คู่มือการปฏิบัติงานการขับเคลื่อนตัวชี้วัด (SOP)
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แบบฟอร์มมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP)
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่
8 อุดรธานี

คู่มือการปฏิบัตงิ านการขับเคลื่อนตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด KPI 1.1 ระดับความสาเร็จของการขับเคลื่อนการ
ดาเนินงาน ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย

1. วัตถุประสงค์ (Objectives) (เป็นกำรชี้แจงถึงจุดมุ่งหมำยในกำรจัดทำเอกสำรเรื่องนั้น ๆ เพื่อให้ผู้ที่ใช้งำนทรำบว่ำ
จัดทำเอกสำรดังกล่ำวขึ้นมำเพื่ออะไร)

1.1 เพื่อใช้เป็นแนวทำงกำรปฏิบัติงำน กำรนิเทศติดตำม กำรประเมิน และควบคุมกำกับกระบวนกำร
ปฏิบัติงำนให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรส่งเสริมสุขภำพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย ในเขตสุขภำพที่ 8
1.2 เพื่อใช้เป็นเอกสำรอ้ำงอิงในกำรปฏิบัติงำนส่งเสริมสุขภำพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัยทรำบว่ ำควรจะ
ปฏิบัติงำนอย่ำงไร เมื่อใด กับใคร เป็นประโยชน์กับผู้บริหำรในกำรติดตำมงำน ลดควำมผิดพลำดในกำร
ทำงำน นอกจำกนี้ยังใช้เป็นเครื่องมือในกำรอบรม เป็นสื่อในกำรประสำนงำน
1.3 เพื่อให้เกิดกำรปฏิบัติงำนสอดคล้องกับนโยบำย วิสัยทัศน์ ภำรกิจ และเป้ำหมำยของศูนย์อนำมัยที่ 8
อุดรธำนี
2. ขอบเขต (Scope) (เป็นกำรวำงกรอบของเนื้อหำของงำน)
กำรจัดทำคู่มือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนตัวชี้วัด KPI 1.1 ระดับควำมสำเร็จของกำรขับเคลื่อนกำร
ดำเนิ น งำนส่ งเสริ มสุ ขภำพกลุ่ มสตรีและเด็ก ปฐมวัย ฉบั บนี้ เป็นกำรแสดงกระบวนกำร ขั้นตอนกำร
ปฏิบัติงำน กำรขับเคลื่อนกำรและดำเนินงำนส่งเสริมสุขภำพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัยให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง
ครอบคลุมกำรอภิบำลระบบส่งเสริม สุขภำพและระบบอนำมัยสิ่งแวดล้อม เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์ หลังคลอด
ให้นมบุตร และเด็กปฐมวัย 0-5 ปี มีสุขภำพดี มีควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพ สำมำรถดูแลตนเองได้ และมี
คุณภำพชีวิตที่ดีโดยมีระบบกำรส่งเสริมสุขภำพและอนำมัยสิ่งแวดล้อมสำหรับหญิง ตั้งครรภ์ หลังคลอด
ให้ น มบุ ต ร และเด็ ก ปฐมวั ย ให้ มี สุ ข ภำพดี ในพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบ ภำยใต้ ภ ำรกิ จ ของกรมอนำมั ย ในกำร
ขับ เคลื่ อนกำรดำเนิ น งำนใช้ก ลไก PIRAB ดังนี้ 1) บูรณำกำรและสร้ ำงควำมเข้ ม แข็งภำคี เ ครื อ ข่ ำ ย:
Partnership 2) กำรพัฒ นำนวั ตกรรมและกำรวิจัย: Investments 3) กำรคุ้มครองและกำรบังคับใช้
กฎหมำย: Regulation 4) กำรสื่อสำร ชี้แนะ และสร้ำงกระแสสังคม: Advocacy 5) กำรพัฒนำศักยภำพ
บุคลำกรและเครือข่ำยทุกระดั บ:Building capacity โดยมีตัวชี้วัดในกำรดำเนินงำนส่งเสริมสุขภำพกลุ่ม
สตรีและเด็กปฐมวัย ดังนี้ 1) อัตรำส่วนกำรตำยมำรดำไม่เกิน 17 ต่อแสนกำรเกิดมีชีพ 2) เด็กอำยุ0 - 5
ปี มีพัฒนำกำรสมวัย ร้อยละ 85 3) เด็กอำยุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ร้อยละ 64 4) เด็กอำยุ 5 ปี มีส่วนสูง
เฉลี่ยตำมเกณฑ์ เพศชำย 113/ เพศหญิง 112 (ซ.ม.) 5) เด็กอำยุ 3 ปี ปรำศจำกฟันผุ (Caries Free)
ร้อยละ 75
กิจกรรมสำคัญตำมโครงกำรในกลุ่มแม่และเด็กศูนย์อนำมัยที่ 8 อุดรธำนี ประจำปีงบประมำณ
