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ความหมาย

	 สองมือทอง	 สื่อให้เห็นถึงความเป็นเลิศในการให้บริการ	

	 ใจสีแดง		 เป็นใจที่เปี่ยมด้วยความตั้งใจและมุ่งมั่นในการให้บริการประชาชน	

 

 

วัตถุประสงค์ของรางวัล

	 รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ	 เป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่มอบให้กับส่วนราชการ	 จังหวัด	

สถาบนัอดุมศกึษา	รฐัวสิาหกจิ	องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่	ตลอดจนทีอ่งคก์ารมหาชนทีม่ผีลการพฒันา

คุณภาพการให้บริการเพื่อประชาชนได้รับบริการที่สะดวก	 รวดเร็ว	 โปร่งใส	 เป็นธรรม	 และเป็นที่

พึงพอใจ	 การได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ	 จึงถือว่าเป็นการยอมรับในผลการทำงานของ

หนว่ยงานภาครฐัทีป่ระสบความสำเรจ็ในการยกระดบัคณุภาพการใหบ้รกิาร	 ซึง่จะสรา้งขวัญกำลังใจ

ในการปฏิบัติงาน	รวมทั้ง	กระตุ้นให้หน่วยงานมีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการทำหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้น	
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	 นับตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2546	 เป็นเวลากว่าทศวรรษของการมอบรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ	
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ตอบสนองและสร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ	 ซึ่งสำนักงาน	 ก.พ.ร.	 ได้จัดให้มีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง	 โดยมีผลงานจากหน่วยงานของรัฐส่งผลงานการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
ประชาชนเพื่อสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติกว่า	 3,000	 ผลงาน	 และมีผลงานที่ได้รับ
รางวัลจำนวน	753	ผลงาน	กระจายอยู่ทั่วทุกพื้นที่ในประเทศไทย	
	 ผลงานของหน่วยงานที่ได้รับรางวัลไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการให้บริการ
ของภาครัฐทีไ่ดร้บัการยอมรบัจากประชาชนในระดบัประเทศแลว้	 ยงัเปน็ทีย่อมรบัในระดบันานาชาติด้วย	
โดยมีหลายหน่วยงานได้พัฒนาต่อยอดผลงานการพัฒนาคุณภาพการให้บริการจนได้รับ
รางวัล	 United	 Nations	 Public	 Service	 Awards	 ขององค์การสหประชาชาติ	 ซึ่งสำนักงาน	
ก.พ.ร.	 ได้สนับสนุนให้หน่วยงานต่าง	 ๆ	 ส่งผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัลมาตั้งแต่	 ปี	 พ.ศ.	 2550	
และโรงพยาบาลยโสธรเป็นหน่วยงานแรกที่ได้รับรางวัลดังกล่าว	 โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศในปี	
พ.ศ.	2551	ตามด้วยโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่	คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
ได้รับรางวลัชนะเลศิในป	ีพ.ศ.	2552	สำนกังานสรรพากรภาค	7	กรมสรรพากร	ไดร้บัรางวลัชนะเลิศ	
และกรมชลประทาน	ไดร้บัรางวลัรองชนะเลศิ	ในป	ีพ.ศ.	2554	และในป	ีพ.ศ.	2555	กรมชลประทาน	
ได้รับรางวลัชนะเลศิ	และโรงพยาบาลราชวถิ	ีกรมการแพทย	์ไดร้บัรางวลัรองชนะเลศิ	ในปี	พ.ศ.	2556	
สถาบนัพัฒนาการเด็กราชนครินทร์	 กรมสุขภาพจิต	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 ในปี	 พ.ศ.	 2557	
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่	 9	 พิษณุโลก	 กรมควบคุมโรค	 และโรงพยาบาลขอนแก่น	 ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ	 และล่าสุดในปี	 พ.ศ.	 2558	 สถาบันเด็กแห่งชาติมหาราชินี	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	
และโรงพยาบาลขอนแก่นได้รับรางวัลรองชนะเลิศ	
	 ความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนไม่ได้เกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืน	
ดังนั้น	ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน	จึงถือเป็นแหล่งเรียนรู้หนึ่งที่สามารถนำ
ไปศกึษาและประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับหน่วยงานของตน	 สำนักงาน	 ก.พ.ร.	 จึงไดร้วบรวม
ผลงานการพัฒนาคณุภาพการใหบ้รกิารประชาชนซึง่หนว่ยงานทีไ่ดร้บัรางวลับริการภาครัฐแห่งชาติ	
ประจำป	ีพ.ศ.	 2558	 ในระดบัดเีดน่ขึน้	 เพือ่นำมาเผยแพรเ่ปน็องคค์วามรูใ้หแ้กผู่ท้ีส่นใจ	 อยา่งไรกต็าม		
การปรับปรุงบริการไม่ได้หมายความว่าจะต้องดำเนินการตามต้นแบบการพัฒนาคุณภาพการให้
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บริการประชาชนของหน่วยงานที่ได้รับรางวัลทุกประการ	เพราะบริบทของแต่ละหน่วยงานมีความ
แตกตา่งกนั	 หนว่ยงานจะตอ้งศกึษาและนำไปประยกุตใ์ชใ้หส้อดคลอ้งกบัแนวทางการพฒันาคุณภาพ
การใหบ้รกิารประชาชนของหนว่ยงาน	 ซึ่งในที่สุดจะประสบผลสำเร็จเป็นที่พึงพอใจของผูร้บับรกิาร
ไดเ้ฉกเชน่เดยีวกนักบัหนว่ยงานทีไ่ดร้บัรางวลับรกิารภาครฐัแหง่ชาตใินปนีี้	
	 สำนักงาน	 ก.พ.ร.	 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าส่วนราชการต่าง	 ๆ	 จะได้รับประโยชน์จากหนังสือ
ต้นแบบการพฒันาคณุภาพการใหบ้รกิารประชาชนของหนว่ยงานทีไ่ดร้บัรางวลับรกิารภาครฐัแหง่ชาติ	
ประจำปี	 พ.ศ.	 2558	 นี้	 และเกิดแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
ประชาชนของหนว่ยงานอยา่งตอ่เนือ่งเพือ่ประโยชนส์ขุของประชาชน	 สมดงัเจตนารมณต์ามเปา้หมาย
ของการพัฒนาระบบราชการที่ตั้งไว้ในที่สุด	
 
	 	 	 	 	 	 	 สำนักงาน	ก.พ.ร.	
	 	 	 	 	 	 	 กันยายน	2558	
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ความเป็นมา
 
	 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	 พ.ศ.	 2546	
ได้กำหนดแนวทางในการปรับปรุงงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นไว้ในหลายมาตรา	 อาทิ	
หมวด	 5	 การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน	 มาตรา	 27	 บัญญัติว่า	 “ส่วนราชการต้องจัดให้มีการ
กระจายอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ	 การอนุญาต	 การอนุมัติ	 การปฏิบัติราชการ	 หรือ
การดำเนินการอื่นใดให้แก่ผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบการดำเนินการในเรื่องนั้นโดยตรง	 เพื่อให้เกิด
ความรวดเรว็	 และลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ”	 และมาตรา	 29	 บัญญัติว่า	 “ส่วนราชการ
แต่ละแห่งที่ต้องปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชนหรือการติดต่อประสานงาน
ระหว่างส่วนราชการด้วยกันต้องจัดทำแผนภูมิขั้นตอน	ระยะเวลาการดำเนินการ	แล้วเผยแพร่
เพื่อให้ประชาชนหรือผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้”	
	 เพื่อให้ส่วนราชการตา่ง	 ๆ	 พฒันาและปรบัปรงุประสทิธภิาพการปฏบิตัริาชการใหเ้ปน็ไปตาม
กฎหมายดังกล่าว	 สำนักงาน	 ก.พ.ร.	 จึงได้ส่งเสริม	 สนับสนุนและผลักดันให้ทุกส่วนราชการ
ดำเนนิการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2546	และ
คณะกรรรมการพัฒนาระบบราชการ	(ก.พ.ร.)	โดยอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเฉพาะกิจ
เกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพมาตรฐานและลดขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่ออำนวย
ความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน	 ได้กำหนดให้มีการติดตามประเมินผล
การดำเนนิงานเพื่อมอบ	 “รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน”	 แก่ส่วนราชการที่สามารถ
พัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
ต่อเนื่องมาถึงปี	 พ.ศ.	 2554	จนในปี	พ.ศ.	 2555	สำนักงาน	ก.พ.ร.	 โดยคณะอนุกรรมการพัฒนา
ระบบราชการเฉพาะกิจฯ	 เห็นควรให้มีการปรับปรุงเกณฑ์รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน	
ไปสู่แนวทางการมอบรางวัลในระดับสากล	 เพื่อเป็นการยกระดับรางวัลคุณภาพการให้บริการ
ประชาชน	 และส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐไทยพัฒนาคุณภาพการให้บริการให้มีประสิทธิภาพ	
เป็นมาตรฐาน	 และไดร้บัรางวลัในระดบัสากล	 โดยการเปลีย่นชือ่รางวลัและปรบัเกณฑก์ารพิจารณา
รางวัลใหม่	เป็น	รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ	(Thailand	Public	Service	Awards)	โดยมีรางวัล
ที่มอบให้แก่ส่วนราชการรวม	6	ประเภทรางวัลจนถึงปัจจุบัน	ได้แก่	
	 1)	รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ	เป็นรางวัลที่พิจารณาให้กับหน่วยงาน
ที่นำมาตรฐานการให้บริการของหน่วยงานที่ได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติแล้ว	 ไปขยายผลใน
ทุกหน่วยบริการสาขาเพื่อให้การบริการเป็นมาตรฐานเดียวกัน	โดยมีเจตนารมย์เพื่อให้ประชาชน
ได้รับการบริการที่ดี	มีมาตรฐานเดียวกันทุกหน่วยบริการ	
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การพิจารณาให้รางวัล 
 
       1.เกณฑ์การพิจารณารางวัล
	 				แบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็น	2	ส่วน	ดังนี้	
    ส่วนที่1	พิจารณาที่กระบวนการจัดการเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ	มี
คะแนนเต็ม	600	คะแนน	 โดยกำหนดประเด็นการพิจารณาให้มีความเหมาะสมกับรางวัลในแต่ละ
ประเภท	 เนื่องจากมีจุดมุ่งเน้นที่ต่างกัน	 ทั้งนี้	 ได้กำหนดประเด็นในการพิจารณารางวัลในแต่ละ
ประเภท	ดังนี้		

	 2)	 รางวัลบูรณาการการบรกิารที่เป็นเลิศ	 เป็นรางวัลที่พิจารณาให้กับหนว่ยงานทีป่รบัปรุง
กระบวนการให้บริการที่เป็นความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ	 อย่างน้อย	 3	 หน่วยงาน	
เพื่อพัฒนาบริการภายใต้เป้าหมายเดียวกัน	 โดยมีเจตนารมย์เพื่อผลักดันให้หน่วยงานเกิด
ความรว่มมอืกนัปรบัปรงุบรกิาร	ลดขอบเขตอำนาจเพือ่อำนวยความสะดวกในการใหบ้รกิารประชาชน	
	 3)	 รางวลันวตักรรมการบรกิารทีเ่ปน็เลศิ	 เปน็รางวลัทีพ่จิารณาใหก้บัหนว่ยงานทีส่รา้งสรรค์
งานบริการ	หรือคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ในการให้บริการประชาชน	โดยมีเจตนารมย์เพื่อให้หน่วยงาน
สร้างสรรค์รูปแบบการให้บริการใหม่	 ๆ	 ที่ต้องมีผลลัพธ์ของการดำเนินการอย่างชัดเจนในการให้
บริการประชาชน	
	 4)	รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ	เป็นรางวัลที่พิจารณาให้กับหน่วยงานที่รางวัล
ที่ปรบัปรงุการให้บริการประชาชนแล้วส่งผลให้เกิดการพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง	 ดว้ยการ	
นำหลกัการ	แนวคิด	เทคนิค	เครื่องมือต่าง	ๆ	มาประยุกต์ใช้ในการให้บริการ	โดยมีเจตนารมย์เพื่อ
ส่งเสริมให้หน่วยงานพัฒนาคุณภาพการบริการที่ตอบสนองและทันต่อความต้องการของประชาชน
เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดีขึ้น	
	 5)	รางวัลบริการภาครัฐยอดเยี่ยม	เป็นรางวัลที่พิจารณาให้กับหน่วยงานที่มีผลงานได้รับ
รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติในระดับดีเด่นในปีเดียวกัน	 อย่างน้อย	 3	 ประเภทรางวัล	 ได้แก่	
รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ	 รางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ	 และรางวัล
นวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ	หรือรางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ	
	 6)	รางวัลพัฒนาคณุภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง	เป็นรางวัลที่พิจารณาให้กับหน่วยงานที่
ดำเนินการรักษาคุณภาพ	และมาตรฐานการให้บริการของหน่วยงานไม่น้อยกว่า	3	ปี		นับตั้งแต่
ผลงานได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ	(ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2555)	
	 ทั้งนี้	 ผลของการมอบรางวัลมีส่วนส่งเสริม	 ผลักดัน	 และกระตุ้นให้ส่วนราชการต่าง	ๆ	
เห็นความสำคัญของการพัฒนาและปรับปรุงงานบริการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน	 รวมทั้ง
ช่วยสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการมุ่งมั่นที่จะทำงานให้ประชาชนได้รับ
บริการที่ดีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป	
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  1)รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ
	 							1.1)		การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ	
	 							1.2)		การให้บริการที่มีคุณภาพ	
	 							1.3)		การเปลี่ยนแปลงระบบบริหารจัดการ	
  2)รางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ
	 							2.1)		การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ	
	 							2.2)		การให้บริการที่มีคุณภาพ	
	 							2.3)		การส่งเสริมการทำงานแบบหุ้นส่วน	
	 							2.4)		การเปลี่ยนแปลงระบบบริหารจัดการ	
	 							2.5)		การเข้าถึงบริการ	และการส่งเสริมให้เกิดความเสมอภาคในการรับบริการ	
  3)รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ
	 							3.1)		การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ	
	 							3.2)		การให้บริการที่มีคุณภาพ	
	 							3.3)		การเปลี่ยนแปลงระบบบริหารจัดการ	
	 							3.4)		การเสนอแนวคิดใหม่	
  4)รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ
	 							4.1)		การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ	
	 							4.2)		การให้บริการที่มีคุณภาพ	
	 							4.3)		การเปลี่ยนแปลงระบบบริหารจัดการ	
	 							4.4)		การเสนอแนวคิดใหม่	
    ส่วนที่2	พจิารณาทีผ่ลลพัธข์องการพฒันาคณุภาพการใหบ้รกิาร	ใน	4	มติ	ิคะแนนเต็ม	
400	คะแนน	โดยมีมิติในการพิจารณา	ดังนี้	
	 							1)มิติด้านความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ	
	 							2)มิติด้านคุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการ			
	 							3)มิติด้านความคุ้มค่า	
	 							4)มิติด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนและภาพลักษณ์องค์การ		
	 สำหรับรางวัลพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง	มีประเด็นพิจารณา	ดังนี้	
       1)		เปน็ผลงานทีเ่คยไดร้บัรางวลับรกิารภาครฐัแหง่ชาต	ิ ระดบัดเีดน่ประเภทใดประเภทหนึ่ง	
ใน	4	ประเภทรางวัล	 	 ได้แก่	รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ	รางวัลบูรณาการการ
บริการที่เป็นเลิศ	รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ	และรางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ	
        2)		สามารถให้บริการไดไ้มต่ำ่กวา่มาตรฐานทีเ่คยไดร้บัรางวลั	 อยา่งตอ่เนือ่งเป็นระยะ
เวลา	3	ป	ี(นบัยอ้นหลงัจากปทีีส่มคัรขอรบัรางวลั)	โดยตอ้งนำเสนอใหเ้หน็อยา่งเปน็รูปธรรมถึงวิธีการ
ในการรักษาคุณภาพ	และมาตรฐานการให้บริการของหน่วยงาน	



ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน Best Practices 

รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558

4

ระดับด	ี ต้องได้คะแนนส่วนที่	 1	 ด้านการให้บริการที่มีคุณภาพ	 ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ	75	และส่วนที่	2	ผลลัพธ์การดำเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ	75	และ
คะแนนทั้งสองส่วนรวมกันต้องไม่น้อยกว่า	750	คะแนน	

•	
 

            2.รางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ

ระดับดีเด่น	ต้องได้คะแนนส่วนที่	1	ด้านการส่งเสริมการทำงานแบบหุ้นส่วน
และการสง่เสรมิใหเ้กดิความเสมอภาคในการรบับรกิาร	ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ	80	
และส่วนที่	 2	 ผลลัพธ์การดำเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ	 80	 และคะแนน
ทั้งสองส่วนรวมกันต้องไม่น้อยกว่า	800	คะแนน	
ระดับดี ต้องได้คะแนนส่วนที่	 1	 ด้านการส่งเสริมการทำงานแบบหุ้นส่วน
และการสง่เสรมิใหเ้กดิความเสมอภาคในการรับบริการ	ไม่น้อยกว่าร้อยละ	75	
และส่วนที่	 2	 ผลลัพธ์การดำเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ	 75	 และคะแนน
ทั้งสองส่วนรวมกันต้องไม่น้อยกว่า	750	คะแนน	

•	
 
 
 
•	

            3.รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ

  ระดับดีเด่น หน่วยงานท่ีจะพิจารณาให้ได้รับรางวัลต้องมีผลคะแนนรวมของ
กระบวนการจดัการเพือ่ใหเ้กดิการพฒันาคณุภาพการใหบ้รกิารและผลลพัธก์ารดำเนนิการ	 ไมน่อ้ยกว่า	
800	คะแนน	
  ระดับด	ี หนว่ยงานทีจ่ะพจิารณาใหไ้ดร้บัรางวลัตอ้งมผีลคะแนนรวมของกระบวนการ
จัดการเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการให้บริการและผลลัพธ์การดำเนินการ	 ได้คะแนนมากกว่า	
750	คะแนน	แต่ไม่ถึง	800	คะแนน	
	 	 ทั้งนี้	 ระดบัของรางวลัมขีอ้กำหนดเพิม่เตมิเกีย่วกบัการไดร้บัรางวลัในแต่ละประเภท
รางวัล	ดังนี้	
            1.รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ

ระดบัดเีดน่	ตอ้งไดค้ะแนนสว่นที	่1	ดา้นการใหบ้รกิารทีม่คีณุภาพ	ไมน่อ้ยกว่า
ร้อยละ	80	และส่วนที่	2	ผลลัพธ์การดำเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ	80	และ
คะแนนทั้งสองส่วนรวมกันต้องไม่น้อยกว่า	800		คะแนน	

•	

      	3)		หนว่ยงานตอ้งแจง้ความจำนง	 โดยจดัสง่รายงานผลการดำเนินการรักษามาตรฐาน
การให้บริการของหน่วยงาน	มายังสำนักงาน	 ก.พ.ร.	 ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา	 3	ปี	 จนถึงปีที่สมัคร
ขอรับรางวัล	
  
       2.เกณฑ์การพิจารณามอบรางวัล
	 	 รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ	แบ่งออกเป็น	3	ระดับ	
  ระดับยอดเยี่ยม	 หน่วยงานที่จะพิจารณาให้ได้รับรางวัลต้องมีการดำเนินการที่
โดดเด่นครบทั้ง	 3	 ด้านได้แก่	 ด้านมาตรฐานการบริการ	 ด้านการบูรณาการการบริการ	 และ
ด้านนวัตกรรมการบริการ	หรือด้านการพัฒนาบริการ	
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            3.รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ
ระดับดีเด่น	 ต้องได้คะแนนส่วนที่	 1	 ด้านการเสนอแนวคิดใหม่	 ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ	80	และส่วนที่	2	ผลลัพธ์การดำเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ	80	และ
คะแนนทั้งสองส่วนรวมกันต้องไม่น้อยกว่า	800	คะแนน	
ระดับดี	 ต้องได้คะแนนส่วนที่	 1	 ด้านการเสนอแนวคิดใหม่	 ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ	75	และส่วนที่	2	ผลลัพธ์การดำเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ	75	และ
คะแนนทั้งสองส่วนรวมกันต้องไม่น้อยกว่า	750	คะแนน	

•	
 
 
•	

 4.รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ

ระดับดเีดน่ตอ้งไดค้ะแนนสว่นที	่1	ดา้นการใหบ้รกิารทีม่คีณุภาพ	ไมน่อ้ยกว่า
ร้อยละ	80	และส่วนที่	2	ผลลัพธ์การดำเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ	80	
และคะแนนทั้งสองส่วนรวมกันต้องไม่น้อยกว่า	800		คะแนน	
ระดับด	ี ต้องได้คะแนนส่วนที่	 1	 ด้านการให้บริการที่มีคุณภาพ	 ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ	75	และส่วนที่	2	ผลลัพธ์การดำเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ	75	และ
คะแนนทั้งสองส่วนรวมกันต้องไม่น้อยกว่า	750	คะแนน	
 

