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Form ADLI
รายงานผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพ PMQA สสอ.นิคมน้าอูน
ราย Category/Item ตาม Self-Assessment Questionnaire
Category : หมวด 3 การให้ความส้าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีสว่ นได้ส่วนเสีย
Item: 3.1 การให้ความส้าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
No. ก. สารสนเทศผูร้ ับบริการและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
Question 1. สารสนเทศผู้รับบริการและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียในปัจจุบนั
A : Approach
สำนกงาำนสำธำรสสุอำำภภำนิคมน ้ำำูน มี Website ภพื่ำประชำสกมพกนธ์อำ่ วสำรควำมรู้ด้ำน
แนวทาง
สำธำรสสุอแง่ประชำชนผู้สนใจในสุอภำพำนำมกย และสถำนบริ งำรสำธำรสสุอในภครื ำอ่ำย
ตลำดจนผู้มีสว่ นได้ สว่ นภสียได้ ทำงำรสืบค้ นและนำอ้ ำมูลสำรสนภทศที่แสดาไว้ ภพื่ำนำไปงำหนด
ภป็ นนโยบำยงำรปฏิบตก ิาำน ให้ ผ้ บู ริ หำรได้ ถ่ำยทำดภป็ นแนวปฏิบตก ิและงระจำยให้ ภงิดแผนผกางำร
ดำภนินาำนสร้ ำาสุอภำพที่จำภป็ นแง่คนในชุมชนที่รกบผิดชำบได้ และมีช่ำาทำาให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ สว่ น
ภสียแสดาควำมคิดภห็นโดยคสะงรรมงำรพกฒนำาำนอ้ ำมูลอ่ำวสำรด้ ำนสำธำรสสุอระดกบำำภภำ
นำมำวิภครำะห์และภสนำผลงำรวิภครำะห์ภพื่ำให้ ปรกบปรุาอ้ ำบงพร่ำา ภพื่ำภติมหรื ำภพิม่ ส่วนอำด
แล้ วนำมำภป็ นบรรทกดฐำนงำรทำาำนอำาำาค์งรต่ำไป รพ.สต.ในภครื ำอ่ำยสำมำรถสะท้ ำนผลงำร
ปฏิบตก ิาำนให้ ภป็ นอ้ ำมูลนำภอ้ ำแสดาสถำนะงำรทำาำนที่ภป็ นรูปแบบภพื่ำตำบโจทย์ แสดาหรื ำ
วกดผลงำรปฏิบตก าิ ำนว่ำำยูใ่ นอกนตำนได้
้
บ้ำาแล้ ว ทกานี
้ ้อ้ ำมูลสำรสนภทศที่มีำยูจ่ ะแบ่าภป็ นตำมช่วา
แต่ละงลุม่ วกย ภพื่ำควำมชกดภจนอำารำยละภำียดสำมำรถแสดาสถำนะสุอภำพหรื ำปก ญหำสุอภำพ
อำาแต่ละพื ้นที่ที่มคี วำมชกดภจนแตงต่ำางกนไป ทกานี
้ ้อ้ ำมูลที่ได้ จดก ทำสำมำรถสืบค้ นย้ ำนงลกบตำม
ช่วาภวลำที่ต้ำางำรทรำบและมีควำมภป็ นปก จจุบนก ทกนภวลำที่ผ้ ปู ฏิบตก ิาำนสำมำรถงระทำได้
D : Deployment
สำนกงาำนสำธำรสสุอำำภภำนิคมน ้ำำูน โดยผู้รกบผิดชำบหลกงอำาแต่ละงลุม่ าำนมีงำร
การถ่ายทอดเพื่อนาไปปฏิบตั ิ ถ่ำยทำดแนวทำางำรปฏิบตก ิาำนสำรสนภทศที่ภงี่ยวอ้ ำาแง่ผ้ มู ีสว่ นได้ สว่ นภสียและภจ้ ำหน้ ำที่ใน
สกางกดำยูต่ ลำดภวลำ อึ ้นำยูง่ บก ควำมจำภป็ นอำาภนื ้ำหำและช่วางำรทำาำนสำมำรถระดม
ทรกพยำงรบุคคลที่จะงำหนดทิศทำางำรปฏิบตก ิาำนที่ชดก ภจนอำาำาค์งรได้ ทกานี
้ ้โปรแงรมที่รำารกบ
ระบบสำรสนภทศภช่น JHCIS มีงำรปรกบปรุาให้ มีควำมสำดคล้ ำาทกนสมกยและตำบโจทย์อำา
งระทรวาสำธำรสสุอและหน่วยาำนพกนธมิตรทีภ่ งี่ยวอ้ ำางำรประสำนาำนได้ ภสมำ ซึา่ จะปรกบให้
ภอ้ ำงกบภครื ำอ่ำยผู้ปฏิบตก ิาำนให้ ได้ ภงิดงำรภรี ยนรู้และมีควำมคล่ำาแคล่ว ภพื่ำสืบค้ นหรื ำบกนทึง
อ้ ำมูลสำธำรสสุอที่มคี วำมภป็ นปก จจุบนก
L : Learning
การเรียนรู้

