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วิธีปฏิบัตงิานการให้ค าปรึกษางานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 
กลุ่มคุม้ครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2 

 

วัตถุประสงค์  :  เพื่อให้งานการให้ค าปรึกษางานคุ้มครองผู้บริโภคฯ สามารถให้บริการอย่างทั่วถึง 
ครอบคลุม และตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
งานการให้ค าปรึกษางานคุ้มครองผู้บริโภคฯ มีขั้นตอนการด าเนินงานทั้งหมด 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
 
  ขั้นตอนที่ 1 ก าหนดและประชาสัมพันธ์การเข้าถึงช่องทางการสื่อสาร 
   ในขั้นตอนนี้ผู้รับผิดชอบ รับฟังแนวทางการด าเนินงานตามกระบวนการจากส่วนกลาง และ
พัฒนาช่องทางและรูปแบบการสื่อสารร่วมกับเครือข่าย ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 480 นาท ี
  

ขั้นตอนที่ 2 แนะน า/ให้ค าปรึกษาผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปในพื้นที่ 
ในขั้นตอนนี้มีผู้รับผิดชอบ จัดท าแผนส่งเสริมแนะน าการให้ค าปรึกษาในพื้นที่ และเพ่ิมช่อง 

ทางการประสานงานผ่านช่องทางออนไลน์ ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 1,440 นาที 

 
ขั้นตอนที่ 3 ตั้งหน่วยบริการ/เครือข่ายการประสานงานให้ค าปรึกษา 
 ในขั้นตอนนี้มีมีการจัดตั้งหน่วยรับบริการให้ค าปรึกษา และเปิดช่องทางการสื่อสารให้ 

ครอบคลุม สามารถให้บริการได้สะดวก รวดเร็ว ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 1,440 นาท ี 
 

ขั้นตอนที่ 4 ติดตาม สรุปผลในระดับพื้นที่ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์ความรู้ 
ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ต่อไป 

 ในขั้นตอนนี้มีผู้รับผิดชอบ ติดตาม สรุปผลการด าเนินงานในระดับพื้นท่ี เพ่ือเป็นแนวทางใน 
การพัฒนาองค์ความรู้ผู้ประกอบการและประชาชนในพ้ืนที่ต่อไป ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 1,440 นาท ี
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วิธีปฏิบัตงิานการจัดการข้อร้องเรียนด้านการคุ้มครองผู้บริโภคฯ 
กลุ่มคุม้ครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2 

 

วัตถุประสงค์  :  งานการจัดการข้อร้องเรียนด้านการคุ้มครองผู้บริโภคฯ บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนด 
งานการจัดการข้อร้องเรียนด้านการคุ้มครองผู้บริโภคฯ มีขั้นตอนการด าเนินงานทั้งหมด 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
 
  ขั้นตอนที่ 1 ร่วมด าเนินการทบทวนและพัฒนาระบบการจัดการข้อร้องเรียน 
(ช่องทาง/แนวทาง/วิธีการ/ผู้รับผิดชอบ ฯลฯ) 
   ในขั้นตอนนี้ผู้รับผิดชอบร่วมด าเนินการทบทวนและพัฒนาระบบการจัดการข้อร้องเรียน โดย
มีการก าหนดแนวทางการด าเนินงานที่ชัดเจน ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 480 นาที 
  

ขั้นตอนที่ 2 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนให้กลุ่มเป้าหมาย 
ในขั้นตอนนี้มีผู้การประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนให้กลุ่มเป้าหมาย ได้รับทราบ 

ข้อมูล โดยมีการจัดท าช่องทางรับเรื่องร้องเรียนออนไลน์ มากกว่า 1 ช่องทาง ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 
480 นาท ี

 
ขั้นตอนที่ 3 ด าเนินการจัดการข้อร้องเรียน (รับเรื่อง วิเคราะห์สาเหตุ ก าหนด 

แนวทางการปรับปรุง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงแจ้งกลับผู้ร้อง ฯลฯ) 
 ในขั้นตอนนี้มีผู้รับผิดชอบร่วมด าเนินการจัดการข้อร้องเรียน โดยรับเรื่อง วิเคราะห์หาสาเหตุ  

