
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องกระบวนการจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายเชื่อมโยงเขตสุขภาพ  ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 

กลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

 

คู่มือการปฏิบัตงิาน กระบวนการจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายเช่ือมโยงเขตสุขภาพ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แก้ไขครั้งที่ 1  ฉบับที่ 01 
วันที่ประกาศใช้  5 ตุลาคม 2563 

 

 

 

 

 

ผู้รับผิดชอบ 

...............................................................................      
(นายไชยวัฒน์ พงษ์พิสิฐวงศ์) 
นักวิชาการคอมปฏิบัติการ 

ทบทวนโดย 

............................................................................... 
(นางสาวชนิดา  ศิริสวัสดิ์) 

หัวหน้ากลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 

อนุมัติโดย 

  ............................................................................... 
(นายบุญชัย  พุทธนิมิตกุล) 

ผู้อ านวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 

 



คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องกระบวนการจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายเชื่อมโยงเขตสุขภาพ  ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 

๑. วัตถุประสงค์ 
คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน และมาตรการด้าน

วิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ เพ่ือแสดงขั้นตอนของกระบวนงานจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ แผน และมาตรการต่างๆ อีกทั้งเพ่ือทบทวนการด าเนินงานและน ามาปรับปรุงกระบวนงานของ
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ 

 

2. ผังกระบวนการท างาน 
 

ล าดับ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐาน
เวลา (นาที) 

ข้อก าหนดของกระบวนการ/
จุดควบคุมความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ 

1 
 

 
 
 

 
3600 นาที 

 
-ข้อมูลไม่ครบถ้วนไม่เป็นปัจจุบัน คณะท างาน 

2 
 
 

3600 นาที 

-ขาดการน าเสนอประเด็นไมส่ามารถ
คาดการณ์แนวโน้มการแก้ไขปญัหา
ได ้
 

คณะท างาน 

3  
1800 นาที 

 
 

-ผู้เข้าร่วมประชุมไม่มีการเสนอ
ข้อคิดเห็น คณะท างาน 

4  
1800 นาที 

 
 

 

-ขาดการเสนอประเด็นท่ีส าคัญ 
 

คณะท างาน 

5  
10800 

นาท ี
 

-กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าถึงสือ่
ที่เผยแพร ่
 
 

คณะท างาน 

6 10800 
นาท ี

 
 

 

-การขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบาย
ไม่มีประสิทธิภาพ 
 
 

คณะท างาน 

7  
 
 
 

-ไม่มีรายงานผลการด าเนินงาน คณะท างาน 

 รวม 32400 
นาท ี

 
 

 

 

ศึกษา รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล 

จัดประชุมเพ่ือให้ข้อคิดเห็นร่าง
ข้อเสนอเชิงนโยบาย มาตรการฯ 

น าเสนอร่าง              
เชิงนโยบาย 

ติดตาม ประเมินผล รายงานผล 

ยกร่างเสนอเชิงนโยบาย 
มาตรการฯ 

จัดพิมพ์และเผยแพร่ข้อเสนอเชิง
นโยบาย 

ขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายและ
มาตรการสู่การปฏิบัต ิ



คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องกระบวนการจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายเชื่อมโยงเขตสุขภาพ  ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 

3. ขอบเขต 
การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนานวัตกรรมจะเริ่มตั้งแต่กระบวนการก าหนดค าถามงานวิจัย/ปัญหา

ต่างๆที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 6 แล้วมาด าเนินการเขียนโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติจัดท าโครงการฯ 
แล้วมาก าหนดแผนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับภารกิจของงาน สรุปรายงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานไปยัง
หน่วยงานต่างๆที่เก่ียวข้อง 

 
 

4. ความรับผิดชอบ 
4.1 คณะท างาน มีบทบาทหน้าที่ 
   1. จัดท าข้อเสนอเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน และมาตรการด้านมาตรฐานระบบบริการ

สุขภาพของเขตสุขภาพท่ี 6 
2. เพ่ือทบทวนการด าเนินงานและน ามาปรับปรุงกระบวนงานของศูนย์สนับสนุนบริการ

สุขภาพที่ 6 ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ 
              

๕. ค าจ ากัดความ(หรือค านิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้อง) 
5.1 ข้อเสนอเชิงนโยบาย หมายถึง ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยนโยบาย เพ่ือการปฏิบัติใน เชิง