•	
 
 
•	

 3.กระบวนการตรวจประเมินรางวัล
	 			การพิจารณาตรวจประเมนิรางวลัคณุภาพการใหบ้รกิารประชาชน	ประจำปี	พ.ศ.	2558	
ประกอบด้วย		7	ขั้นตอน	ดังนี้	
     ขั้นตอนที่1:การตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น
	 	 เป็นการตรวจสอบความถูกต้อง	 สมบูรณ์ของการจัดทำเอกสารรายงานผลการ
ดำเนนิการของหนว่ยงานทีเ่สนอมาเพื่อขอรับการประเมนิ	 โดยหนว่ยงานตอ้งจดัทำเอกสารรายงาน
ใหถ้กูตอ้งและครบถว้นตามแบบฟอร์มและเงื่อนไขทีก่ำหนด	 หากสว่นราชการจดัทำรายงานไม่ถูกต้อง
หรือไม่ครบถ้วน	จะไม่รับพิจารณาตรวจประเมินในขั้นต่อไป	
  ขัน้ตอนที่2:การตรวจประเมนิจากเอกสารรายงาน(IndependentReview)
	 	 เป็นการประเมินผลจากเอกสารรายงานผลการดำเนินการที่ส่วนราชการเสนอ
ขอรับการประเมินมายังสำนักงาน	ก.พ.ร.	โดยทีมผู้ตรวจประเมิน	ทั้งนี้	 ในแต่ละประเภทรางวัลจะ
มีคะแนนเต็ม	 1,000	 คะแนน	 ผลงานใดได้คะแนนมากกว่า	 750	 คะแนน	 จะได้รับการตรวจ
ประเมินในขั้นต่อไป	
  ขั้นตอนที่3:การกลั่นกรองผลการตรวจประเมิน(ConsensusReview)
	 	 เป็นการประชุมกลั่นกรองผลการตรวจประเมิน	 ที่ผ่านการพิจารณาจากขั้นที่	 1	
โดยทีมผู้ทรงคุณวฒุจิากสำนกังาน	 ก.พ.ร.	 ทัง้นี	้ หากกระบวนงานบรกิารใดไดร้บัการยนืยันผลคะแนน
มากกว่า	 750	 คะแนน	 แต่ไม่ถึง	 800	 คะแนน จะพิจารณาให้ได้รับรางวัลในระดับดี สำหรับ
กระบวนงานบริการใดได้รับการยืนยันผลคะแนนตั้งแต่	 800	 คะแนน	 ขึ้นไป	 จะได้รับการตรวจ
ประเมินการปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ต่อไป	เพื่อรับรางวัลในระดับดีเด่น	
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  ขั้นตอนที่5:เสนออ.ก.พ.ร.เกีย่วกบัการยกระดบัและพฒันาคณุภาพมาตรฐาน
และลดขัน้ตอนระยะเวลาการปฏบิตัริาชการ เพือ่อำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการ
ประชาชนอนุมัติรางวัล
	 	 นำเสนอผลการพิจารณารางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติต่อ	 อ.ก.พ.ร.	 เกี่ยวกับการ
ยกระดับและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานและลดขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติราชการ	 เพื่ออำนวย
ความสะดวกและตอบสนองความต้องการประชาชน	เพื่ออนุมัติรางวัล	
  ขั้นตอนที่6:ประกาศรางวัล
	 	 ประกาศรายชื่อส่วนราชการที่ได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ	
  ขั้นตอนที่7:มอบรางวัล
	 	 จัดพิธีมอบรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ		
 
	 	 โดยมีรายละเอียดกระบวนการตัดสินรางวัลและมอบรางวัลดังภาพ	

  ขั้นตอนที่4:ยืนยันผลการพิจารณาตรวจประเมิน(SiteVisitReview)
  เปน็การตรวจประเมนิในพืน้ทีป่ฏบิตังิานจรงิของสว่นราชการ	 โดยทมีผูต้รวจประเมนิ	
สำหรบัผลงานทีม่คีะแนนตัง้แต	่800	คะแนน	ขึน้ไป	เพือ่ยนืยนัผลการพจิารณาตรวจประเมนิ	 



ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน Best Practices 

รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558

7

ผลการพิจารณาให้รางวัล 
 
	 ในการเสนอกระบวนงานเพื่อขอรับการประเมินเพื่อรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ	
ประจำปี	พ.ศ.	2558	มผีลงานทีส่ว่นราชการ	จงัหวดั	สถาบนัอดุมศกึษา	องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น	
องค์การมหาชน	และรัฐวิสาหกิจ	ส่งข้อเสนอเพื่อขอรับการประเมินทั้งสิ้น	 269	ผลงาน	จาก	
84	 หน่วยงาน	 แยกเป็นส่วนราชการในส่วนกลาง	 47	 หน่วยงาน	 จังหวัด	 15	 จังหวัด	 สถาบัน
อุดมศึกษา	7	แห่ง	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	6	แห่ง	องค์การมหาชน	3	แห่ง	และรัฐวิสาหกิจ	
5	แห่ง	โดยผลการพิจารณาปรากฏว่ามีกระบวนงานที่ได้รับรางวัลระดับดีเด่น	25	ผลงาน	ระดับดี	
40	 ผลงาน	 รางวัลพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง	 13	 ผลงาน	 และรางวัลเกียรติยศ	
จำนวน	2	ผลงาน	แยกตามประเภทรางวัล	ดังต่อไปนี้	
 
1.รางวัลเกียรติยศ

 
	 เป็นรางวัลที่มอบให้แก่หน่วยงานที่มีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการสาธารณะได้อย่าง
โดดเด่น	และได้รับรางวัล	United	Nations	Public	Service	Awards	โดยในปี	พ.ศ.	2558	
มีหน่วยงานภาครัฐไทย	ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศ	จำนวน	2	หน่วยงาน	ได้แก่	
	 1)	สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี	กรมการแพทย์	 	
	 			รางวัลชนะเลิศ	ผลงาน	“Holistic	School	in	Hospital	Initiative	(HSH)”	
	 2)	โรงพยาบาลขอนแก่น	กระทรวงสาธารณสุข	
	 			รางวลัรองชนะเลศิ	ผลงาน	ผลงาน	“Fast-track	Service	for	High-risk	Pregnancies”	
 
2.รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ

 
	 เป็นรางวัลที่พิจารณาให้กับหน่วยงานที่นำมาตรฐานการให้บริการของหน่วยงานที่ได้รับ
รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติแล้วไปขยายผลในทุกหน่วยบริการสาขาเพื่อให้การบริการเป็น
มาตรฐานเดียวกัน	 โดยมีเจตนารมย์เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดี	 มีมาตรฐานเดียวกัน
ทุกหน่วยบริการ	โดยในปี	พ.ศ.	2558	ไม่มีหน่วยงานที่ได้รับรางวัล	
 
3.รางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ

   
	 เป็นรางวัลที่พิจารณาให้กับหน่วยงานที่ปรับปรุงกระบวนการให้บริการที่เป็นความร่วมมือ
กันระหว่างหน่วยงานของรัฐ	 อย่างน้อย	 3	 หน่วยงาน	 เพื่อพัฒนาบริการภายใต้เป้าหมายเดียวกัน	
โดยมีเจตนารมย์เพื่อผลักดันให้หน่วยงานเกิดความร่วมมือกันปรับปรุงบริการ	 ลดขอบเขตอำนาจ
เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน	มีจำนวน	10	รางวัล	
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	 เป็นรางวลัที่พิจารณาให้กับหน่วยงานที่สร้างสรรค์งานบริการ	 หรือคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่
ในการใหบ้รกิารประชาชน	 โดยมเีจตนารมยเ์พือ่ใหห้นว่ยงานสรา้งสรรคร์ปูแบบการให้บริการใหม่	 ๆ	
ที่ต้องมีผลลัพธ์ของการดำเนินการอย่างชัดเจนในการให้บริการประชาชน	มีจำนวน	11	รางวัล 

ลำดับ ผลงาน ส่วนราชการ

ระดับดีเด่น

ระดับดี

1	

 

2	

 

3	

4	

 

5	

 

6	

 

7 

 

 

8	

 

 

9 

 

 

10 

การจัดการความรู้สู่ทุเรียนคุณภาพชั้นเลิศ	

 

ศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน	(Farm	Outlet)		

แบบยั่งยืน	จังหวัดกาญจนบุรี	

การบริการรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมแบบบูรณาการ 

การตรวจราชการตามนโยบายรัฐบาลแบบบูรณาการ	

 

การดูแลผู้ป่วยราชการสนามในจังหวัดชายแดนภาคใต้	

 

การรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ	

 

โครงการแกล้งดินกับการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพของ

เกษตรกร	

 

ธนาคารเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืนโดยขบวนการ

สหกรณ์	(Seed	for	grain	by	Cooperative	movement)	

 

การใหบ้รกิารดา้นสทิธปิระโยชนข์องชา่งฝมีอืและผูช้ำนาญการ

ต่างชาติในนิคมอุตสาหกรรม	(Mobile	Service)	

 

การบริการด้านการยกระดับนวัตกรรมของประเทศ 

ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ	

กรมวิชาการเกษตร		

กองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร	1	

กรมการค้าภายใน	 	

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่	

คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่	 

สำนักตรวจราชการ	

สำนกังานปลดัสำนกันายกรฐัมนตรี		

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า	

กองทัพบก	 	

สำนักส่งเสริมสุขภาพ	

กรมอนามัย	 	

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง	

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	

กรมพัฒนาที่ดิน	

นิคมสหกรณ์แม่สอด	สำนักงาน

สหกรณ์จังหวัดตาก		

กรมส่งเสริมสหกรณ์	 	

ฝ่ายบริการผู้ประกอบกิจการ	

การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง	

ประเทศไทย	 	

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ	

(องค์การมหาชน) 

4.รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ
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ลำดับ ผลงาน ส่วนราชการ

ระดับดีเด่น

1	

 

2	

 

3	

 

4	

 

 

5	

 

 

 

6 

7 

 

8	

 

 

9 

 

10	

 

 

 

11 

การประเมนิความเสีย่งทางพนัธกุรรม	ปอ้งกนัผืน่แพย้ารนุแรง	

 

ความร่วมมือทางการแพทย์	สู่เทคนิคการผ่าตัด	

เส้นประสาทควบคุมกล้ามเนื้อใบหน้าพิการ	

งานวิจัยและพัฒนาไม้เทพทาโร	สร้างรายได้สู่ชุมชน	

 

เครือ่งครอบตวัสำหรบัเคลือ่นยา้ยทารก	(Transfer	incubator)	

 

 

อุปกรณ์กันกัดกล้องส่องตรวจหลอดลม	Rama-Chest	D.I.Y	

 

 

 

ชุดสายยางประกอบเทียม	:	ลดความเสี่ยงการทำระบบไหล	

เวียนโลหิตภายนอกร่างกาย 

ระบบออกเอกสารรับรองการให้บริการวัคซีนแก่ผู้เดินทาง

ไปประกอบพิธีฮัจญ์ออนไลน์	

ระบบทดสอบด้านการเงินการคลังภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์		

(e-testing)	

 

ระบบการค้นหาทรัพย์ที่ประกาศขายทอดตลาดผ่าน		

Smart	Phone	

สายดูดเสมหะสำหรับเด็ก	:	MU-Sucker	

 

 

 

ระบบงานบริการขอใช้ไฟฟ้าแบบ	One	Touch	Service 

ศูนย์พันธุศาสตร์การแพทย์	

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	 	

กลุ่มงานประสาทศัลยศาสตร์		

สถาบนัประสาทวทิยา	กรมการแพทย์		

สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้	

กรมป่าไม้		

กลุ่มงานกุมารเวชกรรม		

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต		

กระทรวงสาธารณสุข	 	

ภาควิชาอายุรศาสตร์		

คณะแพทยศาสตร์	

โรงพยาบาลรามาธิบดี	

มหาวิทยาลัยมหิดล		

ศูนย์โรคหัวใจ		

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร	

คณะแพทยศาสตร์		

มหาวิทยาลัยนเรศวร	  

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่	12	

จังหวัดสงขลา	กรมควบคุมโรค	

สถาบันพัฒนาบุคลากร	

ด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ		

กรมบัญชีกลาง	 	

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	

และการสื่อสาร	กรมบังคับคดี		

สำนักงานคณบดี		

คณะแพทยศาสตร์	

โรงพยาบาลรามาธิบดี	

มหาวิทยาลัยมหิดล		

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ระดับดี
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	 เป็นรางวัลที่พิจารณาให้กับหน่วยงานที่รางวัลที่ปรับปรุงการให้บริการประชาชนแล้ว
ส่งผลใหเ้กดิการพฒันาการใหบ้รกิารอยา่งตอ่เนือ่ง	 ดว้ยการนำหลกัการ	 แนวคดิ	 เทคนคิ	 เครือ่งมอืตา่ง	 ๆ	
มาประยุกต์ใช้ในการให้บริการ	 โดยมีเจตนารมย์เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานพัฒนาคุณภาพ
การบริการท่ีตอบสนองและทนัตอ่ความตอ้งการของประชาชนเพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บับริการที่ดีขึ้น	
มีจำนวน	44	รางวัล	

ลำดับ ผลงาน ส่วนราชการ

ระดับดีเด่น

1	

 

2	

 

 

 

3	

 

4	

 

5	

 

 

6	

 

7 

8	

 

9 

 

 

10	

ระบบตรวจสอบ	ค้นข้อมูลนิติบุคคลผ่านสมาร์ทโฟน	:		

DBD	e-Service	Application	

การให้บริการด้านการค้าระหว่างประเทศส่วนบุคคล	(DITP	

Connect	Mobile	Application)	

 

 

ระบบ	Data	Center		ผู้ป่วยจิตเวชของประเทศไทย	

 

ระบบการดูแลผู้ต้องขังจิตเวชในเรือนจำ	

 

การให้บริการคัดสำเนาทะเบียนประวัติข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา	ผ่านระบบ	E-Service	

 

แผนทีแ่ละสารสนเทศดนิเพือ่การใชแ้ละบรหิารจดัการทีดิ่น	

 

ระบบจัดการสัตว์ปีก	สู่มาตรฐานการส่งออกปศุสัตว์ไทย	

พัทยารักษ์	:	บริการที่เข้าถึง		เข้าใจ	สู่การพัฒนา	

การรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	เมืองพัทยา	

ระบบการดูแลทารกคลอดก่อนกำหนด	

 

 

เทคโนโลยี	GPS	เพื่อการกำกับดูแลรถโดยสารสาธารณะ		

กองข้อมูลธุรกิจ	

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	

ศูนย์บริการการค้าระหว่าง

ประเทศ	

กรมส่งเสริมการค้าระหว่าง

ประเทศ	 	

สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต	

กรมสุขภาพจิต	 	

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์	

กรมสุขภาพจิต	 	

สำนักงานคณะกรรมการ

ข้าราชการครูและบุคลากรทาง	

การศกึษา	กระทรวงศกึษาธกิาร 

กองสำรวจดนิและวจิยัทรพัยากรดนิ	

กรมพัฒนาที่ดิน	 	

กรมปศุสัตว์	

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่	3	

จังหวัดชลบุรี	กรมควบคุมโรค		

กลุ่มงานพยาบาล		

โรงพยาบาลตำรวจ	

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	 	

สำนักการขนส่งผู้โดยสาร	

กรมการขนส่งทางบก	 	

5.รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ
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ลำดับ ผลงาน ส่วนราชการ

17	

 

18	

 

19	

 

20	

 

21	

 

22	

 

 

23	

โปรแกรมการป้องกันการแพ้ยา	

 

การรักษาภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิดด้วยกระโจม	

ส่องไฟแอลอีดี	

การค้นหา	และปราบต้อกระจกสุกด้วย	

Lerprat	Technique	

การตรวจและรักษาโรคมาลาเรียแบบเบ็ดเสร็จ		

 

การทดสอบขับรถยนต์ด้วยระบบ	E-driving	

 

โครงการทำนบกั้นน้ำในพื้นที่ลาดลอน	

 

 

ระบบการสอบประเมินความรู้ความสามารถของผู้ทำการ	

ในเรือด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์	

กองเภสัชกรรม	โรงพยาบาลค่าย

ประจักษ์ศิลปาคม	กองทัพบก		

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า	

กองทัพบก	 	

โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี	

กองทัพบก	 	

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การ

แพทย์ทหาร	กองทัพบก	 	

สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร

พื้นที่	5		กรมการขนส่งทางบก				

สำนักงานพัฒนาภาค	3		

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา	

กองบัญชาการกองทัพไทย	 	

กองมาตรฐานคนประจำเรือ	

กรมเจ้าท่า	 	

ระดับดี

11	

 

 

12	

 

13	

 

 

 

14	

 

 

 

15	

16	

ระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์	ในงานสอบบัญชี	

(Enhancing	Audit	Service	Quality	With	Electronic	

Working	Papers)	

ระบบบริการผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็ง	

 

คลินิก	108	:	บริการที่เป็นเลิศเพื่อประชาชน	

 

 

 

ช่องทางด่วนการผ่าตัดฉุกเฉินในกรณีผู้บาดเจ็บรุนแรง	

ที่ศีรษะ	(Severe	Head	Injury	Fast	Tract)		

 

 

การบริหารจัดการด้านจัดเก็บภาษีที่เป็นเลิศ	

PEA	:	เดินห้างสบายใจ	จ่ายค่าไฟอย่างสะดวก		

สำนักมาตรฐานการบัญชี	

และการสอบบัญชี	

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์	 	

โรงพยาบาลสระบุรี	

กระทรวงสาธารณสุข	 	

งานประกันสังคม		

โรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม่	

คณะแพทยศาสตร์		

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 	

ศูนย์อุบัติเหตุ		

โรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม่	

คณะแพทยศาสตร์		

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 	

เทศบาลนครลำปาง	

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	
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ลำดับ ผลงาน ส่วนราชการ

24	

 

25	

 

26	

 

27	

 

 

28	

 

29	

 

30	

 

31	

 

 

32	

 

33	

 

34	

 

35	

 

 

 

การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานห้องปฏิบัติการและหน่วย

บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข	

ระบบแจ้งผลและติดตามสถานะผลเลือดเอชไอวี	:	เอดส์

หยุดแน่	แค่รู้เร็ว	

หลักการ	3	H	กับกระบวนการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน	

 

การพัฒนาระบบข้อมูลด้านอาหารและยา	สู่		

ORYOR	Smart	Application	

 

การพัฒนาเครือข่ายดูแลผู้ป่วยจิตเวชเขตสุขภาพที่	12	

 

หมู่บ้านเมล็ดพันธุ์	สู่คุณภาพของผลผลิตทางการเกษตร	

 

ระบบการส่งเสริมสหกรณ์เพื่อความยั่งยืนของสหกรณ์

การเกษตรนาหม่อม	จำกัด		

ระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าปศุสัตว์ผ่าน	QR	Code	

 

 

การออกใบอนุญาตนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ	ซากสัตว์น้ำผ่าน

ระบบ	Fisheries	Single	Window	(FSW)	

กระบวนการติดตามผลการปฏิบัติงาน		

 

การเฝ้าระวังและเตือนภัยล่วงหน้าอย่างมีมาตรฐาน	

  

การจัดทำฐานข้อมูลสินค้าควบคุมการนำเข้า-ส่งออก		

 

 

 

สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	 	

สถาบันบำราศนราดูร	

กรมควบคุมโรค	 	

โรงพยาบาลราชวิถี	

กรมการแพทย์	 	

กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค	

สำนักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา	 	

โรงพยาบาลจิตเวชสงขลา	

ราชนครินทร์	กรมสุขภาพจิต	 		

สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทน

พลังงาน	กรมวิชาการเกษตร	 	

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา		

กรมส่งเสริมสหกรณ์		 		

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง

มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	

กรมปศุสัตว์		 	

ส่วนควบคุมการค้าสัตว์น้ำและ

ปัจจัยการผลิต	กรมประมง	 	

กองแผนงาน	

กรมชลประทาน	 	

สำนักวิจัย	พัฒนาและอุทกวิทยา	

กรมทรัพยากรน้ำ	 	

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร	และสำนักพิกัด	

อัตราศุลกากร	กรมศุลกากร	 	
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ลำดับ ผลงาน ส่วนราชการ

สำนักงานสรรพากรภาค	3	

กรมสรรพากร	 	

กองกองทุนและส่งเสริมความ

เสมอภาคคนพิการ	

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตคนพิการ	

กลุ่มพิสูจน์บุคคลสูญหาย	

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์	 	

กรมสอบสวนคดีพิเศษ	

ศูนย์คลังเลือดกลาง		

โรงพยาบาลขอนแก่น		

กระทรวงสาธารณสุข	 	

โรงพยาบาลกันตัง	

กระทรวงสาธารณสุข	 	

ฝ่ายบริการลูกค้าธุรกิจ	

บริษัท	ไปรษณีย์ไทย	จำกัด		 	

ฝ่ายศูนย์บริหารคำสั่งซื้อและ

ลูกค้าสัมพันธ์	

บริษัท	ปตท.	จำกัด	(มหาชน)		

ฝ่ายศูนย์บริหารคำสั่งซื้อและ

ลูกค้าสัมพันธ์	

บริษัท	ปตท.	จำกัด	(มหาชน)		 

ระบบบรหิารและปฏบิตักิารคนืภาษมีลูคา่เพิม่แบบบรูณาการ 

 

การรับชำระเงินกู้ยืมผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส	

 

 

 

การบรหิารจดัการฐานขอ้มลูเพือ่การพสิจูนเ์อกลกัษณบ์คุคล	

 

DSI	MAP	:	ป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายป่า		

ระบบการจัดหาโลหิตบริจาคอย่างเพียงพอและปลอดภัย		

 

 

การคัดกรองภาวะแทรกซ้อนโรคเรื้อรังเชิงรุก	

 

ระบบ	Shipping	Tools	ในการจัดส่งสินค้า	

 

PTT	Contact	Center	1365	

 

 

ระบบสั่งซื้อด้วยเงินสดแบบหักเงินจากบัญชีธนาคาร

อัตโนมัติ	(Direct	Approve) 

36	

 

37	

 

 

 

38	

 

39	

40	

 

 

41	

 

42	

 

43	

 

 