สำนกงาำนสำธำรสสุอำำภภำนิคมน ้ำำูน จกดมีงำรแลงภปลีย่ นภรี ยนรู้ปกญหำงำรใช้ ระบบฐำนอ้ ำมูล
สำรสนภทศภพื่ำงำรปฏิบตก ิาำนในส่วนที่ภงี่ยวอ้ ำาได้ ในรูปแบบอำางำรประชุม งำรนิภทศติดตำมใน
พื ้นที่ งำรส่ารำยาำนและมีงำรจกดภวทีงำรภรียนรู้ถ่ำยทำดประสบงำรส์งำรทำาำนภพื่ำระดมสมำา
อำาบุคลำงรผู้มีสว่ นภงี่ยวอ้ ำาได้ ภงิดงำรภรี ยนรู้และหำแนวทำาภติมภต็มส่วนอำดอำางำรบริ งำรที่
ไม่สนำาควำมต้ ำางำรอำาประชำชนในพื ้นที่ได้ มีงำรยงย่ำาชมภชย (Appreciation) งำรจกด

2

ระดกบให้ มคี วำมโดดภด่นภป็ น รพ.สต.ที่มีผลงำรปฏิบตก ิงำรดีภด่น (Best practice) ให้ รพ.สต.ใน
ภครื ำอ่ำยได้ ศงึ ษำและนำมำปรกบใช้ พฒ
ก นำงำรปฏิบตก ิาำนในพื ้นทีอ่ ำาตนภำาได้ ทกานี
้ ้ผู้ภงี่ยวอ้ ำาใน
งำรงำหนดทิศทำางำรภรียนรู้ดาก งล่ำวนี ้จะต้ ำาปรำศจำงำคติ มีควำมภป็ นงลำา สำมำรถภป็ น
ตกวแทน (Representativeness) ให้ งบก หน่วยาำนที่ภงี่ยวอ้ ำาำื่น ๆในพื ้นที่ำำภภำนิคมน ้ำำูนได้
I : Integration
การบูรณาการ

สำนกงาำนสำธำรสสุอำำภภำนิคมน ้ำำูน มีงำรบูรสำงำรทำาำนด้ ำนอ้ ำมูลอ่ำวสำรสำรสนภทศ
อำาหน่วยาำนในรูปแบบอำาคสะงรรมงำรพกฒนำาำนอ้ ำมูลอ่ำวสำรด้ ำนสำธำรสสุอระดกบ
ำำภภำโดยมีตวก แทนอำาแต่ละ รพสต.ภอ้ ำร่วมงำหนดรูปแบบงำรทำาำนภพื่ำภป็ นงำรรกบฟก าควำม
ต้ ำางำรอำาบุคคลในพื ้นทีใ่ ห้ สำมำรถงำหนดทิศทำาและสะท้ ำนปก ญหำจำงงำรปฏิบตก ิาำนอำา
บุคลำงรผู้ภงี่ยวอ้ ำาในแต่ละระดกบได้ โดยผู้บริ หำรและผู้รกบผิดชำบหลกงในงลุม่ าำนอำาสำนกงาำน
สำธำรสสุอำำภภำนิคมน ้ำำูน จะถ่ำยทำดอ้ ำมูลนโยบำยอำาแต่ละงรม งำา ต่ำา ๆ ภป็ น
ฐำนอ้ ำมูลอำางำรดำภนินาำนให้ และภปิ ดช่ำาทำางำรบูรสำงำรอ้ ำมูลสถำนะสุอภำพอำา
ประชำชนในแต่ละงลุม่ วกยำำภภำนิคมน ้ำำูน มีงำรภชื่ำมโยาให้ ทรำบปก ญหำ แนวทำางำรแง้ ไอ
และควำมต้ ำางำรอำาแต่ละพื ้นที่ได้ ภน้ นควำมยกา่ ยืนในงำรรกบรู้พื ้นฐำนควำมภอ้ ำใจและยำมรกบ
พฤติงรรมสุอภำพทีภ่ ป็ นประโยชน์อำาแต่ละพื ้นที่โดยำ้ ำาำิาอ้ ำมูลสำรสนภทศดกาที่งล่ำวมำนี ้

จุดแข็ง

1.มีระบบฐำนอ้ ำมูลสำรสนภทศแง่ประชำชนผู้สนใจ มีช่ำาทำารกบภรื่ ำาร้ ำาภรี ยน ร้ ำาทุงอ์
2.ผู้บริ หำร.ให้ ควำมสำคกญและมีงำรถ่ำยทำดภป็ นแนวทำาในงำรปฏิบตก ิาำนสำรสนภทศ
3.มีคสะงรรมงำรพกฒนำาำนอ้ ำมูลอ่ำวสำรด้ ำนสำธำรสสุอระดกบำำภภำซึา่ ภป็ นตกวแทนอำาแต่

ละ รพสต.ภอ้ ำร่วมงำหนดรูปแบบงำรทำาำน ดำภนินงำรสำดคล้ ำาไปในแนวทำาภดียวงกน
จุดอ่อน

