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วิธีปฏิบัตงิานตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ด้านสุขภาพภาคประชาชน 
กลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2 

 

วัตถุประสงค์  :  เพื่อให้การด าเนินงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ด้านสุขภาพภาคประชาขน สามารถด าเนินการ
ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทันต่อเหตุการณ์ 
งานตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ด้านสุขภาพภาคประชาชน มีขั้นตอนการด าเนินงานทั้งหมด 7 ขั้นตอน ดังนี้ 
 
  ขั้นตอนที่ 1 ร่วมประชุมเพื่อพิจารณา ก าหนดแนวทางการด าเนินการตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉินตามสถานการณ์ 
  ในขั้นตอนนี้ผู้รับผิดชอบจัดท ำคู่มือแนวทำงกำรด ำเนินงำน ที่ทุกคนสำมำรถเข้ำถึงได้ และ
ก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตอบโต้ภำวะฉุกเฉินตำมสถำนกำรณ์ ระยะเวลำด ำเนินกำรประมำณ 480 นำท ี
  

ขั้นตอนที่ 2 เข้าพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติเพื่อส ารวจข้อมูล 
ในขั้นตอนนี้ผู้รับผิดชอบมีกำรเตรียมทีมท่ีมีควำมพร้อมทั้งอุปกรณ์ป้องกันตนเองและอุปกรณ์ 

ช่วยเหลือ เข้ำพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจำกภัยพิบัติเพ่ือส ำรวจข้อมูล ระยะเวลำด ำเนินกำรประมำณ 2,400นำที 
 

ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์ความเสียหาย ประเมินสถานการณ์ 
 ในขั้นตอนนี้มีผู้รับผิดชอบน ำผลกำรวิเครำะห์มำใช้ในกำรประเมินสถำนกำรณ์ให้เป็นปัจจุบัน  

เพ่ือด ำเนินกำรโดยเร็วที่สุด ระยะเวลำด ำเนินกำรประมำณ 1,440 นำท ี 
 

ขั้นตอนที่ 4 วางแผน ก าหนดแนวทางร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ 
 ในขั้นตอนนี้มีผู้รับผิดชอบด ำเนินกำรตำมแผน หรือปรับเปลี่ยนให้เข้ำกับสถำนกำรณ์ใน 

ปัจจุบัน โดยวำงแผน ก ำหนดแนวทำงร่วมกับหน่วยงำนในพื้นท่ี ระยะเวลำด ำเนินกำรประมำณ 1,440 นำท ี
 
ขั้นตอนที่ 5 ติดตาม ประเมินสถานการณ์และประสานงาน ให้ความช่วยเหลือพื้นที่ 

ตามความเร่งด่วน ตามความจ าเป็น 
 ในขั้นตอนนี้มีผู้รับผิดชอบจัดล ำดับควำมส ำคัญในกำรลงพ้ืนที่ ให้ควำมช่วยเหลือ ประเมิน 

สถำนกำรณ์และประสำนงำน ให้ควำมช่วยเหลือพ้ืนที่ตำมควำมเร่งด่วน ตำมควำมจ ำเป็น ระยะเวลำด ำเนินกำร
ประมำณ 2,400 นำท ี
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วิธีปฏิบัตงิานส่งเสริม สนบัสนุนกลไก รูปแบบการด าเนินงานสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ รวมทั้งนิเทศ ก ากบั ติดตามละประเมินผล 

กลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2 
 

วัตถุประสงค์  :  เพื่อส่งเสริม สนับสนุนกลไก รูปแบบการด าเนินงาน ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมี   
ประสิทธิภาพ 

งานส่งเสริม สนับสนุนกลไก รูปแบบการด าเนินงานสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
รวมทั้งนิเทศ ก ากับ ติดตามละประเมินผล มีขั้นตอนการด าเนินงานทั้งหมด 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
 
