






รางวัลเลิศรัฐ
สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำ ปี พ.ศ. 2561

จำ นวนพิมพ์ :  1,500  เล่ม

ISBN :

จัดพิมพ์โดย :    
สำ นักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  
ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 0 2356 9999 โทรสาร 0 2281 8169
เว็บไซต์ www.opdc.go.th

ที่ปรึกษา :
นายปกรณ์  นิลประพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร.
นางอารีย์พันธ์  เจริญสุข  รองเลขาธิการ ก.พ.ร.

คณะผู้จัดทำ  :
นางสาววิริยา  เนตรน้อย ผู้อำ นวยการกองบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม
นางกาญจนา  มังกโรทัย ผู้อำ นวยการกลุ่มพัฒนาและยกระดับมาตรฐาน
     การให้บริการ
นางนิธินุช  จรุงเกียรติ นักพัฒนาระบบราชการชำ นาญการ
นางสาวรัตนสุดา  ชลธาตุ  นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ
นายจิรภัทร  ปูชิตากร  นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ
นายชยพล  อริยคุณากูร นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ

เจ้าหน้าที่ร่วมดำ เนินการ :
นางสาวจิราภรณ์  อิสริโยดม นักพัฒนาระบบราชการชำ นาญการ
นายนราธร  ปานดี  นักพัฒนาระบบราชการชำ นาญการ  
นางสาวเบญจมาภรณ์ เลิศวุฒิ  นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ  
นางสาวภาสินี  อภิศักดิ์มนตรี นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ
นายฐานิศร์  เหราบัตย์ นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ
นางสาวศิริวรรณ  วงษ์เป่ียม เจ้าพนักงานธุรการชำ นาญงาน
นางสาวอุรธิดา  โตสกุล  เจ้าหน้าที่โครงการ
 
พิมพ์ที่ : 



 ในช่วงแรกของการพัฒนาระบบราชการ สำ นักงาน ก.พ.ร. ได้ส่งเสริมให้ส่วนราชการลด
ข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการลงร้อยละ 30 – 50 รวมทั้งจัดให้มีการมอบ “รางวัล
คุณภาพการให้บริการประชาชน” ข้ึนเป็นคร้ังแรก ให้แก่ส่วนราชการท่ีดำ เนินการได้ตามมาตรฐานท่ี
กำ หนด เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2547 ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ. 2549 เมื่อส่วนราชการมีรากฐานของ
การดำ เนินการอย่างมีประสิทธิภาพจากการลดขั้นตอนและระยะเวลาลงจนเกิดผลสำ เร็จ สำ นักงาน 
ก.พ.ร. จึงผลักดันให้มีการนำ นวัตกรรมและแนวคิดริเริ่มใหม่ๆ มาพัฒนางานบริการให้ดียิ่งข้ึน และ
กำ หนดให้มีรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ประเภทนวัตกรรมการให้บริการ  เพื่อให้งาน
บริการภาครัฐมุ่งเน้นการอำ นวยความสะดวกแก่ประชาชนไปพร้อมๆ กับการจัดระบบงานและ
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ประชาชน สมดังเจตนารมณ์ตามเป้าหมายของการพัฒนาระบบราชการที่ตั้งไว้ในที่สุด

คำ นำ  

สำ นักงาน ก.พ.ร.
กันยายน 2561



ผลงานต้นแบบ (Best Practices)
รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำ ปี พ.ศ. 2561

สารบัญ

ตราสัญลักษณ์ และความหมายรางวัล
แนวทางและหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัล
ผลการพิจารณารางวัล
ผลงานต้นแบบ ประเภทมาตรฐานการบริการ
  ผลงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการมั่นใจท่ัวไทย รถใช้ GPS
  กรมการขนส่งทางบก
การควบคุม กำ กับ ดูแลการตรวจสภาพรถด้วยศูนย์ควบคุมระบบตรวจสภาพรถ 
(Vehicle Inspection Control Center : VICC)
  กรมการขนส่งทางบก

  ผลงานด้านสังคม
เนื้อสัตว์ปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK) 
  กรมปศุสัตว์
โครงการต้นแบบการผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบเติมอากาศ
  กรมวิชาการเกษตร

ผลงานต้นแบบ ประเภทนวัตกรรมการบริการ
  ผลงานด้านสุขภาพ

นวัตกรรมท่ีนอนลมป้องกันแผลกดทับจากถุงน้ำ ยาล้างไต
  สำ นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โปรแกรม Thai COC เพื่อการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องอย่างไร้รอยต่อ
  สำ นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
การใช้เข็มผ่าตัดรักษาโรคนิ้วล็อคผ่านผิวหนังโดยใช้เครื่องอัลตราซาวด์นำ 
  กรมการแพทย์
ChOPA & ChiPA Game สู่เด็กไทยสูง สมส่วน แข็งแรง
  กรมอนามัย
Program กำ กับการขนส่งมูลฝอยติดเช้ือ (Manifest)
  กรมอนามัย

  ผลงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร 
(Electronic Government Procurement : e-GP)
  กรมบัญชีกลาง
การใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยี (Internet of Things) เพื่อบริการประชาชน
  จังหวัดภูเก็ตร่วมกับสำ นักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลภาคใต้ตอนบน
ระบบติดตามถังขยะอัจฉริยะ Smart Trash Tracking System
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  ผลงานด้านสังคม
ถังกลเพิ่มแรงดันส่งน้ำ ระยะไกล
  กองบัญชาการกองทัพไทย

14

16

18

20

24

26

28

30

32

34

36

38

40

1

2

4



ผลงานต้นแบบ (Best Practices)
รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำ ปี พ.ศ. 2561

ผลงานต้นแบบ ประเภทพัฒนาการบริการ
  ผลงานด้านสุขภาพ

Smart ER
  สำ นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กลไกประชารัฐเชิงรุกบุกถึงก้นครัวลดโรคเรื้อรัง (PIRAB for Family Health)
  สำ นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ระบบบำ บัดสิ่งปฏิกูลแบบบ่อทรายกรอง
  กรมอนามัย

  ผลงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการระบบติดตามเรือประมง
  กรมประมง
ระบบควบคุมการเดินรถโดยสารประจำ ทางและจอแสดงผลข้อมูลการเดินทาง
อัตโนมัติภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร (Smart Bus Terminal)
  กรมการขนส่งทางบก

  ผลงานด้านสังคม
BCATIP ระนอง-เกาะสอง แสงสว่างแห่งอันดามัน
  สำ นักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ประชารัฐ-สานพลังน่านพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อ
  กรมปศุสัตว์
วังม่วง-ปราสาทใต้ หมู่บ้านต้นแบบพิชิตความยากจน
  กรมพัฒนาท่ีดิน
ชลวิถี : วิธีส่งน้ำ บนดอย (Highland Irrigation System)
  กรมพัฒนาท่ีดิน
โครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA
  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

44

46

48

50

52

54

56

58

60

62



ผลงานต้นแบบ (Best Practices)
รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำ ปี พ.ศ. 2561

ผลงานต้นแบบ ประเภทการบริการที่เป็นเลิศ
  ผลงานด้านสุขภาพ

คืนคนสุขภาพดี สู่ชุมชน เพื่อทุกคนปลอดภัยจากวัณโรค
  กรมควบคุมโรค

  ผลงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
กระบวนการควบคุมเรือประมงต่างประเทศตามมาตรการรัฐเจ้าของท่าผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อบริการท่ีเป็นเลิศ (Electronic Port State Measure : e-PSM)
  กรมประมง

  ผลงานด้านสังคม
การบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
  กรมปศุสัตว์
การบริหารจัดการพื้นท่ีเกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map)
  กรมพัฒนาท่ีดิน
การบริหารจัดการน้ำ ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาคผนวก
  คำ สั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการยกระดับ
  คุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการของภาครัฐ
  คำ สั่งแต่งตั้งคณะทำ งานตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ
  ประจำ ปี พ.ศ. 2561

66

70

72

74

68

78

80



1

ตราสัญลักษณ์ และความหมายรางวัล

รางวัลเลิศรัฐ 

รางวัลแห่งเกียรติยศท่ีมอบให้หน่วยงานท่ีได้มุ่งมั่นปฏิบัติราชการ
จนประสบความสำ เร็จมีความเป็นเลิศแห่งหน่วยงานรัฐท้ังปวง

ความหมาย
เพชรล้อมรอบด้วยช่อชัยพฤกษ์ตั้งอยู่บนแท่งหมายเลขหนึ่ง หมายถึง
หน่วยงานที่ได้รับรางวัลนี้เปรียบเสมือนเพชรน้ำ เอกแห่งระบบราชการ
(ช่อชัยพฤกษ์) ท่ีผ่านการเจียระไนอย่างงดงามด้วยความมุ่งม่ันสร้างสรรค์
ผลงานจนเป็นที่ประจักษ์เป็นเพชรน้ำาหนึ่งเป็นความภาคภูมิใจสูงสุด
ของราชการไทย

สาขาบริการภาครัฐ 

สัญลักษณ์
สองมือบริการ สีทองอร่าม ประคองใจสีแดง อักษรข้างล่าง “บริการด้วยใจ”

ความหมาย

สองมือทอง สื่อให้เห็นถึงความเป็นเลิศในการให้บริการ
ใจสีแดง  เป็นใจท่ีเป่ียมด้วยความต้ังใจและมุ่งมั่น
  ในการให้บริการประชาชน

วัตถุประสงค์ของสาขารางวัล
 รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ เป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่มอบให้กับหน่วยงานของรัฐ
ที่มีผลการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เพื่อประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
เป็นธรรม และเป็นท่ีพึงพอใจ ดังนั้น หน่วยงานท่ีได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ จึงถือได้ว่า
เป็นหน่วยงานที่มีผลการทำ งานในการยกระดับคุณภาพการให้บริการที่ประสบผลสำ เร็จ ซึ่งจะ
สร้างขวัญกำ ลังใจในการปฏิบัติงาน รวมทั้งกระตุ้นให้หน่วยงานมีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการ
ทำ หน้าที่ให้ดียิ่งขึ้น

ผลงานต้นแบบ (Best Practices)
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แนวทางและหลักเกณฑ์รางวัล

 รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ เป็นรางวัลท่ีมอบให้ส่วนราชการท่ีมีความมุ่งม่ัน
ตั้งใจ ในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน และสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งสำ นักงาน ก.พ.ร. ได้ดำ เนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 เพื่อ
ยกย่องเชิดชูหน่วยงานของรัฐที่มีผลการดำ เนินการโดดเด่น เป็นต้นแบบที่ดี และสร้าง
ขวัญกำ ลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู ้ปฏิบัติงาน

 รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำ ปี พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย 5 ประเภท
รางวัล ได้แก่

1) ประเภทมาตรฐานการบริการ 
      พิจารณาจากผลการนำามาตรฐานการให้บริการไปดำาเนินการขยายผลในหน่วย
บริการสาขา โดยเจตนารมณ์ของรางวัลเพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดี อย่างมี
มาตรฐานและท่ัวถึง

2) ประเภทนวัตกรรมการบริการ 
 พิจารณาจากผลการดำ เนินการที่แสดงถึงการสร้างสรรค์งานบริการ หรือคิดค้น
ผลิตภัณฑ์ใหม่ในการให้บริการประชาชน โดยเจตนารมณ์ของรางวัลเพ่ือให้หน่วยงานสร้างสรรค์
รูปแบบการให้บริการใหม่ๆ ท่ีสอดคล้อง ทันต่อสถานการณ์และความต้องการของประชาชน

3) ประเภทพัฒนาการบริการ
 พิจารณาจากผลการดำ เนินการปรับปรุงการให้บริการประชาชนแล้วส่งผลให้เกิด
การพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเน่ือง โดยเจตนารมณ์ของรางวัลเพ่ือให้หน่วยงานพัฒนา
งานบริการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 
ส่งผลให้ประชาชนได้รับบริการท่ีดีข้ึน

4) ประเภทการบริการที่เป็นเลิศ
 พิจารณาจากผลการดำ เนินการที่เป็นภาพรวมของหน่วยงาน ที่มีความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์ของประเทศ โดย ต้องเป็นผลงานในลักษณะภาพรวมของการบริการของ
หน่วยงาน มีการเช่ือมโยงและบูรณาการการทำ งาน เพ่ือให้บรรลุภารกิจของหน่วยงาน เกิด
ประโยชน์ และส่งผลกระทบสูง (High Impact) ต่อเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ

5) ประเภทพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง
 พิจารณาจากผลการดำ เนินการท่ีสามารถรักษาคุณภาพ และมาตรฐานการให้บริการ
ของหน่วยงานได้เป็นระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่ผลงานได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาต ิ
ประจำ ปี พ.ศ. 2558 โดยเจตนารมณ์ของรางวัลเพื่อให้หน่วยงานสามารถรักษาคุณภาพ
และมาตรฐานการให้บริการได้ไม่ต่ำ กว่า ท่ีเคยได้รับรางวัล

ประเภทรางวัล 
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 การพิจารณาตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประกอบด้วย  7 ข้ันตอน ดังน้ี

ขั้นตอนที่ 1 : การตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น
 เป็นการตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ของการจัดทำ เอกสารรายงานผลการดำ เนินการ
โดยหน่วยงานต้องจัดทำ เอกสารรายงานให้ถูกต้องและครบถ้วนตามแบบฟอร์มและเง่ือนไขท่ีกำ หนด 
หากส่วนราชการจัดทำ รายงานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน จะไม่รับพิจารณาตรวจประเมินในข้ันตอนต่อไป
 
ขั้นตอนที่ 2 : การตรวจประเมินจากเอกสารรายงาน (Independent Review)
 เป็นการประเมินผลจากเอกสารรายงานผลการดำ เนินการท่ีผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง
และสมบูรณ์ ในข้ันตอนท่ี 1 โดยทีมผู้ตรวจประเมินฯ ท้ังน้ี ในแต่ละประเภทรางวัลจะมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน
ผลงานใดได้คะแนนต้ังแต่ 75 คะแนนข้ึนไป จะได้รับการตรวจประเมินในข้ันตอนต่อไป

ขั้นตอนที่ 3 : การกลั่นกรองผลการตรวจประเมิน (Consensus Review)
 เป็นการพิจารณาผลการตรวจประเมินประเภทมาตรฐานการบริการ ประเภทนวัตกรรมการ
บริการ และประเภทพัฒนาการบริการท่ีผ่านการพิจารณาจากข้ันตอนท่ี 2 โดยคณะทำ งานตรวจประเมิน
รางวัลฯ หากผลงานใดได้รับการยืนยันผลคะแนนรวมมากกว่า 75 คะแนน แต่ไม่ถึง 85 คะแนน จะพิจารณา
ให้ได้รับรางวัลในระดับดี สำ หรับ ผลงานท่ีได้รับการยืนยันผลคะแนนรวมต้ังแต่ 85 คะแนนข้ึนไป จะอยู่
ในเกณฑ์ท่ีจะได้รับรางวัลระดับดีเด่น และได้รับการตรวจประเมินการปฏิบัติงานจริงในพ้ืนท่ีต่อไป ท้ังน้ี 
กรณีผลงานท่ีสมัครในประเภทการบริการท่ีเป็นเลิศ จะต้องรับการสัมภาษณ์เพ่ิมเติมผ่านวีดิทัศน์ทางไกล 
(VDO Conference) ด้วย

ขั้นตอนที่ 4 : ยืนยันผลการพิจารณาตรวจประเมิน (Site Visit Review) 
 เป็นการตรวจประเมินในพ้ืนท่ีปฏิบัติงานจริงของหน่วยงาน โดยคณะทำ งานตรวจประเมินรางวัลฯ
สำ หรับผลงานท่ีผ่านการพิจารณาในข้ันตอนท่ี 3 เพ่ือเป็นการยืนยันผลการพิจารณา ซ่ึงจะนำ ไปสู่การ
มอบรางวัลระดับดีเด่น

ขั้นตอนที่ 5 : เสนอคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ เกี่ยวกับการยกระดับ
คุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการของภาครัฐอนุมัติรางวัล
 นำ เสนอผลการพิจารณารางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ต่อ อ.ก.พ.ร. เก่ียวกับการยกระดับ
คุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการของภาครัฐ เพ่ืออนุมัติรางวัล

ขั้นตอนที่ 6 : ประกาศรางวัล
 ประกาศผลการพิจารณารางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ

ขั้นตอนที่ 7: มอบรางวัล
 จัดพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำ ปี พ.ศ. 2561

