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จัดท าโดย 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
88/22 ถนนติวานนท์ ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 
โทรศัพท์ 0 2590 4232 โทรสาร 0 2591 8187 



ค าน า 
 

การปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการท างาน  เป็นกระบวนการที่ส าคัญและมีความ

จ าเป็นอย่างยิ่งในทุกๆการท างาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบบริการของภาครัฐ ที่ต้องส่งต่อบริการที่มีคุณค่าสู่
ภาคีเครือข่ายไปจนถึงประชาชน อันต้องมีการประเมินระบบและผลลัพธ์ของกระบวนงาน พร้อมทั้งปรับปรุง
ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ทั้งการลดขั้นตอน ลดระยะเวลา สร้างระบบบริการที่เข้าถึงง่าย และสะดวกขึ้น  
ซึ่งในยุคปัจจุบันและในอนาคต ต้องอาศัยการสรรค์สร้างนวัตกรรม หรือระบบการท างานที่น าเทคโนโลยีดิจิทัล
มาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ตามบริบทของสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพองค์กร  ให้เป็นองค์กรที่มี  
ขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization)  

ส านักงาน ก.พ.ร. ได้ส่งเสริมการสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการ (Service Excellence) 
จึงได้ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานในการประเมินระบบบริการภาครัฐ และจัดกิจกรรมมอบรางวัลสาขาบริการ
ภาครัฐ แก่หน่วยงานที่มีความโดดเด่นในการพัฒนาหรือปรับปรุงบริการ จนสามารถตอบสนองและสร้างความ
พึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการได้ ซึ่งกรมอนามัยได้สนับสนุนและผลักดันให้หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย 
มีการพัฒนาคุณภาพของงานอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นกระบวนการด าเนินงาน ตามวงจรการพัฒนาของ ADLI และ
ใช้หลักการ A2IM เป็นฐานแนวคิด เพื่อการทบทวน วิเคราะห์ ปรับปรุงและพัฒนางาน พร้อมรับต่อ
การเปลี่ยนแปลงในระบบราชการได้อย่างเหมาะสม รวมถึงให้ความส าคัญและส่งเสริมการพัฒนางานสู่รูปแบบ
ของผลงานที่มีคุณภาพ อันเป็นการยกระดับคุณภาพขององค์กรอย่างเป็นรูปธรรม 

ดังนั้น การได้รับรางวัลสาขาบริการภาครัฐ จึงเป็นสิ่งสะท้อนยืนยันในความส าเร็จของการพัฒนา
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในระบบขององค์กร เพราะมาตรฐานการด าเนินงานเป็นสิ่งส าคัญขององค์กร
ภาครัฐ ที่จะส่งผลให้เกิดความน่าเชื่อถือและมีภาพลักษณ์ที่ดี สู่การเผยแพร่ผลงานที่มีคุณภาพได้รับมาตรฐาน 
เพื่อให้เป็นแบบอย่าง พร้อมต่อการขยายผลให้องค์กรภายในและภายนอกได้น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่อประเทศชาติ  

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จึงได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานกระบวนงานสนับสนุนเพ่ือส่งผล
งานสมัครรับรางวัลสาขาบริการภาครัฐ ประจ าปี พ.ศ. 2561 และขอขอบพระคุณผู้บริหารกรมอนามัย 
คณะกรรมการพิจารณาผลงานบริการภาครัฐ กรมอนามัย ประจ าปี พ.ศ. 2561 และวิทยากรที่ปรึกษา
ด้านการพัฒนาระบบบริการภาครัฐ อาจารย์กิตติณัฐ พนมฤทธิ์ ที่ได้ให้การชี้น าแนวทาง ให้ความอนุเคราะห์
และสนับสนุนกระบวนการด าเนินงาน  รวมถึงบุคลากรในหน่วยงานสังกัดกรมอนามัยที่ เกี่ยวข้อง 
ที่ได้ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ิมคุณค่าผลงาน จนสามารถส่งผลงานสมัครและได้รับรางวัลสาขา
บริการภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2561 นี้ กลุ่มพัฒนาระบบบริหารหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะส่งผลให้เกิด
แรงผลักดัน พร้อมทั้งส่งมอบประโยชน์ที่เป็นแนวทางของการพัฒนาและการเขียนผลงานอย่างมีคุณภาพ 
เพ่ือเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร ด้านการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป 

 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย 

กันยายน 2561 



สารบัญ 
 

เรื่อง  หน้า 
 บทน า 1 
 ที่มาและความส าคัญของรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครฐั 3 
 หลักเกณฑ์และแนวทางการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจ าปี 2561 4 
 กระบวนงานสนับสนุนการส่งผลงานสมัครรับรางวัลบริการภาครัฐ ประจ าปี 2561 11 
 ผลการด าเนินงานสนับสนุนการส่งผลงานสมัครรับรางวัลบริการภาครัฐ ประจ าปี 2561 15 
 - ผลงานส่งสมัครรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจ าปี 2561 กรมอนามัย 15 
 - ผลงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลเลิศรัฐ ประจ าปี พ.ศ. 2561 รอบที่ 1  17 
 - สรุป Site visit ผลงานที่ผ่านการพิจารณารอบที่ 1 ในระดับ ดีเด่น 18 
 1) ผลงานเรื่อง Program ก ากับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ (Manifest) 18 
 2) ผลงานเรื่อง ระบบบ าบัดสิ่งปฏิกูลแบบบ่อทรายกรอง  22 
 3) ผลงานเรื่อง ChOPA & ChiPA Game สู่เด็กไทยสูง สมส่วน แข็งแรง  26 
 - การจัดส่งข้อมูลเพิ่มเติม ผลงานทีผ่่านการพิจารณารอบที่ 1 ในระดับ ดี 30 
 1) ผลงานเรื่อง PIRAB สร้างพันธมิตร มุ่งสู่  Smart  kids R10 30 
 2) ผลงานเรื่อง ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ าดื่มส าหรับชุมชนบนพื้นที่สูง เครื่องกรองน้ า

ครัวเรือนแบบทรายกรองช้า 
33 

 3) ผลงานเรื่อง การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพในศูนย์การค้า 36 
 - ผลงานทีผ่่านการพิจารณาได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจ าปี 2561 กรมอนามัย 39 
 บทสรุปกระบวนงานสนับสนุนการส่งผลงานสมัครรับรางวัลบริการภาครัฐ ประจ าปี 2561  
 - สรุปการประเมินผลการด าเนินงานกระบวนงานสนับสนุนการส่งผลงานสมัครรับรางวัล

บริการภาครัฐ ประจ าปี พ.ศ. 2560 
40 

 บทวิเคราะห์การด าเนินงานสนับสนุนการส่งงานสมัครรับรางวัลบริการภาครัฐ ประจ าปี 2561  
 - วิเคราะห์การด าเนินงานและข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 47 
 อ้างอิง 52 
 ภาคผนวก  
 - ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการพิจารณาผลงานบริการภาครัฐ กรมอนามัย ประจ าปี พ.ศ. 2561 54 
 - แบบฟอร์มการให้คะแนนผลงานของคณะกรรมการพิจารณาผลงานบริการภาครัฐ กรมอนามัย 

ประจ าปี พ.ศ. 2561 
56 

 - หนังสือน าส่งผลงานสมัครรับรางวัลสาขาบริการภาครัฐ ประจ าปี พ.ศ. 2561 57 
 -รายชื่อผลงานที่ส่งสมัครรับรางวัลสาขาบริการภาครัฐ ประจ าป ีพ.ศ. 2561 ในนามกรมอนามัย 58 
 - ภาพการประชุมเชิงปฏบิัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เสนอผลงานสมัครรับรางวัลบริการภาครัฐ 

ประจ าปี พ.ศ. 2561 วันที่ 21-22 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชมุก าธร สุวรรณกิจ กรมอนามัย 
60 

 - ภาพการประชุมเชิงปฏบิัติการเขียนผลงานเพื่อสมัครรับรางวลับริการภาครัฐ ประจ าปี พ.ศ. 
2561วันที่ 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมทีเค แจ้งวัฒนะ 

61 

 



สารบัญ (ตอ่) 
 

เรื่อง  หน้า 
 - ภาพการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมิน ณ พื้นที่ปฏบิัติงาน (Site visit) และ

ส่งข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณารางวัล วนัจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมกลุ่ม
พัฒนาระบบบริหาร กรมอนามยั 

62 

 - ภาพการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมและรับการตรวจประเมิน ณ พื้นทีป่ฏิบัตงิาน (Site visit)  
ผลงานเรื่อง Program ก ากับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ (Manifest) ณ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุร ี

62 

 - ภาพการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมและรับการตรวจประเมิน ณ พื้นทีป่ฏิบัตงิาน (Site visit)  
ผลงานเรื่อง ระบบบ าบัดสิง่ปฏกิูลแบบบ่อทรายกรอง ณ ศูนยอ์นามัยที่ 10 อุบลราชธานี 

63 

 - ภาพการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมและรับการตรวจประเมิน ณ พื้นทีป่ฏิบัตงิาน (Site visit)  
ผลงานเร่ือง ChOPA & ChiPA Game ณ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม อ.เมือง จ.ระยอง 

63 

 - ภาพพิธีมอบรางวลัเลิศรัฐ สาขาริการภาครัฐ ประจ าปี พ.ศ. 2561  
วันที่ 14 กันยายน 2561 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี 

64 

 - ภาพพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานที่ส่งผลงานสมัครรับรางวัลคุณภาพในนามกรม
อนามัย ประจ าปี พ.ศ. 2561 วันที่ 18 กันยายน 2561 ห้องประชุมก าธร สุวรรณกิจ กรมอนามัย 

65 

 - ภาพข่าวประชาสัมพันธ์กรมอนามัยเข้ารับรางวัลในพิธีการมอบรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริหารจัดการ
ภาครัฐและสาขาบริการภาครัฐ ประจ าปี พ.ศ. 2561 จัดมอบโดยส านักงาน ก.พ.ร. 

66 

 - ภาพข่าวประชาสัมพันธ์พิธีการมอบประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานที่ส่งผลงานสมัครรับรางวลั 
สาขาบริการภาครัฐ และรางวัล UNPSA ประจ าปี พ.ศ. 2561 

67 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

การส่งผลงานเพ่ือสมัครรับรางวัล เป็นหนึ่งในแนวทางของส านักงาน ก.พ.ร. ที่ได้ด าเนินการเพ่ือ
ส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันให้ส่วนราชการต่าง ๆ พัฒนาคุณภาพการให้บริการด้วยการลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ซึ่งคณะกรรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) โดยอนุกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการเฉพาะกิจเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพมาตรฐานและลดขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
เพ่ืออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ได้ก าหนดให้มีการติดตามประเมินผลการ

ด าเนินงานปรับปรุงคุณภาพการให้บริการเพ่ือมอบ “รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ” แก่หน่วยงานของรัฐ
ที่สามารถพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด  
มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 

รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ เป็นการยกระดับคุณภาพการให้บริการและการบริหารจัดการ
ของหน่วยงานภาครัฐ ที่ท าให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นที่พึงพอใจ 
ที่ส าคัญแสดงให้เห็นว่า ผลการท างานของหน่วยงานภาครัฐเป็นที่ยอมรับ ซึ่งจะช่วยสร้างขวัญก าลังใจ 
ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเป็นแรงกระตุ้นให้หน่วยงานของรัฐมีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการท าหน้าที่ให้ดีขึ้น และ
เป็นสิ่งยืนยันความส าเร็จในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ว่าสามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่หน่วยงานอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการให้บริการและระบบการ
บริหารของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

(ท่ีมา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ) 
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กรมอนามัย ได้ให้ความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพและเพ่ิมคุณค่าของงาน จึงส่งเสริมให้หน่วยงาน
ในสังกัดกรมอนามัย มีพัฒนา ปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพการท างาน โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
เป็นหน่วยงานหลักที่ร่วมขับเคลื่อนและสนับสนุนการส่งผลงานสมัครรับรางวัล เป็นภาคสมัครใจ ตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2558 ซึ่งที่ผ่านมา หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยได้รับรางวัลดังกล่าว  จนถึงปี พ.ศ. 2561 แล้ว
จ านวน 10 รางวัล จาก 9 หน่วยงาน ได้แก่ 

พ.ศ. ชื่อผลงาน หมวดรางวัล/ระดับ หน่วยงาน 

2558 การรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ 

: รางวัลบูรณาการการบริการ
ที่เปน็เลิศ 
: ระดับดี 

กลุ่มงานอนามัยเด็กวัยเรียน
และเยาวชน 
ส านักส่งเสริมสุขภาพ 

2559 พลังเครือข่าย MCH Board ล้านนา
...สู่การพัฒนางานอนามัยแม่และเด็ก
อย่างยั่งยืน 

: รางวัลพัฒนาการบริการที่
เป็นเลิศ 
: ระดับดี 

กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ 
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ 

2560 ชุดรักษาทางทันตกรรมแบบพกพา
ระบบ ICOH 

: รางวัลนวัตกรรมการบริการ 
: ระดับด ี

ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่าง
ประเทศ 

2560 การพัฒนาถุงตวงเลือดเพ่ือประเมิน
การเสียเลือด ในผู้รับบริการคลอด 

: รางวัลนวัตกรรมการบริการ 
: ระดับด ี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ 

2561 ChOPA & ChiPA Game สู่เด็กไทย
สูง สมส่วน แข็งแรง 

: รางวัลนวัตกรรมการบริการ 
: ระดับดีเด่น 

กองกิ จกร รมทางกาย เ พ่ื อ
สุขภาพ 

2561 Program ก ากับการขนส่งมูลฝอยติด
เชื้อ (Manifest) 

: รางวัลนวัตกรรมการบริการ 
: ระดับดีเด่น 

ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี  

2561 ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ าดื่มส าหรับ
ชุมชนบนพ้ืนที่สูง เครื่องกรองน้ า
ครัวเรือนแบบทรายกรองช้า 

: รางวัลนวัตกรรมการบริการ 
: ระดับด ี

ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์  
ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ 

2561 ระบบบ าบัดสิ่งปฏิกูลแบบบ่อทราย
กรอง 

: รางวัลพัฒนาการบริการ 
: ระดับดเีด่น 

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี 

2561 การพัฒนาศูนย์ การ เ รี ยนรู้ ด้ าน
ส่งเสริมสุขภาพในศูนย์การค้า 

: รางวัลพัฒนาการบริการ 
: ระดับดี 

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา 

2561 PIRAB สร้างพันธมิตร มุ่งสู่  Smart  
kids R10 

: รางวัลพัฒนาการบริการ 
: ระดับดี 

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี 
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รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ 
 

ตราสัญลักษณ์ 

 

ความหมาย 

 
 

สื่ อ ใ ห้ เ ห็ น ถึ ง ค ว าม เป็ น เ ลิ ศ ใ นก า ร
ให้บริการ 

เป็นใจที่เปี่ยมด้วยความตั้งใจและมุ่งมั่น 
ในการให้บริการประชาชน 

วัตถุประสงค์ของสาขารางวัล 
 

รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ เป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่มอบให้กับหน่วยงานของรัฐ
ที่มีผลการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เพื่อประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส  เป็นธรรม 
และเป็นที่พึงพอใจ  

ดังนั้น หน่วยงานที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ จึงถือได้ว่าเป็นหน่วยงานที่มีผลการท างาน
ในการยกระดับคุณภาพการให้บริการที่ประสบผลส าเร็จ ซึ่งจะสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน รวมทั้ง
กระตุ้นให้หน่วยงานมีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการท าหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้น 

(ท่ีมา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ) 

“สองมือทอง” 

 “ใจสีแดง” 
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ประเภทรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ 

 

 

 

รางวัลที่พิจารณาจากผลการน ามาตรฐานการให้บริการไปด าเนินการขยายผลในหน่วยบริการสาขา 
โดยเจตนารมย์ของรางวัลเพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดี อย่างมีมาตรฐานและทั่วถึงโดยพิจารณาผลงาน
ที่ขอรับรางวัลตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) ประเภทมาตรฐานการบริการ 

(1) ต้องเป็นผลงานที่เคยได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ  
หรือรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ระดับดีเด่น ไม่เกิน 3 ปี 

(2) สามารถขยายผลในหน่วยบริการสาขา ได้ ≥ร้อยละ 80 ของหน่วย
บริการทั่วประเทศ (ต้องแสดงให้เห็นว่าจ านวนสาขาทั้งหมดเป็น
เท่าใด) โดยใช้มาตรฐานการให้บริการเดียวกันกับผลงานที่ได้รับรางวัล
ตามข้อ (1) 

(3) หน่วยบริการสาขาที่ขยายผลอย่างเป็นรูปธรรมมีการด าเนินงาน
แต่ละแห่งไม่น้อยกว่า 1 ปี (ในวันที่เปิดรับสมัคร) 

เงื่อนไขสมัคร
รางวัล

มาตรฐาน 
การบริการ 
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2) ประเภทนวัตกรรมการบริการ 

3) ประเภทพัฒนาการบริการ 

 

 

รางวัลที่พิจารณาจากผลการด าเนินการที่แสดงถึงการสร้างสรรค์งานบริการ หรือคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่
ในการให้บริการประชาชน โดยเจตนารมณ์ของรางวัลเพ่ือให้หน่วยงานสร้างสรรค์รูปแบบการให้บริการใหม่ๆ 
ที่สอดคล้อง ทันต่อสถานการณ์และความต้องการของประชาชน โดยพิจารณาผลงานที่ขอรับรางวัลตาม
เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รางวัลที่พิจารณาจากผลการด าเนินการปรับปรุงการให้บริการประชาชนแล้วส่งผลให้เกิดการ
พัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยเจตนารมณ์ของรางวัลเพ่ือให้หน่วยงานพัฒนางานบริการ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริการและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ส่งผลให้ประชาชนได้รับบริการที่ดีขึ้น
โดยพิจารณาผลงานที่ขอรับรางวัลตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ* หากผลงานมีรูปแบบคล้ายคลึงกับผลงานที่เคยได้รับรางวัลต้องมีการอ้างอิงและน าเสนอ
การพัฒนาต่อยอดที่ส่งผลให้งานบริการดีขึ้น 

(1) ต้องเป็นผลงานการให้บริการที่ เป็นการสร้างบริการใหม่ การ
ให้บริการในรูปแบบใหม่ สร้างกระบวนงานใหม่ การออกแบบนโยบาย
หรือประยุกต์ใช้เครื่องมือนโยบายใหม่ หรือเป็นการวางระบบใหม่หรือ
เทคโนโลยีใหม่ ที่ไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยมาก่อน มาใช้ในการ
ให้บริการ 

(2) ต้องเป็นผลงานที่คิดค้นมาไม่เกิน 3 ปี (ในวันที่เปิดรับสมัคร) และมี
การน าผลงานไปใช้แล้วจริงเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี (ในวันที่
เปิดรับสมัคร) 
 

เงื่อนไขสมัคร
รางวัล

นวัตกรรมการ
บริการ 

(1) ต้องเป็นผลงานการให้บริการที่เป็นการพัฒนา/ปรับปรุงงานบริการ 
หรือเปลี่ยนแปลงแบบแผนการประสานงานเชื่อมโยงกับผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียฝุายต่างๆ ที่แตกต่างไปจากเดิม 

(2) ผลงานที่เสนอต้องไม่เป็นรูปแบบเดียวกับผลงานที่เคยได้รับ
รางวัลมาแล้ว 

(3) ต้องเป็นผลงานที่พัฒนามาไม่เกิน 3 ปี (ในวันที่เปิดรับสมัคร) และ
มีการน าผลงานไปใช้แล้วจริงเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี (ในวันที่
เปิดรับสมัคร) 

เงื่อนไขสมัคร
รางวัลพัฒนา 
การบริการ 
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4) ประเภทการบริการที่เป็นเลิศ 

(4) ต้องเป็นผลงานที่แสดงให้เห็นผลลัพธ์ (Outcome) ที่สามารถส่งเสริม
ยุทธศาสตร์ส าคัญของประเทศ และปูองกันแก้ไขปัญหาที่ส าคัญของประเทศได้ 
เช่น การค้ามนุษย์ การทุจริต/คอร์รัปชันความรุนแรงในครอบครัว ความเหลื่อม
ล้ าทางสังคม การศึกษา และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

5) ประเภทพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง 

 
 

 รางวัลที่พิจารณาจากผลการด าเนินการที่เป็นภาพรวมของหน่วยงาน ที่มีความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยพิจารณาผลงานที่ขอรับรางวัลตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รางวัลที่พิจารณาจากผลการด าเนินการที่สามารถรักษาคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการเป็น
ระยะเวลา 3 ปี (ตั้งแต่ได้รับรางวัลบริการภาครัฐฯ พ.ศ. 2558) เพ่ือให้หน่วยงานสามารถรักษาคุณภาพและ
มาตรฐานบริการได้ไม่ต่ ากว่าที่เคยได้รับรางวัล โดยพิจารณาผลงานที่ขอรับรางวัลตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
 
 

 

 

 

 

 

(6) ต้องแสดงให้เห็นถึงความต่อเนื่องของโครงการ ซึ่งน าไปสู่ความยั่งยืน 

(1) ต้องเป็นผลงานในลักษณะภาพรวมของการบริการของหน่วยงาน ที่แสดงความ
มุ่งมั่นในการให้บริการประชาชน/ผู้รับบริการ ซึ่งสะท้อนผ่านโครงการ/ผลงาน ที่
ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และประสบความส าเร็จจนเป็นที่ยอมรับต่างๆ ที่
แตกต่างไปจากเดิม 

(2) ต้องเป็นผลงานที่มีการเชื่อมโยงและบูรณาการการท างาน เพ่ือให้บรรลุภารกิจ
ของหน่วยงาน 

(3) ต้องเป็นโครงการที่เกิดประโยชน์ และส่งผลกระทบสูง (High Impact) ต่อ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

เงื่อนไขสมัคร
รางวัล 

การบริการ 
ที่เป็นเลิศ 

 

(5) ต้องมีการประเมินผล (ตามข้อ (4)) และแสดงผลการประเมินที่มีหลักฐาน
เป็นรูปธรรม รวมถึงมีการปรับปรุงผลงานอย่างต่อเนื่อง 

( 7 )  ต้ อ ง ต อ บ ส น อ ง ต่ อ เ ปู า ห ม า ย ก า ร พั ฒ น า ที่ ยั่ ง ยื น  ( Sustainable 
Development Goals หรือ SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ 

(1) เป็นผลงานที่เคยได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2558 ระดับดีเด่น 
(ภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ/บูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ/นวัตกรรมการ
บริการที่เป็นเลิศ/การพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ) 
(2) เป็นผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการด าเนินการได้ไม่ต่ ากว่ามาตรฐานที่เคย
ได้รับรางวัล และการให้บริการที่ดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดระยะเวลา 3 ปี 
(3) มีการรายงานผลฯเพื่อขอรับรางวัลในรูปแบบที่ ก.พ.ร. ก าหนดต่อเนื่อง 3 ปี (รายงานผล
การด าเนินการคร้ังที่ 1 ปี พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2560 และคร้ังที่ 3 ปี พ.ศ. 2561) 

เงื่อนไขสมัคร
รางวัลพัฒนา
คุณภาพการ
บริการอย่าง

ต่อเนื่อง 

 หมายเหตุ* การมอบรางวัลในประเภทนี้เป็นปีสุดท้าย เนื่องจากต้องการให้หน่วยงานน ารูปแบบการ
ด าเนินการที่เป็นเลิศ ขยายผลในเชิงพ้ืนที่ และส่งสมัครขอรับรางวัลฯ ประเภทมาตรฐานการบริการ 
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เกณฑ์การประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ 

เกณฑ์การประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ จ าแนกออกเป็น 3 กลุ่มการประเมิน ได้แก่ 

 
ซึ่งมีประเด็นการประเมินออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่  

1. การวิเคราะห์ปัญหา  
2. แนวทางการแก้ไขปัญหา  
3. การน าไปปฏิบัติ  
4. ผลผลิต/ผลลัพธ์ และความยั่งยืนของโครงการ  
ประกอบด้วยค าถาม จ านวน 13 ข้อ และมีสัดส่วนของคะแนน ดังนี้ 

ประเด็น ข้อค าถาม คะแนนเต็ม 

1. การวิเคราะห์ปัญหา 5 คะแนน 
 1. มีความเป็นมา ปัญหาและความส าคัญที่น ามาสู่การด าเนินโครงการตามพันธกิจ

ของหน่วยงาน อย่างไร (อธิบายความส าคัญปัญหา ที่เชื่อมโยงกับภารกิจหลักของ
หน่วยงานต้นสังกัด และยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน/ประเทศ) 

5 

2. แนวทางการแก้ไขปัญหา 25 คะแนน 
 2. มีวิธีการอย่างไรในการแก้ไขปัญหา (อธิบายแนวทางการแก้ไขปัญหาในภาพรวม) 10 
 3. มีวิธีการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงการบริการ/คุณภาพชีวิตของผู้รับบริการได้

อย่างไร (อธิบายกลยุทธ์ ในการแก้ ไขปัญหา ซึ่ งประกอบด้วยกลยุทธ์และ
กลุ่มเป้าหมายของการด าเนินโครงการ (เชื่อมโยงกับข้อ 10.) และระบุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายการด าเนินการ (เชื่อมโยงกับข้อ 6.)) 

