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(รหสั) WM……… 
 
 
 
 



คูม่อืการปฏบิตังิาน 
 

เรือ่ง  การเสรมิสรา้งพฤตกิรรมสขุภาพ ลดปัจจยัเสีย่ง และภาระโรค 
 

รหสั WM…… 
 

ทีม่า 
 การเสรมิสรา้งพฤตกิรรมสขุภาพ ลดปัจจัยเสีย่ง และภาระโรค เป็นการด าเนนิงานของ      
หลายหน่วยงานภายในกรมควบคมุโรค ซึง่กระบวนการดงักลา่วมคีวามยุ่งยากและซบัซอ้น  กรมควบคมุ โรค
จงึไดจ้ัดท าคูม่อืการปฏบิัตงิานฯ ขึน้ เพือ่ใหทุ้กหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งไดใ้ชเ้ป็นแนวทางในการปฏบิัตงิานฯ 
 

1. วตัถุประสงค ์(Objectives)  
 เพือ่ใหไ้ดคู้ม่อื/แนวทางการปฏบิัตงิานดา้นการเสรมิสรา้งพฤตกิรรมสขุภาพ ลดปัจจัยเสีย่ง และ

ภาระโรค และทุกหน่วยงานของกรมควบคมุโรคสามารถน าคูม่อืน้ีไปใชเ้ป็นแนวทางในการปฏบิัตงิาน
ดา้นการเสรมิสรา้งพฤตกิรรมสขุภาพ ลดปัจจัยเสีย่งและภาระโรคใหเ้ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั  
 

2. ขอบเขต (Scope) 
 หน่วยงานของกรมควบคมุโรควเิคราะหแ์ละรวบรวมขอ้มูลสถานการณปั์ญหาโรคและภัยสขุภาพ 
โดยน าขอ้มูลจากการรายงานผลการด าเนนิงานเฝ้าระวงัโรคและภัยสขุภาพของส านักระบาดวทิยาหรอืเป็น
การวจิัยสถานการณปั์ญหาโรคและภัยสขุภาพของหน่วยงานเอง หมายรวมถงึขอ้มูลการเฝ้าระวงัพฤตกิรรม

สขุภาพ น ามาวเิคราะหห์าประชาชนกลุม่เสีย่ง ปัจจัยเสีย่ง และพืน้ทีเ่สีย่งจากโรคและภัยสขุภาพ โดยการมี
สว่นร่วมใหข้อ้คดิเห็น ขอ้เสนอแนะจากผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีและภาคเีครอืขา่ยตา่งๆ และร่วมกนัคดัเลอืก
กระบวนการเสรมิสรา้งพฤตกิรรมสขุภาพทีเ่หมาะสม และ      ขออนุมัตดิ าเนนิการตามขัน้ตอนของคูม่อืการ

ปฏบิัตงิานของกระบวนการทีค่ดัเลอืก  ตามกรอบ ดงัน้ี   

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

สรา้งเสรมิพฤตกิรรม
สขุภาพ ลดปัจจัย
เสีย่งและภาระโรค 

วเิคราะหก์ลุม่เสีย่ง 

ปัจจัยเสีย่ง พืน้ทีเ่สีย่ง 

แหลง่ทนุ/
การ

สนับสนุน
วชิาการ 

เทคโนโลยี
ทัง้ในและ
ตา่งประเทศ 

การสือ่สาร 
ความเสีย่งใน
ประชากร

กลุม่เป้าหมาย 

ผลักดันใหเ้กดินโยบาย
สาธารณะ 

พัฒนากฎหมายและ           

การบังคับใชก้ฎหมาย 

ถา่ยทอด/อบรม/ใหค้วามรู ้
แกก่ลุม่เป้าหมาย/กลุม่เสีย่ง
ผา่นเครอืขา่ย/ส านักวชิาการ

(ด าเนนิการเอง) 

การสรา้งเสรมิ    
ความเขม้แข็งของ         

ภาคเีครอืขา่ย 

 

ประชากร
กลุม่ 

เป้าหมาย/
กลุม่เสีย่งฯ
มกีาร

ปรับเปลีย่น
พฤตกิรรม
สขุภาพ     

ทีเ่หมาะสม 

หน่วยงานตา่งๆ
ประเมนิผล            

การปรับเปลีย่น

พฤตกิรรมสขุภาพ 

R & D 

วจัิยและพัฒนา
องคค์วามรู ้  
โรคและภัย
สขุภาพ  

สถานการณ์การ
เฝ้าระวังโรคและ       

ภัยสขุภาพ  

A B 

A 

C D 

C 

5.4 

5.5 

5.3 

หมายเหต ุ  คูม่อืนี้จะอธบิาย
รายละเอยีดของขัน้ตอน     
การปฏบัิตงิานในกระบวนการ   

ขอ้ 5.3 – 5.5  



 
 

 

  

 
 

 

 
 
 

3. ค าจ ากดัความ (Definition) 
  1) พฤตกิรรมสุขภาพ ( Health Behavior) หมายถงึ สิง่ทีเ่กดิขึน้ภายในบุคคลทัง้พฤตกิรรม
ภายนอก (Overt behavior) และ พฤตกิรรมภายใน (Covert behavior) ซึง่พฤตกิรรมภายนอก ไดแ้ก ่การ

ปฏบิัตทิีส่ามารถสงัเกตและมองเห็นได ้สว่นพฤตกิรรมภายใน ไดแ้ก ่องคป์ระกอบทางจติวทิยา 
(Psychological factors) ซึง่มคีวามคดิความเชือ่ การรับรู ้แรงจูงใจ คา่นยิม ทัศนคต ิและความคาดหวงั 
โดยในทางพฤตกิรรมศาสตรเ์ชือ่วา่ องคป์ระกอบเหลา่น้ีมอีทิธพิลตอ่พฤตกิรรมสขุภาพของบุคคล โดยสรุป

แลว้พฤตกิรรมสขุภาพ มคีวามหมาย คอืการแสดงออกของบุคคลทัง้ภายในและภายนอก ทีส่งัเกตไดแ้ละ
สงัเกตไม่ไดใ้นการกระท าหรอืงดเวน้การกระท าสิง่ทีม่ผีลตอ่สขุภาพ  ในดา้นการป้องกนั  การสรา้งเสรมิการ
รักษาและการฟ้ืนฟสูขุภาพ อนัมผีลตอ่สภาวะทางสขุภาพของบุคคล  

          2) ปจัจยัเสีย่ง   หมายถงึ  องคป์ระกอบดา้นกายภาพ  สงัคมหรอืสถานการณท์ีอ่าจกอ่ใหเ้กดิ
อนัตรายตอ่สขุภาพ ชวีติ หรอืทรัพยส์นิ  
          3) พฤตกิรรมเสีย่ง   หมายถงึ   การกระท าของบุคคลทีอ่าจสง่ผลใหเ้กดิอนัตรายตอ่

สขุภาพ  ชวีติ หรอื ทรัพยส์นิ    
4) ภาระโรค ( Burden of Disease : BOD) หมายถงึ การทีค่นเกดิอบุัตเิหต ุเจ็บป่วย พกิาร 

หรอืทุพพลภาพ ตายกอ่นวยัหรอืสภาวะทีท่ าใหค้นตอ้งเสยีสขุภาพไป 

5) นโยบายสาธารณะ   หมายถงึ  นโยบายดา้นการสรา้งเสรมิพฤตกิรรมสขุภาพ ลดปัจจัยเสีย่ง 
ภาระโรค โดยเกดิจาก กระบวนการมสีว่นร่วมจากทุกภาคทีเ่กีย่วขอ้ง  

5.1 Policy  :  ทศิทางของการกระท าทีช่ดัเจนทีไ่ดช้ีน้ าและก าหนดการตดัสนิใจ 

5.2 Public  Policy  :  การตดัสนิใจทีม่ผีลกระทบตอ่สงัคมทีไ่ดแ้สดงออกมาในการ     
ออกกฎหมาย  หรอืไม่วา่จะมาจากการตดัสนิใจของบรษัิทเอกชนหรอืองคก์รที ่      
ไม่แสวงหาก าไร 

5.3 Health  Policy  :  การตดัสนิใจหรอืการกระท าทีต่ัง้ใจเพือ่ใหเ้กดิผลกระทบเชงิบวก
ตอ่สขุภาพโดยตรง 

5.4 Health  Public  Policy  :  การตดัสนิใจหรอืการกระท าใด ๆ ทีไ่ม่สง่ผลกระทบตอ่
สขุภาพของคนในสงัคม 

6) พระราชบญัญตั ิหมายถงึ กฎหมายซึง่พระมหากษัตรยิท์รงตราขึน้โดยค าแนะน าและยนิยอม  
ของรัฐสภา 

7) กฎกระทรวง หมายถงึ กฎหมายซึง่รัฐมนตรผูีร้ักษาการตามพระราชบัญญัตโิดยความเห็นชอบ 

ของคณะรัฐมนตรไีดอ้อกไวเ้พือ่ด าเนนิการใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัต ิ 
8) ประกาศกระทรวง  หมายถงึ กฎหมายซึง่รัฐมนตรผูีร้ักษาการตามพระราชบัญญัตไิดอ้อกไว ้

เพือ่ด าเนนิการใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัต ิ

9) การผลกัดนักฎหมาย  หมายถงึ  การด าเนนิการใหม้กีารบังคบัใชแ้ละการปฏบิัตติามกฎหมาย 
10) การฝึกอบรม  หมายถงึกจิกรรมทีมุ่่งเนน้สรา้งความรูค้วามเขา้ใจ ทักษะ และแนวคดิใหม่ 

ใหก้บับุคลากรเพือ่น าไปพัฒนาการปฏบิัตงิานใหไ้ดป้ระสทิธภิาพดยีิง่ขึน้ อนัจะกอ่ใหเ้กดิประสทิธผิล      

ตอ่หน่วยงาน 
 11) ลูกคา้/ผูร้บับรกิาร   หมายถงึ ผูท้ีม่ารับบรกิารจากสว่นราชการโดยตรง หรอืผ่านชอ่งทาง 
การสือ่สารตา่งๆ ทัง้น้ีรวมถงึผูร้ับบรกิารทีเ่ป็นสว่นราชการดว้ย 

 12) ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี  หมายถงึ  ผูท้ีไ่ดร้ับผลกระทบทัง้ทางบวกและทางลบ  ทัง้ทางตรงและ
ทางออ้มจากการด าเนนิการของกรมควบคมุโรค 
 13) หนว่ยงานเครอืขา่ย   หมายถงึ  หน่วยงานในพืน้ทีเ่ป้าหมายทีม่กีารด าเนนิงานแผนงาน/

