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 ในช่วงแรกของก�รพัฒน�ระบบร�ชก�ร สำ�นักง�น ก.พ.ร. ได้ส่งเสริมให้ส่วนร�ชก�รลดข้ันตอน
และระยะเวล�ก�รปฏิบัติร�ชก�รลงร้อยละ 30 – 50 รวมท้ังจัดให้มีก�รมอบ “ร�งวัลคุณภ�พก�รให้บริก�ร
ประช�ชน” ข้ึนเป็นคร้ังแรก ให้แก่ส่วนร�ชก�รท่ีดำ�เนินก�รได้ต�มม�ตรฐ�นท่ีกำ�หนด เม่ือวันท่ี 29 มกร�คม
2547 ซ่ึงต่อม�ในปี พ.ศ. 2549 เม่ือส่วนร�ชก�รมีร�กฐ�นของก�รดำ�เนินก�รอย่�งมีประสิทธิภ�พ
จ�กก�รลดข้ันตอนและระยะเวล�ลงจนเกิดผลสำ�เร็จ สำ�นักง�น ก.พ.ร. จึงผลักดันให้มีก�รนำ�นวัตกรรม
และแนวคิดริเร่ิมใหม่ๆ ม�พัฒน�ง�นบริก�รให้ดีย่ิงข้ึน และกำ�หนดให้มีร�งวัลคุณภ�พก�รให้บริก�ร
ประช�ชน ประเภทนวัตกรรมก�รให้บริก�ร  เพ่ือให้ง�นบริก�รภ�ครัฐมุ่งเน้นก�รอำ�นวยคว�มสะดวกแก่
ประช�ชนไปพร้อมๆ กับก�รจัดระบบง�นและบริห�รทรัพย�กรของรัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 สำ�นักง�น ก.พ.ร. ได้จัดให้มีก�รมอบร�งวัลอย่�งต่อเน่ืองเป็นประจำ�ทุกปี พร้อมท้ังปรับปรุง
เกณฑ์ก�รพิจ�รณ�ร�งวัลให้สอดคล้องกับบริบทท่ีเปล่ียนแปลงไปต�มยุคสมัย ในปี พ.ศ. 2555 “ร�งวัล
คุณภ�พก�รให้บริก�รประช�ชน” ได้เปล่ียนช่ือเป็น “ร�งวัลบริก�รภ�ครัฐแห่งช�ติ” และในปี พ.ศ. 2560
สำ�นักง�น ก.พ.ร. ได้กำ�หนดให้มี “ร�งวัลเลิศรัฐ (Public Sector Excellence Awards: PSEA)” 
ซ่ึงเป็นร�งวัลท่ีมอบให้แก่หน่วยง�นของรัฐท่ีมีคว�มเป็นเลิศ และก�รยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่หน่วยง�น
ภ�ครัฐใน 3 ส�ข� ได้แก่ ส�ข�บริก�รภ�ครัฐ ส�ข�คุณภ�พก�รบริห�รจัดก�รภ�ครัฐ และส�ข�ก�ร
บริห�รร�ชก�รแบบมีส่วนร่วม ส่งผลให้มีก�รปรับ “ร�งวัลบริก�รภ�ครัฐแห่งช�ติ” เป็น “ร�งวัลเลิศรัฐ 
ส�ข�บริก�รภ�ครัฐ” ท่ียังคงเจตน�รมณ์ในก�รพัฒน�คุณภ�พก�รให้บริก�รประช�ชนให้ดีย่ิงข้ึน

 หนังสือผลง�นต้นแบบ (Best Practices) ร�งวัลเลิศรัฐ ส�ข�บริก�รภ�ครัฐ ประจำ�ปี พ.ศ. 2561
นี้ ได้รวบรวมผลง�นก�รพัฒน�คุณภ�พก�รให้บริก�รประช�ชนของหน่วยง�นที่ได้รับร�งวัลเลิศรัฐ 
ส�ข�บริก�รภ�ครัฐ ประจำ�ปี พ.ศ. 2561 ในระดับดีเด่น เพ่ือเผยแพร่เป็นองค์คว�มรู้ให้แก่ผู้ท่ีสนใจ 
อย่�งไรก็ต�ม บริบทของแต่ละหน่วยง�นมีคว�มแตกต่�งกัน หน่วยง�นส�ม�รถนำ�ไปประยุกต์ใช้ให้
สอดคล้องกับแนวท�งและรูปแบบง�นบริก�รของหน่วยง�น ซ่ึงในท่ีสุดจะประสบผลสำ�เร็จเป็นท่ีพึงพอใจ
ของผู้รับบริก�รได้เฉกเช่นเดียวกันกับหน่วยง�นท่ีได้รับร�งวัลฯ ในปีน้ี สำ�นักง�น ก.พ.ร. หวังเป็นอย่�ง
ย่ิงว่�หน่วยง�นของรัฐจะได้รับประโยชน์ และเกิดแรงบันด�ลใจในก�รขับเคล่ือนก�รพัฒน�คุณภ�พก�ร
ให้บริก�รประช�ชนของหน่วยง�นอย่�งต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์สุขของประช�ชน สมดังเจตน�รมณ์
ต�มเป้�หม�ยของก�รพัฒน�ระบบร�ชก�รที่ตั้งไว้ในที่สุด
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ตราสัญลักษณ์ และความหมายรางวัล

รางวัลเลิศรัฐ 

ร�งวัลแห่งเกียรติยศที่มอบให้หน่วยง�นที่ได้มุ่งมั่นปฏิบัติร�ชก�ร
จนประสบคว�มสำ�เร็จมีคว�มเป็นเลิศแห่งหน่วยง�นรัฐทั้งปวง

ความหมาย
เพชรล้อมรอบด้วยช่อชัยพฤกษ์ตั้งอยู่บนแท่งหม�ยเลขหนึ่ง หม�ยถึง
หนว่ยง�นท่ีไดร้บัร�งวัลนีเ้ปรยีบเสมอืนเพชรน้ำ�เอกแห่งระบบร�ชก�ร
(ช่อชัยพฤกษ์) ท่ีผ่�นก�รเจียระไนอย่�งงดง�มด้วยคว�มมุ่งม่ันสร้�งสรรค์ 
ผลง�นจนเป็นท่ีประจักษ์เป็นเพชรน้ำ�หนึ่งเป็นคว�มภ�คภูมิใจสูงสุด
ของร�ชก�รไทย

สาขาบริการภาครัฐ

สัญลักษณ์
สองมือบริก�ร สีทองอร่�ม ประคองใจสีแดง อักษรข้�งล่�ง “บริก�รด้วยใจ”

ความหมาย

สองมือทอง สื่อให้เห็นถึงคว�มเป็นเลิศในก�รให้บริก�ร
ใจสีแดง  เป็นใจที่เปี่ยมด้วยคว�มตั้งใจและมุ่งมั่น
  ในก�รให้บริก�รประช�ชน

วัตถุประสงค์ของสาขารางวัล
 ร�งวัลเลิศรัฐ ส�ข�บริก�รภ�ครัฐ เป็นร�งวัลอันทรงเกียรติที่มอบให้กับหน่วยง�นของรัฐ
ที่มีผลก�รพัฒน�คุณภ�พก�รให้บริก�ร เพื่อประช�ชนได้รับบริก�รที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
เป็นธรรม และเป็นที่พึงพอใจ ดังนั้น หน่วยง�นที่ได้รับร�งวัลเลิศรัฐ ส�ข�บริก�รภ�ครัฐ จึงถือได้ว่�
เป็นหน่วยง�นที่มีผลก�รทำ�ง�นในก�รยกระดับคุณภ�พก�รให้บริก�รที่ประสบผลสำ�เร็จ ซึ่งจะ
สร้�งขวัญกำ�ลังใจในก�รปฏิบัติง�น รวมทั้งกระตุ้นให้หน่วยง�นมีคว�มมุ่งมั่นและตั้งใจในก�ร
ทำ�หน้�ที่ให้ดียิ่งขึ้น
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แนวทางและหลักเกณฑ์รางวัล

 ร�งวัลเลิศรัฐ ส�ข�บริก�รภ�ครัฐ เป็นร�งวัลที่มอบให้ส่วนร�ชก�รที่มีคว�มมุ่งมั่น
ตั้งใจ ในก�รพัฒน�คุณภ�พก�รให้บริก�รประช�ชน และส�ม�รถให้บริก�รประช�ชน
ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ ซ่ึงสำ�นักง�น ก.พ.ร. ได้ดำ�เนินก�รม�อย่�งต่อเน่ืองต้ังแต่ปี พ.ศ. 2546
เพื่อยกย่องเชิดชูหน่วยง�นของรัฐที่มีผลก�รดำ�เนินก�รโดดเด่น เป็นต้นแบบที่ดี และสร้�ง
ขวัญกำ�ลังใจแก่เจ้�หน้�ที่ผู้ปฏิบัติง�น

 ร�งวัลเลิศรัฐ ส�ข�บริก�รภ�ครัฐ ประจำ�ปี พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย 5 ประเภทร�งวัล ได้แก่
1) ประเภทมาตรฐานการบริการ 
      พิจ�รณ�จ�กผลก�รนำ�ม�ตรฐ�นก�รให้บริก�รไปดำ�เนินก�รขย�ยผลในหน่วย
บริก�รส�ข� โดยเจตน�รมณ์ของร�งวัลเพ่ือให้ประช�ชนได้รับก�รบริก�รท่ีดี อย่�งมีม�ตรฐ�น
และทั่วถึง
2) ประเภทนวัตกรรมการบริการ 
 พิจ�รณ�จ�กผลก�รดำ�เนินก�รที่แสดงถึงก�รสร้�งสรรค์ง�นบริก�ร หรือคิดค้น
ผลิตภัณฑ์ใหม่ในก�รให้บริก�รประช�ชน โดยเจตน�รมณ์ของร�งวัลเพื่อให้หน่วยง�น
สร้�งสรรค์รูปแบบก�รให้บริก�รใหม่ๆ ที่สอดคล้อง ทันต่อสถ�นก�รณ์และคว�มต้องก�ร
ของประช�ชน
3) ประเภทพัฒนาการบริการ
 พิจ�รณ�จ�กผลก�รดำ�เนินก�รปรับปรุงก�รให้บริก�รประช�ชนแล้วส่งผลให้เกิด
ก�รพัฒน�ก�รให้บริก�รอย่�งต่อเนื่อง โดยเจตน�รมณ์ของร�งวัลเพื่อให้หน่วยง�นพัฒน�
ง�นบริก�ร เพื่อเพิ่มประสิทธิภ�พก�รบริก�รและสอดคล้องกับคว�มต้องก�รของประช�ชน 
ส่งผลให้ประช�ชนได้รับบริก�รที่ดีขึ้น
4) ประเภทการบริการที่เป็นเลิศ
 พิจ�รณ�จ�กผลก�รดำ�เนินก�รที่เป็นภ�พรวมของหน่วยง�น ที่มีคว�มเชื่อมโยงกับ
ยุทธศ�สตร์ของประเทศ โดยต้องเป็นผลง�นในลักษณะภ�พรวมของก�รบริก�รของหน่วยง�น
มีก�รเชื่อมโยงและบูรณ�ก�รก�รทำ�ง�น เพื่อให้บรรลุภ�รกิจของหน่วยง�น เกิดประโยชน์ 
และส่งผลกระทบสูง (High Impact) ต่อเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ
5) ประเภทพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง
 พิจ�รณ�จ�กผลก�รดำ�เนินก�รท่ีส�ม�รถรักษ�คุณภ�พ และม�ตรฐ�นก�รให้บริก�ร
ของหน่วยง�นได้เป็นระยะเวล� 3 ปี นับตั้งแต่ผลง�นได้รับร�งวัลบริก�รภ�ครัฐแห่งช�ติ 
ประจำ�ปี พ.ศ. 2558 โดยเจตน�รมณ์ของร�งวัลเพื่อให้หน่วยง�นส�ม�รถรักษ�คุณภ�พ
และม�ตรฐ�นก�รให้บริก�รได้ไม่ต่ำ�กว่� ท่ีเคยได้รับร�งวัล

ประเภทรางวัล 
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 ก�รพิจ�รณ�ตรวจประเมินร�งวัลเลิศรัฐ ส�ข�บริก�รภ�ครัฐ ประกอบด้วย  7 ข้ันตอน ดังน้ี
 ขั้นตอนที่ 1 : การตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น
 เป็นก�รตรวจสอบคว�มถูกต้อง สมบูรณ์ของก�รจัดทำ�เอกส�รร�ยง�นผลก�รดำ�เนินก�ร
โดยหน่วยง�นต้องจัดทำ�เอกส�รร�ยง�นให้ถูกต้องและครบถ้วนต�มแบบฟอร์มและเง่ือนไขท่ี
กำ�หนด ห�กส่วนร�ชก�รจัดทำ�ร�ยง�นไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน จะไม่รับพิจ�รณ�ตรวจประเมิน
ในขั้นตอนต่อไป
 ข้ันตอนท่ี 2 : การตรวจประเมินจากเอกสารรายงาน (Independent Review)
 เป็นก�รประเมินผลจ�กเอกส�รร�ยง�นผลก�รดำ�เนินก�รท่ีผ่�นก�รตรวจสอบคว�มถูกต้อง
และสมบูรณ์ ในขั้นตอนที่ 1 โดยทีมผู้ตรวจประเมินฯ ทั้งนี้ ในแต่ละประเภทร�งวัลจะมีคะแนนเต็ม 
100 คะแนน ผลง�นใดได้คะแนนต้ังแต่ 75 คะแนนข้ึนไป จะได้รับก�รตรวจประเมินในข้ันตอนต่อไป
 ขั้นตอนที่ 3 : การกลั่นกรองผลการตรวจประเมิน (Consensus Review)
 เป็นก�รพิจ�รณ�ผลก�รตรวจประเมินประเภทม�ตรฐ�นก�รบริก�ร ประเภทนวัตกรรมก�ร
บริก�ร และประเภทพัฒน�ก�รบริก�รท่ีผ่�นก�รพิจ�รณ�จ�กข้ันตอนท่ี 2 โดยคณะทำ�ง�นตรวจประเมิน
ร�งวัลฯ ห�กผลง�นใดได้รับก�รยืนยันผลคะแนนรวมม�กกว่� 75 คะแนน แต่ไม่ถึง 85 คะแนน จะ
พิจ�รณ�ให้ได้รับร�งวัลในระดับดี สำ�หรับ ผลง�นท่ีได้รับก�รยืนยันผลคะแนนรวมต้ังแต่ 85 คะแนน
ขึ้นไป จะอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับร�งวัลระดับดีเด่น และได้รับก�รตรวจประเมินก�รปฏิบัติง�นจริงใน
พ้ืนท่ีต่อไป ท้ังน้ี กรณีผลง�นท่ีสมัครในประเภทก�รบริก�รท่ีเป็นเลิศ จะต้องรับก�รสัมภ�ษณ์เพ่ิมเติม
ผ่�นวีดิทัศน์ท�งไกล (VDO Conference) ด้วย
 ขั้นตอนที่ 4 : ยืนยันผลการพิจารณาตรวจประเมิน (Site Visit Review) 
 เป็นก�รตรวจประเมินในพ้ืนท่ีปฏิบัติง�นจริงของหน่วยง�น โดยคณะทำ�ง�นตรวจประเมินร�งวัลฯ
สำ�หรับผลง�นที่ผ่�นก�รพิจ�รณ�ในขั้นตอนที่ 3 เพื่อเป็นก�รยืนยันผลก�รพิจ�รณ� ซึ่งจะนำ�ไปสู่
ก�รมอบร�งวัลระดับดีเด่น
 ขั้นตอนที่ 5 : เสนอ อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพ
การให้บริการของภาครัฐอนุมัติรางวัล
 นำ�เสนอผลก�รพิจ�รณ�ร�งวัลเลิศรัฐ ส�ข�บริก�รภ�ครัฐ ต่อ อ.ก.พ.ร. เก่ียวกับก�รยกระดับ
คุณภ�พและประสิทธิภ�พก�รให้บริก�รของภ�ครัฐ เพ่ืออนุมัติร�งวัล
 ขั้นตอนที่ 6 : ประกาศรางวัล
 ประก�ศผลก�รพิจ�รณ�ร�งวัลเลิศรัฐ ส�ข�บริก�รภ�ครัฐ
 ขั้นตอนที่ 7: มอบรางวัล
 จัดพิธีมอบร�งวัลเลิศรัฐ ประจำ�ปี พ.ศ. 2561

กระบวนการตรวจประเมินและมอบรางวัล
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    จ�กผลง�นที่ส่งสมัครขอรับร�งวัลเลิศรัฐ ส�ข�บริก�รภ�ครัฐ รวมทั้งสิ้น 336 ผลง�น มีผลง�นได้รับ
ร�งวัล รวมจำ�นวน 99 ผลง�น แบ่งเป็นระดับดีเด่น 28 ผลง�น ระดับดี 62 ผลง�น ได้รับร�งวัลพัฒน�
คุณภ�พก�รบริก�รอย่�งต่อเนื่อง 10 ผลง�น ดังนี้

ผลการพิจารณารางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำ ปี พ.ศ. 2561

ประเภทมาตรฐานการบริการ
มอบให้แก่ผลง�นที่เคยได้รับร�งวัล และได้นำ�ม�ตรฐ�นไปดำ�เนินก�รขย�ยผลในหน่วยบริก�ร
ส�ข�ทั่วประเทศ

3. เนื้อสัตว์ปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค
(ปศุสัตว์ OK) 
   โดย สำ�นักพัฒน�ระบบและรับรองม�ตรฐ�น
สินค้�ปศุสัตว์ กรมปศุสัตว ์

1.  โครงการมั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS 
    โดย ศูนย์บริห�รจัดก�รเดินรถระบบ GPS 
กรมก�รขนส่งท�งบก

2. การควบคุม กำ กับ ดูแลการตรวจสภาพ
รถด้วยศูนย์ควบคุมระบบตรวจสภาพรถ 
(Vehicle Inspection Control Center : 
VICC)
   โดย สำ�นักวิศวกรรมย�นยนต์ กรมก�รขนส่ง
ท�งบก

4. โครงการต้นแบบการผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบ
เติมอากาศ
   โดย กองวิจัยพัฒน�ปัจจัยก�รผลิตท�งก�ร
เกษตร กรมวิช�ก�รเกษตร

ประเภทนวัตกรรมการบริการ
มอบให้แก่ผลง�นที่แสดงถึงก�รสร้�งสรรค์บริก�ร หรือคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ในก�รให้บริก�ร
ประช�ชน

ระดับดีเด่น (9 ผลงาน)

6. ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร (Electronic 
Government Procurement : e-GP) 
   โดย กองก�รพัสดุภ�ครัฐ กรมบัญชีกล�ง

5. ถังกลเพิ่มแรงดันส่งน้ำ ระยะไกล 
   โดย สำ�นักง�นพัฒน�ภ�ค 3
หน่วยบัญช�ก�รทห�รพัฒน� กองบัญช�ก�ร
กองทัพไทย
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9. การใช้เข็มผ่าตัดรักษาโรคนิ้วล็อค 
ผ่านผิวหนังโดยใช้เครื่องอัลตราซาวด์นำ 
   โดย โรงพย�บ�ลนพรัตนร�ชธ�นี 
กรมก�รแพทย์

