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คูมือการปฏิบัติงาน  

เร่ือง   กระบวนการสนับสนุน  

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 
         

  หมายเลขเอกสาร   :   2557-23-02 

แกไขครั้งท่ี            :   2  

วันท่ีมีผลบงัคับใช  :   22 พฤษภาคม 2557 

จํานวนหนา :   20   หนา ( ไมรวมปก ) 
 

 
ลายเซ็น ตําแหนง 

ผูทบทวน 

 

นายดนัย   ธีวันดา 
ประธานคณะทํางาน 

พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  
หมวด 6 กระบวนการจัดการ 

ผูอนุมัต ิ

     

 

นายพรเทพ  ศิริวนารังสรรค 
อธิบดีกรมอนามัย 
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คํานํา 

กรมอนามัย เปนองคกรหลักในการดําเนินงานดานการสงเสริมสุขภาพและอนามัย
ส่ิงแวดลอมของประเทศ เพ่ือใหประชาชนมีสุขภาพดีในส่ิงแวดลอมที่เอ้ือตอสุขภาพ โดยมีกระบวนการ
สนับสนุน ที่สนับสนุนใหการดําเนินงานตอบสนองความตองการของผูรับบริการ/ ผูมีสวนไดสวนเสีย/ 
ประเด็นยุทธศาสตรและการบรรลุพันธกิจของกรมฯ   

   ดังน้ัน  เพ่ือใหทุกหนวยงานในกรมอนามัย นํากระบวนการสนับสนุนไปปฏิบัติ
ใหเปนแนวทางเดียวกันและเปนการจัดการกระบวนการตอบสนองแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ  
ราชการไทย (พ.ศ. 2551 - 2555) ในประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 วาดวยการมุงสูองคกรที่มีขีด
สมรรถนะสูงและบุคลากรมีความพรอมและความสามารถในการเรียนรู คิดริเริ่ม เปล่ียนแปลง ปรับตัว
ไดอยางเหมาะสมในสถานการณตางๆ และตอบสนองภารกิจ National Health Authority กรมอนามัย
โดยคณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ หมวด 6 กระบวนการจัดการ จึงไดดําเนินการ
ปรับปรุงกระบวนการสนับสนุนของกรมอนามัย และจัดทํา “ คูมือการปฏิบัติงาน เรื่อง กระบวนการ
สนับสนุน กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ปงบประมาณ  พ.ศ. 2557 ” ครอบคลุมกระบวนการ
สนับสนุนของกรมอนามัย 4 กระบวนการ  ไดแก 1)กระบวนการสนับสนุนใหเกิดนโยบาย กฎหมาย 
กฎระเบียบ กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง หรือขอบังคับ ดานสงเสริมสุขภาพ และอนามัยส่ิงแวดลอม 
2) กระบวนการฝกอบรม  3) กระบวนการประชุม สัมมนา  4) กระบวนการนิเทศงาน  
    

คณะทํางานฯ ขอขอบคุณเจาหนาที่กรมอนามัย ผูมีสวนไดสวนเสีย ตลอดจนผูเกี่ยวของ      
ทุกทานที่ใหความรวมมือสนับสนุนขอมูลซ่ึงเปนประโยชนในการปรับปรุงกระบวนการดังกลาวและ            
หวังเปนอยางยิ่งวา คูมือเลมน้ีจะเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่กรมอนามัยและผูเกี่ยวของ
ทุกทานตอไป 

 

คณะทํางานพัฒนาคณุภาพการบริหารจัดการภาครฐั  

หมวด 6 กระบวนการจดัการ 

                 21 พฤษภาคม  2556 
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สารบัญ 
          

คํานํา 

หมายเลขเอกสารท่ีใชในกระบวนการที่สรางคุณคา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข     I 

ระบบการจัดทําบัญชีหมายเลขเอกสาร และการกําหนดเลขหนาของเอกสาร             II 

กระบวนการสนับสนุน                     1 

1. กระบวนการสนับสนุนใหเกิดนโยบาย กฎหมาย กฎระเบียบ กฎกระทรวง                 2-5 

ประกาศกระทรวง หรือขอบังคับ ดานสงเสริมสุขภาพ และอนามัยส่ิงแวดลอม  

2. กระบวนการฝกอบรม               6-10 

3. กระบวนการประชุม สัมมนา             11-13 

4. กระบวนการนิเทศงาน                    14-15 

การกําหนดเลขท่ีหนังสือออกหนวยงานกรมอนามัย        ผ 

 

 

 

 



 

 

I

ตารางท่ี 1 หมายเลขเอกสารท่ีใชในกระบวนการสนับสนุน กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
 
 
เลขเอกสาร ชื่อกระบวนการ 

2557-27-02-01 กระบวนการสนับสนุนใหเกดินโยบาย กฎหมาย กฎระเบียบ กฎกระทรวง  
ประกาศกระทรวง หรอืขอบังคับ ดานสงเสรมิสุขภาพ และอนามัยส่ิงแวดลอม 

2557-23-02-02 กระบวนการฝกอบรม
2557-23-02-03 กระบวนการประชุม สัมมนา
2557-23-02-04 กระบวนการนิเทศงาน
 
 
คําอธิบายสัญลักษณท่ีแสดงในขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart) 
 
  หมายถึง จุดเริ่มตน / จุดส้ินสุด 
 
 
     หมายถึง ดําเนินการ 
 
 
  หมายถึง  ตัดสินใจ 
 
 
     หมายถึง สงตอกระบวนการอ่ืน 
 
 
     หมายถึง สงตอขั้นตอนการดําเนินงาน 
 
 

