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คู่มือการปฏิบัติงาน 
 
กระบวนงานหลักที ่ 3   การพัฒนาเครือข่ายการด าเนินงานสุขภาพจิต 
กระบวนงานย่อยที่  3.1 การพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช  
                             (ทั้งในและต่างประเทศ) 
 
 

1. ขอบเขตการใช้งานของคู่มือ 
คู่มือการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมการใช้งานของส านักวิชาการสุขภาพจิต กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ 
 
 

2. ข้อก าหนดที่ใช้ในการจัดท าคู่มือ / ออกแบบกระบวนงาน  
         จากการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้แนะน าให้กลุ่มงานปรับปรุง
และพัฒนาการให้บริการ นั้น กลุ่มวิเทศสัมพันธ์จึงได้น าข้อเสนอแนะเหล่านั้นมาปรับปรุงและพัฒนางานด้าน
การให้บริการของหน่วยงาน และได้จัดท าคู่มือการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช    
(ท้ังในและต่างประเทศ) เพ่ือเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 
- แผนปฎิบัติราชการระยะ 5 ปี ของกรมสุขภาพจิต  
- ยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต คือ การเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้งานสุขภาพจิตในระดับภูมิภาคอาเซียน 
- ประเด็นยุทธศาตร์ที่ 2 พัฒนาความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอด

วิชาการด้านสุขภาพจิตให้ก้าวหน้าเป็นสุขภาพจิต 4.0 
- นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิต 
- ภารกิจของส านักวิชาการสุขภาพจิตและกลุ่มงาน 
 
 

3. ค าจ ากัดความ 
- การพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชทั้ ง ในและต่างประเทศ หมายถึง                        

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ได้ด าเนินการจัดท าข้อตกลงร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งในและ
ต่างประเทศ โดยมีพันธสัญญาในการร่วมด าเนินงานทางวิชาการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ด้าน
สุขภาพจิตและจิตเวช หลากหลายรูปแบบ เช่น training online, onsite, study visit, research เป็นต้น 
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4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

1. ส านักวิชาการสุขภาพจิต วิเคราะห์แผนการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณท่ีผ่านมา โดยวิเคราะห์จาก
แนวโน้มการประสานและการให้ความร่วมมือของประเทศเครือข่าย 

2. ก าหนดทิศทางและจัดท าแผนการด าเนินงานเพ่ือพัฒนางานด้านความร่วมมือทางวิชาการสุขภาพจิตและ
จิตเวชในและต่างประเทศ โดยอ้างอิงตามแผนยุทธศาสตร์ของกรมสุขภาพจิต, แผนปฎิบัติราชการระยะ  
5 ปี ของกรมสุขภาพจิต, ยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต, นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิต และภารกิจของ
ส านักวิชาการสุขภาพจิตและกลุ่มงาน 

3. เสนอผู้บริหารพิจารณาแผนฯและก าหนดแผนการด าเนินงานร่วมกัน 

4. ประสานงานเครือข่ายที่ประสงค์จะพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชในและ
ต่างประเทศ ผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อแจ้งความประสงค์และขอข้อคิดเห็นในการพัฒนาความ
ร่วมมือฯ ที่เกี่ยวข้อง 

5. เสนอข้อคิดเห็นจากเครือข่ายฯที่ประสงค์จะท าความร่วมมือต่อผู้บริหารพิจารณา 

6. แจ้งผลพิจารณาจากผู้บริหารต่อเครือข่ายฯที่ประสงค์จะท าความร่วมมือ 

7. ด าเนินการ (ร่าง) ข้อตกลงหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องในการจัดความร่วมมือ เช่น MOU, MOA เป็นต้น 

8. เสนอ (ร่าง) ข้อตกลงหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารทั้งสองฝ่าย 

9. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ข้อตกลงหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องผ่าน VDO Conference  

