
 
กลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 

 
คู่มือการปฏิบตัิงานกระบวนการพฒันาวิชาการและมาตรฐานระบบบรกิารสุขภาพ 

รหัสกระบวนงาน SOP-HSS1-P-00 
 

 
 
ผู้รับผิดชอบ 
 

 

 (นายวุฒิการ เขมะวิชานุรัตน์) 

ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 

 
ทบทวนโดย 

 
 

 (นายก าพล ใหลมา) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 

 
อนุมัติโดย 

 
 

 (ทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ) 

ต าแหน่ง รองอธิบดกีรมสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ 

 
ฉบับที่ 1 แก้ไขครั้งที่ 1 

วันที่บังคับใช้ …………………………………………. 
สถานะเอกสาร ควบคุม 



 
1. วัตถุประสงค์  
 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และใช้เป็นแนวทางให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาวิชาการและ
มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ของ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ให้ด าเนินงานได้ถูกต้อง สอดคล้องกับ
ภารกิจ และวิสัยทัศน์ ของหน่วยงาน ที่ก าหนดไว้ 
2. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 2.1 กระบวนงานการด าเนินการตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 

ล าดับ กระบวนงาน รายละเอียดงาน จุดควบคุมภายใน มาตรฐาน
เวลา ผู้รับผิดชอบ 

 
1 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 

ท าการประเมิน วิเคราะห์ และ
พัฒนามาตรฐานระบบบริการ
สุขภาพ 

ศึกษา รวบรวมข้อมูล
ที่เก่ียวข้องให้ครบถ้วน 

 
60 นาที 

กลุ่มวิชาการ
และมาตรฐาน
ระบบบริการ
สุขภาพ 

 
2 

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เป็น
คณะท างาน/ คณะกรรมการ
มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 

ขอสนับสนุนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบของกอง
น้ันๆจากกรมฯ เพื่อ
เข้าร่วมประเมิน 

 
180 
นาที 

กลุ่มวิชาการ
และมาตรฐาน
ระบบบริการ
สุขภาพ 

 
3 

ประชุมชี้แจง ให้กับ
ผู้รับผิดชอบ ผู้เยี่ยมประเมิน 
คณะท างาน ทราบขอบเขต
เน้ือหา กลุ่มเป้าหมาย เกณฑ์
การประเมินและแผนการ
ด าเนินงานให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 

ประสานงาน/แจ้ง
ก าหนดการประชุม
ล่วงหน้าเป็น
รายบุคคล 

 
360 
นาที 

คณะท างาน
มาตรฐาน
ระบบบริการ
สุขภาพ 

 
4 

สื่อสารมาตรฐานระบบบริการ
สุขภาพ และสาธารณสุขให้แก่
หน่วยงานที่เก่ียวข้องในพื้นที่
รับผิดชอบ 

1.ส่งเอกสารเชิญเข้า
ร่วมอบรมล่วงหน้า      
2.ท าแบบตอบรับ                              
3.จัดประชุมออนไลน์
ชี้แจงผ่านกลุ่มไลน์ 

 
360 
นาที 

คณะท างาน
มาตรฐาน
ระบบบริการ
สุขภาพ 
 

 
5 

ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา
สถานบริการสุขภาพเพื่อ
ยกระดับตามเกณฑ์มาตรฐาน
ระบบบริการสุขภาพ 

1.จัดประชุมออนไลน์
ผ่านโปรแกรม zoom 
2.จัดให้มีผู้รับผิดชอบ
ตอบค าถาม 

 
360 
นาที 

คณะท างาน
มาตรฐาน
ระบบบริการ
สุขภาพ 

 
คู่มือการปฏิบัติงาน 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 1 

เรื่อง กระบวนการพัฒนาวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 

เอกสารเลขที่ SOP-HSS1-P-00 ฉบับที่  1     แก้ไขครั้งท่ี  1 

วันท่ีบังคับใช้ หน้า            ของ    

2. แต่งตั้งคณะท างาน/คณะกรรมการ
มาตรฐานระบบบริการสุขภาพของ ศบส. 

3. ประชุมชี้แจงมาตรฐานระบบริการ
สุขภาพ และสาธารณสุขให้กับผู้รับผิดชอบ 

ผู้เยี่ยมประเมิน ศบส.เขต 

4. สื่อสารมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
และสาธารณสุขให้แก่หน่วยงานที่

เก่ียวข้อง 

5. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา
สถานบริการสุขภาพ  

ก 

1. ประเมิน วิเคราะห์ พัฒนามาตรฐาน
ระบบบริการสุขภาพและสาธารณสุข
ของกรมฯ และแนวทางการพัฒนา 



 

 
คู่มือการปฏิบัติงาน 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 1 

เรื่อง กระบวนการพัฒนาวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ  

เอกสารเลขที่ SOP-HSS1-P-00 ฉบับที่  1     แก้ไขครั้งท่ี  1  

วันท่ีบังคับใช้ หน้า            ของ     

ล าดับ กระบวนงาน รายละเอียดงาน จุดควบคุมภายใน มาตรฐาน
เวลา ผู้รับผิดชอบ 

 
6 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงพื้นที่ประเมินสภาพจริงของ
สถานบริการสุขภาพแต่ละ
ด้านของมาตรฐาน สอดคล้อง
กับการประเมินตนเองหรือไม่ 

เลขาคณะท างาน
ประสานงานล่วงหน้า
ก่อนก่อนเข้า
ด าเนินการ 2 สัปดาห์ 
 
 

 
360 
นาที 

 
 
 

คณะกรรมการ
เยี่ยมประเมิน
มาตรฐาน
ระบบบริการ
สุขภาพ 

 
7 

สรุปผลการให้คะแนนเยี่ยม
ประเมิน (ระดับพื้นฐาน 
พัฒนา คุณภาพ) 

แจ้งโรงพยาบาล
เตรียมหลักฐานอ้างอิง
ให้ครอบคลุมทุกหัวข้อ 

180 
นาที 

คณะท างาน
มาตรฐาน
ระบบบริการ
สุขภาพ 

 
8 

คณะท างานแต่ละด้านร่วม
ประชุมรับรองผลว่าแต่ละ
โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์อยู่ใน
ระดับใด (ระดับพื้นฐาน 
พัฒนา คุณภาพ) 

ก่อนท าการรับรอง
ผู้รับผิดชอบต้อง
รวบรวมข้อมูลให้
ครบถ้วน สมบูรณ์ 

180 
นาที 

คณะท างาน
มาตรฐาน
ระบบบริการ
สุขภาพ 
 

 
9 

แจ้งหน่วยงานที่เก่ียวข้องให้
ทราบถึงระดับการผ่านเกณฑ์
มาตรฐานเพื่อน าไปสู่การ
ปรับปรุง (ระดับพื้นฐาน 
พัฒนา คุณภาพ) 

คณะท างาน ผู้เยี่ยม
ประเมิน มีการให้เวลา
ชี้แจ้ง ทักท้วง 

60 นาที คณะท างาน
มาตรฐาน
ระบบบริการ
สุขภาพ 
 

 
10 

รวบรวมข้อมูลปัญหา อุปสรรค
จากการด าเนินงาน เพื่อน าไป
ปรับปรุงการด าเนินงานใน
อนาคตต่อไป 

เปิดช่องทางรับฟัง
ความเห็นจากผู้รับ
ประเมิน และประสาน
กรรมการประเมินเพื่อ
ขอข้อมูล 

60 นาที คณะท างาน
มาตรฐาน
ระบบบริการ
สุขภาพ 
 

 
11 
 

สรุปผลการด าเนินงานส่งให้
กรมฯ และหน่วยงานที่
เก่ียวข้องในแต่ละพื้นที่ให้
ทราบ เพื่อน าไปสู่การพัฒนา 

