
วัตถุประสงค์  :  

 
ช่ือผู้รับผิดชอบ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน       จุดควบคุมความเส่ียง

1.ผลการประเมินในปทีี่ผ่านมา

เคร่ืองมือ เกณฑ์ประเมิน 4,200         นาที

2.ผู้เยีย่มประเมินในกลุ่มงาน

และภายนอกกลุ่มงาน

3.ผลการประเมินความพงึพอใจ

ของกลุ่มเปา้หมาย

1. ขออนมุติแต่งต้ังคณะท างาน 2,100         นาที

2. ขออนมุัติจัดท าโครงการ

3. ขออนมุัติจัดประชุมชีแ้จงฯ

4. จัดท าแผน/ แจ้งแผน/ แนวทาง

การเยีย่มประเมินฯแกส่ถานบริการ

1. หลักฐานการจัดประชุม 2,100         นาที

2. หนงัสือขอนมุัติจัดประชุม

1. โปรแกรม HS4 25,200       นาที

1. หนงัสือขออนมุัติ 25,200       นาที

2. โปรแกรม HS4

3. มาตรฐานข้อก าหนด

1. รายงานผลการประเมินฯ 12,600 นาที

1. หนงัสือแจ้งเวียน 2,100 นาที

2. โปรแกรม HS4

1. โปรแกรม HS4 2,100 นาที

2. แฟม้ผลการประเมิน

งานประเมินรับรองมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ (ด้านสุขศึกษา)
กลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 6

เพ่ือเป็นคู่มือ แนวทางการปฏิบัติงานท่ีท าให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด

ระยะเวลา

2. จัดท ำแผนขออนุมัติ

4. สถำนพยำบำลประเมินตนเอง
ผ่ำนโปรแกรม HS4

กลุ่ม สช.

3. ชี้แจง/ ส่งเสริมมำตรฐำนฯ
แก่สถำนพยำบำล

คณะท ำงำน

5. เยี่ยมประเมินมำตรฐำนระบบบริกำร
สุขภำพ ณ สถำนพยำบำล

6. ตรวจสอบ/ รับรองผลกำร
ประเมิน

คณะท ำงำน

คณะท ำงำน, 
กรมสบส.

7. ประกำศ/ แจ้งผลกำรประเมิน

คณะท ำงำน

8. จัดเก็บผลกำรประเมินคณะท ำงำน

ผู้รับผิดชอบงำน
มำตรฐำนฯหลัก,

คณะท ำงำน

คณะท ำงำน

1. ทบทวนผลกำรประเมิน               
ด้ำนสุขศึกษำในปีท่ีผ่ำนมำ



รวมระยะเวลา 75,600       นาที



คู่มือปฏิบัติงาน กลุ่มงานสุขภาพภาค
ประชาชน และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 

เรื่อง กระบวนงานประเมินรับรองมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
(ด้านสุขศึกษา) 
เอกสารที่   
วันที่บังคับใช้   

 
1. วัตถุประสงค ์ 

 คู ่ม ือปฏิบัต ิงาน กลุ ่มงานสุขภาพภาคประชาชน และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ศูนย์สนับสนุน                       
บริการสุขภาพที่ 6 มีวัตถุประสงค์เพ่ือนำเสนอกระบวนงานประเมินรับรองมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ (ด้านสุข
ศึกษา) อันมีที่มาจากการถอดบทเรียนการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพที่กองสุขศึกษาได้จัดทำขึ้นทุกปีอย่างต่อเนื่อง 
ซึ่งเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษา เป็นข้อกำหนดระบบสุขภาพที่จำเป็นสำหรับการทำงาน                     
สุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อให้การดำเนินงานสุขศึกษาในโรงพยาบาลมีการบริหารจัดการที่ดี มีการ
จัดกระบวนงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพอย่างเป็นระบบ ถูกต้องตามหลักวิชาการและเชื่อถือได้ 
สอดคล้องกับมาตรฐานที่เกี่ยวกับทุกมาตรฐาน เป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพที่มุ่งเน้นการสร้างเสริมสุขภาพทั้งใน
โรงพยาบาลและต่อเนื่องไปจนถึงชุมชนด้วย ซึ่งเป็นระบบที่รัฐพึงจัดให้แก่ประชาชน และส่งมอบบริการที่มีคุณภาพ 
เป็นที่ไว้วางใจของประชาชนและสังคม เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ เอื้อให้เกิดความปลอดภัย 
สวัสดิภาพของผู้รับบริการ ผู้ให้บริการ ผู้มาเยือนชุมชนและสิ่งแวดล้อม 

2. ผังกระบวนงาน 

แบบฟอร์มผังกระบวนการทำงาน (Work flow) 
กลุ่มงานสุขภาพภาคประชาชน และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

ชื่อกระบวนการ   งานประเมินรับรองมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ (ด้านสุขศึกษา) 
ผู้รับผิดชอบหลัก   กลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

ลำดับ ผังกระบวนการ เวลา จุดควบคุมความเสี่ยง 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
1   4,200 

นาท ี
1.ผลการประเม ิน ในป ีท ี ่ ผ ่ านม า
เครื่องมือ เกณฑ์ประเมิน  
2.ผู ้ เยี ่ยมประเมินในกลุ ่มงาน และ
ภายนอกกลุ่มงาน  
3.ผลการประเมินความพึงพอใจ 
ของกลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่ม สช. 

