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ประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 ด้วยตนเอง 
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 

การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 จะท าให้หน่วยงานทราบว่าตนเองอยู่ในระดับใด มีจุดเด่น หรือควรปรับปรุง พัฒนาในเรื่องใด ดังน้ัน หน่วยงานควรประเมินสถานะของตนเองตามความเป็นจริง เพื่อ
ให้ผลการประเมินสะท้อนการด าเนินงานท่ีเกิดขึ้นจริง ซ่ึงจะท าให้หน่วยงานของท่านมีข้อมูลประกอบการวางแผนและพัฒนาหน่วยงานสู่ระบบราชการ 4.0 ต่อไป  

แบบประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 ด้วยตนเอง ประกอบด้วย 6 หมวด ให้หน่วยงานประเมินโดยตอบค าถามในข้อน้ันๆ ท่ีตรงกับการด าเนินงานท่ีเกิดขึ้นจริงและยกตัวอย่างการด าเนินงานท่ีส าคัญ/เกี่ยวข้องกับพันธกิจ
หลัก หรืออธิบายโดยสรุปเฉพาะสิ่งท่ีเป็นสาระส าคัญสะท้อนคุณค่าท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 

ระดับ 1 วิเคราะห์ผลการด าเนินงานทีผ่่านมา Assessment 

ประเด็นการพัฒนาองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 การด าเนินการ จุดเด่น ปรับปรุง/พัฒนา 
หมวด 1 การน าองค์การ    
1.1 ระบบการน าองค์กรที่สร้างความยั่งยืน    
1.1.1  

 
 
 

ผู้บริหารก าหนดทิศทางองค์การท่ีรองรับพันธกิจปัจจุบัน และมีการ
สื่อสารถ่ายทอดไปสู่ผู้ปฏิบัติทุกระดับของหน่วยงานอย่างท่ัวถึง ทัน
การณ์  
หมายเหตุ *ระดับบทบาทใหม่ในการปฏิรูป มีดังนี้ 
หมวด 1 = Policy advisor/ Policy maker 
หมวด 2 = Researcher/ Innovator/ Facilitator 
หมวด 3 = Complete V-shape producer/ Near complete V-shape 
producer/ Message messenger 
 

 ประวัติ 
http://nich.anamai.moph.go.th/main.php?

filename=History 
(ค าส่ังกรม) “เป็นสถาบันชั้นน าระดับชาติ ด้านการส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก และครอบครัวต้นแบบ” มีกลุ่มเป้าหมาย
ตั้งแต่ทารกในครรภ์ถึงเด็กอายุ 5 ปี ซ่ึงเป็นรากฐานการ
น าไปสู่เด็กไทยมีพัฒนาการสมวัย แข็งแรง เก่ง ดี มีสุข  โดย
มีบทบาทหน้าที่  
1.เป็นองค์กรต้นแบบ การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 
2.พัฒนางานวิจัยวิชาการ ด้านคลินิก และน าไปสู่การปฏิบัติ 
3.จัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายระดับประเทศ และ
ยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ ด้านส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 
4.เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ให้กับสถาบันพัฒนาการเด็กของ
กระทรวงสาธารณสุข และภาคีเครือข่ายท้ังระดับประเทศ 
และต่างประเทศ 
5.เป็นสถาบันชั้นน าให้บริการเฉพาะทางด้านส่งเสริม

- เป็นหน่วยงานด้านเด็กสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข และมีบทบาท
หน้าท่ีในการบูรณาการพัฒนาการ
เด็ก 4 กระทรวง (กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ 
กระทรวงมหาดไทย และ
กระทรวงศึกษาธิการ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ประสานภาคีเครือข่ายจัดต้ัง
หน่วยบริการเฉพาะทางด้าน
ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก (หมวด 1 ) 
ระยะเวลา เม.ย.- มิ.ย.63 (อก.) 