โครงการพัฒนาพฤตกิรรมสขุภาพ  ลดปัจจัยเสีย่งและภาระโรค  
 14) หนว่ยงานนอกกรมควบคุมโรค   หมายถงึ  หน่วยงานอืน่ทีเ่ป็นผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีกบั
แผนงาน/โครงการพัฒนาพฤตกิรรมสขุภาพ  ลดปัจจัยเสีย่งและภาระโรค  เชน่  กรมอืน่ๆ ของกระทรวง

สาธารณสขุ  กระทรวงแรงงาน  องคก์ารบรหิารการปกครองสว่นทอ้งถิน่ (อปท.) เป็นตน้ 

         หมายถงึ  คูม่อืกระบวนการวจัิยและพัฒนาองคค์วามรู/้ ส านักวชิาการของกรมควบคมุโรคทีม่กีารวจัิยและพัฒนาองคค์วามรู ้        

 
         หมายถงึ  คูม่อืกระบวนการพัฒนาระบบขา่วกรองและภัยสขุภาพ / ส านักวชิาการของกรมควบคมุโรคทีม่กีารด าเนนิงาน 
                      เฝ้าระวังโรคและภัยสขุภาพ  
  

         หมายถงึ  คูม่อืกระบวนการสือ่สารความเสีย่ง/ส านักวชิาการทีเ่อือ้ตอ่การพัฒนาพฤตกิรรมสขุภาพ 
            
       

         หมายถงึ  คูม่อืกระบวนการพัฒนาเครอืขา่ย 

A 

C 

D 

B 



 

4. ความรบัผดิชอบ (Responsibilities) 
- ผูบ้รหิารส านัก/สถาบัน/กลุม่/สคร. ของกรมควบคมุโรค มหีนา้ทีใ่นการใหข้อ้เสนอแนะ  และ

อนุมัตใิหค้วามเห็นชอบตอ่แผนงาน/โครงการการพัฒนาพฤตกิรรมสขุภาพ  ลดปัจจัยเสีย่งและภาระโรค 

- ผูบ้รหิารกรมควบคมุโรค มหีนา้ทีใ่นการอนุมัตใิหม้กีารด าเนนิงานแผนงาน/โครงการ             
การพัฒนาพฤตกิรรมสขุภาพ  ลดปัจจัยเสีย่งและภาระโรค 

- หน่วยงานของกรมควบคมุโรค (ส านัก/สถาบัน/กลุม่/สคร.) เป็นผูจ้ัดท าแผนงาน/โครงการ      

การพัฒนาพฤตกิรรมสขุภาพ  ลดปัจจัยเสีย่งและภาระโรค 
- ส านักระบาดวทิยาและส านักวชิาการของกรมควบคมุโรคมหีนา้ทีเ่ป็นหน่วยงานในการวจิัยและ

พัฒนาองคค์วามรู ้และด าเนนิการเฝ้าระวงัโรคและภัยสขุภาพทีอ่ยู่ในความรับผดิชอบ  

- ส านักสือ่สารความเสีย่งและพัฒนาพฤตกิรรมสขุภาพ ส านักวชิาการของกรมควบคมุโรค 
ส านักงานป้องกนัควบคมุโรคที ่1-12 มหีนา้ทีใ่นสือ่สารความเสีย่งองคค์วามรูเ้รือ่งโรคและภัยสขุภาพ เพือ่
เอือ้ใหเ้กดิการพัฒนาพฤตกิรรมสขุภาพในประชากรกลุม่เป้าหมายและประชาชนกลุม่เสีย่งฯ 
 - ส านักจัดการความรูแ้ละส านักวชิาการของกรมควบคมุโรค มหีนา้ทีใ่นการศกึษาวจิัยและพัฒนา   

องคค์วามรูด้า้นโรคและภัยสขุภาพ 

 
5. ข ัน้ตอนการปฏบิตังิาน (Procedure) 

 

ขัน้ตอน 
หน่วย 
งานของ
กรม คร. 

ส านัก
วชิาการ
ของ 

กรม คร.
ทีม่กีาร
ด าเนนิ 
งานเฝ้า
ระวังฯ 

ส านัก
จัดการ
ความรู ้

ผอ.
ส านัก 

ผูบ้รหิาร
กรม 

ส านัก 
ปชส. 

หน่วย 
งานนอก
กรม 

หน่วย 
งาน
เครอื 
ขา่ย 

ลกูคา้/ 
ผูม้สีว่น
ได-้สว่น
เสยี 

1. ศกึษาวจัิย
รวบรวม/วเิคราะห์
ขอ้มลูถานการณ์
ขอ้มลูการเฝ้า
ระวังพฤตกิรรม
สขุภาพ ปัญหา
โรคและภัย
สขุภาพ  
 

         

2. วเิคราะหก์ลุม่
เสีย่ง/ปัจจัย
เสีย่ง/พืน้ทีเ่สีย่ง 
โดยการมสีว่นร่วม
ของผูม้สีว่นได ้
สว่นเสยี และภาคี
เครอืขา่ย 
 

 
        

3. เลอืก
กระบวนการ 

พัฒนาพฤตกิรรม
สขุภาพที่
เหมาะสมกับ
กลุม่เป้าหมาย 
 

    
 

   
 

4. ขออนุมัติ
ด าเนนิแผนงาน/

โครงการ 
 

         

5. ด าเนนิการ
ตามคูม่อื
กระบวนการ      
ทีเ่ลอืก 

         

NO 

YES 

NO 

A B 

YES 

NO 



5.1 วจัิยและ
พัฒนา 

   
 

     

5.2 การสือ่สาร
ความเสีย่งแก่
กลุม่ประชากร
กลุม่เป้าหมาย 
 

         

5.3 ผลักดัน
นโยบาย
สาธารณะ 

         

5.4 พัฒนา

กฎหมายและ  
การบังคับใช ้

         

5.5 อบรม/
ถ่ายทอด/ให ้
ความรูแ้ก่
กลุม่เป้าหมาย/
กลุม่เสีย่งฯ 

         

 
 
 

 
         

6. สรา้งเสรมิ
ความเขม้แข็ง
ของภาคี
เครอืขา่ย 

 

 

 

      

7. ประเมนิผลการ
พัฒนาพฤตกิรรม
ของประชากร
กลุม่เป้าหมาย/
กลุม่เสีย่งฯ 

 

    

 

   

 

 
 
 

ค าอธบิาย Flow Chart 
 

ข ัน้ตอนที ่1   หน่วยงานของกรมควบคมุโรคศกึษาวจิัยสถานการณปั์ญหาโรคและภัยสขุภาพ 

(รายละเอยีดตามคูม่อืการปฏบิัตงิานของกรมควบคมุโรค เรือ่ง กระบวนการวจิัยและพัฒนาองคค์วามรู)้ และ
วเิคราะห ์รวบรวมขอ้มูลสถานการณปั์ญหาโรคและภัยสขุภาพจากรายงานผลการด าเนนิงานเฝ้าระวงัโรค
และภัยสขุภาพของส านักระบาดวทิยา (รายละเอยีดตามคูม่อืการปฏบิัตงิานของกรมควบคมุโรค เรือ่ง  

กระบวนการพัฒนาระบบขา่วกรองและภัยสขุภาพ) และจากสถานการณแ์ละขอ้มูลการด าเนนิงานเฝ้าระวงั
โรคและภัยสขุภาพของส านักวชิาการของกรมควบคมุโรคทีม่กีารด าเนนิงานเฝ้าระวงัโรคและภัยสขุภาพ 
เชน่ รายงานการเฝ้าระวงัฯ ของส านักระบาดวทิยา, การเฝ้าระวงัโรคจากการประกอบอาชพีและสิง่แวดลอ้ม

ของส านักโรคจากการประกอบอาชพีและสิง่แวดลอ้ม, รายงานผลการส ารวจพฤตกิรรมเสีย่งโรคไม่ตดิตอ่
และการบาดเจ็บ (BRFSS) ของส านักโรคไม่ตดิตอ่ เป็นตน้    

ข ัน้ตอนที ่2   หน่วยงานของกรมควบคมุโรคน าขอ้มูลทีไ่ดจ้ากขัน้ตอนที ่1 มาวเิคราะหเ์พือ่หา 

กลุม่เสีย่ง ปัจจัยเสีย่ง และพืน้ทีเ่สีย่งตอ่โรคและภัยสขุภาพ ซึง่กลุม่เสีย่งจ าแนกตามกลุม่อายุ เพศ 
การศกึษา อาชพี รายได ้สภาพแวดลอ้ม ทีอ่ยู่อาศยั ฯลฯ โดยหน่วยงานของกรมควบคมุโรคมกีารประสาน  
สือ่สารลกูคา้/ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีและภาคเีครอืขา่ย เพือ่ใหม้สีว่นร่วมในการแสดงความคดิเห็นและ         
ใหข้อ้เสนอแนะ 

ข ัน้ตอนที ่3  ผูร้ับผดิชอบแผนงาน/โครงการของหน่วยงานกรมควบคมุโรคประสานงาน สือ่สาร
และตดัสนิใจร่วมกบัลกูคา้/ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีและภาคเีครอืขา่ยคดัเลอืกกระบวนการพัฒนาพฤตกิรรม
สขุภาพ  ลดปัจจัยเสีย่งและภาระโรคทีเ่หมาะสมกบัประชากรกลุม่เป้าหมาย/กลุม่เสีย่งตอ่โรคและ           

ภัยสขุภาพ ซึง่อาจจะใชก้ระบวนการเดยีวหรอืหลายกระบวนการร่วมกนัก็ได ้
ข ัน้ตอนที ่4   ผูร้ับผดิชอบแผนงาน/โครงการของหน่วยงานกรมควบคมุโรคน าเสนอแผนงาน/

โครงการ เพือ่ขอความเห็นชอบและขอ้เสนอแนะในการด าเนนิงานจากผูอ้ านวยการหน่วยงาน และเมือ่ไดร้ับ

A 

C 

5.3 

5.4 

5.5 

C 

A 

6 

D 

C 



ความเห็นชอบแลว้จงึลงมอืด าเนนิการตามแผนทีว่างไว ้(ในกรณีทีแ่ผนงาน/โครงการทีต่อ้งผ่านการอนุมัติ

จากผูบ้รหิารกรมควบคมุโรคกอ่นจงึจะด าเนนิการไดนั้น้ เมือ่ผ่านความเห็นชอบจากผูอ้ านวยการหน่วยงาน
แลว้ตอ้งน าเสนอขอความเห็นชอบจากผูบ้รหิารกรมควบคมุโรค เมือ่ไดร้ับการอนุมัตแิลว้จงึจะลงมอื
ด าเนนิการตามแผนทีว่างไว)้ ซึง่การด าเนนิการตามกระบวนการตา่งๆ ในคูม่อืนี ้จะเร ิม่ตน้ด าเนนิการ

และอธบิายเป็น Flow  chart จากข ัน้ตอนที ่4 เป็นตน้ไป 
  
ข ัน้ตอนที ่5  ผูร้ับผดิชอบแผนงาน/โครงการของหน่วยงานกรมควบคมุโรคด าเนนิการแผนงาน/