มีการก าหนดแนวทางกระบวนการตรวจข้อเท็จจริง และแจ้งกลับผู้ร้องต่อไป ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 
28,800 นาท ี 
 

ขั้นตอนที่ 4 ติดตามการแก้ไข สรุปเสนอผู้บริหารกรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ในขั้นตอนนี้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการแก้ไขข้อร้องเรียน และท า 

รายงานสรุปผลน าเสนอผู้บริหาร ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 1,440 นาท ี
 
ขั้นตอนที่ 5 พัฒนาปรับปรุงระบบการจัดการข้อร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
 ในขั้นตอนนี้มีผู้รับผิดชอบร่วมพัฒนากับภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้องรวบรวมข้อมูล และมีการ 

จัดท าฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 1,440 นาท ี
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วิธีปฏิบัตงิานติดตาม ประเมินผล การด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 
กลุ่มคุม้ครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2 

 

วัตถุประสงค์  :  เพื่อให้ผลการด าเนินงานติดตาม ประเมินผล การด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ มี
ประสิทธิภาพ บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 
งานติดตาม ประเมินผล การด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ มีขั้นตอนการด าเนินงานทั้งหมด 7 ขั้นตอน 
ดังนี้ 
 

  ขั้นตอนที่ 1 ชี้แจงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับจังหวัด 
  ในขั้นตอนนี้ผู้รับผิดชอบพัฒนารูปแบบร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้อง มีการก าหนดแนวทาง
กระบวนการท างานที่ชัดเจน เพ่ือชี้แจงแนวทางการด าเนินงานระดับจังหวัด ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 
480 นาที 
  

ขั้นตอนที่ 2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการตรวจประเมิน 
ในขั้นตอนนี้มีการจัดตั้งคณะกรรมการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค ด้านบริการสุขภาพ เพ่ือ 

ประชุมร่วมกันพิจารณาแนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 480 นาที 
 

ขั้นตอนที่ 3 ลงพ้ืนที่เพื่อออกติดตามและประเมินผล 
 ในขั้นตอนนี้มีผู้รับผิดชอบลงพื้นที่เพ่ือออกติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน โดยมี 

แผนการด าเนินงานที่ชัดเจนและประสานพื้นที่ก่อนด าเนินการระยะเวลาด าเนินการประมาณ 2,400 นาท ี 
 

ขั้นตอนที่ 4 วิเคราะห์ สรุปผลการตรวจ 
 ในขั้นตอนนี้มีผู้รับผิดชอบด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยมีการตรวจสอบความถูกต้อง  

ครบถ้วนของเอกสารและน าเสนอข้อมูลต่อผู้บริหาร ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 480 นาท ี
 

ขั้นตอนที่ 5 แจ้งผลการตรวจประเมินเพื่อการแก้ไขปรับปรุง 
 ในขั้นตอนนี้มีผู้รับผิดชอบแจ้งผลการตรวจประเมินเพ่ือการแก้ไขปรับปรุง โดยประสานพื้นที ่

ร่วมก ากับดูแล ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 480 นาที 
  

ขั้นตอนที่ 6 ติดตามกรณีมีข้อแก้ไข ปรับปรุง 
 ในขั้นตอนนี้มีแผนการลงพื้นที่เพ่ือติดตามความถูกต้อง ตรวจสอบผลการแก้ไข ระยะเวลา 

ด าเนินการประมาณ 480 นาท ี 
 

ขั้นตอนที่ 7  สรุปผล 
 ในขั้นตอนนี้ผู้รับผิดชอบสรุปผลการด าเนินงาน โดยตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของ 

ข้อมูลก่อนน าเสนอ ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 480 นาท ี 
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วิธีปฏิบัตงิานบริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 
กลุ่มคุม้ครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2 

 

