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คูม่อืการปฏบิตังิาน 

เร ือ่ง การสรา้งและพฒันาเครอืขา่ย รหสั WM xx 

 

 

1. กรอบแนวคดิ  

เพือ่ใหก้ารเฝ้าระวัง ป้องกนั ควบคมุโรค และภยัสขุภาพเกดิประสทิธผิลถงึระดับบคุคล ชมุชน และ
ยัง่ยนื กรมควบคมุโรคไมอ่าจด าเนนิการไดเ้พยีงล าพังองคก์รเดยีว เนือ่งจากบรบิทแวดลอ้มเปลีย่นแปลงไป ปัญหา
มคีวามสลับซบัซอ้นมากขึน้ มขีอบเขตการด าเนนิการกวา้งเกนิกวา่ความเชีย่วชาญของกรมควบคมุโรคเพยีงองคก์ร
เดยีว ไมว่า่จะเป็นปัญหาการเฝ้าระวัง  ป้องกนั ควบคมุโรคและภยัสขุภาพทีเ่กดิจากการมพีฤตกิรรมสขุภาพไม่
เหมาะสม ปัญหาการเฝ้าระวัง ป้องกนั ควบคมุโรคและภยัสขุภาพจากการประกอบอาชพี และสิง่แวดลอ้ม ฯลฯ เป็น
ตน้ การแกไ้ขปัญหาเหลา่นีโ้ดยกรมควบคมุโรคเพยีงล าพังองคก์รเดยีว มขีอ้จ ากดัหลายประการ  เชน่ ความ
เชีย่วชาญในการแกไ้ขปัญหาเฉพาะดา้น  การด าเนนิกจิกรรมตา่งๆ  โดยบคุลากรทีไ่ดรั้บการฝึกฝนและมคีวาม
ช านาญเฉพาะดา้น  จะด าเนนิการภายใตข้อบเขตอ านาจหนา้ทีข่องตนเอง  ผา่นการสัง่การและควบคมุตามล าดับ
สายการบงัคับบญัชา การขาดความเขา้ใจสาเหตขุองปัญหาทีแ่ทจ้รงิ และการขาดการมองปัญหาอยา่งเป็นองคร์วม 
ในการนี ้จ าเป็นตอ้งมกีารจัดการเชงิระบบ และระดมพลังความรว่มมอืจากทกุภาคเีพือ่สรา้งศักยภาพในแตล่ะระดับ  
เริม่ตน้จากระดับชมุชน  หมูบ่า้น ต าบล อ าเภอ จังหวัด เขต และระดับประเทศจนถงึระดับสากล  โดยพัฒนาการมี
สว่นรว่มจากองคก์รชมุชน องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ หน่วยราชการในภมูภิาค สว่นราชการในสงักดั และในก ากบั
ของกระทรวง และกรมทีเ่กีย่วขอ้งในแตล่ะระดับ รวมทัง้หน่วยงานและองคก์รระหวา่งประเทศ เพราะการสรา้งความ
เขม้แข็งตัง้แตร่ะดับชมุชน เป็นจดุเริม่ตน้ทีส่ าคัญน าไปสูค่วามยัง่ยนืในการป้องกนั ควบคมุโรค และภยัสขุภาพของ
ประเทศ  โดยมหีน่วยงานระดับอ าเภอเป็นหน่วยสนับสนุนใหก้บัทอ้งถิน่  และหน่วยงานระดับจังหวัดเป็นหน่วย
สนับสนุนใหก้บัอ าเภอ  ส าหรับระดับชาตแิละ  นานาชาติ  ตอ้งมคีวามรว่มมอืในการก าหนดนโยบายทศิทาง  
หลักเกณฑ์ และกลยทุธผ์ลักดันพืน้ทีใ่หเ้กดิ  เอกภาพของระบบการป้องกนั  ควบคมุโรคและภยัสขุภาพ การสรา้ง
ความรว่มมอืระหวา่งกรมควบคมุโรคกบัเครอืขา่ยใหบ้รรลผุลในทกุระดับมอีงคป์ระกอบทีส่ าคัญ  4 องคป์ระกอบ  
ไดแ้ก ่

1. โครงสรา้งการจัดการทีท่ าใหท้กุภาคไีดม้สีว่นรว่ม เชน่ การมคีณะกรรมการ ก ากบั ดแูล 
2. ระบบงานระบาดวทิยาทีด่ ีทีส่ามารถเฝ้าระวังสอบสวนและสง่ขา่วเตอืนภยัหรอืแนวโนม้ของ 
    สถานการณ์โรคตา่งๆ ถงึกนัอยา่งรวดเร็ว 
3. แผนงานโครงการควบคมุโรคทีถ่กูตอ้งตามหลักวชิาการ 
4. การรว่มระดมทรัพยากรทัง้งบประมาณและบคุลากรส าหรับใชใ้นการด าเนนิการ 
ทัง้นีห้น่วยงานของกรมควบคมุโรค  ทัง้สว่นกลางและเขต  มบีทบาทในการประสาน  สนับสนุนดา้น

วชิาการ กระตุน้ ชีป้ระเด็นปัญหา  สรา้งแรงจงูใจ  จัดกระบวนการ  และจัดเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรู ้ เพือ่น าไปสูค่วาม
เขม้แข็งในการเฝ้าระวัง ป้องกนั ควบคมุโรคและภยัสขุภาพในระดับตา่ง ๆ 

ภาพที ่1 กรอบคดิการบรหิารงานแบบเครอืขา่ย กรมควบคมุโรค 

 

 



3 

 

2. วตัถปุระสงค ์(Objectives)  

2.1   เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางการด าเนนิกระบวนงานสรา้งการมสีว่นรว่มและพัฒนาความเขม้แข็งของ
เครอืขา่ยการด าเนนิงานเฝ้าระวัง ป้องกนั ควบคมุโรคและภยัสขุภาพของกรมควบคมุโรค ทัง้ในสว่นกลาง
และภมูภิาค 

2.2   เพือ่ใหเ้กดิความสมัพันธแ์ละความรว่มมอืทีด่ ีอนัน าไปสูก่ารบรรลเุป้าหมายและวัตถปุระสงค์
ขององคก์รอยา่งยัง่ยนื 
 

3. ขอบเขต (Scope) 

กระบวนการสรา้งและพัฒนาเครอืขา่ย  ประกอบดว้ย  3 ประเด็นหลักคอื   
3.1.1 การสรา้งกระบวนการมสีว่นรว่มภาคประชาชน 
3.1.2 การสรา้งและพัฒนาความเขม้แข็งของภาคเีครอืขา่ย 
3.1.3 การสรา้งความสมัพันธท์ีด่ ี