10. ด าเนินการ (ร่าง) ข้อตกลงหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องในการจัดความร่วมมือ เช่น MOU, MOA เสนอผู้บริหาร
ระดับ กระทรวง รวมถึงหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการพิจารณาร่างข้อตกลงฯ ดังกล่าว 

11. พิธีลงนามความร่วมมือ  
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5. Work Flow ของกระบวนงาน   
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Work Flow) 

ผังงาน 
(Flow Chart) 

ระยะเวลาที่ใช้      
ในการด าเนินงาน

แต่ละขัน้ตอน 

ผู้รับผิดชอบ            
การด าเนินงาน                 

ในแต่ละขัน้ตอน* 

1. ส านักวิชาการสุขภาพจิต 
วิเคราะห์แผนการด าเนินงานใน
รอบปีงบประมาณที่ผ่านมา โดย
วิเคราะห์จากแนวโน้มการ
ประสานและการให้ความร่วมมือ
ของประเทศเครือข่าย 

 1 เดือน กลุ่มวิเทศสัมพันธ์
ส านักวิชาการ
สุขภาพจิต 

2. ก าหนดทิศทางและจัดท า
แผนการด าเนินงานเพ่ือพัฒนา
งานด้านความร่วมมือทางวิชาการ
สุขภาพจิตและจิตเวชในและ
ต่างประเทศ 

 1-3 เดือน กลุ่มวิเทศสัมพันธ์
ส านักวิชาการ

สุขภาพจิต และ
หน่วยงานในสังกัดกรม

สุขภาพจิต 

3. เสนอผู้บริหารพิจารณาแผนฯ
และก าหนดแผนการด าเนินงาน
ร่วมกัน 

 

2 สัปดาห์ กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ 
ส านักวิชาการ
สุขภาพจิต 

4.ประสานงานเครือข่ายที่
ประสงค์จะพัฒนาความร่วมมือ
ทางวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช
ในและต่างประเทศ ผ่านไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือแจ้งความ
ประสงค์และขอข้อคิดเห็นในการ
พัฒนาความร่วมมือฯ ที่เกี่ยวข้อง 

 

2 – 4 สัปดาห์ 

กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ 
ส านักวิชาการ
สุขภาพจิต 

5. เสนอข้อคิดเห็นจากเครือข่ายฯ
ที่ประสงค์จะท าความร่วมมือต่อ
ผู้บริหารพิจารณา 

 

 2 สัปดาห์ 

กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ 
ส านักวิชาการ
สุขภาพจิต 

 

6.แจ้งผลพิจารณาจากผู้บริหาร
ต่อเครือข่ายฯ ที่ประสงค์จะท า
ความร่วมมือ 

 2 สัปดาห์ 

 

กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ 
ส านักวิชาการ
สุขภาพจิต 

ประชุมหารือคณะ
กรรมการฯ เพื่อ

พิจารณา 

ประสานเครือข่าย
เพื่อแจ้งความ
ประสงค์และ
ข้อคิดเห็น 

น าข้อคิดเห็นเสนอต่อ
ผู้บริหารกรม
สุขภาพจิต/

คณะกรรมการ 

แจ้งผลพิจารณาจาก
กรมสุขภาพจิต 

ผู้บริหารและ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง  

บุคลากรและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 



6 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Work Flow) 

ผังงาน 
(Flow Chart) 

ระยะเวลาที่ใช้      
ในการด าเนินงาน

แต่ละขัน้ตอน 

ผู้รับผิดชอบ            
การด าเนินงาน                 

ในแต่ละขัน้ตอน* 

7. ด าเนินการ (ร่าง) ข้อตกลงหรือ
เอกสารที่เกี่ยวข้องในการจัด
ความร่วมมือ เช่น MOU, MOA 
เป็นต้น 

 

1 – 2 สัปดาห์ 

กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ 
ส านักวิชาการ
สุขภาพจิต 

8. เสนอ (ร่าง) ข้อตกลงหรือ
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารทั้ง
สองฝ่าย 

 

 

