
 

เอกสารกระบวนงาน (Flow Chart) 
ประจ าปงีบประมาณ  2558   

           กลุม่บรหิารยุทธศาสตร์และการวจิยั     ศนูย์อนามยัที่ 5 นครราชสมีา 



กลุ่มอ ำนวยกำร 
        

 

 

 
 กระบวนงำน 

 



 
ขั้นตอนการควบคุมการใช้โทรศัพท์/แฟกซ์ 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จุดควบคุม  :  ทะเบียนคุมการใช้โทรศัพท์/แฟกซ์  ผู้รับผิดชอบงานต้องจัดท าเป็นปัจจุบันทุกวัน 

ความเสี่ยง  :  จัดท าทะเบียนคุมการใช้ไม่เป็นปัจจุบัน  ท าให้ลงทะเบียนการใช้ฯไม่ครบถ้วน 

ท าความสะอาด/ 
ตรวจสอบอุปกรณ์/เช็คระบบ 

รับโทรศัพท์/รับ Fax 
ต่อโทรศัพท์/ส่ง Fax 

ลงทะเบียนคุมการใช้โทรศัพท์/ 
การใช้ Fax 

ตรวจสอบข้อมูล/ประสานกลุ่มที่ควบคุมโทรศัพท์/
จัดท ารายงานการใช้โทรศัพท์ประจ าเดือน/ 

ตรวจสอบความถูกต้อง 

ส่งงานการเงินเบิกจ่าย 



ขั้นตอนงานเลขานกุาร 

 

 

 รับเอกสาร/แฟ้ม จากกลุ่มงาน 

ตรวจสอบเอกสาร 

จัดเรียงเอกสาร/แฟ้ม น าเสนอ ผอ. 

ผอ.พิจารณาลงนามสั่งการ 

ตรวจสอบเอกสาร 

ส่งคืนกลุ่มงาน 

ส่งคืนกลุ่มงาน 

เอกสารไม่ครบถ้วน          

ไม่ถูกต้อง 
เอกสารครบถ้วน ถูกตอ้ง 



กระบวนการงานสารบรรณ 
 

ขั้นตอนการส่งหนังสือ 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

จนท.จัดท า/งงานุรรการจจัดท าออง 

ส่งงานุรรการจตรวจสอบ/ง 
แยกประอภท/งจัดอข้าแฟ้ม 

หัวหน้างานุรรการตรวจสอบ 

น าอสนอจผอ.พิจารณาลงนาม 

ตรวจสอบ/งแยกประอภท/งแยกชั้นความอร็ว/ง
ลงทะอบียนหนังสือส่ง/งส่งแฟกซ์ 

แยกประอภทการส่งจ(ลับจปกปิดจEMS ุรรมดา) 
จัดท าซอง/งพิมพ์ที่อยู่/งจัดออกสารใส่ซอง/ง 

ตรวจสอบความถูกต้อง 

พิมพ์ใบน าส่งไปรษณีย์/งตรวจสอบความถูกต้อง/ง 
ฝากจพขร.น าส่งไปรษณีย์ 

ตรวจสอบใบแจ้งหนี้รายอดือนน าส่งการองินอบิกจ่าย/ง 
คืนส าอนาให้ผู้อกี่ยวข้องจ(อจ้าของงาน) 

อก็บส าอนาใบน าส่งอข้าแฟ้ม 



 
ขั้นตอนการรับหนังสือภายใน 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

รับหนังสือ/งบันทึก/งตรวจสอบออกสาร 

ลงทะอบียนรับ 

แยกประอภทหนังสือ 
จัดใส่แฟ้มอสนอจผอ.ศูนย์ฯ 

ผอ.พิจารณาสั่งการ 

ตรวจสอบหนังสือ 

อวียนผู้อกี่ยวข้อง 

ออกสารครบถ้วน
ถูกต้อง 

ออกสารไม่
ครบถ้วน 

คืนอจ้าของงานแก้ไข 



ขั้นตอนการพิมพ์งาน 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

 

จนท.ลงทะอบียนรับงานพิมพ์ 

ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบออกสาร/ 
แยกประอภทความส าคัญ 

จัดพิมพ์งาน 

ตรวจสอบความถูกต้อง 
ก่อนส่งมอบงาน 
(อจ้าของงาน) 

ลงทะอบียน 
ส่งมอบงานจ(คืนอจ้าของงาน) 

อจ้าของงานตรวจสอบ 
ส่งออกสารแก้ไข 



ขั้นตอนการรับหนังสือ 

 

 

 

 

ตรวจสอบแฟ้ม/ลงนามสั่งการแทน 

ผอ.ศูนย์ฯ ในระบบสารบรรณฯ 

ลงทะเบียนออกเลขรับเอกสารในระบบ  
สารบรรณฯ/ปริ้นท์เอกสาร/จัดล าดับ
ความส าคัญ/เรียงเอกสารใส่แฟ้มเสนอ 

สแกนหนงัสือ/เวียนหนงัสือในระบบ      

สารบรรณฯ/เวียนเอกสารฉบบัจริง          

แก่ผู้เกี่ยวข้อง 

ปิดหนังสอืในระบบสารบรรณฯ 

เสร็จสิ้นกระบวนการ 



แบบฟอร์มที่  2/2 
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา 

กระบวนการ  :  การสอบราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ e-GPและ Web online  วิธีสอบราคา  
 

ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการด าเนินงาน จุดควบคุม 
ระยะเวลา 

(ชั่วโมง/นาที) 
นางศิริพร  รองสุวรรณ  

 
 
 

- แผน/บันทึกข้ันตอน 
- บันทึกเจ้าหน้าท่ีพัสดุข้อ 27 
- ประกาศสอบราคาซื้อ/จ้างเอกสาร

แนบประกาศ 
- เอกสารประกาศ หน.จนท.พัสดลุง

นามประทับตรากรมอนามัย 
- หนังสือส่งประกาศเผยแพร ่
- หนังสือส่งประกาศให้ผู้ขายผู้รับจ้าง 
- บันทึกเชิญกรรมการแนบ-ส าเนา

บันทึกข้อ 27 
- หน้าท่ีของกรรมการ  
-  Spec 
- ระยะเวลาด าเนินการเสร็จสิ้นตาม

ก าหนดเวลา  
- ระยะเวลาด าเนินการเสร็จสิ้นตาม

ก าหนดเวลา  

10 นาที 
 

นางศิริพร  รองสุวรรณ  
 
 
 

นางศิริพร  รองสุวรรณ  
 
 
 

นางศิริพร  รองสุวรรณ  
 
 
 

- ทะเบียนผู้ขอรับเอกสารสอบราคา 
- ทะเบียนรับซองในเสนอราคา 
- บันทึกคณะกรรมการประกาศ

รายชื่อผู้มสีิทธ์ิยื่นซอง 
- ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธ์ิยื่นซอง 
- ระยะเวลาด าเนินการเสร็จสิ้นตาม

ก าหนดเวลา  
- ระยะเวลาด าเนินการเสร็จสิ้นตาม

ก าหนดเวลา  
 

30 นาที 
 

นางศิริพร  รองสุวรรณ  
 
 
 

นางศิริพร  รองสุวรรณ  
 
 
 

นางศิริพร  รองสุวรรณ  
 
 
 

- บันทึกคณะกรรมการเปิดซอง         
สอบราคา 

- ตารางเปรียบเทียบราคา 
- ระยะเวลาด าเนินการเสร็จสิ้นตาม

ก าหนดเวลา  
 

10 นาที 
 
 

นางศิริพร  รองสุวรรณ  
 
 

ลูกบอลที่ 1 

จัดท ารายงานขอซื้อ/จ้างและแต่งตั้ง
คณะกรรมการ 

ลูกบอลที่ 2 

บันทึกเลขท่ีและวันท่ีของเอกสาร/ค าสั่ง 

ลูกบอลที่ 3 

ประกาศเชญิชวนข้ึนเว็บไซต ์

 

ลูกบอลที่ 5 

บันทึกรายชื่อผู้ยื่นเอกสารเสนอราคา 

 
ลูกบอลที่ 6 

บันทึกและประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ
ตรวจสอบ 

 

ลูกบอลที่ 4 

บันทึกรายชื่อผู้ขอรับเอกสาร/ซื้อเอกสาร 

 

ลูกบอลที่ 7 

บันทึกราคาผูเ้สนอราคา 

 
ลูกบอลที่ 8 

บันทึกรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา 

 



 

ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการด าเนินงาน จุดควบคุม 
ระยะเวลา 

(ชั่วโมง/นาที) 
นางศิริพร  รองสุวรรณ  

 
 

- ส่งหนังสือแจ้งผู้สอบราคาได้ 
พอ.30 

- ส่งหนังสือแจ้งผู้สอบราคา
ไม่ได้ พอ.31 

 
 

20 นาที 
 

นางศิริพร  รองสุวรรณ  
 
 
 

นางศิริพร  รองสุวรรณ  
 
 
 

- จัดท าร่างสญัญาจัดเอกสาร
แนบสัญญาปั๊มหมายเลข
เอกสารแนบ  
 

30 นาที 
 
 

นางศิริพร  รองสุวรรณ  
 
 
 

นางศิริพร  รองสุวรรณ  
 
 
 

นางศิริพร  รองสุวรรณ  
 
 
 

- ใบส่งของ 
- ใบแจ้งหนี ้

 

2 นาท ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลูกบอลที่ 14 

บริหารสัญญา 

 

ลูกบอลที่ 9 

จัดท าหนังสืออนุมัตสิั่งซื้อสั่งจ้าง 

ลูกบอลที่ 10 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาขึ้น
เวบไซต ์

ลูกบอลที่ 11 

จัดท าร่างสญัญา 

 

ลูกบอลที่ 13 

ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

 

ลูกบอลที่ 12 

ตรวจสอบหลักประกันสญัญาและจัดท า
สัญญา 

 



 
 

กระบวนการ  :  การสอบราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ e-GPและ Web online  วิธีสอบราคา 
 

ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการด าเนินงาน จุดควบคุม 
ระยะเวลา 

(ชั่วโมง/นาที) 
นางศิริพร  รองสุวรรณ  

 
 
 

- ระยะเวลาด าเนินการเสร็จสิ้น
ตามก าหนดเวลา  
 

2 นาท ี

นางศิริพร  รองสุวรรณ  
 
 
 

- ระยะเวลาด าเนินการเสร็จสิ้น
ตามก าหนดเวลา  
 

1 นาท ี

นางศิริพร  รองสุวรรณ  
 
 
 

- ระยะเวลาด าเนินการเสร็จสิ้น
ตามก าหนดเวลา  
 
 
 
 
 
 
 

8 ช่ัวโมง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บส.01 สั่งซื้อ/จ้างและค้นหา 

- เลขท่ีโครงการ 
- เลขท่ีคุมสัญญาในระบบ e-GP 

บส.01 ตรวจรับพัสดุและค้นหา 

- เลขท่ีใบสั่งซื้อระบบ GFMIS 

- เสนอ จพง.พัสดุตรวจสอบความถกูต้อง
พร้อมลงรายมือช่ือ 

- เสนอ หัวหน้าพัสดุอนุมัติพร้อม           
ลงรายมือช่ือ 

- คัดแยกเอกสารต้นฉบบัส่ง จพง. การเงิน
และบัญชีเบิกจ่าย ส าเนาเก็บเข้าแฟ้ม
งานพัสด ุ



 
 

กระบวนการ  :  การจัดซื้อ/จ้าง/เช่า ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ e-GPและ Web online  วิธีตกลงราคา  
 

ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการด าเนินงาน จุดควบคุม 
ระยะเวลา 

(ชั่วโมง/นาที) 
นายทวี  ลนขุนทด 
น.ส.ศิริรัตน์  รัตนสมบูรณ์ 

 
 
 
 

- ระยะเวลาด าเนินการเสร็จ
สิ้นตามก าหนดเวลา  
 

3 นาที 

นายทวี  ลนขุนทด 
น.ส.ศิริรัตน์  รัตนสมบูรณ์ 

 
 
 
 

- ระยะเวลาด าเนินการเสร็จ
สิ้นตามก าหนดเวลา  
 

3 นาที 

นายทวี  ลนขุนทด 
น.ส.ศิริรัตน์  รัตนสมบูรณ์ 

 
 
 
 

- ระยะเวลาด าเนินการเสร็จ
สิ้นตามก าหนดเวลา  
 

 
3 นาที 

นายทวี  ลนขุนทด 
น.ส.ศิริรัตน์  รัตนสมบูรณ์ 

 
 
 
 

- ระยะเวลาด าเนินการเสร็จ
สิ้นตามก าหนดเวลา  
 

 
2 นาที 

นายทวี  ลนขุนทด 
น.ส.ศิริรัตน์  รัตนสมบูรณ์ 

 
 
 
 

- ระยะเวลาด าเนินการเสร็จ
สิ้นตามก าหนดเวลา  
 

 
10 นาที 

นายทวี  ลนขุนทด 
น.ส.ศิริรัตน์  รัตนสมบูรณ์ 

 
 
 
 

- ระยะเวลาด าเนินการเสร็จ
สิ้นตามก าหนดเวลา  
 

 
1/2 นาที 

นายทวี  ลนขุนทด 
น.ส.ศิริรัตน์  รัตนสมบูรณ์ 

 
 
 
 

- ระยะเวลาด าเนินการเสร็จ
สิ้นตามก าหนดเวลา  
 

 
1/2 นาที 

นายทวี  ลนขุนทด 
น.ส.ศิริรัตน์  รัตนสมบูรณ์ 

 
 
 
 

- ระยะเวลาด าเนินการเสร็จ
สิ้นตามก าหนดเวลา  
 

 
1 นาที 

 

ลูกบอลที่ 1 

จัดท ารายงานขอซื้อ/จ้างและแต่งตั้ง
คณะกรรมการ 

ลูกบอลที่ 2 

บันทึกเลขท่ีและวันท่ีของเอกสาร/ค าสั่ง 

ลูกบอลที่ 3 

บันทึกราคาผูเ้สนอราคา 

 

ลูกบอลที่ 5 

จัดท าร่างสญัญา 

 

ลูกบอลที่ 6 

ตรวจสอบหลักประกันสญัญาและ             
จัดท าสญัญา 

 

ลูกบอลที่ 4 

จัดท าหนังสืออนุมัตสิั่งซื้อ/จ้าง 

 

ลูกบอลที่ 7 

ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

 

ลูกบอลที่ 8 

บริหารสัญญา 

 



 
 

กระบวนการ  :  การจัดซื้อ/จ้าง/เช่า ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ e-GPและ Web online  วิธีตกลงราคา  
 

ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการด าเนินงาน จุดควบคุม 
ระยะเวลา 

(ชัว่โมง/นาที) 
นายทวี  ลนขุนทด 
น.ส.ศิริรัตน์  รัตนสมบูรณ์ 

 
 
 
 

- ระยะเวลาด าเนินการเสร็จ
สิ้นตามก าหนดเวลา  
 

2 นาที 

นายทวี  ลนขุนทด 
น.ส.ศิริรัตน์  รัตนสมบูรณ์ 

 
 
 
 

- ระยะเวลาด าเนินการเสร็จ
สิ้นตามก าหนดเวลา  
 

1 นาที 

นายทวี  ลนขุนทด 
น.ส.ศิริรัตน์  รัตนสมบูรณ์ 

 
 
 
 

- ระยะเวลาด าเนินการเสร็จ
สิ้นตามก าหนดเวลา  
 
 
 
 
 
 
 

8 ชั่วโมง 

 
 
หมายเหตุ   

1. ระยะเวลาที่ด าเนินงานขึ้นอยู่กับความเร็วของระบบอินเตอร์เน็ตของหน่วยงาน 
2. ระยะเวลาที่ด าเนินงานขึ้นอยู่กับผู้บริหารติดภารกิจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บส.01 สั่งซื้อ/จ้างและค้นหา 

- เลขท่ีโครงการ 
- เลขท่ีคุมสัญญาในระบบ e-GP 

บส.01 ตรวจรับพัสดุและค้นหา 

- เลขท่ีใบสั่งซื้อระบบ GFMIS 

- เสนอ จพง.พัสดุตรวจสอบความถกูต้อง
พร้อมลงรายมือช่ือ 

- เสนอ หัวหน้าพัสดุอนุมัติพร้อม           
ลงรายมือช่ือ 

- คัดแยกเอกสารต้นฉบบัส่ง จพง. การเงิน
และบัญชีเบิกจ่าย ส าเนาเก็บเข้าแฟ้ม
งานพัสด ุ



กระบวนการ  :  การขออนุมตัิไปราชการ 
กลุ่มอ านวยการ  ศูนย์อนามัยท่ี 5 นครราชสีมา 

ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการด าเนนิการ ความเสี่ยง จุดควบคุม ระยะเวลา 
     
ผู้ขอเดินทาง  บันทึกขออนุมัติไปราชการ 

บันทึกขออนุมัตใิช้รถราชการ 
                      
 

 *ตรวจสอบหลักฐานการขออนุมตัิ 
ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ก่อนเสนอ ผอ. 

 

     
หัวหน้ากลุ่มงาน  ผ่านหัวหน้ากลุ่มงาน 

(เซ็นรับทราบ) 
    

       
งานสาร
บรรณ 

 งานสารบรรณ 
(ลงรับ) 

 งานยานพาหนะ 
ลงแผนการขอใช้รถ 

   

        
คุณวันเฉลิม 
 

 กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ 
(ตรวจสอบ) 

 ผู้ขอใช้รถ 
ประสานขอรายช่ือ พขร. 

   

        
  เสนอผู้อ านวยการศูนย์ฯ 

(อนุมัติ) 
   

        
สลศ.  งานสารบรรณ 

เดินหนังสือ 
   

      
คุณสุจิณณา งานการเจ้าหน้าที่ (กจ) 

เก็บส าเนา  (1  ชุด) 
 * คืนผู้ขออนุมตัิ (ตัวจรงิ) 

* คืนกลุ่มยุทธศาสตร์
(ส าเนา) 

-  ต้นเรื่อง 
- บันทึกขออนุมัติไปราชการ(2ชุด) 
- ขอใช้รถ 

  
    

     หลักฐานแนบเรื่องขออนุมัติไปราชการ 
- *ต้นเรื่องทีจ่ะไปราชการ    **บันทึกขออนุมัติไปราชการ  - *ใบขออนุมัติใช้รถราชการ(กรณีขอใช้รถราชการ) 

1  วัน 



กระบวนการ  :  ขั้นตอนการยมืเงิน 
กลุ่มอ านวยการ  ศูนย์อนามัยท่ี 5 นครราชสีมา 

ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการด าเนนิการ ความเสี่ยง จุดควบคุม ระยะเวลา 
     

 ขั้นตอนการยืมเงินไปราชการ ขั้นตอนการยืมเงินจัดประชุมอบรม/สัมมนา   - ตรวจสอบหลักฐานถูกต้องครบถ้วน 
- อนุมัติให้ยืมเท่าที่จ าเป็น 

 

 * หลกัฐานใชแ้นบการยืมเงินไปราชการ * หลกัฐานใชแ้นบการยืมเงินไปจัดประชุมอบรม   -ไม่ให้อนุมัติเงินยืมรายใหม่ถ้าผู้ยืม  

 1. บันทึกขอยืมเงิน 1. ส าเนาค าสั่งหรือหนังสืออนุมัติไปราชการ(1 ชุด)     ยังไม่ได้ช าระเงินยืมรายเก่า  

 2. สัญญายืมเงิน (2 ชุด) 2. ต้นเรื่อง – บันทึกปะหน้าสัญญายืมเงิน(สรุป 
                     ค่าใช้จ่าย 

    

                       -  สัญญายืมเงิน (2 ชุด)     

                     - โครงการ+หรือหลักฐานการอบรมที่ 
                      ได้รับอนุมัติและตารางการอบรม 

    

     

 
ผู้ขอยืมเงิน 

 หลักฐานการยืมเงิน 
โดยผ่านหัวหน้ากลุ่มงาน 

(เรียบร้อยแล้ว) 

    

       

คุณแสงจันทร ์
 

งานสารบรรณ 
(ลงรับ) 

   

        

คุณวันเฉลิม กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ (ระบุเงิน)    

        

คุณเนตรดาว 
คุณประนอม 

การเงิน/หัวหน้าอ านวยการ 
(ตรวจสอบ) 

   

        

  เสนอ ผอ.ศูนย์ฯ(อนุมัติ)    

      
คุณรุ่งนภา งานการเงิน (เบกิเงิน)         

* ส่งใบยืมเงินกอ่นด าเนินการ   2  สัปดาห์  นับจากงานสารบรรณลงรับเรื่อง 

2  วัน 



กระบวนการ  :  การขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  (กรณีไม่ยมืเงิน) 
กลุ่มอ านวยการ  ศูนย์อนามัยท่ี 5 นครราชสีมา 

 
ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการด าเนนิการ ความเสี่ยง จุดควบคุม ระยะเวลา 

     
ผู้ขอเบิกเงนิ  หลักฐานขอเบิกเงิน 

(ผ่านหัวหน้ากลุ่มงาน) 
 - ส่งหลักฐานขอเบิกไม่ครบถ้วน -  ตรวจสอบหลักฐานขอเบิกเงินทุก

ครั้งก่อนน าเสนอ ผอ.ศูนยฯ์ 
 

1  วัน  /  ครั้ง 
   โดยแนบใบสรุปปะหน้าหลักฐาน  
คุณเนตรดาว 
คุณประนอม 

 การเงิน/หัวหน้ากลุ่มอ านวยการ 

(ตรวจสอบ) 
  ประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 

เดินทางไปราชการ 
 

1  วัน  /  ครั้ง 
       
คุณวันเฉลิม  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ 

(ระบเุงิน) 
   

        
  เสนอผู้อ านวยการศูนย์ฯ 

(อนุมัติ) 
   

        
คุณรุ่งนภา  งานการเงิน 

(รวบรวมหลักฐานเพื่อขอเบิกเงิน) 
   

1  วัน  /  ครั้ง 
      
 
 ขั้นตอนการขอเบกิเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทาง   (กรณีไม่ยืมเงิน) 
*  การส่งหลักฐานขอเบิกต้องเบิกภายใน  15  วัน  หลังจากเสร็จสิ้นการเดินทาง 
 
 
 
 



กระบวนการ  :  ขั้นตอนการสง่หลักฐานล้างหนี้เงินยืม 
กลุ่มอ านวยการ  ศูนย์อนามัยท่ี 5 นครราชสีมา 

ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการด าเนนิการ ความเสี่ยง จุดควบคุม ระยะเวลา 
    หลังจากกลับจากราชการ 
ผู้ยืมเงิน  หลักฐานล้างหนี ้

(ผ่านหัวหน้ากลุ่มงาน) 
  *ตรวจสอบหลักฐานครบถ้วน 

*ส่งใช้ภายใน 30 วันนบัจากวันที่
ได้รับเงนิ กรณีดังนี ้

 

   -การเดินทางไปประจ าต่าง สนง.  
คุณกัลยา  การเงิน   -เดินทางกลับภูมิล าเนาเดิม 1  วัน / ครั้ง 
  * ออกใบเสรจ็รับเงิน (กรณีคนืเงนิ)   -ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  
  * ออกใบรับใบส าคัญ   -ยืมไปปฏิบัติราชการ  
  (กรณีเป็นหลักฐานการคืนเงิน)   *ส่งใช้ภายใน 15 วันนบัจากวัน

กลับมาถึง 
 

                                                              -เดินทางไปราชการช่ัวคราว  
คุณเนตรดาว  งานการเงิน 

(ลงบัญชี) 
 -เดินทางไปราชการต่างประเทศ

ช่ัวคราว 
1  วัน / ครั้ง 

        
คุณเนตรดาว 
คุณประนอม 

 การเงิน/หัวหน้ากลุ่มอ านวยการ 

(ตรวจสอบหลักฐาน) 
  1  วัน / ครั้ง 

        
  เสนอผู้อ านวยการศูนย์ฯ 

(อนุมัติ) 
   

      
 
คุณรุ่งนภา 

 งานการเงิน 
เบิก-เก็บเอกสาร 

------------------ เบิกกรณีเบิกจากเงินงบประมาณเพื่อคืน
เงินทดรอง 

 1  วัน / ครั้ง 

คุณกัลยา      
  



 
กระบวนการ  :  ขั้นตอนการตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางฯ/ค่าใช้จ่ายประชุมอบรม 

กลุ่มอ านวยการ  ศูนย์อนามัยท่ี 5 นครราชสีมา 
 

ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการด าเนนิการ ความเสี่ยง จุดควบคุม ระยะเวลา 
   - หัวหน้าการเงนิตรวจสอบหลัก หลังจากกลับจากราชการ 
ผู้ขอเบิก  ส่งหลักฐานค่าใช้จ่ายฯ/

อบรม 
(ผ่านหัวหน้ากลุ่ม/งาน) 

 *เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน 
ท าให้การได้รบัเงนิล่าช้า 

ฐานแนบใบปะหน้าสรุป
หลักฐานประกอบการ 

 

   เบิกค่าใช้จ่ายฯ เซ็นช่ือผู้ตรวจ  
คุณแสงจันทร ์  งานสารบรรณ   สอบและตรวจทานถูกต้องโดย 1  วัน / ครั้ง 
คุณวันเฉลิม  ลงรับเอกสาร   หัวหน้าการเงินและหัวหน้ากลุ่ม  
  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ   อ านวยการ  
  ระบุงบประมาณ     
       
คุณเนตรดาว  หัวหน้างานการเงนิ 

ตรวจสอบหลักฐาน 
  1 วัน/ครั้ง 

        
 
คุณประนอม 

 เสนอ/หัวหน้ากลุ่มอ านวยการ 

(ลงนามตรวจสอบ) 
   

        
  เสนอผู้อ านวยการศูนย์ฯ 

(อนุมัติ) 
   

      
 
คุณรุ่งนภา 

 งานการเงิน 
ท าการขอเบิกในระบบ 

GFMIS 

   1  วัน / ครั้ง 

      

กรณีเอกสารไม่ถูกต้องส่งให้ผู้ขอ
เบิกท าการแก้ไขให้ถูกต้องเมื่อ
ถูกต้องครบถ้วนแล้วส่งคนืให้ 
หัวหน้างานการเงนิ 



  
กระบวนการ  :  ขั้นตอนการเกบ็รกัษาเงิน 

กลุ่มอ านวยการ  ศูนย์อนามัยท่ี 5 นครราชสีมา 
ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการด าเนนิการ ความเสี่ยง จุดควบคุม ระยะเวลา 

     

คณะกรรมการ  ค าสั่งแต่งตั้ง 
(คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน) 

 -  เงินคงเหลือไม่ตรงกับสมุดรายงานเงนิคงเหลือ 
ประจ าวัน 

- ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงิน
ให้ถกูต้องครบถ้วนตรงกับสมุดรายวัน 

 

  เงินคงเหลือประจ าวัน  

  คณะกรรมการ  - คณะกรรมการท าหน้าที่ไม่ครบตามค าสั่งที่ - แบ่งแยกหน้าที่ผู้รักษาเงินกับผู้ท า
บัญชี 

 

     มอบหมาย -มีสถานที่เก็บรักษาเงินที่ปลอดภัย  

  ตรวจนับเงิน 
หลักฐานแทนตัวเงิน 

 -ถูกต้องตรงกับสมุดรายงานเงิน
คงเหลือประจ าวัน 

 -มีการจัดท ารายงานเงินคงเหลือ 
-ห้ามกรรมการหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่มอบ 

 

      ลูกกุญแจให้ผู้อื่นท าหน้าที่กรรมการ  

  น าเงินสดหรือหลักฐานแทนตัวเงิน  
(เก็บเข้าตู้นิรภัย) 

 -เซ็นชื่อก ากับในสมุดรายงานเงิน
คงเหลือประจ าวัน 

 

      

คณะกรรมการ 
คุณเนตรดาว 
คุณประนอม 

 คณะกรรมการ 
(เปิดตู้นิรภัยเพ่ือน าเงิน หรือ

หลักฐานแทนตัวเงิน) 

 - ผ่านหัวหน้างานการเงิน/ 
- หัวหน้ากลุ่มอ านวยการ 

 

      

คุณกัลยา/ 
คุรณฐวรรณ 

 ส่งใหก้ับเจ้าหน้าที่การเงิน 
(เพื่อด าเนินการฝากคลัง/  ธนาคาร

ในวันรุ่งขึ้น) 

   

   เสนอผู้อ านวยการศูนย์ฯ 
ทราบ 

  

      
คุณกัลยา/ 
คุณณฐวรรณ 

 เจ้าหน้าที่การเงิน 
(เซ็นรับเงินและเอกสารแทนตัวเงินในสมุดรายงาน

การเงินคงเหลือประจ าวัน) 

   

ทุกวันท าการ 



 
กระบวนการ  :  ระบบเบิกจ่าย  GFMIS 

กลุ่มอ านวยการ  ศูนย์อนามัยท่ี 5 นครราชสีมา 
ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการด าเนนิการ ความเสี่ยง จุดควบคุม ระยะเวลา 

     

คุณเจนจิฬา  ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณด้วยระบบ 
GFMIS 

  - ลงทะเบียนคุมเงินประจ างวด  

     

คุณเจนจิฬา  ได้รับหลักฐานขอเบิกเงิน 
(อนุมัติเรียบร้อยแล้ว) 

 - ลงทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิกเงิน  

        

คุณเจนจิฬา 
คุณรุ่งนภา 

 รวบรวมหลักฐานแยกตาม 
-  รหัสกิจกรรมหลัก 

          - แหล่งของเงิน 

  - จัดพิมพ์ (ฉบับร่าง) 
- ลงทะเบียนคุมเงินประจ างวด 
- ลงทะเบียนคุมหลักฐานการขอเบิก 
- ลงสมุดคุมการเบิก 

 

       

คุณรุ่งนภา  จัดพิมพ์เอกสาร  แบบฟอร์ม Excel  loader  ดังนี้ 
            -  จัดท า ขบ.01 (ต้องอ้างใบสั่งซื้อ/จ้าง)  วงเงิน  
               5,000  บาทขึ้นไป 
            -  จัดท า ขบ.02/ขบ.03  เบิกจากเงินงบประมาณ 
               เงินนอกงบประมาณ (จัดท า ขจ.01 ทุกครัง้) 

 - ตรวจสอบการจัดท ารายการถูกต้อง
โดยหัวหน้างานการเงิน 

 

      

คุณรุ่งนภา  น าข้อมูลลงเครื่องโดยใช้ระบบ Intranat   
ที่ศูนย์ฯ 

 เปิดรายงาน Web report  ได้รับเลข
เอกสารจากระบบ GFMIS 

 - ตรวจสอบหลักฐานพร้อม SAP 
ถูกต้องโดยหัวหน้าการเงิน 

 

        

คุณรุ่งนภา  ลงเลข  GFMIS  ลงในสมุด  
 Pass  Book 

   

 
 
 
 

1  วัน  /  คร้ัง 



กระบวนการ  :  ระบบเบิกจ่าย  GFMIS   (ต่อ) 
ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการด าเนนิการ ความเสี่ยง จุดควบคุม ระยะเวลา 

     

คุณประนอม  เสนอผู้มีอ านาจลงนาม 
หรือผู้เบิกแทน 

 -แหลง่ของเงิน/รหัสงบประมาณ/กิจกรรมหลักและ
จ านวนเงินผิดพลาด 

- สมุด  Pass  Book  กับ SAP ที่ได้รับ
และ GFMIS 

1  วัน  /  ครัง้ 

     

คลังจังหวัด  คลังจังหวัดปลดล็อค 
 

  1  วัน 

        

กรมบัญชีกลาง  กรมบัญชีกลาง 
(โอนเงิน) 

 - จ่ายตรงผู้ขาย 
- เข้าบัญชีเงินฝากศูนย์ฯ 

- ดูรายงานวันโอนเงินเข้าบัญชีใน Web 
Report  GFMIS (กรณีจ่ายตรง) 

2 – 3  วัน 

        

คุณรุ่งนภา  การเงินตรวจสอบ  Statement  หรือเรียกดู  
Web  report 

 -  Statement 1  วัน  /  ครัง้ 

      

ผอ.ศูนย์ฯ 
คุณวีณา 

 เสนอผู้มีอ านาจลงนามในเชค็ 
  2  ใน 3 

  

คุณประนอม       

 

คุณณฐวรรณ  การเงินจ่ายเงิน 
 

 จ่ายเงินสดไม่หมด  ให้เก็บเข้าตู้เซฟ - ทะเบียนคุมการจ่ายเงิน 1  วัน  /  ครัง้ 

 
 
 
 
 
 
 
 



กระบวนการ  :  การรับและน าส่งเงิน 
กลุ่มอ านวยการ  ศูนย์อนามัยท่ี 5 นครราชสีมา 

ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการด าเนนิการ ความเสี่ยง จุดควบคุม ระยะเวลา 
     

คุณกัลยา/ 
คุณณฐวรรณ 

 จัดเก็บเงิน 
 

 ออกใบเสร็จรับเงิน  น าเงินส่งที่
ธนาคารกรุงไทยได้เลข 

 งานบัญชีตรวจสอบ 
1.  Pay  In  Slip 

   2. บช. 01  

คุณรุ่งนภา  จัดท าเอกสาร  นส.01   
(ใบจัดเก็บรายได้) 

 3.  นส.02  

        

   จัดท าเอกสาร   
นส.(02) ใบน าส่งเงิน 

    

   ระบุเลข  16  หลัก  น าส่งเอกสาร  (Load  ข้อมูล)   

     โดยใช้ระบบ  Intranet  ที่ศูนย ์   

        

   รับเลขรหัสการน าส่งข้อมูลในระบบ  GFMIS  จาก
ระบบ  SAP  LOG  ได้เลข  GFMIS 

  

   2  เลข 
1  เลข 

(กรณีเงินนอกงบประมาณ 
(กรณีเงินงบประมาณ) 

  

        

  นส.02  พร้อมเลข  GFMIS  เก็บไว้ที่ศูนย์ฯ    

 
 
 
 
 
 
 
 

1  วัน / ครั้ง 



กระบวนการ  :  การเบิกเกินสง่คนื  (4 ขั้นตอน) 
กลุ่มอ านวยการ  ศูนย์อนามัยท่ี 5 นครราชสีมา 

ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการด าเนนิการ ความเสี่ยง จุดควบคุม ระยะเวลา 
     

คุณกัลยา    ตั้งลูกหนี้เบิกเงินส่งคืน 
จัดท าแบบ บช.01 

   - ทะเบียนใบรับใบส าคัญ 
- ใบเสร็จรับเงิน 

   -  Pay In  Slip  

คุณกัลยา    - SAP  จากระบบ GFMIS  

   น าส่งเอกสาร  (Load  ข้อมูล) 
โดยใช้ระบบ  Intranet  ที่ศูนย ์

    

        

  
นส.02 พร้อมเลข GFMIS  เก็บ

ไว้ที่ศูนย์ฯ 

 รับเลขรหัสการน าส่งข้อมูลใน
ระบบ  GFMIS  
 จากระบบ  SAP  LOG  ได้เลข  
GFMIS 

   

   2  เลข 
1  เลข 

(กรณีเงินนอกงบประมาณ 
(กรณีเงินงบประมาณ) 

  

        

   จัดท าเอกสาร บช.01 เพื่อท าการกลับรายการ  พร้อมออก
เลขที่เอกสาร  GFMIS 

   

        

      

 
 
 
 
 
 

 

1  วัน / ครั้ง 



กระบวนการ  :  เบิกเกินส่งคืนคลงั  (  3  ขั้นตอน) 
กลุ่มอ านวยการ  ศูนย์อนามัยท่ี 5 นครราชสีมา 

 
ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการด าเนนิการ ความเสี่ยง จุดควบคุม ระยะเวลา 

     

คุณรุ่งนภา  รับคืนเงินยืม 
 

 ออกใบเสร็จรับเงิน  น าเงินส่งที่
ธนาคารกรุงไทยได้เลข 

 - งานบัญชีตรวจสอบความถูกต้อง บช.01 
- นส. 02 

   -  SAP  ระบบ GFMIS  

คุณรุ่งนภา  น าหลักฐานการล้างหนี้
เงินยืมมาจัดท าใน
แบบฟอร์ม  บช.01 

   

        

   จัดท าเอกสาร   
นส.(02) ใบน าส่งเงิน 

    

     น าส่งเอกสาร  (Load  ข้อมูล)   

     โดยใช้ระบบ  Intranet  ที่ศูนย ์   

        

    รับเลขรหัสการน าส่งข้อมูลในระบบ  GFMIS  
จากระบบ  SAP  LOG  ได้เลข  GFMIS 

  

   2  เลข 
1  เลข 

(กรณีเงินนอกงบประมาณ 
(กรณีเงินงบประมาณ) 

  

        

      

 
 
 
 

 

 

1 วัน  /  คร้ัง 
จัดท า บช.01 ปรบัปรงุลูกหนีเ้งินยืม 



กระบวนการ  :  การเบิกจ่าย  เงินเดือนข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า (ระบบจ่ายตรง) 
กลุ่มอ านวยการ  ศูนย์อนามัยท่ี 5 นครราชสมีา 

ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการด าเนนิการ ความเสี่ยง จุดควบคุม ระยะเวลา 
     

คุณพรนภา    รับหนังสือ/ค าสั่ง 
ผ่านการลงนามสั่งการ 

  *คิดค านวณรายละ 
เอียดการขอเบิกเงิน
ผิดพลาด* 

*มอบหมายหรือมอบอ านาจก าหนดให้ท างานในระบบงานจ่ายตรงเงินเดือน/ค่าจ้าง 
ท าการประมวลผลหรือค านวณบัตรและบันทึก/แก้ไขรายการ  พร้อมตรวจสอบความถูกต้อง  
จนกระทั่งพร้อมน าเงินเข้าบัญชีเงินฝากในแต่ละเดือนตามก าหนดเวลาที่แต่ละหน่วยงานตก
ลงการส่งมอบกัน  โดยเข้าระบบงาน  TOKEN KEY   

     

  จัดท าใบโอนอัตรา 
(แบบ 1,2) 

กรณีโอน / ย้าย 

  
คัดแยกประเภทค าสั่ง 

  

        

คุณเนตรดาว 
คุณประนอม 

 ตรวจสอบความถูกต้อง  เข้าระบบ Excel 
บันทึกรายการ 

  

       

คุณแสงจันทร ์
 

 งานสารบรรณ 
เสนอผู้มีอ านาจลงนาม 

 บันทึกข้อมูลลงในระบบ 
จ่ายตรง 

 
  

 

        

 ส่งหน่วยงาน/โอน/ย้าย  ประมวลรายการหรือ 
ท ารายการ 

   

        

คุณเนตรดาว 
คุณประนอม 

 กรมอนามัยประมวลผล 
สรุปและส่งกรมบัญชีกลาง 

    

        

กรมบัญชีกลาง   วางเบิกเงิน    

        

กรมบัญชี 
กลาง 

   เบิกจ่ายเงินและสัง่จ่ายเงิน  โอนเข้าบัญชีเงินฝาก
รายบุคคล 

 โอนหนี้กลับเข้า
บัญชีหน่วยงาน 

 

 ปริ้นสลิปเงินเดือน//ค่าจ้าง 
ส่งรายบุคคล 
(คุณพรนภา) 

 

1 สัปดาห ์ 
วัน 



กระบวนการ  :  ขั้นตอนการจ่ายเงิน   
กลุ่มอ านวยการ  ศูนย์อนามัยท่ี 5 นครราชสีมา 

ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการด าเนนิการ ความเสี่ยง จุดควบคุม ระยะเวลา 
     

คุณรุ่งนภา    เปิด  Internet  Banking    - ตรวจสอบหลักฐานการจ่ายให้ถกูต้องครบถ้วน 

   ตามระเบียบการจ่ายเงิน 

คุณพรนภา  จัดท ารายละเอียด
ประกอบการเขียนเช็ค 

                                                                  - แบ่งแยกหน้าที่งานในการอนุมัติจ่ายเงินสด การบันทึก 
                                                                    บัญช ีและการกระทบยอดเงินสดและเงินฝากธนาคาร 

       ออกจากกัน 

คุณพรนภา  เขียนเช็ค/เงินสดจ่ายเงินให้
บริษัทร้าน/บุคคล 

 - เงินสดกรณีต่ ากว่า  4,000 - ตรวจสอบจ านวนเงินที่จ่ายกับหลักฐานการจ่ายเงิน 
และรายการที่บันทึกบัญชีทุกสิ้นวัน 

          

คุณพรนภา บันทึกเลขทีเ่ช็คใน 
ทะเบียนคุมเช็ค 

       

คุณเนตรดาว น าเสนอหัวหน้าการเงิน/ 
หัวหน้ากลุ่มอ านวยการ 

    

        

กรรมการ  2  ใน  3  เสนอผู้มีอ านาจลงนาม  - พร้อมหลักฐานการเขียนเช็ค  

        

คุณณฐวรรณ   แจ้งผู้มีสิทธิรับเงินตามฎีกาให้มา
รับเงินสด / เช็ค 

   

        

คุณณฐวรรณ   จ่ายเงินสด  /  เช็ค    

       

คุณณฐวรรณ  จัดท าใบส าคัญจ่าย    

       

คุณเนตรดาว ,คุณเจนจิฬา งานบัญชี    

 

1  วัน / ครั้ง 



กระบวนการ  :  การเบิกจ่ายเงินทดรองราชการ   
กลุ่มอ านวยการ  ศูนย์อนามัยท่ี 5 นครราชสีมา 

ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการด าเนนิการ ความเสีย่ง จุดควบคุม ระยะเวลา 
     

คุณเนตรดาว   เอกสารหลักฐานใบส าคัญ    *ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย 

   เงินทดรองราชการ พ.ศ. 2547  

คุณพรนภา  คัดแยกใบส าคัญ 
/รวมยอดเงิน 

                                                                                                 *บันทึกในทะเบยีนถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
                                                                                                *ดอกเบี้ยที่เกิดจากการน าเงินฝากให้น าส่งคลัง 

                                                              เป็นรายได้แผ่นดิน 

คุณพรนภา เขียนเช็คเงินทดรองราชการ 

                                                                                                               *แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มอ านวยการตรวจสอบทะเบียนทุกครั้ง 
                                                      เมื่อมีการรับจ่ายเงิน 

คุณเนตรดาว 
คุณประนอม 

เสนอหัวหน้าการเงิน/
หัวหน้ากลุ่มอ านวยการ 

                                

กรรมการ 2 ใน  3 เสนอผู้มีอ านาจลงนาม 
ในเช็ค 

  *พร้อมหลักฐานการเขียนเช็ค  

        

คุณณฐวรรณ   แจ้งผู้มีสิทธิรับเงินตามใบส าคัญ    

        

คุณณฐวรรณ   จ่ายเงินตามใบส าคัญ 
/ประทับตราจ่าย//ลงวันที่จ่าย 

   

        

คุณเนตรดาว   ลงทะเบียนคุมการจ่ายเงินทดรอง    

       

   สรุปยอดใบส าคัญจ่าย    

       

คณะกรรมการ 
คุณประนอม 

 เจ้าหน้าที่ได้รับแต่งตั้งตรวจสอบทะเบียนคุมเงินทดรอง 
กับเงินสดคงเหลือ 

   

1 วัน / ครั้ง 



 
กระบวนการ  :  การเบิกจ่ายเงินทดรองราชการ  (ตอ่) 

กลุ่มอ านวยการ  ศูนย์อนามัยท่ี 5 นครราชสีมา 
 

ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการด าเนนิการ ความเสี่ยง จุดควบคุม ระยะเวลา 
     

คุณเนตรดาว   ส่งใบส าคัญเพื่อตั้งฎีกาขอเบิกเงินเพื่อชดใช้เงินทดรอง    

คุณรุ่งนภา     

  เมื่อได้รับอนุมัติฎีกาชดใช้เงินทดรองตอ้งตรวจสอบฏีกาว่าได้รับ
ชดใช้ยอดใด 

            **ไม่ได้ท าการสอบยอดใบส าคัญว่า                          **เจ้าหน้าที่บัญชีจะต้องท าการสอบ 
    ส่งชดใช้ยอดใดท าให้ยอดใบส าคัญไม่ถูกต้อง**       สอบยอดเมื่อมีการชดใช้ใบส าคัญทุกครั้ง** 

        

คุณกัลยา / คุณเนตรดาว น าเช็คที่ได้รับเข้าบัญชีเงินทดรองและลงทะเบียนคุมเงินทดรอง 

       

คุณกัลยา กรณีลูกหนี้คืนเงินยืมเงินทดรองต้องออกใบเสร็จ/ใบรับใบส าคัญ
รับเงินคืนเงินยืม 

       

คุณกัลยา  กรณีลูกหนี้เงินยืม ฯ สง่ใบส าคัญมียอดเงินมากกว่ายอดเงินยืมให้
จ่ายเงินทดรองเพิ่มและให้ลกูหนี้ออกหลักฐานรับเงินเพิ่ม 

    

        

        

        

        

        

        

       

       

       

       

 

1  วัน / ครั้ง 



กระบวนการ  :  ผังงานการบญัชี  การบันทึกบัญชีด้านจ่าย 
ศูนย์อนามัยท่ี 5 นครราชสีมา 

 
ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการด าเนนิการ ความเสี่ยง จุดควบคุม ระยะเวลา 

     

     

คุณเนตรดาว 
 

 ใบส าคัญการ
ลงบัญชี(ด้านจ่าย) 