นโยบายซึ่งมีองค์ประกอบส าคัญ คือ วัตถุประสงค์(policy objectives) แนวการด าเนินงานของนโยบาย 
(policy means)และกลไกของนโยบาย (policy mechanism)  

5.2 นโยบาย คือ ข้อเสนอที่เป็นแนวทางการด าเนินงานของบุคคล กลุ่มบุคคล หรือรัฐบาลใน
สภาพแวดล้อมอย่างหนึ่ง เพ่ือน าไปสู่เป้าหมายอย่างใด อย่างหนึ่ง 

5.3 ยุทธศาสตร์ คือ แผนและนโยบายในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวัตถูประสงค์ท่ีก าหนดไว้ แผน 
ยุทธศาสตร์จะใช้ในระดับผู้บริหารหรือระดับนโยบาย และส่วน กลยุทธ์ คือ หลัก วิธีการและแนวทางในการ
ปฏิบัติ เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ซึ่งจะใช้กลยุทธ์ในระดับปฏิบัติ 
 5.4 มาตรการ หมายถึง วิธีการที่ตั้งเป็นกฎ ข้อก าหนด ระเบียบ หรือกฎหมาย เป็นต้น หรือ วิธีการที่
จะปรับเข้าไปสู่ผลส าเร็จ เช่น วางมาตรการในการด าเนินงาน 

 

6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
6.๑ ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่เก่ียวข้อง อาทิกฎหมาย สถานการณ์ ผลการด าเนินงาน 
6.2 ยกร่างข้อเสนอเชิงนโยบายโดยจัดล าดับประเด็นส าคัญของประเด็นเร่งด่วน พร้อมยกร่าง

มาตรการ กลไกฯเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามประเด็นส าคัญเร่งด่วน 
๖.๓ จัดประชุมฯเพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะมาตรการกลไกและ

ปรับปรุงให้สมบูรณ์  
6.4 น าเสนอร่างมาตรการ กลไกต่อคณะและผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารให้ความเห็นชอบในหลักการ 
๖.5 เผยแพร่มาตรการฯ/ข้อเสนอเชิงนโยบาย แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็ นแนวทางการ

ด าเนินงาน  
๖.6 การขับเคลื่อนงานให้ท าหนังสือแจ้งเวียนมาตรการฯ/ข้อเสนอเชิงนโยบายให้กับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง และท าการประชุมเพ่ือชี้แจงแนวทางการด าเนินงานสู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  6.7 ติดตามผลการด าเนินงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

 



ค ำถำม มี / ใช่ ไม่มี / ไม่ใช่ ค ำอธิบำย / ค ำตอบ
1.มีการน าประเด็นปัญหาของพ้ืนท่ีมาประชุมหารือ และแนวทาง ✓

เพ่ือมาวิเคราะห์ตามหลักวิชาการ
2.มีการน าเสนอร่างข้อคิดเห็นเชิงนโยบายให้ผู้เก่ียวข้องและผู้มี ✓

ส่วนได้เสียเข้าร่วม
3.มีช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางช่องทางต่างๆท่ีหลากหลาย ✓

4.มีการขับเคล่ือนข้อเสนอเชิงนโยบายสู่การปฏิบัติในพ้ืนท่ี ✓

5.มีการสรุป ประเมินและรายงานผลการปฏิบัติงาน ✓

ช่ือผู้ประเมิน    นายไชยวัฒน์    พงษ์พิสิฐวงศ์
ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
วันท่ี 28  มกราคม  2564

แบบสอบถำม
กำรจัดท ำข้อเสนอเชิงนโยบำยเช่ือมโยงเขตสุขภำพ



คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องกระบวนการงานตรวจราชการและนิเทศงาน  ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 

กลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

 

คู่มือการปฏิบัตงิาน กระบวนการงานตรวจราชการและนิเทศงาน   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แก้ไขครั้งที่ 1  ฉบับที่ 01 
วันที่ประกาศใช้  5 ตุลาคม 2563 

 

 

 

 

 

ผู้รับผิดชอบ 

...............................................................................      
(นางสาววาริศา  บุญประเสริฐ) 

