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๑. วัตถุประสงค   
 

   คูมือปฏิบัติงานฉบับนี้จัดทําข้ึน เพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานดานการพัฒนาเครือขายดาน
อาคารและสภาพแวดลอม ใหมีศักยภาพในการดําเนินงานดานอาคารและสภาพแวดลอม  

๑. ผังกระบวนการทํางาน   

ลําดับ กระบวนงาน มาตรฐานเวลา 
(วัน) 

ขอกําหนดของ
กระบวนการ 

ผูรับผิดชอบ 

๑.           
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๔๕ วัน 

 

- 
คณะทํางานพัฒนา
เครือขายฯ 

๒. ๑๕ วัน 

 

- 
คณะทํางานพัฒนา
เครือขายฯ 

๓. ๗ วัน 

 

- 
คณะทํางานพัฒนา
เครือขายฯ 

 

๔. 
 

๔๕ วัน 

 

- 
คณะทํางานพัฒนา
เครือขายฯ 

๕. ๑๕ วัน 

 

- 
คณะทํางานพัฒนา
เครือขายฯ 

๖. ๓๐ วัน 

 

- 
คณะทํางานพัฒนา
เครือขายฯ 

๗. ๑๕ วัน 

 

- 
คณะทํางานพัฒนา
เครือขายฯ 

        รวม ๑๗๒ วัน  
 

 หมายเหตุ :  ระยะเวลาดําเนินการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 

 

๖.๑ ศึกษา  รวบรวมขอมูล 

๖.๒ วิเคราะหขอมูล 

๖.๓ กําหนดหลักสูตร /เรื่องท่ีจะพัฒนา 

๖.๗ สรุปผลการดําเนินการ 

๖.๔ จัดทํา เนื้อหาวิชา /ความรู 

๖.๕ ดําเนินการ พัฒนาศักยภาพ 

๖.๖ ประเมินผลการพัฒนาศักยภาพ 
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๓. ขอบเขต (กิจกรรมตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุด) 

การพัฒนาศักยภาพเครือขายดานอาคารและสภาพแวดลอม เริ่มจากการศึกษา รวบรวมขอมูลความ
ตองการ ประเด็นปญหาสําคัญ ของบุคลากรเครือขายดานอาคารและสภาพแวดลอม นําขอมูลมาวิเคราะห เพื่อให
เห็นถึงสภาพปญหาและความตองการที่แทจริง นํามากําหนดหลักสูตรหรือเรื่องหรือประเด็นหัวขอที่จะพัฒนา
ศักยภาพเครือขายฯ  และมอบหมายผูที่เก่ียวของในการจัดทําเนื้อหา องคความรู ที่จะถายทอดหรือพัฒนา
เครือขายฯ   และดําเนินการพัฒนาศักยภาพเครือขาย ดวยกิจกรรมท่ีผูรับผิดชอบกําหนด ทั้งนี้จะตองประเมินผล
และสรุปผลการพัฒนาศักยภาพ  เพ่ือนําขอมูลมาปรับปรุงการพัฒนาศักยภาพเครือขายใหมีประสิทธิภาพมายิ่งข้ึน 

๔. ความรับผิดชอบ (ของผูเกี่ยวของตามกิจกรรมใน Flow Chart เรียงลําดับจากตําแหนงสูงสุดมาต่ําสุด) 

๔.๑  คณะทํางานพัฒนาศักยภาพเครือขายดานอาคารและสภาพแวดลอม 

 มีบทบาทหนาที่ ศึกษา รวบรวม วิเคราะห กําหนดหลักสูตร และสรุปประเมินผลการ
ดําเนินงาน 

๔.๒  ผูที่เกี่ยวของ/ผูไดรับมอบหมาย 

 มีบทบาทหนาที่ ดําเนินการตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะทํางานพัฒนาศักยภาพเครือขาย
ดานอาคารและสภาพแวดลอม เชน ดําเนินการจัดทําเนื้อหา หลักสูตร ความรู และประเมินผลการพัฒนาศักยภาพ
เครือขาย 

 

๕. คําจํากัดความ (หรือคํานิยามศัพทท่ีเกี่ยวของ) 

๕.๑ เครือขาย หมายถึง บุคลากรหรือเจาหนาที่ของโรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลทั่วไป 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  และโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่
สมัครใจเขารวมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาคีเครือขายดานอาคารและสภาพแวดลอม  

๖. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (นํา Flow Chart มาอธิบายอยางละเอียดรวมทั้งเทคนิคตางๆในการปฏิบัติงาน) 

๖.๑  ศึกษา  รวบรวมขอมูล  คือ การศึกษา เก็บ รวบรวม ขอมูลตางๆที่เก่ียวของกับการพัฒนา
ศักยภาพของเครือขาย เชน  ความรู ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ ศักยภาพของเครือขาย, ประเด็นปญหา
การดําเนินงานดานอาคารและสภาพแวดลอมของเครือขาย หรือ ประเด็นปญหาสําคัญของการดําเนินงานดาน
อาคารและสภาพแวดลอม  เปนตน 

๖.๒ วิเคราะหขอมูล คือ การนําขอมูลตางๆ ที่ไดรวบรวม มาวิเคราะหเพ่ือหาวาประเด็นหรือปญหา
อะไรที่ควรนํามากําหนดเปนหลักสูตร หรือเรื่องที่จะพัฒนาศักยภาพเครือขาย  

๖.๓ กําหนดหลักสูตร /เรื่องท่ีจะพัฒนา คือ การนําผลของการวิเคราะหขอมูล มากําหนดหลักสูตร 
หรือ เรื่อง หรือประเด็น หรือหัวขอที่จะพัฒนาศักยภาพเครือขาย 

๖.๔ จัดทํา เนื้อหาวิชา /ความรู  คือ การจัดทําเนื้อหาวิชา (Content) ความรู ตามหลักสูตร/เรื่อง/
หัวขอที่กําหนด 
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๖.๕ ดําเนินการ พัฒนาศักยภาพ  คือ การดําเนินการพัฒนาศักยภาพเครือขาย ตามหลักสูตร หรือ
เนื้อหา หรือกิจกรรมที่ผูรับผิดชอบไดกําหนดไว  เชน การจัดฝกอบรม  การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  การลงพ้ืนที่
ถายทอดองคความรู  การสอนการฝกทักษะ เปนตน 

๖.๖ ประเมินผลการพัฒนาศักยภาพ คือ การประเมินผลการพัฒนาศักยภาพเครือขาย หลังจาก
ดําเนินการพัฒนาแลว  

๖.๗ สรุปผลการดําเนินการ   คือ การสรุปผลการดําเนินการพัฒนาศักยภาพเครือขาย เพื่อนําผล
การดําเนินการมาปรับปรุง การพัฒนาศักยภาพเครือขายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น  

 

๗. กฎหมาย มาตรฐาน และเอกสารที่เกี่ยวของ 
- 

๘. การจัดเก็บ  การเขาถึงเอกสารและเอกสารที่เกี่ยวของ 

 

ชื่อเอกสาร สถานที่เก็บ ผูรับผิดชอบ การจัดเก็บ ระยะเวลา 
- - - - - 

 

๙.  ระบบการติดตามและประเมินผล 

  ๙.๑  ติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานของโครงการ /แผนงาน 
  ๙.๒  ตัวชี้วัด  :  รอยละของบุคลากรภาคีเครือขายดานอาคารและสภาพแวดลอม สามารถนํา
องคความรูที่ไดรับการถายทอด ไปใชในการดําเนินงานดานอาคารและสภาพแวดลอม 

 

 

10.  ภาคผนวก 

  -  
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