2565 มีดังนี้ ประชุมชี้แจงแผนกำรดำเนินงำนอนำมัยแม่และเด็ก เด็ก ปฐมวัยปีงบประมำณ 2565
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ประชุมทบทวนและวิเครำะห์สำเหตุกำรตำยมำรดำเขตสุขภำพที่ 8 (เมื่อมีมำรดำตำย ผ่ำนระบบ Tele
conference) กำรขับเคลื่อน Multidisciplinary consultation กิจกรรมกำรรณรงค์งำนอนำมัยแม่และ
เด็ก กำรรณรงค์สัปดำห์วันแม่โลกในเดือนวันแม่แห่ งชำติรณรงค์กำรเตรียมควำมพร้อมก่อนตั้ง ครรภ์
พัฒนำศักยภำพเจ้ำหน้ำที่ในด้ำนกำรส่งเสริม HLในสตรีและเด็กปฐมวัย (ผ่ำนระบบ Zoom Meeting)
ผลิตสื่อให้ควำมรู้แก่สตรีและเด็กปฐมวัย ประชุมขับเคลื่อนกำรควบคุมกำรส่งเสริมกำรตลำดอำหำรสำหรับ
ทำรกและเด็กเล็กพ.ศ.2560 และสร้ำงเครือข่ำยระดับเขตในกำรขับเคลื่อนพรบ.(ผ่ำนโปรแกรม Zoom)
นิเทศ ติดตำม เฝ้ำระวังกำรละเมิดพระรำชบัญญัติควบคุมกำรส่งเสริมกำรตลำดอำหำรสำหรับทำรกและ
เด็กเล็ ก พ.ศ. 2560 และกำรส่ งเสริ ม กำรเลี้ ย งลู กด้ว ยนมแม่ ขับ เคลื่ อนมุ มนมแม่ ในสถำนในสถำน
ประกอบกำรผ่ำนระบบ cisco WebEx Conference พัฒนำระบบฐำนข้อมูล Pre-term , LBW , BA ,
TSH และทำรกตำยปริกำเนิด เขสุขภำพที่ 8 (ผ่ำนระบบ Zoom Meeting) เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยและ
แก้ไขปัญหำในพื้นที่ มีกำรเฝ้ำระวังมำรดำที่มีภำวะครรภ์เสี่ยง ส่งเสริมให้มีกำรตั้งครรภ์คุณภำพ ลูกเกิด
รอดแม่คลอดปลอดภัย ตอบสนองนโยบำยกระทรวงสำธำรณสุข
ในด้ำนกำรส่งเสริมและพัฒนำเด็กปฐมวัย มี กิจกรรมที่สำคัญคือ กำรถอดบทเรียนแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กำรดำเนิ น กำรเพิ่มศักยภำพกำรเฝ้ำระวังและส่ งเสริมพัฒ นำกำรเด็กปฐมวัยด้วย คู่มือ DSPM
สำหรับเครือข่ำยบุคลำกรที่ดูแลเด็กปฐมวัยในพื้นที่ ผ่ำนระบบ Tele conference ประชุมคณะทำงำน
ขับเคลื่อนบูรณำกำรควำมร่วมมือ 4 กระทรวงและภำคีเครือข่ำยเพื่อพัฒนำเด็กปฐมวัย และยกระดับ
สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยด้ำนสุขภำพเด็กปฐมวัย (สพด. 4D) ผ่ำนระบบ Tele conference ประชุมถอด
บทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภำคีเครือข่ำยขับเคลื่อนพื้ นที่ต้นแบบ “เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก” และพัฒนำ
ทักษะผู้อำนวยกำรเล่น (Play worker) ผ่ำนระบบ Tele conference พัฒนำและยกระดับคุณภำพพื้นที่
Best Practice ด้ำนกำรส่งเสริมสุขภำพแม่และเด็กมหัศจรรย์ 10000 วันแรกของชีวิต “เด็กน้อยเขต 8
กินดีเล่นได้สูงใหญ่ไอคิวดี ผ่ำนระบบ Tele Conference กิจกรรมนิเทศ ติดตำม กำรดำเนินงำนตำม
มำตรฐำนอนำมัยแม่และเด็กปฐมวัย เขตสุขภำพที่ 8 กิจกรรมกำรรณรงค์สัปดำห์คัดกรองพัฒนำกำรเด็ก
ปฐมวัยด้วยคู่มือ DSPM ผ่ำนระบบ Tele conference กำรดำเนินงำนศูนย์ส่งเสริมและพัฒนำเด็กวัย
เตำะแตะ เขตสุขภำพที่ 8 ตำมมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ กำรพัฒนำนวัตกรรมเเละกำร
นิเทศติดตำม กำรดำเนินงำนเพื่อส่งเสริมพัฒนำกำรเเละโภชนำกำรในกลุ่มเด็กปฐมวัย ในพื้นที่เขตสุขภำพ
ที่ 8 เพื่อส่งเสริมสุขภำพเด็กปฐมวัย ให้แข็งแรงเติบโตอย่ำงเต็มศักยภำพ พัฒนำกำรสมวัยต่อไป
3. คาจากัดความ (Definition) (เป็นกำรชี้แจงควำมหมำยของคำเฉพำะที่ใช้ในเอกสำร เพื่อสือ่ ควำมหมำยให้
ผู้อ่ำนเข้ำใจตรงกัน ทั้งนี้หำกเป็นคำศัพท์ซึ่งเป็นคำที่มีควำมหมำยเข้ำใจตรงกันโดยทั่วไป และในเอกสำรไม่ได้ใช้ใน
ควำมหมำยทีต่ ่ำงออกไปคำศัพท์นนั้ ไม่ต้องนำมำนิยำม)