*************************************** 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

II

ระบบการจัดทําบัญชีหมายเลขเอกสาร และการกําหนดเลขหนาของเอกสาร 
 

บัญชีหมายเลขเอกสาร 
กําหนดใหใชตัวอักษร หรือ ตัวเลข รวมทั้งส้ิน 10 หลัก  “_ _ _ _- _ _ -_ _ - _ _”  ดังน้ี 

 

หลักท่ี 1 – 4 หมายถึง  ปงบประมาณ (พุทธศักราช) ที่ทําการผลิต 
หลักท่ี 5 และ 6 หมายถึง  หนวยงานผูจัดทําเอกสาร กําหนดดวยตัวเลขตามระบบสารบัญของกรม

อนามัย  
หลักท่ี 7 และ 8 หมายถึง ลําดับของกระบวนการ ไดแก 
  01 คือ กระบวนการที่สรางคุณคา  
  02 คือ กระบวนการสนับสนุน 
หลักท่ี 9 และ 10 หมายถึง ลําดับของกระบวนการภายใตกระบวนการที่สร างคุณคา  หรือ 

กระบวนการสนับสนุน ของกรมอนามัย 
  

หมายเลขเอกสาร กําหนดตามวิธีการขางตน มี 2 ประเภท คือ 
    (1) หมายเลขเอกสารของเลมเอกสาร ปรากฏที่หนาปกของเอกสาร มีจํานวน 8 หลัก คือ 
หลักที่ 1- 8  
    (2) หมายเลขเอกสารของกระบวนการ ปรากฏที่หนาแรกของแตละกระบวนการ มีจํานวน 
10 หลัก คือ หลักที่ 1-10 
 

การกําหนดหนาของเอกสาร 
ใหใชตัวเลข เรียงลําดับกํากับหนาเอกสารต้ังแตหนาที่ 1 ไปจนจบหนาสุดทายของเอกสาร   

 

การกําหนดหนาเอกสาร มี 2 ประเภท  คือ 
 ประเภทท่ี 1 เปนเลขหนาเอกสาร ซึ่งแสดงจํานวนหนาทั้งหมดของเอกสารไวที่หนาปก

หนาของเอกสาร และระบุเลขหนาไวมุมบนขวาในแตละหนาของเอกสาร  
 ประเภทท่ี 2 เปนเลขหนาเอกสารที่มีในแตละกระบวนการ คือ “_/_ _” หมายถึง 

“หนาปจจุบัน/จํานวนหนาทั้งหมดของกระบวนการ”  
 

************************************************ 
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กระบวนการสนับสนุน  

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 
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มาตรฐานการปฏบิัติงาน หมายเลขเอกสาร  :  2557-27-02-01 

กระบวนการสนับสนุนให้เกิดนโยบาย กฎหมาย กฎระเบียบ 
กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง หรือข้อบังคับ ด้านส่งเสริม
สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 

แก้ไขครั้งท่ี  :  2  หน้าท่ี  : 2/15 
วันท่ีมีผลบังคับใช้  :  พ.ค. 57 

ชื่อกระบวนการ  :  กระบวนการสนับสนุนให้เกิดนโยบาย กฎหมาย กฎระเบียบ กฎกระทรวง 
                      ประกาศกระทรวง หรือข้อบังคับ ด้านส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม 

 
1. วัตถุประสงค ์

เพ่ือให้หน่วยงานในกรมอนามัยนํากระบวนการสนับสนุนให้เกิดนโยบาย กฎหมาย กฎระเบียบ 
กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง หรือข้อบังคับ ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติให้เป็น
แนวทางเดียวกัน 

เพ่ือให้ได้นโยบาย กฎหมาย ฯ ของประเทศ  
 
2. ขอบเขต 

ครอบคลุมการดําเนินงานการสนับสนุนให้เกิดนโยบาย กฎหมาย ฯ ของประเทศ ต้ังแต่กําหนด
ผู้รับผิดชอบกระบวนงาน ประเด็น ศึกษาข้อมูลด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม มีการตัดสินใจ
ในเบ้ืองต้น วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการพัฒนาเป็นนโยบาย กฎหมาย ฯ โดยคณะกรรมการที่กรมอนามัย
แต่งต้ังขึ้น  

 
3. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

ผู้รับผิดชอบหลัก  :   ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข 
ผู้รับผิดชอบรอง/ผู้สนับสนุนข้อมูลวิชาการ : สํานัก/กองวิชาการ 
 

4. เอกสารอ้างอิง 
(1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
(2) กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2545 
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ผาน 

ผาน 

ความเปนไปไดในการ
ตราเปนกฎหมาย 

5. แผนภูมิการทํางาน 
 

ลําดับท่ี ผังกระบวนการ ระยะเวลา 
(247 วันทําการ)

มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

1 
 

 
 

7 วัน 
 

 

- - ศกม. 

2 
 

 
 
 

130 วัน  
 

 
 
 

มีระบบฐานข้อมูล  มีระบบการเฝ้าระวัง  สํานัก/ 
กองวิชาการ 

3     ไม่ผ่าน 
 

15 วัน 
 
 
 
 

ความสมบูรณ์ของ
เอกสารและข้อมูล 

เอกสารข้อเสนอแนว
ทางการตัดสินใจ 

กรมอนามัย/ 
คณะกรรมการ 

4 
 

 
 

30 วัน   - - ศกม. 
 
 
 

5 
 

    ไม่ผ่าน 
 
 
 

5 วัน  
 
 
 

 

ความสมบูรณ์ของ
เอกสารและข้อมูล 

เอกสารข้อเสนอแนว
ทางการตัดสินใจ  

กรมอนามัย/ 
คณะกรรมการ 

6 
 

 
 
 

60 วัน 1. มีข้อมูลด้าน
วิชาการรองรับ 
2. Stake Holder 
มีส่วนร่วมพิจารณา 

ร่างกฎหมาย 
 

กรมอนามัย 
(ศกม.) 

