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สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
รางวัลหมวด 1

ด้านการนำ�องค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม

ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
จังหวัดอ�ำนาจเจริญ

ระบบการบั ง คั บ บั ญ ชาและอ� ำ นวยการตอบ
สนองการตัดสินใจอย่างรวดเร็ว เป็นศูนย์กลาง
อ�ำนวยการร่วมด้านการป้องกันประเทศ เชื่อม
โยงการพัฒนาชุมชนเข้ากับยุทธศาสตร์ความ
มั่นคง น�ำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสร้าง
ความเข้มแข็งแก่ชุมชน

การก�ำหนดวิสยั ทัศน์และทิศทางการพัฒนาจาก
ระดับฐานรากสู่ระดับก้าวหน้า ผ่านกลไกของ
ปราชญ์ชาวบ้านและการสร้างรายได้จาก OTOP
และนโยบายประชารัฐ มีการสนับสนุนชุมชนที่
ส�ำคัญตามภารกิจหลักในการพัฒนา

การน�ำสารสนเทศของผูร้ บั บริการและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียไปสูก่ ารปรับปรุงผลผลิต บริการ ภายใต้โครงการ
3 ดี “อ�ำนาจเจริญ คนดี สุขภาพดี รายได้ดี” ซึ่งเป็นการก�ำหนดเป้าหมายผลลัพธ์ที่ชัดเจน น�ำไปสู่
การส่งเสริม สนับสนุน เพื่อสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนให้ชาวอ�ำนาจเจริญ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

จังหวัดนนทบุรี

การปรับทิศทางการท�ำงานเชิงรุกที่มุ่งเน้นการ
สร้างมูลค่าเพิม่ จากองค์ความรูด้ า้ นวิทยาศาสตร์
การแพทย์ การน�ำองค์ความรู้และนวัตกรรม
ไปสนั บ สนุ น ชุ ม ชนให้ เ ข้ ม แข็ ง ผ่ า นเครื อ ข่ า ย
อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน

การก�ำหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่ชัดเจน
ในการบริหารการพัฒนาในเชิงพื้นที่ เพื่อแก้ไข
ปั ญหาความเดื อ ดร้ อ นของประชาชน มี ก าร
บริหารเชิงยุทธศาสตร์ มองวิกฤตให้เป็นโอกาส
สร้างกระบวนการมีส่วนตามหลักการประชารัฐ
สามารถบริหารงาน และพัฒนาพื้นที่ในจังหวัด
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและบังเกิดผล

รางวัลหมวด 2

รางวัลหมวด 4

การก�ำหนดแผนยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และตัวชี้วัดส�ำคัญที่ชัดเจนสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ พันธกิจ
รวบรวมความต้องการจากพื้นที่ มีการคาดการณ์อัตราก�ำลังและองค์ความรู้ที่จ�ำเป็นเพื่อสนับสนุนการ
บรรลุยุทธศาสตร์

โดย กรมชลประทาน

โครงการเสริมสร้างเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควันพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
ดอยสุเทพ-ปุย และพื้นที่โดยรอบ

จากปัญหาจ�ำนวนวัชพืชและผักตบชวาที่กีดขวางการไหลของน�้ำ กรมชลประทาน จึงได้สนับสนุนให้
เกิดกระบวนการรวมกลุ่ม ด้วยการพัฒนากลุ่มผู้ใช้น�้ำ  เกษตรกร และภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องใน
พื้นที่ ได้แก่ กลุ่มบริหารการใช้น�้ำ/กลุ่มผู้ใช้น�้ำพื้นฐาน/ผู้น�ำ เทศบาล/อบต. เข้ามามีส่วนร่วมในการ
เฝ้าระวัง และก�ำจัดวัชพืชและผักตบชวาแบบครบวงจร ท�ำให้การระบายน�ำ้ ในคลองทุ่งหลวงรังสิต
มีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้ความสามารถในการเก็บกักเก็บน�้ำเพิ่มขึ้น และท�ำให้ในช่วงฤดูแล้ง
มีน�้ำเพียงพอแก่การเพาะปลูก รวมทั้งการเพิ่มมูลค่าจากผักตบชวาโดยการท�ำเป็นปุ๋ยหมักและก๊าซ
เชื้อเพลิงซึ่งช่วยลดต้นทุนการด�ำรงชีพของเกษตกรในพื้นที่