กระบวนการตรวจประเมินและมอบรางวัล



    จากผลงานท่ีส่งสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ รวมท้ังสิ้น 336 ผลงาน มีผลงาน

ได้รับรางวัล รวมจำ นวน 99 ผลงาน แบ่งเป็นระดับดีเด่น 28 ผลงาน ระดับดี 62 ผลงาน ได้รับรางวัล

พัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง 10 ผลงาน ดังนี้

ผลการพิจารณารางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำ ปี พ.ศ. 2561

ประเภทมาตรฐานการบริการ
มอบให้แก่ผลงานท่ีเคยได้รับรางวัล และได้นำ มาตรฐานไปดำ เนินการขยายผลในหน่วยบริการสาขา
ท่ัวประเทศ

ระดับดีเด่น (4 ผลงาน)

3. เนื้อสัตว์ปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค
(ปศุสัตว์ OK) 
   โดย สำ นักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

1.  โครงการมั่นใจท่ัวไทย รถใช้ GPS 
    โดย ศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ 
GPS กรมการขนส่งทางบก

2. การควบคุม กำ กับ ดูแลการตรวจสภาพ
รถด้วยศูนย์ควบคุมระบบตรวจสภาพรถ 
(Vehicle Inspection Control Center : 
VICC)
   โดย สำ นักวิศวกรรมยานยนต์ กรมการ
ขนส่งทางบก

4. โครงการต้นแบบการผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบ
เติมอากาศ
   โดย กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิต
ทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร

ประเภทนวัตกรรมการบริการ
มอบให้แก่ผลงานท่ีแสดงถึงการสร้างสรรค์บริการ หรือคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ในการให้บริการ
ประชาชน

ระดับดีเด่น (9 ผลงาน)

6. ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร (Electronic 
Government Procurement : e-GP) 
   โดย กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง

5. ถังกลเพิ่มแรงดันส่งน้ำ ระยะไกล 
   โดย สำ นักงานพัฒนาภาค 3
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการ
กองทัพไทย

ผลงานต้นแบบ (Best Practices)
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9. การใช้เข็มผ่าตัดรักษาโรคนิ้วล็อค 
ผ่านผิวหนังโดยใช้เครื่องอัลตราซาวด์นำ 
   โดย โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 
กรมการแพทย์

11. Program กำ กับการขนส่งมูลฝอยติดเช้ือ 
(Manifest) 
   โดย ศูนย์อนามัยท่ี 5 ราชบุรี กรมอนามัย

7. นวัตกรรมท่ีนอนลมป้องกันแผลกดทับจาก
ถุงน้ำ ยาล้างไต
   โดย โรงพยาบาลเซกา สำ นักงาน
สาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ สำ นักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข

8. โปรแกรม Thai COC เพื่อการดูแลผู้ป่วย
ต่อเนื่องอย่างไร้รอยต่อ
   โดย โรงพยาบาลสุรินทร์ สำ นักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข

10. ChOPA&ChiPA Game สู่เด็กไทย สูงดี
สมส่วนแข็งแรง 
   โดย กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
 กรมอนามัย

12. การใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยี
(Internet of Things) เพื่อบริการประชาชน
   โดย จังหวัดภูเก็ตร่วมกับสำ นักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล

13. ระบบติดตามถังขยะอัจฉริยะ Smart 
Trash Tracking System
   โดย สำ นักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระดับดี (จำ นวน 9 ผลงาน)

โปรแกรมระบบเฝ้าระวังความปลอดภัยจากการฝึกของทหารกองประจำ การ โดย โรงพยาบาล                    
พระมงกุฎเกล้า กองทัพบก
นวัตกรรมแห่งทศวรรษด้านการบริหารจัดการการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บและฉุกเฉินของประเทศไทย : 
Chonburi TEA Unit โดย โรงพยาบาลชลบุรี สำ นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
Horse Shoes Wheel Chair โดย โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต สำ นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ฉากกำ บังรังสีต้นทุนต่ำ สำ หรับใช้ป้องกันอันตรายจากรังสี โดย โรงพยาบาลสิงห์บุรี
สำ นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นวัตกรรมเครื่อง Black Light Blue ในการแยกวินิจฉัยโรคเกลื้อน โรคกลากท่ีหนังศีรษะและ
โรค Erythrasma โดย โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง กรมการแพทย์
รูปแบบการจัดการแก้ไขปัญหา โรคไข้เลือดออกในกรุงเทพมหานคร โดย สถาบันป้องกันควบคุมโรค
เขตเมือง กรมควบคุมโรค
ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ ดื่มสำ หรับชุมชนบนพื้นท่ีสูงเครื่องกรองน้ำ ครัวเรือนแบบทรายกรองช้า 
โดย  ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธ์ุ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ กรมอนามัย
Mr. Robot ผู้ให้บริการข้อมูลรองรับ PWA4.0 โดย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 การประปา
ส่วนภูมิภาค
ชุดทดสอบค่าเหล็กในน้ำ แบบภาคสนาม (QCR8-Iron Test Kit) โดย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
การประปาส่วนภูมิภาค

   14. 

   15. 

   16. 
   17. 

   18. 

   19.
 
   20. 

   21.

   22. 
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29. Smart ER 
     โดย โรงพยาบาลระยอง สำ นักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข

30. กลไกประชารัฐเชิงรุกบุกถึงก้นครัว 
ลดโรคเรื้อรัง (PIRAB for Family Health) 
    โดย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ บล
ท่าคา และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ บล 
บ้านคลองพลับ สำ นักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

31. ระบบบำ บัดสิ่งปฏิกูลแบบบ่อทรายกรอง
    โดย ศูนย์อนามัยท่ี 10 อุบลราชธานี  
กรมอนามัย

32. โครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA
   โดย สายงานกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ประเภทพัฒนาการบริการ
มอบให้แก่ผลงานท่ีปรับปรุงการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ประชาชนได้รับบริการ
ท่ีดีข้ึน และเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

23. BCATIP ระนอง-เกาะสอง แสงสว่าง
แห่งอันดามัน
    โดย สำ นักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง 
สำ นักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์

24. โครงการระบบติดตามเรือประมง
    โดย กองบริหารจัดการเรือประมงและ
การทำ การประมง กรมประมง

25. ประชารัฐ-สานพลังน่านพัฒนาอาชีพ 
การเลี้ยงโคเนื้อ
    โดย สำ นักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน 
กรมปศุสัตว์

26. วังม่วง-ปราสาทใต้ หมู่บ้านต้นแบบพิชิต
ความยากจน
    โดย สถานีพัฒนาท่ีดินนครราชสีมา 
สำ นักงานพัฒนาท่ีดินเขต3 กรมพัฒนาท่ีดิน

27. ชลวิถี : วิธีส่งน้ำ บนดอย (Highland 
Irrigation System) 
   โดย ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาท่ีดิน
โครงการหลวง (ศพล.) สำ นักงานพัฒนาท่ีดิน
เขต 6 กรมพัฒนาท่ีดิน

28. ระบบควบคุมการเดินรถโดยสาร
ประจำ ทางและจอแสดงผลข้อมูลการเดินทาง
อัตโนมัติภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร (Smart 
Bus Terminal)
    โดย สำ นักการขนส่งผู้โดยสาร
กรมการขนส่งทางบก

ระดับดีเด่น (10 ผลงาน)

ผลงานต้นแบบ (Best Practices)

รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำ ปี พ.ศ. 2561 6
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การก้าวข้ามขีดจำ กัดในการดูแลรักษาโรคหัวใจ โดย โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ กองทัพบก
กำ กับอย่างเข้าใจ คาดหวังได้ในบริการ (Regulator and Excellent Service Provider) 
โดย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมบัญชีกลาง
การแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการด้วยระบบ ITs โดย สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ดจังหวัด
นนทบุรี กรมกิจการเด็กและเยาวชน
โครงการรุ้งกินน้ำ  โดย สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน พญาไท กรมกิจการเด็กและเยาวชน
งานพัฒนาข้าวในพื้นท่ีโครงการจัดต้ังหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำ ริ
บ้านดอยผักกูด โดย ศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน กรมการข้าว
การพัฒนาโคเนื้อคุณภาพอย่างเป็นระบบครบวงจร จังหวัดสกลนคร SakonNakhon Model 
โดย สำ นักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร กรมปศุสัตว์
ต้นแบบการจัดการดินและน้ำ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดย สถานีพัฒนาท่ีดินกระบี่ 
สำ นักงานพัฒนาท่ีดินเขต 11 กรมพัฒนาท่ีดิน
กระบวนการพัฒนาเพื่อสร้างต้นแบบและยกระดับการผลิตข้าวสาร Q ครบวงจร จ.ศรีสะเกษ 
โดย สำ นักกำ หนดมาตรฐาน สำ นักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
การพัฒนาระบบการขนส่งรถโดยสารสาธารณะเช่ือมต่อท่าอากาศยาน : โครงการนำ ร่อง 
“ขอนแก่นซิต้ีบัส” โดย สำ นักการขนส่งผู้โดยสาร กรมการขนส่งทางบก
I-Inspection Vehicle Mukdahan for Prevent Accidents โดย สำ นักงานขนส่งจังหวัด
มุกดาหาร กรมการขนส่งทางบก
ก้าวใหม่อย่างมั่นใจ ก้าวไปด้วยกัน โดย สำ นักมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถ กรมการขนส่ง
ทางบก
โครงการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
(Young Entrepreneur Network Development Program:YEN-D Program)
โดย กองความร่วมมือการค้าและการลงทุน กรมการค้าต่างประเทศ
ระบบจดทะเบียนสัญญาหลักประกัน ทางธุรกิจ (e-Secured) กองทะเบียนหลักประกัน ทางธุรกิจ 
โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
การส่งคำ เสนอซื้อทางอิเล็กทรอนิกส์ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมบังคับคดี
การพัฒนาระบบบริการจัดหางานเพื่อคนไทยมีงานทำ  โดย กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน 
กรมการจัดหางาน
โครงการรับเงินสมทบมาตรา 40 นอกสถานท่ีด้วยระบบสารสนเทศ ผ่านระบบเครือข่ายเสมือน 
(Virtual Private Network) โดย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำ นักงานประกันสังคม
ศูนย์เรียนรู้ลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดย สำ นักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 สำ นักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน
การป้องกัน ควบคุม โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง : การทำ ตามกรอบไม่ใช่คำ ตอบสุดท้ายของโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง เช่ือมโยง Long Term Care ต่อยอดสู่การส่งเสริมอาชีพและรายได้ในครัวเรือน 
โดย โรงพยาบาลกงหรา จังหวัดพัทลุง สำ นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สัญญาณไฟ...สัญญาณใจใกล้ตัว โดย โรงพยาบาลโคกโพธ์ิ จังหวัดปัตตานี สำ นักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข
ยับยั้งยาให้ได้ ก่อนไตพัง โดย โรงพยาบาลปัตตานี สำ นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ลดเลือดออกในผู้ป่วยท่ีใช้ยาวาร์ฟาริน โดย โรงพยาบาลปัตตานี สำ นักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

ระดับดี (จำ นวน 52 ผลงาน)

33. 
34. 

35. 

36. 
37. 

39. 

40. 

41. 

42.

43. 

44. 

45. 

46. 

47. 
48. 

49. 

50. 

51. 

52. 

53. 
54. 
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การพัฒนาภาคีเครือข่ายเพื่อการ มีส่วนร่วมในการดำ เนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์
ในวัยรุ่นจังหวัดร้อยเอ็ด โดยใช้ “กฎบัตรออตตาวา” โดย โรงพยาบาลร้อยเอ็ด สำ นักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข
โครงการผ่าตัดตาต้อกระจก โดย โรงพยาบาลรามัน จังหวัดยะลา สำ นักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
การควบคุมโรคติดต่อเขตสุขภาพท่ี 8 ด้วยระบบสารสนเทศ โดย สำ นักงานเขตสุขภาพท่ี 8 
สำ นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
คลินิกหมอครอบครัวเปลี่ยนระบบสุขภาพประเทศไทยอย่างยั่งยืน โดย สำ นักงานสนับสนุนระบบ
ปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว สำ นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แม่กลองการันตี จังหวัดสมุทรสงคราม โดย สำ นักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม 
สำ นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
OPD Sx4.0: Startup of Digital Hospital โดย โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์
การพัฒนาระบบบันทึกการตรวจสุขาภิบาลยานพาหนะ เพื่อเฝ้าระวังควบคุมโรคติดต่อสำ หรับ
ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ โดย สำ นักงานป้องกันควบคุมโรค ท่ี 12 จังหวัดสงขลา 
กรมควบคุมโรค
การจัดการสุขภาพแบบองค์รวม โดยการมีส่วนร่วมของสถานประกอบการ (Total Worker 
Health) โดย สำ นักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค
การพัฒนาระบบคัดกรองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานดอนเมือง 
โดย สำ นักโรคติดต่อท่ัวไป กรมควบคุมโรค
การพัฒนาระบบบริการการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังกลุ่มเสี่ยงในชุมชน โดย โรงพยาบาล
จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต
การพัฒนางานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย จิตเวชร่วมกับแนวคิดวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social 
Enterprise: SE) เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต ของผู้ป่วยจิตเวชท่ียั่งยืน โดย โรงพยาบาลศรีธัญญา 
กรมสุขภาพจิต
“ดูแลถึงบ้าน บริการทุกมิติ” สำ หรับผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา
โดย สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต
การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพในศูนย์การค้า โดย ศูนย์อนามัยท่ี 9 นครราชสีมา
กรมอนามัย
PIRAB สร้างพันธมิตร มุ่งสู่ Smart kids R10 โดย ศูนย์อนามัยท่ี 10 อุบลราชธานี
กรมอนามัย
การพัฒนาหน่วยงานต้นแบบขับเคลื่อนธรรมาภิบาลในภาครัฐเพื่อยกระดับ ค่าคะแนน ดัชนีรับรู้
การทุจริต (CPI) ของประเทศไทย โดย กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 2
สำ นักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือคุ้มครองเด็กเชียงใหม่ (Children Advocacy Center, Chiang Mai 
Thailand) โดย ศูนย์พิทักษ์เด็ก เยาวชน และสตรีและป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์
สำ นักงานตำ รวจแห่งชาติ

55.  

56.
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นวัตกรรมระบบส่งต่อเพื่อการพยาบาลต่อเนื่องท่ีบ้านดุจโรงพยาบาล (Innovation in BMA 
Home Ward Referral System) โดย สำ นักอนามัย กรุงเทพมหานคร
โครงการกทม. สุขใจ สูงวัย ประคับประคอง (Bangkok Geriatric & Palliative Care 
Model) โดย สำ นักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
ศูนย์ดำ รงธรรมจังหวัดราชบุรีกับการสร้างเครือข่ายในการให้บริการประชาชน 
โดย ศูนย์ดำ รงธรรมจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ และรายได้ กิจกรรม “ส่งเสริมการปลูกผักอินทรีย์
โดยการสูบน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์” โดย งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำ บลหัวนา อำ เภอเมือง 
จังหวัดหนองบัวลำ ภู
ระบบจัดการมาตรวัดน้ำ  โดย กองมาตรวัดน้ำ  การประปาส่วนภูมิภาค
บริการฉับไว ได้ใจผู้ประกอบการ โดย สายงานบริการระบบจำ หน่าย การไฟฟ้านครหลวง
ลดความแออัด สร้างความมั่นใจเครือข่ายบริการในกรุงเทพมหานคร โดย สำ นักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร สำ นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
โครงการการขับเคลื่อนระบบและกลไกเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ
โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จังหวะหัวใจสัญจร โดย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เครือข่ายดวงตาเชิงรุกสำ หรับผู้ป่วยภาคเหนือตอนล่าง โดย ภาควิชาจักษุวิทยา 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
Ramathibodi Rapid Response System (RRS): a Strategy for Improving Patient 
Safety. (ระบบตอบสนองเร่งด่วนรามาธิบดี:กลยุทธ์เพื่อเพิ่มความปลอดภัยของผู้ป่วย)
โดย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
โครงการพัฒนาระบบการให้บริการ จิตเวชเด็กและวัยรุ่นอย่างเป็นองค์รวมและครบวงจร
โดย คณะแพทยศาตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
การบริการวิชาการเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรปูม้าแบบบูรณาการ และมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน
และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดย ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โครงการบูรณาการประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อแก้ไข บำ บัด ฟื้นฟู 
เด็กและเยาวชน ในกระบวนการยุติธรรมในเขตพื้นท่ีศาลจังหวัดบัวใหญ่ (บัวใหญ่โมเดล)
โดย ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา

71.