11. Program กำ กับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ 
(Manifest) 

   โดย ศูนย์อน�มัยที่ 5 ร�ชบุรี กรมอน�มัย

7. นวัตกรรมที่นอนลมป้องกันแผลกดทับจาก
ถุงน้ำ ยาล้างไต
   โดย โรงพย�บ�ลเซก� สำ�นักง�น
ส�ธ�รณสุขจังหวัดบึงก�ฬ สำ�นักง�นปลัด
กระทรวงส�ธ�รณสุข

8. โปรแกรม Thai COC เพื่อการดูแลผู้ป่วย
ต่อเนื่องอย่างไร้รอยต่อ
   โดย โรงพย�บ�ลสุรินทร์ สำ�นักง�นปลัด
กระทรวงส�ธ�รณสุข

10. ChOPA&ChiPA Game สู่เด็กไทย สูงดี
สมส่วนแข็งแรง 
   โดย กองกิจกรรมท�งก�ยเพื่อสุขภ�พ
 กรมอน�มัย

12. การใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยี
(Internet of Things) เพื่อบริการประชาชน
   โดย จังหวัดภูเก็ตร่วมกับสำ�นักง�นส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล

13. ระบบติดตามถังขยะอัจฉริยะ Smart 
Trash Tracking System

   โดย สำ�นักหอสมุด มห�วิทย�ลัยขอนแก่น

ระดับดี (จำ นวน 9 ผลงาน)

โปรแกรมระบบเฝ้าระวังความปลอดภัยจากการฝึกของทหารกองประจำ การ โดย โรงพย�บ�ล                    
พระมงกุฎเกล้� กองทัพบก
นวัตกรรมแห่งทศวรรษด้านการบริหารจัดการการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บและฉุกเฉินของประเทศไทย : 
Chonburi TEA Unit โดย โรงพย�บ�ลชลบุรี สำ�นักง�นปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข 
Horse Shoes Wheel Chair โดย โรงพย�บ�ลวชิระภูเก็ต สำ�นักง�นปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข
ฉากกำ บังรังสีต้นทุนต่ำ สำ หรับใช้ป้องกันอันตรายจากรังสี โดย โรงพย�บ�ลสิงห์บุรี
สำ�นักง�นปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข
นวัตกรรมเครื่อง Black Light Blue ในการแยกวินิจฉัยโรคเกลื้อน โรคกลากที่หนังศีรษะและ
โรค Erythrasma โดย โรงพย�บ�ลโรคผิวหนังเขตร้อนภ�คใต้ จังหวัดตรัง กรมก�รแพทย ์
รูปแบบการจัดการแก้ไขปัญหา โรคไข้เลือดออกในกรุงเทพมหานคร โดย สถ�บันป้องกันควบคุมโรค
เขตเมือง กรมควบคุมโรค
ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ ดื่มสำ หรับชุมชนบนพื้นที่สูงเครื่องกรองน้ำ ครัวเรือนแบบทรายกรองช้า 
โดย  ศูนย์อน�มัยกลุ่มช�ติพันธุ์ ช�ยขอบ และแรงง�นข้�มช�ติ กรมอน�มัย
Mr. Robot ผู้ให้บริการข้อมูลรองรับ PWA4.0 โดย ก�รประป�ส่วนภูมิภ�คเขต 5 ก�รประป�
ส่วนภูมิภ�ค
ชุดทดสอบค่าเหล็กในน้ำ แบบภาคสนาม (QCR8-Iron Test Kit) โดย ก�รประป�ส่วนภูมิภ�คเขต 8
ก�รประป�ส่วนภูมิภ�ค

   14. 

   15. 

   16. 
   17. 

   18. 

   19.
 
   20. 

   21.

   22. 
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29. Smart ER 
     โดย โรงพย�บ�ลระยอง สำ�นักง�นปลัด
กระทรวงส�ธ�รณสุข

30. กลไกประชารัฐเชิงรุกบุกถึงก้นครัว 
ลดโรคเรื้อรัง (PIRAB for Family Health) 
    โดย โรงพย�บ�ลส่งเสริมสุขภ�พตำ�บล
ท่�ค� และโรงพย�บ�ลส่งเสริมสุขภ�พตำ�บล 
บ้�นคลองพลับ สำ�นักง�นปลัดกระทรวง
ส�ธ�รณสุข

31. ระบบบำ บัดสิ่งปฏิกูลแบบบ่อทรายกรอง
    โดย ศูนย์อน�มัยที่ 10 อุบลร�ชธ�นี  กรม
อน�มัย

32. โครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA
   โดย ส�ยง�นกิจก�รสังคมและสิ่งแวดล้อม 
ก�รไฟฟ้�ส่วนภูมิภ�ค

ประเภทพัฒนาการบริการ
มอบให้แก่ผลง�นที่ปรับปรุงก�รให้บริก�รอย่�งมีประสิทธิภ�พ ส่งผลให้ประช�ชนได้รับบริก�ร
ที่ดีขึ้น และเกิดก�รพัฒน�อย่�งต่อเนื่อง

23. BCATIP ระนอง-เกาะสอง แสงสว่าง
แห่งอันดามัน
    โดย สำ�นักง�นพัฒน�สังคมและ
คว�มมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง สำ�นักง�น
ปลัดกระทรวงก�รพัฒน�สังคมและคว�มมั่นคง
ของมนุษย์

24. โครงการระบบติดตามเรือประมง
    โดย กองบริห�รจัดก�รเรือประมงและ
ก�รทำ�ก�รประมง กรมประมง

25. ประชารัฐ-สานพลังน่านพัฒนาอาชีพ 
การเลี้ยงโคเนื้อ
    โดย สำ�นักง�นปศุสัตว์จังหวัดน่�น 
กรมปศุสัตว์

26. วังม่วง-ปราสาทใต้ หมู่บ้านต้นแบบพิชิต
ความยากจน
    โดย สถ�นีพัฒน�ที่ดินนครร�ชสีม� 
สำ�นักง�นพัฒน�ที่ดินเขต3 กรมพัฒน�ที่ดิน

27. ชลวิถี : วิธีส่งน้ำ บนดอย (Highland 
Irrigation System) 
   โดย ศูนย์ปฏิบัติก�รพัฒน�ที่ดิน
โครงก�รหลวง (ศพล.) สำ�นักง�นพัฒน�ที่ดิน
เขต 6 กรมพัฒน�ที่ดิน

28. ระบบควบคุมการเดินรถโดยสาร
ประจำ ทางและจอแสดงผลข้อมูลการเดินทาง
อัตโนมัติภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร (Smart 
Bus Terminal)
    โดย สำ�นักก�รขนส่งผู้โดยส�ร
กรมก�รขนส่งท�งบก

ระดับดีเด่น (10 ผลงาน)

ผลงานต้นแบบ (Best Practices)
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การก้าวข้ามขีดจำ กัดในการดูแลรักษาโรคหัวใจ โดย โรงพย�บ�ลค่�ยวชิร�วุธ กองทัพบก
กำ กับอย่างเข้าใจ คาดหวังได้ในบริการ (Regulator and Excellent Service Provider) 
โดย กลุ่มพัฒน�ระบบบริห�ร กรมบัญชีกล�ง
การแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการด้วยระบบ ITs โดย สถ�นสงเคร�ะห์เด็กอ่อนป�กเกร็ดจังหวัด
นนทบุรี กรมกิจก�รเด็กและเย�วชน
โครงการรุ้งกินน้ำ  โดย สถ�นสงเคร�ะห์เด็กอ่อน พญ�ไท กรมกิจก�รเด็กและเย�วชน
งานพัฒนาข้าวในพื้นที่โครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำ ริ
บ้านดอยผักกูด โดย ศูนย์วิจัยข้�วแม่ฮ่องสอน กรมก�รข้�ว
การพัฒนาโคเนื้อคุณภาพอย่างเป็นระบบครบวงจร จังหวัดสกลนคร SakonNakhon Model 
โดย สำ�นักง�นปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร กรมปศุสัตว ์
ต้นแบบการจัดการดินและน้ำ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดย สถ�นีพัฒน�ท่ีดินกระบี่ 
สำ�นักง�นพัฒน�ที่ดินเขต 11 กรมพัฒน�ที่ดิน
กระบวนการพัฒนาเพื่อสร้างต้นแบบและยกระดับการผลิตข้าวสาร Q ครบวงจร จ.ศรีสะเกษ 
โดย สำ�นักกำ�หนดม�ตรฐ�น สำ�นักง�นม�ตรฐ�นสินค้�เกษตรและอ�ห�รแห่งช�ติ
การพัฒนาระบบการขนส่งรถโดยสารสาธารณะเชื่อมต่อท่าอากาศยาน : โครงการนำ ร่อง 
“ขอนแก่นซิตี้บัส” โดย สำ�นักก�รขนส่งผู้โดยส�ร กรมก�รขนส่งท�งบก
I-Inspection Vehicle Mukdahan for Prevent Accidents โดย สำ�นักง�นขนส่งจังหวัด
มุกด�ห�ร กรมก�รขนส่งท�งบก
ก้าวใหม่อย่างม่ันใจ ก้าวไปด้วยกัน โดย สำ�นักม�ตรฐ�นง�นทะเบียนและภ�ษีรถ กรมก�รขนส่งท�งบก
โครงการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
(Young Entrepreneur Network Development Program:YEN-D Program)
โดย กองคว�มร่วมมือก�รค้�และก�รลงทุน กรมก�รค้�ต่�งประเทศ
ระบบจดทะเบียนสัญญาหลักประกัน ทางธุรกิจ (e-Secured) กองทะเบียนหลักประกัน ทางธุรกิจ 
โดย กรมพัฒน�ธุรกิจก�รค้�
การส่งคำ เสนอซื้อทางอิเล็กทรอนิกส์ โดย ศูนย์เทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร กรมบังคับคดี
การพัฒนาระบบบริการจัดหางานเพื่อคนไทยมีงานทำ  โดย กองพัฒน�ระบบบริก�รจัดห�ง�น กรม
ก�รจัดห�ง�น
โครงการรับเงินสมทบมาตรา 40 นอกสถานที่ด้วยระบบสารสนเทศ ผ่านระบบเครือข่ายเสมือน 
(Virtual Private Network) โดย กลุ่มพัฒน�ระบบบริห�ร สำ�นักง�นประกันสังคม
ศูนย์เรียนรู้ลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดย สำ�นักง�นเขตพื้นที่
ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�ขอนแก่น เขต 3 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น
การป้องกัน ควบคุม โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง : การทำ ตามกรอบไม่ใช่คำ ตอบสุดท้ายของโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง เชื่อมโยง Long Term Care ต่อยอดสู่การส่งเสริมอาชีพและรายได้ในครัวเรือน 
โดย โรงพย�บ�ลกงหร� จังหวัดพัทลุง สำ�นักง�นปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข
สัญญาณไฟ...สัญญาณใจใกล้ตัว โดย โรงพย�บ�ลโคกโพธิ์ จังหวัดปัตต�นี สำ�นักง�นปลัด
กระทรวงส�ธ�รณสุข
ยับยั้งยาให้ได้ ก่อนไตพัง โดย โรงพย�บ�ลปัตต�นี สำ�นักง�นปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข
ลดเลือดออกในผู้ป่วยที่ใช้ยาวาร์ฟาริน โดย โรงพย�บ�ลปัตต�นี สำ�นักง�นปลัดกระทรวง
ส�ธ�รณสุข

ระดับดี (จำ นวน 52 ผลงาน)
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การพัฒนาภาคีเครือข่ายเพื่อการ มีส่วนร่วมในการดำ เนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่นจังหวัดร้อยเอ็ด โดยใช้ “กฎบัตรออตตาวา” โดย โรงพย�บ�ลร้อยเอ็ด สำ�นักง�นปลัด
กระทรวงส�ธ�รณสุข
โครงการผ่าตัดตาต้อกระจก โดย โรงพย�บ�ลร�มัน จังหวัดยะล� สำ�นักง�นปลัดกระทรวง
ส�ธ�รณสุข
การควบคุมโรคติดต่อเขตสุขภาพที่ 8 ด้วยระบบสารสนเทศ โดย สำ�นักง�นเขตสุขภ�พที่ 8 
สำ�นักง�นปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข
คลินิกหมอครอบครัวเปลี่ยนระบบสุขภาพประเทศไทยอย่างยั่งยืน โดย สำ�นักง�นสนับสนุนระบบ
ปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว สำ�นักง�นปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข
แม่กลองการันตี จังหวัดสมุทรสงคราม โดย สำ�นักง�นส�ธ�รณสุขจังหวัดสมุทรสงคร�ม สำ�นักง�น
ปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข
OPD Sx4.0: Startup of Digital Hospital โดย โรงพย�บ�ลร�ชวิถี กรมก�รแพทย์
การพัฒนาระบบบันทึกการตรวจสุขาภิบาลยานพาหนะ เพื่อเฝ้าระวังควบคุมโรคติดต่อสำ หรับ
ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ โดย สำ�นักง�นป้องกันควบคุมโรค ที่ 12 จังหวัดสงขล� กรม
ควบคุมโรค
การจัดการสุขภาพแบบองค์รวม โดยการมีส่วนร่วมของสถานประกอบการ (Total Worker 
Health) โดย สำ�นักโรคจ�กก�รประกอบอ�ชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค
การพัฒนาระบบคัดกรองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานดอนเมือง 
โดย สำ�นักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค
การพัฒนาระบบบริการการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังกลุ่มเสี่ยงในชุมชน โดย โรงพย�บ�ล
จิตเวชนครร�ชสีม�ร�ชนครินทร์ กรมสุขภ�พจิต
การพัฒนางานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย จิตเวชร่วมกับแนวคิดวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social 
Enterprise: SE) เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต ของผู้ป่วยจิตเวชที่ยั่งยืน โดย โรงพย�บ�ลศรีธัญญ� 
กรมสุขภ�พจิต
“ดูแลถึงบ้าน บริการทุกมิติ” สำ หรับผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา
โดย สถ�บันร�ช�นุกูล กรมสุขภ�พจิต
การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพในศูนย์การค้า โดย ศูนย์อน�มัยที่ 9 นครร�ชสีม�
กรมอน�มัย
PIRAB สร้างพันธมิตร มุ่งสู่ Smart kids R10 โดย ศูนย์อน�มัยที่ 10 อุบลร�ชธ�นี
กรมอน�มัย
การพัฒนาหน่วยงานต้นแบบขับเคลื่อนธรรมาภิบาลในภาครัฐเพื่อยกระดับ ค่าคะแนน ดัชนีรับรู้
การทุจริต (CPI) ของประเทศไทย โดย กองปร�บปร�มก�รทุจริตในภ�ครัฐ 2
สำ�นักง�นคณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตในภ�ครัฐ
ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือคุ้มครองเด็กเชียงใหม่ (Children Advocacy Center, Chiang Mai 
Thailand) โดย ศูนย์พิทักษ์เด็ก เย�วชน และสตรีและป้องกันปร�บปร�มก�รค้�มนุษย์
สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ
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นวัตกรรมระบบส่งต่อเพื่อการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้านดุจโรงพยาบาล (Innovation in BMA 
Home Ward Referral System) โดย สำ�นักอน�มัย กรุงเทพมห�นคร
โครงการกทม. สุขใจ สูงวัย ประคับประคอง (Bangkok Geriatric & Palliative Care 
Model) โดย สำ�นักก�รแพทย์ กรุงเทพมห�นคร
ศูนย์ดำ รงธรรมจังหวัดราชบุรีกับการสร้างเครือข่ายในการให้บริการประชาชน 
โดย ศูนย์ดำ�รงธรรมจังหวัดร�ชบุรี จังหวัดร�ชบุร ี
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ และรายได้ กิจกรรม “ส่งเสริมการปลูกผักอินทรีย์
โดยการสูบน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์” โดย ง�นพัฒน�ชุมชน เทศบ�ลตำ�บลหัวน� อำ�เภอเมือง 
จังหวัดหนองบัวลำ�ภู
ระบบจัดการมาตรวัดน้ำ  โดย กองม�ตรวัดน้ำ� ก�รประป�ส่วนภูมิภ�ค
บริการฉับไว ได้ใจผู้ประกอบการ โดย ส�ยง�นบริก�รระบบจำ�หน่�ย ก�รไฟฟ้�นครหลวง
ลดความแออัด สร้างความมั่นใจเครือข่ายบริการในกรุงเทพมหานคร โดย สำ�นักง�นหลักประกัน
สุขภ�พแห่งช�ติ เขต 13 กรุงเทพมห�นคร สำ�นักง�นหลักประกันสุขภ�พแห่งช�ติ
โครงการการขับเคลื่อนระบบและกลไกเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ
โดย คณะพย�บ�ลศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่
จังหวะหัวใจสัญจร โดย คณะแพทยศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่
เครือข่ายดวงตาเชิงรุกสำ หรับผู้ป่วยภาคเหนือตอนล่าง โดย ภ�ควิช�จักษุวิทย� 
คณะแพทยศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยนเรศวร
Ramathibodi Rapid Response System (RRS): a Strategy for Improving Patient 
Safety. (ระบบตอบสนองเร่งด่วนรามาธิบดี:กลยุทธ์เพื่อเพิ่มความปลอดภัยของผู้ป่วย)
โดย คณะแพทยศ�สตร์โรงพย�บ�ลร�ม�ธิบดี มห�วิทย�ลัยมหิดล
โครงการพัฒนาระบบการให้บริการ จิตเวชเด็กและวัยรุ่นอย่างเป็นองค์รวมและครบวงจร
โดย คณะแพทยศ�ตร์ศิริร�ชพย�บ�ล มห�วิทย�ลัยมหิดล
การบริการวิชาการเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรปูม้าแบบบูรณาการ และมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน
และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดย ศูนย์บริก�รวิช�ก�ร มห�วิทย�ลัยวลัยลักษณ์
โครงการบูรณาการประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อแก้ไข บำ บัด ฟื้นฟู 
เด็กและเยาวชน ในกระบวนการยุติธรรมในเขตพื้นที่ศาลจังหวัดบัวใหญ่ (บัวใหญ่โมเดล)
โดย ศ�ลเย�วชนและครอบครัวจังหวัดนครร�ชสีม�
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ผลงานต้นแบบ (Best Practices)
รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำ ปี พ.ศ. 2561 10

ประเภทการบริการที่เป็นเลิศ
มอบให้แก่ผลง�นที่เป็นภ�พรวมของหน่วยง�น ที่มีคว�มเชื่อมโยงกับยุทธศ�สตร์ของประเทศ
เกิดประโยชน์และส่งผลกระทบสูงต่อเศรษฐกิจและสังคม

ระดับดีเด่น (5 ผลงาน)

87. การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม 
(Zoning by Agri-Map) 
    โดย กองนโยบ�ยและแผนก�รใช้ที่ดิน
กรมพัฒน�ที่ดิน

86. การบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม 
(นม) โรงเรียน
    โดย กลุ่มพัฒน�ระบบบริห�ร กรมปศุสัตว์

85. กระบวนการควบคุมเรือประมงต่าง
ประเทศตามมาตรการรัฐเจ้าของท่าผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Port State 
Measure : e-PSM) เพื่อบริการที่เป็นเลิศ
     โดย กองควบคุมก�รค้�สัตว์น้ำ�และปัจจัย
ก�รผลิต กรมประมง 88. คืนคนสุขภาพดี สู่ชุมชน เพื่อทุกคน

ปลอดภัยจากวัณโรค
    โดย สำ�นักวัณโรค กรมควบคุมโรค

89. การบริหารจัดการน้ำ ของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
    โดย สำ�นักง�นป้องกันและบรรเท�
ส�ธ�รณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธย�
จังหวัดพระนครศรีอยุธย�



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

ระบบจัดการสัตว์ปีกสู่มาตรฐานการส่งออกไทย โดย สำ�นักพัฒน�ระบบและรับรองม�ตรฐ�น
สินค้�ปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์
การจัดการความรู้สู่ทุเรียนคุณภาพ ชั้นเลิศ 4 ไร่ล้าน โดย ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ 
สถ�บันวิจัยพืชสวน กรมวิช�ก�รเกษตร
การใช้เทคโนโลยี (GPS) เพื่อการกำ กับดูแลรถโดยสารสาธารณะ  โดย สำ�นักก�รขนส่งผู้โดยส�ร 
กรมก�รขนส่งท�งบก
กระบวนการพัฒนาและส่งเสริมศูนย์จำ หน่ายสินค้าเกษตรชุมชน (Farm Outlet) เพื่อรองรับ
โครงการจัดหาตลาดให้เกษตรกรและการบริหารจัดการข้าวแบบยั่งยืน จังหวัดกาญจนบุรี
โดย กองส่งเสริมก�รค้�สินค้�เกษตร 1 กรมก�รค้�ภ�ยใน
การให้บริการ DITP Connect: Mobile Application ด้านการค้าระหว่างประเทศส่วนบุคคล 
โดย สำ�นักส�รสนเทศและก�รบริก�รก�รค้�ระหว่�งประเทศ กรมส่งเสริมก�รค้�ระหว่�งประเทศ
พัทยารักษ์: บริการที่เข้าถึง เข้าใจ สู่การพัฒนาการรักษาโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์
โดย สำ�นักง�นป้องกันควบคุมโรค ที่ 6 จังหวัดชลบุรี กรมควบคุมโรค
การป้องกันผื่นแพ้ยารุนแรงชนิด Steven-Johnson Syndrome (SJS) และ Toxic 
Epidermal Necrolysis (TEN) จากยา Carbamazepine/Oxcarbazepine
ด้วยการประเมินความเสี่ยงทางพันธุกรรมชนิด HLA-B*15:02 โดย สถ�บันชีววิทย�ศ�สตร์
ท�งก�รแพทย์ กรมวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์
โครงการพัฒนาระบบ Data Centerผู้ป่วยจิตเวชของประเทศไทย โดย กองยุทธศ�สตร์และ
แผนง�น กรมสุขภ�พจิต
การพัฒนาระบบสุขภาพจิตผู้ต้องขังในเรือนจำ  โดย สถ�บันกัลย�ณ์ร�ชนครินทร์
กรมสุขภ�พจิต
การบริหารจัดการด้านจัดเก็บภาษีที่เป็นเลิศ โดย กองคลัง เทศบ�ลนครลำ�ป�ง

90. 

91. 

92. 

93. 

94. 

95. 

96. 

97. 

98. 

99. 

ประเภทพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง
มอบให้แก่ผลง�นที่เคยได้รับร�งวัล และส�ม�รถรักษ�คุณภ�พและม�ตรฐ�นก�รให้บริก�รได้เป็นระยะ
เวล� 3 ปี
(10 ผลง�น)

รางวัลเกียรติยศ

มอบให้แก่สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัล
United Nations Public Service Awards 2018
ขององค์การสหประชาชาติ
จากผลงานเรื่อง โครงการป้องกันควบคุมมะเร็งปากมดลูกแบบบูรณาการ



ผลงานต้นแบบ
ประเภทมาตรฐานการบริการ



ผลงานต้นแบบ
ประเภทมาตรฐานการบริการ
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“โครงการมั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS” 
 ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยมีอัตร�ก�รเสียชีวิตจ�กอุบัติเหตุท�งถนน 36.2 คนต่อประช�กร
หนึ่งแสนคน ซึ่งสูงเป็นอันดับ 2 ของโลก และสูงกว่�ค่�เฉลี่ยทั่วโลกม�กกว่� 2 เท่� ส�เหตุของก�ร
เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจ�กพฤติกรรมขับรถเร็วเกินกำ�หนด เม�สุร� ตัดหน้�กระชั้นชิด ทัศนวิสัย
ไม่ดี และหลับใน นำ�ไปสู่คว�มสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน ของประช�ชน อีกทั้งยังเกิดคว�มสูญเสีย
ท�งเศรษฐกิจนับแสนล้�นบ�ทต่อปี

 ประช�ชนทั่วไปส�ม�รถ ติดต�มก�รเดินรถและพฤติกรรมของ
พนักง�นขับรถผ่�น Mobile Application “DLT GPS” ซึ่งส�ม�รถ
ด�วน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และระบบ Android

 ปี 2560 ติดตั้งในรถโดยส�รส�ธ�รณะทุกประเภททุกคัน (ยกเว้นรถสองแถว
 รถโดยส�รหมวด 4 และรถโดยส�รหมวด 1 ส่วนภูมิภ�ค) และรถล�กจูง
 ปี 2561 รถบรรทุกไม่ประจำ�ท�ง (สิบล้อขึ้นไป)
 ปี 2562 รถบรรทุกส่วนบุคคล (สิบล้อขึ้นไป)
เมื่อครบกำ�หนดระยะเวล�จะมีรถทั้งหมดที่ต้องติดตั้งระบบม�กกว่� 600,000 คัน

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

เป้าหมายการดำ เนินการ

 กรมก�รขนส่งท�งบกได้ริเริ่มโครงก�ร 
“มั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS” เมื่อปี พ.ศ. 2559 
โดยนำ�ระบบ GPS Tracking แบบออนไลน์
เรียลไทม์ตลอดเวล� 24 ชั่วโมง ม�ใช้ควบคู่กับ
ระบบบ่งช้ีพนักง�นขับรถ เพ่ือควบคุม กำ�กับ ดูแล 
ตรวจสอบติดต�มก�รเดินรถของผู้ประกอบก�ร
ขนส่ง และพฤติกรรมพนักง�นขับรถไม่ให้ขับรถ
เร็วเกินกว่�ที่กฎหม�ยกำ�หนด และไม่เกินชั่วโมง

ก�รทำ�ง�น ทำ�ให้ส�ม�รถดูแลก�รเดินรถได้ทุกคัน
ทุกพ้ืนท่ี ตลอดเวล� รวมท้ังนำ�ข้อมูลไปใช้ป้องกัน
ก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุ โดยก�รแจ้งเตือน หรือ
ตรวจสกัดจับ จ�กก�รบูรณ�ก�รปฏิบัติง�น
ร่วมกันกับหน่วยง�นท่ีเก่ียวข้องท้ังกรมท�งหลวง 
กรมท�งหลวงชนบท กองบังคับก�รตำ�รวจ
ท�งหลวง
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29

 จ�กนโยบ�ยให้มีจัดต้ังสถ�นตรวจสภ�พ
รถ เพื่อช่วยป้องกันและลดก�รเกิดอุบัติเหตุ ที่มี
ส�เหตุม�จ�กคว�มชำ�รุดบกพร่องของตัวรถ และ
เครื่อง อุปกรณ์และส่วนควบของรถ แต่ที่ผ่�นม�
พบว่�มีสถ�นตรวจสภ�พรถบ�งแห่งมีก�รออก
ใบรับรองก�รตรวจสภ�พรถโดยไม่มีก�รตรวจ
สภ�พรถจริง กรมก�รขนส่งท�งบก จึงพัฒน�ระบบ
ร�ยง�นผลก�รตรวจสภ�พรถ โดยให้สถ�นตรวจ
สภ�พรถ รวมถึงสถ�นติดตั้ง ตรวจและทดสอบ

เครื่องอุปกรณ์และส่วนควบของรถท่ีใช้ก๊�ซเป็น
เช้ือเพลิง จะต้องร�ยง�นผลก�รตรวจรวมท้ังติดต้ัง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพ่ือส่งข้อมูลภ�พ
ขณะก�รทำ�ง�นม�ยังกรมก�รขนส่งท�งบกผ่�น
ท�งระบบอินเทอร์เน็ตแบบ Real Time ซึ่งช่วย
ให้เจ้�หน้�ที ่ส�ม�รถตรวจสอบ ติดต�มก�ร
ดำ�เนินง�นของสถ�นตรวจสภ�พรถได้ผ่�นท�ง
ระบบส�รสนเทศของศูนย์ VICC

 อย่�งไรก็ต�ม ปัจจัยสำ�คัญที่จะทำ�ให้เกิด
คว�มปลอดภัยในก�รใช้รถใช้ถนน คือ ประช�ชน
และสถ�นประกอบก�รจะต้องมีส่วนร่วม ตระหนัก 
และเห็นคว�มสำ�คัญของก�รตรวจสภ�พรถก่อนก�ร
ใช้ง�นอย่�งเข้มงวด จริงจัง โดยกรมก�รขนส่ง ได้สร้�ง
เครือข่�ยและเพิ่มช่องท�งในก�รติดต่อสื่อส�รให้
ผู้ประกอบก�ร และประช�ชนผู้ใช้บริก�รตรวจสภ�พรถ
ได้มีส่วนร่วมในก�รควบคุมกำ�กับดูแลก�รดำ�เนินง�น
ของสถ�นประกอบก�ร ห�กพบเห็นก�รกระทำ�
คว�มผิดในก�รดำ�เนินก�รตรวจสภ�พรถ หรือมีข้อ
ร้องเรียน หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับก�รตรวจสภ�พ
รถ ส�ม�รถแจ้งข้อมูล ข้อร้องเรียน หรือสอบถ�มปัญห�
ข้อสงสัยผ่�นท�งศูนย์ VICC ทั้ง 81 แห่งทั่วประเทศ 
หรือผ่�นท�ง Official Line: vicdlt

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

ผลงานต้นแบบ (Best Practices)
รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำ ปี พ.ศ. 2561 ประเภทมาตรฐานการบริการ ระดับดีเด่น17
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เนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK)
  กรมปศุสัตว์ได้จัดทำ�โครงก�รเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK) เพื่อส่งเสริม
และให้ก�รรับรองสถ�นที่จำ�หน่�ยเนื้อสัตว์มีม�ตรฐ�นตลอดก�รผลิต ให้ได้รับตร�สัญลักษณ์ 
“ปศุสัตว์ OK” ซึ่งจะเป็นสิ่งก�รันตีได้ว่�สถ�นที่แห่งนี้จำ�หน่�ยเนื้อสัตว์ปลอดภัยไม่เป็นอันตร�ยต่อ
ผู้บริโภค ช่วยให้ผู้บริโภคมีคว�มสะดวกและม่ันใจในก�รเลือกซ้ือหรือบริโภคสินค้�ปศุสัตว์ นอกจ�กน้ี
ยังช่วยกระตุ้นและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ผลิตและผู้จำ�หน่�ยให้หันม�ใส่ใจขั้นตอนก�รผลิต ให้ถูก
สุขอน�มัยทุกขั้นตอน เพื่อยกระดับม�ตรฐ�นก�รผลิตสินค้�ปศุสัตว์และสถ�นที่จำ�หน่�ยเนื้อสัตว์ใน
ประเทศไทย

 ปัจจุบัน มีร้ �นค้ �และสถ�นท่ีจำ �หน่�ย ท่ีมี
ม�ตรฐ�น ได้รับก�รรับรองเป็นสถ�นที่จำ�หน่�ยเนื้อสัตว์
(ปศุสัตว์ OK) มีจำ�นวน 4,155 แห่ง ครอบคลุม 77 จังหวัด
คิดเป็นปริม�ณเนื้อสัตว์กว่� 900,000 กก./วัน เข้�ถึง
ผู้บริโภคกว่� 35 ล้�นคน

 กรมปศุสัตว์มีแผนท่ีจะขย�ยขอบข่�ยก�รรับรองไปยังสินค้�ปศุสัตว์ประเภทอ่ืนๆ ด้วย 
เช่น ไข่สด เป็นต้น และยังได้บูรณ�ก�รร่วมกับหน่วยง�นภ�ครัฐต่�งๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น 
กระทรวงศึกษ�ธิก�ร กระทรวงส�ธ�รณสุข กระทรวงมห�ดไทย องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นเป็นต้น เพื่อขย�ยผลให้ลงสู่ระดับชุมชน เพื่อให้ประช�ชนโดยเฉพ�ะเด็กและเย�วชน ได้
บริโภคเนื้อสัตว์ที่มีคุณภ�พ ปลอดภัย ปร�ศจ�กส�รตกค้�ง จ�กก�รผลิตที่มีม�ตรฐ�น เพื่อ
ยกระดับคุณภ�พชีวิตที่ดีของคนไทยให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
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“โครงการต้นแบบการผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบเติมอากาศ” 
 ก�รส่งเสริมก�รเกษตรในระบบอินทรีย์เป็นหนึ่งในยุทธศ�สตร์ของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ กรมวิช�ก�รเกษตร ในฐ�นะผู้ส่งเสริมและตรวจรับรองก�รผลิตพืชในระบบเกษตร
อินทรีย์ พบว่� ส�เหตุสำ�คัญที่ทำ�ให้เกษตรกรไม่ประสบคว�มสำ�เร็จในก�รผลิตพืชอินทรีย์ใน
ประเทศไทยเพร�ะข�ดปัจจัยก�รผลิตที่มีคุณภ�พ เช่น ก�รใช้มูลสัตว์ที่ไม่ผ่�นก�รหมักหรือผ่�น
ก�รหมักที่ไม่มีประสิทธิภ�พ ทำ�ให้เชื้อโรคแพร่กระจ�ยอยู่ในดิน พืชเป็นโรคร�กเน่�โคนเน่�
และไม่ส�ม�รถประเมินสถ�นภ�พคว�มอุดมสมบูรณ์ของดินที่แท้จริงได้

 เพื่อให้มีก�รใช้ปุ๋ยหมักอย่�งมี
ประสิทธิภ�พในก�รผลิตพืชอินทรีย์ จึงต้อง
มีก�รพัฒน�ระบบก�รผลิตปุ๋ยหมักท่ีมี
คุณภ�พ กรมวิช�ก�รเกษตรได้วิจัยและ
พัฒน�โครงก�รต้นแบบก�รผลิตปุ๋ยอินทรีย์
แบบเติมอ�ก�ศขึ้น ซึ่งเป็นก�รทำ�ปุ๋ยหมัก
รูปแบบหน่ึงท่ีเน้นก�รปรับสภ�พภ�ยใน
กองปุ๋ยหมักให้มีออกซิเจนอย่�งเพียงพอ
เพื่อเร่งก�รย่อยสล�ยวัสดุอินทรีย์ของ

จุลินทรีย์ นอกจ�กนี ้ยังมีก�รใช้สัดส่วน
วัสดุอินทรีย์ให้เหม�ะสมต่อก�รย่อยสล�ย
โดยไม่ต้องใส่ปุ ๋ยเคมีไนโตรเจน (ยูเรีย)
ซึ่งปุ๋ยหมักท่ีผลิตด้วยระบบเติมอ�ก�ศ
นอกจ�กจะมีคุณภ�พสูงแล้วยังช่วยลด
ต้นทุนค่�แรงในก�รกลับกอง และลดระยะ
เวล�ก�รหมักจ�กเดิม 3-6 เดือน เหลือเพียง
60 วัน
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ที่นอนลมป้องกันแผลกดทับจากถุงน้ำ ยาล้างไต
 จ�กก�รท่ีมีผู้ป่วยล้�งไตท�งหน้�ท้องจำ�นวนม�กและมีถุงน้ำ�ย�ล้�งไตเกิดเป็นขยะ
ทุกวัน จึงได้มีก�รประกวดนวัตกรรมจ�กถุงน้ำ�ย�ล้�งไตขึ้นในอำ�เภอเซก� ซึ่งถุงน้ำ�ย�ล้�งไต
มีคุณสมบัติท่ีเหม�ะสมพอดีกับก�รเกิดปัญห�ข�ดแคลนเตียงลมไฟฟ้�ท่ีใช้ดูแลและป้องกัน
แผลกดทับ

 ก�รผลิตและนำ�ที่นอนดังกล่�วไปใช้
ได้รับคว�มร่วมมือเป็นอย่�งดีจ�กเครือข่�ย
ท่ีเก่ียวข้อง ต้ังแต่ก�รสำ�รวจห�ผู้ป่วย ก�รอบรม
อสม. และเจ้�หน้�ท่ี รพสต. ก�รสอนวิธีใช้และ
ซ่อมแซมให้กับผู้ป่วยและญ�ติ ก�รพัฒน�
รูปแบบของที่นอน ทั้งนี้ นอกจ�กประโยชน์
จ�กก�รลดค่�ใช้จ่�ย ยังเกิดประสิทธิภ�พ

โดยพบว่�กลุ่มผู้ป่วยที่มีแผลกดทับในระดับ
1 – 3 แผลห�ยถึงร้อยละ 100 แผลระดับ 4
(ลึกถึงกระดูก ติดเชื้อ) ห�ยร้อยละ 40 ส่วน
กลุ่มผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่มีแผลกดทับ ผู้ป่วย
ที่ใช้ที่นอนอย่�งสม่ำ�เสมอไม่พบก�รเกิดแผล
ขึ ้นเลย ในขณะที ่ผู ้ป่วยที ่ไม่ใช้หรือใช้ไม่
สม่ำ�เสมอ เกิดแผลขึ้นร้อยละ 77

 ที ่นอนลมป้องกันแผลกดทับจ�ก
ถุงน้ำ�ย�ล้�งไตได้รับร�งวัลจ�กสถ�บันต่�ง ๆ
ม�กกว่� 50 ร�งวัล นอกจ�กน้ี สปสช. ได้
บรรจุเป็นก�ยอุปกรณ์ที่ส�ม�รถเบิกจ่�ยให้
ผู้พิก�รได้ รวมทั้งเป็นสถ�นที่ศึกษ�ดูง�น
และขย�ยผลก�รจัดตั้ งกลุ่มผลิตและ
จำ�หน่�ยท่ีนอนลมอีกท่ัวประเทศแล้วกว่� 
30 จังหวัด
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  โรงพย�บ�ลสุรินทร์ และสำ�นักง�น
ส�ธ�รณสุขจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับศูนย์จัดก�รข้อมูล
และวิเคร�ะห์ท�งสถิติ คณะส�ธ�รณสุขศ�สตร์
มห�วิทย�ลัยขอนแก่น ได้พัฒน�โปรแกรม
Thai COC ขึ้น เพื่อใช้ในก�รส่งต่อข้อมูล
และตอบกลับก�รดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องท่ีบ้�น 
ระหว่�งโรงพย�บ�ลแม่ข่�ยถึงหน่วยบริก�ร
ปฐมภูมิทั ่วประเทศ ครอบคลุมทุกกลุ ่มโรค
ทดแทนระบบก�รทำ�ง�นเดิม ท่ีใช้ก�รส่ง
ข้อมูลผู้ป่วยด้วยแบบฟอร์มก�รเยี่ยมบ้�นท�ง
ไปรษณีย์ ซึ่งเกิดปัญห�ข้อมูลถึงหน่วยบริก�ร
ปฐมภูมิล่�ช้�หรือห�ย และอ�จทำ�ให้ข�ด
คว�มถูกต้องและคว�มครบถ้วนได้