เนือ่ งจากวิกฤติปญ
ั หาหมอกควัน ไฟป่า ทีม่ แี นวโน้มทีจ่ ะกลายเป็นความขัดแย้ง กรมส่งเสริมคุณภาพ
คุณภาพสิง่ แวดล้อม จึงเชือ่ มโยงเครือข่ายภาคประชาชนและดึงเครือข่ายภาคประชาสังคมเข้ามาร่วม
ในการเฝ้าระวังการท�ำลายป่าไม้ และการลดหมอกควันในพื้นที่ โดยรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายที่ท�ำงาน
ร่วมกันภายใต้ชื่อ “อาสาสมัครเฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควัน พื้นที่ดอยสุเทพ - ปุย” รวมทั้ง
บูรณาการการท�ำงานกับองค์กร มีแผนและทิศทางเกิดแหล่งเรียนรู้ของการเฝ้าระวังไฟป่า ท�ำให้
ความขัดแย้งระหว่างคนเมืองและคนในป่า/ชนบทลดลง เกิดเป็นแรงจูงใจในการอนุรกั ษ์ปา่ เข้ามาแทน

โดย กรมส่งเสริมคุณภาพคุณภาพสิ่งแวดล้อม

สาขา
บริการภาครัฐ

ด้านการวิเคราะห์ผลการดำ�เนินงานขององค์การและการจัดการความรู้
โครงการพัฒนาแหล่งศิลปวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชน
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กรมควบคุมโรค

การพั ฒ นาระบบสารสนเทศที่ มี ก ารรวบรวม
ข้อมูลทุกระดับ ทุกพื้นที่ จนถึงระดับบุคคล
สามารถน�ำไปใช้ในการวางแผน การตัดสินใจ
และการก�ำกับติดตาม เกิดเป็น GIS health
ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนให้ได้รับบริการ
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

การใช้ระบบสารสนเทศในการรวบรวมข้อมูล
เพื่อสร้างฐานข้อมูลด้านโรคและภัยสุขภาพที่
น่าเชื่อถือ และทันต่อสถานการณ์ ใช้ข้อมูล
สารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ และศึกษาคู่เทียบ
ทั้งในและต่า งประเทศ น�ำไปสู่การเฝ้า ระวัง
ป้องกัน และตอบโต้โรคและภัยสุขภาพได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

กรมบัญชีกลาง
การรวบรวมและประมวลผลข้อมูลในทุกระดับเพื่อสนับสนุนการท�ำงาน และการตัดสินใจของผู้บริหาร
การใช้ข้อมูล องค์ความรู้ และนวัตกรรมในการจัดการและแก้ไขปัญหาด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ
เชิงบูรณาการ

ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสารเพื่อนำ�ไปสู่การปฏิบัติ
กรมทางหลวงชนบท

ประจำ�ปี พ.ศ. 2560

ระดับดีเด่น

โครงการคลองสวย น�้ำใส ร่วมใจก�ำจัดวัชพืชทุ่งหลวงรังสิต

กรมการพัฒนาชุมชน

การก�ำหนดวิสัยทัศน์และค่านิยมที่เน้นการมีส่วนร่วม ภายใต้แนวคิด “อุทัยธานีก้าวไปด้วยกัน” และ
การถ่ายทอดระบบน�ำองค์การ ไปยังผูน้ ำ� ในทุกระดับ ตัง้ แต่ระดับจังหวัด อ�ำเภอและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ท�ำให้เกิดความเข้าใจเป้าหมายและร่วมขับเคลื่อนจนประสบความส�ำเร็จ

Public
Sector
Excellence
Awards
2017

รางวัลเลิศรัฐ

ประเภทพัฒนาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

รางวัลหมวด 3

กองบัญชาการกองทัพไทย

จังหวัดอุทัยธานี

ผลงานต้นแบบ รางวัลเลิศรัฐ ประจำ�ปี พ.ศ. 2560
สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

รางวัลหมวด 5

ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

โครงการความร่วมมือเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่อนุรักษ์: อุทยานแห่งชาติ
ดอยอินทนนท์

