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แบบฟอรมสําหรับหนวยงานในสังกัดกรมอนามัย 
ประเมินสถานะการเปนระบบราชการ 4.0 ดวยตนเอง 

การประเมินสถานะของหนวยงานในการเปนระบบราชการ 4.0 จะทําใหหนวยงานทราบวาตนเองอยูในระดับใด มีจุดเดน หรือควรปรับปรุง 
พัฒนาในเรื่องใด ดังน้ัน หนวยงานควรประเมินสถานะของตนเองตามความเปนจริง เพ่ือใหผลการประเมินสะทอนการดําเนินงานท่ีเกิดขึ้นจริง ซ่ึงจะทําให
หนวยงานของทานมีขอมูลประกอบการวางแผนและพัฒนาหนวยงานสูระบบราชการ 4.0 ตอไป  

แบบประเมินสถานะการเปนระบบราชการ 4.0 ดวยตนเอง ประกอบดวย 6 หมวด ใหหนวยงานประเมินโดยตอบคําถามในขอน้ันๆ ท่ีตรง
กับการดําเนินงานท่ีเกิดขึ้นจริงและยกตัวอยางการดําเนินงานท่ีสําคัญ/เกี่ยวของกับพันธกิจหลัก หรืออธิบายโดยสรุปเฉพาะส่ิงท่ีเปนสาระสําคัญ
สะทอนคุณคาท่ีเกิดขึ้นจากการดําเนินงานของหนวยงาน 

 

ช่ือหนวยงาน .......สํานักสงเสริมสุขภาพ  กรมอนามัย.................................................. 
ช่ือ-สกุล ผูใหขอมูล .........นางสาว ภารินี  หงษสุวรรณ...................................................................................... 
E-mail : ........paripary.ph@gmail.com.................... เบอรติดตอ ...........025904559.......................................... 

ประเด็นการพัฒนาองคการสูการเปนระบบราชการ 4.0 

หมวด 1 การนําองคการ 

1.1 ระบบการนําองคกรท่ีสรางความยั่งยืน 

1.1.1 √ 
 

� 

ผูบริหารกําหนดทิศทางองคการท่ีรองรับพันธกิจปจจุบัน และมีการส่ือสารถายทอดไปสูผูปฏิบัติทุกระดับของหนวยงานอยางท่ัวถึง 
ทันการณ   
ยังไมมีการดําเนินการในเรื่องดังกลาว เน่ืองจาก (ระบุ) ....................................................................................................... 

1.1.2 √ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� 

ผูบริหารกําหนดทิศทาง เพ่ือใหเกิดการสรางนวัตกรรมท่ีมุงเนนผูรับบริการ/ประชาชน และผูมีสวนไดสวนเสีย   
-    ทิศทางคือมีการกําหนดวิสัยทัศนองคกรในการเปนผูนําในอาเซียน ดานระบบสงเสริมสุขภาพ และอนามัย

สิ่งแวดลอมเพ่ือคนไทยสุขภาพดี ภายในป 2563 และกําหนดพันธกิจคือเปนผูอภิบาลระบบสงเสริมสุขภาพและ

อนามัยสิ่งแวดลอมซึ่งสอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจของกรมอนามัย  และกําหนดเปาหมายในการสงเสริม

สุขภาพท่ีมุงเนนผูรับบริการ ประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียใหมีสุขภาพดีผานการสรางนวัตกรรมการสงเสริม

สุขภาพตามกลุมวัยโดยอาศัยเทคโนโลยีเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน เชน การสื่อสารขอมูลการดูแลหญิง

ตั้งครรภจนถึงลูกอายุครบ 6 ป ผานชองทาง facebook messenger “9 ยางเพ่ือสรางลูก”, การพัฒนาฐานขอมูล

เรื่องอนามัยวัยเรียน นํ้าหนัก สวนสูง รวมกับลูกคา ผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสียเพ่ือสงเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน, 

