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แบบฟอร์มสำหรับหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย 
ประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 ด้วยตนเอง 

การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 จะทำใหห้น่วยงานทราบว่าตนเองอยู่ในระดับใด มีจุดเด่น หรือควรปรับปรุง 
พัฒนาในเรื่องใด ดังน้ัน หน่วยงานควรประเมินสถานะของตนเองตามความเป็นจริง เพื่อให้ผลการประเมินสะท้อนการดำเนินงานท่ีเกิดขึ้นจริง ซ่ึงจะทำให้
หน่วยงานของท่านมีข้อมูลประกอบการวางแผนและพัฒนาหน่วยงานสู่ระบบราชการ 4.0 ต่อไป  

แบบประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 ด้วยตนเอง ประกอบด้วย 6 หมวด ให้หน่วยงานประเมินโดยตอบคำถามในข้อน้ันๆ ท่ีตรง
กับการดำเนินงานท่ีเกิดขึ้นจริงและยกตัวอย่างการดำเนินงานท่ีสำคัญ/เกี่ยวข้องกับพันธกิจหลัก หรืออธิบายโดยสรุปเฉพาะสิ่งที่เป็นสาระสำคัญ
สะท้อนคุณค่าท่ีเกิดขึ้นจากการดำเนินงานของหน่วยงาน 

 

ชื่อหน่วยงาน .......................กองคลัง............................................................................................................................ 
ชื่อ-สกุล ผู้ให้ข้อมูล ......นางสาวปวิตรา  รุ่งเรือง......................................................................................................... 
E-mail : pawitra.r@anamai.mail.go.th  เบอร์ติดต่อ  0 2590 4134 …………………………………………………………….. 

ประเด็นการพัฒนาองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 

หมวด 1 การนำองค์การ 
1.1 ระบบการนำองค์กรที่สร้างความยั่งยืน 
1.1.1  

 
 

ผู้บริหารกำหนดทิศทางองค์การท่ีรองรับพันธกิจปัจจุบัน และมีการสื่อสารถ่ายทอดไปสู่ผู้ปฏิบัติทุกระดับของหน่วยงานอ 
ย่างทั่วถึง ทันการณ์  
ยังไม่มีการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว เนื่องจาก (ระบุ) ....................................................................................................... 

1.1.2  
 
 
 
 
 

ผู้บริหารกำหนดทิศทาง เพื่อให้เกิดการสร้างนวัตกรรมท่ีมุ่งเน้นผู้รับบริการ/ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   
- ทิศทางคือ กำหนดทิศทางการดำเนินงานหรือผลการดำเนินงานท่ีคาดหวังขององค์กร โดยคำนึงถึงความต้องการ และ 
ผลประโยชน์ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสื่อสารถ่ายทอดผ่านระบบการนำองค์กรไปยังบุคคลากร ผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย ตอบสนองผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ได้รับ 
ความสะดวกรวดเร็วขึ้น  

ยังไม่มีการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว เนื่องจาก (ระบุ) ....................................................................................................... 

1.2 การมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ผ่านการสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากร และเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก 

1.2.1  
 
 
 
 
 
 
 
 

มีกลไก/แนวทางในการส่งเสริมให้เครือข่ายภายนอก (ภาคประชาชน ภาคเอกชน ท้องถิ่น) เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงาน (ร่วมคิด 
ร่วมทำ ร่วมตรวจสอบ)  
- กลไก/แนวทางดังกล่าว คือ  

1) ส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนในการให้ข้อคิดเห็น เสนอแนะ วิจารณ์ การจัดซ้ือจัดจ้างในขั้นตอนร่างประกาศ 
ขอบเขตของงาน (TOR) การซ้ือหรือจ้างที่มีวงเงินเกิน 5,000,000 บาท เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการจัดซ้ือจัดจ้าง 

2) มีผังกระบวนการ ท่ีระบุรายละเอียด ระยะเวลา ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องปฏิบัติได้ตามมาตรฐาน 
เดียวกันและเหมือนกัน เพื่อให้สำนัก/กอง มีส่วนในการตรวจสอบในกระบวนการดำเนินงาน เช่น ตรวจสอบระยะเวลาการคืน 
เงินยืมตามระเบียบราชการ และระบบตรวจสอบป้องกันการยืมเงินซ้ำซ้อนของผู้ยืมในหน่วยงาน  
ยังไม่มีการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว เนื่องจาก (ระบุ) .......................................................................................................  