ตรวจสอบความถูก
ต้องโดยละเอียด ก่อน
ส่งสรุปผลการ
ด าเนินงาน 

60 นาที คณะท างาน
มาตรฐาน
ระบบบริการ
สุขภาพ 

รวม 2,220 นาที 

 
 
 
 

6. ออกเยี่ยมประเมินสถาน
บริการสุขภาพ 

 

7. วิเคราะห์ ประเมิน ให้คะแนน
สถานบริการสุขภาพ 

8. รับรองการผ่านมาตรฐานตาม
เกณฑ์ของสถานบริการแต่ละระดับ 

 

9. แจ้งหน่วยงานที่เก่ียวข้องให้
ทราบถึงระดับการผ่านเกณฑ์

มาตรฐานเพื่อน าไปสู่การปรับปรุง 
 

10. รวบรวมข้อมูลปัญหาอุปสรรคจาก
การด าเนินการตามมาตรฐานระบบ

บริการสุขภาพ และสาธารณสุข 

11. สรุปรายงานผล 

ก 



2. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 2.2 กระบวนงานจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายท่ีเชื่อมโยงกับเขตสุขภาพ 

ล าดับ กระบวนงาน รายละเอียดงาน จุดควบคุมภายใน มาตรฐาน
เวลา ผู้รับผิดชอบ 

 
1 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

จัดท านโยบายทิศทางการ
ด าเนินงาน 

ศึกษา รวบรวมข้อมูลที่
เก่ียวข้องให้ครบถ้วน เพื่อ
จัดท านโยบายทิศทางการ
ด าเนินงาน 

- กลุ่มแผนงานกรม
สนับสนุนบริการ
สุขภาพ 

 
2 

ประชุมชี้แจง ให้กับ
คณะท างาน และผู้เยี่ยม
ประเมิน ให้รับรู้ และเข้าใจ 
ทิศทางในการด าเนินงาน 

1. ท าหนังสือขออนุมัติจัด
ประชุม เชิญประชุม และ
วาระการประชุม 
2. มอบหมายผู้รับผิดชอบ
เตรียมข้อมูล อุปกรณ์ 
และสถานที่ 

 
420 
นาที 

กลุ่มวิชาการและ
มาตรฐานระบบ
บริการสุขภาพ 

 
3 

น านโยบายที่ได้รับจาก
ส่วนกลาง มาบูรณาการให้
เข้ากับงานของเขตสุขภาพที่
รับผิดชอบ 

ตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูล ให้ครบถ้วน 

 
420 
นาที 

กลุ่มวิชาการและ
มาตรฐานระบบ
บริการสุขภาพ 

 
4 

น านโยบายที่ได้รับมาปฏิบัติ
จริง 

ตรวจสอบความถูกต้อง
ของกระบวนการท างาน 

 
420 
นาที 

กลุ่มวิชาการและ
มาตรฐานระบบ
บริการสุขภาพ 

 
5 

ส่งเสริมสนับสนุนหน่วย
บริการที่เก่ียวข้องกับ
นโยบายที่รับผิดชอบ 

ให้การสนับสนุนอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

 
2,100 
นาที 

กลุ่มวิชาการและ
มาตรฐานระบบ
บริการสุขภาพ 

 
6 

ติดตาม และประเมินผลการ
ด าเนินงานในส่วนที่
เก่ียวข้อง 

ติดตาม ก ากับ ดูแลและ
ประเมินผลอย่างใกล้ชิด 

1,260 
นาที 

กลุ่มวิชาการและ
มาตรฐานระบบ
บริการสุขภาพ 

 
7 

น าปัญหาและอุปสรรคที่
ได้รับ ไปปรับปรุง
กระบวนการแต่ละด้าน
ต่อไป 

เปิดช่องทางรับฟัง
ความเห็น 

 
420 
นาที 

กลุ่มวิชาการและ
มาตรฐานระบบ
บริการสุขภาพ 

 
8 

วิเคราะห์ และทบทวน
นโยบายที่ได้รับ เพื่อน ามา
ปรับปรุง และพัฒนาต่อไป 

รวบรวมข้อมูล และ
ตรวจสอบความถูกต้อง 

 
1,260 
นาที 

กลุ่มวิชาการและ
มาตรฐานระบบ
บริการสุขภาพ 

 
9 

สรุปผลการด าเนินงานส่งให้
กรมฯ และหน่วยงานที่
เก่ียวข้องในแต่ละพื้นที่ทราบ  
 

ตรวจสอบความถูกต้อง
โดยละเอียด ก่อนส่ง
สรุปผลการด าเนินงาน 

 
420 
นาที 

กลุ่มวิชาการและ
มาตรฐานระบบ
บริการสุขภาพ 

 รวม 6,720 นาที 

 
คู่มือการปฏิบัติงาน 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 1 

เรื่อง กระบวนการพัฒนาวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 

เอกสารเลขที่ SOP-HSS1-P-00 ฉบับที่  1        แก้ไขครั้งท่ี  1 

วันท่ีบังคับใช้ หน้า            ของ    

2. ประชุมร่วมกับเขตสุขภาพและ 
ศูนย์วิชาการในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 

 

3. น านโยบายที่ได้รับมาบูรณาการ
เข้ากับงานของเขตสุขภาพ  

 

4. น านโยบายสู่การปฏิบัติ 
ที่เก่ียวข้อง 

 

5. ส่งเสริมสนับสนุนหน่วยบริการ 
ที่เก่ียวข้อง 

 

6. ติดตาม และประเมินผล 

7. รวบรวมปัญหา และอุปสรรค 
 

8. วิเคราะห์ทบทวนนโยบาย  

9. สรุปรายงานผล 

1. จัดท านโยบายทิศทาง 
การด าเนินงาน 



 
2. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 2.3 กระบวนงานก าหนดแนวทางการด าเนินงานของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 1 

ล าดับ กระบวนงาน รายละเอียดงาน จุดควบคุมภายใน มาตรฐาน
เวลา ผู้รับผิดชอบ 

 
1 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดท านโยบายทิศทางการ
ด าเนินงาน 

ศึกษา รวบรวม
ข้อมูลที่เก่ียวข้องให้
ครบถ้วน เพื่อจัดท า
นโยบายทิศทางการ
ด าเนินงาน 

 
420 
นาที 

กลุ่มวิชาการและ
มาตรฐานระบบ
บริการสุขภาพ 

 
2 

น าแนวทาง และงานที่ได้รับ
มอบหมาย มาปรับให้สอดคล้องกับ
แต่ละพื้นที่ 

ตรวจสอบความถูก
ต้องของข้อมูล ให้
ครบถ้วน 

 
840 
นาที 

กลุ่มวิชาการและ
มาตรฐานระบบ
บริการสุขภาพ 

 
3 

ลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริง ตรวจสอบความถูก
ต้องของ
กระบวนการท างาน 

 
420 
นาที 

กลุ่มวิชาการและ
มาตรฐานระบบ
บริการสุขภาพ 

 
4 

ตรวจสอบ ติดตาม และ
ประเมินผลการด าเนินงาน 

ติดตาม ก ากับ ดูแล
และประเมินผล
อย่างใกล้ชิด 

 
2,100 
นาที 

กลุ่มวิชาการและ
มาตรฐานระบบ
บริการสุขภาพ 

 
5 

น าปัญหา และอุปสรรคที่ได้รับ 
ไปปรับปรุงการด าเนินงานใน
ส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 

