การเตรียมความพร้อมในการสม ัครขอร ับรางว ัล
United Nations Public Service Awards 2019
วันที 25 กันยายน 2561
โดย นางอารียพ
์ ันธ์ เจริญสุข
รองเลขาธิการ ก.พ.ร.
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ความเป็นมา
• รางวัล United Nations Public Service Awards เป็ นรางวัลทีจัดตังขึนโดยคณะมนตรี
เศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (Economic and Social Council-ECOSOC) เพือ
มอบให ้แก่หน่วยงานทีดําเนินการด ้านการให ้บริการสาธารณะและมอบหมายให ้ Division
for Pubic Administration and Development Management (DPADM) เป็ นผู ้ทําหน ้าที
ในการบริหารจัดการรางวัลนี
• สํานักงานเลขาธิการแห่งสหประชาชาติ (UN) ได ้มีการมอบรางวัลครังแรกเมือปี ค.ศ. 2003
(ปี พ.ศ. 2546) เพือสนับสนุนการสร ้างนวัตกรรมในการบริการสาธารณะ
• โดยในปี พ.ศ.2559 (ค.ศ.2016) รางวัล UNPSA ได ้ถูกจัดให ้อยูใ่ นแผนงานของ 2030
Agenda for Sustainable Development and the Sustainable Development Goals
(SDGs)
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่ สม ัครรางว ัลฯ ของหน่วยงานภาคร ัฐไทย
สถิตก
ิ ารสง
สํานักงาน ก.พ.ร. ได ้สนับสนุนให ้หน่วยงานทีได ้รับรางวัลคุณภาพการให ้บริการประชาชนสมัครเข ้ารับการ
ประเมินรางวัล UN Public Service Awards ตังแต่ปี พ.ศ. 2550 โดยมีสถิตข
ิ องหน่วยงานทีเสนอผลงาน ดังนี
่ ผลงานเข้าร ับการประเมินฯ ค.ศ. 2007-2018
จํานวนหน่วยงานทีสง
ปี

ผ่านเข้าสูร่ อบแรก

ผ่านเข้าสูร่ อบสอง

ผ่านเข้าสูร่ อบสุดท้าย

ได้ร ับรางว ัล

2007 (2550)

7

3

-

-

2008 (2551)

15

6

4

1

2009 (2552)

20

9

6

1

2010 (2553)

15

6

-

-

2011(2554)

21

18

11

2

2012 (2555)

19

10

3

2

2013 (2556)

39

26

13

1

2014 (2557)

33

18

8

2

2015 (2558)

25

9

6

2

2016 (2559)

องค์การสหประชาชาติไม่เปิ ดรับสมัคร

2017 (2560)

45

4

2

1

2018 (2561)

37

6

2

1
4

ผลรางว ัล UN Awards ของหน่วยงานภาคร ัฐไทย
ปี

หน่วยงาน

2551

โรงพยาบาลยโสธร

2552

โรงพยาบาลมหาราชนคร
เชียงใหม่

2554

สํานักงานสรรพากร ภาค 7
กรมสรรพากร

2555

ระด ับ
รองชนะเลิศ

ผลงาน

สาขา

การให ้บริการรักษาผู ้ป่ วย

Improving the delivery of services

ชนะเลิศ

การพัฒนาบริการทางการแพทย์ผ่านเครือข่ายความ
ร่วมมือ

Improving the delivery of services

ชนะเลิศ

สํานักงานบริการขวัญใจประชาชน

Advancing knowledge management in
government

กรมชลประทาน

รองชนะเลิศ

การบริหารจัดการชลประทานแบบมีสว่ นร่วม โดย
คณะกรรมการภาคประชาชนและองค์กรผู ้ใช ้นํ าของ
โครงการส่งนํ าและบํารุงรักษากระเสียว อําเภอด่าน
ช ้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

Fostering participation in policy-making
decisions through innovative mechanisms

กรมชลประทาน

ชนะเลิศ

การป้ องกันและบรรเทาภัยแล ้งแบบบูรณาการของ
โครงการส่งนํ าและบํารุงรักษาแม่ยม จังหวัดแพร่

Fostering participation in policy-making
decisions through innovative mechanisms

รองชนะเลิศ

โครงการป้ องกันตาบอดในผู ้ป่ วยเบาหวาน

Advancing knowledge management in
government

โรงพยาบาลราชวิถี
กรมการแพทย์
2556

สถาบันพัฒนาการเด็ก
ราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต

ชนะเลิศ

Child First – Work Together (CF-WT)

Improving the delivery of services

2557

สํานักป้ องกันและควบคุมโรค
ที 9 กรมควบคุมโรค

ชนะเลิศ

การบริหารจัดการแบบบูรณาการเพือลดความ
เจ็บป่ วยด ้วยโรคมาลาเรียในพืนทีเสียงสูง
อําเภออําเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

Fostering participation in policy-making
decisions through innovative mechanisms

โรงพยาบาลขอนแก่น

ชนะเลิศ

ศูนย์ชว่ ยเหลือเด็กและผู ้หญิงในภาวะวิกฤต (One
stop crisis center : OSCC)

Promoting gender-responsive delivery of
public services

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ
มหาราชินี กรมการแพทย์

ชนะเลิศ

Holistic School in Hospital Initiative (HSH)

Promoting Whole-of-Government Approaches
in the information Age

2558

โรงพยาบาลขอนแก่น

รองชนะเลิศ

Fast-track Service for High-risk Pregnancies

Promoting gender-responsive delivery of
public services

2560

เทศบาลตําบลเขาพระงาม
จังหวัดลพบุร ี

รองชนะเลิศ

Excellent Happy Home Kao PraNgam
Tessaban Lopburi

Innovation and Excellence in Delivering
Health Services

2561

สํานักงานสาธารณสุขจังวหัด
ร ้อยเอ็ด

Integrated approach of comprehensive
cervical cancer control

Promoting gender responsive public
5 services
to achieve the SDGs

ชนะเลิศ

ผลรางว ัล UN Awards
ของหน่วยงานภาคร ัฐไทย
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UN Public Service Day

2011 United Nations and Africa Public Service Day
United Nations and Africa Public Service Forum
United Nations Public Service Awards Ceremony
Africa Public Service Day Exhibition and Awards

"Transformative Leadership in Public Administration and
Innovation in Governance:
Creating a Better Life for All"
Dar es Salaam, United Republic of Tanzania
20 – 23 June 2011
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UN Public Service Day

2008
โรงพยาบาลยโสธร

2009
ี งใหม่
รพ.มหาราชนครเชย

2011
กรมชลประทาน

สรรพากรภาค 7

2013
สถาบ ันพ ัฒนาการเด็ก
ราชนครินทร์
กรมชลประทาน

2012

โรงพยาบาลราชวิถ ี

2014
โรงพยาบาลขอนแก่น
ํ น ักป้องก ันควบคุมโรคที 9
สา

โรงพยาบาลขอนแก่น

2015 สถาบ ันสุขภาพเด็กแห่งชาติ
ิ ี
มหาราชน

2017
เทศบาลตําบลเขาพระงาม
จ ังหว ัดลพบุร ี

UN Public Service Day

ํ น ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดร้อยเอ็ ด
สา
ผลงาน “โครงการป้องก ันควบคุมมะเร็งปากมดลูกแบบ
บูรณาการ (Integrated approach of comprehensive
cervical cancer control)”
1st Place Winner
สาขา Promoting gender responsive public
services to achieve the SDGs
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สาขารางว ัล
สาขาทีเปิ ดร ับสม ัครในปี 2019

1. การให้บริการทีครอบคลุมและเท่าเทียมโดยไม่ทงใครไว้
ิ
เบืองหล ัง (Delivering
inclusive and equitable services to leave no one behind)

ื นต่
2. ความเชอม
ั อแนวทางการบูรณาการของหน่วยงานภาคร ัฐ (Ensuring integrated
approaches in the public-sector institutions)
ิ ธิภาพและความร ับผิดร ับชอบในหน่วยงานภาคร ัฐ (Developing
3. การพ ัฒนาประสท
effective and accountable public institutions)
่ เสริมการใชด
้ จ
4. การสง
ิ ท
ิ ัลในหน่วยงานภาคร ัฐ (Promoting digital transformation in
public sector institutions)
่ เสริมความเท่าเทียมทางเพศในการให้บริการสาธารณะเพือการพ ัฒนาที
5. การสง
ยงยื
ั น (Promoting gender responsive public services to achieve the SDGs)
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United Nations’ 17 Goals to Sustainable Development

กําจัดความยากจน

กําจัดความหิวโหย
และสร ้างความมันคง
ทางอาหาร

สง่ เสริมสุขภาพทีดี
ของประชากร

เพิมโอกาสทาง
ึ ษา
การศก

จัดสรรแหล่งพลังงาน ส่งเสริมการเจริญเติบโต พัฒนาระบบโครงสร ้าง ลดความไม่เท่าเทียม
ทีพอเพียงและยังยืน
ระหว่างประเทศ
สาธารณูปโภคพืนฐาน
ทางเศรษฐกิจและ
สนั บสนุนการจ ้างงาน