http://nich.anamai.moph.go.th/main.php?filename=History
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ประเด็นการพัฒนาองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 การด าเนินการ จุดเด่น ปรับปรุง/พัฒนา 
พัฒนาการเด็ก 
6.ประสานความร่วมมือภาคีเครือข่ายการส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กทั้งในและต่างประเทศ 
พันธกิจ: 
http://nich.anamai.moph.go.th/main.php?filena
me=vision  
- พัฒนาองค์ความรู้ 
- ถ่ายทอดองค์ความรู้ 
- ประสานภาคีเครือข่าย 
- เป็นศูนย์การเรียนรู้และอ้างอิงด้านส่งเสริมพัฒนาอนามัย
เด็กแรกเกิดถึง 5 ปี 
ทิศทางการก าหนด :  
- บทบาทใหม่*  
- นโยบายรัฐมนตรี/รัฐบาล ได้แก่ เล่นเปลี่ยนโลก พ่อแม่
คุณภาพ สุขภาพวัยท างาน ห้องปลอดฝุ่น PM2.5 และ
สิ่งแวดล้อมในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
การสื่อสาร :  
- ภายใน ประชุมแจ้งเพื่อทราบประจ าเดือน และสื่อสารทาง
ไลน์หน่วยงาน 
- ภายนอก/ภาคี ประชุมเชิงปฏิบัติการกับภาคีเครือข่าย และ
สื่อสารทางไลน์ กลุ่ม DSPM  DSPMกรมอนามัย  
ผลการวิเคราะห์การน าองค์กร 
1.มีสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ต้นแบบ 2 แห่ง เป็นแหล่ง
เรียนรู้และศึกษาดูงานท้ังในและต่างประเทศ  
2.พัฒนางานวิจัยวิชาการ ด้านคลินิก ยังท าได้ไม่ดีพอ ควรมี
การจัดท าฐานข้อมูลรวบรวมงานวิจัยด้านพัฒนาการเด็ก 
ร่วมกับส านักผู้ทรงคุณกรมอนามัย รร.แพทย์ ราชวิทยาลัย
กุมาร ชมรมจิตเวชเด็กและวัยรุ่น 
3. น าเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 
โดยร่วมกับ ร่วมกับคณะกรรมการเด็กและเยาวชน ร่วม
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ประเด็นการพัฒนาองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 การด าเนินการ จุดเด่น ปรับปรุง/พัฒนา 
จัดท ายุทธศาสต์การพัฒนาเด็กปฐมวัย ส่งสภาพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (จ านวน 2 โครงการ เป้าหมาย
ในกลุ่มเด็ก 0-2 ปีและ เด็ก 3 – 6 ปี) 
4.เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ร่วมกับ JICA , CMLV 
5. การให้บริการเฉพาะทางด้านส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ยังไม่
เป็นชั้นน าระดับประเทศ ควรมีการเปิดเป็นศูนย์/หน่วย
บริการด้านส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 
6.ประสานความร่วมมือภาคีเครือข่ายการส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กทั้งในและร่วมกับประเทศญี่ปุ่นขับเคลื่อนงานศูนย์นมแม่ 
 

1.1.2  
 
 

ผู้บริหารก าหนดทิศทาง เพื่อให้เกิดการสร้างนวัตกรรมท่ีมุ่งเน้น
ผู้รับบริการ/ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   
- ทิศทางคือ .................................................................... 

ยังไม่มีการด าเนินการในเรื่องดังกล่าว เนื่องจาก (ระบุ) 
........................................................... 

มีการก าหนดทิศทางเชิงปฏิบัติการ โดย ปี 2563 มีนโยบาย 
ขับเคลื่อนการด าเนินงานดังน้ี 
1.Inspiration :  
-สร้างแรงบันดาลใจให้เห็นความส าคัญของการพัฒนาเด็ก 
และขับเคลื่อน มหัศจรรย์1,000วันแรกของชีวิต,มาตรฐาน
สถานพัฒนาเดก็ปฐมวัยแห่งชาติ,เด็กไทย เล่นเปลี่ยนโลก 
โดยเชื่อมโยงกับพ่อแม่และผู้ดูแลเด็กและชุมชน  
-เจ้าหน้าท่ีสุขภาพดี มีความสุขและท างานเป็นทีม 
2.Coaching :เจ้าหน้าท่ีคิดและท างานในบทบาทหน้าท่ี ,PA 
โดยมีหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มเป็นโค้ชให้ค าชี้แนะ และ
สนับสนุน (บทบาทโค้ช คือสร้าง Inspiration, coaching, 
counseling) และน าผลงานเผยแพร่ และหรือมี
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในwebsiteสถาบันฯ 
3.Counseling:ให้มีรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและวิชาการ 
และรองฝ่ายบริการ ให้การปรึกษา แก่เจ้าหน้าท่ี ในกลุ่มงาน 

1.ทิศทางการด าเนินงานก าหนดขึ้น
ตามพันธกิจและนโยบายรัฐบาล 
สนับสนุนการด าเนินงานเพื่อ
วางรากฐานใหเ้ด็กไทยมีพัฒนาการ
สมวัย แข็งแรง เก่ง ดี มีสุข ได้แก่  
-ขับเคลื่อน มหัศจรรย์1,000วันแรก
ของชีวิต 
-มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติ 
-เด็กไทย เล่นเปล่ียนโลก โดย
เชื่อมโยงกับพ่อแม่และผู้ดูแลเด็กและ
ชุมชน 
-เจ้าหน้าท่ีสุขภาพดี มีความสุขและ
ท างานเป็นทีม มีรองผู้อ านวยการให้
ค าปรึกษาแนะน าการขับเคลื่อนงาน 
 

-  

1.2 การมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ผ่านการสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากร และเครือข่าย
ทั้งภายในและภายนอก 
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ประเด็นการพัฒนาองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 การด าเนินการ จุดเด่น ปรับปรุง/พัฒนา 
1.2.1  

 
 
 

มีกลไก/แนวทางในการส่งเสริมใหเ้ครือข่ายภายนอก (ภาคประชาชน 
ภาคเอกชน ท้องถิ่น) เข้ามามีส่วนร่วมในการท างาน (ร่วมคิด ร่วมท า 
ร่วมตรวจสอบ)  
- กลไก/แนวทางดังกล่าว คือ ........................................... 
ยังไม่มีการด าเนินการในเรื่องดังกล่าว เนื่องจาก (ระบุ) ..................  