  ขั้นตอนที่ 1 ก าหนดรูปแบบการด าเนินงาน การก ากับ ติดตามและประเมินผลสุขภาพ
ภาคประชาชนและพฤติกรรมสุขภาพ 
  ในขั้นตอนนี้ผู้รับผิดชอบร่วมพัฒนำแนวทำงกำรด ำเนินงำน โดยแต่งตั้งและพัฒนำศักยภำพ
ทีมขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนฯระดับเขต และน ำข้อมูลที่เป็นสถำนกำรณ์ปัจจุบันมำใช้ในกำรพัฒนำรูปแบบให้
เป็นปัจจุบันและเพ่ิมองค์ควำมรู้ใหม่ๆให้ทีมด ำเนินงำน ระยะเวลำด ำเนินกำรประมำณ 960 นำท ี
  

ขั้นตอนที่ 2 ถ่ายทอดรูปแบบ การด าเนินงานสุขภาพภาคประชาชนและพฤติกรรม 
สุขภาพให้เครือข่าย สสจ./สสอ. 

ในขั้นตอนนี้ผู้รับผิดชอบด ำเนินกำรถ่ำยทอดรูปแบบ กำรด ำเนินงำนสุขภำพภำคประชำชน 
และพฤติกรรมสุขภำพให้เครือข่ำย สสจ./สสอ. ผ่ำนช่องทำงกำรประสำนงำนเช่น หนังสือ ไลน์ อีเมลล์ เป็นต้น
และช่องทำงกำรถ่ำยทอดคือ  Zoom cloud meeting เพ่ือให้ครอบคลุมทุกภำคีเครือข่ำย ระยะเวลำ
ด ำเนินกำรประมำณ 2,400 นำที 
 

ขั้นตอนที่ 3 พัฒนาระบบ และด าเนินการ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานสุขภาพ 
ภาคประชาชนและพฤติกรรมสุขภาพแก่ สสจ. 

 ในขั้นตอนนี้มีผู้รับผิดชอบประสำนพื้นที่เครือข่ำยล่วงหน้ำก่อนด ำเนินกำรติดตำม ประเมินผล  
และพัฒนำระบบ และด ำเนินกำร ติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำนสุขภำพภำคประชำชนและพฤติกรรม
สุขภำพแก่ สสจ. ระยะเวลำด ำเนินกำรประมำณ 9,600 นำท ี 
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ขั้นตอนที่ 6 สรุปรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ตรวจ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ 
และกรมฯ 

 ในขั้นตอนนี้มีผู้รับผิดชอบสรุปรำยงำน เพ่ือน ำเสนอต่อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง โดยต้องตรวจ 
สอบควำมถูกต้องของข้อมูล ก่อนน ำเสนอต่อผู้บริหำรทุกครั้ง ระยะเวลำด ำเนินกำรประมำณ 1,440 นำท ี 
 

ขั้นตอนที่ 7 ร่วมด าเนินการพัฒนารูปแบบ แนวทางการให้ความช่วยเหลือ เพื่อ 
น าไปสู่การปฏิบัติในครั้งต่อไป 

 ในขั้นตอนนี้มีผู้รับผิดชอบร่วมด ำเนินกำรพัฒนำรูปแบบ แนวทำงกำรให้ควำมช่วยเหลือ เพ่ือ 
น ำไปสู่กำรปฏิบัติในครั้งต่อไป  โดยปรับเปลี่ยนกำรใช้รูปแบบแนวทำงที่ เป็นปัจจุบัน  ตำมสถำนกำรณ์ 
ระยะเวลำด ำเนินกำรประมำณ 1,440 นำท ี 
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วิธีปฏิบัตงิานประเมินรับรองมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านสุขศึกษา 
และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

กลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2 
 

วัตถุประสงค์  :  เพื่อให้การด าเนินงานประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านสุขศึกษาและพัฒนา   
พฤติกรรมสุขภาพ มีประสิทธิภาพสูงสุด 
ปฏิบัติงานประเมินรับรองมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
 มีขั้นตอนการด าเนินงานทั้งหมด 6 ขั้นตอน ดังนี้ 
 