44 
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	 รางวลัทีพ่จิารณาจากการดำเนนิการรกัษาคณุภาพ	และมาตรฐานการใหบ้รกิารของหนว่ยงาน
ไมน่อ้ยกวา่	3	ป	ี	นบัตัง้แตผ่ลงานไดร้บัรางวลับรกิารภาครฐัแหง่ชาต	ิมจีำนวน	13	รางวลั	

ลำดับ ผลงาน ส่วนราชการ

6.รางวัลพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง

1	
 
 
2	
 
3	
 
 
4	
 
 
5	
 
 
6	
7 
 
8	
 
9 
 
 
 

10	
 
 

11	
 

12	
 

13	
 

สุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน	
 
 
การดูแลและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวชในชุมชนโดย	
พระสงฆ์เป็นแกนนำ	
การรับชำระภาษีรถประจำปีตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์	
(ด้วยระบบ	Drive	Thru)		
 
การต่ออายุทะเบียนและชำระภาษีรถตามกฎหมายว่าด้วย
การขนส่งทางบก	(ภาษีรถขนส่งทั่วไทย)		
 
การออกหน่วยรถโมบายบริการทดสอบภาคทฤษฎีด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์	และออกใบอนุญาตขับรถ		
 
การผลิตไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่อย่างยั่งยืน	
การส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์เพื่อแก้ไขความขัดแย้ง	
 
ภาพรวมมาตรฐานการบริการทางห้องปฏิบัติการด้าน
สุขภาพสัตว์	
การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังเพื่อเพิ่มรายได้เกษตรกร	
 
 
 
การยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการด้านข้อมูล/	
คำปรึกษา	SMEs	เพื่อการส่งออก	
 
การกำกับดูแลป้องกันการทุจริต	ในการใช้เครื่องชั่งรถยนต์
บรรทุกสินค้าเกษตร	
ระบบจัดคิวอัจฉริยะ	(Genius	Queue)	ควบคุมระยะเวลา
การให้บริการ	
การรับมืออุทกภัยเมืองหาดใหญ่	โดยการบูรณาการระหว่าง
ภาครัฐ	ภาคประชาสังคม	และชุมชน 

กองบัญชาการตำรวจ	
ตระเวนชายแดน	
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา
ราชนครินทร์	กรมสุขภาพจิต	
ส่วนทะเบียนรถ	สำนักงานขนส่ง
กรุงเทพมหานครพื้นที่	5	
กรมการขนส่งทางบก	
ส่วนทะเบียนรถขนส่ง	สำนักงาน
ขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่	5	
กรมการขนส่งทางบก	
ส่วนใบอนุญาตขับรถ		สำนักงาน
ขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่	5	
กรมการขนส่งทางบก	
สำนักพฒันาพนัธุส์ตัว	์กรมปศุสัตว์	
สำนักพัฒนาอาหารสัตว์	
กรมปศุสัตว์	
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ	
กรมปศุสัตว์	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร
นครราชสีมา	สำนักวิจัยและ
พัฒนาการเกษตรเขตที่	4	
กรมวิชาการเกษตร	
ศูนย์บริการการค้าระหว่าง
ประเทศกรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ	
สำนักกำกับและตรวจสอบเครื่อง
ชั่งกรมการค้าภายใน	
สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี	
จังหวัดลพบุรี	
ส่วนช่างสุขาภิบาล		สำนักการช่าง	
เทศบาลนครหาดใหญ ่



ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน Best Practices 

รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558

15

ผลงานที่ได้รับรางวัลระดับดีเด่น

รางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ

ประจำปีพ.ศ.2558

 



ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน Best Practices 

รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558

16

- ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ  กรมวิชาการเกษตร - 

“การจัดการความรู้สู่ทุเรียนคุณภาพชั้นเลิศ” 

 “การจัดการความรู้สู่ทุเรียนคุณภาพชั้นเลิศ” เป็นกระบวนการนำผลงาน

วิจัยมาถ่ายทอดใหค้วามรูแ้ละใหค้ำแนะนำแกเ่กษตรกร ในการแกไ้ขปญัหาการปลูกทุเรียน

ที่มีผลผลิตตกต่ำ จากสาเหตุภาวะโรคและแมลงที่แพร่ระบาดอย่างรุนแรง และการไม่รู้

ถึงวิธีการดูแล รักษาทุเรียนที่ถูกต้อง 

	 “จงัหวัดศรีสะเกษ	 มีสภาพภูมิอากาศที่ร้อนจัด	 และประสบปัญหาขาดแคลนแหล่งนำ้	
ดนิขาดความอดุมสมบูรณ์	แหล่งน้ำที่ใช้ในการเพาะปลูกยังเป็นแหล่งน้ำตามธรรมชาต	ิคอื	นำ้ฝน	
แตใ่นพืน้ทีเ่ขตอำเภอกนัทรลกัษ	์ และอำเภอขนุหาญ	 มสีภาพภมูอิากาศใกลเ้คยีงกบัจงัหวดัจนัทบรุ	ี
จงึมเีกษตรกรนำตน้พนัธุท์เุรยีนพนัธุห์มอนทองมาปลกู	 โดยปลกูครัง้แรกป	ี 2528	 ทีอ่ำเภอขนุหาญ	
ปรากฏวา่ไดผ้ลดี	และได้ขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้นอีก	2	อำเภอ	คือ	อำเภอกันทรลักษ์	และอำเภอ
ศรรีตันะ	จนถอืไดว้า่ทเุรยีนศรสีะเกษเปน็	“สนิคา้อตัลกัษณข์องจงัหวดั”	
	 การปลกูทุเรียนของเกษตรกรส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ในเรื่องการปลูก	การดูแลรักษา	
การบรหิารจัดการสวนทุเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ	วิธีปฏิบัติของเกษตรกรได้จากการสอบถาม
เกษตรกรผูป้ลกูทเุรยีนสวนขา้งเคยีงหรอืเรยีนรูด้ว้ยตนเองแบบการลองผดิลองถกู	 ซึง่มผีลโดยตรงตอ่
คณุภาพของทเุรยีน	 ทำใหผ้ลผลติทีไ่ดม้คีณุภาพตำ่	 ขาดการดแูลรกัษาทีถ่กูตอ้งจนเกดิการสะสมของ
โรคและแมลง	 เกดิการแพรร่ะบาดอยา่งรนุแรง	 เกษตรกรไม่สามารถจัดการและแกไ้ขปญัหาได	้
ทำใหต้น้ทเุรยีนเสือ่มโทรมและตายเปน็จำนวนมาก	
	 ศนูยว์จัิยพืชสวนศรีสะเกษ	กรมวิชาการเกษตร	จึงปรับวิธีการให้บริการเปน็แบบเชงิรกุ
ลงพืน้ทีอ่อกบริการให้คำแนะนำ	 ให้ความรู้	 สาธิต	 วิธีการป้องกันและกำจัดแมลงศัตรขูองทเุรยีน	
จากผลงานวจิยัทีม่อียูเ่ปน็จำนวนมาก	 จนเกษตรกรสามารถเรยีนรูช้นดิและพฤตกิรรมการเขา้ทำลาย
ของแมลง	 และสามารถนำไปปฏิบัติได้ด้วยตนเองและได้ผลเป็นอย่างดี	 นอกจากนี้	 ยังไดม้กีารจดั
เจา้หนา้ทีอ่อกใหบ้รกิาร	 ตรวจติดตามผลการดำเนินการให้คำแนะนำการแกไ้ขปญัหา	 การบรหิาร



ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน Best Practices 

รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558

17

จดัการสวนของเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนทั้ง	 3	 อำเภอ	 โดยแบ่งชุดปฏิบัติงานออกเป็น	 2	 ชดุ	
ออกบรกิารทกุสปัดาห	์ สปัดาหล์ะ	 2	 ครัง้	 พรอ้มทัง้ประชาสมัพนัธ	์ ใหข้อ้มลูขา่วสารผา่นสถานวีทิยุ
กระจายเสียงแห่งประเทศไทย	 จังหวัดศรีสะเกษ	 (สวท.ศก.)	 และสถานีโทรทัศน์ท้องถิน่	 เมือ่เกดิ
เหตกุารณว์กิฤตแิละเรง่ดว่น	จะใช้วิธีส่งข้อความ	 (SMS)	 ผ่านทางโทรศัพท์มือถือหรือติดต่อทาง
โทรศพัทถ์งึเกษตรกรโดยตรง	 เพือ่ความสะดวกและทันเหตุการณ์	 มีการจัดทำแปลงต้นแบบทเุรยีน
คณุภาพ	 เพือ่เปน็แหลง่เรียนรูข้องเกษตรกรผูป้ลกูทเุรยีนทัง้เกา่และใหม	่ ตลอดจนผูส้นใจ	 ไดเ้ขา้มา
ศกึษาหาความรูแ้ละถา่ยทอดเทคโนโลยกีารผลติทเุรยีนคณุภาพ		
	 ผลของการนำองคค์วามรู้และเทคโนโลยีการผลิตทุเรียนคุณภาพไปใช้ในการปรบัปรงุสวน
ทเุรยีนของเกษตรกร	 สง่ผลใหเ้กษตรกรสามารถพึง่พาตนเองได	้ สามารถผลติทเุรยีนทีม่คีณุภาพจนเปน็
ทีน่ยิมและเกิดความต้องการทุเรียนศรีสะเกษ	ทำให้เกิดเครื่องหมายการค้า	“ทุเรียนดีศรสีะเกษ”	
เปน็ทีไ่วว้างใจของผูบ้รโิภค	 ความสำเรจ็ดงัทีก่ลา่ว	 เกดิจากการทำงานแบบบรูณาการของหนว่ยงาน
ภาครฐัภายในจงัหวดัศรสีะเกษ	คอื	กระทรวงมหาดไทย	นำโดยผูว้า่ราชการจงัหวดัศรสีะเกษ	รว่มกบั
หนว่ยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ประกอบด้วย	 กรมวิชาการเกษตร	 กรมสง่เสรมิ
การเกษตร	และกรมพฒันาทีด่นิ	ไดอ้ำนวยความสะดวกและรว่มมอืกนัทำงาน	สนบัสนนุงบประมาณ	
บคุลากรไปรว่มกนัปฏบิตังิานในพืน้ทีป่ลกูทเุรยีนของเกษตรกร			
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- กองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 1  กรมการค้าภายใน - 

“ศนูยจ์ำหนา่ยสนิคา้เกษตรชมุชน(FarmOutlet)

แบบยัง่ยนืจงัหวดักาญจนบรุ”ี 

 “ศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน (FarmOutlet) แบบยั่งยืนจังหวัด

กาญจนบุรี” เป็นการจัดหาตลาดให้เกษตรกรจำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน เพื่อรักษา

เสถียรภาพราคาผลผลิต เกษตรมิ ให้มีความผันผวน รวมทั้ ง เพิ่ม มูลผลผลิต 

เพิ่มช่องทางการจำหน่าย สร้างความเข้มแข็งและอำนาจต่อรองให้แก่เกษตรกร 

 สำนักงานการค้าภายในจังหวัดกาญจนบุรี	 เห็นว่าราคาข้าวเปลือกตามท้องตลาดตกตำ่	
เกษตรกรเคยชนิกบัการรอนโยบายจากรฐับาล	ทำใหไ้มส่ามารถแกไ้ขปญัหาผลผลติทีเ่กบ็เกีย่วขายได้
ในราคาตำ่	ดงันัน้	 จงึมแีนวคดิแกป้ญัหาโดยใชก้ารตลาดนำการผลติและไมต่อ้งพึง่พาหรอืรอนโยบาย
ภาครฐั	 และไดจ้ดัทำโครงการจัดหาตลาดให้เกษตรกรและการบริหารจัดการข้าวแบบยัง่ยนื	 โดยมี
หนว่ยงานภาครฐั	ภาคเอกชน	และเกษตรกรรว่มบรูณาการแกไ้ขปญัหาตัง้แตร่ะดบัตน้นำ้	คอื	การหา
เมลด็พนัธข์า้วทีม่คีณุภาพ	กลางนำ้	คอื	การสนบัสนนุสนิเชือ่แกเ่กษตรกร	และปลายนำ้	คอื	การหา
ตลาดจำหนา่ยโดยกองส่งเสริมสินค้าเกษตร	 1	 กรมการค้าภายใน	 ได้มีโครงการพัฒนาและสง่เสรมิ
ศนูยจ์ำหนา่ยสนิคา้เกษตรชมุชน	 (Farm	 Outlet)	 เพือ่เพิม่ชอ่งทางการจำหนา่ย	 และขยายตลาด
รองรบัใหแ้กเ่กษตรกร	 สง่ผลใหร้าคาขายขา้วเปลอืกสงูขึน้	 และราคามเีสถยีรภาพ	 ซึง่ความโดดเดน่
ของผลงานทัง้ในดา้นการปรบัปรงุ	กระบวนการดำเนนิการ	และการทำงานแบบบรูณาการ	โดยอาศยั
ความรว่มมอืระหวา่งหนว่ยงานภาครฐั	 ไดแ้ก	่ สำนกังานการคา้ภายในจงัหวดักาญจนบรุ	ี สำนกังาน
เกษตรจงัหวดักาญจนบรุ	ี สำนกังาน	 ธ.ก.ส.	 จงัหวดักาญจนบรุแีละภาคเอกชน	 และการมสีว่นรว่ม
ของเกษตรกรในการปรับเปลี่ยนวิธีการปลูกข้าวเพื่อพัฒนาการผลิตตามความต้องการของตลาด	
จนสง่ผลใหเ้กดิความสำเรจ็ของโครงการสามารถสรา้งแรงบนัดาลใจและความเชือ่มัน่ใหแ้กเ่กษตรกร	
อนัสง่ผลให้เกิดความยั่งยืนของโครงการฯ	 และเกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมชัดเจน	 เป็นประโยชน์
อยา่งมากทัง้กบัเกษตรกร	และผูบ้รโิภค 
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- โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - 

“การบรกิารรกัษาผูป้ว่ยมะเรง็เตา้นมแบบบรูณาการ” 

 “การบริการรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมแบบบูรณาการ” เป็นกระบวนการ

รักษาผู้ปว่ยมะเรง็เตา้นมดว้ยการบรูณาการการใหบ้รกิารของทกุภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างมีคุณภาพครอบคลุมทุกมิต ิ

	 โรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม	่มผีูป้ว่ยมะเรง็เขา้รบัการรกัษาจำนวน	4,500	–	5,000	ครัง้/ป	ี
และในปี	2555	-	2557	มีผู้ป่วยมะเร็งจำนวน	331	–	400	ราย/ปี	ซึ่งปริมาณผู้ป่วยจำนวนมาก
ทำให้ผู้ป่วยบางรายไม่ได้รับการบริการที่ครอบคลุมทุกมิติคุณภาพทั้งการเข้าถึงบริการ	
การตอบสนองทีร่วดเรว็	ทนัเวลาในการรบัรูป้ญัหา	การดแูลแบบองคร์วมดว้ยความรกั	ความตอ่เนือ่ง
ของการบรกิาร	และความปลอดภยั		
	 เพือ่ให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมทุกรายได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพ	 โรงพยาบาลมหาราชนคร
เชยีงใหม	่จงึไดพ้ฒันาระบบการดแูลผูป้ว่ยมะเรง็เตา้นมตัง้แตร่ะยะแรกเริม่คดักรองจนถงึการดแูลผูป้ว่ย
ระยะสดุท้ายผ่านระบบลูกข่ายและการบูรณาการการบริการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 ไดแ้ก	่
ทมีสหสาขาวิชาชีพในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่	สถานพยาบาลลูกข่าย	องค์กรปกครอง
สว่นทอ้งถิน่	 และชมุชน	 เพือ่ใหผู้ป้ว่ยมะเรง็เตา้นมสามารถเขา้ถงึบรกิารไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ	 และ
ขยายขอบเขตการใหบ้รกิารทีค่รอบคลมุอยา่งครบวงจร	 โดยการเสรมิพลงัใหผู้ป้ว่ยและญาตสิามารถ
ดแูลตนเองในทกุดา้นทัง้รา่งกาย	จติใจ	อารมณ	์จติวญิญาณ	ภาพลกัษณ	์จนสามารถเปน็ผูน้ำในการ
ดแูลผูป้ว่ยอื่น	 ๆ	 ได้	 นอกจากนี้	 ยังได้เพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการผ่านโรงพยาบาลลูกข่ายและ
เวบ็ไซต	์ www.suandokbreastcancer.com	 รวมถึงเพิ่มช่องทางการตรวจคัดกรองโดยการให้
บรกิารนอกเวลาทำการ	พฒันาระบบการสง่ตอ่ผูป้ว่ยมะเรง็เตา้นม	ปรบัปรงุคูม่อืการดแูลผูป้ว่ยมะเรง็
เตา้นม	 ทำให้การรักษามีแนวทางที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกโรงพยาบาลลูกข่าย	 การรกัษาเกดิ
ความรวดเรว็และตอ่เนือ่ง	 พฒันาพี่เลี้ยงเพื่อให้คำปรึกษาแก่โรงพยาบาลชุมชนและองคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่	 ซึง่มสีว่นสำคญัในการพฒันามาตรฐานการบรกิาร	 ทกัษะผูป้ฏบิตังิานและกระตุน้ใหเ้กดิ
การพึง่พงิตวัเองของชมุชน 
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ผลงานที่ได้รับรางวัลระดับดีเด่น

รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ

ประจำปีพ.ศ.2558 
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- ศูนย์พันธุศาสตร์การแพทย์  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ - 

 

“การประเมินความเสี่ยงทางพันธุกรรม

ป้องกันผื่นแพ้ยารุนแรง” 

 “การประเมินความเสี่ยงทางพันธุกรรม ป้องกันผื่นแพ้ยารุนแรง” เป็นการ

พัฒนาการตรวจทางเภสัชศาสตร์ในการใช้ข้อมูลทางพันธุกรรมของผู้ป่วยในการ

เลือกใช้ยาให้เหมาะสมสำหรับแต่ละบุคคล เพื่อลดความเสี่ยงที่ทำให้เกิดผื่นแพ้ยารุนแรง 

	 ภาวะผืน่แพย้ารนุแรง	 รวมทัง้กลุม่อาการ	 Steven-Johnson	 Syndrome	 และ	 Toxic	
Epidermal	 Necrolysis	 ทีม่กีารอกัเสบและหลดุลอกของผวิหนงัและเยือ่บทุัง้รา่งกาย	 เปน็ปญัหา
สำคญัทางดา้นสาธารณสขุ	โดยในชว่ง	2-3	ปทีีผ่า่นมาพบวา่	มรีายงานผูป้ว่ยทีม่ผีืน่แพย้ารนุแรงชนดิ
ทีม่กีารหลุดลอกของผิวหนังมากถึง	2,000-3,000	รายต่อปี	 โดยยา	3	อันดับแรกที่เป็นสาเหตุ	คือ	
ยา	Co	–trimoxazole	(ยาตา้นจลุชพี)	ยา	Carbamazepine	(ยากนัชกั)	และ	Allopurinol	(ยาลด
กรดยรูคิ)	 ผู้ป่วยแพ้ยารุนแรงต้องได้รับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลเพื่อการดูแลรักษาต่อเนือ่ง	
เสยีคา่ใช้จา่ยสงู	 พกัรกัษาตวัอยูห่ลายเดอืน	 สง่ผลกระทบตอ่เนือ่งถงึคณุภาพชวีติของผูป้ว่ยเปน็อยา่งมาก	
นอกจากนียั้งอาจเกิดภาวะแทรกซ้อน	 เช่น	 ตาบอด	 ไตทำงานบกพร่อง	 หรืออาจรุนแรงจนถึงข้ัน
เสยีชวีติได้	 เป็นต้น	 มีรายงานการศึกษาทางเภสัชพันธุศาสตร์ชัดเจนว่า	 ผู้ที่มีอาการแพ้ยา	
Carbamazepine		มปีจัจยัเสีย่งทางพนัธกุรรมชนดิ	HLA-B*15:02	allele	:		ซึง่พบไดร้อ้ยละ	10-20	
ในชาวเอเซีย	 รวมทั้งชาวไทยด้วย	 ทำให้หน่วยงานที่กำกับการใช้ยาภาครัฐประเทศต่าง	 ๆ	 แนะนำ
ใหผู้ม้ถีิน่กำเนดิในเอเซยีไดร้บักาตรวจลกัษณะทางพนัธกุรรมกอ่นเริม่รบัยา	Carbamazepine	
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	 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	ได้พัฒนาการตรวจทางเภสัชพันธุศาสตร์	 เพื่อลดต้นทนุการ
ใหบ้รกิาร	 และเปดิใหบ้รกิารทางเภสชัพนัธศุาสตร	์ โดยดำเนนิการในรปูแบบโครงการนำรอ่ง	 ในเขต
พืน้ทีก่รงุเทพมหานคร	 ซึ่งเป็นเขตสุขภาพที่มีประชากรอยู่เป็นจำนวนมาก	 และมหีนว่ยบรกิารใน
ระบบหลกัประกันสุขภาพถ้วนหน้าเป็นจำนวนมาก	รวมทัง้มหีอ้งปฏบิตักิารทีม่คีวามพรอ้มในการให้
บรกิารการตรวจทางพนัธกุรรมทีส่ามารถจดัระบบการใหบ้รกิารประเมนิความเสีย่งทางพนัธกุรรมทีม่ี
ประสทิธภิาพและครอบคลมุสำหรบัประชากรไทย	 ซึง่ศนูยพ์นัธศุาสตรก์ารแพทย	์ สถาบนัชวีวทิยาศาสตร์
ทางการแพทย	์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	 ได้คิดค้นและพัฒนาวิธีการตรวจพนัธกุรรม	 HLA-B*
15:02	ไดว้ธิกีารตรวจทีม่ปีระสทิธภิาพ	และมรีาคาเหมาะสมกบับรบิทของประเทศไทย	ซึง่การตรวจ
ดงักลา่วไดร้บัการจดอนสุทิธบิตัร	และมกีารนำไปใชใ้นหอ้งปฏบิตักิารของกรมวทิยาศาสตรก์ารแพทยท์ี่
มกีระจายอยูใ่นเขตราชการทัง้	 12	 เขต	 โดยเปดิใหบ้รกิารตรวจตัง้แตป่	ี 2556	 มจีำนวนผูป้ว่ยทีเ่กดิ
ภาวะผ่ืนแพย้ารนุแรงลดลงโดยเฉพาะในเขตทีม่กีารใหบ้รกิารนำรอ่ง	ผูป้ว่ยไดป้ระโยชนโ์ดยตรง	 โอกาส
เกดิการผืน่แพย้ารุนแรงลดลง	 การให้บริการการตรวจยีนเสี่ยงต่อการแพ้ยา	 CBZ	 นี้	 สามารถชว่ย
หลกีเลีย่งการเกิดการแพ้ยารุนแรงต่อผู้ป่วย	 ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษา	 และทำให้คุณภาพชีวิต
ของผูป้ว่ยดขีึน้ 
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- กลุ่มงานประสาทศัลยศาสตร์  สถาบันประสาทวิทยา   

