลักฐาน
ประกอบจากทางท้องถิ่นและผู้อุทธรณ์ 

3. ศูนย์ฯ ประสานท้องถิ่นฯ ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดและผู้อุทธรณ์เพ่ือลง

พ้ืนที่ตรวจสอบ 

4. ศูนย์ฯ ร่วมกับส างานสาธารณสุข
จังหวัด ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง 

ผู้อุทธณณ์ 

เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 



1. จัดท ารายงานการตรวจสอบข้อเทจ็จริง 1        วนั

    ใหค้รบถ้วนทกุประเด็น

2. ส่งรายงายภายในระยะเวลาที่คณะอนุ

    กรรมการก าหนด

1. เสนอและติดตามการลงนามในบนัทกึ 1        วนั

    ภายใน 1 วนัท าการ

1. น าเสนอข้อมูลอย่างละเอียด 30        นาที

          

      

60        นาที

5. ศูนย์ฯ รวบรวมข้อมูลการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง รูปภาพ และพยานหลักฐาน 
รายงานการตรวจสอบข้อเท็จจรงิกรณี
อุทธรณ์ค าสั่ง ส่งให้คณะอนุกรรมการ

พิจารณาอุทธรณ์ 

   7. รายงานข้อเท็จจริงต่อที่ประชุม
คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 

เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ 

ผู้มีอ านาจลงนาม 

เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ 

ผู้มีอ านาจลงนาม 

6. น าเสนอ ผอ.พิจารณา  
ลงนาม 

 
 
    

8. คณะอนุกรรมการฯ
พิจารณาข้อเท็จจริง 

 
    
 



1 วนั

1        วนั

รวมเวลาทัง้หมด ภายใน 90 วัน
นับแต่ได้รับอุทธรณ์

10. คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
ออกค าสั่ง 

   9. คณะอนุกรรมการฯรายงานต่อ 
คณะกรรมการฯ 

เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ 

ผู้มีอ านาจลงนาม 



คะแนน ระดบั
 เพือ่ให้การด าเนินงานด้านการ 1. ระยะเวลาการส่งรายงานการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี
อุทธรณ์

ตรวจสอบข้อเท็จจริงกระชั้นชิด

ค าส่ังเจ้าพนักงานเป็นไปอย่างมี 2. การตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ ครบถ้วนทุกประเด็น 5 5 25 สูงมาก 1

เป็นไปตามพระราชบัญญัติการ 3. การรายงานข้อมูลต่อคณะอนุ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่ กรรมการฯ มีความคาดเคล่ือน
แก้ไขเพิม่เติม

ตารางการวิเคราะห์ระดับความเสีย่ง
กลุม่อ านวยการ

ปีงบประมาณ 2563

ภารกิจตามกฎหมาย /แผนงาน /
ภารกิจอ่ืน ๆ ทีส่ าคัญ / ขั้นตอน

วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง
การประเมนิความเสี่ยง

ล าดบั
ความเสี่ยงโอกาส ผลกระทบ

ระดบัความเสี่ยง

1.ด าเนินการตรวจสอบขอ้เท็จจริง

การพิจารณาออกค าส่ัง
ของคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์อาจ
ไม่ถูกต้องครบถ้วน



วัตถุประสงค์  :  

 
ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน       จุดควบคุมความเสี่ยง

1. ใช้ประวติั ก.พ. ๗ ประกอบการ 1 วัน

   ตรวจสอบข้อมูล

2. ใช้มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง

   มาประกอบการส ารวจข้อมูลฯ

1. ใช้แบบฟอร์มการประเมินฯ
ตามที่กองการเจ้าหน้าที่ ก าหนด

   ตามที่กองการเจ้าหน้าที่ก าหนด

   2. ใช้ประวติั ก.พ. ๗ ประกอบการ

      จัดท าข้อมูลคุณสมบติัของบคุคล

1 วัน

การประเมนิผลงานเพ่ือเลื่อนระดบัและแตง่ตั้งขา้ราชการให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ประเภทวิชาการ ระดบัช านาญการ
ศูนย์อนามยัที ่9 นครราชสีมา (ส่วนงานย่อย)

ระยะเวลา

1 วัน

1.ส ารวจข้าราชการผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนให้ส่งแบบประเมินผลงาน 
ตาม ว ๑๐/๒๕๔๘ และแจ้งให้
ข้าราชการผู้มีคุณสมบัติทราบและส่ง 
แบบประเมินฯ ตาม ว ๑๐/๒๕๔๘ 

2.   รับเอกสารของผู้ประเมิน ตรวจสอบ
และวิเคราะห์ความถูกต้องของเอกสาร 
ความครบถ้วน  โดยตรวจเอกสาร  ดังน้ี 
  ๑) แบบประเมินคุณสมบัติของบุคคล 
  ๒) เอกสารทางวิชาการ 
  ๓) เอกสารหมายเลข ๑ - ๓  ตรงกับ
ประกาศของกองการเจ้าหน้าท่ี  กรม
อนามัย 
  กรณีเอกสารไม่ถูกต้อง  ไม่ครบ 
  ส่งคืนให้ผู้รับการประเมินกลับไปแก้ไข 

 

นางสีมาภร  
ทองเกลี้ยง 

นางสีมาภร  
ทองเกลี้ยง 

นางสีมาภร  
ทองเกลี้ยง  

3. เมื่อเอกสารของผู้รับการ
ประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
ด าเนินการส่งให้หัวหน้า

กลุ่ม/ฝ่าย พิจารณาลงนาม 
 



ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน       จุดควบคุมความเสี่ยง ระยะเวลา

  1. แบบรายการประกอบค าขอ 1 วัน

 บคุคล

1 สัปดาห์

 1. ขั้นตอนการใหบ้ริการและ 1 วัน

    ระยะเวลาการใหบ้ริการตามที่

    ก าหนด

 2. ก าหนดวนัส่งผลงานฯ

1. ทะเบยีนรับเอกสาร 5 นาที

นางสีมาภร  
ทองเกลี้ยง 

นางสีมาภร  
ทองเกลี้ยง 

 

6.   แจ้งให้ผู้รับการคัดเลือกฯ ส่งผลงาน
และข้อเสนอแนวคิดฯ พร้อมหลักฐานการ
เผยแพร่ผลงานผ่านทาง knowledge  
Center ในระดับกรมหรือระดับ
หน่วยงาน  แล้วรวบรวมส่งเลขานุการ
คณะกรรมการประเมินผลงาน 

 

นางสีมาภร  
ทองเกลี้ยง 

5. กองการเจ้าหน้าที่ ส่งประกาศคัดเลือก
ให้ผู้รับการประเมินส่งผลงานประเมินฯ 
ตามขั้นตอนการประเมินผลงาน (ว ๑๐/
๒๕๔๘) 

กลุ่มสรรหาและ
บรรจุแต่งต้ัง   

7. รับเอกสารของผู้รับการคัดเลือกฯ  
พร้อมจัดให้มีการลงทะเบียนวันที่รับ
เอกสารเพ่ือใช้ในการนับวันที่แต่งต้ัง  
กรณีเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ แล้วส่งให้
คณะกรรมการ กพว. พิจารณาผลงาน 

 
 
    

4. จัดท าหนังสือเสนอ ผอ.
ศูนย์ พิจารณาลงนามส่งกอง
การเจ้าหน้าท่ี กรมอนามัย 
  



ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน       จุดควบคุมความเสี่ยง ระยะเวลา

 1. ชื่อเร่ือง สัดส่วนของผลงาน 1 วัน
  ข้อเสนอแนวคิดฯ จะต้องเหมือนกับ

  ประกาศคัดเลือกฯ กรมอนามัย

 2. รูปแบบการเสนอผลงานและ

  ข้อเสนอแนวคิดฯ จะต้องเปน็ไป

   ตามแบบรายการประกอบค าขอ

  ประเมินผลงานฯ ตามเอกสาร

  เกี่ยวกับการประเมินบคุคล

  ของกองการเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย

 1. บญัชีรายละเอียดประกอบ 1 สัปดาห์
  การพจิารณาผลงาน

 2. แบบแสดงการรับผลงานที่ส่ง

  ประเมิน

 3. แบบแสดงการประเมินผลงาน

  4. แบบรายงานผลการประเมิน

  ผลงาน

 5. แบบใหค้ะแนนเกณฑ์การตัดสิน

  คุณภาพของผลงานของ

  คณะกรรมการฯ

1 เดือน

10. ประชุมพิจารณาผลงานวิชาการ
รายบุคคล 

เลขานุการ
คณะกรรมการ
ประเมินผลงาน 

8. ตรวจสอบความถูกต้องของผลงาน
และข้อเสนอแนวคิดฯ  เมื่อเอกสารของ
ผู้รับการคัดเลือกฯครบถ้วนสมบูรณ์
ด าเนินการส่งให้คณะกรรมการกพว.  ได้
อ่านล่วงหน้าก่อนนัดประชุม  

เลขานุการ 
คณะกรรมการ
ประเมินผลงาน 

9.จัดท าหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ
ติดต่อสถานที่จัดประชุม  และเตรียม
เอกสารประกอบการประเมนิ เอกสารลง
นามและเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ดังน้ี 
๑. บัญชีรายละเอียดประกอบการ
พิจารณา 
๒. แบบแสดงการรับผลงานที่ส่งประเมิน 
๓. แบบแสดงการประเมินผลงาน 
๔. แบบรายงานผลการประเมินผลงาน 
๕. แบบให้คะแนนเกณฑ์การตัดสิน
คุณภาพของผลงานของคณะกรรมการฯ 

 

เลขานุการ 
คณะกรรมการ
ประเมินผลงาน 



ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน       จุดควบคุมความเสี่ยง ระยะเวลา
 1. ขั้นตอนการใหบ้ริการและ 2 สัปดาห์
  ระยะเวลาการใหบ้ริการตามที่

  ก าหนด

 2. ก าหนดวนัส่งผลงานฯ ที่แก้ไข

1. ขั้นตอนการใหบ้ริการและ 2 วัน

    ก าหนด

1 วัน

รวมระยะเวลา เดอืน2

ระยะเวลาการใหบ้ริการตามที่

11.   คณะกรรมการพิจารณาผลงานของ
ผู้รับการ คัดเลือกฯ  กรณีมีข้อแก้ไข
หรือไม่ผ่านจะส่งกลับคืนให้ผู้ขอประเมิน
ให้ด าเนินการต่อและ 
ท าบันทึกแจ้งกลับไปแก้ไข 

 

12. จัดท าหนังสือและรวบรวม
เอกสารเสนอ ผอ.ศูนย์ลงนาม เพ่ือ
รายงานผลการประเมินให้กองการ
เจ้าหน้าท่ีด าเนินการจัดท าค าสั่ง
แต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งในระดับสูงขึ้น 
เสนอกรมอนามัย 

 

เลขานุการ 
คณะกรรมการ
ประเมินผลงาน 

เลขานุการ 
คณะกรรมการ
ประเมินผลงาน 

11.   รายงานผลการประเมิน  กรณีผ่าน
การประเมิน รวบรวมเอกสารเสนอ ผอ.
ศูนย์ฯ เพ่ือส่งให้กองการเจ้าหน้าท่ี ดังน้ี 
๑)  มติท่ีประชุม 
๒)  บัญชีรายละเอียดประกอบการ
พิจารณา  
๓)  แบบแสดงการรับผลงานที่ส่งประเมิน 
๔)  แบบแสดงการประเมินผลงาน 
๕)  แบบรายงานผลการประเมินผลงาน 
๖)  เกณฑ์การตัดสินคุณภาพของผลงาน
ของ คณะกรรมการทุกราย 
๗)  ผลงานและข้อเสนอแนวคิดฯ ของ
ผู้รับการคัดเลือกฯ (ต้นฉบับ ๑ เล่ม 
ส าเนา ๒ เล่มและแผ่น CD ๑ แผ่น) 
 

นางสีมาภร  
ทองเกลี้ยง 



วตัถุประสงค์  :  เพือรักษาสภาพคล่องทางการเงินและการยมืเงิน การเงินยมืถูกต้องตามระเบียบข้อบังคบัเกียวข้อง
รายงานทางการเงินถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคบั และมาตรฐาน ดาํเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาทกีาํหนด

 

ชือผู้รับผดิชอบ ขันตอนการปฏิบัติงาน       จุดควบคุมความเสียง

เอกสารแนบพร้อมหลกัฐานถูกตอ้ง
ครบถว้น
1.บนัทึกขอยมืเงิน
2.สญัญายมืเงิน 2 ชุด

    3 .สาํเนาขออนุมติัไปราชการ
    4..โครงการ/กาํหนดการ
   5 .ประมาณการค่าใชจ่้าย

1.ลงทะเบียนคุมรับเอกสาร

1.ตรวจสอบเอกสารสญัญายมืเงิน
ครบถว้น ถูกตอ้งตามระเบียบ

1. ตดัเงินให้ตามแผนงานโครงการ
2. มีการตรวจสอบก่อนอนุมติั

1. ตรวจสอบเอกสารให้ครบถว้น
ถูกตอ้ง

30 นาที

กระบวนการยมืเงิน  การเบิกจ่ายเงิน และการล้างหนีเงินยมื
ศูนย์อนามัยท ี9 นครราชสีมา (ส่วนงานย่อย)

ระยะเวลา

10 นาที

2 นาที

10 นาที

5 นาที

1. จดัทาํหลกัฐานการยมืเงนิโดยผ่าน
หัวหน้ากลุ่มงาน  

2. ลงรับเอกสารสัญญาการยมืเงนิ 

 

4. ระบุเงนิตามแผนงาน/โครงการ และ
เสนอผู้มอีาํนาจอนุมตัสัิญญายมืเงนิ 

ผู้ยมืเงนิ 

นส.สุจณิณา 

นางเนตรดาว 

นายวนัเฉลมิ 

 

5. ตรวจสอบเอกสารยมืเงนิทไีด้รับอนุมตั ิ

3.ตรวจสอบเอกสารสัญญายมื นางเนตรดาว 



ชือผู้รับผดิชอบ ขันตอนการปฏิบัติงาน       จุดควบคุมความเสียง ระยะเวลา
1.ลงทะเบียนคุมใน Pass book

พร้อมลงเลขทีเอกสารจากระบบ GFMIS

1.มียอดเงินโอนเขา้ถูกตอ้งตาม
สญัญายมื

1.ตรวจสอบชือผูย้มืเงินให้ถูกตอ้ง
และเลขทีบญัชีธนาคารและ

จาํนวนเงินยมืให้ถูกตอ้ง
1.ตรวจสอบชือให้ถูกตอ้งตามสญัญ
เงินยมืเพือโอนเขา้บญัชีลูกหนี

1.ลงทะเบียนคุมเอกสารการลา้งหนี
เงินยมืพร้อมออกเลขทีรับหนงัสือ

เอกสารแนบพร้อมหลกัฐานถูกตอ้ง
ครบถว้น
1.บนัทึกขอยมืเงิน
2.สญัญายมืเงิน 2 ชุด
3. สาํเนาขออนุมติัไปราชการ
4.โครงการ/กาํหนดการ
5.ใบสาํคญัประกอบการลา้งหนีเงินยมื

1.มีการตรวจทานเอกสารและถือ

1.มีการตรวจทานเอกสารและถือ

10 นาที

20 นาที

10 นาที
ปฎิบติัอยา่งเคร่งครัด

10 นาที

5 นาที

10 นาที

2 นาที

ปฎิบติัอยา่งเคร่งครัด

10 นาที
9. เสนอผู้มอีาํนาจในระบบ KTB 

Corporate ตาม 2 ใน 4 อนุมตั ิ

นส.รุ่งนภา 

นางพรนภา 

นางพรนภา 

10. รับเอกสารประกอบการล้างหนีเงนิยมื งานสารบรรณ 

7. ตรวจสอบยอดเงนิโอนเข้าบัญชีธนาคาร นส.รุ่งนภา 

12. ตรวจสอบใบสําคญัการล้างหนี     

เงนิยมืตามระเบียบ 

นางเนตรดาว

6. วางฏีกาเงนิยมืในระบบ GFMIS 

8. เข้าระบบ KTB Corporate เพอืจ่าย
ให้กบัลูกหนีเงนิยมื 

11. ตรวจสอบใบสําคญัการล้างหนีเงนิ
ยมืเบอีงต้น 

นางกลัยา 

13. ตรวจทานใบสําคญัการล้างหนีเพอื
เสนอผู้อาํนวยการ 

นางมริษฎา 



ชือผู้รับผดิชอบ ขันตอนการปฏิบัติงาน       จุดควบคุมความเสียง ระยะเวลา

1.มีการตรวจทานเอกสารและถือ

1.มีการตรวจสอบเอกสารการลา้ง

1.ลงทะเบียนคุมลูกหนีเงินยมืเงิน

2.รายงานลูกหนีเงินยมืใบสาํคญั
ใบฝากเงินเบิกเกินส่งคืนให้บญัชีเพือ
ลงระบบลา้งหนีลูกหนีในระบบบญัชี

    GFMIS และทะเบียนลูกหนี

1.จดัเก็บเอกสารเรียงตามลาํดบัเลขท
สญัญา

ปฎิบติัอยา่งเคร่งครัด

5 นาที
หนีเงินยมื

20 นาที
งบประมาณ/เงินบาํรุง

5 นาที

10 นาที
14. เสนอผู้มอีาํนาจอนุมตั ิ

นส.สุจิณณา 

15. ตรวจสอบเอกสารการล้างหนีท ี

ได้รับอนุมตั ิ

นางเนตรดาว 

16. ล้างหนีเงนิยมืในระบบ GFMIS ออก
ใบรับใบสําคญั/รับเงนิสด 

นางเนตรดาว 

17. เกบ็เอกสารเข้าแฟ้มลูกหนีเงนิยมื 
นางกลัยา 



คะแนน ระดบั

กระบวนการเงินยมืและลูกหนี้ เพ่ือใหก้ารจ่ายเงินยมืถูกตอ้งและ 1.เจา้หนา้ท่ีส่งสัญญายมื ระยะเวลาการจ่ายเงินอาจจะเกิด 5 3 15 3 ปานกลาง
ทนัเวลา โดยถือปฎิบติัถูกตอ้ง เงินกระชนัชิดท าใหก้าร ความผิดพลาดได้
ระเบียบขอ้บงัคบั จ่ายเงินล่าชา้

2.ใบส าคญัประกอบการลา้งเอกสารประกอบเงินยมืไม่ครบถว้น 5 5 25 5 สูงมาก
หน้ีเงินยมืไม่ถูกตอ้งครบ

ตามระเบียบ

3.ไม่ทนัเวลาครบก าหนดเจา้หนา้ท่ีติดราชการไม่สามารถส่ง 3 4 12 4 สูง

ใชเ้งินยมืไดท้นัเวลา

4.ส่งคืนเงินยมืเกิน 20 % ยกเลิกการไปราชการจึงท าใหก้าร 3 5 15 5 สูงมาก

ประมาณการค่าใชจ่้ายสูงเกิน 20 %

ผลกระทบ
ระดบัความเส่ียง

ตารางการวเิคราะห์ระดับความเส่ียง

กลุ่มอ านวยการ   งานการเงินและบัญชี  ศูนย์อนามยัที่ 9  นครราชสีมา

ปีงบประมาณ 2563

ภารกิจตามกฎหมาย /แผนงาน /

ภารกิจอื่น ๆ ทีส่ าคญั / ขั้นตอน
วตัถุประสงค์ ความเส่ียง ปัจจัยเส่ียง

การประเมินความเส่ียง
ล าดบั

ความเส่ียงโอกาส



1. หนงัสืออนุมติัใหเ้ดินทางไปราชการ(ฉบบัจริง
จากผูมี้อาํนาจลงนามซึงประกอบดว้ยสาระสาํคญั
ดงันี
       * ชือ-นามสกุล  ตาํแหน่ง ผูเ้ดินทาง

   * ระยะเวลา สถานทีในการเดินทาง
       * วตัถุประสงคข์องการเดินทาง
       * ระบุแหล่งงบประมาณทีขอใช้
2. กรณีเดินทางไปราชการโดยรถยนตร์าชการ
       * ระบุชือพนกังานขบัรถ หมายเลขทะเบียนรถใน
      หนงัสืออนุมติัใหเ้ดินทางไปราชการ
3.กรณีใชพ้าหนะส่วนตวัไปราชการ
       * มีหนงัสืออนุมติัใหใ้ชย้านพาหนะส่วนตวัจาก
     ผูมี้อาํนาจ
4. ใบเบิกค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ 

(แบบ 8708) ปฎิบติัตามหนงัสือเวียนสงัการของ
     กรมบญัชีกลางที กค.0530.4/1177  ลงวนัที11 มค.54
5. กรณีใชสิ้ทธิเบิกค่าพาหนะทีไม่สามารถขอใบเสร็จ
รับเงินไดใ้ชใ้บรับรองแทนใบเสร็จรับเงินตามที
กรมบญัชีกลางกาํหนด

6. หลกัฐานการจ่าย 
   6.1 กรณีเดินทางโดยรถยนตร์าชการใบเสร็จรับเงิน
  ค่านาํมนัเชือเพลิงระบุหมายเลขทะเบียนรถยนต์
และตอ้งมีรายละเอียดครบถว้นตามระเบียบการเบิกจ่าย
เงินจากคลงัพ.ศ.2551 ส่วนที 2 หลกัฐานการจ่ายเงิน 
ขอ้ 41

6.2 หลกัฐานการขอเบิกค่าเครืองบิน
        *กรณีมีหนงัสือใหบ้ริษทัออกบตัรโดยสารให้ก่อน
       มีใบแจง้หนีเป็นหลกัฐานในการเบิกเงิน
    *กรณีจ่ายเป็นเงินสด มีหลกัฐานใบเสร็จรับเงิน
และกากบตัรโดยสารเครืองบิน

ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย

แบบสอบถามกระบวนการยืมเงิน การเบิกจ่ายเงิน และการล้างหนี
กลุ่ม อาํนวยการ  งานการเงินและบัญชี ศูนย์อนามยัที 9 นครราชสีมา

ลาํดับที คาํถาม ม ี/ ใช่ ไม่ม ี/ ไม่ใช่ คาํอธิบาย / คาํตอบ



ลาํดับที คาํถาม ม ี/ ใช่ ไม่ม ี/ ไม่ใช่ คาํอธิบาย / คาํตอบ

    * กรณีซือ E-Ticket มีใบรับเงินทีแสดงรายละเอียด
    การเดินทาง (Itinery Receipt)  
     * มีการแนบ Boarding Pass ทุกกรณีตามหลกัเกณฑ์
     ทุกกรณีตามหลกัเกณฑที์กระทรวงสาธารณสุข
        กาํหนด

1. ค่าเบียเลียง
    * อตัราการเบิกค่าเบียเลียงเดินทางเป็นไปตามบญัชี
หมายเลข 2 ของระเบียบทีกาํหนด
    * การนบัเวลาในการเดินทางไปราชการเพือคาํนวณ
ค่าเบียเลียงเดินทางเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา

    มาตรา 16
2. ค่าเช่าทีพกั
     * กรณีเบิกลกัษณะจ่ายจริงอตัราตามบญัชีหมายเลข

 3 (1) ของระเบียบทีกาํหนด และมีการพิจารณาเหตุ
ไม่เหมาะสมทีจะพกัร่วมกนั ตามพระราชกฤษฎีกา
มาตรา 16
      * กรณีเบิกลกัษณะเหมาจ่ายอตัราตามบญัชีหมาย
เลข 3 (2) ของระเบียบทีกาํหนดและไม่มีการเบิก

    ค่าเช่าทีพกั กรณีพกัในยานพาหนะหรือพกัใน
สถานทีทางราชการจดัใหต้ามพระราชกฤษฎีกา 
มาตรา 16
3.การเดินทางเป็นหมู่คณะเบิกค่าเช่าทีพกัในลกัษณะ
เดียวกนั

4. การเบิกค่าเช่าทีพกัตามทีจ่ายจริงผูเ้ดินทางไดแ้นบ
ใบเสร็จรับเงินกรณีเขา้พกัไม่ครบถว้นไดแ้นบใบ
แสดงรายละเอียดการเขา้พกั (Folio) ค่าเช่าทีพกัใน
ลกัษณะเดียวกนั

3. ค่าพาหนะ
1.การเดินทางโดยรถไฟเบิกค่าพาหนะเท่าทีจ่ายจริง
โดยประหยดั
2.การเดินทางโดยรถไฟขบวน รถด่วน หรือรถด่วน
พิเศษ ชนัที 1 นงันอนปรับอากาศ (บนอ.ป.)

เบิกไดเ้ฉพาะขา้ราชการประเภททวัไป ระดบัชาํนาญงาน

ตรวจสอบความถูกต้องอัตราค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ*



ลาํดับที คาํถาม ม ี/ ใช่ ไม่ม ี/ ไม่ใช่ คาํอธิบาย / คาํตอบ

อาวโุส ทกัษะพิเศษ ประเภทวิชาการ ระดบัชาํนาญการ
ระดบัตน้/สูง ประเภทบริหารระดบัตน้/สูง
3.การเดินทางโดยพาหนะรับจา้งปฎิบติัตามพระราช
กฤษฎีกา มาตรา 22  มาตรา 23 และมาตรา 24 และ
อตัราทีกระทรวงการคลงักาํหนด  ดงันี
กรณีเดินทางขา้มเขตจงัหวดัระหวา่งกรุงเทพกบัจงัหวดั
ทีมีเขตติดต่อกบักรุงเทพหรือเดินทางขา้มเขตจงัหวดั
ทีผ่านเขตกรุงเทพใหเ้บิกเท่าทีจ่ายจริงภายในวงเงิน
เทียวละไม่เกิน 600.- บาท 
การเดินทางขา้มเขตจงัหวดัอืนๆ นอกจากกรณีแรก
ใหเ้บิกใหเ้ท่าทีจ่ายจริงภายในวงเงินเทียวละไม่เกิน
500.- บาท
4. เดินทางโดยยานพาหนะส่วนตวัเบิกเงินชดเชยการ
การใชพ้าหนะส่วนตวั ดงันี รถยนตส่์วนบุคคล 
กิโลเมตรละ 4.- บาท รถจกัรยานยนตส่์วนบุคคล
กิโลเมตรละ 2.- บาท
5. เดินทางโดยเครืองบินปฎิบติัตามพระราชกฤษฎีกา
ตามมาตา 28  และ มาตรา 29

1.การเขียนเช็คสงัจ่ายปฎิบติัตามระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
แก่เจา้หนี/ผูมี้สิทธิมีลงนามรับเช็คหลงัตน้ขวัเช็ค
พร้อมระบุวนั เดือน ปี ทีรับเช็ค
2.เจา้หนี/ผูมี้สิทธิมารับเงินภายใน 15 วนัทาํการนบั
แต่วนัทีกรมบญัชีกลางโอนเงินใหส่้วนราชการ
3.กรณีเจา้หนี/ผูมี้สิทธิไม่ไดม้ารับเงินดว้ยตนเองมี
หนงัสือมอบอาํนาจหรือใบมอบฉนัทะกรณีเป็นขา้ราชการ
4.เจา้หนา้ทีผูจ่้าย ประทบัตราจ่ายเงินแลว้ลงลายมือชือ
รับรองการจ่ายระบุชือเตม็ตาํแหน่งและลงวนั เดือน ปี
ทีจ่ายเงิน

การเขยีนเช็คสังจ่ายถูกต้องและเจ้าหนี/ผู้มีสิทธิรับเงินปฎิบัติถูกต้อง



 
กลุ่มจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา 

กระบวนงาน   การตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกต ิ
 

ล าดับ
ที ่

ผังกระบวนงาน รายละเอียด ระยะเวลา 
(35 วันท าการ) 

ผู้รับผิดชอบ 

1  - แต่งตั้งคณะกรรมการทีมตรวจราชการและ
นิเทศงานกรณีปกติ 
- เสนอผู้บริหารพิจารณา ลงนามและแจ้ง
รายชื่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

3 วัน ผู้อ านวยการ 
กลุ่ม กส. 