 

 ท้ังนี้ปัจจัยคว�มสำ�เร็จมิได้เกิดจ�ก
ก�รใช้โปรแกรมเพียงอย่�งเดียว โรงพย�บ�ล
สุรินทร์ได้นำ�กระบวนก�รมีส่วนร่วมของเครือข่�ย
ทุกระดับ เช่น อสม. รพ.สต. นักสังคมสงเคร�ะห์ 
ผู้นำ�ชุมชน เป็นต้น เข้�ม�มีส่วนร่วม และเป็น
กำ�ลังสำ�คัญในก�รดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องท่ีบ้�น 
ทำ�ให้ก�รรับส่งข้อมูลมีคว�มถูกต้อง ช่วย
ประส�นง�นแก้ไขในกรณีท่ีผู้ป่วยต้องได้รับ
ก�รช่วยเหลือจ�กภ�คส่วนต่�ง ๆ รวมทั้งจัด
ให้มีก�รติดต�มจ�กร�ยง�นที่ได้รับ ห�กพบว่�
ผลก�รดำ�เนินก�รไม่เป็นไปต�มเป้�หม�ยจะ
ดำ�เนินก�รห�ส�เหตุและแก้ไขทันที

 โปรแกรม Thai COC ได้รับร�งวัล
จ�กสถ�บันต่�ง ๆ  ตัวอย่�งเช่น ร�งวัลนวัตกรรม
ซอฟต์แวร์ด้�นสุขภ�พดีเด่น ระดับประเทศ “ICT
Innovations for eHealth & mHealth” 
ของศูนย์เทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รส่ือส�ร 
กระทรวงส�ธ�รณสุข ประจำ�ปี 2560 ร�งวัล
นำ�เสนอประเภทโปสเตอร์อันดับ 1 ของสม�คม
เวชกรรมสังคมแห่งประเทศไทย ประจำ�ปี 2560
เป็นต้น ปัจจุบันมีโรงพย�บ�ลที่ใช้โปรแกรม
Thai COC แล้ว 9 เขต 39 จังหวัด 3,051 หน่วยง�น
ผู้ใช้ง�น 8,554 คน ดูแลผู้ป่วย 205,235 ร�ย
(ข้อมูล ณ มิถุน�ยน 2561)

โปรแกรม Thai COC เพื่อการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องอย่างไร้รอยต่อ
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การใช้เข็มผ่าตัดรักษาโรคน้ิว
ล็อคผ่านผิวหนัง
โดยใช้เครื่องอัลตราซาวด์นำ 

   โรงพย�บ�ลนพรัตนร�ชธ�นี เป็น
องค์กรสุขภ�พแห่งช�ติด้�นอ�ชีวเวชศ�สตร์ 
และศูนย์ก�รแพทย์ ท่ีมีม�ตรฐ�นระดับ
ส�กล ก�รให้ก�รดูแลรักษ�สุขภ�พของคน
ทำ�ง�น ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ก�รป้องกันโรค 
ก�รรักษ�โรคและก�รฟื ้นฟูส ุขภ�พของ
คนทำ�ง�น จึงเป็นหนึ่งในภ�รกิจหลักของ
โรงพย�บ�ล ซ่ึงเม่ือมีภ�วะโรคจ�กก�รทำ�ง�น
เกิดขึ้นแล้ว ผู้ป่วยต้องได้รับก�รรักษ�ที่มี
ประสิทธิภ�พ เพื่อให้มีคว�มพร้อมที่จะกลับ
เข้�ไปสู่ระบบให้เร็วที่สุด

 ก�รใชเ้ขม็ผ�่ตดันิว้ล็อคผ�่นผวิหนงั
โดยใช้เคร่ืองอัลตร�ซ�วด์นำ� เป็นวิธีก�รผ่�ตัด
ปลอกเส้นเอ็นท่ีหน�ตัวขึ้นซึ่งเป็นส�เหตุของ
โรคนิ้วล็อค ด้วยก�รใช้เข็มฉีดย�เบอร์ 18
เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในก�รตัดปลอกหุ้มเส้นเอ็น
แทนใบมีดผ่�ตัดแบบด้ังเดิม โดยไม่จำ�เป็นต้อง
มีแผลเปิด กระบวนก�รผ่�ตัดทั้งหมดกระทำ�
ภ�ยใต้ก�รประเมินด้วยเครื่องอัลตร�ซ�วด์
ตลอดเวล� ทำ�ให้ส�ม�รถมองเห็นและประเมิน
โครงสร้�งท�งก�ยวิภ�คที่สำ�คัญได้ ไม่ว่�จะ
เป็นเส้นเอ็น ปลอกหุ้มเส้นเอ็น เส้นเลือด และ
เส้นประส�ท กล่�วคือส�ม�รถที่จะผ่�ตัด
เฉพ�ะเจ�ะจงเฉพ�ะปลอกหุ้มเส้นเอ็นซึ่ง
เป็นส�เหตุของตัวโรค ไม่ทำ�ให้เกิดก�รบ�ดเจ็บ
ต่อโครงสร้�งอื ่น ๆ โดยไม่จำ�เป็น ลดผล
แทรกซ้อนที่อ�จจะเกิดขึ้น ทั้งหมดนี้ส่งผล
ให้ก�รฟื้นตัวเป็นไปด้วยคว�มรวดเร็วม�ก

 ปัจจุบันมีผู้ป่วยโรคนิ้วล็อคม�รับบริก�รประม�ณ 
12 – 15 ร�ยต่อเดือน ตลอดระยะเวล�กว่� 2 ปี ตั้งแต่
ริเริ่มโครงก�ร รวมผู้ป่วยสะสมม�กกว่� 300 ร�ย หรือ
ประม�ณ 400 น้ิว จ�กก�รเก็บข้อมูลพบว่�คว�มพึงพอใจ
ในภ�พรวมของผู้ป่วยท่ีได้รับก�รรักษ�โรคนิ้วล็อคด้วยวิธี
ใช้เข็มผ่�ตัดผ่�นผิวหนังโดยใช้เครื่องอัลตร�ซ�วด์นำ� อยู่
ในระดับสูงม�ก คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 9.61 คะแนน

 วิธีก�รดังกล่�วอยู่ในระหว่�งก�รพัฒน�เพื่อใช้ใน
กลุ่มโรคที่เกิดจ�กประกอบอ�ชีพที่พบบ่อยอื่น ๆ อีก เช่น 
โรคก�รกดทับเส้นประส�ทมีเดียนบริเวณข้อมือ และโรค
ปลอกเส้นเอ็นอักเสบบริเวณข้อมือ ซ่ึงผลก�รศึกษ�เบ้ืองต้น
ประสบคว�มสำ�เร็จเป็นท่ีน่�พอใจ และบ�งส่วนกำ�ลังจะนำ�ม�
ปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมในอน�คตอันใกล้นี้

ผลงานต้นแบบ (Best Practices)
รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำ ปี พ.ศ. 2561 ประเภทนวัตกรรมการบริการ ระดับดีเด่น29
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ChOPA & ChiPA Game สู่เด็กไทยสูง สมส่วน แข็งแรง
   จ�กสถ�นก�รณ์สุขภ�พของเด็กไทยที่พบว่�เด็กได้ทำ�กิจกรรมท�งก�ย (Physical
Activity: PA) อย่�งเพียงพอต่ำ�ม�ก ปัญห�เด็กอ้วนเพิ่มขึ้น เด็กเตี้ยมีแนวโน้มคงที่ และเด็ก
สูงดีสมส่วนยังต่ำ�กว่�เป้�หม�ย ก�รดำ�เนินก�รท่ีผ่�นม�พบปัญห�อุปสรรคหล�ยประก�ร เช่น
บุคล�กรท่ีเก่ียวข้องข�ดคว�มรู้คว�มเข้�ใจ รูปแบบก�รออกกำ�ลังก�ยไม่จูงใจให้เข้�ร่วม รวมท้ัง
ก�รที่เด็กอ้วนถูกแยกออกจ�กเพื่อนๆ เป็นต้น

 กรมอน�มัย ได้ปรับแนวคิดของเร่ืองดังกล่�ว โดยเร่ิมจ�กคว�มคิดเดิมท่ีว่� ครูพลศึกษ�
เพียงวิช�ชีพเดียวมีหน้�ที่ทำ�ให้นักเรียนแข็งแรงโดยก�ร “สอนออกกำ�ลังก�ยและกีฬ�” เป็น
“ครูทุกคนส�ม�รถทำ�ให้นักเรียนแข็งแรงและ มีสุขภ�พดีโดยให้โอก�สเด็กทำ� PA” ตลอดท้ังวัน
และออกแบบระบบ PA ให้ง่�ยและสะดวก ไม่ซับซ้อน ผู้เกี่ยวข้องส�ม�รถปฏิบัติหน้�ที่แทน
นักวิทย�ศ�สตร์ก�รกีฬ�และครูพลศึกษ�ได้ รวมท้ังออกแบบนวัตกรรมออกกำ�ลังก�ยท่ีมุ่งเน้น
ให้เด็กมีคว�มสุขสนุกสน�น ไม่แบ่งแยกเด็ก ส�ม�รถนำ�ไปใช้แก้ปัญห�ทั้งเด็กอ้วน เตี้ย ผอม 
ไม่แข็งแรง เพิ่มเด็กสูง สมส่วน และแข็งแรง ได้พร้อม ๆ กัน

 จ�กผลก�รทดลองนำ�ร่องใน 13 โรงเรียนผู้เข้�ร่วม
ประกอบด้วยทีมนำ� (ครู เด็กแกนนำ� บุคล�กรส�ธ�รณสุข
โรงเรียนละ 10 – 12 คน) ทีมทดลอง (เด็ก โรงเรียนละ
140 คน) ออกกำ�ลังก�ยวันละอย่�งน้อย 30 น�ที 3 วัน/
สัปด�ห์ รวม 8 สัปด�ห์ พบว่�นักเรียนท่ีเข้�ร่วมโครงก�ร
มีก�รเปล่ียนแปลงร่�งก�ยท่ีบ่งบอกถึงก�รเจริญเติบโต
สมวัยไปพร้อม ๆ กับมีร่�งก�ยแข็งแรง โดยกลุ่ม ChOPA
มีน้ำ�หนักลดลง ไขมันใต้ผิวหนังลดลง กลุ่ม ChiPA น้ำ�
หนักเพิ่มขึ้น แต่ไขมันใต้ผิวหนังลดลง และทั้งสองกลุ่ม
มีสมรรถนะท�งก�ยดีข้ึนทุกด้�น กล้�มเน้ือท้อง อก แขน
แข็งแรงข้ึน กล้�มเน้ือข�ด้�นหลังและหลังส่วนล่�ง ข้อไหล่
ซ้�ยขว� ยืดหยุ่นข้ึน ท้ังน้ี ปัจจุบันได้ขย�ยผลครอบคลุม
77 จังหวัดมีโรงเรียนท่ีเข้�ร่วมโครงก�ร 5,037 โรงเรียน
นักเรียน 557,594 คน

ผลงานต้นแบบ (Best Practices)
รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำ ปี พ.ศ. 2561 ประเภทนวัตกรรมการบริการ ระดับดีเด่น31
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Program กำ กับการขนส่ง
มูลฝอยติดเชื้อ (Manifest)

 กระบวนก�รจัดก�รมูลฝอยติดเชื้อ
จ�กสถ�นบริก�รส�ธ�รณสุขเป็นกระบวนก�ร
สำ�คัญท่ีส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภ�พของ
ประช�ชน โปรแกรม Manifest พัฒน�ขึ้นเพื่อ
กำ�กับก�รเก็บขนจ�กสถ�นบริก�รส�ธ�รณสุข
ให้เป็นระบบ ลดกระบวนก�รที่ซับซ้อนยุ่งย�ก
ด้�นเอกส�รท้ังหน่วยง�นผู้ผลิตและผู้กำ�จัด 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินส�ม�รถตรวจสอบ
ข้อมูลปริม�ณมูลฝอยติดเชื้อได้

 ระบบดังกล่�วจะมีผู้ใช้ง�น 4 ประเภท
ได้แก่ สถ�นบริก�รส�ธ�รณสุข บริษัทเก็บขน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแหล่งกำ�จัด
ซึ่งสถ�นบริก�รส�ธ�รณสุขจะบันทึกปริม�ณ
มูลฝอยติดเช้ือ ณ สถ�นบริก�รฯ และแหล่งกำ�จัด
จะบันทึกข้อมูลเม่ือได้รับ เพ่ือให้ท้ังบริษัทเก็บขน
และแหล่งกำ�จัดส�ม�รถตรวจสอบปริม�ณ
มูลฝอยติดเชื้อจ�กต้นท�งได้อย่�งถูกต้อง และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทร�บถึงข้อมูล
มูลฝอยติดเช้ือในพ้ืนท่ี ท้ังในด้�นปริม�ณ ผู้ผลิต
และแหล่งกำ�จัด

 ปัจจุบันโปรแกรมนี้ขย�ยผลก�รดำ�เนินก�รไป
ท่ัวประเทศส�ม�รถเข้�ใช้ง�นทุกแหล่งกำ�เนิดท้ังสถ�น
บริก�รส�ธ�รณสุขขน�ดใหญ่และเล็กท้ังของรัฐและ
เอกชน รวมทั้งสถ�นพย�บ�ลสัตว์ โดยกรมอน�มัยได้
ว�งแผนก�รพัฒน�เพิ่มเติมโดยนำ�ระบบเซนเซอร์เพื่อ
ลดภ�ระก�รบันทึกข้อมูลในปี 2562 อีกด้วย

 ก�รกำ�กับก�รขนส่งมูลฝอยติดเช้ืออย่�งมีประสิทธิภ�พโดยใช้โปรแกรม Manifest 
ส�ม�รถนำ�ไปสู่ก�รกำ�หนดม�ตรก�รลดและควบคุมค่�ใช้จ่�ยขององค์กรต่อก�รขนส่ง
และกำ�จัดจ�กภ�คเอกชนและภ�ครัฐท่ีเก่ียวข้อง ช่วยประหยัดงบประม�ณโดยเฉพ�ะด้�น
ก�รใช้กระด�ษ อีกท้ังยังเป็นก�รสนับสนุนม�ตรก�รท�งกฎหม�ย ให้เกิดก�รบูรณ�ก�รก�ร
ทำ�ง�น ต�มม�ตรฐ�น กฎระเบียบท่ีกำ�หนดได้ท้ังระบบ

ผลงานต้นแบบ (Best Practices)
รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำ ปี พ.ศ. 2561 ประเภทนวัตกรรมการบริการ ระดับดีเด่น33
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 ระบบจัดซ้ือจัดจ้�งภ�ครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์อย่�งครบวงจร 
ช่วยให้หน่วยง�นร�ชก�รระดับกรม ส�ม�รถจัดซื้อสินค้�และบริก�ร
ที่มีคุณภ�พ ในร�ค�ยุติธรรม ช่วยลดคว�มผิดพล�ด ลดขั้นตอน ลด
ระยะเวล�ในก�รปฏิบัติง�น และลดภ�ระก�รบันทึกข้อมูล รวมถึง
ลดค่�ใช้จ่�ยในก�รเตรียมเอกส�ร ในขณะเดียวกันระบบช่วยทำ�ให้
ผู ้ค้�ภ�ครัฐ ส�ม�รถติดต�มคว�มคืบหน้�ของโครงก�รที่ตนเอง
เสนอร�ค�ได้รวดเร็ว รวมถึงได้รับคว�มสะดวก และลดระยะเวล�
ในก�รทำ�ธุรกรรมกับภ�ครัฐ อีกทั้งช่วยลดคว�มผิดพล�ดในก�ร
เสนอร�ค� และช่วยลดค่�ใช้จ่�ยในก�รเดินท�งติดต่อภ�ครัฐ

 
 ระบบดังกล่�วถือเป็นก�รพัฒน�ก�รจัดซื้อจัดจ้�งภ�ครัฐให้เป็นส�กลเป็นที่ยอมรับ ทำ�ให้
ก�รจัดซ้ือจัดจ้�งมีคว�มโปร่งใสเกิดก�รแข่งขันอย่�งเป็นธรรม  ลดข้ันตอน/ลดต้นทุน/เพ่ิมประสิทธิภ�พ
ทั ้งภ�ครัฐและเอกชนในก�รดำ�เนินก�รจัดซื ้อจัดจ้�ง ปัจจุบันมีหน่วยง�นของรัฐม�กกว่�
72,000 หน่วยจัดซื้อ ครอบคลุมส่วนร�ชก�ร รัฐวิส�หกิจ อปท. และหน่วยง�นของรัฐทั้งหมด
ที่เข้�สู่ระบบจัดซื้อจัดจ้�งภ�ครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ข้อมูลจ�กก�รสรุปผลก�รจัดซื้อจัดจ้�ง
ในรูปแบบใหม่ (e-Market และ e-Bidding) พบว่�วิธีดังกล่�วช่วยประหยัดงบประม�ณแผ่นดิน
ถึงร้อยละ 10.61 (98,000 ล้�นบ�ท) และช่วยเร่งให้ก�รเบิกจ่�ยเงินภ�ครัฐเข้�สู่ระบบเศรษฐกิจ 
รวมถึงผู้บริห�รส�ม�รถกำ�หนดนโยบ�ยก�รจัดซื้อจ้�งได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ 

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร
(Electronic Government Procurement : e-GP)

ผลงานต้นแบบ (Best Practices)
รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำ ปี พ.ศ. 2561 ประเภทนวัตกรรมการบริการ ระดับดีเด่น35
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การใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยี (Internet of Things)
เพื่อบริการประชาชน