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

ทบทวนโดย 

............................................................................... 
(นางสาวชนิดา  ศิริสวัสดิ์) 

หัวหน้ากลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 

อนุมัติโดย 

  ............................................................................... 
(นายบุญชัย  พุทธนิมิตกุล) 

ผู้อ านวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 

 



คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องกระบวนการงานตรวจราชการและนิเทศงาน  ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 

๑. วัตถุประสงค์ 
 คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานในปัจจุบันเป็นมาตรฐานเดียวกัน และให้
การปฏิบัติงานสอดคล้องกับนโยบาย ตัวชี้วัดขององค์กร  และแนวทางในการตรวจก ากับ ติดตาม ประเมินผล
การปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขและนโยบายส าคัญในแต่ละปีงบประมาณ เพ่ือแก้ไขปัญหา
สาธารณสุขในแต่ละพ้ืนที่ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายที่ก าหนด  

 

2. ผังกระบวนการท างาน 
 

ล าดับ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐาน
เวลา (นาที) 

ข้อก าหนดของกระบวนการ/
จุดควบคุมความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ 

1 
 

 
 
 

 
180 นาที 

 

-นโยบายไม่มีความชัดเจนเปลี่ยม
แปลงตามสถานการณ ์ คณะท างาน 

2 
 
 

120 นาที 

-ขาดการน าเสนอประเด็นส าคัญ ไม่
สามารถคาดการณ์แนวโน้มการ
แก้ไขปัญหาได ้
 

คณะท างาน 

3  
30 นาที 

 
 

-การจัดท าค าสั่งและมอบหมายงาน
ที่เป็นปัจจุบัน คณะท างาน 

4 
 

30 นาที 

-การประสานงานเชื่อมกับเขต
สุขภาพผู้ประสานงานเปลี่ยนบ่อย 
-ตัวช้ีวัดความส าเร็จขึ้นอยู่กับพ้ืนท่ี 
 

คณะท างาน 

5 

 
30 นาที 

 

-การมอบหมายใหม้ีผูต้รวจสอบตาม
ประเด็นการตรวจ 
 
 
 
 
 

ผู้รับ
มอบหมาย 

6 45 นาที 
 
 
 
 

-ไม่มีรายงานผลการด าเนินงาน 
-ข้อมูลการน าเสนอไม่ครบถ้วน 
 
 
 

คณะท างาน 

 รวม 435 นาที   
 

 

 

 
 

รับนโยบายการตรวจราชการ
ประจ าปีงบประมาณ 

แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานฯ     
แจ้งผู้เกี่ยวข้องตามประเด็นการตรวจ 

ประสานการติดตาม ก ากับ 
นิเทศและการตรวจราชการ 

ตรวจสอบ
ความถูกต้อง 

จัดท ารายงาน/น าเสนอการตรวจ
ราชการ 

วิเคราะห์แบบตรวจราชการ
ตามประเด็นการตรวจราชการ 

ครบถ้วน 

ไม่ครบถว้น 



คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องกระบวนการงานตรวจราชการและนิเทศงาน  ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 

3. ขอบเขต 
คู่มือนี้ครอบคลุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการประจ าปี ตั้งแต่การรับนโยบาย                  

การเตรียมการออกตรวจราชการในเขตพ้ืนที่สุขภาพที่ 6 รวม 8 จังหวัดรวมทั้งการตรวจราชการโครงการ
บูรณาการเพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนการจัดท าและเสนอรายงานการ
ตรวจราชการ 
 

4. ความรับผิดชอบ 
4.1 คณะท างาน มีบทบาทหน้าที่ 
  ๑. ก าหนดแนวทางการติดตามประเมินผลการตรวจราชการตามนโยบายและแผนการตรวจ

ราชการที่สอดรับตามนโยบายกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และร่วมทีมในการตรวจราชการตามก าหนดการ 
          2. จัดท าแผนการติดตามและสร้างเครื่องมือการติดตามประเมินการตรวจราชการตาม

นโยบายและแผนการตรวจราชการที่สอดรับตามนโยบายกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

          3. สรุป วิเคราะห์ และจ าแนกข้อมูลที่ได้จากการติดตามประเมินผลการตรวจราชการและ
ตามประเด็นปัญหา อุปสรรค มุ่งเน้นให้ความส าคัญต่อการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาของพื้นที่ 
 