72. 

73. 

74. 
 

75.
76. 
77.
 
78. 

79. 
80. 

81. 

82. 

83. 

84. 



ผลงานต้นแบบ (Best Practices)
รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำ ปี พ.ศ. 2561 10

ประเภทการบริการที่เป็นเลิศ
มอบให้แก่ผลงานท่ีเป็นภาพรวมของหน่วยงาน ท่ีมีความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ของประเทศ
เกิดประโยชน์และส่งผลกระทบสูงต่อเศรษฐกิจและสังคม

ระดับดีเด่น (5 ผลงาน)

87. การบริหารจัดการพื้นท่ีเกษตรกรรม 
(Zoning by Agri-Map) 
    โดย กองนโยบายและแผนการใช้ท่ีดิน
กรมพัฒนาท่ีดิน

86. การบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม 
(นม) โรงเรียน
    โดย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมปศุสัตว์

85. กระบวนการควบคุมเรือประมงต่าง
ประเทศตามมาตรการรัฐเจ้าของท่าผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Port State 
Measure : e-PSM) เพื่อบริการท่ีเป็นเลิศ
     โดย กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำ และปัจจัย
การผลิต กรมประมง 88. คืนคนสุขภาพดี สู่ชุมชน เพื่อทุกคน

ปลอดภัยจากวัณโรค
    โดย สำ นักวัณโรค กรมควบคุมโรค

89. การบริหารจัดการน้ำ ของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
    โดย สำ นักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



ผลงานต้นแบบ (Best Practices)
รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำ ปี พ.ศ. 256111

ระบบจัดการสัตว์ปีกสู่มาตรฐานการส่งออกไทย โดย สำ นักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน
สินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์
การจัดการความรู้สู่ทุเรียนคุณภาพ ช้ันเลิศ 4 ไร่ล้าน โดย ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ 
สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร
การใช้เทคโนโลยี (GPS) เพื่อการกำ กับดูแลรถโดยสารสาธารณะ  โดย สำ นักการขนส่งผู้โดยสาร 
กรมการขนส่งทางบก
กระบวนการพัฒนาและส่งเสริมศูนย์จำ หน่ายสินค้าเกษตรชุมชน (Farm Outlet) เพื่อรองรับ
โครงการจัดหาตลาดให้เกษตรกรและการบริหารจัดการข้าวแบบยั่งยืน จังหวัดกาญจนบุรี
โดย กองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 1 กรมการค้าภายใน
การให้บริการ DITP Connect: Mobile Application ด้านการค้าระหว่างประเทศส่วนบุคคล 
โดย สำ นักสารสนเทศและการบริการการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
พัทยารักษ์: บริการท่ีเข้าถึง เข้าใจ สู่การพัฒนาการรักษาโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์
โดย สำ นักงานป้องกันควบคุมโรค ท่ี 6 จังหวัดชลบุรี กรมควบคุมโรค
การป้องกันผ่ืนแพ้ยารุนแรงชนิด Steven-Johnson Syndrome (SJS) และ Toxic 
Epidermal Necrolysis (TEN) จากยา Carbamazepine/Oxcarbazepine
ด้วยการประเมินความเสี่ยงทางพันธุกรรมชนิด HLA-B*15:02 โดย สถาบันชีววิทยาศาสตร์
ทางการแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
โครงการพัฒนาระบบ Data Centerผู้ป่วยจิตเวชของประเทศไทย โดย กองยุทธศาสตร์และ
แผนงาน กรมสุขภาพจิต
การพัฒนาระบบสุขภาพจิตผู้ต้องขังในเรือนจำ  โดย สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
กรมสุขภาพจิต
การบริหารจัดการด้านจัดเก็บภาษีท่ีเป็นเลิศ โดย กองคลัง เทศบาลนครลำ ปาง

90. 

91. 

92. 

93. 

94. 

95. 

96. 

97. 

98. 

99. 

ประเภทพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง
มอบให้แก่ผลงานท่ีเคยได้รับรางวัล และสามารถรักษาคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการได้เป็นระยะ
เวลา 3 ปี
(10 ผลงาน)

รางวัลเกียรติยศ

มอบให้แก่สำ นักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
เนื่องในโอกาสท่ีได้รับรางวัล United Nations Public Service Awards 2018
ขององค์การสหประชาชาติ
จากผลงานเรื่อง โครงการป้องกันควบคุมมะเร็งปากมดลูกแบบบูรณาการ
(Integrated approach of comprehensive cervical cancer control)





ผลงานต้นแบบ
ประเภทมาตรฐานการบริการ
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“โครงการมั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS” 
 ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยมีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 36.2 คนต่อประชากร
หนึ่งแสนคน ซึ่งสูงเป็นอันดับ 2 ของโลก และสูงกว่าค่าเฉลี่ยท่ัวโลกมากกว่า 2 เท่า สาเหตุของการ
เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมขับรถเร็วเกินกำ หนด เมาสุรา ตัดหน้ากระช้ันชิด ทัศนวิสัย
ไม่ดี และหลับใน นำ ไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน ของประชาชน อีกท้ังยังเกิดความสูญเสีย
ทางเศรษฐกิจนับแสนล้านบาทต่อปี

 ประชาชนท่ัวไปสามารถ ติดตามการเดินรถและพฤติกรรมของ
พนักงานขับรถผ่าน Mobile Application “DLT GPS” ซึ่งสามารถ
ดาวน์โหลดได้ท้ังระบบ iOS และระบบ Android

 ปี 2560 ติดตั้งในรถโดยสารสาธารณะทุกประเภททุกคัน (ยกเว้นรถสองแถว
 รถโดยสารหมวด 4 และรถโดยสารหมวด 1 ส่วนภูมิภาค) และรถลากจูง
 ปี 2561 รถบรรทุกไม่ประจำ ทาง (สิบล้อขึ้นไป)
 ปี 2562 รถบรรทุกส่วนบุคคล (สิบล้อขึ้นไป)
เมื่อครบกำ หนดระยะเวลาจะมีรถทั้งหมดที่ต้องติดตั้งระบบมากกว่า 600,000 คัน

ผลงานต้นแบบ (Best Practices)
รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำ ปี พ.ศ. 2561 ประเภทมาตรฐานการบริการ ระดับดีเด่น

เป้าหมายการดำ เนินการ

 กรมการขนส่งทางบกได้ริเริ่มโครงการ 
“มั่นใจท่ัวไทย รถใช้ GPS” เมื่อปี พ.ศ. 2559 
โดยนำาระบบ GPS Tracking แบบออนไลน์
เรียลไทม์ตลอดเวลา 24 ช่ัวโมง มาใช้ควบคู่กับ
ระบบบ่งช้ีพนักงานขับรถ เพ่ือควบคุม กำ กับ ดูแล 
ตรวจสอบติดตามการเดินรถของผู้ประกอบการ
ขนส่ง และพฤติกรรมพนักงานขับรถไม่ให้ขับรถ
เร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำ หนด และไม่เกินชั่วโมง

การทำ งาน ทำ ให้สามารถดูแลการเดินรถได้ทุกคัน
ทุกพ้ืนท่ี ตลอดเวลา รวมท้ังนำ ข้อมูลไปใช้ป้องกัน
ก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุ โดยการแจ้งเตือน หรือ
ตรวจสกัดจับ จากการบูรณาการปฏิบัติงาน
ร่วมกันกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท้ังกรมทางหลวง 
กรมทางหลวงชนบท กองบังคับการตำารวจ
ทางหลวง
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 จากนโยบายให้มีจัดต้ังสถานตรวจ
สภาพรถ เพ่ือช่วยป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ
ท่ีมีสาเหตุมาจากความชำารุดบกพร่องของ
ตัวรถ และเครื่อง อุปกรณ์และส่วนควบของรถ
แต่ท่ีผ่านมาพบว่ามีสถานตรวจสภาพรถบางแห่ง
มีการออกใบรับรองการตรวจสภาพรถโดยไม่มี
การตรวจสภาพรถจริง กรมการขนส่งทางบก
จึงพัฒนาระบบรายงานผลการตรวจสภาพรถ 
โดยให้สถานตรวจสภาพรถ รวมถึงสถานติดต้ัง 

ตรวจและทดสอบเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบ
ของรถท่ีใช้ก๊าซเป็นเช้ือเพลิง จะต้องรายงานผล
การตรวจรวมท้ังติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) เพ่ือส่งข้อมูลภาพขณะการทำ งานมายัง
กรมการขนส่งทางบกผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต
แบบ Real Time ซึ่งช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถ
ตรวจสอบ ติดตามการดำาเนินงานของสถาน
ตรวจสภาพรถได้ผ่านทางระบบสารสนเทศ
ของศูนย์ VICC

 อย่างไรก็ตาม ปัจจัยสำ คัญที่จะทำ ให้เกิด
ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน คือ ประชาชน
และสถานประกอบการจะต้องมีส่วนร่วม ตระหนัก 
และเห็นความสำาคัญของการตรวจสภาพรถก่อน
การใช้งานอย่างเข้มงวด จริงจัง โดยกรมการขนส่ง
ได้สร้างเครือข่ายและเพ่ิมช่องทางในการติดต่อส่ือสาร
ให้ผู ้ประกอบการ และประชาชนผู้ใช้บริการตรวจ
สภาพรถได้มีส่วนร่วมในการควบคุมกำ กับดูแลการ
ดำ เนินงานของสถานประกอบการ หากพบเห็นการ
กระทำาความผิดในการดำาเนินการตรวจสภาพรถ 
หรือมีข้อร้องเรียน หรือมีข้อสงสัยเกี ่ยวกับการ
ตรวจสภาพรถ สามารถแจ้งข้อมูล ข้อร้องเรียน หรือ
สอบถามปัญหาข้อสงสัยผ่านทางศูนย์ VICC ทั้ง
81 แห่งทั่วประเทศ หรือผ่านทาง Official Line: 
vicdlt

การควบคุม กำ กับ ดูแลการตรวจสภาพรถ
ด้วยศูนย์ควบคุมระบบตรวจสภาพรถ
(Vehicle Inspection Control Center : VICC)

ผลงานต้นแบบ (Best Practices)
รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำ ปี พ.ศ. 2561 ประเภทมาตรฐานการบริการ ระดับดีเด่น17
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เนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK)
  กรมปศุสัตว์ได้จัดทำ โครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK) เพื่อส่งเสริม
และให้การรับรองสถานท่ีจำ หน่ายเน้ือสัตว์มีมาตรฐานตลอดการผลิต ให้ได้รับตราสัญลักษณ์ “ปศุสัตว์ OK”
ซึ่งจะเป็นสิ่งการันตีได้ว่าสถานท่ีแห่งนี้จำ หน่ายเนื้อสัตว์ปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค ช่วยให้
ผู้บริโภคมีความสะดวกและมั่นใจในการเลือกซื้อหรือบริโภคสินค้าปศุสัตว์ นอกจากนี้ยังช่วยกระตุ้น
และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ผลิตและผู้จำ หน่ายให้หันมาใส่ใจขั้นตอนการผลิต ให้ถูกสุขอนามัย
ทุกข้ันตอน เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าปศุสัตว์และสถานท่ีจำ หน่ายเนื้อสัตว์ในประเทศไทย

 ปัจจุบั นมี ร้ าน ค้าและสถาน ท่ีจำ าหน่ าย ท่ีมี
มาตรฐาน ได้รับการรับรองเป็นสถานท่ีจำ หน่ายเนื้อสัตว์
(ปศุสัตว์ OK) มีจำ นวน 4,155 แห่ง ครอบคลุม 77 จังหวัด
คิดเป็นปริมาณเนื้อสัตว์กว่า 900,000 กก./วัน เข้าถึง
ผู้บริโภคกว่า 35 ล้านคน

 กรมปศุสัตว์มีแผนที่จะขยายขอบข่ายการรับรองไปยังสินค้าปศุสัตว์ประเภทอื่นๆ ด้วย 
เช่น ไข่สด เป็นต้น และยังได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น กระทรวง
ศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นต้น เพื่อ
ขยายผลให้ลงสู่ระดับชุมชน เพื่อให้ประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ได้บริโภคเนื้อสัตว์ท่ีมี
คุณภาพ ปลอดภัย ปราศจากสารตกค้าง จากการผลิตท่ีมีมาตรฐาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตท่ี
ดีของคนไทยให้ดียิ่งข้ึนต่อไป

ผลงานต้นแบบ (Best Practices)
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“โครงการต้นแบบการผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบเติมอากาศ” 
 การส่งเสริมการเกษตรในระบบอินทรีย์เป็นหน่ึงในยุทธศาสตร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กรมวิชาการเกษตร ในฐานะผู้ส่งเสริมและตรวจรับรองการผลิตพืชในระบบเกษตรอินทรีย์ พบว่า
สาเหตุสำาคัญที่ทำาให้เกษตรกรไม่ประสบความสำาเร็จในการผลิตพืชอินทรีย์ในประเทศไทย
เพราะขาดปัจจัยการผลิตท่ีมีคุณภาพ เช่น การใช้มูลสัตว์ท่ีไม่ผ่านการหมักหรือผ่านการหมักท่ี
ไม่มีประสิทธิภาพ ทำ ให้เช้ือโรคแพร่กระจายอยู่ในดิน พืชเป็นโรครากเน่าโคนเน่า และไม่สามารถ
ประเมินสถานภาพความอุดมสมบูรณ์ของดินท่ีแท้จริงได้

 เ พื่ อ ใ ห้ มี ก า ร ใ ช้ ปุ๋ ยหมั กอย่ า งมี
ประสิทธิภาพในการผลิตพืชอินทรีย์ จึงต้องมี
การพัฒนาระบบการผลิตปุ๋ยหมักท่ีมีคุณภาพ 
กรม วิชาการ เกษตร ได้ วิ จั ย แล ะพัฒนา
โครงการต้นแบบการผลิตปุ ๋ยอินทรีย์แบบ
เติมอากาศข้ึน ซ่ึงเป็นการทำ ปุ๋ยหมักรูปแบบหน่ึง
ท่ีเน้นการปรับสภาพภายในกองปุ๋ยหมักให้มี
ออกซิเจนอย่างเพียงพอเพื่อเร่งการย่อยสลาย

วัสดุอินทรีย์ของจุลินทรีย์ นอกจากนี้ยังมีการ
ใช้สัดส่วนวัสดุอินทรีย์ให้เหมาะสมต่อการย่อย
สลายโดยไม่ต้องใส่ปุ๋ยเคมีไนโตรเจน (ยูเรีย)
ซึ่ ง ปุ๋ยหมัก ท่ีผลิตด้วยระบบเ ติมอากาศ
นอกจากจะมีคุณภาพสูงแล้วยังช่วยลดต้นทุน
ค่าแรงในการกลับกอง และลดระยะเวลาการหมัก
จากเดิม 3-6 เดือน เหลือเพียง 60 วัน

ผลงานต้นแบบ (Best Practices)
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ที่นอนลมป้องกันแผลกดทับจากถุงน้ำ ยาล้างไต
 จากการท่ีมีผู้ป่วยล้างไตทางหน้าท้องจำ นวนมากและมีถุงน้ำ ยาล้างไตเกิดเป็นขยะ
ทุกวัน จึงได้มีการประกวดนวัตกรรมจากถุงน้ำ ยาล้างไตขึ้นในอำ เภอเซกา ซึ่งถุงน้ำ ยาล้างไต
มีคุณสมบัติที่เหมาะสมพอดีกับการเกิดปัญหาขาดแคลนเตียงลมไฟฟ้าท่ีใช้ดูแลและป้องกัน
แผลกดทับ

 การผลิตและนำ ที่นอนดังกล่าวไปใช้
ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเครือข่าย
ท่ีเก่ียวข้อง ต้ังแต่การสำ รวจหาผู้ป่วย การอบรม
อสม. และเจ้าหน้าท่ี รพสต. การสอนวิธีใช้และ
ซ่อมแซมให้กับผู้ป่วยและญาติ การพัฒนา
รูปแบบของท่ีนอน ท้ังนี้ นอกจากประโยชน์
จากการลดค่าใช้จ่าย ยังเกิดประสิทธิภาพ