เพื่อเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรมที่ดีของท้องถิ่นไม่ให้สูญหาย และพัฒนาการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมที่จะน�ำไปสู่การเพิ่มรายได้ด้านการท่องเที่ยวของประเทศ กรมฯ สร้างการมีส่วนร่วม
ของภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้องผ่านกลไกสภาวัฒนธรรมจังหวัดทีม่ ตี วั แทนเครือข่ายภาคประชาชน ปราชญ์
ชาวบ้าน นักวิชาการในพื้นที่ ภาคประชาสังคม ฯลฯ ในการร่วมกันส�ำรวจความพร้อมของพื้นที่
โดยเฉพาะด้านวัฒนธรรม และร่วมกันวิเคราะห์แนวทางการขับเคลือ่ นงานวัฒนธรรม รวมทัง้ ร่วมกัน
ด�ำเนินการเพื่อก�ำหนดแนวทางการพัฒนาชุมชนของตนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ส่งผล
ให้เกิดการพัฒนาศักยภาพการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้กับชุมชน ท�ำให้ชุมชนมี
ความเข้มแข็งและสามารถเป็นต้นแบบให้กับชุมชนอื่นๆ ได้

เพือ่ แก้ปญ
ั หาความขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าทีข่ องรัฐกับประชาชนในพืน้ ทีเ่ กีย่ วกับแนวเขตพืน้ ทีท่ ำ� กิน
และเพือ่ อนุรกั ษ์ผนื ป่าให้คงความอุดมสมบูรณ์ กรมอุทยานฯ จึงสร้างการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้อง โดยมีมูลนิธิไทยรักษ์ป่า เป็นโซ่ข้อกลางในการประสานให้เกิดความร่วมมือในเขตพื้นที่
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ในการอนุรกั ษ์ผนื ป่า และพัฒนาคุณภาพชีวติ ให้คนอยูค่ กู่ บั ป่า เปลีย่ น
จาก “ผู้บุกรุก มาเป็นผู้พิทักษ์” รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการอุทยานแห่งชาติ “คนอยู่ได้
ป่าอยู่ได้” ส่งผลให้เกิดความยั่งยืนในการอนุรักษ์ผืนป่าดอยอินทนนท์ ซึ่งเป็นแหล่งต้นน�้ำที่ส�ำคัญ
ไม่ถูกท�ำลายเพิ่ม สร้างส�ำนึกของชุมชนในการอนุรักษ์ผืนป่าให้อุดมสมบูรณ์สืบไป

โครงการส่งเสริมการตลาดกรีนมาร์เก็ตแบบบูรณาการโดยใช้การตลาดน�ำ: จังหวัดเพชรบูรณ์
โดย ส�ำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

การขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการตลาดสีเขียวแบบบูรณาการเป็นการด�ำเนินการภายใต้แนวคิด
“การตลาดน�ำการผลิต” เพื่อแก้ปัญหาสภาวะยากจนของเกษตรกร และเพิ่มประสิทธิภาพระบบตลาด
โดยใช้กลไกการมีส่วนร่วมตั้งแต่การวิเคราะห์ความต้องการของตลาด และสนับสนุนการรวมกลุ่มของ
เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจ สหกรณ์ และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส�ำนักงาน

ระดับดีเด่น
- โครงการพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์

- โครงการศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร: อ�ำเภอเมือง
จังหวัดราชบุรี โดย กรมส่งเสริมการเกษตร
- โครงการพัฒนารูปแบบกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อขับเคลื่อนชุมชนและสถานศึกษามั่นคง
ปลอดภัยจากยาเสพติดผ่านโครงการ D.A.R.E. ประเทศไทย โดย ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ

- โครงการข้าวสารสหกรณ์ช่วยชาวนา อ�ำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดสกลนคร โดย กรมส่งเสริมสหกรณ์
- โครงการกุดตะกาบโมเดล โดย ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
- โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยส�ำหรับคนพิการ อ�ำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ด้วยหลักการ “เครือข่ายบริการที่ไร้รอยต่อ” ท�ำให้
สามารถเชื่อมโยงการบริการทุกระดับในเครือข่าย ตั้งแต่ระดับปฐมภูมิทุติยภูมิ และตติยภูมิ รวมถึง
ผู้เชี่ยวชาญให้เกิดประโยชน์สูงสุด

- โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพสถานศึกษาและองค์กรเครือข่ายในชุมชน
ในการป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระท�ำผิดของเด็กและเยาวชน

โดย กรมปศุสัตว์

โดย กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
โดย กรมราชทัณฑ์  

สาขา
คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ

สาขาพัฒนา
การบริหารราชการ
แบบมีส่วนร่วม

Better Governance, Happier Citizens

ระดับชมเชย

- โครงการฝึกวิชาชีพทอผ้าไหมให้กับผู้ต้องขังของทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่