 จ�กก�รท่ีจังหวัดภูเก็ตมีก�รเติบโตท�งเศรษฐกิจ
สูงม�ก โดยมีอุตส�หกรรมท่องเท่ียวเป็นอุตส�หกรรมหลัก
ซ่ึงสร้�งร�ยได้กว่� 360,000 ล้�นบ�ท และมีนักท่องเท่ียว
ประม�ณ 15 ล้�นคนต่อปี ทำ�ให้เกิดผลกระทบทั้งคว�ม
ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม รวมถึงคว�มไม่ยั่งยืนของร�ยได้
จ�กอุตส�หกรรมท่องเที่ยวจ�กคว�มปลอดภัย ก�รทำ�ล�ย
ส่ิงแวดล้อม ภัยพิบัติน้ำ�ท่วม และก�รกระจ�ยร�ยได้สู่ท้องถ่ิน
เพ่ือแก้ไขปัญห�และสร้�งคว�มย่ังยืนดังกล่�ว จังหวัดภูเก็ต
ได้ตั้งคณะกรรมก�ร Smart City จังหวัด เพื่อจัดทำ�แผน
พัฒน�ใน 7 ด้�น ได้แก่ Smart Tourism, Smart Safety,
Smart Environment, Smart Governance, 
Smart Economy, Smart Healthcare, และ Smart 
Education 

 ในก�รด ำ� เน ินก�รด ้�น Smart 
Tourism, Smart Safety, และ Smart 
Environment จังหวัดภูเก็ตได้นำ�เทคโนโลยี 
IoT ม�ใช้ ได้แก่ ก�รได้ใช้บริก�ร Free WiFi 
ก�รเข้�ถึงข้อมูล ก�รได้รับคว�มปลอดภัย
และก�รมีสภ�พแวดล้อมที่ดี ซึ่งนอกจ�กจะ
เกิดประโยชน์ในก�รให้บริก�รประช�ชนและ
นักท่องเท่ียวโดยตรงแล้ว ภ�ครัฐยังได้รับข้อมูล
ที่เป็นปัจจุบันเพื่อนำ�ไปบริห�รจัดก�รต่�ง ๆ
เช่น ส�รสนเทศด้�นก�รท่องเท่ียว ก�รบริห�ร
จัดก�รเพื่อป้องกันน้ำ�ท่วม ก�รป้องกันและ
แก้ไขปัญห�อ�ชญ�กรรม เป็นต้น นอกจ�กนี้
ยังเ กิดโอก�สท�งธุรกิจจ�กก�รส่งเสริม 
Start up ในก�รนำ�ข้อมูลไปใช้

 ปัจจุบันบริบทของเมืองเปลี่ยนแปลง
เร็วม�ก ก�รบริห�รจัดก�รเมืองในรูปแบบเดิม
ที่ใช้กำ�ลังคน เครื่องจักร ข้อมูลแบบสำ�รวจ
ย้อนหลัง ไม่ส�ม�รถต�มทันคว�มเปล่ียนแปลง
ได้อีกต่อไป ก�รใช้นวัตกรรมท�งเทคโนโลยี 
(Internet of Things) เพื่อก�รบริก�ร
ประช�ชน ทำ�ให้เกิดก�รเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
ก�รบริห�รจัดก�รเมือง และทำ�ให้ก�รดูแล
เมืองของเจ้�หน้�ที ่รัฐดูแลได้ทั ่วถึง และมี
ประสิทธิภ�พม�กขึ้น ภ�ยใต้ข้อจำ�กัดจำ�นวน
คนที่เท่�เดิม

ผลงานต้นแบบ (Best Practices)
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ระบบติดตามถังขยะอัจฉริยะ Smart Trash Tracking System

  สำ�นักหอสมุด มห�วิทย�ลัยขอนแก่น 
ในแต่ละวันมีปริม�ณขยะจำ�นวนม�ก เพร�ะเปิด
ให้บริก�รพ้ืนท่ี 24/7 ท่ีมีผู้เข้�ม�ใช้ง�นประม�ณ
4 พันคนต่อวัน โดยเฉพ�ะในช่วงสอบพุ่งข้ึนสูงถึง
7 พันคน จึงเกิดปัญห�ขยะจำ�นวนม�ก ท่ีล้นและ
เกิดกล่ินไม่พึงประสงค์ ส่งผลต่อสุขภ�พและยังมี
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ในช่วงแรกสำ�นักหอสมุด
ได้แก้ปัญห�โดยก�รเพิ่มขน�ดของถังขยะให้
ใหญ่ข้ึน และเพ่ิมพนักง�นเพ่ือรองรับก�รเก็บขยะ
ให้ถ่ีม�กข้ึน แต่ก�ร ติดต�ม (tracking) ว่�ถังขยะ
เต็ม และก�รจดบันทึกข้อมูลด้วยคน ใช้เวล�น�น
และเพิ่มค่�ใช้จ่�ยในก�รจ้�งคนม�กขึ้น

 ระบบติดต�มถังขยะอัจฉริยะจึงถูก
ออกแบบให้ติดต�มระดับของปริม�ณขยะท่ีอยู่
ในถัง และวิเคร�ะห์คุณภ�พของขยะเพื่อช่วยให้
เกิดก�รบริห�รรอบเวล�ในก�รนำ�ไปทิ้งได้ด้วย
โปรแกรมบนมือถือได้อย่�งเหม�ะสม ซึ่งเพิ่ม
ศักยภ�พในก�รบริห�รจัดก�รกำ�ลังคน ก�ร
จัดก�รพื้นที่ได้ดีกว่�ระบบก�รบริห�รจัดก�ขยะ
ในแบบเดิม  ระบบดังกล่�วได้ช่วยให้ห้องสมุด
บรรลุเป้�หม�ยในก�รพัฒน�พ้ืนท่ีให้บริก�รเป็น
ห้องสมุดสีเขียว ลดค่�ใช้จ่�ย เพิ่มพื้นที่สะอ�ด 
ถูกสุขลักษณะ และเพ่ิมคว�มพึงพอใจให้กับลูกค้�
ท่ีม�รับบริก�ร ถือเป็นนวัตกรรมท่ีตอบโจทย์สังคม
ของผู้ใช้บริก�รท่ีเข้�ใช้พ้ืนท่ีเปิดตลอด 24 ช่ัวโมง

 ระบบดังกล่�วได้รับก�รยอมรับ
สนับสนุน และนำ�ไปขย�ยผลจ�กทั้ง
ภ�ครัฐและเอกชน เช่น โครงก�รของ
บร ิษ ัท พล ัสพร ็อพเพอร ์ต ี ้  จ ำ�ก ัด
จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย  มห�วิทย�ลัย
สงขล�นครินทร์ เป็นต้น รวมทั้งมีแผน
ท่ีจะนำ�ไปติดต้ังท่ีโรงพย�บ�ลศรีนครินทร์
มห�วิทย�ลัยขอนแก่น ภ�ยในปี 2561 น้ี

ผลงานต้นแบบ (Best Practices)
รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำ ปี พ.ศ. 2561 ประเภทนวัตกรรมการบริการ ระดับดีเด่น39



40



27

 พ้ืนท่ีบ้�นดง อำ�เภอแม่ท� จังหวัดลำ�พูน 
ประสบกับปัญห�ก�รไม่มีน้ำ�อุปโภคบริโภคและ
น้ำ�เข้�พื้นที่ก�รเกษตรไม่ทั่วถึง ประช�ชนต้อง
แก้ปัญห�ด้วยก�รซื ้อน้ ำ�เพื ่ออุปโภคบริโภค
ในขณะท่ีพืชผลท�งก�รเกษตรข�ดน้ำ�รุนแรง
จนยืนต้นต�ยหรือผลผลิตไม่เพียงพอหรือไม่มี
คุณภ�พ ก�รส่งน้ำ�ให้เข้�ถึงทุกครัวเรือนและ
ครอบคลุมพื้นที่ท�งก�รเกษตร ต้องใช้แรงดัน
ในก�รส่งน้ำ�ให้ได้ระยะท�งประม�ณ 2 กิโลเมตร 
ซ่ึงใช้ป๊ัมน้ำ�ขน�ด 3 แรงม้�ระหว่�งท�งประม�ณ
3 ชุด โดยจุดที่ต่อปั๊มน้ำ�และท่อส่งน้ำ�เพิ่มเติม
เป็นพื ้นที ่ของช�วบ้�นหรือจะต้องต่อเข้�กับ
ปั๊มน้ำ�ของเพื่อนบ้�น ซึ่งจะต้องเสียค่�ไฟฟ้�
หรือค่�เช่�พื้นที่ รวมทั้งเมื่อเกิดคว�มชำ�รุดก็จะ

ต้องซ่อมแซมเอง
 ในปี 2559 หน่วยพัฒน�ก�รเคลื่อนที่ 
33 สำ�นักง�นภ�ค 3 หน่วยบัญช�ก�รทห�ร
พัฒน� กองบัญช�ก�รกองทัพไทย ได้ร่วมกัน
กับผู้นำ�ชุมชนในก�รห�แนวท�งแก้ไขปัญห�
ดังกล่�ว โดยก�รประดิษฐ์ถังเพิ่มแรงดันส่งน้ำ�
ระยะไกล เพิ่มประสิทธิภ�พระบบส่งน้ำ�ให้ได้
ระยะท�งไกล 2 กิโลเมตร ใช้หลักก�รประหยัด
เรียบง่�ย เป็นภูมิปัญญ�ช�วบ้�น ใช้วัสดุท่ีห�ง่�ย
มีคว�มคงทน ทุกครัวเรือนส�ม�รถเข้�ถึงและ
ดูแลรักษ�ซ่อมบำ�รุงได้ง่�ย

 ปัจจัยคว�มสำ�เร็จมิได้เกิดจ�กก�รใช้นวัตกรรมเพียงอย่�งเดียว แต่ยังเกิดจ�กก�รทำ�ง�น
แบบมีส่วนร่วมระหว่�งภ�ครัฐและประช�ชน โดยยึดหลักชุมชนจะต้องพึ่งตนเองและมีภูมิคุ้มกันได้
เป็นอย่�งดี ปรับทัศนคติประช�ชนเกษตรกรให้ตระหนักถึงคว�มรักคว�มส�มัคคี ไม่เห็นแก่ตัว
สร้�งบรรย�ก�ศรูปแบบก�รทำ�ง�นร่วมกันกับหน่วยง�นทห�ร เกิดก�รทำ�ง�นแบบประช�รัฐ มีน้ำ�ใจ
เอื้อเฟื้อ ลดคว�มเหลื่อมล้ำ�ท�งสังคมทุกคนมีคว�มเสมอภ�คในก�รได้รับน้ำ�

 ก�รดำ�เนินง�นคร้ังน้ี ผู้ได้รับประโยชน์
อย่�งเป็นรูปธรรมมีร�ษฎรประช�กร จำ�นวน
386 คน พื้นที่ก�รเกษตร 2,000 ไร่ และ
ส�ม�รถเพิ่มผลผลิตได้ตลอดทั้งปี เป็นก�ร
เพิ ่มร�ยได้ ทำ�ให้มีคุณภ�พชีวิตที ่ดีขึ ้น
อย่�งชัดเจนประช�ชนอยู่อย่�งมีคว�มสุข

ถังกลเพิ่มแรงดันส่งน้ำ ระยะไกล
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 โรงพย�บ�ลระยอง ประสบปัญห�ก�ร
ข�ดแคลนแพทย์เวชศ�สตร์ฉุกเฉิน ห้องอุบัติเหตุ
ฉุกเฉินคับแคบ ไม่ส�ม�รถรองรับก�รดูแลผู้ป่วย
อุบัติเหตุต่�ง ๆ โดยเฉพ�ะอุบัติภัย ส�รเคมี
จ�กโรงง�นอุตส�หกรรม ก�รจัดบริก�รไม่เป็น
สัดส่วน อุปกรณ์และเครื ่องมือไม่ทันสมัย
สถ�นท่ีทำ�ง�นไม่ปลอดภัย จนเกิดข้อร้องเรียน
และไม่พึงพอใจต่อก�รรับบริก�รท่ีสำ�คัญ 
โรงพย�บ�ลตั้งอยู่ในพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภ�คตะวันออก จึงจำ�เป็นต้องพัฒน�
เพ่ือรองรับก�รเปล่ียนแปลงและคว�มค�ดหวัง
ต่อก�รบริก�รด้�นส�ธ�รณสุขท่ีเพิ่มสูงขึ้น 
โดยเฉพ�ะก�รบริก�รก�รแพทย์ฉุกเฉิน
 
 

 จ�กสถ�นก�รณ์ดังกล่�ว จึงนำ�ไปสู่
ก�รจัดทำ� “Smart ER” เพื่อพัฒน�ระบบ
บริก�รก�รแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบ
ก�รส่งต่อ (ER คุณภ�พ) ในก�รรองรับผู้ป่วย
อุบัติเหตุและผู้ป่วยฉุกเฉิน พัฒน�ระบบ ECS
คุณภ�พ ให้รองรับก�รพัฒน�ระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภ�คตะวันออก (EEC) และเพื่อรองรับ
ภ�วะฉุกเฉินด้�นอุบัต ิเหตุ อุบ ัต ิภ ัยจ�ก
โรงง�นอุตส�หกรรม

 จุดเด่นของ “Smart ER” คือประสิทธิภ�พ
ก�รให้บริก�รที่เพิ่มขึ้นอย่�งชัดเจน ส�ม�รถสร้�ง
คว�มพึงพอใจและลดข้อร้องเรียนของผู้รับบริก�ร
ก่อให้เกิดผลลัพธ์อย่�งเป็นรูปธรรมหล�ยประก�ร 
ทั้งในแง่ของรูปแบบก�รบริก�ร สถ�นที่ อุปกรณ์ 
เคร่ืองมือ ไปจนถึงระบบ กระบวนก�ร และแนวคิด
ในก�รทำ�ง�น มีก�รนำ�เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ม�ประยุกต์ใช้ในก�รบริก�ร รวมท้ังก�รท่ีผู้บริห�ร
และเจ้�หน้�ท่ีในทุกระดับของโรงพย�บ�ลมีส่วนร่วม
ในก�รดำ�เนินง�นจนประสบคว�มสำ�เร็จ ส่งผลให้
คว�มภ�คภูมิใจ และคว�มรู้สึกในก�รเป็นเจ้�ของ
ร่วมกัน อันนำ�ไปสู่คว�มย่ังยืนต่อเน่ืองในระยะย�ว

Smart ER
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 ทีมง�นท่�ค� ประกอบด้วยโรงพย�บ�ล
ส่งเสริมสุขภ�พตำ�บลท่�ค� และโรงพย�บ�ล
ส่งเสริมสุขภ�พตำ�บลบ้�นคลองพลับ ได้ร่วมกัน
แก้ไขปัญห�โรคเรื้อรัง (โรคเบ�หว�นและโรค
คว�มดันโลหิตสูง) ซึ่งเป็นปัญห�ด้�นสุขภ�พ
ที่รุนแรงที่สุดในพื้นที่ โดยเริ่มจ�กก�รศึกษ�
บริบทพ้ืนท่ีตำ�บลท่�ค� จนพบว่�สภ�พวิถีชีวิต
บริบทพ้ืนท่ีและสังคม ท่ีเปล่ียนแปลงไป จ�กเดิม
เป็นสังคมเกษตรมีก�รใช้ชีวิตประจำ�วันด้วยก�ร
ค้�ข�ยแลกเปลี่ยนผลผลิตที่ได้ แต่ปัจจุบัน
วัยแรงง�นส่วนใหญ่ไปประกอบอ�ชีพรับจ้�ง
ในโรงง�นอุตส�หกรรมเพิ่มขึ้น หน้�ที่ในก�ร
จัดห�อ�ห�รเป็นของแม่บ้�นและผู้สูงอ�ยุ มีแหล่ง
จัดซื้ออ�ห�รบริโภคของอยู่ที่ตล�ดนัด

 ตำ�บลท่�ค�มีตล�ดนัด  3 แห่ง และ
ตล�ดน้ำ� 1 แห่ง เมื่อมีคว�มสะดวกสบ�ยและ
ก�รเข้�ถึงสินค้�อุปโภคบริโภค ปัญห�ท่ีต�มม�
คือโรคภัยไข้เจ็บท่ีเกิดจ�กพฤติกรรมก�ร
บริโภคน่ันเอง ทีมง�นท่�ค�จึงมีแนวคิดในก�ร
จัดทำ�กลยุทธ์ในก�รดูแลสุขภ�พประช�ชน
ทั้งภ�ครัฐและภ�คประช�ชน โดยใช้ตล�ดนัด
เป็นพ้ืนท่ีสร้�งคว�มร่วมมือของชุมชนในก�ร
ดูแลสุขภ�พ สร้�งเสริมคว�มรู้ลงสู่ครอบครัว
ปลอดโรคและก�รปรับเปลี ่ยนพฤติกรรม
ด้�นสุขภ�พ เพื่อให้เกิดก�รดูและสุขภ�พที่
ครอบคลุมทุกกลุ่มโดยใช้บันได 3 ข้ันเพ่ือบรรลุ
ต�มวัตถุประสงค์ คือ 1) ก�รดูแลสุขภ�พตนเอง

และสม�ชิกในครอบครัว 2) ก�รดูแลสุขภ�พ
เพื่อนบ้�น/ชุมชนใกล้เคียง 3) ก�รรวมกลุ่ม
เพื่อสร้�งม�ตรก�รคว�มร่วมมือในก�รดูแล
สุขภ�พคนในชุมชน
 ผลง�นดังกล่�วนอกจ�กจะส�ม�รถ
ลดคว�มเส่ียงก�รเกิดโรคของประช�ชน ยังลด
ค่�ใช้จ่�ยในก�รรักษ�พย�บ�ล ประช�ชน
มีคว�มรอบรู ้ด ้�นสุขภ�พ คว�มสำ�เร ็จที ่
สำ�คัญนี้เป็นผลจ�กก�รใส่ใจต่อต้นเหตุของ
ปัญห� คว�มเข้�ใจต่อวิถีชีวิตของประช�ชน
ในพื้นที่ คว�มร่วมมือของเครือข่�ยและทุก
ภ�คส่วน อันได้แก่ อ�ส�สมัครส�ธ�รณสุข 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ผู ้น ำ�ชุมชน 
เจ้�อ�ว�ส ผู้อำ�นวยก�รโรงเรียน กรรมก�ร
ตล�ดน้ำ� ชมรมตล�ดนัด ทีมสหวิช�ชีพ รวมท้ัง
กระบวนก�รติดต�มประเมินผลอย่�งเป็นระบบ

กลไกประชารัฐเชิงรุกบุกถึงก้นครัวลดโรคเรื้อรัง
(PIRAB for Family Health)
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 ศูนย์อน�มัยที ่ 10 อุบลร�ชธ�นี
มีหน้ � ท่ี ในก�รพัฒน�องค์คว�มรู้ และ
เทคโนโลยี ในก�รจัดก�รอน�มัยสิ่งแวดล้อม
เพื่อให้ประช�ชนมีสุขภ�พดี ได้พัฒน�ระบบ
บำ�บัดสิ่งปฏิกูลแบบบ่อทร�ยกรอง เพื่อเป็น
ท�งเลือกให้กับองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นในก�รบำ�บัดสิ่งปฏิกูล โดยเลือกพื้นที่
เทศบ�ลตองโขบอำ�เภอโคกศรีสุพรรณ 
จังหวัดสกลนคร เน่ืองจ�กเทศบ�ลไม่มีระบบ
บำ�บัดส่ิงปฏิกูลต้องนำ�ส่ิงปฏิกูลไปกำ�จัดท่ี
เทศบ�ลนครซึ่งอยู่ห่�ง 25 กิโลเมตร และ
มีเรื่องร้องเรียนจ�กประช�ชนเกี่ยวกับค่�
บริก�รสูบส้วมแพง ก�รสูบปฏิกูลไม่หมดและ
ก�รลักลอบทิ้งสิ่งปฏิกูลในพื้นที่ รวมทั้งก�ร
ท่ีจังหวัดสกลนครเป็นจังหวัดท่ีมีอัตร�ก�ร
ต�ยด้วยมะเร็งตับและท่อน้ำ�ดีสูงถึง 61.19 
ต่อประช�กร 100,000 คน (กรมควบคุมโรค, 
2548) ห�กส�ม�รถตัดวงจรพย�ธิด้วยก�ร
ป้องกันไม่ให้ส่ิงปฏิกูลลงแหล่งน้ำ�ได้ ก�รต�ย
ด้วยมะเร็งตับและท่อน้ำ�ดีจะลดลง