10 

 4. แนวคิดใหม่ที่น าเสนอคืออะไร (สิ่งที่แตกต่างไปจากเดิมคืออะไร อาจเปรียบเทียบ
สิ่งเดิมกับสิ่งใหม่ (เชื่อมโยงกับข้อ 2.)) 

5 

3. การน าไปปฏิบัติ  30 คะแนน 
 5. ใครเป็นผู้ริเริ่มและผู้ด าเนินโครงการ และมีผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการด าเนิน

โครงการนี้มากน้อยเพียงใด (ระบุผู้ริเริ่ม และผู้ด าเนินโครงการ และระบุขนาดของ
ผู้รับบริการที่ได้รับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ) 

10 

กลุ่มที่ 1 

พัฒนาการ
บริการ  

นวัตกรรม
การบริการ  

มาตรฐาน
การบริการ  
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ประเด็น ข้อค าถาม คะแนนเต็ม 
 6. มีการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติอย่างไร และใช้ทรัพยากรอะไรบ้างในการด าเนินการ

(ขยายความกลยุทธ์จากข้อ 3. ที่ได้น าไปปฏิบัติ และระบุทรัพยากรที่ใช้ในการ 

ด าเนินการตลอดจนวิธีการจัดสรรทรัพยากรดังกล่าว) 

5 

 7. ใครเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการออกแบบการพัฒนาการ
บริการ และผู้มีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการ (ระบุผู้มีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
ทั้งร่วมออกแบบ และด าเนินโครงการ) 

5 

 8. ผลผลิตที่ส าคัญจากการด าเนินโครงการคืออะไร และมีความเชื่อมโยงกับ
เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals หรือ SDGs) 
(ระบุผลผลิตที่ส าคัญของการด าเนินการ (สอดคล้องกับข้อ 4. หรือไม่ อย่า งไร)
ตลอดจนความความเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืนขององค์การ
สหประชาชาติ อย่างน้อย 1 ประเด็น) 

5 

 9. มีปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการด าเนินโครงการอะไรบ้าง และวิธีการใน 

การบริหารจัดการอย่างไร 

5 

4. ผลผลิต/ผลลัพธ์ และความยั่งยืนของโครงการ  40 คะแนน 
 10. ผู้รับบริการได้รับประโยชน์อะไรจากโครงการนี้บ้าง (อธิบายประโยชน์ที่ได้จาก

การด าเนินโครงการที่เชื่อมโยงกับข้อ 3.) 
20 

 11. การด าเนินโครงการ มีการประเมินผลที่เป็นทางการ และน าผลการประเมินมาใช้
ในการพัฒนางานบริการหรือไม่ อย่างไร (ระบุวิธีการและผลการประเมินอย่างเป็น
ทางการจากผู้รับบริการ และวิธีการน าผลการประเมินนั้นไปใช้ในการปรับปรุงงาน
บริการ) 

5 

 12. โครงการมีความยั่งยืน และสามารถขยายรูปแบบการด าเนินการไปยังหน่วยงาน 

อ่ืนๆ ได้หรือไม่ อย่างไร (อธิบายความยั่งยืนในประเด็นต่างๆ เช่น การเงิน เศรษฐกิจ
และสังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และกฎระเบียบ เป็นต้น รวมถึงอธิบาย
ความสามารถและวิธีการขยายรูปแบบไปยังหน่วยงานอื่นระดับชาติ/นานาชาติ) 

10 

 13. บทเรียนที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ มีอะไรบ้าง และมีแนวทางให้เกิดการ 

พัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างไร (อธิบายบทเรียนที่ได้รับที่จะผลักดันให้เกิดความยั่งยืนตาม
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ) 

5 

รวมคะแนนเต็ม 100 
 
 

 

ระดับดีเด่น 

ระดับดี 

ผลคะแนนรวม 85 คะแนนขึ้นไป 

ผลคะแนนรวม 76 ถึง 84 คะแนน 

ระดับรางวัล กลุ่มท่ี 1 
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 ประกอบด้วยประเด็นในการประเมิน จ านวน 6 ประเด็น และมีสัดส่วนของคะแนน ดังนี้ 

ประเด็น คะแนนเต็ม 
1. ความส าคัญ และการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของประเทศ/หน่วยงาน  10 
2. วัตถุประสงค์ของโครงการเพ่ือการแก้ไขปัญหา/ส่งเสริมการด าเนินการ  10 
3. กระบวนการด าเนินการที่ดี  20 
4. ปัญหาอุปสรรค และกระบวนการบริหารจัดการที่ดี  10 
5. ระดับของผลผลิต/ผลลัพธ์ และผลกระทบที่เป็นรูปธรรม ซึ่งแสดงให้เห็นการแก้ไข
ปัญหาหรือส่งผลต่อความส าเร็จของประเด็นยุทธศาสตร์ส าคัญ/การแก้ไขปัญหา
ส าคัญของประเทศ 

30 

6. ความยั่ งยืนของโครงการ โดยเชื่อมโยงกับเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน 
(Sustainable Development Goals : SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ รวมถึง
แนวทางการขยายผลการด าเนินการ 

20 

รวมคะแนนเต็ม 100 
 
 

 

 
 

กลุ่มที่ 2 

การบริการ 

ที่เป็นเลิศ 

ระดับดีเด่น ผลคะแนนรวม 85 คะแนนขึ้นไป 

ระดับรางวัล กลุ่มท่ี 2 
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ซึ่งหน่วยงานที่จะพิจารณาให้ได้รับรางวัลประเภทพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่องต้องผ่าน

เกณฑ์การประเมินทุกข้อ ดังนี้ 
1. ต้องมีผลการด าเนินการผ่านเกณฑ์การพิจารณาของแต่ละประเภทรางวัล 
2. ต้องมีผลของการพัฒนาคุณภาพการให้บริการไม่ต่ ากว่ามาตรฐานที่เคยได้รับรางวัล ใน 2 ส่วน คือ 

(1) กระบวนการให้บริการต้องมีประสิทธิภาพและคุณภาพไม่ต่ ากว่ากระบวนการให้บริการที่
เคยได้รับรางวัล 

(2) ผลผลิต/ผลลัพธ์ของการให้บริการต้องไม่ต่ ากว่าผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เคยได้รับรางวัล 
3. ต้องแสดงให้เห็นว่ามีการบริการที่ดีขึ้น 

 
 

 

 
 
 
 

(ท่ีมา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ) 
 
 
 

กลุ่มที่ 3 

พัฒนาคุณภาพ
การบริการ

อย่างต่อเนื่อง  

ไม่มีระดับ
รางวัล 

ระดับรางวัล กลุ่มท่ี 3 
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การ LEAN กระบวนงานสนับสนุนการส่งผลงานเพื่อสมัครรับรางวัล สาขาบริการภาครัฐ 
 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลต่อกระบวนงานสนับสนุนการส่งผลงานสมัครรับรางวัล สาขาบริการภาครัฐ 
(Thailand Public Service Award : TPSA) ประจ าปี พ.ศ. 2560 ท าให้ได้ข้อเสนอต่อการพัฒนาแผนการ
ด าเนินงานในปี พ.ศ. 2561 ดังนี้ 
 

ข้อสังเกตที่พบในปี 2560  ข้อเสนอแนะ การด าเนินงานในปี 2561 

1) การก าหนดวันท ากิจกรรม/
ประชุมที่ชัดเจนไม่ได้ เนื่องจาก 
ส านักงาน ก.พ.ร. ไม่มีก าหนดการ
ประกาศเกณฑ์การพิจารณารางวัล
ประจ าปี ส่งผลต่อการประสาน
วิทยากรที่ปรึกษา  

- เสนอให้วางแผนการด าเนินงาน
ให้ครอบคลุมทั้งกระบวนการ 

**ภายใต้ข้อจ ากัดการประกาศ
เกณฑ์ โดย ซึ่งไม่สามารถทราบ
ถึงวันที่จะประกาศได้ 

- มีการวางแผนการด าเนินงาน
ครอบคลุ มทั้ ง ปี  โ ดย ใช้ แน ว
ทางการคาดการณ์ช่วงประกาศ
เกณฑ์พิจารณารางวัล และปรับ
กิจกรรมให้เหมาะสมระหว่างการ
รอประกาศเกณฑ์ปัจจุบัน 

2) ผู้ เขียนผลงานหรือเจ้ าของ
ผลงานไม่ได้เข้าร่วมประชุมการ
สื่อสารเกณฑ์หรือการเขียนผลงาน
ด้วยตนเอง 

- เสนอให้มีแนวทาง/นโยบาย/
ห ลั ก ก า ร อ่ื น  ที่ จ ะ เ ป็ น ก า ร
สนับสนุน/ส่งเสริมให้ เจ้าของ
ผลงานมาร่วมกิจกรรม เพ่ือให้
การเขียนผลงานมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 

- สื่อสาร/เชิญชวนการส่งผลงาน 
ล่วงหน้าก่อนการจัดกิจกรรม 
ผ่านหลายช่องทาง อาทิ Line 
หนังสือราชการ พร้อมแสดง
แ ผ น ก า ร ด า เ นิ น ง า น ทั้ ง
กระบวนการ 
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ข้อสังเกตที่พบในปี 2560  ข้อเสนอแนะ การด าเนินงานในปี 2561 

3) เสียงสะท้อนจากผู้เขียนผลงาน 
ให้มีที่ปรึกษาผลงาน ที่มีความรู้
ความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน 

- เ สนอใช้ ร ะบบการ  Screen 
and Select ใ น น า ม ข อ ง
คณะกรรมการที่มีความเชี่ยวชาญ 
เ พ่ือให้ เป็นการคัดกรองและ
คัดเลือกผลงาน เชิงคุณภาพก่อน
การส่งสมัคร 

- ก พ ร .  จั ด ท า ค า สั่ ง แ ต่ ง ตั้ ง 
คณะกรรมการพิจารณาผลงาน
บริ ก า รภ าครั ฐ  ก รมอนามั ย 
เพ่ือให้ข้อเสนอแนะและเพ่ิมเติม
ผลงาน 

- เชิญผู้เขียนผลงานที่ได้รับรางวัล
ใ น ปี  2 5 6 1  เ พ่ื อ ม า ร่ ว ม
แลกเปลี่ ยน เรี ยนรู้  ถึ งปั จจั ย
ความส าเร็จของการเขียนผลงาน
ให้ได้รับรางวัล 

4) เสียงสะท้อนของผู้ส่งผลงาน ถึง
ความต้องการก าลังใจในการเขียน
ผลงานส่งสมัครและแรงผลักดัน
เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานในปีต่อไป 

- เสนอให้วางแผนการด าเนินงาน
ให้ครอบคลุมทั้งกระบวนการ โดย
หน่วยงานร่วมกันพิจารณาตาม
ประเด็นเพ่ือหาข้อสรุปร่วมกัน 

 

- มี แ ผ น ก า ร ด า เ นิ น ง า น ใ น
โครงการรองรับ เรื่องกิจกรรม
การมอบประกาศเกียรติคุณเพ่ือ
สร้ า งขวัญและก าลั ง ใจให้กับ
หน่วยงานที่ส่งผลงานสมัครรับ
รางวัล 

5) ช่วงระยะเวลาในการประชุม
เพ่ือเขียนผลงานฯ ใช้เวลา 1 วัน ผู้
เสนอผลงาน มีเวลาจ ากัดในการ
ปรึกษาปรับแก้ขากวิทยากร  

- เสนอให้ก าหนดวันการเขียน
ผลงาน  ≥ 2  วัน เต็ม  ซึ่ งอาจ
พิจารณาสถานที่ ต่ า งจั งหวั ด 
เพ่ือให้เขียนได้เต็มที ่

- ก าหนดการประชุมการเขียน
ผลงาน 2 วันเต็ม 

6) ช่วงระยะเวลาในการปรับแก้ไข
หรือเพ่ิมเติมข้อมูล มีจ ากัด ท าให้
ผู้เขียนผลงานหาข้อมูล/ปรับแก้ไข
ได้ไม่ดีเท่าที่ควร 

- เสนอให้วางแผนร่วมกันและ
ก า ห น ด ก า ร ด า เ นิ น ง า น ที่
ครอบคลุมทั้งกระบวนการของปี 
2561  

- วางแผนและสร้ างแผนการ
ด า เ นิ น ง า น ที่ ชั ด เ จ น  ทั้ ง
กระบวนการ และสื่อสารให้ผู้
ส่ งผลงานเ พ่ือให้มีการเตรียม
ความพร้อม 
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การพัฒนากระบวนงานสนับสนุนการส่งผลงานเพื่อสมัครรับรางวัล ในปี 2561 
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แผนการด าเนนิงาน กระบวนงานสนับสนุนการส่งผลงานเพื่อสมัครรับรางวัล 
สาขาบริการภาครัฐ ประจ าปี 2561  

 

 

 

 

 

การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมิน ณ พ้ืนท่ีปฏบิัติงาน (Site visit) (ระดับดีเด่น) และการส่งข้อมูล
เพิ่มเตมิประกอบการพิจารณารางวัล (ระดับดี) : วันท่ี 21 พฤษภาคม 2561  (ตามล าดับการพิจารณาด้านล่าง) 
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สรุปผลงานของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย เพื่อส่งสมัครรับรางวัล สาขาบริการภาครัฐ 

รวมผลงานส่งสมัครรับรางวัลทั้งสิ้น 2 ประเภทรางวัล จ านวน 21 เรื่อง ดังนี้  

 

 
 

รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ 

ชื่อผลงาน หน่วยงาน 

ประเภทรางวัล  

การพัฒนาการ
บริการ 

1. พัฒนาเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี ส านักทันตสาธารณสุข 

2. การพัฒนาต้นแบบต าบลฟันดี เด็ก 0 - 3 ปี ไม่มีฟันผุ 
เขตสุขภาพที่ 1 

ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่   

3. สามเณรท าได้สู่การพัฒนาสุขภาพอย่างยั่งยืน ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่   
4. การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพใน
ศูนย์การค้า 

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา 

5. การพัฒนาระบบการให้บริการธาลัสซีเมียแบบบูรณาการ ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา 
6. การพัฒนาระบบข้อมูลเฝูาระวังงานส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพท่ี 10 ด้วย Google 
map 

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี 

11 10 21 

การพัฒนาการบริการ นวัตกรรมการบริการ 
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รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ 

ชื่อผลงาน หน่วยงาน 

7. การจัดบริการเพื่อลดปัญหาการตั้งครรภ์ซ้ าในวัยรุ่นใน
เขตพ้ืนที่รับผิดชอบ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี 

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี 

8. PIRAB สร้างพันธมิตร...มุ่งสู่  Smart  kids R10 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี 
9. จ่ายใบสั่งสุขภาพแทนใบสั่งยา ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี 
10. โปรแกรมส่งเสริมพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่
ผ่านลานเล่นตามรอยพระยุคลบาทฯ 

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี 

11. รูปแบบการพัฒนาชมรมผู้สูงอายุต าบลธาตุโดยใช้
กิจกรรม “ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย” 

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี 

ชื่อผลงาน หน่วยงาน 

ประเภทรางวัล  

นวัตกรรมการ
บริการ 

1. ระบบเฝูาระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุุนละออง 
กรณีปัญหาหมอกควัน 

กองประเมินผลกระทบต่อ
สุขภาพ   

2. แอพพลิเคชั่น “สูงวัย สมองด”ี ส านักอนามัยผู้สูงอายุ 
3. การพัฒนาชุดข้อมูลความรู้พ้ืนฐานที่ส าคัญและจ าเป็น
ส าหรับประชาชนไทย 

ส านักงานโครงการขับเคลื่อน
กรมอนามัย 4.0 เพ่ือความรอบ
รู้ด้านสุขภาพของประชาชน 

4. ขนมจีนเสริมกรดโฟลิก ส านักโภชนาการ 
5. ChOPA & ChiPA Game สู่เด็กไทยสูงดีสมส่วน
แข็งแรง 

กองกิจกรรมทางกายเพ่ือ
สุขภาพ 

6. Total Change การปฏิรูประบบราชการ ปรับเปลี่ยน
องค์กร สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขต
เมือง 

7. ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ าดื่มส าหรับชุมชนบนพื้นที่สูง
เครื่องกรองน้ าครัวเรือนแบบทรายกรองช้า 

ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชาย
ขอบ และแรงงานข้ามชาติ 

8. ชุดต่อลมยูนิตทันตกรรม ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่   
9. Program ก ากับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ (Manifest) ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุร ี
10. ระบบบ าบัดสิ่งปฏิกูลแบบบ่อทรายกรอง ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี 
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ผลงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลเลิศรัฐ ประจ าปี พ.ศ. 2561 สาขาบริการภาครัฐ รอบที่ 1 

(ตามประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลเลิศรัฐ ประจ าปี พ.ศ. 2561 สาขาบริการภาครัฐ 
รอบท่ี 1 : กองบริหารการเปลี่ยนแผลงและนวัตกรรม ส านักงาน ก.พ.ร. เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561) 

กลุ่มที่ 1 ผลงานที่อยู่ในเกณฑ์ท่ีจะได้รับรางวัล “ระดับดีเด่น” จ านวน 3 ผลงาน  
 - จะได้รับการตรวจสอบยืนยัน โดยการตรวจประเมิน ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน (Site visit)  
 - หากในการตรวจประเมิน ณ พื้นที่ปฏิบัติงานพบว่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณารางวัลฯ ผลการ
ประเมินสามารถถูกปรับเป็นระดับดีหรือไม่ผ่าน  

ล าดับ ประเภทรางวัล ชื่อผลงาน หน่วยงาน 
1 นวัตกรรมการบริการ Program ก ากับการขนส่งมูลฝอยติด

เชื้อ (Manifest) 
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี 

2 นวัตกรรมการบริการ ChOPA & ChiPA Game สู่เด็กไทยสูง
สมส่วนแข็งแรง 

กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ 

3 พัฒนาการบริการ ระบบบ าบัดสิ่งปฏิกูลแบบบ่อทรายกรอง ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี 
หมายเหตุ* คณะอนุกรรมการฯ มีมติปรับประเภทรางวัลของผลงาน เรื่องท่ี 3 ระบบบ าบัดสิ่งปฏิกูลแบบบ่อ
ทรายกรอง จากประเภทนวัตกรรมการบริการ เป็นประเภทพัฒนาการบริการ 
 
กลุ่มที่ 2 ผลงานที่อยู่ในเกณฑ์ท่ีจะได้รับรางวัล “ระดับดี” จ านวน 3 ผลงาน  
 - จะได้รับการตรวจสอบเพ่ือยืนยันผลงานอีกครั้ง โดยทุกผลงานต้องจัดส่งข้อมูลเพ่ิมเติมไปยัง
ส านักงาน ก.พ.ร. ทางอีเมล goodservice@opdc.go.th ใน 3 ประเด็น ดังนี้  
  1) ผลการด าเนินงานที่ชัดเจนและวัดผลได้ (ควรแสดงตัววัดและผลการด าเนินการเป็นสถิติ
หรือตัวเลขให้ชัดเจน  
  2) การขยายผลการด าเนินการหรือแผนในระยะต่อไป  
  3) การแสดงให้เห็นถึงความยั่งยืนของโครงการ  
 - หากพบว่าผลงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณารางวัลฯ หรือข้อมูลไม่เพียงพิต่อการพิจารณา ผล
การประเมินสามารถถูกปรับเป็นไม่ผ่าน 

ล าดับ ประเภทรางวัล ชื่อผลงาน หน่วยงาน 
1 นวัตกรรมการบริการ ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ าดื่มส าหรับ

ชุมชนบนพื้นที่สูงเครื่องกรองน้ า
ครัวเรือนแบบทรายกรองช้า 

ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชาย
ขอบและแรงงานข้ามชาติ 

2 พัฒนาการบริการ การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านส่งเสริม
สุขภาพในศูนย์การค้า 