      ขอบเขตในการด าเนนิงานเริม่ตัง้แต ่ การวเิคราะหท์ศิทางขององคก์ร / ความตอ้งการความ
คาดหวังของผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี / สภาพปัญหา สถานการณ์ / ผลการด าเนนิงานทีผ่า่นมา  
/ เป้าหมายในการด าเนนิงานตามยทุธศาสตรท์ีส่ าคัญ    เพือ่วเิคราะหแ์ละจ าแนกกลุม่เป้าหมายทีต่อ้งการ
ใหเ้กดิกระบวนการมสีว่นรว่ม  วเิคราะหอ์งคค์วามรูแ้ละเทคโนโลย ี แนวทางการด าเนนิงาน  มาตรฐาน  
ขอ้ก าหนดตา่งๆ ทีจ่ าเป็นในการด าเนนิงาน  น าไปสูก่ระบวนการสรา้งและพัฒนาเครอืขา่ยในการ
ด าเนนิงาน 
 กระบวนการสรา้งเครอืขา่ยในการด าเนนิงาน  เริม่ตัง้แตก่ารส ารวจสภาพปัญหา สถานการณ์ของ
พืน้ที ่/ ความตอ้งการของพืน้ที ่/ ทบทวนและวเิคราะห์ สถานการณ์ องคก์ร /ทนุเดมิ / กจิกรรม / 
เครอืขา่ยเดมิทีม่อียู ่/ การคน้หาเครอืขา่ย / การคัดเลอืกเครอืขา่ยทีต่อ้งการ  และด าเนนิการกอ่ตัง้
เครอืขา่ยในการด าเนนิงาน 

กระบวนการพัฒนาเครอืขา่ย  เริม่ตัง้แตก่ารเผยแพรข่อ้มลูขา่วสาร  / การใหก้ารศกึษาเบือ้งตน้  
/ ก าหนดกรอบกระบวนการ / วธิกีารสรา้งความสมัพันธ ์ การจัดท าแผนปฏบิตักิารสรา้งกระบวนการมสีว่น
รว่มและสรา้งกระบวนการทีช่ดัเจนเพือ่เป็นแนวทางในการด าเนนิการ และควรมกีารตดิตามประเมนิผล
อยา่งตอ่เนือ่ง การประเมนิความพงึพอใจ และความสมัพันธข์องเครอืขา่ยภายหลังมกีารด าเนนิโครงการ 
จนถงึขัน้ตอนสดุทา้ยคอื การสรปุบทเรยีนและถอดบทเรยีนของหน่วยงานทีป่ระสบความส าเร็จเพือ่
แลกเปลีย่นเรยีนรูว้ธิกีารปฏบิตัทิีด่ตีอ่ไป 

คูม่อืการปฏบิตังิานฉบบันีส้ามารถน าไปประยกุตใ์ชไ้ดท้ัง้หน่วยงานในสว่นกลาง หรอืหน่วยงาน
สว่นกลางทีต่ัง้อยูใ่นภมูภิาค  (ส านักงานป้องกนัควบคมุโรค) เพือ่สรา้งกระบวนการมสีว่นรว่มภาคี
เครอืขา่ย  และสรา้งความสมัพันธใ์นระดับทีเ่หมาะสมของหน่วยงาน  โดยในระดับกรมเป็นการสรา้ง
ความสมัพันธร์ะหวา่งหน่วยงานระดับกรม/ กระทรวง องคก์รอืน่ ๆ เชน่ กทม. องคก์รมหาชนดา้นสขุภาพ 
จนถงึภาคเีครอืขา่ยในตา่งประเทศ  สว่นระดับส านักงานป้องกนัควบคมุโรค เป็นการสรา้งความสมัพันธ์
ระหวา่งหน่วยงานในพืน้ที ่ สว่นราชการภาคเอกชน ภาคประชาชน อยูใ่นพืน้ทีท่ีห่น่วยงานตัง้อยูเ่ป็นตน้ 
รายละเอยีดดังกรอบแนวทางการด าเนนิงาน 
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รายละเอยีดกรอบแนวทางการด าเนนิงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การสรา้งและพฒันา
เครอืขา่ยในการ

ด าเนนิงาน 

ส ารวจสภาพปญัหา สถานการณ์
ของพืน้ที ่/ ความตอ้งการของพืน้ที ่

 

ทบทวนและวเิคราะหส์ถานการณ์
องคก์ร/ทนุเดมิ/กจิกรรม/ 

เครอืขา่ยเดมิทีม่อียู ่

 

จดัต ัง้เครอืขา่ย 
 

วเิคราะหค์วามตอ้งการและความ
คาดหวงัรว่มกนัของเครอืขา่ย 

 

กจิกรรมและการท างานของเครอืขา่ย 

การตดิตอ่สือ่สาร  
ขอ้มลู ระหวา่งเครอืขา่ย 

C 

ตดิตาม
ความกา้วหนา้
และประเมนิผล

ในการ
ด าเนนิงาน
เครอืขา่ย 

วเิคราะหแ์ละถา่ยทอด องคค์วามรู ้
เทคโนโลยทีีจ่ าเป็น เชน่ คูม่อื แนวทาง 
มาตรฐานการด าเนนิงาน ขอ้ก าหนดตา่งๆ 

วเิคราะหแ์ละจ าแนกกลุม่เป้าหมายทีต่อ้งการให ้
เกดิกระบวนการมสีว่นรว่ม ของเครอืขา่ย 

วเิคราะหป์ระเด็นเป้าหมายตามยทุธศาสตร ์
 

วเิคราะหท์ศิทาง

ขององคก์ร 

A 
สถานการณ์และ
ประเด็นปญัหาที่

ส าคญัของประเทศ 

B 

วเิคราะหแ์ละ
จ าแนกกลุม่

ผูร้บับรกิารและ 

ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

ทบทวน  วเิคราะห์
ทนุเดมิ/ผลการ

ด าเนนิงาน ทีผ่า่นมา 

คน้หาและ
คดัเลอืก

เครอืขา่ย 

คูม่อืการ

ด าเนนิ 
งาน 

การบรหิารจดัการ สนบัสนนุ  
และพฒันาเครอืขา่ย 

A    คูม่อืกระบวนการจัดการเชงิยทุธศาสตร ์B   คูม่อืกระบวนการพัฒนาขา่วกรองและพยากรณ์โรคและภยัสขุภาพ 
C   คูม่อืกระบวนการพัฒนาระบบขอ้มลูและสารสนเทศ 
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ค าจ ากดัความ (Definition) 

เครอืขา่ย หมายถงึ กลุม่บคุคล หรอืองคก์รภายนอกกรมควบคมุโรค ทัง้ภาคราชการ ภาคเอกชน      
ภาคประชาชน องคก์รระหวา่งประเทศ และหน่วยงานอสิระภายใตก้ารก ากบัของรัฐ มหีน่วยนับเป็น
หน่วยงาน มเีป้าหมายรว่มกนั มาร่วมมอืกนั ดว้ยความสมคัรใจ เพือ่ท ากจิกรรม ใหบ้รรลเุป้าหมาย  (รว่ม
คดิ วางแผน    แบง่กนัท า รว่มประเมนิผล สรปุบทเรยีน)  และไดผ้ลลัพธท์ีม่คีณุคา่มากกวา่การท างาน
อยา่งโดดเดีย่ว      โดย เครอืขา่ยควรเป็นกลไกการบรหิารจัดการ  และขบัเคลือ่นงานทีส่ าคัญของกรม
ควบคมุโรค 2 ประเด็น ดังนี ้ 