1.2.2  
 
 
 
 
 
 
 

มีกลไก/แนวทางในการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมของกระบวนการทำงานและการให้บริการท่ีดำเนินการร่วมกับเครือข่าย  
- นวัตกรรมการทำงาน/การให้บริการท่ีทำร่วมกับเครือข่าย คือ มีการนำกระบวนการท่ีได้จากการเรียนรู้ การจัดการความรู้  
(KM) มาสร้างกระบวนการพัฒนาในการดำเนินการให้เกิดการปรับปรุง หรือนวัตกรรม เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากขึ้นท้ังแนวทาง/กระบวนการ เช่น 

1) การจัดทำระบบแจ้งเงินเดือนออนไลน์  
2) ระบบควบคุม กำกับและติดตามเงินยืมราชการกรมอนามัย ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  

- เครือข่ายท่ีเข้ามามีส่วนร่วม คือ ทุกหน่วยงานในกรมอนามัย  
ยังไม่มีการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว เนื่องจาก (ระบุ) ....................................................................................................... 
 
 
 

http://gg.gg/self_assessmentPMQA4-0 
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ประเด็นการพัฒนาองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 

หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 

2.1 แผนขับเคลื่อนในทุกระดับและทุกภาคส่วน 

2.1.1  
 
 

แผนการดำเนินงาน/แผนการปฏิบัติการ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ตอบสนองความต้องการของประชาชน/ผู้รับบริการ 
และมชี่องทางการสื่อสารถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ  
ยังไม่มีการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว เนื่องจาก (ระบุ) ....................................................................................................... 

2.1.2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนดำเนินงาน/แผนการปฏิบัติการ มีการคำนึงถึงการลดต้นทุน การปรับปรุงการให้บริการ การเพิ่มความรวดเร็ว และสร้าง
คุณค่าต่อผู้รับบริการ/ประชาชน โดยใช้วิธีการ เช่น 
- ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับปรุงกระบวนการ/การบริการ ได้แก่ การประเมินความพึงพอใจ และเอกสาร 
ประกอบการประชุมในรูปแบบ QR CODE เป็นการใช้ IT มาใช้ในกิจกรรมดำเนินงานโครงการเพื่อความรวดเร็วของการ
ประมวลข้อมูลต่างๆ  
- การปรับปรุงกระบวนการ ลดการทำซ้ำและความผิดพลาด ได้แก่  การตรวจสอบใบสำคัญชดใช้หน้ีเงินยืมราชการ  
ระบบป้องกันการยืมเงินซ้ำของรายยืมท่ียังไม่มีการส่งคืนเงินและชดใช้หน้ีเงินยืมราชการ การลดจำนวนเงินในการดำเนินการ
จ่ายเงิน มีการใช้ข้อมูลเก่าในการเก็บสถิติจำนวนวันในการจ่ายค่าตอบแทนตามสิทธิโดยการจ่ายเช็คสั่งจ่ายกับกระบวนการใหม่ 
โดยการจ่ายตรงผ่านบัญชีธนาคารของผู้มีสิทธิผ่านระบบ KTB corporate online  
- การใช้นวัตกรรมในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ได้แก่ ระบบเงินแจ้งเดือนออนไลน์ เพื่อลดการใช้กระดาษ รวดเร็ว ประหยัดเวลา 
สามารถเรียกข้อมูล ณ แต่ละช่วงเวลาย้อนหลังได้ 

ยังไม่มีการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว เนื่องจาก (ระบุ) ....................................................................................................... 
 

3.1 ระบบข้อมูลและสารสนเทศที่ทันสมัย เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการให้บริการและการเข้าถึง  

3.1.1  
 
 
 

หน่วยงานมีการค้นหาและรวบรวมข้อมูลความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีวิธีการรับฟัง
และการสื่อสารท่ีหลากหลาย เช่น การประชุมระดมความคิดเห็น แบบสอบถาม สัมมนา เป็นต้น และนำมาประมวลผลเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   
ยังไม่มีการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว เนื่องจาก (ระบุ) ....................................................................................................... 