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา 

3 พัฒนาการบริการ PIRAB สร้างพันธมิตร มุ่งสู่  Smart  
kids R10 

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี 

เพ่ือเป็นแนวทางและวิธีการเตรียมความพร้อมเพ่ือรับการ Site visit (ในระดับดีเด่น) และการส่ง
ข้อมูลเพ่ิมเติม (ในระดับดี) จึงได้เรียบเรียงและสกัดข้อมูลส าคัญต่อการด าเนินงานเพ่ือเป็นแนวทางในปีต่อไป
ไดด้ังนี้ 

mailto:goodservice@opdc.go.th%20ใน
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การรับตรวจประเมิน ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน  
ผลงานเรื่อง Program ก ากับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ (Manifest)  

วันที่ 5 มิถุนายน 2561 ณ ศนูย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี 

  
ผู้ตรวจประเมิน  

1. นายชัยยุทธ กมลศิริสกุล ผู้ตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ  สาขาบริการภาครัฐ 
2. นางฉวีวรรณ เกียรติโชคชัยกุล ผู้ตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ  สาขาบริการภาครัฐ 
3. นางกาญจนา มังกโรทัย  ผู้ตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ  สาขาบริการภาครัฐ 

เจ้าหน้าที่ส านักงาน ก.พ.ร.  
1. นางสาวภาสินี อภิศักดิ์มนตรี นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ 
2. นายจิรภัทร ปูชิตากร นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ 
3. นายชยพล อริยคุณากูร นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ 
4. นางสาวอุรธิดา โตสกุล เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ 

ล าดับการรับ Site visit  
ช่วงที่ 1 การน าเสนอของหน่วยงาน (ก าหนดเวลา 09.00 – 09.30 น. : 30 นาที) ใช้เวลาทั้งหมด  39 นาที 
- น าเสนอผลงาน โดย ผู้อ านวยการศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี  
o แนะน าทีม-ภาคี ภาคส่วนต่างๆ เบื้องต้น (ต้นทางของแหล่งผลิตขยะติดเชื้อ อาทิ โรงพยาบาลโพ

ธาราม  ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี หน่วยงานรับผิดชอบ อาทิ เทศบาล สสจ. บริษัทเก็บขนมูลฝอยติด
เชื้อและก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ ทั้งรัฐและเอกชน รวมถึงหน่วยงานผู้ควบคุมก ากับ อาทิ ส านักอนามัย
สิ่ งแวดล้อม ศูนย์บริหารกฎหมาย และภาคีผู้ ร่ วมด า เนินการ ได้แก่  มหาวิทยาลัยแม่ โจ้ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)  

o น าเสนอเนื้อหาของผลงาน (การวิเคราะห์ปัญหา วิธีการแก้ปัญหา การน าไปปฏิบัติ และผลลัพธ์จาก
ผลผลิต (โปรแกรม Manifest) และความยั่งยืนของโครงการ) สไลด์ 44 แผ่น  

o รองอธิบดีกรมอนามัยเติมเต็มส่วนส าคัญของการด าเนินงานในภาพของบทบาทกรมให้ชันเจนขึ้น 
o ประเด็นส าคัญของการสะท้อนกลับ จากการใช้งานโปรแกรม Manifest โดยภาคีเครือข่าย (หน่วยงาน

ละ 1-2 นาที) 
ช่วงที่ 2 การตอบข้อซักถาม (09.30 – 10.15 น. : 45 นาที)  
 

ค าถามจากผู้ตรวจประเมิน การตอบค าถามจากส่วนราชการ 
นายชัยยุทธ กมลศิริสกุล 
1) สาเหตุที่กรมอนามัยเลือก
เรื่องนี้มาท า ตามบทบาท
ภารกิจองค์กร  
2) ปัญหาที่เกิดขึ้นตามที่
กล่ า วถึ ง  หมายความว่ า 
ก่อนการเริ่มท าเรื่องนี้  ยัง
ไม่ได้มีการด าเนินการ หรือ

1) โดยหน้าที่ตามกฎหมาย และภารกิจหลักของกรม ในการดูแลระบบ
สิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อสุขภาพของประชาชน 
2.1) อดีต มีมาตรฐานการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ให้ทุกโรงพยาบาล ซึ่งขณะนั้น
ระบบการจัดการสามารถรองรับปริมาณมูลฝอยติดเชื้อของ รพ. ได้ ในขนาด
ของโรงพยาบาลที่มีขนาดเล็กและมีปริมาณผู้ปุวยไม่มาก  
ข้อจ ากัดที่พบคือ Loading ราคาเตาเผาเริ่มมีราคาสูง งบลงทุนของกระทรวงมี
จ ากัด 
2.2) เทคโนโลยีการเผาแบบเดิมเสี่ยงต่อการเกิดสารตกค้าง/การขนย้าย

 1 
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ท าแล้วไม่ดีข้ึน 
 
 
 
 
 
3) ท าไม Best Practice อยู่
ศูนย์อนามัยที่ 5 
 
4) รางวัลที่ขอเป็นประเภท
นวัตกรรม ได้จดลิขสิทธิ์แล้ว
หรือไม่ ถ้าหากไม่มีการจด
ต้องแสดงให้เห็นว่าเป็นเรื่อง
ใหม่ที่เกิดขึ้น 
 
5) Capacity 10 แห่ง 
เพียงพอหรือไม่ 
6) ความสามารถในการ
ก าจัดขยะติดเชื้อ ขณะนี้
ด าเนินการได้อย่างไร และ
เท่าใด ระบบ Logistic ท่าน
ได้คิดโปรแกรมข้ึนมา 

ก่อให้เกิดปัญหาด้าน Logistic ไม่มีการบันทึกการน าส่ง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
โดยกรมอนามัยรับผิดชอบ ดูแลระบบการส่งเสริมสุขภาพและการปูองกันโรค 
(พฤติกรรม+สภาพแวดล้อม) เรื่องนี้จึงเป็นมาตรการการดูแลสภาพแวดล้อมที่
เอ้ือต่อการส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี ไม่เสี่ยงต่อการเกิดโรค การก ากับ
และควบคุมตาม พ.ร.บ. สาธารณสุข ซึ่งเป็นการกระจายอ านาจ ให้ท้องถิ่นมี
บทบาทหน้าที่ ดูแลปกปูองประชาชนได้อย่างแท้จริงและทันท่วงที 
3) โปรแกรมนี้ได้ร่วมคิดและพัฒนา โดยส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม ซึ่งศอ. 5 
เป็น รพ.ขนาดใหญ่ มี Activity ที่หลากหลาย ความพร้อมในด้านผู้ที่เกี่ยวข้อง 
คือทีม IT เป็นแกนหลักในการพัฒนาและน าไปใช้ในพ้ืนที่ทั้ง 11 เขตสุขภาพ  
4) ยังไม่มีการจด เนื่องจากเป็น Process Innovation และถือว่าเป็น Smart 
regulator เพ่ือไม่ให้เป็นการท างานในรูปแบบการสั่งการ เป็นการสะท้อน
ข้อมูลกลับ ระหว่างภาคส่วนเพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การก ากับภายใต้
ความเป็นไปได้ของการด าเนินงาน หากด าเนินการไม่ได้ ก็ไม่สามารถปกปูอง
ระบบ/องค์กร/ประชาชน ได้ โปรแกรมนี้เป็น Permanent Data น า 
Reflection พัฒนา ปรับปรุงระบบต่อเนื่อง อย่างแท้จริง 
5) จากข้อมูลหน่วยงานก าจัดขยะ สามารถเพ่ิมและขยาย Capacity รวมถึง 
การลดปริมาณขยะจากต้นทาง (แยกขยะให้ชัดเจนอย่างเคร่งครัด) 
6) 117 ตัน/วัน ซึ่งปัจจุบันบริษัทรับ 50% ของขีดจ ากัดการรองรับทั้งหมด 
ของ capacity 53,000 ตันยังสามารถรับได้อีก 50% ก าจัดอยู่ที่ 62,000 ตัน/
ปี จากปริมาณขยะอ้างอิงจากกรมควบคุมมลพิษ 

นางฉวีวรรณ เกียรตโิชคชัยกุล 
1) Supply Chain มี Back 
up หรือไม่ 
2) การขนส่งแบบ GPS มี 
control room หรือไม่ 
3) Evaluated มีการติดตาม
ประสิทธภิาพอย่างไร จากการ
เป็นบทบาทของท้องถิ่น/มีการ 
บูรณาการระหว่างพ้ืนที่หรือไม่ 
4) มีบทเรียนในการ Backup 
มหาอุทกภัยอย่างไร 

1) การ Back up ระหว่างศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี และกรมอนามัย 
2) Version 3 แบบ sensor ที่ก าลังด าเนินการและใช้ในปี พ.ศ. 2562 ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (Sensor) และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (GPS) 
3) ศูนย์มีการติดตามการลักลอบทิ้งขยะ และมีการคืนข้อมูล reflection เพ่ือ
ตอบสนองและให้ เหมาะสมกับพ้ืนที่  การติดตามเป็นระดับชั้น(Smart 
regulate) 
4) ใช้การพัฒนาร่วมกัน เพ่ือไม่ให้มีผลกระทบต่อกลไกเชิงระบบ เน้นความ
เป็นไปได้ของการปฏิบัติ ให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
เพ่ือให้ได้ฉันทามติ และเป็นกฎหมายรองรับที่เกิดจากความคิดเห็นร่วมกันของ
ทุกภาคส่วน 

นางกาญจนา มังกโรทัย 
- เปูาหมายการรายงานของพ้ืนที ่
มีการรายงานร้อยละเท่าไหร ่
เป็นไปตามเปูาหมายหรือไม่ 

- ปริมาณขยะที่เก็บได้ 2 ใน 3 ของประเทศ ซึ่งครอบคลุมทุกเขตสุขภาพของ
ประเทศ  
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ช่วงที่ 3 การตรวจการปฏิบัติงานจริง/นิทรรศการ  (10.15 – 11.00 น. : 45 นาที)  
- ประเมินระบบ Manifest จากระบบจริง  

1) การใช้งานของต้นทางของแหล่งผลิตมูลฝอยติดเชื้อ อาทิ โรงพยาบาล 
2) การใช้งานระบบ ของหน่วยงานระหว่างทาง การเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ ตรวจสอบปริมาณมูลฝอย
ติดเชื้อ ใบอนุญาตการเก็บขน รวมถึงเพ่ือการก ากับ ติดตามโดยหน่วยงาน/ท้องถิ่นที่รับผิดชอบ 
3) การใช้ระบบของหน่วยงานปลายทาง ก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

ประเด็นส าคัญ/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จากผู้ตรวจประเมิน 
- มาตรฐานรถเก็บขนขยะ มีการตรวจสอบหรือไม่อย่างไร  
- การอบรมผู้เกี่ยวข้องตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง 
- น า Best Practice เพ่ือการพัฒนาต่อยอดระบบให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น อาทิ  

1) เรื่อง ระบบ GPS Track เพ่ือติดตามการออกนอกเส้นทาง  
2) กรมขนส่งทางบก ใช้ระบบ Track ในรถสาธารณะ การออกนอกพ้ืนที่ ติดตาม-ตรวจสอบการขับ/
ความเร็วของรถ เพ่ือใช้เป็นมาตรการควบคุม ก ากับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

After Action Review : 
 

จุดเด่น ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
- สิ่งชี้ชัดในความเป็น 

Innovation  
- ระบบงานที่สนับสนุน

การท างานของท้องถิ่น  
- ระบบการก ากับดูแลที่

ส่งผลในระดับประเทศ 
- การท างานเชิงบูรณา

การ ภาคีเครือข่ายทุก
ภาคส่วน 

- ขยายพ้ืนที่ให้
ครอบคลุม  

- การประสานความ
ร่วมมือของภาคส่วน 
เพ่ือการปฏิบัติจริง 

- ขยายการให้ความรู้ การใช้งานระบบ เพ่ือให้เห็นความส าคัญและประโยชน์
ของระบบ 

- การแสดงข้อมูลทะเบียนรถ เวลาการเข้าพ้ืนที่ให้บริษัทสามารถตรวจสอบได้ 
- ขยายสู่ระบบการจัดการขยะอันตรายของโรงงานอุตสาหกรรม 
- เชื่อมฐานข้อมูลของอนามัยสิ่งแวดล้อม  
- ทุกศูนย์อนามัยควรมี Center เพ่ือเป็น Control room  
- การสื่อสารที่ครอบคลุม สู่การปฏิบัติที่ทั่วถึง 
- Register ผู้เก็บขน การผ่านการอบรม รถเก็บขนผ่านการตรวจตามมาตรฐาน 
- เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Permanent data Management by fact เสนอ

การขับเคลื่อนการด าเนินงานในกรม 
- มาตรฐานปูองกันการสับเปลี่ยนรถ 
- ส่วนกลางก าหนดมาตรฐานสู่การปฏิบัติที่เป็นทิศทางเดียวกัน และจัดกิจกรรม

เสริมพลังและสร้างแรงจูงใจ 
- กลไกการท างานร่วมกัน โดยใช้ฐานข้อมูลเพ่ือ Advocate ภาคส่วนต่างๆ 

 

การด าเนินการขั้นตอนต่อไป 

- ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ส่งสรุปประเด็นเด่นที่ส าคัญของผลงาน ที่ต้องการสื่อให้บุคคลภายนอกได้ทราบ ดังนี้ 
1) แสดงจุดแข็งของนวัตกรรม ที่ตอบโจทย์ต่อภารกิจหลักขององค์การ (กรมอนามัย) แสดงความเป็นหนึ่ง
เดียวขององค์กรทั้งประเทศในการด าเนินงานเรื่องนี้  
2) แสดงการบูรณาการที่เข้มแข็งของภาคีเครือข่าย  
3) Management by fact แบบ real time  
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สรุป 
- Road Map + 4.0 

1) Next step + Best Practice เพ่ือพัฒนาปิดจุดขาดและเสริมขุดแข็งของผลงาน 
2) การเพ่ิมเติมองค์ความรู้ ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง 
3) การสื่อสารการใช้งานระบบ การใช้ประโยชน์จากระบบ การลดต้นทุน (งบประมาณ) แสดงตัวเลขท่ี

เห็นความผลลัพธ์เชิงประจักษ์ ลด Time line 
ก าหนดส่งกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ภายใน วันที่ 8 มิถุนายน 2561 
ก าหนดส่งส านักงาน ก.พ.ร. ภายใน วันที่ 14 มิถุนายน 2561 
ข้อสังเกตและบทเรียนที่ได้รับ  : 

- พิธีกรด าเนินรายการ เพื่อกล่าวต้อนรับเบื้องต้น และแนะน าทีมผู้ตรวจประเมิน 
- การบันทึกวีดีโอ/เสียง ไมส่ามารถบันทึกและสื่อสาร เผยแพร่ในรูปแบบสาธารณะได้ 
- การเตรียมความพร้อมร่วมกับผู้บริหารที่เข้าร่วมทุกท่าน เพ่ือความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน  
- การควบคุมเวลาในการน าเสนอ และการสะท้อนกลับข้อมูลของภาคี 
- สื่อที่น าเสนอและผู้น าเสนอต้องมีการเตรียมความพร้อม มีการท าสื่อที่อ่านง่าย น่าสนใจ  
- การเตรียมความพร้อม ด้านสถานที่ ผู้เกี่ยวข้องก่อนการรับประเมินจริง 
- การซ้อมน าเสนอจริง และควบคุมเวลาจริง เพื่อสามารถจัดการกับเวลาและเนื้อหาในการน าเสนอได้  
- การตรวจประเมินหน้างานที่ปฏิบัติงานจริง เพื่อเห็นความชัดเจนของผลงานได้ 
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การรับตรวจประเมิน ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน  
ผลงานเรื่อง ระบบบ าบัดสิ่งปฏิกูลแบบบ่อทรายกรอง  

วันที่ 7 มิถุนายน 2561 ณ ศนูย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี 

 
ผู้ตรวจประเมิน  

1. นายจาดุร อภิชาตบุตร ผู้ตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ  สาขาบริการภาครัฐ 
2. นายยันยงค์ ค าบันลือ ผู้ตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ  สาขาบริการภาครัฐ 
3. นายชัยยุทธ กมลศิริสกุล  ผู้ตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ  สาขาบริการภาครัฐ 

เจ้าหน้าที่ส านักงาน ก.พ.ร.  
1. นางสาวรัตนสุดา ชลธาต ุ ส านักงาน ก.พ.ร. 
2. นางสาวศิริวรรณ วงษ์เปี่ยม ส านักงาน ก.พ.ร. 

ล าดับการรับ Site visit  
ช่วงที่ 1 การตรวจการปฏิบัติงานจริง/นิทรรศการ (09.00 – 09.30 น. : 30 นาท)ี  

คณะผู้ตรวจประเมิน เยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลงาน และซักถามในประเด็นส าคัญ  
 

หน่วยงานรับตรวจประเมิน กล่าวต้อนรับ 
โดย ผู้อ านวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี 

- กล่าวต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมิน และแนะน าผู้ร่วมด าเนินงาน ภาคีเครือข่ายที่ส าคัญ  
ผู้แทนส านักงาน ก.พ.ร. กล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์และแนะน าทีมผู้ตรวจประเมิน  
โดย คุณรัตสุดา ชลธาตุ ส านกังาน ก.พ.ร.  

- กล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์ เพ่ือประกอบการตัดสินรางวัลสาขาบริการภาครัฐ  
- ล าดับการพิจารณาประเมินผล จะน าผลการรับ Site visit เข้าท่ีประชุมเพ่ือหาข้อสรุปร่วมกัน และแจ้ง

ประกาศผลการพิจารณารางวัล ช่วงปลายเดือนกรกฎาคม-ต้นเดือนสิงหาคม และรับรางวัลในเดือน
กันยายน  

- คณะผู้ตรวจประเมิน น าโดยคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ  
ช่วงที่ 2 การน าเสนอของหน่วยงาน (ก าหนดเวลา 09.30 – 10.15 น. : 45 นาที)  
น าเสนอผลงาน โดย ผู้อ านวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี 

- VTR แสดงข้อมูลส าคัญของการด าเนินงาน ระบบบ าบัดสิ่งปฏิกูลแบบบ่อทรายกรอง 
- น าเสนอข้อมูลส าคัญของผลงานด้วย Power point โดยคุณไฉไล ช่างด า 
o ที่มาและความส าคัญ  
o สภาพปัญหาการจัดการสิ่งปฏิกูลของประเทศไทย  
o ปัญหาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การเกิดโรคมะเร็งตับจากการบริโภคปลาน้ าจืดแบบสุกๆดิบๆ  
o แนวทางการด าเนินงาน  
o ผลการศึกษา  
o การขับเคลื่อนและขยายผล  
o ความส าเร็จ คุณค่าของงาน Next step  

 2 
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ช่วงที่ 3 การตอบข้อซักถาม (10.15 – 11.00 น. : 45 นาที)  
 

ค าถามจากผู้ตรวจประเมิน การตอบค าถามจากส่วนราชการ 
โครงการตามพระราชด ารัช 
-เทศบาลนครนนท์ มีการ
พัฒนาในรูปแบบ V.1  
1. แบบเดิม (28 วัน)  ที่ ใช้

ไม่ ได้  ท า ให้ ร ะบบใหม่
เ กิ ด ขึ้ น  ซึ่ ง ผ่ า น ก า ร
ทดลอง/ศึกษาวิจัย 

2. เครือข่าย/ชมรมอนามัย
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  เ ล็ ง เ ห็ น
แนวทางการด าเนินการ 
มากน้อยเพียงใด และมี
แนวทางจะขยายผลสู่ 
จั ง หวั ด /ภาค /ระหว่ า ง
ประเทศ อย่างไร 

3. มาตรฐาน/การรับอนุญาต
ประกอบการรถดู ดสิ่ ง
ปฏิกูล 

4. การออกเทศบัญญัติ การ
เตรียมการก่อนการบังคับ
ใช้  การสร้างความร่วมมือ 
แล ะกล ไ กกา ร รอ ง รั บ
ระบบฯ เพ่ือให้ เกิดการ
ยอมรับชองชุมชน  

5. ลักษณะส้วมของชุมชน  
 
สรุป :  
- ค ว า ม ส า คั ญ ข อ ง ก า ร
ด าเนินงานแบบบูรณาการ คือ 
หน้าที่ที่รับผิดชอบของแต่ละ
ภาคส่วน  

1.  การด าเนินการเรื่องนี้  เริ่มในภาคอีสาน จ.สกลนคร มีระบบบ าบัดสิ่ง
ปฏิกูล ทั่วทุกอ าเภอ วางแผนยุทธศาสตร์อีสานสร้างสุขและด าเนินการขยาย
ผลไปยังภาคเหนือตอนบนใน 6 จังหวัด 
2.1 ชมรมอนามัยสิ่งแวดล้อม มีสมาชิกประมาณ 2,000 คน เริ่มด าเนินการ
จากภาคอิสาน เนื่องจากปัญหาทางสาธารณสุข โรคพยาธิใบไม้ในตับ (จาก
พฤติกรรมการกินที่ไม่เหมาะสม การบริโภคปลาดิบ) แนวความคิดจากพระ
ราชด ารัชในหลวง รัชกาลที่ 9 โดยเริ่มจากสกลนคร (บ้านของพ่อ) มี 28 แห่ง 
ทั่วจังหวัด รวมถึงภาคเอกชน สู่พื้นที่ลุ่มน้ า ในยุทธศาสตร์อีสานสร้างสุข ซึ่งมี 
Activity แต่ละแผนงาน รวมถึงก าหนดเพ่ือให้สอดคล้องกับกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง สู่เปูาหมายให้คนไทยสุขภาพดี  
2.3 (สสจ.อุบล) ปัจจุบันทางผู้บริหาร ให้ความส าคัญของการจัดการสิ่งปฏิกูล 
(จากสถิติการเกิดโรค) การตัดวงจรของพยาธิใบไม้ตับในปลาน้ าจืด เกิดเป็น 
Road map ของอุบลราชธานี ซึ่งเป็นปัญหาส าคัญที่ทุกพ้ืนที่ต้องด าเนินการ  
2.4 (สสจ.ยโสธร) เริ่มต้นจากใช้งบเหลือจ่ายด าเนินการ ในปี 2561 ก าหนด
เป็นวาระ 4 ดี ในประเด็นสุขภาพดี มีกิจกรรมเพ่ือรองรับการจัดการสิ่งปฏิกูล  
2.5 (เทศมนตรีบุสูง) หน้าที่ตามกฎหมาย (มีส้วมราดน้ าครบ 100%) แต่พบ
ปัญหา ไม่มีรถบริการสูบส้วม หรือมีค่าบริการราคาสูงขึ้น ซึ่งต้องอาศัยทุก
ภาคส่วนเข้ามาร่วมด าเนินการ โดย ศอ.10 ช่วยสร้างความเข้าใจและให้เกิด
เป็นความร่วมมือของพ้ืนที่ กากสิ่งปฏิกูลที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ ได้
กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ของพ้ืนที่ ให้หน่วยงานอ่ืนสามารถน าไปอ้างอิงและ
เป็นต้นแบบการด าเนินงานได้  
2.6 ความส านึกของผู้บริหาร ต้องเล็งเห็นความส าคัญของปัญหา สถานที่ 
เป็นหนึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องสร้างข้อตกลงและการยอมรับของชุมชน การปรับ
และแต่งงบ ภายใต้ข้อจ ากัดที่มีอยู่ (ให้ก าหนดความสัมพันธ์กับผังเมือง และ
ก าหนดเป็นมาตรการเพ่ือก าหนดแนวทางการด าเนินการร่วมกัน การสร้าง
กระบวนการที่มีประโยชน์ต่อประชาชน มีแผน มีแนวทาง มีการศึกษาที่
เกิดขึ้นจริง) 
2.7 (ผู้ประกอบการ) พ้ืนที่/สถานที่จัดการสิ่งปฏิกูลนั้น แม้จะอยู่ในชุมชน ก็
ไม่มีปัญหาด้านเหตุร าคาญ กลิ่น/แมลง (ให้รักษามาตรฐานการคิดค่าสูบส้วม) 
ชาวบ้านอยู่ได้ ผู้ประกอบการอยู่ได้ เป็นต้นแบบด้านการรับประโยชน์ต่อการ
ใช้ระบบบ าบัดฯ 
5. ถัง ZAD ไม่เหมาะสมต่อการใช้งานที่เอ้ือต่อสุขภาพของคนในชุมชน ซึ่ง
เป็นประเด็นที่ก าลังหารือ และออกมาตรฐานให้เหมาะสมต่อไป 