1) การปรับเปลีย่นพฤตกิรรม 
2) การสรา้งความเขม้แข็งของระบบสขุภาพ  เฝ้าระวัง ป้องกนัควบคมุโรคและภัยสขุภาพ  

การแบง่ระดบัของเครอืขา่ยทีก่รมควบคมุโรค มุง่เนน้พัฒนาความรว่มมอื เพือ่ขบัเคลือ่นงานเฝ้า
ระวัง ป้องกนั ควบคมุโรคและภยัสขุภาพใหบ้รรลตุามวสิยัทัศนปี์ 2563 แบง่เป็น 3 ระดบั ดังนี ้

1) ระดบัพืน้ที่  หมายถงึ กลุม่บคุคล หรอืองคก์รทีอ่ยูภ่ายในจังหวัด โดยเนน้ประเด็นการ
พัฒนา ดังนี ้  

 จังหวัด เนน้ในเรือ่งระบบและกลไกการบรหิารจัดการใหเ้กดิการพัฒนางานเฝ้าระวัง 
ป้องกนั ควบคมุโรคและภยัสขุภาพทีด่ภีายในจังหวัด นับ Unit ทีจ่ังหวัด 76 จังหวัด (ไมร่วม กทม.) 

 อ าเภอ เนน้ ศักยภาพ และ ความเขม้แข็งการจัดการและปฏบิตังิานเฝ้าระวัง ป้องกนั 
ควบคมุโรค และภยัสขุภาพ เชงิบรูณาการในระดับอ าเภอ ประกอบดว้ย ส านักงานสาธารณสขุอ าเภอ 
โรงพยาบาลชมุชน ทมี SRRT ระดับอ าเภอ โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพระดับต าบล สถาบนัการศกึษา 
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนอืน่ ๆ รวมทัง้ภาคประชาชน เชน่ กลุม่แรงงาน
นอกระบบ แกนน าชมุชน ฯลฯ นับ Unit ทีอ่ าเภอ จ านวน 878 อ าเภอใน 76 จังหวัด (ไมร่วม กทม.) 

2) ระดบัประเทศ  หมายถงึ กลุม่บคุคลหรอื องคก์รทีม่กีารจัดตัง้และด าเนนิการในระดับ
นโยบายเพือ่ขบัเคลือ่นใหห้นว่ยงานภายใตส้งักดัด าเนนิการ หรอืทีเ่ก ีย่วขอ้งรว่มด าเนนิการ  โดย
อาจอยูใ่นรปูของคณะกรรมการ คณะท างาน แผนยทุธศาสตรห์รอืมขีอ้ตกลงความรว่มมอืทีช่ดัเจน เชน่ งาน
กวาดลา้ง                 โรคพษิสนัุขบา้ (กรมปศสุตัว)์ ไขห้วัดใหญ ่ไขห้วัดนก (กระทรวงทีเ่กีย่วขอ้ง) บหุรี ่
สรุา (ทกุกระทรวง) โรคตดิตอ่ทางอาหารและน ้า (กรมอนามยัและส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา) 
เป็นตน้ 

3) ระดบัระหวา่งประเทศ  หมายถงึ กลุม่บคุคลหรอืองคก์รทีม่กีารจัดตัง้ และมบีทบาทใน
การด าเนนิงาน เฝ้าระวัง ป้องกนั ควบคมุโรคและภยัสขุภาพเชงินโยบายระหวา่งประเทศ เชน่ WHO 
จังหวัดหรอือ าเภอในพืน้ทีช่ายแดนหรอืจังหวัดทีม่ปีระชากรขา้มชาต ิจังหวัดชายแดนของประเทศเพือ่น
บา้น องคก์รเอกชนทีไ่ดรั้บเงนิสนับสนุนจากตา่งประเทศ เชน่ มลูนธิรัิกษ์ไทย เป็นตน้ 

ทัง้นี ้ในแตล่ะระดับแบง่ประเภทของเครอืขา่ย ออกเป็น 5 ประเภท ไดแ้ก ่ 
1) เครอืขา่ยภาคราชการ และหน่วยงานอสิระภายใตก้ารก ากบัของรัฐ (เชน่ สปสช., สสส., 

สวรส. ฯลฯ) ทัง้ภายในและภายนอกกระทรวงสาธารณสขุ ในสว่นกลางและสว่นภมูภิาค 
2) เครอืขา่ยภาคเอกชน เชน่ มหาวทิยาลัยเอกชน คลนิกิ โรงงาน บรษัิทผูป้ระกอบการ ฯลฯ 
3) เครอืขา่ยองคก์รภาคประชาชน เชน่ สมาคม มลูนธิ ิเครอืขา่ยอบุตัเิหต ุเครอืขา่ยลดเค็ม ฯลฯ 
4) เครอืขา่ยสือ่มวลชน  
5) เครอืขา่ยองคก์รระหวา่งประเทศ เชน่ WHO ฯลฯ 
เกณฑก์ารก าหนดระดบัเครอืขา่ย 
1. พจิารณาจากวัตถปุระสงคข์องการจัดตัง้และด าเนนิงาน 
2. พจิารณาจากพืน้ทีท่ีเ่ป็นเป้าหมายด าเนนิการ 
3. พจิารณาจากกลุม่เป้าหมายผูรั้บบรกิาร 
กรณี ซ ้าซอ้น เชน่ เป็นองคก์รทีม่กีารจัดตัง้เป็นองคก์รระดับพืน้ที ่แตด่ าเนนิการในพืน้ที่

เป้าหมายทีอ่ยูช่ายแดนของประเทศไทย หรอืด าเนนิการกบักลุม่ประชากรตา่งดา้ว ใหพ้จิาณาเลอืก
เกณฑท์ีส่ าคัญ  เกณฑใ์ด เกณฑห์นึง่ เพยีง 1 เกณฑ ์เทา่นัน้ 

 
3.2   กจิกรรมเครอืขา่ย ( networking)  คอื กจิกรรมทีอ่งคก์ร หรอืบคุคลเขา้มารว่มเรยีนรู ้

แลกเปลีย่นทรัพยากรและประสบการณ์ ท ากจิกรรมรว่มกนัและใหก้ารสนับสนุนเพือ่ประโยชนร์ว่มกนั ซึง่
จะกอ่ใหเ้กดิประโยชนค์อื ชว่ยสรา้งความเชีย่วชาญใหส้มาชกิ สามารถด าเนนิโครงการรว่มกบัองคก์รอืน่
ได ้ลดความซ ้าซอ้นในงาน เชือ่มโยงบคุลากรจากตา่งสาขาวชิาเขา้ดว้ยกนั มโีอกาส แบง่ปันความคดิ  
รว่มกนัวางแผนพฒันาและแกป้ญัหา จะท าใหม้พีลงัทีเ่ขม้แข็งในการขบัเคลือ่นงาน 

