คำนำ
สำนักงำนพัฒนำระบบบริกำรทำงกำรแพทย์ เป็นหน่วยงำนหนึ่งในสังกัดสำนักกำรแพทย์ กรุงเทพมหำนคร
ที่มีภำรกิจหน้ำที่เกี่ยวกับการวางแผน กากับติดตาม วิเคราะห์และประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ด้านการแพทย์
และสาธารณสุ ข การพั ฒ นาระบบบริ การสุ ขภาพ คุณ ภาพบริก าร และสร้างเครื อข่ ายทางการแพทย์และ
สาธารณสุ ข เป็ น ศูน ย์ข้อมูลสารสนเทศทางการแพทย์ ส่ งเสริมความรู้ทางการแพทย์ และสาธารณสุ ข และ
บริ ก ารทางวิ ช าการ พั ฒ นาบุ ค ลากรสายวิ ช าชี พ และสายสนั บ สนุ น ด้ า นบริ ห ารทางการแพทย์ ส่ งเสริ ม
ดาเนิ นการวิจัย และสนั บ สนุ น การดาเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจั ยในคนกรุงเทพมหานคร
บริหารจัดการและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแพทยศาสตร์ศึกษา
จำกภำรกิ จหลั กดั งกล่ ำว จึ งได้มี กำรจั ดท ำคู่มื อกำรปฏิ บั ติงำนของส ำนั กงำนพั ฒนำระบบบริกำรทำง
กำรแพทย์ขึ้น เพื่อให้หน่วยงำนได้มีคู่มือประกอบกำรทำงำนเป็นไปในแนวทำงและมำตรฐำนเดียวกัน เป็นกำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในองค์กร สำมำรถนำไปใช้ในกำรสอนงำน ตรวจสอบกำรทำงำน ควบคุม
กำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรปฏิบัติงำนที่มีประสิทธิภำพ บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงำน
สำนักงำนพัฒนำระบบบริกำรทำงกำรแพทย์ จึงหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ คู่มือกำรปฏิบัติงำนฉบับนี้จะเป็น
ประโยชน์ต่อบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนในสังกัด ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องในกำรใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพต่อไป
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บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
คู่ มื อ กำรปฏิ บั ติ งำนของส ำนั ก งำนพั ฒ นำระบบบริ ก ำรทำงกำรแพทย์ ส ำนั ก กำรแพทย์ ฉ บั บ นี้
จัดทำขึ้นโดยคณะทำงำนจัดทำและปรับปรุงคู่มือกำรปฏิบัติงำนสำนักงำนพัฒนำระบบบริกำรทำงกำรแพทย์และ
คู่มือปฏิบัติงำนโรงพยำบำลสนำม ซึ่งได้ร่วมพิจำรณำและเห็นชอบให้มีกำรจัดทำเนื้อหำของคู่มือโดยเน้นภำรกิจ
หลักของหน่วยงำน ประกอบด้วย 4 ส่วน โดยแต่ละส่วนประกอบไปด้วยกระบวนกำรดังรำยละเอียดต่อไปนี้
1. ส่ ว นยุ ท ธศำสตร์ แ ละพั ฒ นำระบบบริ ก ำรสุ ข ภำพ ประกอบด้ ว ยกระบวนกำรจั ด ท ำ
ยุทธศำสตร์สำนักกำรแพทย์ กระบวนกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำร กระบวนกำรจัดทำโครงกำร กระบวนกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร กระบวนกำรงำนพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ และกระบวนกำรงำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศและสถิติ
2. ส่ ว นพั ฒ นำบุ ค ลำกร ประกอบด้ ว ยกระบวนกำรขออนุ มั ติให้ ข้ำรำชกำรและบุ ค ลำกร
กรุ ง เทพมหำนคร เข้ ำ รั บ กำรอบรม ประชุ ม สั ม มนำ ศึ ก ษำดู ง ำนในประเทศ ระยะเวลำไม่ เกิ น ๙๐ วั น
กระบวนกำรขออนุมัติให้ข้ำรำชกำรไปศึกษำ ฝึกอบรม ในประเทศระยะเวลำ 90 วันขึ้นไป กระบวนกำรขอ
อนุมัติให้ข้ำรำชกำรไปศึกษำ ฝึกอบรม ประชุม ดูงำนและปฏิบัติกำรวิจัย ณ ต่ำงประเทศ กระบวนกำรขออนุมัติ
โครงกำรฝึ ก อบรม ประชุ ม สั ม มนำ ศึ ก ษำดู ง ำนในประเทศของส่ ว นรำชกำรในสั ง กั ด ส ำนั ก กำรแพทย์
กระบวนกำรดำเนิ น กำรจั ดโครงกำรฝึ กอบรม ประชุ ม สั มมนำ และดูงำน กระบวนกำรจัด ทำแผนพั ฒ นำ
บุคลำกรประจำปีสำนักกำรแพทย์ กระบวนกำรจัดทำแผนพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรบริหำร กระบวนกำรพัฒนำ
หลั ก สู ต รฝึ ก อบรมด้ ำนกำรบริ ห ำร กระบวนกำรด ำเนิ น โครงกำรฝึ ก อบรมหลั ก สู ต รทำงกำรบริห ำร และ
กระบวนกำรพัฒนำบุคลำกรหลักสูตรทำงกำรบริหำรที่หน่วยงำนภำยนอกเป็นผู้จัด
3. ศู นย์ วิ จั ยและแพทยศำสตรศึ กษำ ประกอบด้ วย กระบวนกำรขออนุ มั ติ ท ำกำรวิ จั ยในคน
ส ำนั กกำรแพทย์ กระบวนกำรขออนุ มั ติ กำรท ำวิจั ยในคนกรุงเทพมหำนคร กระบวนกำรประเมิ นต่ อเนื่ องของ
โครงกำรวิจัยที่ ผ่ ำนกำรรั บรองจริยธรรมกำรวิจัย กระบวนกำรจัดท ำวิธีดำเนิ นกำรมำตรฐำนจริยธรรมกำรวิจัย
กรุงเทพมหำนคร กระบวนกำรจัดทำโครงกำร กระบวนกำรด้ำนสถิติกำรวิจัย กระบวนกำรทุนส่ งเสริมกำรวิ จัย
กระบวนกำรจัดสรรเงินให้แก่ศูนย์แพทยศำสตรศึกษำชั้นคลินิกสำขำฯ กระบวนกำรจัดสอบและประเมินผลกำรศึกษำ
นักศึกษำแพทย์ กระบวนกำรเบิกจ่ำยค่ำตอบแทนผ่ำนระบบสำรสนเทศ กระบวนกำรขอสนับสนุนครุภัณฑ์กำรเรียนกำร
สอนแพทยศำสตรศึกษำชั้นคลินิก และกระบวนกำรจัดโครงกำรเพื่อพัฒนำบุคลำกรทำงด้ำนแพทยศำสตรศึกษำ
4. ส่วนงำนสนับสนุน ประกอบด้วย กระบวนกำรด้ำนกำรบริหำรทั่วไป กระบวนกำรด้ำนกำร
ให้บริกำรโสตทัศนูปกรณ์ กระบวนกำรด้ำนกำรประชำสัมพันธ์
โดยสำระสำคัญของคู่มือประกอบด้วย ควำมเป็นมำ และควำมสำคัญในกำรจัดทำคู่มือ วัตถุประสงค์ ขอบเขต
กรอบแนวคิด ข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนกำร คำจำกัดควำม แผนผังงำน (Flow Chart) ซึ่งบอกเส้นทำง
กำรทำงำน ที่มีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของกระบวนกำรข้ำงต้น โดยในทุกกระบวนกำรจะมีรำยละเอียดครอบคลุม
ระยะเวลำปฏิบั ติ งำน ผู้ ป ฏิ บั ติงำน ที่ รับ ผิ ดชอบ และเอกสำรอ้ำงอิ งที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ระเบีย บ ข้อบั งคั บ
หลักเกณฑ์ต่ำงๆ ทั้งนี้ เพื่อให้กำรปฏิ บัติงำนเป็นไปตำมมำตรฐำนและข้อกำหนด ส่งผลให้กำรปฏิบัติงำนใน
หน่วยงำนมีประสิทธิภำพและเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด

-๑-

1. ควำมเป็นมำและควำมสำคัญในกำรจัดทำคูม่ ือ
คู่ มื อ กำรปฏิ บั ติ งำน (Work Manual) จั ด ท ำขึ้ น เพื่ อ ให้ บุ ค ลำกรในสั งกั ด หรื อ ผู้ ที่ เกี่ ย วข้ อ งใช้ เป็ น
มำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปในแนวทำงเดียวกัน โดยมุ่งเน้นให้กำรดำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้ำหมำยที่กำหนด สำนักงำนพัฒนำระบบบริกำรทำงกำรแพทย์ จึงได้จัดทำคู่มือกำรปฏิบัติงำนของสำนักงำน
พัฒนำระบบบริกำรทำงกำรแพทย์ ที่มีเนื้อหำสำคัญเกี่ยวกับกระบวนกำรดำเนินงำนของส่วนต่ำง ๆ โดยมุ่งหวังให้
เป็ น มำตรฐำนหรือแนวทำงในกำรปฏิบั ติงำน เพื่อให้ กำรปฏิบัติงำนมีคุณ ภำพ ไม่เกิดควำมสั บสน ลดควำม
ซ้ำซ้อน ควำมขัดแย้ งในกำรท ำงำนระหว่ำงบุ คลำกรในหน่ วยงำน อีกทั้ งเป็นกำรเสริมสร้ำงควำมมั่นใจในกำร
ปฏิบัติงำน

2. วัตถุประสงค์ในกำรจัดทำคู่มือกำรปฏิบัตงิ ำนของสำนักงำนพัฒนำระบบบริกำรทำงกำรแพทย์
กำรจัดทำคู่มือกำรปฏิบัติงำนของสำนักงำนพัฒนำระบบบริกำรทำงกำรแพทย์ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
2.1 เพื่อเป็นแนวทำงหรือมำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน ลดควำมซ้ำซ้อน
ซึ่งอำจก่อให้เกิดควำมสับสนในกำรปฏิบัติงำนได้
2.2 เพื่อเป็นข้อมูลอ้ำงอิง ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำน กำรติดตำมงำน และกำรสอนงำน
2.3 เพื่อให้บุคลำกรที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่สนใจได้ทรำบกระบวนกำรดำเนินงำน ภำรกิจหน้ำที่
ควำมรับผิดชอบของแต่ละส่วน ข้อกำหนดด้ำนกฎหมำย และสำมำรถนำไปใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนได้
อย่ำงถูกต้อง

3. ขอบเขตของกระบวนงำน
ส ำนั กงำนพั ฒนำระบบบริ กำรทำงกำรแพทย์ ได้ก ำหนดขอบเขตของกระบวนงำนที่ ป รำกฏในคู่ มื อ
ปฏิบัติงำนตำมบทบำทและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของสำนักงำนพัฒนำระบบบริกำรทำงกำรแพทย์ ดังนี้
3.1 ขอบเขตของกระบวนงำนส่วนยุทธศำสตร์และพัฒนำระบบบริกำรสุ ขภำพ แบ่ งเป็น 6
กระบวนกำร ได้แก่
3.1.1 กระบวนกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์ของสำนักกำรแพทย์ มีจุดเริ่มต้นจำกกำร
วิ เครำะห์ ปั จ จั ย ภำยนอกและปั จ จั ย ภำยในองค์ ก ร (SWOT Analysis) กำรก ำหนดวิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ
เป้ำประสงค์ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์/ตัวชี้วัด โครงกำร/กิจกรรม และสิ้นสุดที่กำรนำแผนไปสู่กำรปฏิบัติ
3.1.2 กระบวนกำรจั ดท ำแผนปฏิ บั ติ รำชกำรส ำนั กกำรแพทย์ มี จุ ดเริ่ มต้ น จำก
กำรศึกษำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำร กำรศึกษำ ควำมคิดเห็นจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
กำรจัดทำร่ำงแผนปฏิบัติรำชกำร กำรเสนอขอควำมเห็นชอบ กำรจัดทำรูปเล่ม และส่งไปยังสำนักยุทธศำสตร์
และประเมินผลพิจำรณำ เมื่อเห็นชอบจึงเวียนแจ้งให้ส่วนรำชกำรนำเป็นแนวทำงในกำรจัดทำแผนฯ ของส่วน
รำชกำรและสิ้นสุดที่กำรดำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำร
3.1.3 กระบวนกำรจัดทำโครงกำร มีจุดเริ่มต้นที่กำรรับมอบนโยบำยจำกผู้บริห ำร
กำรศึกษำ รวบรวม วิเครำะห์ข้อมูล กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร/คณะทำงำน เพื่อให้มีกำรประชุมระดมควำมคิดเห็น
กำรจัดทำร่ำงโครงกำร กำรเสนอขออนุมัติโครงกำร กำรดำเนินกำรตำมขั้นตอนพัสดุ กำรดำเนินกำร ตำมโครงกำร/
กิจกรรม และสิ้นสุดที่กำรติดตำมผลกำรดำเนินงำน และสรุปกำรดำเนินงำนเสนอผู้บริหำรทรำบ
3.1.4 กระบวนกำรติดตำมและประเมินผล มีจุดเริ่มต้นที่กำรศึกษำหลักเกณฑ์และ
แนวทำงกำรประเมินผล กำรกำหนดรูปแบบกำรรำยงำนผล กำรเวียนแจ้งแนวทำง/หลักเกณฑ์ใ นกำรรำยงำน
ผลและประเมินผล กำรติดตำมประเมิ นผลเป็นระยะ กำรจัดทำสรุปผลกำรดำเนินงำนเพื่อ เสนอผู้บริหำร กำร
จัดทำหนังสือนำส่งผลกำรปฏิ บัติรำชกำรตำมคำรับรองฯ และสิ้นสุดที่กำรรับกำรตรวจประเมินผลกำรปฏิบัติ
รำชกำรในระดับสำนัก
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สุขภำพของประชำชนในพื้นที่กรุงเทพมหำนคร เพื่อพัฒนำระบบบริกำรสร้ำงเสริมสุขภำพและป้องกันโรคให้มี
ประสิทธิภำพและสอดคล้องกับสถำนกำรณ์สุขภำพของประชำชนในพื้นที่กรุงเทพมหำนครในปัจจุบัน มีกำร
พัฒนำระบบบริกำรกำรดูแลเด็ก วัยรุ่น และผู้สูงอำยุ กำรส่งเสริมสุขภำพทุกช่วงวัย และกำหนดแนวทำงในกำร
ดำเนินงำนให้สอดคล้องกับบริบทพื้นที่กรุงเทพมหำนคร มีกำรพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรทำงกำรแพทย์และ
สำธำรณสุ ข และพั ฒ นำกำรมี ส่ ว นร่ ว มและสร้ ำงเครือ ข่ ำ ยสำธำรณสุ ข โดยมี ก ำรประสำนควำมร่ ว มมื อ
โรงพยำบำลในสังกัดสำนักกำรแพทย์และหน่วยงำนภำยนอกในกำรสร้ำงเครือข่ำยด้ำนกำรแพทย์ และกำร
สำธำรณสุข เพื่อพัฒนำระบบกำรให้บริกำรสุขภำพของกรุงเทพมหำนคร
3.1.6 กระบวนกำรงำนสถิ ติ มี ก ำรด ำเนิ น กำรตำมระเบี ยบวิธี ก ำรทำงสถิติ คื อ
รวบรวม เรียบเรียง ตรวจสอบ แก้ไข บันทึก ประมวลผล วิเครำะห์ผล แปลผล สรุปผล นำเสนอ และเผยแพร่
สถิติด้ำนสำธำรณสุขของโรงพยำบำลในสังกัดสำนักกำรแพทย์แก่ ผู้บริหำร เจ้ำหน้ำที่ของส่วนรำชกำรในสังกัด
และนอกสังกัด รวมทั้งประชำชนทั่วไป
3.1.7 กระบวนกำรงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีจุดเริ่มต้นจำกกำรศึกษำ แผนพัฒนำ
กรุงเทพมหำนครระยะ ๒๐ ปี และแผนแม่บ ทเทคโนโลยีส ำรสนเทศและกำรสื่ อสำรของส ำนักกำรแพทย์
ประกอบแผนแม่บ ทเทคโนโลยีส ำรสนเทศ รวมทั้งรับนโยบำยของผู้ บริห ำร และส ำรวจควำมต้องกำรด้ำน
สำรสนเทศของส่วนรำชกำร แล้วจึงประสำน สืบค้นข้อมูลเพื่อจัด ทำร่ำงโครงกำรด้ำนสำรสนเทศ นำเสนอผล
ส ำรวจและร่ ำ งโครงกำรเสนอต่ อ คณะกรรมกำรบริ ห ำรระบบคอมพิ ว เตอร์ ข องส ำนั ก กำรแพทย์ และ
คณะกรรมกำรเทคโนโลยี ส ำรสนเทศ ของกรุงเทพมหำนคร พิ จ ำรณำให้ ค วำมเห็ น ชอบในหลั ก กำร ก่ อ น
ด ำเนิ น กำรขออนุ มั ติ โครงกำรงบประมำณ จำกผู้ มี อ ำนำจอนุ มั ติ และเข้ ำสู่ ก ระบวนส่ งเรื่อ งให้ ห น่ ว ยงำน
รับผิดชอบจัดหำ โดยวิธีจัดซื้อ/จัดจ้ำง ตำมระเบียบพัสดุต่อไป
3.2 ขอบเขตของกระบวนงำนส่วนพัฒนำบุคลำกร แบ่งเป็น 6 กระบวนกำร ได้แก่
3.2.1 กระบวนกำรขออนุมัติให้ข้ำรำชกำรและบุคลำกรกรุงเทพมหำนครไปอบรม
ประชุม สัมมนำ ดูงำน ในประเทศ ระยะเวลำไม่เกิน 90 วัน เริ่มต้นจำกกำรรับเรื่อง กำรขออนุมัติจำกส่วน
รำชกำรในสังกัด ตรวจสอบควำมถูกต้องของเอกสำร พิจำรณำควำมเหมำะสม จัดทำหนังสือขออนุมัติ เสนอ
หนังสือขออนุมัติ เวียนแจ้งกำรอนุมัติให้ส่วนรำชกำรทรำบ ส่งสถิติ ตัดยอดงบประมำณ จัดเก็บเอกสำร รับเรื่อง
รำยงำนผลกำรอบรม ประชุมฯ จำกส่วนรำชกำร ตรวจสอบเอกสำร จั ดทำหนังสือส่งรำยงำนผลฯ รับรำยงำน
ผลฯ คืน ส่งคืนส่วนรำชกำรเพื่อเผยแพร่ต่อไป และสิ้นสุดที่ลงสถิติ
3.2.2 กระบวนกำรขออนุมัติให้ข้ำรำชกำรไปศึกษำ ฝึกอบรม ในประเทศ ระยะเวลำ
ตั้งแต่ 90 วันขึ้นไป เริ่มต้นจำกกำรรับเรื่องกำรขออนุมัติจำกส่วนรำชกำรในสังกัด ตรวจสอบโครงกำร เอกสำร
ประกอบฯ จัดทำหนั งสื อขออนุ มัติ เสนอเรื่องขออนุมัติ รั บเรื่องแจ้งกำรอนุมัติ เวี ยนแจ้งกำรอนุ มัติให้ ส่ วน
รำชกำรทรำบ ส่ งประวัติใน กพ.7 ส่ งสถิติ จั ดเก็ บ เอกสำร รับ เรื่อ งรำยงำนตัว กลั บ เมื่ อ ส ำเร็จกำรศึก ษำ/
ฝึกอบรม ตรวจสอบเอกสำร จัดทำหนังสือรำยงำนตัวกลับไปยังหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และสิ้นสุดที่กำรลงสถิติ
จัดเก็บเอกสำร
3.2.3 กระบวนกำรขออนุ มั ติ ให้ ข้ ำรำชกำรไปศึ กษำ ฝึกอบรม ประชุ ม ดู งำน และ
ปฏิ บั ติ กำรวิจั ย ณ ต่ ำงประเทศ ดยมี จุ ดเริ่มต้ นจำกกำรรับเรื่องขออนุ มั ติ จำกส่ ว นรำชกำรในสั งกั ด ตรวจสอบ
โครงกำร เอกสำรประกอบ จัดทำหนังสือขออนุมัติ รับเรื่องแจ้งกำรอนุมัติ แจ้งส่วนรำชกำรทรำบ ลงประวัติ กพ.7
ลงสถิติ จัดเก็บเอกสำร รับเรื่องรำยงำนตัวกลับเมื่อสำเร็จกำรศึกษำ ฝึกอบรมฯ ตรวจสอบเอกสำร จัดทำหนังสือ
รำยงำนตัวกลับไปยังหน่วยงำนที่เกีย่ วข้อง และสิ้นสุดที่กำรลงสถิติ จัดเก็บเอกสำร
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ประเทศของส่วนรำชกำรในสังกัดสำนักกำรแพทย์ โดยมีจุดเริ่มต้นจำกกำรรับเรื่องขออนุมัติจำกกลุ่มงำนกำรคลัง
สำนั กงำนเลขำนุ กำร สำนั กกำรแพทย์ ตรวจสอบควำมถูกต้องของเอกสำร วิเครำะห์ โครงกำร จัดทำหนังสื อขอ
อนุมัติโครงกำร คำสั่งฯ รับเรื่องกำรแจ้งกำรอนุมัติ เวียนแจ้งส่วนรำชกำรทรำบ ลงสถิติ จัดเก็บเอกสำร รับเรื่องกำร
ประเมินผลโครงกำรจำกส่วนรำชกำรตรวจสอบ เสนอผู้อำนวยกำรสำนักกำรแพทย์ทรำบ รำยงำน สพข.2/55 ไปยัง
สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร และสิ้นสุดที่กำรลงสถิติ จัดเก็บเอกสำร
3.2.5 กระบวนกำรจัดโครงกำรฝึกอบรม ประชุม สัมมนำ ดูงำน มีจุดเริ่มต้นจำกกำร
รับนโยบำยจำกผู้บริหำร/ตำมแผนงำน ประชุมมอบหมำยงำน ศึกษำข้อมูลที่เกี่ยวข้อง จัดทำโครงกำร กำหนดกำร
ประสำนวิทยำกร ขอรำยชื่อจำกส่วนรำชกำร จัดทำคำสั่งฯ จัดทำหนังสือขออนุมัติโครงกำรและคำสั่งฯ รับเรื่องกำร
อนุมัติ เวียนแจ้งคำสั่ง ยืมเงินทดรองจ่ำย จัดทำเอกสำรประกอบกำรฝึกอบรม ประสำนผู้ที่เกี่ยวข้อง จัดทำคำกล่ำว
รำยงำน คำกล่ ำวเปิ ด ประชุมมอบหมำยงำน จัดเตรียมสถำนที่ ดำเนิน กำรฝึ กอบรมฯ ตำมกำหนดกำร
บริหำรจัดกำรงบประมำณค่ำใช้จ่ำย ประเมินผลกำรฝึกอบรม รำยงำนผลผู้อำนวยกำรสำนักกำรแพทย์ทรำบ จัดทำ
รำยงำน สพข.2/55 ส่งสถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร รับเรื่องบุคลำกรไม่สำมำรถเข้ำอบรมจำกส่วน
รำชกำร ตรวจสอบเอกสำร จัดทำหนังสือขออนุมัติ รับเรื่องกำรขออนุมัติ แจ้งส่วนรำชกำร และสิ้นสุดที่จัดทำสถิติ
จัดเก็บเอกสำร
3.2.6 กระบวนกำรจัดทำแผนพัฒนำบุคลำกรประจำปีสำนักกำรแพทย์ มีจุดเริ่มต้น
จำกกำรรับ เรื่องจำกสถำบั น พั ฒ นำข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร ศึกษำรำยละเอียด จัดท ำหนังสื อแจ้งส่ ว น
รำชกำร รับ เรื่องกำรจัดทำแผนจำกส่ วนรำชกำร ตรวจสอบ จำแนกหลั กฐำนและจัดทำแผนในภำพรวมของ
สำนั กกำรแพทย์ จั ดเตรี ย มเอกสำร จั ดกำรประชุม จัดทำสรุปแผนในภำพรวมของส ำนักกำรแพทย์ จัดท ำ
หนังสือส่งแผนไปยังสถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร รับแจ้งแผนฯ จำกสถำบันพัฒนำข้ำรำชกำร
กรุงเทพมหำนคร จัดสรรงบประมำณฯ เวียนแจ้งแผนฯ ให้ส่วนรำชกำรทรำบ และสิ้นสุดที่กำรจัดเก็บเอกสำร
3.2.7 กระบวนกำรจัดทำแผนพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรบริหำร โดยวำงแผน รวบรวม
ข้ อ มู ล ศึ ก ษำวิ เครำะห์ ส ถิ ติ ข้ อ มู ล ควำมจ ำเป็ น ในกำรพั ฒ นำบุ ค ลำกรด้ ำ นกำรบริ ห ำรตำมแผนพั ฒ นำ
กรุงเทพมหำนคร นโยบำยของสำนักกำรแพทย์ และกำรพัฒนำบุคลำกรตำมเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ
(Career path) ร่ำงแผน ประชุมพิจำรณำแผน จัดสรรงบประมำณ จัดทำแผนพัฒ นำ ดำเนินกำรตำมแผน
รำยงำนผลกำรดำเนินกำรตำมแผน
3.2.8 กระบวนกำรพัฒนำหลักสูตรฝึกอบรมด้ำนกำรบริหำร โดยรวบรวมสถิติข้อมูล
กำรประเมินผลหลักสูตร วิเครำะห์ข้อมูลควำมต้องกำรควำมจำเป็น ของหลักสูตร จัดประชุ มคณะกรรมกำร
หลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตร ส่งมอบหลักสูตร ติดตำมประเมินผล
3.2.9 กระบวนกำรดำเนินโครงกำรฝึกอบรมหลักสูตรทำงกำรบริหำร โดยเริ่มจำก
กำรวำงแผนกำรด ำเนิ นงำน ประชุ มคณะกรรมกำรคั ดเลื อกผู้ เข้ ำรับกำรฝึ กอบรม จั ดท ำค ำสั่ ง จั ดท ำโครงกำร
กำหนดกำร ขออนุมัติโครงกำร มอบหมำยงำน ประสำนวิทยำกร ประสำนสถำนที่ศึกษำดูงำน ประสำนผู้ที่เกี่ยวข้อง
ขออนุมัติเงินงวดและเงินยืม จัดทำเอกสำรประกอบกำรฝึกอบรม จัดเตรียมสถำนที่ ดำเนินกำรฝึกอบรมฯ ตำม
กำหนดกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณค่ำใช้จ่ำย สรุปผลกำรฝึกอบรม ประเมินผลกำรฝึกอบรม รำยงำนผล จัดทำ
รำยงำน สพข.2/55 ส่ งสถำบั นพั ฒนำข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร และสิ้ นสุ ดที่ จั ดท ำสถิ ติ ประวัติ กำรพั ฒนำ
บุคลำกร
3.2.10 กระบวนกำรพัฒนำบุคลำกรหลักสูตรทำงกำรบริหำรที่หน่วยงำนภำยนอก
เป็นผู้จัด เริ่มจำกรับเรื่องแจ้งสมัครหลักสูตรจำกสถำบันพัฒ นำข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร หรือหน่วยงำน
ภำยนอก เวียนแจ้งส่วนรำชกำร เสนอรำยชื่อผู้บริหำรสำนักกำรแพทย์คัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติ จัดทำหนังสือส่ง

-๔รำยชื่อพร้อมเอกสำรไปยัง สพข. รอคำสั่งอนุมัติข้ำรำชกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรม ส่งบุคลำกรเข้ำรับกำรฝึกอบรม
ติดตำมประเมินผล และสิ้นสุดที่จัดทำสถิติประวัติกำรพัฒนำบุคลำกร
3.3 ขอบเขตของกระบวนงำนศูนย์วิจัยและแพทยศำสตรศึกษำ แบ่งเป็น 12 กระบวนกำร ได้แก่
3.3.1 กระบวนกำรขออนุมัติกำรทำวิจัยในคนสำนักกำรแพทย์ มีจุดเริ่มต้นจำกกำร
รับเอกสำรจำกผู้วิจัยในสังกัดสำนักกำรแพทย์ ตรวจสอบโครงกำรวิจัย จัดทำหนังสือเชิญประชุม พร้อมจัดส่ง
โครงกำรวิจัยให้คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรวิจัยสำนักกำรแพทย์ ดำเนินกำรประชุม จัดทำรำยงำนกำรประชุม
แจ้ งผลกำรพิ จ ำรณำ รั บ เรื่ อ งโครงกำรวิ จัย ที่ ผ่ ำนกำรพิ จ ำรณำจำกคณะกรรมกำรส่ งเสริม กำรวิจั ย ส ำนั ก
กำรแพทย์ ตรวจสอบ จั ด ท ำหนั ง สื อ ขออนุ มั ติ ก ำรท ำวิ จั ย ในคน เสนอโครงกำรวิ จั ย ไปยั ง เลขำนุ ก ำร
คณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในคนกรุงเทพมหำนคร ลงสถิติ จัดเก็บเอกสำร
3.3.2 กระบวนกำรขออนุมัติกำรทำวิจัยในคนกรุงเทพมหำนคร มีจุดเริ่มต้นจำกกำร
รับเอกสำรจำกผู้วิจัยทั้งในและนอกสังกัดกรุงเทพมหำนคร ตรวจสอบ คัดเลือกโครงกำรวิจัยเป็น 3 ประเภท
(Full board ใช้เวลำไม่เกิน 60 วัน /Expeditedใช้เวลำไม่เกิน 27 วัน /Exemption ใช้เวลำไม่เกิน 10 วัน)
กำหนดรหัสโครงกำร คัดเลือกกรรมกำร จัดทำหนังสือเชิ ญประชุม พร้อมจัดส่งโครงกำรวิจัยให้คณะกรรมกำร
จริยธรรมกำรวิจัยในคน กรุงเทพมหำนคร ดำเนินกำรประชุม จัดทำรำยงำนกำรประชุม แจ้งผลกำรพิจำรณำ
ลงสถิติ จัดเก็บเอกสำร
3.3.3 กระบวนกำรประเมินต่อเนื่องของโครงกำรวิจัยที่ผ่ำนกำรรับรองจริยธรรมกำร
วิจั ย มีจุ ดเริ่ มต้ น จำกก ำหนดให้ ผู้ วิจั ย ส่ งรำยงำนต่ ำงๆ ภำยหลั งได้ รับ กำรรับ รอง รวมทั้ งรำยงำนเพิ่ ม เติ ม
เหตุกำรณ์ ต่ำงๆ ที่เกิดขึ้น ระหว่ำงกำรดำเนินงำนวิจัย ได้แก่ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำและขอต่ออำยุกำร
รับ รองโครงกำรวิจั ย กำรขอแก้ไขเพิ่ มเติมโครงร่ำงกำรวิ จั ยที่ผ่ ำนกำรรับ รอง กำรรำยงำนเหตุกำรณ์ ไม่พึ ง
ประสงค์ช นิดร้ำยแรง กำรรำยงำนกำรเบี่ยงเบนหรือไม่ป ฏิบั ติตำมโครงร่ำงกำรวิจัยที่ได้รับกำรรับรอง กำร
รำยงำนกำรยุติโครงกำรวิจัยก่อนกำหนดหรื อกำรระงับกำรวิจัย กำรรำยงำนสรุปผลกำรวิจัย และกำรรำยงำน
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวข้องกับโครงกำรวิจัย ติดตำม กำรบริหำรจัดกำรเอกสำรเพื่อกำรประเมินต่อเนื่อง พิจำรณำ
รำยงำนต่ำงๆ แจ้งผลกำรพิจำรณำ จัดเก็บเอกสำร
3.3.4 กระบวนกำรจัดทำวิธีดำเนินกำรมำตรฐำนจริยธรรมกำรวิจัยกรุงเทพมหำนคร
โดยมีจุดเริ่มต้นจำกกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรร่ำงและปรับปรุงวิธีดำเนินกำรมำตรฐำนงำนวิจัยกรุงเทพมหำนคร
เพื่อสร้ำงและปรับปรุงแก้ไข ทบทวนวิธีดำเนินกำรมำตรฐำนงำนวิจัย จัดทำหนังสือเชิญประชุม ดำเนินกำร
ประชุม จัดทำรำยงำนกำรประชุม เสนออนุมัติใช้ แจกจ่ำย เผยแพร่ จัดเก็บเอกสำร
3.3.5 กระบวนกำรจัดโครงกำร โดยมีจุดเริ่มต้นที่กำรรับมอบนโยบำยจำกผู้บริ หำร
กำรศึกษำ รวบรวม วิเครำะห์ข้อมูล กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร/คณะทำงำน เพื่อให้มีกำรประชุ มระดมควำมคิดเห็น
กำรจัดทำโครงกำร กำรเสนอขออนุมัตโิ ครงกำร กำรดำเนินกำรตำมขั้นตอนพัสดุ กำรดำเนินกำรตำมโครงกำร สรุปกำร
ดำเนินงำนเสนอผู้บริหำรทรำบ จัดทำรำยงำน สพข.2/55 ส่งสถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร และสิ้นสุด
ที่กำรติดตำมผลกำรดำเนินงำน จัดเก็บเอกสำร
3.3.6 กระบวนกำรด้ำนสถิติกำรวิจัย โดยมีกำรดำเนินกำรตำมระเบียบวิธีกำรทำง
สถิติ ตรวจสอบคุณภำพข้อมูล วิเครำะห์ข้อมู ล แปลควำม กำรประมวลผล จัดทำแผนภูมิ/แผนภำพทำงสถิติ
จัดทำสถิติโครงกำรวิจัย จัดทำฐำนข้อมูล ประชำสัมพันธ์ เผยแพร่ข้ อมูลข่ำวสำรด้ำนวิจัย ให้คำแนะนำ ปรึกษำ
ในงำนด้ำนวิชำกำรสถิติ สรุปผล พร้อมจัดทำรำยงำนสถิติเกี่ยวกับวิจัย นำเสนอ และเผยแพร่สถิติที่เกี่ยวข้องกับ
กำรวิจัยของโรงพยำบำลในสังกัดสำนักกำรแพทย์และของกรุงเทพมหำนครแก่ ผู้บริ หำร เจ้ำหน้ำที่ของส่วน
รำชกำรในสังกัดและนอกสังกัด รวมทั้งประชำชนทั่วไป

-๕3.3.7 กระบวนกำรด้ำนทุนส่งเสริมกำรวิจัย มีจุดเริ่มต้นที่จัดทำโครงกำรทุนส่งเสริม
กำรวิจัย ขออนุมัติโครงกำร นักวิจัยแจ้งควำมจำนงขอทุนเพื่อสนับสนุนกำรทำวิจัย คณะกรรมกำรทุนส่งเสริมกำร
วิจัยทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุขพิจำรณำอนุมัติกำรขอทุน ออกมติที่ประชุม (รำยงำนกำรประชุม) แจ้งนักวิจัยทำ
หนังสือสัญญำทุน เตรียมเอกสำรเพื่อขออนุมัติกำรเบิกจ่ำยงวดแรก ร้อยละ 50 ผู้อำนวยกำรสำนักพัฒนำระบบ
บริกำรทำงกำรแพทย์อนุมัติส่งกลุ่มงำนกำรคลังตั้งฎีกำเบิกจ่ำยเงิน เมื่อโครงกำรวิจัยเสร็จสิ้นให้ดำเนินกำรขอทุน
ส่วนที่เหลืองวดที่ 2 อีกร้อยละ 50 นำข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรฯ มีมติที่ประชุม อนุมัติและออกรำยงำนกำร
ประชุม เตรียมเอกสำรตรียมเอกสำรเพื่อขออนุมัติกำรเบิกจ่ำยงวดทีส่ อง ร้อยละ 50 จัดเก็บเอกสำร
3.3.8 กระบวนกำรจัดสรรเงินให้ แก่ ศูนย์ แพทยศำสตรศึกษำชั้นคลิ นิกสำขำฯ มี
จุดเริ่มต้นจำกกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรเงินกองทุนศูนย์แพทยศำสตรศึกษำชั้นคลินิก พิจำรณำจัดสรร
เงินให้แก่โรงพยำบำลในสังกัดสำนักกำรแพทย์ที่ทำข้อตกลงร่วมกับสถำบันกำรศึกษำตำมแผนค่ำใช้จ่ำยรำยปี
ด้ำนแพทยศำสตรศึกษำ และสิ้น สุดที่กำรโอนเงินให้ กับโรงพยำบำลในสังกัดสำนักกำรแพทย์ที่ทำข้อตกลง
ร่วมกับสถำบันกำรศึกษำ
3.3 .9 กระบวน กำรจั ด สอบและป ระเมิ น ผลกำรศึ ก ษำนั ก ศึ ก ษำแพท ย์
ศูนย์แพทยศำสตรศึกษำชั้นคลินิกสำนักกำรแพทย์มีควำมถูกต้อง ครบถ้วน ยุติธรรม และสอดคล้องกับระเบียบ
กำรวัดและประเมินผลตำมหลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิตของสถำบันกำรศึกษำ โดยมีจุดเริ่มต้นที่กำรแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรประเมิ น ผล เพื่ อ ศึ ก ษำหลั ก เกณฑ์ แนวทำงกำรประเมิ น ผล และก ำหนดรู ป แบบในกำร
ประเมินผล กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรออกข้อสอบ คณะกรรมกำรคัดเลือกข้อสอบ คณะกรรมกำรจัดสอบ
คณะกรรมกำรตรวจข้อสอบ กำรจัดสอบ จัดทำคะแนนสอบ ตัดเกรด กำรรับรองผลกำรศึกษำแต่ละรำยวิชำ
กำรรำยงำนผลกำรศึกษำ และสิ้นสุดที่กำรประกำศผลสอบอย่ำงไม่เป็นทำงกำร
3.3.10 กระบวนกำรเบิกจ่ำยค่ำตอบแทนผ่ำนระบบสำรสนเทศ เริ่มต้นโดยศูนย์
แพทยศำสตรศึ ก ษำชั้ น คลิ นิ ก สำขำฯ ส่ ง ข้ อ มู ล ตำรำงเรี ย น/ตำรำงสอนให้ กั บ ศู น ย์ แ พทยศำสตรศึ ก ษำ
ชั้นคลินิกสำนักกำรแพทย์ เพื่อบันทึกข้อมูลไว้ในระบบฐำนข้อมูล เมื่อบันทึกข้อมูลแล้วเสร็จจึงแจ้งกลับไปยัง
ศูนย์แพทยศำสตรศึกษำชั้นคลินิกสำขำฯ เพื่อตรวจสอบข้อมูลควำมถูกต้องก่อนที่จะสั่งพิมพ์เอกสำรใบเบิกจ่ำย
ค่ำตอบแทนอำจำรย์ผู้สอน เพื่อให้อำจำรย์ผู้สอนลงนำมกำรปฏิบัติงำนและให้ หัวหน้ำกลุ่มงำนลงนำมรับรอง
จำกนั้นรวบรวมเอกสำรทั้งหมดส่งมำยังศูนย์แพทยศำสตรศึกษำชั้นคลินิกสำนักกำรแพทย์ เพื่อขออนุมัติฎีกำ
เงินค่ำตอบแทน เมื่ออนุมัติแล้วเสร็จศูนย์แพทยศำสตรศึกษำชั้นคลินิกสำนักกำรแพทย์จะทำกำรตรวจสอบ
ควำมถูกต้องระหว่ำงฎีกำที่อนุมัติกับข้อมูลในระบบกำรโอนเงิน เพื่อไม่ให้เกิดควำมผิดพลำด ก่อนจะสั่งพิมพ์
หน้ำที่ตรวจสอบเพื่อนำไปสั่งโอนเงินที่ธนำคำร เมื่อโอนเงินให้อำจำรย์แต่ละท่ำนเรี ยบร้อยแล้วจะส่ งสำเนำ
หลักฐำนกำรโอนเงินให้กับศูนย์แพทยศำสตรศึกษำชั้นคลินิกสำขำฯ พร้อมกับลงข้อมูลในระบบ เพื่อแจ้งเตือน
อำจำรย์ให้ทรำบกรณีมีเงินค่ำตอบแทนเข้ำบัญชี ซึ่งข้อมูลในระบบ ประกอบด้วย เลขฎีกำ/จำนวนเงิน/วันเวลำ
ที่โอน และสิ้น สุดกระบวนกำรที่ ศูน ย์ แพทยศำสตรศึกษำชั้นคลินิกส ำนักกำรแพทย์ ส่ งเอกสำรคืน กลุ่มงำน
กำรคลังสำนักกำรแพทย์ เพื่อจัดเก็บเอกสำร
3.3.11 กระบวนกำรขอสนับสนุนครุภัณฑ์กำรเรียนกำรสอนแพทยศำสตรศึกษำชั้น
คลินิก มีจุดเริ่มต้นจำกกำรจัดทำหนังสือขอควำมร่วมมื อไปยังศูนย์แพทยศำสตรศึกษำชั้นคลินิกสำขำฯ ในกำร
สำรวจครุภัณฑ์ รวบรวมรำยกำรครุภัณฑ์ เสนอที่ประชุมคณะกรรมกำรศูนย์แพทยศำสตรศึกษำชั้นคลินิกสำนัก
กำรแพทย์ เพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ จัดส่งรำยกำรครุภัณฑ์ให้แก่สถำบันกำรศึกษำ เพื่อพิจำรณำอนุมัติ
จัดซื้อ สถำบั นกำรศึกษำดำเนิ น กำรจั ดซื้อครุภัณฑ์ ตำมปีงบประมำณ ศูนย์แพทยศำสตรศึกษำชั้นคลินิกส่ ง
รำยชื่อคณะกรรมกำรตรวจรับ ครุภัณฑ์ ให้ กับ สถำบันกำรศึกษำ สถำบันกำรศึกษำจัดส่ งครุภัณฑ์ มำยังศูนย์

-๖แพทยศำสตรศึก ษำชั้น คลิ นิ กส ำนั กกำรแพทย์ และศูนย์แ พทยศำสตรศึก ษำชั้นคลิ นิกสำขำฯ เพื่ อตรวจรับ
ครุภัณฑ์ สิ้นสุดกระบวนกำรทีก่ ำรลงเลขคุมทะเบียนทรัพย์สิน และจัดเก็บเอกสำร
3.3.12 กระบวนกำรจัดโครงกำรเพื่อพัฒนำบุคลำกรทำงด้ำนแพทยศำสตรศึกษำ มี
จุดเริ่มต้นจำกกำรจัดทำโครงกำร กำหนดกำร ส่งหนังสือไปยังศูนย์แพทยศำสตรศึกษำชั้นคลินิกสำขำฯ เพื่อขอ
รำยชื่อผู้เข้ำร่วมโครงกำร นำมำจัดทำคำสั่งผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ คำสั่งกรรมกำรฯ เสนอโครงกำรให้กลุ่มงำนกำร
คลังเพื่อตรวจสอบค่ำใช้จ่ำยและขอกันเงิน เสนอขออนุมัติโครงกำรจำกผู้อำนวยกำรสำนักกำรแพทย์และเสนอ
หนั ง สื อ เสนอปลั ด กรุ งเทพมหำนคร เพื่ อ ขออนุ มั ติ ค ำสั่ งผู้ เข้ำร่ ว มโครงกำรฯ เวีย นแจ้ งค ำสั่ งฯ ไปยั งศู น ย์
แพทยศำสตรศึกษำชั้ นคลินิกสำขำฯ จัดทำเอกสำรประกอบกำรจั ดโครงกำรฯ จัดเตรียมอุปกรณ์และสถำนที่
จัดทำคำกล่ำวรำยงำน คำกล่ำวเปิด หนังสือเชิญประธำนเปิดโครงกำร ผู้กล่ำวรำยงำน และผู้เข้ำร่วมเป็นเกียรติ
ในพิธีเปิ ดฯ ประชุมมอบหมำยงำน จัดโครงกำรตำมกำหนดกำร ประเมินผลโครงกำร จัดทำรำยงำนกำรจัด
โครงกำรฯ และเสนอต่อ ผอ.สนพ. เพื่อรั บทรำบ สิ้นสุดกระบวนกำรด้วยกำรจัดเก็บรวบรวมรำยละเอียดของ
โครงกำรเพื่อเป็นสถิติ
3.4 ขอบเขตของกระบวนงำนสนับสนุน แบ่งเป็น 3 กระบวนกำร
3.4.1 กระบวนกำรด้ำนกำรบริหำรงำนทั่วไป แบ่งออกเป็น
(1) งำนสำรบรรณ ประกอบด้วย
- กำรรับ – ส่งหนังสือ มีจุดเริ่มต้นจำกกำรรับและลงทะเบียน กำรคัดแยก
กำรเสนอหนังสือ กำรส่งเรื่องภำยในสำนักงำนพัฒนำระบบบริกำรทำงกำรแพทย์ กำรเสนอผู้บังคับบัญชำลง
นำม และสิ้นสุดที่กำรลงทะเบียนเอกสำรและแยกประเภท
- กำรแจ้งเวียนหนังสือภำยในสำนักงำนพั ฒนำระบบบริกำรทำงกำรแพทย์
จุดเริ่มต้นจำกกำรรับและลงทะเบียน กำรเสนอผู้บังคับ บัญชำลงนำมหนังสือเวียนผู้ที่เกี่ยวข้อง เวียนหนังสือ
ภำยในส่วนรำชกำร จัดเก็บเรื่องเวียนเข้ำแฟ้มหนังสือเวียน
- กำรโต้ ต อบหนั งสื อ มี จุ ด เริ่ม ต้ น จำกรั บ เรื่อ งจำกส ำนั ก งำนเลขำนุ ก ำร
สำนักกำรแพทย์ และลงทะเบียนหนังสื อรับ เสนอผู้บังคับบั ญชำลงนำมสั่งกำร ร่ ำงหนังสือโต้ตอบ จัดพิมพ์
หนั งสื อโต้ตอบ ตรวจสอบควำมถูกต้องของหนังสือ เสนอผู้ บังคับบั ญชำลงนำมเรียนผู้บริหำรและหรือส่ วน
รำชกำรที่เกีย่ วข้อง ออกเลขหนังสือตำมระเบียบงำนสำรบรรณและส่งหนังสือตำมสำยงำน
- กำรจัดเก็บและกำรทำลำยเอกสำร มีจุดเริ่มต้นจำกกำรสำรวจ กำรจัดเก็บ
เอกสำร และสิ้นสุดที่กำรทำลำยเอกสำร
- กำรอำนวยกำรประชุม จุดเริ่มต้นจำกกำรกำหนดวันประชุม แจ้งกำหนดวัน
ประชุ ม จั ดท ำร่ ำงระเบี ยบกำรประชุ ม เอกสำรประกอบกำรประชุ ม กำรจั ดส่ งระเบี ยบวำระกำรประชุ ม กำร
จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ กำรบันทึกกำรประชุม กำรจัดทำรำยงำนกำรประชุม กำรแก้ไขร่ำงรำยงำนกำรประชุมเพื่อ
นำเข้ำที่ประชุมรับรองในกำรประชุมครั้งต่อไป และสิ้นสุดที่สำเนำแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้อง
(2) งำนกำรเจ้ำหน้ำที่ ประกอบด้วย
- กำรพ้ น ทดลองรำชกำร จุ ดเริ่ มต้ นจำกกำรรั บหนั งสื อจำกกลุ่ มงำนกำร
เจ้ำหน้ำที่ สำนักงำนเลขำนุกำร สำนักกำรแพทย์ ตรวจสอบเอกสำรควำมถูกต้อง เช่น ชื่อ สกุล ตำแหน่ง แจ้งให้
ผู้รำยงำนตัวทรำบว่ำต้องทดลองปฏิบัติงำนเป็นระยะเวลำ 6 เดือน เมื่อครบระยะเวลำที่ทดลอง 6 เดือน
ให้
ส่วน/ฝ่ำยที่ผู้ ทำกำรทดลองปฏิบั ติรำชกำรให้ทำกำรประเมินตำมแบบฟอร์มและส่ งผลกำรประเมินมำให้ ฝ่ำย
บริหำรงำนทั่วไป เสนอผู้อำนวยกำรสำนักงำนพัฒนำระบบบริกำรทำงกำรแพทย์ทรำบและสั่งกำรให้ทำหนังสื อแจ้ง
กลุ่มงำนกำรเจ้ำหน้ำที่ สำนักงำนเลขำนุกำร สำนักกำรแพทย์ดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กำรส่งเรื่อง กำร
รับเรื่องคำสั่งพ้นทดลอง แจ้งให้ผู้พ้นทดลองรับทรำบคำสั่ง บันทึกไว้เป็นหลักฐำนใน ก.ก.1 พร้อมเก็บสำเนำคำสั่ง

-๗- กำรควบคุมวันลำ จุดเริ่มต้นจำกกำรรับเอกสำรกำรลำ กำรเสนอหนังสือ
และสิ้นสุดที่กำรบันทึกข้อมูลเก็บเอกสำร
- กำรเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่ำจ้ำง มีจุดเริ่มต้นจำกกำรรับหนังสือจำกกลุ่มงำน
กำรเจ้ำหน้ำที่ สำนักงำนเลขำนุกำร สำนักกำรแพทย์ ตรวจสอบคุณสมบัติ จัดทำบัญชีตำมแบบ เสนอคณะกรรมกำร
ส ำนั กงำนพั ฒนำระบบบริ กำรทำงกำรแพทย์พิ จำรณำ ส่ งหนังสื อให้ ส ำนักงำนเลขำนุกำร ส ำนักกำรแพทย์เพื่ อ
ดำเนินกำรต่อไป
- กำรเสนอขอเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ มีจุดเริ่มต้นจำกกำรรับเรื่องจำกกลุ่มงำน
กำรเจ้ำหน้ำที่ สำนักงำนเลขำนุกำร สำนักกำรแพทย์ ตรวจสอบคุณสมบัติ ส่งเรื่อง และสิ้นสุดที่กำรรับเรื่องกลับ
- กำรขอรับบำเหน็จบำนำญ มีจุดเริ่มต้นจำกกำรรั บเรื่องจำกกลุ่มงำนกำร
เจ้ำหน้ำที่ สำนักงำนเลขำนุกำร สำนักกำรแพทย์ ส่งเรื่อง และสิ้นสุดที่รับเรื่องกลับ
- กำรเก็บแฟ้มสำเนำทะเบียนประวัติ ก.พ. 7 และบันทึกข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน มี
จุดเริ่มต้นจำกกำรรับเรื่องจำกกลุ่มงำนกำรเจ้ำหน้ำที่ สำนั กงำนเลขำนุกำร สำนักกำรแพทย์ บันทึกข้อมูลลงใน
สำเนำทะเบียนประวัติ ก.พ. 7 และระบบกำรจัดเก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์ จัดเก็บเอกสำรเข้ำแฟ้มสำเนำทะเบียน
ประวัติ ก.พ.7
(3) งำนกำรเงินและงบประมำณ ประกอบด้วย
- กำรจัดทำงบประมำณ มีจุดเริ่ มต้นจำกกำรแจ้งปฏิทิน งบประมำณและ
หลักเกณฑ์กำรจั ดทำงบประมำณ กำรจัดทำคำขอตั้งคำของบประมำณ ประชุ มพิจำรณำคำของบประมำณ
รำยงำนและบันทึกคำขอตั้งงบประมำณในระบบ MIS จัดพิมพ์และรวบรวมคำของบประมำณ และสิ้นสุดที่กำร
เตรียมข้อมูลเพื่อนำเข้ำที่ประชุม
- กำรบริ ห ำรงบประมำณ มี จุดเริ่ ม ต้นจำกกำรรับ ข้อบั ญ ญั ติงบประมำณ
รำยจ่ำยประจำปี กำรขออนุมัติเงินประจำงวด โอนงบประมำณรำยจ่ำย เปลี่ยนแปลงงบประมำณ ขออนุ มัติ
จัดสรรเงิน กำรกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี สิ้นสุดที่กำรขยำยเวลำกันเงินเหลื่อมปี
- กำรควบคุมงบประมำณรำยจ่ำย มีจุดเริ่มต้นจำกกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ กำร
ตรวจสอบงบประมำณ และสิ้นสุดที่กำรควบคุมกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
- กำรยืมเงิน มีจุดเริ่มต้นจำกกำรรับเอกสำรกำรขอยืมเงิน กำรขออนุมัติ
เงินยืม กำรเบิกเงินยืมและสิ้นสุดที่กำรรับเงิน
- กำรเบิกเงินเดือนและค่ำจ้ำง มีจุดเริ่มต้นจำกกำรรวบรวมหลักฐำนกำรเบิก
จ่ำยเงิน กำรจัดทำเอกสำรและเบิกจ่ำยเงิน กำรส่งใบขอเบิกจ่ำยเงิน สิ้นสุดที่กำรเบิกจ่ำยเงิน
- กำรเบิกสำธำรณูปโภค มีจุดเริ่มต้นจำกกำรรวบรวมหลักฐำนกำรเบิกจ่ำยเงิน
กำรจัดทำเอกสำร กำรทำใบขอเบิก MIS กำรเสนอขออนุมัติใบขอเบิก กำรส่งใบขอเบิกและเก็บสำเนำ สิ้นสุดที่รับเงิน
และนำจ่ำยเจ้ำหน้ำที่
- กำรเบิกค่ำใช้จ่ำยกำรฝึกอบรม สัมมนำและดูงำน มีจุดเริ่มต้นจำกกำรรับ
เอกสำร กำรตรวจสอบงบประมำณและเงินงวด กำรจัดทำใบขอเบิกในระบบ MIS กำรส่งใบขอเบิกและเก็บ
สำเนำ และสิ้นสุดที่กำรรับสำเนำฎีกำคืนและจัดเก็บ
- กำรเบิกเงินสวัสดิกำร มีจุดเริ่มต้นจำกกำรรวบรวมหลักฐำนกำรเบิกเงิน
กำรจัดทำเอกสำร กำรส่งใบขอเบิกและเก็บสำเนำ และสิ้นสุดที่กำรรับเงิน จ่ำยเงินและส่งเอกสำรคืน

-๘(4) งำนพัสดุ ประกอบด้วย
- กำรเบิกพัสดุ มีจุดเริ่มต้นจำกกำรรับเรื่ องรำยกำรเบิกพัสดุของส่วน/ฝ่ำย
กำรทำใบเบิกในระบบ MIS เบิกพัสดุ กำรเก็บรักษำพัสดุ เตรี ยมกำรจ่ำยและจ่ำย สิ้นสุดที่กำรตัดยอดบัญชีคุม
พัสดุ
- กำรทรัพ ย์ สิ น มี จุด เริ่มต้ น จำกกำรรับ ทรัพ ย์สิ น กำรจั ดท ำทะเบี ยนคุ ม
ทรัพย์สิน กำรตรวจสอบทรัพย์สินประจำปี กำรจัดทำรำยงำนทรัพย์สินประจำปี กำรจัดส่งรำยงำนทรัพ ย์สิน
ประจำปี ทรัพย์สินที่ดำเนินกำรจำหน่ำย กำรขออนุมัติจำหน่ำยทรัพย์สิน กำรประกำศขำยทอดตลำด ลงจ่ำย
ทรัพย์สิน และสิ้นสุดที่กำรรำยงำนผลกำรจำหน่ำยทรัพย์สิน
- กำรจัดซื้อจัดจ้ำง (วิธีเฉพำะเจำะจง) มีจุดเริ่มต้นที่กระบวนกำรจั ดซื้อจัดจ้ำง
กำรกำหนดรำยละเอียด กำรตรวจสอบรำคำท้องตลำด กำรตรวจสอบงบประมำณ กำรดำเนินกำรวิธีเฉพำะเจำะจง
ขอควำมเห็นชอบจัดซื้อจัดจ้ำง กำรขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้ำง สิ้นสุดที่กำรตรวจรับพัสดุ
(5) งำนยำนพำหนะ ประกอบด้วย
- กำรบำรุงรักษำและดูแลยำนพำหนะ มีจุดเริ่มต้นที่รับใบแจ้งซ่อม ขอควำม
เห็นชอบติดต่อช่ำงและส่งซ่อม แจ้งคณะกรรมกำรตรวจรับ สิ้นสุดที่กำรตั้งฎีกำเบิกจ่ำย
- กำรควบคุมและรำยงำนกำรเบิกจ่ำยน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น มี
จุดเริ่มต้นจำกกำรรับใบขอเบิกน้ำมัน จัดทำใบเบิกในระบบ MIS นำบิลไปเบิกน้ำมัน สิ้นสุดที่กำรทำรำยงำนสรุป
3.4.2 กระบวนกำรให้บริกำรโสตทัศนูปกรณ์ มีจุดเริ่มต้นจำกกำรรับเรื่องแจ้งควำม
ประสงค์ขอใช้บริกำรโสตทัศนูปกรณ์ ตรวจสอบรำยกำรโสตทัศนูปกรณ์ที่ผู้รับบริกำรต้องกำร ควำมพร้อมของ
เครื่องมือ ดำเนินกำรให้บริกำร จัดเก็บให้เรียบร้อยพร้อมใช้งำนในครั้งต่อไป
3.4.3 กระบวนกำรด้ำนกำรประชำสั ม พั นธ์ มีจุ ดเริ่ม ต้น จำกกำรรับ เรื่อ งแจ้งให้
ติดตำมไปเก็บภำพในงำนต่ำงๆ ตรวจสอบช่วงเวลำ สถำนที่ ดำเนินกำรให้บริกำร จัดทำภำพสื่อและเนื้อข่ำว
ประชำสัมพันธ์ ลงข่ำวประชำสัมพันธ์ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ สิ้นสุดที่ทำรำยงำนสรุปรำยเดือน

4. กรอบแนวคิด
สำนักงำนพัฒนำระบบบริกำรทำงกำรแพทย์ ได้กำหนดกรอบแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับกระบวนกำรปฏิบัติงำน
ตำมภำรกิ จของหน่ วยงำน ประกอบด้ วย ผู้ เกี่ยวข้ อง ควำมต้ องกำร ข้อกำหนดด้ ำนกฎหมำย ประสิ ทธิภำพของ
กระบวนกำร และควำมคุ้มค่ำ โดยแยกเป็นกระบวนงำน 4 ส่วน ดังนี้
4.1 กระบวนงำนส่วนยุทธศำสตร์และพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ ประกอบด้วย
4.1.1 กระบวนกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์ของสำนักกำรแพทย์
ผูเ้ กี่ยวข้อง
ผู้รับบริกำร
- ผู้บริหำรสำนักกำรแพทย์
- บุคลำกรสำนักกำรแพทย์
- บุคลำกรใน/นอกสังกัดสำนักกำรแพทย์
ผู้มสี ว่ นได้ส่วนเสีย
- ประชำชนผู้มำรับบริกำร
- หน่วยงำนในสังกัดกรุงเทพมหำนคร
หน่วยงำนภำครับ/เอกชน นอกสังกัดกรุงเทพมหำนคร

ควำมต้องกำร
สำนักกำรแพทย์มีแผนยุทธศำสตร์องค์กรที่มีประสิทธิ ภำพ
สอดคล้องตำมแผนบริหำรรำชกำรกรุงเทพมหำนคร สำมำรถ
น ำไปสู่ กำรปฏิ บั ติ ได้ จริง ตลอดจนส่ วนรำชกำรในสั งกั ดฯ
สำมำรถนำไปเป็นแนวทำงในกำรจัดทำแผนฯ ของหน่วยงำน
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ได้ รั บ กำรดู แ ลรั ก ษำพยำบำลที่ มี คุ ณ ภำพส่ ง ผลให้
คุณภำพชีวิตด้ำนสุขภำพดีขึ้น

-๙-

-

ข้อกำหนดด้ำนกฎหมำย
ประสิทธิภำพของกระบวนกำร
พ.ร.บ. ระเบียบบริหำรรำชกำร
- กำรจัดทำแผนถูกต้องตำมหลัก
กรุงเทพมหำนคร พ.ศ. 2528
วิชำกำรในกำรจัดทำยุทธศำสตร์
พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
- สอดคล้องตำมแผนบริหำรรำชกำร
วิธีกำรบริหำรกิจกำรที่ดี พ.ศ. 2546
กรุงเทพมหำนคร แผนพัฒนำสุขภำพ
แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี
แห่งชำติ และแผนพัฒนำสุขภำพคน
แผนพัฒนำสุขภำพแห่งชำติ
เมือง
แผนพัฒนำกรุงเทพมหำนคร ระยะ 20 ปี
- กำรกำหนดตัวชี้วัดในแผนฯ ได้
(พ.ศ.2552-2563) และแผนพัฒนำ
สอดคล้องตำมพันธกิจขององค์กร
กรุงเทพมหำนคร 12 ปี (พ.ศ. 2552 – 2563)

ควำมคุ้มค่ำ
- สำนักกำรแพทย์
มีทิศทำงกำร
พัฒนำองค์กรที่
ชัดเจน
- ประชำชนได้รบั
กำรดูแลรักษำ
พยำบำลที่มี
คุณภำพจำก
โรงพยำบำลของ
กรุงเทพมหำนคร

4.1.2 กระบวนกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรสำนักกำรแพทย์
ผู้เกี่ยวข้อง

ควำมต้องกำร
สำนักกำรแพทย์มีแผนปฏิบัติรำชกำรสำนักกำรแพทย์ที่มี
ประสิทธิภำพ สำมำรถนำไปสู่กำรปฏิบัติและกำรประเมินผล
ได้ จริ ง มี กำรบู รณำกำรงำนด้ ำนกำรดู แลสุ ขภำพแบบ
องค์รวม
ได้รับกำรดูแลรักษำพยำบำลที่มีคุณภำพ และกำรบริกำร
ที่เป็นเลิศ

ผู้รับบริกำร
- ผู้บริหำรสำนักกำรแพทย์
- บุคลำกรสำนักกำรแพทย์
- บุคลำกรใน/นอกสังกัดสำนักกำรแพทย์
ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
- ประชำชนผู้มำรับบริกำร
- หน่วยงำนในสังกัดกรุงเทพมหำนคร
- หน่วยงำนภำครับ/เอกชน นอกสังกัด
กรุงเทพมหำนคร
ข้อกำหนดด้ำนกฎหมำย
ประสิทธิภำพของกระบวนกำร
ควำมคุ้มค่ำ
- พ.ร.บ.ระเบียบบริหำรรำชกำร
- กำรจัดทำแผนฯ สอดคล้องตำมแผน ประชำชนได้รับ
กรุงเทพมหำนคร พ.ศ. 2528
บริหำรรำชกำรกรุงเทพมหำนครและ กำรบริกำรที่เป็น
- พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์
แผนยุทธศำสตร์ขององค์กร
เลิศ
และวิธีกำรบริหำรกิจกำรที่ดี
- กำรจัดทำแผนฯ เป็นไปตำมรูปแบบ
พ.ศ. 2546
และแบบฟอร์มทีส่ ำนักยุทธศำสตร์และ
- ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี
ประเมินผลกำหนด
- แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ - ต้องจัดทำแผนฯ แล้วเสร็จภำยใน
ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560 – 2564
ระยะเวลำที่กำหนด
- แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนสำธำรณสุข
- แผนพัฒนำสุขภำพแห่งชำติ
- แผนพัฒนำกรุงเทพมหำนคร
ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2552-2563)
- แผนพัฒนำสำนักกำรแพทย์ ระยะ 4
ปี (พ.ศ.2564 – 2567)

-๑๐4.1.3 กระบวนกำรจัดทำโครงกำร
ผู้เกี่ยวข้อง

ควำมต้องกำร
- สำนักกำรแพทย์มีกำรจัดทำโครงกำรที่มีประสิทธิภำพ
ถูกต้องตำมขั้นตอนและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ผู้รับบริกำร
- บุคลำกรใน/นอกสังกัด
- ประชำชน
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- มีโครงกำรที่ตอบสนองควำมต้องกำรด้ำนสุขภำพ
- ประชำชน
ของประชำชน
- ผู้บริหำรกรุงเทพมหำนคร
- หน่วยงำนใน/นอกสังกัดกรุงเทพมหำนคร
ข้อกำหนดด้ำนกฎหมำย
ประสิทธิภำพของกระบวนกำร
ควำมคุ้มค่ำ
- พ.ร.บ.ระเบียบบริหำรรำชกำร
- กำรจัดทำแผนเป็นไปตำมลำดับ
โครงกำรตอบสนอง
กรุงเทพมหำนคร พ.ศ. 2528
ขั้นตอนถูกต้องตำมระเบียบที่กำหนด ควำมต้ องกำรของ
- พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ - กำรกำหนดตัวชี้วัดของโครงกำร
ประชำชน
วิธีกำรบริหำรกิจกำรทีด่ ี พ.ศ. 2546
สอดคล้องตำมกลยุทธ์ที่กำหนดใน
- ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี
แผนปฏิบัติรำชกำรสำนักกำรแพทย์
- แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
- ดำเนินกำรตำมโครงกำรได้ตำม
ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560 – 2564
ระยะเวลำที่กำหนด
- แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนสำธำรณสุข
- แผนพัฒนำกรุงเทพมหำนคร
ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2552-2563)
- แผนพัฒนำสำนักกำรแพทย์ระยะ 4 ปี
- ระเบียบค่ำใช้จ่ำย/ค่ำตอบแทนของ
กรุงเทพมหำนคร
4.1.4 กระบวนกำรติดตำมและประเมินผล
ผู้เกี่ยวข้อง
ควำมต้องกำร
ผู้รับบริกำร
- มีกระบวนกำรติ ดตำมประเมิ น ผลอย่ ำงต่อเนื่ อ ง
- บุคลำกรในสังกัดสำนักกำรแพทย์
และมีประสิทธิภำพ
- หน่วยงำนในสังกัดกรุงเทพมหำนคร
(ทีมประเมินผล) ได้แก่
1. สำนักยุทธศำสตร์และประเมินผล
2. สำนักงำน ก.ก.
3. สำนักงบประมำณ
4. สำนักกำรคลัง
5. สำนักงำนผู้ตรวจรำชกำร
6. สำนักงำนตรวจสอบภำยใน
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- กำรรับรู้ข่ำวสำรจำกกำรติดตำมและประเมินผล
- ประชำชนผู้มำรับบริกำร
แผนงำน/โครงกำรด้ำนสุขภำพ
- ผู้บริหำรกรุงเทพมหำนคร/สำนักกำรแพทย์

-๑๑-

-

ข้อกำหนดด้ำนกฎหมำย
ประสิทธิภำพของกระบวนกำร
พ.ร.บ.ระเบียบบริหำรรำชกำรกรุงเทพมหำนคร - มีกำรติดตำมประเมินผล
ตำมระยะเวลำที่กำหนด
พ.ศ. 2528
พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำร - มีกำรจัดทำรำยละเอียด
กำรประเมินผล ถูกต้อง
บริหำรกิจกำรทีด่ ี พ.ศ. 2546
ตำมรูปแบบที่กำหนด
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่
12 พ.ศ.2560 – 2564
แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนสำธำรณสุข
แผนพัฒนำกรุงเทพมหำนคร ระยะ 20 ปี
(พ.ศ.2552-2563)
แผนพัฒนำสำนักกำรแพทย์ระยะ 4 ปี
ระเบียบค่ำใช้จ่ำย/ค่ำตอบแทนของ
กรุงเทพมหำนคร

ควำมคุ้มค่ำ
กำรดำเนินงำนตำม
โครงกำร/กิจกรรม
มีประสิทธิภำพมี
ควำมต่อเนื่องและมี
ผลสัมฤทธิ์

4.1.5 กระบวนกำรงำนพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ
ผู้เกี่ยวข้อง
ผู้รับบริกำร
- ผู้บริหำรสำนักกำรแพทย์
- บุคลำกรสำนักกำรแพทย์
- บุคลำกรใน/นอกสังกัดสำนักกำรแพทย์

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ประชำชนผู้มำรับบริกำร
- หน่วยงำนในสังกัดกรุงเทพมหำนคร
- หน่วยงำนภำครับ/เอกชน นอกสังกัด
กรุงเทพมหำนคร

ควำมต้องกำร
- มีระบบบริกำรสร้ำงเสริมสุขภำวะและป้องกันโรคที่มี
คุณภำพและมีประสิทธิภำพ
- มีกำรให้บริกำรทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุขที่มี
คุณภำพ สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภำพเป็นที่
ยอมรับในระดับประเทศและนำนำชำติ
- มีเครือข่ำยสำธำรณสุขที่เข้มแข็ง ประสำนกำรทำงำน
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพทั้งในด้ำนกำรพัฒนำกำร
ให้บริกำร กำรแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้ และกำร
แบ่งปันทรัพยำกำรทำงด้ำนสำธำรณสุขเพื่อกำร
ให้บริกำรแก่ประชำชนในพื้นที่กรุงเทพมหำนคร
- ได้รับบริกำรสร้ำงเสริมสุขภำพและป้องกันโรคที่มี
คุณภำพและประสิทธิภำพส่งผลให้มีสุขภำพร่ำงกำย
แข็งแรง
- ได้รับกำรดูแลรักษำพยำบำลที่มีคุณภำพส่งผลให้
คุณภำพชีวิตด้ำนสุขภำพดีขึ้น
- ได้รับกำรดูแลด้ำนสำธำรณสุขที่มีคุณภำพไร้รอยต่อ
และเป็นมำตรฐำนเดียวกันทั้งในระดับจังหวัดและ
ในระดับประเทศส่งผลให้คุณภำพชีวิตด้ำนสุขภำพดี
ขึ้น

-๑๒ข้อกำหนดด้ำนกฎหมำย
ประสิทธิภำพของกระบวนกำร
- พ.ร.บ.ระเบียบบริหำรรำชกำร
- กำรจัดทำมำตรฐำนกำรให้บริกำรสร้ำง
กรุงเทพมหำนคร พ.ศ. 2528
เสริมสุขภำวะ กำรป้องกันโรค กำร
- พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์
รักษำพยำบำลทีม่ ีมำตรฐำน สอดคล้อง
และวิธีกำรบริหำรกิจกำรที่ดี พ.ศ.2546 ตำมนโยบำยระดับประเทศและเป็นที่
- แผนพัฒนำสุขภำพแห่งชำติ
ยอมรับระดับสำกล
- กำรจัดโครงกำรที่มีประสิทธิภำพ
ตำมตัวชี้วัดที่กำหนดในแผนปฏิบัติ
รำชกำรสำนักกำรแพทย์
- มีเครือข่ำยสำธำรณสุข และประสำนกำร
ทำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
4.1.6 กระบวนกำรงำนสถิติ
ผู้เกี่ยวข้อง

ผู้รับบริกำร
- ผู้บริหำร
- บุคลำกรของหน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอก
- ประชำชนทั่วไป
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ผู้บริหำร
- บุคลำกรของหน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอก
- ประชำชนทั่วไป
ข้อกำหนดด้ำนกฎหมำย
- พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของ
รำชกำร พ.ศ. 2540
- พระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล พ.ศ. 2562

ควำมคุ้มค่ำ
ประชำชนได้รับ
บริกำรสร้ำงเสริม
สุขภำพดูแล
รักษำพยำบำลที่
มีคุณภำพและมี
ประสิทธิภำพ
จำกโรงพยำบำล
ในสังกัดสำนัก
กำรแพทย์

ควำมต้องกำร

กำรรับบริกำรด้ำนสถิติสำรสนเทศที่มีควำมถูกต้อง
ครบถ้ วน และเป็ นปั จจุ บั น สนองตอบต่ อควำม
ต้องกำรของผู้ใช้งำนได้ทุกระดับ

ประสิทธิภำพของกระบวนกำร
ควำมคุ้มค่ำ
กำรให้บริกำรด้ำนสถิติสำรสนเทศของหน่วยงำน - ผู้ใช้งำนมี
มี ควำมถู กต้ อง ครบถ้ วน และเป็ นปั จจุ บั น ควำมพึงพอใจ
สำมำรถสนองตอบต่อควำมต้องกำรของผู้ใช้งำน
ได้ทุกระดับ กำรเข้ำถึงบริกำรสะดวก รวดเร็ว

4.1.7 กระบวนกำรงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ผู้เกี่ยวข้อง
ผู้รบั บริกำร
- ผู้บริหำร
- บุคลำกรของหน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอก
- ประชำชนทั่วไป
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ผู้บริหำร
- บุคลำกรของหน่วยงำน
- ประชำชนทั่วไป

ควำมต้องกำร
กำรดำเนินกำรจัดหำระบบสำรสนเทศเพื่อ
เป็นเครื่องมือสนับสนุนงำนด้ำนบริหำรจัดกำร
กำรบริกำร และงำนวิชำกำร

-๑๓ข้อกำหนดด้ำนกฎหมำย
- พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระทำ
ควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
พ.ศ. 2550
- แผนแม่ บ ทเทคโนโลยี ส ำรสนเทศและ
กำรสื่อสำรกรุงเทพมหำนคร ระยะที่ 2
(พ.ศ. 2561-2565)
- พระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล พ.ศ. 2562

ประสิทธิภำพของกระบวนกำร
ควำมคุ้มค่ำ
กำรดำเนินกำรจัดหำระบบสำรสนเทศที่ - ลดขั้นตอนกำร
เหมำะสม ทันสมัยและคุ้มค่ำ รองรับ
เข้ำรับบริกำร
ภำรกิจหลักของหน่วยงำนได้อย่ำงมี
- ลดกำรใช้
ประสิทธิภำพ
ทรัพยำกรสำนักงำน
- กำรเข้ำถึงบริกำร
สะดวก ทั่วถึง และ
มีควำมเท่ำเทียม

ข้อกำหนดด้ำนกฎหมำย
- แผนแม่ บ ทเทคโนโลยี ส ำรสนเทศและ
กำรสื่อสำร สำนักกำรแพทย์
พ.ศ. 2554 – 2559
- พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระทำ
ควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
พ.ศ. ๒๕๕๐ และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
- พระรำชบั ญ ญั ติ กำรพั ฒ นำดิ จิ ทั ล เพื่ อ
เศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ประสิทธิภำพของกระบวนกำร

ควำมคุ้มค่ำ

4.2 ส่วนพัฒนำบุคลำกร ประกอบด้วย
4.2.1 กระบวนกำรขออนุมัติให้ ข้ำรำชกำรและบุคลำกรกรุงเทพมหำนครไปอบรม
ประชุม สัมมนำ ดูงำน ในประเทศ ระยะเวลำไม่เกิน 90 วัน
4.2.2 กระบวนกำรขออนุมัติให้ข้ำรำชกำรไปศึกษำ ฝึกอบรม ในประเทศ ระยะเวลำ
ตั้งแต่ 90 วันขึ้นไป
ผู้เกี่ยวข้อง
ผู้รับบริกำร
ข้ำรำชกำรและบุคลำกรกรุงเทพมหำนครของส่วน
รำชกำรในสังกัดสำนักกำรแพทย์
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ผู้บริหำร
- บุคลำกรที่รับผิดชอบของสถำบันพัฒนำ
ข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร

ควำมต้องกำร
- ได้รับอนุมตั ิก่อนวันไปศึกษำ ฝึกอบรม ประชุมฯ

- กำรขออนุ มั ติ มี ค วำมถู ก ต้ อ งตำมระเบี ย บและ
กฎหมำยต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

-๑๔-

-

ข้อกำหนดด้ำนกฎหมำย
ประสิทธิภำพของกระบวนกำร
ระเบียบกรุงเทพหมำนครว่ำด้วย
- กำรจัดทำหนังสือขออนุมัติมีควำม
ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม พ.ศ. 2541 ลง
ถูกต้องตำมระเบียบ และกฎหมำย
วันที่ 15 ธันวำคม 2541
ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
คำสั่งกรุงเทพมหำนครที่ 2158/2549 - ได้รบั กำรอนุมัติก่อนวันไปศึกษำ
ลงวันที่ 28 มิถุนำยน 2549
ฝึกอบรม ประชุมฯ
พระรำชกฤษฎีกำค่ำใช้จำ่ ยในกำรเดินทำง
ไปรำชกำร (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2548
พระรำชกฤษฎีกำค่ำใช้จำ่ ยในกำรเดินทำง
ไปรำชกำร (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553
ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
พ.ศ. 2550

ควำมคุ้มค่ำ
บุคลำกรสำมำรถ
นำควำมรู้ที่ได้รับ
ไปให้บริกำร
ประชำชนได้
ถูกต้องตำมหลัก
วิชำกำร

4.2.3 กระบวนกำรขออนุ มั ติให้ ข้ ำรำชกำรไปศึกษำ ฝึ ก อบรม ประชุม ดูงำนและ
ปฏิบัติกำรวิจัย ณ ต่ำงประเทศ
ผู้เกี่ยวข้อง
ควำมต้องกำร
ผู้รับบริกำร
ได้รับกำรอนุมัติให้เดินทำงไปศึกษำ ฝึกอบรมฯ
- ผู้บริหำรสำนักกำรแพทย์ ผู้บริหำรโรงพยำบำล ณ ต่ำงประเทศก่อนกำหนดกำรเดินทำง
- ข้ำรำชกำรของส่วนรำชกำรในสังกัดสำนัก
กำรแพทย์
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- กำรขออนุมัติมีควำมถูกต้องตำมระเบียบและ
- ผู้บริหำร
กฎหมำยต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- บุคลำกรที่รับผิดชอบของสถำบันพัฒนำ
ข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร
ข้อกำหนดด้ำนกฎหมำย
ประสิทธิภำพของกระบวนกำร
ควำมคุ้มค่ำ
- ระเบียบกรุงเทพหมำนครว่ำด้วยกำรให้ - กำรจัดทำหนังสือขออนุมัติมีควำม
บุคลำกรสำมำรถ
ข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครไปศึกษำ
ถูกต้องตำมระเบียบ และกฎหมำย
นำควำมรู้ที่ได้รับ
ฝึกอบรม ดูงำน และปฏิบัติกำรวิจัย
ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ไปให้บริกำร
พ.ศ. 2542
- ได้รับกำรอนุมัติก่อนวันเดินทำงไป
ประชำชนได้
- ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วย
ศึกษำ ฝึกอบรม ประชุมฯ
ถูกต้องตำมหลัก
กำรขออนุมัติให้เดินทำงไปรำชกำรและ
วิชำกำร
จัดกำรประชุมของทำงรำชกำร พ.ศ.
2524

-๑๕4.2.4 กระบวนกำรขออนุ มั ติ โ ครงกำรฝึ ก อบรม ประชุ ม สั ม มนำ ศึ ก ษำดู ง ำนใน
ประเทศของส่วนรำชกำรในสังกัดสำนักกำรแพทย์
ผู้เกี่ยวข้อง
ควำมต้องกำร
ผู้รับบริกำร
กำรได้รับอนุมัติโครงกำร คำสั่งคณะกรรมกำร คำสั่งผู้เข้ำอบรมฯ
เจ้ำหน้ำที่ของส่วนรำชกำรในสังกัด
ก่อนวันดำเนินโครงกำร
สำนักกำรแพทย์ ที่รับผิดชอบกำร
ดำเนินโครงกำร
ผู้มีส่วนได้เสีย
- ได้เข้ำรับกำรอบรมฯ ตำมเวลำที่กำหนด
- ประชำชนผู้เข้ำร่วมโครงกำร
- ได้รับควำมรู้จำกกำรเข้ำอบรม
- บุคลำกรของส่วนรำชกำรในสังกัด
ที่เข้ำรับกำรอบรม
ข้อกำหนดด้ำนกฎหมำย
ประสิทธิภำพของกระบวนกำร
ควำมคุ้มค่ำ
- ระเบียบกรุงเทพมหำนครว่ำด้วย
- กำรจัดทำหนังสือขออนุมัติโครงกำร บุคลำกรสำมำรถ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม พ.ศ. 2541
คำสั่งฯ มีควำมถูกต้องตำมระเบียบฯ นำควำมรู้ที่ได้ไป
ลงวันที่ 15 ธันวำคม 2541
ที่เกี่ยวข้อง
ให้บริกำร
- คำสั่งกรุงเทพมหำนครที่ 2705/2543 - ได้รับกำรอนุมัติก่อนวันดำเนิน
ประชำชนได้
ลงวันที่ 11 สิงหำคม 2552
โครงกำร
ถูกต้องตำมหลัก
- คำสั่งกรุงเทพมหำนครที่ 1802/2552
วิชำกำร
ลงวันที่ 28 เมษำยน 2552
- หนังสือที่ กท 0401/1111 ลงวันที่
30 พฤษภำคม 2550 เรื่องระเบียบ
กรุงเทพมหำนครว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรม พ.ศ. 2541 กรณีแนวทำง
เบิกค่ำสมนำคุณวิทยำกรให้แก่บุคลำกร
ในสังกัด หน่วยงำนผู้จัดกำรฝึกอบรมฯ
- ระเบียบกรุงเทพมหำนครว่ำด้วยเงิน
บำรุงโรงพยำบำล พ.ศ. 2534 และ
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2545
4.2.5 กระบวนกำรดำเนินกำรจัดโครงกำรฝึกอบรม ประชุม สัมมนำ และดูงำน
ผู้เกี่ยวข้อง
ควำมต้องกำร
ผู้รับบริกำร
- ได้รับกำรอนุมัติโครงกำร คำสั่งฯ ก่อนวันเริ่ม
ผู้เข้ำรับกำรอบรมฯ ของส่วนรำชกำรในสังกัด
ดำเนินโครงกำร
ผู้มีส่วนได้เสีย
- ผู้บริหำร
- บุคลำกรผู้รับผิดชอบของสถำบันพัฒนำ
ข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร
- ผู้เข้ำรับกำรอบรมฯ

- กำรขออนุมัติมคี วำมถูกต้องตำมระเบียบและ
กฎหมำยต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ได้เข้ำรับกำรอบรมฯ ตำมเวลำที่กำหนด
- ได้รับควำมรู้จำกกำรเข้ำอบรม

-๑๖-

-

-

ข้อกำหนดด้ำนกฎหมำย
ระเบียบกรุงเทพมหำนครว่ำด้วย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม พ.ศ. 2541
ลงวันที่ 15 ธันวำคม 2541
คำสั่งกรุงเทพมหำนครที่
2705/2543 ลงวันที่ 11 สิงหำคม
2552
คำสั่งกรุงเทพมหำนครที่
1802/2552 ลงวันที่ 28 เมษำยน
2552
หนังสือที่ กท 0401/1111 ลงวันที่
30 พฤษภำคม 2550 เรื่องระเบียบ
กรุงเทพมหำนครว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยใน
กำรฝึกอบรม พ.ศ. 2541 กรณี
แนวทำงเบิกค่ำสมนำคุณวิทยำกรให้แก่
บุคลำกรในสังกัด หน่วยงำนผู้จัดกำร
ฝึกอบรมฯ
ระเบียบกรุงเทพมหำนครว่ำด้วยเงิน
บำรุงโรงพยำบำล พ.ศ. 2534 และ
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2545

ประสิทธิภำพของกระบวนกำร
- กำรดำเนินโครงกำรสำมำรถ
ดำเนินกำรได้ตำมแผนงำนที่กำหนดไว้
- กำรจัดทำหนังสือขออนุมัติ ถูกต้อง
ตำมระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- ได้รับอนุมัติก่อนวันเริ่มดำเนินกำร
โครงกำรฯ

ควำมคุ้มค่ำ
บุคลำกรสำมำรถ
นำควำมรู้ที่ได้รับ
ไปให้บริกำร
ประชำชนได้
ถูกต้องตำมหลัก
วิชำกำร

4.2.6 กระบวนกำรจัดทำแผนพัฒนำบุคลำกรประจำปีสำนักกำรแพทย์
ผู้เกี่ยวข้อง
ควำมต้องกำร
ผู้รับบริกำร
มีแผนพัฒนำบุคลำกรของสำนักกำรแพทย์ที่ตอบสนอง
ส่วนรำชกำรในสังกัดสำนักกำรแพทย์
ควำมต้องกำรของบุคลำกรและทิศทำงของกำรพัฒนำ
องค์กร
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- กำรจัดทำแผนพัฒนำบุคลำกรของสำนัก
- เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบของสถำบันพัฒนำ
กำรแพทย์มีควำมถูกต้องตำมแบบฟอร์มที่
ข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร
กำหนด
ข้อกำหนดด้ำนกฎหมำย
ประสิทธิภำพของกระบวนกำร
ควำมคุ้มค่ำ
- แผนบริหำรรำชกำรกรุงเทพมหำนคร กำรจัดส่งแผนพัฒนำบุคลำกรประจำปีสำนัก สำนักกำรแพทย์
พ.ศ. 2552 – 2555
กำรแพทย์ สำมำรถดำเนินกำรได้แล้วเสร็จ มีแผนพัฒนำ
- แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี สำนัก
ถูกต้องตำมที่สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำร
บุคลำกรที่
กำรแพทย์ กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร กำหนด และเสร็จภำยใน ตอบสนองควำม
เวลำที่กำหนด
ต้องกำรของ
บุคลำกรและ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนำ
องค์กร

-๑๗4.2.7 กระบวนกำรจัดทำแผนพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรบริหำร
ผู้เกี่ยวข้อง
ควำมต้องกำร
ผู้รับบริกำร
แผนพั ฒ นำข้ ำ รำชกำรด้ ำนกำรบริ ห ำร เพื่ อ พั ฒ นำ
ส่วนรำชกำรในสังกัดสำนักกำรแพทย์
บุคลำกรให้มีสมรรถนะทำงกำรบริหำร ตอบสนองต่อ
นโยบำย ทิศทำงกำรพัฒนำของกรุงเทพมหำนครและ
หน่วยงำนได้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- บุคลำกรได้รับกำรพัฒนำตำมแผนพัฒนำบุคลำกร
- ผู้บริหำร
ด้ำนกำรบริหำร
- ข้ำรำชกำรและบุคลำกรกรุงเทพมหำนคร
- มีแผนพัฒ นำบุคลำกรทำงกำรบริห ำร ได้รับกำร
- สำนักงำนพัฒนำระบบบริกำรทำงกำรแพทย์
จัดสรรงบประมำณ ดำเนิ น กำรตำมแผนได้ต ำม
กำหนดเวลำ และรำยงำนผลได้อย่ำงถูกต้อง
ข้อกำหนดด้ำนกฎหมำย
- แผนพัฒนำกรุงเทพมหำนคร
ระยะ 20 ปี
- แผนยุทธศำสตร์กำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลของ
กรุงเทพมหำนคร ระยะ 5 ปี
- แผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำรของ
กรุงเทพมหำนคร ระยะ 5 ปี
- แผนปฏิบัติรำชกำรสำนัก
กำรแพทย์ ระยะ 5 ปี
- ระเบียบ หลักเกณฑ์ หนังสือ
สั่งกำรทีเ่ กีย่ วข้อง