กรมการแพทย์ - 

“ความร่วมมือทางการแพทย์สู่เทคนิคการผ่าตัด

เส้นประสาทควบคุมกล้ามเนื้อใบหน้าพิการ” 

 “ความรว่มมอืทางการแพทย์ สูเ่ทคนคิการผา่ตดัเสน้ประสาทควบคมุกลา้มเนื้อ

ใบหน้าพิการ” เป็นการนำองค์ความรู้และเทคนิคต่าง ๆ ทางการแพทย์ที่ถูกบันทึกไว้

อย่างเป็นระบบตามหลักวิชาการ มาปรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่มีใบหน้าผิดรูป 

 

	 ผูป้ว่ยทีม่สีภาพหนา้เบีย้วผดิรปู	 มกัเกดิจากปญัหาเสน้ประสาทควบคมุการทำงานกลา้มเนือ้
ใบหนา้พกิาร	(เสน้ประสาทสมองคูท่ี	่7)	ทำใหผู้ป้ว่ยมปีญัหาปดิตาไมส่นทิ	เกดิปญัหาทีก่ระจกตาและ
การหายใจไมส่ะดวก	มปีญัหาในการรบัประทานอาหาร	ทีส่ำคญัทำใหข้าดความมัน่ใจในการเขา้สงัคม	
และมผีลกระทบดา้นจติใจ	
	 การรักษาผู้ป่วยด้วยการผ่าตัดเพื่อเชื่อมต่อเส้นประสาทควบคุมกล้ามเนื้อใบหน้าเข้ากับ
เสน้ประสาทอืน่เพื่อแก้ปัญหาความพิการของกล้ามเนื้อใบหน้า	 ถือเป็นวิธีการหนึ่งที่เป็นมาตรฐาน
ในการรกัษาในปจัจบุนั	แตก่ารเลอืกเชือ่มตอ่เสน้ประสาทปลายทาง	(เสน้ประสาททีค่วบคมุกลา้มเนือ้
ใบหนา้สว่นล่าง)	 เส้นใดโดยพิจารณาจากลักษณะตำแหน่งทางกายวิภาค	 มักทำให้ผลการ
รักษาไมด่นีกัในแงข่องการทำใหใ้บหนา้ทัง้สองขา้งมลีกัษณะสมมาตรกนั		
	 ทมีศลัยแพทยท์ีด่แูลผูป้ว่ย	 ซึง่เปน็การทำงานรว่มกนัของทมีศลัยแพทยต์กแตง่ของโรงพยาบาล
เลดิสิน	 และทีมประสาทศัลยแพทย์ของสถาบันประสาทวิทยา	 โดยการนำองค์ความรู้เกีย่วกบั
เครื่องมือกระตุ้นและรับสัญญาณที่ตอบสนองการกระตุ้นจากกล้ามเนื้อใบหน้าปลายทางพิการ	
(Nerve	stimulator	and	 facial	nerve	monitoring)	มาปรบัใชใ้นการผา่ตดัในกระบวนการรกัษา	
ทำให้สามารถตัดสินใจและพิจารณาเลือกเส้นประสาทปลายทางที่ควบคุมกล้ามเนื้อใบหน้าที่จะ
ทำการตอ่เข้ากับเส้นประสาทปกติ	ทำให้ทีมศัลยแพทย์มีความมั่นใจ	ในการเลือกต่อเส้นประสาท
ไดอ้ยา่งถกูตอ้งและเหมาะสม	ทำใหก้ารรกัษาไดร้บัผลดใีนแงค่วามสมดลุของลกัษณะใบหนา้	
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	 เมือ่ผูป้ว่ย	 ซึง่ไม่อาจสามารถรักษาให้กลับมาดีขึ้นได้	 โดยเฉพาะผู้ป่วยทีเ่ปน็มานาน	 ไดร้บั
การรกัษาดว้ยการนำเครือ่งมอืกระตุน้และรบัสญัญาณทีต่อบสนองการกระตุน้จากกลา้มเนือ้ใบหนา้
ปลายทางพิการ	 มาใช้ในกระบวนการรักษาและการดูแลอย่างครบถ้วนจากทีมแพทย์สหสาขา	
ทำใหผู้ป้ว่ยทีไ่ดร้บัการรักษาไปแล้วกว่า	 25	 ราย	 กลับมามีลักษณะใบหน้าที่สมดุลได	้ สง่ผลตอ่
คณุภาพชวีติทีด่ขีึน้ทัง้ทางรา่งกายและจติใจ	 รวมถงึการคนืความสขุกลบัสูค่รอบครวั	 และมแีรงกาย
แรงใจที่จะยกระดับเศรษฐกิจของครอบครัวให้อยู่ดีกินดีมากขึ้น	 อีกทั้ง	 เป็นการพฒันารปูแบบ
การทำงานรว่มกนัของทีมสหสาขาวิชาชีพทั้งทีมศัลยแพทย์	ทีมฟื้นฟู	ทีมประสาท	ทีมจักษุแพทย	์
นอกจากนี้ยังมีการนำเครื่องมือที่มีอยู่แล้วมาประยุกต์ใช้ในการรักษาผู้ป่วยให้เกิดประโยชน์สูงสุด	
แตท่ัง้นีต้อ้งอาศยัความชำนาญของทีมแพทยป์ระกอบผลการวเิคราะหด์ว้ยเคร่ืองมอืดงักลา่วดว้ย	ดงันัน้	
กระบวนการรกัษาดงัทีก่ลา่วขา้งตน้	จงึนำไปสูก่ารพฒันาศกัยภาพของบคุลากรทางการแพทยไ์ทยดว้ย	
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- สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้  กรมป่าไม้ - 

 

“งานวิจัยและพัฒนาไม้เทพทาโร

สร้างรายได้สู่ชุมชน” 

 “งานวิจัยและพัฒนาไม้เทพทาโรสร้างรายได้สู่ชุมชน” เป็นการนำผลการวิจัย

เกี่ยวกับไม้เทพทาโร ที่เป็นไม้เนื้อหอม ไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันหอมระเหยจากไม้

เทพทาโรหลากหลายชนิด จนได้อนุสิทธิบัตรปี 2557 จำนวน 2 ผลิตภัณฑ์ คือ น้ำมัน

นวดสปา และโลชั่นทากันยุง ซึ่งจากผลงานวิจัยดังกล่าว ช่วยให้ชาวบ้าน/เกษตรกร

ตระหนักถงึประโยชนข์องตน้เทพทาโร และลดการบกุรกุทำลายพืน้ทีป่า่ธรรมชาตเิทพทาโร  

	 กรมปา่ไม	้โดยสำนกัวจิยัและพฒันาการปา่ไม	้ไดส้ำรวจขอ้มลูไมเ้ทพทาโรทัว่ประเทศ	แลว้พบวา่
ไมเ้ทพทาโรมมีากทีส่ดุในภาคใต	้ และมกีารตดัโคน่ตน้เทพทาโรจากปา่ธรรมชาตมิากขึน้	 เนือ่งจาก
เปน็ไม้เนื้อหอม	 จึงนิยมเอาเนื้อไม้ไปใช้ในงานแกะสลัก	 กลั่นเป็นน้ำมันหอมละเหย	 เผาให้เกิด
กลิ่นหอมในพิธีทางศาสนา	 โดยไมป่ลกูทดแทน	 ทำใหต้้นไม้เทพทาโรลดลง	 และมตีอรากไมเ้ทพทาโร	
ทิง้ไวเ้ปน็จำนวนมาก	
	 จากคณุสมบตัไิมเ้ทพทาโร	 เปน็ไมเ้นือ้หอม	 สำนกัวจิยัและพฒันาการปา่ไม	้ ไดน้ำตอรากไม้
เทพทาโรกลัน่เพือ่ศกึษาปรมิาณนำ้มนัหอมระเหย	ชนดิ	และปรมิาณสาระสำคญัทีม่อียู	่และในขณะวจิยั
สงัเกตพบวา่	ใบและผลของไมเ้ทพทาโรกส็ามารถกลัน่เปน็นำ้มนัหอมได	้และมกีลิน่ทีแ่ตกตา่งกนัดว้ย	
จงึนำไปพฒันาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันหอมระเหยหลากหลายชนิด	และได้รับอนุสิทธบิตัรใน	2	
ผลติภณัฑ	์คอื	นำ้มนันวดสปา	และโลชัน่ทากนัยงุ	พรอ้มกบัเผยแพรอ่งคค์วามรูแ้ละเทคโนโลยใีนการ
กลัน่นำ้มนัหอมจากไมเ้ทพทาโรใหแ้กป่ระชาชน	 โดยมกีารกอ่ตัง้ศนูยเ์รยีนรูเ้กีย่วกบัเทพทาโรสง่ผลให้
เกดิการขยายพันธุ์การปลูกไม้เทพทาโรเพิ่มขึ้น	และที่สำคัญเป็นการสร้างคุณค่าให้กับไม้เทพทาโร	
เกดิการดแูลรกัษา	ไมต่ดัทำลาย	
	 นอกจากนี	้การสง่เสรมิใหช้มุชนเรยีนรูเ้กีย่วกบัคณุสมบตัขิองไมเ้ทพทาโร	ไดน้ำไปสูก่ารพฒันา
ตอ่ยอดผลการวจิยัเชงิเศรษฐกจิ	 เปน็การสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชนจากการใช้ทรัพยากรทีม่ี
อยูอ่ยา่งคุม้คา่และยัง่ยนื	  
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- กลุ่มงานกุมารเวชกรรม  โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต  

กระทรวงสาธารณสุข - 

“เครื่องครอบตัวสำหรับเคลื่อนย้ายทารก

(Transferincubator)” 

 “เครื่องครอบตัวสำหรับเคลื่อนย้ายทารก” เป็นการประดิษฐ์ตู้อบเพื่อควบคมุ

ใหท้ารกมอีณุหภมูริา่งกายคงที่ในขณะเคลือ่นยา้ยขึน้มาใชเ้อง โดยตูอ้บดงักลา่ว มรีะบบ

เตอืนอณุหภูมิความร้อนของตู้หากความร้อนเกินกำหนด มีน้ำหนักเบา เคลื่อนย้าย

ไดง้า่ย ซึง่ทำใหล้ดคา่ใชจ้า่ยในการจดัหาตูอ้บเพือ่เคลือ่นยา้ยทารก 

 

	 การเคลื่อนย้ายทารกแรกเกิดจากห้องผ่าตัดจำเป็นจะต้องมีตู้อบเพื่อควบคุมอุณหภูมิ
รา่งกายของทารกให้คงที่	 และไม่ให้เกิดภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ำ	 ซึ่งจะส่งผลให้ให้ทารกมีภาวะ
แทรกซอ้นได	้เชน่	ซมึ	การหายใจลำบาก	การหยดุหายใจ	เปน็ตน้		
	 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตมีหอผู้ป่วยที่ต้องมีการเคลื่อนย้ายทารกแรกเกิด	 6	 ตึก	 แต่มีตู้อบ
สำหรบัเคลือ่นยา้ยทารกแรกเกดิเพยีง	 3	 ตู	้ ทำใหเ้ผชญิกบัปญัหาของการขาดแคลนตูอ้บ	 นอกจากนี	้
ยงัมปีญัหาของขนาดตูอ้บทีใ่หญ	่ มนีำ้หนกัมาก	 การเคลือ่นยา้ยตอ้งใชเ้วลานาน	 ประกอบกบัราคา
ของตู้อบทีส่งูทำใหก้ลุม่งานกมุารเวชไดค้ดิคน้พฒันาตูอ้บแบบครอบตวัทารกบนเปลนอน	โดยใช้โครงสรา้ง
เปน็อะคริลิกใส	 มีขดลวดให้ความอบอุ่นแก่ตู้อบ	 ควบคุมด้วย	 thermostat	 เพื่อให้อุณหภูมิ
ภายในคงที	่ ใชแ้บตเตอรีแ่หง้	 มรีะบบเตือนเมื่ออุณหภูมิของตู้อบร้อนเกินที่กำหนด	 และเครือ่งวดั
อณุหภมูริา่งกายทารก	 ทำใหล้ดคา่ใชจ้า่ยในการจดัหาตูอ้บ	 เพราะมรีาคาถกู	 และใชง้านไดจ้รงิ	 โดย
ลดระยะเวลาการเคลื่อนย้ายนำส่งทารกจาก	 14	 นาที	 เหลือ	 8	 นาที	 และพบว่าสามารถชว่ยลด
การเกดิภาวะอณุหภมูริา่งกายตำ่ในทารกแรกเกดิระหวา่งการนำสง่ดว้ย 
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- ศูนย์โรคหัวใจ คณะแพทยศาสตร์  

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร - 

“ชุดสายยางประกอบเทียม:ลดความเสี่ยงการ

ทำระบบไหลเวียนโลหิตภายนอกร่างกาย” 

 “ชุดสายยางประกอบเทียม” เป็นอุปกรณ์ช่วยระบบไหลเวียนโลหิตภายนอก

ร่างกาย โดยทำหน้าที่ดึงน้ำและสารละลายส่วนเกินจากระบบไหลเวียนโลหิตภายนอก

ร่างกายในระหว่างผ่าตัด มีความปลอดภัย ลดความเสี่ยงภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้น

กับผู้ป่วย สามารถทำการกรองได้อย่างต่อเนื่อง 

	 จากความเสีย่งการเกดิภาวะนำ้เกนิในรา่งกายระหวา่งการใชเ้ครือ่งหวัใจและปอดเทยีมเพือ่
สรา้งระบบไหลเวยีนโลหติภายนอกรา่งกาย	 โรงพยาบาลมหาวทิยาลยันเรศวร	 จงึไดพ้ฒันาอปุกรณท์ี่
ใช้สำหรับการดึงน้ำและสารละลายส่วนเกินจากระบบไหลเวียนโลหิตภายนอกร่างกายในระหว่าง
ผา่ตดั	 โดยไมต่้องตัดหรือต่อวงจรใหม่และไม่เกิดภาวะฟองอากาศในระบบไหลเวียนโลหติภายนอก
รา่งกาย	 เป็นผลให้ระยะเวลารวมในการผ่าตัดหัวใจชนิดเปิดเร็วขึ้น	 เพราะสามารถลดระยะเวลา
การเตรยีมวงจรการกรองสารละลายสว่นเกนิในเลอืดในระหวา่งการทำระบบไหลเวยีนใหม	่ นอกจากนี	้
ยงัสามารถกำหนดอตัราการกรองไดจ้ากหวัปัม้เลอืดทีน่ำมาใชไ้ดด้ว้ย	ซึง่ถอืเปน็นวตักรรมทีก่อ่ใหเ้กดิ
การพฒันาคุณภาพบริการในการผ่าตัดหัวใจชนิดเปิดของโรงพยาบาลขึน้	 และสง่ผลใหส้ามารถลด
ระยะเวลาในการเปลีย่นจากการกรองแบบ	Conventional	Ultrafiltration	 (CUF)	 เปน็	Modified	
Ultrafiltration	(MUF)	จาก	5	–	10	นาทเีปน็	0	เนือ่งจากไมต่อ้งตดัตอ่	และไมพ่บภาวะความเสีย่ง
จากการใชง้านจรงิ	 รวมไปถึงผู้ป่วยไม่ได้รับผลกระทบหรือภาวะแทรกซ้อนจากการเปลี่ยนมาใชช้ดุ
สายยางประกอบเทียมแต่อย่างใด	 ไมเ่กดิภาวะเสี่ยงจากการเกิดฟองอากาศในระบบไหลเวยีนโลหติ
ภายนอกรา่งกาย	
	 ปัจจุบันโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร	 ได้นำชุดสายยางประกอบเทียมมาใช้ในผู้ป่วย
ทกุรายที่มีความจำเป็นต้องทำ	 MUF	 และ	 CUF	 ซึ่งพบว่าการตัดสายยางให้สั้นลงสามารถลดการ
สญูเสยีเลอืดและสารนำ้ทีใ่ชเ้พือ่แลกเปลีย่นกบัเลอืดของผูป้ว่ยลงได้	
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- ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี   

มหาวิทยาลัยมหิดล - 

“อุปกรณ์กันกัดกล้องส่องตรวจหลอดลม

Rama-ChestD.I.Y” 

 “อปุกรณก์นักดักลอ้งสอ่งตรวจหลอดลมRama-ChestmouthpieceD.I.Y.”

เปน็อปุกรณ์ป้องกันการกัดกล้อง สำหรับผู้ป่วยที่ต้องมีการส่องกล้องทางปากและ

สามารถใชไ้ดก้บักลอ้งทกุขนาด รวมทัง้สามารถดดูนำ้ลายหรอืเสมหะได้ในขณะตรวจ และ

ปอ้งกนัผูป้ว่ยใชล้ิน้ดนัอปุกรณก์นักดัดว้ย 

 
	 การสอ่งกลอ้งตรวจหลอดลมผูป้ว่ย	ตอ้งใชอ้ปุกรณก์นักดักลอ้งในขณะตรวจ	ซึง่การใชอ้ปุกรณ์
กนักดักลอ้งแตเ่ดมิจะใชพ้ลาสเตอรเ์หนยีวในการยดึตดิอปุกรณก์บัปากคนไข	้ ซึง่ทำใหเ้กดิผลจากการ
ใชอ้ปุกรณ์ต่อคนไข้ทั้งการเกิดแผลถลอกรอบปาก	 เกิดความเจ็บปวดจากการที่พลาสเตอร์ดึงรั้ง
หนวดเครา	 ผวิหนงัแพเ้กดิผืน่คนั	 ทีส่ำคญัผูป้ว่ยมกัใชล้ิน้ดนัอปุกรณท์ำใหเ้กดิการเลือ่นหลดุ	 อกีทัง้
อปุกรณม์รีาคาแพง	 จากผลกระทบที่เกิดขึ้นในระหว่างและภายหลังการใช้อุปกรณ์กันกัดกลอ้งสอ่ง
ตรวจหลอดลมตอ่ผูเ้ขา้รบัการรกัษาทัง้การบาดเจบ็จากการใช	้การกดีขวางชอ่งทางการใสก่ลอ้งของแพทย	์
และความเสีย่งตอ่ความเสยีหายของกลอ้ง	 ทำใหภ้าควชิาอายุรศาสตร์	 คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาล
รามาธบิด	ี มหาวทิยาลยัมหดิล	คดิคน้นวตักรรมอปุกรณก์นักดักลอ้งสอ่งตรวจหลอดลม	จากขวดน้ำเกลอื
พลาสตกิใชแ้ลว้	 และได้นำข้อด้อยจากอุปกรณ์เดิมมาเป็นต้นแบบพัฒนาให้อุปกรณ์มีความสมบรูณ	์
(Rama-Chest	mouthpiece	 D.I.Y.)	 โดยมชีอ่งใสส่ายเพือ่ดดูเสมหะแยกออกมาจากชอ่งใสก่ลอ้งซึง่
อปุกรณแ์บบเดมิไมม่	ี และส่วนที่ยื่นเข้าไปในปากคนไข้มีความยาวและกว้างมากขึ้นทำให้สามารถ
ปอ้งกนัการกัดกล้องได้ดีขึ้นและช่วยให้คนไข้ไม่ใช้ลิ้นดนักลอ้ง	ทีส่ำคญัลดอตัราการบาดเจบ็จากการ
ใชอ้ปุกรณแ์บบเดมิได	้ ลดคา่ใชจ้า่ยของโรงพยาบาลโดยไมต่อ้งซือ้อปุกรณแ์พง	 (จากราคา	 485	บาท	
เหลอืเพยีง	8.1	บาทตอ่ชิน้)		
	 อปุกรณก์นักดั	Rama-Chest	mouthpiece	D.I.Y.	สามารถเพิม่ประสทิธภิาพการใหบ้รกิาร
และลดผลกระทบแก่ผู้ป่วยได้	 ซึ่งจากการวัดผลพบว่า	 การเกิดการบาดเจ็บรอบปากหลังการใช้
อปุกรณ์ลดลง	ไมมี่ความเสยีหายของอปุกรณส์อดกลอ้งรอ้ยละ	100	นอกจากนี	้ยงัสามารถนำมาใชซ้ำ้ได ้



ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน Best Practices 

รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558

30



ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน Best Practices 

รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558

31

ผลงานที่ได้รับรางวัลระดับดีเด่น

รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ

ประจำปีพ.ศ.2558 
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- กองข้อมูลธุรกิจ  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า - 