3.3  การสรา้งเครอืขา่ย  หมายถงึ การท าใหม้กีารตดิตอ่และสนับสนุน ใหม้กีารแลกเปลีย่นขอ้มลู
ขา่วสาร  ระหวา่งกนั  มกีารรว่มมอื  ดว้ยความสมคัรใจ  ทัง้นีค้วรมกีารสนับสนุนและอ านวยความสะดวก
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ใหส้มาชกิในเครอืขา่ยมคีวามสมัพันธฉั์นทเ์พือ่น ทีต่า่งก็มคีวามเป็นอสิระมากกวา่ท าใหเ้กดิการคบคา้
สมาคมแบบพึง่พงิ 

3.4  การคน้หาเครอืขา่ย  เป็นการสงัเกตการณ์ท าแผนที ่แสดงทีต่ัง้ แสดงการรวมกลุม่ แสดงการ
สือ่สาร  การดรูายชือ่  การท า Snowball เป็นการใชเ้ทคนคิการคน้หาเครอืขา่ย อยา่งเป็นธรรมชาต ิทัง้นี้
ข ัน้ตอนการคน้หาเครอืขา่ย คอื  

 ทบทวนขอ้มลูทตุยิภมู ิ
 ส ารวจเพือ่ดสูภาพทั่วไปของสถานทีท่ างาน วธิกีารท างาน การรวมกลุม่ แหลง่พักผอ่นหยอ่นใจ  
 เก็บขอ้มลูอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง  อาจใชก้ารสมัภาษณ์ผูน้ า ผูรู้เ้รือ่งตา่งๆ เชน่  ความตอ้งการ 

ประสบการณ์การท างานของกลุม่เป้าหมาย เพือ่การตอบสนองคามตอ้งการ พหภุาคทีีเ่ขา้รว่ม  
ความส าเร็จและปัญหาขององคก์ร ในการท างานรว่มกนั  แหลง่ขอ้มลูในพืน้ที ่กลุม่บคุคลโดยธรรมชาต ิ

3.5 การพฒันาเครอืขา่ย เพือ่ใหก้ารท างานเกีย่วกบัเครอืขา่ยตอ่เนือ่ง มกีารจัดการให ้
เครอืขา่ยมกีจิกรรมรว่มกนั ในลักษณะของการประชมุ สมัมนา แลกเปลีย่นความรู ้ประสบการณ์
แลกเปลีย่นขอ้มลูขา่วสาร  หรอืมกีารด าเนนิงานโครงการรว่มกนั เพือ่ใหเ้กดิบรรยากาศของการเรยีนรูอ้นั
เป็นพืน้ทีฐ่านการจัดระเบยีบการตดิตอ่กนัเป็นเครอืขา่ย ทีเ่หนยีวแน่นยิง่ขึน้ 
 กรมควบคมุโรค ไดก้ าหนดรายละเอยีดของการพัฒนาเครอืขา่ย  ไวด้ังนี ้  

 มวีัตถปุระสงค ์หรอืเป้าหมาย หรอืขอ้ก าหนด หรอืม ี MOU ทีช่ดัเจนรว่มกนัเพือ่สรา้งความ
ผกูพันธแ์ละความรับผดิชอบ  

 มกีจิกรรมรว่มกนัอยา่งตอ่เนือ่ง เพือ่ใหง้านบรรลตุามเป้าหมาย   
 มกีารแลกเปลีย่นเรยีนรู ้สรปุบทเรยีน รว่มกนั เพือ่จัดท าแผนในปีตอ่ไป 
 มกีารสรา้งความสมัพันธ ์การไหลเวยีนขอ้มลูขา่วสารอยา่งตอ่เนือ่ง สม า่เสมอ  
 มนีวัตกรรมทีเ่กดิจากการท างานเครอืขา่ย   
การบรหิารจดัการ สนบัสนนุ และพฒันาเครอืขา่ย  เครอืขา่ยตอ้งก าหนดทศิทาง 

วัตถปุระสงค ์กจิกรรมหลักและประเภทของบคุคลและองคก์ร ทีช่ดัเจน มกีลุม่ผูน้ าทีเ่ขม้แข็ง เครอืขา่ย
ตอ้งรเิริม่กจิกรรมอยา่งใดอยา่งหนึง่ทีน่่าสนใจและเป็นประโยชนต์อ่สมาชกิ พัฒนาระบบการจัดการที่
โปรง่ใสและมปีระสทิธภิาพ มรีะบบขอ้มลูใชเ้ป็นฐานในการตัดสนิใจ รว่มกนัก าหนดเป้าหมาย และจัดท า
แผนปฏบิตักิารและท างานรว่มกนัอยา่งรเิริม่สรา้งสรรค ์มกีารสรปุบทเรยีน การเรยีนรู ้ มกีารตดิตามและ
ประเมนิผลแบบมสีว่นรว่ม  

3.6 กลุม่เป้าหมาย  หมายถงึ  กลุม่บคุคลขององคก์รหรอืหน่วยงานภาครัฐ  ภาคประชาชน  
ภาคเอกชน  ทีก่รมควบคมุโรคพจิารณาและเห็นวา่เป็นกลุม่บคุคลทีส่ามารถสนับสนุนการเผยแพรแ่ละ
ถา่ยทอดองคค์วามรูด้า้นการเฝ้าระวังป้องกนัควบคมุโรคและภยัสขุภาพในพืน้ทีเ่ป้าหมายของกรมควบคมุ
โรค โดยสามารถท าใหก้ารด าเนนิงานดา้นการเฝ้าระวังป้องกนัควบคมุโรคและภยัสขุภาพของกรมควบคมุ
โรคบรรลเุป้าหมาย (การก าหนดกลุม่เป้าหมายควรพจิารณากลุม่เป้าหมายทีส่นับสนุนประเด็นยทุธศาสตร์ / 
พันธกจิ ของกรมควบคมุโรค  รวมถงึการป้องกนั ควบคมุและแกไ้ข ปัญหาโรคและภยัในความรับผดิชอบ
ของกรมฯ 

3.7 ผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี หมายถงึ   ผูท้ีไ่ดรั้บผลกระทบทัง้ทางบวกและทาง
ลบ ทัง้ทางตรงและทางออ้ม จากการด าเนนิการของกรมควบคมุโรค เชน่ ประชาชน ชมุชนในทอ้งถิน่ 
บคุลากรในสว่นราชการ ผูส้ง่มอบงาน รวมทัง้ผูรั้บบรกิารดว้ยและควรแยกผูรั้บบรกิารทีไ่ดรั้บผลกระทบ
โดยตรงออกมาเป็นอกีกลุม่หนึง่ เพือ่ใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการและความคาดหวังของแตล่ะ
กลุม่ไดอ้ยา่งชดัเจน 