                                  ** บันทึกการลงบัญชีไม่ครบถ้วน** - บันทึกบัญชใีห้ถกูต้องครบถ้วน และเป็นปัจจุบันตามหลกั 
การบัญชี 

   - หัวหน้ากลุ่มอ านวยการ  ตรวจสอบการบันทึกบัญชี 

คุณเนตรดาว 
คุณกัลยา 

  สมุดรายวันเงินจ่าย 
 

  - รายงานฐานะเงิน
คงเหลือประจ าวัน 

 

        

คุณเจนจิฬา บัญชีแยกประเภท 
 

       

คุณเจนจิฬา ทะเบียนคุม 
 

       

คุณเจนจิฬา   รายได้แผ่นดิน 
 

 -  

        

คุณเจนจิฬา   รายงานการเงิน 
(ประจ าเดือน,ประจ าปี) 

   

        

        

        

        

       

       

ทุกวันท าการ 



       

กระบวนการ  :  ผังงานการบญัชี  การบันทึกบัญชีด้านทั่วไป 
ศูนย์อนามัยท่ี 5 นครราชสีมา 

 
ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการด าเนนิการ ความเสี่ยง จุดควบคุม ระยะเวลา 

     

     

คุณเนตรดาว  ใบส าคัญการลงบัญชี
(ด้านทั่วไป) 

                                   ** บันทึกการลงบัญชีไม่ครบถ้วน** 
                                                   

- บันทึกบัญชใีห้ถกูต้องครบถ้วน และเป็นปัจจุบันตามหลกั 
การบัญชี 

     

คุณเจนจิฬา   สมุดรายวันเงินทั่วไป 
 

   

        

คุณเจนจิฬา บัญชีแยกประเภท 
 

       

คุณเจนจิฬา ทะเบียนคุม 
 

       

คุณเจนจิฬา รายได้แผ่นดิน 
 

   

        

คุณเจนจิฬา   รายงานการเงิน 
(ประจ าเดือน,ประจ าปี) 

 

 **จัดส่งรายงานไม่เป็นไปตามก าหนด**  

        

        

        

        

ทุกวันท าการ 



       

       

กระบวนการ  :  ผังงานการบญัชี  การบันทึกบัญชีด้านรบั 
ศูนย์อนามัยท่ี 5 นครราชสีมา 

 
ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการด าเนนิการ ความเสี่ยง จุดควบคุม ระยะเวลา 

     

     

คุณเนตรดาว  ใบส าคัญการลงบัญชี
(ด้านรับ) 

   *                      *จัดส่งรายงานไม่เป็นไปตามก าหนด**                    - บันทึกบัญชใีห้ถกูต้องครบถ้วน และเป็นปัจจุบันตามหลกั 
การบัญชี 

     

คุณเจนจิฬา   สมุดรายวันเงินรับ 
 

   

        

คุณเจนจิฬา บัญชีแยกประเภท 
 

       

คุณเจนจิฬา ทะเบียนคุม 
 

       

คุณเจนจิฬา รายได้แผ่นดิน 
 

   

        

คุณเจนจิฬา   รายงานการเงิน 
(ประจ าเดือน,ประจ าปี) 

 

 **จัดส่งรายงานไม่เป็นไปตามก าหนด**  

        

        

        

ทุกวันท าการ 



        

       

       

 
 
 
 
  



กระบวนงาน  :  การประเมินผลงานเพ่ือเลือ่นระดับและแต่งตัง้ข้าราชการใหด้ ารงต าแหน่งสูงขึน้ ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ

ผู้รบัผิดชอบ ขัน้ตอนการด าเนินงาน ความเสีย่ง จุดควบคุม ระยะเวลา

นางจนิตนา  ข าโคกสูง ๑. ส ารวจขา้ราชการผู้มีคุณสมบัติครบถว้น - ตรวจสอบขอ้มูลผิดพลาด - ใช้ประวัติ ก.พ. ๗ ประกอบการ ๑ วัน
   ให้ส่งแบบประเมินผลงาน ตาม ว ๑๐/๒๕๔๘ ส ารวจขอ้มูลไม่ครบ ตรวจสอบขอ้มูล
๒. แจง้ให้ขา้ราชการผู้มีคุณสมบัติทราบและส่ง - ใช้มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง
   แบบประเมินฯ ตาม ว ๑๐/๒๕๔๘ มาประกอบการส ารวจขอ้มูลฯ

นางจนิตนา  ข าโคกสูง   รับเอกสารของผู้ประเมิน ตรวจสอบและ - ผู้รับบริการกรอกขอ้มูลในแบบ - ใช้แบบฟอร์มการประเมินฯ ๑ วัน
  วิเคราะห์ความถกูต้องของเอกสาร ความ แบบประเมินฯ ไม่ถกูต้อง ครบถว้น ตามที่กองการเจา้หน้าที่ ก าหนด
  ครบถว้น  โดยตรวจเอกสาร  ดังนี้ - ใช้ประวัติ ก.พ. ๗ ประกอบการ
  ๑) แบบประเมินคุณสมบัติของบุคคล จดัท าขอ้มูลคุณสมบัติของบุคคล
  ๒) เอกสารทางวิชาการ
  ๓) เอกสารหมายเลข ๑ - ๓  ตรงกบัประกาศ
  ของกองการเจา้หน้าที่  กรมอนามัย
  กรณเีอกสารไม่ถูกต้อง  ไม่ครบ
  ส่งคืนให้ผู้รับการประเมินกลับไปแกไ้ข

นางจนิตนา  ข าโคกสูง    เมือ่เอกสารของผู้รับการประเมินครบถว้น ๑ วัน
   สมบูรณ์ด าเนินการส่งให้หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย
   พิจารณาลงนาม



ผู้รบัผิดชอบ ขัน้ตอนการด าเนินงาน ความเสีย่ง จุดควบคุม ระยะเวลา

นางจนิตนา  ข าโคกสูง จดัท าหนังสือเสนอ ผอ.ศูนย ์พิจารณาลงนาม - แบบรายการประกอบค าขอ ๑ วัน
  ส่งกองการเจา้หน้าที่ กรมอนามัย บุคคล

กลุ่มสรรหาและบรรจุ   กองการเจา้หน้าที่ ส่งประกาศคัดเลือกให้ผู้รับ ๑ สัปดาห์
แต่งต้ัง    การประเมินส่งผลงานประเมินฯ ตามขั้นตอน

  การประเมินผลงาน (ว ๑๐/๒๕๔๘)

นางจนิตนา  ข าโคกสูง   แจง้ให้ผู้รับการคัดเลือกฯ ส่งผลงานและ - ผู้ให้บริการแจง้ให้ผู้รับการ - ขั้นตอนการให้บริการและ ๑ วัน
  ขอ้เสนอแนวคิดฯ พร้อมหลักฐานการเผยแพร่ ประเมินฯ ส่งผลงานล่าช้า ระยะเวลาการให้บริการตามที่
  ผลงานผ่านทาง knowledge  Center ก าหนด
  ในระดับกรมหรือระดับหน่วยงาน   แล้ว - ก าหนดวันส่งผลงานฯ
  รวบรวมส่งเลขานุการคณะกรรมการประเมิน
  ผลงาน

นางจนิตนา  ข าโคกสูง  รับเอกสารของผู้รับการคัดเลือกฯ  พร้อมจดัให้ - ผู้ให้บริการไม่บันทึกวัน เดือน ปี - ทะเบียนรับเอกสาร ๕ นาที
 มีการลงทะเบียนวันที่รับเอกสารเพื่อใช้ในการ ที่รับเอกสาร
 นับวันที่แต่งต้ัง  กรณีเอกสารครบถว้นสมบูรณ์
แล้วส่งให้คณะกรรมการ กพว. พิจารณาผลงาน



ผู้รบัผิดชอบ ขัน้ตอนการด าเนินงาน ความเสีย่ง จุดควบคุม ระยะเวลา

๑. ชื่อเร่ือง สัดส่วนของผลงาน ๑ วัน
เลขานุการ ตรวจสอบความถกูต้องของผลงานและขอ้เสนอ ขอ้เสนอแนวคิดฯ จะต้องเหมือนกบั
คณะกรรมการประเมิน แนวคิดฯ  เมือ่เอกสารของผู้รับการคัดเลือกฯ ประกาศคัดเลือกฯ กรมอนามัย
ผลงาน ครบถว้นสมบูรณ์ด าเนินการส่งให้คณะกรรมการ ๒. รูปแบบการเสนอผลงานและ

กพว.  ได้อา่นล่วงหน้ากอ่นนัดประชุม ขอ้เสนอแนวคิดฯ จะต้องเป็นไป
ตามแบบรายการประกอบค าขอ

ประเมินผลงานฯ ตามเอกสาร
เกี่ยวกบัการประเมินบุคคล
ของกองการเจา้หน้าที่ กรมอนามัย

เลขานุการ จดัท าหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการฯ ติดต่อ ๑. บัญชีรายละเอยีดประกอบ ๑ สัปดาห์
คณะกรรมการประเมิน สถานที่จดัประชุม  และเตรียมเอกสารประกอบ การพิจารณาผลงาน
ผลงาน การประเมิน เอกสารลงนามและเอกสารที่ ๒. แบบแสดงการรับผลงานที่ส่ง

เกี่ยวขอ้งอื่น ๆ ดังนี้ ประเมิน
๑. บัญชีรายละเอยีดประกอบการพิจารณา ๓. แบบแสดงการประเมินผลงาน
๒. แบบแสดงการรับผลงานที่ส่งประเมิน ๔. แบบรายงานผลการประเมิน
๓. แบบแสดงการประเมินผลงาน ผลงาน
๔. แบบรายงานผลการประเมินผลงาน ๕. แบบให้คะแนนเกณฑ์การตัดสิน
๕. แบบให้คะแนนเกณฑ์การตัดสินคุณภาพ คุณภาพของผลงานของ
   ของผลงานของคณะกรรมการฯ คณะกรรมการฯ



ผู้รบัผิดชอบ ขัน้ตอนการด าเนินงาน ความเสีย่ง จุดควบคุม ระยะเวลา

เลขานุการ    ประชุมพิจารณาผลงานวิชาการรายบุคคล - คณะกรรมการไม่ครบ  ท าให้การ ๑ เดือน
คณะกรรมการประเมิน พิจารณาผลงานฯ เกดิความล่าช้า
ผลงาน

เลขานุการ   คณะกรรมการพิจารณาผลงานของผู้รับการ - ขั้นตอนการให้บริการและ ๒ สัปดาห์
คณะกรรมการประเมิน   คัดเลือกฯ  กรณีมีขอ้แกไ้ขหรือไม่ผ่านจะส่ง ระยะเวลาการให้บริการตามที่
ผลงาน   กลับคืนให้ผู้ขอประเมินให้ด าเนินการต่อและ ก าหนด

  ท าบันทึกแจง้กลับไปแกไ้ข - ก าหนดวันส่งผลงานฯ ที่แกไ้ข

เลขานุการ รายงานผลการประเมิน  กรณีผ่านการประเมิน - สรุปรายงานล่าช้า - ขั้นตอนการให้บริการและ ๒ วัน
คณะกรรมการประเมิน รวบรวมเอกสารเสนอ ผอ.ศูนยฯ์ เพื่อส่งให้ ระยะเวลาการให้บริการตามที่
ผลงาน กองการเจา้หน้าที่ ดังนี้ ก าหนด

๑)  มติที่ประชุม
๒)  บัญชีรายละเอยีดประกอบการพิจารณา 
๓)  แบบแสดงการรับผลงานที่ส่งประเมิน
๔)  แบบแสดงการประเมินผลงาน
๕)  แบบรายงานผลการประเมินผลงาน
๖)  เกณฑ์การตัดสินคุณภาพของผลงานของ
    คณะกรรมการทุกราย
๗)  ผลงานและขอ้เสนอแนวคิดฯ ของผู้รับการ
     คัดเลือกฯ (ต้นฉบับ ๑ เล่ม ส าเนา ๒ เล่ม
     และแผ่น CD ๑ แผ่น)



ผู้รบัผิดชอบ ขัน้ตอนการด าเนินงาน ความเสีย่ง จุดควบคุม ระยะเวลา

นางจนิตนา  ข าโคกสูง จดัท าหนังสือและรวบรวมเอกสารเสนอ ผอ.ศูนย์ ๑ วัน
ลงนาม เพื่อรายงานผลการประเมินให้
กองการเจา้หน้าที่ด าเนินการจดัท าค าส่ัง
แต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งในระดับสูงขึ้น เสนอ
กรมอนามัย

กระบวนงานที่ให้บริการแกข่า้ราชการผู้มีคุณสมบัติครบถว้น  ส่งผลงานขอรับการประเมินเล่ือนระดับให้สูงขึ้น  ซ่ึงมีผลต่อการสร้างขวัญและก าลังใจ  รวมทั้งเป็นการ
              เสริมสร้างแรงจงูใจในการปฏิบัติงานให้แกข่า้ราชการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการท างานให้สูงขึ้น



การให้โอน

ขั้นตอนการด าเนินงาน จุดเสี่ยง จุดควบคุม ระยะเวลา

ท ำหนังสือส่งเร่ืองไปหน่วยงำนที่ขอโอน 30 นำที

        กองกำรเจ้ำหน้ำที่ กรมอนำมัย    สอบถำม
ควำมยินยอมจำกศูนย์ฯ

-

 ศูนย์ฯ ท ำหนังสือแจ้งผลกำรยินยอมใหก้องกำร
เจ้ำหน้ำที่

10 นำที

กองกำรเจ้ำหน้ำที่ ส่งค ำสั่งใหโ้อนและแจ้งให้
ส่งไปรำยงำนตัวปฏิบัติรำชกำร

-

5 นำที

การให้โอน หมำยถึง  กำรใหเ้จ้ำหน้ำที่โอนไปรับรำชกำรที่กรมและกระทรวงอ่ืนๆ 
หลักฐำนกำรใหโ้อน
1.  ส ำเนำวุฒิกำรศึกษำ                                                                             2  ชดุ    
2.  กรณีขอโอนกลับภูมิล ำเนำ  ใชส้ ำเนำทะเบียนบ้ำน                           2  ชดุ
3.  กรณีขอไปดูแลบิดำ มำรดำมีโรคประจ ำตัวใชใ้บรับรองแพทย์       2  ชดุ

ผู้รบัผิดชอบ

ควำมล่ำชำ้
ขั้นตอนกำร
ด ำเนินกำรแต่
หน่วยงำน

ติดตำมทวงถำม

รับบันทึกของผู้ขอโอน เมื่อ ผอ.อนุมัติ

ส่งตัวผู้ขอโอนพร้อมส ำเนำหนังสือ



การรบัโอน
ขั้นตอนการด าเนินงาน จุดเสี่ยง จุดควบคุม ระยะเวลา

ท ำหนังสือรับโอนไปกองกำรเจ้ำหน้ำที่ 20 นำที

                     รอผู้ขอโอนมำรำยงำนตัว                 
  (หำกเกิน 1 เดือน โทรติดตำม)

-

เมื่อผู้ขอโอนมำรำยงำนตัว  และท ำหนังสือแจ้ง
วันรำยงำนตัวใหก้องกำรเจ้ำหน้ำที่ทรำบ

10 นำที

5 นำที

การรบัโอน
หลักฐำนกำรรับโอน
1.  ส ำเนำวุฒิกำรศึกษำ                                                                             2  ชดุ    
2.  กรณีขอโอนกลับภูมิล ำเนำ  ใชส้ ำเนำทะเบียนบ้ำน                           2  ชดุ
3.  กรณี  ขอไปดูแลบิดำ มำรดำมีโรคประจ ำตัวใชใ้บรับรองแพทย์       2  ชดุ

ผู้รบัผิดชอบ

ควำมล่ำชำ้
ขั้นตอนกำร
ด ำเนินกำรแต่
หน่วยงำน

ติดตำมทวงถำม

รับหนังสือขอโอนมำรับรำชกำร

ส่งตัวผู้ขอโอนมำให้กลุ่ม/ฝ่ำย



การขอย้ายไป
ขั้นตอนการด าเนินงาน จุดเสี่ยง จุดควบคุม ระยะเวลา

ท ำหนังสือพร้อมหลักฐำนส่งใหก้องกำรเจ้ำหน้ำที่ 20 นำที

รับค ำสั่งย้ำย -

         ส ำเนำค ำสั่งแจ้งไปกลุ่ม/ฝ่ำยทรำบเพ่ือให ้    
 ผู้ขอย้ำยมอบหมำยงำนที่รับผิดชอบ

10 นำที

 รับหนังสือมอบหมำยงำนที่รับผิดชอบ และท ำ
หนังสือส่งไปรำยงำนตัว , พร้อมแจ้งวันรำยงำน

ตัวใหก้องกำรเจ้ำหน้ำที่
10 นำที

5 นำที

กำรขอย้ำย
หลักฐำนกำรขอย้ำย
1.  ส ำเนำวุฒิกำรศึกษำ                                                                               2  ชดุ    
2.  กรณีขอโอนกลับภูมิล ำเนำ  ใชส้ ำเนำทะเบียนบ้ำน                           2  ชดุ
3.  กรณี  ขอไปดูแลบิดำ มำรดำมีโรคประจ ำตัวใชใ้บรับรองแพทย์       2  ชดุ

ผู้รบัผิดชอบ

รับบันทึกของผู้ขอย้ำยเมื่อ ผอ.อนุมัติ

บันทึกค ำสั่งย้ำย ลง ก.พ.7



การรบัย้าย
ขั้นตอนการด าเนินงาน จุดเสี่ยง จุดควบคุม ระยะเวลา

ท ำหนังสือแจ้งกำรย้ำยใหก้องกำรเจ้ำหน้ำที่ 10 นำที

รับค ำสัง่ย้ำย   รอผู้ขอย้ำยมำรำยงำนตัวปฏิบติัรำชกำร -

10 นำที

กำรรับย้ำย
หลักฐำนกำรรับย้ำย
1.  ส ำเนำวุฒิกำรศึกษำ                                                                               2  ชดุ    
2.  กรณีขอโอนกลับภูมิล ำเนำ  ใชส้ ำเนำทะเบียนบ้ำน                           2  ชดุ
3.  กรณี  ขอไปดูแลบิดำ มำรดำมีโรคประจ ำตัวใชใ้บรับรองแพทย์       2  ชดุ

ผู้รบัผิดชอบ

รับหนังสือจำกหน่วยงำนที่ผู้ขอ

แจ้งวันรำยงำนตัวให้สังกัดเดิมของผู้
ขอย้ำย  และแจ้งกองกำรเจ้ำหน้ำที่



การให้ย้าย
ขั้นตอนการด าเนินงาน จุดเสี่ยง จุดควบคุม ระยะเวลา

ท ำหนังสือพร้อมหลักฐำนส่งใหก้องกำรเจ้ำหน้ำที่ 30 นำที

รับค ำสั่งย้ำยจำกกองกำรเจ้ำหน้ำที่ -

   ส ำเนำค ำสั่งใหก้ลุ่ม/ฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือแจ้งให ้ 
 ผู้ขอย้ำยมอบหมำยงำนที่รับผิดชอบ

10 นำที

ท ำหนังสือส่งตัวไปรำยงำนตัวปฏิบัติรำชกำร 10 นำที

5 นำที

กำรใหย้้ำย
หลักฐำนกำรใหย้้ำย
1.  ส ำเนำวุฒิกำรศึกษำ                                                                               2  ชดุ    
2.  กรณีขอโอนกลับภูมิล ำเนำ  ใชส้ ำเนำทะเบียนบ้ำน                           2  ชดุ
3.  กรณี  ขอไปดูแลบิดำ มำรดำมีโรคประจ ำตัวใชใ้บรับรองแพทย์       2  ชดุ

ผู้รบัผิดชอบ

รับบันทึกขอย้ำย เมื่อ ผอ.อนุมัติ

บันทึกค ำสั่งลงทะเบียนประวัติ ก.พ. 7



การขอลาออก
ขั้นตอนการด าเนินงาน จุดเสี่ยง จุดควบคุม ระยะเวลา

ท ำหนังสือขอลำออกไปกองกำรเจ้ำหน้ำที่ 10 นำที

รับค ำสั่งลำออกจำกกองกำรเจ้ำหน้ำที่ -

ส ำเนำค ำสั่งลำออกใหก้ลุ่ม/ฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง 10 นำที

5 นำที

กำรขอลำออก
หลักฐำนกำรขอลำออก
1.  หนังสือขอลำออก                                                                  2  ชดุ    
2.  ส ำเนำทะเบียนบ้ำน                                                               2  ชดุ
3.  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน                                             2  ชดุ

ผู้รบัผิดชอบ

รับบันทึกพร้อมทั้งหนังสือขอลำออก เม่ือ ผอ.
อนุมัติ  (ยื่นล่วงหน้ำก่อน   ขอลำออก  30 วัน)

บันทึกลงทะเบียนประวัติ ก.พ.7



ไปช่วยราชการ
ขั้นตอนการด าเนินงาน จุดเสี่ยง จุดควบคุม ระยะเวลา

ท ำหนังสือแจ้งกองกำรเจ้ำหน้ำที่  และส ำเนำให้
หน่วยงำนที่ไปชว่ยรำชกำร

10 นำที

รอหนังสืออนุมัติจำกกรมฯ -

รับหนงัสืออนมุัติจำกกรมฯ  ส ำเนำส่งใหก้ลุ่ม/ฝ่ำยที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือใหเ้จ้ำหนำ้ทีม่อบหมำยงำนในหนำ้ที่

10 นำที

รอบันทึกมอบหมำยงำนและท ำหนังสือส่งตัวไป
รำยงำนตัว , แจ้งรับรำยงำนตัวใหก้อง จ.ทรำบ

10 นำที

5 นำที

ผู้รบัผิดชอบ

รับบันทึกผู้ขอไปช่วยรำชกำรเม่ือ ผอ.อนุมัติ

บันทึกลงทะเบียนประวัติ ก.พ.7



มาช่วยราชการ
ขั้นตอนการด าเนินงาน จุดเสี่ยง จุดควบคุม ระยะเวลา

ท ำหนังสือแจ้งกองกำรเจ้ำหน้ำที่ 10 นำที

รับหนังสือจำกกองกำรเจ้ำหน้ำที่แจ้งอนุมัติใหม้ำ
ชว่ยรำชกำร  และส ำเนำใหก้ลุ่ม/ฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง

10 นำที

ผู้ขอมำชว่ยรำชกำรมำรำยงำนตัวปฏิบัติรำชกำร -

10 นำที

ผู้รบัผิดชอบ

รับหนังสือจำกหน่วยงำน       

แจ้งวันรำยงำนตัวหน่วยงำนผู้ขอมำ
ช่วยรำชกำร   และกองกำรเจ้ำหน้ำที่



การเล่ือนระดับ
ขั้นตอนการด าเนินงาน จุดเสี่ยง จุดควบคุม ระยะเวลา

30 นำท/ีคน

แจ้งผู้มีคุณสมบัติตำม หลักเกณฑ์ทรำบพร้อมทั้ง
ใหจั้ดท ำแบบประเมิน

10 นำที

ตรวจสอบควำมถูกต้อง 20 นำที

เสนอผู้อ ำนวยกำรศูนย์ฯ เพ่ือพิจำรณำ -

ส่งเร่ืองเข้ำกองกำรเจ้ำหน้ำที่ กรมอนำมัย -

รับค ำสั่งเลื่อนระดับ / ส ำเนำใหก้ลุ่ม/ฝ่ำยที่ 10 นำที

5 นำที

ผู้รบัผิดชอบ

ส ำรวจคุณสมบัติเจ้ำหน้ำที่      

บันทึกลงทะเบียนประวัติ ก.พ.7



การลาศึกษา
ขั้นตอนการด าเนินงาน จุดเสี่ยง จุดควบคุม ระยะเวลา

            จัดท ำสัญญำกำรลำศึกษำต่อ , ใบลำ ,    
สัญญำค้ ำประกัน

3 วัน

ตรวจสอบควำมถูกต้อง 1 ชม.

เสนอผู้อ ำนวยกำรศูนย์ฯ ลงนำมรับสัญญำ -

ส่งเร่ืองเข้ำกองกำรเจ้ำหน้ำที่ กรมอนำมัย -

  รับหนงัสือแจ้งผลกำรอนมุัติใหล้ำศึกษำจำกกอง  
กำรเจ้ำหนำ้ที ่ และส ำเนำแจ้งกลุ่ม/ฝ่ำยทีเ่กี่ยวข้อง

10 นำที

5 นำที

ผู้รบัผิดชอบ

รับหนังสือจำกกองกำรเจ้ำหน้ำที่ แจ้งผู้ที่ได้รับอนุมัติ
ให้ลำศึกษำ

บันทึกลงทะเบียนประวัติ ก.พ.7



การขยายเวลาการลาศึกษา
ขั้นตอนการด าเนินงาน จุดเสี่ยง จุดควบคุม ระยะเวลา

    ผู้ลำจัดท ำสัญญำ , ใบลำ , สัญญำค้ ำประกัน   
(ศน.1,2,3)

3 วัน

ตรวจสอบควำมถูกต้อง 1 ชม.

เสนอผู้อ ำนวยกำรศูนย์ฯ เพ่ือลงนำมรับสัญญำ -

ส่งเร่ืองเข้ำกองกำรเจ้ำหน้ำที่ กรมอนำมัย -

รับหนังสือจำกกองกำรเจ้ำหน้ำที่อนุมัติขยำยเวลำ
ศึกษำต่อ  และส ำเนำแจ้งกลุ่มงำนที่เกี่ยวข้อง

10 นำที

5 นำที

ผู้รบัผิดชอบ

รับบันทึกจำกผู้ลำศึกษำ แจ้งควำมประสงค์ขอ
ขยำยเวลำกำรลำศึกษำต่อ

บันทึกลงทะเบียนประวัติ ก.พ.7



ข้าราชการกลับจากลาศึกษา
ขั้นตอนการด าเนินงาน จุดเสี่ยง จุดควบคุม ระยะเวลา

ตรวจสอบควำมถูกต้อง / ส่งกองกำรเจ้ำหน้ำที่ 10 นำที

ส ำเนำแจ้งกลุ่ม/ฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง 10 นำที

5 นำที

ผู้รบัผิดชอบ

ผู้ลำศึกษำท ำแบบรำยงำนกลับจำกลำศึกษำ

บันทึกลงทะเบียนประวัติ ก.พ.7



การบันทึกทะเบียนประวัติ (ก.พ.7)
ขั้นตอนการด าเนินงาน จุดเสี่ยง จุดควบคุม ระยะเวลา

10 นำที

รับส ำเนำ ก.พ.7 จำกกองกำรเจ้ำหน้ำที่  จัดท ำ
แฟ้มประวัติแต่ละรำย

10 นำที

5 นำที
มีผู้ตรวจสอบ
ควำมถูกต้อง

ควำมผิดพลำด
ในกำรบันทึก
ข้อมูลต่ำงๆ

ผู้รบัผิดชอบ

ท ำหนังสือขอส ำเนำ ก.พ.7 จำกกอง
กำรเจ้ำหน้ำที่

บันทึก ก.พ.7 ในกรณีที่มีค ำสั่งต่ำง ๆ 
พร้อมประวัติ จนท.ที่มีกำร



การขอรบับ าเหน็จ บ านาญ
ขั้นตอนการด าเนินงาน จุดเสี่ยง จุดควบคุม ระยะเวลา

ด ำเนินกำรจัดท ำรำยละเอียดต่ำง ๆ พร้อม
ตรวจสอบหลักฐำน

3 ชม.

เสนอ ผอ.ศูนย์ฯ  เพ่ือลงนำมในแบบขอรับฯ -

10 นำที

ผู้รบัผิดชอบ

ส่งกำรเงินฯ   บันทึกในระบบ
บ ำเหน็จบ ำนำญฯ  และส่งแบบค ำ
ขอรับบ ำเหน็จ บ ำนำญ พร้อม

รำยละเอียด หลักฐำนต่ำงๆ  ไปยัง

รับหลักฐำนกำรขอรับบ ำเหน็จ บ ำนำญ , 
บ ำเหน็จด ำรงชีพ



การขอรบัพระราชทานเครือ่งราชอิสรยิาภรณ์
ขั้นตอนการด าเนินงาน จุดเสี่ยง จุดควบคุม ระยะเวลา

3 วัน

ท ำรำยชื่อเสนอ ผอ.ศูนย์ฯ 1 วัน

         ท ำหนังสือแจ้ง กอง จ.เพ่ือตรวจสอบ 1 วัน

   กอง จ.แจ้งชื่อผู้มีสิทธิ 2 วัน

ศูนย์ฯตรวจสอบว่ำถูกต้องตำมที่ขอหรือไม่  ถ้ำ
ถูกต้องเสนอไปยังกอง จ.

2 วัน

กอง จ. แจ้งใหศู้นย์ฯไปรับเหรียญ 1 วัน

งำนกำรเจ้ำหน้ำที่แจ้งผู้ได้รับมำรับ และท ำ
หนังสือแจ้ง กอง จ.พร้อมลำยเซ็นต์ผู้รับเหรียญ

1 วัน

1 วัน

รวมปฏิบัติ 11 วัน

ผู้รบัผิดชอบ

ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้ำหลักเกณฑ์

จัดท ำทะเบียนประวัติ (กพ.7) และ
สัญญำจ้ำงฯ ส่งให้กองกำร



การรบัสมคัรงาน  (พนักงานราชการ)
ขั้นตอนการด าเนินงาน จุดเสี่ยง จุดควบคุม ระยะเวลา

3 วัน

ประกำศรับสมัคร 1 วัน

          ส่งส ำเนำประกำศรับสมัครใหห้น่วยงำน     
  ที่เกี่ยวข้อง  และลงเวปศูนย์ฯ

1 วัน

    จัดท ำค ำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินกำร  
ออกข้อสอบและสอบคัดเลือก

2 วัน

ประกำศผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก พร้อมแจ้งวัน เวลำ
และสถำนที่สอบ

2 วัน

ประกำศขึ้นบัญชผู้ีผ่ำนกำรคัดเลือก พร้อมแจ้งให้
มำรำยงำนตัวปฏิบัติงำน พร้อมท ำสัญญำจ้ำง

1 วัน

สรุปผลกำรสอบคัดเลือกแจ้งกองกำรเจ้ำหน้ำที่ 1 วัน

1 วัน

รวมปฏิบัติ 11 วัน

ผู้รบัผิดชอบ

แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรรับสมัคร

จัดท ำทะเบียนประวัติ (กพ.7) และ
สัญญำจ้ำงฯ ส่งให้กองกำร



การจัดท าทะเบียนวันลา
ขั้นตอนการด าเนินงาน จุดเสี่ยง จุดควบคุม ระยะเวลา

ผ่นหวัหน้ำกลุ่ม

งำนกำรเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบลงทะเบียนกำรลำ

เสนอผู้มีอ ำนำจอนุมัติ

รวมเวลำปฏิบัติ 1 วัน

ผู้รบัผิดชอบ

เจ้ำตัวส่งใบลำ

สรุปกำรลำส่งกองกำรเจ้ำหน้ำที่



การท าประกันสังคม
ขั้นตอนการด าเนินงาน จุดเสี่ยง จุดควบคุม ระยะเวลา

               กรณีพนักงำนมีบัตรประกันสังคม         
จัดท ำแบบแจ้งกำรเปลี่ยนแปลงนำยจ้ำง

10 นำที

10 นำที

10 นำที

ผู้รบัผิดชอบ

กรณีพนักงำนไม่มีเคยมีบัตรประกันสังคม   ต้อง
จัดท ำแบบแจ้งเพ่ือขึ้นทะเบยีนเป็นผู้ประกันตน

กรณีเลิกจ้ำง ท ำหนังสือแจ้ง
ส ำนักงำนประกันสังคม



การลงสถิติการลาทุกประเภท
ขั้นตอนการด าเนินงาน จุดเสี่ยง จุดควบคุม ระยะเวลา

ลงสถิติกำรลำ 1 นำที / คน

กรณีเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบริหำรฯ  เสนอหวัหน้ำฝ่ำย
อนุมัติ

-

จัดเก็บใบลำ 1 นำท/ีคน

20 นำที

ผู้รบัผิดชอบ

รับใบลำ

สรุปทะเบียนกำรลำประจ ำเดือนส่ง



การขอพระราชทานเครือ่งราชอิสรยิาภรณ์
ขั้นตอนการด าเนินงาน จุดเสี่ยง จุดควบคุม ระยะเวลา

ตรวจสอบคุณสมบัติ 10 นำท/ีคน

แจ้งรำยชื่อผู้มีคุณสมบัติใหก้องกำรเจ้ำหน้ำที่ 10 นำที

กองกำรเจ้ำหน้ำที่ แจ้งรำยชื่อผู้ได้รับพระรำชทำน
เคร่ืองรำชอิสริยำภรณ์

-

ส ำเนำใหก้ลุ่ม / ฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง 10 นำที

5 นำท/ีคน

ผู้รบัผิดชอบ

รับหนังสือจำกกองกำรเจ้ำหน้ำที่

บันทึกลงทะเบียนประวัติ ก.พ.7



การสมคัรสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์
ขั้นตอนการด าเนินงาน จุดเสี่ยง จุดควบคุม ระยะเวลา

ตรวจสอบใบสมัครพร้อมหลักฐำนต่ำงๆ 10 นำที

10 นำที

ผู้รบัผิดชอบ

รับใบสมัครของข้ำรำชกำร

ส่งใบสมัครให้ ส ำนักงำน 
ฌกส.



การสมคัรเป็นสมาชิก กบข.
ขั้นตอนการด าเนินงาน จุดเสี่ยง จุดควบคุม ระยะเวลา

แจ้งใหข้้ำรำชกำรสมัครพร้อมขอหลักฐำน 10 นำที

ตรวจสอบใบสมัครและหลักฐำนต่ำงๆ 10 นำที

ส่งกองกำรเจ้ำหน้ำที่ 10 นำที

-

ผู้รบัผิดชอบ

รับค ำสั่งบรรจุข้ำรำชกำร

ส ำเนำให้งำนกำรเงิน



การออกหนังสือรบัรองการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ขั้นตอนการด าเนินงาน จุดเสี่ยง จุดควบคุม ระยะเวลา

ท ำหนังสือรับรองกำรปฏิบัติงำน 10 นำที

เสนอ ผอ.อนุมัติ -

งำนสำรบรรณออกเลขและแจ้งเจ้ำหน้ำที่ -

10 นำที

ผู้รบัผิดชอบ

รับบันทึกขอหนังสือรับรองกำร

งำนสำรบรรณออกเลข  และแจ้ง



การขอมบัีตรประจ าตัว
ขั้นตอนการด าเนินงาน จุดเสี่ยง จุดควบคุม ระยะเวลา

ตรวจสอบค ำขอและหลักฐำนต่ำงๆ 10 นำที

ท ำหนังสือส่งกองกำรเจ้ำหน้ำที่ 5 นำที

รับหนังสือจำกกองกำรเจ้ำหน้ำที่

5 นำที

ผู้รบัผิดชอบ

รับค ำขอมีบัตรประจ ำตัว

แจ้งเจ้ำหน้ำท่ีรับบัตร



การเปล่ียนช่ือ - สกุล
ขั้นตอนการด าเนินงาน จุดเสี่ยง จุดควบคุม ระยะเวลา

ตรวจสอบควำมถูกต้อง 10 นำที

ท ำหนังสือแจ้งกองกำรเจ้ำหน้ำที่ 10 นำที

5 นำที

ผู้รบัผิดชอบ

รับหลักฐำนกำรเปลี่ยนช่ือ - สกุลของ
เจ้ำหน้ำที่

แก้ไขในทะเบียนประวัติ ก.พ.7
พร้อมเก็บส ำเนำหลักฐำนเข้ำแฟ้ม



กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์และการวิจัย 
        

 

 

 
 กระบวนงาน 

 



ผู้รบัผิดชอบ ขั้นตอนการด าเนินงาน ความเสี่ยง จุดควบคุม ระยะเวลา

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์และการวจิัย 1. รับการชี้แจงจากกองแผนงาน กรมอนามัย
  - เปา้หมายของกระทรวง/กรม/เขตบริการ
 - ตัวชี้วดั
 - นโยบายกรม/กระทรวง/รัฐบาล

1. ผู้เข้าร่วมประชุมไม่เข้าใจทกุประเด็นใน
การรับการชี้แจง 
สาเหต ุ: บางประเด็นยุทธศาสตร์ยังไม่
ชัดเจน

 - ศึกษาจากเอกสารที่ได้รับจากการประชุม
 -สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากหน่วยงาน
ส่วนกลาง กรมอนามัย

2 วนั

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์และการวจิัย 2. จัดประชุมชี้แจงการจัดท าแผนปฏบิติัการและ
งบประมาณประจ าปี

2. ไม่สามารถจัดประชุมได้ตามเวลาที่
ก าหนด 
 สาเหต ุ: มีภารกิจอื่นที่เร่งด่วนและต้อง
ด าเนินการในช่วงเวลาเดียวกัน

 -เล่ือนแผนจัดประชุมเพื่อใหส้อดคล้องกับ
สถานการณ์และก าหนดวนัจัดท าแผนปฏบิติั
การใหช้ัดเจน

2 วนั

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์และการวจิัย 3. ประสานงานกับกลุ่ม/ฝ่าย เพื่อจัดท าแผนปฏบิติั
การ โดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง

3. ไม่ได้ก าหนดกรอบเวลาในการจัดท า
แผนปฏบิติัการใหก้ลุ่ม/ฝ่าย ได้รับทราบ
 สาเหต ุ: ผู้รับผิดชอบงานไม่ได้หารือกัน
เพื่อก าหนดกรอบเวลาการจัดท า
แผนปฏบิติัการที่ชัดเจน

 -ผู้รับผิดชอบงานแผนงานร่วมหารือและ
ก าหนดกรอบเวลาการแล้วเสร็จของ
แผนปฏบิติัการ
 -จัดท าบนัทกึข้อความแจ้งก าหนดการแล้ว
เสร็จของแผนปฏบิติัการของกลุ่ม/ฝ่าย

2 สัปดาห์

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์และการวจิัย 4. ตรวจสอบโครงการและงบประมาณของกลุ่ม/
ฝ่าย ก่อนเสนอขออนุมัติด าเนินการ

4. งบประมาณกับรายละเอียดการใช้
งบประมาณรายกิจกรรมไม่ตรงกัน
 สาเหต ุ: ผู้รับผิดชอบโครงการสับสนรวม
ตัวเลขงบประมาณไม่ถูกต้อง

 -ผู้รับผิดชอบรายละเอียดของงานและ
งบประมาณต้องน าเอกสารรายละเอียด
ค่าใช้จ่าย คู่มือการเบกิงบประมาณมาใช้ในการ
ตรวจสอบด้วย

1 วนั

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์และการวจิัย 5. เสนอโครงการ ผู้อ านวยการ เพื่อพจิารณาลง
นามอนุมัติโครงการ

5. ไม่ได้พมิพโ์ครงการตามแบบของ
หน่วยงาน
 สาเหต ุ: แจ้งและส่งมอบไฟล์โครงการ
พร้อมตัวอย่างใหผู้้เกี่ยวข้องทราบ

 -ก่อนส่งโครงการน าเสนอควรตรวจสอบความ
ครบถ้วนถูกต้องใหร้อบคอบ

1 วนั

กระบวนการ : การวางแผนงานและงบประมาณ 
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ผู้รบัผิดชอบ ขั้นตอนการด าเนินงาน ความเสี่ยง จุดควบคุม ระยะเวลา

กระบวนการ : การวางแผนงานและงบประมาณ 

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์และการวจิัย 6. ส าเนาโครงการที่ได้รับอนุมัติใหผู้้รับผิดชอบ
แผนงาน ส่วนตัวจริงส่งคืนผู้รับผิดชอบโครงการ

6. ส าเนาโครงการใหล่้าช้า
 สาเหต ุ: เคร่ืองถ่ายเอกสารช ารุด

 -ขอใหบ้ริการถ่ายเอกสารจากแหง่อื่นแทน 1 วนั

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์และการวจิัย 7. รวบรวม จัดพมิพ ์และตรวจสอบความครบถ้วน
ของแผนงาน

7. จัดท าแผนปฏบิติัการแล้วเสร็จตาม
ก าหนด
 สาเหต ุ: มีภารกิจอื่นที่ต้องด าเนินการใน
ช่วงเวลาเดียวกัน

 -ปรับแผนงานใหเ้หมาะสม 1 วนั

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์และการวจิัย 8. เผยแพร่แผนปฏบิติัการ ใหแ้ก่เครือข่าย 8. ไม่สามารถเผนแพร่ได้ครอบคลุม
 สาเหต ุ: ข้อจ ากัดด้านงบประมาณ

 -เผยแพร่ผ่านชิ่งทางอื่นเพิ่มเติม ทาง
อินเตอร์เน็ต

1 วนั

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์และการวจิัย 9. ติดตามประเมินผลการด าเนินงานและผลการ
เบกิจ่ายงบประมาณ

8. ไม่ได้ติดตามครอบคลุมทกุโครงการและ
ทกุแหล่งเงิน
 สาเหต ุ: มีกิจกรรมและเงินโอนเข้ามา
ตลอด การด าเนินงานไม่ต่อเนื่อง

 -ประสานกองคลัง ใน่สวนเงินโอนใหช้ัดเจน
-มีการปรับปรุงงบประมาณอย่างต่อเนื่อง

ทกุเดือน

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์และการวจิัย 10. รายงานผลการด าเนินงานและการเบกิจ่าย
งบประมาณ ใหผู้้บริหารและผู้รับผิดชอบโครงการ
ทราบ

10. ข้อมูลในรายงานไม่ครบถ้วย ไม่ถูกต้อง
 สาเหต ุ: ไม่ก าหนดเวลาตัดข้อมูลใหช้ัดเจน

 -ก าหนดเวลาการสรุปและรายงานผลใหช้ัดเจน ทกุเดือน และ
รายไตรมาส
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ผู้รบัผิดชอบ ขั้นตอนการด าเนินงาน ความเสี่ยง จุดควบคุม ระยะเวลา

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์และการวจิัย 1. รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าป ีจาก
กองแผนงาน กรมอนามัย

1. รับทราบแนวทางการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปล่ีาช้า
สาเหต ุ: ได้รับการจัดสรรล่าช้า

 -สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากหน่วยงาน
ส่วนกลาง กรมอนามัย

1 วนั

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์และการวจิัย 2. วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณใหส้อดคล้องกับ
มติ ครม.