โดย กรมการพัฒนาชุมชน

- โครงการพัฒนาศักยภาพและเครือข่ายคลัสเตอร์แพะสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

ด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม

เกษตรจังหวัด ส�ำนักงานสหกรณ์จงั หวัด สถาบันการศึกษา ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  รวมทัง้ ประสาน
ความร่วมมือจากภาคเอกชน ได้แก่ บริษัทในเครือเซ็นทรัล และเดอะมอลล์ เข้ามามีบทบาทในการ
สนับสนุนการเพิ่มช่องทางการตลาด น�ำไปสู่การสร้างเครือข่ายผู้ผลิต ผู้จ�ำหน่ายสินค้าปลอดภัย เช่น
สหกรณ์ผลิตผักน�้ำดุกใต้ จ�ำกัด

- โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ:
บ้านท่าข้าม ต�ำบลมิตรภาพ อ�ำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา โดย กรมการปกครอง
- โครงการหนึ่งจังหวัดหนึ่งสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์: กรณีจังหวัดที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์แล้ว โดย กรมทรัพย์สินทางปัญญา
- โครงการข้อตกลงคุณธรรม โดย กรมบัญชีกลาง
- โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ จังหวัดน่าน โดย กรมป่าไม้
- โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดพะเยา โดย กรมโยธาธิการและผังเมือง
- โครงการขึ้นทะเบียนชุมชนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542

ส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รางวัลหมวด 6

โดย กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

โดย กรมวิชาการเกษตร

โดย ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

- โครงการมีส่วนร่วมของเครือข่ายอนุรักษ์และเฝ้าระวังคุณภาพน�้ำลุ่มน�้ำเจ้าพระยาตอนล่าง
โดย ส�ำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมสุขภาพจิต
การบริหารจัดการกระบวนการและนวัตกรรมบนพื้นฐานของความรู้ทางวิชาการและการวิจัย โดยใช้
ตัววัดทัง้ ในระดับกระบวนการและตัววัดความส�ำเร็จในภาพรวม  ร่วมกับการพัฒนามาตรฐานการบริการ
และสร้างเครือข่ายให้มีความเข้มแข็ง

ประเภทขยายผลการบริหารราชการแบบมีสว่ นร่วม
ระดับดี

- โครงการธรรมนูญสุขภาพชุมชน โดย กรมควบคุมโรค
- โครงการพัฒนาการส่งเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรประมง
โดย กรมประมง

สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
(สำ�นักงาน ก.พ.ร.)

ระดับชมเชย

- โครงการขับเคลื่อนยุติธรรมชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน:ยุติธรรมถ้วนหน้าประชามีส่วนร่วม
โดย ส�ำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

Thailand 4.0

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 0 2356 9999 โทรสาร 0 2356 8169
Website : www.opdc.go.th

ผลงานต้นแบบ รางวัลเลิศรัฐ ประจำ�ปี พ.ศ. 2560
สาขาบริการภาครัฐ
ผลงานประเภทภาพรวมมาตรฐานการบริการ

การพัฒนาระบบส่งต่อไร้รอยต่อด้วยรถเมล์สายสุขภาพ

โดย โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กองทัพบก

โดย ศูนย์ประสานส่งต่องานอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลขุนหาญ
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โดย ส�ำนักโรคติดต่อน�ำโดยแมลง กรมควบคุมโรค

การคิดค้นรูปแบบการให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กโรคไตแบบบูรณาการโดยสหวิชาชีพ
เพือ่ ให้การรักษาทัง้ ทางด้านร่างกายและจิตใจไปด้วยกัน และสร้างเครือข่ายโดยให้ทกุ ภาคส่วน
ได้เข้ามามีส่วนร่วม

ความคิดทีจ่ ะช่วยเหลือผูป้ ว่ ยทีเ่ ข้าไม่ถงึ ระบบบริการสุขภาพ ด้วยโครงการรถเมล์สายสุขภาพ
ระหว่างรพ. ขุนหาญ กับ รพ. ศรีสะเกษ โดยมุง่ เน้นให้ผปู้ ว่ ยสามารถเข้าถึงแพทย์เฉพาะทาง
ส่งผลให้ผู้ป่วยที่ไม่ยอมไปพบแพทย์มีอัตราลดลงอย่างต่อเนื่อง