ประสิทธิภำพของกระบวนกำร
- แผนพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำร
บริหำรได้รับกำรอนุมัติ
- ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณตำม
ที่กำหนด
- ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล กำรสรุป
รำยงำนผลกำรดำเนินงำน เป็น
เครื่องมือประกอบกำรตัดสินใจ
ในกำรวำงแผนพัฒนำบุคลำกรได้

ควำมคุ้มค่ำ
- บุ ค ลำกรที่ ได้ รั บ กำรพั ฒ นำตำม
แผนพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรบริหำร
สำมำรถบริห ำรจัดกำรงำนได้บรรลุ
วั ต ถุ ป ระสงค์ อ ย่ ำ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ
และประสิทธิผล

4.2.8 กระบวนกำรพัฒนำหลักสูตรฝึกอบรมด้ำนกำรบริหำร
ผู้เกี่ยวข้อง
ควำมต้องกำร
ผู้รับบริกำร
- ตอบสนองควำมต้องกำรและควำมจำเป็นของ
- ส่วนรำชกำรในสังกัดสำนักกำรแพทย์
กลุ่มเป้ำหมำย และผู้บริหำร
- มีควำมทันสมัย สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน
และแนวโน้มในอนำคต
ผู้มีสว่ นได้ส่วนเสีย
- ผู้บริหำร
- ข้ำรำชกำรและบุคลำกรกรุงเทพมหำนคร

- ตอบสนองต่อนโยบำย และแผนปฏิบัติรำชกำรของ
กรุงเทพมหำนคร และหน่วยงำน
- มีคุณภำพและประสิทธิภำพ ได้มำตรฐำน
- สำมำรถนำไปปรับใช้ในกำรพัฒนำงำนในหน่วยงำน
หรือองค์กรได้

-๑๘ข้อกำหนดด้ำนกฎหมำย
ประสิทธิภำพของกระบวนกำร
- แผนพัฒนำกรุงเทพมหำนคร
- หลักสูตรมีคุณภำพ ทันสมัย
ระยะ 20 ปี
- ตอบสนองต่อนโยบำยของ
- แผนยุทธศำสตร์กำรบริหำร
กรุงเทพมหำนคร ของหน่วยงำน
ทรัพยำกรบุคคลของ
- สำมำรถนำไปปรับใช้ให้เกิด
กรุงเทพมหำนคร ระยะ 5 ปี
ประโยชน์ต่อตนเอง หน่วยงำน
- แผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศ องค์กรได้
และกำรสื่อสำรของ
กรุงเทพมหำนคร ระยะ 5 ปี
- แผนปฏิบัติรำชกำรสำนัก
กำรแพทย์ ระยะ 5 ปี
- ระเบียบ หลักเกณฑ์ หนังสือ
สั่งกำรที่เกี่ยวข้อง
- นโยบำยผู้บริหำร

ควำมคุ้มค่ำ
- บุคลำกรได้เพิ่มพูนควำมรู้ ทักษะ
ประสบกำรณ์ที่ทันสมัย สำมำรถ
นำไปปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้
อย่ำงมีคุณภำพ

4.2.9 กระบวนกำรดำเนินโครงกำรฝึกอบรมหลักสูตรทำงกำรบริหำร
ผู้เกี่ยวข้อง
ควำมต้องกำร
ผู้รับบริกำร
- ได้รับควำมรู้ เพิ่มพูนทักษะ ประสบกำรณ์ด้ำนกำร
- ข้ำรำชกำรในสังกัดสำนักกำรแพทย์
บริหำร
- ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม
- ได้เครือข่ำย สร้ำงสัมพันธภำพระหว่ำงหน่วยงำน
- มีเส้นทำงกำรพัฒนำในสำยอำชีพ
ผู้มีสว่ นได้ส่วนเสีย
- มีบุคลำกรทีม่ ีสมรรถนะทำงกำรบริหำร มีภำวะผู้นำ
- ผู้บริหำร
- บุคลำกรได้เพิ่มพูน ควำมรู้ ทักษะ มุมมอง วิสัยทัศน์
- ข้ำรำชกำรและบุคลำกรกรุงเทพมหำนคร
ได้ทันกับสถำนกำรณ์ในปัจจุบันและอนำคต
- หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
- บุคลำกรมีควำมสุขในกำรทำงำน
- ผู้รับบริกำรเกิดควำมพึงพอใจในกำรบริกำร
- มีเครือข่ำยระหว่ำงหน่วยงำนทั้งในและนอกสังกัด
ข้อกำหนดด้ำนกฎหมำย
ประสิทธิภำพของกระบวนกำร
ควำมคุ้มค่ำ
- แผนพัฒนำกรุงเทพมหำนคร - ดำเนินกำรจัดโครงกำรฝึกอบรมใน - ดำเนินกำรโครงกำรได้ตำมแผน
ระยะ 20 ปี
ระยะเวลำที่กำหนด
และงบประมำณที่ได้รับจัดสรร
- แผนยุทธศำสตร์กำรบริหำร - ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมเข้ำรับกำร
- ได้บุคลำกรที่มีภำวะผู้นำ สำมำรถ
ทรัพยำกรบุคคลของ
ฝึกอบรมและผ่ำนเกณฑ์กำรฝึกอบรม บริหำรจัดกำรงำนได้อย่ำงมี
กรุงเทพมหำนคร ระยะ 5 ปี ตำมทีก่ ำหนด
ประสิทธิภำพ
- แผนแม่บทเทคโนโลยี
- ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมเกิดควำม
- ได้เปิดมุมมอง วิสัยทัศน์ โอกำส
สำรสนเทศและกำรสื่อสำรของ พึงพอใจ
แนวทำงกำรพัฒนำด้ำนกำร
กรุงเทพมหำนคร ระยะ 5 ปี
บริหำร วิชำกำร และเทคโนโลยี
- แผนปฏิบัติรำชกำรสำนัก
ที่ทันสมัย นำมำปรับใช้ในงำนที่
กำรแพทย์ ระยะ 5 ปี
ปฏิบัติ หน่วยงำน องค์กรได้

-๑๙ข้อกำหนดด้ำนกฎหมำย
- ระเบียบ หลักเกณฑ์ หนังสือ
สั่งกำร กฎหมำยอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
- นโยบำยผู้บริหำร
- มติ ก.ข.ก.
- มติทปี่ ระชุม คกก.บริหำร/
คกก. พัฒนำบุคลำกร
สำนักกำรแพทย์
- มติที่ประชุม คกก.จัดทำ
หลักสูตรทำงกำรบริหำร
สำนักกำรแพทย์

ประสิทธิภำพของกระบวนกำร
- มีแครือข่ำยกำรให้บริกำรระหว่ำง
หน่วยงำนเพิ่มขึ้น

ควำมคุ้มค่ำ
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
- เกิดกำรประสำนงำนระหว่ำง
หน่วยงำนที่สะดวก รวดเร็ว
จำกกำรที่มีเครือข่ำยเพิ่มขึ้น

4.2.10 กระบวนกำรพัฒนำบุคลำกรหลักสูตรทำงกำรบริหำรทีห่ น่วยงำนภำยนอกเป็นผู้จัด
ผู้เกี่ยวข้อง
ควำมต้องกำร
ผู้รับบริกำร
- ได้เพิ่มพูนควำมรู้ ทักษะ ประสบกำรณ์ เสริมสร้ำง
ข้ำรำชกำรในสังกัดสำนักกำรแพทย์
องค์ควำมรู้ทำงกำรบริหำรมำกขึ้น
- ได้เครือข่ำย แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรมระหว่ำงหน่วยงำนนอกสังกัด
สำนักกำรแพทย์
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ได้บุคลำกรที่มอี งค์ควำมรู้ ทักษะ ประสบกำรณ์
- ส่วนรำชกำรในสังกัดสำนักกำรแพทย์
ทำงกำรบริหำรที่หลำกลำยสำขำ มีภำวะผู้นำ
- หน่วยงำนผู้จัดกำรฝึกอบรม
มีควำมเป็นมืออำชีพทีเ่ หมำะสมกับกำรบริหำร
- สถำบันพัฒนำข้ำรำชกรุงเทพมหำนคร
มหำนคร
- ได้ดำเนินกำรตำมแผนพัฒนำบุคลำกรทำงกำร
บริหำรตำมที่กำหนด
ข้อกำหนดด้ำนกฎหมำย
ประสิทธิภำพของกระบวนกำร
ควำมคุ้มค่ำ
- แผนพัฒนำกรุงเทพมหำนคร - บุคลำกรในสังกัดได้เข้ำรับกำรพัฒนำ บุคลำกรมีภำวะผู้นำที่เป็นมือ
ระยะ 20 ปี
ด้ำนกำรบริหำรกับหน่วยงำนภำยนอก อำชีพ สำมำรถบริหำรจัดกำรงำน
- แผนยุทธศำสตร์กำรบริหำร
ในองค์กรให้มุ่งสู่ควำมเป็นเลิศได้
ทรัพยำกรบุคคลของ
กรุงเทพมหำนคร ระยะ 5 ปี
- แผนแม่บทเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำรของ
กรุงเทพมหำนคร ระยะ 5 ปี
- แผนปฏิบัติรำชกำรสำนัก
กำรแพทย์ ระยะ 5 ปี

-๒๐4.3 ศูนย์วิจัยและแพทยศำสตรศึกษำ ประกอบด้วย
4.3.1 กระบวนกำรขออนุมัติกำรทำวิจัยในคนสำนักกำรแพทย์
ผู้เกี่ยวข้อง
ควำมต้องกำร
ผู้รับบริกำร
กำรแจ้งผลกำรพิจำรณำโครงกำรวิจัย สำมำรถ
บุคลำกรของส่วนรำชกำรในสังกัดสำนักกำรแพทย์
ดำเนินกำรได้แล้วเสร็จภำยในเวลำที่กำหนด
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- โครงกำรวิจัยได้รับกำรรับรองจำกคณะกรรมกำร
- อำสำสมัครที่เป็นกลุ่มตัวอย่ำง
จริยธรรมกำรวิจัยในคน กรุงเทพมหำนคร
- ผู้วิจัย
- หน่วยงำนในสังกัดสำนักกำรแพทย์
ข้อกำหนดด้ำนกฎหมำย
ประสิทธิภำพของกระบวนกำร
ควำมคุ้มค่ำ
- วิธีดำเนินกำรมำตรฐำนจริยธรรมกำร - กำรขออนุมัติทำกำรวิจัยในคนในสังกัด ได้งำนวิจัยที่มี
วิจัย กรุงเทพมหำนคร
สำนักกำรแพทย์สำมำรถดำเนินกำรได้ องค์ควำมรู้ใหม่
ภำยในเวลำที่กำหนด
ถูกต้องตำมหลัก
วิชำกำรและ
จริยธรรม
สำมำรถนำมำใช้
ในกำรพัฒนำ
องค์กรและสังคม
4.3.2 กระบวนกำรขออนุมัตกิ ำรทำวิจัยในคนกรุงเทพมหำนคร
ผู้เกี่ยวข้อง
ควำมต้องกำร
ผู้รับบริกำร
กำรแจ้งผลกำรพิจำรณำโครงกำรวิจัย สำมำรถ
บุคลำกรของส่วนรำชกำรในสังกัดสำนักกำรแพทย์
ดำเนินกำรได้แล้วเสร็จภำยในเวลำที่กำหนด
บุคลำกรของส่วนรำชกำรในและนอกสังกัด
กรุงเทพมหำนคร
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- โครงกำรวิจัยที่ถูกต้องตำมหลักวิจัยและ
- อำสำสมัครที่เป็นกลุ่มตัวอย่ำง
จริยธรรม
- ผู้วิจัย
- หน่วยงำนในสังกัดกรุงเทพมหำนคร
ข้อกำหนดด้ำนกฎหมำย
ประสิทธิภำพของกระบวนกำร
ควำมคุ้มค่ำ
- วิธีดำเนินกำรมำตรฐำนจริยธรรมกำร
- กำรขออนุมัติทำกำรวิจัยในคนในสังกัด ได้งำนวิจัยทีม่ ี
วิจัยกรุงเทพมหำนคร (BMA
กรุงเทพมหำนครสำมำรถดำเนินกำรได้ องค์ควำมรู้ใหม่
Research Standard Operating
ภำยในเวลำที่กำหนด
ถูกต้องตำมหลัก
Procedures)
วิชำกำรและ
จริยธรรม
สำมำรถนำมำใช้
ในกำรพัฒนำ
องค์กรและสังคม

-๒๑4.3.3 กระบวนกำรประเมินต่อเนื่องของโครงกำรวิจัยที่ผ่ำนกำรรับรองจริยธรรมกำรวิจัย
ผู้เกี่ยวข้อง
ควำมต้องกำร
ผู้รับบริกำร
กำรแจ้งผลกำรพิจำรณำรำยงำนกำรประเมินต่อเนื่อง
บุคลำกรของส่วนรำชกำรในสังกัดสำนักกำรแพทย์
ของโครงกำรวิจัยฯ สำมำรถดำเนินกำรได้แล้วเสร็จ
บุคลำกรของส่วนรำชกำรในและนอกสังกัด
ภำยในเวลำที่กำหนด
กรุงเทพมหำนคร
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- โครงกำรวิจัยที่ถูกต้องตำมหลักวิจัยและ
- อำสำสมัครที่เป็นกลุ่มตัวอย่ำง
จริยธรรม
- ผู้วิจัย
- หน่วยงำนในสังกัดกรุงเทพมหำนคร
ข้อกำหนดด้ำนกฎหมำย
ประสิทธิภำพของกระบวนกำร
ควำมคุ้มค่ำ
- วิธีดำเนินกำรมำตรฐำนจริยธรรมกำร
- กำรประเมินต่อเนื่องของโครงกำรวิจัย ได้งำนวิจัยที่มี
วิจัยกรุงเทพมหำนคร (BMA
สำมำรถดำเนินกำรได้ภำยในเวลำที่
องค์ควำมรู้ใหม่
Research Standard Operating
กำหนด
ถูกต้องตำมหลัก
Procedures, SOP)
วิชำกำรและ
จริยธรรม
สำมำรถนำมำใช้
ในกำรพัฒนำ
องค์กรและสังคม
4.3.4 กระบวนกำรจัดทำวิธีดำเนินกำรมำตรฐำนจริยธรรมกำรวิจัยกรุงเทพมหำนคร
ผู้เกี่ยวข้อง
ควำมต้องกำร
ผู้รับบริกำร
หนังสือวิธีดำเนินกำรมำตรฐำนจริยธรรมกำรวิจัย
บุคลำกรของส่วนรำชกำรในสังกัดสำนักกำรแพทย์
กรุงเทพมหำนคร (BMA Research Standard
บุคลำกรของส่วนรำชกำรในและนอกสังกัด
Operating Procedures)
กรุงเทพมหำนคร
ผู้มีส่วนได้สว่ นเสีย
- แนวทำงปฏิบัติโครงกำรวิจัยที่ถูกต้องตำมหลัก
-คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรวิจัยสำนักกำรแพทย์
วิชำกำรและจริยธรรม
-คณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในคน
กรุงเทพมหำนคร
ข้อกำหนดด้ำนกฎหมำย
ประสิทธิภำพของกระบวนกำร
ควำมคุ้มค่ำ
- ICH Good Clinical Practice
- มำตรฐำนสำหรับกำรวำงรูปแบบ กำร ได้งำนวิจัยที่มีองค์
Guideline 2543
ดำเนินกำร กำรปฏิบัติ
ควำมรู้ใหม่ ถูกต้อง
- แนวทำงจริยธรรมกำรทำวิจัยในคนใน
ตำมหลักวิชำกำร
ประเทศไทย พ.ศ. 2550
และจริยธรรม
สำมำรถนำมำใช้ใน
กำรพัฒนำองค์กร
และสังคม

-๒๒4.3.5 กระบวนกำรจัดทำโครงกำร
ผู้เกี่ยวข้อง
ควำมต้องกำร
ผู้รับบริกำร
- สำนักกำรแพทย์มีกำรจัดทำโครงกำรที่มีประสิทธิภำพ
- บุคลำกรใน/นอกสังกัดกรุงเทพมหำนคร
ถูกต้องตำมขั้นตอนและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- โครงกำรวิจัยที่ตอบสนองควำมต้องกำรด้ำน
- ผู้บริหำรกรุงเทพมหำนคร
สุขภำพของประชำชน/ตอบสนองต่อองค์กร
- หน่วยงำนใน/นอกสังกัดกรุงเทพมหำนคร
- คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรวิจัยสำนักกำรแพทย์
- คณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในคน
กรุงเทพมหำนคร
ข้อกำหนดด้ำนกฎหมำย
ประสิทธิภำพของกระบวนกำร
ควำมคุ้มค่ำ
- หนังสือที่ กท 0401/1111 ลงวันที่
- กำรจัดทำแผนโครงกำรเป็นไป
โครงกำรตอบสนอง
30 พฤษภำคม 2550 เรื่องระเบียบ
ตำมลำดับขั้นตอนถูกต้องตำมระเบียบ ควำมต้องกำรของ
กรุงเทพมหำนครว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ที่กำหนด
บุคลำกรใน
ฝึกอบรม พ.ศ. 2541 กรณีแนวทำงเบิก - กำรกำหนดตัวชี้วัดของโครงกำร
หน่วยงำน
ค่ำสมนำคุณวิทยำกรให้แก่บุคลำกรใน
สอดคล้องตำมกลยุทธ์ที่กำหนดใน
สังกัด หน่วยงำนผู้จัดกำรฝึกอบรมฯ
แผนปฏิบัติรำชกำรสำนักกำรแพทย์/
ระเบียบกรุงเทพมหำนครว่ำด้วยเงิน
กรุงเทพมหำนคร
บำรุงโรงพยำบำล พ.ศ. 2534 และฉบับ - ดำเนินกำรตำมโครงกำรได้ตำม
ที่ 3 พ.ศ. 2545
ระยะเวลำที่กำหนด
4.3.6 กระบวนกำรด้ำนสถิติกำรวิจัย
ผู้เกี่ยวข้อง
ควำมต้องกำร
ผู้รบั บริกำร
กำรรับบริกำรด้ำนสถิตโิ ครงกำรวิจัยที่มีควำมถูกต้อง
- ผู้บริหำร
ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน สนองตอบต่อควำมต้องกำร
- บุคลำกรของหน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอก
ของผู้ใช้งำนได้ทุกระดับ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ผู้บริหำร
- บุคลำกรของหน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอก
ข้อกำหนดด้ำนกฎหมำย
ประสิทธิภำพของกระบวนกำร
- พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของ
กำรให้บริกำรด้ำนสถิติโครงกำรวิจัยของ
รำชกำร พ.ศ. 2540
หน่วยงำนมีควำมถูกต้อง ครบถ้วน และเป็น
- วิธีดำเนินกำรมำตรฐำนจริยธรรมกำร ปัจจุบัน สำมำรถสนองตอบต่อควำมต้องกำร
วิจัย กรุงเทพมหำนคร
ของผู้ใช้งำนได้ทุกระดับ กำรเข้ำถึงบริกำร
สะดวก รวดเร็ว

ควำมคุ้มค่ำ
- ผู้ใช้งำนมี
ควำมพึงพอใจ

-๒๓4.3.7 กระบวนกำรทุนส่งเสริมกำรวิจัย
ผู้เกี่ยวข้อง
ควำมต้องกำร
ผู้รับบริกำร
กำรพิจำรณำทุนโครงกำรวิจัย สำมำรถดำเนินกำรได้
บุคลำกรในสังกัดสำนักกำรแพทย์
แล้วเสร็จภำยในเวลำที่กำหนด
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- โครงกำรวิ จั ย ที่ ข อรั บ ทุ น ได้ รั บ อนุ มั ติ เงิ น ทุ น
- ผู้รับทุนวิจัย
ถูกต้องตำมระเบียบสำนักกำรแพทย์
- หน่วยงำนในสังกัด
ข้อกำหนดด้ำนกฎหมำย
ประสิทธิภำพของกระบวนกำร
ควำมคุ้มค่ำ
- ระเบียบสำนักกำรแพทย์ เรื่อง
- กำรขออนุมัติทุนวิจัยสำมำรถ
ได้งำนวิจัยที่มี
หลักเกณฑ์และแนวทำงกำรให้ทุน
ดำเนินกำรได้ตำมกระบวนกำรขอ
องค์ควำมรู้ใหม่
ส่งเสริมกำรวิจยั สำหรับบุคลำกรใน
อนุมัติทุน สำมำรถดำเนินกำรได้ภำยใน ถูกต้องตำมหลัก
สังกัดสำนักกำรแพทย์ พ.ศ. 2552
เวลำที่กำหนด
วิชำกำรและ
จริยธรรม
สำมำรถนำมำใช้
ในกำรพัฒนำ
องค์กรและสังคม
4.3.8 กระบวนกำรจัดสรรเงินให้แก่ศูนย์แพทยศำสตรศึกษำชั้นคลินิกสำขำฯ
ผู้เกี่ยวข้อง
ควำมต้องกำร
ผู้รับบริกำร
- เพื่อให้โรงพยำบำลในสังกัดสำนักกำรแพทย์ที่ทำ
- โรงพยำบำลในสังกัดสำนักกำรแพทย์ที่ทำ
ข้อตกลงร่วมกับสถำบันกำรศึกษำมีควำมคล่องตัว
ข้อตกลงร่วมกับสถำบันกำรศึกษำ
ในกำรบริหำรจัดกำรเรียนกำรสอนด้ำนแพทยศำสตรศึกษำ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- โรงพยำบำลในสังกัดสำนักกำรแพทย์ที่ทำ
ข้อตกลงร่วมกับสถำบันกำรศึกษำ
- สถำบันกำรศึกษำ
- ศูนย์แพทยศำสตรศึกษำชั้นคลินิก
สำนักกำรแพทย์
ข้อกำหนดด้ำนกฎหมำย
ประสิทธิภำพของกระบวนกำร
ควำมคุ้มค่ำ
- ระเบียบเงินกองทุนศูนย์แพทยศำสตร - มีกำรเตรียมกำร วำงแผนกำร โรงพยำบำลในสังกัด
ศึกษำชั้นคลินิกสำนักกำรแพทย์
ใช้เงินสำหรับกำรจัดกำรเรียน สำนักกำรแพทย์ที่ทำ
กำรสอนอย่ำงเป็นระบบ
ข้อตกลงร่วมกับ
สถำบันกำรศึกษำมี
ศักยภำพด้ำนกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนด้ำน
แพทยศำสตรศึกษำ

-๒๔4.3.9 กระบวนกำรจัดสอบและประเมินผลกำรศึกษำนักศึกษำแพทย์
ผู้เกี่ยวข้อง
ควำมต้องกำร
ผู้รับบริกำร
กระบวนกำรประเมิ น ผลกำรศึ ก ษำ มี ค วำมถู ก ต้ อ ง
- นักศึกษำแพทย์
เป็นธรรม ตรวจสอบได้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ขั้นตอนในกำรดำเนินงำนถูกต้อง และมีประสิทธิภำพ
- อำจำรย์แพทย์
สอดคล้องกับกำรประเมินผลกำรศึกษำของ
- คณะกรรมกำรรำยวิชำ
สถำบันกำรศึกษำ
- คณะกรรมกำรประเมินผลกำรศึกษำ
- ศูนย์แพทยศำสตรศึกษำชั้นคลินิกสำนัก
กำรแพทย์
- ศูนย์แพทยศำสตรศึกษำชั้นคลินิกสำขำฯ
- สถำบันกำรศึกษำ
ข้อกำหนดด้ำนกฎหมำย
ประสิทธิภำพของกระบวนกำร
ควำมคุ้มค่ำ
- ประกำศแพทยสภำ ที่ 1/2564 เรื่อง - กำรจัดสอบและประเมินผลกำรศึกษำ กำรประเมินผล
หลักเกณฑ์กำรขอเปิดดำเนินกำร/
เป็นไปตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินผล กำรศึกษำมี
ปรับปรุงหลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิต
หลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิต
ประสิทธิภำพ
และรับรองสถำบันผลิตแพทย์ พ.ศ.
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556
นักศึกษำแพทย์มี
2564
- กำรจัดทำรำยละเอียดกำรประเมินผล ควำมพึงพอใจต่อ
- ข้อบังคับแพทยสภำ
กำรศึกษำถูกต้องตำมรูปแบบที่กำหนด กำรบวนกำร
ประเมินผล
4.3.10 กรอบแนวคิดกระบวนงำนกำรเบิกจ่ำยค่ำตอบแทนผ่ำนระบบสำรสนเทศ
ผู้เกี่ยวข้อง
ควำมต้องกำร
ผู้รับบริกำร
ศูนย์แพทยศำสตรศึกษำชั้นคลินิกสำนักกำรแพทย์ สร้ำง
- ผู้บริหำรสำนักกำรแพทย์
ระบบบริกำรนี้ขึ้นมำ เพื่อให้กำรเบิกจ่ำยค่ำตอบแทน
- บุคคลำกรในสังกัดสำนักกำรแพทย์
มีควำมรวดเร็วและผิดพลำดน้อยที่สุด พร้อมทั้งลด
ขั้นตอนกำรทำงำนของบุคลำกรให้น้อยลง
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เพื่อควำมปลอดภัยในทรัพย์สินมำกยิ่งขึ้น และเพื่อลด
- ผู้บริหำรสำนักกำรแพทย์
ปัญหำเรื่องกำรจ่ำยเงินค่ำตอบแทนกำรสอนช้ำ
- บุคลำกรในสังกัดสำนักกำรแพทย์
ข้อกำหนดด้ำนกฎหมำย
ประสิทธิภำพของกระบวนกำร
ควำมคุ้มค่ำ
- ระเบียบเงินกองทุน
- จัดทำกำรเบิกจ่ำยผ่ำนระบบ
ลดขั้นตอนกำรทำงำน
ศูนย์แพทยศำสตรศึกษำ
สำรสนเทศพร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูล ของเจ้ำหน้ำที่และ
ชั้นคลินิก
ให้แน่ชัดและโปร่งใส
สำมำรถจ่ำยเงิน
สำนักกำรแพทย์
- สอดคล้องตำมระเบียบเงินกองทุน
ค่ำตอบแทนให้อำจำรย์
ศูนย์แพทยศำสตรศึกษำชั้นคลินิก
ผู้สอนได้เร็วขึ้น
สำนักกำรแพทย์

-๒๕4.3.11 กระบวนกำรขอสนับสนุนครุภัณฑ์กำรเรียนกำรสอนแพทยศำสตรศึกษำชั้นคลินิก
ผู้เกี่ยวข้อง
ควำมต้องกำร
ผู้รับบริกำร
เพื่อให้กำรดำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแพทยศำสตร
- ศูนย์แพทยศำสตรศึกษำชั้นคลินิก
ศึกษำชั้นคลินิก ดำเนินไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
สำนักกำรแพทย์
- ศูนย์แพทยศำสตรศึกษำชั้นคลินิกสำขำฯ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
นักศึกษำแพทย์ได้ใช้สื่อกำรเรียนกำรสอนที่ทันสมัย
- สถำบันกำรศึกษำ
และมีมำตรฐำน
- คณะกรรมกำรตรวจรับครุภัณฑ์
- ศูนย์แพทยศำสตรศึกษำชั้นคลินิกสำขำฯ
- ศูนย์แพทยศำสตรศึกษำชั้นคลินิก
สำนักกำรแพทย์
ข้อกำหนดด้ำนกฎหมำย
ประสิทธิภำพของกระบวนกำร
ควำมคุ้มค่ำ
- ระเบียบกระทรวง
- กำรจัดหำอุปกรณ์กำรเรียนกำรสอน - นักศึกษำแพทย์ได้รับกำรเรียนกำร
กำรคลังว่ำด้วย
ที่เหมำะสม ทันสมัย คุ้มค่ำและ
สอนทีด่ ี มีอุปกรณ์กำรเรียนกำรสอน
กำรจัดซือ้ จัดจ้ำงและ
สอดคล้องกับควำมต้องกำร รองรับ ทีม่ ีคุณภำพ และเพียงพอ
กำรบริหำรพัสดุภำครัฐ
พันธกิจหลักของหน่วยงำนได้อย่ำงมี - นักศึกษำแพทย์สำมำรถนำควำมรู้
พ.ศ. 2560
ประสิทธิภำพ
ที่ได้รับไปให้บริกำรประชำชนได้
4.3.12 กระบวนกำรจัดโครงกำรเพื่อพัฒนำบุคลำกรทำงด้ำนแพทยศำสตรศึกษำ
ผู้เกี่ยวข้อง
ควำมต้องกำร
ผู้รับบริกำร
เพื่อให้กำรดำเนินกำรจัดกำร
- บุคลำกรในสังกัดสำนักกำรแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรเรียนกำร เรียนกำรสอนแพทยศำสตรศึกษำ
สอนด้ำนแพทยศำสตรศึกษำ
ดำเนินไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- อำจำรย์แพทย์ นักศึกษำแพทย์ เจ้ำหน้ำศูนย์แพทยศำสตรศึกษำและ
บุคลำกรอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ศูนย์แพทยศำสตรศึกษำชั้นคลินิกสำขำฯ
- ศูนย์แพทยศำสตรศึกษำชั้นคลินิกสำนักกำรแพทย์
ข้อกำหนดด้ำนกฎหมำย
ประสิทธิภำพของกระบวนกำร
ควำมคุ้มค่ำ
- ระเบียบกรุงเทพมหำนคร - กำรดำเนินโครงกำรสำมำรถ
บุคลำกรสำมำรถนำควำมรู้ที่
ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ดำเนินกำรได้ตำมแผนงำนที่
ได้รับไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำร
ฝึกอบรม พ.ศ. 2541 ลง
กำหนดไว้
สอนด้ำนแพทยศำสตรศึกษำ และ
วันที่ 15 ธันวำคม 2541 - กำรจัดทำหนังสือขออนุมัติ ถูกต้อง สำมำรถนำไปประยุกต์ใช้ในกำร
- คำสั่งกรุงเทพมหำนครที่
ตำมระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ให้บริกำรแก่ประชำชนได้
2705/2543 ลงวันที่
- ได้รับอนุมัติก่อนวันเริ่มดำเนินกำร
11 สิงหำคม 2552
โครงกำรฯ
- คำสั่งกรุงเทพมหำนครที่
1802/2552 ลงวันที่

-๒๖ข้อกำหนดด้ำนกฎหมำย
28 เมษำยน 2552
- หนังสือที่ กท
0401/1111 ลงวันที่
30 พฤษภำคม 2550
เรื่องระเบียบ
กรุงเทพมหำนครว่ำด้วย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม
พ.ศ. 2541 กรณี
แนวทำงเบิกค่ำสมนำคุณ
วิทยำกรให้แก่บุคลำกรใน
สังกัด หน่วยงำนผู้จัดกำร
ฝึกอบรมฯ
- ระเบียบกรุงเทพมหำนคร
ว่ำด้วยเงินบำรุง
โรงพยำบำล พ.ศ. 2534
และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2545

ประสิทธิภำพของกระบวนกำร

ควำมคุ้มค่ำ

4.4 ส่วนงำนสนับสนุน ประกอบด้วย
4.4.1 กระบวนกำรด้ำนกำรบริหำรงำนทั่วไป
(1) งำนสำรบรรณ
ผู้เกี่ยวข้อง
ควำมต้องกำร
ผู้รับบริกำร
- เอกสำรเรื่องต่ำงๆ ได้รับกำรดำเนินกำรด้วยควำม
- ส่วนรำชกำรในสังกัดสำนักกำรแพทย์ ส่วนรำชกำร ถูกต้องภำยในระยะเวลำที่กำหนด
ในสำนักงำนพัฒนำระบบบริกำรทำงกำรแพทย์
หน่วยงำนภำยนอก
ผู้มีสว่ นได้ส่วนเสีย
- ได้รับเอกสำรเรื่องต่ำงๆ ครบถ้วนและรวดเร็ว
- เจ้ำหน้ำทีท่ ี่เกี่ยวข้อง
ข้อกำหนดด้ำนกฎหมำย
ประสิทธิภำพของกระบวนกำร
ควำมคุ้มค่ำ
- ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วย
งำนสำรบรรณ พ.ศ. 2526
- ระเบียบกรุงเทพมหำนครว่ำด้วยวิธี
ปฏิบัติเกี่ยวกับงำนสำรบรรณ
กรุงเทพมหำนคร พ.ศ. 2546

-๒๗(2) งำนกำรเจ้ำหน้ำที่
ผู้เกี่ยวข้อง
ผู้รับบริกำร
- ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงของสำนักงำนพัฒนำระบบ
บริกำรทำงกำรแพทย์

ควำมต้องกำร
- ได้รับกำรปฏิบัติด้วยควำมเสมอภำค เป็นธรรมตำม
กฎหมำยและระเบียบของทำงรำชกำร

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงของสำนักงำนพัฒนำระบบ
บริกำรทำงกำรแพทย์

-

ข้อกำหนดด้ำนกฎหมำย
พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำร
กรุงเทพมหำนคร พ.ศ. 2528
พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำร
ข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551
พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำร
กรุงเทพมหำนครและบุคลำกร
กรุงเทพมหำนคร พ.ศ. 2554
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหำนคร เรื่อง
ลูกจ้ำง พ.ศ. 2535
กฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงของสำนักงำนพัฒนำระบบ
บริกำรทำงกำรแพทย์มีควำมพึงพอใจในกำร
ดำเนินงำน
ประสิทธิภำพของกระบวนกำร
ควำมคุ้มค่ำ

(3) งำนกำรเงินและงบประมำณ
ผู้เกี่ยวข้อง
ผู้รับบริกำร
- ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงของสำนักงำนพัฒนำระบบ
บริกำรทำงกำรแพทย์
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงของสำนักงำนพัฒนำระบบ
บริกำรทำงกำรแพทย์

ควำมต้องกำร

- ได้รับเงินเดือน ค่ำจ้ำง และสวัสดิกำรต่ำงๆ ด้วย
ควำมรวดเร็ว ครบถ้วนตำมที่กฎหมำยและระเบียบ
ของทำงรำชกำรกำหนด
- ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงของสำนักงำนพัฒนำระบบ
บริกำรทำงกำรแพทย์มีควำมพึงพอใจในกำร
ดำเนินงำน

-๒๘-

-

-

-

ข้อกำหนดด้ำนกฎหมำย
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหำนคร เรื่อง
วิธีกำรงบประมำณ พ.ศ. 2529 ซึง่
แก้ไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2533 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2536
ระเบียบกรุงเทพมหำนครว่ำด้วยกำร
รับเงิน กำรเบิกจ่ำยเงิน กำรเก็บรักษำ
เงิน กำรนำส่งเงินและกำรตรวจเงิน
พ.ศ. 2555
ระเบียบกรุงเทพมหำนครว่ำด้วยเงิน
บำรุงโรงพยำบำล พ.ศ. 2555
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหำนครเรื่องกำร
จ่ำยค่ำตอบแทนแก่บุคลำกรทำงด้ำน
กำรแพทย์และสำธำรณสุขในสังกัด
กรุงเทพมหำนคร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2548

ประสิทธิภำพของกระบวนกำร

ควำมคุ้มค่ำ

(4) งำนพัสดุ (กระบวนกำรงำนจัดซื้อจัดจ้ำง)
ผู้เกี่ยวข้อง
ควำมต้องกำร
ผู้รับบริกำร
- บริษัท ห้ำง ร้ำน หรือประชำชน

- ได้รับบริกำรตำมกฎหมำย ข้อบัญญัติ ระเบียบ
คำสั่งและหนังสือสั่งกำรของทำงรำชกำรที่กำหนดไว้
ด้วยควำมเป็นธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้
ควำมต้องกำร

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- กรุงเทพมหำนคร
- ผู้ปฏิบัติงำนจัดซื้อจัดจ้ำง กำรควบคุมกำรจำหน่ำย - ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจในกำรดำเนินงำนของ
พัสดุ
เจ้ำหน้ำที่กรุงเทพมหำนคร
- ดำเนินกำรได้อย่ำงถูกต้องตำมขั้นตอนที่กฎหมำย
ข้อบัญญัติ ระเบียบ คำสั่ง และหนังสือสั่งกำรที่
กำหนดไว้
ข้อกำหนดด้ำนกฎหมำย
ประสิทธิภำพของกระบวนกำร
ควำมคุ้มค่ำ
- พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ
กำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560
- ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ. 2560

-๒๙(5) งำนยำนพำหนะ
ผู้รับบริกำร
- กรุงเทพมหำนคร
- ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงสำนักงำนพัฒนำระบบบริกำร
ทำงกำรแพทย์
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- กรุงเทพมหำนคร
- เจ้ำหน้ำที่ผู้ควบคุมยำนพำหนะ
ข้อกำหนดด้ำนกฎหมำย
-

ควำมต้องกำร
- ยำนพำหนะมีสภำพดีพร้อมใช้งำน

ควำมต้องกำร
- ข้ำรำชกำรมีควำมพึงพอใจในกำรดำเนินงำน
ประสิทธิภำพของกระบวนกำร
-

ควำมคุ้มค่ำ
-

4.4.2 กระบวนกำรด้ำนกำรให้บริกำรโสตทัศนูปกรณ์
ผู้รับบริกำร
ควำมต้องกำร
- ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงสำนักงำนพัฒนำระบบบริกำร - โสตทัศนูปกรณ์เพียงพอต่อกำรใช้งำน
ทำงกำรแพทย์
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- กรุงเทพมหำนคร
- ข้ำรำชกำรและบุคลำกรของสำนักกำรแพทย์
ข้อกำหนดด้ำนกฎหมำย
-

ควำมต้องกำร
- กำรได้รับบริกำรทีด่ ี
ประสิทธิภำพของกระบวนกำร
- สนับสนุนโสตทัศนูปกรณ์เพื่อใช้
ในกำรฝึกอบรม สัมมนำ ประชุม
ได้ตำมภำรกิจขององค์กร

ควำมคุ้มค่ำ
- ภำรกิจขององค์กรสำเร็จ
ได้ตำมวัตถุประสงค์
- บุ คลำกรเกิ ดกำรเรี ยนรู้
ตำมเนื้อหำที่พัฒนำขึน้

4.4.3 กระบวนกำรด้ำนกำรประชำสัมพันธ์
ผู้รับบริกำร
ควำมต้องกำร
- หน่วยงำนกรุงเทพมหำนคร
- ได้รับทรำบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภำรกิจของสำนัก
- ประชำชน
กำรแพทย์อย่ำงถูกต้อง รวดเร็ว
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- สำนักกำรแพทย์
ข้อกำหนดด้ำนกฎหมำย
-

ควำมต้องกำร
- มีควำมพึงพอใจในกำรดำเนินงำน
ประสิทธิภำพของกระบวนกำร

ควำมคุ้มค่ำ

-๓๐-

5. ข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนกำร
5.1 ส่วนยุทธศำสตร์และพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ
กระบวนกำร
ข้อกำหนดที่สำคัญ
ตัวชี้วัดที่สำคัญ
1. กำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์ ของ - สอดคล้องตำมแผนบริหำรรำชกำร - ร้อยละของควำมสำเร็จในกำร
สำนักกำรแพทย์
กรุงเทพมหำนคร ยุทธศำสตร์ชำติ
จัดทำแผนยุทธศำสตร์ของสำนัก
แผนพัฒนำสุขภำพแห่งชำติและ
กำรแพทย์สอดคล้องกับแผน
แผนพัฒนำสุขภำพคนเมือง
บริหำรรำชกำรกรุงเทพมหำนคร
- จัดทำแผนยุทธศำสตร์ได้ถูกต้องตำม
คิดเป็นร้อยละ 100
หลักวิชำกำร โดยเริ่มจำกกำรวิเครำะห์ - ร้อยละของควำมสำเร็จในกำร
องค์กร (SWOT Analysis) กำรกำหนด
จัดทำแผนยุทธศำสตร์ถูกต้องตำม
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ หลักวิชำกำรที่กำหนด คิดเป็นร้อย
ตัวชี้วัด และโครงกำร
ละ 100
- กำหนดตัวชี้วัด (KPI) ในแผนฯ ได้
- ร้อยละของควำมสำเร็จในกำร
สอดคล้องตำมพันธกิจขององค์กร
กำหนดตัวชี้วัดในแผนฯ สอดคล้อง
กับพันธกิจของสำนักกำรแพทย์ คิด
เป็นร้อยละ 100
2. กำรจัดทำแผน ปฏิบัติรำชกำร - สอดคล้องตำมแผนบริหำรรำชกำร - ร้อยละของควำมสำเร็จในกำร
สำนักกำรแพทย์
กรุงเทพมหำนครและแผน
จัดทำแผนปฏิบัติรำชกำร
ยุทธศำสตร์สำนักกำรแพทย์
สอดคล้องตำมแผนบริหำร
- เป็นไปตำมรูปแบบและแบบฟอร์มที่
รำชกำรกรุงเทพมหำนครและ
สำนักยุทธศำสตร์และประเมินผล
แผนยุทธศำสตร์สำนัก
กำหนด
กำรแพทย์ คิดเป็นร้อยละ
- ต้องแล้วเสร็จภำยในระยะเวลำที่
100
กำหนด
- ร้อยละของควำมสำเร็จในกำร
จัดทำแผนฯ ตำมรูปแบบและ
แบบฟอร์มที่สำนักยุทธศำสตร์
และประเมินผลกำหนด คิดเป็น
ร้อยละ 100
- ร้อยละของควำมสำเร็จในกำร
จัดทำแผนฯ ส่งหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องภำยในระยะเวลำที่
กำหนด
3. กำรจัดทำโครงกำร

- กำรจัดทำโครงกำรเป็นไปตำมลำดับ - ร้อยละของกำรจัดทำโครงกำร
ขัน้ ตอนถูกต้องตำมระเบียบที่
เป็นไปตำมลำดับขั้นตอนและ
เกี่ยวข้อง
ถูกต้องตำมระเบียบที่เกี่ยวข้องไม่
- กำรกำหนดตัวชี้วัดของโครงกำร
น้อยกว่ำร้อยละ 90
สอดคล้องตำมกลยุทธ์ที่กำหนดใน - ร้อยละของกำรกำหนดตัวชี้วิด

-๓๑กระบวนกำร

4. กำรติดตำมและประเมินผล

5. กำรพัฒนำระบบบริกำร
สุขภำพ

6. งำนด้ำนสถิติ

7. งำนด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ

ข้อกำหนดที่สำคัญ
แผนปฏิบัติรำชกำรสำนักกำรแพทย์
- ดำเนินกำรตำมโครงกำรได้ตำม
ระยะเวลำที่กำหนด

- มีกำรติดตำมประเมินผลตำม
ระยะเวลำที่กำหนด
- มีกำรจัดทำรำยละเอียดกำร
ประเมินผลถูกต้องตำมรูปแบบที่
กำหนด

ตัวชี้วัดที่สำคัญ
ของโครงกำรสอดคล้องตำมกล
ยุทธ์ที่กำหนดในแผนปฏิบัติ
รำชกำรสำนักกำรแพทย์ คิด
เป็นร้อยละ 100
- ร้อยละของควำมสำเร็จในกำร
ดำเนินกำรตำมโครงกำรภำยใน
ระยะเวลำทีก่ ำหนด คิดเป็นร้อยละ
100

- ร้อยละของควำมสำเร็จของกำร
ติดตำมประเมินผลรำย ไตรมำส
ภำยในเวลำที่กำหนด คิดเป็น
ร้อยละ 100
- ร้อยละของควำมสำเร็จในกำร
จัดทำรำยละเอียดกำร
ประเมินผลถูกต้องตำมรูปแบบ
ที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ 100
- มีการกาหนดมาตรฐาน แนวทางใน - ร้อยละของกำรดำเนินกำร
การให้บริการสร้างเสริมสุขภาวะ
เป็นไปตำมลำดับขั้นตอนและ
การป้องกันโรค การรักษาพยาบาลที่ ถูกต้องตำมระเบียบที่เกี่ยวข้อง
มีมาตรฐาน สอดคล้องตามนโยบาย
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90
ระดับประเทศและเป็นที่ยอมรับ
- ร้อยละของกำรกำหนดตัวชี้วิด
ระดับสากล
- มีรำยงำนสถิติด้ำนสำธำรณสุขที่
- รำยกำรข้อมูลสถิติที่ได้รับกำร
ดำเนินกำรตำมระเบียบวิธีกำรทำง
ประมวล วิเครำะห์ และสรุปผล
สถิติ คือ รวบรวม เรียบเรียง
ในรูปแบบของสถิติเชิง
ตรวจสอบ แก้ไข บันทึก ประมวลผล พรรณนำ หรือสถิติอนุมำน
วิเครำะห์ผล แปลผล สรุปผลกำร
และนำเสนอผู้บริหำรพิจำรณำ
นำเสนอ และเผยแพร่ข้อมูลแก่
- จำนวนช่องทำงในกำรเผยแพร่
ผู้บริหำร เจ้ำหน้ำที่ของส่วนรำชกำร
ข้อมูลสถิติ ภำยในงบประมำณ
ในสังกัดและนอกสังกัด รวมทั้ง
ประชำชนทั่วไป
- ส่วนรำชกำรได้รับกำรสนับสนุนกำร - จำนวนโครงกำรที่เกี่ยวข้องด้ำน
ดำเนินงำนด้ำนเทคโนโลยี
กำรพัฒนำเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ทัง้ ด้ำนงบประมำณ กำร สำรสนเทศที่ได้เริ่มดำเนิน
ให้คำปรึกษำจำกผู้เชี่ยวชำญและ
ภำยในปีงบประมำณ
กระบวนกำรจัดหำเครือ่ งมือด้ำน
- ร้อยละของกำรดำเนินกำร
เทคโนโลยี เพื่อใช้สนับสนุนงำน
ขอควำมเห็นชอบกำร

-๓๒กระบวนกำร

ข้อกำหนดที่สำคัญ
บริหำร งำนบริกำร และงำนวิชำกำร
ของสำนักกำรแพทย์

ตัวชี้วัดที่สำคัญ
จัดหำอุปกรณ์เทคโนโลยี
สำรสนเทศที่เป็นไปตำมเกณฑ์
มำตรฐำนภำยใน 3 วันทำกำร
หลังได้รับเอกสำร

5.2 ส่วนพัฒนำบุคลำกร
กระบวนกำร
ข้อกำหนดที่สำคัญ
ตัวชี้วัดที่สำคัญ
1. กำรขออนุ มั ติ ให้ ข้ ำรำชกำรและ - กำรจัดทำหนังสือขออนุมัตจิ ะต้อง - ร้อยละ 98 ของเรื่องที่
บุ ค ลำกรกรุ งเทพมหำนครไป
มีควำมถูกต้องตำมระเบียบ คำสั่ง
ดำเนินกำรขออนุมัตใิ ห้ข้ำรำชกำร
อบรม ประชุม สัมมนำ ดูงำน ใน
ข้อกำหนดและข้อกฎหมำยต่ำง ๆ
และบุคลำกรกรุงเทพมหำนครไป
ประเทศ ระยะเวลำไม่เกิน 90 วัน
ที่เกี่ยวข้อง
อบรม ประชุม สัมมนำ ดูงำนใน
- กำรขออนุมัติมีกำรดำเนินกำรภำยใน
ประเทศ ระยะเวลำไม่เกิน 90 วัน
กำหนดระยะเวลำตำมหนังสือสัง่ กำร
มีควำมถูกต้องตำมระเบียบคำสั่ง
ของปลัดกรุงเทพมหำนคร และ
ข้อกำหนดและข้อกฎหมำยต่ำงๆ
หนังสือ สำนักงำนพัฒนำระบบ
ที่เกี่ยวข้อง
บริกำรทำงกำรแพทย์
- ร้อยละ 95 ของเรือ่ งที่ขอ
- ได้รับกำรอนุมัติก่อนวันไปศึกษำ
อนุมัติฯ ได้รับกำรอนุมัติก่อน
ฝึกอบรม ประชุมฯ
วันไปศึกษำ ฝึกอบรม ประชุมฯ
- กำรขออนุมัติไปอบรม ประชุม
- ร้อยละ 99 ของกำรขออนุมัติ
สัมมนำ ดูงำน ในประเทศ จะต้อง
ไปอบรม ประชุม สัมมนำ ดูงำน
ถูกกำหนดไว้ในแผนพัฒนำบุคลำกร
ในประเทศ ถูกกำหนดไว้ใน
ประจำปี ของสำนักกำรแพทย์
แผนพัฒนำบุคลำกรประจำปี
ของสำนักกำรแพทย์
- ร้อยละ 95 ของผู้ได้รับกำร
อนุมัติ สำมำรถลงทะเบียนเข้ำ
รับกำรอบรม ประชุมฯ ได้ทัน
2. กำรขออนุ มั ติ ให้ ข้ ำรำชกำรไป - กำรจัดทำหนังสือขออนุมัติมี
- ร้อยละ 98 ของเรื่องที่
ศึ ก ษำ ฝึ ก อบรมในประเทศ
ควำมถูกต้องตำมระเบียบ คำสั่ง
ดำเนินกำรขออนุมัติให้
ระยะเวลำตั้งแต่ 90 วันขึ้นไป
ข้อกำหนดและข้อกฎหมำย
ข้ำรำชกำรไปศึกษำ ฝึกอบรม
ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ประชุม สัมมนำ ดูงำนใน
- ได้รับกำรอนุมัติก่อนวันไปศึกษำ
ประเทศ ระยะเวลำตั้งแต่ 90
ฝึกอบรม ประชุมฯ
วันขึ้นไป มีเอกสำรครบถ้วนและ
- กำรขออนุมัติไปศึกษำ ฝึกอบรม
มีควำมถูกต้องตำมระเบียบ
ในประเทศ จะต้องถูกกำหนดไว้ใน
คำสั่ง ข้อกำหนด และข้อ
แผนพัฒนำบุคลำกรประจำปี ของ
กฎหมำย ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
สำนักกำรแพทย์
- ร้อยละ 95 ของเรื่องที่ขอ
อนุมัติฯ ได้รับกำรอนุมัติก่อน
วันไปศึกษำ ฝึกอบรม

-๓๓กระบวนกำร

ข้อกำหนดที่สำคัญ

3. กำรขออนุ มั ติ ให้ ข้ ำรำชกำรไป - กำรจัดทำหนังสือขออนุมัติมีควำม
ศึกษำ ฝึกอบรม ประชุม ดูงำนและ
ถูกต้องตำมระเบียบ คำสั่ง
ปฏิบัติกำรวิจัย ณ ต่ำงประเทศ
ข้อกำหนดและข้อกฎหมำยต่ำง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
- ได้รับกำรอนุมัติก่อนวันไปศึกษำ
ฝึกอบรม ประชุมฯ
- กำรขออนุมัติมีกำรดำเนินกำร
ภำยในกำหนดระยะเวลำตำม
หนังสือสั่ ง กำรของปลั ด
กรุงเทพมหำนคร และหนังสือ
สำนักงำนพัฒนำระบบบริกำรทำง
กำรแพทย์
- กำรขออนุมัติให้ข้ำรำชกำรไปศึกษำ
ฝึกอบรม ประชุม ดูงำนและ
ปฏิบัติกำรวิจัย ณ ต่ำง ประเทศ
จะต้องถูกกำหนดไว้ในแผนพัฒนำ
บุคลำกรประจำปี ของสำนัก
กำรแพทย์
4. กำรขออนุ มัติโครงกำร ฝึ กอบรม - กำรจัดทำหนังสือขออนุมัติโครงกำร
ประชุ ม สั มมนำ ศึ กษำดู งำนใน
คำสั่งฯ มีควำมถูกต้องตำมระเบียบฯ
ประเทศของส่วนรำชกำรในสังกัด
คำสั่ง ข้อสั่งกำร ข้อกำหนดและ
สำนักกำรแพทย์
ข้อกฎหมำย ต่ำงๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
- ได้รับกำรอนุมัติก่อนวันดำเนิน
โครงกำร
- กำรขออนุมัติมีกำรดำเนินกำร
ภำยในกำหนดระยะเวลำตำม
หนังสือสั่ ง กำรของปลั ด
กรุงเทพมหำนคร และหนังสือ
สำนักงำนพัฒนำระบบบริกำรทำง
กำรแพทย์
- โครงกำร ฝึกอบรม ประชุม สัมมนำ
ศึกษำดูงำนในประเทศของส่วน

ตัวชี้วัดที่สำคัญ
- ร้อยละ 98 ของกำรขออนุมัติ
ไปศึกษำ ฝึกอบรม ในประเทศ
ถูกกำหนดไว้ในแผนพัฒนำ
บุคลำกรประจำปี ของสำนัก
กำรแพทย์
- ร้อยละ 98 ของเรื่องที่ดำเนินกำร
ขออนุมัติให้ข้ำรำชกำรไปศึกษำ
ฝึกอบรม ประชุม ดูงำนและ
ปฏิบัติกำรวิจัย ณ ต่ำงประเทศ
มีควำมถูกต้องตำมระเบียบฯ
คำสั่ง ข้อกำหนดและข้อและ
กฎหมำยต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ร้อยละ 98 ของเรื่องที่ขอ
อนุมัติฯ ได้รับกำรอนุมัติก่อนวัน
ไปศึกษำ ฝึกอบรม ประชุมฯ
- ร้อยละ 98 ของกำรขออนุมัติให้
ข้ำรำชกำรไปศึกษำ ฝึกอบรม
ประชุม ดูงำนและปฏิบัติกำรวิจัย
ณ ต่ำง ประเทศ จะต้องถูก
กำหนดไว้ในแผนพัฒนำบุคลำกร
ประจำปี ของสำนักกำรแพทย์
- ร้อยละ 95 ของโครงกำรที่ขอ
อนุมัติมีควำมถูกต้องตำม
ระเบียบฯ คำสั่ง ข้อสั่งกำร
ข้อกำหนด และข้อกฎหมำย
ต่ำงๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
- ร้อยละ 100 ของโครงกำรได้รับ
กำรอนุมัติก่อนเริ่มดำเนินโครงกำร
- ร้อยละ 95 ของกำรขออนุมัติ
โครงกำรมีกำรดำเนินกำร
ภำยในกำหนดระยะเวลำตำม
หนังสือสั่ ง กำรของปลั ด
กรุงเทพมหำนคร และหนังสือ
สำนักงำนพัฒนำระบบบริกำร
ทำงกำรแพทย์

-๓๔กระบวนกำร

ข้อกำหนดที่สำคัญ
รำชกำรในสังกัดสำนักกำรแพทย์ ที่
ขออนุมัติจะต้องถูกกำหนดไว้ใน
แผนพัฒนำบุคลำกรประจำปี ของ
สำนักกำรแพทย์

5. กำรด ำเนิ น กำรจั ด โครงกำร - กำรดำเนินโครงกำรสำมำรถ
ฝึกอบรม ประชุม สัมมนำ และ
ดำเนินกำรได้ตำมแผนงำนที่
ดูงำน
กำหนดไว้
- กำรจัดทำหนังสือขออนุมัติ
ถูกต้องตำมระเบียบฯ คำสั่ง ข้อสั่ง
กำร ข้อกำหนดและข้อกฎหมำย
ต่ำงๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
- ได้รับอนุมัติก่อนวันเริ่มดำเนินกำร
โครงกำรฯ
- กำรขออนุมัติมีกำรดำเนินกำร
ภำยในกำหนดระยะเวลำตำม
หนังสือสั่งกำรของปลัด
กรุงเทพมหำนคร และหนังสือ
สำนักงำนพัฒนำระบบบริกำรทำง
กำรแพทย์
- โครงกำรที่ขออนุมัติดำเนินกำร
เป็นโครงกำรที่กำหนดไว้ใน
แผนพัฒนำบุคลำกรประจำปี ของ
สำนักกำรแพทย์
6. กำรจัดทำแผนพัฒ นำบุ คลำกร - กำรจัดส่งแผนพัฒนำบุคลำกร
ประจำปีสำนักกำรแพทย์
ประจำปีสำนักกำรแพทย์ สำมำรถ
ดำเนินกำรได้แล้วเสร็จ ถูกต้อง
ตำมที่สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำร
กรุงเทพมหำนคร กำหนด และ
เสร็จภำยในเวลำที่กำหนด
- ส่วนรำชกำรในสังกัดสำนัก
กำรแพทย์สำมำรถดำเนินกำร
เปลี่ยนแปลง แก้ไข เอกสำรได้
ภำยในระยะเวลำที่กำหนด
7. กำรจัดทำแผนพัฒ นำบุคลำกร - แผนพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำร

-

-

-

ตัวชี้วัดที่สำคัญ
ร้อยละ 100 ของโครงกำร
ฝึกอบรม ประชุม สัมมนำ ศึกษำ
ดูงำนในประเทศของส่วนรำชกำร
ในสังกัดสำนักกำรแพทย์ ที่ขอ
อนุมัติจะต้องถูกกำหนดไว้ใน
แผนพัฒนำบุคลำกรประจำปี
ของสำนักกำรแพทย์
ร้อยละ 80 ของกำรดำเนิน
โครงกำรฝึกอบรม ประชุม
สัมมนำ ดูงำน ตำมแผนงำน
กำรจัดโครงกำรฯ ของฝ่ำย
พัฒนำบุคคล สำมำรถ
ดำเนินกำรได้สำเร็จ
ร้อยละ 90 ของโครงกำรที่ขอ
อนุมัติมีควำมถูกต้องตำม
ระเบียบต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ร้อยละ 100 ของโครงกำร
ได้รับกำรอนุมัติก่อนเริ่มดำเนิน
โครงกำร

- ร้อยละ 95 ของกำรจัดส่ง
แผนพัฒนำบุคลำกรประจำปี
สำนักกำรแพทย์ไปยังสถำบัน
พัฒนำข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร
สำมำรถดำเนินกำรได้แล้ว
เสร็จภำยในเวลำที่กำหนด
- ร้อยละ 95 ของส่วนรำชกำร
ในสังกัดสำนักกำรแพทย์
สำมำรถดำเนินกำรเปลี่ยนแปลง
แก้ไข เอกสำรได้ภำยในระยะเวลำ
ที่กำหนด
- สำนักกำรแพทย์ มีแผนพัฒนำ

-๓๕กระบวนกำร
ด้ำนกำรบริหำร

-

-

8. กำรพั ฒ นำหลั ก สู ต รฝึ ก อบรม ด้ำนกำรบริหำร

-

ข้อกำหนดที่สำคัญ
บริหำรต้องสอดคล้องกับแผน
ยุทธศำสตร์ แผนบริหำรรำชกำร
แผนปฏิบัติรำชกำร และ
ตอบสนองนโยบำยผู้บริหำร
ต้องมีกำรกำหนดโครงกำร/
เป้ำหมำยของโครงกำรที่ชัดเจน
และจัดทำโครงกำรพัฒนำ
บุคลำกรตำมแผนที่กำหนด
ต้องขออนุมัติโครงกำร จัดสรร
งบประมำณ และได้รับกำรอนุมัติ
ก่อนปีงบประมำณที่จะดำเนินกำร
ต้องมีกำรสรุป รำยงำนผลกำร
ดำเนินโครงกำรตำมแผนที่ได้รับ
กำรอนุมัติภำยในระยะเวลำที่
กำหนด
ต้องมีกำรวิเครำะห์ สรุป
ประเมินผลหลักสูตร และนำมำ
พัฒนำปรับปรุง เพื่อตอบสนอง
ควำมจำเป็น และควำมต้องกำร
ของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม
หลักสูตรต้องสอดคล้องกับแผน
ยุทธศำสตร์ แผนปฏิบัติรำชกำร
และสนองต่อนโยบำยของผู้บริหำร

-

-

-

ตัวชี้วัดที่สำคัญ
บุคลำกรด้ำนกำรบริหำรที่
สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์
แผนบริหำรรำชกำร และ
ตอบสนองนโยบำยผู้บริหำร
ร้อยละ 100 มีกำรกำหนด
ตัวชี้วัดโครงกำร/เป้ำหมำย
ของโครงกำรที่เป็นรูปธรรม
สำมำรถวัดผลได้
ร้อยละ 100 ของโครงกำรได้รับ
กำรอนุมัติและจัดสรร
งบประมำณภำยในเวลำที่
กำหนด
ร้อยละ 100 ของกำรรำยงำนผล
กำรดำเนินโครงกำรตำมแผน
ภำยในระยะเวลำที่กำหนด
ร้อยละ 100 ของหลักสูตร
ได้รับกำรวิเครำะห์ข้อมูล
ประเมินผล และมีกำรปรับปรุง
หลักสูตร

- ร้อยละ 100 ของหลักสูตร
สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์
แผนปฏิบัติรำชกำร และสนอง
ต่อนโยบำยของผู้บริหำร
- ร้อยละ 80 ของหลักสูตร
สำมำรถนำไปปรับใช้ในกำร
พัฒนำงำนได้

- หลักสูตรต้องมีควำมทันสมัย สอด
รับกับสถำนกำรณ์ในปัจจุบันและ
อนำคต สำมำรถนำไปปรับใช้ใน
กำรพัฒนำงำนด้ำนกำรบริหำรได้
9. กำรด ำเนิ น โครงกำรฝึ ก อบรม - ต้องมีกำรวำงแผนกำรดำเนิน
- ร้อยละ 100 ของโครงกำรมีกำร
หลักสูตรทำงกำรบริหำร
โครงกำร กำหนดขั้นตอน วิธีกำร
จัดทำ Action plan
รำยละเอียดกำรดำเนินโครงกำร
และระยะเวลำที่ชัดเจน
- กำรจัดทำโครงกำรต้องเป็นไปตำม - ร้อยละ 100 ของโครงกำรที่
นโยบำย ระเบียบ หลักเกณฑ์ข้อ
ดำเนินกำรเป็นไปตำมนโยบำย
สั่งกำร ข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบ หลักเกณฑ์ข้อสั่งกำร
ข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
- ต้องได้รับควำมร่วมมือจำก
- ร้อยละ 80 ของผู้เข้ำรับกำร
บุคลำกรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ฝึกอบรม เข้ำรับกำรฝึกอบรม

-๓๖กระบวนกำร

10. กำรพัฒนำบุคลำกรหลักสูตร
ทำงกำรบริหำรที่หน่วยงำน
ภำยนอกเป็นผู้จัด เริ่มจำกรับ
เรื่องแจ้งสมัครหลักสูตรจำก
สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำร
กรุงเทพมหำนคร หรือ
หน่วยงำนภำยนอก เวียนแจ้ง
ส่วนรำชกำร เสนอรำยชื่อ
ผู้บริหำรสำนักกำรแพทย์
คัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติ จัดทำ
หนังสือส่งรำยชื่อพร้อมเอกสำร
ไปยัง สพข. รอคำสั่งอนุมัติ
ข้ำรำชกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรม
ส่งบุคลำกรเข้ำรับกำรฝึกอบรม
ติดตำมประเมินผล และสิ้นสุด
ที่จัดทำสถิติประวัติกำรพัฒนำ
บุคลำกร

ข้อกำหนดที่สำคัญ
กับกำรดำเนินโครงกำร
- ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมมีควำมพึง
พอใจในกำรบริหำรโครงกำร
- ต้องมีกำรประเมินและรำยงำนผล
กำรฝึกอบรม เมื่อสิ้นสุดโครงกำร

-

- ต้องมีกำรแจ้งข่ำวประชำสัมพันธ์
ไปยังส่วนรำชกำร หรือผู้ที่
เกี่ยวข้องอย่ำงทั่วถึง

-

- ต้องมีกำรคัดเลือกข้ำรำชกำรผู้มี
คุณสมบัติตำมเกณฑ์ที่กำหนด
เข้ำรับกำรฝึกอบรมด้วยควำม
โปร่งใส ยุติธรรม
- ต้องดำเนินกำรคัดเลือก ส่งรำยชื่อ
ข้ำรำชกำรไปยัง สพข. ภำยใน
ระยะเวลำที่กำหนด

-

-

- ข้ำรำชกำรที่ได้รับกำรอนุมัติให้เข้ำ รับกำรฝึกอบรมได้รับแจ้งข่ำวสำร
และเข้ำรับกำรฝึกอบรมตำม
ระยะเวลำที่กำหนด
- ต้องมีกำรจัดทำสถิติกำรฝึกอบรม หลักสูตรทำงกำรบริหำรที่
หน่วยงำนภำยนอกเป็นผู้จัด

5.3 ศูนย์วิจัยและแพทยศำสตรศึกษำ
กระบวนกำร
ข้อกำหนดที่สำคัญ
1. กำรขออนุมัติกำรทำวิจัยในคน - กำรขออนุมัติทำกำรวิจัยในคน
สำนักกำรแพทย์
สังกัดสำนักกำรแพทย์สำมำรถ
ดำเนินกำรได้ตำมกระบวนกำร
ขออนุมัติทำกำรวิจัยภำยใน
ระยะเวลำที่กำหนด
2. กำรขออนุมัติกำรทำวิจัยในคน

-

- กำรขออนุมัติทำกำรวิจัยในคน

ตัวชี้วัดที่สำคัญ
ตำมระยะเวลำที่กำหนด
ร้อยละ 100 ของผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรมมีควำมพึงพอใจใน
โครงกำรมำกกว่ำ ร้อยละ 80
ร้อยละ 100 ของโครงกำรมีกำร
ประเมินและรำยงำนผลกำร
ฝึกอบรม
ร้อยละ 100 มีกำรเวียนแจ้ง
ข่ำวประชำสัมพันธ์หลักสูตร
กำรฝึกอบรม ไปยังส่วน
รำชกำร หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
ร้อยละ 100 ของข้ำรำชกำรที่
ได้รับกำรคัดเลือก ส่งรำยชื่อ
เข้ำรับกำรฝึกอบรมเป็นผู้ที่มี
คุณสมบัติตำมเกณฑ์ที่กำหนด
ร้อยละ 100 ของโครงกำรที่
ให้จัดส่งรำยชื่อ สำมำรถ
ดำเนินกำรได้ทันภำยใน
ระยะเวลำที่กำหนด
ร้อยละ 100 ของข้ำรำชกำรที่
ได้รับอนุมัติ เข้ำรับกำร
ฝึกอบรมตำมระยะเวลำที่
กำหนด
ร้อยละ 100 มีกำรจัดทำสถิติ
ข้ำรำชกำรที่ได้รับอนุมัตใิ ห้เข้ำ
รับกำรฝึกอบรมหลักสูตร
ทำงกำรบริหำรที่หน่วยงำน
ภำยนอกเป็นผู้จัด

ตัวชี้วัดทีส่ ำคัญ
- ร้อยละ 90 ของกำรแจ้งผล
กำรพิจำรณำโครงกำรวิจัยแล้ว
เสร็จภำยใน 7 วันทำกำร หลัง
เสร็จสิ้นกำรประชุม
คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรวิจัย
สำนักกำรแพทย์
- ร้อยละ 90 ของกำรบริหำร

-๓๗กระบวนกำร
กรุงเทพมหำนคร

ข้อกำหนดที่สำคัญ
สังกัดกรุงเทพมหำนครสำมำรถ
ดำเนินกำรได้ตำมกระบวนกำร
ขออนุมัติทำกำรวิจัยภำยใน
ระยะเวลำที่กำหนด

3.กำรประเมินต่อเนื่องของ
โครงกำรวิจัยที่ผ่ำนกำรรับรอง
จริยธรรมกำรวิจัย

- กำรแจ้งผลกำรพิจำรณำ
รำยงำนกำรประเมินต่อเนื่อง
ของโครงกำรวิจัยฯ สำมำรถ
ดำเนินกำรได้แล้วเสร็จภำยใน
เวลำที่กำหนด

4. กำรจัดทำวิธีดำเนินกำร
มำตรฐำนจริยธรรมกำรวิจัย
กรุงเทพมหำนคร

-

5.กำรจัดโครงกำร

-

6. งำนด้ำนสถิติกำรวิจัย

-

7. ทุนส่งเสริมกำรวิจัย

-

8. กำรจัดสรรเงินให้แก่ศูนย์
แพทยศำสตรศึกษำชั้นคลินิกสำขำฯ
-

ตัวชี้วัดทีส่ ำคัญ
จัดกำรโครงกำรวิจัยเพื่อ
พิจำรณำ แล้วเสร็จภำยในเวลำ
ที่กำหนด (Full board ใช้เวลำ
ไม่เกิน 60 วัน /Expeditedใช้
เวลำไม่เกิน 27 วัน
/Exemption ใช้เวลำไม่เกิน
10 วัน ทำกำร)

- ร้อยละ 90 ของกำรแจ้งผล
กำรพิจำรณำรำยงำนกำร
ประเมินต่อเนื่องของ
โครงกำรวิจัยฯ แล้วเสร็จ
ภำยใน 3 สัปดำห์ นับแต่วัน
ประชุมคณะกรมกำรจริยธรรม
กำรวิจัยในคนกรุงเทพมหำนคร
กำรสร้ำง/ปรับปรุงแก้ไข/
- วิธีดำเนินกำรมำตรฐำน
ทบทวน วิธีดำเนินกำร
จริยธรรมกำรวิจัย
มำตรฐำนจริยธรรมกำรวิจัย
กรุงเทพมหำนคร จำนวน 1
กรุงเทพมหำนคร
เล่ม/10 ปี
กำรดำเนินโครงกำรสำมำรถ - ร้อยละของกำรจั ดทำโครงกำร
ดำเนินกำรได้ตำมแผนงำนที่
เป็น ไปตำมล ำดั บขั้น ตอนและ
กำหนดไว้
ถูกต้องตำมระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 8
มีรำยงำนสถิติด้ำนวิจัย ที่
- รำยกำรข้อมูลสถิติที่ได้รับกำร
ดำเนินกำรตำมระเบียบวิธีกำร
ประมวล วิเครำะห์ และสรุปผล
ทำงสถิติ สรุปผลกำรนำเสนอ
ในรูปแบบของสถิติเชิง
และเผยแพร่ ข้อมูล แก่
พรรณนำ หรือสถิติอนุมำน
ผู้บริหำร เจ้ำหน้ำที่ของส่วน
และนำเสนอผู้บริหำรพิจำรณำ
รำชกำรในสังกัดและนอกสังกัด
ภำยในงบประมำณ
ภำยในงบประมำณ
กำรขออนุมัติทุนส่งเสริมกำร
- ร้อยละ 80 ของกำรขออนุมัติ
วิจัยสำมำรถดำเนินกำรได้ตำม
กำรเบิ กจ่ ำยเงิน งวดที่ 2 แล้ ว
กระบวนกำรภำยในระยะเวลำ
เสร็จภำยในปีงบประมำณ
ที่กำหนด
สอดคล้องกับระเบียบเงินกองทุน - ร้อยละของควำมสำเร็จในกำร
ศูนย์แพทยศำสตรศึกษำชั้น
จัดสรรเงินให้แก่โรงพยำบำล
คลินิกสำนักกำรแพทย์
ในสังกัดสำนักกำรแพทย์ที่ทำ
ต้องแล้วเสร็จภำยในระยะเวลำที่
ข้อตกลงร่วมกับสถำบันกำรศึกษำ

-๓๘กระบวนกำร

ข้อกำหนดที่สำคัญ
กำหนด

ตัวชี้วัดทีส่ ำคัญ
คิดเป็นร้อยละ 100

9. กำรสอบและประเมินผล
กำรศึกษำ

- สอดคล้องตำมระเบียบกำรประเมิน - ร้อยละของควำมสำเร็จในกำรจัด
กำรศึกษำของศูนย์แพทยศำสตร
สอบและประเมินผลกำรศึกษำ
ศึกษำชั้นคลินิกสำนักกำรแพทย์
คิดเป็นร้อยละ 100
- จัดสอบและประเมินผลกำรศึกษำ - ร้อยละของควำมถูกต้องในกำรจัด
ได้ถูกต้องตำมแนวทำงกำร
สอบและประเมินผลกำรศึกษำ
ประเมินผลและตัดเกรดรำยวิชำ
ถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ 100
ของศูนย์แพทยศำสตรศึกษำชั้น
คลินิกสำนักกำรแพทย์
10. กำรเบิกจ่ำยค่ำตอบแทนผ่ำน - สอดคล้องกับระเบียบเงินกองทุน - ร้อยละของควำมสำเร็จในกำรสร้ำง
ระบบสำรสนเทศ
ศูนย์แพทยศำสตรศึกษำชั้นคลินิก
ระบบกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำตอบแทน
สำนักกำรแพทย์ในเรื่องของอัตรำ
ของอำจำรย์ผู้สอนเพื่อให้
ค่ำตอบแทนอำจำรย์ผู้สอน
สอดคล้องกับระเบียบเงินกองทุน
ศูนย์แพทยศำสตรศึกษำสำนัก
กำรแพทย์ ร้อยละ 100
11. กระบวนงำนขอสนับสนุน
- รำยกำรครุภัณฑ์ทุกรำยกำรที่ - ร้อยละ 80 ของรำยกำรที่ขอรับ
ครุภัณฑ์กำรเรียนกำรสอน
ขอรับกำรสนับสนุนได้รับกำร
กำรสนับสนุนครุภัณฑ์ในกำร
แพทยศำสตรศึกษำชั้นคลินิก
อนุมัติจัดซื้อ
เรียนกำรสอน ได้รับอนุมตั ิจัดซื้อ
- ได้รับรำยกำรครุภัณฑ์ครบถ้วน - ร้อยละ 75 ของรำยกำรที่ขอรับ
ทันเวลำของกำรจัดกำรเรียน
กำรสนับสนุนครุภัณฑ์ ถูกส่ง
กำรสอนในปีกำรศึกษำนั้น ๆ
มำยังศูนย์แพทยศำสตรศึกษำชัน้
คลินิก ก่อนกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนในปีกำรศึกษำนั้น ๆ
12.กระบวนงำนกำรจัดโครงกำร - บุคลำกรได้รับควำมรู้ที่สำมำรถ - ร้อยละ 80 ของกำรดำเนิน
เพื่อพัฒนำบุคลำกรทำงด้ำน
นำไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำร
โครงกำร สำมำรถดำเนินกำรได้
แพทยศำสตรศึกษำ
สอนด้ำนแพทยศำสตรศึกษำ
สำเร็จ
6. คำจำกัดควำม
6.1 ส่วนยุทธศำสตร์และพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ
6.1.1 แผนยุทธศำสตร์ หมำยถึง กำรจัดทำแนวทำงปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยขององค์กร
โดยกำรมองทิศทำงและวิเครำะห์องค์กรไปสู่อนำคต โดยพิจำรณำถึงทรัพยำกรและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
ควำมเป็นไปได้ขององค์กร
6.1.2 แผนปฏิบัติรำชกำร สำนักกำรแพทย์ หมำยถึง กำรจัดทำแผนหรือแนวทำงปฏิบัติของ
ส ำนั ก กำรแพทย์ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ แผนบริห ำรรำชกำรกรุ งเทพมหำนคร ตลอดจนนโยบำยของผู้ บ ริ ห ำร
กรุงเทพมหำนคร ปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่ำง ๆ รวมทั้งสถำนกำรณ์ สุขภำพของประชำชนในพื้นที่กรุงเทพมหำนคร
โดยจำแนกเป็นแผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี และแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี

-๓๙6.1.3 กำรจัดทำโครงกำร หมำยถึง กำรกำหนดกรอบของงำนหรือเค้ำโครงของงำนที่เป็นเหตุ
เป็นผล หรือวิธีกำรทำงำนที่ชัดเจน โดยสำมำรถประเมินผลได้
6.1.4 กำรติ ด ตำมประเมิ น ผล หมำยถึ ง กระบวนกำรในกำรตั ด สิ น หรื อ ให้ คุ ณ ค่ ำ กำร
ปฏิบัติงำนจริง เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์หรือมำตรฐำนที่กำหนดไว้
6.1.5 กำรพั ฒ นำระบบบริก ำรสร้ำ งเสริ ม สุ ข ภำพและป้ อ งกั น โรค หมำยถึ ง กำรพั ฒ นำ
กระบวนกำรสร้ำงเสริม สนับสนุนด้ำนสุขภำพ และกำรป้องกันโรค ด้วยกระบวนกำรต่ำง ๆ ให้มีประสิทธิภำพ
และสอดคล้องกับสถำนกำรณ์สุขภำพของประชำชน เพื่อสุขภำพที่ดีของประชำชนในพื้นที่กรุงเทพมหำนคร
6.1.6 กำรบริ ห ำรจั ด กำรด้ ำนเวชศำสตร์ เขตเมื อ ง หมำยถึ ง กระบวนกำรวำงแผนกำร
ประสำนงำน และกำรจัดกำรด้ำนต่ำง ๆ เพื่อให้ระบบบริกำรด้ำนเวชศำสตร์เขตเมือง เช่น กำรดูแลเด็ก วัยรุ่น
และผู้ สู งอำยุ กำรส่ งเสริ มสุ ขภำพทุกช่วงวัย กำรป้ องกัน และควบคุมโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ เป็ นต้น ให้ มี
ประสิทธิภำพและบรรลุตำมเป้ำหมำยที่กำหนด รวมถึงมีแนวทำงกำรดำเนินงำนเป็นไปตำมมำตรฐำน
6.1.7 กำรพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุข หมำยถึง กำรศึกษำ
องค์ควำมรู้ รูปแบบกำรบริกำร และเทคโนโลยีด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุขในปัจจุบัน ประสำนองค์ควำมรู้
จำกโรงพยำบำลในสังกัดในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรให้บริกำรนำมำพั ฒนำศักยภำพเพิ่มขีดควำมสำมำรถใน
กำรให้บริกำรทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุข
6.1.8 กำรพัฒนำกำรมีส่วนร่วมและกำรสร้ำงเครือข่ำยสำธำรณสุข หมำยถึง กำรประสำน
ควำมร่วมมือโรงพยำบำลในสังกัดสำนักกำรแพทย์และหน่วยงำนภำยนอกในกำรสร้ำงเครือข่ ำยด้ำนกำรแพทย์
และกำรสำธำรณสุข เพื่อพัฒนำระบบกำรให้บริกำรสุขภำพของกรุงเทพมหำนคร
6.1.9 สถิติ Statistics จำแนกเป็น 4 ควำมหมำย หมำยถึง
(1) สถิติ หมำยถึง ข้อมูลตัวเลขที่ใช้แทนข้อเท็จจริง เช่น สถิติ ผู้ป่วยในรอบ 6 ปีที่
ผ่ำนมำ สถิติกำรเกิดอุบัติเหตุจำกกำรใช้ยวดยำนพำหนะทำงบกในรอบปี สถิติผู้ป่วยจำแนกตำมโรค และพื้นที่
กำรเกิดโรค เป็นต้น
(2) สถิติ หมำยถึง เครื่องมือหรือเทคนิคในกำรวิเครำะห์ข้อมูล เรียกอีกอย่ำงหนึ่งว่ำ
ระเบียบวิธีทำงสถิติ (Statistical Method) ในแง่นี้สถิติเป็นวิธีกำทำงวิทยำศำสตร์ ซึ่งจัดกระทำต่อข้อมูลที่เรำ
สนใจอย่ำงเป็นระบบ ประกอบด้วยขั้นตอนทั้งหมด 4 ขั้นตอนคือ กำรเก็บรวบรวมข้อมูล (Collection) กำรนำเสนอ
ข้อมูล (Presentation) กำรวิเครำะห์ข้อมูล (Analysis) และกำรแปลควำมหมำยข้อมูล (Interpretation)
(3) สถิติ หมำยถึง ค่ำตัวเลขที่ คำนวณได้จำกข้อมูลกลุ่ มตัวอย่ำง (Sample Data)
ค่ำที่คำนวณได้ออกมำนั้น เรียกว่ำ ค่ำสถิติ เช่น ค่ำเฉลี่ยเลขคณิตของกลุ่มตัวอย่ำง( ) ค่ำมัธยฐำน (Mean)
หรือค่ำฐำนนิยม (Mode) ค่ำคะแนนมำตรฐำน (S.D.) เป็นต้น
(4) สถิติ หมำยถึง วิชำหรือศำสตร์
6.1.10 เทคโนโลยี ส ำรสนเทศ (Information Technology : IT) หมำยถึ ง กำรน ำเอำ
เทคโนโลยีมำใช้สร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับสำรสนเทศ ทำให้สำรสนเทศมีประโยชน์ และใช้งำนได้กว้ำงขวำงมำกขึ้น
เทคโนโลยีสำรสนเทศรวมไปถึงกำรใช้เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ ที่จะรวบรวม จัดเก็บ ใช้งำน ส่งต่อ หรือสื่อ สำร
ระหว่ำงกัน เทคโนโลยีส ำรสนเทศเกี่ยวข้องโดยตรงกับเครื่องมือเครื่องใช้ ในกำรจัดกำรสำรสนเทศ ซึ่งได้แก่
เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง ขั้นตอน วิธีกำรดำเนินกำร ซึ่งเกี่ยวข้องกับโปรแกรมระบบ โปรแกรม
ประยุกต์และโปรแกรมอรรถประโยชน์ เกี่ยวข้องกับตัวข้อมูล เกี่ ยวข้องกับบุคลำกร เกี่ยวข้องกับกรรมวิธีกำร
ดำเนิ น งำนเพื่อให้ ข้อมูลเกิดประโยชน์ สูงสุ ด นอกจำกนี้แล้ วยังรวมไปถึง โทรทั ศ น์ วิท ยุ โทรศัพท์ โทรสำร
หนังสือพิมพ์ นิตยสำรต่ำงๆ ฯลฯ
6.2 ส่วนพัฒนำบุคลำกร
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งำนในประเทศ ระยะเวลำไม่เกิน 90 วัน หมำยถึง กำรขออนุมัติให้ข้ำรำชกำรและบุคลำกรกรุงเทพมหำนคร
ในสังกัดสำนักกำรแพทย์ไปอบรม ประชุม สัมมนำ ดูงำน ในประเทศ ระยะเวลำไม่เกิน 90 วัน โดยหน่วยงำน
ภำยนอกเป็นผู้จัด ทั้งในกรุงเทพมหำนครและต่ำงจังหวั ด และขอเบิกค่ำใช้จ่ำยจำกเงินงบประมำณประจำปี
หรือเงินนอกงบประมำณ ประเภทเงินบำรุงโรงพยำบำล รวมถึงกำรขออนุมัติไปอบรม ประชุม สัมมนำ ดูงำนใน
ประเทศโดยไม่ขอเบิกค่ำใช้จ่ำยใดๆทั้งสิ้นจำกกรุงเทพมหำนคร ทีม่ ีระยะเวลำมำกกว่ำ 5 วัน แต่ไม่เกิน 90 วัน
6.2.2 กำรขออนุมัติให้ข้ำรำชกำรไปศึกษำ ฝึกอบรม ในประเทศ ระยะเวลำตั้งแต่ 90 วันขึ้น
ไป หมำยถึง กำรขออนุมัติให้ข้ำรำชกำรในสังกัดสำนักกำรแพทย์ ไปศึกษำ ฝึกอบรม ในประเทศ ระยะเวลำ
ตั้งแต่ 90 วันขึ้นไป โดยหน่วยงำนภำยนอกเป็นผู้จัด และเบิกค่ำใช้จ่ำยจำกเงินงบประมำณประจำปี หรือเงิน
นอกงบประมำณ ประเภทเงินบำรุงโรงพยำบำลของสำนักกำรแพทย์ หรือโดยไม่มีกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ทั้งสิ้น
จำกกรุงเทพมหำนคร
6.2.3 กำรขออนุมัติให้ข้ำรำชกำรไปศึกษำ ฝึกอบรม ประชุม ดูงำนและปฏิ บัติกำรวิจัย ณ
ต่ำงประเทศ หมำยถึง กำรขออนุมัติให้ข้ำรำชกำรในสังกัดสำนักกำรแพทย์ เดินทำงไปศึกษำ ฝึกอบรม ประชุม
ดู งำน และปฏิ บั ติ ก ำรวิจั ย ณ ต่ ำ งประเทศ โดยเบิ กค่ ำใช้ จ่ ำยจำกเงิน งบประมำณประจ ำปี หรือ เงิน นอก
งบประมำณ ประเภทเงินบำรุงโรงพยำบำลของสำนักกำรแพทย์ หรือโดยไม่มีกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ทั้งสิ้นจำก
กรุงเทพมหำนคร
6.2.4 กำรขออนุ มัติโครงกำรฝึกอบรม ประชุ ม สัมมนำ ศึกษำดูงำนในประเทศ ของส่ วน
รำชกำรในสั งกัด สำนั กกำรแพทย์ หมำยถึง กำรขออนุมัติให้ ส่วนรำชกำรในสั งกัดส ำนักกำรแพทย์ ดำเนิน
โครงกำรฝึกอบรมฯ และกำรขออนุมัติ คำสั่งให้ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำง และบุคคลภำยนอก ซึ่ งเป็นเป้ำหมำยของ
โครงกำร เข้ำร่วมโครงกำรฝึกอบรมฯ ในประเทศ
6.2.5 กำรดำเนินกำรจัดโครงกำรฝึกอบรม ประชุม สัมมนำ และดูงำน หมำยถึง กำรดำเนิน
โครงกำรฝึกอบรม ประชุมฯ ที่ส่วนพัฒนำบุคลำกรเป็นผู้ดำเนินกำรจัดโครงกำรฝึกอบรมฯ ตำมแผนงำนที่ ส่วน
พัฒนำบุคลำกรกำหนด และตำมนโยบำยผู้บริหำรหรือตำมควำมจำเป็น
6.2.6 กำรจัดทำแผนพัฒ นำบุคลำกรของสำนักกำรแพทย์ หมำยถึง กำรจัด ทำแผนพัฒ นำ
บุ ค ลำกรประจ ำปี ส ำนั ก กำรแพทย์ ในกำรส่ งข้ ำรำชกำรไปศึ กษำ ฝึ ก อบรม ประชุม สั ม มนำ ดู งำน และ
ปฏิ บั ติ ก ำรวิ จั ย ที่ มี ร ะยะเวลำไม่ เกิ น 90 วั น และมี ร ะยะเวลำตั้ ง แต่ 90 วั น ขึ้ น ไป ทั้ ง ในประเทศและ
ต่ำงประเทศ รวมทั้งกำรจัดทำโครงกำรฝึกอบรมฯ โดยใช้งบประมำณประจำปี เงินนอกงบประมำณ ประเภท
เงินบำรุงโรงพยำบำลของสำนักกำรแพทย์ และโดยไม่ใช้งบประมำณ
6.2.7 กำรจัดโครงกำรแบบประชุมทำงไกลออนไลน์ หมำยถึง ระบบกำรประชุมทำงไกลผ่ำน
เครือข่ำยอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูง โดยกำรประชุมสำมำรถมองเห็นภำพ ฟังเสียง และรับส่งข้อ มูลได้ในเวลำ
เดียวกัน ผ่ำนทำงคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยไม่ต้องเดินทำงมำเข้ำร่วมประชุมในสถำนที่เดียวกัน
6.2.8 กำรจัดทำแผนพัฒ นำบุคลำกรด้ำนกำรบริหำร หมำยถึง แผนกำรพัฒ นำบุคลำกรที่
ปฏิบัติหน้ำที่ทำงกำรบริหำร หรือผู้ที่จะก้ำวสู่ตำแหน่งทำงกำรบริหำร ให้ได้รับกำรพัฒ นำสมรรถนะ ทักษะ
ควำมรู้ควำมสำมำรถ และทัศนคติทำงกำรบริหำร สำมำรถบริหำรจัดกำรงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ บรรลุพันธ
กิจวัตถุประสงค์ขององค์กร และสร้ำงควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ (Career path) ของบุคลำกร โดยแผนพัฒนำ
ต้องสนองตอบตำมควำมจำเป็น และควำมต้องกำรของหน่ วยงำน ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสี ย สอดคล้องกับแผน
บริหำรรำชกำรกรุงเทพมหำนคร แผนปฏิบัติรำชกำร นโยบำยผู้บริหำร
6.2.9 กำรพัฒ นำหลักสูตรฝึกอบรมด้ำนกำรบริหำร หมำยถึง หลักสูตรฝึ กอบรมด้ำนกำร
บริหำร ที่สำนักกำรแพทย์ดำเนินกำรจัด จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่
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(2) หลักสูตรกำรบริหำรกำรพยำบำล (บพ.) ระยะเวลำไม่เกิน 60 วันทำกำร
(3) หลั ก สู ต รเสริ ม สร้ ำ งศั ก ยภำพบุ ค ลำกรสำยสนั บ สนุ น ในโรงพยำบำล (สศส.)
ระยะเวลำ ไม่เกิน 45 วันทำกำร
กำรพั ฒ นำหลั ก สู ต รโดยกำรปรั บ ปรุ ง แก้ ไข จั ด ท ำขึ้น ใหม่ เพื่ อ ตอบสนองควำมต้ อ งกำรของผู้ เข้ ำรับ กำร
ฝึกอบรม และนโยบำยของผู้บริหำรให้หลักสูตรมีคุณภำพ ได้มำตรฐำน ทันสมัยกับสถำนกำรณ์ในปัจจุบัน และ
ทันกำรเปลี่ยนแปลง สำมำรถรับมือกับสถำนกำรณ์ในอนำคต
6.2.10 กำรดำเนินโครงกำรฝึกอบรมหลักสูตรทำงกำรบริหำร หมำยถึง กำรดำเนินงำนตำม
แผนพัฒนำบุคลำกร กำรจัดหำทรัพยำกร กำรบริหำรจัดกำรโครงกำร กำรเก็บรวบรวมข้อมูล ติดตำมประเมินผล
วิเครำะห์ สรุปและรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
6.2.11 กำรพัฒนำบุคลำกรหลักสูตรทำงกำรบริหำรที่หน่วยงำนภำยนอกเป็นผู้จัด หมำยถึง
กำรส่งข้ำรำชกำรในสังกัดสำนักกำรแพทย์ เข้ำรับกำรฝึกอบรมหลักสูตรทำงกำรบริหำรที่ หน่วยงำนภำยนอก
สังกัดสำนักกำรแพทย์เป็นผู้จัด และกรุงเทพมหำนครเป็นผู้คัดเลือกข้ำรำชกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมตำมเกณฑ์
คุณสมบัติที่กำหนด
6.3 ส่วนศูนย์วิจัยและแพทยศำสตรศึกษำ
6.3.1 วิจัยในคน สำนักกำรแพทย์ หมำยถึง กระบวนกำรศึกษำในสั งกัดสำนักกำรแพทย์ที่
เป็นระบบเพื่อให้ได้มำซึ่งควำมรู้ด้ำนสุขภำพหรือวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ที่ได้กระทำต่อร่ำงกำยหรือจิตใจของ
อำสำสมัครในกำรวิจัย หรื อที่ได้กระทำต่อเซลล์ ส่วนประกอบของเซลล์ วัสดุสิ่งส่งตรวจ เนื้อเยื่อ น้ำคัดหลั่ง
สำรพัน ธุกรรม เวชระเบี ยน หรือ ข้อมูล ด้ำ นสุ ขภำพของอำสำสมั ครในกำรวิจัย และรวมถึงกำรศึ กษำทำง
สังคมศำสตร์ พฤติกรรมศำสตร์ มนุ ษยศำสตร์ และสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกั บสุขภำพ โดยเสนอโครงกำรวิ จัยต่อ
คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรวิจัยสำนักกำรแพทย์ และคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในคน กรุงเทพมหำนคร
6.3.2 วิจัยในคน กรุงเทพมหำนคร หมำยถึง กระบวนกำรศึกษำในสังกัดกรุงเทพมหำนครที่
เป็นระบบเพื่อให้ได้มำซึ่งควำมรู้ด้ำนสุขภำพหรือวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ที่ได้กระทำต่อร่ำงกำยหรื อจิตใจของ
อำสำสมัครในกำรวิจัย หรือที่ได้กระทำต่อเซลล์ ส่วนประกอบของเซลล์ วัสดุสิ่งส่งตรวจ เนื้อเยื่อ น้ำคัดหลั่ง
สำรพัน ธุกรรม เวชระเบี ยน หรือ ข้อมูล ด้ำนสุ ขภำพของอำสำสมัครในกำรวิจัย และรวมถึงกำรศึกษำทำง
สังคมศำสตร์ พฤติกรรมศำสตร์ มนุษยศำสตร์ และสิ่งแวดล้อมที่ เกี่ยวกับสุขภำพ โดยเสนอโครงกำรวิจัยต่อ
คณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในคน กรุงเทพมหำนคร
6.3.3 กำรประเมิ น ต่ อ เนื่ อ งของโครงกำรวิ จั ย หมำยถึง โครงกำรวิจั ย ที่ ผ่ ำนกำรรับ รอง
จริยธรรมกำรวิจัยแล้ว ภำยหลังได้รับกำรรับรองจะต้องส่งรำยงำนต่ำงๆ รวมทั้งรำยงำนเพิ่มเติมเหตุกำรณ์ต่ำงๆ
ที่เกิดขึ้นระหว่ำงกำรดำเนินงำนวิจัย ได้แก่ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำและขอต่ออำยุกำรรับรองโครงกำรวิจัย
กำรขอแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่ำงกำรวิจัยที่ผ่ำนกำรรับรอง กำรรำยงำนเหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ำยแรง กำร
รำยงำนกำรเบี่ยงเบนหรือไม่ปฏิบัติตำมโครงร่ำงกำรวิจัยที่ได้รั บกำรรับรอง กำรรำยงำนกำรยุติโครงกำรวิจัย
ก่อนกำหนดหรือกำรระงับกำรวิจัย กำรรำยงำนสรุปผลกำรวิจัย และกำรรำยงำนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวข้องกับ
โครงกำรวิจัย
6.3.4 วิธีดำเนิน กำรมำตรฐำนจริยธรรมกำรวิจัยกรุงเทพมหำนคร (Research Standard
Operating Procedures, SOP) หมำยถึง คู่มือกำรปฏิบัติงำนวิจัยที่เขียนขึ้นในรูปแบบของเอกสำรอย่ำงเป็น
ระบบ แสดงขั้นตอนและวิธีกำรดำเนินกำร ใช้อ้ำงอิงเพื่อให้สำมำรถปฏิบั ติหน้ำที่ที่กำหนดเป็นไปในรูปแบบ
เดียวกัน ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และปรับปรุงเป็นระยะตำมควำมเหมำะสม