2  -ประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการของ
แต่ละปี (ส่วนกลางจัด) 
-ประชุมคณะกรรมการทีมตรวจราชการและ
นิเทศงานกรณีปกติ 
-จัดท าร่างเอกสารสถานการณ์ข้อมูลพื้นฐาน
เชิงวิชาการส าหรับใช้ประกอบการนิเทศ 
-น าเสนอร่างเอกสาร ให้ผู้เกี่ยวข้องพิจารณา
ปรับปรุงให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน 
-จัดท าแบบฟอร์มส าหรับเก็บข้อมูลในแต่ละ
คณะ ตามประเด็นหัวข้อการตรวจราชการ 

 
12 วัน 

 
ทีมนิเทศ 
กลุ่ม กส. 

3  
 

- ศึกษา วิเคราะห์ เอกสารข้อมลูตามแบบรายงาน
ระดับจังหวดั 

-ทีมนิเทศรับฟังข้อมูลการน าเสนอของแต่ละจังหวัด 
และให้ข้อเสนอแนะ กับหน่วยรับตรวจ 

3 วัน/ครั้ง/
จังหวัด 

ทีมนิเทศ 
กลุ่ม กส. 

4  - ทีมนิเทศ รวบรวมข้อมลูที่ได้ จดัท ารายงาน (แบบ 
ตก.1) ระดับจังหวัด ตามประเด็นการตรวจราชการ 

- ทีมนิเทศ รวบรวมข้อมลูที่ได้ จดัท ารายงาน (แบบ 
ตก.2) ภาพรวมเขต  ตามประเด็นหัวข้อการตรวจ
ราชการ 

- รายงานผลการนิเทศรอบ 1 และรอบ 2 ในระบบ
รายงานออนไลน ์

-จัดท ารายงานสรุปผลการตรวจราชการในรูปแบบ
ไฟล์ดิจิทลั 

14 วัน ทีมนิเทศ 
กลุ่ม กส. 

5  - คืนข้อมูลผลการนิเทศให้กับจังหวัดผ่านระบบ
รายงานออนไลน์และเผยแพร่ในหน่วยงาน 

3 วัน กลุ่ม กส. 

 

ก าหนด 
ทีมตรวจราชการ 

จัดท าแนวทาง 
การนิเทศ 

ในรอบปีงบประมาณ 

 

ด าเนินการนิเทศ 
(2 คร้ัง/ปี/จังหวัด) 

 

รายงานผลการนิเทศ 

เผยแพร่รายงาน 



ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน จุดควบคุมความเสี่ยง
1.แจ้งหัวหน้าฝ่ายของงานนั้น
2.ไม่ทราบผู้รับผิดชอบข่าว 1 วัน

1.ขอข้อมูลเนื้อข่าวแล้วไม่ได้ 1 วัน

1. ไม่ระบุล าดับความส าคัญ 240 นาที
     ของภาพ

1.การตรวจสอบความถูกต้อง 7 วัน
ครบถ้วนของเนื้อหารายงานประจ าปี
ในส่วนทีเ่กี่ยวข้อง

1.เนื้อหาเยอะ ภาพเยอะ 60 นาที
2.เนื้อหาน้อย ภาพน้อย

1.เจ้าหน้าทีติ่ดภารกิจไปราชการ 30 นาที
2.ระบบแม่ข่ายมีปัญหาไม่สามารถ
   เผยแพร่ได้

60 วันรวมระยะเวลาทั้งหมด

การจัดท าภาพข่าวกิจกรรมศูนยอ์นามัยที่ 9 นครราชสีมา
กลุม่จัดการเทคโนโลย ีสารสนเทศและการสือ่สาร

              วัตถุประสงค์ : ๑. เพ่ือสื่อสารประชาสัมพันธ์ขอ้มลูขา่วสารให้เครือขา่ยไดร้ับรู้
                          2. เพ่ือเผยแพร่กิจกรรมการด าเนินงานของหน่วยงาน

ระยะเวลา

1.ติดต่อแหล่งข่าว/ข้อมูล  
กลุ่ม กส. 

๒. ขอข้อมูล 
 

๓.รอรับภาพข่าว 

6.การเผยแพร่ 

ผู้รับผิดชอบ
ข่าว 

กลุ่ม กส. 

กลุ่ม กส. 

๔.การตรวจสอบความถูกต้อง 
กลุ่ม บรย./
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

5.จัดหน้ากระดาษ กลุ่ม กส. 



ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน จุดควบคุมความเสี่ยง

1.ตรวจข้อมูลใบงาน/คิวงาน ๒๔๐ นาที
แจ้งเจ้าของงาน ว่างานจะเสร็จตาม
ก าหนดหรือไม่

๑.ตรวจสอบแหล่งทีม่าของข้อมูล ๑ วัน
จะได้ไม่ต้องแก้เนื้อหาหลายรอบ

๑.ตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้อง ๑ วัน
ไม่เยอะเกินไป  หรือน้อยเกินใป
มีการอ้างอิงจากแหล่งทีเ่ชื่อถือได้
จะได้ไม่ต้องแก้ไขบ่อย

๑.ตกลงแบบ/ชนิด ส่ือทีจ่ะผลิตทีช่ัดเจน ๒ วัน
2.ความต้องการของลูกค้า เช่น สี ธีมงาน
3.ระยะเวลาการใช้งานส่ือ

1.แบบความสวยงาม แก้ไขปกติ ๒ วัน
2.แก้ไขเพราะเพิม่หรือลดเนื้อหา ไม่เกิน 3 คร้ัง

ระยะเวลา

ผลิตสือ่เพ่ือการเผยแพร่   ประจ าปีงบประมาณ 2563
กลุม่จัดการเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์ทีก่ าหนด
เพ่ือให้ประชาชนมคีวามรอบรู้ดา้นสุขภาพและอนามยัสิ่งแวดล้อม อย่างถูกตอ้ง และมคีลังสื่อเพ่ือการสืบค้นของบุคคคทัว่ไป
และเครือขา่ยเพ่ือเป็นประโยชน์ตอ่ไป

ผู้รับบริการเขียนใบงาน 
ลงรายละเอียด 

กลุ่ม กส 

ส่งข้อมูลเพื่อจัดท า 
กลุ่มวัย 

เช็คข้อมูล/ก่อนการจัดท า 
กส/กลุ่มวัย 

ขั้นตอนปฏิบัติงาน  
กส 

ส่งกลับข้อมูลเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง 

กส 



1.ก าหนดเวลาของการส่งแบบให้ผู้รับบริการตรวจ๒ วัน

1.ต้องชื่อไฟล์ง่ายๆเพือ่การสืบค้นของ ๑ วัน
ประชาชนทีง่่ายขึ้น

1.เก็บไฟล์อิเล็กทรอนิกไว้ ในคอมพิวเตอร์
2.เก็บไฟล์อิเล็กทรอนิกไว้ในระบบโซเซียล๒๔๐ นาที

๑๐ วันรวมระยะเวลาทั้งหมด

ข้อมูลผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง
กลุ่มวัย 

เผยแพร่ 
กส 

เก็บเขา้คลงัประเภทของงาน
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

กส 



ชื่อผูรับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน จุดควบคุมความเสี่ยง

1.ติดตามระดับความเส่ียงตลอดเวลา ๓๐ นาที

๑.ระดับแดงคือ โตตอบทันที ๒๔ 
ชม ๓๐ นาที
๒. เหลือง 72 ชม

๑.ระบุกลุมงานทีรั่บผิดชอบเนื้อหา ๒๔๐ นาที
เพือ่โตตอบ

1.เนื้อหามีแหลงอางอิง ๑ วัน
2.เนื้อหามีผูรับผิดชอบ

1.วางแผนการจัดทํา ๓๖๐ นาที
2.แบบทีต่องการส่ือกับพืน้ทีแ่ละประชาชน

ระยะเวลา

ตอบโตความเสีย่งความรอบรูดานสุขภาพ  ประจําปงบประมาณ 2563
กลุมจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

วัตถุประสงค : เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางมปีระสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงคทีกํ่าหนด
เพ่ือใหประชาชนมคีวามรอบรูดานสุขภาพและอนามยัสิ่งแวดลอม อยางถูกตอง 

กําหนดระดับความเสี่ยง 
 

กรมอนามัย 

เช็คความเสี่ยงระดับตางๆเพื่อวาง
แผนการจัดทํา 

กส 

ประสานนักวิชาการเพื่อสนับสนุนเนื้อหา 
กส 

ขอมูลทางวิชาการ ที่ผานการตรวจสอบ
แลว 

คณะกรรมการ 

จัดทํา 
กส 



๑.กําหนดชวงเวลาการตรวจสอบงาน ๑ วัน

๓๐ นาที

๓๐ นาที

๒ วันรวมระยะเวลาทั้งหมด

สงเนื้อหา ใหคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ 

เผยแพรตามชองทางเว็บไซด/FB/line 
กส 

เก็บเขา้คลงั 
ประจําปีงบประมาณ 2563 

กส 



             วัตถปุระสงค 1. เพื่อใหเว็บไซตของศูนยอนามัยที่ 9 นครราชสีมามีขอมูลท่ีเปนปจจบุันทันตอสถานการณตาง ๆ
                           2. เพื่อเปนที่สืบคนขอมูลเพื่อนําไปประกอบการวางแผนการดําเนินงานดานสงเสริมสุขภาพและ
                              อนามัยส่ิงแวดลอม หรือการใชในชีวิตประจําวัน

ชื่อผูรับผิดชอบ จดุควบคุมความเส่ียง

 - ใหเจาของเร่ืองดําเนินจดัทําขอมูล 1 ชั่วโมง
ที่จะเผยแพรมาใหเรียบรอย พรอมท้ังได
รับการตรวจสอบความถูกตองของขอมูล
กอนสงขอมูลมาข้ึนเว็บไซต

 - ติดต้ังระบบปองกนัไวรัสและปองกนัการ 30 นาที
เจาะขอมูลจากผูไมประสงคดี
 - จดัหาชองทางเพิ่มเติมเพื่อจะไดสามารถ
อพัโหลดขอมูลไดตลอดเวลา

5 วัน

งานพัฒนาเวบ็ไซต ประจําปงบประมาณ 2563

ระยะเวลา

งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กลุมจัดการงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑. เจา้หนา้ทหีรอืผูรั้บผดิชอบ เจา้ของเรอืง
สง่ขอ้มลูเพอืนําขนึเว็บไซต ์ 
- กรณีทไีมไ่ดป้รับแตง่ขอ้มลูมาให ้จนท. 
ICT/สอืโสต จะทําการสง่กลับไปปรับแตง่
ขอ้มลูกอ่นนําขนึเว็บไซตเ์พอืเผยแพร่ 
- กรณีทปีรับแตง่ขอ้มลูมาแลว้ จนท. ICT/
สอืโสต ก็จะดําเนนิการนําขนึเว็บไซตไ์ด ้
เลย  

งาน ICT กลุม 
กส/ผูรับผิดชอบ 

1

๒. เมอืปรับแตง่แกไ้ขขอ้มลู และตรวจสอบ
แลว้ความถกูตอ้งของขอ้มลูแลว้ จนท.ICT/
สอืโสต จะนําขอ้มลูขนึเว็บไซต ์โดยใช ้
ชอ่งทาง ดังน ี
- กรณีทไีมไ่ดอ้ยูท่ศีนูย ์ฯ หรอืทเีครอืงแม่
ขา่ย (Server)จะใชช้อ่งทางอนิเตอรเ์น็ตผา่น
ชอ่งทาง FTP หากเรง่ดว่น หากไมเ่รง่ดว่นจะ
ใชช้อ่งทางผา่นระบบ LAN ภายในศนูยใ์น 
- กรณีทปีฏบิตัริาชการอยูท่ศีนูย ์ฯ หรอืใน
ระบบเครอืขา่ยภายในศนูย ์ฯ จะนําขนึใน
ชอ่งทางผา่น LAN ของศนูย ์ฯ หรอืที
ตัวเครอืงแมข่า่ย (Server) 

 

งาน ICT กลุม 
กส 



 
ชื่อผูรับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน       จุดควบคุมความเสี่ยง

1. ประเมินผูปวยภายใน ๑๐ นาที ๑๐ นาที
2. ประเมินใหครบถวนถูกตอง

และครอบคลุมตามมาตรฐานที่กําหนด

1. บนัทกึขอมูลในแบบประเมิน ๑๐ นาที
ภาวะสุขภาพผูปวยแรกรับใหถูกตอง
ครบถวนเขียนช่ือผูประเมินใหชัดเจน

2. แบบประเมิน Patient Monitors

และหรือใบ RECORD VITAL SIGNS

1. คัดแยกประเภทผูปวย ๕ นาที
ตามเกณฑการจําแนกประเภทผูปวย

2. ดําเนินการโดยเร็ว

1. ใหการดูแลรักษาพยาบาล ๕  นาที
ตามระดับความรุนแรงของอาการเจ็บปวย

2. จัดเตียงนอนผูปวยหนัก
ใหอยูใกลพยาบาล (เตียงสังเกตอาการ)
ทกุราย

1. รายงานแพทยโดยใชหลัก SBAR ๕ นาที
กรณีผูปวยหนักตองรายงานแพทยทราบ
ทนัทไีมเกิน ๕ นาที

1. ปฎบิติัตามแนวทางการขอคําปรึกษา
กับสหสาขาวชิาชีพในการดูแลผูปวย
กลุมโรคสําคัญ

การประเมินผูปวยแรกรับ
หนวยงานการพยาบาล แผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพศูนยอนามัยที่ 9 นครราชสีมา

วัตถุประสงค : เพ่ือใหผูปวยไดรับการประเมนิความตองการปญหาสุขภาพอยางถูกตอง ครบถวน
              และเหมาะสม เพ่ือนําไปสูการรักษาพยาบาลทีม่ปีระสิทธิภาพตามมาตรฐานและปลอดภัย

ระยะเวลา

1. ประเมินสภาพอาการ 
ผูปวยแรกรับ

2. ซักประวัติสุขภาพ 
ตรวจรางกาย วัดสัญญาณชีพ       

ประเมินดานจิตใจ สังคม เศรษฐกิจ 
พรอมบันทึกขอมูล 

  

๓. คัดแยกประเภทผูปวย 
ตามสภาพอาการเจ็บปวย 

ระดับความรุนแรง 
  

๔. วางแผนการดูแลผูปวย 
โดยจัดเตียงใหผูปวยนอน      

ตามสภาพอาการความเจ็บปวย 
ตามระดับความรุนแรง 

๕. รายงานแพทย 
และขอความรวมมือกับ 

สหสาขาวิชาชีพท่ีเกี่ยวของ  
เพ่ือรวมวางแผนการดูแลผูปวย  

 

นาทพยาบาลวิชาชีพ 

พยาบาลวิชาชีพและ 
พนักงานชวยเหลือ

พยาบาลวิชาชีพ 

พยาบาลวิชาชีพ 

พยาบาลวิชาชีพ 



ชื่อผูรับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน       จุดควบคุมความเสี่ยง ระยะเวลา

1. ปฏบิติัตามแนวทางการใหขอมูล ๕  นาที
การใหคําแนะนํา เสริมพลัง แกผูปวย
ครอบครัว พรอมทั้งบนัทกึในใบบนัทกึ
ทางการพยาบาลทุกคร้ังใหถูกตอง 
ครบถวนสมบรูณ พรอมเขียนชื่อ
ผูใหคําแนะนํากํากับไวทกุคร้ัง

1. บนัทกึขอมูลการใหคําแนะนํา ๕ นาที
การปฏบิติัตัว การใหการพยาบาล
อาการเจ็บปวยของผูปวยการรับรู
ของผูปวยและญาติในใบบนัทกึ
ทางการพยาบาลทุกคร้ัง
ใหถูกตอง ครบถวน สมบรูณ 
พรอมเขียนช่ือ ผูบนัทกึขอมูล /

ผูใหคําแนะนําทกุคร้ัง

๗. ประเมินและบันทึกขอมูล 
การรับรูอาการเจ็บปวย 

 ของผูปวย แผนการรักษา 
 การปฏิบัติตัว  

สังเกตอาการผิดปกติท่ีตองแจง
พยาบาลทราบ 

ใหกับผูปวยและญาติผูดูแล  

๖. สื่อสารขอมูลอาการเจ็บปวย 
ของผูปวยแผนการรักษา  
ใหคําแนะนําการปฏิบัติตัว  
การสังเกตอาการผิดปกติ 

ที่ตองแจงพยาบาลแกผูปวย    
และญาติผูดูแล  

พยาบาลวิชาชีพ 

พยาบาลวิชาชีพ 

รวม 45 - 50  นาที 

8.แนะนํารับยากลับบาน /สงตอ 

พยาบาลวิชาชีพ 



คะแนน ระดบั
การประเมนิผู้ป่วยแรกรับ

1. ประเมินสภาพอาการผู้ป่วยแรกรับ เพือ่ให้ผู้ป่วยได้รับการประเมิน ผู้ป่วยมีอาการทรุดลง ผู้ป่วยได้รับการประเมิน 5 5 25 สูงมาก 1
ความต้องการปัญหาสุขภาพ และไม่ปลอดภัย ล่าช้า ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม
อย่างครบถ้วนถูกต้อง ไม่ครอบคลุม
และเหมาะสมเพือ่น าไปสู่
การรักษาพยาบาลทีม่ี
ประสิทธิภาพตามมาตรฐาน
และปลอดภัย

2. ซักประวัติสุขภาพตรวจร่างกาย    เพือ่ให้ผู้ป่วยได้รับการประเมิน ผู้ป่วยได้รับการรักษา ๑. ซักประวัติไม่ครอบคลุม 3 3 9 สูง 3
วัดสัญญาณชีพ ประเมินด้านจิตใจ ทีถู่กต้องได้รับการรักษาทีไ่ด้ ไม่ถูกต้องและล่าช้า เนื่องจากพยาบาล
สังคม เศรษฐกิจ พร้อมบันทึกข้อมูล มาตรฐานและปลอดภัย ขาดความตระหนัก

๒. ขาดความรู้เร่ืองโรคเและ 3 3 9 สูง 4
ทักษะการตรวจร่างกาย

๓. ผู้ป่วยปกปิดข้อมูล 4 4 16 สูงมาก 2

ตารางวิเคราะห์ระดับความเสีย่ง
หน่วยงานการพยาบาลแผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลศูนยอ์นามัยที่ 9 นครราชสีมา

ปีงบประมาณ  2563

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน /
ภารกิจอ่ืน ๆ ทีส่ าคัญ / ขั้นตอน

วัตถุประสงค์
ผลกระทบ

ปัจจัยเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยง

โอกาส
ล าดับ

ความเสี่ยง
ความเสี่ยง ระดบัความเสี่ยง



คะแนน ระดบั

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน /
ภารกิจอ่ืน ๆ ทีส่ าคัญ / ขั้นตอน

วัตถุประสงค์
ผลกระทบ

ปัจจัยเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยง

โอกาส
ล าดับ

ความเสี่ยง
ความเสี่ยง ระดบัความเสี่ยง

ด้วยความต้ังใจ 

๔. ผู้ป่วยไม่สามารถให้ข้อมูล 3 3 9 สูง 5
ได้ด้วยตนเอง

3. คัดแยกประเภทผู้ป่วยตามสภาพ เพือ่ผู้ป่วยได้รับการดูแล ผู้ป่วยมีอาการทรุดลง ไม่ปฎิบัติตามแนวทาง 3 3 9 สูง 6
อาการเจ็บป่วยระดับความรุนแรง รักษาทีถู่กต้อง และไม่ปลอดภัย การคัดแยกประเภทผู้ป่วย



1 การประเมนิผูปวยแรกรับ
1.1 ประเมินความรูสึกตัว

   2.2 ประเมินสัญญาณชีพ
2 ซักประวัติสุขภาพตรวจรางกาย/พรอมบันทึกขอมูล

2.1 อาการสําคัญ 
2.2 อาการปจจุบัน
2.3 ประวัติการรักษา/ประวัติการผาตัด/ประวัติแพยา ยังไมครอบคลุมและเปนปจจุบัน
2.4 สังคม เศรษฐกิจ 
2.5 ประเมินดานจิตใจ 
2.2 สังคม เศรษฐกิจ 

3 ประเมินสมรรถนะความรูเร่ืองโรค มีแตยังไมคลอบคลุมทุกโรค
4 มีแบบฟอรมการคัดแยกผูปวย

แบบสอบถามดานการประเมินผูปวยแรกรับ
กลุมงานการพยาบาล แผนกอุบัติเหตุ- ฉุกเฉิน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ศุนยอนามัยที่ 9 นครราชสีมา

ลําดับที่ คําถาม มี / ใช ไมมี / ไมใช คําอธิบาย / คําตอบ



 
ชื่อผูรับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน จุดควบคุมความเสี่ยง

1. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ๑๐ นาที
ทีไ่ดรับมาทุกวันทําการ

2. สิทธิกรมบัญชีกลาง ใบสแกน
คารักษาพยาบาลถูกตอง

1. ฐานขอมูลทีดึ่งจากโปรแกรม ๑๐ นาที
BMS Hosxp ถูกตอง ครบถวน
๒. สามารถนําเขาฐานขอมูล
ไดถูกตอง ครบถวน

1. บันทึกขอมูลในระบบ ๑๐ นาที
ทันที ภายใน ๑ วันทําการ
นับจากท่ีไดรับเอกสาร
๒. บันทึกใหถูกตอง ครบถวน
๓. ตรวจสอบขอมูลในระบบ

หลังจากการบันทึกแลวเสร็จ

๑. ตรวจสอบช่ือ - สกุล ๒๐ นาที
สิทธิ ์รหัสโรคและรหัสหัตถการ
ของการรักษาพยาบาล

2. ตรวจสอบคาใชจายทันที
ทีส้ิ่นสุดกระบวนการรักษาและสง
เรียกเก็บใหผานการตรวจสอบ
ภายใน 30 วัน ทีม่ารับบริการ

วัตถุประสงค : เพ่ือใหการเก็บคารักษาพยาบาลเปนไปอยางถูกตอง ครบถวน ทันเวลา

ระยะเวลา

กระบวนการเรียกเก็บคารักษาพยาบาลโปรแกรม E-Claim
กลุมงานประกันสุขภาพ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ศูนยอนามยัที ่9 นครราชสีมา

1. ตรวจสอบรายงานจากโปรแกรม 
Hosxp กับ ใบสั่งยารายวัน 

๒. ดึงฐานขอมูลคารักษาพยาบาลจาก
โปรแกรม BMS Hosxp และนํา

ฐานขอมูลที่ไดเขาโปรแกรม E-Claim 

4. ตรวจสอบคารักษาพยาบาล 
ของผูรับบริการแตละราย 
และบันทึกขอมูลคารักษา 
ในระบบ E - Claim  
ใหครบถวนถูกตอง 

เจาหนาที่ผูรับผดิชอบ 

เจาหนาที่ผูรับผดิชอบ 

เจาหนาที่ผูรับผดิชอบ 

เจาหนาที่ผูรับผดิชอบ 

3. บันทึกประวัติผูปวย 
และขอมูลที่เกี่ยวของ 
ในระบบ E - Claim  



ชื่อผูรับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน จุดควบคุมความเสี่ยง ระยะเวลา
๑. สงขอมูลไดถูกตอง ครบถวน ๑๐ นาที

ทันเวลา

1. นําเขาฐานขอมูลทีต่รวจสอบ 1 วัน
แลวทุก REP
๒. แกไขรายท่ีไมผานการตรวจ

การตรวจสอบและสงใหมอีกคร้ัง

๑. จัดทําคําขอเบิกไดถูกตอง 1 วัน
ตรงตามงวดทีก่ําหนด

2. สแกนใบคําขอเบิกท่ีลงนาม
แลวให สปสช. สงกรมบัญชีกลาง

๑. จัดพิมพเอกสารและสงให ๓๐ นาที
แลวเสร็จ ภายใน 7 วันทําการ

8. รับเอกสารแจงการโอนเงินและแจง
ยอดคารักษาพยาบาลที่ไดรับ 

สงใหกับงานการเงิน 

5. สงออกขอมูลที่ผานการตรวจสอบ
แลวไปยังเว็บไซต สปสช. เพื่อตรวจสอบ

ความถูกตองและจัดสรรเงิน 

เจาหนาที่ผูรับผดิชอบ 

เจาหนาที่ผูรับผดิชอบ 

๖. นําฐานขอมูลที่ สปสช. ตรวจสอบ
แลวเขาโปรแกรม E-Claim และแกไข
รายท่ีไมผานการตรวจสอบและสงใหม

อีกครั้ง 

๗. จัดทําคําขอเบิกคารักษาพยาบาลเปน
รายงวดและพิมพเอกสารเสนอผูบริหาร

ลงนาม และสงกลับ สปสช.  