ระบบในการค้นหาผู้ติดเชื้อ  การติดตามผู้ติดเชื้อ การแลกเปลี่ยนข้อมูลของกลุ่มผู้อพยพที่ติดเชื้อกับประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงการอ�ำนวยความสะดวกในการให้ค�ำปรึกษา และการยืนยัน
ผลการตรวจวินิจฉัยโรคมาลาเรียอย่างแม่นย�ำจากผู้เชี่ยวชาญส่วนกลางไปยังคลินิกชุมชนที่ห่างไกลทุรกันดารทันที (Real Time)  

มั่นใจทั่วไทยรถใช้ GPS

การพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคไข้มาลาเรีย โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

รางวัลแห่งเกียรติยศทีม่ อบให้หน่วยงาน
ที่ได้มุ่งมั่นปฏิบัติราชการจนประสบ
ความส� ำ เร็ จ มี ค วามเป็ น เลิ ศ
แห่งหน่วยงานรัฐทั้งปวง

ความหมาย
เพชรล้อมรอบด้วยช่อชัยพฤกษ์
ตั้ ง อยู ่ บ นแท่ ง หมายเลขหนึ่ ง
หมายถึง หน่วยงานทีไ่ ด้รบั รางวัล
นี้เปรียบเสมือนเพชรน�้ำเอกแห่ง
ระบบราชการ ที่ผ่านการเจียระไน
อย่างงดงามด้วยความมุ่งมั่นสร้างสรรค์
ผลงานจนเป็นที่ประจักษ์เป็นเพชรน�้ำหนึ่ง
เป็นความภาคภูมิใจสูงสุดของราชการไทย

ระดับดีเด่น
กระบวนการดูแลผู้ป่วยเด็กโรคไตเรื้อรังแบบบูรณาการโดยทีมสหสาขา
วิชาชีพ

ระดับดีเด่น

รางวัลเลิศรัฐ

ผลงานประเภทการพัฒนาการบริการ

ผลงานประเภทนวัตกรรมการบริการ

โดย ส�ำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก
รถกลุม่ เป้าหมายติดตัง้ อุปกรณ์เครือ่ งบันทึกการเดินทาง และเครือ่ งแสดงตัวตนของผูข้ บั รถ
ซึ่งจะมีการจัดส่งข้อมูลมายังศูนย์บริหารจัดการเดินรถด้วยระบบ GPS ท�ำให้มีข้อมูลในการ
ลงโทษผู้กระท�ำความผิด ลดอุบัติเหตุได้ อีกทั้งยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยเทียบเท่า
ระดับสากล

ระดับดีเด่น
Thai Refer

โดย โรงพยาบาลล�ำปาง ส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นวัตกรรมในการพัฒนาระบบส่งต่อผูป้ ว่ ยทีม่ ปี ระสิทธิภาพ โดยการน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาช่วยแก้ไขปัญหาการส่งต่อผู้ป่วยที่ล่าช้า เพื่อให้ผู้ป่วยปลอดภัยและได้รับการดูแล
ตามมาตรฐานวิชาชีพ

วงล้อคัดกรองปิงปอง 7 สี

โดย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลคูซอด ส�ำนักงานสาธารณสุขอ�ำเภอเมืองศรีสะเกษ
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นวัตกรรมที่ประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อลดความยุ่งยากซับซ้อนในการคัดกรองโรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง ซึ่งจะช่วยให้ อสม. และประชาชนทั่วไปสามารถคัดกรองโรคได้อย่าง
ถูกต้องและแม่นย�ำ

นวัตกรรมบริการคัดกรองโรคหัวใจพิการ แต่ก�ำเนิดชนิดรุนแรง
เพื่อลดการเสียชีวิตในทารกแรกเกิด

ลีโอแทรป (LeO-Trap®): นวัตกรรมการควบคุมยุงลาย พาหะโรคไข้เลือดออก
ไข้ชิคุนกุนยา และไข้ซิกา

นวัตกรรมบริการคัดกรองโรคหัวใจในทารกแรกเกิด โดยใช้เครื่องมือตรวจค่าความอิ่มตัว
ของออกซิเจนในกระแสเลือด (Pulse Oximeter : PO) ส่งผลให้เด็กรอดชีวิตมากขึ้น
และได้ขยายการคัดกรองไปยังโรงพยาบาลทั่วประเทศ