ส่งเสริมการแก ้ไขปั ญหา
การเปลียนแปลงสภาวะ
อากาศโลก

การรักษาทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั ง

การรักษาทรัพยากร
ป่ าไม ้และระบบนิเวศน์

ส่งเสริมให ้เกิดความ
ยุตธิ รรมในสังคม

สง่ เสริมความเท่า
เทียมทางเพศ

จัดการแหล่งนํ าให ้
พอเพียงต่อการ
บริโภคอุปโภค

ส่งเสริมความมันคง
ปลอดภัยในชีวต
ิ
มนุษย์

ส่งเสริมการผลิตและ
การบริโภคอย่างยังยืน

ส่งเสริมความร่วมมือใน
ระดับนานาชาติเพือให ้
เกิดการพัฒนาทียังยืน
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คุณสมบ ัติของผูส
้ ม ัคร
ิ ของ องค์การ
• รางวัลนีเปิ ดกว ้างให ้กับหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานสว่ นภูมภ
ิ าคจากประเทศสมาชก
่ น่วยงานภาครัฐ เชน
่ ภาคประชาสงั คม ภาคเอกชน
สหประชาชาติทวโลก
ั
หากหน่วยงานอืนทีไม่ใชห
ึ ษา และอืน ๆ ต ้องการสมัครเข ้ารับรางวัล สามารถสมัครผ่านหน่วยงานของรัฐได ้
สถาบันการศก
• การสมัครสามารถสมัครผ่านทางหน่วยงานต ้นสงั กัด หรือหน่วยงานภายนอก (third party) เป็ นผู ้เสนอ
ื
ชอเข
้าสมัครแทนก็ได ้
• ผลงานทีสง่ เพือเข ้ารับรางวัลต ้องแสดงถึงความคิดริเริมสร ้างสรรค์เชงิ นวัตกรรม และสอดคล ้องกับ
ประเภทรางวัลใดประเภทหนึงตามทีกําหนดไว ้ใน UNPSA 2019 (ภายหลังจากการสมัคร ผู ้สมัครจะไม่
สามารถเปลียนแปลงประเภทรางวัลได ้ ดังนันผู ้สมัครควรให ้ความสําคัญในประเด็นของประเภทรางวัล
ทีจะสมัครให ้ถูกต ้อง)
• ผลงานทีสง่ เพือเข ้ารับรางวัลต ้องดําเนินงานมาแล ้วอย่างน ้อยสองปี และมีตวั อย่างพร ้อมทังเอกสาร
ประกอบอย่างครบถ ้วน
• กรอกใบสมัครให ้ครบถ ้วนและถูกต ้อง
• การสง่ ผลงานเข ้ารับรางวัลต ้องมีเอกสารทีเกียวข ้องครบถ ้วน
• ผลงานทีสง่ เข ้าสมัครต ้องไม่เคยได ้รับรางวัล UNPSA มาก่อน
• ผลงานทีสง่ เข ้าประกวดต ้องไม่มส
ี ว่ นเกียวข ้องกับการดําเนินงานขององค์การสหประชาชาติ (United
Nations System)
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เกณฑ์การพิจารณารางว ัล
• แนวทางการดําเนินงานทีสอดคล้องก ับวาระการพ ัฒนาทียงยื
ั น 2030 (2030 Agenda) โดย
ิ ธิ
ผลงานทีสง่ เข ้ารับรางวัล ควรมีเป้ าหมายเพือยกระดับคุณภาพชวี ต
ิ โดยคํานึงถึงความต ้องการและสท
ของประชาชนในการให ้บริการสาธารณะ ทังนีต ้องสอดคล ้องกับเป้ าหมายการพัฒนาอย่างยังยืนตาม
หลักการ SDGs
ํ ค ัญ ผลงานทีสง่ เข ้ารับรางวัลต ้องสร ้างผลกระทบเชงิ บวกให ้กับประชากรสว่ นใหญ่และมุง่ เน ้น
• ความสา
แก ้ไขประเด็นปั ญหาทีสงั คมให ้ความสําคัญในบริบทของประเทศหรือภูมภ
ิ าคนัน ๆ
• นว ัตกรรม โครงการทีสง่ เข ้ารับรางวัลต ้องแสดงถึงความคิดสร ้างสรรค์เชงิ นวัตกรรม มีหลักการและ
มาตรการทีสง่ เสริมและสนับสนุนให ้เกิดการพัฒนาอย่างยังยืนตามหลักการ SDGs หรือแก ้ไขปั ญหาที
เกียวข ้องกับสาธารณชน เพือพัฒนาประเทศหรือภูมภ
ิ าคให ้ดีขน
ึ
้
• การถ่ายทอดความรู ้ ผลงานทีสง่ เข ้ารับรางวัลต ้องสามารถนําไปประยุกต์ใชในการดํ
าเนินงานกับ
่ จังหวัด ประเทศ หรือภูมภ
ึ อให ้เกิด
บริบทอืนได ้ (ตัวอย่างเชน
ิ าค) หรือเป็ นต ้นแบบและแนวทางซงก่
แรงจูงใจในการเสริมสร ้างนวัตกรรมให ้แก่หน่วยงานภาครัฐอืน ๆ ทังในระดับชาติ ภูมภ
ิ าค และระดับ
โลก
• ความยงยื
ั น ผลงานทีสง่ เข ้ารับรางวัลต ้องมีความยังยืนและสง่ ผลกระทบเชงิ บวกต่อคนรุน
่ ต่อไป
• ผลกระทบ ผลงานทีสง่ เข ้ารับรางวัลต ้องมีการประเมินอย่างเป็ นทางการ และสามารถแสดงหลักฐานว่า
ผลงานสง่ ผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพชวี ต
ิ ของประชาชน
่ นได้สว
่ นเสย
ี ผลงานทีสง่ เข ้ารับรางวัลต ้องแสดงให ้เห็นถึงความเชอมโยงกั
ื
• ผูม
้ ส
ี ว
บผู ้มีสว่ นได ้รับ
ี ประโยชน์
ประโยชน์หรือเสย
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ขนตอนการสม
ั
ัคร
1. กรอกใบสม ัครออนไลน์
• กรอกใบสมัครออนไลน์ผา่ นทางเว็ปไซต์ https://publicadministration.un.org/unpsa/en ภายใน
ว ันที 30 พฤศจิกายน 2561
• ในกรณีทต
ี ้องการความชว่ ยเหลือในกระบวนการรับสมัคร กรุณาติดต่อองค์การสหประชาชาติผา่ นทาง
ั ท์ได ้ที +1 (917) 367 3004
อีเมลล์ได ้ที UNPSA@un.org หรือทางโทรศพ
้
• การสมัครสามารถใชภาษาที
เป็ นทางการขององค์การสหประชาชาติ (อาหรับ, จีน, อังกฤษ, ฝรังเศส,
ี และภาษาสเปน) อย่างไรก็ตาม ควรใชภาษาทางการของส
้
ํานักเลขาธิการขององค์การ
รัสเซย
สหประชาชาติ คือภาษาอังกฤษหรือภาษาฝรังเศสในการกรอกข ้อมูล ในกรณีทกรอกข
ี
้อมูลเป็ นภาษา
อืน ๆ นอกเหนือจากหกภาษาดังกล่าว การสมัครจะไม่ถก
ู พิจารณา
่ งตามทีระบุ โดยต ้องปฏิบต
• การกรอกข ้อมูลผ่านระบบออนไลน์ต ้องครบถ ้วนสมบูรณ์ทก
ุ ชอ
ั ต
ิ าม
่ กล่าวโดยสรุป กรอบเวลา การเล่าเรือง เป็ นต ้น หากข ้อมูลไม่ครบถ ้วน หรือไม่ตรงข ้อ
คําแนะนํา เชน
คําถาม การสมัครจะไม่ถก
ู พิจารณา
่ Microsoft Word จากนันจึงนําข ้อมูลทีเตรียมไว ้
• ควรเตรียมข ้อมูลทีจะตอบไว ้ในไฟล์เอกสารก่อน เชน
คัดลอกลงระบบรับสมัครออนไลน์ โดยในแต่ละสว่ น ไม่ควรเกินจํานวนคําทีกําหนดไว ้ หรือหากเกินกว่า
ทีกําหนดไว ้ ผลงานนันจะไม่ได ้รับการประเมิน
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ขนตอนการสม
ั
ัคร
่ เอกสารเพิมเติม
2. สง
• ทุกผลงานทีสมัครจะต ้องสง่ เอกสารเพิมเติม โดยมีกําหนดปิ ดรับเอกสารเพิมเติมพร ้อมกับการปิ ดรับ
สมัคร นันคือภายในว ันที 30 พฤศจิกายน 2561 ก่อนเวลาเทียงคืน ตามโซนเวลา EST
• เอกสารเพิมเติม ประกอบด ้วย
ื ร ับรองจากหน่วยงานทีเกียวข้อง 2 ฉบ ับ
หน ังสอ
(Letters of Reference)

เอกสารหล ักฐาน (Supporting Documents)
•
•

•

ิ
ิ
ไม่น ้อยกว่า 2 ชนงานแต่
ไม่มากกว่า 3 ชนงาน
1 ในนันต้องเป็นรายงานการประเมินผลงาน
ทีสง่ สมัครขอรับรางวัล โดยจะเป็ นการประเมิน
จากภายในหรือภายนอกก็ได ้
่
อยูใ่ นรูปแบบหรือลักษณะใดก็ได ้ เชน
ื
• เอกสาร หนังสอ
• แผนการดําเนินงาน รายงานการ
ตรวจสอบและประเมินผล
• ผลสํารวจความคิดเห็นประชาช
ี ี
• ดีวด
ี ี วีดโี อเทป ซด
ื พิมพ์
• บทความในหนังสอ
เป็ นต ้น

•

•
•

รับรองโดยหน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงาน
ภาคเอกชน ทีต่างหน่วยงานกัน และต ้องไม่ใช ่
หน่วยงานทีสมัครเพือขอรับการประเมินเพือรับรางวัล
ื รับรองดังกล่าวควรชให
ี ้เห็นถึงความสําคัญ
หนังสอ
และคุณค่าของผลงาน และความสําเร็จทีคาดหวัง

ในกรณีทเข
ี ้าร่วมคลินก
ิ ให ้คําปรึกษากับสํานักงาน
ก.พ.ร.
•

ื
สาํ นักงาน ก.พ.ร. จะรับผิดชอบออกหนังสอ
รับรองให ้ 1 ฉบับ หน่วยงานต ้องจัดหามาอีก
1 ฉบับ