การพัฒนาองคความรูท่ีจําเปนในการสงเสริมสุขภาพประชากรวัยทํางานสําหรับบุคลากรสาธารณสุขและ

ประชาชนโดยเผยแพรผานรูปแบบ website /youtube, การพัฒนาคูมือ 7 สัปดาหรอบรูสูสุขภาพดีเพ่ือเปน

แนวทางในการปฏิบัติตนใหมีสุขภาพดี 

- ในสถานการณของประเทศท่ีมีการปรับเปลี่ยนเรื่องการระบาดของCOVID-19 ไดมีการปรับเปลี่ยนแผนการ

ดําเนินงานใหสอดคลองกับความตองการของรับบริการ ประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียและสถานการณโรค

ระบาด 

ยังไมมีการดําเนินการในเรื่องดังกลาว เน่ืองจาก (ระบุ) ....................................................................................................... 

1.2 การมุงเนนผลสัมฤทธิ์ผานการสรางการมีสวนรวมของบุคลากร และเครือขายท้ังภายในและภายนอก 

1.2.1 √ 
 
 
 
 
 
 
 

มีกลไก/แนวทางในการสงเสริมใหเครือขายภายนอก (ภาคประชาชน ภาคเอกชน ทองถิ่น) เขามามีสวนรวมในการทํางาน     
(รวมคิด รวมทํา รวมตรวจสอบ)  
- กลไก/แนวทางดังกลาว คือ สํานักสงเสริมสุขภาพมีกลไกทํางานรวมกับหนวยงาน ภาคีเครือขายภายนอก ท้ังภาคประชาชน 

ภาคเอกชน ภาคทองถิ่นสอดคลองกับบทบาทภารกิจขององคกร ท้ังในระดับชาติและระดับพ้ืนท่ี โดยดําเนินงานรวมกัน
ผานคณะกรรมการขับเคล่ือนการปฏิรูประบบบริหารและวิธีการทํางาน กรมอนามัย, เครือขายนักวิชาการสาธารณสุข
เชี่ยวชาญ(ดานสงเสริมพัฒนา),เครือขายหัวหนากลุมงานสงเสริมสุขภาพระดับจังหวัด คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอําเภอในแตละพ้ืนท่ี และคณะกรรมการตางๆ ตามภารกิจของสํานักงานสงเสริมสุขภาพ ไดแก  

1)  ประเด็นอนามัยแมและเด็ก มีการประสานความรวมมือหนวยงานระดับกระทรวง ไดแก การ MOU 4 กระทรวง 

http://gg.gg/self_assessmentPMQA4-0 
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� 

(กระทรวงมหาดไทย, กระทรวงพัฒนาสังคมฯ, กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข) และหนวยงานภาคี
เครือขายท่ีเกี่ยวของในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร/มาตรการ การดําเนินงานท้ังในระดับประเทศและระดับพ้ืนท่ีผานกลไก 
คณะกรรมการอนามัยแมและเด็กระดับชาติ ระดับเขตและระดับจังหวัด (MCH Board ) ,คณะกรรมการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ (Service plan) เพ่ือปองกันและแกไขปญหาการตายมารดาไทย, คณะอนุกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัย
แหงชาติรวมขับเคล่ือนในประเด็นสําคัญดานเด็กปฐมวัยและกํากับติดตามการดําเนินงานและจัดบริการท่ีไดมาตรฐาน 
นอกจากน้ีมีเครือขายการทํางานรวมกับภาคเอกชนและภาคประชาชนเชน สปสช., JICA, UNICEF, WHO, มูลนิธิศูนย
นมแมแหงประเทศไทยและอสม.สาขานมแม  

2) ประเด็นอนามัยเด็กวัยเรียนวัยรุนมีกลไกในการรวมดําเนินงานกับภาคีเครือขายโดยผานกลไกของคณะกรรมการ

ประเมินโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ,คณะกรรมการวัยเรียนวัยรุนระดับเขต , คณะกรรมการเด็กและเยาวชนระดับ
จังหวัด / สภาเด็กและเยาวชน ภาคีเครือขาย ทองถ่ิน ชุมชน ผูปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา 