เจาหนาที่ผูรับผดิชอบ 

เจาหนาที่ผูรับผดิชอบ 

รวม 2 วัน 90 นาที 



คะแนน ระดบั
การเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลโปรแกรม

E-Claim
๑. ตรวจสอบรายงานจากโปรแกรม เพือ่ให้รายงานกับใบส่ังยา โรงพยาบาลจัดเก็บ 1. ห้องยาไม่ได้แก้ไขรายการ 3 5 15 สูงมาก 1

 Hosxp กับใบส่ังยารายวัน ถูกต้อง ครบถ้วน รายได้ไม่ถูกต้องหรือ ก่อนพิมพ์ใบส่ังยา
ครบถ้วน

2. server ล่ม, ไฟดับ ท าให้ 2 5 10 สูง 2
ในขณะทีพ่ิมพ์ใบส่ังยารายการ
ค่ารักษาไม่เป็นปัจจุบัน

2. บันทึกและตรวจสอบประวัติผู้ป่วย เพือ่ให้การบันทึกข้อมูล โรงพยาบาลจัดเก็บ ๑. รายการค่ารักษาทีดึ่งขอ้มูล 5 2 6 ต่ า 3
และข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องในระบบ E - Claim ในโปรแกรมครบถ้วนถูกต้อง รายได้ไม่ถูกต้องและ มาไม่ครบถ้วน

ส าหรับการเรียกเก็บเงินได้ ครบถ้วน
รวดเร็วและครบถ้วน

เรียกเก็บแล้วไม่ผ่านการ ๒. ขาดข้อมูลทีส่ าคัญ เช่น 5 1 3 ต่ า 4
ตรวจสอบ รหัสโรค รายการค่ารักษาทีย่ัง

ไม่ได้จัดหมวดหมู่

ล าดับ
ความเสี่ยงโอกาส ผลกระทบ

ระดบัความเสี่ยง

ตารางวิเคราะห์ระดับความเสีย่ง
กลุม่งานประกันสุขภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนยอ์นามัยที่ 9 นครราชสีมา

ปีงบประมาณ  2563

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน /
ภารกิจอ่ืน ๆ ทีส่ าคัญ / ขั้นตอน

วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยง



1 รายงานผูรับบริการจากโปรแกรม Hosxp
1.1 รายการผูรับบริการตามสิทธิจากโปรแกรม
Hosxp

   2.2 ใบส่ังยาแยกตามสิทธิจ์ากหองยา,เดอะมอลล
2 ฐานขอมูลคารักษาพยาบาลจากโปรแกรม Hosxp

  2.1 ดึงฐานขอมูลคารักษาพยาบาลจากโปรแกรม 
BMS Hosxp
  2.2 นําเขาฐานขอมูลคารักษาพยาบาลโปรแกรม
E-claim
  2.3 นําเขาฐานขอมูล Drug catalog

3 บันทึกประวัติผูปวยและขอมูลท่ีเกี่ยวของในระบบ
E-Calim
  3.1 ขอมูลทัว่ไป
  3.2 การวินิจฉัยโรค ยังไมครบถวน
  3.3 การผาตัดหัตถการ

4 ตรวจสอบคารักษาพยาบาลในระบบ E-Claim
  4.1 คารักษาพยาบาลตามหมวดหมูทีก่รมบัญชีกลาง ยังไมครอบคลุมและเปนปจจุบัน
กําหนด 18 หมวดหมู

5 สงออกขอมูลไปยังเว็บไซต สปสช. เพือ่ตรวจสอบ
6 รับฐานขอมูลตอบกลับ(REP) 

  6.1 รับฐานขอมูลท่ีผานการตรวจสอบเขาโปรแกรม
E-Cailm
  6.2 รายทีไ่มผานการตรวจสอบ แกไขตามเง่ือนไขที่
ผานการตรวจสอบและสงอีกคร้ัง

7   จัดทําคําขอเบิกคารักษาพยาบาล
8   รับเอกสารแจงการโอนเงินคารักษาพยาบาล
9   แจงยอดคารักษาพยาบาลใหการเงินรับทราบ

แบบสอบถามการเรียกเก็บคาบริการทางการแพทย
กลุมงานประกันสุขภาพ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ศุนยอนามัยที่ 9 นครราชสีมา

ลําดับที่ คําถาม มี / ใช ไมมี / ไมใช คําอธิบาย / คําตอบ



 
ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏบิตังิาน       จุดควบคุมความเสี่ยง

๑.ลงทะเบยีนรับผู้ปว่ยในระบบ HosXP −แจ้งขั้นตอนการรับบริการแก่ผู้ป่วยและญาติ ๕ นาที

ก่อนทุกคร้ัง

−ทวนสอบข้อมูลผู้ป่วยเพื่อระบุตัวตน

๒.ซักประวัติทั่วไปและประวัติการเจ็บปว่ย −ซักประวัติและข้อมูลได้ครบถ้วน ๕ นาที
๓.คัดกรองโรคประจ าตัวและข้อหา้มข้อควรระวัง −คัดกรองโรคที่เป็นข้อห้ามในการให้บริการ

ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏบิตังิาน       จุดควบคุมความเสี่ยง

๑.ใหบ้ริการนวดแผนไทยร่วมกบัการประคบ −ชี้แจงและอธิบายขั้นตอนการรักษาแก่ผู้ป่วย ๔๕ นาที

สมนุไพร −เฝ้าระวังความเส่ียงของผู้ป่วยระหว่างการักษา

๒.ใหค้ าแนะน าการปฎบิติัตนที่เหมาะสมกบัโรค เป็นระยะ

−บันทึกข้อมูลในระบบ HosXP ได้ถูกต้องครบถ้วน

๑.ดูประวัติอาการ/ความเจ็บปว่ยในระบบ HosXP−ซักประวัติส าคัญได้ครบถ้วน ๑๐-๑๕ นาที

๒.ซักประวัติความเจ็บปว่ย อาการส าคัญร่วม −ตรวจร่างกายได้ครอบคลุมปัญหาของผู้ป่วย

กบัการตรวจร่างกาย
๓.วิเคราะหแ์ละวางแผนการรักษา๔.ต้ังเปา้หมายและแนวทางการรักษา
ร่วมกบัผู้ปว่ย

๑.ใหก้ารรักษาฟื้นฟทูางกายภาพบ าบดั −ชี้แจงและอธิบายขั้นตอนการรักษาแก่ผู้ป่วย ๒๕-๔๐ นาที

๒.ประเมนิผลการรักษา −เฝ้าระวังความเส่ียงของผู้ป่วยระหว่างรับการรักษา

๓.ใหค้ าแนะน าการปฏบิติัตนที่เหมาะสมกบัโรค เป็นระยะ๔.บนัทกึข้อมลูในแบบบนัทกึผู้ปว่ยงาน
กายภาพบ าบดัและระบบ HosXP −บันทึกข้อมูลในนระบบHosXP ได้ถูกต้องครบถ้วน

กายภาพบ าบดัและระบบ HosXP

ระยะเวลา

หน่วยงาน งานเรือนล าดวน โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพศูนยอ์นามยัที่ ๙ นครราชสมีา

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้การบริการการรักษาทางกายภาพบ าบดัและนวดแผนไทยด าเนินการไดค้รบถ้วน ถูกตอ้งตามมาตรฐานการบริการ

๑. กระบวนงานก่อนการรักษา

ระยะเวลา

๒. กระบวนงานขณะท าการรักษา

ลงทะเบียนและคัดกรอง 

 รักษา/ฟื้นฟูด้วยการนวดแผนไทย 

พนักงานต้อนรับ/เจ้าหน้าที่นวด
แผนไทย/นักกายภาพบ าบัด 

เจ้าหน้าที่นวดแผนไทย 

นักกายภาพบ าบัด ซักประวัติและตรวจประเมิน 

รักษาฟื้นฟูทางกายภาพบ าบัด 



ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏบิตังิาน       จุดควบคุมความเสี่ยง

๑.สอบถามเวลานดัที่สะดวกของผู้ปว่ยแล้วบนัทกึ −แนะน าให้มาตามนัดและปฏบิัติตามขั้นตอน ๑๐ นาที

ในตารางนดั ใบนดั และระบบHosXP การรับบริการคร้ังต่อไป

๒.แจ้งค่ารักษา −ลงข้อมลูการนดัใหค้รบถ้วน ตรงกนัทั้งใน
ระบบและสมดุนดั

๓.ใหผู้้ปว่ยน า visit slip ไปยื่นที่หอ้งจ่ายยาต่อไป −มีการตรวจเช็คข้อมูลการช าระเงินกับห้องจ่ายเงิน ๕ นาที

ทกุ ๑๕.๐๐ น. ของทกุวัน

๓. กระบวนงานหลังการรักษา

ระยะเวลา

อธิบายขั้นตอนการใช้บริการและการนัดหมาย 
พนักงานต้อนรับ/เจ้าหน้าท่ี

นวดแผนไทย/นัก
กายภาพบ าบัด 

รวม  ๔๕-๖๐ นาที   



คะแนน ระดับ

๑.ไม่มีหรือไม่ได้น าบัตรนัด/เวชระเบียน
มา

๑. เจา้หน้าที่ไม่ได้ให้ค าแนะน า
ในการใช้บริการ ๑ ๑ ๑ ต่ า

๒.ไม่ได้รับการซักประวัติ/วัดความดัน ๑. เจา้หน้าที่ไม่ได้ให้ค าแนะน า
ในการใช้บริการ ๑ ๑ ๑ ต่ า

๑.เจา้หน้าที่ละเลยการปฏิบัติ
หน้าที/่ไม่ท าตามมาตรฐาน
วิชาชีพ

๒ ๑ ๒ ต่ า

๒. ปริมาณผู้ที่เขา้มารับบริการ
มาก ท าให้เกดิความบกพร่องใน
การปฏิบัติงาน

๑ ๑ ๑
ต่ า

๑.เจา้หน้าที่ละเลยการปฏิบัติ
หน้าที่ไม่มีการสอบถามระดับ
ความร้อนกบัผู้มารับบิการ

๒ ๒ ๔ ปานกลาง

๒.ห่อผ้าคลุมแผ่นประคบร้อน
น้อยชั้นจนเกนิไป

๒ ๒ ๔ ปานกลาง

๒.ผู้มารับบริการไม่ได้รับการรักษา
เนือ่งจากเคร่ืองมือไม่พร้อมใช้งาน

๑. เคร่ืองมือเสีย, ไม่มีการ
ตรวจเช็คความพร้อมของ
เคร่ืองมือกอ่นการใช้งาน

๑ ๑ ๑ ต่ า ๑

ตารางวิเคราะหร์ะดับความเสีย่งในการใหบ้รกิาร
งานเรอืนล าดวน โรงพยาบาลศูนยอ์นามัยที่ 9 นครราชสีมา

ปงีบประมาณ  2563

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน /ภารกิจ
อ่ืน ๆ ที่ส าคัญ / ขัน้ตอน

วตัถุประสงค์ ความเสีย่ง ปัจจัยเสีย่ง
การประเมินความเสีย่ง

ล าดับ
ความเสีย่งโอกาส ผลกระทบ

ระดับความเสีย่ง

๑. กระบวนงานก่อนการรักษา
๑. ยื่นบัตรนัด/เวชระเบียน Visit slip เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการบริการที่

ถกูต้อง/รวดเร็ว

๒. กระบวนงานขณะท าการรักษา
๑.ซักประวัติ/ตรวจประเมินร่างกายเบือ้งต้น เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการรักษาที่

ถกูต้องตามมาตรฐาน
๑. ไม่ได้รับการซักประวัติ/ตรวจร่างกาย
เบือ้งต้น

๑

๑

๓

๒. การรักษาฟื้นฟูทางกายภาพบ าบัด ๑.เกดิภาวะแทรกซ้อนระหว่างให้การ
รักษาโดยการใช้แผ่นประคบร้อน

เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการรักษาที่
ถกูต้องตามมาตรฐาน



คะแนน ระดับ

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน /ภารกิจ
อ่ืน ๆ ที่ส าคัญ / ขัน้ตอน

วตัถุประสงค์ ความเสีย่ง ปัจจัยเสีย่ง
การประเมินความเสีย่ง

ล าดับ
ความเสีย่งโอกาส ผลกระทบ

ระดับความเสีย่ง

๑. ระบบ HOSxP ไม่พร้อมใช้งาน ๑ ๑ ๑ ต่ า

๒. ปริมาณผู้เขา้มารับบริการมาก ๑ ๑ ๑ ต่ า

๑.เจา้หน้าที่ไม่ได้ซักประวัติการ
แพ้ของผู้มารับบริการ ๑ ๑ ๑ ต่ า

๒.เจา้หน้าที่ห่อผ้าลูกประคบ
น้อยจนเกนิไป ๑ ๑ ๑ ต่ า

๑. ผู้มารับบริการไม่ได้รับการนัดหมาย ๑.เจา้หน้าที่ละเลยการปฏิบัติ
หน้าที่

๑ ๒ ๒ ต่ า ๑

๒. ให้บัตรนัดผู้มารับบริการผิดคน/ผิดวัน ๑.เจา้หน้าที่ละเลยการปฏิบัติ
หน้าที่

๑ ๒ ๒ ต่ า ๑

๓. ผู้ป่วยไม่ได้ไปรูดบัตรประชาชน ๑. เจา้หน้าที่ไม่ได้ให้ค าแนะน า
ในการใช้บริการ

๒ ๒ ๔ ปานกลาง ๒

๓. กระบวนงานหลังการรักษา
๑.นัดหมายวันเวลาเพื่อรักษาต่อเนือ่ง เพื่อให้ผู้มารับบริการได้มารักษา

ต่อเนือ่ง

๑.เกดิภาวะแทรกซ้อนระหว่างให้การ
รักษาโดยการลูกประคบสมุนไพร

เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการรักษาที่
ถกูต้องตามมาตรฐาน

๓.การรักษาด้วยการนวดแผนไทย

๒. การรักษาฟื้นฟูทางกายภาพบ าบัด

๑

๓

๓.ผู้มารับบริการได้รับการรักษาล่าช้า

เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการรักษาที่
ถกูต้องตามมาตรฐาน



1 การบวนการก่อนการรักษา
1.1 สอบถามบัตรนัด/visit slip กับผู้มารับบริการ √

2 กระบวนงานขณะท าการรักษา
ซักประวัติสุขภาพตรวจร่างกาย/พร้อมบันทึกข้อมูล √
2.1 อาการส าคัญ √
2.2 อาการปัจจุบัน √
2.3 ประวัติการรักษา/ประวัติการผ่าตัด/ประวัติแพ้ยา √ ยังไม่ครอบคลุมและเป็นปัจจุบัน
2.4 โรคประจ าตัว √
2.5 ประวัติการแพ้สมุนไพร √

3 กระบวนงานหลังท าการรักษา
3.1 สอบถามวัดนัดหมายทีผู้่มารับบริการสะดวก √

แบบสอบถามด้านการประเมินผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการ
กลุม่งานเรือนล าดวน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศุนยอ์นามัยที่ 9 นครราชสีมา

ล าดับที่ ค าถาม มี / ใช่
ไม่มี / 
ไม่ใช่

ค าอธิบาย / ค าตอบ



คะแนน ระดับ

1. สถานบริการปลายทาง ที่มีมารดา
เสียชีวิตรายงานขอมูลมารดาตายทาง
โทรศัพทไปยังสสจ.(ผูรับผิดชอบงานแม
และเด็ก) ตาม flow chart  Zero MMR

เพื่อใหคณะกรรมการ MCH Board
 ระดับจังหวัดทราบและการดํา
เนิตามกระบวนการบริหารความ
เสี่ยงและแกไขปญหาเบื้องตน

ความเขาใจDefiniion ของ

การรายงานCase ไมตรงกัน

ไมรายงานการตายมารดา

๓ ๔ ๑๒ สูง ๒

2.สถานบริการประชุมทบทวนสาเหตุ

มารดาเสียชีวิต(RCA) และรวบรวม

รายงาน CE-62 สงสํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัด

เพื่อใหคณะกรรมการMCHBoard 
ระดับจังหวัดดําเนินการทบทวน

และวิเคราะหสาเหตุการตายมารดา

ไมทราบผูรับผิดชอบหลัก

ในการทบทวนCase

ระหวางรพ.ตนทาง 

ปลายทาง

Conference ไมทัน

๕ 5 ๒๕ สูงมาก ๑

๓.สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดรวบรวม

สงรายงาน   CE-62 สงศูนยอนามัยที่ 9

เพื่อดําเนินการรายงานมารดาตาย
ตามระบบ

ขอมูลรายงานการตาย

มารดาไมสมบูรณ

สงขอมูลการตายมารดาไมครบ

๒ ๓ ๖ ปานกลาง ๕

ลําดับ
ความเสี่ยงโอกาส ผลกระทบ

ระดับความเสี่ยง

ตารางการวิเคราะหระดับความเสี่ยง

กลุมงานพัฒนาอนามัยแมและเด็ก

ปงบประมาณ 2563

ภารกิจตามกฎหมาย /แผนงาน /
ภารกิจอื่น ๆ ที่สําคัญ / ขั้นตอน

วัตถุประสงค ความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง



คะแนน ระดับ

ลําดับ
ความเสี่ยงโอกาส ผลกระทบ

ระดับความเสี่ยงภารกิจตามกฎหมาย /แผนงาน /
ภารกิจอื่น ๆ ที่สําคัญ / ขั้นตอน

วัตถุประสงค ความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง

๔. MCH Board  จังหวัดจัดทํา

Maternal dead case conference

เพื่อดําเนินการรวบรวม สาเหตุการ
ตายของมารดาและหามาตรการ
ปองกันรวมกันในการเฝาระวัง
มารดาตายพรอมทั้งเผยแพรขอมูล
หรือองคความรูที่ถูกตองใหผูที่
เกี่ยวของไดรับความรู

ไมดําเนินการตาม

Timeline ที่กําหนด

ดําเนินการไมทันตามเวลาที่
กําหนด

๔ ๓ ๑๒ สูง ๔

5.สงแบบบันทึกขอมูลการตายมารดา และ

รายงานการสอบสวนการตายมารดาแกกรม

อนามัยและบันทึกขอมูลลงระบบ DOH 

Dashboard

เพื่อรายงานการตายมารดาตามระบบ ขอมูลรายงานการตาย

มารดาไมสมบูรณ

รายงานขอมูลไมทันตาม

ระยะเวลาที่กําหนด
๓ ๔ ๑๖ สูงมาก ๒

6. จัดเก็บสําเนาเอกสารหลักฐานตางๆ เขา

แฟมโดยเรียงตามลําดับเหตุการณและสรุปงาน

เพื่อรวบรวมขอมูลและรายงานตาม

ตัวชี้วัดที่ 1.1
การจัดเก็บเอกสารไม
เปนระบบ

เอกสารสูญหาย

๑ ๒ ๒ ต่ํา ๖



คะแนน ระดับ

1. สถานบริการปลายทาง ที่มีมารดา
เสียชีวิตรายงานขอมูลมารดาตายทาง
โทรศัพทไปยังสสจ.(ผูรับผิดชอบงานแม
และเด็ก) ตาม flow chart  Zero MMR

เพื่อใหคณะกรรมการ MCH Board
 ระดับจังหวัดทราบและการดํา
เนิตามกระบวนการบริหารความ
เสี่ยงและแกไขปญหาเบื้องตน

ความเขาใจDefiniion ของ

การรายงานCase ไมตรงกัน

ไมรายงานการตายมารดา

๓ ๔ ๑๒ สูง ๒

2.สถานบริการประชุมทบทวนสาเหตุ

มารดาเสียชีวิต(RCA) และรวบรวม

รายงาน CE-62 สงสํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัด

เพื่อใหคณะกรรมการMCHBoard 
ระดับจังหวัดดําเนินการทบทวน

และวิเคราะหสาเหตุการตายมารดา

ไมทราบผูรับผิดชอบหลัก

ในการทบทวนCase

ระหวางรพ.ตนทาง 

ปลายทาง

Conference ไมทัน

๕ 5 ๒๕ สูงมาก ๑

๓.สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดรวบรวม

สงรายงาน   CE-62 สงศูนยอนามัยที่ 9

เพื่อดําเนินการรายงานมารดาตาย
ตามระบบ

ขอมูลรายงานการตาย

มารดาไมสมบูรณ

สงขอมูลการตายมารดาไมครบ

๒ ๓ ๖ ปานกลาง ๕

ปจจัยเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง
ลําดับ

ความเสี่ยงโอกาส ผลกระทบ
ระดับความเสี่ยง

ตารางการวิเคราะหระดับความเสี่ยง

กลุมงานพัฒนาอนามัยแมและเด็ก

ปงบประมาณ 2563

ภารกิจตามกฎหมาย /แผนงาน /
ภารกิจอื่น ๆ ที่สําคัญ / ขั้นตอน

วัตถุประสงค ความเสี่ยง



คะแนน ระดับ

ปจจัยเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง
ลําดับ

ความเสี่ยงโอกาส ผลกระทบ
ระดับความเสี่ยงภารกิจตามกฎหมาย /แผนงาน /

ภารกิจอื่น ๆ ที่สําคัญ / ขั้นตอน
วัตถุประสงค ความเสี่ยง

๔. MCH Board  จังหวัดจัดทํา

Maternal dead case conference

เพื่อดําเนินการรวบรวม สาเหตุการ
ตายของมารดาและหามาตรการ
ปองกันรวมกันในการเฝาระวัง
มารดาตายพรอมทั้งเผยแพรขอมูล
หรือองคความรูที่ถูกตองใหผูที่
เกี่ยวของไดรับความรู

ไมดําเนินการตาม

Timeline ที่กําหนด

ดําเนินการไมทันตามเวลาที่
กําหนด

๔ ๓ ๑๒ สูง ๔

5.สงแบบบันทึกขอมูลการตายมารดา และ

รายงานการสอบสวนการตายมารดาแกกรม

อนามัยและบันทึกขอมูลลงระบบ DOH 

Dashboard

เพื่อรายงานการตายมารดาตามระบบ ขอมูลรายงานการตาย

มารดาไมสมบูรณ

รายงานขอมูลไมทันตาม

ระยะเวลาที่กําหนด
๓ ๔ ๑๖ สูงมาก ๒

6. จัดเก็บสําเนาเอกสารหลักฐานตางๆ เขา

แฟมโดยเรียงตามลําดับเหตุการณและสรุปงาน

เพื่อรวบรวมขอมูลและรายงานตาม

ตัวชี้วัดที่ 1.1
การจัดเก็บเอกสารไม
เปนระบบ

เอกสารสูญหาย

๑ ๒ ๒ ต่ํา ๖



วัตถุประสงค  :  เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางมปีระสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงคทีกํ่าหนด
ดําเนินการแลวเสร็จตามระยะเวลาทีกํ่าหนด

 
ชื่อผูรับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน       จุดควบคุมความเสี่ยง

1. มีการศึกษาเอกสารอยาง 8,400 นาที
ครบถวน หรอื 1 เดอืน
2. อานเอกสารใหเขาใจถองแท
3. จัดทําคูมือเสร็จใหทนัเวลา
(กอนการออกนิเทศติดตามอยางนอย
1เดือน)

1. แผนงานมีลักษณะที่ตรงกับ
ความตองการของพื้นที่
2.แผนการใชงบประมาณ
ตรงตามเปาหมายท่ีวางไว

1. มีการรวบรวมและวเิคราะหขอมูล 2,100 นาที
ผลการดําเนินงาน Long Term Care หรอื 35 ชั่วโมง
 เขตสุขภาพท่ี 9 กอนการนิเทศติดตาม หรอื 5 วัน

1. ประสานงานกับผูรับนิเทศ 8,400 นาที
อยางนอยกอนออกนิเทศ 2 สัปดาห หรอื 1 เดอืน

1. มีการยืนยันการลงพื้นที่นิเทศ 8,400 นาที
ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน และ หรอื 1 เดอืน
ปรับตามสถานการณที่มีการเปล่ียน
แปลงไป

1. สรุปผลการนิเทศติดตาม และคืน 16,800 นาที
ขอมูลใหกับพื้นที่ภายใน 2 สัปดาห หรอื 2 เดอืน
2.สรุปรายงานกระบวนการรนิเทศติด
ตามประเมินผลการดําเนินงาน Long

Term Care เขตสุขภาพท่ี 9 ทั้งหมด
ภายใน 60 วนั

รวมระยะเวลา นาที

หรอื 6 เดือน

การจัดวางระบบการควบคุมภายใน
งานตดิตามประเมนิผลการดําเนินงาน long Term care ศูนยอนามยัที ่9 นครราชสีมา 

ระยะเวลา

2,100 นาทีตอกระบวนงาน

หรือ 5 วันตอกระบวนงาน

46,200

1.ศึกษา คูมือ เอกสาร ระเบียบ 
ขอบังคับ กฎหมาย มาตรฐานท่ี

กําหนด และแนวทางการดําเนินงาน 
Long Term care  พรอมทั้งจัดทํา
คูมือนิเทศติดตามงาน Long Term 

care ของเขตสุขภาพที่ 9  

2. จัดทําแผนการนิเทศ ติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงาน 

4. ประสานงานกับผูรับการนิเทศ ติดตาม
งานทั้งระดับจังหวัด และระดับพ้ืนที่  

ผูรับผิดชอบงาน 

คณะทํางาน Long 
Term Care  

ผูรับผิดชอบงาน 
Long Term 

Care 

ผูรับผิดชอบงาน 
Long Term 

Care 

 

6. สรุปผลการนิเทศ ติดตามประเมินผล
การดําเนินงาน 

3. รวบรวมและวิเคราะหผลการ
ดําเนินงาน Long Term Care เขต

สุขภาพท่ี 9  

ผูรับผิดชอบงาน 
Long Term Care 

400 น

5. ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงาน 

คณะทํางาน Long 
Term Care  



คะแนน ระดบั

1.ศึกษา คู่มือ เอกสาร ระเบยีบ ข้อบงัคับ 1.เพื่อใหก้ารด าเนินงานเปน็ไปตาม 1.คู่มือไม่สามารถน าไปใช้ 1.ผู้ปฏบิติัศึกษาเอกสารไม่ครบถ้วน 1 3 3 ปานกลาง 2

กฎหมาย มาตรฐานที่ก าหนด และ ระเบยีบ ข้อบงัคับ กฎหมาย ปฏบิติังานได้จริง ไม่เข้าใจถ่องแท้

แนวทางการด าเนินงาน Long Term care และมาตรฐานที่ก าหนด 2.จัดท าคู่มือไม่แล้วเสร็จ 2.ผู้รับผิดชอบงานวางแผนการปฏบิติั 1 3 3 ปานกลาง 2

พร้อมทั้งจัดท าคู่มือนิเทศติดตามงาน Long ก่อนออกนิเทศ ติดตามงาน ไม่ครบถ้วนตามภาระงาน

Term care ของเขตสุขภาพที่ 9 

2.จัดท าแผนการนิเทศ ติดตามประเมินผลการ 1.เพื่อใหก้ารด าเนินงานแล้วเสร็จ 1.แผนไม่ตรงกับความต้อง 1.ผู้ปฏบิติัไม่มีเครือข่ายผู้ปฏบิติังาน 1 3 3 ปานกลาง 2
ด าเนินงาน อย่างมีประสิทธภิาพ การของพื้นที่ ในพื้นที่

2.การใช้งบประมาณไม่ตรง 2.ผู้ปฏบิติัไม่ศึกษาระเบยีบการใช้ 1 3 3 ปานกลาง 2
ตามเปา้หมาย งบประมาณ

3.รวบรวมและวเิคราะหผ์ลการด าเนินงาน Long  1.เพื่อใช้ในการชี้แนะแนวทางการ 1.ไม่สามารถชี้แนะแนวทาง 1.ผู้ปฏบิติังานขาดทกัษะในการคิด 1 3 3 ปานกลาง 2
Term Care เขตสุขภาพที่ 9 ด าเนินงานใหก้ับพื้นที่ได้อย่างมี การด าเนินงานใหพ้ื้นที่ได้ วเิคราะห์