-๔๒6.3.5 โครงกำร หมำยถึง กำรดำเนินโครงกำรอบรมที่เกี่ยวข้องกับกำรวิจัย จัดโดยศู นย์วิจัย
และแพทยศำสตรศึกษำ เป็นผู้ดำเนินกำรจัดโครงกำร ตำมแผนงำนที่กำหนด และตำมนโยบำยผู้บริหำร
6.3.6 สถิติกำรวิจัย หมำยถึง กำรรวบรวมข้อมูล กำรวิเครำะห์ กำรสรุปข้อมูล และกำร
นำเสนอผลกำรสรุปหรือกำรวิเครำะห์โครงกำรวิจัย
6.3.7 ทุนส่งเสริมกำรวิจัย หมำยถึง ทุนที่กรุงเทพมหำนคร/สำนักกำรแพทย์/ สำนักงำนวิจัย
แห่งชำติ จัดสรรไว้ในงบประมำณประจำปีของสำนักกำรแพทย์เพื่อสนับสนุนกำรวิจัยสำหรับบุคลำกรประจำ
ของสำนักกำรแพทย์
6.3.8 กำรจัดสรรเงินให้แก่ศูนย์แพทยศำสตรศึกษำชั้นคลินิกสำขำฯ หมำยถึง กำรแบ่งจัดสรร
เงิน ที่ ได้รับ จำกสถำบั น กำรศึ กษำที่ท ำข้ อตกลงร่วมกับ กรุงเทพมหำนคร ให้ กับ โรงพยำบำลในสั ง กัดส ำนั ก
กำรแพทย์ที่มีกำรจัดตั้งศูนย์แพทยศำสตรศึกษำชั้นคลินิกสำขำฯ เป็นผู้รับผิดชอบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนด้ำน
แพทยศำสตรศึกษำ เพื่อให้เป็นไปตำมระเบียบเงินกองทุนศูนย์แพทยศำสตรศึกษำชั้นคลินิก
6.3.9 กำรสอบ หมำยถึง กำรกำหนดจำนวน ปริมำณ หรือคุณลักษณะของพฤติกรรมหรือ
ควำมสำมำรถของบุคคลโดยใช้ข้อสอบเป็นเครื่องมือ หรือเป็นสิ่งเร้ำ ดังนั้น กำรสอบหรือกำรทดสอบก็คือกำร
วัดผลกำรศึกษำอย่ำงหนึ่ง ซึ่งใช้ข้อสอบทำหน้ำที่เป็นเครื่องมือวัดควำมสำมำรถของบุคคล ซึ่งจัดว่ำเป็นวิธีกำรที่
ใช้กันมำก และแพร่หลำยที่สุด จนในบำงครั้งสำมำรถใช้คำว่ำกำรสอบแทนกำรวัดผลกำรศึกษำ ซึ่งในกำรสอบ
จะมีองค์ประกอบ 4 ประกำร คือ
(1) บุคคล ซึ่งถูกวัดคุณลักษณะควำมสำมำรถ
(2) ข้อสอบ ซึ่งทำหน้ำที่เป็นสิ่งเร้ำ
(3) กำรดำเนินกำรสอบ ซึ่งจะต้องกระทำให้เกิดควำมยุติธรรมแก่ผู้เข้ำสอบอย่ำง
ประจักษ์กับทุกคน หลีกเลี่ยงกำรรบกวนของผู้คุมสอบในขณะที่ผู้สอบกำลังใช้ควำมคิด
(4) ผลกำรสอบ ซึ่งแทนควำมสำมำรถสูงสุดของแต่ละบุคคล
6.3.10 ระบบสำรสนเทศ หมำยถึง ระบบพื้นฐำนของกำรทำงำนต่ำง ๆ ในรูปแบบของกำร
เก็บ (Input) กำรประมวลผล (Processing) เผยแพร่ (Output) และมีส่วนจัดเก็บข้อมูล (Storage)
6.3.11 ค่ำตอบแทน หมำยถึง ค่ำตอบแทนต่ำง ๆ ที่ทำงองค์กำรจ่ำยให้กับผู้ปฏิบัติงำนนั้น
ในรูปแบบตัวเงินหรือมิใช่ก็ได้ เพื่อตอบแทนกำรปฏิบัติงำน ตอบแทนกำรปฏิบัติหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ จูงใจให้
มีกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ ส่งเสริมกำลังใจของผู้ปฏิบัติงำนและเสริมสร้ำงฐำนะควำมเป็นอยู่ของ
ครอบครัวผู้ปฏิบัติงำนได้ดีขึ้น
6.3.12 ระบบกำรโอนเงิน หมำยถึง ระบบบริกำรโอนเงินแบบออนไลน์คือกำรบริกำรโอนเงิน
จำกบัญชีหนึ่งไปอีกบัญชีหนึ่งโดยระบุหมำยเลขบัญชีปลำยทำงในกำรโอน
6.3.13 หลักฐำนกำรโอนเงิน หมำยถึง เอกสำรหรือข้อมูลในกำรโอนเงิน เช่น ใบสำคัญกำร
โอนเงินจำกธนำคำร หน้ำเลขฎีกำ จำนวนเงินที่โอน วัน เวลำที่โอน เป็นต้น
6.3.14 ตำรำงเรียนตำรำงสอน หมำยถึง ตำรำงทีร่ ะบุ วัน เวลำ ชื่อวิชำและอำจำรย์ผู้สอน
6.3.15 กำรขอสนับ สนุนครุภัณฑ์กำรเรียนกำรสอนแพทยศำสตรศึกษำชั้นคลินิก หมำยถึง
กำรเสนอขอรั บ กำรสนั บ สนุ น รำยกำรครุภั ณ ฑ์ ประกอบกำรเรียนกำรสอนของนั กศึ ก ษำแพทย์ ชั้ น คลิ นิ ก
จำกมหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง โดยเสนอเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรศูนย์ แพทยศำสตรศึกษำชั้นคลินิกสำนัก
กำรแพทย์ เพื่ อพิ จ ำรณำรำยกำรที่ เหมำะสมและสอดคล้ องกับกำรดำเนิน งำนกำรเรียนกำรสอนของศู น ย์
แพทยศำสตรศึกษำสำขำ

-๔๓6.3.16 กำรขออนุ มั ติ โ ครงกำร หมำยถึ ง กำรขออนุ มั ติ ใ ห้ ส่ ว นรำชกำรในสั ง กั ด ส ำนั ก
กำรแพทย์ ด ำเนิ น โครงกำรฯ และกำรขออนุ มั ติ ค ำสั่ งให้ ข้ ำรำชกำร ลู ก จ้ ำง และบุ ค คลภำยนอก ซึ่ งเป็ น
เป้ำหมำยของโครงกำร เข้ำร่วมโครงกำรฝึกอบรมฯ ในประเทศ
6.3.17 กำรด ำเนิ น กำรจั ด โครงกำร หมำยถึ ง กำรด ำเนิ น โครงกำรอบรมที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
แพทยศำสตรศึกษำ โดยศู นย์วิจัยและแพทยศำสตรศึกษำเป็นผู้ดำเนินกำรจั ดโครงกำร ตำมแผนงำนที่กำหนด
และตำมนโยบำยผู้บริหำร

7. คำอธิบำยสัญลักษณ์ที่ใช้
กำรเขียนแผนผังของกระบวนกำร (Work Flow) ในคู่มือกำรปฏิบัติงำนฉบับนี้ มีสัญลักษณ์ที่
ใช้เพื่อแสดงถึงกิจกรรมที่ดำเนินกำร ทิศทำงของกำรปฏิบัติ กำรตัดสินใจฐำนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และรำยงำน/
เอกสำรต่ำง ๆ ซึ่งมีคำอธิบำยสัญลักษณ์ที่ใช้ ดังต่อไปนี้
สัญลักษณ์

คำอธิบำย
จุดเริ่มต้น และสิ้นสุดของกระบวนกำร
กระบวนกำรที่มีกิจกรรมย่อยอยู่ภำยใน
กิจกรรมและกำรปฏิบัติงำน
กำรตัดสินใจ (Decision)
ฐำนข้อมูล (Database)
เอกสำร / รำยงำน (Document)
เอกสำร / รำยงำนหลำยแบบ / ประเภท
(Multi Document)
ทิศทำง / กำรเคลื่อนไหวของงำน
ทิศทำงกำรนำเข้ำ / ส่งออกของเอกสำร /
รำยงำน / ฐำนข้อมูล ที่อำจจะเกิดขึ้น

-๔๔สัญลักษณ์

คำอธิบำย
จุดเชื่อมต่อระหว่ำงขั้นตอน / กระบวนกำร
(Connector)

8. หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
8.1 สำนั กงำนพั ฒ นำระบบบริกำรทำงกำรแพทย์ มี ห น้ ำที่รับผิ ดชอบเกี่ยวกับกำรวำงแผน
จัดทำแผนและโครงกำรพัฒนำสำธำรณสุขของสำนักกำรแพทย์ กำกับ ติดตำมกำรดำเนินโครงกำรพัฒนำ
สำธำรณสุข ทำกำรศึกษำวิจัยเพื่อกำรพัฒนำระบบสำธำรณสุขของกรุงเทพมหำนคร สร้ ำงระบบเครือข่ำย
สำธำรณสุ ข ก ำหนดนโยบำยและบริ ห ำรจั ด กำรเกี่ ย วกั บ หลั ก ประกั น สุ ข ภำพของประชำชนในเขต
กรุงเทพมหำนคร พัฒนำบุคลำกรทั้งในและนอกสังกัดสำนักกำรแพทย์ ให้บริกำรทำงวิชำกำร ตรวจสอบ
วิเครำะห์ พิจำรณำ โครงกำรและผลงำนทำงวิชำกำร ค้นคว้ำเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร และผลิ ตสื่อ
เผยแพร่ควำมรู้ทำงกำรแพทย์ เป็นศูนย์รวบรวมข้อมูล สถิติ และกำรพัฒ นำเทคโนโลยีสำรสนเทศทำง
กำรแพทย์และสำธำรณสุข และปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
8.2 ส่วนยุทธศำสตร์และพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ มีหน้ำที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรวำงแผน
กำกับ ติดตำมประเมินผลแผนงำนและโครงกำรพัฒนำสำธำรณสุข เพื่อพัฒนำองค์ควำมรู้ ทำงกำรบริหำร
และกำรบริกำร กำหนดทิ ศทำงกำรดำเนินงำนและพัฒ นำระบบสำธำรณสุข วิเครำะห์และบริห ำรกำร
จัดเก็บข้อมูล สถิติ และกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ตลอดจนกำรปฏิบัตหิ น้ำที่อื่นทีเ่ กี่ยวข้อง
- นักวิชำกำรสำธำรณสุข ทำหน้ำที่รับผิดชอบกำรบริหำรงำน กำรกำกับ ควบคุม ดูแล
กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ด้ำนสุขภำพและสำธำรณสุขของประชำชนในเขตกรุงเทพมหำนครให้เป็นไปตำม
ข้อเท็จจริงและปรำกฏกำรณ์ทำงด้ำนวิชำกำร ตลอดจนสอดคล้องตำมแผนยุทธศำสตร์ แผนปฏิบัติรำชกำร
ของสำนักกำรแพทย์ ติดตำมตัวชี้วัด กำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของงำนเพื่อพิจำรณำวำงแผนแม่บทของสำนัก
กำรแพทย์ จัดทำโครงกำรและแผนงำน พัฒนำงำนสำธำรณสุขของสำนักกำรแพทย์ วำงระบบและควบคุม
กำกับกำรใช้งบประมำณให้เป็ นไปตำมแผนงำนที่ได้วำงไว้ กำรประเมินผลโครงกำรและงำนด้ำนพัฒนำ
บริกำรทำงด้ำนกำรแพทย์ กำหนดมำตรฐำนและกลวิธีกำรดำเนินงำนด้ำนแผนงำน โครงกำร และนโยบำย
พัฒนำสำธำรณสุขของสำนักกำรแพทย์ ดำเนินงำนโครงกำรตำมนโยบำยพัฒนำกำรบริหำรให้มีรูป แบบ
ระบบเครือข่ำยงำนด้ำนแผนงำนและสำธำรณสุข พัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำนสำธำรณสุขของสำนัก กำรแพทย์
รวบรวมข้อมูลสถิติงำนที่เกี่ยวข้องจัดทำและประมวลเอกสำรทำงวิชำกำร
- นักวิชำกำรสถิติ ทำหน้ำที่รับผิดชอบ ดำเนินงำนด้ำนบริหำรงำน กำกับ ควบคุม ดูแล
ตรวจสอบ ให้คำปรึกษำแนะนำและแก้ไขปัญหำสถิติและสำรสนเทศ ศึกษำวิจัย วำงแผนและพัฒนำระบบ
สถิติ กำรพัฒนำองค์ควำมรู้ และศักยภำพในจัดเก็บข้อมูล กำรประมวลผล กำรวิเครำะห์ กำรแปลผล กำร
นำเสนอ และกำรเผยแพร่ข้อมูล กำหนดควำมสัมพันธ์ของข้อมูล เพือ่ จัดทำฐำนข้อมูลให้สอดคล้องกับดัชนี
ชี้วัดทำงด้ำนสำธำรณสุข ร่วมกำหนดนโยบำยและแผนงำนในกำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศที่เหมำะสม
เพื่อสนับสนุนในกระบวนกำรจัดทำข้อมูลสถิติสำรสนเทศ รวมทั้งกำรพัฒนำกำรให้บริกำร กำรบริหำร
จัดกำร และงำนวิชำกำร ของหน่วยงำน ตลอดจนกำรจัดหำหลักสูตรเพื่อกำรพัฒนำบุคลำกรในด้ำนสถิติ
และคอมพิวเตอร์ ตลอดจนกำรปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย
- นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ ทำหน้ำที่รับผิดชอบ ปฏิบัติงำนทำงวิทยำกำรคอมพิวเตอร์
ซึ่งมีลักษณะงำนที่ป ฏิบั ติเกี่ย วกับ กำรศึกษำ วิเครำะห์ กำหนดคุณ ลั กษณะของเครื่อง จั ดระบบติด ตั้ง
เชื่อมโยงระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ ศึกษำ วิเครำะห์ ออกแบบเกี่ย วกับชุดคำสั่งระบบ ชุดคำสั่งประยุกต์

-๔๕กำรจัดทำคู่มือกำรใช้ คำสั่งต่ำงๆ กำหนดคุณลักษณะ ติดตั้ งและใช้เครื่องมือชุดคำสั่งสื่อสำร กำรจัดและ
บริหำรระบบสำรสนเทศ รวมทั้งกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรกระทำผิดทำงคอมพิวเตอร์ และธุรกรรมทำง
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ กำรให้ ค ำปรึ ก ษำแนะน ำ อบรมเกี่ ย วกั บ วิ ท ยำกำรคอมพิ ว เตอร์ด้ ำนต่ ำ งๆ แก่ บุ ค คล
หน่วยงำนหรือส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง ติดตำมควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยีใหม่ๆ และปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่
เกี่ยวข้อง
8.2 ส่วนพัฒนำบุคลำกร เกี่ยวกับกำรพั ฒนำทำงด้ำนวิ ชำกำรและกำรส่งเสริม สนับสนุน และ
สร้ำงแรงจูงใจให้บุคลำกรเห็นควำมสำคัญของกำรดำเนินกำรวิจัย กำรพัฒนำงำนประจำสู่งำนวิจัย (Routine
to Research (R2R)) และจัดให้มีเวทีในกำรเผยแพร่ผลงำนวิชำกำรให้แก่บุคลำกรทั้งในและนอกสังกัดสำนัก
กำรแพทย์ จัดทำแผนโครงกำรงบประมำณในกำรพัฒนำบุคลำกรของสำนักกำรแพทย์ ดำเนินกำรฝึกอบรม
ประชุม สัมมนำ ศึกษำ ดูงำนทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ จัดทำและพัฒ นำหลักสู ตรกำรฝึ กอบรม
ดำเนิ น กำรขออนุ มัติ ให้ ข้ ำรำชกำรและบุ คลำกรในสั งกั ดส ำนั กกำรแพทย์ ล ำศึ กษำ ฝึ กอบรม ประชุ ม
สัมมนำ เป็นวิทยำกรและผู้เชี่ยวชำญรวมถึงร่วมปฏิบัติงำนทำงวิชำกำรทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ มี
กำรบริหำรงบประมำณในกำรศึกษำ ฝึกอบรม ประชุม สัมมนำ ดูงำน จัดให้มีเว็บไซด์ในกำรรวบรวมสถิติ
และทะเบี ย นของข้ำรำชกำรและบุ คลำกรในสั งกัดที่ มีกำรลำศึกษำ ฝึ กอบรมฯ มีกำรตรวจสอบควำม
ถูกต้องของโครงกำร วิเครำะห์ควำมสอดคล้องกำรดำเนินโครงกำร และขออนุมัติโครงกำรฝึกอบรมตำม
ควำมจำเป็นของส่วนรำชกำรในสังกัดเพื่อให้เกิดกำรพัฒนำงำนต่อไป พิจำรณำผลงำนทำงวิชำกำร กำรขอ
อนุมัติดำเนินโครงกำรวิจัย และเป็นศูนย์กลำงในกำรประสำนงำนเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรวิจัย สนับสนุนให้
มีกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรทำงวิชำกำร ตลอดจนกำรปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้องและตำมควำมจำเป็น
- นักวิชำกำรสำธำรณสุข (ด้ำนบริกำรวิชำกำร) มีหน้ำทีร่ ับผิดชอบ ดังนี้
(1) ดำเนินกำรวิเครำะห์ ควำมสอดคล้องของกำรดำเนินโครงกำรทั้งหมดของ
ส่วนรำชกำรในสังกัดสำนักกำรแพทย์
(2) จั ด ท ำแผนงำนกำรศึ ก ษำ ฝึ ก อบรม สั ม มนำ ศึ ก ษำ ดู งำน เพื่ อ พั ฒ นำ
วิชำกำรให้แก่บุคลำกรของส่วนรำชกำรในสังกัดสำนักกำรแพทย์
(3) ดำเนินกำรโครงกำรฝึกอบรม ประชุม สัมมนำ ศึกษำ ดูงำนทั้งในประเทศ
และต่ำงประเทศ ในส่วนของสำนักงำนพัฒนำระบบบริกำรทำงกำรแพทย์
(4) ดำเนิน กำรขออนุมัติกำรไปฝึ กอบรม ประชุม สัมมนำ ศึกษำ ดูงำนทั้ งใน
ประเทศและต่ำงประเทศ ทั้งระยะสั้น (ระยะเวลำไม่เกิน 90 วัน) และระยะยำว (ระยะเวลำ 90 วันขึ้น
ไป) เพื่อพัฒนำวิชำกำรให้แก่บุคลำกรทุกระดับทุกสำขำวิชำชีพทั้งในสังกัดและนอกสังกัดสำนักกำรแพทย์
(5) ดำเนินกำรประมวลผล วิเครำะห์ข้อมูลจำกกำรประเมินผลโครงกำร ผลกำร
ฝึกอบรม ประชุมฯ และติดตำมผลกำรดำเนินโครงกำร ผลกำรฝึกอบรม ประชุมฯ
(6) สร้ำงและพัฒนำหลักสูตร สื่อ และเอกสำรทำงวิชำกำร ให้มีควำมสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของโครงกำรฯ
(7) จัดทำแผนงำน จัดสรรงบประมำณประจำปีตำมที่ได้รับให้แก่ส่วนรำชกำรใน
สังกัดตำมควำมเหมำะสมและควำมจำเป็นในกำรพัฒนำบุคลำกรประจำปีงบประมำณ
(8) กำรพิจำรณำดำเนินกำรขออนุมัติให้ข้ำรำชกำรลำศึกษำ ฝึกอบรม ประชุม
สัมมนำ ศึกษำ ดูงำน และปฏิบัติกำรวิจัยทั้งระยะสั้นและระยะยำว ณ ต่ำงประเทศ รวมถึงดำเนินกำรขอ
อนุมตั ิเบิกจ่ำยงบประมำณในกำรดำเนินโครงกำรทั้งหมด
(9) ติดตำมกำรรำยงำนผลกำรฝึกอบรม ประชุมฯ ทั้งระยะสั้นและระยะยำว
ของส่วนรำชกำรในสังกัดสำนักกำรแพทย์ทั้งหมด

-๔๖(10) ติดตำมและควบคุมกำรใช้งบประมำณในกำรศึกษำ ฝึกอบรม ประชุมฯทั้ง
ในต่ำงประเทศและต่ำงประเทศ ของส่วนรำชกำรในสังกัดสำนักกำรแพทย์ทั้งหมด
(11) เวียนแจ้งหลักสูตรกำรฝึกอบรมทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ วิเครำะห์
หลักสู ต รที่มีควำมจ ำเป็ น เหมำะสม และพิจำรณำจัดสรรกำรสมัครขอรับ ทุนในกำรฝึกอบรมฯ ทั้งใน
ประเทศและต่ำงประเทศ
(12)วิเครำะห์และพิจำรณำควำมถูกต้องเหมำะสมของกำรดำเนินกำรขออนุมัติ
โครงกำรฯ ตำมควำมจำเป็นของส่วนรำชกำรในสังกัด สำนักกำรแพทย์ และติดตำมกำรประเมินผลกำร
ดำเนินโครงกำร
(13) สนับสนุนให้มีกำรเสนอผลงำนทำงวิชำกำรของข้ำรำชกำรในสังกัดสำนัก
กำรแพทย์ เพื่อปรับระดับทำงวิชำกำรให้สูงขึน้
(14) พิ จ ำรณำและสนั บ สนุ น บุ ค ลำกรในสั ง กั ด ส ำนั ก กำรแพทย์ ให้ มี ก ำร
ดำเนินกำรวิจัย และพัฒนำงำนประจำสู่งำนวิจัย ติดตำมผลกำรวิจัย เพื่อเผยแพร่ผลงำนจำกกำรวิจัยให้
เกิดกำรนำไปใช้ประโยชน์
(15) ประสำนงำนด้ำนกำรวิจัยระหว่ำงสำนักกำรแพทย์ กรุงเทพมหำนคร และ
หน่วยงำนนอกสังกัดสำนักกำรแพทย์ และนอกสังกัดกรุงเทพมหำนคร
(16) สรรหำแหล่ งสนับสนุนงบประมำณในกำรส่งเสริ ม พัฒ นำวิชำกำรด้ ำน
กำรแพทย์และสำธำรณสุขให้แก่ ข้ำรำชกำรและบุคลำกรทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุข ในสังกัดสำนัก
กำรแพทย์
(17) กำรพิจำรณำดำเนินกำรขออนุมัติให้ข้ำรำชกำรในสังกัดไปเป็นวิทยำกร
อำจำรย์พิเศษ และผู้ทรงคุณวุฒิได้ไปปฏิบัติงำนด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุขนอกสถำนที่
(18) ดำเนิ น กำรพิ จ ำรณำขออนุ มัติ ให้ ห น่ ว ยงำนนอกสั งกั ดทั้ งภำครัฐ และ
เอกชน ได้มำศึกษำดูงำนและฝึกปฏิบัติงำนในโรงพยำบำลสังกัดสำนักกำรแพทย์
(19) จั ด ให้ มี ก ำรเผยแพร่ ข้ อ มู ล ทำงกำรวิ จั ย ข่ ำ วสำรทำงกำรแพทย์ แ ละ
สำธำรณสุข กำรศึกษำ ฝึกอบรมฯ ให้แก่บุคลำกรในสังกัดสำนักกำรแพทย์
(20) ให้คำปรึกษำ แนะนำวิธีกำรและข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำบุคลำกร และ
กำรปฏิบัติงำนด้ำนวิชำกำรแก่บุคลำกรทุกระดับทุกสำขำวิชำชีพในสังกัดสำนักกำรแพทย์
(21) ด ำเนิ น กำรเก็ บ รวบรวมสถิ ติ ข้ อ มู ล ทำงกำรศึ ก ษำ ฝึ ก อบรมฯ ของ
ข้ำรำชกำรและบุคลำกรของส่วนรำชกำรในสังกัดสำนักกำรแพทย์ ทั้งหมด
(22) เสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำวิชำกำรของข้ำรำชกำรและ
บุคลำกรในสังกัดสำนักกำรแพทย์ต่อผู้บังคับบัญชำ
(23) ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องตำมที่ได้รับมอบหมำยหรือตำมควำมจำเป็น
- นักทรัพยำกรบุคคล มีหน้ำทีร่ ับผิดชอบ ดังนี้
(1) ดำเนิน กำรวิเครำะห์โครงกำร แผนงำนศึกษำ ฝึกอบรม ประชุม สัมมนำ
ศึกษำดูงำนเพื่อพัฒนำวิชำกำรให้แก่บุคลำกรในสังกัด
(2) ดำเนินกำรโครงกำรฝึกอบรม ประชุม สัมมนำ ศึกษำดูงำนในประเทศ เพื่อ
พัฒนำวิชำกำรให้แก่บุคลำกรทุกระดับทุกสำขำวิชำชีพในสังกัดสำนักกำรแพทย์
(3) ประมวลวิเครำะห์ข้อมูลในกำรประเมินผลโครงกำร และติดตำมผลกำรฝึกอบรมฯ
(4) สร้ำงและพัฒนำหลักสูตร สื่อและเอกสำรทำงวิชำกำรเพื่ อให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของโครงกำร

-๔๗(5) จัดทำแผนงำน งบประมำณและควำมจำเป็นในกำรพัฒนำบุคลำกรประจำปี
งบประมำณ
(6) พิจำรณำโครงกำรให้ข้ำรำชกำรลำศึกษำ ฝึกอบรม ประชุม สัมมนำ ศึกษำดู
งำน และปฏิบัติกำรวิจัยทั้งระยะสั้นและระยะยำวในประเทศ
(7) ติดตำมกำรรำยงำนกำรฝึกอบรม ประชุมฯ กำรโอนงบประมำณค่ำใช้จ่ำยใน
กำรศึกษำ ฝึกอบรมในประเทศ ติดตำมและควบคุม กำรใช้งบประมำณในกำรฝึกอบรม ประชุมฯ ใน
ประเทศของส่วนรำชกำรในสังกัดให้เป็นไปตำมแผนงำน
(8) วิเครำะห์ พิ จำรณำควำมถู กต้ อ งเหมำะสมของกำรด ำเนิ น กำรขออนุ มั ติ
โครงกำรฯ ตำมควำมจำเป็นของส่วนรำชกำรในสังกัด
(9) วิเครำะห์และพิจำรณำจัดสรรจำนวนบุคลำกรเข้ำอบรม ประชุม สัมมนำฯ
ในหลักสูตรต่ำง ๆ ที่หน่วยงำนทั้งในและนอกสังกัดกรุงเทพมหำนครเป็นผู้ดำเนินโครงกำร
(10) ประสำนงำนด้ำนกำรศึกษำ ฝึกอบรม ประชุมฯ ระหว่ำงสำนักกำรแพทย์
กรุงเทพมหำนคร และสถำบันนอกสังกัดกรุงเทพมหำนคร
(11) พิจำรณำเพื่อกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรทำงกำรศึกษำ ฝึกอบรมฯ ให้แก่
บุคลำกรในสังกัด
(12) รวบรวมสถิติข้อมูลทำงกำรศึกษำ ฝึกอบรมฯ
(13) ให้ คำปรึกษำแนะนำในกำรพัฒ นำบุคลำกรทุกวิชำชีพและทุกระดับใน
สังกัด เสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำวิชำกำรของบุคลำกรในสังกัดต่อผู้บังคับบัญชำ
(14) ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
8.3 ศูนย์วิจัยและแพทยศำสตรศึกษำ มีหน้ำที่รับผิดชอบเกี่ยวกับหน้ำที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำร
วำงแผนกำรดำเนินกำรวิจัยของสำนักกำรแพทย์ และดำเนินกำรวิจั ยเพื่อพัฒนำระบบบริกำรสำธำรณสุข
ของกรุงเทพมหำนคร สนับสนุนกำรสร้ำงงำนวิจัย นวัตกรรม และจัดหำทุนวิจัย สนับสนุนกำรดำเนินงำน
ของคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในคนกรุงเทพมหำนคร สนับสนุนกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำร
ส่งเสริมกำรวิจัยในคนสำนักกำรแพทย์ ส่งเสริมวิชำกำรทำงกำรวิ จัย เผยแพร่ผลงำนวิจัย และนวัตกรรม
ติดตำมควำมก้ำวหน้ำและตรวจเยี่ยมโครงกำรวิจัยที่มีควำมเสี่ยงสูง จัดทำวิธีดำเนินกำรมำตรฐำนจริยธรรม
กำรวิจัย กรุงเทพมหำนคร (SOP) จัดทำฐำนข้อมูลโครงกำรวิจัย ตลอดจนปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ได้รับมอบหมำย
- นักวิชำกำรสำธำรณสุข (ด้ำนบริกำรวิชำกำร) ทำหน้ำที่รับผิดชอบกำร ศึกษำ ค้นคว้ำ
วิเครำะห์ วิ จั ย รวบรวมข้อมู ล จัด ทำโครงกำรและแผนงำน วำงแนวทำงกำรพั ฒนำเนื้ อหำ องค์ควำมรู้
คุณภำพมำตรฐำนเกี่ ยวกั บงำนวิจั ย วำงแนวทำงกำรประเมิ น ผลกำรดำเนิ น งำนในโครงกำรวิจั ยต่ ำงๆ
ตรวจสอบกำรด ำเนิ นงำนโครงกำรวิจั ย เพื่ อประกอบกำรวำงมำตรกำรและมำตรฐำนงำนด้ำนวิจัย ในกำร
ปรับปรุงระบบบริกำรให้มีประสิทธิภำพสูงขึ้น พัฒนำเนื้อหำ ข้อมูล องคควำมรู คุณภำพมำตรฐำนเกี่ยวกับ
งำนวิจัย จัดทำคูมือ แนวทำงปฏิบัติ ประชำสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้วิจัย และอำสำสมัครมีควำมรู้เกี่ยวกับกำร
ดำเนินกำรวิจัย กำกับ ดูแล ให้คำปรึกษำ แนะนำ กำรปฎิบัติงำนในกำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรและ
องค์ก รด้ ำนกำรวิ จั ย วำงระบบและก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนิ น โครงกำรวิจั ย ควบคุม กำกั บ พั ฒ นำ
มำตรฐำนและกำรบังคับใช้กฎหมำยเกี่ยวกับกำรแพทย์และสำธำรณสุข
- นักวิชำกำรสถิติ ทำหน้ำที่รับผิ ดชอบ กำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ ให้ คำปรึกษำ
แนะน ำและแก้ไขปั ญ หำสถิติ ศึกษำวิจั ย วำงแผนและพั ฒ นำระบบสถิติ กำรพัฒ นำองค์ควำมรู้ และ
ศักยภำพในจัดเก็บข้อมูล กำรประมวลผล กำรวิเครำะห์ กำรแปลผล กำรนำเสนอ และกำรเผยแพร่ข้อมูล

-๔๘กำหนดควำมสัมพันธ์ของข้อมูล เพื่อจัดทำฐำนข้อมูลให้สอดคล้องกับดัชนีชี้วัดทำงด้ำนสำธำรณสุข ร่วม
กำหนดนโยบำยและแผนงำนในกำรพัฒนำสถิติวิจัยที่เหมำะสม เพื่อสนับสนุนในกระบวนกำรจัดทำข้อมูล
สถิติ รวมทั้งกำรพัฒนำกำรให้บริกำร กำรบริหำรจัดกำร และงำนวิชำกำร ของหน่วยงำน ตลอดจนกำร
จัดหำหลักสูตรเพื่อกำรพัฒนำบุคลำกรในด้ำนสถิติ ตลอดจนกำรปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่
ได้รับมอบหมำย
- งำนประเมินผลกำรศึกษำ รับผิดชอบจัดทำทะเบียนประวัติและข้อมูลของนักศึก ษำ
กำรลงทะเบียนเรียน บัตรประจำตัวนักศึกษำใบแสดงกำรศึกษำ ออกหนังสือรับรองต่ำงๆโดยประสำนกั บ
หน่วยทะเบียนและประเมินผลของสำนักวิชำแพทยศำสตร มฟล. วำงแผนกำรสอบและประเมินนักศึกษำ
ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรโดยประสำนกับงำนพัฒนำหลักสูตร จัดทำข้อสอบและประเมิน
มำตรฐำนข้อสอบร่วมกับอำจำรย์แพทย์ในแต่ละภำควิชำและประสำนกับหน่วยทะเบียนและประเมินผล
ของสำนักวิชำแพทยศำสตร มฟล. ดำเนินกำรจัดสอบและควบคุมกำรสอบ/กำรสอบซ่อม จัดทำคะแนน
วิเครำะห์และรวบรวมผล แจ้งผลกำรสอบและกำรประเมินแก่นักศึกษำพร้อมข้อเสนอแนะนำกำรปรับปรุง
จัดทำคลังข้อสอบ
8.4 งำนสนับสนุน สำนักงำนพัฒนำระบบบริกำรทำงกำรแพทย์ ตำมที่ได้มีกำรปรับปรุงโครงสร้ำง
และกรอบอั ตรำก ำลั งตำมมติ ก.ก. ครั้ งที่ 5/2560 เมื่ อวั นที่ 18 พฤษภำคม 2560 ประกอบกั บ ค ำสั่ ง
สำนักงำนพัฒนำระบบบริกำรทำงกำรแพทย์ที่ 15/2561 ลงวันที่ 10 พฤษภำคม 2561 เรื่อง กำรแบ่ง
ประเภทงำน และกำรมอบหมำยงำนและหน้ ำที่ ในฝ่ำยบริหำรงำนทั่ วไป ส ำนั กงำนพั ฒนำระบบบริ กำรทำง
กำรแพทย์ สำนักกำรแพทย์ ได้มอบหมำยให้หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไปเป็นผู้ควบคุม กำกับ ดูแลและบริหำร
จัดกำรกำรปฏิ บั ติงำนภำยในฝ่ ำยบริหำรงำนทั่ วไป โดยรวมให้ ดำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภำพ รวมทั้งให้มีอำนำจในกำรมอบหมำยงำน กำหนดเวลำ และแนวทำงกำรปฏิบัติงำนเพิ่มเติมได้ตำม
ควำมจำเป็น เพื่อประโยชน์ในกำรปฏิบัตงิ ำน แบ่งออกเป็น 8 ประเภทงำน ดังนี้
(1) งำนสำรบรรณและธุรกำรทั่วไป ตำแหน่งที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน ตำแหน่งเจ้ำพนักงำน
ธุรกำรปฏิบัติงำน – ชำนำญงำน จำนวน 1 ตำแหน่ง ตำแหน่งนักจัดกำรงำนทั่วไป (บุคคลภำยนอกช่วย
ปฏิบัติงำนที่สำนักกำรแพทย์) จำนวน 1 ตำแหน่ง มีหน้ำที่ดังนี้
- รับเรื่อง ส่งหนังสือจำกหน่วยงำนภำยในและภำยนอกของสำนักกำรแพทย์
- คัดกรองหนังสือที่รับจำกหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำยในและภำยนอก
- ลงทะเบียนรับหนังสือในสมุดทะเบียนรับ และในบันทึกเรื่องที่รับและส่งออก
จัดเรื่องเข้ำแฟ้ม ค้น เรื่องหรือข้อมูล ถ่ำยเอกสำรประกอบเรื่อง ออกเลขหนังสือ เวียนหนังสื อ รวมทั้ง
ดำเนินกำรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งำนของสำนักงำนพัฒ นำระบบบริกำรทำงกำรแพทย์ดำเนินไปด้วย
ควำมถูกต้อง เรียบร้อย และรวดเร็ว
- งำนเก็บรักษำ ยืม คืน และทำลำยหนังสือ
- งำนบั น ทึกข้อมูล ได้แก่ งำนพิ มพ์ ห นังสือ หรือเอกสำรต่ ำงๆ จั ดเก็บข้อมูล
อย่ำงเป็นระบบในรูปแบบต่ำงๆ เพื่อให้สะดวกแก่กำรค้นหำ ดูแลรักษำเครื่ องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องให้มีสภำพพร้อมใช้งำน
- ร่ำงโต้ตอบหนังสือรำชกำร ประเภทหนังสือภำยในและหนังสือภำยนอก
- รำยงำนกำรใช้ทรัพยำกร รำยงำนผลกำรดำเนินกำรประจำเดือน
(2) งำนกำรเจ้ ำหน้ ำที่ ต ำแหน่ งที่ ใช้ ในกำรปฏิ บั ติ งำน ต ำแหน่ งเจ้ ำพนั กงำนธุ รกำร
ปฏิบัติงำน – ชำนำญงำน จำนวน 1 ตำแหน่ง ตำแหน่งนักจัดกำรงำนทั่วไป (บุคคลภำยนอกช่วยปฏิบัติงำนที่
สำนักกำรแพทย์) จำนวน 1 ตำแหน่ง มีหน้ำทีด่ ังนี้

-๔๙- กำรเก็บรักษำ บันทึก และปรับปรุงทะเบียนประวัติข้ำรำชกำร และบุคลำกรใน
สังกัดสำนักงำนฯ ให้เป็นปัจจุบัน
- จัดทำบัญชีกำรเลื่อนขั้นข้ำรำชกำร, ลูกจ้ำงประจำ, พนักงำนประกันสังคม
- จัดทำแบบประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรรำยบุคคล
- จัดทำแบบเกษียณอำยุรำชกำรของข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจำ
- กำรเสนอขอควำมดีควำมชอบ เครื่องรำชอิสริยำภรณ์
- กำรควบคุมกำรลงเวลำมำปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรและลูกจ้ำง
- จั ด ท ำบั ญ ชี คุ ม วั น ลำประเภทต่ ำงๆ กำรสรุ ป วัน ลำ และรับ รองวั น ลำของ
ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำง
- กำรจัดทำบัตรประจำตัวข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจำ
- รำยงำนอัตรำกำลัง
- กำรเสนอขออนุมัติจ้ำงที่ปรึกษำ แพทย์ห้วงเวลำ และบุคคลภำยนอกช่วยปฏิบัติรำชกำร
(3) งำนงบประมำณ กำรเงิน กำรคลัง สวัสดิกำร และพัสดุ ตำแหน่งที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน
ตำแหน่งเจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชีปฏิบัติงำน – ชำนำญงำน จำนวน 1 ตำแหน่ง ตำแหน่งเจ้ำพนักงำน
ธุรกำรปฏิบัติงำน – ชำนำญงำน จำนวน 3 ตำแหน่ง มีหน้ำที่ดังนี้
- งำนกำรเงิน กำรงบประมำณและกำรบัญชีทั่วไป
- กำรตรวจสอบหลักฐำนใบสำคัญจ่ำยเงิน
- รวบรวมรำยละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับกำรขอจัดตั้งงบประมำณรำยรับ-รำยจ่ำยประจำปี
- จัดทำหนังสือชี้แจง โต้ตอบด้ำนงบประมำณ
- กำรขอจัดสรรเงินประจำงวด
- กำรจัดทำฎีกำเบิกจ่ำยเงินงบประมำณประจำปี
- กำรจัดทำฎีกำยืมเงิน – คืนเงิน เหลือจ่ำยโครงกำรต่ำงๆ
- กำรจัดทำฎีกำเบิกจ่ำยเงินเดือนและค่ำจ้ำง ตลอดจนสวัสดิกำรของข้ำรำชกำร
และลูกจ้ำงในสังกัด อำทิ ค่ำรักษำพยำบำล ค่ำอำหำรทำกำรนอกเวลำ ค่ำเล่ำเรียนบุตร ทุนกำรศึกษำบุตร
รับรองกำรใช้สิทธิต่ำงๆ
- กำรเบิกจ่ำยเงินค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำของข้ำรำชกำรและลูกจ้ำง
- กำรเบิกจ่ำยเงินค่ำตอบแทนบุคคลภำยนอกช่วยปฏิบัตริ ำชกำร
- ตั้งเบิกจ่ำยเงินสมทบประกันสังคมกรณีบุคคลภำยนอก
- นำส่งฎีกำตั้งเบิกเงินงบประมำณให้กลุ่มงำนกำรคลัง สำนักงำนเลขำนุกำร สำนักกำรแพทย์
- จัดทำบันทึกขออนุมัติเบิกน้ำมันประจำงวดของรถโดยสำรประจำสำนักงำนฯ
- กำรขออนุมัติเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
- กำรขออนุมัติจัดซื้อวำรสำรประจำสำนักงำน
- กำรขออนุมัติเบิกจ่ำยน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถโดยสำรประจำสำนักงำน
- กำรจัดซื้อจัดจ้ำงวัสดุสำนักงำน วัสดุงำนบ้ำน งำนครัว วัสดุคอมพิวเตอร์ ตำม
กระบวนกำรขั้นตอนพัสดุตำมพระรำชบัญญัติและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- กำรจั ดซื้อจั ดจ้ำงโครงกำรฝึ กอบรม ประชุม สัมมนำ ตำมทุกโครงกำรของ
สำนักงำนฯ ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี ซึ่งประกอบด้วยโครงกำรฝึ กอบรม สัมมนำ วิชำกำร และ
โครงกำรจัดงำน/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมกำรดำเนินโครงกำรตำมนโยบำยของ
ผู้บริหำร แผนงำน และตัวชี้วัด เช่ น กำรจ้ำงเหมำจัดพิมพ์และจัดทำคู่มือ กำรจ้ำงเหมำจัดพิมพ์แผ่น พับ/

-๕๐โปสเตอร์ กำรจ้ำงเหมำจัดทำป้ำยไวนิล เป็นต้น โดยดำเนินกำรตำมขั้นตอนตำมระเบียบทำงพัสดุจนถึง
กระบวนกำรตั้งฎีกำเบิกจ่ำย
- กำรจัดซื้อครุภัณ ฑ์ ตำมกระบวนกำรขั้นตอนพัสดุตำมพระรำชบัญญั ติและ
ระเบียบทีเ่ กี่ยวข้อง
- กำรควบคุมดูแล เบิกจ่ำยและบำรุงรักษำ ซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์
- กำรจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน ทะเบียนครุภัณฑ์
- กำรโอนครุภัณฑ์ให้หน่วยงำนต่ำงๆ
- กำรจำหน่ำยทรัพย์สิน
- กำรรำยงำนค่ำเสื่อมทรัพย์สินประจำปี
- เบิกวัสดุจำกคลังกองทะเบียนและทรัพย์สินกรุงเทพมหำนครประจำปี
- บันทึกกำรเบิกจ่ำยพัสดุจำกงำนพัสดุและลงบันทึกเบิกพัสดุและสรุปยอดคงเหลือ
- สำรวจและตรวจสอบข้อมูลรำยกำรครุภัณฑ์
- ดำเนินกำรขำยทอดตลำดประจำปี
(4) งำนอำนวยกำรและกลั่นกรองงำน ตำแหน่งที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน ตำแหน่งนักจัดกำรงำน
ทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ ง (พนักงำนประกันสั งคม และ บุคคลภำยนอกช่วยปฏิบัติงำนที่สำนักกำรแพทย์)
มีหน้ำทีด่ ังนี้
- งำนต้อนรับ และรับรองผู้มำติดต่อ
- งำนนัดหมำย จัดทำวำระ และกำหนดกำร
- งำนจัดหำข้อมูลและเตรียมกำร
- งำนประสำน ติ ด ตำมงำนกั บ บุ ค คล ส่ ว นรำชกำร หน่ ว ยงำนต่ ำ งๆ และ
ภำคเอกชนที่เกี่ยวข้อง หรือตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
- งำนร่ำงหนังสือต่ำงๆ เช่น หนังสือภำยนอก หนังสือภำยใน เป็นต้น
- งำนจัดกำรประชุม จดรำยงำนกำรประชุม เตรียมควำมพร้อมกำรประชุม เช่น
ห้องประชุม เอกสำรแจกในที่ประชุม เป็นต้น
- งำนตรวจสอบ กลั่นกรอง ย่อเรื่อง สรุปประเด็นและสำระสำคัญของงำน
- ศึก ษำ ท ำควำมเข้ำใจ สรุป ประมวลผล และวิเครำะห์ กฎหมำย ระเบี ย บ
คำสั่ง รวมทั้งแนวทำงปฏิบัติต่ำงๆ เพื่อใช้ประกอบกำรตรวจสอบกลั่นกรองงำน และพร้อมตอบข้อซักถำม
ของผู้บังคับบัญชำในเรื่องที่เสนอ หรือเรื่องที่เกี่ยวข้อง
- งำนจัดเก็บเอกสำรแยกประเภทของหนังสือเข้ำแฟ้มตำมหมวดหมู่
- ควบคุมกำรเบิกกระดำษและรำยกำรกำรใช้กระดำษประจำทุกเดือน
- รวบรวมเอกสำรเบิกค่ำทำงด่วน
(5) งำนประชำสัมพันธ์ ตำแหน่งที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน ตำแหน่งเจ้ำพนักงำนโสตทัศน
ศึกษำปฏิบั ติงำน – ช ำนำญงำน จำนวน 1 ตำแหน่ง ตำแหน่งนักประชำสั มพันธ์ จำนวน 4 ตำแหน่ง
(พนักงำนประกันสังคม และ บุคคลภำยนอกช่วยปฏิบัติงำนที่สำนักกำรแพทย์) มีหน้ำที่ดังนี้
- บริกำรงำนโสตทัศนูปกรณ์ให้กับสำนั กงำนพัฒนำระบบบริกำรทำงกำรแพทย์
สำนั กงำนเลขำนุ กำร ศูนย์ บ ริกำรกำรแพทย์ฉุกเฉิน กรุงเทพมหำนคร และส่ วนรำชกำรในสั งกัดส ำนัก
กำรแพทย์ ประกอบด้วย
- ถ่ ำยภำพ ถ่ ำยวี ดี โ อ บั น ทึ ก เทปกำรประชุ ม อบรม สั ม มนำ และ
กิจกรรมต่ำงๆ ของสำนักกำรแพทย์

-๕๑- ติดตั้งและควบคุมเครื่องฉำยวีดีโอโปรเจคเตอร์ วิชวลไรเซอร์ โน๊ตบุ้ค
เครื่องขยำยเสียงและตูค้ วบคุม ไมโครโฟนในกำรประชุม อบรม สัมมนำ
- จั ด เตรี ย มเอกสำรกำรประชุ ม จั ด ท ำป้ ำยชื่ อ ผู้ เข้ ำ รับ กำรประชุ ม
อบรม ป้ ำยชื่ อวิท ยำกร ป้ ำยชื่อ ผู้บ ริห ำร และออกแบบและจัดพิ มพ์ปกเอกสำร จัดทำป้ ำยเวทีในกำร
ประชุม ออกแบบป้ำยที่เกี่ยวกับกำรจัดประชุม อบรม สัมมนำ และป้ำยต่ำงๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
- จัดทำวุฒิบัตร ประกำศนียบัตรสำหรับผู้เข้ำรับกำรอบรม
- จัดทำสื่อต่ำงๆ ที่ได้รับมอบหมำย เช่น สื่อกำรเรียนกำรสอน (คู่มือ และ
log book) กำรนำเสนองำนด้วย PowerPoint ทำสำเนำไฟล์กำรประชุมต่ำงๆ สำเนำไฟล์รูปภำพกำรประชุม
- ร่วมจัดนิทรรศกำร บอร์ดประชำสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่ำ วสำร
ทำงกำรแพทย์ สำธำรณสุข และอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
- กำรวำงแผนกำรประชำสัมพันธ์ จัดทำแผนกำรประชำสัมพันธ์สำนักกำรแพทย์
ดำเนินกำรประชุมคณะกรรมกำรประชำสัมพันธ์สำนักกำรแพทย์ ดำเนินกิจกรรมตำมแผนกำรประชำสัมพันธ์
และสรุปผลกำรดำเนินงำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์สำนักกำรแพทย์ประจำปี
- กำรจัดทำสำรสำนักกำรแพทย์
- กำรสื่อสำรประชำสัมพันธ์ สำนักกำรแพทย์ ดำเนินกำรถ่ำยรูปและจัดทำข่ำว
ประชำสัมพันธ์ ติดตำมผู้บริหำรไปถ่ำยภำพทำข่ำวประชำสัมพันธ์ เขียนข่ ำวส่งหนังสือพิมพ์ จัดทำบอร์ด
ประชำสัมพันธ์ นำเสนอข่ำวต่อผู้บริหำรสำนักกำรแพทย์ นำเสนอข่ำวผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ต่ำงๆ
(6) งำนควบคุ มดูแลสถำนที่ ต ำแหน่ งที่ ใช้ ในกำรปฏิ บั ติงำน ต ำแหน่ งพนั กงำนสถำนที่
(บุคลำกรกรุงเทพมหำนคร) จำนวน 2 ตำแหน่ง ตำแหน่งพนักงำนทั่วไป (บุคลำกรกรุงเทพมหำนคร) จำนวน 1
ตำแหน่ง ตำแหน่งพนักงำนทั่วไป (บุคคลภำยนอกช่วยปฏิบัติหน้ำที่สำนักกำรแพทย์) จำนวน 1 ตำแหน่ง มี
หน้ำที่ดังนี้
- กำรดูแลสถำนที่ทำงำน ได้แก่ กำรเปิด – ปิดห้องทำงำน
- กำรทำควำมสะอำดห้องทำงำน ห้องน้ำ ห้องครัว โถงทำงเดิน ระเบี ยง บันได
หนีไฟ และอุปกรณ์ประจำสำนักงำน เช่น ตู้เอกสำร เครื่องถ่ำยเอกสำร เครื่องโทรสำร ตู้เย็น ตู้น้ำดื่ม
- ถ่ำยเอกสำรและส่งงำนเอกสำรภำยในและภำยนอกหน่วยงำน
- ติดตำมงำนที่เสนอผู้บังคับบัญชำลงนำมทั้งภำยในสำนักกำรแพทย์และศำลำ
ว่ำกำรกรุงเทพมหำนคร
- กำรดูแลห้องประชุม จัดเตรียมเครื่องดื่ม ดูแลให้ควำมสะดวกแก่ผู้เข้ำประชุม
(7) งำนควบคุมดูแลยำนพำหนะ ตำแหน่งทีใ่ ช้ในกำรปฏิบัติงำน ตำแหน่งพนักงำนขับรถยนต์
(บุคลำกรกรุงเทพมหำนคร) จำนวน 3 ตำแหน่ง ตำแหน่งพนักงำนขับรถยนต์ (พนักงำนประกันสังคม) จำนวน
1 ตำแหน่ง มีหน้ำทีด่ ังนี้
- กำรตรวจสอบรถยนต์ทุกเช้ำ เพื่อควำมปลอดภัยในกำรใช้รถปฏิบัติงำน เช่น
แผงควบคุมอุปกรณ์ต่ำงๆ ระบบเบรก ระบบช่วงล่ำงต่ำงๆ ระบบไฟสัญญำณต่ำงๆ และลมยำงทุกล้อให้มี
ควำมเหมำะสมกับสภำพกำรใช้งำน
- กำรทำควำมสะอำดทั้งภำยในและภำยนอกก่อนออกบริกำรแกผู้ ใช้บริกำร
เพื่อควำมสะอำดและสร้ำงควำมประทับใจแกผู้ใช้บริกำร
- ศึกษำเส้นทำงหลักและทำงรองในกำรเดินทำงตำมที่ได้รับมอบหมำยลวงหน
ำเสมอ หรือสอบถำมเส้นทำงจำกผู้รู้ ผู้ที่เคย เดินทำงไปยังที่จะไปก่อนจะเดินทำงไปเสมอ
- ตรวจสอบผู้ขอใช้รถถึง จำนวน ชื่อ เบอร์โทร และสถำนที่ติดต่อ

-๕๒- ดูแลรักษำรถยนต์ที่ อยู่ ในควำมรับผิ ด ชอบ ตลอดจนอุป กรณ์ และเครื่องใช้
ต่ำงๆ ของรถยนต์ให้อยู่ในสภำพเรียบร้อยและพร้อมใช้ปฏิบัติรำชกำรเสมอ
- ตรวจสอบ ซ่อมแซมรถยนต์ในส่วนที่บกพร่องและอยู่ในวิสัยที่พนักงำนขับ
รถยนต์สำมำรถแก้ไขได้เบื้องต้น
- จัดทำรำยงำนกำรใช้รถยนต์ไปรำชกำรไว้เป็นหลักฐำนทุกครั้ง
- จัดทำบันทึกเสนอข้อบกพร่องของรถยนต์ที่จำเป็นต้องซื้อหรือจ้ำงเหมำเพื่อ
ปรับปรุงซ่อมแซมในส่วนที่ไม่สำมำรถซ่อมแซมได้ด้วยตนเองต่อผู้บังคับบัญชำเพื่อพิจำรณำสั่งกำรต่อไป
- กรณี เ กิ ด ควำมเสี ย หำยขึ้ น กั บ รถยนต์ ใ ห้ พ นั ก งำนขั บ รถยนต์ ร ำยงำน
ผู้บังคับบัญชำตำมลำดับจนถึงหัวหน้ำส่วนรำชกำรในทันที
(8) งำนด้ำนนโยบำย (ทุกตำแหน่งในฝ่ ำยบริห ำรงำนทั่ วไป) งำนที่ได้รับมอบหมำยให้
รับผิดชอบจัดกำร ส่งเสริม พัฒนำ ประเมิน และรำยงำนผลกำรดำเนินกำรตำมโครงกำร และหรือตัวชี้วัด
สำนักงำนพัฒนำระบบบริกำรทำงกำรแพทย์ และตัวชี้วัดของฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป รวมทั้งกำรจัดทำโครงกำร
ต่ำงๆ ตำมตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ รวมถึงงำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย

-๕๓-

9. แผนผังกระบวนงำน

-549. แผนผังกระบวนงำน
9.1 กระบวนงำนส่วนยุทธศำสตร์และพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ
9.1.1 กระบวนกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์ของสำนักกำรแพทย์
จำนวน
สำนักงำนพัฒนำระบบบริกำรทำงกำรแพทย์ สำนักกำรแพทย์
ระยะเวลำ
คน
ส่วนรำชกำรในสังกัด
ส่วนยุทธศำสตร์และพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ
สำนักยุทธศำสตร์และประเมินผล
5 ชั่วโมง
3
เริ่ม
กำรวิเครำะห์ปัจจัยแวดล้อมองค์กร
(SWOT Analysis)

3 ชั่วโมง

3

2 ชั่วโมง

3

วิสัยทัศน์

พันธกิจ
2 ชั่วโมง

3

4 ชั่วโมง

3

1 วัน

3

เป้ำประสงค์
วัตถุประสงค์
กลยุทธ์/ตัวชี้วัด

ค่ำนิยม/วัฒนธรรมองค์กร
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

-55-

จำนวน
ระยะเวลำ
คน
2 วัน

3

1 ปี

3

(ปีงบประมำณ)

ส่วนรำชกำรในสังกัด

สำนักงำนพัฒนำระบบบริกำรทำงกำรแพทย์ สำนักกำรแพทย์
ส่วนยุทธศำสตร์และพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ
สำนักยุทธศำสตร์และประเมินผล
โครงกำร/กิจกรรม

ส่วนรำชกำรนำแผน
ไปสู่กำรปฏิบัติ

นำแผนไปสู่กำรปฏิบัติ
สิ้นสุด

-569.1.2 กระบวนกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรสำนักกำรแพทย์
จำนวน
สำนักงำนพัฒนำระบบบริกำรทำงกำรแพทย์ สำนักกำรแพทย์
ระยะเวลำ คน
ส่วนรำชกำรในสังกัด
ส่วนยุทธศำสตร์และพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ
สำนักยุทธศำสตร์และประเมินผล
ทันที
เริ่ม
2 สัปดำห์
(14 วัน)

3

(อย่ำงน้อย)
3 วัน

3

ศึกษำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำร
ประชุมระดมควำมคิดเห็นจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
กระบวนกำรจัดทำแผน

2 สัปดำห์
(14 วัน)

2 วัน

3

3

จัดทำ “ร่ำง” แผนปฏิบัติรำชกำรสำนักกำรแพทย์
(N)
ปรับปรุง

เสนอขอควำม
เห็นชอบแผน
เห็นชอบ (Y)

1

-57-

จำนวน
ระยะเวลำ คน
1 วัน

3

1 สัปดำห์
(7 วัน)

3

2 สัปดำห์
(14 วัน)

3

1 ปี
(ปีงบประมำณ)

3

ส่วนรำชกำรในสังกัด

สำนักงำนพัฒนำระบบบริกำรทำงกำรแพทย์ สำนักกำรแพทย์
ส่วนยุทธศำสตร์และพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ
สำนักยุทธศำสตร์และประเมินผล
จัดทำรูปเล่ม

เวียนแจ้งแผนฯ เพื่อนำไป
ปฏิบัติ

ปรับปรุงแผนตำมข้อเสนอแนะ

ส่วนรำชกำรจัดทำแผน

ตรวจสอบควำมถูกต้องของแผนปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร

ดำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำร

สิ้นสุด

พิจำรณำแผน

-589.1.3 กระบวนกำรจัดทำโครงกำร
จำนวน
ระยะเวลำ คน
1 วัน

สำนักงำนเลขำนุกำร สนพ.

สำนักงำนพัฒนำระบบบริกำรทำงกำรแพทย์ สำนักกำรแพทย์
ส่วนยุทธศำสตร์และพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ
เริ่มต้น

2

รับมอบนโยบำย

2

1 สัปดำห์
(7 วัน)

2

แต่งตั้งคณะกรรมกำร/คณะทำงำน

2

ประชุมคณะกรรมกำร/คณะทำงำน

1 วัน

2

3 วัน

2

มอบนโยบำย

ศึกษำ รวบรวม วิเครำะห์ข้อมูล

2 วัน

3 ชั่วโมง

ผู้บริหำร กทม./ผู้บริหำร สนพ.

ตรวจสอบค่ำใช้จ่ำย

จัดทำ “ร่ำง” โครงกำร

ขออนุมัติยกเลิก

เสนอขออนุมัติ
โครงกำร

-59-

จำนวน
ระยะเวลำ
คน

สำนักงำนเลขำนุกำร สนพ.

สำนักงำนพัฒนำระบบบริกำรทำงกำรแพทย์ สำนักกำรแพทย์
ส่วนยุทธศำสตร์และพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ

ดำเนินกำรตำม
ระเบียบพัสดุ

ขั้นตอนพัสดุ (ถ้ำมี)
(จัดซื้อ/จัดจ้ำง)

2 สัปดำห์
(14 วัน)

2

ขึ้นอยู่กับ
แต่ละ
โครงกำรฯ

2

ดำเนินกำรตำมแนวทำงที่กำหนด

1 วัน

2

ติดตำมผลกำรดำเนินงำน

2 วัน

2

สรุปผลกำรดำเนินงำน
สิ้นสุด

ผู้บริหำร กทม./ผู้บริหำร สนพ.

รำยงำนผู้บริหำร

-609.1.4 กระบวนกำรติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร
จำนวน
สำนักงำนพัฒนำระบบบริกำรทำงกำรแพทย์ สำนักกำรแพทย์
ระยะเวลำ คน
ส่วนรำชกำรในสังกัด
ส่วนยุทธศำสตร์และพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ
2 สัปดำห์
(14 วัน)

เริ่มต้น

3

ศึกษำหลักเกณฑ์และแนวทำงกำรประเมินผล

1 วัน

3

1 สัปดำห์

3

3 ครั้ง ๆ
ละ 2
สัปดำห์
(6 สัปดำห์)

3

สยป./สกก./ผต./สตน./สนค.

กำหนดรูป แบบกำรรำยงำนผลกำรปฏิ บั ติ
รำชกำร
- - กำรรำยงำนรำยไตรมำส
- - Daily Plan
- - ตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร

รำยงำนผลตำม
แนวทำง/หลักเกณฑ์

เวียนแจ้งแนวทำง/หลักเกณฑ์ในกำรรำยงำนผลและประเมินผล
ติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร

กำหนดเกณฑ์กำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติรำชกำร

-61-

จำนวน
ระยะเวลำ คน
1 สัปดำห์
(7 วัน)

3

ส่วนรำชกำรในสังกัด
แก้ไข/ปรับปรุงผลกำร
ดำเนินงำน

สำนักงำนพัฒนำระบบบริกำรทำงกำรแพทย์ สำนักกำรแพทย์
ส่วนยุทธศำสตร์และพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ

ไม่สมบูรณ์

สยป./สกก./ผต./สตน./สนค.

ตรวจสอบ/วิเครำะห์ผลกำรดำเนินงำน
สมบูรณ์
ตรวจสอบเอกสำร/หลักฐำน

จัดทำสรุปผลกำรดำเนินงำน
2 สัปดำห์
(14 วัน)

3

เสนอผู้บริหำร
เห็นชอบ

ปรับปรุง

จัดทำหนังสือนำส่งผลกำรปฏิบัติรำชกำร
ตำมคำรับรองฯ

1 วัน

3

รับกำรตรวจประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรในระดับสำนักฯ

สิ้นสุด

พิจำรณำกำหนดวันเข้ำประเมิน

ประเมินผลกำร
ปฏิบัติรำชกำร

-629.1.5 กระบวนกำรงำนพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ
จำนวน
สำนักงำนพัฒนำระบบบริกำรทำงกำรแพทย์ สำนักกำรแพทย์
ระยะเวลำ คน
ส่วนรำชกำรในสังกัด
ส่วนยุทธศำสตร์และพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ
หน่วยงำน กทม./สธ./พม./สปสช
2 วัน

3

รับนโยบำยจำกผู้บริหำร
ศึกษำมำตรฐำนและแนวทำงดำเนินกำร

1 วัน

3

2 วัน

3

2 วัน

2

จัดทำร่ำงโครงกำรหรือแนวทำงกำรดำเนินงำน
ตรวจ แก้ไขร่ำง และเขียนโครงกำรฉบับสมบูรณ์
ตำมที่ได้รับข้อเสนอแนะ

เสนอขออนุมัติ
โครงการ

1 สัปดำห์

3

จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร/คณะทำงำน

กำหนดมำตรฐำน และแนวทำงกำร
ดำเนินกำร

-63จำนวน
ระยะเวลำ คน
1 วัน
2

ส่วนรำชกำรในสังกัด

สำนักงำนพัฒนำระบบบริกำรทำงกำรแพทย์ สำนักกำรแพทย์
ส่วนยุทธศำสตร์และพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ
หน่วยงำน กทม./สธ./พม./สปสช
เวียนคำสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมกำร/คณะทำงำน

2 วัน

3
จัดเตรียมข้อมูลประกอบกำรประชุมคณะกรรมกำร/
คณะทำงำน

1 วัน

3
ประชุมคณะกรรมกำร/คณะทำงำน

1 วัน

2

1 วัน

2

2 วัน

3

จัดทำรำยงำนกำรประชุมฯ
เวียนแจ้งผลกำรประชุมฯ

นาข้อมูลที่ได้จากการ
ประชุมมาวิเคราะห์

-64จำนวน
ระยะเวลำ คน
1 วัน
3

ส่วนรำชกำรในสังกัด

สำนักงำนพัฒนำระบบบริกำรทำงกำรแพทย์ สำนักกำรแพทย์
ส่วนยุทธศำสตร์และพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ
หน่วยงำน กทม./สธ./พม./สปสช
จัดทำรูปแบบกำรดำเนินงำน กิจกรรม

1 วัน

3
กำหนดรูปแบบกำรรำยงำนผลกำร
ดำเนินงำน
- - กำรรำยงำนรำยเดือน/รำยไตรมำส

1 สัปดำห์

3

2 สัปดำห์

3

1 สัปดำห์

3

1 วัน

2

ดำเนินกำร
และรำยงำนผล

เวียนแจ้งแนวทำง/รูปแบบกำรรำยงำนผลและประเมินผล
ติดตำมผลกำรดำเนินงำน

สรุปผลกำรดำเนินงำน
รำยงำนผู้บริหำรและ
หน่วยงำนที่ร้องขอ
หน่วยงำน
สิ้นสุด

-656.1.6 กระบวนกำรงำนสถิติ
จำนวน
ระยะเวลำ คน
ส่วนรำชกำรในสังกัด

สำนักงำนพัฒนำระบบบริกำรทำงกำรแพทย์ สำนักกำรแพทย์
ส่วนยุทธศำสตร์และพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ
ส่วนรำชกำร/บุคคล ภำยนอก
เริ่มต้น

รำยเดือน

2

รับรำยงำน
ทำงเอกสำร /ทำงระบบออนไลน์

30 นำที/
รำยงำน

มีแก้ไข

2

ตรวจสอบควำมถูกต้อง
ครบถ้วนของข้อมูล

ไม่มีแก้ไข

แจ้งส่วนรำชกำรแก้ไข
30 นำที/
รำยงำน

2

1/2 วัน/
รำยงำน
1/2 วัน/
รำยงำน

2

1 วัน

2

บันทึก/ดึงข้อมูลในระบบ
ประมวลผลและวิเครำะห์

2

แปลผล
เอกสำร

นำเสนอและเผยแพร่
สิ้นสุด

เอกสำร /เว็บไซต์

-669.1.7 กระบวนกำรงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
จำนวน
สำนักงำนพัฒนำระบบบริกำรทำงกำรแพทย์ สำนักกำรแพทย์
ระยะเวลำ คน
ส่วนรำชกำรในสังกัด
ส่วนยุทธศำสตร์และพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ
ส่วนรำชกำรภำยนอก
เริ่ มต้น
รำยวัน

3

รับเรื่องขอควำมเห็นชอบจัดหำครุภัณฑ์/วัสดุ
และระบบงำนคอมพิวเตอร์จำกส่วนรำชกำร

30 นำที/
รำยกำร

3

ตรวจสอบแนวทำงและหลักเกณฑ์กำร
พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบกำรจัดหำระบบ
สำรสนเทศของกรุงเทพมหำนคร

30 นำที/
รำยกำร

3

2 วัน/รำยกำร

3

ตรวจสอบ
ตำมหลักเกณฑ์

ไม่เป็นไปตำม
หลักเกณฑ์

ขอควำมเห็นชอบจำกผู้บริหำร
เทคโนโลยีสำรสนเทศระดับสูง
ประจำสำนักกำรแพทย์ (DCIO)

15 นำที/
รำยกำร

3

ส่งเรื่องคืนส่วนรำชกำรเจ้ำของ
เรือ่ งดำเนินกำรดำเนินกำร

สิ้นสุด

ขอควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรดิจทิ ัล
กรุงเทพมหำนคร

-67จำนวน
ระยะเวลำ คน

ส่วนรำชกำรในสังกัด

สำนักงำนพัฒนำระบบบริกำรทำงกำรแพทย์ สำนักกำรแพทย์
ส่วนยุทธศำสตร์และพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ
ส่วนรำชกำรภำยนอก
เริ่มต้น
ผู้บริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศระดับสูง
ประจำสำนักกำรแพทย์ (DCIO)
กำหนดนโยบำยเบื้องต้นด้ำนสำรสนเทศ

5 วัน

3

2 วัน

3

2 วัน

3

30 นำที

3

สำรวจควำมต้องกำรด้ำน
สำรสนเทศของส่วนรำชกำร
ศึกษำ สืบค้นข้อมูลเพือ่ จัดทำร่ำง
โครงกำรด้ำนสำรสนเทศ

นำเสนอผลสำรวจและร่ำงโครงกำร
เสนอคณะกรรมกำรบริหำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศ
ของสำนักกำรแพทย์พิจำรณำ
ส่งเรื่องให้สำนักงำนเลขำนุกำร
ดำเนินกำรจัดซื้อ/
จัดจ้ำง ตำมระเบียบพัสดุของ
กรุงเทพมหำนคร
สิ้นสุด

ผู้รับ ผิด ชอบด ำเนิ น กำรจั ด ท ำรำยละเอี ย ดเพื่ อ ขอ
อนุมัติโครงกำร /งบประมำณจำกผู้มีอำนำจอนุมัติ
และขอควำมเห็นชอบในหลักกำรจำกคณะกรรมกำร
ดิจทิ ัลกรุงเทพมหำนคร

-689.2 กระบวนงำนส่วนพัฒนำบุคลำกร
9.2.1 กระบวนกำรขออนุมัติให้ข้ำรำชกำรในสังกัดสำนักกำรแพทย์ เข้ำรับกำรอบรม ประชุม สัมมนำ ศึกษำดูงำน ในประเทศ ระยะเวลำไม่เกิน ๙๐ วัน
จำนวน
สำนักงำนพัฒนำระบบบริกำรทำงกำรแพทย์ สำนักกำรแพทย์
ระยะเวลำ คน ส่วนรำชกำรใน
ส่วนพัฒนำบุคลำกร
สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำร
ปลัด ฯ/ รองปลัด
สังกัด
กรุงเทพมหำนคร
เริ่มต้น
๕ นำที

2

๑๕ นำที

2

๑๕ – ๓๐
นำที

2

ล.สนพ / สนพ. ส่งเรื่องมำยัง สพบ.
สพบ. ส่งต่อเรื่องเข้ำ ส่วนพัฒนำบุคลำกร / กลุ่มงำนพัฒนำวิชำกำร

ตรวจสอบควำมถูกต้องของเอกสำร

ส่งเรื่องคืน
ส่วนรำชกำร
เพื่อแก้ไข

ตรวจสอบ วิเครำะห์ พิจำรณำควำมถูกต้อง
เหมำะสมในกำรขออนุมัติ

เอกสำรไม่ถูกต้อง

๓๐ นำที –
๑ ชั่วโมง
(แล้วแต่
กรณี)

เอกสำรถูกต้อง

2
ดำเนินกำรจัดทำหนังสือขออนุมัติเสนอ ผอ.สนพ.
โดยผ่ำน ผอ.ส่วนพัฒนำบุคลำกร
และเสนอ ผอ.สพบ.

-69จำนวน
ระยะเวลำ คน

ส่วนรำชกำรใน
สังกัด

สำนักงำนพัฒนำระบบบริกำรทำงกำรแพทย์ สำนักกำรแพทย์
ส่วนพัฒนำบุคลำกร
สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำร
กรุงเทพมหำนคร

ส่งเรื่องเสนอปลัดฯ
ปลัดฯมอบอำนำจ ให้รองปลัด พิจำรณำ

2

2

30 นำที
1 ชั่วโมง

2

ใช้งบประมำณ

ไม่ใช้งบประมำณ

2

๓๐ นำที –
๑ ชั่วโมง
(แล้วแต่
กรณี)

ปลัด ฯ/ รองปลัด

ส่งเรื่องคืน
ส่วนรำชกำร

แจ้งส่วน
รำชกำรที่
เกี่ยวข้อง

รำยงำนผลกำร
ดำเนินกำรอบรม
ประชุม ฯลฯ
มำยัง สพบ.

ส่งเรื่องคืน หรือ ประสำนถอนเรื่องคืน

ส่งเรื่องให้ สพข.
พิจำรณำ
ควำมเหมำะสม
ไม่เหมำะสม/
ไม่เห็นชอบ/
ประสำนถอนเรื่อง

เหมำะสม/เห็นชอบ
ส่งเรื่องเสนอ

คืน

ส่งเรื่องกลับ
สพบ.สนพ.

รับรำยงำนผลกำรดำเนินกำร
ตรวจสอบควำมถูกต้อง

รองปลัดฯ (ดูแล สพข.
สนพ.) /เสนอผู้ว่ำฯ ลง
นำมอนุมัติ

-70จำนวน
ระยะเวลำ คน

๓๐ นำที
1 ชั่วโมง

2

ส่วนรำชกำรใน
สังกัด

สำนักงำนพัฒนำระบบบริกำรทำงกำรแพทย์ สำนักกำรแพทย์
ส่วนพัฒนำบุคลำกร
สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำร
กรุงเทพมหำนคร

สพบ.เสนอเรื่องรำยงำนไปยัง
ผอ.สนพ เพื่อพิจำรณำลงนำมถึง
สพข.

สพบ. ส่งเอกสำรผลกำรดำเนินกำร/
รำยงำนกำรประชุม/อบรม ไปยัง สพข.

10 นำที

2

รวบรวมสถิติกำร
ดำเนินกำร

สิ้นสุด

รับเอกสำรรำยงำนผล
จำก สนพ.

ปลัด ฯ/ รองปลัด

-719.2.2 กระบวนกำรขออนุมัติให้ข้ำรำชกำรไปศึกษำ ฝึกอบรม ในประเทศระยะเวลำ 90 วันขึ้นไป
จำนวน
สำนักงำนพัฒนำระบบบริกำรทำงกำรแพทย์ สำนักกำรแพทย์
ระยะเวลำ คน ส่วนรำชกำรในสังกัด
ส่วนพัฒนำบุคลำกร
กลุ่มงำน
กำรเจ้ำหน้ำที่

สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำร
กรุงเทพมหำนคร

เริ่ม

5 นำที

1

1 ชั่วโมง
2 วัน

1

1 ชั่วโมง
2 วัน

1

รับเรื่องขออนุมัติจำกส่วนรำชกำร

ส่งเรื่องขออนุมัติฯ

แจ้งส่วนรำชกำร
ดำเนินกำรแก้ไข/เพิ่มเติม
เอกสำร

ไม่ถูกต้อง

กลุ่มงำนพัฒนำวิชำกำร
ตรวจสอบโครงกำรเอกสำรประกอบ
ฯ

จัดทำหนังสือขออนุมัติ

เสนอเรื่องขออนุมัตผิ ่ำน
รป.กทม. ที่กำกับดูแล
หน่วยงำน

รป.กทม. สั่งกำรให้ สพข.
ดำเนินกำร

-72-

จำนวน
ระยะเวลำ คน

ส่วนรำชกำรในสังกัด

สำนักงำนพัฒนำระบบบริกำรทำงกำรแพทย์ สำนักกำรแพทย์
ส่วนพัฒนำบุคลำกร
กลุม่ งำน
กำรเจ้ำหน้ำที่

สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำร
กรุงเทพมหำนคร

สพข.ตรวจสอบ
โครงกำรและ
เอกสำรประกอบ

5 นำที

1 วัน

1

1

รับเรื่องแจ้งกำรอนุมตั ิฯ

แจ้งส่วนรำชกำร

ตรวจสอบ

นำเสนอเรื่องต่อผู้มีอำนำจ
อนุมัติ (ป.กทม. , ผว.กทม.)
จัดทำสัญญำ (กรณี
ระยะเวลำ
90 วันขึ้นไป)

ลงประวัติ
ข้ำรำชกำร
(ก.ก.1)

นำเสนอ
ก.ข.ก.
เพือ่
พิจำรณำ
(กรณีไม่
เป็นไปตำม
แผนพัฒนำ
บุคลำกร)

เห็นชอบ

-73จำนวน
ระยะเวลำ คน

สำนักงำนพัฒนำระบบบริกำรทำงกำรแพทย์ สำนักกำรแพทย์
ส่วนพัฒนำบุคลำกร
กลุ่มงำน
กำรเจ้ำหน้ำที่

ส่วนรำชกำรในสังกัด

สำเร็จกำรศึกษำ/กำรฝึกอบรม
ตำมช่วงเวลำที่อนุมัติ

1 – 2 วัน

1

30 นำที

1

1 ชั่วโมง
2 วัน

1

จัดทำหนังสือฯ

ส่วนรำชกำรแจ้งเรื่อง
รำยงำนตัวกลับ

ตรวจสอบ

ส่วนพัฒน์ฯ.แจ้งเรื่อง
รำยงำนตัวกลับ ไปยัง สก.
สนพ., สพข. และ ส.กก.
เพื่อบันทึกทะเบียนประวัติ

ไม่สำเร็จกำรศึกษำ/
กำรฝึกอบรม ตำม
ช่วงเวลำที่อนุมัติ

ขอ
เปลี่ยนแปลง
กำหนดกำร
เดินทำง

ส่วนรำชกำรขอ
ขยำยเวลำกำรลำ
ศึกษำ

ส่วนรำชกำร
ขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงฯ

ตรวจสอบ
นำเสนอเรื่องขอ
อนุมัติผ่ำน รป.กทม.
ทีด่ ูแลกำกับ
หน่วยงำน

สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำร
กรุงเทพมหำนคร

ตรวจสอบ
เสนอเรื่องขอ
อนุมตั ิผ่ำน
รป.กทม.
ที่ดูแลกำกับ

ลงประวัติ
ข้ำรำชกำร
(ก.ก.1)

รป.กทม.
สั่งกำรให้
สพข.
ดำเนินกำร

รำยงำน
ป.กทม.
ฯ

รป.กทม.
สั่งกำรให้
สพข.
ดำเนินกำร

-74จำนวน
ระยะเวลำ คน

5 นำที
1 วัน

1

10 นำที

1

ส่วนรำชกำรใน
สังกัด

สำนักงำนพัฒนำระบบบริกำรทำงกำรแพทย์ สำนักกำรแพทย์
ส่วนพัฒนำบุคลำกร
กลุ่มงำน
กำรเจ้ำหน้ำที่
รับเรื่องกำรอนุมตั ิฯ

รับเรื่องแจ้งอนุมัติ
ฯ

แจ้งเรื่องกำรอนุมัติ

จัดเก็บเป็นสถิติ
สิ้นสุด

สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำร
กรุงเทพมหำนคร
แจ้งเรื่องกำรขอ
อนุมัติขยำยเวลำฯ
มำยังสนพ.

แจ้งเรื่อง
อนุมัติ
เปลี่ยนแปลง
ระยะเวลำ
มำยัง สนพ.

9.2.3 กระบวนกำรขออนุมัติให้ข้ำรำชกำรไปศึกษำ ฝึกอบรม ประชุม สัมมนำ ดูงำนและปฏิบัติกำรวิจัย ณ ต่ำงประเทศ
จำนวน
ระยะเวลำ คน ส่วนรำชกำรในสังกัด

สำนักงำนพัฒนำระบบบริกำรทำงกำรแพทย์ สำนักกำรแพทย์
ส่วนพัฒนำบุคลำกร
กลุม่ งำน
กำรเจ้ำหน้ำที่

สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำร
กรุงเทพมหำนคร

เริ่ม

5 นำที

1 ชั่วโมง

1

ส่งเรื่องขออนุมัติฯ

1

แจ้งส่วนรำชกำร
ดำเนินกำรแก้ไข/
เพิ่มเติมเอกสำร

รับเรื่องขออนุมัติจำกส่วนรำชกำร

ไม่ถูกต้อง

กลุ่ ม งำนพั ฒ นำวิชำกำรตรวจสอบ
เอกสำรประกอบฯ โครงกำร

จัดทำหนังสือขออนุมัติ

3 ชั่วโมง

1

เสนอเรื่องขออนุมัตผิ ่ำน
รป.กทม. ที่กำกับดูแลหน่วยงำน
รป.กทม. สั่งกำรให้ สพข.
ดำเนินกำร

-76จำนวน
ระยะเวลำ คน ส่วนรำชกำรในสังกัด

สำนักงำนพัฒนำระบบบริกำรทำงกำรแพทย์ สำนักกำรแพทย์
ส่วนพัฒนำบุคลำกร
กลุ่มงำน
กำรเจ้ำหน้ำที่

สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำร
กรุงเทพมหำนคร

สพข.ตรวจสอบ
โครงกำรและ
เอกสำรประกอบ

5 นำที

30 นำที

1

1

รับเรื่องแจ้งกำรอนุมตั ิฯ

แจ้งส่วนรำชกำร

ตรวจสอบ

นำเสนอเรื่องต่อผู้มีอำนำจ
อนุมัติ (ป.กทม. , ผว.กทม.)
จัดทำสัญญำ (กรณี
ระยะเวลำมำกกว่ำ
90 วันขึ้น)

ลงประวัติ
ใน
ก.ก.1

นำเสนอ
ก.ข.ก. เพื่อ
พิจำรณำ
(กรณีไม่
เป็นไปตำม
แผนพัฒนำ
บุคลำกร)

เห็นชอบ

-77จำนวน
ระยะเวลำ คน

สำนักงำนพัฒนำระบบบริกำรทำงกำรแพทย์ สำนักกำรแพทย์
ส่วนพัฒนำบุคลำกร
กลุ่มงำน
กำรเจ้ำหน้ำที่

ส่วนรำชกำรในสังกัด

สำเร็จกำรศึกษำ/กำรฝึกอบรม
ตำมช่วงเวลำที่อนุมัติ

5 นำที

1

30 นำที

1

1 ชั่วโมง

1

จัดทำหนังสือฯ

ส่วนรำชกำรแจ้งเรื่อง
รำยงำนตัวกลับ

ไม่สำเร็จกำรศึกษำ/
กำรฝึกอบรม ตำม
ช่วงเวลำที่อนุมัติ

ขอ
เปลี่ยนแปลง
กำหนดกำร
เดินทำง

ส่วนรำชกำรขอ
ขยำยเวลำกำรลำ
ศึกษำ

ส่วนรำชกำร
ขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงฯ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ส่วนพัฒน์ฯ แจ้งเรื่องรำยงำนตัว
กลับ ไปยังสก. สนพ.และ สพข.
เพื่อบันทึกทะเบียนประวัติ
(กรณีใช้งบประมำณ/ เงินบำรุง

นำเสนอเรื่องขอ
อนุมัติผ่ำน รป.กทม.
ที่ดูแลกำกับ
หน่วยงำน

เสนอเรื่องขอ

รพ.)