เปิดช่องทางรับฟัง
ความเห็น 

 
420 
นาที 

กลุ่มวิชาการและ
มาตรฐานระบบ
บริการสุขภาพ 

 
6 

ทบทวนนโยบายที่ได้รับ เพื่อ
น ามาปรับปรุง และพัฒนาต่อไป 

รวบรวมข้อมูล และ
ตรวจสอบความ
ถูกต้อง 

 
420 
นาที 

กลุ่มวิชาการและ
มาตรฐานระบบ
บริการสุขภาพ 

 
7 

สรุปผลการด าเนินงานส่งให้กรม
ฯ และหน่วยงานที่เก่ียวข้องให้
ทราบ 

ตรวจสอบความถูก
ต้องโดยละเอียด 
ก่อนส่งสรุปผลการ
ด าเนินงาน 

 
420 
นาที 

กลุ่มวิชาการและ
มาตรฐานระบบ
บริการสุขภาพ 

 รวม 5,040 นาที 

 

 
คู่มือการปฏิบัติงาน 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 1 
 

เรื่อง กระบวนการพัฒนาวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 

เอกสารเลขที่ SOP-HSS1-P-00 ฉบับที่  1        แก้ไขครั้งท่ี  1 

วันท่ีบังคับใช้ หน้า            ของ    

1. จัดท านโยบาย
ทิศทางการ
ด าเนินงาน 

2. น าแนวทาง และงานที่ไดร้ับมอบหมาย 
มาปรับให้สอดคล้องกับพื้นที่ 

3. Implement งานลงสู่พื้นที่ 

4. ตรวจสอบติดตาม
ประเมินผล 

5. รวบรวมปัญหาและอุปสรรค 

7. สรุปรายงานผล 

6. ทบทวนนโยบาย แนวทาง 
และอุปสรรค 



2. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 2.4 กระบวนงานแก้ไขปัญหาในพ้ืนท่ีตามภารกิจของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 1 

ล าดับ กระบวนงาน รายละเอียดงาน จุดควบคุมภายใน มาตรฐาน
เวลา ผู้รับผิดชอบ 

 
1 

   
 
 
 
 
 

ติดตาม ประเมินการด าเนินงาน
ในพื้นที่เขตรับผิดชอบ 

ติดตาม ก ากับ 
ดูแลการ
ด าเนินงานอย่าง
ใกล้ชิด 

 
420 
นาที 

กลุ่มวิชาการและ
มาตรฐานระบบ
บริการสุขภาพ 

 
2 

น าปัญหา และอุปสรรคข้อ
ร้องเรียนที่ได้รับ ไปปรับปรุงการ
ด าเนินงานในส่วนที่เก่ียวข้อง
ต่อไป 

รวบรวมข้อมูล 
ตรวจสอบ
ความถูกต้อง และ
เปิดช่องทางรับฟัง
ความเห็น 

 
420 
นาที 

กลุ่มวิชาการและ
มาตรฐานระบบ
บริการสุขภาพ 

 
3 

ขอรับการสนับสนุนแนวทางการ
แก้ปัญหาจากส่วนกลาง 

ตรวจสอบ
ความถูกต้อง ให้
ครบถ้วน 

 
420 
นาที 

กลุ่มวิชาการและ
มาตรฐานระบบ
บริการสุขภาพ 

 
4 

ด าเนินการตามแผนที่วางไว้ ตรวจสอบ
ความถูกต้อง
เรียบร้อยในการ
ด าเนินการ 

 
1,260 
นาที 

กลุ่มวิชาการและ
มาตรฐานระบบ
บริการสุขภาพ 

 
5 

สรุปผลการด าเนินงานส่งให้กรม
ฯ และหน่วยงานที่เก่ียวข้องใน
แต่ละพื้นที่ให้ทราบ  
 

ตรวจสอบ
ความถูกต้องโดย
ละเอียด ก่อนส่ง
สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

 
420 
นาที 

กลุ่มวิชาการและ
มาตรฐานระบบ
บริการสุขภาพ 

 
 

รวม 2,940 นาที 

 
 
 
 
 
 
 

 
คู่มือการปฏิบัติงาน 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 1 
 

เรื่อง กระบวนการพัฒนาวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 

เอกสารเลขที่ SOP-HSS1-P-00 ฉบับที่  1        แก้ไขครั้งท่ี  1 

วันท่ีบังคับใช้ หน้า            ของ    

1. ติดตาม ประเมินการ
ด าเนินงานในพื้นที่ 

 

2. รวบรวมปัญหา และอุปสรรค
ข้อร้องเรียน 

3. ขอรับการสนับสนุนแนวทาง
แก้ปัญหาจากส่วนกลาง 

4. ด าเนินการ 

5. สรุปรายงานผล 



2. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 2.5 กระบวนงานตรวจราชการและนิเทศงาน  

ล าดับ กระบวนงาน รายละเอียดงาน จุดควบคุมภายใน มาตรฐาน
เวลา ผู้รับผิดชอบ 

 
1 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับนโยบาย และประเมินการ
ตรวจราชการมาจากส่วนกลาง 

ศึกษา วิเคราะห์
รวบรวมข้อมูลที่
เก่ียวข้องให้
ครบถ้วน  

 
420 
นาที 

กลุ่มวิชาการและ
มาตรฐานระบบ
บริการสุขภาพ 

 
2 

ประสาน ก าหนดทิศทางการ
ด าเนินงาน และนโยบายการตรวจ
ราชการและนิเทศงาน 

ตรวจสอบ
ความถูกต้อง 

 
420 
นาที 

กลุ่มวิชาการและ
มาตรฐานระบบ
บริการสุขภาพ 

 
3 

ลงพื้นที่นิเทศราชการ 8 จังหวัด 
ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย 
ล าพูน ล าปาง แพร่ น่าน  
แม่ฮ่องสอน และพะเยา 

จัดเตรียมข้อมูล  
และอุปกรณ์ใน
การด าเนินงานให้
เรียบร้อย 

 
840 
นาที 

กลุ่มวิชาการและ
มาตรฐานระบบ
บริการสุขภาพ 

 
4 

สรุป และรายงานผลการนิเทศ
ราชการ ภายหลังจากการลง
พื้นที่นิเทศ 

ตรวจสอบ
ความถูกต้องของ
ข้อมูลโดยละเอียด 

 
420 
นาที 

กลุ่มวิชาการและ
มาตรฐานระบบ
บริการสุขภาพ 

5 ตรวจราชการพร้อมคณะผู้ตรวจ
ที่ได้รับมอบหมาย 

เตรียมความพร้อม
ในการด าเนินงาน 

840 
นาที 

กลุ่มวิชาการและ
มาตรฐานระบบ
บริการสุขภาพ 

6 สรุปรายงานให้ผู้บริหารทราบ ตรวจสอบ
ความถูกต้องโดย
ละเอียด ก่อนส่ง
สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

420 
นาที 

กลุ่มวิชาการและ
มาตรฐานระบบ
บริการสุขภาพ 

รวม 3,360 นาที 
 
 
 
 
 

 

 

 
คู่มือการปฏิบัติงาน 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 1 
 

เรื่อง กระบวนการพัฒนาวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 

เอกสารเลขที่ SOP-HSS1-P-00 ฉบับที่  1        แก้ไขครั้งท่ี  1 

วันท่ีบังคับใช้ หน้า            ของ    

1. รับนโยบาย และ
ประเมินการตรวจ

ราชการจากส่วนกลาง 

 

2. ประสานทิศทาง นโยบาย และ
แผนเขตสุขภาพ 

3. ลงพื้นที่นิเทศราชการ 8 จังหวัด 

4. สรุปและรายงานผลการนิเทศ 

5. ตรวจราชการพร้อมคณะผู้ตรวจ 

6. สรุปรายงานผล 

 



2. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 2.6 กระบวนงานพัฒนาวิชาการท่ีสอดคล้องกับภารกิจและบริบทของพ้ืนท่ี  

ล าดับ กระบวนงาน รายละเอียดงาน จุดควบคุมภายใน มาตรฐาน
เวลา ผู้รับผิดชอบ 

1  จัดท านโยบายทิศทางการ
ด าเนินงาน 

ศึกษา รวบรวมข้อมูลที่
เก่ียวข้องให้ครบถ้วน 
เพื่อจัดท านโยบายทิศ
ทางการด าเนินงาน 

420 
นาที 

กลุ่มวิชาการและ
มาตรฐานระบบ
บริการสุขภาพ 

2 ประชุม ปรึกษาหารือแนวทาง
การด าเนินงานกับคณะท างาน 

ตรวจสอบความพร้อม
และความถูกต้องของ
ข้อมูล 

420 
นาที 

กลุ่มวิชาการและ
มาตรฐานระบบ
บริการสุขภาพ 

3 - ประชุมชี้แจง คณะท างาน 
และเขตสุขภาพ ให้รับรู้ และ
เข้าใจในทิศทางการ
ด าเนินงาน 
- ประชุมชี้แจงคณะกรรมการ
บริหารในส านักงาน เพื่อชี้แจง
แก่เจ้าหน้าที่ในส านักงาน 

1. ท าหนังสือขออนุมัติ
จัดประชุม เชิญประชุม 
และวาระการประชุม 
2. มอบหมาย
ผู้รับผิดชอบเตรียม
ข้อมูล อุปกรณ์ และ
สถานที่ 

420 
นาที 

กลุ่มวิชาการและ
มาตรฐานระบบ
บริการสุขภาพ 

4 น าแนวทาง และนโยบาย มาปรับ
ใช้ให้สอดคล้องกับภารกิจและ
บริบทของพื้นที่ 

ตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูล ให้ครบถ้วน 

420 
นาที 

กลุ่มวิชาการและ
มาตรฐานระบบ
บริการสุขภาพ 

5 ลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริง ตรวจสอบความถูกต้อง
ของกระบวนการท างาน 

420 
นาที 

กลุ่มวิชาการและ
มาตรฐานระบบ
บริการสุขภาพ 

6 ตรวจสอบ ติดตาม และ
ประเมินผลการด าเนินงาน 

ติดตาม ก ากับ ดูแลและ
ประเมินผลอย่างใกล้ชิด 

1,260
นาที 

กลุ่มวิชาการและ
มาตรฐานระบบ
บริการสุขภาพ 

7 น าปัญหา และอุปสรรคที่ได้รับ 
ไปปรับปรุงการด าเนินงานใน
ส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 

เปิดช่องทางรับฟังความ
คิดเห็น 

420 
นาที 

กลุ่มวิชาการและ
มาตรฐานระบบ
บริการสุขภาพ 

8 สรุปรายงานให้ผู้บริหารทราบ ตรวจสอบความถูกต้อง
โดยละเอียด ก่อนส่ง
สรุปผลการด าเนินงาน 

420 
นาที 

กลุ่มวิชาการและ
มาตรฐานระบบ
บริการสุขภาพ 

 รวม 4,200 นาที 

 

 
คู่มือการปฏิบัติงาน 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 1 
 

เรื่อง กระบวนการพัฒนาวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 

เอกสารเลขที่ SOP-HSS1-P-00 ฉบับที่  1        แก้ไขครั้งท่ี  1 

วันท่ีบังคับใช้ หน้า            ของ    

1. จัดท านโยบาย
ทิศทางการ
ด าเนินงาน 

3. ประชุมร่วมกับเขตสุขภาพและ 
ศูนย์วิชาการในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 

 

4. น านโยบายที่ได้รับมาบูรณาการ
ให้สอดคล้องกับภารกิจและบริบท

ของพื้นที่  
 

5. น านโยบายสู่การปฏิบัติ 
ที่เก่ียวข้อง 

 

6. ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล 

7. รวบรวมปัญหา และอุปสรรค 
 

8. สรุปรายงานผล 

2. ประชุม ปรึกษาหารือกับผู้ที่เก่ียวข้อง 
 



 
2. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 2.7 กระบวนงานศึกษา วิเคราะห์วิจัย พัฒนา ประเมิน และถ่ายทอดองค์ความรู้ มาตรฐานเทคโนโลยี 
และนวัตกรรมด้านระบบบริการสุขภาพในพ้ืนท่ี  

ล าดับ กระบวนงาน รายละเอียดงาน จุดควบคุมภายใน มาตรฐาน
เวลา ผู้รับผิดชอบ 

 
1 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 

รับมอบนโยบายบริหาร วิจัย 
และวิชาการ จากส่วนกลาง 

ศึกษา วิเคราะห์
รวบรวมข้อมูลที่
เก่ียวข้องให้
ครบถ้วน 

 
3 นาที 

กลุ่มวิชาการและ
มาตรฐานระบบ
บริการสุขภาพ 

 
2 

วิเคราะห์ความเชื่อมโยงความ
สอดคล้องของร่างกรอบวิจัย 
และจัดท าโครงการฯ 

ตรวจสอบ
ความถูกต้อง 

 
1,260 
นาที 

กลุ่มวิชาการและ
มาตรฐานระบบ
บริการสุขภาพ 

 
3 

ด าเนินการขออนุมัติจัดอบรม
เสริมสร้างความรู้ เพื่อสรรหา
นักวิจัย 

1. ท าหนังสือขอ
อนุมัติจัดอบรม 
2. มอบหมาย
ผู้รับผิดชอบเตรียม
ข้อมูล อุปกรณ์ 
และสถานที่ 

 
420 
นาที 

กลุ่มวิชาการและ
มาตรฐานระบบ
บริการสุขภาพ 

 
4 

ด าเนินการจัดอบรมเสริมสร้าง
ความรู้ เพื่อสรรหานักวิจัย 

ประสานงาน/แจ้ง
ก าหนดการ
ประชุมล่วงหน้า
เป็นรายบุคคล 

 
1,440 
นาที 

กลุ่มวิชาการและ
มาตรฐานระบบ
บริการสุขภาพ 

 
5 

ส่งข้อเสนอเพื่อขอรับ
งบประมาณสนับสนุนกิจกรรม
ส่งเสริมการวิจัย 

ส่งข้อเสนอเพื่อ
ขอรับงบประมาณ
ภายในระยะเวลา
ที่ก าหนด 

 
840 
นาที 

 

กลุ่มวิชาการและ
มาตรฐานระบบ
บริการสุขภาพ 

 
6 

รอผลการประเมินขอรับ
งบประมาณสนับสนุนกิจกรรม
ส่งเสริมการวิจัย 

  
420 
นาที 

กลุ่มวิชาการและ
มาตรฐานระบบ
บริการสุขภาพ 

 
7 

แจ้งผู้ได้รับทุนงานวิจัย
ด าเนินการต่อไป 

แจ้งผลการ
ประเมินให้แก่ผู้
ได้รับทุนงานวิจัย
ทราบ 

- กลุ่มวิชาการและ
มาตรฐานระบบ
บริการสุขภาพ 

รวม 4,383 นาที 

 
คู่มือการปฏิบัติงาน 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 1 
 

เรื่อง กระบวนการพัฒนาวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 

เอกสารเลขที่ SOP-HSS1-P-00 ฉบับที่  1        แก้ไขครั้งท่ี  1 

วันท่ีบังคับใช้ หน้า            ของ    

1.รับมอบนโยบายบริหาร 
วิจัย และวิชาการ 

2. วิเคราะห์ความเชื่อมโยงสอดคล้อง
ร่างกรอบวิจัย  

 