3.1.2  
 
 
 

หน่วยงานมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ค้นหา รวบรวมข้อมูล เพื่อนำไปสู่การพัฒนา ปรับปรุง ให้ตอบสนองต่อความต้องการและ
ความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- เทคโนโลยีท่ีใช้ คือ Group Line , Facebook , webpage กองคลัง  

ยังไม่มีการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว เนื่องจาก (ระบุ) ....................................................................................................... 
3.2 การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ 

3.2.1  
 
 

หน่วยงานมีการประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อนำมาวิเคราะห์และปรับปรุง
การทำงาน  
ยังไม่มีการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว เนื่องจาก (ระบุ)  มีการประเมินความพึงพอใจในบางกระบวนงาน ท่ีกำหนดไว้ในตัวชี้วัด 
แต่ยังมีไม่ครบทุกกระบวนงานท่ีส่งผลผลิตให้กับผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

3.2.2  
 
 
 

หน่วยงานนำผลการประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาวิเคราะห์ เพื่อหาแนวทางใน
การปรับปรุงกระบวนการทำงาน/แก้ไขปัญหาในเชิงรุก เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการ 
- แนวทางการปรับปรุงกระบวนงาน / ปัญหาและวิธีการแก้ไขเชิงรุกคือ ..................................................................................... 
- ยังไม่มีการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว เนื่องจาก (ระบุ) ยังไม่ได้นำผลจากการประเมินมาวิเคราะห์ ปรับปรุงในทุก 
กระบวนงาน แต่มีมีการติดตามและประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจในเรื่องคุณภาพการบริการ เพื่อให้ได้ข้อมูลสำหรับ
นำไปปรับปรุงการให้บริการและการดำเนินงานให้ดีขึ้น ซ่ึงในปี 2563 มีการนำผลสรุปความผูกพันในองค์กร รอบ 1/63 มา
วิเคราะห์ ปรับปรุงกระบวนการทำงาน ให้บุคลากรในหน่วยงานมีแรงจูงใจในการสร้างผลลัพธ์การดำเนินงานและการบริการท่ีดี
ให้เกิดขึ้นต่อหน่วยงาน เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มากำหนดเป็นแผนขับเคลื่อนฯ ใน
ปี 2563 

3.3 การสร้างนวัตกรรมการบริการที่สร้างความแตกต่าง และสามารถตอบสนองความต้องการเฉพาะ 

3.3.1  
 

หน่วยงานมีการทบทวนและปรับปรุงบริการ และมีช่องทางการสื่อสารท่ีสามารถเข้าถึงผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก 
 ยังไม่มีการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว เนื่องจาก (ระบุ) ....................................................................................................... 

3.3.2  
 

หน่วยงานมนีวัตกรรมท่ีตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเฉพาะกลุ่ม (Segmentation Service) 
เช่น  
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1)  โปรแกรมบริหารครุภัณฑ์ AMS (เป็นระบบในการบันทึกทรัพย์สินของหน่วยงาน) เพือ่ปรับปรุงระบบบริหารจัดการ 
ครุภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 

2)  โปรแกรมแผน-ผลการจัดซ้ือจัดจ้าง เพื่อบันทึกแผนการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย และเป็นการ 
เผยแพร่แผนการจัดซ้ือจัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ตามระเบียบงานของพัสดุ ซ่ึงทุกหน่วยงานในสังกัด จะเผยแพร่แผน 
การจัดซ้ือจัดจ้างไว้บนเว็บไซต์น้ี เพื่อให้ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง สามารถเข้ามาดูข้อมูลรายการท่ีจะดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างได้    

 (ให้ระบุงานบริการ/กระบวนการ)  
ยังไม่มีการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว เนื่องจาก (ระบุ) ...................................................................................................... 

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 

4.1 การจัดการความรู้ และใช้องค์ความรู้เพื่อเรียนรู้ พัฒนา แก้ปัญหา และสร้างนวัตกรรม  

4.1.1  
 
 

หน่วยงานมีกระบวนการจัดการความรู้ (รวบรวม วิเคราะห์ เผยแพร่) อย่างเป็นระบบ เช่น การรวบรวมเป็นคู่มือหรือเอกสาร  
การจัดทำเป็นฐานข้อมูล การจัดทำเป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อใช้ในการเรียนรู้ และต่อยอดการพัฒนาของหน่วยงาน 
ยังไม่มีการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว เนื่องจาก (ระบุ) แต่ละกลุ่มงานมีการจัดเก็บข้อมูลท่ีจำเป็นของกลุ่มงานไว้ในแต่กลุ่ม ยัง
ไม่มีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ซ่ึงในปี 2563 กำหนดไว้ในแผนการขับเคลื่อนของหน่วยงานเพื่อดำเนินการจัดทำ รวบรวมข้อมูล
ให้เป็นฐานข้อมูลท่ีใช้ในการเรียนรู้ และต่อยอดการพัฒนาของหน่วยงานต่อไป  