ประสิทธภิาพ อย่างมีประสิทธภิาพ 2.ผู้ปฏบิติัรวบรวมข้อมูลไม่ครบถ้วน 1 4 4 สูง 1

ตารางการวิเคราะห์ระดับความเสีย่งงานติดตามประเมินผลการด าเนินงาน long Term care ศูนยอ์นามัยที่ 9 นครราชสีมา
กลุม่พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

ปีงบประมาณ 2563

ภารกิจตามกฎหมาย /แผนงาน /
ภารกิจอ่ืน ๆ ทีส่ าคัญ / ขั้นตอน

วัตถุประสงค์ ปัจจัยเสี่ยง
การประเมนิความเสี่ยง

ความเสี่ยง
ล าดบั

ความเสี่ยงโอกาส ผลกระทบ
ระดบัความเสี่ยง



คะแนน ระดบั

4.ประสานงานกับผู้รับการนิเทศ ติดตามงานทั้ง  1.เพื่อใหก้ารนิเทศติดตามผลการ 1.การนิเทศติดตามงานไม่ 1.ผู้ปฏบิติัไม่ติดต่อประสานงานกับ 1 4 4 สูง 1

ระดับจังหวดั และระดับพื้นที่ ด าเนินงานบรรลุตามแผนงานที่วาง แล้วเสร็จตามแผนงานที่ ผู้ปฏบิติังานในระดับพื้นที่

ไว้ วางไว้

5.ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามประเมินผลการ 1.เพื่อรับทราบข้อเทจ็จริงในการ 1.ยืมเงินและล้างหนี้เงินยิม 1.ผู้ปฏบิติัไม่ด าเนินงานตามแผนงาน 1 3 3 ปานกลาง 2
ด าเนินงาน ด าเนินงาน Long Term Care ใน ไม่ทนัตามก าหนดเวลา ที่วางไว้

พื้นที่ 2. ประสานงานกับทมีงาน

นิเทศไม่ครบถ้วนก่อนลง

พื้นที่

3.ไม่ลงนิเทศติดตามงาน

ตามแผนที่วางไว้

6. สรุปผลการนิเทศ ติดตามประเมินผล 1.เพื่อน าเสนอผลการด าเนินงานให้ 1.สรุปงานไม่แล้วเสร็จตาม 1.ผู้ปฏบิติัไม่ด าเนินงานตามแผนงาน 2 2 4 สูง 1
การด าเนินงาน กับผู้บริหารและผู้ปฏบิติังานทกุระดับก าหนดเวลา ที่วางไว้

2.สรุปข้อมูลไม่ครบถ้วน

ภารกิจตามกฎหมาย /แผนงาน /
ภารกิจอ่ืน ๆ ทีส่ าคัญ / ขั้นตอน

วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง
การประเมนิความเสี่ยง

ล าดบั
ความเสี่ยงโอกาส ผลกระทบ

ระดบัความเสี่ยง



1 ผูปฏบิติัศึกษาคูมือ เอกสาร ระเบยีบ ขอบงัคับ กฎหมาย คูมือ เอกสาร หมายถึง ที่จัดทําขึ้น
มาตรฐานที่กําหนด และแนวทางการดําเนินงาน Long Term โดยหนวยงานท้ังภาครัฐ เอกชน
Care ครบถวน และเขาใจถองแทหรือไม และเอกสารงานวชิาการตางๆ

2 ผูรับผิดชอบงาน Long Term Care วางแผนการปฏบิติั แผนการปฏบิติังาน หมายถึง แผน
ครบถวนตามภาระงานหรือไม ที่กลุมงานจัดทําขึ้นกอนปฏบิติังาน

3 ผูรับผิดชอบงาน Long Term care มีเครือขายผูปฏบิติังาน เครือขาย หมายถึง กลุมผูมีสวน
ในพื้นที่หรือไม ไดสวนเสีย และผูปฏบิติังานทกุระดับ

4 ผูปฏบิติัศึกษาปฎบิติัตามระเบยีบการใชงบประมาณโดยเขาใจ ระเบยีบการใชงบประมาณ
ถองแทหรือไม หมายถึง ระเบยีบของกรมอนามัย

5 ผูปฏบิติังานเคยไดรับการพฒันาทกัษะในการคิดวเิคราะห ทกัษะการคิดวเิคราะห หมายถึง
หรือไม ความสามารถในการวเิคราะหผล

การดําเนินงาน
6 ผูปฏบิติัรวบรวมขอมูลการดําเนินงาน Long Term care เขต มีการตรวจสอบความครบถวน

สุขภาพท่ี 9 ไดถูกตองครบถวนสมบรูณหรือไม ถูกตอง และสมบรูณของขอมูล 

7 ผูปฏบิติัมีการติดตอประสานงานกับผูปฏบัติังานในระดับพื้นที่ ผูปฏบิติังานระดับพื้นที่ หมายถึง
กอนการนิเทศติดตามงานหรือไม ผูรับผิดชอบงานผูสูงอายุทั้งในระดับ

จังหวดั อําเภอ ตําบล และหมูบาน 

8 ผูปฏบิติัดําเนินงานตามแผนงานท่ีวางไวหรือไม การดําเนินงานเปนไปตามแผนงาน

แบบสอบถาม

กลุมงานพัฒนาการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ

ลําดับที่ คําถาม มี / ใช ไมมี / 
ไมใช คําอธิบาย / คําตอบ

              งานตดิตามประเมนิผลการดําเนินงาน long Term care ศูนยอนามยัที ่9 นครราชสีมา 



วัตถุประสงค์  :  เพ่ือฟ้ืนฟูและพัฒนาศักยภาพผู้จัดการการดแูลผู้สูงอายุให้มสีมรรถนะในการด าเนินงาน LTC

ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน       จุดควบคุมความเสี่ยง

ติดตามและประสานงาน 7 วัน

กับผู้รับผิดชอบส่วนกลาง

ติดตามและประสานงาน 3 วัน
กับผู้รับผิดชอบส่วนกลาง

ก าหนดวนัส่งรายชื่อใหช้ัดเจน 20 วัน

และติดตามอย่างต่อเนื่อง

ติดตาม ประสาน วนัเวลาที่วทิยากร 14 วัน
สะดวก และเอกสารประกอบการสอน

ของวทิยากร

ตรวจสอบรายชื่อและคุณสมบติัผู้เข้า 14 วัน

รับการอบรม

ด าเนินการจัดประชุมตามแนวทาง 3 วัน
ของคณะอนุกรรมการ

การจัดการอบรมฟ้ืนฟูศักยภาพผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ
ศูนย์อนามยัที ่9 นครราชสีมา (ส่วนงานย่อย)

ระยะเวลา

1. รับนโยบายจากส่วนกลาง 
เพ่ือวางแผนการจัดอบรมให้สอดคล้อง

กับสถานการณ์ปัจจุบัน 

2. ประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการ
การจัดท ามาตราฐานการดูแลผู้สูงอายุ 

4. ประสาน เชิญวิทยากร / จัดหาสถานที่ 

หัวหน้างาน/ผู้ที่
ได้รับมอบหมาย 

ผู้รับผิดชอบงาน 
CM 

ผู้รับผิดชอบงาน
CM 

3. ชี้แจงหลักสูตรและเกณฑ์การคัดเลือก
ผู้เข้าอบรมแก่ผู้รับผิดชอบงานระดับ

จังหวัดและก าหนดวันจัดอบรมและท า
หนังสือแจ้ง สสจ.เพื่อจัดสรรบุคลากรเข้า

รับการอบรมตามโค้วต้าท่ีได้รับ 

ผู้รับผิดชอบงาน
CMและสสจ. 

5. รวบรวมรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม 
และตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้ารับการ

อบรม 

ผู้รับผิดชอบงาน
CMและ

ผู้รับผิดชอบงาน
CMและ

 

6. จัดการอบรมฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพการ
ดูแลผู้สูงอายุ ตามวัน เวลาที่ก าหนด 



ยืนยันจ านวนผู้เข้าอบรมก่อนจัดการ 3 วัน
อบรม 1 สัปดาห์

ประเมินผลการอบรมใหแ้ล้วเสร็จไม่
เกิน 1 เดือนหลังการจัดอบรม

1 เดอืน

ตรวจสอบความถูกต้อง ของเอกสาร, 7 วัน

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม

 

1. รวบรวมรายงานใหค้รบถ้วน 7 วัน

ถูกต้องจัดเรียงตามล าดับเหตุการณ์

2. จัดส่งภายใน 1 วนั นับแต่วนัที่

หวัหน้าหน่วยงานลงนาม

1. รวบรวมเอกสารอย่างเปน็ระบบ 5 วัน
2. ด าเนินการจัดเก็บโดยเรียง

ตามล าดับ

3. จัดเก็บไฟล์เอกสารทาง

อิเล็กทรอนิกส์รวมทั้งส ารองข้อมูล 

เพื่อปอ้งกันความเสียหาย

รวมระยะเวลา วัน113

10. จัดส่งรายงานผล 
การจัดอบรมฟื้นฟูศักยภาพผู้จัดการการ
ดูแลผู้สูงอายุแก่ผู้บังคับบัญชาและส านัก

อนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย 

ผู้รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบงาน
CM 9. สรุปผลการจัดอบรม 

 
    
 

ผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย/
หัวหน้างาน 

8.ประเมินผลการจัดอบรม 
ผู้รับผิดชอบงาน

CMและ
คณะท างาน 

11. จัดเก็บส าเนาเอกสาร 
หลักฐานต่างๆ เข้าแฟ้ม  

โดยเรียงตามล าดับเหตุการณ์ 

ผู้รับผิดชอบงาน
CMและ

7. ควบคุม ก ากับ การใช้งบประมาณให้
ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 



คะแนน ระดบั
1. รับนโยบายจากส่วนกลาง
เพือ่วางแผนการจัดอบรม

เพือ่ด าเนินงานตาม
นโยบายทีส่่วนกลาง
ก าหนดไว้

 การชี้แจงนโยบายการท างาน
และหลักสูตร กับพืน้ทีไ่ม่
สามารถด าเนินการได้ในต้น
ปีงบประมาณ

การชี้แจงนโยบายจากส่วนกลางล่าช้า 2 1 2 ต่ า 4

2. ประชุมคณะอนุกรรมการ
บูรณาการการจัดท า
มาตราฐานการดูแลผู้สูงอายุ

เพือ่จัดท าแนวทางการ
ท างานให้เป็นมาตารฐาน

ประชุมคณะอนุกรรมการ
บูรณาการการจัดท า
มาตราฐานการดูแลผู้สูงอายุมี
ความล่าช้า

ไม่ได้ก าหนดช่วงเวลาทีแ่น่นอน 3 2 6 ปานกลาง 1

3. ชี้แจงหลักสูตรและเกณฑ์
การคัดเลือกผู้เข้าอบรมแก่
ผู้รับผิดชอบงานระดับจังหวัด
และก าหนดวันจัดอบรมและ
ท าหนังสือแจ้ง สสจ.เพือ่
จัดสรรบุคลากรเข้ารับการ
อบรมตามโค้วต้าทีไ่ด้รับ

เพือ่ก าหนดเกณฑ์ของผู้
เข้ารับการอบรม

การคัดเลือกผู้เข้าอบรมไม่ตรง
ตามเกณฑ์

CM บางพืน้ที ่ย้ายงาน ลาออก 3 1 3 ปานกลาง 3

ล าดบั
ความเสี่ยงโอกาส ผลกระทบ

ระดบัความเสี่ยง

ตารางการวิเคราะห์ระดับความเสีย่ง
กลุม่พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

ปีงบประมาณ 2563

ภารกิจตามกฎหมาย /
แผนงาน /ภารกิจอ่ืน ๆ ที่

ส าคัญ / ขั้นตอน
วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง

การประเมนิความเสี่ยง



คะแนน ระดบั

ล าดบั
ความเสี่ยงโอกาส ผลกระทบ

ระดบัความเสี่ยง

ตารางการวิเคราะห์ระดับความเสีย่ง
กลุม่พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

ปีงบประมาณ 2563

ภารกิจตามกฎหมาย /
แผนงาน /ภารกิจอ่ืน ๆ ที่

ส าคัญ / ขั้นตอน
วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง

การประเมนิความเสี่ยง

4. ประสาน เชิญวิทยากร / 
จัดหาสถานที่

เพือ่ให้ได้วิทยากรทีม่ี
คุณสมบัติเพียงพอต่อ
เนื้อหาในหลักสูตร

วิทยากรไม่สะดวกในการมา
บรรยายตามวัน/เวลาทีก่ าหนด

ภาระงานประจ าของวิทยากร
ผู้บรรยาย

2 2 4 ปานกลาง 2

5. รวบรวมรายชื่อผู้เข้ารับ
การอบรม และตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการ
อบรม

เพือ่ตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผู้เข้ารับการอบบรม

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมไม่ตรง
ตามเกณฑ์ทีก่ าหนด

ภาระงานของเจ้าหน้าที่ 2 2 4 ปานกลาง 2

6. จัดการอบรมฟืน้ฟูพัฒนา
ศักยภาพการดูแลผู้สูงอายุ 
ตามวัน เวลาทีก่ าหนด

เพือ่ให้การจัดอบรมเป็นไป
ตาม วัน/เวลาทีก่ าหนด

การจัดอบรมไม่เป็นไปตาม 
วัน/เวลาทีก่ าหนด

การรับจองของสถานทีจ่ัดอบรม 2 2 4 ปานกลาง 2

7. ควบคุม ก ากับ การใช้
งบประมาณให้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพือ่ให้การใช้งบประมาณ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ

การใช้งบประมาณไปเป็นไป
ตามเป้าหมาย

ผู้เข้ารับการอบรมไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย

2 3 6 ปานกลาง 1



คะแนน ระดบั

ล าดบั
ความเสี่ยงโอกาส ผลกระทบ

ระดบัความเสี่ยง

ตารางการวิเคราะห์ระดับความเสีย่ง
กลุม่พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

ปีงบประมาณ 2563

ภารกิจตามกฎหมาย /
แผนงาน /ภารกิจอ่ืน ๆ ที่

ส าคัญ / ขั้นตอน
วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง

การประเมนิความเสี่ยง

8. ประเมินผลการจัดอบรม เพือ่น าผลมาวิเคราะห์และ
พัฒนาต่อไป

ประเมินผลการอบรมไม่แล้ว
เสร็จตามเวลาทีก่ าหนด

ภาระงานของเจ้าหน้าที่ 2 2 4 ปานกลาง 2

9. สรุปผลการจัดอบรม เพือ่น าผลการด าเนินงาน
มาพัฒนาต่อไป

สรุปผลการจัดอบรมไม่แล้ว
เสร็จตามเวลาทีก่ าหนด

ภาระงานของเจ้าหน้าที่ 2 2 4 ปานกลาง 2

10. รายงานการจัดอบรมแก่
ผู้บังคับบัญชาและส านัก
อนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย

เพือ่แจ้งผลการจัดอบรม จัดส่งรายงานผู้บังคับบัญชา
ล่าช้า

ภาระงานของเจ้าหน้าที่ 2 2 4 ปานกลาง 2

11. จัดเก็บส าเนาเอกสาร
หลักฐานต่างๆเข้าแฟ้มโดย
เรียงล าดับเหตุการณื

เพือ่รวบรวมเอกสารอย่าง
เป็นระบบ

การจัดเก็บเอกสาร หลักฐาน
ไม่เป็นระบบ

เอกสารขาดหาย 2 2 4 ปานกลาง 2



1 ไดรับการช้ีแจงนโยบายการจัดอบรมจาก
สวนกลางหรือไม

√ สวนกลางหมายถึง สํานักอนามัยผูสูงอายุ ใน
สังกัดกรมอนามัย

2 มีการจัดประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการ 
การจัดทํามาตราฐานการดูแลผูสูงอายุหรือไม

√ คณะอนุกรรมการตองไดรับการแตงต้ังจาก
สวนกลาง

3 มีการชี้แจงหลักสูตรและเกณฑการคัดเลือกผู
เขาอบรม แกผูรับผิดชอบระดับจังหวัด และ
กําหนดวันจัดอบรม

√ หลักสูตรทีช่ี้แจงตองผานการรับรองจากกรม
อนามัย                                           
ผูรับผิดชอบระดับจังหวัด หมายถึง ผูรับผิดชอบ
งานผูสูงอายุจากสํานักงานสาธารณสุข 4 
จังหวัด ประกอบดวย จังหวัดชัยภูมิ 
นครราชสีมา บรีรัมย และ สรินทร4 จัดหาสถานทีฝ่กอบรมใหเปนไปตามระเบียบ

การเบิกคาใชจายในการฝกอบรมหรือไม
√ สถานท่ีฝกอบรมตองสามารถรับรองคาใชจาย

ตามระเบียบการเบิกคาใชจายในการฝกอบรมได

5 มีการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเขารับการ
อบรมกอนการอบรมหรือไม

√ ผูเขารับการอบรมตองผานการอบรมหลักสูตร
ผูจัดการการดูแลผูสูงอายุของ  กรมอนามัย

6 จัดอบรมตามวันและเวลาทีก่ําหนดหรือไม √ กําหนดวัน เวลา สถานท่ีจัดอบรมใหชัดเจน 
 ดําเนินการจัดอบรมตามวันเวลาท่ีกําหนด

7 มีการควบคุม กํากับ งบประมาณ ใหเปนไป
ตามวัตถุประสงคของโครงการหรือไม

√ การเบิกจายงบประมาณใหเปนไปตาม
ระเบียบการเบิกคาใชจายในการฝกอบรม

8 มีการประเมินผลการจัดอบรม และสรุปผล
การประเมินหรือไม

√ ประเมินผลการจัดอบรมดวยแบบประเมิน
ความพึงพอใจในการจัดอบรม หรือใชวิธีการ
ประเมินแบบอื่น                                 
สรุปผลการประเมินตามระยะเวลาท่ีกําหนด

9 มีการสรุปผลการดําเนินงานจัดอบรมหรือไม √ สรุปผลการดําเนินงานจัดอบรมใหแลวเสร็จ
ตามระยะเวลาทีก่ําหนด

10 มีการรายงานผลการจัดอบรมนําเสนอแก
ผูบังคับบัญชาหรือไม

√ สรุปและรายงานผลการดําเนินงานใหแลว
เสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด                    

ผูบังคับบัญชา หมายถึง หัวหนากลุมงาน 
และผูอํานวยการศูนยฯ

11 มีการสงรายงานไปทีส่วนกลางหรือไม √ สรุปและรายงานผลการดําเนินงานให
สวนกลางรับทราบ

แบบสอบถาม

                                           กลุมงานพัฒนาการสงเสริมสุขภาพวัยผูสูงอายุ

ลําดั
บที่ คําถาม มี / 

ใช ไมมี / ไมใช คําอธิบาย / คําตอบ

การจัดการอบรมฟนฟูผูจัดการการดูแลผูสูงอายุ



วัตถุประสงค์  :  เพ่ือศึกษาขอ้มลูสถานการณ์ปัญหาสุขภาพ และพฤตกิรรมสุขภาพทีพึ่งประสงค์ของผู้สูงอายุ

ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน       จุดควบคุมความเสี่ยง

ติดต่อประสานงานกับผู้รับผิดชอบ 30 วัน

งานจากส่วนกลางอย่างต่อเนื่อง

1. ทบทวนเอกสารวชิาการ 60 วัน
2. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

3. วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
4. จัดท าแผนตรงกับปญัหาของพื้นที่

ยื่นโครงร่างวจิัยตามระยะเวลาที่ 60 วัน

หน่วยงานรับพจิารณาก าหนด

1. เตรียมการจัดประชุมใหพ้ร้อม 4 วัน
2. ด าเนินการประชุมใหเ้ปน็ไปตามวาระ

ปฏบิติัตามระเบยีบวธิกีารวจิัย 4 วัน

ก าหนดวนั เวลา สถานที่ และกลุ่ม 4 วัน
ตัวอย่างใหช้ัดเจน

1.เตรียมเอกสาร วสัดุอุปกรณ์ใหพ้ร้อม 60 วัน
2.ตรวจนับจ านวนแบบสอบถาม 

และความถูกต้อง สมบรูณ์

ตรวจสอบความครบถ้วนสมบรูณ์ 60 วัน
ของข้อมูลอย่างถี่ถ้วน

เผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบเอกสาร 30 วัน
และอิเล็กทรอนิคส์ไฟล์

รวมระยะเวลา วัน

การส ารวจสุขภาวะและพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ของผู้สูงอายุ
ศูนย์อนามยัที ่9 นครราชสีมา (ส่วนงานย่อย)

ระยะเวลา

312

1. ประชุมชี้แจงนโยบายจากส่วนกลาง 
และร่วมพัฒนาโครงร่างวิจัย  

2. วางแผนจัดท าโครงการตามระเบียบวิธี
วิจัย ให้สอดคล้องกับนโยบายส่วนกลาง

และปัญหาในพ้ืนที ่

4. ประชุมชี้แจงโครงการและแนว
ทางการด าเนินงาน  

(กลุ่มงาน ผส. และสสจ. )  

หัวหน้ากลุ่มงาน/ 
 

ผู้รับผิดชอบงาน 

ผู้รับผิดชอบงาน/ 
กลุ่มงาน ผส. 

3. ยื่นโครงร่างวิจัยเพ่ือขอพิจารณา
จริยธรรมการวิจัยในคน 

(ยื่นโดยส่วนกลาง หรือ ภูมิภาค)   

5. ประชุมชี้แจงการใช้เคร่ืองมือวิจัย 
และปรับมาตรฐานทีมวิจัย 

ผู้รับผิดชอบงาน/ 
กลุ่มงานผส./ พท. 

4 จังหวัด 

ผู้รับผิดชอบงาน 
 

6. ท าหนังสือแจ้ง สสจ. และพื้นที่
ด าเนินการวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

7. ด าเนินการเก็บข้อมูลวิจัย ตามระเบียบ
วิธีการวิจัย 

8. บันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ 
วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผล  

9. เผยแพร่ผลการส ารวจ และคืนข้อมูล
ให้พ้ืนที ่ 

ผู้รับผิดชอบงาน 

ผู้รับผิดชอบงาน 

ผู้รับผิดชอบงาน 
และทีมวิจัย 

ผู้รับผิดชอบงาน 
และทีมวิจัย 

ผู้รับผิดชอบงาน 



คะแนน ระดบั
1. ประชุมชี้แจงนโยบายและ
วัตถุประสงค์โครงการจาก
ส่วนกลาง

เพือ่รับทราบนโยบาย/
วัตถุประสงค์ของ
โครงการ และก าหนด
แนวทางการด าเนินงาน
ร่วมกัน

 - การถ่ายทอดนโยบายและ
แนวทางการด าเนินงานล่าช้า 
 - การก าหนดแผนการ
ด าเนินงานให้สอดคล้องกับ
ปัญหาของพืน้ที่

 - การจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลล่าช้า
 - ความต้องการบูรณางานร่วมกัน
ระหว่างกรม                                   
           - แผนงานไม่สอดคล้องกับ
ปัญหาของพืน้ที่

1 2 2 ต่ า ๓

2. จัดท าโครงการ/กิจกรรม 
ให้สอดคล้องกับนโยบายจาก
ส่วนกลาง

 เพือ่ให้มีแนวทางการ
ด าเนินงาน และตอบ
เป้าประสงค์ตัวชี้วัด

 - กิจกรรมการด าเนินงานไม่
สอดคล้องกับส่วนกลาง

 - การปรับเปล่ียนวิธีการด าเนินงาน เพือ่
เอื้อต่อการด าเนินงานในพืน้ที่

๑ ๒ 2 ต่ า ๓

 - การด าเนินงานซ้ าซ้อน  - วิธีการเก็บข้อมูลมี 2 รูปแบบ ทัง้
แบบสอบถาม และ Application

๑ ๒ 2 ต่ า ๓

3. ยื่นโครงร่างวิจัย เพือ่ขอ
พิจารณาจริยธรรมการวิจัยใน
คน

 เพือ่พิทักษ์สิทธิอาสา 
สมัครทีเ่ข้าร่วม
โครงการวิจัย

 - ไม่สามารถยื่นโครงการ
เพือ่ขอพิจารณาจริยธรรมได้
ทันเวลา                         
  - การพิจารณาจริยธรรม
ล่าช้า

 - การถ่ายทอดนโยบายจากส่วนกลาง
ล่าช้า                                           
  - ผู้วิจัยไม่สามารถปรับตามที่
คณะกรรมการเสนอได้

3 2 6 ปานกลาง ๑

ปัจจัยเสี่ยง
การประเมนิความเสี่ยง

ล าดบั
ความเสี่ยงโอกาส ผลกระทบ

ระดบัความเสี่ยง

ตารางการวิเคราะห์ระดับความเสีย่ง
กลุม่พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

ปีงบประมาณ 2563

ภารกิจตามกฎหมาย /
แผนงาน /ภารกิจอ่ืน ๆ ที่

ส าคัญ / ขั้นตอน
วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง



คะแนน ระดบั
ปัจจัยเสี่ยง

การประเมนิความเสี่ยง
ล าดบั

ความเสี่ยงโอกาส ผลกระทบ
ระดบัความเสี่ยง

ตารางการวิเคราะห์ระดับความเสีย่ง
กลุม่พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

ปีงบประมาณ 2563

ภารกิจตามกฎหมาย /
แผนงาน /ภารกิจอ่ืน ๆ ที่

ส าคัญ / ขั้นตอน
วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง

4. ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์
โครงการและแนวทางการ
ด าเนินงาน แก่ภาคีเครือข่าย 
4 จังหวัด

เพือ่ถ่ายทอดนโยบาย 
และก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงานโครงการให้
สอดคล้องกับบริบทพืน้ที่

 - ผู้เข้าร่วมประชุมไม่
ครอบคลุมพืน้ทีด่ าเนินการจริง

 - งบประมาณมีจ านวนจ ากัด (ผู้เข้าร่วม
ประชุมส่วนใหญ่เป็นตัวแทนระดับจังหวัด)

1 2 2 ต่ า ๓

5. ประชุมชี้แจงการใช้
เคร่ืองมือวิจัย และปรับ
มาตรฐานทีมเก็บข้อมูล

เพือ่ประเมินความ
น่าเชื่อถือของเคร่ืองมือ 
วิจัย และทีมเก็บรวบรวม
ข้อมูล

 - ทีมผู้ช่วยเก็บรวบรวม
ข้อมูลไม่เข้าใจข้อค าถาม

 - ข้อค าถามไม่ชัดเจน ก ากวม เป็น
ประโยคปฏิเสธซ้อนปฏิเสธ

๒ ๒ 4 ปานกลาง ๒

6. ท าหนังสือแจ้งพืน้ทีท่ี่
เกี่ยวข้อง เพือ่เตรียมความ
พร้อมก่อนด าเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูล

เพือ่สนับสนุนให้การ
ด าเนินการเก็บข้อมูล
สะดวก รวดเร็วเป็นไป
ตามเป้าหมายทีว่างไว้