  
6. รายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
 
6.1 กําหนดผู้รับผิดชอบ 

ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุขเป็นแกนหลักรับผิดชอบร่วมกับผู้รับผิดชอบรอง/ผู้สนับสนุนข้อมูล
วิชาการ (สํานัก/กองวิชาการ) ที่เก่ียวข้องในเรื่อง/ประเด็นที่ดําเนินการ 
 
6.2 ศึกษาข้อมูลด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเพ่ือการตัดสินใจเบื้องต้น 

ผู้รับผิดชอบรอง/ผู้สนับสนุนข้อมูลวิชาการ (สํานัก/กองวิชาการ)  ดําเนินการ  : 
(1) ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพปัญหา รวมท้ังปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก

ในงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในความรับผิดชอบ 

ความสมบูรณของ
เอกสาร 

 

จัดทํารางกฎกระทรวง/ 
รางประกาศกระทรวง 

ศึกษาขอมูลดานสงเสริม
สุขภาพและอนามัยส่ิงแวดลอม
เพื่อการตัดสินใจเบ้ืองตน 

กําหนดผูรับผิดชอบ 

วิเคราะหความเปนไปได
ในการตราเปนกฎหมาย 
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(2) กําหนดแนวทางการดําเนินงานหรือการแก้ไขปัญหาด้วยทางเลือกต่างๆ 
(3) ศึกษาความพร้อมทางวิชาการ วิธีการดําเนินงาน ทรัพยากร และเครือข่ายในการดําเนินงานตาม

ทางเลือกต่างๆ 
(4) วิเคราะห์ข้อมูลด้านผลกระทบในการดําเนินการในทางเลือกต่างๆ และจัดทําเป็น Scenario 
 

6.3 ความสมบูรณ์ของเอกสาร 
สํานัก/กองวิชาการ ดําเนินการเสนอข้อมูลต่อผู้บริหารกรมอนามัย/คณะกรรมการที่กรมอนามัย

แต่งต้ัง เพ่ือตัดสินใจเบ้ืองต้นในการคัดเลือกประเด็นที่ต้องการ โดย 
(1) กรณีที่ผู้บริหารกรมอนามัย/คณะกรรมการฯ เห็นว่าข้อมูลยังไม่ชัดเจนเพียงพอ ตัดสินใจไม่

เห็นชอบและให้สํานัก/กองวิชาการนํากลับไปทบทวนหรือศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติม 
(2) กรณีที่ผู้บริหารกรมอนามัย/คณะกรรมการฯ เห็นว่าไม่มีความจําเป็นต้องใช้มาตรการทาง

กฎหมาย  ตัดสินใจไม่เห็นชอบ  
(3) กรณีที่ผู้บริหารกรมอนามัย/คณะกรรมการฯ ตัดสินใจว่ามีความจําเป็นต้องใช้มาตรการทาง

กฎหมาย  ตัดสินใจเห็นชอบ และสํานัก/กองวิชาการประสานงานกับศูนย์บริหารกฎหมาย
สาธารณสุขเพ่ือดําเนินการต่อไป 

 
6.4 วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการตราเป็นกฎหมาย 

6.4.1 ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุขวิเคราะห์ความจําเป็นในการมีกฎหมายโดยมีขั้นตอนการ
วิเคราะห์ว่ามีกฎหมายแล้วหรือไม่ โดย 
(1) กรณีที่ยังไม่มีกฎหมายใช้บังคับในปัจจุบันให้เสนอให้ตรากฎหมาย 
(2) กรณีที่มีกฎหมายแล้วให้พิจารณาว่าครอบคลุมประเด็นที่ต้องการหรือไม่ โดย 

- หากยังไม่ครอบคลุมประเด็นที่ต้องการ ให้เสนอให้มีการปรับปรุงกฎหมาย 
- หากครอบคลุมประเด็นที่ต้องการแล้วแต่ไม่มีการนําไปปฏิบัติ ให้เสนอให้มีการผลักดัน

กฎหมาย 
6.4.2 ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุขสรุปประเภทของกฎหมายที่จะดําเนินการได้พร้อมทั้งวิเคราะห์

เง่ือนไขการใช้อํานาจตามกฎหมายหลักในประเด็นต่างๆ ดังน้ี 
(1) ประเภทของกฎหมายที่จะดําเนินการพัฒนา 
(2) เง่ือนไขในประเด็นต่างๆ ดังน้ี 

- ใครคือผู้มีอํานาจในการตรากฎหมาย 
- ขั้นตอนในการตรากฎหมาย 
- หน่วยงานรับผิดชอบในการเสนอร่างกฎหมาย 
- ขั้นตอน/วิธีการนําเสนอร่างกฎหมาย 

 
6.5 ความเป็นไปได้ในการตราเป็นกฎหมาย 

ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุขดําเนินการเสนอผู้บริหารกรมอนามัย/คณะกรรมการที่กรมอนามัย
แต่งต้ังพิจารณาความเป็นไปได้ในการตราเป็นกฎหมาย และกําหนดประเภทของกฎหมาย (ร่างกฎกระทรวง/
ร่างประกาศกระทรวง) 
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6.6 การจัดทําร่างกฎหมาย 
(1) ผู้รับผิดชอบรอง/ผู้สนับสนุนข้อมูลวิชาการ (สํานัก/กองวิชาการ) 

- จัดทําหลักเกณฑ์ทางวิชาการในประเด็นที่จะบัญญัติเป็นกฎหมาย 
- มีข้อมูลด้านวิชาการรองรับและจัดทําข้อมูล เพ่ือช้ีแจงเหตุผลความจําเป็นในการกําหนด