1.แผนงานโครงการฯ 
2.หนังสือขออนุมัติจดักิจกรรม 

1.แผนงานโครงการฯ 
2.หนังสือขออนุมัติจดักิจกรรม 

 1.แผนงานโครงการฯ 

2.หนังสือขออนุมัติจดักิจกรรม 

1. ทบทวนผลการประเมิน               
ด้านสุขศึกษาในปีที่ผ่านมา 



2   2,100 
นาท ี

 

1. ขออนุมติแต่งตั้งคณะทำงาน 
2. ขออนุมัติจัดทำโครงการ 
3. ขออนุมัติจัดประชุมชี้แจงฯ 
4. จัดทำแผน/ แจ้งแผน/ แนวทาง 
การเยี่ยมประเมินฯแก่สถานบริการ 

กลุ่ม สช. 

3  
 
 

2,100 
นาท ี

 
 

1. หลักฐานการจัดประชุม  
2. หนังสือขออนุมัติจัดประชุม 
 
 

กลุ่ม สช. 

4    25,200 
นาท ี

1. โปรแกรม HS4 กลุ่ม สช. 

5  
 
 

25,200 
นาท ี

1. หนังสือขออนุมัติ 
2. โปรแกรม HS4 
3. มาตรฐานข้อกำหนด 

กลุ่ม สช. 

6  12,600 
นาท ี

 

1. รายงานผลการประเมินฯ กลุ่ม สช. 

7  2,100 
นาท ี

 

1. หนังสือแจ้งเวียน 
2. โปรแกรม HS4 

กลุ่ม สช. 

8  2,100 
นาท ี

 

1. โปรแกรม HS4 
2. แฟ้มผลการประเมิน 

กลุ่ม สช. 

 
3. ขอบเขต/ วิธีปฏิบัติ 
 กระบวนงาน “ประเมินรับรองมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ (ด้านสุขศึกษา)” เป็นเครื่องมือในการ
ดำเนินการการติดตาม ควบคุม กำกับ และเสริมพลัง การดำเนินงานตามตัวชี้วัดการดำเนินงานสุขภาพภาค
ประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ โดยมีขอบเขต/ วิธีปฏิบัติ ดังนี้  

3.1 ทบทวนผลการประเมิน ด้านสุขศึกษา ในปีที่ผ่านมา 
วิเคราะห์ผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาโดยกระบวนการ CIPP model การนิเทศงานในรอบปีที่ผ่าน

มา และนำผล swot analysis ของหน่วยงานมาเพ่ือจัดทำแนวทางการดำเนินงาน 
3.2 จัดทำแผนขออนุมัติ 

1.แผนงานโครงการฯ 
2.หนังสือขออนุมัติจดักิจกรรม 

1.แผนงานโครงการฯ 
2.หนังสือขออนุมัติจดักิจกรรม 

 1.แผนงานโครงการฯ 

2.หนังสือขออนุมัติจดักิจกรรม 

2. จัดทำแผนขออนุมัติ  

3. ชี้แจง/ ส่งเสริมมาตรฐานฯ 

แก่สถานพยาบาล 

4. สถานพยาบาลประเมินตนเอง
ผ่านโปรแกรม HS4 

5. เย่ียมประเมินมาตรฐานระบบ
บริการสุขภาพ ณ สถานพยาบาล 

6. ตรวจสอบ/ รับรองผลการ
ประเมิน 

7. ประกาศ/ แจ้งผลการประเมิน 

8. จัดเก็บผลการประเมิน 



3.2.1 ขออนุมัติจัดประชุมดำเนินการประชุมเตรียมการเยี่ยมประเมินฯร่วมกันระหว่างคณะกรรมการ
ผู้เยี่ยมประเมินในกลุ่มงาน และภายนอกกลุ่มงาน 

3.2.2 ขออนุมัติจัดประชุมชี้แจงและส่งเสริมมาตรฐานฯ แก่ผู้รับผิดชอบงาน (สสจ. และ รพ.) 
3.3 จัดประชุมชี้แจง/ ส่งเสริมมาตรฐานฯ แก่สถานพยาบาล 
ดำเนินการจัดทำเอกสารขออนุมัติจัดประชุม คำนวณกลุ่มเป้าหมาย และงบประมาณที่จะใช้ ทำหนังสือ

แจ้งไปยังผู้รับผิดชอบงาน ดำเนินการจัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจ หรือทบทวน ถึงสิ่งที่จะดำเนินงานว่าจะต้อง
อาศัย ความรู้ความสามารถอย่างไรบ้าง จะมีขั้นตอนในการดำเนินการอย่างไร และจะทำอย่างไรจึงจะทำให้ได้ผล
งานออกมาอย่างมีคุณภาพ 

3.4 สถานพยาบาลประเมินตนเองผ่านโปรแกรม HS4 
รพ.ประเมินตนเองผ่านโปรแกรม HS4 ใน 3 ประเด็น ใน บส.1 จัดลำดับเกณฑ์ท่ีเสี่ยง และวิเคราะห์

จัดทำแผนจัดการความเสี่ยง 
 3.5 เยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ณ สถานพยาบาล 

ดำเนินการเยี่ยมประเมินฯในพ้ืนที่ โดย 
3.5.1 รพ.นำเสนอ power point การดำเนินงานสุขศึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
3.5.2 รพ. นำคณะกรรมการฯ เยี ่ยมหน่วยงานตามรอยคุณภาพการดำเนินงาน โดยแสดงผัง