หากผู ้สมัคร ไม่มเี อกสารและ/หรือหลักฐานอ ้างอิงเพิมเติม ดังกล่าว
ิ ธิได ้รับการประเมิน
ข ้างต ้น จะไม่มส
ี ท
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ขนตอนการประเมิ
ั
น
• ขนตอนที
ั
1 คณะทํางาน United Nations Public Service Awards จะคัดกรองใบสมัคร
เบืองต ้น โดยพิจารณาถึงความครบถ ้วนสมบูรณ์ของข ้อมูล และพิจารณาข ้อมูลเทียบกับ
เกณฑ์เบืองต ้น
ี
• ขนตอนที
ั
2 คณะกรรมการผู ้เชยวชาญด
้านการบริหารงานสาธารณะ (The Committee
of Experts on Public Administration: CEPA) พิจารณาผลจากขันตอนที 1 และเสนอ
ื
รายชอผลงาน
(Short-list) ทีมีความคิดสร ้างสรรค์และเกิดผลกระทบมากทีสุด ต่อ
เลขาธิการสหประชาชาติ
• ขนตอนที
ั
3 ผลงานทีผ่านการประเมินจากขันตอนที 2 (Short-listed Initiatives) จะถูก
ตรวจสอบเอกสารเพิมเติมและผลการดําเนินงานทีเกิดขึนจริง โดยการพิจารณาของ
เลขาธิการสหประชาชาติ
• ทังนี การประเมินจะมุง่ เน ้นการดําเนินงานและผลกระทบของโครงการทีหน่วยงาน
ดําเนินงานเองเท่านัน หากพิจารณาแล ้วพบความไม่สอดคล ้องระหว่างเอกสารกับผลการ
่ การบริหารจัดการอย่างไม่เหมาะสม ผลงานนันจะไม่ได ้รับการประเมิน
ดําเนินงานจริง เชน
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รายละเอียดแต่ละสาขา
1. การให้บริการทีครอบคลุมและเท่าเทียมโดยไม่ทงใครไว้
ิ
เบืองหล ัง
(Delivering inclusive and equitable services to leave no one behind)
หล ักการพิจารณา
เสนอแนวคิด / นโยบาย / การ
ปฏิบัต ิ / โครงสร ้างเชงิ นวัตกรรม

คําอธิบาย
เสนอแนวคิด นโยบาย การปฏิบัต ิ และโครงสร ้างด ้านนวัตกรรมใหม่ๆ ทีมีความโดด
เด่นและมีเอกลักษณ์ เพือประโยชน์สงู สุดของประเทศชาติ หรือภูมภ
ิ าค โดยการ
ี และกลุม
เข ้าถึงกลุม
่ ผู ้ยากไร ้ กลุม
่ เสยง
่ ผู ้ด ้อยโอกาส เพือให ้สอดคล ้องกับ
เป้ าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยังยืน

ิ ธิภาพและประสท
ิ ธิผล
เพิมประสท
ของการดําเนินการ

เพิมความคล่องตัวในกระบวนการทํางาน ลดขันตอน (Red Tape) และเพิมการ
ประสานงานระหว่างหน่วยงาน ตลอดจนการประเมินผลด ้วยตัวชวัี ด เพือเพิม
ิ ธิภาพและประสท
ิ ธิผลในการปฎิบัตงิ าน
ประสท

่ งทางการเข ้าถึงบริการทีมีคณ
เพิมโอกาสทีเท่าเทียมและการ
เพิมชอ
ุ ภาพแก่ทก
ุ คนอย่างเท่าเทียมโดยเฉพาะผู ้
เข ้าถึงการบริการทีมีคณ
ุ ภาพอย่าง ยากไร ้และผู ้ด ้อยโอกาสโดยการแก ้ไขปั ญหา และอุปสรรคในการเข ้าถึงบริการ
่ ด ้านภูมศ
เท่าเทียม
ภาครัฐ ในประเด็นต่าง ๆ เชน
ิ าสตร์ รายได ้ สงั คม เศรษฐกิจ ความมันคง
ื
ความไม่เท่าเทียมด ้านอายุ เพศ และเชอชาติ
ตลอดจนปั จจัยด ้านอืนๆ ตามบริบท
ของประเทศหรือภูมภ
ิ าค
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รายละเอียดแต่ละสาขา
1. การให้บริการทีครอบคลุมและเท่าเทียมโดยไม่ทงใครไว้
ิ
เบืองหล ัง
(Delivering inclusive and equitable services to leave no one behind)
หล ักการพิจารณา
พัฒนาและสนับสนุนการให ้บริการ
แบบหุ ้นสว่ น

คําอธิบาย
สร ้างการทํางานแบบมีหุ ้นสว่ นในการให ้บริการสาธารณะ ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
ี อืน ๆ เชน
่ ภาคประชาสงั คม ภาคการศก
ึ ษา เพือพัฒนางาน
และผู ้มีสว่ นได ้สว่ นเสย
บริการภาครัฐ ตลอดจนการนํ าไปปฎิบัตอ
ิ ย่างเป็ นรูปธรรม

ื นเรืองความ
สร ้างความเชอมั
โปร่งใสในการให ้บริการสาธารณะ

ื นในข ้อมูลเกียวกับการบริการสาธารณะ สท
ิ ธิ พันธกิจ
เสนอกลไกทีสง่ เสริมความเชอมั
ิ ใจทีประชาชนเข ้าถึงได ้ง่าย โดยอย่างยิงกลุม
นโยบาย และอํานาจในการตัดสน
่ ผู ้
ยากไร ้และผู ้ด ้อยโอกาส

ื นเรืองการ
สร ้างความเชอมั
รับผิดชอบในการให ้บริการ
สาธารณะ

- เสนอกลไกทีแสดงถึงความรับผิดรับชอบในการให ้บริการสาธารณะของภาครัฐ
โดยเฉพาะอย่างยิงต่อกลุม
่ ผู ้ยากไร ้และผู ้ด ้อยโอกาส ตลอดจนการเสนอและนํ า
่ งทางการรับข ้อเสนอแนะ (Feedback) จากประชาชน
นวัตกรรม มาพัฒนาชอ
เกียวกับคุณภาพ และค่าใชจ่้ ายในการบริการสาธารณะ การรายงานข ้อผิดพลาด
ข ้อร ้องเรียน หรือการเรียกร ้องค่าทดแทนต่าง ๆ
- เสนอกลไก และพัฒนานวัตกรรม เพือให ้เจ ้าหน ้าทีของรัฐทราบความต ้องการของ
ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิงในกลุม
่ ผู ้ยากไร ้และผู ้ด ้อยโอกาส การฝึ กอบรม
เจ ้าหน ้าทีและพัฒนาเครืองมือ ต่าง ๆ ให ้สามารถตอบสนองความต ้องการของ
ประชาชน ตลอดจนการรับผิดรับชอบในกรณีทไม่
ี สามารถตอบสนองความ
ต ้องการของประชาชน ผู ้ยากไร ้และผู ้ด ้อยโอกาสได ้
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รายละเอียดแต่ละสาขา
ื นต่
2. ความเชอม
ั อแนวทางการบูรณาการของหน่วยงานภาคร ัฐ
(Ensuring integrated approaches in the public-sector institutions)

หล ักการพิจารณา

คําอธิบาย

เสนอกรอบแนวคิดทีมีการบูรณา
การนโยบาย กลยุทธ์ ตลอดถึง
โครงการ ให ้มีความสอดคล ้องกัน
ระหว่างหน่วยงาน และนํ าไป
ปฏิบัต ิ ทีสนับสนุนการบรรลุ
เป้ าหมายการพัฒนา
อย่างยังยืนในปี ค.ศ. 2030

นํ านวัตกรรมมาพัฒนา และ/หรือ นํ ากรอบแนวคิดไปปฏิบัต ิ เพืออํานวยความสะดวก
และสง่ เสริมให ้เกิด ความร่วมมือ การทํางานร่วมกัน การบูรณาการ และความประสาน
สอดคล ้องกับโยบายของรัฐ ในประเด็นยุทธศาสตร์ ทังในระดับชาติและท ้องถิน รวมถึง
การพัฒนาโครงสร ้างพืนฐาน บุคลากร และกระบวนการ เพือการมีสว่ นร่วม และการ
ั ทัศน์รว่ ม ของ
ทํางานร่วมกันของทุกภาคสว่ น นอกจากนันยังมีการกําหนดวิสย
หน่วยงานภาครัฐ เพือการพัฒนาอย่างยังยืน ภายใต ้ยุทธศาสตร์ เป้ าหมาย หน ้าที และ
ความรับผิดชอบทีสอดคล ้องกันระหว่างหน่วยงานทีเกียวข ้อง ตลอดจนการเสนอแนะ
และดําเนินกลไกทีเอือต่อการบูรณาการ ทังในแนวราบและแนวดิงของสว่ นราชการทุก
ระดับ ในประเด็นของการวางแผน การนํ าไปปฏิบัต ิ การติดตามและประเมินผลการ
ให ้บริการสาธารณะ

สง่ เสริมให ้เกิดภาวะผู ้นํ า พัฒนา
ขีดความสามารถของทรัพยากร
บุคคล และสร ้างวัฒนธรรมกร
ทํางานร่วมกัน

ั ทัศน์และเจตจํานงทางการเมืองทีชด
ั เจน มีความรู ้ความเข ้าใจในเครืองมือ
แสดงวิสย
ทีมี สามารถนํ ามาพัฒนาการทํางานของภาครัฐได ้ และใชบุ้ คลากรทีมีขด
ี สมรรถนะใน
การทํางานข ้ามสายงาน มีการออกแบบและนํ ากลยุทธ์ไปปฏิบัต ิ เพือเปลียนแนวคิด
ิ ธิภาพ มีการทํางานแบบบูรณาการ และ
(Mindset) ในการเป็ นข ้าราชการทีมีประสท
ลดการทํางานแบบแยกสว่ น (Silo) สร ้างกรอบนโยบายการบริหารจัดการเพือให ้เกิด
สมดุลทางความร่วมมือ และความรับผิดรับชอบจากทุกภาคสว่ น ตลอดจนการสร ้าง
วัฒนธรรมองค์กรในการทํางาน เพือการบรรลุวต
ั ถุประสงค์รว่ มกัน
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รายละเอียดแต่ละสาขา
ื นต่
2. ความเชอม
ั อแนวทางการบูรณาการของหน่วยงานภาคร ัฐ
(Ensuring integrated approaches in the public-sector institutions)
หล ักการพิจารณา