หลักเกณฑ์ในเรื่องน้ันๆ 
- จัดทําข้อมูลสถานการณ์ สภาพปัญหา ข้อเทจ็จริงและแนวทางปฏิบัติที่เป็นอยู่ 
- นําเสนอต่อกรมอนามัย/คณะกรรมการฯ/ผู้เก่ียวข้อง เพ่ือพิจารณาหลักเกณฑ์ทางวิชาการ 
- ส่งหลักเกณฑ์ทางวิชาการให้ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข  

(2) ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุขจัดทําร่างกฎกระทรวง/ร่างประกาศกระทรวง และนําเสนอต่อ
คณะอนุกรรมการพิจารณายกร่างกฎหมายโดยมีสํานัก/กองวิชาการร่วมเป็นผู้ช้ีแจง 

 
7. นิยาม 

กฎกระทรวง  :  กฎหมายซึ่งรัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติโดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรีได้ออกไว้เพ่ือดําเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  

ประกาศกระทรวง  :  กฎหมายซึ่งรัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติได้ออกไว้เพ่ือดําเนินการให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ 

การตรากฎหมาย  :  การออกกฎกระทรวงหรือประกาศกระทรวง  
การปรับปรุงกฎหมาย  :  การแก้ไขหรือเพ่ิมเติมกฎหมาย 
การพัฒนากฎหมาย  :  การตรากฎหมายข้ึนใหม่หรือการปรับปรุงกฎหมายให้เหมาะสมกับ

สภาวการณ์ในปัจจุบัน 
การผลกัดันกฎหมาย  :  การดําเนินการให้มีการบังคับใช้และการปฏิบัติตามกฎหมาย 

 
8. แบบฟอร์ม/เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

ไม่ม ี
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มาตรฐานการปฏบิัติงาน หมายเลขเอกสาร  :  2557-23-01-02 

กระบวนการฝกึอบรม 
แก้ไขครั้งท่ี  :  2  หน้าท่ี  :6/15 
วันท่ีมีผลบังคับใช้  :  พ.ค. 57  

ชื่อกระบวนการ  :  กระบวนการฝึกอบรม  
 
1. วัตถุประสงค์    

เพ่ือให้ทุกหน่วยงานในกรมอนามัย นํากระบวนการฝึกอบรมไปปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน ในการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ และ พัฒนาศักยภาพให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตาม
หลักวิชาการและมีทักษะในการดําเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายของกรมอนามัย 
   
2. ขอบเขต   

ครอบคลุมการดําเนินงานการฝึกอบรม ต้ังแต่การหาความต้องการการอบรม จัดทําโครงการฯ แต่งต้ัง
คณะกรรมการ จัดทําหลักสูตร ทดสอบหลักสูตร เตรียมการก่อนฝึกอบรม    ดําเนินการฝึกอบรมตามหลักสูตร    
ประเมินและสรุปผลการฝึกอบรมตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรม กรมอนามัย  

 
3. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

หน่วยงานสังกัดกรมอนามัย 
 
4. เอกสารอ้างอิง 

ไม่มี 
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5. แผนภูมิการทํางาน 
 
ลําดับ
ที่ 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา   มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

1  30 วัน 
 
 
 

- - เจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบ 

2  
 
 

7 วัน - - เจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบ 

3  7 วัน 
 
 

- - หัวหน้าส่วน
ราชการ/
หน่วยงาน 

4  
 
 
 

30 วัน 
 

 คณะกรรมการ

5 
 

 

    ไม่ผ่าน 
 
 

 
 

                 ผ่าน 

15 วัน 
 
 
 
 
 

- - เจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบและ
คณะกรรมการ 

6 
 

 
 
 

15 วัน 
 

  เจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบ 

7  
 
 

3-5 วัน   เจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบและ
คณะกรรมการ

8  
 
 
 

15 วัน   เจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบ 

 
 
6. รายละเอียดของข้ันตอนการปฏิบัติงาน  
 
6.1 หาความต้องการการอบรม 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/ผู้เก่ียวข้อง วิเคราะห์และรวบรวมปัญหาที่เกิดขึน้ในพ้ืนที่ หรือจากหน่วยงานท่ี
ต้องการฝึกอบรม โดยพิจารณาปัญหาที่ต้องแก้ไขโดยการฝึกอบรม  ดําเนินการสํารวจความต้องการในการ
ฝึกอบรม เพ่ือนํามาวางแผนในการอบรมให้ครอบคลุม และเพ่ือทราบว่าหน่วยงานหรือผู้เข้ารับการอบรม
ต้องการเรียนรู้เรื่องใดบ้าง 

หาความต้องการ 
การอบรม

การประเมินหลังการ
ฝึกอบรมและรายงาน 

จัดทําโครงการ 

แต่งต้ังคณะทํางาน 

จัดทําหลักสูตร 

ทดสอบ
หลักสูตร 

เตรียมการก่อนการฝึกอบรม 

ดําเนินการฝึกอบรม 
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6.2 จัดทําโครงการ 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/ผู้เก่ียวข้อง จัดทําโครงการฝึกอบรม พร้อมทั้งรายละเอียดของกิจกรรมที่ต้อง

ทําในการฝึกอบรม เพ่ือเป็นขั้นตอนในการดําเนินงาน โดยนําความจําเป็นจากข้อ 1 มาเขียนเป็นวัตถุประสงค์
ในการฝึกอบรม และกําหนดเน้ือหา/หลักสูตรให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ รวมทั้งกําหนดระยะเวลา และผู้เข้า
รับการอบรมว่าเป็นใคร มีคุณสมบัติอย่างไร จํานวนเท่าใด มีวิธีการในการฝึกอบรมอย่างไร วิทยากรและที่
ปรึกษาเป็นใคร วัน เวลา สถานที่ งบประมาณที่ใช้ในการฝึกบรม และระบุวิธีการประเมินผล/ติดตามการ
ฝึกอบรม 