๕. ค าจ ากัดความ(หรือค านิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้อง) 
5.1 การตรวจราชการ หมายถึง มาตรการส าคัญในการบริหารราชการแผ่นดินที่จะท าให้การปฏิบัติ 

ราชการตามภารกิจของหน่วยงานเป็นไปตามเป้าหมาย โดยการควบคุม ดูแล กากับ เร่งรัด และตรวจติดตาม
ผล การด าเนินงานของหน่วยงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้สามารถด าเนินการบรรลุผลส าเร็จ ได้ตรง
ตาม วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย และนโยบายที่ก าหนดไว้ 

5.2 การติดตาม หมายถึง กระบวนการของการวัดหรือการตรวจสอบที่ท าเป็นประจ าเป็นช่วงๆ 
5.3 การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การประเมินผลเทียบกับเป้าหมายว่าบรรลุผลหรือไม่ 

เช่น ประเมินตาม KPI เป็นช่วงเวลา(Ongoing Evaluation) การติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายส าคัญเพ่ือ
ประเมินความก้าวหน้า แนวโน้มการบรรลุเป้าหมาย รวมทั้งการติดตามประเมินผลในประเด็นที่พบว่ามีปัญหา
หรือแนวโน้มที่จะไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 

 

6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
  1. รับการถ่ายทอดนโยบาย แผน และแนวทางการตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปี
งบประมาณ จากส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทุกเดือนธันวาคม 
 

  2. ศึกษา วิเคราะห์ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น เป้าหมายการด าเนินงาน มาตรการที่คาดหวัง
จากการด าเนินงาน และผลลัพธ์ที่ต้องการ ตามแนวทางการตรวจติดตาม ( Inspection Guideline) 
  3. เสนอรายชื่อผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจราชการตามประเด็นการตรวจราชการให้กับกลุ่มแผนงาน กรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ ตามจ านวนที่ก าหนด เพ่ือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเสนอต่อส านักปลัดกระทรวง
ส าธ ารณ สุ ข ท า ก า รแ ต่ งตั้ งผู้ ท าห น้ าที่ ต ร ว จ ร าช ก ารแ ล ะนิ เท ศ งาน  ป ระ จ าปี งบ ป ระม าณ 
  4. ประสานแผนและก าหนดการการลงพ้ืนที่ติดตาม ก ากับ นิเทศ และตรวจราชการ กับผู้รับผิดชอบ
ตามประเด็นการตรวจราชการ เพ่ือค้นหา สอบถามผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน และ
ผลงานเด่นที่เกิดข้ึนในพื้นท่ี 
 

  5. ด าเนินการตรวจราชการ โดยผู้นิเทศ มีหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานภายปัญหา/
อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อส่วนกลาง  
  6. สรุปผลการตรวจราชการลงในแบบรายงานผลการตรวจราชการระดับเขต (ตก.1),บทสรุปผู้บริหาร 
ลงระบบ E-inspection และจัดท าข้อมูลน าเสนอรูปแบบ PowerPoint เสนอในที่ประชุมสรุปตรวจราชการ 
ซึ่งผู้ตรวจราชการ และสาธารณสุขนิเทศ เป็นประธาน 



ค ำถำม มี / ใช่ ไม่มี / ไม่ใช่ ค ำอธิบำย / ค ำตอบ
1. รับนโยบำยกำรตรวจรำชกำรและนิเทศงำนประจ ำปีงบประมำณ
   1) มีนโยบายจากกองตรวจราชการกระทรวง
สาธารณสุข

✓
นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข

   2) มีแนวทางการตรวจราชการตามประเด็นท่ี
เป็นภาระกิจ ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

✓
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/รอง

2. วิเครำะห์แบบตรวจรำชกำรตำมประเด็นกำรตรวจรำชกำร
     1) วิเคราะห์แนวทางการตรวจราชการ 
(Inspection Guideline) แนวทางจากกองท่ีเป็นเจ้าภาพหลัก

   - ประเด็นท่ีมุ่งเน้น ✓

➢   - Small Success ✓

     2) วิเคราะห์รายละเอียดตัวช้ีวัด (KPI 
Template)