โครงการทีไ่ดร้ับการอนุมัตแิลว้ ตามขัน้ตอนในคูม่อืการปฏบิัตงิานของกระบวนการทีเ่ลอืก 
5.1 การศกึษาวจิัยและพัฒนาองคค์วามรู ้ ด าเนนิการตามขัน้ตอนในคูม่อืการปฏบิัตงิานของ

กระบวนการวจิัยและพัฒนาองคค์วามรูข้องกรมควบคมุโรค  
5.2 การสือ่สารความเสีย่งทีเ่อือ้ตอ่การพัฒนาพฤตกิรรมสขุภาพในประชากรกลุม่เป้าหมาย 

ด าเนนิการตามขัน้ตอนในคูม่อืการปฏบิัตงิานของกระบวนการสือ่สารความเสีย่งของกรมควบคมุโรค 
5.3 การพัฒนา ผลกัดนั และสนับสนุนใหเ้กดิการบังคบัใชน้โยบายสาธารณะดา้นการเสรมิสรา้ง

พฤตกิรรมสขุภาพ  ลดปัจจัยเสีย่งและภาระโรค ด าเนนิการตามขัน้ตอนการปฏบิัตงิานการพัฒนา ผลกัดนั 

และสนับสนุนใหเ้กดิการบังคบัใชน้โยบายสาธารณะดา้นการพัฒนาพฤตกิรรมสขุภาพ  ลดปัจจัยเสีย่งและ
ภาระโรค (ด าเนนิการตามข ัน้ตอนการปฏบิตังิานขอ้ 5.3 ของคูม่อืนี)้ 

5.4 การพัฒนากฎหมายดา้นการเสรมิสรา้งพฤตกิรรมสขุภาพ  ลดปัจจัยเสีย่งและภาระโรค 

ด าเนนิการตามขัน้ตอนการปฏบิัตงิานพัฒนากฎหมายดา้นการพัฒนาพฤตกิรรมสขุภาพ  ลดปัจจัยเสีย่งและ
ภาระโรค (ด าเนนิการตามข ัน้ตอนการปฏบิตังิานขอ้ 5.4 ของคูม่อืนี)้ 

5.5 การอบรม ประชมุ สมัมนา เพือ่ถ่ายทอดความรูด้า้นการพัฒนาพฤตกิรรมสขุภาพ  ลดปัจจัย

เสีย่งและภาระโรคใหแ้กก่ลุม่เป้าหมาย/กลุม่เสีย่งตอ่โรคและภัยสขุภาพด าเนนิการตามขัน้ตอนของ       

การปฏบิัตงิาน การถา่ยทอดสูบ่คุคล (การฝึกอบรม)  (ด าเนนิการตามข ัน้ตอนการปฏบิตังิาน           
ขอ้ 5.5 ของคูม่อืนี)้ 

 ข ัน้ตอนที ่6  ผูร้ับผดิชอบแผนงาน/โครงการของหน่วยงานกรมควบคมุโรคด าเนนิการสรา้งเสรมิ
ความเขม้แข็งของหน่วยงานเครอืขา่ย ตามขัน้ตอนของคูม่อืกระบวนการพัฒนาเครอืขา่ยของกรมควบคมุโรค 
 ข ัน้ตอนที ่7  ผูร้ับผดิชอบแผนงาน/โครงการของหน่วยงานกรมควบคมุโรคด าเนนิการประเมนิผล

การปรับเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพ  ตามขัน้ตอนของคูม่อืกระบวนการสือ่สารและประชาสมัพันธ์ ของ        
กรมควบคมุโรค 
 

ข ัน้ตอนการปฏบิตังิานขอ้ 5.3 – 5.5 

5.3 ข ัน้ตอนการปฏบิตังิานการพฒันา ผลกัดนัและสนบัสนุนใหเ้กดินโยบายสาธารณะ  

      เพือ่การพฒันาพฤตกิรรมสุขภาพ  ลดปจัจยัเสีย่ง ภาระโรค  

   
 

นกัวชิาการ/นติกิร/
คณะท างานฯ 

หวัหนา้หนว่ยงาน  

 
 
 

   

1.สบืคน้ปัญหา/วเิคราะห์
ประเด็นปัญหา/ปัจจัยเชงิ
สาเหตขุองการเกดิ
พฤตกิรรม 

   

2.แตง่ตัง้คณะท างาน/
จัดท าระบบเฝ้าระวัง
พฤตกิรรมสขุภาพ 

   

3.ศกึษาขอ้มลูและจัดท า
ขอ้เสนอ 
 

   

4.พจิารณาทบทวนปัญหา 
(แบง่ระดับปัญหา) 
 

   

5.วเิคราะหผ์ูม้สีว่น
เกีย่วขอ้งและจัดท าร่าง
นโยบาย 

   

6.หัวหนา้หน่วยงาน
พจิารณาร่าง 
 

   

ผ่านการพจิารณา 

ไม่ผ่านการพจิารณา 

ยุต ิ

No 



7.สือ่สารและประเมนิความ
คดิเห็น 
 

   

8.จัดประชมุรับฟัง 
 
 

   

 
 
 

   

9.แกไ้ขร่าง 
 
 

   

10.ประชมุเตรยีมความ
พรอ้ม 
 

   

11.หัวหนา้หน่วยงาน
พจิารณาร่างทีเ่สนอ 
 

   

12.ผูบ้รหิารกระทรวง
พจิารณา 
 
 
 
 

   

13.สง่เสรมิการปฏบัิตติาม
นโยบาย 

 

   

14.ก าหนดผูรั้บผดิชอบ
และตดิตามประเมนิผล 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yes 

ข ัน้ตอน
ที ่4 

9 

ระดบั
กรม 

ไม่ผ่านการพจิารณา 

ผ่านระดบักรม 

ไม่ผ่าน

ระดบั
กระทรวง 

ผ่านระดบักระทรวง 

1 2 

ข ัน้ตอน
ที ่6 



รายละเอยีด  ข ัน้ตอนการปฏบิตังิานการพฒันา ผลกัดนัและสนบัสนุนใหเ้กดิการบงัคบัใช ้

นโยบายสาธารณะ เพือ่การเสรมิสรา้งพฤตกิรรมสุขภาพ  ลดปัจจยัเสีย่ง และภาระโรค  

ขัน้ตอน ค าอธบิาย / รายละเอยีด 
ปัจจัย ความส าเร็จ จดุควบคมุ  ความ

เสีย่ง 

1.สบืคน้ปัญหา/             
วเิคราะหป์ระเด็น
ปัญหา 

  ผูรั้บผดิชอบท าหนา้ทีว่เิคราะหป์ระเด็น(ระดับหน่วยงาน/
กรม 
  โดยนักวชิาการ/นติกิร ระดับหน่วยงาน ทีม่หีนา้ที่
รับผดิชอบในประเด็นนัน้ ๆ ซึง่อาจจะไดรั้บขอ้มลูรเิริม่จาก
รัฐบาลนักการเมอืง  ผูบ้รหิาร ผูเ้ช ีย่วชาญ องคก์รภาครัฐ
และเอกชน ชมุชน ประชาชน องคก์รเครอืขา่ย หน่วยงาน
ทีเ่กีย่วขอ้ง และผลงานวจัิย / ขอ้มลูการ  เฝ้าระวัง  และ

ผลการด าเนนิงานของกรมควบคมุโรค/ส านักวชิาการ 

ขอ้มลูเชงิ      
ประจักษ์ทีบ่อกได ้

วา่สง่ผลตอ่
ประชากรเป้าหมาย
และหากสามารถ
วเิคราะหไ์ดถ้งึ 
ความคุม้ทนุเชงิ

เศรษฐศาสตร ์
สาธารณสขุก็จะมี
น ้าหนักในการ
น าเสนอมาก 

ขอ้มลูตอ้งม ี
Evident based  
ทีแ่น่นอนเพยีงพอ

ทัง้ 
ดา้นวชิาการดา้นผู ้
ปฏบัิต ิดา้นชมุชน
เพือ่ใหเ้กดิการ 

ยอมรับและ
สนับสนุนนโยบาย
ใหเ้กดิข ึน้ โดย 

การสือ่สาร ใหเ้ห็น
ถงึความส าคัญ 

และ 
ตระหนักทีจ่ะตอ้งมี

นโยบาย 

2. แตง่ตัง้           
คณะท างาน 

ระดับกรมโดยแตง่ตัง้ในรูปคณะกรรมการ/คณะท างาน/
หน่วยงานทีก่รมมอบหมาย 
 

3. ศกึษาขอ้มลู  
และจัดท า
ขอ้เสนอ 

   3.1 การศกึษาขอ้มลู การรวบรวมขอ้มลูทีม่ผีลกระทบ/
ผลสะทอ้นปัญหาของประชาชน  พฤตกิรรมประชาชน  
เทคโนโลยกีารจัดการแกไ้ขปัญหา ไดแ้ก ่ ขอ้มลูองค์
ความรูท้ ีเ่กีย่วขอ้ง  สถานการณ์ สภาพ  ปัญหาและ
ผลกระทบทีเ่กดิข ึน้  แนววธิกีาร/เทคโนโลยใีนการ
ด าเนนิงาน การก าหนดตัวชีวั้ด  วธิกีารตดิตามและ
ประเมนิผล วธิปีรับปรุงการด าเนนิงาน  รวมทัง้การจัดเวที
วชิาการ  คณะกรรมการศกึษาขอ้มลูสภาพปัญหาปัจจบัุน   
คาดการณ์แนวโนม้ปัญหา  ตัวชีวั้ด  ทางเลอืกการ
แกปั้ญหา  มทีีม่าของปัญหา  มกีลุม่เสีย่ง  มวีธิกีาร
แกไ้ข   จากภาคเอกชน/ธุรกจิ     สามารถคุม้ครอง
สขุภาพประชาชนได ้ มเีครอืขา่ย  ศกึษาขอ้มลู    ทีเ่ป็น
อันตรายหรอืมคีวามเสีย่งตอ่สขุภาพ 
3.2 จัดท าขอ้เสนอ   การจัดท าและน าเสนอขอ้มลูให ้
ครอบคลมุ ขนาดและความรุนแรงของปัญหา ผลกระทบ
จากการด าเนนิการตามนโยบายสาธารณะ หรอืไม่
ด าเนนิการตอ่ประชาชน/เศรษฐกจิ สังคมทัง้เชงิบวกและ
ลบ และวเิคราะหค์วามเป็นไปได ้คณะกรรมการ
ผูรั้บผดิชอบจัดท าขอ้เสนอเชงินโยบายในการแกไ้ขหรอื
ลดปัญหาเสนอตอ่อธบิดกีรมควบคมุโรค 

4.พจิารณาทบทวน
ปัญหา(แบง่ระดับ
ปัญหา) 