 

“ระบบตรวจสอบคน้ขอ้มลูนติบิคุคล

ผา่นสมารท์โฟน:DBDe-ServiceApplication” 

 ระบบตรวจสอบ ค้นข้อมูลนิติบุคคลผ่านสมาร์ทโฟน เป็นการพัฒนา

ช่องทางเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงข้อมูลธุรกิจได้อย่างสะดวกทุกที่ 

ทุกเวลา ซึ่งจะช่วยสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจ 

	 ขอ้มลูธรุกจิจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	 ในปี	 2557	 มีผู้ประกอบธุรกิจและประชาชน
ไปขอรบับรกิาร	 เพือ่นำไปใชป้ระโยชนใ์นการทำธรุกรรมตา่ง	 ๆ	 จากกรมพฒันาธกุจิการคา้	 จำนวน	
4,781,586	 ราย	และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 ดังนั้น	 เพื่ออำนวยความสะดวกใหแ้ก่
ผูป้ระกอบธรุกจิได้รับข้อมูลธุรกิจที่รวดเร็ว	 และเข้าถึงได้ง่าย	 ทันต่อความต้องการและช่วยเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขนัใหแ้กธ่รุกจิ	 กรมพฒันาธรุกจิการคา้	 ไดพ้ฒันาระบบบรกิารขอ้มลูทาง
อนิเตอร์เน็ต	 DBD	 e-Service	 ซึ่งเป็นการบริการข้อมูลทางทะเบียนและงบการเงินของนิติบุคคล
ออนไลนท์ีเ่ปน็ปจัจบุนั	(real	time)	มคีวามครบถว้น	แตก่ารใหบ้รกิารดงักลา่วยงัมขีอ้จำกดัดา้นการ
เขา้ถงึขอ้มลูของผูร้บับรกิารทีย่งัตอ้งเดนิทางเขา้มา	 ณ	 จดุบรกิาร	 หรอืการใชบ้รกิารผา่นเวบ็ไซตต์อ้ง
ผา่นขัน้ตอนการเขา้ระบบการใชง้าน	 ตอ้งลงชือ่เขา้ใชแ้ละกรอกรหสัผา่น	 จงึไมต่อบสนองความตอ้งการ
ของผูป้ระกอบธรุกจิและประชาชนภายใตส้ภาพแวดลอ้มทางการแขง่ขนัในอนาคต	
	 กรมพฒันาธุรกิจการค้า	จึงได้พัฒนาช่องทางการเข้าถึงข้อมูลธุรกิจของผู้ประกอบการ	
โดยการใหบ้รกิารตรวจคน้ขอ้มลูนติบิคุคลผา่นอปุกรณเ์คลือ่นที	่(DBD	e-service	application)	ทำให้
ผูใ้ชบ้รกิารสามารถตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคลได้ทุกที่ทุกเวลา	 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	 ไม่จำเปน็ตอ้ง
เดนิทางมาทีห่นว่ยใหบ้รกิารโดยใชบ้รกิารผา่น	Smart	phone	หรอื	Tablet	ลดคา่ใชจ้า่ยของผูร้บับรกิาร	
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการด้านส่งเสริมธรรมาภิบาลเพราะทุกผู้รับบริการทุกกลุ่มสามารถ
ตรวจสอบข้อมูลได้ง่าย	รวมทั้ง	 เป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและขีดความสามารถการแข่งขันให้
นติบิคุคลทีป่ฏบิตัติามกฎหมาย	 และไดร้บัความไวว้างใจจากประชาชนในการทำธรุกรรมเพิม่มากขึน้	
โดยตั้งแต่เปิดให้บริการ	 มีผู้ใช้บริการตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคลทั้งสิ้น	 573,562	 ครั้ง	 และมีการ
ดาวนโ์หลด	Application	จำนวน	41,041	ครัง้	
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- ศูนย์บริการการค้าระหว่างประเทศ  กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ - 

 

“การใหบ้รกิารดา้นการคา้ระหวา่งประเทศสว่นบคุคล

(DITPConnectMobileApplication)” 

 DITP Connect เป็นการพัฒนา Mobile Application เพื่อใช้ส่งเสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เข้าถึงข้อมูลการค้าระหว่างประเทศได้อย่างสะดวก 

รวดเร็ว เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของธุรกิจด้านเศรษฐกิจและรายได้ที่มั่นคงให้แก่

ประเทศอย่างยั่งยืนในอนาคต 

	 ขอ้มลูจากสำนกังานสง่เสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม	ป	ี2556	พบวา่มผีูป้ระกอบ
การวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม	(SMEs)	อยูป่ระมาณ	2.76	ลา้นราย	เปน็วสิาหกจิทีส่ง่สนิคา้
ออกจำนวน	 39,610	 กจิการ	 แต่มีวิสาหกิจที่สามารถสร้างมูลค่าการส่งออกเพียง	 24,944	 กจิการ	
คดิเปน็มลูคา่การสง่ออก	 ประมาณ	 1.86	 ลา้นลา้นบาท	 จากมลูคา่การสง่ออกทัง้หมดของประเทศ
จำนวน	6.9	ลา้นลา้นบาท	(รอ้ยละ	26.9	ของมลูคา่การสง่ออกทัง้หมด)	ดงันัน้	 เพือ่สรา้งความเขม้แขง็
ทางเศรษฐกิจของประเทศ	 รวมทั้งลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาการส่งออกจากธุรกิจขนาดใหญ	่
การสนบัสนนุให	้SMEs	เขา้มามบีทบาทการคา้ระหวา่งประเทศมากขึน้	จงึเปน็เรือ่งจำเปน็	
	 กรมสง่เสรมิการคา้ระหวา่งประเทศ	 ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการส่งเสริมสนบัสนนุ
เพิม่ขดีความสามารถให้กับผู้ประกอบการเพื่อผลักดันเข้าสู่การค้าระหว่างประเทศ	 ค้นพบวา่การ
ไมส่ามารถเขา้ถงึขอ้มลูดา้นการคา้ระหวา่งประเทศทีส่ำคญั	การมภีาวะขอ้มลูทว่มทน้	หรอื	 Information	
Over	 Flow	 แต่ไม่สามารถคัดสรรมาใช้ให้ตรงกับความต้องการได้	 และการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยทีีม่ผีลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคเป็นปัญหาสำคัญของผูป้ระกอบการ	 SMEs	 ในการเขา้สู่
การคา้ระหวา่งประเทศ		
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	 ดงันัน้	 เพือ่เปน็การผลกัดนัฐานการสง่ออกของผูป้ระกอบการ	 SMEs	 กรมสง่เสรมิการคา้
ระหวา่งประเทศไดน้ำปญัหาดงักลา่วไปสูก่ารแกไ้ข	 โดยการพฒันา	 DITP	 Connect	 :	 Mobile	
Application	 ดา้นการคา้ระหวา่งประเทศบคุคลขึน้	 เพือ่เปน็ชอ่งทางการใหบ้รกิารท่ีใหผู้ป้ระกอบการ
หรอืประชาชนทัว่ไป	สามารถเขา้ถงึขอ้มลูขา่วสารดา้นการคา้ระหวา่งประเทศไดส้ะดวก	รวดเรว็		
	 DITP	Connect	:	Mobile	Application	ด้านการค้าระหว่างประเทศบคุคล	เปน็ชอ่งทาง
รบัขอ้มลูที่ได้คัดสรรแล้วทั้งข้อมูลการตลาดและสินค้า	 ให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถเข้าถึงข้อมูลการคา้
ระหวา่งประเทศที่ต้องการได้โดยง่าย	 ตรงประเด็นตามความต้องการตลอด	 24	 ชัว่โมง	 เปน็การ
อำนวยความสะดวกในการเขา้ถงึขอ้มลู	 ทำให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันทางการค้าระหวา่ง
ประเทศ	 สง่เสรมิใหเ้กดิการจบัคูท่างการคา้	 และสามารถแกไ้ขปญัหาภาวะขอ้มลูทีท่ว่มทน้ได	้ โดยมี
ขอ้มูลทีส่ำคญั	อาท	ิรายงานตลาดตา่งประเทศเชงิลกึ	แนวโนม้ของตลาดตา่งประเทศ	ขอ้มลูสนิคา้เดน่
ทีน่า่จบัตามอง	กจิกรรมดา้นการคา้ระหวา่งประเทศ	สถติกิารคา้ระหวา่งประเทศ	เปน็ตน้ 
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- สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต  กรมสุขภาพจิต - 

“ระบบDataCenter

ผู้ป่วยจิตเวชของประเทศไทย” 

 “ระบบ Data Center ผู้ป่วยจิตเวช” เป็นแหล่งจัดเก็บข้อมูลผู้ป่วยจิตเวช 

ทั้งจำนวนผู้ป่วยทั่วประเทศ ประวัติการรักษา ที่ทำให้การบริการมีคุณภาพสามารถ

แก้ไขปัญหาในการรับและส่งต่อผู้ป่วย สามารถจัดระบบดูแลและติดตามผู้ป่วยที่ทุเลา

กลับบ้านได้ ส่งผลให้ผู้ป่วยได้รับยาทางจิตเวชอย่างต่อเนื่อง จนมีอาการทุเลาและ

หายขาดได ้

	 สถานการณปั์ญหาสุขภาพจิตของประเทศไทยในปัจจุบัน	ผู้ป่วยไม่ตระหนักและไม่เข้ารับ
การรกัษา	 อกีทัง้	 มกัไมพ่อใจกบัการเขา้รบัการรกัษาในสถานพยาบาลเพยีงแหง่เดยีว	 ชอบทดลองเขา้
รกัษาในหลาย	ๆ	แหง่	ทำใหเ้กดิการซำ้ซอ้นในการรกัษาและมคีวามสิน้เปลอืงในระบบการรกัษาและ
การเสยีคา่ใชจ้า่ยของผูป้ว่ย		
	 เนื่องจากประเทศไทยไม่มีศูนย์กลางและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลการให้บริการรักษา
พยาบาลผูป้ว่ยจติเวช	 ขอ้มลูกระจัดกระจายอยู่ตามสถานบริการตา่ง	 ๆ	 ขอ้มลูไมส่ามารถเชือ่มโยง
หรอืแลกเปลีย่นกนัได	้ การคน้หาประวตักิารรกัษาพยาบาลทำไดล้ำบากและไมค่รบถว้น	 ไมส่ามารถ
วเิคราะหก์ารเข้าถึงบริการ	เกิดการซ้ำซ้อนในการจัดเก็บ	ข้อมูลไม่ถูกต้อง	ไม่ทันสมัย	ไม่สามารถ
นำไปสงัเคราะหด์า้นสขุภาพจติทีจ่ะสะทอ้นถงึสถานการณป์ญัหาสขุภาพจติของประทศในภาพรวม	
ระดบัเขต	ระดบัพืน้ทีไ่ด	้รวมทัง้ไมส่ามารถนำขอ้มลูไปใชใ้นการวางแผน	กำหนดนโยบายหรอืกลยทุธ์
ในการดแูลและรกัษาพยาบาลผูป้ว่ยจติเวชไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ	
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	 กรมสขุภาพจติจงึพฒันาระบบ	 Data	 Center	 เพื่อเป็นฐานข้อมูลผู้ป่วยจิตเวชทีส่ามารถ
สบืค้นประวัติการเข้ารับการรักษาของผู้ป่วยจิตเวช	ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการรักษาทีท่ำใหไ้มเ่กดิ
ความซำ้ซอ้น	 สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์อัตราการเข้าถึงบรกิารสุขภาพจิตของกลุม่โรค
ทางสขุภาพจติและจติเวชทีส่ำคญัไดว้า่พืน้ทีเ่ขตใดมกีารเขา้ถงึบรกิารเปน็ไปตามเปา้หมายทีก่ำหนด
หรอืไม	่ สามารถวเิคราะห์ข้อมูลที่สะท้อนถึงสถานการณ์ปัญหาสขุภาพจติของพืน้ทีไ่ด	้ และทีส่ำคญั
ช่วยในการวางแผนและกำหนดนโยบายในการดูแลและรักษาผู้ป่วยจิตเวชของประเทศได้อย่าง
เหมาะสม	นอกจากนี้	 ยังสามารถนำมาใช้ในการวางแผนติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วย	ทำให้ผู้ป่วยได้รับ
การรักษาอยา่งตอ่เนือ่ง	
	 ระบบ	Data	Center	ชว่ยสนบัสนนุและบรหิารจดัการการบรกิารจติเวชทัง้ประเทศไดอ้ยา่ง
เปน็ระบบ	 ตลอดจนมกีารเชือ่มโยงรายชือ่โรงพยาบาลในเขตเปน็การสรา้งเครอืขา่ยผูด้แูลสขุภาพจติ
ทีน่ำมาชว่ยในการบรหิารจดัการ	 จนสง่ผลใหภ้าวะผูป้ว่ยรบัการรกัษาทีซ่ำ้ซอ้นลดลง	 ลดความสิน้เปลอืง
คา่ใชจ้า่ยในการรกัษาพยาบาล	 ประหยดังบประมาณในการรกัษาพยาบาลเปน็จำนวนมาก	 สามารถ
ระบจุำนวนและแบง่แยกประเภทผูป้ว่ยประเภทตา่ง	 ๆ	 ไดจ้ากเดมิทีไ่มส่ามารถบอกจำนวนได	้ และ
เกดิเครอืขา่ยสถานบรกิารสขุภาพจติและเครอืขา่ยผูด้แูลสขุภาพจติในแตล่ะพืน้ที่	
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- สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์  กรมสุขภาพจิต - 

“ระบบการดูแลผู้ต้องขังจิตเวชในเรือนจำ” 

 “ผู้ต้องขังจิตเวช สิทธิในการรักษาที่ไม่ถูกละเลย” เป็นการพัฒนารูปแบบ

การดูแลผู้ต้องขังที่ป่วยทางจิตเวชแบบครบวงจร ด้วยกระบวนการทำงานร่วมกันของ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

	 สถานการณผู้์ต้องขังที่ป่วยทางจิต	 ซึ่งมีจำนวนร้อยละ	 0.94	 รายจากผู้ต้องขังทัง้หมด	
292,227	 รายในปี	 พ.ศ.	 2557	 พบว่าร้อยละ	 57.1	 ของผู้ต้องขังจิตเวชต้องกลับมารักษาซ้ำกอ่น
เวลานดั	 และรอ้ยละ	 26.4	 มอีาการทางจติกำเรบิไมส่ามารถตอ่สูค่ดใีนศาลได	้ ตอ้งใชเ้วลาพจิารณา
คดนีาน	 เนือ่งจากได้รับการดูแลที่ไม่ถูกต้อง	 โดยให้อยู่รวมกับผู้ต้องขังทั่วไป	 ทำให้ถูกรังเกียจ	
ถกูลอ้เลยีน	หรอืโดนทำรา้ยรา่งกาย	 สง่ผลตอ่ภาวะทางจติมากขึน้	 เกดิความเครยีด	 ซมึเศรา้	 เอะอะ
อาละวาด	 ทำลายสิ่งของ	 ทำร้ายตัวเอง	 ที่สำคัญเรือนจำขาดทีมบุคลากรวิชาชีพเฉพาะทางจติเวช	
เจา้หนา้ทีผู่ด้แูลเรอืนจำไมม่คีวามรู	้ความเขา้ใจเรือ่งโรคทางจติ	
	 สถาบนักลัยาณร์าชนครนิทร	์ เหน็ความสำคญัของปญัหาดงักลา่ว	 จงึไดพ้ฒันารปูแบบการ
ดแูลผูต้อ้งขงัจิตเวชในเรือนจำขึ้น	อย่างเป็นระบบภายใต้แนวคิดพื้นฐานการคุ้มครองสิทธิและการ
เคารพศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย์ของผู้ต้องขังที่พึงได้อย่างเท่าเทียมกัน	 โดยการดูแลทั้งก่อน	 ระหว่าง
และหลังพ้นโทษ	 เพื่อเป้าหมายสุดท้าย	 คือ	 ผู้ต้องขังจิตเวชหลังพน้โทษตอ้งไมก่อ่คดซีำ้	 สามารถใช้
ชวีติอยูก่บัครอบครวัและชมุชนได	้และมคีณุภาพชวีติตามอตัภาพ	
	 	การปรบัปรงุบรกิารไดเ้ริม่ตัง้แตป่	ี2556	สถาบนักลัยาณร์าชนครนิทร	์และเรอืนจำทกุแหง่
ในเขต	 5	 ได้ร่วมมือกันทั้งด้านวิชาการ	 พัฒนาระบบการดูแลรักษาผู้ต้องขังที่มีปัญหาจิตตั้งแต่
เปน็ผูต้้องขงัรายใหม	่พรอ้มทัง้เสรมิสรา้งทกัษะความรูแ้ละทกัษะจำเปน็ในการดแูลผูต้อ้งขงัจติเวชแก่
บคุลากรในเรอืนจำ	 และดา้นการบรหิารจดัการ	 โดยการเปดิคลนิกินติจิติเวชแบบเบด็เสรจ็	ณ	จดุเดียว	
(One	Stop	Service)	สำหรบัผูต้อ้งขงัทีไ่ปรบับรกิารจติเวชในโรงพยาบาล	เปน็ชอ่งทางพเิศษแยกจาก
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ผูป้ว่ยจติเวชทัว่ไป	 ทำใหผู้ต้้องขงัไมต่อ้งรอคอยการพบแพทยน์าน	 ลดความเครยีดจากการถกูจอ้งมอง	
และลดขัน้ตอนการทำงานของเรอืนจำ	 การพฒันาระบบการดแูละของเรยีนจำ	 มกีารออกแบบระบบบรกิาร
สขุภาพจติและจติเวชในเรือนจำ	 ทำให้ผู้ต้องขังทุกรายได้รับการตรวจคัดกรองภาวะสุขภาพจติ	 มี
การบรูณาการการตรวจรกัษาผู้ป่วยจิตเวชในเรือนจำทุก	 3	 เดือน	 ทำให้ผู้ต้องขังจิตเวชทั้งรายเกา่
รายใหมม่อีาการดขีึน้	 การจดัทำคูม่อื	 “แนวทางการดแูละผูต้อ้งขงัจติเวช	 สำหรบับคุลากรในเรอืนจำ”	
ทำใหเ้จา้หนา้ทีม่คีวามรู้	 ความเข้าใจในกระบวนการดูแลผู้ต้องขังเป็นแนวทางเดยีวกนั	 การพฒันา
ระบบการสง่ต่อผู้ต้องขังที่ปลดคดีสู่ชุมชน	เป็นการออกแบบกระบวนการดูแล	รักษา	และสง่ตอ่
ผูต้อ้งขงัจติเวชหลงัการปลอ่ยตวั	 ใหไ้ดร้บัการดแูลอยา่งตอ่เนือ่ง	 โดยการสง่ขอ้มลูสำคญัและเตรยีม
ความพรอ้มใหห้นว่ยบรกิารสาธารณสขุในพืน้ทีท่ีผู่พ้น้โทษจะกลบัไปใชช้วีติ	มกีารวางแผนดำเนนิการ	
ตดิตามดแูลรกัษาตอ่เนือ่งอยา่ยนอ้ย	1-3	ป	ี	ซึง่ระบบนีจ้ะชว่ยปอ้งกนัผูพ้น้โทษกอ่คดซีำ้	นอกจากนี	้
ยงัมกีารเปดิชอ่งทางดว่นผา่นโทรศพัท	์ และ	 e-mail	 ใหท้มีเจา้หนา้ทีเ่รอืนจำเขา้ถงึการรบัคำปรกึษา
และการชว่ยเหลอืจากผูเ้ชีย่วชาญและทมีนติจิติเวชของสถาบนักลัยาณร์าชนครนิทร	์ ไดส้ะดวก	 และ
รวดเรว็	
	 ผลการดำเนนิงาน	ไดน้ำไปสู่ข้อเสนอทางนโยบายระดับประเทศในการพัฒนาระบบบรกิาร
สขุภาพจิตผู้ต้องขังในเรือนจำ	 ขณะนี้มีการจัดทำร่างระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการ
ปฏิบัติงานอนามัยเรือนจำ	และการจัดทำแนวทางการปฏิบัติงานอนามัยเรือนจำ	ชื่อ	“แนวทาง
จัดระบบบรกิารสขุภาพสำหรบัผูต้อ้งขงัในเรอืนจำ”	 ซึง่จะทำให้ผู้ต้องขังจิตเวชในเรือนจำไดร้บัการ
ดแูลทัง้ดา้นความเปน็อยู	่จติใจ	อารมณ	์และสงัคมอยา่งมคีณุภาพ 
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- สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ - 

“การใหบ้รกิารคดัสำเนาทะเบยีนประวตัขิา้ราชการครู

และบคุลากรทางการศกึษาผา่นระบบE-Service”

 “การให้บริการคัดสำเนาทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ผ่านระบบ E-Service)” เป็นการพัฒนานำฐานข้อมูลทะเบียนประวัติ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ ไปเป็นระบบทะเบียน

ประวัติอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาในการขอรับบริการคัดสำเนาทะเบียนประวัติได้อย่างรวดเร็ว 