4. จัดอบรม 

5. ส่งข้อเสนอ 

 

7. แจ้งผู้ได้รับทุนงานวิจัย
ด าเนินการ 

3. ขออนุมัติจัดอบรมเสริมสร้างความรู้ 

ไม่เห็นชอบ 

 

เห็นชอบ 

 

6. รอผลการประเมิน 

ไม่เห็นชอบ 

 

เห็นชอบ 

 



 
1). กระบวนงานการด าเนินการตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ  
3. ขอบเขต (กิจกรรมตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุด) 
 คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ครอบคลุมการท างานด้านส่งเสริม พัฒนา และตรวจประเมินมาตรฐานระบบ
บริการสุขภาพในเขตบริการของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ , จังหวัดเชียงราย, 
จังหวัดล าปาง, จังหวัดล าพูน, จังหวัดพะเยา, จังหวัดแพร่, จังหวัดน่าน และจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
4. ความรับผิดชอบ (ผู้เกี่ยวข้องตามกิจกรรมใน Flow Chart เรียงล าดับจากต าแหน่งสูงสุดมาต่ าสุด) 

  4.1 ผู้อ านวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 
มีบทบาทหน้าที่ ลงนามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน มอบหมายตัวช้ีวัดให้แต่ละ

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องไปด าเนินการ ติดตามผลการด าเนินงาน ให้ค าปรึกษาและแนะน าการด า เนินงานตามค า
รับรองการปฏิบัติราชการ 

 4.2 หัวหน้ากลุ่มงาน  
มีบทบาทหน้าที่ ลงนามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน มอบหมายและช้ีแจงตัวช้ีวัด

ที่เกี่ยวข้องให้แก่เจ้าหน้าที่ในกลุ่มงาน ติดตามผลการด าเนินงาน และให้ค าปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ในงาน  
        4.3 กลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ   

มีบทบาทหน้าที่ รวบรวมและจัดเตรยีมตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย เกณฑ์และเงื่อนไขในการประเมินผล
ตัวช้ีวัด ติดตามผลการด าเนินงาน และให้ค าปรึกษาแนะน าในการด าเนินการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 

5. ค าจ ากัดความ (หรือค านิยามศัพท์ท่ีเกี่ยวข้อง) 
 5.1   หน่วยงาน หมายถึง ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 
5.2   ผู้บริหาร หมายถึง ผู้อ านวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 

 5.3 กลุ่มงาน หมายถึง หน่วยงานย่อยในสังกัดศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ได้แก่  
  1. กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน 
  2. กลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
  3. กลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
  4. กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ 
  5. กลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม 
  6. กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ 
  7. กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมชีวการแพทย์ 
 

6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (น า Flow มาอธิบายอย่างละเอียดรวมท้ังเทคนิคต่างๆ ในการปฏิบัติงาน) 
 6.1 ประเมิน วิเคราะห์ พฒันามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ และสาธารณสุขของกรมฯ และ 
แนวทางการพฒันา  
 6.2 แต่งตั้งคณะท างาน/คณะกรรมการมาตรฐานระบบบรกิารสุขภาพของ ศบส.เขต 
 6.3 ประชุมช้ีแจงมาตรฐานระบบริการสุขภาพ และสาธารณสุขให้กับผูร้ับผิดชอบ ผู้เยี่ยมประเมิน ศบส.ที่1 ได้
รับรู้ และเข้าใจ 
 6.4 สื่อสารมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ และสาธารณสุขให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
รับผิดชอบ 
 6.5 ส่งเสรมิสนบัสนุนพฒันาสถานบรกิารสุขภาพเพื่อยกระดบัตามเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 



 6.6 ออกเยี่ยมประเมินสถานบรกิารสุขภาพ 

 6.7 วิเคราะห์ ประเมิน ให้คะแนน สถานบริการสุขภาพตามมาตรฐาน 

6.8 รับรองการผ่านมาตรฐานตามเกณฑ์ของสถานบริการแต่ละระดับ 
6.9 แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทราบถึงระดับการผ่านเกณฑ์มาตรฐานเพื่อน าไปสู่การปรับปรุง 
6.10 รวบรวมข้อมูลปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินการตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ และ
สาธารณสุข 
6.11 สรุปผลส่งให้กรมฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อน าไปสู่การพัฒนา 

7. กฎหมายและมาตรฐานท่ีเกี่ยวข้อง (กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน ฯลฯ) 
 เอกสารงานตรวจประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 

8. การจดัเก็บและเขา้ถึงเอกสาร 
8.1 การจัดเก็บ 

ชื่อเอกสาร/โปรแกรม สถานท่ีเก็บ ผู้รับผิดชอบ 
การจัดเก็บ 

(รูปแบบเอกสาร/ไฟล์) 
ระยะเวลา
จัดเก็บ 

งานตรวจประเมินมาตรฐาน
ระบบบริการสุขภาพ 

ห้องวิชาการและ
มาตรฐานระบบ
บริการสุขภาพ 

กลุ่มวิชาการและ
มาตรฐานระบบ
บริการสุขภาพ 

แฟ้มเอกสาร / ไฟล์ข้อมูล 10 ปี 

8.2 ผู้มีสิทธิเข้าถึง  
 กลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบรกิารสุขภาพ 

9.  ระบบการติดตามและประเมินผล/ตัวชี้วัด 
9.1 แผนการตรวจประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ   
9.2 รายงานผลการปฏิบัติงาน  

2). กระบวนงานจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายท่ีเช่ือมโยงกับเขตสุขภาพ  
3. ขอบเขต (กิจกรรมตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุด) 
 คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ครอบคลุมการท างานด้านส่งเสริม พัฒนา และตรวจประเมินมาตรฐานระบบ
บริการสุขภาพในเขตบริการของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ , จังหวัดเชียงราย, 
จังหวัดล าปาง, จังหวัดล าพูน, จังหวัดพะเยา, จังหวัดแพร่, จังหวัดน่าน และจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
4. ความรับผิดชอบ (ผู้เกี่ยวข้องตามกิจกรรมใน Flow Chart เรียงล าดับจากต าแหน่งสูงสุดมาต่ าสุด) 

  4.1 ผู้อ านวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 
มีบทบาทหน้าที่ ลงนามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน มอบหมายตัวช้ีวัดให้แต่ละ

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องไปด าเนินการ ติดตามผลการด าเนินงาน ให้ค าปรึกษาและแนะน าการด า เนินงานตามค า
รับรองการปฏิบัติราชการ 

 4.2 หัวหน้ากลุ่มงาน  
มีบทบาทหน้าที่ ลงนามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน มอบหมายและช้ีแจงตัวช้ีวัด

ที่เกี่ยวข้องให้แก่เจ้าหน้าที่ในกลุ่มงาน ติดตามผลการด าเนินงาน และให้ค าปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ในงาน  
 4.3 กลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ   

มีบทบาทหน้าที่ รวบรวมและจัดเตรยีมตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย เกณฑ์และเงื่อนไขในการประเมินผล
ตัวช้ีวัด ติดตามผลการด าเนินงาน และให้ค าปรึกษาแนะน าในการด าเนินการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  



5. ค าจ ากัดความ (หรือค านิยามศัพท์ท่ีเกี่ยวข้อง) 
 5.1   หน่วยงาน หมายถึง ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 
5.2   ผู้บริหาร หมายถึง ผู้อ านวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 