3) ประเด็นอนามัยวัยทํางาน ไดแก กลไกการดําเนินงานรวมกับภาคีเครือขายท่ีเกี่ยวของดานการสงเสริมสุขภาพและ
ปองกันโรคคนวัยทํางานในสถานประกอบการระหวางกระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงอุตสาหกรรม กรุงเทพมหานคร สภาอตุสาหกรรมและสมาคมรพ.เอกชน รวมถึงสสส.และสํานักงาน
ประกันสังคม 

4) นอกจากน้ีมีการดําเนินงานพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานแพทยและสาธารณสุขระหวางประเทศไดแก จีน พมา 
สิงคโปร ลาว กัมพูชา เวียดนาม  

5) อื่นๆ เชน ชมรมหัวหนากลุมงานสงเสริมสุขภาพระดับจังหวัด  ชมรมนักวิชาการสาธารณสุขเช่ียวชาญ(ดานสงเสริม
พัฒนา) 

6) ในการดําเนินงานรวมกับภาคีเครือขายมีการรวบรวม/จัดทําฐานขอมูลลูกคาและภาคีเครือขายเพ่ือติดตอประสานการ
ทํางานรวมกัน 

 ยังไมมีการดําเนินการในเรื่องดังกลาว เน่ืองจาก (ระบุ) .......................................................................................................  
1.2.2 √ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� 

มีกลไก/แนวทางในการสงเสริมใหเกิดนวัตกรรมของกระบวนการทํางานและการใหบริการท่ีดําเนินการรวมกับเครือขาย  
- นวัตกรรมการทํางาน/การใหบริการท่ีทํารวมกับเครือขาย คือ  

          กรมอนามัยมีความรวมมือกับ UNICEF โดยสนับสนุน software Rapid pro ซ่ึงเปน software แบบ open 
source ของ UNICEF พัฒนาเน้ือหาโดยความรวมมือของกรมควบคุมโรค กรมสุขภาพจิต กรมการแพทย สถาบันเด็ก
แหงชาติมหาราชินี ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย  มหาวิทยาลัยแมโจฯลฯ  
          การพัฒนาฐานขอมูลเรื่องอนามัยวัยเรียน นํ้าหนัก สวนสูง รวมกับลูกคา ผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย เพ่ือ
สงเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน เครือขายท่ีเขามามีสวนรวมคือ กระทรวงศึกษาธิการ 
          การพัฒนาองคความรูท่ีจําเปนในการสงเสริมสุขภาพประชากรวัยทํางานสําหรับบุคลากรสาธารณสุขและประชาชน
โดยเผยแพรผานรูปแบบชองทาง website, youtube และ facebook  เครือขายท่ีเขามามีสวนรวมคือ หนวยงานตางใน
กระทรวงสาธารณสุข เชน  กรมสุขภาพจิต  กรมควบคุมโรค  หนวยงานในกระทรวงแรงงานเชน สํานักงานประกันสังคม 
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  องคกรอิสระ  เชน สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ  หนวยงาน
เอกชน เชน มูลนิธินมแมแหงประเทศไทย  สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส                                      
          การพัฒนาคูมือ 7 สัปดาหรอบรูสูสุขภาพดีเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติตนใหมีสุขภาพดี เครือขายท่ีเขามามีสวน
รวมคือบุคลากรภายในและภายนอกกระทรวงสาธารณสุข ประชาชนในชุมชน  

ยังไมมีการดําเนินการในเรื่องดังกลาว เน่ืองจาก (ระบุ) ....................................................................................................... 

หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร 

2.1 แผนขับเคล่ือนในทุกระดับและทุกภาคสวน 

2.1.1 √ 
 

� 

แผนการดําเนินงาน/แผนการปฏิบัติการ มีความสอดคลองกับยุทธศาสตร ตอบสนองความตองการของประชาชน/ผูรับบริการ 
และมีชองทางการส่ือสารถายทอดสูการปฏิบัติ  
ยังไมมีการดําเนินการในเรื่องดังกลาว เน่ืองจาก (ระบุ) ....................................................................................................... 