3.1 ฝำกครรภ์คุณภำพ หมำยถึง กำรฝำกครรภ์ก่อน 12 สัปดำห์ ครบตำมกำหนด 8 ครั้ง
คุณภำพ น้ำหนักตำมเกณฑ์
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3.2 มำรดำตำย หมำยถึง กำรตำยของมำรดำไทยขณะตั้งครรภ์ คลอดและหลังคลอดภำยใน 42
วัน ไม่ว่ำอำยุครรภ์จะเป็นเท่ำไหร่หรือกำรตั้งครรภ์ที่ตำแหน่งใด จำกสำเหตุที่เกี่ยวข้องหรือก่อให้เกิดควำม
รุนแรงขึ้น จำกกำรตั้งครรภ์หรือกำรดูแลขณะตั้งครรภ์และกำรคลอดรวมสำเหตุกำรตยจำกโรคระบำด
Covid 19 แต่ไม่ใช่จำกอุบัติเหตุต่อกำรเกิดมีชีพแสนคน
3.3 เด็กปฐมวัย หมำยถึง เด็กแรกเกิด จนถึงอำยุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน
3.4 เครือข่ำย หมำยถึง บุคลำกรและหน่วยงำนทั้งในและนอกกระทรวงสำธำรณสุข เช่น
กระทรวงมหำดไทย กระทรวงศึกษำธิกำร กระทรวงพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ ทั้งหมดที่
เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
3.5 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมำยถึง บุคลำกรและหน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอกกระทรวง
สำธำรณสุขที่ ทั้งประชำชน และภำคเอกชน ผู้ได้รับผลจำกกำรพัฒนำหรือไม่พัฒนำกลุ่มสตรีและเด็ก
ปฐมวัย
4. ความรับผิดชอบ (Responsibilities) (เป็นกำรชี้แจงให้ทรำบว่ำ ใครเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้รับผิดชอบ
ปฏิบัติงำนนั้น ๆ)

4.1 ผู้รับผิดชอบโดยตรงกลุ่มพัฒนำอนำมัยแม่และเด็ก ศูนย์อนำมัยที่ 8 อุดรธำนี ประกอบด้วย
1. นำงสำวอริณรดำ ลำดลำ
ตำแหน่ง พยำบำลวิชำชีพชำนำญกำร
2. นำงสำวภัทรำพร ชูศร
ตำแหน่ง นักโภชนำกำรชำนำญกำร
3. นำยอธิวัฒน์
กุลวงษ์
ตำแหน่ง พยำบำลวิชำชีพปฏิบัติกำร
4. นำงสำวดวงใจ
กันธิยำ
ตำแหน่ง พยำบำลวิชำชีพปฏิบัติกำร
5. นำงสำวอรสำ
สำมะลี
ตำแหน่ง พยำบำลวิชำชีพปฏิบัติกำร
6. นำงสำวกัญญำรัตน์ สร้อยมำลัย ตำแหน่ง นักโภชนำกำรปฏิบัติกำร
7. นำยณัฐพล
หอมหวล
ตำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร
4.2 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ภำคีเครือข่ำยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ศูนย์วิชำกำรในเขตสุขภำพที่ 8 สำนักงำนเขต
สุขภำพที่ 8 สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดในเขตสุขภำพที่ 8 ทั้ง 7 จังหวัด เครือข่ำย แกนนำ และ ภำคเอกชน
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ลาดับ

ผังกระบวนการ

ราละเอียดงาน

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง

ไตรมำสที่ กลุ่มพัฒนำ
1
อนำมัยแม่
และเด็ก
ศูนย์อนำมัย
ที่ 8
อุดรธำนี

ทำเนียบ
ผู้รับบริกำรผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
ศูนย์อนำมัยที่
8 อุดรธำนี