(รองดนัย) บทบาทหน้าที่ของกรมอนามัย คือการอภิบาลระบบส่งเสริม
สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในประเด็นการสนับสนุนส่งเสริม
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สุขภาพ เพื่อปูองกันการเกิดโรค องค์ความรู้ที่เกิดขึ้น มาจากการเรียนรู้จาก
สิ่งที่เกิดขึ้น ที่มีการปรับ เปลี่ยน และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนเกิดเป็นสิ่งที่
เหมาะสมตามสภาพของพ้ืนที่ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือให้เกิดความ
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุดตามความเป็นจริงของพ้ืนที่ ร่วมกับภาคี
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง สู่การตอบเปูาประสงค์สากล โดยผลลัพธ์ท้ายสุดคือ
สุขภาพของประชาชน  

การขยายผล มุ่งเน้นสู่พ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงด้านการเกิดโรคที่เกี่ยวข้อง การ
ใช้ Model การควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับ ซึ่งใช้พ้ืนที่ตามลุ่มน้ า เพ่ือด าเนินการ  

1. สถิติของพยาธิ Before-
After ส้วม 100 % 

2. ก ร ะ บ ว น ก า ร ส่ ง ผ่ า น 
ระบบบริหารราชการส่วน
ภูมิภาคอย่างไร สู่ท้องถิ่น
ในพ้ืนทีต่่างๆ  

3. ปั จ จั ย ที่ ท า ใ ห้ ร ะ บ บ
ส า ม า ร ถ ส่ ง ผ่ า น ก า ร
ด าเนินงานลงสู่พ้ืนที่ได้ทุก
จังหวัด  

4. กา รขยายทั่ ว ป ร ะ เทศ
อย่างไร 

 

1. ปัจจุบัน สถานการณ์โรคลดลง ในกรณี โรคอาหารเป็นพิษ โรคท้องร่วง 
โรคมะเร็งท่อน้ าดี สกลนคร 22 คน ต่อแสนประชากร (ปัจจุบันเหลือ<10) และ
โรคมะเร็งตับ สถิติการเจ็บปุวย 600 คนต่อปี (จาก คร.) จับมือกันระหว่างกรม
ในการด าเนินการ มอบหมายการติดตามงานในระดับพื้นที่ ก ากับ 6 เดือน 
small success ในระยะเวลา 3 ปี ใช้โมเดลไปเป็นต้นแบบทั่วประเทศ  
2.1 มีระบบการติดตามผ่านบทบาทหน้าที่ การออกเทศบัญญัติ  
2.2 กลไกการชี้เปูาให้หน่วยงานที่มีบทบาทโดยตรง (ท้องถิ่น) รวมถึงการ
เติมเต็มสนับสนุนความรู้ด้านหลักการ วิชาการ สถานการณ์ปัจจุบันและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
2.3 กลไกการออกข้อกฎหมาย โดยสร้างความเข้าใจและให้เกิดการร่วมมือ 
2.4 กลไก พ.ร.บ.การสาธารณสุข ผ่านคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด ซึ่งมี
ผู้ว่าจังหวัดเป็นประธาน “ถูกหลักกฎหมาย ถูกวิชาการ ถูกเงิน” 
3. ใช้กลไกส่งผ่านคณะกรรมการในพ้ืนที่ อาทิ คณะกรรมการสาธารณสุข
จังหวัด (คสจ.) และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) 
การจัดเวทีวิชาการเผยแพร่ความรู้ การศึกษาดูงาน การเยี่ยมเสริมพลัง 
รวมถึงการออกข้อบัญญัติต่างๆ ของพ้ืนที่   
4. (รองดนัย) เดิม การด าเนินงานเป็นแบบ Function จนมีการปฏิรูป งาน
อนามัยสิ่งแวดล้อม ในส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ซึ่งมีบทบาทซ้ าซ้อนกับ
หน่วยงานอ่ืน มีการใช้กลไกการขับเคลื่อนงานระดับประเทศ ผ่าน พ.ร.บ. การ
สาธารณสุข  

 

ข้อเสนอแนะจากคณะผู้ตรวจประเมิน 

1. สิ่งที่ด าเนินการ นอกจากผลกระทบเชิงบวกด้านสุขภาพของประชาชนแล้ว สิ่งหนึ่งที่ส าคัญคือด้าน
สิ่งแวดล้อม ที่ส่งผลในระดับประเทศ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หลายภาคส่วน รวมถึงประชาชนที่
ได้รับผลประโยชน์จากการด าเนินงานเรื่องนี้ จึงขอให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

2. รางวัล United Nation Public Service Award (UNPSA) ของสหประชาชาติ (ในปี 61 ส่ง 400 ได้รับ 8 รางวัล
ทั่วโลก) เป็นสิ่งที่ท้าทาย แต่เชื่อมั่นว่าผลงานนี้ ซึ่งมีผลกระทบในระดับเปูาประสงค์สากล (SDGs) สามารถ
ผลักดันให้ไปสู่เวทีระดับโลกได้ 

3. แนะน าให้หน่วยงานท าข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ และ up load ที่ web site ของหน่วยงาน/สาธารณะ เพ่ือ
เผยแพร่ให้ประชาชน/องค์กรสหประชาชาติ สามารถเข้ามาเห็นข้อมูลและเกิดประโยชน์ในระดับมวลมนุษยชาติได้  
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After Action Review : (กรมอนามัย) 
 

จุดเด่น ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
- การท างานเชิงบูรณาการ ในภาพเครือข่ายทั้ง

ภาครัฐและเอกชน 
- การ Backup ข้อมูล เพ่ือสามารถแสดง Evidence 

base ได ้
- การท างานที่ไม่ได้มุ่งเน้นที่ผลรางวัล แต่เป็นการ

ด าเนินงานที่ลดผลกระทบในระดับประเทศ 
- เชื่อมโยงระบบการด าเนินงาน ให้สามารถแสดงถึง

สถิติการเกิดโรคของพ้ืนที่ สู่ระดับจังหวัด ประเทศ  
- กลไกการขับเคลื่อนการด าเนินงานที่ไม่ได้ปิดกั้น 

แต่เป็นการท างานที่มุ่งเน้นผลลัพธ์  
- ในภาพของ Process ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อมต้อง

สนับสนุนการแสดงให้เห็นความเชื่อม่ันของระบบ 
- ภาคีทุกภาคส่วนมีความเข้มแข็ง สานความ

ร่วมมือ และส่งผ่านกระบวนการได้อย่างชัดเจน 
- การสะท้อนด้านการเขียนกับข้อมูลที่มีการวิเคราะห์

เป็นสารสนเทศ การใช้สถิติในการน าเสนอ เพ่ือ
สามารถถ่ายทอด หรือสื่อสารได้อย่างชัดเจน  

 

การด าเนินการขั้นตอนต่อไป 

- ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี สามารถส่งข้อมูลเพ่ิมเติม ที่เป็นข้อมูลส าคัญที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็ น
ประโยชน์ต่อการพิจารณารางวัล อาทิ รายงานผล แบบสรุปการด าเนินงาน ฯ (ถ้ามี) โดย ส่งผ่านกลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร  
Next Step : การส่งผลงานเพ่ือสมัครรับรางวัลในระดับสากลโลก United Nation Public Service Award 
(UNPSA) โดยองค์การสหประชาชาติ  

- การ Back up ข้อมูล ในด้านต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับระบบ ฯ 
- การวางเปูาหมายของความส าเร็จของผลลัพธ์ (เช่น Proxy แนวโน้มการด าเนินงานจากอดีตถึงปัจจุบัน ฯ) 
- Proxy ที่แสดงผลการด าเนินงานของ OVCCA 
- กระบวนการด าเนินงานคือ Drama ของเรื่อง แต่ผลลัพธ์ท้ายสุดของการด าเนินงาน คือประชาชน โดย

แสดง Systematic Approach + SDGs  
ข้อสังเกตและบทเรียนได้รับ : 

- การเตรียมความพร้อมรับการ Site visit นั้น ต้องอาศัยทั้งระดับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ หลายหน่วยงาน 
เพ่ือสร้างความร่วมมือ ให้เกิดผลส าเร็จของงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

- ความเข้มแข็งของผู้น าทีม เป็นปัจจัยส าคัญ ที่จะท าให้งานเกิดความส าเร็จได้  
- การเตรียมความพร้อมร่วมกับผู้บริหารระดับสูง ระดับกลาง รวมถึงภาคีเครือข่ายผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือสื่อสาร

สร้างความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน 
- การเก็บข้อมูลก่อนการด าเนินงาน เป็นปัจจัยส าคัญเพ่ือเทียบเคียงให้เห็นความเปลี่ยนแปลงและความโดด

เด่นของความส าเร็จได้ 
- การวางแผนการด าเนินงานในอนาคต เพ่ือสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ในระดับนานาชาติเป็น

การขยายผลการด าเนินงานสู่ความยั่งยืนของการด าเนินงาน  
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การรับตรวจประเมิน ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน  
 ผลงานเรื่อง ChOPA & ChiPA Game สู่เด็กไทยสูง สมส่วน แข็งแรง 

      วันที่ 13 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนวัดโขดขิมทาราม จ.ระยอง 

 
ผู้ตรวจประเมิน  

1. นางสาวศรีประภา ถมกระจ่าง ผู้ตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ  สาขาบริการภาครัฐ 
2. นายอนุชิต ฮุนสวัสดิกุล ผู้ตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ  สาขาบริการภาครัฐ 
3. นางสาวจรรยา อักกะรังสี ผู้ตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ  สาขาบริการภาครัฐ 
4. นางกาญจนา มังกโรทัย ผู้ตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ  สาขาบริการภาครัฐ 

เจ้าหน้าที่ส านักงาน ก.พ.ร.  
1. นางสาวภาสินี อภิศักดิ์มนตรี ส านักงาน ก.พ.ร. 
2. นายฐานิศร์ เหราบัตย์ ส านักงาน ก.พ.ร. 

ล าดับการรับ Site visit  
ช่วงที่ 1 การตรวจการปฏิบัติงานจริง/นิทรรศการ (09.00 – 09.30 น. : 30 นาท)ี  

คณะผู้ตรวจประเมิน เยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลงาน และซักถามในประเด็นส าคัญ  
หน่วยงานรับตรวจประเมิน กล่าวต้อนรับ 
โดยรองอธิบดีกรมอนามัย 

- กล่าวต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมิน และแนะน าผู้ร่วมด าเนินงาน ภาคีเครือข่ายที่ส าคัญ  
ผู้แทนส านักงาน ก.พ.ร. กล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์และแนะน าทีมผู้ตรวจประเมิน  
โดย นางสาวภาสินี อภิศักดิ์มนตรี ส านักงาน ก.พ.ร.  

- กล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์ เพ่ือประกอบการตัดสินรางวัลสาขาบริการภาครัฐ  
- ล าดับการพิจารณาประเมินผล จะน าผลการรับ Site visit เข้าที่ประชุมเพ่ือหาข้อสรุปร่วมกัน และแจ้ง

ประกาศผลการพิจารณารางวัล ช่วงปลายเดือนกรกฎาคม-ต้นเดือนสิงหาคม และรับรางวัลในเดือนกันยายน  
- คณะผู้ตรวจประเมิน น าโดยคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ  

ช่วงที่ 2 การน าเสนอของหน่วยงาน  
น าเสนอผลงาน โดย ดร.นภัสบงกช ศุภะพิชน์ 

- VTR แสดงข้อมูลส าคัญของการด าเนินงาน ChOPA & ChiPA Game 
- น าเสนอข้อมูลส าคัญของผลงาน ด้วย Power point โดยดร.นภัสบงกช ศุภะพิชน์  
- ประเด็นส าคัญจากเครือข่าย 

1. รองเทศมนตรี จ.ระยอง :  
 เริ่มด าเนินงานจาก รร. วัดโขดขิมทาราม การด าเนินงานเกิดผลส าเร็จ เด็กสมส่วนเพิ่มขึ้น  
 เกิดการขยายผลสู่โรงเรียนต่างๆ และสู่กลุ่มของประชาชนในพื้นที่  
 การด าเนินงานสามารถก้าวสู่ความยั่งยืนได้หากทุกภาคส่วนร่วมมือกัน 

2. ผอ.รร.วัดโขดขิมทาราม 
 เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ มีปัญหาเด็กอ้วนสูงสุดของพ้ืนที่การศึกษา มีการด าเนินงานเพ่ือแก้ไข

ปัญหาแต่ไม่เกิดผล ต้องการให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา  
 เป็นกิจกรรมร่วมบูรณาการกัน ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ จุดเด่นคือ ไม่จ ากัดด้วยเวลา ไม่

 3 
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จ ากัดด้านพ้ืนที่ หรือแม้แตส่ภาพอากาศ ซึ่งสถานการณ์เดิม เด็กมีพฤติกรรมเนือยนิ่ง สิ่ง
สังเกตที่พบหลังการมีกิจกรรมเหล่านี้คือ เด็กมีความคล่องตัว สดใส เพ่ิมมากยิ่งขึ้น 

3. ผอ.รร.ทรายทอง 
 ปัญหาสาธารณสุขของเด็กไทย คือ เด็กอ้วน เนือยนิ่ง ไม่แข็งแรง  
 สิ่งสังเกตที่พบหลังการเข้าร่วมกิจกรรม เด็กนักเรียนไม่หลับระหว่างเรียน มีสมาธิในการเรียน

เพ่ิมข้ึน เล่น Smart phone ลดลง 
 เด็กสมาธิสั้นและเด็กปกติ สามารถเรียนร่วมกันได้  

4. ปลัดเทศบาลทุ่งทราย  
 ด้านพันธุกรรม กลุ่มเด็กที่เข้าร่วม เห็นผลได้ในเชิงประจักษ์จากบุตรของตนเอง  
 การปลูกฝังวัฒนธรรมการออกก าลังในวัยเด็กท่ีสามารถปลูกฝังได้ 

5. สสอ.ชมแดง 
 การเริ่มด าเนินการ ด้วยโรงเรียนที่สมัครใจ  
 ไม่ติดข้อจ ากัดด้านสถานที่  
 ไม่มีการเพ่ิมค่าใช้จ่าย หรือ งบประมาณ 
 เพ่ิมสมาธิการเรียนรู้ของนักเรียน 
 การขยายการด าเนินงานให้ครอบคลุมทั้งอ าเภอ 

ช่วงที่ 3 การตอบข้อซักถาม   
 

ค าถามจากผู้ตรวจประเมิน การตอบค าถามจากส่วนราชการ 
การออกก าลังกายไม่
จ าเป็นต้องอยู่ภายใต้ข้อจ ากัด 
ต่างๆ (เงิน สถานที่ ฯ) 
1. ด าเนินการตั้งแต่เมื่อไหร่ 
2. มีแผนการขยายผลอย่างไร 
น าเครื่องมือไปใช้อย่างไร 
 และขยายให้ให้ครอบคลุม 
(ไม่ใช่แค่โรงเรียน)  
3. ลิขสิทธิ์ที่จด มีการใช้เกณฑ์
อะไรในการจด 
4. เรื่องแผนแม่บท อยู่ใน 
Next step และการ
ด าเนินงานสู่ค่าเปูาหมายที่ตั้ง
ไว้ อยู่ในแผนใช่หรือไม่ 
5. ส านักงานสภาการศึกษา มี
แผนการบูรณาการ การตกลง
ร่วมกับกระทรวงการศึกษา
อย่างไร  

1. เริ่มต้น 2550 ปรับ พัฒนา และจดสิทธิบัตรเป็นนวัตกรรมในปี 2558  
- มององค์รวมเพ่ือการพัฒนาเต็มรูปแบบ คือให้เป็นชุดนวัตกรรม 
2. การขยายผล 
- แบบเป็นทางการ คือ มีการวางระบบผ่านการถ่ายทอดตามล าดับชั้น ของ
ส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 
- แบบไม่เป็นทางการ คือการบอกต่อ (ส าคัญ) ผ่านผู้รับประโยชน์โดยตรง 
อาทิ โรงเรียนสู่โรงเรียน เด็กสู่ครอบครัว สู่โรงเรียน  

(รองบัญชา) มีการด าเนินการผ่านสภาพัฒนาฯ ซึ่งอยู่ระหว่างการรอ 
ครม.ลงนาม เรื่องการแก้ไขปัญหาเนือยนิ่ง ในอนาคต กฎกระทรวง มีการ
ใช้โปรแกรมนี้ เป็นมาตรฐานให้เป็นการด าเนินงาน 

(ผอ.กองกิจฯ) ระบบการอภิบาลระบบ แผนแม่บทกิจกรรมทางกาย เพ่ือ
ประชาชนมีวิถีชีวิตที่ดีภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม  
- โดย Setting ที่สภาพแวดล้อม/สถานศึกษา/สถานประกอบการ (ใช้ผังเมือง)  
- มุ่งเน้นวัยเด็ก เป็นการส่งต่อทักษะชีวิตที่ส าคัญและจ าเป็น 
- เป็นจุดเริ่มสร้างความม่ันคงในระดับประเทศ 
3. ใช้มาตรฐานการไม่ซ้ ากับกิจกรรมของผู้อื่น แต่ไม่ได้รับรองว่าเป็นนวัตกรรม  
- ชุดนี้เป็นกระบวนการที่มีขั้นตอนการด าเนินงานอย่างชัดเจน   
4. จากเรื่องการแก้ไขปัญหาเนือยนิ่ง ได้มีการวางแผนและก าหนดวันเพ่ือ
การผลักดัน โดยจัดประชุม เพื่อการร่วมท าแผนปฏิบัติกับภาคีที่เก่ียวข้อง  
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ประเด็นการพัฒนาแก้ไข :  
- ด้านการเรียนรู้ช้า  
- ด้านความจ าสั้น  
1. ปัจจัยนอกเหนือการควบคุม 
เช่น เครื่องดื่ม เบเกอร์รี่  
2. ประเด็นสู่เด็กไทย สูงสม
ส่ ว น  ต้ อ ง เ ริ่ ม ก า ร วั ด ผ ล
ทางด้านพันธุกรรม  
3. กลุ่มเปูาหมายที่ต้องเพ่ิมให้
เกิดการขยายผล คือ พระสงฆ์  
4. ตัวชี้วัดว่าเด็กที่เข้าร่วม มี
สุขภาพที่แข็งแรงข้ึน 
5. การศึกษาต่อผลในอนาคต
อย่ างไร  กับ เด็ กที่ เ ข้ าร่ วม
โครงการในปัจจุบัน  

2. การศึกษาพบว่า การออกก าลังให้พอเหมาะ กินอาหารเสริมให้ครบ จะ
ท าให้หนีพันธุกรรมได้ โดยช่วงวัยส าคัญของการเติบโต คืออายุ 9-10 ปี 
กิจกรรมการกระโดดจะท าให้แผ่นรองกระดูกมีการเคลื่อนไหว เลือด
ไหลเวียนมาเลี้ยงมาก ท าให้เกิดการขยายตัวได้  
3. กรมอนามัยได้ออกนโยบายเรื่องวัดส่งเสริมสุขภาพ เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ
ของพระสงฆ์ ภายใต้ข้อจ ากัดในอริยบทของสงฆอ์ย่างเหมาะสม 
4. (ผอ.รร.ทรายทอง) จากงบประมาณการซื้อยาที่ตั้งไว้ ก่อนที่มีโครงการ 
4,000 บาท ซึ่งหลังจากท่ีมีโครงการมา งบส่วนนี้ไม่ได้มีการน ามาใช้ 
5. ตัวอย่างเด็กในโรงเรียน ทีม่ีส่วนสูง สูงที่สุดคือ 174 เซนติเมตร ซึ่งได้รับ
การคัดเลือกตัวในสโมสรกีฬา มองว่าเป็นจุดที่แสดงถึงโอกาสของความ
ได้เปรียบและเอ้ือต่อโอกาสในอนาคตของเด็กที่จะได้รับ 

1. สิ่งที่แสดงถึงความเป็นเรื่อง
ใหม่ ที่กรมอนามัยสร้างข้ึน  
2. ทุกท่าของกิจกรรม มี
เกณฑ์  มาตรฐานอะไรมา
รองรับ ในการเรียบเรียงท่า มี
การวิจัย/การศึกษาหรือไม่ 
3. จากผลของนักเรียนที่เข้า
ร่ ว ม  500,000 มี ก า ร ท า
กิจกรรมและวัดผลครบทุก
โรงเรียน หรือไม ่

1. ความเป็นนวัตกรรมคือ ท่าของกิจกรรมที่น ามาร้อยเรียงเพ่ือให้เกิดประโยชน์
อย่างต่อเนื่อง เป็นชุดของกิจกรรมและการผสมผสานของท่าในชุดกิจกรรม  
2. ใช้หลักทางวิทยาศาสตร์การกีฬา การยืดกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ มาร้อยเป็น
การสร้างให้เกิดประโยชน์จากท่าของกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เสริมกับความ
ยืดหยุ่นของแต่ละท่า เพ่ือให้สามารถท ากิจกรรมได้จริงอย่างเหมาะสม 
- กรมอนามัยมีพันธกิจ การสังเคราะห์ ใช้ความรู้ ดูภาพรวม และออกแบบ
ระบบ ตามหลักการการออกแบบของท่ากิจกรรม เพ่ือส่งเสริมให้เกิดความ
เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่และผู้ใช้งานให้สามารถได้รับประโยชน์สูงสุด 
3. การใช้รูปแบบโรงเรียนน าร่อง และค้นหา Best Practice ซึ่งการวัดผล
ประเมิน ให้กับหน่วยงานที่เป็น Best Practice จ านวน 28 โรงเรียน มี
เครือข่ายเพ่ือการประเมินผล เก็บข้อมูล R2R เชิงคุณภาพ จ านวน 33 
โรงเรียน มีการทดลองและแสดงผลด้วยจ านวนนักเรียน 1,000 คน โดยใช้
แบบฟอร์มการประเมินจากกรมอนามัยสร้างขึ้น ซึ่งกรมร่วมประเมินใน 31 
โรงเรียนกับ หน่วยงาน/องค์กรที่เก่ียวข้อง  