วัตถุประสงค์  :  เพื่อให้การบริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศมีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการ
ครอบคลุมทุกช่องทาง 
งานบริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ มีขั้นตอนการด าเนินงานทั้งหมด 6 ขั้นตอน 
ดังนี้ 
 
  ขั้นตอนที่ 1 ร่วมด าเนินการก าหนดประเภทของข้อมูล 
  ในขั้นตอนนี้ผู้รับผิดชอบร่วมด าเนินการก าหนดประเภทของข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน 
ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 480 นาที 
  

ขั้นตอนที่ 2 ร่วมด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดท าหมวดหมู่ 
ในขั้นตอนนี้ผู้รับผิดชอบร่วมด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดท าหมวดหมู่ โดยวิเคราะห์ 

ข้อมูลอย่างครบถ้วน และจัดหมวดหมู่ข้อมูลให้เป็นระบบ ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 480 นาท ี

 
ขั้นตอนที่ 3 ด าเนินการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ของข้อมูลสารสนเทศ 
 ในขั้นตอนนี้มีผู้รับผิดชอบติดตาม ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลสารสนเทศ  

อย่างสม่ าเสมอ ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 480 นาที  
 

ขั้นตอนที่ 4 น าข้อมูลสารสนเทศเข้าระบบ Intranet /Internet 

  ในขั้นตอนนี้มีผู้รับผิดชอบน าข้อมูลสารสนเทศเข้าระบบ Intranet /Internet ระยะเวลา 
ด าเนินการประมาณ 960 นาท ี

 
ขั้นตอนที่ 5 ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทราบเพื่อใช้ 

ประโยชน์ 
 ในขั้นตอนนี้มีผู้รับผิดชอบ ด าเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศ ให้บุคลากรและ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านช่องทางต่าง ๆ ให้ครอบคลุม ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 480 นาท ี
  

ขั้นตอนที่ 6 ร่วมติดตามและปรับปรุงฐานข้อมูลและระบบให้มีประสิทธิภาพ ใช้ง่าย 
 ในขั้นตอนนี้มีผู้รับผิดชอบร่วมติดตาม ตรวจสอบความถูกต้อง และปรับปรุงฐานข้อมูลให้มี 

ประสิทธิภาพ อย่างสม่ าเสมอ ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 480 นาท ี 
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วิธีปฏิบัตงิานบังคบัใช้กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ 
กลุ่มคุม้ครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2 

 

วัตถุประสงค์  :  เพื่อให้การน าความรู้ แนวทางการด าเนินงานตามพ.ร.บ.และกฎหมายท่ีอยู่ในความ
รับผิดชอบ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ สามารถด าเนินการได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับ 
งานบังคับใช้กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ มีขั้นตอนการ
ด าเนินงานทั้งหมด 2 ขั้นตอน ดังนี้ 
 
  ขั้นตอนที่ 1 ให้ความรู้ แนวทางการด าเนินงานตามพ.ร.บ.และกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง
แก่พนักงานเจ้าหน้าที่/ผู้ประกอบการ 
   ในขั้นตอนนี้ผู้รับผิดชอบให้ความรู้ แนวทางการด าเนินงานตามพ.ร.บ.และกฎหมาย ที่
เกี่ยวข้องแก่พนักงานเจ้าหน้าที่/ผู้ประกอบการ โดยประสานผู้เกี่ยวข้องล่วงหน้าก่อนด าเนินการ ระยะเวลา
ด าเนินการประมาณ 960 นาท ี
  

ขั้นตอนที่ 2 ชี้แจงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (รัฐ/เอกชน) รู้ เข้าใจ 
ในขั้นตอนนี้ผู้รับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และด าเนินการชี้แจงข้อมูล  

ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ รับรู้และเข้าใจ การบังคับใช้กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการประมาณ 28,800 นาท ี
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วิธีปฏิบัตงิานเฝ้าระวังกล่มเสี่ยงในงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 
กลุ่มคุม้ครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2 

 