 เมื่อมีระบบบำ�บัดสิ่งปฏิกูลแบบบ่อ
ทร�ยกรองเกิดขึ้น ทำ�ให้ประช�ชนในพื้นที่ 
27,312 คน ได้รับบริก�รกำ�จัดสิ่งปฏิกูลที่
สะดวก รวดเร็ว จ�กเดิมต้องใช้เวล� 1.30 ช่ัวโมง
/ครั้ง เป็นใช้เวล�เพียง 25 น�ที/ครั้ง และ
ลดค่�ใช้จ่�ยในก�รจ่�ยค่�บริก�รสูบส่ิงปฏิกูล 
ไม่มีก�รลักลอบท้ิงส่ิงปฏิกูล ลดก�รปนเป้ือน
ของลำ�น้ำ�พุงซึ่ งเป็นแหล่งน้ำ�ธรรมช�ติ
สำ�คัญของอำ�เภอ และทำ�ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตอำ�เภอโคกศรีสุพรรณอีก 
3 ท้องถิ่น มีระบบบำ�บัดสิ่งปฏิกูลที่ส�ม�รถ
ใช้ร่วมกันได้ทั้งอำ�เภอ

 ในขณะเดียวกันเทศบ�ลส�ม�รถ
ลดค่�ใช้จ่�ยในก�รกำ�จัดส่ิงปฏิกูลได้ปีละ 
5,000-10,000 บ�ท และค่�น้ำ�มันลดลง 
15,600 บ�ท มีร�ยได้จ�กก�รจำ�หน่�ยก�ก
ปฏิกูลเดือนละ 2,500 บ�ท (30,000บ�ท/ปี)
ประหยัดงบประม�ณในก�รสร้�งระบบบำ�บัด
ส่ิงปฏิกูลจ�ก 3.3 ล้�นบ�ทเป็นใช้งบประม�ณ
เพียง 1.5 แสนบ�ทเท่�นั้น ปัจจุบันมีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินและบุคล�กรส�ธ�รณสุข
ไปศึกษ�ดูง�นท่ีพ้ืนท่ีต้นแบบ และมีเทศบ�ล/
อบต. นำ�ไปสร้�งระบบบำ�บัดส่ิงปฏิกูลเพ่ิมข้ึน
อีกเป็น 53 แห่ง

ระบบบำ บัดสิ่งปฏิกูลแบบบ่อทรายกรอง
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 ม�ตรก�รในก�รเฝ้�ระวังเรือประมง
ของไทยในอดีต ใช้วิธีก�รล�ดตระเวรท�งทะเล
ของหน่วยเรือ โดยหลักก�รสุ่มตรวจและก�ร
กำ�หนดพื้นที่เป้�หม�ย ปัจจุบัน กรมประมง
ได้กำ�หนดให้เจ้�ของหรือผู้ประกอบก�รเรือ
ประมง เรือบรรทุกสินค้�ประมงห้องเย็น
ตลอดจนย�นพ�หนะท�งน้ำ�ทุกชนิดท่ีใช้
ทำ�ก�รประมง ขนถ่�ยหรือเก็บรักษ�สัตว์น้ำ�
ท่ีได้จ�กย�นพ�หนะท�งน้ำ�ทุกชนิดท่ีใช้
ทำ�ก�รประมง ท่ีมีขน�ดต้ังแต่ 30 ตันกรอสส์

ข้ึนไป ติดต้ังระบบ VMS ซ่ึงภ�ยหลังจ�กท่ีมี
ระบบ VMS และก�รเฝ้�ระวังจ�กเจ้�หน้�ท่ีศูนย์
ทำ�ให้เจ้�หน้�ที่ส�ม�รถทร�บตำ�แหน่ง และ
พฤติกรรมของเรือในทะเลพร้อมท้ังกำ�หนด
เป้�หม�ยของเรือท่ีต้องดำ�เนินก�รตรวจ
กล�งทะเลโดยเร่งด่วน ทำ�ให้เรือตรวจของ
หน่วยง�นร�ชก�รส�ม�รถไปยังเรือเป้�หม�ย
ได้ทันทีโดยไม่ส้ินเปลืองทรัพย�กรน้ำ�มันใน
ก�รวิ่งค้นห�เรือ

ผลงานต้นแบบ (Best Practices)
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 เจ้�หน้�ที่รัฐส�ม�รถใช้ระบบ VMS ในก�รติดต�มเรือประมง ทั้งข้อมูลปัจจุบันและ
ย้อนหลัง เพ่ือใช้ในก�รตรวจสอบ เฝ้�ระวังก�รทำ�ก�รประมงผิดกฎหม�ย รวมท้ังยังเป็นประโยชน์
ในด้�นคว�มปลอดภัยของเรือ เช่น เมื่อเรือประมงเข้�เขตที่มีคว�มเสี่ยงหรือบริเวณพื้นที่
อันตร�ย เจ้�หน้�ที่จะดำ�เนินก�รแจ้งเตือนช�วประมงหรือเจ้�ของเรือและให้นำ�เรือออกจ�ก
พื้นที่ทันที รวมถึงกรณีที่เรือประสบภัยกล�งทะเล เจ้�หน้�ที่ส�ม�รถทร�บตำ�แหน่งพร้อมทั้ง
ให้ก�รช่วยเหลือได้ทันเวล� ในขณะที่ช�วประมงได้มีส่วนในก�รติดต�มเรือของตัวเองและ
ทร�บพฤติกรรมของเรือรวมทั้งตำ�แหน่งของเรือ ผ่�นแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือที่ง่�ย
ต่อก�รใช้ง�น นอกจ�กน้ียังเป็นส่วนช่วยในก�รยืนยันว่�สินค้�สัตว์น้ำ�ท่ีได้จ�กก�รทำ�ประมงน้ัน
มีก�รเฝ้�ระวังให้เป็นไปต�มข้อตกลงระหว่�งประเทศ รวมถึงข้อปฏิบัติของแต่ละพื้นที่ทำ�
ก�รประมงและไม่ใช่สัตว์น้ำ�ที่ได้จ�กก�รทำ�ประมง IUU

 คว�มท้�ท�ยของกรมประมงที ่
นอกเหนือจ�กก�รปรับเปล่ียนวิธีก�รติดต�ม
เรือท้ังระบบ ยังมีเร่ืองของก�รทำ�คว�มเข้�ใจ
เพ่ือให้ได้รับคว�มร่วมมือจ�กเจ้�ของเรือและ
ช�วประมง โดยในช่วงแรกของก�รติดตั้ง
มีจำ�นวนเรือประม�ณ 7,000 ลำ� ช�วประมง
บ�งส่วนมองว่�ก�รติดตั้งนั้นส่งผลกระทบ
ในด้�นลบ กรมประมงจึงเร่งดำ�เนินก�ร

ประช�สัมพันธ์ ให้คว�มรู้กับคว�มประมงเพ่ือ
ให้เห ็นถ ึงผลที ่ เป ็นด ้�นบวก รวมถึงท ี ่
ช�วประมงจะได้มีส่วนช่วยในก�รบริห�ร
จัดก�รทรัพย�กรโดยป้องกันไม่ให้เรือ
ประมงพ�ณิชย์เข้�ไปทำ�ประมงในพื้นท่ี
ช�ยฝั่งซึ่งเป็นแหล่งอนุบ�ลของสัตว์น้ำ� เพื่อ
คว�มยั่งยืนของก�รทำ�ประมงของประเทศ
ต่อไป

โครงการระบบติดตามเรือประมง
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 ก�รให้ข้อมูลเวล�ก�รเดินรถของ
สถ�นีขนส่งผู้โดยส�รแต่ละแห่งแต่เดิม ใช้วิธี
ก�รพิมพ์เป็นต�ร�งเวล�ก�รเดินรถติดไว้บน
กระด�นเพ่ือให้ประช�ชนผู้ใช้บริก�รสถ�นี
ขนส่งผู้โดยส�รไว้ดูประกอบก�รว�งแผน
ก�รเดินท�ง ซึ่งเป็นข้อมูลแบบต�ยตัวต่อม�
เม่ือก�รจร�จรมีคว�มหน�แน่นม�กข้ึนจน
เกิดปัญห�รถติดโดยเฉพ�ะในช่วงเทศก�ล
ทำ�ให้เกิดปัญห�คว�มล่�ช้� ไม่เป็นไปต�มเวล�
ท่ีกำ�หนดไว้ในต�ร�งเดินรถ ส่งผลให้ผู้โดยส�ร
รวมถึงผู้ม�รอรับผู้โดยส�ร ต้องเสียเวล�ในก�ร
รอคอยเป็นระยะเวล�น�น และไม่ส�ม�รถ
ค�ดเด�เวล�ที่รถโดยส�รประจำ�ท�งคันที่
รอคอยอยู่นั้นจะเดินท�งม�ถึง และยังพบว่�
รถโดยส�รประจำ�ท�งบ�งคันไม่ปฏิบัติต�ม
เงื่อนไขก�รเดินรถที่กรมก�รขนส่งท�งบก
กำ�หนด เช่น ก�รไม่เข้�ใช้สถ�นีขนส่งผู้โดยส�ร
เป็นต้น

 ระบบ Smart Bus Terminal ได้
เปลี่ยนแปลงวิธีก�รให้ข้อมูลจ�กแบบเดิม
ให้เป็นข้อมูลท่ีตรงต�มสภ�พก�รเดินท�ง
ท่ีแท้จริง ผู้โดยส�รและประช�ชนผู้ม�ใช้บริก�ร
ภ�ยในสถ�นีขนส่งผู้โดยส�รส�ม�รถตรวจสอบ
เวล�ท่ีรถโดยส�รประจำ�ท�งคันท่ีรอคอยจะ
ม�ถึง มีเวล�ไปประกอบกิจก�รอย่�งอื่นได้
ในระหว่�งท่ีรถโดยส�รประจำ�ท�งคันท่ีรอคอย
ยังม�ไม่ถึงโดยไม่เสียโอก�สในก�รเดินท�ง 
เนื่องจ�กทร�บระยะเวล�ท่ีชัดเจนว่�รถคัน
ดังกล่�วจะม�ในเวล�ใด ช่องจอดใด รวมถึง

ส�ม�รถตรวจสอบเวล�ก�รเดินรถได้จ�ก
แอพพลิเคชั่นบนมือถือโดยไม่จำ�เป็นต้อง
เดินท�งไปดูที่สถ�นีขนส่งผู้โดยส�ร ส�ม�รถ
ใช้ข้อมูลประกอบก�รว�งแผนก�รเดินท�ง
ด้วยคว�มมั่นใจ เกิดคว�มเชื่อมั่นต่อระบบ
ก�รขนส่งส�ธ�รณะ นอกจ�กน้ีระบบดังกล่�ว
ยังช่วยสนับสนุนกรมก�รขนส่งท�งบก ในก�ร
ควบคุม กำ�กับ ดูแลก�รเดินรถโดยส�ร
ประจำ�ท�ง ที่มีประสิทธิภ�พ มีคว�มแม่นยำ� 
และทั่วถึง ส�ม�รถดึงร�ยง�นจ�กระบบม�
ใช้ประโยชน์ได้ทันที

 นับเป็นอีกหนึ่งคว�มสำ�เร็จของกรม
ก�รขนส่งท�งบก ที่มุ่งเน้นก�รประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีส�รสนเทศในก�รให้บร ิก�ร
ภ�ครัฐอย่�งมีประสิทธิภ�พ ซึ่งในอน�คต
กรมก�รขนส่งท�งบกจะพัฒน�ระบบให้
ส�ม�รถเชื่อมโยงข้อมูลจ�กท่�อ�ก�ศย�น
และสถ�นีรถไฟทั่วประเทศ ในก�รให้ข้อมูล
ก�รเดินท�งแก่ประช�ชนและนักท่องเท่ียว
อย่�งครบถ้วน ส�ม�รถเดินท�งได้อย่�ง
ไร้รอยต่อกับระบบขนส่งส�ธ�รณะทุกระบบ 
อันจะเป็นก�รอำ�นวยคว�มสะดวกในก�ร
เดินท�งของประช�ชนและนักท่องเท่ียว
อย่�งยั่งยืน

ระบบควบคุมการเดินรถโดยสารประจำ ทางและจอแสดงผลข้อมูลการ
เดินทางอัตโนมัติภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร (Smart Bus Terminal)
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 จังหวัดระนองมีพรมแดนติดกับประเทศ
เมียนม� (จังหวัดเก�ะสอง) ประสบปัญห�
ก�รหลบหนีเข้�เมือง เพ่ือม�อยู่ ม�ทำ�ง�น และ
เป็นท�งผ่�นไปที่อื่นรวมทั้งไปยังประเทศอื่น
ม�เป็นระยะเวล�น�น ซึ่งสุ ่มเสี่ยงต่อก�ร
ค้�มนุษย์และก�รถูกแสวงห�ผลประโยชน์ 
นอกจ�กน้ียังก่อให้เกิดปัญห�แรงง�น ย�เสพติด
อ�ชญ�กรรม คว�มรุนแรง ก�รละเลยทอดท้ิง
เด็กและสตรี ซ่ึงเกิดจ�กสภ�พท่ีต้ัง ปัญห�ก�ร
ข�ดแคลนแรงง�น และปัญห�คว�มเหล่ือมล้ำ�
ด้�นเศรษฐกิจและสังคมระหว่�งพื้น ท่ี
ช�ยแดนที่ติดกัน BCATIP จึงจัดตั้งขึ้นจ�ก
คว�มร่วมมือระหว่�งสองประเทศ เพ่ือให้พ้ืนท่ี
ปร�ศจ�กก�รค้�มนุษย์ ก�รกระทำ�ท�รุณต่อ
เด็ก สตรี และบุคคลอื่น ก�รบูรณ�ก�ร ก�ร
ประส�นคว�มร่วมมือ ส่งต่อ เพื ่อพัฒน�
คุณภ�พชีวิตของเมืองคู่แฝดระนอง-เก�ะสอง 
เพื่อเป็น Good model ในก�รบูรณ�ก�ร
ช่วยเหลือกลุ่มผู้ด้อยโอก�สระหว่�งประเทศ
ไทย เมียนม� และน�น�ประเทศต่อไป

 จุดเด่นของก�รดำ�เนินก�ร ได้แก่ ก�ร
ใช้ทีมสหวิช�ชีพเข้�ม�ช่วยดำ�เนินก�ร โดย
เม่ือพบผู้เสียห�ย BCATIP จะประส�นและจัด
ทีมสหวิช�ชีพเข้�ไปคัดกรองและดำ�เนินก�ร
ทันที รวมทั้งทำ�ง�นอย่�งเป็นระบบ มีคู่มือ
ก�รปฏิบัติง�น ก�รติดต�มประเมินผลท่ีชัดเจน 
จนเกิดกระบวนก�รขั้นตอนในก�รทำ�ง�นท่ี
เป็นต้นแบบช่วยเหลือบุคคลในกลุ่มเสี่ยง
หล�ยข้ันตอน เช่น ข้ันตอนก�รรับ-ส่งผู้ต้องห�/

ผู้ต้องสงสัยคดีค้�มนุษย์ช�วเมียนม�ท่ีอยู่ใน
ประเทศไทย ขั้นตอนก�รรับ-ส่งผู้ต้องห�/
ผู้ต้องสงสัยคดีค้�มนุษย์ช�วไทยท่ีอยู่ใน
เก�ะสอง และขั ้นตอนก�รส่งกลับผู ้ย ้�ย
ถิ่นฐ�นกลุ่มเส่ียงและผู้ต้องก�รช่วยเหลือ
เป็นพิเศษช�วเมียนม� จึงกล่�วได้ว่�เป็น
ผลง�นก�รให้บริก�รท่ีเป็นก�รพัฒน�และ
ปรับปรุงง�นป้องกันและแก้ไขปัญห�ก�ร
ค้�มนุษย์ ท่ีเปล่ียนแปลงแบบแผนก�รทำ�ง�น
เพื่อให้คว�มคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียห�ย
จ�กก�รค้�มนุษย์ กลุ่มเสี่ยง ผู้ด้อยโอก�สที่
ประสบปัญห�ท�งสังคม ทั้งในประเทศไทย
และประเทศเพื่อนบ้�น ให้เกิดคว�มสะดวก
รวดเร็ว ไม่มีก�รเลือกปฏิบัติ

 BCATIP ระนอง – เก�ะสอง แสงสว่�ง
แห่งอันด�มัน ไม่ได้สำ�เร็จเพียงเพร�ะก�ร
ขับเคลื่อนจ�กสำ�นักง�นพัฒน�สังคมและ
คว�มมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนองเท่�นั้น 
แต่เป็นคว�มร่วมมือของทีมสหวิช�ชีพที ่
เข้�ม�ช่วยกันร่วมคิด ร่วมทำ� ท้ังในก�รว�งแผน
ดำ�เนินง�น ประเมินผล และปรับปรุงพัฒน� 
ปัญห�อุปสรรคในก�รดำ�เนินก�รร่วมกันท้ัง
ในก�รทำ�ง�นต�มหน้�ท่ีอย่�งเป็นท�งก�ร
และไม่ท�งก�ร ท้ังน้ีทีมสหวิช�ชีพประกอบด้วย
อัยก�ร ตำ�รวจ ทห�ร เจ้�หน้�ที่ฝ่�ยปกครอง 
เจ้�หน้�ท่ีในสังกัดกระทรวงพัฒน�สังคม
และคว�มม่ันคงของมนุษย์ เจ้�หน้�ท่ีในสังกัด
กระทรวงแรงง�น รวมถึงองค์กรระหว่�งประเทศ
 และองค์กรเอกชน

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

BCATIP ระนอง-เกาะสอง แสงสว่างแห่งอันดามัน
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 จังหวัดน่�นมีลักษณะภูมิประเทศเป็น
ภูเข�สูงชันถึงร้อยละ 80 ของพื้นที่ จึงส่งผล
ให้จังหวัดมีพื ้นที ่ทำ�กินน้อย ประกอบกับ
เกษตรกรส่วนใหญ่มีฐ�นะย�กจน ไม่มีอ�ชีพ
ที่มั่นคง จนหันไปตัดไม้ทำ�ล�ยป่�เพื่อปลูก
ข้�วโพดเล้ียงสัตว์ ขย�ยเป็นวงกว้�งครอบคลุม
พ้ืนท่ีเกือบครบทุกอำ�เภอในจังหวัดน่�น จนทำ�ให้
เกิดภูเข�หัวโล้น รวมถึงก�รเผ�ป่�อันทำ�ให้
เกิดหมอกควัน ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อมและต่อสุขอน�มัยของประช�ชน
โดยรวม