กระบวนงาน(Flowchart) ที่แสดงขึ้นตอนกระบวนงานสุขศึกษา ที่กลุ่มงานสุขศึกษา คลินิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
(ถ้ามี) เวชกรรม หรือเวชศาสตร์ครอบครัว และหน่วยบริการอื่นๆ ที่เกี ่ยวข้องกับบริการสุขศึกษาตามปัญหา
สาธารณสุขทีน่ำเสนอ 

3.5.3 คณะกรรมการเยี่ยมฯ สรุปสิ่งที่พบเห็นจากการเยี่ยม/ ข้อเสนอแนะในการพัฒนาฯ (โดยรพ.
ส่งเอกสารเพ่ิมเติมได้) 

3.6 ตรวจสอบ/ รับรองผลการประเมิน 
ดำเนินการประเมินผลการดำเนินการ (โดยดูข้อมูลที่รพ.ส่งเอกสารเพิ่มเติมจากโปรแกรม HS4) โดย 

3.6.1 ทำการปรับปรุงแก้ไขให้ ความรู้ในสิ่งที่ทำใหม่อีกครั้ง (กรณีที่ผลงานออกมาไม่ถึงขั้นที่พอใจ)     
3.6.2 ทำการปรับปรุงการดำเนินงานทั้งหมด (กรณีการดำเนินงานเป็นไปไม่ได้ผล) 
3.6.3 ดำเนินการนิเทศต่อไป สามารถทำได้โดยไม่ต้องให้ความรู้ในเรื ่องนั ้นอีก(กรณีประสบ

ผลสำเร็จตามที่ได้ตั้งไว้) 
3.7 ประกาศ/ แจ้งผลการประเมิน 

3.7.1 ประชุมคณะกรรมการเยี ่ยมประเมินฯ สรุปและรับรองผลผลการเยี ่ยมประเมินฯ  จัดทำ
ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อกรม สบส. และเขตสุขภาพ จัดทำสรุปผลการเยี่ยมประเมินฯ ด้านวิชาการ และด้านการเงิน
เสนอผู้บริหาร  

3.7.2 ประชาสัมพันธ์ผ่านงานสื่อสาร แจ้งผลการประเมินฯ ส่งเล่มสรุปผลการดำเนินงานเป็นลาย
ลักษณ์อักษร ผ่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด สำเนาส่งผู้อำนวยการ รพ. 



3.8 จัดเก็บผลการประเมิน 
รวบรวมข้อมูลจัดทำเล่มสรุปผลการดำเนินงานประจำปี และจัดเก็บผลงานลงในแฟ้มของกลุ่มงาน 



แบบสอบถาม 

งานประเมินรับรองมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ (ด้านสุขศึกษา) 

คำถาม มี ไม่มี คำอธิบาย 
1. จัดทำแผนขออนุมัติ    

- จัดทำแผนขออนุมัติควบถ้วน ครอบคลุม
กระบวนการทำงาน ✓ 

  

2. ชี้แจง/ ส่งเสริมมาตรฐานฯ แก่สถานพยาบาล    
- จัดประชุมชี้แจง ถ่ายทอดแนวทางการ

ดำเนินงานสุขศึกษา  เพ่ือพัฒนาความรอบรู้ด้าน
สุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพแก่ผู้รับผิดชอบงาน
ทราบ 

✓ 

  

3. สถานพยาบาลประเมินตนเองผ่านโปรแกรม HS4    
- ผลประเมินครบถ้วน ถูกต้อง ทันตามเวลาที่

กำหนด ✓ 
  

4. เยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ณ 
สถานพยาบาล 

   

- มีแผนการเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการ
สุขภาพครบถ้วน ✓ 

  

- ดำเนินการได้ครบทุกพ้ืนที่  ✓   
5. ตรวจสอบ/ รับรองผลการประเมิน    

- มีการสรุปผลการดำเนินงาน ตรวจสอบผลก่อน
นำส่งผลการดำเนินงาน  ✓ 

  

- ครบถ้วน ทันตามเวลาที่กำหนด ✓   
7. ประกาศ/ แจ้งผลการประเมิน    

- แจ้งผลการดำเนินงาน คืนข้อมูลกี่
สถานพยาบาล ✓ 

  

 

        ลงชื่อ นางเพ็ญวิภา นิลเนตร 

        ต าแหน่ง นกัวิชาการสาธารณสขุปฏิบตัิการ 

        วนัท่ี 28 มกราคม 2564 

 



วัตถุประสงค์  :  

 
ช่ือผู้รับผิดชอบ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน       จุดควบคุมความเส่ียง

1.ทบทวน วิเคราะห์ CIPP ปัญหา 4,200 นาที
อุปสรรคในการด าเนินงานในรอบ

ปีท่ีผ่านมา

1. ค าส่ังแต่งต้ังคณะท างาน 12,600  นาที

2.ก าหนดบทบาทหน้าท่ีให้ชัดเจน

3.ค าส่ังเป็นปัจจุบัน

1.แผนงานโครงการฯ 12,600  นาที

2.หนังสือขออนุมัติจัดกิจกรรม

1. หนังสือขออนุมัติจัดประชุม 2,100 นาที

2.เอกสารช้ีแจงแนวทางการ

ด าเนินงานตามตัวช้ีวัด

1. หลักฐานการเข้าร่วมประชุม/ 25,200  นาที

2. หนังสือขอนุมัติ

3. หนังสือสนับสนุนส่ือ,องค์ความรู้

1.หนังสืออนุมัติ 25,200  นาที

2.สรุปผลการด าเนินงาน

1. โปรแกรมประเมิน HB/HL 4,200 นาที

2.โปรแกรม Health Gate

3. โปรแกรม Thai PHC
4.แบบรายงานผลการด าเนินงาน

1. สรุปรูปเล่มผลการด าเนินงาน 2,100 นาที

2.หนังสือแจ้งผลการติดตามงาน

1. แฟ้มงานสุขศึกษาและ 2,100 นาที

พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

ระยะเวลา

งานส่งเสริม สนับสนุนกลไก รูปแบบการด าเนินงานสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
รวมท้ังนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผล 

กลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 6

เพ่ือเป็นคู่มือ แนวทางการปฏิบัติงานท่ีท าให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด

3. จัดท ำแผนงำน/ โครงกำรขับเคลือน
งำน

5. พัฒนำศักยภำพผู้รับผิดชอบงำนระดับ
จังหวัด/ อ ำเภอ ส่งเสริม สนับสนุนกำร

ด ำเนินงำน

กลุ่ม สช.

กลุ่ม สช., สสจ.

กลุ่ม สช.

7. ประเมินผลกำรด ำเนินงำน/ สรุปผล
กำรด ำเนินงำน 

4. จัดประชุมถ่ำยทอดแนวทำงกำร
ด ำเนินงำนสุขภำพภำคประชำชน

และพัฒนำพฤติกรรมสุขภำพ

6. นิเทศ ติดตำม เยี่ยมเสริมพลัง
กำรด ำเนินงำน

กลุ่ม สช.

กลุ่ม สช.

กลุ่ม สช.

9. จัดเก็บผลกำรด ำเนินงำนกลุ่ม สช.

กลุ่ม สช. 1. ทบทวน วิเครำะห์กำรด ำเนินงำน
(CIPP Model)

2. แต่งต้ังตณะท ำงำน/กรรมกำร
ขับเคลื่อนงำน

กลุ่ม สช. 8. ด ำเนินกำรคืนข้อมูลผลกำรนิเทศ 
ติดตำม



2. แฟ้มงานสุขภาพภาคประชาชน

รวมระยะเวลา 90,300 นาที



คู่มือปฏิบัติงาน กลุ่มงานสุขภาพภาค
ประชาชน และพ ัฒนาพฤต ิกรรม
สุขภาพ 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 

เร ื ่อง กระบวนงานส่งเสร ิม สนับสนุนกลไก ร ูปแบบการ
ดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ  
รวมทั้งนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผล 
เอกสารที่   
วันที่บังคับใช้   

 
1. วัตถุประสงค ์ 

 คู่มือปฏิบัติงาน กลุ่มงานสุขภาพภาคประชาชน และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ศูนย์สนับสนุนบริการ
สุขภาพที่ 6 มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอกระบวนงานส่งเสริม สนับสนุนกลไก รูปแบบการดำเนินงานสุขภาพ
ภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ  รวมทั้งนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผล  ซึ่งได้มาจากการ
ประชุมถอดบทเรียนการดำเนินงาน  กลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ศูนย์สนับสนุน
บริการสุขภาพที่ 6 ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการติดตาม ควบคุม กำกับ และเสริมพลัง การดำเนินงาน
ตามตัวชี้วัดการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ อันจะส่งผลต่อการพัฒนา
ความสำเร็จของมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และภาคีเครือข่ายที่
เกี่ยวข้องต่อไป 

2. ผังกระบวนงาน 

แบบฟอร์มผังกระบวนการทำงาน (Work flow) 
กลุ่มงานสุขภาพภาคประชาชน และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

ชื่อกระบวนการ   กระบวนงานส่งเสริม สนับสนุนกลไก รูปแบบการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชนและ
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ  รวมทั้งนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบหลัก   กลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

ลำดับ ผังกระบวนการ เวลา จุดควบคุมความเสี่ยง 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
1  4,200 

นาที 
1. ทบทวน  ว ิ เ ค ร าะห ์  CIPP 

ป ั ญ ห า อ ุ ป ส ร ร ค ใ น ก า ร
ดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา 

2.  

กลุ่ม สช. 

2  12,600 
นาที 

 

1. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน 
2. กำหนดบทบาทหน้าที่ให้ชัดเจน 
3. คำสั่งเป็นปัจจุบัน 
 

กลุ่ม สช. 

1. ทบทวน วิเคราะห์การ
ดำเนินงาน (CIPP Model)  

1.แผนงานโครงการฯ 
2.หนังสือขออนุมัติจดักิจกรรม 

1.แผนงานโครงการฯ 
2.หนังสือขออนุมัติจดักิจกรรม 

 1.แผนงานโครงการฯ 

2.หนังสือขออนุมัติจดักิจกรรม 

2. แต่งตั้งคณะทำงาน/
กรรมการขับเคลื่อนงาน 



3  
 
 

12,600 
นาที 

 
 

1.แผนงานโครงการฯ 
2.หนังสือขออนุมัติจัดกิจกรรม 

กลุ่ม สช. 

4   2,100 
นาที 

1. หนังสือขออนุมัติจัดประชุม 
2 . เ อ ก ส า ร ช ี ้ แ จ ง แ น ว ท า ง ก า ร
ดำเนินงานตามตัวชี้วัด 

กลุ่ม สช. 

5  
 
 

25,200 
นาที 

1. หลักฐานการเข้าร่วมประชุม/  
2. หนังสือขออนุมัต ิ
3. หนังสือสนับสนุนสื่อ,องค์ความรู้ 
 
 

กลุ่ม สช. 

6  25,200 
นาที 

1.หนังสืออนุมัติ 
2.สรุปผลการดำเนินงาน 

กลุ่ม สช. 