 
6.3 แต่งต้ังคณะทํางาน 

หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานแต่งต้ังคณะทํางานโดยพิจารณาจากความจําเป็น อาจมี
บุคลากรอ่ืนๆมาร่วมดําเนินการ อาจใช้ทั้งบุคลากรภายในและภายนอกหน่วยงาน อาจมีผู้ที่มีความรู้ที่แตกต่าง
ออกไป โดยคํานึงถึงวัตถุประสงค์ และ การบรรลุเป้าหมาย 

 
6.4 จัดทําหลักสูตร 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทําร่างหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตรการฝึกอบรม (ตามคู่มือ
การประกันคุณภาพการฝึกอบรม ของกรมอนามัย)  และเสนอให้คณะกรรมการจัดทําหลักสูตร ปรับเน้ือหาท่ี
จะทําการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับระยะเวลาและสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับความต้องการของผู้
เข้ารับการอบรมโดยยึดหลักการและกระบวนการของการฝึกอบรมประกอบด้วยเสมอ ต้องระบุความจําเป็นใน
การฝึกอบรม เพ่ือแก้ปัญหาใด หรือ ดําเนินการเพ่ืออะไร โดยหลักสูตรการฝึกอบรมประกอบด้วย 

- วัตถุประสงค์ทั่วไป และวัตถุประสงค์เฉพาะ ภายหลังการฝึกอบรมแล้ว ผู้รับการฝึกอบรมสามารถทํา
อะไรได้ ถ้าเป็นหลักสูตรเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ ต้องกําหนดเกณฑ์การฝึกปฏิบัติ และปฏิบัติตามเกณฑ์น้ัน เช่น 
ใส่ห่วงอนามัยอย่างน้อย 5 ราย เป็นต้น 

- เน้ือหา/หลักสูตร จะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 
- กําหนดวิธีการประเมินผลของหลักสูตร ว่าแต่ละวิชาจะประเมินผลด้วยวิธีการใด (เช่น การประเมิน

ก่อนการอบรม ระหว่างการอบรม และหลังการอบรม 
 

6.5 ทดสอบหลักสตูร 
เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง เลือกกลุ่มเป้าหมายที่จะนําวิธีการ/เนื้อหาไปทําการทดสอบ โดย

กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวต้องเป็นกลุ่มเดียวกันกับกลุ่มที่จะทําการฝึกอบรมจริง จุดประสงค์เพื่อทดสอบว่ามีปัญหาในการ
เตรียมการและดําเนินการหรือไม่ หากมีปัญหาให้หารือคณะกรรมการและดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร/วิธีดําเนินการ
ในทุกปัญหาที่เกิด แล้วนํามาทดสอบใหม่ หากไม่มีปัญหาก็จะได้หลักสูตรการฝึกอบรมที่สามารถนํารูปแบบไปใช้ใน
การฝึกอบรมจริง 

 
6.6 เตรียมการก่อนการฝึกอบรม 

เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้องเตรียมการก่อนการฝึกอบรมกับกลุ่มเป้าหมายที่กําหนดไว้ โดย
ดําเนินการตามหลักสูตรที่ผ่านการทดสอบ/ตรวจสอบแล้ว  และจัดเตรียมปัจจัยเก้ือหนุนตามคู่มือการประกัน
คุณภาพการฝึกอบรม ของกรมอนามัย   

1.คัดเลือกผู้เข้ารับการอบรม แล้วแจ้งให้ทราบพร้อมโครงการ ตารางการอบรม และรายละเอียดอ่ืนๆ 



 

 

9

2.ติดต่อที่ปรึกษา วิทยากร แล้วทําหนังสือเชิญ 
3.ติดต่อสถานที่ฝึกอบรม สถานที่ดูงาน(ถ้ามี)และบุคคลที่เก่ียวข้องเพ่ือขอความร่วมมือ 
4.จัดเตรียมอุปกรณ์การฝึกอบรมให้ครบถ้วนและมีสภาพพร้อมที่จะใช้งานได้ 
5.จัดเตรียมเอกสารประกอบการฝึกอบรม 
6.จัดเตรียมยานพาหนะเพ่ือความสะดวก 
7.จัดเตรียมเกี่ยวกับพิธีเปิดการฝึกอบรม เช่น 
 - ร่างคํากล่าวรายงานและคํากล่าวเปิดการอบรมโดยผ่านการเห็นชอบของผู้กล่าวรายงาน 

และประธานก่อนจัดพิมพ์ 
 - เตรียมป้ายช่ือผู้เข้ารับการฝึกอบรม ควรเขียนเฉพาะช่ือให้มีขนาดใหญ่ เพ่ือให้เห็นใน

ระยะไกลพอสมควร 
 - จัดทําบัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม  และ อ่ืน ๆ 
 

6.7 ดําเนนิการฝึกอบรม 
เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง ดําเนินการฝึกอบรมกับกลุ่มเป้าหมายที่กําหนดไว้ โดยดําเนินการตาม

หลักสูตรทีผ่่านการทดสอบ/ตรวจสอบแล้ว 
ในระหว่างการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและวิทยากรจะทํางานกันอย่างหนักในกิจกรรมการ

เรียนการสอน เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทศันคติและการเรียนรู้ให้มากที่สุด ดังน้ันผู้รบัผิดชอบการฝึกอบรม
จึงมีส่วนสําคัญย่ิงที่จะช่วยให้ทั้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมและวิทยากรมีความพร้อมให้มากทีสุ่ด โดยสิ่งที่สามารถ
สนับสนุนให้เกิดความพร้อมแก่ผู้เข้ารับการฝกึอบรมและวิทยากร ได้แก่ 

