งานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
งานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล
การจัดทาแผนงาน/โครงการและแผนปฏิบัติการประจาปี
ผู้รับผิดชอบ
- งานบริหาร
นโยบาย
ยุทธศาสตร์และ
ประเมินผล
- งานบริหาร
นโยบาย
ยุทธศาสตร์และ
ประเมินผล
-กลุ่มงาน

Flowchart
ศึกษากรอบนโยบาย/เป้าหมายของ
กรมอนามัย/ กระทรวงฯและ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากกรม
อนามัย

ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.ทบทวนยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
กับโครงการและกิจกรรมสาคัญ ตามแผน
ปฏิบัติการกรมอนามัยประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2561

ความเสี่ยง
การปรับเปลี่ยนนโยบาย/
ตัวชี้วัด ของกรมอนามัยทา
ให้ ขาดแนวทางในการ
ดาเนินงานที่ชัดเจน

จุดควบคุม

ระยะเวลา

ติดตามข้อมูล
การเปลีย่ นแปลง
และปรับแนวทาง
ให้สอดคล้องกัน

๒๐ วันทาการ
ก่อนการจัดทา
แผน

๑ครั้ง/ปี

๑. ๕ วันทาการ

๑ ครั้ง/ปี
พฤศจิกายน

1.กาหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด โครงการ
หลักและกิจกรรมสาคัญ แผนงาน/
โครงการให้กับผู้รับผิดชอบ
2.พิจารณาจัดสรรงบประมาณตาม
แปลงแผนกลยุทธ์ของศูนย์ฯ เป็น
แผนงาน/โครงการ และแผนปฏิบตั ิการ ประเด็นยุทธศาสตร์
3.ประสานกลุ่มงานเพื่อจัดทาโครงการ

-ผู้จัดทาโครงการยังไม่มี
ความชัดเจนในเรื่องของ
4.ตรวจสอบโครงการและงบประมาณและ กลุ่มเป้าหมาย วิทยากรและ
ให้คาปรึกษา/แนวทางการแก้ไข ส่งแก้ไข สถานที่การจัดประชุม การ
5.รวบรวมโครงการเพื่อนาเสนอผูบ้ ริหาร ดาเนินการประชุม
พิจารณา

ไม่ผา่ น
-คณะกรรมการ
บริหารศูนย์ฯ

- ให้คาปรึกษา หา
แนวทางแก้ไข และ
ประสานกับกลุ่มงานที่
เกี่ยวข้อง

๒. ๕ วันทาการ
๓. ๕ วันทาการ
๔. ๕วันทาการ

๑ วันทาการ
นาเสนอผู้บริหารพิจารณา

ผ่าน

ปริมาณงาน
ตุลาคม

ผู้รับผิดชอบ
- งานบริหาร
นโยบาย
ยุทธศาสตร์และ
ประเมินผล

- งานบริหาร
นโยบาย
ยุทธศาสตร์และ
ประเมินผล

Flowchart

ขั้นตอนการดาเนินงาน

ความเสี่ยง

จุดควบคุม

ลงระบบ DOC 4.0 กรมอนามัยตาม
กรอบระยะเวลาที่กาหนดและเผยแพร่
เอกสาร

๑.รวบรวมโครงการที่ได้รับการพิจารณา
กาหนดรหัสกิจกรรมและรหัสแผนงาน
๒.ลงระบบ DOC 4.0 กรมอนามัย
๓.ส่งพิมพ์ และตรวจสอบ/แก้ไข
๔.เผยแพร่ผ่านวาง Internet /web side
และการเวียนเอกสารทางระบบ
อิเล็กทรอนิค

-ไม่สามารถถ่ายทอดให้
เจ้าหน้าที่ได้รับทราบและ
เข้าใจอย่างทั่วถึง
-ไม่สามารถลงระบบ DOC
4.0 ได้ทันเวลา

-ประสานและชั้แจง
ให้กับทุกกลุ่มงาน
เกี่ยวกับรหัสกิจกรรม
และรหัสแผนงาน และ
ขอความร่วมมือจาก
หัวหน้ากลุ่มงาน
ถ่ายทอดให้เจ้าหน้าที่ให้
รับทราบทุกคน

๑ จัดทา/ปรับแผน

-ไม่ได้ผลงานดาเนินงานตาม -แจ้งล่วงหน้าตาม
ระยะเวลา
ระยะเวลาตาม
แผนปฏิบัติงาน

ติดตามประเมินผลการดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ /สรุปผล

๒. ติดตามทางการประชุมบริหาร/เวียน
เอกสาร/ช่องทางอื่นๆ
๓.สรุปผลการดาเนินการ

ระยะเวลา
๑. ๑ วันทาการ
๒. ๑ วัน/โครงการ

ปริมาณงาน
พฤศจิกายน ธันวาคม

๓. ๑ วันทาการ
๔ ๑๕ นาที

๑. ๕ วันทาการ
๒.๕ วันทาการ
๓. ๕ วันทาการ

๔ ครั้ง/ปี ( ๑๕
วันก่อนสิ้นทุก
ไตรมาส)

งานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
งานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล
งานบริหารงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
- งานบริหาร
นโยบาย
ยุทธศาสตร์และ
ประเมินผล

- งานบริหาร
นโยบาย
ยุทธศาสตร์และ
ประเมินผล
-กลุ่มงานใน
สถาบันพัฒนาสุข
ภาวะเขตเมือง

Flowchart
ศึกษากรอบนโยบาย/เป้าหมายของ
การเบิกจ่ายงบประมาณกรมอนามัย/
และการเบิกจ่ายตามมติ ครม.

ขั้นตอนการดาเนินงาน

ความเสี่ยง

อาจได้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน
1. วิเคราะห์มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้จ่ายงบประมาณประจาปี จากสานัก
งบประมาณตามรายไตรมาส
2. วิเคราะห์แผนงานและงบประมาณที่
ได้รับจากกรมอนามัยเพื่อวางแผนการ
เบิกจ่ายงบประมาณตามรายไตรมาส
1.ประสานกับกลุ่มงานในสถาบันพัฒนาสุข -กลุ่มงานยังไม่ชัดเจน
ภาวะเขตเมืองชี้แจงเกี่ยวกับงบประมาณที่ งบประมาณของโครงการ
ได้รับการจัดสรร

จัดทาแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับ 2. .กาหนดแผนงาน และกิจกรรมหลัก
กิจกรรมสาคัญ แผนงาน ตามการจัดสรร เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายได้ถูกต้องตาม
ระเบียบกรมบัญชีกลาง
งบประมาณจากกรมอนามัย
3.ตรวจสอบโครงการและงบประมาณ
เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย
4.รวบรวมโครงการเพื่อนาเสนอผูบ้ ริหาร
พิจารณา

ไม่ผา่ น
-คณะกรรมการ
บริหารศูนย์ฯ

จุดควบคุม

ระยะเวลา

ติดตามข้อมูล
การเปลีย่ นแปลง
และปรับแนวทางการ
บริหารงบประมาณ
ให้สอดคล้องกัน

๑๕ วันทาการ
ก่อนการจัดทา
แผน

๑ครั้ง/ปี

-กาหนดเป้าหมายการ
เบิกจ่ายของแต่ละไตร
มาสเพื่อให้กลุม่ งาน
สามารถเบิกจ่ายได้ตาม
เป้าหมายของกรม
อนามัย

๑. ๕ วันทาการ

๑ ครั้ง/ปี
ตุลาคม

- ให้คาปรึกษา หา
แนวทางแก้ไข และ
ประสานกับกลุ่มงานที่
เกี่ยวข้อง

๒. ๕วันทาการ

๑ วันทาการ
นาเสนอผู้บริหารพิจารณา

ผ่าน

ปริมาณงาน
ตุลาคม

ผู้รับผิดชอบ
- งานบริหาร
นโยบาย
ยุทธศาสตร์และ
ประเมินผล

- งานบริหาร
นโยบาย
ยุทธศาสตร์และ
ประเมินผล

Flowchart
ลงระบบ DOC 4.0 กรมอนามัยตาม
กรอบระยะเวลาที่กาหนดและเผยแพร่
เอกสาร

ขั้นตอนการดาเนินงาน

ความเสี่ยง

จุดควบคุม

๑.รวบรวมโครงการที่ได้รับการพิจารณา
กาหนดรหัสกิจกรรมและรหัสแผนงาน
๒.ลงระบบ DOC 4.0 กรมอนามัย
๓.ตรวจสอบ/แก้ไขประมาณทีได้รบั การ
จัดสรรจากกรมอนามัย และส่งพิมพ์

-ไม่สามารถลงระบบ DOC
4.0 ได้ทันเวลา

-ลาดับความสาคัญของ
โครงการทีไ่ ด้รับ
งบประมาณมากเพื่อลง
ระบบก่อนเพื่อให้ทันต่อ
การลงระบบ DOC

๑ จัดทา/ปรับแผนงบประมาณรายไตร
มาส

-การเบิกจ่ายไม่ได้ตาม
เป้าหมายของกรมอนามัย

-ประสานกับกลุ่มงาน
๗ วันทาการ
เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับ
งบประมาณ เพื่อให้เร่ง
ดาเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องให้งบประมาณ
เบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย

๒. ติดตามทางการประชุมคณะกรรมการ
ติดตามประเมินผลการดาเนินงานการใช้
บริหาร/เวียนเอกสาร/ช่องทางอื่นๆ
จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบตั ิการ /
๓.สรุปผลการดาเนินการรายไตรมาสทุก
สรุปผล
วันที่ 15 ของเดือน ลงเวปไซต์สถาบัน
พัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

ระยะเวลา
๑ วันทาการ

ปริมาณงาน
๑ ครั้ง/ปี
ตุลาคม

๔ ครั้ง/ปี ( ๑๕
วันก่อนสิ้นทุก
ไตรมาส)

งานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
การติดตามผลการดาเนินงานโครงการ
ผู้รับผิดชอบ
- งานบริหาร
นโยบาย
ยุทธศาสตร์และ
ประเมินผล
- งานบริหาร
นโยบาย
ยุทธศาสตร์และ
ประเมินผล

Flowchart
ศึกษาแผนปฏิบตั ิการประจาปีและ
แผนงาน/โครงการของสสม.

ขั้นตอนการดาเนินงาน
๑. วิเคราะห์ข้อมูลโครงการจาก
แผนปฏิบัติการประจาปีของสถาบัน
พัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

๒. ร่างแผนประเมินการปฏิบัติงาน
๑. กาหนดวัตถุประสงค์ของการประเมิน
จัดทาแผนการติดตามผลการ
๒. กาหนดขอบเขตในการประเมิน
ดาเนินงานโครงการของสสม.และจัดทา ๓. กาหนดตัวชี้วัด/แหล่งข้อมูล
รายงานผลการดาเนินโครงการรายไตร ๔. จัดทาแบบฟอร์มติดตามผลการ
มาสส่งกรมอนามัยผ่านระบบ DOC. ดาเนินงาน
๕.กาหนดระยะเวลาในการรวบรวม
ข้อมูล และประเมินผล

ความเสี่ยง

จุดควบคุม

ระยะเวลา

-ข้อมูลที่ใช้ในการ
-ศึกษาข้อมูลที่เป็น
ประเมินผลไม่ครบถ้วนและ ปัจจุบัน
ไม่เป็นปัจจุบัน

๓๐ วันทาการ

-ไม่สามารถบันทึกข้อมูล
ผ่านระบบDOC.ภายใน
เวลาที่กาหนด

รวบรวมข้อมูลจาก
๑. ๕ วันทาการ
ผู้รับผิดชอบโครงการให้
ครบถ้วน

ปริมาณงาน
๑ครั้ง/ปี

๑ ครั้ง/ เดือน
(ทุกวันที่ 15
ของเดือน)

๒. ส่งพิมพ์
๓.ติดตามและรวบรวมผลการดาเนินงาน
ลงระบบ DOC. ในระยะเวลาที่กาหนด
- คณะกรรมการ
บริหารสสม.

- งาน บริหาร
นโยบาย
ยุทธศาสตร์และ
ประเมินผล

สรุปผลการประเมินเสนอต่อคณะ
๑.สรุปผล
กรรมการบริหารสสม.ตามความ
เหมาะสมเพื่อจัดทารายงานผลการ ๒.ส่งพิมพ์
ดาเนินงานโครงการประจาปีของสสม. ๓.นาเสนอผูบ้ ริหาร
เผยแพร่เอกสารรายงานผลการ
ดาเนินงานโครงการประจาปีของศูนย์
แก่ผู้เกี่ยวข้องฯและบุคคลทั่วไปผ่าน
ทาง Web site ของศูนย์ฯ

๒. ๑๐ วันทาการ
๓. ๓ วันทาการ

๑ ครั้ง/ เดือน

๑. ๑ วันทาการ

๑ ครั้ง/ เดือน

งาน HL กลุ่มงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล
แผนผังการติดตามผลการดาเนินงานประจาเดือนโครงการย่อย HL 16 โครงการ (Monthly Progress Report Flow)
โครงการพัฒนาบริการส่งเสริมสุขภาพและองค์กรนวัตกรรมเสริมสร้างความฉลาดรู้สุขภาพประชากรเขตเมือง (กทม.)
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเมือง
ระยะเวลา

ขั้นตอนการดาเนินงาน
กลุ่มงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล
- ส่งหนังสือเวียน ชี้แจงขั้นตอนการติดตามงาน และ
แบบรายงานผลประจาเดือนไปยังผู้รับผิดชอบโครงการ
(ผ่าน E-mail ของผู้ประสานงานโครงการ)

- ทุกสัปดาห์แรกของเดือน

*หมายเหตุ ครัง้ แรก จะส่งผ่านทางหนังสือเวียน

โครงการที่อนุมัติแล้ว
ผู้รับผิดชอบโครงการจะได้รับหนังสือแจ้ง
- แผนผังการติดตามผลการดาเนินงาน
(เฉพาะครั้งแรก)
- แบบสรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการ ราย
เดือน สาหรับโครงการที่ผ่านการอนุมัติแล้ว
(Monthly Progress Report Form 1)

โครงการที่ยังไม่อนุมัติ

- ทุกสัปดาห์แรกของเดือน

ผู้รับผิดชอบโครงการจะได้รับหนังสือแจ้ง
- แผนผังการติดตามผลการดาเนินงาน
(เฉพาะครั้งแรก)
- แบบสรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการ ราย
เดือน สาหรับโครงการที่ยัง ไม่ อนุมัติ
(Monthly Progress Report Form 2)

- ภายใน 7 วันทาการ
หลังรับแบบรายงาน

ผู้รับผิดชอบโครงการ ต้อง
1. ตรวจสอบข้อมูลการติดตามผล ความถูกต้องของกิจกรรมและงบประมาณ
2. กรอกข้อมูลงบประมาณที่ดาเนินงานในแต่ละกิจกรรม
3. เมื่อกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้ว ต้องกรอกข้อมูลในช่องของกิจกรรม ผลการ
ดาเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค
4. ตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้อง

- ภายใน 7 วันทาการ
หลังรับแบบรายงาน

ผู้รับผิดชอบโครงการ ส่งรายงานคืน
- ส่งรายงานตอบกลับทาง E-mail ภายในวันศุกร์ สัปดาห์ที่ 2 ของทุกเดือน
เวลา 12.00 *หมายเหตุ เฉพาะครั้งแรก ส่งหนังสือแจ้งกลับมาทาง งานธุรการ บย. ภายในวันที่
18 พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 12.00 น.

กลุ่มงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล
- ตรวจสอบผล และสรุปความก้าวหน้าโครงการย่อย (งบประมาณและกิจกรรม)
- รายงานผลความก้าวหน้าไปยัง ผู้อานวยการสถาบันฯ รองผู้อานวยการ
ผู้จัดการโครงการ
- รายงานผลการติดตามงาน ในการประชุม กบส. ประจาเดือน

- สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน
ดาเนินการต่อในเดือนต่อไป
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รายงาน
เรื่อง แผนรับมือภัยคุกคามระบบสารสนเทศ
1. แผนแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนและภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นกับระบบสารสนเทศ
2. แผนสารองข้อมูลสารสนเทศ

โดย
งานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกาลังคน
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
ข้อมูล ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 25561

สารบัญ
เรื่อง
คำนำ
1. วิสัยทัศน์
2. พันธกิจ
3. บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของงำนพัฒนำองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน
4. วัตถุประสงค์
5. เป้ำหมำย
6. กำรวิเครำะห์กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง
7. กำรประมำณควำมเสี่ยง
8. กำรประเมินค่ำควำมเสี่ยง
9. กำรรำยงำนผลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง
10. กำรจัดกำรควำมเสี่ยง
11. แผนกำรสำรองข้อมูลและกู้คืนข้อมูล (Backup & Recovery)
12. แผนแก้ไขปัญหำจำกสถำนกำรณ์ควำมไม่แน่นอนและภัยพิบัติที่อำจะเกิดขึ้น
กับระบบสำรสนเทศ
(แผนกรณีเกิดอัคคีภัยและแผนกรณีเกิดอุทกภัย)

หน้า
1
2
2
2
3
3
11
14
16
19
20
23
3๑

1

คานา
ข้อมูลสำรสนเทศ ถือเป็นทรัพย์สินทำงกำรบริหำรที่มีควำมสำคัญต่อทำงรำชกำร จำเป็นต้องได้รับกำร
ดูแลรักษำเพื่อให้เกิดควำมมั่นคงปลอดภัย สำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ต่อกำรวำงแผนพัฒนำองค์กร กำรบริหำรจัดกำร
องค์กร และกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในหน่วยงำน สถำบันพัฒนำสุขภำวะเขตเมือง ได้ตระหนักถึงควำมสำคัญของระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศขององค์กร ซึ่งอำจมีปัจจัยจำกภำยนอกและปัจจัยจำกภำยในมำกระทบทำให้ระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ รวมทั้งระบบอุปกรณ์ต่ำงๆ เสียหำยได้
สถำบันพัฒนำสุขภำวะเขตเมือง โดยงำนพัฒนำองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน จึงเห็นควำมจำเป็นอย่ำง
ยิ่งที่จะต้องมีแผนและคู่มือปฏิบัติกำรเพื่อรองรับสถำนกำรณ์ฉุกเฉินจำกภัยพิบัติที่อำจจะเกิดขึ้น จึง กำหนดให้จัดทำแผน
สำรองข้อ มู ล สำรสนเทศ และแผนแก้ ไขปั ญ หำจำกสถำนกำรณ์ ค วำมไม่ แ น่ น อนและภั ย พิ บั ติ ที่ อ ำจเกิ ด ขึ้ น กั บระบบ
สำรสนเทศ ทั้งนี้งำนพัฒนำองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ แผนรับมือกับภัยคุกคำมระบบสำรสนเทศ
เป็นกรอบแนวทำงในกำรดูแลรักษำระบบและแก้ไขปัญหำของสถำบันพัฒนำสุขภำวะเขตเมือง ที่อำจจะส่งผลกระทบต่อ
ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ รวมถึงระบบอุปกรณ์ต่ำงๆ ให้กลับคืนสู่สภำวะปกติ และสำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงต่อเนื่อง
มีประสิทธิภำพ ต่อไป

งานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกาลังคน
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
กุมภาพันธ์ 2561

2

แผนรับมือภัยคุกคามระบบสารสนเทศ
งานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกาลังคน สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
วิสัยทัศน์
“เป็นสถำบันชั้นนำวิจัยและนวัตกรรม สู่กำรเป็นเมืองสุขภำพดี ในปี 2563”
พันธกิจ
1. ผลักดันนโยบำยสำธำรณะ เพื่อปกป้องสุขภำวะของประชำชนในเขตเมืองโดยครอบคลุมประชำกร
เคลื่อนย้ำยแรงงำนต่ำงด้ำว
2. ดำเนินกำรตำมกฎหมำยที่กรมอนำมัยรับผิดชอบ รวมทั้งผลักดัน ชี้นำ กำกับ และติดตำมกำรปฏิบัติงำนของ
หน่วยงำนตำมมำตรกำรทำงกฎหมำยสำธำรณสุขและกฎหมำยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. พัฒนำองค์ควำมรู้หรือเทคโนโลยีกำรส่งเสริมสุขภำวะและสร้ำงสมดุลอนำมัยสิ่งแวดล้อมและถ่ำยทอดเป็น
แนวทำงปฏิบัติงำนหรือหลักสูตรให้แก่หน่วยงำนภำครัฐ เอกชน และประชำชน
4. พัฒนำรูปแบบกำรวิจัย และนวัตกรรมกำรส่งเสริมสุขภำวะ และสร้ำงสมดุลอนำมัยสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้อง
กับวิถีชีวิตเขตเมืองในพื้นที่กรุงเทพฯ ให้เป็นองค์กรต้นแบบด้ำนสุขภำพและขยำยผลไปสู่กำรปฏิบัติในพื้นที่เขตเมือง
จังหวัดอื่นๆ
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกาลังคน ตามคาสั่งสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
ที่ 42/2560 ลงวันที่ 5 กันยายน 2560
1. จัดทำแผนพัฒนำฝึกอบรมสนับสนุนและพัฒนำกำลังคนกำรส่งเสริมสุขภำพและอนำมัยสิ่งแวดล้อมให้กับ
ภำคีเครือข่ำย พร้อมรวบรวมแนวทำงหลักสูตรของหน่วยงำน เผยแพร่ให้ภำคีเครือข่ำยแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือฝึกอบรม
หรือจัดสรรงบประมำณสนับสนุนกำรพัฒนำหลักสูตรกำรฝึกอบรมพัฒนำบุคลำกรของภำคีเครือข่ำย
2. วำงแผนและบริหำรทรัพยำกรบุคคลให้ปฏิบัติภำรกิจของหน่วยงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพตลอดจนพัฒนำ
บุคลำกรในหน่วยงำนให้มีสมรรถนะ (Competency) ที่เหมำะสมกับภำรกิจของสถำบันพัฒนำสุขภำวะเขตเมือง โดย
อำศัยระบบบริหำรผลกำรปฏิบัติงำน (Performance Management System: PMS) ของบุคลำกรกำรประเมินสมรรถนะ
แผนพัฒนำรำยบุคคล และเครื่องมืออื่นๆ
3. ผลักดันกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของสถำบันพัฒนำสุขภำวะเขตเมืองที่ครอบคลุมถึงกำรวำงแผน (HRP)
กำรบริหำร (HRM) และกำรพัฒนำ (HRD) ให้เป็นไปตำมนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของกรมอนำมัย
4. สร้ำงบรรยำกำศควำมผูกพันในองค์กร สู่กำรพัฒนำองค์กรให้ได้ตำมมำตรฐำนของภำครัฐพร้อมประสำน
ภำคีเครือข่ำย ร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) เพื่อร่วมกันบูรณำกำรสนับสนุนงบประมำณหรือบุคลำกรหรือองค์ควำมรู้
ระหว่ำงหน่วยงำน
5. บริหำรจัดกำรฐำนข้อมูลและพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ พร้อมทั้งเชื่อมโยงฐำนข้อมูลภำยใน
หน่วยงำนให้เป็นระบบ และพัฒนำนวัตกรรมสื่อส่งเสริมสุขภำพผ่ำนระบบออนไลน์

3
6. จัดทำข้อมูลกรอบอัตรำกำลัง บทบำทหน้ำที่ ภำรกิจ สถำบันพัฒนำสุขภำวะเขตเมืองให้กรมอนำมัย
พิจำรณำสถำบันพัฒนำสุขภำวะเขตเมืองเป็นโครงสร้ำงกรอบภำรกิจโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของกรมอนำมัย ตำม
กฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรกรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข
7. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจร่วมกันระหว่ำงผู้บริหำรและผู้ปฏิบัติ ในกำรดูแลรักษำระบบควำมปลอดภัยของระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศของสถำบันพัฒนำสุขภำวะเขตเมือง
2. เพื่อกำหนดกระบวนกำรขั้นตอนในกำรปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหำจำกสถำนกำรณ์ควำมไม่แน่นอนและภัยพิบัติ
ที่อำจเกิดขึ้นกับระบบฐำนข้อมูลและสำรสนเทศ
3. เพื่อลดควำมเสียหำยที่อำจจะเกิดขึ้นแก่ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของสถำบันพัฒนำสุขภำวะเขตเมือง
4. เพื่อให้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศสำมำรถดำเนินกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง และมีประสิทธิภำพสำมำรถแก้ไข
สถำนกำรณ์ได้อย่ำงทันท่วงที
5. เพื่อเตรียมควำมพร้อมรับสถำนกำรณ์ฉุกเฉินที่อำจจะเกิดขึ้นกับระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของสถำบัน
พัฒนำสุขภำวะเขตเมือง
เป้าหมาย
1.
2.
3.
4.

สร้ำงแผนปฏิบัติงำนมำตรฐำนสำหรับผู้ดูแลระบบ (Administrator)
เพื่อลดควำมเสี่ยงและหลีกเลี่ยงควำมเสียหำยแก่ทำงรำชกำรให้น้อยที่สุดเท่ำที่จะทำได้
ลดกำรตัดสินใจในช่วงเหตุกำรณ์วิกฤต
เพื่อให้ผู้ขอรับบริกำรสำมำรถใช้บริกำรทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศได้อย่ำงต่อเนื่อง