ขับเคลื่อนการด าเนินงานร่วมกับเครือข่ายภายนอก 
1.บูรณาการความร่วมมือ 4 กระทรวงหลัก (กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงศึกษาธิการ) ใน
การพฒันาเด็กปฐมวัย ได้มีการจัดท า MOU ปี 2560 
2.ขับเคลื่อนงานระดับกระทรวงสาธารณสุข ผ่านการตรวจ
ราชการ พร้อมร่วมก าหนด Inspiration Gailine ในการ
ก ากับติดตามงานเด็กปฐมวัย 
3. มีศูนย์อนามัยท่ี 12 เขต และสถาบันสุขภาวะเขตเมือง
เป็นทีมในการขับเคลื่อนงานพัฒนาการเด็กระดับประเทศ 
4.ขับเคลื่อนการด าเนินงานผ่าน คณะกรรมการสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยแห่งชาต ิประกอบด้วย พระสงฆ์ ผู้แทนเทศบาล
นครนนทบุร ีสาธารณสุข ชุมชน ครู/ผู้ดูแลเด็กเครือข่าย
ผู้ปกครองท้ัง 2 ศูนย์ 

- มีส่วนร่วมในการประชุมพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย ผ่านคณะกรรมการเด็กและ
เยาวชน โดยบูรณาการความร่วมมือ 
4 กระทรวงหลัก 

1. น าเสนอวาระเข้าในการประชุม 
Cluster แม่และเด็ก ให้เสนอต่อ
คณะกรรมการเด็กและเยาวชนให้มี
การประชุมอย่างสม่ าเสมอ ทุก 3 
เดือน โดยผลัดเปลี่ยนการเป็น
เจ้าภาพ และกรมอนามัยขอเป็น
เจ้าภาพหลักในนามกระทรวง
สาธารณสุขในการจัดประชุม 1 
ครั้ง ระยะเวลา ม.ค.-ก.ย.63 
(แพทย์หญิงนนธนวนัณท์ สุนทรา) 

2. รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และ
คือข้อมูลผ่านการตรวจราชการ 
และเผยแพร่ใน website 
ระยะเวลา ไตรมาสละ 1 ครั้ง 
(บรย. วนถ. ศส.) 

1.2.2  
 
 
 

มีกลไก/แนวทางในการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมของกระบวนการ
ท างานและการให้บริการท่ีด าเนินการร่วมกับเครือข่าย  
- นวัตกรรมการท างาน/การให้บริการท่ีท าร่วมกับเครือข่าย คือ 

......................................................................................... 
- เครือข่ายท่ีเข้ามามีส่วนร่วม คือ 

......................................................................................... 
ยังไม่มีการด าเนินการในเรื่องดังกล่าว เนื่องจาก (ระบุ)  

นวัตกรรม  
1. พัฒนาคู่มือ DSPM ปรับปรุงปี 2563 ตามข้อเสนอแนะ
จากผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็กปฐมวัย และบุคลากร
สาธารณสุขจากส่วนกลางและภูมิภาค 
https://bit.ly/2MM4yJq  
2. ร่วมสร้าง ร่วมขับเคลื่อน และร่วมใช้มาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ กับ 4 กระทรวง 
http://nich.anamai.moph.go.th/ewt_news.

php?nid=331&filename=index 

 
1. คู่มือ DSPM มีเครือข่ายผู้ใช้งาน
ท่ัวประเทศ ช่วยสะท้อนข้อมูลการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
2. สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 
มีสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในสังกัด 2 
แห่ง ท าให้มีประสบการณ์จริงในการ
น าไปใช้พัฒนาให้ดีขึ้น 

 
1. ร่วมพัฒนาสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข 57 แห่ง ระยะเวลา 
ม.ค.-ก.ย.63 (ศส.) 

หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์    

2.1 แผนขับเคลื่อนในทุกระดับและทุกภาคส่วน    

https://bit.ly/2MM4yJq
http://nich.anamai.moph.go.th/ewt_news.php?nid=331&filename=index
http://nich.anamai.moph.go.th/ewt_news.php?nid=331&filename=index
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ประเด็นการพัฒนาองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 การด าเนินการ จุดเด่น ปรับปรุง/พัฒนา 
2.1.1  

 
 

แผนการด าเนินงาน/แผนการปฏิบัติการ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ ตอบสนองความต้องการของประชาชน/ผู้รับบริการ และ
มีช่องทางการสื่อสารถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ  
ยังไม่มีการด าเนินการในเรื่องดังกล่าว เนื่องจาก (ระบุ) 
....................................................................................................... 

มี แผนการปฏิบัติการประจ าปี 2563 ภายใต้แผนงานพัฒนา
คนตลอดช่วงชีวิต โครงการพัฒนา 
- ขับเคลื่อนการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัย 57 แห่ง สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
http://nich.anamai.moph.go.th/ewt_dl_lin

k.php?nid=440 
- จัดท าแผนประชุม Conference ขับเคลื่อนมาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติหรือสารให้ศูนย์อนามัยรับรู้และ
ขับเคลื่อนงานระดับพื้นท่ี 
http://nich.anamai.moph.go.th/ewt_news.

php?nid=470&filename=download 
- ก าหนดกรอบแผนปฏิบัติงานโครงการ “เด็กไทยเล่นเปล่ียน
โลก” 
 