 พจิารณาแบง่ระดับปัญหา ผูบ้รหิารตัดสนิใจโดยใชข้อ้มลู 
และขอ้เสนอ(ไมผ่่าน น ากลับไป ทบทวน หรอืยตุ)ิ     
  - อธบิดกีรมควบคมุโรคพจิารณาแบง่ระดับปัญหาเป็น
ประกาศกรม  กระทรวง  และ ผลักดันเป็นนโยบายรัฐบาล   

  

5.วเิคราะหผ์ูม้สีว่น
เกีย่วขอ้งและ
จัดท าร่างนโยบาย 

  ในแตล่ะระดับนโยบาย  โดย  สบืคน้ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกับ
ประเด็นนโยบายสาธารณะ   ทีไ่ดรั้บผลกระทบเชงิบวก
และลบ  ผูท้ีม่อี านาจตอ่การตัดสนิใจ สนับสนุนใหเ้กดิ
นโยบาย  โดยใหค้รอบคลมุทกุภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง  :  
ประชาชน  สือ่มวลชน  นักวชิาการ  ภาคธุรกจิเอกชน  
องคก์รเครอืขา่ย  ท างาน นโยบาย  ฝ่ายการเมอืง  
ผูแ้ทนองคก์รอสิระ  องคก์รสนับสนุนการวจัิย 
สถาบันการศกึษา   

  

6.ผูบ้รหิารกรม
พจิารณาร่าง   

หากผ่านการพจิารณา ก็สือ่สาร  หากไมผ่่านการ
พจิารณากลับไปใหผู้รั้บผดิชอบหรอืคณะกรรมการ
ด าเนนิการทบทวนแกไ้ข 

  

 
 
 

 
 
 

 
 

 



ขัน้ตอน 
ค าอธบิาย / รายละเอยีด 

 
ปัจจัย ความส าเร็จ จดุควบคมุ  ความ

เสีย่ง 

 

     7.1 การสือ่สารสาธารณะ    เป็นกระบวนการน าเสนอ
ขอ้มลูสูส่าธารณะ  โดยผ่านชอ่งทางทีเ่หมาะสมแตล่ะ
กลุม่เป้าหมายครอบคลมุผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่น
เสยีโดยใชก้ระบวนการถ่ายทอดฯ 
     7.2 การประเมนิความคดิเห็นของผูเ้กีย่วขอ้ง  เป็น  
การรวบรวมขอ้มลู ผลลัพธ ์ วเิคราะหจั์ดกลุม่ผูเ้ห็นดว้ย 
ไมเ่ห็นดว้ย และกลุม่เป็นกลาง  เพือ่การวางแผนการ
ด าเนนิงานในขัน้ตอนล าดับตอ่ไป  ไดแ้ก ่ วางแผนการ
ท างานร่วมกัน   พจิารณาแกไ้ขปัญหาร่วมกัน กรณีมกีลุม่
ทีข่ัดแยง้กันใหว้างแผนบรหิารความขัดแยง้ดา้น
ผลประโยชน์ระหวา่งกลุม่โดยการแยกหาความตอ้งการ
ของแตล่ะกลุม่เป้าหมายและท าการเจรจาตอ่รองเพือ่
น าเขา้สูท่ ีป่ระชมุรวมของทกุกลุม่ 
 

จะตอ้งมคีณะ
เจรจาตอ่รองและ
ใหข้อ้มลูกับผูม้ ี
อ านาจในการ
ตัดสนิใจ ก าหนด
เป็น นโยบาย
สาธารณะเพือ่ให ้
เป็น ผูเ้จรจา
ตอ่รองกับ
ผูบ้รหิาร 
จงึจะส าเร็จ   
 เจรจากับรัฐมนตร ี
ใหผ้ลักดัน 
 เชน่แอลกอฮอล ์

การสง่เสรมิ
สขุภาพและการ
พฤตกิรรม
สขุภาพ การลด
ปัจจัยเสีย่งภาระ
โรค บางเรือ่งควร
มผีูน้ าทีเ่ป็น 
NGO คอย
ผลักดันและ
ชว่ยเหลอื 
 
 

8.รับฟังความ
คดิเห็นสาธารณะ 

คณะกรรมการจัดใหม้กีาร รับฟังความคดิเห็นสาธารณะ
จนไดข้อ้ยตุโิดยมกีารจัดเวทรัีบฟังความคดิเห็น หรอื
ส ารวจ ทัศนคต/ิความคดิเห็น ครอบคลมุกลุม่ตา่ง ๆ   
ไดแ้ก ่  
     8.1 คณะกรรมการทีป่รกึษาภาคประชาชน 
     8.2 ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

  

      8.3 ผูบ้รหิารและผูป้ฏบัิต ิทัง้ภาครัฐและเอกชน   
      8.4 ประชาชน   
      8.5 องคก์รภาคเีครอืขา่ย   
9. ปรับแกไ้ข 
ร่างนโยบาย 

     คณะกรรมการ ปรับแกไ้ขร่างนโยบายตาม
ขอ้คดิเห็น/ขอ้เสนอแนะตามขอ้ 8  

  

10. ประชมุ
เตรยีมความ
พรอ้ม 

  ประชมุเตรยีมความพรอ้มผูช้ ีแ้จง(คณะกรรมการ /
หน่วยงานเจา้ของเรือ่ง/หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง) 

  

11.คณะ 
กรรมการเสนอ
ร่างนโยบาย

สาธารณะ 

     คณะกรรมการเสนอร่างนโยบายสาธารณะทีป่รับแก ้
แลว้ตอ่ผูม้อี านาจตัดสนิใจในแตล่ะระดับ   พรอ้มทัง้
ตดิตาม/ประสานใหข้อ้มลูอยา่งเป็นทางการและไมเ่ป็น

ทางการเพือ่ใหผู้บ้รหิารเขา้ใจผลเชงิบวกและลบของ
การด าเนนิงานตามร่างนโยบายสาธารณะไดอ้ยา่งชดัเจน 

หาผูเ้ชีย่วชาญใน
การร่างนโยบายที่
เขา้ใจถงึการ

ผลักดัน  

มผีูเ้ช ีย่วชาญและ
ชีแ้นะในการร่าง

นโยบาย 

12. ผูบ้รหิาร
กระทรวง
พจิารณา 

ผูบ้รหิารกระทรวงพจิารณาวา่สมควรเป็นนโยบายระดับ
ใด 
  12.1 ระดับประเทศ   เป็น วาระแหง่ชาต ิ

  

      12.1.1 กรมควบคมุโรคเห็นชอบและเสนอ รมต.
กระทรวงฯ  โดยผ่านความเห็นชอบส านักงาน

ปลัดกระทรวงฯ   

  

       12.1.2  กระทรวงฯ เสนอ ครม. (ผ่านส านักงาน
รัฐมนตรกีระทรวงสาธารณสขุ และส านักงานเลขาธกิาร
คณะรัฐมนตร)ี 

  

   12.2 ระดับกระทรวง  (ประกาศนโยบาย) 
  12.3 ระดับกรม  (ขอ้ตกลงร่วมกัน)ทัง้นี้ คณะกรรมการ
เป็นผูต้ดิตามผลการพจิารณาระดับกระทรวง 

  

13. สง่เสรมิการ
ปฏบัิตติาม
นโยบาย 

กรมควบคมุโรค มอบหน่วยงานรับผดิชอบด าเนนิการ 
สง่เสรมิใหม้กีารปฏบัิตติามนโยบายสาธารณะ 

- นโยบายตอ้ง
ชดัเจนมรูีปธรรม
ในการปฏบัิต ิ

 

14. ตดิตาม
ประเมนิผล 

    - ก าหนดผูรั้บผดิชอบการตดิตามประเมนิผลการ
ปฏบัิตติามนโยบายสาธารณะ  
     - ด าเนนิการตดิตามประเมนิผลและรายงานผลใหก้ับ
คณะกรรมการจัดท านโยบายเพือ่การ ปรับปรุงแกไ้ข 
     14.1 ก าหนดวธิกีาร  เกณฑก์ารประเมนิและตัวชีวั้ด 
    14.2 แบบฟอรม์หรอืหัวขอ้การรายงานและความถี่
การรายงาน 

  

ข ัน้ตอนที ่6 
และ 7 
 

ด าเนนิการในการสรา้งเสรมิความเขม้แข็งของภาคี
เครอืขา่ย และประเมนิผลการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม
ฯ 

  



5.4    ข ัน้ตอนการปฏบิตังิานพฒันากฎหมายดา้นการพฒันาพฤตกิรรมสุขภาพ             

ลดปัจจยัเสีย่งและภาระโรค 
 

 
ข ัน้ตอน 

หนว่ย 
งาน
ของ
กรม 
คร. 

คกก./
ผูบ้รหิาร
กรม คร. 

ผู้
บรหิาร
กสธ. 

ลกูคา้/ 
ผูม้ ี

สว่นได ้
- สว่น
เสยี 

รมว.สธ. สลค. ครม. รฐัสภา 

 
 
 
 

  
 
 

      

 
1. ก าหนดผูรั้บผดิชอบ 
 

        

 
2. ศกึษาขอ้มลู 
 

        

 
3. ตัดสนิใจ 
 

        

 
4. วเิคราะหค์วามเป็นไป
ไดใ้นการตรากฎหมาย 
 

        

 

5. ตัดสนิใจ 
 

        

 
6. จัดท าร่างกฎหมาย 
 

        

 
7. ชีแ้จงการพจิารณา 

7.1 ร่าง พรบ. (L1) 
7.2 ร่างกฎกระทรวง 
(L2)  
7.3 ร่างประกาศฯ (L3) 
 

        

 
8. ประกาศใน 
    ราชกจิจานุเบกษา 
 

        

 
9. สง่เสรมิการบังคับ   
ใชก้ฎหมาย 
 

        

 
10. ตดิตามและ
ประเมนิผลการบังคับ   
ใชก้ฎหมาย 
 

        

 
11. สรุปรายงานและ
เผยแพร่ 
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YES 

NO 

NO 

YES 

NO 

Legal 1  ร่าง พรบ. 