2. รับทราบแนวทางการบริหาร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปล่ีาช้า
 สาเหต ุ: ได้รับการแจ้งแนวทางล่าช้า

 -สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากหน่วยงาน
ส่วนกลาง กรมอนามัย

1 วนั

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์และการวจิัย 3. เสนอแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ผู้อ านวยการ 
เพื่อพจิารณาลงนามอนุมัติ

3. เอกสารไม่เรียบร้อย ไม่มีแผนการ
เบกิจ่ายตามมิติครม.
 สาเหต ุ: ไมได้รับการตรวจสอบอย่างถ้วนถี่

 -ผู้รับผิดชอบตรวจสอบปรับปรุงงบประมาณ
ใหส้อดคล้องกับความจริง

1 วนั

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์และการวจิัย 4. เผยแพร่แผนการใช้เงินงบประมาณ 4. ไม่สามารถเผนแพร่ได้ครอบคลุม
 สาเหต ุ: ข้อจ ากัดด้านงบประมาณ

 -เผยแพร่ผ่านชิ่งทางอื่นเพิ่มเติม ทาง
อินเตอร์เน็ต

1 วนั

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์และการวจิัย 5. ติดตามประเมินผลการเบกิจ่ายงบประมาณ 5. ไม่ได้ติดตามครอบคลุมทกุโครงการและ
ทกุแหล่งเงิน
 สาเหต ุ: มีกิจกรรมและเงินโอนเข้ามา
ตลอด การด าเนินงานไม่ต่อเนื่อง

 -ประสานกองคลัง ในเงินโอนใหช้ัดเจน
-มีการปรับปรุงงบประมาณอย่างต่อเนื่อง

ทกุเดือน

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์และการวจิัย 6. รายงานผลการด าเนินงานและการเบกิจ่าย
งบประมาณ 
 -ใหผู้้บริหารและผู้รับผิดชอบโครงการทราบ
 -ในระบบติดตามกรมอนามัย DOC

6. ข้อมูลในรายงานไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง
 สาเหต ุ: ไม่ก าหนดเวลาตัดข้อมูลใหช้ัดเจน

 -ก าหนดเวลาการสรุปและรายงานผลใหช้ัดเจน ทกุเดือน และ
รายไตรมาส

กระบวนการ : การใช้จ่ายเงนิตามมติ ครม.
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ผู้รบัผิดชอบ ขั้นตอนการด าเนินงาน ความเสี่ยง จุดควบคุม ระยะเวลา

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์และการวจิัย 1. รับการจัดสรรงบประมาณ จากสปสช./แหล่ง
งบประมาณอื่น

1. รับทราบการจัดสรรงบประมาณล่าช้า
สาเหต ุ: ได้รับการจัดสรรล่าช้า

 -สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากหน่วยงาน
สปสช./แหล่งงบประมาณ

1 วนั

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์และการวจิัย 2. วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณใหส้อดคล้อง
โครงการที่ได้รับอนุมัติ

2. รับทราบแนวทางการบริหาร
งบประมาณล่าช้า
 สาเหต ุ: ได้รับการแจ้งแนวทางล่าช้า

 -สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากหน่วยงาน
สปสช./แหล่งงบประมาณ

1 วนั

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์และการวจิัย 3. เผยแพร่แผนการใช้เงินงบประมาณ 3. ไม่สามารถเผนแพร่ได้ครอบคลุม
 สาเหต ุ: ข้อจ ากัดด้านงบประมาณ

 -เผยแพร่ผ่านชิ่งทางอื่นเพิ่มเติม ทาง
อินเตอร์เน็ต

1 วนั

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์และการวจิัย 4. ติดตามประเมินผลการเบกิจ่ายงบประมาณ 4. ไม่ได้ติดตามครอบคลุมทกุโครงการและ
ทกุแหล่งเงิน
 สาเหต ุ: มีกิจกรรมและเงินโอนเข้ามา
ตลอด การด าเนินงานไม่ต่อเนื่อง

 -ประสานสปสช./แหล่งงบประมาณ ในเงินโอน
ใหช้ัดเจน
-มีการปรับปรุงงบประมาณอย่างต่อเนื่อง

ทกุเดือน

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์และการวจิัย 5. รายงานผลการด าเนินงานและการเบกิจ่าย
งบประมาณ 
 -ใหผู้้บริหารและผู้รับผิดชอบโครงการทราบ
 -ในระบบติดตามกรมอนามัย DOC 
 -ในระบบรายงานอื่นๆ ของแหล่งงบประมาณ

5. ข้อมูลในรายงานไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง
 สาเหต ุ: ไม่ก าหนดเวลาตัดข้อมูลใหช้ัดเจน

 -ก าหนดเวลาการสรุปและรายงานผลใหช้ัดเจน ทกุเดือน และ
รายไตรมาส

กระบวนการ : การควบคุมการเบกิจ่ายโครงการ สปสช./แหล่งงบประมาณอ่ืน

1



ผังการปฏิบัติการ  งานข้อมูล ปี 2558   
กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์และการวิจัย  

ผู้เกี่ยวข้อง ขั้นตอน ความเสี่ยง วิธีการควบคุม ระยะเวลา 
กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ฯ/

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
 
 
 
 

 
 
 

 

- การชี้แจงนโยบายล่าช้า / 
ไม่ชัดเจน 

- ประสานผู้ เกี่ยวข้องจาก
หน่วยงานส่วนกลาง 

5 วัน 

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ฯ 
 
 
 

 
 

 

- - 2 วัน 

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ฯ 
 

 - - 1 วัน 

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ฯ/
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 

 

 - ข้อมูลไม่ครบถ้วน/ส่ง
ข้อมูลล่าช้า 

- ก าหนดรูปแบบ/วิธีการ
จัดเก็บข้อมูลอย่างชัดเจน 
 

5 วัน 

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ฯ  
 

 

- ส่งรายงานไม่ทันตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

- ประสานผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดล่วงหน้าก่อนถึง
ระยะเวลารายงาน 

1 วัน 

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ฯ 
 
 
 

 
 

- - 5 วัน 

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ฯ 
 

 - - 30 วัน 

 

วางแผนการด าเนินงานข้อมูล/จัดท าแบบฟอร์มในการ
ติดตามข้อมูล 

ชี้แจง/ประสานผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดและผู้เกี่ยวข้อง 

รวบรวมข้อมูล และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 

รายงานตามระยะเวลาที่ก าหนด 

รับนโยบาย/ศึกษาสภาพปัญหาและ
แนวโน้มของปัญหาในพ้ืนที่รับผิดชอบ

รับผิดชอบ 

 

สรุป/วิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด / จัดท า
ฐานข้อมูล 

เผยแพร่ผลการด าเนินงาน เช่น 
เว็บไซด์ จัดท ารายงานประจ าปี 

 



ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการด าเนินงาน ความเสี่ยง จุดควบคุม ระยะเวลา

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
และการวิจัย

1. ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพือ่วางแผนติดตามก ากับและ
ประเมินผล (พัฒนาตัวชี้วัดเกณฑ์การประเมินผล 
แบบรายงาน)

 - การรายงานตัวชี้วัดบางตัวล่าช้า
 - เกณฑ์ประเมินผลบางตัวไม่ชัดเจน

 - วางแผนจัดประชุมเพือ่ทบทวน
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย/รายละเอียด kpi
/เกณฑ์ประเมินผล/การรายงาน

3 คร้ัง/ปี

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
และการวิจัย

2. ประสานเพือ่บูรณาการ การก ากับติดตามให้
สอดคล้องกับการพัฒนาระบบราชการ

 -  - เดือนธันวาคม 
เดือนมกราคม

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
และการวิจัย

3. ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล  -  - ทุกไตรมาส

ผู้รับผิดชอบโครงการ 4. น าเสนอผลการประเมินรายงวด 6, 9และ 12 
เดือน

 - ความล่าช้าของการสรุปผล
 - การสรุปผลไม่ตรงตามวัตถุประสงค์และ
ตัวชี้วัด

 - สรุปปัญหาทีพ่บ/ข้อแก้ไข
 - มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบทบทวน
วิธีการท างานหรือแนวทางแก้ไขที่
ชัดเจน

ทุก 6, 9 และ 
12 เดือน

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
และการวิจัย

5. จัดประชุมเพือ่ติดตามความก้าวหน้าและ
ความส าเร็จการด าเนินงานตามนโยบายกรมอนามัย

เดือนมกราคม 

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
และการวิจัย

6. วิเคราะห์ สังเคราะห์ ผลการด าเนินงานภาพรวม
และจัดท ารายงานประจ าปี

 - การจัดท ารายงานประจ าปีมีความล่าช้า  - วางแผนเก็บรวบรวมข้อมูลอย่าง
เป็นระบบ

 - 

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
และการวิจัย

7. ประเมินผลโครงการสรุปบทเรียน และส่ือสาร 
ถ่ายทอด เผยแพร่

 - การประชาสัมพันธ์ล่าช้า  - วางแผนส่ือสารและช่องทางให้
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย

เดือนกันยายน

กระบวนงานหลัก : ติดตามประเมินผล



งานติดตามและประเมินผล 
กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์และการวิจัย ศูนย์อนามัยท่ี 5 นครราชสีมา 

กระบวนงาน  1. การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ 

ล าดับ
ที ่

ผังกระบวนงาน รายละเอียด ระยะเวลา 
(35 วันท าการ) 

ผู้รับผิดชอบ 

 
1 

 
ก ำหนดทีมตรวจรำชกำร 

 
 

- แต่งตั้งคณะกรรมกำรทีมตรวจ
รำชกำรและนิเทศงำนกรณีปกต ิ
- เสนอผู้บรหิำรพิจำรณำ ลงนำมและ
แจ้งรำยชื่อไปยังหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง 

3 วัน ผู้อ ำนวยกำร 
กลุ่ม ยว. 

 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 
จัดท ำกรอบและแนวทำงกำรนิเทศ 

ในรอบปีงบประมำณ 
 
 

 
-ประชุมชี้แจงแนวทำงกำรตรวจ
รำชกำรของแต่ละปี (ส่วนกลำงจดั) 
-ประชุมคณะกรรมกำรทมีตรวจ
รำชกำรและนิเทศงำนกรณีปกต ิ
-จัดท ำร่ำงเอกสำรสถำนกำรณ์ข้อมูล
พื้นฐำนเชิงวิชำกำรส ำหรับใช้
ประกอบกำรนเิทศ 
-น ำเสนอร่ำงเอกสำร ให้ผูเ้กี่ยวข้อง
พิจำรณำปรับปรุงให้มคีวำมถูกต้อง 
ครบถ้วน 
-จัดท ำแบบฟอร์มส ำหรับเก็บข้อมลูใน
แต่ละคณะ ตำมประเด็นหัวข้อกำร
ตรวจรำชกำร 

 
12 วัน 

 
ทีมนิเทศ 
กลุ่ม ยว. 

     
3 

             
              ด ำเนินกำรนิเทศ 

  (2 ครั้ง/ปี/จังหวัด) 
 
 

- ศึกษำ วิเครำะห์ เอกสำรข้อมลูตำม
แบบรำยงำนระดับจังหวัด(แบบ ตก.1) 
-ทีมนิเทศรับฟังข้อมูลกำรน ำเสนอของ
แต่ละจังหวดั และให้ข้อเสนอแนะ กับ
หน่วยรับตรวจ 

3 วัน/ครั้ง/
จังหวัด 

ทีมนิเทศ 
กลุ่ม ยว. 

 
4 

 
รำยงำนผลกำรนิเทศ 

 
 

- ทีมนิเทศ รวบรวมข้อมลูที่ได้ จดัท ำ
รำยงำน (แบบ ตก.1) ระดับจังหวดั ใน
แต่ละคณะ ตำมประเด็นหัวข้อกำร
ตรวจรำชกำร 
- ทีมนิเทศ รวบรวมข้อมลูที่ได้ จดัท ำ
รำยงำน (แบบ ตก.2) ภำพรวมเขต ใน
แต่ละคณะ ตำมประเด็นหัวข้อกำร
ตรวจรำชกำร 
-สรุปผลกำรนเิทศ พร้อมปัจจยั
ควำมส ำเร็จ ปัญหำอุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ เสนอต่อผู้อ ำนวยกำร 
- รำยงำนผลกำรนิเทศรอบ 1 และ
รอบ 2 ส่งเลขำท่ำน สธน. 

14 วัน ทีมนิเทศ 
กลุ่ม ยว. 

 
5 
 
 

 
เผยแพร่รำยงำน 

 
- คืนข้อมูลผลกำรนิเทศให้กับจังหวัด
และเผยแพร่ในหน่วยงำน 

 
3 วัน 

 
กลุ่ม ยว. 



 
งานติดตามและประเมินผล 

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์และการวิจัย ศูนย์อนามัยท่ี 5 นครราชสีมา 
กระบวนงาน 2. การตรวจราชการแบบบูรณาการ 

ล าดับ
ที ่

ผังกระบวนงาน รายละเอียด ระยะเวลา 
(22 วันท าการ) 

ผู้รับผิดชอบ 

1  
ก ำหนดทีมตรวจรำชกำร 

 

- แต่งตั้งคณะกรรมกำรทีมตรวจ
รำชกำรและนิเทศงำนกรณีปกต ิ
- เสนอผู้บรหิำรพิจำรณำ ลงนำมและ
แจ้งรำยชื่อไปยังหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง 
 

3 วัน ผู้อ ำนวยกำร 
กลุ่ม ยว. 

 
2 

 
กำรตรวจรอบที่ 1 (Project Review) 

กำรสอบทำนควำมเสี่ยงตำมหลัก 
ธรรมำภิบำล 

 

 
-ประสำนหน่วยรับตรวจ ประเมิน
ตนเองตำมแบบฟอรม์ PPR1 ส่งให้ผู้
นิเทศงำนเขตภำยในเวลำที่ก ำหนดใน
รอบปีงบประมำณ 

 
5 วัน/จังหวัด 

 
หน่วยรับตรวจ 

(จังหวัด) 

 
3 

 
กำรตรวจรอบที่ 2 

(Progress Review) 
 
 

 
-ผู้นิเทศ ใช้แบบ PPR1 เพื่อติดตำม
ควำมก้ำวหน้ำ 
-ผู้นิเทศจัดท ำรำยงำน ตำมแบบ 
SeAR (Semi-Annual Report) 

 
2 วัน/ 
จังหวัด 

 
ทีมตรวจรำชกำร 

กลุ่ม ยว. 

 
4 

 
กำรตรวจรอบที่ 3 

(Monitoring and Evaluation) 
 

 
-ผู้นิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำร
จัดกำรควำมเสีย่งในทุกประเด็นควำม
เสี่ยงของหน่วยรับตรวจ 
 

 
2 วัน/ 
จังหวัด 

 
ทีมตรวจรำชกำร 

กลุ่ม ยว. 

 
5 

 
รำยงำนผลกำรนิเทศ 

 

 
-ผู้นิเทศจัดท ำรำยงำนผลกำรตรวจ
รำชกำร ตำมแบบ AIR (Annual 
Inspection Report) 
 

 
7 วัน 

 
ทีมตรวจรำชกำร 

กลุ่ม ยว. 

 
6 

 
เผยแพร่รำยงำน 

 

 
- คืนข้อมูลผลกำรนิเทศให้กับจังหวัด
และเผยแพร่ในหน่วยงำน 
 

 
3 วัน 

 
กลุ่ม ยว. 

 

 

 

 

 

 



งานติดตามและประเมินผล 
กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์และการวิจัย ศูนย์อนามัยท่ี 5 นครราชสีมา 

กระบวนงาน 3. การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันควบคุมโรค(P&P) 

ล าดับ
ที ่

ผังกระบวนงาน รายละเอียด ระยะเวลา 
(26 วันท าการ) 

ผู้รับผิดชอบ 

 
1 

 
กำรจัดท ำแผนบูรณำกำรงำนสร้ำง

เสริมสุขภำพและป้องกันโรค 
 

- แต่งต้ังคณะกรรมกำรทีมติดตำมและ
ประเมินผล 
- เสนอผู้บริหำรพจิำรณำ ลงนำมและแจง้
รำยชื่อไปยังหนว่ยงำนที่เกีย่วขอ้ง 

3 วัน ผู้อ ำนวยกำร 
กลุ่ม ยว. 

 
2 

 กำรวิเครำะห์สภำพปัญหำ/ 
ล ำดับควำมส ำคัญปัญหำ 

 

- มีข้อมูลที่ครบถว้นถูกต้อง 
- แสดงปัญหำของพื้นที่โดยมีข้อมูลเชิง
ประจักษ์รองรับ 
- ใช้นโยบำยที่เกี่ยวข้องทุกระดับ (รัฐบำล/
กระทรวง/ จังหวัด) 
- มีผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ 

7 วัน ทีมนิเทศ 
กลุ่ม ยว. 

 
3 

 
กำรวำงแผนบูรณำกำร 

แก้ปัญหำโดยกำรมีส่วนร่วม 

 แผนยุทธศำสตร์ 
 

- กระบวนกำรท ำแผนแสดงให้เห็นวำ่มหีลำย
ภำคส่วนเข้ำมำมีส่วนร่วม 
- แสดงภำพรวมทิศทำงกำรพัฒนำและ
เป้ำหมำยทีอ่ยำกให ้เกิดจำกแผนที่ชัดเจน 
- มีกลยุทธ์และมำตรกำรแนวทำงแก้ไข
ปัญหำที่ชัดเจน 

3 วัน ทีมนิเทศ 
กลุ่ม ยว. 

 
4 

 
 แผนปฏิบัติกำร 

 

- กลยุทธ์/มำตรกำรมีโครงกำรกิจกรรม
รองรับ 
- โครงกำร/กิจกรรมต้องสอดคล้องกับกล
ยุทธ์ มำตรกำร 
- มีกำรบูรณำกำรกลุ่มเปำ้หมำย/กจิกรรม
ร่วมกัน 
- แสดงงบประมำณของโครงกำร/กิจกรรม
จำกทุกแหล่ง 

3 วัน ทีมนิเทศ 
กลุ่ม ยว. 

 
5 

 

กลไกกำรขับเคลื่อนแผนสู่ 
กำรปฏิบัติ 

 
 

กำรติดตำมก ำกับ   
  - มีระบบรำยงำนสม่ ำเสมอ 
  - มีกำรประชุมตดิตำมก ำกับ 
  - มีกำรนิเทศงำน 
กำรประเมินผล       
 - มีกำรก ำหนดตัวช้ีวัด/วิธีกำร
ประเมิน 

3 วัน ทีมนิเทศ 
กลุ่ม ยว. 

 
6 

 

กำรบริหำรจัดกำรงำนสร้ำง 
เสริมสุขภำพและป้องกันโรค 

 

- จัดโครงสร้ำงงำนที่รับผิดชอบชัดเจน 
- กำรให้ควำมส ำคัญของผู้บริหำร 
- กำรแสวงหำงบประมำณ/ทรัพยำกร 

2 วัน ทีมนิเทศ 
กลุ่ม ยว. 

7 
 

ด ำเนินกำรนิเทศติดตำมในพ้ืนที่ - ด ำเนินกำรนิเทศติดตำมในพื้นที่ระดับ
จังหวัด/อ ำเภอ 
 

1 วัน/ครั้ง/
จังหวัด 

ทีมนิเทศ 
กลุ่ม ยว. 

8 
 

สรุปรำยงำนผลกำรติดตำม 
และประเมินผล 

- จัดท ำรำยงำนผลกำรติดตำมประเมิน
กระบวนกำรด ำเนินงำนส่งเสริมสุขภำพและ
ป้องกันโรคในประเด็นปัญหำที่เลือกในรอบ 
ปีงบประมำณ 

4 วัน กลุ่ม ยว. 

 

 



งานติดตามและประเมินผล 
กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์และการวิจัย ศูนย์อนามัยท่ี 5 นครราชสีมา 

กระบวนงาน 4. การประชุมรับนิเทศ และติดตามงานระดับกระทรวง 

ล าดับ
ที ่

ผังกระบวนงาน รายละเอียด ระยะเวลา 
(26 วันท าการ) 

ผู้รับผิดชอบ 

 
1 

 
รับประเด็นกำรนิเทศ 

จำกส่วนกลำง 
 

 
- หัวหน้ำหน่วยงำน รับประเด็นกำร
นิเทศจำกกรมอนำมัย/ก ำหนดประเด็น
กำรนิเทศและจุดมุ่งหมำยของกำร
นิเทศติดตำมให้ชัดเจนสอดคล้องกับ
นโยบำย ประเด็นยุทธศำสตร์กรม
อนำมัย/แผนงำน/โครงกำร/
งบประมำณที่ไดร้ับมอบหมำย 

 
4 วัน 

 
หน่วยงำนสังกัด 

กรมอนำมัย 

 
2 

 
จัดท ำโครงกำรรองรับ 

 

 
- จัดท ำโครงกำรพร้อมรำยละเอียด 
 
 

 
2 วัน 

 
กลุ่ม ยว. 

 
3 

 
อนุมัติ 

โครงกำร 
       ไม่ผ่ำน               ผ่ำน 

 
- ผอ. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ/
อนุมัติโครงกำร กรณีที่โครงกำรไมผ่่ำน 
ให้ผู้รับผิดชอบน ำไปปรับปรุง และ
เสนอขออนุมัติ อีกครั้ง 

 
2 วัน 

 
ผู้อ ำนวยกำร 

กลุ่ม ยว. 

 
4 

                                
เตรียมกำรก่อน 

กำรประชุม 
 

 
- ประสำนงำนกับทำงเลขำทีมนิเทศ/
เตรียมที่พัก และอ ำนวยควำมสะดวก 
- จัดเตรยีมพิธีกำร/เอกสำร/อุปกรณ์/
สถำนท่ีประชุม/พื้นทีดูงำน(กรณีที่มี)/
บันทึกข้อควำมต่ำงๆ 
- ประสำนงำน/ท ำหนังสือเชิญผู้ที่
เกี่ยวข้องทั้งภำยในและภำยนอก
หน่วยงำน 

 
14 วัน 

 
กลุ่ม ยว. 

 
5 

 
ด ำเนินกำรประชุม 

 

 
- ผู้รับผดิชอบด ำเนินกำรประชุมตำม
ก ำหนดกำร 

 
2 วัน/ครั้ง 

 
กลุ่ม ยว. 

 
6 

 
สรุปรำยงำน 

ผลกำรประชุม 
 

 
- สรุปรำยงำนผลกำรประชุมตำม
ประเด็นกำรนิเทศติดตำมที่ระบุใน
ก ำหนดกำร 
- บันทึกข้อควำมสรุปรำยจ่ำยของกำร
จัดประชุมในแต่ละครั้ง  
 

 
2 วัน/ครั้ง 

 
กลุ่ม ยว. 

 

 

 



งานติดตามและประเมินผล 
กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์และการวิจัย ศูนย์อนามัยท่ี 5 นครราชสีมา 

กระบวนงาน 5. การประชุมเครือข่ายศูนย์วิชาการ 

ล าดับ
ที ่

ผังกระบวนงาน รายละเอียด ระยะเวลา 
(16 วันท าการ) 

ผู้รับผิดชอบ 

 
1 

 
รับ/ก ำหนด ประเด็นกำรประชุม

เครือข่ำยศูนยว์ิชำกำร 
 

 
- รับประเด็นกำรจดัประชุมจำก
ผู้อ ำนวยกำรฯ ก ำหนดประเด็นกำรจัด
ประชุมให้ชัดเจน สอดคล้องกับ
นโยบำย/แผนงำน/โครงกำร/
งบประมำณ ท่ีไดร้ับมอบหมำย 

  
1 วัน 

 
ผู้อ ำนวยกำร 

 
2 

 
จัดท ำโครงกำร 

 

 
- จัดท ำโครงกำรพร้อมรำยละเอียด 

 
2 วัน 

 
กลุ่ม ยว. 

 
3 

    ไม่ผ่ำน 
อนุมัติ 

โครงกำร 
                    ผ่ำน 

 
- ผอ. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ/
อนุมัติโครงกำร กรณีที่โครงกำรไมผ่่ำน 
ให้ผู้รับผิดชอบน ำไปปรับปรุง และ
เสนอขออนุมัติ อีกครั้ง 
 

 
2 วัน 

 
ผู้อ ำนวยกำร 

กลุ่ม ยว. 

 
4 

                
เตรียมกำรก่อน 

กำรประชุม 
 

 
- ประสำน/คัดเลือกกลุม่เป้ำหมำย 
- จัดเตรยีมพิธีกำร/เอกสำร/อุปกรณ์/
สถำนท่ีประชุม/บันทึกข้อควำมต่ำงๆ 
- ประสำนงำน/ท ำหนังสือเชิญผู้ที่
เกี่ยวข้อง 
 

 
7 วัน 

 
กลุ่ม ยว. 

 
5 

 
ด ำเนินกำรประชุม 

 

 
- ผู้รับผดิชอบด ำเนินกำรประชุมตำม
ก ำหนดกำร 

 
1 วัน/ครั้ง 

 
กลุ่ม ยว. 

 
 
6 

 
 

สรุปรำยงำน 
ผลกำรประชุม 

 

 
 
- สรุปรำยงำนผลกำรประชุมตำม
หัวข้อท่ีระบุในก ำหนดกำร 
- บันทึกข้อควำมสรุปรำยจ่ำยของกำร
จัดประชุมในแต่ละครั้ง  
- คืนข้อมูลรำยงำนผลกำรประชุมให้
เครือข่ำยศูนย์วิชำกำร 
 

 
 

3 วัน/ครั้ง 

 
 

กลุ่ม ยว. 

 

 

 

 
 



งานติดตามและประเมินผล 
กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์และการวิจัย ศูนย์อนามัยท่ี 5 นครราชสีมา 

กระบวนงาน 6. การศึกษางานวิจัยในรูปแบบของการประเมินผล 

ล าดับ
ที ่

ผังกระบวนงาน รายละเอียด ระยะเวลา 
(134 วันท าการ) 

ผู้รับผิดชอบ 

 
1 

 
ก ำหนดประเด็นที่สนใจศึกษำวิจัย 

 

- ศึกษำข้อมูลสถำนกำรณส์ุขภำพ 
วิเครำะห์ข้อมูลที่ยังเป็นปญัหำของ
พื้นที่ เลือกกลุ่มวัยท่ีสนใจ
ท ำกำรศึกษำ 

 
7 วัน 

 
กลุ่ม ยว. 

 
2 

 
เขียนโครงกำรวิจัย 

 

  
- เขียนโครงกำรตำมแบบฟอรม์กำร
เสนอโครงกำรวิจัย 

 
10 วัน 

 
กลุ่ม ยว. 

 
3 

 
ขออนุมัติ 
โครงกำร 

       ไม่ผ่ำน 
                  ผ่ำน     

 
- ผอ. หรือหน่วยงำนท่ีขอทุนวิจัย
พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ/อนุมัติ
โครงกำร กรณีที่โครงกำรไม่ผำ่น ให้
ผู้รับผิดชอบน ำไปปรับปรุง และเสนอ
ขออนุมัติ อีกครั้ง 
 

 
7 วัน 

 
ผู้อ ำนวยกำร 

แหล่งทุนวิจัยอื่นๆ 

 
4 

 
ทบทวนวรรณกรรม 

 

 
- ค้นคว้ำเอกสำรวิชำกำรทีเ่กี่ยวขอ้ง
จำกช่องทำงต่ำงๆ 

 
10 วัน 

 
กลุ่ม ยว. 

 
5 

 
สร้ำง ทดสอบ 

และปรับปรุงเครื่องมือ 
 
 

- สร้ำงเครื่องมือเก็บข้อมลู
(แบบสอบถำม/แบบสัมภำษณ/์แบบ
ส ำรวจ/วิธีกำรเก็บข้อมลู) 
- ประสำนผู้เชี่ยวชำญในสำขำที่
เกี่ยวข้องพิจำรณำและให้ข้อเสนอแนะ 
- ปรับปรุงเครื่องมือตำมข้อเสนอแนะ 
- ทดสอบเครื่องมือเก็บข้อมลู 

 
20 วัน 

 
กลุ่ม ยว. 

 
6 

 
ด ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

 

 
- เก็บข้อมูลตำมระเบียบวิธีวิจัยที่
ก ำหนดไว้ในโครงกำรวิจัยและ
แผนปฏิบัติงำนศึกษำวิจัย 

 
45 วัน 

 
กลุ่ม ยว. 

 
7 

 
ประมวลผล วิเครำะห์ สังเครำะห์

ข้อมูล และจัดท ำรำยงำน 
กำรศึกษำวิจัย 

 

 
- ด ำเนินกำรประมวลผล วิเครำะห ์
สังเครำะห์ข้อมูล และจดัท ำรำยงำน
(บทคัดย่อ/บทท่ี 1-5) 
 
 

 
30 วัน 

 
กลุ่ม ยว. 

 
8 
 

 
เผยแพร่งำนวิจัย 

 

 
- เผยแพร่งำนวิจัยในเว็บไซด์
หน่วยงำน/วำรสำรวิชำกำร/น ำเสนอ
ในกำรประชุมวิชำกำรต่ำงๆ 

 
5 วัน 

 
กลุ่ม ยว. 

 
 
 



งานติดตามและประเมินผล 
กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์และการวิจัย ศูนย์อนามัยท่ี 5 นครราชสีมา 

กระบวนงาน 7. การประเมินผลการควบคุมภายใน 

ล าดับ
ที ่

ผังกระบวนงาน รายละเอียด ระยะเวลา 
(32 วันท าการ) 

ผู้รับผิดชอบ 

 
1 

 
ก ำหนดผู้รับผิดชอบ 
งำนควบคุมภำยใน 

 

 
- แต่งตั้งคณะท ำงำนควบคุมภำยใน
ของหน่วยงำน 
- เสนอผู้บรหิำรพิจำรณำ ลงนำม 
 

 
1 วัน 

 
ผู้อ ำนวยกำร 

กลุ่ม ยว. 

 
2 

 
ประเมินองค์ประกอบ 
กำรควบคุมภำยใน 

 

 
- ประชุมคณะท ำงำนเพื่อช้ีแจงและ
ประเมินองค์ประกอบท้ัง 5 ด้ำน 

 
7 วัน 

 
คณะท ำงำน 
กลุ่ม ยว. 

 
3 

 
ประเมินกำรควบคุมภำยใน 

 
 

 
- ประชุมคณะท ำงำนเพื่อช้ีแจงและ
ประเมินกำรควบคมุภำยใน ด้ำนกำร
บริหำร, ด้ำนกำรเงิน และด้ำนอ่ืนๆ 

 
7 วัน 

 
คณะท ำงำน 
กลุ่ม ยว. 

 
4 

 
จัดท ำรำยงำนตำม 

แบบ ปย.1 
 
 

 
- รำยงำนผลกำรประเมินองค์ประกอบ
ของกำรควบคุมภำยใน เสนอ ผอ. ลง
นำม 
- จัดท ำหนังสือน ำส่งให้หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง 

 
3 วัน 

 
คณะท ำงำน 
กลุ่ม ยว. 

 
5 

 
จัดท ำรำยงำนตำม 

แบบ ปย.2 
 
 

 
- รำยงำนกำรประเมินผลและกำร
ปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน เสนอ ผอ. 
ลงนำม 
- จัดท ำหนังสือน ำส่งให้หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง 

 
3 วัน 

 
คณะท ำงำน 
กลุ่ม ยว. 

 
6 

 
จัดท ำรำยงำนตำม 
แบบติดตำม ปอ.3 

 
 

 
- รำยงำนผลกำรตดิตำมกำรปฏบิตัิ
ตำมแผนกำรปรับปรุงกำรควบคมุ
ภำยในของงวดก่อน เสนอ ผอ. ลงนำม 
- จัดท ำหนังสือน ำส่งให้หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง 

 

 
3 วัน 

 
คณะท ำงำน 
กลุ่ม ยว. 

 
7 
 
 

 
สรุปรำยงำนระบบควบคุมภำยในของ

หน่วยงำนในรอบปีงบประมำณ 
 

 
- รวบรวมข้อมูลของระบบควบคุม
ภำยในทั้งหมด จัดท ำเป็นรูปเล่ม 

 
7 วัน 

 

 
กลุ่ม ยว. 

 

 
8 
 

 
เผยแพร่รำยงำน 

 

 
- เผยแพร่งำนวิจัยในเว็บไซด์
หน่วยงำน 

 
1 วัน 

 
กลุ่ม ยว. 

 
 



งานติดตามและประเมินผล 
กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์และการวิจัย ศูนย์อนามัยท่ี 5 นครราชสีมา 

กระบวนงาน 8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงแผนงาน/โครงการ 

ล าดับ
ที ่

ผังกระบวนงาน รายละเอียด ระยะเวลา 
(39 วันท าการ) 

ผู้รับผิดชอบ 

 
1 

 
กำรก ำหนดเป้ำหมำย 
กำรบริหำรควำมเสี่ยง 

 

 
- พิจำรณำแผนงำน/โครงกำร ใน
ปีงบประมำณ 2557 โดย ใช้แนวทำง
กำรบริหำรควำมเสี่ยง ตำม SP7 

 

 
5 วัน 

 
กลุ่ม ยว. 

 
2 

 
กำรระบุควำมเสี่ยง 

 

 
- ระบุควำมเสี่ยงตำมกิจกรรม โดย
พิจำรณำตำมมิติธรรมภบิำลที่
เกี่ยวข้อง 

 
7 วัน 

 

 
กลุ่ม ยว. 

 
3 

 
กำรประเมินควำมเสี่ยง และ 

กำรก ำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในกำรจัดกำร
กับแต่ละควำมเสี่ยง 

 

 
- หลักเกณฑ์กำรให้คะแนน ควำม
รุนแรงของผลกระทบ (X) และโอกำส
ที่จะเกิดควำมเสยีหำย (Y) 
- กลยุทธ์ที่ใช้ส ำหรับจัดกำรแตล่ะ
ควำมเสีย่ง (ด้ำน : S/G/P/T) 
- จัดท ำแผนภูมคิวำมเสี่ยง 
 

 
7 วัน 

 
กลุ่ม ยว. 

 
4 

 
กิจกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

 

 
- บริหำรควำมเสี่ยงในแตล่ะกิจกรรม 
ตำมช่วงเวลำที่ก ำหนด 

 
5 วัน 

 
กลุ่ม ยว. 

 
5 

 
ข้อมูล และกำรสื่อสำร 
ด้ำนบริหำรควำมเสี่ยง 

 

 
- วิเครำะห์ข้อมลู และกำรสื่อสำรด้ำน
บริหำรควำมเสี่ยง 

 
4 วัน 

 
กลุ่ม ยว. 

 
6 

 
กำรติดตำมและเฝ้ำระวังควำมเสี่ยง 

 

 
- มีกำรติดตำมและเฝ้ำระวังควำมเสี่ยง
ที่อำจเกิดขึ้น 

 
3 วัน 

 
กลุ่ม ยว. 

 
7 
 
 

 
รำยงำนผลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง

แผนงำน/โครงกำร 

 
- รวบรวมผลกำรวเิครำะห์ควำมเสีย่ง
แผนงำน/โครงกำร จัดท ำเป็นรูปเล่ม 
 

 
7 วัน 

 
กลุ่ม ยว. 

 
8 
 

 
เผยแพร่รำยงำน 

 

 
- เผยแพร่งำนวิจัยในเว็บไซด์
หน่วยงำน 

 
1 วัน 

 
กลุ่ม ยว. 

 



ผู้รบัผิดชอบ ขั้นตอนการด าเนินการ ความเสี่ยง จุดควบคุม ระยะเวลา
นักวชิาการ 1. ศึกษาวเิคราะห ์ก าหนด 

ขอบเขต และล าดับ
ความส าคัญของปญัหา

-ประเด็นปญัหาการวจิัยไม่
ชัดเจน/ข้อมูลความส าคัญ
ของปญัหาไม่ครอบคลุม/ไม่
สอดคล้องกับพนัธกิจกรม
อนามัย

ศึกษานโยบาย กรอบแนวทาง
การวจิัยของกรมฯ และข้อมูล
ด้านสุขภาพและส่ิงแวดล้อม
ใหต้รงประเด็น

1 เดือน

นักวชิาการ 2. ทบทวนวรรณกรรม -ไม่ครอบคลุมและ ไม่ตรง
ประเด็น

มีผู้เชี่ยวชาญใหค้ าปรึกษา
แนะน า

1 เดือน

นักวชิาการ 3. เขียนโครงร่าง -เขียนโครงร่างไม่ชัดเจน/ขาด
ทกัษะการเขียนโครงร่างการ
วจิัย

มีผู้เชี่ยวชาญใหค้ าปรึกษา
แนะน า

2 สัปดาห์

นักวชิาการ 4. เสนอ หวัหน้าหน่วยงาน 
เพื่อพจิารณา

-โครงร่างไม่ผ่านการพจิารณา/
 ปรับแก้ไข

ศึกษากรอบการวจิัยของงาน
และแบบฟอร์มการวจิัย

2 สัปดาห์

นักวชิาการ 5. วพิากษง์านวจิัย -ผู้วพิากษไ์ม่มีเวลา/ หา
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนั้นๆ 
ยาก

จัดชุดเฉพาะกิจในการวพิากษ์
 ตามความถนัดในแต่ละเร่ือง

1 วนั

นัดประชุมล่วงหน้า 2 สัปดาห์
6. เสนอโครงการเพื่อขอ
อนุมัติศูนย์อนามัย/ กรม
อนามัย

-ผู้บริหารใช้เวลาในการ
พจิารณา/ไม่มีก าหนด
ระยะเวลาการอนุมัติโครงการ

เสนอโครงการตามเวลา
ก าหนดระยะเวลาอนุมัติ
โครงการใหช้ัดเจน

2 สัปดาห์

7. สร้างเคร่ืองมือและเก็บ
ข้อมูล/ ด าเนินการตาม
กิจกรรม

-การด าเนินการไม่เปน็ไปตาม
ข้อก าหนด เนื่องจากมี
กิจกรรมด่วนอื่นแทรก

จัดล าดับความส าคัญของ
กิจกรรม

ขึ้นกับรูปแบบการศึกษาวจิัย

เคร่ืองมือไม่มีประสิทธภิาพ/ 
ปรับเคร่ืองมือใหม่หลังที่
ปรึกษาตรวจไม่ผ่าน

ประสานขอความร่วมมือกับ
นักวชิาการทมีอื่น

ประเมินปรับกิจกรรมเปน็ระยะ

ทดสอบเคร่ืองมือ มีที่ปรึกษา 
อบรมการสร้างเคร่ืองมือ

นักวชิาการ 8. กพว. ประสานงานส่ง
จริยธรรมการวจิัย

-เขียนไม่ถูกต้องตาม
แบบฟอร์ม ต้องใช้เวลาปรับ
แก้ไข/ ส่งแบบฟอร์มไม่
ครบถ้วน

กพว. ชี้แจงแบบฟอร์มและ
ติดตามการเขียนจริยธรรม 
และตรวจสอบความถูกต้อง 
โดยจัดท า Flow chart ปชส.

ไม่เกิน 3 วนัหลังรับเอกสาร
และพจิารณาจริยธรรมกรม
ตามเง่ือนไข

กระบวนงานหลัก ศึกษา วิเคราะห ์วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้



ผู้รบัผิดชอบ ขั้นตอนการด าเนินการ ความเสี่ยง จุดควบคุม ระยะเวลา
นักวชิาการ 9. รวบรวมข้อมูลและบนัทกึ

ข้อมูล
ข้อมูลไม่สมบรูณ์ ตรวจสอบข้อมูลใหถู้กต้อง

ครบถ้วนระหวา่งเก็บข้อมูล
ขึ้นกับการก าหนดระยะเวลา
ในการวจิัย

รวบรวมข้อมูลไม่เสร็จตาม
เวลาที่ก าหนด

จัดล าดับความส าคัญของงาน 
 ติดตามทกุไตรมาสนักวชิาการ 10. วเิคราะหข์้อมูล -วเิคราะหข์้อมูลไม่ถูกต้อง/

ครบถ้วน
จัดล าดับความส าคัญของ
กิจกรรม

1 เดือน

ประสานขอความร่วมมือกับ
นักวชิาการ ทมีอื่น

จัดทมีที่ปรึกษาและเชี่ยวชาญ
เฉพาะเร่ืองนั้นๆ

นักวชิาการ 11. เขียนรายงานการวจิัย มีที่ปรึกษาใหค้ าแนะน า 2 เดือน

เขียนรายงานการวจิัยตาม
รูปแบบมาตรฐาน

นักวชิาการ 12. สรุปบทเรียน -สรุปล่าช้า ก าหนดระยะเวลาชัดเจน เพิ่ม
ทมีใหค้ าปรึกษา

2 อาทติย์

นักวชิาการ 13. จัดพมิพแ์ละเผยแพร่ -การด าเนินการไม่เปน็ตาม
ก าหนด เนื่องจากมีกิจกรรม
อื่นแทรก

จัดล าดับความส าคัญของ
กิจกรรม

1 เดือน

ผลงานวจิัยไม่ได้ประโยชน์
หรือไม่มีคุณภาพ

ประสานขอความร่วมมือกับ
นักวชิาการ ทมีอื่นมีการปรับแก้ไขระหวา่งส่งโรง

พมิพ์
จัดกระบวนการแลกเปล่ียน
เรียนรู้งานวจิัยทกุเดือน

ข้อเสนอแนะการวจิัยเน้นการ
ก าหนดนโยบาย

-การด าเนินการไม่เปน็ไปตาม
ก าหนด เนื่องจากมีกิจกรรม
ด่วนอื่นมาแทรก

เขียนรายงานการวจิัยไม่
ถูกต้อง ไม่ชัดเจน



งานเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์และการวิจัย 
กระบวนงาน  : การบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ 

                 ผู้รับผิดชอบ           ขั้นตอนการด าเนนิการ      ความเสี่ยง               จุดควบคุม              ระยะเวลา 
                      (ชั่วโมง/วัน) 
            -  ไม่แจ้งซ่อมตามระบบ – ด าเนินการในกรณี      - ด าเนินการทันที่ 
            -  เจ้าของงานมักแจ้ง      เร่งด่วนเท่านั้น           ที่ได้รับแจ้ง 
                                            ปากเปล่าท าให้ระบบ – เมื่อด าเนินการเสร็จ    - กรณีระบบSofte 

   การบันทึกแจ้งซ่อม      ให้เซ็นรับทราบใน         ware สามารถ 
    ขาดหายไป            สมุดบันทึก                 ซ่อมได้ใช้เวลา 
-  เสี่ยงต่อไฟฟ้าช๊อต     - ไม่จับต้องอุปกรณภ์าย       ๓๐ -๔๐ นาท ี
-  วัสดุ/อุปกรณ์ท่ีใช้ใน ในขณะเปิดเครื่องตรวจ – กรณีเป็นความเสีย 
   การซ่อมได้มาช้า         สอบและซ่อมแซม หายจากHardware 
-  Software ไม่มีจนท.        หากในสต๊อกมีอะไหล่          
   ต้องจัดหามาใช้เอง             ก็ใช้เวลา ๓๐-๔๐นาที 

                          หากให้สต๊อกไม่มีอะไหล ่
                                                       ขึ้นอยู่กับระบบจดัซื้อ 
                  จัดจ้างของศูนย์ ฯ และ 
                  การส่งมอบอะไหล่ใช้ 
                  เวลาประมาณ ๒ – ๔ วัน 

                

                

              

               

 

 

เจ้าของงานหรือ 
เจ้าของเรื่องแจ้ง 

 

ผ่านหัวหน้างาน 

/หัวหน้ากลุ่มงาน 

/หัวหน้าฝ่าย 

หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน
ยุทธศาสตร์และวิจัย 

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
คอมพิวเตอร ์

-  ผู้แจ้งซ่อมกรอกแบบฟอร์ม 
   แจ้งซ่อม   ผ่านตามล าดับ 
   ของสารบรรณ 
- หากกรณีเร่งด่วน โทรแจ้งที่ 
  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  คอมพิวเตอร์ 

หัวหน้างานเทคโนโลยีสาร 
สนเทศคอมพิวเตอร์ ได้รับ 
เรื่อง และพิจารณาค าขอ 
ใช้บริการ และสั่งการให้เจ้า 
หน้าท่ีดูแลคอมพิวเตอร์เข้า 
ด าเนินการตรวจเช็ค 
๒.  กรณีเสียหายในส่วนของ Software 
ท าการแก้ไขระบบ Sotfware ดังน้ี 
๒.๑. เสียหาเล็กน้อยด าเนินการแก้ไข
ทันที 
๒.๒  เสียหายมากด าเนินการ Format
เครื่องลงSoftware ใหม่ 

 

๑. กรณีเครื่องเสียหายในส่วน 
    ของ Hardware 
   ๑.๑ หากไม่มีการใช้อะไหล่ 
   หรือมีอะไหล่อยู่ใน Stock  
   จะด าเนินการซ่อมแซมให้ 
   ทันที 
   ๑.๒ หากใช้อะไหล่ หรือไม่มี 
   อะไหล่อยู่ใน Stock  งาน  
เทคโนโลยีสารสนเทศ
คอมพิวเตอร์จะท าหนัง 
   สือขออนุมัติจัดซ้ือจัดหา
อะไหลเ่สนอหัวหน้ากลุ่มบริหาร
ยุทธศาสตร์และการวิจัยเพื่อ 
 ด าเนินการต่อไป 

เมื่อเจ้าหน้าท่ีระบบคอมพิวเตอร์ด าเนินการซ่อมแซม
เสร็จเรียบร้อยจะท าการบันทึกข้อมูลการซ่อมบ ารุงลง
ในฐานข้อมูล และส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับ
เจ้าของเครื่องต่อไป 



งานเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์และการวิจัย 
กระบวนการ  : การส ารองข้อมูล 

ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการด าเนินการ ความเสี่ยง จุดควบคุม 
ระยะเวลา 

(ชั่วโมง/วัน) 
  

 
 
 

- ระบบปฏิบัติการช ารุดเสีย - จัดหาSoftware ที่ป้อง - Updateตามระ 
  จากไวรัส/ไฟฟ้าตก,ดับบ่อย   กันการโจมตีของไวรัส บบของ Software 
- จากการเจาะระบบข้อมูล   ในเครื่องแม่ข่าย(Server) นั้น ๆ  
  เครื่องแม่ข่าย(Server) จาก   และในระบบเครือข่ายภาย  
  ผู้ไม่หวังดี (Hacker)   ใน (LAN) และUpdateข้อมูล  
- การช ารุดของเครื่องแม่ข่าย   ไวรัสอย่างสม่ าเสมอ  
  ระบบเครื่อข่ายภายใน - ติดตั้งระบบ Firewall เพ่ือ - ด าเนินการทุกวัน 
   ป้องกันการบุกรุกจากผู้ไม่  
   หวังดี (Hacker) และการ  
   เจาะระบบฐานข้อมูล  
 - ด าเนินการส ารองข้อมูลไว้ - ด าเนินการตรวจ 
   อุปกรณ์หลาย ๆชนิดทั้ง สอบทุก ๕ วัน 
   ภายใน และภายนอก  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
คอมพิวเตอร ์

กลุ่มบรหิารงาน
ยุทธศาสตร์และวิจัย 

 

-  เจ้าหน้าท่ีระบบคอมพิวเตอร์ 
ด าเนินการตรวจสอบเครื่องแม่ 
ข่าย (Server) เพื่อ 
๑. ตรวจดูระบบ 
๒. ตรวจเช็คไวรัส 
๓. ตรวจพื้นท่ีท่ีจะจัดเก็บข้อมูล 

๑.  ด าเนินการส ารองข้อมูลไว้ภายใน

เครื่อง เช่น เก็บไว้ท่ี Drive : D, E, F 
หรือDrive อื่น ๆ ท่ีได้เตรียมไว้ 

๒. ด าเนินการเก็บส ารองข้อมูลไว ้
ภายนอกเครื่องแม่ข่าย (Server) 
เช่น Mapdrive, CD-ROM,  
Flash Drive 
๓.  ท าการจดบันทึกวันเวลาที่ท า 
การส ารองข้อมูล 



             

งานเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์และการวิจัย 
กระบวนการ  : การพัฒนา Website 

ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการด าเนินการ ความเสี่ยง จุดควบคุม 
ระยะเวลา 

(ชั่วโมง/วัน) 
  