วัตถุประสงค์  :  เพื่อให้การด าเนินงานเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่รับผิดชอบ มีแนวทางในการเฝ้าระวัง 
และให้ความรู้กลุ่มเสี่ยงเพื่อเข้าในระบบและเป็นไปตามกฎหมาย 
งานเฝ้าระวังกล่มเสี่ยงในงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ มีขั้นตอนการด าเนินงานทั้งหมด 8 ขั้นตอน ดังนี้ 
 
  ขั้นตอนที่ 1 ร่วมด าเนินการพัฒนาระบบเฝ้าระวัง 
   ในขั้นตอนนี้ผู้รับผิดชอบร่วมด าเนินการพัฒนาระบบเฝ้าระวัง โดยมีการก าหนดแนวทาง
กระบวนการท างานที่ชัดเจนและประสานผู้เกี่ยวข้องล่วงหน้าก่อนด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 
2,400 นาท ี
  

ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์กลุ่มเสี่ยงระดับเขต 
ในขั้นตอนนี้มีผู้รับผิดชอบด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มเสี่ยง ระดับเขต โดยด าเนินการ 

ร่วมกับเครือข่ายที่รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 480 นาท ี

 
ขั้นตอนที่ 3 ก าหนดแนวทางการเฝ้าระวังในพื้นที่ร่วมกับสสจ. 
 ในขั้นตอนนี้มีผู้รับผิดชอบร่วมพิจารณา ก าหนดแนวทางการเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงในพื้นท่ี โดยมี 

คณะกรรมการด าเนินงานคุ้มครอง ระดับเขตสุขภาพ ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 480 นาท ี 
 

ขั้นตอนที่ 4 ด าเนินการตามแนวทางให้ความรู้แก่กลุ่มเสี่ยง เพื่อให้เข้าระบบและ
เป็นไปตามกฎหมายร่วมกับสสจ. 

 ในขั้นตอนนี้มีผู้รับผิดชอบร่วมด าเนินการตามแนวทางให้ความรู้แก่กลุ่มเสี่ยง เพ่ือให้เข้า 
ระบบและเป็นไปตามกฎหมายร่วมกับสสจ. ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 2,400 นาที 

 
ขั้นตอนที่ 5 วิเคราะห์ผลการเฝ้าระวังเพื่อก าหนดแนวทาง การพัฒนาปรับปรุง 
 ในขั้นตอนนี้มีผู้รับผิดชอบร่วมวิเคราะห์ผลการเฝ้าระวัง เพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนา 

ปรับปรุงต่อไป ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 480 นาที 
  

ขั้นตอนที่ 6 ส่งเสริมกลุ่มเสี่ยงให้เข้าระบบ 
 ในขั้นตอนนี้มีผู้รับผิดชอบร่วมส่งเสริมกลุ่มเสี่ยงในพ้ืนที่ โดยประสานความร่วมมือกับ 

เครือข่ายในการรวบรวมข้อมูล ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 2,400 นาท ี 
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ขั้นตอนที่ 7 ประเมินวิเคราะห์และสรุปผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ในขั้นตอนนี้ผู้รับผิดชอบด าเนินการประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน ระยะเวลา 

ด าเนินการประมาณ 480 นาท ี 
 

ขั้นตอนที่ 8  พัฒนาฐานข้อมูล 
 ในขั้นตอนนี้ผู้รับผิดชอบร่วมกับเครือข่ายในการจัดท าฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ ระยะเวลา 

ด าเนินการประมาณ 1,440 นาท ี 
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วิธีปฏิบัตงิานพัฒนาศักยภาพเพ่ือเพิ่มขีดความสามารถ ในด้านบริการสุขภาพสู่สากล 
กลุ่มคุม้ครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2 

 

วัตถุประสงค์  :  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในด้านบริการสุขภาพ และพัฒนาศักยภาพของภาคีเครือข่ายใน
พื้นที่รับผิดชอบ 
งานพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในด้านบริการสุขภาพสู่สากล มีขั้นตอนการด าเนินงาน
ทั้งหมด 6 ขั้นตอน ดังนี้ 
 