3.8 การมสีว่นรว่ม  หมายถงึ  การทีท่กุภาคสว่น  ไดแ้ก่ หน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน                 
ภาคประชาชนรว่มกนัด าเนนิการ ตัง้แตก่ารคดิคน้ วเิคราะหปั์ญหา วางแผนปฏบิตักิารด าเนนิการ  ตดิตาม
ประเมนิผล แกไ้ขปัญหาและปรับปรงุงานใหด้ขี ึน้ อยา่งตอ่เนือ่ง  

3.9  การบรหิารความสมัพนัธ ์หมายถงึ การทีก่รมควบคมุโรคสามารถสรา้งและรักษาความ
จงรกัภกัดขีองผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี  โดยท าใหก้รมควบคมุโรคสามารถจัดการกระบวนการ
ตา่ง ๆ ภายในใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีได ้  เพือ่ใหเ้กดิ
ความพงึพอใจสงูสดุตอ่องคก์าร  
4. ความรบัผดิชอบ (Responsibilities) 

4.1 อธบิด ี รองอธบิด ี และผูท้รงคณุวฒุ ิ ผูอ้ านวยการกอง  ส านัก/สถาบนัวชิาการ และ
ส านักงานป้องกนัควบคมุโรค มหีนา้ทีค่วามรับผดิชอบ คอื ก าหนดทศิทาง นโยบาย  เป้าหมายเชงิ
ยทุธศาสตร ์เป้าประสงค ์ ตัวชีว้ัดความส าเร็จ  และก าหนดเครอืขา่ย  บทบาทหนา้ที ่และขอ้ก าหนด
ตัวชีว้ัดใหเ้ชือ่มโยงสอดคลอ้งกนั ตัง้แตร่ะดับชาต ิระดับองคก์รและหน่วยงาน 
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4.2 หัวหนา้กลุม่งานวชิาการ หัวหนา้กลุม่งานสง่เสรมิสนับสนุนวชิาการของส านักฯ/สถาบนั
วชิาการ  รว่ม ก าหนดเครอืขา่ย บทบาทหนา้ที ่และขอ้ก าหนดตัวชีว้ัดของเครอืขา่ยระดับประเทศและ
ระดับนานาชาต ิจัดท าแผนพัฒนา / แผนความรว่มมอืและบรหิารจัดการเครอืขา่ยทีรั่บผดิชอบใหส้ามารถ
ด าเนนิงานไดอ้ยา่งบรรลวุัตถปุระสงค ์

4.3 หัวหนา้กลุม่งานวชิาการ หัวหนา้กลุม่งานสง่เสรมิสนับสนุนวชิาการของส านักงานป้องกนั
ควบคมุโรคที ่1 – 12  รว่มก าหนดเครอืขา่ย  บทบาทหนา้ที ่ และขอ้ก าหนดตัวชีว้ัดของเครอืขา่ย ระดับ
ภมูภิาค และพืน้ที่ จัดท าแผนพัฒนา แผนความรว่มมอื และบรหิารจัดการเครอืขา่ยทีรั่บผดิชอบให ้
ปฏบิตังิานไดบ้รรลวุัตถปุระสงคต์อบสนองเป้าหมายการใหบ้รกิารตามทศิทางของกรมควบคมุโรคและ
หน่วยงาน 

ทัง้นีท้กุหน่วยงานควรตอ้งท างานรว่มกนัในการเชือ่มโยงบรูณาการและสนับสนุนการท างานของ
เครอืขา่ยทกุระดับ  รวมทัง้ประเมนิผลงานและความพงึพอใจของเครอืขา่ย 

 
5. ข ัน้ตอนการปฏบิตั ิ(Procedure) 

 5.1 ข ัน้ตอนการปฏบิตั ิ(Procedure) 

5.1.1 ผงักระบวนการ 

ข ัน้ตอน หนว่ยงาน
ของกรม
ควบคมุโรค 

คณะท างาน
สรา้งและ
พฒันา
เครอืขา่ย 

เครอืขา่ย 
การ

ด าเนนิงาน 

หนว่ยงาน
ภายนอก 

ผูม้สีว่นได-้
สว่นเสยี 

1.  รวบรวม/วเิคราะหข์อ้มลู 
ทศิทางองคก์รและสถานการณ์ 
ประเด็นปัญหาส าคัญของ
ประเทศ 

     

2. วเิคราะหป์ระเด็นเป้าหมาย
ตามยทุธศาสตร ์ 

     

3. วเิคราะหแ์ละจ าแนก
กลุม่เป้าหมายทีต่อ้งการ 
ใหเ้กดิกระบวนการมสีว่นรว่ม 
โดยน าความตอ้งการ   
ความคาดหวังของผูรั้บบรกิาร
และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี  มารว่ม
วเิคราะหด์ว้ย  

     

4.  วเิคราะหแ์ละถา่ยทอด          
องคค์วามรู ้เทคโนโลยทีีจ่ าเป็น 
ส าหรับการด าเนนิงานของ
เครอืขา่ย 
 

     

4.1  เลอืกองคค์วามรูแ้ละ
เทคโนโลย ี ทีต่อ้งการ จ าเป็น 
เชน่ มาตรฐาน แนวทางการ
ด าเนนิงานคณุสมบตั ิขอ้ก าหนด
ตา่งๆ 
 

     

4.2 การสือ่สารและถา่ยทอดฯ 
 
 
 
 

     

A A 

 

B B 

 

C C 

เอกสารอ้างองิ 
A    คู่มือระบบการจดัการเชิงกลยุทธ์   
B   คู่มือกระบวนการพฒันาระบบข่าวกรองโรคและภยัสุขภาพ 

เอกสารอ้างองิ 
C    คู่มือกระบวนการส่ือสารและประชาสมัพนัธ์      

4.2 
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ข ัน้ตอน หนว่ยงาน
ของกรม
ควบคมุโรค 

คณะท างาน
สรา้งและ
พฒันา
เครอืขา่ย 

เครอืขา่ย 
การ

ด าเนนิงาน 

หนว่ยงาน
ภายนอก 

ผูม้สีว่นได-้
สว่นเสยี 

5.   การสรา้งเครอืขา่ยในการ
ด าเนนิงาน 
 

     

5.1  ทบทวนและวเิคราะห์
สถานการณ์องคก์ร/ พืน้ที ่/ 
คน้หาและคัดเลลอืกเครอืขา่ยทีม่ี
ศักยภาพสอดคลอ้งกบัเป้าหมาย
ยทุธศาสตร ์

     
   
 

5.2   องคก์รและเครอืขา่ย
วเิคราะหค์วามตอ้งการ ความ
คาดหวังรว่มกนั 
 

     

5.3   การตดิตอ่สือ่สาร  
แลกเปลีย่นขอ้มลูระหวา่ง
เครอืขา่ย  

     

5.4   ด าเนนิการตามกระบวนการ
เครอืขา่ย (ด าเนนิกจิกรรมตาม
บทบาท) 

     

5.5   การบรหิารจัดการเครอืขา่ย 
 

     

6. การสนับสนุนและพัฒนา
เครอืขา่ย 

     