อนุมตั ิผ่ำน
รป.กทม.
ที่ดูแลกำกับ

ลงประวัติใน
ก.ก.1

สถำบันพัฒนำ
ข้ำรำชกำร
กรุงเทพมหำนคร

รป.กทม.
สั่งกำรให้
สพข.
ดำเนินกำร

รำยงำน
ป.กทม.
ฯ
รป.กทม.
สั่งกำรให้
สพข.
ดำเนินกำร

สภำวิจัย
แห่งชำติ

สภำ
วิจัยฯ
ทรำบ

-78จำนวน
ระยะเวลำ คน

5 นำที

รับเรื่องกำรอนุมตั ิฯ

1

10 นำที
10 นำที

ส่วนรำชกำรในสังกัด

รับเรื่องแจ้งอนุมัตฯิ

1

สำนักงำนพัฒนำระบบบริกำรทำงกำรแพทย์ สำนักกำรแพทย์
ส่วนพัฒนำบุคลำกร
กลุ่มงำน
กำรเจ้ำหน้ำที่

แจ้งเรื่องกำรอนุมัติ

จัดเก็บเป็นสถิติ
สิ้นสุด

สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำร
กรุงเทพมหำนคร
แจ้งเรื่องกำรขอ
อนุมัติขยำยเวลำฯ
มำยังสนพ.

แจ้งเรื่อง
อนุมัติ
เปลี่ยนแปลง
กำรเดินทำง
มำยัง สนพ.

-799.2.4 กระบวนกำรขออนุมัติโครงกำรฝึกอบรม ประชุม สัมมนำ ศึกษำดูงำนในประเทศของส่วนรำชกำรในสังกัดสำนักกำรแพทย์
จำนวน
ระยะเวลำ คน

ส่วนรำชกำรในสังกัด

สำนักงำนพัฒนำระบบบริกำรทำงกำรแพทย์ สำนักกำรแพทย์
ส่วนพัฒนำบุคลำกร
สำนักกำรแพทย์
เริ่มต้น

๕ นำที

3

๓ ชั่วโมง

3

๓ ชั่วโมง
(วิเครำะห์)

3

๑๕ นำที
(ส่งคืน
แก้ไข)
๓ ชั่วโมง

3

รับหนังสือและโครงกำรฝึกอบรมจำก
งำนตรวจสอบ กลุ่มงำนกำรคลัง
ตรวจสอบควำมถูกต้องของเอกสำร
(ชุดโครงกำร/กำหนดรำยกำร/ค่ำวัสดุฯ)

ส่งเรื่องคืน
ส่วนรำชกำร
เพื่อแก้ไข

ตรวจสอบควำมถูกต้อง
วิเครำะห์โครงกำร ควำมสอดคล้องของหลักกำร
และเหตุผล วัตถุประสงค์

ล
ดำเนินกำรจัดทำหนังสือขออนุมัตพิ ร้อมเสนอคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำร และคำสั่งผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมเพื่อให้ผู้บริหำรลงนำม

สำนักปลัดกรุงเทพมหำนคร

-80จำนวน
ระยะเวลำ คน
15 นำที
30 นำที

ส่วนรำชกำรในสังกัด

3

สำนักงำนพัฒนำระบบบริกำรทำงกำรแพทย์ สำนักกำรแพทย์
ส่วนพัฒนำบุคลำกร
สำนักกำรแพทย์
เวียนแจ้งโครงกำรที่ลงนำมแล้ว
ให้ส่วนรำชกำรทีข่ ออนุมัติ
จัดชุดคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร
และคำสั่งผู้เข้ำฯ

๑๕ นำที
๑ ชั่วโมง
แล้วแต่
กรณี

สำนักปลัดกรุงเทพมหำนคร

3

ผอ.สนพ. เสนอ
ผู้ว่ำฯ พิจำรณำ
บุคคลภำยนอก /ข้ำรำชกำร
ระดับเชี่ยวชำญ ขึ้นไป

ส่งเรื่องคืน
ส่วน
รำชกำร

แจ้งส่วนรำชกำร

เห็นชอบ

ผอ.สนพ. เสนอ
ปลัดฯ พิจำรณำ

บุคลำกร กทม. /ข้ำรำชกำรระดับ
ปฏิบัติงำน – ชำนำญกำรพิเศษ
ชำนำญกำรพิเศษลงมำ

เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ

เวียนแจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร และคำสั่ง
ผู้เข้ำ ไปยังส่วนรำชกำรผู้ดำเนินโครงกำร

ปลัดฯ/รองปลัดฯ
ลงนำมในคำสั่ง

ผอ.สนพ / ผู้วำ่ ฯ
ลงนำมคำสั่ง

-81จำนวน
ระยะเวลำ คน

ส่วนรำชกำรในสังกัด
ดำเนินกำรจัด
โครงกำร

๑๐ นำที

สรุปผลกำรดำเนิน
โครงกำร ส่ง สนพ.และ
สพข.โดยผ่ำน สพบ.

3
3

30 นำที
30 นำที

15 นำที

สำนักงำนพัฒนำระบบบริกำรทำงกำรแพทย์ สำนักกำรแพทย์
ส่วนพัฒนำบุคลำกร
สำนักกำรแพทย์

สำนักปลัดกรุงเทพมหำนคร

รับเรื่องประเมินผลโครงกำร
ตรวจสอบรำยงำนและกำร
ประเมินผลโครงกำร
ส่งเสนอผู้บริหำร
เสนอ ผอ.สนพ. เพื่อทรำบผลกำร
ดำเนินโครงกำร

ส่วนรำชกำร รำยงำน สพข 2/๕๕

รวบรวมสถิติกำรดำเนิน
โครงกำรฯ

ผอ.สนพ
เพื่อทรำบ

รวบรวมรำยงำนสพข.2/55
ส่ง E- mail สพข.

-82จำนวน
ระยะเวลำ คน

ส่วนรำชกำรในสังกัด

สำนักงำนพัฒนำระบบบริกำรทำงกำรแพทย์ สำนักกำรแพทย์
ส่วนพัฒนำบุคลำกร
สำนักกำรแพทย์

กรณีมีกำรเปลี่ยนแปลง แก้ไข ยกเลิกโครงกำรฝึกอบรม
ประชุม สัมมนำ ศึกษำดูงำน
แก้ไขรำยละเอียดของ
โครงกำร (วัน/เวลำ/
สถำนที่/ผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรม /ประชุม /
สัมมนำฯ)

1 ชั่วโมง

ผอ.สนพ
พิจำรณำอนุมัติ

ดำเนินกำรจัดทำหนังสือขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลง

สพบ.เสนอ ผอ.สนพ. ลงนำมอนุมตั ิ
เปลี่ยนแปลงแก้ไข ยกเลิกโครงกำร
ฝึกอบรมประชุม สัมมนำ ศึกษำดูงำน

1 ชั่วโมง

๑๐ นำที

สำนักปลัดกรุงเทพมหำนคร

3

ส่วนรำชกำรรับเรื่อง
และแจ้งผูเ้ กี่ยวข้อง
ดำเนินกำรต่อไป

เวียนแจ้งโครงกำรที่ได้รับอนุมัติเปลี่ยนแปลงแก้ไข
ยกเลิกโครงกำรฝึกอบรมประชุม สัมมนำ ศึกษำดู
งำนให้ส่วนรำชกำร

สิ้นสุด

แจ้ง สพข.เพื่อ
ทรำบกำร
อนุมัติ
เปลี่ยนแปลง

แจ้ง ร.ปลัด เพื่อ
ทรำบกำร
เปลี่ยนแปลง

-839.2.5 กระบวนกำรดำเนินโครงกำรฝึกอบรม ประชุม สัมมนำ ศึกษำดูงำน
จำนวน
ระยะเวลำ คน

ส่วนรำชกำรในสังกัด

สำนักงำนพัฒนำระบบบริกำรทำงกำรแพทย์ สำนักกำรแพทย์
ส่วนพัฒนำบุคลำกร
ธุรกำร
สพบ.

กลุ่มงำน
กำรคลัง

สำนัก
ปลัด
กทม.

หน่วยงำน
ภำยนอก

เริ่ม
รับมอบนโยบำย/โครงกำรตำมแผนงำน

1 ชั่วโมง

2

1 ชั่วโมง

8

ประชุม / มอบหมำยงำน

1 วัน

2

ศึกษำรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

3 - 5 วัน

ขอรำยชื่อผู้เข้ำ
อบรมจำกส่วน
รำชกำร
ที่เกี่ยวข้อง

จัดทำโครงกำร กำหนดกำร
จัดทำคำสั่งผู้เข้ำรับกำรอบรมฯ
คำสั่งของกรรมกำรฯ

-ประสำน
วิทยำกร
-สถำนที่

-84จำนวน
ระยะเวลำ คน

ส่วนรำชกำรในสังกัด

สำนักงำนพัฒนำระบบบริกำรทำงกำรแพทย์ สำนักกำรแพทย์
ส่วนพัฒนำบุคลำกร
ธุรกำร
สพบ.

20 นำที

2

เสนอโครงกำร ให้กลุ่มงำนกำรคลัง
ตรวจสอบค่ำใช้จ่ำยและกันเงิน

13 ชั่วโมง

2

เสนอขออนุมัติโครงกำรจำกผอ.สนพ.
และเสนอหนังสือเสนอป.กทม. เพื่อขออนุมัติคำสั่งฯ

2
45 นำที
2-5 วัน

แจ้งคำสั่งฯ
2

เวียนแจ้งคำสั่งฯ ไปยัง
ส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง
จัดทำเอกสำรประกอบกำรฝึกอบรมฯ
และเตรียมอุปกรณ์ / จัดเตรียมสถำนที่

สำนัก
ปลัด
กทม.

หน่วยงำน
ภำยนอก

ตรวจสอบ
ค่ำใช้จ่ำย
ขออนุมัติ
คำสั่งจำก
ป.กทม. /
ผว.กทม.

รับเรื่องขออนุมัติคำสั่งฯ
จำก ป.กทม.และตรวจสอบ

20 นำที

กลุ่มงำน
กำรคลัง

แจ้งงำน
ธุรกำร
ยืมเงิน
ทดรองจ่ำย

จัดทำ
หนังสือ
เชิญ
วิทยำกร

ป.กทม. /
ผว.กทม.
อนุมัติ
คำสั่งฯ

ประสำน
อำหำรและ
เครื่องดื่ม

-85จำนวน
ระยะเวลำ คน

1 วัน

ส่วนรำชกำรในสังกัด

จัดทำเอกสำรประกอบกำรฝึกอบรมฯ
และเตรียมอุปกรณ์ / จัดเตรียมสถำนที่

1 ชั่วโมง
2 ชั่วโมง 1 วัน
ขึ้นอยู่กับ
กำหนดกำร
อบรม
3 ชั่วโมง
3 ชั่วโมง

กรณีจัดอบรม
ในส่วนรำชกำร

8

จัดเตรียมสถำนที่
ดำเนินกำรฝึกอบรมตำมกำหนดกำร

2
2

กลุ่มงำน
กำรคลัง

สำนักปลัด
กทม.

หน่วยงำน
ภำยนอก

จัดทำคำกล่ำวรำยงำน คำกล่ำวเปิด หนังสือเชิญประธำนเปิดกำร
ฝึกอบรม ผู้กล่ำวรำยงำน และผู้เข้ำร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดฯ

2

8

สำนักงำนพัฒนำระบบบริกำรทำงกำรแพทย์ สำนักกำรแพทย์
ส่วนพัฒนำบุคลำกร
ธุรกำร
สพบ.

บริหำรจัดกำรงบประมำณกำรอบรมฯ
แก้ไขรำยละเอียด
ของโครงกำร (วัน/
เวลำ/สถำนที่/
ผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรม /ประชุม
/ สัมมนำฯ)

ดำเนินกำรจัดทำหนังสือขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลง

เดินทำงไปดู
สถำนที่จัด
อบรมฯ
(กรณีจัด
นอก
สถำนที่)

-86จำนวน
ระยะเวลำ คน

ส่วนรำชกำรในสังกัด

3 ชั่วโมง

1

3 ชั่วโมง

1

แจ้งกำร
เปลี่ยนแปลง

3 ชั่วโมง

1

ยกเลิกคำสั่งผู้เข้ำ
รับกำรฝึกอบรม
/ประชุม /
สัมมนำฯ)

สำนักงำนพัฒนำระบบบริกำรทำงกำรแพทย์ สำนักกำรแพทย์
ส่วนพัฒนำบุคลำกร
ธุรกำร
สพบ.

กลุ่มงำน
กำรคลัง

สำนักปลัด
กทม.

หน่วยงำน
ภำยนอก

ผอ.สนพ
พิจำรณำอนุมัติ
เวียนแจ้งหนังสือขออนุมัติ เปลี่ยนแปลง
ให้ส่วนรำชกำร
ดำเนินกำรจัดทำหนังสือ และคำสั่งยกเลิกคำสั่ง
ผูเ้ ข้ำรับกำรฝึกอบรม /ประชุม / สัมมนำฯ)
ผอ.สนพ /
ผู้ว่ำฯ พิจำรณำ

ปลัดฯ
พิจำรณำ

บุคคลภำยนอก / ระดับเชี่ยวชำญ ขึ้นไป

บุคลำกร กทม. /ข้ำรำชกำรระดับปฏิบัติงำน –
ชำนำญกำรพิเศษ

เห็นชอบ
รองปลัดฯ/ปลัดฯ
ลงนำมในคำสั่ง

เห็นชอบ
ผู้ว่ำ ฯ
ลงนำมคำสั่ง

-87จำนวน
ระยะเวลำ คน

ส่วนรำชกำรในสังกัด

สำนักงำนพัฒนำระบบบริกำรทำงกำรแพทย์ สำนักกำรแพทย์
ส่วนพัฒนำบุคลำกร
ธุรกำร
สพบ.

เวียนแจ้งคำสั่งฯ ให้ส่วนรำชกำรทรำบ
2 ชั่วโมง

2

15 นำที

2

15 นำที

2

1 วัน

2

จัดส่งเอกสำรเบิกจ่ำย

แจ้งเรื่อง
ข้ำรำชกำรไม่เข้ำ
อบรม

รับเรื่องชี้แจงจำกส่วนรำชกำร
และตรวจสอบ
(กรณีไม่เข้ำอบรม)
จัดทำหนังสือเสนอ
ผอ.สนพ.พิจำรณำอนุมัติ

แจ้งอนุมัติ

แจ้งส่วนรำชกำร

จัดทำเอกสำร
เบิกจ่ำย

กลุ่มงำน
กกำรคลัง

สำนักปลัด
กทม.

หน่วยงำน
ภำยนอก

-88จำนวน
ระยะเวลำ คน
1-5วัน
ขึ้นกับ
จำนวน
ผู้อบรม

2

4 ชั่วโมง

2

ส่วนรำชกำรในสังกัด

สำนักงำนพัฒนำระบบบริกำรทำงกำรแพทย์ สำนักกำรแพทย์
ส่วนพัฒนำบุคลำกร
ธุรกำร
สพบ.

สำนักปลัด
กทม.

ประเมินผลกำรอบรม

จัดทำรำยงำนกำรฝึกอบรม
และรำยงำน สพข. 2/55

เสนอรำยงำนกำรฝึกอบรม
ให้
ให้ผผอ.สนพ.
อ.สนพ. รับทรำบ

30 นำที

กลุ่มงำน
กำรคลัง

2

เก็บรวบรวมรำยละเอียดของ
โครงกำรและจัดเก็บเป็นสถิติ
สิ้นสุด

ส่งรำยงำน
สพข. 2
ไปยังสพข.

หน่วยงำน
ภำยนอก

-899.2.6 กระบวนกำรจัดทำแผนพัฒนำบุคลำกรประจำปี สำนักกำรแพทย์
จำนวน
ระยะเวลำ คน

ส่วนรำชกำรในสังกัด

สำนักงำนพัฒนำระบบบริกำรทำงกำรแพทย์ สำนักกำรแพทย์
ส่วนพัฒนำบุคลำกร

สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำร
กรุงเทพมหำนคร

เริ่ม

30 นำที

4

1 วัน

4

เตรียมควำมพร้อม

แจ้งกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรจัดทำ
แผนพัฒนำฯ ไปยังส่วนรำชกำร
รับเรื่องจำก สพข.
ศึกษำรำยละเอียดของแบบสำรวจ

30 นำที

1

10 นำที/
ส่วน
รำชกำร

4

แจ้งกำรจัดทำแผนฯ
จัดส่งแผนฯ

แจ้งแบบสำรวจไปยังส่วนรำชกำร

รับเรื่อง

ประสำนสอบถำม

-90จำนวน
ระยะเวลำ คน

7 วัน

4

ส่วนรำชกำรในสังกัด

ส่วนรำชกำรแก้ไข/
ส่งข้อมูลเพิ่ม

สำนักงำนพัฒนำระบบบริกำรทำงกำรแพทย์ สำนักกำรแพทย์
ส่วนพัฒนำบุคลำกร

แก้ไข / ขอข้อมูลเพิ่มเติม

สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำร
กรุงเทพมหำนคร

ส่วนพัฒนำบุคลำกร ตรวจสอบ
ถูกต้อง

1 วัน
1 วัน

4

3 ชั่วโมง

4

2 วัน

4

1 ชั่วโมง

1

ส่วนพัฒนำบุคคลำกรรวบรวมรวบรวมจำแนกหลักสูตรและ
จัดทำแผนฯ ในภำพรวมของ สนพ.
ถูกต้อง
จัดเตรียมเอกสำร
จัดประชุมคณะกรรมกำรพัฒนำบุคลำกร สนพ.
พิจำรณำ
เห็นชอบ
จัดทำสรุปแผนฯ ในภำพรวมของสำนักกำรแพทย์
แจ้งแผนพัฒนำบุคลำกรฯ ไปยัง สพข. เพื่อพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป

พิจำรณำแผนฯ

-91จำนวน
ระยะเวลำ คน

1 ชั่วโมง

1

2 ชั่วโมง

1

30 นำที

1

15 นำที

4

ส่วนรำชกำรในสังกัด

สำนักงำนพัฒนำระบบบริกำรทำงกำรแพทย์ สำนักกำรแพทย์
ส่วนพัฒนำบุคลำกร

รับแจ้งแผนพัฒนำบุคลำกร

จัดสรรงบประมำณในส่วนของกำรประชุมอบรมฯ
(ระยะเวลำไม่เกิน 90 วัน) ในประเทศ
ส่วนรำชกำรปฏิบัติ
ตำมแผนฯ

แจ้งแผนฯ และงบประมำณไปยังส่วนรำชกำร

จัดเก็บแผนฯ เพื่อไว้ประกอบกำรขออนุมัติ
สิ้นสุด

สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำร
กรุงเทพมหำนคร

สพข. แจ้งแผนพัฒนำ
บุคลำกรฯ ที่ได้รับอนุมัติ
จำกกทม. แล้ว

-929.2.7 กระบวนกำรจัดทำแผนพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรบริหำร
จำนวนวัน

จำนวน
คน

45 วัน

3 คน

๑ วัน

3 คน

ส่วนพัฒนำบุคลำกร (กลุ่มงำนพัฒนำกำรบริหำร)

- Training Need
- แผนบริหำรรำชกำร กทม.
- ยุทธศำสตร์กำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล กทม.
- ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ สนพ.
- นโยบำย
==

ผู้บริหำร สำนักกำรแพทย์/คณะกรรมกำร
พัฒนำบุคลำกร /สพบ./ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง

เริ่ ม

วำงแผนพัฒนำ

- ร่ำงแผนพัฒนำบุคลำกร
ด้ำนกำรบริหำร

ประชุมพิจำรณำร่ำงแผนพัฒนำฯ
5 วัน

๑ คน

90 วัน

๑ คน

90 วัน

3 คน

ทุก 3 เดือน

- ร่ำงแผนพัฒนำฯ
- รำยละเอียดโครงกำร
- งบประมำณโครงกำร

เสนอ สพข. พิจำรณำ จัดสรรงบประมำณ

ก.ข.ก. พิจำรณำ
แผนพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำร
บริหำร ประจำปีงบประมำณ

จัดทำแผนพัฒนำบุคลำกร
ด้ำนกำรบริหำร ประจำปีงบประมำณ
- หนั งสื อ เวี ย นจำก ส.พ.ข.
แ จ้ ง ม ติ ก .ข .ก . แ ล ะ
งบประมำณที่ ไ ด้ รั บ กำร
จัดสรร

ปฏิบัติตำมแผนพัฒนำบุคลำกรฯ

ติดตำมประเมินผล

1 คน
รำยงำนผลกำรดำเนินกำร
ตำมแผน

- รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร
พัฒนำบุคลำกร สำนักกำรแพทย์
- เอกสำรประกอบร่ำงแผนฯ

- รำยงำน Daily Plan
- แบบ สพข. ๒

เห็นชอบ

-939.2.8 กระบวนกำรพัฒนำหลักสูตรฝึกอบรมด้ำนกำรบริหำร
จำนวนวัน จำนวน
คน
10 วัน

ส่วนพัฒนำบุคลำกร (กลุ่มงำนพัฒนำกำรบริหำร)

3 คน

- Training Need
- ผลกำรประเมินหลักสูตร
30 วัน

3 คน
- แผนบริหำรรำชกำร กทม.
- แผนปฏิบัติรำชกำร สนพ.
- นโยบำย ยุทธศำสตร์
- แผนกำรพัฒนำบุคลำกร

๑ วัน

5 วัน

รวบรวม
วิเครำะห์

ควำมต้ อ งกำรและ
ควำมจ ำเป็ น ในกำร
พัฒนำหลักสูตร

1 8o

ร่ำ งหลัก สู ตรโครงกำรฝึ ก อบรม
- ขอบเขตเนื้อหำ / วัตถุประสงค์
- รำยละเอียดหัวข้อวิชำ
- วิธี ก ำร/รูป แบบกำรฝึ ก อบรม
- ระยะเวลำ สถำนที่ วิ ท ยำกร
- วิธีกำรประเมินหลักสูตร

ร่ำงพัฒนำหลักสูตร
ปรับปรุง แก้ไข
ส่งมอบหลักสูตร/
ดำเนินกำรฝึกอบรม

3 คน

สพบ. /คณะกรรมกำรหลักสูตร

- แนวคิดทฤษฎีที่เกีย่ วข้อง
- หลักสูตรอื่นๆที่มีลักษณะ
ใกล้เคียง
- แนวโน้ม สถำนกำรณ์ด้ำน
กำรแพทย์และสำธำรณสุข
ติดตำมประเมินผล /
สรุปผลกำรประเมิน

-แบบประเมินผลหลักสูตร
-รำยงำนกำรประเมินผล

ไม่เห็นชอบ

พิจำรณำ
หลักสูตร

เห็นชอบ

-949.2.9 กระบวนกำรดำเนินโครงกำรฝึกอบรมหลักสูตรทำงกำรบริหำร
จำนวนวัน จำนวนคน
10 วัน

45 วัน

1 วัน

15 วัน

30 วัน

3 คน

กลุ่มงำนพัฒนำกำรบริหำร
- นโยบำยผู้บริหำร สนพ.
- มติ ก.ข.ก
- แผนพัฒนำบุลำกร
ด้ำนกำรบริหำร

3 คน

1 คน

1 คน

- เกณฑ์คุณสมบัติผู้เข้ำรับ
กำรฝึกอบรม
- เกณฑ์กำรจัดสรรจำนวน
ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม

- ระเบียบกรุงเทพมหำนคร
ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรม พ.ศ.2541
- ระเบียบ ข้อกฎหมำย
- หนังสือสั่งกำรต่ำง ๆ

1 คน
- บันทึกขออนุมัติโครงกำร
- คำสั่งผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม
- คำสั่งคณะกรรมกำรฯ

ผู้มีอำนำจลงนำม / ผู้บริหำร

วำงแผนดำเนิน
โครงกำร

Action Plan

ประชุมคณะกรรมกำรคัดเลือก
กลุ่มเป้ำหมำย

- บัญชีรำยชื่อผู้ประสงค์
เข้ำรับกำรฝึกอบรมและ
มีคุณสมบัติตำมเกณฑ์

จัดทำคำสั่งผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม

- บัญชีรำยชื่อผู้ผ่ำนกำร
คัดเลือกให้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรม

จัดทำโครงกำรฝึกอบรมหลักสูตร
ทำงกำรบริหำร

ขออนุมัติโครงกำร
และลงนำมในคำสั่ง ฯ

พิจำรณำ

คัดเลือก

- โครงกำร กำหนดกำร
- โครงสร้ำงหลักสูตร
- ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย
- ค่ำสมนำคุณวิทยำกร
- อนุมัตโิ ครงกำร
- ลงนำมในคำสั่ง

-95จำนวนวัน จำนวนคน
60 วัน

3 คน
- โครงสร้ำงหลักสูตร
- รำยละเอียดหัวข้อวิชำ
- นโยบำยผู้บริหำร

30 วัน

สรรหำวิทยำกร
และสถำนที่ศึกษำดูงำน
ทั้งในและต่ำงประเทศ

- หนังสือเชิญวิทยำกร
- หนังสือขอควำมอนุเครำะห์
ศึกษำดูงำน

- รับเชิญเป็นวิทยำกร
- ตอบรับเข้ำศึกษำดูงำน
ศึกษำดูงำน ณ
ต่ำงประเทศ

1 คน
- มติ ก.ข.ก.
- ระเบียบ หนังสือสั่งกำร

ตำมระยะเวลำ
ของหลักสูตร

ผู้มีอำนำจลงนำม / ผู้บริหำร/
ผู้ที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มงำนพัฒนำกำรบริหำร

ขออนุมัตเิ ดินทำงศึกษำดูงำน
ณ ต่ำงประเทศ

- บันทึกขออนุมัตเิ ดินทำง
- บัญชีรำยชื่อผู้เดินทำง
- ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย
- หนังสือตอบรับ

3 คน
- โครงกำรที่ได้รับอนุมัติ
- คำสั่งให้เข้ำรับกำรฝึกอบรม
- บันทึกอนุมัติโครงกำร
- บันทึกอนุมัติเงินในโครงกำร

ดำเนินโครงกำรตำมแผน
- ขออนุมัติเงินยืมรำยงวด
- จัดหำทรัพยำกร วัสดุ อุปกรณ์
- ประสำนงำนสถำนที่ ยำนพำหนะ
- ประสำนงำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
- จัดทำเอกสำร สื่อกำรเรียน กำรสอน
- จัดทำบันทึกเอกสำรที่เกี่ยวข้อง
- จัดทำประกำศนียบัตร

อนุมัติ

-96-

จำนวนวัน

จำนวนคน

15 วัน

3 คน
- แบบประเมินวิทยำกร รำยวิชำ
- แบบประเมินหลักสูตร
- แบบประเมินโครงกำร
- แบบรำยงำน สพข.2/55

1 วัน

ประเมินผลโครงกำร และ
รำยงำนผลกำรดำเนินโครงกำร

- รำยงำนสรุปผลกำรประเมิน
- รำยงำนผลกำรดำเนินโครงกำร
- รำยงำน สพข.2/55

1 คน
- หนังสือส่งตัวกลับต้นสังกัด
- หนังสือลงบันทึกประวัติ
ข้ำรำชกำร

15 วัน

ผู้มีอำนำจลงนำม/ ผู้บริหำร/
ผู้ทเี่ กี่ยวข้อง

กลุม่ งำนพัฒนำกำรบริหำร

ส่งตัวกลับต้นสังกัด
ลงบันทึกประวัติข้ำรำชกำร

3 คน
- เอกสำรเงินยืมรำยงวด
- เอกสำรยืนยันค่ำใช้จ่ำย
- เอกสำรกำรเบิกจ่ำย

คืนเงินยืม
รำยงำนผลค่ำใช้จ่ำย
ของโครงกำร

สิ้นสุดโครงกำร

- บันทึกคืนเงินยืม
- รำยงำนสรุปค่ำใช้จ่ำยโครงกำร
- เอกสำรประกอบกำรเบิกจ่ำย

รับเรื่อง

-979.2.10 กระบวนกำรพัฒนำบุคลำกรฝึกอบรมหลักสูตรทำงกำรบริหำรที่หน่วยงำนภำยนอกเป็นผู้จัด
จำนวนวัน จำนวนคน
1 วัน

1 คน

เริ่ม
หนังสือแจ้งสมัคร
เข้ำรับกำรอบรม

1 วัน

รับหนังสือเวียนหลักสูตรฝึกอบรม
ทำงกำรบริหำรจำก สพข.

- หลักสูตรฝึกอบรมที่จัดโดย
หน่วยงำนภำยนอก
- หลักสูตรฝึกอบรมที่จัดโดย สพข.

1 คน

ระยะเวลำ
ตำมที่ สพข.
กำหนด

1 คน

5 วัน

1 คน

- นโยบำยผู้บริหำร
- แผนพัฒนำบุคลำกร กทม.
- แผนพัฒนำบุคลำกร สนพ.
- หลักสูตรกำรฝึกอบรม
ทำงกำรบริหำร
- Career Path

เวียนแจ้งส่วนรำชกำรส่งรำยชือ่ ผู้สมัคร
รับเรื่องรำยชื่อผู้สมัคร
จำกส่วนรำชกำร

คัดเลือกผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรม

1 วัน

ผู้มีอำนำจลงนำม/ ผู้บริหำร/
ผู้ที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มงำนพัฒนำกำรบริหำร

1 คน

- บันทึกอนุมัติรำยชือ่ ข้ำรำชกำร
เข้ำรับกำรคัดเลือกเพื่อเข้ำรับ
กำรฝึกอบรมหลักสูตรทำงกำร
บริหำร

ส่งรำยชื่อไป สพข.

- หนังสือแจ้งส่วนรำชกำรส่งรำยชื่อ
- หนังสือต้นเรื่องจำก สพข.
- รำยละเอียดหลักสูตร
- ใบสมัครเข้ำรับกำรฝึกอบรม

- บัญชีรำยชื่อ
- หลักสูตรกำรฝึกอบรม
- เกณฑ์คุณสมบัติ
- เอกสำรประกอบกำรสมัคร

- บันทึกส่งรำยชื่อ
- ใบสมัครผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม
- เอกสำรประกอบกำรสมัคร

ส่งรำยชื่อ

คัดเลือก/ ลงนำม

พิจำรณำ

-98-

จำนวนวัน จำนวนคน

ผู้มีอำนำจลงนำม/ ผู้บริหำร/
ผู้ที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มงำนพัฒนำกำรบริหำร
ได้รับกำรคัดเลือก

1 วัน

1 คน

- หนังสืออนุมัติข้ำรำชกำร
- รำยละเอียดหลักสูตร
- กำหนดกำรฝึกอบรม
ตำมที่
หลักสูตร
กำหนด
1 วัน

พิจำรณำ

รับเรื่องผลกำรพิจำรณำอนุมัติบุคคลฯจำก สพข. และ
เวียนแจ้งส่วนรำชกำรต้นสังกัด และผู้เกีย่ วข้อง

ประสำนแจ้งเรื่อง
ผลกำรพิจำรณำกับผู้สมัคร

ส่งข้ำรำชกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรม
ตำมระยะเวลำที่กำหนด

สิ้นสุด

รับเรื่องส่งตัวกลับ /เวียนแจ้งต้น
สังกัดส่งตัวข้ำรำชกำร
กลับเข้ำปฏิบัติรำชกำร

- หนังสือแจ้งต้นสังกัด
- หนังสือแจ้งลงบันทึกประวัติ
- บันทึกรำยงำนผล
กำรฝึกอบรม

ไม่ได้รับกำรคัดเลือก

1 คน
- จบหลักสูตรกำรฝึกอบรม
- บันทึกส่งข้ำรำชกำรกลับ
ต้นสังกัด
- รำยงำนผลกำรฝึกอบรม

สิ้นสุด

- ทรำบ
- รับรำยงำนผลกำรฝึกอบรม
- ลงบันทึกประวัติข้ำรำชกำร

-999.3 กระบวนงำนศูนย์วิจัยและแพทยศำสตรศึกษำ
9.3.1 กระบวนกำรขออนุมัติกำรทำวิจัยในคนสำนักกำรแพทย์
จำนวน
ระยะเวลำ คน

ส่วนรำชกำรในสังกัด
ส่วนรำชกำรนอกสังกัด

สำนักงำนพัฒนำระบบบริกำรทำงกำรแพทย์ สำนักกำรแพทย์
ศูนย์วิจัยและแพทยศำสตรศึกษำ (กลุ่มงำนวิจัย)

ผู้บริหำรสำนักกำรแพทย์/คณะกรรมกำร
ส่งเสริมกำรวิจัยสำนักกำรแพทย์

เริ่ม
รับเรื่อง
3 ชั่วโมง

1
ต่ำงส่วนรำชกำร

14 วัน
ทำกำร
3 ชั่วโมง

1 วัน

ตรวจสอบโครงกำรวิจัยเบื้องต้น

1
สิ้นสุด
1

1

โครงกำรวิจัย
จำนวน 10 ชุด และ
ไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ไม่อนุญำต

ขอเก็บข้อมูล
เบื้องต้น

อนุญำต

เสนอแบบฟอร์มขออนุมัติ
กำรทำวิจัย
เชิญประชุมคณะกรรมกำรส่งเสริมฯ

ผู้บริหำรสำนัก
กำรแพทย์

-100จำนวน
ระยะเวลำ คน
3 ชั่วโมง

ส่วนรำชกำรในสังกัด
ส่วนรำชกำรนอกสังกัด

สำนักงำนพัฒนำระบบบริกำรทำงกำรแพทย์ สำนักกำรแพทย์
ศูนย์วิจัยและแพทยศำสตรศึกษำ
คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรวิจัยสำนัก
กำรแพทย์

3

พิจำรณำ
โครงกำรวิจัย

จัดกำรประชุม
ภำยใน
7 วัน
ทำกำร

1
รำยงำนกำรประชุม
แจ้งผลกำรพิจำรณำ

1 ชั่วโมง

1
เวียนแจ้ง

ลงสถิติ

ไม่ผ่ำน

สิ้นสุด

ผ่ำน

สำนักงำน
คณะกรรมกำร
จริยธรรมกำรวิจัยใน
คน กทม.
แก้ไขโครงกำรวิจัย
จำนวน 6 ชุด และ
ไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

-1019.3.2 กระบวนกำรขออนุมัติกำรทำวิจัยในคนกรุงเทพมหำนคร
จำนวน
ระยะเวลำ คน

3 ชั่วโมง
15 วัน
ทำกำร
2 วัน

1

สำนักงำนพัฒนำระบบบริกำรทำงกำรแพทย์ สำนักกำรแพทย์
ศูนย์วิจัยและแพทยศำสตรศึกษำ

ส่วนรำชกำรในและ
นอกสังกัด กทม.

ผู้บริหำร สนพ./ผู้บริหำร กทม./
คณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในคน
กรุงเทพมหำนคร

เริ่ม

โครงกำรวิจัย
จำนวน 6 ชุด และ
ไฟล์ข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์

รับเรื่อง
ตรวจสอบโครงกำรวิจัยเบื้องต้น

1
เวียนแจ้ง

ไม่อนุญำต

1
สิ้นสุด

ขอเก็บข้อมูล
เบื้องต้น

อนุญำต

เสนอโครงกำรวิจัยให้เลขำนุกำรฯ พิจำรณำ
แยกประเภทโครงกำร
(Full board ใช้เวลำไม่เกิน 60 วัน /Expeditedใช้เวลำ
ไม่เกิน 27 วัน /Exemption ใช้เวลำไม่เกิน 10 วัน)
กำหนดรหัสโครงกำร

คัดเลือก
กรรมกำร 3
ท่ำน

-102จำนวน
ระยะเวลำ คน
1 วัน

สำนักงำนพัฒนำระบบบริกำรทำงกำรแพทย์ สำนักกำรแพทย์
ศูนย์วิจัยและแพทยศำสตรศึกษำ

ส่วนรำชกำรในและ
นอกสังกัด กทม.

ผู้บริหำร สนพ./ผู้บริหำร กทม./
คณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในคน
กรุงเทพมหำนคร

1
เชิญประชุมคณะกรรมกำรจริยธรรมฯ

4 ชั่วโมง

3

ภำยใน
14 วันทำ
กำร

1

จัดกำรประชุม

รำยงำนกำรประชุม
ไม่รับรอง
แจ้งผลกำรพิจำรณำ
สิ้นสุด

รับรอง/แก้ไข

พิจำรณำ
โครงกำรวิจัย

-103จำนวน
ระยะเวลำ คน

15 นำที

1

สำนักงำนพัฒนำระบบบริกำรทำงกำรแพทย์ สำนักกำรแพทย์
ศูนย์วิจัยและแพทยศำสตรศึกษำ

ส่วนรำชกำรในและ
นอกสังกัด กทม.

แจ้งผู้เกีย่ วข้อง

แก้ไข

ผู้บริหำร สนพ./ผู้บริหำร กทม./
คณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในคน
กรุงเทพมหำนคร

เวียนแจ้ง

อนุมัติ
2 วัน

1

1 วัน

1

1 วัน

1

แก้ไขโครงกำรวิจัย
จำนวน 2 ชุด และ
ไฟล์ข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์

เสนอโครงกำรวิจัยเพื่ออนุมัติ

แจ้งผู้วิจัย/สถำบันผู้วิจัย
และแหล่งเก็บข้อมูล
จัดเก็บโครงกำรวิจัยในแฟ้มเก็บ
ข้อมูลตำมรหัสโครงกำรวิจัย

ประธำนคณะกรรมกำรฯ

-104จำนวน
ระยะเวลำ คน ส่วนรำชกำรในและนอก
สังกัด กทม.

30 นำที

1

สำนักงำนพัฒนำระบบบริกำรทำงกำรแพทย์ สำนักกำรแพทย์
ศูนย์วิจัยและแพทยศำสตรศึกษำ

ลงสถิติ
สิ้นสุด

ผู้บริหำร สนพ./ผู้บริหำร กทม./
คณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในคน
กรุงเทพมหำนคร

-1059.3.3 กระบวนกำรประเมินต่อเนื่องของโครงกำรวิจัยที่ผ่ำนกำรรับรองจริยธรรมกำรวิจัย
จำนวน
ระยะเวลำ คน
3 ชั่วโมง

2 วัน

1

ส่วนรำชกำรในและนอก
สังกัด กทม.
แบบรำยงำน
โครงกำรวิจัย
3 ชุด

สำนักงำนพัฒนำระบบบริกำรทำงกำรแพทย์ สำนักกำรแพทย์
ศูนย์วิจัยและแพทยศำสตรศึกษำ

ผู้บริหำร สนพ./ผู้บริหำร กทม./
คณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในคน
กรุงเทพมหำนคร

เริ่ม
ตรวจสอบรำยงำนโครงกำรวิจัยที่ผ่ำนกำรรับรองจริยธรรม
กำรวิจัย

1
ศึกษำข้อมูลโครงกำรวิจัยที่ได้รับอนุมัติ
เสนอเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
คัดเลือกกรรมกำรพิจำรณำ

3 ชั่วโมง

1
พิจำรณำในทีป่ ระชุม

คณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิ จัยในคน
กรุงเทพมหำนคร

-106จำนวน
ระยะเวลำ คน
14 วัน

ส่วนรำชกำรในสังกัดและ
ภำยนอกสังกัด กทม.

สำนักงำนพัฒนำระบบบริกำรทำงกำรแพทย์ สำนักกำรแพทย์
ศูนย์วิจัยและแพทยศำสตรศึกษำ

ผู้บริหำร สนพ./ผู้บริหำร กทม./
คณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยใน
คนกรุงเทพมหำนคร

1
รำยงำนกำรประชุม

2 วัน
3 วัน

1

เสนอประธำนอนุมัติ
แจ้งผู้วิจัย

หนังสือตอบรับผู้วิจัย

30 นำที
ลงสถิติ

สิ้นสุด

จัดเก็บในแฟ้มตำมรหัสโครงกำร

-1079.3.4 กระบวนกำรจัดทำวิธีดำเนินกำรมำตรฐำนจริยธรรมกำรวิจัยกรุงเทพมหำนคร
จำนวน
สำนักงำนพัฒนำระบบบริกำรทำงกำรแพทย์ สำนักกำรแพทย์
ระยะเวลำ คน
สำนักงำนเลขำนุกำร สนพ.
ศูนย์วิจัยและแพทยศำสตรศึกษำ

1 วัน

เริ่มต้น

2

รับมอบนโยบำย

2

1 สัปดำห์
(7 วัน)

2

แต่งตั้งคณะทำงำน

2

ประชุมคณะทำงำน

3 วัน

2

มอบนโยบำย

ศึกษำ รวบรวม วิเครำะห์ข้อมูล

2 วัน

ปีงบประมำณ

ผูบ้ ริหำร สนพ./ผู้บริหำร กทม./
คณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยใน
คนกรุงเทพมหำนคร

ตรวจสอบค่ำใช้จ่ำย

จัดทำวิธีดำเนินกำรมำตรฐำน

เสนอขออนุมัติ
ค่ำใช้จ่ำย

-108จำนวน
ระยะเวลำ
คน

สำนักงำนเลขำนุกำร สนพ.

สำนักงำนพัฒนำระบบบริกำรทำงกำรแพทย์ สำนักกำรแพทย์
ศูนย์วิจัยและแพทยศำสตรศึกษำ

ดำเนินกำรตำม
ระเบียบพัสดุ

ขั้นตอนพัสดุ
(จัดซื้อ/จัดจ้ำง)

2 สัปดำห์
(14 วัน)

2

1 เดือน

2

1 วัน

2

เสนออนุมัติใช้และแจกจ่ำย

2 วัน

2

สรุปผลกำรดำเนินงำน

ผู้บริหำร สนพ./ผู้บริหำร กทม./
คณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยใน
คนกรุงเทพมหำนคร

จัดทำรูปเล่ม

สิ้นสุด

รำยงำนผู้บริหำร

-1099.3.5 กระบวนกำรจัดทำโครงกำร
จำนวน
ระยะเวลำ คน
1 วัน

สำนักงำนเลขำนุกำร สนพ.

สำนักงำนพัฒนำระบบบริกำรทำงกำรแพทย์ สำนักกำรแพทย์
ศูนย์วิจัยและแพทยศำสตรศึกษำ
เริ่มต้น

2

รับมอบนโยบำย

2

1 สัปดำห์
(7 วัน)

2

แต่งตั้งคณะกรรมกำร/คณะทำงำน

2

ประชุมคณะกรรมกำร/คณะทำงำน

1 วัน

2

3 วัน

2

มอบนโยบำย

ศึกษำ รวบรวม วิเครำะห์ข้อมูล

2 วัน

3 ชั่วโมง

ผู้บริหำร กทม./ผู้บริหำร สนพ.

ตรวจสอบค่ำใช้จ่ำย

จัดทำ “ร่ำง” โครงกำร

ขออนุมัติยกเลิก

เสนอขออนุมัติ
โครงกำร

-110จำนวน
ระยะเวลำ
คน

สำนักงำนเลขำนุกำร สนพ.

สำนักงำนพัฒนำระบบบริกำรทำงกำรแพทย์ สำนักกำรแพทย์
ศูนย์วิจัยและแพทยศำสตรศึกษำ

ดำเนินกำรตำม
ระเบียบพัสดุ

ขั้นตอนพัสดุ (ถ้ำมี)
(จัดซื้อ/จัดจ้ำง)

2 สัปดำห์
(14 วัน)

2

ขึ้นอยู่กับ
แต่ละ
โครงกำรฯ

2

ดำเนินกำรตำมแนวทำงที่กำหนด

1 วัน

2

ติดตำมผลกำรดำเนินงำน

2 วัน

2

สรุปผลกำรดำเนินงำน
สิ้นสุด

ผู้บริหำร กทม./ผู้บริหำร สนพ.

รำยงำนผู้บริหำร

-1119.3.6 กระบวนกำรด้ำนสถิติกำรวิจัย
จำนวน
ระยะเวลำ คน
1 วัน

1

ส่วนรำชกำรภำยในและ
ภำยนอกสังกัด กทม.

สำนักงำนพัฒนำระบบบริกำรทำงกำรแพทย์ สำนักกำรแพทย์
ศูนย์วิจัยและแพทยศำสตรศึกษำ

ผู้บริหำร กทม./ผู้บริหำร สนพ.

เริ่มต้น
รับเอกสำรปรึกษำสถิติงำนวิจัย

1
2 วัน
7 วัน

1
1

1 วัน
3 ชั่วโมง

1

ศึกษำ รวบรวม วิเครำะห์ข้อมูล
แจ้งนัดปรึกษำสถิติงำนวิจัย

ให้คำปรึกษำ/ตรวจสอบโครงกำรวิจัย

ลงสถิติ
สิ้นสุด

พิจำรณำ
โครงกำรวิจัย

จัดเก็บในแฟ้มให้คำปรึกษำ

-1129.3.7 กระบวนกำรทุนส่งเสริมกำรวิจัย
จำนวน
ระยะเวลำ คน
1
1 วัน

สำนักงำนเลขำนุกำร สนพ.

สำนักงำนพัฒนำระบบบริกำรทำงกำรแพทย์ สำนักกำรแพทย์
ศูนย์วิจัยและแพทยศำสตรศึกษำ

ผู้บริหำร กทม./ผู้บริหำร สนพ.

เริ่มต้น
ตรวจสอบกำรแจ้งควำมจำนงผู้ขอทุนวิจัย

1
2 วัน
1 สัปดำห์
(7 วัน)
3 ชั่วโมง

ศึกษำ รวบรวม วิเครำะห์ข้อมูล

1

แต่งตั้งคณะกรรมกำรทุนวิจัย

1

ประชุมคณะกรรมกำรฯ

1 วัน

1

3 วัน

1

รำยงำนกำรประชุม

แจ้งผู้ขอรับทุน

โครงกำรวิจัยที่อนุมัติ
แล้ว
เสนอขออนุมัติ
โครงกำร

-113จำนวน
ระยะเวลำ
คน

สำนักงำนเลขำนุกำร สนพ.

สำนักงำนพัฒนำระบบบริกำรทำงกำรแพทย์ สำนักกำรแพทย์
ส่วนยุทธศำสตร์และพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ

2 สัปดำห์
(14 วัน)

1

3 0 ชั่วโมง

1

1 วัน

1

จัดทำรูปเล่ม

30 ชั่วโมง

1

ลงสถิติ

ดำเนินกำรตำม
ระเบียบกำรเงิน

ขั้นตอนกำรเบิกจ่ำยทุน

ผู้ขอรับทุนรับเงินทุนวิจัย

สิ้นสุด

ผู้บริหำร กทม./ผู้บริหำร สนพ.

-1149.3.8 กระบวนกำรจัดสรรเงินให้แก่ศูนย์แพทยศำสตรศึกษำชั้นคลินิกสำขำฯ
จำนวน
ระยะเวลำ คน

โรงพยำบำลในสังกัดสำนักกำรแพทย์

สำนักงำนพัฒนำระบบบริกำรทำงกำรแพทย์ สำนักกำรแพทย์
ศูนย์แพทยศำสตรศึกษำชั้นคลินิกสำนักกำรแพทย์

สถำบันกำรศึกษำ

เริ่ม
1 วัน

จัดทำแผนค่ำใช้จ่ำยรำยปี
ด้ำนแพทยศำสตรศึกษำ

พิจำรณำจัดสรรเงินให้แก่
โรงพยำบำลในสังกัดสำนัก
กำรแพทย์ที่ทำข้อตกลงร่วมกับ
สถำบันกำรศึกษำ

1 วัน

1–2
ชม.

ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรเงินกองทุนฯ

โรงพยำบำลเปิดบัญชี
เพื่อรับเงินที่ได้รับจัดสรร

โอนเงินให้โรงพยำบำลในสังกัดสำนักกำรแพทย์
ที่ทำข้อตกลงร่วมกับสถำบันกำรศึกษำ
สิ้นสุด

โอนเงินตำมสัดส่วน
ที่ทำข้อตกลงไว้

แพทยสภำ

-1159.3.9 กระบวนกำรจัดสอบและประเมินผลกำรศึกษำ
จำนวน
ระยะเวลำ

สำนักงำนพัฒนำระบบบริกำรทำงกำรแพทย์ สำนักกำรแพทย์
คน

โรงพยำบำลในสังกัด
สำนักกำรแพทย์

กลุ่มงำนแพทยศำสตรศึกษำ

สำนักกำรแพทย์

เริ่ม
แต่งตั้งคกก. ประเมินผลฯ

กำหนดรูปแบบ
กำรประเมินผล

จัดทำร่ำงคำสั่งแต่งตั้ง คกก. ออกข้อสอบ/
คัดเลือกข้อสอบ/จัดทำสำเนำข้อสอบ/
พิจำรณำข้อสอบ
คกก. ออก
ข้อสอบ

จัดประชุม
คกก. คัดเลือกข้อสอบ

ผอ.สนพ.
ลงนำม

สถำบันกำรศึกษำ

-116จำนวน
ระยะเวลำ

สำนักงำนพัฒนำระบบบริกำรทำงกำรแพทย์ สำนักกำรแพทย์
คน

โรงพยำบำลในสังกัด
สำนักกำรแพทย์

กลุ่มงำนแพทยศำสตรศึกษำ

ภำควิชำ
ตรวจสอบควำมถูกต้อง

จัดทำข้อสอบต้นฉบับ

สำนักกำรแพทย์

จัดทำสำเนำข้อสอบ
จัดทำประกำศสอบ

จัดห้องสอบ

จัดทำผังห้องสอบ

จัดสอบ
ตรวจข้อสอบ
MEC, CRQ, OSCE

จัดทำคะแนน
ตัดเกรด

ตรวจข้อสอบและวิเครำะห์
ข้อสอบ MCQ

ผอ.สนพ.
ลงนำม

สถำบันกำรศึกษำ

-117จำนวน
ระยะเวลำ

สำนักงำนพัฒนำระบบบริกำรทำงกำรแพทย์ สำนักกำรแพทย์
คน

โรงพยำบำลในสังกัด
สำนักกำรแพทย์

กลุ่มงำนแพทยศำสตรศึกษำ

ตรวจสอบ
ควำมถูกต้อง

จัดประชุม คกก. รำยวิชำ
เพื่อรับรองเกรดเบื้องต้น

สำนักกำรแพทย์

สถำบันกำรศึกษำ

คกก. ประเมินผลฯ
รับรองผลกำรศึกษำ

จัดทำรำยงำนผล
กำรศึกษำ
ผู้บริหำรลงนำม

รวบรวมเอกสำร
รำยงำนผลกำรศึกษำ

ประกำศเกรด
อย่ำงไม่เป็นทำงกำร
สิ้นสุด

ผอ.สนพ.
ลงนำม

รับรองผล
กำรศึกษำ

เอกสำร
รับรองผลกำรศึกษำ

-1189.3.10 กระบวนกำรเบิกจ่ำยค่ำตอบแทนผ่ำนระบบสำรสนเทศ
จำนวน
ระยะเวลำ
คน
1 สัปดำห์/
1 เดือน

2

ศูนย์แพทยศำสตรศึกษำชั้นคลินิก
สำขำฯ

สำนักงำนพัฒนำระบบบริกำรทำงกำรแพทย์ สำนักกำรแพทย์
ศูนย์แพทยศำสตรศึกษำชั้นคลินิก

เริ่ม
บันทึกข้อมูลในระบบบริหำร ศพค.
ตำรำงเรียน/ตำรำงสอน

1 - 2 วัน

1
ตรวจสอบข้อมูล
ค่ำตอบแทนในระบบ

1 วัน

2

2 – 3 วัน

2

กรณีแก้ไข

สั่งพิมพ์
- หลักฐำนกำรจ่ำยเงิน
ค่ำตอบแทนอำจำรย์ผู้สอน
ลงนำม
- อำจำรย์ผู้สอนลงนำมในใบรับรอง
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนและลงนำม
ผู้รับเงินในเอกสำรหลักฐำนกำรจ่ำยเงิน
ค่ำตอบแทนอำจำรย์ผู้สอน
- หัวหน้ำกลุ่มงำนลงนำมรับรองกำร
ปฏิบัติงำน

เอกสำรรับรองกำรปฏิบัติงำน

สำนักกำรแพทย์

-119จำนวน
ระยะเวลำ คน
1 วัน
1

ศูนย์แพทยศำสตรศึกษำชั้นคลินิกสำขำฯ

สำนักงำนพัฒนำระบบบริกำรทำงกำรแพทย์ สำนักกำรแพทย์
ศูนย์แพทยศำสตรศึกษำชั้นคลินิก

สำนักกำรแพทย์

จัดทำเอกสำรประกอบกำรเบิกจ่ำย
ค่ำตอบแทน

1
สัปดำห์

1

1
สัปดำห์

1

1 วัน

4

ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำน +
เบิกจ่ำย
กรณีมีกำรแก้ไข

ตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลและ
รำยจ่ำยเงินในระบบ
ใบสรุปกำรโอน

กค.สนพ.

อนุมัติฎีกำ/
เบิกจ่ำย(เช็ค)

-120จำนวน
ระยะเวลำ คน
1 วัน

ศูนย์แพทยศำสตรศึกษำชั้นคลินิกสำขำฯ

ใบสำคัญกำรโอนเงิน
- ส่งสำเนำเอกสำรกำรโอน

สำนักงำนพัฒนำระบบบริกำรทำงกำรแพทย์ สำนักกำรแพทย์
ศูนย์แพทยศำสตรศึกษำชั้นคลินิก

สำนักกำรแพทย์

สั่งโอน
แจ้งเตือนผ่ำนระบบอำจำรย์
(เมนูค่ำตอบแทน)
ข้อมูล/หลักฐำนกำรโอน
-เลขฎีกำที่อนุมัติ
-จำนวนเงินที่โอน
-วัน/เวลำ โอน

1 วัน

ส่งหลักฐำนใบสำคัญรับเงินและ
หลักฐำนกำรจ่ำยเงินค่ำตอบแทน
เกี่ยวกับกำรเรียนกำรสอน

ส่งคืน/จัดเก็บ

กค.สนพ. จัดเก็บ

สิ้นสุด

-1219.3.11 กระบวนกำรขอสนับสนุนครุภัณฑ์กำรเรียนกำรสอนแพทยศำสตรศึกษำชั้นคลินิก
จำนวน
ระยะเวลำ คน

ศูนย์แพทยศำสตรศึกษำชั้นคลินิกสำขำฯ

สำนักงำนพัฒนำระบบบริกำรทำงกำรแพทย์ สำนักกำรแพทย์
ศูนย์แพทยศำสตรศึกษำชั้นคลินิก สำนักกำรแพทย์

สถำบันกำรศึกษำ

เริ่ม
15 นำที

1

4 ชั่วโมง

1

10 นำที

1 วัน

15

2

สำรวจรำยกำรครุภัณฑ์

หนังสือส่งรำยกำรครุภัณฑ์

จัดทำหนังสือขอควำมร่วมมือสำรวจครุภณ
ั ฑ์
ทีเ่ กี่ยวข้องกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
รวบรวมข้อมูลที่ได้รับจำกโรงพยำบำล นำมำ
จัดทำรำยกำร เพื่อเสนอที่ประชุม
คณะกรรมกำรศูนย์แพทยศำสตรศึกษำ
ชั้นคลินิกประชุมพิจำรณำคัดเลือกรำยกำร
ที่จำเป็นและสอดคล้องกับกำรเรียนกำรสอน

- เอกสารรายการ
- ใบเสนอราคากลาง
- รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

- พิจารณาอนุมตั ิรายการครุภณ
ั ฑ์
- ดาเนินการจัดซื้อ

-122จำนวน
ระยะเวลำ คน

ศูนย์แพทยศำสตรศึกษำชั้นคลินิกสำขำฯ

สำนักงำนพัฒนำระบบบริกำรทำงกำรแพทย์ สำนักกำรแพทย์
ศูนย์แพทยศำสตรศึกษำชั้นคลินิก สำนักกำรแพทย์

ขอควำมอนุเครำะห์รำยชื่อ
คณะกรรมกำรตรวจรับครุภณ
ั ฑ์
จำกกลุ่มงำนภำยใน

จัดทำหนังสือขอรำยชื่อคณะกรรมกำร
ตรวจรับครุภัณฑ์ จำก ศพค./รพก./รพจ.

บันทึกขอส่งรายชื่อ
คณะกรรมการตรวจรับ

จัดส่งรำยชื่อคณะกรรมกำรตรวจรับ

15 นำที

1

10 นำที

1

30 นำที

5

ตรวจรับครุภัณฑ์

1 วัน

1

ลงเลขคุมทะเบียนทรัพย์สิน
สิ้นสุด

สถำบันกำรศึกษำ

- ขอรายชื่อคณะกรรมการตรวจรับ

แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจรับครุภัณฑ์

จัดส่งครุภัณฑ์

-1239.3.12 กระบวนกำรจัดโครงกำรเพื่อพัฒนำบุคลำกรทำงด้ำนแพทยศำสตรศึกษำ
จำนวน
ระยะเวลำ

สำนักงำนพัฒนำระบบบริกำรทำงกำรแพทย์ สำนักกำรแพทย์
คน

ศูนย์แพทยศำสตรศึกษำ
ชั้นคลินิกสำขำฯ

ขอรำยชื่อ
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ

3 - 5 วัน
1 – 2 วัน

เสนอโครงกำร ให้กลุ่มงำนกำรคลัง
ตรวจสอบค่ำใช้จ่ำยและกันเงิน

1 – 2 วัน

2

กลุ่มงำน
กกำรคลัง

สำนักปลัด
กทม.

หน่วยงำน
ภำยนอก

-ประสำน
วิทยำกร
-สถำนที่

จัดทำโครงกำร กำหนดกำร
จัดทำคำสัง่ ผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ
คำสั่งกรรมกำรฯ

2

สพบ.

เริ่ม

2
1 วัน

ศูนย์แพทยศำสตรศึกษำชั้นคลินิก สำนักกำรแพทย์

เสนอขออนุมัติโครงกำรจำก ผอ.สนพ.
และเสนอหนังสือเสนอ ป.กทม. เพื่อขออนุมัติคำสั่งฯ

ตรวจสอบ
ค่ำใช้จ่ำย
ขออนุมัติ
คำสั่งจำก
ป.กทม. /
ผว.กทม.

จัดทำ
หนังสือ
เชิญ
วิทยำกร

-124จำนวน
ระยะเวลำ

สำนักงำนพัฒนำระบบบริกำรทำงกำรแพทย์ สำนักกำรแพทย์
คน

ศูนย์แพทยศำสตรศึกษำ
ชั้นคลินิกสำขำฯ

2
แจ้งคำสั่งฯ

เวียนแจ้งคำสั่งฯ ไปยัง
ส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง

2-5 วัน

2

จัดทำเอกสำรประกอบกำรจัดโครงกำรฯ
เตรียมอุปกรณ์ และจัดสถำนที่

1 วัน

2

จัดทำคำกล่ำวรำยงำน คำกล่ำวเปิด หนังสือเชิญประธำนเปิด
โครงกำร ผู้กล่ำวรำยงำน และผู้เข้ำร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดฯ

ประชุมมอบหมำยงำน

1 ชั่วโมง
8
2 ชั่วโมง 1 วัน
ตำม
กำหนดกำร

8

สพบ.

รับเรื่องขออนุมัติคำสั่งฯ
จำก ป.กทม.และตรวจสอบ

20 นำที
45 นำที

ศูนย์แพทยศำสตรศึกษำชั้นคลินิก สำนักกำรแพทย์

กรณีจัดโครงกำร
ในส่วนรำชกำร

จัดเตรียมสถำนที่
จัดโครงกำรตำมกำหนดกำร

แจ้งงำน
ธุรกำร
ยืมเงิน
ทดรองจ่ำย

กลุ่มงำน
กกำรคลัง

สำนักปลัด
กทม.

หน่วยงำน
ภำยนอก

ป.กทม. /
ผว.กทม.
อนุมัติ
คำสั่งฯ

ประสำน
อำหำรและ
เครื่องดื่ม

เดินทำงไปดู
สถำนที่จัด
โครงกำรฯ
(กรณีจัด
นอก
สถำนที่)

-125จำนวน

สำนักงำนพัฒนำระบบบริกำรทำงกำรแพทย์ สำนักกำรแพทย์

ระยะเวลำ

คน

3 ชั่วโมง

2

3 ชั่วโมง

2

3 ชั่วโมง

1

3 ชั่วโมง

1

ศูนย์แพทยศำสตรศึกษำ
ชั้นคลินิกสำขำฯ

ศูนย์แพทยศำสตรศึกษำชั้นคลินิก สำนักกำรแพทย์

บริหำรจัดกำรงบประมำณโครงกำรฯ
แก้ไขรำยละเอียด
ของโครงกำร (วัน/
เวลำ/สถำนที่/
ผูเ้ ข้ำรับกำร
ฝึกอบรม /ประชุม
/ สัมมนำฯ)

ดำเนินกำรจัดทำหนังสือขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลง

ผอ.สนพ
พิจำรณำอนุมัติ
แจ้งกำร
เปลี่ยนแปลง

เวียนแจ้งหนังสือขออนุมัติ เปลี่ยนแปลง
ให้ส่วนรำชกำร

สพบ.

กลุ่มงำน
กกำรคลัง

สำนักปลัด
กทม.

หน่วยงำน
ภำยนอก

-126จำนวน

สำนักงำนพัฒนำระบบบริกำรทำงกำรแพทย์ สำนักกำรแพทย์

ระยะเวลำ

คน

3 ชั่วโมง

1

ศูนย์แพทยศำสตรศึกษำ
ชั้นคลินกิ สำขำฯ

ยกเลิกคำสั่ง
ผู้เข้ำร่วม
โครงกำรฯ

ศูนย์แพทยศำสตรศึกษำชั้นคลินิก สำนักกำรแพทย์

สพบ.

กลุ่มงำน
กำรคลัง

สำนักปลัด
กทม.

ดำเนินกำรจัดทำหนังสือ และคำสั่งยกเลิกคำสั่ง
ผู้เข้ำร่วมโครงกำร
ผอ.สนพ /
ผู้ว่ำฯ พิจำรณำ

ปลัดฯ
พิจำรณำ

บุคคลภำยนอก / ระดับเชี่ยวชำญ ขึ้นไป

บุคลำกร กทม. /ข้ำรำชกำรระดับปฏิบัติงำน
– ชำนำญกำรพิเศษ

15 นำที

รองปลัดฯ/ปลัดฯ
ลงนำมในคำสั่ง

เวียนแจ้งคำสั่งฯ ให้ส่วนรำชกำรทรำบ

3 ชั่วโมง
2 ชั่วโมง

เห็นชอบ

2

2

จัดส่งเอกสำรเบิกจ่ำย
แจ้งเรื่อง
ข้ำรำชกำรไม่เข้ำ
ร่วมโครงกำร

รับเรื่องชี้แจงจำกส่วนรำชกำร และตรวจสอบ
(กรณีไม่เข้ำร่วมโครงกำร)

เอกสำร
เบิกจ่ำย

เห็นชอบ
ผู้ว่ำ ฯ
ลงนำมคำสั่ง

หน่วยงำน
ภำยนอก

-127จำนวน

สำนักงำนพัฒนำระบบบริกำรทำงกำรแพทย์ สำนักกำรแพทย์

ระยะเวลำ

คน

15 นำที

2

1 วัน

2

1-5 วัน
2
4 ชั่วโมง

2

ศูนย์แพทยศำสตรศึกษำ
ชั้นคลินิกสำขำฯ

ศูนย์แพทยศำสตรศึกษำชั้นคลินิก สำนักกำรแพทย์

2

กลุ่มงำน
กำรคลัง

สำนักปลัด
กทม.

จัดทำหนังสือเสนอ
ผอ.สนพ.พิจำรณำอนุมัติ
แจ้งอนุมัติ

แจ้งส่วนรำชกำร
ประเมินผลโครงกำร
จัดทำรำยงำนกำรจัดโครงกำรฯ
เสนอรำยงำนกำรจัดโครงกำร
ให้ ผอ.สนพ. รับทรำบ

30 นำที

สพบ.

เก็บรวบรวมรำยละเอียดของ
โครงกำรและจัดเก็บเป็นสถิติ
สิ้นสุด

เสนอ
รำยงำน

ส่งรำยงำน
ไปยังสพข.

หน่วยงำน
ภำยนอก

-1289.4 กระบวนงำนสนับสนุน
9.4.1 กระบวนกำรด้ำนกำรบริหำรงำนทั่วไป
(1) งำนสำรบรรณ : กำรรับ – ส่งหนังสือรำชกำร
จำนวนวัน จำนวน
(วันทำกำร) (คน)
ธุรกำร ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป
1 – 2 วัน

3 คน

หน่วยงำน
หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป
เริ่ม

หนังสือออก
หน่วยงำนอื่น

เอกสำรออก

ส่วนรำชกำรใน
สพบ.

รับและลงทะเบียน

- หนังสือภำยในจำกหน่วยงำน กทม.
- หนั ง สื อ จำกหน่ ว ยงำนภำยนอก /
บุคคลภำยนอก
- หนังสือจำกส่วน/ฝ่ำยต่ำงๆ

ดำเนินกำรคัดแยก
ไม่เห็นชอบ

จบ

ผู้อำนวยกำรสำนักงำนฯ

เสนอหนังสือส่ง

พิจำรณำ

ไม่เห็นชอบ

พิจำรณำ
เห็นชอบ

สำเนำคืนเจ้ำของ
เรื่อง
สิ้นสุด

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

-129(2) งำนสำรบรรณ : กระบวนกำรย่อยกำรจัดเก็บและกำรทำลำยเอกสำร
จำนวนวัน จำนวน
(วันทำกำร) (คน)
60 วัน

หน่วยงำน
หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป

ธุรกำร ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป

ผู้อำนวยกำรสำนักงำนฯ

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

พิจำรณำสั่งกำร

พิจำรณำสั่งกำร

เริ่ม

6 คน

เอกสำร

สำรวจ

จัดเก็บ

พิจำรณำ

จัดเก็บตำม
ระบบงำนสำร
บรรณ

สิ้นสุด

ทำลำย

สำรวจ/ทำ
บัญชี

ดำเนินกำร
ทำลำย

สิ้นสุด

ตั้งคณะกรรมกำร
พิจำรณำ

-130(3) งำนสำรบรรณ : กำรจัดประชุม
จำนวนวัน จำนวน
(วันทำกำร) (คน)

หน่วยงำน
หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป

ธุรกำร ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป

ผู้อำนวยกำรสำนักงำนฯ

เริ่ม
ไม่เห็นชอบ

1 วัน

1 คน

เตรียมวำระกำรประชุม

พิจำรณำ
เห็นชอบ

1 วัน

2 คน

จัดประชุม

หนังสือเชิญประชุม

รำยงำนกำรประชุม

2 วัน

1 คน

จดบันทึกกำรประชุมและจัดทำ
รำยงำนกำรประชุม

ไม่เห็นชอบ
หนังสือแจ้งมติประชุม

1 วัน

2 คน

แจ้งมติที่ประชุม

2 วัน

4 คน

ติดตำมผล
สิ้นสุด

พิจำรณำ
เห็นชอบ

ผล ก ำรด ำเนิ น ก ำ รต ำม ม ติ ที่
ประชุมจำกเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

-131(4) งำนกำรเจ้ำหน้ำที่ : กำรพ้นทดลองรำชกำร
จำนวนวัน จำนวน
(วันทำกำร) (คน)

ธุรกำร ฝ่ำยบริหำรงำนทัว่ ไป

หน่วยงำน
หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป

ผู้อำนวยกำรสำนักงำนฯ

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

เริ่ม

1 – 2 วัน
7 วัน

5 วัน

1 คน
1 คน

1 คน

ก.พ.7 ฯลฯ

บันทึก

คำสั่งผูไ้ ด้รับรำชกำร

รับหนังสือจำก กจ.สนพ.

ส่งเรื่องกำรพ้นทดลองฯ

รับเรื่องกลับ

สิ้นสุด

พิจำรณำ

-132(5) งำนกำรเจ้ำหน้ำที่ : กำรควบคุมวันลำ
จำนวนวัน จำนวน
(วันทำกำร) (คน)

ธุรกำร ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป

หน่วยงำน
หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป

ผู้อำนวยกำรสำนักงำนฯ

เริ่ม

1 วัน

1 คน

1 วัน

1 คน

1 วัน

1 คน

เอกสำรกำรลำ

บันทึก

เอกสำรกำรลำ

รับเอกสำร

เสนอหนังสือ

บันทึกข้อมูล เก็บเอกสำร

สิ้นสุด

พิจำรณำ

พิจำรณำ

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

-133(6) งำนกำรเจ้ำหน้ำที่ : กำรเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่ำจ้ำง
จำนวนวัน จำนวน
(วันทำกำร) (คน)

ธุรกำร ฝ่ำยบริหำรงำนทัว่ ไป

หน่วยงำน
หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป

ผู้อำนวยกำรสำนักงำนฯ

หน่วยงำนทีเ่ กี่ยวข้อง

เริ่ม
รับหนังสือหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรพิจำรณำกำรเลื่อน
ขั้น (กจ.สนพ.)

3 วัน
1 วัน
4 วัน
4 วัน

1 คน

เอกสำรประกอบกำร
ประชุม

จัดเตรียมกำรประชุม
พิจำรณำเลื่อนขั้นฯ

พิจำรณำ

1 คน
1 คน
2 คน

แบบฟอร์มที่ กทม.
กำหนด

จัดส่งบัญชีเอกสำรเลื่อนขัน้
เงินเดือน (กจ.สนพ.)
ดำเนินกำรเลื่อนขั้น
เงินเดือนและจัดเก็บเอกสำร

สิ้นสุด

กจ.สนพ.
คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน
คกก.ของ สนพ.
พิจำรณำเสนอผู้มี
อำนำจอนุมัติ

-134(7) งำนกำรเจ้ำหน้ำที่ : กำรเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่ำจ้ำง
จำนวนวัน จำนวน
(วันทำกำร) (คน)

ธุรกำร ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป

หน่วยงำน
หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป

ผู้อำนวยกำรสำนักงำนฯ

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

เริ่ม

7 วัน

1 คน

5 วัน

1 คน

เอกสำรแนบ

3 วัน

1 คน

แจ้งคำสั่ง

แยกบัญชีตำมลำดับชั้น
และตรวจสอบคุณสมบัติ

รับเอกสำร
ส่งเรื่อง

รับเรื่องกลับ

สิ้นสุด

ดำเนินกำรขอพระรำชทำน
เครื่องรำชย์อิสริยำภรณ์

-135(8) งำนกำรเจ้ำหน้ำที่ : กำรเสนอขอเครื่องรำชย์อิสริยำภรณ์
จำนวนวัน จำนวน
(วันทำกำร) (คน)

ธุรกำร ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป

หน่วยงำน
หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป

ผู้อำนวยกำรสำนักงำนฯ

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

เริ่ม

7 วัน

1 คน

5 วัน

1 คน

เอกสำรแนบ

3 วัน

1 คน

แจ้งคำสั่ง

แยกบัญชีตำมลำดับชั้น
และตรวจสอบคุณสมบัติ

รับเอกสำร
ส่งเรื่อง

รับเรื่องกลับ

สิ้นสุด

ดำเนินกำรขอพระรำชทำน
เครื่องรำชย์อิสริยำภรณ์

-136(9) งำนกำรเจ้ำหน้ำที่ : กำรขอรับบำเหน็จบำนำญ
จำนวนวัน จำนวน
(วันทำกำร) (คน)

ธุรกำร ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป

หน่วยงำน
หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป

ผู้อำนวยกำรสำนักงำนฯ

หน่วยงำนที่เกีย่ วข้อง

พิจำรณำ

พิจำรณำ

ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำร
จ่ำยเงินบำเหน็จ

เริ่ม

2 วัน

1 คน

เอกสำรจำก กจ.สนพ.

รับเอกสำร

1-2
สัปดำห์

1 คน

แบบคำขอรับบำเหน็จ

ส่งเรื่อง

แบบคำขอรับบำเหน็จบำนำญ

1-2
สัปดำห์

1 คน

เก็บเอกสำร
คำสั่งข้ำรำชกำรบำนำญ

จบ

-137(10) งำนกำรเงินและงบประมำณ : กำรจัดทำงบประมำณ
จำนวนวัน จำนวน ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป สำนักงำนพัฒนำระบบบริกำรทำงกำรแพทย์
(วันทำกำร) (คน)
เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชีปฏิบัติงำนหรือชำนำญงำน

หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป

ผู้อำนวยกำรสำนักงำนฯ

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

พิจำรณำ

พิจำรณำ

พิจำรณำ

พิจำรณำ

พิจำรณำ

พิจำรณำ

พิจำรณำ

เริ่ม

3 วัน

1 คน

แจ้งปฏิทินงบประมำณ และหลักเกณฑ์
กำรจัดทำงบประมำณ
แบบคำขอตั้งงบประมำณ
ง.101 – ง.113

20 วัน

2 คน

2 วัน

2 คน

ประชุมพิจำรณำคำขอ
งบประมำณ

2 วัน

2 คน

รำยงำนและบันทึกคำขอตั้ง
งบประมำณในระบบ MIS

5 วัน

1 คน

5 วัน

1 คน

- คำขอตั้งงบประมำณ
ง.101 – ง.113
- สถิติกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ

จัดทำคำขอตั้งงบประมำณ

จัดพิมพ์และรวบรวมคำขอตั้ง
งบประมำณ

เตรียมข้อมูลเพื่อนำเข้ำประชุม
สิ้นสุด

พิจำรณำ

คำขอตั้งงบประมำณ
ง.101 – ง.113

-138(11) งำนกำรเงินและงบประมำณ : กำรบริหำรงบประมำณ
จำนวนวัน จำนวน ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป สำนักงำนพัฒนำระบบบริกำรทำงกำรแพทย์
(วันทำกำร) (คน)
เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชีปฏิบัติงำนหรือชำนำญงำน
2 วัน

1 คน

2 วัน

1 คน

5 วัน

1 คน

- หนั งสือ ขออนุ มัติจั ดสรร
งบประมำณ
- ทะเบียนคุมงบประมำณ
- เอกสำรอื่นที่เกี่ยวข้อง

- แบบฟอร์ม ง.301 ข และ 302 ข
- แบบฟอร์ม ง.202
- หนังสือขออนุมัติเงินประจำงวด
- เอกสำรหลักฐำนตำมที่ สงม.กำหนด

หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป

ผู้อำนวยกำรสำนักงำนฯ

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

พิจำรณำ

พิจำรณำ

รับทรำบแนวทำงกำรปฏิบัติกำร
บริหำรงบประมำณ

พิจำรณำ

พิจำรณำ

ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรขอ
อนุมัติเงินประจำงวด

ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรโอน
งบประมำณ

เริ่ม
รับข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี

ขออนุมัติเงินประจำงวด

แจ้งคำขออนุมัติเงินประจำงวด

- หนังสือแจ้งทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง
- หนังสือขอโอนงบประมำณรำยจ่ำย
- แบบ ง.301ข,302ข
- ทะเบียนคุมงบประมำณ

- ห นั ง สื อ แ จ้ ง ก ำ ร โ อ น
งบประมำณ
- แบบฟอร์ ม ง.301ข และ
302ข

โอนงบประมำณรำยจ่ำย

พิจำรณำ

พิจำรณำ

- หนั ง สื อ ขออนุ มั ติ เ ปลี่ ย น แปลง

เปลี่ยนแปลงงบประมำณ

พิจำรณำ

พิจำรณำ

งบประมำณ
- แบบฟอร์ม ง.304ข
- หนังสือแจ้ง สก.สนพ.เพื่อแจ้ง สงม.

ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำร
เปลี่ยนแปลงงบประมำณ

-139จำนวนวัน จำนวน
(วันทำกำร) (คน)

20 วัน

2 คน

2 วัน

2 คน

2 วัน

2 คน

5 วัน

1 คน

ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป สำนักงำนพัฒนำระบบบริกำรทำงกำรแพทย์
เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชีปฏิบัติงำนหรือชำนำญงำน

หน่วยงำนที่เกีย่ วข้อง

พิจำรณำ

พิจำรณำ

ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดสรร
งบประมำณ

กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี

พิจำรณำ

พิจำรณำ

ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรกันเงิน
ไว้เบิกเหลื่อมปี

ขยำยเวลำกันเงินเหลื่อมปี

พิจำรณำ

พิจำรณำ

ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรขยำย
เวลำกันเงินเหลื่อมปี

- หนังสือแจ้งกำหนดกำรวำงฎีกำเบิก
จ่ำยเงินเหลื่อมปี
- หนังสือแจ้งทุกส่วน/ฝ่ำย
- ใบขยำยเวลำกันเงินเหลื่อมปี
- ทะเบียนคุมงบประมำณ

ผู้อำนวยกำรสำนักงำนฯ

ขออนุมัติจัดสรรเงิน
- หนั ง สื อ แจ้ ง ก ำหนดกำรกั น เงิ น
เหลื่อมปี
- ใบขอกันเงิน
- ทะเบียนคุมงบประมำณ

หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป

สิ้นสุด

-140(12) งำนกำรเงินและงบประมำณ : กำรควบคุมงบประมำณรำยจ่ำย
จำนวนวัน จำนวน ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป สำนักงำนพัฒนำระบบบริกำรทำงกำรแพทย์
หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป
(วันทำกำร) (คน)
เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชีปฏิบัติงำนหรือชำนำญงำน
เริ่ม

1 วัน

1 คน

กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ
ตรวจสอบงบประมำณ

ควบคุมกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ

สิ้นสุด

ผู้อำนวยกำรสำนักงำนฯ

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

-141(13) งำนกำรเงินและงบประมำณ : กำรติดตำมและประเมินผล
จำนวนวัน จำนวน ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป สำนักงำนพัฒนำระบบบริกำรทำงกำรแพทย์
(วันทำกำร) (คน)
เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชีปฏิบัติงำนหรือชำนำญงำน

หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป

ผู้อำนวยกำรสำนักงำนฯ

พิจำรณำ

พิจำรณำ

เริ่ม

1 วัน

1 คน

จัดทำรำยงำนประจำเดือน

เวียนแจ้ง

เร่งรัดกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ

สิ้นสุด

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

-142(14) งำนกำรเงินและงบประมำณ : กำรเงิน – กำรยืมเงิน
จำนวนวัน จำนวน ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป สำนักงำนพัฒนำระบบบริกำรทำงกำรแพทย์
(วันทำกำร) (คน)
เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชีปฏิบัติงำนหรือชำนำญงำน
1 วัน

1-2
คน

- หนังสือขอยืมเงิน
- ใบยืม

หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป

ผู้อำนวยกำรสำนักงำนฯ

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

เริ่ม
รับเอกสำรกำรขอยืมเงิน
ไม่อนุมัติ

1 วัน

1 คน

- ใบขอเบิก
- หนังสือขอยืมเงิน
- ใบยืม

ขออนุมัติเงินยืม

3 คน

ลงนำม

พิจำรณำ
อนุมัติ

เบิกเงินยืม

1 วัน

ลงนำม

รับเงิน

สิ้นสุด

ลงนำม

ลงนำม

ไม่อนุมัติ

พิจำรณำ
อนุมัติ

-143(15) งำนกำรเงินและงบประมำณ : กำรเงิน – กำรเบิกเงินเดือนและค่ำจ้ำง
จำนวนวัน จำนวน ฝ่ำยบริหำรงำนทัว่ ไป สำนักงำนพัฒนำระบบบริกำรทำงกำรแพทย์
หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนทัว่ ไป
(วันทำกำร) (คน)
เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชีปฏิบัติงำนหรือชำนำญงำน
1 - 2 วัน

1 คน

- คำสั่งบรรจุแต่งตั้ง
- คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน
- คำสั่งอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

- แบบแสดงรำยกำรภำษีเงินได้
- แบบแสดงรำยกำรเบิก
- ใบผลัดส่ง
- งบรำยละเอียด

หน่วยงำนที่เกีย่ วข้อง

เริ่ม
รวบรวมหลักฐำนกำรเบิกจ่ำยเงิน

จัดทำเอกสำรและเบิกจ่ำยเงิน

ส่งใบขอเบิกจ่ำยเงิน
- เอกสำรเบิกจ่ำยเงิน

ผู้อำนวยกำรสำนักงำนฯ

รับเงิน

สิ้นสุด

พิจำรณำ

พิจำรณำ

ขออนุมัติหน้ำฎีกำ
เบิกจ่ำยเงิน

-144(16) งำนกำรเงินและงบประมำณ : กำรเงิน – กำรเบิกสำธำรณูปโภค
จำนวนวัน จำนวน
(วันทำกำร) (คน)
1 วัน

1 คน

1 - 2 วัน

1 คน

ธุรกำร ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป

หน่วยงำน
หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป

ผู้อำนวยกำรสำนักงำนฯ

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

เริ่ม
- ใบแจ้งหนี้
รวบรวมหลักฐำนกำรเบิกจ่ำยเงิน
- เอกสำรใบสำคัญ

1 วัน

1 คน

1 วัน

1 คน

1 วัน

1 คน

1 วัน

1 คน

1 วัน

1 คน

จัดทำเอกสำร
- ใบแจ้งหนี้
- เอกสำรประกอบกำร
เบิกค่ำสำธำรณูปโภค

ทำใบขอเบิก MIS
เสนอขออนุมัติใบขอเบิก

ส่งใบขอเบิกและเก็บสำเนำ

รับเงินและนำจ่ำยเจ้ำหน้ำที่

สิ้นสุด

- เอกสำรใบสำคัญ

ลงนำม

ลงนำม
ตรวจสอบและ
อนุมัติฎีกำ

-145(17) งำนกำรเงินและงบประมำณ : กำรเงิน – กำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมสัมมนำ และดูงำน
จำนวนวัน จำนวน
หน่วยงำน
(วันทำกำร) (คน)
ธุรกำร ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป
หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป ผู้อำนวยกำรสำนักงำนฯ
1 - 2 วัน

1 คน

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

เริ่ม
- ใบเสร็ จ/ใบรับรองแทน
ใบเสร็จ
- เอกสำรหลั ก ฐำนกำร
จ่ำยเงิน

รับเอกสำร

ตรวจสอบงบประมำณและเงินงวด

- เอกสำรใบสำคัญ

- บันทึกขอเงินประจำงวด
- สัญญำกำรยืมเงิน

ไม่เห็นชอบ
MIS ร ะ บ บ ก ำ ร
จ่ำยเงิน

ใบขอเบิกที่ผู้มีอำนำจ
เบิกเงินลงนำม

จัดทำใบขอเบิกในระบบ MIS

ลงนำม
- บัน ทึ ก กำรจ่ ำ ยเงิน
ในระบบ MIS

ส่งใบขอเบิก

รับสำเนำฎีกำคืนและจัดเก็บ

สิ้นสุด

พิจำรณำ
ณำ
เห็นชอบ

ตรวจสอบและอนุมตั ิ

-146(18) งำนกำรเงินและงบประมำณ : กำรเงิน – กำรเบิกเงินสวัสดิกำร
จำนวนวัน จำนวน
(วันทำกำร) (คน)
1 วัน

1 คน

ธุรกำร ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป
- ใบขอเบิกเงินสวัสดิกำร
- ใบเสร็จรับเงิน

1 คน

1 - 2 วัน

1 คน

1 วัน

1 คน

จัดทำเอกสำร
- ใบขอเบิก

ส่งใบขอเบิกและเก็บสำเนำ

ใบขอเบิก

ผู้อำนวยกำรสำนักงำนฯ

หน่วยงำนที่เกีย่ วข้อง

เริ่ม
รวบรวมหลักฐำนกำรเบิกจ่ำยเงิน

1 - 2 วัน

หน่วยงำน
หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป

รับเงิน จ่ำยเงินและส่งเอกสำร
คืน

สิ้นสุด

- แบบเบิกจ่ำยเงิน
- งบรำยละเอียดฯ

ลงนำม

ลงนำม
ดำเนินกำรอนุมัติ

-147(19) งำนพัสดุ : กำรเบิกพัสดุ
จำนวนวัน จำนวน
ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป สพบ.
(วันทำกำร) (คน)
เจ้ำพนักงำนพัสดุ/เจ้ำพนักงำนธุรกำร ปฏิบัติงำนหรือชำนำญงำน
เริ่ม

2 วัน
3 วัน

1 คน

รับเรื่องรำยกำรเบิกพัสดุของทุก
ส่วน/ฝ่ำย

1 คน

ทำใบเบิกในระบบ MIS

1 วัน

1 คน

เบิกพัสดุจำกหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง

1 วัน

1 คน

นำใบจ่ำยพัสดุกลับหน่วยงำน

1 วัน

1 คน

1 ช.ม.