งำรได้ มำซึา่ อ้ ำมูลงำรรกบฟก าจำงผู้รกบบริ งำรและผู้มีสว่ นได้ ภสีย มีอ้ำมูลผ่ำนระบบน้ ำย ไม่
ครบถ้ วนรำบด้ ำน ช่ำาทำางำรได้ มำอำาอ้ ำมูลภชิารกบและภชิารุงอำดงำรประชำสกมพกนธ์และ
จกดภง็บ/วิภครำะห์อ้ำมูลำย่ำาต่ำภนื่ำา
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Category : หมวด 3 การให้ความส้าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีสว่ นได้ส่วนเสีย
Item: 3.1 การให้ความส้าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
No. ก. สารสนเทศผูร้ ับบริการและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
Question 2. สารสนเทศผู้รับบริการและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียที่พึงมีในอนาคต
A : Approach
สานักงานสาธารณสุขอาเออนิคมน้าอูน ได้อาศัยข้อมูลสถานะสุขอาพและผลการปฏิบัติด้าน
แนวทาง
สาธารณสุข ในช่ วงเวลาต่ าง ๆ ผ่ านระบบฐานข้ อมู ลใน Website เพื่ อประชาสัม พัน ธ์ผลการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน สามารถเรียกดูข้อมูลที่ต้องการสืบค้นได้ตลอดเวลาและนาข้อมูลในฐาน
สารสนเทศดังกล่าว เพื่อนามาวิเคราะห์และกาหนดนโยบายการดาเนินงานแผนงานสาธารณสุขได้
สะท้อนสถานสุขอาพตามช่วงวัยต่าง ๆ ทั้งที่เป็นปัญหาและไม่เป็นปัญหาเพื่อกาหนดขอบเขตการ
ปฏิบัติงานพร้อมถ่ายทอดลงแก่เครือข่ายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ทราบและกาหนดแผนบูรณาการ
การท างานที่ ส อดคล้ อ งกั น ทั้ ง อ าเออได้ สามารถใช้ ข้ อ มู ล สารสนเทศที่ มี อ ยู่ อาศั ย โปรแกรมที่
เกี่ยวข้องวิเคราะห์เพื่อหากลุ่มเสี่ยงที่มีความน่าจะเป็นของปัญหาสาธารณสุขในอนาคตของพื้นที่ได้
สามารถวัดผลและเปรียบเทียบค่าของความสาเร็จกับสานักงานสาธารณสุขอาเออที่มีขนาดใกล้เคียง
ได้
D : Deployment
มีการถ่ายทอดแนวทางการปฏิบัติงานสารสนเทศที่พึงมีในอนาคตและเกี่ยวข้อง เพื่อวิเคราะห์ค่า
การถ่ายทอดเพื่อนาไปปฏิบตั ิ ความเสี่ยง กาหนดกลุ่มเป้าหมายที่ต้องเฝ้าระวังการเจ็บป่วยแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเจ้าหน้าที่ใน
สังกัดเพื่อตั้งรับและเตรียมตอบโต้จัดการปัญหาสุขอาพให้แก่กลุ่มประชากรเหล่านั้ น ได้มีสุขอาวะ
ด้านสุขอาพที่สมควรจะเป็น โดยอาศัยข้อมูลสารสนเทศที่มีอยู่ กระจายให้เห็นความจาเป็นในการ
จัดการปัญหาสอาวะสุขอาพที่ไม่สมบูรณ์ดังกล่าวถ่ายทอดแก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้
วิเคราะห์และตั้งรับปัญหาในอนาคตระยะต่าง ๆ ได้
L : Learning
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของสานักงานสาธารณสุขอาเออนิคมน้าอูน มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริม
การเรียนรู้
ให้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านสุขอาพหรือเรื่องอื่น ๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานการปฏิบัติงาน
ผ่านระบบหรือโปรแกรมที่มีอยู่แก่หน่วยงานในสังกัดระดับต่าง ๆ ได้ส ะท้อนและส่งรายงานข้อมูล
การปฏิบัติงานให้คลังข้อมูลจังหวัดได้รวบรวมและวิเคราะห์เป็นผลงานประจาปีได้ ทั้งนี้รูปแบบการ
เรียนรู้จะกระจายแตกต่างเหมาะสมนั้นขึ้นอยู่กับบริบทและความสาคัญของเนื้อหาของผู้รับผิดชอบ
งานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของแต่ละกลุ่ม สามารถติดตามประเมินและวัดผลที่เป็นรูปธรรมผ่าน
คณะกรรมการประเมิน คปสอ.ในทุกตัวชี้วัด มีการทบทวนค้นหาส่วนขาดเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่เป็น
ระบบได้ มองในองค์กรและหน่วยงานที่มีความใกล้เคียงกับตนเองอยู่เสมอ
I : Integration
มีการทางานเพื่อให้เกิดการบูรณาการการทางานด้านข้อมูลข่าวสารสารสนเทศแก่ผู้รับบริการและผู้
การบูรณาการ
มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นปัจจุบัน ปรับปรุงข้อมูลให้มีความทันสมัย เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงและสะท้อน
ผลงาน หลังจากที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วมีการส่งข้อมูลคืนให้กลับของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อการ
ประเมินผลการทางาน อายใต้การกากับติดตามในรูปแบบของคณะกรรมการพัฒนางานข้อมูล
ข่าวสารด้านสาธารณสุขอาเออนิคมน้าอูน โดยมีตัวแทนของแต่ละรพ.สต.เข้าร่วม
จุดแข็ง
1. มีช่องทางสื่อสาร เผยแพร่ความรู้ ข่าวสารด้านสุขอาพแก่ประชาชน ผู้รับบริการ ผู้มสี ่วนได้ส่วน
เสีย และหน่วยงานในสังกัด และมีช่องทางการสืบค้นข้อมูลข่าวสารทางราชการที่เปิดเผยให้กับ
ประชาชนได้รับทราบ เข้าถึงได้ง่าย และสะดวกผ่านทาง website ของหน่วยงานในสังกัด
2. โปรแกรม และ Application ที่มีความสะดวก ง่ายต่อการบันทึกข้อมูล เช่น JHCIS
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จุดอ่อน