  ขั้นตอนที่ 1 ร่วมด าเนินการพัฒนามาตรฐานและองค์ความรู้ด้านสุขศึกษา และพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ 
  ในขั้นตอนนี้ผู้รับผิดชอบร่วมด ำเนินกำรพัฒนำมำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพด้ำนสุขศึกษำ
และพัฒนำพฤติกรรมสุขภำพ และน ำข้อมูลที่เป็นสถำนกำรณ์ปัจจุบันมำใช้ในกำรพัฒนำและเพ่ิมองค์ควำมรู้
ใหม ่ๆ ระยะเวลำด ำเนินกำรประมำณ 960 นำท ี
  

ขั้นตอนที่ 2 ร่วมด าเนินการ/แต่งตั้งคณะกรรมการฯพัฒนาระบบการประเมิน 
มาตรฐานงานสุขศึกษา 

ในขั้นตอนนี้ผู้รับผิดชอบร่วมด ำเนินกำ ร/ แต่งตั้งคณะกรรมกำร ฯ พัฒนำระบบกำรประเมิน 
มำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพด้ำนงำนสุขศึกษำและพัฒนำพฤติกรรมสุขภำพ โดยคณะกรรมกำรแต่งตั้งจำกทุก
ภำคีเครือข่ำย ระยะเวลำด ำเนินกำรประมำณ 480 นำที 
 

ขั้นตอนที่ 3 จัดท าและถ่ายทอดแนวทางการด าเนินงานส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการ 
ด าเนินงานมาตรฐานด้านสุขศึกษาแก่สสจ.และสถานบริการสุขภาพ 

 ในขั้นตอนนี้มีผู้รับผิดชอบจัดท ำและถ่ำยทอดแนวทำงกำรด ำเนินงำนส่งเสริม สนับสนุน  
พัฒนำกำรด ำเนินงำนมำตรฐำนด้ำนสุขศึกษำแก่สสจ. และสถำนบริกำรสุขภำพ  โดยเพ่ิมช่องทำงกำร
ประสำนงำน เช่น หนังสือ ไลน์ อีเมลล์ เป็นต้น ระยะเวลำด ำเนินกำรประมำณ 2,400 นำท ี 
 

ขั้นตอนที่ 4 ร่วมด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาขีดสมรรถนะเครือข่ายสุขศึกษาใน 
สถานบริการสาธารณสุข 

 ในขั้นตอนนี้มีผู้รับผิดชอบร่วมด ำเนินกำรส่งเสริมและพัฒนำขีดสมรรถนะเครือข่ำยสุขศึกษำ 
ในสถำนบริกำรสำธำรณสุข โดยเพ่ิมช่องทำงกำรส่งเสริม คือ ผ่ำนโปรแกรมZoom cloud meeting เพ่ือให้
ครอบคลุมทุกภำคีเครือข่ำย ระยะเวลำด ำเนินกำรประมำณ 2,400 นำท ี 
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ขั้นตอนที่ 5 ร่วมด าเนินการพัฒนาทีมคณะกรรมการประเมินและรับรองมาตรฐาน 
ระบบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษาระดับส่วนกลางและระดับเขต 

 ในขั้นตอนนี้มีผู้รับผิดชอบร่วมด ำเนินกำรพัฒนำทีมคณะกรรมกำรประเมินและรับรอง 
มำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพด้ำนสุขศึกษำ ทั้งระดับส่วนกลำงและระดับเขต เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินงำนให้มี
ประสิทธิภำพสูงขึ้น ระยะเวลำด ำเนินกำรประมำณ 960 นำท ี
  

ขั้นตอนที่ 6 เยี่ยมประเมินมาตรฐาน งานสุขศึกษา 
 ในขั้นตอนนี้มีผู้รับผิดชอบร่วมเยี่ยมประเมินมำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพ ด้ำนสุขศึกษำและ 