1 คน

เก็บรักษำพัสดุ
เตรียมจ่ำยและจ่ำย

หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป

หน่วยงำนทีเ่ กี่ยวข้อง

ตรวจสอบกำรพัสดุที่ขอเบิ ก
ของทุกฝ่ำย เพื่อแยกเบิกตำม
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ไม่อนุมัติ

เข้ ำ ระบบคลั ง พั ส ดุ ก ลำงพร้ อ มใบจ่ ำ ย
สิ่งของ

ลงนำมผ่ำน

พิจำรณำ
อนุมัติ

ตรวจสอบพั ส ดุ กั บ ใบเบิ ก ให้
ตรงกัน

แยกเป็นประเภทจัดทำบั ญชีคุมใน
ระบบ MIS และตำมแบบฟอร์ ม
ทะเบียนคุมพัสดุ
ตรวจสอบลำยมือชื่อ ผู้เบิ ก ผู้จ่ำ ย
ผู้สั่งจ่ำย จัดเตรียมพัสดุตำมใบเบิก

ตัดยอดบัญชีคุมพัสดุ
จบ

ผู้อำนวยกำรสำนักงำนฯ

นำใบเบิ ก พัสดุตัดยอดบั ญ ชีคุมพัสดุคงเหลือให้ เป็ น
ปัจจุบัน สำเนำใบเบิกคืนผู้ขอเบิกเก็บไว้เป็นหลักฐำน

ยื่นใบขอเบิกที่กอง
ทะเบียน

-148(20) งำนพัสดุ : ทรัพย์สิน
จำนวนวัน จำนวน
ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป สพบ.
(วันทำกำร) (คน)
เจ้ำพนักงำนพัสดุ/เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำนหรือชำนำญงำน

หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป

ผู้อำนวยกำรสำนักงำนฯ

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

เริ่ม

1 วัน

1 คน

1 วัน

1 คน

10 วัน

1 คน

กำรรับทรัพย์สิน

จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน

ตรวจสอบกำรได้มำของทรัพย์สิน
ลงรับในระบบ MIS

น ำเอกสำรกำรได้มำพร้ อมเอกสำร
กำรรับในระบบ MISมำใส่ข้อมูลลงใน
แผ่นกำร์ด แยกปี,รำยกำร,ประเภท

เข้ ำ ระบบคลั ง พั ส ดุ ก ลำงพร้ อ มใบจ่ ำ ย
สิ่งของ

พิจำรณำ

ตรวจสอบทรัพย์สิน

แต่งตั้งคณะกรรมกำร

ก่อ นสิ้ น เดื อน ก.ย.ให้ แต่ งตั้งกรรมกำร
ตรวจสอบทรัพย์สินประจำปี

20 วัน
2 วัน
15 วัน

4 คน
1 คน
1 คน

ลงนำมแต่งตั้ง คกก.

นำรำยงำนคณะกรรมกำร
ตรวจสอบกำรได้ มำของทรั พย์ สิ นลงรั บใน
ระบบ MIS

พิจำรณำ

จัดส่งรำยงำนทรัพย์สินประจำปี

ตรวจสอบทรัพย์สิน

ทรำบ

นำเอกสำรแยกเป็น 2 ชุด ส่ง กสพ.และ สตง.

รำยงำนทรัพ ย์สินต่ อ ป.กทม.พร้อ ม
ขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ
และตีรำคำขั้นต่ำทรัพย์สินชำรุด

-149จำนวนวัน จำนวน
(วันทำกำร) (คน)

ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป สพบ.
เจ้ำพนักงำนพัสดุ/เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำนหรือชำนำญงำน

หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป

ผู้อำนวยกำรสำนักงำนฯ

หน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้อง
ไม่อนุมัติ

3 วัน

4 คน

ขออนุมัติจำหน่ำยทรัพย์สิน
คณะกรรมกำรตรวจสอบและตีรำคำขั้นต่ำ
แล้วเสนอขออนุมัติจำหน่ำยพร้อมแต่งตั้ง

ป.กทม.
พิจำรณำ

อนุมัติ

20 วัน

1 คน

ประกำศขำยทอดตลำด

1 วัน

1 คน

วันขำยทอดตลำด

3 วัน

1 คน

3 วัน

1 คน

ลงจ่ำยทรัพย์สิน

ส่ งประกำศและเผยแพร่ ไปยั งผู้ ข ำย
โดยตรง
ได้ตัวผู้ชนะประมูล

ตัดจำหน่ำยออกจำกบัญชีคุม
ป.กทม.
พิจำรณำ

ตรวจสอบทรัพย์สิน

สิ้นสุด

รำยงำนผู้แต่งตั้ง, กสพ.และ สตง.

ทรำบ

-150(21) งำนพัสดุ : กำรจัดซื้อจัดจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจง (วงเงินไม่เกิน 500,000 บำท)
จำนวนวัน จำนวน
ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป สพบ.
หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป
(วันทำกำร) (คน)
เจ้ำพนักงำนพัสดุ/เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำนหรือชำนำญงำน

5 วัน

1 คน

2 วัน

1 คน

1 วัน

1 คน

- รำยละเอียดวัสดุครุภัณฑ์มีหรือไม่มีรำคำมำตรฐำน
- กรณีไม่มีรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะให้อนุมัติแต่งตั้ง
คณ ะกรรมกำรพิ จ ำรณ ำก ำหนดรำยละเอี ย ดและ
คุณลักษณะเฉพำะสำหรับครุภัณฑ์

- ตรวจสอบรำคำตำมท้องตลำด วัสดุครุภัณฑ์
- รำคำมำตรฐำนของสำนักงบประมำณ
- รำคำมำตรฐำนของครุภัณฑ์สำนักงำนของกองทะเบียน
ทรัพย์สินและพัสดุ

ผู้อำนวยกำรสำนักงำนฯ

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

กระบวนกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำง

กำหนดรำยละเอียดวัสดุ
ครุภัณฑ์

ตรวจสอบรำคำท้องตลำด
ตรวจสอบงบประมำณ

ตรวจสอบกำรอนุมัติเงินประจำงวดก่อน
ดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงทำพัสดุ

ดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงวิธี
เฉพำะเจำะจง
ไม่อนุมัติ

1 วัน

1 คน

รำยงำนขอควำมเห็นชอบจัดซื้อจัดจ้ำง

ขอควำมเห็นชอบ
จัดซื้อจัดจ้ำง

ลงนำมผ่ำนในฐำนะ
หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่

ลงนำม

ผอ.สนพ.
พิจำรณำ

อนุมัติ

-151จำนวนวัน จำนวน
(วันทำกำร) (คน)
5 วัน

1 คน

1 วัน

1 คน

ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป สพบ.
เจ้ำพนักงำนพัสดุ/เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำนหรือชำนำญงำน
ใบเสนอรำคำ

- หนังสือขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้ำง
- ใบสั่งซื้อสั่งจ้ำง กำหนดวันส่งมอบ
พัสดุและค่ำปรับ

หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป

ผู้อำนวยกำรสำนักงำนฯ

ติดต่อบริษัท/ห้ำง/ร้ำนให้
เสนอรำคำและเจรำจำตก
ลงรำคำ

ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้ำงพร้อมเสนอ
แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ

ลงนำม

ลงนำม
แต่งตั้งคณะกรรมกำร

5 วัน

2 คน

5 วัน

3 คน

1-3 วัน

3 คน

1 วัน

1 คน

2 วัน

1 คน

- เว็บไซต์ระบบ e-GP
- เว็บไซต์หน่วยงำน
- ปิดประกำศ ณ ที่ทำกำร
- แจ้งผลผ่ำนทำง e-mailตำมแบบให้ทุกรำย
ทรำบ (แจ้งผ่ำนระบบ)

ประกำศผู้ชนะหรือได้รบั กำร
คัดเลือก

ลงนำม

ลงนำม

ลงนำม

ลงนำม

ทำสัญญำ/ข้อตกลงเป็นหนังสือ
- หนังสือส่งมอบพัสดุ
- ใบตรวจสอบรับพัสดุ
- รำยงำนกำรตรวจรับพัสดุ
-รับใบแจ้งเหนี้ลงรับไว้เป็นหลักฐำน

- บันทึกกำรขอเบิกเงิน
- รวบรวมหลักฐำนประกอบฎีกำจ่ำ ยเงิน วำงฎี กำ
เบิกจ่ำยเงิน

ส่งมอบพัสดุ ตรวจรับพัสดุ รำยงำน
ผลกำรตรวจรับพัสดุ

ทรำบ

ตรวจสอบเอกสำรพร้อมตั้งฎีกำเบิกจ่ำย
รวบรวมเอกสำรหลักฐำน บันทึกใน
ระบบ MIS2/e-GP

ส่งกลุม่ งำนกำรคลัง

ลงนำม

ลงนำม

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

-152(22) งำนยำนพำหนะ : กำรควบคุมกำรใช้รถรำชกำร
จำนวนวัน จำนวน
(วันทำกำร) (คน)
31 วัน

6 คน

ธุรกำร ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป

หน่วยงำน
หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป

ผู้อำนวยกำรสำนักงำนฯ

ลงนำม

ลงนำม

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

เริ่ม
รับใบขออนุญำตใช้รถ
ตรวจสอบข้อมูลกำรใช้รถและ
พนักงำนขับรถยนต์
แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้อง
จัดทำรำยงำนกำรใช้รถและสถิติ
กำรใช้รถ
สิ้นสุด

พนักงำนขับรถ
และผู้ขอใช้รถ

สำนักงำน
ตรวจสอบภำยใน

-153(23) งำนยำนพำหนะ : กำรบำรุงรักษำและดูแลยำนพำหนะ
จำนวนวัน จำนวน
(วันทำกำร) (คน)
1 - 7 วัน

ธุรกำร ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป

หน่วยงำน
หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป

ผู้อำนวยกำรสำนักงำนฯ

ลงนำม

ลงนำม

เริ่ม

3 คน
ใบแจ้งซ่อม

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

รับใบแจ้งซ่อม
ขอเห็นชอบและขออนุมัติพร้อม
แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจรับ

นำเสนอ

ใบสั่งจ้ำง

สำเนำหนังสือขออนุมัติ

เอ ก ส ำรป ระ ก อ บ
ฎีกำ

ติดต่อช่ำงและส่งซ่อม
แจ้งคณะกรรมกำรตรวจรับ

ตั้งฎีกำเบิกจ่ำยและบันทึกในระบบ
MIS/e-GP
สิ้นสุด

อนุมัติ

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

-154(24) งำนยำนพำหนะ : กำรควบคุมและรำยงำนกำรเบิกจ่ำยน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลืน่
จำนวนวัน จำนวน
หน่วยงำน
(วันทำกำร) (คน)
ธุรกำร ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป
หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป
31 วัน

ผู้อำนวยกำรสำนักงำนฯ

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

เริ่ม

3 คน
ใบเบิกน้ำมัน

รับใบขอเบิกน้ำมันจำก พขร.
จัดทำใบขอเบิกจำกระบบ MIS

ลงนำม

ลงนำม

นำเสนอ

อนุมัติ

พขร.นำไปเบิกน้ำมัน

สำนักกำรคลัง
รำยงำนสรุปยอดน้ำมัน
ดำเนินกำร

ทำรำยงำนสรุปน้ำมันที่ขอเบิก
ลงนำม
นำเสนอ

สิ้นสุด

ลงนำม
นำเสนอ

ผอ.สนพ.ลงนำมถึง
สยป./กองกลำง

-1559.4.2 กระบวนกำรด้ำนกำรให้บริกำรโสตทัศนูปกรณ์
(1) งำนให้บริกำร
จำนวนวัน จำนวน
ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป สพบ.
(วันทำกำร) (คน)
เจ้ำพนักงำนโสตทัศนศึกษำชำนำญงำน
เริ่ม

1 วัน

1 คน

ตำมระยะเวลำ
กำรจัดฝึกอบรม/
ประชุม

1 คน

ต่อเนื่องตลอดกำร
ใช้งำน

1 คน

ประสำนงำนกับผู้บริหำร
โครงกำร/ผู้จัดกำรประชุม

กำรจัดเตรียม

ควบคุม ดูแลกำรใช้เครื่อง
โสตทัศนูปกรณ์

ประสำนงำนกั บผู้ บริหำรโครงกำรฝึ กอบรมฯ /
ผู้จัดกำรประชุมเพื่อขอทรำบข้อมูลรำยละเอียด
ควำมต้องกำรใช้เครื่องโสตทัศนูปกรณ์

จัดเตรียมเครื่องโสตทัศนูปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้
ในโครงกำรฯ เช่น ไมโครโฟน เครื่องขยำยเสียง
โปรเจคเตอร์ฯลฯ และเตรียมให้เรียบร้อยก่อนเริ่ม
โครงกำร/ประชุม

ค ว บ คุ ม ดู แ ล ก ำ ร ใ ช้ เค รื่ อ ง
โสตทัศนูปกรณ์ในระหว่ำงจัดโครงกำร
ฝึก อบรม/ประชุม จนแล้ วเสร็จ เก็ บ
เครื่องโสตฯ ทั้งหมดเมื่อเสร็จสิ้น

จัดเก็บและกำรบำรุงรักษำ
โสตทัศนูปกรณ์

สิ้นสุด

เก็บรักษำ ตรวจตรำดูแลและซ่อมบำรุง
เครื่ องโสตทั ศนู ป กรณ์ ในควำม
รับผิดชอบให้อยู่ในสภำพดีพร้อมใช้งำน

หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป

ผู้อำนวยกำรสำนักงำนฯ

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

-156(2) งำนออกแบบและผลิตสื่อในงำนบันทึกภำพนิ่ง และภำพเคลื่อนไหวสำหรับโครงกำรฝึกอบรม/ประชุม/กิจกรรมต่ำงๆ
จำนวนวัน จำนวน
ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป สพบ.
หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป ผู้อำนวยกำรสำนักงำนฯ
(วันทำกำร) (คน)
เจ้ำพนักงำนโสตทัศนศึกษำชำนำญงำน
1 วัน

ตลอดระยะเวลำ
ของโครงกำร/
ประชุม/กิจกรรม

ช่วงระยะเวลำที่
กำหนดใน
โครงกำร/
ประชุม/กิจกรรม

2 คน

วำงแผน
ดำเนินกำร

2 คน

ดำเนินกำรผลิต

2 คน

กำรเผยแพร่

สิ้นสุด

- กำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขต
- กำหนดระยะเวลำ ช่วงเวลำและรูปแบบในกำรเผยแพร่
- กำหนดรูปแบบและเทคนิคที่จะใช้
- กำหนดวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้
- กำหนดผู้รับผิดชอบ

- บันทึกภำพนิ่งและภำพเคลื่อนไหว
- รวบรวมลงเครื่องคอมพิวเตอร์และแยกจัดเก็บตำมแฟ้มแยกหมวดหมู่ให้เรียบร้อย
- คัดเลือกภำพนิ่งและภำพเคลื่อนไหว ตำมรูปแบบและขอบเขตที่ได้กำหนด
- ตัดต่อภำพนิ่งและภำพเคลื่อนไหว ตำมรูปแบบและเทคนิคที่ได้กำหนด
- ตรวจสอบและบันทึกเป็นสื่อตำมรูปแบบต่ำงๆ ที่ได้กำหนดไว้
- บันทึกสื่อที่ผลิตลงแหล่ง จัดเก็บข้อมูลต่ำงๆไว้เป็นต้นฉบับ

- เผยแพร่สื่อในโครงกำรฝึกอบรม/ประชุม/กิ จกรรมตำมระยะเวลำและช่วงเวลำที่
กำหนด
- จัดทำสำเนำในรูปแบบต่ำงๆ เพื่อให้บริกำรกับผู้ที่สนใจ
- เผยแพร่และประชำสัมพันธ์ตำมช่องทำงต่ำงๆ ที่กำหนดไว้
- ติดตำมควำมคิดเห็ นและข้อเสนอแนะจำกช่ องทำงต่ำงๆ ที่ได้เผยแพร่และ
ประชำสัมพันธ์

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

-157(3) งำนศิลป์ในโครงกำรฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนำ/กิจกรรมต่ำงๆ
จำนวนวัน จำนวน
ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป สพบ.
หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป
(วันทำกำร) (คน)
เจ้ำพนักงำนโสตทัศนศึกษำชำนำญงำน
1 วัน

ตลอดระยะเวลำ
ของโครงกำร/
ประชุม/กิจกรรม

2 คน

2 คน

ประสำนงำนกับ
ผู้บริหำรโครงกำร

ดำเนินกำร

สิ้นสุด

ประสำนงำนกั บผู้ บริ หำรโครงกำรเพื่ อขอทรำบข้ อมู ล
รำยละเอียดควำมต้องกำรเกี่ยวกับศิลป์ในโครงกำรฯ

ปฏิ บั ติ ง ำนศิ ล ป์ ทุ ก ประเภทตำมควำมต้ อ งกำรของ
ผู้บ ริหำรโครงกำร อำทิ กำรตกแต่งเวที ติ ดตั้งป้ ำยพิธี
เปิดโครงกำร ห้องประชุม จัดทำโปสเตอร์กำหนดกำร
ฝึกอบรม ป้ำยชื่อวิทยำกร ป้ำยชื่อผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม
สื่อ ต่ำงๆ ที่ใช้ในกำรฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนำสำหรับ
วิทยำกร วุฒิบัตร และร่วมจัดทำนิทรรศกำร

ผู้อำนวยกำรสำนักงำนฯ

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

-158(4) งำนศิลป์ในสำนักงำน
จำนวนวัน จำนวน
ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป สพบ.
(วันทำกำร) (คน)
เจ้ำพนักงำนโสตทัศนศึกษำชำนำญงำน
1 วัน

ตำมระยะเวลำที่
กำหนด

2 คน

2 คน

รับแจ้ง

ดำเนินกำร

สิ้นสุด

หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป

รั บแจ้ งจำกงำนต่ ำงๆ กรณี ต้ องกำรให้ จั ด
ท ำงำนเกี่ ยวกับศิ ลป์ ภำยในสำนั กงำน เช่ น
ป้ ำยชื่ อเจ้ ำหน้ ำที่ ป้ ำยชื่ องำน/โปสเตอร์ /
บอร์ดประชำสัมพันธ์กิจกรรม

ปฏิบัติงำนศิลป์ตำมควำมต้องกำรของงำนต่ำงๆ
เช่ น ป้ ำ ยชื่ อ เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ป้ ำ ยชื่ อ งำน /คณ ะ
โปสเตอร์ /บอร์ดประชำสัมพัน ธ์กิจกรรมต่ำงๆ
ออกแบบปกเอกสำรวิชำกำร วำรสำร และคู่มือ
กำรฝึ ก อบรม แผนภู มิ สถิ ติ กำรจ ำลองภำพ
กำรปั้นและจำลองแบบ กรำฟิก และกำรผลิต
สื่อต่ำงๆ

ผู้อำนวยกำรสำนักงำนฯ

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

-1599.4.3 กระบวนกำรด้ำนกำรประชำสัมพันธ์
จำนวนวัน จำนวน
ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป สพบ.
(วันทำกำร) (คน)
นักประชำสัมพันธ์

1 วัน

2 คน

หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป

รับแจ้ง

รับแจ้งจำกงำนต่ำงๆ กรณีต้องกำรให้ ติดตำมไป
เก็ บ ภำพและท ำข่ ำ วประชำสั ม พั น ธ์ ในงำน
ต่ำงๆ

ประสำนงำน

ประสำนตรวจสอบช่วงเวลำ สถำนที่ รำยละเอี ย ด
กำรจัดงำนให้ถูกต้องครบถ้วน

ตำมระยะเวลำ
ของงำน

2 คน

ดำเนินกำร

1 วัน

1 คน

รำยงำนสรุป

สิ้นสุด

ผู้อำนวยกำรสำนักงำนฯ

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

- บันทึกภำพนิ่งและภำพเคลื่อนไหว
- รวบรวมลงเครื่องคอมพิวเตอร์และแยกจัดเก็บตำมแฟ้มแยกหมวดหมู่ให้เรียบร้อย
- คัดเลือกภำพนิ่งและภำพเคลื่อนไหว ตำมรูปแบบและขอบเขตที่ได้กำหนด
- ตัดต่อภำพนิ่งและภำพเคลื่อนไหว ตำมรูปแบบและเทคนิคที่ได้กำหนด
- ตรวจสอบและบันทึกเป็นสื่อตำมรูปแบบต่ำงๆ ที่ได้กำหนดไว้
- บันทึกสื่อที่ผลิตลงแหล่ง จัดเก็บข้อมูลต่ำงๆไว้เป็นต้นฉบับ
- จัดทำภำพสื่อและเนื้อข่ำวประชำสัมพันธ์ ลงข่ำวประชำสัมพันธ์ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ

ลงนำม
1. จัดทำรำยงำนสรุปกำรให้บริกำรเป็นรำยเดือน
2. จัดทำสถิติข่ำวประชำสัมพันธ์ของหน่วยงำน

นำเสนอ

ลงนำม
นำเสนอ

ผอ.สนพ.
พิจำรณำ
ทรำบ
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10.ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน

-16110.1 กระบวนงำนส่วนยุทธศำสตร์และพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ
10.1.1 กระบวนกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์ของสำนักกำรแพทย์
ลำดับ
ที่
1

ผัง
กระบวนกำร
เริ่ม
SWOT Analysis

2

วิสัยทัศน์

ต่อ

ระบบ
ระยะเวลำ
ติดตำม/
ประเมินผล
5 ชั่วโมง - วิเครำะห์ปัจจัยภำยใน/
รูปแบบกำรจัดทำ
- มีเอกสำร
ภำยนอกองค์กรโดย
ยุทธศำสตร์ของคณะ
รวบรวม
กระบวนกำร SWOT
สำธำรณสุขศำสตร์
ข้อมูล
Analysis
ม.มหิดล เป็นต้น
จุดอ่อน
(Strength = จุดแข็ง)
(เชิญอำจำรย์จำก ม.มหิดล จุดแข็ง
(Weakness = จุดอ่อน) เป็นวิทยำกรจัดทำแผน
โอกำส และ
(Opportunity = โอกำส) ยุทธศำสตร์)
ภัยคุกคำม
(Threat = ภัยคุกคำม)
ของสำนัก
กำรแพทย์
3 ชั่วโมง - กำหนดวิสัยทัศน์องค์กร - แผนพัฒนำ
- มีข้อควำม
ระหว่ำงผู้บริหำรและ
กรุงเทพมหำนคร 12 ปี สำคัญของ
ผู้เกี่ยวข้อง
- แผนบริหำรรำชกำร
วิสัยทัศน์
กรุงเทพมหำนคร 4 ปี
สำนัก
- แผนยุทธศำสตร์กำร
กำรแพทย์
พัฒนำสุขภำพคนเมือง
กรุงเทพมหำนคร พ.ศ.
2553 - 2556
รำยละเอียดงำน

มำตรฐำน
คุณภำพงำน

ผู้รับผิดชอบ

แบบฟอร์ม

-ผู้ อ ำนวยกำร
สพบ.
-นั กวิ ช ำก ำร
ส ำธ ำรณ สุ ข
(ฝ่ำยแผนงำน)

SWOT
Matrix
คณะ
สำธำรณสุข
ศำสตร์
ม.มหิดล

-ผู้ อ ำนวยกำร
สพบ.
-นั กวิ ช ำก ำร
ส ำธ ำรณ สุ ข
(ฝ่ำยแผนงำน)

-

เอกสำร
อ้ำงอิง
- รูปแบบกำรจิดทำ
ยุทธศำสตร์ของ
คณะสำธำรณสุข
ศำสตร์ ม.มหิดล
(power point)
- แผนพัฒนำ
กรุงเทพมหำนคร
(20ปี/12ปี)
- แผนบริหำร
รำชกำร
กรุงเทพมหำนคร
4 ปี
- แผนพัฒนำ
สุขภำพแห่งชำติ
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ลำดับ
ที่

ผัง
กระบวนกำร

ระยะเวลำ

รำยละเอียดงำน

มำตรฐำน
คุณภำพงำน

ระบบ
ติดตำม/
ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

แบบฟอร์ม

เอกสำร
อ้ำงอิง

ต่อ
3

4

5

พันธกิจ

เป้ำประสงค์

วัตถุประสงค์

ต่อ

2 ชั่วโมง

2 ชั่วโมง

4 ชั่วโมง

- กำหนดพันธกิจเพื่อมุ่ง - พ.ร.บ.ระเบี ย บ - มีข้อควำมสำคัญ
ไปสู่วิสัยทัศน์องค์กร
บริ ห ำรรำชกำร ของพันธกิจของ
กรุงเทพมหำนคร สำนักกำรแพทย์
พ.ศ. 2528

-ผู้ อ ำนวยกำร
สพบ.
-นั กวิ ช ำก ำร
ส ำธ ำรณ สุ ข
(ฝ่ำยแผนงำน)
- กำหนดเป้ำประสงค์ให้ - พ.ร.บ.ระเบียบ - มี เป้ ำป ระ ส งค์ ที่ -ผู้ อ ำนวยกำร
สอดคล้องพันธกิจ
บริหำรรำชกำร ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ สพบ.
กรุงเทพมหำนคร พั น ธกิ จ ของส ำนั ก -นั กวิ ช ำก ำร
พ.ศ. 2528
กำรแพทย์
ส ำธ ำรณ สุ ข
(ฝ่ำยแผนงำน)
- กำหนดวัตถุประสงค์ ควำมสอดคล้อง - มีเอกสำรแสดง
-ผู้ อ ำนวยกำร
ของแผนยุทธศำสตร์ ของวัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
สพบ.
กับพันธกิจของ
สอดคล้องกับ
-นั กวิ ช ำก ำร
องค์กร
พันธกิจ
ส ำธ ำรณ สุ ข
(ฝ่ำยแผนงำน)

-

-

-

- แผนยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำสุขภำพ
คนเมือง
กรุงเทพมหำนคร
(พ.ศ. 2553 2556)
- แผนฯ ต่ำง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
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ลำดับ
ที่

ผัง
กระบวนกำร

ระยะเวลำ

รำยละเอียดงำน

มำตรฐำน
คุณภำพงำน

ระบบ
ติดตำม/
ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

แบบฟอร์
ม

เอกสำร
อ้ำงอิง

ต่อ
6

7

8

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด

โครงกำร/กิจกรรม

นำแผนไปสู่กำร
ปฏิบัติ

สิ้นสุด

1 วัน

- กำหนดกลยุทธ์
และตัวชี้วัดให้
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์

ควำมสอดคล้องกลยุทธ์และตัวชี้วัดกับ - มีเอกสำรแสดง
วัตถุประสงค์
กลยุทธ์และ
กำหนดตัวชี้วัด
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์
2 วัน - เขียนโครงกำร/
- รูปแบบกำรเขียนโครงกำรที่สำนัก - มีเอกสำร
กิจกรรมให้
ยุทธศำสตร์และประเมินผลกำหนด โครงกำรที่ผ่ำน
สอดคล้องกับ
- ระเบียบกรุงเทพมหำนครว่ำด้วย
กำรอนุมัติ
กลยุทธ์/ตัวชี้วัด
เงินบำรุงโรงพยำบำล พ.ศ. 2552
- ระเบียบกรุงเทพมหำนครว่ำด้วย
กำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน
หรือกิจกรรมของหน่วยงำน
1 ปี
- นำแผนฯ ไปสู่
- มี ก ำรเบิ ก จ่ ำ ยงบประมำณตำม - ติดตำม
(ปีงบ
กำรปฏิบัติจริง
ระเบียบที่เกี่ยวข้องข้ำงต้น
ประเมินผลรำย
ประมำณ) ตำมปีงบประมำณ - มี ก ำรรำยงำนผลกำรด ำเนิ น งำน ไตรมำสและ
ที่กำหนด
เมื่อสิ้นสุดโครงกำรภำยใน 30 วัน ประจำปี
- Daily Plan

-ผู้ อ ำนวยกำร
สพบ.
-นักวิชำกำร
สำธำรณสุข
(ฝ่ำยแผนงำน)
ทุกส่วน
แบบฟอร์ม แบบฟอร์มกำร
รำชกำร
กำรเขียน เสนอโครงกำร
โครงกำร

ทุกส่วน
รำชกำร

-

รำยงำนผลกำร
ดำเนินงำนตำม
แผนฯ

-16410.1.2 กระบวนกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรสำนักกำรแพทย์
ลำดับ
ที่
1

ผัง
กระบวนกำร
เริ่ม

ศึกษำข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับกำร
จัดทำแผนปฏิบัติ
รำชกำร

2

ประชุมระดมควำม
คิดเห็นจำก
หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง
กระบวนกำรจัดทำ
แผน
ต่อ

ระยะเวลำ

รำยละเอียดงำน

2 สัปดำห์ - ศึ ก ษ ำข้ อ มู ล ที่ เป็ น
(14 วัน)
ปั จ จั ย ต่ ำ ง ๆ อย่ ำ ง
รอบด้ ำ น เพื่ อ น ำมำ
ประกอบกำรจั ด ท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำร

3 วัน

- จัดประชุม
เชิงปฏิบัตกิ ำร
อย่ำงน้อย 3 วัน

ระบบ
ติดตำม/ ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม
ประเมินผล
ควำมครอบคลุมปัจจัย -มีกำร
นักวิชำกำร
ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รวบรวม
สำธำรณสุข
- นโยบำยผู้บริหำร
เอกสำร
กรุงเทพหมำนคร
ข้อมูลต่ำง ๆ
- แผนต่ำง ๆ ที่เกีย่ วข้อง ที่เกี่ยวข้อง
- สถำนกำรณ์ทำงด้ำน โดยจัดเก็บ
สุขภำพคนเมือง
เป็นแฟ้ม
- ภำรกิจอำนำจหน้ำที่ หรือ File
ควำมรับผิดชอบตำม ข้อมูลพร้อม
กฎหมำย
อ้ำงอิงที่มำ
- ฯลฯ
ระเบียบ
-มีกำรจัดทำ นักวิชำกำร
กรุงเทพมหำนครว่ำด้วย สรุปผลกำร สำธำรณสุข
กำรให้ข้ำรำชกำรไป
ประชุมเชิง
ศึกษำ ฝึกอบรม ดูงำน ปฏิบัติกำร
และปฏิบัติกำรวิจัย
พ.ศ. 2542
มำตรฐำน
คุณภำพงำน

เอกสำร
อ้ำงอิง
- แผนพัฒนำกรุงเทพมหำนคร
(20ปี/12ปี)
- แผนบริหำรรำชกำร
กรุงเทพมหำนคร 4 ปี
- แผนพัฒนำสุขภำพแห่งชำติ
- แผนพัฒนำสุขภำพคนเมือง
กรุงเทพมหำนคร
- แผนฯ ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- สรุปผลกำรประชุม
- ระเบียบกรุงเทพมหำนคร
ว่ำด้วยกำรให้ข้ำรำชกำรไป
ศึกษำ ฝึกอบรม ดูงำน และ
ปฏิบัติกำรวิจัย พ.ศ. 2542
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ลำดับ
ที่

ผัง
กระบวนกำร

ระยะเวลำ

รำยละเอียดงำน

มำตรฐำน
คุณภำพงำน

ระบบ
ติดตำม/
ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม

เอกสำร
อ้ำงอิง

ต่อ
3

จัดทำ “ร่ำง”
แผนปฏิบัติรำชกำร
สำนักกำรแพทย์

4

2 สัปดำห์ - จัดทำร่ำง
(14 วัน)
แผนปฏิบัติรำชกำร
สำนักกำรแพทย์
จำนวน 1 เล่ม

2 วัน
เสนอขอควำม
เห็นชอบแผน

5

จัดทำรูปเล่ม
ต่อ

1 วัน

- แผนบริหำรรำชกำร
กรุงเทพมหำนคร4 ปี
- แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
สุขภำพคนเมืองกรุงเทพมหำนคร
พ.ศ. 2553 – 2556
- แผนยุทธศำสตร์สำนัก
กำรแพทย์ 4 ปี
- เสนอขอควำม
- อำนำจอนุมัติ/เห็นชอบเป็นของ
เห็นชอบแผนฯ ต่อ
หัวหน้ำส่วนรำชกำร
ผู้บริหำรสำนัก
(ผู้อำนวยกำรสำนักกำรแพทย์)
กำรแพทย์

มีแผนปฏิบัติ
รำชกำรตำม
รูปแบบ/เกณฑ์ที่
สำนักยุทธศำสตร์
และประเมินผล
กำหนด จำนวน
1 เล่ม
-มีบันทึกให้ควำม
เห็นชอบใน
แผนปฏิบัติรำชกำร

นักวิชำกำร
สำธำรณสุข
(ฝ่ำย
แผนงำน)

นักวิชำกำร
สำธำรณสุข
(ฝ่ำย
แผนงำน)

-

-

- จัดทำรูปเล่มเสนอ
สำนักยุทธศำสตร์
และประเมินผล

มีแผนปฏิบัติรำชกำร
ตำมรูปแบบ/
หลักเกณฑ์ที่สำนัก
ยุทธศำสตร์และ
ประเมินผลกำหนด
จำนวน 1 เล่ม

นักวิชำกำร
สำธำรณสุข
(ฝ่ำย
แผนงำน)

แบบฟอร์ม
ตำมที่สำนัก
ยุทธศำสตร์
และ
ประเมินผล
กำหนด

เล่ม
แผนปฏิบัติ
รำชกำร
ประจำปี

- สำนักยุทธศำสตร์และ
ประเมินผลกำหนดแบบฟอร์ม

แบบฟอร์ม เล่ม
ตำมที่ สำนัก แผนปฏิบัติ
ยุทธศำสตร์ รำชกำร
และ
ประเมินผล
กำหนด

-166-

ลำดับ
ที่

ผัง
กระบวนกำร

ระยะเวลำ

รำยละเอียดงำน

มำตรฐำน
คุณภำพงำน

ระบบ
ติดตำม/
ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

แบบฟอร์ม

เอกสำร
อ้ำงอิง

-มีบันทึกเวียน
แจ้งแผนฯ ไปยัง
ส่วนรำชกำรใน
สังกัด

นักวิชำกำร
สำธำรณสุข
(ฝ่ำย
แผนงำน)

-

-

-ส่วนรำชกำรใน
สังกัดฯ ต้อง
จัดส่งแผนฯ
จำนวน 1 เล่ม

นักวิชำกำร - แบบฟอร์ม - เล่ม
สำธำรณสุข
กำรจัดทำ
แผนปฏิบัติ
(ฝ่ำย
แผนฯ ของ
รำชกำรของ
แผนงำน)
สำนัก
ส่วนรำชกำร
ยุทธศำสตร์
และ
ประเมินผล

ต่อ
6

7

ปรับปรุงแผนตำม
ข้อเสนอแนะ

ตรวจสอบควำมถูก
ต้องของแผนปฏิบัติ
รำชกำรของส่วน
รำชกำร
ต่อ

1 สัปดำห์ - ปรับปรุงแผนฯ ตำม - มีแผนปฏิบัติรำชกำรตำม
(7 วัน)
ข้อเสนอแนะ
รูปแบบ/หลักเกณฑ์ที่สำนัก
- เวียนแจ้งส่วนรำชกำร ยุทธศำสตร์และประเมินผล
ในสังกัดฯ
กำหนด
- ระเบียบสำรบรรณที่เกี่ยวข้อง
กับกำรเวียนแจ้งหนังสือ
รำชกำร
2 สัปดำห์ - ตรวจสอบควำมถูก - รูปแบบตำมเกณฑ์ที่กำหนด
(14 วัน)
ต้องของแผนปฏิบัติ - สอดคล้องตำมแผนปฏิบัติ
รำชกำรของส่วน
รำชกำรสำนักกำรแพทย์
รำชกำรในสังกัด
สำนักกำรแพทย์
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ลำดับ
ที่

ผัง
กระบวนกำร

ระยะเวลำ

รำยละเอียดงำน

มำตรฐำน
คุณภำพงำน

ระบบ
ติดตำม/
ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

แบบฟอร์ม

ทุกส่วน
รำชกำรใน
สังกัดสำนัก
กำรแพทย์
(11 แห่ง)

- แบบรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำ
โครงกำร/
กิจกำร
- แบบฟอร์มกำร
รำยงำนผลกำร
ปฏิบัติรำชกำร
ตำมคำรับรอง
กำรปฏิบัติ
รำชกำรของ
หน่วยงำนสังกัด
กรุงเทพมหำนคร
ประจำปี
งบประมำณ
พ.ศ. ...

เอกสำร
อ้ำงอิง

ต่อ
8

ดำเนินกำรตำม
แผนปฏิบัติรำชกำร

สิ้นสุด

1 ปี
- ดำเนินกำรตำม
(ปีงบประมำณ) แผนปฏิบัติรำชกำร
ของหน่วยงำน

- ปฏิ บั ติ ต ำมขั้ น ตอนที่ ร ะบุ ใ น - ติดตำมรำย
โครงกำร/กิจกรรม
ไตรมำส
(3 เดือน)
ตำมแบบ
ฟอร์มที่
สำนัก
ยุทธศำสตร์
และ
ประเมินผล
กำหนด
- ติดตำมผล
กำรปฏิบัติ
รำชกำร
ประจำปี

คู่มือ
แนวทำงกำร
ประเมินผล
กำรปฏิบัติ
รำชกำร
ประจำปี

-16810.1.3 กระบวนกำรจัดทำโครงกำร
ลำดับ
ที่
1

ผัง
กระบวนกำร

แต่งตั้ง
คณะกรรมกำร/
คณะทำงำน
ประชุม
คณะกรรมกำร/
คณะทำงำน

1 วัน - ประชุม
(3 ชั่วโมง) คณะกรรมกำร/
คณะทำงำน

เริ่มต้น

3

4

ศึกษำ รวบรวม
วิเครำะห์ข้อมูล

ต่อ

1 วัน

มำตรฐำน
คุณภำพงำน

- รับมอบนโยบำย
- เป็นนโยบำยผู้บริหำร
- นำโครงกำรจำก
กรุงเทพมหำนครและ
แผนยุทธศำสตร์มำ สำนักกำรแพทย์
ศึกษำ
- เป็นโครงกำรที่ระบุใน
แผนปฏิบัติรำชกำร
ประจำปี
2 วัน - ศึกษำ รวบรวม
- ครอบคลุมตำม
วิเครำะห์ข้อมูล
แผนปฏิบัติรำชกำร
ประจำปี
1 สัปดำห์ - แต่งตัง้
- รำยชื่อคณะกรรมกำร
(7 วัน)
คณะกรรมกำร/
ครอบคลุมผู้แทนจำก
คณะทำงำน
ทุกส่วนรำชกำรใน
สังกัดฯ

รับมอบนโยบำย
2

ระยะเวลำ

รำยละเอียดงำน

ระบบ
ติดตำม/
ประเมินผล
ตรวจสอบรำยชื่อ
โครงกำรที่ระบุใน
แผนฯ

ผู้รับผิดชอบ
- ผู้อำนวยกำร
สพบ.
- นักวิชำกำร
สำธำรณสุข

- มีกำรรวบรวม
- นักวิชำกำร
เอกสำรข้อมูล
สำธำรณสุข
ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีคำสั่งแต่งตั้ง
- นักวิชำกำร
คณะกรรมกำร/
สำธำรณสุข
คณะทำงำนที่
ผ่ำนกำรลงนำม
ท้ำยคำสั่งฯ
- ครอบคลุมตำมรูปแบบ - มีรำยงำนกำร
- นักวิชำกำร
กำรจัดประชุมของ
ประชุมทุกครั้ง
สำธำรณสุข
สำนักกำรแพทย์

แบบฟอร์ม

เอกสำร
อ้ำงอิง

- แบบฟอร์ ม กำร - แผนปฏิบัติ
เขียนโครงกำร
รำชกำร
สำนัก
กำรแพทย์
ประจำปี...
- รูปแบบกำร
จัดทำคำสั่ง
แต่งตั้ง
คณะกรรมกำร
-

- แผนปฏิบัติ
รำชกำร
ประจำปี
- คำสั่งแต่งตั้ง
คณะ
กรรมกำรฯ
- สรุปรำยงำน
กำรประชุม
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ลำดับ
ที่

ผัง
กระบวนกำร

ระยะเวลำ

รำยละเอียดงำน

มำตรฐำน
คุณภำพงำน

ระบบ
ติดตำม/
ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

แบบฟอร์ม

เอกสำร
อ้ำงอิง

ต่อ
5

จัดทำ “ร่ำง”
โครงกำร

6
เสนอขออนุมัติ
โครงกำร
7

ขั้นตอนพัสดุ
(ถ้ำมี)
(จัดซื้อ/จัดจ้ำง)
ต่อ

1 วัน

- จัดทำ “ร่ำง”
โครงกำร

2 วัน

- เสนอขออนุมัติ
โครงกำร

2 สัปดำห์ - ขั้นตอนพัสดุ
(14 วัน)
(ถ้ำมี) (จัดซื้อ/
จัดจ้ำง)

- แผนปฏิบัติรำชกำร
สำนักกำรแพทย์
ประจำปี...
- แบบฟอร์มกำรเขียน
โครงกำรของสำนัก
ยุทธศำสตร์และ
ประเมินผล
- อำนำจอนุมัตเิ ป็น
ของหัวหน้ำ
ส่วนรำชกำร
(ผู้อำนวยกำรสำนัก
กำรแพทย์)
- ข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหำนคร
เรื่องกำรพัสดุ
พ.ศ. 2538 และ
พ.ศ. 2548

- มีเอกสำรร่ำง นักวิชำกำร
โครงกำรเพื่อ สำธำรณสุข
เตรียมเสนอขอ (ฝ่ำยแผนงำน)
อนุมัติ

แบ บ ฟ อร์ ม กำร สำเนำ
เขียนโครงกำร
โครงกำร

- มีเอกสำร
นักวิชำกำร
โครงกำรที่ได้รับ สำธำรณสุข
อนุมัติ
(ฝ่ำยแผนงำน)
- มีกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณที่
เกีย่ วข้องตำม
ระเบียบ

นักวิชำกำร
สำธำรณสุข
(ฝ่ำยแผนงำน)

-ข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหำ
นครเรื่องกำร
พัสดุ พ.ศ.
2538 และ
พ.ศ. 2548
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ลำดับ
ที่

ผัง
กระบวนกำร

ระยะเวลำ

รำยละเอียด
งำน

มำตรฐำน
คุณภำพงำน

ระบบ
ติดตำม/
ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

แบบฟอร์ม

เอกสำร
อ้ำงอิง

ต่อ
8

9

10

ดำเนินกำรตำม
แนวทำงที่กำหนด

ติดตำมผลกำร
ดำเนินงำน

สรุปผลกำร
ดำเนินงำน
สิ้นสุด

(ขึ้นอยู่กับแต่ละ - ดำเนินกำร
โครงกำร)
ตำมแนวทำง
ที่กำหนด
(ขึ้นอยู่กับ
แต่ละ
โครงกำร)
1 วัน

- ติดตำมผล
กำร
ดำเนินงำน

2 วัน

- สรุปผลกำร
ดำเนินงำน

- ปฏิบัติตำมขั้นตอนที่
ระบุในโครงกำร/
กิจกรรม

- ติดตำมรำย
ไตรมำส
- บันทึกใน Daily
Plan
- รำยงำนผลกำร
ดำเนินงำนเมื่อ
สิ้นสุดโครงกำร
- กำหนดระยะเวลำใน - ตำมแบบฟอร์ม
กำรติดตำมรำย
กำรรำยงำน
ไตรมำส (ทุก 3
ควำมก้ำวหน้ำ
เดือน)
โครงกำร/
กิจกรรมรำย
ไตรมำส
- กำหนดให้จัดทำ
เมื่อสิ้นสุดโครงกำร
รำยงำนสรุปผลกำร (ภำยใน 30 วัน)
ดำเนินงำนเมื่อสิ้นสุด
โครงกำร

นักวิชำกำร
สำธำรณสุข
(ฝ่ำยแผนงำน)

นักวิชำกำร
สำธำรณสุข
(ฝ่ำยแผนงำน)

นักวิชำกำร
สำธำรณสุข
(ฝ่ำยแผนงำน)

- แบบฟอร์ม
กำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำ
โครงกำร/
กิจกรรม
เล่มสรุปผล
กำร
ดำเนินงำน
ตำมโครงกำร

-17110.1.4 กระบวนกำรติดตำมผลกำรปฏิบตั ิรำชกำร
ลำดับ
ที่
1

ผัง
กระบวนกำร
เริ่มต้น
ศึกษำหลักเกณฑ์
และแนวทำงกำร
ประเมินผล

2

ระยะเวลำ

2 สัปดำห์ - ศึกษำหลักเกณฑ์
(14 วัน)
และแนวทำงกำร
ประเมินผลจำก
คู่มือคำรับรองกำร
ปฏิบัติรำชกำร
ประจำปี
1 วัน

กำหนดรูปแบบกำร
รำยงำนผลกำรปฏิบัติ
รำชกำร
- กำรรำยงำนรำย
ไตรมำส
- Daily Plan
- ตำมคำรับรองกำร
ปฏิบัติรำชกำร

ต่อ

รำยละเอียดงำน

มำตรฐำน
คุณภำพงำน

ระบบ
ติดตำม/
ประเมินผล

- คู่มือแนวทำง
กำรประเมินผล
กำรปฏิบัติ
รำชกำร
ประจำปี
งบประมำณ
พ.ศ.....
กำหนดรูปแบบกำร - คู่มือแนวทำง
- รำยไตรมำส
รำยงำนผลกำรปฏิบัติ กำรประเมินผล (3 เดือน)
รำชกำร
กำรปฏิบัติ
- รำยวัน (Daily
- กำรรำยงำนรำย
รำชกำร
plans)
ไตรมำส
ประจำปี
- สรุปผลกำร
- Daily Plan
งบประมำณ
ปฏิบัติรำชกำร
- ตำมคำรับรองกำร
พ.ศ.....
ตำมคำรับรอง
ปฏิบัติรำชกำร
ประจำปี
- War Room
สำหรับผู้บริหำร

ผู้รับผิดชอบ

แบบฟอร์ม

เอกสำร
อ้ำงอิง

นั ก วิ ช ำกำร - ตำมคู่ มื อแน วท ำงกำร - คู่มือกำร
สำธำรณสุข
ประเมิ น ผลกำรปฏิ บั ติ รำยงำนผล
(ฝ่ำย
ร ำ ช ก ำ ร ป ร ะ จ ำ ปี ตำมคำรับรอง
แผนงำน)
งบประมำณ พ.ศ.....
กำรปฏิบัติ
รำชกำร
ประจำปี
นั ก วิ ช ำกำร - แบบรำยงำน
สำธำรณสุข
ควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/
(ฝ่ำย
กิจกรรม ตำมแผนปฏิบัติ
แผนงำน)
รำชกำรประจำปี
- แบบฟอร์มกำรรำยงำนผล
กำรปฏิบัติรำชกำรตำมคำ
รับรองกำรปฏิบัติรำชกำร
ของหน่วยงำนสังกัด
กรุงเทพมหำนคร
ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. ......
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ลำดับ
ที่

ผัง
กระบวนกำร

ระยะเวลำ

รำยละเอียดงำน

มำตรฐำน
คุณภำพงำน

ระบบ
ติดตำม/
ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

แบบฟอร์ม

เอกสำร
อ้ำงอิง

ต่อ
3

4

5

เวียนแจ้งแนวทำง/
หลักเกณฑ์ในกำร
รำยงำนผลและ
ประเมินผล
ติดตำมประเมินผล
กำรปฏิบัติรำชกำร

ตรวจสอบ/
วิเครำะห์ผลกำร
ดำเนินงำน
ต่อ

1 สัปดำห์
(7 วัน)

- เวียนแจ้ง
- ระเบียบ
- มีกำรประทับตรำ
แนวทำง/
สำรบรรณที่
หน่วยงำนรับเข้ำพร้อม
หลักเกณฑ์ใน
เกี่ยวข้องกับ
ลงวันที่รับเอกสำร
กำรรำยงำนผล กำรเวียนแจ้ง
และประเมินผล หนังสือรำชกำร

นักวิชำกำร
สำธำรณสุข
(ฝ่ำย
แผนงำน)

3 ครั้ง ๆ ละ
2 สัปดำห์
(6 สัปดำห์)

- ติดตำม
- คำรับรองกำร - รำยไตรมำส (3 เดือน)
ประเมินผลกำร ปฏิบัติรำชกำร - รำยวัน (Daily plans)
ปฏิบัติรำชกำร
ประจำปี พ.ศ.... - สรุปผลกำรปฏิบัติ
รำชกำรประจำปี พ.ศ...

นักวิชำกำร
สำธำรณสุข
(ฝ่ำย
แผนงำน)

1 สัปดำห์
(7 วัน)

- ตรวจสอบ/
- ขั้นตอนกำร
- สรุปผลกำรดำเนินงำน
วิเครำะห์ผล
ปฏิบัติงำนตำม
ตำมคำรับรองฯ (4 มิติ)
กำรดำเนินงำน
คำรับรองกำร
ปฏิบัติรำชกำร
ประจำปี
พ.ศ. ...

นักวิชำกำร
สำธำรณสุข
(ฝ่ำย
แผนงำน)

แบบฟอร์มตำม
คู่มือคำรับรอง
กำรปฏิบัติ
รำชกำรประจำปี
พ.ศ....

คำรับรองกำร
ปฏิบัติรำชกำร
ประจำปี พ.ศ. ...
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ลำดับ
ที่

ผัง
กระบวนกำร

ระยะเวลำ

รำยละเอียดงำน

มำตรฐำน
คุณภำพงำน

ต่อ
6

จัดทำสรุปผลกำร
ดำเนินงำน

ระบบ
ติดตำม/
ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

แบบฟอร์ม

เอกสำร
อ้ำงอิง

2 สัปดำห์
(14 วัน)

- จัดทำสรุปผล
กำรดำเนินงำน
เสนอผู้บริหำร
- จัดทำหนังสือ
นำส่งผลกำร
ปฏิบัติรำชกำร
ตำมคำรับรองฯ

- คำรับรองกำรปฏิบัติ
รำชกำรสำนักกำรแพทย์
ประจำปี พ.ศ. ...
- ระเบียบสำรบรรณที่
เกี่ยวข้องกับกำร..

- แบบ
นักวิชำกำร
รำยงำนกำร สำธำรณสุข
ปฏิบัติ
(ฝ่ำยแผนงำน)
รำชกำรตำม
คำรับรองฯ
ประจำปี
พ.ศ....

- สรุปผลกำร
ดำเนินงำน

1 วัน

- รับกำรตรวจ
ประเมินผลกำร
ปฏิบัติรำชกำร
ในระดับสำนักฯ
- สิ้นสุด

- คณะผู้ประเมินจำก
- ตรวจ
นักวิชำกำร
1) สำนักงำน ก.ก.
ประเมินผล สำธำรณสุข
2) สำนักยุทธศำสตร์และ
กำรปฏิบัติ (ฝ่ำยแผนงำน)
ประเมินผล
รำชกำร
3) สำนักงบประมำณ
ประจำปี
4) สำนักตรวจสอบภำยใน
พ.ศ....
5) สำนักผู้ตรวจรำชกำร
กรุงเทพมหำนคร

- สรุปผลกำร
ดำเนินงำน

เสนอผู้บริหำร
จัดทำหนังสือ
นำส่งผลกำร
ปฏิบัติรำชกำร
ตำมคำรับรองฯ
7

รับกำรตรวจ
ประเมินผลกำร
ปฏิบัติรำชกำรใน
ระดับสำนักฯ
สิ้นสุด

-17410.1.5 กระบวนกำรงำนพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ
ลำดับ
ที่
1

ผัง
กระบวนกำร
เริ่มต้น

ระบบ
ติดตำม/
ประเมินผล

รำยละเอียดงำน

มำตรฐำน
คุณภำพงำน

1 วัน

- ศึกษำมำตรฐำน
และแนวทำงกำร
ปฏิบัติงำน

- คู่มือแนวทำง
กำรปฏิบัติงำน

1 วัน

- จัดทำร่ำงโครงกำร
หรือแนวทำงกำร
ดำเนินงำน

- แบบฟอร์มกำร - มีเอกสำรร่ำง
เขียนโครงกำร เตรียมเสนอขอ
- แบบฟอร์มกำร อนุมัติ
ปฏิบัติงำน

2 วัน

- ตรวจ แก้ไขร่ำง
และเขียนโครงกำร
กิจกรรมกำร
ดำเนินงำน

ระยะเวลำ

-

ศึกษำมำตรฐำน
และแนวทำงกำร
ดำเนินงำน
2

3

จัดทำร่ำงโครงกำร
หรือแนวทำงกำร
ดำเนินงำน

ตรวจ แก้ไขร่ำง
และเขียนโครงกำร
ฉบับสมบูรณ์
ตำมที่ได้รับ
ข้อเสนอแนะ
ต่อ

-

ผู้รับผิดชอบ

แบบฟอร์ม

นักวิชำกำร - ตำมคู่มือแนวทำงกำร
สำธำรณสุข
ปฏิบัติงำน
(กลุม่ งำน
พัฒนำระบบ
บริกำร
สุขภำพ)
นักวิชำกำร - แบบฟอร์มกำรเขียน
สำธำรณสุข
โครงกำร
(กลุม่ งำน
- แบบฟอร์มกำรปกิบัติงำน
พัฒนำระบบ
บริกำร
สุขภำพ)
นักวิชำกำร
สำธำรณสุข
(กลุม่ งำน
พัฒนำระบบ
บริกำร
สุขภำพ)

เอกสำร
อ้ำงอิง
- คู่มือแนวทำง
กำรปฏิบัติงำน

-

-
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ลำดับ
ที่
4

ผัง
กระบวนกำร
ต่อ

ระยะเวลำ
2 วัน

เสนอขออนุมัติ
โครงการ

5

6

จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำร/
คณะทำงำน

เวียนคำสั่งแต่งตัง้
คณะกรรมกำร/
คณะทำงำน

ต่อ

รำยละเอียดงำน

- เสนอขออนุมัติ
- ขั้นตอนกำร
โครงกำร กิจกรรม
เขียนโครงกำร
- อำนำจกำร
อนุมัติเป็นของ
หัวหน้ำส่วน
รำชกำร (ผอ.
สนพ.)

1 สัปดำห์ - แต่งตั้ง
(7 วัน)
คณะกรรมกำร/
คณะทำงำน

1 วัน

มำตรฐำน
คุณภำพงำน

-

เวียนแจ้งคำสั่ง
แต่งตั้ง
คณะกรรมกำร/
คณะทำงำน

ระบบ
ติดตำม/
ประเมินผล
- มีเอกสำร
โครงกำรที่ได้รับ
อนุมัติ

- รำยชื่อ
- มีคำสังแต่งตั้ง
คณะกรรมกำร/
คณะทำงำน

ผู้รับผิดชอบ

แบบฟอร์ม

เอกสำร
อ้ำงอิง

นักวิชำกำร
สำธำรณสุข
(กลุม่ งำน
พัฒนำระบบ
บริกำร
สุขภำพ)

-

-

นักวิชำกำร - รูปแบบกำรจัดทำคำสั่ง
สำธำรณสุข
แต่งตั้ง
(กลุม่ งำน
พัฒนำระบบ
บริกำร
สุขภำพ)
- ระเบียบงำนสำร - มีกำร
นักวิชำกำร
บรรณที่
ประทับตรำ
สำธำรณสุข
เกีย่ วข้องกับ
หน่วยงำน
(กลุ่มงำน
กำรเวียนแจ้ง
รับเข้ำพร้อมลง พัฒนำระบบ
หนังสือรำชกำร วันที่รับเอกสำร บริกำร
สุขภำพ)

- คำสั่งแต่งตั้ง

-
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ลำดับ
ที่
7

ผัง
กระบวนกำร

ระยะเวลำ

ต่อ

2 วัน

-

จัดเตรียมข้อมูล
ประกอบกำร
ประชุม

1 วัน

-

จัดประชุม
คณะกรรมกำร/
คณะทำงำน

1 วัน

-

จัดทำรำยงำนกำร
ประชุมฯ

รำยละเอียดงำน

จัดเตรียมข้อมูล
ประกอบกำรประชุม
คณะกรรมกำร/
คณะทำงำน

8

9

ประชุม
คณะกรรมกำร/
คณะทำงำน

จัดทำรำยงำนกำร
ประชุมฯ

ต่อ

ระบบ
ติดตำม/
ประเมินผล
- ข้อมูล เนื้อหำที่ - เอกสำร
เกี่ยวข้องกับ
ประกอบกำร
กำรประชุม
ประชุม
- Power point
นำเสนองำน
มำตรฐำน
คุณภำพงำน

ผู้รับผิดชอบ

แบบฟอร์ม

เอกสำร
อ้ำงอิง

นักวิชำกำร สำธำรณสุข
(กลุม่ งำน
พัฒนำระบบ
บริกำร
สุขภำพ)

- เล่มเอกสำร

- คณะกรรมกำรที่ - มีกำรจัดประชุม นักวิชำกำร เกี่ยวข้องเข้ำ
สำธำรณสุข
ร่วมประชุม
(กลุม่ งำน
พัฒนำระบบ
บริกำร
สุขภำพ)
- รำยงำนกำร
- แบบสรุป
นักวิชำกำร ประชุม
รำยงำนกำร
สำธำรณสุข
- ระเบียบสำรบัญ ประชุม
(กลุม่ งำน
ที่เกี่ยวข้อง
พัฒนำระบบ
บริกำร
สุขภำพ)

- สรุปรำยงำน
กำรประชุม

- สรุปรำยงำน
กำรประชุม
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ลำดับ
ที่
10

ผัง
กระบวนกำร

ระยะเวลำ

ต่อ

1 วัน

-

เวียนแจ้งรำยงำน
กำรประชุม

- ระเบียบงำน
สำรบัญที่
เกี่ยวข้อง

2 วัน

-

วิเครำะห์ข้อมูล
จำกกำรประชุม

- ครอบคลุม
เนื้อหำกำร
ดำเนินงำน

- มีกำรรวบรวม
เอกสำรข้อมูล
ต่ำง ๆ ที่
เกีย่ วข้อง

1 วัน

-

จัดทำรูปแบบกำร
ดำเนินงำน
กิจกรรม

- รูปแบบ
แนวทำงกำร
ดำเนินงำน

- มีรูปแบบ
แนวทำงกำร
ดำเนินงำน

รำยละเอียดงำน

เวียนแจ้งผลกำร
ประชุมฯ
11
นาข้อมูลที่ได้
จากการ
ประชุมมา
วิเคราะห์

12

จัดทำรูปแบบกำร
ดำเนินงำน กิจกรรม
ต่อ

มำตรฐำน
คุณภำพงำน

ระบบ
ติดตำม/
ประเมินผล
- มีกำร
ประทับตรำ
หน่วยงำน
รับเข้ำพร้อมลง
วันที่รับเอกสำร

ผู้รับผิดชอบ

เอกสำร
อ้ำงอิง

แบบฟอร์ม

นักวิชำกำร สำธำรณสุข
(กลุม่ งำน
พัฒนำระบบ
บริกำร
สุขภำพ)
นักวิชำกำร สำธำรณสุข
(กลุม่ งำน
พัฒนำระบบ
บริกำร
สุขภำพ)

-

นักวิชำกำร สำธำรณสุข
(กลุม่ งำน
พัฒนำระบบ
บริกำร
สุขภำพ)

- รูปแบบ
แนวทำงกำร
ดำเนินงำน

- สรุปผลกำร
วิเครำะห์
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ลำดับ
ที่
13

ผัง
กระบวนกำร
ต่อ

กำหนดรูปแบบกำร
รำยงำนผลกำร
ดำเนินงำน
- กำรรำยงำน
รำยเดือน/
รำยไตรมำส

14

เวียนแจ้งแนวทำง/
รูปแบบกำรรำยงำน
ผลและประเมินผล

ต่อ

ระบบ
ระยะเวลำ
รำยละเอียดงำน
ติดตำม/
ประเมินผล
1 วัน กำหนดรูปแบบกำร - คู่มือแนวทำง
- รำยเดือน
รำยงำนผลกำร
กำรรำยงำนผบ - รำยไตรมำส
ดำเนินงำน
กำรดำเนินงำน
(3 เดือน)
- กำรรำยงำนรำย
- สรุปผลกำร
เดือน/รำยไตรมำส
ดำเนินงำน
มำตรฐำน
คุณภำพงำน

1 วัน

เวียนแจ้งแนวทำง/
รูปแบบกำรรำยงำน
ผลและประเมินผล

- ระเบียบงำน
สำรบัญที่
เกี่ยวข้อง

- มีกำร
ประทับตรำ
หน่วยงำน
รับเข้ำพร้อมลง
วันที่รับเอกสำร

ผู้รับผิดชอบ

แบบฟอร์ม

นักวิชำกำร
สำธำรณสุข
(ฝ่ำย
แผนงำน)

- แบบรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/
กิจกรรม
- แบบฟอร์มกำรรำยงำนผล
กำรดำเนินงำน

นักวิชำกำร
สำธำรณสุข
(กลุม่ งำน
พัฒนำระบบ
บริกำร
สุขภำพ)

-

เอกสำร
อ้ำงอิง

-
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ลำดับ
ที่
15

ผัง
กระบวนกำร
ต่อ
ติดตำมผลกำร
ดำเนินงำน

16

17

สรุปผลกำรดำเนินงำน

รำยงำนผู้บริหำรและ
หน่วยงำนที่ร้องขอ
หน่วยงำน
สิ้นสุด

ระยะเวลำ

รำยละเอียดงำน

3 ครั้ง ๆ - ติดตำมประเมินผล
ละ
กำรปฏิบัตงิ ำน
2 สัปดำห์
(6
สัปดำห์)
1 สัปดำห์ - จัดทำสรุปผลกำร
(7 วัน)
ดำเนินงำน
เสนอผู้บริหำร

1 วัน

มำตรฐำน
คุณภำพงำน
- ผลกำร
ปฏิบัติงำน

- สรุปผลกำร
ดำเนินงำน

- เสนอผลกำร
- สรุปผลกำร
ดำเนินงำนต่อ
ดำเนินงำน
ผู้บริหำร
- ระเบียบ
- รำยงำนผลกำร
สำรบรรณที่
ดำเนินงำน
เกี่ยวข้อง
หน่วยงำนที่ร้องขอ

ระบบ
ติดตำม/
ประเมินผล
- รำยเดือน
- รำยไตรมำส
(3 เดือน)
- สรุปผลกำร
ดำเนินงำน

ผู้รับผิดชอบ

แบบฟอร์ม

นักวิชำกำร - แบบรำยงำน
สำธำรณสุข
ควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/
(กลุม่ งำน
กิจกรรม
พัฒนำระบบ - แบบฟอร์มกำรรำยงำนผล
บริกำร
กำรดำเนินงำน
สุขภำพ)
- แบบสรุปผลกำร นักวิชำกำร
ดำเนินงำน
สำธำรณสุข
(กลุม่ งำน
พัฒนำระบบ
บริกำร
สุขภำพ)
- แบบสรุปผลกำร นักวิชำกำร
ดำเนินงำน
สำธำรณสุข
(กลุม่ งำน
พัฒนำระบบ
บริกำร
สุขภำพ)

เอกสำร
อ้ำงอิง
- รูปแบบ
แนวทำงกำร
ปฏิบัตงิ ำน

- สรุปผลกำร
ดำเนินงำน

- สรุปผลกำร
ดำเนินงำน

-18010.1.6 กระบวนกำรงำนสถิติ
ลำดับ
ที่

ผังกระบวนกำร

1

รำยละเอียดงำน

มำตรฐำน
คุณภำพงำน

ระบบติดตำม/
ประเมินผล

1.ตรวจสอบควำมถู ก ต้ อ งและ
ควำมแนบนัยของข้อมูล เป็นกำร
ตรวจสอบข้ อ มู ลว่ำมี ก ำรบั นทึ ก
มำถูกต้องแนบนัยหรือไม่ ดังนี้
-กำรตรวจสอบควำมแนบนัย
ภำยใน (Internal consistency)
คือ กำรตรวจว่ำข้อมูลที่มี
ควำมสัมพันธ์กัน มีควำม
สอดคล้องกันหรือไม่
-กำรตรวจสอบควำมแนบนัย
ภำยนนอก (External
consistency) เป็นกำร
ตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูล
โดยอำศัยควำมรู้ควำมชำนำญ
หรือสถำนกำรณ์ภำยนอกมำช่วย
ในกำรพิจำรณำ
2. ตรวจสอบควำมครบถ้วนของ
ข้อมูล เป็นกำรตรวจสอบรำยกำร
ต่ำง ๆ ว่ำได้มีกำรบันทึกครบถ้วน
ทุกรำยกำรที่กำหนดหรือไม่

- ทำงเอกสำร /

ผู้รับผิดชอบ

แบบฟอร์ม

เอกสำรอ้ำงอิง

เริม่ ต้น

2

รำยเดือน

รับรำยงำน
ทำงเอกสำร /ทำงระบบออนไลน์

3
4

ระยะ
เวลำ

มีแก้ไข

ตรวจสอบควำมถูกต้อง
ครบถ้วนของข้อมูล
แจ้งส่วนรำชกำรแก้ไข

ต่อ

ไม่มีแก้ไข

30 นำที/ - ตรวจสอบควำมถูกต้องของ
รำยงำน รำยงำนสถิติ ด้ำนสำธำรณสุข
ของโรงพยำบำลในสังกัด 8 แห่ง
จำนวน 32 รำยงำน เช่น
รำยงำนสถิติผู้ป่วยนอก/ผูป้ ่วยใน
จำแนกตำมที่อยู่ จำแนกตำมโรค
ฯลฯ

ระบบรำยงำน
ออนไลน์ของ
สำนัก
กำรแพทย์

- เจ้ ำ พ นั ก งำน - แบบรำยงำน
สถิติ
สถิติ
ประจำเดือน
ของสำนัก
กำรแพทย์
จำนวน 32
รำยงำน

- แบบรำยงำน
สถิติประจำเดือน
ของสำนักกำรแพทย์
จำนวน 32 รำยงำน
(เอกสำรแนบ ข-1)
- หน้ำจอระบบรำยงำน
ออนไลน์ของสำนัก
กำรแพทย์
(เอกสำรแนบ ข-2)
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ลำดับ
ที่

ผังกระบวนกำร

ระยะ
เวลำ

รำยละเอียดงำน

มำตรฐำน
คุณภำพงำน

ระบบ
ติดตำม/
ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

ต่อ
5

6

บันทึก/ดึงข้อมูลในระบบ

ประมวลผลและวิเครำะห์

ต่อ

30 นำที/ - บันทึกข้อมูลลงโปรแกรม
รำยงำน Excel หรือ
นำออก (export) ข้อมูลจำก
ฐำนข้อมูล
ทำงระบบออนไลน์ลงโปรแกรม
Excel
1/2 วัน/ - ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Excel
รำยงำน หรือ
โปรแกรมวิเครำะห์ทำงสถิติ
(แล้วแต่กรณี)

- ถูกต้อง
รวดเร็ว และ
ครบถ้วน

- เจ้ำพนักงำนสถิติ

กำรเลือกใช้สถิติวิเครำะห์ที่
ถูกต้องเหมำะสม เลือกตำม
เทคนิคกำรวิเครำะห์ที่สำมำรถ
ตอบสนองต่อเป้ำหมำยในกำร
วิเครำะห์ คือ
1.กำรวิเครำะห์ที่บรรยำย
ประชำกรหรือกลุ่มตัวอย่ำง
(Description of population
or sample)
2. กำรวิเครำะห์ที่อธิบำย
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปรและ
กำรทำนำย (Explanation of
relationships and
prediction)
3.กำรวิเครำะห์ที่ทดสอบควำม
แตกต่ำงระหว่ำงประชำกร
4.กำรวิเครำะห์โครงสร้ำงของ
กลุ่มตัวแปร
5. กำรวิเครำะห์เชิงสำเหตุ

- นักวิชำกำรสถิติ

แบบฟอร์ม

เอกสำรอ้ำงอิง
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ลำดับ
ที่

ผังกระบวนกำร

ระยะ
เวลำ

รำยละเอียดงำน

มำตรฐำน
คุณภำพงำน

1/2 วัน/
รำยงำน

- นำผลที่ได้จำกกำรประมวลมำอ่ำนค่ำทำง
สถิติ เช่น ร้อยละ ฯลฯ

- ถูกต้อง ครบถ้วน

1 วัน

- นำสถิติที่ได้จำกกำรแปลผลมำสรุปและ
จัดทำในรูปแบบเพื่อกำรเผยแพร่ เช่น
ทำงเว็บไซต์ หรือเอกสำร

- มีผู้เข้ำถึงและ
ใช้งำนสถิติที่ได้
เผยแพร่

ระบบติดตำม/
ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

ต่อ
7

8

แปลผล

นำเสนอและเผยแพร่

สิ้นสุด

- นักวิชำกำรสถิติ

- ทำงเอกสำร /
เว็บไซต์

- นักวิชำกำรสถิติ

แบบฟอร์ม

เอกสำรอ้ำงอิง

-18310.1.7 กระบวนกำรงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ลำดับ
ที่

ผังกระบวนกำร

ระยะ
เวลำ

รำยละเอียดงำน

มำตรฐำน
คุณภำพงำน

ระบบติดตำม/
ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

แบบฟอร์ม

เอกสำรอ้ำงอิง

เริ่มต้น
1

รับเรื่องขอควำมเห็นชอบจัดหำครุภัณฑ์/วัสดุ
และระบบงำนคอมพิวเตอร์จำกส่วนรำชกำร

2

ตรวจสอบแนวทำงและหลักเกณฑ์กำร
พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบกำรจัดหำระบบ
สำรสนเทศของกรุงเทพมหำนคร
ตรวจสอบ
ไม่เป็นไปตำม
หลักเกณฑ์
ขอควำมเห็นชอบจำกผู้บริหำร
เทคโนโลยีสำรสนเทศระดับสูง
ประจำสำนักกำรแพทย์ (DCIO)

รำยวัน

- ส่วนรำชกำรในสังกัดส่งเรื่องขอจัดหำ
- สำมำรถใช้
ครุภัณฑ์/วัสดุ คอมพิวเตอร์ เพื่อขอควำม
แนวทำงและ
เห็นชอบในหลักกำรจำกผู้บริหำรเทคโนโลยี หลักเกณฑ์กำร
30 นำที/ สำรสนเทศระดับสูงประจำสำนักกำรแพทย์ พิจำรณำให้ควำม
(DCIO) หรือคณะกรรมกำรดิจิทัล
เห็นชอบกำร
รำยกำร
กรุงเทพมหำนคร แล้วแต่กรณี
จัดหำระบบ
สำรสนเทศของ
กรุงเทพมหำนคร
ได้อย่ำงถูกต้อง

ตำมหลักเกณฑ์

3

4

30 นำที/
รำยกำร

- รวดเร็ว และ
เป็นไปตำม
กำหนด

- หนังสือ

ขอควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรดิจทิ ัล
กรุงเทพมหำนคร

2 วัน/
รำยกำร

- รวดเร็ว และ
เป็นไปตำม
กำหนด

- หนังสือ

ส่งเรื่องคืนส่วนรำชกำรเจ้ำของเรื่องดำเนินกำร
ดำเนินกำร

15 นำที/
รำยกำร

- รวดเร็ว และ
เป็นไปตำม
กำหนด

- หนังสือกำร

สิ้นสุด

ขอควำม
เห็นชอบ

ขอควำม
เห็นชอบ

ส่งเรื่องคืน

- นักวิชำกำรสถิติ/
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์

- บันทึก
ข้อควำม

- นักวิชำกำรสถิติ/
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์

- บันทึก
ข้อควำม

- นักวิชำกำรสถิติ/
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์

- บันทึก
ข้อควำม

- นักวิชำกำรสถิติ/
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์

- บันทึก
ข้อควำม

- แนวทำงหลักเกณฑ์กำร
พิจำรณำให้ควำม
เห็นชอบกำรจัดหำระบบ
สำรสนเทศของ
กรุงเทพมหำนคร
ฉบับที่ 1/2553
(เอกสำรแนบ ข-3)
- เกณฑ์รำคำกลำงและ
คุณลักษณะเฉพำะ
พื้นฐำนครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำร
สื่อสำร
(เอกสำรแนบ ข-4)

-184ลำดับ
ที่

ผังกระบวนกำร

ระยะ
เวลำ

รำยละเอียดงำน

มำตรฐำน
คุณภำพงำน

ระบบติดตำม/
ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

แบบฟอร์ม

เอกสำรอ้ำงอิง

เริ่มต้น

- ดำเนินกำรจัดทำโครงกำรพัฒนำระบบ

1

ผู้บริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศระดับสูง
ประจำสำนักกำรแพทย์ (DCIO)
กำหนดนโยบำยเบื้องต้นด้ำนสำรสนเทศ

2

สำรวจควำมต้องกำรด้ำนสำรสนเทศของส่วนรำชกำร

5 วัน

3

ศึกษำ สืบค้นข้อมูลเพือ่ จัดทำร่ำง
โครงกำรด้ำนสำรสนเทศ

2 วัน

4

นำเสนอผลสำรวจและร่ำงโครงกำร
เสนอคณะกรรมกำรบริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ของสำนักกำรแพทย์พิจำรณำ

5

ผู้รับ ผิด ชอบด ำเนิ น กำรจั ด ท ำรำยละเอี ย ดเพื่ อ ขอ
อนุมัติโครงกำร /งบประมำณจำกผู้มีอำนำจอนุมัติ
และขอควำมเห็นชอบในหลักกำรจำกคณะกรรมกำร
ดิจิทัลกรุงเทพมหำนคร

6

ส่งเรื่องให้สำนักงำนเลขำนุกำรดำเนินกำรจัดซื้อ/
จัดจ้ำง ตำมระเบียบพัสดุของกรุงเทพมหำนคร
สิ้นสุด

2 วัน

2 วัน

30 นำที

- กำรจัดหำอุปกรณ์ - ผู้บริหำรติดตำม
และระบบ
รำยงำนผล
เทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อจัดหำอุปกรณ์
เทคโนโลยี
ควำมก้ำวหน้ำ
และระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
สำรสนเทศมี
เป็นระยะ ๆ
ตำมนโยบำยของผู้บริหำร เพื่อรองรับและ
ควำมเหมำะสม
สนับสนุนงำนบริหำร งำนบริกำร และ
เป็นปัจจุบัน
งำนวิชำกำร ให้มีประสิทธิภำพ
และมีควำมคุ้มค่ำ
อย่ำงครอบคลุม

- นักวิชำกำรสถิติ/
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์

- แบบกำร
เขียน
โครงกำร

- แผนแม่บทด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
ของกระทรวงเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำร
สื่อสำร
(เอกสำรแนบ ข-5)
- แผนแม่บทด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
ของกรุงเทพมหำนคร
(เอกสำรแนบ ข-6)
- แผนแม่บท
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
สำนักกำรแพทย์
ระยะ ๕ ปี
(พ.ศ.2554-2558)
(เอกสำรแนบ ข-7)

-18510.2 กระบวนงำนส่วนพัฒนำบุคลำกร
10.2.1 กระบวนกำรขออนุมัติให้ข้ำรำชกำรและบุคลำกรกรุงเทพมหำนครในสังกัดสำนักกำรแพทย์ เข้ำรับกำรอบรม ประชุม สัมมนำ ศึกษำดูงำน
ในประเทศ ระยะเวลำไม่เกิน ๙๐ วัน
ระบบ
รำยละเอียดงำน
ลำดับ
ผัง
มำตรฐำน
เอกสำร
ระยะเวลำ
ติดตำม/
ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม
ที่
กระบวนกำร
คุณภำพงำน
อ้ำงอิง
ประเมินผล
1
- รับเรืองลงทะเบียน
นักทรัพยำกร
ทะเบียนคุม
เริ่มต้น
บุคคล
หนังสือรับเข้ำ
5 นำที
รับเรื่อง
2

ตรวจสอบ

๑๕ นำที

วิเครำะห์

๑๕ นำที

3

4

ประสำนแก้ไข
ส่งคืนส่วนรำชกำร
ต่อ

๓๐ นำที

- ตรวจสอบควำมถูกต้องของ
เอกสำร รำยละเอียด
งบประมำณ
- วิเครำะห์ พิจำรณำควำม
ถูกต้องเหมำะสมกำรขอ
อนุมัติ
- ให้คำปรึกษำ แนะนำและ
ประสำนกับหน่วยงำนใน
สังกัด หำกมีข้อผิดพลำด
แก้ไข

- ระเบียบกรุงเทพ-มหำ
นครว่ำด้วยค่ำใช้จำ่ ยในกำร
ฝึกอบรม ปี 2541
- คำสั่งกรุงเทพมหำนครที่
2158/2549 ลงวันที่ 28
มิถุนำยน 2549
- พระรำชกฤษฎีกำ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไป
รำชกำร (ฉบับที่ 7) พ.ศ.
2548
- ระเบียบ
กระทรวงกำรคลังว่ำด้วย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไป
รำชกำร พ.ศ. 2550 และ
(ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553
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ลำดับ
ที่
5

ผัง
กระบวนกำร
ต่อ
เสนอหนังสือขอ
อนุมติ

6
เสนอ
ปลัดฯลง
นำม

รองปลัดฯ/ผู้ว่ำ
ลงนำมอนุมัติ
ต่อ

ระยะเวลำ

รำยละเอียดงำน

จัดทำหนังสือขออนุมัตติ ่อปลัด
30 นำที –
กรุงเทพมหำนคร เสนอ
1 ชั่วโมง
ผู้อำนวยกำรสำนักกำรแพทย์ลง
(แล้วแต่
นำม ผ่ำนหัวหน้ำฝ่ำยพัฒนำบุคคล
กรณี)
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนพัฒนำ
ระบบบริกำรทำงกำรแพทย์
- เสนอปลัดกทม.ๆมอบอำนำจให้
รองปลัดฯลงนำมอนุมัติ
กรณีใช้งบประมำณ(ตำมแผน)
- ปลัดกทม.พิจำรณำควำม
เหมำะสมของกำรขออนุมัติ
30 นำที –
1 ชั่วโมง - เห็นชอบ รองปลัดฯ(ดูแล
สนพ.) / ผู้ว่ำฯลงนำมอนุมัติ
(แล้วแต่
- ไม่เห็นชอบ ส่งเรื่องคืนส่วนรำชกำร
กรณี)
กรณีไม่ใช้งบประมำณ
- สพข.พิจำรณำควำมเหมำะสม
ของกำรขออนุมัติ
- เห็นชอบ รองปลัดฯ(ดูแล
สพข.) / ผู้ว่ำฯลงนำมอนุมัติ
- ไม่เห็นชอบ ส่งเรื่องคืนส่วนรำชกำร

มำตรฐำน
คุณภำพงำน

ระบบ
ติดตำม/
ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ
นั ก ท รั พ ยำก ร
บุคคล

นักทรัพยำกร
บุคคล

แบบฟอร์ม

เอกสำร
อ้ำงอิง
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ลำดับ
ที่
7

ผัง
กระบวนกำร
ต่อ

ระยะเวลำ

10

รำยงำน
สพข

รับหนังสือ
รำยงำนผลจำก
ส่วนรำชกำร
ต่อ

ระบบ
ติดตำม/
ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ
นักทรัพยำกร
บุคคล

- รับเรื่องกำรขออนุมัติกลับ
สพบ.

30 นำที

- แจ้งหน่วยงำนต้นสังกัดทรำบ
และรับเรื่องขออนุมัติกลับคืน

นักทรัพยำกร
บุคคล

30 นำที

- รำยงำนผลกำรอนุมัติเข้ำรับ
กำรอบรม ประชุม สัมมนำ
ศึกษำดูงำน ในประเทศ
ระยะเวลำไม่เกิน ๙๐ วัน ส่ง
สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำร
กรุงเทพมหำนคร
- หนังสือรำยงำนผลกำร
ประชุม/อบรม/สัมมนำ จำก
ส่วนรำชกำร

นักทรัพยำกร
บุคคล

แจ้งส่วนรำชกำรที่
เกี่ยวข้อง
9

มำตรฐำน
คุณภำพงำน

30 นำที

ส่งเรื่อง
กลับ
8

รำยละเอียดงำน

๕ นำที

นักทรัพยำกร
บุคคล

แบบฟอร์ม

เอกสำร
อ้ำงอิง
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ลำดับ
ที่
11

ผัง
กระบวนกำร
ต่อ
ตรวจสอบ
เอกสำร
ประกอบกำร
รำยงำน

12

ระยะเวลำ

จัดทำหนังสือส่ง
รำยงำนฯ

รำยละเอียดงำน

14

สพข.เสนอ
ต่อ

ระบบ
ติดตำม/
ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

๑๐ นำที

ประกอบกำรรำยงำนฯ ให้
เป็นไปในแนวทำงที่กำหนด

รำยงำนผลกำร นักทรัพยำกร
อบรม/ประชุม/ บุคคล
สัมมนำ

๓๐ นำที

- จัดทำหนังสือส่งรำยงำนกำร
ประชุม/อบรม/สัมมนำ

นักทรัพยำกร
บุคคล

- ตรวจสอบเอกสำร

13
เสนอ
รำยงำน

มำตรฐำน
คุณภำพงำน

๓๐ นำที

๓๐ นำที
๑ ชั่วโมง

- เสนอเรื่องส่งรำยงำนฯไปยัง
ผอ.สนพ เพื่อลงนำมเสนอ
ต่อผู้มีอำนำจอนุมัติ
- สพข.เสนอเรื่องไปยังผู้มี
อำนำจอนุมัติ

ระเบียบกรุงเทพมหำนครว่ำด้วย
ค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรม ปี 2541

นักทรัพยำกร
บุคคล

นักทรัพยำกร
บุคคล

แบบฟอร์ม
แบบฟอร์ม
รำยงำนฯ

เอกสำร
อ้ำงอิง
หนังสือที่
กท 0602
/13143
ลว 11 พ.ย.
52
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ลำดับ
ที่

ผัง
กระบวนกำร

ระยะเวลำ

รำยละเอียดงำน

มำตรฐำน
คุณภำพงำน

ระบบ
ติดตำม/
ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

แบบฟอร์ม

เอกสำร
อ้ำงอิง

ต่อ
15

รับเรื่องคืน
จำก สพข.

๓๐ นำที

- รับเรื่องคืนจำก สพข.

นักทรัพยำกร
บุคคล

๑๕ นำที

- เวียนเรื่องกลับไปยังส่วน
รำชกำร เพื่อเผยแพร่ต่อไป

นักทรัพยำกร
บุคคล

- รวบรวมสถิติกำรกำร
ดำเนินกำรของส่วนรำชกำร

นักทรัพยำกร
บุคคล

16
เวียนเรื่องกลับส่วน
รำชกำร
17
รวบรวม
สถิติ
ดำเนินกำ
ร
สิ้นสุด

๑๐ นำที

ฐำนข้อมูลทำง
สถิติ
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ลำดับ
ที่

10.2.2 กระบวนกำรขออนุมัติให้ข้ำรำชกำรไปศึกษำ ฝึกอบรมในประเทศ ระยะเวลำตั้งแต่ 90 วันขึ้นไป
ผัง
ระยะเวลำ
รำยละเอียดงำน
มำตรฐำน
ระบบ
กระบวนกำร
คุณภำพงำน
ติดตำม/
ประเมินผล

ผู้
แบบ
รับผิดชอบ ฟอร์ม

เอกสำร
อ้ำงอิง

เริ่มต้น
1

รับเรื่อง

5 นำที

- รับหนังสือขออนุมัติจำก
ส่วนรำชกำร

2

ตรวจสอบ

1 ชั่วโมง

- ตรวจสอบโครงกำร ค่ำใช้จ่ำยและเอกสำร
ประกอบ ดังนี้
• กรณีไปศึกษำ ฝึกอบรม ใช้เงินงบประมำณ
ประจำปี ที่อยู่ในแผนพัฒนำบุคลำกรประจำปี
1. โครงกำร
2. หนังสือตอบรับจำกสถำบันทีจ่ ะไปศึกษำ
ฝึกอบรม/กำหนดกำร
3. หนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชำ
4. สำเนำทะเบียนประวัติข้ำรำชกำร
(กก.1)
5. ข้อมูลส่วนบุคคล (สถิติย้อนหลังกำร
ฝึกอบรม 3 ปี)

ต่อ

- ระเบียบกทม.ว่ำด้วย
กำรให้ข้ำรำชกำร กทม.
ไปศึกษำ ฝึกอบรม ดู
งำนและปฏิบัติกำร
วิจัย พ.ศ. 2542

-รำยงำน
นักวิชำกำร
สำธำรณสุข
กำรกลับมำ
ปฏิบัติ รำชกำร
-รำยงำนศึกษำ
ฝึกอบรมฯ
นักวิชำกำร
สำธำรณสุข

-ระเบียบ กทม.ว่ำด้วย
กำรให้ข้ำรำชกำร กทม.
ไปศึกษำฝึกอบรม ดู
งำนและปฏิบัติกำรวิจัย
พ.ศ. 2542

-191ลำดับ
ที่

ผัง
กระบวนกำร

ระยะเวลำ

รำยละเอียดงำน
6. ใบรับรองแพทย์
7. เอกสำรแบบจัดทำสัญญำ และเอกสำร
ประกอบ อื่น ๆ เช่น
(ผู้เข้ำรับกำรศึกษำ/ฝึกอบรม และผู้ค้ำ
ประกัน)
7.1 สำเนำบัตรประจำบ้ำนข้ำรำชกำร
หรือ หนังสือแทนบัตรประจำบ้ำน
ข้ำรำชกำร
7.2 หนังสือรับรองเงินเดือน
7.3 หนังสือยินยอมทำนิติกรรม
กรณี ผู้เข้ำรับกำรศึกษำ/ฝึกอบรม
และผู้ค้ำประกัน (สมรส) หรือ
สำเนำทะเบียนกำรหย่ำ ผู้เข้ำรับ
กำรศึกษำ/ฝึกอบรม /ผู้ค้ำประกัน
และคู่สมรส
7.4 ใบเปลี่ยนแปลงชื่อ - สกุล
8. สำเนำแผนพัฒนำบุคลำกร
9. เอกสำรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กำร
เปลี่ยนแปลงหลักสูตร ฯ
10. รำยละเอียดหลักสูตรที่เข้ำรับ
กำรศึกษำ/ฝึกอบรม

มำตรฐำน
คุณภำพงำน

ระบบ
ติดตำม/
ประเมินผล

ผู้
แบบ
รับผิดชอบ ฟอร์ม

เอกสำร
อ้ำงอิง

-192-

ลำดับ
ผัง
ที่ กระบวนกำร

ระยะเวลำ

ต่อ

3
4

แก้ไข/เอกสำร
เพิ่มเติม
รอพิจำรณำ
ต่อ

10 นำที
1 วัน

รำยละเอียดงำน

มำตรฐำน
คุณภำพงำน

ระบบ
ติดตำม/
ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

• กรณีไปศึกษำ ฝึกอบรม ใช้เงินบำรุง
โรงพยำบำล และไม่ได้ขอจัดตั้งโครงกำร
ไว้ในแผนพัฒนำบุคลำกรประจำปี
1. โครงกำร
2. หนังสือตอบรับจำกสถำบันที่จะ
ไปศึกษำ ฝึกอบรม
3. หนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชำ
ใบรับรองแพทย์ สำเนำ ก.พ.7
4. หนังสือขออนุมัติต้องแจ้งเหตุ
ควำมจำเป็นและประโยชน์ที่
หน่วยงำนจะได้รับ
5. นำเรื่อง เสนอ ผอ.สนพ.เพื่อสั่ง
กำรให้ ล.สนพ.นำเสนอเข้ำวำระ
ที่ประชุม อกก.สนพ.
- ประสำนส่วนรำชกำรแก้ไข หรือขอ
เอกสำรเพิ่มเติม

นักวิชำกำร
สำธำรณสุข

- อ.ก.ก.พิจำรณำเรื่องขออนุมัติ
- รับเรื่องอนุมัติคืนจำก ล.สนพ.