Legal 2  ร่างกฎกระทรวง 
Legal 3  ร่างประกาศฯ 

ยุต ิ

ยุต ิ

ข ัน้ตอน 
ที ่4 

ข ัน้ตอน
ที ่6 



 
       รายละเอยีด   ข ัน้ตอนการปฏบิตังิานพฒันากฎหมายดา้นการพฒันาพฤตกิรรมสุขภาพ  

             ลดปัจจยัเสีย่งและภาระโรค 

 
ขัน้ตอน  ค าอธบิาย / รายละเอยีด 

 
ขอ้ก าหนด ตวัชีว้ดั 

1. ก าหนด
ผูร้ับผดิชอบในการ
ด าเนนิงาน 

ส านักฯ /สถาบัน ก าหนดผูร้ับผดิชอบ โดยอาจจัดท า
ในรูปคณะกรรมการ/คณะท างาน ซึง่ประกอบดว้ย
ผูบ้รหิาร นักวชิาการ ผูแ้ทนหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

และผูแ้ทนผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

- มรีะบบการ
ประสานงาน 

 

2. ศกึษาขอ้มูลดา้น
เพือ่การตดัสนิใจใน

เบือ้งตน้ 

ส านักฯ /สถาบัน ด าเนนิการ : 
- ศกึษา รวบรวม วเิคราะหส์ถานการณห์รอืสภาพ

ปัญหา รวมทัง้ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่
เกีย่วขอ้ง 
- ก าหนดประเด็น/เน้ือหาเป็นทางเลอืกในการจัดท า

เป็นมาตรการทางกฎหมาย 
- ศกึษาความพรอ้มทางวชิาการ วธิกีารด าเนนิงาน 
ทรัพยากร เครอืขา่ยในการด าเนนิงานในประเด็นนัน้ๆ  

- วเิคราะหแ์ละจัดท าขอ้มูลผลกระทบในการ
ด าเนนิการ ตามมาตรการทางกฎหมาย 

- มรีะบบ
ฐานขอ้มูล 

- มี
ระบบ

การ 
เฝ้า
ระวงัฯ 

3. การตดัสนิใจ

เบือ้งตน้ 

- ส านัก/สถาบัน น าเสนอขอ้มูลตอ่คณะกรรมการ/

ผูบ้รหิารกรมควบคมุโรค เพือ่ตดัสนิใจในเบือ้งตน้ใน
การคดัเลอืกประเด็น/เน้ือหาทีต่อ้งการ  
- กรณีทีค่ณะกรรมการ/ผูบ้รหิารฯ   ไม่เห็นชอบ 

เน่ืองจากเห็นวา่ขอ้มูลยังไม่ชดัเจนเพยีงพอในการ
ตดัสนิใจ  ใหส้ านัก/สถาบันน ากลบัไปทบทวนหรอื
ศกึษาขอ้มูลเพิม่เตมิ 

- กรณีทีค่ณะกรรมการ/ผูบ้รหิารฯ เห็นวา่ไม่มคีวาม
จ าเป็นตอ้งใชม้าตรการทางกฎหมายใหต้ดัสนิใจ ไม่
เห็นชอบ ส านัก/สถาบันตอ้งยุตกิารด าเนนิการ 

- กรณีทีผู่บ้รหิาร/คณะกรรมการตดัสนิใจเห็นชอบวา่   
มคีวามจ าเป็นตอ้งใชม้าตรการทางกฎหมาย ส านัก/
สถาบันจงึด าเนนิการตอ่ไป 

- ความสมบูรณ์

ของเอกสารและ
ขอ้มูล 

 

4. วเิคราะหค์วาม
เป็นไปไดใ้นการตรา
เป็นกฎหมาย 

ส านัก/สถาบัน วเิคราะหค์วามจ าเป็นในการมี
กฎหมาย ร่วมกบัผูแ้ทนหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง และ
ผูแ้ทนผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี โดยมขีัน้ตอน ดงัน้ี 

1)  วเิคราะหว์า่มกีฎหมายแลว้หรอืไม ่โดย 
1.1) กรณีทีย่ังไม่มกีฎหมายแม่ใชบ้ังคบัใน

ปัจจุบันใหเ้สนอใหต้ราพระราชบัญญัต ิ

1.2) กรณีมกีฎหมายแม่แตย่ังไม่มกีฎหมายล าดบั
รองใหเ้สนอใหต้รากฎหมายล าดบัรอง 

1.3) กรณีทีม่กีฎหมายแลว้ใหพ้จิารณาวา่

ครอบคลมุประเด็นทีต่อ้งการหรอืไม่ โดย 
1.3.1 หากยังไม่ครอบคลมุประเด็นทีต่อ้งการ  
ใหเ้สนอใหม้กีารปรับปรุงกฎหมาย 

      1.3.2 หากครอบคลมุประเด็นทีต่อ้งการแลว้แต่

ไม่มกีารน าไปปฏบิัต ิใหเ้สนอใหม้กีารผลกัดนับังคบั
ใชก้ฎหมาย 
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ขัน้ตอน  ค าอธบิาย / รายละเอยีด 

 
ขอ้ก าหนด ตวัชีว้ดั 

4. วเิคราะหค์วาม
เป็นไปไดใ้นการตรา
เป็นกฎหมาย  

(ตอ่) 

2) ส านัก/สถาบันร่วมกบัผูแ้ทนหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้ง และผูแ้ทนผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี สรุป
ประเภทของกฎหมายทีจ่ะด าเนนิการได ้
พรอ้มทัง้วเิคราะหเ์งือ่นไขการใชอ้ านาจตาม

กฎหมายหลกัในประเด็นตา่งๆ  ดงัน้ี 
2.1 ประเภทของกฎหมายทีจ่ะ

ด าเนนิการพัฒนา 

2.2 เงือ่นไขในประเด็นตา่งๆ ไดแ้ก ่
ใครคอืผูม้อี านาจในการตรา
กฎหมาย, ขัน้ตอนในการตรา

กฎหมาย, หน่วยงานรับผดิชอบ
ในการเสนอร่างกฎหมาย และ
ขัน้ตอน/วธิกีารน าเสนอร่าง

กฎหมาย 

  

5. การตดัสนิใจเพือ่
ด าเนนิการพัฒนาให ้

เกดิกฎหมาย 

ส านัก/สถาบัน ด าเนนิการเสนอคณะกรรมการ/
ผูบ้รหิารกรมฯ  และผูบ้รหิารกระทรวงตดัสนิใจ ใน

ประเด็น : ใหม้กีารพัฒนาใหเ้กดิกฎหมาย, 
ก าหนดประเภทของกฎหมาย (พระราชบัญญัต ิ
หรอืกฎหมายล าดบัรอง)  

- ความสมบูรณ์
ของเอกสารและ

ขอ้มูล 

- 

6. การจัดท าร่าง
กฎหมาย 

1) ส านัก/สถาบัน ด าเนนิการ  
1.1) จัดท าหลกัเกณฑท์างวชิาการในประเด็น

ทีจ่ะบัญญัตเิป็นกฎหมาย 

1.2) จัดท าขอ้มูลทางวชิาการเพือ่ชีแ้จง
เหตผุลความจ าเป็นในการก าหนด
หลกัเกณฑใ์นเรือ่งนัน้ๆ 

1.3) จัดท าขอ้มูลสถานการณ ์สภาพปัญหา 
ขอ้เท็จจรงิและแนวทางปฏบิัตทิีเ่ป็นอยู ่

1.4) น าเสนอตอ่ผูแ้ทนหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

และผูแ้ทนผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี เพือ่พจิารณา
หลกัเกณฑท์างวชิาการ 

2) ส านัก/สถาบัน ร่วมกบัผูแ้ทนหน่วยงานที่

เกีย่วขอ้ง และผูแ้ทนผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี
ด าเนนิการ จัดท าร่างกฎหมาย 

- มขีอ้มูลดา้น
วชิาการรองรับ 
 

 

7. ชีแ้จงการพจิารณา

ร่างกฎหมาย 

ส านัก/สถาบัน จัดท าหลกัการและเหตผุล

ประกอบร่างกฎหมาย เพือ่เสนอผูบ้รหิารกรม
ควบคมุโรค ลงนามเสนอร่างกฎหมายตอ่ผูม้ี
อ านาจในการพจิารณาร่างกฎหมาย โดยส านัก/

สถาบันและผูบ้รหิารกรมฯ ร่วมกนัชีแ้จงตอ่ผูม้ี
อ านาจพจิารณาร่างกฎหมาย ดงัรายละเอยีดใน 
ขัน้ตอนการปฏบิัตงิานที ่ 

Legal 1 ร่างพระราชบัญญัต ิ
Legal 2 ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสขุ 

-  ความสมบูรณ์

ของเอกสารและ
ขอ้มูล  
- การ Lobby 

ประธาน
คณะกรรมการ 

 

8. ตดิตามการ

ประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษา 
 

ส านัก/สถาบัน ตดิตามการประกาศใน          

ราชกจิจานุเบกษากบัทางส านักเลขาธกิาร
คณะรัฐมนตรเีป็นระยะ  

- ระบบการสือ่สาร

มคีวามสะดวก 
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ขัน้ตอน ค าอธบิาย / รายละเอยีด  
 

ขอ้ก าหนด ตวัชีว้ดั 

9. สง่เสรมิการบังคบั

ใชก้ฎหมาย 

ส านัก/สถาบัน ด าเนนิการ 

-  ท าความเขา้ใจและชีแ้จงหน่วยงานเครอืขา่ยผูม้ี
สว่นไดส้ว่นเสยี ทีเ่กีย่วขอ้งกบัตวับทกฎหมาย 
และแนวทางการน าไปใช ้

- จัดท าเอกสาร คูม่อื ซดี ีวทิยากร สนับสนุนการ
ปฏบิัตกิาร 
- ประชาสมัพันธใ์หค้วามรูแ้กป่ระชาชน 

- ม ีWebsite 

- มงีบประมาณ 
- มรีะบบการ
ตดิตามและ

ประเมนิผล 

 

10. ตดิตามและ
ประเมนิผลการใช ้

กฎหมาย 

- ส านัก/สถาบัน ตดิตามและประเมนิผลวา่
หลกัเกณฑท์างวชิาการในกฎหมายสามารถใช ้

ประโยชนไ์ดจ้รงิหรอืไม ่

  

11. สรุปรายงาน และ

เผยแพร ่

- ส านัก/สถาบันสรุปรายงานและเผยแพร่ให ้
ประชาชน ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

- ก าหนดใหม้ี
ผูร้ับผดิชอบ 

 

 
ข ัน้ตอนที ่6 และ 7 

 

 
ด าเนนิการในการสรา้งเสรมิความเขม้แข็ง

ของภาคเีครอืขา่ย  และประเมนิผลการ
ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมฯ 
 

  

 

Legal 1 ข ัน้ตอนการปฏบิตัจิดัท ารา่งพระราชบญัญตัดิา้นการพฒันาพฤตกิรรมสุขภาพ 
ลดปัจจยัเสีย่งและภาระโรค 

ขัน้ตอน ส านัก/

สถาบัน 

ผูบ้รหิาร

กรม 

คก.สธ./

ผูบ้รหิาร 
สธ. 

