
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
โปรแกรมระบบประเมินอสม.ดีเด่น และอสม.  ดีเยี่ยม ดีเยี่ยมอย่างยิ่ง   

 

1. ความเป็นมา 

รัฐบาลมีนโยบายขับเคลื่อนประเทศไทยให้เข้าสู่ประเทศไทย 4.0 มุ่งเน้นการน านวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมกระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพ ลดรายจ่ายเพ่ิมรายได้ รวมไป
ถึงการยกระดับคุณภาพการให้บริการสาธารณสุขรวมสู่สุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ดีขึ้น  

อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ถือเป็นกลไกที่ส าคัญในการขับเคลื่อนงานสุขภาพ  
ภาคประชาชน และยังเป็นบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชน กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพซึ่งมี
ภารกิจหลักในการส่งเสริมบทบาทและพัฒนา อสม. โดยเฉพาะการส่งเสริม สนับสนุนให้ อสม. สร้างสรรค์ผลงานดีเด่น 
เป็นต้นแบบให้กับประชาชนและชุมชนในพ้ืนที่เพ่ือการดูแลสุขภาพของประชาชน ดังนั้น เพ่ือให้การพัฒนาระบบและ
กลไก อสม.มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจึงสมควรที่จะน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ ในการด าเนินงาน
ประเมิน อสม.ดีเด่น ดีเยี่ยม ดีเยี่ยมอย่างยิ่ง และการบริหารจัดการชมรมอสม.ให้สอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 
4.0 ข้างต้น  

2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาระบบการคัดเลือกอสม. ดีเด่น ระดับจังหวัด เขต ภาค ชาติ 
2. เพื่อพัฒนาระบบประเมิน อสม. ดีเยี่ยม ดีเยี่ยมอย่างยิ่ง  

 
3  โปรแกรม ระบบการคัดเลือก อสม. ดีเด่น ระดับจังหวัด เขต ภาค ชาติ 
 

             -  หน้าแรกของระบบ   ก าหนดให้เลือก สาขาอสม.ดีเด่น ที่ต้องการส่งผลงาน  โดยจ าแนกเป็นดังนี้ 
               ( ก าหนดให้จังหวัด ส่งรายชื่อ อสม. ได้สาขาละ 1 คน  โดยพื้นที่เป็นผู้บันทึกข้อมูลสาขาท่ีได้รับการ 
                 คัดเลือกแล้วระดับจังหวัด ) 

(1) อสม. ดีเด่น สาขาการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
(2) อสม. ดีเด่น สาขาการส่งเสริมสุขภาพ 
(3) อสม. ดีเด่น สาขาสุขภาพจิตชุมชน 
(4) อสม. ดีเด่น สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน 
(5) อสม. ดีเด่น สาขาการบริการในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน(ศสมช.) และการสร้างหลักประกันสุขภาพ 
(6) อสม. ดีเด่น สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 
(7) อสม. ดีเด่น สาขาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ 
(8) อสม. ดีเด่น สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน 
(9) อสม. ดีเด่น สาขาการจัดการสุขภาพชุมชน 
(10) อสม. ดีเด่น สาขานมแม่และอนามัยแม่และเด็ก 
(11) อสม. ดีเด่น สาขาทันตสุขภาพ 
(12) อสม. ดีเด่น สาขาพ้ืนที่พิเศษชายแดนภาคใต้ 
(13) อสม. ดีเด่นการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
(14) อสม. ดีเด่น กรุงเทพมหานคร 
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      สว่นที่ 2 หลักเกณฑ์ความรู้ ความสามารถทักษะเฉพาะสาขา 

- ความรู้ที่จ าเป็นเกี่ยวกับสาขาที่เข้ารับการคัดเลือก 
- การปฏิบัติตนของ อสม. ในสาขาที่เข้ารับการคัดเลือก 
- ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ในสาขาที่เข้ารับการคัดเลือก 
-  ความสามารถในการบริหารจัดการอย่างบูรณาการ 
-  กิจกรรมของ อสม. ในสาขาที่เข้ารับการคัดเลือก 
สามารถ  Upload ไฟล์ PDF / word/ Excel power point /รูปภาพ / คลิป วีดิโอ 
 
ส่วนที่ 3  ผลงานความส าเร็จในสาขาท่ีเข้ารับการคัดเลือก /ผลงานเด่น / นวัตกรรม 

        

      สามารถ  Upload ไฟล์ PDF / word/ Excel power point /รูปภาพ / คลิป วีดิโอ 
 

             เมื่อเลือกเมนูแล้ว  เข้าสู่เมนูการบันทึก / การส่งผลงาน 
 
การบันทึก และส่งผลงาน อสม. ดีเด่น  แบ่งเป็น 3 ส่วน 

(1)  การบันทึกตามแบบฟอร์มประเด็นที่ก าหนด  เพ่ือจัดท าเป็น E-Book ของ อสม. ที่สมัครแต่ละคน 
 การบันทึกแต่ละประเด็น  สามารถส่งไฟล์รูปภาพ  และ ไฟล์เอกสาร ประกอบในแบบฟอร์มที่ก าหนด 

(2)  การส่งเอกสารผลงานเพ่ิมเติม  เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการระดับเขต / ภาค-ชาติ 
สามารถส่งในรูป ppt  / word / excel / pdf  และ รูปภาพ ตามขนาดไฟล์ที่ก าหนดในโปรแกรม 