 - การส่งออกหนังสือล่าช้า   
  - การปรับเปล่ียนวัน เวลา 
และพืน้ทีด่ าเนินการ

 - การส่งหนังสือลงพืน้ทีด่ าเนินการมี
หลายขั้นตอน หลายสายบังคับบัญชา      
  - การประสานงานไม่มีประสิทธิภาพ

๑ ๒ 2 ต่ า ๓



คะแนน ระดบั
ปัจจัยเสี่ยง

การประเมนิความเสี่ยง
ล าดบั

ความเสี่ยงโอกาส ผลกระทบ
ระดบัความเสี่ยง

ตารางการวิเคราะห์ระดับความเสีย่ง
กลุม่พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

ปีงบประมาณ 2563

ภารกิจตามกฎหมาย /
แผนงาน /ภารกิจอ่ืน ๆ ที่

ส าคัญ / ขั้นตอน
วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง

7. ด าเนินการเก็บรวมรวบ
ข้อมูล

เพือ่เก็บรวบรวมข้อมูล
วิจัยให้ครอบคลุม
วัตถุประสงค์ของโครงการ

 - วิธีการเก็บข้อมูลทีซ้่ าซ้อน 
ส่งผลกระทบต่อผู้สูงอายุ 
และผู้เก็บข้อมูล

 - วิธีการเก็บข้อมูลมี 2 รูปแบบ ทัง้
แบบสอบถาม และ Application

2 2 4 ปานกลาง ๒

 - จ านวนตัวอย่างไม่ครบตาม
เป้าหมาย

 - ความคลาดเคล่ือนในการตรวจสอบ
ข้อมูล

2 2 4 ปานกลาง ๒

8. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ วิเคราะห์ข้อมูล 
และสรุปผล

เพือ่เตรียมข้อมูลก่อน
การวิเคราะห์ผลการ
ส ารวจ

 - ลงข้อมูลผิด หรือลงข้อมูล
ไม่ครบถ้วน

 - ความคลาดเคล่ือนในการลงข้อมูล ๒ ๒ 4 ปานกลาง ๒

9. เผยแพร่ผลการส ารวจ 
และคืนข้อมูลให้ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย

เพือ่รายงานผลการ
ส ารวจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย

 - เผยแพร่ผลการส ารวจ
ล่าช้า - วิธีการเผยแพร่ข้อมูล
ทีพ่ืน้ทีเ่ข้าถึงได้ยาก

 - มีภาระงานทีจ่ าเป็นเร่งด่วน              
  - ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลทีพ่ืน้ที่
เข้าถึงได้ยากและไม่เหมาะสม

2 2 4 ปานกลาง ๒



1 ไดรับการช้ีแจงวัตถุประสงคและแนวทางการ
ทํางานจากผูรับผิดชอบงานสวนกลางหรือไม

√ สวนกลาง หมายถึง สํานักอนามัยผูสูงอายุ ใน
สังกัดกรมอนามัย

2 มีการจัดทําโครงการ/กิจกรรม รองรับนโยบาย
จากสวนกลางหรือไม

√ โครงการหรือกิจกรรมทีห่นวยงานหรือกลุมงาน
จัดทําขึ้นตองสอดรับกับนโยบายจากสวนกลาง

3 มีการยื่นโครงการ/โครงรางวิจัย เพือ่ขอพิจารณา
จริยธรรมการวิจัยในคนหรือไม

√ หนวยงานท่ีรับโครงการหรือโครงรางวิจัยตอง
สามารถออกเอกสารรับรองจริยธรรมการวิจัยได

4 มีการประชุมชี้แจงวัตถุประสงคและแนวทางการ
ดําเนินงานในพืน้ทีเ่ปาหมาย ๔ จังหวัด หรือไม

√ พืน้ทีเ่ปาหมาย 4 จังหวัด ประกอบดวย 
จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย และ สุรินทร

๕ มีการประชุมทีมวิจัย เพือ่ทดสอบคุณภาพ
เคร่ืองมือ และปรับมาตรฐานทีมเก็บขอมูลหรือไม

√ การปรับมาตรฐานทีม หมายถึง การช้ีแจง ทํา
ความเขาใจเคร่ืองมือวิจัย อาทิ แบบสอบถาม ให
เปนไปในทิศทางเดียวกัน

๖ มีการทําหนังสือแจงพืน้ทีเ่ปาหมาย เพือ่ขอ
อนุญาตดําเนินการเก็บขอมูลในพืน้ทีห่รือไม

√ หนังสือควรระบุขอบเขตท่ีผูวิจัยตองการศึกษา
ใหชัดเจน อาทิ การเลือกกลุมตัวอยาง ขนาด 
และจํานวนกลุมตัวอยาง เวลา สถานท่ี วิธีการ
เก็บขอมูล เปนตน

๗ ดําเนินงาน/กิจกรรม ตามแผนทีว่างไวหรือไม √ กิจกรรมตองสอดคลองกับแผนงาน
๘ มีการตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของขอมูล 

และบันทึกขอมูลลงในโปรแกรมคอมพิวเตอร
หรือไม

√ มีการตรวจทานขอมูลทีไ่ดรับวาตอบตาม
ประเด็นทีต่องการ และครบทุกขอคําถามหรือไม
 มีการตรวจทานการบันทึกขอมูลในโปรแกรม
คอมพิวเตอร

๙ มีการวิเคราะหขอมูล และสรุปรายงานผล
การศึกษาหรือไม

√ วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสถิติ           
การสรุปรายงานครอบคลุมผลการศึกษา

๑๐ เผยแพรขอมูลตอผูมีสวนไดสวนเสีย √ ผูมีสวนไดสวนเสีย หมายถึง หนวยงาน องคกร
 สถาบัน หรือผูทีเ่กี่ยวของกับการศึกษาวิจัยใน
คร้ังน้ี

แบบสอบถาม
โครงการสํารวจสุขภาวะและพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงคของผูสูงอายุ

กลุมงานพัฒนาการสงเสริมสุขภาพวัยผูสูงอายุ

ลําดับ
ที่

คําถาม มี / ใช ไมมี /
 ไมใช

คําอธิบาย / คําตอบ



วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้มกีารขบัเคลื่อนแผนงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามมาตรการ กรมอนามยั

ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน จุดควบคุมความเสี่ยง

แต่งต้ังบุคลากรให้ครอบคลุม 1 วัน
ทุกกลุ่มงาน และก าหนดบทบาท
หน้าทีใ่ห้ชัดเจน

มีการก าหนดมาตรการ/แนวทาง 2 วัน
ทีส่อดคล้องกับมาตรการ
กรมอนามัย

มีการก าหนดเป้าหมายการเบิกจ่าย 2 วัน
ทีส่อดคล้องกับมาตรการกรมอนามัย

 - มีการประชุมสม่ าเสมอ 1 วัน
 - รายงานการประชุมเผยแพร่ทาง
เว็ปไซด์หน่วยงาน

 - ก าหนดผู้รับผิดชอบในการ 2 วัน
รายงานในระบบ DOC
 - มีการบันทึกผลทุกเดือน

 -ก าหนดรูปแบบและประเด็น 2 วัน
การติดตามและรายงานผล

 - ก าหนดรูปแบบรายงาน 2 วัน
 -มีการเผยแพร่ในเว็บไซด์หน่วยงาน

12 วัน

กระบวนการ บริหารแผนงานและงบประมาณ
กลุม่ขับเคลือ่นยทุธศาสตร์และพัฒนาก าลังคน

     และมต ิครม.

ระยะเวลา

รวมระยะเวลาทั้งหมด

กลุ่ม บรย. 

๒.ก าหนดมาตรการส าคัญในการตดิตาม
เรง่รัดการเบกิจา่ยงบประมาณของ

หน่วยงาน  

๓.จัดท าแผนการเบกิจา่ยงบประมาณราย
ไตรมาสและรายเดอืน 

๔.ประชมุตดิตามเรง่รัดการเบกิจา่ย
งบประมาณ   

๕.บนัทกึผลการด าเนนิงานในระบบ
รายงานกรมอนามยั(DOC) งบประมาณ 

(งบด าเนนิงาน)  

๖.ประชมุตดิตามผลการด าเนนิงานราย 6 
เดอืน และ 12 เดอืน  

7.จัดท ารายงานผลการปฏบิตัริาชการ
ประจ าปี  

1.จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ  



ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน จุดควบคุมความเสี่ยง

ก าหนดผู้รับผิดชอบงานหลัก 1 วัน
ให้ได้เป็นคณะท างาน

ให้ผู้เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมวิเคราะห์ 2 วัน
สภาพแวดล้อมของหน่วยงาน

 -มีการถ่ายทอดค่าเป้าหมาย 2 วัน
ทีไ่ด้รับถ่ายทอดจากกรมอนามัย
 -มีการก าหนดนโยบาย เป้าหมาย
ของหน่วยงานประจ าปี

ตรวจสอบความสอดคล้องของ 2 วัน
แผนงานและงบประมาณตาม
ข้อตกลงของหน่วยงาน

กระบวนการ จัดท าแผนปฏบิัติราชการประจ าปี
กลุม่ขับเคลือ่นยทุธศาสตร์และพัฒนาก าลังคน

วัตถุประสงค์ :  เพ่ือให้มแีผนปฏิบัตกิารทีส่อดคล้องกับภารกิจและงบประมาณทีไ่ดร้ับจัดสรร
จาก กรมอนามยั

ระยะเวลา

กลุ่ม บรย. 

๒.วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของ
หน่วยงาน  

๓.ผูบ้รหิารระดับสงู รว่มก าหนดทศิทาง
ของหน่วยงาน  

และจัดสรรงบประมาณ   

๔.คณะท างานเสนอ (รา่ง) แผนปฏบิตั ิ
ราชการประจ าปี   

1.แต่งตั้งคณะท างานจัดท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี  

(ใช้คกก.กบศ.ศูนย์อนามัยที่9)  



 ให้ผู้เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมปรับปรุง 2 วัน
แผนปฏิบัติราชการ

ตรวจสอบความสอดคล้องของ 2 วัน
แผนงานและงบประมาณตาม
ข้อตกลงหน่วยงานและเกณฑ์
กรมอนามัย

ติดตามผลการวิเคราะห์แผนงาน 2 วัน
และงบประมาณตามเกณฑ์
กรมอนามัยและปรับปรุงให้ถูกต้อง

ติดตามผลการอนุมัติแผนปฏิบัติ 1 วัน
ราชการและงบประมาณจาก
กองแผนงาน กรมอนามัย

มีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการ 1 วัน
ทีไ่ด้รับการอนุมัติทางเว็บไซด์
หน่วยงาน

15 วันรวมระยะเวลาทั้งหมด

๕.ประชมุผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีและ
ปรับปรงุ(รา่ง)แผนปฏบิตัริาชการ

๘.แผนปฏิบัติราชการประจ าปี  

๙.ถา่ยทอดแผนปฏบิตัริาชการ
ประจ าปีไปสูก่ารปฏบิตั ิ  

๗.เสนอตอ่ 

กองแผนงาน  
กรมอนามยั 

เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

ไมเ่ห็นชอบ 

ไมเ่ห็นชอบ 

๖.เสนอตอ่ทีป่ระชมุ
ผูบ้รหิารระดับสงู   



คะแนน ระดับ

1. การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี

เพื่อให้มีแผนปฏิบัติการที่
สอดคล้องกบัภารกจิและ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจาก 
กรมอนามัย

แผนปฏิบัติการไม่ได้รับ
การอนุมัติจากอธบิดีกรม
อนามัย

1.1 แผนปฏิบัติการไม่สอดคล้องกบั
กจิกรรมส าคัญ ค่าเป้าหมาย และ
งบประมาณ ตามมาตรการกรมอนามัย

3 4 12 สูง

1.2 ผู้เกีย่วข้องในการท าแผนไม่มี
ส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี

2 3 6 ปาน
กลาง

2.การบริหารแผนงานและงบประมาณ 1 กรมอนามัย ก าหนดเป้าหมายการ
เบิกจ่ายรายเดือนสูงกวา่ มติ ครม.

5 3 15 สูงมาก

2 กจิกรรมประชุม / อบรม
กลุ่มเป้าหมายไม่ได้ตามเป้าหมายที่
ก าหนด

2 3 6 ปาน
กลาง

ตารางการวิเคราะหร์ะดบัความเสี่ยง
กลุ่มขับเคลื่อนยทุธศาสตร์และพัฒนาก าลังคน

ปงีบประมาณ 2563

ภารกิจตามกฎหมาย /แผนงาน /
ภารกิจอ่ืน ๆ ที่ส าคัญ / ขั้นตอน

วัตถุประสงค์ ความเสีย่ง ปจัจยัเสีย่ง

การประเมินความเสีย่ง

ล าดับ
ความเสีย่งโอกาส

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายการเบิกจ่าย
ภาพรวมตามมาตรการ 
กรมอนามัย

เพื่อให้มีการขับเคล่ือนแผนงาน
และการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ตามมาตรการ กรมอนามัย และ
มิติ ครม.

ผลกระทบ

ระดับความเสีย่ง



คะแนน ระดับ

ภารกิจตามกฎหมาย /แผนงาน /
ภารกิจอ่ืน ๆ ที่ส าคัญ / ขั้นตอน

วัตถุประสงค์ ความเสีย่ง ปจัจยัเสีย่ง

การประเมินความเสีย่ง

ล าดับ
ความเสีย่งโอกาส ผลกระทบ

ระดับความเสีย่ง

3 มีการปรับแผนตามสถานการณ์
มากและใช้งบประมาณไม่สอดคล้อง
กบัแผนที่ก าหนดไว้

3 4 12 สูง

4 งบวจิัยไม่สามารถด าเนินการได้
ตามแผนที่ก าหนด

2 5 10 สูงมาก

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายการเบิกจ่าย
ภาพรวมตามมาตรการ 
กรมอนามัย

เพื่อให้มีการขับเคล่ือนแผนงาน
และการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ตามมาตรการ กรมอนามัย และ
มิติ ครม.



แบบสอบถาม กระบวนการบริหารงบประมาณ 
กลุมขับเคลื่อนยุทธศาสตรและพัฒนากําลังคน 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

คําถาม มี/ใช ไมมี/
ไมใช 

คําอธิบาย/คําตอบ 

การวางแผน (Planning) การบริหารงบประมาณ 
1. มีการจัดทําแผน เพ่ือใหบรรลุ 
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายการดําเนินงาน
ที่กําหนดหรือไม 
 

  มีการประชุมจัดทําแผนงานประจําป เพ่ือใหบรรลุ
ตามวัตถุประสงค,เ ปาหมายและตัวชี้วัดของ
กระทรวง กรมอนามัย  

2. แผนที่จัดทํามีการกําหนดวัตถุเปาหมาย 
วิธีการดําเนินการ งบประมาณ อัตรากําลัง และ
ระยะเวลาดําเนินงานไวอยางชัดเจนหรือไม 
 

  มีการจัดทําแผนงาน โดยกําหนดวัตถุประสงค วิธี
ดําเนินงาน ระบุงบประมาณ อัตรากําลังและ
ระยะเวลาไวในโครงการชัดเจน 

3. มีการระบุกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
และมาตรฐานที่สําคัญและจําเปนตอการ
ดําเนินงานหรือไม 

  มีการใชกฎหมายและระเบียบ ขอบังคับตามกรม
อนามัย เชน ระเบียบการฝกอบรม/ประชุม/
สัมมนา, แผนการเบิกจายรายเดือนใหไดตาม
เปาหมายมิติกรมอนามัย 

4. มีการกําหนดวิธีการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับและมาตรฐานที่กําหนด
หรือไม 

  กําหนด Unit cost กิจกรรมในโครงการ, แผน
เบิกจายประขุม อบรม สัมมนาในไตรมาส1 
มากกวารอยละ50 ของวงเงิน, การเบิกจายตาม
ระเบียบทางราชการ 

5. มีกลไกการติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบขอบังคับ และมาตรฐานหรือไม 
 

  มีการตรวจสอบจากทีมตรวจสอบภายในหนวยงาน
และกรมอนามัย 

6. มีการสื่อสารใหกับบุคลากรท่ีรับผิดชอบ 
การ ปฏิบัติตามแผนทราบหรือไม 

  มีการรวบรวมแผนปฏิบัติการทุกกลุม/ฝาย ราย
เดือนถัดไป ทุกวันที่ 15 ของเดือนปจจุบันเพ่ือ
ตรวจสอบดูความครบถวนของโครงการและสื่อสาร
ผาน PR-anmai, Line ศอ.9_GCC3_กรมอนามัย 
 

7. มีการมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบใน 
การดําเนินการตามแผนใหแกเจาหนาที่หรือไม 

  มีการมอบหมายหนาที่ผูรับผิดชอบไวในแผนงาน
โครงการไวชัดเจน 
 

8. มาตรการติดตามและตรวจสอบใหการ
ดําเนินงานขององคกรเปนไปตามกฎระเบียบ
ขอบังคับและมติคณะรัฐมนตรี 

  มีการประกาศและยึดถือปฏิบัติรวมกันอยาง
เครงครัดและมอบใหผูมีอํานาจหนาที่ดําเนินการ
อยางตอเนื่อง ตามประกาศเร่ือง มาตรการ 



9. มีการเปรียบเทียบแผนและผลการ
ดําเนินงานและรายงานใหผูกํากับดูแลทราบ
เปนลายลักษณอักษรอยางตอเน่ืองและ
สม่ําเสมอ 
 

  มีการประชุมติดตามแผนทุกเดือนและมีรายงาน
การประชุม กํากับติดตามโดยคณะกรรมการเรงรัด
การเบิกจายงบประมาณ 

10. กรณีผลการดําเนินงานไมเปนไปตามแผนมี
การดําเนินการแกไขอยางทันกาล 

  มีการหารือรวมกันและปรับแกไขปญหา กํากับ
ติดตามอยางตอเนื่อง แตยังไมสามารถแกไขปญหา
ไดในบางรายการ อาทิเชน งบวิจัย ไมสามารถ
ดําเนินการเบิกจายไดตามระยะเวลาที่กําหนด 
 

11. มีการกําหนดใหมีการติดตามผลในระหวาง
การปฏิบัติงานอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ 

  มีการประชุมติดตามเรงรัดการดําเนินงานใหเปนไป
ตามแผนงานที่ตั้งไว ทุกเดือน 
 

12. มีคูมือแสดงการใชอุปกรณ เครื่องมือ 
ระบบสารสนเทศ และการบริหารเงิน
งบประมาณหรือไม 

  มีคูมือการใชอุปกรณเคร่ืองมือ และการเบิกจาย
งบประมาณ มีคูมือแสดงการใชอุปกรณ เครื่องมือ
ระบบสารสนเทศยังไมเปนปจจุบัน 
 

 
สรุป :   ศูนยอนามัยที่ 9 นครราชสีมา มีการจัดทําแผนงานโครงการ โดยกําหนดวัตถุประสงค วิธีดําเนินงาน ระบุ
งบประมาณ อัตรากําลังและระยะเวลาไวในโครงการชัดเจน และมีการใชกฎหมายและระเบียบ ขอบังคับตามกรม
อนามัย เชน ระเบียบการฝกอบรม/ประชุม/สัมมนา, แผนการเบิกจายรายเดือน รายไตรมาสใหไดตามเปาหมายมติ
กรมอนามัย และมติ ครม. โดยการประชุมติดตามแผนปฏิบัติการ แผน-ผลการเบิกจายงบประมาณทุกเดือน ซึ่ง
พบวา บางงบประมาณไมสามารถดําเนินการไดตามเปาหมาย อาทิเชน งบวิจัย งบลงทุน เนื่องจากมีขอจํากัดที่ไม
สามารถควบคุมได ถือเปนโอกาสในการพัฒนางานตอไป 
 
 
 
 

                                                                        ผูประเมิน...................................................... 
                                                                                        (............................................................) 
                                                                                       วันที่ ..................................................... 



ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน จุดควบคุมความเสี่ยง

1. สรรหาคณะกรรมการ และ 10 วัน
ก าหนดบทบาท หน้าที่

30 วัน

10 วัน

20 วัน

2. ก าหนดระยะเวลาการส่งหวัข้อ

3. จัดประชุมน าเสนอหวัข้อวจิัย

30 วัน

 
1. ปรึกษาผู้ทรงคุณวฒิุภายใน/ภายนอก 45 วัน

1. ศึกษากรอบแนวทางและแผน
งานวจิัยของกรมอนามัยและของ
ส านักงานคณะกรรมการวจิัยแหง่ชาติ

2. สนับสนุนใหม้ีการขอสนับสนุนทนุ
วจิัย จากสกว.

1. ส่ือสารชี้แจงบคุลากรภายใน
หน่วยงานได้รับทราบกรอบแนว
ทางการวจิัย

1. คณะกรรมการ กพว. กลุ่มงาน 
ก ากับติดตามใหบ้คุลากร เสนอหวัข้อ
วจิัย

1. ก ากับติดตามบคุลากรใหส่้งโครง
ร่างตามก าหนดเวลา

2. กพว.พจิารณาความสมบรูณ์ชัดเจน
โครงร่าง ใหค้ าปรึกษา

การศึกษาวิจัยด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิง่แวดล้อมของหน่วยงาน
กลุม่ขับเคลือ่นยทุธศาสตร์และพัฒนาก าลังคน

             วัตถุประสงค์ : เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และขบัเคลื่อนงานวิจัยของศูนย์อนามยัที ่9 นครราชสีมา

ระยะเวลา

2. ติดตามการจัดท าและเสนอค าส่ัง
ใหท้นัเวลา

1. ทบทวนและแต่งตั้ง
คณะกรรมการ กพว. ศอ.9 

กลุ่มงาน 

๒. จัดท ากรอบแนวทางการวิจัย 
ของ ศอ. 9 

๓. สื่อสารกรอบแนวทางการวิจัย 
ศอ. 9 

5. จัดท าโครงร่างวิจัย 

6. พิจารณาโครงร่างการวิจัย 

กพว. 

กพว. 

กลุ่มงาน 

ผู้วิจัย/กพว. 

4. บุคลากรเสนอหัวข้อวิจัย 

กลุ่มงาน/
ผู้วิจัย/กพว. 



 
90 วัน

60-
150 วัน

1 วัน

30 วัน

416 วันรวมระยะเวลาทั้งหมด

1. กระตุ้นผู้วจิัยใหส่้งขอ EC และส่ง
ใหท้นัตามก าหนดเวลา เพราะการ
พจิารณา EC มีก าหนดเปน็รอบ

1. มีแผนควบคุม ก ากับและติดตาม
งานวจิัย ใหเ้ปน็ไปตามแผน

2. ผู้วจิัยด าเนินการใหถู้กต้องและ
ทนัเวลา  (วธิกีารด าเนินงาน วเิคราะห์
ข้อมูล อภปิรายผล และจัดท ารายงาน)

กระตุ้นเตือนผู้วจิัยใหม้ีการรายงาน
ตามก าหนดระยะเวลา

1.ทะเบยีนการเผยแพร่ข้อมูลยังไม่
ครอบคลุมทกุงานวจิัย

2. ผลงานวจิัยได้ผ่านการตรวจสอบ
คุณภาพก่อนการเผยแพร่

7. พิจารณาจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์ : EC 

8. ด าเนินการวิจัยตามแผนงาน 

10. เผยแพร่งานวิจัย 

ผู้วิจัย/กพว. 

ผู้วิจัย 

ผู้วิจัย/กพว. 9. การรายงานความก้าวหน้า
การวิจัย 

ผู้วิจัย/กพว. 



 



ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน จุดควบคุมความเสี่ยง
1. แต่งต้ังจากตัวแทนทุกกลุ่มงาน

7 วัน

1. คกก.ร่วมกันวิเคราะห์ 1 วัน

3. เสนอกิจกรรมและงบประมาณ

2 วัน

1 วัน

7 วัน

1. ให้ค าปรึกษาโครงร่างวิจัย/ผลงาน 7 วัน

1. จัดท าประกาศนโยบายเพือ่
ขับเคล่ือนการจัดการความรู้และ
วิชาการ

การขับเคลือ่นและพัฒนางานวิชาการ (กพว.) ระดับหน่วยงาน ประจ าปี 2563
กลุม่ขับเคลือ่นยทุธศาสตร์และพัฒนาก าลังคน

2. ร่วมกันจัดท าแผนและเสนอ
แนวทางการด าเนินงาน

2. ก าหนดบทบาทหน้าที ่
ผู้รับผิดชอบ

2. ติดประกาศ/แจ้งเวียนทุกกลุ่ม
งานเพือ่ทราบโดยทัว่กัน

2. คกก.แต่ละกลุ่มส่ือสารและ
ถ่ายทอดตามกลุ่มงาน

กพว. ติดตามการด าเนินงานตาม
โครงการและกิจกรรมกรมอนามัย

ระยะเวลา

             วัตถุประสงค์ : เพ่ือขบัเคลื่อนงานพัฒนาวิชาการของศูนย์อนามยัที ่9 นครราชสีมา

2. อ านวยความสะดวกในการ
เผยแพร่ผลงาน

1. พิจารณาตามภารกิจของกรม
อนามัยและประเด็นส าคัญใน
สถานการณ์ปัจจุบัน

1. ทบทวนและแต่งตั้ง
คณะกรรมการ กพว. /PMQA 

หมวด 4.1   

กลุ่ม บรย. 

๒. แจ้งและทบทวนผลการด าเนินงานที่
ผ่านมา/วิเคราะห์ 

๓. พิจารณากรอบแนวทางการจัดการ
ความรู้ และวิชาการด้านการส่งเสริม

สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 

๔. ประกาศนโยบายหน่วยงาน  

๕. ด าเนินการขับเคลื่อนงานพัฒนา
วิชาการ (อบรม ลปรร. สนับสนุนการเข้า

ร่วมเวทีวิชาการ ฯลฯ)  

๖. สนับสนุนความก้าวหน้าในต าแหน่ง 
(อวช.)  

กพว.   

กพว. 

กพว. 

กพว. 

กพว. 



7 วัน

7 วัน

1. ผู้วิจัยด าเนินการวิจัยตามแผน 3 วัน
2. รายงานความก้าวหน้า

1. รวบรวม สรุปผลการด าเนินงาน 7 วัน
2. พัฒนาช่องทางการเผยแพร่

49 วันรวมระยะเวลาทั้งหมด

 กพว. พิจารณาโครงร่างวิจัย/
ผลงานวิชาการก่อนส่งผู้
ประเมินผลงานกรมอนามัย

พิจารณาโครงร่างวิจัย/ผลงาน
วิชาการ และตรวจความ
ครบถ้วนก่อนส่งผู้ประเมินผลงาน
กรมอนามัย

๗. พิจารณาโครงร่างวิจัย 

9. ก ากับ ติดตามการด าเนินงานวิจัย  

กพว. 