✓

3. แต่งต้ังคณะกรรมกำรกำรด ำเนินงำนฯ และ
แจ้งผู้เก่ียวข้อง    ตำมประเด็นกำรตรวจ

ค าส่ังกระทรวงสาธารณสุข แต่งต้ังผู้ท า
หน้าท่ีตรวจราชการและนิเทศงาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

    1) ส่งรายช่ือผู้มีอ านาจในการตรวจราชการ
และนิเทศงานให้กับ

✓

➢      กรมสนับสนุนบริการสุขภาพท าการแต่งต้ัง
      2) มีค าส่ังแต่งต้ังผู้มีอ านาจตรวจราชการ ✓

      3) ประสานผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัดตามประเด็น
ตรวจราชการระดับจังหวัด

          - มีช่องทางติดต่อผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด
✓

          - ท าความเข้าใจในประเด็นตรวจราชการ
ท่ีมุ่งหวังร่วมกัน

✓

4. ประสำนกำรติดตำม ก ำกับ นิเทศ และกำร
ตรวจรำชกำร

          - แจ้งก ำหนดกำรลงพ้ืนท่ีนิเทศงำน
ตามก าหนดการท่ีส านักปลัดกระทรวง
สาธารณสุขแจ้ง

แบบสอบถำม

ศูนย์สนับสนุนบริกำรสุขภำพท่ี 6
กระบวนกำรตรวจรำชกำรและนิเทศงำน ปีงบประมำณ พ.ศ.2564



ค ำถำม มี / ใช่ ไม่มี / ไม่ใช่ ค ำอธิบำย / ค ำตอบ
5. นิเทศงำนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 8 จังหวัดๆละ 2 รอบ
      1) ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมประเด็น
ตรวจรำชกำร

✓

      2) ให้ข้อเสนอแนะส ำหรับพ้ืนท่ี /ส่วนกลำง ✓

6. จัดท ำรำยงำน/น ำเสนอกำรตรวจรำชกำร
      1) จัดท ารายงานสรุปผลการตรวจราชและส่ง
เข้าระบบ

✓

      2) จัดท า Executive Summary รายเขต
และส่งเข้าระบบ

✓

      3) จัดท าไฟล์น าเสนอสรุปผลการตรวจ
ราชการและส่งเข้าระบบ

✓

    4) น าเสนอผลการนิเทศงานให้กับผู้ตรวจ
ราชการและส่งเข้าระบบ

✓

    5) ผู้นิเทศ/ผู้รับนิเทศ รับข้อส่ังการเพ่ิมเติม
จากผู้ตรวจราชการ

✓

ช่ือผู้ประเมิน  นางสาววาริศา    บุญประเสริฐ
ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
วันท่ี  28  มกราคม  2564



คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องกระบวนการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและนวัตกรรม ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 

กลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและนวัตกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แก้ไขคร้ังที่ 1  ฉบับที่ 01 
วันที่ประกาศใช้  5 ตุลาคม 2563 

 

 

 

 

 

ผู้รับผิดชอบ 

...............................................................................      
(นายรณภูมิ  เพชรรัตน์) 

วิศวกรปฏิบัติการ 

ทบทวนโดย 

............................................................................... 
(นางสาวชนิดา  ศิริสวัสดิ์) 

หัวหน้ากลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 

อนุมัติโดย 

  ............................................................................... 
(นายบุญชัย  พุทธนิมิตกุล) 

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 

 



คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องกระบวนการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและนวัตกรรม ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 

๑. วัตถุประสงค์ 
คู่มือการ ฉบับนี้ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 ได้จัดทำขึ้นมาเพ่ือให้การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย

รวมถึงการทำนวัตกรรมเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และมีรูปแบบการจัดทำรูปเล่มงานวิจัยที่เป็นมาตรฐานการ
เขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

 

2. ผังกระบวนการทำงาน 
 

ลำดับ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐาน
เวลา (นาที) 

ข้อกำหนดของกระบวนการ/
จุดควบคุมความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ 

1 
 

  
60 นาที 

 

-คัดเลือกบุคลากรที่มคีวามรูด้้านที่
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย 
-การเตรยีมข้อมลูที่จะมาประชุม 

คณะทำงาน 

2 
 
 