  ขั้นตอนที่ 1 ก าหนดหลักสูตรมาตรฐานกลางร่วมกับส่วนกลาง 
   ในขั้นตอนนี้ผู้รับผิดชอบร่วมก าหนดหลักสูตรมาตรฐานกลางร่วมกับส่วนกลาง ระยะเวลา
ด าเนินการประมาณ 480 นาท ี
  

ขั้นตอนที่ 2 ชี้แจง/ให้ค าแนะน า/ให้ค าปรึกษาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ 
ในขั้นตอนนี้มีผู้รับผิดชอบด าเนินการชี้แจง/ให้ค าแนะน า/ให้ค าปรึกษาหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

ในพ้ืนที ่โดยเพ่ิมช่องทางการประสานงาน ผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ  ระยะเวลาด าเนนิการประมาณ 480 นาท ี

 
ขั้นตอนที่ 3 นิเทศ ติดตาม ให้ค าแนะน ากลุ่มเป้าหมายในระดับพื้นที่ 
 ในขั้นตอนนี้มีผู้รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม ให้ค าแนะน ากลุ่มเป้าหมายในระดับพื้นที่ 

โดยจัดท าแผนลงพ้ืนที่ให้ครอบคลุมทั้ง 5 จังหวัด และประสานงานผู้เกี่ยวข้องล่วงหน้าระยะเวลาด าเนินการ
ประมาณ 2,400 นาท ี 
 

ขั้นตอนที่ 4 ประเมิน /วิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามที่มาตรฐานก าหนดในพื้นที่ 
 ในขั้นตอนนี้มีผู้รับผิดชอบประเมินและวิเคราะห์ รายงานผลการด าเนินงานตามที ่

มาตรฐานก าหนดในพ้ืนที่ ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 480 นาที 
 
ขั้นตอนที่ 5 น าข้อมูลที่ได้จากการประเมินคืนสู่กลุ่มเป้าหมายเพื่อการพัฒนา                

ในระดับพื้นที่ 
 ในขั้นตอนนี้มีผู้รับผิดชอบน าข้อมูลที่ได้จากการประเมินคืนสู่กลุ่มเป้าหมายเพ่ือการพัฒนา                

ในระดับพ้ืนที ่โดยชี้แจงพร้อมกัน เพ่ือให้ทราบแนวทางในทิศทางเดียวกัน ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 480 นาที 
  

ขั้นตอนที่ 6 สรุปวิเคราะห์ภาพรวมในระดับพื้นที่เสนอกรมฯ 

 ในขั้นตอนนี้มีผู้รับผิดชอบสรุปผลน าเสนอผู้บริหาร ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 480 นาท ี 
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วิธีปฏิบัตงิานส่งเสริม พฒันา ยกระดับมาตรฐานสถานพยาบาล 
และสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

กลุ่มคุม้ครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2 
 

วัตถุประสงค์  :  เพื่อให้งานส่งเสริม พัฒนา ยกระดับมาตรฐานสถานพยาบาลและสถานประกอบการ 
บรรลุเป้าหมาย ผลการด าเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
งานส่งเสริม พัฒนา ยกระดับมาตรฐานสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ มีขั้นตอนการ
ด าเนินงานทั้งหมด 6 ขั้นตอน ดังนี้ 
 
  ขั้นตอนที่ 1 รับนโยบายแนวทาง ข้อกฎหมาย และวิธีการด าเนินการตาม พรบ. เพื่อ
ก าหนดรูปแบบการด าเนินงาน 
  ในขั้นตอนนี้ผู้รับผิดชอบรับนโยบายแนวทาง ข้อกฎหมาย และวิธีการด าเนินการตาม พรบ. 
เพ่ือก าหนดรูปแบบการด าเนินงาน โดยพัฒนารูปแบบร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลาด าเนินการ
ประมาณ 480 นาที 
  