พัฒนำพฤติกรรมสุขภำพ โดยปรับรูปแบบกำรเยี่ยมประเมินให้เข้ำกับสถำนกำรณ์ในปัจจุบัน  ระยะเวลำ
ด ำเนินกำรประมำณ 1,440 นำท ี 
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วิธีปฏิบัตงิานเฝ้าระวังเตือนภัยด้านระบบสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
กลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2 

 

วัตถุประสงค์  :  เพื่อให้การเฝ้าระวังเตือนภัย ด้านระบบสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพ มีแนวทางการด าเนินงานที่ชัดเจน ครอบคลุมและสามารถสื่อสารได้อย่างถูกต้อง 
งานเฝ้าระวังเตือนภัย ด้านระบบสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ มีขั้นตอนการ
ด าเนินงานทั้งหมด 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 ร่วมด าเนินการพัฒนาองค์ความรู้ เครื่องมือแนวทางการด าเนินงานเฝ้า
ระวังเตือนภัย 
  ในขั้นตอนนี้ผู้รับผิดชอบน ำข้อมูลที่เป็นสถำนกำรณ์ปัจจุบัน มำใช้ในกำรพัฒนำและเพ่ิมองค์
ควำมรู้ใหม่ๆที่จ ำเป็นต่องำนเฝ้ำระวังเตือนภัย ระยะเวลำด ำเนินกำรประมำณ 1,440 นำที  
 

ขั้นตอนที่ 2 เผยแพร่องค์ความรู้ แนวทางการด าเนินงานเฝ้าระวังเตือนภัย 
  ในขั้นตอนนี้ผู้รับผิดชอบน ำองค์ควำมรู้และแนวทำงกำรด ำเนินงำนเฝ้ำระวังเตือนภัย เผยแพร่
โดยต้องตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลก่อนเผยแพร่ทุกครั้ง ระยะเวลำด ำเนินกำรประมำณ 480 นำท ี
 

ขั้นตอนที่ 3 ร่วมด าเนินการจัดท าและเผยแพร่เครื่องมือการด าเนินงานเฝ้าระวัง     
เตือนภัย 

ในขั้นตอนนี้ผู้รับผิดชอบจัดท ำคู่มือที่กลุ่มเป้ำหมำยเข้ำถึงได้ เข้ำใจง่ำย เพ่ือเผยแพร่เครื่องมือ 
กำรด ำเนินงำนเฝ้ำระวังเตือนภัย ระยะเวลำด ำเนินกำรประมำณ 480 นำท ี 
 
  ขั้นตอนที่ 4 เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตือนภัย 
  ในขั้นตอนนี้ผู้รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลให้ถูกต้อง เป็นระเบียบ ง่ำยต่อกำรใช้งำน ระยะเวลำ
ด ำเนินกำรประมำณ 840 นำที  
 

ขั้นตอนที่ 5 สื่อสารเตือนภัย 
 ในขั้นตอนนี้ผู้รับผิดชอบต้องตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูล ก่อนใช้สื่อสำรเตือนภัยทุก

ครั้ง ระยะเวลำด ำเนินกำรประมำณ 480 นำท ี 

   

 

 

 

 

 

 



7 

 

วิธีปฏิบัตงิานเสริมสร้าง สนับสนุน พัฒนาความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพ 
กลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2 

 

วัตถุประสงค์  :  เพื่อให้งานเสริมสร้าง สนับสนุน พัฒนาความรอบรู้และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เกิดการ
พัฒนาศักยภาพการด าเนินงานให้กับเครือข่ายระดับเขต 
งานเสริมสร้าง สนับสนุน พัฒนาความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพ มีขั้นตอนการด าเนินงานทั้งหมด 6 
ขั้นตอน ดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 ร่วมด าเนินการพัฒนาองค์ความรู้ เครื่องมือแนวทางการด าเนินงาน 
พัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ 
  ในขั้นตอนนี้ผู้รับผิดชอบน ำข้อมูลที่เป็นสถำนกำรณ์ปัจจุบันมำใช้ในกำรพัฒนำและเพ่ิมองค์
ควำมรู้ใหม่ๆ เพ่ือร่วมด ำเนินกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ เครื่องมือแนวทำงกำรด ำเนินงำน พัฒนำควำมรอบรู้ด้ำน
สุขภำพและพฤติกรรมสุขภำพ ระยะเวลำด ำเนินกำรประมำณ 480 นำท ี
  