 
 
 

- ระบบปฏิบัติการช ารุดเสีย - จัดหาSoftware ที่ป้อง - Updateตามระ 
  จากไวรัส/ไฟฟ้าตก,ดับบ่อย   กันการโจมตีของไวรัส บบของ Software 
- จากการเจาะระบบข้อมูล   ในเครื่องแม่ข่าย(Server) นั้น ๆ  
  เครื่องแม่ข่าย(Server) จาก   และในระบบเครือข่ายภาย  
  ผู้ไม่หวังดี (Hacker)   ใน (LAN) และUpdateข้อมูล  
- การช ารุดของเครื่องแม่ข่าย   ไวรัสอย่างสม่ าเสมอ  
  ระบบเครื่อข่ายภายใน - ติดตั้งระบบ Firewall เพ่ือ - ด าเนินการทุกวัน 
- การน าข้อมุลขี้น Update   ป้องกันการบุกรุกจากผู้ไม่  
เว็บล่าช้า หรือไม่ค่อยUpdate   หวังดี (Hacker) และการ  
   เจาะระบบฐานข้อมูล  
 - ด าเนินการส ารองข้อมูลไว้ - ด าเนินการตรวจ 
   อุปกรณ์หลาย ๆชนิดทั้ง สอบทุก ๕ วัน 
   ภายใน และภายนอก  
 - ก าหนดระยะเวลาการส่ง - ด าเนินการทุก 
   ข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ เพื่อให้ ๑๕ วัน หรือตาม 
   ได้ข้อมูลทันตามก าหนด ความเร่งด่วนของ 
  ภาระกิจ 
   
   
   
   
   
 

                      
 

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
คอมพิวเตอร ์

กลุ่มบรหิารงาน
ยุทธศาสตร์และวิจัย 

 

-  เจ้าหน้าท่ีเจ้าของงานส่งข้อมูลเพื่อน าขึ้น
เว็บไซต์ ตามแบบฟอรม์ที่ก าหนด 
- กรณีที่ไมไ่ด้ปรับแต่งข้อมลูมาใหจ้นท. 
ICT จะท าการปรับแต่งข้อมูลก่อนน าขึ้น
เว็บไซตเ์พื่อเผยแพร่ต่อไป 
- กรณีที่ปรับแต่งข้อมลูมาแล้ว จนท. ICT ก็
จะด าเนินการน าขึ้นเว็บไซตไ์ดเ้ลย  

เมื่อปรับแต่งแกไ้ขข้อมูลและตรวจสอบแล้ว 
จนท.ICT จะน าข้อมูลขึ้นเว็บไซต ์

โดยใช้ช่องทาง ดังนี้ 
๑.๑ ช่องทาง FTP กรณีที่ข้อมลูไม่ได้อยู่ที่
เครื่องแม่ข่ายศูนย์ ฯ เอง 
๑.๒ ทางตัวของเครื่องแม่ข่ายเองกรณืนี ้
เครื่องแม่ข่ายจะอยู่ที่ศูนย์ ฯ 



งานเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร ์กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์และการวิจัย 

กระบวนงาน  : การรักษาความมั่นคงปลอดภยัทางกายภาพและสิ่งแวดล้อม 

ขั้นตอนการปฏิบัติ ความเสี่ยง จุดควบคุม 
ระยะเวลา 

(ชั่วโมง/วัน) 

 

ภัยธรรมชาติ เช่น ไฟ
ไหม้, แผ่นดินไหว, 
น้ าท่วม  
ไฟไหม้ ท าให้เครื่อง
คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วงถูกไฟ
ไหม้เสียหายทั้งหมด 
แผ่นดินไหว ท าให้
อาคารถล่มอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์เสียหาย
จากการโดนผนัง
อาคาร, ก้อนอิฐ หล่น
มาทับ 
น้ าท่วม ท าให้เครื่อง
คอมพิวเตอร์จ่มน้ า
อาจเสียหายตาม
สถานะการและความ
นานของการท่วมของ
น้ า 

1. มีการซักซ้อมแผนแก้ไขปัญหาจาก
สถานการณ์ความไม่แน่นอนและภัยพิบัติที่อาจ
เกิดข้ึนกับระบบสารสนเทศ  
ไฟไหม้,แผ่นดินไหว 
- จัดหาอุปกรณ์ในการส ารองข้อมูลทีส่ามารถ
น าออกไปได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว เช่น เทป
Backup, HardDiskที่เป็นแบบ Rack เป็นต้น 
น้ าท่วม 
- ติดตั้งระบบป้องกันน้ าท่วมในกรณืทีเครื่อง
คอมพิวเตอร์อยู่ในที่ต่ า 
- ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ไว้ในที่สูง เช่น ชั้น 2 
ของอาคาร 
- หากไม่สามารถขนย้ายระบบคอมพิวเตอร์ไป
ไว้ที่สูงได้ทัน เมื่อคอมพิวเตอร์โดนน้ าท่วมแล้ว
ให้ท าการกู้คอมพิวเตอร์แล้วอย่าเสียบไฟฟ้า ให้
น าเครื่องคอมพิวเตอร์ออกมาท าความสะอาด
และน าไปตากแดด และให้ลมเป่าให้แห้งก็จะ
สามารถน าเครื่องคอมพิวเตอร์กลับมาใช้งานได้
อีก หากไม่มีความเสียหายมาก หรือเสียหาย
มาก ก็สามารถน ามากู้ข้อมูลได้ 

- ซ้อมแผนป้องกันภัยทุก 
3 เดือน/ครั้ง 

                    
   

กรณีเกดิภัยพิบตัิตามธรรมชาติ 
หรือ จากอุบัติเหต ุ

เข้าระงับเหตุ ตามแต่กรณ ี

ท ารายงานสรุปแจ้งเหตุกับ 

แจ้งแหตุให้หัวหน้ากลุม่
บริหารงานยุทธศาสตร์และวิจัย
ทราบ 

-  ภัยธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว, น้ าท่วม 
- อุบัติเหตุ เช่น ไฟฟ้าลดัวงจร ไฟไหม ้

๑. การเข้าระงับเหตุ กรณีภัยธรรมชาต ิ
หากแผ่นดินไหวให้ท าการน าอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ที่ส ารองข้อมูลออกมาแล้ว
หนีออกจากอาคารไปจุดรวมพล 
๒.  กรณีอุบัติเหตุ เช่นไฟฟ้าลดัวงจร 
หรือไฟไหม้  
 - ให้ปิดไฟฟ้าโดยยกCut Out ลง และ
ท าการส ารวจจุดเกิดเหต ุ
 - ไฟไหม้ให้ท าการใช้ถังดับเพลิงสเีขียว 
ฉีดพ่นไปที่ไฟท่ีใหม ้
๒.๒  เสียหายมากด าเนินการ Format 
เครื่องลงSoftware ใหม ่

 เมื่อเหตุการณส์งบแล้วใหด้ าเนินแจ้ง
เหตุให้กับผุ้บังคับบญัชาทราบต่อไป 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กลุ่มจัดการความรู้และการศึกษาด้านสุขภาพ 
        

 

 

 
 กระบวนงาน 

 



กลุ่มจัดการความรู้และการศึกษาด้านสุขภาพ  : กระบวนงานสื่อสารและประชาสัมพันธ์  ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา 
Flow  chart    :  การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทาง social network 

ผู้เกี่ยวข้อง  ขั้นตอน     ความเสี่ยง   วิธีการควบคุม   ระยะเวลา   

นวก.สธ        ไม่มีข้อมูลจากนักวิชาการ  ประสานผู้เกี่ยวข้องล่วงหน้า 240 นาท ี

 
ปชส.        -     -   180 นาท ี

     
ปชส.        -     -   240 นาท ี  

 

ปชส.        ได้รับข้อมูลล่าช้า   ก าหนดวันส่งข้อมูล  30 นาที    
                

นวก.สธ.        -     -   30 นาที     
               
ปชส.        -     -   240 นาที     
 
 

-      -   120 นาที    

 
ปชส.        ข่าวล้าช้าไม่ทันเหตุการณ์  ประสานงานล่วงหน้า  30 นาที     
               

ติดต่อแหล่งข้อมูล 

รับข่าว 

รอรับข้อมูล 

 

ส่งตรวจสอบ 

ออกแบบ/จัดหน้ากระดาษ/ใส่ภาพประกอบ 

Upload เผยแพร่บน web/Facebook  

คิดประเด็น 

 

ตรวจสอบข่าว 

 

Upload เผยแพร่
เครือข่ายสื่อสาร 4 จว.   

 



 
ปชส.        -     -   30 นาท ี  

 
ปชส.        -     -   10 นาที     
                

นวก.สธ.        ข้อมูลมีการผิดพลาด   -   60 นาที     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ส่งข่าวให้เครือข่ายสื่อมวลชน 
ผ่านทาง e - mail 

Upload เผยแพร่บน Fanpage  

 

ตรวจสอบ                          
การเผยแพร่ข่าว 

 



กลุ่มจัดการความรู้และการศึกษาด้านสุขภาพ  กระบวนงานสื่อสารและประชาสัมพันธ์     ศูนยอ์นามัยท่ี 5 นครราชสีมา 
Flow  chart    :  การเขียนจดหมายข่าว  

ผู้เกี่ยวข้อง  ขั้นตอน     ความเสี่ยง   วิธีการควบคุม   ระยะเวลา 

ปชส.             -     -   1260 นาท ี  

 
ปชส.        -     -   4200 นาท ี  

     
ปชส.        -     -   180 นาท ี  

 

ปชส.        -     -   10 นาท ี
                 

ปชส.               คนถูกแซวไม่พอใจ  แจ้งให้ผู้ถูกกล่าวถึงได้ทราบก่อน 60 นาท ี  
               
ปชส.        -      -  180 นาท ี
  
 
นวก.สธ.        สะกดค าผิด   ตรวจสอบมากกว่า 1 คน  30 นาท ี  

 
โสตฯ        -    -    60 นาท ี  
               

รวบรวมบทความ 

Capture ภาพเว็บไซต์ 

เขียนบทบรรณาธิการ 

 

เขียนคอลัมน์ ภาพเก่าเล่าใหม่ 

ออกแบบ/จัดหน้ากระดาษ 3 ส่วน 

พิสูจน์อักษร 

รวบรวมกิจกรรมของศูนย์
ศูนย์ฯในแต่ละเดือน 

 

พิมพ์จดหมายข่าว 30 ฉบับ/เดือน  

 



 

 

โสตฯ        -    -   180 นาท ี  

 
ปชส.,เครือข่าย        -    -  15 นาท ี  

 
ปชส. เครือข่าย        -    -  10 นาท ี  
                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชาสัมพันธ์ทางอีเมล์ และ
ทาง LINE ของศูนย์อนามัยที่5 

จัดท ารูปเล่มจดหมาย 

 

น าจดหมายข่าวไป
เผยแพร่  

ณ จุด แจกจ่าย 

 



กลุ่มจัดการความรู้และการศึกษาด้านสุขภาพ  กระบวนงานสื่อสารและประชาสัมพันธ์     ศูนย์อนามัยท่ี 5 นครราชสีมา 
Flow  chart    :  การจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านสุขภาพ ตามปฏิทินรณรงค์สาธารณสุข 
 

ผู้เกี่ยวข้อง  ขั้นตอน     ความเสี่ยง   วิธีการควบคุม   ระยะเวลา 

 

คณะกรรมการ       เปลี่ยนแปลงวันจัดกิจกรรม ดูปฏิทินปีถัดไป        30 นาท ี  

 
นวก.สธ.        ได้รับข้อมูลล้าช้า   ก าหนดตารางส่งข้อมูล  3 วัน 
   

โสตฯ        -     -   60 นาท ี  

 

ปชส.        -     -   120 นาท ี
               

นวก.สธ.               -     -   60 นาที  
               
โสตฯ        -     -   30 นาท ี
  
 
ปชส.        -     -   60 นาท ี  

 

 

หาข้อมูล 

จัดเรียงรายละเอียด 

หาภาพประกอบ 

 

จัดพิมพ์ 

ท ากิจกรรมตามแผน
ปฏิทินงานสื่อสาร 

ตรวจสอบ
เนื้อหา 

 

จัด ตกแต่ง บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ 

 



กลุ่มจัดการความรู้และการศึกษาด้านสุขภาพ  กระบวนงานสื่อสารและประชาสัมพันธ์     ศูนย์อนามัยท่ี 5 นครราชสีมา 
Flow  chart    :  การเป็นพิธีกร 

 

ผู้เกี่ยวข้อง  ขั้นตอน     ความเสี่ยง   วิธีการควบคุม   ระยะเวลา 

ปชส.             -    -    20 นาที  
      
 
นวก.สธ./ปชส.       -    -    60 นาท ี     

           

ปชส.        -    -    1 วัน       

             

ปชส.       ผู้จัดงานไม่ส่งมอบข้อมูลของงาน  ให้ติดต่อพร้อมส่งงาน  30 นาที      
           

ปชส.                -    -   20 นาที       
            

ปชส.     -    -    420 นาท ี   
 

 

 

 

ติดต่อแหล่งข้อมูล 

เตรียมข้อมูล 

รอรับข้อมูล 

 

ศึกษาก าหนดการ 

รับใบงาน 

ปฏิบัติงานพิธีกร 

 



กลุ่มจัดการความรู้และการศึกษาด้านสุขภาพ   กระบวนงานสื่อสารและประชาสัมพันธ์    ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา 
Flow  chart  :  การจัดท าวิดีทัศน์เพื่อเผยแพร่ทาง social networkความยาวไม่เกิน 30 นาที 

ผู้เกี่ยวข้อง  ขั้นตอน     ความเสี่ยง   วิธีการควบคุม   ระยะเวลา 

ผู้รับบริการ       -     -   420 นาท ี  

 

ปชส.        -     -   420 นาท ี  

     
ปชส.        -     -   840 นาท ี  

 

ปชส.        ข้อมูลไม่ครบถ้วน   ผู้รับบริการต้องส่งข้อมูล 

            ให้ครบก่อนการเขียนสคริป  2 วัน  

               
ผู้รับบริการ       -     -   240 นาท ี  
 
โสตฯ.        -     -   60 นาท ี  
 
โสตฯ.        420 นาท ี   เวลาของสคริป   3 วัน 
               

ผู้รับบริการ       ไม่ยอมตรวจสอบข้อมูล   ต้องตรวจสอบก่อนการตัดต่อ  120   นาท ี  

 

ติดต่อแหล่งข้อมูล 

จัดท าสคริปวิดิทัศน์ 

รอรับข้อมูล 

 

ส่งตรวจสอบ 

ก าหนดวัน เวลา การถ่ายท า 

ตรวจสอบอุปกรณ์การถ่ายท า 

ถ่ายท าวิดิทัศน์  

ตรวจสอบภาพ และความสมบูรณ์ 

คิดประเด็น/เรื่อง 



 

ปชส.        ภาพและเสียงไม่ชัดเจน   -   420 นาท ี  

 

ปชส.        -     -   60  นาท ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upload เผยแพร่บน   
Youtube   

 

Upload เผยแพร่บน เว็บไซด์  

 



กลุ่มจัดการความรู้และการศึกษาด้านสุขภาพ  กระบวนงานสื่อสารและประชาสัมพันธ์     ศูนย์อนามัยท่ี 5 นครราชสีมา 
Flow  chart  ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย 

ผู้เกี่ยวข้อง  ขั้นตอน     ความเสี่ยง   วิธีการควบคุม   ระยะเวลา 

ปชส.             -     -   60 นาท ี  
           

ปชส.        -     -   5 นาท ี

           

ปชส.        -     -   10 นาท ี  
           

ปชส.        -     -   30 นาท ี
                       

ปชส.               -     -   30 นาที      
           
 

 
 
 
 
 
 
 

 เตรียมข่าวประชาสัมพันธ์ 

เปิดเครื่องส่งสัญญาณ 

เปิดสปอตศูนย์ ๕ 

พูดประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย 

 

บันทึกข่าวประชาสัมพันธ์ 



กลุ่มจัดการความรู้และการศึกษาด้านสุขภาพ กระบวนงานสื่อสารและประชาสัมพันธ์      ศูนย์อนามัยท่ี 5 นครราชสีมา 
Flow  chart   การจัดกิจกรรมรณรงค์ งานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดล้อม 

ผู้เกี่ยวข้อง  ขั้นตอน     ความเสี่ยง   วิธีการควบคุม   ระยะเวลา 

งานสื่อสาร       -     -   10 นาท ี  
           

งานสื่อสาร       -     -   240 นาท ี  

           

งานสื่อสาร       -     -   1,260 นาท ี  
           

งานสื่อสาร       -     -   3 วัน 
                        

เครือข่าย              ผู้ร่วมกิจกรรมมาเยอะเกินที่ก าหนด ระบุกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน 420 นาที      
            

 
         
งานสื่อสาร       -     -   840 นาท ี
    

  
 
 
 

รับงาน 

ประสานงานด้านข้อมูล 

ประสานงานการจัดกิจกรรม
รณรงค์ 

เตรียมข้อมูล 

 

จัดกิจกรรม
รณรงค์ 

 สรุป/เผยแพร่กิจกรรม
รณรงค์ 

 



กลุ่มจัดการความรู้และการศึกษาด้านสุขภาพ กระบวนงานสื่อสารและประชาสัมพันธ์      ศูนย์อนามัยท่ี 5 นครราชสีมา 
Flow  chart   : การผลิตสื่อโฆษณาเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 

ผู้เกี่ยวข้อง  ขั้นตอน     ความเสี่ยง   วิธีการควบคุม   ระยะเวลา 

โสตฯ         -     -   20  นาท ี          

 
โสตฯ         -     -   420 นาที              

   
โสตฯ        -     -   60  นาที                  

 

โสตฯ         -     -                         3  วัน   
  

         
       ไม่ผ่าน        
 
 
     
โสตฯ          -    -    420    นาท ี  
โสตฯ          -    -    60    นาท ี           

                       

 

รับใบสั่งงาน 

ประสาน/ติดตามข้อมูลเพื่อจัดท า 

ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์                         
(โปสเตอร์ A4/                   

Banner PR/แผ่นพับ/ป้ายไวนิล/
สติกเกอร์/ตัดโฟม/เขียนป้ายผ้า) 

 

สรุปข้อมูล/เนื้อหาเพื่อออกแบบ 

 

ตรวจแบบ,พิสูจน์อักษร,                  
ความถูกต้องของเนื้อหา 

 

ติดตั้ง,ส่งมอบงาน,ตรวจรับงาน 

 



กลุ่มจัดการความรู้และการศึกษาด้านสุขภาพ  กระบวนงานสื่อสารและประชาสัมพันธ์   ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา 
Flow  chart     : การถ่ายภาพนิ่ง,ถ่ายวีดีโอ 

ผู้เกี่ยวข้อง  ขั้นตอน     ความเสี่ยง   วิธีการควบคุม   ระยะเวลา 

โสตฯ         ไม่มีต้นเรื่องให้ท างาน  เขียนใบสั่งงาน   10  นาที       

 

โสตฯ        -     -   60  นาที   
                        
 

        

โสตฯ        -      -   840 นาที           
                  

โสตฯ       -      -   120  นาที   
 
                                                                                                            
       -      -    
โสตฯ 

           120  นาที 
                                                                         -                                 - 
 

 

รับใบงาน /หนังสือขอสนับสนุน 

ตรวจสอบอุปกรณ์ถ่ายภาพนิ่ง/
ภาพวีดีโอ 

สนับสนุนการถ่ายภาพ/              
ถ่ายวีดีโอ/ถ่ายท าวีดีทัศน์ 

จัดเก็บไฟล์อิเลคทรอนิกส์/                             
บันทึกลงซีดี  

อัดขยายภาพ/จัดเก็บในอัลบั้ม/
แยกตามประเภทงาน 

ส าเนาคืนผู้รับบริการ 



กลุ่มจัดการความรู้และการศึกษาด้านสุขภาพ กระบวนงานสื่อสารและประชาสัมพันธ์          ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา 
Flow  chart  : การสนับสนุนการจัดนิทรรศการ 

ผู้เกี่ยวข้อง  ขั้นตอน     ความเสี่ยง   วิธีการควบคุม   ระยะเวลา 

โสตฯ         เตรียมนิทรรศการไม่ทัน  ขอสนับสนุนล่วง 

หน้า    20   นาที       

โสตฯ        ไม่มีคอนเซ็ปของงาน  เจ้าภาพคิดคอนเซ็ป  2 วัน   
     
        

 

โสตฯ         เงินออกไม่ทันงาน  การส ารองเงินใช้จ่ายจากเจ้าภาพ  1260   นาที              
                 

 

      

โสตฯ         -    -   840 นาท ี
        

 
โสตฯ                  นิทรรศการหาย   ให้โสตฯเป็นผู้ไปจัดเอง  1260 นาท ี   
                                                                                                       
 

รับหนังสือขอสนับสนุน
นิทรรศการ 

วางแผน/เตรียมการ/                
จัดหาอุปกรณ์นิทรรศการ 

ขออนุมัติไปราชการ/ท าบันทึกยืม
เงิน/ยืมรถ/ยืมอุปกรณ์ 

ขนย้ายนิทรรศการ/ติดตั้ง/           
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลในนิทรรศการ  

จัดเก็บนิทรรศการ/ขนย้าย/
ตรวจการช ารุดของนิทรรศการ 



กลุ่มจัดการความรู้และการศึกษาด้านสุขภาพ  กระบวนงานสื่อสารและประชาสัมพันธ์    ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา 
Flow  chart    : การสนับสนุนห้องประชุม 

ผู้เกี่ยวข้อง  ขั้นตอน     ความเสี่ยง   วิธีการควบคุม   ระยะเวลา 

โสตฯ         -     -   10   นาที           

 

ผู้รับบริการ       -     -   10  นาท ี    
  

     
 
โสตฯ         ห้องประชุมใช้ตรงกัน  ขึ้นตารางให้ทราบ  10  นาที          

                  

โสตฯ 
 
 
โสตฯ        -     -   180   นาท ี   
        

 
โสตฯ        -     -   420   นาท ี  
 
 โสตฯ       -     -   1260 นาท ี
    

รับใบจองห้องประชุม 

เขียนใบจองห้องประชุมลง
สมุด/เขียนขึ้นบอร์ด 

ตรวจสอบห้องประชุม 

ลงตารางการใช้ห้องประชุมผ่าน
เว็บไซด์  

บ ารุงรักษา/                       
วัสดุ-ครุภัณฑ์โสตฯ 

ดูแลการใช้อุปกรณ์โสตฯตลอด
การประชุม 

จัดเตรียมอุปกรณ์โสตฯ/                
โต๊ะเก้าอ้ี  



 
กลุ่มจัดการความรู้และการศึกษาด้านสุขภาพ  กระบวนงานสื่อสารและประชาสัมพันธ์       ศูนย์อนามัยท่ี 5 นครราชสีมา 
Flow  chart    : การบ ารุงรักษาโสตทัศนูปกรณ์ 

ผู้เกี่ยวข้อง  ขั้นตอน     ความเสี่ยง   วิธีการควบคุม   ระยะเวลา 

โสตฯ         -    -     840   นาที      

 

โสตฯ         ครุภัณฑ์หาย   ท าบันทึกแจ้งย้ายทุกครั้ง  840   นาท ี
  

 

โสตฯ         ครุภัณฑ์ย้ายที่-   เช็คสต็อกทุก 3 เดือน  420    นาที          
  

 

โสตฯ        -      -  1,260   นาท ี
  

 

             
โสตฯ         -      -  420   นาท ี   

 
 
โสตฯ                  ข้อมูลจากพัสดุไม่เป็นปัจจุบัน     420   นาที          

ตรวจสอบวัสดุ-ครุภัณฑ์
โสตทัศนูปกรณ์ 

รายงานการช ารุดวัสดุ-ครุภัณฑ์
โสตทัศนูปกรณ์ 

หาข้อมูล/ท าบันทึกจัดซื้อวัสดุ-
ครุภัณฑ์เพ่ิมเติม/                  

จัดจ้าง/ตรวจรับพัสดุ 

ศึกษาการใช้วัสดุ-อุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์ 

รายงานแจ้งพัสดุ/บันทึก                 
จ าหน่วยวัสด-ุอุปกรณ์

โสตทัศนูปกรณ์ 

จัดท าแผนวัสดุอุปกรณ์ประจ าปี 



 
โสตฯ        -      -  420   นาที    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แยกประเภท/จัดเก็บวัสดุ-ครุภัณฑ์
ตามหมวดหมู่ 



กลุ่มจัดการความรู้และการศึกษาด้านสุขภาพ งานศูนย์การเรียนรู้    ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา 
Flow  chart    :  การด าเนนิงานศูนย์เรียนรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 

ผู้เกี่ยวข้อง  ขั้นตอน     ความเสี่ยง   วิธีการควบคุม   ระยะเวลา 

จศ.             -     -   400 นาท ี  

 
จศ.        -     -   1,260 นาท ี
  

     
จศ.        -     -   180 นาท ี  

 

จศ.        -     -   120 นาท ี
                

จศ.                -     -  1,920 นาที      
 

               
จศ.        -     -   420 นาท ี  
 
จศ.        -     -   240 นาท ี  
 

 
จศ.        -     -   60 นาท ี  

 ประสานบุคลากรเพ่ือแต่งตั้งคณะท างาน 

จัดท าโครงการ/แผนด าเนินงาน 

ประสานงานผู้รับผิดชอบศูนย์เรียนรู้ 

ประชุมคณะท างาน  

เตรียมการจัดท าศูนย์เรียนรู้ 

บันทึกขอจัดท า/จัดซื้อ-จัดจ้าง/ตรวจรับ 

ก ากับ/ติดตามงานผู้รับจ้าง 

ตรวจสอบคุณภาพและความสวยงาม  



               

จศ.        -      -  840 นาท ี  

 
จศ.        -      -  840 นาที       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

สรุปผลการด าเนินงาน /                  
สรุปงบประมาณ 

 

จัดท าข้อมูลเพื่อเผยแพร่รูปแบบ 
การด าเนินงานให้กับภาคีเครือข่าย 



กลุ่มจัดการความรู้และการศึกษาด้านสุขภาพ งานสื่อสารและประชาสัมพันธ์   ศูนยอ์นามัยที่ 5 นครราชสีมา 
Flow  chart      :  การด าเนินงานเครือข่ายส่ือสารสาธารณะ 

ผู้เกี่ยวข้อง  ขั้นตอน     ความเสี่ยง   วิธีการควบคุม   ระยะเวลา 

          -     -   2,100 นาที     

 
เครือข่าย       เปลี่ยนแปลงระยะการท างานกับเครือข่าย ท างานตามแผนงบ  840 นาท ี            
     
เครือข่าย            -     -  420 นาท ี               

 

งานสื่อสาร           เครือข่ายเปลี่ยนคน  พัฒนาเครือข่ายทุกปี  11,400  นาท ี
        

เครือข่าย         กลุ่มเครือข่ายเปลี่ยนคน  กระชับความสัมพันธ์ให้สม่ าเสมอ 1,680 นาท ี  
   
เครือข่าย        -    -   1,440   นาที  
  

งานสื่อสาร        -     -  2,100  นาที 
  
 
        
เครือข่าย       กลุม่ส ารวจคือคนที่ไม่ได้รับข่าวสาร    สุ่มกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน       3,360  นาท ี
 

เขียนโครงการ/แผนด าเนินงาน 

 
ท าสัญญาข้อตกลงร่วมกับเครือข่าย 

จัดท าข้อมูลด้านสุขภาพและ 
ท าเนียบเครือข่ายสื่อฯ 

ประชุมเครือข่าย    

เตรียมจัดงานสัมมนาสื่อมวลชน 

ส ารวจการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค แนว

ทางการรับรู้สิทธิในหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ 

 จัดงานสัมมนาสื่อฯ 

 เตรียมการส ารวจข้อมูล 



 
เครือข่าย        -    -   840 นาท ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการด าเนินงาน  



กลุ่มจัดการความรู้และการศึกษาด้านสุขภาพ งานสื่อสารและประชาสัมพันธ์   ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา 
Flow  chart      :  การจัดรายการโทรทัศน์ 

ผู้เกี่ยวข้อง  ขั้นตอน     ความเสี่ยง   วิธีการควบคุม   ระยะเวลา 

ปชส.          -     -   420 นาที     

 
ปชส.        -     -    840 นาท ี            
     
ปชส.            ได้รับข้อมูลล่าช้า    -   420 นาที                

 

ปชส.          ท าสคริปล่วงหน้าอาจมีการเปลี่ยนข้อมูล  ท าสคริปแบบกว้างๆ  840 นาท ี
        

เครือข่าย         ผู้ร่วมรายการลืมวันนัด  โทรประสานก่อนวันงาน 1 วัน 1,680 นาท ี  
   
ปชส. 
        -    -    120 นาที  
  

ปชส. 
        -     -   840   นาท ี
  
 
 

คิดประเด็น/เรื่อง 

 
ติดต่อแหล่งข้อมูล 

ท าสคริปรายการโทรทัศน์ 

รอรับข้อมูล    

เก็บภาพกิจกรรม/ประสานงานผู้ร่วม
รายการ 

ออกรายการ 

 บันทึกเทป/แผยแพร่ 



กลุ่มจัดการความรู้และการศึกษาด้านสุขภาพ งานสื่อสารและประชาสัมพันธ์   ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา 
Flow  chart      : การด าเนินงานพัฒนาเว็บไซด์ ศูนย์อนามัยที่ 5  

ผู้เกี่ยวข้อง  ขั้นตอน     ความเสี่ยง   วิธีการควบคุม   ระยะเวลา 

โสตฯ          -     -   20 นาที     

 
โสตฯ       ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน     ผู้รับบริการตรวจสอบก่อน   60 นาท ี            
     
โสตฯ            -     -   420 นาที                

 

โสตฯ          ออกแบบไม่น่าสนใจ     วางแผนก่อนการออกแบบ  2,100   นาท ี
        

ผู้รับบริการ         -     -   120 นาท ี  
   
โสตฯ 
        -     -   60    นาที  
  

โสตฯ   
        -     -   120   นาท ี  
 
 

-     -   420   นาท ี

รับใบงาน 

 
รับข้อมูลจากแหล่งข้อมูล 

ออกแบบ จัดท าลงเว็บไซด์ 

ตรวจสอบข้อมูล/แก้ไขข้อมูล    

ตรวจสอบการแสดงผลของข้อมูล 

ปรับปรุงข้อผิดพลาดเพ่ือน ามาใช้
แก้ปัญหาต่อไป 

 ทดสอบการใช้งานจริง 

 เผยแพร่ลงเว็บไซด์ 



Flow chart  ขั้นตอนคัดเลือกคนดีศรีอนามัยของศูนย์อนามัยที่ 5 

ผู้เกี่ยวข้อง   ขั้นตอน             ความเสี่ยง   วิธีการควบคุม        ระยะเวลา 

คกก.             - คกก.เข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุม     - ประสานผูเ้ข้าร่วมประชุมล่วงหน้า     -  360 นาท ี                                                                                       
             

คกก.                               -  480 นาที 

 

คกก.                         -  480 นาที 

 

คกก.                       -  180  นาที 

 

กลุ่ม จศ./ผู้บริหาร        - ผู้บริหารไมเ่ห็นด้วยกับบุคลากรที่ผ่าน    - ผู้บริหารและคณะกรรมการควรประชุม   -  180  นาที 
                                          การคัดเลือกจากมติทีป่ระชุม               เพื่อคัดเลือกบุคลากรตามเกณฑฯ์ร่วมกัน   

 

บุคลากรทีไ่ด้รบั        - บุคลากรบางคนเขียนข้อมลูไม่เกง่        - คณะกรรมการช่วยกันเรยีบเรียงข้อมลู     -  3,360 นาที 
การคัดเลือก 
 
กลุ่ม จศ.         - อาจมีค าที่สะกดผิด และมคี าที่เป็น   - ตรวจสอบค าให้ถูกต้องก่อนการส่ง          -  3,360 นาที 
                                                                                                 ภาษาพูด 

 
กอง จ.                         -  30  นาที 

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร  

 

ท าแผนการด าเนินงาน 

สรรหาบุคลากรตาม
เกณฑ์ฯ 

 

ตรวจสอบคุณสมบัตติามเกณฑ์  

 

เสนอผู้บริหาร
เพื่อพิจารณา 

 

บุคลากรเขียนข้อมูลตามแบบฟอรม์ 

 

ตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่ง 

 

ส่งกองการเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย 

 



 

Flow chart  ขั้นตอนการท ากิจกรรมพัฒนาองค์กร 

ผู้เกี่ยวข้อง   ขั้นตอน             ความเสี่ยง   วิธีการควบคุม        ระยะเวลา 

คกก./จศ.        - กิจกรรมไม่ตรงกับความต้องการ       -ประสานผู้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า        - 1,920 นาที                
                ของบุคลากร    
 
คกก./จศ.         - คกก.เข้าร่วมประชุมไมค่รบองคป์ระชุม   -ประสานผู้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า         - 720 นาที  
 
จศ.                                                                                 - บุคลากรไม่ทราบว่ามีการจดักิจกรรม     -ประชาสมัพันธ์ใน PR , Line เสียงตาม   - 1,800 นาที 
                                                                                                                                                 สายล่วงหน้า 1 อาทิตย์ก่อนการจัดงาน 

 

คกก./จศ.         -คกก.บางท่านไม่รับผิดชอบงานท่ีได้รับ    -เตรียมบุคลากรให้พร้อมในการด าเนินงาน – 1,080 นาที 
                                                                                               มอบหมาย ท าให้งานไม่ต่อเนื่อง 

จศ.            -                         - 1,440 นาที 

 

จศ.                        - 30 นาที 

 

 

 

 

จัดท ำโครงกำรพัฒนำบุคลำกรและพัฒนำองค์กร 

 

ประชุมคณะกรรมกำรเพื่อด ำเนินกิจกรรม 

ด าเนินการจัด
กิจกรรม 

 

สรุปกิจกรรมพัฒนำองคก์ร 

เสนอผู้บริหำร 

 

ประชำสัมพันธก์จิกรรม 



Flow chart  ขั้นตอนการลาศึกษาต่อ/ฝึกอบรมในประเทศ 

ผู้เกี่ยวข้อง   ขั้นตอน             ความเสี่ยง   วิธีการควบคุม        ระยะเวลา 

จศ.                         - 1,080 นาที 
                              

จศ.                        - 20 นาที 
 
 
 
 
จศ.                  -การสอบถามบุคลากรอาจไม่ทั่วถึงทุกคน   -ประชาสัมพันธ์แบบสอบถามการศึกษาต่อ  -1,080 นาท ี
                ทางหนังสือเวียน,PR,เสียงตามสาย         
 
จศ.                  -บุคลากรขออนุมัตสิมัครสอบล่าช้า           -จัดท าบันทึกข้อความถึงหัวหน้ากลุ่มเพื่อ   -60 นาท ี
                                                                                                                                                   แจ้งเป็นผู้ที่ประสงค์ขอลาศึกษาและแนบ 
                                                                                                                                                   ขออนุมัติสมัครพร้อมแนบหลักฐาน 
จศ.                                  -30 นาที 
 
 
 
จศ.                                    -20 นาที 

 

 

 

ท ำแผนกำรศกึษำต่อ/ฝึกอบรม 

เสนอผู้บริหาร
เพื่อพิจารณา 

 

ส ารวจความต้องการขอรับทุน 

แจ้งผู้ประสงค์ลาศึกษาต่อมาจดัท าแบบแสดง 
ความจ านงขออนุมัติสมัครสอบ 

ตรวจสอบความครบถ้วนของแบบแสดงความจ านงฯ 

จัดท าบันทึกข้อความแบบแสดง
ความจ านงขออนุมัติสมัครสอบ 
เสนอหัวหน้ากลุ่มและเสนอ ผอ. 

 



 

จศ.                                               -20 นาที  
 
 
จศ.                    -120 นาที 

 

 

 
จศ.                   -7,200 นาที 
 
 
จศ.         -บุคลากรด าเนินการท าสัญญาช้าและ      -หลังจากทราบผลผู้ท าสัญญาต้องมา     -1,080 นาที                                                                                                     
                                                                                         เอกสารประกอบการท าสญัญาไม่ครบถ้วน      ท าสัญญาด าเนินการก่อนลา 
                                                                                                                                                 ศึกษาอย่างน้อย 1 เดือนและเตรียม 
                                                                                                                                                 เอกสารให้ครบถ้วน 

 

จศ.         -เอกสารจะขาดหนังสือรับรองว่าได้เข้า     -บุคลากรต้องติดตามมหาวิทยาลัยใน    -360 นาที 
                                                                                                ศึกษาต่อ ท าให้ต้องรอเอกสารหลายวัน     การออกเอกสารการรับรอง 
 
 
จศ.                    -20 นาท ี

 

จัดส่งท าบันทึกข้อความแบบแสดงความจ านงขออนุมัติ
พร้อมหลักฐาน ไปยังกรมอนามัย 

รับแจ้งผลกำรอนุมัติใหส้มัครสอบจำก

กรมฯและแจ้งให้ผูส้มัครสอบรับทรำบ 

ติดตามผลการสอบคัดเลือกจาก 
ผู้ที่ไดร้ับอนุมัติใหส้มัครสอบ 

แจ้งให้ผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกมาจัดท าสญัญา 
ลาศึกษาต่อ/ฝึกอบรม 

ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนในแบบสัญญาลา
ศึกษา/ฝึกอบรมและเอกสารหลักฐาน 

ประกอบการท าสัญญา 

จัดหนังสือราชการน าส่งสัญญาลาศึกษา/ฝึกอบรม 
น าเสนอผู้อ านวยการ 



จศ.                 -20 นาที 
 
 
 
จศ.                 -360 นาที 
  + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดส่งหนังสือสัญญาลาศึกษา/ฝึกอบรมพร้อมหลักฐาน
ประกอบการจดัท าสญัญา ไปกรมอนามัย 

รับแจ้งผลกำรอนุมตัิให้ลำศึกษำต่อ/ฝึกอบรมจำก

กรมอนำมยั และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องรับทรำบ 



Flow chart  ขั้นตอนการรับทุนพัฒนาข้าราชการกรมอนามัย 

ผู้เกี่ยวข้อง   ขั้นตอน             ความเสี่ยง   วิธีการควบคุม        ระยะเวลา 

จศ.         -บุคลากรบางท่านไม่ทราบว่ามีการส ารวจ     -ประชาสัมพันธ์ทาง PR ,                  - 1,080 นาที 
                                                                                                ความต้องการรับทุนฯ                            หนังสือเวียน 

จศ.         -บุคลากรบางท่านไม่ทราบว่ามีการส ารวจ     -ประชาสัมพันธ์ทาง PR ,                  - 20 นาที 
                                                                                                ความต้องการรับทุนฯ                            หนังสือเวียน 

 

จศ.         -บุคลากรจะสมคัรรับทุนแต่ไม่แจ้ง             -ก าหนดวันสิ้นสุดการรบัสมัคร            -1,080 นาที 

 

 

จศ.                       -30 นาที 

 

 

จศ.                     - 20 นาที 

 

 

 
จศ.                    -20 นาที 

 

ส ำรวจควำมต้องกำรในกำรรับทุนพัฒนำข้ำรำชกำร 

เมื่อมีหนังสือทุนมา ท าบันทึกข้อความแจ้งเวียนทุกกลุ่มงาน
เพื่อให้บุคลากรสมัครรับทุนพัฒนาข้าราชการกรมอนามัย 

ประสานบุคลากรที่ประสงค์สมัครคัดเลือกทุนพัฒนา
ข้าราชการ กรอกใบสมคัรพร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร 

ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนในใบสมัคร  
พร้อมหลักฐานประกอบการสมคัร  

และจัดท าหนังสือราชการ 

เสนอผู้อ านวยการเพื่อ
พิจารณาอนุมัต ิ

 

ส่งเอกสารประกอบการคัดเลือกสมัครฯ ส่งกรมอนามยั 



ผู้เกี่ยวข้อง   ขั้นตอน             ความเสี่ยง   วิธีการควบคุม        ระยะเวลา 

 
จศ.                        - 20 นาที 

 

         
จศ.                     - 10 นาที 

 

 
จศ.                      - 10 นาที 

 

 

จศ.         -เอกสารจะขาดหนังสือรับรองว่าได้เข้า     -บุคลากรต้องติดตามมหาวิทยาลัยใน    -360 นาที 
                                                                                                ศึกษาต่อ ท าให้ต้องรอเอกสารหลายวัน     การออกเอกสารการรับรอง   

 

 

จศ.                   -30 นาท ี

 

 
จศ.                             - 10 นาที 
    

รับแจ้งผลผู้มสีิทธ์ิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมในการ
รับทุนพัฒนาข้าราชการกรมอนามยั  

และแจ้งให้ผูส้มัครรับทราบ 

จัดล าดับในการเข้ารับการประเมินความเหมาะสมในการรับ
ทุนที่ห้อง Conference ศูนย์อนามัยที่ 5 

รับแจ้งผลผู้มสีิทธ์ิรับทุนพัฒนาข้าราชการกรมอนามัย  
และแจ้งให้ผูส้มัครสอบรับทราบ 

ให้บุคลำกรมำท ำสัญญำลำ

ศึกษำและสัญญำค  ำประกัน

พร้อมแนบหลักฐำนกำรศกึษำ 

ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนในใบสมัคร  
พร้อมหลักฐานประกอบการสมคัร  

 

แจ้งผู้ที่ได้ทุนให้ไปท ำสัญญำที่กรมอนำมยั 



Flow chart  ขั้นการด าเนินงานเกี่ยวกับการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

ผู้เกี่ยวข้อง   ขั้นตอน             ความเสี่ยง   วิธีการควบคุม        ระยะเวลา 

จศ.         -หนังสือเวียนมาล่าช้า ซึ่งข้าราชการมา   -ให้ข้าราชการที่เกี่ยวข้องด าเนินการ  - 60 นาที 
        ทดลองฯหลายเดือนแล้ว                           ไปก่อนหนังสือเวียนมา 

 

 

 
 
จศ.                            -            

 

 

 

 

ขรก.                  -30 นาที 

 

 

จศ.                  -10 นาที 
      - 

 

รับหนังสือเวียนจำกกอง จ. เรื่องการด าเนินงาน

เกี่ยวกับการทดลองปฏิบัติหนา้ที่ราชการของ
ข้าราชการ แจง้ข้ำรำชกำรท่ีอยู่ระหว่ำงทดลองฯ 

ติดตามข้าราชการที่อยูร่ะหว่างทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ
และแจ้งให้ข้าราชการด าเนินการ 3 ส่วน ตามระยะเวลาที่
ก าหนด 
1. การปฐมนิเทศข้าราชการ 
2.การเรียนรู้ด้วยตนเอง (E-learning ของส านักงาน ก.พ.)  
หลักสตูรฝึกอบรมข้าราชการบรรจใุหม่  
3.การอบรมสัมมนาร่วมกัน หลักสตูรการเป็นข้าราชการที่ดี  
(วิทยาลัยนักบริหารการสาธารณสขุเป็นผู้จัด)   
 

ข้าราชการกรอกแบบฟอรม์ ทล. 2 พร้อม
หลักฐานการเรียนและส่งใบประกาศ

หลักสตูรการเป็นข้าราชการที่ด ี

 

ตรวจสอบความถูกต้อง  และส่ง Fax ไปกอง จ.  
เพื่อลงประวัติใน ก.พ.7 



ผู้เกี่ยวข้อง   ขั้นตอน             ความเสี่ยง   วิธีการควบคุม        ระยะเวลา 

 
จศ.              - ระยะเวลาในการส่งแบบฟอร์มล่าช้า        - เมื่อ ขรก. อบรมทั้ง 3                - 30 นาที                            
                          (เกิน 6 เดือน) เนื่องจากข้าราชการ         ส่วนเสร็จสิ้น ด าเนนิการส่ง 
                         ยังไมผ่่านการอบรมทั้ง 3 สว่น            แบบรายงานทันที    
            

 

 

ขรก./จศ.                          - 20 นาที 

 

 

 

จศ.                      - 10 นาที 

 
จศ.                    - 10 นาที 

 

จศ./ขรก.                    - 10 นาที 

 

 

รายงานการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการของ
ข้าราชการที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าท่ี 
- แบบ ทล 5.1  (อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัตหิน้าท่ี
ราชการ 3 เดือน) 
- แบบ ทล 5.2  (อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัตหิน้าท่ี
ราชการ 6 เดือน) 
 

เสนอผู้อ านวยการเพื่อทราบ
และพิจารณาอนุมตั ิ

 

ตรวจสอบความถูกต้อง   

ส่งเอกสารไปยังกองการเจ้าหน้าที ่ 

แจ้งข้าราชการเมื่อผ่านทดลองปฏบิัติหน้าที่ราชการ
ของข้าราชการ  และส าเนาค าสั่งฯให้ข้าราชการ 

 



Flow chart ขั้นตอนการบริหารการจัดการความรู้ท้ังภายภายใน – ภายนอกองค์กร 

ผู้เกี่ยวข้อง                             ขั้นตอน        ความเสี่ยง   วิธีการควบคุม   ระยะเวลา  

                                            -                   -                5 วัน 

                                     ส ำรวจกำรรับรู้และควำมคำดหวังของบุคลำกร  ข้อมูลล่ำช้ำ            ก ำหนดวิธีกำรส ำรวจ       5 วัน 
                                                   ต่อกำรบริหำรจัดกำรควำมรู้                      