โดยพบว่ากลุ่มผู้ป่วยที่มีแผลกดทับในระดับ
1 – 3 แผลหายถึงร้อยละ 100 แผลระดับ 4
(ลึกถึงกระดูก ติดเชื ้อ) หายร้อยละ 40
ส่วนกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงท่ีไม่มีแผลกดทับ ผู้ป่วย
ที่ใช้ที่นอนอย่างสม่ำ เสมอไม่พบการเกิดแผล
ข้ึนเลย ในขณะท่ีผู้ป่วยท่ีไม่ใช้หรือใช้ไม่สม่ำ เสมอ 
เกิดแผลข้ึนร้อยละ 77

 ท ี ่นอนลมป ้องก ันแผลกดท ับจาก
ถุงน้ำ ยาล้างไตได้รับรางวัลจากสถาบันต่าง ๆ
มากกว่า 50 รางวัล นอกจากน้ี สปสช. ได้บรรจุ
เป็นกายอุปกรณ์ท่ีสามารถเบิกจ่ายให้ผู้พิการได้ 
รวมท้ังเป็นสถานท่ีศึกษาดูงานและขยายผล
การจัดต้ังกลุ่มผลิตและจำาหน่ายท่ีนอนลมอีก
ท่ัวประเทศแล้วกว่า 30 จังหวัด

ผลงานต้นแบบ (Best Practices)
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  โรงพยาบาลสุรินทร์ และสำานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสุร ินทร์ ร ่วมกับศูนย์
จ ัดการข้อมูลและวิ เคราะห์ทางสถิต ิ คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ได้พัฒนาโปรแกรม Thai COC ข้ึน เพื่อใช้ใน
การส่งต่อข้อมูลและตอบกลับการดูแลผู้ป่วย
ต่อเนื่องท่ีบ้าน ระหว่างโรงพยาบาลแม่ข่ายถึง
หน่วยบริการปฐมภูมิทั ่วประเทศ ครอบคลุม
ทุกกลุ่มโรค ทดแทนระบบการทำ งานเดิมท่ีใช้การ
ส่งข้อมูลผู้ป่วยด้วยแบบฟอร์มการเยี่ยมบ้าน
ทางไปรษณีย์ ซ่ึงเกิดปัญหาข้อมูลถึงหน่วยบริการ
ปฐมภูมิล่าช้าหรือหาย และอาจทำ ให้ขาดความ
ถูกต้องและความครบถ้วนได้

 

 ท้ังนี้ปัจจัยความสำาเร็จมิได้เกิดจาก
การใช้โปรแกรมเพียงอย่างเดียว โรงพยาบาล
สุรินทร์ได้นำ กระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่าย
ทุกระดับ เช่น อสม. รพ.สต. นักสังคมสงเคราะห์ 
ผู้นำ ชุมชน เป็นต้น เข้ามามีส่วนร่วม และเป็น
กำาลังสำาคัญในการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องท่ีบ้าน 
ทำาให้การรับส่งข้อมูลมีความถูกต้อง ช่วย
ประสานงานแก้ไขในกรณีที ่ผู ้ป่วยต้องได้รับ
การช่วยเหลือจากภาคส่วนต่าง ๆ รวมทั้งจัด
ให้มีการติดตามจากรายงานท่ีได้รับ หากพบว่า
ผลการดำาเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมายจะ
ดำ เนินการหาสาเหตุและแก้ไขทันที

 โปรแกรม Thai COC ได้รับรางวัลจาก
สถาบันต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น รางวัลนวัตกรรม
ซอฟต์แวร์ด้านสุขภาพดีเด่น ระดับประเทศ “ICT
Innovations for eHealth & mHealth” 
ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
กระทรวงสาธารณสุข ประจำ ปี 2560 รางวัล
นำ เสนอประเภทโปสเตอร์อันดับ 1 ของสมาคม
เวชกรรมสังคมแห่งประเทศไทย ประจำ ปี 2560
เป็นต้น ปัจจุบันมีโรงพยาบาลที ่ใช้โปรแกรม
Thai COC แล้ว 9 เขต 39 จังหวัด 3,051 หน่วยงาน
ผู้ใช้งาน 8,554 คน ดูแลผู้ป่วย 205,235 ราย
(ข้อมูล ณ มิถุนายน 2561)

โปรแกรม Thai COC เพื่อการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องอย่างไร้รอยต่อ

ผลงานต้นแบบ (Best Practices)
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การใช้เข็มผ่าตัดรักษาโรคนิ้ว
ล็อคผ่านผิวหนัง
โดยใช้เครื่องอัลตราซาวด์นำ 

   โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี เป็น
องค์กรสุขภาพแห่งชาติด้านอาชีวเวชศาสตร์ 
และศูนย์การแพทย์ท่ีมีมาตรฐานระดับสากล 
การให้การดูแลรักษาสุขภาพของคนทำางาน 
ซ่ึงครอบคลุมต้ังแต่การป้องกันโรค การรักษาโรค
และการฟ้ืนฟูสุขภาพของคนทำ งาน จึงเป็นหน่ึง
ในภารกิจหลักของโรงพยาบาล ซ่ึงเม่ือมีภาวะโรค
จากการทำ งานเกิดขึ้นแล้ว ผู้ป่วยต้องได้รับ
การรักษาท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้มีความพร้อม
ท่ีจะกลับเข้าไปสู่ระบบให้เร็วท่ีสุด

 การใช้เข็มผ่าตัดน้ิวล็อคผ่านผิวหนัง
โดยใช้เคร่ืองอัลตราซาวด์นำ  เป็นวิธีการผ่าตัด
ปลอกเส้นเอ็นท่ีหนาตัวข้ึนซ่ึงเป็นสาเหตุของ
โรคนิ้วล็อค ด้วยการใช้เข็มฉีดยาเบอร์ 18
เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการตัดปลอกหุ้มเส้นเอ็น
แทนใบมีดผ่าตัดแบบด้ังเดิม โดยไม่จำ เป็นต้อง
มีแผลเปิด กระบวนการผ่าตัดท้ังหมดกระทำ 
ภายใต้การประเมินด้วยเคร่ืองอัลตราซาวด์
ตลอดเวลา ทำ ให้สามารถมองเห็นและประเมิน
โครงสร้างทางกายวิภาคท่ีสำ คัญได้ ไม่ว่าจะ
เป็นเส้นเอ็น ปลอกหุ้มเส้นเอ็น เส้นเลือด และ
เส้นประสาท กล่าวคือสามารถท่ีจะผ่าตัดเฉพาะ
เจาะจงเฉพาะปลอกหุ้มเส้นเอ็นซ่ึงเป็นสาเหตุ
ของตัวโรค ไม่ทำาให้เกิดการบาดเจ็บต่อ
โครงสร้างอ่ืน ๆ  โดยไม่จำ เป็น ลดผลแทรกซ้อน
ท่ีอาจจะเกิดข้ึน ท้ังหมดน้ีส่งผลให้การฟ้ืนตัว
เป็นไปด้วยความรวดเร็วมาก

 ปัจจุบันมีผู้ป่วยโรคนิ้วล็อคมารับบริการประมาณ 
12 – 15 รายต่อเดือน ตลอดระยะเวลากว่า 2 ปี ต้ังแต่
ริเริ่มโครงการ รวมผู้ป่วยสะสมมากกว่า 300 ราย หรือ
ประมาณ 400 น้ิว จากการเก็บข้อมูลพบว่าความพึงพอใจ
ในภาพรวมของผู้ป่วยท่ีได้รับการรักษาโรคนิ้วล็อคด้วย
วิธีใช้เข็มผ่าตัดผ่านผิวหนังโดยใช้เครื่องอัลตราซาวด์นำ  
อยู่ในระดับสูงมาก คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยอยู่ท่ี 9.61 คะแนน

 วิธีการดังกล่าวอยู่ในระหว่างการพัฒนาเพื่อใช้ใน
กลุ่มโรคท่ีเกิดจากประกอบอาชีพท่ีพบบ่อยอ่ืน ๆ อีก เช่น 
โรคการกดทับเส้นประสาทมีเดียนบริเวณข้อมือ และโรค
ปลอกเส้นเอ็นอักเสบบริเวณข้อมือ ซ่ึงผลการศึกษาเบ้ืองต้น
ประสบความสำ เร็จเป็นท่ีน่าพอใจ และบางส่วนกำ ลังจะนำ มา
ปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมในอนาคตอันใกล้นี้
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ChOPA & ChiPA Game สู่เด็กไทยสูงดี สมส่วนแข็งแรง
   จากสถานการณ์สุขภาพของเด็กไทยท่ีพบว่าเด็กได้ทำ กิจกรรมทางกาย (Physical
Activity: PA) อย่างเพียงพอต่ำ มาก ปัญหาเด็กอ้วนเพิ่มข้ึน เด็กเต้ียมีแนวโน้มคงท่ี และเด็ก
สูงดีสมส่วนยังต่ำ กว่าเป้าหมาย การดำ เนินการที่ผ่านมาพบปัญหาอุปสรรคหลายประการ
เช่น บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องขาดความรู้ความเข้าใจ รูปแบบการออกกำ ลังกายไม่จูงใจให้เข้าร่วม 
รวมท้ังการท่ีเด็กอ้วนถูกแยกออกจากเพื่อนๆ เป็นต้น

 กรมอนามัย ได้ปรับแนวคิดของเร่ืองดังกล่าว โดยเร่ิมจากความคิดเดิมท่ีว่า ครูพลศึกษา
เพียงวิชาชีพเดียวมีหน้าที่ทำ ให้นักเรียนแข็งแรงโดยการ “สอนออกกำ ลังกายและกีฬา” เป็น
“ครูทุกคนสามารถทำ ให้นักเรียนแข็งแรงและ มีสุขภาพดีโดยให้โอกาสเด็กทำ  PA” ตลอดท้ังวัน
และออกแบบระบบ PA ให้ง่ายและสะดวก ไม่ซับซ้อน ผู้เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติหน้าที่แทน
นักวิทยาศาสตร์การกีฬาและครูพลศึกษาได้ รวมท้ังออกแบบนวัตกรรมออกกำ ลังกายท่ีมุ่งเน้น
ให้เด็กมีความสุขสนุกสนาน ไม่แบ่งแยกเด็ก สามารถนำ ไปใช้แก้ปัญหาท้ังเด็กอ้วน เต้ีย ผอม 
ไม่แข็งแรง เพิ่มเด็กสูง สมส่วน และแข็งแรง ได้พร้อม ๆ กัน

 จากผลการทดลองนำาร่องใน 13 โรงเรียน
ผู ้ เข ้าร ่วมประกอบด้วยทีมน ำา (คร ู เด ็กแกนนำา
บุคลากรสาธารณสุข โรงเรียนละ 10 – 12 คน) ทีม
ทดลอง (เด็ก โรงเรียนละ 140 คน) ออกกำ ลังกายวันละ
อย่างน้อย 30 นาที 3 วัน/สัปดาห์ รวม 8 สัปดาห์ 
พบว่านักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการมีการเปลี่ยนแปลง
ร่างกายท่ีบ่งบอกถึงการเจริญเติบโตสมวัยไปพร้อม ๆ
กับมีร่างกายแข็งแรง โดยกลุ่ม ChOPA มีน้ำ หนัก
ลดลง ไขมันใต้ผิวหนังลดลง กลุ่ม ChiPA น้ำ หนัก
เพิ่มขึ้น แต่ไขมันใต้ผิวหนังลดลง และทั้งสองกลุ่มมี
สมรรถนะทางกายดีข้ึนทุกด้าน กล้ามเน้ือท้อง อก แขน 
แข็งแรงข้ึน กล้ามเน้ือขาด้านหลังและหลังส่วนล่าง ข้อไหล่
ซ้ายขวา ยืดหยุ่นข้ึน ท้ังน้ี ปัจจุบันได้ขยายผลครอบคลุม 
77 จังหวัดมีโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ 5,037 โรงเรียน
นักเรียน 557,594 คน
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Program กำ กับการขนส่ง
มูลฝอยติดเชื้อ (Manifest)
   กระบวนการจัดการมูลฝอยติดเช้ือจาก
สถานบริการสาธารณสุขเป็นกระบวนการสำ คัญ
ท่ีส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพของประชาชน 
โปรแกรม Manifest พัฒนาข้ึนเพ่ือกำ กับการ
เก็บขนจากสถานบริการสาธารณสุขให้เป็นระบบ 
ลดกระบวนการท่ีซับซ้อนยุ่งยากด้านเอกสารท้ัง
หน่วยงานผู้ผลิตและผู้กำ จัด และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินสามารถตรวจสอบข้อมูลปริมาณ
มูลฝอยติดเช้ือได้

 ระบบดังกล่าวจะมีผู้ใช้งาน 4 ประเภท
ได้แก่ สถานบริการสาธารณสุข บริษัทเก็บขน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแหล่งกำ จัด
ซึ่งสถานบริการสาธารณสุขจะบันทึกปริมาณ
มูลฝอยติดเช้ือ ณ สถานบริการฯ และแหล่งกำ จัด
จะบันทึกข้อมูลเมื่อได้รับ เพื่อให้ท้ังบริษัทเก็บขน
และแหล่งกำาจัดสามารถตรวจสอบปริมาณ
มูลฝอยติดเช้ือจากต้นทางได้อย่างถูกต้อง และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทราบถึงข้อมูล
มูลฝอยติดเช้ือในพ้ืนท่ี ท้ังในด้านปริมาณ ผู้ผลิต
และแหล่งกำ จัด

 ปัจจุบันโปรแกรมน้ีขยายผลการดำ เนินการไปท่ัว
ประเทศสามารถเข้าใช้งานทุกแหล่งกำ เนิดท้ังสถานบริการ
สาธารณสุขขนาดใหญ่และเล็กท้ังของรัฐและเอกชน รวมท้ัง
สถานพยาบาลสัตว์ โดยกรมอนามัยได้วางแผนการพัฒนา
เพ่ิมเติมโดยนำ ระบบเซนเซอร์เพ่ือลดภาระการบันทึกข้อมูล
ในปี 2562 อีกด้วย

 การกำ กับการขนส่งมูลฝอยติดเช้ืออย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้โปรแกรม Manifest สามารถ
นำ ไปสู่การกำ หนดมาตรการลดและควบคุมค่าใช้จ่ายขององค์กรต่อการขนส่งและกำ จัดจาก
ภาคเอกชนและภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง ช่วยประหยัดงบประมาณโดยเฉพาะด้านการใช้กระดาษ อีกท้ังยังเป็น
การสนับสนุนมาตรการทางกฎหมาย ให้เกิดการบูรณาการการทำ งาน ตามมาตรฐาน กฎระเบียบท่ี
กำ หนดได้ท้ังระบบ
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  ระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร 
ช่วยให้หน่วยงานราชการระดับกรม สามารถจัดซ้ือสินค้าและบริการท่ี
มีคุณภาพ ในราคายุติธรรม ช่วยลดความผิดพลาด ลดข้ันตอน ลด
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และลดภาระการบันทึกข้อมูล รวมถึงลดค่า
ใช้จ่ายในการเตรียมเอกสาร ในขณะเดียวกันระบบช่วยทำ ให้ผู้ค้าภาครัฐ
สามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการท่ีตนเองเสนอราคาได้
รวดเร็ว รวมถึงได้รับความสะดวก และลดระยะเวลาในการทำ ธุรกรรม
กับภาครัฐ อีกท้ังช่วยลดความผิดพลาดในการเสนอราคา และช่วยลด
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางติดต่อภาครัฐ

 
 ระบบดังกล่าวถือเป็นการพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้เป็นสากลเป็นท่ียอมรับ ทำ ให้
การจัดซ้ือจัดจ้างมีความโปร่งใสเกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม  ลดข้ันตอน/ลดต้นทุน/เพ่ิมประสิทธิภาพ
ทั ้งภาครัฐและเอกชนในการดำาเนินการจัดซื ้อจัดจ้าง ปัจจุบันมีหน่วยงานของรัฐมากกว่า
72,000 หน่วยจัดซื้อ ครอบคลุมส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ อปท. และหน่วยงานของรัฐทั้งหมด
ท่ีเข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ท้ังนี้ข้อมูลจากการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ในรูปแบบใหม่ (e-Market และ e-Bidding) พบว่าวิธีดังกล่าวช่วยประหยัดงบประมาณแผ่นดิน
ถึงร้อยละ 10.61 (98,000 ล้านบาท) และช่วยเร่งให้การเบิกจ่ายเงินภาครัฐเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ 
รวมถึงผู้บริหารสามารถกำ หนดนโยบายการจัดซ้ือจ้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร
(Electronic Government Procurement : e-GP)
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รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำ ปี พ.ศ. 2561 ประเภทนวัตกรรมการบริการ ระดับดีเด่น35