ขั้นตอนที่ 2 พัฒนาศักยภาพ ให้ค าปรึกษาในการด าเนินงานแก่เครือข่ายระดับเขต 
ในขั้นตอนนี้เพ่ิมช่องทำงกำรให้ค ำปรึกษำคือ  เช่น หนังสือ ไลน์ อีเมลล์ เป็นต้น เพ่ือให้ 

สำมำรถเข้ำถึงได้ทุกเครือข่ำย ระยะเวลำด ำเนินกำรประมำณ 2,400 นำท ี
 

ขั้นตอนที่ 3 พัฒนาการสื่อสารสุขภาพและสื่อสุขภาพเพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน 
พัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ 
   ในขั้นตอนนี้มีกำรพัฒนำกำรสื่อสำรสุขภำพและสื่อสุขภำพเพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินงำนพัฒนำ
ควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพและพฤติกรรมสุขภำพ โดยใช้ข้อมูลสื่อสำรสุขภำพที่เป็นปัจจุบันและเพ่ิมเติมองค์ควำมรู้ 
ใหม ่ๆ ระยะเวลำด ำเนินกำรประมำณ 480 นำท ี 
 
  ขั้นตอนที่ 4 ส่งเสริมการด าเนินงานพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรม
สุขภาพ 
  ในขั้นตอนนี้ส่งเสริมกำรด ำเนินงำนพัฒนำควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพและพฤติกรรมสุขภำพ โดย 
เพ่ิมช่องทำงกำรส่งเสริมเช่น หนังสือ ไลน์ อีเมลล์ เป็นต้น ระยะเวลำด ำเนินกำรประมำณ 2,400 นำที  
 

ขั้นตอนที่ 5 พัฒนาระบบและการด าเนินการติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน 
พัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ 

 ในขั้นตอนนี้ทีมงำนที่ใช้ในกำรพัฒนำมำจำกภำคีเครือข่ำยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือกำรมีส่วนร่วมใน
กำรพัฒนำ ระยะเวลำด ำเนินกำรประมำณ 2,400 นำที  

 
 
ขั้นตอนที่ 6 สรุปผลการด าเนินงานให้กรม ฯและภาคีเครือข่าย 
 ในขั้นตอนนี้ผู้รับผิดชอบด ำเนินกำรสรุปผลกำรด ำเนินงำน โดยต้องตรวจสอบควำมถูกต้อง

ของข้อมูลก่อนน ำเสนอต่อผู้บริหำรและภำคีเครือข่ำยทุกครั้ง ระยะเวลำด ำเนินกำรประมำณ 2,400 นำที 
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วิธีปฏิบัตงิานบริหารจัดการการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย 
กลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2 

 

วัตถุประสงค์  :  เพื่อให้การพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย ด้านสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
งานบริหารจัดการการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย มีขั้นตอนการด าเนินงานทั้งหมด 8 ขั้นตอน ดังนี้ 
 
  ขั้นตอนที่ 1 ร่วมด าเนินการพัฒนารูปแบบ แนวทาง วิธีการก าหนดหลักสูตร 
   ในขั้นตอนนี้ผู้รับผิดชอบร่วมพัฒนำรูปแบบจำกภำคี เครือข่ำยที่ เกี่ยวข้อง ระยะเวลำ
ด ำเนินกำรประมำณ 480 นำท ี
  

ขั้นตอนที่ 2 ชี้แจงทิศทาง แนวทางการด าเนินงาน เป้าหมายและกรอบเวลาให้ภาคี 
เครือข่าย 