นักวิชำกำร
สำธำรณสุข

แบบฟอร์ม

เอกสำร
อ้ำงอิง

-193ลำดับ
ที่

ผัง
กระบวนกำร

ระยะเวลำ

รำยละเอียดงำน

5

ต่อ

3 ชั่วโมง

- จัดทำหนังสือขออนุมตั ิให้ข้ำรำชกำรไปศึกษำ
ฝึกอบรม เสนอ ผอ.สนพ. ลงนำมถึง ป.กทม. โดย
ป.กทม. สั่งกำรให้สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำร
กรุงเทพมหำนครพิจำรณำดำเนินกำร

5 นำที

-

จัดทำหนังสือ
ขออนุมัติ
ต่อ
6
รับเรื่องอนุมัติ

รับหนังสืออนุมัติ จำกสถำบันพัฒนำ
ข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร

มำตรฐำน
คุณภำพงำน

ระบบ
ผู้รับผิดชอบ
ติดตำม/
ประเมินผล
นักวิชำกำร
สำธำรณสุข

นักวิชำกำร
สำธำรณสุข

7

ตรวจสอบ

15 นำที

- ตรวจสอบรำยละเอียดของกำรอนุมัตฯิ

นักวิชำกำร
สำธำรณสุข

8

แจ้งเรื่องอนุมัติ
ไปยังส่วน
รำชกำร

15 นำที

- แจ้งเรื่องอนุมัติฯ ไปยังส่วนรำชกำร
เพื่อแจ้งผู้เกีย่ วข้องและแจ้ง สก. สนพ.
เพือ่ ลงทะเบียนประวัติใน ก.พ.7

นักวิชำกำร
สำธำรณสุข

9

จัดทำสถิติ

15 นำที

- จัดทำสถิติและจัดเก็บเอกสำร

นักวิชำกำร
สำธำรณสุข

ต่อ

แบบฟอร์ม

เอกสำร
อ้ำงอิง

-194ลำดับ
ผัง
ที่
กระบวนกำร
10

ต่อ

ระยะเวลำ

รำยละเอียดงำน

5 นำที

- เมื่อสำเร็จกำรศึกษำ ฝึกอบรม ตำม
กำหนดเวลำที่ได้รับอนุมัติ ส่วนรำชกำร
จัดทำหนังสือรำยงำนตัวกลับเข้ำปฏิบัติ
รำชกำร

นักวิชำกำร
สำธำรณสุข

- ตรวจสอบเอกสำรประกอบกำรรำยงำนฯ
• แบบรำยงำนตัวกลับเข้ำปฏิบัติ
รำชกำร 1 ชุด
• รำยงำนผลกำรศึกษำ ฝึกอบรม
• สำเนำหนังสือขออนุมัติฯ
• สำเนำหนังสือขออนุมัติกำร
เปลี่ยนแปลงฯ
- ประสำนส่วนรำชกำรแก้ไข หรือขอ
เอกสำรเพิ่มเติม

นักวิชำกำร
สำธำรณสุข

รับเรือง
รำยงำนตัว
กลับ
11

ตรวจสอบ

30 นำที

12

แก้ไข/เอกสำร
เพิ่มเติม

10 นำที

ต่อ

มำตรฐำน
คุณภำพงำน

ระบบ
ติดตำม/
ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

นักวิชำกำร
สำธำรณสุข

แบบฟอร์ม

เอกสำร
อ้ำงอิง

-แบบรำยงำน
ตัวกลับเข้ำ
ปฏิบัติรำชกำร
-แบบรำยงำน
ผลกำรศึกษำ
ฝึกอบรมฯ

-แบบรำยงำน
ตัวกลับเข้ำ
ปฏิบัติรำชกำร
-รำยงำนผล
กำรศึกษำ ฝึก
อบรมฯ

-195ลำดับ
ที่

ผัง
กระบวนกำร

ระยะเวลำ

รำยละเอียดงำน

มำตรฐำน
คุณภำพงำน

ระบบ
ติดตำม/
ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

13

ต่อ

1 ชั่วโมง

- จัดทำหนังสือรำยงำนตัวกลับเข้ำปฏิบัติ
รำชกำรแจ้ ง ไปยั ง สก. สนพ. สพข.
และ ส.กก. เพื่อลงประวัติใน ก.พ.7

นักวิชำกำร
สำธำรณสุข

10 นำที

- จัดทำสถิติและจัดเก็บเอกสำร

นักวิชำกำร
สำธำรณสุข

จัดทำหนังสือ
รำยงำนตัวกลับฯ
14
จัดเก็บเอกสำร
15

รับเรื่อง

5 นำที

• กรณี กำรขอขยำยเวลำกำรศึ ก ษำ
ฝึกอบรม
- รั บ หนั ง สื อ ขออนุ มั ติ ข อขยำยเวลำ
กำรศึกษำ ฝึกอบรม

นักวิชำกำร
สำธำรณสุข

16

ตรวจสอบ

30 นำที

- ตรวจสอบเอกสำรประกอบกำรขอ
อนุมัติ
1. มีห นังสือแจ้งกำรขยำยเวลำจำก
สถำบันที่ไปศึกษำ ฝึกอบรม
2. สำเนำหนังสืออนุมัติฯ

นักวิชำกำร
สำธำรณสุข

ต่อ

แบบฟอร์ม

เอกสำร
อ้ำงอิง

-196ลำดับ
ผัง
ที่
กระบวนกำร
17

ต่อ

ระยะเวลำ

รำยละเอียดงำน

10 นำที

- ประสำนแจ้งกำรแก้ไข หรือขอ
เอกสำรเพิ่มเติม

มำตรฐำน
คุณภำพงำน

ระบบ
ติดตำม/
ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

แบบฟอร์ม

เอกสำร
อ้ำงอิง

นักวิชำกำร
สำธำรณสุข

แก้ไข/เอกสำร
เพิ่มเติม
18

จัดทำหนังสือ
ขออนุมัติ

1 ชั่วโมง

- จัดทำหนังสือขออนุมัติฯ เสนอ ผอ.
สนพ. ลงนำมเสนอ ป.กทม. โดยผ่ำน
รอง ป.กทม. ที่กำกับดูแล สนพ. ผ่ำน
สพข.

19

รับเรื่อง

5 นำที

- รับหนังสืออนุมัติจำก สพข.

นักวิชำกำร
สำธำรณสุข

20

ตรวจสอบ

10 นำที

- ตรวจสอบรำยละเอียดของหนังสือ
อนุมัติ

นักวิชำกำร
สำธำรณสุข

21

แจ้งผลกำร
อนุมัติฯ

10 นำที

- แจ้งกำรอนุมัติฯ ไปยังส่วนรำชกำร
เพื่อแจ้งผู้เกี่ยวข้องและแจ้ง สก.
สนพ. สพข. และ ส.กก. เพื่อลงใน
ประวัติ ก.พ.7

นักวิชำกำร
สำธำรณสุข

ต่อ

-ระเบียบ กทม. ว่ำด้วย
กำรให้ข้ำรำชกำรไปศึกษำ
ฝึกอบรม ดูงำน และ
ปฏิบัติกำรวิจัย พ.ศ.
2542

นักวิชำกำร
สำธำรณสุข

-ระเบียบ กทม.
ว่ำด้วยกำรให้
ข้ำรำชกำรไปศึกษำ
ฝึกอบรม ดูงำน
และปฏิบัติกำวิจัย
พ.ศ.2542

-197ลำดับ
ผัง
ที่
กระบวนกำร
22

ต่อ
จัดทำสถิติ
สิ้นสุด

ระยะเวลำ

10 นำที

รำยละเอียดงำน

- จัดทำสถิติและจัดเก็บเรื่อง

มำตรฐำน
คุณภำพงำน

ระบบ
ติดตำม/
ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ
นักวิชำกำร
สำธำรณสุข

แบบฟอร์ม

เอกสำร
อ้ำงอิง

-19810.2.3 กระบวนกำรขออนุมัติให้ข้ำรำชกำรไปศึกษำ ฝึกอบรม ประชุม สัมมนำ ดูงำนและปฏิบัติกำรวิจัย ณ ต่ำงประเทศ
ลำดับ
ผัง
ที่ กระบวนกำร

ระยะเวลำ

รำยละเอียดงำน

5 นำที

- รับหนังสืออนุมัติ
จำกส่วนรำชกำร

มำตรฐำน
คุณภำพงำน

ระบบ
ติดตำม/
ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

แบบฟอร์ม

เอกสำร
อ้ำงอิง

เริ่มต้น
1

รับเรื่อง

ต่อ

-ระเบียบ กทม. ว่ำด้วย -รำยงำนกำรกลับมำปฏิบัติ
กำรให้ข้ำรำชกำร กทม. รำชกำร
ไปศึกษำ ฝึกอบรม ดู
-รำยงำนศึกษำ ฝึกอบรมฯ
งำนและปฏิบัติกำรวิจัย
พ.ศ. 2542
-ระเบียบสำนัก
นำยกรัฐมนตรีว่ำด้วย
กำรขออนุมัติให้เดินทำง
ไปรำชกำรและจัดกำร
ประชุมของทำงรำชกำร
พ.ศ. 2524

นักวิชำกำร
สำธำรณสุข

-ระเบียบ กทม.
ว่ำด้วยกำรให้
ข้ำรำชกำร กทม.
ไปศึกษำ
ฝึกอบรม ดูงำน
และปฏิบัติกำร
วิจัย พ.ศ. 2542
-ระเบียบสำนัก
นำยกรัฐมนตรีว่ำ
ด้วยกำรขออนุมัติ
ให้เดินทำงไป
รำชกำรและ
จัดกำรประชุม
ของทำงรำชกำร
พ.ศ. 2524

-199-

ลำดับ
ผัง
ที่
กระบวนกำร

ระยะเวลำ

รำยละเอียดงำน

1 ชั่วโมง

- ตรวจสอบโครงกำร ค่ำใช้จ่ำยและ
เอกสำรประกอบ ดังนี้
• กรณีไปศึกษำ ฝึกอบรม ใช้เงิน
งบประมำณประจำปี ที่อยู่ใน
แผนพัฒนำบุคลำกรประจำปี
1. โครงกำร
2. หนังสือตอบรับจำกสถำบันที่จะ
ไปศึกษำ ฝึกอบรม/กำหนดกำร
ประชุม
3. ใบแจ้งรำคำตั๋วโดยสำร
เครื่องบินจำกสำยกำรบินไทย
4. กรณีไปศึกษำ ฝึกอบรม ให้
แนบหนังสือรับรองของ
ผู้บังคับบัญชำ ใบรับรองแพทย์
สำเนำ ก.พ.7

มำตรฐำน
คุณภำพงำน

ระบบ
ติดตำม/
ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

ต่อ
2

ตรวจสอบ

ต่อ

นักวิชำกำร
สำธำรณสุข

แบบฟอร์ม

เอกสำร
อ้ำงอิง

-200ลำดับ
ผัง
ที่
กระบวนกำร
ต่อ

ต่อ

ระยะเวลำ

รำยละเอียดงำน
• กรณีไปศึกษำ ฝึกอบรม ใช้เงิน
บำรุงโรงพยำบำล และไม่ได้ขอ
จัดตั้งโครงกำรไว้ในแผนพัฒนำ
บุคลำกรประจำปี
1. โครงกำร
2. หนังสือตอบรับจำกสถำบันที่
จะไปศึกษำ ฝึกอบรม
3. ใบแจ้งรำคำตั๋วโดยสำร
เครื่องบินจำกสำยกำรบินไทย
4. หนังสือรับรองของ
ผู้บังคับบัญชำ ใบรับรองแพทย์
สำเนำ ก.พ.7
5. หนังสือขออนุมัติต้องแจ้งเหตุ
ควำมจำเป็นและประโยชน์ที่
หน่วยงำนจะได้รับ

มำตรฐำน
คุณภำพงำน

ระบบ
ติดตำม/
ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ
นักวิชำกำร
สำธำรณสุข

แบบฟอร์ม

เอกสำร
อ้ำงอิง

-201ลำดับ
ผัง
ที่ กระบวนกำร
ต่อ

ต่อ

ระยะเวลำ

รำยละเอียดงำน
• กรณีเดินทำงไปประชุมและเสนอ
ผลงำนวิจัย โดยใช้เงินบำรุงโรงพยำบำล
1. โครงกำร
2. หนังสือแจ้งกำรตอบรับกำรเข้ำ
ร่วมประชุม หรือเสนอผลงำนวิจยั
3. กำหนดกำรประชุม
4. ใบแจ้งรำคำตั๋วโดยสำร
เครื่องบินจำกสำยกำรบินไทย
5. หนังสือขออนุมัติต้องแจ้ง
เหตุผลควำมจำเป็น และ
ประโยชน์ที่หน่วยงำนจะได้รับ
• กรณีเดินทำงไปฝึกอบรม ดูงำน
ประชุม เสนอผลงำนวิจัย
ระยะเวลำไม่เกิน 1 เดือน โดยไม่
เบิกเงินค่ำใช้จ่ำย
1. โครงกำร
2. หนังสือเชิญ หรือหนังสือตอบ
รับกำรฝึกอบรม ดูงำน กำร
ประชุมหรือเสนอผลงำนวิจัย
3. กำหนดกำรประชุม
4. หนังสือขออนุมัติต้องแจ้ง
เหตุผลควำมจำเป็นและ
ประโยชน์ที่หน่วยงำนจะได้รับ

มำตรฐำน
คุณภำพงำน

ระบบ
ติดตำม/
ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ
นักวิชำกำร
สำธำรณสุข

แบบฟอร์ม

เอกสำร
อ้ำงอิง

-202ลำดับ
ผัง
ที่ กระบวนกำร

ระยะเวลำ

ต่อ

3

แก้ไข/เอกสำร
เพิ่มเติม
ต่อ

10 นำที

รำยละเอียดงำน

มำตรฐำน
คุณภำพงำน

ระบบ
ติดตำม/
ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

• กรณีเดินทำงไปฝึกอบรม ดูงำน
และปฏิบัติกำรวิจัย ระยะเวลำเกิน
1 เดือน ขึ้นไป โดยไม่เบิกเงิน
ค่ำใช้จ่ำย
1. โครงกำร
2. หนังสือแจ้ง หรือหนังสือตอบรับ
จำกสถำบันฯ กำหนดกำร
3. หนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชำ
ใบรับรองแพทย์ สำเนำ ก.พ.7
4. หนังสือขออนุมัติต้องแจ้งเหตุผล
ควำมจำเป็นและประโยชน์ที่
หน่วยงำนจะได้รับ

นักวิชำกำร
สำธำรณสุข

- ประสำนส่วนรำชกำรแก้ไข หรือขอ
เอกสำรเพิ่มเติม

นักวิชำกำร
สำธำรณสุข

แบบฟอร์ม

เอกสำร
อ้ำงอิง

-203ลำดับ
ผัง
ที่ กระบวนกำร

ระยะเวลำ

รำยละเอียดงำน

มำตรฐำน
คุณภำพงำน

ระบบ
ติดตำม/
ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

- จัดทำหนังสือขออนุมัติให้ข้ำรำชกำร
เดินทำงไปศึกษำ ฝึกอบรม ประชุม
สัมมนำ ดูงำนและปฏิบัตกิ ำรวิจัย
ณ ต่ำงประเทศ เสนอ ผอ.สนพ. ลงนำมถึง
ป.กทม. โดยผ่ำนสถำบันพัฒนำข้ำรำชกำร
กรุงเทพมหำนคร (กรณีใช้เงินบำรุง
โรงพยำบำลของ สนพ. ต้องทำหนังสือขอ
อนุมัติกำรใช้เงินบำรุงโรงพยำบำลของ
สนพ.จำก ผอ.สนพ.ด้วย)
- รับหนังสืออนุมัติกำรเดินทำงฯ จำก
สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำร
กรุงเทพมหำนคร

นักวิชำกำร
สำธำรณสุข

- ตรวจสอบรำยละเอียดของกำรอนุมัติฯ

นักวิชำกำร
สำธำรณสุข

ต่อ
4

จัดทำหนังสือ
ขออนุมัติ

3 ชั่วโมง

5

รับเรื่องอนุมตั ิ

5 นำที

6

ตรวจสอบ

15 นำที

ต่อ

นักวิชำกำร
สำธำรณสุข

แบบฟอร์ม

เอกสำร
อ้ำงอิง

-204ลำดับ
ผัง
ที่
กระบวนกำร

ระยะเวลำ

รำยละเอียดงำน

มำตรฐำน
คุณภำพงำน

ระบบ
ติดตำม/
ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

ต่อ
7

แจ้งเรื่องอนุมัติ
ไปยังส่วน
รำชกำร

15 นำที

- แจ้งเรื่องอนุมัติฯ ไปยังส่วน
รำชกำรเพื่อแจ้งผู้เกี่ยวข้องและ
แจ้ง สก. สนพ. เพื่อลงทะเบียน
ประวัติใน ก.พ.7

นักวิชำกำร
สำธำรณสุข

8

จัดทำสถิติ

15 นำที

- จัดทำสถิติและจัดเก็บเอกสำร

9

รับเรือง
รำยงำนตัว
กลับ

5 นำที

- เมื่อสำเร็จกำรศึกษำ ฝึกอบรม
ประชุม สัมมนำ ดูงำนและ
ปฏิบัติกำรวิจัย ตำมกำหนดเวลำ
ที่ได้รับอนุมัติ ส่วนรำชกำรจัดทำ
หนังสือรำยงำนตัวกลับเข้ำปฏิบัติ
รำชกำร

นักวิชำกำร
สำธำรณสุข
นักวิชำกำร
สำธำรณสุข

ต่อ

แบบฟอร์ม

เอกสำร
อ้ำงอิง

-205ลำดับ
ผัง
ที่
กระบวนกำร

ระยะเวลำ

รำยละเอียดงำน

- ตรวจสอบเอกสำรประกอบกำรรำยงำนฯ
• แบบรำยงำนตั วกลั บเข้ ำปฏิ บั ติ
รำชกำร 1 ชุด
• แผนกำรพั ฒนำงำนที่ จะด ำเนินกำร
ภำยหลังกำรศึกษำ ฝึกอบรม ประชุม
และดูงำน ณ ต่ำงประเทศ
• รำยงำนผลกำรศึกษำ ฝึกอบรม ประชุม
สั มมนำ ดู งำนฯ ในรู ปแบบเอกสำร
จำนวน 4 ฉบับ และรูปแบบดิจิตอล
(CD) กรณีใช้เงินงบประมำณ เงินบำรุง
โรงพยำบำล จำนวน 3 ชุด และกรณี
ไม่ใช้เงิน จำนวน 2 ชุด
• สำเนำหนังสือขออนุมัตฯิ
• ส ำเนำหนั งสื อขออนุ มั ติ กำร
เปลี่ยนแปลงฯ
- ประสำนส่วนรำชกำรแก้ไข หรือ
ขอเอกสำรเพิ่มเติม

มำตรฐำน
คุณภำพงำน

ระบบ
ติดตำม/
ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

แบบฟอร์ม

เอกสำร
อ้ำงอิง

-แบบรำยงำน
ตัวกลับเข้ำ
ปฏิบัติรำชกำร
-แบบรำยงำน
ผลกำรศึกษำ
ฝึกอบรมฯ
-แผนกำรพัฒนำ
งำนที่จะ
ดำเนินกำร
ภำยหลัง
กำรศึกษำ
ฝึกอบรม
ประชุม และดู
งำน ณ
ต่ำงประเทศ

-แบบรำยงำนตัว
กลับเข้ำปฏิบัติ
รำชกำร
-รำยงำนผล
กำรศึกษำ ฝึก
อบรมฯ

ต่อ
10

ตรวจสอบ

30 นำที

11

แก้ไข/เอกสำร
เพิ่มเติม

10 นำที

ต่อ

-แบบรำยงำนตัวกลับ นักวิชำกำร
เข้ำปฏิบัติรำชกำร
สำธำรณสุข
-แบบรำยงำนผล
กำรศึกษำ ฝึกอบรมฯ
-แผนกำรพัฒนำงำนที่จะ
ดำเนินกำรภำยหลัง
กำรศึกษำ ฝึกอบรม
ประชุม และดูงำน ณ
ต่ำงประเทศ

นักวิชำกำร
สำธำรณสุข

-206ลำดับ
ที่

ผัง
กระบวนกำร

ระยะเวลำ

รำยละเอียดงำน

มำตรฐำน
คุณภำพงำน

ระบบ
ติดตำม/
ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

ต่อ
12

จัดทำหนังสือ
รำยงำนตัวกลับฯ

1 ชั่วโมง

- จัดทำหนังสือรำยงำนตัวกลับเข้ำปฏิบัติ
รำชกำรและรำยงำนกำรศึกษำ ฝึก
อบรมฯ ไปยัง สพข. เพื่อ ป.กทม.
- จัดทำหนังสือแจ้งเลขำธิกำร
คณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ กรณีใช้
เงินงบประมำณ/เงินบำรุงโรงพยำบำล
- จัดทำหนังสือแจ้ง สก. สนพ. เพื่อลง
ประวัติใน ก.พ.7

นักวิชำกำร
สำธำรณสุข

13

จัดเก็บเอกสำร

10 นำที

- จัดทำสถิติและจัดเก็บเอกสำร

14

รับเรื่อง

5 นำที

• กรณีกำรเปลี่ยนแปลงกำหนดกำร
เดินทำง หรือขอขยำยเวลำกำรศึกษำ
ฝึกอบรม และปฏิบัติกำรวิจัย
- รับหนังสือขออนุมัติกำร
เปลี่ยนแปลงกำหนดกำรเดินทำง
หรือขอขยำยเวลำกำรศึกษำ
ฝึกอบรม และปฏิบัติกำรวิจัย

นักวิชำกำร
สำธำรณสุข
นักวิชำกำร
สำธำรณสุข

ต่อ

แบบฟอร์ม

เอกสำร
อ้ำงอิง

-207ลำดับ
ผัง
ที่ กระบวนกำร

ระยะเวลำ

รำยละเอียดงำน

- ตรวจสอบเอกสำรประกอบกำรขอ
อนุมัติ
1. กรณีขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
กำหนดกำรเดินทำงจะต้องแจ้ง
เหตุผลกำรเปลี่ยนแปลง และ
กำหนดกำรเดินทำงใหม่
2. กรณีขออนุมัติขยำยเวลำ
กำรศึกษำ ฝึกอบรม และ
ปฏิบัติกำรวิจัย ต้องแจ้งเหตุผล
ของกำรขยำยเวลำหรือมีหนังสือ
แจ้งกำรขยำยเวลำจำกสถำบันที่
ไปศึกษำ ฝึกอบรม ณ
ต่ำงประเทศ
3. สำเนำหนังสืออนุมัติฯ
- ประสำนแจ้งกำรแก้ไข หรือขอ
เอกสำรเพิ่มเติม

มำตรฐำน
คุณภำพงำน

ระบบ
ติดตำม/
ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

ต่อ
15

ตรวจสอบ

30 นำที

16

แก้ไข/เอกสำร
เพิม่ เติม

10 นำที

ต่อ

นักวิชำกำร
สำธำรณสุข

นักวิชำกำร
สำธำรณสุข

แบบฟอร์ม

เอกสำร
อ้ำงอิง

-208-

ลำดับ
ผัง
ที่
กระบวนกำร

ระยะเวลำ

รำยละเอียดงำน

มำตรฐำน
คุณภำพงำน

- จัดทำหนังสือขออนุมัติฯ เสนอ
ผอ.สนพ. ลงนำมเสนอ ป.กทม.
โดยผ่ำนรอง ป.กทม. ที่กำกับ
ดูแล สนพ. ผ่ำน สพข.
- รับหนังสืออนุมัติจำก สพข.

-ระเบียบ กทม. ว่ำด้วยกำร
ให้ ข้ ำรำชกำรไปศึ กษำ
ฝึกอบรม ดูงำน และปฏิบัติ
กำวิจัย พ.ศ.2542

ระบบ
ติดตำม/
ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม

เอกสำร
อ้ำงอิง

ต่อ
17

จัดทำหนังสือ
ขออนุมัติ

1 ชั่วโมง

18

รับเรื่อง

5 นำที

19

ตรวจสอบ

10 นำที

- ตรวจสอบรำยละเอียดของ
หนังสืออนุมัติ

20

แจ้งผลกำร
อนุมัติฯ

10 นำที

- แจ้งกำรอนุมัติฯ ไปยังส่วน
รำชกำรเพื่อแจ้งผู้เกี่ยวข้องและ
แจ้ง สก. สนพ. เพื่อลงในประวัติ
ก.พ.7

นักวิชำกำร
สำธำรณสุข

21

จัดทำสถิติ

10 นำที

- จัดทำสถิติและจัดเก็บเรื่อง

นักวิชำกำร
สำธำรณสุข

สิ้นสุด

นักวิชำกำร
สำธำรณสุข
นักวิชำกำร
สำธำรณสุข
นักวิชำกำร
สำธำรณสุข

-ระเบียบ กทม. ว่ำด้วยกำร
ให้ ข้ ำรำชกำรไปศึ กษำ
ฝึ กอบรม ดู งำน และ
ปฏิบัติกำวิจัย พ.ศ.2542

-209-

ลำดับ
ที่

1

2

10.2.4 กระบวนกำรขออนุมัติโครงกำรฝึกอบรม ประชุม สัมมนำ ศึกษำดูงำนในประเทศของส่วนรำชกำรในสังกัดสำนักกำรแพทย์
ระบบ
รำยละเอียดงำน
ผัง
มำตรฐำน
แบบ
เอกสำร
ระยะเวลำ
ติดตำม/
ผู้รับผิดชอบ
กระบวนกำร
คุณภำพงำน
ฟอร์ม
อ้ำงอิง
ประเมินผล
- ลงทะเบียนรับเรื่อง
นักวิชำกำร
-ท ะเบี ย น คุ ม ห นั งสื อ
สำธำรณสุข
รับเข้ำ
เริ่มต้น

รับหนังสือและ
โครงกำรฝึกอบรม
จำกงำนตรวจสอบ
กลุ่มงำนกำรคลัง

ตรวจสอบควำมถูกต้อง
ของเอกสำร
(ชุดโครงกำร/
กำหนดกำร/ค่ำวัสดุฯ)

ต่อ

5 นำที

3 ชั่วโมง

- ตรวจสอบควำม
- ระเบียบกรุงเทพมหำนคร
ครบถ้วนและควำม
ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ถูกต้องของเอกสำร
ฝึกอบรม พ.ศ. 2541 ลง
- ชุดโครงกำร /
วันที่ 15 ธันวำคม 2541
กำหนดกำร / ค่ำวัสดุ / - คำสั่งกรุงเทพมหำนครที่
คำสั่งผู้เข้ำ / คำสั่ง
2705/2543 ลงวันที่
คณะกรรมกำร / ค่ำ
11 สิงหำคม 2552
วิทยำกร
- คำสั่งกรุงเทพมหำนครที่
1802/2552 ลงวันที่

นักวิชำกำร
สำธำรณสุข

- ระเบียบกรุงเทพมหำนคร
ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรม พ.ศ. 2541
ลงวันที่ 15 ธันวำคม
2541
คำสั่งกรุงเทพมหำนคร
ที่ 2705/2543 ลง
วันที่ 11 สิงหำคม
2552

-210-

ลำดับ
ที่
3

ผัง
กระบวนกำร
ต่อ

ระยะเวลำ
3 ชั่วโมง

วิเครำะห์
โครงกำร ควำม
สอดคล้องเหตุผลฯ

4

5

ส่งเรื่องคืน
ส่วนรำชกำร
เพื่อแก้ไข
ดำเนินกำรจัดทำ
หนังสือขออนุมัติพร้อม
เสนอคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำร และ
คำสั่งผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรม
เพื่อให้ผู้บริหำรลงนำม

ต่อ

15 นำที

3 ชั่วโมง

รำยละเอียดงำน

มำตรฐำน
คุณภำพงำน

ตรวจสอบรำยละเอียดของ 28 เมษำยน 2552
โครงกำรให้เป็นไปตำม
- หนังสือที่ กท
แผนพัฒนำบุคลำกรของ
0401/1111 ลง
สำนักกำรแพทย์และ
วันที่ 30 พฤษภำคม
นโยบำยของผู้บริหำรและ
2550 เรื่อง ระเบียบ
ถูกต้องตำมระเบียบที่
กรุงเทพมหำนครว่ำ
เกี่ยวข้อง
ด้วยค่ำใช้จำ่ ยในกำร
ฝึกอบรม พ.ศ.
- ประสำนกำรแก้ไข
2541 กรณีแนวทำง
รำยละเอียดเอกสำรที่
เกี่ยวข้องกับส่วนรำชกำร เบิกค่ำสมนำคุณ
วิทยำกรให้แก่
บุคลำกรในสังกัด
- ดำเนินกำรขออนุมัติ
หน่วยงำนผู้จัดกำร
โครงกำร ขออนุมัติคำสั่ง
ฝึกอบรมฯ
คณะกรรมกำรและคำสั่ง
- ระเบียบ
ผู้เข้ำร่วมโครงกำร
กรุงเทพมหำนครว่ำ
ด้วยเงินบำรุง
โรงพยำบำล พ.ศ.
2534 และฉบับที่ 3
พ.ศ. 2545

ระบบ
ติดตำม/
ประเมินผล

ผู้
รับผิดชอบ
นักวิชำกำร
สำธำรณสุข

นักวิชำกำร
สำธำรณสุข

นักวิชำกำร
สำธำรณสุข

แบบ
ฟอร์ม

เอกสำร
อ้ำงอิง
- คำสั่งกรุงเทพมหำนครที่
1802/2552 ลงวันที่28
เมษำยน 2552
- หนังสือที่ กท
0401/1111 ลงวันที่ 30
พฤษภำคม 2550 เรื่อง
ระเบียบกรุงเทพมหำนครว่ำ
ด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรม พ.ศ. 2541กรณี
แนวทำงเบิกค่ำสมนำคุณ
วิทยำกรให้แก่
บุคลำกรในสังกัด หน่วยงำน
ผู้จัดกำรฝึกอบรมฯ
- ระเบียบกรุงเทพมหำนครว่ำ
ด้วยเงินบำรุงโรงพยำบำล
พ.ศ. 2534 และฉบับที่ 3
พ.ศ. 2545

-211-

ลำดับ
ที่

ผัง
กระบวนกำร

ระยะเวลำ

รำยละเอียดงำน

มำตรฐำน
คุณภำพงำน

ระบบ
ติดตำม/
ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

ต่อ
6

10 นำที
เวียนแจ้งโครงกำร
ที่ลงนำมแล้วให้
ส่วนรำชกำร

7
จัดชุดคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำร
และคำสั่งผู้เข้ำฯ
8

เวียนแจ้งคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำร และ
คำสั่งผู้เข้ำ ไปยังส่วน
รำชกำรผูด้ ำเนิน
โครงกำร

ต่อ

- เวียนแจ้งกำรอนุมัติโครงกำร
ไปยังส่วนรำชกำร

นักวิชำกำร
สำธำรณสุข

๑๕ นำที
- เสนอโครงกำรและคำสั่งฯ ไป
ยังปลัดกรุงเทพมหำนคร
๑ชั่วโมง
- รับเรื่องกำรอนุมัติฯ กลับคืน
แล้วแต่กรณี
จำกกรุงเทพมหำนคร
ตรวจสอบกำรอนุมัติฯ
๑๐ นำที
- เวียนแจ้งคำสั่งฯ ให้ส่วน
รำชกำร

นักวิชำกำร
สำธำรณสุข

10 นำที

นักวิชำกำร
สำธำรณสุข

แบบฟอร์ม

เอกสำร
อ้ำงอิง

-212-

ลำดับ
ที่

ผัง
กระบวนกำร

ระยะเวลำ

รำยละเอียดงำน

มำตรฐำน
คุณภำพงำน

ระบบ
ติดตำม/
ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

แบบฟอร์ม

เอกสำร
อ้ำงอิง

ต่อ
9

10

11

ติดตำมประเมินผล
โครงกำร
ตรวจสอบรำยงำน
กำรประเมิน และ
เสนอผู้บริหำร
เส น อ ผ อ .ส น พ .
เพื่ อ ทรำบผลกำร
ดำเนินโครงกำร

12

๑๕ นำที

- ติดตำมกำรประเมินผล
โครงกำรพร้อมเสนอ
ผู้บริหำร

นักวิชำกำร
สำธำรณสุข

๑๕ นำที

- ตรวจสอบรำยละเอียดของ

นักวิชำกำร
สำธำรณสุข

รำยงำนผลกำรดำเนิน
โครงกำร
๑๐ นำที

โครงกำรฯ ให้กับ ผอ.สนพ.

๑๕ นำที
ส่วนรำชกำร รำยงำน
สพข 2/55

ต่อ

- เสนอผลกำรดำเนิน

- ส่วนรำชกำรรำยงำนผลกำร
ดำเนินโครงกำร

นักวิชำกำร
สำธำรณสุข

-รำยงำน
นักวิชำกำร
ประเมินผล สำธำรณสุข
กำรฝึกอบรมฯ
- รำยงำน
สพข. 2/55

-แบบฟอร์ม -รำยงำนประเมิ น ผล
รำยงำน สพข กำรฝึกอบรม
2/๕๕

-213-

ลำดับ
ที่

ผัง
กระบวนกำร

ระยะเวลำ

รำยละเอียดงำน

มำตรฐำน
คุณภำพงำน

ระบบ
ติดตำม/
ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

แบบฟอร์ม

เอกสำร
อ้ำงอิง

ต่อ
13

๑๕ นำที
รวบรวมสถิติกำร
ดำเนินโครงกำรฯ

สิ้นสุด

- รวบรวมผลกำรดำเนิน
โครงกำร

นักวิชำกำร
สำธำรณสุข

- รำยงำน สพข.
- ฐำนข้อมูลสถิติ

-21410.2.5 กระบวนกำรดำเนินโครงกำรฝึกอบรม ประชุม สัมมนำ ศึกษำดูงำน
ลำดับ
ผัง
ที่ กระบวนกำร

ระยะเวลำ

รำยละเอียดงำน

- ประชุม / พิจำรณำ
มอบหมำยงำนให้แก่
เจ้ำหน้ำที่

มำตรฐำน
คุณภำพงำน

ระบบ
ติดตำม/
ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

แบบฟอร์ม

เอกสำร
อ้ำงอิง

เริ่มต้น
1

รับนโยบำย/
แผนงำน

1 ชั่วโมง

2

ศึกษำรวบรวม
ข้อมูล

1 วัน

- ศึกษำข้อมูลรำยละเอียด
ทีเ่ กี่ยวข้อง

3

จัดทำโครงกำร
กำหนดกำร
คำสั่ง

3 – 5 วัน
ขึ้นอยู่กับ
ระยะเวลำ
กำรจัดอบรม
ฯ และ
จำนวนผู้เข้ำ
อบรมฯ

- จัดทำโครงกำร
กำหนดกำรฝึกอบรมฯ
- ประสำนวิทยำกร สถำนที่
- จัดทำหนังสือขอรำยชื่อ
ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมฯ
- จัดทำคำสั่ง
คณะกรรมกำรฯ คำสั่ง
ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม

ต่อ

นักวิชำกำร
สำธำรณสุข

- ระเบียบกรุงเทพมหำนคร
ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรม พ.ศ. 2541 ลง
วันที่ 15 ธันวำคม 2541
- คำสั่งกรุงเทพมหำนครที่
2705/2543 ลงวันที่
11 สิงหำคม 2552
- คำสั่งกรุงเทพมหำนคร

-รำยงำนสรุป
กำรประเมิน
ผลโครงกำร
ฝึกอบรมฯ
-รำยงำนสพข.
2/55

นักวิชำกำร
สำธำรณสุข

- ระเบียบกรุงเทพมหำนคร
ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรม พ.ศ. 2541 ลง
วันที่ 15 ธันวำคม 2541
- คำสั่งกรุงเทพมหำนครที่
2705/2543 ลงวันที่
11 สิงหำคม 2552
- คำสั่งกรุงเทพมหำนคร

-215ลำดับ
ผัง
ที่
กระบวนกำร

ระยะเวลำ

รำยละเอียดงำน

มำตรฐำน
คุณภำพงำน

ระบบ
ติดตำม/
ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

แบบฟอร์ม

เอกสำร
อ้ำงอิง

ต่อ
4

ตรวจสอบ
ค่ำใช้จ่ำย

20 นำที

5

ขออนุมัติ
โครงกำรฯ

3 ชั่วโมง

ต่อ

ที่ 1802/2552 ลงวันที่
28 เมษำยน 2552
- หนังสือที่ กท
0401/1111 ลงวันที่
30 พฤษภำคม 2550
- จัดทำหนังสือขออนุมัติ เรื่อง ระเบียบ
โครงกำร อนุมัติกำรให้ กรุงเทพมหำนครว่ำด้วย
เงินฯ เสนอ ผอ.สนพ. ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม
พ.ศ. 2541 กรณี
และหนังสือเสนอป.
แนวทำงเบิกค่ำสมนำคุณ
กทม. เพื่อขออนุมัติ
วิทยำกรให้แก่บุคลำกรใน
คำสั่งฯ
สังกัด หน่วยงำนผู้จัดกำร
ฝึกอบรมฯ
- ระเบียบ
กรุงเทพมหำนครว่ำด้วย
เงินบำรุงโรงพยำบำล พ.ศ.
2534 และฉบับที่ 3
พ.ศ. 2545
- เสนอโครงกำรฯ ให้
กลุ่มงำนกำรคลัง
ตรวจสอบค่ำใช้จ่ำย
และกันเงิน

นักวิชำกำร
สำธำรณสุข

นักวิชำกำร
สำธำรณสุข

ที่ 1802/2552 ลงวันที่
28 เมษำยน 2552
- หนังสือที่ กท
0401/1111 ลงวันที่
30 พฤษภำคม 2550
เรื่อง ระเบียบ
กรุงเทพมหำนครว่ำด้วย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม
พ.ศ. 2541 กรณี
แนวทำงเบิกค่ำสมนำคุณ
วิทยำกรให้แก่บุคลำกรใน
สังกัด หน่วยงำนผู้จัดกำร
ฝึกอบรมฯ
ระเบียบกรุงเทพมหำนคร
ว่ำด้วยเงินบำรุง
โรงพยำบำล พ.ศ. 2534
และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2545

-216-

ลำดับ
ผัง
ที่ กระบวนกำร

ระยะเวลำ

รำยละเอียดงำน

มำตรฐำน
คุณภำพงำน

ระบบ
ติดตำม/
ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

ต่อ
6

หนังสือเชิญฯ

1 วัน

- คำกล่ำวรำยงำน คำกล่ำว
เปิดฯ
- จัดทำหนังสือเชิญ
วิทยำกร ประธำนใน
พิธีเปิด ผู้กล่ำวรำยงำน
ผู้ร่วมเป็นเกียรติในพิธี
เปิดฯ

นักวิชำกำร
สำธำรณสุข

7

รับหนังสือ
ขออนุมัติ

20 นำที

- รับเรื่องอนุมัติฯ จำก
ป.กทม.
- ตรวจสอบรำยละเอียด
กำรอนุมัติฯ

นักวิชำกำร
สำธำรณสุข

8

ส่งคำสั่งฯ

30 นำที

- จัดชุดคำสั่งฯ เวียนแจ้ง
ส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง
-

นักวิชำกำร
สำธำรณสุข

ต่อ

แบบฟอร์ม

เอกสำร
อ้ำงอิง

-217ลำดับ
ผัง
ที่
กระบวนกำร

ระยะเวลำ

รำยละเอียดงำน

มำตรฐำน
คุณภำพงำน

ระบบ
ติดตำม/
ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

ต่อ
9

ยืมเงิน
ทดรองจ่ำย

15 นำที

- แจ้งงำนธุรกำร สพบ.
ดำเนินกำรยืมเงิน ทดรอง
จ่ำย และจัดทำเอกสำรกำร
จ่ำยเงินวิทยำกร

นักวิชำกำร
สำธำรณสุข

10

ประสำน
ผู้เกี่ยวข้อง

3 ชั่วโมง

- ประสำนวิทยำกร (เอกสำร
ประวัติวิทยำกร) อำหำร /
อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม

นักวิชำกำร
สำธำรณสุข

11

จัดเตรียม
กำรดำเนินกำร

2-5 วัน อำจ
น้อยหรือ
มำกกว่ำขึ้นกับ
กำหนดกำร
ระยะเวลำกำร
อบรมและ
จำนวนผู้เข้ำ
อบรม

- จัดเตรียมเอกสำร
ประกอบกำรฝึกอบรมฯ
วัสดุอุปกรณ์ และแบบ
ประเมินผล

นักวิชำกำร
สำธำรณสุข

ต่อ

แบบฟอร์ม

เอกสำร
อ้ำงอิง

-218-

ลำดับ
ผัง
ที่
กระบวนกำร

ระยะเวลำ

รำยละเอียดงำน

มำตรฐำน
คุณภำพงำน

ระบบ
ติดตำม/
ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

ต่อ
12

ประชุม
มอบหมำยงำน

1 ชั่วโมง

- ประชุมเจ้ำหน้ำที่เพื่อ
มอบหมำยงำน

นักวิชำกำร
สำธำรณสุข

13

จัดเตรียม
สถำนที่

2 ชั่วโมง

- เดินทำงไปดูสถำนที่จัดอบรมฯ
กรณีจัดกำรอบรมนอก
สถำนที่
- จัดเตรียมสถำนที่จัดกำรอบรม
- ดำเนินกำรฝึกอบรมฯ ตำม
กำหนดกำร

นักวิชำกำร
สำธำรณสุข

- บริหำรจัดกำรค่ำใช้จ่ำยกำร
ฝึกอบรมฯ และจัดส่งคืนเงิน
ทดรองจ่ำยที่เหลือ
- ตรวจสอบเอกสำรใบเสร็จ
รับเงิน Folio (กรณีพักค้ำง)

นักวิชำกำร
สำธำรณสุข

1 ชั่วโมง
14

ดำเนินกำร
ฝึกอบรม

ขึ้นอยู่กับ
กำหนดกำร
อบรมฯ

15

บริหำรจัดกำร
ค่ำใช้จ่ำย

3 ชั่วโมง
2 ชั่วโมง

ต่อ

นักวิชำกำร
สำธำรณสุข

แบบฟอร์ม

เอกสำร
อ้ำงอิง

-219ลำดับ
ผัง
ที่
กระบวนกำร

ระยะเวลำ

รำยละเอียดงำน

มำตรฐำน
คุณภำพงำน

ระบบ
ติดตำม/
ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

ต่อ
16

ประเมินผล

17

จัดทำรำยงำน

18

รับเรื่อง

ต่อ

1 – 5 วัน - ประมวลผล วิเครำะห์ผล
ขึ้นอยู่กับ
สรุปผลกำรฝึกอบรม
จำนวนผู้เข้ำ
อบรมฯ
4 ชั่วโมง - จัดทำรำยงำนกำรฝึกอบรม
- จัดทำรำยงำน สพข 2
- จัดส่งรำยงำน สพข.2 ให้
สพข.
- เสนอรำยงำนกำรฝึกอบรม
ให้ ผอ.สนพ. ทรำบ
15 นำที - รับหนังสือชี้แจงไม่สำมำรถ
เข้ำอบรมฯ จำกส่วน
รำชกำร
- ตรวจสอบเอกสำร

นักวิชำกำร
สำธำรณสุข
นักวิชำกำร
สำธำรณสุข

นักวิชำกำร
สำธำรณสุข

แบบฟอร์ม

เอกสำร
อ้ำงอิง

-220ลำดับ
ที่

ผัง
กระบวนกำร

ระยะเวลำ

รำยละเอียดงำน

40 นำที

- จัดทำหนังสือชี้แจงกรณีผู้
ที่ไม่สำมำรถเข้ำอบรม
ประชุมฯ เสนอ ผอ.สนพ
เพื่อพิจำรณำอนุมัติ
- รับเรื่องอนุมัติฯ จำก
ป.กทม.

มำตรฐำน
คุณภำพงำน

ระบบ
ติดตำม/
ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

ต่อ
19

จัดทำหนังสือ
ชี้แจง

20

5 นำที
รับเรื่อง

21
แจ้งส่วนรำชกำร
22
เก็บรวบรวม
สถิติ
สิ้นสุด

นักวิชำกำร
สำธำรณสุข
นักวิชำกำร
สำธำรณสุข

10 นำที - แจ้งเรื่องกำรอนุมัติฯ ไปยัง
ส่วนรำชกำร

นักวิชำกำร
สำธำรณสุข

30 นำที

นักวิชำกำร
สำธำรณสุข

- รวบรวมรำยละเอียด
โครงกำรจัดเก็บเป็นสถิติ

แบบฟอร์ม

เอกสำร
อ้ำงอิง

-221-

ลำดับ
ที่

10.2.6 กระบวนกำรจัดทำแผนพัฒนำบุคลำกรประจำปี สำนักกำรแพทย์
ผัง
ระยะเวลำ
รำยละเอียดงำน
มำตรฐำน
กระบวนกำร
คุณภำพงำน

ระบบ
ติดตำม/
ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

แบบฟอร์ม

เริ่มต้น
1

แจ้งเตรียมควำม
พร้อม

2

รับเรื่องจำก
สพข.

3

แจ้งเรื่องไปยัง
ส่วนรำชกำร

4

รับเรื่องจำก
ส่วนรำชกำร
ต่อ

30 นำที

- ฝพ. จัดทำหนังสือ
แจ้งส่วนรำชกำรในกำร
เตรียมควำมพร้อม
ในกำรจัดทำแผนพัฒนำบุคลำกร
1 วัน
- รับเรื่อง
- แจ้งผู้รับผิดชอบแต่ละ TN ทรำบ
- ศึกษำรำยละเอียดของแบบสำรวจ
ประเภทต่ำง ๆ
30 นำที - แจ้งแบบสำรวจควำมจำเป็น (TN)
ไปยังส่วนรำชกำรในสังกัดสำนัก
กำรแพทย์
ส่วน
- รับเรื่องแบบสำรวจควำมจำเป็น (TN)
รำชกำรละ
จำกส่วนรำชกำร
10 นำที - ส่งมอบแต่ละ TN ให้ผู้รับผิดชอบ

นักวิชำกำร
สำธำรณสุข
- แบบสำรวจควำม
จำเป็นในกำรให้
ข้ำรำชกำรไปศึกษำ
ฝึกอบรม ประชุมฯ
- แผนบริ ห ำรรำชกำร
สำนักกำรแพทย์

แผนพัฒนำ
บุคลำกร
ประจำปี
สนพ.

นักวิชำกำร
สำธำรณสุข
นักวิชำกำร
สำธำรณสุข
นักวิชำกำร
สำธำรณสุข

แบบTN 1
TN2TN 3

เอกสำร
อ้ำงอิง

-222ลำดับ
ที่

ผัง
กระบวนกำร

ระยะเวลำ

รำยละเอียดงำน

มำตรฐำน
คุณภำพงำน

ระบบ
ติดตำม/
ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

แบบฟอร์ม

เอกสำร
อ้ำงอิง

ต่อ
5

ตรวจสอบ
เอกสำร

7 วัน

5

สรุปเป็นภำพรวม
ของสนพ.

1 วัน

6

จัดกำรประชุม
คณะกรรมกำร
พัฒนำบุคลำกร
สนพ.

1 ชั่วโมง

7

สรุปแผนพัฒนำ
บุคลำกร
ต่อ

1 วัน
3 ชั่วโมง
7 วัน
2 วัน

- วิเครำะห์ตรวจสอบเอกสำรควำม
ถูกต้อง รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ
ของโครงกำร
- ประสำนกำรแก้ไข
- รวบรวม จำแนกหลักสูตรและจัดทำ
แผนในภำพรวม

นักวิชำกำร
สำธำรณสุข

- จัดทำหนังสือเชิญคณะกรรมกำรพัฒนำ
บุคลำกรสนพ.เข้ำร่วมประชุม
- จัดเตรียมเอกสำรประกอบกำรประชุม
- นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมกำรพัฒนำ
บุคลำกรสนพ. พิจำรณำ
- จัดทำรำยงำนกำรประชุม
- จัดทำสรุปแผนพัฒนำบุคลำกรของ
สนพ.ตำมแบบฟอร์มที่กำหนด

นักวิชำกำร
สำธำรณสุข

นักวิชำกำร
สำธำรณสุข

นักวิ ช ำกำร
สำธำรณสุ ข

แผนพัฒนำ
บุคลำกร
ประจำปี สนพ.

-223ลำดับ
ที่

ผัง
กระบวนกำร

ระยะเวลำ

รำยละเอียดงำน

มำตรฐำน
คุณภำพงำน

ระบบ
ติดตำม/
ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

แบบฟอร์ม

เอกสำร
อ้ำงอิง

ต่อ
7

สรุปแผนพัฒนำ
บุคลำกร

2 วัน

- จัดทำสรุปแผนพัฒนำบุคลำกรของสนพ.
ตำมแบบฟอร์มที่กำหนด

นักวิชำกำร
สำธำรณสุข

8

จัดส่งแผนฯ
ไปยังสพข.

30 นำที

- จัดทำหนังสือส่งแผนฯ ไปยัง สพข. เพื่อ
พิจำรณำดำเนินกำรต่อไป

นักวิชำกำร
สำธำรณสุข

9

รับเรื่องแจ้ง
แผนพัฒนำ

1 ชั่วโมง

- รับเรื่องแจ้งแผนพัฒนำบุคลำกรฯ ที่
ได้รับอนุมัติจำกกทม.
- ตรวจสอบรำยละเอียดของแผนฯ

นักวิชำกำร
สำธำรณสุข

10

พิจำรณำ
จัดสรร
งบประมำณฯ

2 ชั่วโมง

- พิจำรณำจัดสรรงบประมำณในส่วนกำร
ฝึกอบรมประชุมในประเทศระยะเวลำไม่
เกิน 90 วัน เสนอ ผอ.สนพ. พิจำรณำ

นักวิชำกำร
สำธำรณสุข

ต่อ

แผนพัฒนำ
บุคลำกร
ประจำปี สนพ.

-224ลำดับ
ผัง
ที่
กระบวนกำร

ระยะเวลำ

รำยละเอียดงำน

มำตรฐำน
คุณภำพงำน

ระบบ
ติดตำม/
ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

ต่อ
11

แจ้ง
แผนพัฒนำ
บุคลำกรฯ

30 นำที

- แจ้งแผนพัฒนำบุคลำกรฯ และกำร
จัดสรรเงินงบประมำณในส่วนกำรอบรม
ประชุมฯ ระยะเวลำไม่เกิน 90 วัน และ
ไปยังส่วนรำชกำรในสังกัด และผู้บริหำร
สนพ. ทรำบ

นักวิชำกำร
สำธำรณสุข

12

จัดเก็บ

15 นำที

- จัดเก็บเข้ำแฟ้มเป็นเอกสำรประกอบกำร
พิจำรณำกำรขออนุมัติ และควบคุมกำร
ใช้งบประมำณที่ได้รับ

นักวิชำกำร
สำธำรณสุข

สิ้นสุด

หมำยเหตุ

แบ่งกำรดำเนินกำร ดังนี้
1. โครงกำรฝึกอบรม ประชุม สัมมนำ ที่ส่วนรำชกำรดำเนินกำร (TN 1)
2. โครงกำรลำศึกษำ อบรม ประชุม สัมมนำ ระยะยำวในประเทศ (ระยะเวลำไม่เกิน 90 วัน (TN 2))
3. โครงกำรลำศึกษำ อบรม ประชุม สัมมนำ ระยะสั้นในประเทศ (ระยะเวลำเกิน 90 วัน ขึ้นไป (TN 2))
4. โครงกำรลำศึกษำ อบรม ประชุม สัมมนำ ทั้งระยะสั้นและระยะยำวในต่ำงประเทศ (TN 3)

แบบฟอร์ม

เอกสำร
อ้ำงอิง

-22510.2.7 ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนกระบวนกำรจัดทำแผนพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรบริหำร
ลำดับ
ผัง
ระยะเวลำ
รำยละเอียดงำน
มำตรฐำน
ระบบ
ผู้รับผิดชอบ
ที่
กระบวนกำร
คุณภำพงำน
ติดตำม/
ประเมินผล
1
45 วัน 1. วำงแผนพัฒนำบุคลำกรทำงกำรบริหำร - จำนวนบุคลำกร
มติที่
กลุม่ งำน
วำงแผน
ประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำแผน โดยมี ทีผ่ ่ำนกำร
ประชุมคกก. พัฒนำกำร
ขั้นตอน ดังนี้
ฝึกอบรม และ
พัฒนำ
บริหำร/ ส่วน
1.1 รวบรวมสถิติ วิเครำะห์ข้อมูล
จำเป็นต้องได้รับ
บุคลำกร
รำชกำร
บุคลำกรที่ได้รับกำรฝึกอบรมด้ำนกำรบริหำร กำรฝึกอบรมด้ำน
สำนัก
1.2 สำรวจ ควำมต้องกำร ควำมจำเป็น กำรบริหำร
กำรแพทย์
ในกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรบริหำรที่
- แผนพัฒนำ
สอดคล้องกับแผนบริหำรรำชกำร แผนปฏิบัติ สอดคล้องกับแผน
รำชกำร แผนพัฒนำทรัพยำกรบุคล นโยบำย บริหำรรำชกำร
พิจำรณำ
ผู้บริหำร และ Career path
นโยบำย และ
1.3 ประชุมคณะกรรมกำรพัฒนำ
ควำมจำเป็นของ
บุคลำกรสำนักกำรแพทย์ พิจำรณำแผน
หน่วยงำน
2

จัดทำร่ำง
แผนพัฒนำ
บุคลำกร

5 วัน

2. ร่ ำ งแผนพั ฒ นำบุ ค ลำกรที่ ผ่ ำ นกำร
พิ จ ำรณำจำก คกก.พั ฒ นำบุ ค ลำกร ส ำนั ก
กำรแพทย์ ส่ง สพข. โดยมีขั้นตอน ดังนี้
2.1 จั ด ท ำร่ ำ งแผนพั ฒ นำบุ ค ลำกร
หลั ก สู ต รฝึ ก อบรมทำงกำรบริ ห ำรที่ ส ำนั ก
กำรแพทย์ เ ป็ น ผู้ จั ด โดยมี ชื่ อ โครงกำร
เหตุ ผ ลควำมจ ำเป็ น วัต ถุ ป ระสงค์ ตั ว ชี้ วั ด
กลุ่มเป้ำหมำย ขั้นตอนกำรดำเนินกำร

- รำยละเอียด
ข้อพิจำรณำ
ข้อมูลในโครงกำร และควำม
ครบถ้วน ถูกต้อง เห็นชอบของ
ตำมกฎ ระเบียบ
ก.ข.ก.
ข้อกฎหมำย และ
หนังสือสั่งกำรต่ำง
ๆ

กลุ่มงำน
พัฒนำกำร
บริหำร

แบบฟอร์ม

เอกสำร
อ้ำงอิง
1. ข้อมูลสถิติบุคลำกรที่
ปฏิบัติงำนทำงกำร
บริหำร
2. วำระกำรประชุม
3. แผนบริหำรรำชกำร
แผนปฏิบัติรำชกำร
แผนพัฒนำทรัพยำกรบุ
คลกรุงเทพมหำนคร/
สำนักกำรแพทย์
4. สถิติข้อมูลโครงกำร/
กำรจัดสรรงบประมำณ
3 ปีย้อนหลัง

- TN 1

- ร่ำงแผนพัฒนำ
บุคลำกรด้ำนกำรบริหำร
ของสำนักกำรแพทย์
- รำยละเอี ยดโครงกำร
ประมำณกำรค่ ำใช้ จ่ำ ย
โครงกำร ที่ ข อจั ด สรร
งบประมำณ

-226-

ลำดับ
ผัง
ที่
กระบวนกำร

ระยะเวลำ

ระบบ
ติดตำม/
ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

ดำเนินกำร
ตำมแผน ฯ

4

รำยงำนผล

มำตรฐำน
คุณภำพงำน

90 วัน

3. เมือ่ แผนได้รับควำมเห็นชอบจำก ก.ข.ก. มีแผนพัฒนำ
รำยงำน
วำงแผนกำรดำเนินโครงกำร และดำเนินกำร บุคลำกรด้ำนกำร
ประจำ
ตำมแผนทีต่ ้ังไว้
บริหำรของ
ไตรมำสและ
หน่วยงำน
กำรลง
บันทึก
Daily Plan

นักวิชำกำร
สำธำรณสุข

ทุก 3
เดือน

4. รำยงำนผลกำรดำเนินกำรตำมแผนพัฒนำ มีกำรติดตำมผล
บุคลำกรตำมไตรมำส
กำรดำเนินกำร
และรำยงำนผล
ภำยในระยะเวลำ
ที่กำหนด

นักวิชำกำร
สำธำรณสุข

แบบฟอร์ม

เอกสำร
อ้ำงอิง

งบประมำณ และกำรติดตำมประเมินผล
2.2 นำเอกสำร ข้อมูล ส่ง สพข. เพือ่
พิจำรณำและนำเข้ำที่ประชุม ก.ข.ก.พิจำรณำ
เห็นชอบโครงกำรและจัดสรรงบประมำณตำม
แผนพัฒนำบุคลำกร

ก.ข.ก.
พิจำรณำ

3

รำยละเอียดงำน

หนังสือแจ้งมติ ก.ข.ก.

- Daily plan สรุปรำยงำนผลกำร
- สพข.2
ดำเนินกำร

-22710.2.8 ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนกระบวนกำรพัฒนำหลักสูตรฝึกอบรมด้ำนกำรบริหำร
ลำดับ
ผัง
ระยะเวลำ
รำยละเอียดงำน
มำตรฐำน
ระบบ
ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม
ที่
กระบวนกำร
คุณภำพงำน
ติดตำม/
ประเมินผล
1
10 วัน 1. รวบรวม ศึกษำ วิเครำะห์ข้อมูลควำม
หลักสูตร
นักวิชำกำร
รวบรวม
ต้องกำร และควำมจำเป็นของหลักสูตร
ตอบสนองควำม
สำธำรณสุข
วิเครำะห์
จำเป็นของ
และ
หน่วยงำน และผู้
นักทรัพยำกร
เข้ำรับกำร
บุคคล
ฝึกอบรมได้
2. กำหนดแนวทำงร่ำงพัฒนำหลักสูตร โดย หลั ก สู ต รมี ค วำม
นักวิชำกำร
2
ร่ำงพัฒนำ
30 วัน
2.1 ศึ ก ษำ เที ย งเคี ย งหลั ก สู ต รกั บ ทันสมัย
สำธำรณสุข
หลักสูตร
หน่วยงำนภำยนอกที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน มีคุณภำพ
และ
2.2 วิเครำะห์แนวโน้ม สถำนกำรณ์ด้ำน ไ ด้ ม ำ ต ร ฐ ำ น
นักทรัพยำกร
กำรแพทย์และสำธำรณสุขในปัจจุบัน และ สอดคล้องกับแผน
บุคคล
อนำคต
บริ ห ำรรำชกำร
2.3 ศึกษำบริบท/แผนบริห ำรรำชกำร แผนปฏิบัติ
กรุ ง เทพมหำนคร แผนปฏิ บั ติ ร ำชกำร รำชกำร
แผนพัฒนำบุคคลำกร นโยบำยผู้บริหำร
แผนพัฒนำบุคคล
2.4 กำหนดขอบเขตหลั กสู ต ร หั ว ข้ อ และนโยบำย
วิช ำ วัต ถุป ระสงค์ รำยละเอียดหั ว ข้อวิช ำ ผู้บริหำร
วิ ธี ก ำร รู ป แบบกำรฝึ ก อบรม ระยะเวลำ
สถำนที่ วิทยำกร วิธีกำรประเมินหลักสูตร

เอกสำร
อ้ำงอิง
- Training Need
- สรุปรำยงำนผลกำร
ประเมินหลักสูตร

- แผนบริหำรรำชกำร
- แผนปฏิบัติรำชกำร
- แผนพัฒนำบุคลำกร
- นโยบำยผู้บริหำร
- สถิติ แนวโน้ม
สถำนกำรณ์ด้ำน
กำรแพทย์และ
สำธำรณสุข

-228ลำดับ
ผัง
ที่
กระบวนกำร
3

ระยะเวลำ
1 วัน

3. นำร่ำงกำรพัฒนำหลักสูตรเข้ำที่ประชุม
คณะกรรมกำรหลักสูตรทำงกำรบริหำร
สำนักกำรแพทย์

5 วัน

4. ปรับปรุงหลักสูตร ตำมข้อแสนอแนะ
ข้อพิจำรณำของคณะกรรมกำรฯ และ
ดำเนินกำรฝึกอบรมตำมหลักสูตรที่ผ่ำนกำร
พัฒนำแล้ว

พิจำรณำ

4
ปรับปรุง
หลักสูตร

5
ติดตำม
ประเมินผล

รำยละเอียดงำน

มำตรฐำน
คุณภำพงำน

ระบบ
ติดตำม/
ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

แบบฟอร์ม

เอกสำร
อ้ำงอิง

มีร่ำงกำรพัฒนำ
หลักสูตร เพื่อใช้
เป็นแนวทำงใน
กำรประชุม
พิจำรณำปรับปรุง
หลักสูตร

กลุ่มงำน
พัฒนำกำร
บริหำร /
คณะกรรมกำร
หลักสูตรฯ

- วำระกำรประชุม /
- รำยงำนกำรประชุม
คกก.หลักสูตร
- - ร่ำงหลักสูตร

- มีกำรปรับปรุง
หลักสูตรให้
ทันสมัย มีคุณภำพ
ได้มำตรฐำน
นำไปใช้ในกำร
ดำเนินโครงกำรได้
ติดตำมประเมินผลระหว่ำงกำรฝึกอบรม และ - ผู้เข้ำรับกำร
หลังกำรฝึกอบรม สรุปรำยงำนผล
ฝึกอบรมมีควำม
พึงพอใจ สำมำรถ
นำไปปรับใช้ใน
กำรปฏิบัติงำนใน
องค์กรได้

นักวิชำกำร
สำธำรณสุข
และ
นักทรัพยำกร
บุคคล

- โครงสร้ำงหลักสูตร

ระหว่ำงทำ
โครงกำร
ฝึกอบรม
และสิ้นสุด
กำร
ฝึกอบรม

นักวิชำกำร
สำธำรณสุข
และ
นักทรัพยำกร
บุคคล

แบบ
- ข้อมูลสรุป วิเครำะห์
ประเมินผล ผลกำรประเมิน
หลักสูตร หลักสูตรและโครงกำร
และ
โครงกำร

-22910.2.9 ขั้นตอนกระบวนกำรดำเนินโครงกำรฝึกอบรมหลักสูตรทำงกำรบริหำร
ลำดับ
ผัง
ระยะเวลำ
รำยละเอียดงำน
มำตรฐำน
ที่
กระบวนกำร
คุณภำพงำน
1

3

คัดเลือก
กลุ่มเป้ำหมำย

จัดทำ
โครงกำร

ผู้รับผิดชอบ

แบบฟอร์ม

- รับมอบนโยบำยผู้บริหำรสำนักกำรแพทย์
- วำงแผนกำรดำเนินโครงกำร
- กำหนดทิศทำง ระยะเวลำ ขั้นตอนกำร
ดำเนินโครงกำรตำมแผนพัฒนำบุคลำกร
ด้ำนกำรบริหำร

มีโครงกำรพัฒนำ
บุคลำกรตำม
แผนพัฒนำฯ

45 วัน

- ประชุมคกก.คัดเลือกผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม
เพื่อพิจำรณำเกณฑ์คุณสมบัติ จัดสรร
จำนวนผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม
- ทำหนังสือแจ้งส่วนรำชกำรในสังกัดสำนัก
กำรแพทย์ และหน่วยงำนภำยนอกสังกัด
สำนักกำรแพทย์ ส่งรำยชื่อผู้ที่ประสงค์เข้ำ
รับกำรฝึกอบรม และมีคุณสมบัติตำมเกณฑ์
- คัดเลือกผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมตำมเกณฑ์
คุณสมบัติ และตำมจำนวนที่กำหนด
- จัดทำโครงกำรฝึกอบรมหลักสูตรทำงกำร
บริหำรตำมแผนพัฒนำบุคลำกร

- กำรคัดเลือก
เป็นไปตำมมติที่
ประชุมคกก.
คัดเลือก
- มีคุณสมบัติครบ
ตำมเกณฑ์

นักวิชำกำร - ใบสมัคร
สำธำรณสุข เข้ำรับกำร
และ
ฝึกอบรม
นักทรัพยำกร
บุคคล

- หลักเกณฑ์คุณสมบัติ
ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม
- เกณฑ์กำรจัดสรรจำนวน
ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม
- ข้อมูลรำยชื่อ และ
คุณสมบัติผู้สมัครเข้ำรับ
กำรฝึกอบรม

เป็นไปตำมกฎ
ระเบียบ หนังสือ
สั่งกำร ข้อกฎหมำย
ทีก่ ำหนด

นักวิชำกำร
สำธำรณสุข
และ
นักทรัพยำกร
บุคคล

-ระเบียบกรุงเทพมหำนคร
ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรม พ.ศ.2541
- ระเบียบ ข้อกฎหมำย
- หนังสือสั่งกำรต่ำง ๆ

15 วัน

กลุ่มงำน
พัฒนำกำร
บริหำร

เอกสำร
อ้ำงอิง

10 วัน
วำงแผน
โครงกำร

2

ระบบ
ติดตำม/
ประเมินผล

Action plan ประจำปี

-230-

ลำดับ
ผัง
ที่
กระบวนกำร
4

5

ขออนุมตั ิ
โครงกำร

สรรหำ
วิทยำกร/
สถำนที่
ศึกษำดูงำน
ในประเทศ

ระยะเวลำ

รำยละเอียดงำน

30 วัน

- จัดทำบันทึกขออนุมัติโครงกำร
- จัดทำคำสั่งคณะกรรมกำรฯ
- จัดทำคำสั่งผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม
- เสนอผู้มีอำนำจลงนำม

60 วัน

- พิ จ ำรณำสรรหำวิ ท ยำกร ผู้ เชี่ ย วชำญ
ที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในหั ว ข้อรำยวิขำ
ที่หลักสูตรกำหนด
- ประสำนวิทยำกร /ทำหนังสือเชิญวิทยำกร
- สรรหำสถำนที่ศึกษำดูงำนที่สอดคล้องกับ
หลั กสู ต ร มี ควำมทั น สมัย มี ควำมโดดเด่ น
และมีควำมเป็นผู้นำด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
- ประสำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
- จั ด ท ำหนั ง สื อ ขอควำมอนุ เครำะห์ เ ข้ ำ
ศึกษำดูงำน

มำตรฐำน
คุณภำพงำน
เอกสำร ถูกต้อง
ครบถ้วน

ระบบ
ติดตำม/
ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

แบบฟอร์ม

เอกสำร
อ้ำงอิง

นักวิชำกำร
สำธำรณสุข
และ
นักทรัพยำกร
บุคคล

- บันทึกอนุมัติโครงกำร
- โครงกำร กำหนดกำร
ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย
ค่ำสมนำคุณวิทยำกร
- คำสั่ง คกก. / คำสั่ง
ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม

นักวิชำกำร
สำธำรณสุข
และ
นักทรัพยำกร
บุคคล

- รำยละเอียดหัวข้อวิชำ
- ขอบเขต วัตถุประสงค์
รู ป แบบ วิ ธี ก ำรเรี ย น
กำรสอนรำยหัวข้อวิชำ
- กำหนดกำรโครงกำร
- หนังสือเชิญวิทยำกร
- หนังสือขอควำม
อนุเครำะห์ฯ

-231ลำดับ
ผัง
ที่
กระบวนกำร
6

7

สรรหำ
สถำนที่
ศึกษำดูงำน
ในต่ำงประเทศ
และขอ
อนุมัติ
เดินทำง

จัดเตรียม
วัสดุ สื่อ
อุปกรณ์
สถำนที่
ยำนพำหนะ

ระยะเวลำ

รำยละเอียดงำน

มำตรฐำน
คุณภำพงำน

ระบบ
ติดตำม/
ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

30 วัน

- สรรหำสถำนที่ศึกษำดูงำน ณ ต่ำงประเทศ
ที่ ส อดคล้ อ งกั บ หลั ก สู ต ร มี ค วำมทั น สมั ย
มี ค วำมโดดเด่ น และมี ค วำมเป็ น ผู้ น ำด้ ำ น
กำรบริหำรจัดกำร
- ประสำนสถำนที่ศึกษำดูงำน
- จั ด ท ำบั น ทึ ก ขออนุ มั ติ ใ ห้ ข้ ำ รำชกำร/
บุ คลำกรตำมเป้ ำห มำยของโครงกำร
เดินทำงไปศึกษำดูงำน ณ ต่ำงประเทศ
- เสนอผู้มีอำนำจลงนำม

เป็นไปตำมแผน
พัฒนำบุคลำกรที่
กำหนด และ
ได้รับควำม
เห็นชอบ จำก
ก.ข.ก.

นักวิชำกำร
สำธำรณสุข
และ
นักทรัพยำกร
บุคคล

7 วัน

- ประสำนกำรจั ดซื้อ จัดหำ วัส ดุ อุปกรณ์
ที่ใช้ในกำรดำเนินโครงกำร
- จั ด ห ำสถำน ที่ ประสำนหน่ วยงำน /
บุ ค ลำกรที่ เ กี่ ย วข้ อ งด้ ำ นสถำนที่ ใ นกำร
ดำเนินโครงกำร
- ประสำนงำนด้ำนยำนพำหนะ
- ประสำนงำน จั ด หำ จั ด ท ำสื่ อ กำรเรีย น
กำรสอน

- ไ ด้ รั บ ค ว ำ ม
ร่ ว มมื อ จำกกำร
ประสำน
- ดำเนินโครงกำร
ได้ตำมเป้ำหมำย

- นักวิชำกำร
สำธำรณสุข
- นักทรัพยำกร
บุคคล
-- บุคลำกรหรือ
หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง

แบบฟอร์ม

เอกสำร
อ้ำงอิง
- บันทึกขออนุมัติ
เดินทำงไปศึกษำดูงำน
ณ ต่ำงประเทศ
- บัญชีรำยชื่อผู้เดินทำงฯ
- กำหนดกำร
- ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย
- หนั ง สื อ ตอบรั บ จำก
สถำนที่ศึกษำดูงำน
- เอกสำร/หนังสือ
ประสำนงำน

-232ลำดับ
ผัง
ที่
กระบวนกำร
8

9

ขออนุมัติ
เงินยืม
รำยงวด

ดำเนิน
โครงกำร

ระยะเวลำ

รำยละเอียดงำน

มำตรฐำน
คุณภำพงำน

15 วัน

- จัดทำเงินยืมรำยงวดเพื่อใช้ในกำรดำเนิน
โครงกำร
- จัดเตรียมเอกสำรประกอบเงินยืม
- ส่งเอกสำรให้ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป เพื่อใช้
ประกอบกำรขออนุมัติเงินยืมรำยงวด

- เอกสำรถูกต้อง
ครบถ้วน
- ได้รับเงินยืมรำย
งวด ตำมระยะ
เวลำที่กำหนด

ตำม
- จัดทำหนังสือเชิญผู้บริหำรเป็นประธำน
ดำเนินโครงกำรได้
กำหนดของ และเข้ำร่วมพิธีเปิดโครงกำร
ตำมแผนที่กำหนด
หลักสูตร - ดำเนินโครงกำรตำมแผน
- ประสำนหน่วยงำน/บุคลำกรที่เกี่ยวข้อง
- แก้ไข ปัญหำ อุปสรรค ระหว่ำงกำรดำเนิน
โครงกำร
- จัดทำประกำศนียบัตรสำหรับผู้สำเร็จกำร
ฝึกอบรมเสนอผู้มีอำนำจลงนำม
- จัดทำหนังสือเชิญผู้บริหำรเข้ำรับฟังกำร
นำเสนอรำยงำน
- จัดทำหนังสือเชิญผู้บริหำรเป็นประธำน
และเข้ำร่วมพิธีปิดโครงกำรและมอบ
ประกำศนียบัตร

ระบบ
ติดตำม/
ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ
นักวิชำกำร
สำธำรณสุข
และ
ฝ่ำย
บริหำรงำน
ทั่วไป
- นักวิชำกำร
สำธำรณสุข
- นักทรัพยำกร
บุคคล
-- บุคลำกรหรือ
หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง

แบบฟอร์ม

เอกสำร
อ้ำงอิง
- รำยกำรเงินยืมรำยงวด
- บันทึกอนุมัติโครงกำร
- โครงกำร กำหนดกำร
ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย
ค่ำสมนำคุณวิทยำกร
- คำสั่งคณะกรรมกำรฯ
- คำสั่งผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรม
- หนังสือเชิญฯ
- สำเนำประกำศนียบัตร
- เอกสำรทีใ่ ช้ในกำร
ดำเนินโครงกำร

-233ลำดับ
ผัง
ที่
กระบวนกำร
10

11

ประเมินผล
โครงกำร

ส่งตัวกลับ
ต้นสังกัด
และลง
ประวัติกำร
ฝึกอบรม

12

ระยะเวลำ

รำยละเอียดงำน

15 วัน

- ประเมินวิทยำกร / หัวข้อวิชำ /หลักสูตร
- สรุป วิเครำะห์ผลกำรประเมินโครงกำร
- รำยงำนผลโครงกำรเสนอผู้บริหำร
- รำยงำน สพข.2/55
-

1 วัน

15 วัน
คืนเงินยืม
สรุปค่ำใช้จ่ำย
โครงกำร

มำตรฐำน
คุณภำพงำน

ผู้รับผิดชอบ

แบบฟอร์ม

เอกสำร
อ้ำงอิง

มีกำรประเมินผล
โครงกำร และ
รำยงำนผลกำร
ดำเนินโครงกำร
ตำมแผนภำยใน
ระยะเวลำที่
กำหนด
- จัดทำหนังสือส่งตัวผู้สำเร็จกำรฝึกอบรม - ผู้สำเร็จกำร
กลับต้นสังกัด และแจ้งหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ฝึกอบรมกลับต้น
ลงบันทึกประวัติข้ำรำชกำร
สังกัดเมื่อสิ้นสุด
- จัดทำหนังสือแจ้งกลุ่มงำนกำรเจ้ำหน้ำที่ กำรฝึกอบรม
สำนักกำรแพทย์ ลงบันทึกประวัติผู้ผ่ำนกำร - มีกำรลงประวัติ
ฝึกอบรม
ข้ำรำชกำรผู้ผ่ำน
กำรฝึกอบรม

นักวิชำกำร
สำธำรณสุข
และ
นักทรัพยำกร
บุคคล

- แบบประเมิน
วิทยำกร หัวข้อ
วิชำ โครงกำร
- แบบรำยงำน
สพข.2/55

- ผลกำรประเมิน
โครงกำร / วิทยำกร /
หัวข้อวิชำ
- เอกสำรรำยงำน สพข.
2/55

นักวิชำกำร
สำธำรณสุข
และ
นักทรัพยำกร
บุคคล

- หนังสือส่งตัวผู้สำเร็จ
กำรฝึกอบรมกลับต้น
สังกัด
- หนังสือแจ้งลงบันทึก
ประวัติข้ำรำชกำร

- รวบรวมเอกสำร รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำย
- จัดทำเอกสำรยืนยันค่ำใช้จ่ำย
- จัดทำบันทึกคืนเงินยืมค่ำใช้จ่ำย
- สรุปยอดค่ำใช้จ่ำยของโครงกำร
- รำยงำนผลกำรสรุปค่ำใช้จ่ำย

นักวิชำกำร
สำธำรณสุข

- เอกสำรแสดง
รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำย
- บันทึกคืนเงินยืม
- หลักฐำนคืนเงินยืม
- รำยงำนสรุปผลกำรใช้
งบประมำณ

เป็นไปตำม
ระเบียบ กทม. ว่ำ
ด้วย ค่ำใช้จ่ำยใน
กำรฝึกอบรม
พ.ศ. 2541

ระบบ
ติดตำม/
ประเมินผล

-23410.2.10 ขั้นตอนกระบวนกำรพัฒนำบุคลำกรฝึกอบรมหลักสูตรทำงกำรบริหำรที่หน่วยงำนภำยนอกเป็นผู้จัด
ลำดับ
ผัง
ระยะเวลำ
รำยละเอียดงำน
มำตรฐำน
ระบบ ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม
เอกสำรอ้ำงอิง
ที่ กระบวนกำร
คุณภำพงำน
ติดตำม/
ประเมินผล
1
1 วัน - รับหนังสือเวียนแจ้งหลักสูตรทำงกำรบริหำร
นักวิชำกำร
-หนังสือแจ้งสมัครเข้ำรับ
รับเรื่อง
จำก สพข. โดยแบ่งเป็น
สำธำรณสุข
กำรฝึกอบรม
- หลักสูตรฝึกอบรมที่จัดโดยหน่วยงำน
ภำยนอก
- หลักสูตรฝึกอบรมที่จัดโดย สพข.
2

3

เวียนแจ้ง
ส่วนรำชกำร

รับรำยชื่อ
ผู้สมัคร

พิจำรณำ

ระยะเวลำ
ตำมที่
สพข.
กำหนด
5 วัน

- เวียนแจ้งส่วนรำชกำรขอรำยชื่อผู้มี
คุณสมบัติและสมัครใจเข้ำรับกำรฝึกอบรม
ผ่ำนระบบสำรบรรณ และใน line กลุ่ม
hrdmsd@hotmail.com

- เวียนหนังสือ
แจ้งส่วนรำชกำร
ได้ทันระยะเวลำ
ที่กำหนด

- รับเรื่องส่งรำยชื่อผู้สมัครเข้ำรับกำรฝึกอบรม - เอกสำรถูกต้อง
จำกส่วนรำชกำร
ครบถ้วน
- ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร
- ตรวจสอบเอกสำรประกอบกำรสมัคร
- กรณีมีผู้สมัครมำกกว่ำ 1 รำย เสนอรำยชื่อ
ให้ ผอ.สนพ. คัดเลือก

นักวิชำกำร
สำธำรณสุข

- หนังสือแจ้งส่วนรำชกำร
ส่งรำยชื่อผู้สมัคร
- หนังสือต้นเรื่องจำก สพข.
- รำยละเอียดหลักสูตร
- เอกสำรใบสมัคร

นักวิชำกำร
สำธำรณสุข

- บัญชีรำยชื่อผู้สมัคร
- หลักสูตรกำรฝึกอบรม
- เกณฑ์คุณสมบัติ
-เอกสำรประกอบกำรสมัคร

-235ลำดับ
ผัง
ระยะเวลำ
ที่ กระบวนกำร
4

5

ส่งรำยชื่อ
ไป สพข.

รับเรื่อง/
เวียนแจ้งผล
กำรพิจำรณำ
จำก สพข.

1 วัน

- รับรำยชื่อผู้สมัครที่ผ่ำนกำรคัดเลือกจำก
ผู้บริหำรสำนักกำรแพทย์
- ทำบันทึกส่งรำยชื่อผู้สมัครเข้ำรับกำร
ฝึกอบรมไปยัง สพข. เพื่อคัดเลือก

1 วัน

- กรณีผู้สมัครได้รับกำรคัดเลือกเข้ำรับกำร
อบรม
- รับเรื่องผลกำรพิจำรณำอนุมัติบุคคลจำก
สพข. และเวียนแจ้งไปที่ส่วนรำชกำรต้นสังกัด
และผู้เกี่ยวข้อง
- กรณีผู้สมัครไม่ได้รับกำรคัดเลือกเข้ำรับ
กำรอบรม
- ประสำนแจ้งเรื่องผลกำรพิจำรณำคัดเลือก
กับผู้สมัคร
- รับเรื่องส่งตัวกลับเข้ำปฏิบัติรำขกำรเมื่อ
เสร็จสิ้นกำรฝึกอบรม
- ทำหนังสือเวียนแจ้งต้นสังกัดส่งตัว
ข้ำรำชกำรกลับเข้ำปฏิบัติรำชกำร
- ทำหนังสือแจ้งลงบันทึกประวัติข้ำรำชกำร
- ทำบันทึกรำยงำนผลกำรฝึกอบรม

ส่งข้ำรำชกำร
เข้ำรับกำร
ฝึกอบรม

7

1 วัน
ส่งตัวกลับ/
รำยงำนผล

รำยละเอียดงำน

มำตรฐำน
คุณภำพงำน
- ผู้สมัครเข้ำรับ
กำรฝึกอบรมมี
คุณสมบัติครบ
ตำมเกณฑ์

- ข้ำรำชกำรกลับ
เข้ำปฏิบัติรำขกำร
ตำมกำหนด
- มีกำรลงบันทึก
ประวัติข้ำรำชกำร
- มีกำรรำยงำน
ผลตำมที่กำหนด

ระบบ ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม
เอกสำรอ้ำงอิง
ติดตำม/
ประเมินผล
นักวิชำกำร
- หนังสือบันทึกส่งรำยชื่อ
สำธำรณสุข
ผูส้ มัครเข้ำรับกำรคัดเลือก
เพื่อเข้ำรับกำรฝึกอบรม
- ใบสมัคร พร้อมเอกสำร
ประกอบกำรสมัคร
นักวิชำกำร
- หนังสืออนุมัติข้ำรำชกำร
สำธำรณสุข
ข้ำรับกำรฝึกอบรม
- รำยละเอียดหลักสูตร
- กำหนดกำรฝึกอบรม

นักวิชำกำร
สำธำรณสุข

- หนังสือรำยงำนตัวกลับ
เข้ำปฏิบัติรำชกำรและ
รำยงำนผลกำรศึกษำอบรม

-23610.3 กระบวนงำนศูนย์วิจัยและแพทยศำสตรศึกษำ
10.3.1 กระบวนกำรขออนุมัติดำเนินกำรวิจัยในคนสำนักกำรแพทย์
ลำดับ
ที่
1
2

ผัง
กระบวนกำร
เริ่มต้น

ระยะเวลำ

รำยละเอียดงำน

มำตรฐำน
คุณภำพงำน

ระบบติดตำม/
ประเมินผล

3
เก็บข้อมูล
(ภำยใน)
4
เสนอขออนุมัติ
กำรทำวิจัยในคน

แบบฟอร์ม

เอกสำร
อ้ำงอิง

นักวิชำกำร
สำธำรณสุข

รับเรื่อง
ตรวจสอบ
โครงกำรวิจัย
เบื้องต้น

ผู้รับผิดชอบ

3 ชั่วโมง/
เรื่อง

- ตรวจสอบโครงกำรวิจัยเบื้องต้น
เพื่อให้เป็นไปตำมวิธีดำเนินกำร
มำตรฐำนจริยธรรมกำรวิจัย
กรุงเทพมหำนคร

14วัน/
เรื่อง

- เสนอแบบฟอร์ ม ขอเก็ บ ข้ อ มู ล
เป็นเบื้องต้น (บุ คคลภำยใน ไป
ยังส่ ว นรำชกำรที่เป็น แหล่ งเก็บ
ข้อมูล
- เสนอแบบฟอร์มขออนุมัติกำรท ำ
วิ จั ย ในคนของข้ ำ รำชกำรสั ง กั ด
ส ำนั ก กำรแพทย์ ใ ห้ ผอ.สพบ.
เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตำมหลั ก เกณฑ์ ที่
กำหนด

30นำที/
เรื่อง

วิธีดำเนินกำร
มำตรฐำนจริยธรรม
กำรวิจัย
กรุงเทพมหำนคร

บทคัดย่อหรือ
โครงกำรวิจัย

นักวิชำกำร
สำธำรณสุข

นักวิชำกำร
สำธำรณสุข
นักวิชำกำร
สำธำรณสุข

หนังสือ
วิธีดำเนินกำ
รมำตรฐำน
งำนวิจัย
กรุงเทพมหำ
นคร

-237ลำดับ
ที่

ผัง
กระบวนกำร

ระยะเวลำ

รำยละเอียดงำน

5

ต่อ

2วัน/เรื่อง

- จัดลำดับและวินิจฉัยโครงกำรวิจัย
เพื่อกำหนดกรรมกำร (3 ท่ำน)
ผู้รับผิดชอบหลักในกำรอ่ำน
โครงกำรวิจัยเพื่อนำเสนอที่ประชุม

นักวิชำกำร
สำธำรณสุข

- จัดทำหนังสือเชิญประชุม
คณะกรรมกำรส่งเสริมฯ จำแนก
ตำมกำรได้รับมอบหมำยให้อ่ำน
โครงกำรวิจัยแนบไปกับหนังสือ
เชิญประชุม เพื่อให้ส่วนรำชกำร
ศึกษำโครงกำรโดยละเอียด
ล่วงหน้ำก่อน
- จัดกำรประชุมคณะกรรมกำรฯ
เพื่อพิจำรณำโครงกำรวิจัย

นักวิชำกำร
สำธำรณสุข

กำหนด
กรรมกำร
6

จัดทำหนังสือ
เชิญประชุม

1 วัน

7

จัดกำร
ประชุม

3 ชั่วโมง

8

จัดทำรำยงำน
กำรประชุม

ภำยใน 7
วัน
ทำกำร

- สรุปผลกำรพิจำรณำโครงกำรวิจัย
พร้อมจัดทำรำยงำนกำรประชุม

มำตรฐำน
คุณภำพงำน

ทุกวันอังคำรสัปดำห์
ที่ 1 และ 3 ของ
เดือน

ระบบ
ติดตำม/
ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

แบบฟอร์ม

เอกสำร
อ้ำงอิง

นักวิชำกำร
สำธำรณสุข
นักวิชำกำร
สำธำรณสุข

รำยงำนกำร
ประชุม

-238ลำดับ
ที่

ผัง
กระบวนกำร

ระยะเวลำ

รำยละเอียดงำน

มำตรฐำน
คุณภำพงำน

ระบบ
ติดตำม/
ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

- แจ้งผลกำรพิจำรณำจำกคณะ
กรรมกำรฯ เวียนแจ้งส่วนรำชกำร
เพื่อให้ผู้วิจัยเสนอโครงกำรแก้ไข
แล้วไปยังสำนักงำนคณะกรรมกำร
จริยธรรมกำรวิจัยในคน
กรุงเทพมหำนคร

เวียนแจ้งแหล่ง
เก็บข้อมูล

ลงสถิติ

9

30 นำที
สิ้นสุด

- ลงสถิติ

นักวิชำกำรสถิติ

แบบฟอร์ม

เอกสำร
อ้ำงอิง

-23910.3.2 กระบวนกำรขออนุมัติดำเนินกำรวิจัยในคนกรุงเทพมหำนคร
ลำดับ
ที่

ผัง
กระบวนกำร

ระยะเวลำ

รำยละเอียดงำน

มำตรฐำน
คุณภำพงำน

ระบบ
ติดตำม/
ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

แบบฟอร์ม

เอกสำร
อ้ำงอิง

เริ่มต้น
1
2

3

นักวิชำกำร
สำธำรณสุข

รับเรื่อง
ตรวจสอบ
โครงกำรวิจัย
เบื้องต้น

3 ชั่วโมง/
เรื่อง

- ตรวจสอบโครงกำรวิจัยเบื้องต้น ตำมวิธีดำเนินกำร
เพื่อให้เป็นไปตำมวิธีดำเนินกำร มำตรฐำนงำนวิจัย
มำตรฐำนจริยธรรมกำรวิจัย
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
- บริหำรจัดกำรเพื่อพิจำรณำ

เสนอขออนุมัติ
กำรทำวิจัยใน
คน

30 นำที/ - เสนอแบบฟอร์มขออนุมัติกำรทำ
วิจัยในคนของข้ำรำชกำรสังกัด
เรื่อง

กทม. หรือนอกสังกัด กทม. ต่อ
หัวหน้ำสำนักงำนคณะกรรมกำร
จริยธรรมกำรวิจัยในคน
กรุงเทพมหำนครลงนำม เพื่อเสนอ
ไปยังเลขำนุกำรคณะกรรมกำรฯ
และประธำนคณะกรรมกำรฯ
ตำมลำดับ

บทคัดย่อ
นักวิชำกำร
หรือ
สำธำรณสุข
โครงกำรวิจัย

หนังสือวิธีดำเนินกำร

มำตรฐำนงำนวิจัย
กรุงเทพมหำนคร

-240-

ลำดับ
ที่

ผัง
กระบวนกำร

ระยะเวลำ

รำยละเอียดงำน

มำตรฐำน
คุณภำพงำน

ระบบ
ติดตำม/
ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

14 วัน/
เรื่อง

- เสนอแบบฟอร์มขอเก็บข้อมูลเป็น
เบื้องต้น (บุคคลภำยในไปยังส่วน
รำชกำรที่เป็นแหล่งเก็บข้อมูล

นักวิชำกำร
สำธำรณสุข

30 นำที/
เรื่อง

- เสนอโครงกำรวิจัยไปยังเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรฯ เพื่อกำหนด
กรรมกำรผู้รับผิดชอบหลักในกำร
อ่ำนโครงกำรวิจัยเพื่อนำเสนอที่
ประชุม กำหนดรหัสโครงกำร

นักวิชำกำร
สำธำรณสุข

ต่อ
4

ขอเก็บข้อมูล
ภำยใน/นอก
กทม.