36



การใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยี (Internet of Things)
เพื่อบริการประชาชน
 จากการท่ีจังหวัดภูเก็ตมีการเติบโตทางเศรษฐกิจ
สูงมาก โดยมีอุตสาหกรรมท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมหลัก
ซ่ึงสร้างรายได้กว่า 360,000 ล้านบาท และมีนักท่องเท่ียว
ประมาณ 15 ล้านคนต่อปี ทำ ให้เกิดผลกระทบท้ังความ
ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม รวมถึงความไม่ยั่งยืนของรายได้
จากอุตสาหกรรมท่องเท่ียวจากความปลอดภัย การทำ ลาย
ส่ิงแวดล้อม ภัยพิบัติน้ำ ท่วม และการกระจายรายได้สู่ท้องถ่ิน
เพ่ือแก้ไขปัญหาและสร้างความย่ังยืนดังกล่าว จังหวัดภูเก็ต
ได้ต้ังคณะกรรมการ Smart City จังหวัด เพื่อจัดทำ แผน
พัฒนาใน 7 ด้าน ได้แก่ Smart Tourism, Smart Safety,
Smart Environment, Smart Governance, Smart 
Economy, Smart Healthcare, และ Smart Education 

 ในการด ำ า เน ินการด ้ าน Smart 
Tourism, Smart Safety, และ Smart 
Environment จังหวัดภูเก็ตได้นำ เทคโนโลยี 
IoT มาใช้ ได้แก่ การได้ใช้บริการ Free WiFi 
การเข้าถึงข้อมูล การได้รับความปลอดภัย
และการมีสภาพแวดล้อมที่ดี ซึ ่งนอกจากจะ
เกิดประโยชน์ในการให้บริการประชาชนและ
นักท่องเท่ียวโดยตรงแล้ว ภาครัฐยังได้รับข้อมูล
ที่เป็นปัจจุบันเพื่อนำ ไปบริหารจัดการต่าง ๆ
เช่น สารสนเทศด้านการท่องเท่ียว การบริหาร
จัดการเพื่อป้องกันน้ำาท่วม การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอาชญากรรม เป็นต้น นอกจากนี้
ยัง เกิดโอกาสทางธุรกิจจากการส่งเสริม 
Start up ในการนำ ข้อมูลไปใช้

 ปัจจุบันบริบทของเมืองเปลี่ยนแปลง
เร็วมาก การบริหารจัดการเมืองในรูปแบบเดิม
ที่ใช้กำ ลังคน เครื่องจักร ข้อมูลแบบสำ รวจ
ย้อนหลัง ไม่สามารถตามทันความเปล่ียนแปลง
ได้อีกต่อไป การใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยี 
(Internet of Things) เพื่อการบริการ
ประชาชน ทำ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
การบริหารจัดการเมือง และทำ ให้การดูแล
เมืองของเจ้าหน้าที ่ร ัฐดูแลได้ทั ่วถึง และมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน ภายใต้ข้อจำ กัดจำ นวนคน
ท่ีเท่าเดิม
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ระบบติดตามถังขยะอัจฉริยะ Smart Trash Tracking System

  สำ นักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ในแต่ละวันมีปริมาณขยะจำ นวนมาก เพราะเปิด
ให้บริการพ้ืนท่ี 24/7 ท่ีมีผู้เข้ามาใช้งานประมาณ
4 พันคนต่อวัน โดยเฉพาะในช่วงสอบพุ่งข้ึนสูงถึง
7 พันคน จึงเกิดปัญหาขยะจำ นวนมาก ท่ีล้นและ
เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์ ส่งผลต่อสุขภาพและยัง
มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ในช่วงแรกสำ นักหอสมุด
ได้แก้ปัญหาโดยการเพิ่มขนาดของถังขยะให้
ใหญ่ข้ึน และเพ่ิมพนักงานเพ่ือรองรับการเก็บขยะ
ให้ถี ่มากขึ้น แต่การ ติดตาม (tracking) ว่า
ถังขยะเต็ม และการจดบันทึกข้อมูลด้วยคน ใช้
เวลานานและเพิ่มค่าใช้จ่ายในการจ้างคนมากข้ึน

 ระบบติดตามถังขยะอัจฉริยะจึงถูก
ออกแบบให้ติดตามระดับของปริมาณขยะท่ีอยู่
ในถัง และวิเคราะห์คุณภาพของขยะเพื่อช่วย
ให้เกิดการบริหารรอบเวลาในการนำาไปทิ้งได้
ด้วยโปรแกรมบนมือถือได้อย่างเหมาะสม ซ่ึงเพ่ิม
ศ ักยภาพในการบร ิหารจ ัดการก ำาล ังคน 
การจัดการพื้นท่ี ได้ดีกว่าระบบการบริหาร
จัดการขยะในแบบเดิม  ระบบดังกล่าวได้ช่วยให้
ห้องสมุดบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาพื ้นที ่
ให้บริการเป็นห้องสมุดสีเขียว ลดค่าใช้จ่าย
เพิ่มพื้นที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ และเพิ่มความ
พึงพอใจให้กับลูกค้าที ่มารับบริการ ถือเป็น
นวัตกรรมที่ตอบโจทย์สังคม ของผู้ใช้บริการที่
เข้าใช้พื้นที่เปิดตลอด 24 ชั่วโมง

 ระบบดังกล่าวได้รับการยอมรับ 
สนับสนุน และนำ ไปขยายผลจากท้ังภาครัฐ
และเอกชน เช่น โครงการของบริษัท พลัส
พร ็อพเพอร ์ต ี ้  จ ำ าก ัด จ ุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นต้น รวมทั้งมีแผนที่จะนำาไปติดตั้งที ่
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น ภายในปี 2561 นี้
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 พื้นท่ีบ้านดง อำ เภอแม่ทา จังหวัดลำ พูน 
ประสบกับปัญหาการไม่มีน้ำ อุปโภคบริโภคและ
น้ำ เข้าพื้นที่การเกษตรไม่ทั่วถึง ประชาชนต้อง
แก้ปัญหาด้วยการซื ้อน้ ำาเพื ่ออุปโภคบริโภค
ในขณะท่ีพืชผลทางการเกษตรขาดน้ำารุนแรง
จนยืนต้นตายหรือผลผลิตไม่เพียงพอหรือไม่มี
คุณภาพ การส่งน้ำาให้เข้าถึงทุกครัวเรือนและ
ครอบคลุมพื้นที่ทางการเกษตร ต้องใช้แรงดัน
ในการส่งน้ำ ให้ได้ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร 
ซึ่งใช้ป๊ัมน้ำ ขนาด 3 แรงม้าระหว่างทางประมาณ
3 ชุด โดยจุดท่ีต่อป๊ัมน้ำ และท่อส่งน้ำ เพิ่มเติม
เป็นพื ้นที ่ของชาวบ้านหรือจะต้องต่อเข้ากับ
ป๊ัมน้ำ ของเพื่อนบ้าน ซึ่งจะต้องเสียค่าไฟฟ้าหรือ
ค่าเช่าพื้นท่ี รวมท้ังเมื่อเกิดความชำ รุดก็จะต้อง
ซ่อมแซมเอง

 ในปี 2559 หน่วยพัฒนาการเคลื่อนท่ี 
33 สำ นักงานภาค 3 หน่วยบัญชาการทหาร
พัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ได้ร่วมกัน
กับผู ้นำาชุมชนในการหาแนวทางแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว โดยการประดิษฐ์ถังเพิ่มแรงดันส่งน้ำ 
ระยะไกล เพิ ่มประสิทธิภาพระบบส่งน้ ำาให้ได้
ระยะทางไกล 2 กิโลเมตร ใช้หลักการประหยัด
เรียบง่าย เป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน ใช้วัสดุท่ีหาง่าย
มีความคงทน ทุกครัวเรือนสามารถเข้าถึงและ
ดูแลรักษาซ่อมบำ รุงได้ง่าย

 ปัจจัยความสำ เร็จมิได้เกิดจากการใช้นวัตกรรมเพียงอย่างเดียว แต่ยังเกิดจากการทำ งาน
แบบมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและประชาชน โดยยึดหลักชุมชนจะต้องพึ่งตนเองและมีภูมิคุ้มกันได้
เป็นอย่างดี ปรับทัศนคติประชาชนเกษตรกรให้ตระหนักถึงความรักความสามัคคี ไม่เห็นแก่ตัว
สร้างบรรยากาศรูปแบบการทำ งานร่วมกันกับหน่วยงานทหาร เกิดการทำ งานแบบประชารัฐ มีน้ำ ใจ
เอ้ือเฟื้อ ลดความเหลื่อมล้ำ ทางสังคมทุกคนมีความเสมอภาคในการได้รับน้ำ 

 การดำ เนินงานคร้ังน้ี ผู้ได้รับประโยชน์
อย่าง เ ป็นรูปธรรมมีราษฎรประชากร 
จำ นวน 386 คน พ้ืนท่ีการเกษตร 2,000 ไร่
และสามารถเพิ่มผลผลิตได้ตลอดท้ังปี 
เป็นการเพ่ิมรายได้ ทำ ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน
อย่างชัดเจนประชาชนอยู่อย่างมีความสุข

ถังกลเพิ่มแรงดันส่งน้ำ ระยะไกล
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 โรงพยาบาลระยอง ประสบปัญหา
การขาดแคลนแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ห้อง
อุบัติเหตุฉุกเฉินคับแคบ ไม่สามารถรองรับการ
ดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุต่าง ๆ โดยเฉพาะอุบัติภัย
สารเคมีจากโรงงานอุตสาหกรรม การจัด
บริการไม่เป็นสัดส่วน อุปกรณ์และเครื่องมือ
ไม่ทันสมัย สถานท่ีทำ งานไม่ปลอดภัย จนเกิด
ข้อร้องเรียนและไม่พึงพอใจต่อการรับบริการ
ที่สำ คัญ โรงพยาบาลตั้งอยู่ในพื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จึงจำ เป็นต้อง
พัฒนาเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงและความ
คาดหวังต่อการบริการด้านสาธารณสุขที่
เพิ ่มสูงขึ ้น โดยเฉพาะการบริการการแพทย์
ฉุกเฉิน
 
 

 จากสถานการณ์ดังกล่าว จึงนำ ไปสู่
การจัดทำ  “Smart ER” เพื่อพัฒนาระบบ
บริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบ
การส่งต่อ (ER คุณภาพ) ในการรองรับผู้ป่วย
อุบัติเหตุและผู้ป่วยฉุกเฉิน พัฒนาระบบ ECS
คุณภาพ ให้รองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก (EEC) และเพื่อรองรับ
ภาวะฉุกเฉินด้านอุบัติเหตุ อุบัติภัยจากโรงงาน
อุตสาหกรรม

 จุดเด่นของ “Smart ER” คือประสิทธิภาพ
การให้บริการท่ีเพิ่มข้ึนอย่างชัดเจน สามารถสร้าง
ความพึงพอใจและลดข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ 
ก่อให้เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมหลายประการ 
ท้ังในแง่ของรูปแบบการบริการ สถานท่ี อุปกรณ์ 
เคร่ืองมือ ไปจนถึงระบบ กระบวนการ และแนวคิด
ในการทำ งาน มีการนำ เทคโนโลยีและนวัตกรรมมา
ประยุกต์ใช้ในการบริการ รวมท้ังการท่ีผู้บริหารและ
เจ้าหน้าท่ีในทุกระดับของโรงพยาบาลมีส่วนร่วมใน
การดำ เนินงานจนประสบความสำ เร็จ ส่งผลให้ความ
ภาคภูมิใจ และความรู้สึกในการเป็นเจ้าของร่วมกัน
อันนำ ไปสู่ความย่ังยืนต่อเน่ืองในระยะยาว

Smart ER
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 ทีมงานท่าคา ประกอบด้วยโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำ บลท่าคา และโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำ บลบ้านคลองพลับ ได้ร่วมกัน
แก้ไขปัญหาโรคเรื้อรัง (โรคเบาหวานและโรค
ความดันโลหิตสูง) ซึ่งเป็นปัญหาด้านสุขภาพ
ที่รุนแรงที่สุดในพื้นที่ โดยเริ่มจากการศึกษา
บริบทพ้ืนท่ีตำ บลท่าคา จนพบว่าสภาพวิถีชีวิต
บริบทพ้ืนท่ีและสังคม ท่ีเปล่ียนแปลงไป จากเดิม
เป็นสังคมเกษตรมีการใช้ชีวิตประจำ วันด้วย
การค้าขายแลกเปลี่ยนผลผลิตท่ีได้ แต่ปัจจุบัน
วัยแรงงานส่วนใหญ่ไปประกอบอาชีพรับจ้าง
ในโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น หน้าที่ในการ
จัดหาอาหารเป็นของแม่บ้านและผู้สูงอายุ มีแหล่ง
จัดซื้ออาหารบริโภคของอยู่ท่ีตลาดนัด

 ตำ บลท่าคามีตลาดนัด  3 แห่ง และ
ตลาดน้ำ  1 แห่ง เมื่อมีความสะดวกสบายและ
การเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภค ปัญหาท่ีตามมา
คือโรคภัยไข้เจ็บท่ีเกิดจากพฤติกรรมการ
บริโภคนั่นเอง ทีมงานท่าคาจึงมีแนวคิดในการ
จัดทำ กลยุทธ์ในการดูแลสุขภาพประชาชนท้ัง
ภาครัฐและภาคประชาชน โดยใช้ตลาดนัดเป็น
พื้นท่ีสร้างความร่วมมือของชุมชนในการดูแล
สุขภาพ สร้างเสริมความรู ้ลงสู ่ครอบครัว
ปลอดโรคและการปรับเปลี ่ยนพฤติกรรม
ด้านสุขภาพ เพื ่อให้เกิดการดูและสุขภาพที่
ครอบคลุมทุกกลุ่มโดยใช้บันได 3 ข้ันเพ่ือบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ คือ 1) การดูแลสุขภาพ

ตนเองและสมาชิกในครอบครัว 2) การดูแล
สุขภาพเพื่อนบ้าน/ชุมชนใกล้เคียง 3) การ
รวมกลุ่มเพื่อสร้างมาตรการความร่วมมือใน
การดูแลสุขภาพคนในชุมชน
 ผลงานดังกล่าวนอกจากจะสามารถ
ลดความเส่ียงการเกิดโรคของประชาชน ยังลด
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ประชาชน
มีความรอบรู ้ด ้านสุขภาพ ความสำาเร็จที ่
สำาคัญนี้เป็นผลจากการใส่ใจต่อต้นเหตุของ
ปัญหา ความเข้าใจต่อวิถีชีวิตของประชาชน
ในพื้นที่ ความร่วมมือของเครือข่ายและทุก
ภาคส่วน อันได้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุข 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ผู ้น ำาชุมชน 
เจ้าอาวาส ผู้อำ นวยการโรงเรียน กรรมการ
ตลาดน้ ำา ชมรมตลาดนัด ทีมสหวิชาชีพ 
รวมท ั ้งกระบวนการต ิดตามประเม ินผล
อย่างเป็นระบบ

กลไกประชารัฐเชิงรุกบุกถึงก้นครัวลดโรคเรื้อรัง
(PIRAB for Family Health)
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 ศูนย์อนามัยที ่ 10 อุบลราชธานี
มีหน้าท่ีในการพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี 
ในการจัดการอนามัยส่ิงแวดล้อมเพ่ือให้
ประชาชนมีสุขภาพดี ได้พัฒนาระบบบำ บัด
ส่ิงปฏิกูลแบบบ่อทรายกรอง เพ่ือเป็นทางเลือก
ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการ
บำ บัดส่ิงปฏิกูล โดยเลือกพ้ืนท่ีเทศบาลตองโขบ
อำาเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร
เนื่องจากเทศบาลไม่มีระบบบำ บัดสิ่งปฏิกูล
ต้องนำ สิ่งปฏิกูลไปกำ จัดที่เทศบาลนครซึ่ง
อยู่ห่าง 25 กิโลเมตร และมีเร่ืองร้องเรียนจาก
ประชาชนเก่ียวกับค่าบริการสูบส้วมแพง การ
สูบปฏิกูลไม่หมดและการลักลอบท้ิงส่ิงปฏิกูลใน
พ้ืนท่ี รวมท้ังการท่ีจังหวัดสกลนครเป็นจังหวัด
ที่มีอัตราการตายด้วยมะเร็งตับและท่อน้ำ ดี
สูงถึง 61.19 ต่อประชากร 100,000 คน 
(กรมควบคุมโรค, 2548) หากสามารถตัด
วงจรพยาธิด้วยการป้องกันไม่ให้สิ่งปฏิกูล
ลงแหล่งน้ำ ได้ การตายด้วยมะเร็งตับและท่อน้ำ ดี
จะลดลง