ข่าวสารด้านสุขอาพแก่ประชาชน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ยังไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย

Category : หมวด 3 การให้ความส้าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีสว่ นได้ส่วนเสีย
Item: 3.1 การให้ความส้าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
No. ข. การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
Question 3. ความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
A : Approach
สานักงานสาธารณสุขอาเออนิคมน้าอูน ได้กาหนดให้เครือข่ายสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องทุกระดับมี
แนวทาง
การสารวจเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอยู่เป็นประจา เพื่อให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน มีความคุ้มค่า คุ้มทุนและส่งผ่านข้อมูลที่ได้รับจากการสารวจ
สะท้อนให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนางานสาธารณสุขให้ดียิ่งขึ้น ในรูปแบบการทางานด้านต่าง ๆ
อาศัยตัวชี้วัดการปฏิบัติงานเป็นเครื่องยืนยันและบรรจุเป็นอาระกิจที่หน่วยงานต้องให้ความสาคัญ
กับการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งนี้ข้อมูลที่มีการประเมินแล้ว
ต้องนามาวิเคราะห์และแยกเป็นข้อมูลให้เกิดความชัดเจนและมีรายละเอียดของงานนั้น ๆ เพื่อความ
ครบถ้วน มีการส่งผ่านข้อมูลการประเมินเสนอผู้บริหารและเครือข่ายเพื่อให้ทราบสถานะปัญหา
สุขอาพของตนเอง ทั้งนี้รูปแบบการประเมินผลดังกล่าวจะมีความเป็นกลาง ปราศจากอคติ โปร่งใส
และเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสะท้อนส่วนที่ต้องการจากหน่วยงานได้อย่าง
เต็ม ที่ ผลการประเมิน ที่ไ ด้เ สนอผ่ านคณะกรรมการประเมิน และวั ดผลอ าเออ เพื่ อท าการถอด
บทเรียนและคืนข้อมูลให้กับหน่วยงานผู้เกี่ยวข้องต่อไป
D : Deployment
มีการถ่ายทอดแนวทางเพื่อให้สถานบริการสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและถือ
การถ่ายทอดเพื่อนาไปปฏิบตั ิ ปฏิบัติ ให้ความสาคัญกับความพึงพอใจของผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการในหน่วยงาน ผ่าน
รูปแบบที่ จะได้ข้อ มูลคื นกลั บ เพื่อให้เกิ ดการพัฒ นาและปรับปรุ งรู ปแบบการปฏิ บัติงาน นามา
วิเ คราะห์ ถึ งสาเหตุ ข องปั ญ หา สามารถแก้ ไ ขปั ญ หาอย่ า งเป็ น ระบบมี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ ลดหรื อ
หลีกเลี่ยงข้อร้องเรียนหรือผลเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานหรือข้อบกพร่องหากหลีกเลี่ ยง
ไม่ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ได้
L : Learning
คณะกรรมการประเมินและวัดผลงานสาธารณสุขอาเออนิคมน้าอูน ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เพื่อ
การเรียนรู้
พัฒนาความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เป็นปัจจุบัน เพื่อ
ทราบสถานะความต้องการหรือความผูกพันของประชาชนกับหน่วยบริการในระดับต่าง ๆ ว่าอยู่ใน
ระดับใดหรือความต้องการในสิ่งใดเป็นพิเศษนามาสู่รูปแบบการเป็นประจา โดย หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องของสานักงานสาธารณสุขอาเออนิคมน้าอูน มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริมให้ระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศด้านสุขอาพหรือเรื่องอื่น ๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานการปฏิบัติงานผ่านระบบ
หรื อ โปรแกรมที่ มี อ ยู่ แก่ ห น่ ว ยงานในสั ง กั ด ระดั บ ต่ า ง ๆ ได้ ส ะท้ อ นและส่ งรายงานข้ อ มู ล การ
ปฏิบัติงานให้คลังข้อมูลได้รวบรวมและวิเคราะห์เป็นผลงานประจาปีได้ ทั้งนี้รูปแบบการเรียนรู้จะ
กระจายแตกต่างเหมาะสมนั้นขึ้นอยู่กับบริบทและความสาคัญของเนื้อหาของผู้รับผิดชอบงานและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียของแต่ละกลุม่ สามารถติดตามประเมินและวัดผลที่เป็นรูปธรรมผ่านคณะกรรมการ
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จุดแข็ง