คําอธิบาย

สง่ เสริมให ้เกิดการทํางานร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและ
ประชาชน

ี
สง่ เสริมให ้เกิดการรวมตัวทางสงั คม เพือการเข ้าถึงกลุม
่ คนทีมีความเสยงและกลุ
ม
่
ึ ษา
คนทีถูกสงั คมปฏิเสธ ได ้แก่ ผู ้ยากไร ้ ผู ้หญิง ผู ้พิการ ผู ้ด ้อยโอกาสทางการศก
่ งทางการสอสาร
ื
เด็ก ผู ้สูงอายุ ผู ้อพยพ และชนพืนเมือง เป็ นต ้น การเพิมชอ
และ
่ งทางใน
สร ้างการมีสว่ นร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐและประชาชน เพือพัฒนาชอ
การรับ-สง่ ข ้อมูล การตอบสนองความต ้องการ ความโปร่งใส และความรับผิดรับ
่ งทางทีให ้ของประชาชน สามารถติดตามและประเมินผลได ้
ชอบ รวมถึงชอ

ยกระดับผลการปฏิบัตงิ านของ
องค์กร การทํางานร่วมกัน และ
มาตรฐานเปิ ด

ิ ธิภาพขององค์กรด ้วยการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน เพือให ้บริการ
ยกระดับประสท
้
สาธารณะ โดยการใชมาตรฐานเปิ
ด (Open Standard) การเปิ ดเผยข ้อมูล (Open
้
้
Data) และการใชระบบร่
วมกัน ลดความซําซอนของการทํ
างาน และลดผลกระทบที
เกิดจากความขัดแย ้งต่างๆ การลดค่าใชจ่้ าย ด ้วยการแลกเปลียนองค์ความรู ้ การ
้
พัฒนาทรัพยากร โดยการบูรณาการการทํางาน การใชประโยชน์
จากนวัตกรรม และ
เครืองมือต่าง ๆ ร่วมกัน ตลอดจนการแลกเปลียนและการรวมข ้อมูลเข ้ากับ
แหล่งข ้อมูลอืน ทังในแนวราบและแนวดิง โดยถือว่าเป็ นข ้อมูลทีถูกต ้องสมบูรณ์
(Data Integrity) และคํานึงถึงความเป็ นสว่ นตัวของข ้อมูล (Data Privacy)
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รายละเอียดแต่ละสาขา
ิ ธิภาพและความร ับผิดร ับชอบในหน่วยงานภาคร ัฐ
3. การพ ัฒนาประสท
(Developing effective and accountable public institutions)
หล ักการพิจารณา

คําอธิบาย

เสนอแนวคิด / นโยบาย / การ
ปฏิบัต ิ / โครงสร ้างเชงิ นวัตกรรม

เสนอแนวคิด นโยบาย การปฏิบัต ิ และโครงสร ้างด ้านนวัตกรรมใหม่ ๆ ทีมีความโดด
เด่นและเป็ นเอกลักษณ์ ภายใต ้ประโยชน์สงู สุดของประเทศชาติ หรือภูมภ
ิ าค
ื น ในการสนองต่อความต ้องการ และความรับผิดชอบของ
เพือให ้เกิดเชอมั
หน่วยงานภาครัฐทีมีตอ
่ ประชาชน

สง่ เสริมการมีสว่ นร่วมและการ
ทํางานร่วมกันุ

นํ ากลไก เครืองมือ และแนวทางใหม่ ๆ มาใช ้ เพือกระตุ ้นให ้ประชาชนและภาคประชา
ิ ใจ ในนโยบายและโครงการต่าง ๆ อํานวยความ
สงั คม เข ้ามามีสว่ นร่วมในการตัดสน
สะดวกประชาชน ให ้สามารถแสดงความต ้องการและความเห็ น ต่อหน่วยงานและ
ข ้าราชการ การประสานวิธก
ี ารและเครืองมือทีหลากหลาย ให ้สอดคล ้องกับความ
ื นในความ
ต ้องการและศักยภาพของประชาชนทุกกลุม
่ เพือให ้เกิดความเชอมั
รับผิดชอบของภาครัฐ

เพิมความโปร่งใส และการเข ้าถึง
ข ้อมูลของประชาชน

้
ื นในการเข ้าถึงข ้อมูลภาครัฐ ที
ใชกลไกและแนวทางใหม่
ๆ เพือสร ้างความเชอมั
สะดวกและเข ้าถึงง่าย มีการกําหนดแนวทางการติดตามและประเมินผล ทีคํานึงถึง
ผลประโยชน์ของประชาชนเป็ นหลัก
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รายละเอียดแต่ละสาขา
ิ ธิภาพและความร ับผิดร ับชอบในหน่วยงานภาคร ัฐ
3. การพ ัฒนาประสท
(Developing effective and accountable public institutions)
หล ักการพิจารณา

คําอธิบาย

พัฒนาความรับผิดรับชอบ

สง่ เสริมการรับผิดรับชอบต่อผลการปฏิบัตงิ าน การให ้อํานาจแก่ประชาชน พร ้อมทัง
่ งทางในการเรียกร ้องการแสดงความรับผิดชอบจากหน่วยงาน
เครืองมือและชอ
ภาครัฐ การร่วมสงั เกตุการณ์ การติดตามความก ้าวหน ้า และการวิเคราะห์การ
ิ ใจ เกียวกับนโยบายและการให ้บริการสาธารณะ การให ้ข ้อเสนอแนะ การ
ตัดสน
รายงานข ้อผิดพลาด การร ้องเรียน หรือการเรียกร ้องค่าตอบแทนทีจําเป็ น

สง่ เสริมให ้เกิดภาวะผู ้นํ า พัฒนา
ขีดความสามารถของทรัพยากร
บุคคล และสร ้างวัฒนธรรมกร
ทํางานร่วมกัน

ั ทัศน์และเจตจํานงทางการเมืองทีชด
ั เจน มีความรู ้ความเข ้าใจในข ้อมูล
แสดงวิสย
ื
และเทคโนโลยีการสอสาร
สามารถนํ ามาพัฒนาการทํางานของภาครัฐ และใช ้
บุคลากรทีมีขด
ี สมรรถนะในการทํางานข ้ามสายงาน ด ้วยการเรียนรู ้อย่างต่อเนือง
การฝึ กอบรม และการพัฒนาศักยภาพอืน ๆ ตลอดจนการสร ้างวัฒนธรรมการทํางาน
เพือบรรลุเป้ าหมาย และผลลัพธ์รว่ มกัน ให ้เกิดคุณค่าของภาครัฐ ตลอดจนเข ้าใจ
กลยุทธ์การพัฒนาขีดความสามารถ ในการเปลียนแนวคิด (Mindset) ของ
ข ้าราชการ ให ้เห็นคุณค่าของความเสมอภาค และการทํางานร่วมกัน
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รายละเอียดแต่ละสาขา
้ จ
่ เสริมการใชด
4. การสง
ิ ท
ิ ัลในหน่วยงานภาคร ัฐ
(Promoting digital transformation in public sector institutions)
หล ักการพิจารณา

คําอธิบาย

เสนอแนวคิด / นโยบาย / การ
เสนอแนวคิด นโยบาย การปฏิบัต ิ และโครงสร ้างด ้านนวัตกรรมใหม่ ๆ ทีมีความโดด
ปฏิบัต ิ / โครงสร ้าง / เครืองมือเชงิ เด่นและเป็ นเอกลักษณ์ ภายใต ้ประโยชน์สงู สุดของประเทศชาติ หรือภูมภ
ิ าค เพือ
นวัตกรรม
สง่ เสริมการใชดิ้ จท
ิ ัลเพือปรับเปลียนในหน่วยงานภาครัฐ
้
ใชเทคโนโลยี
ในการปรับเปลียน
การบริหารจัดการภาครัฐ

ั กรอบการดําเนินงานในภาพรวม
การปรับเปลียนการบริหารจัดการภาครัฐ โดยอาศย
เป็ นหลัก มากกว่าการปรับปรุงในองค์ประกอบปลีกย่อย รู ้จักใชวั้ ฒนธรรม การ
ปฏิบัต ิ รูปแบบทางธุรกิจและเทคโนโลยีในยุคของ internet ในการยกระดับความ
้ ตกรรม เครืองมือและเทคนิคต่าง ๆ ที
คาดหวังของประชาชน การประยุกต์ใชนวั
สอดคล ้องกับบริบทของประเทศหรือภูมภ
ิ าค เพือปรับเปลียนหน่วยงานภาครัฐ ด ้วย
ิ ธิภาพ และ/หรือการใช ้ ICT มาใชใน
้
การนํ าระบบการบริหารจัดการความรู ้ทีมีประสท
การให ้บริการ ภายใต ้การเข ้าสูร่ ัฐบาลดิจท
ิ ัล ทีมุง่ เน ้นเทคโนโลยีใหม่ อาทิ หุน
่ ยนต์
ปั ญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligenceหรือ AI) / Deep-machine Learning
/Blockchain / Big Data / Cloud Computing / และ Internet of Things เป็ นต ้น