5
ตอบรับขอเก็บ
ข้อมูล

6

จัดทำหนังสือ
เชิญประชุม

ต่อ

1 วัน

- จัดทำหนังสือเชิญประชุม
คณะกรรมกำรฯ จำแนกตำม
กรรมกำรได้รับมอบหมำยให้อ่ำน
โครงกำรวิจัยแนบไปกับหนังสือเชิญ
ประชุม เพื่อให้กรรมกำรศึกษำ
โครงกำรโดยละเอียดล่วงหน้ำก่อน
กำรประชุม

นักวิชำกำร
สำธำรณสุข

แบบฟอร์ม

เอกสำร
อ้ำงอิง

-241-

ลำดับ
ผัง
ที่ กระบวนกำร

ระยะเวลำ

รำยละเอียดงำน

มำตรฐำน
คุณภำพงำน

- จัดกำรประชุมคณะกรรมกำร
จริยธรรมกำรวิจัยในคน
กรุงเทพมหำนคร เพื่อพิจำรณำ
โครงกำรวิจัย
- กำหนดรหัส Note book สำหรับ
กรรมกำรแต่ละท่ำน 1 คนต่อ 1
เครื่อง (10 เครื่อง)
- (กำรประชุมคัดเลือกโครงกำรวิจัย
เป็น 3 ประเภท Full board ใช้
เวลำไม่เกิน 60 วัน /Expeditedใช้
เวลำไม่เกิน 27 วัน /Exemption ใช้
เวลำไม่เกิน 10 วัน)
- สรุปผลกำรพิจำรณำโครงกำรวิจัย
ของคณะกรรมกำรฯ และจัดทำ
รำยงำนกำรประชุม

ทุกวันจันทร์ที่ 2
และ 4 ของเดือน
- มีกำรบันทึก
รำยงำนกำรประชุม
จัดเตรียม แจกจ่ำย
และจัดเก็บ
จดหมำยต่ำงๆของ
คณะกรรมกำรฯ

ระบบ
ผู้รับผิดชอบ
ติดตำม/
ประเมินผล

ต่อ
7

จัดกำรประชุม

4 ชั่วโมง

8

จัดทำรำยงำน
กำรประชุม

ภำยใน 14
วันทำกำร

ต่อ

นักวิชำกำร
สำธำรณสุข

นักวิชำกำร
สำธำรณสุข

แบบฟอร์ม

เอกสำร
อ้ำงอิง

-242-

ลำดับ
ผัง
ที่ กระบวนกำร

ระยะเวลำ

รำยละเอียดงำน

มำตรฐำน
คุณภำพงำน

ระบบ
ผู้รับผิดชอบ
ติดตำม/
ประเมินผล

ต่อ
- แจ้งผลกำรพิจำรณำจำกคณะ
กรรมกำรฯ เวียนแจ้งส่วนรำชกำร/
ผู้วิจัย
- เสนอประธำนอนุมัติโครงกำรวิจัย

แจ้งผลกำร
พิจำรณำ
โครงกำรวิจัย
30 นำที
9

ลงสถิติ
สิ้นสุด

- ลงสถิติ

นักวิชำกำร
สถิติ

แบบฟอร์ม

เอกสำร
อ้ำงอิง

-24310.3.3 กระบวนกำรประเมินต่อเนื่องของโครงกำรวิจัยที่ผ่ำนกำรรับรองจริยธรรมกำรวิจัย
ลำดับ
ที่

ผัง
กระบวนกำร

ระยะเวลำ

รำยละเอียดงำน

มำตรฐำน
คุณภำพงำน

ระบบ
ติดตำม/
ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

แบบฟอร์ม

เอกสำร
อ้ำงอิง

เริ่มต้น
1
2

นักวิชำกำร
สำธำรณสุข

รับเรื่อง
ตรวจสอบแบบ
รำยงำน
โครงกำรวิจัย
เบื้องต้น

3 ชั่วโมง/
เรื่อง
2 วัน/เรื่อง

3

เสนอรำยงำน
กำรประเมิน
ต่อเนื่องของ
โครงกำรวิจัย
ต่อ

2 วัน/เรื่อง

- ตรวจสอบโครงกำรวิจัยเบื้องต้น
เพื่อให้เป็นไปตำมวิธีดำเนินกำร
มำตรฐำนจริยธรรมกำรวิจัย
กรุงเทพมหำนคร
- ศึกษำข้อมูลโครงกำรวิจัยที่ผ่ำน
กำรรับรองจริยธรรมแล้ว
เสนอรำยงำนกำรประเมิน
ต่อเนื่องของโครงกำรวิจัยที่ผ่ำน
กำรรับรองจริยธรรมกำรวิจัย
เสนอเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
จริยธรรมกำรวิจัยในคนฯ
พิจำรณำเลือกกรรมกำรอ่ำน

วิธีดำเนินกำร
มำตรฐำนจริยธรรม
กำรวิจัย
กรุงเทพมหำนคร

บทคัดย่อหรือ นักวิชำกำร
โครงกำรวิจัย สำธำรณสุข
ฉบับสมบูรณ์/
ตีพิมพ์
นักวิชำกำร
สำธำรณสุข

หนังสือวิธีดำเนินกำร

มำตรฐำนจริยธรรม
กำรวิจัย
กรุงเทพมหำนคร

-244ลำดับ
ที่

ผัง
กระบวนกำร

ระยะเวลำ

รำยละเอียดงำน

2วัน/เรื่อง

- กำหนดกรรมกำร (3 ท่ำน) ผู้รับผิดชอบ

3 ชั่วโมง

- เข้ำในทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรฯ เพื่อ
พิจำรณำโครงกำรวิจัย
สรุปผลกำรพิจำรณำโครงกำรวิจัยของ
คณะกรรมกำรฯ

ภำยใน 14
วัน
ทำกำร

- แจ้งผลกำรพิจำรณำจำกคณะ
กรรมกำรฯ เวียนแจ้งส่วนรำชกำร

มำตรฐำน
คุณภำพงำน

ระบบ
ติดตำม/
ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

แบบฟอร์ม

ต่อ
4

5

6

7

กำหนด
กรรมกำร
เสนอเข้ำที่
ประชุม
คณะกรรมกำรฯ
เวียนแจ้งแหล่ง
เก็บข้อมูล

ลงสถิติ

สิ้นสุด

30 นำที

นักวิชำกำร
สำธำรณสุข

หลักในกำรอ่ำนรำยงำนโครงกำรวิจัย
เพื่อนำเสนอที่ประชุม

- ลงสถิติ

ทุกวันจันทร์
สัปดำห์ที่ 2
และ 4 ของ
เดือน

นักวิชำกำร
สำธำรณสุข
เอกสำร
RF03-04
RF07-04
RF09-04
RF11-04
RF13-04
เลือกตำมรำยงำน

นักวิชำกำร
สถิติ

เอกสำร
อ้ำงอิง

-245-

ลำดับ
ที่
1

10.3.4 กระบวนกำรจัดทำวิธีดำเนินกำรมำตรฐำนจริยธรรมกำรวิจัยกรุงเทพมหำนคร
ระบบ
รำยละเอียดงำน
ผัง
มำตรฐำน
ระยะเวลำ
ติดตำม/
กระบวนกำร
คุณภำพงำน
ประเมินผล
1 วัน - รับมอบนโยบำย
- เป็นนโยบำยผู้บริหำร
เริ่มต้น
กรุงเทพมหำนครและ
สำนักกำรแพทย์
รับมอบนโยบำย

2

3

4

ศึกษำ รวบรวม
วิเครำะห์ข้อมูล
แต่งตั้ง
คณะกรรมกำร/
คณะทำงำน
ประชุม
คณะกรรมกำร/
คณะทำงำน
ต่อ

2 วัน

- ศึกษำ รวบรวม
วิเครำะห์ข้อมูล

1 สัปดำห์ - แต่งตั้ง
(7 วัน)
คณะกรรมกำร/
คณะทำงำน
10 เดือน - ประชุม
คณะกรรมกำร/
คณะทำงำน

- ครอบคลุมตำม
วิธีดำเนินกำร
มำตรฐำนจริยธรรม
กำรวิจัย
- จัดทำรำยชื่อ
คณะกรรมกำร/
คณะทำงำน

ผู้รับผิดชอบ

แบบฟอร์ม

เอกสำร
อ้ำงอิง

- ผู้อำนวยกำร
สพบ.
- นักวิชำกำร
สำธำรณสุข

- มีกำรรวบรวม
- นักวิชำกำร
เอกสำรข้อมูล
สำธำรณสุข
ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- มีคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำร/
คณะทำงำนที่
ผ่ำนกำรลงนำม
ท้ำยคำสั่งฯ
- ครอบคลุมตำมรูปแบบ - มีรำยงำนกำร
กำรจัดวิธีดำเนินกำร
ประชุมทุกครั้ง
มำตรฐำนจริยธรรม
กำรวิจัย

- นักวิชำกำร
สำธำรณสุข

- นักวิชำกำร
สำธำรณสุข

- รูปแบบกำร
จัดทำคำสัง่
แต่งตั้ง
คณะกรรมกำร

- คำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำร
/คณะทำงำน
- สรุปรำยงำน
กำรประชุม

-246-

ลำดับ
ที่

ผัง
กระบวนกำร

ระยะเวลำ

รำยละเอียดงำน

มำตรฐำน
คุณภำพงำน

ระบบ
ติดตำม/
ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

แบบฟอร์ม

เอกสำร
อ้ำงอิง

ต่อ
5

จัดทำ
วิธีดำเนินกำร
มำตรฐำน
จริยธรรมกำรวิจัย

6
เสนอขอ
อนุมัตSิ OP
7

ขั้นตอนพัสดุ
(ถ้ำมี)
(จัดซือ้ /จัดจ้ำง)
ต่อ

1 วัน

- จัดทำ
วิธีดำเนินกำร
มำตรฐำน
จริยธรรมกำร
วิจัย

- แบบฟอร์มกำรเขียน
วิธีดำเนินกำร
มำตรฐำนจริยธรรม
กำรวิจัย

- มีเอกสำรร่ำง นักวิชำกำร
วิธีดำเนินกำร สำธำรณสุข
มำตรฐำน
จริยธรรมกำร
วิจัยเพื่อเตรียม
เสนอขออนุมัติ

2 วัน

- เสนอขอ
อนุมัตSิ OP

- อำนำจอนุมัติเป็น
ของผู้ว่ำรำชกำร
กรุงเทพมหำนคร

- มีเอกสำรที่
ได้รับอนุมัติ

นักวิชำกำร
สำธำรณสุข

- ข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหำนคร
เรื่องกำรพัสดุ
พ.ศ. 2538 และ
พ.ศ. 2548

- มีกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณที่
เกี่ยวข้องตำม
ระเบียบ

นักวิชำกำร
สำธำรณสุข

2 สัปดำห์ - ขัน้ ตอนพัสดุ
(14 วัน)
(ถ้ำมี) (จัดซื้อ/
จัดจ้ำง)

หนังสือ
วิธีดำเนินกำร
มำตรฐำน
จริยธรรมกำร
วิจัย (SOP)

-ข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหำน
ครเรื่องกำร
พัสดุ พ.ศ.
2538 และ
พ.ศ. 2548
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ลำดับ
ที่

ผัง
กระบวนกำร

ระยะเวลำ

รำยละเอียด
งำน

มำตรฐำน
คุณภำพงำน

ระบบ
ติดตำม/
ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

แบบฟอร์ม

เอกสำร
อ้ำงอิง

ต่อ
8

9

10

ดำเนินกำรตำม
แนวทำงที่กำหนด

ติดตำมผลกำร
ดำเนินงำน
สรุปผลกำร
ดำเนินงำน
สิ้นสุด

ภำยใน 5 ปี

- ดำเนินกำร
ตำมแนวทำง
ที่กำหนด

ภำยใน 5 ปี

- ติดตำมผล
กำร
ดำเนินงำน

2 วัน

- สรุปผลกำร
ดำเนินงำน

- ปฏิบัติตำมขั้นตอนที่
ระบุในรำยกำร
วิธีดำเนินกำร
มำตรฐำนจริยธรรม
กำรวิจัยฯ

นักวิชำกำร
สำธำรณสุข

แบบบันทึกกำร นักวิชำกำร
ร้องเรียน
สำธำรณสุข
ก ำหนดให้ จั ด ท ำ SOP - โครงกำรวิจัย
ภำยใน 5 ปี

นักวิชำกำร
สำธำรณสุข

หนังสือ SOP

-24810.3.5 กระบวนกำรจัดทำโครงกำร
ลำดับ
ที่
1

ผัง
กระบวนกำร
เริ่มต้น

ระยะเวลำ

รำยละเอียดงำน

1 วัน

- รับมอบนโยบำย

2 วัน

- ศึกษำ รวบรวม
วิเครำะห์ข้อมูล

รับมอบนโยบำย
2
3

4

ศึกษำ รวบรวม
วิเครำะห์ข้อมูล
แต่งตัง้
คณะกรรมกำร/
คณะทำงำน
ประชุม
คณะกรรมกำร/
คณะทำงำน
ต่อ

1 สัปดำห์ - แต่งตั้ง
(7 วัน)
คณะกรรมกำร/
คณะทำงำน
1 วัน - ประชุม
(3 ชั่วโมง) คณะกรรมกำร/
คณะทำงำน

มำตรฐำน
คุณภำพงำน

ระบบ
ติดตำม/
ประเมินผล

- เป็นนโยบำยผู้บริหำร
กรุงเทพมหำนครและ
สำนักกำรแพทย์
- เป็นโครงกำรที่ระบุใน/
นอกแผนปฏิบัติ
รำชกำรประจำปี
- ครอบคลุมตำม
- มีกำรรวบรวม
แผนปฏิบัติรำชกำร
เอกสำรข้อมูล
ประจำปี
ต่ำง ๆ ที่เกีย่ วข้อง
- จัดทำรำยชื่อ
- มีคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำร/
คณะกรรมกำร/
คณะทำงำน
คณะทำงำนที่
ผ่ำนกำรลงนำม
ท้ำยคำสั่งฯ
- ครอบคลุมตำมรูปแบบ - มีรำยงำนกำร
กำรจัดประชุมของ
ประชุมทุกครั้ง
สำนักกำรแพทย์

ผู้รับผิดชอบ
- นักวิชำกำร
สำธำรณสุข

แบบฟอร์ม

เอกสำร
อ้ำงอิง

- แบบฟอร์ ม กำร
เขียนโครงกำร

โครงกำรที่
ระบุใน/นอก
แผนปฏิบัติ
รำชกำร
ประจำปี

- รูปแบบกำร
จัดทำคำสั่ง
แต่งตั้ง
คณะกรรมกำร

- คำสั่งแต่งตั้ง
คณะ
กรรมกำรฯ

- นักวิชำกำร
สำธำรณสุข
- นักวิชำกำร
สำธำรณสุข

- นักวิชำกำร
สำธำรณสุข

- สรุปรำยงำน
กำรประชุม
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ลำดับ
ที่

ผัง
กระบวนกำร

ระยะเวลำ

รำยละเอียดงำน

มำตรฐำน
คุณภำพงำน

ระบบ
ติดตำม/
ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

แบบฟอร์ม

เอกสำร
อ้ำงอิง

ต่อ
5

จัดทำ “ร่ำง”
โครงกำร

6
เสนอขออนุมัติ
โครงกำร
7

ขั้นตอนพัสดุ
(ถ้ำมี)
(จัดซื้อ/จัดจ้ำง)
ต่อ

1 วัน

- จัดทำ “ร่ำง”
โครงกำร

- แบบฟอร์มกำรเขียน
โครงกำร

- มีเอกสำรร่ำง นักวิชำกำร
โครงกำรเพื่อ สำธำรณสุข
เตรียมเสนอขอ
อนุมัติ

2 วัน

- เสนอขออนุมัติ
โครงกำร

- อำนำจอนุมัติเป็น
ของหัวหน้ำ
ส่วนรำชกำร
(ผู้อำนวยกำรสำนัก
กำรแพทย์)
- ข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหำนคร
เรื่องกำรพัสดุ
พ.ศ. 2538 และ
พ.ศ. 2548

- มีเอกสำร
นักวิชำกำร
โครงกำรที่ได้รับ สำธำรณสุข
อนุมัติ

2 สัปดำห์ - ขั้นตอนพัสดุ (ถ้ำ
(14 วัน)
มี) (จัดซื้อ/จัดจ้ำง)

- มีกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณที่
เกีย่ วข้องตำม
ระเบียบ

นักวิชำกำร
สำธำรณสุข

แบ บ ฟ อร์ ม กำร สำเนำ
เขียนโครงกำร
โครงกำร

-ข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหำ
นครเรื่องกำร
พัสดุ พ.ศ.
2538 และ
พ.ศ. 2548
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ลำดับ
ที่

ผัง
กระบวนกำร

ระยะเวลำ

รำยละเอียด
งำน

มำตรฐำน
คุณภำพงำน

ระบบ
ติดตำม/
ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

แบบฟอร์ม

เอกสำร
อ้ำงอิง

ต่อ
8

9

10

ดำเนินกำรตำม
แนวทำงที่กำหนด

ติดตำมผลกำร
ดำเนินงำน
สรุปผลกำร
ดำเนินงำน
สิ้นสุด

(ขึ้นอยู่กับแต่ละ - ดำเนินกำร
โครงกำร)
ตำมแนวทำง
ที่กำหนด
(ภำยใน
ปีงบประมำณ)
ภำยใน
- ติดตำมผล
ปีงบประมำณ
กำร
ดำเนินงำน
2 วัน

- สรุปผลกำร
ดำเนินงำน

- ปฏิบัติตำมขั้นตอนที่
ระบุในโครงกำร/
กิจกรรม

- รำยงำนผลกำร นักวิชำกำร
ดำเนินงำนเมื่อ สำธำรณสุข
สิ้นสุดโครงกำร
- โครงกำรวิจัย

นักวิชำกำร
สำธำรณสุข

- กำหนดให้จัดทำ
เมื่อสิ้นสุดโครงกำร นักวิชำกำร
รำยงำนสรุปผลกำร (ภำยใน 30 วัน)
สำธำรณสุข
ดำเนินงำนเมื่อสิ้นสุด
โครงกำร

เล่มสรุปผล
กำร
ดำเนินงำน
ตำมโครงกำร

-25110.3.6 กระบวนกำรด้ำนสถิติกำรวิจัย
ผังกระบวนกำร
ระยะ
เวลำ

ลำดับ
ที่
1

มำตรฐำน
คุณภำพงำน

ระบบ
ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม
ติดตำม/
ประเมินผล

เริ่มต้น
รับใบปรึกษำ/โครงกำรวิจัย

2

30
นำที

ทำงเอกสำร /ทำงระบบออนไลน์

3
มีแก้ไข

4

รำยละเอียดงำน

ตรวจสอบควำมถูกต้อง
ครบถ้วนของข้อมูล

ไม่มีแก้ไข
แจ้งส่วนรำชกำรแก้ไข

ต่อ

3
ชั่วโมง/
รำยงำ
น

- ตรวจสอบวิธีกำรสุ่ม
ตัวอย่ำงให้ได้ตัวแทนคล้ำย
ประชำกรเป้ำหมำยทีส่ ุด วิธี
คำนวณขนำดตัวอย่ำงโดย
แสดงสูตรกำรคำนวณขนำด
ตัวอย่ำงที่เหมำะสมกับ
รูปแบบกำรวิจัย บอกที่มำ
ของตัวเลขที่มำแทนค่ำ
พร้อมเอกสำรอ้ำงอิง แสดง
กำรแทนค่ำในสูตร ผลกำร
คำนวณ รวมทัง้ วิธีกำร
แบ่งกลุ่ม ในกรณีกำรวิจัยที่
กระทำพร้อมกันหลำยแห่ง

ควำมถู ก ต้ อ งของสู ต รกำร โครงกำรวิจัยที่ - นั ก วิ ช ำกำร -แบบให้
คำนวณขนำดกลุ่มตัวอย่ำง เสนอมำยัง
สถิติ
คำปรึกษำ
สำนัก
โครงกำรวิจัย
กำรแพทย์และ
สำนักงำน
คณะกรรมกำร
จริยธรรมกำร
วิจัยในคน
กรุงเทพมหำน
คร

เอกสำรอ้ำงอิง

-252ลำดับ
ที่

ผังกระบวนกำร

ระยะ
เวลำ

รำยละเอียดงำน

มำตรฐำน
คุณภำพงำน

ระบบ
ติดตำม/
ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

ต่อ
5
6

7
8

ศึกษำ รวบรวมข้อมูล วิเครำะห์ข้อมูล

ประมวลผลและวิเครำะห์

แปลผล

ส่งผู้วิจัย/นำเสนอ/เผยแพร่

สิ้นสุด

1วัน/
โครงกำร
วิจัย
1วัน/ - ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
โครงกำร สำเร็จรูปหรือโปรแกรม
วิจัย วิเครำะห์ทำงสถิติ (แล้วแต่
กรณี)

- ถูกต้อง รวดเร็ว และ
ครบถ้วน

กำรเลือกใช้สถิติวเิ ครำะห์
ที่ถูกต้องเหมำะสม เลือก
ตำมเทคนิคกำรวิเครำะห์
ที่สำมำรถตอบสนองต่อ
เป้ำหมำย
1-2 วัน/ - นำผลทีไ่ ด้จำกกำรประมวล - ถูกต้อง ครบถ้วน
โครงกำร มำอ่ำนค่ำทำงสถิติ
1 วัน

- นำสถิติทไี่ ด้จำกกำรแปล
ผลมำสรุปและจัดทำใน
รูปแบบเพื่อกำรเผยแพร่
เช่น ทำงเว็บไซต์ หรือ
เอกสำร

- มีผู้เข้ำถึงและใช้งำนสถิติที่ - ทำเอกสำร
ได้เผยแพร่
/เว็บไซต์

- นักวิชำกำร
สถิติ

- นักวิชำกำร
สถิติ

แบบฟอร์ม

เอกสำรอ้ำงอิง

-25310.3.7 กระบวนกำรทุนส่งเสริมกำรวิจัย
ลำดับ
ที่
1

ผัง
กระบวนกำร
เริ่มต้น

ระยะเวลำ
10 นำที

- รับใบแจ้งควำม
จำนงขอทุนเพื่อ
สนับสนุนกำรทำ
วิจัย

2 วัน

- ศึกษำ รวบรวม
วิเครำะห์ข้อมูล

แจ้งควำมจำนงขอทุน
วิจยั

2
ศึกษำ รวบรวม
วิเครำะห์ข้อมูล

3

4

แต่งตั้ง
คณะกรรมกำร

ประชุม
คณะกรรมกำร/
คณะทำงำน
ต่อ

รำยละเอียดงำน

มำตรฐำน
คุณภำพงำน

ระบบ
ติดตำม/
ประเมินผล

เงินงบประมำณ/เงิน
นอกงบประมำณไม่
เกิน 100,000บำท/
โครงกำรวิจัย

ผู้รับผิดชอบ
- นักวิชำกำร
สำธำรณสุข

เอกสำร
อ้ำงอิง

- แบบฟอร์ ม กำร
เขียนโครงกำร

โครงกำรที่
ระบุใน/นอก
แผนปฏิบัติ
รำชกำร
ประจำปี

- รูปแบบกำร
จัดทำคำสั่ง
แต่งตั้ง
คณะกรรมกำร

- คำสั่งแต่งตั้ง
คณะ
กรรมกำรฯ

- มีกำรรวบรวม
- นักวิชำกำร
เอกสำรข้อมูล
สำธำรณสุข
ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

1 สัปดำห์ - แต่งตั้ง
(7 วัน)
คณะกรรมกำร

- จัดทำรำยชื่อ
คณะกรรมกำร

- มีคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำร
ผ่ำนกำรลงนำม
ท้ำยคำสั่งฯ

- นักวิชำกำร
สำธำรณสุข

3 ชั่วโมง

- ครอบคลุมตำมรูปแบบ - มีรำยงำนกำร
กำรจัดประชุมของ
ประชุมทุกครั้ง
สำนักกำรแพทย์

- นักวิชำกำร
สำธำรณสุข

- ประชุม
คณะกรรมกำร

แบบฟอร์ม

- สรุปรำยงำน
กำรประชุม

-254-

ลำดับ
ที่

ผัง
กระบวนกำร

ระยะเวลำ

รำยละเอียดงำน

มำตรฐำน
คุณภำพงำน

ระบบ
ติดตำม/
ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

เอกสำร
อ้ำงอิง

แบบฟอร์ม

ต่อ
5

จัดทำ “ร่ำง”
โครงกำรทุน

6
เสนอขออนุมัติ
โครงกำรทุน
7

ขั้นตอนอนุมัติ
เบิกจ่ำยทุน

ต่อ

1 วัน

- จัดทำ “ร่ำง”
โครงกำร

- แบบฟอร์มกำรเขียน
โครงกำร

- มีเอกสำรร่ำง นักวิชำกำร
โครงกำรเพื่อ สำธำรณสุข
เตรียมเสนอขอ
อนุมัติ

2 วัน

- เสนอขออนุมัติ
โครงกำร

- อำนำจอนุมัติเป็น
ของหัวหน้ำ
ส่วนรำชกำร
(ผู้อำนวยกำรสำนัก
กำรแพทย์)

- มีเอกสำร
นักวิชำกำร
โครงกำรที่ได้รับ สำธำรณสุข
อนุมัติ

2 สัปดำห์ - เสนอฝ่ำย
(14 วัน)
บริหำรงำนทั่วไป
ในกำรอนุมัติกำร
เบิกจ่ำยเงอน

นักวิชำกำร
สำธำรณสุข

แบบฟอร์มกำร
เขียนโครงกำร

สำเนำ
โครงกำร

-

-255-

ลำดับ
ที่

ผัง
กระบวนกำร

ระยะเวลำ

รำยละเอียด
งำน

มำตรฐำน
คุณภำพงำน

ระบบ
ติดตำม/
ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

แบบฟอร์ม

เอกสำร
อ้ำงอิง

ตำมคู่มือกำรขอ
ทุนกำรวิจัย
สำนักกำรแพทย์

รำยงำนวิจัย
ฉบับสมบูรณ์/
ตีพิมพ์

ต่อ
8

9

10

ดำเนินกำรตำม
แนวทำงที่กำหนด

ติดตำมผลกำร
ดำเนินงำน
สรุปผลกำร
ดำเนินงำน
สิ้นสุด

ภำยใน
ปีงบประมำณ

- ดำเนินกำร
ตำมแนวทำง
ที่กำหนด

ภำยใน
ปีงบประมำณ

- ติดตำมผล
กำร
ดำเนินงำน

2 วัน

- สรุปผลกำร
ดำเนินงำน

- ปฏิบัติตำมขั้นตอนที่
ระบุในโครงกำร/
กิจกรรม

- รำยงำนผลกำร นักวิชำกำร
ดำเนินงำนเมื่อ สำธำรณสุข
สิ้นสุดโครงกำร
- โครงกำรวิจัย

นักวิชำกำร
สำธำรณสุข

- กำหนดให้จัดทำ
เมื่อสิ้นสุดโครงกำร นักวิชำกำร
รำยงำนสรุปผลกำร (ภำยใน 30 วัน)
สำธำรณสุข
ดำเนินงำนเมื่อสิ้นสุด
โครงกำร

-25610.3.8 กระบวนกำรจัดสรรเงินให้แก่ศูนย์แพทยศำสตรศึกษำชั้นคลินิกสำขำฯ
ลำดับ
ที่
1

ผังกระบวนกำร
เริ่ม

ระยะเวลำ

รำยละเอียดงำน

1 วัน

- ประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรเงินกองทุนศูนย์
แพทยศำสตรศึกษำชั้นคลินิก
เพื่อหำรือกำรจัดสรรเงิน

1 วัน

- พิจำรณำจัดสรรเงินให้แก่
โรงพยำบำลในสังกัดสำนัก
กำรแพทย์ที่ทำข้อตกลง
ร่วมกับสถำบันกำรศึกษำ

1–2
ชม.

- โอนเงินให้โรงพยำบำลใน
สังกัดสำนักกำรแพทย์ที่ทำ
ข้อตกลงร่วมกับ
สถำบันกำรศึกษำ เพื่อเป็น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำร
ด้ำนกำรเรียนกำรสอน
แพทยศำสตรศึกษำ

ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรเงินกองทุนฯ

2
พิจำรณำจัดสรรเงิน
ให้แก่โรงพยำบำลใน
สังกัดสำนักกำรแพทย์
ที่ทำข้อตกลงร่วมกับ
สถำบันกำรศึกษำ

3

โอนเงินให้โรงพยำบำลในสังกัด
สำนักกำรแพทย์ที่ทำข้อตกลง
ร่วมกับสถำบันกำรศึกษำ
สิ้นสุด

มำตรฐำน
คุณภำพงำน

ระบบ
ติดตำม/
ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

เจ้ำหน้ำที่
นักวิชำกำร
เงินและ
บัญชี

แบบฟอร์ม

เอกสำร
อ้ำงอิง
- รำยงำนกำร
ประชุม

- แผนค่ำใช้จ่ำย
รำยปีด้ำน
แพทยศำสตร
ศึกษำ

เจ้ำหน้ำที่
นักวิชำกำร
เงินและ
บัญชี

-25710.3.9 กระบวนกำรจัดสอบและประเมินผลกำรศึกษำนักศึกษำแพทย์
ลำดับ
ที่
1

ผังกระบวนกำร
เริ่ม

กำหนด
รูปแบบกำร
ประเมินผล

ระบบ
ติดตำม/ประเมินผล

รำยละเอียดงำน

1 วัน

- แต่งตั้ง
คณะกรรมกำร
ประเมินผล เพื่อศึกษำ
หลักเกณฑ์ แนว
ทำงกำรประเมินผล
และกำหนดรูปแบบใน
กำรประเมินผล

อำจำรย์
แพทย์

1 วัน

- กำหนดรูปแบบที่จะ
ใช้ในกำรประเมินผล

อำจำรย์
แพทย์

แต่งตั้งคกก.ประเมินผลฯ

2

มำตรฐำน
คุณภำพงำน

ระยะเวลำ

ผู้รับผิดชอบ

แบบฟอร์ม

เอกสำร
อ้ำงอิง

-258ลำดับ
ที่
3

4

5

ผังกระบวนกำร
จัดทำร่ำงคำสั่งแต่งตั้ง
คกก. ออกข้อสอบ/
คัดเลือกข้อสอบ/จัดทำ
สำเนำข้อสอบ/
พิจำรณำข้อสอบ

คกก. ออกข้อสอบ

จัดประชุม
คกก. คัดเลือกข้อสอบ

ระยะเวลำ

รำยละเอียดงำน

1 สัปดำห์ - ขอรำยชื่อ อำจำรย์
ผู้สอนจำกภำควิชำเพื่อ
จัดทำคำสั่ง
คณะกรรมกำร
- เสนอ ผอ.สนพ. ลง
นำมคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำร
- เวียนคำสั่ง
1 สัปดำห์ - อำจำรย์ผู้สอนแต่ละ
ภำควิชำซึ่งได้รับกำร
แต่งตั้งให้เป็น
คณะกรรมกำรออก
ข้อสอบ ออกข้อสอบใน
ขอบเขตเนื้อหำที่สอน
จัดส่งให้หัวหน้ำภำควิชำ
12
- คณะกรรมกำร
ชั่วโมง คัดเลือกข้อสอบ ประชุม
ร่วมกันเพื่อพิจำรณำ
คัดเลือกข้อสอบสำหรับ
ใช้ในกำรสอบวัดผล/
ประเมินผล

มำตรฐำน
คุณภำพงำน
-ระเบียบ กทม. ว่ำ
ด้วยกำรว่ำด้วยกำร
จัดทำคำสั่งสำนัก
กำรแพทย์ พ.ศ.
2524

ระบบ
ผู้รับผิดชอบ
ติดตำม/ประเมินผล
- คำสั่งคณะกรรมกำรฯ
นักวิชำกำร
ได้รับกำรลงนำมเรียบร้อย ศึกษำ

-Table of
specification
- แบบฟอร์มกำรออก
ข้อสอบ

- จำนวนข้อสอบครบถ้วน อำจำรย์แพทย์ - แบบฟอร์ม
ตำมขอบเขตรำยวิชำและ
กำรออก
สอดคล้องกับ Table of
ข้อสอบ
specification ของ
ข้อสอบแต่ละประเภท

- คำสั่ง
คณะกรรมกำร
ออกข้อสอบ
- มคอ.3

- จำนวนข้อสอบ
ครบถ้วนสำหรับกำร
สอบ และสอดคล้อง
กับ Table of
specification ของ
ข้อสอบแต่ละ
ประเภท

- ข้อสอบที่ได้รับกำร
คณะกรรมกำร - แบบฟอร์ม
คัดเลือกมีคุณภำพ
ออกข้อสอบ กำรพิจำรณำ
สอดคล้องกับกำรวัดและ
คัดเลือก
ประเมินผลที่กำหนดไว้ใน
ข้อสอบ
มคอ.3 และคู่มือนักศึกษำ
ในแต่ละรำยวิชำ

-Table of
specification
- แบบฟอร์มกำร
ออกข้อสอบ
- มคอ.3

แบบฟอร์ม

เอกสำร
อ้ำงอิง
-ระเบียบ กทม.
ว่ำด้วยกำรว่ำ
ด้วยกำรจัดทำ
คำสั่งสำนัก
กำรแพทย์ พ.ศ.
2524

-259ลำดับ
ที่
6

7

ผังกระบวนกำร
จัดทำข้อสอบต้นฉบับ

ภำควิชำ
ตรวจสอบข้อสอบ
ต้นฉบับ

ระยะเวลำ
1 วัน

1 วัน

มำตรฐำน
คุณภำพงำน
- รวบรวมข้อสอบจำก ต้นฉบับข้อสอบ
อำจำรย์ผู้สอบ และ ถูกต้อง
จัดรูปแบบข้อสอบลง
แบบฟอร์มกำรจัดทำ
ต้นฉบับข้อสอบ
(Template)
- อำจำรย์แพทย์ที่เป็น ต้นฉบับข้อสอบมี
ผู้รับผิดชอบในกำร
ควำมถูกต้องร้อยละ
จัดทำข้อสอบใน
100
รำยวิชำนั้นๆ หลังจำก
ศูนย์แพทย์ได้จัดทำ
เสำเนำข้อสอบ
อำจำรย์ต้อง
ตรวจสอบควำม
ถูกต้องทั้งหมดของ
ข้อสอบไม่ว่ำจะเป็น
รูปแบบกำรจัดเรียง
ข้อสอบ คำสั่ง โจทย์
คำถำม และตัวเลือก
เพื่อให้ข้อสอบมีควำม
ถูกต้องร้อยละ 100
รำยละเอียดงำน

ระบบ
ติดตำม/ประเมินผล
ต้นฉบับข้อสอบถูกต้อง
ครบถ้วน พร้อมจัดทำ
สำเนำ

ผู้รับผิดชอบ
นักวิชำกำร
ศึกษำ

อำจำรย์
แพทย์

แบบฟอร์ม

เอกสำร
อ้ำงอิง

แบบฟอร์ม
กำรจัดทำ
ต้นฉบับ
ข้อสอบ
(Template)
ต้นฉบับข้อสอบ

-260ลำดับ
ที่
8

9

10

ผังกระบวนกำร
จัดทำสำเนำข้อสอบ

จัดทำประกำศสอบ

จัดทำผังห้องสอบ

มำตรฐำน
คุณภำพงำน
1 วัน - เมื่อต้นฉบับข้อสอบที่ส่งไปให้ สำเนำข้อสอบมี
อำจำรย์แพทย์ตรวจสอบแล้ว
ควำมครบถ้วน
ได้รับกำรยืนยันว่ำสำมำรถจัดทำ และถูกต้อง
ต้นฉบับได้ สำเนำเท่ำกับจำนวนผู้ ร้อยละ 100
เข้ำสอบ และ สำรองจำนวน 2
ฉบับ สำหรับกรรมกำร จำนวน 2
ฉบับ จัดชุดตรวจสอบควำม
ครบถ้วน บรรจุซองปิดผนึก
จัดทำใบปะหน้ำกำกับ เป็น
ข้อสอบรำยวิชำใด จำนวนฉบับ
วันเวลำที่สอบ
3 วัน จัดทำประกำศสอบโดยใน
รำยละเอียดในประกำศ
ประกอบด้วย ชื่อรำยวิชำที่สอบ
รหัสวิชำที่สอบ วันเวลำที่สอบ
ประเภทข้อสอบที่สอบ เสนอ ผอ.
สนพ.ลงนำม
1 ชั่วโมง จัดทำผังห้องสอบ ระบุชื่อและ
เลขที่นั่งสอบ และกรรมกำรคุม
สอบ โดยกำรจัดทำต้องป้องกัน
ไม่ให้เกิดกำรทุจริต

ระยะเวลำ

รำยละเอียดงำน

ระบบ
เอกสำร
ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม
ติดตำม/ประเมินผล
อ้ำงอิง
จำนวนสำเนำข้อสอบ นักวิชำกำร
สำเนำข้อสอบ
ถูกต้องครบถ้วน
ศึกษำ
พร้อมสำหรับกำร
สอบร้อยละ 100

นักวิชำกำร
ศึกษำ

นักวิชำกำร
ศึกษำ

-261ลำดับ
ที่
11
12
13

ผังกระบวนกำร
จัดห้องสอบ

จัดสอบ

ตรวจข้อสอบ
MEC, CRQ, OSCE

14

จัดทำคะแนน
ตัดเกรด

ระยะเวลำ

รำยละเอียดงำน

1 ชั่วโมง เจ้ำหน้ำที่ศูนย์แพทย์ซึ่งเป็นเจ้ำของ
สถำนที่ในกำรจัดสอบจะจัดห้องสอบ
ตำมรำยละเอียดที่ระบุในผังห้องสอบ
จัดสอบตำมประกำศที่ได้มีกำรลงนำม
โดยผู้อำนวยกำรสำนักกำรแพทย์
กำรตรวจข้อสอบ MCQ โดยกลุ่มงำน
แพทยศำสตรศึกษำ ด้วยโปรแกรมตรวจ
และวิเครำะห์ข้อสอบผ่ำนระบบ
คอมพิวเตอร์ และส่งผลกำรตรวจและ
วิเครำะห์คืนภำควิชำ ส่วนข้อสอบ MEQ
และข้อสอบ OSCE ตรวจโดยอำจำรย์
แพทย์ที่เป็นผู้ออกข้อสอบในข้อนั้น ๆ
ภำควิชำเป็นผู้ตัดเกรดโดยบันทึกคะแนน
ลงแบบฟอร์มและใช้รูปแบบกำรตัดเกรด
ที่เหมำะสมกับกำรกระจำยตัวของ
คะแนนที่นักศึกษำทำได้ ซึ่งวิธีกำรตัด
เกรดจะประกอบด้วยกำรตัดแบบ Tscore แบบอิงกลุ่มหรือกำรตัดเกรดแบบ
T-score แบบอิงเกณฑ์ หรือบำงครั้งอำจ
ใช้คะแนนดิวตัดเกรดเลย ซึ่งขึ้นอยู่กับ
ดุลพินิจของภำควิชำนั้น ๆ

มำตรฐำน
คุณภำพงำน

ระบบ
ติดตำม/ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ
เจ้ำหน้ำที่ศูนย์
แพทยศำสตร์สำขำ
อำจำรย์แพทย์
เจ้ำหน้ำที่ศูนย์
แพทยศำสตร์สำขำ
นักวิชำกำรศึกษำ

อำจำรย์แพทย์
นักวิชำกำรศึกษำ

แบบฟอร์ม

เอกสำร
อ้ำงอิง

-262ลำดับ
ที่
15

16

ผังกระบวนกำร
ตรวจสอบควำม
ถูกต้องของเกรด

จัดประชุม คกก.
รำยวิชำ
เพือ่ รับรองเกรด
เบื้องต้น

17
คกก.
ประเมินผลฯ
รับรองผล
กำรศึกษำ

ระยะเวลำ

รำยละเอียดงำน

มำตรฐำน
คุณภำพงำน

ระบบ
ติดตำม/ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

เมื่อภำควิชำตัดเกรดเรียบร้อยก็จะส่ง
เกรดพร้อมคะแนนสอบของข้อสอบแต่
ละประเภทให้ที่ปรึกษำซึ่งเป็น
ผู้เชี่ยวชำญผ่ำนกำรเรียนแพทยศำสตร
ศึกษำมำจำกต่ำงประเทศเป็นผู้
ตรวจสอบควำมถูกต้อง
ประชุมคณะกรรมกำรรำยวิชำเพื่อ
พิจำรณำรับรองผลกำรศึกษำเบื้องต้น
ก่อนเสนอคณะกรรมกำรประเมินผล
กำรศึกษำรับรอง

อำจำรย์แพทย์

ประชุมคณะกรรมกำรประเมินผล
กำรศึกษำเพื่อพิจำรณำควำมถูกต้องและ
เหมำะสมหำกไม่เห็นด้วยอำจให้ภำควิชำ
มีกำรแก้ไขเกรดเพื่อให้มีควำมถูกต้อง
และยุติธรรมกับนักศึกษำแพทย์ หำก
เห็นว่ำวิธีกำรและผลกำรตัดเกรดมีควำม
ถูกต้องตำมหลักเกณฑ์และมีควำมเป็น
ธรรมกับนักศึกษำ คณะกรรมกำรรังรอง
ผลกำรศึกษำ

นักวิชำกำรศึกษำ
คณะกรรมกำร
ประเมินผล
กำรศึกษำ

ภำควิชำนักวิชำกำร
ศึกษำ

แบบฟอร์ม

เอกสำร
อ้ำงอิง

-263ลำดับ
ที่
18

ผังกระบวนกำร
จัดทำรำยงำนผล
กำรศึกษำ
ผู้บริหำรลงนำม

19
รับรองผล
กำรศึกษำ

20

ประกำศเกรด
อย่ำงไม่เป็นทำงกำร
สิ้นสุด

ระยะเวลำ

รำยละเอียดงำน
ภำควิชำจัดทำรำยงำนผลกำรศึกษำ
เสนอให้ ผอ.รพ. ที่ภำควิชำเป็นเจ้ำภำพ
ลงนำมส่งเกรดมำที่ ศพค.สนพ. ซึ่ง
เอกสำรที่ต้องส่งประกอบด้วย ใบ
รำยงำนเกรด ใบเซ็นชื่อผู้เข้ำสอบ และ
มคอ.5 ศพค.สนพ. จัดทำหนังสือส่ง
เกรดเสนอ ผอ.สนพ. ลงนำมและจัดทำ
สำเนำ จัดส่งต้นฉบับให้
สถำบันกำรศึกษำ
สถำบันกำรศึกษำจัดประชุม
คณะกรรมกำรประเมินผลกำรศึกษำของ
สถำบันกำรศึกษำ เพื่อรับรองผล
กำรศึกษำ และส่งเอกสำรรับรองเกรดให้
ศพค.สนพ.
ศพค.สนพ. ประกำศเกรด
(อย่ำงไม่เป็นทำงกำร) ผ่ำน website

มำตรฐำน
คุณภำพงำน

ระบบ
ติดตำม/ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ
นักวิชำกำรศึกษำ

สถำบันกำรศึกษำ

นักวิชำกำรศึกษำ

แบบฟอร์ม

เอกสำร
อ้ำงอิง

-26410.3.10 กระบวนกำรเบิกจ่ำยค่ำตอบแทนผ่ำนระบบสำรสนเทศ
ลำดับ
ที่
1

ผังกระบวนกำร
เริ่ม
ตำรำงเรียน/ตำรำงสอน

2

ระยะเวลำ

รำยละเอียดงำน

- 1 สัปดำห์ รวบรวมเอกสำรตำรำงเรียนตำรำงสอน
ส่ง 1 ครัง้
- 1 เดือน
ส่ง 1 ครั้ง

ตรวจสอบข้อมูล
ค่ำตอบแทนในระบบ
สั่งพิมพ์หลักฐำนกำร
จ่ำยเงินค่ำตอบแทน
อำจำรย์ผู้สอน
ลงนำม

ระบบ
ติดตำม/
ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ
เจ้ำหน้ำที่ศูนย์
แพทยศำสตร
ศึกษำชั้นคลินิก
สำขำ

1 เดือน

ลงข้อมูลในฐำนระบบ

นักวิชำกำร
ศึกษำ

1-2 วัน

หลังจำกลงข้อมูลผ่ำนระบบแล้วเสร็จ จนท.ศพค.สนพ.
จะแจ้งให้ จนท.ศพค.สำขำ ตรวจสอบข้อมูลเพื่อควำม
ถูกต้องอีกครั้ง
- กรณีมีกำรแก้ไข ให้แจ้งกลับมำยัง จนท.ศพค.สนพ.
- กรณีไม่มีกำรแก้ไข ให้ จนท.ศพค.สำขำ ดำเนินกำร
พิมพ์หลักฐำนกำรจ่ำยเงินค่ำตอบแทนอำจำรย์ผู้สอน
ทันที เพื่อลงนำมเอกสำรรับรองกำรปฏิบัติงำน ดังนี้
1. อำจำรย์ผู้สอนลงนำมปฏิบัตงิ ำน
2. หัวหน้ำกลุ่มงำนลงนำมรับรองกำรปฏิบัติงำน

เจ้ำหน้ำที่ศูนย์
แพทยศำสตร
ศึกษำชั้นคลินิก
สำขำ

บันทึกข้อมูลใน
ระบบบริหำร ศพค.

3

มำตรฐำน
คุณภำพงำน

แบบฟอร์ม

เอกสำร
อ้ำงอิง

-265ลำดับ
ที่
4

ผังกระบวนกำร

ระยะเวลำ

รำยละเอียดงำน

1 วัน

รวบรวมส่งเอกสำรทั้งหมด

1 วัน

ตรวจสอบควำมถูกต้องและรวบรวมเอกสำร

จัดทำเอกสำรประกอบ
เบิกจ่ำยค่ำตอบแทน

5

ตรวจสอบเอกสำร
หลักฐำน + เบิกจ่ำย

6
อนุมัติฎีกำ/
เบิกจ่ำย(เช็ค)

7

ตรวจสอบควำมถูกต้อง
ของข้อมูลและรำยจ่ำย
เงินในระบบ
ใบสรุปกำรโอน
สั่งโอน

มำตรฐำน
คุณภำพงำน

ระบบ
ติดตำม/
ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ
เจ้ำหน้ำที่ศูนย์
แพทยศำสตร
ศึกษำชั้นคลินิก
สำขำ
เจ้ำหน้ำที่
นักวิชำกำรเงิน
และบัญชี

2-3 สัปดำห์ - ตรวจสอบหลักฐำนที่ทำงเจ้ำหน้ำที่นักวิชำกำรเงิน
และบัญชี
1 เดือน - ส่งเบิกเพื่ออนุมัติฎีกำที่เจ้ำหน้ำที่กำรคลัง
1-2 วัน

1. ตรวจสอบผ่ำนระบบ
2. ตรวจสอบกับฎีกำ

เจ้ำหน้ำที่
นักวิชำกำรเงิน
และบัญชีและ
นักวิชำกำร
ศึกษำ

แบบฟอร์ม

เอกสำร
อ้ำงอิง

-266ลำดับ
ที่
8

ผังกระบวนกำร
แจ้งเตือนผ่ำนระบบ
อำจำรย์ (เมนู
ค่ำตอบแทน)

ระยะเวลำ

ส่งหลักฐำนใบสำคัญ
รับเงินและหลักฐำนกำร
จ่ำยเงินค่ำตอบแทน
เกี่ยวกับกำรเรียนกำรสอน

ส่งคืน/จัดเก็บ
สิ้นสุด

มำตรฐำน
คุณภำพงำน

ระบบ
ติดตำม/
ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

1 วัน

- จัดเก็บเอกสำรใบสำคัญกำรโอนเงินจำกธนำคำร
เพื่อใช้เป็นหลักฐำนในกรณีที่อำจำรย์ผู้สอนมำถำม
หำหลักฐำน
- ลงข้อมูลกำรโอน
- สำเนำใบสำคัญกำรโอนเงินจำกธนำคำรส่งให้
เจ้ำหน้ำที่ศูนย์แพทยศำสตรศึกษำชั้นคลินิกสำขำ

เจ้ำหน้ำที่
นักวิชำกำรเงิน
และบัญชีและ
นักวิชำกำร
ศึกษำ

2 วัน

- รวบรวมเอกสำรส่งคืนกลุ่มงำนกำรคลัง

เจ้ำหน้ำที่
นักวิชำกำรเงิน
และบัญชี

ข้อมูล/หลักฐำนกำรโอน
-เลขฎีกำที่อนุมัติ
-จำนวนเงินที่โอน
-วัน/เวลำโอน

9

รำยละเอียดงำน

แบบฟอร์ม

เอกสำร
อ้ำงอิง

-26710.3.11 กำรขอสนับสนุนครุภัณฑ์กำรเรียนกำรสอนแพทยศำสตรศึกษำชั้นคลินิก
ลำดับ
ที่
1

ผังกระบวนกำร

15 นำที

- จัดทำบันทึก
ข้อควำม เพื่อเวียนแจ้ง
ไปยังศูนย์แพทยศำสตร
ศึกษำชั้นคลินิกสำขำ ให้
ดำเนินกำรสำรวจ
ครุภัณฑ์ทเี่ กี่ยวข้องกับ
กำรเรียนกำรสอน

นักจัดกำร
งำนทั่วไป

4 ชั่วโมง

- รวบรวมรำยกำรที่
แนบมำกับบันทึก
ข้อควำมขอควำมร่วมมือ
ในกำรสำรวจครุภัณฑ์
รวมถึงใบเสนอรำคำ
และรำยละเอียดควำม
จำเป็น

นักจัดกำร
งำนทั่วไป

จัดทำหนังสือขอ
ควำมร่วมมือสำรวจ
ครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
กับกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน
รวบรวมข้อมูลที่
ได้รับจำก
โรงพยำบำล นำมำ
จัดทำรำยกำร เพื่อ
เสนอที่ประชุม

ระบบ
ติดตำม/
ประเมินผล

รำยละเอียดงำน

เริ่ม

2

มำตรฐำน
คุณภำพงำน

ระยะเวลำ

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม

เอกสำร
อ้ำงอิง
- บันทึกข้อควำมขอควำม
ร่วมมือในกำรสำรวจ
ครุภัณฑ์

- บันทึกข้อควำมขอควำม
ร่วมมือในกำรสำรวจ
ครุภัณฑ์
- ใบเสนอรำคำ
- รายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะครุภัณฑ์

-268ลำดับ
ที่
3

ผังกระบวนกำร
คณะกรรมกำรศูนย์
แพทยศำสตรศึกษำ
ชั้นคลินิกประชุม
พิจำรณำคัดเลือก
รำยกำรที่จำเป็น
และสอดคล้องกับ
กำรเรียนกำรสอน

4
จัดทำหนังสือขอรำยชื่อ
คณะกรรมกำรตรวจรับ
ครุภัณฑ์ จำกศูนย์
แพทยศำสตรศึกษำชั้น
คลินิกสำขำ

มำตรฐำน
คุณภำพงำน

ระบบ
ติดตำม/
ประเมินผล

ระยะเวลำ

รำยละเอียดงำน

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม

10 นำที

- คณะกรรมกำรศูนย์
แพทยศำสตรศึกษำชั้น
คลินิกประชุมพิจำรณำ
คัดเลือกรำยกำรที่จำเป็น
และสอดคล้องกับกำร
เรียนกำรสอน

คณะกรรม
กำรศูนย์
แพทยศำสตร
ศึกษำ
ชั้นคลินิก

15 นำที

- จัดทำบันทึกข้อควำม
ส่งไปยังศูนย์
แพทยศำสตรศึกษำชั้น
คลินิกสำขำ เพื่อให้ส่ง
รำยชื่อผู้ตรวจรับ
ครุภัณฑ์ จำนวน 1 ท่ำน
และจัดส่งรำยชื่อผู้ตรวจ
รับครุภัณฑ์ให้กับ
สถำบันกำรศึกษำต่อไป

นักจัดกำร
งำนทั่วไป

เอกสำร
อ้ำงอิง
- บันทึกข้อควำมขอควำม
ร่วมมือในกำรสำรวจครุภัณฑ์
- ใบเสนอรำคำ
- รายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะครุภัณฑ์

- บันทึกข้อควำมขอให้ส่ง
รำยชื่อคณะกรรมกำรตรวจรับ
ครุภัณฑ์

-269-

ลำดับ
ที่
5

ผังกระบวนกำร

10 นำที
จัดส่งรำยชื่อ
คณะกรรมกำร
ตรวจรับ

6

7

ระยะเวลำ

ตรวจรับครุภัณฑ์

ลงเลขคุมทะเบียน
ทรัพย์สิน
สิ้นสุด

รำยละเอียดงำน
- จัดส่งรำยชื่อ
คณะกรรมกำรตรวจรับ
ครุภัณฑ์ให้กับ
สถำบันกำรศึกษำ
เพื่อให้สถำบันกำรศึกษำ
ดำเนินกำรตำมขัน้ ตอน
จัดซื้อจัดจ้ำงต่อไป
- ตรวจรับครุภัณฑ์
ณ ศูนย์แพทยศำสตร
ศึกษำชั้นคลินิกสำขำที่
ครุภัณฑ์ได้จัดส่งไปถึง
ตรวจสอบควำมเรียบร้อย
ของครุภัณฑ์
- ลงเลขทะเบียนคุม
ทรัพย์สินประจำครุภัณฑ์
แต่ละชิ้น

มำตรฐำน
คุณภำพงำน

ระบบ
ติดตำม/
ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม
- นักจัดกำร
งำนทั่วไป

- คณะกรรม
กำรตรวจรับ
ครุภัณฑ์

- ศูนย์
แพทยศำสตร
ศึกษำชั้น
คลินิกสำขำที่
ครุภัณฑ์จัดส่ง
ไปให้

เอกสำร
อ้ำงอิง
- หนังสือแจ้งชื่อคณะกรรมกำร
ตรวจรับครุภัณฑ์

- ใบตรวจรับครุภัณฑ์

-27010.3.12 กระบวนกำรจัดโครงกำรเพื่อพัฒนำบุคลำกรทำงด้ำนแพทยศำสตรศึกษำ
ลำดับ
ที่
1

ผังกระบวนกำร
เริ่ม

ระยะเวลำ
1 วัน

รำยละเอียดงำน
เขียนโครงกำรและกำหนดกำรที่
วำงแผนจะดำเนินกำร

มำตรฐำน
คุณภำพงำน

ระบบ
ติดตำม/
ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ
นักวิชำกำรศึกษำ/
นักวิชำกำร
สำธำรณสุข

จัดทำโครงกำร
กำหนดกำร

2

3

จัดทำคำสั่งผู้เข้ำร่วม
โครงกำรฯ
คำสั่งกรรมกำรฯ

เสนอโครงกำร ให้กลุ่ม
งำนกำรคลัง
เพื่อตรวจสอบค่ำใช้จ่ำย
และขอกันเงิน

3 - 5 วัน ส่งหนังสือเพื่อขอรำยชื่อผู้เข้ำร่วม
โครงกำรฯ ไปยังศูนย์
แพทยศำสตรศึกษำชั้นคลินิกสำขำ
เมื่อได้รำยชื่อแล้วนำมำจัดทำ
คำสั่งผู้เข้ำร่วมโครงกำร และ
จัดทำคำสัง่ กรรมกำรฯ ต่อไป
1 – 2 วัน ทำหนังสือเรียนหัวหน้ำกลุ่มงำน
กำรคลัง เพื่อให้ตรวจสอบ
ค่ำใช้จ่ำยและขอกันเงินไว้สำหรับ
ดำเนินกำรโครงกำร

นักวิชำกำรศึกษำ/
นักวิชำกำร
สำธำรณสุข

กลุ่มงำนกำรคลัง

แบบฟอร์ม

เอกสำร
อ้ำงอิง

-271ลำดับ
ที่
4

5

6

7

ผังกระบวนกำร
เสนอขออนุมัติโครงกำรจำก
ผอ.สนพ.
และเสนอหนังสือเสนอ
ป.กทม. เพื่อขออนุมัติคำสั่งฯ
เวียนแจ้งคำสั่งฯ ไปยัง
ศูนย์แพทยศำสตร
ศึกษำชั้นคลินิกสำขำ

จัดทำคำกล่ำวรำยงำน คำกล่ำว
เปิด หนังสือเชิญประธำนเปิด
โครงกำร ผู้กล่ำวรำยงำน และ
ผู้เข้ำร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดฯ
จัดทำเอกสำรประกอบกำร
จัดโครงกำรฯเตรียม
อุปกรณ์ และจัดสถำนที่

ระยะเวลำ

รำยละเอียดงำน

มำตรฐำน
คุณภำพงำน

ระบบ
ติดตำม/
ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

1 – 2 วัน เมื่อตรวจสอบค่ำใช้จ่ำยเรียบร้อย
แล้ว ทำหนังสือเสนอ ผอ.สนพ.
เพื่อขออนุมัติโครงกำร และ
หนังสือเสนอ ป.กทม. เพื่อขอ
อนุมัติคำสั่งผู้เข้ำร่วมโครงกำร
45 นำที ทำหนังสือเวียนแจ้งคำสั่งผู้เข้ำร่วม
โครงกำรไปยังศูนย์แพทยศำสตร
ศึกษำชั้นคลินิกสำขำ เพื่อให้ส่ง
บุคลำกรเข้ำร่วมโครงกำรตำม
กำหนด
1 วัน จัดทำคำกล่ำวรำยงำน คำกล่ำว
เปิด หนังสือเชิญประธำน ผู้กล่ำว
รำยงำน และผู้เข้ำร่วมเป็นเกียรติ
ในพิธีเปิดฯ

นักวิชำกำรศึกษำ/
นักวิชำกำร
สำธำรณสุข

2-5 วัน จัดเตรียมเอกสำรประกอบกำรจัด
โครงกำร อุปกรณ์ และจัดสถำนที่

นักวิชำกำรศึกษำ/
นักวิชำกำร
สำธำรณสุข

นักวิชำกำรศึกษำ/
นักวิชำกำร
สำธำรณสุข
นักวิชำกำรศึกษำ/
นักวิชำกำร
สำธำรณสุข

แบบฟอร์ม

เอกสำร
อ้ำงอิง

-272ลำดับ
ที่
8
9
10
11
12
13

ผังกระบวนกำร
ประชุมมอบหมำยงำน
จัดเตรียมสถำนที่
จัดโครงกำรตำมกำหนดกำร
ประเมินผลโครงกำร

จัดทำรำยงำนกำรจัดโครงกำรฯ
เสนอรำยงำนกำรจัดโครงกำร
ให้ ผอ.สนพ. รับทรำบ

14
เก็บรวบรวมรำยละเอียดของ
โครงกำรและจัดเก็บเป็นสถิติ
สิ้นสุด

ระยะเวลำ

รำยละเอียดงำน

1 ชั่วโมง ประชุมมอบหมำยผู้รับผิดชอบใน
แต่ละส่วน
เจ้ำหน้ำที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกัน
จัดเตรียมสถำนที่
ดำเนินกำรตำมกำหนดกำร
1-5 วัน

เมื่อดำเนินกำรจัดโครงกำรแล้ว
เสร็จ ประมวลผลกำรดำเนินกำร

4 ชั่วโมง สรุปผลกำรดำเนินโครงกำร เพื่อ
นำมำปรับปรุงและพัฒนำกำรจัด
โครงกำรในครั้งถัดไป
จัดส่งรำยงำนผลกำรดำเนิน
โครงกำรให้ผู้อำนวยกำรสำนัก
กำรแพทย์ และ สพข. ทรำบ
30 นำที จัดเก็บไว้เป็นข้อมูลในกำร
ดำเนินกำรโครงกำรต่อไป

มำตรฐำน
คุณภำพงำน

ระบบ
ติดตำม/
ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบตำมที่
ได้รับมอบหมำย
ผู้รับผิดชอบตำมที่
ได้รับมอบหมำย
ผู้รับผิดชอบตำมที่
ได้รับมอบหมำย
นักวิชำกำรศึกษำ/
นักวิชำกำร
สำธำรณสุข
นักวิชำกำรศึกษำ/
นักวิชำกำร
สำธำรณสุข
นักวิชำกำรศึกษำ/
นักวิชำกำร
สำธำรณสุข
นักวิชำกำรศึกษำ/
นักวิชำกำร
สำธำรณสุข

แบบฟอร์ม

เอกสำร
อ้ำงอิง

-273-

ที่

10.4 กระบวนงำนสนับสนุน
10.4.1 ด้ำนกำรบริหำรงำนทั่วไป
(1) งำนสำรบรรณ : กำรรับ – ส่งหนังสือรำชกำร
ผังกระบวนกำร
ระยะเวลำ
รำยละเอียดงำน
มำตรฐำนคุณภำพงำน

1

1 – 2 วัน
รับและ
ลงทะเบียน

2

3
4

คัดแยก/ตรวจสอบ

เสนอหนังสือ

เสนอผู้บังคับบัญชำ
ลงนำม

ต่อ

1 – 2 วัน

ระบบติดตำม/
ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

แบบฟอร์ม

เอกสำรอ้ำงอิง

- รับหนังสือ ตรวจสอบ ลงทะเบียน
ตำมระเบียบงำนสำรบรรณ

ลงทะเบียนรับเรื่องใน
ระบบงำนสำรบรรณ
กรุงเทพมหำนคร

บุคคลและเอกสำร

เจ้ำพนักงำนธุรกำร ระบบงำนสำร
ปฏิบัติงำนหรือ
บรรณ
ชำนำญงำน
กรุงเทพมหำนคร

- ตรวจสอบเอกสำร จัดลำดับ
ควำมสำคัญ/เร่งด่วน
- ส่งหนังสือให้ส่วนต่ำงๆ ใน สพบ.
ดำเนินกำร
- ผู้บังคับบัญชำทรำบ/สั่งกำร/
ลงนำมหนังสือ

-

บุคคลและเอกสำร

เจ้ำพนักงำนธุรกำร
ปฏิบัติงำนหรือ
ชำนำญงำน

-

- ระเบียบ
กรุงเทพมหำนครว่ำด้วย
วิธีปฏิบัติงำนสำรบรรณ
พ.ศ.2526
- ระเบียบสำนัก
นำยกรัฐมนตรีว่ำด้วย
งำนสำรบรรณ พ.ศ.
2526
-

-

บุคคลและเอกสำร

-

-

- ผู้บังคับบัญชำลงนำมหนังสือถึง
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

-

บุคคลและเอกสำร

เจ้ำพนักงำนธุรกำร
ปฏิบัติงำนหรือ
ชำนำญงำน
เจ้ำพนักงำนธุรกำร
ปฏิบัติงำนหรือ
ชำนำญงำน

-

-

-274ที่

ผังกระบวนกำร

ระยะเวลำ

รำยละเอียดงำน

มำตรฐำนคุณภำพงำน

ระบบติดตำม/
ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

แบบฟอร์ม

เอกสำรอ้ำงอิง

ต่อ
5
ส่งหนังสือ

สิ้นสุด

- ลงทะเบียนส่งหนังสือให้หน่วยงำน ลงทะเบียนหนังสือส่งใน
ที่เกี่ยวข้อง
ระบบงำนสำรบรรณ
- ส่งหนังสือให้เจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบ กรุงเทพมหำนครทุกเรื่อง
และส่ง

บุคคลและเอกสำร

เจ้ำพนักงำนธุรกำร ระบบงำนสำรบรรณ - ระเบียบ
ปฏิบัติงำนหรือ
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนครว่ำด้วย
ชำนำญงำน
วิธีปฏิบัติงำนสำรบรรณ
พ.ศ.2526
- ระเบียบสำนัก
นำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำน
สำรบรรณ พ.ศ.2526

-275-

ที่

(2) งำนสำรบรรณ : กระบวนกำรย่อยกำรจัดเก็บและกำรทำลำยเอกสำร
ผังกระบวนกำร
ระยะเวลำ
รำยละเอียดงำน
มำตรฐำนคุณภำพงำน

1
สำรวจ

2

3

จัดเก็บเอกสำร

ทำลำยเอกสำร

ต่อ

ระบบติดตำม/
ประเมินผล

- สำรวจเอกสำร/หนังสือที่ครบอำยุ ถูกต้องตำมระเบียบงำน
กำรเก็บรักษำ
สำรบรรณ
- แยกประเภทเอกสำรที่อยู่ระหว่ำง
ดำเนินกำร

เอกสำร

- แยกประเภทเอกสำรทีด่ ำเนินกำร
แล้วเสร็จเก็บเข้ำแฟ้มให้เป็น
หมวดหมูต่ ำมระบบกำรจัดเก็บ

ถูกต้องตำมระเบียบงำน
สำรบรรณ

เอกสำร

- ตรวจคัดแยกประเภทเอกสำรที่ครบ
อำยุเก็บรักษำหรือเอกสำรทีเ่ ก็บไว้ไม่
เกิดประโยชน์ ดูจำกบัญชีคุมแฟ้ม
เอกสำร และดูอำยุกำรเก็บรักษำ
- จัดทำบันทึกขอทำลำย
- จัดทำบันทึกแนบบัญชีหนังสือขอ
ทำลำยพร้อมแนบร่ำงคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำทำลำยเอกสำรเสนอผู้
มีอำนำจพิจำรณำลงนำมคำสั่ง
แต่งตั้ง
- พิจำรณำหนังสือที่ขอทำลำย

ถูกต้องตำมระเบียบงำน
สำรบรรณ

เอกสำร

ผู้รับผิดชอบ

แบบฟอร์ม

เจ้ำพนักงำนธุรกำร ระบบงำนสำร
ปฏิบัติงำนหรือ
บรรณ
ชำนำญงำน
กรุงเทพมหำนคร

เอกสำรอ้ำงอิง

- ระเบียบ
กรุงเทพมหำนครว่ำด้วย
วิธีปฏิบัติงำนสำรบรรณ
พ.ศ.2526
- ระเบียบสำนัก
นำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำน
สำรบรรณ พ.ศ.2526
เจ้ำพนักงำนธุรกำร ระบบงำนสำรบรรณ - ระเบียบ
ปฏิบัติงำนหรือ
กรุงเทพมหำนคร กรุงเทพมหำนครว่ำด้วย
ชำนำญงำน
วิธีปฏิบัติงำนสำรบรรณ
พ.ศ.2526
- ระเบียบสำนัก
นำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำน
สำรบรรณ พ.ศ.2526
เจ้ำพนักงำนธุรกำร ระบบงำนสำรบรรณ - ระเบียบ
ป ฏิ บั ติ งำน ห รื อ กรุงเทพมหำนคร กรุงเทพมหำนครว่ำด้วย
ชำนำญงำน
วิธีปฏิบัติงำนสำรบรรณ
พ.ศ.2526
- ระเบียบสำนัก
นำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำน
สำรบรรณ พ.ศ.2526
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ผังกระบวนกำร
ต่อ

สิ้นสุด

ระยะเวลำ

รำยละเอียดงำน

มำตรฐำนคุณภำพงำน

- กรณีมีควำมเห็นว่ำไม่ควรทำลำย ถูกต้องตำมระเบียบงำน
ให้ลงควำมเห็นว่ำจะขยำยเวลำไว้ถึง สำรบรรณ
เมื่อใด
- กรณีมีควำมเห็นว่ำควรทำลำยให้
กรอกเครื่องหมำยกำกบำทไว้ในช่อง
พิจำรณำ
- เสนอผลกำรพิจำรณำขออนุมตั ิตอ่
ผู้มีอำนำจแต่งตั้ง
- ส่งบัญชีหนังสือขอทำลำยให้สำนัก
หอจดหมำยเหตุแห่งชำติ กรม
ศิลปำกรพิจำรณำยกเว้นหนังสือที่ได้
ทำควำมตกลงกับกรมศิลปำกรแล้ว
- สำนักหอจดหมำยเหตุแห่งชำติ
พิจำรณำให้ทำลำยได้แล้วให้
ดำเนินกำรทำลำยได้ตำมระเบียบ
- ควบคุมกำรทำลำยโดยวิธีเผำหรือ
วิธีอื่นใดที่ไม่ให้หนังสืออ่ำนเป็นเรือ่ ง
ได้
- เมื่อทำลำยเรียบร้อยแล้วให้ทำ
บันทึกเสนอผู้อนุมตั ิทรำบ
- จัดเก็บเอกสำรทั้งหมดไว้เป็น
หลักฐำน

ระบบติดตำม/
ประเมินผล
เอกสำร

ผู้รับผิดชอบ

แบบฟอร์ม

เอกสำรอ้ำงอิง

เจ้ำพนักงำนธุรกำร ระบบงำนสำรบรรณ - ระเบียบ
ปฏิบัติงำนหรือ
กรุงเทพมหำนคร กรุงเทพมหำนครว่ำด้วย
ชำนำญงำน
วิธีปฏิบัติงำนสำรบรรณ
พ.ศ.2526
- ระเบียบสำนัก
นำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำน
สำรบรรณ พ.ศ.2526

-277-

ที่

(3) งำนสำรบรรณ : กำรจัดประชุม
ผังกระบวนกำร
ระยะเวลำ
รำยละเอียดงำน

1

3

จดบันทึกกำร
ประชุม

แจ้งมติประชุม

ต่อ

ระบบติดตำม/
ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

แบบฟอร์ม

เอกสำรอ้ำงอิง

1 วัน

- ตรวจสอบเรื่องสืบเนื่องหรือปัญหำ
จำกกำรประชุมครั้งก่อน เรื่องสั่งกำร
และนโยบำยใหม่ๆ จัดทำหัวข้อวำระ
กำรประชุมนำเรียน ผอ.สพบ.
พิจำรณำสั่งกำร
- กำหนดวัน เวลำประชุม แจ้ง
ผู้เข้ำร่วมประชุมและเตรียมเอกสำร
ประกอบ

- หัวข้อวำระกำรประชุม
ครอบคลุมประเด็นกำร
ประชุมครบถ้วน
- จัดสถำนที่ประชุม
เรียบร้อย
- มีหนังสือเชิญประชุม
ผู้เกี่ยวข้อง

เอกสำร

- นักจัดกำรงำน
ทั่วไปปฏิบัติกำร
หรือชำนำญกำร
- เจ้ำพนักงำน
ธุรกำรปฏิบตั ิงำน
หรือชำนำญงำน

หนังสือวำระกำร
ประชุม

- ระเบียบวำระกำรประชุม
- ระเบียบ
กรุงเทพมหำนครว่ำด้วย
วิธีปฏิบัติงำนสำรบรรณ
พ.ศ. 2529
- ระเบียบสำนัก
นำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำน
สำรบรรณ พ.ศ.2526

1 วัน

- จดบันทึกกำรประชุม สรุปมติที่
ประชุมนำเรียน ผอ.สพบ.พิจำรณำ

- บันทึกรำยละเอียดกำร
ประชุมถูกต้อง ครบถ้วน
- มติที่ประชุมถูกต้องและ
ชัดเจน

เอกสำร

หนังสือรำยงำน
กำรประชุม

-

1 วัน

- แจ้งมติที่ประชุมตำมที่ ผอ.สพบ.
สั่งกำรให้กลุม่ งำนที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินกำร

-

เอกสำร

- นักจัดกำรงำน
ทั่วไปปฏิบัติกำร
หรือชำนำญกำร
- เจ้ำพนักงำน
ธุรกำรปฏิบตั ิงำน
หรือชำนำญงำน
- นักจัดกำรงำน
ทั่วไปปฏิบัติกำร
หรือชำนำญกำร
- เจ้ำพนักงำน
ธุรกำรปฏิบตั ิงำน
หรือชำนำญงำน

เตรียมวำระ
กำรประชุม
และจัดประชุม

2

มำตรฐำนคุณภำพงำน

-

-

-278ที่

ผังกระบวนกำร

ระยะเวลำ

รำยละเอียดงำน

มำตรฐำนคุณภำพงำน

ระบบติดตำม/
ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

แบบฟอร์ม

เอกสำรอ้ำงอิง

2 ชั่วโมง

- ติดตำมผลกำรดำเนินกำร รำยงำน
ต่อ ผอ.สพบ.เพื่อทรำบและพิจำรณำ
สั่งกำร

-

เอกสำร

- นักจัดกำรงำน
ทั่วไปปฏิบัติกำร
หรือชำนำญกำร
- เจ้ำพนักงำน
ธุรกำรปฏิบตั ิงำน
หรือชำนำญงำน

-

-

ต่อ
4

ติดตำมผล

สิ้นสุด
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ที่

(4) งำนกำรเจ้ำหน้ำที่ : กำรพ้นทดลองรำชกำร
ผังกระบวนกำร
ระยะเวลำ
รำยละเอียดงำน

1

ส่งเรื่อง

3
รับเรื่องกลับ

สิ้นสุด

ระบบติดตำม/
ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

แบบฟอร์ม

เอกสำรอ้ำงอิง

2 วัน

- กจ.สนพ.ส่งตัวผู้ทสี่ อบได้และมำ ถูกต้องตำมหลักเกณฑ์ที่
ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรเดินทำง กำหนด
มำที่ สพบ.
- เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรควำม
ถูกต้อง เช่น ชื่อ สกุล ตำแหน่ง
- แจ้งให้ผู้รำยงำนตัวทรำบว่ำต้อง
ทดลองปฏิบัติงำนเป็นระยะเวลำ 6
เดือน

เอกสำร

เจ้ำพนักงำนธุรกำร ตำมแบบที่ กทม.
ปฏิบัติงำนหรือ
กำหนด
ชำนำญงำน

- พ.ร.บ.ระเบียบ
ข้ำรำชกำร
กรุงเทพมหำนคร พ.ศ.
2554
- กฎ ก.พ.

7 วัน

- เมื่อครบระยะเวลำที่ทดลอง 6
ถูกต้องตำมหลักเกณฑ์ที่
เดือน ให้ส่วน/ฝ่ำยทีผ่ ู้ทำกำรทดลอง กำหนด
ปฏิบัติรำชกำรให้ทำกำรประเมิน
ตำมแบบฟอร์มและส่งผลกำร
ประเมินมำให้ฝำ่ ยบริหำรงำนทั่วไป
- หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไปเสนอ
ผอ.สพบ.ทรำบและสั่งกำรให้ทำ
หนังสือแจ้ง กจ.สนพ.

เอกสำร

เจ้ำพนักงำนธุรกำร ตำมแบบที่ กทม.
ปฏิบัติงำนหรือ
กำหนด
ชำนำญงำน

- พ.ร.บ.ระเบียบ
ข้ำรำชกำร
กรุงเทพมหำนคร พ.ศ.
2554
- กฎ ก.พ.

5 วัน

- กจ.สนพ.ส่งคำสั่งพ้นทดลองและให้ ถูกต้องตำมหลักเกณฑ์ที่
ปฏิบัติรำชกำรต่อไปมำยัง สพบ.
กำหนด
- แจ้งให้ผู้ได้รับรำชกำรต่อไป
รับทรำบคำสั่ง
- บันทึกไว้เป็นหลักฐำนใน ก.ก.1
พร้อมเก็บสำเนำคำสั่ง

เอกสำร

เจ้ำพนักงำนธุรกำร ตำมแบบที่ กทม.
ปฏิบัติงำนหรือ
กำหนด
ชำนำญงำน

- พ.ร.บ.ระเบียบ
ข้ำรำชกำร
กรุงเทพมหำนคร พ.ศ.
2554
- กฎ ก.พ.

รับหนังสือจำก
กจ.สนพ.

2

มำตรฐำนคุณภำพงำน
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ที่
1

2

(5) งำนกำรเจ้ำหน้ำที่ : กำรควบคุมวันลำ
ผังกระบวนกำร
ระยะเวลำ
รำยละเอียดงำน
รับเอกสำร

เสนอหนังสือ

3
บันทึกข้อมูล
เก็บเอกสำร

สิ้นสุด

มำตรฐำนคุณภำพงำน

ระบบติดตำม/
ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

แบบฟอร์ม

เอกสำรอ้ำงอิง

2 วัน

- รับเอกสำรกำรลำป่วย ลำพักผ่อน
ลำกิจ
- ตรวจสอบใบลำและรับรองวันลำ

ดำเนินกำรตำมระเบียบว่ำ เอกสำร
ด้วยกำรลำฯ

เจ้ำพนักงำนธุรกำร แบบใบลำ
ปฏิบัติงำนหรือ
ชำนำญงำน

- ระเบียบว่ำด้วยกำรลำ

1 วัน

- เสนอหนังสือตำมลำดับชั้น
- เมื่ออนุมัติแล้วแยกเรื่องส่งคืน
หน่วยงำนเดิมตำมส่วนต่ำงๆ เพื่อ
รับทรำบถึงกำรลำ

ดำเนินกำรตำมระเบียบว่ำ เอกสำร
ด้วยกำรลำฯ

เจ้ำพนักงำนธุรกำร แบบใบลำ
ปฏิบัติงำนหรือ
ชำนำญงำน

- ระเบียบว่ำด้วยกำรลำ

1 วัน

- ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไปลงในสมุดคุม
วันลำแยกตำมประเภทต่ำงๆ เพื่อ
เก็บไว้รำยงำนวันลำประจำเดือน
และรำยงำนประจำปี
- เก็บไว้เป็นหลักฐำน

จัดเก็บให้สะดวกในกำร
ตรวจสอบ

เจ้ำพนักงำนธุรกำร แบบใบลำ
ปฏิบัติงำนหรือ
ชำนำญงำน

- ระเบียบว่ำด้วยกำรลำ

เอกสำร
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ที่

(6) งำนสำรบรรณ : กำรเลื่อนขั้นเงินเดือน
ผังกระบวนกำร
ระยะเวลำ
รำยละเอียดงำน

1

3 วัน
รับหนังสือจำก กจ.
สนพ.ตรวจสอบ
คุณสมบัตแิ ละ
จัดเตรียมเอกสำร
ประชุม

2

ประชุมคณะกรรมกำร
พิจำรณำ

ต่อ

1 วัน

- ตรวจสอบคุณสมบัตผิ ู้ที่มีผลงำน
สมควรจะได้รับกำรเลื่อนขั้น
เงินเดือนและค่ำจ้ำง
- จัดทำข้อมูลใช้ในกำรประชุม เช่น
อัตรำเงินเดือน วันลำทุกประเภท

มำตรฐำนคุณภำพงำน

ระบบติดตำม/
ประเมินผล

- แบบวันลำ
เอกสำร
- จำนวนโควต้ำแยกส่วน
และฝ่ำย
- ประวัติกำรเลื่อนขั้น
ย้อนหลัง 5 ปี
- อัตรำเงินเดือนและกำร
เลื่อนขั้น
- จัดประชุมพิจำรณำฯ
- หนังสือเชิญประชุม
เอกสำร
- จัดทำบันทึกลับส่งผลกำรพิจำรณำ - ระเบียบวำระกำรประชุม
เลื่อนขั้น เสนอ ผอ.สพบ.ลงนำมถึง - เอกสำรประกอบกำร
ล.สนพ. (รำยงำนกำรประชุม)
ประชุม
- รำยงำนกำรประชุม

ผู้รับผิดชอบ

แบบฟอร์ม

- นักจัดกำรงำน
ทั่วไปปฏิบัติกำร
หรือชำนำญกำร
- เจ้ำพนักงำน
ธุรกำรปฏิบตั ิงำน
หรือชำนำญงำน

ตำมแบบที่ คกก.
พิจำรณำกำรเลื่อน
ขั้นเงินเดือนและ
ค่ำจ้ำงของ สพบ.

- นักจัดกำรงำน
ทั่วไปปฏิบัติกำร
หรือชำนำญกำร
- เจ้ำพนักงำน
ธุรกำรปฏิบตั ิงำน
หรือชำนำญงำน

เอกสำรอ้ำงอิง

- หนังสือพิจำรณำเกณฑ์
และวิธีกำรพิจำรณำเลื่อน
ขั้น (กกจ.)
- ตำรำงกำรเลื่อนเงินเดือน
ชั่วครำว
- กฎ ก.พ.ว่ำด้วยกำรเลื่อน
เงินเดือน พ.ศ.2552
ตำมแบบที่ กทม. - ระเบียบสำนัก
กำหนด
นำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำน
สำรบรรณ พ.ศ.2526 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที2่ )
พ.ศ.2548
- มติ ก.ก.ครั้งที6่ /2554
เมื่อวันที่ 18 ส.ค.2554
- มติ ก.ก.ครั้งที3่ /2555
เมื่อวันที่ 18 ส.ค.2555
- กฎ ก.พ.ว่ำด้วยกำรเลื่อน
เงินเดือน พ.ศ.2552
- หนังสือ กกจ.ด่วนที่สุด ที่
กท0404/2025ลว.27 ก.พ.
2555 เรื่องกำรกำหนดกำรลำ
หรือกำรมำทำงำนตำมกฎก.พ.
ว่ำด้วยกำรเลื่อนเงินเดือนพ.ศ.
2552
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ผังกระบวนกำร

ระยะเวลำ

รำยละเอียดงำน

4 วัน

- จัดทำบัญชีตำมแบบ 1 กท แบบ
2 กท และตำมแบบ 3 กท รำยชื่อผู้
ครองตำแหน่ง บัญชีคำนวณโควต้ำ
กำรเลื่อนขั้นเงินเดือน และรำยชื่อผู้
มีผลกำรประเมินฯ อยู่ระดับดีเด่น
ตำมผลกำรประชุมของ
คณะกรรมกำรมีหัวหน้ำฝ่ำย
บริหำรงำนทั่วไป ผู้อำนวยกำรส่วน
และ ผอ.สพบ.เป็นประธำน
- กจ.สนพ.ส่งคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน
และค่ำจ้ำงกลับมำให้ทรำบแล้วแจ้ง
ให้ทรำบทัว่ กัน
- ลงรำยกำรใน ก.พ.7 ไว้เป็น
หลักฐำน

มำตรฐำนคุณภำพงำน

ระบบติดตำม/
ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

แบบฟอร์ม

เอกสำรอ้ำงอิง

ต่อ
3

4

จัดส่งเอกสำรกำร
เลื่อนขั้นเงินเดือน

ดำเนินกำรเลื่อนขั้น
เงินเดือนและจัดเก็บ
เอกสำร

5
สิ้นสุด

5 วัน

ถูกต้องตำมหลักเกณฑ์ที่
กำหนด

เอกสำร

- นักจัดกำรงำน
ทั่วไปปฏิบัติกำร
หรือชำนำญกำร
- เจ้ำพนักงำน
ธุรกำรปฏิบตั ิงำน
หรือชำนำญงำน

ตำมแบบที่ กทม.
กำหนด

- เอกสำรอ้ำงอิงข้อ 2

ถูกต้องตำมระเบียบงำน
สำรบรรณ

เอกสำรและใบส่ง
หนังสือ

- นักจัดกำรงำน
ทั่วไปปฏิบัติกำร
หรือชำนำญกำร
- เจ้ำพนักงำน
ธุรกำรปฏิบตั ิงำน
หรือชำนำญงำน

ตำมแบบที่ กทม.
กำหนด

- เอกสำรอ้ำงอิงข้อ 2
- คำสั่งเลื่อนขั้น
เงินเดือน
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ที่

(7) งำนกำรเจ้ำหน้ำที่ : กำรเสนอขอเครื่องรำชย์อิสริยำภรณ์
ผังกระบวนกำร
ระยะเวลำ
รำยละเอียดงำน
มำตรฐำนคุณภำพงำน

1

7 วัน
รับเรื่องจำก กจ.
สนพ.ตรวจสอบ
คุณสมบัติ

2

ส่งเรื่อง

3

2 วัน

3 วัน
รับเรื่องกลับ

สิ้นสุด

- ตรวจสอบคุณสมบัติหลักเกณฑ์
อำยุรำชกำร
- จัดพิมพ์รำยชื่อและรำยละเอียด
ตำมแบบฟอร์มโดยแยกบัญชี
ตำมลำดับชั้นของ
เครื่องรำชอิสริยำภรณ์
- จัดทำบันทึกพร้อมเอกสำรแนบ
เพื่อแจ้งหัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำน
ทั่วไป
- เสนอ ผอ.สพบ.ลงนำมในหนังสือ
ส่งรำยละเอียดคำขอพระรำชทำนฯ
ให้ ล.สนพ.
- กจ.สนพ.ส่งรำยละเอียดคำขอ
ภำพรวมของสำนักไปยัง กกจ.
- กกจ.แจ้งผลกลับมำยัง สนพ.
- กจ.สนพ.แจ้งผลมำยัง สพบ.
- ดำเนินกำรแจ้งผูเ้ สนอขอ
พระรำชทำนฯ ทรำบ
- ลงบันทึกไว้เป็นหลักฐำน

ระบบติดตำม/
ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

แบบฟอร์ม

เอกสำรอ้ำงอิง

ถูกต้องตำมหลักเกณฑ์ที่
กำหนด

เอกสำร

เจ้ำพนักงำนธุรกำร ตำมแบบที่ กทม.
ปฏิบัติงำนหรือ
กำหนด
ชำนำญงำน

- ระเบียบว่ำด้วยกำรขอ
พระรำชทำนเครื่องรำชย์
อิสริยำภรณ์

ครบถ้วน ถูกต้อง

เอกสำร

เจ้ำพนักงำนธุรกำร ปฏิบัติงำนหรือ
ชำนำญงำน

- ระเบียบว่ำด้วยกำรขอ
พระรำชทำนเครื่องรำชย์
อิสริยำภรณ์

ครบถ้วน ถูกต้อง

เอกสำร

เจ้ำพนักงำนธุรกำร ปฏิบัติงำนหรือ
ชำนำญงำน

- ระเบียบว่ำด้วยกำรขอ
พระรำชทำนเครื่องรำชย์
อิสริยำภรณ์
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(8) งำนกำรเจ้ำหน้ำที่ : กำรขอรับบำเหน็จบำนำญ
ผังกระบวนกำร
ระยะเวลำ
รำยละเอียดงำน

1

2 วัน

- รับหนังสือแจ้งประกำศรำยชื่อผู้
ถูกต้องตำมหลักเกณฑ์ที่
เกษียณอำยุประจำปีจำก กจ.สนพ. กำหนด
- ตรวจสอบข้อมูลควำมถูกต้อง เช่น
ชื่อ นำมสกุล ตำแหน่ง วันเดือนปีที่
เกษียณอำยุ
- หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไปเวียน
แจ้งให้ผู้เกษียณอำยุทรำบและจัดทำ
คำขอรับบำเหน็จบำนำญ

ส่งเรื่อง

1–2
สัปดำห์

รับเรื่องกลับ

1–2
สัปดำห์

- เจ้ำหน้ำที่รวบรวมเอกสำรที่
เกี่ยวข้องพร้อมแบบคำขอรับ
บำเหน็จบำนำญ และตรวจสอบ
ควำมถูกต้อง
- ทำเรื่องเสนอหัวหน้ำฝ่ำย
บริหำรงำนทั่วไป เสนอ ผอ.สพบ.ลง
นำมส่งให้ กจ.สนพ. เพื่อส่งให้กอง
บำเหน็จบำนำญ สนค. จำนวน 3
ชุด เพื่อดำเนินกำรเกี่ยวกับกำร
จ่ำยเงินให้ผู้เกษียณอำยุ
- กองบำเหน็จบำนำญส่งสำเนำเรื่องผู้
เกษียณอำยุซึ่งได้จ่ำยเงินบำนำญให้ผู้
เกษียณอำยุแล้ว ส่งมำ สนพ. และ สก.
สนพ.ส่งมำ สพบ. จัดเก็บ 1 ชุด
- จัดเก็บเอกสำรเข้ำแฟ้มเก็บไว้เป็น
หลักฐำน

รับเรื่องจำก กจ.
สนพ.

