แบบประเมินขั้นตอนการพัฒนาคู่มือหรือแนวทางเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพ กรมควบคุมโรค
คาชี้แจง
1. วัตถุประสงค์: แบบประเมินขั้นตอนการพัฒนาคู่มือหรือแนวทางฯ จัดทาขึ้นเพื่อเป็นแบบฟอร์มประเมิน
ตนเองของหน่วยงาน เพื่อใช้แนบส่งพร้อมเล่มคู่มือหรือแนวทาง (ผู้ประเมินต้องเป็นผู้ที่มีรายชื่อตามคาสั่ง
แต่งตั้งผู้ตรวจประเมินผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ กรมควบคุมโรค) ให้
คณะกรรมการประเมินและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์เพื่อการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
กรมควบคุมโรค พิจารณารับรองมาตรฐาน
2. คู่มื อ คือ หนั งสื อที่ให้ ความรู้ เกี่ ยวกับเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งที่ ต้องการรู้ เพื่ ออ านวยความสะดวกเกี่ยวกั บ
การศึกษาหรือการปฏิบัติเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือเพื่อแนะนาวิธีใช้อุปกรณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง
3. แนวทาง คือ ทางปฏิบัติที่ควรทาหลักการหรือกฎสาหรับชี้แนะการปฏิบัติ
โปรดทาเครื่องหมาย √ ในช่องที่เลือกและหรือเติมข้อความให้ครบถ้วน
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อหน่วยงาน……………………………………………………………………………………………………………………………….…………
2. ผู้ให้ข้อมูล (ผู้รับผิดชอบพัฒนาคู่มือหรือแนวทาง )
ชื่อ........................................... นามสกุล.................................................. ตาแหน่ง................................................
กลุ่มงาน....................................................................โทรศัพท์หน่วยงาน……………………………………………………..….
มือถือ.............................................................E-mail………………………………………………………………........................
3. ชื่อคู่มือ/แนวทาง
.... คู่มือ ......................................................................................................................... .......................................
เดือน/ปีที่ผลิต..................................................................................................................................................
.... แนวทาง .......................................................................…………………………………………………………………………
เดือน/ปีที่ผลิต..................................................................................................................................................
ส่วนที่ 2: ข้อมูลกระบวนการจัดทาคู่มือและแนวทาง
เอกสารหลักฐาน
หมวดที่ 1: การวางแผน (ต้องผ่าน 3 ข้อใหญ่)
ที่สาคัญ
1. วิเคราะห์ค วามต้องการและตัดสินใจให้มี การจัดทาคู่มือหรื อ
เอกสารวิเคราะห์ความ
แนวทาง
ต้องการให้มีการจัดทา
1.1 สารวจความต้องการให้มีการจัดทาคู่มือหรือแนวทางโดย วิเคราะห์ 1.1
มี
ไม่มี
คู่มือหรือแนวทาง
จากสภาพปั ญ หา ความต้ อ งการของงาน ความต้ อ งการ
เช่น ผลการสารวจ,
ของบุคลากรหรือลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย
บันทึกหรือรายงานการ
1.2 มีการตัดสินใจโดย PM หรือ PCM หรือนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ 1.2
มี
ไม่มี
ประชุมหรือระบุในเล่ม
หรื อผู้ อานวยการ หรือ หั วหน้ากลุ่ มของหน่วยงานว่าจะทา
คู่มือหรือแนวทาง
คู่มือหรือแนวทางหรือไม่
2. มีการระบุกลุ่มเป้าหมายที่จะใช้คู่มือหรือแนวทาง