สง่ เสริมความร่วมมือและความ
เข ้าใจในการใชดิ้ จท
ิ ัลข ้าม
หน่วยงาน

สง่ เสริมการทํางานร่วมกัน เพือการปรับเปลียนทีครอบคลุมและรวดเร็ว ด ้วยการนํ า
้
ดิจท
ิ ัลมาใชในการก
้าวข ้ามความแตกต่างระหว่างกันของมนุษยชาติ (ideally
cutting uniquely across international boundaries) รวมถึงสง่ เสริมความร่วมมือ
ด ้านดิจท
ิ ัลระหว่างหน่วยงาน ภาคสว่ น และ/หรือภูมภ
ิ าคต่าง ๆ เพือตระหนักใน
ศักยภาพของการเป็ นเศรษฐกิจดิจท
ิ ัล ทังในทางเศรษฐกิจและสงั คม ตลอดจนการ
ี
ลดความเสยงต่
าง ๆ ทีอาจจะเกิดจากการดิจท
ิ ัลเทคโนโลยี
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รายละเอียดแต่ละสาขา
้ จ
่ เสริมการใชด
4. การสง
ิ ท
ิ ัลในหน่วยงานภาคร ัฐ
(Promoting digital transformation in public sector institutions)
หล ักการพิจารณา
ื นในความเท่า
สร ้างความเชอมั
เทียมของการเข ้าถึงบริการ
สาธารณะและการมีสว่ นร่วมของ
ประชาชน

คําอธิบาย
ี
ให ้ประชาชนทุกกลุม
่ โดยเฉพาะอย่างยิง กลุม
่ ผู ้มีรายได ้น ้อยและกลุม
่ ผู ้มีความเสยง
ให ้สามารถเข ้าถึงเทคโนโลยีดจ
ิ ท
ิ ัล และการบริการสาธารณะแบบออนไลน์ ได ้อย่าง
ี ง
เท่าเทียมกัน เพือพัฒนาคุณภาพชวี ต
ิ ของประชาชน ตลอดจนเป็ นการสะท ้อนเสย
ของประชาชนเกียวกับหน่วยงานภาครัฐ และการพัฒนาในอนาคต

ิ ธิภาพ
พัฒนาทักษะและประสท
ของบุคลากรภาครัฐ

่ ค
พัฒนาทักษะของบุคลากรภาครัฐ เพือทีจะรองรับการปรับเปลียนสูย
ุ ดิจท
ิ ัล ทังใน
ระดับการปฏิบัต ิ กระบวนงาน ภารกิจ และองค์กร ด ้วยการจัดสรรด ้านเทคนิค และ
ทรัพยากรขององค์กร เพือให ้เกิดการเรียนรู ้อย่างต่อเนือง อาทิ การสร ้างชุมชนนัก
ปฏิบัต ิ (communities of practices) ด ้วยเครือข่ายผู ้ทีมีความรู ้ความชาํ นาญใน
ี
ภาครัฐ และการยกระดับความเชยวชาญของบุ
คลากรทังภายในและภายนอกองค์กร
ตลอดจนการฝึ กอบรมและจัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพเพือรองรับการปรับเปลียน
่ จ
้ องมือทางดิจท
สูด
ิ ท
ิ ัล รวมทังการเพิมผลผลิตด ้วยการใชเครื
ิ ัล อย่างเข ้าใจและ
ื น
เชอมั
ิ ค ้าและบริการ ทีง่าย ประหยัด ตอบสนองความต ้องการ
มีกระบวนการสง่ มอบสน
ิ ธิภาพมากขึน โดยใชเทคโนโลยี
้
เปิ ดเผย และมีประสท
ดจ
ิ ท
ิ ัลในการสร ้างเครือข่าย
ื
การให ้บริการ และการสอสารระหว่
างเจ ้าหน ้าที ภาคประชาชน และภาคธุรกิจ เพือ
ิ ธิภาพ ความโปร่งใส ความรับผิดรับชอบ
บรรลุวต
ั ถุประสงค์ในการพัฒนาประสท
ื นในรัฐบาลดิจท
และความเชอมั
ิ ัล

ิ ธิภาพ ประสท
ิ ธิผล
พัฒนาประสท
การเปิ ดเผย และความรับผิดรับ
ชอบ
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รายละเอียดแต่ละสาขา
่ เสริมความเท่าเทียมทางเพศในการให้บริการสาธารณะเพือการพ ัฒนาทียงยื
5. การสง
ั น
(Promoting gender responsive public services to achieve the SDGs)
หล ักการพิจารณา
เสนอแนวคิด / นโยบาย / การ
ปฏิบัต ิ / โครงสร ้างเชงิ นวัตกรรม

คําอธิบาย
เสนอแนวทางใหม่ ๆ ทีมีความโดดเด่น เพือสง่ เสริมการมีสว่ นร่วมของประชาชน
้
โดยเฉพาะกลุม
่ สตรี ในการกําหนดนโยบาย โดยการใชเทคนิ
คการจัดการความ
้
รูปแบบใหม่ การใชนโยบายพิ
เศษ หรือการดําเนินการในรูปแบบอืนๆ ภายใต ้บริบท
ของการให ้ประเทศ หรือภูมภ
ิ าค

จัดเตรียมการให ้บริการทีมี
คุณภาพแก่สตรี

เพิมการเข ้าถึงบริการสาธารณะทียังยืน และมีคณ
ุ ภาพ สําหรับกลุม
่ สตรีรวมถึงการนํ า
นวัตกรรมการให ้บริการทีตอบสนองความต ้องการเฉพาะ ของกลุม
่ สตรี ทีอาจเป็ น
ทัง ผู ้ยากไร ้และผู ้ด ้อยโอกาส โดยเฉพาะอย่างยิงการแก ้ปั ญหาเรืองการเลือก
ี
ปฏิบัต ิ ภาระการดูแล การย ้ายถินและความเสยงด
้านความปลอดภัย

สง่ เสริมความโปร่งใส และความ
รับผิดรับชอบในการให ้บริการ
สาธารณะแก่กลุม
่ สตรี

สร ้างกลไกทีสง่ เสริมให ้กลุม
่ สตรีสามารถเข ้าถึงข ้อมูลการให ้บริการ การให ้
ิ ธิประโยชน์ตา่ ง ๆ
ข ้อเสนอแนะเกียวกับการดําเนินงานของภาครัฐ และการรักษาสท
่ งทางทีสามารถตรวจสอบ แจ ้งความต ้องการ และการได ้รับค่าชดเชยตาม
ให ้เป็ นชอ
ั เจนหากเจ ้าหน ้าทีรัฐเพิกเฉยต่อสท
ิ ธิของ
ความจําเป็ น รวมทังการมีบทลงโทษทีชด
ิ ธิสตรีในการรับบริการไม่ได ้รับ
สตรี หรือความต ้องการของสตรีถก
ู ละเลย หรือสท
การคุ ้มครอง

สง่ เสริมการมีสว่ นร่วมของกลุม
่
ิ ใจ และการรับ
สตรีในการตัดสน
บริการสาธารณะ

ิ ใจของภาครัฐ
สร ้างกลไกทีสง่ เสริมให ้กลุม
่ สตรีสามารถเข ้ามามีสว่ นร่วมในการตัดสน
อาทิ ในกระบวนการงบประมาณ และการวางแผน ตลอดจนกลไกในการรับฟั ง
ข ้อเสนอแนะในประเด็นทีเกียวข ้องกับการบริการสาธารณะ
25

รายละเอียดแต่ละสาขา
่ เสริมความเท่าเทียมทางเพศในการให้บริการสาธารณะเพือการพ ัฒนาทียงยื
5. การสง
ั น
(Promoting gender responsive public services to achieve the SDGs)
หล ักการพิจารณา
สง่ เสริมการตอบสนองความ
ต ้องการของกลุม
่ สตรี

คําอธิบาย
สง่ เสริมให ้ภาครัฐตอบสนองความต ้องการของกลุม
่ สตรี โดยเฉพาะสตรีในกลุม
่ ผู ้
้
ยากไร ้และผู ้ด ้อยโอกาส โดยการใชกระบวนการใหม่
ๆ และกลไกของภาครัฐ ใน
่ งทางการรับรู ้ความต ้องการของประชาชน และทัศนะของชายและหญิง
การสร ้างชอ
ั พันธ์กับประชาชน
เพือให ้ภาครัฐ ผู ้กําหนดนโยบาย และบุคลากรของรัฐ มีปฏิสม
ตลอดจนประชาชนสามารถแสดงความต ้องการ มีสว่ นร่วมในการกําหนดนโยบาย
และให ้ข ้อเสนอแนะเกียวกับการบริการสาธารณะ (ทังออนไลน์และออฟไลน์) และ
การเรียกร ้องค่าตอบแทน เป็ นต ้น

สง่ เสริมความเท่าเทียมทางเพศใน เสนอนโยบายค่าตอบแทน และปรับเปลียนนโยบายการจ ้างงาน รวมทัง
การให ้บริการสาธารณะ
กระบวนการการสรรหา การเลือนตําแหน่ง การฝึ กอบรม ค่าตอบแทน และนโยบาย
ี (Career Management Policies) เพือเพิมจํานวนบุคลากรหญิง
การบริหารอาชพ
ในภาครัฐทุกระดับ ตังแต่ระดับเจ ้าหน ้าทีให ้บริการ (Front Lines) ไปจนถึงระดับ
ผู ้บริหาร
ปรับเปลียนการบริหารจัดการ
ภาครัฐ

ควรปรับเปลียนกระบวนการทํางานของหน่วยงานภาครัฐทังองค์กร ในเรืองของการ
ิ ธิ และตอบสนองความต ้องการของกลุม
ึ
สง่ เสริมสท
่ สตรี ซงการปรั
บเปลียนอาจใช ้
่ e-government การ
แนวทางเชงิ นวัตกรรมต่าง ๆ ในการให ้บริการสาธารณะ เชน
ปรับเปลียนวัฒนธรรมองค์กร การปฏิรป
ู การบริหารจัดการ หรือการปรับเปลียน
กระบวนการทํางานของภาครัฐ เพือให ้บริการทีตอบสนองความต ้องการอย่างเท่า
เทียมและมีความรับผิดรับชอบ
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คําถามหล ัก 10 คําถามในการสม ัครขอร ับรางว ัล UNPSA
การสมัครขอรับรางวัล UNPSA ในทุกประเภทรางวัล ผู ้เสนอขอรับรางวัลจะต ้องตอบคําถามหลัก
10 คําถาม ดังนี
1. ว ัตถุประสงค์ของผลงาน (Objective of the innitiative)
Please describe the objective of the initiative
introduced (200 words maximum)