ภัยพิบัติ หมายถึง
ภัยที่อำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยกับระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของสถำบันพัฒนำสุขภำวะเขตเมือง สำมำรถ
จำแนกได้เป็นภัยพิบัติจำกภำยนอก และภัยพิบัติจำกภำยใน
๑. ภัยพิบัติจากภายนอก
๑.๑ ภัยธรรมชาติที่กระทาต่ออาคารสถานที่ตั้งของเครื่องประมวลผลหลักหรือเครื่องแม่ข่าย ได้แก่ อัคคีภัย
อุทกภัยการป้องกันความชื้นและอุณหภูมิที่ไม่เหมาะสม แมลงสัตว์กัดแทะ เป็นต้น
๑.๒ การโจรกรรมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่เป็นส่วนของการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูล
๑.๓ ระบบการสื่อสารของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่เชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายภายนอกองค์กรเกิดความ
ขัดข้อง
๑.๔ ระบบกระแสไฟฟ้าขัดข้อง / ไฟฟ้าดับ
๑.๕ การบุกรุกหรือโจมตีจากภายนอก เพื่อเข้าถึงหรือควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งสร้างความ
เสียหายหรือทาลายระบบข้อมูล
๑.๖ ไวรัสคอมพิวเตอร์
๑.๗ ระบบเสียหายจากภัยสงครามเหตุจลาจลและการเกิดสถานการณ์ความไม่สงบ
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๒. ภัยพิบัติจากภายใน
๒.๑ ระบบแม่ข่ายหลัก ระบบฐานข้อมูลหลักเสียหาย หรือข้อมูลถูกทาลาย
๒.๒ ไวรัสคอมพิวเตอร์จากผู้ใช้งานภายในองค์กร
๒.๓ เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรของหน่วยงานขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั้ง
ด้านฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ อันอาจทาให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเสียหาย ใช้งานไม่ได้ หรือหยุดการทางาน
แนวทางการป้องกันความเสียหายจากภัยพิบัติ
๑. ภัยพิบัติจากภายนอก
๑.๑ ภัยธรรมชาติที่กระทาต่ออาคารสถานที่ตั้งของเครื่องประมวลผลหลักหรือเครื่องแม่ข่าย ได้แก่
อัคคีภัย อุทกภัยและการป้องกันความชื้นและอุณหภูมิที่ไม่เหมาะสม แมลงสัตว์กัดแทะ เป็นต้น
๑.๑.๑ การป้องกันและการดาเนินการอัคคีภัย
(๑) กาหนดเวรรักษาการณ์รักษาความปลอดภัย
(๒) อบรมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย และมีการซ้อมดับเพลิง การหนีไฟขั้นต้นให้แก่
เจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
(๓) ติดตั้งเครื่องดับเพลิงสาหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สาหรับห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
(๔) จัดทาเครื่องหมายระบุความสาคัญตามลาดับของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อประสิทธิภาพ
ในการเคลื่อนย้ายเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
๑.๑.๒ การป้องกันอุทกภัยและการป้องกันความชื้นและอุณหภูมิที่ไม่เหมาะสม
(๑) เปิดเครื่องปรับอากาศ สาหรับเครื่องแม่ข่ายตลอด ๒๔ ชั่วโมง และตรวจสอบการทางาน
ให้ใช้งานได้อย่างสม่าเสมอ
(๒) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายต้องไม่อยู่ในบริเวณที่น้าท่วมถึง
(๓) ติดตามข่าวสารภัยพิบัติตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
๑.๒ การโจรกรรมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่เป็นส่วนของการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูล
๑.๒.๑ ควบคุมการเข้าออกห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและการป้องกันความเสียหาย โดยห้ามบุคคลที่ไม่
มีอานาจหน้าที่เกี่ยวข้อง เข้าไปในห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย หากจาเป็นให้มีเจ้าหน้าที่ของงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อน
กาลังคน เป็นผู้รับผิดชอบนาเข้าไป
๑.๒.๒ จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยในการเข้าถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แม่ข่าย เช่น ล็อคประตู
เข้า-ออก และมีการตรวจสอบการทางานของระบบให้ใช้งานได้อยู่เสมอ
๑.๓ ระบบการสื่อสารของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่เชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายภายนอกองค์กรเกิด
ความขัดข้อง
๑.๓.๑ การตรวจสอบระบบเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกอาคารให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา
๑.๓.๒ จัดให้มีเครือข่ายสารอง สาหรับใช้ในกรณีที่เครื่องแม่ข่ายหลักไม่สามารถใช้งานได้
๑.๓.๓ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหา
๑.๔ ระบบกระแสไฟฟ้าขัดข้อง / ไฟฟ้าดับ
๑.๔.๑ ติดตั้งเครื่องสารองไฟฟ้าและปรับแรงดันอัตโนมัติ (UPS) เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือการประมวลผลของระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งในส่วนของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และเครื่อง
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC) ซึ่งต้องมีระยะเวลาในการสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที
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๑.๔.๒ เปิดเครื่องสารองไฟฟ้าตลอดระยะเวลาในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์และบารุงรักษาเครื่อง
สารองไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ ตรวจสอบระบบสารองไฟฟ้า (UPS) ทุกวันศุกร์
๑.๔.๓ เมื่อเกิดกระแสไฟฟ้าดับ ให้ผู้ใช้หยุดบันทึกข้อมูลที่ยังค้างอยู่ทันที และปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ
๑.๔.๔ สารองข้อมูลที่สาคัญบนสื่อที่สามารถจัดเก็บข้อมูลได้อย่างเหมาะสม (CD, DVD, External Hard
disk, Handy drive ฯลฯ)
๑.๕ การบุกรุกหรือโจมตีจากภายนอก เพื่อเข้าถึงหรือควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งสร้าง
ความเสียหายหรือทาลายระบบข้อมูล
๑.๕.๑ สแกนหาจุดอ่อนและอัพเดท Patch เพื่อปิดกั้นช่องโหว่และจุดอ่อน โดยใช้ซอฟต์แวร์เพื่อเป็น
เครื่องมือในการค้นหาช่องโหว่
๑.๕.๒ ติดตั้ง Firewall เพื่อป้องกันผู้ที่มิได้รับอนุญาตจากระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต
สามารถเข้าสู่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขององค์กรได้ โดยจะต้องเปิดใช้งาน Firewall
ตลอดเวลา
๑.๕.๓ ติดตั้ง Proxy Server เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการอินเทอร์เน็ตขององค์กรและ
กลั่นกรองข้อมูลที่มาทาง website ซึ่งจะมีการกาหนดค่า Configuration ให้มีความปลอดภัยต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และเครือข่ายคอมพิวเตอร์
๑.๕.๔ จัดเจ้าหน้าที่ดูแลระบบเครือข่าย ตรวจสอบปริมาณข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและ
อินทราเน็ตขององค์กร เพื่อสังเกตปริมาณข้อมูลบนเครือข่ายว่ามีปริมาณมากผิดปกติ หรือการเรียกใช้ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีความถี่ในการเรียกใช้ผิดปกติ เพื่อจะได้สรุปหาสาเหตุ และป้องกันต่อไป
๑.๕.๕ ติดตั้งระบบป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ให้ทันสมัย และอัพเดทอย่างสม่าเสมอ และปิดพอร์ตที่ไม่มี
การใช้งาน
๑.๕.๖ กาหนดรหัสผ่านเพื่อป้องกันการเข้าถึงระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยปฏิบัติดังนี้
(๑) ตั้งรหัสผ่านที่ยากต่อการเดาโดยผู้อื่น
(๒) ไม่เปิดเผยรหัสผ่านของตนเองแก่ผู้อื่น
(๓) จัดเก็บรหัสผ่านไว้ในสถานที่ที่มีความปลอดภัย
(๔) เปลี่ยนรหัสผ่านโดยทันทีเมื่อทราบว่ารหัสผ่านของตนอาจถูกเปิดเผยหรือล่วงรู้โดยผู้อื่น
(๕) ตั้งรหัสผ่านที่มีความยาวขั้นต่าอย่างน้อย ๘ อักขระ
(๖) ตั้งรหัสผ่านโดยใช้เทคนิคส่วนตัวที่ง่ายต่อการจารหัสผ่านที่ได้กาหนดไว้
(๗) ไม่ตั้งรหัสผ่านที่ประกอบด้วยอักขระที่เรียงกัน เช่น ๑๒๓, abcd เป็นต้น หรือเป็นกลุ่ม
ของตัวอักขระที่เหมือนกัน เช่น ๑๑๑๑๑, aaa, bbb เป็นต้น
(๘) เปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ตามรอบระยะเวลาที่กาหนดไว้ เช่น ทุกๆ ๖ เดือน ส่วนในกรณีของ
ผู้ดูแลระบบ ให้เปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ด้วยความถี่ที่มากกว่าผู้ใช้งานทั่วไป เช่น ทุกๆ ๓ เดือน
(๙) เปลี่ยนรหัสผ่านโดยหลีกเลี่ยงการใช้รหัสผ่านเดิมที่เคยตั้งมาแล้ว
(๑๐) เปลี่ยนรหัสผ่านชั่วคราวที่ได้รับโดยทันทีครั้งแรกที่ทาการล็อกอินเข้าสู่ระบบงาน
(๑๑) ไม่ให้ระบบงานทาการบันทึกหรือจดจารหัสผ่านของตนเองไว้ เช่น บันทึกไว้ในหน้าจอ
ล็อกอิน (ทั้งนี้เพื่อความสะดวกของตนเองเมื่อทาการล็อกอินในภายหลัง จะได้ไม่ต้องใส่รหัสผ่านอีกครั้ง)
(๑๒) ไม่ใช้รหัสผ่านของตนเองร่วมกับผู้อื่น
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(๑๓) หลีกเลี่ยงการใช้รหัสผ่านเดียวกันสาหรับระบบงานต่าง ๆ ที่ตนใช้งาน
๑.๕.๗ ป้องกันการปลอมแปลง IP address โดยการกรอง Packet ที่มาจากภายนอก โดยการนาระบบ
DMZ มากรอง IP ที่จะเข้ามายังระบบเครือข่าย
๑.๕.๘ ติดตั้งระบบให้อุปกรณ์เครือข่ายสามารถป้องกันการโจมตีแบบ DOS และ DDOS
๑.๖ ไวรัสคอมพิวเตอร์
๑.๖.๑ ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสและอัพเดทข้อมูลไวรัสอยู่เสมอและต้องใช้โปรแกรมเพื่อตรวจหาไวรัส
อย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง
๑.๖.๒ ระวังภัยจากการเปิดไฟล์จากสื่อบันทึกข้อมูลต่างๆ
(๑) สแกนหาไวรัสจากสื่อบันทึกข้อมูลก่อนใช้งานทุกครั้ง
(๒) ไม่ควรเปิดไฟล์ที่มีนามสกุลแปลกปลอม หรือน่าสงสัย
(๓) ไม่ใช้สื่อบันทึกข้อมูลที่ไม่ทราบแหล่งที่มา
๑.๖.๓ ใช้ความระมัดระวังในการเปิด E-mail
(๑) ไม่เปิดไฟล์ E-mail ถ้าไม่ทราบแหล่งที่มา
(๒) ลบ E-mail ทิ้งทันทีถ้าไม่ทราบแหล่งที่มา
๑.๖.๔ ระมัดระวังการดาวน์โหลดไฟล์ต่างๆ จากอินเทอร์เน็ต
(๑) ไม่ควรเปิดไฟล์ที่ไม่รู้จัก ที่แนบมากับโปรแกรมสนทนาต่างๆ
(๒) ไม่ควรเปิด Website ที่แนะนามาทาง E-mail
(๓) ไม่ดาวน์โหลดไฟล์จาก Website ที่ไม่น่าเชื่อถือ
(๔) ติดตามข้อมูลการแจ้งเตือนการโจมตีของไวรัสต่างๆ อย่างสม่าเสมอ
(๕) หลีกเลี่ยงการแชร์ไฟล์โดยไม่จาเป็น
๑.๖.๕ ปิดการใช้งานฟังก์ชัน Autoplay เพื่อป้องกันไม่ให้ไวรัสที่แพร่ระบาดผ่านทางสื่อเก็บข้อมูลแบบ
พกพาใช้เป็นช่องทางในการรันไฟล์ไวรัสโดยอัตโนมัติ
๑.๗ ระบบเสียหายจากภัยสงคราม/เหตุจลาจล และการเกิดสถานการณ์ความไม่สงบ
เนื่องจากเป็นภัยจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถยับยั้งได้ ในการป้องกันหากไม่สามารถย้ายสถานที่หรือ
ป้องกันสถานที่ได้ ควรมีการ Back Up ข้อมูลไว้มากกว่า ๑ Back Up และแยกสถานที่จัดเก็บ และถ้าเกิดความเสียหาย
เกิดขึ้นกับข้อมูล ก็สามารถนาข้อมูลที่มีการ Back Up ไว้ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สารองมาใช้แทน หากเกิดความ
เสียหายร้ายแรงควรมีศูนย์คอมพิวเตอร์สารองเพิ่ม
๒. ภัยพิบัติจากภายใน
๒.๑ ระบบแม่ข่ายหลัก ระบบฐานข้อมูลหลักเสียหาย หรือข้อมูลถูกทาลาย
๒.๑.๑ การสารองข้อมูลอัตโนมัติ โดยระบบเครื่องประมวลผลแม่ข่ายจะสารองข้อมูลไว้ในสื่อบันทึก
ข้อมูลทุกวัน
๒.๑.๒ การสารองข้อมูลด้วยระบบ Manual โดยกาหนดให้เจ้าหน้าที่สารองข้อมูลตามระยะเวลาที่กาหนด
ทุกสัปดาห์ โดยจะสารองข้อมูลโครงสร้างข้อมูล Source Code และบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึก
๒.๑.๓ ทดสอบ Recovery ข้อมูล โครงสร้าง และโปรแกรมปฏิบัติการฐานข้อมูล ที่ได้สารองไว้ในสื่อ
บันทึก ทุกสัปดาห์
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๒.๑.๔ จัดเจ้าหน้าที่ในการบารุงรักษาสื่อบันทึกข้อมูลของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เพื่อลดความ
เสียหายของข้อมูล
๒.๒ ไวรัสคอมพิวเตอร์จากผู้ใช้งานภายในองค์กร
๒.๒.๑ ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสที่เครื่องแม่ข่ายและลูกข่ายเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้
๒.๒.๒ ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสและอัพเดทข้อมูลไวรัสอยู่เสมอ
๒.๒.๓ หลีกเลี่ยงการแชร์ไฟล์โดยไม่จาเป็น
๒.๒.๔ สร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากไวรัสคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
๒.๓ เจ้าหน้าที่ของสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองขาดความรู้ในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ คอมพิวเตอร์
ทั้งด้านฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ซึ่งอาจทาให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเสียหาย ใช้งานไม่ได้ หรือหยุดการทางาน
๒.๓.๑ ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองและหน่วยงานผ่านช่องทางต่างๆ เช่น
website, หนังสือเวียน เป็นต้น
๒.๓.๒ ใส่กุญแจตู้อุปกรณ์เครือข่ายเพื่อป้องกันการเชื่อมต่อโดยเจ้าหน้าที่ หรือบุคลากรที่ไม่มีหน้าที่
โดยตรง (Unauthorized Personals)
ขั้นตอนปฏิบัติในมาตรการที่สาคัญ
๑. การจัดเตรียมอุปกรณ์ที่จาเป็น
๑.๑ แผ่นติดตั้งระบบปฏิบัติการ/ระบบปฏิบัติการระบบเครือข่าย/แผ่นติดตั้งระบบงานที่สาคัญ
๑.๒ เทปสารองข้อมูลและระบบงานที่สาคัญ
๑.๓ แผ่นโปรแกรม Antivirus/Spyware
๑.๔ แผ่น Driver อุปกรณ์ต่างๆ
๑.๕ ระบบสารองไฟฉุกเฉิน
๑.๖ อุปกรณ์สารองต่างๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์
๒. การสารองข้อมูล (Back Up)
๒.๑ การสารองข้อมูลอัตโนมัติโดยระบบเครื่องประมวลผลแม่ข่าย โดยสารองข้อมูลไว้ในสื่อบันทึก ๑ ชุด
๒.๒ การสารองข้อมูลด้วยระบบ Manual โดยกาหนดให้เจ้าหน้าที่สารองข้อมูลตาม ระยะเวลาที่
กาหนดเป็นประจาทุกสัปดาห์ โดยสารองข้อมูล โครงสร้างข้อมูล และ Source Code และบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึก
๓. การกู้ข้อมูล (Recovery)
๓.๑ ทดสอบ Recovery ข้อมูล โครงสร้าง และโปรแกรมปฏิบัติการฐานข้อมูลที่ได้สารองไว้ในสื่อ
บันทึก ทุกสัปดาห์
๓.๒ ทดสอบ Recovery ฐานข้อมูลและโปรแกรมปฏิบัติการฐานข้อมูล และระบบปฏิบัติการของ
เครื่องแม่ข่ายสารองที่ได้สารองไว้ เพื่อทดสอบระบบการทางานเมื่อเครื่องแม่ข่ายหลักเสียทุกสัปดาห์
ข้อปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาจากภัยพิบัติ
๑. กรณีเครื่องลูกข่าย
๑.๑ ในกรณีที่มีเหตุทาให้เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถดาเนินการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้ตามปกติ
ให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นแจ้งเหตุให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องหรือดูแลทราบ หรือ กรณีมีเหตุอันทาให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องไม่สามารถ
ดาเนินการให้บริการด้านเครือข่ายได้ จะต้องประกาศให้ทุกงานในสังกัดทราบ
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๑.๒ กรณีเกิดการขัดข้องเนื่องจากถูกไวรัสคอมพิวเตอร์ เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะแพร่กระจายไปยัง
เครื่องอื่นในระบบเครือข่ายให้ดึงสายเชื่อมโยงระบบเครือข่าย (LAN) ออกจากเครื่องโดยเร็ว
๑.๓ ในกรณีที่เกรงว่าเหตุที่เกิดจะเป็นอันตรายต่อหน่วยงานภายในตึกที่ตั้งของเครื่อง คอมพิวเตอร์ที่พบการ
ขัดข้อง ให้ดึงสาย LAN ออกจากจุดชุมสายในชั้นนั้นออกให้หมด
๑.๔ ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง แจ้งเหตุขัดข้องนั้นให้หัวหน้า หรือผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว
๒. กรณีเครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่าย
๒.๑ ตัดการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายโดยเร็ว แล้วปิดอุปกรณ์เครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
ตามลาดับความสาคัญของการให้บริการ
๒.๒ ถ้าไฟฟ้าดับ/ไฟฟ้าตก ให้ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่ายโดยพิจารณาตาม
ความสาคัญของการให้บริการ ระยะเวลาที่ไฟฟ้าดับ และประสิทธิภาพของเครื่องสารองไฟฟ้า
๒.๓ ปิดระบบจ่ายไฟ ในกรณีไฟไหม้ ให้ใช้น้ายาดับเพลิงฉีดควบคุมเพลิงโดยเร็ว
๒.๔ รีบขนย้ายเครื่องไปไว้ในที่ปลอดภัย
๒.๕ ประสานขอความช่วยเหลือกับผู้เชี่ยวชาญที่รับผิดชอบดูแลระบบ Server และระบบเครือข่ายโดยเร็วที่สุด
๒.๖ ในกรณีอุปกรณ์ด้านฮาร์ดแวร์เสีย ให้รีบหาอุปกรณ์สารอง หรือแจ้งให้บริษัทที่รับผิดชอบ นาอุปกรณ์มา
เปลี่ยนโดยเร็วที่สุด
๒.๗ ผู้ดูแลระบบ ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว
๓. กรณีเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายติดไวรัสคอมพิวเตอร์ให้ดาเนินการดังนี้
๓.๑ เจ้าหน้าที่ผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์นั้นๆ ดึงสาย LAN ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อตัดการเชื่อมต่อกับ
ระบบเครือข่าย
๓.๒ สแกนและกาจัดไวรัสหรือกักไวรัส (Quarantine) ด้วยโปรแกรมป้องกันไวรัส
๓.๓ แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบ
๔. หลักปฏิบัติของบุคลากรในการป้องกันอัคคีภัยเพื่อป้องกันมิให้เกิดอัคคีภัยในอาคาร และบุคลากร
สามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้อง เมื่อเกิดอัคคีภัย จึงกาหนดหลักปฏิบัติ ดังนี้
๔.๑ ไม่กระทาการใดๆ อันจะนาไปสู่การเกิดอัคคีภัยในอาคาร
๔.๒ ควรศึกษาเรื่องตาแหน่งการหนีไฟ เส้นทางหนีไฟ ทางออกจากตัวอาคาร การติดตั้งอุปกรณ์เกี่ยวกับ
ความปลอดภัยจากเพลิงไหม้และการหนีไฟอย่างละเอียด
๔.๓ ควรหาทางออกฉุกเฉินสองทางที่ใกล้ห้องทางาน ตรวจสอบทางออกฉุกเฉิน มิให้ปิดตายหรือมีสิ่งกีด
ขวาง และสามารถใช้เป็นเส้นทางจากภายในอาคารได้อย่างปลอดภัย ให้นับจานวนประตูห้องโดยเริ่มจากห้องทางาน
ตนเอง ไปยังทางออกฉุกเฉิน เพื่อให้ไปถึงทางได้ แม้ว่าไฟดับหรือปกคลุมไปด้วยควัน
๔.๔ เมื่อเกิดเพลิงไหม้ ให้หาตาแหน่งสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ เปิดสัญญาณเตือนเพลิงไหม้จากนั้นออกจาก
อาคารแล้วแจ้งหน่วยดับเพลิงทันที
๔.๕ เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ ให้รีบหาทางหนีออกจากอาคารทันที
๔.๖ หากเพลิงไหม้ในห้องทางานให้ออกจากห้อง ปิดประตู แล้วแจ้งฝ่ายอาคารและ สถานที่เพื่อแจ้งหน่วย
ดับเพลิงทันที
๔.๗ หากเพลิงไหม้เกิดขึ้นภายนอกห้องทางาน ก่อนออกจากอาคารให้วางมือบนประตู หาก ประตูมีความ
เย็นอยู่ ค่อยๆ เปิดประตู แล้วไปยังทางหนีไฟฉุกเฉินที่ใกล้ที่สุด
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๔.๘ หากเพลิงไหม้อยู่บริเวณใกล้ประตู จะมีความร้อน ห้ามเปิดประตูโดยเด็ดขาด ให้รีบแจ้งหน่วยดับเพลิง
และแจ้งให้ทราบว่าท่านอยู่ที่ใดของอาคารซึ่งเพลิงไหม้ หาผ้าเปียก ปิดทางเข้าของควัน ปิดพัดลม และเครื่องปรับอากาศ
ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือที่หน้าต่าง
๔.๙ เมื่อต้องเผชิญกับควันไฟ ให้คลานไปยังทางออกฉุกเฉิน
๔.๑๐ ห้ามใช้ลิฟต์ขณะเกิดเพลิงไหม้
๕. ระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากกระแสไฟฟ้า
เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ มีความไวต่อความผิดปกติของ
กระแสไฟฟ้าที่ได้รับส่งมาก ดังนั้น สิ่งที่มักจะเกิดขึ้นและยากต่อการหลีกเลี่ยงคือ ผลกระทบต่างๆ ที่เกิดจากปัญหาทาง
ไฟฟ้า เช่น การชารุดและเสียหายของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือการสูญหายของข้อมูลสาคัญ รวมถึงการเสียเวลาจาก
ผลกระทบที่เกิดจากปัญหาทางไฟฟ้า ประกอบด้วย
๕.๑ เปิดใช้งานเครื่องสารองไฟฟ้าและปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) ตลอดระยะเวลาเปิดใช้งาน ทั้งเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
๕.๒ เมื่อเกิดกระแสไฟฟ้าดับให้รีบทาการบันทึกข้อมูลทันทีและปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ใน
ภายหลัง
แผนกู้คืนระบบคอมพิวเตอร์กลับสู่สภาวะปกติเดิม
การคืนระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่าย โดยปกติระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและ
อุปกรณ์เครือข่าย ต้องอยู่ในสภาพที่พร้อมรองรับการให้บริการกับเครื่องลูกข่ายต่างๆ ได้ตลอดเวลา ๒๔ ชั่วโมง หากไม่
สามารถให้บริการได้ ต้องรีบกู้ระบบคืนให้ได้เร็วที่สุด เพื่อทาให้ระบบการทางานของเครื่องคอมพิวเตอร์และข้อมูลกลับสู่
สภาพเดิม เมื่อระบบเสียหายหรือหยุดทางาน โดยดาเนินการ ดังนี้
๑. จัดหาอุปกรณ์/ชิ้นส่วน เพื่อทดแทน
๒. เปลี่ยนอุปกรณ์ชิ้นส่วนที่เสียหาย
๓. ซ่อมบารุงวัสดุอุปกรณ์ที่เสียหาย ให้เสร็จภายใน ๔๘ ชั่วโมง
๔. ขอยืมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานอื่นมาใช้เป็นการชั่วคราว
๕. นาสื่อที่ได้สารองข้อมูลไว้กลับมา Restore โดยเร็วภายใน ๔๘ ชั่วโมง
๖. ตรวจสอบระบบปฏิบัติการ ระบบฐานข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและ ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กาหนดหน้าที่
ข้อมูลขององค์กร
ชื่อองค์กร
ทีอ่ ยู่
สถำนทีต่ ั้ง
เบอร์โทรศัพท์
เบอร์โทรศัพท์สำรอง
อีเมล์

สถำบันพัฒนำสุขภำวะเขตเมือง กรมอนำมัย
18 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสำวรีย์ เขตบำงเขน กรุงเทพ 10200
สถำบันพัฒนำสุขภำวะเขตเมือง
02-552-6593
02-552-6593
k.prasertjit@gmail.com
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ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ-สกุล
นำงเกศรำ ประเสริฐจิต

นำยเทวพงศ์ วงค์เขื่อนแก้ว

นำยเมธีร์ ชะรัดรัมย์

นำยวิทยุทธ์ นิลรัตน์

โทรศัพท์
ที่ทางาน

โทรศัพท์นอก
บทบาทหน้าที่
สถานทที่ างาน ต่อการเตรียมความพร้อมสาหรับภัยคุกคามระบบสารสนเทศ

02-552-6593 096-535-1594 - ติดตำมข่ำวสำรกำรแจ้งเตือนกำรโจมตีจำกสือ่ ต่ำงๆ
- ใหค้ ำปรึกษำ ตัดสินใจ สั่งกำรและควบคุมกำรดำเนินงำน
- รับรำยงำนให้สรุปผลกำรดำเนินงำนให้ข้อเสนอแนะหลังกำร
ดำเนินงำน
02-552-6593 082-029-3799 - ติดตำมข่ำวสำรกำรแจ้งเตือนกำรโจมตีจำกสือ่ ต่ำงๆ
- ระบุเหตุและรำยงำนภัยคุกคำมฯ เพื่อตรวจสอบและบันทึก
ภัยคุกคำมฯประเมินผลกระทบ และระบุถึงหน่วยงำน
- ควบคมภัยคุกคำมฯ เพื่อบรรเทำควำมเสียหำยที่เกิดจำกภัย
คุกคำมฯ ให้ส่งผลกระทบน้อยที่สุด และป้องกันไม่ให้ลุกลำม
หรือขยำยวงไปยังจุดอื่นๆ
- กำรแก้ไขเหตุและกำจัดเหตุของภัยคุกคำมฯ ที่เกิดขึ้น
- ป้องกันไม่ให้เกิดภัยคุกคำมในลักษณะเดิมซ้ำอีก
02-552-6593 083-974-2838 - Monitor ระบบ ลิงก์, AD, Firewall
- ติดตำมข่ำวสำรกำรแจ้งเตือนกำรโจมตีจำกสือ่ ต่ำงๆ
- ระบุเหตุและรำยงำนภัยคุกคำมฯ เพื่อตรวจสอบและบันทึก
ภัยคุกคำมฯ
- ควบคุมภัยคุกคำมฯ เพื่อบรรเทำควำมเสียหำยที่เกิดจำกภัย
คุกคำมฯ ให้ส่งผลกระทบน้อยที่สุด และป้องกันไม่ให้ลุกลำม
หรือขยำยวงไปยังจุดอื่นๆ
- กำรแก้ไขเหตุและกำจัดเหตุของภัยคุกคำมฯ ที่เกิดขึ้น
- ป้องกันไม่ให้เกิดภัยคุกคำมในลักษณะเดิมซ้ำอีก
02-552-6593 095-962-9616 - ติดตำมข่ำวสำรกำรแจ้งเตือนกำรโจมตีจำกสือ่ ต่ำงๆ
- ระบุเหตุและรำยงำนภัยคุกคำมฯ เพื่อตรวจสอบและบันทึก
ภัยคุกคำมฯ ประเมินผลกระทบ และระบุถึงหน่วยงำน
- ควบคุมภัยคุกคำมฯ เพื่อบรรเทำควำมเสียหำยที่เกิดจำกภัย
คุกคำมฯ ให้ส่งผลกระทบน้อยที่สุด และป้องกันไม่ให้ลุกลำม
หรือขยำยวงไปยังจุดอื่นๆ
- กำรแก้ไขเหตุและกำจัดเหตุของภัยคุกคำมฯ ที่เกิดขึ้น
- ป้องกันไม่ให้เกิดภัยคุกคำมในลักษณะเดิมซ้ำอีก
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ชื่อ-สกุล
นำยกันตินันท์ ภู่ทอง

โทรศัพท์
ที่ทางาน

โทรศัพท์นอก
บทบาทหน้าที่
สถานทที่ างาน ต่อการเตรียมความพร้อมสาหรับภัยคุกคามระบบสารสนเทศ

02-552-6593 096-591-1107 - ประสำนงำนผู้ติดต่อภำยนอก
- ติดตำมข่ำวสำรกำรแจ้งเตือนกำรโจมตีจำกสือ่ ต่ำงๆ
- ควบคุมภัยคุกคำมฯ เพื่อบรรเทำควำมเสียหำยที่เกิดจำกภัย
คุกคำม ให้ส่งผลกระทบน้อยที่สุดและป้องกันไม่ให้ลุกลำมหรือ
ขยำยวงกว้ำงไปยังจุดอื่นๆ
- กำรแก้ไขเหตุและกำจัดเหตุของภัยคุกคำมฯ ที่เกิดขึ้น
- ป้องกันไม่ให้เกิดภัยคุกคำมในลักษณะเดิมซ้ำอีก

การวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง
ประเภทความ
ชื่อความเสี่ยง
ลักษณะความเสี่ยง
เสี่ยง
1. ควำมเสี่ยงจำกกำร ควำมเสี่ยงจำกภัย กำรเกิดไฟไหม้อำคำร
เกิดไฟไหม้ แผ่นดินไหว หรือสถำนกำรณ์ แผ่นดินไหวจนอำคำรถล่ม ไม่
อำคำรถล่ม
ฉุกเฉิน
สำมำรถเคลื่อนย้ำยเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่ำงๆได้
ทำให้ได้รับควำมเสียหำยทั้งหมด
2. ควำมเสี่ยงจำกเกิด
อุทกภัย

3. ควำมเสี่ยงจำกกำร
นำเอำอุปกรณ์อื่นที่
ไม่ได้รับอนุญำตมำ
เชื่อมต่อ

ปัจจัยเสี่ยง/สิ่ง
คุกคาม
- ไฟไหม้ จำกอุบัติเหตุ
ไฟฟ้ำลัดวงจร กำร
วำงเพลิง
- ภัยธรรมชำติ

ผลกระทบ/ผู้ได้รับ
ผลกระทบ
- ผู้ใช้งำน
- ผู้ดูแลระบบ
- เครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่ำย
- อุปกรณ์เครือข่ำย
- ระบบฐำนข้อมูล
- ระบบสำรสนเทศ
ควำมเสี่ยงจำกภัย กำรเกิดน้ำท่วมอำคำร ไม่สำมำรถ - น้ำท่วมจำกเขื่อนกัก - ผู้ใช้งำน
หรือสถำนกำรณ์ เคลื่อนย้ำยเครื่องคอมพิวเตอร์
เก็บน้ำพังทลำย
- ผู้ดูแลระบบ
ฉุกเฉิน
และอุปกรณ์ต่ำงๆ ได้ ทำให้ได้รับ - ภัยธรรมชำติ
- เครื่องคอมพิวเตอร์
ควำมเสียหำยทั้งหมด
แม่ข่ำย
- อุปกรณ์เครือข่ำย
- ระบบฐำนข้อมูล
- ระบบสำรสนเทศ
ควำมเสี่ยงจำก
ผู้ใช้ขำดควำมระมัดระวังในกำรใช้ - กำรนำอุปกรณ์อื่นมำ - ผู้ใช้งำน
ผู้ปฏิบัติงำน
ระบบเครือข่ำย เช่น กำรนำ
เชื่อมต่อเข้ำระบบ
- ผู้ดูแลระบบ
Wireless Router หรือ
- ควำมล้มเหลวทำง - ระบบสำรสนเทศ
Switch/Hub มำเชื่อมต่อกับระบบ เทคนิค
- ระบบฐำนข้อมูล
เครือข่ำยกรม โดยไม่ได้รับอนุญำต
- เครื่องคอมพิวเตอร์
และไม่ได้มีกำรตั้งค่ำเครื่องที่ถูกต้อง
แม่ข่ำย
ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์อื่นใน
ระบบเครือข่ำยไม่สำมำรถใช้งำนได้

12
ชื่อความเสี่ยง

ประเภทความ
เสี่ยง

4. ควำมเสี่ยงจำก
กระแสไฟฟ้ำขัดข้อง
ไฟฟ้ำดับ แรงดันไฟฟ้ำ
ไม่คงที่

ควำมเสี่ยงด้ำน
เทคนิค /ควำม
เสี่ยงจำกภัยหรือ
สถำนกำรณ์
ฉุกเฉิน

5. ควำมเสี่ยงจำกกำร
ถูกบุกรุก โดยผู้ไม่
ประสงค์ดี

ควำมเสี่ยงด้ำน
เทคนิค /
ควำมเสี่ยงจำก
ผู้ปฏิบัติงำน

ลักษณะความเสี่ยง
หรือกำรไม่ได้ตั้งค่ำกำรรักษำควำม
ปลอดภัย ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์
ของบุคคลภำยนอกอื่นๆ ที่รับ
สัญญำณได้ เชื่อมต่อเข้ำกับระบบ
เครือข่ำยของสถำบันฯ ทำให้เกิด
ช่องโหว่กับระบบรักษำควำม
ปลอดภัย
กำรเกิดกระแสไฟฟ้ำขัดข้อง หรือ
เกิดแรงดันไฟฟ้ำไม่คงที่ ทำให้
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
อำจได้รับควำมเสียหำยจำก
แรงดันไฟฟ้ำที่ไม่คงที่
หรือเมื่อกระแสไฟฟ้ำขัดข้อง ทำ
ให้เครื่องแม่ข่ำยคอมพิวเตอร์ถูก
ปิดไปโดยไม่สมบูรณ์ อำจทำให้
ข้อมูลสำรสนเทศบำงส่วนเกิดกำร
สูญหำย และกำรให้บริกำรบำง
ประเภทไม่สำมำรถเปิดใช้งำนได้
โดยอัตโนมัติ
กำรบุกรุกโจมตีโดยผู้ไม่ประสงค์ดี
เช่น Hacker เป็นต้น กำรดักจับ
ข้อมูล กำรส่งข้อมูลคำสั่งเจตนำ
ร้ำย กำรติดไวรัสหรือเวิร์ม

ปัจจัยเสี่ยง/สิ่ง
คุกคาม

ผลกระทบ/ผู้ได้รับ
ผลกระทบ

- แหล่งกำเนิดไฟฟ้ำ
ขัดข้องหรือ
แรงดันไฟฟ้ำไม่คงที่

- ผู้ใช้งำน
- ผู้ดูแลระบบ
- เครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่ำย
- อุปกรณ์เครือข่ำย
- เครื่องคอมพิวเตอร์
- ระบบฐำนข้อมูล
- ระบบสำรสนเทศ

- Hacker
- Cracker
- กำรโจมตีกำร
ให้บริกำร (Denial
of Services/DOS)
- กำรดักจับข้อมูล
- คำสั่งเจตนำร้ำย
- ควำมผิดพลำดของ
ซอฟต์แวร์หรือกำร
เขียนโปรแกรม
- ไวรัส/เวิร์ม

- ผู้ใช้งำน
- ผู้ดูแลระบบ
- เครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่ำย
- ระบบฐำนข้อมูล
- ระบบสำรสนเทศ
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ชื่อความเสี่ยง
6. ควำมเสี่ยงจำกกำร
ขำดแคลนบุคลำกร
ผู้ปฏิบัติงำน

7. ควำมเสี่ยงจำกกำร
เปลี่ยนแปลงนโยบำย
ผู้บริหำร

ประเภทความ
ปัจจัยเสี่ยง/สิ่ง
ลักษณะความเสี่ยง
เสี่ยง
คุกคาม
ควำมเสี่ยงด้ำน
กำรขำดแคลนบุคลำกรด้ำน
- นโยบำยจำกรัฐบำล
กำรบริหำรจัดกำร สำรสนเทศ ทำให้กำรทำงำนอำจ
หยุดชะงัก หำกบุคลำกร
ผู้รับผิดชอบไม่สำมำรถมำ
ปฏิบัติงำนได้ และจำนวน
บุคลำกรที่มีไม่เพียงพอต่อระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศที่เพิ่มขึ้น
ตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้งำน
ส่งผลกระทบต่อกำรพัฒนำและ
ควบคุมดูแลระบบ
ควำมเสี่ยงด้ำน
กำรเปลี่ยนแปลงผู้บริหำร อำจทำ
กำรบริหำรจัดกำร ให้นโยบำยกำรบริหำรจัดกำร
สำรสนเทศเปลี่ยนแปลงด้วย ทำ
ให้กำรดำเนินกำรโครงกำรต่ำงๆ
ได้รับผลกระทบ

8. ควำมเสี่ยงต่อกำร ควำมเสี่ยงด้ำน
กำรขำดแคลนงบประมำณในกำร
ได้รับกำรสนับสนุน
กำรบริหำรจัดกำร ดำเนินกำรให้ระบบสำรสนเทศ
งบประมำณไม่เพียงพอ
สำมำรถดำเนินกำรได้ต่อเนื่อง
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
9. ควำมเสี่ยงในกำร ควำมเสี่ยงจำก
ผู้ใช้ขำดควำมระมัดระวังในกำร
เข้ำถึงข้อมูลของบุคคล ผู้ปฏิบัติงำน
เข้ำใช้ระบบสำรสนเทศ เช่น กำร
อื่น
มอบหมำยให้ผู้อื่นใช้รหัสผ่ำนของ
ตนเองเข้ำใช้ระบบหรือใช้งำน
แทน
10. ควำมเสี่ยงจำก
ควำมเสี่ยงจำกภัย กำรเกิดสถำนกำรณ์ควำมรุนแรง
สถำนกำรณ์ควำมไม่
หรือสถำนกำรณ์ หรือควำมไม่สงบเรียบร้อย จนทำ
สงบเรียบร้อยใน
ฉุกเฉิน
ให้บุคลำกรไม่สำมำรถปฏิบัติงำน
บ้ำนเมือง
ได้ตำมปกติ

ผลกระทบ/ผู้ได้รับ
ผลกระทบ
- ผู้ใช้งำน
- ผู้ดูแลระบบ
- เครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่ำย
- อุปกรณ์เครือข่ำย
- ระบบฐำนข้อมูล
- ระบบสำรสนเทศ

- ผู้ใช้งำน
- ผู้ดูแลระบบ
- เครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่ำย
- อุปกรณ์เครือข่ำย
- ระบบฐำนข้อมูล
- ระบบสำรสนเทศ
- ผู้ใช้งำน
- ผู้ดูแลระบบ
- ระบบฐำนข้อมูล
- ระบบสำรสนเทศ
- ผู้ใช้งำน
- ระบบสำรสนเทศ
- ระบบฐำนข้อมูล

- กำรอำพรำงหรือ
สวมรอยผู้ใช้
- กำรเข้ำถึงข้อมูล /
เปลี่ยนแปลงข้อมูล
โดยไม่ได้รับอนุญำต
- กำรชุมนุมประท้วง - ผู้ใช้งำน
- กำรจลำจล
- ผู้ดูแลระบบ
- กำรก่อกำรร้ำย
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11. ควำมเสี่ยงจำก
เครื่องคอมพิวเตอร์
หรืออุปกรณ์ขัดข้อง ไม่
สำมำรถทำงำนได้
ตำมปกติ
12. ควำมเสี่ยงจำก
กำรโจรกรรมเครื่อง
คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์

ประเภทความ
เสี่ยง
ควำมเสี่ยงด้ำน
เทคนิค

ควำมเสี่ยงด้ำน
กำรบริหำร
จัดกำร/ควำม
เสี่ยงจำก
ผู้ปฏิบัติงำน

ลักษณะความเสี่ยง
เครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์
ชำรุดหรือขัดข้องด้วยสำเหตุทำง
เทคนิค หรือจำกสัตว์กัดแทะเช่น
หนูหรือแมลง เป็นต้น

ปัจจัยเสี่ยง/สิ่ง
คุกคาม
- ควำมล้มเหลวทำง
เทคนิค
- สัตว์กัดแทะประเภท
หนูหรือแมลง

กำรโจรกรรมเครื่องคอมพิวเตอร์ - กำรลักทรัพย์
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือชิ้นส่วน
ภำยในเครื่อง เช่น CPU และ
Ram ทำให้ไม่สำมำรถปฏิบัติงำน
หรือเกิดกำรสูญหำยของข้อมูลบน
เครื่องคอมพิวเตอร์นั้นได้

ผลกระทบ/ผู้ได้รับ
ผลกระทบ
- ผู้ใช้งำน
- ผู้ดูแลระบบ
- เครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่ำยอุปกรณ์
เครือข่ำย
- ผู้ใช้งำน
- ผู้ดูแลระบบ
- เครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่ำยอุปกรณ์
เครือข่ำย

การประมาณความเสี่ยง
โดยสถำบันพัฒนำสุขภำวะเขตเมือง กำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในกำรประเมินควำมเสี่ยง ได้แก่ ระดับควำมรุนแรง
โอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง ระดับควำมเสี่ยง ดังนี้
ระดับความรุนแรง
ระดับคะแนนความเสี่ยง
(5 คะแนน)
Z
ระดับ
โอกาสที่จะเกิด
คาอธิบาย
ต่อระบบงาน
ต่อพันธกิจ
5
4
3
2
1

สูงมำก
สูง
ปำนกลำง
น้อย
น้อยมำก

5 ครั้ง/ปี
4 ครั้ง/ปี
3 ครั้ง/ปี
2 ครั้ง/ปี
1 ครั้ง/ปี

5
4
3
2
1

5
4
3
2
1

ตารางแสดงการประมาณความเสี่ยง
ชื่อความเสี่ยง
1. ควำมเสี่ยงจำกกำรเกิด
ไฟไหม้ แผ่นดินไหว
อำคำรถล่ม
2. ควำมเสี่ยงจำกเกิด
อุทกภัย

ประเภทความเสี่ยง
ควำมเสี่ยงจำกภัย
หรือสถำนกำรณ์
ฉุกเฉิน
ควำมเสี่ยงจำกภัย
หรือสถำนกำรณ์
ฉุกเฉิน

ลักษณะความเสี่ยง

ความถี่

กำรเกิดไฟไหม้อำคำร แผ่นดินไหวจนอำคำรถล่ม ไม่
สำมำรถเคลื่อนย้ำยเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ต่ำงๆ ได้ ทำให้ได้รับควำมเสียหำยทั้งหมด
กำรเกิดน้ำท่วมอำคำร ไม่สำมำรถเคลื่อนย้ำยเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่ำงๆ ได้ ทำให้ได้รับควำม
เสียหำยทั้งหมด

5

ความ
รุนแรง
5

1

4
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ประเภทความเสี่ยง

3. ควำมเสี่ยงจำกกำร ควำมเสี่ยงจำก
นำเอำอุปกรณ์อื่นที่ไม่ได้ ผู้ปฏิบัตงิ ำน
รับอนุญำตมำเชื่อมต่อ

4. ควำมเสี่ยงจำก
กระแสไฟฟ้ำขัดข้อง
ไฟฟ้ำดับ แรงดันไฟฟ้ำไม่
คงที่

ควำมเสี่ยงด้ำน
เทคนิค/ควำมเสี่ยง
จำกภัยหรือ
สถำนกำรณ์ฉุกเฉิน

5. ควำมเสี่ยงจำกกำรถูก ควำมเสี่ยงด้ำน
บุกรุก โดยผู้ไม่ประสงค์ดี เทคนิค /ควำมเสี่ยง
จำกผู้ปฏิบัติงำน
6. ควำมเสี่ยงจำกกำร ควำมเสี่ยงด้ำนกำร
ขำดแคลนบุคลำกร
บริหำรจัดกำร
ผู้ปฏิบัติงำน

