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บทวิเคราะห์ข้อมูลและสถานการณ์ของกระบวนการขับเคลื่อนงานเพื่อสมัครรับรางวัลคุณภาพ
ที่มาและความเชื่อมโยงของการดาเนินกระบวนการขับเคลื่อนงานเพื่อสมัครรับรางวัลคุณภาพ
กลุ่ มพัฒ นาระบบบริ ห าร ได้มุ่งเน้ น การพัฒ นาคุณภาพการบริห ารจัดการองค์การ และการให้ บริการ
ประชาชนได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ จึงส่งเสริมให้หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย พัฒนาคุณภาพและ
ยกระดับสู่ผลงานที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าประสงค์คือ การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) เป็นองค์กรที่
มีสมรรถนะสูง (HPO) และเป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล ดาเนินงานภายใต้กิจกรรมสาคัญโครงการพัฒนาและ
ขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม มุ่งเน้นการให้ความสาคัญต่อการพัฒนาคุณภาพของงาน ผ่าน
กระบวนการขับเคลื่อนงานเพื่อสมัครรับรางวัลคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง
ในปี พ.ศ. 2558 เริ่มดาเนินการขับเคลื่อนให้หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยส่งผลงานสมัครรับรางวัลบริการ
ภาครัฐแห่งชาติต่อมาในปี พ.ศ. 2560 ปรับเป็น “รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริการภาครัฐ (TPSA)” เพื่อเป็นสิ่ง
ยืนยันความสาเร็จของหน่วยงานภาครัฐในการพัฒนาและปรับปรุงบริการจนสามารถตอบสนองและสร้างความพึง
พอใจให้แก่ป ระชาชนผู้รับ บริการ ซึ่งแสดงให้ เห็นถึงประสิ ทธิภ าพการให้บริการภาครัฐ ที่ได้รับการยอมรับจาก
ประชาชนในระดับประเทศ
นอกจากนี้ยังดาเนินการผลักดันและขับเคลื่อนให้กรมอนามัย ดาเนินงานตามแนวทางการพั ฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐและเตรียมความพร้อมสู่การสมัครรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(PMQA) โดยส่งสมัคร PMQA รายหมวดครั้งแรกในปี พ.ศ. 2559 และได้รับรางวัล คือ หมวด 1 การนาองค์กร
รวมถึงได้พัฒนาต่อยอดผลงานการพัฒนาคุณภาพการให้บริการสู่เวทีรางวัลระดับนานาชาติ โดยส่งผลงาน
สมัครรางวัล UNPSA (United Nations Public Service Awards) ขององค์การสหประชาชาติในปี พ.ศ.
2560
ต่อมาในปี พ.ศ. 2562 สานักงาน ก.พ.ร. ได้กาหนดรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
โดยพัฒ นาหลั กเกณฑ์การพิจ ารณารางวั ล เพื่ อส่ งเสริมการเปิดระบบราชการให้ ประชาชนและภาคส่ ว นอื่ น ที่
เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการบริ หารราชการที่จะสร้างความเชื่อมั่น ศรัทธาต่อระบบราชการและสร้างการ
ยอมรับจากภาคประชาชนในการเข้ามามีบทบาทเกี่ยวข้องและร่วมทางานกับภาครัฐแบบหุ้นส่วนความร่วมมือที่เป็น
รูปธรรมและต่อเนื่องยิ่งขึ้น
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ข้อมูลและสถานการณ์การส่งผลงานสมัครรับรางวัลตั้งแต่ปี 2558 – 2562
จากกระบวนการขับเคลื่อนงานเพื่อสมัครรับรางวัลคุณภาพ ตั้งแต่ปี 2558 – 2562 กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหารได้ดาเนินการส่งเสริม สนับสนุน และสร้างแรงจูงใจให้หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยพัฒนาและยกระดับการ
ดาเนินงาน และมีแนวโน้มจานวนการส่งผลงานสมัครรับรางวัลตามประเภทต่างๆ สูงขึ้น ดังภาพที่ 1 โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ (TPSA) ซึ่งหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยให้ความสนใจและเข้าร่วมใน
การส่งผลงานแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ดังภาพที่ 2 และแนวโน้มจานวนการส่งผลงานสาขาบริการภาครัฐ (TPSA)
เพิ่มสูงขึ้นทุกปีอย่างต่อเนื่อง