กิจกรรมต่อเนื่อง 1.คุ้นเคยน้ า 2. 
ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 3.
คลินิกโภชนาการและส่งเสริม
พัฒนาการในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  
กิจกรรมใหม่ที่ด าเนินการ 1. 
ส่งเสริมการเล่านิทาน 2.โครการ
เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก  
 
 

ภายใน  
- จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
บุคคลากร (อก.) ระยะ ม.ค.-ก.ค.
63 
ภายนอก 
- เพิ่มการให้ความรู้ส าหรับครู พี่
เลีย้งผู้ดูแลเด็กในสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยในเขต กทม. (ศส.) 
ระยะเวลา เมษายน – พฤษภาคม
2563 
- จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ศูนย์ต้นแบบเด็กต่ ากว่า 3 ปี ท่ีใช้
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติ (ศส.) (ระยะ 6-8 ม.ค.63) 
 

2.1.2 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

แผนด าเนินงาน/แผนการปฏิบัติการ มีการค านึงถึงการลดต้นทุน การ
ปรับปรุงการให้บริการ การเพิ่มความรวดเร็ว และสร้างคุณค่าต่อ
ผู้รับบริการ/ประชาชน โดยใช้วิธีการ เช่น 
- ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับปรุงกระบวนการ/การ

บริการ ได้แก่ .................................................................. 
- การปรับปรุงกระบวนการ ลดการท าซ้ าและความผิดพลาด ได้แก่ 

.................................................................................... 
- การใช้นวัตกรรมในการปฏิบัติงาน ได้แก่ 

....................................................................................................

..................... 
ยังไม่มีการด าเนินการในเรื่องดังกล่าว เนื่องจาก (ระบุ) 
....................................................................................................... 

- ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับปรุงกระบวนการ/
การบริการ เช่น การตอบข้อซักถามประชาชนท่ีมีข้อสงสัย
เกี่ยวกับเด็กปฐมวัย ใน Inbox ผ่านทางเพจ Facebook 
ของสถาบันฯ 
https://www.facebook.com/NichAnamai/inbox/?ma
ilbox_id=698166274033578&selected_item_id=748
158989034306  
- การปรับปรุงกระบวนการ ลดความผิดพลาด 
“กระบวนการเบิกจ่ายเงินทดรองราชการ” “กระบวนการ
เบิกจ่ายงบประมาณ” “กระบวนการยืมเงินงบประมาณ” 
- การใช้นวัตกรรมในการปฏิบัติงาน เช่น การถ่ายทอด
กิจกรรมโรงเรยีนพ่อแม่ ผ่านทาง Facebook live การ
ประชุมขับเคลื่อนมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
ผ่านทาง VDO conference  https://bit.ly/36dfNm1  
 

- การตอบข้อซักถามประชาชนท่ีมีข้อ
สงสัยเกี่ยวกับเด็กปฐมวัย ใน Inbox 
ผ่านทางเพจ Facebook ของสถาบัน
ฯ  
- ลดความผิดพลาด “การยืมเงิน
ราชการ” 
- การถ่ายทอดกิจกรรมโรงเรียนพ่อ
แม่ ผ่านทาง Facebook live การ
ประชุมขับเคลื่อนมาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ผ่านทาง 
VDO conferrence 
 

- จัดท าข้อเสนอแก้ไขสัญญาณ
เครือข่ายในการประชุมผ่าน VDO 
conference เน่ืองจากสัญญาณไม่
เสถียร (บรย.) (ม.ค.63) 

http://nich.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=440
http://nich.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=440
http://nich.anamai.moph.go.th/ewt_news.php?nid=470&filename=download
http://nich.anamai.moph.go.th/ewt_news.php?nid=470&filename=download
https://www.facebook.com/NichAnamai/inbox/?mailbox_id=698166274033578&selected_item_id=748158989034306
https://www.facebook.com/NichAnamai/inbox/?mailbox_id=698166274033578&selected_item_id=748158989034306
https://www.facebook.com/NichAnamai/inbox/?mailbox_id=698166274033578&selected_item_id=748158989034306
https://bit.ly/36dfNm1
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หมวด 3 การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย    

3.1 ระบบข้อมูลและสารสนเทศที่ทันสมัย เพื่อน ามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการ
ให้บริการและการเข้าถึง  

   

3.1.1  
 
 
 

หน่วยงานมีการค้นหาและรวบรวมข้อมูลความต้องการและความ
คาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีวิธีการรับฟังและการ
สื่อสารที่หลากหลาย เช่น การประชุมระดมความคิดเห็น แบบสอบถาม 
สัมมนา เป็นต้น และน ามาประมวลผลเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   
ยังไม่มีการด าเนินการในเรื่องดังกล่าว เนื่องจาก (ระบุ) 
....................................................................................................... 

มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 
-website หน่วยงาน facebook Line @ครอบครัวคุณภาพ
Vallop @สถานอนามัยเด็กกลาง @DSPM กรมอนามัย 
@DSPM @ 
-สอบถามความต้องการผู้ปกครอง ในการจัดกิจกรรม
โรงเรียน พ่อแม่  
-จัดท าแบบส ารวจความต้องการก่อนเข้าการประชุม 
 

- จัดกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ ตรงกับ
ความต้องการของผู้ปกครอง 
- จั ดท าแน วท างก ารด า เนิ น งาน
ขับเคลื่อนงานส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ระดับจังหวัด (CPM Guideline) 

- จัดท ากระบวนการติดตามและ
ป ระ ม วล ผ ล ข้ อ คิ ด เห็ น  เส น อ
ผู้บริหารทราบ ทุกกลุ่ม (ม.ค.-ก.ย.
63) 

3.1.2  
 
 
 

หน่วยงานมีการน าเทคโนโลยีมาใช้ค้นหา รวบรวมข้อมูล เพื่อน าไปสู่
การพัฒนา ปรับปรุง ให้ตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวัง
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- เทคโนโลยีท่ีใช้ คือ 

....................................................................................................

.................................................... 
ยั ง ไม่ มี ก ารด า เนิ น ก าร ใน เรื่ อ งดั งกล่ าว  เ น่ื อ งจ าก  (ระบุ ) 
....................................................................................................... 

- ส ารวจความพึงพอใจโดยใช้ Google Drive 
สื่อสารข้อมูลผ่านกรุ๊ปไลน์และน าข้อมูลมาสรุปและจัดท า
ข้อเสนอ 
- ใชโ้ปรแกรม  Kid Diary 
https://school.kiddiary.in.th/login น ามาใช้ใน
ส่วนของการแปลผลการเจริญเติบโต และภาวะโภชนาการ
เด็กปฐมวัย และแจ้งผลแก่ผู้ปกครอง/ผู้รับบริการ (นอกจากน้ี
น ามาใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องของการ plot กราฟ
การเจริญเติบโตของผู้ดูแลเด็ก และใช้โปรแกรม Thai 
school lunch 
https://www.thaischoollunch.in.th/ เป็น
โปรแกรมท่ีเชื่อมโยงกับ Kid Diary ใช้ส าหรับเป็นตัวอย่างใน
การจัดอาหารมื้อกลางวันและอาหารว่างในสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 
- มีเครื่องมือในการรับช าระค่าบริการดูแลเด็กผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องรูดบัตร) ได้มา ปี 2560 

โปรแกรม Thai school lunch เป็น
โปรแกรมท่ีเชื่อมโยงกับ Kid Diary ใช้
ส าหรับเป็นตัวอย่างในการจัดอาหาร
มื้อกลางวันและอาหารว่างในสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย 

- รับสมัครเด็กเข้ารับบริการ ผ่าน
ช่องทางออนไลน์ เพิ่มเติมจาก
ช่องทางปกติ (ศส. มค.-มี.ค.63) 

- จัดท าหนังสือแจ้งกองคลัง กรม
อนามัย  สอบถามความชัดเจนการ
ใช้เครื่องมือรับช าระค่าบริการดูแล
เด็กผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(เครื่องรูดบัตร) (อก. ม.ค.-มี.ค.63) 

3.2 การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียเพื่อน ามาใช้ประโยชน์ 

   

3.2.1  
 
 

หน่วยงานมีการประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อน ามาวิเคราะห์และปรับปรุงการท างาน  
ยังไม่มกีารด าเนินการในเรื่องดังกล่าว เนื่องจาก (ระบุ) 

- มีแบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมโรงเรียน 
พ่อแม่  
http://nich.anamai.moph.go.th/ewt_news.p

- หน่วยงานมีการจัดสรุปบทเรียนการ
ด าเนินงานเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม (AAR) 

 

https://school.kiddiary.in.th/login
https://www.thaischoollunch.in.th/
http://nich.anamai.moph.go.th/ewt_news.php?nid=252&filename=index
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ประเด็นการพัฒนาองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 การด าเนินการ จุดเด่น ปรับปรุง/พัฒนา 
.......................................................................................................  hp?nid=252&filename=index 

- มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนา
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย(3 เดือน – 3 ปี) สู่ความเป็นเลิศศูนย์
การเรียนรู้คู่นมแม่ 
- มีการส ารวจความพึงพอใจผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาศักยภาพ Child Project Manager [CPM] ระดับเขต
และจังหวัดในการขับเคลื่อนพัฒนาการเด็กระดับประเทศ 

3.2.2  
 
 
 

หน่วยงานน าผลการประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาวิเคราะห์ เพื่อหาแนวทางในการ
ปรับปรุงกระบวนการท างาน/แก้ไขปัญหาในเชิงรุก เพื่อยกระดับ
คุณภาพการให้บริการ 
- แนวทางการปรับปรุงกระบวนงาน / ปัญหาและวิธีการแก้ไขเชิงรุก

คือ ................................................................................  
ยังไม่มีการด าเนินการในเรื่องดังกล่าว เนื่องจาก (ระบุ) 
....................................................................................................... 

กระบวนการเชิงรุก : รับฟังความต้องการของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อน ามาออกแบบกระบวนการจัด
กิจกรรม 
 

- จัดกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ ตรงกับ
ความต้องการของผู้ปกครอง 
- จัดท าแนวทางการด าเนินงาน
ขับเคลื่อนงานส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ระดับจังหวัด (CPM Guideline) 

 

3.3 การสร้างนวัตกรรมการบริการที่สร้างความแตกต่าง และสามารถตอบสนอง
ความต้องการเฉพาะ 

   

3.3.1  
 

หน่วยงานมีการทบทวนและปรับปรุงบริการ และมีช่องทางการสื่อสาร
ท่ีสามารถเข้าถึงผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก 
 ยังไม่มีการด าเนินการในเรื่องดังกล่าว เนื่องจาก (ระบุ) 
....................................................................................................... 