7. การตดิตามผลการด าเนนิงาน
และการประเมนิผล 

     

7.1  ตดิตามความกา้วหนา้        
ตามแผนพัฒนาเครอืขา่ย / 
ประเมนิผลการด าเนนิงานพรอ้ม
วัดความพงึพอใจ ไมพ่งึพอใจ 
สอบถามความตอ้งการคาดหวัง
ของเครอืขา่ยและรายงานผลการ
ด าเนนิงานผลการประเมนิใน
ระบบบรหิารจัดการงบประมาณ 

     

7.2  สรปุและถอดบทเรยีน 
 

     

5 

C D 

5.8 

เอกสารอ้างองิ 
C  คู่มือกระบวนการส่ือสาร
และประชาสมัพนัธ์      
D  คู่มือกระบวนการพฒันา
ระบบขอ้มูลและสารสนเทศ 

เอกสารอ้างองิ 
- ค าอธิบาย ตวัช้ีวดัและเกณฑ์การนับความส าเร็จ
ของการพฒันาเครือข่ายของกรมควบคุมโรค 

3 

เอกสารอ้างองิ 
- คู่ มือการใชง้านระบบบริหารจดัการ
งบประมาณกรมควบคุมโรค (ระบบ 
Estimates  : เมนูตวัช้ีวดั)  
- แนวทางการรายงานผลการด าเนินงาน
ตามตวัช้ีวดัผลผลิต : เครือข่ายของกรมฯ 

4.2 
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5.1.2 รายละเอยีดข ัน้ตอนการด าเนนิงาน 

ข ัน้ตอนการปฏบิตังิาน รายละเอยีด ขอ้ก าหนด ตวัชีว้ดั 

1. รวบรวมวเิคราะหข์อ้มลู 
ทศิทางองคก์รและ
สถานการณ์ ประเด็น
ปัญหาทีส่ าคัญของ
ประเทศ 
 

- รวบรวมขอ้มลู วเิคราะห ์ทศิทางของ
องคก์ร ระดับกรม หน่วยงาน โดยน าขอ้มลู
นโยบาย ยทุธศาสตร ์4 ปี / ยทุธศาสตร ์1 
ปี มาพจิารณารว่มกบัขอ้มลูสว่นอืน่ ๆ ไดแ้ก ่
ขอ้กฎหมาย  สถานการณ์ทางการเมอืง 
สงัคม โรคและภยัทีเ่ป็นปัญหา ความ
ตอ้งการความคาดหวังของผูรั้บบรกิารและผู ้
มสีว่นไดส้ว่นเสยี งบประมาณทีไ่ดรั้บในแต่
ละปี 

ความสมบรูณ์ / ความ
เป็นปัจจบุนัของขอ้มลู 

การวเิคราะห์
ทศิทางองคก์รตอ้ง
ชดัเจนเสร็จ กอ่น
กระบวนการจัดท า
แผนประจ าปี 

2.  วเิคราะหป์ระเด็น
เป้าหมายตามยทุธศาสตร์
ก าหนดประเด็นทีต่อ้งการ
เครอืขา่ยการด าเนนิงาน 
 

- คณะผูบ้รหิาร และคณะท างานประชมุ
รว่มกนัเพือ่ก าหนดประเด็นทีต่อ้งการใหเ้กดิ
เครอืขา่ยการด าเนนิงาน โดยอาจคัดเลอืก
จาก 1 กจิกรรมในประเด็นยทุธศาสตรเ์ป็น
อยา่งนอ้ย  

- หน่วยงานมกีาร
ก าหนดประเด็นที่
ตอ้งการใหเ้กดิ
เครอืขา่ยการด าเนนิงาน 
อยา่งนอ้ย 1 กจิกรรมใน
ประเด็นยทุธศาสตร ์
- วเิคราะหก์ลยทุธแ์ละ
กจิกรรมส าคัญของการ
ด าเนนิงานใน แตล่ะ
ประเด็นยทุธศาสตร์
เพือ่ใหบ้รรลเุป้าหมาย
ตามทีก่ าหนดไวร้วมถงึ
เป้าหมายการลดโรค 

 

3.  วเิคราะหแ์ละจ าแนก
กลุม่เป้าหมายทีต่อ้งการ 
ใหเ้กดิกระบวนการมสีว่น
รว่ม  

-  วเิคราะหแ์ละจ าแนกกลุม่ผูรั้บบรกิารและ
ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี รวมถงึภาคเีครอืขา่ยใน
แตล่ะกจิกรรมตามประเด็นยทุธศาสตรท์ี่
คัดเลอืกไว ้โดยน าความตอ้งการ ความ
คาดหวังของผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่น
เสยี มารว่มวเิคราะหด์ว้ย 
- ก าหนดกลุม่เป้าหมายทีห่น่วยงานตอ้งการ
ใหเ้กดิเครอืขา่ยการด าเนนิงานและ
วเิคราะหเ์ป้าหมายส าเร็จของการด าเนนิงาน
ทีส่อดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศ์าสตร ์

 -ทกุหน่วยงานมผีล
การทบทวนจ าแนก
กลุม่ผูรั้บบรกิาร
และผูม้สีว่นไดส้ว่น
เสยีของกรม
ควบคมุโรคอยา่ง
นอ้ย ปี ละ 1 ครัง้ 
กอ่นเริม่
กระบวนการจัดท า
แผนปฏบิตัริาชการ 

4.  วเิคราะหแ์ละถา่ยทอด
องคค์วามรูเ้ทคโนโลยทีี่
จ าเป็นส าหรับการ
ด าเนนิงานของเครอืขา่ย 

- ก าหนดกรอบ/แนวทางการพัฒนา 
เป้าหมาย กฎเกณฑแ์ละวธิกีารท างาน 
มาตรฐาน องคค์วามรูท้ีเ่กีย่วขอ้ง               
องคค์วามรูเ้ดมิ และสิง่ทีต่อ้งการพัฒนา  
- วเิคราะห ์จ าแนกองคค์วามรูแ้ละ
เทคโนโลยทีีเ่ป็นผลงานของกรมฯ ซึง่
เครอืขา่ยจ าเป็นตอ้งใชใ้นการด าเนนิงาน
ของ เครอืขา่ย 

- ทบทวนปรับปรงุชดุขององคค์วามรู ้
เทคโนโลยใีหเ้หมาะสมส าหรับเครอืขา่ยใช ้

ประโยชน ์
- สรา้งและพัฒนาชอ่งทางการเขา้ถงึ           
องคค์วามรู ้เทคโนโลย ี  
- การสือ่สารและถา่ยทอดฯ โดยผา่น
ชอ่งทางทีเ่หมาะสมของแตล่ะเครอืขา่ย
เป้าหมาย 
 