จุดอ่อน

ประเมิน คปสอ.ในทุกตัวชี้วัด มีการทบทวนค้นหาส่วนขาดเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่เป็นระบบได้ มอง
ในองค์กรและหน่วยงานที่มีความใกล้เคียงกับตนเองอยู่เสมอ
สานักงานสาธารณสุขอาเออนิคมน้าอูน เสนอแนวทางการบูรณาการให้เกิดการแสดงความคิดเห็น
ร่วมกัน เพื่อมีข้อคาถามสะท้อนการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานของหน่วยบริการสาธารณสุข
ทุกระดับในพื้นที่ ให้สามารถบริการและเข้าถึงประชาชนได้มากยิ่งขึ้น ในเวทีการทางานระดับจังหวัด
ในรูปแบบต่าง ๆ กันไป และมีความครอบคลุมในทุกเนื้อหางานด้านสาธารณสุข มีการทางานเพื่อให้
เกิดการบูรณาการการทางานด้านข้อมูลข่าวสารสารสนเทศแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
เป็นปัจจุบัน ปรับปรุงข้อมูลให้มีความทันสมัย เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงและสะท้อนผลงาน หลังจากที่
มีการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วมีการส่งข้อมูลคืนให้กลับของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อการประเมินผลการ
ท างาน อายใต้ ก ารก ากั บ ติ ด ตามในรู ป แบบของคณะกรรมการพั ฒ นางานข้ อ มู ล ข่ า วสารด้ า น
สาธารณสุขอาเออนิคมน้าอูน โดยมีตัวแทนของแต่ละ รพ.สต เข้าร่วม
1.รพสต มีแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการทุก รพ.สต. และมีคณะกรรมการประเมินและ
วัดผลงานสาธารณสุขอาเออนิคมน้าอูน ทาหน้าที่การวิเคราะห์และคืนข้อมูลแก่พื้นที่
2.รพสต มีแบบประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและมีคณะกรรมการประเมินและวัดผล
งานสาธารณสุขอาเออนิคมน้าอูน ทาหน้าที่การวิเคราะห์และคืนข้อมูลแก่พื้นที่
1.รพสต ไม่ได้เก็บข้อมูลเพื่อประเมินวัดความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกลุ่มเป้าหมายที่กาหนดไว้
2.รพสต ไม่ได้เก็บข้อมูลเพื่อประเมินวัดความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในกลุ่มเป้าหมายที่
กาหนดไว้

Category : หมวด 3 การให้ความส้าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีสว่ นได้ส่วนเสีย
Item: 3.1 การให้ความส้าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
No. ข. การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
Question 4. ความพึงพอใจเปรียบเทียบกับคู่แข่ง/คู่เปรียบ
A : Approach
สานักงานสาธารณสุขอาเออนิคมน้าอูน ได้กาหนดให้เครือข่ายสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องทุกระดับมีการ
แนวทาง
สารวจเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอยู่เป็นประจา เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน ค้นหาข้อบกพร่อง ให้มีประสิทธิผลและประสิทธิอาพ จากนั้นนาผล
การประเมินความพึงพอใจดังกล่าวมาวิเคราะห์ค้นหาข้อดี/ข้อด้อย สิ่งที่ต้องพัฒนา เปรียบเทียบกับ
สานักงานสาธารณสุขอาเอออื่น ที่มีขนาดพื้นที่ ประชากรมีความใกล้เคียงกัน
D : Deployment
สานักงานสาธารณสุขอาเออนิคมน้าอูน โดยคณะผู้บริหารได้มีการถ่ายทอดให้นโยบายแนวทางเพื่อ
การถ่ายทอดเพื่อนาไปปฏิบตั ิ เลือกและใช้ข้อมูลการประเมินความพึงพอใจที่ได้วิเคราะห์แล้วให้สถานบริการสาธารณสุขและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดาเนินการทบทวน ข้อมูลที่ได้จะนามาสนับสนุ นการวางแผนและปรับปรุง
การดาเนินการของหน่วยงาน ทั้งนี้แต่ละสถานบริการสาธารณสุข ในสังกัดจะต้องมีการเปรียบเทียบ
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้วกับเครือข่ายพันธมิตรที่อยู่
ใกล้เคียงหรือมีความคล้ายคลึงกันในหลายๆ ด้าน
L : Learning
คณะกรรมการประเมินและวัดผลงานสาธารณสุขอาเออนิคมน้าอูน ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เพื่อ
การเรียนรู้
พัฒนาความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีการวิเคราะห์และเปรียบเทียบผลแล้ว
กับเครือข่ายหรือพันธมิตรที่อยู่ใกล้เคียงหรือมีความคล้ายคลึงกันในหลาย ๆ ด้าน เพื่อจัดลาดับและ
ค้นหาข้อบกพร่องหรือผิดพลาดเพื่อสนับสนุนการวางแผนและปรับปรุงการดาเนินงานของหน่วย
บริการ ในหลายๆ รูปแบบ
I : Integration
สานักงานสาธารณสุขอาเออนิคมน้าอูน มีการเอื้ออานวยให้มีการบูรณาการงาน เพื่อให้เกิดการร่วม
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แสดงความคิดเห็นของบุคลากรหน่วยงานในสังกัดว่าผลการประเมินวิเคราะห์ความพึงพอใจได้
สะท้อนความรู้สึกนึกคิดที่ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้มานั้นเป็นอย่างไรและจะนามา
พัฒนาต่อการบริการที่เป็นเลิศและลดข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการได้อย่างไร
ผู้บริหารกาหนดให้เครือข่ายสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องทุกระดับมีการสารวจเพื่อประเมินความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอยู่เป็นประจา
การสารวจเพื่อ ประเมิ นความพึ งพอใจของผู้รั บบริ การและผู้มี ส่ว นได้ ส่วนเสี ย ไม่ได้ ดาเนิน การ
ต่อเนื่องตามเกณฑ์