 

ข้อเสนอแนะจากคณะผู้ตรวจประเมิน 

1. วิธีการ/How to ต้องชัดเจน เพ่ือการน าการด าเนินการไปขยายผลต่อได้อย่างยั่งยืน  
2. Base on data มีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่มีความน่าเชื่อถือ 
3. Next Step ของการด าเนินงาน ซึ่งมีความส าคัญเป็นอย่างมากต่อความยั่งยืนในอนาคต จึงต้องหาวิธีการถ่าย
โอนกระบวนการ/การด าเนินงานไปสู่ชุมชนได้ โดย อปท. เป็นหน่วยงานที่ดูแลในระดับฐานรากของประชาชน 
ตั้งแต่แรกเกิด จนเกษียณอายุ ดังนั้นแผนการด าเนินงานต้องก าหนด อปท. เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงาน  
4. การสนับสนุนเพื่อเอ้ือและอ านวยต่อการด าเนินงาน อาทิ อุปกรณ์ สื่อต่างๆ โค้ช ที่ต้องมีการปรับ mind set 
เพ่ือให้พร้อมต่อการเป็นผู้น า   
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After Action Review : (กรมอนามัย) 
 

จุดเด่น ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
- ภาคีเครือข่ายเข้มแข็ง  - การเก็บข้อมูล ในรูปแบบวิจัย สถิติด้านต่างๆ อาทิ ความสูง ความสมส่วน 

เป็นส่วนส าคัญในการสนับสนุนให้ผลส าเร็จของการด าเนินงานเป็นรูปธรรม
ยิ่งขึ้น 

- เป็นรูปแบบกิจกรรมที่
สร้างความสนุกสนาน
และความน่าสนใจกับ
กลุ่มเปูาหมาย 

- Ref. วิจัย เพ่ือแสดงความแตกต่าง (Pre-Post) อย่างมีนัยส าคัญ (แสดงข้อมูล
ทุติยภูมิ) 

- จ านวน N ของนักเรียน/โรงเรียน ข้อจ ากัดคือ การติดตามและประเมินผล สูง
ดีสมส่วน 

 

การด าเนินการขั้นตอนต่อไป 
ส่งข้อมูลเพ่ิมเติมให้กับ ส านักงาน ก.พ.ร. ภายหลังวันรับ Site visit 1 สัปดาห์ ดังนี้ 

1. สืบค้นอ้างอิงเรื่องที่เก่ียวข้อง เพื่อสนับสนุนผลการด าเนินงานให้เป็นผลลัพธ์เชิงประจักษ์  
2. แสดงตัวเลขของผลการด าเนินงาน (ดังในสไลด์เดิม) 
3. แสดงการขยายผลสู่หน่วยงานในภาคต่างๆ ของประเทศ 
4. เปรียบเทียบผลการด าเนินงานที่เป็นหน่วยงานต้นแบบ 8 สัปดาห์ 

โดยเน้นปัจจัยส าคัญ คือ 
1) แสดงคุณค่าของผลงาน 
2) แสดงแผนการด าเนินงาน (อยู่ในรูปแบบการบูรณาการ) 

ข้อสังเกตและบทเรียนได้รับ : 
1. การสืบค้น/Reference ข้อมูล เพื่ออ้างอิงให้ผลลัพธ์ที่แสดง มีความน้ าหนัก ความน่าเชื่อถือ และเป็น

ผลลัพธ์ได้อย่างเชิงประจักษ์ยิ่งขึ้น 
2. การเปรียบเทียบปัจจัยที่ท าให้เกิดผลส าเร็จ แสดงให้เห็นความแตกต่างระหว่าง ก่อน -หลัง ของการ

ด าเนินงาน 
3. การสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย เพ่ือสร้างระบบการท างานเชิงบูรณาการ 
4. การท างานเชิงบูรณาการเป็นกลยุทธ์ส าคัญ เพ่ือการขยายผลการด าเนินงานให้เกิดความยั่งยืนในอนาคต

ได้  
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แบบฟอร์มการจัดส่งข้อมูลเพิ่มเติม สาขา รางวัลบริการภาครัฐ ประจ าปี พ.ศ. 2561 (3 หน้า) 
ส าหรับกลุ่มผลงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลฯ รอบที่ 1 ที่อยู่ในเกณฑ์ท่ีจะได้รับรางวัล “ระดับด”ี 

ผลงานเรื่อง  PIRAB สร้างพันธมิตร มุ่งสู่  Smart  kids R10 
(ประเภทรางวัล พัฒนาการบริการ) ศูนย์อนามัยท่ี 10 อุบลราชธานี กรมอนามัย 

 
1. ผลการด าเนินงานที่ชัดเจนและวัดผลได้ 

โครงการ Smart Kids ถูกออกแบบมาเพ่ือแก้ไชปัญหาพัฒนาการเด็กปฐมวัยของเขตสุขภาพที่ 10 โดยใช้ 
PIRAB เป็นกลไกในการขับเคลื่อน ซึ่งได้ก าหนดตัวชี้วัดในการประเมินผลการด าเนินงานเป็น 2 ด้าน ดังนี้  

1.1) กระบวนการแก้ไขปัญหาแบบมีส่วนร่วม โดยใช้กลยุทธ์ PIRAB  เป็นผลลัพธ์เชิงรูปแบบ
ส าหรับใช้ในการพัฒนางานตามโครงการ Smart Kids  โดยมีผลที่เกิดขึ้น ดังต่อไปนี้  

กลยุทธ์ PIRAB กระบวนการแก้ไขปัญหาพัฒนาการเด็กปฐมวัยและผลที่เกิดขึ้น 
P = Partner 
and Build 
alliance :  
การมีเครือข่ายใน
การด าเนินงาน 

การมีเครือข่ายในการด าเนินงาน ถือเป็นตัวช้ีวัดที่ส าคัญและเป็นจุดเปลี่ยนของรูปแบบการท างานใหม่  
เพราะที่ผ่านมาเรื่องพัฒนาการเด็กถูกมองว่าเป็นบทบาทเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขเท่านั้น หน่วยงาน
อื่นๆมีส่วนร่วมน้อยหรือแทบไม่มีบทบาทเลย แต่ภายหลังที่มีการท า MOU มีการคืนข้อมูลให้ทุกภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้องได้เข้าใจและรับรู้ถึงบทบาทตัวเอง ส่งผลท าให้จังหวัดในเขตสุขภาพท่ี 10 เกิดความร่วมมือการ
ท างานด้านพัฒนาการเด็กของภาคส่วนต่างๆ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นแกนน าหลักในการขับเคลื่อน
งานภาพจังหวัด ภายใต้เปูาหมาย “Smart Kids R10” เช่น จังหวัดยโสธร ได้ก าหนดขับเคลื่อนนโยบาย
วาระ 4 ดี : โดย 1 ใน 4 คือประเด็นสุขภาพดี “เด็กยโสธร เติบโตดี ไอคิวดี เริ่มที่ 1,000 วันแรกของ
ชีวิต” หรือจังหวัดศรีสะเกษ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาการเด็กปฐมวัยระดับจงัหวัด โดยมีตัวแทนจาก
ภาคส่วนทั้ง 4 กระทรวงหลักมาร่วมก าหนดนโยบายและจัดท าแผนงานเพื่อส่งเสริมและแก้ไขพัฒนาการ
เด็กปฐมวัยจังหวัดร่วมกัน ซึ่งเครือข่าย 4 กระทรวงหลัก ได้ปฏิบัติตามบทบาท มีดังต่อไปนี้  1) 
กระทรวงมหาดไทย โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนไข่/นมให้กับหญิงตั้งครรภ์และเด็กปฐมวัย 
2) กระทรวงศึกษา ดูแลก ากับคุณภาพอาหารกลางวัน/นมและให้เดก็ไดร้ับประทานวิตามินเสริมธาตุเหล็ก
ต่อหน้า 3) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สนับสนุนเงินให้กับครอบครัวหญิง
ตั้งครรภ์/หลังคลอดที่ยากจนคนละ 600 บาท/เดือน 4) กระทรวงสาธารณสุข จัดหา/จ่ายยาวิตามินเสริม
ธาตุเหล็กให้กับหญิงตั้งครรภ์และเด็กรวมไปถึงให้บริการคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการเด็กตามช่วงวัย 

I = Investment ได้งบประมาณลงทุนร่วมส าหรับด าเนินงานในภาพรวมจากระดับเขต อาทิ สปสช.เขต10 สนับสนุน
งบประมาณ15,862,456 บาท ส านักงานเขตสุขภาพี่ 10 สนับสนุน 500,000 บาท และในบางจังหวัดยัง
ได้รับงบประมาณเพ่ิมเติมจากเครือข่ายภายในจังหวัด เช่น จากงบพัฒนาจังหวัดโดยผู้ว่าราชการจังหวัด
ยโสธร จ านวน ๗๕๗,๐๐๐ บาท จากกระทรวงการพัฒนาการสังคมจังหวัดยโสธร สนับสนุนงบประมาณ
ร่วมด าเนินงานจ านวน 133,900 บาท (ตามเอกสารที่แนบ) 

R= Regulate 
and legislate 

- เกิดนโยบาย “Smart Kids” เขตสุขภาพที่ 10 ซึ่งออกโดยผู้ตรวจราชการและยังถูกก าหนดเป็น
ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจราชการอีกด้วย  

- เกิดระบบพ่ีเลี้ยง (Coaching) ในระดับเขต ระดับจังหวัด และระดับอ าเภอ ในการนิเทศติดตาม/
เยี่ยมเสริมพลังการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริหารจัดการโครงการ (Project Manager: 
PM) มารดาและทารก เขตสุขภาพที่ 10 นิเทศงานระดับจังหวัดทุกแห่ง และระดับจังหวัด โดยเครือข่าย
จาก 4 กระทรวงหลักลงเยี่ยมติดตามระดับอ าเภอ 

A= Advocacy  ภายหลังการสร้างกระแส โดยการจัดกิจกรรม Kick off โครงการ Smart kids เขตสุขภาพท่ี 10 ใน
ทุกจังหวัดพร้อมกันท้ังเขตแล้ว ส่งผลให้เกิดแนวทางการด าเนินงานเฝูาระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่
เป็นไปในแนวทางเดียวกันทั้งเขต 

 1 
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1.2) ผลลัพธ์ด้านตัวเด็ก : นับเป็นเปูาหมายหลักของการด าเนินงานฯ ทั้งนี้ Smart Kids คือ เด็กที่มีการ
เจริญเติบโตดีตามวัยทั้งร่างกายและสติปัญญา ดังนั้นการวัดผลด้านเด็กจึงก าหนด 2 ประเด็นคือ ด้านการเจริญเติบโตโดย
เด็กต้องสูงดีสมส่วน (มีส่วนสูงตามเกณฑ์และมีรูปร่างสมส่วน ไม่อ้วนหรือผอม) และด้านสติปัญญา ส าหรับในเด็กเล็ก 
แรกเกิด-5 ปี จะใช้การวัดพัฒนาการเด็ก (Development Quotient : DQ) แทนการวัด IQ ซึ่งผลการประเมินตาม
ตัวชี้วัดทั้ง 2 ตัว ดังกล่าวฯ พบว่า เด็กปฐมวัยในเขตสุขภาพที่ 10 สูงดีสมส่วน มีแนวโน้มดีขึ้น นอกจากนี้ผลการ
ส ารวจพัฒนาการเด็กปฐมวัยซึ่งด าเนินการโดยกรมอนามัยทุก 3 ปี ในปี 2557 และปลายปี 2560 พบเด็กมีพัฒนาการ
สมวัยมากขึ้น รวมถึงผลการศึกษาวิจัยของจังหวัดยโสธร พบว่า เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัยเพิ่มขึ้นในทุกด้าน 

 
 2. การขยายผลการด าเนินการหรือแผนในระยะต่อไป (ตามเอกสารที่แนบหมายเลข 2 ) 

 

 
รูปแบบการด าเนินงาน Smart Kids ของเขตสุขภาพที่ 10 เริ่มต้นจากการน าเสนอปัญหาพัฒนาพัฒนาการ

เด็กปฐมวัยของระดับเขตซึ่งต่ าที่สุดในประเทศจนเกิดเป็นนโยบาย “Smart Kids” เขตสุขภาพที่ 10 ซึ่งออกโดย
ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 10 ที่ทุกจังหวัดต้องน าไปด าเนินงานท าให้เกิดพลังในการขับเคลื่อนงานอย่างเป็นระบบ
พร้อมกันทั้งเขต ส่งผลให้เกิดการขยายผล ดังนี้ 

-ระดับจังหวัด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ส าคัญของจังหวัด (โครงการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย) สนับสนุนงบประมาณและผลักดันให้เครือข่ายที่เกี่ยวข้องร่วมด าเนินการ พร้อมทั้งร่วมสนับสนุนงบประมาณด้วย 

-ระดับประเทศ มีการขยายผลในวงกว้างโดยน าเสนอผลงานวิชาการในเวทีส าคัญระดับชาติ  ได้แก่  น าเสนอใน
การประชุมวิชาการสมาคมนักบริหารสาธารณสุขระดับชาติ ณ โรงแรมเซนทารา กทม. (ในวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2561) 

B=Build 
capacity    

ภายหลังจากการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องและการอบรมให้ความรู้พ่อแม่/ผู้ปกครองในเรื่องการ
ส่งเสริมพัฒนาการเดก็ ส่งผลท าให้บุคลากรมทีักษะที่ถูกต้องในการคดักรองพัฒนาการเด็กสามารถคัดกรองพบเด็ก
ที่สงสัยล่าช้าได้มากขึ้น เป็นการเพ่ิมโอกาสให้เด็กได้เข้าสู่ระบบการดูแล ในส่วนของพ่อแม่/ผู้ปกครองเด็ก มี
ความรู้ในการดูแล 
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-ระดับนานาชาติ มีการขยายผลสู่ประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง โดยได้น าเสนอโครงการ Smart Kids ในที่ประชุม
วิชาการทางการแพทย์และสาธารณสุข ไทย-ลาว เพื่อมุ่งสู่เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน คร้ังที่ 5 ณ.โรงแรมสุนีย์แกรนด์ 
จังหวัดอุบลราชธานี และในระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2561 ณ จังหวัดอุดรธานี จะมีการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สรุปผลการด าเนินงานความร่วมมือไทย-ลาวด้านการส่งเสริมสุขภาพ โดยกรมอนามัย ซึ่งเขตสุขภาพที่ 10 ได้รับเชิญให้ไป
ร่วมประชุม ซึ่งจะได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานโครงการ Smart Kids ในที่ประชุมดังกล่าวฯ    

Next step ส าหรับก้าวต่อไป เขตสุขภาพที่ 10 ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน และแผนในการติดตามประเมินผล
ในระยะ 5 ปี อย่างต่อเนื่อง ทั้งเขตเขตสุขภาพที่ 10 ได้ก าหนดเปูาหมายสุดท้ายในปีที่ 5 คือ “เด็กเขตสุขภาพที่ 10 ต้องมีไอคิว
ไม่ต่ ากว่า 100 ในปี 2564” ซึ่งเป็นปีที่จะมีการส ารวจไอคิวเด็กทั่วประเทศ (ก าหนดไว้ทุก 5 ปี โดยกรมสุขภาพจิต) 

 
3. การแสดงให้เห็นถึงความยั่งยืนของโครงการ  

ความยั่งยืนในเชิงนโยบาย นอกจากโครงการ Smart Kids หรืองานพัฒนาการเด็ก จะเป็นนโยบายหลักของ
เขตสุขภาพที่ 10 แล้วยังถูกก าหนดเป็นตัวชี้วัดตามค ารับรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (Performance 
Agreement : PA) ของผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 10 ประจ าปี 2561 นอกจากนี้ผู้บริหารระดับเขตยังได้ก าหนดให้ 
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) เลือกประเด็น Smart kids เป็นประเด็นบังคับ 1 ใน 2-3 
ประเด็น ที่ต้องด าเนินงาน ซึ่งจะส่งผลท าให้การด าเนินงานโครงการฯเกิดความต่อเนื่องในระดับพื้นที่เขตสุขภาพที่ 10  
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แบบฟอร์มการจัดส่งข้อมูลเพิ่มเติม สาขา รางวัลบริการภาครัฐ ประจ าปี พ.ศ. 2561 (3 หน้า) 
ส าหรับกลุ่มผลงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลฯ รอบที่ 1 ที่อยู่ในเกณฑ์ท่ีจะได้รับรางวัล “ระดับด”ี 

ผลงานเรื่อง ระบบปรบัปรุงคุณภาพน้ าดื่มส าหรบัชุมชนบนพื้นทีสู่ง เครื่องกรองน้ าครัวเรือนแบบทรายกรองช้า 
(ประเภทรางวัล พัฒนาการบริการ) ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบฯ  กรมอนามัย  

 
1. ผลการด าเนินงานที่ชัดเจนและวัดผลได้ 
 การพัฒนาระบบปรับปรุงคุณภาพน้ าดื่มส าหรับชุมชนบนพื้นที่สูง โดยการใช้เครื่องกรองน้ าครัวเรือนแบบทราย
กรองช้าได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ผ่านการศึกษาวิจัยและพัฒนาต่อยอดจากรูปแบบต่างๆ มีประชาชนได้รับประโยชน์ 
จากการรับมอบเครื่องกรองน้ า จ านวน 160 เครื่อง ใน 29 ชุมชน ครอบคลุมประชาชนจ านวน 6,366 คน ดัง
รายละเอียดดังนี้   
 1.1 วิจัย เพื่อพัฒนารูปแบบจากเคร่ืองกรองน้ าระบบสองถังและถังเดี่ยวใช้ถังตกตะกอน มาเป็นเครื่องกรองน้ า
แบบถังเดี่ยว (ไม่มีฝาปิด โมเดลบ้านห้วยหมาก-ลาง) ภายใต้โครงการวิจัยการพัฒนาคุณภาพน้ าประปาภูเขาแบบมี
ส่วนร่วมในชุมชนชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง ปี 2556 ณ บ.ห้วยหมาก-ลาง ต.ห้วยโปุง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน โดยได้
ส่งมอบเคร่ืองกรองน้ าส าหรับทดลองใช้ให้กับประชาชน บ.ห้วยหมาก-ลาง จ านวน 70 ชุด/70 ครัวเรือน มีประชาชน
ในหมู่บ้านได้ดื่มน้ าสะอาด จ านวน 236 คน ภายหลังการติดตามการทดลองใช้พบว่า เครื่องกรองน้ า มีประสิทธิภาพ 
ในการกรองเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียและฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย 92-100 %  
 1.2 ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับประชาชนและเจ้าหน้าที่ บ.ใหม่ห้วยหวาย บ.ทุ่งมะขามปูอม บ.พอนอคี อ.เมือง 
จ.แม่ฮ่องสอน ในการท าเครื่องกรองน้ าครัวเรือนแบบทรายกรองช้า และส่งมอบให้กับชาวบ้าน ส าหรับทดลองใช้ 
จ านวน 30 ชุด ซึ่งประชาชนใน 3 หมู่บ้าน ได้รับประโยชน์จากการขยายผล จ านวน 744 คน การติดตามผลการ
ทดลองใช้ พบว่า ชุมชนให้การตอบรับที่ดีและต้องการมีระบบกรองใช้ทุกครัวเรือน  
 ในการนี้ ครูอาสาสมัคร ประจ าศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟูาหลวง” บ.ใหม่ห้วยหวาย ได้น า
ความรู้ไปขยายผลและจัดท าเพิ่ม จ านวน 10 ชุด ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/รพ.สต. ในการถ่ายทอดความรู้และ
ประชาชนมีส่วนร่วมในขั้นตอนการผลิต โดยศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ฯ ได้สนับสนุนคู่มือการท าเครื่องกรองน้ าและชุด
ทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียอย่างง่าย เพื่อใช้ในการเฝูาระวัง  
 1.3 ศึกษาวิจัย พัฒนาต่อยอด ใน 2 ประเด็น ได้แก่ การพัฒนารูปแบบของเคร่ืองกรองน้ า และขยายผลการน า
เครื่องกรองน้ าไปใช้ ภายใต้โครงการขยายผลการถ่ายทอดองคค์วามรู้ นวัตกรรม เคร่ืองกรองน้ าครัวเรือนแบบทราย
กรองช้า ซึ่งได้รับทุนจากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ในปี 2559 – 2560 
  1.3.1 ปรับปรุงรูปแบบเครื่องกรองน้ า ตามข้อเสนอแนะจากภาคีเครือข่ายในพื้นที่ อาทิ สาธารณสุขอ าเภอ
ขุนยวม เสนอให้เพิ่มการปูองกันแมลง ยุง หรือสัตว์ที่จะเป็นพาหะน าโรคลงไปวางไข่ในเครื่องกรองน้ า โดยเพิ่มฝาปิด 
และแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดสีขาว เจาะรูให้น้ าผ่านได้ เพื่อใช้ในการกรองของแข็ง ตะกอนขนาดใหญ่ สัตว์ขนาดเล็กที่ไหล
มากับแหล่งน้ า ผลการปรับปรุง พบว่า รูปลักษณ์ของเคร่ืองกรองน้ ามีความสะอาด น่าใช้ มีภาชะฝาปิดที่มิดชิด ติดตั้ง
สะดวก โดยการต่อก๊อกน้ าลงผ่านระบบกรองได้โดยตรง ล้างท าความสะอาดง่าย แค่เพียงท าการล้างย้อนไล่ตะกอน ก็
สามารถใช้งานได้ตามปกติ ภายหลังการปรับปรุง ได้ตรวจสอบคุณภาพน้ า พบว่า สามารถลดการปนเปื้อนเชื้อโคลิ
ฟอร์มแบคทีเรียได้ 90.57- 99.49% ส่วนคุณภาพด้านกายภาพ ด้านเคมีและโลหะหนักอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
น้ าประปาดื่มได้ กรมอนามัย จึงได้ท าการถ่ายทอดองค์ความรู้ ขยายผลไปในพื้นที่ต่าง ๆ 
 1.3.2 ขยายผลในพื้นที่ด าเนินโครงการตามพระราชด าริ จ านวน 2 พื้นที่ ครอบคลุม 3 จังหวัด 4 อ าเภอ 4 
ต าบล ได้แก่ โครงการรักษ์น้ าเพื่อพระแม่ของแผ่นดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครอบคลุม 2 ต าบล ได้แก่ ต.ห้วยโปุง ต.แม่อู
คอ จ.แม่ฮ่องสอน จ านวน 10 หมู่บ้าน จ.เชียงใหม่ และ จ.ตาก ในพื้นที่ โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่น