 
                           วิเครำะห์ผลกำรส ำรวจ และใช้เป็นประเด็น          -                          -         1 วัน 
                                                    เพื่อกำรวำงแผนกำรด ำเนินงำน 

 
                                คณะกรรมกำรพิจำรณำเลือกแนวทำงในกำรด ำเนินงำน         -               -            2 วัน 

 
                                                        วำงแผนกำรด ำเนินงำน                -                               -          5 วัน 

 
                   ศึกษำดูงำน กำรบริหำรจัดกำรควำมรู้          -              -          3 วัน 
 

                                ประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงกลุ่มงำน/องค์กรในกำร    ขำดควำมร่วมมือจำกกลุ่มงำน                   ท ำหนังสือแจ้ง        5 วัน 
                                ด ำเนินงำนให้บรรลุเป้ำหมำยตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 

 
                            ด ำเนินงำนตำมแผนงำน    งำนไม่เป็นไปตำมแผน  ก ำหนดผู้รับผิดชอบ      ตลอดปีงบประมำณ 
 
                   ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนรำยไตรมำส        งำนไม่บรรลุผล       ก ำหนดตัวชี้วัด             ตำมไตรมำส 
 
                     สรุปและประเมินผลกำรด ำเนินงำน        งำนไม่บรรลุผล              ปรับปรุงกำรด ำเนินงำน           ทั้งปีงบประมำณ 

คณะกรรมการ 
KM 

คณะกรรมการ 
KM 

คณะกรรมการ 
KM 

บุคลากร 

คณะกรรมการ 
KM 

ทุกกลุ่มงาน 

คณะกรรมการ 
KM 

คณะกรรมการ 
KM 

คณะกรรมการ 
KM 

คณะกรรมการ 
KM 

  ประสำนบุคลำกรเพื่อแต่งต้ังคณะท ำงำน 
 



Flow chart ขั้นตอนกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ผู้เกี่ยวข้อง   ขั้นตอน     ความเสี่ยง   วิธีการควบคุม   ระยะเวลา 

คณะกรรมการ     ประชุมคณะกรรมการ       คณะกรรมการไม่ครบ      ก าหนดวันที่ทุกคนร่วมได้       1 วัน 
       KM 
 
    กลุ่มจัดการความรู้          จัดท าโคครกการ        -               -                   5 วัน 
และการศึกษาด้านสุขภาพ  
    
    กลุ่มจัดการความรู้        คัดเลือกผลกาน/เร่ือก        -                -                   3 วัน 
และการศึกษาด้านสุขภาพ 
 
คณะกรรมการ             จัดท าตารากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้      -                -                   1 วัน 
       KM 
 
    กลุ่มจัดการความรู้            ประชาสัมพันธ์       -                 -                   5 วันก่อนจัดกิจกรรม   
และการศึกษาด้านสุขภาพ 
 
คณะกรรมการ             ด าเนินกิจกรรม            ผู้เข้าร่วมน้อย         เลือกเร่ือกน่าสนใจ                      ตลอดปีกบประมาณ 
      KM                 ประชาสัมพันธ์ต่อเนื่อก 
 
คณะกรรมการ   สรุปประเมินผลการด าเนินกาน           กานไม่บรรลุ       ปรับปรุกการด าเนินกาน           ทั้กปีกบประมาณ 
      KM  



Flow Chart  กระบวนงานฝึกอบรม 
ปีงบประมาณ 2558 กลุ่มงานจัดการความรู้และการศึกษาด้านสุขภาพ 

ผู้เกี่ยวข้อง                             ขั้นตอน        ความเสี่ยง    วิธีการควบคุม   ระยะเวลา  

                                                  หาความต้องการการอบรม           จัดอบรมไม่ทันกับความต้องการ   ท าการส ารวจเร็วขึ้น       30 วัน            

          จัดท าโครงการ           โครงการอนุมัติล่าช้า               เตรียมเสนอโครงการให้เร็วขึ้น            15 วัน 

 
 

                                    จัดท าหลักสูตร               30 วัน 
   ไม่ผ่าน                                      

                               ทดสอบหลักสูตร                              5 วัน 
 
 

x       ประชาสัมพันธ์หลักสูตร   การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง เพ่ิมช่องทางประชาสัมพันธ์     45 วัน 
 
    เตรียมการก่อนการอบรม  กลุ่มเป้าหมายไม่ครบ ยืนยันการสมัคร/ช าระค่าลงทะเบียนล่วงหน้า     15 วัน 
 

      ด าเนินการฝึกอบรม                 3 วัน 
 
   
                สรุปประเมินผลการจัดฝึกอบรม                            5  วัน  

        
 
                     ติดตามประเมินผลหลังการอบรม                   15  วัน 

งานฝึกอบรม 

งานฝึกอบรม 
นักวิชาการ 

งานฝึกอบรม 

งานฝึกอบรม 

งานฝึกอบรม 

งานฝึกอบรม 

งานฝึกอบรม 

งานฝึกอบรม 

งานฝึกอบรม 



กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ 
        

 

 

 
 กระบวนงาน 

 



ขั้นตอนการประเมินโรงพยาบาลมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก 
 

ผู้เกี่ยวข้อง ขั้นตอน ความเสี่ยง วิธีการควบคุม ระยะเวลา 
 
ผู้รับผิดชอบงาน
อนามัยแม่และเด็ก 
 
 
 
ผู้รับผิดชอบงาน
อนามัยแม่และเด็ก 
 
 
 
สาธารณสุขจังหวดั 
 
 
 
โรงพยาบาลทีต่้อง
รับการประเมิน 
 
 
คณะกรรมการ
ระดับจังหวดั 
 
 
 

ผู้รับผิดชอบงาน
อนามัยแม่และเด็ก 

/คณะกก.ระดับเขต 
 
 

ผู้รับผิดชอบงาน
อนามัยแม่และเด็ก 
 
 
ผู้รับผิดชอบงาน
อนามัยแม่และเด็ก 

/คณะกก.ระดับเขต 
 
 
ผู้รับผิดชอบงาน
อนามัยแม่และเด็ก 

/คณะกก.ระดับเขต 
 
 
ผู้รับผิดชอบงาน
อนามัยแม่และเด็ก 
 
 
 
ผู้รับผิดชอบงาน
อนามัยแม่และเด็ก 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นโยบายล่าชา้ 

 
 
 

 
---- 
 
 
 
 

---- 
 
 
 
 

---- 
 
 
 

---- 
 
 
 
 

__ 
 
 
 

ทีมประเมินติดภารกจิ ไม่ครบ 
ทีม 
 
 

--- 
 
 
 
 

คณะกรรมการประเมินสรุป
รายงานล่าช้า 

 
 

การด าเนินการแก้ไขไมส่ามารถ
ท าได้ตามก าหนด 
 
 
 

--- 

 
ติดตามการชี้แจงและประสาน
ผู้รับผิดชอบส่วนกลาง 
 
 

 
---- 
 
 
 
 

---- 
 
 
 
 

---- 
 
 
 

---- 
 
 
 
 

__ 
 
 

 

แต่งตั้งกรรมการส ารอง 
 
 
 

--- 
 
 
 
 

ก าหนดวันเวลาส่งสรุปผล
การประเมินท่ีแน่นอนและ
ติดตามต่อเนื่อง 

 
ประสานจังหวัดเพื่อ
ติดตามความก้าวหน้า 
 
 
 

--- 

 
๗  วัน 

 
 
 
 
 

๑  วัน 
 
 
 

๒  วัน 
 
 
 
 
 

๒  วัน 
 
 

๗   วัน 
 
 
 
 

๕  วัน 
 
 
 

๗  วัน 
 
 
 

๑ วัน 
 
 
 

 
๑ เดือน 

 
 
 

๓  เดือน 
 
 
 

๑ เดือน 

 

รับนโยบายจากส่วนกลาง/ แต่งตั้งคณะกรรมการ
ระดับเขต 

ช้ีแจงนโยบายและแนวทางการประเมินแก่
ผู้รับผิดชอบงาน ระดับจังหวัด 

ผู้รับผิดชอบงานระดับจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินและช้ีแจงผู้รับผิดชอบระดับอ าเภอ 

โรงพยาบาลประเมินตนเองส่งสสจ. 

ทีมประเมินระดับจังหวัดประเมินรับรองและ

พิจารณาส่งประเมินระดับเขต 

ทีมระดับเขตรับข้อมูลรายงานจากทีมระดับ

จังหวดั/ พิจารณาประเมินรับรอง 

ประสานทีมประเมิน และแจง้ก าหนดการ

ประเมินแก่พื้นที ่

ทีมระดับเขตเขา้เยีย่มประเมินรับรอง

โรงพยาบาลมาตรฐานอนามัยแมแ่ละเด็ก 

ทีมระดับเขตสรุปรายงานแจง้กลบัพ้ืนท่ีเพื่อทราบ

รายละเอียดข้อเสนอแนะเพื่อปรบัปรุงแก้ไข 

โรงพยาบาลด าเนินการปรับปรุงแก้ไข และส่ง

เอกสารรายงานกลับศูนย์อนามยัที่ ๕ 

ศูนย์อนามยัที่ ๕ รวบรวมรายงานการประเมินส่ง

ส านักส่งเสริมฯเพื่อรับรองการประเมิน 



ขั้นตอนการประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติ 
 

ผู้เกี่ยวข้อง ขั้นตอน ความเสี่ยง วิธีการควบคุม ระยะเวลา 

 
ศอ.๕/สสจ ๔ แห่ง 

 
 
ศอ.๕/สสจ ๔ แห่ง 
 
 
 
 
ศอ.๕/สสจ ๔ แห่ง 
 

 
 

ศอ.๕ 
 
 
 
 
 
ศอ.๕/สสจ ๔ แห่ง 
 
 
 
ศอ.๕/สสจ ๔ แห่ง 
 
 
 
ศอ.๕/สสจ ๔ แห่ง 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
-- 
 
 

จังหวัดยังขาดการประเมิน
ในรูปแบบคณะกรรมการ
แบบบูรณาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการมีภาระงาน
มาก ไม่ว่าง ไม่สามารถให้
ผู้อื่นประเมินแทนได้ 
 
คณะกรรมการประเมินมี
งานรับผิดชอบมากไม่
สามารถส่งคะแนนได้ตาม
ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-- 
 
 

จังหวัดต้องมีการทบทวน
การประเมินและจัดต้ัง
คณะ กรรมการโดยมี
บุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
ประสานงานไม่เป็น
ทางการก่อนและก าหนด
วันประเมินและแจ้ง
ก าหนดกับสสจ. 

 
ท าแบบฟอร์มให้คะแนน 
และเกณฑ์พิจารณาท่ีงาย

และสะดวก 

 
๕ วัน 

 
 

๒ วัน 
 
 
 
 
 

๓ วัน 
 
 
 

๑ วัน 
 
 
 
 

๑ วัน 
 
 
 

๕ วัน 
 
 
 

๕ วัน 
 
 
 
 
 
 

๕ วัน 
 
 

 

แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินรับรองระดับเขต 

ชี้แจงแนวทางและขั้นตอนการประเมินแก่ผู้รับผิดชอบจาก
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 

ผู้รับผิดชอบงานศอ.๕ ประสานงานคณะกรรมการ ท า
หนังสือแจ้งบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องเพื่อท าการประเมินฯ 

ผู้รับผิดชอบท าหนังสืออนุมัติปฏิบัติราชการ/ใช้รถยนต์/
ยืมเงินทดรอง 

ท าการประเมินรับรองฯและให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนา
โรงพยาบาลท่ีรับการประเมิน 

ประชุมคณะกรรมการรับรองระดับเขตพิจารณาคะแนน 

ส่งข้อสรุป/
ข้อเสนอแนะคืน
ให้กับโรงพยาบาลท่ี
ประเมินรับรอง 

ส่ง คะแนน ข้อสรุป/
ข้อเสนอแนะให้ส านัก
ส่งเสริม กรมอนามัย 

 

ผู้รับผิดชอบรวบรวมคะแนนข้อเสนอแนะ ราย
องค์ประกอบจากคณะกรรมการประเมิน 



   
ขอ

รับ
กา

รป
ระ

เม
ินซ

 ้า 
 

 

ขั้นตอนการประเมินมาตรฐานศนูย์เด็กเล็กคุณภาพ 
 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอน ความเสี่ยง วิธีการควบคุม ระยะเวลา 

 
ศอ.๕/ศูนย์สุขภาพจิตท่ี
๙/ สคร.๕ 

 
 
ผู้รับผิดชอบงานศูนย์เด็ก
เล็กระดับจังหวัด 
 
 

สสจ. 
 
 
 

สสจ. 
 
 
 
 

ศอ.๕ 
 
 
 
คณะกรรมการประเมิน
ระดับเขต/สสจ. 
 
 
คณะกรรมการประเมิน
ระดับเขต 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
-- 
 
 
-- 
 
 
 
 
-- 
 
 
 
-- 
 
 
 

คณะกรรมการมีภาระงาน
มาก ไม่ว่าง ไม่สามารถ

ประเมินตามก้าหนดการได้ 
 
 
-- 
 
 
 

คณะกรรมการสรุปผลการ
ประเมินล่าช้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-- 
 
 
-- 
 
 
 
 
-- 

 
 
 

-- 
 
 
 
ประสานงานไม่เป็นทางการ
ก่อนและก้าหนดวันประเมิน
และแจ้งก้าหนดกับสสจ. 
 

 
-- 
 
 
 

ก้าหนดระยะเวลาการ
สรุปผลท่ีชัดเจนตั งแต่ในขั น

การวางแนวทางการ
ด้าเนินงาน 

 

 
๕ วัน 

 
 

๒ วัน 
 
 
 
 

๗ วัน 
 
 
 

๑ เดือน 
 
 
 

๒ วัน 
 
 
 
 

๑ วัน 
 
 
 
 

๑ เดือน 

 

แต่งตั งคณะกรรมการประเมินรับรองระดับเขต และ
วางแผนการประเมิน 

 
ชี แจงนโยบาย และแนวทางการประเมินแก่ผู้รับผิดชอบงาน

ในระดับจังหวัด  

ผู้รับผิดชอบงานจังหวัดจัดตั งคณะกรรมการ และชี แจง
แนวทางการด้าเนินงานระดับอ้าเภอ 

ทีมระดับจังหวัดประเมินรับรอง ศพด. และพิจารณาส่ง
ประเมินระดับเขต ตามแนวทางท่ีก้าหนดไว้ร่วมกัน 

ประสานงานทีมประเมินระดับเขต และแจ้งก้าหนดการ
แก่พื นท่ี 

ทีมระดับเขตเยี่ยม ประเมินรับรองฯ และให้ข้อเสนอแนะ
ตามก้าหนดการ 

ศพด. ปรับ และพัฒนา 
เพิ่มเติมตามเกณฑ์ ศพด.
คุณภาพ  

ไม่ผ่าน ผ่าน 

ศอ.๕ รวมรวมผลการประเมิน
ส่งส้านักส่งเสริมฯ กรมอนามัย 

ส้านักส่งเสริมฯ ด้าเนินการออก
ใบประกาศเกียรติคุณ 

ทีมระดับเขตสรุปผลการประเมิน และแจ้งผลการประเมิน
ข้อเสนอแนะกลับพื นท่ี  เพื่อการปรับปรุงแก้ไข 



   
ขอ

รับ
กา

รป
ระ

เม
ินซ

 ้า 
 

 

ขั้นตอนการประเมินมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร 
 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอน ความเสี่ยง วิธีการควบคุม ระยะเวลา 

ศอ.๕/ศูนย์สุขภาพจิตท่ี
๙/ สนง.ศึกษาภาค/ 
สคร.๕ 

 
สสจ./สพป./สพม. 
 
 
สสจ./คณะกรรมการ
ระดับเขต  (ศอ.๕ ศูนย์
สุขภาพจิตท่ี ๙ สนง.เขต
การศึกษา/สคร.๕) 

 
ศอ.๕ และหน่วยงานท่ี
ร่วมคณะกรรมการ 

 
 
 

ศอ.๕ 
 
 
คณะกรรมการประเมิน/
สสจ./โรงเรียน/เครือข่าย
ในพื นท่ี 
 
 
 
 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
-- 
 
 

-- 
 
 

จังหวัดยังขาดการ
ประเมินในรูปแบบ
คณะกรรมการแบบ
บูรณาการ 

 
 

คณะกรรมการมีภาระ
งานมาก ไม่ว่าง ไม่
สามารถให้ผู้อื่นประเมิน
แทนได้ 
 

-- 
 
 
 
 

-- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-- 
 
 

-- 
 
 

จังหวัดต้องมีการทบทวน
การประเมินและจัดตั ง
คณะ กรรมการโดยมี
บุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง 
 
ประสานงานไม่เป็น
ทางการก่อนและก้าหนด
วันประเมินและแจ้ง
ก้าหนดกับสสจ. 
 

-- 
 
 
 
 
-- 

 
๕ วัน 

 
 

๒ วัน 
 
 

๕ วัน 
 
 
 
 

๓ วัน 
 
 
 

๑ วัน 
 
 
 
 

๑ วัน 
 
 

แต่งตั งคณะกรรมการประเมินรับรองระดับเขตเขต 

ชี แจงแนวทางและขั นตอนการประเมินแก่ผู้รับผิดชอบจาก
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 

คณะกรรมการจังหวัดประเมินฯโรงเรียนระดับเพชรและ
ขอรับการประเมินรับรองฯจากคณะกรรมการระดับเขต 

ผู้รับผิดชอบงานศอ.๕ ประสานงานคณะกรรมการ ท้า
หนังสือแจ้งบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องเพื่อท้าการประเมินฯ 

ผู้รับผิดชอบท้าหนังสืออนุมัติปฏิบัติราชการ/ใช้รถยนต์/
ยืมเงินทดรอง 

ท้าการประเมินรับรองฯและให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนา
โรงเรียนท่ีรับการประเมิน 

โรงเรียนปรับ พัฒนา 
เข้าสู่เกณฑ์เพชร 

โรงเรียนส่งเอกสารฉบับสมบูรณ์
ถึงสสจ. และศอ.๕ เพื่อ
ด้าเนินการ 

ไม่ผ่าน ผ่าน 

ศอ.๕ ตรวจสอบรายงานส้านัก
ส่งเสริมฯพิจารณาและรับรอง 

ส้านักส่งเสริมฯประกาศฯและ
ด้าเนินการออกใบประกาศเกียรติ
คุณ 



 

 



กระบวนการด าเนินงานโรงพยาบาลตามมาตรฐานบริการสุขภาพทีเ่ป็นมิตรส าหรับวัยรุ่นและเยาวชน(ฉบับบูรณาการ) 
 

กระบวนการด าเนินงานโรงพยาบาลตามมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรส าหรับวัยรุ่นและเยาวชน (ฉบับบูรณาการ) 
 

ผู้เกี่ยวข้อง กระบวนการ ความเสี่ยง การควบคุมความเสี่ยง ระยะเวลา 
 

รพ.ที่แจ้งความ
ประสงค์พัฒนา
คุณภาพตาม

มาตรฐาน YFHS 

 รพ. ไม่เข้าใจ
กระบวนการพัฒนาตาม
มาตรฐาน YFHS 

๑.  ศูนย์อนามัยสนับสนุนคู่มือการ
ด าเนินงานให้แก่ รพ.ที่ต้องการพฒันา
คุณภาพหลากหลายช่องทาง เช่น 
สนับสนุนคูม่ือให้แก่ สสจ.เพื่อ
สนับสนุนแก่ รพ.ทีต่้องการพัฒนา 
และให้สามารถ Download ได้จาก 
websit ศูนย์อนามัยที่ ๕ และส านัก
อนามัยการเจริญพันธ์ุ 
๒.  สสจ.ประชุมช้ีแจง รพ.ที่ต้องการ
พัฒนาคุณภาพให้มคีวามรู้ความเขา้ใจ
การพัฒนางานตามมาตรฐาน 
๓.  รพ.ศึกษารายละเอียดมาตรฐาน
การด าเนินงานจนเข้าใจและพัฒนา
งานตามคู่มือการด าเนินงาน 

๓๐ วัน 

รพ.ที่แจ้งความ
ประสงค์พัฒนา
คุณภาพตาม

มาตรฐาน YFHS 

 
 

 

รพ. ไม่เข้าใจการเขียน
แบบประเมินตนเอง            
ท าใหร้ายละเอียด
ประกอบการประเมิน  
ไม่สมบูรณ ์

๑.  ศูนย์อนามัยประชุม 
ช้ีแจงการเขียนแบบประเมินตนเอง
ตามคู่มือ การด าเนินงาน รวมถึง
ยกตัวอย่าง รพ.ท่ีเขียนแบบประเมนิ
ตนเองไดด้ี ทาง websit ศูนย์อนามัย
ที่ ๕ 
๒.ก าหนดใหส้่งแบบประเมินตนเอง
ล่วงหน้าอย่างน้อย ๒ สัปดาห์ก่อน
การประเมินเพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้องสมบูรณ ์
 
 
 
 

 

๗ วัน 

รพ.พัฒนาคุณภาพบริการตามมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรส าหรับวัยรุ่นและเยาวชน 
(ฉบับบูรณาการ) 

    รพ. ประเมินตนเอง 



กระบวนการด าเนินงานโรงพยาบาลตามมาตรฐานบริการสุขภาพทีเ่ป็นมิตรส าหรับวัยรุ่นและเยาวชน(ฉบับบูรณาการ) 
 

ผ่าน 2.0 ขึ้นไป 

รพ.ที่แจ้งความ
ประสงค์พัฒนา
คุณภาพตาม

มาตรฐาน YFHS 

 
 
 

ไม่พบความเสี่ยง - ๗ วัน 

คณะกรรมการ
เยี่ยมและพัฒนา

ระดับจังหวดั 

 
 
 
 
 

คณะกรรมการเยีย่มและ
พัฒนาระดับจังหวัดมี
บุคลากรไม่เพยีงพอใน
การเยี่ยมเพื่อพัฒนา 

๑.  พัฒนาคณะกรรมการเยี่ยม           
เพื่อพัฒนาระดับจังหวัดจากงาน
สุขภาพจิต และงานควบคมุโรค 
๒.  คณะกรรมการเยี่ยมเพื่อพัฒนา
ระดับจังหวดันิเทศและเป็นท่ีปรึกษา
งาน ให้ข้อเสนอแนะ  ติดตาม
ความก้าวหน้าการด าเนินงานของ
โรงพยาบาลตามมาตรฐาน 

๓๐ วัน 

คณะกรรมการ
เยี่ยมและพัฒนา

ระดับจังหวดั 

 
 

 

คณะกรรมการเยีย่มและ
พัฒนาระดับจังหวัดไม่
ส่งผลการประเมินให้
คณะกรรมการเยีย่ม
ประเมินระดับเขตส่ง
เพียงรายชื่อรพ.ที่แจ้ง
ความประสงค์เยีย่ม
พัฒนา 

ประชุมชี้แจงกระบวนการเยี่ยม
ประเมิน YFHS ให้แกค่ณะกรรมการ
เยี่ยมและพัฒนาระดับจังหวดั 

๑๕ วัน 

คณะกรรมการ
เยี่ยมประเมิน

ระดับเขต 

 
 

คณะกรรมการเยีย่ม
ประเมินระดับเขตมี
บุคลากรไม่เพยีงพอ         
ในการเยี่ยมประเมิน 

พัฒนาคณะกรรมการเยีย่มประเมนิ
ระดับเขต จากผูร้ับผดิชอบงานวัยรุ่น
ของกรมสุขภาพจติ และกรมควบคุม
โรค รวมถึงผู้มีความรู้และ
ประสบการณ์ในพื้นที่ เช่น
ศึกษานิเทศก์  สาธารณสุขอ าเภอ 
นักวิชาการจากส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด อาจารย์จากสถานศึกษาท่ีมี
ความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการดูแล
วัยรุ่น 

๓๐ วัน 

รพ. มีผลคะแนนการประเมินตนเอง >/=2 แจ้งความประสงค์
ขอรับการประเมินไปยัง สสจ. พร้อมแบบประเมินตนเอง 

เย่ียมเพ่ือพัฒนาการด าเนินงานของโรงพยาบาลตามมาตรฐานฯ 

      ไม่ผ่าน 

แจ้งผลให้คณะกรรมการเย่ียมประเมินระดับเขต 

เย่ียมประเมินโรงพยาบาลตามมาตรฐานฯ   



กระบวนการด าเนินงานโรงพยาบาลตามมาตรฐานบริการสุขภาพทีเ่ป็นมิตรส าหรับวัยรุ่นและเยาวชน(ฉบับบูรณาการ) 
 

คณะกรรมการ
เยี่ยมประเมิน

ระดับเขต 

 
 
 
 
 
 

การรายงานผลการ
ประเมินล่าช้าเนื่องจาก
รายละเอียดการรายงาน
มีมากและบุคลากรใน
การจัดท ารายงานมีน้อย
ภาระงานมาก 

๑.  พัฒนารูปแบบรายงานการเยี่ยม
ประเมินระดับเขตทีส่ามารถบันทึก 
ผลการเยี่ยมส ารวจที่ครอบคลุม
ประเด็นการรายงานตามคู่มือ 
๒.  ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการให้
คะแนนท าให้สามารถสรุปคะแนนได้
ถูกต้องและรวดเร็วข้ึน 

๓๐ วัน 

คณะกรรมการ
เยี่ยมประเมินและ
รับรองส่วนกลาง 

 

 
 
 
 
 

รายงานผลการประเมิน
ไม่สมบูรณ์ท าให้ขาด
ข้อมูลในการประเมิน 

จัดท าแบบ check list ก่อนส่ง
รายงานผลการประเมินให้กับ 
คณะกรรมการส่วนกลาง 

๓๐ วัน 

คณะกรรมการ
เยี่ยมประเมินและ
รับรองส่วนกลาง 

 

 แจ้งผลการประเมินล่าช้า ประสานงานกับคณะกรรมการเยี่ยม 
ประเมินและรับรองส่วนกลางล่วงหน้า
อย่างน้อย ๑๕ วัน 
 

๑๕ วัน 

คณะกรรมการ
เยี่ยมประเมินและ
รับรองส่วนกลาง 

 

 รพ.ไมไ่ดร้ับแจ้งรับมอบ
เกียรติบตัร 

ประสานงานกับคณะกรรมการเยี่ยม 
ประเมินและรับรองส่วนกลางล่วงหน้า
อย่างน้อย ๑๕ วัน 
 

๑๕ วัน 

 

รายงานผลการเยี่ยมประเมินฯ มายังส่วนส่วนกลาง 
 
 
 
 
 
 

ประชุมพิจารณาตัดสินและรับรอง 
โรงพยาบาลตามมาตรฐานฯ 

เสนอผลการพิจารณาตัดสินการประเมินรับรอง ต่อปลัดกระทรวงสาธารณสขุ 
เพ่ือเห็นชอบ ลงนาม และด าเนินการแจ้งให้ รพ. และสสจ. ทราบ 

มอบเกียรติบัตร YFHS Award   



กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม 
        

 

 

 
 กระบวนงาน 

 



Flow chart ขั้นตอนการเตรียมน้้ายาตรวจโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหาร (SI-2) ปีงบประมาณ 2558 
กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม 

 

ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการด้าเนินงาน ความเสี่ยง การควบคุม 
ระยะเวลา 

(ชั่วโมง/นาที) 
น.ส.กรวิกา  รัตนธรรม 
 
 
 
 
 
น.ส.กรวิกา  รัตนธรรม 
 
 
 
 
น.ส.กรวิกา  รัตนธรรม 
 
 
 
 
น.ส.กรวิกา  รัตนธรรม 
 
 
 
 
 
น.ส.กรวิกา  รัตนธรรม 
น.ส.จันที บุญเรืองศรี 
นางคิมรอง ทวีทรัพย์ 
 
 
 
น.ส.กรวิกา  รัตนธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

จัดซื้อไม่ได้เนื่องจาก
งบประมาณไม่พอ 
 
 
 
 
น้้าหนักของสารที่ชั่ง
ไม่ถูกต้อง 
 
 
 
pH ที่ปรับ
คลาดเคลื่อน 
 
 
 
- ปริมาตรไม่ถูกต้อง 
- มีรอยรั่วที่ฝาขวด 

 
 

 
 
แก๊สเครื่องนึ่งหมด 
เสร็จไม่ตาม
ก้าหนดเวลา 
 
 
- ปิดฝาขวดไม่แน่น 
- ไม่มีตู้เย็นเก็บ

ปริมาณเยอะๆท้า
ให้อายุการใช้งาน
สั้น 

 

- ตรวจสอบราคา 
- ตรวจสอบก้าหนดเวลา

ยืนราคา ก้าหนดเวลา
ส่งของ ก่อนเสนอขอ
งบประมาณ 

 
- ตรวจสอบลูกน้้าเครื่อง

ชั่ง 
 
 
 

- การ set pH meter
ต้องตรวจสอบ slop 
ของกราฟมาตรฐาน 

 
 

- การปรับ Volume ที่ 
Dispenser 

- ตรวจสอบฝาขวดไม่
แตกร้าว ปิดแน่นสนิท
ขวด 

 
- ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

ก่อนส่งนึ่ง 
 
 
 

- ตรวจสอบการปิดฝา
ขวด 

- เก็บไว้ในห้องท้างานที่
เปิดเครื่องปรับอากาศ 

48 ชั่วโมง 
 
 
 
 
 
40  นาที 
 
 
 
 
50 นาที 
 
 
 
 
80 นาที 
 
 
 
 
 
240 นาที 
 
 
 
 
45 นาที 

 

กิจกรรมที่ 1 
ท้าเรื่องจัดซื้อสารเคมีและอุปกรณ ์

กิจกรรมที่ 2 
ช่ังสารเคม ี

กิจกรรมที่ 3 
ผสมสารเคมีและปรับ pH 

กิจกรรมที่ 4 
บรรจุขวด 

กิจกรรมที่ 5 
ส่งนึ่งฆ่าเช้ือและตั้งท้ิงไว้ให้เย็น 

กิจกรรมที่ 6 
บรรจุกล่องรอการน้าไปใช้ 



Flow chart ขั้นตอนการประเมินรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยส่ิงแวดล้อม (EHA) ปีงบประมาณ 2558 
กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม 

ผู้เกี่ยวข้อง ขั้นตอน ความเสีย่ง วิธีการควบคุม ระยะเวลา 

อปท. 
 
 
 
สสจ. 
 
กลุ่ม สล./
อปท. 
 
กลุ่ม สล. 
 
 
กลุ่ม สล./
สสจ./อปท. 
 
 
 
อปท. 
 
 
 
กลุ่ม สล./
สสจ. 
 
กลุ่ม สล./
สสจ. 
กลุ่ม สล./
สสจ. 
 
กลุ่ม สล./
สสจ./อปท. 
 
 
กลุ่ม สล. 
 
กรมอ./
สล. 

 
 
 
 

- อปท. ไม่สมัคร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- มาไม่ตรงเวลานดัหมาย 
 
 
 
 
 
- ความรอบรู้ประเด็นงานเชิง
วิชาการและการสื่อสารของผู้
ประเมิน 
- การมองภาพรวมเชิงระบบของ
หัวหน้าทีมประเมิน 
 

- จัดประชุมช้ีแจง  ประสานการเข้า
ร่วม  มติ อสธจ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ประสานงานล่วงหน้าเรื่องเวลา
และสถานท่ีนดัหมาย 
 
 
 
 
- ศกึษาเอกสารวิชาการและแบบ
ประเมินใหเ้ข้าใจอย่างถ่องแท้ 
ฝึกฝนเรื่องการสื่อสาร 
 

30 วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 วัน 
 
7 วัน 
 
 
 
 
 
1 วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 วัน 

 

เตรียมเอกสาร 

นัดหมาย/พบ 

ประเมิน EHA (หมวด 6-7) 

ผลประเมิน 

สรุปเอกสาร 

ลงนามผู้ประเมินและผูร้ับการประเมิน 

 
แจ้งส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม 

 

นัดหมาย 

คะแนน
Coreteam

s 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน (60 ขึ้นไป) 

หมวด 1-5 

อปท.สมัครฯ & ประเมินตนเอง 

สสจ. 

ศอ.5 นม. 

ประสาน อปท. 

มอบเกียรติบัตรรับรอง กรณีผ่าน 80 ขึ้นไป 



Flow chart ขั้นตอนการประเมินรับรองมาตรฐานส้วม HAS ปีงบประมาณ 2558 
กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม 

 

ผู้เกี่ยวข้อง ขั้นตอนการด าเนินงาน ความเสี่ยง วิธีการควบคุม ระยะเวลา 
เจ้าของส้วมสาธารณะ  

 
 

- ความเข้าใจในเกณฑ์
มาตรฐานส้วมสาธารณะ
คลาดเคลื่อน 

- สนับสนุนคู่มือมาตรฐานส้วมสาธารณะ
ระดับประเทศ 
- จนท.สาธารณสุขในพ้ืนท่ีต้องช้ีแจงเกี่ยวกับ
มาตรฐานให้กับเจ้าของให้เข้าใจ 

1 วัน 

1. เจ้าของส้วม
สาธารณะ 
2. ส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอ (สสอ.)  
3. ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด (สสจ.) 

 
 
 
 

-  - 3 วัน 
 

1. ส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอ (สสอ.)  
2.ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด (สสจ.) 

 
 
 
 
 

- มาตรฐานของผู้ประเมิน
มีความแตกต่างกัน                    

- ศูนย์อนามัยควรชี้แจงเกณฑ์มาตรฐาน HAS 
ให้แต่ละจังหวดัได้รับทราบเกณฑแ์ละให้มี
มาตรฐานเดียวกัน 

60 วัน 

ส ำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัด (สสจ.) 

 
 
 
 

- ความครบถ้วนของ
ฐานข้อมูลส้วม HAS 

- จังหวัดควรช้ีแจงแนวทางการเก็บรวบรวม
ข้อมูลส้วม HAS ให้กับอ าเภอเพื่อให้เก็บ
รวบรวมข้อมลูไปในทางเดยีวกัน พร้อมทั้ง
ช้ีแจงเป้าหมายการด าเนินงานท่ีชัดเจน 

30 วัน 

ศูนย์อนำมัยที่ 5 
นครรำชสมีำ 

 
 
 
 

- ความครบถ้วนของ
ฐานข้อมูลส้วม HAS 

- ศูนย์อนามัย จัดท าแบบฟอร์มฐานข้อมูลส้วม 
HAS ส่งให้จังหวัดจัดเก็บรวบรวมให้เป็นไป
ในทางเดียวกัน พร้อมเน้นการให้บนัทึก
ฐานข้อมูลที่ครบถ้วนตามแบบฟอร์ม 
 

20 วัน 

ส ำนักอนำมัย
สิ่งแวดล้อม กรมอนำมัย 

 
 
 
 

- ป้ายส้วมสาธารณะมี
จ านวนไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการ 

- กรมอนามัย โดยส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม 
จัดท าแผนงบประมาณในการจดัท าป้ายส้วม 
HAS หากไม่มีอาจจะต้องให้ประกาศแทน 

15 วัน 

 

1. เจ้าของสถานท่ีประเมินส้วมตาม
มาตรฐาน HAS 

2. เจ้าของส้วมส่งแบบประเมินไปยัง 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ (สสอ.) หรือ

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) 

จัดท าหนังสือประสานพ้ืนท่ี 

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

ประสานทางโทรศัพท ์

 

5. ศูนย์อนามัยรวบรวม/สรุปผลสง่ส านัก
อนามัยสิ่งแวดล้อม 

สรุปการประเมินรบัรอง 

 6. ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อมสรุปผลส่งกรม
อนามัย และออกป้ายประกาศเกียรติคณุ 

 

4. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดรวบรวม/
สรุปผลส่งศูนย์อนามัย 

ผ่าน 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน (ต้องปรับปรุง) 

ไม่ผ่าน (ต้องปรับปรุง) 



Flowchart ขั้นตอนการการจัดการเหตุร าคาญ/ร้องเรียน/อุทธรณ์ค าสั่งเจ้าพนักงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘  
กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม 

 

ผู้เกี่ยวข้อง ขั้นตอน ความเสี่ยง วิธีควบคุม ระยะเวลา 

กลุ่ม สล. 

 
 
 
 

  30 นาท ี

กลุ่ม สล./
สสจ./อปท. 

 
 
 
 

  48 ชั่วโมง 

กลุ่ม สล./
สสจ./อปท. 

 
 
 
 

  48 ชั่วโมง 

กลุ่ม สล./
สสจ./อปท. 

 
 
 
 

- ผู้ถูกร้องไม่ให้ความร่วมมือ 
- เก็บข้อมูลไม่ครบถ้วน 

- เข้าตรวจสอบเป็นคณะ 
- แบ่งหน้าที่การตรวจสอบแต่ละคน 

12 ชั่วโมง 

กลุ่ม สล. 
 
 
 
 

  72 ชั่วโมง 

กลุ่ม สล. 
 
 
 
 

- การวินิจฉัยเหตุร้องเรียน 
- ศึกษาข้อกฎหมาย/เอกสาร/หลักฐานที่

ได้มา วินิจฉัยตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏ 
24 ชั่วโมง 

กลุ่ม สล. 
 
 
 
 

  48 ชั่วโมง 

กลุ่ม สล. 

 
 
 
 

  24 ชั่วโมง 

 

กิจกรรมที่ 1 
รับเรื่องร้องเรียน /อุทธรณ์ค าสั่ง 

กิจกรรมที่ 2 
ตรวจสอบข้อมลู ประสานหน่วยงาน จัดทีม 

กิจกรรมที่ 8 
ประชุมและน าเสนอข้อมูล 

ต่อคณอนุกรรมการฯ (กรณีอุทธรณ์ฯ) 

กิจกรรมที่ 3 
เตรียมข้อมูลวิชาการ 

กิจกรรมที่ 4 
ตรวจสอบพ้ืนท่ีจริง 

กิจกรรมที่ 5 
ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานที่รวบรวมมา 

กิจกรรมที่ 6 
วิเคราะห์ข้อมูล 

กิจกรรมที่ 7 
เขียนรายงานการตรวจสอบ 



โรพยาบาลสง่เสริมสุขภาพ 
        

 

 

 
 กระบวนงาน 

 



                      โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา 
                      4  สิงหาคม 2558 
 
ชื่อกระบวนงาน................งานหลักประกันสุขภาพ......................... 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ส าคัญ 

1. ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงสิทธิการรักษาหลักของตนเองได้ตรงตามจริง 
2. สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ทันเวลาไม่ถูกปฏิเสธการจ่าย 
3. โรงพยาบาลไม่สูญเสียรายได้ 

 
ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการด าเนินงาน ความเสี่ยง จุดควบคุม (วิธีการไม่ให้เกิดความเสี่ยง) ระยะเวลา 

งานประกันสุขภาพ ตรวจสอบสิทธิก่อน Admit 
ในเวลาราชการ 
1. ใช้บัตรประชาชน ,บัตรที่มีเลข 13 
หลัก หรือ OPD Card ของผู้ป่วย  มา
ตรวจสอบสิทธิที่งานประกันสุขภาพก่อน 
Admit ทุกราย 
2. เจ้าหน้าทีต่รวจสอบสิทธิด้วย
โปรแกรม NHSOauthen ด้วยบัตร
ประชาชน  Smart Card  
3. พิมพ์สิทธิลงกระดาษ A4 และเขียน
รายละเอียด เช่น ประเภทสิทธิ  
ค าแนะน าการใช้สิทธิ  เอกสารที่ต้องยื่น
เพ่ิมเติม  
4. เจ้าหน้าที่งานประกันสุขภาพแนะน า
ผู้ป่วยหรือญาติในการใช้สิทธิด้วย 
 
 
 

1. ผู้ป่วย Discharge ไปแล้ว  
เจ้าหน้าที่ ลืมตรวจสอบสิทธิก่อน 
Admit 
2. โรงพยาบาลสูญเสียรายได้ เช่น 
ผู้ป่วยมีสิทธิประกันสังคมโรงพยาบาล
อ่ืนที่มิใช่โรงพยาบาลมหาราช
นครราชสีมา แต่ได้รับการรักษาไป
แล้วผู้ป่วยต้องช าระเงินเองแล้วน า
ใบเสร็จรับเงินและใบรับรองแพทย์
เบิกเงินคืนที่ส านักงานประกันสังคม
จังหวัด 
3. เสี่ยงต่อการถูกร้องเรียนจากผู้ป่วย
และญาติ 

1. เมื่อแพทย์สั่ง Admit ในเวลาให้เจ้าหน้าที่หน้างาน
นั้นๆ  ต้องส่งบัตรประชาชน ,บัตรที่มีเลข 13 หลัก 
หรือ OPD Card ของผู้ป่วย  มาตรวจสอบสิทธิก่อน 
Admit ทุกราย 
2. กรณี Admit นอกเวลา  แผนกฉุกเฉินตรวจสอบ
สิทธิก่อน Admit ทุกราย 
3. งานผู้ป่วยในตรวจดูเอกสารตรวจสอบสิทธิของผู้ป่วย
ทุกครั้งเมื่อ Admit  ในกรณีไม่เห็นเอกสารตรวจสอบ
สิทธิ ให้เจ้าหน้าที่งานผู้ป่วยในประสานกับงานประกัน
สุขภาพในเวลาราชการเพ่ือตรวจสอบสิทธิอีกครั้ง 
ป้องกันความผิดพลาดเมื่อผู้ป่วย Discharge  
 

5 นาที 



ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการด าเนินงาน ความเสี่ยง จุดควบคุม (วิธีการไม่ให้เกิดความเสี่ยง) ระยะเวลา 
 นอกเวลาราชการ 

1. แผนกฉุกเฉินตรวจสอบสิทธิผู้ป่วย
ด้วยบัตรประชาชน ,บัตรที่มีเลข 13 
หลัก หรือ OPD Card  
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิด้วย
โปรแกรม NHSOauthen ด้วยบัตร
ประชาชน  Smart Card 
3. พิมพ์สิทธิลงกระดาษ A4 และเขียน
รายละเอียด เช่น ประเภทสิทธิ  
ค าแนะน าการใช้สิทธิ  เอกสารที่ต้องยื่น
เพ่ิมเติม  
4. เจ้าหน้าที่งานฉุกเฉินแนะน าผู้ป่วย
หรือญาติในการใช้สิทธิด้วย 

   

งานประกันสุขภาพ สมัครเบิกจ่ายตรงสิทธิกรมบัญชีกลาง 
และสิทธิสวัสดิการพนักงานท้องถิ่น 
อปท. 
1. ตรวจสอบสิทธิผู้ป่วยด้วยบตัร
ประชาชน หรือบัตรข้าราชการ  ใน
โปรแกรม NHSO client 
2. ท าการลงทะเบียนสมัครเบิกจ่ายตรง
ตามประเภทสิทธิให้ผู้ป่วย  
3. เก็บลายนิ้วมือของผู้ป่วยและบันทึก 
4. ตรวจสอบสิทธิอีกครั้งเพ่ือดูรอบวันที่
สิทธิขึ้น 
5. แจ้งและแนะน าให้ผู้ป่วยทราบในการ
ใช้สิทธิ 
 

1. ไฟตก หรือดับบ่อย 
2. Internet หลุดบ่อยท าให้โปรแกรม
ที่ต้องใช้ Internet ในการสมัคร
เบิกจ่ายตรงไม่สามารถให้บริการแก่
ผู้ป่วยได้ (โปรแกรม Online) 
2. ผู้ป่วยเสียเวลา 
3. เกิดข้อร้องเรียน 

1. มีเครื่องส ารองไฟให้คอมพิวเตอร์ที่ใช้งานทุกเครื่อง 
2. ตรวจสอบอุปกรณ์ก่อนใช้งาน เมื่อมีปัญหาแจ้งงาน 
IT ตรวจสอบ 
3. เมื่อมีปัญหา Internet แจ้งงาน IT โดยด่วน 
4. บันทึกอุบัติการณ์ทุกครั้งเมื่อเกิดปัญหา 
 

15 นาที 
 



ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการด าเนินงาน ความเสี่ยง จุดควบคุม (วิธีการไม่ให้เกิดความเสี่ยง) ระยะเวลา 
งานประกันสุขภาพ การเรียกเก็บค่าชดเชย  

โปรแกรม E-claim  
(สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง ,สิทธิ อปท. 
สิทธิบัตรทอง) 
1. รวบรวมใบสั่งยา 
2. ตรวจสอบสิทธิและขอเลขอนุมัติใน
การรักษาแต่ละประเภทสิทธิ  แล้วแต่
กรณี 
3. บันทึกข้อมูลในโปรแกรมเรียกเก็บ   
E-claim offline และส่งออกจาก
โปรแกรม 
4. ส่ง file ข้อมูลผ่านโปรแกรม E-claim 
Online 
5. รอการตรวจสอบข้อมูลจาก สปสช. 
6. สปสช.แจ้งการโอนงานผ่านหน้า 
Web  
7. ตรวจสอบการโอนเงินกับงานการเงิน 
 