(3)   การส่ง คลิป โดยเฉพาะในหมวดนวัตกรรม  
 

     หลังการบันทึก  พ้ืนที่และจังหวัด สามารถ Download ไฟล์เอกสารที่บันทึกใน E-Book เป็นไฟล์ word/ pdf 
 
 หน้าบันทึกของระบบการคัดเลือก อสม. ดีเด่น ระดับจังหวัด เขต ภาค ชาติ 
 
 

ล าดับที่ รายละเอียดงาน 
1 ข้อมูล อสม. มี 4 ประเด็น 

1. ข้อมูลส่วนบุคคลของ อสม. (ใส่รูปภาพ อสม.)   
 

2.    2.  หลักเกณฑ์การให้คะแนน 3 ส่วน ๆละ 100 คะแนน 
3.  

    ส่วนที่ 1. หลักเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับคุณสมบัติเฉพาะตัว อสม. 
                   การครองตน หมายถึงมีการเป็นผู้มีสุขภาพดี มีพฤติกรรมเป็นแบบอย่างที่ดี 
                                   มีครอบครัวอบอุ่น ครอบครัวมีทัศนคติที่ดีต่อการเป็น อสม.  
                                   และเสียสละเพ่ือส่วนรวม 
                   การครองคน หมายถึงการมีความสามารถในการติดต่อสัมพันธ์กับผู้อ่ืน สามารถ               
                                   จูงใจให้เกิดการยอมรับและให้ความร่วมมือ 
                   การครองงาน หมายถึง การมีความสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่และงานที่ได้รับ 
                                    มอบหมายอย่างดี 
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ล าดับที่ รายละเอียดงาน 

2 ส่วนของกรรมการระดับเขต :  การบันทึกของกรรมการระดับเขต  
   - วันที่คณะกรรมการระดับเขตลงคะแนนคัดเลือกในแต่ละสาขา 

- วันที่ที่ลงพ้ืนที่  (กรณีท่ีมีการลงพ้ืนที่ในระดับเขต) 
- ชื่อคณะกรรมการ ระดับเขต (ตามแบบทะเบียนประวัติกรรมการ) 
- ความเห็นและผลการพิจารณา  ในระดับเขต  ได้แก่ 
     1) คะแนนที่ได้รับ จาก คะแนนเต็ม 300 คะแนน ของ อสม. รายบุคคล 
     2) รายชื่อ อสม.ที่ได้คะแนนสูงสุด ในระดับเขต   
 

3 ส่วนของกรรมการระดับภาค-ชาติ:  บันทึกของกรรมการระดับภาค-ชาติ 
   - วันที่คณะกรรมการระดับภาค-ชาติ  ให้คะแนน 

- ชื่อคณะกรรมการ ระดับภาค-ชาติ  (ตามแบบทะเบียนประวัติกรรมการ) 
- ความเห็นและผลการพิจารณา  ในระดับภาค-ชาติ    ได้แก่ 
     1) คะแนนที่ได้รับ จาก คะแนนเต็ม 300 คะแนน ของ อสม. รายบุคคล 
     2) รายชื่อ อสม.ที่ได้คะแนนสูงสุด เปรียบเทียบระหว่าง 4 ภาค  ถือเป็น ระดับชาติ 
     3) รายชื่อ อสม.ที่ได้คะแนนสูงสุด ของแต่ละภาค   (ยกเว้นภาคท่ีได้รับระดับชาติไปแล้ว) 
         จ านวน  3 ภาค ถือเป็น ระดับภาค 

 
 

4 ส่วนการแสดงผลรายงานและการจัดพิมพ์รายงาน 
- แสดงรายชื่อ อสม. ดีเด่นรายจังหวัด รายเขต รายภาค และประเทศ ในแต่ละสาขา 
 (11 สาขา และสาขาพิเศษ ชายแดนใต้ กทม.และกฟผ. )   
- แสดงประวัติและผลงานเป็นรายบุคคล  
  

5 ระบบ Back up ข้อมูล 
- รายชื่อ อสม. ที่อยู่ อายุ เบอร์โทรศัพท์ เลขบัตรประจ าตัวประชาชนสาขาดีเด่น 
- สามารถก าหนด Back up ข้อมูลรายบุคคล 
 

6 กรณีอสม. ระดับชาติ  
      -  บันทึก การได้ส่งหนังสือยินยอมให้ตรวจประวัติบุคคล เพื่อส่งตรวจประวัติบุคคลกับ 

          ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
    - จัดพิมพ์รายงาน แบบฟอร์มตามเอกสารขอเครื่องราชฯ  
    - จัดพิมพ์ตามแบบแสดงผลงานเพื่อขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ นร.1  (เอกสารที่ 3) 

          และ  นร.3  (เอกสารที่ 4) 
       -  สามารถ upload ไฟล์เอกสารส าคัญ ดังนี้ 
              1)  ส าเนาบัตรประชาชน 
              2)  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
              3)  ใบประกาศเกียรติคุณ อสม. ดีเด่นแห่งชาติ 

 
 
            รายละเอียด แบบฟอร์มการบันทึก E – Book  ตามไฟล์เอกสารแนบท้าย 