Category : หมวด 3 การให้ความส้าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีสว่ นได้ส่วนเสีย
Item: 3.1 การให้ความส้าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
No. ข. การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
Question 5. ความไม่พึงพอใจ
A : Approach
สานักงานสาธารณสุขอาเออนิคมน้าอูน ได้กาหนดให้สถานบริการสาธารณสุข ในสังกัดมีการ
แนวทาง
สารวจเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอยู่เป็นประจา เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน ค้นหาข้อบกพร่อง ให้มีประสิทธิผลและประสิทธิอาพ จากนั้นนาผล
การประเมินความพึงพอใจดังกล่าวมาวิเคราะห์ค้นหาข้อดี/ข้อด้อย สิ่งที่ต้องพัฒนา เปรียบเทียบกับ
สานักงานสาธารณสุขอาเอออื่น ที่มีขนาดพื้นที่ ประชากรมีความใกล้เคียงกัน
D : Deployment
สานักงานสาธารณสุขอาเออนิคมน้าอูน โดยคณะผู้บริหารได้มีการถ่ายทอดให้นโยบายแนวทางเพื่อ
การถ่ายทอดเพื่อนาไปปฏิบตั ิ เลือกและใช้ข้อมูลการประเมินความพึงพอใจที่ได้วิเคราะห์แล้วให้สถานบริการสาธารณสุขและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดาเนินการทบทวน ข้อมูลที่ได้จะนามาสนับสนุนการวางแผนและปรับปรุง
การดาเนินการของหน่วยงาน ทั้งนี้แต่ละสถานบริการสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมี
การเปรี ย บเที ยบผลการประเมิน ความพึ งพอใจของผู้ รั บ บริ ก ารหรื อผู้ มี ส่ว นได้ส่ ว นเสี ย แล้ ว กั บ
เครือข่ายพันธมิตรที่อยู่ใกล้เคียงหรือมีความคล้ายคลึงกันในหลายๆ ด้าน
L : Learning
คณะกรรมการประเมินและวัดผลงานสาธารณสุขอาเออนิคมน้าอูน ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เพื่อ
การเรียนรู้
พัฒนาความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีการวิเคราะห์และเปรียบเทียบผลแล้ว
กับเครือข่ายหรือพันธมิตรที่อยู่ใกล้เคียงหรือมีความคล้ายคลึงกันในหลายๆ ด้าน เพื่อจัดลาดับและ
ค้นหาข้อบกพร่องหรือผิดพลาดเพื่อสนับสนุนการวางแผนและปรับปรุงการดาเนินงานของหน่วย
บริการ ในหลายๆ รูปแบบ
I : Integration
สานักงานสาธารณสุขอาเออนิคมน้าอูน มีการเอื้ออานวยให้มีการบูรณาการงาน เพื่อให้เกิดการร่วม
การบูรณาการ
แสดงความคิดเห็นของบุคลากรหน่วยงานในสังกัดว่าผลการประเมินวิเคราะห์ความพึงพอใจได้
สะท้อนความรู้สึกนึกคิดที่ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้มานั้นเป็นอย่างไรและจะนามา
พัฒนาต่อการบริการที่เป็นเลิศและลดข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการได้อย่างไร
จุดแข็ง
-มีการก าหนดให้ส ถานบริ การสาธารณสุ ข ในสั งกัด มีก ารสารวจเพื่อ ประเมินความพึ งพอใจของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอยู่เป็นประจา
จุดอ่อน
-การสารวจเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทาไม่สม่าเสมอและไม่
ต่อเนื่อง
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Category : หมวด 3 การให้ความส้าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีสว่ นได้ส่วนเสีย
Item: 3.2 การสร้างความผูกพัน
No. ก. ผลผลิต การบริการ และการสนับสนุนผูร้ ับบริการและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
Question 6. ผลผลิตและการให้บริการ
A : Approach
สานักงานสาธารณสุขอาเออนิคมน้าอูน ได้กาหนดวิธีการให้บริการตามแนวทางที่กระทรวง
แนวทาง
สาธารณสุขกาหนด เช่น แนวทางเวชปฏิบัติทางการพยาบาล ทางทันตกรรม และทางการแพทย์
แผนไทย ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียของผลผลิตและการ
บริการขั้นพื้นฐานที่มีคณ
ุ อาพได้มาตรฐาน ครอบคลุมการให้บริการ
D : Deployment
รพ.สต.ในสังกัดได้ดาเนินการตามแนวทางกระทรวงสาธารณสุขกาหนด โดยสาธารณสุขอาเออ
การถ่ายทอดเพื่อนาไปปฏิบตั ิ ได้มีการถ่ายทอดนโยบายไปสูร่ ะดับพื้นที่ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในระดับพื้นที่มีการนาไป
ปฏิบัติเป็นรูปธรรมตามบริบทในแต่ละพื้นที่
L : Learning
รพ.สต.ในสังกัดได้นาไปปฏิบัติจริง มีการประเมินผล และนาผลการปฏิบตั ิงานที่ยังไม่
การเรียนรู้
ประสบผลสาเร็จ นามาถอดบทเรียนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันในทุกระดับ
เพื่อวางแผนการดาเนินงานให้เกิดประสิทธิอาพมากยิ่งขึ้น
I : Integration
รพ.สต.ในสังกัด ได้กาหนดการวางแผนให้มีทิศทางเดียวกัน และสอดคล้องกับความต้องการ
การบูรณาการ
ของผู้รับบริการและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียร่วมกัน
จุดแข็ง
-หน่วยงานมีการให้บริการตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด
จุดอ่อน
-หน่วยงานไม่ได้นาผลการปฏิบัติงานที่ยังไม่ประสบผลสาเร็จที่หลากหลายมิติ นามาถอดบทเรียน
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน
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Category : หมวด 3 การให้ความส้าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีสว่ นได้ส่วนเสีย
Item: 3.2 การสร้างความผูกพัน
No. ก. ผลผลิต การบริการ และการสนับสนุนผูร้ ับบริการและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
Question 7. การสนับสนุนผูร้ ับบริการและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
A : Approach
รพ.สต.ในสังกัด ได้จดั ทาคู่มือสาหรับประชาชน ตามพรบ.อานวยความสะดวก และผังการ
แนวทาง
ให้บริการตามขั้นตอนในแต่ละบริการแก่ผู้รบั บริการและผู้มสี ่วนได้สว่ นเสีย แต่ยังไม่ครบทุกระดับ
D : Deployment
รพ.สต.ในสังกัด ได้ปฏิบัตติ ามคูม่ อื สาหรับประชาชน และขั้นตอนการให้บริการในแต่ละบริการ
การถ่ายทอดเพื่อนาไปปฏิบตั ิ ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กาหนด โดยการให้บริการตามบริบทในแต่ละพื้นที่
L : Learning
รพ.สต.ในสังกัด ได้ประเมินผลความพึงพอใจการให้บริการ และนาข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการ
การเรียนรู้
ให้บริการให้มีคณ
ุ อาพมากยิ่งขึ้น
I : Integration
การบูรณาการ
จุดแข็ง
จุดอ่อน