 เมื่อมีระบบบำ บัดสิ่งปฏิกูลแบบบ่อ
ทรายกรองเกิดขึ้น ทำ ให้ประชาชนในพื้นที่ 
27,312 คน ได้รับบริการกำ จัดสิ่งปฏิกูลที่
สะดวก รวดเร็ว จากเดิมต้องใช้เวลา 1.30 ช่ัวโมง
/ครั้ง เป็นใช้เวลาเพียง 25 นาที/ครั้ง และ
ลดค่าใช้จ่ายในการจ่ายค่าบริการสูบส่ิงปฏิกูล 
ไม่มีการลักลอบท้ิงส่ิงปฏิกูล ลดการปนเป้ือน
ของลำ น้ำ พุงซ่ึงเป็นแหล่งน้ำ ธรรมชาติสำ คัญ
ของอำ เภอ และทำ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ในเขตอำ เภอโคกศรีสุพรรณอีก 3 ท้องถิ่น
มีระบบบำ บัดส่ิงปฏิกูลท่ีสามารถใช้ร่วมกันได้
ท้ังอำ เภอ

 ในขณะเดียวกันเทศบาลสามารถ
ลดค่าใช้จ่ายในการกำาจัดส่ิงปฏิกูลได้ปีละ 
5,000-10,000 บาท และค่าน้ำ มันลดลง 
15,600 บาท มีรายได้จากการจำ หน่ายกาก
ปฏิกูลเดือนละ 2,500 บาท (30,000บาท/ปี)
ประหยัดงบประมาณในการสร้างระบบบำ บัด
ส่ิงปฏิกูลจาก 3.3 ล้านบาทเป็นใช้งบประมาณ
เพียง 1.5 แสนบาทเท่าน้ัน ปัจจุบันมีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินและบุคลากรสาธารณสุข
ไปศึกษาดูงานที่พื้นที่ต้นแบบ และมีเทศบาล/
อบต. นำ ไปสร้างระบบบำ บัดส่ิงปฏิกูลเพ่ิมข้ึน
อีกเป็น 53 แห่ง

ระบบบำ บัดสิ่งปฏิกูลแบบบ่อทรายกรอง

ผลงานต้นแบบ (Best Practices)
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 มาตรการในการเฝ้าระวังเรือประมง
ของไทยในอดีต ใช้วิธีการลาดตระเวรทางทะเล
ของหน่วยเรือ โดยหลักการสุ ่มตรวจและ
การกำ หนดพ้ืนท่ีเป้าหมาย ปัจจุบัน กรมประมง
ได้กำาหนดให้เจ้าของหรือผู้ประกอบการ
เรือประมง เรือบรรทุกสินค้าประมงห้องเย็น
ตลอดจนยานพาหนะทางน้ำาทุกชนิดท่ีใช้
ทำ การประมง ขนถ่ายหรือเก็บรักษาสัตว์น้ำ 
ที ่ ไ ด ้ จ ากยานพาหนะทางน้ำาทุกชนิดท่ีใช้
ทำ การประมง ท่ีมีขนาดต้ังแต่ 30 ตันกรอสส์

ข้ึนไป ติดต้ังระบบ VMS ซึ่งภายหลังจากท่ีมี
ระบบ VMS และการเฝ้าระวังจากเจ้าหน้าท่ีศูนย์
ทำ ให้เจ้าหน้าที่สามารถทราบตำ แหน่ง และ
พฤติกรรมของเรือในทะเลพร้อมท้ังกำ หนด
เป้าหมายของเรือท่ีต้องดำาเนินการตรวจ
กลางทะเลโดยเร่งด่วน ทำ ให้เรือตรวจของ
หน่วยงานราชการสามารถไปยังเรือเป้าหมาย
ได้ทันทีโดยไม่สิ ้นเปลืองทรัพยากรน้ ำามัน
ในการวิ่งค้นหาเรือ

ผลงานต้นแบบ (Best Practices)
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 เจ้าหน้าท่ีรัฐสามารถใช้ระบบ VMS ในการติดตามเรือประมง ท้ังข้อมูลปัจจุบันและย้อนหลัง 
เพื่อใช้ในการตรวจสอบ เฝ้าระวังการทำ การประมงผิดกฎหมาย รวมทั้งยังเป็นประโยชน์
ในด้านความปลอดภัยของเรือ เช่น เมื่อเรือประมงเข้าเขตที่มีความเสี่ยงหรือบริเวณพื้นที่
อันตราย เจ้าหน้าที่จะดำ เนินการแจ้งเตือนชาวประมงหรือเจ้าของเรือและให้นำ เรือออกจาก
พื้นที่ทันที รวมถึงกรณีที่เรือประสบภัยกลางทะเล เจ้าหน้าที่สามารถทราบตำ แหน่งพร้อมทั้ง
ให้การช่วยเหลือได้ทันเวลา ในขณะที่ชาวประมงได้มีส่วนในการติดตามเรือของตัวเองและ
ทราบพฤติกรรมของเรือรวมทั้งตำ แหน่งของเรือ ผ่านแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือที่ง่าย
ต่อการใช้งาน นอกจากน้ียังเป็นส่วนช่วยในการยืนยันว่าสินค้าสัตว์น้ำ ท่ีได้จากการทำ ประมงน้ัน
มีการเฝ้าระวังให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างประเทศ รวมถึงข้อปฏิบัติของแต่ละพ้ืนท่ีทำ การประมง
และไม่ใช่สัตว์น้ำ ท่ีได้จากการทำ ประมง IUU

 ความท้าทายของกรมประมงที ่
นอกเหนือจากการปรับเปลี่ยนวิธีการติดตาม
เรือท้ังระบบ ยังมีเร่ืองของการทำ ความเข้าใจ
เพื่อให้ได้รับความร่วมมือจากเจ้าของเรือและ
ชาวประมง โดยในช่วงแรกของการติดตั้ง
มีจำ นวนเรือประมาณ 7,000 ลำ  ชาวประมง
บางส่วนมองว่าการติดตั้งนั้นส่งผลกระทบ
ในด้านลบ กรมประมงจึงเร่งดำาเนินการ

ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้กับความประมง
เพื่อให้เห็นถึงผลที่เป็นด้านบวก รวมถึงที่
ชาวประมงจะได้มีส่วนช่วยในการบริหาร
จัดการทรัพยากรโดยป้องกันไม่ให้เรือประมง
พาณิชย์เข้าไปทำาประมงในพื้นท่ีชายฝั่งซึ่ง
เป็นแหล่งอนุบาลของสัตว์น้ ำา เพื ่อความ
ยั่งยืนของการทำ ประมงของประเทศต่อไป

โครงการระบบติดตามเรือประมง
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 การให้ข้อมูลเวลาการเดินรถของ
สถานีขนส่งผู้โดยสารแต่ละแห่งแต่เดิม ใช้วิธี
การพิมพ์เป็นตารางเวลาการเดินรถติดไว้
บนกระดานเพื่อให้ประชาชนผู้ใช้บริการ
สถานีขนส่งผู้ โดยสารไว้ดูประกอบการ
วางแผนการเดินทาง ซ่ึงเป็นข้อมูลแบบตายตัว
ต่อมาเม่ือการจราจรมีความหนาแน่นมากข้ึน
จนเกิดปัญหารถติดโดยเฉพาะในช่วงเทศกาล
ทำ ให้เกิดปัญหาความล่าช้า ไม่เป็นไปตามเวลา
ท่ีกำ หนดไว้ในตารางเดินรถ ส่งผลให้ผู้โดยสาร
รวมถึงผู้มารอรับผู้โดยสาร ต้องเสียเวลาใน
การรอคอยเป็นระยะเวลานาน และไม่สามารถ
คาดเดาเวลาที่รถโดยสารประจำาทางคันที่
รอคอยอยู่นั้นจะเดินทางมาถึง และยังพบว่า
รถโดยสารประจำ ทางบางคันไม่ปฏิบัติตาม
เงื่อนไขการเดินรถที่กรมการขนส่งทางบก
กำ หนด เช่น การไม่เข้าใช้สถานีขนส่งผู้โดยสาร
เป็นต้น

 ระบบ Smart Bus Terminal ได้
เปล่ียนแปลงวิธีการให้ข้อมูลจากแบบเดิม ให้เป็น
ข้อมูลท่ีตรงตามสภาพการเดินทางท่ีแท้จริง 
ผู้โดยสารและประชาชนผู้มาใช้บริการภายใน
สถานีขนส่งผู้โดยสารสามารถตรวจสอบ
เวลาท่ีรถโดยสารประจำ ทางคันท่ีรอคอยจะ
มาถึง มีเวลาไปประกอบกิจการอย่างอื่นได้
ในระหว่างท่ีรถโดยสารประจำ ทางคันท่ีรอคอย
ยังมาไม่ถึงโดยไม่เสียโอกาสในการเดินทาง 
เนื่องจากทราบระยะเวลาท่ีชัดเจนว่ารถคัน
ดังกล่าวจะมาในเวลาใด ช่องจอดใด รวมถึง

สามารถตรวจสอบเวลาการเดินรถได้จาก
แอพพลิเคชั ่นบนมือถือโดยไม่จำาเป็นต้อง
เดินทางไปดูท่ีสถานีขนส่งผู้โดยสาร สามารถ
ใช้ข้อมูลประกอบการวางแผนการเดินทาง
ด้วยความมั่นใจ เกิดความเชื่อมั่นต่อระบบ
การขนส่งสาธารณะ นอกจากน้ีระบบดังกล่าว
ยังช่วยสนับสนุนกรมการขนส่งทางบก ในการ
ควบคุม กำากับ ดูแลการเดินรถโดยสาร
ประจำ ทาง ท่ีมีประสิทธิภาพ มีความแม่นยำ  
และทั่วถึง สามารถดึงรายงานจากระบบมา
ใช้ประโยชน์ได้ทันที

 นับเป็นอีกหนึ่งความสำ เร็จของกรม
การขนส่งทางบก ที่มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้
เทคโนโลย ีสารสนเทศในการให ้บร ิการ
ภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในอนาคต
กรมการขนส ่งทางบกจะพ ัฒนาระบบ
ให้สามารถเช่ือมโยงข้อมูลจากท่าอากาศยาน
และสถานีรถไฟทั่วประเทศ ในการให้ข้อมูล
การเดินทางแก่ประชาชนและนักท่องเท่ียว
อย่างครบถ้วน สามารถเดินทางได้อย่าง
ไร้รอยต่อกับระบบขนส่งสาธารณะทุกระบบ 
อันจะเป็นการอำานวยความสะดวกในการ
เดินทางของประชาชนและนักท่องเท่ียวอย่าง
ยั่งยืน

ระบบควบคุมการเดินรถโดยสารประจำ ทางและจอแสดงผลข้อมูลการ
เดินทางอัตโนมัติภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร (Smart Bus Terminal)
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 จังหวัดระนองมีพรมแดนติดกับ
ประเทศเมียนมา (จังหวัดเกาะสอง) ประสบปัญหา
การหลบหนีเข้าเมือง เพ่ือมาอยู่ มาทำ งาน และ
เป็นทางผ่านไปที่อื่นรวมทั้งไปยังประเทศอื่น
มาเป็นระยะเวลานาน ซึ ่งสุ ่มเสี ่ยงต่อการ
ค้ามนุษย์และการถูกแสวงหาผลประโยชน์ 
นอกจากน้ียังก่อให้เกิดปัญหาแรงงาน ยาเสพติด
อาชญากรรม ความรุนแรง การละเลยทอดท้ิง
เด็กและสตรี ซ่ึงเกิดจากสภาพท่ีต้ัง ปัญหาการ
ขาดแคลนแรงงาน และปัญหาความเหล่ือมล้ำ 
ด้ าน เศรษฐกิจและสั งคมระห ว่างพื้ น ท่ี
ชายแดนท่ีติดกัน BCATIP จึงจัดต้ังข้ึนจาก
ความร่วมมือระหว่างสองประเทศ เพ่ือให้พ้ืนท่ี
ปราศจากการค้ามนุษย์ การกระทำ ทารุณต่อ
เด็ก สตรี และบุคคลอ่ืน การบูรณาการ การ
ประสานความร่วมมือ ส่งต่อ เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของเมืองคู่แฝดระนอง-เกาะสอง 
เพื่อเป็น Good model ในการบูรณาการ
ช่วยเหลือกลุ่มผู้ด้อยโอกาสระหว่างประเทศ
ไทย เมียนมา และนานาประเทศต่อไป

 จุดเด่นของการดำ เนินการ ได้แก่ การ
ใช้ทีมสหวิชาชีพเข้ามาช่วยดำ เนินการ โดย
เม่ือพบผู้เสียหาย BCATIP จะประสานและจัด
ทีมสหวิชาชีพเข้าไปคัดกรองและดำ เนินการ
ทันที รวมทั้งทำ งานอย่างเป็นระบบ มีคู่มือ
การปฏิบัติงาน การติดตามประเมินผลท่ีชัดเจน 
จนเกิดกระบวนการข้ันตอนในการทำ งานท่ี
เป็นต้นแบบช่วยเหลือบุคคลในกลุ ่มเสี ่ยง
หลายข้ันตอน เช่น ข้ันตอนการรับ-ส่งผู้ต้องหา/

ผู้ต้องสงสัยคดีค้ามนุษย์ชาวเมียนมาท่ีอยู่
ในประเทศไทย ข้ันตอนการรับ-ส่งผู้ต้องหา/
ผู้ต้องสงสัยคดีค้ามนุษย์ชาวไทยท่ีอยู่ใน
เกาะสอง และขั ้นตอนการส่งกลับผู ้ย ้าย
ถิ่นฐานกลุ่มเสี่ยงและผู้ต้องการช่วยเหลือ
เป็นพิเศษชาวเมียนมา จึงกล่าวได้ว่าเป็น
ผลงานการให้บริการท่ีเป็นการพัฒนาและ
ปรับปรุงงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ค้ามนุษย์ ท่ีเปลี่ยนแปลงแบบแผนการทำ งาน
เพื่อให้ความคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์ กลุ่มเสี่ยง ผู้ด้อยโอกาส
ท่ีประสบปัญหาทางสังคม ท้ังในประเทศไทย
และประเทศเพื่อนบ้าน ให้เกิดความสะดวก
รวดเร็ว ไม่มีการเลือกปฏิบัติ

 BCATIP ระนอง – เกาะสอง แสงสว่าง
แห่งอันดามัน ไม่ได้สำาเร็จเพียงเพราะการ
ขับเคลื่อนจากสำานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนองเท่านั้น 
แต่เป ็นความร่วมมือของทีมสหวิชาชีพ
ที่เข้ามาช่วยกันร่วมคิด ร่วมทำ  ทั้งในการ
วางแผน ดำ เนินงาน ประเมินผล และปรับปรุง
พัฒนา ปัญหาอุปสรรคในการดำ เนินการ
ร่วมกันท้ังในการทำ งานตามหน้าท่ีอย่างเป็น
ทางการและไม่ทางการ ท้ังนี้ทีมสหวิชาชีพ
ประกอบด้วย อัยการ ตำ รวจ ทหาร เจ้าหน้าท่ี
ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าท่ีในสังกัดกระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เจ้า
หน้าท่ีในสังกัดกระทรวงแรงงาน รวมถึง
องค์กรระหว่างประเทศ และองค์กรเอกชน

ผลงานต้นแบบ (Best Practices)
รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำ ปี พ.ศ. 2561 ประเภทพัฒนาการบริการ ระดับดีเด่น

BCATIP ระนอง-เกาะสอง แสงสว่างแห่งอันดามัน
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ผลงานต้นแบบ (Best Practices)
รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำ ปี พ.ศ. 2561 ประเภทพัฒนาการบริการ ระดับดีเด่น

 จังหวัดน่านมีลักษณะภูมิประเทศ
เป็นภูเขาสูงชันถึงร้อยละ 80 ของพื้นที่ จึง
ส่งผลให้จังหวัดมีพ้ืนท่ีทำ กินน้อย ประกอบกับ
เกษตรกรส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ไม่มีอาชีพ
ที่มั่นคง จนหันไปตัดไม้ทำ ลายป่าเพื่อปลูก
ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ ขยายเป็นวงกว้างครอบคลุม
พ้ืนท่ีเกือบครบทุกอำ เภอในจังหวัดน่าน จนทำ ให้
เกิดภูเขาหัวโล้น รวมถึงการเผาป่าอันทำ ให้
เกิดหมอกควัน ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและต่อสุขอนามัยของประชาชน
โดยรวม