7. ควำมเสี่ยงจำกกำร
เปลี่ยนแปลงนโยบำย
ผู้บริหำร
8. ควำมเสี่ยงต่อกำร
ได้รับกำรสนับสนุน
งบประมำณไม่เพียงพอ

ควำมเสี่ยงด้ำนกำร
บริหำรจัดกำร
ควำมเสี่ยงด้ำนกำร
บริหำรจัดกำร

ลักษณะความเสี่ยง

ความถี่

ผู้ใช้ขำดควำมระมัดระวังในกำรใช้ระบบเครือข่ำย
เช่น กำรนำ Wireless router หรือ Switch/Hub
มำเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ำยของสถำบันฯ โดยไม่ได้
รับอนุญำต และไม่ได้มีกำรตั้งค่ำเครื่องที่ถูกต้อง ทำ
ให้เครื่องคอมพิวเตอร์อื่นในระบบเครือข่ำยไม่
สำมำรถใช้งำนได้ หรือกำรไม่ได้ตั้งค่ำกำรรักษำควำม
ปลอดภัย ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ของ
บุคคลภำยนอกอื่นๆ ที่รับสัญญำณได้ เชื่อมต่อเข้ำกับ
ระบบเครือข่ำยของสถำบัน ทำให้เกิดช่องโหว่กับ
ระบบรักษำควำมปลอดภัยของสถำบันฯ
กำรเกิดกระแสไฟฟ้ำขัดข้อง หรือเกิดแรงดันไฟฟ้ำไม่
คงที่ ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อำจได้รับ
ควำมเสียหำยจำกแรงดันไฟฟ้ำที่ไม่คงที่หรือ
เมื่อกระแสไฟฟ้ำขัดข้อง ทำให้เครื่องแม่ข่ำย
คอมพิวเตอร์ถูกปิดไปโดยไม่สมบูรณ์ อำจทำให้ข้อมูล
สำรสนเทศบำงส่วนเกิดกำรสูญหำย และกำร
ให้บริกำรบำงประเภทไม่สำมำรถเปิดใช้งำนได้โดย
อัตโนมัติ
กำรบุกรุกโจมตีโดยผู้ไม่ประสงค์ดี เช่น Hacker เป็น
ต้น กำรดักจับข้อมูล กำรส่งข้อมูลคำสั่งเจตนำร้ำย
กำรติดไวรัสหรือเวิร์ม
กำรขำดแคลนบุคลำกรด้ำนสำรสนเทศ ทำให้กำร
ทำงำนอำจหยุดชะงัก หำกบุคลำกรผู้รับผิดชอบไม่
สำมำรถมำปฏิบัติงำนได้ และจำนวนบุคลำกรที่มีไม่
เพียงพอต่อระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่เพิ่มขึ้นตำม
ควำมต้องกำรของผู้ใช้งำน ส่งผลกระทบต่อกำร
พัฒนำและควบคุมดูแลระบบ
กำรเปลี่ยนแปลงผู้บริหำร อำจทำให้นโยบำยกำร
บริหำรจัดกำรสำรสนเทศเปลี่ยนแปลงด้วย ทำให้กำร
ดำเนินกำรโครงกำรต่ำงๆ ได้รับผลกระทบ
กำรขำดแคลนงบประมำณในกำรดำเนินกำรให้ระบบ
สำรสนเทศสำมำรถดำเนินกำรได้ต่อเนื่องอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

4

ความ
รุนแรง
4

4

4

3

4

4

4

1

2

2

2
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9. ควำมเสี่ยงในกำร
เข้ำถึงข้อมูลของบุคคล
อื่น
10. ควำมเสี่ยงจำก
สถำนกำรณ์ควำมไม่สงบ
เรียบร้อยในบ้ำนเมือง
11. ควำมเสี่ยงจำก
เครื่องคอมพิวเตอร์หรือ
อุปกรณ์ขัดข้อง ไม่
สำมำรถทำงำนได้
ตำมปกติ
12. ควำมเสี่ยงจำกกำร
โจรกรรมเครื่อง
คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์

ลักษณะความเสี่ยง

ความถี่

ผู้ใช้ขำดควำมระมัดระวังในกำรเข้ำใช้ระบบ
สำรสนเทศ เช่น กำรมอบหมำยให้ผู้อื่นใช้รหัสผ่ำน
ของตนเองเข้ำใช้ระบบหรือใช้งำนแทน
กำรเกิดสถำนกำรณ์ควำมรุนแรง หรือควำมไม่สงบ
เรียบร้อย จนทำให้บุคลำกรไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้
ตำมปกติ
เครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ชำรุดหรือขัดข้อง
ด้วยสำเหตุทำงเทคนิค หรือจำกสัตว์กัดแทะเช่น หนู
หรือแมลง เป็นต้น

3

ความ
รุนแรง
2

2

2

2

2

ควำมเสี่ยงด้ำนกำร กำรโจรกรรมเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์
บริหำรจัดกำร/ ควำม คอมพิวเตอร์ หรือชิ้นส่วนภำยในเครื่อง เช่น CPU
เสี่ยงจำกผู้ปฏิบัติงำน และ Ram ทำให้ไม่สำมำรถปฏิบัติงำน หรือเกิดกำร
สูญหำยของข้อมูลบนเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นได้

3

3

ประเภทความเสี่ยง
ควำมเสี่ยงจำก
ผู้ปฏิบัติงำน
ควำมเสี่ยงจำกภัย
หรือสถำนกำรณ์
ฉุกเฉิน
ควำมเสี่ยงด้ำน
เทคนิค

การประเมินค่าความเสี่ยง
กำรประเมินค่ำควำมเสี่ยง จะพิจำรณำจำกปัจจัยต่ำงๆ เช่น โอกำสที่จะเกิดภัยคุกคำม ระดับผลกระทบ ควำมรุน
ที่มีต่อระบบ
ระดับความเสี่ยง
1–5
6 – 10
11 – 15
>20

จัดระดับความเสี่ยง
ต่ำ
ปำนกลำง
สูง
สูงมำก

กลยุทธ์จัดการความเสี่ยง
ยอมรับควำมเสี่ยง
ยอมรับควำมเสี่ยง
ควบคุมควำมเสี่ยง
ควบคุมควำมเสี่ยง

ตารางแสดงการประเมินความเสี่ยง
ชื่อความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง

1. ควำมเสี่ยงจำกกำร ควำมเสี่ยงจำกภัย
เกิดไฟไหม้ แผ่นดินไหว หรือสถำนกำรณ์
อำคำรถล่ม
ฉุกเฉิน

ลักษณะความเสี่ยง

ความถี่

กำรเกิดไฟไหม้อำคำร แผ่นดินไหวจนอำคำร
ถล่ม ไม่สำมำรถเคลื่อนย้ำยเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่ำงๆ ได้ ทำให้
ได้รับควำมเสียหำยทั้งหมด

5

ความ
รุนแรง
5

ระดับ
คะแนน
25
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2. ควำมเสี่ยงจำกเกิด
อุทกภัย

ประเภทความเสี่ยง
ควำมเสี่ยงจำกภัย
หรือสถำนกำรณ์
ฉุกเฉิน

3. ควำมเสี่ยงจำกกำร ควำมเสี่ยงจำก
นำเอำอุปกรณ์อื่นที่
ผู้ปฏิบัตงิ ำน
ไม่ได้รับอนุญำตมำ
เชื่อมต่อ

4. ควำมเสี่ยงจำก
กระแสไฟฟ้ำขัดข้อง
ไฟฟ้ำดับ แรงดันไฟฟ้ำ
ไม่คงที่

ควำมเสี่ยงด้ำน
เทคนิค/ควำมเสี่ยง
จำกภัยหรือ
สถำนกำรณ์ฉุกเฉิน

5. ควำมเสี่ยงจำกกำร
ถูกบุกรุก โดยผู้ไม่
ประสงค์ดี
6. ควำมเสี่ยงจำกกำร
ขำดแคลนบุคลำกร
ผู้ปฏิบัติงำน

ควำมเสี่ยงด้ำน
เทคนิค/ควำมเสี่ยง
จำกผู้ปฏิบัติงำน
ควำมเสี่ยงด้ำนกำร
บริหำรจัดกำร

1

ความ
รุนแรง
4

ระดับ
คะแนน
4

4

4

16

4

4

16

3

4

12

4

4

16

ลักษณะความเสี่ยง

ความถี่

กำรเกิดน้ำท่วมอำคำร ไม่สำมำรถเคลื่อนย้ำย
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่ำงๆ ได้
ทำให้ได้รับควำมเสียหำยทั้งหมด
ผู้ใช้ขำดควำมระมัดระวังในกำรใช้ระบบ
เครือข่ำย เช่น กำรนำ Wireless router
หรือ Switch/Hub มำเชื่อมต่อกับระบบ
เครือข่ำยกรม โดยไม่ได้รับอนุญำต และไม่ได้
มีกำรตั้งค่ำเครื่องที่ถูกต้อง ทำให้เครื่อง
คอมพิวเตอร์อื่นในระบบเครือข่ำยไม่สำมำรถ
ใช้งำนได้ หรือกำรไม่ได้ตั้งค่ำกำรรักษำควำม
ปลอดภัย ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ของ
บุคคลภำยนอกอื่นๆที่รับสัญญำณได้ เชื่อมต่อ
เข้ำกับระบบเครือข่ำยของสถำบันฯ ทำให้เกิด
ช่องโหว่กับระบบรักษำควำมปลอดภัยของ
สถำบันฯ
กำรเกิดกระแสไฟฟ้ำขัดข้อง หรือเกิด
แรงดันไฟฟ้ำไม่คงที่ ทำให้เครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อำจได้รับควำม
เสียหำยจำกแรงดันไฟฟ้ำที่ไม่คงที่หรือ
เมื่อกระแสไฟฟ้ำขัดข้อง ทำให้เครื่องแม่ข่ำย
คอมพิวเตอร์ถูกปิดไปโดยไม่สมบูรณ์ อำจทำ
ให้ข้อมูลสำรสนเทศบำงส่วนเกิดกำรสูญหำย
และกำรให้บริกำรบำงประเภทไม่สำมำรถ
เปิดใช้งำนได้โดยอัตโนมัติ
กำรบุกรุกโจมตีโดยผู้ไม่ประสงค์ดี เช่น
Hacker เป็นต้น กำรดักจับข้อมูล กำรส่ง
ข้อมูลคำสั่งเจตนำร้ำย กำรติดไวรัสหรือเวิร์ม
กำรขำดแคลนบุคลำกรด้ำนสำรสนเทศ ทำ
ให้กำรทำงำนอำจหยุดชะงัก หำกบุคลำกร
ผู้รับผิดชอบไม่สำมำรถมำปฏิบัติงำนได้ และ
จำนวนบุคลำกรที่มีไม่เพียงพอต่อระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศที่เพิ่มขึ้นตำมควำม
ต้องกำรของผู้ใช้งำน ส่งผลกระทบต่อกำร
พัฒนำและควบคุมดูแลระบบ
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7. ควำมเสี่ยงจำกกำร ควำมเสี่ยงด้ำนกำร
เปลี่ยนแปลงนโยบำย บริหำรจัดกำร
ผู้บริหำร

กำรเปลี่ยนแปลงผู้บริหำร อำจทำให้
นโยบำยกำรบริหำรจัดกำรสำรสนเทศ
เปลี่ยนแปลงด้วย ทำให้กำรดำเนินกำร
โครงกำรต่ำงๆได้รับผลกระทบ

1

ความ
รุนแรง
2

8. ควำมเสี่ยงต่อกำร
ได้รับกำรสนับสนุน
งบประมำณไม่
เพียงพอ
9. ควำมเสี่ยงในกำร
เข้ำถึงข้อมูลของบุคคล
อื่น

ควำมเสี่ยงด้ำนกำร
บริหำรจัดกำร

กำรขำดแคลนงบประมำณในกำรดำเนินกำร
ให้ระบบสำรสนเทศสำมำรถดำเนินกำรได้
ต่อเนื่องอย่ำงมีประสิทธิภำพ

2

2

4

ควำมเสี่ยงจำก
ผู้ปฏิบัติงำน

3

2

6

10. ควำมเสี่ยงจำก
สถำนกำรณ์ควำมไม่
สงบเรียบร้อยใน
บ้ำนเมือง
11. ควำมเสี่ยงจำก
เครื่องคอมพิวเตอร์
หรืออุปกรณ์ขัดข้อง
ไม่สำมำรถทำงำนได้
ตำมปกติ

ควำมเสี่ยงจำกภัย
หรือสถำนกำรณ์
ฉุกเฉิน

ผู้ใช้ขำดควำมระมัดระวังในกำรเข้ำใช้ระบบ
สำรสนเทศ เช่น กำรมอบหมำยให้ผู้อื่นใช้
รหัสผ่ำนของตนเองเข้ำใช้ระบบหรือใช้งำน
แทน
กำรเกิดสถำนกำรณ์ควำมรุนแรง หรือควำม
ไม่สงบเรียบร้อย จนทำให้บุคลำกรไม่
สำมำรถปฏิบัติงำนได้ตำมปกติ

2

2

4

ควำมเสี่ยงด้ำน
เทคนิค

เครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ชำรุดหรือ
ขัดข้องด้วยสำเหตุทำงเทคนิค หรือจำกสัตว์
กัดแทะเช่น หนูหรือแมลง เป็นต้น

2

2

4

12. ควำมเสี่ยงจำก
กำรโจรกรรมเครื่อง
คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์

ควำมเสี่ยงด้ำนกำร
บริหำรจัดกำร/
ควำมเสี่ยงจำก
ผู้ปฏิบัติงำน

กำรโจรกรรมเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ หรือชิ้นส่วนภำยในเครื่อง เช่น
CPU และ Ram ทำให้ไม่สำมำรถปฏิบัติงำน
หรือเกิดกำรสูญหำยของข้อมูลบนเครื่อง
คอมพิวเตอร์นั้นได้

3

3

9

ชื่อความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง

ลักษณะความเสี่ยง

ความถี่

ระดับ
คะแนน
2

19
การรายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง
จำกผลกำรประเมินควำมเสี่ยง สำมำรถจัดลำดับควำมสำคัญของควำมเสี่ยงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ในกำร
บริหำรจัดกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ดังนี้
ลาดับ

ความเสี่ยง

1.

ควำมเสี่ยงจำกกำรเกิด
ไฟไหม้ แผ่นดินไหว
อำคำรถล่ม
ควำมเสี่ยงจำกกำร
นำเอำอุปกรณ์อื่นที่
ไม่ได้รับอนุญำตมำ
เชื่อมต่อ

๒.

๓.

๔.

5.

ประเภทความเสี่ยง

ลักษณะความเสี่ยง

ควำมเสี่ยงจำกภัยหรือ กำรเกิดไฟไหม้อำคำร แผ่นดินไหวจนอำคำรถล่ม ไม่
สถำนกำรณ์ฉุกเฉิน
สำมำรถเคลื่อนย้ำยเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ต่ำงๆ ได้ ทำให้ได้รับควำมเสียหำยทั้งหมด
ควำมเสี่ยงจำก
ผู้ใช้ขำดควำมระมัดระวังในกำรใช้ระบบเครือข่ำย เช่น
ผู้ปฏิบัติงำน
กำรนำ Wireless Router หรือ Switch/Hub มำ
เชื่อมต่อกับระบบเครือข่ำยกรม โดยไม่ได้รับอนุญำต
และไม่ได้มีกำรตั้งค่ำเครื่องที่ถูกต้อง ทำให้เครื่อง
คอมพิวเตอร์อื่นในระบบเครือข่ำยไม่สำมำรถใช้งำนได้
หรือกำรไม่ได้ตั้งค่ำกำรรักษำควำมปลอดภัย ทำให้
เครื่องคอมพิวเตอร์ของบุคคลภำยนอกอื่นๆที่รับ
สัญญำณได้ เชื่อมต่อเข้ำกับระบบเครือข่ำยของสถำบันฯ
ทำให้เกิดช่องโหว่กับระบบรักษำควำมปลอดภัยของ
สถำบันฯ
ควำมเสี่ยงจำก
ควำมเสี่ยงด้ำนเทคนิค กำรเกิดกระแสไฟฟ้ำขัดข้อง หรือเกิดแรงดันไฟฟ้ำไม่
กระแสไฟฟ้ำขัดข้อง /ควำมเสี่ยงจำกภัย
คงที่ ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อำจได้รับ
ไฟฟ้ำดับ แรงดันไฟฟ้ำ หรือสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน ควำมเสียหำยจำกแรงดันไฟฟ้ำที่ไม่คงที่
ไม่คงที่
หรือเมื่อกระแสไฟฟ้ำขัดข้อง ทำให้เครื่องแม่ข่ำย
คอมพิวเตอร์ถูกปิดไปโดยไม่สมบูรณ์ อำจทำให้ข้อมูล
สำรสนเทศบำงส่วนเกิดกำรสูญหำย และกำรให้บริกำร
บำงประเภทไม่สำมำรถเปิดใช้งำนได้โดยอัตโนมัติ
ควำมเสี่ยงจำกกำรขำด ควำมเสี่ยงด้ำนกำร
กำรขำดแคลนบุคลำกรด้ำนสำรสนเทศ ทำให้กำร
แคลนบุคลำกร
บริหำรจัดกำร
ทำงำนอำจหยุดชะงัก หำกบุคลำกรผู้รับผิดชอบไม่
ผู้ปฏิบัติงำน
สำมำรถมำปฏิบัติงำนได้ และจำนวนบุคลำกรที่มีไม่
เพียงพอต่อระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่เพิ่มขึ้นตำม
ควำมต้องกำรของผู้ใช้งำน ส่งผลกระทบต่อกำรพัฒนำ
และควบคุมดูแลระบบ
ควำมเสี่ยงจำกกำรถูก ควำมเสี่ยงด้ำนเทคนิค กำรบุกรุกโจมตีโดยผู้ไม่ประสงค์ดี เช่น Hacker เป็น
บุกรุก โดยผู้ไม่
/ควำมเสี่ยงจำก
ต้น กำรดักจับข้อมูล กำรส่งข้อมูลคำสั่งเจตนำร้ำย
ประสงค์ดี
ผู้ปฏิบัติงำน
กำรติดไวรัสหรือเวิร์ม

ค่าระดับ
ความเสี่ยง
25
16

16

16

12

20
ลาดับ
๖.

๗.
๘.
๙.

10.

11.

๑๒.

ค่าระดับ
ความเสี่ยง
ควำมเสี่ยงจำกกำร
ควำมเสี่ยงด้ำนกำร
กำรโจรกรรมเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
9
โจรกรรมเครื่อง
บริหำรจัดกำร/ควำม หรือชิ้นส่วนภำยในเครื่อง เช่น CPU และ Ram ทำให้
คอมพิวเตอร์และ
เสี่ยงจำกผู้ปฏิบัติงำน ไม่สำมำรถปฏิบัติงำน หรือเกิดกำรสูญหำยของข้อมูล
อุปกรณ์
บนเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นได้
ควำมเสี่ยงในกำร
ควำมเสี่ยงจำก
ผู้ใช้ขำดควำมระมัดระวังในกำรเข้ำใช้ระบบสำรสนเทศ
6
เข้ำถึงข้อมูลของบุคคล ผู้ปฏิบัติงำน
เช่น กำรมอบหมำยให้ผู้อื่นใช้รหัสผ่ำนของตนเองเข้ำ
อื่น
ใช้ระบบหรือใช้งำนแทน
ควำมเสี่ยงจำกเกิด
ควำมเสี่ยงจำกภัยหรือ กำรเกิดน้ำท่วมอำคำร ไม่สำมำรถเคลื่อนย้ำยเครื่อง
4
อุทกภัย
สถำนกำรณ์ฉุกเฉิน
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่ำงๆ ได้ ทำให้ได้รับควำม
เสียหำยทั้งหมด
ควำมเสี่ยงต่อกำร
ควำมเสี่ยงด้ำนกำร
กำรขำดแคลนงบประมำณในกำรดำเนินกำรให้ระบบ
4
ได้รับกำรสนับสนุน
บริหำรจัดกำร
สำรสนเทศสำมำรถดำเนินกำรได้ต่อเนื่องอย่ำงมี
งบประมำณไม่
ประสิทธิภำพ
เพียงพอ
ควำมเสี่ยงจำก
ควำมเสี่ยงจำกภัยหรือ กำรเกิดสถำนกำรณ์ควำมรุนแรง หรือควำมไม่สงบ
4
สถำนกำรณ์ควำมไม่ สถำนกำรณ์ฉุกเฉิน
เรียบร้อย จนทำให้บุคลำกรไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้
สงบเรียบร้อยใน
ตำมปกติ
บ้ำนเมือง
ควำมเสี่ยงจำกเครื่อง ควำมเสี่ยงด้ำนเทคนิค เครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ชำรุดหรือขัดข้องด้วย
4
คอมพิวเตอร์หรือ
สำเหตุทำงเทคนิค หรือจำกสัตว์กัดแทะเช่น หนูหรือ
อุปกรณ์ขัดข้อง ไม่
แมลง เป็นต้น
สำมำรถทำงำนได้
ตำมปกติ
ควำมเสี่ยงจำกกำร
ควำมเสี่ยงด้ำนกำร
กำรเปลี่ยนแปลงผู้บริหำร อำจทำให้นโยบำยกำร
2
เปลี่ยนแปลงนโยบำย บริหำรจัดกำร
บริหำรจัดกำรสำรสนเทศเปลี่ยนแปลงด้วย ทำให้กำร
ผู้บริหำร
ดำเนินกำรโครงกำรต่ำงๆ ได้รับผลกระทบ
ความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง

ลักษณะความเสี่ยง

21
การจัดการความเสี่ยง
นโยบำยของกรมอนำมัย ระดับควำมเสี่ยงคงเหลือที่ยอมรับได้ ≤ 9
สำนักงำน ก.พ.ร. กำหนดให้ ควำมเสี่ยงที่จำเป็นต้องนำมำดำเนินกำรจัดกำรควำมเสี่ยง คือ ควำมเสี่ยงที่มีระดับ
ควำมเสี่ยงสูง ตั้งแต่ 15 ขึ้นไป ส่วนควำมเสี่ยงที่มีระดับควำมเสี่ยงต่ำกว่ำ 15 ถือว่ำมีควำมเสี่ยงค่อนข้ำงต่ำอำจจะนำมำ
ดำเนินกำรจัดกำรควำมเสี่ยงในแผนบริหำรควำมเสี่ยงหรือไม่ก็ได้ สถำบันพัฒนำสุขภำวะเขตเมืองดำเนินกำรจัดกำรควำม
เสี่ยงเป็นดังตำรำงต่อไปนี้
ค่าระดับ
กลยุทธ์การจัดการ
ความ
ความเสี่ยง
เสี่ยง
25
- ควบคุมควำมเสี่ยง
(มีแผนควบคุมควำม
เสี่ยง)

ลาดับ

ความเสี่ยง

1.

ควำมเสี่ยงจำกกำรเกิดไฟ
ไหม้ แผ่นดินไหว อำคำร
ถล่ม

2.

ควำมเสี่ยงจำกกำรขำด
แคลนบุคลำกร
ผู้ปฏิบัติงำน

16

- ควบคุมควำมเสี่ยง
(มีแผนควบคุมควำม
เสี่ยง)

3.

ควำมเสี่ยงจำกกำรนำเอำ
อุปกรณ์อื่นที่ไม่ได้รับ
อนุญำตมำเชื่อมต่อ

16

- ควบคุมควำมเสี่ยง
(มีแผนควบคุมควำม
เสี่ยง)

4.

ควำมเสี่ยงจำก
กระแสไฟฟ้ำขัดข้อง
ไฟฟ้ำดับ แรงดันไฟฟ้ำไม่
คงที่

16

- ควบคุมควำมเสี่ยง
(มีแผนควบคุมควำม
เสี่ยง)

แนวทางการดาเนินการจัดการความเสี่ยง
- จัดทำแผนรับสถำนกำรณ์เพื่อให้สำมำรถ
ดำเนินกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง
- จัดหำระบบสำรองเพื่อให้ระบบสำรสนเทศ
สำมำรถทำงำนได้
- สำรองข้อมูลระบบ และฐำนข้อมูลเก็บไว้ใน
สถำนที่อื่นอีกหนึ่งชุด
- ปรับปรุงโครงสร้ำงศูนย์สำรสนเทศ และสรรหำ
บุคลำกรเพื่อรองรับงำนอย่ำงเหมำะสม
- จัดทำคู่มือกระบวนกำรทำงำนเพื่อให้บุคลำกรอื่น
สำมำรถปฏิบัติตำมคู่มือได้กรณีที่บุคลำกร
ผู้รับผิดชอบไม่สำมำรถมำปฏิบัติงำนได้
- สร้ำงควำมตระหนักในเรื่องนโยบำยและแนว
ปฏิบัติด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยสำรสนเทศ
- กระตุ้นให้เกิดกำรปฏิบัติตำมแนวนโยบำยหรือ
ระเบียบด้ำนสำรสนเทศอย่ำงจริงจัง
- ใช้อุปกรณ์เครือข่ำยที่สำมำรถจำกัดสิทธิ์กำรเข้ำถึง
สำหรับอุปกรณ์ที่ไม่ได้รับอนุญำตให้เชื่อมต่อเข้ำ
เครือข่ำย
- จัดหำเครื่องกำเนิดไฟฟ้ำ และเครื่องสำรองไฟฟ้ำ
แบบป้องกันปัญหำแรงดันไฟฟ้ำไม่คงที่
- จัดทำแผนรับสถำนกำรณ์เพื่อให้สำมำรถ
ดำเนินกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง
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ค่าระดับ
กลยุทธ์การจัดการ
ความ
ความเสี่ยง
เสี่ยง
12
- ยอมรับควำมเสี่ยง
(มีมำตรกำรติดตำม)

ลาดับ

ความเสี่ยง

5.

ควำมเสี่ยงจำกกำรถูกบุกรุก
โดยผู้ไม่ประสงค์ดี

6.

ควำมเสี่ยงจำกกำร
โจรกรรมเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

9

7.

ควำมเสี่ยงในกำรเข้ำถึง
ข้อมูลของบุคคลอื่น

6

8.

ควำมเสี่ยงจำกเกิด
อุทกภัย

4

9.

ควำมเสี่ยงจำกเครื่อง
คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์
ขัดข้อง ไม่สำมำรถทำงำน
ได้ตำมปกติ

4

10.

ควำมเสี่ยงต่อกำรได้รับ
กำรสนับสนุนงบประมำณ
ไม่เพียงพอ

4

แนวทางการดาเนินการจัดการความเสี่ยง

- ตรวจสอบกำรตั้งค่ำของ firewall อย่ำงสม่ำเสมอ
- ติดตั้งระบบตรวจสอบกำรบุกรุกเครือข่ำย และ
ติดตำมเพื่อปรับปรุงอย่ำงสม่ำเสมอ
- ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสและ Patch อย่ำง
สม่ำเสมอ
- ติดตั้ง Patch ของระบบปฏิบัติกำรอย่ำง
สม่ำเสมอ
- เปลี่ยนรหัสผ่ำนตำมแนวปฏิบัติด้ำนกำรรักษำ
ควำมมั่นคงปลอดภัยสำรสนเทศ
- ยอมรับควำมเสี่ยง - ตรวจสอบกำรเข้ำออกของบุคคลภำยนอก
(มีมำตรกำรติดตำม) - ตรวจสอบระบบกำรป้องกันรักษำควำมปลอดภัย
ของสถำนที่ให้อยู่ในสภำพปกติ
- ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อเฝ้ำระวัง
- ยอมรับควำมเสี่ยง - สร้ำงควำมตระหนักในเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคล
ในกำรพึงรักษำสิทธิ์ในส่วนของข้อมูลส่วนบุคคล
- เปลี่ยนรหัสผ่ำนตำมแนวปฏิบัติด้ำนกำรรักษำ
ควำมมั่นคงปลอดภัยสำรสนเทศ
- ยอมรับควำมเสี่ยง - จัดทำแผนรับสถำนกำรณ์เพื่อให้สำมำรถ
ดำเนินกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง
- จัดหำระบบสำรองเพื่อให้ระบบสำรสนเทศ
สำมำรถทำงำนได้
- สำรองข้อมูลระบบ และฐำนข้อมูลเก็บไว้ใน
สถำนที่อื่นอีกหนึ่งชุด
- ยอมรับควำมเสี่ยง - หำทำงป้องกันสัตว์กัดแทะอุปกรณ์
- จัดหำเครื่องและอุปกรณ์สำรองเพื่อให้สำมำรถใช้
ทดแทนชั่วครำว เพื่อสำมำรถปฏิบัติงำนได้
- จัดทำแผนกำรตรวจสอบและจัดจ้ำงบำรุงรักษำ
เครื่องและอุปกรณ์อย่ำงสม่ำเสมอ
- ยอมรับควำมเสี่ยง - จัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อแสดง
ควำมจำเป็นในกำรขอสนับสนุนงบประมำณในกำร
ดำเนินกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
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ลาดับ

ความเสี่ยง

11.

ควำมเสี่ยงจำก
สถำนกำรณ์ควำมไม่สงบ
เรียบร้อยในบ้ำนเมือง

12.

ควำมเสี่ยงจำกกำร
เปลี่ยนแปลงนโยบำย
ผู้บริหำร

ค่าระดับ
กลยุทธ์การจัดการ
ความ
ความเสี่ยง
เสี่ยง
4
- ยอมรับควำมเสี่ยง

2

- ยอมรับควำมเสี่ยง

แนวทางการดาเนินการจัดการความเสี่ยง
- จัดทำแผนรับสถำนกำรณ์เพื่อให้สำมำรถ
ดำเนินกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง
- จัดหำระบบสำรองเพื่อให้ระบบสำรสนเทศ
สำมำรถทำงำนได้
- จัดทำแผนรับสถำนกำรณ์เพื่อให้สำมำรถ
ดำเนินกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง

24
แผนการสารองข้อมูลและกู้คืนข้อมูล (Backup & Recovery)
กำรสำรองข้อมูล (Backup & Recovery) เพื่อป้องกันควำมเสียหำยที่อำจจะเกิดขึ้น เมื่อข้อมูลถูกทำลำยโดย
ไวรัสคอมพิวเตอร์ ผู้บุกรุกทำลำยหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล หรือ ภัยพิบัติ เป็นต้น โดยสำมำรถนำข้อมูลกลับมำใช้งำนได้
ปัจจุบันและทันเหตุกำรณ์ มีแนวทำง ในกำรตั้งค่ำระบบให้มีกำรสำรองข้อมูลโดยอัตโนมัติ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่
ข่ำย เป็นประจำทุกสัปดำห์ หรือทุกเดือน โดยสำรองข้อมูลไว้ในที่เก็บข้อมูลปลอดภัย และเก็บสำเนำไว้ที่ผู้ดูแลระบบ
คอมพิวเตอร์หรือผู้ดูแลระบบสำรสนเทศนั้นๆ และให้มีกำรทดสอบกำร Recovery ข้อมูลว่ำสำมำรถนำข้อมูลกลับมำใช้
งำนได้จริงหรือไม่ จำกข้อมูลที่ถูก Backup ไว้เพื่อป้องกันกำรผิดพลำดที่อำจเกิดขึ้น
การ Backup & Restore อุปกรณ์เครือข่าย

*กำร Backup และปรับค่ำอุปกรณ์ Network ขึ้นอยู่กับ Firmware ของอุปกรณ์นั้นๆ
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ระบบ Backup ข้อมูล
- สำรองข้อมูล MySQL

วิธีการกาหนดค่า
1. เปิดโปรแกรม NavyCat 4 MySQL แล้วทำกำร Connect ไปที่ Server MySQL ทั้งหมด
2.

26
วิธีกำรสร้ำงกำรเชื่อมต่อกดปุ่ม “Connection” แล้วระบุรำยละเอียดของ Server นั้นๆ ให้ครบถ้วน

แนะนำให้ตั้ง User ใหม่สำหรับ Backup ข้อมูล เช่นกำหนดให้เป็น User = MWI_Backup@localhost และ
กำหนดให้อ่ำนข้อมูลได้เพียงอย่ำงเดียวเป็นต้น หลังจำกนั้นอย่ำลืม Save Password ไว้ที่แบบฟอร์มนี้ด้วย จำกนั้นกดปุ่ม
Test Connection หำกใช้งำนได้จะขึ้นข้อควำมดังภำพด้ำนล่ำง

ทำซ้ำให้ครบทุกเครื่องที่จะ Backup
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1. เมื่อครบแล้วให้กดปุ่ม Backup
2. จำกนั้นเลือกที่ Connection->ฐำนข้อมูลที่ต้องกำร Backup ที่เรำทำไว้จะมีรำยกำร New Backup ขึ้นมำให้
เรำเลือก แล้วกดที่ปุ่ม New Backup

3. เลือกแทบ 1.Object Selection และคลิก 2.Selection All คลิกที่ 3.Start สุดท้ำยคลิกที่ 4.Close
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4. สำหรับฐำนข้อมูล Hospital OS ให้ทำตำมขั้นตอนเดียวกันตั้งแต่ ข้อหนึ่ง เมื่อสร้ำง Connection แล้วเปลี่ยนแค่ส่วน
Host : เป็น 192.168.1.250 จึงทำตำมขั้นตอนเดียวกันทุกอย่ำง
Backup Database MySQL (ทั้งหมด)
ตำรำงเวลำ
2:00AM – 3:00AM
ระยะเวลำกำรจัดเก็บ
ทุกวัน
- สำรองข้อมูล Website และ Backup ของฐำนข้อมูล
1. สร้ำง Bat เพื่อกำหนดค่ำกำรกระทำของ Backup

NET USE เป็น กำรตั้งค่ำ Map Drive
Rar.exe เป็นกำรบีบอัดข้อมูล จำกต้นทำง
-ad เป็นกำรตั้ง File ใหม่
-ag+YYYYMMDD เป็นกำรตั้งชื่อ File เป็นวันที่
วิธีกำรใช้งำน rar.exe <Option> <Path ปลำยทำง\ชื่อFile> <Path ต้นทำง>
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2. เข้ำระบบ Scheduled Tasks

ตั้งกำรทำงำน Schedule Task ให้ชี้ไปที่ Script ที่ได้ตั้งไว้นั้นเบื่องต้น
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กำหนดเวลำเริ่มทำงำนของ Script ในที่นี้ตั้งเวลำไว้ทุกวันเวลำประมำณตี 2 ที่มีคนเข้ำสู่ระบบ Server น้อยที่สุด

เมื่อ Script ทำงำนจะได้ผลลัพท์ดังต่อไปนี้

Website Data Backup
ตำรำงเวลำ
~02:00AM เป็นต้นไป
ระยะเวลำกำรจัดเก็บ
ทุกวัน
ทุก 60 วันข้อมูล Backup เหล่านี้จะถูก Write ลงสู่ DVD และลบออกจากเครื่อง Backup ด้วยมือ
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แผนแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนและภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้น
วิธีปฏิบัติงานสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

เลขที่ MWI-02-2018
แก้ไขครั้งที่ 01

หน้าที่ 1 ของ 2

เรื่อง แผนกรณีเกิดอัคคีภัย
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
รายละเอียดการปฏิบัติงาน

ลาดับที่
1.