    5.3   กลุ่มงาน หมายถึง หน่วยงานย่อยในสังกัดศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ได้แก่  
  1. กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน 
  2. กลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
  3. กลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
  4. กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ 
  5. กลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม 
  6. กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ 
  7. กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมชีวการแพทย์  

6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (น า Flow มาอธิบายอย่างละเอียดรวมท้ังเทคนิคต่างๆ ในการปฏิบัติงาน) 
6.1 จัดท านโยบายทิศทางการด าเนินงาน 
6.2 ประชุมร่วมกับเขตสุขภาพ และศูนย์วิชาการในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
6.3 น านโยบายที่รับจากส่วนกลางบูรณาการเข้ากับงานของเขตสุขภาพ 
6.4 น านโยบายสู่การปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 
6.5 ส่งเสริมสนับสนุนหน่วยบริการที่เกี่ยวข้องกับนโยบายที่รับผิดชอบ 
6.6 ติดตามประเมินผล 
6.7 รวบรวมปัญหาและอุปสรรค 
6.8 วิเคราะห์ทบทวนนโยบาย 
6.9 สรุปรายงานผล 

7. กฎหมายและมาตรฐานท่ีเกี่ยวข้อง (กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน ฯลฯ) 
เอกสารงานจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายที่เช่ือมโยงกบัเขตสุขภาพ 

8. การจดัเก็บและเขา้ถึงเอกสาร 
8.1 การจัดเก็บ 

ชื่อเอกสาร/โปรแกรม สถานท่ีเก็บ ผู้รับผิดชอบ 
การจัดเก็บ 

(รูปแบบเอกสาร/ไฟล์) 
ระยะเวลา
จัดเก็บ 

งานจัดท าข้อเสนอเชิง
นโยบายที่เช่ือมโยงกับเขต
สุขภาพ 

ห้องวิชาการ
และมาตรฐาน
ระบบบริการ
สุขภาพ 

กลุ่มวิชาการ
และมาตรฐาน
ระบบบริการ
สุขภาพ 

แฟ้มเอกสาร / ไฟล์ข้อมูล 10 ปี 

8.2 ผู้มีสิทธิเข้าถึง  
 กลุ่มวิชาการ และมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 

9.  ระบบการติดตามและประเมินผล/ตัวชี้วัด 
9.1 แผนการตรวจงานจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายทีเ่ช่ือมโยงกับเขตสุขภาพ 
9.2 รายงานผลการปฏิบัติงาน  

 



3). กระบวนงานก าหนดแนวทางการด าเนินงานของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 1  
3. ขอบเขต (กิจกรรมตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุด) 
 คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ครอบคลุมการท างานด้านส่งเสริม พัฒนา และตรวจประเมินมาตรฐานระบบ
บริการสุขภาพในเขตบริการของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ , จังหวัดเชียงราย, 
จังหวัดล าปาง, จังหวัดล าพูน, จังหวัดพะเยา, จังหวัดแพร่, จังหวัดน่าน และจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
4. ความรับผิดชอบ (ผู้เกี่ยวข้องตามกิจกรรมใน Flow Chart เรียงล าดับจากต าแหน่งสูงสุดมาต่ าสุด) 

  4.1 ผู้อ านวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 
มีบทบาทหน้าที่ ลงนามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน มอบหมายตัวช้ีวัดให้แต่ละ

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องไปด าเนินการ ติดตามผลการด าเนินงาน ให้ค าปรึกษา และแนะน าการด าเนินงานตามค า
รับรองการปฏิบัติราชการ 

 4.2 หัวหน้ากลุ่มงาน  
มีบทบาทหน้าที่ ลงนามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน มอบหมายและช้ีแจงตัวช้ีวัด

ที่เกี่ยวข้องให้แก่เจ้าหน้าที่ในกลุ่มงาน ติดตามผลการด าเนินงานและให้ค าปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ในงาน  
        4.3 กลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ   

มีบทบาทหน้าที่ รวบรวมและจัดเตรยีมตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย เกณฑ์และเงื่อนไขในการประเมินผล
ตัวช้ีวัด ติดตามผลการด าเนินงาน และให้ค าปรึกษาแนะน าในการด าเนินการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  

5. ค าจ ากัดความ (หรือค านิยามศัพท์ท่ีเกี่ยวข้อง) 
 5.1   หน่วยงาน หมายถึง ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 
5.2   ผู้บริหาร หมายถึง ผู้อ านวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 

    5.3   กลุ่มงาน หมายถึง หน่วยงานย่อยในสังกัดศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ได้แก่  
  1. กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน 
  2. กลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
  3. กลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
  4. กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ 
  5. กลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม 
  6. กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ 
  7. กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมชีวการแพทย์  

6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (น า Flow มาอธิบายอย่างละเอียดรวมท้ังเทคนิคต่างๆ ในการปฏิบัติงาน) 
 6.1 จัดท านโยบายทิศทางการด าเนินงาน  
 6.2 น าแนวทางและงานที่ได้งานมอบหมายมาปรบัใหส้อดคล้องกับพื้นที ่
 6.3 Implement งานลงสูพ้ื้นที ่
 6.4 ตรวจสอบติดตามประเมินผล 
 6.5 รวบรวมปญัหาและอุปสรรค 
 6.6 ทบทวนนโยบายแนวทางและอปุสรรค 
 6.8 สรุปรายงานผล 

7. กฎหมายและมาตรฐานท่ีเกี่ยวข้อง (กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน ฯลฯ)  
 เอกสารการก าหนดแนวทางการด าเนินงานของศูนย์สนับสนนุบริการสุขภาพ 

8. การจดัเก็บและเขา้ถึงเอกสาร 



8.1 การจัดเก็บ 

ช่ือเอกสาร/โปรแกรม สถานที่เกบ็ ผู้รบัผิดชอบ การจัดเก็บ 
ระยะ 
เวลา
จัดเกบ็ 

การก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงานของศูนย์
สนับสนุนบริการสุขภาพ 

ห้องวิชาการและ
มาตรฐานระบบ
บริการสุขภาพ 

กลุ่มวิชาการ
และมาตรฐาน
ระบบบริการ
สุขภาพ 

แฟ้มเอกสาร / ไฟล์ข้อมูล 10 ปี 

8.2 ผู้มีสิทธิเข้าถึง  
 กลุ่มวิชาการ และมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 

9.  ระบบการติดตามและประเมินผล/ตัวชี้วัด 
9.1 แผนการตรวจการท างานด้านการก าหนดแนวทางการด าเนินงานของศูนย์สนับสนุนบริการ

สุขภาพ 
9.2 รายงานผลการปฏิบัติงาน   

4). กระบวนงานแก้ไขปัญหาในพื้นท่ีตามภารกิจของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 1 
3. ขอบเขต (กิจกรรมตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุด) 
 คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ครอบคลุมการท างานด้านส่งเสริม พัฒนา และตรวจประเมินมาตรฐานระบบ
บริการสุขภาพในเขตบริการของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ , จังหวัดเชียงราย, 
จังหวัดล าปาง, จังหวัดล าพูน, จังหวัดพะเยา, จังหวัดแพร่, จังหวัดน่าน และจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
4. ความรับผิดชอบ (ผู้เกี่ยวข้องตามกิจกรรมใน Flow Chart เรียงล าดับจากต าแหน่งสูงสุดมาต่ าสุด) 

  4.1 ผู้อ านวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 
มีบทบาทหน้าที่ ลงนามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน มอบหมายตัวช้ีวัดให้แต่ละ

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องไปด าเนินการ ติดตามผลการด าเนินงาน ให้ค าปรึกษา และแนะน าการด าเนินงานตามค า
รับรองการปฏิบัติราชการ 