1 สัปดาห์ 

กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ 
ส านักวิชาการ
สุขภาพจิต 

9. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อ 
(ร่าง) ข้อตกลงหรือเอกสารที่
เกี่ยวข้องผ่าน VDO 
Conference 

 

 

 

 

1 – 2 วัน 

กลุ่มวิเทศสัมพันธ์
ส านักวิชาการ

สุขภาพจิต และ
หน่วยงานในสังกัดกรม

สุขภาพจิต 

10. ด าเนินการ (ร่าง) ข้อตกลง
หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องในการจัด
ความร่วมมือ เช่น MOU, MOA 
เสนอผู้บริหารระดับ กระทรวง 
รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การพิจารณาร่างข้อตกลงฯ 
ดังกล่าว 

 

 

3-4 เดือน 

กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ 
ส านักวิชาการ
สุขภาพจิต 

11.พิธีลงนามความร่วมมือ 

 

 

 

1 – 5 ปี 

กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ 
ส านักวิชาการ
สุขภาพจิต 

 

 

น าข้อคิดเห็นเสนอต่อ
ผู้บริหารกรม
สุขภาพจิต/

คณะกรรมการ 

น าข้อคิดเห็นเสนอต่อ
ผู้บริหารกรม
สุขภาพจิต/

คณะกรรมการ 

ผู้บริหาร 
กรมสุขภาพจิต/
คณะกรรมการ 

MOU / MOA และ
เอกสารอื่น ๆ ท่ี

เกี่ยวข้อง 

ด าเนินการท า
หนังสือราชการให้
ผู้บริหารกรม / 
กระทรวง และ
หน่วยต่าง ๆ ที่

เกี่ยวข้องพิจารณา 



7 
 

6. ความเสี่ยงหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นระหว่างด าเนินงาน และแนวทางการจัดการ/ควบคุมความเสี่ยงหรือ
ผลกระทบ 

- ปีงบประมาณของประเทศเครือข่ายไม่ตรงกัน แนวทางการจัดการคือแจ้งประเทศเครือข่ายล่วงหน้า
มากกว่า 3 เดือน  

- ระยะเวลาในการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดการพัฒนาความร่วมมืออาจไม่เป็นไปตามแผนการด าเนินงานที่
วางไว้ แนวทางการจัดการควรมีการวางแผนการด าเนินให้มีความยืดหยุ่น/ครอบคลุมการด าเนินการ 
 

7. ตัวช้ีวัดควบคุมคุณภาพของกระบวนงานแต่ละขั้นตอน และแนวทางการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน
ตามตัวช้ีวัด  

7.1 จ านวนภาคีเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ท าข้อตกลงความร่วมมือกับกรมสุขภาพจิต 
กระทรวงสาธารณสุข 
7.2 ระดับความส าเร็จในการจัดท าข้อตกลงความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายกับกรมสุขภาพจิต 
กระทรวงสาธารณสุขในช่วงเวลา 3 – 6 เดือน 

 
 8. ตัวชี้วัดความส าเร็จโดยรวมของกระบวนงาน และแนวทางการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน        
ตามตัวช้ีวัด 

8.1 ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานความร่วมมือทางวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชทั้งในและ
ต่างประเทศ โดยมีการติดตามประเมินผลทุก 6 เดือน 

 
9. เอกสารอ้างอิง 

9.1 แผนยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต 
9.2 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศ 
 

10. แบบฟอร์มที่ใช้ 
 - ไม่มี 
 
11. ช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานตามกระบวนงาน 

11.1 เว็บไซตก์ลุ่มวิเทศสัมพันธ์ https://oia.dmh.go.th 
11.2 เพจเฟซบุ๊กกลุ่มวิเทศสัมพันธ์ Office of International Affairs - ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ กรมสุขภาพจิต 
11.3 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ oia@dmh.mail.go.th 
11.4 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2590 8166, 0 590 8031 โทรสาร 0 2149 5556 
11.5 จดหมายร้องเรียนทางไปรษณีย์ ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี 
 

https://oia.dmh.go.th/
mailto:oia@dmh.mail.go.th