4.1.2  
 
 
 
 
 

หน่วยงานมกีารเชื่อมโยงข้อมูล สารสนเทศ องค์ความรู้ จากภายนอกหน่วยงาน เพื่อนำไปใช้สร้าง/พัฒนานวัตกรรม/แก้ปัญหา   
- การเชื่อมโยงข้อมูล เช่น ............................................................................................................................. .............................. 
- ยังไม่มีการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว เนื่องจาก (ระบุ) การดำเนินงานด้านการคลัง ใช้สารสนเทศ องค์ความรู้ จาก 
หน่วยงานท่ีกำกับดูแลด้านระเบียบ คือกระทรวงการคลัง โดยกรมบัญฃีกลาง และสำนักงบประมาณ มีการนำหลักเกณฑ์ 
แนวทางท่ีกำหนดมาใช้ในการปฏิบัติงาน แต่มีบางกระบวนงานท่ีมีการเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมบัญชีกลางเพื่อใช้งาน เช่น การ
สร้างข้อมูลหลักผู้ขาย เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลกลางของระบบจ่ายเงิน โดยผ่าน GFMIS Web Online  

หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร 

5.1 การสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ดี มีประสิทธิภาพ และความร่วมมือ 

5.1.1  
 
 
 

หน่วยงานมีการสร้างวัฒนธรรมในการทำงานท่ีเป็นมืออาชีพ คือ มีความรอบรู้ เชี่ยวชาญ ถูกต้องตามมาตรฐาน และเปิดโอกาส
ในการนำเสนอความคิดริเริ่ม สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ของบุคลากร เช่น การสอนงานผู้มาปฏิบัติงานใหม่ (Coaching)  
ซ่ึงถือว่าเป็นวัฒนธรรมท่ีดี แต่ยังเป็นช่องว่าง (GAP) ท่ีหน่วยงานต้องเร่งสร้างให้เกิดความเชี่ยวชาญในอาชีพ   
ยังไม่มีการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว เนื่องจาก (ระบุ) .................................................................................................................   

5.1.2  
 

หน่วยงานมีการนำปัจจัยท่ีส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากร มาสร้างให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน   
ยังไม่มีการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว เนื่องจาก (ระบุ) ................................................................................................................ 

หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ 

6.1 กระบวนการทำงานที่เชื่อมโยงตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ เพื่อนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

6.1.1  
 
 

หน่วยงานมีการออกแบบกระบวนการทำงานท่ีเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ (end to end process) เพื่อให้เกิดผลลัพธ์
ท่ีมีคุณค่าแก่ประชาชน รวมถึงประสานการทำงานท่ีข้ามส่วนราชการเพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด 
ยังไม่มีการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว เนื่องจาก (ระบุ) ...............................................................................................................   

6.1.2  
 
 

หน่วยงานมีการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดกระบวนการและการติดตามรายงานผลอย่างรวดเร็ว  
- เทคโนโลยีท่ีนำมาใช้ คือ Group Line, Face book  รวมถึงมีการแจ้งเตือนเป็น SMS  
- ยังไม่มีการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว เนื่องจาก (ระบุ) ........................................................................................................... 

6.2 การสร้างนวัตกรรมในการปรับปรุงผลผลิต กระบวนการ และบริการ 

6.2.1  
 
 

หน่วยงานมีการบริหารจัดการกระบวนการอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย การวางแผน การกำหนดผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย 
ตัวชี้วัดในกระบวนการ มีการติดตามและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อมุ่งเน้นคุณค่าสู่ประชาชน/ผู้รับบริการ    
ยังไม่มีการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว เนื่องจาก (ระบุ) ............................................................................................................ 

6.2.2  
 
 
 
 

หน่วยงานมีการสร้างนวัตกรรมในการปรับปรุงกระบวนการ การบริการประชาชน และความสะดวกในการสื่อสาร เช่น การ
พัฒนาแอพพลิเคชั่น เพื่อให้ประชาชนสามารถเรียนรู้ขั้นตอนการบริการ และรับรู้ข่าวสาร ตลอดจนข้อมูลจากผู้รับบริการ 
ยังไม่มีการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว เนื่องจาก (ระบุ)  ....................................................................................................... 