อธิบายวัตถุประสงค์หลักของผลงานทีสง่ เพือเข ้ารับ
รางวัล (ความยาวไม่เกิน 200 Words)

2. ความสอดคล้องก ับประเภทรางว ัลและเกณฑ์การพิจารณา
(Alignment with the Selected Category and Criteria)(
Please explain how the initiative is linked to the
category and criteria selected (100 words
maximum

อธิบายความสอดคล ้องของผลงานกับประเภทรางวัลและ
เกณฑ์การพิจารณา (ความยาวไม่เกิน 100 Words)

3. ความสอดคล้องก ับวาระการพ ัฒนาทียงยื
ั น 2030 (Alignment with the 2030 Agenda)
Please describe in what ways the initiative is
อธิบ ายแนวทางการดํ า เนิ น งานที สนั บ สนุ น ให บ
้ รรลุ
contributing to the implementation of the 2030
เป้ าหมายของวาระการพั ฒ นาทียั งยืน 2030 โดยระบุ
Agenda for Sustainable Development and the
เป้ าหมายฯ ทีเกียวข ้อง (ความยาวไม่เกิน 100 Words)
realization of the SDGs. Specify which SDG(s) it is
relevant to. (100 words maximum)
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ํ ค ัญ (Significance))
4. ความสา
The initiative must have positive impact on a
group or groups of the population, especially the
vulnerable (i.e. children, women, older persons,
people with disabilities, etc.) within the context of
your country or region. Please explain how the
initiative has addressed a significant shortfall in
governance, public administration or public
service within the context of a given country or
region. (200 words maximum)

ผลงานต ้องส่งผลกระทบเช งิ บวกต่อกลุ่มเป้ าหมายหรือ
่
กลุม
่ ประชากร โดยเฉพาะอย่างยิงกลุ่มผู ้ด ้อยโอกาส เชน
เด็ ก สตรี คนชรา ผู พ
้ ิก าร เป็ นต น
้ ภายใต บ
้ ริ บ ทของ
ประเทศและภูมภ
ิ าคของท่าน
โปรดอธิบายว่าผลงานของท่านสามารถลดปั ญหาของภาค
ราชการ การบริ ห ารราชการแผ่ น ดิน หรื อ การบริ ก าร
สาธารณะภายใต ้บริบทขิงประเทศหรือ ภูม ิภาคนั นๆ ได ้
อย่างไร (ความยาวไม่เกิน 200 Words)

5. นว ัตกรรม (Innovation)
a. Please explain in which way the initiative is
innovative in the context of your country or
region (100 words maximum)

a. อธิบายความเป็ นนวั ตกรรมของผลงานในบริบทของ
ประเทศหรือภูมภ
ิ าคนัน ๆ (ความยาวไม่เกิน100 Words)

b. Please describe if the innovation is original or if b. อธิบายว่านวัตกรรมข ้างต ้น เป็ นแนวคิดต ้นฉบับหรือมี
it is an adaptation from other contexts (100
การพั ฒ นาต่ อ ยอดจากนวั ต กรรมอืน (ความยาวไม่ เ กิน
words maximum)
100 Words)
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6. การถ่ายทอดความรู ้ (Transferability)
Has the initiative been transferred and adapted to
in other contexts (e.g. other cities, countries or
regions) to your organization’s knowledge? If yes,
please explain (100 words maximum)

อธิบ ายว่าทีผ่านมาได ้มีก ารนํ าผลงานทีส่งเข ้ารั บรางวัล
้
ไปประยุก ต์ใ ชในการดํ
าเนินงานกั บ บริบทอืน ๆ หรือไม่
่ เมือ งอืน ประเทศอืน หรือ ภูมภ
เชน
ิ าคอืน เป็ นต ้น ถ ้ามี
โปรดระบุ (ความยาวไม่เกิน 100 Words)

7. ความยงยื
ั น (Resources and Sustainability)
a. What resources (i.e. financial, human or
others) were used to implement the initiative?
(100 words maximum)

a.ระบุทรัพยากร (ด ้านการเงิน ด ้านทรัพยากรบุคคล และ
้
อืน ๆ) ทีใช ในการดํ
า เนิน การ (ความยาวไม่ เ กิน 100
Words)

b. Please describe whether and how the initiative
is sustainable (covering the social, economic and
environmental aspects) (200 words maximum)

b.อธิบายว่าผลงานทีสง่ เข ้ารับ รางวัลมีก ารพัฒ นาอย่า ง
ยั งยื น ซ ึงคร อบคลุ ม มิ ต ิ ท างสั ง คม เศ รษฐกิ จ แล ะ
ิ
สงแวดล
้อมอย่า งครบถ ้วนหรือ ไม่ และอย่า งไร (ความ
ยาวไม่เกิน 200 Words)
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8. ผลกระทบ (Impact)
a. Has the initiative been formally evaluated either
through internal or external evaluation?
If yes, please describe how it was evaluated? (100
words maximum)
b. Please describe the indicators that were used
(100 words maximum)

a. ผลงานเคยได ้รับการประเมินอย่างเป็ นทางการ ไม่วา่ จะ
เป็ นจากภายในหรือภายนอกหรือไม่ ถ ้ามี ให ้อธิบายวิธก
ี าร
ประเมินดังกล่าว (ความยาวไม่เกิน100 Words)

c. Please describe the outcome of the evaluation
(100 words maximum)

c. อ ธิ บ า ย ผ ล ลั พ ธ์ ท ี ไ ด จ
้ า ก ก า ร ป ร ะ เ มิ น ข า้ ง ต น
้ ว่ า
ก่ อ ให เ้ กิ ด ผลกระทบอย่ า งไร (ความยาวไม่ เ กิ น 100
Words)

้
b. อธิบายตัวชวัี ดทีนํ าไปใชในการประเมิ
นดังกล่าว (ความ
ยาวไม่เกิน100 Words)

ี (Stakeholder Engagement)
9. การมีสว่ นร่วมของผูม
้ ส
ี ว่ นได้สว่ นเสย
The 2030 Agenda for Sustainable Development puts
emphasis on collaboration, engagement,
coordination, partnerships, and inclusion. Please
describe what and how stakeholders were engaged
in designing, implementing and evaluating the
initiative. Please also highlight their roles and
contributions (200 words maximum)

อธิบายแนวทางการดําเนินงานสําคัญ ในการขับเคลือน
เรืองการสร ้างความร่วมมือการบูรณาการ และความเท่า
เทียมกันของทุกภาคสว่ นในการออกแบบ ดําเนินการ และ
ประเมินผลรวมทังระบุบทบาทและหน ้าทีรับผิดชอบของแต่
ละหน่วยงาน เพือให ้บรรลุเป้ าหมายของวาระการพัฒนาที
ยังยืน 2030 (ความยาวไม่เกิน 200 Words)
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10. การถอดบทเรียน (Lessons Learned)
Please describe the key lessons learned, and any
view you have on how to further improve the
initiative (100 words maximum)

อธิบายบทเรียนสําคัญทีได ้เรียนรู ้หลังการดําเนินการ
และแสดงแนวคิดในการพัฒนาต่อยอดผลงานดังกล่าว
(ความยาวไม่เกิน 100 Words)
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แนวทางในการดําเนินการ
ั พันธ์ให ้หน่วยงานในสงั กัดทราบ
• ประชาสม
ิ ชวนให ้สมัคร
เพือเชญ
• เข ้ากลุม
่ ไลน์ UN Awards 2019 เพือรับข่าวสาร
• สมัครเข ้าคลินก
ิ ให ้คําปรึกษา (ลงทะเบียนออนไลน์)
• จัดทําผลงาน ตามคําถามหลัก 10 ข ้อ
• เตรียมผู ้แปลเป็ นภาษาอังกฤษ