ภาพที่ 1

ภาพที่ 2

ภาพที่ 3
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ผลลัพธ์ ของกระบวนการขับเคลื่อนงานเพื่อสมัครรั บรางวัลคุณ ภาพของกลุ่ มพัฒ นาระบบบริหารที่
ดาเนิ นการอย่างต่อเนื่ องทั้งเชิงปริ มาณคือ แนวโน้มจานวนผลงานที่ส่งมากขึ้น และผลการดาเนิน งานในเชิง
คุณภาพที่มีจานวนผลงานที่ได้รับรางวัลเพิ่มขึ้นนั้น สิ่งสาคัญคือการส่งเสริมและผลักดันให้หน่วยงานในสังกัดกรม
อนามัยมีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการทาหน้าที่และพัฒนาคุณภาพผลงานให้ดียิ่งขึ้น พร้อมนาต้นแบบผลงานที่ได้รับ
รางวัลมาเป็นแนวทางสู่การพัฒนาและเป็นต้นแบบด้านการอภิบาลระบบสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ กับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และใช้ Best Practice เป็นตัวอย่างแนวทางการเขียนผลงานสาหรับผู้ที่จะส่งผลงานสมัคร
รางวัลผลงานคุณภาพในปีต่อไป การได้รับรางวัลเลิศรัฐซึ่งเป็นรางวัลระดับชาติ จึงเป็นสิ่งสะท้อนประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการพัฒนาคุณภาพระบบขององค์กร อันเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในคุณ ภาพและมาตรฐาน เพื่อเป็น
แบบอย่างให้องค์กรภายในและภายนอกได้นาไปใช้ให้ เกิดประโยชน์ ดังผลลัพธ์ในเชิงประจักษ์ จากการที่กรม
อนามัยได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) และสาขาการบริการภาครัฐ (TPSA)
ตั้งแต่ ปี 2558 - 2561 จานวนทั้งสิ้น 12 รางวัล (ภาพที่ 3) ดังนี้

ภาพที่ 3
หมายเหตุ : ปี 2562 มีผลงานอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับรางวัล จานวน 3 ผลงาน

ภาพรวมปัจจัยความสาเร็จของกระบวนการขับเคลื่อนงานเพื่อสมัครรับรางวัลคุณภาพ ตั้งแต่ ปี 2558 – 2562
1. ผู้บริหารให้การสนับสนุนผลักดันและกระตุ้นให้ เกิดแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนผลงานและยกระดับ
องค์กรสู่องค์กรคุณภาพคู่คุณภาพ และที่สาคัญคือหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยและบุคลากรได้ให้ความร่วมมือ
2. การปรับวิธีการสื่อสารจากเดิมใช้เพียงหนังสือราชการแจ้งเวียนไปยังหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ซึ่ง
อาจสื่อสารไม่ทั่วถึงครอบคลุม จึงเพิ่มช่องทางการสื่อสาร อาทิ หนังสือราชการ การเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์กลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร กรมอนามัย การส่งข้อมูลผ่านไลน์กลุ่ม อาทิ กลุ่ม PMQA กลุ่ม TPSA กรมอนามัย
3. การมี ค ณะกรรมการที่ ป รึ ก ษาและพิ จ ารณากลั่ น กรองผลงาน ได้ แ ก่ 1) คณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการกรมอนามัยก้าวสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม) ตาม
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA/PMQA 4.0) และ 2) คณะกรรมการพิจารณาผลงาน
บริการภาครัฐ กรมอนามัย
4. การปรับรูปแบบการดาเนินงาน ดังนี้
4.1 การผลักดันให้มีการประยุกต์ใช้แนวทาง PMQA/PMQA 4.0 ของกรมอนามัย การจัดประชุมเพื่อ
พัฒนาเทคนิคในการเขียนรายงานการพัฒนาองค์การ (Application Report) เป็นต้น
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4.2 การจัดกิจกรรมการเพิ่มคุณค่าของผลงานรางวัล TPSA ได้แก่ การประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้
เสนอผลงานสมัครรับรางวัลบริการภาครัฐ การประชุมการเขียนผลงานเพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจที่เป็นประโยชน์
ต่อการเขียนผลงาน
5. การแลกเปลี่ยนประสบการณ์จาก Best Practice (ผลงานที่ได้รับรางวัลในระดับดีเด่นและดี) เพื่อ
เรียนรู้แนวทางที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน รวมถึงการ Coaching ให้คาแนะนาจากเจ้าของผลงานที่ได้รับรางวัล
6. การให้คายกย่องชมเชยในเวทีประชุมผู้บริหาร การมอบเกียรติบัตรแก่ทุกผลงานที่ร่วมส่งสมัครขอรับ
รางวัล รวมถึงการสนับสนุน Reward ด้วยการไปศึกษาดูงานในต่างประเทศ (ปี 2561 ณ ประเทศญี่ปุ่น)
7. การรวบรวมข้อมูลตัวอย่างต้นแบบการพัฒนา ทั้งจากสานักงาน กพร. และการจัดทารายงานผลการ
ดาเนิน งานกระบวนงานสนับ สนุนการส่งผลงานเพื่อสมัครรับรางวัลประจาปีของกลุ่มพัฒนาระบบบริห าร โดย
รวบรวมไว้ที่เ ว็บ ไซต์กลุ่ มพั ฒ นาระบบบริ ห าร กรมอนามัย เพื่อเผยแพร่ผ ลงานต้ นแบบและนาความรู้ ที่ได้ไ ป
ประยุกต์ใช้และต่อยอดพัฒนาผลงานเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ขององค์กรและก้าวสู่รางวัลคุณภาพต่อไป
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