10. สรุป รายงาน เผยแพร่ผลงาน
วิชาการ 

๘. สนับสนุนการส่งขอพิจารณา
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ : EC  

กพว. 

กพว. 

กพว. 
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ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน จุดควบคุมความเสี่ยง
1. แต่งต้ังจากตัวแทนทุกกลุ่มงาน

7 วัน

15 วัน

15 วัน

30 วัน

ไมถู่กตอ้ง

3 วัน

                                  ถูกตอ้ง

2 วัน

2. ก าหนดบทบาทหน้าที ่
ผู้รับผิดชอบ

หน.กลุ่มงานและกพว.
ตรวจสอบองค์ความรู้ของแต่
ละหน่วยงาน

หน.กลุ่มงานพิจารณาความรู้
ของหน่วยงานตนเอง

หน.กลุ่มงานและกพว. ร่วมกัน
ตรวจสอบองค์ความรู้ของแต่
ละหน่วยงาน

กพว.ตรวจสอบความถูกต้อง  
หากไม่ถูกต้องน ากลับไปแก้ไข

พัฒนา/เลือกช่องทางเผยแพร่
องค์ความรู้บนคลังความรู้ 
บนเว็ปไซต์ศูนย์อนามัยที ่9 
และ DMKM

การจัดการความรู้ (KM)
กลุม่ขับเคลือ่นยทุธศาสตร์และพัฒนาก าลังคน

           วัตถุประสงค์ : เพ่ือขบัเคลื่อนงานการจัดการความรู้  ศูนย์อนามยัที ่9 นครราชสีมา

ระยะเวลา

1. ทบทวนและแต่งตั้งคณะกรรมการ 
กพว. (PMQA#4)  

กลุ่ม บรย. 

๒. ทบทวนองค์ความรู้ที่ส าคัญ 
 

๓. จัดล าดับความส าคัญองค์ความรู้  

๔. จับความรู้ พร้อมการวิเคราะห์ความรู้  

๕. ตรวจสอบองค์ความรู้  

๖. น าความรู้เข้าสู่คลังความรู้   

หน่วยงาน, 
กพว. 

หน่วยงาน 

หน่วยงาน, 
กพว. 

กพว. 

กพว. 



1 วัน

73 วัน

2. เผยแพร่องค์ความรู้บนคลัง
ความรู้ บนเว็ปไซต์ศูนย์อนามัย
ที ่9 และ DMKM

รวมระยะเวลาทั้งหมด

พัฒนา/เลือกช่องทางเผยแพร่
องค์ความรู้บนคลังความรู้ 
บนเว็ปไซต์ศูนย์อนามัยที ่9 
และ DMKM

1. จัดท าเอกสารเผยแพร่ใน
รูปแบบทีเ่หมาะสม

๗. เผยแพร่องค์ความรู้ 

กพว., กส. 
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คะแนน ระดบั
การด าเนินการเกี่ยวกับการ
ศึกษาวิจัยให้เป็นทีย่อมรับมี
มาตรฐานสากล

เพือ่ยกระดับมาตรฐานการ
ศึกษาวิจัยของกรมอนามัยให้
เป็นทีย่อมรับมีมาตรฐานสากล 
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้
อย่างเป็นรูปธรรมและใช้เป็น
หลักฐานอ้างองทางวิชาการได้

ผลงานส่วนใหญ่ยังไม่
ผ่านการขอจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ จึง
ไม่ได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ

1.1  นักวิจัย/นักวิชาการยังไม่
ผ่านการอบรมหลักจริยธรรม

การวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
(Human Subject Protection)

4 4 16 สูงมาก 1

1.2 นักวิจัย/นักวิชาการมีการ
เสนอขอทุนสนับสนุนจาก
งบประมาณแหล่งอื่นมีจ านวน
น้อย

2 2 4 ปานกลาง 2

1.3 ทะเบียนการเผยแพร่ข้อมูล
ยังไม่ครอบคลุมทุกงานวิจัย

2 2 4 ปานกลาง 2

ปัจจัยเสี่ยง
การประเมนิความเสี่ยง

ล าดบั
ความเสี่ยงโอกาส ผลกระทบ

ระดบัความเสี่ยง

ตารางการวิเคราะห์ระดับความเสีย่ง
การศึกษาวิจัยด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิง่แวดล้อมของหน่วยงาน

ปีงบประมาณ 2563

ภารกิจตามกฎหมาย /แผนงาน /
ภารกิจอ่ืน ๆ ทีส่ าคัญ / ขั้นตอน

วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง



1 คณะกรรมการพัฒนาวิชาการ
1.1 มีการทบทวนและแต่งต้ังคณะกรรมการ กพว. โดย
ผู้บริหารหน่วยงาน เป็นประจ าทุกปี 

1.2 มีการแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาวิชาการ (กพว.) 
ได้ทันเวลาทีก่ าหนด 

1.3 มีการแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาวิชาการ (กพว.) 
ทีม่าจากหลากหลายงานหรือสาขา 

1.4 คณะกรรมการทีแ่ต่งต้ังมีความรู้ความเชี่ยวชาญที่
สามารถเป็นทีป่รึกษาด้านวิชาการได้ 

1.5 คณะกรรมการได้รับทราบบทบาทหน้าทีโ่ดยทัว่กัน 

2 จัดท ากรอบแนวทางการวิจัย
2.1 หน่วยงานมีการศึกษากรอบแนวทางและแผน
งานวิจัยของกรมอนามัยและส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติเป็นประจ าทุกปี



2.2 หน่วยงานได้มีการจัดท ากรอบแนวทางและแผน
งานวิจัยของหน่วยงานให้สอดคล้องกับกรมอนามัยและ
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเป็นประจ าทุกปี

  

 
2.3 หน่วยงานได้มีการผลักดันให้นักวิจัยจัดท าโครงร่าง
วิจัยของหน่วยงานให้สอดคล้องกับกรมอนามัยและ
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และขอสนับสนุน
ทุนจาก สกว.



ผู้วิจัยส่วนใหญ่ไม่พร้อม
จะขอทุนจากแหล่ง
ภายนอก เนื่องจากเป็น
ภาระผูกพันนอกเหนือ
งานประจ า

3 การส่ือสารกรอบแนวทางการวิจัย
3.1 หน่วยงานมีช่องทางการส่ือสารชี้แจงเพือ่ให้
บุคลากรภายในหน่วยงานได้รับทราบกรอบแนวทางการ
วิจัย



3.2 หน่วยงานมีการแจ้งเวียนหรือชี้แจงกรอบแนว
ทางการวิจัยอย่างเป็นทางการและมีหลักฐานการ
รับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร



4 บุคลากรเสนอหัวข้อวิจัย
4.1 บุคลากรของหน่วยงานมีการเสนอหัวข้อวิจัยทุกปี 

4.2 คณะกรรมการกพว. และกลุ่มงานมีการก ากับ
ติดตามให้บุคลากรทีอ่ยู่ภายใต้ความรับผิดชอบเสนอ
หัวข้อวิจัย



แบบสอบถามการศึกษาวิจัยด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิง่แวดล้อมของหน่วยงาน
ศูนยอ์นามัยที่ 9 นครราชสีมา

ล าดับที่ ค าถาม มี / ใช่ ไม่มี / ไม่ใช่ ค าอธิบาย / ค าตอบ



แบบสอบถามการศึกษาวิจัยด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิง่แวดล้อมของหน่วยงาน
ศูนยอ์นามัยที่ 9 นครราชสีมา

ล าดับที่ ค าถาม มี / ใช่ ไม่มี / ไม่ใช่ ค าอธิบาย / ค าตอบ

4.3 หน่วยงานมีการจัดประชุมน าเสนอหัวข้อวิจัย 

4.4 หน่วยงานมีการก าหนดให้งานวิจัยเป็น KPI ในการ
ประเมินผลการปฎิบัติงานรายบุคคล 

ยังไม่ก าหนด
5 การจัดท าโครงร่างวิจัย

5.1 มีแบบเสนอโครงร่างวิจัยตามกรอบของหน่วยงาน   

5.2 หน่วยงานมีการก ากับติดตามบุคลากรตามก าหนด
ระยะเวลา 

มีการก ากับควบคู่การใช้
งบประมาณ

6 การพิจารณาโครงร่างการวิจัย
6.1 การจัดท าโครงร่างวิจัยต้องผ่านการทบทวน
วรรณกรรมทีเ่กี่ยวข้องอย่างรอบด้านเพือ่ให้โครงร่างวิจัย
มีความชัดเจนและสมบูรณ์ตามระเบียบวิธีวิจัยก่อนส่งให้
คณะกรรมการกพว.พิจารณาโครงร่างทุกคร้ัง



6.2 โครงร่างการวิจัยได้ผ่านการวิพากษ์และให้
ค าแนะน าโดยคณะกรรมการกพว. 

6.3 หน่วยงานได้จัดให้มีทีป่รึกษางานวิจัย 

7 พิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ : EC 
7.1 นักวิจัยทุกคนผ่านการอบรมหลักจริยธรรมการวิจัย
เกี่ยวกับมนุษย์ (Human Subject Protection)



นักวิจัยไม่ได้ผ่านการ
อบรมทุกคน แต่
คณะกรรมการกพว.จะ
พยายามส่งไปอบรมกับผู้
จัดภายนอก เช่น สกว. 
และมทส.

7.2 นักวิจัยต้องส่งขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์  : EC ทุกงานวิจัย



นักวิจัยบางคนไม่ได้ส่ง
ขอพิจารณาจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ 
เนื่องจากงานวิจัยบาง
งานเป็นงานโครงการ
หรืองาน Rapid Survey
 เมื่อมีผลวิเคราะห์ออก
มาแล้วจึงจัดเป็นงานวิจัย



แบบสอบถามการศึกษาวิจัยด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิง่แวดล้อมของหน่วยงาน
ศูนยอ์นามัยที่ 9 นครราชสีมา

ล าดับที่ ค าถาม มี / ใช่ ไม่มี / ไม่ใช่ ค าอธิบาย / ค าตอบ

7.3 การขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์
ทันเวลาทีก่ าหนด



นักวิจัยส่วนใหญ่ขอ
พิจารณาจริยธรรมฯ ไม่

ทันตามก าหนด 
เนื่องจากการคิดหัวข้อ
และโครงร่างเสร็จล่าช้า

7.4 หน่วยงานโดยคณะกรรมการกพว.มีการตรวจสอบ
เบือ้งต้นก่อนส่งขอพิจารณาจริยธรรม



7.5 นักวิจัยมีการศึกษาและปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรม
การวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ กรมอนามัย



นักวิจัยส่วนใหญ่จะ
สอบถามมากกว่า
การศึกษาเอง ถึงแม้จะมี
การเผยแพร่คู่มือไว้ทาง
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์แล้วก็
ตาม

8 การด าเนินการวิจัยตามแผนงาน
8.1 ผู้วิจัยได้ด าเนินงานตามแผนทีว่างไว้ 

8.2 คณะกรรมการมีแผนการควบคุมก ากับติดตาม
งานวิจัยเป็นระยะๆ 

ส่วนใหญ่เป็นหน่วยงาน
ก ากับควบคุมเอง

8.3 มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิจัยจาก
หน่วยงานภายนอกเพือ่เป็นทีป่รึกษาในการจัดท าวิจัย
ของหน่วยงาน ระหว่างการวิจัย



มีเครือข่ายกับ
สถาบันการศึกษาแต่ไม่
เป็นทางการ ส่วนใหญ่
ผู้วิจัยจะปรึกษา
ผู้เชี่ยวชาญเป็นการ
ส่วนตัว

9 การรายงานความก้าวหน้าการวิจัย
9.1 ผู้วิจัยได้รายงานความก้าวหน้าการวิจัยตลอด
โครงการสม่ าเสมอ ทัง้ทีด่ าเนินงานได้ตามแผนทีว่างไว้ 
หรือไม่ได้ตามแผนทีว่างไว้ เพือ่หาแนวทางพัฒนาและ
ปรับปรุงแก้ไขระหว่างด าเนินการ



9.2 หน่วยงานมีการกระตุ้นเตือนผู้วิจัยให้ส่งรายงาน
ความก้าวหน้าตามก าหนดระยะเวลา 

10 การเผยแพร่ผลงานวิจัย



แบบสอบถามการศึกษาวิจัยด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิง่แวดล้อมของหน่วยงาน
ศูนยอ์นามัยที่ 9 นครราชสีมา

ล าดับที่ ค าถาม มี / ใช่ ไม่มี / ไม่ใช่ ค าอธิบาย / ค าตอบ

10.1 ผู้วิจัยส่งผลงานให้คณะกรรมการกพว. ตรวจสอบ
และให้ข้อเสนอแนะปรับปรุงผลงานวิจัยทุกคร้ัง ก่อน
เผยแพร่



ผู้วิจัยทีส่่งผลงานตีพิมพ์
วาสารศูนย์อนามัยที ่9 
คณะกรรมการกพว. 
(บรรณาธิการ) จะให้
ตรวจสอบและให้
ข้อเสนอแนะทุกคร้ังก่อน
เผยแพร่ ยกเว้นทีตี่พิมพ์
ภายนอกและไม่ได้
ส่งผ่าน กพว.

10.2 คณะกรรมการกพว. และหน่วยงานจัดท าทะเบียน
การเผยแพร่ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 

ยังไม่มีการจัดท า



ชื่อผูรับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน จุดควบคุมความเสี่ยง
1.แตงต้ังจากบุคลากรทุกกลุมงาน 1 วนั
2.กําหนดบทบาทหนาท่ีใหชัดเจน

บุคลากรมีสวนรวมในการวิเคราะห 1 วัน
Gap analysis และรวมจัดทําแผนงาน
เพือ่ตอบสนองความตองการ
ตามภารกิจหลักองคกรและบุคลากร

1.คกก.และบคุลากรมีสวนรวมทําแผน 3 วัน
การดําเนินงาน/โครงการ ป 2563
2.หลักสูตรตองสอดคลอง
และตรงตามภารกิจของศูนยฯ

บคุลากรตองพฒันาตามภารกิจหลัก 1 วัน
ของศูนยฯ ตามประกาศหลักเกณฑการ
ศึกษา/อบรมของขาราชการป พ.ศ.2563

1.หลักสูตรท่ีเกี่ยวกับการพฒันาตอง 1 วัน
สอดคลองและตรงตามภารกิจของศูนยฯ
2.แผนพฒันาของบคุลากรตองผานการ
พจิารณาจากหวัหนากลุม

การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ประจําป 2563  
กลุมขับเคล่ือนยทุธศาสตรและพัฒนากําลังคน

            วัตถุประสงค : เพ่ือพัฒนาบุคลากรใหมสีมรรถนะเพียงพอในการปฏิบัตงิานและหลักสูตรทีพั่ฒนาสอด
คลองกับภารกิจหลักของศูนยอนามยัที ่9 นครราชสีมา

ระยะเวลา

1.  
กลุม บรย. 

๒.  
 

๓.  

๔.  

๕.  

11.1. จัดทําคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย (HRD)  

กลุม บรย. 

๒๒. 2.ทบทวนผลการดําเนินงานตามแผนงาน/
โครงการป 2562/วิเคราะห Gap Analysis   

๓.3. วางแผนการดําเนินงานแผนงาน/
โครงการ ป 2563 

๔๔. 
4. แจงเวียนแบบฟอรมแผนพัฒนาบุคลากร (IDP) 

สํารวจความตองการ  
ความจําเปนในการพัฒนาบุคลากร  

๕. 
5. รวมวิเคราะหระบุความรู ทักษะ สมรรถนะ

ของบุคลากรแตละตําแหนง/ 
ที่สําคัญของกลุมงาน 

คกก.HRD 

คกก.HRD 

งาน HRD 

หัวหนากลุมและ
บุคลากร 



1.พจิารณาตามหลักเกณฑการศึกษา 1 วัน
/อบรมของขาราชการ ป พ.ศ. 2563
2.หลักสูตรท่ีเกี่ยวกับการพฒันาตองสอด
คลองและตรงตามภารกิจของศูนยฯ

1.พจิารณาตามหลักเกณฑการศึกษา 1 วัน
/อบรมของขาราชการ ป พ.ศ. 2563
2.หลักสูตรท่ีเกี่ยวกับการพฒันาตองสอด
คลองและตรงตามภารกิจของศูนยฯ

หลักสูตรท่ีตองทําเร่ืองขออนุมัติสมัคร 1 วัน
อบรมระยะส้ัน-ยาวไปยังกรมอนามัย
ตองทําเร่ืองขออนุมัติลวงหนา 1 เดือน 

1.บคุลากรบางรายไมไดพฒันาตาม IDP 5 วัน
ใหแจงงาน HRD ลวงหนา
2.บคุลากรท่ีตองการพฒันานอกแผน IDP 
ควรทําบนัทกึขอความแจง CHRO เพื่อ
พจิารณาอนุมัติลวงหนา 1 เดือน

หวัหนากลุมเปนผูติดตามประเมนิผลบคุลากร 3 วัน
1.บคุลากรสงสรุปรายงานการไปปฏบิติัราชการ
(หลังจากอบรมภายใน 7 วัน)
2.หวัหนากลุมติดตามผลการอบรม
(หลังจากอบรมแลว 1 เดือน)

เมื่อดําเนินกิจกรรมเสร็จส้ิน 7 วัน
ใหผูรับผิดชอบสงสรุปกิจกรรมภายใน 5 วนั
                                                             

24 วันรวมระยะเวลาทั้งหมด

๖.  ๖๖. 6. คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรเขารับ
การอบรมตามหลักเกณฑอบรมและสอดคลองกับ

ภารกิจหลักของศูนยฯ 

7. เสนอแผนพัฒนาบุคลากรตอคณะ
กรรมการบริหารศูนยอนามัยที่ 9 

11.สรุปรายงานการดําเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการ 

8. บุคลากรที่ไดรับการพิจารณาทําบันทึก
ขอความขออนุมัติอบรมเสนอ CHRO/ผอ. 

9. วิเคราะหขอมูล IDP รายกลุม / รายคน 
รอบ 6 , 12 เดือน 

10.ติดตามประเมินผลการฝกอบรม 

คกก.HRD 

CHRO 

บุคลากร       
ที่เกี่ยวของ 

คกก.HRD 

หัวหนากลุม/
บุคลากร 

คกก./
ผูรับผิดชอบ
แตละกิจกรรม 

      



คะแนน ระดบั

งานพัฒนาบุคลากร
1.1 บุคลากรได้รับการพัฒนา
ตามความต้องการตามงานที่
รับผิดชอบ/วิชาชีพซ่ึงไม่
ครอบคลุมการพัฒนาตาม
ภารกิจหลักขององค์กร

1.2 บุคลากรไม่ปฏิบัติตาม
ประกาศหลักเกณฑ์การลา
ศึกษา/ฝึกอบรมของ ศอ.9 และ
ต้องการอบรมนอกแผน IDP  ท า
ให้ไม่สามารถควบคุม
งบประมาณได้

6

ล าดบั
ความเสี่ยง

1

ผลกระทบ
ระดบัความเสี่ยง

1. การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร เพือ่พัฒนาบุคลากรให้มี
สมรรถนะเพียงพอในการ
ปฏิบัติงานและหลักสูตรที่
พัฒนาสอดคล้องกับภารกิจหลัก
ของศูนย์อนามัยที ่9 
นครราชสีมา

1.ในปีทีผ่่านมา
โครงการพัฒนา
บุคลากร/แผนพัฒนา
บุคลากรรายบุคคล 
(IDP) ขาดการทบทวน
ก่อนการจัดท า
แผนงาน/โครงการปี
ถัดไป

2 3

โอกาส

ปาน
กลาง

ตารางการวิเคราะห์ระดับความเสีย่ง
กลุม่ขับเคลือ่นยทุธศาสตร์และพัฒนาก าลังคน

ปีงบประมาณ 2563

ภารกิจตามกฎหมาย /แผนงาน /
ภารกิจอ่ืน ๆ ทีส่ าคัญ / ขั้นตอน

วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง

การประเมนิความเสี่ยง



คะแนน ระดบั

ล าดบั
ความเสี่ยงผลกระทบ

ระดบัความเสี่ยง
โอกาส

ตารางการวิเคราะห์ระดับความเสีย่ง
กลุม่ขับเคลือ่นยทุธศาสตร์และพัฒนาก าลังคน

ปีงบประมาณ 2563

ภารกิจตามกฎหมาย /แผนงาน /
ภารกิจอ่ืน ๆ ทีส่ าคัญ / ขั้นตอน

วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง

การประเมนิความเสี่ยง

2.ขาดการวิเคราะห์ 
Gap Analysis 
สมรรถนะของบุคลากร
แต่ละระดับ (อัตรา
ก าลัง,อบรม) และ
ความต้องการตาม
ภารกิจหลักของ
องค์กร/บุคลากร

บุคลากรทีไ่ด้รับการพัฒนา/
อบรมไม่ตรงกับความต้องการ
ตามภารกิจหลักขององค์กร และ
ได้รับการพัฒนาทีต่รงกับ
วิชาชีพ/งานทีรั่บผิดชอบ

2 2 4 ปาน
กลาง

2

3.ขาดการติดตาม
ประเมินผลบุคลากรที่
เข้ารับการพัฒนา
สมรรถนะ/อบรมทัง้
หลักสูตรของกรม
อนามัย และหลักสูตร
ตามแผนIDP

เมื่อบุคลากรได้รับการพัฒนา
สมรรถนะ/อบรมเสร็จส้ินแล้วไม่
มีการติดตามประเมินผลการ
พัฒนาสมรรถนะ/อบรม ขาด
การสรุปผลการอบรม ไม่มีการ
ถ่ายทอดความรู้ และไม่มีการ
ติดตามประเมินผลการอบรม
จากหัวหน้ากลุ่มงาน (ไม่
สามารถวัดผลการด าเนินงานได้)

3 2 6 ปาน
กลาง

3



ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน จุดควบคุมความเสี่ยง
1.ก าหนดผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดทีช่ัดเจน
2.ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด/ผู้ที่
เกี่ยวข้อง

2 วัน
เข้าร่วมรับทราบนโยบายการ
ถ่ายทอดตัวชี้วัดและนโยบายส าคัญ
ของกรมอนามัย

1. ก าหนดระยะเวลาในการดึง 3 วัน
ข้อมูลจาก HDC ทีช่ัดเจน
คือทุกวันส้ินเดือน
2.การรวบรวมตัวชี้วัดจัดเก็บอยู่
ในโฟลเดอร์เดียวกันก าหนดชื่อไฟล์
เป็นข้อมูลในแต่ละเดือน

1. การเผยแพร่ข้อมูลตัวชี้วัด 2 วัน
กรมอนามัยผ่านทางเมล์กรุ๊ปของ
หน่วยงาน pr-anamai9

2.การเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์
หน่วยงาน

1.การน าเสนอข้อมูลตัวชี้วัด 3 วัน
รายประเด็นการตรวจราชการ
กระทรวงสาธารณสุข

10 วันรวมระยะเวลาทั้งหมด

ระยะเวลา

             วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือให้การด าเนินงานเฝ้าระวังขอ้มลูตวัชี้วัดกรมอนามยัเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ

การเฝ้าระวังข้อมูลตัวชีว้ัด ประจ าปี 2563  
กลุม่ขับเคลือ่นยทุธศาสตร์และพัฒนาก าลังคน

2. เพ่ือเป็นขอ้มลูเพ่ือประกอบการวางแผนการด าเนินงานดา้นส่งเสริมสุขภาพและอนามยัสิ่งแวดล้อม

1. รับโยบายตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัดกรมอนามัย  

กลุ่ม บรย./
ผู้รับผิดชอบ

๒. การรวบรวม/ดึงข้อมูลตัวช้ีวัดในส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับกรมอนามัยจาก HDC  

๓.การเผยแพร่ข้อมูลตัวช้ีวัดกรมอนามัย  

๔. การน าเสนอข้อมูลตัวช้ีวัดกรมอนามัย
ย้อนกลับพื้นที่ในการตรวจราชการ

กระทรวงสาธารณสุข 

กลุ่ม บรย. 

กลุ่ม บรย. 

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด 



 
ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน จุดควบคุมความเสี่ยง

๑. หัวหน้าหน่วยงาน รับประเด็น 2 วัน
การนิเทศจากกรมอนามัย/ก าหนด
ประเด็นการนิเทศและจุดมุ่งหมาย
ของการนิเทศติดตามให้ชัดเจน
สอดคล้องกับนโยบาย ประเด็น
ยุทธศาสตร์กรมอนามัย/แผนงาน/
โครงการ/งบประมาณทีไ่ด้รับ
มอบหมาย

๑. ผู้รับผิดชอบจัดท าโครงการ 2 วัน
พร้อมรายละเอียดของกิจกรรม
การประชุมรับนิเทศและติดตาม
งานระดับกระทรวง

๑. ผอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ/ 1 วัน
อนุมัติโครงการ กรณีทีโ่ครงการ
ไม่ผ่าน ให้ผู้รับผิดชอบน าไป
ปรับปรุง และเสนอขออนุมัติอีกคร้ัง

๑. ประสานงานกับทางเลขาทีม 7 วัน
นิเทศ/เตรียมทีพ่ัก และอ านวย
ความสะดวก
๒. จัดเตรียมพิธีการ/เอกสาร/
อุปกรณ์/สถานทีป่ระชุม/พืน้ที่
ดูงาน (กรณีทีม่ี)/จัดท าบันทึก
ข้อความต่างๆ
๓. ประสานงาน/ท าหนังสือเชิญ
ผู้ทีเ่กี่ยวข้องทัง้ภายในและภายนอก

ระยะเวลา

การรับนิเทศ และติดตามงานระดับกระทรวง ประจ าปี 2563
กลุม่ขับเคลือ่นยทุธศาสตร์และพัฒนาก าลังคน

วัตถุประสงค์ : 1. เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์ทีก่ าหนด
                       ๒. เพ่ือให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะในการด าเนินงานให้มปีระสิทธิภาพ
                       

1.รับประเด็นการนิเทศจากส่วนกลาง  

2.จัดท าโครงการรองรับ   

๓. เสนออนุมัติโครงการ  

๔. เตรียมการก่อนการประชุม 

หน่วยงาน  
ศอ.๙ 

กลุ่ม บรย. 

กลุ่ม บรย. 

กลุ่ม บรย. 



ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน จุดควบคุมความเสี่ยง ระยะเวลา
2 วัน

๑. ผู้รับผิดชอบด าเนินการประชุม
ตามก าหนดการ

๑. สรุปรายงานผลการประชุมตาม 2 วัน
ประเด็นการนิเทศติดตามทีร่ะบุ
ในก าหนดการ และจัดท าข่าว
ประชาสัมพันธ์
๒. บันทึกข้อความสรุปรายจ่าย
ของการจัดประชุมในแต่ละคร้ัง 

16 วันรวมระยะเวลาทั้งหมด

5. ด าเนินการประชุม 

๖. สรุปรายงานผลการประชุมรับนิเทศ 

กลุ่ม บรย. 

กลุ่ม บรย. 



ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน จุดควบคุมความเสี่ยง ระยะเวลา



ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน จุดควบคุมความเสี่ยง
1.ก าหนดประเด็นในการจัดท า
รายงานประจ าปี 2 วัน
2.จัดท าแบบฟอร์มในการสรุป
แผนงาน/โครงการ

1. การสรุปข้อมูลผลการ 30 วัน
ด าเนินงานตามแผนงานโครงการ
ตามแบบฟอร์มทีก่ าหนด

1.การติดตามข้อมูลสรุปโครงการ 15 วัน
2.การรวบรวม/ การสรุป  วิเคราะห์
ผลการด าเนินงานตามสรุปแผนงาน
/โครงการ  

1.การตรวจสอบความถูกต้อง 7 วัน
ครบถ้วนของเนื้อหารายงานประจ าปี
ในส่วนทีเ่กี่ยวข้อง

1.การจัดท า Artwork รูปเล่ม/ปก 5 วัน

1.การเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ 1 วัน
หน่วยงาน

60 วัน

ระยะเวลา

รวมระยะเวลาทั้งหมด

              วัตถุประสงค์ : เพ่ือจัดท าสรุปผลการด าเนินงานดา้นการส่งเสริมสุขภาพและอนามยัสิ่งแวดล้อม

การจัดท ารายงานประจ าปี ประจ าปี 2563   
กลุม่ขับเคลือ่นยทุธศาสตร์และพัฒนาก าลังคน

2. เพ่ือเป็นขอ้มลูเพ่ือประกอบการวางแผนการด าเนินงานดา้นส่งเสริมสุขภาพและอนามยัสิ่งแวดล้อม

1.ก าหนดประเด็นการจัดท ารายงาน
ประจ าปี  

กลุ่ม บรย. 

๒. สรุปข้อมูลผลการด าเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการ  

๓.การรวบรวม/สรุป  วิเคราะห์ จัดท า
เป็นไฟล์เอกสารรูปเล่มรายงานประจ าปี 

6.การเผยแพร่ 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

กลุ่ม บรย. 

กลุ่ม บรย. 

๔.การตรวจสอบความถูกต้อง 
กลุ่ม บรย./
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

5.การออกแบบรูปเล่มรายงาน กลุ่ม กส. 



วัตถุประสงค์  :  เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์ทีก่ าหนด
รายงานทางการเงินถูกตอ้ง ครบถ้วน ทันเวลา การปฏิบัตงิานเป็นไปอย่างถูกตอ้ง
ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคับ และมาตรฐาน ด าเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาทีก่ าหนด

 
ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน       จุดควบคุมความเสี่ยง

1. ทั้งสองคณะต้องไม่มีชื่อซ้้ากัน 210 นาที

2. แต่งต้ังจากบคุลากรทกุกลุ่มงาน หรอื 3 ชั่วโมง

3. ก้าหนดหน้าที่ใหช้ัดเจน 30 นาที
4. ค้าส่ังต้องเปน็ปจัจุบนั

1. จัดท้าใหค้รบทกุกระบวนงาน

2. จัดท้าใหถู้กต้องตามกฎหมาย

 ระเบยีบ ข้อบงัคับ และมาตรฐาน

 ที่ก าหนด

1. ประเมินผลการปฏบิติัตาม 2,100 นาที

กฎหมาย ระเบยีบ ข้อบงัคับ มาตรฐาน หรอื 5 วัน
ของงานในหน้าที่รับผิดชอบ

2. ภายใน 30 วนั นับแต่วนัส้ินปี

งบประมาณ (ประเมินได้ตลอดป)ี

1. ประเมินและสรุปผลการประเมิน 840 นาที

ใหค้รบทั้ง 5 องค์ประกอบ หรอื 2 วัน
2. จัดท้าใหค้รบทกุส่วนงานย่อย

3. ภายใน 30 วนั นับแต่วนัส้ินปี

งบประมาณ (ประเมินได้ตลอดป)ี

การจัดวางระบบการควบคุมภายใน
ศูนย์อนามยัที ่9 นครราชสีมา (ส่วนงานย่อย)

ระยะเวลา

420 นาทีต่อกระบวนงาน

หรือ 1 วันต่อกระบวนงาน

1. จัดท าค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ 
จัดวางระบบการควบคุมภายใน 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
ระบบการควบคุมภายใน  

2. จัดท า Flowchart การปฏิบัติงาน 
ตามระบบการควบคุมภายใน  

 
4. ประเมินองค์ประกอบ 
ของการควบคุมภายใน 

  

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

บุคลากรทุกคน 

คณะกรรมการ 
จัดวางระบบ 
การควบคุม

3. จัดท าและประเมินผล 
แบบสอบถามการควบคุมภายใน      

ส าหรับส่วนงานย่อย 

คณะกรรมการ 
จัดวางระบบ 

การควบคุมภายใน 



ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน       จุดควบคุมความเสี่ยง ระยะเวลา

1. สรุปความเส่ียงที่มีอยู่ 2,100 นาที

ซ่ึงมีผลกระทบต่อการบรรลุ หรอื 5 วัน
วตัถุประสงค์ขององค์กร

2. จัดท้าใหแ้ล้วเสร็จภายใน 50วนั

นับแต่วนัส้ินปงีบประมาณ

1. ด้าเนินการตามรูปแบบ 2,100 นาที

ที่กระทรวงสาธารณสุขก้าหนด หรอื 5 วัน
2. จัดท้าใหแ้ล้วเสร็จภายใน 60 วนั

นับแต่วนัส้ินปงีบประมาณ

1. ประเมินจาก แบบ ปค. 4 1,260 นาที

ของทกุส่วนงานย่อย หรอื 3 วัน
2. ด้าเนินการตามรูปแบบ

ที่กระทรวงสาธารณสุขก้าหนด

3. สรุปใหค้รบทั้ง 5 องค์ประกอบ

4. ภายใน 50 วนั นับแต่วนัส้ินปี

งบประมาณ 

1. รวบรวมจากทกุส่วนงานย่อย 420 นาที

2. ด้าเนินการตามรูปแบบ หรอื 1 วัน
ที่กระทรวงการคลังก้าหนด

3. จัดท้าใหแ้ล้วเสร็จภายใน 65 วนั

 นับแต่วนัส้ินปงีบประมาณ

1. พจิารณาความถูกต้อง เหมาะสม 60 นาที

2. ลงนามในแบบต่างๆ ใหค้รบถ้วน หรอื 1 ชั่วโมง

ภายใน 2 วนัท้าการ

คณะกรรมการ 
จัดวางระบบ 

การควบคุมภายใน 

 

6. น าความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง 
 และสูงมากเข้าสู่รายงาน 

การประเมินผลการควบคุมภายใน 
(แบบ ปค. 5 ส่วนงานย่อย) 

คณะกรรมการ 
จัดวางระบบ 

การควบคุมภายใน 

หัวหน้าหน่วยงาน 9. พิจารณาลงนาม 
ในแบบ ปค. 4 ส่วนงานย่อย  

ปค. 5 ส่วนงานย่อย  
 
 
    

5. น าความเสี่ยงท่ีมีความจ าเป็น  
ต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไข 

จาก Flow Chart การประเมิน
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
 และแบบสอบถามการควบคุมภายใน  

เข้าตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง 

8. สรุปรายงานการประเมินผล 
การควบคุมภายในภาพรวมส่วนงานย่อย 

(แบบ ปค. 5 ส่วนงานย่อย)   

คณะกรรมการ 
จัดวางระบบ 

การควบคุมภายใน 

คณะกรรมการ 
จัดวางระบบ 

การควบคุมภายใน 

7. สรุปผลการประเมิน 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน  

เพ่ือจัดท ารายงานการประเมิน
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

(แบบ ปค. 4 ส่วนงานย่อย)  



ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน       จุดควบคุมความเสี่ยง ระยะเวลา

1. รวบรวมรายงานใหค้รบถ้วน 60 นาที

ถูกต้องจัดเรียงตามล้าดับเหตุการณ์ หรอื 1 ชั่วโมง

2. จัดส่งภายใน 1 วนั นับแต่วนัที่

หวัหน้าหน่วยงานลงนาม

1. จัดท้าใหแ้ล้วเสร็จภายใน 1 วนั 60 นาที

นับแต่วนัส้ินปงีบประมาณ หรอื 1 วัน

1. รวบรวมเอกสารอย่างเปน็ระบบ 60 นาที

หรอื 1 ชั่วโมง

ตามล้าดับ

3. จัดเก็บไฟล์เอกสารทาง

อิเล็กทรอนิกส์รวมทั้งส้ารองข้อมูล 

เพื่อปอ้งกันความเสียหาย

รวมระยะเวลา นาที

หรอื 23 วัน

9,660

2. ด้าเนินการจัดเก็บโดยเรียง

10. จัดส่งรายงานผล 
การประเมินการควบคุมภายใน 

ประกอบด้วย แบบ ปค. 4 ส่วนงานย่อย  
แบบ ปค. 5 ส่วนงานย่อย ภาพรวม 

ต่อผู้ก ากับดูแลและกระทรวงเจ้าสังกัด 

คณะกรรมการ 
จัดวางระบบ 

การควบคุมภายใน 

11. น ารายงานการประเมิน 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

(แบบ ปค. 4 ส่วนงานย่อย)  
และรายงานการประเมินผลการควบคุม

ภายใน (แบบ ปค. 5 ส่วนงานย่อย)  
Flow chart กระบวนงานภารกิจส าคัญ

ของหน่วยงานขึ้นเวปไซด์ เผยแพร่ 

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

12. จัดเก็บส าเนาเอกสาร 
หลักฐานต่างๆ เข้าแฟ้ม  

โดยเรียงตามล าดับเหตุการณ์ 

เจ้าหน้าที่
ผู้รับผดิชอบ 



ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน จุดควบคุมความเสี่ยง

๑. พิจารณาผู้รับผิดชอบแต่งต้ัง 7 วัน
คณะกรรมการรายหมวด ให้
ครอบคลุมทุกกลุ่มวัย เป็นปัจจุบัน

๑. สรุปรายงานกรอบแนวทาง 3 วัน
การด าเนินงานพัฒนาโดยใช้PMQA 
เคร่ืองมือในการด าเนินงานของ
หน่วยงาน แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ

๑. ประชุมมอบหมายงาน แบ่งงาน 7 วัน
รับผิดชอบในประเด็นต่างๆ ของ
แต่ละหมวด โดยผู้บริหารส่ังการ

๑. วิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ 14 วัน
การด าเนินงาน PMQA รายหมวด 
๒. สรุปข้อมูลเสนอผู้บริหาร
รับทราบในเวทีประชุม กบศ.
ประจ าเดือน

๑. มีทิศทางการด าเนินงานทีช่ัดเจน 7 วัน
ในการพัฒนางาน โดยใช้เคร่ืองมือ 
PMQA เป็นกลไกขับเคล่ือนงาน

๑. น าผลการด าเนินงานมาสรุป 7 วัน

อย่างถูกตอ้ง และด าเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาทีก่ าหนด

ระยะเวลา

การบริหารจัดการภาครัฐ PMQA ประจ าปี 2563
กลุม่ขับเคลือ่นยทุธศาสตร์และพัฒนาก าลังคน

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์ทีก่ าหนด
รายงานผลการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA ประจ าปี ๒๕๖๓ ถูกตอ้ง ครบถ้วน ทันเวลา การปฏิบัตงิานเป็นไป

1. แตง่ตัง้ค าสัง่คณะกรรมการ
ด าเนนิงานPMQA ประจ าปี 

กลุ่ม บรย. 

๒. ประชุมชี้แจงนโยบายการด าเนินงานใน
ภาพรวมของหน่วยงาน 

ผู้บริหาร/กลุ่ม 
บรย. 

๓. ประชุมคณะกรรมการกลุ่มย่อยการ
ด าเนินงาน PMQA รายหมวด 

คกก.รายหมวด 

๔. ประเมินตนเองรายหมวด 
คกก.รายหมวด 

๕. ก าหนดทิศทางการพัฒนา และ
ด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมิน 

ผู้บริหาร/คกก.
ทุกหมวด 

๖. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงนโยบาย 
คกก.รายหมวด 



วิเคราะห์ข้อมูลรายหมวด 
น าเสนอเชิงนโยบายให้ผู้บริหาร
ทราบ

๑. ประชุมภาพรวมทุกหมวด 3 วัน
เพือ่เชื่อมโยงผลการด าเนินงาน
รายปีวัดผลลัพธ์ทีห่มวด 7

๑. น าเสนอผลการด าเนินงาน 3 วัน
ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง
การส่ือสารของหน่วยงาน

51 วันรวมระยะเวลาทั้งหมด

๖. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงนโยบาย 
คกก.รายหมวด 

๗. เชื่อมโยงผลการด าเนินงาน PMQA 
ภาพรวมหน่วยงาน 

คกก.PMQA
หมวด ๗ 

๘. สรุปผลการด าเนินงาน และเผยแพร่  
คกก.ทุกหมวด/

กลุ่ม บรย. 



 
ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน จุดควบคุมความเสี่ยง

๑. แต่งต้ังค าส่ังคณะกรรมการ 2 วัน
พัฒนาระบบราชการ(กพร.) 
๒. มอบหมายงานผู้รับผิดชอบ
รายตัวชี้วัดให้เป็นปัจจุบัน

๑. จัดประชุมชี้แจงให้กับผู้เกี่ยวข้อง 2 วัน
๒. สรุปรายงานรายละเอียดตัวชี้วัด 
พร้อมก าหนดแผนการด าเนินงาน
พัฒนาระบบราชการของหน่วยงาน
แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ

๑. พิจารณา/วิเคราะห์ ทบทวน 7 วัน
๒. ก าหนดเกณฑ์การประเมินกลาง
ของหน่วยงาน
๓. ถ่ายระดับตัวชี้วัดของหน่วยงาน
จากผู้บริหารลงสู่กลุ่มงานพร้อม
มอบเกณฑ์การประเมินผลทีช่ัดเจน

๑. มอบหมายงานจากกลุ่มงาน 3 วัน
ลงสู่รายบุคคล พิจารณา
ความเหมาะสม ความเท่าเทียมกัน
ของเกณฑ์การประเมินตาม
มาตรฐานเดียวกัน

๑. ก าหนดให้ส่งรายงาน 7 วัน
เก็บรวบรวมรายงานความก้าวหน้า
ทุก 2 เดือน
๒. น าเสนอความก้าวหน้าการ
ด าเนินงานในเวท ีกบศ.

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์ทีก่ าหนด
รายงานผลตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ (กพร.) ถูกตอ้ง ครบถ้วน ทันเวลา การปฏิบัตงิานเป็นไปอย่างถูกตอ้ง

ระยะเวลา

การติดตามประเมินผลตามค ารับรองการปฏบิัติราชการ (กพร.) ประจ าปี 2563
กลุม่ขับเคลือ่นยทุธศาสตร์และพัฒนาก าลังคน

และด าเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาทีก่ าหนด

1. ก าหนดผู้รับผิดชอบหลักตัวชี้วัดตาม
ค ารับรองฯ ของหน่วยงานประจ าปี 

2. ชี้แจงค ารับรองการปฏิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณ 2563 

๓. มอบหมายตัวชี้วัดระดับกลุ่มงาน 

๔. มอบหมายงานสู่ระดับบุคคล 

5.  รวบรวมรายงานน าเสนอผู้บริหาร
พิจารณา 

กลุ่ม บรย. 

กลุ่ม บรย. 

คกก. PMQA 
หมวด ๕ 

หน.กลุ่ม/ฝ่าย 

กลุ่ม บรย. 



ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน จุดควบคุมความเสี่ยง ระยะเวลา
๓. เร่งรัดการด าเนินงานที่ผลการ

ด าเนินงานยังไม่ผ่านตามเกณฑ์

๑.จัดประชุมให้ผู้รับผิดชอบ 14 วัน
รายตัวชี้วัดน าเข้ารายงานการ
ด าเนินงานพัฒนาระบบราชการ
ในระบบ DOC/
 ระบบรายงาน กพร. และ
ระบบฐานข้อมูลกลาง ตามเวลา
ทีก่ าหนด

๑. ด าเนินการประมวลผล 7 วัน
วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล 
และคืนข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ

๑. น าเสนอผลการด าเนินงาน 7 วัน
ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง
การส่ือสารของหน่วยงาน

49 วันรวมระยะเวลาทั้งหมด

๘. สรุปผลการด าเนินงาน และเผยแพร่  

๖. บันทึกข้อมูลลงในระบบ  
ผู้รับผิดชอบราย 

๗. ตรวจสอบความถูกต้องให้คะแนนจาก
เจ้าภาพตัวชี้วัด และด าเนินการอุทธรณ์ 

ผลการประเมิน  

กลุ่ม บรย. 

กลุ่ม บรย. 



ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน จุดควบคุมความเสี่ยง ระยะเวลา



ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน จุดควบคุมความเสี่ยง ระยะเวลา



คะแนน ระดบั
1.ตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงาน (กพร.)

เพือ่ให้ผลการด าเนินงานตัวชี้วัด
 กพร. บรรลุตามเป้าหมายของ
หน่วยงาน

การลงข้อมูลตัวชี้วัด 
กพร.ในระบบ DOC ไม่
ครบตามประเด็นการ
รายงาน / เกิดความ
ล่าช้า

1.ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดไม่ได้
ตรวจสอบความถูกต้อง/
ครบถ้วนของการลงข้อมูลใน
ระบบ DOC

2 3 6 ปาน
กลาง

2.การลงบันทึกข้อมูลใน ระบบ 
DOC ล่าช้า

2 3 6 ปาน
กลาง

3.ระบบ Internet / เว็บไซต์ล่ม 2 3 6 ปาน
กลาง

2.รับการตรวจเยี่ยมจากทีมกรมอนามัย เพือ่ให้การด าเนินงานรับการ
ตรวจเยี่ยมจากทีมกรมอนามัย
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

การรับการตรวจเยี่ยม
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

1.การลงพืน้ทีต่รวจเยี่ยมจาก
กรมอนามัยไม่เป็นไปตามที่
ก าหนด

2 2 4 ปาน
กลาง

2.ผู้รับผิดชอบงาน/ cluster 
ไม่ได้เข้าร่วมประชุมรับการตรวจ
เยี่ยม

2 2 4 ปาน
กลาง

3.รายงานประจ าปี เพือ่จัดท าสรุปผลการ
ด าเนินงานด้านการส่งเสริม
สุขภาพและอนามัยส่ิงแวดล้อม

การจัดท าสรุปรายงาน
ประจ าปีล่าช้า / 
ประเด็นไม่ครบถ้วน

1.การจัดส่งสรุปข้อมูลโครงการ
ล่าช้า /สรุปประเด็นไม่ครบถ้วน

3 2 6 ปาน
กลาง

ล าดบั
ความเสี่ยงโอกาส ผลกระทบ

ระดบัความเสี่ยง

ตารางการวิเคราะห์ระดับความเสีย่ง
กลุม่ขับเคลือ่นยทุธศาสตร์และพัฒนาก าลังคน

ปีงบประมาณ 2563

ภารกิจตามกฎหมาย /แผนงาน /
ภารกิจอ่ืน ๆ ทีส่ าคัญ / ขั้นตอน

วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง
การประเมนิความเสี่ยง



คะแนน ระดบั

ล าดบั
ความเสี่ยงโอกาส ผลกระทบ

ระดบัความเสี่ยง
ภารกิจตามกฎหมาย /แผนงาน /
ภารกิจอ่ืน ๆ ทีส่ าคัญ / ขั้นตอน

วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง
การประเมนิความเสี่ยง

4.การเฝ้าระวังข้อมูล มีข้อมูลด้านส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยส่ิงแวดล้อมประกอบการ
วางแผนการด าเนินงาน

ข้อมูลจาก HDC ล่าช้า
 / ประเด็นไม่ครบถ้วน

1.การรวบรวมข้อมูลจาก HDC
ล่าช้า / ประเด็นไม่ครบถ้วน

2 2 4 ปาน
กลาง

2.ระบบ Internet / เว็บไซต์ล่ม 2 3 6 ปาน
กลาง

5.การจัดวางระบบควบคุมภายใน เพือ่ให้การด าเนินงานจัดวาง
ระบบควบคุมภายในเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ

การด าเนินงานงระบบ
ควบคุมภายในไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย

1.คณะกรรมการควบคุมภายใน
ฯไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
ตามทีก่ าหนด

2 2 4 ปาน
กลาง

2.การก าหนดประเด็น
กระบวนงานยังไม่ครบถ้วน/
ครอบคลุม

2 2 4 ปาน
กลาง

3.การจัดท ารายงานผลการ
ติดตามประเมินผลระบบ
ควบคุมภายในของหน่วยงาน
ล่าช้า

2 2 4 ปาน
กลาง



ชือ่ผูรับผิดชอบ ขัน้ตอนการปฏบิตังิาน จุดควบคุมความเสีย่ง

1. เช็ดทําความสะอาดเตียงทันตกรรม 20 นาที
ดวยน้าํยาฆาเช้ือ กอน-หลัง การใชงาน
2.ตรวจสอบวันหมดอายุ ความพรอมใช
ของเคร่ืองมือ ซํ้าทุกคร้ังกอนใชงาน

1. เจาหนาที่หองบตัรตรวจสอบขอมูล 5 นาที
ทุกคร้ังกอนสงชื่อคนไข
2. เจาหนาที่เช็คสิทธิการรักษาทุกคร้ัง

1. ความดันโลหติสูงเกิน 140/90 5 นาที
มม.ปรอท ตองใหคนไขนัง่พักอยางนอย 
5 นาที และวัดความดันโลหติซํ้า
2. อุณหภมูิสูงเกิน 37.5 องศาเซลเซียส

นดัมารับบริการในภายหลัง

1. ซักประวัติใหครอบคลุม โดยต้ัง 5 นาที
คําถามปลายเปด
2. แจงลําดับคิวในการรอรับบริการ

1. ซักประวัติ และทวนช่ือ-สกุลคนไขซํ้า 30 นาที
2. ชี้แจงขั้นตอนรักษา และคาบริการ
3. ใหคนไขบวนน้าํยาฆาเช้ือ  1 นาที
กอนการรักษา

กระบวนการลดภาวะแทรกซอนจากการถอนฟนและผาฟนคุด
กลุมทันตสาธารณสุข ศูนยอนามัยที่ 9 นครราชสีมา

วัตถุประสงค  :  เพ่ือปองกันความเส่ียงและผลขางเคียงของการรักษา และควบคุมการตดิเชือ้                 
                         ที่อาจจะทาํใหเกิดภาวะแทรกซอนหลังการถอนฟนและผาฟนคุด

ระยะเวลา

2. คนไขติดตอรับบริการ           
แผนกเวชระเบียน  

3. ชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูง          
ตรวจวัดสัญญาณชีพ 

เจาหนาท่ีหองบัตร 

4. ซักประวัติ สอบถามอาการสําคัญ 
โรคประจําตัว การรักษาโรคทางระบบ
การแพยา การผาตัด ประวัติภาวะ 
แทรกซอนหลังการรักษา เชน เคยมี
เลือดหลุดไหลชาหลังการถอนฟน
หรือไม 

5. ใหบริการทันตกรรม             
ถอนฟน/ผาฟนคด

เจาหนาท่ีคัดกรองหนา
หองทันตกรรม 

เจาหนาที่คัดกรอง   
หนาหองบัตร 

ทันตแพทย           
จพ.ทันตสาธารณสุข 

ผูชวยขางเกาอ้ี 
1. เตรียมความพรอมของเครื่องมือ 

และหองทันตกรรม 



ชือ่ผูรับผิดชอบ ขัน้ตอนการปฏบิตังิาน จุดควบคุมความเสีย่ง

กระบวนการลดภาวะแทรกซอนจากการถอนฟนและผาฟนคุด
กลุมทันตสาธารณสุข ศูนยอนามัยที่ 9 นครราชสีมา

วัตถุประสงค  :  เพ่ือปองกันความเส่ียงและผลขางเคียงของการรักษา และควบคุมการตดิเชือ้                 
                         ที่อาจจะทาํใหเกิดภาวะแทรกซอนหลังการถอนฟนและผาฟนคุด

ระยะเวลา
4. ใหคําแนะนําและการปฏบิติัตัวหรือ
การขอความชวยเหลือ ขณะนอนทํา
หตัถการ หากเกิดเหตุการไมพึงประสงค

1. ใหคําแนะนําหลังการรักษา การ 5 นาที
ปฏบิติัตามคําแนะนํา การทานอาหาร
2. คนไข ทบทวนความเขาใจใหผูรักษา
ฟงอีกคร้ัง
3. เปดโอกาสใหคนไขซักถามขอสงสัย

1. สังเกตุอาการหลังการรักษา ไดแก 5 นาที
ภาวะเลือดหยุดไหลชา เปนลม หนามืด

1. เจาหนาที่หองทันตกรรมสอบถาม 5 นาที
คนไข สิทธิเบกิจายตรงกอนทุกคร้ัง
วาเตรียมบตัรประชาชนมาหรือไม
2. เจาหนาที่หองทันตกรรม แจงคา
บริการซํ้าอีกคร้ัง กอนสงใหคนไขไป
ชําระเงิน

1. ซักประวัติแพยาซํ้า 10 นาที
2. ใหคนไขทบทวนการใชยาซํ้าอีกคร้ัง
หลังจากที่เภสัชกร อธิบายการใชยา

ถอนฟน/ผาฟนคุด 

6. การใหคําแนะนําหลังการรักษา  

ทันตแพทย           
จพ.ทันตสาธารณสุข     

ทันตแพทย           
จพ.ทันตสาธารณสุข 

8.  ชําระคา่บรกิาร /              
แสกนบตัรประชาชน 

เจาหนาท่ีการเงิน 

9.  รบัยา / กลบับา้น 

เภสัชกร             
จพ.เทคนิคเภสัชกรรม 

7.  นงัรอดอูาการหลงัการรกัษา 



ชือ่ผูรับผิดชอบ ขัน้ตอนการปฏบิตังิาน จุดควบคุมความเสีย่ง

กระบวนการลดภาวะแทรกซอนจากการถอนฟนและผาฟนคุด
กลุมทันตสาธารณสุข ศูนยอนามัยที่ 9 นครราชสีมา

วัตถุประสงค  :  เพ่ือปองกันความเส่ียงและผลขางเคียงของการรักษา และควบคุมการตดิเชือ้                 
                         ที่อาจจะทาํใหเกิดภาวะแทรกซอนหลังการถอนฟนและผาฟนคุด

ระยะเวลา

1. ติดตามอาการที่ไมพึงประสงค 1 วัน
หลังการรักษา เชน หลังถอนฟนเกิน 
1 ชม. เลือดยังไมหยุดไหล 
หากเกิดในเวลาราชการใหมา ศอ.9
นอกเวลาราชการแนะนํา รพ.ใกลบาน