 
 
 

   

 
L1.1 จัดท าหลักการและเหตผุลประกอบร่างพระราชบัญญัต ิเสนอผูบ้รหิาร
กรมควบคมุโรค ลงนาม 
 

   

 
L1.2 ชีแ้จงคณะกรรมการสาธารณสขุ 
 

  
 

 
L1.3  ชีแ้จงรัฐมนตรวีา่การกระทรวงสาธารณสขุ 
 

   

 
L1.4  - ชีแ้จงคณะกรรมการกลั่นกรองเรือ่งเพือ่เสนอตอ่คณะรัฐมนตร ี
        - ชีแ้จงคณะกรรมการกฤษฎกีา 
 

   

 
L1.5  คณะกรรมการร่วมระหวา่งรัฐบาลและรัฐสภา 
 

   

L1.6 
- ชีแ้จงสภาผูแ้ทนราษฎรเพือ่พจิารณาวาระที ่1,2,3 

-ชีแ้จงคณะกรรมาธกิารของสภาผูแ้ทนราษฎร  

-ชีแ้จงคณะกรรมการประสานงานสภาผูแ้ทนราษฎรและวฒุสิภา  

- ชีแ้จงวฒุสิภาเพือ่พจิารณาวาระ ที ่1,2,3  

- ชีแ้จงในทีป่ระชมุร่วมกันสองสภา 

   

- ชีแ้จงคณะกรรมาธกิารร่วมกันของสองสภา 

- ชีแ้จงสภาผูแ้ทนราษฎรและวฒุสิภาใหค้วามเห็นชอบตามมตขิอง
คณะกรรมาธกิารร่วมกันสองสภา 
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YES 

NO 

ข ัน้
ตอน
ที ่7 

 
ข ัน้ 
ตอน 
ที ่8 



 
รายละเอยีด  ข ัน้ตอนการปฏบิตัจิดัท ารา่งพระราชบญัญตัดิา้นการพฒันาพฤตกิรรม 
                     สุขภาพ ลดปัจจยัเสีย่งและภาระโรค 

 

ข ัน้ตอน ค าอธบิาย / รายละเอยีด 
 

เอกสาร 
อา้งองิ/

แบบฟอรม์ 

ขอ้ก าหนด ตวัชีว้ดั 

L 1.1 ส านัก/สถาบัน จัดท าหลกัการและเหตผุลประกอบ

ร่างพระราชบัญญัตเิพือ่เสนอผูบ้รหิารกรมควบคมุ
โรคลงนาม เพือ่เสนอคณะกรรมการสาธารณสขุ
และผูบ้รหิารกระทรวงสาธารณสขุ 

 - ความสมบูรณ์

ของเอกสาร
และขอ้มูล  

 

L 1.2 ส านัก/สถาบัน และผูบ้รหิารกรมควบคมุโรค
ร่วมกนัชีแ้จงคณะกรรมการสาธารณสขุเพือ่
พจิารณาใหค้วามเห็นชอบโดยมกีารประชมุเตรยีม

ความพรอ้ม/ซกัซอ้มขอ้มูลกอ่น  

 - ความสมบูรณ์
ของเอกสาร
และขอ้มูล  

- การ Lobby 
ประธาน คกก. 

 

L 1.3 ส านัก/สถาบัน และผูบ้รหิารกรมควบคมุโรค 

ร่วมกนัชีแ้จงรัฐมนตรวีา่การกระทรวงสาธารณสขุ
เพือ่พจิารณาใหค้วามเห็นชอบ  

 - ความสมบูรณ์

ของเอกสาร
และขอ้มูล 

 

L 1.4 ส านัก/สถาบัน ผูบ้รหิารกรมควบคมุโรค และ

ผูบ้รหิารกระทรวงสาธารณสขุ ร่วมกนัชีแ้จง
คณะกรรมการกลัน่กรองเรือ่งเพือ่เสนอตอ่
คณะรัฐมนตร(ีกรณีทีม่)ีและชีแ้จงคณะกรรมการ

กฤษฎกีา  

 - ความสมบูรณ์

ของเอกสาร
และขอ้มูล 
- การ Lobby 

ประธาน คกก. 

 

L 1.5 ศนูยบ์รหิารกฎหมายร่วมกบัส านัก/กองวชิาการ 
และผูบ้รหิารกรมอนามัยร่วมกนัชีแ้จง

คณะกรรมการร่วมระหวา่งรัฐบาลและรัฐสภา 

 - ความสมบูรณ์
ของเอกสาร

และขอ้มูล 
- การ Lobby 
ประธาน คกก. 

 

L 1.6 ศนูยบ์รหิารกฎหมายร่วมกบัส านัก/กองวชิาการ 

และผูบ้รหิารกรมอนามัยร่วมกนั  

- ชีแ้จงสภาผูแ้ทนราษฎรเพือ่พจิารณาวาระ       

ที ่1,2,3 

-ชีแ้จงคณะกรรมาธกิารของสภาผูแ้ทนราษฎร  

-ชีแ้จงคณะกรรมการประสานงานสภา

ผูแ้ทนราษฎร 

และวฒุสิภา  

- ชีแ้จงวฒุสิภาเพือ่พจิารณาวาระ ที ่1,2,3  

- ชีแ้จงในทีป่ระชมุร่วมกนัสองสภา 

- ชีแ้จงคณะกรรมาธกิารร่วมกนัของสองสภา 

 - ชีแ้จงสภาผูแ้ทนราษฎรและวฒุสิภาให ้    

ความเห็นชอบตามมตขิองคณะกรรมาธกิารร่วมกนั   
สองสภา 

 - ความสมบูรณ์
ของเอกสาร
และขอ้มูล 

- การ Lobby 
ประธาน กมธ. 
 

 

ขัน้ตอน

ที ่8 

ด าเนนิการประกาศในราชกจิจานุเบกษา    
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Legal 2  ข ัน้ตอนการปฏบิตักิารจดัท ารา่งกฎกระทรวงดา้นการพฒันาพฤตกิรรม 
                สุขภาพ  ลดปัจจยัเสีย่ง  และภาระโรค 

 
ที ่
 

ข ัน้ตอน 
ส านกั/

สถาบนั 

ผูบ้รหิาร

กรม 

 

คกก.สธ./
ผบ.สธ. 

 
 
 

 

 
   

 
L 2.1 

 

 

จัดท าหลักการและเหตผุลประกอบร่างกฎกระทรวง 
 

   

 
L 2.2 

 

 

ชีแ้จงคณะกรรมการสาธารณสขุ 

 

   

 
L 2.3 

 

 

ชีแ้จงรัฐมนตรวีา่การกระทรวงสาธารณสขุ 

 

   

 
L 2.4 

 

- ชีแ้จงคณะกรรมการกลั่นกรองเรือ่งเพือ่เสนอตอ่

คณะรัฐมนตร ี

- ชีแ้จงคณะกรรมการกฤษฎกีา 

   

 
 
รายละเอยีด  ข ัน้ตอนการปฏบิตักิารจดัท ารา่งกฎกระทรวงดา้นการพฒันา 
                     พฤตกิรรมสุขภาพ ลดปัจจยัเสีย่งและภาระโรค 
ข ัน้ตอน ค าอธบิาย / รายละเอยีด  

 
เอกสารอา้งองิ/
แบบฟอรม์ 

ขอ้ก าหนด ตวัชีว้ดั 

L 2.1 
 

 

ส านัก/สถาบัน จัดท าหลกัการและ
เหตผุลประกอบร่างพระราชบัญญัติ
เพือ่เสนอผูบ้รหิารกรมควบคมุโรคลง
นาม เพือ่เสนอคณะกรรมการ

สาธารณสขุและผูบ้รหิารกระทรวง
สาธารณสขุ 

 - ความ
สมบูรณข์อง
เอกสารและ
ขอ้มูล  

 

L 2.2 ส านัก/สถาบัน และผูบ้รหิารกรม
ควบคมุโรคร่วมกนัชีแ้จง
คณะกรรมการสาธารณสขุเพือ่
พจิารณาใหค้วามเห็นชอบโดยมกีาร

ประชมุเตรยีมความพรอ้ม/ซกัซอ้ม
ขอ้มูลกอ่น  

 - ความ
สมบูรณข์อง
เอกสารและ
ขอ้มูล  

- การ Lobby 
ประธาน
คณะกรรมการ 

L 2.3 ส านัก/สถาบัน และผูบ้รหิารกรม
ควบคมุโรค ร่วมกนัชีแ้จง
รัฐมนตรวีา่การกระทรวงสาธารณสขุ

เพือ่พจิารณาใหค้วามเห็นชอบ  

 - ความ
สมบูรณข์อง
เอกสารและ

ขอ้มูล  

 

L 2.4 ส านัก/สถาบัน ผูบ้รหิารกรมควบคมุ
โรค และคณะกรรมการสาธารณสขุ/

ผูบ้รหิารกระทรวงสาธารณสขุ ร่วมกนั
ชีแ้จงคณะกรรมการกลัน่กรองเรือ่ง
เพือ่เสนอตอ่คณะรัฐมนตร(ีกรณีทีม่)ี

และชีแ้จงคณะกรรมการกฤษฎกีา  

 - ความ
สมบูรณข์อง

เอกสารและ
ขอ้มูล  

- การ Lobby 
ประธาน

คณะกรรมการ 

ขัน้ตอน
ที ่8 

ด าเนนิการประกาศในราชกจิจา-

นุเบกษา 
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YES 

NO 

ข ัน้ตอน 
ที ่8 

ข ัน้ตอน 
ที ่7 



 
Legal 3  ข ัน้ตอนการปฏบิตักิารจดัท ารา่งประกาศกระทรวงดา้นการพฒันา 
                พฤตกิรรมสุขภาพ ลดปัจจยัเสีย่งและภาระโรค 
 

ที ่
 

ข ัน้ตอน ส านกั/
สถาบนั 

ผูบ้รหิาร
กรม 

คกก.สธ./
ผบ.สธ. 