1.จัดเจ้าหน้าที่คอยอํานวยความสะดวกตลอดเวลา 
2.จัดเอกสารประกอบการอบรมให้พร้อม โดยประสานงานกับวิทยากรว่าจะแจกเมื่อใด 
3.ดูแลความพร้อมของอาหารว่าง นํ้าชา กาแฟ และอาหารกลางวันตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม 
4.ตรวจสอบระบบแสง เสียง และอุปกรณ์ให้พร้อมทุกวัน 
5.ในกรณทีี่ต้องไปศึกษาดูงานและพักแรมตามท่ีต่างๆ ต้องทํากําหนดการและหัวข้อปฏิบัติพร้อมทั้ง

รายละเอียดต่างๆท่ีควรทราบแจกให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและผู้ที่เก่ียวข้องทราบเพ่ือความพร้อมของทุกฝ่าย 
6.จัดเจ้าหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับยาและเวชภัณฑ์ที่จําเป็นยามฉุกเฉิน 
7.จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการประเมินผลรายวิชา เมื่อเสร็จสิ้นการอบรมของแต่ละวิชา และ

ประเมินผลรวมว่าการจัดอบรมตลอดหลักสูตรได้ผลดีหรือไม่อย่างไร 
8.ตลอดการอบรม ควรจัดกิจกรรมแทรกตามโอกาสท่ีเหมาะสม เพ่ือให้เกิดความคุ้นเคยและความเป็น

กันเองในกลุ่มผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
9.จัดพิธีมอบวุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร และปิดการอบรม(ถ้ามี) 
 

6.8 การประเมินหลังการฝึกอบรมและรายงาน 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/ผู้เก่ียวข้อง ดําเนินการและประเมนิผลการฝึกอบรมตามคู่มือการประกัน

คุณภาพการฝึกอบรม ของกรมอนามัย  ซึ่งประกอบด้วย 5 มาตรฐาน ดังน้ี  
1) มาตรฐานหลักสูตรการฝึกอบรม  
2) มาตรฐานผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม 
3) มาตรฐาน วิทยากร 
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4) มาตรฐานปัจจัยเก้ือหนุนในการฝึกอบรม 
5) มาตรฐานการวัดและประเมินผลการฝึกอบรม 
โดยมีการประเมินผลผู้เข้ารับการอบรมก่อนและหลังการฝกึอบรม และสรุปรายงานต่อผู้บริหาร 

รวมทั้งการนําไปใช้ประโยชน์/ถ่ายทอดต่อกลุ่มเป้าหมายต่อไป 
 
7. นิยาม 

การฝึกอบรม  :  กิจกรรมที่มุ่งเน้นสร้างความรู้ความเข้าใจ ทักษะ และแนวคิดใหม่ ให้กับบุคลากร
เพ่ือนําไปพัฒนาการปฏิบัติงานให้ได้ประสิทธิภาพดีย่ิงขึ้น อันจะก่อให้เกิดประสิทธิผลต่อหน่วยงาน 

 หัวหน้าหน่วยงาน  :  ผู้อํานวยการสํานัก/กอง/ศูนย์ ครอบคลุมหน่วยงานที่เทียบเท่ากอง 
 

8. แบบฟอร์ม/เอกสารทีเ่ก่ียวข้อง 
ไม่ม ี
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน หมายเลขเอกสาร  :  2557-23-02-03 

กระบวนการประชุม สัมมนา 
แกไขคร้ังท่ี  :  2  หนาท่ี  : 11/15 
วันท่ีมีผลบังคับใช  :  พ.ค.. 57 

ชื่อกระบวนการ  :  กระบวนการประชุม สัมมนา 

 
1. วัตถุประสงค    

เพ่ือใหทุกหนวยงานในกรมอนามัย นํากระบวนการประชุม สัมมนา ไปปฏิบัติใหเปนแนวทาง
เดียวกัน ในการประชุม/สัมมนา เพ่ือชี้แจง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมปรึกษาหารืออยางเปนระเบียบ 
มีจุดมุงหมาย และเปนแนวทางการดําเนินงาน ใหกับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานใหสามารถปฏิบัติงานได
อยางถูกตองตามหลักวิชาการและมีทักษะในการดําเนินงานใหบรรลุตามเปาหมายของกรมอนามัย 
   
2. ขอบเขต   

ครอบคลุมการดําเนินงานการประชุม/สัมมนา ตั้งแตรับประเด็นการประชุม/สัมมนา กําหนด
ผูรับผิดชอบ จัดทําโครงการฯ เสนอขออนุมัติฯ เตรียมการกอนการประชุม/สัมมนา และดําเนินการ
ประชุม/สัมมนา รวมทั้งการประเมินและสรุปผลการประชุมสัมมนา 

 
3. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

หนวยงานสังกัดกรมอนามัย 
 
4. เอกสารอางอิง 

ไมมี 
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5. แผนภูมิการทํางาน 
 
ลําดับ
ที ่

ผังกระบวนการ ระยะเวลา  
(90 วันทําการ)

มาตรฐาน
คุณภาพงาน

ตัวชี้วัด ผูรับผิดชอบ

1  7 วัน 
 

 

- - หนวยงาน
สังกัดกรม
อนามัย 

2  
 
 

7 วัน - - หัวหนา
หนวยงาน 

3  9 วัน 
 
 

- - ผูไดรับ
มอบหมาย 

 

4  
    ไมผาน 

 
 

 
 

                 ผาน 

7 วัน 
 
 
 

 

- - หัวหนา
หนวยงาน 

5 
 

 
 
 

30 วัน 
 

- - ผูไดรับ
มอบหมาย 

 
6 
 

 
 
 

20 วัน บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ป ร ะ ชุ ม สั ม มน า
อยางมีคุณภาพ 