2.1.2 √ 
 
 
 
 

แผนดําเนินงาน/แผนการปฏิบัติการ มีการคํานึงถึงการลดตนทุน การปรับปรุงการใหบริการ การเพ่ิมความรวดเร็ว และสราง
คุณคาตอผูรับบริการ/ประชาชน โดยใชวิธีการ เชน 
- ใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับปรุงกระบวนการ/การบริการ ไดแก การพัฒนาแอปพลิเคชั่นดานการสงเสริมสุขภาพ

ตามกลุมวัยเพ่ือพัฒนาชองทางบริการและการส่ือสารใหสอดคลองกับความตองการของลูกคาในยุคเทคโนโลยีดิจิตัล 4.0 จึง
มีแผนการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑดานการสงเสริมสุขภาพ เชน แอพพลิเคชั่นสมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็กจนถึง
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วัยทํางาน รวมถึงมีการส่ือสารขอมูลการดูแลหญิงต้ังครรภจนถึงลูกอายุครบ 6 ป ผานชองทาง facebook messenger   
“9 ยางเพ่ือสรางลูก”  

- การปรับปรุงกระบวนการ ลดการทําซํ้าและความผิดพลาด ไดแก การลดขั้นตอนและประหยัดกระดาษโดยการประชาสัมพันธ
หนังสือเวียนผานทาง Line official ของสํานักสงเสริมสุขภาพ การจองหองประชุมผานระบบ การยื่นใบลาผานระบบ
บุคลากร  

- การใชนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน ไดแก การส่ือสารขอมูลการดูแลหญิงต้ังครรภจนถึงลูกอายุครบ 6 ป ผานชองทาง 

facebook messenger “9 ยางเพ่ือสรางลูก”, การพัฒนาฐานขอมูลเรื่องอนามัยวัยเรียน นํ้าหนัก สวนสูง รวมกับลูกคา 

ผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย เพ่ือสงเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน, การพัฒนาองคความรูท่ีจําเปนในการสงเสริมสุขภาพ

ประชากรวัยทํางานสําหรับบุคลากรสาธารณสุขและประชาชนโดยเผยแพรผานชองทาง website, youtube และ 

facebook, การพัฒนาคูมือ 7 สัปดาหรอบรูสูสุขภาพดีเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติตนใหมีสุขภาพดี 

- ในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรค COVID 19 ไดมีการปรับเปล่ียนแผนการดําเนินงานเพ่ีอสอดรับกับสถานการณ

การปรับปรุงการใหบริการ การเพ่ิมความรวดเร็ว เชน การประชุมรวมกับเครือขายผูมีสวนไดสวนเสียเนนเปนการประชุม

ผานระบบออนไลน  รวมท้ังเน้ือหาดานการสงเสริมสุขภาพตามกลุมวัยเนนใหสอดคลองกับสถานการณและความตองการ

ในเน้ือหาการแพรระบาดของโรคท่ีสอดคลองกับแตละกลุมวัย 

ยังไมมีการดําเนินการในเรื่องดังกลาว เน่ืองจาก (ระบุ) ....................................................................................................... 

หมวด 3 การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

3.1 ระบบขอมูลและสารสนเทศท่ีทันสมัย เพ่ือนํามาใชประโยชนในการพัฒนาการใหบริการและการเขาถึง  

3.1.1 √ 
 
 

� 

หนวยงานมีการคนหาและรวบรวมขอมูลความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย มีวิธีการรับฟง
และการส่ือสารท่ีหลากหลาย เชน การประชุมระดมความคิดเห็น แบบสอบถาม สัมมนา เปนตน และนํามาประมวลผลเพ่ือ
ตอบสนองความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย   
ยังไมมีการดําเนินการในเรื่องดังกลาว เน่ืองจาก (ระบุ) ....................................................................................................... 