ไตรมำสที่ กลุ่มพัฒนำ
1
อนำมัยแม่
และเด็ก
ศูนย์อนำมัย
ที8่ อุดรธำนี

เอกสำร
ประเมินควำม
พึงพอใจผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย

ไตรมำสที่ กลุ่มพัฒนำ
1
อนำมัยแม่
และเด็ก
ศูนย์อนำมัย
ที8่ อุดรธำนี

เอกสำร
แนวทำงกำร
ดำเนินงำน คำ
สั่คณะ
กรรมกำร/
คณะทำงำน

คืนข้อมูลเพื่อวำงแนว ไตรมำสที่ กลุ่มพัฒนำ
ทำงกำรดำเนินงำนเชิง 1
อนำมัยแม่
บูรณำกำรสร้ำงควำม
และเด็ก
เข้มแข็งภำคีเครือข่ำย
ศูนย์อนำมัย
ที8่ อุดรธำนี

เอกสำร
ประเมินควำม
พึงพอใจผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย

5.1 การบูรณาการและสรางความเขมแข็งเครือขาย (Partnership)
1
จัดทำฐำนข้อมูลแผนผัง
กำรดำเนินงำนเครือข่ำย

2
วิเคราะหความครอบคลุม
ปญหาอุปสรรค ความตองการ
พัฒนา และความพึงพอใจ

3
ทบทวนแนวทำงกำร
ดำเนินงำน

4
คืนข้อมูล
วำงแผน

ประสำนงำนภำคื
เครือข่ำยในกำรจัดทำ
ฐำนข้อมูลและแผนผัง
เครือข่ำยกำร
ดำเนินงำนด้ำน
มำตรฐำนอนำมัยแม่
และเด็ก
วิเครำะหควำ
ครอบคลุมปญหำ
อุปสรรค ควำม
ตองกำรพัฒนำ และ
ควำมพึงพอใจผ่ำน
ช่องทำงออนไลน์
Google Form
วิเครำะห์ข้อมูล
ทบทวนแนวทำงกำร
ดำเนินงำน รูปแบบ
กิจกรรมและโครงกำร
ที่เกี่ยวข้อง

5
ลาดับ

ผังกระบวนการ

5

ประสำนควำมร่วมมือ
เครือข่ำยที่เกี่ยวข้อง

6
ดำเนินกำรสร้ำงควำมร่วมมือ
เครือข่ำยที่เกี่ยวข้อง ตำม
กิจกรรมและแผน

7
นิเทศ ติดตำม ถอดบทเรียน
แลกเปลีย่ นเรียนรู และเยี่ยม
เสริมพลัง

8
สรุปผลกำรดำเนินงำน
และข้อเสนอแนะ

ราละเอียดงาน

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง
ประสำนงำน ชี้แจง
ไตรมำสที่ กลุ่มพัฒนำ แผนกำร
ประชุม อบรม สัมมนำ 1-2
อนำมัยแม่ ดำเนินงำน
เพื่อสรำงควำมเขำใจ
และเด็ก
โครงกำร
สรำงควำมรวมมือ
ศูนย์อนำมัย กิจกรรม
และสนับสนุนกลไก
ที8่ อุดรธำนี
เครือขำยทุกระดับ
ดำเนินกิจกรรมบูรณำ
กำรและสรำงควำมเข
มแข็งเครือขำยตำม
แผนในกลุ่มสตรีและ
เด็กปฐมวัย
นิเทศ ติดตำม ถอด
บทเรียน แลกเปลี่ยน
เรียนรู และเยี่ยมเสริม
พลัง

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ

ไตรมำสที่ กลุ่มพัฒนำ
1-4
อนำมัยแม่
และเด็ก
ศูนย์อนำมัย
ที8่ อุดรธำนี
ไตรมำสที่ กลุ่มพัฒนำ
2-4
อนำมัยแม่
และเด็ก
ศูนย์อนำมัย
ที8่ อุดรธำนี
สรุปผลกำรดำเนินงำน ไตรมำสที่ กลุ่มพัฒนำ
และขอเสนอแนะ
4
อนำมัยแม่
กำรบูรณำกำรเครือข
และเด็ก
ำยทบทวน
ศูนย์อนำมัย
กระบวนกำร
ที8่ อุดรธำนี
ดำเนินงำน PDCA

แผนโครงกำร
กิจกรรมกำร
ประชุม บูรณำ
ควำมร่วมมือ
เอกสำร
โครงกำรนิเทศ
มำตรฐำน ฯ
แผนกำร
ดำเนิน
กิจกรรม ปี
65
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ลาดับ