รอยละของผูเขารับ
การประชุม/สัมมนา
มีความพึงพอใจและ
มีความรูเพิ่มขึ้น 

ผูไดรับ
มอบหมาย 

 

 
6. รายละเอียดของข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 
6.1 รับ/กําหนดประเด็นการประชุม/สัมมนา 

หัวหน้าหน่วยงาน รับประเด็นการประชุม/สัมมนา จากกรมอนามัย/กําหนดประเด็นการ
ประชุมสัมมนาและจุดมุ่งหมายของการประชุมสัมมนาให้ชัดเจนสอดคล้องกับนโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ 
กรมอนามัย/แผนงาน/โครงการ/งบประมาณ ที่ได้รับมอบหมาย 

 
6.2 กําหนด/มอบหมายผู้รับผิดชอบ 

หัวหน้าหน่วยงานกําหนดและแต่งต้ังผู้รับผิดชอบครอบคลุมผู้ที่เก่ียวข้องภายใน/นอกองค์กร 
ดําเนินการจัดประชุม/สัมมนา ที่เป็นระบบ ระเบียบ ตามวัตถุประสงค์ที่กําหนด 

รับ/กําหนดประเด็น 
การประชุม/สัมมนา 

กําหนด/มอบหมายผูรับผิดชอบ 

จัดทําโครงการ 

อนุมัติ
โครงการ 

เตรียมการกอน 
การประชม/สัมนมา 

ดําเนินการประชุม สัมมนา/
ประเมินและสรุปผล 
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6.3 จัดทําโครงการ 
ผู้รับผิดชอบ จัดทําโครงการประชุม/สัมมนา พร้อมรายละเอียดของกิจกรรม เพ่ือเป็นขั้นตอนในการ

ดําเนินงาน  โดยนําประเด็นการประชุม/สัมมนา และความต้องการเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย รวบรวมองค์ความรู้ 
มาจัดทําเป็นวัตถุประสงค์ของการประชุม/สัมมนา กําหนดเน้ือหาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ กําหนดเวลาที่
ใช้ให้เหมาะสม จํานวนและคณุสมบัติของกลุ่มเป้าหมาย วิธีการประชุม/สัมมนา กําหนดรูปแบบการ
ประชุมสัมมนาให้เหมาะสมกับผู้เข้าร่วมการประชุม/สัมมนา เชิญวิทยากร/ที่ปรึกษา ที่เป็นผู้เช่ียวชาญในแต่ละ
ประเด็นเน้ือหา  สถานที ่งบประมาณ พร้อมระบุวิธีการประเมินผลหลังการประชุม/สัมมนา 

 
6.4 อนุมัติโครงการ 

หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาให้ความเห็นชอบ/อนุมัติโครงการ ในกรณีที่โครงการไม่ได้รับความ
เห็นชอบ/อนุมัติให้ผู้รับผิดชอบนําไปปรับปรุง และเสนอขออนุมัติฯ อีกคร้ัง หรือยกเลิกโครงการ 

 
6.5 การเตรียมการก่อนการประชุม/สัมมนา 

ผู้รับผิดชอบเตรียมการก่อนการฝึกอบรมครอบคลุมประเด็น ดังน้ี 
(1) ผู้รับผิดชอบกําหนดบทบาทหน้าที่การเตรียมการประชุม/สัมมนา และสร้างความเข้าใจร่วมกัน 
(2) ประสานและคัดเลือก กลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการประชุม/สัมมนา 
(3) จัดเตรียมพิธีการ/เอกสาร/อุปกรณ์/สถานที่ประชุม/สัมมนา พร้อมสิ่งอํานวยความสะดวกใน

ประชุม/สัมมนา และประสานงาน/เชิญผู้ที่เก่ียวข้อง 
 
6.6 ดําเนินการประชุม สัมมนา/ ประเมินและสรุปผล 

ผู้รับผิดชอบ ดําเนินการประชุม/สัมมนา ประเมินผล หลังการประชุม/สัมมนา ตามโครงการที่ได้รับ
อนุมัติ และสรุปผลการประชุม/สัมมนา 

 
7. นิยาม 

การประชุม/สัมมนา  :  การที่บุคคลกลุ่มหน่ึงมาร่วมประชุมกัน โดยการนําของผู้เช่ียวชาญ หรือผู้รู้
เพ่ือช้ีแจง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปรึกษาหารือให้ได้ข้อสรุปหรือแนวทางในการดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
ย่ิงขึ้น 

 หัวหน้าหน่วยงาน  :  ผู้อํานวยการสํานัก/กอง/ศูนย์ ครอบคลุมหน่วยงานที่เทียบเท่ากอง 
 

8. แบบฟอร์ม/เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
ไม่ม ี
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน หมายเลขเอกสาร  :  2557-23-02-04 

กระบวนการนิเทศงาน 
แกไขคร้ังท่ี  :  2  หนาท่ี  : 14/15 
วันท่ีมีผลบังคับใช  :  พ.ค. 57 

ชื่อกระบวนการ  :  กระบวนการนิเทศงาน 

 
1. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้ทุกหน่วยงานในกรมอนามัย นํากระบวนการนิเทศงาน ไปปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน และ
ให้ได้ข้อมูลสําหรับการตัดสินใจในเชิงนโยบายของผู้บริหาร  เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการที่กรม
อนามัยดําเนินการให้บรรลุตามเป้าหมาย เพ่ือทราบปัจจัยความสําเร็จ ปัญหาอุปสรรคการดําเนินงาน และเพ่ือ
เป็นแนวทางในการดําเนินงานกํากับติดตามและประเมินผลงานด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
 
2. ขอบเขต 

ครอบคลุมขั้นตอนการดําเนินงานต้ังแต่ แต่งต้ังทีมนิเทศ จัดทํากรอบและแผนการนิเทศ ดําเนินการ
นิเทศ และรายงานผล 
 
3. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

หน่วยงานสังกัดกรมอนามัย 
 
4. เอกสารอ้างอิง 

ไม่มี  
 
5. แผนภูมิการทํางาน 
 

ลําดับท่ี ผังกระบวนการ ระยะเวลา 
(37 วันทําการ)

มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ

1  3  วัน - - หัวหน้า
หน่วยงาน 

 
2  12  วัน - - ทีมนิเทศ 

 
 

3  7 วัน/คร้ัง - - ทีมนิเทศ 
 
 

4  15 วัน รายงานผล ครอบคลุม
ปั จ จั ย ค ว ามสํ า เ ร็ จ 
ปัญหาอุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ 

ร้อยละ 80 ของ
ก า ร นิ เ ท ศ มี
รายงานผล  

ผู้บริหาร/ 
สํานัก/กอง/ 
ศูนย์อนามัย 

ดําเนินการนิเทศ 

กําหนดทีมนิเทศ 

รายงานผล 

จัดทํากรอบและแนวทางการ
นิเทศ
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6. รายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
 
กระบวนการกํากับติดตามและประเมินผล (นิเทศ) เป็นกระบวนการสําหรับหน่วยงานกรมอนามัยใช้

ปฏิบัติงานตามขั้นตอน ดังต่อไปน้ี 
 
6.1 กําหนดทีมนิเทศ 
หัวหน้าหน่วยงาน กําหนดทีมนิเทศ ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบ/เก่ียวข้องกับเรื่องที่นิเทศ และกําหนด

เรื่องที่นิเทศให้ดําเนินการ  
 
6.2 จัดทํากรอบและแนวทางการนิเทศ 
ทีมนิเทศจัดทํากรอบการนิเทศครอบคลุมตัวช้ีวัดประจําปีงบประมาณของกรมอนามัย/หน่วยงาน ที่

เก่ียวข้องกับเร่ืองที่นิเทศ  และแนวทางการนิเทศครอบคลุม รูปแบบการนิเทศ จํานวนผู้นิเทศ พ้ืนที่รับการ
ตรวจนิเทศ กรอบระยะเวลา ความถี่ แบบฟอร์ม/วิธีการรายงานผล  

 
6.3ดําเนินการนิเทศ 
ทีมนิเทศดําเนินการนิเทศตามกรอบและแผนฯ ที่กําหนด โดยกําหนดรอบระยะเวลาท่ีใช้ในการนิเทศ

งาน (รวมวันเดินทางไป-กลับ) ไม่เกิน 7 วันต่อครั้ง  
 
6.4รายงานผล 
ทีมนิเทศเป็นผู้จัดทํารายงานผลการนิเทศ ภายหลังเสร็จสิ้นการนิเทศทุกครั้ง โดยระบุจํานวนคร้ัง

ทั้งหมดของการนิเทศตามแผน และระบุลําดับครั้งที่นิเทศ  สรุปผลการนิเทศ พร้อมปัจจัยความสําเร็จ ปัญหา
อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เสนอต่อหัวหน้าหน่วยงาน เพ่ือรายงานกรมอนามัย โดยมีกองแผนงานเป็น
แกนกลาง 

 
7. นิยาม 

หัวหน้าหน่วยงาน  :  ผู้อํานวยการสํานัก/กอง/ศูนย์ ครอบคลุมหน่วยงานที่เทียบเท่ากอง  
ทีมนิเทศ  :  คณะกรรมการ/คณะทาํงาน ที่ได้รับการแต่งต้ังจากหัวหน้าหน่วยงาน 

 
8. แบบฟอร์ม/เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

ไม่มี
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การกําหนดเลขท่ีหนังสือออกหนวยงานกรมอนามัย 

 

1. สํานักงานเลขานุการกรม      สลก.  0901 

2. กองการเจาหนาที ่       กอง จ.  0902 

3. กองคลัง        กอง ค.  0903  

4. กองทันตสาธารณสุข      กอง ท.  0904 

5. กองแผนงาน       กอง ผ.  0905 

6. กองโภชนาการ       กอง ภ.  0906 

7. กองสุขาภิบาลชุมชนและประเมินผลกระทบตอสุขภาพ   กอง ส.  0907 

8. กองสุขาภิบาลอาหารและนํ้า      กอง สอ.  0908 

9. กองอนามัยการเจริญพันธุ      กอง อพ.  0909 

10. กองออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ     กอง อ.  0910 

11. ศูนยอนามัยที่ 1       ศอ. 1  0911 

12. ศูนยอนามัยที่ 2       ศอ. 2  0912 

13. ศูนยอนามัยที่ 3       ศอ. 3  0913 

14. ศูนยอนามัยที่ 4       ศอ. 4  0914 

15. ศูนยอนามัยที่ 5       ศอ. 5  0915 

16. ศูนยอนามัยที่ 6       ศอ. 6  0916 

17. ศูนยอนามัยที่ 7       ศอ. 7  0917 

18. ศูนยอนามัยที่ 8       ศอ. 8  0918 

19. ศูนยอนามัยที่ 9       ศอ. 9  0919 

20. ศูนยอนามัยที่ 10       ศอ. 10  0920 

21. ศูนยอนามัยที่ 11       ศอ. 11  0921 

22. ศูนยอนามัยที่ 12       ศอ. 12  0922 

23. สํานักสงเสริมสุขภาพ      สส.  0923 

24. สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม      สว.  0924 

25. กลุมตรวจสอบภายใน      กตส.  0925 

26. กลุมพัฒนาระบบบริหาร      กพร.  0926 

27. ศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข     ศกม.  0927 

28. สํานักที่ปรึกษา       สทป.  0928 

29. ศูนยหองปฏิบัติการกรมอนามัย     ศป.  0929 
 

**************************************************** 

 