 
	 การขอคดัสำเนาประวตัขิองขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา	 แตเ่ดมิผูต้อ้งการคดัสำนา
ตอ้งเดนิทางไปดำเนนิการดว้ยตนเอง	 ณ	 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สังกัด	 เพื่อทำการกรอก
แบบฟอรม์	 และยืน่คำรอ้งขอคดัสำเนา	 และจากการสำรวจพบวา่ผูข้อคดัสำเนาจะเดนิทางไปตดิตอ่
ขอคดัสำเนาเฉลีย่	 2	 ครัง้/ป	ี ซึง่การไปขอคดัสำเนาแตล่ะครัง้ตอ้งลางานเพือ่ไปดำเนนิการ	 และหาก
สถานศกึษาอยูห่า่งไกล	 สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา	 ผูข้อคดัสำเนาจะตอ้งใชเ้วลาเดนิทางไปตดิตอ่
หลายวนั	 จงึมผีลกระทบตอ่การเรยีนของนกัเรยีนทีจ่ะไมม่ผีูส้อนอยา่งมาก	 อกีทัง้สิน้เปลอืงคา่ใชจ้า่ย
ของครดูว้ย	
	 สำนกังานคณะกรรมการขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา	(สำนกังาน	ก.ค.ศ.)	จงึได้
แกไ้ขปญัหาการสญูเสยีเวลาจากกระบวนการขอคดัสำเนาทะเบยีนประวตัเิพือ่ทำธรุกรรมของขา้ราชการครู
และบคุลากรทางการศกึษา	ทำใหเ้สยีเวลาในการสอน	โดยนำระบบ	Cloud	Computing	มาปรบัใช	้
เพือ่ใหบ้ริการระบบข้อมูลทะเบียนประวัติแบบ	 Real-time	 ตลอด	 24	 ชั่วโมงได้	 รวมถึงพัฒนาให้
ขา้ราชการครเูขา้ถงึระบบออนไลนเ์พือ่ความสะดวก	 และมกีารจดัฝกึอบรมผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในการใชร้ะบบ
ใหเ้กดิความเขา้ใจ	 นอกจากนี	้ ยงัมรีะบบใหบ้รกิารคดัสำเนาทะเบยีนประวตั	ิ online	 เพือ่ใหบ้รกิาร
แกข่า้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งประเทศกว่า	400,000	คน	สามารถยื่นคำร้องขอ
คัดสำเนาทะเบยีนประวตัไิดท้างระบบออนไลน	์สง่ผลใหล้ดระยะเวลา	และคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางออก
จากหอ้งเรยีนไปคดัสำเนาทะเบียนประวัติยังสำนักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา	 และจากการคำนวณเวลา
ทีต่อ้งใชใ้นการไปดำเนนิการขอคดัสำเนา	พบวา่ระบบนีช้่วยทดแทนการสูญเสียระยะเวลาทีค่รตูอ้งทิง้
หอ้งเรยีนมาเพือ่ดำเนนิการทัง้สิน้	643,700	วนั 
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- กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน  กรมพัฒนาที่ดิน - 

 

“แผนที่และสารสนเทศดินเพื่อการใช้และ

บริหารจัดการที่ดิน” 

 “แผนที่และสารสนเทศดนิเพือ่การใชแ้ละบรหิารจดัการทีด่นิ” เปน็แหล่งข้อมูล

ที่รวบรวมแผนที่กลุ่มชุดดินทั้งประเทศ ข้อมูลลักษณะและคุณสมบัติของดินที่ถูกต้อง

และครอบคลมุพืน้ทีท่ัว่ประเทศสำหรบัการเพาะปลกูพชืเศรษฐกจิของประเทศไทย 6 ชนิด 

ได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อยโรงงาน มันสำปะหลัง ยางพารา และปาล์มน้ำมัน 

	 ประเทศไทยไดม้กีารสำรวจและจดัทำขอ้มลูจำแนกประเภทดนิไวเ้ปน็จำนวนมาก	 แตเ่กษตรกร

ไมส่ามารถนำขอ้มลูเหลา่นัน้ไปใชป้ระโยชนไ์ด	้ เนือ่งจากขอ้มลูอยูก่ระจดักระจาย	 เขา้ถงึขอ้มลูไดย้าก	

คำอธบิายเปน็ศพัทเ์ทคนคิ	และไมเ่ขา้ใจเนือ้หาทีน่ำเสนอ		

	 ตัง้แตป่	ี	2557	กรมพฒันาทีด่นิ	จงึไดจ้ดัทำฐานขอ้มลูทีร่วบรวมแผนทีก่ลุม่ชดุดนิ	รวม	62	กลุม่

ทัง้ประเทศ	ซึง่มีข้อมูลรายละเอียดต่าง	 ๆ	 ถึงระดับทุกตำบลในประเทศไทย	 เพื่อใหบ้รกิารแก่

เกษตรกรผ่านทางอินเตอร์เน็ตจากเว็บไซต์ของกรมพัฒนาที่ดิน	 พรอ้มกบัสรา้งกลไกในการทีจ่ะให้

ขอ้มลูตา่ง	ๆ	 เหลา่นัน้ไปถงึเกษตรกรในพืน้ทีอ่ยา่งเปน็รปูธรรม	 โดยการใหห้มอดนิ	และผูน้ำชมุชนที่

ผา่นการอบรมเปน็แกนหลกัทีจ่ะไปถา่ยทอดสรา้งความเขา้ใจใหก้บัเกษตรกรในพืน้ทีใ่หเ้หน็ประโยชน์

ของขอ้มลู	 หรอืการนำขอ้มลูดนิไปใชใ้นการประกอบอาชพี	 รวมทัง้ใหเ้จา้หนา้ทีข่องกรมพฒันาทีด่นิ

ไดเ้ขา้ไปใหค้วามรู้กับเกษตรกรถึงวิธีการในการเข้าถึงข้อมูล	 โดยเฉพาะผ่านทางโทรศัพทม์อืถอื	

ซึง่เปน็การอำนวยความสะดวกใหแ้กเ่กษตรกรเปน็อยา่งมาก	
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	 การเขา้ถึงฐานขอ้มลูไมยุ่ง่ยาก	 ซบัซอ้น	 ขอ้มลูทีเ่กษตรกรไดร้บัจะเปน็ขอ้มลูในพืน้ทีท่ีต่นเองอยู	่

มกีารนำเสนอในรูปแบบที่เข้าใจง่าย	ใช้คำพูดธรรมดา	ไม่ใช้ศัพท์เทคนิคทำให้เกษตรกรมคีวามรู้

ความเขา้ใจ	 และหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้	 ซี่งกรมพัฒนาที่ดินจะมี

เจา้หนา้ทีเ่ป็นที่ปรึกษาในการตอบคำถามเหล่านี้ผ่านทางอินเตอร์เน็ตเช่นกัน	 ทำใหส้ะดวกรวดเรว็	

ไมต่อ้งเสยีเวลาในการเดนิทางไปทีศ่นูย	์และเกษตรกรสามารถนำไปใชไ้ดท้นัทใีนพืน้ที่	
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- กรมปศุสัตว์ - 

 

“ระบบจัดการสัตว์ปีกสู่มาตรฐาน

การส่งออกปศุสัตว์ไทย” 

 “ระบบจัดการสัตว์ปีกสู่มาตรฐานการส่งออกปศุสัตว์ไทย” เป็นกระบวนการ

บริหารจัดการและควบคุมแก้ไขวิกฤตโรคไข้หวัดนก จนส่งผลให้เกิดมาตรฐานคุณภาพ

ในกระบวนการผลิตสินค้าปศุสัตว์เพื่อการส่งออก 

 

	 การเลี้ยงสัตว์ปีกและการสง่ออกเนือ้ไกแ่ละผลิตภัณฑ์ของประเทศไทยมแีนวโนม้ขยายตัว	
อยา่งตอ่เนือ่ง	สง่ผลใหใ้นป	ี2546	ประเทศไทยเปน็ผูส้ง่ออกเนือ้ไกแ่ละผลติภณัฑม์ากเปน็ลำดบัที	่ 4	
ของโลกรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา	 บราซิล	 และกลุ่มประเทศ	 EU	 และเป็นผู้ผลิตไก่เนื้อมาก
เปน็ลำดบัที	่8	ของโลก	 	
	 จากนัน้ในป	ี 2547	 ประเทศไทยตรวจพบเชื้อไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์	 H5N1	 ครัง้แรกที่
อำเภอบางปลามา้	จงัหวดัสพุรรณบรุ	ีและเกดิการระบาดอยา่งรนุแรง	รวม	5	ครัง้	ซึง่สรา้งความเสยีหาย
ตอ่อตุสาหกรรมการผลติไกไ่ทยมากกวา่แสนลา้นบาท	กระทบตอ่เกษตรกรกวา่	3.5	ลา้นครวัเรอืน	
	 กรมปศสุตัวจ์งึไดว้างแนวทางในการจดัการปญัหาดงักลา่ว	 โดยกำหนดเปน็	 4	 ขัน้ตอน	 คอื	
1)	หยดุยัง้การแพรก่ระจายของโรคใหไ้ดโ้ดยเรว็	2)	การฟืน้ฟเูยยีวยาเกษตรกรโดยการจา่ยเงนิชดเชย
คา่ทำลายสตัว	์3)	พฒันาระบบสขุภาพสัตว์	การเฝ้าระวัง	ควบคุม	ป้องกันเพื่อไม่ให้โรคไข้หวดันก
ไมก่ลบัมาระบาดในประเทศไทยอกี	 4)	 การสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคทั้งภายในประเทศและ
ตา่งประเทศ	เพือ่สรา้งโอกาสในการกลบัมาเปน็ผูน้ำการสง่ออกเนือ้ไกท่ีต่ดิอนัดบัโลก	
	 นอกจากนี	้ ไดม้กีารจดัทำระบบการผลติสนิคา้ปศสุตัวท์ีไ่ดม้าตรฐานสากลตัง้แตต่น้นำ้จนถงึ
ปลายนำ้	 (From	 Farm	 to	 Table)	 จนทำใหป้ระเทศไทยไดร้บัการรบัรองการปลอดโรคไขห้วดันก
อย่างเป็นทางการจาก	 OIE	 เมื่อปี	 2552	 และสามารถส่งออกเนื้อไก่และผลิตภัณฑแ์ปรรปูจากไก	่
ทัง้ไกส่ดและผลติภณัฑป์รงุสกุมากขึน้อยา่งตอ่เนือ่ง	เมือ่นบัรวมกบัสนิคา้ปศสุตัวอ์ืน่	ๆ	ดว้ย	สง่ผลให้
มลูคา่การสง่ออกของประเทศไทยทะลแุสนลา้น		
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	 ระบบสุขภาพสัตว์ของประเทศไทย	 ได้มาตรฐานตามแนวทาง	 OIE	 Standard	 and	
Guidelines	 ผนวกกบัการใชร้ะบบฐานขอ้มลูเฝา้ระวงัโรคไขห้วดันกผา่นเครอืขา่ยอนิเตอรเ์นต็	 และ
เครอืขา่ยเฝา้ระวงัโรคในพืน้ที	่ รวมถึงระบบการเฝ้าระวังโรคทั้งเชิงรุกและเชิงรับ	 ทำใหป้ระเทศไทย
ประสบความสำเรจ็เปน็อยา่งมากจนไดร้บัการยกยอ่งใหเ้ปน็ตน้แบบของการจดัการระบบสขุภาพสตัว์
ในภมูภิาค	 และช่วยให้เกิดมาตรฐานการให้บริการเกี่ยวกับงานด้านการอนุมัติ	 อนุญาต	 และ
การรบัรองตา่ง	ๆ	ทีเ่ปน็มาตรฐานเดยีวกนัทัว่ประเทศ 
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- สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดชลบุรี  กรมควบคุมโรค - 

 

“พทัยารกัษ์:บรกิารทีเ่ขา้ถงึเขา้ใจ

สูก่ารพฒันาการรักษาโรคตดิตอ่

ทางเพศสมัพนัธ์เมอืงพทัยา” 

 พัทยารักษ์ :บริการที่เข้าถึง เข้าใจสู่การพัฒนาการรักษาโรคติดต่อทาง

เพศสัมพันธ์ เมืองพัทยา เป็นกระบวนการบริการตรวจรักษา ควบคุม ป้องกันโรค

ติดต่อทางเพศสัมพันธ์เชิงรุกที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มเปราะบางของสังคม 

ที่เข้าถึงบริการได้ยาก 

 

	 เมอืงพทัยา	 แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วทุกมุมโลก	 เป็นสีสันแห่งราตรี
ยอดนยิมของนกัทอ่งเทีย่วทัง้ชาวไทยและตา่งประเทศปลีะไมต่ำ่กวา่	5	ลา้นคน	ทำใหแ้หลง่บรกิารถกู
กอ่ตัง้และขยายมากขึน้ในระยะเวลาอนัรวดเรว็	จากขอ้มูลจำนวนแหล่งบริการที่ขึ้นทะเบียนตัง้แต่
ป	ี2554	–	2556	พบวา่มจีำนวนแหลง่บรกิารทัง้สิน้	681,	905	และ	916	แหง่	ตามลำดบั	และการ
สำรวจขอ้มลูแหลง่บรกิารทีม่พีนกังานบรกิาร	 ในประเทศไทยของกระทรวงสาธารณสขุ	พบวา่	ตัง้แต่
ป	ี 2553	 -	 2556	 เมอืงพทัยามพีนกังานบรกิารในแหลง่บรกิารและประกอบอาชพีพเิศษในลกัษณะ
แอบแฝง	 สงูเปน็ลำดบัที	่ 2	 ของประเทศ	 รองจากกรงุเทพฯ	 ซึง่พนกังานกลุม่ดงักลา่วเปน็ประชากร
กลุม่เปราะบางทีเ่ขา้ถงึยาก	เปน็กลุม่ทีไ่มเ่ขา้ไปรบับรกิารในสถานบรกิารสาธารณสขุ	เพราะมคีวามรูส้กึ
ถกูรงัเกยีจ	แปลกแยก	อบัอาย	กลวัความลบัเปดิเผย	และไมท่ราบวา่มคีลนิกิทีใ่หบ้รกิารรกัษาเฉพาะ
ทางดา้นโรคตดิตอ่ทางเพศสมัพนัธ	์ ประกอบกับความไม่สะดวกของเวลาการเข้ารับบริการในเวลา
ราชการ	จนเปน็ปญัหาเรือ้รงัยากตอ่การจดัการมายาวนาน	
	 ศนูยพ์ทัยารกัษ	์สำนกังานปอ้งกนัควบคมุโรคที	่ 3	จงัหวดัชลบรุ	ีมองเหน็ปญัหาของผูร้บับรกิาร
ดงักลา่ว	 จึงพัฒนาการบริการทั้งเชิงรับและเชิงรุกในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย	 โดยการร่วมมอื
กบัเจา้ของแหลง่บรกิารเพือ่เปน็เครอืขา่ยในการชว่ยเหลอืและดแูล	 ตดิตามการรกัษา	 ซึง่ผูร้บับรกิาร
จะมคีวามคุน้เคย	 ไวว้างใจ	 และมคีวามเชือ่มัน่ในการรกัษาความลบั	 จดัใหม้	ี Mobile	 VCT	 SDR	
(Voluntary	Counseling	and	Testing	with	Same	Day	Result:	การตรวจเลอืดโดยสมคัรใจ	รูผ้ล
ภายในวนัเดยีว)	 เพือ่บรกิารตรวจคดักรองและรกัษาในแหลง่บรกิารตา่ง	 ๆ	 โดยพฒันาเทคนคิการ
ตรวจใหเ้หลอื	1	วนั	ทำใหผู้ร้บับรกิารไมต่อ้งรอคอยผลนานหรอืไมย่อมไปรบัผล	และไดร้บัการรกัษา
ทีร่วดเรว็ทนัการณ	์ รวมถงึมกีารตดิตามผูร้บับรกิารและผูเ้กีย่วขอ้งอยา่งเปน็ระบบ	 ทำใหส้ามารถลด
การแพรก่ระจายของโรคตดิตอ่ทางเพศสมัพนัธ	์ และภยัสขุภาพดา้นสาธารณสขุได	้ จากป	ี 2554	 มี
จำนวนผูป้ว่ยดว้ยโรคตดิตอ่ทางเพศสมัพนัธจ์ำนวน	978	ราย	เหลอืจำนวน	672	รายในป	ี2556	คดิเปน็
อตัราการปว่ยทีล่ดลงจากรอ้ยะ	73.67	เหลอืรอ้ยละ	50.20	 
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- กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ   

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ - 

 

“ระบบการดูแลทารกคลอดก่อนกำหนด” 

 “ระบบการดูแลทารกคลอดก่อนกำหนด” เป็นกระบวนการดูแลรักษาทารก

คลอดก่อนกำหนด โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ และครอบครัวมีส่วนร่วมในการดูแลตั้งแต่

แรกรับทารกจนจำหน่ายกลับบ้าน และติดตามดูแลต่อเนื่องที่บ้าน 

	 สืบเนื่องจากสภาพการปฏิบัติงานดูแลรักษาเด็กแรกเกิดเดิมที่เป็นเชิงรับมากกว่าเชิงรุก	
ทำใหเ้ดก็ทารกไดร้บัการดแูลไมค่รอบคลมุและตอ่เนือ่ง	 โดยเฉพาะกลุม่ทารกคลอดกอ่นกำหนด	 ซึง่เปน็
สาเหตุและความเสี่ยงที่อาจทำให้เด็กเสียชีวิต	 หรือต้องนอนโรงพยาบาลนาน	 และมีภาวะ
แทรกซ้อนหรอืกลบัเขา้รบัการรกัษาซำ้บอ่ยขึน้	นอกจากนี	้ยงัพบวา่ครอบครวัเดก็คลอดกอ่นกำหนด
ตอ้งการไดร้บัความรูเ้กีย่วกบัการดแูลทารกในเชงิลกึ	รวมทัง้ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในการดแูลทารกของโรงพยาบาล
ไมป่ระสานความรว่มมอืในแนวทางเดยีวกนัตา่งคนตา่งทำ	
	 ภายใตส้ถานการณท์ีเ่ปน็ความทา้ทายของการดแูลเดก็คลอดกอ่นกำหนดใหไ้ดร้บัการดแูล
รกัษาทีม่คีณุภาพตัง้แตแ่รกเกดิจนกลบัไปอยูบ่า้น	 ไดน้ำไปสูก่ารพฒันาการบรกิารใหม้คีวามเหมาะสม
กบักลุม่เปา้หมาย	 โดย	 พ.ต.อ.หญงิ	 สมจติต	์ อทุยานสทุธ	ิ ไดศ้กึษาปจัจยัตา่ง	 ๆ	 ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
ดแูลทารกคลอดก่อนกำหนด	 และนำไปกำหนดแนวทางการปรับปรุงบริการผ่านการบูรณาการ
ความรว่มมอืระหวา่งทมีสหสาขาวชิาชพีในการวางแผนบรกิารใหค้รอบคลมุ	ตัง้แตแ่รกรบัทารก	จนจำหนา่ย
กลบับา้นและติดตามดูแลต่อเนื่องไปยังที่บ้าน	 อีกทั้งยังครอบคลุมไปถึงการเตรียมความพรอ้ม
ของครอบครวั	เพือ่สรา้งความพรอ้มในการจำหนา่ยทารกออกจากโรงพยาบาลตอ่ไป	
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	 ในการทดลองใช้รูปแบบการวางแผนจำหน่ายทารกคลอดก่อนกำหนด	 มีผลให้ทารก
นอนโรงพยาบาล	นานทีส่ดุ	38	วนั	(กอ่นปรบัปรงุทารกนอนโรงพยาบาลนานทีส่ดุ	114	วนั)	จำนวน
วนันอนนอ้ยทีส่ดุ	 4	 วนั	และทารกทกุรายกลบัไปตรวจตามทีแ่พทยน์ดั	และไมม่ทีารกมานอนรกัษาซำ้
ในโรงพยาบาล	 ทำให้ครอบครัวมีความพึงพอใจในระดับมาก	 เพราะทารกจะได้รับการดูแลใหม้ี
ความปลอดภยั	ลดตน้ทนุในการดแูลรกัษาพยาบาลทัง้ในสว่นของโรงพยาบาลและครอบครวัเดก็	 
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- สำนักการขนส่งผู้โดยสาร  กรมการขนส่งทางบก - 

 

“เทคโนโลยีGPSเพื่อการกำกับดูแล

รถโดยสารสาธารณะ”

 “เทคโนโลยี GPS เพื่อการกำกับดูแลรถโดยสารสาธารณะ” เป็นการนำ

เทคโนโลยีมาปรับใช้ในการควบคุม กำกับ และติดตามตรวจสอบรถโดยสารประจำทาง

ให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดไว้ ทั้งการควบคุมความเร็ว การตรวจสอบ