3.1.2 √ 
 
 
 
 
 
 

� 

หนวยงานมีการนําเทคโนโลยีมาใชคนหา รวบรวมขอมูล เพ่ือนําไปสูการพัฒนา ปรับปรุง ใหตอบสนองตอความตองการและความ
คาดหวังของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
- เทคโนโลยีท่ีใช คือ google form, website เปนชองทางในการประเมินความพึงพอใจ, Software rapid pro (โปรแกรม

ส่ือสาร ตอบโตและประมวลผลเฉพาะกลุมเปาหมายของงานอนามัยแมและเด็ก เชนสงขอความเฉพาะผูท่ีอยูในจังหวัดท่ีมี
โรคระบาด) 

- เนนการประชุมส่ือสารตอบโตในระบบออนไลนมากขึ้นเพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณการระบาดของโรคCOVID19 
 

ยังไมมีการดําเนินการในเรื่องดังกลาว เน่ืองจาก (ระบุ) ....................................................................................................... 

3.2 การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียเพ่ือนํามาใชประโยชน 

3.2.1 √ 
 

� 

หนวยงานมีการประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย เพ่ือนํามาวิเคราะหและปรับปรุง
การทํางาน   
ยังไมมีการดําเนินการในเรื่องดังกลาว เน่ืองจาก (ระบุ) .......................................................................................................  

3.2.2 √ 
 
 
 
 
 
 

� 

หนวยงานนําผลการประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียมาวิเคราะห เพ่ือหาแนวทางใน
การปรับปรุงกระบวนการทํางาน/แกไขปญหาในเชิงรุก เพ่ือยกระดับคุณภาพการใหบริการ 
-    แนวทางการปรับปรุงกระบวนงาน / ปญหาและวิธีการแกไขเชิงรุกคือ หลังจากไดมีการสํารวจความคิดเห็นและประเมิน

ความพึงพอใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑดานการสงเสริมสุขภาพ เชน การสํารวจความพึงพอใจของลูกคาในผลิตภัณฑของสํานัก
สงเสริมสุขภาพผานเครือขายในท่ีประชุมเครือขายนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ดานสงเสริมพัฒนา) และมีการประเมิน
การใชสมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็ก จึงไดมีการนําความคิดเห็นจากการสํารวจมาพัฒนาเน้ือหา รูปแบบใหเหมาะสมกับ
กลุมลูกคา ผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย, ขอคิดเห็นจากการประชุมหัวหนากลุมงานสงเสริมสุขภาพระดับจังหวัด   

ยังไมมีการดําเนินการในเรื่องดังกลาว เน่ืองจาก (ระบุ) ....................................................................................................... 
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3.3 การสรางนวัตกรรมการบริการท่ีสรางความแตกตาง และสามารถตอบสนองความตองการเฉพาะ 

3.3.1  √ 

� 

หนวยงานมีการทบทวนและปรับปรุงบริการ และมีชองทางการส่ือสารท่ีสามารถเขาถึงผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียหลัก 
 ยังไมมีการดําเนินการในเรื่องดังกลาว เน่ืองจาก (ระบุ) ....................................................................................................... 