ผังกระบวนการ

ราละเอียดงาน

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง

ไตรมำสที่ กลุ่มพัฒนำ
1
อนำมัยแม่
และเด็ก
ศูนย์อนำมัย
ที8่ อุดรธำนี

แผนกำร
ดำเนินงำน
โครงกำรวิจัย
ร่วมกับ
กพว.ศอ. 8

ไตรมำสที่ กลุ่มพัฒนำ
1
อนำมัยแม่
และเด็ก
ศูนย์อนำมัย
ที8่ อุดรธำนี

แผนกำร
ดำเนินงำน
โครงกำรวิจัย
ร่วมกับ
กพว.ศอ. 8

ไตรมำสที่ กลุ่มพัฒนำ
1-2
อนำมัยแม่
และเด็ก
ศูนย์อนำมัย
ที8่ อุดรธำนี
ไตรมำสที่ กลุ่มพัฒนำ
1 -2
อนำมัยแม่
และเด็ก
ศูนย์อนำมัย
ที8่ อุดรธำนี

แผนกำร
ดำเนินงำน
โครงกำรวิจัย
ร่วมกับ
กพว.ศอ. 8
แผนกำร
ดำเนินงำน
โครงกำรวิจัย
ร่วมกับ
กพว.ศอ. 8

เสนอโครงรำง/โครงกำรที่ ไตรมำสที่ กลุ่มพัฒนำ
ปรึกษำ/คณะกรรมกำรที่ 1 - 2
อนำมัยแม่
เกี่ยวของเพื่อพิจำรณำ
และเด็ก
อนุมัติ EC
ศูนย์อนำมัย
ที8่ อุดรธำนี

แผนกำร
ดำเนินงำน
โครงกำรวิจัย
ร่วมกับ
กพว.ศอ. 8

5.2 การพัฒนานวัตกรรมและการวิจัย (Investment)
1
สำรวจและเก็บรวบรวม
ข้อมูล กำหนดปัญหำ

2
วิเคราะหความครอบคลุมป
ญหาอุปสรรค ความตองการ
พัฒนา

3
สืบค้นงำนวิจัย
Review Literature

4
วำงแผนกำรดำเนินงำน

5
เสนอขอ EC

สำรวจและรวบรวมขอมูล
สถำนกำรณวิเครำะห์ ป
ญหำ อุปสรรคและ
กำหนดประเด็นปัญหำ
ด้ำนสตรีและเด็กปฐมวัย
ในเขตสุขภำพที่ 8
วิเครำะหควำม
ครอบคลุมปญหำอุปสรรค
ควำมตองกำรพัฒนำ จำก
ปัญหำกำรลงพื้นที่ กำร
ตรวจรำชกำรและข้อมล
ในระบบ
สืบคนงำนวิจัย นวัตกรรม
และวรรณกรรมที่เกี่ยวข
อง ในประเด็นสุขภำพ
อนำมัยแม่และเด็ก
วำงแผนกำรดำเนินงำน
กำหนดระเบียบวิธีวิจัย
และจัดทำโครงรำง/
โครงกำร

7
ลาดับ

ผังกระบวนการ

6

ประสำนพื้นที่
ในกำรลงเก็บข้อมูล

7

ราละเอียดงาน

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง
ประสำนผูเกี่ยวของ พื้นที่ ไตรมำสที่ กลุ่มพัฒนำ แผนกำร
ดำเนินกำร และเก็บ
1 -2
อนำมัยแม่ ดำเนินงำน
รวบรวมขอมูลตำมแผน
และเด็ก
โครงกำรวิจัย
ศูนย์อนำมัย ร่วมกับ
ที8่ อุดรธำนี กพว.ศอ. 8

วิเครำะห์ข้อมูล

ตรวจสอบควำมถูกตอง
วิเครำะหขอมูลกำร
พัฒนำนวัตกรรม
และกำรวิจัย

ไตรมำสที่ กลุ่มพัฒนำ
1-3
อนำมัยแม่
และเด็ก
ศูนย์อนำมัย
ที8่ อุดรธำนี

แผนกำร
ดำเนินงำน
โครงกำรวิจัย
ร่วมกับ
กพว.ศอ. 8

เขียนรำยงำนวิจัยนวัตกรรม
พร้อมข้อเสนอแนะ

เขียนรำยงำนกำร
พัฒนำนวตกรรม/วิจัย
และจัดทำขอเสนอเชิง
ระบบ/นโยบำย

ไตรมำสที่ กลุ่มพัฒนำ
2-4
อนำมัยแม่
และเด็ก
ศูนย์อนำมัย
ที8่ อุดรธำนี

แผนกำร
ดำเนินงำน
โครงกำรวิจัย
ร่วมกับ
กพว.ศอ. 8

สรุปผลกำรดำเนินงำน
ไตรมำสที่ กลุ่มพัฒนำ
และนำเสนอและเผยแพร 2-4
อนำมัยแม่
ผลงำนผำนเวทีวิชำกำร
และเด็ก
และชองทำงตำงๆ
ศูนย์อนำมัย
ที8่ อุดรธำนี

แผนกำร
ดำเนินงำน
โครงกำรวิจัย
ร่วมกับ
กพว.ศอ. 8

8

9
สรุปผลกำรวิจัย ตีพิมพ์
เผยแพร่
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ราละเอียดงาน
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เอกสารที่
เกี่ยวข้อง

5. 3 การคุมครองและการบังคับใชกฎหมาย (Regulation)
1
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
กฎหมำยในแม่และเด็ก

2
วิเคราะหความครอบคลุมป
ญหาอุปสรรค ความตองการ
พัฒนา และความพึงพอใจ

3
คืนข้ อมูลสร้ างความเข้ าใจ

4
นำเสนอแนวทำงควบคุมพรบ.