กรณีเกิดอัคคีภัย
1.1 ขนย้ำยอุปกรณ์ในห้อง Server ตำมลำดับควำมสำคัญ/เวลำ ดังนี้
1.1.1 เครื่อง Server เว็บ สสม., Server HOSPITAL OS
1.1.2 Computer PC
1.1.3 Computer Notebook
1.1.4 Switch HUB, WI-FI
1.1.5 Printer
1.1.6 เครื่องสำรองไฟฟ้ำ (UPS)
1.2 เมื่อสำมำรถควบคุมอัคคีภัยได้แล้ว ให้ดำเนินกำรตรวจสอบควำมเรียบร้อยระบบไฟฟ้ำ และระบบ
เครือข่ำยอินเตอร์, และติดตั้งอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งำน
1.3 ตรวจสอบควำมพร้อมใช้ของเครื่องลูกข่ำย หำกยังไม่พร้อมใช้งำนให้ดำเนินกำรตำมระเบียบปฏิบัติกรณี
ไฟฟ้ำดับ หรือ กรณีเครื่อง Server/Database มีปัญหำ
เจ้าหน้าที่อื่นๆ
หำกเจ้ำหน้ำที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ไม่อยู่ เจ้ำหน้ำที่อื่นสำมำรถดำเนินกำรได้ดังนี้
1.4 ให้เปิดประตู้ห้อง Server หรือพังประตูเพื่อเข้ำไปในห้อง server
1.5 ทำกำรถอดสำยไฟที่เชื่อมต่อ Server ออกให้หมด
1.6 เคลื่อนย้ำยตำมแผนป้องกันอัคคีภัย

สถำนะเอกสำร…………………………….

จัดทำโดย ……………………... วันที่
ตำแหน่ง

วันที่บังคับใช้

มีนำคม 2561

อนุมัติโดย ……………………… วันที่
ตำแหน่ง
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วิธีปฏิบัติงาน

เลขที่ MWI-02-2018

สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

แก้ไขครั้งที่ 01

หน้าที่ 2 ของ 2

เรื่อง และแผนกรณีเกิดอุทกภัย
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ลาดับที่

รายละเอียดการปฏิบัติงาน
กรณีเกิดอุทกภัย

2.

2.1 ขนย้ำยคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงจำกที่ต่ำขึ้นที่สูง ตำมลำดับควำมสำคัญ ดังนี้
2.1.1 เครื่อง Server เว็บ สสม., Server HOSPITAL OS
2.1.2 Computer PC
2.1.3 Computer Notebook
2.1.4 Switch HUB,WI-FI
2.1.5 Printer
2.1.6 เครื่องสำรองไฟฟ้ำ (UPS)
2.2 เมื่อสถำนกำรณ์อยู่ในภำวะปกติแล้ว ให้ดำเนินกำรตรวจสอบควำมเรียบร้อยของระบบ
เครือข่ำยอินเตอร์เน็ต, ระบบไฟฟ้ำ และติดตั้งอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งำน และตรวจสอบควำมพร้อมใช้ของเครื่องลูกข่ำย
เจ้าหน้าที่อื่นๆ
หำกเจ้ำหน้ำที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ไม่อยู่ เจ้ำหน้ำที่อื่นสำมำรถดำเนินกำรได้ดังนี้
2.3 ให้เปิดประตู้ห้อง Server หรือพังประตูเพื่อเข้ำไปในห้อง server
2.4 ทำกำรถอดสำยไฟที่เชื่อมต่อ Server ออกให้หมด
2.5 เคลื่อนย้ำยตำมแผนอุทกภัย

สถำนะเอกสำร…………………………….

จัดทำโดย ……………………... วันที่
ตำแหน่ง

วันที่บังคับใช้

มีนำคม 2561

อนุมัติโดย ……………………… วันที่
ตำแหน่ง
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ตารางสรุปจานวนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2561
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
รายการประเภท
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
คอมพิวเตอร์แบบพกพำ
ปริ้นเตอร์
เครื่องสำรองไฟ
คอมพิวเตอร์แมข่ำย
อุปกรณ์เครือข่ำย(Firewall, Router, Access Point, SwitchL2/L3)

จานวน
118
19
62
36
4
51

34

เมื่อเกิดปัญหาข้อขัดข้องและเกิดข้อสงสัยในทางปฏิบัติงาน ให้ตดิ ต่อประสานงานได้ที่
งานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกาลังคน ชั้น 3 สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
http://mwi.anamai.moph.go.th
http://www.facebook.com/MetropolitanHealthAndWellness
โทรศัพท์ 0 2521 3056
e-mail address : mwi.anamai@gmail.com

งานพัฒนาวิจัยและนวัตกรรม
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
งานวิจัย/R2R
ผู้รับผิดชอบ
- งานพัฒนาวิจัย
และนวัตกรรม

Flowchart
แผนยุทธศาสตร์งานวิจัย
และนวัตกรรม

- งานพัฒนาวิจัย
และนวัตกรรม
จัดทาโครงการ

- งานพัฒนาวิจัย
และนวัตกรรม

พัฒนาการเขียนโครงร่าง
งานวิจัย/R2R

ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.ประชุมหารือภายในกลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม
(1วัน)
2.รวบรวมข้อมูล 3 ปี ย้อนหลัง วิเคราะห์ จัดทา
สถานการณ์และประเด็นปัญหา(5 วัน)
3.ศึกษาแผนยุทธศาสตร์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(3วัน)
4.จัดทาร่างแผน แผนยุทธศาสตร์(2วัน)
5.งานวิจัยนาเสนอร่างแผนในเวที กบศ.(1ชั่วโมง)
1.นาสถานการณ์ปัญหามาทบทวนเพื่อจัดทา
โครงการ (3 ชั่วโมง)
2.พิมพ์โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยสู่มืออาชีพ
(1ชั่วโมง)
3.เสนอขออนุมติจัดทาโครงการ (1วัน)

ความเสี่ยง

จุดควบคุม

ระยะเวลา ปริมาณงาน

1.เจ้าหน้าที่ติดราชการว่างไม่ 1.จัดทาแผนปฏิบัติงานราย 11 วัน
ตรงกันจัดประชุมล่าช้า
เดือนของกลุ่มงาน
1 ชัว่ โมง
2.ขาดองค์ความรู้ในการ
2.เชิญผูท้ ี่มีความเชี่ยวชาญ
จัดทาแผนยุทธศาสตร์
มาเป็นที่ปรึกษา

1 ครั้ง/ปี

3.เปิดเวทีรับฟังความ
คิดเห็นร่างแผนฯจากเวที
กบศ.
1.อนุมัติโครงการล่าช้า
1.ศึกษาแบบฟอร์มและ
2วัน
เนื่องจากมีการแก้ไขจาก บย. กฎระเบียบให้ ข้อจากัดการ 3ชัว่ โมง
และผู้บริหารติดราชไม่ได้อยู่ เขียนโครงการให้ถี่ถว้ น

2.ให้เจ้าหน้าที่ภายใน
หน่วยงานช่วยตรวจสอบ
ก่อนส่ง บย.
1.จัดทาแบบฟอร์มโครงร่างวิจัย/R2R (1 ชั่วโมง) 1.หน่วยงานตอบเข้าร่วม
1.ต้องกากับติดตามหนังสือ 7 วัน
2.ประกาศ/ประชาสัมพันธ์/หนังสือเวียนแจ้งจัด
ประชุมล่าช้า
ตอบรับร่วมประชุมเป็น
1ชัว่ โมง
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเขียนโครงร่างวิจัย
2.จานวนผู้เข้าร่วมประชุม
ระยะ
/R2R (1วัน)
เกิน
2.ตรวจสอบชื่อผู้เข้าร่วม
3.รวบรวมรายชื่องานวิจัย/R2R ที่จะเข้าร่วม
3.ระยะเวลาจัดประชุมล่าช้า ประชุมจากแบบตอบรับ
ประชุม (1วัน)
เนื่องจากมีผู้วิจัย/R2R ขอ
3.ติดตามกากับแต่ละ
4.ประชุมวางแผนการจัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการ นาเสนอโครงร่างงานวิจัยเพิ่ม หน่วยงานให้ส่งโครงร่าง
พัฒนาเขียนโครงร่างวิจัย/R2R (3 ชั่วโมง)
และไม่ส่งหัวข้อหรือโครงร่าง การวิจัย /R2R
4.รวบรวม/ตรวจสอบโครงร่างวิจัย จัดเตรียม
งานวิจัย/R2R
เอกสารประกอบการประชุม (1วัน)
5.ผู้วิจัยไม่ได้มานาเสนอโครง
5.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเขียน
ร่างวิจัย/R2R เอง
โครงร่างวิจัย/R2R (1วัน)

1 ครั้ง/ปี

เซ็นต์เอกสาร

1 ครั้ง/ ปี

งานวิจัย
ผู้รับผิดชอบ

Flowchart

- งานพัฒนาวิจัย
และนวัตกรรม
ให้คาปรึกษางานวิจัย

- งานพัฒนาวิจัย
และนวัตกรรม
วิเคราะห์ข้อมูลวิจัย
ด้วยโปรแกรม
ทางคอมพิวเตอร์

ขั้นตอนการดาเนินงาน
6.สรุป/แจ้ง ผลการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาเขียนโครงร่างวิจัย/R2R (1วัน)
1.ช่วยตรวจสอบความถูกต้องของโครงร่าง
การวิจัย/R2R (2วัน)
2.สนับสนุนองค์ความรู้/แหล่งข้อมูลการทา
วิจัย /R2R (1ชั่วโมง)
3.ให้ข้อคิดเห็นแนวทางในการทาวิจัย/R2R
(3ชั่วโมง)
4.ประสานผู้เชี่ยวชาญให้คาปรึกษา (10 นาที)
1.รวบรวมส่งโครงร่างงานวิจัย/R2R ฉบับ
สมบูรณ์ให้อาจารย์ที่ปรึกษา (1วัน)
2.ประชุมวางแผนจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
วิเคราะห์ข้อมูลวิจัย/R2R ด้วยโปรแกรมทาง
คอมพิวเตอร์ (3 ชั่วโมง)
3.เตรียมข้อมูลเอกสารในการจัดประชุมฯ
(4วัน)
4.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูล
วิจัย/R2R ด้วยโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์
(1วัน)
5.สรุปรายงานประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์
ข้อมูลวิจัย/R2R ด้วยโปรแกรมทาง
คอมพิวเตอร์ (1วัน)

ความเสี่ยง

จุดควบคุม

ระยะเวลา

ปริมาณงาน

1.ผู้เชี่ยวชาญมี 2 คน ติด
ราชการไม่อยู่ให้คาปรึกษา

1.ให้คาปรึกษาช่องทาง 2 วัน
สื่อออนไลน์และโทรศัพท์ 4 ชั่วโมง
2.พัฒนาศักยภาพ
10 นาที
เจ้าหน้าที่ในการให้
คาปรึกษางานวิจัย/R2R

3-4 ครั้งต่อ
สัปดาห์

1.จัดประชุมล่าช้าสืบเนื่องจาก
ผู้วิจัยไม่ปรับแก้ไขโครงการให้
สมบูรณ์จึงจัดประชุมไม่ได้
2.เจ้าหน้าที่จัดประชุมไม่มี
ทักษะการใช้การใช้คอมพิวเตอร์
3.จานวนเครื่องคอมพิวเตอร์
และสายไฟไม่เพียงพอ

1.ทาหนังสือทวงถาม
7 วัน
ความก้าวหน้าและ
กาหนดให้ส่งงานภายใน 3 ชั่วโมง
ระยะเวลากาหนดมิ
เช่นนั้นจะตัดสิทธิ์เข้า
ประชุม
2.ขอเจ้าหน้าที่ IT มาช่วย
ดูเรื่องคอมพิวเตอร์หากมี
ปัญหาระหว่างการใช้งาน
3.แจ้งผู้วิจัยนาเครื่อง
คอมพิวเตอร์มาด้วย

1 ครั้ง/ปี

งานวิจัย/R2R
ผู้รับผิดชอบ

Flowchart

- งานพัฒนาวิจัย
และนวัตกรรม
แนวทางการเขียนบทคัดย่อและ
นาเสนอผลการวิจัย/R2R

- งานพัฒนาวิจัย
และนวัตกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ
การวิจัยและนวัตกรรม

- งานพัฒนาวิจัย
และนวัตกรรม
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์องค์
ความรู้ วิชาการ วิจัยและ
นวัตกรรมสู่สังคม

ขั้นตอนการดาเนินงาน

ความเสี่ยง

จุดควบคุม

1.ประชุมวางแผนจัดประชุมแนวทางการเขียน
บทคัดย่อและนาเสนอผลการวิจัย/R2R (3 ชั่วโมง)
2.เตรียมข้อมูลเอกสารในการจัดประชุมฯ(4วัน)
3.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการเขียน
บทคัดย่อและนาเสนอผลการวิจัย/R2R (1วัน)
4.สรุปรายงานประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการ
เขียนบทคัดย่อและนาเสนอผลการวิจัย/R2R
(1วัน)
1. ประชุมวางแผนจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านวิชาการ การวิจัยและนวัตกรรม(3 ชั่วโมง)
2.เตรียมข้อมูลเอกสารในการจัดประชุมฯ(4วัน)
3.จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ การ
วิจัยและนวัตกรรมและมอบใบประกาศให้กับ
นักวิจัย(1วัน)
4.สรุปรายงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
วิชาการ การวิจัยและนวัตกรรม(1วัน)

1.อาจารย์ที่ปรึกษาไม่ว่าง
ต้องเลื่อนการประชุม
2.ผู้เข้าร่วมประชุมไม่ครบ
3.งานวิจัยเสร็จไม่ทัน ยังไม่ได้
เก็บข้อมูล

1.ประสานอาจารย์ที่
ปรึกษาล่วงหน้า

1.เจ้าหน้าที่เร่งใช้งบประมาณ
ติดราชการ
2.ไม่มีห้องประชุม
3.ผู้บริหารไม่ให้ความสาคัญ
ไม่มีเวลาร่วมประชุมรับฟัง
ปัญหา

1.แจ้งประสานอย่างน้อย
15 วัน
2.ขอให้ห้องประชุม
ล่วงหน้า 1 เดือน
3.เสนอข้อมูลและ
วัตถุประสงค์ในการจัดงาน
ให้ผู้บริหารทราบ

6 วัน

1.รับหนังสือเชิญเข้าร่วมจัดนิทรรศการ (10 นาที)
2.สารวจผลงานวิจัยทีพ่ ร้อมเผยแพร่และประกวด
(1วัน)
3.รวบรวมรายละเอียดผลงานวิจัยทีจ่ ากหน่วยงาน
ต่างๆ (3วัน)
4.พิจารณาคัดเลือกผลงานตามเกณฑ์ (3 วัน)
5.ทาหนังสือส่งข้อมูลงานวิจัยที่ผา่ นการคัดเลือก
ให้กับผู้จัดเพื่อคัดเลือก (1วัน)
6.นาผลงานไปร่วมไปร่วมกิจกรรม (1 วัน)
7.สรุปผลการดาเนินงานและประเมินผล จัดทา
รายงาน วิเคราะห์และนาไปปรับปรุง (1วัน)
9.รวบรวมผลงานวิจัยที่ได้เผยแพร่ เพื่อเป็น
เอกสารเผยแพร่ต่อไป (1วัน)

1.หนังสือมาล่าช้าหมดเขตส่ง
2.เจ้าหน้าที่รับทราบไม่ทั่วถึง
3.ผลงานวิจัยไม่แล้วเสร็จ
ทันเวลากาหนด
4.ไม่มีรถไปร่วมประชุม/หรือ
เข้าร่วมกิจกรรม

1.แจ้งประชาสัมพันธ์ผา่ น
ไลน์ สสม.
2.แจ้งประสานขอรถยนต์
ราชการล่วงหน้า

11 วัน 10
นาที

2.ดูปฏิทินงานของ
หน่วยงานอื่นหลีกเลี่ยงจัด
ประชุมตรงกับหน่วยงาน
อื่น

ระยะเวลา ปริมาณงาน
6 วัน

1ครั้ง/ปี

3 ชั่วโมง

1ครั้ง/ปี

3 ชั่วโมง

5-8 ครั้ง / ปี

งานพัฒนาวิจัยและนวัตกรรม
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
งานขอจริยธรรมงานวิจัย
ผู้รับผิดชอบ
- งานพัฒนาวิจัย
และนวัตกรรม

Flowchart

ขั้นตอนการดาเนินงาน

ความเสี่ยง

จุดควบคุม

ผู้วิจัยแจ้งความจานงขอ EC

1.จัดทาแบบฟอร์มสมัครขอจริยธรรมการ
วิจัย
2.ผู้วิจัยกรอกแบบฟอร์มสมัครขอจริยธรรม
งานวิจัยส่งที่งานพัฒนาวิจัยและนวัตกรรม

1.กรอกเอกสารไม่ชัดเจนไม่
ครบถ้วน

1.ตรวจสอบแบบฟอร์ม
สมัครขอจริยธรรม
งานวิจัยให้ครบถ้วน หาก
อ่านตรงไหนไม่เข้าใจถาม
ผู้วิจัยกลับ

- งานพัฒนาวิจัย
และนวัตกรรม
ส่งคูม่ ือและแบบฟอร์มขอ
จริยธรรมการวิจัยกรมอนามัย

- ผู้วิจัย
ผู้วิจัยส่งแบบฟอร์มที่กรอกข้อมูลแล้ว
เพื่อเสนอขอรับรองจริยธรรมการวิจัย

1.งานพัฒนาวิจัยและนวัตกรรมอธิบาย
1.ผู้วิจัยไม่ได้รับ.ส่งคู่มือและ
วิธีการใช้คู่มือและวิธีการเขียนแบบฟอร์ม
แบบฟอร์มขอจริยธรรม
ขอจริยธรรม (1 ชั่วโมง)
2.ส่งคู่มือและแบบฟอร์มขอจริยธรรมการ
วิจัยกรมอนามัย ทาง e-mail ที่ผู้วิจัยแจ้งไว้
(5 นาที)
3. ผู้วิจัยศึกษาคู่มือและเขียนแบบฟอร์ม
การขอจริยธรรมที่สมบูรณ์(7 วัน)
4.โหลดคู่มือและวิธีการเขียนแบบฟอร์มขอ
จริยธรรมขึ้นทางเวปไซต์ สสม.
1.งานนวัตกรรมไม่ได้รับ
1.ผู้วิจัยจัดส่งแบบฟอร์มขอจริยธรรมที่
สมบูรณ์ ผ่านช่องทาง e-mail เพื่อลดการ แบบฟอร์มขอจริยธรรมที่
สมบูรณ์จากผู้วิจัย
ใช้กระดาษ ให้งานพัฒนาวิจัยและ
นวัตกรรม

ระยะเวลา
5 นาที

1.โทรศัพท์สอบถามผู้วิจัย 7 วัน
เพื่อยืนยันว่าผู้วิจัยได้รับ
คู่มือ/แบบฟอร์ม e–mail
เรียบร้อยแล้ว

ปริมาณงาน
4 ครั้ง/ปี

4 ครั้ง/ปี

2.จัดส่งส่งคู่มือและ
แบบฟอร์ม ในรูปของ cd

1.ผู้วิจัยโทรแจ้งงาน
5 วัน
พัฒนาวิจัยและนวัตกรรม
ว่าได้จัดส่งเอกสารแล้ว
2.งานนวัตกรรมตอบ
e-mail กลับไปยังผู้วิจัย
ว่าได้รับแบบฟอร์มขอ
จริยธรรมที่สมบูรณ์
เรียบร้อยแล้ว

4 ครั้ง/ปี

งานขอจริยธรรมงานวิจัย
ผู้รับผิดชอบ
- งานพัฒนาวิจัย
และนวัตกรรม

Flowchart

ขั้นตอนการดาเนินงาน

งานพัฒนาวิจัยและนวัตกรรม
ตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วนและ
ถูกต้อง

ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

- งานพัฒนาวิจัย
และนวัตกรรม
ส่งโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์และ
เอกสารที่เกี่ยวข้องส่งสานัก
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ถูกต้อง
- สานัก
คณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ไม่ถูกต้อง

สานักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจสอบความ
ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์

ความเสี่ยง
1.เจ้าหน้าที่มีความเชี่ยวชาญ
1.งานพัฒนาวิจัยและนวัตกรรมตรวจสอบ
ความถูกต้องและครบถ้วนของแบบฟอร์มขอ อ่านตรวจสอบความถูกต้อง
จริยธรรมที่สมบูรณ์หากไม่ถูกต้องแจ้งผู้วิจัย สมบูรณ์ของแบบฟอร์มขอ
จริยธรรมติดราชการ
แก้ไข ส่งกลับภายใน 3 วัน
2.งานพัฒนาวิจัยและนวัตกรรมตรวจสอบ
ความถูกต้องและครบถ้วนของแบบฟอร์มขอ
จริยธรรมที่สมบูรณ์หากถูกต้องส่งสานัก
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

2.เจ้าหน้าที่ผู้มีความ
เชี่ยวชาญมีเพียง 2 คน

1. จัดเตรียมโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์และ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง จานวน 1 ชุด
( 3 ชั่วโมง)
2. จัดทาหนังสือนาส่งขอจริยธรรมงานวิจัย
จากหน่วยงาน (1 ชั่วโมง)
3.ส่งโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์และเอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง จานวน 1 ชุด พร้อม
electronic files และหนังสือนาส่งสานัก
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางไปรษณีย์
(3วัน)

1.เอกสารหายระหว่างนาส่ง

1.สานักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนตาม
หลักเกณฑ์หากถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ส่ง
ต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกรม
อนามัยพิจารณาโครงการวิจัย
2. สานักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนตาม
หลักเกณฑ์หากไม่ถูกต้องแจ้งผู้วิจัยแก้ไข

จุดควบคุม
1.ตรวจสอบแบบฟอร์มขอ
จริยธรรมนอกเวลาราชการ

ระยะเวลา
2 วัน

ปริมาณงาน
4 ครั้ง/ปี

2.พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ใน
กลุ่มงานให้สามารถตรวจสอบ
ความถูกต้องแบบฟอร์มขอ
จริยธรรมที่สมบูรณ์

3.เจ้าหน้าที่ภาระงานมาก
ตรวจสอบแบบฟอร์มขอ
จริยธรรมที่สมบูรณ์ไม่
ทันเวลากาหนด
1.แสกนเอกสารนาส่งทั้งหมด
3วัน 4 ชั่วโมง
เป็น electronic files ส่ง email ให้ผู้รับผิดชอบทางสานัก
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีก
ช่องทางทาง
2.ประสานติดตามเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบงานของสานัก
คณะกรรมการเป็นระยะว่าได้รับ
เอกสารตัวจริงเรียบร้อย

5 วัน

4 ครั้ง/ปี

งานขอจริยธรรมงานวิจัย
ผู้รับผิดชอบ

- สานัก
คณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
- สานัก
คณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

- งานพัฒนาวิจัย
และนวัตกรรม

Flowchart

คณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัยกรมอนามัยพิจารณา
โครงการวิจัย
สานักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
แจ้งผลการพิจารณา

แจ้งผลแก่ผู้วิจัย

ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.เตรียมวาระเข้าประชุม
2.คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกรม
อนามัยพิจารณาโครงการวิจัย

1.แจ้งผลการพิจารณาไม่อนุมัติ
2.แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติ ออกหนังสือ
รับรองขอจริยธรรม(7วัน)
3.ปรับปรุงแก้ไขเพื่ออนุมัติ ออกหนังสือ
รับรองขอจริยธรรม (24 วัน)
4. ปรับปรุงแก้ไขและนาเข้าพิจารณาใหม่5.
1.เก็บรวบรวมหนังสือรับรองผลการขอ
จริยธรรมการวิจัย
2.ประสานงานแจ้งผลการขอจริยธรรม
งานวิจัยแก่ผู้วิจัย

ความเสี่ยง

1.หนังสือรับรองผลการขอ
จริยธรรมการวิจัยหาย

จุดควบคุม

1.แสกนหนังสือรับรอง
ผลการขอจริยธรรมการ
วิจัย เก็บในรูป
electronic files

ระยะเวลา

ปริมาณงาน

35 วัน

๑ ครั้ง/ เดือน

7 วัน

๑ ครั้ง/ เดือน

1ชั่วโมง

4 ครั้ง/ปี

งานพัฒนาวิจัยและนวัตกรรม
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
Like Talk
ผู้รับผิดชอบ
- งานพัฒนาวิจัย
และนวัตกรรม

- งานพัฒนาวิจัย
และนวัตกรรม

- งานพัฒนาวิจัย
และนวัตกรรม

- งานพัฒนาวิจัย
และนวัตกรรม

Flowchart
ประขาสัมพันธ์ / รวบรวมรายชื่อ
ผู้ประกวด Like Talk

จัด Like Talk ทุกเดือนในเวที กบศ.

คัดเลือกผู้ได้คะแนนสูงสุด เพื่อส่ง
รายชื่อประกวด Like Talk กรม

กรมจัดประกวด Like Talk

ขั้นตอนการดาเนินงาน

ความเสี่ยง

จุดควบคุม

ระยะเวลา

ปริมาณงาน

- ประชาสัมพันธ์ให้
ทั่วถึง

๓๐ วันทาการ

๑ครั้ง/ปี

๑. ประชาสัมพันธ์ / สารวจความ
ประสงค์ของแต่ละกลุม่ งาน
๒. รวบรวมผลงานผู้ร่วมประกวด Like
Talk

- มีผู้เข้าร่วมประกวดน้อย

1. ประสานงานกับผูจ้ ัดการประชุม กบศ.
2. จัดลาดับผู้ที่จะประกวด Like Talk
3. จัด Like Talk ทุกเดือนในเวที กบศ.
/
เดือนละ 1 ท่าน
๑..ให้คะแนนโดยคณะกรรมการ กบศ.
๒.รวบรวมคะแนนแต่ละครั้ง
๓.คัดเลือกผู้ทมี่ ีคะแนนมากที่สุด เพื่อส่ง
เข้าประกวด Like Talk กรมภายในวันที่
28 ก.พ. 2561

-การจัดประชุม กบศ.มีการ - ประสานงานกับ
เลื่อนบ้างบางครั้ง
ผูจ้ ัดการประชุม กบศ.
เรื่อยๆ

๑. 5เดือน

๑ ครั้ง/ เดือน

1.ผู้สมัครน้อยไม่มีตัว
เปรียบเทียบคะแนน

๑. 5เดือน

๑ ครั้ง/ เดือน

1. ติดต่อประสานงานกับผูจ้ ัดประกวด
Like Talk กรมอนามัย

1.ติดต่อประสานงานยาก
เบอร์ที่กรมมีปญ
ั หา
ผู้รับผิดชอบติดราชการเข้า
ประชุม
2.ผู้เข้าร่วมประกวดไม่ค่อย
มั่นใจ อยากถอนตัว

2.แจ้งผู้เข้าประกวด Like Talk กรมให้
รับทราบวัน เวลาที่จะประกวด
3.ประกวด Like Talk รอบแรกตามวัน
เวลาที่จับฉลากได้
4.คะแนนสูงสุดในแต่ละกลุ่มในรอบแรก
จะได้ประกวดรอบชิงชนะเลิศต่อไป

- กระตุ้นบ่อยๆ

1. คัดเลือกผู้ประกวดที่มี
ผลงานโดดเด่นเพื่อมา
นาเสนอก่อนให้ทันต่อ
การส่งประกวดเข้ากรม
อนามัย
1.ขอเบอร์
โทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อ
ง่ายต่อการติดต่อ
ประสานงาน
2.งานพัฒนาวิจัยและ
นวัตกรรมเข้าไป
สนับสนุนการทาสือ่

ประกวดรอบแรก ๑ ครั้ง/ สัปดาห์
วันที่ 19เม.ย.13มิ.ย.61 ทุกวัน
พุธ สัปดาห์ละ 4
เรื่อง (จับฉลาก)

กลุ่มงานกฎหมายและสิ่งแวดล้อม
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
การติดตามประเมินผลการดาเนินงานกับกลุ่มเป้าหมาย
งานเฝ้าระวังคุณภาพนาบริโภคในโรงเรียนพัฒนาเด็กและเยาวชนฯ (กพด.)
ผู้รับผิดชอบ
Flowchart
ขันตอนการดาเนินงาน
กลุ่มงานกฎหมายและ
สิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานกฎหมายและ
สิ่งแวดล้อม

วางแผนการดาเนินงาน
ร่วมกับกลุม่ งานวัยเรียน
ฯ

ประชุมทีมสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานกฎหมายและ
สิ่งแวดล้อม
เตรียมการ
ลงพืนที่

ความเสี่ยง

จุดควบคุม

ระยะเวลา

ปริมาณงาน

1. กาหนดวัตถุประสงค์การดาเนินงาน
ทีมงาน (สสม.) และพืนที่
2. กาหนดกรอบการดาเนินงาน
ว่างไม่ตรงกัน
3. กาหนดระยะเวลา และสถานที่
ดาเนินงาน
4. ประสานโรงเรียน กพด. เพือ่ กาหนดวัน
เยี่ยมเสริมพลังการเฝ้าระวังคุณภาพนา
บริโภคฯ (โดยวัยเรียน)

ประสานพืนที่ และ
กาหนดวันลงพืนที่
ล่วงหน้า

30 วันทาการ

1 ครัง/ปี

1. นัดหมายวันลงพืนที่
2. กาหนดขอบเขต/วิธีการดาเนินงาน

ประชุมทีมงาน และ
พูดคุยล่วงหน้า

10 วันทาการ

1 ครัง/ปี

- วางแผนล่วงหน้าว่า
จะใช้โรงเรียนละเท่าไร
กี่โรงเรียน
- ขอสนับสนุนจาก
สานักสุขาภิบาล
อาหารและนา/ศูนย์
ห้องปฏิบัติการ

10 วันทาการ

1 ครัง/ปี

เตรียมเอกสารและเครื่องมือเก็บข้อมูล
1. คู่มือ/เอกสารวิชาการที่เกี่ยวกับ
การเฝ้าระวังคุณภาพนาบริโภค
2. แบบฟอร์มเก็บข้อมูลนาบริโภค
3. อุปกรณ์เก็บตัวอย่างนาบริโภค
4. ชุดตรวจเฝ้าระวังแบคทีเรีย (อ.11)
5. ชุดตรวจ free chlorine residual

ทีมงาน (สิ่งแวดล้อม) ติด
ภารกิจอื่น (ด่วน) จึงไม่
สามารถลงพืนที่ในวันที่
กาหนดได้
ชุดตรวจเฝ้าระวังแบคทีเรีย
(อ.11) ไม่เพียงพอ

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานกฎหมายและ
สิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานกฎหมายและ
สิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานกฎหมายและ
สิ่งแวดล้อม

Flowchart
เยี่ยมเสริมพลังเพื่อพัฒนาการ
จัดการนาบริโภคในโรงเรียน

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนารูปแบบการจัดการ
คุณภาพนาบริโภคในโรงเรียน
กพด

สรุปผลการดาเนินงาน

ขันตอนการดาเนินงาน

ความเสี่ยง

จุดควบคุม

ระยะเวลา

ปริมาณงาน

1. ลงพืนที่ตามแผน
2. เก็บข้อมูลการจัดการนาในโรงเรียน
3. เก็บตัวอย่างนาบริโภค
4. ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
5. สรุปผลการเยี่ยมเสริมพลัง

ไม่สามารถดาเนินการได้ตาม ยืนยันวันที่ลงเยี่ยม
วัน เวลาที่กาหนด
เสริมพลังกับสานัก
การศึกษา กทม.

60 วันทาการ

จานวน
14 โรงเรียน
(1 ครัง/ปี)

1. ประสานผู้เข้าร่วมประชุมจากโรงเรียน
2. ทาหนังสือเชิญและขออนุมตั ิต่างๆ
3. ประสานโรงแรม
4. เตรียมข้อมูล
5. เตรียมเอกสารการประชุม
6. จัดเตรียมสถานที่
7. ลงทะเบียน
8. เคลียร์เอกสารการเงิน/เงินยืม
9. สรุปผลการประชุม

จานวนผู้เข้าร่วมประชุมไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย

- สอบถามโรงเรียน
- ยืนยันจานวน
ผู้เข้าร่วมประชุม
ล่วงหน้า
- ให้ส่งคนเข้าร่วม
ประชุมแทน

60 วันทาการ

1 ครัง/ปี

1. สรุปผลการวิเคราะห์คณ
ุ ภาพนาจาก
ศูนย์ห้องปฏิบัติการฯ
2. สถานการณ์คุณภาพนาบริโภคใน
โรงเรียน กพด.