มี

ไม่มี

ระบุในเล่มคู่มือหรือ
แนวทาง

หมวดที่ 1: การวางแผน (ต้องผ่าน 3 ข้อใหญ่) (ต่อ)
3. มี ก ารจั ด ตั้ ง คณะกรรมการเพื่ อ จั ด กรอบเนื้ อ หาคู่ มื อ หรื อ
แนวทางประกอบด้วยผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ ผู้แทนผู้มีส่วนได้เสีย
และผู้แทนกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้
คณะกรรมการฯ ทาหน้าที่ดังนี้
1. จัดทากรอบเนื้อหา
2. ร่วมพิจารณาให้ข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) คู่มือหรือแนวทาง
3. แต่งตั้งคณะทางานฯ
หมายเหตุ: คณะกรรมการฯ และคณะทางานฯ อาจเป็นชุดเดียวกันได้
4. มีการจัดตั้งคณะทางานฯ เพื่อจัดทา “(ร่าง) คู่มือหรือแนวทาง”
ดาเนินการจัดทาเนื้อหา อย่างน้อยประกอบด้วย
4.1 ผู้เชี่ยวชาญในด้านเนื้อหาสาระ ที่ไม่ใช้ผู้แทนในข้อ 4.2
4.2 ผู้แทนผู้บริหารแผนงาน เช่น PM หรือ PCM หรือผู้บริหาร
หน่วยงานหรือหัวหน้ากลุ่มในหน่วยงาน
4.3 ผู้แทนผู้มีส่วนได้เสีย
4.4 ผู้ แ ทนกลุ่ ม ผู้ ใ ช้ หรื อ ผู้ มี ป ระสบการณ์ ก ารใช้ “คู่ มื อ หรื อ
แนวทาง”
หมายเหตุ: คณะกรรมการฯ และคณะทางานฯ อาจเป็นชุดเดียวกันได้

มี

ไม่มี

มี

ไม่มี

มี

ไม่มี

หมวดที่ 3: กระบวนการพัฒนาคู่มือหรือแนวทาง
6. มีการเสนอ (ร่าง) คู่มือหรือแนวทาง
6.1 คณะทางานฯจัดทาร่างฯ (ข้อ 4) และเสนอคณะกรรมการจัดทา 6.1
กรอบเนื้อหาฯ (ข้อ 3) ให้ข้อเสนอแนะ
6.2 นาข้อเสนอแนะมาปรับปรุง คู่มือหรือแนวทางฉบับสุดท้าย
6.2
7. คณะทางานหรือทีมบรรณาธิการ และตรวจสอบการเรียบเรียง
เนื้อหาและความถูกต้องของอักษร

- คาสั่งหรือรายชื่อ
คณะทางาน
- บันทึกหรือรายงาน
การประชุมของ
คณะกรรมการหรือ
คณะทางาน

เอกสารหลักฐาน
ที่สาคัญ

หมวดที่ 2: การทบทวนเอกสารทางวิชาการ
5. มีการทบทวนเอกสารหลักฐานทางวิชาการที่สาคัญ
คณะทางานฯทบทวนเอกสารหลักฐานทางวิชาการอย่างครอบคลุม
พร้อมทั้งมีการสังเคราะห์ ประเมินคุณภาพเอกสาร ความน่าเชื่อถือ

เอกสารหลักฐาน
ที่สาคัญ
- คาสั่งหรือรายชื่อ
คณะกรรมการ
- บันทึกหรือรายงาน
การประชุมของ
คณะกรรมการหรือ
คณะทางาน

มี

มี

ไม่มี

มี

ไม่มี
ไม่มี

- รายงานทบทวนเอกสาร
หลักฐานทางวิชาการที่
ได้รับการทบทวน
พิจารณาจากเอกสารอ้างอิง
หรือบรรณานุกรม

เอกสารหลักฐาน
ที่สาคัญ
- รายงานข้อเสนอแนะ
ที่ได้จากคณะกรรมการ
จัดทากรอบเนื้อหา
- คู่มือหรือแนวทางฉบับ
สุดท้าย (รูปเล่มหรือ
อิเล็กทรอนิกส์ไฟล์)
- กรณีที่ไม่มี
อิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ให้ส่ง
มาเป็นรูปเล่มแต่จะไม่
ถูกนาขึ้นเว็บไซต์หรือ
คลังความรู้ของกรมฯ

หมวดที่ 4: แผนการประเมินผลคู่มือหรือแนวทาง
8. วางแผนประเมินผลความพึงพอใจในการนาคู่มือหรือแนวทาง
ไปใช้ประโยชน์

มี

เอกสารหลักฐาน
ที่สาคัญ
ไม่มี - เอกสารที่แสดงการ
วางแผนประเมินผล
ความพึงพอใจฯ

ข้อเสนอแนะอื่นๆ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... .....
.......................................................................................................................................................................... ...
ลงชื่อ................................................... ผู้ตรวจประเมิน
(..........................................................)
ตาแหน่ง.....................................................................
วันที่............................................................................
เห็นชอบ
ลงชื่อ ...............................................................
(..............................................................)
ผู้อานวยการ......................................................