7  4,200 
นาที 

 

1. โปรแกรมประเมิน HB/HL 
2. โปรแกรม Health Gate 
3. โปรแกรม Thai PHC 
4. แบบรายงานผลการดำเนินงาน 

กลุ่ม สช. 

8  2,100 
นาที 

1. สรุปรูปเล่มผลการดำเนินงาน 
2.หนังสือแจ้งผลการติดตามงาน 

กลุ่ม สช. 

9  2,100 
นาที 

1. แฟ ้มงานส ุขศ ึกษาและพ ัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ 
2. แฟ้มงานสุขภาพภาคประชาชน 

กลุ่ม สช. 

 
3. ขอบเขต/ วิธีปฏิบัติ 
 กระบวนงาน “กระบวนงานส่งเสริม สนับสนุนกลไก รูปแบบการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน
และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ  รวมทั้งนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผล”เป็นเครื่องมือในการดำเนินการ
การติดตาม ควบคุม กำกับ และเสริมพลัง การดำเนินงานตามตัวชี้วัดการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน 
และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ โดยมีขอบเขต/ วิธีปฏิบัติ ดังนี้  

3.1 การทบทวน วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน 
วิเคราะห์ผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาโดยกระบวนการ CIPP model การนิเทศงานใน

รอบปีที่ผ่านมา และนำผล swot analysis ของหน่วยงานมาเพ่ือจัดทำแนวทางการดำเนินงาน 
3.2 แต่งตั้งคณะทำงาน/กรรมการขับเคลื่อนงาน 

3. จัดทำแผนงาน/ โครงการ
ขับเคลือนงาน 

4. จัดประชุมถ่ายทอดแนวทางการ
ดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน

และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

5. พัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงาน
ระดับจังหวัด/ อำเภอ ส่งเสริม 

สนับสนุนการดำเนินงาน 

6. นิเทศ ติดตาม เย่ียมเสริมพลัง
การดำเนินงาน 

7. ประเมินผลการดำเนินงาน/ 
สรุปผลการดำเนินงาน  

8. ดำเนินการคืนข้อมูลผลการ
นิเทศ ติดตาม 

9. จัดเก็บผลการดำเนินงาน 



กำหนดบทบาทหน้าที่ให้ชัดเจน โดยคัดเลือกจากคนที่มีความเชี่ยวชาญ จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง
คณะทำงานทีเ่ป็นปัจจุบัน 

3.3 จัดทำแผนงาน/ โครงการขับเคลือนงาน  
การวางแผนการดำเนินงานมุ่งการมีส่วนร่วมของผู้รับผิดชอบงานระดับจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 6       

เป็นแผนระยะ 1 ปีงบประมาณ มีเป้าหมายเพื่อความสำเร็จในการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญงานสุขภาพ
ภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพโดย ภายใต้งบประมาณของกลุ่มงาน และภาคีเครือข่าย  และ
ดำเนินการจัดทำโครงการ 

3.4 จัดประชุมถ่ายทอดแนวทางการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ  
ดำเนินการจัดทำเอกสารขออนุมัติจัดประชุม คำนวณกลุ่มเป้าหมาย และงบประมาณที่จะใช้ ทำ

หนังสือแจ้งไปยังผู้รับผิดชอบงาน ดำเนินการจัดประชุมถ่ายทอดแนวทางการดำเนินงาน ตัวชี้วัดที่สำคัญในงาน
สุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพให้ผู้รับผิดชอบงานระดับจังหวัดทราบ 
 3.5 พัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานระดับจังหวัด/ อำเภอ ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงาน 

3.5.1 ทบทวนความรู้เดิม 
3.5.2 ความรู้ที่เก่ียวข้องตัวชี้วัด 
3.5.3 ทักษะที่จำเป็นในการดำเนินงาน 
3.5.4 แรงบัลดาลใจในการทำงาน 

3.6 นิเทศ ติดตาม เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงาน 
3.6.1 ติดตามการดำเนินงานของผู้รับผิดชอบงานระดับจังหวัด และผลการดำเนินงานตามตัวชี้

รายไตรมาส และสนับสนุนความรู้ความเข้าใจ และอำนวยควาสะดวกในการดำเนินงานผ่านช่องทางต่าง ๆ  
3.6.2 ดำเนินการจัดประชุมนิเทศในพื้นที่จังหวัด กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน 

และผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด และอำเภอ ประธานชมรม อสม ระดับจังหวัด และอำเภอ เข้าร่วมรับการนิเทศ
งาน 

3.6.3 การสร้างขวัญและกำลังใจ ดำเนินการในพื้นที่ต้นแบบที่ทางผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด
คัดเลือก โดยดำเนินการติดเสริมพลัง  

3.7 ประเมินผลการดำเนินงาน/ สรุปผลการดำเนินงาน 
3.7.1 ประเมินผลสำเร็จในการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ระดับการมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 

และร้อยละความพึงพอใจในการดำเนินงาน 
3.7.2 จัดทำรูปเล่นสรุปผลการดำเนินงานทั้งด้านวิชาการ และความคุ้มค่า 

3.8 ดำเนินการคืนข้อมูลผลการนิเทศ ติดตาม 
จัดทำ และส่งสรุปผลการนิเทศงานให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 

3.9 จัดเก็บผลการดำเนินงาน 
จัดเก็บผลการดำเนินงานลงในแฟ้มของกลุ่มงาน 

 



แบบสอบถาม 

กระบวนงานส่งเสริม สนบัสนุนกลไก รูปแบบการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนา

พฤติกรรมสุขภาพ  รวมทัง้นิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผล 

คำถาม มี ไม่มี คำอธิบาย 
1. แต่งตั้งคณะทำงาน/กรรมการขับเคลื่อนงาน    

- คัดเลือกจากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ตรง
กับหน้าที่ความรับผิดชอบ ✓ 

  

2. จัดทำแผนงาน/ โครงการขับเคลื่อนงาน    
- สอดคล้องกับแผนงาน นโยบาย ตัวชี้วัด เกิด

ประโยชน์ในการทำงาน ✓ 
  

3. จัดประชุมถ่ายทอดแนวทางการดำเนินงานสุขภาพ
ภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

   

- ชี้แจง ถ่ายทอดแนวทางการดำเนินงานสุขภาพ
ภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพแก่
ผู้รับผิดชอบงานทราบ 

✓ 

  

4. นิเทศ ติดตาม เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงาน    
- มีแผนการนิเทศ ติดตาม เยี่ยมเสริมพลังการ

ดำเนินงาน ✓ 
  

- ดำเนินการได้ครบทุกพ้ืนที่  ✓   
5. ประเมินผลการดำเนินงาน/ สรุปผลการดำเนินงาน    

- มีการสรุปผลการดำเนินงาน ตรวจสอบผลก่อน
นำส่งผลการดำเนินงาน ✓ 

  

6. ดำเนินการคืนข้อมูลผลการนิเทศ ติดตาม    
- แจ้งผลการดำเนินงาน คืนข้อมูลแก่ผู้รับผิดชอบ

งาน ✓ 
  

 

        ลงชื่อ นางเพ็ญวิภา นิลเนตร 

        ต าแหน่ง นกัวิชาการสาธารณสขุปฏิบตัิการ 

        วนัท่ี 28 มกราคม 2564 

 



วัตถุประสงค์  :  เพ่ือเป็นคู่มือ แนวทางการปฏิบัติงานท่ีท าให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ช่ือผู้รับผิดชอบ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน       จุดควบคุมความเส่ียง

1. ค ำส่ังแต่งต้ังคณะท ำงำน 420 นาที

2.ก ำหนดบทบำทหน้ำท่ีให้ชัดเจน

3.ค ำส่ังเป็นปัจจุบัน

1. รวบรวมข้อมูลจำกพ้ืนท่ี 12,600 นาที

2.แผนงำนโครงกำรฯ

3.หนังสือขออนุมัติจัดกิจกรรม

1. หนังสือขออนุมัติจัดประชุม 2,100 นาที

1. หลักฐำนกำรเข้ำร่วมประชุม/ 2,100  นาที

หนังสือขอนุมัติ

1.หนังสือขออนุมัติ 25,200 นาที

2.หนังสือสนับสนุนส่ือ,องค์ควำมรู้

1.หนังสืออนุมัติ 25,200 นาที

2.สรุปผลกำรด ำเนินงำน

1. หนังสือขออนุมัติ 2,100  นาที

2.หลักฐำนกำรจัดกิจกรรม

3.รำยงำนพ้ืนท่ีต้นแบบ

1. โปรแกรมประเมิน HB/HL 4,200 นาที

2.โปรแกรม Health Gate

3.แบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน

1. แฟ้มงำนสุขศึกษำและ 2,100 นาที

พัฒนำพฤติกรรมสุขภำพ

งานเสริมสร้าง สนับสนุน พัฒนาความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพ
กลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 6

ประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด

ระยะเวลา

2. จัดท ำแผนงำน/ โครงกำรขับเคลือน
งำน

4. พัฒนำศักยภำพผู้รับผิดชอบงำนสุข
ศึกษำระดับจังหวัด/ อ ำเภอ

กลุ่ม สช.

กลุ่ม สช., สสจ.

กลุ่ม สช.

8. ประเมินผลกำรด ำเนินงำน และ
ประเมิน HB/ HL

3. ถ่ำยทอดแนวทำงกำรด ำเนินงำนสุข
ศึกษำ  เพ่ือพัฒนำควำมรอบรู้ด้ำน

สุขภำพและพฤติกรรมสุขภำพ

6. นิเทศ ติดตำม เยี่ยมเสริมพลัง
กำรด ำเนินงำนสุขศึกษำ

5. ส่งเสริม สนับสนุนกำรด ำเนินงำนสุข
ศึกษำ 

(วิทยำกร/ ให้ค ำปรึกษำ/ องค์ควำมรู)้

กลุ่ม สช.

กลุ่ม สช.

กลุ่ม สช.

กลุ่ม สช.

7. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระดับเขต (ต้นแบบ)

กลุ่ม สช.

9. จัดเก็บผลกำรด ำเนินงำนกลุ่ม สช.