รพ.สต.ในสังกัด ได้ดาเนินการปรับปรุงการให้บริการให้มีความเหมาะสมเป็นแนวทางเดียวกันและ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้รบั บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมกัน
-หน่วยงานมีการจัดทาคูม่ ือสาหรับประชาชน ตามพรบ.อานวยความสะดวก และผังการให้บริการ
ตามขั้นตอนในแต่ละบริการแก่ผู้รบั บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
-การประเมินผลความพึงพอใจการให้บริการ และนาข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการให้บริการของ
หน่วยงานให้มีคุณอาพ ไม่ได้ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง ตามเกณฑ์ที่วางไว้
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Category : หมวด 3 การให้ความส้าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีสว่ นได้ส่วนเสีย
Item: 3.2 การสร้างความผูกพัน
No. ก. ผลผลิต การบริการ และการสนับสนุนผูร้ ับบริการและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
Question 8. การจาแนกผู้รับบริการและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
A : Approach
รพ.สต.ในสังกัด ได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจาแนกผูร้ ับบริการและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียอย่าง
แนวทาง
เป็นระบบ ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย
D : Deployment
รพ.สต.ในสังกัด ได้มีการจาแนกผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามสิทธิเพื่อให้เกิดความถูกต้อง
การถ่ายทอดเพื่อนาไปปฏิบตั ิ และได้รับการบริการที่สะดวกและรวดเร็ว โดยเป็นไปตามบริบทของแต่ละพื้นที่
L : Learning
รพ.สต.ในสังกัด ได้มีการตรวจสอบความถูกต้องการจาแนกผู้รับบริการและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
การเรียนรู้
เพื่อเป็นการประเมินผลและมีการนามาปรับปรุงแก้ไข
I : Integration
รพ.สต.ในสังกัด ได้นาผลการประเมินมาใช้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและเหมาะสมกับความ
การบูรณาการ
ต้องการของผู้รับบริการและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียร่วมกัน
จุดแข็ง
หน่วยงานมีเทคโนโลยีสารสนเทศในการจาแนกผูร้ ับบริการและผูม้ ีสว่ นได้ส่วนเสีย
จุดอ่อน
1.เทคโนโลยีสารสนเทศในการจาแนกผู้รับบริการและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นระบบ แต่ยังไม่
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย
2.หน่วยงานยังไม่ได้กาหนดประเอทการจาแนกผูม้ ารับบริการที่ชัดเจน เช่นตามการให้บริการ หรือ
ตามผลิตอัณฑ์
3.หน่วยงานยังไม่ได้กาหนดว่าใครเป็นผู้ประเมิน ความถี่ในการประเมิน การวิเคาระห์ผล