ขั้นตอนที่ 2 ก าหนดแนวทางการด าเนินการในพื้นที่ 
ในขั้นตอนนี้ผู้รับผิดชอบร่วมพิจารณาแนวทางการด าเนินงานในพ้ืนที ่ระยะเวลาด าเนินการ 

ประมาณ 480 นาที 

 
ขั้นตอนที่ 3 ประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินการด าเนินงาน ส่งเสริมให้ความรู้ตาม 

มาตรฐานใน พรบ.ที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายแก่พนักงานเจ้าหน้าที่  ระดับจังหวัด และระดับอ าเภอ 
 ในขั้นตอนนี้มีผู้รับผิดชอบประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินการด าเนินงาน ส่งเสริมให้ความรู้ 

ตามมาตรฐานใน พรบ.ที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายแก่พนักงานเจ้าหน้าที่  ระดับจังหวัด และระดับอ าเภอ  โดย
ชี้แจงพร้อมกันทั้งเขต เพ่ือให้ทราบแนวทาง ในทิศทางเดียวกัน ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 480 นาท ี 
 

ขั้นตอนที่ 4 ติดตามประเมินผลในพื้นที่ 
 ในขั้นตอนนี้มีผู้รับผิดชอบด าเนินการติดตามประเมินผลในพื้นที่ มีการติดตามเป็นระยะ 

เพ่ือใหค้รบถ้วน ถูกต้อง ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 2,400 นาท ี
 
ขั้นตอนที่ 5 วิเคราะห์สรุปผลการด าเนินงานในพื้นที่ 
 ในขั้นตอนนี้มีผู้รับผิดชอบวิเคราะห์ข้อมูลผลการด าเนินงานในพ้ืนที่ ให้ครบถ้วนถูกต้อง  

ครอบคลุมทุกภารกิจ พร้อมทั้งสรุปผลการด าเนินงาน โดยตรวจสอบความถูกต้องก่อนน าเสนอ ระยะเวลา
ด าเนินการประมาณ 1,440 นาท ี
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ขั้นตอนที่ 6 พัฒนาฐานข้อมูลในพื้นที่ 
 ในขั้นตอนนี้มีผู้รับผิดชอบพัฒนาฐานข้อมูลในพืน้ที่ ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้อง  

ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 2,400 นาท ี 
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วิธีปฏิบัตงิานสร้างและพัฒนาเครือข่ายการคุ้มครองผู้บริโภคฯ 
กลุ่มคุม้ครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2 

 

วัตถุประสงค์  :  เพื่อให้เครือข่ายการคุ้มครองผู้บริโภคในพ้ืนที่รับผิดชอบ ได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่าง
ต่อเนื่อง และให้การด าเนินงานการคุ้มครองผู้บริโภคฯ มีประสิทธิภาพ 
งานสร้างและพัฒนาเครือข่ายการคุ้มครองผู้บริโภคฯ มีขั้นตอนการด าเนินงานทั้งหมด 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
 
  ขั้นตอนที่ 1 รับนโยบายแนวทาง ข้อกฎหมาย และวิธีการด าเนินการตาม พรบ.            
เพื่อก าหนดรูปแบบการด าเนินงาน   

ในขั้นตอนนี้ผู้รับผิดชอบรับนโยบายแนวทาง ข้อกฎหมาย และวิธีการด าเนินการตาม พรบ.             
เพ่ือก าหนดรูปแบบการด าเนินงานร่วมกับเครือข่าย ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 960 นาท ี
  

ขั้นตอนที่ 2 ก าหนดแนวทางการด าเนินการในพื้นที่ 
ในขั้นตอนนี้มีผู้รับผิดชอบร่วมก าหนดแนวทางการด าเนินการในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง 

ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 480 นาท ี

 
ขั้นตอนที่ 3 จัดอบรมส่งเสริมให้ความรู้ ตามขั้นตอน แนวทางท่ีก าหนดและมาตรฐาน 

ในพรบ.ที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย แกพ่นักงานเจ้าหน้าที่ ระดับจังหวัดและระดับอ าเภอ 
 ในขั้นตอนนี้มีผู้รับผิดชอบจัดอบรมส่งเสริมให้ความรู้ ตามข้ันตอน แนวทางท่ีก าหนดและ 

มาตรฐานใน พรบ.ที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ ระดับจังหวัด และระดับอ าเภอ โดยจัดพัฒนา
ศักยภาพพร้อมกันทั้งเขต เพ่ือรับรู้แนวทางในทิศทางเดียวกัน ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 480 นาท ี 
 

ขั้นตอนที่ 4 ติดตามประเมินผลในพื้นที่ 
 ในขั้นตอนนี้มีผู้รับผิดชอบร่วมด าเนินการติดตามประเมินผลในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง  

ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 2,400 นาท ี
 
ขั้นตอนที่ 5 วิเคราะห์สรุปผลการด าเนินงานในพื้นที่ 
 ในขั้นตอนนี้มีผู้รับผิดชอบสรุปผลการด าเนินงาน และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อน 

น าเสนอ ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 1,440 นาท ี
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วิธีงานด าเนินการออกใบอนุญาตสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ  
ประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุ 

กลุ่มคุม้ครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2 
 

วัตถุประสงค์  :  เพื่อให้สถานประกอบกาเพื่อสุขภาพ ประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง 
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
งานออกใบอนุญาตสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ มีขั้นตอนการด าเนินงานทั้งหมด 8 ขั้นตอน ดังนี้ 
 
  ขั้นตอนที่ 1  รับนโยบายแนวทาง ข้อกฎหมาย และวิธีการด าเนินการตาม พรบ. เพื่อ
ก าหนดรูปแบบการด าเนินงาน 

ในขั้นตอนนี้ผู้รับผิดชอบร่วมรับฟังการถ่ายนโยบายการด าเนินงานจากส่วนกลาง และชี้แจงให้ 
ผู้รับผิดชอบงานที่เก่ียวข้องรับทราบ และส่งต่อให้ผู้ประกอบการรับรู้และเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ระยะเวลา
ด าเนินการประมาณ 480 นาที 

ขั้นตอนที่ 2  ก าหนดแนวทางการด าเนินการ  พิจารณาการอนุญาต 
ในขั้นตอนนี้มีผู้รับผิดชอบด าเนินการประชาสัมพันธ์ การด าเนินกิจการเพ่ือให้ผู้มีส่วน 

เกี่ยวข้องรับทราบข้อมูล และรายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ผ่านสื่อและ
ช่องทางออนไลน์ ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 480 นาที 

ขั้นตอนที่ 3  ประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินการด าเนินงาน ส่งเสริมให้ความรู้ตาม 
มาตรฐานใน พรบ. ที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายแก่ผู้ประกอบการและพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 

 ในขั้นตอนนี้มีผู้รับผิดชอบด าเนินจัดท าแผนพัฒนา ส่งเสริม ก ากับ ดุแล สถานประกอบการ 
ในพ้ืนที่เขตสุขภาพท่ี 2 ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 2,400 นาที  

ขั้นตอนที่ 4  ติดตาม สรุปผลในระดับพื้นที่ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์ความรู้ 
ผู้ประกอบการในพื้นที่ต่อไป  
   ในขั้นตอนนี้มีผู้รับผิดชอบด าเนินการติดตามตรวจสอบ การยื่นขออนุญาตและความครบถ้วน
เอกสาร และนัดหมายการตรวจ พร้อมให้ค าแนะน าเพื่อการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้เป้นไปตามมาตรฐานการ
ให้บริการ ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 2,400 นาที 

ขั้นตอนที่ 8 พัฒนาฐานข้อมูลในพื้นที่ 
 ในขั้นตอนนี้ผู้รับผิดชอบร่วมกับเครือข่ายในแต่ละจังหวัด และผู้ประกอบการในการจัดท า 

ฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 480 นาท ี 
 
 