มีการทบทวนปรับปรุงการจัดกิจกรรมและเพิ่มช่องทางการ
สื่อสารให้ผู้เข้ารับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าถึงได้มาก
ขึ้น 

มีการถ่ายทอด Facebook live ใน
การจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น โรงเรียน
พ่อแม่ ทักษะการเล่านิทาน ทักษะ
การสื่อสารเพื่อให้ผู้สนใจเข้าถึง
ได้มากขึ้น 

 

3.3.2  
 
 

หน่วยงานมนีวัตกรรมท่ีตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียเฉพาะกลุ่ม (Segmentation Service) คือ 
...............................................................................................................
.............................. (ให้ระบุงานบริการ/กระบวนการ)  
ยังไม่มีการด าเนินการในเรื่องดังกล่าว เนื่องจาก (ระบุ) 
....................................................................................................... 

- เพิ่มช่องทางอื่นในการเข้าถึง DSPM 
- เพิ่มช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ในการเข้าถึงคู่มือแนวทางการ
อบรมเลี้ยงดูส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กอายุต่ า
กว่า 3 ปี 

- สร้าง QR Code DSPM ลงในคู่มือ 
DSPM พร้อม link คลิปวีดีโอ 
- สร้าง E-plublic คู่มือแนวทางการ
อบรมเลี้ยงดูส่งเสริมพัฒนาการและ
การเรียนรู้ของเด็กอายุต่ ากว่า 3 ปี 

 

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้    

http://nich.anamai.moph.go.th/ewt_news.php?nid=252&filename=index
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ประเด็นการพัฒนาองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 การด าเนินการ จุดเด่น ปรับปรุง/พัฒนา 
4.1 การจัดการความรู้ และใช้องค์ความรู้เพื่อเรียนรู้ พัฒนา แก้ปัญหา และสร้าง
นวัตกรรม  

   

4.1.1  
 
 

หน่วยงานมีกระบวนการจัดการความรู้ (รวบรวม วิเคราะห์ เผยแพร่) 
อย่างเป็นระบบ เช่น การรวบรวมเป็นคู่มือหรือเอกสาร การจัดท าเป็น
ฐานข้อมูล การจัดท าเป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อใช้ในการเรียนรู้ และต่อ
ยอดการพัฒนาของหน่วยงาน 
ยังไม่มีการด าเนินการในเรื่องดังกล่าว เนื่องจาก (ระบุ) 
....................................................................................................... 

- มีการกระบวนการจัดการความรู้และรวบรวมเป็นคู่มือ/
เอกสารในหลายเรื่อง เช่น ห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
กระบวนการเบิกจ่ายเงิน แนวทางการด าเนินงานขับเคลื่อน
งานส่งเสริมพัฒนาการเด็กระดับจังหวัด (CPM Guideline) 
 

 - สร้างกระบวนการรวบรวมข้อมูล
ความรู้ให้เป็นรูปธรรมชัดเจน เช่น 
ท า KM ทุกกลุ่ม (มค.-มี.ค.63) 
- จัดท าช่องทางระบบฐานข้อมูล
จัดเก็บการจัดการความรู้ผ่าน
เว็บไซต ์(บรย.) เดือนมกราคม 
2563 
- จัดกระบวนการคัดกรองในการ
เผยแพร่เอกสาร/หนังสือ/คู่มือ ให้
เป็นเอกเทศมากขึ้น เพื่อความ
รวดเร็วในการเผยแพร่ข้อมูล ทุก
กลุ่ม (มค.-ก.ย.63) 

4.1.2  
 
 
 

หน่วยงานมกีารเชื่อมโยงข้อมูล สารสนเทศ องค์ความรู้ จากภายนอก
หน่วยงาน เพื่อน าไปใช้สร้าง/พัฒนานวัตกรรม/แก้ปัญหา   
- การเชื่อมโยงข้อมูล เช่น 

....................................................................................................

...................................................... 
- การสร้าง/พัฒนานวัตกรรม/แก้ปัญหา  คือ 

....................................................................................................

....................... 
ยังไม่มีการด าเนินการในเรื่องดังกล่าว เนื่องจาก (ระบุ) 
............................................................................................................ 

- ใช้ข้อมูลสารสนเทศจากฐานข้อมูลสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
https://ecd.dcy.go.th/index.php/km/cai  
– ข้อมูลพัฒนาการเด็กปฐมวยัใช้ HDC ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศกระทรวงสาธารณสุข 
https://hdcservice.moph.go.th/hdc/reports/
page.php?cat_id=1ed90bc32310b503b7ca9b
32af425ae5  
 
การวิเคราะห์ข้อมูลแล้วสรุปสถานการณ์เผยแพร่ website 
ช่วยลดขั้นตอนการค้นหาข้อมูล จัดท ารายงาน และเป็นแหล่ง
อ้างอิงข้อมูลพัฒนาการ 
http://nich.anamai.moph.go.th/more_news.
php?cid=50  

 - ส ารวจความต้องการในการใช้
ข้อมูล ของนักวิชาการ เพื่อท า Link 
ข้อมูลหน้า website สถาบันฯ 

หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร    

5.1 การสร้างวัฒนธรรมการท างานที่ดี มีประสิทธิภาพ และความร่วมมือ    

https://ecd.dcy.go.th/index.php/km/cai
https://hdcservice.moph.go.th/hdc/reports/page.php?cat_id=1ed90bc32310b503b7ca9b32af425ae5
https://hdcservice.moph.go.th/hdc/reports/page.php?cat_id=1ed90bc32310b503b7ca9b32af425ae5
https://hdcservice.moph.go.th/hdc/reports/page.php?cat_id=1ed90bc32310b503b7ca9b32af425ae5
http://nich.anamai.moph.go.th/more_news.php?cid=50
http://nich.anamai.moph.go.th/more_news.php?cid=50
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ประเด็นการพัฒนาองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 การด าเนินการ จุดเด่น ปรับปรุง/พัฒนา 
5.1.1  

 
 

หน่วยงานมีการสร้างวัฒนธรรมในการท างานท่ีเป็นมืออาชีพ คือ มี
ความรอบรู้ เชี่ยวชาญ ถูกต้องตามมาตรฐาน และเปิดโอกาสในการ
น าเสนอความคิดริเริ่ม สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ของบุคลากร  
ยังไม่มีการด าเนินการในเรื่องดังกล่าว เนื่องจาก (ระบุ) 
............................................................................................................ 

การท างานท่ีเป็นมืออาชีพ  
- อบรมพัฒนาศักยภาพครู ผู้ดูแลเด็ก  
- หลักสูตรพยาบาล 4 เดือน 
- อบรมการใช้คู่มือ DSPM ส าหรับเจ้าหน้าท่ี 
- อบรมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ส าหรับครูพี่เล้ียง 

- อบรมการใช้คู่มือ DSPM ส าหรับ
เจ้าหน้าท่ี 
- อบรมทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ ส าหรับครูพี่เลี้ยง 

- จัดท ากิจกรรมส่งเสริมความ
เชี่ยวชาญกลุ่มงานสนับสนุน (อก.) 
เม.ย.-ก.ค.63 

5.1.2  
 

หน่วยงานมีการน าปัจจัยท่ีส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากร มาสร้าง
ให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน   

ยังไม่มีการด าเนินการในเรื่องดังกล่าว เนื่องจาก (ระบุ) 
..........................................................................................................
.. 

ยังไม่ได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ เพื่อจัดท าเป็นแผนการ
สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

 - จัดท าเป็นแผนการสร้างแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงาน (อก.) ม.ค.-
ก.ย.63 

หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ    

6.1 กระบวนการท างานที่เชื่อมโยงตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ เพื่อน าไปสู่ผลลัพธ์
ที่ต้องการ 

   

6.1.1  
 
 

หน่วยงานมีการออกแบบกระบวนการท างานท่ีเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นจน
จบกระบวนการ (end to end process) เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ท่ีมีคุณค่า
แก่ประชาชน รวมถึงประสานการท างานท่ีข้ามส่วนราชการเพื่อให้เกิด
ประสิทธิผลสูงสุด 
ยังไม่มีการด าเนินการในเรื่องดังกล่าว เนือ่งจาก (ระบุ) 

........................................................................................................ 

ยังไม่มีการด าเนินการในเรื่องดังกล่าว เนื่องจากยังอยู่ใน
กระบวนการรวบรวมข้อมูล 

 - ให้ทุกหน่วยงานวิเคราะห์จัดท า
กระบวนงานในหน้าท่ีความ
รับผิดชอบของตัวเอง 

6.1.2  
 
 

หน่วยงานมีการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดกระบวนการและการ
ติดตามรายงานผลอย่างรวดเร็ว  
- เทคโนโลยีท่ีน ามาใช้ คือ  

................................................................................................... 
ยังไม่มีการด าเนินการในเรื่องดังกล่าว เนื่องจาก (ระบุ) 

........................................................................................................ 

 - ใช้ระบบ Line ในการก ากับติดตามงาน รายงาน
ความก้าวหน้า 
- ใช้ e-mail  
- ระบบ DOC กรมอนามัย 

 ก าหนดหลักเกณฑ์ การสื่อสารผ่าน
ไลน์ สถาบันพัฒนาอนามัยเด็ก
แห่งชาติ (หมวด 6) 

6.2 การสร้างนวัตกรรมในการปรับปรุงผลผลิต กระบวนการ และบริการ    

6.2.1  
 
 

หน่วยงานมีการบริหารจัดการกระบวนการอย่างเป็นระบบ 
ประกอบด้วย การวางแผน การก าหนดผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ตัวชี้วัด
ในกระบวนการ มีการติดตามและปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอ เพื่อมุ่งเน้น

- การติดตามการเบิกจ่ายผ่านระบบ DOC กรมอนามัย 
http://doc.anamai.moph.go.th/  
- การถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่การปฏิบัติและจัดประชุมก ากับ

 - สร้างระบบการก ากับติดตามการ
ด าเนินงาน  
- อบรมการเขียนการกระบวนงาน

http://doc.anamai.moph.go.th/
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ประเด็นการพัฒนาองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 การด าเนินการ จุดเด่น ปรับปรุง/พัฒนา 
คุณค่าสู่ประชาชน/ผู้รับบริการ    
ยังไม่มีการด าเนินการในเรื่องดังกล่าว เนื่องจาก (ระบุ) 
............................................................................................................ 