 4.2 หัวหน้ากลุ่มงาน  
มีบทบาทหน้าที่ ลงนามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน มอบหมายและช้ีแจงตัวช้ีวัด

ที่เกี่ยวข้องให้แก่เจ้าหน้าที่ในกลุ่มงาน ติดตามผลการด าเนินงานและให้ค าปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ในงาน  
        4.3 กลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ   

มีบทบาทหน้าที่ รวบรวมและจัดเตรยีมตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย เกณฑ์และเงื่อนไขในการประเมินผล
ตัวช้ีวัด ติดตามผลการด าเนินงาน และให้ค าปรึกษาแนะน าในการด าเนินการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  

5. ค าจ ากัดความ (หรือค านิยามศัพท์ท่ีเกี่ยวข้อง) 
 5.1   หน่วยงาน หมายถึง ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 
5.2   ผู้บริหาร หมายถึง ผู้อ านวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 

    5.3   กลุ่มงาน หมายถึง หน่วยงานย่อยในสังกัดศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ได้แก่  
  1. กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน 
  2. กลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
  3. กลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
  4. กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ 



  5. กลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม 
  6. กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ 
  7. กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมชีวการแพทย์  

6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (น า Flow มาอธิบายอย่างละเอียดรวมท้ังเทคนิคต่างๆ ในการปฏิบัติงาน) 
 6.1 ติดตามประเมินการด าเนินงานในพื้นที ่  
 6.2 รวบรวมปัญหาและอปุสรรคข้อร้องเรียน 
 6.3 ขอรับการสนับสนุนแนวทางแกป้ัญหาจากส่วนกลาง 
 6.4 ด าเนินการแก้ปญัหา 
 6.5 สรุปรายงานผล 
7. กฎหมายและมาตรฐานท่ีเกี่ยวข้อง (กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน ฯลฯ)  

เอกสารงานการแก้ไขปญัหาในพื้นที่ตามภารกจิศูนย์สนบัสนนุบริการสุขภาพ 
8. การจดัเก็บและเขา้ถึงเอกสาร 

8.1 การจัดเก็บ 

ช่ือเอกสาร/โปรแกรม สถานที่เกบ็ ผู้รบัผิดชอบ การจัดเก็บ 
ระยะ 
เวลา
จัดเกบ็ 

การแก้ไขปัญหาในพื้นที่ 
ตามภารกิจศูนย์สนับสนุน
บริการสุขภาพ 

ห้องวิชาการและ
มาตรฐานระบบ
บริการสุขภาพ 

กลุ่มวิชาการ
และมาตรฐาน
ระบบบริการ
สุขภาพ 

แฟ้มเอกสาร / ไฟล์ข้อมูล 10 ปี 

8.2 ผู้มีสิทธิเข้าถึง  
 กลุ่มวิชาการ และมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 

9.  ระบบการติดตามและประเมินผล/ตัวชี้วัด 
9.1 แผนการตรวจการแก้ไขปญัหาในพื้นที่ ตามภารกิจศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ 
9.2 รายงานผลการปฏิบัติงาน   

5).กระบวนงานตรวจราชการและนิเทศงาน  
3. ขอบเขต (กิจกรรมตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุด) 
 คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ครอบคลุมการท างานด้านส่งเสริม พัฒนา และตรวจประเมินมาตรฐานระบบ
บริการสุขภาพในเขตบริการของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ , จังหวัดเชียงราย, 
จังหวัดล าปาง, จังหวัดล าพูน, จังหวัดพะเยา, จังหวัดแพร่, จังหวัดน่าน และจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
4. ความรับผิดชอบ (ผู้เกี่ยวข้องตามกิจกรรมใน Flow Chart เรียงล าดับจากต าแหน่งสูงสุดมาต่ าสุด) 

  4.1 ผู้อ านวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 
มีบทบาทหน้าที่ ลงนามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน มอบหมายตัวช้ีวัดให้แต่ละ

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องไปด าเนินการ ติดตามผลการด าเนินงาน ให้ค าปรึกษา และแนะน าการด าเนินงานตามค า
รับรองการปฏิบัติราชการ 

 4.2 หัวหน้ากลุ่มงาน  
มีบทบาทหน้าที่ ลงนามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน มอบหมายและช้ีแจงตัวช้ีวัด

ที่เกี่ยวข้องให้แก่เจ้าหน้าที่ในกลุ่มงาน ติดตามผลการด าเนินงานและให้ค าปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ในงาน  



        4.3 กลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ   
มีบทบาทหน้าที่ รวบรวมและจัดเตรยีมตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย เกณฑ์และเงื่อนไขในการประเมินผล

ตัวช้ีวัด ติดตามผลการด าเนินงาน และให้ค าปรึกษาแนะน าในการด าเนินการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  

5. ค าจ ากัดความ (หรือค านิยามศัพท์ท่ีเกี่ยวข้อง) 
 5.1   หน่วยงาน หมายถึง ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 
5.2   ผู้บริหาร หมายถึง ผู้อ านวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 

    5.3   กลุ่มงาน หมายถึง หน่วยงานย่อยในสังกัดศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ได้แก่  
  1. กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน 
  2. กลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
  3. กลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
  4. กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ 
  5. กลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม 
  6. กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ 
  7. กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมชีวการแพทย์  

6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (น า Flow มาอธิบายอย่างละเอียดรวมท้ังเทคนิคต่างๆ ในการปฏิบัติงาน) 
 6.1 รับนโยบาย และประเมินการตรวจราชการจากส่วนกลาง  
 6.2 ประสานทิศทางและนโยบาย และแผนเขตสุขภาพ 
 6.3 ลงพื้นที่นิเทศราชการ 8 จังหวัด 
 6.4 สรุปผลการนิเทศ 
 6.5 รายงานผลการนิเทศราชการ 
     6.6 ตรวจราชการพร้อมคณะผู้ตรวจ  
    6.7 สรุปรายงานส่งผู้บริหาร  
7. กฎหมายและมาตรฐานท่ีเกี่ยวข้อง (กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน ฯลฯ)   

 เอกสารงานตรวจราชการ และนเิทศงาน 
8. การจดัเก็บและเขา้ถึงเอกสาร 

8.1 การจัดเก็บ 

ช่ือเอกสาร/โปรแกรม สถานที่เกบ็ ผู้รบัผิดชอบ การจัดเก็บ 
ระยะ 
เวลา
จัดเกบ็ 

งานตรวจราชการ และนเิทศ
งาน 

ห้องวิชาการและ
มาตรฐานระบบ
บริการสุขภาพ 

กลุ่มวิชาการ
และมาตรฐาน
ระบบบริการ
สุขภาพ 

แฟ้มเอกสาร / ไฟล์ข้อมูล 10 ปี 

8.2 ผู้มีสิทธิเข้าถึง  
 กลุ่มวิชาการ และมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 

9.  ระบบการติดตามและประเมินผล/ตัวชี้วัด 
9.1 แผนงานการตรวจราชการ และนิเทศงาน 
9.2 รายงานผลการปฏิบัติงาน   



6).กระบวนงานพัฒนาวิชาการท่ีสอดคล้องกับภารกิจและบริบทของพื้นท่ี 
3. ขอบเขต (กิจกรรมตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุด) 
 คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ครอบคลุมการท างานด้านส่งเสริม พัฒนา และตรวจประเมินมาตรฐานระบบ
บริการสุขภาพในเขตบริการของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่, จังหวัดเชียงราย, 
จังหวัดล าปาง, จังหวัดล าพูน, จังหวัดพะเยา, จังหวัดแพร่, จังหวัดน่าน และจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
4. ความรับผิดชอบ (ผู้เกี่ยวข้องตามกิจกรรมใน Flow Chart เรียงล าดับจากต าแหน่งสูงสุดมาต่ าสุด) 