 2 
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ทุรกันดาร อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราช ฯ สยามบรมราชกุมารี  (โครงการ กพด.) ต.นาเกียน 
จ.เชียงใหม่ และ ต.แม่หละ จ.ตาก รวมทั้งสิ้น 16 หมู่บ้าน โดยส่งมอบเครื่องกรองน้ าส าหรับการทดลองใช้ในพื้นที่ 
จ านวน 60 ชุด ประชาชน ภาคีเครือข่าย ได้รับประโยชน์จากการขยายผล จ านวนทั้งสิ้น 5,553 คน  
 ผลลัพธ์จากการด าเนินงาน  
 1. ความพึงพอใจต่อการได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตเครื่องกรองน้ า พบว่า ผู้ได้รับความรู้มีความพึง
พอใจในระดับมากที่สุด ร้อยละ 60 มีความพึงใจต่อรูปแบบ/รูปลักษณ์ในระดับมาก ร้อยละ 70  ส่วนความพึงพอใจต่อ
การใช้เคร่ืองกรองน้ าในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 52.5 (ข้อมูลจากผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และผู้
ทดลองใช้ จ านวน 132 คน สอบถามจากผู้ใช้ใน จ.แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ และตาก)  
 2. สถิติการเจ็บปุวยจากโรคที่มีอาหารและน้ าเป็นสื่อ คือ โรคท้องร่วง (ที่มา : 
รพ.สต.บ้านห้วยหมาก-ลาง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน) พบว่า ปี 2558-2560 มีจ านวน
ผู้ปุวย 196 ราย (ประชากร 2,082 คน), 120 ราย (ประชากร 2,077 คน), 91 
ราย (ประชากร 2,079 คน) ตามล าดับ ซึ่งอัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคท้องร่วง
ลดลงอย่างต่อเนื่อง (แสดงดังกราฟอัตราปุวยโรคท้องร่วงฯ) เกิดจากปัจจัยส าคัญ
ที่ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคนั้น คือ การมีระบบปรับปรุงคุณภาพน้ าบริโภค
ด้วยเครื่องกรองน้ าครัวเรือนแบบทรายกรองช้า  
 3. คุณภาพน้ าที่ผ่านการกรองจากเครื่องกรองน้ า ตรวจวิเคราะห์โดยศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย ยืนยันว่ามี
ประสิทธิภาพในการกรองเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียและฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรียได้ 90.57–99.49 % (ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ
สภาพแหล่งน้ าแต่ละพื้นที่) ส่วนคุณภาพทางกายภาพ เคมี และโลหะหนัก อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ าประปาดื่มได้ จึงเป็นการ
เพิ่มทางเลือกส าหรับประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดหาเครื่องกรองน้ าที่เหมาะสมกับบริบทชุมชนพื้นที่สูง 
 4. ต้นทุนในการผลิตเครื่องกรองน้ า ราคาชุดละ 800 บาท ซึ่งมีราคาถูก (ขึ้นอยู่กับค่าขนส่งและราคาวัสดุแต่ละพื้นที่) 
เมื่อเปรียบเทียบราคาเครื่องกรองน้ าตามท้องตลาด (ชุดละ 3,000-5,000 บาท) ครัวเรือนแบบทรายกรองช้าราคาต่ ากว่า 3-5 เท่า 
 
 
 
 
 
 

2. การขยายผลการด าเนินการหรือแผนในระยะต่อไป 
 2.1 ขยายผลไปในพื้นที่โครงการรักษ์น้ าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ าน่าน ปี 2561 ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายและแกนน าชุมชนในการจัดการน้ าบริโภค ระหว่างวันที่ 24-25 ม.ค. 2561 มีจ านวนผู้เข้าร่วม
เรียนรู้ 60 คน 
 2.2 เผยแพร่ผ่านการน าเสนอในเวทีวิชาการ ในรูปแบบระดับประเทศ ดังนี้ 
  (1) รูปแบบนิทรรศการ ในการประชุม PP&P ภาคเหนือ ณ โรงแรมทอปแลนด์จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 2-4 
มิ.ย. 2560 มีผู้เข้าประชุม จ านวน 1,000 คน  
  (2) รูปแบบนิทรรศการ ในการประชุมพัฒนาศักยภาพ อสม. ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 
จังหวัดเชียงใหม ่ระหว่างวันที่ 5-6 มิ.ย. 2560 มีผู้เข้าประชุม จ านวน 70 คน 
  (3) รูปแบบนิทรรศการ ในการประชุมสรุปผลการด าเนินงานและจัดท าแผนการด าเนินงานพัฒนาหมู่บ้านเพื่อ
ความมั่นคงและหมู่บ้านยามชายแดน วันที่ 2-3 ก.ค. 2560 ณ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง มีผู้เข้าประชุม จ านวน 100 คน 
  (4) รูปแบบ Like Talk ระดับภาคเหนือ season 3 ระหว่างวันที่ 2–4 เม.ย. 2561 ณ โรงแรมวังจันทร์ ริ
เวอรว์ิว จังหวดัพิษณุโลก ได้รับรางวัลชมเชยด้านนวัตกรรม  

การประเมินความพึงพอใจ 

การสาธติและการถ่ายทอดองค์ความรู้ จังหวัดแมฮ่่องสอน  
เชียงใหม่ และจังหวัดตาก 

การเก็บตัวอย่างน้ า 
เพื่อทดสอบประสิทธิภาพ 

ส 

การรับฟังความคดิเห็น 
จากเครือข่าย 

หมายเหตุ* พิจารณาจากพ้ืนที่ได้รับเครื่องกรองสูงสุด 

http://do1.hss.moph.go.th/index.php/en/
http://do1.hss.moph.go.th/index.php/en/
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  (5) ประกวดระดับกรมอนามัย  LIKE Talk Award Final Round ตอน DOH Innovation  วันที่ 23 พ.ค. 
2561 ณ ห้องประชุมก าธรสุวรรณกิจ กรมอนามัย (ภาพข่าว : http://hhdc.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=1618) 
  (6) รูปแบบวารสารวิชาการ วารสารส านักสุขาภิบาลอาหารและน้ า กรมอนามัย ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (ก.พ.-พ.ค.60) 
 
  
 
 
    
Next step 
 1. ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนา (R&D) เพื่อพัฒนารูปแบบหรือประสิทธิภาพของเครื่องกรองน้ า ในมิติต่างๆ อาทิ 
รูปแบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องกรองน้ า โดยการเพิ่มสารกรอง คือ ถ่าน ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
โมเดลที่ 1 -5 และศึกษาวิจัยเปรียบเทียบระหว่างชุมชนที่ใช้เครื่องกรองน้ าและไม่มีการใช้เครื่องกรองน้ า ในการลด
อัตราการเจ็บปุวยจากโรคที่มีน้ าและอาหารเป็นสื่อ 
 2. จดอนุสิทธิบัตรผลงาน ในนามกรมอนามัย และผลักดันน าสู่เวทีระดับนานาชาติ 
 3. แสวงหาความร่วมมือระดับประเทศ เพื่อพัฒนาให้เป็นนวัตกรรมและศึกษาวิจัยในชั้นเรียน ระดับ
มหาวิทยาลัย โดยความร่วมมือกับภาคการศึกษา (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง) และแสวงหาความร่วมมือ 
(Collaboration) เพื่อจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง อาทิ เขตสุขภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีพื้นที่กลุ่มชาติพันธุ์
หรือพื้นที่ชายขอบ 
 4. ใช้หลักการตลาดเชิงสังคม (Social Marketing) ขยายผลผ่านการน าเสนอในเวทีวิชาการระดับพื้นที่ ระดับ
เขต ระดับจังหวัดและระดับประเทศ เพื่อเพิ่มการรับรู้และเข้าถึงผลงาน  
3. การแสดงให้เห็นถึงความยั่งยืนของโครงการ 
 3.1 พัฒนาคู่มือเครื่องกรองน้ าครัวเรือนแบบทรายกรองช้า จัดท าสื่อวีดีทัศน์ ให้เข้าใจง่าย และส่งมอบให้กับ
ภาคีเครือข่าย เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา ขยายผล และการน าไปใช้ประโยชน์ 
 3.2 กิจกรรมการปรับปรุงคุณภาพน้ าบริโภคโดยเครื่องกรองน้ าครัวเรือนแบบทรายกรองช้า ได้รับการบรรจุลง
ในแผนปฏิบัติการโครงการรักษ์น้ าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน (จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน เชียงราย และจังหวัดน่าน) 
 3.3 น ากลไกการกรองไปพฒันาต่อยอดเป็นระบบกรองขนาด 100 ลิตร ซึ่งได้มีการติดตั้งและทดลองใช้ จ านวน 
2 หมู่บ้าน  คือ บ.พอนอคี อ.เมืองแม่ฮ่องสอน และ บ.สาม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน  
 3.4 ภาคีเครือข่าย (สสจ.เชียงราย โดย ผอ.รพ.สต.เล่าลิ่ว อ.แม่ฟูาหลวง จ.เชียงราย) ได้น านวัตกรรมไปขยาย
ผล พัฒนาต่อยอด เป็นรูปแบบการปรับปรุงคุณภาพน้ าบริโภคในพื้นที่โครงการรักษ์น้ าลุ่มน้ าค า จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 
23 – 24 เม.ย. 2561 และ สสจ.น่าน มีแผนขยายผลในเดือน ส.ค. 2561 
 
 
 

 
 
 
 
 

จัดนิทรรศการ PP&P ภาคเหนือ นิทรรศการประชุมสรุปการด าเนินงาน
หมู่บ้าน พมพ.และยามชายแดน 

จัดนิทรรศการ  
สบส.เขต 1 เชียงใหม ่

Like Talk ภาคเหนือ 

คู่มือ 
เคร่ืองกรองน้ า 

ขยายผลโดย 
รพสต.เล่าลิ่ว จังหวัดเชียงราย 

การพัฒนาระบบกรองขนาดใหญ่ 
ณ ศูนย์เด็กเล็กบา้นพอนอค ีจ.แมฮ่่องสอน 

การพัฒนาระบบกรองขนาดใหญ่ 
ณ ชุมชนบ้านสาม อ.แมล่าน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 

http://hhdc.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=1618
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แบบฟอร์มการจัดส่งข้อมูลเพิ่มเติม สาขา รางวัลบริการภาครัฐ ประจ าปี พ.ศ. 2561 (3 หน้า) 
ส าหรับกลุ่มผลงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลฯ รอบที่ 1 ที่อยู่ในเกณฑ์ท่ีจะได้รับรางวัล “ระดับด”ี 

ผลงานเรื่อง การพัฒนาศนูย์การเรียนรู้ดา้นส่งเสริมสุขภาพในศูนย์การคา้  
(ประเภทรางวัล พัฒนาการบริการ) ศูนย์อนามัยท่ี 9 นครราชสีมา กรมอนามัย 

 
1. ผลการด าเนินงานที่ชัดเจนและวัดผลได้ (ควรแสดงตัววัดและผลการด าเนินการเป็นสถิติหรอืตัวเลขท่ีชัดเจน) 

การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพในศูนย์การค้า มีการบูรณาการประสานภาคีเครือข่ายในระดับ
จังหวัด อาทิ บริษัท เดอะมอลล์ราชสีมา จ ากัด สสจ.นครราชสีมา รพ.มหาราช
นครราชสีมา ส านักงานปูองกันและควบคุมโรคที่ 9 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 รร.เตรียม
อุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา ส านักงานประกันสังคม ส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ รพ.เซนต์เมรี ่ ภายใต้ความร่วมมือแบบ  Private Public 
Partnership (PPP) ท าให้เกิดศูนย์บริการด้านส่งเสริมสุขภาพแบบเบ็ดเสร็จจุดเดียว 
(One stop service) ที่ดูแลประชาชนครอบคลุมทุกมิติ ทุกกลุ่มวัย ได้แก่  

1) การดูแลหญิงตั้งครรภ์ มารดาให้นมบุตร ให้ค าปรึกษานมแม่ ห้องบีบน้ านม การฝากเก็บน้ านม 2) การตรวจ
พัฒนาการเด็ก การฉีดวัคซีนในเด็ก 3) การดูแลสุขภาพวัยรุ่น ให้ค าปรึกษาด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การตั้งครรภ์ไม่
พึงประสงค์ การคุมก าเนิด 4) การดูแลสุขภาพวัยท างาน ให้ค าปรึกษาด้านอาหาร ออกก าลังกาย การตรวจคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูก และมะเร็งเต้านม กิจกรรมคนไทยไร้พุง เลิกบุหรี่ชีวีสดใส 5) การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ให้ค าปรึกษาการดูแล
สุขภาพ การปูองกันอุบัติเหตุ การปูองกันกลุ่มโรคทางสูงอายุ (Geriatric syndromes) 6) การส่งเสริมสุขภาพในช่องปาก
และบริการทันตกรรม 7) การตรวจรักษาโรคทั่วไป โรคเรื้อรัง การดูแลผู้ปุวยฉุกเฉิน การดูแลต่อเนื่องจากโรงพยาบาลใหญ่ 
อาทิ ฉีดยา ฉีดวัคซีน ท าแผล 8) การให้บริการด้านสิทธิการรักษา ทั้งหลักประกันสุขภาพ ประกันสังคม สิทธิเบิกจ่ายตรง 
และสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น 9) กิจกรรมสร้างกระแสเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ อาทิ เทศกาลวาเลนไทน์ วันแม่ 
สงกรานต์ เป็นต้น 10) เป็นต้นแบบด้านสถานบริการที่เป็นมิตรส าหรับวัยรุ่นและเยาวชน (YFHS)  

โดยประชาชนชาวไทยหรือต่างชาติสามารถเข้าถึงด้วยความสะดวก รวดเร็ว เท่าเทียมกัน ซึ่งเดิมไม่มีต่างชาติ
เข้ามาใช้บริการ เมื่อศูนย์ฯมีการพัฒนาและขยายกิจกรรมการด าเนินงาน ท าให้มีกลุ่มเปูาหมายหลายเชื้อชาติเข้าถึง
บริการ อาทิ ลาว กัมพูชา พม่า เยอรมัน อังกฤษ ฮอลแลนด์ ฟิลิปปินส์ ออสเตรเลีย เกาหลี มีการให้บริการโดยไม่
เลือกปฏิบัติรวมถึงเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานอื่นน าไปใช้ตามบริบทของพื้นที่ ดังนี้  

1.1 เพิ่มผลประโยชน์แก่ประชาชนโดยตรง 
1.1.1 อ านวยความสะดวกและเพิม่การเข้าถึงด้านการสง่เสริมสุขภาพของประชาชน ตามล าดับขัน้การพัฒนา ดังนี ้ 

ปีงบประมาณ การพัฒนา บทเรียนการด าเนินงานเพ่ือพัฒนา 
2545 จัดตั้งมุมเพื่อนใจ

วัยรุ่น 
ในระยะแรกรูปแบบกิจกรรมมุ่งเน้นกลุ่มเปูาหมายเฉพาะวัยรุ่น ซึ่งเข้าถึงบริการ 1,825 ครั้ง/ปี แต่
เนื่องจากเป็นหน่วยงานภาครัฐที่อยู่ในศูนย์การค้าจึงท าให้ประชาชนทั่วไปขอรับบริการที่หลากหลาย 
ดงันั้นจึงวางแผนขยายกิจกรรมการด าเนินงานให้ครอบคลุมทุกกลุ่มวัยตามความต้องการของประชาชน 

2546-2548 ศูนยส์าธติรปูแบบ
บริการส่งเสรมิ
สุขภาพในพื้นที่พิเศษ 

ขยายระบบบริการด้านส่งเสริมสุขภาพครอบคลุมทุกกลุม่วัย แต่บุคลากรไมเ่พียงพอ จึงจ ากัดเวลา
ให้บริการ เฉพาะในเวลาราชการ จ านวนประชาชนเข้าถึงเฉลีย่ 3,650 ครั้ง/ป ี

2549-2557 ศูนย์บริการและการ
เรียนรูด้้านสุขภาพ 

- จัดเป็นแหล่งเรียนรูค้วบคู่กับระบบบริการสุขภาพประชาชน ครอบคลุมทุกกลุม่วัย  
- ขยายเวลาการให้บริการ วันจันทร์-ศุกร์ ให้บริการ11.00-20.00 น. และวันหยดุราชการให้บริการ 
13.00-20.00 น.  มีกลุ่มเปูาหมายเพิ่มขึ้น เป็นจ านวนเฉลี่ย 7,300 ครั้ง/ป ี

2558  
ถึงปัจจุบัน 

ศูนย์การเรียนรูด้้าน
ส่งเสริมสุขภาพ 

- เพิ่มการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย และขยายเวลาการให้บริการเป็น 10.00-20.30 น. โดยเครือข่ายมีส่วนร่วม
ด าเนินงาน  

 3 
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- จัดแหล่งเรียนรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพตามพันธกิจ กรมอนามัย 
- ปรับกระบวนการท างานแบบ LEAN น าเทคโนโลยีมาใชก้ลุ่มเปูาหมายท่ีเข้าถงึศูนย์ฯกว่า 18,250 ครั้ง/ปี ท้ังท่ี
ลงทะเบยีนผ่าน Hosxp และขอรับการปรึกษาท่ีไม่ได้ลงทะเบียนผ่าน Hosxp 

 
 
 
 
 
 
1.1.2 สถานะสุขภาพของประชาชนในเขตจังหวัดนครราชสีมาดีขึ้น ดังนี้ 

กลุ่มเป้าหมาย 
เปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้ 

ปี 2557 ปี 2560 ระดับประเทศ ปี 
2560 

- ทารกน้ าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม (ร้อยละ) 8.31 5.1 5.88 
- เด็กอายุต่ ากว่า 6 เดือนได้กินนมแม่อย่างเดียว (ร้อยละ) 37.07 86.45 64.89 
- เด็กอายุต่ ากว่า 5 ป ีมีพัฒนาการสมวัย (ร้อยละ) 98.9 96.7 95.86 
- เด็กวัยเรียนมีภาวะเริม่อ้วนและอ้วน (ร้อยละ) 15.9 10.97 12.74 
- อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอาย ุ15 – 19 ปี (ต่อพันการ
เกิดมีชีพ) 

37 33.43 29.79 

- อัตราอุบัติการณ์การเกิดโรคเบาหวาน (ต่อแสนประชากร) 1,064 580.5 583.60 
- อัตราอุบัติการณ์การเกิดโรคความดันโลหิตสูง (ต่อแสน
ประชากร) 

1,635 1381.13 1,356.67 

ฐานขอ้มูล : Korat reportและ HDC report 

 1.1.3 เพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการ โดยน าเทคโนโลยีมาใช้ในการลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาในการให้บริการสุขภาพ เดิมใช้เวลา 68 - 89 นาที เหลือเพียง 30 - 41 นาที สอดแทรกกิจกรรมการส่งเสริม 
สุขภาพให้เหมาะสมตามช่วงวัย ไม่จ่ายยาเกินความจ าเป็นแต่ให้ความรู้และค าปรึกษาในการดูแลสุขภาพตนเอง 

1.1.4 มีภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน สถานศึกษา องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ ที่เข้ามามีส่วน
ร่วมด าเนินการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพ มากกว่า 30 แห่ง โดยสนับสนุนด้านบุคลากร งบประมาณ 
สถานที่ในการด าเนินการดังกล่าว สามารถประหยัดงบประมาณได้ประมาณ 1,722,000 บาท/ปี   

1.1.5 หน่วยงานมาศึกษาดูงานมากกว่า 20 แห่ง ถ่ายทอดผ่านรูปแบบต่างๆ เช่น เปิดบ้านอุ่นไอรัก เปิดบ้าน
เรียนรู้ดูงานศูนย์อนามัยที่ 9 เผยแพร่ข้อมูลผ่าน fact sheet และเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ YFHS เกี่ยวกับการประเมินรับรอง
มาตรฐานโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 9 ซึ่งปัจจุบันผ่านการรับรองมาตรฐาน 89 แห่ง และมีหน่วยงานนอกพื้นที่น าไปเปิด
ในศูนย์การค้าเพิ่มอีก 1 แห่ง คือ ศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี ซึ่งหน่วยงานที่ศึกษาดูงานได้ให้ความคิดเห็นต่อการพัฒนา ดังนี้ 
“ได้รับฟังสาระที่เป็นประโยชน์ในการบริการประชาชนและเป็นแหล่งเผยแพร่ ความรู้ต่างๆของกรมอนามัย เช่น มีคลินิกท า
ฟัน มีแพทย์ช่วยตรวจและรักษา ประชาชนที่มารับบริการมากมาย เป็น ประโยชน์อย่างยิ่ง มีบริการส าหรับวัยรุ่น มุมนมแม่ 
ขอให้เป็นต้นแบบและเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ศูนย์ต่างๆที่มาเรียนรู้ต่อไป” นพ.ณัฐพร วงษ์ศุทธิภากร และคณะ 1-2 ส.ค. 2558 

1.2 ลดการใช้ทรัพยากร  
1.2.1  เปลี่ยนการบันทึกจาก OPD card เป็น Visit slip ขนาดเล็ก ท าใหอ้งค์กรลดปริมาณการใช้กระดาษ 10.8% 
1.2.2  ใช้รูปแบบสื่ออิเล็กทรอนกิส์ share ผ่านไลน ์หรือรูปภาพ เพิ่มช่องทางการสื่อสาร ลดตน้ทนุการผลิตสื่อ 
1.2.3  ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคเร้ือรัง เช่น ความดันโลหิตสูง สามารถประหยัดงบประมาณได้ 68,870 

บาท/ปี  โดยมุ่งเน้นการสร้างความตระหนักและให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพตนเอง  
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1.2.4  หน่วยบริการตั้งอยู่ในเมือง มีการคมนาคมที่สะดวก ท าให้ลดค่าใช้จ่ายในการเดิน กรณีส่งต่อมีรถของ
ศูนย์การค้าและรถฉุกเฉิน 1669 ระบบข้อมูลผู้รับบริการเชื่อมต่อผ่านระบบเครือข่ายเสมือน (VPN) กับส านักงานใหญ่  