เข้าร่วม Line Group
UN Awards 2019

ิ
• เตรียมเอกสารทีจะสง่ เพิมเติม 2 – 3 ชนงาน
หากเป็ นคลิปวีดโิ อ ควร
ทําคําบรรยายเป็ นภาษาอังกฤษ และสง่ ผ่าน Youtube หรือเว็บไซต์
้
อืนๆ ทีใชแสดงคลิ
ปวีดโิ อได ้
ื รับรองอีก 1 หน่วยงาน (สํานักงาน ก.พ.ร.
• หาหน่วยงานออกหนังสอ
ออกให ้ 1 ฉบับ)
• สมัครรางวัลล่วงหน ้า โดยสามารถเข ้าไปตอบคําถามและเลือก Save
ั ด
ิ
Draft เอาไว ้ก่อน ไม่ควรทําในระยะเวลากระชนช
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ํ หร ับการเตรียมเอกสาร/หล ักฐานเพิมเติม
ข้อแนะนําสา
ิ
• เอกสารสนับสนุน 2 – 3 ชน
- ต ้องมีรายงานการประเมินผลงาน
- ควรมีรายงาน Full Report
- วิดโี อ/ Paper ผลงาน/เอกสารงานวิจัย/การเผยแพร่
- ข ้อมูลจาก Third Party /Mass media
ิ แสดงความต่อเนืองของงาน / Web site
- สงที
• จดหมายรับรอง 2 ฉบับ
- ฉบับที 1 สํานักงาน ก.พ.ร.
ื อ
- ฉบับที 2 ควรเป็ นหน่วยงาน Third Party ทีมีความน่าเชอถื
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แนวคิดทวไป
ั
• ร่างคําตอบแต่ละข ้อก่อน โดยกําหนดประเด็นสาํ คัญๆ ให ้ครบ (อาจเขียนเป็ นข ้อๆ)
แล ้วค่อยนํ ามาเรียบเรียงเป็ นบทความ
้
• ใชตั้ วเลขเชงิ สถิตส
ิ นับสนุนการอธิบาย แต่อย่าใชมากเกิ
นไป
• อธิบายในมิตข
ิ องประชาชน ผู ้รับบริการ มากกว่ามิตข
ิ องภาครัฐ
้
• ใชภาษาง่
ายๆ
• แสดงให ้เห็นว่าแนวทางการปรับปรุงทีเสนอมีผลกระทบกับกลุม
่ ประชาชนจํานวนมาก
• ไม่จําเป็ นต ้องเขียนให ้ครบจํานวนคําตามทีกําหนดไว ้ แต่ต ้องไม่เกิน
• อย่าเขียนประเด็นเดิมซําไปซํามา
ั ว่าแนวทางการปรับปรุงทีเสนอ จะมีความยังยืนในระยะยาว และ
• แสดงให ้เห็นชด
ขยายผลไปยังสว่ นอืนได ้
้
• แสดงตัวเลขข ้อเท็จจริงจะมีนําหนั กมากกว่าใชความคิ
ดเห็นสว่ นตัว
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ขนตอนการสม
ั
ัคร
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ขนตอนการสม
ั
ัคร
1. เข ้าเว็บไซต์ https://publicadministration.un.org/unpsa
ิ หรือเข ้าสูร่ ะบบ)
(สมัครสมาชก
2. กรอกข ้อมูลผู ้สมัครและตอบคําถามเกียวกับผลงานทีสมัคร
ใน PreScreening Form
3. ตอบคําถามหลัก 10 ข ้อ

ึ ษาขนตอนการสม
ศก
ั
ัคร
ออนไลน์ ได้จากคูม
่ อ
ื ของ
ํ น ักงาน ก.พ.ร.
สา

4. สง่ เอกสารเพิมเติม
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่ ผลงานสม ัครขอร ับรางว ัล UNPSA 2019
ปฏิทน
ิ กิจกรรมการสน ับสนุนและการสง

ขนตอนที
ั

ว ันที

1

ก่อนเข ้าคลินก
ิ
ให ้คําปรึกษา 3 วัน

หน่วยงานเจ ้าของ
ผลงาน

ทีปรึกษาให ้คําปรึกษาในคลินก
ิ ฯ

สํานักงาน ก.พ.ร.

หน่วยงานสง่ ผลงานฉบับสมบูรณ์ (ตอบคําถาม 10 ข ้อ
เป็ นภาษาไทย)

หน่วยงานเจ ้าของ
ผลงาน

ทีปรึกษาสง่ ข ้อเสนอแนะกลับให ้หน่วยงานและ
สํานักงาน ก.พ.ร.

สํานักงาน ก.พ.ร.

ั ดาห์หลัง
ภายใน 2 สป
เข ้าคลินก
ิ

หน่วยงานสง่ ผลงานทีแปลเป็ นภาษาอังกฤษฉบับ
สมบูรณ์ (ตอบคําถาม 10 ข ้อ) ให ้สํานักงาน ก.พ.ร.

หน่วยงานเจ ้าของ
ผลงาน

ภายใน 5 วัน
หลังได ้รับผลงาน

ื รับรองให ้หน่วยงาน
สํานักงาน ก.พ.ร. ออกหนังสอ

สํานักงาน ก.พ.ร.

ภายใน 30 พ.ย. 61

หน่วยงานสง่ สมัครรางวัลผ่านระบบออนไลน์
และสง่ ข ้อมูลเพิมเติม ได ้แก่
ิ
- Supporting Document 2-3 ชน
- Letter of Reference 2 ฉบับ (สํานักงาน ก.พ.ร.
ออกให ้ 1 ฉบับ)

หน่วยงานเจ ้าของ
ผลงาน

ั ดาห์หลัง
ภายใน 1 สป
เข ้าคลินก
ิ
ภายใน 3 วัน
หลังได ้รับผลงาน

3

4

ผูด
้ ําเนินการ

สง่ ประเด็นข ้อมูล (Keyword) หรือร่างรายงาน ทัง 10
ข ้อ (ฉบับภาษาไทย) ให ้สํานักงาน ก.พ.ร. ทางอีเมล
goodservice@opdc.go.th

5 – 12 ต.ค. 61
2

การดําเนินการ
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ผลงานทีได้ร ับรางว ัลในปี 2018
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UN Awards 2018 Winners : Category 1
1. Reaching the poorest and most vulnerable through inclusive services and partnerships

Indonesia :
Reducing Malaria Cases Trough Early
Diagnosis and Treatment (EDAT)
เนืองจากอัตราการพบผู ้ป่ วยโรคมาลาเรียในเขต Bintuni ของประเทศ
่ ารพัฒนา “ระบบวินจ
อินโดนีเซียอยู่ในระดับสูง จึงนํ าไปสูก
ิ ฉั ยและรักษา
ล่วงหน ้า” (Early Diagnosis and Treatment System: EDAT) ซึงมีเป้ าหมาย
เพือลดอัตราการติดเชือไข ้มาลาเรีย โดยเฉพาะอย่างยิงในกลุม
่ คนทีอาศัยอยู่ใน
พืนทีห่างไกล และไม่สามารถเข ้าถึงการรักษาได ้ ระบบดังกล่าวเป็ นความร่วมมือ
ระหว่างรัฐบาลท ้องถิน องค์กรนอกภาครัฐ และภาคเอกชน โดยมีการแต่งตัง
ผู ้เชียวชาญด ้านมาเลเรีย (Juru Malaria Kampung: JMK) ในชุมชน ซึงมี
หน ้าทีสร ้างความตระหนักรู ้ และให ้ความรู ้กับประชาชนเกียวกับโรคมาเลเรีย การ
ป้ องกัน และการรักษา รวมถึงอบรมชาวบ ้านให ้เป็ นอาสาสมัครสุขภาพ บรรจุยา
รักษาโรคมาเลเรียให ้ใช ้งานได ้อย่างสะดวก และรับรองคุณภาพการให ้บริการ
โดยในปี 2017 ระบบฯ สามารถลดอัตราความชุกของโรคมาเลเรียจากร ้อยละ
9.2 เหลือ 0.02 ในหมู่บ ้านนํ าร่อง 12 แห่ง นอกจากนี ยังสามารถลดอัตราการ
ป่ วยเป็ นโรคมาเลเรียจาก 114.9 ราย ต่อประชากร 1,000 คน ในปี 2552
(2009) เป็ น 5 ราย ต่อประชากร 1,000 คน ในปี 2559 (2016)

Austria :
Talents for Austria

ในช่วงหลายปี ทีผ่านมา หลายประเทศในยุโรปเผชิญปั ญหาการมีผู ้ลี
ภัยและอพยพเข ้าประเทศเป็ นจํานวนมาก และเมือเดินทางมาถึงแล ้วนัน ผู ้ลี
ภัยและผู ้อพยพจํานวนมากพบอุปสรรคในการปรับตัวเพือดํารงชีวต
ิ ใน
ประเทศยุโรปซึงถือเป็ นบ ้านใหม่ของพวกเขาทังในด ้านของภาษา
วัฒนธรรม และอาชีพ ในขณะเดียวกัน การลดจํานวนลงของประชากรทัว
ยุโรปทําให ้เกิดการขาดแคลนทังแรงงานฝึ กหัดและทีมีฝีมือในภาคแรงงาน
ในปี 2558 (2015) ทางการของเมือง Trofaiach ได ้ร่วมมือกับบริษัทพัฒนา
กําลังคนคุณภาพในการจัดตัง “Talents for Austria” (กําลังคนคุณภาพ
สําหรับประเทศออสเตรีย) ขึนมา โดยโครงการนีเป็ นลักษณะคล ้ายกับ
โรงเรียนประจําซึงจะให ้ทังการบริการสุขภาพในระดับปฐมภูม ิ การศึกษา
(ภาษา วัฒนธรรม/ค่านิยม) การฝึ กงาน ตําแหน่งงาน และการสนับสนุนอืนๆ
สําหรับผู ้ลีภัยวัยเยาว์ (Unaccompanied Minor Asylum seekers : UMA)
จํานวน 30 คน ทังนีในโครงการนีจะเน ้นเสริมในด ้านของทักษะทางภาษา
(เยอรมัน) การศึกษาพืนฐาน (คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา และ
วิทยาศาสตร์) และความรู ้เกียวกับวัฒนธรรมประเพณี ในขณะเดียวกันยัง
รวมถึงการฝึ กอบรมพิเศษ (สําหรับการท่องเทียว งานก่อสร ้าง การเป็ น
ผู ้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมในท ้องถินหรือภูมภ
ิ าค) และ
ตําแหน่งงาน การฝึ กอบรมงานพิเศษนีผู ้ลีภัยวัยเยาว์จะได ้รับโอกาสทีสําคัญ
่ ลาดแรงงาน และในขณะเดียวกัน
ทังในด ้านการเริมต ้นฝึ กงานและการเข ้าสูต
ได ้ช่วยให ้บริษัทสัญชาติออสเตรียสามารถประสบปั ญหาน ้อยในการขาด
แคลนแรงงานทีมีฝีมือ
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UN Awards 2018 Winners : Category 2
2. Making institutions inclusive and ensuring participation in decision-making
Colombia :
Cambia Tu Mente...Construye
Paz (Change your mind …
Build Peace)