  4.1 ผู้อ านวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 
มีบทบาทหน้าที่ ลงนามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน มอบหมายตัวช้ีวัดให้แต่ละ

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องไปด าเนินการ ติดตามผลการด าเนินงาน ให้ค าปรึกษาและแนะน าการด าเนินงานตามค า
รับรองการปฏิบัติราชการ 

 4.2 หัวหน้ากลุ่มงาน  
มีบทบาทหน้าที่ ลงนามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน มอบหมายและช้ีแจงตัวช้ีวัด

ที่เกี่ยวข้องให้แก่เจ้าหน้าที่ในกลุ่มงาน ติดตามผลการด าเนินงาน และให้ค าปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ในงาน  
 4.3 กลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ   

มีบทบาทหน้าที่ รวบรวมและจัดเตรยีมตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย เกณฑ์และเงื่อนไขในการประเมินผล
ตัวช้ีวัด ติดตามผลการด าเนินงาน และให้ค าปรึกษาแนะน าในการด าเนินการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  

5. ค าจ ากัดความ (หรือค านิยามศัพท์ท่ีเกี่ยวข้อง) 
 5.1   หน่วยงาน หมายถึง ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 
5.2   ผู้บริหาร หมายถึง ผู้อ านวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 

    5.3   กลุ่มงาน หมายถึง หน่วยงานย่อยในสังกัดศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ได้แก่  
  1. กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน 
  2. กลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
  3. กลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
  4. กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ 
  5. กลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม 
  6. กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ 
  7. กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมชีวการแพทย์  

6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (น า Flow มาอธิบายอย่างละเอียดรวมท้ังเทคนิคต่างๆ ในการปฏิบัติงาน) 
 6.1 จัดท านโยบายทิศทางการด าเนินงาน  
 6.2 ประชุม ปรกึษาหารอืกับผู้ทีเ่กี่ยวข้อง 
 6.3 ประชุมร่วมกับเขตสุขภาพและศูนย์วิชาการในเขตพื้นทีร่ับผิดชอบ 
 6.4 น านโยบายที่ไดร้บัมาบูรณาการให้สอดคลอ้งกบัภารกิจและบรบิทของพื้นที ่
 6.5 น านโยบายสู่การปฏิบัติทีเ่กี่ยวข้อง 
 6.6 ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 
 6.7 รวบรวมปญัหาและอุปสรรค 
 6.8 สรุปรายงานผล 
7. กฎหมายและมาตรฐานท่ีเกี่ยวข้อง (กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน ฯลฯ)  
 เอกสารงานพัฒนาวิชาการที่สอดคล้องกับภารกิจและบริบทของพื้นที่ 



8. การจดัเก็บและเขา้ถึงเอกสาร 
8.1 การจัดเก็บ 

ช่ือเอกสาร/โปรแกรม สถานที่เกบ็ ผู้รบัผิดชอบ การจัดเก็บ 
ระยะ 
เวลา
จัดเกบ็ 

ก า ร พั ฒ น า วิ ช า ก า ร ที่
สอดคล้องกับภารกิจและ
บริบทของพื้นที่ 
 

ห้องวิชาการและ
มาตรฐานระบบ
บริการสุขภาพ 

กลุ่มวิชาการ
และมาตรฐาน
ระบบบริการ
สุขภาพ 

แฟ้มเอกสาร / ไฟล์ข้อมูล 10 ปี 

 
        8.2 ผู้มีสิทธิเข้าถึง 
   กลุ่มวิชาการ และมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
9.  ระบบการติดตามและประเมินผล/ตัวชี้วัด  

9.1 แผนการพฒันาวิชาการที่สอดคล้องกับภารกิจและบริบทของพื้นที่ 
9.2 รายงานผลการปฏิบัติงาน   

7). กระบวนงานศึกษา วิเคราะห์วิจัย พัฒนา ประเมิน และถ่ายทอดองค์ความรู้ 
มาตรฐานเทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านระบบบริการสุขภาพในพื้นท่ี  
3. ขอบเขต (กิจกรรมตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุด) 
        3.1 นโยบายส่งเสริมนักวิจัยสร้างผลงานต่อเนื่อง 

3.2 สร้างนักวิจัยต่อเนื่อง 
3.3 สร้างผลงานวิจัยระดับกรมและระดับชาติ 

4. ความรับผิดชอบ (ผู้เกี่ยวข้องตามกิจกรรมใน Flow Chart เรียงล าดับจากต าแหน่งสูงสุดมาต่ าสุด) 
4.1 ผู้มอบนโยบายมีบทบาทหน้าทีม่อบนบายในการดูแลก ากับในการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องตาม

กรอบเวลาของตัวช้ีวัด 
4.2 ผู้รับนโยบายมีบทบาทหน้าที่ก ากับดูแลส่งเสริมสนับสนุนขับเคลื่อนให้ตัวช้ีวัดมีผลสัมฤทธ์ิ 
4.3 ผู้ด าเนินงานมีบทบาทหน้าที่ปฏิบัติงานตามระเบียบวิธีวิจัยให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ 
4.4 ผู้จัดเก็บมีบทบาทหน้าที่ช่วยเหลือรวบรวมจัดเก็บ 

5. ค าจ ากัดความ (หรือค านิยามศัพท์ท่ีเกี่ยวข้อง)  
       ขบวนงาน  หมายถึง ข้ันตอนการปฏิบัติงานอย่างมีขั้นตอน 
6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (น า Flow มาอธิบายอย่างละเอียดรวมท้ังเทคนิคต่างๆ ในการปฏิบัติงาน) 

 6.1 รับมอบนโยบายในระดบักรมผ่องถ่ายสู่ระดบัส านักงาน 
6.2  ขออนุมัติจัดอบรมเสรมิสร้างความรูเ้พื่อสรรหานักวิจัย 

 6.3 ส่งข้อเสนอเพื่อขอรบังบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการวิจัย 
 6.4  ด าเนินการตามระเบียบวิธีวิจัย 
 6.5 สรุปและจัดท ารายงาน 
 6.6 จัดเก็บเข้าแฟ้ม  

7.กฎหมายและมาตรฐานท่ีเกี่ยวข้อง (กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน ฯลฯ)   



7.1 สธ  0710.4/110 การวิจัยเพื่อพัฒนาเขตสุขภาพ  7/11/56 
7.2 สธ  0710.5/1736  ขอความเห็นต่อร่างกรอบวิจัย 2558 รอบที่ 1 16/7/2557 
7.3 สธ  0710.5/710 การรับข้อเสนอโครงการประเมินผลการวิใจของประเทศ 7/4/58   

 
8. การจดัเก็บและเขา้ถึงเอกสาร 

8.1 การจัดเก็บ 

ช่ือเอกสาร/โปรแกรม สถานที่เกบ็ ผู้รบัผิดชอบ การจัดเก็บ 
ระยะ 
เวลา
จัดเกบ็ 

โครงการวิจัย ห้องวิชาการและ
มาตรฐานระบบ
บริการสุขภาพ 

กลุ่มวิชาการ
และมาตรฐาน
ระบบบริการ
สุขภาพ 

แฟ้มเอกสาร / ไฟล์ข้อมูล 10 ปี 

8.2 ผู้มีสิทธิเข้าถึง  
 กลุ่มวิชาการ และมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 

9.  ระบบการติดตามและประเมินผล/ตัวชี้วัด 
9.1 แผนการติดตามและประเมินผลงานวิจัย 
9.2 โครงการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
