1.3 สร้างคุณค่าทางดา้นจติใจให้กับประชาชน 
1.3.1 ความพงึพอใจของประชาชนต่อบริการฯ เพิ่มขึน้ ในป ี2558-2560 ร้อยละ 85, 97.9, 94.2 ตามล าดบั 
1.3.2 ประชาชนสามารถเลือกช่วงเวลาในการเข้ารับบริการด้านสุขภาพตามความสะดวก โดยบางกรณี

ไม่เสียค่าใช้จ่าย ส่วนกรณีที่มีค่าใช้จ่ายสามารถแสดงบัตรประชาชนจะได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายและเป็นธรรม 
2. การขยายผลการด าเนินการหรือแผนในระยะต่อไป 

2.1 หน่วยงานมีการขยายผลการด าเนินงานผ่านช่องทางดังนี้ 
2.1.1 การน าเสนอผา่นหนงัสือเรื่องเล่า “รูปแบบการสง่เสริมสขุภาพแนวใหม่” ISBN 

978-974-518-408-4 
2.1.2 การน าเสนอผ่านกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เปิดบ้านดูงานศูนย์อนามัยที่ 9 และมี

หน่วยงานจากต่างประเทศมาศึกษาดูงานคือ CHINA POPULATION WELFARE FOUNDATION  
2.1.3 การน าเสนอ Clip VDO ผ่าน YouTube, Facebook  
2.1.4 การน าเสนอผลงานผา่นกจิกรรม “เรื่องเล่า เร้าพลัง สร้างสรรค์ กรมอนามัย” 

LIKE Talk Award Season 3 โดยได้รับโล่รางวลัรองชนะเลิศอันดับ 2 
2.2 Next Step การขยายผลการด าเนินงาน ในระดับเขตและประเทศต่อไป ดังนี้ 

2.2.1 ขับเคลื่อนและผลักดันการด าเนินงาน ความรอบรู้ด้านสุขภาพ เพื่อการส่งเสริม
สุขภาพของประชาชน ให้อยู่ในแผนการด าเนินงานของเขตสุขภาพที่ 9 ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นสังคมรอบรู้ด้านสุขภาพ  

2.2.2 ขับเคลื่อนและขยายผลในระดับพื้นที่ เป็นต้นแบบและขยายเครือข่ายในพื้นที่เขตสุขภาพและ
พื้นที่ใกล้เคียงทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ภายใต้เปูาหมายด้านส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชน ด้วยการสร้างช่องทางที่
หลากหลาย ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน ผ่านการเผยแพร่รูปแบบศูนย์เรียนรู้ รูปแบบการพัฒนา และ
ผลผลิต เพื่อให้เกิดมุมมองและแนวคิดน าไปสู่การพัฒนากระบวนการส่งเสริมสุขภาพของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 
3. การแสดงให้เห็นถึงความยั่งยืนของโครงการ 

การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพในศูนย์การค้า มีจุดเริ่มต้นจากการจัดตั้งมุมเพื่อนใจวัยรุ่น ตั้งแต่ปี 2545 
ซึ่งต่อมาได้พัฒนาให้ครอบคลุมทุกกลุ่มวัย อย่างต่อเนื่อง 13 ปี และพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพในปี 2558 ถึง
ปัจจุบัน รวมระยะเวลา 16 ปี ซึ่งระยะเวลาดังกล่าวท าให้มั่นใจได้ว่าสามารถ เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพที่ยั่งยืนได้ 
การด าเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพ
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัย มุ่งเน้นมิติด้านประชาชน ซึ่ง
สอดคล้องกับนโยบายที่มุ่งเน้นความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในการให้บริการของภาครัฐให้สามารถเข้าถึงระบบบริการ
สุขภาพได้อย่างสะดวก สามารถเข้ารับบริการนอกเวลาราชการได้ ทั้งนี้เป็นกลไกเชื่อมต่อเปูาหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ตาม
เปูาประสงค์ ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายมีความรอบรู้ด้านสุขภาพเพิ่มขึ้นส่งผลให้การเจ็บปุวยและตายจากโรคที่
ปูองกันได้ลดลง รวมถึงการพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคม เป็นปัจจัยหนึ่งที่สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือ ระหว่างภาคเอกชนกับ
หน่วยงานรัฐบาล ในการท ากิจกรรมเพื่อรับผิดชอบสังคมขององค์กรเอกชน ภายใต้หลัก จริยธรรมและการจัดการที่ดี  

นอกจากนี้ เพื่อการรองรับต่อจ านวนประชากรที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต เนื่องจากในปี 2561 รัฐบาลมีโครงการ
ก่อสร้างรถไฟฟูาความเร็วสูง (กรุงเทพฯ-นครราชสีมา) โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ซึ่งท าให้เกิดการ
เคลื่อนย้ายแรงงานสู่จังหวัดนครราชสีมา ดังนั้นการให้บริการและส่งเสริมสุขภาพประชาชนจึงถือเป็นปัจจัยขั้นพื้นฐาน
ส าคัญ ที่ประชาชนพึงได้รับ ศูนย์การเรียนรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพในศูนย์การค้าจึงมีบทบาทส าคัญในการให้บริการ เพื่อ
สร้างความตระหนักและยกระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนอย่างยั่งยืน อันจะส่งผลให้การเจ็บปุวยจากโรค
ที่ปูองกันได้ลดลง ท าให้ลดความแออัดในการรับบริการของสถานพยาบาลต่อไป  
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ผลงานที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจ าปี 2561 กรมอนามัย 
(ตามประกาศคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเก่ียวกับการยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการ

ให้บริการของภาครัฐ เรื่อง ผลการพิจารณารางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจ าปี พ.ศ. 2561  
: ส านักงาน ก.พ.ร. เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561) 

 

กรมอนามัยรับการพิจารณาให้รับรางวัลสาขาบริการภาครัฐ ประจ าปี พ.ศ. 2561 ทั้งสิ้น
จ านวน 6 ผลงาน จาก 5 หน่วยงาน ดังต่อไปนี้  
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สรุปการประเมินผลการด าเนินงาน 
กระบวนงานสนับสนุนการส่งผลงานสมัครรับรางวัลบริการภาครัฐ 

ประจ าปี พ.ศ. 2561 

การประเมินผลการด าเนินงาน กระบวนงานสนับสนุนการส่งผลงานสมัครรับรางวัลบริการภาครัฐ 
ประจ าปี พ.ศ. 2561 มีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจและรวบรวมความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อ 1) ด้านรูปแบบ
กิจกรรมเพ่ือเพ่ิมคุณค่าของผลงาน 2) ด้านการสนับสนุนและการบริการ  

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือน าไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการด าเนินงานในปี
ถัดไป โดยใช้แบบประเมินผลการด าเนินงาน ผ่านระบบ Online เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย บุคลากรของหน่วยงานสังกัดกรมอนามัย ที่เข้าร่วมในกระบวนการและ/หรือส่งผล
งานสมัครรับรางวัลบริการภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2561 ซึ่งมีผู้เขียน/ผู้ประสาน/ผู้เกี่ยวข้อง ตอบแบบประเมิน 
จ านวนทั้งสิ้น 20 คน แบ่งเป็นผู้ที่เข้าร่วมในกระบวนการและส่งผลงาน จ านวน 18 คน (ร้อยละ 90) และเป็นผู้
ที่เก่ียวข้องแต่ไม่ได้ส่งผลงานสมัครจ านวน 2 คน (ร้อยละ 10) ดังแผนภูม ิ1 

แผนภูมิ 1 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินต่อสถานการณ์ส่งผลงาน ต่อสถานะการ
ส่งผลงาน สมัครรับรางวัลในปี พ.ศ. 2561 

 

ส่งผลงาน  
18 (90%) 

ไม่ได้ส่งผลงาน 
2 (10%) 

จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมิน 
ต่อสถานะการส่งผลงาน สมัครรับรางวัลในปี พ.ศ. 2561  
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้ตอบแบบประเมิน 
แผนภูมิ 2 แสดงข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบประเมินแบ่งตามสายงาน 

 
 จากข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบประเมิน จ านวนทั้งหมด 20 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นบุคลากรกรม
อนามัยที่สังกัดอยู่ส่วนภูมิภาค จ านวน 12 คน (ร้อยละ 67) รองลงมา เป็นบุคลากรกรมอนามัยที่สังกัดอยู่
หน่วยงานส่วนกลาง สายส่งเสริมสุขภาพ จ านวน 3 คน (ร้อยละ 17) สายสนับสนุน จ านวน 2 คน (ร้อยละ 11) 
และน้อยที่สุด สายอนามัยสิ่งแวดล้อม จ านวน 1 คน (ร้อยละ 5)  
 

แผนภูมิ 3 แสดงช่องทางการสื่อสารเรื่องการส่งผลงานสมัครรับรางวัล ประจ าปี 2561 ที่ผู้ตอบแบบ
ประเมินได้รับ (1 คน สามารถรับสารได้มากกว่า 1 ช่องทาง) 

 
 กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้สื่อสารประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเรื่องการส่งผลงานสมัครรับรางวัล
บริการภาครัฐ ผ่านช่องทางการสื ่อสารที่หลากหลาย จากข้อมูลการตอบแบบประเมิน ซึ ่งผู ้ตอบแบบ
ประเมิน 1 คน สามารถรับการสื่อสารได้มากกว่า 1 ช่องทาง และพบว่าส่วนใหญ่ได้รับการสื่อสารผ่านช่องทาง 
หนังสือราชการ จ านวน 18 คน (ร้อยละ 49) รองลงมาคือ ช่องทาง ไลน์กลุ่ม TPSA กรมอนามัย จ านวน 
13 คน (ร้อยละ 35) เว็บไซต์กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จ านวน 3 คน (ร้อยละ 8) อีเมลส่วนตัว จ านวน 2 คน 
(ร้อยละ 5) และอีกหนึ่งช่องทาง คือการบอกต่อ จ านวน 1 คน (ร้อยละ 3) ตามล าดับ 

ส่วนภูมิภาค  12 
(67%) 

ส่วนกลาง (ส่งเสริม
สุขภาพ) 
3 (17%) 

ส่วนกลาง 
(สนับสนุน) 
2 (11%) 

ส่วนกลาง 
(สิ่งแวดล้อม)  

1 (5%) 

แสดงข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบประเมินแบ่งตามสายงาน 

ไลน์กลุ่ม TPSA 
กรมอนามัย 13  

(35%) 

หนังสือราชการ 
18 (49%) 

เมลส่วนตัว 
2 (5%) 

เว็บไซต์ กพร. 
3  (8%) 

บอกต่อ 1 (3%) 

แสดงช่องทางการสื่อสารที่ได้รับ  
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ส่วนที่ 2 การประเมินผลการด าเนินงานสนับสนุนการส่งผลงานสมัครรับรางวัลบริการภาครัฐ ประจ าปี 
พ.ศ. 2561 
ตาราง 1 แสดงเกณฑ์การเทียบคะแนนเฉลี่ยกับการแปลความหมายระดับความคิดเห็น 

คะแนนเฉลี่ย แปลความหมายระดับความคิดเห็น 
4.21 - 5.00  มากที่สุด 
3.41 - 4.20  มาก 
2.61 - 3.40  ปานกลาง 
1.81 - 2.60  น้อย 
1.00 - 1.80  น้อยที่สุด/ไม่มีเลย 

 
2.1 ระดับความคิดเห็นต่อด้านรูปแบบกิจกรรมเพื่อเพิ่มคุณค่าของผลงาน  

ตาราง 2 แสดงความถี่และร้อยละของระดับความคิดเห็นในการประเมินผลการด าเนินงาน ต่อด้าน
รูปแบบกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมคุณค่าของผลงาน (เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมในกระบวนการและส่งผลงาน จ านวน 18 คน) 

ประเด็นการประเมิน ระดับความคิดเห็น 
จ านวน (ร้อยละ) (n=18) 

MEAN MODE 

5 4 3 2 1 
1) การได้รับความรู้ความเข้าใจที่เป็นประโยชน์
ต่อการเขียนผลงาน จากการประชุมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพผู้เสนอผลงานสมัครรับรางวัลบริการ
ภาครัฐ ประจ าปี พ.ศ. 2561 (22 ธันวาคม 
2560)  

7 9 1 1 0 

4.22 
(84.44) 

4 
(38.89) (50.00) (5.56) (5.56) (0.00) 

2) ช่วงระยะเวลาในการจัดประชุมสื่อสารและ
ช้ีแจงเกณฑ์ จ านวน 1 วัน มีความเหมาะสม 

2 10 4 1 1 3.61 
(72.22) 

4 (11.11) (55.56) (22.22) (5.56) (5.56) 

3) สถานที่จัดประชุม ณ ห้องประชุมก าธร 
สุวรรณกิจ กรมอนามัย 

1 12 5 0 0 3.78 
(75.56) 

4 (5.56) (66.67) (27.78) (0.00) (0.00) 

4) การประชุมการเขียนผลงานเพื่อสมัครรับ
รางวัลบริการภาครัฐ ประจ าปี พ.ศ. 2561 (1-2 
กุมภาพันธ์ 2561) ให้ความรู้ความเข้าใจที่เป็น
ประโยชน์ต่อการเขียนผลงานเพิ่มขึ้น 

8 9 0 1 0 
4.33 

(86.67) 
4 (44.44) (50.00) (0.00) (5.56) (0.00) 

5) ช่วงระยะเวลาในการจัดประชุมเขียนผลงานฯ 
จ านวน 2 วัน มีความเหมาะสม 

3 12 1 2 0 3.89 
(77.78) 

4 (16.67) (66.67) (5.56) (11.11) (0.00) 

6) สถานที่ในการจัดประชุม ณ โรงแรมทีเค แจ้ง
วัฒนะ 

1 15 2 0 0 3.94 
(78.89) 

4 (5.56) (83.33) (11.11) (0.00) (0.00) 
7) วิทยากรสามารถให้ความรู้ ความเข้าใจและ
แนวทางการเขียนผลงานได้อย่างชัดเจน  
(อ.กิตติณัฐ พนมฤทธ์ิ) 

10 7 0 1 0 4.44 
(88.89) 

5 (55.56) (38.89) (0.00) (5.56) (0.00) 
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ประเด็นการประเมิน ระดับความคิดเห็น 
จ านวน (ร้อยละ) (n=18) 

MEAN MODE 

5 4 3 2 1 
8) กระบวนการเพิ่มคุณค่าของผลงานโดยผ่าน
คณะกรรมการพิจารณาผลงาน กรมอนามัยฯ 
เป็นประโยชน์ต่อผลงานที่เสนอส่งสมัคร 

6 10 1 1 0 
4.17 

(83.33) 
4 (33.33) (55.56) (5.56) (5.56) (0.00) 

ระดับความคิดเห็นภาพรวม ด้านรูปแบบกิจกรรมเพื่อเพิ่มคุณค่าของผลงาน 4.05 
(80.97) 

4 

 
จากการประเมินผลการด าเนินงาน ด้านรูปแบบกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมคุณค่าของผลงาน ในปี พ.ศ. 2561

พบว่าประเด็นการประเมิน ที่มีความคิดเห็นสูงสุดคือเรื่อง วิทยากร (อ.กิตติณัฐ พนมฤทธิ์) มีความสามารถ
ในการให้ความรู้ ความเข้าใจและแนวทางการเขียนผลงานได้อย่างชัดเจน อยู่ในระดับความคิดเห็นมากที่สุด 
ร้อยละ 88.89 (MEAN = 4.44, MODE = 4) ประเด็นการประเมินที่มีความคิดเห็นรองลงมา ล าดับ 1) เรื่อง การ
ประชุมการเขียนผลงานเพื่อสมัครรับรางวัลบริการภาครัฐ ประจ าปี พ.ศ. 2561 (1-2 กุมภาพันธ์ 2561) 
ใหค้วามรู้ความเข้าใจที่เป็นประโยชน์ต่อการเขียนผลงานเพิ่มขึ้น อยู่ในระดับความคิดเห็นมากที่สุด ร้อยละ 
86.67 (MEAN = 4.33, MODE = 4) ล าดับ 2) เรื่อง การประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เสนอผลงานสมัครรับ
รางวัลบริการภาครัฐ ประจ าปี พ.ศ. 2561 (22 ธันวาคม 2560) ให้ความรู้ความเข้าใจที่เป็นประโยชน์ต่อ
การเขียนผลงาน อยู่ในระดับความคิดเห็นมากที่สุด ร้อยละ 84.44 (MEAN = 4.22, MODE = 4) ตามล าดับ 

ส่วนประเด็นที่เป็นโอกาสของการพัฒนา (เนื่องจากล าดับความคิดเห็นต่ าสุด) คือ ช่วงระยะเวลาใน
การจัดประชุมสื่อสารและชี้แจงเกณฑ์ จ านวน 1 วัน อยู่ในระดับความคิดเห็นมาก ร้อยละ 72.22 (MEAN = 
3.61, MODE = 4)  
  

2.2 ระดับความคิดเห็นต่อด้านการสนับสนุนและการบริการ 
 ตาราง 3 แสดงความถี่และร้อยละของระดับความคิดเห็นในการประเมินผลการด าเนินงาน ต่อด้าน
การสนับสนุนและการบริการ (เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมในกระบวนการและส่งผลงาน จ านวน 18 คน) 

ประเด็นการประเมิน ระดับความคิดเห็น 
จ านวน (ร้อยละ) (n=18) 

MEAN MODE 

5 4 3 2 1 
1) การสื่อสาร เชิญชวน ประชาสัมพันธ์ เรื่องการ
ส่งผลงานในปี 2561 ได้รับอย่างทั่วถึงและใน
เวลาที่ก าหนด 

5 11 2 0 0 
4.17 

(83.33) 
4 (27.78) (61.11) (11.11) (0.00) (0.00) 

2) การบริการและอ านวยความสะดวก ที่ได้รับ
จากกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ในระหว่างที่ร่วม
การประชุม 

7 11 0 0 0 4.39 
(87.78) 

4 (38.89) (61.11) (0.00) (0.00) (0.00) 

3) การสนับสนุน ประสาน ติดตาม ที่ได้รับจาก 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เมื่อต้องการความ
ช่วยเหลือ (นอกเหนือเวลาจัดประชุม) 

4 14 0 0 0 4.22 
(84.44) 

4 (22.22) (77.78) (0.00) (0.00) (0.00) 
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ประเด็นการประเมิน ระดับความคิดเห็น 
จ านวน (ร้อยละ) (n=18) 

MEAN MODE 

5 4 3 2 1 
4)  กลุ่ มพัฒนาระบบบริหาร  มีความใส่ ใจ 
กระตือรือร้น และพร้อมตอบสนองต่อความ
ต้องการ 

5 12 0 1 0 4.17 
(83.33) 

4 (27.78) (66.67) (0.00) (5.56) (0.00) 

ระดับความคิดเห็นภาพรวม ด้านการสนับสนุนและการบริการ 4.24 
(84.72) 

4 

 
จากการประเมินผลการด าเนินงาน ด้านการสนับสนุนและการบริการ ในปี พ.ศ. 2561 พบว่าประเด็น

การประเมิน ที่มีความคิดเห็นสูงสุดคือเรื่อง การบริการและอ านวยความสะดวก ที่ได้รับจากกลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร ในระหว่างที่ร่วมการประชุม อยู่ในระดับความคิดเห็นมากที่สุด ร้อยละ 87.78 (MEAN = 4.39, 
MODE = 4) ประเด็นการประเมินที่มีความคิดเห็นรองลงมา คือ เรื่อง การสนับสนุน ประสาน ติดตาม ที่ได้รับ
จาก กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เม่ือต้องการความช่วยเหลือ (นอกเหนือเวลาจัดประชุม) อยู่ในระดับความ
คิดเห็นมากที่สุด ร้อยละ 84.44 (MEAN = 4.22, MODE = 4) ตามล าดับ 

ส่วนประเด็นที่เป็นโอกาสของการพัฒนา (เนื่องจากล าดับความคิดเห็นต่ าสุด) คือ เรื่อง การสื่อสาร เชิญชวน 
ประชาสัมพันธ์ เรื่องการส่งผลงานในปี 2561 ได้รับอย่างทั่วถึงและในเวลาที่ก าหนด และ เรื่อง กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร มีความใส่ใจ กระตือรือร้น และพร้อมตอบสนองต่อความต้องการ อยู่ในระดับความคิดเห็นมาก ร้อยละ 
83.33 (MEAN = 4.17, MODE = 4) 
 
ข้อสรุปโดยรวม 

จากการประเมินผลการด าเนินงานในระดับความคิดเห็นภาพรวม ด้านรูปแบบกิจกรรมเพื่อเพิ่ม
คุณค่าของผลงาน อยู่ในระดับความคิดเห็นมาก ร้อยละ 80.97 (MEAN = 4.05, MODE = 4) 

สามารถสรุปได้ว่า กิจกรรมที่ได้จัดขึ้นเพ่ิมคุณค่าของผลงานเป็นรูปแบบที่ท าให้เกิดประโยชน์ต่อการ
เขียนผลงาน ที่จะส่งผลให้ผู้เขียนผลงานมีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมขึ้น ทั้งด้านวิทยากรที่มีความสามารถในการ
ถ่ายทอดแนวทางการเขียนผลงาน การเพ่ิมคุณค่าให้ผลงานโดยผ่านกระบวนการพิจารณาจากคณะกรรมการ
พิจารณาผลงานฯ กรมอนามัย รวมถึงกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเขียนผลงาน โดยผ่านการประชุมชี้แจง
สื่อสารเกณฑ์ และการประชุมเขียนผลงาน 

ส าหรับประเด็นที่เป็นโอกาสพัฒนา คือ ช่วงระยะเวลาของการจัดกิจกรรมให้มีความเหมาะสม 
โดยเฉพาะการประชุมสื่อสารและชี้แจงเกณฑ์ ที่ใช้เวลา 1 วัน ซึ่งอาจไม่เพียงพอต่อการเรียนรู้และท าความ
เข้าใจในเกณฑ์การเขียนผลงาน จึงควรออกแบบและวางแผนให้ระยะเวลามีความเหมาะสมยิ่งขึ้น  

ภาพรวม ด้านการสนับสนุนและการบริการ อยู่ในระดับความคิดเห็นมากที่สุด ร้อยละ 84.72 
(MEAN = 4.24, MODE = 4) 

สามารถสรุปได้ว่า กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร มีการสนับสนุนและบริการด้านข้อมูลการส่งผลงานสมัคร
รับรางวัล แก่ผู้เขียนผลงาน และยังมีประเด็นที่สามารถพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพของการท างานสูงขึ้น ได้แก่ 
1) ด้านการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ที่พบว่า กลุ่มงานของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ได้รับสารจากช่องทาง
หนังสือราชการไม่ทั่วถึง 2) ช่วงระยะเวลาของการจัดกิจกรรมตรงกับกิจกรรมของหน่วยงานอ่ืนที่มี
กลุ่มเปูาหมายเดียวกัน ส่งผลให้ผู้เขียนผลงาน/ผู้สนใจ เสียโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมเขียนผลงาน 
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ส่วนที่ 3 ความต้องการส่งผลงานสมัครรับรางวัลบริการภาครัฐ ในปีต่อไป (ผู้ที่เข้าร่วมในกระบวนการ ที่
ตอบแบบประเมินทั้งหมด จ านวน 20 คน) 