 สำ�นักง�นปศุสัตว์จังหวัดน่�นจึงได้
จัดทำ�โครงก�รประช�รัฐ-ส�นพลังน่�น พัฒน�
อ�ชีพก�รเล้ียงโคเน้ือภ�ยใต้โครงก�รธน�ค�ร
โค-กระบือ เพื่อเกษตรกรต�มพระร�ชดำ�ริ 
โดยบูรณ�ก�รร่วมกับหน่วยง�นท่ีเกี่ยวข้อง
ในพื้นที่จังหวัดน่�น เร่งส่งเสริมเกษตรกรที่
ปลูกข้�วโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ไม่ถูกต้อง ให้
จัดต้ังเป็นกลุ่มเกษตรและปรับเปล่ียนอ�ชีพม�
เล้ียงโคเน้ือทดแทน และขอรับก�รสนับสนุนโค
จ�กโครงก�รธน�ค�รโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร
ต�มพระร�ชดำ�ริ ซึ่งก�รดำ�เนินก�รดังกล่�ว
ทุกภ�คส่วนให้คว�มร่วมมือร่วมใจกันเป็น
อย่�งดี ส่งผลให้เกษตรกรมีอ�ชีพที่มั่นคง 
และลดปัญห�มลภ�วะเป็นพิษจ�กก�ร
บุกรุกทำ�ล�ยป่�อย่�งยั่งยืนตลอดไป

 หน่วยง�นในกรมปศุสัตว์ได้นำ�โครงก�ร
ประช�รัฐ-ส�นพลังน่�นพัฒน�อ�ชีพก�ร
เลี้ยงโคเนื้อ ไปใช้เป็นต้นแบบและปรับใช้ใน
ก�รดำ�เนินก�รที่คล้�ยคลึงกัน ให้เหม�ะสม
กับบริบทและปัญห�ท่ีแตกต่�งกันในแต่ละ
พื ้นที ่ โดยปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ ได้แก่
(1) เกษตรกรเข้�ม�มีส่วนร่วมในก�รดำ�เนินก�ร
ของกลุ่มเพ่ือสร้�งคว�มผูกพัน คว�มภ�คภูมิใจ
ให้กับผู้เข้�ม�มีส่วนร่วมกับภ�ครัฐ โดยไม่ใช้
ผลประโยชน์เป็นเคร่ืองช้ีนำ�แต่เพียงอย่�งเดียว 
(2) เกิดก�รบูรณ�ก�รทุกภ�คส่วน โดยนำ�
ศักยภ�พที ่ม ีของหน่วยง�นม�ใช้ โดยมี
เป ้ �หม�ยเด ียวก ันค ือเกษตรกร และ 
(3) สนับสนุนก�รสร้�งระบบกลุ่มและแกนนำ�
เกษตรกร ก่อให้เกิดคว�มสัมพันธ์ท่ีดีระหว่�ง
เกษตรกรด้วยกันและเกิดคว�มผูกพันใกล้ชิด
กับเจ้�หน้�ที่เป็นก�รช่วยลดปัญห�คว�ม
ขัดแย้ง และสร้�งคว�มส�มัคคีในหมู่เกษตรกร
ด้วยก�รพึ่งพ�ซึ่งกันและกัน

ประชารัฐ-สานพลังน่านพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อ
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 หน่ึงในปัญห�สำ�คัญของเกษตรกรไทย
ท่ีต้องเผชิญ คือ ปัญห�คว�มย�กจนและหน้ีสิน
จำ�นวนม�ก ส่งผลให้เกษตรกรต้องละทิ ้ง
ถ่ินฐ�นบ้�นเกิด เพ่ือเข้�ม�ทำ�ง�นห�เงินในเมือง
และก่อให้เกิดปัญห�สังคมในพ้ืนท่ีต�มม� 
บ้�นวังม่วงและบ้�นปร�ส�ทใต้ อำ�เภอโนนสูง
จังหวัดนครร�ชสีม� ประสบกับปัญห�ดังกล่�ว
เนื่องจ�กก�รปลูกข้�วทำ�ได้เพียงปีละ 1 ครั้ง 
และลักษณะท�งก�ยภ�พในพื้นที่นี้มีปัญห�
ดินเค็ม มีปัญห�ภัยแล้ง

 กรมพัฒน�ท่ีดินมุ่งเน้นเรื่องดินและ
น้ำ�เป็นสิ่งสำ�คัญอันดับแรก เพร�ะก�รมีดินดี
น้ำ�ดีทำ�ให้เกษตรกรส�ม�รถท่ีจะผลิตพืชและ
เลี้ยงสัตว์ได้ต�มต้องก�ร สถ�นีพัฒน�ที่ดิน
นครร�ชสีม�จึงได้นำ�ศ�สตร์พระร�ช� ม�ยึด
เป็นแนวคิดหลักในก�รแก้ไขปัญห� ได้แก่

 1. เกษตรทฤษฎีใหม่ ใช้ในก�รจัดสรรท่ีดินของเกษตรกรให้มีคว�มเหม�ะสม แบ่งท่ีดิน
ออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ น�ข้�ว พืชไร่พืชสวน บ่อน้ำ� และที่อยู่อ�ศัย โดยปรับเปลี่ยนจ�กก�ร
ปลูกพืชเชิงเด่ียวเป็นไร่น�สวนผสม และมีก�รขุดบ่อน้ำ�สำ�หรับเล้ียงปล� ทำ�ให้เกษตรกรส�ม�รถ
เห็นผลได้อย่�งชัดเจนว่�ก�รปรับเปล่ียนดังกล่�วส่งผลให้มีร�ยได้เพ่ิมข้ึน และคว�มเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน
 2. เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ใช้ในก�รพัฒน�พ้ืนท่ี เพ่ือให้เกิดพัฒน�ท่ีสอดคล้องกับภูมิสังคม
และบริบทในพื้นที่ โดยเจ้�หน้�ที่ได้มีก�รวิเคร�ะห์สภ�พปัญห� ร่วมกับกำ�นัน ผู้ใหญ่บ้�น และ
หมอดินอ�ส�ในพื้นที่ มีก�รทำ�ประช�คมเกษตรกร โดยให้เกษตรกรเข้�ม�มีส่วนร่วมในทุก
กระบวนก�ร จนทำ�ให้เกิดก�รพัฒน�ที่ตรงกับคว�มต้องก�ร เกษตรกรมีคว�มรู้คว�มเข้�ใจ 
และปรับเปลี่ยนวิธีก�รผลิต จนส�ม�รถยกระดับคุณภ�พชีวิตของตนเองได้

 วังม่วง - ปร�ส�ทใต้ ได้กล�ยเป็น
หมู่บ้�นต้นแบบในก�รพัฒน�ก�รทำ�ก�รเกษตร
ให้กับเกษตรกรต่�งพื้นที่ โดยสถ�นีพัฒน�
ท่ีดินนครร�ชสีม�ได้ถ่�ยทอดให้กับเกษตร
หมู่บ้�นข้�งเคียงเพ่ือขย�ยผลคว�มสำ�เร็จต่อไป 
ทั้งนี้ ปัจจัยคว�มสำ�เร็จที่สำ�คัญคือก�รสร้�ง
ก�รยอมรับจ�กเกษตรกรที่ต้องปรับเปลี่ยน
รูปแบบก�รเกษตรไปจ�กเดิม ก�รทำ�ง�นใน
เชิงรุกของเจ้�หน้�ที่ และคว�มร่วมมือจ�ก
เครือข่�ยในพื้นที่

ผลงานต้นแบบ (Best Practices)
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วังม่วง-ปราสาทใต้ หมู่บ้านต้นแบบพิชิตความยากจน
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 ง�นพัฒน�ท่ีดินในพ้ืนท่ีโครงก�รหลวง
ด้�นก�รจัดทำ�ระบบส่งน้ำ�บนพื้นท่ีสูงในพื้นท่ี
ก�รเกษตรในระยะเริ่มแรก มีรูปแบบคือก�ร
ส่งน้ำ�จ�กฝ�ยกรมพัฒน�ท่ีดิน-ท่อส่งน้ำ�-บ่อ
พักน้ำ�กรมพัฒน�ที่ดิน (60 ลบ.ม.) จ�กนั้น
เกษตรกรส�ม�รถต่อท่อจ�กประตูส่งน้ำ�
ท่ีท�งกรมพัฒน�ท่ีดินโดยศูนย์ปฏิบัติก�ร
พัฒน�ที่ดินโครงก�รหลวง ได้จัดเตรียมไว้ให้
เข้�สู่แปลงเกษตรของตนเอง ต่อม�พบปัญห�
ในก�รแย่งชิงทรัพย�กรน้ำ�เนื่องจ�กเกษตรกร
แต่ละร�ยมีต้นทุนท�งเศรษฐกิจในก�รต่อท่อ
ส่งน้ำ�เข้�สู่แปลงของตนเองไม่เท่�กัน โดย
เกษตรกรร�ยท่ีมีทุนม�กก็ส�ม�รถนำ�น้ำ�ไปใช้
ในท่ีของตนเอง และครอบครองบ่อพักน้ำ�ไว้ใช้
เพียงผู้เดียว ก่อให้เกิดปัญห�ในก�รกระจ�ยน้ำ�
ที ่ไม่ทั ่วถึงพื ้นที ่ก�รเกษตรของเกษตรกร
ร�ยอื่น ๆ ทำ�ให้เกิดคว�มเลื่อมล้ำ�ในก�รใช้
ทรัพย�กรน้ำ� ซึ่งเป็นทรัพย�กรที่ทุกคนควร
มีสิทธิ์ในก�รใช้เท่�เทียมกัน

 จ�กปัญห�ดังกล่�ว จึงเกิดก�รพัฒน�
ระบบส่งน้ำ�บนพ้ืนท่ีสูง โดยก�รกระจ�ยน้ำ�ให้ถึง
พ้ืนท่ีของเกษตรกรเป็นร�ยแปลง มีวัตถุประสงค์
หลักเพื่อให้เกษตรกรบนพื้นท่ีสูงส�ม�รถใช้
ประโยชน์ที่ดิน และแหล่งน้ำ�ที่สร้�งขึ้นโดย
เท่�เทียมกัน มีประสิทธิภ�พ โดยมีข้อกำ�หนด
คือ เกษตรกร 1 ร�ย จะได้รับก�รจัดสรรน้ำ�เข้�สู่
แปลงของตนเอง 1 จุด โดยภ�ครัฐได้เข้�ไป

ก่อสร้�งระบบส่งน้ ำ�และกระจ�ยน้ ำ�ให้แก่
เกษตรกรทุกร�ย ภ�ยในพื้นที่ดำ�เนินก�รที่
มีก�รจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ�ในพื้นท่ีของ
ศูนย์พัฒน�โครงก�รหลวง และดำ�เนินก�รจัดต้ัง
กลุ่มผู้ใช้น้ ำ� กำ�หนดกติก�ในก�รจัดสรรน้ำ�
ในแต่ละบ่อพักน้ำ�และระหว่�งบ่อพักน้ำ� โดย
ใช้ประสบก�รณ์ของเกษตรกรในก�รกำ�หนด
คว�มต้องก�รน้ำ�ของพืชท่ีปลูก เพ่ือสร้�งกติก�
ของกลุ่มร่วมกัน

 โครงก�รชลวิถี ส�ม�รถจัดสรร
ปริม�ณน้ำ�เพ่ือก�รเกษตรได้อย่�งครอบคลุม
และท่ัวถึง โดย 1 จุดบ่อพักน้ำ� ต่อพ้ืนท่ีดำ�เนินก�ร
10-15 ไร่  ซึ่งเกษตรกรในพื้นที่นั้นจะส�ม�รถ
ใช้น้ำ�ได้จำ�นวน 15 ครอบครัว รวมท้ังมีก�รจัดทำ�
โรงเรือนเพื่อก�รเพ�ะปลูกพืชแบบประณีต 
ก�รควบคุมปัจจัยต่�ง ๆ เกษตรกรส�ม�รถ
ว�งแผนก�รปลูกพืชต�มคว�มต้องก�รของตล�ด
และผลิตพืชท่ีให้ผลตอบแทนสูงได้ม�กข้ึน 
ทำ�ให้ได้ผลผลิตท่ีมีคุณภ�พ เกษตรกรมีสภ�พ
คว�มเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ชลวิถี : วิธีส่งน้ำ บนดอย (Highland Irrigation System)
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“โครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA” 
 อยู่ภ�ยใต้แผนเสริมสร้�งก�รมีส่วนร่วมกับสังคม ชุมชน และพันธมิตร 
ของส�ยง�นกิจก�รสังคมและส่ิงแวดล้อม ก�รไฟฟ้�ส่วนภูมิภ�ค (กฟภ.) ซ่ึงมี
วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒน�คุณภ�พชีวิตและก�รใช้พลังง�นอย่�งประหยัด
และปลอดภัย

 แนวท�งหลักของวิธีก�รแก้ไขปัญห�
ก�รเกิดอุบัติภัยจ�กก�รใช้ไฟฟ้�ภ�ยในชุมชน 
ได้แก่ ก�รจัดอบรมให้คว�มรู้เก่ียวกับก�รใช้ไฟฟ้�
อย่�งถูกต้อง ปลอดภัย และคว�มรู้เบื้องต้น ก�ร
แก้ไขอุปกรณ์ไฟฟ้�ขั้นพื้นฐ�นให้กับ นักศึกษ� 
ส�ข�วิช�ไฟฟ้�กำ�ลัง ในระดับ ปวช. และ ปวส. จ�ก
สถ�บันก�รศึกษ�สังกัดสำ�นักง�นคณะกรรมก�ร
ก�รอ�ชีวศึกษ� โดยมีวิศวกรและพนักง�นช่�ง 

ผู้มีคว�มชำ�น�ญของ กฟภ. เป็นวิทย�กร และนำ�
นักศึกษ�ท่ีผ่�นก�รอบรมจ�กโครงก�รให้บริก�ร
ตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์ไฟฟ้�ในครัวเรือน
โรงเรียน อ�ค�รต่�ง ๆ  ภ�ยในชุมชน ทั่วประเทศ 
ซึ่งควบคุมก�รดำ�เนินง�น โดย พนักง�น กฟภ. 
รวมถึงมีก�รให้คว�มรู้และแจกคู่มือก�รใช้
ไฟฟ้�อย่�งปลอดภัยให้กับประช�ชน

ชุมชนต้นแบบ “ท่ามะกา โมเดล”

 กฟภ. ได้ดำ�เนินโครงก�รฯ ในพ้ืนท่ีองค์ก�ร
บริห�รส่วนตำ�บลพงตึก อำ�เภอท่�มะก� จังหวัด
ก�ญจนบุรี และพัฒน�ให้เป็นต้นแบบแก่ชุมชนอ่ืน ๆ
โดยได้รับคว�มร่วมมือจ�กประช�ชนในชุมชน
เป็นอย่�งดี และได้ร่วมกับวิทย�ลัยก�รอ�ชีพ
ก�ญจนบุรีในก�รอบรมให้กับนักศึกษ� และนำ�
นักศึกษ�ลงไปปฏิบัติง�นในพื้นที่ จัดอบรมให้
คว�มรู้กับประช�ชนท่ัวไปเกี่ยวกับก�รใช้ไฟฟ้�
อย่�งถูกต้อง สร้�งแกนนำ�ในชุมชนร่วมเป็น
อ�ส�สมัคร PEA ในก�รช่วยดูแลแจ้งเหตุใน

ระบบไฟฟ้� อีกท้ังจัดต้ังศูนย์ก�รเรียนรู้ Safety
Center ในชุมชน เพ่ือให้ประช�ชนได้เข้�ม�เรียนรู้
ก�รใช้ไฟฟ้�อย่�งเหม�ะสม และปลอดภัยจ�ก
โครงก�รดังกล่�ว มีครัวเรือนได้รับก�รตรวจสอบ
กว่� 3,400 ครัวเรือน ทำ�ให้สถิติก�รเกิดอุบัติเหตุ
จ�กก�รใช้ไฟฟ้�ลดลงม�กกว่�ร ้อยละ 50 
ประช�ชนมีคว�มพึงพอใจอยู่ในระดับ 4.53 คะแนน
จ�ก 5 คะแนน และยังส�ม�รถสร้�งง�น สร้�งอ�ชีพ
ให้กับประช�ชนในพื้นที่ได้อีกด้วย

 “ท่�มะก� โมเดล” เป็นแบบอย่�งท่ี กฟภ. นำ�ไปปรับใช้ในพ้ืนท่ีต่�ง ๆ ซ่ึงปัจจุบันได้ดำ�เนินก�ร
ในทุกพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ มีนักศึกษ�เข้�ร่วมรวม 7,700 คน จ�ก 308 สถ�บันก�รศึกษ� ส�ม�รถให้บริก�ร
ชุมชุน 312,150 ครัวเรือน โดยท้ังหมดอยู่ภ�ยใต้ก�รติดต�มอย่�งใกล้ชิดของ กฟภ. เพ่ือให้เกิดชุมชน
ปลอดภัยอันจะส่งผลต่อคุณภ�พชีวิตของประช�ชนอย่�งย่ังยืนต่อไป
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 หลักก�รสำ�คัญของก�รควบคุมวัณโรค 
คือ ก�รค้นห�ผู้ป่วยวัณโรคและนำ�เข้�สู่ก�รรักษ�
โดยเร็ว ซึ่งกลุ่มผู้ต้องขังในเรือนจำ�เป็นกลุ่มที่
มีคว�มเส่ียงในก�รป่วยเป็นวัณโรคสูงกว่�
ประช�กรท่ัวไป 7 - 10 เท่� เน่ืองจ�กข้อจำ�กัด
ในก�รเข้�ถึงก�รตรวจวินิจฉัยและรักษ�วัณโรค
ก�รย้�ยเข้� - ออกของผู้ต้องขังตลอดเวล� 
รวมถึงสภ�พแวดล้อมในเรือนจำ�ท่ีมีจำ�กัด
และจำ�นวนผู้ต้องขังที่ง่�ยต่อก�รแพร่เชื้อ ก�ร
ค้นห�ผู้ป่วยวัณโรคให้พบตั้งแต่ระยะเริ่มแรก 
และทำ�ก�รรักษ�อย่�งทันท่วงที จะช่วยให้มี
โอก�สกว�ดล้�งวัณโรคในเรือนจำ�ได้