 
 
 

 

 

 

   

 
L 3.1 

 

จัดท าหลักการและเหตผุลประกอบร่างประกาศ

กระทรวง 

 

   

 
L 3.2 

 

ชีแ้จงคณะกรรมการสาธารณสขุ 

 

 

   

 
L 3.3 

 

ชีแ้จงรัฐมนตรวีา่การกระทรวงสาธารณสขุ 

 

   

 

 
รายละเอยีด  ข ัน้ตอนการปฏบิตักิารจดัท ารา่งประกาศกระทรวงดา้นการพฒันา 
                     พฤตกิรรมสุขภาพ ลดปัจจยัเสีย่งและภาระโรค 
 

ข ัน้ตอน ค าอธบิาย / รายละเอยีด เอกสารอา้งองิ/
แบบฟอรม์ 

ขอ้ก าหนด ตวัชีว้ดั 

L 3.1 
 

 

ส านัก/สถาบัน จัดท าหลกัการ และเหตผุล
ประกอบร่างประกาศกระทรวงเพือ่เสนอผูบ้รหิาร
กรมควบคมุโรคลงนามเพือ่เสนอเพือ่เสนอ

คณะกรรมการสาธารณสขุและผูบ้รหิารกระทรวง
สาธารณสขุ 

 - ความสมบูรณ์
ของเอกสารและ
ขอ้มูล  

 

L 3.2 ส านัก/สถาบัน และผูบ้รหิารกรมควบคมุโรค
ร่วมกนัชีแ้จงคณะกรรมการสาธารณสขุ/ผูบ้รหิาร
กระทรวงสาธารณสขุ เพือ่พจิารณาใหค้วาม
เห็นชอบโดยมกีารประชมุเตรยีมความพรอ้ม/

ซกัซอ้มขอ้มูลกอ่น 

 - ความสมบูรณ์
ของเอกสารและ
ขอ้มูล 
- การ Lobby 

ประธาน
คณะกรรมการ 

 

L 3.3 ส านัก/สถาบัน ผูบ้รหิารกรมควบคมุโรค และ
ผูบ้รหิารกระทรวงสาธารณสขุ ร่วมกนัชีแ้จง
รัฐมนตรวีา่การกระทรวงสาธารณสขุเพือ่พจิารณา

ใหค้วามเห็นชอบ 

 - ความสมบูรณ์
ของเอกสารและ
ขอ้มูล  

 

ขัน้ตอน
ที ่8 

ด าเนนิการประกาศในราชกจิจานุเบกษา    
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YES 

YES 

NO 

NO 

YES 

NO 

ข ัน้ตอน
ที ่8 

 

ข ัน้ตอน 
ที ่7 



 

 

5.5 ข ัน้ตอนการปฏบิตังิานการถา่ยทอดสูบุ่คคล (การฝึกอบรม) 
 

ที ่
 

ข ัน้ตอน 
 

 
ส านกัวชิาการ คณะกรรมการ 

 
 
 

 
 

  

1. วเิคราะหปั์ญหาสขุภาพในพืน้ทีแ่ละความตอ้งการของ
กลุม่เป้าหมาย 
 

  

2. รวมรวบขอ้มลูและก าหนดแนวทางในการไขแกปั้ญหา 
 
 

  

3. จัดท าโครงการ 
 
 

  

4. 
 

 แตง่ตัง้คณะกรรมการ  
 
 

  

5.  รวบรวมองคค์วามรูแ้ละก าหนดประเด็น 
 
 

  

6. ร่างหลักสตูร  

 
 

  

7. ทดสอบ / ตรวจสอบ 
วธิฝึีกอบรม 
 

  

8.  การเตรยีมการกอ่นการฝึกอบรม 
 

 

  

9. การด าเนนิการฝึกอบรม 
 
 

  

10. การประเมนิภายหลังการฝึกอบรม 
 
 

  

11. สรุปผลการด าเนนิงาน 
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ข ัน้ 
ตอน
ที ่4 

NO 

YES 

ข ัน้ 
ตอน
ที ่6 



 

รายละเอยีด  ข ัน้ตอนการปฏบิตังิานการถา่ยทอดสูบุ่คคล (การฝึกอบรม) 
 

ขัน้ตอน ค าอธบิาย / รายละเอยีด 
ปัจจัย

ความส าเร็จ 

จุดควบคมุ

ความเสีย่ง 

1.หาความ
ตอ้งการใน

การฝึกอบรม    

     เจา้หนา้ทีผู่ร้ับผดิชอบ/ผูเ้กีย่วขอ้ง วเิคราะห์
ปัญหาสขุภาพในพืน้ทีแ่ละความตอ้งการของ

กลุม่เป้าหมายและรวบรวมปัญหาทีเ่กดิขึน้ในพืน้ที ่
หรอืจากหน่วยงานทีต่อ้งการเผยแพร่/ฝึกอบรม  โดย
พจิารณาวา่ปัญหาดงักลา่วเป็นปัญหาทีต่อ้งแกไ้ขดว้ย

การฝึกอบรม  ปัญหาทีต่อ้งแกไ้ขดว้ยการฝึกอบรมมัก
เป็นปัญหาทีแ่กไ้ขโดยการใหค้วามรู ้ ความเขา้ใจ
เพือ่ใหเ้กดิการปฏบิัตทิีถู่กตอ้ง  มกีารส ารวจความ

ตอ้งการในการอบรม เพือ่จะไดร้ับทราบความตอ้งการ
เพือ่น ามาวางแผนในการอบรม ใหค้รอบคลมุ ผูเ้ขา้รับ
การอบรมตอ้งการเรยีนรูเ้รือ่งอะไรบา้ง 

  

2. รวบรวม
ขอ้มูลและ
ก าหนด

แนวทางใน
การ
แกปั้ญหาฯ 

 

เจา้หนา้ทีผู่ร้ับผดิชอบ/ผูเ้กีย่วขอ้งวเิคราะหข์อ้มูลฯ
และจัดท าขอ้เสนอแนวทางในการแกไ้ขปัญหาฯ 

  

3.การจัดท า
โครงการ

ฝึกอบรม   

     เจา้หนา้ทีผู่ร้ับผดิชอบ/ผูเ้กีย่วขอ้ง จัดท า
โครงการฝึกอบรม พรอ้มรายละเอยีดของกจิกรรมที่

ตอ้งท าในการฝึกอบรม เพือ่เป็นขัน้ตอนในการ
ด าเนนิงาน  โดยน าความจ าเป็นจากขอ้ 1 มาเขยีน
เป็นวตัถุประสงคข์องการฝึกอบรม และก าหนดเน้ือหา 

/ หลกัสตูรในการฝึกอบรมใหส้อดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคใ์นการฝึกอบรม รวมทัง้เวลาทีใ่ชใ้นการ
ฝึกอบรม  ก าหนดผูเ้ขา้รับการอบรมเป็นใคร  มี

คณุสมบัตอิย่างไร  จ านวนเท่าใด  มวีธิกีารในการ
ฝึกอบรมอย่างไร  วทิยากรและทีป่รกึษาเป็นใคร  วนั
เวลาทีใ่ชใ้นการอบรม  สถานที ่งบประมาณทีใ่ช ้และ

ระบุวธิกีารประเมนิผล / ตดิตามผลการอบรม  

  

4. แตง่ตัง้
คณะกรรม 

การ   

     หัวหนา้หน่วยงานแตง่ตัง้คณะท างานโดย
พจิารณาจากความจ าเป็น อาจมบีุคลากรอืน่ๆมาร่วม

ด าเนนิการ อาจใชท้ัง้บุคลากรภายใน และ ภายนอก
หน่วยงาน  อาจมผีูท้ีม่คีวามรู ้ความสามารถที่
แตกตา่งกนัออกไป โดยค านงึถงึการบรรลเุป้าหมาย 

  

5. รวบรวม
องคค์วามรู ้
และก าหนด

ประเด็น 

     เจา้หนา้ทีผู่ร้ับผดิชอบ/ผูเ้กีย่วขอ้งรวบรวมองค์
ความรูท้ีจ่ะท าการฝึกอบรม พรอ้มทัง้ก าหนด
เน้ือหาวชิาในการฝึกอบรม โดยการจัดเน้ือหาในการ

ฝึกอบรมเป็นขัน้ตอน มกีารจัดเน้ือหาจากเรือ่งง่ายสู่

เรือ่งยาก  จัดล าดบัในเรือ่งเวลาตามล าดบักอ่นหลงั 
โดยน าเน้ือหาทีเ่กีย่วชอ้ง ทีไ่ดจ้ากการหาความ

ตอ้งการในการฝึกอบรมมาพจิารณาร่วมดว้ย 

 - องค์
ความรูท้ี่
ถูกตอ้ง

ทันสมัย 

6. ร่าง
หลกัสตูร   

    คณะกรรมการจัดท าหลกัสตูร ปรับเน้ือหาทีจ่ะท า
การฝึกอบรมใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณแ์ละ

ระยะเวลาทีเ่ป็นปัจจุบันและสอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของผูเ้ขา้รับการอบรมโดยยดึหลกัการและ
กระบวนการฝึกอบรมประกอบดว้ยเสมอ ตอ้งระบุความ

จ าเป็นในการฝึกอบรมเพือ่แกปั้ญหาหรอืด าเนนิการ
เพือ่อะไร  ประกอบดว้ย  

 - มกีาร
ประเมนิ 

กอ่น 
และหลงั
ฝึกอบรม 
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ขัน้ตอน ค าอธบิาย / รายละเอยีด 
ปัจจัย

ความส าเร็จ 
จุดควบคมุ
ความเสีย่ง 

  6.1 วตัถุประสงคท์ั่วไปและวตัถุประสงคเ์ฉพาะ  
ภายหลงัการฝึกอบรมแลว้ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม
สามารถท าอะไรได ้     

  

    6.2 เน้ือหา /หลกัสตูรจะตอ้งสอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคท์ีต่อ้งการ   

  

   6.3 ก าหนดวธิกีารประเมนิผลของหลกัสตูรวา่แตล่ะ

วชิาจะประเมนิผลดว้ยวธิกีารใด(เชน่ การประเมนิกอ่น
การอบรม  ระหวา่งอบรม  ภายหลงัการอบรม) 

  

7. ทดสอบ / 

ตรวจสอบ 
วธิกีาร
ฝึกอบรม   

 

     เจา้หนา้ทีผู่ร้ับผดิชอบ/ผูเ้กีย่วขอ้ง เลอืก

กลุม่เป้าหมายทีจ่ะน าวธิกีาร / เน้ือหาไปท าการ
ทดสอบโดยกลุม่เป้าหมายดงักลา่วตอ้งเป็นกลุม่
เดยีวกนักบักลุม่ทีจ่ะท าการฝึกอบรมจรงิ  จุดประสงค์

เพือ่ทดสอบวา่มปัีญหาในการเตรยีมการและ
ด าเนนิการหรอืไม่  หากมปัีญหาใหด้ าเนนิการปรับปรุง
หลกัสตูร / วธิดี าเนนิการในทุกปัญหาทีเ่กดิ แลว้

น ามาทดสอบใหม่  หากไม่มปัีญหาก็จะไดห้ลกัสตูร 
น ารูปแบบทีไ่ดไ้ปใชใ้นการฝึกอบรมจรงิ 

 - กลุม่   

เป้าหมาย 
ตรงตาม 
ทีก่ าหนด 

8. การ

เตรยีมการ
กอ่นการ
ฝึกอบรม 

เจา้หนา้ทีผู่ร้ับผดิชอบ/ผูเ้กีย่วขอ้งเตรยีมการกอ่น  

การฝึกอบรมกบักลุม่เป้าหมายทีก่ าหนดไว ้  โดย
ด าเนนิการตามหลกัสตูรทีผ่่านการทดสอบ/ตรวจสอบ
แลว้  ดงัน้ี 

  8.1 คดัเลอืกผูเ้ขา้รับการอบรม แลว้แจง้ใหท้ราบ
พรอ้มโครงการและตารางการอบรมและรายละเอยีด
อืน่ๆ ทีต่อ้งการใหผู้เ้ขา้รับการอบรมปฏบิัต ิ

  8.2 ตดิตอ่ทีป่รกึษา วทิยากร แลว้ท าหนังสอืเชญิ 
พรอ้มทัง้แนบรายละเอยีดโครงการและตารางการ
ฝึกอบรม 