1. แต่งต้ังตณะท ำงำน/กรรมกำร
ขับเคลื่อนงำน



รวมระยะเวลำ 76,020 นาที



คู่มือปฏิบัติงาน กลุ่มงานสุขภาพภาค
ประชาชน และพ ัฒนาพฤต ิกรรม
สุขภาพ 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 

เรื่อง กระบวนงานเสริมสร้าง สนับสนุน พัฒนาความรอบรู้และ
พฤติกรรมสุขภาพ 
เอกสารที่   
วันที่บังคับใช้   

 
1. วัตถุประสงค ์ 

 คู่มือปฏิบัติงาน กลุ ่มงานสุขภาพภาคประชาชน และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ศูนย์สนับสนุน                       
บริการสุขภาพที่ 6 มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอกระบวนงานเสริมสร้าง สนับสนุน พัฒนาความรอบรู้และ
พฤติกรรมสุขภาพ ซึ่งได้มาจากการประชุมถอดบทเรียนการดำเนินงาน  กลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 ได้จัดทำขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการติดตาม ควบคุม กำกับ 
และเสริมพลัง การดำเนินงานพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ อันจะส่งผลต่อการพัฒนา
ความสำเร็จของมีพฤติกรรมสุขภาพ และความรอบรู้ด้านสุขภาพที่ถูกต้อง และนำไปสู่การมีสุขภาพกาย 
สุขภาพจิตที่ดีในกลุ่มประชากรเป้าหมาย 

2. ผังกระบวนงาน 

แบบฟอร์มผังกระบวนการทำงาน (Work flow) 
กลุ่มงานสุขภาพภาคประชาชน และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

ชื่อกระบวนการ   งานเสริมสร้าง สนับสนุน พัฒนาความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพ 
ผู้รับผิดชอบหลัก   กลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

ลำดับ ผังกระบวนการ เวลา จุดควบคุมความเสี่ยง 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
1   420 

นาที 
1. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน 
2.กำหนดบทบาทหน้าที่ให้ชัดเจน 
3.คำสั่งเป็นปัจจุบัน 

กลุ่ม สช. 

2   12,600 
นาที 

 

1. รวบรวมข้อมูลจากพ้ืนที่ 
2.แผนงานโครงการฯ 
3.หนังสือขออนุมัติจัดกิจกรรม 

กลุ่ม สช. 

3  
 
 

2,100 
นาที 

 
 

1. หนังสือขออนุมัติจัดประชุม 
 
 
 

กลุ่ม สช. 

1.แผนงานโครงการฯ 
2.หนังสือขออนุมัติจดักิจกรรม 

1.แผนงานโครงการฯ 
2.หนังสือขออนุมัติจดักิจกรรม 

 1.แผนงานโครงการฯ 

2.หนังสือขออนุมัติจดักิจกรรม 

1. แต่งต้ังตณะทำงาน/กรรมการ
ขับเคลื่อนงาน 

2. จัดทำแผนงาน/ โครงการ
ขับเคลือนงาน 

3. ถ่ายทอดแนวทางการดำเนินงาน
สุขศึกษา  เพ่ือพัฒนาความรอบรู้
ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสขุภาพ 

1.แผนงานโครงการฯ 
2.หนังสือขออนุมัติจดักิจกรรม 

1.แผนงานโครงการฯ 
2.หนังสือขออนุมัติจดักิจกรรม 

 1.แผนงานโครงการฯ 

2.หนังสือขออนุมัติจดักิจกรรม 



4   2,100 
นาที 

1. หลักฐานการเข้าร่วมประชุม/  
หนังสือขออนุมัต ิ

กลุ่ม สช. 

5  
 
 

25,200 
นาที 

1. หนังสือขออนุมัต ิ
2. หนังสือสนับสนุนสื่อ,องค์ความรู้ 
 
 

กลุ่ม สช. 

6  25,200 
นาที 

1.หนังสืออนุมัติ 
2.สรุปผลการดำเนินงาน 

กลุ่ม สช. 

7  2,100 
นาที 

1. หนังสือขออนุมัติ 
2.หลักฐานการจัดกิจกรรม 
3.รายงานพื้นที่ต้นแบบ 

กลุ่ม สช. 

8  4,200 
นาที 

1. โปรแกรมประเมิน HB/HL 
2.โปรแกรม Health Gate 
3.แบบรายงานผลการดำเนินงาน 

กลุ่ม สช. 

9  2,100 
นาที 

1. แฟ ้มงานส ุขศ ึกษาและพ ัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ 
 

กลุ่ม สช. 

 
3. ขอบเขต/ วิธีปฏิบัติ 
 กระบวนงาน “กระบวนงานเสริมสร้าง สนับสนุน พัฒนาความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพ”เป็น
เครื่องมือในการดำเนินการการติดตาม ควบคุม กำกับ และเสริมพลัง การดำเนินงานตามตัวชี้วัดการดำเนินงาน
สุขภาพภาคประชาชน และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ โดยมีขอบเขต/ วิธีปฏิบัติ ดังนี้  

3.1 แต่งตั้งตณะทำงาน/กรรมการขับเคลื่อนงาน 
กำหนดบทบาทหน้าที่ให้ชัดเจน โดยคัดเลือกจากคนที่มีความเชี่ยวชาญ จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง

คณะทำงานที่เป็นปัจจุบัน 
3.2 จัดทำแผนงาน/ โครงการขับเคลื่อนงาน  

การวางแผนการดำเนินงานมุ่งการมีส่วนร่วมของผู้รับผิดชอบงานระดับจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 6       
เป็นแผนระยะ 1 ปีงบประมาณ มีเป้าหมายเพื่อความสำเร็จในการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ ภายใต้
งบประมาณของกลุ่มงาน และภาคีเครือข่าย และดำเนินการจัดทำโครงการ 

3.3 จัดประชุมถ่ายทอดแนวทางการดำเนินงานสุขศึกษา  เพื่อพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพและ
พฤติกรรมสุขภาพ 

9. จัดเก็บผลการดำเนินงาน 

4. พัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงาน
สุขศึกษาระดับจังหวัด/ อำเภอ 

5. ส่งเสริม สนับสนนุการ
ดำเนินงานสุขศกึษา  

(วิทยากร/ ให้คำปรึกษา/ องค์
ความรู้) 