ข้อมูลไม่ครบถ้วน

รวบรวมข้อมูลให้
ครบถ้วน

30 วันทาการ

1 ครัง/ปี

งานกฎหมายและสิ่งแวดล้อม
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
งานอุทธรณ์
ผู้รับผิดชอบ
งานกฎหมายและ
สิง่ แวดล้ อม

Flowchart

ได้รับเรื่องขอความร่วมมือให้
ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง
จากศูนย์บริหารกฎหมาย

ติดต่อประสานหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนการดาเนินงาน

ความเสี่ยง

จุดควบคุม

1. ศึกษาข้อมูลและข้อเท็จจริง
ของเรื่องอุทธรณ์
2. ศึกษาพื้นที่ที่จะลง
ตรวจสอบข้อเท็จจริง

1.ได้รับหนังสือขอความ 1. โทรประสานเจ้า
อนุเคราะห์ลงพื้นที่
พนักงานท้องถิ่นเพื่อ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง
สอบถามรายละเอียด
ล่าช้า ส่งผลให้ไม่
สามารถทาได้ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด

1.ประสานเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นที่รับผิดชอบ
2.ประสานผู้อุทธรณ์เพื่อนัด
วันลงพื้นที่ตรวจสอบ
3.ประสานผู้ร้องเรียนเพื่อนัด
วันลงพื้นที่ตรวจสอบ

1.ประสานเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นได้ล่าช้า
2.ประสานผู้อุทธรณ์
และผูร้ ้องเรียนไม่พบ

ระยะเวลา

ปริมาณงาน

ทุกขั้นตอนต้อง
ดาเนินการให้
แล้วเสร็จภายใน
15 วัน

ในปีงบประมาณ
2561 ตั้งแต่เดือน
ต.ค 60 –
มิถุนายน 61 มี
เรื่องอุทธรณ์ทื่
สสม. ลงพื้นที่
ตรวจสอบทั้งหมด
16 เรื่อง
,,

,,

ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีอุทธรณ์

1.นัดหมายเจ้าหน้าที่สถาบัน
พัฒนาสุขภาวะเขตเมือง (ทีม
อุทธรณ์) เพื่อลงพื้นที่ตรวจ
อุทธรณ์
2.ประชุมทีมเพื่อลงพื้นที่
ตรวจสอบฯ
3.เตรียมข้อมูลเบื้องต้นใน
เรื่องดังกล่าว
4.เตรียมเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ *กรณีสถาบันฯ
ไม่มเี ครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่
จะสามารถตรวจสอบได้ ต้องมี
หนังสือไปถึงสานักงานอนามัย
สิ่งแวดล้อม เพื่อขอความ
อนุเคราะห์ส่งเจ้าหน้าที่ร่วม
ตรวจข้อเท็จจริงเพื่อใช้
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
5.ดูสภาพแวดล้อมของพื้นที่
6. ใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์
7.สอบถามข้อเท็จจริงจากผู้
อุทธรณ์
8.สอบถามข้อเท็จจริงจากผู้
ร้องเรียน
9.สอบถามข้อเท็จจริงจากผู้ที่
อาศัยใกล้เคียง
10.ให้ความเห็นด้านวิชาการ
แก่ผู้อุทธรณ์ ผู้ร้องเรียน

1.ในการลงพื้นที่ ส่งผล
ให้เจ้าหน้าที่ขาดความ
ปลอดภัย เนื่องจากอยู่
ภายใต้ความขัดแย้งของ
ทั้งสองฝ่าย
2.เจ้าหน้าที่สถาบันฯ
ขาดองค์ความรู้ในการใช้
เครื่องมือวิทยาศาสตร์

-สอบถามข้อเท็จจริง
เพื่อชี้ว่าคาสั่งทาง
ปกครองของเจ้า
พนักงานท้องถิ่นชอบ
ด้วยกฎหมายหรือไม่

,,

,,

11.ให้ความเห็นด้านกฎหมาย
แก่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
รวมทั้งให้คาแนะนาด้าน
ขั้นตอนตามกฎหมาย
12.รวบรวมข้อเท็จจริงต่างๆ
11.เก็บภาพถ่าย
12.จัดทาแผนที่

รายงานข้อเท็จจริง
จากการลงพื้นที่
ตรวจสอบข้อเท็จจริง

เข้าชี้แจง
คณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์

1.จัดทารายงานข้อเท็จจริง
2.รายงานด้านวิชาการ
3.รายงานด้านวิชาการ
4.รายงานด้านกฎหมาย
5.รายงานภาพถ่าย
6.รายงานแผนที่
6.วิเคราะห์และแปรผลการ
ตรวจวัดฯว่าเกินค่ามาตรฐาน
หรือไม่
6.รายงานผลการตรวจวัดทาง
วิทยาศาสตร์
1.จัดทาข้อมูล Powerpoint
เพื่อนาเสนอคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์
2.เข้านาเสนอการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงฯต่อคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์

-รายงานข้อเท็จจริง
ตามที่ได้ตรวจสอบ

,,

,,

-เข้ารายงาน
ข้อเท็จจริงเพื่อชี้ว่า
คาสั่งของเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นชอบด้วย
กฎหมายหรือไม่

,,

,,

ขั้นตอนการตรวจตรา
แผนการตรวจตรามี ว ตั ถุประสงค์ห ลัก เพื่อ ป้ อ งกัน อัค คี ภ ยั โดยกาหนดให้ตรวจเกี่ ยวกับ วัต ถุที่ เ ป็ นเชื้ อ เพลิ งของเสี ย ที่ ติ ด
ไฟง่ าย แหล่งความร้ อน อุปกรณ์ ดับเพลิง
หลักการจัดทาแผน
1.
2.
3.
4.

กาหนดบุคคลและพื้นที่ ที่รับผิดชอบในการตรวจตราอย่างชัดเจน โดยกาหนดบุคคลที่ จะทาหน้าที่ แทนได้ด้วย
กาหนดเรื่ องที่ ตอ้ งการในแต่ละพื้นที่ เป็ นการเฉพาะ โดยจัดทาเป็ นแบบรายงานผลการตรวจที่สะดวกต่อการรายงาน
กาหนดระยะเวลาที่ ตรวจและส่ งแบบรายงาน
กาหนดบุคคลตรวจสอบแบบรายงาน แล้วสรุ ปข้อบกพร่ องให้ผูบ้ ริ หารในแต่ละหน่ วยปรับปรุ งแก้ไข เช่ น ผูจ้ ัดการโรงาน
จัดการฝ่ ายธุ รการ ฯลฯ แล้วสรุ ปรายงานผูอ้ านวยการแผนฯ ทุกเดื อน
5. ควรให้มีการตรวจตราทุกกะ

แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ก่อนเข้าทางาน 10 นาที
ตรวจสถานที่ตามที่กาหนด
ส่งแบบรายงานที่ฝ่ายธุรการ
ฝ่ายธุรการตรวจสอบแบบรายงาน
ไม่มีข้อบกพร่อง

มีข้อบกพร่อง

ฝ่ายธุรการสรุปรายงาน ผอ.
แผนฯ แผนฯ

หัวหน้าฝ่ายที่เกีย่ วข้องสั่ง
การ
สั่งแก้ไข

ผอ.แผนฯ

เก็บรวบรวมเอกสารโดย
ฝ่ายธุรการ
ไม่สั่งแก้ไข

พนักงานที่รับผิดชอบปรับปรุง
แก้ไข
มีอุปสรรค

รายงานผล

หัวหน้าฝ่าย
สั่งการ
เรียบร้อย

ขั้นตอนอพยพหนีไฟ
แผนอพยพหนี ไฟนั้นกาหนดขึ้นเพื่อความปลอดภัยของชี วิตและทรั พย์สินของพนักงานและของสถานประกอบการในขณะ
เกิ ดเหตุเพลิ งไหม้
แผนอพยพหนี ไ ฟที่ กาหนดขึ้ น นั้น มี อ งค์ประกอบต่างๆ เช่ น หน่ วยตรวจสอบจานวนพนักงาน, ผูน้ าทางหนี ไฟ, จุ ด นัดพบ,
หน่ ว ยช่ ว ยชี วิต และยานพาหนะ ฯลฯ ควรได้กาหนดผูร้ ั บ ผิด ชอบในแต่ล ะหน่ ว ยงานโดยขึ้ น ตรงต่อ ผูอ้ านวยการอพยพหนี ไ ฟหรื อ
ผูอ้ านวยการดับเพลิ ง ดังนี้
- ผูอ้ านวยการอพยพหนี ไฟหรื อผูอ้ านวยการดับเพลิง ชื่ อ ........................................................................
- ผูช้ ่ วยผูอ้ านวยการอพยพหนี ไฟหรื อผูช้ ่ วยผูอ้ านวยการดับเพลิง ชื่ อ ......................................................
ในแผนดังกล่ าวควรกาหนดให้ มีการปฏิบัติดังนี้
1. หน่ ว ยงานตรวจสอบจานวนพนัก งาน มี ห น้า ที่ ต รวจนับ จานวนพนัก งานว่า มี ก ารอพยพหนี ไ ฟออกมาภายนอกบริ เวณที่
ปลอดภัยครบทุ กคนหรื อ ไม่
2. ผูน้ าทางหนี ไฟ จะเป็ นผูน้ าทางพนักงานอพยพหนี ไฟไปตามทางออกที่ จัดไว้
3. จุ ดนัด พบ หรื อ เรี ย กอี กอย่า งว่า “จุดรวมพล” จะเป็ นสถานที่ ที่ ปลอดภัย ซึ่ งพนักงานสามารถที่ จะมารายงานตัวและทาการ
ตรวจสอบนับ จานวนได้ หากพบว่า พนัก งานอพยพไฟหนี อ อกมาไม่ค รบตามจานวนจริ ง ซึ่ ง หมายถึ ง มี พ นัก งานติ ด อยู่ใ น
พื้นที่ ที่เกิ ดอัคคี ภยั
4. หน่ ว ยช่ ว ยชี วิต และยานพาหนะ จะเข้า ค้น หาและทาการช่ ว ยชี วิต พนัก งานที่ ย งั ติ ด ค้า งอยู่ใ นอาคารหรื อ ในพื้ น ที่ ที่ ไ ด้เ กิ ด
อัค คี ภ ยั รวมถึ ง กรณี ข องพนัก งานที่ อ อกมาอยู่ที่ จุ ด รวมพลแล้ว มี อ าการเป็ นลม ช็อ ค หมดสติ ห รื อ บาดเจ็บ เป็ นต้น หน่ ว ย
ช่ ว ยชี วิต และยานพาหนะจะทาการปฐมพยาบาลเบื้ อ งต้น และติ ด ต่อ หน่ ว ยยานพาหนะให้ใ นกรณี ที่ พ ยาบาลหรื อ แพทย์
พิจารณาแล้วต้องนาส่ งโรงพยาบาล

แผนอพยพหนีไฟ
ผู้อานวยการ หรือผู้ช่วยผู้อานวยการดับเพลิง สั่งใช้
แผนอพยพหนีไปยัง Reception

Reception ประกาศพร้อมกดสัญญาณเตือน

ภัยยาว 3 ครั้ง

ผู้นาทางจะถือสัญญาณธงสีแดง
นาพนักงานออกจากพื้นที่
ปฏิบัติงานตามช่องทางที่กาหนด

ผู้นาทางนาพนักงานไปยังจุดรวมพล

ผู้นาทาง & ผู้ตรวจสอบยอดทาการ
ตรวจสอบยอด

รีบนาผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บส่ง
หน่วยพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลใกล้เคียง

ผู้ตรวจสอบยอดแจ้งยอดต่อผู้อานวยการหรือ
ผู้ช่วยผู้อานวยการดับเพลิง ณ จุดรวมพล
ยอดครบ

ผู้อานวยการหรือผู้ช่วยผู้อานวยการดับเพลิงแจ้ง
ให้พนักงานอยู่ในจุดรวมพลจนกว่าเหตุการณ์
สงบ

ยอดไม่ครบ

ผู้อานวยการ หรือผู้ช่วยผู้อานวยการดับเพลิง
สั่งหน่วยช่วยชีวิตค้นหา

หน่วยช่วยชีวิตค้นหาและรายงานผลให้
ผู้อานวยการหรือผู้ช่วยผู้อานวยการทราบ

ผังแสดงขั้นตอนการยืมเงินราชการ (ตอการดําเนินงาน 1 เรื่อง)
ผู ้ยืมเงินจัดทํา
ั ญาการยืมเงิน
สญ
พร ้อมเอกสารแนบ

สงสัญญาการยืมเงินใหงาน
บริหารนโยบายยุทธศาสตรและ
การประเมินผล

งานบริหารนโยบายยุทธศาสตรและ
การประเมินผล ดําเนินการเรื่อง
งบประมาณ

งานบริหารนโยบายยุทธศาสตรและ
การประเมินผลสงเอกสารใหงาน
บริหารการเงินและบัญชี

ไม่ถก
ู ต ้องสง่
แก ้ไข

ตรวจสอบสัญญาการยืมเงิน และ
เอกสารประกอบฯ

งานบริหารการเงินและบัญชีลง
รับเอกสารสัญญาการยืมเงิน
(ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก)

ถูกต ้อง

ดําเนินการจัดทําบันทึกขอเบิก
จายเงิน

ดําเนินการวางเบิก
ตามระบบ GFMIS

เรียกรายงานการ
โอนเงินมาแนบ
ใบสําคัญ

ั ญาการยืมเงินและ
เสนอสญ
บันทึกขอเบิกจ่ายเงินให ้
ผู ้อํานวยการอนุมัต ิ

เสนอสัญญาการยืมเงินและ
บันทึกขอเบิกจายเงินใหหัวหนา
งานฯตรวจสอบ

เสนอสัญญาการยืมเงินและบันทึกขอ
เบิกจายเงินใหรองผูอํานวยการ
ตรวจทาน

เขียนเช็คและลงทะเบียนคุมเช็ค

เสนอผูมีอํานาจเซ็นตเช็ค
ตามลําดับ

ผูขอยืมเงินมารับเช็ค
และเซ็นตขั้วเช็ค

ตามผูขอยืมเงินมารับเช็ค

ผังแสดงขั้นตอนการส่งใช้ใบสําคัญและเงินสดคืนยืมเงินราชการ (ต่อการดําเนินงาน 1 เรื่อง)
ผู้ยืมเงินิ ส่ง่ ใบสํ
ใ ําคััญที่ีงาน
บริหารการเงินและบัญชี

งานบริหารการเงินและ
บัญชีลงทะเบียนรับ
เอกสาร

ผูผ้้ตรวจเอกสารลงรับ
เอกสารมาตรวจ

ไม่ถก
ู ต ้องส่งแก ้ไข

ดําเนินการตรวจสอบ
เอกสาร

ถูกต ้อง

เสนอรองผู้อํานวยการ
ตรวจทาน

เสนอผู้อํานวยการอนุมัติ

ล ้างเงินยืม
เฉพาะใบสําคัญ

ล ้างเงินยืมทัง้ ใบสําคัญ
และเงินสด

ออกใบรั
ใ ับใใบสํําคััญ

แจ้งผูู้ยืมเงินให้นําเงินสด
คงเหลือมาคืน

บันทึกในสัญญาการยืม
เงินิ

ออกใบเสร็จรับเงิน

ออกใบรับใบสําคัญล้าง
หนใบสาคญ
หนี
้ใบสําคัญ

บันทึกในสัญญาการยืม
เงิน

Workflow การจัดซื้อจัดจ้าง
กลุ่มงาน /
โครงการ

ทุกขั้นตอนต้องผ่านระบบ e-GP

คำขอ แจ้ งควำมจำนง
ที่จะขอซื ้อ/ขอจ้ ำง



รำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของ
รำยกำรขอซื ้อ/ขอจ้ ำง
-

งานบริหารพัสดุ

-



รำยละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
รายการที่ขอซือ้ /ขอจ้ าง

ใบสัง่ ซื ้อ/สัง่ จ้ ำง
 1-3 วัน

งานการเงินและบัญชี

คาขอ/แจ้งความจานงที่จะขอซื้อ/จ้าง

ลงนาม 1 วัรายละเอี
น ยดคุณลักษณะเฉพาะ
 รายการทีข่ อซื้อ/ขอจ้าง
บันทึก
ขออนุมตั จิ ดั ซื ้อ/จัดจ้ ำง

1-2 วัน

-

ดำเนินกำรต่อ 1 – 2 วัน
(เบิก-จ่าย)

ใบเสนอรำคำ
 - ใบสัง่ ซื ้อ/สัง่ จ้ ำง
 - ใบส่งของ
 ใบตรวจรับพัสดุ
-

-

รำยละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
รายการที่ขอซือ้ /จ้ าง
- มตั จิ ดั ซื ้อ/จัดจ้ ำง
บันทึกขออนุ



-

-

-

ใบตรวจรับพัสดุ

ระยะเวลาแล้ วเสร็จ
ขึน้ อยู่กับเงื่อนไขการส่
งมอบ

 คุณลักษณะเฉพำะขอซื ้อ/ขอ
จ้ ำง  บันทึกขออนุมตั จิ ดั ซื ้อ/จัดจ้ ำง

-

คำขอ แจ้ งควำมจำนงที่จะขอซื ้อ/ขอจ้ ำง



-

คาขอ/แจ้งความจานงที่จะขอซื้อ/จ้าง


การเงินลงนาม 1 วัน



ซื ้อ/ขอจ้ ำง ใบเสนอรำคำ
 ใบส่งของ

-

-

ผู้บริหาร

 บันทึกขออนุมตั จิ ดั ซื ้อ/จ้ ำง
 คุณลักษณะเฉพำะขอ

คำขอ แจ้ งควำมจำนงที่จะขอซื ้อ/ขอจ้ ำง

อนุมัติ

ผู้อำนวยกำรสถำบันพัฒนำสุขภำวะเขตเมือง
ลงนำม 1 – 2 วัน

อนุมัติ

งานบริหารพัสดุ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

งานพัฒนาสุขภาวะสตรี เด็กปฐมวัย และครอบครัว
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

ผู้รับผิดชอบ
- งานพัฒนาสุข
ภาวะสตรี เด็ก
ปฐมวัย และ
ครอบครัว

- งานพัฒนาสุข
ภาวะสตรี เด็ก
ปฐมวัย และ
ครอบครัว
-กลุ่มงาน

Flowchart
ทบทวนสถานการณ์/วิเคราะห์ GAP
Analysis งานด้านพัฒนาสุขภาวะสตรี
เด็กปฐมวัย และครอบครัว

ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.ทบทวนยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
กับโครงการและกิจกรรมสาคัญ ตามแผน
ปฏิบัติการกรมอนามัยประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2561

จุดควบคุม

-ขาดข้อมูลสถานการณ์ที่
แท้จริงและไม่เป็นปัจจุบันใน
พื้นที่กทม.เนื่องจากขาดผู้
ประสานงานรับผิดชอบ
รวบรวมข้อมูลในภาพรวม
-ความหลากหลายของภาคี
เครือข่ายในพื้นที่ทาให้
ประสานงานยาก

-ติดตามข้อมูล
การเปลีย่ นแปลง
และปรับแนวทาง
ให้สอดคล้องกัน
- ประสานงานความ
ร่วมมือภาคีเครือข่ายใน
พื้นที่ทาข้อตกลง MOU
ในระดับนโยบาย

3๐ วันทาการ
ก่อนการจัดทา
แผน

2 ครั้ง/ปี

-กาหนดกลุ่มเป้าหมาย
ให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ วิเคราะห์
กลุ่มเป้าหมายภาคี
เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
กาหนดระยะเวลา
ประสานงานล่วงหน้า

๑. ๕ วันทาการ

๑ ครั้ง/ปี
พฤศจิกายน

1.กาหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด โครงการ
หลักและกิจกรรมสาคัญ แผนงาน/
โครงการให้กับผู้รับผิดชอบ

กาหนดกลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์
เป้าหมาย และระยะเวลาการดาเนินงาน
และจัดทาโครงการและแผนปฏิบตั ิการ 2.เสนอของบประมาณตามประเด็น
ยุทธศาสตร์

3.จัดทาโครงการตามงบประมาณที่ได้รับ
การจัดสรร
แก้ไข
ส่งโครงการ งานบริหารนโยบาย
ยุทธศาสตร์และประเมินผล เพื่อ
ตรวจสอบแก้ไข
-คณะกรรมการ
บริหารศูนย์ฯ

ความเสี่ยง

นาเสนอผู้บริหารพิจารณา

4.ส่งโครงการและงบประมาณให้กบั งาน
บริหารนโยบายยุทธศาสตร์และ
ประเมินผล ตรวจสอบ/แก้ไข

-ผู้จัดทาโครงการยังไม่มี
ความชัดเจนในเรื่องของ
กลุ่มเป้าหมาย วิทยากรและ
สถานที่การจัดประชุม การ
ดาเนินการประชุม

ระยะเวลา

๒. ๕ วันทาการ
๓. ๕ วันทาการ
๔. ๕ วันทาการ

5.นาเสนอโครงการเพื่อเสนอผู้บริหารลง
นาม
๑ วันทาการ

ปริมาณงาน
ตุลาคม

ผู้รับผิดชอบ
- งานพัฒนาสุข
ภาวะสตรี เด็ก
ปฐมวัย และ
ครอบครัว

Flowchart
ดาเนินงานตามแผนงาน
โครงการ

- งานพัฒนาสุข
ภาวะสตรี เด็ก
ปฐมวัย และ
ครอบครัว
จัดทาแผนกากับและติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน

ขั้นตอนการดาเนินงาน

ความเสี่ยง

จุดควบคุม

๑. รวบรวมโครงการที่ได้รับการพิจารณา
กาหนดการประชุมและจัดแผนของอนุมัติ
๒. ประชุมทีม BAR และมอบหมายงาน
ผู้รับผิดชอบด้านการเงิน ด้านการ
ประสานงาน วิทยากร/ผู้เข้าประชุม ฯลฯ
๓. ประสานงานภาคีเครือข่ายที่เกีย่ วข้อง
และจัดทาหนังสือเชิญประชุม
๔. ประสานงานพื้นที่จัดประชุม
5. ดำเนินกำรตำมแผนงำนโครงกำร/DAR
6. AAR และสรุปผลกำรดำเนินงำน
7. จัดทำรำยกำรสรุปค่ำใช้จ่ำย ล้ำงเงินยืม
ภำยในเวลำที่กำหนด

-ไม่สามารถถ่ายทอดให้
เจ้าหน้าที่ได้รับทราบและ
เข้าใจอย่างทั่วถึง
-บุคลากรขาดประสบการณ์
ด้านวิชาการ
-มีภาระงานอื่นที่ทาให้งาน
ไม่สามารถเป็นไปตามแผนที่
กาหนดได้
-บุคลากรไม่เพียงพอ

-ทบทวนแผนปฏิบัติการ
และระยะเวลาที่
เหมาะสม
-วิเคราะห์อัตรากาลัง
เจ้าหน้าที่เพื่อขอความ
ร่วมมือจากกลุ่มงานอื่น
-ขออัตรากาลังเพิ่ม
เพื่อให้เหมาะสมกับ
ภาระงาน

๑. ๑ วันทาการ

๑. จัดทาแผนกากับติดตามภายในสสม./
ภายนอกองค์กร
๒. เยี่ยมเสริมพลัง ให้การสนับสนุน
วิชาการ
๓. สรุปผลรายงานการเยีย่ มเสริมพลัง
4. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู/้ ถอดบทเรียน
5. วิเครำะห์ประสิทธิภำพและประสิทธิผล
กำรดำเนินงำนโครงกำร/สรุปรำยงำนเพื่อ
เป็นข้อมูลในกำรจัดทำแผนงำนในปีต่อไป

-ภาคีเครือข่ายให้ความ
ร่วมมือน้อย
-มีภาระงานอื่นที่ทาให้งาน
ไม่สามารถเป็นไปตามแผนที่
กาหนดได้

-แจ้งล่วงหน้าตาม
ระยะเวลาตาม
แผนปฏิบัติงาน

๑. ๕ วันทาการ

-บุคลากรไม่เพียงพอ

-จัดทาแผนกากับติดตาม 3. 2 วันทำกำร
โดยภาคีเครือข่ายมีส่วน ๓. ๕ วันทาการ
ร่วม

- สรุปรายงานล่าช้ากว่า
กาหนด

-สร้างสัมพันธภาพให้
แนบแน่น

ระยะเวลา

ปริมาณงาน
พฤศจิกายน ธันวาคม

๒. ๑ วัน/โครงการ
๓. ๑ วันทาการ
๔. ๑๕ วัน
5. ตำมระยะเวลำ
ที่กำหนดในกำร
ประชุมนั้นๆ
6. ๑ วันทำกำร
7. 30 วัน
๒. ตำมระยะเวลำ
ที่กำหนดในกำร
แผนปฏิบัติกำร
นั้นๆ

๔ ครั้ง/ปี (ทุก 3
เดือน)

งานพัฒนาสุขภาวะวัยเรียน วัยรุ่น และสถานศึกษา
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

ผู้รับผิดชอบ
- งานพัฒนาสุข
ภาวะวัยเรียน
วัยรุ่น และ
สถานศึกษา

- งานพัฒนาสุข
ภาวะวัยเรียน
วัยรุ่น และ
สถานศึกษา

Flowchart
ทบทวนสถานการณ์/วิเคราะห์ GAP
Analysis งานด้านพัฒนาสุขภาวะสุข
ภาวะวัยเรียน วัยรุ่น และสถานศึกษา

กาหนดกลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์
เป้าหมาย และระยะเวลาการ
ดาเนินงานและจัดทาโครงการและ
แผนปฏิบัติการ

ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.ทบทวนยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
กับโครงการและกิจกรรมสาคัญ ตาม
แผนปฏิบัติการกรมอนามัยประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2561

- คณะกรรมการ
บริหารศูนย์ฯ

นาเสนอผู้บริหารพิจารณา

จุดควบคุม

-ขาดข้อมูลสถานการณ์ที่แท้จริง
และไม่เป็นปัจจุบันในพื้นที่กทม.
เนื่องจากขาดผู้ประสานงาน
รับผิดชอบรวบรวมข้อมูลใน
ภาพรวม
-ความหลากหลายของภาคี
เครือข่ายในพื้นที่ทาให้ประสานงาน
ยาก

-การติดตามและวิเคราะห์
ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของ
สถานการณ์และปรับ
แนวทางให้สอดคล้องกัน
-ประสานงานความร่วมมือ
ภาคีเครือข่ายในพื้นที่ทา
ข้อตกลง MOU ในระดับ
นโยบาย

3๐ วันทาการ
ก่อนการจัดทา
แผน

2 ครั้ง/ปี
ตุลาคม

-กาหนดกลุ่มเป้าหมายให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายภาคี
เครือข่ายทีเ่ กี่ยวข้องกาหนด
ระยะเวลาประสานแผนงาน
และชี้แจงล่วงหน้า

๑. ๕ วันทาการ

๑ ครั้ง/ปี
พฤศจิกายน

1.กาหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
โครงการหลักการและกิจกรรมสาคัญ
แผนงาน/โครงการให้กับผู้รับผิดชอบ
2.เสนอของบประมาณตามประเด็น
ยุทธศาสตร์
3.จัดทาโครงการตามงบประมาณที่
ได้รับการจัดสรร

ส่งโครงการ งานบริหารนโยบาย
ยุทธศาสตร์และประเมินผล เพื่อ
ตรวจสอบแก้ไข

ความเสี่ยง

-ผู้จัดทาโครงการยังไม่มีความ
ชัดเจนในเรื่องของกลุ่มเป้าหมาย
วิทยากรและสถานที่การจัดประชุม
4.ส่งโครงการและงบประมาณให้กบั
งานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และ การดาเนินการประชุม
-ความชัดเจนของการใช้ภาษาใน
ประเมินผล ตรวจสอบ/แก้ไข
การเขียนกิจกรรมของโครงการไม่
5.นาเสนอโครงการเพื่อเสนอผู้บริหาร สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตาม
ลงนาม
ข้อกาหนดของการเงิน

-ควรมีการสื่อสารข้อกาหนด
ที่ชัดเจนของการเขียน
ข้อความที่ถูกต้องที่สามารถ
เบิกจ่ายงบประมาณได้

ระยะเวลา

๒. ๕ วันทาการ
๓. ๕ วันทาการ
๔. ๕ วันทาการ

๑ วันทาการ

ปริมาณงาน

ผู้รับผิดชอบ
- งานพัฒนาสุข
ภาวะวัยเรียน
วัยรุ่น และ
สถานศึกษา

- งานพัฒนาสุข
ภาวะวัยเรียน
วัยรุ่น และ
สถานศึกษา

Flowchart
ดาเนินงานตามแผนงาน
โครงการ

จัดทาแผนกากับและติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน

ขั้นตอนการดาเนินงาน

ความเสี่ยง

จุดควบคุม

๑. รวบรวมโครงการที่ได้รับการ
พิจารณากาหนดการประชุมและจัดทา
แผนขออนุมัติ
๒. ประชุมทีม BAR และมอบหมาย
งานผู้รับผิดชอบตามแผนงานโครงการ
ด้านการเงิน ด้านการประสานงาน
วิทยากร/ผู้เข้าประชุม ฯลฯ
๓. ประสานงานภาคีเครือข่ายที่
เกี่ยวข้องและจัดทาหนังสือเชิญ
ประชุม
๔. ประสานงานพื้นที่จัดประชุม
5. ดำเนินกำรตำมแผนงำนโครงกำร
6. AAR และสรุปผลกำรดำเนินงำน
7. จัดทำรำยกำรสรุปค่ำใช้จ่ำย ล้ำง
เงินยืมภำยในเวลำที่กำหนด
๑. จัดทาแผนกากับติดตามภายใน
สสม./ภายนอกองค์กร
๒. เยี่ยมเสริมพลัง ให้การสนับสนุน
วิชาการ
๓. สรุปผลรายงานการเยีย่ มเสริมพลัง
4. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู/้ ถอด
บทเรียน
5. วิเครำะห์ประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลกำรดำเนินงำนโครงกำร/
สรุปรำยงำนเพื่อเป็นข้อมูลในกำร
จัดทำแผนงำนในปีต่อไป

-ไม่สามารถถ่ายทอดให้เจ้าหน้าที่
ได้รับทราบและเข้าใจอย่างทั่วถึง
-บุคลากรขาดประสบการณ์ด้าน
วิชาการและทักษะการถ่ายทอดไม่
ชัดเจน
-มีภาระงานอื่นที่ทาให้งานไม่
สามารถเป็นไปตามแผนที่กาหนดได้
-บุคลากรไม่เพียงพอ
-พื้นที่ไม่พร้อมในการเข้าร่วม
กิจกรรม

-ทบทวนแผนปฏิบัติการ
และระยะเวลาที่เหมาะสม
-วิเคราะห์อัตรากาลัง
เจ้าหน้าที่เพื่อขอความ
ร่วมมือจากกลุ่มงานอื่น
-ขออัตรากาลังทดแทน
-ประสานแผนและชี้แจง
ล่วงหน้า
-ประชุมทีมงานและ
ประเมินแก้ไขงานเป็น
ระยะๆ

ระยะเวลา

ปริมาณงาน

๑. ๑ วันทาการ

พฤศจิกายน ธันวาคม

๒. ๑ วัน/โครงการ
๓. ๑ วันทาการ
๔. ๑๕ วัน
5. ตำมระยะเวลำ
ที่กำหนดในกำร
ประชุมนั้นๆ
6. ๑ วันทำกำร
7. 30 วัน

๔ ครั้ง/ปี (ทุก
-ภาคีเครือข่ายให้ความร่วมมือน้อย -แจ้งล่วงหน้าตาม
๑. ๕ วันทาการ
-มีภาระงานอื่นที่ทาให้งานไม่
ระยะเวลาตามแผนปฏิบตั ิ ๒. ตำมระยะเวลำ 3 เดือน)
สามารถเป็นไปตามแผนที่กาหนดได้ งาน
ทีก่ ำหนดในกำร
-บุคลากรไม่เพียงพอ
-สร้างสัมพันธภาพกับภาคี แผนปฏิบัติกำร
เครือข่ายอย่างต่อเนื่อง
นั้นๆ
- สรุปรายงานล่าช้ากว่ากาหนด
และสม่าเสมอ
3. 2 วันทำกำร
-จัดทาแผนกากับติดตาม
โดยภาคีเครือข่ายมีส่วน
ร่วม

๓. ๕ วันทาการ

Flow chart งานคลินิกพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมบริการสุขภาพเด็กดี
ผู้รับผิดชอบ
คลินิกพัฒนารูปแบบและ
นวัตกรรมบริ การสุขภาพเด็ก
ดี งานเด็กป่ วย

ขัน้ ตอนการดาเนินงาน
ความเสี่ยง
รับบัตรคิว
-ผู้รับบริ การไม่ได้ หยิบบัตรคิว
กรอกแบบฟอร์ ม
-รอนาน
รายใหม่/รับต่อจากที่อื่น
-ต่างด้ าว/คนไทยเขียน
-ทาประวัติ ที่ห้องเวชระเบียน ภาษาไทยไม่ได้

จุดควบคุม
-แจ้ งให้ ผ้ รู ับบริ การทราบ
-อธิบายขันตอนการปฏิ
้
บตั ิ
-เขียนแบบฟอร์ มให้
ผู้รับบริ การ

- ซักประวัติการเจ็บป่ วย
- ตรวจร่างกายเบื ้องต้ น

- ชัง่ น ้าหนัก
- วัดสัญญาณชีพ
- บันทึกคอมพิวเตอร์

- สลับคน
- ไม่ถกู ต้ อง แม่นยา

-ตรวจสอบให้ ตรงกับข้ อมูล

การช่วยเหลือ การพยาบาล
เบื ้องต้ น

- การเช็ดตัว,ให้ ยาลดไข้
- ทาแผล

- ตกเตียง
- อุณหภูมิต่า

- อธิบายขันตอน
้
- พ่อแม่/ผู้ดแู ลเด็กมีสว่ นร่วม 15 นาที/คน

พบกุมารแพทย์

- กุมารแพทย์ ตรวจรักษา

-ใบสัง่ ยาผิดคน

-ทวนสอบชื่อผู้รับบริ การ

20 นาที/คน

- สลับคน

- ทวนสอบ 6 R
- ทวนสอบใบสัง่ ยา

30 นาที/คน

- สลับคน
- ใบสัง่ ยาไม่ครบ

-ทวนสอบชื่อผู้รับบริ การ

5 นาที/คน

Flowchart

ห้ องบัตร

ให้ การพยาบาลตามแพทย์สงั่ -ฉีดยา ทาแผล จี ้สะดือ
พ่นยา เคาะปอด ดูดเสมหะ
- ให้ คาแนะนาก่อนกลับบ้ าน
การเงิน
-ตรวจสอบใบสัง่ ยา
กลับบ้ าน

-

ระยะเวลา

10 นาที/คน
10 นาที/คน

ผู้รับบริ การก่อนเข้ าสูข่ นตอน
ั้
ต่อไป

Flow chart งานคลินิกพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมบริการสุขภาพเด็กดี
ผู้รับผิดชอบ
คลินิกพัฒนารูปแบบและ
นวัตกรรมบริ การสุขภาพเด็ก
ดี งานส่งเสริ มสุขภาพเด็กดี

ขัน้ ตอนการดาเนินงาน
ความเสี่ยง
รับบัตรคิว
-ผู้รับบริ การไม่ได้ หยิบบัตรคิว
กรอกแบบฟอร์ ม
-รอนาน
รายใหม่/รับต่อจากที่อื่น
-ต่างด้ าว/คนไทยเขียน
-ทาประวัติ ที่ห้องเวชระเบียน ภาษาไทยไม่ได้

จุดควบคุม
-แจ้ งให้ ผ้ รู ับบริ การทราบ
-อธิบายขันตอนการปฏิ
้
บตั ิ
-เขียนแบบฟอร์ มให้
ผู้รับบริ การ

- ซักถาม ตรวจสอบสิทธิ์
- ให้ ข้อมูล

- ชัง่ น ้าหนัก/วัดส่วนสูง/
วัดรอบศีรษะ
- ลงบันทึก

- เรี ยกชื่อผู้รับบริ การ

ตอบข้ อซักถามตามความ
ต้ องการของผู้รับบริ การ

- ประเมินภาวะโภชนาการ
และประวัติการให้ วคั ซีน

- สลับคน
- ไม่ถกู ต้ อง, แม่นยาในการ
ชัง่ น ้าหนัก/วัดส่วนสูง/
วัดรอบศีรษะ
- ความแม่นยาในการ
ชัง่ น ้าหนัก/วัดส่วนสูง/
วัดรอบศีรษะ
-การได้ รับวัคซีนที่ผา่ นมา
- ตรวจไม่ตรงตามอายุ
- เด็กป่ วย
- ได้ รับวัคซีนไม่ตรงอายุ

- คานวณอายุวนั เดือนปี เกิด
- ส่งพบแพทย์ตรวจป่ วย
- ทบทวนการได้ รับวัคซีนที่
ผ่านมา

Flowchart

ห้ องบัตร

พบพยาบาล

- ตรวจพัฒนาการ
- ซักประวัติการเลี ้ยงดู
-พิจารณาการให้ วคั ซีน
- ลงบันทึกคอมพิวเตอร์ และ
นัดวัคซีนครัง้ ต่อไป