เส้นทางเดินรถ รวมถึงการกำกับดูแลการประกอบการขนส่ง เพื่อให้ระบบการขนส่ง

มีความปลอดภัย และลดอุบัติเหตุของผู้ใช้บริการรถโดยสารประจำทาง 

	 การควบคมุ	 กำกบั	 ดแูล	 และจดัระเบียบการขนส่งทางบก	 เป็นหนึ่งในภารกิจหลักของ
กรมการขนสง่ทางบก	 เพือ่ใหร้ะบบการขนสง่มคีวามแนน่อน	สะดวก	รวดเรว็	และปลอดภยั	 เปน็ธรรม
ตอ่ผูใ้หบ้รกิารและผูใ้ชบ้รกิาร	 ซึง่รวมถงึการกำกบัดแูลใหผู้ป้ระกอบการขนสง่ตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไข
ทีก่ำหนดไวใ้นใบอนญุาตประกอบการขนส่ง	 แต่โดยที่ปริมาณรถขนส่งสาธารณะมจีำนวนมากและ
เพิม่ขึน้ทกุป	ี ประกอบกบัอตัรากำลงัเจา้หนา้ทีม่ไีมเ่พยีงพอในการกำกบั	 ตรวจสอบใหผู้ป้ระกอบการ
ปฏบิตัติามเงือ่นไขทีก่ำหนดไว	้กรมการขนสง่ทางบก	โดยสำนกัการขนสง่ผูโ้ดยสารจงึไดน้ำระบบการ
กำหนดตำแหนง่บนโลก	 (GPS)	ทีส่ามารถบอกตำแหนง่คำนวณความเรว็ของการขบัรถ	และแสดงผล
ไดอ้ยา่งรวดเรว็	ถกูตอ้ง	แมน่ยำ	และยงัสามารถตรวจสอบติดตามได้ตลอดเวลา	 (real	 time)	มาใช้
ในการกำกบัดแูลผูป้ระกอบการขนส่งรถโดยสารประจำทาง	โดยข้อมูลที่ได้ผ่าน	GPS	ในเรือ่งเวลา	
ตำแหนง่	 จะถกูนำมาใชใ้นการตรวจสอบเสน้ทางการเดนิรถ	 พฤตกิรรมการขบัรถเรว็เกนิกฎหมาย
กำหนด	 เพือ่ประกอบการพจิารณาปรบัปรงุเงือ่นไขทีก่ำหนดไวใ้นใบอนญุาตประกอบการขนสง่	 หรอื
ใชเ้ปน็ขอ้มลูประกอบการพจิารณาตอ่อายใุบอนญุาตประกอบการขนสง่ประจำทาง	
	 ผลการนำเทคโนโลย	ี GPS	 มาใช	้ ทำใหป้ระสทิธภิาพในการกำกบัดแูลผูป้ระกอบการขนสง่
รถโดยสารประจำทางของกรมการขนสง่ทางบกเพิม่ขึน้	โดยพจิารณาจากสถติจิำนวนรถทีม่กีารเปรยีบเทยีบ
คา่ปรบัพบว่าลดลง	 คิดเป็นร้อยละ	 75.86	 นอกจากนี้	 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถขนสง่
สาธารณะเพิม่ขึน้อยา่งตอ่เนือ่ง	
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- สำนักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ - 

“ระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์

ในงานสอบบัญชี(EnhancingAuditService

QualityWithElectronicWorkingPapers)”

 “ระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์” เป็นการนำระบบเทคโนโลยีมาใช้

ในการพัฒนาระบบงานและระบบควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี เพื่อให้การตรวจสอบ

บัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้อย่าง

รวดเร็วและทันการณ ์

	 ปจัจบุนัมีจำนวนสหกรณ์	 6,593	 แห่ง	 มีจำนวนสมาชิก	 11.4	 ล้านคน	 ซึ่งต้องได้รบัการ

ตรวจสอบบญัชทีกุป	ี และในกระบวนการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์	 “กระดาษทำการ”	 ถือวา่เปน็

เอกสารหลกัฐานของงานตรวจสอบ	ผูส้อบบัญชีจะต้องบันทึกไว้อย่างเพียงพอและเหมาะสมเกีย่วกบั

เกณฑ์ในการเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีและเป็นหลักฐานที่แสดงว่าได้มีการวางแผนและ

ปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช	ี ขอ้กำหนดทางกฎหมายและระเบยีบทีน่ายทะเบยีน

สหกรณก์ำหนด	 ซึง่กระดาษทำการตอ้งจดัทำตามรปูแบบทีก่รมตรวจบญัชสีหกรณก์ำหนด	 ดว้ยการ

พมิพแ์บบฟอรม์แลว้นำขอ้มลูมาบนัทกึลงในแบบฟอรม์	
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 กระบวนการจดัทำกระดาษทำการดังกล่าว	 ทำให้ผู้สอบบัญชีต้องใช้เวลานานในการจดัทำ
เอกสารมากกวา่การใช้เวลาในการตรวจสอบบัญชีให้มีคณุภาพมากยิง่ขึน้	 นอกจากนีป้รมิาณเอกสาร
กระดาษทำการจะมีเพิ่มขึ้นทุกปี	 และจะต้องเก็บรักษากระดาษทำการไว้ภายในระยะเวลา	10	ป	ี
ตามทีก่ฎหมายกำหนด	 สง่ผลใหต้อ้งจดัสรรงบประมาณไวส้ำหรบัเปน็คา่ใชจ้า่ยในการจดัซือ้กระดาษ
และการจดัหาสถานทีเ่กบ็เอกสารหลกัฐานในรปูแบบกระดาษเพิม่ขึน้ทกุป	ี	
	 กรมตรวจบญัชสีหกรณจ์งึไดน้ำระบบกระดาษทำการอเิลก็ทรอนกิส	์ (Electronic	Working	
Papers	 :	 EWP)	 มาใชเ้ปน็เครือ่งมอืโดยออกแบบและพฒันาระบบใหส้อดคลอ้งกบัระบบงานและ
ระบบควบคมุคณุภาพงานสอบบัญชีสหกรณ์	 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบยีบ
ทีน่ายทะเบยีนสหกรณก์ำหนด	 เพือ่ใหผู้ส้อบบญัชปีฏบิตังิานตรวจสอบบญัชสีหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกร
ไดอ้ยา่งมีประสทิธภิาพ	 มคีวามเปน็มอือาชพีภายใตม้าตรฐานเดยีวกนั	 มคีวามรวดเรว็ในการสอบบญัช	ี	
มคีวามถูกต้องและเชื่อถือได้ของรายงานการสอบบัญชี	 นอกจากนี้การนำระบบเทคโนโลยมีาชว่ย
ในการพฒันาคณุภาพการบรกิารงานสอบบญัชทีำใหเ้กดิคณุภาพทีเ่ปน็มาตรฐานสากลและตรวจสอบได	้
ทัง้ลดขัน้ตอนและระยะเวลาในการทำงาน	 และชว่ยลดงบประมาณรายจา่ยอนัเกีย่วกบักระดาษดว้ย	
สิง่ทีส่ำคญัสามารถใหบ้รกิารงานสอบบญัชไีดท้นัตอ่ความตอ้งการของผูร้บับรกิารงานตรวจสอบบญัช ี

กระบวนการตรวจสอบบญัชทีีจ่ดัทำดว้ยระบบกระดาษทำการอเิลก็ทรอนกิส ์

“ระบบบริการผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็ง” 
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- โรงพยาบาลสระบุรี  กระทรวงสาธารณสุข - 

  

“ระบบบริการผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็ง” 

 “ระบบบริการผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็ง” เป็นกระบวนการดูแลเด็กที่ป่วยเป็นโรค

มะเร็งอย่างครบวงจรโดยทีมสหสาขาวิชาชีพอย่างเป็นระบบ ที่ผู้ป่วยจะได้รับการดูแล 

รักษาพยาบาลอย่างมีมาตรฐานและคุณภาพเช่นเดียวกับโรงพยาบาลในส่วนกลาง

หรือโรงเรียนแพทย์ 

	 ฐานะครอบครวัทีย่ากจนของผูป้ว่ย	ปญัหาเตยีงเตม็ในโรงพยาบาลสระบรุ	ี เปน็อปุสรรคสำคญั
ทีท่ำใหผู้ป้ว่ยเดก็มะเรง็	 ซึง่สว่นใหญเ่ปน็มะเรง็เมด็เลอืดขาวเขา้ถงึการรกัษาพยาบาลไดย้าก	 การรกัษา
ไมส่มำ่เสมอ	หรือต้องถูกส่งต่อไปรักษาในโรงพยาบาลส่วนกลาง	สร้างความลำบากและภาระให้กับ
ผูป้ว่ยและครอบครวัมากขึน้		
	 การพฒันาระบบบรกิารผูป้ว่ยเดก็มะเรง็	 เปน็ความพยายามของโรงพยาบาลสระบรุ	ี ในการ
หาวธิพีฒันาเดก็ทีป่ว่ยเปน็โรคมะเรง็	 ดว้ยการวเิคราะหข์ัน้ตอนตา่ง	 ๆ	 เพือ่ปรบัปรงุการบรกิารอยา่ง
ครบวงจร	 เปน็การเพิม่คณุภาพกระบวนการดแูลผูป้ว่ยเดก็มะเรง็	 เริม่ตัง้แตก่ารวนิจิฉยั	 การแจง้ขา่ว	
การรกัษา	 การดแูลอยา่งตอ่เนือ่งและการดแูลประครบัประคองระยะสดุทา้ย	 ซึง่การรกัษาผูป้ว่ยเดก็
มะเรง็	 เปน็เรือ่งละเอยีดออ่นทีส่ง่ผลกระทบตอ่บคุคลในครอบครวัทัง้หมด	 ดงันัน้	 การดแูลรกัษาใน

แตล่ะขั้นตอน	 จึงจำเป็นต้องมีรูปแบบพิเศษ	
เพือ่เขา้ถงึผูป้ว่ยและครอบครวัดว้ยความเขา้ใจ	
เหน็อกเห็นใจ	 โดยการปรับปรุงงานที่สำคญั	
ไดแ้ก	่ การแจง้ขา่วดว้ยใจ	 การวนิจิฉยัผลอยา่ง
รวดเรว็	 การจดัทมีสหวชิาชพีในการดแูลผูป้ว่ย
ในลักษณะจัดการเป็นรายกรณี	การปรับปรงุ
สภาพแวดล้อมในโรงพยาบาลให้กับผู้ป่วย	
การเสริมความรู้และร่วมมือกับชุมชนในการ
ดแูลผูป้ว่ย	 รวมถงึโครงการเปน็สขุกอ่นตายกบั	
“สะพานสายรุง้”	 สำหรบัวาระสดุทา้ยของผู้ปว่ย
เดก็มะเรง็	 
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- งานประกันสังคม  โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่  

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - 

 

“คลินิก108:บริการที่เป็นเลิศเพื่อประชาชน” 

 “คลินิก108:บริการที่เป็นเลิศเพื่อประชาชน”เป็นการให้บริการตรวจรักษา

ผู้ป่วยประกันสังคมแบบครบวงจร เริ่มตั้งแต่การลงทะเบียน การตรวจคัดกรอง 

การพบแพทยเ์พือ่ตรวจรกัษา การทำหตัถการตา่ง ๆ และการเกบ็สิง่สง่ตรวจ การตรวจ

เอ็กซเรย์และตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ จนถึงการรับยา ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการ

ให้บริการ โดยสามารถลดขั้นตอนในการขอรับบริการของผู้ป่วยจาก 9 ขั้นตอน 

เหลือ 1 ขั้นตอน และลดระยะเวลาในการมารับบริการจาก 250 นาที เหลือ 30 นาท ี

	 ผู้ป่วยประกันสังคมที่เข้ารักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่มีจำนวนเฉลี่ย
วนัละ	120	คน	มแีพทยอ์อกตรวจรกัษาจำนวน	2	คน	ทำใหม้รีะยะเวลาในการตรวจรกัษานานเฉลีย่	
250	 นาที	 จึงเกิดข้อร้องเรียนจากผู้ป่วย	 และข้อเสนอแนะจากสถานประกอบการที่ต้องการไดร้บั
บริการที่ครอบคลุมทุกมิติของการบริการทางการแพทย์ตั้งแต่การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค	
การรกัษาพยาบาล	และการฟืน้ฟสูภาพ	ซึง่นำไปสูก่ารพฒันางานบรกิารเพือ่มุง่สูก่ารบรกิารทีเ่ปน็เลศิ	
และตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยประกันสังคมให้ได้รับบริการด้านการรักษาพยาบาลแบบ
ครบวงจร	(One	Stop	Service)	ทีค่ลนิกิ	108			
	 คลนิกิ	 108	 เปน็รปูแบบการใหบ้รกิารดา้นสขุภาพแบบองคร์วมทีเ่กดิขึน้จากความรว่มมอื
ของสหสาขาวิชาชีพของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน	 เป็นหน่วยบรกิาร
พืน้ฐานทีส่ามารถให้บริการตรวจรักษาเฉพาะทางที่ซับซ้อนได้	 และมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่สารมาใช้ในการให้บริการทุกขั้นตอน	 ส่งผลให้ลดขั้นตอนในการขอรับบริการของผูป้ว่ย
จาก	9	ขัน้ตอน	 เหลอื	 1	 ขัน้ตอน	ลดระยะเวลาในการมารบับรกิารจาก	250	นาท	ี เหลอื	 30	นาท	ี
และมคีวามพงึพอใจของผูป้ว่ยประกนัสงัคมถงึรอ้ยละ	88	
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- ศูนย์อุบัติเหตุ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่  

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - 

 

“ช่องทางดว่นการผา่ตดัฉกุเฉนิ

ในกรณผีูบ้าดเจบ็รนุแรงทีศ่รีษะ

(SevereHeadInjuryFastTract)” 

 “ช่องทางด่วนการผ่าตัดฉุกเฉินในกรณีผู้บาดเจ็บรุนแรงที่ศีรษะ (Severe 

Head Injury Fast Track) เป็นการปรับปรุงระบบการส่งต่อผู้บาดเจ็บศีรษะรุนแรงที่

ต้องผ่าตัดให้ได้รับการรักษาโดยเร็วที่สุด 

	 การบาดเจบ็ทีศ่รีษะเปน็สาเหตกุารตายอนัดบั	1	ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม	่ซึง่เกดิจาก
ความล่าชา้ในการสง่ตอ่ผูป้ว่ยระหวา่งโรงพยาบาลจนมีผลต่อการรอดชีวติของผูบ้าดเจบ็	 และมภีาวะ
ความเสีย่งทีจ่ะเกดิทพุพลภาพหรอืพกิารทางสมองได	้ นอกจากนี	้ กระบวนการรกัษาผูบ้าดเจบ็ภายใน
โรงพยาบาลยงัมคีวามซบัซอ้นขัน้ตอนมากทำใหเ้กดิความลา่ชา้ในกระบวนการรกัษาเพิม่ขึน้ดว้ย	
	 โรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม	่ จงึไดป้รบัปรงุกระบวนการทำงานโดยประสานความรว่มมอื
กบัหน่วยงานตา่ง	 ๆ	 เพือ่มุง่เนน้ในการลดระยะเวลาการประเมนิและการตรวจวนิจิฉยั	 และลดขัน้ตอน
เพือ่ใหผู้บ้าดเจบ็ศรีษะรนุแรงทีต่อ้งผา่ตดัไดร้บัการผา่ตดัเรว็ทีส่ดุ		
	 โดยปญัหาความล่าช้าในการส่งต่อผู้บาดเจบ็ระหวา่งโรงพยาบาล	 ใชว้ธิแีบง่พืน้ทีร่บัผดิชอบ
ระหวา่ง	 2	 โรงพยาบาลทีม่แีพทยผ์า่ตดัสมอง	 คอื	 โรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม	่ จะดแูลพืน้ที่
อำเภอสว่นสายเหนอื	และโรงพยาบาลนครพิงค์จะดูแลพื้นที่อำเภอส่วนสายใต้	 เพื่อให้สามารถสง่
ผูบ้าดเจบ็ตรงไปยงัโรงพยาบาลไดท้นัท	ี เปน็การลดระยะเวลาการประสานงานจากเดมิตอ้งตดิตอ่กบั
แพทย์และแวะรับการเอ็กซเรย์ที่โรงพยาบาลอื่นก่อนส่งตัวผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลมหาราชนคร
เชยีงใหม	่ ในสว่นปญัหากระบวนการรักษาในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่	 ได้กำหนดใหม้จีดุ	
check	point	ซึง่จะมทีมีแพทยเ์วชศาสตรฉ์กุเฉนิ	ทมีแพทยศ์ลัยศาสตรอ์บุตัเิหต	ุทมีแพทยป์ระสาท
ศลัยศาสตร	์ มารอทีห่อ้งฉกุเฉนิ	 แลว้เขา้ประเมนิผูบ้าดเจบ็พรอ้มกนัเพือ่ทำการวนิจิฉยัและสง่ผูบ้าดเจบ็
ไปในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งรวดเรว็	 จงึจดัเป็นทางด่วนที่ผู้บาดเจ็บสามารถเข้าถึงโรงพยาบาลมหาราช
นครเชยีงใหม่ได้อย่างรวดเร็ว	 และสามารถลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นรปูธรรม	
โดยลดอตัราการตายของผูบ้าดเจบ็รนุแรงทีศ่รีษะจากรอ้ยละ	27	 เหลอืรอ้ยละ	16	มผีูร้อดชวีติกลบัมา
เปน็ปกตสิงูถงึรอ้ยละ	42	ใกลเ้คยีงปกตริอ้ยละ	24	ระดบัปานกลาง	รอ้ยละ	9 
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ขัน้ตอนการใหบ้รกิารผูบ้าดเจบ็รนุแรงทีศ่รีษะภายในโรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม ่

- กองคลัง  เทศบาลนครลำปาง - 
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- กองคลัง  เทศบาลนครลำปาง - 

“การบริหารจัดการด้านจัดเก็บ

ภาษีที่เป็นเลิศ” 

 “การบริหารจัดการด้านจัดเก็บภาษีที่เป็นเลิศ” เป็นตัวอย่างขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นที่นำระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) มาประยุกต์ใช้ เพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านการจัดเก็บภาษี  

 
	 เทศบาลนครลำปาง	 มีการนำโปรแกรมระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	 ซึง่
กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่	 สนบัสนนุใหน้ำมาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดเก็บภาษี	 เพือ่แกป้ญัหา
ความยุง่ยากในการสืบค้นข้อมูล	 ต้องจัดเก็บหลักฐานเอกสารจำนวนมาก	 ต้องจัดทำรายงานดว้ย
ระบบมอืซึง่มคีวามลา่ชา้	เกดิความผดิพลาด	ตลอดจนฐานขอ้มลูไมเ่ปน็ปจัจบุนั		
	 โปรแกรมระบบแผนทีภ่าษแีละทะเบยีนทรพัยส์นิ	 เปน็การนำระบบสารสนเทศทางภมูศิาสตร	์
(GIS)	 โปรแกรม	 MICROTAX	 มาใช้ประยุกต์ใช้ในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบยีนทรพัยส์นิ	 โดย
เกบ็ขอ้มลูแสดงรายการทรพัยส์นิและการใชป้ระโยชนใ์นทรพัยส์นิ	ขอ้มลูเกีย่วกบัทีด่นิ	อาคาร	โรงเรอืน	
สิง่ปลกูสรา้ง	 ข้อมูลเชิงพื้นที่	 (แผนที่ภาษี)	 แสดงตำแหน่ง	 ลักษณะ	 ขนาดของแปลงที่ดิน	 อาคาร	
เสน้ทางคมนาคม	ฯลฯ	ทำใหส้ามารถสบืคน้ขอ้มลูไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ	และสง่ผลใหก้ารใชเ้วลาใน
การใหบ้รกิารประชาชนตอ่รายลดลง	 ตลอดจนเทศบาลมรีายไดจ้ากการจดัเกบ็ภาษมีากขึน้	 สามารถ
ลดระยะเวลาการใหบ้รกิารชำระภาษจีาก	27	นาท	ีเหลอื	13	นาท	ีนอกจากนี	้จำนวนเงนิภาษทีีเ่กบ็ได้
เพิม่ขึน้จากป	ี2556	กวา่รอ้ยละ	8 
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- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค - 

“PEA:เดินห้างสบายใจจ่ายค่าไฟอย่างสะดวก” 

 “PEA:เดินห้างสบายใจจ่ายค่าไฟอย่างสะดวก” เป็นการพัฒนาจุดให้บริการ

และรูปแบบการให้บริการลูกค้าของไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน เพื่อ

อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการทั้งการเดินทางไปใช้บริการ การชำระค่าบริการ

ไฟฟ้า และการใช้บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการไฟฟ้า ด้วยบริการที่สะดวกและทันสมัย 

	 การใหบ้รกิารของการไฟฟา้ส่วนภูมิภาคที่ผ่านมา	 พบว่างานบริการรับชำระค่าไฟฟ้าเปน็
งานบรกิารทีม่ผีูใ้ชบ้รกิารจำนวนมาก	และตอ้งไปชำระเปน็ประจำทกุเดอืน	คดิเปน็ประมาณปลีะ	6.5	ลา้นคน
ตอ่เดอืน	 โดยมากกวา่	 3.6	 ลา้นราย	 ชำระเงนิคา่ไฟฟา้ลา่ชา้กวา่กำหนด	 นอกจากนีใ้นชว่งสปัดาห์
สดุทา้ยของเดอืนและสปัดาห์แรกของเดือนถัดไปจะมีผู้ใช้บริการหนาแน่นมากทำให้ผู้รับบริการตอ้ง
รอคอยนาน	 รวมทัง้	 สำนกังานการไฟฟา้บางแหง่อยูไ่กลชมุชน	 หรอืมคีวามคบัแคบ	 สง่ผลตอ่ความพงึ
พอใจและการไมไ่ดร้บัความสะดวกในการขอรบับรกิาร		
	 การไฟฟา้สว่นภมูภิาค	จงึนำแนวคดิการเปน็องคก์รทีม่ลีกูคา้เปน็ศนูยก์ลาง	มาปรบัปรงุบรกิาร
โดยการจดัตัง้	 PEA	 Shop	ลกัษณะเปน็การแยกสว่นการตดิตอ่กบัประชาชนผูใ้ชไ้ฟฟา้	 (Front	Office)	
มาเปดิบรกิารในแหลง่ชมุชน	 เชน่	 หา้งสรรพสนิคา้	 หา้งคา้ปลกีขนาดใหญ	่ ตลาดสด	 เปน็ตน้	 เปน็ศนูย์
บริการครบวงจรที่ทันสมัยที่ให้บรกิารไดร้ะดบัเดยีวกบัการบริการของภาคเอกชน	 โดยมกีารใชร้ะบบ	
Smart	 Queue	 ชว่ยจดัลำดบัการใหบ้รกิาร	 พรอ้มกบัจดัทำ	 Smile	 Box	 มาใชป้ระเมนิความพงึพอใจ
การใหบ้รกิาร	 ซึง่มกีารนำขอ้มลูทัง้	 2	 สว่นมาวเิคราะหเ์พือ่ปรบัปรงุคณุภาพการใหบ้รกิารใหด้ขีึน้ดว้ย	
นอกจากนี	้ยงัไดม้กีารตดิต้ังเครื่องชำระค่าไฟฟ้าด้วยตู้อัตโนมัติ	 (PEA	Genius)	ที่ให้บริการรบัชำระ
คา่ไฟฟา้ไดโ้ดยตรงจากการสแกนใบแจง้หนี	้และรบัทอนเงนิจากตูไ้ด	้รวมทัง้ไดพ้ฒันาสว่น	Back	Office	
โดยการนำระบบ	SAP-BPM	ทีเ่ปน็การเชือ่มโยงฐานขอ้มลูลกูคา้	ทำใหผู้ร้บับรกิารสามารถชำระคา่ไฟฟา้
ไดโ้ดยไมต่อ้งนำใบแจง้หนีม้าแสดง	และสามารถใชบ้รกิารไดท้ี	่PEA	Shop	ทกุสาขา	
	 ทำใหผู้ใ้ชบ้รกิารเกดิความสะดวกไดร้บับรกิารทีเ่ปน็ระดบัเดยีวกบัการบรกิารของภาคเอกชน
ชัน้นำ	อกีทัง้ชว่ยลดระยะทางการเดนิทาง	ตลอดจนกลุม่ประชาชนทีท่ำงานประจำสามารถมาใชบ้รกิาร
ที	่PEA	Shop	หลงัเวลาเลกิงานได	้ 
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ผลงานของหน่วยงานภาครัฐไทยที่ได้รับรางวัล