3.3.2 √ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� 

หนวยงานมีนวัตกรรมท่ีตอบสนองความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียเฉพาะกลุม (Segmentation Service) คือ 
มีการพัฒนาการส่ือสารขอมูลการดูแลหญิงต้ังครรภจนถึงลูกอายุครบ 6 ป ผานชองทาง facebook messenger “9 ยางเพ่ือ
สรางลูก” เพ่ือสนับสนุนใหเกิดพัฒนาการเด็กสมวัย  โดยมีกระบวนการต้ังแตการลงทะเบียนเขารับบริการผาน facebook เพ่ือรับ
บริการรับสงขอมูล ความรูเพ่ือดูแลต้ังแตต้ังครรภจนลูกอายุครบ 6 ป โดยตองมีการตอบคําถามพ้ืนฐานเชน  อายุครรภ  อายุเด็ก 
เพศ และท่ีอยู หลังจากน้ันระบบจะประมวลผลและสงขอมูลท่ีตรงและเหมาะสมกับกลุมเปาหมายซ่ึงเปนพอแมเด็ก นอกจากน้ียัง
ไดรับขอมูลความรูในประเด็นตางๆ  เชน  ต้ังครรภคุณภาพ  นมแมและโภชนาการเด็ก พัฒนาการเด็กตามวัย การเลนและการ
สงเสริมพัฒนาการ การเล้ียงลูกเชิงบวก การปองกันโรคท่ีพบบอยและวัคซีน สุขภาพอนามัยท่ีดี ความปลอดภัยจากอุบัติเหตุและ
การปฐมพยาบาล  บทบาทสมาชิกในครอบครัว   อีกท้ังยังมีคําถามรายสัปดาหจะชวยทดสอบความเขาใจของเน้ือหา  กระตุน
ความสนใจหรือติดตามการปฏิบัติดวย ในสวนของผูปฏิบัติงานหรือเจาหนาท่ีจะสามารถใชอขอมูลจากผูรับบริการเพ่ือติดตามการ
ปฏิบัติหรือการเขาถึงการบริการ 
ยังไมมีการดําเนินการในเรื่องดังกลาว เน่ืองจาก (ระบุ) .......................................................................................................  

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู 

4.1 การจัดการความรู และใชองคความรูเพ่ือเรียนรู พัฒนา แกปญหา และสรางนวัตกรรม  

4.1.1 √ 
 
 
 

� 

หนวยงานมีกระบวนการจัดการความรู (รวบรวม วิเคราะห เผยแพร) อยางเปนระบบ เชน การรวบรวม  วิเคราะหโดยผูเชี่ยวชาญ 
และคณะกรรมการพัฒนางานวิจัยของหนวยงานและเผยแพรเปนคูมือหรือเอกสาร แนวทางปฏิบัติ เพ่ือใชในการเรียนรู และตอ
ยอดการพัฒนาของหนวยงาน มีการจัดทําเปน ฐานขอมูลโดยจัดเก็บท่ีหนาเวบไซตของสํานักสงเสริมสุขภาพ (Cockpit icon) 
และ DM&KM 
ยังไมมีการดําเนินการในเรื่องดังกลาว เน่ืองจาก (ระบุ) ....................................................................................................... 

4.1.2 √ 
 
 
 
 
 
 
 
 

� 

หนวยงานมีการเชื่อมโยงขอมูล สารสนเทศ องคความรู จากภายนอกหนวยงาน เพ่ือนําไปใชสราง/พัฒนานวัตกรรม/แกปญหา   
- การเช่ือมโยงขอมูล เชน 

      มีการใชฐานขอมูลเด็กเกิดมีชีพของกระทรวงมหาดไทยและการรายงานสถานการณการตายของมารดาไทย มาใชกํากับ
ติดตาม และพัฒนางานเพ่ือลดอัตราการตายมารดา 
      มีการเชื่อมโยงฐานขอมูลอนามัยเด็กวัยเรียนจากกระทรวงศึกษาธิการและฐานขอมูล National eye Health Data 
Center เพ่ือนําขอมูลมาใชในการวิเคราะหพัฒนางานอนามัยโรงเรียน 
     มีการเชื่อมโยงฐานขอมูล HDC เพ่ือ กํากับติดตามการดําเนินงานดานการสงเสริมสุขภาพ 

- การสราง/พัฒนานวัตกรรม/แกปญหา  คือ จากปญหาการตายของมารดาไทย  ท่ีมีอัตราท่ีสูงเกินมาตฐาน  จึงไดมีการพัฒนา
ระบบ save mom operation เพ่ือเฝาระวังสุขภาพหญิงต้ังครรภเส่ียง เพ่ือลดอัตราตายของมารดาไทย 

- ยังไมมีการดําเนินการในเรื่องดังกลาว เน่ืองจาก (ระบุ) ............................................................................................................ 