6. นิเทศ ติดตาม เย่ียมเสริมพลัง
การดำเนินงานสุขศกึษา 

7. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระดับเขต (ต้นแบบ) 

8. ประเมินผลการดำเนินงาน และ
ประเมิน HB/ HL 



ดำเนินการจัดทำเอกสารขออนุมัติจัดประชุม คำนวณกลุ่มเป้าหมาย และงบประมาณที่จะใช้ ทำ
หนังสือแจ้งไปยังผู้รับผิดชอบงาน ดำเนินการจัดประชุมถ่ายทอดแนวทางการดำเนินงาน ตัวชี้วัดที่สำคัญในงาน
สุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพให้ผู้รับผิดชอบงานระดับจังหวัดทราบ 

3.4 พัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานระดับจังหวัด/ อำเภอ ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงาน 
3.5.1 ทบทวนความรู้เดิม 
3.5.2 ความรู้ที่เก่ียวข้องตัวชี้วัด 
3.5.3 ทักษะที่จำเป็นในการดำเนินงาน 
3.5.4 แรงบัลดาลใจในการทำงาน 

 3.5 ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานสุขศึกษา (วิทยากร/ ให้คำปรึกษา/ องค์ความรู้) 
ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพใน

รูปแบบต่างๆ พร้อมทั้งจัดทำ/จัดหาสื่อ องค์ความรู้ส่งต่อพ้ืนที่เพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานในพ้ืนที่ 
3.6 นิเทศ ติดตาม เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานสุขศึกษา 

3.6.1 ติดตามการดำเนินงานของผู้รับผิดชอบงานระดับจังหวัด และผลการดำเนินงานตามตัวชี้
รายไตรมาส และสนับสนุนความรู้ความเข้าใจ และอำนวยควาสะดวกในการดำเนินงานผ่านช่องทางต่าง ๆ  

3.6.2 ดำเนินการจัดประชุมนิเทศในพื้นที่จังหวัด กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน 
และผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด และอำเภอ ประธานชมรม อสม ระดับจังหวัด และอำเภอ เข้าร่วมรับการนิเทศ
งาน 

3.6.3 การสร้างขวัญและกำลังใจ ดำเนินการในพื้นที่ต้นแบบที่ทางผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด
คัดเลือก โดยดำเนินการติดเสริมพลัง  

3.7 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต (ต้นแบบ) 
ดำเนินการจัดกิจกรรม ขออนุมัติจัดคัดเลือก และแลกเปลี่ยนเรียนรู้พื้นที่ต้นแบบการดำเนินงาน

สุขศึกษาในพื้นที่ต่างๆ เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพื้นที่ๆมีการดำเนินงานได้ดี 
3.8 ประเมินผลการดำเนินงาน และประเมิน HB/ HL  

3.8.1 ประเมินผลสำเร็จในการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ความรอบรู้ด้านสุขภาพ และพฤติกรรม
สุขภาพในกลุ่มประชากรเป้าหมาย ระดับการมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน และร้อยละความพึงพอใจในการ
ดำเนินงาน 

3.8.2 จัดทำรูปเล่นสรุปผลการดำเนินงานทั้งด้านวิชาการ และความคุ้มค่า  
3.9 จัดเก็บผลการดำเนินงาน 

จัดทำ และส่งสรุปผลการนิเทศงานให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ จัดเก็บ
ผลการดำเนินงานลงในแฟ้มของกลุ่มงาน 
 



แบบสอบถาม 

งานเสริมสร้าง สนับสนุน พัฒนาความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพ 

คำถาม มี ไม่มี คำอธิบาย 
1. แต่งตั้งคณะทำงาน/กรรมการขับเคลื่อนงาน    

- คัดเลือกจากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ตรง
กับหน้าที่ความรับผิดชอบ ✓ 

  

2. จัดทำแผนงาน/ โครงการขับเคลื่อนงาน    
- สอดคล้องกับแผนงาน นโยบาย ตัวชี้วัด เกิด

ประโยชน์ในการทำงาน ✓ 
  

3. ถ่ายทอดแนวทางการดำเนินงานสุขศึกษา  เพื่อ
พัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ 

   

- จัดประชุมชี้แจง ถ่ายทอดแนวทางการ
ดำเนินงานสุขศึกษา  เพ่ือพัฒนาความรอบรู้ด้าน
สุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพแก่ผู้รับผิดชอบงาน
ทราบ 

✓ 

  

4. นิเทศ ติดตาม เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงาน    
- มีแผนการนิเทศ ติดตาม เยี่ยมเสริมพลังการ

ดำเนินงาน ✓ 
  

- ดำเนินการได้ครบทุกพ้ืนที่  ✓   
5. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต    

- มีแผนการดำเนินงาน ✓   
6. ประเมินผลการดำเนินงาน/ สรุปผลการดำเนินงาน    

- มีการสรุปผลการดำเนินงาน ตรวจสอบผลก่อน
นำส่งผลการดำเนินงาน ✓ 

  

7. ดำเนินการคืนข้อมูลผลการนิเทศ ติดตาม    
- แจ้งผลการดำเนินงาน คืนข้อมูลแก่ผู้รับผิดชอบ

งาน ✓ 
  

 

        ลงชื่อ นางเพ็ญวิภา นิลเนตร 
        ต าแหน่ง นกัวิชาการสาธารณสขุปฏิบตัิการ 
        วนัท่ี 28 มกราคม 2564 