UnitedNationsPublicServiceAwards
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	 รางวัล	United	Nations	Public	Service	Awards	เป็นรางวัลที่จัดตั้งขึ้นโดยคณะมนตรี
เศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ	 (The	 United	 Nations	 Economic	 and	 Social	
Council-ECOSOC)	เพื่อมอบให้แก่หน่วยงานภาครัฐของประเทศสมาชิกที่ดำเนินการด้านการให้
บริการสาธารณะด้วยความเป็นมืออาชีพ	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2546	
	 เพื่อเป็นการเผยแพร่และยกระดับคุณภาพการบริการภาครัฐไทย	 สำนักงาน	 ก.พ.ร.	 จึง
สนับสนุนให้หน่วยงานที่ได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ	 ต่อยอดส่งผลงานการพัฒนาคุณภาพ
การให้บริการประชาชน	เพื่อขอรับรางวัล	United	Nations	Public	Service	Awards	(UNPSA)	
มาอย่างต่อเนื่อง	 ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2550	 และมีหน่วยงานภาครัฐไทยได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่องจนถึง
ปัจจุบัน	รวม	11	ผลงาน	จาก	9	หนว่ยงาน	ซึง่การไดร้บัรางวลัของหนว่ยงานภาครฐัไทยในเวทีโลก	
เป็นภาพสะท้อนถึงความมุ่งมั่นพัฒนางานบริการ	 ที่หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยได้จะพยายาม	 และ
ก้าวไปอย่างมั่นคงเพื่อสู่เป้าหมายอันสำคัญ	คือ	ประโยชน์และความสุขของประชาชน	
 
ปี	2558		 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี	กรมการแพทย์	
	 	 รางวัลชนะเลิศ	(1st	Place	Winner)		
	 	 สาขา	Promoting	Whole	of	Government	Approaches	in	the		
	 	 Information	Age	
	 	 ผลงาน	“Holistic	School	in	Hospital	Initiative	(HSH)”	

	 ภายใต้แนวคิด	“เด็กป่วยทุกคน	ต้องได้เรียน”	สถาบัน
สุขภาพเดก็แหง่ชาตมิหาราชนิ	ี รว่มกบักระทรวงศกึษาธกิารและ
กระทรวงวทิยาศาสตรฯ์	สรา้งสรรคศ์นูยเ์รยีนรูใ้นโรงพยาบาล	ให้
เด็กท่ีเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง	 ได้เรียนรู้	 ผลิตสื่อสำหรับเด็ก	 ใน
รูปแบบ	 “edutainment”	 เป็นพัฒนาการการบริการจากการ
สอนข้างเตียง	 สู่การเรียนรู้อย่างเป็นระบบ	 มีการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่เหมาะสมด้วยความมุ่งมั่นที่จะดูแล
ผู้ป่วยเด็กทั้งสุขภาพกาย	สุขภาพใจ	และสุขภาพปัญญา	เพื่อให้
หายจากความเจ็บป่วยอย่างมีคุณภาพ			
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	ปี	2558		 โรงพยาบาลขอนแก่น		
	 		 รางวัลรองชนะเลิศ	(2nd	Place	Winner)		
	 		 สาขา	Promoting	Gender	Responsive	Delivery	of	Public	Services		
	 		 ผลงาน	“Fast-track	Service	for	High-risk	Pregnancies” 

ปี	2557		 	โรงพยาบาลขอนแก่น		
	 	 	รางวัลชนะเลิศ	(1st	Place	Winner)		
	 	 	สาขา	Promoting	gender-responsive	delivery	of		public	services	 	
	 	 	ผลงาน	“One	Stop	Crisis	Centre”	
 

 การดแูลสตรตีัง้ครรภท์ีม่คีวามเสีย่งสงู	ซึง่เป็นการ
ดูแลทั้งสุขภาพของมารดาและทารกนั้น	ต้องอาศัยความ
ละเอียดรอบคอบ	 มคีวามพรอ้มในการชว่ยเหลอืและแก้ไข
อันตรายจากภาวะแทรกซ้อนต่าง	 ๆ	 ที่อาจจะเกิดขึ้น	
เพราะหากไม่ได้รับการดูแลรักษาที่ เหมาะสมแล้ว	
มารดา	 และ/หรือทารกบางรายอาจเสียชีวิตหรือมีภาวะ
แทรกซ้อน	 ส่งผลให้ต้องมารดา	 และ/หรือทารกได้รับ
การรักษาอยู่	ในโรงพยาบาลเป็นระยะเวลานาน	เสี่ยงต่อ

ความพิการและเสียชีวิต	 ส่งผลกระทบต่อครอบครัวและสังคม	 และทำให้ค่าใช้จ่ายของครอบครัว
เพิ่มขึ้น	 โรงพยาบาลขอนแก่นจึงได้จัดบริการดูแลช่วยเหลือสตรีตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูงในภาวะ
วิกฤตและทารกคลอดก่อนกำหนดภายใน	15	นาที	ทำงานเป็นเครือข่ายระหว่างรพ.ทุกแห่งในเขต
สุขภาพเดียวกัน	 ได้แก่	 ขอนแก่น	 ร้อยเอ็ด	 มหาสารคาม	 และกาฬสินธุ์	 เป็นระบบเดียวกัน	 ทำให้
อัตราการตายของแม่และเด็กลดลง	

	 One	Stop	Crisis	Centre	(OSCC)	เป็นศูนย์ให้
ช่วยเหลือเด็กและผู้หญิงที่ประสบปัญหาความรุนแรงใน
ครอบครัวแบบเบ็ดเสร็จ	 24	 ชั่วโมง	 เป็นการดูแลสุขภาพ
กายและสุขภาพจิตจากแพทย์	 นักจิตวิทยา	 นักสังคม	
สงเคราะห์	 และทีมสหวิชาชีพอย่างครบวงจร	 รวมถึงการ

ส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง	 เพือ่ใหค้วามชว่ยเหลอืตอ่ไปตามความเหมาะสม	 นอกจากนี้ยังเป็น
หน่วยงานคัดกรองและช่วยเหลือผู้ถูกกระทำรุนแรง	 เป็นแหล่งพักพิงชั่วคราว	 เป็นศูนย์ข้อมูลและ
ประสานงานหน่วยงานภายในและนอกโรงพยาบาล		ทำให้ผู้ที่ประสบปัญหาสามารถได้รับบริการ
ที่รวดเร็วและเข้าถึงบริการได้ง่าย	ส่งผลให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที	
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ปี	2557		 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่	9	จังหวัดพิษณุโลก	กรมควบคุมโรค		
	 	 รางวัลชนะเลิศ	(1st	Place	Winner)		
	 	 สาขา	Fostering	participation	in	policy-making	decisions	through					
	 	 innovative	mechanisms		
	 	 ผลงาน	“Community	Participation	for	Effective	Malaria		
	 	 Management	in		Tha	Song	Yang	Di 

ปี	2556		 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์	กรมสุขภาพจิต	
	 	 รางวัลชนะเลิศ	(1st	Place	Winner)	
	 	 สาขา	Improving	the	Delivery	of	Services	
	 	 ผลงาน	“Child	First	–	Work	Together	(CF-WT)” 

	 การบริหารจัดการเชิงรุกเพื่อลดความเจ็บป่วยด้วย
โรคมาลาเรียในชุมชนพื้นที่ เสี่ยงสูงอำเภอท่าสองยาง	
จังหวัดตาก	 เป็นการพัฒนาการบริการโดยความร่วมมือกัน
กับภาคีเครือข่ายต่าง	 ๆ	 อาทิ	 หน่วยควบคุมโรคติดต่อ
นำโดยแมลง	หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่	องค์การบริหาร
ส่วนท้องถิ่น	 อาสาสมัครในชุมชน	 โรงเรียนตำรวจตระเวน

	 Child	 First-Work	 Together	 (CF-WT)	 มีจุดมุ่งหมาย
ให้เด็กได้รับการส่งเสริมให้มีพัฒนาการสมวัยอย่างมีคุณภาพและ
ต่อเนื่อง	 โดยการพฒันากระบวนการคดักรอง	 ประเมนิและสง่เสริม
พัฒนาการเดก็	รวมทัง้การพฒันาเครือ่งมอืใหม้มีาตรฐาน	พฒันาคน		

ชายแดน	ผูป้ว่ยและครอบครวัผูป้ว่ย	 เปน็ตน้	 ในการดแูลผูป้ว่ย	 เริม่ตัง้แตป่ระสานแผนการดำเนินงาน
ในพื้นที่		ตรวจคัดกรองและรักษาเบื้องต้น	ให้ความรู้ในการป้องกัน	ประชาสัมพันธ์การบริการ
ผ่านผู้นำชุมชน	 ให้การรักษา	และติดตามการรักษา	ส่งผลให้ประชาชนได้รับการวินิจฉัยและรักษา
อย่างรวดเร็ว	 ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายด้วยมาตรฐานเดียวกัน	 สิ่งสำคัญสามารถควบคุมยุงที่
เป็นพาหะ	 เป็นการตัดวงจรการแพร่กระจายโรค	 และลดภาระค่าใช้จ่ายจากการเดินทางมารับการ
รักษาพยาบาล	 สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี	 และทำให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่มีบูรณาการ
ทรัพยากรของแต่ละภาคส่วนสร้างประโยชน์แก่ประชาชนมากที่สุด 

พัฒนาการสือ่สาร	พฒันาความรว่มมอื		พฒันาระบบ	และนโยบาย	จากการมสีว่นรว่มของทกุภาคส่วน	
ทั้งพ่อแม่	 ผู้ปกครอง	 ครูพี่เลี้ยงและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข	 เพื่อให้เด็กไทยได้รับการคัดกรองอย่างมี
คุณภาพ	เพราะการค้นพบเร็ว	จะช่วยทำให้มีการวางแผนและกระตุ้นพัฒนาการของเด็กได้เร็วและ
เกิดประสิทธิผลมากขึ้น	ช่วยลดภาระครอบครัว	สังคม	ชุมชน	ตลอดจนค่าใช้จ่าย	ที่สำคัญ	เด็กจะมี
พัฒนาการสมวัย	 สามารถเรียนรู้	 พัฒนา	 ทั้งด้านร่างกาย	 และสติปัญญา	 เป็นกำลังสำคัญของ
ประเทศต่อไป 
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ปี	2555		 กรมชลประทาน	
	 	 รางวัลชนะเลิศ	(1st	Place	Winner)	
	 	 สาขา	Fostering	Participation		in	Policy-making	Decisions	through					
	 	 Innovative	Mechanisms	
	 	 ผลงาน	“Integrated	Drought	Prevention	and	Mitigation:	The	Mae	Yom					
	 	 Operation	and	Maintenance	Office”	 

ปี	2555		 โรงพยาบาลราชวิถี	กรมการแพทย์		
	 	 รางวัลรองชนะเลิศ	(2nd	Place	Winner)	
	 	 สาขา		Advancing	Knowledge	Management	Government	 	
	 	 ผลงาน	“Preventing	Diabetic	Blindness” 

	 การป้องกันและบรรเทาภัยแล้งแบบบูรณาการ	
ของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษ์แม่ยม	 จังหวัดแพร่	
เปน็การบรหิารจดัการนำ้เชงิพืน้ที	่แบบมสีว่นรว่ม	และมี
การประยกุตน์ำเทคโนโลยภีมูสิารสนเทศและขอ้มลูตา่ง	ๆ	
ที่มีผลต่อการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งของเกษตรกรมาใช้ใน
การวิเคราะห์		เพื่อการป้องกันและบรรเทาภัยแล้งแบบ

	 Preventing	 Diabetic	 Blindness	 	 เป็นผลงานของศูนย์
ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านโรคจอประสาทตา	 โรงพยาบาลราชวิถี
ที่มีการปรบัปรงุบรกิาร	 โดยรว่มกบัสถาบนัวจิยัและประเมินเทคโนโลยี
ทางการแพทย์	กรมการแพทย์		ริเริ่มนำการถ่ายภาพจอประสาทตา
ของผู้ป่วยเบาหวาน	 มาใช้ในการคัดกรองภาวะเบาหวานเข้าจอ

บูรณาการ	 รวมทั้งมีการนำผลการดำเนินการในอดีตและข้อผิดพลาด	 แนวทางการแก้ไขปัญหามา
ใช้ร่วมกับกระบวนการมีส่วนร่วมของเกษตรกร		โดยการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และการบูรณาการการทำงานในพื้นที่ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง	 ซึ่งก่อให้เกิดนวัตกรรม
การบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพ	

ประสาทตาในประเทศไทย	พร้อมกับจัดอบรมบุคลากรสาธารณสุขในอำเภอต่าง	ๆ	แบบห้องเรียน
ผสมผสานกับการเรียนออนไลน์	 ในการถ่ายภาพและอ่านภาพจอประสาทตาของผู้ป่วยเบาหวาน		
ให้สามารถคัดกรองและส่งต่อผู้ป่วยเบาหวานผู้มีความเสี่ยงต่อตาบอดมาหาจักษุแพทย์ในระบบ
ส่งต่อ	 นอกจากนี้	 ยังมีการพัฒนาระบบให้คำปรึกษาการอ่านภาพจอประสาทตาและการส่งต่อ
ผู้ป่วยผ่านเว็บไซตบ์นระบบอนิเทอรเ์นต็	 ในการตรวจคดักรอง	 ผูใ้หบ้รกิารในทมีดำเนนิการถา่ยภาพ
และอ่านภาพจอประสาทตาด้วย	
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ปี	2554		 สำนักงานสรรพากร	ภาค	7	กรมสรรพากร		
	 	 รางวัลชนะเลิศ	(1st	Place	Winner)		
	 	 สาขา	Advancing	Knowledge	Management	Government	
	 	 ผลงาน	“Service	Excellence	Tax	Office”				
 

ปี	2554		 กรมชลประทาน	
	 	 รางวัลรองชนะเลิศ	(2nd	Place	Winner)		
	 	 สาขา	Fostering	Participation	in	Policy-making	Decisions	through		
	 	 Innovative	Mechanisms	
	 	 ผลงาน	“Participatory	Irrigation	Management	by	Civil	Society		 	
	 	 Committee	and	Water	User	Organizations	:	The	Kra	Seaw		
	 	 Operation	and	Maintenance	Office,	Dan	Chang	District,		
	 	 Suphan	Buri	Province,	Thailand	Management	

	 “Service	 Excellence	 Tax”	 สำนักงานบริการ
ขวัญใจ	 เป็นโครงการพัฒนาบุคลากร	 เพื่อยกระดับขีดความ
สามารถในการปฏิบัติงานและส่งมอบบริการ	 โดยการปรับ
กระบวนทัศน์การทำงานของเจ้าหน้าที่	 ภายใต้หลักการ
บริหารความสมัพนัธก์บัลกูคา้	 เพือ่เปลีย่นบทบาทการบริการ
จากเชิงรับเป็นเชิงรุก	ปรับภาพลักษณ์ใหม่ขององค์กร	ใน	
3	ด้าน	คือ	ปรับสถานที่ให้ทันสมัย	ปรับการใช้	IT	ให้เต็มรูปแบบ	และปรับคนขององค์กรให้พร้อม
บริการอย่างเต็มศักยภาพ	 ส่งผลให้เกิดการบริการที่เป็นเลิศ	 เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการปฏิบัติงาน	และเพิ่มคุณค่าของการให้บริการ	

	 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว	 อำเภอ
ด่านช้าง	จังหวัดสุพรรณบุรี	 เป็นโครงการตัวอย่างที่มีความ
สมบูรณแ์บบในเรื่องการบริหารจัดการน้ำ	 แบบมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชน	 โดยมกีารจัดตั้งคณะกรรมการจัดการ
ชลประทาน	 (JMC)	 จัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ	 พร้อมจัดตั้งอาสา
สมัครชลประทาน	ทำหนา้ทีร่ว่มกนัรบัผดิชอบในการบริหาร

จัดสรรน้ำให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเป็นธรรมและเพียงพอ	ทั้งเกษตรกร	ประชาชนผู้ใช้น้ำ	โรงงาน
อุตสาหกรรม	 ที่สำคัญยังส่งผลใหส้ามารถลดความขดัแยง้ระหวา่งเกษตรกรกับภาครัฐ	 และเกิดการ
ใช้น้ำอย่างประหยัด	
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ปี	2552		 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่	คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
	 	 รางวัลชนะเลิศ	(1st	Place	Winner)		
	 	 สาขา	Improving	the	Delivery	of	Services		
	 	 ผลงาน	“Streamlining	Hospital	Admin.	Processes	and	Forming		
	 	 Health	Care	Networks	with	other	Hospitals” 

ปี	2551		 โรงพยาบาลยโสธร	
	 	 รางวัลรองชนะเลิศ	(2nd	Place	Winner)		
	 	 สาขา	Improving	the	Delivery	of	Services	
	 	 ผลงาน	“Providing	Holistic	and	Speedier	Medical	Care	by		
	 	 Integrating	Services	and	Reshaping	Work	Flow” 

	 ผลงานนี้เป็นการพัฒนาการบริการดูแลผู้ป่วย
บาดเจ็บอย่างมีคุณภาพภายใต้หลักการที่ว่า	 “ประชาชน
ทุกคน	 ไมว่า่เขาเหลา่นัน้จะยากจน	 ขาดการศกึษา	หา่งไกล	
หรือด้อยโอกาส	 แต่เราจะทำให้พวกเขาเหล่านั้นมีความ
เสมอภาคในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพ	

	 โรงพยาบาลยโสธรไดพ้ฒันาการรกัษาพยาบาลแบบรอบด้าน
ทัง้ดา้นบริหาร	 ด้านวิชาการและด้านบริการ	 เพื่อประสิทธิภาพ
และคณุภาพทัง้ในยามปกตแิละฉกุเฉนิ		โดยปรบัปรงุระบบบริการ
สร้าง	One	Stop	Service		เพิ่มเวลาให้บริการ		ให้บริการเชิงรุก	
ด้วยการ	จัด	outreach	 team	และหน่วยกู้ชีพที่มีประสิทธิภาพ	

ประสทิธภิาพ”	โดยการใหบ้รกิารเปน็ทมี	ในการดแูลผูป้ว่ยแบบสหสาขาวชิาชพี	พฒันากระบวนการ
ดูแลรกัษาผูป้ว่ยบาดเจบ็กอ่นถงึโรงพยาบาล	 พัฒนาและสร้างศักยภาพของโรงพยาบาลในเครือข่าย	
ด้วยการจัดตัง้ทมีแพทยพ์ยาบาลใหค้วามรู	้และฝกึอบรมแกโ่รงพยาบาลศนูย	์และโรงพยาบาลชุมชน	
ในการดูแลประชาชนที่อยู่ห่างไกลเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้ยาก	 ให้ผู้ป่วยปลอดภัย	 และ
เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาครอบคลุม	 8	 จังหวัดภาคเหนือ	 ส่งผลให้สามารถลดอัตรา
ความพิการและการเสียชีวิต 

รวมทัง้ประสานงานกบัอนามยั	 ในพืน้ทีเ่พือ่ดแูลผูป้ว่ยโรคเรือ้รงัทีไ่มส่ามารถเดนิทางไปโรงพยาบาลได้	
ตลอดจนสามารถเขา้ถงึประชาชน	ในพืน้ทีต่า่ง	ๆ	เพือ่สง่เสรมิพฤตกิรรมการดแูลสขุภาพ	นอกจากนี้		
มีการสร้างสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ดีในการดูแลผู้ป่วย	 อาทิ	 การสร้างมูลค่าเพิ่มในระหว่าง
การรอพบแพทย์ด้วยการเสริมกิจกรรมบันเทิง	 กิจกรรมทางศาสนา	 กิจกรรมสุขภาพทางเลือก		
การนวด	 การให้ความรู้เกี่ยวกับแพทย์แผนโบราณ	 และการดูแลสุขอนามัยของห้องน้ำสาธารณะ	
เป็นต้น	
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ภาคผนวก
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