  8.3 ตดิตอ่สถานทีฝึ่กอบรม สถานทีด่งูาน (ถา้ม)ี 
และบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ขอความร่วมมอื 
  8.4 จัดเตรยีมอปุกรณก์ารฝึกอบรมทัง้ Hardware  

และ  Software  ใหค้รบถว้นและมสีภาพพรอ้มทีจ่ะ 
ใชง้านได ้
  8.5 จัดเตรยีมเอกสารประกอบการฝึกอบรม โดย

ตดิตอ่ขอตน้ฉบับจากวทิยากรทีส่อนแตล่ะวชิา 
  8.6 จัดเตรยีมยานพานหะเพือ่อ านวยความสะดวก 
  8.7 จัดเตรยีมเกีย่วกบัพธิเีปิดการฝีออบรม ซึง่ไดแ้ก ่

  - เชญิประธานในพธิ ีสว่นใหญ่จะเชญิผูบ้ังคบับัญชา
ระดบัสงู หรอืผูท้ีเ่หมาะสม 
  - ก าหนดตวัผูอ้า่นรายงานและพธิกีร ซึง่อาจเป็นคน

เดยีวกนัส าหรับผูอ้า่นรายงานมักจะเป็นหัวหนา้
หน่วยงานทีจ่ัดการฝึกอบรม หรอืหัวหนา้โครงการ 
- ร่างค ากลา่วรายงานและค ากลา่วเปิดการอบรมโดย

ผ่านความเห็นชอบของผูก้ลา่วรายงาน และประธาน
กอ่นจัดพมิพ ์
- จัดเตรยีมเจา้หนา้ทีโ่สตทัศนูปกรณ ์เพือ่บันทกึภาพ

ในพธิเีปิดการฝึกอบรม 
- เตรยีมป้ายชือ่ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม ควรเขยีน 
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ขัน้ตอน ค าอธบิาย / รายละเอยีด ปัจจัย

ความส าเร็จ 
จุดควบคมุ
ความเสีย่ง 

8. การ
เตรยีมการ
กอ่นการ
ฝึกอบรม  

(ตอ่) 

เฉพาะชือ่ใหม้ขีนาดใหญ่ เพือ่ใหเ้ห็นในระยะไกล
พอสมควร 
- จัดท าบัญชรีายชือ่ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม เพือ่การ
ลงทะเบยีนในวนัพธิเีปิด 

- เตรยีมโตะ๊ส าหรับลงทะเบยีน 
- เตรยีมหอ้งประชมุส าหรับผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม  
แขกรับเชญิและผูร้่วมพธิทีัง้หมดโดยใหม้กีารท า

ความสะอาด จัดหาไมด้อกประดบัไมป้ระดบั 
- เตรยีมโตะ๊หมู่บูชา ทีก่ราบพระ ดอกไม ้ธูป เทยีน
และเทยีนชนวนควรจุ่มน ้ามันหมาด ๆ กอ่นประธานใน

พธิมีาถงึ ตัง้ธงชาตไิวด้า้นซา้ยพระบรมฉายาลกัษณ์
ตัง้ไวด้า้นขวา เลยีงหนา้เขา้หาโตะ๊หมู่บูชา 

- ตรวจสอบระบบเสยีงไมโครโฟนของผูก้ลา่ว 

  รายงานและประธาน 
- ก าหนดตวัผูส้ง่เทยีนชนวนใหป้ระธานฯ 
- ก าหนดตวัผูร้ับการลงทะเบยีนของผูเ้ขา้รับการ

ฝึกอบรม และผูต้อ้นรับแขก 
- จัดเตรยีมน ้าชา กาแฟ และของวา่งหลงัพธิเีปิดการ
ฝึกอบรม 

- เตรยีมการปฐมนเิทศ  และแนะน าตวัหลงัประธาน
และแขกรับเชญิกลวัแลว้ 

  

9. การ

ด าเนนิการ
ฝึกอบรม 

 เจา้หนา้ทีผู่ร้ับผดิชอบ/ผูเ้กีย่วขอ้งด าเนนิการ

ฝึกอบรมกบักลุม่เป้าหมายทีก่ าหนดไว ้โดย
ด าเนนิการตามหลกัสตูรทีผ่่านการทดสอบ/ตรวจสอบ
แลว้ 

 - (ในระหวา่งด าเนนิการฝึกอบรม) ผูเ้ขา้รับการ
ฝึกอบรมและวทิยากรจะท างานกนัอย่างหนักใน
กจิกรรมการเรยีนการสอน เพือ่ใหเ้กดิการ

เปลีย่นแปลงทัศนคตแิละการเรยีนรูใ้หม้ากทีส่ดุ 
ดงันัน้ ผูร้ับผดิชอบการฝึกอบรมจงึมสีว่นส าคญัยิง่ทีจ่ะ
ชว่ยใหท้ัง้ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม และวทิยากรมคีวาม

พรอ้มใหม้ากทีส่ดุ สิง่ทีจ่ะสามารถสนับสนุนใหเ้กดิ
ความพรอ้มแกผู่เ้ขา้รับการฝึกอบรมและวทิยากร 
ไดแ้ก ่

  1. จัดเจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวกตลอดเวลา 
  2. จัดเอกสารประกอบการอบรมใหพ้รอ้ม โดย
ประสานงานทัง้วทิยากรวา่จะแจกเมือ่ใด 

  3. ดแูลความพรอ้มของอาหารวา่ง น ้าชา กาแฟ 
และอาหารกลางวนัตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม  
  4. ตรวจสอบระบบแสง เสยีง และอปุกรณใ์หพ้รอ้ม
ทุกวนั 

  5. ดแูลใหม้กีารท าความสะอาดหอ้งอบรมและ
หอ้งน ้าทุกวนั 
  6. จัดเจา้หนา้ทีแ่ละพาหนะตอ้นรับ- สง่วทิยากร

กรณีทีเ่ชญิวทิยากรจากการนอกหน่วยงาน 
  7. จัดเจา้หนา้ทีแ่นะน าวทิยากรแกผู่เ้ขา้รับการอบรม 
ชือ่อะไร เป็นใคร ท างานทีไ่หน ความรูป้ระสบการณ ์

หัวขอ้วชิาทีจ่ะสอน  
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ขัน้ตอน ค าอธบิาย / รายละเอยีด ปัจจัย

ความส าเร็จ 
จุดควบคมุ
ความเสีย่ง 

   8.   ในกรณีทีต่อ้งไปศกึษาดงูานและพักแรมตามที่
ตา่ง ๆ ตอ้งท าก าหนดการและหัวขอ้ปฏบิัตพิรอ้มราบ
ละเอยีดตา่งๆ ทีค่วรทราบแจกใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรม
และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทราบ เพือ่ความพรอ้มของทุกฝ่าย 

  9.  จัดเจา้หนา้ทีด่แูลเกีย่วกบัยาและเวชภัณฑท์ี่
จ าเป็นเหลอืยามฉุกเฉิน 
  10. จัดเจา้หนา้ทีร่ับผดิชอบเกีย่วกบัการประเมนิผล

รายวชิา เมือ่เสร็จสิน้การอบรมของแตล่ะวชิา และ
ประเมนิผลรวมวา่การจัดอบรมตลอดหลกัสตูรไดผ้ลดี
หรอืไม่ดอีย่างไร 

  11. ตลอดการอบรม ควรจัดกจิกรรมแทรกตาม
โอกาสทีเ่หมาะสม เพือ่ใหเ้กดิความคุน้เคยและความ
เป็นกนัเองในกลุม่ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม 

  12. จัดพธิมีอบวฒุบิัตร/ประกาศนียบัตร และปิดการ
อบรม (ถา้ม)ี 

  

10. การ

ประเมนิ
ภายหลงัการ
ฝึกอบรม   

 

     เจา้หนา้ทีผู่ร้ับผดิชอบ/ผูเ้กีย่วขอ้งก าหนดวธิกีาร

และขัน้ตอนในการประเมนิ โดยมกีารตดิตามผูเ้ขา้รับ
การอบรมไดน้ าความรูท้ีไ่ดจ้ากการอบรมไปใช ้

ประโยชน ์/ ถ่ายทอดตอ่กลุม่เป้าหมายตอ่ไปหรอืไม่ 

ผูป้ระเมนิอาจตอ้งเขา้สุม่ประเมนิผูเ้ขา้รับการอบรม
ขณะก าลงัถ่ายทอดใหก้ลุม่เป้าหมาย วา่การถ่ายทอด
และเน้ือหาวชิายังคงถูกตอ้งและสือ่สูก่ลุม่เป้าหมาย

ไดต้รงตามเน้ือหาเดมิ 

- ผูเ้ขา้รับ

การอบรมมี
ความพงึ
พอใจ 

- แบบ

ประเมนิผล
ความ     
พงึพอใจ 

11. สรุปผล
การ

ด าเนนิงาน 

- เจา้หนา้ทีผู่ร้ับผดิชอบ/ผูเ้กีย่วขอ้งสรุปผลเป็น
รายงานการด าเนนิการฝึกอบรมตอ่หัวหนา้หน่วยงาน 

โดยรายงานรายละเอยีดวา่ด าเนนิการฝึกอบรมจะ
ประกอบดว้ยวตัถุประสงคใ์นการฝึกอบรม  ทีม่าของ
ปัญหา  เน้ือหา / หลกัสตูรในการฝึกอบรม วธิกีาร

ฝึกอบรม  กลุม่เป้าหมาย การประเมนิผลในการ
ฝึกอบรม  ปัญหา  อปุสรรค และการแกไ้ข และ
ประเมนิผลการปรับเปลีย่นพฤตกิรรมของ

กลุม่เป้าหมาย โดยด าเนนิการตามขัน้ตอนของคูม่อื
กระบวนการสือ่สารและประชาสมัพันธ ์
 

 - แบบ
รายงาน  

ผลการ
ด าเนนิงานฯ 

 
ข ัน้ตอนที ่6  
และ 7 

 

 
ด าเนนิการในการสรา้งเสรมิความเขม้แข็งของ
ภาคเีครอืขา่ย  และประเมนิผลการปรบัเปลีย่น

พฤตกิรรมฯ 
 

  

 
 

6. เอกสารอา้งองิ (Reference Document) 
- คูม่อืกระบวนการวจิัยและพัฒนาองคค์วามรูข้องกรมควบคมุโรค 
- คูม่อืกระบวนการพัฒนาระบบขา่วกรองและภัยสขุภาพ 
- คูม่อืกระบวนการสือ่สารความเสีย่ง 

- คูม่อืกระบวนการพัฒนาเครอืขา่ย 
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7. แบบฟอรม์ทีใ่ช ้(Form) 
- แบบประเมนิกอ่นและหลงัการฝึกอบรม 

- แบบประเมนิผลความพงึพอใจของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม 
 - แบบรายงานผลการ ด าเนนิงานฝึกอบรม 
 

8. เอกสารบนัทกึ (Record) 