- มขีอ้มลูองคค์วามรู ้
และเทคโนโลยทีีจ่ าเป็น
ในการด าเนนิงานของ
เครอืขา่ย 

- ระดับความส าเร็จ
ความส าเร็จในการ
สือ่สารและ
ถา่ยทอดฯ         
องคค์วามรูแ้ละ
เทคโนโลยทีี่
เหมาะสมและ
ครอบคลมุ           
- รอ้ยละของ
เครอืขา่ย
กลุม่เป้าหมายมี
ความพงึพอใจใน
องคค์วามรู ้
เทคโนโลยทีี ่   
กรมฯ สือ่สาร
ถา่ยทอดให ้
เครอืขา่ยใช ้

ประโยชน ์
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ข ัน้ตอนการปฏบิตังิาน รายละเอยีด ขอ้ก าหนด ตวัชีว้ดั 

5.   การสรา้งเครอืขา่ยใน
การด าเนนิงาน 

-   ทบทวนและวเิคราะหส์ถานการณ์องคก์ร/ 
พืน้ที ่/ คน้หาและคัดเลลอืกเครอืขา่ยทีม่ี
ศักยภาพสอดคลอ้งกบัเป้าหมายยทุธศาสตร ์
-    องคก์รและเครอืขา่ยรว่มกนัวเิคราะหค์วาม
ตอ้งการและความคาดหวัง เพือ่กอ่ใหเ้กดิ          
แนวทางการด าเนนิงานทีต่อบสนองตอ่
วัตถปุระสงคข์องการจัดตัง้เครอืขา่ยทีช่ดัเจน 
-    การตดิตอ่สือ่สารแลกเปลีย่นขอ้มลูระหวา่ง
เครอืขา่ย 
-    ด าเนนิการตามกระบวนการเครอืขา่ย   
    * ออกแบบวัตถปุระสงค ์
    * รว่มหาแนวทางการท างานรว่มกนัระหวา่ง
สมาชกิเครอืขา่ย 
    * สรา้งแผนปฏบิตักิารรว่มกนั 
    * ด าเนนิงานตามแผนปฏบิตักิารรว่มกนั 
- การบรหิารจัดการเครอืขา่ย 

 - ระดับความส าเร็จ
ในการด าเนนิการ
สรา้งเครอืขา่ย 

6. การสนับสนุนและ
พัฒนาเครอืขา่ย 

1. การสนับสนุนเครอืขา่ย ตอ้งท าความเขา้ใจ
ธรรมชาตขิองเครอืขา่ย และใหค้วามส าคัญแก่
เครอืขา่ยดังนี ้
 เครอืขา่ยตอ้งจัดการใหม้กีารแลกเปลีย่น

ระหวา่งสมาชกิ โดยมปีระเด็นในการแลกเปลีย่น 
ใครเป็นผูไ้ดป้ระโยชน ์ และประโยชนท์ีไ่ด ้
ส าคัญอยา่งไรกบัสมาชกิ 
 เครอืขา่ยตอ้งค านงึถงึวธิกีารตดิตอ่สือ่สาร

ระหวา่งสมาชกิ  ควรค านงึถงึประเภทการสือ่สาร 
ความถีใ่นการสือ่สาร 
 เครอืขา่ยตอ้งด าเนนิการสรา้งความสมัพันธ์

ทางสงัคมระหวา่งสมาชกิใหเ้ป็นไปในทศิทาง
เดยีวกนั สมาชกิเครอืขา่ยมคีวามเอือ้อาทรกนั
และจัดประชมุเชงิปฏบิตักิารเครอืขา่ยและ
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

 - ระดับความส าเร็จ
ในการด าเนนิงาน
สนับสนุนและ
พัฒนาเครอืขา่ย 

 2. การปรับกระบวนทัศนเ์พือ่พัฒนาความเชือ่มัน่
ในศักยภาพของตน และชมุชน  ภาวะผูน้ า และ
ทักษะการปฏบิตักิารแบบมสีว่นรว่ม 
3. วเิคราะหศ์ักยภาพเครอืขา่ยและวางแผน
สนับสนุนเพือ่พัฒนาศักยภาพการจัดการและการ
ด าเนนิงานเครอืขา่ย  
4. การพัฒนาและสนับสนุนทางวชิาการชว่ยขจัด
ปัญหาอปุสรรคใหก้บัเครอืขา่ยเทา่ทีจ่ าเป็น สิง่ที่
เครอืขา่ยตอ้งการไดรั้บไดแ้ก ่การพัฒนา 
ศักยภาพในการบรหิารงาน การวเิคราะหแ์ละ
พัฒนางาน การสนับสนุนและแกปั้ญหากจิกรรม
ใหส้มาชกิ การแสวงหาแหลง่ทนุ การแสวงหา
แหลง่สนับสนุนดา้นวชิาการ   

  



 

ข ัน้ตอนการปฏบิตังิาน รายละเอยีด ขอ้ก าหนด ตวัชีว้ดั 

7.   การตดิตามผลการ
ด าเนนิงานและการ
ประเมนิผล 

- คณะกรรมการเครอืขา่ยทีรั่บผดิชอบในการ
ตดิตามความกา้วหนา้ของตดิตามการด าเนนิงาน
ตามแผนปฏบิตักิารของเครอืขา่ยและรายงานผล
การด าเนนิงานของเครอืขา่ยใหห้น่วยงานที่
เกีย่วขอ้งทราบเป็นระยะ  และมกีารวเิคราะห์
ปัญหา ปัจจัยแหง่ความส าเร็จ ขอ้เสนอแนะ 
รวมถงึความตอ้งการใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง
อืน่ๆ เขา้มามสีว่นชว่ยสนับสนุนแจง้ใหห้น่วยงาน
ทีเ่กีย่วขอ้งกองแผนงานกรมควบคมุโรคทราบ
และหาแนวทางการแกไ้ข 
      * ประเมนิผลการด าเนนิงาน 
      * ประเมนิความพงึพอใจ ไมพ่งึพอใจ 
- สรปุและถอดบทเรยีน  
- รายงานความกา้วหนา้และผลการด าเนนิงานใน
ระบบบรหิารจัดการงบประมาณรายไตรมาสและ
สิน้ปีงบประมาณ 
 

 - รอ้ยละของผล
การประเมนิและ
การถอดบทเรยีนที่
ไดน้ าไปใช ้

ประโยชนใ์นการ
ก าหนดแผนการ
เฝ้าระวัง ป้องกนั 
ควบคมุโรครว่มกนั
ในปีตอ่ไป 

  

6. เอกสารอา้งองิ (Reference Document) 

- ขนฏิฐา  กาญจนรังษีนนท.์  เครอืขา่ยเพือ่การพัฒนา    

         http://cddweb.cdd.go.th2cmu/cmu/network01.htm 

- ชนวนทอง  ธนสกุาญจน ์ เอกสารประกอบการสอนเรือ่งเครอืขา่ยสงัคม  

- กองแผนงาน กรมควบคมุโรค เอกสารค าอธบิายตัวชีว้ัดผลผลติส านักงบประมาณ ปีงบประมาณ        

พ.ศ. 2553  

7. แบบฟอรม์ทีใ่ช ้(Form) 