1. โปรแกรม E-claim มีการ
เปลี่ยนแปลงบ่อย ท าให้มีปัญหาใน
การแก้ไขข้อมูลที่ไม่ผ่านการ
ตรวจสอบใน Version เก่า 
2. เบิกค่ารักษาพยาบาลไม่ทันเวลา 
ท าให้ถูกปฏิเสธการจ่าย 
3. ข้อมูลไม่ผ่านการตรวจสอบจาก 
สปสช. เช่น รหัสโรคไม่สอดคล้องกับ
ยาทีจ่่าย  สิทธิการรักษาผิด  ข้อมูลไม่
ครบถ้วนสมบูรณ์ 
4. ใบสั่งยาของผู้รับบริการสูญหาย 
 

 

1. เมื่อได้รับ Chart ที่แพทย์สรุปแล้ว  ให้รีบน ามาลง
ข้อมูลและส่งเบิกทันที  
2. ส ารองฐานข้อมูลไว้เสมอเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง 
โปรแกรม Version ใหม ่
3. ตรวจสอบข้อมูลการรักษาก่อนบันทึกส่ง เพื่อป้องกัน
ข้อผิดพลาด หรือให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด 
4. ตรวจสอบการโอนเงินในหน้า Web และงานการเงิน
ทุกเดือน 
5. เก็บและเช็คใบสั่งยาทุกวัน 
6. ท า CQI เรื่อง “ใบสั่งยาหายไปไหน” 

1 เดือน   
(เดือนชนเดือน) 

 

 

 

 

 



ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการด าเนินงาน ความเสี่ยง จุดควบคุม (วิธีการไม่ให้เกิดความเสี่ยง) ระยะเวลา 
งานประกันสุขภาพ การเรียกเก็บค่าชดเชย  

โปรแกรม SSDATA 1.4.2 
(สิทธิประกันสังคมโรงพยาบาล
มหาราชนครราชสีมา) 
1. รวบรวมใบสั่งยา 
2. ตรวจสอบสิทธิ 
3. บันทึกข้อมูลในโปรแกรมเรียกเก็บ   
SSDATA 1.4.2 offline และส่งออกจาก
โปรแกรม 
4. ส่ง file ข้อมูลผ่าน E-mail  
5. โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาส่ง
หนังสือแจ้งการจัดสรรค่าบริการ  2 ครั้ง
ต่อหนึ่งปีงบประมาณ 
6. ตรวจสอบการโอนเงินกับงานการเงิน 
7. งานประกันสุขภาพท าบันทึกข้อความ
แบ่งเงินประกันสังคมที่โรงพยาบาลแม่
ข่ายจัดสรรเข้าบัญชีเงินบ ารุง 50% และ
บัญชีเงินประกันสังคม 50%  
 

1. เบิกค่ารักษาพยาบาลไม่ทันรอบ  
2. ใบสั่งยาหาย 
3. ไม่ลงรหัส ICD10 ในใบสั่งยา 
4. สิทธิผิด 
5. ได้รับการจัดสรรล่าช้า 
 

1. ส่งเบิกค่ารักษาพยาบาลให้ทันก่อนวันที่ 10 ของ
เดือนถัดไป  
2. เมื่อมีโปรแกรมเรียกเก็บ Version ใหม ่ให้
ด าเนินการทันที 
3. ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลก่อนส่งเบิก 
4. ท า CQI เรื่อง “ใบสั่งยาหายไปไหน” 
 

ส่งให้แล้วเสร็จ 
ก่อนวันที่ 10 

ของเดือนถัดไป 

     

 

 

 

                   



ชื่อกระบวนงาน.....................คลินิกฝากครรภ์............................................................................. ................................................................................. 
ผลผลิต/ ผลลัพธ์ส าคัญ   
1. หญิงตั้งครรภ์ได้รับการคัดกรองภาวะเสี่ยงทุกราย 
2. หญิงตั้งครรภ์ได้รับความรู้เรื่องการปฏิบัติตัวในขณะตั้งครรภ์ 
3. หญิงตั้งครรภ์ได้รับการดูแลตามมาตรฐานการฝากครรภ์คุณภาพ 
4. หญิงตั้งครรภ์ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน 

 
                      

ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการด าเนินงาน ความเสี่ยง จุดควบคุม (วิธีการไม่ให้เกิดความ
เสี่ยง) 

ระยะเวลา 

งานเวชระเบียน ยื่นบัตรที่ห้องเวชระเบียน -ไม่ทราบว่าหญิงตั้งครรภ์มี
ภาวะเสี่ยงหรืออาการ
ผิดปกติ เช่น ปวดท้อง น้ า
เดิน เลือดออก เป็นต้น 

-ซักประวัติว่ามีอาการผิดปกติ
หรือไม ่ระหว่างที่นั่งรอท าประวัติ 

5 นาที 

พยาบาลคัดกรองแผนกฝาก
ครรภ์ 

น า visit slip พร้อมบัตรนัด/
สมุดบันทึกสุขภาพแม่และ
เด็ก/ใบ รบ.1ต. 05 น ามาซัก
ประวัติเพื่อรอตรวจครรภ์ 

-ลืมสมุดบันทึกสุขภาพแม่
และเด็ก/ลืมบัตรนัด 

-เน้นย้ าให้หญิงตั้งครรภ์น าสมุด
บันทึกสุขภาพหรือบัตรนัดมาด้วย
ทุกครั้ง 

5 นาที 

 ซักประวัติหญิงตั้งครรภ์ -ซักประวัติหญิงตั้งครรภ์โดย
ไม่ได้ประเมินภาวะเสี่ยง 

-ซักประวัติให้ครอบคลุมตาม
มาตรฐานวิชาชีพและตาม
มาตรฐานการฝากครรภ์คุณภาพ 

15 นาที 

             



ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการด าเนินงาน ความเสี่ยง จุดควบคุม (วิธีการไม่ให้เกิดความเสี่ยง) ระยะเวลา 

  -เวชระเบียนไม่สมบูรณ์ เช่น 
visit slip ผิดคนหรือค า

น าหน้าไม่ตรงกับผู้รับบริการ
(นาย เป็น นาง) 

- พยาบาลคัดกรองตรวจสอบความ
ถูกต้องทุกครั้ง 

5 นาที 

แพทย์ หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยง
ได้รับการการตรวจโดย     
สูติแพทย์ 

-ไม่มีสูติแพทย์ประจ า ร.พ -มีสูติแพทย์จาก ร.พ เทพรัตน์ มาตรวจ
วันจันทร์เว้นจันทร์ 

-consult สูติแพทย์ทางโทรศัพท์และ
ทาง line 

-มีระบบการ refer  

10 นาที 

พยาบาลเจาะเลือดและ
พยาบาลห้องฝากครรภ์ 

ส่งเจาะเลือด ( ANC Lab I ) -เจาะเลือดไม่ครบเนื่องจาก
ใบส่งตรวจ Lab ANC จะ
เป็นใบตรวจเฉพาะ  (ใบ
ตรวจรวม) 
 

-เจาะเลือดผิดคน 

-ชี้แจงการเจาะเลือดแก่ จนท. แผนก
เจาะเลือดในกรณีเจาะ ANC Lab I 

-ตรวจสอบรายการ Lab กับจ านวน 
tube 

-สอบถามชื่อ-สกุล ของผู้รับบริการและ
ตรวจสอบกับชื่อในใบส่ง Lab และ 
tube เลือด ให้ตรงกัน 

10 นาที 

 การเจาะเลือดกรณี Anti 
HIV 

การเจาะเลือดเพ่ือตรวจคัด
กรองเบาหวาน 

-เจาะเลือดก่อน 
Counselling  

-ขณะรอตรวจ 100 กรัม
กลูโคส หญิงตั้งครรภ์ได้ไป  

-ตรวจสอบว่ามีใบเซ็นยินยอมการตรวจ
เลือด HIV ก่อนเจาะเลือดทุกครั้ง 

-ให้ค าแนะน าการปฏิบัติตัวระหว่างรอ
ตรวจเลือดแก่หญิงตั้งครรภ์ 

 



                      
ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการด าเนินงาน ความเสี่ยง จุดควบคุม (วิธีการไม่ให้เกิด

ความเสี่ยง) 
ระยะเวลา 

  รับประทานอาหารใน
ระหว่างรอตรวจ 

  

พยาบาลห้องตรวจครรภ์ ตรวจครรภ์/ให้ค าแนะน า -ตรวจครรภ์ไม่ถูกต้อง 

 

-ฟัง FHS ไม่ได้ 

-ไม่ได้แนะน าเรื่องการปฏิบัติ
ตัวในระหว่างตั้งครรภ์/
อาการผิดปกติท่ีควรมาพบ
แพทย์/วันนัด 

-ทบทวนความรู้เกี่ยวกับการ
ตรวจครรภ์ 

-Confirm ด้วยการ U/S 

-แนะน าและสอบทวนความรู้
เรื่องการปฏิบัติตัวในขณะ
ตั้งครรภ์/อาการผิดปกติที่
ควรมาพบแพทย์และเน้นวัน
นัด 

15 นาที 

 การนับลูกดิ้น -นับไม่ถูกต้อง -แนะน าและเน้นย้ าให้หญิง
ตั้งครรภ์ตระหนักถึง
ประโยชน์ขอลการนับลูกดิ้น
และให้หญิงตั้งครรภ์บอก
วิธีการนับลูกดิ้น 

 

5 นาที 

 
 



 

 

 

ชื่อกระบวนงาน.....................คลินิกวางแผนครอบครัว............................................................................................................................. ................................. 
ผลผลิต/ ผลลัพธ์ส าคัญ   
1. ผู้รับบริการวางแผนครอบครัวได้รับการบริการตามมาตรฐาน 
2. ผู้รับบริการได้รับการตรวจหลังคลอดตามมาตรฐาน/ได้รับค าแนะน าในการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเพ่ือป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นระยะหลังคลอด 
3. ผู้รับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกมีความรู้ในการดูแลตนเองและได้รับการดูแลตามมาตรฐาน  

 
                      

ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการด าเนินงาน ความเสี่ยง จุดควบคุม (วิธีการไม่ให้เกิดความ
เสี่ยง) 

ระยะเวลา 

งานเวชระเบียน ยื่นบัตรที่ห้องเวชระเบียน -เวชระเบียนไม่สมบูรณ์ เช่น 
visit slip ผิดคนหรือค า
น าหน้าไม่ตรงกับผู้รับบริการ
(นาย เป็น นาง) 

-พยาบาลคัดกรองตรวจสอบความ
ถูกต้องทุกครั้ง 

5 นาที 

พยาบาลคัดกรองแผนกงาน
วางแผนครอบครัว 

1.น า visit slip ยื่นจุดคัด
กรอง 

2.ซักประวัติการรับบริการ
ตามแบบฟอร์มงานวางแผน
ครอบครัว / ตรวจนรีเวช 

-ลืมบัตรนัด 

-รอตรวจนาน กรณี 
เจ้าหน้าที่อยู่ในบริการไม่
ครบ(ไปราชการ)เนื่องจาก
ต้องคัดกรองผู้รับบริการฝาก
ครรภ์ด้วย 

-พยาบาลคัดกรองตรวจสอบการก
นัดหมายจาก computer  

-แจ้งให้ผู้รับบริการทราบกรณี 
เจ้าหน้าที่อยู่ไม่ครบ 

-การซักประวัติในกรณีท่ี
ผู้รับบริการหลากหลาย ข้อมูล

5 นาที 



3.ให้ค าแนะน าให้ความรู้ 
ก่อนรับบริการ 

4.รอรับบริการตรวจ/
วางแผนครอบครัว 

-สถานที่ไม่มิดชิด เป็น
ส่วนตัวในการซักประวัติทาง
นรีเวช 

ส่วนตัว ใช้ห้องตรวจด้านในซัก
ประวัติ 

ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการด าเนินงาน ความเสี่ยง จุดควบคุม (วิธีการไม่ให้เกิดความ
เสี่ยง) 

ระยะเวลา 

พยาบาลให้บริการวาแผน
ครอบครัว 

-ให้บริการวางแผน
ครอบครัว เช่น ฉีดยาคุม 
ฝังยาคุม ใส่ห่วง และให้
ค าแนะน า / นัดหมาย หลัง
การตรวจ 

-ให้บริการตรวจมะเร็งเต้า
นม ตรวจมะเร็งปากมดลูก 
ตรวจสุขภาพก่อนมีบุตร 
และให้ค าแนะน า / นัด
หมาย 

-ให้บริการผิดคน/ตรวจผิด
คน 

-หาปากมดลูกไม่พบ 

-เจาะเลือดไม่เพียงพอกรณี
ตรวจสุขภาพก่อนการ
ตั้งครรภ์ 

-พยาบาลผู้ให้บริการตรวจสอบชื่อ
สกุล ให้ตรงกับผู้รับบริการทุกครั้ง
ก่อนให้บริการ  

-กรณีหาปากมดลูกไม่พบ 
ประสานงานผู้มีความช านาญ 

-กรณีตรวจเลือดก่อนการตั้งครรภ์
(out lab)ให้เพิ่ม tube clot 
blood อีก 1 tube 

10 นาที 

แพทย์ กรณีผู้รับบริการมีความ
ผิดปกติ รายงานแพทย์ 

-รอนาน 

-ไม่มีแพทย์เฉพาะทาง
ประจ าคลินิก 

ประสาน แผนกผู้ป่วยนอก กรณี
ผู้รับบริการมีความผิดปกติ 

-แจ้งผู้รับบริการกรณีรอแพทย์ 

5 นาที 

ห้องยา ยื่นใบส่ังยา ไม่ได้รับยา ผู้รับบริการยื่น visit slip ที่ห้องยา 15 นาที 



การเงิน ช าระค่าบริการ ผู้รับบริการไม่ช าระ
ค่าบริการ 

-แจ้งให้ผู้รับบริการทราบขั้นตอน
การสิ้นสุดบริการ 

-รับใบสั่งยาที่ห้องยาแล้วยื่นช าระ
เงินที่ห้องการเงินแล้วน าใบสั่งยา 
รับยาที่ห้องยา 

5 นาที 

             
 



โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามยัที่ 5 นครราชสีมา 

สิงหาคม 2558 

ชื่อกระบวนงาน....................คลินิกเบาหวาน..................................................................................................................  
ผลผลิต/ ผลลัพธ์ส าคัญ 1.ผู้ป่วยเบาหวานได้รับการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทุกราย  
2. ผู้ป่วยเบาหวานได้รับความรู้เรื่องการดูแลตนเอง 
3. ผู้ป่วยเบาหวานไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน 
                      

ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการด าเนินงาน ความเสี่ยง จุดควบคุม (วิธีการไม่ให้เกิดความเสี่ยง) ระยะเวลา 
งานเวชระเบียน 
 
 
 

ยื่นบัตรที่ห้องเวชระเบียน ไม่ทราบว่าเป็นผู้ป่วยเบาหวาน พยาบาลแนะน าผู้ป่วยน าสมุดประจ าตัวยื่นพร้อมบัตร 
นัดบัตร รพ.ทุกครั้ง 

5 นาที 

พยาบาลคัดกรอง 
 
 
 

น า visit slip พร้อมบัตรนัด 
และสมุดเบาหวาน ยื่นโต๊ะคัด
กรองผู้ป่วยนอก และรอเจาะ
เลือด 

ไม่มีบัตรนัด 
ลืมบัตรนัด 

      ไม่มีสมุดเบาหวาน 
         เจาะเลือดล่าช้า 

-พยาบาลคัดกรองสอบถามผู้ป่วยเป็นระยะว่ามีผู้ป่วย
เบาหวานรอเจาะเลือดหรือไม่ 
-พยาบาลคัดกรองตรวจสอบการนัดหมายจาก 
computer 

20 นาที 

 
พยาบาลเจาะเลือด 
 
 

เจาะเลือด  
 

เจาะเลือดผิดคน  
ส่งตรวจผิด 

ไม่งดอาหารก่อนจะเลือด 

-ตรวจสอบรายการ LAB กับจ านวน tube  
-ถามชื่อ-สกุล  ตรวจสอบให้ตรงกับชื่อใน tube ก่อน
เจาะให้ผู้ป่วยทุกครั้ง  
-สอบถามการงดอาหาร 

             3 นาท ี

พยาบาลเจาะเลือด รับประทานอาหารหลังเจาะ
เลือด 

ไม่รับประทานอาหาร 
ไม่มีอาหาร 

เกิดภาวะ hypoglycemia  
 

-แนะน าผู้ป่วยให้รับประทานอาหารทุกครั้ง 
-เตรียมข้าวต้ม ให้ผู้ป่วยทุกวัน พุธและศุกร์ 

20 นาที 

พยาบาลคัดกรอง 
 

ซักประวัติ/ ให้ค าแนะน า ซักประวัติไม่ครอบคลุม 
ไม่ทราบภาวะแทรกซ้อนฉุกเฉิน 

-ใช้ template เป็นแนวทางการซักประวัติ และให้
ค าแนะน า เน้นอาการ hypo- hyper glycaemia  

20 นาที 



โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามยัที่ 5 นครราชสีมา 

สิงหาคม 2558 

 
 

ไม่ได้รับค าแนะน า  
มีภาวะแทรกซ้อน 
 
 

- ลงบันทกึทางการพยาบาลเพ่ือสื่อสารทีม 
-ให้ความรู้เป็น class ตามแผน 

แพทย์ ผลเลือดออก พบแพทย์ รอนาน 
ไม่ได้ตรวจประจ าปี 
 

-ให้ผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตรวจตามคิว  
-สอบเวลาเวลาที่ได้ส่ง LAB และตืดตามผล LAB ให้
ทันเวลา 

            10 นาท ี

พยาบาลให้
ค าแนะน าก่อนกลับ
บ้าน 

ให้ค าแนะน าก่อนกลับบ้าน การอธิบาย/นัดหมายไม่ครบ  
ไม่ได้รับค าแนะน า 
 

-สอบทวนการนัดหมายของแพทย์กับผู้ป่วยให้ตรงกัน 
-ดูบันทึกทางการพยาบาลว่าได้รับค าแนะน าตาม
ปัญหาหรือไม่ หากไม่ได้รับ ให้ค าแนะน าผู้ป่วยก่อน
กลับบ้าน 
  

              5 นาที  

                                                  



                                                                                              กระบวนการหลักของงานบริการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน 
                                       
 

1. การรับผู้ป่วย 
1.1 การเคลื่อนย้ายผูป้่วย 
1.2 การ Triage 

1.3 การช่วยชีวิตฉุกเฉิน 
 

2. การดูแลรักษาพยาบาล 
2.1 การประเมนิปัญหาซ ้า 
2.2 การช่วยชีวิตฉุกเฉิน 

2.3 การบรรเทาอาการรบกวน 

2.4 การท้าหัตถการ / การส่ง 
Investigation 

 

3. การดูแลในห้องสังเกตอาการ 
3.1 การประเมนิปัญหาซ ้า 
3.2 การเฝ้าระวังสังเกตอาการ
รบกวน 
3.3 การบรรเทาอาการรบกวน 
3.4 การแก้ไขปัญหาฉุกเฉิน 
3.5 การท้าหัตถการ / การส่ง 
Investigation 
3.6 การดูแลความสุขสบายและ
ความปลอดภัย 
 

4. การจ้าหน่าย / ย้ายออกจาก ER 
4.1 การเตรียม Admit 
4.2 การ Refer 
4.3 การจ้าหน่าย/รับยากลับบ้าน 
4.4 การนัดติดตาม 
4.5 การดูแลผู้ป่วยเสียชีวิต / 
ครอบครัว 

5. กิจกรรมคู่ขนาน 

5.1 การบันทึกทางการพยาบาล 

5.2 การพิทักษ์สิทธิผูป้่วย 
5.3 การให้ความรู้เพื่อการดูแลตนเอง 



ชื่อกระบวนงาน ห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่ส้าคัญ  เพื่อให้ผู้รับบริการพึงพอใจและปลอดภัยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน 
ผู้รับผิดชอบ ขั นตอนการด้าเนินการ ความเสี่ยง จุดควบคุม ระยะเวลา 
เจ้าหน้าที่ห้อง
อุบัติเหตุ-
ฉุกเฉิน 

1. การรับผู้ป่วย 1. การเคลื่อนย้ายไม่ถูกวิธี 
 
 
 
 
2. การคัดกรองผิดประเภท 
 
 
3. ทีมไม่พร้อมในการช่วยชีวิตฉุกเฉิน 

1. อบรมฟื้นฟูวิชาการเร่ืองการเคลื่อนย้ายอย่างถูกต้องปีละ 1 
ครั ง 
2. นิเทศติดตามประเมินผลโดยหัวหน้างาน / หัวหน้าเวร ถ้าพบ
ข้อบกพร่องหรือท้าไม่ถูกวิธีต้องให้ค้าแนะน้าเป็นรายบุคคล
และทันที 
1. อบรมฟื้นฟูวิชาการเองการคัดกรองผู้ป่วย 
2. คัดกรองโดยพยาบาลวิชาชีพทุกครั ง 
3. นิเทศติดตามงานโดยหัวหน้าแผนก 
1. อบรมฟื้นฟูวิชาการเร่ือง CPR  1 ครั ง / ปี 
2. จนท.ประจ้าจุดอุบัติเหตุและฉุกเฉินต้องมีประสบการณ์ใน
การท้างานอย่างน้อย 2 ปี 
3. จนท.ใหม่ทุกคนต้องผ่านการปฐมนิเทศตามแนวทางที่
ก้าหนด 
4. มีการตรวจสอบความพร้อมในการใช้งานของอุปกรณ์
การแพทย์ต่างๆทุกเวร 
5. จนท.ทุกคนมีความรู้ความสามารถในการใช้อุปกรณ์ช่วยชีวิต
ฉุกเฉิน 

5 นาที 



 

  
ผู้รับผิดชอบ ขั นตอนการด้าเนินการ ความเสี่ยง จุดควบคุม ระยะเวลา 
เจ้าหน้าที่ห้อง
อุบัติเหตุ-
ฉุกเฉิน 

2. การดูแล
รักษาพยาบาล 

1. ผู้ป่วยไม่ได้รับการดูแล
รักษาพยาบาลที่ถูกต้อง 
 
 
2. ทีมในการช่วยชีวิตฉุกเฉินไม่พร้อม 
 
3. ผู้ป่วยไม่ได้รับการดูแลตอบสนอง
ต่อความต้องการที่ครอบคลุม 
4. ขาดความช้านาญในการท้า
หัตถการบางอย่าง เช่น  การเจาะปอด 
 
5. ผู้ป่วยเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังการ
ท้าหัตถการ 

1. ทบทวนแนวทางปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วย 
2. ถ้าเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินต้องได้รับการดูแลและติดตามประเมิน
อาการโดยพยาบาลวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
3. นิเทศติดตามโดยหัวหน้าแผนก / หัวหน้าเวร 
1. ทบทวนแนวทางปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยและให้จนท.ทุกคน
เซ็นรับทราบเพื่อน้าไปสู่การปฏิบัติ 
1. จัดท้าแนวทางปฏิบัติในการท้าหัตถการที่พบข้อบกพร่อง 
และให้จนท.ทุกคนเซ็นรับทราบเพื่อน้าไปสู่การปฏิบัติ 
 
 
 
1. จัดท้าแนวทางปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยหลังจากท้าหัตถการ
ต่างๆ 
2. ดูแลเฝ้าระวังประเมินอาการเป็นระยะอย่างใกล้ชิด 
3. ถ้าพบอาการผิดปกติหรือภาวะแทรกซ้อนต้องรีบรายงาน
แพทย์ทันที 

10 นาที 

 



ผู้รับผิดชอบ ขั นตอนการด้าเนินการ ความเสี่ยง จุดควบคุม ระยะเวลา 
เจ้าหน้าที่ห้อง
อุบัติเหตุ-
ฉุกเฉิน 

3.การดูแลในห้องสังเกต
อาการ 

1. ผู้ป่วยไม่ได้รับการดูแลที่ถูกต้อง 
 
 
2. ผู้ป่วยไม่ได้รับการตอบสนองต่อ
ความต้องการอย่างครอบคลุมและ
ไม่ได้รับการดูแลที่เหมาะสม 
4. ผู้ป่วยไม่ได้รับการแก้ไขปัญหา
ภายในเวลาที่เหมาะสม 
 
5. ขาดความช้านาญในการท้า
หัตถการบางอย่าง เช่น การใส่ ICD  
 
6. เสี่ยงต่อการตกเตียง 
 

1. ทบทวนแนวทางปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วย 
2. จนท.ทุกคนต้องมีความตระหนักในการดูแลอาใจใส่ผู้ป่วย 
3. เฝ้าระวังติดตามประเมินอาการผู้ป่วยเป็น 
1. ทบทวนแนวทางปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วย 
2. จนท.ทุกคนต้องมีความตระหนักในการดูแลอาใจใส่ผู้ป่วย 
3. เฝ้าระวังติดตามประเมินอาการผู้ป่วยเป็นระยะ 
1. ทบทวนแนวทางการปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน 
2. ผู้ป่วยที่มีอาการหนักต้องได้รับการแก้ไขภาวะฉุกเฉินจาก
พยาบาลวิชาชีพภายใน 4 นาที 
1. จัดท้าแนวทางปฏิบัติในการท้าหัตถการที่พบข้อบกพร่อง 
เช่น การใส่ ICD และให้จนท.ทุกคนเซ็นรับทราบเพื่อน้าไปสู่
การปฏิบัติ 
1. ดึงไม้กั นเตียงขึ นทุกครั ง 
2. ในกรณีเด็กหรือผู้สูงอายุต้องให้การดูแลอย่างใกล้ชิดโดย
พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ / ญาติ 
 
 

30นาทีถึง 
2 ชั่วโมง 

 

 

 

 



ผู้รับผิดชอบ ขั นตอนการด้าเนินการ ความเสี่ยง จุดควบคุม ระยะเวลา 
เจ้าหน้าที่ห้อง
อุบัติเหตุ-
ฉุกเฉิน 

4. การจ้าหน่าย / ย้าย
ออกจาก ER 

1. ผู้ป่วยมีอาการเปลี่ยนแปลงในทางที่
เลวลงในขณะเคลื่อนย้าย 
 
 
2. เสี่ยงต่อภาวะหัวใจหยุดเต้น
ระหว่างน้าส่งกรณีผู้ป่วยหนัก 
 
 
 
 
 
 
3. ผู้ป่วยไม่เข้าใจค้าแนะน้าท้าให้
ปฏิบัติตนไม่ถูกต้อง 
4. ผู้ป่วยเสียโอกาสในการ
รักษาพยาบาลกรณีไม่มาตามนัด 
 
 
 

1. ในกรณีผู้ป่วยอาการหนักและกึ่งหนักต้องมีพยาบาลติดตาม
ดูแลขณะน้าส่งทุกครั ง 
2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงสภาพอาการและ
อาการแสดงของผู้ป่วยเพื่อความพร้อมในการดูแลรักษาต่อไป 
1. เฝ้าระวังอาการเปลี่ยนแปลงอย่างใกล้ชิดถ้าพบอาการ
เปลี่ยนแปลงในทางที่เลวลงให้ขอความช่วยเหลือจาก
โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด  พร้อมแจ้งให้รพ.ที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อ
เตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือ 
2. จนท.ที่ติดตามการดูแลผู้ป่วยต้องมีความรู้ความสามารถใน
การช่วยฟื้นคืนชีพระดับสูง 
3. ตรวจเช็คอุปกรณ์การแพทย์ต่างๆในรถ Refer ให้พร้อมใช้
งานตลอดเวลา 
1. หลังจากให้ค้าแนะน้าผู้ป่วยต้องมีการประเมินผลทุกครั งเพื่อ
น้าไปสู่การปฏิบัติตนที่ถูกต้อง 
1. อธิบายให้ผู้ป่วยเข้าใจถึงผลดี – ผลเสียของการมาตรวจตาม
นัด 
2. มีการติดตามประเมินผลการมาตรวจตามนัด ถ้าไม่มาตามนัด
ติดตามโดยแจ้งจนท.ระดับต้าบลเพื่อตามผู้ป่วยให้ตามนัด 

30 นาที 



ผู้รับผิดชอบ ขั นตอนการด้าเนินการ ความเสี่ยง จุดควบคุม ระยะเวลา 
เจ้าหน้าที่ห้อง
อุบัติเหตุ-
ฉุกเฉิน 

4. การจ้าหน่าย / ย้าย
ออกจาก ER(ต่อ) 
 
5. กิจกรรมคู่ขนาน 
- การบันทึกทางการ
พยาบาล 
- การพิทักษ์สิทธิผู้ป่วย 
- การให้ความรู้เพื่อการ
ดูแตนเอง 

5. ญาติผู้ป่วยไม่เข้าใจแผนการ
รักษาพยาบาลเน่ืองจากไม่ได้แจ้ง
ข้อมูลให้ทราบ 
1. ผู้ป่วยเสียโอกาสในการดูแล
รักษาพยาบาล 
 
2. เสี่ยงต่อการฟ้องร้อง 
 

1. ทีมรักษาพยาบาลต้องแจ้งแนวทางการรักษา , อาการผู้ป่วย , 
รวมทั ง Prognosis ของโรคให้ญาติทราบเป็นระยะ 
 
1. จนท.ทางการพยาบาลทุกคนต้องผ่านการอบรมกระบวนการ
พยาบาล 
2. นิเทศติดตามงานโดยหัวหน้าแผนก 
1. ติดประกาศสิทธิผู้ป่วยในที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 
2. ก่อนท้ากิจกรรมพยาบาล / หัตถการทุกอย่างต้องแจ้งให้ผู้ป่วย
ทราบและได้รับค้ายินยอมจากผู้ป่วยจึงจะด้าเนินการได้ 
3. ให้การพยาบาลด้วยความสุภาพนุ่มนวล ดุจญาติมิตร 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชื่อกระบวนงาน.........งานผู้ปว่ยใน............................................................................................................................. ........................................................................................  
ผลผลิต/ ผลลัพธ์ส าคัญ  1. ผู้ป่วยที่นอนโรงพยาบาลได้รับการดูแลรักษาตามมาตรฐานวิชาชีพ และไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนขณะนอนโรงพยาบาล 
    2. ผู้ป่วยและญาติได้รับความรู้และเตรียมความพร้อมก่อนกลับบ้านทุกราย 
    3. มคีวามสมบูรณ์เวชระเบียน 
  

ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการด าเนินงาน ความเสี่ยง จุดควบคุม (วิธีการไม่ให้เกิดความเสี่ยง) ระยะเวลา 
พยาบาล OPD, ER,  
LR-OR, IPD 

1.การเตรียมรับใหม่ผู้ป่วย - ไม่ได้รับแจ้งอาการผู้ป่วย
ล่วงหน้าท าให้การเตรียมเตียงให้
เหมาะสม และอุปกรณ์ไม่พร้อม
ใช้ 

- พยาบาลจุด OPD, ER, LR-OR ต้องโทร
ประสานพยาบาล IPD ก่อนล่วงหน้า
เกี่ยวกับการอาการผู้ป่วย Order แพทย์ 
และอุปกรณ์ท่ีต้องเตรียมรับผู้ป่วยขณะ 
Admit 

5 นาที 

งานประกันสุขภาพ 2. ตรวจสอบสิทธิการรักษา - สิทธิการรักษาไม่ถูกต้อง - ก่อนท าการ Admit  พยาบาลต้องส่ง 
check สิทธิบัตรที่ห้องประกันสุขภาพทุก
ราย 
- อธิบายให้ผู้ป่วยรับทราบสิทธิบัตรของ
ตนเองทุกราย 

5 นาที 

แพทย์ 3. ผู้ป่วยเซนต์ยินยอมนอน
โรงพยาบาล 

- ผู้ป่วยปฏิเสธการรักษาโดยการ
นอนโรงพยาบาล 

- แพทย์ที่ท าการ Admit ต้องอธิบาย
พยาธิสภาพของโรค ความจ าเป็นการนอน
โรงพยาบาล แผนการรักษา และ
ระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาล ให้
ผู้ป่วยรับทราบทุกราย 
 

10 นาที 

 

 



ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการด าเนินงาน ความเสี่ยง จุดควบคุม (วิธีการไม่ให้เกิดความเสี่ยง) ระยะเวลา 
พยาบาล IPD 4. การรับใหม่ผู้ป่วย - รับใหม่ผิดคน  - ขณะรับใหม่ควรตรวจสอบชื่อ-สกุล ของ

ผู้ป่วยโดยการสอบผู้ป่วยให้ตรงกับเวช
ระเบียนทุกครั้ง 

5 นาที 

- การประเมินสภาพผู้ป่วยเมื่อ
แรกรับล่าช้า 

- พยาบาลที่รับใหม่ควรประเมินสภาพผู้ป่วย
แรกรับทันทีที่มาถึงหอผู้ป่วย เพ่ือรายงาน
แพทย์ได้ทันท่วงทีเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน 

5 นาที 

พยาบาล IPD 5. ดูแลรักษาตามแผนการรักษา
ขณะนอนโรงพยาบาล 

- การพยาบาลผิดคน  - ก่อนให้การพยาบาลและท าหัตถการต่างๆ  
ควรตรวจสอบชื่อ-สกุล ให้ตรงกันกับเวช
ระเบียน 

5 นาที 

- การรับค าสั่งแพทย์ผิดพลาด - ลอกค าสั่งแพทย์ให้ตรงกับ Doctor order 
sheet 
- กรณีรับค าสั่งแพทย์ทางโทรศัพท์ ควรจด
บันทึก และทวนค าสั่งแพทย์ทุกครั้งเพ่ือให้
เข้าใจตรงกัน 
- ตรวจสอบ Order แพทย์ทุกครั้งก่อนให้
การรักษา ถ้าไม่แน่ใจต้องสอบถามแพทย์
ผู้ให้การรักษาทันที 

10 นาที 

- การเจาะเลือดส่ง Lab ผิด
ประเภท/ล่าช้า 

- ศึกษาคู่มือแนวปฏิบัติการส่งตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ 
- ก่อนท าการเจาะเลือดควรตรวจสอบ 
Order แพทย์ทุกครั้งก่อนให้การรักษา ถ้าไม่
แน่ใจต้องสอบถามแพทย์ผู้ให้การรักษาทันที 

10 นาที 

 



ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการด าเนินงาน ความเสี่ยง จุดควบคุม (วิธีการไม่ให้เกิดความเสี่ยง) ระยะเวลา 
  - การให้ยาผิดพลาด (Medical 

error) 
- ลอกค าสั่งการใช้ยาของแพทย์ลงในใบ
บันทึกการให้ยา ให้ตรงกับ Doctor order 
sheet  
- ก่อนให้ยาควรมีการตรวจสอบ Order 
แพทย์ ทุกครั้ง และมีการ double check 
กับพยาบาลที่ข้ึนเวรด้วยกันทุกครั้ง 
- ควรยึดหลักการให้ยา โดยใช้หลัก 5 R 

10 นาที 

แพทย์  
 
พยาบาล  IPD 
 
 
 
 
 
 
 
เภสัชกร  
 
นักกายภาพบ าบัด        

6. การวางแผนจ าหน่ายผู้ป่วย  
   (discharge planning) โดย 
   ทีมสหสาขาวิชาชีพ 

- ผู้ป่วยและญาติไม่ได้รับการ
เตรียมความพร้อมก่อนจ าหน่าย 

- แพทย์ ตรวจประเมินความก้าวหน้าของ
โรค และอธิบายให้ผู้ป่วยและญาติเข้าใจ 
- พยาบาล แนะน าให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตัวและอาการผิดปกติที่ควรมาพบ
แพทย์ พร้อมทั้งสอนและสาธิต สิ่งที่
จ าเป็นต้องท าเมื่อกลับไปอยู่บ้าน เช่น การ
ให้อาหารทางสายยาง การท าแผลกดทับ 
การท าความสะอาดแผลเจาะคอและดูด
เสมหะ การท าความสะอาดผู้ป่วยคาสาย
สวนปัสสาวะ เป็นต้น 
- เภสัชกร อธิบายเกี่ยวกับการใช้ยา และ
สอนการพ่นยาทางจมูก 
- นักกายภาพบ าบัด สอนการท า
กายภาพบ าบัดให้กับผู้ป่วยและญาติ เพ่ือ
กลับไปท าต่อเนื่องที่บ้าน 
 

30 นาที – 1 ชั่วโมง 

 



ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการด าเนินงาน ความเสี่ยง จุดควบคุม (วิธีการไม่ให้เกิดความเสี่ยง) ระยะเวลา 
นักโภชนาการ     - นักโภชนาการ แนะน าอาหารที่เหมาะสม

กับผู้ป่วยเฉพาะโรค 
 

พยาบาล IPD 7. การจ าหน่ายผู้ป่วย - คิดค่ารักษาไม่ถูกต้อง / 
ไม่ครบถ้วน 

- เภสัชกรเป็นผู้รับและลอกค าสั่ง พร้อมทั้ง 
key ค่ายาก่อนกลับบ้าน ทุกครั้ง 
- พยาบาลที่ท าจ าหน่าย ตรวจสอบและ key 
ค่ารักษาพยาบาลให้ถูกต้องและครบถ้วน 

5-10 นาที 

- ผู้ป่วยไม่ได้จ่ายเงิน/ไม่ได้รับยา/
หนีกลับ 

- ให้ญาติ เป็นผู้ไปช าระเงิน และรับยาแทน
ผู้ป่วย พร้อมทั้งให้น าใบเสร็จรับเงินมายื่น
ต่อพยาบาลเพื่อลงเลขท่ีใบเสร็จ 
- พยาบาลที่ IPD ตรวจสอบรายการยาที่ได้
จากห้องยา พร้อมทั้งอธิบายการใช้ยาซ้ าอีก
ครั้ง 

5 นาที 

- ผู้ป่วยไม่ได้มาตรวจตามนัด - ตรวจสอบ Order แพทย์ ทุกครั้ง ว่ามี
รายการนัดตรวจ F/U หรือตรวจเลือด
เพ่ิมเติมหรือไม่ 
- พิมพ์รายการนัดตรวจ F/U และอธิบายให้
ผู้ป่วย/ญาติทราบถึงวัน เวลา ที่ต้องมาตรวจ
ตามนัด พร้อมทั้งการปฏิบัติตัวก่อนมาตรวจ
ตามนัดด้วย 

5 นาที 

  - เวชระเบียนไม่ถูกต้องสมบูรณ์ - ท า chart จ าหน่าย และตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของเวชระเบียนทุก chart ตาม
มาตรฐานคู่มือการตรวจสอบเวชระเบียน 

20 นาที 

 



ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการด าเนินงาน ความเสี่ยง จุดควบคุม (วิธีการไม่ให้เกิดความเสี่ยง) ระยะเวลา 
พยาบาล IPD 8. การส่งสรุป Chart  - ส่งสรุป Chart ไม่ถูกต้อง/ล่าช้า - ตรวจสอบความสมบูรณ์ของเวชระเบียน

ทุก chart ตามมาตรฐานคู่มือการตรวจสอบ
เวชระเบียน ก่อนส่ง chart ให้ห้องบัตร    
ไม่เกิน 1 สัปดาห์ หลังผู้ป่วย discharge 

10 นาที 

 



กระบวนงาน : การบริการงานห้องคลอด 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่ส ำคัญ  เพื่อให้ผู้รับบริกำรพึงพอใจและปลอดภัยไม่เกิดภำวะแทรกซ้อน 

ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร ควำมเสี่ยง จุดควบคุม ระยะเวลำ 
เจ้ำหน้ำที่ห้อง

คลอด 
1.ขั้นตอนกำรรับใหม่ 
1.1ตรวจสอบVisit  slip/ตรวจสอบ
สิทธิกำรรักษำของผู้รับบริกำร/กำร
รับ-ส่งข้อมูลระหว่ำง Ward 

 
- Visit  slipไม่ตรงผู้รับบริกำร 
- ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน 
- สิทธิกำรรักษำไม่ถูกต้อง 
 
- กำรรับ-ส่งข้อมูลระหว่ำง Ward ไม่ถูกต้อง   
ไม่ครบถ้วน 

 
- มีมำตรฐำนกำรตรวจสอบVisit  slip 
- สอบทำนชื่อผู้รับบริกำร 
- มีแบบตรวจสอบสิทธิกำรรักษำ/เอกสำรที่
ต้องกำรจำกผู้รับบริกำร 
- ทบทวนกำรรับส่งข้อมูลระหว่ำง Ward 
- เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องทุกคนได้รับกำรชี้แจงและ
ปฏิบัติเป็นแนวทำงเดียวกัน 
 

10 นำที 

เจ้ำหน้ำที่ห้อง
คลอด 

1.2ประเมินสภำพผู้ป่วยและตรวจ
ครรภ์ 

-ไม่ทรำบว่ำส่วนน ำของทำรกในครรภ์เป็น
ศรีษะหรือก้น 

-มีมำตรฐำนกำรรับใหม่ 
-ท ำUltrasound ดูส่วนน ำของทำรกในครรภ์ 
 

10 นำที 

เจ้ำหน้ำที่ห้อง
คลอด 

1.3ชี้แจงระเบียบปฏิบัติและแนะน ำ
สถำนที่ในห้องคลอด 
 

- หญิงตั้งครรภ์และญำติปฏิบัติตัวไม่ถูกต้อง - จัดท ำระเบียบปฏิบัติขณะอยู่ห้องคลอด 
 
 

5 นำที 



 
ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร ควำมเสี่ยง จุดควบคุม ระยะเวลำ 
เจ้ำหน้ำที่ห้อง

คลอด 
2.กำรดูแลขณะรอคลอด 
 

- กำรพลัดตกเตียง, เตียงลื่น, ลื่นล้ม - จัดให้ผู้รับบริกำรที่มีภำวะเสี่ยง  ยกไม้กั้นเตียง
ขึ้นไว้ตลอด 
- ดูแลล็อคล้อขำเตียงไว้ 
- ดูแลเช็ดพื้นให้แห้งอยู่เสมอ 
 

จนกว่ำจะย้ำยเข้ำ
ห้องคลอด 

เจ้ำหน้ำที่ห้อง
คลอด 

 - ภำวะแทรกซ้อนในมำรดำคลอดที่ได้รับยำเร่ง
คลอด 

- จัดท ำแนวทำงกำรดูแลมำรดำคลอดที่ได้รับยำ
เร่งคลอด 
- ปฏิบัติตำมแนวทำงอย่ำงเคร่งครัด 
 

จนกว่ำจะย้ำยเข้ำ
ห้องคลอด 

เจ้ำหน้ำที่ห้อง
คลอด 

 - กำรคลอดที่ห้องรอคลอด - ให้กำรดูแลผู้รับบริกำรอย่ำงใกล้ชิด  ไม่ทิ้ง
ผู้รับบริกำรไว้ตำมล ำพัง 
- มีกำรประเมินควำมก้ำวหน้ำของกำรคลอดตำม
ระยะเวลำที่เหมำะสม 
- ดูแลผู้รับบริกำรคลอด  โดยใช้  Patho  graph  
เพื่อเป็นแนวทำงเดียวกัน 
 

จนกระทั่งคลอด 



 
 

ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร ควำมเสี่ยง จุดควบคุม ระยะเวลำ 
เจ้ำหน้ำที่ห้อง

คลอด 
 - เสี่ยงต่อภำวะพร่องออกซิเจนของทำรกใน

ครรภ์ 
- เฝ้ำระวังกำรเจ็บครรภ์คลอด/กำรหดรัดตัวของ
มดลูก 
- ประเมินกำรเต้นของหัวใจทำรกในครรภ์ ทุก 2 
ชั่วโมง ในรำยปกติ 
-ติดเคร่ือง Monitor FHS ไว้จนกระทั่งคลอด 
 

จนกระทั่งคลอด 

เจ้ำหน้ำที่ห้อง
คลอด 

 - เสี่ยงต่อทำรกเสียชีวิตในครรภ์ก่อนคลอด - ทบทวนควำมรู้หญิงตั้งครรภ์เร่ืองกำรสังเกต 
กำรดิ้นของทำรกในครรภ์/กำรเจ็บครรภ์คลอด 
- ประเมินกำรดิ้นของทำรกโดยใช้แบบบันทึก
กำรดิ้นของทำรกในครรภ์ทุกคร้ังหลังกำร
รับประทำนอำหำร 
 

จนกระทั่งคลอด 

สูติแพทย์  - กำรเกิดภำวะแทรกซ้อนอ่ืนๆ - มีมำตรฐำนกำรดูแลและประเมิน
ภำวะแทรกซ้อนของหญิงตั้งครรภ์ 
 
 

จนกระทั่งคลอด 



 
ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร ควำมเสี่ยง จุดควบคุม ระยะเวลำ 
เจ้ำหน้ำที่ห้อง

คลอด 
 - ผู้รับบริกำรและครอบครัวปฏิบัติตนไม่

ถูกต้องตำมอำกำรของโรค 
- ให้ค ำแนะน ำ ช่วยเหลือ สังเกต ติดตำมและ
ประเมินผล  กำรดูแลปัญหำและกำรปฏิบัติตำม
อำกำรของโรค 
- ผู้รับบริกำรและครอบครัวมีควำมรู้ สำมำรถ
สังเกตควำมผิดปกติเบื้องต้นได้ 
- มีมำตรฐำนกำรส่งต่อผู้รับบริกำร เมื่ออำกำร
ของโรคเกินขีดควำมสำมำรถ 
 

จนกระทั่งคลอด 

เจ้ำหน้ำที่ห้อง
คลอด 

 - จัด จ่ำยยำไม่ถูกต้อง - มีระบบควบคุมควำมคำดเคลื่อนทำงยำ 
 

จนกว่ำจะย้ำยไป
หลังคลอด 

เจ้ำหน้ำที่ห้อง
คลอด 

 - ผู้รับบริกำรและครอบครัววิตกกังวลเกี่ยวกับ
อำกำรเจ็บครรภ์ 

- เปิดโอกำสให้ผู้รับบริกำรและครอบครัวซักถำม
จนเข้ำใจ 
- อธิบำยด้วยข้อมูลที่เข้ำใจง่ำย สื่อสำรชัดเจน 
 