ในขั้นตอนนี้ผู้รับผิดชอบมีกำรชี้แจงทิศทำง แนวทำงกำรด ำเนินงำน โดยชี้แจงพร้อมกันทั้งเขต  
เพ่ือให้ทรำบแนวทำงในทิศทำงเดียวกัน ระยะเวลำด ำเนินกำรประมำณ 480 นำท ี
 

ขั้นตอนที่ 3 ร่วมด าเนินการพัฒนาศักยภาพของภาคีเครือข่ายงานสุขภาพภาค 
ประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

 ในขั้นตอนนี้มีผู้รับผิดชอบร่วมด ำเนินกำรพัฒนำศักยภำพของภำคีเครือข่ำยงำนสุขภำพ 
ภำคประชำชนและพัฒนำพฤติกรรมสุขภำพ โดยเพ่ิมช่องทำงกำรประสำนงำน เช่น หนังสือ ไลน์ อีเมลล์ เป็น
ต้น  ระยะเวลำด ำเนินกำรประมำณ 2,880 นำท ี 
 

ขั้นตอนที่ 4 ร่วมด าเนินการคัดเลือก อสม. ดีเด่น/ ดีเยี่ยม /ดีเยี่ยมอย่างย่ิง 
 ในขั้นตอนนี้มีผู้รับผิดชอบร่วมด ำเนินกำรคัดเลือก อสม. ดีเด่น/ ดีเยี่ยม /ดีเยี่ยมอย่ำงยิ่ง 

โดยมคีณะกรรมกำรคัดเลือกมำจำกหลำกหลำยภำคีเครือข่ำย ระยะเวลำด ำเนินกำรประมำณ 960 นำที 
 
ขั้นตอนที่ 5 ร่วมด าเนินการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ รวบรวมและเผยแพร่ให้แก่ภาคี 

เครือข่าย 
 ในขั้นตอนนี้มีผู้รับผิดชอบร่วมด ำเนินกำรพัฒนำพื้นที่ต้นแบบ รวบรวมและเผยแพร่ให้แก่ภำคี 

เครือข่ำย โดยมีกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูล ก่อนเผยแพร่เป็นนวัตกรรมสุขภำพ ระยะเวลำด ำเนินกำร
ประมำณ 2,400 นำท ี
  

ขั้นตอนที่ 6 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพงานสุขภาพภาคประชาชนและงานสุขศึกษา 
ของภาคีเครือข่าย  

ในขั้นตอนนี้มีผู้รับผิดชอบร่วมพัฒนำกับภำคีเครือข่ำยที่เก่ียวข้อง ส่งเสริมกำรพัฒนำ 
คุณภำพงำนสุขภำพภำคประชำชนและงำนสุขศึกษำของภำคีเครือข่ำย ระยะเวลำด ำเนินกำรประมำณ 9,600 
นำท ี 
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ขั้นตอนที่ 7 ก ากับ ติดตาม ประเมินผล รายงานผลและเยี่ยมเสริมพลัง 
 ในขั้นตอนนี้มีผู้รับผิดชอบก ำกับ ติดตำม ประเมินผล รำยงำนผลและเยี่ยมเสริมพลัง โดย 

ผู้รับผิดชอบประสำนพื้นที่เครือข่ำยล่วงหน้ำ ก่อนด ำเนินกำร ระยะเวลำด ำเนินกำรประมำณ 2,400 นำท ี
  

ขั้นตอนที่ 8 สรุปการด าเนินงานภาพรวมเสนอต่อผู้บริหาร 

 ในขั้นตอนนี้มีผู้รับผิดชอบสรุปผลกำรด ำเนินงำน บริหำรจัดกำรกำรพัฒนำศักยภำพภำคี 
เครือข่ำยภำพรวม เสนอต่อผู้บริหำร โดยตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลก่อนน ำเสนอผู้บริหำรทุกครั้ง 
ระยะเวลำด ำเนินกำรประมำณ 960 นำท ี 
 
 
 
 
 

 
 