2

มำตรฐำนคุณภำพงำน

3

สิ้นสุด

ระบบติดตำม/
ประเมินผล
เอกสำร

ผู้รับผิดชอบ

แบบฟอร์ม

เจ้ำพนักงำนธุรกำร ตำมแบบที่ กทม.
ปฏิบัติงำนหรือ
กำหนด
ชำนำญงำน

เอกสำรอ้ำงอิง
- พ.ร.บ.บำเหน็จบำนำญ
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(9) งำนกำรเงินและงบประมำณ : กำรจัดทำงบประมำณ
ผังกระบวนกำร
ระยะเวลำ
รำยละเอียดงำน
มำตรฐำนคุณภำพงำน

1
แจ้งปฎิทิน
งบประมำณ
และหลักเกณฑ์
กำรจัดทำ
งบประมำณ

2

จัดทำคำขอตั้ง
งบประมำณ

3
ประชุมพิจำรณำ
คำของบประมำณ

ต่อ

3 วัน
- รับแจ้งปฏิทินงบประมำณจำก
หลังจำก สำนักงบประมำณ ผ่ำน สก.สนพ.
ครบกำหนด - หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป
พิจำรณำเสนอขอควำมเห็นชอบให้
แจ้งกำหนดปฏิทินงบประมำณให้
ฝ่ำยต่ำงๆ ส่งคำของบประมำณ
ประจำปีภำยในกำหนด
- แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีกำรจัดทำให้
ทุกส่วน/ฝ่ำยทรำบ
20 วัน - จัดทำคำของบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปีของ สพบ.
- รวบรวมคำของบประมำณ
ประจำปีของทุกฝ่ำย/ส่วน
- ตรวจสอบคำของบประมำณ
ประจำปีตำมหลักเกณฑ์ที่ สงม.
กำหนด
2 วัน
- ประชุมคณะกรรมกำรของ สพบ.
- เสนอคำขอตั้งงบประมำณให้
คณะกรรมกำรของ สพบ.พิจำรณำ

ระบบติดตำม/
ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

แบบฟอร์ม

เอกสำรอ้ำงอิง

สำมำรถดำเนินกำรได้ตำม เอกสำรแบบพิมพ์จำก
อำนำจหน้ำที่ภำยใต้กรอบ ระบบ MIS
กฎหมำยที่เกีย่ วข้องทัน
ตำมกำหนดเวลำตำมปฎิ
ทินงบประมำณ

เจ้ำหน้ำที่ในฝ่ำย
บริหำรงำนทั่วไป

แบบคำขอตั้ง
- คู่มือปฏิบตั ิรำชกำร
งบประมำณ
เกีย่ วกับงบประมำณ
(ง.101 – ง.113) - ปฏิทินงบประมำณ
- หนังสือแจ้งหลักเกณฑ์
กำรจัดทำงบประมำณ
รำยจ่ำย
- คำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรฯ

- ควำมครบถ้วน ถูกต้อง เอกสำร
และครอบคลุมภำรกิจของ
คำขอตั้งงบประมำณ
- ทุกส่วน/ฝ่ำยส่งคำขอตั้ง
งบประมำณถึงฝ่ำย
บริหำรงำนทั่วไปตำม
กำหนด
- มีบันทึกกำรประชุมเป็น เอกสำร
หลักฐำน

เจ้ำหน้ำที่ในฝ่ำย
บริหำรงำนทั่วไป

แบบคำขอตั้ง
- คู่มือปฏิบตั ิรำชกำร
งบประมำณ
เกีย่ วกับงบประมำณ
(ง.101 – ง.113) - ปฏิทินงบประมำณ
- หนังสือแจ้งหลักเกณฑ์
กำรจัดทำงบประมำณ
รำยจ่ำย

เจ้ำหน้ำที่ในฝ่ำย
บริหำรงำนทั่วไป

แบบคำขอตั้ง
- เอกสำรคำขอตั้ง
งบประมำณ
งบประมำณ
(ง.101 – ง.113) - รำยงำนกำรประชุม
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ผังกระบวนกำร

ระยะเวลำ

รำยละเอียดงำน

มำตรฐำนคุณภำพงำน

ระบบติดตำม/
ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

แบบฟอร์ม

เอกสำรอ้ำงอิง

ต่อ
4

ประชุมพิจำรณำ
คำของบประมำณ

5

2 วัน

2 วัน

จัดพิมพ์และ
รวบรวมคำขอ
งบประมำณ
6
เตรียมข้อมูล
เพื่อนำเข้ำ
ประชุม

สิน้ สุด

- บันทึกคำขอตั้งงบประมำณเข้ำ
ระบบ MIS

- จัดพิมพ์คำขอตั้งงบประมำณจำก
ระบบ MIS
- นำเสนอ ผอ.สพบ.ลงนำม รวบรวม
ส่ง สก.สนพ. เพื่อรวบรวมส่ง สงม.
เพื่อดำเนินกำรพิจำรณำ/เสนอขอ
อนุมัติงบประมำณประจำปี
ตำมที่
- จัดเตรียมข้อมูลรำยละเอียดต่ำงๆ
กำหนดใน และสถิติรำยจ่ำยของปีที่ผ่ำนมำ เพื่อ
ปฏิทิน
ประชุมชี้แจง สงม. คกก.พิจำรณำ
งบประมำณ งบประมำณสภำ กทม. และ
คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำ
งบประมำณ โดยเตรียมข้อมูลต่ำงๆ
เช่น สถิติกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ
และเหตุผลควำมจำเป็นในกำรขอตั้ง
งบประมำณในหมวดต่ำงๆ

- คำขอตั้งงบประมำณ
บันทึกในระบบ MIS
ครบถ้วน

เอกสำร

เจ้ำหน้ำที่ในฝ่ำย
บริหำรงำนทั่วไป

แบบคำขอตั้ง
- เอกสำรคำขอตั้ง
งบประมำณ
งบประมำณ
(ง.101 – ง.113)

- ควำมครบถ้วน ถูกต้อง
ของคำขอตั้งงบประมำณ
- รำยจ่ำยทันตำมกำหนด
ในปฏิทินงบประมำณ

เอกสำร

เจ้ำหน้ำที่ในฝ่ำย
บริหำรงำนทั่วไป

แบบคำขอตั้ง
- เอกสำรคำขอตั้ง
งบประมำณ
งบประมำณ
(ง.101 – ง.113)

- มีกำรเตรียมข้อมูล สถิติ
ต่ำงๆ ครอบคลุมภำรกิจที่
รับผิดชอบพร้อมชี้แจง

เอกสำร

เจ้ำหน้ำที่ในฝ่ำย
บริหำรงำนทั่วไป

แบบคำขอตั้ง
- เอกสำรร่ำงข้อบัญญัติ
งบประมำณ
งบประมำณรำยจ่ำย
(ง.101 – ง.113) ประจำปี
- เอกสำร ข้อมูล สถิติ
ต่ำงๆ
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(10) งำนกำรเงินและงบประมำณ : กำรบริหำรงบประมำณ
ผังกระบวนกำร
ระยะเวลำ
รำยละเอียดงำน
มำตรฐำนคุณภำพงำน

1

2 วัน
รับข้อบัญญัติ
งบประมำณ
รำยจ่ำย
ประจำปี

1 วัน

2

ขออนุมัติเงิน
ประจำงวด

ต่อ

1 – 2 วัน

- รับข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย
จำก สงม. (ผ่ำน สก.สนพ.)
- บันทึกวงเงินงบประมำณที่ได้รับ
อนุมัติในทะเบียนคุมงบประมำณ
รำยจ่ำยแยกตำมแผนงำน งำน
โครงกำรและหมวดรำยจ่ำยเมื่อสภำ
กทม.พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบและ
ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็น
ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยแล้ว
- แจ้งแนวทำงกำรปฏิบัติเกี่ยวกับ
กำรบริหำรงบประมำณรำยจ่ำยให้
ทุกส่วน/ฝ่ำยทรำบ
- รวบรวมเอกสำรตำมที่ สงม.
กำหนด พร้อมบันทึกข้อมูลในระบบ
MIS (แบบง.301 ข และ 302 ข
สำหรับหมวดค่ำครุภณ
ั ฑ์ทดี่ ินและ
สิ่งก่อสร้ำง แบบ ง.202 สำหรับ
รำยกำรค่ำที่ดินฯ)
- จัดทำหนังสือขออนุมัติเงินประจำ
งวดพร้อมแนบเอกสำรที่เกี่ยวข้องให้
สงม.
- เมื่อได้รบั อนุมัติเงินประจำงวด
บันทึกรำยกำรอนุมตั ิในทะเบียนคุม
งบประมำณและแจ้งทุกส่วน/ฝ่ำยที่
เกี่ยวข้อง

ระบบติดตำม/
ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

แบบฟอร์ม

- มีกำรบันทึกงบประมำณ - ทะเบียนคุม
ครบถ้วน ถูกต้อง
งบประมำณรำยจ่ำย

เจ้ำหน้ำทีใ่ นฝ่ำย
บริหำรงำนทั่วไป

แบบคำขอตั้ง
งบประมำณ
(ง.101-ง.113)

- เอกสำรข้อบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปี

แบบฟอร์ม
ง.301ข
ง.302 ข
ง.202

- เอกสำรข้อบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปี
- เอกสำรหลักฐำนต่ำงๆ
- หนังสือส่งขออนุมัติ
- ทะเบียนคุม
งบประมำณรำยจ่ำย
- หนังสือแจ้งอนุมัติเงิน
ประจำงวด

- ทุกส่วน/ฝ่ำยถือปฏิบัติ
ตำมแนวทำง

เอกสำรอ้ำงอิง

- เอกสำร

- เงินประจำงวดที่ได้รับ
เอกสำร
อนุมัติเป็นไปตำมแผนกำร
ใช้จ่ำยเงินงบประมำณและ
แนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับ
กำรบริหำรงบประมำณ
รำยจ่ำยประจำปีตำมที่
กทม.กำหนด
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ผังกระบวนกำร

ระยะเวลำ

รำยละเอียดงำน

มำตรฐำนคุณภำพงำน

1-2 วัน

- กรณี สงม.แจ้งกำรโอนอัตโนมัติให้
บันทึกในทะเบียนคุมงบประมำณ
รำยจ่ำยและแจ้งทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง
- จัดทำหนังสือขอโอนงบประมำณ
รำยจ่ำยตำมควำมต้องกำรของแต่ละ
ฝ่ำยเสนอและรวบรวมเอกสำรที่ สง
ม.กำหนดพร้อมบันทึกข้อมูลใน
ระบบ MIS พิมพ์แบบ ง.303ข และ
แบบ ง.202 (กรณีรำยกำรค่ำ
ครุภณ
ั ฑ์ที่ดินนำเสนอ ผอ.สพบ.ลง
นำมส่ง สก.สนพ.เพื่อส่ง สงม.ต่อไป
- เมื่อได้รบั อนุมัติโอนงบประมำณ
แล้วให้บันทึกรำยกำรโอนเงินใน
ทะเบียนคุมงบประมำณรำยจ่ำยและ
ทะเบียนรำยจ่ำยตำมงบประมำณ
และแจ้งทุกฝ่ำยทีเ่ กี่ยวข้อง

- กำรโอนงบประมำณ
เป็นไปตำมแนวทำงปฏิบัติ
เกี่ยวกับกำรบริหำร
งบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปี

ระบบติดตำม/
ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

แบบฟอร์ม

เอกสำรอ้ำงอิง

ต่อ
3

โอนงบประมำณ
รำยจ่ำย

ต่อ

เอกสำร

เจ้ำหน้ำที่ในฝ่ำย
บริหำรงำนทั่วไป

แบบฟอร์ม
ง.303ข
ง.202

- หนังสือแจ้งกำรโอน
อัตโนมัติ
- หนังสือแจ้งทุกฝ่ำย
- หนังสือส่งขออนุมัติโน
- เอกสำรหลักฐำนต่ำงๆ

- หนังสือได้รับอนุมตั ิ
โอน
- ทะเบียนคุม
งบประมำณรำยจ่ำย
- หนังสือแจ้งทุกฝ่ำย

-289ที่

ผังกระบวนกำร

ระยะเวลำ

รำยละเอียดงำน

1 – 2 วัน

- จัดทำหนังสือขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
รำยละเอียดรำยกำรในงบประมำณ
รำยจ่ำยตำมควำมต้องกำรของแต่ละ
ฝ่ำย และรวบรวมเอกสำรตำมที่ สง
ม.กำหนด พร้อมบันทึกข้อมูลใน
ระบบ MIS แบบ ง.304ข นำเสนอ
ผอ.สพบ.ลงนำมถึง ล.สนพ.เสนอ
ผอ.สนพ.ลงนำมส่ง สงม.
- เมื่อได้รบั อนุมัติให้เปลี่ยนแปลง
งบประมำณแล้วให้บันทึกรำยกำร
เปลี่ยนแปลงในทะเบียนคุม
งบประมำณและทะเบียนรำยจ่ำย
ตำมงบฯ และแจ้งทุกฝ่ำยที่เกีย่ วข้อง

มำตรฐำนคุณภำพงำน

ระบบติดตำม/
ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

แบบฟอร์ม

เอกสำรอ้ำงอิง

ต่อ
4

เปลี่ยนแปลง
งบประมำณ

1 วัน

ต่อ

- กำรขอเปลี่ยนแปลง
งบประมำณเป็นไปตำม
แนวทำงปฏิบัติเกีย่ วกับ
กำรบริหำรงบประมำณ
รำยจ่ำยประจำปี

เอกสำร

เจ้ำหน้ำที่ในฝ่ำย
บริหำรงำนทั่วไป

แบบ ง.304ข

- หนังสือส่งขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงเอกสำร
- เอกสำรหลักฐำน

- หนังสือขอรับอนุมัติให้
เปลีย่ นแปลง
- ทะเบียนคุมงบประมำณ
รำยจ่ำย
- หนังสือแจ้งทุกฝ่ำย

-290ที่

ผังกระบวนกำร

ระยะเวลำ

รำยละเอียดงำน

มำตรฐำนคุณภำพงำน

1-3 วัน

- กำรจัดทำหนังสือขออนุมัติจดั สรร
งบประมำณตำมควำมต้องกำรของ
แต่ละฝ่ำย พร้อมแนบเอกสำรที่
เกี่ยวข้อง นำเสนอ ผอ.สพบ.ลงนำม
ส่ง ล.สนพ.เสนอ ผอ.สนพ.ลงนำมส่ง
สงม.
- เมื่อได้รบั อนุมัติจดั สรรเงินแล้วให้
บันทึกรำยกำรทีไ่ ด้รับจัดสรรใน
ทะเบียนคุมงบประมำณรำยจ่ำย
และทะเบียนรำยจ่ำยและแจ้งทุก
ฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง

-

ต่อ
5

ขออนุมัติจัดสรร
เงิน

ต่อ

ระบบติดตำม/
ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

แบบฟอร์ม

เอกสำรอ้ำงอิง

-291ที่

ผังกระบวนกำร

ระยะเวลำ

รำยละเอียดงำน

มำตรฐำนคุณภำพงำน

ระบบติดตำม/
ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

แบบฟอร์ม

เอกสำรอ้ำงอิง

ต่อ
6

กำรกันเงินไว้เบิก
เหลื่อมปี

1 วัน
10 วัน

5 วัน

5 วัน

ต่อ

- รับแจ้งกำหนดกำรกันเงินไว้เหลื่อม - กำรกันเงินไว้เบิกเหลื่อม เอกสำร
ปีจำกกลุ่มงำนกำรคลัง สก.สนพ.
ปีเป็นไปตำมระเบียบและ
- แจ้งทุกฝ่ำยตรวจสอบงบประมำณ แนวทำงที่กำหนด
รำยกำรที่ไม่สำมำรถเบิกจ่ำยได้ทั น
ภำยในปีงบประมำณ (ตำมระเบียบ)
พร้อมจัดทำใบขอกันเงินตำมแบบ 5
ก และรำยละเอี ย ดกำรขอกั น เงิ น
ตำมแบบ 5ข ด้วยระบบ MIS
- รวบรวมใบขอกั น เงิ น เอกสำร
หลั กฐำนที่ เกี่ ยวข้ อง จัด ท ำหนั งสื อ
เสนอ ผอ.สพบ.ลงนำมถึ ง ล.สนพ.
เพื่อเสนอ ผอ.สนพ.ลงนำมส่ง สนค.
- เมื่ อ ได้ รั บ อนุ มั ติ ให้ กั น เงิน เหลื่ อ ม
ปีงบประมำณ ให้บันทึกรำยกำรกั น
เงิ น ในทะเบี ย นคุ ม งบ ป ระมำณ
รำยจ่ำย และแจ้งฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง

เจ้ำหน้ำที่ในฝ่ำย
บริหำรงำนทั่วไป

แบบ 5 ก
แบบ 5 ข

- หนังสือแจ้ง
- หนังสือแจ้ง

- เอกสำรหลักฐำนต่ำงๆ
- หนังสือส่งขอกันเงินฯ
- หนังสือแจ้งได้รับ
อนุมัติให้กันเงินฯ
- ทะเบียนคุม
งบประมำณรำยจ่ำย
- หนังสือแจ้งทุกฝ่ำย

-292ที่

ผังกระบวนกำร

ระยะเวลำ

รำยละเอียดงำน

1 วัน

- รับแจ้งกำหนดกำรวำงฎีกำเบิกจ่ำย
กันเงินเหลื่อมปีและกำรขยำยเวลำ
กันเงินเหลื่อมปีจำกกองกำรเงิน
สนค.
- แจ้งทุกฝ่ำยวำงฎีกำเบิกจ่ำยเงินกัน
เหลื่อมปีตำมกำหนดและตรวจสอบ
รำยละเอียดรำยกำรที่ขอกันเงิน
เหลื่อมปี กรณีไม่สำมำรถเบิกจ่ำยให้
ทันตำมกำหนดเพื่อดำเนินกำรขอ
ขยำยเวลำเบิกจ่ำยกันเหลื่อมปี โดย
จัดทำใบขอขยำยตำมแบบ 5ค ด้วย
ระบบ MIS
- รวบรวมรำยงำนกำรงบประมำณ
กันเงินเหลื่อมปีตำมใบขอขำย จัดทำ
บันทึกเสนอ ผอ.สพบ.ลงนำมถึง สก.
สนพ.เสนอ ผอ.สนพ.ลงนำมส่ง
สนค.
- เมื่อได้รบั อนุมัติให้ขยำยเวลำเบิก
จ่ำยเงินกันเหลื่อมปีให้บันทึกใน
ทะเบียนคุมและแจ้งฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง

มำตรฐำนคุณภำพงำน

ระบบติดตำม/
ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

แบบฟอร์ม

เอกสำรอ้ำงอิง

ต่อ
7

กำรขยำยเวลำกัน
เงินเหลื่อมปี

5 วัน

3 วัน

1 วัน
สิ้นสุด

- กำรขอขยำยเวลำกันเงิน เอกสำร
เหลื่อมปีเป็นไปตำม
ระเบียบและแนวทำงที่
กำหนด

เจ้ำหน้ำที่ในฝ่ำย
บริหำรงำนทั่วไป

- หนังสือแจ้ง

แบบ 5ค

- หนังสือแจ้ง

- เอกสำรหลักฐำนต่ำงๆ
- หนังสือส่งขอขยำย
เวลำ
- หนังสือรับอนุมัติให้
ขยำยเวลำ
- ทะเบียนคุม
งบประมำณรำยจ่ำย
- หนังสือแจ้งทุกฝ่ำย

-293-

ที่

(11) งำนกำรเงินและงบประมำณ : กำรบริหำรงบประมำณรำยจ่ำย
ผังกระบวนกำร
ระยะเวลำ
รำยละเอียดงำน
มำตรฐำนคุณภำพงำน

1
เบิกจ่ำย
งบประมำณ

2

ตรวจสอบ
งบประมำณ

3
ควบคุมกำรใช้
จ่ำย
งบประมำณ

สิ้นสุด

ทุกวันที่มี - จัดทำใบขอเบิกตำมระบบ MIS ซึ่ง กำรลงทะเบียนควบคุม
ฎีกำเบิกจ่ำย ระบบจะควบคุมงบประมำณโดย
ฎีกำกำรเบิกจ่ำยเงิน
อัตโนมัติ โดยมีกำรหักงบประมำณ งบประมำณครบทุกฎีกำ
เมื่อมีกำรเบิกจ่ำยและมีกำรส่งคืน
- ตรวจสอบงบประมำณจำกระบบ
MIS ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้ทรำบ
ยอดเงินคงเหลือ สถำนะของฎีกำที่
เบิกจ่ำยว่ำได้เบิกและจ่ำยเมื่อใด เงิน
งบประมำณคงเหลือ ณ ปัจจุบันเป็น
อย่ำงไร
- ควบคุมกำรใช้จ่ำยงบประมำณให้
เป็นไปตำมข้อบัญญัติงบประมำณ
ระเบียบ กฎหมำย คำสั่งและวิธี
ปฏิบัติที่เกีย่ วข้องและให้เป็นไปตำม
ตัวชี้วัดที่กำหนด

ระบบติดตำม/
ประเมินผล
ระบบ MIS
เอกสำร

ผู้รับผิดชอบ

แบบฟอร์ม

เจ้ำหน้ำที่ในฝ่ำย
บริหำรงำนทั่วไป

แบบคำขอตั้ง
งบประมำณ (ง.
101 – ง.113)

เอกสำรอ้ำงอิง
- ทะเบียนคุมงบประมำณ
รำยจ่ำย
- ระบบ MIS

-294-

ที่

(12) งำนกำรเงินและงบประมำณ : กำรติดตำมและประเมินผล
ผังกระบวนกำร
ระยะเวลำ
รำยละเอียดงำน
มำตรฐำนคุณภำพงำน

1
จัดทำรำยงำน
ประจำเดือน

2

เวียนแจ้งทุกส่วน
ใน สพบ.

3
เร่งรัดกำรใช้
จ่ำย
งบประมำณ

สิ้นสุด

ทุกวันที่ 5
ของเดือน

- จัดทำรำยงำนกำรใช้จ่ำยเงินตำม - กำรติดตำมผลกำร
ระบบ MIS เพื่อให้หัวหน้ำหน่วยงำน เบิกจ่ำยงบประมำณอย่ำง
ทรำบและพิจำรณำ
น้อยเดือนละ 1 ครั้ง
- ติดตำมผลกำรก่อหนี้
ผูกพันอย่ำงน้อยเดือนละ
1 ครั้ง
- จัดทำบันทึกแจ้งรำยงำนกำรใช้
จ่ำยเงินประจำเดือนเพื่อให้ทุกส่วน
วำงแผนกำรดำเนินงำนให้เป็นไป
ตำมแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
- เร่งรัดกำรใช้จ่ำยงบประมำณให้
เป็นไปตำมตัวชี้วัดที่ กทม.กำหนด
โดยกำรประชุมผู้บริหำร สพบ. หรือ
กำรใช้หนังสือติดตำม

ระบบติดตำม/
ประเมินผล
เอกสำร

ผู้รับผิดชอบ
เจ้ำหน้ำที่ในฝ่ำย
บริหำรงำนทั่วไป

แบบฟอร์ม
แบบ ง.401
แบบ ง.402
แบบ ง.403

เอกสำรอ้ำงอิง
- รำยกำรงำนใช้จ่ำย
งบประมำณ
- หนังสือเสนอรำยงำน

-295-

ที่

(13) งำนกำรเงินและงบประมำณ : กำรเงิน – กำรยืมเงิน
ผังกระบวนกำร
ระยะเวลำ
รำยละเอียดงำน
มำตรฐำนคุณภำพงำน

1

1 – 2 วัน
รับเอกสำร
กำรขอยืมเงิน

2

ขออนุมัติเงินยืม

ต่อ

1 วัน

- ตรวจสอบงบประมำณและเงิน
ประจำงวด
- ตรวจสอบโครงกำรที่ได้รับอนุมัติ
และรำยละเอียดรำยกำรที่จะยืมเงิน
- บันทึกกำรยืมเงินในระบบ MIS
- ตรวจสอบใบยืมเงิน ผู้ยืม วงเงินที่
จะยืม

มีเอกสำรหลักฐำน
ประกอบกำรพิจำรณำ
ครบถ้วน

- กรณียืมเงินทดรองจ่ำยเงินนอก
- ส่วนรำชกำรผูย้ ืมได้รับ
งบประมำณ ประเภทเงินบำรุง รพ. สนพ. อนุมัติให้ยืมเงินก่อนเริ่ม
ให้ดำเนินกำรดังนี้
ดำเนินกำรโครงกำ
1. จัดทำหนังสือขออนุมัติใช้เงินบำรุง
รพ.สนพ.
2. จัดทำหนังสือขอยืมเงิน พร้อม
แนบใบยืมเสนอ ผอ.สนพ. อนุมัติ
3. รอรับกำรแจ้งกำรได้รับอนุมตั ิ
ให้ยืมเงินจำกกลุม่ งำนกำรคลัง สก.สนพ.
4. แจ้งกำรได้รับอนุมัติให้ผู้ยืมทรำบ

ระบบติดตำม/
ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

แบบฟอร์ม

เอกสำร

เจ้ำหน้ำที่ในฝ่ำย
บริหำรงำนทั่วไป

แบบใบยืม

เอกสำร

เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำย
แบบใบยืม
บริหำรงำนทั่วไป
สพบ. และ
เจ้ำหน้ำที่กลุม่ งำน
กำรคลัง สก.สนพ.

เอกสำรอ้ำงอิง
- แนวทำงหลักเกณฑ์
ขั้นตอนกำรขอยืมเงิน

- ระเบียบ กทม.ว่ำด้วย
กำรรับเงิน กำรเบิก
จ่ำยเงิน ฯลฯ พ.ศ.
2555

-296ที่

ผังกระบวนกำร

ระยะเวลำ

รำยละเอียดงำน

1 วัน

- ออกหน้ำฎีกำ โดยกำรบันทึกข้อมูลใน
ระบบ MIS
- เสนออนุมัติหน้ำฎีกำต่อผูม้ ีอำนำจใน
กำรอนุมัติ (ผอ.สพบ.)
- จัดทำใบขอเบิกโดยส่วนรำชกำรผู้ยมื
จัดทำใบขอเบิกโดยส่วนรำชกำรผู้ยมื
จัดทำใบขอเบิกในระบบ MIS เพื่อเบิก
เงินยืมตำมทีไ่ ด้รับอนุมัติ
- ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไปจัดทำทะเบียน
เงินยืมเพื่อใช้ในกำรติดตำมเงินยืม

2 วัน

- แจ้งให้เจ้ำหน้ำที่ของส่วนรำชกำร
ต่ำงๆใน สพบ. ผู้ที่รับผิดชอบในกำร
ยืมเงินไปติดต่อรับเช็คที่กลุ่มงำนกำร
คลัง สก.สนพ.

มำตรฐำนคุณภำพงำน

ระบบติดตำม/
ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

แบบฟอร์ม

เอกสำรอ้ำงอิง

ต่อ
3

4

เบิกเงินยืมบันทึก
ในระบบ MIS

รับเงิน

สิน้ สุด

เอกสำรครบถ้วน

เอกสำร

ส่วนรำชกำรผู้ยืม

ใบขอเบิก

ระบบ MIS

-297-

ที่

(14) งำนกำรเงินและงบประมำณ : กำรเงิน – กำรเบิกเงินเดือนและค่ำจ้ำง
ผังกระบวนกำร
ระยะเวลำ
รำยละเอียดงำน
มำตรฐำนคุณภำพงำน

1

1 วัน
รวบรวม
หลักฐำนกำรเบิก
จ่ำยเงิน

2

จัดทำเอกสำรและ
เบิกจ่ำยเงิน

ต่อ

ระบบติดตำม/
ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

แบบฟอร์ม

เอกสำรอ้ำงอิง

- รวบรวมและตรวจสอบคำสั่งบรรจุ ครบถ้วนถูกต้อง
และแต่งตั้งหรือเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำง หำกไม่
ถูกต้องให้รีบดำเนินกำรแจ้งหรือ
ประสำนกับ กจ.สนพ.โดยเร็ว

เอกสำร

เจ้ำพนักงำน
กำรเงินและบัญชี
ปฏิบัติงำนหรือ
ชำนำญงำน

ตำมที่ กทม.
กำหนด

- ระเบียบ กทม.ว่ำด้วย
กำรรับเงิน กำรเบิก
จ่ำยเงิน กำรเก็บรักษำเงิน
กำรนำส่งเงินและกำร
ตรวจเงิน พ.ศ. 2555

1. ดำเนินกำรจัดพิมพ์เอกสำรใบสำคัญ
ต่ำงๆ เพื่อประกอบฎีกำ คือ แบบแสดง
รำยกำรภำษีเงินได้ (ภ.ง.ด.1) แบบแสดง
รำยกำรเงินเดือนและค่ำจ้ำง ใบผลัดส่ง
งบรำยละเอียดใบสำคัญประกอบฎีกำ
และหน้ำใบขอเบิก
2. รวบรวมเอกสำรดังกล่ำวเสนอผู้มี
อำนำจในกำรเงินลงนำมในเอกสำร
ใบสำคัญต่ำงๆ

เอกสำร

เจ้ำพนักงำน
กำรเงินและบัญชี
ปฏิบัติงำนหรือ
ชำนำญงำน

ตำมที่ กทม.
กำหนด

- ระเบียบ กทม.ว่ำด้วย
กำรรับเงิน กำรเบิก
จ่ำยเงิน กำรเก็บรักษำเงิน
กำรนำส่งเงินและกำร
ตรวจเงิน พ.ศ. 2555

ครบถ้วนถูกต้อง

-298ที่

ผังกระบวนกำร

ระยะเวลำ

รำยละเอียดงำน

มำตรฐำนคุณภำพงำน

ระบบติดตำม/
ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

แบบฟอร์ม

เอกสำรอ้ำงอิง

ต่อ
3

ส่งใบขอเบิก
จ่ำยเงิน

4

1 – 2 วัน

1 วัน
จ่ำยเงิน

สิ้นสุด

1. ส่งใบขอเบิ กที่ ผู้ มีอ ำนำจเบิ กเงินลง ครบถ้วนถูกต้อง
นำมอนุมัติเรียบร้อยแล้วให้กลุ่มงำนกำร
คลังเพื่ออนุมัติหน้ำฎีกำเบิกจ่ำยเงิน
2. จัดเก็บสำเนำ
1. บันทึ กข้อมู ลเงินเดือนของบุคลำกร
แต่ละรำย
2. ส่งข้อมูลให้ธนำคำรโดยผ่ำนโปรแกรม
เงินเดือนของธนำคำร
3. จัดทำสลิปเงินเดือน

เจ้ำพนักงำน
กำรเงินและบัญชี
ปฏิบัติงำนหรือ
ชำนำญงำน
เอกสำร

- ระเบียบ กทม.ว่ำด้วย
กำรรับเงิน กำรเบิก
จ่ำยเงิน กำรเก็บรักษำเงิน
กำรนำส่งเงินและกำร
ตรวจเงิน พ.ศ. 2555
ตำมที่ กทม.
กำหนด

-299-

ที่

(15) งำนกำรเงินและงบประมำณ : กำรเงิน – กำรเบิกสำธำรณูปโภค
ผังกระบวนกำร
ระยะเวลำ
รำยละเอียดงำน
มำตรฐำนคุณภำพงำน

1

จัดทำเอกสำร

3

เสนออนุมัติใบขอ
เบิกเงิน

ต่อ

แบบฟอร์ม

1. รับใบแจ้งหนีค้ ่ำใช้บริกำร
สำธำรณูปโภค
2. ตรวจสอบควำมถูกต้อง

ถูกต้องตำมระเบียบ

เอกสำร

เจ้ำพนักงำนธุรกำร ตำมแบบที่ กทม.
ปฏิบัติงำนหรือ
กำหนด
ชำนำญงำน

1 วัน

1. จัดทำแบบเบิกจ่ำยเงินค่ำ
สำธำรณูปโภค
2. จัดทำงบรำยละเอียดเอกสำร
ประกอบกำรเบิก (แบบ6)

ถูกต้องตำมระเบียบ

เอกสำร

เจ้ำพนักงำนธุรกำร ตำมแบบที่ กทม.
ปฏิบัติงำนหรือ
กำหนด
ชำนำญงำน

1 วัน

- บันทึกข้อมูลลงในระบบ MIS

ถูกต้องตำมระเบียบ

เอกสำร

เจ้ำพนักงำนธุรกำร ตำมแบบที่ กทม.
ปฏิบัติงำนหรือ
กำหนด
ชำนำญงำน

2 วัน

- ขออนุมัติต่อผู้มีอำนำจอนุมตั ิของ
หน่วยงำน

ถูกต้องตำมระเบียบ

เอกสำร

เจ้ำพนักงำนธุรกำร ตำมแบบที่ กทม.
ปฏิบัติงำนหรือ
กำหนด
ชำนำญงำน

ทำใบขอเบิก MIS
4

ผู้รับผิดชอบ

1 วัน
รวบรวม
หลักฐำนกำรเบิก
จ่ำยเงิน

2

ระบบติดตำม/
ประเมินผล

เอกสำรอ้ำงอิง
- ระเบียบ กทม.ว่ำด้วย
กำรรับเงิน กำรเบิก
จ่ำยเงิน กำรเก็บรักษำเงิน
กำรนำส่งเงินและกำร
ตรวจเงิน พ.ศ. 2555

-300ที่

ผังกระบวนกำร

ระยะเวลำ

รำยละเอียดงำน

มำตรฐำนคุณภำพงำน

ระบบติดตำม/
ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

แบบฟอร์ม

ต่อ
5

1 วัน

1. ส่งใบขอเบิกที่ผู้มีอำนำจอนุมัตลิ ง ถูกต้องตำมระเบียบ
นำมแล้วส่งไปที่กลุ่มงำนกำรคลัง
สก.สนพ.เพื่อตรวจสอบควำมถูกต้อง
และอนุมัตฎิ ีกำ
2. จัดเก็บสำเนำใบเบิก

เอกสำร

เจ้ำพนักงำนธุรกำร ตำมแบบที่ กทม.
ปฏิบัติงำนหรือ
กำหนด
ชำนำญงำน

1 วัน

- รับเงินค่ำสำธำรณูปโภคทีไ่ ด้รับ
ถูกต้องตำมระเบียบ
อนุมัติจ่ำยจำกกลุ่มงำนกำรคลัง สก.
สนพ.และนำเงินจ่ำยค่ำ
สำธำรณูปโภคที่ค้ำงชำระ

เอกสำร

เจ้ำพนักงำนธุรกำร ตำมแบบที่ กทม.
ปฏิบัติงำนหรือ
กำหนด
ชำนำญงำน

ส่งใบขอเบิกและ
เก็บสำเนำ

6

รับเงินและ
นำจ่ำย

สิ้นสุด

เอกสำรอ้ำงอิง

-301-

ที่
1

2

(16) งำนกำรเงินและงบประมำณ : กำรเงิน – กำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม สัมมนำ และดูงำน
ผังกระบวนกำร
ระยะเวลำ
รำยละเอียดงำน
มำตรฐำนคุณภำพงำน
ระบบติดตำม/
ประเมินผล
รับเอกสำร

ตรวจสอบงบประมำณ
และเงินงวด

3

1 วัน

2 วัน

1-2 วัน
จัดทำใบขอเบิกใน
ระบบ MIS

4

5

ส่งใบขอเบิกเงิน
และเก็บสำเนำ
รับสำเนำฎีกำคืน
และจัดเก็บ

สิ้นสุด

1 วัน

- รับสำเนำฎีกำคืนจำกกลุ่มงำนกำรคลัง
สก.สนพ. และจัดเก็บสำเนำ

แบบฟอร์ม

เอกสำรอ้ำงอิง

เจ้ำพนักงำนธุรกำร ตำมแบบที่ กทม. - ระเบียบ กทม.ว่ำด้วยกำรรับ
เงิน กำรเบิกจ่ำยเงิน กำรเก็บ
ปฏิบัติงำนหรือ
กำหนด
รักษำเงิน กำรนำส่งเงินและ
ชำนำญงำน

- รั บ และตรวจสอบควำมถู ก ต้ อ ง ครบถ้วน
ครบถ้ วนของหลั ก ฐำนกำรจ่ ำยเงิ น
ได้ แก่ ใบเสร็จรั บเงิ น ใบรับรองแทน
ใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก.111) ฯลฯ
1. ตรวจสอบกำรอนุมัติเงินประจำงวด ถูกต้องตำมระเบียบ
ก่อนดำเนินกำรเบิกจ่ำย
2. ตรวจสอบควำมถู กต้ องของจ ำนวน
เงิ นที่ ขออนุ มั ติ และลงนำมขออนุ มั ติ
ตรวจสอบเอกสำรประกอบที่ขอเบิก
1. จั ดท ำใบขอเบิ กเพื่ อเบิ กเงิ นตำมที่
ได้รับอนุมัติในระบบ MIS
2. เสนอผู้ มี อ ำนำจในกำรลงนำม(ผอ.
สพบ.)
- ส่งใบขอเบิกพร้อมหลักฐำนกำรเบิกเงิน
ให้ กลุ่ มงำนกำรคลั ง สก.สนพ.ได้
ตรวจสอบควำมถูกต้อง

ผู้รับผิดชอบ

เอกสำร

กำรตรวจเงิน พ.ศ. 2555 ซึ่ง
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2548 และ(ฉบับที่ 4)
เจ้ำพนักงำนธุรกำร แบบเบิกเงิน
พ.ศ.2553
ปฏิบัติงำนหรือ
- ระเบียบ กทม.ว่ำด้วย
ชำนำญงำน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม
พ.ศ. 2541
- ระเบียบ กค.พ.ศ.2549
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
เจ้ำพนักงำนธุรกำร ใบขอเบิก
พ.ศ.2552 และ(ฉบับที่ 3)
ปฏิบัติงำนหรือ
พ.ศ.2555
ชำนำญงำน
- หลักเกณฑ์กำรจัด
โครงกำรฝึกอบรมฯ ตำม
เจ้ำพนักงำนธุรกำร ตำมแบบที่ กทม. คำสั่ง กทม.ที่ 1802/52
ลว.28 เม.ย.52
ปฏิบัติงำนหรือ
กำหนด
- พ.ร.บ.กำรจัดซื้อจัดจ้ำงฯ
ชำนำญงำน
พ.ศ.2560 และระเบียบ
กค.ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ฯ พ.ศ.2560

-302-

ที่

(17) งำนกำรเงินและงบประมำณ : กำรเงิน – กำรเบิกเงินสวัสดิกำร
ผังกระบวนกำร
ระยะเวลำ
รำยละเอียดงำน
มำตรฐำนคุณภำพงำน

1

1 วัน
รวบรวม
หลักฐำนกำรเบิก
เงิน

2

จัดทำเอกสำร

3

3 วัน

1 วัน
ส่งใบขอเบิกเงินและ
เก็บสำเนำ

4

รับเงิน จ่ำยเงิน
และส่งเอกสำรคืน
สิ้นสุด

1 – 4 วัน

ระบบติดตำม/
ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

แบบฟอร์ม

เอกสำรอ้ำงอิง

- รั บ ใบขอเบิ กเงิ น สวั ส ดิ กำและ ถูกต้องตำมระเบียบ
ใบเสร็จรับเงิน
- ตรวจสอบสิทธิ
- ตรวจสอบใบเสร็ จรับเงินและควำม
ถู กต้ องของจ ำนวนเงิ น ที่ ขอเบิ กและ
ควำมครบถ้วนของเอกสำรที่แนบ
- ลงนำมรับรองเอกสำรประกอบกำร
เบิก
- ลงทะเบียนคุมกำรเบิก
- รวบรวมใบขอเบิ กเสนอผู้ มี อำนำจลง ถูกต้องตำมระเบียบ
นำมรับรองและอนุมัติ
- จัดทำแบบเบิกจ่ำยเงินสวัสดิกำร
- จัดทำงบรำยละเอียดเอกสำร (แบบ6)

เอกสำร

เจ้ำพนักงำนธุรกำร ตำมแบบที่ กทม. - ระเบียบ กทม.ว่ำด้วย
ปฏิบัติงำนหรือ
กำหนด
กำรรับเงิน กำรเบิก
ชำนำญงำน
จ่ำยเงิน กำรเก็บรักษำเงิน
กำรนำส่งเงินและกำร
ตรวจเงิน พ.ศ. 2555

เอกสำร

เจ้ำพนักงำนธุรกำร ตำมแบบที่ กทม.
ปฏิบัติงำนหรือ
กำหนด
ชำนำญงำน

- ส่ งใบขอเบิ กเงิ นที่ ผู้ มี อ ำนำจลงนำม ถูกต้องตำมระเบียบ
เรียบร้อยแล้วไปยังกลุ่มงำนกำรคลัง สก.
สนพ. เพื่อทำกำรตรวจสอบควำมถูกต้อง
และอนุมัติเงิน
- จัดเก็บสำเนำใบขอเบิกเงิน
- รับเงินจำกกลุ่มงำนกำรคลัง สก.สนพ. ถูกต้องตำมระเบียบ
และแจ้งให้ผู้ขอเบิกแต่ละรำยทรำบ
- จ่ ำยเงินและตรวจสอบควำมถู กต้ อง
ครบถ้ วนของเอกสำรกำรรั บเงิ น และ
ส่งคืนกลุ่มงำนกำรคลัง สก.สนพ.

เอกสำร

เจ้ำพนักงำนธุรกำร ตำมแบบที่ กทม.
ปฏิบัติงำนหรือ
กำหนด
ชำนำญงำน

เอกสำร

เจ้ำพนักงำนธุรกำร ตำมแบบที่ กทม.
ปฏิบัติงำนหรือ
กำหนด
ชำนำญงำน

-303-

ที่

(18) งำนพัสดุ : กำรเบิกพัสดุ
ผังกระบวนกำร
ระยะเวลำ
รำยละเอียดงำน

1

ทำใบเบิกใน
ระบบ MIS

3
เบิกพัสดุหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง

ต่อ

ระบบติดตำม/
ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

แบบฟอร์ม

เอกสำรอ้ำงอิง

1 วัน

ตรวจสอบรำยกำรพัสดุที่ขอเบิกของ
ทุกส่วน/ฝ่ำย เพื่อแยกเบิกตำม
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

เอกสำร

เจ้ำพนักงำนพัสดุ/ ใบเบิกพัสดุ
เจ้ำพนักงำนธุรกำร
ปฏิบัติงำนหรือ
ชำนำญงำน

ข้อบัญญัติ คำสั่งที่
เกี่ยวข้องและแนว
ทำงกำรเบิกพัสดุจำก
คลัง

1 วัน

จัดทำใบเบิกจำกระบบ MIS โดยเข้ำ
ระบบคลังพัสดุกลำง พร้อมใบ
เบิกจ่ำยสิ่งของจำกพัสดุกลำงเสนอ
หัวหน้ำฝ่ำยกำรคลังและผู้อนุมัติ

เอกสำร

เจ้ำพนักงำนพัสดุ/ ใบเบิกพัสดุระบบ
เจ้ำพนักงำนธุรกำร MIS
ปฏิบัติงำนหรือ
ชำนำญงำน

พัสดุกลำง

1 วัน

1. นำใบเบิกที่ได้รับอนุมตั ิแล้วไป
เบิกพัสดุ
2. ตรวจสอบพัสดุกับใบเบิกพัสดุให้
ตรงกัน
3. นำใบจ่ำยพัสดุกลับหน่วยงำน

เอกสำร

เจ้ำพนักงำนพัสดุ/ ใบจ่ำยพัสดุ
เจ้ำพนักงำนธุรกำร
ปฏิบัติงำนหรือ
ชำนำญงำน

รับเรื่องรำยกำร
เบิกพัสดุของทุก
ส่วน/ฝ่ำย

2

มำตรฐำนคุณภำพงำน

-304ที่

ผังกระบวนกำร

ระยะเวลำ

รำยละเอียดงำน

1 วัน

1. นำพัสดุมำเก็บรักษำไว้แยกเป็น
ประเภท
2. จัดทำบัญชีคุมในระบบ MIS
3. จัดทำสมุดคุมตำมแบบฟอร์ม
ทะเบียนคุมพัสดุ
1. ตรวจสอบลำยมือชื่อผู้เบิก ผู้รบั
ผู้จ่ำย
2. จัดเตรียมพัสดุพร้อมที่จะจ่ำย
3. จ่ำยพัสดุตำมใบเบิกที่ได้รับแจ้ง
1. น ำใบเบิ ก ที่ จ่ ำ ยพั ส ดุ แ ล้ ว มำตั ด
ยอดบั ญ ชี คุ ม พั ส ดุ ค งเหลื อ ให้ เป็ น
ปัจจุบนั
2. ส่งสำเนำใบเบิกพัสดุคืนให้แต่ละ
ส่ ว น/ฝ่ ำ ยที่ ข อเบิ ก เพื่ อ เก็ บ ไว้ เป็ น
หลักฐำน

มำตรฐำนคุณภำพงำน

ระบบติดตำม/
ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

แบบฟอร์ม

เอกสำรอ้ำงอิง

ต่อ
4

5

กำรเก็บรักษำ
พัสดุ

เตรียมกำรจ่ำย
และจ่ำย

6

1 ชั่วโมง

1 วัน
ตัดยอดบัญชี
คุมพัสดุ

สิ้นสุด

ทะเบียนคุมพัสดุ

เจ้ำพนักงำนพัสดุ/
เจ้ำพนักงำนธุรกำร
ปฏิบัติงำนหรือ
ชำนำญงำน

ระบบ MIS

เอกสำร

เจ้ำพนักงำนพัสดุ/ ใบเบิกพัสดุ
เจ้ำพนักงำนธุรกำร
ปฏิบัติงำนหรือ
ชำนำญงำน
เจ้ำพนักงำนพัสดุ/ ใบเบิกพัสดุ
เจ้ำพนักงำนธุรกำร
ปฏิบัติงำนหรือ
ชำนำญงำน

ระบบ MIS

ทะเบียนคุมพัสดุ

ระบบ MIS

-305-

ที่
1

2

3

4

5

(19) งำนพัสดุ : ทรัพย์สิน
ผังกระบวนกำร
ระยะเวลำ
กำรรับ
ทรัพย์สิน
กำรจัดทำทะเบียน
คุมทรัพย์สิน

กำรตรวจสอบ
ทรัพย์สินประจำปี

กำรจัดทำรำยงำน
ทรัพย์สินประจำปี

กำรจัดส่งรำยงำน
ทรัพย์สินประจำปี

ต่อ

30 นำที

รำยละเอียดงำน

1. ตรวจสอบวิธีกำรได้มำของ
ทรัพย์สิน
2. ลงรับในระบบ MIS

มำตรฐำนคุณภำพงำน
เอกสำรรับทรัพย์สิน

ระบบติดตำม/
ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

ข้อบัญญัติ กทม. เรื่อง
กำรพัสดุ พ.ศ. 2538
แผ่นกำร์ด

นำเอกสำรกำรได้มำพร้อมเอกสำร
กำรรับทรัพย์สินในระบบ MIS มำใส่
ข้อมูลทรัพย์สินลงในแผ่นกำร์ดแยก
เป็นปีที่รับ, รำยกำร,ประเภท

เจ้ำพนักงำนพัสดุ
ปฏิบัติงำนหรือ
ชำนำญงำน

10 วัน

ก่อนสิ้นเดือนกันยำยนให้แต่งตั้ง
คณะกรรมกำรตรวจสอบทรัพย์สิน
ประจำปี เพื่อเสนอต่อผู้มีอำนำจ
แต่งตั้ง
1. นำรำยงำนที่คณะกรรมกำรที่
ได้รับแต่งตั้งมำตรวจสอบควำม
ถูกต้องของกำรได้มำ และค่ำเสื่อม
รำคำ ณ วันที่ 30 กันยำยน
2. ยืนยันร่วมกับเจ้ำหน้ำที่บัญชีและ
รำยงำนผลต่อผู้แต่งตั้ง
จัดทำเอกสำรแยกเป็น 2 ชุดส่งกอง
ทะเบียนทรัพย์สิน ตั้งแต่ได้มำจนถึง
ปัจจุบัน 1 ชุด ส่ง สตง.เฉพำะ
ทรัพย์สินทีไ่ ด้มำในปีปัจจุบัน 1 ชุด

เจ้ำพนักงำนพัสดุ
ปฏิบัติงำนหรือ
ชำนำญงำน

2 วัน

เอกสำรอ้ำงอิง

เจ้ำพนักงำนพัสดุ
ปฏิบัติงำนหรือ
ชำนำญงำน

1 วัน

20 วัน

แบบฟอร์ม

เจ้ำพนักงำนพัสดุ
ปฏิบัติงำนหรือ
ชำนำญงำน

เจ้ำพนักงำนพัสดุ
ปฏิบัติงำนหรือ
ชำนำญงำน

ใบจ่ำยพัสดุ

คำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำร
ตรวจสอบทรัพย์สิน
ประจำปี

-306ที่

ผังกระบวนกำร

ระยะเวลำ

รำยละเอียดงำน

มำตรฐำนคุณภำพงำน

15 วัน

1. รำยงำนทรัพย์สินต่อปลัด
กรุงเทพมหำนคร
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ
และตีรำคำขั้นต่ำทรัพย์สินชำรุด

ถูกต้องตำมหลักเกณฑ์ที่
กำหนด

3 วัน

20 วัน

ระบบติดตำม/
ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

แบบฟอร์ม

เอกสำรอ้ำงอิง

ต่อ
6

7

8

ทรัพย์สินที่
ดำเนินกำรจำหน่ำย

ขออนุมัติจำหน่ำย
ทรัพย์สิน

ประกำศขำย
ทอดตลำด

ต่อ

เอกสำร

เจ้ำพนักงำนพัสดุ/ ใบจ่ำยพัสดุ
เจ้ำพนักงำน
ธุรกำรปฏิบตั ิงำน
หรือชำนำญงำน

คำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำร
ตรวจสอบทรัพย์สิน
ประจำปี

1. เมื่อคณะกรรมกำรได้ตรวจสอบ
และตีรำคำแล้วให้ดำเนินกำรขอ
อนุมัติจำหน่ำยพร้อมแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรขำยทอดตลำด
2. ประกำศขำยทอดตลำด

เจ้ำพนักงำนพัสดุ/
เจ้ำพนักงำน
ธุรกำรปฏิบตั ิงำน
หรือชำนำญงำน

คำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรขำย
ทอดตลำด

ส่งประกำศและเผยแพร่ไปยังผู้ขำย
โดยตรงหรือให้มำกทีส่ ุด

เจ้ำพนักงำนพัสดุ/
เจ้ำพนักงำน
ธุรกำรปฏิบตั ิงำน
หรือชำนำญงำน

-307ที่

ผังกระบวนกำร

ระยะเวลำ

รำยละเอียดงำน

มำตรฐำนคุณภำพงำน

ระบบติดตำม/
ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

1 วัน

เมื่อได้ตัวผู้ชนะกำรประมูลแล้วส่งให้
มอบทรัพย์สินหรือขนย้ำยไม่เกิน 5
วัน หำกเกินต้องทำสัญญำ

เจ้ำพนักงำนพัสดุ/
เจ้ำพนักงำน
ธุรกำรปฏิบตั ิงำน
หรือชำนำญงำน

3 วัน

ตัดจำหน่ำยออกจำกบัญชีคุมทั้งใน
ระบบ MIS และแผ่นกำร์ด

เจ้ำพนักงำนพัสดุ/
เจ้ำพนักงำน
ธุรกำรปฏิบตั ิงำน
หรือชำนำญงำน

3 วัน

เมื่อจำหน่ำยทรัพย์สินเรียบร้อยแล้ว
ให้ทำรำยงำนผลต่อ
1. ผู้แต่งตั้งทรำบ
2. รำยงำนกองทะเบียนทรัพย์สิน
3. รำยงำนสำนักตรวจเงินแผ่นดิน

เจ้ำพนักงำนพัสดุ/
เจ้ำพนักงำน
ธุรกำรปฏิบตั ิงำน
หรือชำนำญงำน

แบบฟอร์ม

เอกสำรอ้ำงอิง

ต่อ
9

10

วันขำยทอดตลำด

ลงจ่ำยทรัพย์สิน

11
รำยงำนกำร
จำหน่ำยทรัพย์สิน

สิ้นสุด

รำยงำนผลกำรจำหน่ำย

-308-

ที่

(20) งำนพัสดุ : กำรจัดซื้อจัดจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจง (วงเงินไม่เกิน 500,000 บำท)
ผังกระบวนกำร
ระยะเวลำ
รำยละเอียดงำน
มำตรฐำนคุณภำพงำน
ระบบติดตำม/
ประเมินผล
เป็นกำรดำเนินกำรจัดซื้อ/จัดจ้ำง/จัดหำ
วัสดุ-ครุภัณฑ์จำกเงินงบประมำณทุก
ประเภทและจำกเงินนอกงบประมำณทุก
ประเภทเพื่อให้ได้วัสดุหรือครุภัณฑ์
ครบถ้วนถูกต้องตำมวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงำน

เอกสำร

เจ้ำพนักงำนพัสดุ/
เจ้ำพนักงำนธุรกำร
ปฏิบัติงำนหรือ
ชำนำญงำน

5 วัน

กำหนดรำยละเอียดวัสดุครุภัณฑ์นั้นมี
- สืบรำคำครุภัณฑ์อย่ำงน้อย 3 เอกสำร
หรือไม่มีรำคำมำตรฐำน และไม่มี
ร้ำน
รำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะให้อนุมัติ
แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำกำหนด
รำยละเอียดและคุณลักษณะเฉพำะสำหรับ
ครุภัณฑ์

เจ้ำพนักงำนพัสดุ/
เจ้ำพนักงำนธุรกำร
ปฏิบัติงำนหรือ
ชำนำญงำน

2 วัน

- ตรวจสอบรำคำตำมท้องตลำด วัสดุ
ครุภัณฑ์ดำเนินกำร
- รำคำมำตรฐำนของสำนักงบประมำณ
- รำคำมำตรฐำนของครุภัณฑ์สำนักงำน
ของกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
- รำคำที่จัดซื้อครั้งก่อน

เจ้ำพนักงำนพัสดุ/
เจ้ำพนักงำนธุรกำร
ปฏิบัติงำนหรือ
ชำนำญงำน

1
กระบวนกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง

2

3

กำหนดรำยละเอียด
วัสดุ-ครุภัณฑ์

ตรวจสอบรำคำ
ท้องตลำด

ต่อ

ผู้รับผิดชอบ

รำคำมำตรฐำนของครุภัณฑ์
สำนักงำนของกองทะเบียน
ทรัพย์สินและพัสดุ

เอกสำร

แบบฟอร์ม

เอกสำรอ้ำงอิง

- พ.ร.บ.กำรจัดซื้อจัดจ้ำง
และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ
พ.ศ. 2560
- ระเบียบกระทรวงกำรคลัง
ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ
บริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.
2560
คำสั่ง กทม.ที่
4638/2560 เรื่องมอบ
อำนำจเกีย่ วกับกำรกำหนด
รำคำกลำง ลงวันที่ 7 ธ.ค.
2560 ข้อ 2

-309ที่

ผังกระบวนกำร

ระยะเวลำ

รำยละเอียดงำน

1 วัน

- ตรวจสอบกำรอนุมัติเงินประจำ
งวดก่อนกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ทำพัสดุ

2 วัน

ต่อ
4

6

7

ดำเนินกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงวิธีเฉพำะเจำะจง

ต่อ

เอกสำร

ผู้รับผิดชอบ

แบบฟอร์ม

เอกสำรอ้ำงอิง

บันทึกอนุมัติหรือจัดสรร
งบประมำณ

ดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมวิธี
เฉพำะเจำะจง วงเงินไม่เกิน 500,000
บำท ตำมมำตรำ 56(2)(ข) แห่ง พ.ร.บ.
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ. 2560 และข้อ 79 วรรค
หนึ่งแห่งระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วย
กำรจัดซื้อฯ พ.ศ.2560

เจ้ำพนักงำนพัสดุ/
เจ้ำพนักงำนธุรกำร
ปฏิบัติงำนหรือ
ชำนำญงำน

2 วัน

1. เจ้ำหน้ำทีพ่ ัสดุจัดทำรำยงำนขอควำม
เห็นชอบจัดซื้อจัดจ้ำงผ่ำนหัวหน้ำ
เจ้ำหน้ำที่ เพือ่ เสนอต่อผู้มีอำนำจสั่งซื้อสั่ง
จ้ำง (ผอ.สพบ.

หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป เจ้ำพนักงำนพัสดุ/
ติดตำมและตรวจสอบ
เจ้ำพนักงำนธุรกำร
ปฏิบัติงำนหรือ
ชำนำญงำน

- พ.ร.บ.กำรจัดซื้อจัดจ้ำง
และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ
พ.ศ. 2560
- ระเบียบกระทรวงกำรคลัง
ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ
บริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.
2560
- กฎกระทรวงกำหนดวงเงินฯ
คำสัง่ กทม.ที่
2718/2560 ลว.1 ก.ย.
2560 เรื่องมอบอำนำจ
เกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ

5 วัน

1. ติดต่อบริษัทฯ ห้ำง ร้ำนที่มีจำหน่ำย
หรือผลิตโดยตรงได้เสนอรำคำและต่อรอง
รำคำ
2. แจ้งขอกันเงินงบประมำณ

เอกสำร

ขอควำมเห็นชอบ
จัดซื้อจัดจ้ำง

ติดต่อบริษัท/ห้ำง/
ร้ำนให้เสนอรำคำและ
เจรจำต่อรองรำคำ

ระบบติดตำม/
ประเมินผล

เจ้ำพนักงำนพัสดุ/
เจ้ำพนักงำนธุรกำร
ปฏิบัติงำนหรือ
ชำนำญงำน

ตรวจสอบ
งบประมำณ

5

มำตรฐำนคุณภำพงำน

เจ้ำพนักงำนพัสดุ/
เจ้ำพนักงำนธุรกำร
ปฏิบัติงำนหรือ
ชำนำญงำน

-310ที่

ผังกระบวนกำร

ระยะเวลำ

รำยละเอียดงำน

มำตรฐำนคุณภำพงำน

ระบบติดตำม/
ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

1 วัน

1. ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้ำง
2. ออกใบสั่งซื้อ-สั่งจ้ำง กำหนดวันส่งมอบ
พัสดุ และค่ำปรับ

หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป เจ้ำพนักงำนพัสดุ/
ติดตำมและตรวจสอบ
เจ้ำพนักงำนธุรกำร
ปฏิบัติงำนหรือ
ชำนำญงำน

หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่ประกำศผู้ชนะหรือได้รับ
กำรคัดเลือกผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ได้แก่
- เว็บไซต์ระบบ e-GP
- เว็บไซต์ของหน่วยงำน
- ปิดประกำศ ณ ที่ทำกำร
- แจ้งผลผ่ำนทำง e-mailตำมแบบให้ทกุ
รำยทรำบ
- ทำสัญญำโดยออกใบสั่งซื้อสั่งจ้ำงทำของ
แล้วแต่กรณี
- กรณีสัญญำที่ทำขึ้นอำจทำให้รำชกำร
เสียเปรียบให้ส่งกลุ่มงำนนิติกำรตรวจร่ำง
สัญญำและเสนอผู้มีอำนำจลงนำมสัญญำ

เจ้ำพนักงำนพัสดุ/
เจ้ำพนักงำนธุรกำร
ปฏิบัติงำนหรือ
ชำนำญงำน

แบบฟอร์ม

เอกสำรอ้ำงอิง

ต่อ
8

9

10

ขออนุมัตจิ ัดซือ้ จัดจ้ำง
พร้อมเสนอแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ

ประกำศผู้ชนะหรือ
ได้รับกำรคัดเลือก

ทำสัญญำ/ข้อตกลง
เป็นหนังสือ

ต่อ

5 วัน

5 วัน

เจ้ำพนักงำนพัสดุ/
เจ้ำพนักงำนธุรกำร
ปฏิบัติงำนหรือ
ชำนำญงำน

- ตำมแบบใบสั่งซื้อสั่ง
จ้ำงที่กำหนด

แบบสัญญำทีกำหนด

ประกำศ
คณะกรรมกำรนโยบำยกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงฯ เรื่องแบบ
สัญญำฯ พ.ศ.2560

-311ที่

ผังกระบวนกำร

ระยะเวลำ

รำยละเอียดงำน

มำตรฐำนคุณภำพงำน

ระบบติดตำม/
ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

- คูส่ ัญญำส่งมอบพัสดุตำมสัญญำ
- แจ้งกรรมกำรตรวจรับพัสดุลงในใบ
ตรวจสอบรับพัสดุ
- คณะกรรมกำรตรวจรับ เมื่อตรวจรับ
พัสดุแล้วทำหนังสือรำยงำนกำรตรวจรับ
พัสดุเสนอผู้มีอำนำจลงนำม
- รับใบแจ้งหนี้ลงรับไว้เป็นหลักฐำน
- บันทึกกำรขอเบิกเงิน พิมพ์แบบใบขอ
เบิกเงินเสนอผู้มีอำนำจลงนำมภำยใน 7
วันทำกำร นับแต่วันรับแจ้งหนี้
- รวบรวมหลักฐำนประกอบฎีกำจ่ำยเงิน
วำงฎีกำเบิกจ่ำยเงินอย่ำงช้ำไม่เกิน 7 วัน
ทำกำร นับแต่วันได้รับแจ้งหนี้ชำระหนี้
- รวบรวมเอกสำรที่เกีย่ วข้อง
- บันทึกทุกขั้นตอนตั้งแต่ขอควำมเห็นชอบ
ถึงทำใบเบิกฎีกำ

- รำยงำนผลกำรตรวจรับพัสดุ
ภำยใน 3 วันนับแต่วันทำกำร
ตรวจรับ

หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป เจ้ำพนักงำนพัสดุ/
ติดตำมและตรวจสอบ
เจ้ำพนักงำนธุรกำร
ปฏิบัติงำนหรือ
ชำนำญงำน

- วำงฎีกำเบิกเงินอย่ำงช้ำไม่
เกิน 7 วันทำกำรนับแต่วัน
ได้รับแจ้งหนี้

หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป เจ้ำพนักงำนพัสดุ/
ติดตำมและตรวจสอบ
เจ้ำพนักงำนธุรกำร
ปฏิบัติงำนหรือ
ชำนำญงำน

แบบฟอร์ม

เอกสำรอ้ำงอิง

ต่อ
11

12

13

ส่งมอบพัสดุ ตรวจ
รับพัสดุ รำยงำนผล
กำรตรวจรับพัสดุ

ตรวจสอบเอกสำร
พร้อมตั้งฎีกำ
เบิกจ่ำย

รวบรวมเอกสำร
หลักฐำน บันทึกใน
ระบบ MIS2/e-GP

14

3 วัน

1 วัน

2 วัน

20 นำที
ส่งกลุ่มงำนกำร
คลัง

สิ้นสุด

ตรวจสอบเอกสำรที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
พร้อมใบเบิกฎีกำต่อกลุ่มงำนกำรคลัง
สำนักงำนเลขำนุกำร สำนักกำรแพทย์

หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป เจ้ำพนักงำนพัสดุ/
ติดตำมและตรวจสอบ
เจ้ำพนักงำนธุรกำร
ปฏิบัติงำนหรือ
ชำนำญงำน
หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป เจ้ำพนักงำนพัสดุ/
ติดตำมและตรวจสอบ
เจ้ำพนักงำนธุรกำร
ปฏิบัติงำนหรือ
ชำนำญงำน

ระเบียบ กทม.ว่ำด้วยกำร
รับเงิน กำรเบิกจ่ำยเงินฯลฯ
พ.ศ.2555 และแก้ไขข้อ
33 วรรคสอง

-312-

ที่

(21) งำนยำนพำหนะ : กำรควบคุมกำรใช้รถรำชกำร
ผังกระบวนกำร
ระยะเวลำ
รำยละเอียดงำน

1

3

4

ตรวจสอบข้อมูลกำร
ใช้รถและพนักงำน
ขับรถยนต์

แจ้งผู้เกี่ยวข้อง

จัดทำรำยงำนกำร
ใช้รถ และสถิติกำร
ใช้รถ
สิ้นสุด

ระบบติดตำม/
ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

แบบฟอร์ม

1 วัน

1. รับใบขออนุญำตใช้รถ
2. ตรวจสอบรำยละเอียดกำรขอใช้
รถ

เอกสำร/บุคคล

เจ้ำพนักงำนธุรกำร ตำมแบบที่ กทม.
ปฏิบัติงำนหรือ
กำหนด
ชำนำญงำน

1 วัน

1. ตรวจสอบข้อมูลกำรใช้รถและ
พนักงำนขับรถยนต์
2. ลงข้อมูลในทะเบียนคุมกำรใช้รถ
ส่วนกลำง
3. นำเสนอหัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำน
ทั่วไป และ ผอ.สพบ.พิจำรณำลง
นำมอนุญำต
1. แจ้งพนักงำนขับรถยนต์
2. แจ้งผู้ขอใช้รถส่วนกลำง

เอกสำร/บุคคล

เจ้ำพนักงำนธุรกำร ตำมแบบที่ กทม.
ปฏิบัติงำนหรือ
กำหนด
ชำนำญงำน

เอกสำร/บุคคล

1. จัดทำรำยงำนกำรใช้รถส่วนกลำง
ส่งผู้ควบคุมรถ
2. จัดทำสถิติกำรใช้รถ

เอกสำร/บุคคล

เจ้ำพนักงำนธุรกำร ตำมแบบที่ กทม.
ปฏิบัติงำนหรือ
กำหนด
ชำนำญงำน และ
พนักงำนขับ
รถยนต์
เจ้ำพนักงำนธุรกำร
ปฏิบัติงำนหรือ
ชำนำญงำน และ
พนักงำนขับ
รถยนต์

รับใบขอ
อนุญำตใช้รถ
2

มำตรฐำนคุณภำพงำน

1 วัน

1 วัน

เอกสำรอ้ำงอิง
- ข้อบัญญัติ กทม. เรื่อง
รถรำชกำร พ.ศ.2529
– คำสั่ง กทม.ที่
765/2553 เรื่องมอบ
อำนำจให้ข้ำรำชกำร
ปฏิบัติรำชกำรแทนปลัด
กรุงเทพมหำนคร

-313-

ที่
1
2

3
4

5

(22) งำนยำนพำหนะ : กำรบำรุงรักษำและดูแลยำนพำหนะ
ผังกระบวนกำร
ระยะเวลำ
รำยละเอียดงำน
มำตรฐำนคุณภำพงำน
รับใบแจ้งซ่อม

ขอควำมเห็นชอบ

ติดต่อช่ำงและส่งซ่อม
แจ้งคณะกรรมกำร
ตรวจรับ

ตั้งฎีกำเบิกจ่ำย
สิ้นสุด

1 นำที

1. รับใบแจ้งซ่อมจำกพนักงำนขับรถยนต์
2. ตรวจสอบควำมเสียหำย

2 วัน

1. ตรวจสอบงบประมำณจำกระบบ MIS
2. ทำกำรประมำณรำคำและขอควำมเห็นชอบ
3. ติดต่อช่ำงซ่อมให้ทำกำรเสนอรำคำค่ำซ่อม
ตำมรำยกำรที่ชำรุด
4. ขออนุมัติทำกำรซ่อมตำมรำคำที่เสนอโดยได้
ต่อรองรำคำเป็นที่เรียบร้อยแล้วและแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรที่จะเป็นผู้ตรวจรับโดยทำใน
ระบบ MIS
5. ออกใบสั่งจ้ำงให้กับทำงช่ำงโดยให้ ผอ.สพบ.
ลงนำมผู้สั่งจ้ำงและช่ำงลงนำมผู้รับจ้ำง
นำยำนพำหนะเข้ำทำกำรซ่อม
1. แจ้งคณะกรรมกำรตรวจรับทำกำรตรวจรับ
ยำนพำนะที่ดำเนินกำรซ่อมตำมรำยกำรที่ขอ
อนุมัติ
2. คณะกรรมกำรทำกำรตรวจรับเรียบร้อยแล้ว
ให้ลงรำยละเอียดในระบบ MIS และให้กรรมกำร
ลงลำยมือชือ่ ในใบตรวจรับที่ออกโดยระบบ MIS
1. รวบรวมเอกสำร เช่น เอกสำรกำรจดทะเบียน
ของทำงร้ำนฯ ใบเสนอรำคำ ใบสั่งจ้ำง ใบตรวจ
รับ ใบแจ้งหนี้ ฯลฯ
2. ทำใบเบิกจ่ำยจำกระบบ MIS
3. ทำใบเบิกจ่ำยจำกระบบ e-GP (วงเงินเกิน
5,000 บำท)

7 วัน
3 วัน

2 วัน

ระบบติดตำม/
ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

แบบฟอร์ม

เอกสำร

เจ้ำพนักงำนธุรกำร
ปฏิบัติงำนหรือ
ชำนำญงำน

ตำมแบบที่ กทม.
กำหนด

ดำเนินกำรได้ตำมระยะเวลำ

เอกสำร/บุคคล

เจ้ำพนักงำนธุรกำร
ปฏิบัติงำนหรือ
ชำนำญงำน

บันทึกขอควำม
เห็นชอบอนุมัติใบสั่ง
จ้ำง

ซ่อมเสร็จภำยในระยะเวลำที่
กำหนด

เอกสำร/บุคคล

ใบสั่งจ้ำง

ยำนพำหนะอยู่ในสภำพพร้อม
ใช้งำน

เอกสำร/บุคคล

เจ้ำพนักงำนธุรกำร
ปฏิบัติงำนหรือ
ชำนำญงำน
เจ้ำพนักงำนธุรกำร
ปฏิบัติงำนหรือ
ชำนำญงำน

ร้ำนสำมำรถรับเงินค่ำซ่อมได้

เอกสำร/บุคคล

เจ้ำพนักงำนธุรกำร
ปฏิบัติงำนหรือ
ชำนำญงำน

ตำมแบบที่ กทม.
กำหนด

เอกสำรอ้ำงอิง

- พ.ร.บ.กำรจัดซื้อจัดจ้ำง
และบริหำรพัสดุภำครัฐ
พ.ศ. 2560
- ระเบียบกระทรวงกำรคลัง
ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ
บริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.
2560
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ที่
1

2

3

4

(23) งำนยำนพำหนะ : กำรควบคุมและรำยงำนกำรเบิกจ่ำยน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น
ผังกระบวนกำร
ระยะเวลำ
รำยละเอียดงำน
มำตรฐำนคุณภำพงำน
ระบบติดตำม/
ประเมินผล
รับใบขอเบิก
น้ำมัน

จัดทำใบเบิกในระบบ
MIS

พขร.นำบิลไปเบิก
น้ำมัน

ทำรำยงำนสรุปยอด
น้ำมันที่ทำ

สิ้นสุด

1 วัน

ตรวจสอบทะเบียนรถ ประเภท
น้ำมันและโควต้ำน้ำมัน

ครบถ้วนถูกต้อง

เอกสำร

1 วัน

1. ลงข้อมูลขอเบิกน้ำมันในระบบ MIS
2. นำเสนอหัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำน
ทั่วไป และ ผอ.สพบ.พิจำรณำลงนำม
3. นำบิลที่อนุมตั ิแล้วให้ พขร.ไปเติม
น้ำมันที่สถำนีน้ำมันของสำนักกำรคลัง

ครบถ้วนถูกต้อง

เอกสำร

1 วัน

1. พขร.นำบิลน้ำมันที่ได้รับอนุมัตไิ ป ครบถ้วนถูกต้อง
เบิกน้ำมันที่ปั้มน้ำมันของสำนักกำรคลัง
2. พขร.นำสำเนำบิลน้ำมันที่เติมแล้ว
มำส่งคืนเจ้ำพนักงำนธุรกำร
1. รวบรวมสำเนำบิลน้ำมันของรถแต่ ครบถ้วนถูกต้อง
ละคัน
2. ทำกำรรวบรวมยอดกำรเบิกน้ำมัน
ของรถแต่ละคันโดยแยกประเภทน้ำมัน
และคำนวณออกมำเป็นจำนวนเงิน
3. นำเสนอหัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำน
ทั่วไป ผอ.สพบ. เพื่อลงนำมเรียน ล.
สนพ.ส่งรำยงำนสรุปยอดน้ำมันเพือ่
รวบรวมส่งไปที่ สยป.และ กองกลำง

3 วัน

โควตำน้ำมัน

ผู้รับผิดชอบ

แบบฟอร์ม

นักจัดกำรงำน
ทั่วไปปฏิบัติกำร
หรือชำนำญกำร
เจ้ำพนักงำนธุรกำร
ปฏิบัติงำนหรือ
ชำนำญงำน
นักจัดกำรงำน
ทัว่ ไปปฏิบัติกำร
หรือชำนำญกำร
เจ้ำพนักงำนธุรกำร
ปฏิบัติงำนหรือ
ชำนำญงำน
เจ้ำพนักงำนธุรกำร
ปฏิบัติงำนหรือ
ชำนำญงำน

ตำมแบบที่ กทม.
กำหนด

เจ้ำพนักงำนธุรกำร
ปฏิบัติงำนหรือ
ชำนำญงำน

เอกสำรอ้ำงอิง
จำนวนโควต้ำน้ำมันที่
ได้รับ

ตำมแบบที่ กทม.
กำหนด

สำเนำบิลน้ำมัน
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ที่

10.4.2 ด้ำนกำรให้บริกำรโสตทัศนูปกรณ์
ผังกระบวนกำร
ระยะเวลำ
รำยละเอียดงำน

1

3 วัน
รับเอกสำร

2

3

4

ประสำนงำน

ดำเนินกำร

ประเมิน

สิ้นสุด

1. มีรำยละเอียดข้อมูลในกำรขอใช้
วัสดุ อุปกรณ์และสิ่งอำนวยควำม
สะดวกต่ำงๆ รวมถึงสื่อ งำนศิลป์ที่
จะใช้ในโครงกำรฝึกอบรม/ประชุม/
สัมมนำ/กิจกรรม
2. วำงแผนดำเนินงำนในกำร
ให้บริกำร
ประสำนงำนขอข้อมูลรำยละเอียดให้
ครบถ้วน

ก่อนเริ่ม
โครงกำร/
ประชุม/
สัมมนำ/
กิจกรรม
ตลอด
.ให้บริกำรโสตทัศนูปกรณ์/ผลิตสื่อ/
ระยะเวลำ งำนศิลป์ต่ำงๆ ตรงตำมควำม
จัดกิจกรรม ต้องกำรของผู้ใช้
หลังจำกกำร ติดตำมประเมินผลกำรใช้บริกำรทัง้
เข้ำใช้
เชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ
บริกำร

มำตรฐำนคุณภำพงำน

ระบบติดตำม/
ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

แบบฟอร์ม

เจ้ำพนักงำนโสต
ทัศนศึกษำ
ปฏิบัติงำนหรือ
ชำนำญงำน

แบบฟอร์มคำขอ
ต่ำงๆ

เจ้ำพนักงำนโสต
ทัศนศึกษำ
ปฏิบัติงำนหรือ
ชำนำญงำน

ข้อมูลกำรใช้
บริกำรของ
โครงกำร/กิจกรรม
ที่ขอรับบริกำร

เจ้ำพนักงำนโสต
ทัศนศึกษำ
ปฏิบัติงำนหรือ
ชำนำญงำน
เจ้ำพนักงำนโสต
ทัศนศึกษำ
ปฏิบัติงำนหรือ
ชำนำญงำน

แบบประเมินผล
ควำมพีงพอใจ

เอกสำรอ้ำงอิง

รำยงำนผลกำรประเมิน
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ที่

10.4.3 ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์
ผังกระบวนกำร
ระยะเวลำ
รำยละเอียดงำน

1

1 วัน
รับแจ้ง

2

3

ประสำนงำน

ดำเนินกำร

4
รำยงำนสรุป

สิ้นสุด

1. มีรำยละเอียดข้อมูลชื่อกิจกรรม
วัน เวลำ สถำนที่จัดงำน
2. วำงแผนดำเนินงำนในกำร
ให้บริกำร

มำตรฐำนคุณภำพงำน

ระบบติดตำม/
ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

แบบฟอร์ม

นักประชำสัมพันธ์

แบบฟอร์มคำขอ
ต่ำงๆ

ก่อนเริ่มงำน ประสำนงำนขอข้อมูลรำยละเอียดให้
ครบถ้วน

นักประชำสัมพันธ์

ตำม
ระยะเวลำ
ของงำน

1. ให้บริกำรถ่ำยภำพนิ่ง
ภำพเคลื่อนไหว
2. จัดทำภำพสื่อและเนื้อข่ำว
ประชำสัมพันธ์
3. เผยแพร่ภำพและข่ำว
ประชำสัมพันธ์ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ

นักประชำสัมพันธ์

ทุกวันที่ 5
ของเดือน

1. จัดทำรำยงำนสรุปกำรให้บริกำร
ประจำเดือน
2. จัดทำสถิติขำ่ วประชำสัมพันธ์
ของหน่วยงำนประจำเดือน

นักประชำสัมพันธ์

เอกสำรอ้ำงอิง

รำยงำนประจำเดือน
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11. เอกสำรอ้ำงอิง
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เอกสำรอ้ำงอิง
1. พระรำชกฤษฎีกำ
- พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรที่ดี พ.ศ. 2546
- พระรำชกฤษฎีกำค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2548
- พระรำชกฤษฎีกำค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553
2. พระรำชบัญญัติ
- พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกรุงเทพมหำนคร พ.ศ. 2528
- พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551
- พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540
- พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครและบุคลำกรกรุงเทพมหำนคร พ.ศ. 2554
- พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระทำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
- พระรำชบัญญัติกำรพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐
- พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560
- พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 มำตรฐำน
กำรศึกษำของชำติและมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ
- พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง พ.ศ. 2541
- พระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
3. ระเบียบ
- ระเบียบกรุงเทพมหำนครว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม พ.ศ. 2541
- ระเบียบกรุงเทพมหำนครว่ำด้วยเงินบำรุงโรงพยำบำล พ.ศ. 2534 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2545
- ระเบียบกรุงเทพมหำนครว่ำด้วยเงินบำรุงโรงพยำบำล พ.ศ. 2555
- ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. 2550
- ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560
- ระเบียบกรุงเทพมหำนครว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนหรือกิจกรรมของหน่วยงำนใน
สังกัดกรุงเทพมหำนคร พ.ศ.2554
- ระเบียบกรุงเทพมหำนครว่ำด้วยอัตรำค่ำตอบแทนค่ำรำงวัล ค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำรับรอง ค่ำเลี้ยง
รับรอง ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำพำหนะ ค่ำของรำงวัล ของขวัญและของที่ระลึก พ.ศ.2539
- ระเบียบกรุงเทพมหำนครว่ำด้วยกำรกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และอัตรำกำรจ่ำยค่ำตอบแทน
แก่บุคลำกรด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุขในสังกัดกรุงเทพมหำนคร พ.ศ.2550
- ระเบียบกรุงเทพมหำนครว่ำด้วยกำรกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และอัตรำกำรจ่ำยค่ำตอบแทน
แก่บุคลำกรด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุขในสังกัดกรุงเทพมหำนคร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
- ระเบียบกรุงเทพมหำนครว่ำด้วยกำรกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และอัตรำกำรจ่ำยค่ำตอบแทนแก่
บุคคลภำยนอกที่ช่วยปฏิบัติรำชกำรในส่วนรำชกำรสังกัดสำนักกำรแพทย์และสำนักอนำมัย
กรุงเทพมหำนคร พ.ศ.2552
- ระเบียบกรุงเทพมหำนครว่ำด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงำนสำรบรรณกรุงเทพมหำนคร พ.ศ. 2546
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4.

5.

6.

7.

8.

- ระเบียบกรุงเทพมหำนครว่ำด้วยกำรรับเงิน กำรเบิกจ่ำยเงิน กำรเก็บรักษำเงิน กำรนำส่งเงินและ
กำรตรวจเงิน พ.ศ. 2555
- ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรขออนุมัติให้เดินทำงไปรำชกำรและจัดกำรประชุมของทำง
รำชกำร พ.ศ. 2524
- ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. 2526
- ระเบียบสำนักกำรแพทย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทำงกำรให้ทุนส่งเสริมกำรวิจัย สำหรับ
บุคลำกรในสังกัดสำนักกำรแพทย์ พ.ศ. 2552
- ระเบียบเงินกองทุนศูนย์แพทยศำสตรศึกษำชั้นคลินิกสำนักกำรแพทย์
ข้อบัญญัติ
- ข้อบัญญัติกรุงเทพมหำนคร เรื่อง ลูกจ้ำง พ.ศ. 2535
- ข้อบัญญัติกรุงเทพมหำนคร เรื่อง วิธีกำรงบประมำณ พ.ศ. 2529 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2533 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2536
- ข้อบัญญัติกรุงเทพมหำนครเรื่องกำรจ่ำยค่ำตอบแทนแก่บุคลำกรทำงด้ำนกำรแพทย์และ
สำธำรณสุขในสังกัดกรุงเทพมหำนคร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
คำสั่ง
- คำสั่งกรุงเทพมหำนครที่ 2705/2542 ลงวันที่ 11 สิงหำคม 2542
- คำสั่งกรุงเทพมหำนครที่ 2158/2549 ลงวันที่ 28 มิถุนำยน 2549
- คำสั่งกรุงเทพมหำนครที่ 1802/2552 ลงวันที่ 28 เมษำยน 2552
- คำสั่งกรุงเทพมหำนครที่ 2718/2560 ลงวันที่ 1 กันยำยน 2560 เรื่องมอบอำนำจเกี่ยวกับ
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ
หนังสือ
- หนังสือที่ กท 0401/1111 ลงวันที่ 30 พฤษภำคม 2550 เรื่องระเบียบกรุงเทพมหำนครว่ำ
ด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม พ.ศ. 2541 กรณีแนวทำงเบิกค่ำสมนำคุณวิทยำกรให้แก่บุคลำกร
ในสังกัด หน่วยงำนผู้จัดกำรฝึกอบรมฯ
- หนังสือที่ กท 7000/21 ลงวันที่ 6 มกรำคม 2540 เรื่องค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนต่ำง ๆ
คู่มือ
- แนวทำงจริยธรรมกำรทำวิจัยในคนในประเทศไทย พ.ศ. 2550
- วิธีดำเนินกำรมำตรฐำนงำนวิจัยกรุงเทพมหำนคร (BMA Research Standard Operating
Procedures)
- คู่มือกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ
พ.ศ.2564 หน่วยงำนสังกัดกรุงเทพมหำนคร
แบบฟอร์ม
- รำยงำนตัวกลับเข้ำปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำร
- รำยงำนกำรศึกษำ ฝึกอบรม ประชุม ดูงำน สัมมนำ ปฏิบัติกำรวิจัยในประเทศและต่ำงประเทศ
- แบบรำยงำนผลกำรดำเนินโครงกำร/กิจกรรมกำรฝึกอบรมและพัฒนำข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร
และบุคลำกรกรุงเทพมหำนคร (แบบ สพข.2/59)
- แบบกำรเขียนโครงกำร
- แบบฟอร์มกำรจัดทำร่ำงยุทธศำสตร์ของสำนักยุทธศำสตร์และประเมินผล

-3209. อื่น ๆ
- ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580)
- แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560 – 2564
- แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนสำธำรณสุข
- แผนพัฒนำกรุงเทพมหำนคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2556 – 2575)
- แผนพัฒนำกรุงเทพมหำนคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561-2565)
- แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสุขภำพคนเมืองกรุงเทพมหำนคร พ.ศ.2553 – 2556
- แผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรกรุงเทพมหำนคร ระยะที่ 2 (พ.ศ. 25612565)
- ICH Good Clinical Practice Guideline 2543
- ข้อบังคับมหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง ว่ำด้วย กำรศึกษำเพื่อปริญญำตรี พ.ศ. 2542
- ข้อบังคับมหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง ว่ำด้วย กำรศึกษำเพื่อปริญญำแพทยศำสตรบัณฑิต
พ.ศ. 2555