5
สือ่ สารสร้ างความรู้ความ
เข้ าใจ

สืบคน รวบรวม ทบทวน
มำตรฐำนและ พรบ.ที่
เกี่ยวของกับงำนแม่และ
เด็กปฐมวัย (พรบ. Milk
Code)

ไตรมำสที่ กลุ่มพัฒนำ
แผนงำน
1
อนำมัยแม่ โครงกำร ปี
และเด็ก
65
ศูนย์อนำมัย
ที8่ อุดรธำนี

วิเครำะหแนวทำง
ไตรมำสที่ กลุ่มพัฒนำ แผนงำน
สถำนกำรณกำรคุมครอง 1 -2
อนำมัยแม่ โครงกำร ปี
และกำรบังคับใชพ.ร.บ.ที่
และเด็ก
65
เกี่ยวของ ระบุประเด็น
ศูนย์อนำมัย
ปญหำและแนวทำงพัฒนำ
ที8่ อุดรธำนี
คืนขอมูล สื่อสำรสรำง
ควำมเขำใจและสรำง
ควำมรวมมือผำนกลไกทุก
ระดับพรอมรวมกัน
กำหนดทำงแนวทำงคุ
มครองและบังคับใชใน
พื้นที่
นำเสนอแนวทำงกำร
คุมครองและบังคับใช
มำตรฐำนและพรบ.ผำน
คณะกรรมกำรที่เกี่ยวของ
นิติกร ผู้รับผิดชอบงำน
ระดับจังหวัด
สื่อสำร เผยแพร สรำงกำร
รับรูเครือขำยและกลุมเปำ
หมำยผำนชองทำงตำงๆ

ไตรมำสที่ กลุ่มพัฒนำ แผนงำน
1 -4
อนำมัยแม่ โครงกำร ปี
และเด็ก
65
ศูนย์อนำมัย
ที8่ อุดรธำนี
ไตรมำสที่ กลุ่มพัฒนำ
แผนงำน
1-4
อนำมัยแม่ โครงกำร ปี
และเด็ก
65
ศูนย์อนำมัย
ที8่ อุดรธำนี
ไตรมำสที่ กลุ่มพัฒนำ
แผนงำน
1-4
อนำมัยแม่ โครงกำร ปี
และเด็ก
65
ศูนย์อนำมัย
ที8่ อุดรธำนี

9
ลาดับ

ผังกระบวนการ

6
ดาเนินการขับเคลือ่ นบูรณา
การภาคีเครื อข่าย

7
เผ้ าระวังและนิเทศติดตาม

8
สรุปผลกำรดำเนินงำน

ราละเอียดงาน

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง
แผนงำน
โครงกำร ปี
65

ดำเนินกำรขับเคลื่อน
มำตรฐำนและบังคับใช
กฎหมำย แบบมีสวนรม
ตำมแผนงำน

ไตรมำสที่ กลุ่มพัฒนำ
2-4
อนำมัยแม่
และเด็ก
ศูนย์อนำมัย
ที8่ อุดรธำนี

เฝำระวังขอมูลและ
สถำนกำรณ นิเทศ
ติดตำมและเยี่ยมเสริม
พลัง ทุกไตรมำส

ไตรมำสที่ กลุ่มพัฒนำ
แผนงำน
1-4
อนำมัยแม่ โครงกำร ปี
และเด็ก
65
ศูนย์อนำมัย
ที8่ อุดรธำนี

สรุปผลกำรดำเนินงำน
และรำยงำนผลกำร
ดำเนินงำนถอดบทเรียน
แลกเปลี่ยนเรียนรู

ไตรมำสที่ กลุ่มพัฒนำ
แผนงำน
4
อนำมัยแม่ โครงกำร ปี
และเด็ก
65
ศูนย์อนำมัย
ที8่ อุดรธำนี
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ลาดับ