10

Category : หมวด 3 การให้ความส้าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีสว่ นได้ส่วนเสีย
Item: 3.2 การสร้างความผูกพัน
No. ข. การสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
Question 9. การจัดการความสัมพันธ์
A : Approach
รพ.สต.ในสังกัดได้กาหนดมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อช่องทางต่างๆ และการสื่อสารผ่านทางอาคี
แนวทาง
เครือข่ายสุขอาพ ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ผู้รับบริการและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียได้รับ
บริการตามความต้องการ
D : Deployment
รพ.สต.ในสังกัดได้ให้บริการตามมาตรฐานในแต่ละบริการ ครอบคลุมกลุ่มผู้บริการและผูม้ ีส่วนได้
การถ่ายทอดเพื่อนาไปปฏิบตั ิ ส่วนเสียทั้งรายเก่าและรายใหม่ ตามบริบทในแต่ละพื้นที่
L : Learning
รพ.สต.ในสังกัดได้ประเมินผลความพึงพอการรับบริการของผู้บริการและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียทั้งราย
การเรียนรู้
เก่าและรายใหม่ นาข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการให้บริการให้มีคณ
ุ อาพและบริการที่เป็นมิตร
I : Integration
รพ.สต.ในสังกัดร่วมกันกาหนดแนวทางการให้บริการที่เป็นมิตรเพื่อให้การบริการเป็นไปในทิศทาง
การบูรณาการ
เดียวกัน โดยใช้สื่อสารสนเทศในการปฏิสัมพันธ์กับผูร้ ับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือที่ดี
จุดแข็ง
-หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อช่องทางต่างๆ และการสื่อสารผ่านทางอาคีเครือข่ายสุขอาพ
จุดอ่อน
การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อช่องทางต่างๆ และการสื่อสารผ่านทางอาคีเครือข่ายสุขอาพ แต่ยังไม่
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย
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Category : หมวด3 การให้ความส้าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย
Item: 3.2 การสร้างความผูกพัน
No. ข. การสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย
Question 10. การจัดการกับข้อร้องเรียน
A : Approach
1. ผู้บริหารทุกระดับมีนโยบายและประกาศเจตนารมณ์ในการประพฤติปฏิบัตติ ามหลักธรรมาอิบาล
แนวทาง
6 ประการ ได้แก่ 1)หลักนิติธรรม 2)หลักคุณธรรม 3)หลักความโปร่งใส 4)หลักการมีส่วนร่วม 5)
หลักสานึกรับผิดชอบ และ 6)หลักความคุ้มค่า
2. สานักงานสาธารณสุขอาเออ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขอาพตาบลทุกแห่ง มีศูนย์ดารงธรรม เพื่อ
รับเรื่องร้องเรียน และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
3. ผู้บริหารทุกระดับมีนโยบายและประกาศเจตนารมณ์ในการป้องกันและปราบปรามการกระทา
การทุจริตประพฤติมิชอบ กาชับการถือปฏิบัตติ ามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด
4. ผู้บริหารทุกระดับมีนโยบายและประกาศเจตนารมณ์ให้สานักงานสาธารณสุขอาเออทุกแห่งเป็น
องค์กรคุณธรรม มีการพัฒนาคุณธรรมให้สูงขึ้นอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
5. ทุกหน่วยงานใช้แนวทางในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) เพื่อใช้ประเมินและ
พัฒนาองค์กรอย่างครอบคลุมและต่อเนื่อง
D : Deployment
1. สาธารณสุขอาเออ มีการประกาศนโยบายและประกาศเจตนารมณ์ที่จะดาเนินงานตามหลักธรร
การถ่ายทอดเพื่อนาไปปฏิบตั ิ มาอิบาล มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การพัฒนาให้
เป็นองค์กรคุณธรรม และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
2. มีการจัดตั้งศูนย์ดารงธรรม ในสานักงานสาธารณสุขอาเออ เพื่อรับเรื่องร้องเรียน และแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนแก่ประชาชน
3. มีการแต่งตั้งคณะทางาน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน และมีการติดตาม
ประเมินผลและมีการวิเคราะห์ทบทวนปรับปรุงพัฒนางานทุกปีงบประมาณ
4. มีเวทีในการนาเสนอผลงาน เพือ่ แลกเปลีย่ นเรียนรู้ ชื่นชมหน่วยงาน องค์กร และเจ้าหน้าที่ที่มี
การปฏิบัติงานที่ดเี ยี่ยมเพื่อเป็นต้นแบบให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในลาดับต่อไป
L : Learning
1. พิจารณาคัดเลือกหน่วยงาน องค์กร และบุคคลที่มีการดาเนินงานได้ผลดีเยี่ยมเป็นชื่นชม และให้
การเรียนรู้
กาลังใจ และให้เป็นต้นแบบในการศึกษาเรียนรู้แก่หน่วยงาน องค์กร และเจ้าหน้าที่จาก
หน่วยงานต่างๆ
2. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้เกิดการพัฒนาอย่างกว้างขวาง ต่อเนื่อง และยั่งยืน
I : Integration
มีการบูรณาการในการทางานทั้งการดาเนินการตามหลักธรรมาอิบาล การป้องกันการทุจริตและ
การบูรณาการ
ประพฤติมิชอบ การดาเนินงานองค์กรคุณธรรม และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ให้มี
ความเชื่อมโยง เพื่อสุขอาพที่ดีของประชาชน เจ้าหน้าที่และหน่วยงานเป็นที่ยอมรับและไว้วางใจ
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จุดแข็ง

จุดอ่อน

และเป็นที่พึ่งด้านสุขอาพของประชาชนเป็นลาดับแรก
1.ผู้บริหารทุกระดับมีนโยบายและประกาศเจตนารมณ์ในการประพฤติปฏิบัตติ ามหลักธรรมาอิบาล
2.สานักงานสาธารณสุขอาเออ มีศนู ย์ดารงธรรม เพื่อรับเรื่องร้องเรียน และแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน
1 .ยังไม่มีการจัดตั้งศูนย์ดารงธรรม ใน รพ.สต
2.ยังไม่มีเวทีในการนาเสนอผลงาน เพื่อแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ชื่นชมหน่วยงาน องค์กร และเจ้าหน้าที่ที่
มีการปฏิบตั ิงานทีด่ ีเยีย่ มและและเป็นต้นแบบในการศึกษาเรียนรู้แก่หน่วยงาน