180 นาท ี
-ประเด็นคำถาม ปัญหาต้องมาแกไ้ข
ปัญหาในพ้ืนท่ีและสอดคล้องกับ
ภารกิจของหน่วยงาน 

คณะทำงาน 

3  
1080 นาท ี
 

-จัดทำตามรูปแบบคู่มืองานวิจัย คณะทำงาน 

4  
12000 

นาท ี

-การกำหนดระยะเวลาในการ
ดำเนินงานไม่ให้กระทบภารกิจงาน
หลัก 
-เขียนไมต่รงตามระเบียบวิธีวิจัย 

คณะทำงาน 

5  
15 นาท ี

 

-วิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมที่
ถูกต้อง ไม่มีลิขสิทธ์ 
-ผลการวเิคราะห์ขาดความ
น่าเชื่อถือ 

คณะทำงาน 

6 30 นาที 
 
 

-ปฏิบัติตามมาตรฐานการเขียน
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ ์ คณะทำงาน 

7  
360 นาท ี

 
-แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบ ผู้รับการ

แต่งตั้ง 

8  
720 นาท ี

 

-- การเผยแพร/่ประชาสัมพันธ์ทุก
ช่องทาง คณะทำงาน 

 รวม 27810 
นาท ี

 
 

 

 

 

 

 

 

ประชุมคณะทำงาน 

เขียนโครงการวิจัย และกำหนดหัวข้อ 

ดำเนินการตามแผนใน
โครงการ ตามระเบียบวิธีวิจัย 

การวิเคราะห์ข้อมูลสรุปผล 

เขียนรายงานการวิจัย 

ตรวจสอบความถูกต้องของงานวิจัย 
เสนอผู้บริหาร 

กำหนดคำถามวิจัย/ปัญหา 

เผยแพร่ผลงานวิจัย/นวัตกรรม 



คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องกระบวนการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและนวัตกรรม ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 

3. ขอบเขต 
การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนานวัตกรรมจะเริ่มตั้งแต่กระบวนการกำหนดคำถามงานวิจัย/ปัญหา

ต่างๆที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 6 แล้วมาดำเนินการเขียนโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติจัดทำโครงการฯ 
แล้วมากำหนดแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับภารกิจของงาน สรุปรายงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานไปยัง
หน่วยงานต่างๆที่เก่ียวข้อง 

 
 

4. ความรับผิดชอบ 
4.1 คณะทํางาน มีบทบาทหน้าที่ 
    1. พัฒนาแผนปฏิบัติการด้านการวิจัยในโครงการต่างๆประจำปีดำเนินการตามแผน และ

ติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเป็นระยะ 

            2. กำหนดประเด็น และแผนงาน/ชุดโครงการวิจัยที่สอดรับกับยุทธศาสตร์ 
   3. กำหนดติดตาม กำกับ ดูแลและประเมินผลงานวิจัย  

   4. เผยแพร่ผลงานวิจัย และนวัตกรรม 
             

๕. คำจำกัดความ(หรือคำนิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้อง) 
5.1 การวิจัย หมายถึง การศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ หรือทดลองอย่างมีระบบ โดยอาศัยอุปกรณ์หรือ

วิธีการ เพื่อให้พบข้อเท็จจริง หรือหลักการไปใช้ในการตั้งกฎ ทฤษฎี หรือแนวทางในการปฏิบัติ 
5.2 แผนงานวิจัย (research program) หมายถึง แผนซึ่ งถูกกำหนดขึ้นเพ่ือดำเนินการวิจัย

ประกอบด้วยโครงการวิจัย (research project) หลายๆ โครงการ หรืออาจเรียกว่าชุดโครงการวิจัย โดยมี
ความสัมพันธ์หรือสนับสนุนซึ่ งกันและกัน  มีลักษณะบู รณาการ ( integration) ทำให้ เกิดองค์รวม 
(holisticideology) เป็นการวิจัยสหสาขาวิชาการ (multi-disciplines) และครบวงจร (complete set) โดยมี 
เป้าหมายที่จะนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน 
  5.3 นวัตกรรม หมายถึง ความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน หรือเป็น
การพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยู่แล้ว ให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น เมื่อนำ นวัตกรรมมาใช้จะช่วยให้
การทำงานนั้นได้ผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม ทั้งยังช่วย ประหยัดเวลาและแรงงานได้ด้วย 
 5.4 คำถามวิจัย(Research Questions) หมายถึง ข้อความที่เป็นประโยคคำถาม ซึ่งแสดงให้เห็นสิ่งที่
ผู้วิจัยต้องการค้นหาคำตอบ คำถามวิจัยและประเด็นวิจัย(Research Issues) มีความคล้ายคลึงกัน 