ผังกระบวนการ

ราละเอียดงาน

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง

ทบทวนนโยบำย
ไตรมำสที่ กลุ่มพัฒนำ
มำตรกำร แนวทำงที่
1
อนำมัยแม่และ
สำคัญ องคควำมรูที่
เด็ก ศูนย์
เกี่ยวของใหเปนปจจุบัน
อนำมัยที่ 8
อุดรธำนี
ประสำนควำมร่วมมือ ผู ไตรมำสที่ กลุ่มพัฒนำ
เชี่ยวชำญ เครือข่ำยผู้มี 1
อนำมัยแม่และ
ส่วนได้ส่วนเสียรวมวิ
เด็ก ศูนย์
เครำะหสังเครำะห
อนำมัยที่ 8
ประเด็นเนื้อหำกำร
อุดรธำนี
สื่อสำร
ใหครอบคลุมตรง
ประเด็น ชัดเจน
กำหนดกลุมเปำหมำย ไตรมำสที่ กลุ่มพัฒนำ
ประเด็น ขอบเขต
1-2
อนำมัยแม่และ
เนื้อหำรูปแบบกำร
เด็ก ศูนย์
นำเสนอออกแบบสื่อ
อนำมัยที่ 8
และกำหนด
อุดรธำนี
ชองทำงกำรสื่อสำร
ดำเนินกำรสื่อสำร
ไตรมำสที่ กลุ่มพัฒนำ
ชี้แนะ
1 -4
อนำมัยแม่และ
และสรำงกระแส
เด็ก ศูนย์
อนำมัยที่ 8
อุดรธำนี

แผนกำร
ดำเนินงำน
โครงกำรใน
ระบบ
DOC
แผนกำร
ดำเนินงำน
โครงกำรใน
ระบบ
DOC

5. 4 การสื่อสาร ชี้แนะ และสรางกระแสสังคม (Advocacy)
1
จัดทำฐำนข้อมูลแผนผัง
กำรดำเนินงำนเครือข่ำย

2
ประสานความร่วมมือ เพื่อวิ
เคราะหความครอบคลุมของ
ปัญหาอุปสรรค

3
กาหนดกลุม่ เป้าหมาย
ขอบเขตประเด็นเนื ้อหา

4
ดาเนินการสือ่ สาร และส่ง
สารตามแผนการ
ดาเนินงาน

แผนกำร
ดำเนินงำน
โครงกำรใน
ระบบ DOC
ช่องทำง
ออนไลน์
แผนกำร
ดำเนินงำน
โครงกำรใน
ระบบ
DOC
ช่องทำง
ออนไลน์
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ผังกระบวนการ

5

ราละเอียดงาน
คืนข้อมูลเพื่อวำงแนว
ทำงกำรดำเนินงำนเชิง
บูรรำกำร

เสนอแนวทาง
การเนินงาน
ด้ านสือ่

6
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล

7
ดาเนินการประเมินผล การ
สือ่ สาร ชี ้แนะ และการสร้ าง
กระแส

8
นิเทศติดตำม ถอด
บทเรียน PDCA

9
สรุปผลกำรดำเนินงำน

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ไตรมำสที่ กลุ่มพัฒนำ
1 -3
อนำมัยแม่และ
เด็ก ศูนย์
อนำมัยที8่
อุดรธำนี

ดำเนินกำรรวบรวมและ ไตรมำสที่ กลุ่มพัฒนำ
ประสำนขอขอมูล ผ่ำน 1 -2
อนำมัยแม่และ
ระบบออลนไลน์
เด็ก ศูนย์
ดำเนินกำรเฝำระวัง
อนำมัยที่ 8
นิเทศ ติดตำมเสริมพลัง
อุดรธำนี
เก็บรวบรวมวิเครำะห์ ไตรมำสที่ กลุ่มพัฒนำ
ข้อมูล ดำเนินกำร
1 -4
อนำมัยแม่และ
ประเมินผล กำรสื่อสำร
เด็ก ศูนย์
ชี้แนะ และกำรสรำงก
อนำมัยที่ 8
ระแส
อุดรธำนี
นิเทศ ติดตำม ถอด
บทเรียน แลกเปลี่ยน
เรียนรู และเยี่ยมเสริม
พลัง

ไตรมำสที่ กลุ่มพัฒนำ
1 -4
อนำมัยแม่และ
เด็ก ศูนย์
อนำมัยที่ 8
อุดรธำนี

สรุปผลกำรดำเนินงำน
และขอเสนอ จัดทำ
รำยงำนผลกำร
ดำเนินงำน

ไตรมำสที่ กลุ่มพัฒนำ
4
อนำมัยแม่และ
เด็ก ศูนย์
อนำมัยที่ 8
อุดรธำนี

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง
แผนกำร
ดำเนินงำน
โครงกำรใน
ระบบ
DOC
ช่องทำง
ออนไลน์
แผนกำร
ดำเนินงำน
โครงกำรใน
ระบบ
DOC
ช่องทำง
ออนไลน์
แผนกำร
ดำเนินงำน
โครงกำรใน
ระบบ
DOC
ช่องทำง
ออนไลน์
แผนกำร
ดำเนินงำน
โครงกำรใน
ระบบ
DOC
ช่องทำง
ออนไลน์
แผนกำร
ดำเนินงำน
โครงกำรใน
ระบบ
DOC
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ลาดับ