หมวด 5 การมุงเนนบุคลากร 

5.1 การสรางวัฒนธรรมการทํางานท่ีดี มีประสิทธิภาพ และความรวมมือ 

5.1.1 √ 
 

� 

หนวยงานมีการสรางวัฒนธรรมในการทํางานท่ีเปนมืออาชีพ คือ มีความรอบรู เช่ียวชาญ ถูกตองตามมาตรฐาน และเปดโอกาสใน
การนําเสนอความคิดริเริ่ม สนับสนุนความคิดสรางสรรคของบุคลากร    
ยังไมมีการดําเนินการในเรื่องดังกลาว เน่ืองจาก (ระบุ) ............................................................................................................ 

5.1.2 √ 

� 

หนวยงานมีการนําปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพันของบุคลากร มาสรางใหเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน   
ยังไมมีการดําเนินการในเรื่องดังกลาว เน่ืองจาก (ระบุ) ............................................................................................................ 

หมวด 6 การมุงเนนระบบปฏิบัติการ 

6.1 กระบวนการทํางานท่ีเชื่อมโยงตั้งแตตนจนจบกระบวนการ เพ่ือนําไปสูผลลัพธท่ีตองการ 

6.1.1 √ 
 

� 

หนวยงานมีการออกแบบกระบวนการทํางานท่ีเชื่อมโยงต้ังแตตนจนจบกระบวนการ (end to end process) เพ่ือใหเกิดผลลัพธ
ท่ีมีคุณคาแกประชาชน รวมถึงประสานการทํางานท่ีขามสวนราชการเพ่ือใหเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
ยังไมมีการดําเนินการในเรื่องดังกลาว เน่ืองจาก (ระบุ) ............................................................................................................ 

6.1.2 √ 
 

หนวยงานมีการใชเทคโนโลยดิีจิทัลในการจัดกระบวนการและการติดตามรายงานผลอยางรวดเร็ว   
-    เทคโนโลยีท่ีนํามาใช คือการรายงานผลการดําเนินงานผานระบบศูนยติดตามผลการปฏิบัติงานกรมอนามัย (DOC) ,HDC,
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� 

การรายงานผลการสํารวจพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงคผานแอพพลิเคชั่น H4U, การติดตามผลการดําเนินงานผานระบบ 
informal เชน โทรศัพท, line และระบบ Informal  

- ยังไมมีการดําเนินการในเรื่องดังกลาว เน่ืองจาก (ระบุ) ............................................................................................................ 

6.2 การสรางนวัตกรรมในการปรับปรุงผลผลิต กระบวนการ และบริการ 

6.2.1 √ 
 

� 

หนวยงานมีการบริหารจัดการกระบวนการอยางเปนระบบ ประกอบดวย การวางแผน การกําหนดผูรับผิดชอบ เปาหมาย ตัวช้ีวัด
ในกระบวนการ มีการติดตามและปรับปรุงอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือมุงเนนคุณคาสูประชาชน/ผูรับบริการ    
ยังไมมีการดําเนินการในเรื่องดังกลาว เน่ืองจาก (ระบุ) ............................................................................................................ 

6.2.2 √ 
 
 

� 

หนวยงานมีการสรางนวัตกรรมในการปรับปรุงกระบวนการ การบริการประชาชน และความสะดวกในการส่ือสาร เชน การพัฒนา
แอพพลิเคชั่น เพ่ือใหประชาชนสามารถเรียนรูขั้นตอนการบริการ และรับรูขาวสาร ตลอดจนขอมูลจากผูรับบริการ ตัวอยางเชน 
ระบบ save mom operation, facebook messenger “9 ยางเพ่ือสรางลูก” และแอพพลิเคชั่น มะเร็งเตานม 
ยังไมมีการดําเนินการในเรื่องดังกลาว เน่ืองจาก (ระบุ) ............................................................................................................ 

 

 

 

 