ติดตาม รายบุคคล 

6.2.2  
 
 

หน่วยงานมีการสร้างนวัตกรรมในการปรับปรุงกระบวนการ การ
บริการประชาชน และความสะดวกในการสื่อสาร เช่น การพัฒนา
แอพพลิเคชั่น เพื่อให้ประชาชนสามารถเรียนรู้ขั้นตอนการบริการ และ
รับรู้ข่าวสาร ตลอดจนข้อมูลจากผู้รับบริการ 
ยังไม่มีการด าเนินการในเรื่องดังกล่าว เนื่องจาก (ระบุ) 
............................................................................................................ 

- สร้าง QR Code DSPM ลงในคู่มือ DSPM 
http://nich.anamai.moph.go.th/main.php?f

ilename=DSPM60_Bookพร้อม link คลิปวีดีโอ 
การประเมินตามช่วงอายุ 
https://www.youtube.com/watch?v=EIqa

2KmwIYI  
- สร้าง E-plublic คู่มือแนวทางการอบรมเลี้ยงดูส่งเสริม
พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กอายุต่ ากว่า 3 ปี 
http://nich.anamai.moph.go.th/main.php?fil
ename=English 

 - จัดท าแผนประชาสัมพันธ์ สื่อสาร
การใช้สารสนเทศของสถาบันฯ 

 

 

 

ระดับ 2 ข้อเสนอเพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงาน Advocacy /Intervention 
 

1.ข้อเสนอเชิงนโยบาย (หมวด 1 = Policy advisor/ Policy maker) 

  - ประสานภาคีเครือข่ายจัดต้ังหน่วยบริการเฉพาะทางด้านส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ระยะเวลา เม.ย.- ก.ย.63 (อก./นายช านาญ แป้นหลง) 
- น าเสนอวาระเข้าในการประชุม Cluster แม่และเด็ก ให้เสนอต่อคณะกรรมการเด็กและเยาวชนให้มีการประชุมอย่างสม่ าเสมอ ทุก 3 เดือน โดยผลัดเปลี่ยนการเป็นเจ้าภาพ และกรมอนามัยขอเป็นเจ้าภาพหลักในนาม

กระทรวงสาธารณสุขในการจัดประชุม ระยะเวลา ม.ค.- ก.ย.63 (แพทย์หญิงนนธนวนัณท์ สุนทรา) 

-รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และคือข้อมูลผ่านการตรวจราชการ และเผยแพร่ใน website ระยะเวลา ไตรมาสละ 1 ครั้ง (บรย. วนถ. ศส.) 

http://nich.anamai.moph.go.th/main.php?filename=DSPM60_Book
http://nich.anamai.moph.go.th/main.php?filename=DSPM60_Book
https://www.youtube.com/watch?v=EIqa2KmwIYI
https://www.youtube.com/watch?v=EIqa2KmwIYI
http://nich.anamai.moph.go.th/main.php?filename=English
http://nich.anamai.moph.go.th/main.php?filename=English
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2.ข้อเสนอเชิงมาตรการ (หมวด 2 = Researcher/ Innovator/ Facilitator) 

 - จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคคลากร (อก.) ระยะ ม.ค.-ก.ค.63 
 - เพ่ิมการให้ความรู้ส าหรับครู พี่เลี้ยงผู้ดูแลเด็กในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในเขต กทม. (ศส.) ระยะเวลา เมษายน – พฤษภาคม2563 กทม. เป็นความรับผิดชอบของสสม. 
 - จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศูนย์ต้นแบบเด็กต่ ากว่า 3 ปี ที่ใช้มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (ศส.) (ระยะ 6-8 ม.ค.63) 
 - จัดท าข้อเสนอแก้ไขสัญญาณเครือข่ายในการประชุมผ่าน VDO conference เนื่องจากสัญญาณไม่เสถียร (บรย.) (ม.ค.63) 

 

3.ข้อเสนอความรู้ส าหรับผู้รับบริการ/ประชาชน (เจ้าหน้าที่) (หมวด 3 = Complete V-shape producer/ Near complete V-shape producer/ Message messenger) 
- จัดท ากระบวนการติดตามและประมวลผลข้อคิดเห็น เสนอผู้บริหารทราบ ทุกกลุ่ม (หมวด 3) (ม.ค.-ก.ย.63) 
- รับสมัครเด็กเข้ารับบริการ ผ่านช่องทางออนไลน์ เพ่ิมเติมจากช่องทางปกติ (ศส. มค.-มี.ค.63) 
- จัดท าหนังสือแจ้งกองคลัง กรมอนามัย  สอบถามความชัดเจนการใช้เครื่องมือรับช าระค่าบริการดูแลเด็กผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องรูดบัตร) อก. (ม.ค.-มี.ค.63) 

ระดับ 3 แผนการขับเคลื่อน Management 
1. การขับเคลื่อนนโยบาย  
2. การก ากับและขับเคลื่อนมาตรการ 
3. การขับเคลื่อนความรอบรู ้

กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา หมายเหตุ 

    ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  

              

              

              

 