Republic of Korea :
Tax Administration Division

รัฐบาลท ้องถินของจังหวัด Chungcheongnam-do ได ้พัฒนาระบบการ
จัดเก็บภาษี ผ่านเว็บไซต์ของจังหวัด เพือเปิ ดเผยข ้อมูลรายได ้ งบประมาณ
รายจ่าย และการชําระหนีต่อสาธารณะ โดยได ้ร่วมมือกับหน่วยงานภายใน
จังหวัด 15 หน่วยในการเปิ ดเผยข ้อมูลรายได ้ และรายจ่าย รวมถึงข ้อมูลเกียวกับ
การทําสัญญา เนือหา และผู ้มีสว่ นเกียวข ้อง ผลจากการดําเนินงานดังกล่าวทํา
ให ้ประชาชนสามารถตรวจสอบการใช ้งบประมาณผ่านเว็บไซต์ได ้โดยง่าย
นอกจากนี ยังเป็ นการสร ้างความโปร่งใสในการใช ้งบประมาณ และส่งผลต่อการ
ใช ้งบประมาณให ้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สงู สุด ขณะเดียวกัน
กฎหมายงบประมาณของประเทศได ้มีการแก ้ไขในเดือนธันวาคม 2557 (2014)
และในเดือนพฤศจิกายน 2558 (2015) รัฐบาลท ้องถินทุกแห่งต ้องเปิ ดเผย
ข ้อมูลรายได ้และรายจ่ายผ่านอินเทอร์เน็ ท

โครงการ Cambia Tu Menter… Construye Paz (เปลียนความคิดสู่
การสร ้างสันติภาพ) มีเป้ าหมายเพือสร ้างการเจรจาระหว่างสมาชิกของกลุม
่
ทีมีความขัดแย ้งภายในเมือง Manizales ซึงมีปัญหาความรุนแรงระหว่าง
กลุม
่ โดยโครงการฯ ได ้ชีให ้เห็นถึงความขัดแย ้งในพืนที โดยใช ้วิธก
ี ารใหม่
และการตัดสินใจอย่างรอบด ้าน เพือสร ้างสันติภาพในการเจรจา และสร ้าง
ความเข ้าใจระหว่างกลุม
่ ซึงโครงการนีได ้มุ่งเน ้นการเปลียนความคิดของ
วัยรุ่นทีเป็ นสมาชิกของกลุม
่ รวมถึงสมาชิกในชุมชน โดยสร ้างโอกาสในด ้าน
ต่าง ๆ เช่น การทํางาน การศึกษา เป็ นต ้น ในปี 2558 (2015) เมือง
Manizales ได ้รับการรับรองจาก Colombian Cities Network ให ้เป็ นเมืองที
ปลอดภัยทีสุดในโคลอมเบีย ซึงผลดังกล่าวถือได ้ว่าเป็ นอันดับสูงทีสุดใน
รอบ 10 ปี และเป็ นผลมาจากการดําเนินโครงการฯ

Spain :
Citizen Participation Project
จากการเผชิญความท ้าทายในด ้านสร ้างรัฐบาลทีเปิ ดเผย โปร่งใส มีสว่ นร่วมของประชาชน และการ
ทํางานแบบบูรณาการ สภาท ้องถินแห่งเมืองมาริด (Madrid City Council) ได ้จัดทําโครงการการมีสว่ น
ร่วมของประชาชนผ่านเว็บไซต์ของรัฐบาลเมืองมาริด เพือสร ้างการมีสว่ นร่วมของประชาชน และเปิ ดพืนที
่ งทางให ้ประชาชนในการแสดงความคิดเห็น และความต ้องการ
ในการแสดงความคิดเห็น โดยจัดให ้มีชอ
รวมถึงเสนอการพัฒนางานบริการภาครัฐ เพือให ้ตอบสนองกับความต ้องการ ซึงข ้อเสนอดังกล่าวจะเปิ ด
โอกาสให ้กับประชาชนทัวไปได ้แลกเปลียนความคิดเห็น ถกเถียง และพัฒนาข ้อเสนอ โดยตังแต่ปี 2553
(2010) มีผู ้ใช ้งานทังหมด 362,702 ราย และมีข ้อถกเถียงมากกว่า 5,000 หัวข ้อ ขณะที มีข ้อเสนอกว่า
21,000 หัวข ้อ และมีการลงคะแนนเสียงมากกว่า 4 ล ้านครัง
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UN Awards 2018 Winners : Category 3
3. Promoting gender responsive public services to achieve the SDGs
Kenya
Promoting Gender
responsive public service to
achieve the SDGs
เนืองจากประเทศเคนยาประสบกับความท ้าทายเกียวกับการเลือกปฏิบัตท
ิ าง
เพศ โดยปั ญหาแรกคือยังมีองค์กรทางภาคเกษตรบางส่วนทีมีกลยุทธ์สาํ หรับเพศ
โดยเฉพาะ ปั ญหาทีสองคือขาดการจัดสรรงบประมาณเพือส่งเสริมไม่ให ้เกิดการ
เลือกปฏิบัตท
ิ างเพศยกเว ้นโครงการทีทําเรืองดังกล่าว ปั ญหาทีสามคือ
ความสามารถและความตระหนักรู ้เกียวกับเรืองเพศนันตํา และปั ญหาทีสีคือกระแส
ของความเสมอภาคทางเพศโดยเฉพาะการรับเข ้าทํางานยังมีการนิยมเพศใดเพศ
หนึงเท่านัน ทังนีโครงการดังกล่าวได ้ช่วยประสานให ้เกิดการบูรณาการในมิตท
ิ ังเพศ
และสังคมเข ้าด ้วยกัน โดยเฉพาะในสตรีและเยาวชนซึงอยูใ่ นห่วงโซ่แห่งคุณค่าการ
พัฒนาด ้านการเกษตร (VCD) ของ 47 เขตปกครอง (counties) ในเคนยา ทังนียังมี
การสนับสนุนจากตัวแทนผู ้ประสานงานมาช่วยประสานงานในการพัมนาเกียวกับ
นโยบายทางเพศ ยุทธศาสตร์ในการยุตค
ิ วามรุนแรงทางเพศในภาคเกษตรกรรม
รวมถึงยุทธศาสตร์ทรวมมิ
ี
ตเิ พศและสังคมไว ้ด ้วยกัน พร ้อมมีแผนปฏิบัตก
ิ ารในเรือง
ดังกล่าว

Thailand
Integrated approached of
comprehensive cervical
cancer control

Switzerland :
Switzerland Advancing
Gender Equal Pay SAGE
แม ้ประเทศสวิตเซอร์แลนด์กําลังอยูร่ ะหว่างการพัฒนาให ้เกิดความเท่า
เทียมในการจ่ายเงินค่าจ ้างระหว่างเพศชายและเพศหญิง โดยในปี 2558
(2015) ได ้เริมข ้อเสนอจากภาครัฐทีชือว่า Switzerland Advancing Gender
Equal Pay (SAGE) หรือ ความก ้าวหน ้าของสวิตเซอร์แลนด์ในการจ่ายเงิน
ค่าจ ้างระหว่างเพศทีเท่าเทียม SAGEมีวต
ั ถุประสงค์เพือทีจะทําลายช่องว่าง
การจ่ายเงินค่าจ ้างระหว่างเพศทังระบบ โดยริเริมกับภาครัฐเพือเป็ นตัวอย่างใน
การดําเนินงาน โดยเสาแรก (first pillar) ของ SAGE คือการพัฒนาและ
ยกระดับเครืองมือในการทดสอบประเมินเอง (self test tool) Logib และ
อนุญาตให ้บริษัททีมีพนักงานตังแต่ 50 คนขึนไปพิจารณาว่าการปฏิบัตข
ิ อง
เขาเป็ นไปตามเงือนไงของการจ่ายเงินค่าจ ้างระหว่างเพศทีเท่าทียมหรือไม่
เสาทีสอง(second pillar) คือ กฎบัตรสําหรับการจ่ายเงินทีเท่าเทียมทีให ้
หน่วยงานภาครัฐซึงมีการตรวจสอบสมําเสมอเกียวกับการจ่ายเงินค่าจ ้าง
ระหว่างเพศทีเท่าเทียมในการบริหารงานภาครัฐ โดยการริเริมนีถือว่าเป็ นการ
เปลียนแปลงทีเป็ นวาทกรรมระดับชาติเกียวกับการจ่ายเงินค่าจ ้างระหว่างเพศ
ึ อเป็ นแรงผลักดันทีเกิดขึนทัวทังภาครัฐ และมีจํานวน
ของสวิตเซอร์แลนด์ซงถื
ของเขตปกครอง (cantons) เมือง และชุมชนเข ้าร่วมกับการดําเนินงาน
ดังกล่าวมากขึนเรือย ๆ รวมถึงได ้นํ าไปบังคับใช ้กับหน่วยงานของตนแล ้ว ใน
ขณะเดียวกันทีก็จะมีการจัดสัมมนาประจําปี เพือให ้ภาคีทเกี
ี ยวข ้องมา
แลกเปลียนประสบการณ์รวมถึงกรณีตวั อย่างในการดําเนินงานระหว่างกัน

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดร ้อยเอ็ด ร่วมกับภาคีเครือข่าย ดําเนินโครงการสาธิตการป้ องกันควบคุมมะเร็งปาก
มดลูกด ้วยการตรวจด ้วยนํ าส ้มสายชู (VIA) และรักษาด ้วยการจีเย็น (Cryotherapy) ใน 4 อําเภอแรก โดยสามารถรู ้ผล
ใน 1 นาที หากพบความผิดปกติจะได ้รับการรักษาในการรับบริการครังเดียวกัน นับเป็ นนวัตกรรมบริการทีสามารถลด
ขันตอนและระยะเวลารอคอยลงอย่างมาก เชือมโยงการคัดกรองและการรักษาเข ้าด ้วยกัน ลดปั ญหาการไม่ไปตามนัด
โครงการนีฝึ กอบรมพยาบาลเป็ นผู ้ให ้บริการ ซึงช่วยแก ้ปั ญหาการขาดแคลนบุคลากรในพืนทีชนบทห่างไกลได ้ด ้วย
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