ผังกระบวนการ

ราละเอียดงาน

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง

5. 5 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือขายทุกระดับ (Building Capacity)
1
รวบรวมวิเครำะห์ข้อมูล
เครือข่ำย

2
ทบทวนประเด็นเนื้อหานาสู่
การจัดทาแผน

3
กาหนดเป้าหมาย รูปแบบ
การพัฒนา

4
เสนอแนวทำงและแผนกำร
ดำเนินงำน

ดาเนินการพัฒนาศักยภาพ
เครื อข่าย ด้ านอนามัยแม่
และเด็ก

รวบรวมขอมูลสถำนกำ
รณและวิเครำะหควำม
ตองกำร/ควำมจำเปนใน
กำรพัฒนำศักยภำพ
เจ้ำหน้ำที่ด้ำนอนำมัยแม่
และเด็ก
ทบทวนควำมตองกำรและ
ควำมจำเปน สังเครำะห
ประเด็นและเนื้อหำกำร
พัฒนำ เพื่อจัดแผนพัฒนำ
ศักยภำพ
กำหนดกลุมเปำหมำย
รูปแบบกำรพัฒนำ
และจัดทำโครงกำร/
แผนพัฒนำศักยภำพ
บูรณำกำรโครงกำร/
แผนงำน และนำเสนอ
โครงกำรเพื่อพิจำรณำ
ด้ำนกำรพัฒนำศักยภำพ
เจ้ำหน้ำที
ดำเนินงำนพัฒนำ
ศักยภำพบุคลำกรและ
เครือขำยด้ำนอนำมัยแม่
และเด็กตำมแผน

ไตรมำสที่ กลุ่มพัฒนำ แผนกำร
1
อนำมัยแม่ ดำเนินงำน
และเด็ก
โครงกำร 65
ศูนย์อนำมัย
ที8่ อุดรธำนี
ไตรมำสที่ กลุ่มพัฒนำ
1
อนำมัยแม่
และเด็ก
ศูนย์อนำมัย
ที8่ อุดรธำนี
ไตรมำสที่ กลุ่มพัฒนำ
1 -2
อนำมัยแม่
และเด็ก
ศูนย์อนำมัย
ที8่ อุดรธำนี
ไตรมำสที่ กลุ่มพัฒนำ
1 -4
อนำมัยแม่
และเด็ก
ศูนย์อนำมัย
ที8่ อุดรธำนี
ไตรมำสที่ กลุ่มพัฒนำ
1 -4
อนำมัยแม่
และเด็ก
ศูนย์อนำมัย
ที8่ อุดรธำนี

แผนกำร
ดำเนินงำน
โครงกำร 65
แผนกำร
ดำเนินงำน
โครงกำร 65
แผนกำร
ดำเนินงำน
โครงกำร 65
แผนกำร
ดำเนินงำน
โครงกำร 65
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ผังกระบวนการ

ดาเนินการติดตามเยี่ยม
นิเทศ เยีย่ มเสริ มพลัง

เตรี ยมถอดบทเรียน การ
ดาเนินงานพัฒนาศักยภาพ

สรุปกำรดำเนินงำน
รำยงำนคืนข้อมูล

ราละเอียดงาน
บูรณำกำรกำรนิเทศ
ติดตำม เสริมพลัง และ
ประเมินผลกำรพัฒนำ
ศักยภำพบุคลำกรและ
เครือขำย

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
ไตรมำสที่ กลุ่มพัฒนำ
1-4
อนำมัยแม่
และเด็ก
ศูนย์อนำมัย
ที8่ อุดรธำนี

กำหนดขอบเขต ประเด็น ไตรมำสที่ กลุ่มพัฒนำ
และดำเนินกำรถอด
3-4
อนำมัยแม่
บทเรียนและแลกเปลี่ยน
และเด็ก
เรียนรู
ศูนย์อนำมัย
ที8่ อุดรธำนี
สรุปผลกำรดำเนินงำน
ไตรมำสที่ กลุ่มพัฒนำ
และคืนขอมูล
4
อนำมัยแม่
และเด็ก
ศูนย์อนำมัย
ที8่ อุดรธำนี

สัญลักษณ์ที่ใช้
จุดเริม่ ต้นและสิ้นสุดของกระบวนการ
กิจกรรมและการปฏิบตั ิงาน
การตัดสินใจ เช่น การตรวจสอบ การอนุมัติ
แสดงถึงทิศทาง หรือการเคลื่อนไหวของงาน
จุดเชื่อมต่อระหว่างขั้นตอน

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง
แผนกำร
ดำเนินงำน
โครงกำร 65

แผนกำร
ดำเนินงำน
โครงกำร 65
แผนกำร
ดำเนินงำน
โครงกำร 65
เวทีวิชำกำร
ตรวจ
รำชกำร