 สำ นักงานปศุสัตว์จังหวัดน่านจึงได้
จัดทำาโครงการประชารัฐ-สานพลังน่าน 
พัฒนาอาชีพการเล้ียงโคเน้ือภายใต้โครงการ
ธนาคารโค-กระบือ เพื ่อเกษตรกรตาม
พระราชดำ ริ โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดน่าน เร่งส่งเสริม
เกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่
ไม่ถูกต้อง ให้จัดต้ังเป็นกลุ่มเกษตรและปรับเปล่ียน
อาชีพมาเลี้ยงโคเนื้อทดแทน และขอรับการ
สนับสนุนโคจากโครงการธนาคารโค-กระบือ
เพื ่อเกษตรกร ตามพระราชดำาริ ซึ ่งการ
ดำาเนินการดังกล่าวทุกภาคส่วนให้ความ
ร่วมมือร่วมใจกันเป็นอย่างดี ส ่งผลให้
เกษตรกรมีอาชีพท่ีม่ันคง และลดปัญหามลภาวะ
เป็นพิษจากการบุกรุกทำ ลายป่าอย่างยั่งยืน
ตลอดไป

 หน่วยงานในกรมปศุสัตว์ ได้นำา
โครงการประชารัฐ-สานพลังน่านพัฒนา
อาชีพการเล้ียงโคเน้ือ ไปใช้เป็นต้นแบบและปรับ
ใช้ในการดำ เนินการท่ีคล้ายคลึงกัน ให้เหมาะสม
กับบริบทและปัญหาท่ีแตกต่างกันในแต่ละ
พื ้นที ่ โดยปัจจัยแห่งความสำาเร ็จ ได้แก ่
(1) เกษตรกรเข้ามามีส่วนร่วมในการดำ เนินการ
ของกลุ่มเพ่ือสร้างความผูกพัน ความภาคภูมิใจ
ให้กับผู้เข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐ โดยไม่ใช้
ผลประโยชน์เป็นเคร่ืองช้ีนำ แต่เพียงอย่างเดียว 
(2) เกิดการบูรณาการทุกภาคส่วน โดยนำ 
ศักยภาพที ่ม ีของหน่วยงานมาใช้ โดยมี
เป ้ าหมายเด ียวก ันค ือ เกษตรกร และ 
(3) สนับสนุนการสร้างระบบกลุ่มและแกนนำ 
เกษตรกร ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่าง
เกษตรกรด้วยกันและเกิดความผูกพันใกล้ชิด
กับเจ้าหน้าที่เป็นการช่วยลดปัญหาความ
ขัดแย้ง และสร้างความสามัคคีในหมู่เกษตรกร
ด้วยการพึ่งพาซึ่งกันและกัน

ประชารัฐ-สานพลังน่านพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อ
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 หน่ึงในปัญหาสำ คัญของเกษตรกรไทย
ท่ีต้องเผชิญ คือ ปัญหาความยากจนและหน้ีสิน
จำานวนมาก ส่งผลให้เกษตรกรต้องละทิ ้ง
ถ่ินฐานบ้านเกิด เพ่ือเข้ามาทำ งานหาเงินในเมือง
และก่อให้ เกิดปัญหาสังคมในพื้นท่ีตามมา 
บ้านวังม่วงและบ้านปราสาทใต้ อำ เภอโนนสูง
จังหวัดนครราชสีมา ประสบกับปัญหาดังกล่าว
เนื่องจากการปลูกข้าวทำ ได้เพียงปีละ 1 ครั้ง 
และลักษณะทางกายภาพในพื้นที่นี ้มีปัญหา
ดินเค็ม มีปัญหาภัยแล้ง

 กรมพัฒนาท่ีดินมุ่งเน้นเรื่องดินและ
น้ำ เป็นสิ่งสำ คัญอันดับแรก เพราะการมีดินดี
น้ำ ดีทำ ให้เกษตรกรสามารถท่ีจะผลิตพืชและ
เลี้ยงสัตว์ได้ตามต้องการ สถานีพัฒนาที่ดิน
นครราชสีมาจึงได้นำ ศาสตร์พระราชา มายึด
เป็นแนวคิดหลักในการแก้ไขปัญหา ได้แก่

 1. เกษตรทฤษฎีใหม่ ใช้ในการจัดสรรท่ีดินของเกษตรกรให้มีความเหมาะสม แบ่งท่ีดิน
ออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ นาข้าว พืชไร่พืชสวน บ่อน้ำ  และท่ีอยู่อาศัย โดยปรับเปล่ียนจากการปลูกพืช
เชิงเด่ียวเป็นไร่นาสวนผสม และมีการขุดบ่อน้ำ สำ หรับเล้ียงปลา ทำ ให้เกษตรกรสามารถเห็นผล
ได้อย่างชัดเจนว่าการปรับเปลี่ยนดังกล่าวส่งผลให้มีรายได้เพิ่มข้ึน และความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน
 2. เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ใช้ในการพัฒนาพ้ืนท่ี เพ่ือให้เกิดพัฒนาท่ีสอดคล้องกับภูมิสังคม 
และบริบทในพื้นที่ โดยเจ้าหน้าที่ได้มีการวิเคราะห์สภาพปัญหา ร่วมกับกำ นัน ผู้ใหญ่บ้าน และ
หมอดินอาสาในพื้นที่ มีการทำ ประชาคมเกษตรกร โดยให้เกษตรกรเข้ามามีส่วนร่วมในทุก
กระบวนการ จนทำ ให้เกิดการพัฒนาที่ตรงกับความต้องการ เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจ 
และปรับเปลี่ยนวิธีการผลิต จนสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเองได้

 วังม่วง - ปราสาทใต้ ได้กลายเป็น
หมู่บ้านต้นแบบในการพัฒนาการทำ การเกษตร
ให้กับเกษตรกรต่างพ้ืนท่ี โดยสถานีพัฒนาท่ีดิน
นครราชสีมาได้ถ่ายทอดให้กับเกษตรหมู่บ้าน
ข้างเคียงเพื่อขยายผลความสำ เร็จต่อไป ท้ังนี้ 
ปัจจัยความสำาเร็จที ่ส ำาคัญคือการสร้าง
การยอมรับจากเกษตรกรที่ต้องปรับเปลี่ยน
รูปแบบการเกษตรไปจากเดิม การทำ งานใน
เชิงรุกของเจ้าหน้าที่ และความร่วมมือจาก
เครือข่ายในพ้ืนท่ี

ผลงานต้นแบบ (Best Practices)
รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำ ปี พ.ศ. 2561 ประเภทพัฒนาการบริการ ระดับดีเด่น

วังม่วง-ปราสาทใต้ หมู่บ้านต้นแบบพิชิตความยากจน
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ผลงานต้นแบบ (Best Practices)
รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำ ปี พ.ศ. 2561 ประเภทพัฒนาการบริการ ระดับดีเด่น

 งานพัฒนาท่ีดินในพ้ืนท่ีโครงการหลวง
ด้านการจัดทำ ระบบส่งน้ำ บนพื้นท่ีสูงในพื้นท่ี
การเกษตรในระยะเริ่มแรก มีรูปแบบคือการ
ส่งน้ำาจากฝายกรมพัฒนาท่ีดิน-ท่อส่งน้ำา-
บ่อพักน้ำ กรมพัฒนาท่ีดิน (60 ลบ.ม.) จากน้ัน
เกษตรกรสามารถต่อท่อจากประตูส่งน้ำา
ท่ีทางกรมพัฒนาท่ีดินโดยศูนย์ปฏิบัติการ
พัฒนาท่ีดินโครงการหลวง ได้จัดเตรียมไว้ให้
เข้าสู่แปลงเกษตรของตนเอง ต่อมาพบปัญหา
ในการแย่งชิงทรัพยากรน้ำ เนื่องจากเกษตรกร
แต่ละรายมีต้นทุนทางเศรษฐกิจในการต่อท่อ
ส่งน้ ำาเข้าสู ่แปลงของตนเองไม่เท่ากัน โดย
เกษตรกรรายท่ีมีทุนมากก็สามารถนำ น้ำ ไปใช้
ในท่ีของตนเอง และครอบครองบ่อพักน้ำ ไว้ใช้
เพียงผู้เดียว ก่อให้เกิดปัญหาในการกระจายน้ำ 
ที ่ไม่ทั ่วถึงพื ้นที ่การเกษตรของเกษตรกร
รายอื่น ๆ ทำ ให้เกิดความเลื่อมล้ำ ในการใช้
ทรัพยากรน้ำ  ซึ่งเป็นทรัพยากรที่ทุกคนควร
มีสิทธ์ิในการใช้เท่าเทียมกัน

 จากปัญหาดังกล่าว จึงเกิดการพัฒนา
ระบบส่งน้ำาบนพื้นที่สูง โดยการกระจายน้ำา
ให้ถึงพื ้นที ่ของเกษตรกรเป็นรายแปลง มี
วัตถุประสงค์หลักเพื่อให้เกษตรกรบนพื้นที่สูง
สามารถใช้ประโยชน์ท่ีดิน และแหล่งน้ำ ท่ีสร้างข้ึน
โดยเท่าเทียมกัน มีประสิทธิภาพ โดยมีข้อกำ หนด
คือ เกษตรกร 1 ราย จะได้รับการจัดสรรน้ำ 
เข้าสู่แปลงของตนเอง 1 จุด โดยภาครัฐได้
เข้าไปก่อสร้างระบบส่งน้ำ และกระจายน้ำ ให้แก่

เกษตรกรทุกราย ภายในพื้นที่ดำาเนินการที่
มีการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำาในพื้นท่ีของ
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง และดำ เนินการจัดต้ัง
กลุ่มผู้ใช้น้ำ  กำ หนดกติกาในการจัดสรรน้ำ 
ในแต่ละบ่อพักน้ำาและระหว่างบ่อพักน้ำา โดย
ใช้ประสบการณ์ของเกษตรกรในการกำ หนด
ความต้องการน้ำ ของพืชท่ีปลูก เพ่ือสร้างกติกา
ของกลุ่มร่วมกัน

 โครงการชลวิถีสามารถจัดสรร
ปริมาณน้ำ เพื่อการเกษตรได้อย่างครอบคลุม
และท่ัวถึง โดย 1 จุดบ่อพักน้ำ  ต่อพ้ืนท่ีดำ เนินการ
10-15 ไร่  ซ่ึงเกษตรกรในพ้ืนท่ีน้ันจะสามารถ
ใช้น้ำ ได้จำ นวน 15 ครอบครัว รวมทั้งมีการ
จัดทำาโรงเรือนเพื่อการเพาะปลูกพืชแบบ
ประณีต การควบคุมปัจจัยต่าง ๆ เกษตรกร
สามารถวางแผนการปลูกพืชตามความต้องการ
ของตลาดและผลิตพืชที่ให้ผลตอบแทนสูงได้
มากข้ึน ทำ ให้ได้ผลผลิตท่ีมีคุณภาพ เกษตรกร
มีสภาพความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน

ชลวิถี : วิธีส่งน้ำ บนดอย (Highland Irrigation System)
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“โครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA” 
 อยู่ภายใต้แผนเสริมสร้างการมีส่วนร่วมกับสังคม ชุมชน และพันธมิตร 

ของสายงานกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ซึ่งมี

วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและการใช้พลังงานอย่างประหยัดและปลอดภัย

 แนวทางหลักของวิธีการแก้ไขปัญหาการ

เกิดอุบัติภัยจากการใช้ไฟฟ้าภายในชุมชน ได้แก่ การ

จัดอบรมให้ความรู้เก่ียวกับการใช้ไฟฟ้าอย่างถูกต้อง 

ปลอดภัย และความรู้เบ้ืองต้น การแก้ไขอุปกรณ์ไฟฟ้า

ข้ันพ้ืนฐานให้กับ นักศึกษา สาขาวิชาไฟฟ้ากำ ลัง ในระดับ

ปวช. และ ปวส. จากสถาบันการศึกษาสังกัดสำ นักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมีวิศวกรและ

พนักงานช่าง ผู้มีความชำ นาญของ กฟภ. เป็นวิทยากร

และนำ นักศึกษาท่ีผ่านการอบรมจากโครงการให้บริการ

ตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์ไฟฟ้าในครัวเรือน โรงเรียน

อาคารต่าง ๆ ภายในชุมชน ท่ัวประเทศ ซ่ึงควบคุม

การดำ เนินงาน โดย พนักงาน กฟภ. รวมถึงมีการ

ให้ความรู้และแจกคู่มือการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย

ให้กับประชาชน

ชุมชนต้นแบบ “ท่ามะกา โมเดล”

 กฟภ. ได้ดำ เนินโครงการฯ ในพื้นท่ีองค์การ

บริหารส่วนตำาบลพงตึก อำาเภอท่ามะกา จังหวัด

กาญจนบุรี และพัฒนาให้เป็นต้นแบบแก่ชุมชนอื่น ๆ

โดยได้รับความร่วมมือจากประชาชนในชุมชนเป็นอย่างดี

และได้ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรีในการ

อบรมให้กับนักศึกษา และนำ นักศึกษาลงไปปฏิบัติงาน

ในพ้ืนท่ี จัดอบรมให้ความรู้กับประชาชนท่ัวไปเก่ียวกับ

การใช้ไฟฟ้าอย่างถูกต้อง สร้างแกนนำ ในชุมชนร่วม

เป็นอาสาสมัคร PEA ในการช่วยดูแลแจ้งเหตุใน

ระบบไฟฟ้า อีกทั้งจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ Safety

Center ในชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้เข้ามาเรียนรู้

การใช้ไฟฟ้าอย่างเหมาะสม และปลอดภัยจาก

โครงการดังกล่าว มีครัวเรือนได้รับการตรวจสอบ

กว่า 3,400 ครัวเรือน ทำ ให้สถิติการเกิดอุบัติเหตุ

จากการใช ้ ไฟฟ ้าลดลงมากกว ่าร ้อยละ 50 

ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ 4.53 คะแนน 

จาก 5 คะแนน และยังสามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ

ให้กับประชาชนในพื้นท่ีได้อีกด้วย

 “ท่ามะกา โมเดล” เป็นแบบอย่างท่ี กฟภ. นำ ไปปรับใช้ในพ้ืนท่ีต่าง ๆ  ซ่ึงปัจจุบันได้ดำ เนินการในทุกพ้ืนท่ี

ท่ัวประเทศ มีนักศึกษาเข้าร่วมรวม 7,700 คน จาก 308 สถาบันการศึกษา สามารถให้บริการชุมชุน 

312,150 ครัวเรือน โดยท้ังหมดอยู่ภายใต้การติดตามอย่างใกล้ชิดของ กฟภ. เพื่อให้เกิดชุมชนปลอดภัย

อันจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป

ผลงานต้นแบบ (Best Practices)
รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำ ปี พ.ศ. 2561 ประเภทพัฒนาบริการ ระดับดีเด่น63
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 หลักการสำ คัญของการควบคุมวัณโรค 
คือ การค้นหาผู ้ป ่วยวัณโรคและนำาเข้าสู ่
การรักษาโดยเร็ว ซึ่งกลุ่มผู้ต้องขังในเรือนจำ 
เป็นกลุ่มท่ีมีความเสี่ยงในการป่วยเป็นวัณโรค
สูงกว่าประชากรท่ัวไป 7 - 10 เท่า เนื่องจาก
ข้อจำากัดในการเข้าถึงการตรวจวินิจฉัยและ
รักษาวัณโรค การย้ายเข้า - ออกของผู้ต้องขัง
ตลอดเวลา รวมถึงสภาพแวดล้อมในเรือนจำ 
ท่ีมีจำากัดและจำานวนผู้ต้องขังท่ีง่ายต่อการ
แพร่เชื้อ การค้นหาผู้ป่วยวัณโรคให้พบตั้งแต่
ระยะเริ่มแรก และทำ การรักษาอย่างทันท่วงที 
จะช่วยให้มีโอกาสกวาดล้างวัณโรคในเรือนจำ ได้

 กรมควบคุมโรค พร้อมด้วยกระทรวง
ยุติธรรม โดยกรมราชทัณฑ์และเรือนจำ ทุกแห่ง 
รวมท้ังหน่วยงานในพื้นท่ี ได้ร่วมมือกันเร่งรัด
ค้นหาผู ้ป่วยวัณโรคในเรือนจำา 143 แห่ง
ทั่วประเทศ จัดให้มีการถ่ายภาพรังสีทรวงอก
แก่ผู้ต้องขังทุกราย และส่งเสมหะตรวจหาเช้ือ
วัณโรคด้วยกล้องจุลทรรศน์ และการตรวจโดย
วิธีทางอณูชีววิทยาสำาหรับผู้ต้องขังท่ีมีผล
ภาพรังสีทรวงอกผิดปกติสงสัยวัณโรค ซึ่ง
การเร่งรัดค้นหาครั้งนี้ทำ ให้ผู้ป่วยได้รับการ
วินิจฉัยและรักษาเร็วขึ ้น เป็นการหยุดการ
แพร่เช้ือและป้องกันการเกิดวัณโรคดื้อยา