ระยะเวลา

10 นาที/คน
10 นาที/คน

- พ่อแม่/ผู้ดแู ลเด็กมีสว่ นร่วม

- อธิบายขันตอน
้
- พ่อแม่/ผู้ดแู ลเด็กมีสว่ นร่วม 10 นาที/คน
- ดูจากประวัติเดิมและอายุ

30 นาที/คน

ผู้รับผิดชอบ
คลินิกพัฒนารูปแบบและ
นวัตกรรมบริ การสุขภาพเด็ก
ดี งานส่งเสริ มสุขภาพเด็กดี

Flowchart

พบกุมารแพทย์

- พบทันตแพทย์ช่วงอายุ 6 ,
9 , 12 , 18 เดือน

- กระบวนการโรงเรี ยนพ่อแม่

การเงิน
ห้ องยา
ฉีดวัคซีน
สังเกตอาการ
กลับบ้ าน

ขัน้ ตอนการดาเนินงาน
- กุมารแพทย์ ตรวจรักษา

ความเสี่ยง
- สลับคน

จุดควบคุม
- ทวนสอบชื่อผู้รับบริ การ

ระยะเวลา
20 นาที/คน

- ตรวจช่องปาก
- ให้ คาแนะนา

- สลับคน

-ทวนสอบชื่อผู้รับบริ การ

10 นาที/คน

ใช้ กระบวนการโรงเรี ยนพ่อ
แม่ BBL

- ผู้รับบริ การไม่พร้ อม

- อธิบายขันตอน
้
- พ่อแม่/ผู้ดแู ลเด็กมีสว่ นร่วม 30 นาที/คน

-ตรวจสอบใบสัง่ ยา

- สลับคน
- ใบสัง่ ยาไม่ครบ

-ทวนสอบชื่อผู้รับบริ การ

- ตรวจสอบสมุดบันทึกวัคซีน
และใบเสร็ จรับเงิน
-รอสังเกตอาการ

5 นาที/คน

-

-

สลับคน

-

-

ผู้รับบริ การรี บ

-

-

-

ทวนสอบชื่อ
ผู้รับบริ การ
ให้ คาแนะนา

10 นาที/คน
30 นาที

การให้ บริการศูนย์เด็กปฐมวัยรายใหม่
ผู้รับผิดชอบ
เจ้ าหน้ าที่
ศูนย์เด็ก
ปฐมวัย

ขันตอนการด
้
าเนินงาน
-นัดมาแรกรับ
-ทาบัตรที่ห้องเวช
ระเบียน และยื่นบัตร

ความเสี่ยง
-ผู้รับบริ การไม่ได้
ทาบัตร และไม่ได้
ยื่นบัตรทาให้
เสียเวลา

-ซักประวัติ ทาแฟ้ม
ประวัติ

จุดควบคุม
ระยะเวลา
-สอบถาม
-5-10นาที
ผู้รับบริ การก่อน
ให้ บริการ แจ้ งเวช
ระเบียนในการ
สอบถามการทา
บัตรก่อนรับบริการ
-5-10นาที่

-ชัง่ น ้าหนัก วัดส่วนสูง
เด็ก
-ชี ้แจงรายละเอียดและ
ค่าใช้ จา่ ย

-ตรวจพัฒนาการเด็ก

-ส่งพบแพทย์ที่ห้องตรวจ
เด็ก

-เสียเวลานานใน
การตรวจเนื่องจาก
เด็กไม่ให้ ความ
ร่วมมือ

-ชี ้แจงผู้ปกครองให้ -15-30นาที
เข้ าใจว่าอาจจะ
ต้ องให้ ไม่ผา่ นไว้
ก่อน แล้ วค่อยนัด
ตรวจซ ้า
-รอนานกว่าจะได้ -ประสานงานกับ
ตรวจเนื่องจากเด็ก ห้ องตรวจเด็กให้ มี
ที่ห้องตรวจเด็ก
ช่องทางด่วนในการ
จานวนมาก
ตรวจ

ผู้รับผิดชอบ
เจ้ าหน้ าที่
ศูนย์เด็ก
ปฐมวัย

ขันตอนการด
้
าเนินงาน
-รับไว้ ที่ศนู ย์เด็กปฐมวัย

-ผู้ปกครองรับกลับบ้ าน

ความเสี่ยง
จุดควบคุม
-เด็กไม่ค้ นุ เคย ร้ อง -พี่เลี ้ยงดูแลใกล้ ชิด
งอแง

-ให้ บคุ คลที่ไม่ใช่
ผู้ปกครองมารับ
เด็ก

-มีบตั รรับเด็กมา
แสดง

ระยะเวลา

การให้ บริการศูนย์ เด็กปฐมวัยรายเก่ า
ผู้รับผิดชอบ
เจ้ าหน้ าที่
ศูนย์เด็ก
ปฐมวัย

ขันตอนการด
้
าเนินงาน
-รับเด็ก ตรวจร่างกาย
วัดอุณหภูมิ

ความเสี่ยง
-เสี่ยงต่องการ
แพร่กระจายเชื ้อ
โรคต่างๆในศูนย์
เด็กปฐมวัย

จุดควบคุม
-มีสมุดบันทึกการ
ตรวจร่างกาย
ประจาวัน

-60 นาที

การจัดกิจกรรม
-กิจกรรมในศูนย์เด็กเล็ก
ผ่านการเล่น เน้ นทักษะ
EF
-กิจกรรมกลางแจ้ งใน

สนามเด็กเล่น BBL

การดูแลเด็ก
-เรื่ องโภชนาการ
-พัฒนาการ
-ดูแลฟั น

ระยะเวลา
-3-5 นาที

-อาจเกิดอุบตั เิ หตุ
ขณะเล่นที่สนาม
เด็กเล่น BBL

-มีเจ้ าหน้ าที่และพี่
เลี ้ยงดูแลใกล้ ชิด

-น ้าหนักเด็กและ
ส่วนสูงไม่ตาม
เกณฑ์
-พัฒนาการไม่
สมวัย อาจไม่ได้ รับ
การส่งเสริมที่
ถูกต้ อง

-มีตารางอาหาร
ประจาเดือนโดยนัก
โภชนาการ
-กาหนดตรวจ
พัฒนาการและชัง่
น ้าหนัก วัดส่วนสูง
ทุกวันจันทร์ ต้น
เดือนและบันทึกใน
แฟ้ม
-ตรวจฟั นทุก 3
เดือน

ผู้รับผิดชอบ
เจ้ าหน้ าที่
ศูนย์เด็ก
ปฐมวัย

ขันตอนการด
้
าเนินงาน
-ผู้ปกครองรับเด็กกลับ
บ้ าน

ความเสี่ยง
-ให้ บคุ คลที่ไม่ใช่
ผู้ปกครองมารับ
เด็ก

จุดควบคุม
-มีบตั รรับเด็กมา
แสดง

ระยะเวลา

งานศูนย์ ส่งเสริมสาธิตการเลีย้ งลูกด้ วยนมแม่ และบริการเด็กปฐมวัย
การให้ บริการคลินิกนมแม่
ผู้รับผิดชอบ
เจ้ าหน้ าที่
คลินิกนมแม่

ขันตอนการด
้
าเนินงาน

ความเสี่ยง

-ผู้รับบริ การจากคลินิก
ฝากครรภ์
-ผู้รับบริ การหลังคลอด
จากคลินิกนรี เวช
-ผู้รับบริ การที่นดั มา
คลินิกนมแม่
-ผู้รับบริ การมาเองเพื่อ
ปรึกษาปั ญหาในคลินิก
นมแม่ ยื่นบัตรที่ห้องเวช
ระเบียน

-ซักประวัติแม่ลกู
-ชัง่ น ้าหนักเด็ก
-ประเมินสภาพปั ญหา
-ตรวจสะดือและอาการ
ตัวเหลืองของเด็ก
-ประเมินการได้ รับน ้านม
เพียงพอ
-สอนความรู้รายบุคคล

-ผู้รับบริ การไม่ได้
ยื่นบัตรที่ห้องเวช
ระเบียนทาให้
เสียเวลาในการ
ให้ บริการ

-ผู้รับบริ การมา
พร้ อมๆกันทาให้
การบริ การต้ องเร่ง
รี บ ไม่มี
ประสิทธิภาพ

จุดควบคุม

ระยะเวลา
-5-10 นาที

-ผู้รับบริ การที่นดั
มาเจ้ าหน้ าที่จะยื่น
บัตรไว้ ให้
-กรณีมาเองให้
สอบถาม
ผู้รับบริ การก่อน
ให้ บริการ แจ้ งเวช
ระเบียนในการ
สอบถามการทา
บัตรก่อนรับบริการ
-อธิบายให้
-20นาที
ผู้รับบริ การเข้ าใจ
-จัดกลุม่ สอนแม่
และครอบครัวเพื่อ
ประหยัดเวลา

ผู้รับผิดชอบ
เจ้ าหน้ าที่
คลินิกนมแม่

ขันตอนการด
้
าเนินงาน
-วางแผนให้ การ
ช่วยเหลือแม่ลกู เพื่อให้
ประสบความสาเร็ จใน
การให้ นมแม่ตามสภาพ
ปั ญหาแต่ละคน

ความเสี่ยง
-ถ้ าผู้รับบริการยัง
ทาได้ ไม่ถกู ต้ อง
และยังไม่มนั่ ใจใน
การให้ นมแม่

จุดควบคุม
-นัดมารับบริ การ
อีกครัง้ จนกว่าจะ
มัน่ ใจและทาได้
ถูกต้ อง

-5นาที

-บันทึกข้ อมูลใน
คอมพิวเตอร์

-ส่งพบแพทย์กรณี
จาเป็ น เช่น ส่งลูกตรวจ
ตัวเหลือง แม่น ้านม
น้ อยอาจต้ องให้ ยา
กระตุ้นน ้านม

-กรณีการให้ นมแม่ยงั ไม่
ประสบความสาเร็ จให้
คาแนะนา นัดติดตาม
ครัง้ ต่อไป

ระยะเวลา
-30นาที –6ชัว่ โมง

-แผนกที่สง่ ไปตรวจ -ประสานแผนกที่
ไม่ทราบว่า
จะส่งตรวจก่อน
ผู้รับบริ การจะมา ส่งไปตรวจ
ทาอะไร อาจเกิด
ความล่าช้ าในการ
ตรวจได้
-ผู้รับบริ การไม่มา
ตามนัด
-โทรติดต่อไม่ได้

-ขอเบอร์ โทรศัพท์ที่ -5-10นาที
แน่นอนอธิบายถึง
ความสาคัญของ
การมาตามนัด
-มีไลน์กลุม่ ติดตาม

งานพัฒนาสุขภาวะวัยทางานและสถานที่ทางาน
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
การติดตามประเมินผลการดาเนินงานกับกลุ่มเป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ
- งานพัฒนาสุข
ภาวะวัยทางาน
และสถานที่
ทางาน
- งานพัฒนาสุข
ภาวะวัยทางาน
และสถานที่
ทางาน

- งานพัฒนาสุข
ภาวะวัยทางาน
และสถานที่
ทางาน
- งานพัฒนาสุข
ภาวะวัยทางาน
และสถานที่
ทางาน
- งานพัฒนาสุข
ภาวะวัยทางาน
และสถานที่
ทางาน

Flowchart
ศึกษากลุ่มเป้าหมาย/โครงการ
และสิ่งที่มุ่งให้ตดิ ตาม
ประเมินผล

จัดทาแผนการติดตามประเมินผล
การดาเนินงานของกลุ่มเป้าหมาย

ดาเนินการตามแผนการติดตาม
ประเมินผล

จัดทารายงานการติดตาม
ประเมินผล
เผยแพร่รายงานผลการ
ติดตามฯแก่ผู้เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนการดาเนินงาน

ความเสี่ยง

๑. วิเคราะห์กลุม่ เป้าหมายและโครงการ

กลุ่มเป้าหมายไม่ครบถ้วน
และไม่เป็นปัจจุบัน

๑. กาหนดวัตถุประสงค์ของการประเมิน
๒. กาหนดขอบเขตในการประเมิน
๓. กาหนดตัวชี้วัด/แหล่งข้อมูล
๔. จัดทาแบบฟอร์มติดตามผลการ
ดาเนินงาน
๕.กาหนดระยะเวลาในการรวบรวม
ข้อมูล และประเมินผล
๑.ดาเนินการตามแผนการติดตามและ
ประเมินผล

๑.วิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมิน
๒.สรุปรายงานการติดตามประเมินผล
๑. จัดส่งเอกสารรายงานการเผยแพร่แก่
ผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานที่มสี ว่ น
เกี่ยวข้อง

จุดควบคุม

ระยะเวลา

ปริมาณงาน

ศึกษาข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบัน

๓๐ วันทาการ

๑ ครั้ง/ปี

๑๐ วันทาการ

๑ ครั้ง/ ปี

ไม่สามารถดาเนินการได้
ตามเวลาที่กาหนด

มีการวางแผนและ
กาหนดตัวบุคคลที่ร่วม
การติดตามให้ชัดเจน

๓๐ วันทาการ

๒ ครั้ง/ ปี

ข้อมูลไม่ครบถ้วน

รวบรวมข้อมูลจาก
๓๐ วันทาการ
ผู้รับผิดชอบโครงการให้
ครบถ้วน

๑ ครั้ง/ ปี

๑๐ วันทาการ

๑ ครั้ง/ ปี

งานพัฒนาสุขภาวะวัยทางานและสถานที่ทางาน
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
การบริหารงานเครือข่าย
ผู้รับผิดชอบ
- งานพัฒนาสุข
ภาวะวัยทางาน
และสถานที่
ทางาน
- งานพัฒนาสุข
ภาวะวัยทางาน
และสถานที่
ทางาน

- งานพัฒนาสุข
ภาวะวัยทางาน
และสถานที่
ทางาน
- งานพัฒนาสุข
ภาวะวัยทางาน
และสถานที่
ทางาน
- งานพัฒนาสุข
ภาวะวัยทางาน
และสถานที่
ทางาน

Flowchart
ศึกษากลุ่มเป้าหมายทีเ่ ป็น
เครือข่าย

จัดทาแผนการสนับสนุน/ส่งเสริมให้
เครือข่ายดาเนินการ

ดาเนินการตามแผนการสนับสนุน

จัดทารายงานการสนับสนุน/
ส่งเสริม
เผยแพร่รายงานฯแก่
ผู้เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนการดาเนินงาน
๑. หากลุม่ เป้าหมายที่เป็นเครือข่าย
๒. วิเคราะห์เครือข่าย

๑. กาหนดวัตถุประสงค์ของการติดตาม
๒. กาหนดขอบเขตในการติดตาม
๓. กาหนดตัวชี้วัด/แหล่งข้อมูล
๔. จัดทาแบบฟอร์มติดตามผลการ
ดาเนินงาน
๕.กาหนดระยะเวลาในการรวบรวม
ข้อมูล และประเมินผล
๑.สนับสนุนและส่งเสริมให้เครือข่าย
ดาเนินการตามเป้าหมาย เช่น เป็น
วิทยากร สนับสนุนสื่อ ฯลฯ
๒.เยีย่ มเสริมพลังการดาเนินงานของ
เครือข่าย
๑.วิเคราะห์ผลการบริหารเครือข่าย
๒.สรุปรายงาน
๑. จัดส่งเอกสารรายงานการเผยแพร่แก่
ผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานที่มสี ว่ น
เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยง
กลุ่มเป้าหมายไม่ครบถ้วน
และไม่เป็นปัจจุบัน

ไม่สามารถดาเนินการได้
ตามเวลาที่กาหนด

จุดควบคุม

ระยะเวลา

ศึกษาข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบัน

๓๐ วันทาการ

๑ ครั้ง/ปี

๑๐ วันทาการ

๑ ครั้ง/ ปี

๓๐ วันทาการ

๔ ครั้ง/ ปี

๓๐ วันทาการ

๑ ครั้ง/ ปี

๑๐ วันทาการ

๑ ครั้ง/ ปี

มีการวางแผนและ
กาหนดตัวบุคคลที่ร่วม
การติดตามให้ชัดเจน

ปริมาณงาน

งานพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
Flow Chart การบริหารงานเครือข่าย

งานพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุ
สานักอนามัย
กองสร้างเสริมสุขภาพ
งานผสอ.ใน
ศบส. 68 แห่ง
งานตลาดนัด
สุขภาพ

กองทันต
สาธารณสุข
อบรมอสส.เรื่อง
สุขภาพช่องปาก
ผู้สูงอายุ
ประกวด 10 ยอด
ฟันดี

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
กองการพยาบาล
สาธารณสุข
อบรม CM,CG

ชุดจาลอง
สถานการณ์ผสอ.

&

สภาสมาคมผู้สูงอายุ
กลุ่มที่ 3

ปริยติธรรม

Social
Enterprise

ลงพื้นที่เยี่ยมผสอ.
Nursing home
Home help care

คัดเลือกและประเมินผลงานบุคคลและองค์กรต้นแบบด้านส่งเสริมสุขภาพและดูแลผู้สูงอายุ
เยี่ยมประเมิน
พื้นที่ LTC

วัดส่งเสริม

สานักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์

ลงพื้นที่ชมรม
ผสอ.(นาร่อง)

เขตลาดพร้าว

จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ

เขตวังทองหลาง

วัดดอนเมือง
วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร
มหามกุฏราชวิทยาลัย

รวม 11 ชุมชน

งานพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง การบริหารงานเครือข่าย
ผู้รับผิดชอบ
ภาคีเครือข่าย
งานพัฒนา
สานักอนามัย
สุขภาวะ - กองสร้างเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ - กองทันตสาธารณสุข
- กองการพยาบาล
สาธารณสุข
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ความเสี่ยง
๑. ติดต่อประสานงาน & ชี้แจ้ง - เครือข่ายผู้เกีย่ วข้องมี
นโยบาย วัตถุประสงค์ แผนการ ภารกิจเร่งด่วน
ปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2561 เปลี่ยนแปลงกาหนดการ
บ่อยครั้ง
กับเครือข่ายและผู้เกี่ยวข้อง
๒. ประชุมร่างแผนการดาเนินงาน - เครือข่ายผู้เกี่ยวข้องเข้า
ร่วมประชุมไม่ครบตาม
ร่วมกัน
๓. จัดส่งหนังสือและแบบฟอร์ม เป้าหมาย
ข้อมูลให้กับเครือข่ายและผู้ที่
วัดส่งเสริม & ปริยติธรรม เกี่ยวข้อง
๔. ดาเนินกิจกรรมตามแผนการ
- วัดดอนเมือง
- วัดมกุฏกษัตริยารามราช ดาเนินงานร่วมกับเครือข่าย
๕. ถอดบทเรียน AAR และ
วรวิหาร
สรุปผลการดาเนินกิจกรรม
- มหามกุฏราชวิทยาลัย
สภาสมาคมผู้สูงอายุแห่ง
ประเทศไทย กลุ่มที่ 3
สานักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์
- เขตลาดพร้าว
- เขตวังทองหลาง
รวม 11 ชุมชน

ขั้นตอนการดาเนินงาน

จุดควบคุม

ระยะเวลา

- ติดต่อประสานงานล่วงหน้า
(Informal) ก่อนกรณีเร่งด่วน
ที่ต้องรอหนังสือราชการ
ตามลาดับขั้นตอน

ต.ค.๖๐

- ติดตามกากับเป็นระยะๆ
- จัดประชุมหน่วยงานของ
เครือข่าย

ปริมาณงาน
๓-๕ ครั้ง/ปี

ก.ย.๖๑
ม.ค.๖๑
ก.พ.๖๑

๑ ครั้ง/ปี

ม.ค.๖๑
ก.พ.๖๑

๓ ครั้ง/ปี

ต.ค.๖๐
ก.ย.๖๑

๖-๘ ครั้ง/ปี

ก.พ.๖๑
ก.ย.๖๑

๓ ครั้ง/ปี

งานพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง การติดตามประเมินผลในการดาเนินงานกับกลุ่มเป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ
งานพัฒนา
สุขภาวะผู้สูงอายุ

Flow chart

แผนงาน/โครงการ & กิจกรรม
ปีงบประมาณ 2561

งานพัฒนา
สุขภาวะผู้สูงอายุ
จัดทาแผนการกากับติดตามผลการ
ดาเนินงานพื้นที่กรุงเทพมหานคร

งานพัฒนา
สุขภาวะผู้สูงอายุ

งานพัฒนา
สุขภาวะผู้สูงอายุ

ประสานงานเครือข่าย
เพื่อลงข้อมูล

สรุปผลการดาเนินงาน
ตามรายกิจกรรมในโครงการ

ขั้นตอนการดาเนินงาน

ความเสี่ยง

จุดควบคุม

๑. วิเคราะห์บริบทของเขตพื้นที่ กทม.
๒. ร่างแผนกิจกรรมต่างๆ
ภายใต้ ๒ โครงการหลัก
- ก้าวทันคุณภาพระบบส่งเสริมสุขภาพ
การดาเนินงานผู้สูงอายุในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร
- เสริมสร้างความรอบรูด้ ้านสุขภาพ
เพื่อองค์รวมสุขภาวะในกลุ่มประชารัฐ
๑. วางวัตถุประสงค์ของการประเมิน
ตามกรอบ PA ที่ได้รับมอบหมาย
๒. กาหนดขอบเขตในการประเมิน
๓. พิจารณาตัวชี้วัด/แหล่งข้อมูล
๔. จัดทาแบบฟอร์มติดตามผลการ
ดาเนินงาน
๕. กาหนดระยะเวลาในการรวบรวม
ข้อมูล และประเมินผล

- ข้อมูลพื้นทีไ่ ม่เป็นปัจจุบัน - ศึกษาข้อมูลและ
ประสานเครือข่าย
ผู้รับผิดชอบเฉพาะส่วน

๑. ติดต่อประสานงาน & ชี้แจ้งกับ
เครือข่ายและผูเ้ กี่ยวข้อง
๒. จัดส่งหนังสือและแบบฟอร์มในการ
จัดลงข้อมูลให้กับเครือข่ายทีเ่ กี่ยวข้อง
ตามตัวชี้วัด

- เครือข่ายผู้เกีย่ วข้องมี
ภารกิจเร่งด่วนแทรกเข้ามา

๑. สรุปผลการดาเนินกิจกรรมตามราย
โครงการ
๒. ถอดบทเรียน AAR

- ข้อมูลหลักฐานที่ประกอบ
กิจกรรมไม่ครบถ้วน

ระยะเวลา
๓๐
วันทาการ

- ประสานล่วงหน้า
(Informal) ก่อนกรณี
เร่งด่วนที่ต้องรอหนังสือ
ราชการ ตามลาดับ
ขั้นตอน
- ได้ข้อมูลไม่ครบถ้วน
ภายในเวลาที่กาหนด

- ติดตามกากับเป็น
ระยะก่อนถึงกาหนด

ปริมาณงาน
๑ ครั้ง/ปี

วันทาการ

๑ ครั้ง/เดือน
(ทุกวันที่ 15
ของเดือน)

๓-๕

๑ ครั้ง/เดือน

๕-๑๐

วันทาการ

๑-๓
วันทาการ

๑ ครั้ง/กิจกรรม

กลุ่มงานคลินิกพัฒนารู ปแบบและ
นวัตกรรมบริ การสุ ขภาวะ

งานส่ งเสริมสุ ขภาพเชิ งรุ ก
อนามัยโรงเรี ยน
จุดประสงค์ : เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานการตรวจสุ ขภาพนักเรี ยนในเขตรับผิดชอบของสถาบันพัฒนาสุ ขภาวะเขตเมือง
Flow chart การดาเนินงานอนามัยโรงเรี ยน
ผู้รับผิดชอบ
ขั้นตอนการดาเนินงาน
ความเสี่ ยง
เจ้าหน้าที่งานส่ งเสริ ม
การติดต่อ
ติ
ด
ต่
อ
ประสานงานกั
บ
โรงเรี
ย
นที
่
ไ
ด้
ร
ั
บ
มอบหมายจาก
สุ ขภาพเชิงรุ ก
ประสานงาน
สานักงานหลักประกันสุ ขภาพแห่งชาติ
การสื่ อสารไม่ชดั เจน/
คลาดเคลื่อน
รร.สตรี วรนาถ
บางเขน

รร.ศิริวฒ
ั น์

รร.ผไท
อุดมศึกษา

รร.อุทยั วิทยา

รร.ชาลีสมุทร

รร.พระหฤทัย
ดอนเมือง

เจ้าหน้าที่งานส่ งเสริ ม
สุ ขภาพเชิงรุ ก

จัดเตรี ยมเอกสารทะเบียนรายชื่อนักเรี ยน อุปกรณ์ที่ใช้ใน
การตรวจสุ ขภาพนักเรี ยน

- อุปกรณ์และเอกสาร
ที่ใช้ในการตรวจ
สุ ขภาพนักเรี ยน
บางอย่างไม่ครบถ้วน
,ชารุ ด
- ทะเบียนรายชื่อ
นักเรี ยนบางโรงเรี ยน
ไม่ครบ

จุดควบคุม
-มีการประสานงานที่ชดั เจน
เข้าใจตรงกันและจัดทาเป็ น
หนังสื อให้ถูกต้อง
-ประชุมกับทีมงานเพื่อ
ชี้แจงขั้นตอนการปฏิบตั ิให้
ถูกต้องและเข้าใจตรงกัน
-จัดทาตารางการดาเนินงาน
มอบหมายผูร้ ับผิดชอบให้
ชัดเจน

ระยะเวลา
1 สัปดาห์

- จัดเตรี ยมและเช็คอุปกรณ์
เอกสารที่จะใช้ในการตรวจ
สุ ขภาพนักเรี ยนให้
ครบถ้วน
- ตรวจเช็ครายชื่อนักเรี ยน
กับเจ้าหน้าที่ของโรงเรี ยน
ให้ถูกต้อง

3 วัน

ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่งานส่ งเสริ ม
สุ ขภาพเชิงรุ ก

ขั้นตอนการดาเนินงาน
ประชุมทีมงานเพื่อวางแผนการทางาน
ร่ วมกัน

ดาเนินการตรวจสุ ขนักเรี ยน

ตรวจร่ างกาย 10 ท่า
โดยพยาบาล

ชัง่ น้ าหนัก,
วัดส่ วนสู ง

จุดควบคุม
- หัวหน้างานออกกฏ
ระเบียบให้ปฏิบตั ิตาม กรณี
ไม่ให้ความร่ วมมือ

-การสอนสุ ขศึกษา
-จัดสอนกลุ่มเล็กครั้งละ 1
กลุ่มใหญ่ เด็กนักเรี ยน ห้อง เพื่อให้นกั เรี ยนได้
ไม่มีสมาธิ ในการฟัง เข้าใจในเรื่ องที่สอน

เจ้าหน้าที่งานส่ งเสริ ม
สุ ขภาพเชิงรุ ก

สอนสุ ขศึกษา(การตรวจร่ างกาย
,สุ ขบัญญัติ 10 ประการ)

ความเสี่ ยง
-ทีมงานบางคนไม่ให้
ความร่ วมมือ

ตรวจวัดสายตา,
ตรวจตาบอดสี

บันทึกข้อมูลสุ ขภาพลงในสมุดสุ ขภาพ
ของนักเรี ยน

ระยะเวลา
1 วัน

1-3 วัน/
โรงเรี ยน

ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่งาน
ส่ งเสริ ม
สุ ขภาพเชิงรุ ก

ขั้นตอนการดาเนินงาน
รวบรวมข้อมูลสุ ขภาพ
นักเรี ยนแต่ละโรงเรี ยน
รร.สตรี วรนาถ
บางเขน

รร.ศิริวฒ
ั น์

รร.ผไท
อุดมศึกษา

รร.อุทยั วิทยา

รร.พระหฤทัย
ดอนเมือง

ส่ งคืนข้อมูลสุ ขภาพนักเรี ยนให้โรงเรี ยน
ที่รับผิดชอบ

รร.ชาลีสมุทร

ความเสี่ ยง
- ข้อมูลการตรวจ
สุ ขภาพนักเรี ยนบาง
คนไม่สมบูรณ์
เนื่องจากพยาบาลบาง
คนไม่เข้าใจการลง
บันทึกข้อมูล

จุดควบคุม
-อธิบายการลงบันทึกข้อมูล
การตรวจลงในสมุดบันทึก
ให้พยาบาลที่ตรวจสุ ขภาพ
นักเรี ยนเข้าใจ

ระยะเวลา
1 สัปดาห์

ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่งานส่ง
สุขภาพเชิงรุ ก

งานส่ งเสริ มสุ ขภาพเชิงรุ ก
การสร้างเสริ มภูมิคุม้ กันโรคเชิงรุ ก(วัคซีน)
จุดประสงค์ : เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานสร้างเสริ มภูมิคุม้ กันโรคเชิงรุ ก(วัคซีน) ในเขตรับผิดชอบของสถาบันพัฒนาสุ ขภาวะเขตเมือง
Flow chart การสร้างเสริ มสุ ขภาพเชิงรุ ก(วัคซีน)
ขั้นตอนการดาเนินงาน
ความเสี่ ยง
จุดควบคุม
- ความคลาดเคลื่อน - ติดต่อประสานงานกับ
ของจานวนนักเรี ยน เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบใน
รับมอบหมายให้ฉีดวัคซีน มะเร็ งปากมดลูก, ไข้หวัด
และวัน เวลาที่นดั ฉี ด โรงเรี ยน
ใหญ่,DT.,และวัคซีนอื่นๆตามแนวทางการเสริ มสร้าง
วัคซีน
- แจ้งกาหนดการกับ
ภูมิคุม้ กันโรคของสานักงานหลักประกันสุ ขภาพ
โรงเรี ยน
แห่งชาติ

เจ้าหน้าที่งานส่ง
สุขภาพเชิงรุ ก

- การติดต่อ
ประสานงาน/
ผูร้ ับผิดชอบไม่ได้
- การสื่ อสารไม่ชดั เจน

ติดต่อประสานงานกับโรงเรี ยนที่ได้รับมอบหมายจาก
สานักงานหลักประกันสุ ขภาพแห่งชาติ
รร.สตรี วรนาถ
บางเขน

รร.อามาตย
กุล
รร.เซนต์โยเซฟ
คอนแวนต์ สีลม

รร. ปราโมทย์
วิทยา

รร.อุทยั วิทยา

- มีการประสานงานที่
ชัดเจนเข้าใจตรงกันและ
จัดทาเป็ นหนังสื อให้
ถูกต้อง
- ประชุมกับทีมงานเพื่อ
ชี้แจงขั้นตอนการปฏิบตั ิให้
ถูกต้องและเข้าใจตรงกัน
- จัดทาตารางการ
ดาเนินงานมอบหมาย
ผูร้ ับผิดชอบให้ชดั เจน

ระยะเวลา
1 สัปดาห์

1 สัปดาห์

ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่งานส่ ง
สุ ขภาพเชิงรุ ก

เจ้าหน้าที่งานส่ ง
สุ ขภาพเชิงรุ ก

เจ้าหน้าที่งานส่ ง
สุ ขภาพเชิงรุ ก

ขั้นตอนการดาเนินงาน
จัดเตรี ยมเอกสารทะเบียนรายชื่อนักเรี ยน อุปกรณ์ที่ใช้ใน
การฉีดวัคซีน

ประสาน สปคม.เรื่ องการเบิกจ่าย
วัคซีน

ฉี ดวัคซี นตามวัน เวลา ที่กาหนด

ความเสี่ ยง
-รายชื่อนักเรี ยนและ
เลขบัตรประชาชนไม่
ตรงกัน
-อุปกรณ์การฉีดวัคซีน
ไม่เพียงพอในกรณี ที่
ฉีดวัคซีนในเวลา
ใกล้เคียงกัน
-เปลี่ยนผูร้ ับผิดชอบ
ทาให้การประสานงาน
ล้าช้าและคลาดเคลื่อน
-วัคซี นมีไม่เพียงพอ
กับผูร้ ับริ การ

จุดควบคุม
- จัดเตรี ยมและเช็คอุปกรณ์
ที่จะใช้ในการฉีดวัคซีนให้
พร้อมในกรณี ที่ฉีดวัคซีน
ในเวลาใกล้เคียงกัน
- ตรวจเช็ครายชื่อนักเรี ยน
กับผูร้ ับผิดชอบของ
โรงเรี ยนให้ถูกต้อง
-มีการประสานงานที่ชดั เจน
เข้าใจตรงกันและจัดทาเป็ น
หนังสื อให้ถูกต้อง
-ประชุมกับทีมงานเพื่อ
ชี้แจงขั้นตอนการปฏิบตั ิให้
ถูกต้องและเข้าใจตรงกัน
-จัดทาตารางการดาเนินงาน
มอบหมายผูร้ ับผิดชอบให้
ชัดเจน
- อุบตั ิเหตุจากการฉีด -จัดเตรี ยมอุปกรณ์เพื่อให้
วัคซีน เช่น วัคซี นหก การดูแลในกรณี ผรู ้ ับบริ การ
หล่น
ที่มีอาการแพ้วคั ซีน
- จานวนที่ฉีดวัคซีน -เตรี ยมรถพยาบาลไว้stanby
ไม่ตรงกับวัคซีนที่เบิก ในกรณี ฉุกเฉิน
- มีการแพ้วคั ซีน

ระยะเวลา
3 วัน

3-5 วัน

1 สัปดาห์

ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่งานส่ ง
สุ ขภาพเชิงรุ ก

ขั้นตอนการดาเนินงาน
สรุ ปข้อมูลจานวนผูร้ ับบริ การและแจ้งวันนัดครั้งต่อไป(กรณี
ที่ฉีดหลายเข็ม)พร้อมลงบันทึกในทะเบียน และบันทึกข้อมูล
ผ่านระบบBPDS

ความเสี่ ยง
- บางคนบันทึกข้อมูล
ไม่ได้เนื่องจากเลข
บัตรประชาชนไม่
ถูกต้อง
-บางคนทาบัตรนัด
หาย

จุดควบคุม
-ตรวจสอบข้อมูลเลขบัตร
ประชาชนตามฐานข้อมูล
อีกครั้ง
-บันทึกข้อมูลการติดต่อ
กลับเพื่อแจ้งการนัดหมาย
ครั้งต่อไป

ระยะเวลา
1-3 วัน

งานส่ งเสริมสุ ขภาพเชิ งรุ ก
การประชาสัมพันธ์บตั รทอง
จุดประสงค์ : เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานการประชาสัมพันธ์บตั รทอง ในเขตรับผิดชอบของสถาบันสุ ขภาวะเขตเมือง
Flow chart การประชาสัมพันธ์บตั รทอง
ผู้รับผิดชอบ
ขั้นตอนการดาเนินงาน
ความเสี่ ยง
จุดควบคุม
เจ้าหน้าที่งานส่ ง
- การสื่ อสารคลาดเคลื่อนและ มีการประสานงานที่ดี สื่ อสาร
ประสานงานกับพื้นที่กลุ่มเป้ าหมายเพื่อขอเข้า
สุ ขภาพเชิงรุ ก
ไม่ชดั เจน
ชัดเจนและมีหนังสื อแจ้งเป็ น
ประชาสัมพันธ์บตั รทอง
- การตอบรับจากกลุ่มเป้ าหมาย ลายลักษณ์อกั ษร
ล้าช้า
ม.เกษตรศาสตร์

ม.ศรี ปทุม

ม.ราชภัฎพระนคร

R.bac.