 กรมควบคุมโรค พร้อมด้วยกระทรวง
ยุติธรรม โดยกรมร�ชทัณฑ์และเรือนจำ�ทุกแห่ง 
รวมทั้งหน่วยง�นในพื้นที่ ได้ร่วมมือกันเร่งรัด
ค้นห�ผู ้ป่วยวัณโรคในเรือนจำ� 143 แห่ง
ทั่วประเทศ จัดให้มีก�รถ่�ยภ�พรังสีทรวงอก
แก่ผู้ต้องขังทุกร�ย และส่งเสมหะตรวจห�เชื้อ
วัณโรคด้วยกล้องจุลทรรศน์ และก�รตรวจโดย
วิธีท�งอณูชีววิทย�สำ�หรับผู้ต้องขังท่ีมีผล
ภ�พรังสีทรวงอกผิดปกติสงสัยวัณโรค ซึ ่ง
ก�รเร่งรัดค้นห�ครั้งนี้ทำ�ให้ผู้ป่วยได้รับก�ร
วินิจฉัยและรักษ�เร็วขึ ้น เป็นก�รหยุดก�ร
แพร่เชื้อและป้องกันก�รเกิดวัณโรคดื้อย�

 ผลก�รดำ�เนินง�นพบผู้ป่วยวัณโรค 
3,905 ร�ยอัตร�ก�รตรวจพบวัณโรคเพิ่ม
9 ร�ยต่อ 1,000 ประช�กรผู้ต้องขัง ซึ่งสูงขึ้น
ม�กกว่�สองเท่�ของดำ�เนินง�นท่ีผ่�นม� 
โดยที่ผู้ป่วยวัณโรค 1 ร�ย ส�ม�รถแพร่เชื้อสู่
ผู้อื่นได้ถึง 10 - 15 ร�ยต่อปี ดังนั้นก�รค้นห�
ผู้ป่วยวัณโรค 3,905 ร�ย จะป้องกันผู้อื่นได้
ถ ึง 39,050 – 59,575 ร�ย สะท้อนถึง
คว�มส�ม�รถในก�รหยุดก�รแพร่เช้ือ ผู้ต้องขัง
ได้รับก�รตรวจวินิจฉัยและรักษ�เร็วข้ึน โอก�ส
รักษ�สำ�เร็จสูงขึ้น ผู้ต้องขังที่ป่วยเป็นวัณโรค
ได้รับก�รดูแลรักษ�ต�มม�ตรฐ�นและยังได้
รับส่งตรวจห�ก�รดื้อย� ส่งผลให้ตัดวงจรก�ร
แพร่เชื้อได้ม�กขึ้น รวมทั้งก�รลดคว�มรุนแรง
ของโรค ลดก�รเสียชีวิตตลอดจนป้องกันก�ร
เกิดเช้ือด้ือย� เจ้�หน้�ท่ีและผู้ต้องขังในเรือนจำ�
ปลอดภัยจ�กวัณโรค ลดก�รแพร่เชื้อวัณโรค
สู่ชุมชน
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 แหล่งทำ�ก�รประมงส่วนใหญ่ของโลก
กำ�ลังประสบกับปัญห�ก�รลดลงอย่�งต่อเน่ือง
ของทรัพย�กรสัตว์น้ำ� อันมีส�เหตุม�จ�กก�ร
ทำ�ประมงกันม�กจนเกินกว่�ธรรมช�ติจะผลิต
ขึ้นทดแทนได้ทัน (Over Fishing) ซึ่งส่งผล
กระทบต่อก�รเกิดขึ้นทดแทนของทรัพย�กร
สัตว์น้ำ� ห่วงโซ่อ�ห�ร คว�มสมดุลของระบบนิเวศ
ท�งทะเลและมห�สมุทร ซ่ึงในท่ีสุดจะกระทบต่อ
คว�มม่ันคงท�งอ�ห�รของประช�กรโลกในอน�คต

 กรมประมงได้กำ�หนดแนวท�งในก�ร
ควบคุมเรือประมงต่�งประเทศต�มม�ตรก�รรัฐ
เจ้�ของท่� โดยเร่ิมดำ�เนินก�รต้ังแต่ปี พ.ศ. 2558
และมีก�รติดต�ม ทบทวนพัฒน�ปรับปรุงม�
อย่�งต่อเนื่อง และได้พัฒน�ระบบ e-PSM 
ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ระเบียบก�รปฏิบัติ
และก�รควบคุมให้เป็นไปต�มเงื่อนไข และ
สอดคล้องกับหลักก�รต�มภ�คีคว�มตกลง
ว่�ด้วยม�ตรก�รรัฐเจ้�ของท่� (PSMA) ของ
องค์ก�รอ�ห�รและเกษตรแห่งสหประช�ช�ติ 
เพ่ือก�รป้องกันก�รทำ�ก�รประมงท่ีผิดกฎหม�ย 
ข�ดก�รร�ยง�นและไร้ก�รควบคุม (IUU) 
เพิ่มประสิทธิภ�พก�รควบคุมตรวจสอบเรือ
ประมงต่�งประเทศ โดยบูรณ�ก�รระหว่�ง
หน่วยง�นในก�รตรวจสอบข้อมูลซ่ึงกันและกัน
ระหว่�งหน่วยง�น (Data Cross Checking)

 โครงก�รดังกล่�วทำ�ให้ประเทศไทย
เป็นประเทศแรกในกลุ่มภูมิภ�คเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ที่มีระบบก�รควบคุมต�มม�ตรก�ร
รัฐเจ้�ของท่�ผ่�นระบบอิเล็กทรอนิกส์ มีแนวท�ง
และหลักเกณฑ์ก�รปฏิบัติเป็นไปต�มม�ตรฐ�น
ส�กล รวมถึงก�รให้คว�มร่วมมือกับร ัฐ
เจ้�ของธง รัฐเจ้�ของท่� รัฐช�ยฝั่ง หรือรัฐที่
เกี ่ยวข้อง และองค์กรบริห�รจัดก�รประมง
ระดับภูมิภ�คเกี ่ยวกับก�รทำ�ประมง IUU
นอกจ�กน้ี เพ่ือสร้�งคว�มม่ันใจให้กับน�น�ช�ติ
รวมถึงประเทศคู่ค้� กรมประมงได้มุ่งเน้นใน
ก�รพัฒน�ระบบก�รตรวจสอบย้อนกลับ 
(Traceability) เพื่อให้ส�ม�รถตรวจสอบ
เส้นท�งของสัตว์น้ำ�และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ�
ตลอดส�ยก�รผลิตรวมถึงต้นกำ�เนิดของ
สินค้� เพื่อยกระดับก�รควบคุมตรวจสอบให้
มีประสิทธิภ�พ สร้�งคว�มเชื่อมั่นว่�สินค้�ที่
มีก�รนำ�เข้�ส่งออกโดยประเทศไทย เป็นสินค้�
ที ่ไม่เกี ่ยวข้องจ�กก�รทำ�ก�รประมง IUU
สร้�งคว�มมั่นคงและยั่งยืนของทรัพย�กร
สัตว์น้ำ�โลกต่อไป

กระบวนการควบคุมเรือประมงต่างประเทศตามมาตรการรัฐ
เจ้าของท่าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Port State
Measure : e-PSM)
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 ก�รบริห�รจัดก�รโครงก�รอ�ห�รเสริม (นม) โรงเรียน 
ดำ�เนินก�รภ�ยใต้ก�รกำ�กับดูแลโดยคณะกรรมก�รโคนมและ
ผลิตภัณฑ์นม (มิลค์บอร์ด) ซึ่งมีก�รแต่งตั้งคณะอนุกรรมก�ร
เพื่อรับผิดชอบด้�นต่�งๆ เช่น ด้�นบริห�รจัดก�รนมทั้งระบบ
ด้�นบริห�รจัดก�รนมโรงเรียน ด้�นคุณภ�พ ด้�นก�รขนส่ง 
ด้�นติดต�มและประเมินผล เป็นต้น โดยส�ม�รถเพ่ิมประสิทธิภ�พ
ของก�รบริห�รจัดก�รได้อย่�งครบวงจรตลอดห่วงโซ่แห่ง
คุณค่� (value chain)

 ต้นทาง เกษตรกรผู้เล้ียงโคนมร�ยย่อยท่ีเข้�ร่วมโครงก�ร มีก�รปรับปรุงฟ�ร์มโคนมเพ่ือ
ย่ืนขอรับรองม�ตรฐ�นฟ�ร์มโคนม (GAP) ส�ม�รถผลิตน้ำ�นมดิบได้เพ่ิมข้ึนและมีคุณภ�พท่ีสูงข้ึน
มีร�ยได้เพิ่มขึ้น และมีช่องท�งก�รข�ยให้กับโครงก�รอ�ห�รเสริม (นม) โรงเรียน เกิดร�ยได้ที่
มั่นคงและสม่ำ�เสมอ
 กลางทาง ศูนย์รวบรวมน้ำ�นมดิบที่เข้�ร่วมโครงก�ร 167 แห่ง และโรงง�นแปรรูปน้ำ�นม
อีก 67 แห่ง ได้รับก�รรับรองม�ตรฐ�น GMP แล้วทั้งหมด รวมทั้งระบบก�รขนส่งที่มีม�ตรฐ�น
 ปลายทาง มีก�รจัดสรรสิทธิให้ผู้ประกอบก�รผลิตภัณฑ์นม ที่มีสถ�นที่ผลิตและพื้นที่
จำ�หน่�ยในพ้ืนท่ีเดียวกันหรือใกล้เคียงกันก่อน ทำ�ให้เด็กนักเรียนต้ังแต่ช้ันอนุบ�ล 1 ถึง ประถมศึกษ�
ปีท่ี 6 จำ�นวนกว่� 7,500,000 คน ได้ด่ืมน้ำ�นมโคท่ีมีคุณภ�พวันละ 200 มิลลิลิตรต่อวัน เป็นเวล�
260 วันต่อปี

 ก�รบริห�รจัดก�รที่ดีของโครงก�รก่อให้เกิดประโยชน์
กับทุกฝ่�ยที่เกี่ยวข้องโดยทั่วหน้�กัน (Win-Win Situation)
กล่�วคือ เป็นก�รพัฒน�คุณภ�พชีวิตเกษตรกรผู้เล้ียงโคนมร�ยย่อย
ให้มีร�ยได้เพียงพอต่อก�รดำ�รงชีวิตและมีแหล่งร�ยได้ท่ีมั่นคง 
เด็กนักเรียนโดยเฉพ�ะในท่ีห่�งไกลหรือทุรกันด�ร ได้รับอ�ห�รเสริม
(นม) โรงเรียน ท่ีมีคุณภ�พอุดมไปด้วยส�รอ�ห�รท่ีเป็นประโยชน์
อีกท้ังอุตส�หกรรมนมไทยได้พัฒน�ก�รเลี้ยงโคนมและก�ร
แปรรูปผลิตภัณฑ์นมให้ก้�วหน้�ยิ่งขึ้น และเป็นก�รขย�ยตล�ด
ก�รบริโภคน้ำ�นมโคและผลิตภัณฑ์ไปพร้อมกัน

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

การบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
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 จ�กแผนท่ีเกษตรเพื่อก�รบริห�ร
จัดก�รเชิงรุก (Agri-Map) ทำ�ให้ทร�บพื้นที่
ก�รเกษตรของประเทศไทยท่ีเกษตรกรใช้ใน
ก�รผลิตท�งก�รเกษตรปัจจุบันพบว่� อยู่ในพ้ืนท่ี
ไม่เหมะสม (N) จำ�นวน 14.52 ล้�นไร่ มีผลให้
ผลผลิตท�งก�รเกษตรตกต่ำ� ต้นทุนก�รผลิตสูง
ผลตอบแทนจึงต่ำ�หรือข�ดทุนในบ�งปี กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์จึงมีนโยบ�ยให้มีก�ร
ปรับเปลี่ยนก�รผลิตในพื้นท่ีไม่เหม�ะสม
เหล่�นี้ โดยกำ�หนดแผนขับเคลื่อนโครงก�ร
บริห�รจัดก�รพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by 
Agri-Map) ระยะ 20 ปี (2560 - 2579)  
เป้�หม�ยก�รปรับเปลี่ยนกิจกรรมในพื้นที่
ไม่เหม�ะสม (N) เป้�หม�ย 6 ล้�นไร่

 กรมพัฒน�ที่ดินได้ใช้ Agri-Map ใน
ก�รห�พ้ืนท่ีเป้�หม�ยในก�รปรับเปล่ียน และมี
ม�ตรก�รสนับสนุนให้เกษตรปรับเปลี่ยนม�
ผลิตสินค้�เกษตรที่เหม�ะสม เช่น ก�รเสนอ
ท�งเลือกในก�รผลิตพืชท่ีเหม�ะสม ก�รปศุสัตว์
ก�รเลี ้ยงสัตว์น้ ำ� ก�รปลูกหม่อนเลี ้ยงไหม
ก�รทำ�เกษตรผสมผส�น เป็นต้น ซึ่งจ�กก�ร
ติดต�มประเมินผลพบว่�ก�รปรับเปล่ียนสินค้�
เกษตรให้มีคว�มเหม�ะสม ส�ม�รถเพ่ิมร�ยได้
ได้ม�กกว่�ก�รปลูกข้�ว (ผลตอบแทน 500 - 
700 บ�ท/ไร่) ตัวอย่�งเช่น ปรับเปลี่ยนจ�ก
ข้�วเป็นอ้อยโรงง�น ได้ผลตอบแทนเฉลี่ยใน
ปีที่ 1 จำ�นวน 3,093 บ�ท/ไร่ มันสำ�ปะหลัง
ได้ผลตอบแทนเฉลี่ย ปีละ 5,600 บ�ท/ไร่ 
เกษตรผสมผส�น ได้ผลตอบแทนเฉลี่ย ปีละ
8,000 บ�ท/ไร่ เป็นต้น

 อย่�งไรก็ต�ม ก�รส่งเสริมดังกล่�ว
ได้คำ�นึงถึงคว�มสมัครใจของเกษตรกร ก�รผลิต
สินค้�เกษตรชนิดใหม่สอดคล้องกับคว�ม
ต้องก�รของตล�ด ท้ังตล�ดขน�ดใหญ่ในแบบ
อุตส�หกรรมเกษตร โดยปรับเปลี่ยนทีละส่วน
เพ่ือให้แน่ใจว่�เกษตรกรส�ม�รถทำ�ได้ แล้วค่อย
เพ่ิมข้ึนในปีต่อไป และในบ�งบริเวณท่ีเกษตรกร
ปลูกเพ่ือยังชีพหรือเพ่ือคว�มม่ันคงท�งอ�ห�ร
จะเป็นเสริมปัจจัยก�รผลิตที่เกี่ยวข้อง ให้มี
ผลผลิตเพ่ิมข้ึน รวมท้ังเน้นส่งเสริมให้ปรับเปล่ียน
ในพื้นที่ใกล้เคียงกันหรือเป็นกลุ่ม เพื่อง่�ยต่อ
ก�รจัดก�รผลผลิตหรือก�รตล�ดต่อไป

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

การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map)

73



74



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

 ก�รบริห�รจัดก�รน้ำ�ของจังหวัดพระนครศรีอยุธย�แบ่งออกเป็น 3 มิติ ได้แก่
1. การกักเก็บ
 บุคคล โดยโครงก�ร “คนเมืองมีถัง คนบ้�นมีโอ่ง” กำ�หนดทุกบ้�นในเขตเมืองต้อง
 มีถังบำ�บัดน้ำ�เสียและมีถังน้ำ�สำ�รอง ขณะที่ในเขตชุมชนและหมู่บ้�นมีก�รส่งเสริมให้
 ประช�ชนมีโอ่งเก็บน้ำ�
 นิติบุคคล ขอคว�มร่วมมือในก�รจัดให้มีถังเก็บน้ำ�สำ�รองทุกแห่งเพ่ือไว้ใช้ในเวล�ฉุกเฉิน
 โครงสร้�งก�รปกครอง มีก�รพัฒน�แหล่งน้ำ� (แก้มลิง) ให้เป็นพื้นที่รองรับน้ำ�เพื่อ
 ใช้ก�รอุปโภคบริโภค และก�รทำ�ก�รเกษตร ปรับปรุงระบบประป� กำ�หนดให้ทุกตำ�บล
 ขอเวนคืนพ้ืนท่ีส�ธ�รณะท่ีประช�ชนบุกรุก เพ่ือดำ�เนินก�รเป็นพ้ืนท่ีแก้มลิงธรรมช�ติท่ี
 ส�ม�รถผันน้ำ�เข้�ไปกักเก็บได้
2. การป้องกัน
 เขตเมือง ลอกท่อระบ�ยน้ำ� ตรวจสอบคว�มพร้อมของเครื่องสูบน้ำ�
 เขตอุตส�หกรรม ให้โรงง�นอุตส�หกรรมสร้�งระบบป้องกันน้ำ�ของตนเอง ขณะเดียวกัน
 ภ�ครัฐสร้�งเขื่อนโอบเขตอุตส�หกรรมด้�นตะวันออกทั้งหมด
 เขตเกษตรกรรม กำ�หนดเกษตรกรในแต่ละพื้นที่เพ�ะปลูกแบบเหลื่อมเวล� เลื่อนเวล�
 ก�รเพ�ะปลูกให้เร็วข้ึน และให้กรมชลประท�นปล่อยน้ำ�เพ่ือใช้ในก�รทำ�ก�รเกษตรก่อน 
 เพื่อให้ส�ม�รถเก็บเกี่ยวได้ทันก่อนน้ำ�หล�กเข้�พื้นที่น� และเตรียมคว�มพร้อมในเขต
 พื้นที่ลุ่มต่ำ� เช่น พื้นที่อพยพ เป็นต้น
3. การระบายน้ำ 
 ระยะส้ัน ใช้สภ�พพ้ืนท่ีต�มธรรมช�ติในก�รระบ�ยน้ำ� โดยปรับปรุงคูคลองและผนังก้ันน้ำ�
 ระยะย�ว จัดทำ�โครงก�รสร้�งคลองระบ�ยน้ำ�หล�กบ�งบ�ล - บ�งไทร มีคว�มย�ว 
 22.35 กิโลเมตร ส�ม�รถระบ�ยน้ำ�ได้ 1,200 ลูกบ�ศก์เมตรต่อวิน�ที ปัจจุบันอยู่
 ระหว่�งก�รเวนคืนพื้นที่ในก�รดำ�เนินโครงก�รฯ

 ประโยชน์ที่ได้รับจ�กโครงก�ร ได้แก่ ก�รมีพื้นที่กักเก็บน้ำ� และระบบสำ�รองน้ำ�ไว้ใช้ใน
ช่วงฤดูแล้ง ก�รป้องกันน้ำ�ท่วมในเขตอุตส�หกรรม และสร้�งคว�มเช่ือม่ันให้กับภ�คอุตส�หกรรม
ในพ้ืนท่ี ลดคว�มเสียห�ยของผลผลิตท�งก�รเกษตรของเกษตรกร เพ่ิมศักยภ�พในก�รระบ�ยน้ำ�
ซ่ึงช่วยลดปัญห�อุทกภัยในเขตภ�คกล�ง และลดปริม�ณน้ำ�ท่ีจะลงไปสู่จังหวัดปทุมธ�นี  นนทบุรี 
กรุงเทพฯ และปริมณฑลอีกด้วย

การบริหารจัดการน้ำ ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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