แผนภูมิ 4 แสดงความถี่และร้อยละของความต้องการส่งผลงานสมัครรับรางวัลบริการภาครัฐ ในปี 
พ.ศ. 2562 

 
จากผลการส ารวจความต้องการส่งผลงานสมัครรับรางวัลบริการภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2562 พบว่า 

ส่วนใหญ่มีความต้องการส่งผลงานในปี พ.ศ. 2562 ซึ่งแบ่งเป็น ต้องการและส่งแน่นอน จ านวน 9 คน (ร้อย
ละ 45) ต้องการแต่ไม่แน่ใจ จ านวน 9 คน (ร้อยละ 45) และไม่แน่ใจ จ านวน 2 คน (ร้อยละ 10)  
 
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ผู้ที่เข้าร่วมในกระบวนการ ที่ตอบแบบประเมินทั้งหมด จ านวน 20 คน) 

จากการตอบแบบประเมินผลการด าเนินงาน พบว่า มีผู้ตอบแบบประเมินที่ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม
ต่อกระบวนงานการส่งผลงานสมัครรับรางวัลของกรมอนามัย ในปี พ.ศ. 2562 ดังนี้  

4.2 สิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อกระบวนงานการส่งผลงานสมัครรับรางวัลของกรมอนามัยในปี 2562 
1) ด้านการสื่อสาร  

- เพ่ิมความถี่และความต่อเนื่องในการสื่อสาร 
- การสื่อสารในหน่วยงานมีปัญหา หนังสือส่งไม่ถึงกลุ่มงาน หรือล่าช้า 
- สื่อสารชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางพัฒนาล่วงหน้า เพ่ือความพร้อมในการด าเนินการ 
- การสื่อสาร แบบสองทาง 
- การสื่อสารให้เตรียมผลงานในประเด็นการเขียนให้ตรงกับเกณฑ์การตัดสิน 

2) ด้านการสนับสนุนจากกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
- จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพ เพ่ิมพูนความรู้ใหม่ๆ จากประสบการณ์

ของ good practices 
- มีช่องทาง/คลังความรู้เพ่ือการเรียนรู้ ที่เข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็ว  
- การจัดกิจกรรมประชุมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ ควรหลีกเลี่ยงวันหยุด/ใกล้เทศกาลต่างๆ 

(ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสูง) 
- การร่วมประชุม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านระบบการประชุมทางไกล แต่ขอให้มีการปรับปรุง

ระบบ เช่น ระบบเสียง ติดๆขัดๆ ท าให้ฟังไม่ชัด ไม่ต่อเนื่อง เกิดการรับรู้ที่ไม่มีประสิทธิผล  

ต้องการและ
ส่งแน่นอน,  
9 (45%) 

ต้องการ 
แต่ไม่แน่ใจ 
9 (45%) 

ไม่แน่ใจ,  
2 (10%) 

ความต้องการส่งผลงานรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ
ในปี พ.ศ. 2562 
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- สนับสนุนการเขียนผลงาน ให้ความรู้เรื่องเทคนิคการเขียน ฝึกการคิดการเขียนและน าเสนอ
เชิงระบบ อย่างต่อเนื่อง  

- การมีที่ปรึกษาเฉพาะของผลงาน พร้อมทั้งได้รับข้อเสนอแนะอย่างละเอียดของผลงานแต่
ละเรื่อง 
4.3 สิ่งที่ไม่พึงพอใจในกระบวนงานการส่งผลงานเพ่ือรับรางวัลของกรมอนามัยในปี 2561  

โอกาสในการพัฒนา 
- เสนอแนะให้ด าเนินการต่อเนื่องทุกปี 
- เนื้อหา/หลักเกณฑ์ เน้นด้านแนวคิดและการปฏิบัติของภาคเอกชนเกินไป (ภาครัฐ

ด าเนินการได้ยาก) 
- การจัดประชุมของกรม ตรงกันหลายงาน เสียดายที่พลาดโอกาสของการเรียนรู้ 
- ควรมีการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ เนื่องจากเป็นผลงานที่มีความเฉพาะของแต่ละเรื่อง 
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กระบวนงานสนับสนุนการส่งผลงานสมัครรับรางวัลบริการภาครัฐ ประจ าปี พ.ศ. 2561  

 

การวิเคราะห์ขั้นตอนการด าเนินงาน เพ่ือประเมิน Gap ของแต่ละข้ันตอน ด้วยกรอบเครื่องมือ 
(DOWTIME) และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

ขั้นตอน Gap 
(DOWTIME) 

ข้อเสนอแนะเพื่อการ
พัฒนา 

1.  กพร.  สื่ อสารประชาสัม พันธ์  เชิญ
หน่วยงานส่งผลงานในนามกรมอนามัย ใน
รูปแบบหนังสือราชการ ผ่านทางช่องทาง 
Line ฯ 

E-Excess Processing :  
กระบวนการสื่อสารถึงหน่วยงาน ยัง
ไม่สามารถเข้าถึงได้ทุกกลุ่ม/ฝุาย/
งาน ให้ครอบคลุมได ้

- ใช้กลยุทธ์ด้าน
เ ค รื อ ข่ า ย  เ พ่ื อ
ขับเคลื่อนการท างาน
และการสื่อสารให้ทั่วถึง 

2. หน่วยงานส่งผลงาน มายังกลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร กรมอนามัย 

W-Waiting : เนื่องจากผลของการ
สื่อสารไม่ครอบคลุม ท าให้การส่งผล
งานบางเรื่องด าเนินการได้ล่าช้า 

- 
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ขั้นตอน Gap 
(DOWTIME) 

ข้อเสนอแนะเพื่อการ
พัฒนา 

3. กพร. พิจารณาผลงานเบื้องต้น (Screen 
I) เพ่ือเสนอแนะ ปรับ เพ่ิมเติมข้อมูล และ
พิจารณาประเภทของผลงาน ได้แก่ ด้าน
สิ่งแวดล้อม ด้านส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย  

: เจ้าหน้าที่ กพร. มีจ านวนน้อย ไม่
เพียงพอต่อจ านวนของผลงานที่ต้อง
ใช้ ระยะ เวลาของการ พิจารณา
เบื้องต้นอย่างจ ากัด 

- 

4. กพร. จัดท าหนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาผลงาน บริการภาครัฐ กรมอนามัย 
ประจ าปี พ.ศ. 2561  

- คณะกรรมการส่วนใหญ่ เป็นระดับ 
Key Actor ขององค์กร ซึ่งมีภาระ
งานประจ ามาก ท าให้มีเวลาของการ
เ ข้ า ร่ ว มกิ จก ร รม / เ วล า ในกา ร
พิจารณาผลงานจ ากัด 
N-Non-utilized Talent : ก า ร
ประชุมมีกลุ่มเปูาหมายเฉพาะ อาจ
ไม่คุ้มค่าคุ้มทุนกับการจัดประชุม
เท่าท่ีควร (มีค่าใช้จ่ายของวิทยากร) 

- 

5. กพร. จัดประชุมเตรียมความพร้อม
คณะกรรมการพิจารณาผลงานบริการ
ภาครัฐ กรมอนามัย ประจ าปี พ.ศ. 2561 
เพ่ือให้ข้อมูลและความรู้ เรื่องเกณฑ์การ
เขียนและพิจารณาผลงาน (กลุ่มเปูาหมาย
คือ คณะกรรมการพิจารณาผลงานบริการ
ภาครัฐ กรมอนามัย ประจ าปี พ.ศ. 2561)   

- เสนอเชิญหน่วยงานใน
สังกัดกรมอนามัย เข้า
ร่วมการประชุม  เ พ่ือ
เป็นข้อมูลพ้ืนฐานของ
การเขียนผลงาน รวมถึง
ประกอบการตัดสินใจใน
กา ร เ ขี ย นผล ง านส่ ง
สมัคร  

6. กพร. จัดประเภทผลงาน และส่งผลงาน
เ พ่ื อ ใ ห้ ค ณ ะก ร ร ม ก า ร  พิ จ า ร ณ า ใ ห้
ข้อเสนอแนะ (Screen II) โดยใช้หลักการ
พิจารณาไขว้ คือผลงาน 1 เรื่อง ต้องได้รับ
การพิจารณาจากคณะกรรมอย่างน้อย 2-3 
คน  

: คณะกรรมการฯ กรมอนามัย มี
จ านวนจ ากัด ท าให้ต้องรับผลงาน
เพ่ือพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ อย่าง
น้อย 3 เรื่อง/ 1 ท่าน ในระยะเวลาที่
มีจ ากัด  

- 

7 .  ก พ ร .  ร ว บ ร ว ม  แ ล ะ เ รี ย บ เ รี ย ง
ข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงแก้ไขผลงาน 
จากคณะกรรมการฯ ให้ผู้รับผิดชอบผลงาน
ทราบ และปรับตามเสนอ เพ่ือให้พร้อมต่อ
วั นประชุ ม ให้ ค ว ามรู้ เ รื่ อ ง เ กณฑ์ ก า ร
พิจารณารางวัล 

T-Transportation :  
กระบวนการด าเนินงานล่าช้า เพราะ
ต้องส่งข้อมูลย้อนกลับไปมา ระหว่าง 
คณะกรรมการ-กพร. และ กพร.-
ผู้รับผิดชอบผลงาน 

- เสนอให้ใช้ระบบของ
การส่ งต่ อข้อมู ลด้ วย
เทคโนโลยี  อาทิ  เว็ป
บ อ ร์ ด  Trello อ ย่ า ง
จริงจั ง  (ซึ่ งถูกเริ่มต้น
และต่อยอดขับเคลื่อน
โดยวิทยากร อ.กิตติณัฐ 
พนมฤทธิ์  และให้ทั้ ง
วิทยากร คณะกรรมการ 
และผู้เขียนผลงาน เข้า
ร่วมเ พ่ือส่ง -รับ Feed 
back ได้อย่างรวดเร็ว  
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8. กพร. จัดประชุมให้ความรู้เรื่องเกณฑ์การ
พิ จ า ร ณ า ร า ง วั ล  ป ร ะ จ า ปี  2 5 6 1 
(กลุ่มเปูาหมายคือ บุคลากรในหน่วยงาน
สังกัดกรมอนามัย ที่เสนอผลงานเพ่ือสมัคร
รับรางวัล ในปี 2561)  

N-Non-utilized Talent :  
ระยะเวลาในการขอรับค าปรึกษา
จากวิทยากรไม่เพียงพอ  
I-Inventory : ผลงานที่ไม่ได้เสนอ
ขาดโอกาสเข้าร่วม ขาดการเพ่ิม
คุณค่าให้ผลงาน/นวัตกรรมจะเสีย
โอกาสเรื่องเวลาของการคิดค้น ที่
เกินเกณฑ์ก าหนด ในกรณีที่ส่งผล
งานปีถัดไป 

- ก าหนดกิจกรรมของ
การประชุมให้ชัดเจน 
ภาย ใต้ เ งื่ อน ไข เ วล า 
และสื่อสารเพ่ิมเติมใน
ช่องทางของการสื่อสาร
ออนไลน์กลุ่ม ให้มากขึ้น 
ร ว ม ถึ ง เ ชิ ญ ค ณ ะ
กรรมการฯ กรมอนามัย
เข้าร่วมด้วย 

9. หน่วยงานส่งผลงานที่ได้รับการปรับแก้
ไข เพ่ิมเติมตามข้อเสนอแนะ และปรับตาม
แนวทางของเกณฑ์ ที่ได้รับการปรึกษาจาก
วิทยากร มายัง กพร. 

T-Transportation : ระยะเวลา
ของการปรับแก้ และส่งกลับน้อย ท า
ให้ผลงานอาจมีการเพ่ิมเติมแก้ไขได้
ไม่ดีเท่าที่ควร 

- เ ปิ ด ช่ อ ง ท า ง ก า ร
สื่อสารระหว่างที่ปรึกษา
รายผลงาน ให้สามารถ
ติดต่อกันได้สะดวกขึ้น 
อาทิ Trello  

9. กพร. รวบรวม และส่งผลงานไปยัง
คณะกรรมการพิจารณาและคัดเลือกผลงาน 
โดยจะให้คะแนนตามหลักปัจจั ยแห่ ง
ความส าเร็จของผลงาน และคัดแยกผลงาน
เป็น 3 กลุ่ม (A : ผลงานโดดเด่น/ควรได้รับ
การส่งสมัครรับรางวัล, B : อยู่ในระดับดี/
แนวโน้มดี แต่ต้องเพ่ิมเติมข้อมูล และควร
ส่งสมัครรับรางวัล, C : ผลงานที่เห็นควร
พัฒนาและปรับปรุง) 

D-Defects : ผลงานขาดโอกาสของ
การได้รับพิจารณาจาก
คณะกรรมการพิจารณาผลงานของ 
ส.ก.พ.ร.  
D-Defects : ผลงานที่หน่วยงาน
ร่วมเขียน เกิดเป็นความสูญเปล่า 
ของรอบการส่งสมัครในปีนั้นๆ  
 

- 

10. กพร. จัดประชุมเขียนผลงานเพ่ือส่ง
สมัครรางวัลบริการภาครัฐ กรมอนามัย 
ประจ าปี พ.ศ. 2561 (กลุ่มเปูาหมายคือ 
ผู้รับผิดชอบผลงานที่ผานการพิจารณา
คัดเลือกจากคณะกรรมการฯ กรมอนามัย)  

N-Non-utilized Talent : 
ระยะเวลาขอรับค าปรึกษาจาก
วิทยากรไม่เพียงพอ  
N-Non-utilized Talent : คณะ
กรรมการฯ กรมอนามัยไม่ได้เข้าร่วม
การประชุม 

- เชิญคณะกรรมการฯ 
กรมอนามัย พร้อมกับ
เจ้าของผลงานที่ได้รับ
รางวัล ร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และค้นหาปัจจัย
ส าคัญของการ เขี ยน
ผลงานให้โดดเด่น และ
ให้สามารถสะท้อนใน
มุมมองของผู้ปฏิบัติได ้

11. คณะกรรมการฯ กรมอนามัย พิจารณา
ผลงาน ให้ข้อเสนอแนะรอบสุดท้าย ก่อนส่ง
สมัคร 

- - 
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12. หน่วยงานส่งผลงานที่ได้รับการปรับแก้
ไข เพ่ิมเติมตามข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) และ
ปรับตามแนวทางของเกณฑ์ ที่ได้รับการ
ปรึกษาจากวิทยากร มายัง กพร.  รอบ
สุดท้าย เพ่ือส่งสมัคร 

T-Transportation : การส่งข้อมูล
ย้อนกลับไปมา ระหว่าง 
คณะกรรมการ-กพร. และ กพร.-
ผู้รับผิดชอบผลงาน 

- เ ปิ ด ช่ อ ง ท า ง ก า ร
สื่อสารระหว่างที่ปรึกษา
รายผลงาน ให้สามารถ
ติดต่อกันได้สะดวกขึ้น 
อาทิ Trello 

13. กพร. รวบรวม และปรับให้ข้อมูลตรง
ตามแบบฟอร์ม ตามจ านวนหน้าที่ก าหนด 
ปรับภาพให้ชัดเจนขึ้น   

-  - 

14. กพร. ท าหนังสือขออนุมัติหัวหน้าส่วน
ราชการและส่ งผลงานสมัครในระบบ
ออนไลน์  

-  - เสนอให้มีการวางแผน
ส่งข้อมูลในระบบก่อน
ล่วงหน้า 1-2 วัน กรณีท่ี
มีการปรับแก้อยู่
ตลอดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ควรส่งในฉบับที่แก้ไข
ล่าสุด เพื่อการบริหาร
ความเสี่ยงของงาน 

15. กพร. ด าเนินการออกแบบและสร้าง
เครื่องมือเพ่ือสอบถามความคิดเห็น ความ
พึงพอใจ ไม่พึงพอใจ ของผู้ เกี่ยวข้อง ใน
กระบวนงานสนับสนุนการส่งผลงานบริการ
ภาครัฐ ประจ าปี พ.ศ. 2561 
 

- - เสนอให้มีการ
ด าเนินการในปีต่อไป 

16. กพร. แจ้งสื่อสารผลการพิจารณา
ผลงานที่ผ่าน รอบที่ 1 ในระดับดีเด่น และ
ดี ทั้ง 6 ผลงาน พร้อมจัดประชุมเตรียม
ความพร้อมการเตรียมรับ Site visit ใน
ระดับดีเด่น และการส่งผลงานเพ่ิมเติม ใน
ระดับด ี

E-Excess Processing : วันและ
เวลาของการรับ Site visit ไม่
แน่นอน ท าให้การออกแบบและ
วางแผนกระบวนงานคลาดเคลื่อน 

- เ ส น อ ใ ห้ มี ก า ร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
หน่วยงานที่ เคยได้รับ 
Site visit ในการเตรียม
ความพร้อม  
- ทุกหน่วยงานที่อยู่ใน
เกณฑ์พิจารณาต้องรับ 
Site visit ควรเข้าร่วม
รั บ  Site visit กั บ
ห น่ ว ย ง า น ที่ รั บ เ ป็ น
หน่วยงานแรกด้วย 
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17. กพร. เตรียมความพร้อมรับ Site visit 
ณ พ้ืนที่ปฏิบัติงาน และร่วมรับการ Site 
visit ของผลงานในระดับ ดี เด่น  ทั้ ง  3 
ผลงาน  
- จัดท าสรุปการเตรียมความพร้อมและการ
รับ Site visite ในสถานการณ์จริง สรุป
ล า ดั บ ก า ร  บ ท เ รี ย น ที่ ไ ด้ รั บ  แ ล ะ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ พร้อมส่ง
ให้หน่วยงานที่ต้องรับ Site visit ในล าดับ
ต่อไป เพ่ือเป็นแนวทางของการด าเนินงาน  

- - เ ส น อ ใ ห้ มี ก า ร
ด าเนินการในปีต่อไป 

18. กพร. แจ้งสื่อสารผลการพิจารณาผลงาน
ที่ได้รับรางวัล ทั้ง 6 ผลงาน และจัดประชุม
หารือภายในกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เพ่ือ
เตรียมการสนับสนุนการรับรางวัล 
- ขออนุมัติเบิกเงินสวัสดิการกรมอนามัย เพ่ือ
จัดท าอุปกรณ์และปูายเชียร์ให้ก าลังใจแก่
ผลงานที่ได้รับรางวัล ในพิธีการมอบรางวัล  
- แบ่งบทบาทหน้าที่ในหน่วยงานเพ่ือเตรียม
ความพร้อมในพิธีรับรางวัล เช่นการลงทะเบียน
ในระบบ การลงทะเบียนหน้างาน การจัดล าดับ
ผู้บริหาร-เจ้าของผลงาน ขึ้นรับรางวัล ฯ 

- รายละเอียดขั้นตอนของกิจกรรม
การรับรางวัลในแต่ละปี ถูก
ปรับเปลี่ยนและออกแบบใหม่เสมอ 
ท าให้การวางแผนของทีมไม่ดีพอ 
ต้องมีการแก้ไขปัญหาที่หน้างาน 

- เสนอให้น าขั้นตอน
ของปีก่อนหน้า มาเป็น
แนวทางการด าเนินงาน 
และสิ่งส าคัญคือการ
ประสานงานกับผู้
ประสานงานจาก
ส านักงาน ก.พ.ร. ถึง
ล าดับขั้นตอน และ
ข้อจ ากัดต่างๆของผู้เข้า
รับรางวัลและผู้เข้าร่วม
งาน 

19. กพร. จัดกิจกรรมมอบประกาศเกียรติ
คุณ เพ่ือเชิดชูเกียรติผลงานที่ส่งสมัครรับ
รางวัลบริการภาครัฐ ประจ าปี พ.ศ. 2561 
ในนามกรมอนามัย  

- ไม่ได้จัดสรรงบประมาณ อุปกรณ์/
วัสดุในการจัดท าใบประกาศ ท าให้
มอบด้วยใบประกาศทีไ่ม่มีกรอบ 

- เสนอให้มีการพัฒนา
และด า เนิ นการ ในปี
ต่อไป เ พ่ือสร้างขวัญ
และก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติ 

20. กพร. จัดท าสรุปผลการด าเนินงาน ของ
กระบวนงานสนับสนุนการส่งผลงานเพ่ือ
สมัครรับรางวัลบริการภาครัฐ โดยมีข้อมูลที่
ส าคัญของรางวัล แนวทางการเขียนผลงาน
ตามเกณฑ์ที่ ก าหนด ผลการประเมิน
กระบวนงานของปี พ.ศ. 2561 รวมถึง
ผล ง านต้ น แบบ  ที่ ไ ด้ รั บ ร า ง วั ล  ขอ ง
หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย เพ่ือเป็น
แนวทางสู่การพัฒนาและต้นแบบให้กับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

O-Overproduction :  
หากกระบวนการสื่ อ ส า ร  และ
ประชาสัมพันธ์ไม่ดี  จะท าให้ เกิด
ความสูญเปล่า หรือการเสียเวลาใน
กา ร ผลิ ต  โ ด ย ที่ ไ ม่ ถู ก น า ไ ป ใ ช้
ประโยชน์ได้เท่าที่ควร  

- เ ส น อ ใ ห้ มี ก า ร
ด าเนินการในปีต่อไป 
และใช้กลยุทธ์ของการ
สื่อสาร และรูปแบบของ
สื่อที่น่าสนใจ 
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ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เสนอผลงาน 
สมัครรับรางวัลบริการภาครัฐ ประจ าปี พ.ศ. 2561 

วันที่ 21-22 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมก าธร สุวรรณกิจ กรมอนามัย 
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ประจ าปี พ.ศ. 2561 

วันที่ 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมทีเค แจ้งวัฒนะ 
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และส่งข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณารางวัล 
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  กระบวนงานสนับสนุนการส่งผลงานเพื่อสมัครรับรางวัล สาขาบริการภาครัฐ (พ.ศ. 2561) หน้า 63  
  

ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมและรับการตรวจประเมิน ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน (Site visit)  
ผลงานเรื่อง ระบบบ าบัดสิ่งปฏิกูลแบบบ่อทรายกรอง ณ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี 

  

  

  
ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมและรับการตรวจประเมิน ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน (Site visit)  

ผลงานเรื่อง ChOPA & ChiPA Game ณ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 

  

  

  
 



  กระบวนงานสนับสนุนการส่งผลงานเพื่อสมัครรับรางวัล สาขาบริการภาครัฐ (พ.ศ. 2561) หน้า 64  
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