ระยะเวลา
1 สัปดาห์

V.bac
ม.เกริ ก

เจ้าหน้าที่งานส่ ง
สุ ขภาพเชิงรุ ก

ประชุมชี้แจงแผนการปฏิบตั ิงาน
และความรู ้เกี่ยวกับบัตรทอง

บุคลากรในองค์กร
-

จัดเตรี ยมเอกสาร
ใบเปลี่ยนสิ ทธิ์
เอกสารประชาสัมพันธ์บตั รทอง
ป้ายประชาสัมพันธ์
เครื่ องมือและวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ

- บุคลากรในองค์กรเข้าใจ
คลาดเคลื่อนและการสื่ อสารไม่
ชัดเจน
-ขาดเครื่ องมือประชาสัมพันธ์
(เครื่ องถ่ายเอกสาร ป้ ายต่างๆ ),
งบประมาณ
-สื่ อประชาสัมพันธ์ไม่ทนั สมัย
ไม่ดึงดูดกลุ่มเป้ าหมาย

-ประชุมชี้แจง ให้ทีมงาน มี
ความเข้าใจตรงกันก่อนออก
ปฏิบตั ิงาน
-จัดหางบประมาณในการทา
สื่ อให้เหมาะสมและทันสมัย
-ประสานงานขอความร่ วมมือ
จาก แผนกสื่ อ โสตทัศน์เพื่อ
จัดทาสื่ อให้เหมาะสมและ
ทันสมัย

1 สัปดาห์

ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่งานส่ ง
สุ ขภาพเชิงรุ ก

เจ้ าหน้ าทีง่ านส่ ง
สุ ขภาพเชิ งรุ ก

ขั้นตอนการดาเนินงาน
ประชาสัมพันธ์บตั รทองตาม
แผนการดาเนินงาน

รวบรวมเอกสาร

ลงทะเบียน
เปลี่ยนสิ ทธิ์
ในเวปไซต์ สปสช.
รวบรวมข้อมูลทา
สถิติ

ความเสี่ ยง
- พื้นที่ ที่ประสานงานขัดข้อง/
ติดงานอื่น
- เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย
ติดงานอื่น/ ปฏิบตั ิงานไม่ได้
- สื่ อ โสตทัศน์ อุปกรณ์ที่ใช้
ประชาสัมพันธ์ชารุ ด ใช้งาน
ไม่ได้

จุดควบคุม
- มีการประสานงานก่อนออก
ประชาสัมพันธ์ทุกครั้ง
-ให้เจ้าหน้าที่ ที่ไม่สามารถไป
ปฏิบตั ิงานได้แจ้งล่วงหน้า
-เช็คเครื่ องมือ วัสดุอุปกรณ์
เอกสารให้พร้อมก่อนออก
ปฏิบตั ิงานทุกครั้ง

ระยะเวลา
3 วัน/
สัปดาห์

-กรอกข้อมูลในเอกสารเปลี่ยน -เจ้าหน้าที่ที่ออก
สิ ทธิ์ ไม่ครบถ้วน
ประชาสัมพันธ์ตรวจเช็คความ
-ระบบบันทึกข้อมูลขัดข้อง
ถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูล
-ประสานงานกับเจ้าหน้าที่
ผูด้ ูแลในเวปไซต์ของ สปสช.
-ติดตามตรวจเช็คการบันทึก
ข้อมูลการเปลี่ยนสิ ทธิ์

1 สัปดาห์

ผู้รับผิดชอบ
เจ้ าหน้ าทีง่ านส่ งสุ ขภาพ
เชิงรุก

ขั้นตอนการดาเนินงาน
แจ้งผลการลงทะเบียนเปลี่ยน
สิ ทธิ์ แก่ผลู ้ งทะเบียน

ความเสี่ ยง
-ติดต่อผูม้ าลงทะเบียนไม่ได้

จุดควบคุม
- ตรวจสอบ เน้นย้า เบอร์ โทร
ติดต่อหรื อช่องทางการติดต่อ
ให้ชดั เจน
-ให้คาแนะนาผูล้ งทะเบียนใน
การตรวจสอบสิ ทธิ์

ระยะเวลา
2 สัปดาห์

งานส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก
กระบวนการงานออกหน่วยตรวจสุขภาพ
วัตถุประสงค์: 1.เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติในการออกหน่วยตรวจสุขภาพ
2.เพื่อให้การติดตามผลการหลังการตรวจสุขภาพมีความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
FLOW CHART กระบวนการออกหน่วยตรวจสุขภาพ
ผู้รับผิดชอบ
ขั้นตอนการดาเนินงาน
ความเสี่ยง
เจ้าหน้าที่งานส่งสุขภาพ
- การติดต่อประสานงาน/การ
ติ
ด
ต่
อ
ประสานงาน/ประชาสั
ม
พั
น
ธ์
โ
ปรแกรมการ
เชิงรุก
สื่อสารคลาดเคลื่อน,ไม่ชัดเจน
ตรวจสุขภาพกับกลุม่ เป้าหมาย

ม.เกษตรศาสตร์
เจ้าหน้าที่งานส่งสุขภาพ
เชิงรุก

ม.ศรี ปทุม

กรมอนามัย

ขั้นตอนการเตรียม
- จัดเตรียมเอกสาร,ทะเบียนรายชื่อ,ใบรายการตรวจสุขภาพ,แบบคัด
กรองเมตาบอลิก,แบบบันทึกการตรวจร่างกาย,ใบรับรองแพทย์
- วัสดุอุปกรณ์ทางห้องปฏิบัติการ
- ประสานงานจัดซื้อจัดจ้างรถเอกซเรย์

- จัดเตรียมของไม่ครบ
- วัสดุอุปกรณ์ทางห้องปฏิบตั ิการ
ไม่เพียงพอ/ใช้งานไม่ได้
- ยอดผู้รับการตรวจสุขภาพไม่
ชัดเจน/ไม่มรี ายชื่อผูร้ ับการตรวจ
สุขภาพล่วงหน้า
- จัดซื้อจัดจ้าง รถ X-ray ไม่ทัน

จุดควบคุม
- ประสานงานกับหน่วยงาน และมี
หนังสือออกเป็นลายลักษณ์อักษร
- ประชุมทีมเกี่ยวกับขั้นตอนการ
ดาเนินงาน
- จัดทาตารางการปฏิบัติงานและ
มอบหมายผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน

ระยะเวลา
1 สัปดาห์

- จัดทาตารางการปฏิบัติงานและ 1 สัปดาห์
มอบหมายผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน
- จัดทาคู่มือการจัดอุปกรณ์ออก
หน่วย
- ตรวจเช็คความพร้อมของเครื่องมือ
และวัสดุอุปกรณ์ ก่อนออกหน่วยทุก
ครั้ง
- พยายามประสานงานกับ
หน่วยงานกลุ่มเป้าหมาย ขอยอด
ผู้รับการตรวจข้อมูลเบื้องต้นให้มาก
ที่สุด ถ้าเป็นไปได้
- ติดต่อจัดซื้อจัดจ้างล่วงหน้า

ผู้รับผิดชอบ
ทีมงานตรวจสุขภาพ
-แพทย์
-พยาบาล
-ห้องปฏิบัติชันสูตร
-เภสัชกร
-งานการเงิน
-พนักงานผู้ช่วย
เจ้าหน้าที่อนามัย
-นักเทคนิคการแพทย์
-เจ้าหน้าที่ทีมงาน
ส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก

ขั้นตอนการดาเนินงาน
ขันตอนการตรวจสุ
้
ขภาพ
ตรวจสุขภาพ
นักศึกษา
-ม.เกษตรสาสตร์
-ม.ศรี ปทุม

ตรวจสุขภาพบุคคลทัว่ ไป
-จนท.กรมอนามัย
-บริ ษัทเอกชนอื่นๆ

-ลงทะเบียน/รับ

-ลงทะเบียน/รับเอกสารชุด

เอกสารชุดตรวจ
สุขภาพ
-ชัง่ น ้าหนัก,ส่วนสูง
วัดรอบเอว,BMI
-เจาะเลือดคัดกรอง

ตรวจสุขภาพ
-ชัง่ น ้าหนัก,ส่วนสูง
วัดรอบเอว,BMI
-เจาะเลือดตามโปรแกรมการ
ตรวจสุขภาพ
-ตรวจX-Rayปอด
-ตรวจภายใน/ตรวจมะเร็ ง
ปากมดลูก(เฉพาะผู้หญิง)

DTX,
HCT(เฉพาะผู้หญิง)
-ตรวจร่ างกายโดย

แพทย์
-ตรวจX-Rayปอด

ตรวจวิเคราะห์ผลทางห้ องปฏิบตั กิ าร
โดยนักเทคนิคการแพทย์

ความเสี่ยง
- อาจเกิดการผิดพลาดใน
ขั้นตอนการทางานเช่น สติกเกอร์
ชื่อไม่ตรงกับผู้รับการตรวจ
- ผู้ทาการตรวจไม่มีทักษะ/เก็บ
ตัวอย่างการตรวจไม่ถูกต้อง
- อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ชารุด
ไม่พร้อมใช้งาน
- บันทึกผลการตรวจผิดพลาด

จุดควบคุม
-ทวนสอบชื่อ-นามสกุล-อายุในชุด
เอกสารการตรวจสุขภาพ/Tube lab
ให้ตรงกันก่อนเจาะเลือดทุกครั้ง
-ผู้ทาการตรวจต้องมีทักษะและมี
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมี
การประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน
ล่วงหน้า
-ตรวจเช็คสภาพวัสดุอุปกรณ์ก่อน
การนาไปใช้
-ก่อนการลงบันทึกผลตรวจต้อง
ทวนสอบกับผู้รับบริการทุกครั้งว่า
ถูกค่าและถูกคน

ระยะเวลา
3 วัน

- บันทึกผลการตรวจผิดพลาด
- ผลการตรวจคลาดเคลื่อน

-ทวนสอบผลตรวจให้ถูกต้องโดย
เจ้าหน้าที่เทคนิคอย่างน้อยสองคน
ก่อนลงบันทึกผลการตรวจ

3 วัน

ผู้รับผิดชอบ
-เจ้าหน้าที่ทีมงาน
ส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก
และกลุ่มภาระกิจที่
เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนการดาเนินงาน
ส่งคืนข้ อมูลผลการตรวจสุขภาพ

ความเสี่ยง

จุดควบคุม

ระยะเวลา
1 เดือน

กระบวนการให้ บริการงานคลินิก 3อ ส่ งเสริมสุ ขภาพไร้ พุง

การซักประวัติ
ผู้ต้องการลดนา้ หนัก

การแนะนาแบบสั้ น(BA)

การสร้ างแรงจูงใจ

-การให้ คาปรึกษาแบบสั้ น(BI)

ให้ บริการปรึกษา

กลุ่มทีม่ ีความเสี่ ยงสู ง
จากการตรวจสุ ขภาพ

การฝึ กสติแบบสั้ น(MBBI)
ติดตาม/ประเมิน
การให้ ความรู้ และทักษะด้ านการกิน

กลุ่มป่ วยทีม่ ีความเสี่ ยงสู ง /
กลุ่มป่ วยทีค่ วบคุมไม่ ได้ จากคลินิก NCD

ดีขนึ้

ติดตาม/ประเมิน
ตามแพทย์นัด

แย่ลง

การให้ ความรู้ และทักษะ
ด้ านการออกกาลังกาย

สติบาบัด(MBTC)
ติดตาม/ประเมิน

แผนงานควบคุมความเสี่ยงประจาปีงบประมาณ 2561
งานคลินิก 3อ ส่งเสริมสุขภาพไร้พุง
วัตถุประสงค์ เพื่อลดโอกาสและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในการให้บริการงานคลินิก 3อ ส่งเสริมสุขภาพไร้พุง
ลาดับที่ กระบวนการ/ขั้นตอนการ ประเภทความเสี่ยง
ปฏิบัติงานที่เป็นความเสี่ยง
การซักประวัติและการสร้าง 1) เวชระเบียน
1. แรงจูงใจ

ความเสี่ยง

แนวทางควบคุมความเสี่ยง

-เวชระเบียนผิดคน

ปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติงานเรื่องแนวทาง พิกุล ศรีบุตรดี
ปฏิบัติการบ่งชี้ผู้ป่วย
วิภาดา รูปงาม
อมร กิมหงวน
สุพจน์ วงศ์อภัย

2)การดูแล
ผู้รับบริการ
- การเข้าถึง/การเข้า - ผู้ที่มีความเสี่ยง
รับบริการ
ไม่ได้รับบริการ
- การประเมิน
ผู้รับบริการ

- การประเมิน
ผู้รับบริการไม่
ครบถ้วนสมบูรณ์
- การบันทึกการ
ประเมินผู้รับบริการ
ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์

-กาหนดวัน-เวลาที่แนะนอนในการ
ให้บริการ
-จัดบุคคลากรที่มีความรู้และทักษะใน
การปฏิบัติงานอยู่ประจา
-ปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติงานเรื่องการ
ประเมินผู้รับบริการ

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
ก.พ.-มี.ค.61

ลาดับที่
2.

กระบวนการ/ขั้นตอนการ
ประเภทความ
ความเสี่ยง
ปฏิบัติงานที่เป็นความเสี่ยง
เสี่ยง
ให้บริการปรึกษา
1)การวางแผนการ -ไม่มีการวางแผนดูแล
ดูแล
-ผู้รบั บริการไม่เข้าใจใน
การบริการ
2)การดูแลผู้ที่มี
ความเสี่ยงสูง

-ผู้ป่วย HT มี Stroke
-ผู้ป่วย DM มี
Hypo/Hyperglycemia
3)การดูแลเรื่อง
-เครื่องออกกาลังกายไม่
การออกกาลังกาย พร้อมใช้
ในฟิตเนต
-การบาดเจ็บ
-ผู้รับบริการมีอาการ
หน้ามืด เป็นลม
-ผู้รับบริการมีอาการ
ทางHeart
4) การให้ข้อมูล -ผู้รับบริการไม่ได้รับการ
และเสริมพลัง
ฝึกทักษะตามข้อบ่งชี้
5)การดูแลเรื่อง
-ผู้ที่มีปัญหาทางด้าน
อาหารและ
โภชนาการไม่ได้รับการ
โภชนาการ
ดูแลครบถ้วนตามปัจจัย
เสี่ยง

แนวทางควบคุมความเสี่ยง
-ปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติงานเรื่องการ
วางแผนการดูแล
-ทวนสอบความเข้าใจให้ตรงกัน
-ปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติงานเรื่องการ
ดูแลผู้รับบริการ ที่มีภาวะฉุกเฉิน
-ตรวจสอบสภาพการใช้งานของ
อุปกรณ์
-เตรียมความพร้อมเครื่องมือปฐม
พยาบาลและช่วยชีวิตฉุกเฉิน
-จัดทาคู่มือและระเบียบวิธีปฏิบัติ
-จัดทาคู่มือให้บริการ-จัดทาคู่มือ
และระเบียบวิธีปฏิบัติ
-มีแบบตรวจสอบการให้บริการ

ผู้รับผิดชอบ
พิกุล ศรีบุตรดี
วิภาดา รูปงาม
อมร กิมหงวน
สุพจน์ วงศ์อภัย

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
ก.พ.-มี.ค.61

ลาดับที่

3.

กระบวนการ/ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานที่เป็นความเสี่ยง

ติดตาม/ประเมิน

ประเภทความ
เสี่ยง
6)การดูแลเรื่อง
อารมณ์

ความเสี่ยง

-ผู้รับบริการขาด
แรงจูงใจในการ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม
1)การดูแลต่อเนื่อง -ไม่ได้นัดติดตาม
-นัดผิดวัน

แนวทางควบคุมความเสี่ยง

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

พิกุล ศรีบุตรดี
วิภาดา รูปงาม
อมร กิมหงวน
สุพจน์ วงศ์อภัย

ก.พ.-มี.ค.61

-สนทนาเพื่อสร้างแรงจูงใจ
-แนะนา/ชักชวนฝึกสมาธิและสติ
-จัดทาคู่มือและระเบียบวิธีปฏิบัติ
-ตรวจสอบวัน-เวลาที่นัดก่อนให้
ผู้ป่วย

Flow คลินิกเวชกรรมและเวชศาสตร์ ครอบครัว

Flow การเยี่ยมบ้าน

1. เลือกครอบครัวที่จะเยี่ยมบ้ าน

2. ประเมินปั ญหาภาวะสุขภาพและความต้ องการของครอบครัว

3. วางแผนขั ้นตอนการเตรี ยมเยี่ยมบ้ าน

4. ปฏิบตั ิตามแผนขั ้นตอนการเยี่ยมบ้ าน

5.ประเมินผล/สรุปรายงานการเยี่ยมบ้ าน

ขั้นตอนการรับบริการ คลินิกงานทันตสาธารณสุข
ผู้รับบริการทั่วไป

ผู้รับบริการนัด

รับบัตรคิวและทาประวัติ

ยื่นบัตรนัด
(ห้ องทันตกรรม เบอร์ ๕ )

(ห้ องเวชเบียน เบอร์ ๑)
วัดความดัน ,ชั่งนา้ หนัก
(ห้ องผู้ป่วยทั่วไป เบอร์ ๑๑)
รอรับบริการ,ซักประวัติ
(ห้ องทันตกรรม เบอร์ ๕)
รับบริการทันตกรรม

รอรับเอกสารชาระเงิน

ชาระเงิน
(ห้ องจ่ ายเงิน)

มียา

ไม่ มียา

รับยา
(ห้ องยาเบอร์ ๒)

กลับบ้ าน

Flow chart การรับบริการคลินิกงานทันตสาธารณสุข
ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่ห้องเวชระเบียน
ชไมพร ทรัพย์มณี
จุฑามาศ บุญเลิศ
สุพัตรา สุวรรณนาบูรณ์
ไชยพล หิรัญญาภรณ์วิชัย
ชไมพร ทรัพย์มณี
จุฑามาศ บุญเลิศ
สุพัตรา สุวรรณนาบูรณ์
ไชยพล หิรัญญาภรณ์วิชัย
เจ้าหน้าที่ห้องเวชระเบียน

ชไมพร ทรัพย์มณี
จุฑามาศ บุญเลิศ
สุพัตรา สุวรรณนาบูรณ์
ไชยพล หิรัญญาภรณ์วิชัย
ทันตแพทย์

ขั้นตอนการดาเนินงาน
ผู้รับบริการทั่วไป
ผู้รับบริการนัด

ผู้รับบริการนัด

วัดความดัน, ชั่งน้าหนัก
(ห้องผู้ป่วยทั่วไปเบอร์ 11)
รอรับบริการ, ซักประวัติ
(ห้องทันกรรมเบอร์ 5)

ทัน
รัตกรรม
บบริการทัน
ตกรรม
รับบริการ

ทันตแพทย์

ความเสี่ยง
สิทธิการรักษาพยาบาลใน OPD CARD
ไม่ตรงกับสิทธิการรักษาพยาบาลที่
ถูกต้องของผู้รับบริการ
ผู้รับบริการไม่มาตามนัด

จุดควบคุม
ห้องเวชระเบียนตรวจสอบสิทธิการรักษาก่อนรับบริการ
ทันตกรรมโดยแนบใบสิทธิการรักษามากับ OPD CARD
ผู้รับบริการทุกราย
เจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์โทรยืนยัน วัน เวลานัดผู้รับบริการ
ก่อนวันนัดรับบริการ

ระยะเวลา
2 นาที

ผู้รับบริการนัดโทรมาเลื่อนนัด แต่วันที่
มารับบริการไม่มีชื่อผู้รับบริการนัดใน
ระบบคอมพิวเตอร์

เจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์ที่รับการเลื่อนนัดทางโทรศัพท์ลงชื่อ
ผู้รับบริการตามวัน เวลาที่เลื่อนนัดในระบบคอมพิวเตอร์
ทุกราย

2 นาที

ผู้รับบริการอายุ 15 ปีขึ้นไปบางรายไม่ได้ ประสานห้องเวชระเบียนแนะนาผู้รับบริการอายุ 15 ปีขึ้น
วัดความดันและชั่งน้าหนักก่อนมารับ
ไปวัดความดันและชั่งน้าหนักก่อนมารอรับบริการทันตก
บริการทันตกรรม
รรม

2 นาที

การเรียกผู้รับบริการเพื่อเข้ารับบริการ
ทันตกรรมไม่ถูกคน

ในการเรียกผู้รับบริการควรระบุ ชื่อ-นามสกุล ร่วมกับการ
ยืนยันบุคคลโดยใช้บัตรประชาชนหรือบัตรประจาตัว
โรงพยาบาล

2 นาที

ผู้รับบริการไม่ทราบค่าใช้จ่ายในการ
รักษาทันตกรรม

ทันตแพทย์แจ้งค่ารักษาก่อนให้บริการทันตกรรมทุกราย
และมีบอร์ดแจ้งค่ารักษาให้ผู้รับบริการทราบเบื้องต้นหน้า
คลินิก
ทันตแพทย์แจ้งผู้รับบริการให้ทราบถึงภาวะแทรกซ้อนที่
อาจเกิดขึ้นได้ภายหลังได้รับการรักษารวมถึงวิธีการดูแล
และแนะนาให้ผู้รับบริการกลับมาพบทันตแพทย์ถ้ามี
อาการผิดปกติ

1 นาที

หลังได้รับการรักษาผู้รับบริการมีอาการ
จากภาวะแทรกซ้อนหลังการรักษา

2 นาที

2 นาที

ผู้รับผิดชอบ
ชไมพร ทรัพย์มณี
จุฑามาศ บุญเลิศ
สุพัตรา สุวรรณนาบูรณ์
ไชยพล หิรัญญาภรณ์วิชัย
ทันตแพทย์หรือผู้ช่วยข้างเก้าอี้

ชไมพร ทรัพย์มณี
จุฑามาศ บุญเลิศ
สุพัตรา สุวรรณนาบูรณ์
ไชยพล หิรัญญาภรณ์วิชัย

ขั้นตอนการดาเนินงาน
รอรับเอกสารชาระเงิน

ความเสี่ยง
รายการการให้บริการทันตกรรมบาง
รายการในใบสั่งยามียอดชาระเงิน
เป็น 0 บาท

รอรับเอกสารชาระเงิน

ผู้รับบริการไม่รอรับใบสั่งยาเพื่อนาไป
ชาระเงิน

รอรับเอกสารชาระเงิน

ผู้รับบริการไม่นาใบสั่งยาไปชาระเงินที่
ห้องการเงิน

จุดควบคุม
- เคาน์เตอร์ผู้รับผิดชอบลงบันทึกรายการการให้บริการ
ตรวจสอบทุกรายการว่ามียอดชาระปรากฏหรือไม่ ก่อน
ให้ทันตแพทย์เซ็นกากับในใบสั่งยา
- ทันตแพทย์ตรวจสอบใบสั่งยาก่อนเซ็นกากับทุกครั้ง
หลังเสร็จสิ้นการรับบริการ ทันตแพทย์หรือผู้ช่วยข้าง
เก้าอี้แนะนาให้ผู้รับบริการนั่งรอเรียกชื่อหน้าเคาน์เตอร์
คลินิกทันตกรรม เพื่อรอรับใบสั่งยาไปชาระที่ห้องการเงิน

ระยะเวลา
8-10 นาที

เคาน์เตอร์ยื่นใบสั่งยาให้ผู้รับบริการพร้อมทั้งแจ้งขั้นตอน
การชาระเงินและแนะนาเส้นทางไปห้องการเงินทุกครั้ง

1 นาที

8-10 นาที

คู่มือการปฏิบตั ิงาน (SOP) งานเภสัชกรรมชุมชน
คู่มือขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
รหัส WI-Ph-01
(Work Instruction)
ฉบับที่ 01
สถาบันพัฒนาสุ ขภาวะเขตเมือง
การบริ หารคลังยาและเวชภัณฑ์
วันที่บงั คับใช้
ผูจ้ ดั ทํา:
ผูอ้ นุมตั ิ:
งานเภสัชกรรมชุมชน
ผูต้ รวจสอบ:

แผ่นที่
แก้ไขครั้งที่ 00

1. วัตถุประสงค์

เพื่อเป็ นแนวทางในการดําเนินการจัดซื้ อ การรับและจัดเก็บยาและเวชภัณฑ์อย่างถูกต้อง ปลอดภัย ไม่เสื่ อมสภาพ
รวมทั้งมีการเบิก จ่าย ที่รัดกุม ตรวจสอบได้ ตามมาตรฐานที่กาํ หนด

2. ขอบเขต
ครอบคลุม แผนการจัดซื้ อ ดําเนินการจัดซื้ อ การรับ จัดเก็บ ลงบัญชียาและเวชภัณฑ์ ควบคุมการเบิกจ่าย รายงานการ
ใช้ยาเสพติดให้โทษประเภท 2 และวัตถุออกฤทธิ์ ในประเภท 2 และประเภท 4 ทําบัญชีตรวจสอบพัสดุ เมื่อสิ้ น
ปี งบประมาณ

3. แผนภูมิการทํางาน
ตามเอกสารแนบ

4. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ขั้นตอนที่ 1 : ประชุมคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัด อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
ขั้นตอนที่ 2 : จัดทําแผนปฏิบตั ิการจัดซื้ อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ในเดือน กันยายน ของทุกปี โดยตรวจสอบข้อมูลอัตรา
การใช้ยอ้ นหลัง 3 ปี
ขั้นตอนที่ 3 : ดําเนินการจัดซื้ อตามแผน โดยขอใบเสนอราคาจากผูข้ าย ซึ่ งประกอบด้วยรายละเอียดตามรายการ
ดังต่อไปนี้
- เรี ยนผูอ้ าํ นวยการสถาบันพัฒนาสุ ขภาวะเขตเมือง
- ยืนยันราคาอย่างน้อย 30 วัน
- ส่ งของภายในไม่เกิน 15 วันนับจากวันที่ได้รับใบสั่งซื้ อ
- กรณี ที่ไม่สามารถส่ งของได้ตามกําหนด ยินยอมให้ปรับวันละ 0.2% ของจํานวนที่ยงั คงค้างส่ ง
- ยืนยันราคาตํ่าสุ ด ไม่สามารถลดราคาลงไปกว่านี้ ได้อีก
- แนบใบ ภ.พง 20
ขั้นตอนที่ 4 : เขียนใบขออนุมตั ิซ้ื อพัสดุ และใบแจ้งราคาซื้ อ / จ้าง ครั้งล่าสุ ด / ราคาตลาดปัจจุบนั เสนอรองผูอ้ าํ นวยการ
สถาบันพัฒนาสุ ขภาวะเขตเมือง อนุมตั ิในหลักการ (กรณี ที่จดั ซื้ อผ่าน องค์การเภสัชกรรม ให้เขียนใบขออนุมตั ิแยก เป็ น
ส่ วนที่ องค์การ ฯ ผลิตเอง และส่ วนที่ผอู ้ ื่นผลิต)
ขั้นตอนที่ 5 : เมื่อรองผูอ้ าํ นวยการสถาบันพัฒนาสุ ขภาวะเขตเมือง อนุมตั ิในหลักการแล้ว ส่ งให้เจ้าหน้าที่พสั ดุ
ดําเนินการขออนุมตั ิต่อผูอ้ าํ นวยการสถาบันพัฒนาสุ ขภาวะเขตเมือง เมื่อได้รับอนุมตั ิแล้ว จึงดําเนินการออกใบสั่งซื้ อ
ขั้นตอนที่ 6 : แจ้งให้ องค์การ ฯ หรื อบริ ษทั รับใบสัง่ ซื้ อที่ งานพัสดุ ทางโทรศัพท์
ขั้นตอนที่ 7 : ส่ งของที่งานเภสัชกรรมชุมชน ตรวจสอบเอกสารการส่ งของให้ถูกต้อง รายการจะต้องตรงกับใบสั่งซื้ อทุก
ประการ ตรวจนับของพร้อมตรวจสอบอายุ และตรวจสอบผลวิเคราะห์จากใบวิเคราะห์ กรณี ที่เป็ นยา (สําหรับองค์การ
______________________________________________________________________________________________
ห้ามพิมพ์หรื อถ่ายสําเนาเอกสารโดยไม่ผา่ นการควบคุมจาก DCC

คู่มือการปฏิบตั ิงาน (SOP) งานเภสัชกรรมชุมชน
คู่มือขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
รหัส WI-Ph-01
(Work Instruction)
ฉบับที่ 01
สถาบันพัฒนาสุ ขภาวะเขตเมือง
การบริ หารคลังยาและเวชภัณฑ์
วันที่บงั คับใช้
ผูจ้ ดั ทํา:
ผูอ้ นุมตั ิ:
งานเภสัชกรรมชุมชน
ผูต้ รวจสอบ:

แผ่นที่
แก้ไขครั้งที่ 00

เภสัชกรรม เอกสารส่ งของ ประกอบด้วย ใบส่ งของ ใบกํากับภาษี พร้อมสําเนา สําหรับใบแจ้งหนี้ องค์การ ฯ จะส่ งทาง
ไปรษณี ยต์ ามมาทีหลังให้ที่งานพัสดุ หลังจากส่ งมอบของครบถ้วนแล้ว
ขั้นตอนที่ 8 : ให้ผสู ้ ่ งมอบของ ลงชื่อ พร้อมวันที่ส่ง แล้วจึงเซ็นรับ พร้อมลงวันที่ที่รับ
ขั้นตอนที่ 9 : ในกรณี ที่เป็ นยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 2 และวัตถุออกฤทธิ์ในประเภทที่ 2 ดําเนินการตามขั้นตอนการ
จัดซื้ อดังกล่าว เมื่อผูอ้ าํ นวยการสถาบันพัฒนาสุ ขภาวะเขตเมือง อนุมตั ิแล้ว ทางเจ้าหน้าที่พสั ดุ จะดําเนินการจัดซื้ อที่
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และนํายามาส่ งมอบให้งานเภสัชกรรมชุมชนตรวจรับ โดยมีเอกสาร
ใบเสร็ จรับเงิน / ใบกํากับภาษี ให้จดั เก็บสําเนาใบเสร็ จรับเงิน / ใบกํากับภาษี
ขั้นตอนที่ 10 : เชิญคณะกรรมการตรวจนับของและลงนาม
ขั้นตอนที่ 11 : เก็บสําเนาใบส่ งของ 1 ฉบับไว้เป็ นหลักฐานและใบวิเคราะห์กรณี ที่เป็ นยา ส่ งเอกสารนอกจากนี้ ให้
เจ้าหน้าที่พสั ดุ ดําเนินการต่อ เพื่อให้เจ้าหน้าที่การเงินดําเนินการเบิกจ่ายต่อไป
ขั้นตอนที่ 12 : เก็บของเข้าคลังยา โดยควบคุมการแยกเก็บให้อยูใ่ นที่เหมาะสมและปลอดภัย ยาที่ตอ้ งเก็บในอุณหภูมิ 2๐
– 8๐ C (ดูจากฉลากยา) ให้เก็บในตูเ้ ย็น นอกจากนั้นให้จดั เก็บในคลังยาและเวชภัณฑ์ ควบคุมอุณหภูมิไม่เกิน 30๐ C โดย
ใช้แบบบันทึกอุณหภูมิ ทําการบันทึกทุก เช้า – บ่าย
ขั้นตอนที่ 13 : ลงบัญชีรับ และควบคุม การเบิก จ่าย ตาม การ์ ด บัญชี รับ – จ่าย เวชภัณฑ์ยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และวัสดุ
วิทยาศาสตร์การแพทย์
ขั้นตอนที่ 14 : ควบคุมการเบิก จ่ายออกจากคลังยา (รับก่อน – จ่ายก่อน หรื อ First In – First Out) ในกรณี ที่งานต่างๆของ
โรงพยาบาลหรื องานอื่นๆ ของสถาบันทําการเบิก ให้ใช้ใบเบิกวัสดุจากงานเภสัชกรรมชุมชน โดยให้รองผูอ้ าํ นวยการ
สถาบันพัฒนาสุ ขภาวะเขตเมือง อนุมตั ิก่อน จึงจ่ายวัสดุให้ แต่ถา้ เบิกใช้ภายในห้องยาสําหรับจ่ายยาผูป้ ่ วยนอก จะลง
รายการเบิก จ่ายทั้งหมดที่ออกจากคลังยาและเวชภัณฑ์ในใบเบิกวัสดุจากคลังยาและเวชภัณฑ์เสนอรองผูอ้ าํ นวยการ
สถาบันพัฒนาสุ ขภาวะเขตเมือง อนุมตั ิ
ขั้นตอนที่ 15 : รายงานการใช้ยาเสพติดให้โทษประเภท 2 แบบ ย.ส.5 ให้เก็บไว้ที่สถาบันพัฒนาสุ ขภาวะเขตเมือง
รวบรวมการใช้เป็ นรายเดือนในแบบ ย.ส.6 รายปี ในแบบ ย.ส.7 พร้อมกับรายงานการใช้วตั ถุออกฤทธิ์ ในประเภท 2 เป็ น
รายเดือน ในแบบ ร.ขจ.2 / เดือน และรายปี ในแบบ ร.ขจ.2 / ปี รายงานการใช้วตั ถุออกฤทธิ์ ในประเภท 3, 4 รายเดือน
ในแบบ ร.ว.จ.3 / 4 / เดือน และรายปี ในแบบ ร.ว.จ.3 / 4 / ปี
ขั้นตอนที่ 16 : จัดทําบัญชีตรวจสอบพัสดุ ทุกสิ้ นปี งบประมาณ

______________________________________________________________________________________________
ห้ามพิมพ์หรื อถ่ายสําเนาเอกสารโดยไม่ผา่ นการควบคุมจาก DCC

กระบวนการบริหารคลังยาและเวชภัณฑ์
วัตถุประสงค์: เพื�อ (1) เพื�อเป็นแนวทางในการดําเนินการจัดซื�อ การรับและจัดเก็บยาและเวชภัณฑ์อย่างถูกต้อง ปลอดภัย ไม่เสื�อมสภาพ
(2) มีการเบิกจ่ายที�รัดกุม ตรวจสอบได้ ตามมาตรฐานที�กําหนด
FLOW CHART กระบวนการบริหารคลังยาและเวชภัณฑ์
ผู้รับผิดชอบ
ภญ สุภัทรา
อนันตนาถรัตน

ภญ สุภัทรา
อนันตนาถรัตน

ขั�นตอนการดําเนินงาน
ประชุมคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัด

ทําแผนการจัดซื�อ

องค์การฯ
Y

ความเสี�ยง
จํานวนครั�งของการประชุมต่อปีไม่ได้
ตามเป้าหมาย

มีการซื�อนอกแผนการจัดซื�อ

N

ขอใบเสนอราคาบริษัท

จุดควบคุม
กําหนดเดือนที�ประชุมครั�งต่อไป
ล่วงหน้าและปรับตามความเหมะสม

กันยายน

แจ้งงานต่างๆให้ทําแผนประมาณ
ความต้องการวัสดุทั�งรายการและ
จํานวน

กันยายน

มีการแต่งตั�งคณะกรรมการเภสัชกรรม
มีรายการยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ
และการบําบัด (PTC) เพื�อกําหนด
เกิน 20 %
รายการยาและเวชภัณฑ์และกําหนด
นโยบายการบริหารยาและเวชภัณฑ์

เขียนใบขออนุมัติและใบแจ้งราคาซื�อ/ราคาตลาดปัจจุบัน

เสนอ รอง ผ.อ.สถาบัน
พัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
อนุมัติในหลักการ

เจ้าหน้าที�พัสดุ
ดําเนินการขออนุมัติต่อ
ผ.อ. สถาบันพัฒนาสุข
ภาวะเขตเมือง และ
ดําเนินการออกใบสั�งซื�อ

การจัดซื�อยาและเวชภัณฑ์ที�ไม่มี
คุณภาพหรือมีราคาสูงเกินไป

บริษัทรับใบสั�งซื�อที�พัสดุ
ส่งของกลุ่มงานเภสัชกรรม
ชุมชน

ส่งของเกินเวลาที�กําหนด คือไม่เกิน
15 วัน นับจากได้รับใบสั�งซื�อ

ระยะเวลา

ยาส่วนใหญ่ซื�อจากองค์การเภสัชกรรม
ตามพรบ.การจัดซื�อ จัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พศ. 2560 จึงเป็น
ยาที�มีคุณภาพและราคาเป็นมาตรฐาน
เดียวกันทั�งประเทศ
มีราคากลางยาและเวชภัณฑ์จึงต้อง
ซื�อตามราคากลาง

มีระเบียบการปรับ ถ้าส่งของเกิน
กําหนดเวลา ปรับวันละ 0.2% ของ
จํานวนค้างส่ง

ตุลาคม กันยายน

ผู้รับผิดชอบ

ภญ สุภัทรา
อนันตนาถรัตน

ภญ. พัชรินทร์ ศรี
ประทักษ์ ภก.
วิชิต ประเสริฐ
ศิลปกุล

ขั�นตอนการดําเนินงาน

ตรวจเอกสารให้ถูกต้อง
และตรวจนับของพร้อมดูอายุ
เซ็นรับของ
เชิญคณะกรรมการตรวจนับ
ของ&ลงนาม

เก็บสําเนาใบส่งของไว้ 1
ฉบับ

ภญ สุภัทรา
อนันตนาถรัตน

ส่งยาและเวชภัณฑ์ที�มิใช่ยาที�มีอายุสั�น

มีเกณฑ์ไม่รับยาและเวชภัณฑ์ที�มิใช่
ยาที�อายุสั�นกว่า 1 ปี

ระยะเวลา

ตุลาคม กันยายน

ส่งเอกสารทั�งหมดให้
เจ้าหน้าที�พัสดุฯ
ดําเนินการต่อเพื�อให้
เจ้าหน้าที�การเงิน

มีระบบควบคุมการเบิกจ่ายที�รัดกุม
จัดทําบัญชีรับ-จ่าย พร้อมจะตรวจสอบ ตุลาคม ยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาในคลังสูญหาย
ได้ตลอดเวลา
มีผู้ กันยายน
เบิก - รับ - จ่าย คนละคนกัน

ควบคุมการเบิกจ่าย

คลังยาย่อย

จุดควบคุม

ส่งเอกสารทั�งหมดให้
เจ้าหน้าที�พัสดุฯ เพื�อ
ป้อนข้อมูลเข้าระบบ
และพิมพ์ใบกรรมการ
ตรวจรับ

เข้าคลังยาและลงบัญชีรับ
ของ

ภญ. พัชรินทร์
ศรีประทักษ์ ภก.
วิชิต ประเสริฐ
ศิลปกุล นาง อุรา
อํามหริด
นาง เรืองรอง
ช่วยสําเร็จ

ความเสี�ยง

งานต่างๆของ รพ.

มียาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาหมดอายุ

ตรวจสอบอายุยาและเวชภัณฑ์
อย่างสมํ�าเสมอ
แจ้งแพทย์ทราบโดยประชุม
คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัด
มีระบบแลกเปลี�ยนกับบ.ผู้ผลิตหรือ
จําหน่ายเมื�อยาใกล้หมดอายุ

ยาและเวชภัณฑ์ไม่เพียงพอ

ตรวจสอบวัสดุคงคลังอย่างสมํ�าเสมอ

ไฟฟ้าดับทําให้ตู้เย็นเก็บความเย็นไม่ได้

มีเครื�องกําเนิดไฟฟ้าทําให้สามารถ
จ่ายไฟในกรณีไฟฟ้าดับได้

เสนอรอง ผ.อ.สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองอนุมัติ

ห้องจ่ายยา จ่ายยาให้ผู้ป่วย

จ่ายยาและเวชภัณฑ์ให้
งานต่างๆ

คู่มือการปฏิบตั ิงาน (SOP) งานเภสัชกรรมชุมชน
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง คู่มือขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
รหัส WI-Ph-02 แผ่นที่
(Work Instruction)
ฉบับที่ 01
แก้ไขครั้งที่ 01
การจ่ายยาผูป้ ่ วยนอก
วันที่บงั คับใช้
งานเภสัชกรรมชุมชน
ผูจ้ ดั ทํา:
ผูอ้ นุมตั ิ:
ผูต้ รวจสอบ:
1. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็ นแนวทางปฏิ บตั ิในการจัดยาให้แล้วเสร็ จพร้อมจ่าย ภายใน 20 นาที นับจากได้รับรายการสั่งยา
จากหน้าจอคอมพิวเตอร์ และจ่ายให้แก่ผรู ้ ับบริ การอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ในกรณี ที่ผูร้ ับบริ การได้รับยา
แล้วมีปัญหา สามารถสอบกลับใบสัง่ ยาและยาได้
2. ขอบเขต
เริ่ มตั้งแต่รับรายการ สั่งยา ผูป้ ่ วยนอกจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ จัดยา จ่ายยา และให้คาํ แนะนําการใช้ยา
แก่ผรู ้ ับบริ การจนกระทัง่ ผูร้ ับบริ การได้รับยาถูกต้องครบถ้วน
3. หน้ าทีค่ วามรับผิดชอบ
3.1 หัวหน้างานเภสัชกรรม ควบคุมการปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามระเบียบปฏิบตั ิ
3.2 เภสัชกร ควบคุมดูแลการจัดและจ่ายยาแก่ผรู ้ ับบริ การ
3.3 เจ้าหน้าที่หอ้ งจ่ายยา จัดและจ่ายยาแก่ผรู ้ ับบริ การ และปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
4. คําจํากัดความ
4.1 ใบสัง่ ยาผูป้ ่ วยนอกหมายถึง รายการสัง่ ยาและเวชภัณฑ์ของผูป้ ่ วยนอก
4.2 ผูป้ ่ วยนอก หมายถึง ผูท้ ี่มารับบริ การในแผนกผูป้ ่ วยนอก
4.3 เจ้าหน้าที่ ห้องจ่ายยา หมายถึง เภสัชกร เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่ อนามัย พนักงาน
พิมพ์ และเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้ปฏิบตั ิงานภายในห้องจ่ายยา
5. ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน
5.1 เจ้าหน้าที่ห้องจ่ายยา ตรวจดูรายการสัง่ ยาผูป้ ่ วยนอกจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ รายงานเภสัชกรเมื่อ
รายการสั่งยาไม่ชดั เจน ทั้งชื่ อยา ขนาดยา ปริ มาณยา และวิธีใช้ เพื่อสอบถามแพทย์ผูส้ ั่ง และให้
เภสัชกรเป็ นผูแ้ ก้ไขรายการ ให้ถูกต้องตามแพทย์สงั่
5.2 พิมพ์ฉลากยา ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดตามแพทย์สงั่ และฉลากที่ระบุรายการยาทั้งหมดที่ผูป้ ่ วย
ได้รับ บันทึกข้อมูลเพื่อส่งไปให้เจ้าหน้าที่การเงินเก็บเงินจากผูป้ ่ วย
5.3 จัดยา (ตามชื่อสามัญ) โดยเจ้าหน้าที่หอ้ งยา (ซึ่งได้ลงนามในสมุดรายนามผูป้ ฏิบตั ิงานจัดยาและจ่าย
ยาผูป้ ่ วยนอก ประจําวัน) ตรวจสอบความถูกต้องทั้งรายการยา ขนาดยา ปริ มาณยา และวิธีการใช้
แล้วลงนามบนฉลากที่ระบุรายการยาทั้งหมดที่ผปู ้ ่ วยได้รับ
5.4 ส่งให้เภสัชกรตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง
5.5 เจ้า หน้า ที่ ห้อ งจ่ า ยยา (ซึ่ งได้ล งนามในสมุ ด รายนามผู ้ป ฏิ บัติ ง านจัด ยาและจ่ า ยยาผูป้ ่ วยนอก
ประจําวัน) เรี ยกชื่อผูป้ ่ วยเพื่อมารับยาหลังจากที่ผปู ้ ่ วยจ่ายเงินหรื อติดต่อการเงินแล้ว
5.6 ตรวจใบเสร็ จรับเงิน ดูชื่อผูป้ ่ วยและจํานวนเงินที่ผูป้ ่ วยจ่ายแล้ว กับใบสัง่ ยาผูป้ ่ วยนอก ให้ผปู ้ ่ วยลง
นามในช่องผูร้ ับยาในใบสัง่ ยาผูป้ ่ วยนอก

คู่มือการปฏิบตั ิงาน (SOP) งานเภสัชกรรมชุมชน
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง คู่มือขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
รหัส WI-Ph-02 แผ่นที่
(Work Instruction)
ฉบับที่ 01
แก้ไขครั้งที่ 01
การจ่ายยาผูป้ ่ วยนอก
วันที่บงั คับใช้
งานเภสัชกรรมชุมชน
ผูจ้ ดั ทํา:
ผูอ้ นุมตั ิ:
ผูต้ รวจสอบ:
5. ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน (ต่ อ)
5.7 ให้คาํ แนะนําการใช้ยาแก่ผปู ้ ่ วย ลงนามบนฉลากที่ระบุชื่อผูป้ ่ วย ซึ่ งฉลากนี้ จะเก็บไว้เป็ นหลักฐาน
10 วัน และลงนามบนใบสัง่ ยาผูป้ ่ วยนอก
จ่ายยา และแจ้งผูป้ ่ วยไปฉี ดยาที่หอ้ งฉี ดยากรณี ที่ผปู ้ ่ วยต้องฉี ดยา
5.8 หากมีกรณี ผปู ้ ่ วยมีประวัติแพ้ยาให้ซกั ถามรายละเอียดและเภสัชกรประเมินอาการแพ้ยาลงระบบ
ข้อมูลในระบบของโรงพยาบาลและออกบัตรแพ้ยาให้ผปู ้ ่ วยนําติดตัวไปด้วย
5.9 ผูป้ ่ วยที่ได้รับยาเทคนิ คพิเศษ เภสัชกรอธิ บายวิธีใช้ยาเทคนิ คพิเศษพร้อมกับสอบทวนความเข้าใจ
ของผูป้ ่ วยและแจกเอกสารประกอบการใช้ยา
5.10 ในกรณี ผปู ้ ่ วยมีภาวะอ้วนลงพุง หรื อภาวะเมแทบอลิกซิ นโดรม (Metabolic syndrome) ที่ได้รับยา
จํานวนหลายรายการและ/หรื อผลการรักษาไม่ได้ตามเป้ าหมาย เภสัชกรทําการค้นหาปั ญหาและ
ติดตามการใช้ยาของผูป้ ่ วย (Ambulatory care) รวมถึงใช้กระบวนการสนทนาเพื่อสร้างแรงจูงใจ
ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Brief advice) พร้อมทั้งออกสมุดบันทึกยาให้ผปู ้ ่ วย
5.11 หัวหน้างานเภสัชกรรม สุ่มตรวจการจัดยาและจ่ายยาของเจ้าหน้าที่หอ้ งจ่ายยา เดือนละ 1 ครั้ง
6. การเก็บเอกสาร
ชื่ อเอกสาร
1. ใบสัง่ ยาผูป้ ่ วยนอก
2. ฉลากที่ ร ะบุ ชื่อ ผูป้ ่ วยและ
ระบุ ร ายการทั้ง หมดที่ ผูป้ ่ วย
ได้รับ จากคอมพิวเตอร์

สถานทีเ่ ก็บ
งานเภสัชกรรม
งานเภสัชกรรม

ผู้รับผิดชอบ
หัวหน้างานเภสัชกรรม
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม

การจัดเก็บ
เรี ยงตามวัน
เรี ยงตามวัน

ระยะเวลา
10 ปี
10 วัน

Flow chart กระบวนการจ่ายยาผูป้ ่ วยนอก
ขั้นตอนการดําเนินงาน

ผูร้ ับผิดชอบ
- เภสัชกร,
เจ้าพนักงาน
เภสัชกรรม
และผูช้ ่วย
เจ้าหน้าที่
อนามัย
- เภสัชกร,
เจ้าพนักงาน
เภสัชกรรม
และผูช้ ่วย
เจ้าหน้าที่
อนามัย

จุดควบคุม
- ตรวจสอบความถูกต้อง
สมบูรณ์ของใบสัง่ ยาก่อนพิมพ์
ฉลากและประสานงานกับ
แพทย์และห้องชําระเงินรวมทั้ง
แก้ไขให้ถูกต้อง

ระยะเวลา
3 นาที

พิมพ์ฉลากยา

- พิมพ์ฉลากยาไม่
ครบถ้วน/ซํ้าซ้อน

- ตรวจสอบฉลากยากับใบสัง่ ยา
ให้ครบถ้วน

3 นาที

- ตรวจสอบรายการยากับฉลาก
ยาให้ถูกต้อง/ครบถ้วน

5 นาที

จัดยา

- จัดยาไม่ถูกต้อง/
ครบถ้วน

- เกิดความคลาดเคลื่อน
ทางยา (Predispensing
error)

- ตรวจสอบรายการยา วิธีใช้ยา
ปฏิกิริยาระหว่างยากับฉลากยา
ให้ถูกต้อง/ครบถ้วน

3 นาที

- ผูร้ ับบริ การมีจาํ นวนมาก
เภสัชกรไม่มีเวลาเพียงพอ
ในการบริ บาลฯ ผูป้ ่ วย
ทุกราย
- ผูม้ ารับบริ การไม่พร้อม
เรี ยนรู ้รับฟังคําแนะนํา

- ในเวลาเร่ งด่วนเลือกเฉพาะ
ผูป้ ่ วยที่มีจาํ นวนรายการยา
หลายรายการ และ/หรื อ
ผลการรักษาไม่ได้ตามเป้ าหมาย
- ซักถามถึงประเด็นให้ฉุกคิด
เพื่อโน้มน้าวผูม้ ารับบริ การ

10 นาที

ใบสัง่ ยาจากคอมพิวเตอร์

การ
เงิน

error)ในใบสัง่ ยา

จ่ายเงิน

- เภสัชกร และ
เจ้าพนักงาน
เภสัชกรรม
- เภสัชกร

ตรวจสอบความถูก
ต้องก่อนจ่าย

ทัว่
ไป

- เภสัชกร

ความเสี่ ยง
- พบความคลาดเคลื่อน
ทางยา (Prescribing

ทัว่ ไป/
โรคเมตา
บอลิค

Metabolic
syndrome

การบริ บาลทางเภสัชกรรมใน
ผู้ป่วยโรค Metabolic syndrome
- Medication reconciliation
- Ambulatory Care
- Brief Advice (BA)

- ผูร้ ับบริ การเข้าใจ
คลาดเคลื่อนจากข้อมูลที่
ให้คาํ แนะนํา

- เภสัชกร
ให้คาํ แนะนําการใช้ยา

- เภสัชกร

จ่ายยา
ฉี ด
ยา

ฉี ดยา/ไม่
ฉี ดยา

กลับบ้าน

- สอบทานแนวทางการใช้ยา
จากผูร้ ับบริ การ

- เกิดความคลาดเคลื่อน - สอบถามชื่อ-สกุลให้แน่ชดั
ทางยา (Dispensing error) - ตรวจสอบความถูกต้องซํ้าอีก
เช่น จ่ายยาไม่ครบ จ่ายผิด ครั้ง
คน

3 นาที

2 นาที

กลุ่มงานห้ องปฏิบตั ิการเวชศาสตร์ ชันสู ตร
สถาบันพัฒนาสุ ขภาวะเขตเมือง
งานห้ องปฏิบัตกิ ารเวชศาสตร์ ชันสู ตร (การวิเคราะห์ สิ่งส่ งตรวจทางห้ องปฏิบัตกิ าร)
ผู้รับผิด
ชอบ
งานห้องปฏิบตั ิการ
เวชศาสตร์ชนั สูตร

งานห้องปฏิบตั ิการ
เวชศาสตร์ชนั สูตร

Flowchart

ขั้นตอนการดาเนินงาน

-เก็บสิ่งส่งตรวจไม่ถูกต้อง
-เก็บผิดวิธี

-อธิบายการวิธี
เก็บสิ่งส่งตรวจ

3นาที

เก็บ
สิ่งส่งตรวจ

1.ผู้รับบริการ เก็บสิ่งส่งตรวจเช่น
ปัสสาวะ
อุจจาระ เสมหะ
2. เจ้าหน้าที่เจาะเลือด
1เจ้าหน้าที่ตรวจรับสิ่งส่งตรวจ พร้อม
ใบส่งตรวจ
2.เจ้าหน้าที่เช็คความถูกต้องครบถ้วน

-สิ่งส่งตรวจไม่ตรงกับใบส่ง
ตรวจเช่น ชื่อ นามสกุล
H N.

-สอบทวนกลับ
โดยดูในระบบ
คอมพิวเตอร์/
โทรศัพท์

2นาที

1เจ้าหน้าที่เตรียมปั่นเลือด
หรือปั่นปัสสาวะ
2.เจ้าหน้าที่หยดเลือดไถสไลด์

-ปั่นเลือดใช้ความเร็วในการปั้น
ไม่ถูกต้อง ทาให้เม็ดเลือดแดง
แตกได้

-ทาเครื่องหมาย
กาหนด ขีดไว้
ตาแหน่งที่
กาหนด

5นาที

1.เตรียมเครื่องวิเคราะห์
2.นาเลือดเข้าเครื่องตรวจเคราะห์ คีย์
ข้อมูล

-การเตรียมเครื่องไม่ดีพอทาให้
ค่าที่ได้ไม่ถูกต้อง

-มีสารความควบ
คุณภาพไว้
ทดสอบก่อน

10นาที

การตรวจรับ/ปฏิเสธ
สิ่งส่งตรวจ

งานห้องปฏิบตั ิการ
เวชศาสตร์ชนั สูตร

เตรียมสิ่ งส่ งตรวจ
งานห้องปฏิบตั ิการ
เวชศาสตร์ชนั สูตร

ตรวจวิเคราะห์

ความเสี่ ยง

จุดควบคุม

ระยะ
เวลา

ผู้รับผิด
ชอบ
งานห้องปฏิบตั ิการ
เวชศาสตร์ชนั สูตร

งานห้องปฏิบตั ิการ
เวชศาสตร์ชนั สูตร

งานห้องปฏิบตั ิการ
เวชศาสตร์ชนั สูตร

Flowchart

ผลการวิเคราะห์
บันทึก / ออกผล
การตรวจวิเคราะห์
ใบรายงาน
ผลการตรวจ

ขั้นตอนการดาเนินงาน

ความเสี่ ยง

จุดควบคุม

ระยะเวลา

1.ทาการวิเคราะห์ผล
2.ตรวจสอบผล

-เลือดที่มีไขมันสูงมาก
ทาให้การเกิดปฏิกิริยาอาจ
ไม่ดีพอ ซึ่งทาให้ค่าที่ได้อาจ
สูงหรือต่าไป

-ต้องปั่นหลายครั้ง
หรือ ต้องงดอาหาร
12 ชั่วโมง

5นาที

1.บันทึกผลการตรวจ
วิเคราะห์
2.บันทึกลงในระบบ
คอมพิวเตอร์

1-การบันทึก อาจเขียนตัวเลข -ใช้ระบบ เชื่อมโยง
ผิด หรือจุดทศนิยมไม่ชัดเจน จากเครื่อง เข้าสู
-.ระบบคอมพิวเตอร์มีปัญหา ระบบคอมพิวเตอร์
โดยตรง

3นาที

1 พิมพ์ ใบรายงานผล
2.มอบใบรายงานผลให้
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

-หมึกอาจาง
-เครื่องพิมพ์มีปัญหาอมพิว
เตอร์

2นาที

-มีหมึกสาลอง
ตรวจเช็ค
เครื่องพิมพ์เสมอ

กลุ่มงานห้ องปฏิบตั ิการเวชศาสตร์ ชันสู ตร
สถาบันพัฒนาสุ ขภาวะเขตเมือง
งานห้ องปฏิบัตกิ ารเวชศาสตร์ ชันสู ตร(รังสีวนิ ิจฉัย)
ผู้รับผิด
ชอบ
งานห้องปฏิบตั ิการ
เวชศาสตร์ชนั สูตร
(รังสี วนิ ิจฉัย)
งานห้องปฏิบตั ิการ
เวชศาสตร์ชนั สูตร
(รังสี วนิ ิจฉัย)
งานห้องปฏิบตั ิการ
เวชศาสตร์ชนั สูตร
(รังสี วนิ ิจฉัย)

งานห้องปฏิบตั ิการ
เวชศาสตร์ชนั สูตร
(รังสี วนิ ิจฉัย)

Flowchart

ขั้นตอนการดาเนินงาน

-ไม่นาใบส่งตรวจ
-ใบส่งตรวจหาย

-สอบถาม
ผู้รับบริการ
-โทรสอบถามที่ห้อง
ตรวจ

3นาที

รับใบส่งตรวจ

1.ผู้รับบริการ รับใบส่งตรวจจากห้อง
ตรวจโรคทั่วไป
2.นาไปชาระเงิน
3. นาใบส่งตรวจใส่ตระกร้า
1เจ้าหน้าที่ตรวจรับใบส่งตรวจสอบถามชื่อ
นามสกุล อายุ HN
2.ตรวจดูในคอมพิวเตอร์
ที่ส่งมาในระบบHOS OS

-สิ่งส่งตรวจไม่ตรงกับใบส่ง
ตรวจเช่น ชื่อ นามสกุล
H N.

-สอบทวนกลับ
โดยดูในระบบ
คอมพิวเตอร์/
โทรศัพท์

2นาที

1.ผู้มารับบริการเข้ามาเปลี่ยนเสื้อผ้า
2.เก็บทรัพย์สมบัติของมีค่าไว้ใน
ตู้เก็บของ

-ผู้รับบริการลืมถอดเสื้อชั้น -ทาป้ายบอกพร้อม
ทาให้มีโลหะติด
ทั้งบอกด้วยวาจา
ในภาพ
อีกครั้ง

5นาที

1.เตรียมเครื่องเอกซเรย์
2 คีย์ข้อมูลชื่อผู้รับบริการ
3ดาเนินการเอกซเรย์

-ในช่วงดาเนินการตรวจ
ผู้รับบริการมีการ
เคลื่อนไหวทาให้ภาพไม่ชัด

10นาที

การตรวจรับ/ปฏิเสธ
ใบส่งตรวจ

เตรียมตัวผู้รับบริการ

เอกซเรย์ตามอวัยวะที่
แพทย์สั่งตรวจ

ความเสี่ ยง

จุดควบคุม

-เจ้าหน้าที่บอกอีก
ครั้งว่าให้นิ่งๆ

ระยะ
เวลา

ผู้รับผิด
ชอบ
งานห้องปฏิบตั ิการ
เวชศาสตร์ชนั สูตร
(รังสี วนิ ิจฉัย)

งานห้องปฏิบตั ิการ
เวชศาสตร์ชนั สูตร
(รังสี วนิ ิจฉัย)
งานห้องปฏิบตั ิการ
เวชศาสตร์ชนั สูตร
(รังสี วนิ ิจฉัย)

Flowchart

ขั้นตอนการดาเนินงาน

ผลการวิเคราะห์

1.ตรวจสอบความถูกต้องของ
ภาพเอกซเรย์
2.วิเคราะห์ความคมชัด

-

1.บันทึกผลการตรวจ
2.ส่งภาพเข้าหน้าจอห้อง
แพทย์ในระบบHOS OS
1 พิมพ์ ใบรายงานผล
2.มอบใบรายงานผลให้
เจ้าหน้าที่ทเี่ กี่ยวข้อง
หรือ ผู้รับริการ

บันทึก / ออกผล
การตรวจวิเคราะห์
ใบรายงาน
ผลการตรวจ

ความเสี่ ยง
ภาพที่ได้ไม่คมชัด
มีโลหะเช่นสร้อยคอติด
ในภาพ

จุดควบคุม

ระยะเวลา

-ต้องทาการปรับ
สีและขนาด
-เอกซเรย์ใหม่

5นาที

1-การบันทึกกดดาเนินการ
ไม่ได้ เนื่องจากหน้าจอ
ถูกล๊อคคอมพิวเตอร์
จากหน่วยงานอื่น

-โทรศัพท์ให้
หน่วยงานอื่น
ปลดล๊อคหน้าจอ
คอมพิวเตอร์

3นาที

-หมึกอาจาง
-เครื่องพิมพ์มีปัญหา

-มีหมึกสาลอง
-ตรวจเช็ค
เครื่องพิมพ์เสมอ

2นาที

ขั้นตอนการรับบริการคลินิกแพทย์แผนไทย
คนไข้ ใหม่

เบิกได้ / เบิกไม่ ได้

ยืน่ บัตรทีเ่ วชระเบียน
เบิกได้

ผู้รับบริการดาเนินการ
ห้ องตรวจโรค

จนท.แพทย์แผน
ไทยดาเนินการ

คลินิกแพทย์
แผนไทย

ห้องการเงิน

คลินิกแพทย์แผนไทย

ให้ คาแนะนา

ไม่ นัด

นัด
รับยา หรือ กลับบ้ าน

เบิกไม่ได้

ขั้นตอนการรับบริการคลินิกส่งเสริมความงาม
คนไข้ ใหม่
ยืน่ บัตรทีเ่ วชระเบียน
จนท.แพทย์แผน
ไทยดาเนินการ

ผู้รับบริการดาเนินการ
ห้องตรวจโรค

คลินิกส่ งเสริม
ความงาม

ห้องการเงิน

ให้ คาแนะนา

ไม่ นัด

นัด
กลับบ้ าน

Flow Chart ความเสี่ ยงงานบริการแพทย์ แผนไทย
วัตถุประสงค์ เพื่อ 1. ให้ความรู ้และความเข้าใจในการดูแลตนเองของประชาชนด้วยการแพทย์แผนไทย
2. ให้การบริ การดูแลรักษาเบื้องต้นด้วยการแพทย์แผนไทยทดแทนหรื อร่ วมการใช้ยา
แผนปัจจุบนั เพื่อให้ประชาชนได้รับบริ การที่มีคุณภาพ
3. ส่ งเสริ มสุ ขภาพให้ประชาชนสามารถนาไปใช้ดูแลสมาชิกในครอบครัวได้
1. นวดแผนไทย
ผูร้ ับผิดชอบ
ผูช้ ่วยเหลือ
คนไข้ /งาน
สาธิตแพทย์
แผนไทยและ
แพทย์ทางเลือก

งานคลินิก
พัฒนารู ปแลล
และนวัตกรรม
บริ การสุ ขภาวะ

ผูช้ ่วยเหลือ
คนไข้และเจ้า
พนักงาน
สาธารณสุ ข/
งานสาธิตแพทย์
แผนไทยและ
แพทย์ทางเลือก

ขั้นตอนการดาเนินงาน
คนไข้รายใหม่

เบิกได้ / ไม่ได้
ผูร้ ับบริ การ
ดาเนินการ

คนไข้รายเก่า
ยืน่ บัตรที่
เวช
ระเบียน

เบิกได้
จนท.
ดาเนินการ

จุดควบคุม
- ตรวจทานความถูกต้องทุกครั้ง
ก่อนส่ งขึ้นบัตร
- ตรวจทานความถูกต้องก่อนเริ่ ม
งานทุกครั้ง

ระยะเวลา
10นาที /
วัน

ผูร้ ับบริ การเข้าพบ
แพทย์ชา้ ไม่ทนั มานวด
ตามนัด

-ผูร้ ับบริ การเผือ่ เวลาล่วงหน้าอย่าง
นอย 1 ชม.
-หากรอนานเกิน 30 นาที ให้แจ้ง
เจ้าหน้าที่

30-45
นาที / คน

-ลงชื่อคนไข้ให้หมอ
นวดผิดคน
-ผูร้ ับบริ การบางรายไม่
เข้าใจต้องอธิบายนาน
-คนไข้ให้รายละเอียด
อาการของโรคไม่
ครบถ้วนทาให้การ
รักษาไม่ถูกต้องตาม
อาการ

-ตรวจสอบใบลงทะเบียนกับตาราง
นัดนวด

2-3นาที /
คน

-ปรับใช้คาพูดให้ฟังง่าย

5-15 นาที
/ คน
5-15 นาที
/ คน

เบิกไม่ได้

ห้องตรวจโรค

คลินิกแพทย์แผนไทย
ลงทะเบียน

ซักประวัติเกี่ยวกับอาการเจ็บป่ วย
แพทย์แผนไทยประเมินอาการและอาการอาการแสดง
เพื่อให้บริ การด้านการแพทย์ได้

ความเสี่ ยง
- เขียน HN ผิด ขึ้นบัตร
ผิดคน
- เขียน HN ถูก ขึ้นบัตร
ผิดคน

-ซักประวัติเพิ่มเติมให้ครอบคลุม
ถึงปั จจัยส่ งเสริ มการเกิดโรค

เจ้าหน้าที่
การเงิน/กลุ่ม
งานบริ หาร
การเงินและ
บัญชี
จ้างเหมา
ผูช้ ่วยแพทย์
แผนไทย/
งานสาธิต
แพทย์แผน
ไทยและ
แพทย์
ทางเลือก

เจ้าพนักงาน
สาธารณสุ ข/
งานสาธิต
แพทย์แผน
ไทยและ
แพทย์
ทางเลือก
เจ้าหน้าที่
กลุ่มงาน
เภสัชกรรม
ชุมชน

ชาระเงินที่หอ้ งการเงิน

-ผูร้ ับบริ การไม่ทราบขั้นตอน
ในการรับบริ การว่าต้องชาระ
ก่อนเข้ารับการรักษา

-แผนผังขั้นตอนการรับ
บริ การให้ทราบว่าขั้นตอน
ต่อไปจุดไหน

-ผูร้ ับบริ การไม่ไปชาระเงิน
ก่อนมารับบริ การ
-ตนไข้มาครั้งแรกอาจมีอาการ
กลัวหรื อ เกร็ง

-ขอดูสลิป/เลขที่ใบเสร็จเพื่อน
นามาลงทะเบียน

8-15 นาที/
คน

คลินิกแพทย์แผนไทย

ยื่นเอกสารสลิป หรื อ ใบเสร็จ
เข้ ารับการบริการ

-ผูร้ ับบริ การไม่มาตามนัด

ให้ คาแนะนา

นัด

-พูดคุยให้ผรู ้ ับบริ การผ่อน
คลาย

-ทาบัตรนัดให้กลับไป
-โทรเตือนก่อนถึงเวลานัด
อย่างน้อย 1 ชม. ในผูท้ ี่ผดิ นัด
บ่อย

1-2นาที /
คน

60-120นาที
/ คน

3-5นาที /
ครั้ง

ไม่นดั

รับยา /กลับบ้าน
3-5 นาที /
ครั้ง
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2.งานส่ งเสริมสุ ขภาพความงาม

ผูร้ ับผิดชอบ
ผูช้ ่วยเหลือ
คนไข้ /งาน
สาธิตแพทย์
แผนไทยและ
แพทย์ทางเลือก

ขั้นตอนการดาเนินงาน

ยืน่ บัตรที่เวช
ระเบียน

งานคลินิก
พัฒนารู ปและ
นวัตกรรม
บริ การสุ ขภาวะ

ผูช้ ่วยเหลือ
คนไข้และพนัก
งายบริ การ/งาน
สาธิตแพทย์
แผนไทยและ
แพทย์ทางเลือก

คนไข้รายเก่า

คนไข้รายใหม่

ผูร้ ับบริ การ
ดาเนินการ

ความเสี่ ยง
- เขียน HN ผิด ขึ้นบัตร
ผิดคน
- เขียน HN ถูก ขึ้นบัตร
ผิดคน

จุดควบคุม
- ตรวจทานความถูกต้องทุกครั้ง
ก่อนส่ งขึ้นบัตร

ระยะเวลา
10นาที /
วัน

เจ้าหน้าที่แพทย์
แผนไทย
ดาเนินการ

-ผูร้ ับบริ การไม่อยากไม่ -แจ้งผูร้ ับบริ การให้ทราบถึงเหตุผล
อยากรอ แจ้งว่าขั้นตอน ต้องตรวจร่ างกายก่อนรับบริ การ
5-15 นาที
ยุง่ ยาก
/ คน

ห้องตรวจโรค

คลินิกส่ งเสริ มความงาม

-ได้ใบเสร็จผิดคนอาจ
มาจากห้องนวดสัง่ ผิด /
การเงินให้ผดิ คน

-ตรวจสอบความถูกต้องก่อนสัง่ ส่ ง 5-15 นาที
/ คน

-ผูร้ ับบริ การแพ้กลิ้น
พิมเสนการบูร
-อาจมีอาการเพลียจาก
การเสี ยเหงื่อได้

-ติดป้ายท่านแพ้ยาอะไรแจ้ง
เจ้าหน้าที่
-วัดความดันก่อน-หลัง อบทุกครั้ง
และดื่มน้ าสมุนไพรก่อน-หลังอบ
สมุนไพร
-ให้ผรู ้ ับบริ การดมกลิ่นก่อนรับ
บริ การ

ลงทะเบียน

ซักประวัติเพิ่มเติม
เก็บค่าบริ การเพื่อไปชาระที่หอ้ งการเงิน

เข้ารับบริ การ
อบสมุนไพร
นวดน้ ามันหอมระเหย

ขัดผิว

สปาหน้า

-อาจมอาการแพ้กลิ่น

15-30
นาที / คน
60 นาที /
คน
30 นาที /
คน

ผูร้ ับผิดชอบ
ผูช้ ่วยเหลือ
คนไข้และพนัก
งายบริ การ/งาน
สาธิตแพทย์
แผนไทยและ
แพทย์ทางเลือก

ขั้นตอนการดาเนินงาน

ความเสี่ ยง
-คนไข้ไม่มาตามนัด
โดยแจ้งแจ้งล่วงหน้า
-ลืมนัดมาผิดวัน

คลินิกส่ งเสริ มความงาม

นัด

จุดควบคุม

ระยะเวลา

-โทรแจ้งเตือนผูร้ ับบริ การล่วงหน้า 2 นาที /
คน

ไม่นดั
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