 ผลการดำ เนินงานพบผู้ป่วยวัณโรค 
3,905 รายอัตราการตรวจพบวัณโรคเพิ่ม
9 รายต่อ 1,000 ประชากรผู้ต้องขัง ซ่ึงสูงข้ึน
มากกว่าสองเท่าของดำาเนินงานท่ีผ่านมา 
โดยท่ีผู้ป่วยวัณโรค 1 ราย สามารถแพร่เช้ือ
สู่ผู้อื่นได้ถึง 10 - 15 รายต่อปี ดังนั้นการ
ค้นหาผู้ป่วยวัณโรค 3,905 ราย จะป้องกัน
ผู้อ่ืนได้ถึง 39,050 – 59,575 ราย สะท้อน
ถึงความสามารถในการหยุดการแพร่เชื ้อ 
ผู้ต้องขังได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาเร็วข้ึน
โอกาสรักษาสำ เร็จสูงขึ้น ผู้ต้องขังที่ป่วยเป็น
วัณโรคได้รับการดูแลรักษาตามมาตรฐานและ
ยังได้รับส่งตรวจหาการดื้อยา ส่งผลให้ตัด
วงจรการแพร่เชื้อได้มากขึ้น รวมทั้งการลด
ความรุนแรงของโรค ลดการเสียชีวิตตลอด
จนป้องกันการเกิดเชื ้อดื้อยา เจ้าหน้าที่และ
ผู้ต้องขังในเรือนจำ ปลอดภัยจากวัณโรค ลดการ
แพร่เช้ือวัณโรคสู่ชุมชน

ผลงานต้นแบบ (Best Practices)
รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำ ปี พ.ศ. 2561 ประเภทการบริการท่ีเป็นเลิศ ระดับดีเด่น

คืนคนสุขภาพดี สู่ชุมชน เพื่อทุกคนปลอดภัยจากวัณโรค
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 แหล่งทำาการประมงส่วนใหญ่ของโลก
กำ ลังประสบกับปัญหาการลดลงอย่างต่อเน่ือง
ของทรัพยากรสัตว์น้ำ  อันมีสาเหตุมาจากการ
ทำ ประมงกันมากจนเกินกว่าธรรมชาติจะผลิต
ขึ้นทดแทนได้ทัน (Over Fishing) ซึ่งส่งผล
กระทบต่อการเกิดข้ึนทดแทนของทรัพยากร
สัตว์น้ำ  ห่วงโซ่อาหาร ความสมดุลของระบบ
นิเวศทางทะเลและมหาสมุทร ซ่ึงในท่ีสุดจะกระทบ
ต่อความมั่นคงทางอาหารของประชากรโลก
ในอนาคต

 กรมประมงได้กำ หนดแนวทางในการ
ควบคุมเรือประมงต่างประเทศตามมาตรการรัฐ
เจ้าของท่า โดยเร่ิมดำ เนินการต้ังแต่ปี พ.ศ. 2558
และมีการติดตาม ทบทวนพัฒนาปรับปรุงมา
อย่างต่อเนื่อง และได้พัฒนาระบบ e-PSM ให้
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ระเบียบการปฏิบัติ
และการควบคุมให้เป็นไปตามเงื ่อนไข และ
สอดคล้องกับหลักการตามภาคีความตกลง
ว่าด้วยมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSMA) ของ
องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ 
เพ่ือการป้องกันการทำ การประมงท่ีผิดกฎหมาย 
ขาดการรายงานและไร้การควบคุม (IUU) 
เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมตรวจสอบเรือ
ประมงต่างประเทศ โดยบูรณาการระหว่าง
หน่วยงานในการตรวจสอบข้อมูลซ่ึงกันและกัน
ระหว่างหน่วยงาน (Data Cross Checking)

 โครงการดังกล่าวทำาให้ประเทศไทย
เป็นประเทศแรกในกลุ่มภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ที่มีระบบการควบคุมตามมาตรการ
รัฐเจ้าของท่าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ มีแนวทาง
และหลกัเกณฑก์ารปฏิบติัเป็นไปตามมาตรฐาน
สากล รวมถึงการให้ความร่วมมือกับรัฐ
เจ้าของธง รัฐเจ้าของท่า รัฐชายฝั่ง หรือรัฐ
ที่เกี่ยวข้อง และองค์กรบริหารจัดการประมง
ระดับภูมิภาคเกี ่ยวกับการทำาประมง IUU
นอกจากน้ี เพ่ือสร้างความม่ันใจให้กับนานาชาติ
รวมถึงประเทศคู่ค้า กรมประมงได้มุ่งเน้นใน
การพัฒนาระบบการตรวจสอบย้อนกลับ 
(Traceability) เพื ่อให้สามารถตรวจสอบ
เส้นทางของสัตว์น้ำาและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำา
ตลอดสายการผลิตรวมถึงต้นกำาเนิดของ
สินค้า เพื่อยกระดับการควบคุมตรวจสอบให้
มีประสิทธิภาพ สร้างความเช่ือมั่นว่าสินค้าท่ีมี
การนำ เข้าส่งออกโดยประเทศไทย เป็นสินค้าท่ี
ไม่เกี่ยวข้องจากการทำ การประมง IUU สร้าง
ความมั่นคงและยั่งยืนของทรัพยากรสัตว์น้ำ 
โลกต่อไป

กระบวนการควบคุมเรือประมงต่างประเทศตามมาตรการรัฐ
เจ้าของท่าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Port State
Measure : e-PSM)
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 การบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 
ดำ เนินการภายใต้การกำ กับดูแลโดยคณะกรรมการโคนมและ
ผลิตภัณฑ์นม (มิลค์บอร์ด) ซึ่งมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
เพื่อรับผิดชอบด้านต่างๆ เช่น ด้านบริหารจัดการนมทั้งระบบ
ด้านบริหารจัดการนมโรงเรียน ด้านคุณภาพ ด้านการขนส่ง 
ด้านติดตามและประเมินผล เป็นต้น โดยสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของการบริหารจัดการได้อย่างครบวงจรตลอดห่วงโซ่แห่ง
คุณค่า (value chain)

 ต้นทาง เกษตรกรผู้เล้ียงโคนมรายย่อยท่ีเข้าร่วมโครงการ มีการปรับปรุงฟาร์มโคนมเพ่ือ
ย่ืนขอรับรองมาตรฐานฟาร์มโคนม (GAP) สามารถผลิตน้ำ นมดิบได้เพ่ิมข้ึนและมีคุณภาพท่ีสูงข้ึน
มีรายได้เพ่ิมข้ึน และมีช่องทางการขายให้กับโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน เกิดรายได้ท่ีม่ันคง
และสม่ำ เสมอ
 กลางทาง ศูนย์รวบรวมน้ำ นมดิบท่ีเข้าร่วมโครงการ 167 แห่ง และโรงงานแปรรูปน้ำ นม
อีก 67 แห่ง ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP แล้วท้ังหมด รวมท้ังระบบการขนส่งท่ีมีมาตรฐาน
 ปลายทาง มีการจัดสรรสิทธิให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม ที่มีสถานที่ผลิตและพื้นที่
จำ หน่ายในพ้ืนท่ีเดียวกันหรือใกล้เคียงกันก่อน ทำ ให้เด็กนักเรียนต้ังแต่ช้ันอนุบาล 1 ถึง ประถมศึกษา
ปีท่ี 6 จำ นวนกว่า 7,500,000 คน ได้ด่ืมน้ำ นมโคท่ีมีคุณภาพวันละ 200 มิลลิลิตรต่อวัน เป็นเวลา
260 วันต่อปี

 การบริหารจัดการท่ีดีของโครงการก่อให้เกิดประโยชน์
กับทุกฝ่ายที่เกี ่ยวข้องโดยท่ัวหน้ากัน (Win-Win Situation)
กล่าวคือ เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรผู้เล้ียงโคนมรายย่อย
ให้มีรายได้เพียงพอต่อการดำ รงชีวิตและมีแหล่งรายได้ท่ีมั่นคง 
เด็กนักเรียนโดยเฉพาะในท่ีห่างไกลหรือทุรกันดาร ได้รับอาหารเสริม
(นม) โรงเรียน ท่ีมีคุณภาพอุดมไปด้วยสารอาหารท่ีเป็นประโยชน์
อีกท้ังอุตสาหกรรมนมไทยได้พัฒนาการเลี้ยงโคนมและการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์นมให้ก้าวหน้ายิ่งข้ึน และเป็นการขยายตลาด
การบริโภคน้ำ นมโคและผลิตภัณฑ์ไปพร้อมกัน

ผลงานต้นแบบ (Best Practices)
รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำ ปี พ.ศ. 2561 ประเภทการบริการท่ีเป็นเลิศ ระดับดีเด่น

การบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
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 จากแผนท่ีเกษตรเพื่อการบริหาร
จัดการเชิงรุก (Agri-Map) ทำ ให้ทราบพื้นท่ี
การเกษตรของประเทศไทยท่ีเกษตรกรใช้ใน
การผลิตทางการเกษตรปัจจุบันพบว่า อยู่ใน
พื้นที่ไม่เหมะสม (N) จำ นวน 14.52 ล้านไร่ 
มีผลให้ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ  ต้นทุน
การผลิตสูง ผลตอบแทนจึงต่ำาหรือขาดทุน
ในบางปี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมี
นโยบายให้มีการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นท่ี
ไม่เหมาะสมเหล่านี้ โดยกำ หนดแผนขับเคลื่อน
โครงการบริหารจัดการพื้นท่ีเกษตรกรรม 
(Zoning by Agri-Map) ระยะ 20 ปี (2560 -
2579)  เป้าหมายการปรับเปลี่ยนกิจกรรมใน
พื้นท่ีไม่เหมาะสม (N) เป้าหมาย 6 ล้านไร่

 กรมพัฒนาท่ีดินได้ใช้ Agri-Map ใน
การหาพื้นท่ีเป้าหมายในการปรับเปลี่ยน และมี
มาตรการสนับสนุนให้เกษตรปรับเปลี่ยนมา
ผลิตสินค้าเกษตรที่เหมาะสม เช่น การเสนอ
ทางเลือกในการผลิตพืชท่ีเหมาะสม การปศุสัตว์
การเลี้ยงสัตว์น้ ำา การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
การทำ เกษตรผสมผสาน เป็นต้น ซึ่งจากการ
ติดตามประเมินผลพบว่าการปรับเปล่ียนสินค้า
เกษตรให้มีความเหมาะสม สามารถเพิ่มรายได้
ได้มากกว่าการปลูกข้าว (ผลตอบแทน 500
- 700 บาท/ไร่) ตัวอย่างเช่น ปรับเปลี่ยน
จากข้าวเป็นอ้อยโรงงาน ได้ผลตอบแทนเฉลี่ย
ในปีท่ี 1 จำ นวน 3,093 บาท/ไร่ มันสำ ปะหลัง
ได้ผลตอบแทนเฉลี่ย ปีละ 5,600 บาท/ไร่ 
เกษตรผสมผสาน ได้ผลตอบแทนเฉลี่ย ปีละ
8,000 บาท/ไร่ เป็นต้น

 อย่างไรก็ตาม การส่งเสริมดังกล่าว
ได้คำ นึงถึงความสมัครใจของเกษตรกร การ
ผลิตสินค้าเกษตรชนิดใหม่สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาด ท้ังตลาดขนาดใหญ่
ในแบบอุตสาหกรรมเกษตร โดยปรับเปลี่ยนที
ละส่วนเพื่อให้แน่ใจว่าเกษตรกรสามารถทำ ได้ 
แล้วค่อยเพิ่มข้ึนในปีต่อไป และในบางบริเวณท่ี
เกษตรกรปลูกเพื่อยังชีพหรือเพื่อความมั่นคง
ทางอาหาร จะเป็นเสริมปัจจัยการผลิตที ่
เกี ่ยวข้อง ให้มีผลผลิตเพิ่มขึ ้น รวมทั้งเน้น
ส่งเสริมให้ปรับเปลี่ยนในพื้นท่ีใกล้เคียงกันหรือ
เป็นกลุ่ม เพื่อง่ายต่อการจัดการผลผลิตหรือ
การตลาดต่อไป

ผลงานต้นแบบ (Best Practices)
รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำ ปี พ.ศ. 2561 ประเภทการบริการท่ีเป็นเลิศ ระดับดีเด่น

การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map)
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ผลงานต้นแบบ (Best Practices)
รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำ ปี พ.ศ. 2561 ประเภทการบริการท่ีเป็นเลิศ ระดับดีเด่น

 การบริหารจัดการน้ำ ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแบ่งออกเป็น 3 มิติ ได้แก่
1. การกักเก็บ
 บุคคล โดยโครงการ “คนเมืองมีถัง คนบ้านมีโอ่ง” กำ หนดทุกบ้านในเขตเมืองต้อง
 มีถังบำ บัดน้ำ เสียและมีถังน้ำ สำ รอง ขณะที่ในเขตชุมชนและหมู่บ้านมีการส่งเสริมให้
 ประชาชนมีโอ่งเก็บน้ำ 
 นิติบุคคล ขอความร่วมมือในการจัดให้มีถังเก็บน้ำ สำ รองทุกแห่งเพ่ือไว้ใช้ในเวลาฉุกเฉิน
 โครงสร้างการปกครอง มีการพัฒนาแหล่งน้ำ  (แก้มลิง) ให้เป็นพื้นที่รองรับน้ำ เพื่อ
 ใช้การอุปโภคบริโภค และการทำ การเกษตร ปรับปรุงระบบประปา กำ หนดให้ทุกตำ บล
 ขอเวนคืนพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีประชาชนบุกรุก เพ่ือดำ เนินการเป็นพ้ืนท่ีแก้มลิงธรรมชาติท่ี 
 สามารถผันน้ำ เข้าไปกักเก็บได้
2. การป้องกัน
 เขตเมือง ลอกท่อระบายน้ำ  ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องสูบน้ำ 
 เขตอุตสาหกรรม ให้โรงงานอุตสาหกรรมสร้างระบบป้องกันน้ำ ของตนเอง ขณะเดียวกัน
 ภาครัฐสร้างเข่ือนโอบเขตอุตสาหกรรมด้านตะวันออกท้ังหมด
 เขตเกษตรกรรม กำ หนดเกษตรกรในแต่ละพื้นที่เพาะปลูกแบบเหลื่อมเวลา เลื่อนเวลา
 การเพาะปลูกให้เร็วขึ้น และให้กรมชลประทานปล่อยน้ำ เพื่อใช้ในการทำ การเกษตรก่อน 
 เพื่อให้สามารถเก็บเกี่ยวได้ทันก่อนน้ำ หลากเข้าพื้นที่นา และเตรียมความพร้อมในเขต
 พื้นท่ีลุ่มต่ำ  เช่น พื้นท่ีอพยพ เป็นต้น
3. การระบายน้ำ 
 ระยะส้ัน ใช้สภาพพ้ืนท่ีตามธรรมชาติในการระบายน้ำ  โดยปรับปรุงคูคลองและผนังก้ันน้ำ 
 ระยะยาว จัดทำ โครงการสร้างคลองระบายน้ำ หลากบางบาล - บางไทร มีความยาว 
 22.35 กิโลเมตร สามารถระบายน้ำ ได้ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ปัจจุบันอยู่
 ระหว่างการเวนคืนพื้นท่ีในการดำ เนินโครงการฯ

 ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ ได้แก่ การมีพื้นที่กักเก็บน้ำ  และระบบสำ รองน้ำ ไว้ใช้ใน
ช่วงฤดูแล้ง การป้องกันน้ำ ท่วมในเขตอุตสาหกรรม และสร้างความเช่ือม่ันให้กับภาคอุตสาหกรรม
ในพ้ืนท่ี ลดความเสียหายของผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกร เพ่ิมศักยภาพในการระบายน้ำ 
ซึ่งช่วยลดปัญหาอุทกภัยในเขตภาคกลาง และลดปริมาณน้ำาที ่จะลงไปสู่จังหวัดปทุมธานี 
นนทบุรี กรุงเทพฯ และปริมณฑลอีกด้วย

การบริหารจัดการน้ำ ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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