1)  แบบฟอรม์การวเิคราะหท์ศิทาง ยทุธศาสตรข์ององคก์ร 
2)   แบบฟอรม์ Template กรมควบคมุโรค ปี 2553 
3)   แบบฟอรม์แผนและผลการพัฒนาเครอืขา่ย 
4)   แบบฟอรม์รายงานการประเมนิตนเอง SAR 

8. เอกสารบนัทกึ (Record) 
 

 
ชือ่เอกสาร 

 
ผูร้บัผดิชอบ 

 
สถานทีจ่ดัเก็บ 

 
ระยะเวลา 

 
วธิกีารจดัเก็บ 

1. แฟ้มกระบวนการและผล
การวเิคราะหท์ศิทางองคก์ร
และก าหนดเป้าหมายตาม
ยทุธศาสตร ์

-  เจา้หนา้ทีจ่าก 
กองแผนงาน 

กองแผนงาน ตามผังทีก่ าหนด
ในคูม่อืระบบการ
จัดการเชงิ 
กลยทุธ ์

-   เรยีงตามเรือ่ง 
 

2. แฟ้มรายงานสถานการณ์ 
และประเด็นปัญหาทีส่ าคัญ 
ของประเทศ  

-  เจา้หนา้ทีจ่าก
ส านักระบาดวทิยา 
และส านัก / สถาบนั 

-   ส านักระบาด
วทิยาและส านัก / 
สถาบนั 

-   ปีละ 1 ครัง้ -   เรยีงตามเรือ่ง 

3.   แฟ้มผลการทบทวน
วเิคราะหผ์ลการด าเนนิงานที่
ผา่นมา 

-   เจา้หนา้ทีจ่าก 
กองแผนงาน / กพร. 
(ผลงานระดับกรมฯ) 
-   เจา้หนา้ทีจ่ากกอง 
/ ส านัก / สถาบนั / 
สคร. (ผลงานระดับ
หน่วยงาน) 

-   กองแผนงาน 
-   กพร.  
-   ส านัก / 
สถาบนัวชิาการ / 
สคร. 

-   ทกุปี -   เรยีงตามเรือ่ง 

4.   แฟ้มวเิคราะห ์และ
จ าแนกกลุม่ผูรั้บบรกิารและผู ้

- เจา้หนา้ทีจ่าก        
กองแผนงาน 

- กองแผนงาน 
 

- ตามผังที่
ก าหนดในคูม่อื

- เรยีงตามเรือ่ง 



 

I:\H\New folder 190358 final\2.กระบวนการสร้างคุณค่า,กระบวนการสนบัสนุน\ปี 2558\หน่วยงานส่งกระบวนการ (กพร. ก าหนดส่งภายในวนัท่ี 24 ธ.ค. 57 เพื่อลง website)\กอง
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ชือ่เอกสาร 

 
ผูร้บัผดิชอบ 

 
สถานทีจ่ดัเก็บ 

 
ระยะเวลา 

 
วธิกีารจดัเก็บ 

มสีว่นไดส้ว่นเสยี - เจา้หนา้ทีจ่ากกอง / 
ส านักฯ / สถาบนั / 
สคร. 

- กอง / ส านัก /
สถาบนั / สคร. 

ระบบการจัดการ
เชงิกลยทุธ ์

5.   แฟ้มผลการทบทวน  
ก าหนดกลุม่เป้าหมายที่
ตอ้งการใหเ้กดิกระบวนการมี
สว่นรว่มและแผนการพัฒนา
เครอืขา่ยเป้าหมาย 

- เจา้หนา้ทีส่ านัก /   
สถาบนัวชิาการ / 
สคร. 
- เจา้หนา้ทีจ่ากกอง
แผนงาน 

- ส านัก / สถาบนั
วชิาการ / สคร. / 
กองแผนงาน 

-   ทกุปี - เรยีงตามเรือ่ง 

6.   แฟ้มทะเบยีนคูม่อื / 
แนวทาง มาตรฐานการ
ด าเนนิงาน ขอ้ก าหนดตา่งๆ 

- เจา้หนา้ทีก่อง / 
ส านัก / สถาบนั
วชิาการ / สคร. 1-12 

- กอง / ส านัก / 
สถาบนัวชิาการ / 
สคร.1-12 

- ปรับขอ้มลูทกุปี - เรยีงตามเรือ่ง 

7.   แฟ้มส ารวจสถานการณ์ - เจา้หนา้ทีก่อง /  
ส านัก / สถาบนั / 
ส านักงานป้องกนั
ควบคมุโรคเขต 
ที ่1- 12 

- กอง / ส านัก / 
สถาบนั / 
ส านักงานป้องกนั
ควบคมุโรค 
ที ่1- 12 

- ปรับขอ้มลูทกุปี - เรยีงตามเรือ่ง 

8. แฟ้มรายชือ่เครอืขา่ย 
(เครอืขา่ยเดมิ และเครอืขา่ย
ทีค่น้หาไดเ้พิม่เตมิ) 

-   เจา้หนา้ที ่กอง / 
ส านัก / สถาบนั / 
ส านักงานป้องกนั
ควบคมุโรคเขต 
ที ่1 - 12 

- กอง / ส านัก / 
สถาบนั / 
ส านักงานป้องกนั
ควบคมุโรค 
ที ่1 - 12 

-  ปรับขอ้มลูทกุปี -   เรยีงตามเรือ่ง 

9. แฟ้มสรปุรายงานความ
ตอ้งการความคาดหวังรว่มกนั
ของเครอืขา่ย 

-   เจา้หนา้ทีก่อง / 
ส านัก / สถาบนั / 
ส านักงานป้องกนั
ควบคมุโรคที ่1 - 12 

-  กองแผนงาน 
 

- ปรับขอ้มลูทกุปี - เรยีงตามเรือ่ง 

10. แฟ้มขอ้ก าหนดการ
ด าเนนิงานกจิกรรมเครอืขา่ย
หรอืแผนพัฒนาเครอืขา่ย 

-  เจา้หนา้ทีก่อง / 
ส านัก / สถาบนั / 
ส านักงานป้องกนั
ควบคมุโรคที ่1 - 12 

- ฐานขอ้มลูระบบ
บรหิารจัดการ
งบประมาณ 
(Estimates) 
-  กองแผนงาน 

- ปรับขอ้มลูทกุปี 
-  

-   เรยีงตามเรือ่ง 

12.   แฟ้มการตดิตาม
ความกา้วหนา้ในการ
ด าเนนิงานเครอืขา่ย (SAR)   
และประเมนิผลการด าเนนิงาน
เครอืขา่ย 

- เจา้หนา้ทีก่อง / 
ส านัก / สถาบนั / 
ส านักงานป้องกนั
ควบคมุโรคที ่1 - 12 

- ฐานขอ้มลูระบบ
บรหิารจัดการ
งบประมาณ
(Estimates) 
-  กองแผนงาน 

- ปรับขอ้มลูทกุปี - เรยีงตามเรือ่ง 
 

 