 

6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
6.๑ ประชุมคณะทำงานในการดำเนินงานวิจัย เพ่ือหารือถึงแนวทาง 
6.2 กำหนดคำถามวิจัยหรือปัญหา ให้ทราบถึงประเด็นที่ผู้วิจัยต้องการทราบหรือทำความเข้าใจใน

เรื่องท่ีเลือกเป็นหัวข้อวิจัยนั้นๆ  
๖.๓ เขียนโครงการตามรูปแบบที่หน่วยงานกำหนดเพื่อเสนอขออนุมัติ  
6.4 ดำเนินการตามแผนที่คณะทำงานได้กำหนดไว้ โดยกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจน 
๖.5 นำข้อมูลที่ได้จากการเก็บข้อมูลในพื้นท่ีมาวิเคราะห์ข้อมูลสรุปผล  
๖.6 เขียนรายงานการวิจัย โดยจัดทำรูปเล่มงานวิจัยที่เป็นมาตรฐานการเขียนรายงานวิจัยฉบับ

สมบูรณ์ 
  6.7 ตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบการเขียนวิจัย รวมถึงตรวจสอบอักษรและภาษาในการเขียน
 6.8 เขียนผลงานวิจัย นวัตกรรมเผยแพร่ เช่น การนำเสนอด้วยวาจา การนำเสนอด้วยโปสเตอร์ 

 



คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องกระบวนการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและนวัตกรรม ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 

๗. กฎหมาย มาตรฐาน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติสภาวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. 2502 และกฎหมายที่ออกตามพระราชบัญญัติ 
2. พระราชบัญญัติสภาวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และกฎหมายที่ออกตามพระราชบัญญัติ 
3. พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ. 2535 และกฎหมายที่ออกตามพระราชบัญญัติ 



ค ำถำม มี / ใช่ ไม่มี / ไม่ใช่ ค ำอธิบำย / ค ำตอบ
บทท่ี 1 บทน ำ   

 - ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ✓

 - วัตถุประสงค์ของการวิจัย ✓

 - ค าถามการวิจัย ✓

 - สมมุติฐานการวิจัย ✓

 - ขอบเขตการวิจัย ✓

 - นิยามศัพท์ ✓

บทท่ี 2 วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง
    - ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับเร่ืองท่ีวิจัย ✓

    - ทฤษฏีรองรับเร่ืองท่ีวิจัย ✓

    - ผลการวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ✓

    - สรุป ✓

บทท่ี 3 ระเบียบวิธีกำรวิจัย
    - รูปแบบการวิจัย ✓

    - ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ✓

    - ข้ันตอนการด าเนินงานวิจัย ✓

    - เคร่ืองมือการวิจัย ✓

    - การรวบรวมข้อมูล ✓

    - การวิเคราะห์ข้อมูล ✓

บทท่ี 4 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยต้องเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย โดยเรียงล าดับตาม ✓

ค าถามการวิจัย (หรือ สมมุติฐานการวิจัยท่ีต้ังไว้) ✓

บทท่ี 5 สรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ
   - สรุปการด าเนินงานวิจัย ✓

   - สรุปผลการวิจัย ✓

   - อภิปรายผล ✓

   - ข้อเสนอแนะเพ่ือด าเนินการ ✓

   - ข้อเสนอแนะเพ่ือการท าวิจัยคร้ังต่อไป ✓

บรรณำนุกรม ✓

ภำคผนวก ✓

แบบสอบถำม
กระบวนกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัยและนวัตกรรม



ค ำถำม มี / ใช่ ไม่มี / ไม่ใช่ ค ำอธิบำย / ค ำตอบ

ช่ือผู้ประเมิน   นายรณภูมิ     เพชรรัตน์
ต าแหน่ง  วิศวกรปฏิบัติการ
วันท่ี  28  มกราคม  2564