จนกระทั่งคลอด 

เจ้ำหน้ำที่ห้อง
คลอด 

 - ไม่พึงพอใจกำรตรวจรักษำ - มีระบบกำรประเมินควำมพึงพอใจหลำย
ช่องทำง 
 

จนกว่ำจะย้ำยไป
หลังคลอด 



 
ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร ควำมเสี่ยง จุดควบคุม ระยะเวลำ 
เจ้ำหน้ำที่ห้อง

คลอด 
3.กำรดูแลระยะคลอด - กำรคลอดยำก - ให้ค ำแนะน ำและกำรดูแลที่ดีในช่วงตั้งครรภ์ 

- ไม่ควรให้มีกำรเจ็บครรภ์คลอดก่อนที่ปำก
มดลูกจะพร้อม 
- ในช่วงเจ็บครรภ์คลอด  ควรให้ก ำลังใจและ
ค ำแนะน ำที่ดีแก่ผู้ป่วย  เพื่อลดควำมวิตกกังวล 
- ระวังไม่ให้มีปัสสำวะค้ำงในกระเพำะปัสสำวะ 
- ให้ยำระงับปวด  ในเวลำที่เหมำะสม 
- ตรวจภำยในเพื่อดูควำมก้ำวหน้ำของกำรคลอด
ในระยะเวลำที่เหมำะสม 
- ถ้ำไม่มีภำวะผิดสัดส่วนกันระหว่ำงทำรกและ
กระดูกเชิงกรำน  และ/หรือส่วนน ำผิดปกติ  อำจ
พิจำรณำให้ยำเร่งคลอด,  เจำะถุงน้ ำ,  สูติศำสตร์  
หัตถกำร  และกำรตัดฝีเย็บให้กว้ำงพอ 
- ถ้ำมีภำวะผิดสัดส่วนกันระหว่ำงทำรก  และ
กระดูกเชิงกรำน,  ส่วนน ำผิดปกติ  ซึ่งท ำให้
คลอดไม่ได้  พิจำรณำส่งต่อเพื่อผ่ำตัด 

1 ชม.ส ำหรับ
ครรภ์แรก /         

30 นำทีส ำหรับ
ครรภ์หลัง 

 



ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร ควำมเสี่ยง จุดควบคุม ระยะเวลำ 
เจ้ำหน้ำที่ห้อง

คลอด 
 - ทำรกบำดเจ็บขณะคลอด - ท ำคลอดด้วยควำมระมัดระวังถูกเทคนิคตำมขั้น 

ตอน 
 

จนกระทั่งคลอด 

เจ้ำหน้ำที่ห้อง
คลอด 

 - ภำวะรกค้ำง - สวนปัสสำวะก่อนท ำคลอดรกทุกรำย 
- ท ำคลอดรกอย่ำงถูกวิธี 
- ตรวจสอบควำมครบถ้วนของรก 
หำกรกไม่คลอดภำยใน  30  นำที  หลังเด็กเกิด
รำยงำนแพทย์เวร 
 

ภำยใน 30 นำที
หลังทำรกเกิด 

เจ้ำหน้ำที่ห้อง
คลอด 

 - Tear  rectum  หรือท่อปัสสำวะ - ประเมินขนำดของทำรกในครรภ์  และตัด
ช่องทำงคลอดให้เหมำะสม 
- ปฏิบัติกำรท ำคลอดด้วยวิธีที่ถูกต้อง 
 

หลังกำรคลอด
ทำรก 

เจ้ำหน้ำที่ห้อง
คลอด 

 - กำรเกิด  Hematoma  ของแผลฝีเย็บ,  มดลูก
ปลิ้น 

- ปฏิบัติตำมแนวทำงกำรป้องกันกำรเกิด  
Hematoma  ของแผลฝีเย็บ,  มดลูกปลิ้น 
 

หลังกำรคลอด
ทำรก 

 
 



ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร ควำมเสี่ยง จุดควบคุม ระยะเวลำ 
กุมำรแพทย์  - ภำวะ  Meconium  Aspiration - จัดท ำแนวทำงในกำรดูแลทำรกที่มีภำวะเสี่ยง  

Meconium  Aspiration  และปฏิบัติตำมแนวทำง
ที่วำงไว้ 
- เตรียมอุปกรณ์  เคร่ืองมือ  ในกำรแก้ไขภำวะ  
Meconium  Aspiration   
- จัดอบรมวิชำกำร  และฝึกปฏิบัติแก่เจ้ำหน้ำที่ใน
กำรแก้ไขภำวะ  Meconium  Aspiration  อย่ำง
น้อยปีละ  1  คร้ัง 
 

จนกระทั่งคลอด 

กุมำรแพทย์  - ภำวะ  Birth  asphyxia - กำรจัดท ำแนวทำงในกำรดูแลทำรกแรกเกิด  ที่
มีภำวะ  Birth  asphyxia 
- เตรียมอุปกรณ์  เคร่ืองมือ  ในกำรแก้ไขภำวะ  
Birth  asphyxia 
- จัดอบรมวิชำกำร  และฝึกปฏิบัติแก่เจ้ำหน้ำที่ใน
กำรแก้ไขภำวะ  Birth  asphyxia  อย่ำงน้อยปีละ  
1  คร้ัง 
 

ตั้งแต่ทำรกคลอด 

 



 
ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร ควำมเสี่ยง จุดควบคุม ระยะเวลำ 
เจ้ำหน้ำที่ห้อง

คลอด 
4.กำรดูแลระยะหลังคลอด - ระบุเพศผิด/ส่งให้มำรดำผิดคน - จัดท ำแนวทำงกำรระบุเพศและกำรส่งมอบ

ทำรก 
- ปฏิบัติตำมแนวทำงอย่ำงเคร่งครัด 
 

ตั้งแต่ทำรกคลอด 

เจ้ำหน้ำที่ห้อง
คลอด 

 - ภำวะตกเลือดหลังคลอด - สวนปัสสำวะก่อนคลอดรกทุกรำย 
- ตรวจทุกรำย/ดูแลให้ยำ เพื่อให้มดลูกหดรัดตัวดี 
- หลังคลอดรก  คลึงมดลูก  เค้น  Blood  clot 
- ประเมินเลือดออกทำงช่องคลอด 
- วัดสัญญำณชีพ  ทุก  15  นำที  x  4  คร้ัง  ทุก  
30  นำที  x  2  คร้ัง  และทุก  1  ชั่วโมง  จนกว่ำ
จะปกต ิ
- หำกตลอดกำรคลอดมี Blood  clot  > 500  CC.  
รำยงำนแพทย์,  ปฏิบัติตำมแนวทำง  PPH 
 

ตั้งแต่ทำรกคลอด 

เจ้ำหน้ำที่ห้อง
คลอด 

 - แผลฝีเย็บแยกหลังคลอด - จัดท ำแนวทำงกำรเย็บแผลฝีเย็บ 
- ปฏิบัติตำมแนวทำงที่ก ำหนด 
แนะน ำกำรปฏิบัติตนหลังคลอด 

เมื่อมำตรวจหลัง
คลอด 



ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร ควำมเสี่ยง จุดควบคุม ระยะเวลำ 
เจ้ำหน้ำที่ห้อง

คลอด 
 - แผลฝีเย็บติดเชื้อ - ปฏิบัติกำรโดยยึดหลัก  Sterile  อย่ำงเคร่งครัด

ตำมแนวทำง  IC 
- เฝ้ำระวังเร่ืองกำรติดเชื้อที่แผลฝีเย็บ  น ำมำหำ
สำเหตุและแก้ไขในหน่วยงำน 
 

เมื่อมำตรวจหลัง
คลอด 

เจ้ำหน้ำที่ห้อง
คลอด 

 - ควำมผิดพลำดในกำรให้ยำ/สำรน้ ำ/ เลือด 
 

- ปฏิบัติตำมหลัก 5R อย่ำงเคร่งครัด 
- ก่อนกำรให้ยำ/สำรน้ ำ/เลือดแก่ผู้รับบริกำรให้มี
กำรตรวจสอบซ้ ำโดยหัวหน้ำเวรทุกคร้ัง 
 

ตั้งแต่ก่อนคลอด
ถึงก่อนย้ำยหลัง

คลอด 

เจ้ำหน้ำที่ห้อง
คลอด 

 - ทำรกเกิดภำวะ  Hypothermia 
 

- จัดท ำแนวทำงในกำรดูแลทำรกแรกเกิดเพื่อ
ป้องกันHypothermia 
- ปฏิบัติตำมแนวทำงที่ก ำหนด 
- จัดเตรียมอุปกรณ์/เคร่ืองมือ  ให้พร้อมใช้  เพื่อ
ป้องกันแก้ไขภำวะ  Hypothermia 
- จัดอบรมเจ้ำหน้ำที่ในเร่ืองกำรป้องกัน/แก้ไข
ภำวะ  Hypothermia  ปีละ  คร้ัง 
 

ตั้งแต่ทำรกคลอด 

 



ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร ควำมเสี่ยง จุดควบคุม ระยะเวลำ 
เจ้ำหน้ำที่ห้อง

คลอด 
 - ทำรกแรกเกิดไม่ได้รับวิตำมินเคแรกเกิด 

 
- พยำบำลรับเด็กเป็นคนที่ฉีดวิตำมินเคให้ทำรก
แรกเกิดทุกรำย 
-  พยำบำลรับเด็กมีกำรบันทึกข้อมูลกำรพยำบำล
ทุกคร้ังในแบบฟอร์มบันทึกกำรพยำบำลทำรก
แรกเกิด 
 

ตั้งแต่ทำรกคลอด 

เจ้ำหน้ำที่ห้อง
คลอด 

5.กำรจ ำหน่ำยผู้รับบริกำร 
5.1กำรท ำจ ำหน่ำย 

- ได้รับควำมรู้/ค ำแนะน ำในกำรดูแลตนเอง
และกำรปฏิบัติตนไม่ครบถ้วน 

- ให้ควำมรู้/ค ำแนะน ำโดยใช้ Discharge plan 
เฉพำะรำย 
- มีกำรประเมินควำมรู้/กำรปฏิบัติตนของ
ผู้รับบริกำรก่อนจ ำหน่ำย 
 

5 นำที 

เจ้ำหน้ำที่ห้อง
คลอด 

 - ได้รับยำไม่ครบ และไม่ถูกต้องตำมค ำสั่ง
แพทย์ 

- มีระบบควบคุมควำมคำดเคลื่อนทำงยำ 
 
 

5 นำที 

เจ้ำหน้ำที่ห้อง
คลอด 

 - ผู้รับบริกำรไม่พึงพอใจกำรบริกำร - ให้ ผู้รับบริกำรทุกคนประเมินควำมพึงพอใจ 
 

ตั้งแต่ก่อนคลอด
ถึงก่อนย้ำยหลัง

คลอด 
 



 
ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร ควำมเสี่ยง จุดควบคุม ระยะเวลำ 
เจ้ำหน้ำที่ห้อง

คลอด 
5.2กำรสรุป chart - สรุปchartไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน 

-ลงข้อมูลในระบบ Hos XP ไม่ครบถ้วน 
-ส่ง chart ให้แพทย์สรุปช้ำ 

-มีแนวทำงในกำรท ำ chart จ ำหน่ำย 
 

หลังจำกผู้ป่วย
กลับบ้ำน 

เจ้ำหน้ำที่ห้อง
คลอด 

5.3 กำรเรียกเก็บค่ำรักษำพยำบำลตำม
สิทธ ิ

- สิทธิบัตรไม่ตรง ไม่ถูกต้อง - มีระบบกำรตรวจสอบสิทธิกำรรักษำ 
 
 

10 นำที 

เจ้ำหน้ำที่ห้อง
คลอด 

 - คิดเงินค่ำรักษำพยำบำลไม่ถกูต้อง - มีกำรทบทวนซ้ ำก่อนเรียกเก็บ 10 นำที 

 
สูติแพทย์ : ไม่มีสูติแพทย์ประจ ำ 
กุมำรแพทย์ : แพทย์หญิงวีณำ  มงคลพร 
 
พยำบำลวิชำชีพ :            นำงนลินี  ซอมตะคุ , นำงขนิษฐำ   ชมภูทอง , นำงวำริษำ   โตแทนสมบัติ , นำงสำวนิตย์ญำ  ดวงใจ 
พยำบำลเทคนิค : นำงปิยรัตน์    จินดำลัทธ 
 
คนงำน  : นำงอำรีย์   อดุลถิรเขตต์ 



กระบวนงาน : การบริการงานห้องผ่าตัด 
 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่ส ำคัญ  เพื่อให้ผู้รับบริกำรปลอดภัยไม่เกิดภำวะแทรกซ้อน 
 

ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการด าเนินการ ความเสี่ยง จุดควบคุม ระยะเวลา 
 

วิสัญญีพยาบาล 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
1.ตรวจเยี่ยมประเมินสภาพผู้ป่วยและให้สุข
ศึกษาก่อนให้ยาระงับความรู้สึก/ก่อนผ่าตัด 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ข้อมูลในแบบประเมินสภาพก่อนให้ยาระงับ
ความรู้สึกไม่ครบถ้วน/ไม่ถูกต้องจาก 
 - กรณีฉุกเฉิน มีเวลาในการเตรียมผู้ป่วยน้อย 
 - ในภาวะเครียด เจ็บครรภ์ ผู้ป่วยให้ข้อมูลไม่  
    ครบถ้วน/ไม่ถูกต้อง 
 - ไม่ได้ใช้ประเมินสภาพผู้ป่วยตามมาตรฐาน   
     อาจมาจากการลืม/ไม่เห็นความส าคัญ     
 
 

 
 
 
- มีแบบประเมินสภาพก่อนให้ยาระงับความรู้สึก 
- มีการทบทวนข้อมูลผู้ป่วยจากเวชระเบียนก่อน   
  เลือกให้ยาระงับความรู้สึกทุกครั้ง 
- ประชุมวิชาการเน้นให้ความส าคัญของการใช้  
   แบบประเมินสภาพผู้ป่วยก่อนให้ยาระงับ  
   ความรู้สึก 

 
5 นาที 

 
 
 
 

30 นาที 
 
 
 
 

 
พยาบาลผ่าตัด  ข้อมูลสุขภาพของผู้ป่วยไม่ครบจาก 

 -  ถามข้อมูลไม่ครบ/ไม่ศึกษาประวัติผู้ป่วย/  
    ผู้ป่วยให้ข้อมูลไม่ครบท าให้เกิดปัญหาใน  
    การวางแผนผ่าตัด 
 
 
 

- มีแบบประเมินก่อนผ่าตัด 
- ประชุมวิชาการเน้นให้ความส าคัญ ของการ  
   ประเมิน สภาพก่อน ผ่าตัด 

15 นาที 
 



ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการด าเนินการ ความเสี่ยง จุดควบคุม ระยะเวลา 
 

พยาบาลผ่าตัด 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัญญีพยาบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
1.ตรวจเยี่ยมประเมินสภาพผู้ป่วยและให้สุข
ศึกษาก่อนให้ยาระงับความรู้สึก/ก่อนผ่าตัด(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
2.ให้การพยาบาลขณะให้ยาระงับความรู้สึก/
ขณะผ่าตัด 
 

 
- ในกรณีที่เร่งด่วนจะไม่ได้เยี่ยมผู้ป่วย   

    ก่อนผ่าตัด 
-  ผู้ป่วยไม่ปฏิบัติตามค าแนะน าเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตัวก่อนผ่าตัด เช่น การงดน้ า- งดอาหาร  
การเก็บของมีค่า การท าความสะอาดร่างกาย 
เกิดภาวะแทรกซ้อนขณะให้ยาระงับความรู้สึก 
 
 
1.ความผิดพลาดจากการใส่ท่อช่วยหายใจ 
 
 
 
 
2.ภาวะแทรกซ้อนจากการใส่ท่อช่วยหายใจ 
 
3.ให้ยาระงับความรู้สึกไม่เพียงพอ 

 
-สอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ห้อง  
  ฉุกเฉิน 
- ในรายที่นัดผ่าตัดมีการเยี่ยมซ้ าโดยวิสัญญี    
   พยาบาลพร้อมแนะน าการปฏิบัติตัวก่อน   
    ผ่าตัด 
 
 
 
-จัดท าแนวทางการประเมินการใส่ท่อช่วยหายใจ
ก่อนผ่าตัด 
-จัดท าแนวทางการใส่ท่อช่วยหายใจยาก 
-จัดบุคลากรเสริมเพ่ือช่วยในการใส่ท่อช่วย 
 หายใจ 
-จัดท าแนวทางการป้องกัน 
-จัดท าแนวทางการรักษาเมื่อเกิดภาวะแทรกซ้อน 
-ค านวณการให้ยาตามน้ าหนักและทดสอบระดับ
ความ 
  รู้สึกตัว 
 
 
 
 
 

 
1 นาที 

 
2 นาที 

 
 
 
 
 

เริ่มให้ยาจน
สิ้นสุดการ

ผ่าตัด 



ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการด าเนินการ ความเสี่ยง จุดควบคุม ระยะเวลา 
 

พยาบาลห้องผ่าตัด 
 
 
 
 
 
 

 
วิสัญญีพยาบาล 

 

 
2.ให้การพยาบาลขณะให้ยาระงับความรู้สึก/
ขณะผ่าตัด(ต่อ) 

 
 
 
 
 

 
3.ให้การพยาบาลหลังผ่าตัด 

 
1.เกิดภาวะตกเลือดระหว่างผ่าตัด 
 
 
2.สิ่งของตกค้างภายในช่องท้อง 
 
3.แผลผ่าตัดติดเชื้อ 
 
 
เกิดภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด 
1. ตกเลือด 
2.อาการหนาวสั่น 
3.ส าลักสิ่งคัดหลั่งอุดกั้นทางเดินหายใจ 
4.อุบัติเหตุจากระดับความรู้สึกตัวลดลง 
 
5.การเกิดอุบัติเหตุระหว่างการเคลื่อนย้าย 

 
-จัดท าแนวทางการป้องกัน 
-จัดท าแนวทางการรักษาเมื่อเกิดภาวะแทรกซ้อน
ในระหว่างผ่าตัด 
-มีวิธีปฏิบัติในการนับอุปกรณ์/เครื่องมือ/เครื่องใช้ 
- มีวิธีปฏิบัติช่วยแพทย์ผ่าตัด 
- ใช้หลัก Sterile technique 
 
 
-ตรวจแผล/ประเมินอาการเปลี่ยนแปลงV/S,  I/O  
- ห่มผ้า / Keep warm /ให้ออกซิเจน 
- จัดท่านอน / เตรียมอุปกรณ์ดูดสิ่งคัดหลั่ง 
- ดูแลใกล้ชิด / เตียงนอนมีท่ีกั้นเตียง  
   จัดสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัย 
-จัดให้มีบุคลากรเพียงพอ 
-แนะน าการเคลื่อนย้ายกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง 
- จัดให้มีเครื่องมือป้องกัน 
 
 
 
 
 

 
เริ่มให้ยาจน
สิ้นสุดการ

ผ่าตัด 
 
 
 
 
 
 

เสร็จผ่าตัด
จนถึงส่งต่อ 

 
 



ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการด าเนินการ ความเสี่ยง จุดควบคุม ระยะเวลา 
 
วิสัญญีพยาบาล 

 
 
 
 

 
พยาบาลห้องผ่าตัด 

 
 
 
 

 

 
4. การเยี่ยมผู้ป่วยหลังผ่าตัดที่ตึกผู้ป่วยใน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เกิดภาวะแทรกซ้อนหลังจากให้ยาระงับ
ความรู้สึก 

- เจ็บคอ เสียงแหบระคายเคืองคอ 
- คลื่นไส้ อาเจียน 
- ปวดศีรษะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ 

  
ภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด 

- ตกเลือด 
ผู้ป่วยปฏิบัติตัวหลังผ่าตัดไม่ถูกต้องจาก 
       - เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลไม่ครบ 
       - ผู้ป่วยรับข้อมูลได้ไม่ครบ  
        

 
- มีแบบฟอร์มการเยี่ยมหลังให้ยาระงับความรู้สึก
หลังผ่าตัด 
 
 
 
 
- มีแบบฟอร์มการเยี่ยมหลังผ่าตัด 
- มีแผ่นพับแจก 

 
5 นาที 

 
 
 
 

5 นาที 
 
 
 
 

 



โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามยัที่ 5 นครราชสีมา 

สิงหาคม 2558 

ชื่อกระบวนงาน.....คลินิกเด็กดี........... 
ผลผลิต/ ผลลัพธ์ส าคัญ..1. ผูร้ับบริการได้รับการฉีดวัคซีนและตรวจพัฒนาการตามวัย 
 

ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการด าเนินงาน ความเสี่ยง จุดควบคุม (วิธีการไม่ให้เกิดความเสี่ยง) ระยะเวลา 
งานเวชระเบียน 
 
 
 

ยื่นบัตรที่ห้องเวชระเบียน สิทธิ์ผู้รับบริการผิดพลาด -สอบถามผู้รับบริการทุกครั้งเกี่ยวกับการScan
สิทธิการรักษา  
-ตรวจสอบสิทธิการรักษาในระบบทุกครั้ง 
 

5 นาที 

พยาบาลคัดกรอง 
 
 
 

-น า Vitsit slip พร้อมสมุดบันทึก
สุขภาพแม่และเด็กยื่นในตะกร้ารับบัตร 
 
-ซักประวัติ 

-รอนานเพราะบางครั้ง
ผู้รับบริการไม่ทราบว่าต้องยื่น
บัตรในตะกร้า 
 
-ซักประวัติไม่ครอบคลุม 

-แนะน าให้ผู้ป่วยยื่นบัตรที่ตะกร้าทุกครั้ง 
-มี Flow chat ขั้นตอนการให้บริการ 
-มีแบบฟอร์มในการซักประวัติ 
 

10 นาที 

พยาบาลจุดตรวจ
สุขภาพและตรวจ
พัฒนาการ  
 
 

ตรวจสุขภาพ  ตรวจพัฒนาการ ให้สุข
ศึกษา 

ได้รับบริการไม่ครอบคลุมตาม
ช่วงอายุ อธิบายไม่ครอบคลุม 

-ท าตารางการให้บริการแต่ละช่วงอายุ 
-ตรวจสอบตามตาราง 
-ประชุมชี้แจงภายในหน่วยงานให้บริการไปใน
แนวทางเดียวกัน 
 

20 นาที 

พยาบาลฉีดวัคซีน ฉีดวัคซีน เด็กดิ้น ผู้ปกครองจัดท่าเด็กใน
การฉีดวัคซีนไม่ได้ 
 

-อธิบายวิธีจัดท่าเด็กขณะฉีดวัคซีน 
-จัดท าภาพตัวอย่างในการจัดท่าเด็กในการฉีด
วัคซีนให้ผู้ปกครองดูเป็นตัวอย่าง 

5 นาที 

พยาบาลให้ค าแนะน า
ก่อนกลับบ้าน 

ให้ค าแนะน าก่อนกลับบ้าน -อธิบายได้ไม่ครอบคลุม -จัดท าตารางการแนะน าก่อนกลับบ้าน 5 นาที 

 



ชื่อกระบวนงาน  การให้การพยาบาล/ให้ค าปรึกษาเพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดจากการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ส าคัญ  ไม่พบภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ /อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน ร้อยละ 50 

ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการด าเนินงาน ความเสี่ยง จุดควบคุม ระยะเวลา 

นางนลินี  ซอมตะคุ 1.ซักประวัติ,อาการส าคัญ    
 2.ตรวจร่างกายและประเมินปัญหา 2.ไม่สามารถประเมินปัญหาที่แท้จริง

ได้ 
2.-การประเมินปัญหาในหญิง
ระยะให้นมบุตรต้องประเมิน
ให้ครอบคลุมทั้งระบบ   
-เพ่ิมทักษะผู้ประเมินปัญหา
และทักษะการตรวจร่างกาย
เพ่ือแยกภาวะแทรกซ้อนต่างๆ
ที่เกิดจากการเลี้ยงลูกด้วยนม
แม่ 

 

 3.ให้การพยาบาลเพื่อแก้ปัญหา 3.ขาดทักษะการให้การพยาบาลใน
การแก้ปัญหา 

3.เพ่ิมทักษะการให้การ
พยาบาลเพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิด
จากการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 

 

 4.ให้ค าแนะน าเพ่ือป้องกันการเกิดซ้ า 4.ขาดทักษะในการให้ค าแนะน า 4.-เพ่ิมทักษะการแก้ปัญหาที่
เกิดจากการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 
 

 

 



โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามยัที่ 5 นครราชสีมา 

สิงหาคม 2558 

ชื่อกระบวนงาน..........คลินิกไร้พุง ......................................................................................... ..................................................................................................................  
ผลผลิต/ ผลลัพธ์ส าคัญ  
 1.ผู้รับบริการได้รับการคัดกรอง ภาวะอ้วน 
 2.ผู้รับบริการกลุ่มเสี่ยง กลุ่มอ้วน  และกลุ่มโรคเรื้อรัง ได้รับการให้ค าแนะน าปรึกษาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
 3.ผู้รับบริการกลุ่มอ้วนสามรถลดน้ าหนัก และรอบเอวได้ 
                  

ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการด าเนินงาน ความเสี่ยง จุดควบคุม (วิธีการไม่ให้เกิด
ความเสี่ยง) 

ระยะเวลา 

งานเวชระเบียน (ผู้รับบริการ
มาเอง) 
 
 
 

- ยื่นบัตรที่ห้องเวชระเบียน 
พร้อมใบนัด 
 

1.ผู้รับบริการลืมบัตร 
2.ไม่ตรงชื่อ สกุล 
3.ส่งผิดแผนก 

-พยาบาลแนะน าผู้รับบริการน า
บัตรประจ าตัวยื่นพร้อมบัตร 
นัด  ทุกครั้ง 
-เจ้าหน้าที่ห้องเวชระเบียน
ทบทวนชื่อ-สกุล ทุกครั้ง 

5 นาที 

พยาบาลคัดกรอง 
 
 
 

1.ยื่นประวัติ paper less 
2.พยาบาลคัดกรองทบทวนชื่อ-
สกุล ทุกครั้ง 
3.ชั่งน้ าหนัก วัดความสูง  
วัดรอบเอว 
วัดความดันโลหิต 
4.พยาบาลคัดกรองลงบันทึก
ข้อมูลลงในประวัติ paper less 

1.วัดและลงข้อมูล ผิดพลาด 
2.ลงข้อมูลผิดคน 
3.ส่งต่อผิดแผนก 

-พยาบาลคัดกรองตรวจสอบ
ความครบถ้วน และความถูก
ต้อง 
-พยาบาลซักประวัติ ทบทวน
ข้อมูลซ้ า 
-พยาบาลประจ าคลินิก จ าท า 
flow chart  

5 นาที 

  
 
 



โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามยัที่ 5 นครราชสีมา 

สิงหาคม 2558 

ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการด าเนินงาน ความเสี่ยง จุดควบคุม (วิธีการไม่ให้เกิด
ความเสี่ยง) 

ระยะเวลา 

พยาบาลซักประวัติ (กรณีรับส่ง
ต่อจาก OPD  NCD คลินิก
ผู้สูงอายุ Check up) 

1.ผู้รับบริการยื่นประวัติ paper 
less 
2.พยาบาลซักประวัติทบทวน
ชื่อ-สกุล ทุกครั้ง 
3.ซักประวัติตาม Flow chart 
 แต่ละคลินิก 
4.ส่งต่อ คลินิกไร้พุง 
 

-ผู้รับบริการไม่ได้รับการส่งต่อ 
 

-ทีมทบทวน flow chart การ
ส่งตัว 

15-20 นาที 

พยาบาลให้ค าปรึกษา 1.ผู้รับบริการยื่นประวัติ paper 
less 
2.พยาบาลซักประวัติทบทวน
ชื่อ-สกุล ทุกครั้ง 
3.ตกลงบริการ 
4.บันทึกประวัติและข้อมูล
สุขภาพผู้รับบริการ 
5.ประเมินพฤติกรรม 
6.ให้ค าแนะน ารายบุคคล 
7.ส่งพบแพทย์ 
 

-ระยะเวลารอคอยนาน -ประเมินความพึงพอใจ
ผู้รับบริการ 
- พัฒนาระบบบริการให้
เหมาะสม 
 

20 – 30 นาที 

แพทย์ 1.พบแพทย์เพื่อรับการตรวจ
รักษา 
2.แพทย์ออกใบนัด 

-ระยะเวลารอคอยนาน แพทย์แจ้งผู้รับบริการให้
รับทราบระยะเวลารอตรวจ 

10 - 15 นาที 



โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามยัที่ 5 นครราชสีมา 

สิงหาคม 2558 

  

ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการด าเนินงาน ความเสี่ยง จุดควบคุม (วิธีการไม่ให้เกิด
ความเสี่ยง) 

ระยะเวลา 

พยาบาล Exit 1.ผู้รับบริการยื่นประวัติ paper 
less 
2.พยาบาล Exit ทบทวนชื่อ-
สกุล ทุกครั้ง 
3.ทบทวนแผนการรักษาของ
แพทย์และให้ค าแนะน าก่อน
กลับบ้าน 
4.ออกใบนัด และตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ของเวชระเบียน 
5.ส่งต่อห้องยา 

-การนัดหมายผิด พยาบาล Exit ตรวจสอบ
ความถูกต้องและทบทวนการ
นัดหมายทุกครั้ง 

5 – 10 นาที 



โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามยัที่ 5 นครราชสีมา 

สิงหาคม 2558 

ชื่อกระบวนงาน.............เวชศาสตร์ชันสูตร............................................................................................................................. ...................................................................... 
ผลผลิต/ ผลลัพธ์ส าคัญ.........ผู้ป่วยได้รับการตรวจที่ถูกต้อง ได้มาตรฐาน............................................................................................................................. ................. 
 

ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการด าเนินงาน ความเสี่ยง จุดควบคุม (วิธีการไม่ให้เกิดความเสี่ยง) ระยะเวลา 
นักเทคนิค
การแพทย์ 
 
พนักงาน
ห้องปฏิบัติการ 

กระบวนการตรวจสอบ / ลงทะเบียน 1. ชื่อ-สกุล ของผู้ป่วยที่ติดสิ่ง ส่ง
ตรวจไม่ตรงกับใบ Request  
2.  ความไม่สมบูรณ์ถูกต้องของสิ่ง
ส่งตรวจ  
 
3. การตรวจรับสิ่งส่งตรวจไม่ 
ถูกต้อง เช่น  ไม่มีหมายเลขลงรับ  
หมายเลขสลับกัน   และ ไม่ได้
บันทึกลงสมุดทะเบียนตรวจรับ  
4. เซ็นชื่อรับสิ่งส่งตรวจในสมุด
น าส่งสิ่งส่งตรวจ ถ้าไม่ถูกต้องให้
บันทึกลงในช่องหมายเหตุ และ
โทรศัพท์แจ้งหอผู้ป่วยใน 
5. ท าตาม Standard  precaution 

1. ให้ตรวจสอบรายการในใบ LAB และ 
สิ่งส่งตรวจให้ถูกต้องก่อนการตรวจรับ 
2. ให้ตรวจดูสภาพสิ่งส่งตรวจว่ามี
คุณภาพ สามารถใช้ท าการตรวจวิเคราะห์
และมีปริมาณเพียงพอ 
3. เขียนหมายเลขก ากับไว้ที่ใบ LAB และ
สิ่งส่งตรวจให้ตรงกัน แล้วบันทึกในสมุด
ทะเบียนตรวจรับ 
 
4. เซ็นชื่อรับสิ่งส่งตรวจในสมุดน าส่งสิ่งส่ง
ตรวจ ถ้าไม่ถูกต้องให้บันทึกลงในช่อง
หมายเหตุ และโทรศัพท์แจ้งหอผู้ป่วยใน 
 
5. ท าตาม Standard  precaution 
 
 
 
 
 
 

5 นาที 



โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามยัที่ 5 นครราชสีมา 

สิงหาคม 2558 

ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการด าเนินงาน ความเสี่ยง จุดควบคุม (วิธีการไม่ให้เกิดความเสี่ยง) ระยะเวลา 
นักเทคนิค
การแพทย์ 

กระบวนการเจาะเก็บ/เตรียมสิ่งส่งตรวจ/
เตรียมเครื่องมือ/น้ ายา 

1. การเตรียมอุปกรณ์เก็บสิ่งส่ง
ตรวจไม่เหมาะสม เช่น 
ไม่มีการชี้บ่งภาชนะ (tube)     
ภาชนะท่ีเก็บมีรอยร้าว/บิ่น    และ
อัตราส่วนของสารกันเลือดแข็งไม่
ถูกต้อง 
2. เก็บสิ่งส่งตรวจผิดคน  ผิด
ประเภท ไม่ถูกวิธีการและขั้นตอน  
3. ขั้นตอนการเตรียมสิ่งส่งตรวจไม่
ถูกต้อง เช่น สลับหมายเลข  ให้
หมายเลขผิด เตรียมสิ่งส่งตรวจไม่
ถูกวิธี 
เตรียมสิ่งส่งตรวจผิด 
4. ขั้นตอนการเตรียมน้ ายาผิด    
น้ ายาหมดอายุ   น้ ายาหมดไม่มีใน 
stock 
 
 
5. เครื่องมือเสียไม่มีอะไหล่ 
 
6. ไม่ท าตาม  Standard 
precaution  

1. ติด sticker ให้ชัดเจน  ใช้จุกปิด Tube 
ที่มีสีแตกต่างกันเพ่ือแยกประเภท  Tube 
/ใช้ Tube ที่ซื้อจากบริษัท 
อุปกรณ์ที่มีรอยร้าว บิ่น ไม่น ามาใช้และ
ให้ท าลายทิ้ง 
 
2. ท าตามคู่มือการเก็บ การรักษาและการ
น าส่งสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
3. ท าตามคู่มือวิธีปฏิบัติงานเรื่อง การ
เตรียมสิ่งส่งตรวจก่อนการตรวจวิเคราะห์ 
และมีการตรวจสอบ (Double check) 
ซ้ าในข้ันตอนการตรวจวิเคราะห์ 
 
4. ปิดฉลากชื่อน้ ายา วันที่เตรียม วัน
หมดอายุ  การตรวจสอบวันหมดอายุก่อน
การตรวจรับน้ ายา และตรวจสอบน้ ายา
เป็นประจ าเพื่อวางแผนการจัดซื้อครั้ง
ต่อไป 
5. เมื่อท าการซ่อมเครื่องมือ  ให้
ด าเนินการสั่งซื้ออะไหล่มาส ารองไว้ทันที 
6. ให้ท าตาม Standard  precaution 
 
 

10 นาที 



โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามยัที่ 5 นครราชสีมา 

สิงหาคม 2558 

ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการด าเนินงาน ความเสี่ยง จุดควบคุม (วิธีการไม่ให้เกิดความเสี่ยง) ระยะเวลา 
นักเทคนิค
การแพทย์ 
 
พนักงาน
ห้องปฏิบัติการ 

กระบวนการตรวจวิเคราะห์/ส่งต่อ 1. ไม่ท าตาม Standard  
precaution 
2. ตรวจวิเคราะห์ผิด  test  หรือ
สลับสิ่งส่งตรวจ 
 
3. ไม่ได้ตรวจสอบผลการตรวจ
วิเคราะห์ก่อนการรายงานผล  และ
บันทึกลงสมุดทะเบียน 
 
 
 
4. การตรวจวิเคราะห์ล่าช้า 
ระยะเวลารอคอยนาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ท าตาม Standard  precaution 
2. ตรวจสอบความถูกต้องของสิ่งส่งตรวจ
อีกครั้งก่อนท าการตรวจวิเคราะห์ 
 
 
3. ท าการตรวจสอบความถูกต้องของผล
การตรวจวิเคราะห์อีกครั้ง ก่อนการ
รายงานผลและบันทึกลงสมุดทะเบียน  
ถ้าพบว่าผิดปกติให้ท าการตรวจวิเคราะห์
ใหม่หรือหาสาเหตุของความผิดปกตินั้น
ทันที  
4. หาสาเหตุของความล่าช้าและเก็บ
ข้อมูลไว้เพ่ือประชุมหาสาเหตุและการ
แก้ไขต่อไป 

20 นาที 



โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามยัที่ 5 นครราชสีมา 

สิงหาคม 2558 

ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการด าเนินงาน ความเสี่ยง จุดควบคุม (วิธีการไม่ให้เกิดความเสี่ยง) ระยะเวลา 
นัเทคนิค
การแพทย์ 
 
พนักงาน
ห้องปฏิบัติการ 

กระบวนการรับรองผล/ลงทะเบียน/
รายงานผล/ท าลายสิ่งส่งตรวจ 

1. การบันทึกและรายงานผลการตรวจ
วิเคราะห์ทางระบบ LAN  ไม่ถูกตอ้ง/
สลับคน   
2. การน าใบรายงานผลการตรวจ
วิเคราะห์ออกนอกห้องปฏิบตัิการ  หรือ
โรงพยาบาล 
 
3. ส่งผลการตรวจ Hb typing ไปยัง 
ร.พ.อ่ืน ๆ  ไม่ถูกต้อง 
4. การส่งต่อสิ่งส่งตรวจได้รับผลตรวจ
ล่าช้า 
 
5. การรายงานผลการตรวจวเิคราะห์ทาง
โทรศัพท ์
6. ไม่ท าตาม Standard precaution 
 
7. การทิ้งขยะไม่ถูกประเภท / ของมีคม
ทิ้งผิดที่ 
8. สิ่งส่งตรวจสูญหาย / การเก็บรกัษาผิด
วิธี 
9. ไม่บันทึกอุณหภมูิตู้เย็น 
 
10. การล้างเครื่องมือไม่สะอาด  มีการ
แตกเสียหายของภาชนะ   

1. ตรวจสอบผลการตรวจวิเคราะห์อีกครั้งเมื่อ
บันทึกผลการตรวจทางระบบ LAN เสร็จ  หรือ
ก่อนส่งออกนอกห้องปฏิบัติการ 
2. ผู้รับผลการตรวจวิเคราะห์ต้องเซ็นช่ือรับทุก
ครั้ง และการน าผลออกนอกโรงพยาบาลต้อง
กรอกแบบฟอร์มขอใบรายงานผลออกนอก
โรงพยาบาลน ามายื่นท่ีห้องปฏิบตักิาร 
3. ท าการตรวจสอบอีกครั้งก่อนการปิดผนึก
จดหมาย 
4. ประสานงานโดยโทรศัพท์ถามผลการตรวจ
วิเคราะห์ทันทีเมื่อผู้ป่วยมาตามนดั แต่ผลการ
ตรวจยังมาไม่ถึง 
5. ไม่รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ทาง
โทรศัพท์เพราะอาจเกิดความคลาดเคลื่อน 
6. ท าตาม Standard precaution 
 
7. ท าตามคู่มือการป้องกันและควบคุมการตดิ
เชื้อในโรงพยาบาล 
8. แยกสิ่งส่งตรวจมาใส่ใน Rack เก็บสิ่งส่งตรวจ
ทันทีและเก็บใสตู่้เย็นเมื่อเสร็จงาน 
9. ท าการบันทึกอุณหภูมติู้เย็นวันละ  2 ครั้ง
เวลา 8.30 น.  และ  15.30น.  
10. ท าตามคู่มือการป้องกันและควบคุมการตดิ
เชื้อในโรงพยาบาล 
 
 

- 



โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามยัที่ 5 นครราชสีมา 

สิงหาคม 2558 

ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการด าเนินงาน ความเสี่ยง จุดควบคุม (วิธีการไม่ให้เกิดความเสี่ยง) ระยะเวลา 
นักเทคนิค
การแพทย์ 

กระบวนการเก็บเงินค่าตรวจวิเคราะห์ 1. รายงานจ านวนผู้รับบริการและ
จ านวนเงินไม่ถูกต้อง 
 
2. การท าหนังสือและส าเนาเรียก
เก็บเงินผิด 
 

1. ท าการตรวจสอบ (Double check) 
ทุกครั้งที่มีการเรียกเก็บเงินค่าตรวจ
วิเคราะห์ 
2. ท าการตรวจสอบหนังสือ/ส าเนา  กับ
รายชื่อที่เรียกเก็บเงินของ ร.พ. อื่น ๆ อีก
ครั้ง  ก่อนส่งออกนอกห้องปฏิบัติการ 

- 
 

 



ชื่อกระบวนงาน  งานคัดกรองผู้ป่วยนอก 

ผลผลิต / ผลลัพธ์ส าคัญ ผู้ป่วยทุกรายต้องได้รับการคัดกรอง จากจุดคัดกรองผู้ป่วยทุกราย 

ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการด าเนินงาน ความเส่ียง 
จุดควบคุม  

(วิธีการไม่ให้เกิดความเส่ียง) 
ระยะเวลา 

พยาบาลคัดกรอง 

1.สอบถามความต้องการของผู้รับบริการ 
- ผู้มารับบริการยื่นบัตรโรงพยาบาล หรือ 
บัตรประชาชน พร้อมใบนัดที่โต๊ะคัดกรอง 
- มีแนวทางในการคัดกรองผู้ป่วย 
 

- ผู้รับบริการเสียเวลาและไม่พึงพอใจ
ในการบริการ 
- เสียเวลาจากการส่งตรวจผิดห้อง 

- มีแนวทางการคัดกรองผู้ป่วยท่ีชัดเจน 
- มีตารางการตรวจของห้องตรวจต่างๆ ใน 
OPD 
- การประสานงานของเจ้าหน้าท่ีเป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน 
- โทรประสานงานห้องตรวจต่างๆ หากไม่
แน่ใจว่า CASE นั้นต้องส่งท่ีห้องตรวจใด 

2 นาที 

พยาบาลคัดกรอง 

2.สังเกตอาการผู้มารับบริการและ
สอบถามอาการ เช่น หมดสติ ไม่รู้สึกตัว 
ซึม ไม่มีชีพจร ชัก ต้องแจ้งแพทย์ทันที
แล้วส่งห้องฉุกเฉิน 
- อุบัติเหตุหรือมีบาดแผลทุกชนิดต้องส่ง
ห้องฉุกเฉิน 
- แขนขาอ่อนแรง ปากเบ้ียว ล้ินแข็ง พูด
ไม่ชัด แจ้งแพทย์ทันที 

- คัดกรองผู้ป่วยคลาดเคลื่อน 
- ขาดการส่ือสารท่ีดีท าให้ความเข้าใจ
ไม่ตรงกัน ก่อให้เกิดปัญหาเร่ืองการ
ประเมินผู้ป่วยล่าช้า 
 
 
 
 
 

- มีแนวทางการคัดกรองผู้ป่วยท่ีชัดเจน 
- พยายามลองสังเกตอาการผิดปกติของ
ผู้ป่วยได้รวดเร็วและเหมาะสม 
- ต้องมีสติ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
ได้รวดเร็ว 

5 นาที 



ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการด าเนินงาน ความเส่ียง 
จุดควบคุม  

(วิธีการไม่ให้เกิดความเส่ียง) 
ระยะเวลา 

พยาบาลคัดกรอง 

3. วัดสัญญาณชีพ 
- ชั่งน้ าหนัก,วัดส่วนสูง,วัดไข,้วัด BP,วัด
รอบเอว 
- พบอาการผิดปกติของ VITAL SIGN เช่น
BP สูง,ชีพจรเบา-เร็ว จะส่งไปห้องฉุกเฉิน
ทันที ค่าสัญญาณชีพปกติ จะส่งไปท่ี OPD 

- มีอุปกรณ์ในการประเมินผู้ป่วย เช่น
เคร่ืองวัด BP ใช้ไม่ได,้ไม่พอใช้ 
เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้เสีย เป็นต้น 

- ตรวจสอบอุปกรณ์ทุกชนิดก่อนใช้งาน 
เวลา 7:30 น. 
- จัดเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมใช้อยู่เสมอ 
. 

5 นาที 

พยาบาลคัดกรอง 

4.ส่งผู้ป่วยไปตามแผนกต่างๆพร้อมใบ 
VISIT SLIP, บันทึก V/S , ใบเช็คสิทธิ 
- ทุกอย่างครบถ้วนจะส่งไปแผนกต่างๆ
พร้อมใบ VISIT SLIP เช่น ผู้ป่วยมารับ
บริการทั่วไป,ฉีดวัดซีน,ตรวจพัฒนาการ,
ฝากครรภ์,วางแผนครอบครัว, นวดแผน
ไทย และ กายภาพบ าบัด 
 

- ส่งตรวจผิดแผนก 
- V/S ไม่ครบ 
- VISIT SLIP ไม่ตรงกับผู้รับบริการ 
- เช็คสิทธิ ไม่ถูกต้อง 

- ส่งใบ VISIT SLIP, บันทึก V/S และใบ
เช็คสิทธิ ท่ีถูกต้องตรงกับชื่อผู้มารับบริการ 
- ศึกษาสถานการณ์ แจกแจงปัญหาต่างๆ 
 ในการคัดกรองผู้ป่วยท่ีผ่านมา วิเคราะห์ 
ถึงสถานการณ์ อย่างเป็นระบบ รวบรวม
ข้อมูลหลักฐาน เร่ืองท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหา
ทุกๆ 2 เดือน 
- ประเมินผลและปรับปรุง แนวทางปฏิบัติ 
เป็นระยะ โดยการประชุมกลุ่ม ปรึกษา
แก้ไขปัญหาและหาแนวทางแก้ปัญหา 

1 นาที 
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ชื่อกระบวนงาน    งานเอกซเรย์  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา 
ผลผลิต/ ผลลัพธ์ส าคัญ.......ผูป้่วยได้รับการ x-ray ที่ถูกต้อง ได้มาตรฐาน ปลอดภัย........................................................................................................................................  
 

ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการด าเนินงาน ความเสี่ยง จุดควบคุม (วิธีการไม่ให้เกิดความเสี่ยง) ระยะเวลา 
เจ้าหน้าที่
ประจ าห้อง
เอกซเรย์ 

1. เตรียมความพร้อมของห้อง - เครื่องมือ /อุปกรณ์ช ารุด/ไม่
พร้อมใช้งาน  
- อุปกรณ์และเครื่องมือ X-Ray 
ช ารุด สูญหาย ไม่เพียงพอต่อการ
ให้บริการ 

-  ป้องกันโดยการตรวจเช็คสภาพเครื่อง
ก่อนใช้งาน 
- ตรวจเช็คเครื่องมือ อุปกรณ์ ประจ าวัน 
ก่อนและหลังปฏิบัติงาน 
- มีการท าความสะอาดและบ ารุงรักษา
อย่างสม่ าเสมอ 

 

เจ้าหน้าที่
ประจ าห้อง
เอกซเรย์ 

2.   ก่อนถ่ายเอกซเรย์ - ค าสั่งผิดส่วน ผิดอวัยวะ หรือผิด
ข้าง  
 
- ผู้รับบริการไม่พอใจเจ้าหน้าที่  
 
- ไม่ได้ลงหมายเลขเอกซเรย์บน 
OPD Card  
 
 
 
 
 

- ป้องกันโดยการทวนซ้ าค าสั่งจากแพทย์
หรือพยาบาลที่สั่งเมื่อเกิดความไม่แน่ใจ 
หรือจากการซักถามจากผู้ป่วย 
- ป้องกันโดยการประชาสัมพันธ์ให้
ผู้รับบริการทราบ 
- ป้องกันโดยการลงหมายเลขเอกซเรย์
และมีการทวนสอบก่อนส่งคนไข้กลับจุด
บริการเดิม 

 



โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามยัที่ 5 นครราชสีมา 

สิงหาคม 2558 

ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการด าเนินงาน ความเสี่ยง จุดควบคุม (วิธีการไม่ให้เกิดความเสี่ยง) ระยะเวลา 
เจ้าหน้าที่
ประจ าห้อง
เอกซเรย์ 

3.  การถ่ายเอกซเรย์ - ค านวณผิดพลาดท าให้ต้องมีการ
ถ่ายฟิล์มซ้ า  
 
- ใช้ฟิล์มขนาดใหญ่เกินความ
จ าเป็นและท าให้ผู้รับบริการได้รับ
รังสีมากเกินไป  
- การจัดท่าถ่ายไม่ถูกต้องตาม 
Position ที่แท้จริง 
 - เครื่องเอกซเรย์หรือระบบกลไก
ต่างๆ ช ารุด  

- ป้องกันโดยการติด exposure chart ไว้
ประจ าห้อง และมีการพัฒนาบุคลากรทาง
วิชาการทุกปี 
- ป้องกันโดยมีการพัฒนาบุคลากร 
 
 
- ปฏิบัติตามสภาพผู้ป่วยและความ
เหมาะสม 
- ป้องกันและแก้ไขโดยให้มีการตรวจเช็ค
เครื่องประจ าปี และมีการอุ่นเครื่องก่อน
ใช้งานจริงทุกวัน 

 

เจ้าหน้าที่
ประจ าห้อง
เอกซเรย์ 

4. กระบวนการตรวจสอบฟิล์ม - ไม่ผ่านการตรวจสอบ มีการ 
Reject film  
-ไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้องหรือ
ตรวจไม่ครบถ้วน   
- ลืมบันทึกความผิดพลาด  

- แก้ไขโดยการท าQC ทุกฟิล์ม 
 
- แก้ไขโดยการท าQC ทุกฟิล์ม 
 
- แก้ไขโดยมีการทบทวนระบบการบันทึก
ต่างๆ ให้ครบถ้วนโดยใช้HOSxPช่วย 
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ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการด าเนินงาน ความเสี่ยง จุดควบคุม (วิธีการไม่ให้เกิดความเสี่ยง) ระยะเวลา 
เจ้าหน้าที่
ประจ าห้อง
เอกซเรย์ 

5.  การควบคุมความปลอดภัย -  ถ่ายภาพรังสีซ้ า จากสาเหตุต่างๆ 
ได้แก่ เครื่องมือ ช ารุด , ผู้ป่วยไม่
เข้าใจหรือช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ,
การจัดท่า ,การตั้งค่าเทคนิคต่างๆ 
ผิดพลาด 

- ตรวจสอบ/ซ่อมแซมการท างานของ
เครื่องมือที่ใช้เป็นประจ าทุกวัน 
- อธิบายให้ผู้ป่วยเข้าใจในระหว่างถ่าย
เอกซเรย์ และปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
- จัดท่าตาม Position ที่ถูกต้อง 
- ตั้งค่าเทคนิคต่างๆ อย่างถูกต้องและ
เหมาะสมตามสภาพผู้ป่วย 
- ผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ให้มีการ
จัดการที่เหมาะสมเช่นถ้ายืนไม่ได้ก็ให้นั่ง
หรือให้นอน 

 

  - ผู้ป่วยตั้ งครรภ์ ในระยะแรกมา
ถ่ายภาพรังสี  (ในระยะ 3 เดือน
แรก) 

- สอบถามระยะการตั้งครรภ์  ระยะการ
หมดประจ าเดือน 
- ให้ผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะตั้งครรภ์ใส่เสื้อ
ตะกั่วขณะถ่ายภาพรังสี 

 

  - เจ้าหน้าที่/ผู้ป่วย/ญาติผู้ป่วยได้รับ
รังสีเกินความจ าเป็น 

- เจ้าหน้าที่ควรมีเครื่องวัดปริมาณรังสี
ประจ าบุคคล และใส่เสื้อ ตะกั่วกันรังสี
เมื่อมีความจ าเป็นต้องจับผู้ป่วย 
- เจ้าหน้าที่ควรตั้งค่ารังสีที่เหมาะสมกับ
อวัยวะของผู้ป่วยที่ ต้องการตรวจ 
- ญาติผู้ป่วยควรอยู่ภายนอกห้องใน
ขณะที่ก าลังถ่ายภาพรังสี ถ้ามีความ
จ าเป็นต้องช่วยจับผู้ป่วย ต้องใส่เสื้อตะกั่ว 

 



โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามยัที่ 5 นครราชสีมา 

สิงหาคม 2558 

ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการด าเนินงาน ความเสี่ยง จุดควบคุม (วิธีการไม่ให้เกิดความเสี่ยง) ระยะเวลา 
เจ้าหน้าที่
ประจ าห้อง
เอกซเรย์ 

5.  การควบคุมความปลอดภัย - เจ้ าหน้ าที่ ได้ รับ อันตรายจาก
สารเคมีของน้ ายา ล้างฟิล์มจากการ
ท างาน 

-ในขณะล้างฟิล์มต้องใส่ mask ทุกครั้ง 
-ในขณะเปลี่ยนน้ ายาล้างฟิล์มต้องใส่ 
mask และสวมถุงมือทุกครั้ง 
-เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสุขภาพประจ าปีตาม
มาตรฐานของโรงพยาบาล 

 

 
 
 



แผนกจ่ายกลาง-ซักฟอก 
ชื่อกระบวนงาน......การจัดการเครื่องมือแพทย์............................................................................................................................. ................................................... 
ผลผลิต/ ผลลัพธ์ส าคัญ.......เครื่องมือสะอาดปราศจากเชื้อ.............................................................................................................................................................. 
                      

ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการด าเนินงาน ความเสี่ยง จุดควบคุม (วิธีการไม่ให้เกิดความ
เสี่ยง) 

ระยะเวลา 

แผนกต่างๆ คัดแยกเครื่องมือแพทย์ การคัดแยกเครื่องมือไม่ถูกต้อง มีการคัดแยกเครื่องมือตามภาชนะท่ี
ให้ไว้ 

หลังจากใช้เครื่องมือ
แพทย์ 

แผนกจ่ายกลาง การท าความสะอาดเครื่องมือ ล้างเครื่องมือไม่สะอาด แผนกจ่ายกลางปฏิบัติตามมาตรฐาน
การล้างเครื่องมือ 

1  ชม. 

แผนกจ่ายกลาง การหีบห่อเครื่องมือ หีบห่อเครื่องมือไม่ถูกประเภท แผนกจ่ายกลาง ปฏิบัติตาม
มาตรฐานการหีบห่อเครื่องมือ 

1 ชม. 

แผนกจ่ายกลาง การ Sterile เครื่องมือแพทย์ เครื่องมือไม่ Sterile แผนกจ่ายกลาง ปฏิบัติตาม
มาตรฐาน การ Sterile เครื่องมือ
แพทย์ 

1.30 ชม. 

แผนกจ่ายกลาง การขนส่งเครื่องมือแพทย์ ขนส่งเครื่องมือไม่ได้มาตรฐาน แผนกจ่ายกลาง และแผนกต่างๆ 
 

30 นาที 

        
 
 
 
 
 



ชื่อกระบวนงานบริการฝังเข็ม 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ส าคัญ 

1.ผู้รับบริการได้รับบริการตามมาตรฐานการพยาบาลวิชาชีพ 

2.ผู้รับบริการไม่มภีาวะแทรกซ้อน และปลอดภัยหลังรับการรักษา 

ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนด าเนนิงาน โอกาส/ความเสี่ยง จุดควบคุม ระยะเวลา 
งานเวชระเบียน -ยื่นบัตรนัดที่ห้องเวชระเบียน -โอกาสยื่นประวัตผิิดคน -ควรมีการเรียกช่ือ-สกุลของ

ผู้รับบริการทุกราย 
3 นาท ี

พยาบาลคัดกรองแผนกฝังเข็ม -น า visit slip พร้อมบัตรนดัยื่น
โต๊ะซักประวัติพร้อมจัดคิวรับ
บริการ 

-ใส่ล าดับบตัรคิวสลับคน 
 
-ลืมบัตรนัด  

-พยาบาลคัดกรองรับ visit slip 
พร้อมใสบัตรคิวบริการทันที 
-พยาบาลคัดกรองลงวันนัดใน
บัตร นัดหมายครั้งต่อไปพร้อม
แจ้งด้วยวาจา 

5 นาท ี

บริการฝังเข็มโดยแพทย ์ -แพทย์ให้การรักษาด้วยการ
ฝังเข็มตามอาการ 

-ฝังเข็มผดิข้างผิดต าแหน่ง -พยาบาลจัดท่า/เตรียมร่างกาย
บริเวณเจ็บปวดรอแพทย์พร้อม
รายงานอาการเจ็บปวดให้แพทย์
ทราบ 

10 นาที 

Off เข็ม -พยาบาล/ผู้ช่วย off เข็มเมื่อครบ
เวลา 20 นาที 

-off เข็มไม่หมด -ปั้มรูป body ลงบน visit slip 
พร้อมลงจุดฝังเข็ม นับจ านวนเขม็
ก่อน-หลังoff 

5 นาที 

ประคบสมุนไพร -ผู้ช่วยประคบสมุนไพรหลัง
ขบวนการoff เข็มเรียบร้อยแล้ว 

-ผิวหนังผู้รับบริการมีรอยแดงจาก
การประคบ ร้อน/ นาน เกินไป 

-ใช่ผ้าวางบนร่างกายบริเวณที่จะ
ประคบก่อนทุกครั้ง 
-สอบถามผูร้ับบริการถึงความ
ร้อนเป็นระยะ 

5 นาที 

 



โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามยัที่ 5 นครราชสีมา 

สิงหาคม 2558 

ชื่อกระบวนงาน.....คลินิกตรวจสุขภาพประจ าปี............ 
ผลผลิต/ ผลลัพธ์ส าคัญ..1. ผูร้ับบริการได้ตรวจสุขภาพตามโปรแกรมอย่างครบถ้วน
............................................................................................................................. ........................................................................................................  
                      

ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการด าเนินงาน ความเสี่ยง จุดควบคุม (วิธีการไม่ให้เกิด
ความเสี่ยง) 

ระยะเวลา 

งานเวชระเบียน 
 
 
 

ยื่นบัตรที่ห้องเวชระเบียน สิทธิ์ผู้รับบริการผิดพลาด/
ผู้รับบริการตรวจสุขภาพซ้ า 

สอบถามผู้รับบริการทุกครั้ง
เกี่ยวกับการScanสิทธิ์และ
จ านวนครั้งในการตรวจสุขภาพ
ในปีนั้น 

5 นาที 

พยาบาลคัดกรอง 
 
 
 

น า Vitsit slip ยื่นที่โต๊ะคัด
กรองตรวจสุขภาพโดยตรง 

รอนานพราะบางครั้งผู้ป่วยน า
ใบ Vitsit slip ยื่นที่โต๊ะคัด
กรองซักประวัติผู้ป่วยทั่วไปท า
ให้เกิดความล่าช้าในการคัด
กรอง 

แนะน าให้ผู้ป่วยยื่นบัตรที่โต๊ะ
ตรวจสุขภาพดดยตรง 

10 นาที 

 
พยาบาลเจาะเลือด 
 
 

เจาะเลือด  
 

เจาะเลือดผิดคน  
ส่งตรวจผิด 

ไม่งดอาหารก่อนจะเลือด 

-ตรวจสอบรายการ LAB กับ
จ านวน tube  
-ถามชื่อ-สกุล  ตรวจสอบให้
ตรงกับชื่อใน tube ก่อนเจาะ
ให้ผู้ป่วยทุกครั้ง  
-สอบถามการงดอาหาร 

5 นาที 

พยาบาลเจาะเลือด รับประทานอาหารหลังเจาะ
เลือด 

ไม่รับประทานอาหาร 
 

-แนะน าผู้ป่วยให้รับประทาน
อาหารทุกครั้ง 
 

20 นาที 



โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามยัที่ 5 นครราชสีมา 

สิงหาคม 2558 

พยาบาลคัดกรอง 
 
 
 

ซักประวัติ/ประเมินทดสอบ
ด้านร่างกาย 

ซักประวัติไม่ครอบคลุม 
 
 

มีแบบฟอร์มการซักประวัติ 20 นาที 

แพทย์ ผลเลือด/CXR/EKG - รอนาน/CXR ซ้ าหลายครั้ง สอบถามระยะเวลารอคอยผล
เลือด 

45 นาที 

พยาบาลให้ค าแนะน าก่อนกลับ
บ้าน 

ให้ค าแนะน าก่อนกลับบ้าน -อธิบายได้ไม่ครอบคลุม จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรม 
DPAC 

20 นาที 

        
                                                  



ชื่อกระบวนงาน  งานทันตสาธารณสุข 

ผลผลิต / ผลลัพธ์ส าคัญ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ  ได้รับบริการสะดวกรวดเร็ว ตามมาตรฐานวิชาชีพ และไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนหลังการรักษา 

 

ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการด าเนนิงาน ความเสี่ยง จุดควบคุม ระยะเวลา 
ผู้ช่วย 1.การเตรียมความพร้อมของเครือ่งมือ -เครื่องมือและวัสดุทันตกรรมไม่เพียงพอต่อความต้องการ 

-ครุภัณฑ์ทันตกรรมช ารุดเสียหาย 
-ตรวจเช็คเครื่องมือและวัสดุทนัตกรรม ก่อนการปฏิบัติงาน 
 

30 นาท ี

เคาส์เตอร ์ 2.การซักประวัติก่อนเริ่มให้บริการทันตกรรม -เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ขณะท าหัตถการ 
-ผู้ป่วยไม่ได้รบับริการตามล าดับคิว 

-ซักประวัติใหค้รอบคลุม โรคทางระบบ  การแพ้ยา 
-จัดล าดบัและแยกประเภทของผูร้ับบริการ (ผูป้่วยนัด-ผู้ป่วย
นอก) 

5 นาท ี

ทพ./ทภ. 3.การตรวจ วินิจฉัยและวางแผนการรักษา -ผู้ป่วยไม่ทราบขัน้ตอนในการรักษา และค่าบริการ 
-ผู้ป่วยไม่มีโอกาสเลือกการรักษา 

-ช้ีแจงขั้นตอนการรักษา  และแจง้อัตราค่าบริการ 
-วางแผนการรักษาร่วมกับผูป้่วย และให้สิทธิผูป้่วยในการ
ตัดสินใจเลือกรับบริการ 

5 นาท ี

ทพ./ทภ. 4.การให้การรักษา -เกิดข้อผิดพลาดในการรักษา 
-ผู้ป่วยไม่ได้รบับริการทีต่้องการ 
 

-อธิบายการปฏิบตัิตัวขณะรบัการรักษา  
-ช้ีแจงข้อมูลการรักษา  และให้ผูป้่วยมีสิทธิในการตัดสินใจ
เลือกรับบริการ 

30 นาท ี
(ขึ้นอยู่แต่ละ
หัตถการ) 

ทพ./ทภ. 5.การให้ค าแนะน าหลังการรักษา -เกิดความล้มเหลว หรือภาวะแทรกซ้อนหลังการรักษา -แนะน าการปฏิบัตติัวหลังท าการรักษาทุกครั้ง  2 นาท ี
ทพ./ทภ. 6.การติดตาม นัดหมาย และประเมิน

ผลการรักษา 
-ผู้ป่วยไม่มาตามนัด  
 

-โทรยืนยนัการนัดหมายก่อนวันนัด 1 วัน 
-โทรตดิตามอาการ กรณีท าหัตการที่ยุ่งยาก ซับซ้อน 

5 นาท ี

ทพ./ทภ. 7.การบันทึกเวชระเบียน -บันทึกข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่ครบถว้น -ตรวจเช็คความสมบูรณ์ และความถูกต้องของเวชระเบียน 5 นาท ี
ผู้ช่วย 8.การท าความสะอาดเครื่องมือ ตรวจเช็คและ

น าส่งหน่วยจ่ายกลาง 
-เครื่องมือที่มคีม ทิ่มต าขณะตรวจเช็คเครื่องมือ -ใส่อุปกรณ์ป้องกันทุกครัง้  ขณะท าการตรวจเช็คเครื่องมือ  30 นาท ี

 



โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามยัที่ 5 นครราชสีมา 

สิงหาคม 2558 

 

ชื่อกระบวนงาน..............งานเวชระเบียน  (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่5 สาขาเดอะมอลล์) 
ผลผลิต/ ผลลัพธ์ส าคัญ...............1.ผู้รับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว เข้าถึงบริการ 
           2.การจัดท าระบบข้อมูลผู้รับบริการมีประสิทธิภาพ 

ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการด าเนินงาน ความเสี่ยง จุดควบคุม (วิธีการไม่ให้เกิดความ
เสี่ยง) 

ระยะเวลา 

พยาบาลคัดกรอง/ท าบัตร 1.พยาบาลสอบถามความต้องการรับ
บริการของผู้รับบริการ 

1.ผู้รับบริการสื่อสารไม่ชัดเจน 
เช่น กรณีขอใบรับรองแพทย์ลา
ป่วย กับขอใบรับรับรองแพทย์
สมัครงาน 

1.พยาบาลสอบถามเน้นย้ า 
ข้อค าถามว่าผู้รับบริการต้องการเอา
ไปท าอะไร สมัครงานหรือลาป่วย 

3 นาที 

 2.สอบถามและตรวจสอบการมารับ
บริการว่าเคยมาแล้วหรือไม่ 

1.ผู้รับบริการจ าไม่ได้ว่าเคยมา
ใช้บริการหรือไม่ 
2.ผู้รับบริการลืมน าบัตรมาด้วย 

1.ตรวจสอบจากชื่อ-สกุลและเลข
บัตรประชาชนทุกราย ก่อนให้
ผู้รับบริการกรอกแบบฟอร์ม 

3 นาที 

 3.ตรวจสอบสิทธิ์การรักษา 1.ลงข้อมูลตรวจสอบสิทธิ์
ผิดพลาด 
 

1.ตรวจสอบสิทธิ์ทุกรายจาก
แหล่งข้อมูลของ สปสช.และกรณี
ผู้รับบริการมีสิทธิประกันสังคมหรือ
ให้ข้อมูลว่ามีประกันสังคมให้
ตรวจสอบจากฐานข้อมูลของ
ประกันสังคมด้วยทุกครั้ง 

3 นาที 

 4. ท าบัตรตรวจโรคผู้รับบริการ 1.ผู้รับบริการให้ข้อมูลไม่
ครบถ้วน 
2.ฐานข้อมูลผู้รับบริการรายเก่า
ไม่เป็นปัจจุบัน 

1.เน้นย้ าให้ผู้รับบริการกรอกข้อมูล
ให้ครบถ้วนทุกช่องตามแบบฟอร์ม 
2.ตรวจสอบข้อมูลผู้รับบริการรายเก่า
ให้เป็นปัจจุบัน 

5 นาที 



โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามยัที่ 5 นครราชสีมา 

สิงหาคม 2558 

ชื่อกระบวนงาน..............งานคัดกรองผู้ป่วยก่อนพบแพทย์/ทันตแพทย์ (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่5 สาขาเดอะมอลล์) 
ผลผลิต/ ผลลัพธ์ส าคัญ............... 1.ผู้รับบริการได้รับบริการด้านสุขภาพตามความต้องการภายใต้มาตรฐานและสิทธิประโยชน์ 
 

ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการด าเนินงาน ความเสี่ยง จุดควบคุม (วิธีการไม่ให้เกิดความ
เสี่ยง) 

ระยะเวลา 

พยาบาลคัดกรอง 1.พยาบาลสอบถามความต้องการรับ
บริการของผู้รับบริการ 

1.ผู้รับบริการสื่อสารไม่ชัดเจน 
เช่น กรณีขอใบรับรองแพทย์ลา
ป่วย กับขอใบรับรับรองแพทย์
สมัครงาน 

1.พยาบาลสอบถามเน้นย้ า 
ข้อค าถามว่าผู้รับบริการต้องการเอา
ไปท าอะไร สมัครงานหรือลาป่วย 

1 นาที 

2.สอบถามและตรวจสอบการมารับ
บริการว่าเคยมาแล้วหรือไม่ 

1.ผู้รับบริการจ าไม่ได้ว่าเคยมา
ใช้บริการหรือไม่ 

1.ตรวจสอบจากชื่อ-สกุลและเลข
บัตรประชาชนทุกราย ก่อนให้
ผู้รับบริการกรอกแบบฟอร์ม 

1 นาที 

3.ตรวจสอบสิทธิ์การรักษา 1.ลงข้อมูลตรวจสอบสิทธิ์
ผิดพลาด 

1.ตรวจสอบสิทธิ์ทุกรายจาก
แหล่งข้อมูลของ สปสช.และกรณี
ผู้รับบริการมีสิทธิประกันสังคมหรือ
ให้ข้อมูลว่ามีประกันสังคมให้
ตรวจสอบจากฐานข้อมูลของ
ประกันสังคมด้วยทุกครั้ง 

1 นาที 

4.ประเมินภาวะสุขภาพเบื้องต้นก่อน
พบแพทย์ได้แก่ ชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง 
วัดสัญญาณชีพทุกราย และกรณีที่มี
ปัญหาสุขภาพอ่ืนๆ  

1.การให้ข้อมูลคลาดเคลื่อน 1.พยาบาลซักประวัติให้ครอบคลุม
กับการอาการส าคัญ(Chief 

Complaint:CC) 

5 นาที 

 
ชื่อกระบวนงาน..............งานคัดกรองผู้ป่วยก่อนพบแพทย์/ทันตแพทย์ (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่5 สาขาเดอะมอลล์) 



โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามยัที่ 5 นครราชสีมา 

สิงหาคม 2558 

ผลผลิต/ ผลลัพธ์ส าคัญ............... 1.ผู้รับบริการได้รับบริการด้านสุขภาพตามความต้องการภายใต้มาตรฐานและสิทธิประโยชน์ 
 

ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการด าเนินงาน ความเสี่ยง จุดควบคุม (วิธีการไม่ให้เกิดความ
เสี่ยง) 

ระยะเวลา 

 เช่น ไข้มาหลายวัน ให้
ทดสอบ  tourniquet testประกอบ 
หรือ มาด้วยประจ าเดือนไม่มา ให้ส่ง
ตรวจการตั้งครรภ์ 

   

แพทย์ ตรวจรักษาโรค ผู้รับบริการให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน 
เช่น ไม่ได้แจ้งกับพยาบาลว่า
ต้องการใบรับรองการเจ็บป่วย 
ท าให้ต้องเสียเวลาย้อนกลับมา
รับเอกสารจากพยาบาล 

1.พยาบาลคัดกรองถามเน้นย้ าความ
ต้องการเกี่ยวกับใบรับรองแพทย์ทุก
ราย 
2.ติดแผ่นป้ายแจ้งเตือนว่า”ถ้า
ต้องการใบรับรองแพทย์ โปรดแจ้ง
พยาบาลก่อนพบแพทย์” 

10 นาที 

ทันตแพทย์ ให้การรักษาทางช่องปาก ผู้รับบริการให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน
กับพยาบาลคัดกรอง 
เช่น โรคประจ าตัว  การ
รับประทานยาละลายลิ่มเลือด 

1.พยาบาลคัดกรองถามเน้นย้ า
เกี่ยวกับประวัติการเจ็บป่วย โรค
ประจ าตัวและการแพ้ยาให้ชัดเจน
ก่อนส่งพบทันตแพทย์ 

30 นาที 

 

 
 
 



โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามยัที่ 5 นครราชสีมา 

สิงหาคม 2558 

ชื่อกระบวนงาน..............งานตรวจรักษาโรคเบื้องต้น (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่5 สาขาเดอะมอลล์) :เฉพาะช่วงเวลาที่แพทย์ไม่ได้ออกตรวจ 
ผลผลิต/ ผลลัพธ์ส าคัญ...............1.ผู้รับบริการได้รับบริการที่ถูกต้อง ปลอดภัย หายจากความเจ็บป่วยหรือมีภาวะสุขภาพดีขึ้น 
 

ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการด าเนินงาน ความเสี่ยง จุดควบคุม (วิธีการไม่ให้เกิดความ
เสี่ยง) 

ระยะเวลา 

พยาบาลวิชาชีพ/ 
พยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป 

1.ซักประวัติการรับบริการ ผู้รับบริการให้ข้อมูล
คลาดเคลื่อน 

1.เน้นย้ าค าถามที่มีผลความส าคัญต่อ
การประเมินการรักษา เช่น 
ประจ าเดือน การได้รับวัคซีนต่างๆ 

5 นาที 

 2.ตรวจร่างกาย ความช านาญในการตรวจ 1.พัฒนาศักยภาพต่อเนื่อง 
2.รายงานแพทย์กรณีที่ไม่มั่นใจใน
การประเมินเพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับ
บริการที่ถูกต้อง เหมาะสม 

10 นาที 

 3.ให้บริการรักษาหรือรายงานแพทย์ใน
กรณีท่ีเกินความสามารถ 

การให้บริการไม่ตรงกับโรค 
การรายงานล่าช้า 
/ไม่ครอบคลุม 

1.พัฒนาศักยภาพต่อเนื่อง 
2.รายงานแพทย์ทุกครั้งในกรณีท่ีไม่
มั่นใจในการบริการรักษาหรือเกิน
ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ 

10 นาที 

 
 
 
 



โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามยัที่ 5 นครราชสีมา 

สิงหาคม 2558 

 
ชื่อกระบวนงาน..............งานจัดและจ่ายยา 
ผลผลิต/ ผลลัพธ์ส าคัญ...............1.ผู้รับบริการได้รับบริการที่ถูกต้อง ปลอดภัย ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน 
 

ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการด าเนินงาน ความเสี่ยง จุดควบคุม (วิธีการไม่ให้เกิดความ
เสี่ยง) 

ระยะเวลา 

เภสัชกร/ 
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม/ 
พยาบาล(เฉพาะในเวลาราชการ) 

1.ตรวจสอบใบสั่งยาและบัตรตรวจโรค 
ให้ตรงกัน ทั้งชื่อ นามสกุล และ
แผนการรักษา 
 

อ่านลายมือผิดพลาดส่งผลให้จัด
จ่ายยาผิด 

1.ตรวจสอบใบสั่งยาและบัตรตรวจ
โรคให้ตรงกัน สอบถามแพทย์(ใน
กรณีท่ีแพทย์ตรวจ)/พยาบาลเวช
ปฏิบัติ(ในกรณีที่พยาบาลเป็น
ผู้ตรวจ)  

1 นาที 

2.ติดซองยา/เขียนซองยา เขียนขนาดของยาผิด 1.ตรวจสอบและทวนซ้ าไม่น้อยกว่า 
2 ครั้ง 

1 นาที 

3.จัดยาใส่ซองอย่างถูกวิธี ใส่ยาผิดซอง 1.ตรวจสอบและทวนซ้ าไม่น้อยกว่า 
2 ครั้ง 

2 นาที 

4.เรียกผู้รับบริการรับยาและให้
ค าแนะน าเรื่องยารวมถึงการดูแล
สุขภาพอย่างถูกต้องเหมาะสม 

1.การได้รับยาที่แพ้ 
2.การได้รับยาผิดคน 
3.การได้รับยาที่หมดอายุ 

1.สอบถามประวัติการแพ้ยาทุกครั้ง
ก่อนจ่ายยา 
2.ทวนชื่อและนามสกุลผู้รับบริการ
ทุกครั้งก่อนจ่ายยา 
3.ตรวจสอบวันหมดอายุ สภาพของ
ยาก่อนจ่าย 
 

3 นาที 

 



โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามยัที่ 5 นครราชสีมา 

สิงหาคม 2558 

 
ชื่อกระบวนงาน..............งานบริการผู้ป่วยฉุกเฉิน 
ผลผลิต/ ผลลัพธ์ส าคัญ............... 1.ผู้รับบริการได้รับบริการที่ถูกต้อง ปลอดภัยและรวดเร็ว 
 

ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการด าเนินงาน ความเสี่ยง จุดควบคุม (วิธีการไม่ให้เกิดความ
เสี่ยง) 

ระยะเวลา 

พยาบาล 1.ประเมินอาการทันทีท่ีผู้รับบริการ
มาถึง 

การให้บริการล่าช้า มีแนวทางปฏิบัติในการให้บริการ
ผู้ป่วยฉุกเฉิน  

1 นาที 

แพทย์/พยาบาล 2.ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นรายงาน
แพทย์เพ่ือให้ความช่วยเหลือและรักษา 

การเกิดภาวะวิกฤตขณะรอแพทย์ เพ่ิมพูนทักษะจนท.เรื่องCPR การ
ใช้อุปกรณ์ช่วยชีวิตอย่างต่อเนื่อง 

3 นาที 

พยาบาล 3.เฝ้าสังเกตอาการในขณะแพทย์ให้
การรักษา 

การเกิดภาวะวิกฤตขณะสังเกต
อาการ 

มีแนวทางปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วย
ฉุกเฉิน 

30 นาที – 2 
ชั่วโมง 

พยาบาล 
 

4.เตรียมการส่งต่อและประสานงานไป
ยังหน่วยรับส่ง 
ต่อ 

การส่งต่อล่าช้า 
 

มีแนวทางปฏิบัติในการดูแลและส่ง
ต่อผู้ป่วยฉุกเฉิน 
 

10 นาที 
 

 
 
 
 
 



โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามยัที่ 5 นครราชสีมา 

สิงหาคม 2558 

ชื่อกระบวนงาน..............งานการเงิน 
ผลผลิต/ ผลลัพธ์ส าคัญ...............1.การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบการเงินและราชการ 
 

ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการด าเนินงาน ความเสี่ยง จุดควบคุม (วิธีการไม่ให้เกิดความ
เสี่ยง) 

ระยะเวลา 

พยาบาล 1.คิดค่ายาและค่ารักษา ค านวณผิด 1.ตรวจสอบใบสั่งยาให้ตรงกับบัตร
ตรวจโรคทุกครั้งก่อนออกใบเสร็จ 
2.ตรวจสอบราคายาจากแฟ้มราคายา 

1 นาที 

 2.ออกใบเสร็จ 1.ออกใบเสร็จผิดคน 
2.ใส่รหัสค่ารักษาผิด 

1.ทวนชื่อ นามสกุล ผู้รับบริการทุก
ครั้งก่อนออกใบเสร็จ 
2.ตรวจสอบรหัสค่ารักษาจากเอกสาร
ทุกครั้ง 

1 นาที 

 
 
 
 
 
 
 



โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามยัที่ 5 นครราชสีมา 

สิงหาคม 2558 

ชื่อกระบวนงาน..............คลินกิวัยรุ่น 
ผลผลิต/ ผลลัพธ์ส าคัญ...............1.เพ่ือให้วัยรุ่นเข้าถึงบริการตามมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรส าหรับวัยรุ่นและเยาวชน 
 

ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการด าเนินงาน ความเสี่ยง จุดควบคุม (วิธีการไม่ให้เกิดความ
เสี่ยง) 

ระยะเวลา 

พยาบาล 1.พยาบาลสอบถามความต้องการรับบริการ
ของผู้รับบริการวัยรุ่น 

ผู้รับบริการไม่กล้าบอกความ
ต้องการที่แท้จริง 

การแสดงออกท่ีเป็นมิตรและบอกถึง
การเก็บข้อมูลที่เป็นความลับ 

1 นาที 

2.ประเมินภาวะสุขภาพเบื้องต้น ผู้รับบริการไม่ได้รับการประเมิน
สุขภาพครบถ้วน 

แนวทางปฏิบัติในการให้บริการวัยรุ่น 2 นาที 

แพทย์ 
ทันตแพทย์ 
เภสัชกร 
พยาบาล 

3.ส่งวัยรุ่นเข้ารับบริการตามความต้องการ 
เช่น  
-ตรวจโรคส่งพบแพทย์   
-ทันตกรรมส่งพบทันตแพทย์  
-ปัญหาการใช้ยาส่งพบเภสัชกร 
-รับการปรึกษาส่งพบพยาบาลผู้ให้การปรึกษา
และส่งพบแพทย์ในกรณีท่ีเกินความสามารถ 
ฯลฯ 

การปฏิบัติของบุคลากรต่อ
ผู้รับบริการไม่เป็นไปในแนวทาง

เดียวกัน 

แนวทางปฏิบัติในการให้บริการวัยรุ่น 15 นาที-1 
ชั่วโมง 

พยาบาล 4.นัด/ส่งต่อ ผู้รับบริการไม่ได้รับบริการที่
สะดวก 

-มีใบนัดเข้ารับบริการ 
-ใบบันทึกการส่งต่อโดยมอบให้
ผู้รับบริการไปยื่น ณ จุดรับส่งต่อ 

2 นาที 
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ชื่อกระบวนงาน  คลินิกผู้สูงอายุ 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ส าคัญ     1. ผู้ป่วยสูงอายุได้รับการคัดกรองภาวะสุขภาพ/กลุ่มอาการที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ 10 กลุ่มอาการ และได้รับค าแนะน าในการปฏิบัติ 
       ตัวเมื่อพบปัญหาทุกราย 

2. ผู้สูงอายุที่มีภาวะโรคเรื้อรังได้รับการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทุกราย 
3. ผู้สูงอายุได้รับการสอน /ให้ค าแนะน าการใช้สมุดบันทึกสุขภาพผู้สูงอายุทุกราย 

ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการด าเนินงาน ความเสี่ยง จุดควบคุม 
(วิธีการไม่ให้เกิดความเสี่ยง) 

ระยะเวลา 

งานเวชระเบียน 1. ยืนบัตรประจ าตัวผู้ป่วย/บัตรประชาชน 
2. รับใบ paper less  

1. ผู้ป่วยลืมบัตร 
2. ไม่ตรงชื่อ, สกุล, สิทธิ 
3. ส่งผิดแผนก 

1. ให้ค าแนะน า/แบบบัตร
ประจ าตัวผู้ป่วยในสมุดผู้สูงอายุ  
2. ตรวจสอบชื่อ-สกุล สิทธิทุก
ครั้ง 

15 นาที 

พยาบาลคัดกรอง 1. ยืนบัตรนัด /ใบส่งตัว 
2. ชั่งน้ าหนัก  วัดส่วนสูง  วัดรอบเอว วัดความดันโลหิต 
3. ลงบันทึกในแบบฟอร์มแบบมาพร้อมใบ paper less 

1. ลงข้อมูลผิด/ไม่ครบถ้วน 
2. ประเมินอาการผิดพลาด/
เทคนิคการประเมินผิด 
3.ส่งผิดแผนก 

1 .พยาบาลจุดคัดกรอง
ตรวจสอบความถูกต้อง 
2. ตรวจสอบ/ทบทวน
กระบวนการประเมินและการ
ส่งต่อเป็นระยะ 

5 นาที 

พยาบาลซักประวัติ ยืน paper less /บัตรนัด/ใบส่งตัว/สมุดประจ าตัวผู้สูงอาย ุ
กรณีไม่ได้ตรวจเลือด 
1. ซักประวัติ CC PI PH FH SH ROS  
2. ตรวจความเรียบร้อยของสมุดผู้สูงอายุ Template  และลงข้อมูลให้

เรียบร้อย  
3. ส่งพบแพทย์  
กรณีตรวจเลือด 
1. พิมพ์ สติ๊กเกอร์ชื่อ-สกุล แนบพร้อมใบนัดเจาะเลือด  ส่งโต๊ะเจาะเลือด 

1. ลงข้อมูลผิด/ไม่ครบถ้วน 
2. กิจกรรมมาก ใช้ระยะ
นาน 
3. ปัญหาการสื่อสาร 

1 .พยาบาลจุดซักประวัติ
ตรวจสอบความถูกต้อง 
2. ตรวจสอบ/ทบทวน
กระบวนการประเมินเป็น
ระยะๆ 
3. แนะน าให้ญาติมาด้วยทุกครั้ง 

10-15 
นาท ี
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ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการด าเนินงาน ความเสี่ยง จุดควบคุม 
(วิธีการไม่ให้เกิดความเสี่ยง) 

ระยะเวลา 

พยาบาลซักประวัติ
(ต่อ) 

2. แนะน าให้ผู้ป่วยรับประทานอาหารหลังเจาะเลือด 
3.   ซักประวัติ CC  PI  PH  FH  SH  ROS  
4. ตรวจความเรียบร้อยของสมุดบันทึกสุขภาพผู้สูงอายุ Template  

และลงข้อมูลให้เรียบร้อย 
5. รอผลเลือด-ได้รับผลเลือด ลงผลในสมุดบันทึกสุขภาพผู้สูงอายุ และ 

ใน HosXp ให้เรียบร้อย 
6. ส่งพบแพทย์ 

 
 

  

พยาบาลเจาะเลือด 1. รับใบสั่งเจาะเลือด/ใบนัดเจาะเลือด พร้อมสติ๊กเกอร์ 
2. ตรวจสอบชื่อ- สกุล ผู้ป่วย 
3. ติดสติ๊กเกอร์ที่ Tube เลือดให้ถูกต้อง 
4. เจาะเลือด 
5. ใส่เลือดลง Tube เลือด และตรวจสอบชื่อ -สกุล  ก่อนส่งตรวจทาง

ห้องปฏิบัติการ 

1. ผิดชื่อ  ผิดTube ใบสั่ง 
lab ผิด 
2. เก็บสิ่งส่งตรวจไม่ถูกต้อง 
เก็บสิ่งส่งตรวจได้น้อย 
3.ลืมสั่งlab ใน HosXp 

1. ทวนสอบชื่อ-สกุล 
2. ทวนสอบระหว่าง ห้อง lab 
และ OPD 
3. ตรวจสอบและทบทวนระบบ
กระบวนการเป็นระยะๆ 

30-45นาที 

แพทย์ พบแพทย์เพ่ือรับการตรวจรักษา 1. แพทย์ติดราชการ  
2. มีแพทย์ตรวจน้อย 
3. รอนาน 

1. มีการประกันเวลารอคอยพบ
แพทย์ไม่เกิน 30 นาที 
2. กรณีแพทย์ติดราชการ 
แพทย์น้อย พยาบาลหน้าห้อง
ตรวจแจ้งให้ผู้ป่วยทราบในวันที่
มีแพทย์ตรวจน้อย อาจต้องรอ
นาน 

30 นาที 

พยาบาล Exit 1. รับใบ paper less /สมุดบันทึกสุขภาพผุ้สูงอายุ 
2. ตรวจสอบแผนการรักษา /ส่งต่อระหว่างคลินิกและแผนก/ส่งตรวจ

ทางห้องปฏิบัติการ ฯลฯ ตามแผนการรักษา 

1. ได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วน 
 
2. ไม่ได้รับใบนัด/ไม่เข้าใจ

1. จัดท าแนวทางการให้
ค าแนะน าเบื้องต้น 
2. มอบหมายผู้ช่วยเหลือคนไข้

5 - 10 
นาท ี
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3. ให้ค าแนะน าก่อนกลับบ้าน 
4. นัดติดตาม /ตรวจสอบและลงบันทึกสมุดสุขภาพผู้สูงอายุให้เรียบร้อย 
5. ส่งรับยา 

บัตรนัดหมาย/ นัดผิดวัน 
3. ผู้รับบริการไม่ยืนเอกสาร
ผ่านพยาบาล Exit 
4. รอนาน 

ดูแลแนะน า/อ านวยความ
สะดวกผู้รับบริการ 
3. ตรวจสอบการรับใบนัด 
4. มอบหมายเจ้าหน้าที่ท า
หน้าที่เพิ่มถ้ารอนานเกิน 5 นาที 

 



   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามยัที่ 5 นครราชสีมา 

สิงหาคม 2558 
 

ชื่อกระบวนงาน........................................................ฟิตเนส.................................................. ...........................................................................................................  
ผลผลิต/ ผลลัพธ์ส าคัญ  
1.สมาชิกฟิตเนสได้รับการตรวจประเมินร่างกายเบื้องต้น (BMI,BMR,%ไขมัน) 
2.สมาชิกฟิตเนสได้รับความรู้และค าแนะน าการออกก าลังกายตามเป้าหมาย 
 
 

ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการด าเนินงาน ความเสี่ยง จุดควบคุม (วิธีการไม่ให้เกิด
ความเสี่ยง) 

ระยะเวลา 

งานฟิตเนส กรอกใบสมัครสมาชิกรายใหม่ เจ้าหน้าที่ท่ีดูแลไม่อยู่ ฝึกเจ้าหน้าที่ท่ีดูแลเพิ่มเติม 5 นาที 

 การตรวจประเมินร่างกาย
สมาชิกรายใหม่ 

เจ้าหน้าที่ท่ีดูแลไม่อยู่ ฝึกเจ้าหน้าที่ท่ีดูแลเพิ่มเติม 5 นาที 

 การตรวจประเมินร่างกาย
สมาชิกรายเก่า 

เจ้าหน้าที่ท่ีดูแลไม่อยู่/ 

ลืมวันประเมินครั้งต่อไป 

ฝึกเจ้าหน้าที่ท่ีดูแลเพิ่มเติม/ 

แจ้งวันแระเมินอีกครั้งกับ
สมาชิก 

5 นาที 

 ให้ค าแนะการใช้อุปกรณ์ออก
ก าลังกาย 

เจ้าหน้าที่ท่ีดูแลไม่อยู่/สมาชิก
ใช้ไม่ถูกวิธี 

ฝึกเจ้าหน้าที่ท่ีดูแลเพิ่มเติม/ 

แนะน าวิธีการใช้ที่ถูกต้อง 

10 นาที 

 ให้ค าแนะน าการออกก าลังกาย
ตามเป้าหมายของสมาชิก 

เจ้าหน้าทีท่ีดูแลไม่อยู่/ 

สมาชิกไม่เข้าค าแนะน าทั้งหมด 

ฝึกเจ้าหน้าที่ท่ีดูแลเพิ่มเติม/ 

สอบถามและทบทวนการออก

10 นาที 
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ก าลังกายตามเป้าหมายให้ฟัง
อีกครั้ง 

 การลงทะเบียนก่อนออกก าลัง
กาย 

เจ้าหน้าที่ท่ีดูแลไม่อยู่/ 

สมาชิกละเลยการลงทะเบียน 

แจ้งให้สมาชิกแจ้งชื่อ
ลงทะเบียนทุกครั้งก่อนออก

ก าลังกาย 

1 นาที 

 การท าความสะอาดอุปกรณ์
ออกก าลังกายทุกวันก่อนปิด
ห้องฟิตเนส 

อุปกรณ์สกปรก ท าความสะอาดอุปกรณ์ทุกวัน
ก่อนปิดห้องฟิตเนส 

15 นาที 

  อุปกรณ์ออกก าลังกายไม่
เพียงพอ 

ด าเนินการจัดซื้อเพ่ิมเติมตาม
ระบบ 

 

  อุปกรณ์ช ารุดเสียหาย ด าเนินการซ่อมบ ารุงตามระบบ  

  ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร
ขัดข้อง 

ด าเนินการตรวจเช็คและแก้ไข
ตามระบบ 
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