รวมระยะเวลา  1 วัน 90 นาที

10.  ตดิตามอาการหลงัการรกัษา 

ทันตแพทย           
จพ.ทันตสาธารณสุข 



คะแนน ระดบั
กระบวนการ
ลดภาวะแทรกซ้อนจากการถอนฟันและผ่าฟันคุด

ขั้นตอน
1. ก่อนการรักษา    เพือ่ป้องกันความเส่ียง การด าเนินงาน 1. อุปกรณ์/เคร่ืองมือไม่พร้อมใช้ 2 2 4 ปานกลาง 6

และผลข้างเคียงของการรักษา ของห้องทันตกรรม ช ารุด หมดอายุ ไม่ปลอดเชื้อ
และควบคุมการติดเชื้อทีอ่าจจะ ไม่เป็นไปตามแนวทาง
เกิดขึ้น ควบคุมการติดเชื้อ 2. เจ้าหน้าผู้รับผิดชอบ ไม่ได้วัด 2 2 4 ปานกลาง 7

ในโรงพยาบาล ความดันคนไข้ซ้ า กรณีความดัน
โลหิตสูงเกิน 140/90 มม.ปรอท

2. ขณะท าการรักษา เพือ่ให้การรักษาด าเนิน คนไข้ปิดบังข้อมูล 1. คนไข้ไม่แจ้งประวัติ/ปิดบัง 5 3 15 สูงมาก 1
ไปอย่างราบร่ืน มีประสิทธิภาพ โรคประจ าตัว แพ้ยา โรคประจ าตัว แพ้ยา เลือดหยุด
ปลอดภัย ถูกหลักวิชาการ เคยมีประวัติเลือดหยุด ไหลช้าหลังมีบาดแผล
คนไข้พึงพอใจ ไม่เกิดภาวะ ไหลช้าหลังมีบาดแผล
แทรกซ้อน หรือติดเชื้อ เนื่องจากกลัวไม่ได้รับ 2. เกิดภาวะแทรกซ้อนขณะ 2 3 6 ปานกลาง 5

การรักษา ท าหัตถาร เช่น หน้ามืด

ปัจจัยเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยง

ล าดับ
ความเสี่ยงโอกาส

ตารางวิเคราะห์ระดับความเสีย่ง

ผลกระทบ
ระดบัความเสี่ยง

กลุม่งานทันตสาธารณสุข
ปีงบประมาณ  25๖3

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน /
ภารกิจอ่ืน ๆ ทีส่ าคัญ / ขั้นตอน

วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง



คะแนน ระดบั
ปัจจัยเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง
ล าดับ

ความเสี่ยงโอกาส ผลกระทบ
ระดบัความเสี่ยง

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน /
ภารกิจอ่ืน ๆ ทีส่ าคัญ / ขั้นตอน

วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง

   เกิดภาวะแทรกซ้อน เป็นลม หมดสติ
ขณะท าการรักษา ได้แก่
คนไข้หน้ามืด หมดสติ 3. ถอนฟันผิดซ่ี 1 4 4 สูง 3
ภาวะเลือดไม่หยุดไหล
หรือหยุดไหลช้า

3. หลังการรักษา   เพือ่ให้คนไข้พึงพอใจ แผลหาย    คนไข้ไม่ปฏิบัติตามค า 1. คนไข้ไม่ปฏิบัติตามค าแนะน า 4 3 12 สูง 2
ตามระยะเวลาทีค่วรจะเป็น แนะน าหลังการรักษา หลังการถอนฟัน/ผ่าฟันคุด 
ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนหลังการ ปวด บวม แผลติดเชื้อ
รักษา หรือแผลติดเชื้อ 2.คนไข้ไม่รอแสกนบัตรประชาชน 2 3 6 ปานกลาง 4

ไม่ช าระเงิน ไม่รับยา

3. เกิดภาวะแทรกซ้อนหลัง 1 3 3 ปานกลาง 8
การรักษา เช่น เลือดหยุดไหลช้า
ปวด บวม แผลติดเชื้อ 



ค าถาม มี / ใช่ ไม่มี / ไม่ใช่ ค าอธิบาย / ค าตอบ
1. ก่อนการรักษา

1.1 เช็ดท าความสะอาดเตียงทันตกรรม อปุกรณ์ที่เกี่ยวขอ้ง 

กอ่นและหลังการท าหัตการทุกคร้ัง
1.2 ตรวจเช็คความพร้อมของเคร่ืองมือ วันหมดอาย ุความ 

สะอาด อยู่ในซองที่ไม่ฉกีขาด เคร่ืองมือแหลมคมไม่แทงทุลุซอง
1.3 ซักประวัติโรคประจ าตัว แพ้ยา กอ่นให้บริการทุกคร้ัง 

1.4 ชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง วัดไข ้ตรวจวัดสัญญาณชีพ 

กอ่นรับบริการทันตกรรมทุกคร้ัง
1.5 ตรวจสอบ ชื่อ-สกลุ และเช็คสิทธิการรักษา 

กอ่นส่งคนไขเ้ขา้รับบริการทุกคร้ัง
1.6 วัดความดันโลหิตซ้ าทุกคร้ัง หากสูงเกนิ 140/90 มม.ปรอท  จนท.ห้องทันตกรรม

ตรวจสอบซ้ า หากพบ
ความดันสูง ให้คนไขน้ัง่ 
พัก 5 นาที และส่งวัดซ้ า

2. ขณะท าการรักษา
2.1 ทพ./จพ.ทันต สอบถาม ชื่อ-สกลุ และซักประวัติ 

โรคประจ าตัว แพ้ยา ประวัติการรักษาทางทันตกรรม ซ้ าทุกคร้ัง
2.2 ทพ./จพ.ทันต ชี้แจงการรักษา ราคาค่าบริการ และตกลง 

แนวทางการรักษา ร่วมกบัคนไขทุ้กคร้ัง
2.3 ให้คนไขบ้้วนน้ ายาฆ่าเชื้อ 1 นาที กอ่นท าหัตถการทุกคร้ัง  ด าเนินการช่วงสถาน

การณ์ โควิด-19
2.4 ทพ./จพ.ทันต ชี้แจงคนไข ้วิธีขอความช่วยเหลือกรณี 

เกดิเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ขณะนอนท าหัตถการ
2.5 ทพ./จพ.ทันต ปฏิบัติตาม CPG การควบคุม 

การติดเชื้อในโรงพยาบาล , CGP การถอนฟัน/ผ่าฟันคุด
3. หลังการรักษา

3.1 ทพ./จพ.ทันต อธิบายขอ้ปฏิบัติตัวหลังการรักษาทุกคร้ัง 

3.2 แจง้ผ้ากอ็ซส าหรับเปล่ียนกดั และใบค าแนะน าหลังการ 

รักษาทุกคร้ัง
3.3 นัดติดตามหลังการรักษาทุกราย  ปัจจบุันนัดเฉพาะราย

ที่ต้องตัดไหม /ล้างแผล
ในช่องปากต่อเนือ่ง

3.4 โทรติดตามอาการหลังการรักษา  เร่ิมด าเนินการ ม.ิย. 63
โดยติดตามในรายที่ท า
หัตถการนานเกนิ 1 ชม.,
มีโรคประจ าตัวที่เส่ียงต่อ
ปัญหาเลือดหยดุไหลช้า
,รากฟันหักที่ไม่สามารถ
แคะออกได้ทั้งหมด

แบบสอบถามกระบวนการลดภาวะแทรกซ้อนจากการถอนฟันและผ่าฟันคุด



 2. นอกเวลา แนะน าให้ไปพบแพทย ์รพ.ใกล้บ้านกอ่น
 3.  Facebook (Messenger) ศูนยอ์นามัยที่ 9 นครราชสีมา

สรุป : ห้องทันตกรรม ศูนยอ์นามัยที่ 9 นครราชสีมา จะด าเนินการปรับปรุงช่องทางในการติดต่อ กรณีเกดิภาวะแทรกซ้อน
หรือมีขอ้ซักถามอาการ หลังการรักษา โดยเพิ่มขอ้มูลในใบค าแนะน าหลังการรักษา ดังต่อไปนี้
 1. ในเวลาราชการ  โทร 044-305131 ต่อ 123 หรือ กลับมาพบ ทันตแพทยไ์ด้เลย

ชื่อผู้ประเมิน...........................................................
ต าแหน่ง...........................................................

วันที.่............./........................./.................



 
กลุ่มจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา 

กระบวนงาน   การตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกต ิ
 

ล าดับ
ที ่

ผังกระบวนงาน รายละเอียด ระยะเวลา 
(35 วันท าการ) 

ผู้รับผิดชอบ 

1  - แต่งตั้งคณะกรรมการทีมตรวจราชการและ
นิเทศงานกรณีปกติ 
- เสนอผู้บริหารพิจารณา ลงนามและแจ้ง
รายชื่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

3 วัน ผู้อ านวยการ 
กลุ่ม กส. 

2  -ประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการของ
แต่ละปี (ส่วนกลางจัด) 
-ประชุมคณะกรรมการทีมตรวจราชการและ
นิเทศงานกรณีปกติ 
-จัดท าร่างเอกสารสถานการณ์ข้อมูลพื้นฐาน
เชิงวิชาการส าหรับใช้ประกอบการนิเทศ 
-น าเสนอร่างเอกสาร ให้ผู้เกี่ยวข้องพิจารณา
ปรับปรุงให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน 
-จัดท าแบบฟอร์มส าหรับเก็บข้อมูลในแต่ละ
คณะ ตามประเด็นหัวข้อการตรวจราชการ 

 
12 วัน 

 
ทีมนิเทศ 
กลุ่ม กส. 

3  
 

- ศึกษา วิเคราะห์ เอกสารข้อมลูตามแบบรายงาน
ระดับจังหวดั 

-ทีมนิเทศรับฟังข้อมูลการน าเสนอของแต่ละจังหวัด 
และให้ข้อเสนอแนะ กับหน่วยรับตรวจ 

3 วัน/ครั้ง/
จังหวัด 

ทีมนิเทศ 
กลุ่ม กส. 

4  - ทีมนิเทศ รวบรวมข้อมลูที่ได้ จดัท ารายงาน (แบบ 
ตก.1) ระดับจังหวัด ตามประเด็นการตรวจราชการ 

- ทีมนิเทศ รวบรวมข้อมลูที่ได้ จดัท ารายงาน (แบบ 
ตก.2) ภาพรวมเขต  ตามประเด็นหัวข้อการตรวจ
ราชการ 

- รายงานผลการนิเทศรอบ 1 และรอบ 2 ในระบบ
รายงานออนไลน ์

-จัดท ารายงานสรุปผลการตรวจราชการในรูปแบบ
ไฟล์ดิจิทลั 

14 วัน ทีมนิเทศ 
กลุ่ม กส. 

5  - คืนข้อมูลผลการนิเทศให้กับจังหวัดผ่านระบบ
รายงานออนไลน์และเผยแพร่ในหน่วยงาน 

3 วัน กลุ่ม กส. 

 

ก าหนด 
ทีมตรวจราชการ 

จัดท าแนวทาง 
การนิเทศ 

ในรอบปีงบประมาณ 

 

ด าเนินการนิเทศ 
(2 คร้ัง/ปี/จังหวัด) 

 

รายงานผลการนิเทศ 

เผยแพร่รายงาน 



คะแนน ระดับ
การตรวจราชการและนิเทศงาน 
กระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ

เพ่ือตรวจติดตาม
ประเมินผล เย่ียมเสริม
พลัง รับฟังปัญหา และ
ช้ีแนะ  การปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีในพ้ืนท่ีตาม
นโยบายและประเด็นการ
ตรวจราชการระดับ
กระทรวงสาธารณสุข

การก าหนดทีมตรวจ
ราชการระดับกรม ระดับ
เขต

การแต่งต้ังคณะกรรมการทีม
ตรวจราชการและนิเทศงาน
กรณีปกติ ท้ังระดับกรม ระดับ
เขตมีความล่าช้า

3 3 3 ปานกลาง 3

แนวทางการตรวจราชการ
และนิเทศงานไม่ชัดเจน

1. ประชุมช้ีแจงกระช้ันชิด    
       ๒.Template ไม่ชัดเจน

3 3 3 ปานกลาง 3

ผลกระทบ
ระดับความเส่ียง

งานตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ กลุ่มจัดการงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ตารางการวิเคราะห์ระดับความเส่ียง

ปีงบประมาณ 2563

ภารกิจตามกฎหมาย /แผนงาน /
ภารกิจอ่ืน ๆ ท่ีส าคัญ / ข้ันตอน

วัตถุประสงค์ ความเส่ียง ปัจจัยเส่ียง
การประเมินความเส่ียง

ล าดับ
ความเส่ียงโอกาส



การลงพ้ืนท่ีตรวจราชการ
และนิเทศงาน

๑. ผู้นิเทศติดราชการอ่ืนวัน
นิเทศ    ๒.มีการเปล่ียนแปลง
ผู้/สลับตัวผู้นิเทศงานบ่อยคร้ัง

 ๓.ก าหนดการนิเทศมีการ
เปล่ียนแปลง

๔ ๔ ๔ สูง ๔

รายงานผลการนิเทศ รวบรวมข้อมูลการนิเทศงาน
ได้ล่าช้า

3 3 3 ปานกลาง 3

เผยแพร่รายงาน
พ้ืนท่ีไม่ได้น าข้อมูลไปใช้
ประโยชน์เท่าท่ีควร

3 3 3 ปานกลาง 3



งานตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ กลุ่มจัดการงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร



ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน จุดควบคุมความเสี่ยง
1.แจ้งหัวหน้าฝ่ายของงานนั้น
2.ไม่ทราบผู้รับผิดชอบข่าว 1 วัน

1.ขอข้อมูลเนื้อข่าวแล้วไม่ได้ 1 วัน

1. ไม่ระบุล าดับความส าคัญ 240 นาที
     ของภาพ

1.การตรวจสอบความถูกต้อง 7 วัน
ครบถ้วนของเนื้อหารายงานประจ าปี
ในส่วนทีเ่กี่ยวข้อง

1.เนื้อหาเยอะ ภาพเยอะ 60 นาที
2.เนื้อหาน้อย ภาพน้อย

1.เจ้าหน้าทีติ่ดภารกิจไปราชการ 30 นาที
2.ระบบแม่ข่ายมีปัญหาไม่สามารถ
   เผยแพร่ได้

60 วันรวมระยะเวลาทั้งหมด

การจัดท าภาพข่าวกิจกรรมศูนยอ์นามัยที่ 9 นครราชสีมา
กลุม่จัดการเทคโนโลย ีสารสนเทศและการสือ่สาร

              วัตถุประสงค์ : ๑. เพ่ือสื่อสารประชาสัมพันธ์ขอ้มลูขา่วสารให้เครือขา่ยไดร้ับรู้
                          2. เพ่ือเผยแพร่กิจกรรมการด าเนินงานของหน่วยงาน

ระยะเวลา

1.ติดต่อแหล่งข่าว/ข้อมูล  
กลุ่ม กส. 

๒. ขอข้อมูล 
 

๓.รอรับภาพข่าว 

6.การเผยแพร่ 

ผู้รับผิดชอบ
ข่าว 

กลุ่ม กส. 

กลุ่ม กส. 

๔.การตรวจสอบความถูกต้อง 
กลุ่ม บรย./
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

5.จัดหน้ากระดาษ กลุ่ม กส. 



คะแนน ระดับ

1.ติดต่อแหล่งข่าว/ข้อมูล ได้ข่าวทันเวลาท่ีต้องการ ไม่ทราบผู้รับผิดชอบเน้ือข่าว ไม่มีใครเตรียมข่าวไว้ 1 4 4 สูง 1

2.ข้อมูล
ได้รับข้อมูลท่ีถูกต้อง
ครบถ้วน

ขอขอมูลแล้วไม่ได้ ไม่มีใครส่งข้อมูลให้
1 4 4 สูง 2

3.รอภาพข่าว ได้รับภาพข่าวตามข้อมูลข่าวไม่ระบุความส าคัญของภาพ ไม่แจ้วงว่าใครเป็นประธาน 1 2 2 ต่ า 5

4.การตรวจสอบความถูกต้อง ข่าวถูต้องตามวุตถุประสงค์ ตรวจสอบล้าช้า ส่งข่าวแล้ว 2 2 4 สูง 3

5จัดหน้ากระดาษ ได้ข่าวท่ีสมบูรณ์น่าสนใจ ภาพเยอะ เน้ือหาเยอะ ท าให้ข่าวดูแน่น 2 2 4 สูง 4

6.การเผยแพร่ เผยแพร่ทันตามเวลา เจ้าหน้าท่ีติดไปราชการ ไม่มีใครอัพข่าว 1 2 2 ต่ า 6

ผลกระทบ
ระดับความเส่ียง

ตารางการวิเคราะห์ระดับความเส่ียง
กลุ่มจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศและการส่ือสาร

ปีงบประมาณ 2563

ภารกิจตามกฎหมาย /แผนงาน /
ภารกิจอ่ืน ๆ ท่ีส าคัญ / ข้ันตอน

วัตถุประสงค์ ความเส่ียง ปัจจัยเส่ียง
การประเมินความเส่ียง

ล าดับ
ความเส่ียงโอกาส



ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน จุดควบคุมความเสี่ยง

1.ตรวจข้อมูลใบงาน/คิวงาน ๒๔๐ นาที
แจ้งเจ้าของงาน ว่างานจะเสร็จตาม
ก าหนดหรือไม่

๑.ตรวจสอบแหล่งทีม่าของข้อมูล ๑ วัน
จะได้ไม่ต้องแก้เนื้อหาหลายรอบ

๑.ตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้อง ๑ วัน
ไม่เยอะเกินไป  หรือน้อยเกินใป
มีการอ้างอิงจากแหล่งทีเ่ชื่อถือได้
จะได้ไม่ต้องแก้ไขบ่อย

๑.ตกลงแบบ/ชนิด ส่ือทีจ่ะผลิตทีช่ัดเจน ๒ วัน
2.ความต้องการของลูกค้า เช่น สี ธีมงาน
3.ระยะเวลาการใช้งานส่ือ

1.แบบความสวยงาม แก้ไขปกติ ๒ วัน
2.แก้ไขเพราะเพิม่หรือลดเนื้อหา ไม่เกิน 3 คร้ัง

ระยะเวลา

ผลิตสือ่เพ่ือการเผยแพร่   ประจ าปีงบประมาณ 2563
กลุม่จัดการเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์ทีก่ าหนด
เพ่ือให้ประชาชนมคีวามรอบรู้ดา้นสุขภาพและอนามยัสิ่งแวดล้อม อย่างถูกตอ้ง และมคีลังสื่อเพ่ือการสืบค้นของบุคคคทัว่ไป
และเครือขา่ยเพ่ือเป็นประโยชน์ตอ่ไป

ผู้รับบริการเขียนใบงาน 
ลงรายละเอียด 

กลุ่ม กส 

ส่งข้อมูลเพื่อจัดท า 
กลุ่มวัย 

เช็คข้อมูล/ก่อนการจัดท า 
กส/กลุ่มวัย 

ขั้นตอนปฏิบัติงาน  
กส 

ส่งกลับข้อมูลเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง 

กส 



1.ก าหนดเวลาของการส่งแบบให้ผู้รับบริการตรวจ๒ วัน

1.ต้องชื่อไฟล์ง่ายๆเพือ่การสืบค้นของ ๑ วัน
ประชาชนทีง่่ายขึ้น

1.เก็บไฟล์อิเล็กทรอนิกไว้ ในคอมพิวเตอร์
2.เก็บไฟล์อิเล็กทรอนิกไว้ในระบบโซเซียล๒๔๐ นาที

๑๐ วันรวมระยะเวลาทั้งหมด

ข้อมูลผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง
กลุ่มวัย 

เผยแพร่ 
กส 

เก็บเขา้คลงัประเภทของงาน
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

กส 



คะแนน ระดับ
1. งานผลิตและพัฒนาส่ือ ผลิตส่ือความรอบรู้ด้านสุข

และอนามัยส่ิงแวดล้อม
ผลิตไม่ทันกับเวลา จ านวนงาน /เวลา/คนผลิต 4 2 8 เส่ียงสูง 1

2.งานสนับสนุนส่ือ/นิทรรศการ สนับสนุนกลุ่มวัยเพ่ือผลิต
ส่ือท้ังไฟล์ดิจิตอล ถ่าย
ภาพถ่าย วิดีโอ สนับสนุน
งานนิทรรศการ

เร่ง ด่วน ผู้รับบริการเร่งงาน 3 2 6 ปานกลาง 2

3. งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ส่ือ เผยแพร่ส่ือให้แก่
ประชาชนและเครือข่าย
สุขภาพเขตนครชัยบุรินทร์

บางเร่ืองไม่ค่อยได้รับ
ความสนใจ

ไม่เข้ากับสถานการณ์ 1 1 1 ความเส่ียง
ต่ า

4

4. จัดเก็บคลังส่ือของศูนย์อนามัยท่ี 9 เพ่ือการสืบค้นของผู้ท่ีสนใจ
 เผยแพร่ส่ือให้แก่
ประชาชนและเครือข่าย
สุขภาพเขตนครชัยบุรินทร์

กลุ่มวัยท่ีผลิตส่ือเอง
ไม่ได้ส่งส่ือให้ เพ่ือการ
เผยแพร่

กลุ่มวัย ติดภาระกิจ  ออก
ราชการบ่อย

2 3 6 ปานกลาง 3

ผลกระทบ ระดับความเส่ียง

ตารางการวิเคราะห์ระดับความเส่ียง
กลุ่มขับเคล่ือนยุทธศาสตร์และพัฒนาก าลังคน

ปีงบประมาณ 2563

ภารกิจตามกฎหมาย /แผนงาน
 /ภารกิจอ่ืน ๆ ท่ีส าคัญ / ข้ันตอน

วัตถุประสงค์ ความเส่ียง ปัจจัยเส่ียง การประเมินความเส่ียง ล าดับ
ความเส่ียงโอกาส



             วัตถปุระสงค 1. เพื่อใหเว็บไซตของศูนยอนามัยที่ 9 นครราชสีมามีขอมูลท่ีเปนปจจบุันทันตอสถานการณตาง ๆ
                           2. เพื่อเปนที่สืบคนขอมูลเพื่อนําไปประกอบการวางแผนการดําเนินงานดานสงเสริมสุขภาพและ
                              อนามัยส่ิงแวดลอม หรือการใชในชีวิตประจําวัน

ชื่อผูรับผิดชอบ จดุควบคุมความเส่ียง

 - ใหเจาของเร่ืองดําเนินจดัทําขอมูล 1 ชั่วโมง
ที่จะเผยแพรมาใหเรียบรอย พรอมท้ังได
รับการตรวจสอบความถูกตองของขอมูล
กอนสงขอมูลมาข้ึนเว็บไซต

 - ติดต้ังระบบปองกนัไวรัสและปองกนัการ 30 นาที
เจาะขอมูลจากผูไมประสงคดี
 - จดัหาชองทางเพิ่มเติมเพื่อจะไดสามารถ
อพัโหลดขอมูลไดตลอดเวลา

5 วัน

งานพัฒนาเวบ็ไซต ประจําปงบประมาณ 2563

ระยะเวลา

งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กลุมจัดการงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑. เจา้หนา้ทหีรอืผูรั้บผดิชอบ เจา้ของเรอืง
สง่ขอ้มลูเพอืนําขนึเว็บไซต ์ 
- กรณีทไีมไ่ดป้รับแตง่ขอ้มลูมาให ้จนท. 
ICT/สอืโสต จะทําการสง่กลับไปปรับแตง่
ขอ้มลูกอ่นนําขนึเว็บไซตเ์พอืเผยแพร่ 
- กรณีทปีรับแตง่ขอ้มลูมาแลว้ จนท. ICT/
สอืโสต ก็จะดําเนนิการนําขนึเว็บไซตไ์ด ้
เลย  

งาน ICT กลุม 
กส/ผูรับผิดชอบ 

1

๒. เมอืปรับแตง่แกไ้ขขอ้มลู และตรวจสอบ
แลว้ความถกูตอ้งของขอ้มลูแลว้ จนท.ICT/
สอืโสต จะนําขอ้มลูขนึเว็บไซต ์โดยใช ้
ชอ่งทาง ดังน ี
- กรณีทไีมไ่ดอ้ยูท่ศีนูย ์ฯ หรอืทเีครอืงแม่
ขา่ย (Server)จะใชช้อ่งทางอนิเตอรเ์น็ตผา่น
ชอ่งทาง FTP หากเรง่ดว่น หากไมเ่รง่ดว่นจะ
ใชช้อ่งทางผา่นระบบ LAN ภายในศนูยใ์น 
- กรณีทปีฏบิตัริาชการอยูท่ศีนูย ์ฯ หรอืใน
ระบบเครอืขา่ยภายในศนูย ์ฯ จะนําขนึใน
ชอ่งทางผา่น LAN ของศนูย ์ฯ หรอืที
ตัวเครอืงแมข่า่ย (Server) 

 

งาน ICT กลุม 
กส 



คะแนน ระดับ
 - รับข้อมูลจากเจ้าหน้าท่ี / ผู้ท่ี
ต้องการน าเข้าข้อมูลข้ึน Website 
ศูนย์อนามัยท่ี 9 นครราชสีมา

เพ่ือน าข้อมูลอัพโหลดข้ึน
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
ศูนย์อนามัยท่ี 9 
นครราชสีมา

1 เจ้าของเร่ืองไม่ได้
ปรับแต่งรูปแบบข้อมูลท่ี
เผยแพร่มาเอง หากเจ้าน้า
ท่ีไอที/ส่ือโสต แก้ไข
ปรับแต่งให้อาจท าให้
ข้อมูลผิดพลาดได้

1. เจ้าของเร่ืองด าเนินการ
จัดท าข้อมูลท่ีเผยแพร่มาไม่
เรียบร้อย

3 3 3 ปานกลาง 3

2 ระบบปฏิบัติการช ารุด
จากภัยธรรมชาติ, ไฟดับ

2. อุปกรณ์เคร่ืองคอมพิวเตอร์
เกิดชุดรุดเสียหาย 1 1 1 น้อยมาก 1

4. ระบบล่มไม่สามารถส่ง
ข้อมูลไปท่ีเคร่ืองแม่ข่าย
เว็บไซต์ได้ (Webserver)

3. เคร่ืองแม่ข่ายช ารุดจาก
ซอฟแวร์ ท าให้ไม่สารถอัพข้อมูล
ได้

4 4 4 สูง 4

ผลกระทบ
ระดับความเส่ียง

งานเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์ กลุ่มจัดการงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ตารางการวิเคราะห์ระดับความเส่ียง

ปีงบประมาณ 2563

ภารกิจตามกฎหมาย /แผนงาน /
ภารกิจอ่ืน ๆ ท่ีส าคัญ / ข้ันตอน

วัตถุประสงค์ ความเส่ียง ปัจจัยเส่ียง
การประเมินความเส่ียง

ล าดับ
ความเส่ียงโอกาส



งานเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์ กลุ่มจัดการงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
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