การใช้กับดักดึงดูดยุงให้มาวางไข่ด้วยสารหรือกลิ่นที่ได้มาจากสารสกัดจากหอยลาย
ที่สามารถดึงดูดยุงลายได้มากกว่าภาชนะทั่วไปถึง 3 เท่า เพื่อจัดการกับตัวอ่อนของยุง
ซึ่งยังบินไม่ได้ สามารถะลดการระบาดของโรคได้อย่างยั่งยืน

โดย สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์

เครือข่ายสร้างความร่วมมือในการดูแลผู้ป่วยปากแหว่งและเพดานโหว่
One Stop Network
โดย ศูนย์แก้ไขความพิการบริเวณใบหน้าและศีรษะ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โปรแกรมฐานข้อมูลการรักษาผู้ป่วยแต่ละราย ท�ำให้โรงพยาบาลต้นทางสามารถวางแผน
การรักษาและตรวจสอบสถานะการรักษาผูป้ ว่ ยของตนเองได้ และยังเป็นการแลกเปลีย่ น
ความรูร้ ะหว่างผูเ้ ชีย่ วชาญกับบุคลากรในโรงพยาบาลเครือข่ายเขตพืน้ ทีภ่ าคเหนือตอนบน

สูส้ ารเคมีเข้าตาเบาแรงด้วยอุปกรณ์ชว่ ยล้างดวงตา Lerprat eye irrigation

โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

โครงการบริการร่วมรักษาการผ่าตัดหัวใจของทีมผ่าตัดหัวใจ โรงพยาบาล
สมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือ กับโรงพยาบาลศิริราช
และโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
โดย หน่วยศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
      กรมแพทย์ทหารเรือ กองทัพเรือ

การสร้างเครือข่ายการผ่าตัดหัวใจด้วยทีมแพทย์ผา่ ตัดหัวใจทีม่ ศี กั ยภาพสูง และมีเป้าหมาย
ทีต่ อ้ งการลดระยะเวลาในการรอผ่าตัดหัวใจ เป็นต้นแบบความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาล
ภาครัฐในการให้บริการผ่าตัดหัวใจ ท�ำให้การบริการด้านการแพทย์ของไทยแข็งแกร่งขึ้น

โดย โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี กองทัพบก

Govspending หรือ ภาษีไปไหน?

อุปกรณ์ช่วยในการล้างดวงตาในผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุสารเคมีเข้าตาที่พบบ่อยในพื้นที่
สามารถล็อคต�ำแหน่งการไหลของน�ำ้ เกลือได้ตามต้องการ ผ่านการวิจยั และพัฒนาต่อยอด
อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่เป็นมาตรฐาน และการใช้บริการทาง
การแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ

การปฏิวตั แิ นวคิดแบบเดิมทีม่ เี พียงภาครัฐเท่านัน้ ทีส่ ามารถเข้าถึงข้อมูลเกีย่ วกับงบประมาณ
แผ่นดิน สู่การเปิดเผยงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างที่เข้าใจง่าย ท�ำให้ทุกคนได้ทราบ
ที่มาที่ไปในฐานะเจ้าของภาษี  

โดย ส่วนงานยุทธศาสตร์องค์กร ส�ำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

เกาะเกร็ดโมเดลชุมชนต้นแบบเพื่อทุกคน

โดย กองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
“เกาะเกร็ดโมเดล” โครงการปรับเปลี่ยนแนวคิดการจัดท�ำสิ่งอ�ำนวยความสะดวกและ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมส�ำหรับ “คนพิการ” เป็นเพื่อ “ทุกคน” ผ่านการมีส่วนร่วมของ
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ประชาชน และองค์กรคนพิการ

เนื้อสัตว์ปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ ok)

หน่วยกู้ชีพโซนตะวันออกบนพื้นที่สีแดง

โดย กลุ่มงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลรามัน ส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
การก่อตั้งหน่วยกู้ชีพ “อิควะรามัน” ผู้อาสาน�ำชาวบ้านที่อาศัยอยู่บนพื้นที่เสี่ยงจากปัญหา
ความไม่สงบในพื้นที่ สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้ทุกที่ทุกเวลาอย่างไร้ขีดจ�ำกัด
ด้วยความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วน

โดย โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ กรมอนามัย

การพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

โดย โรงพยาบาลล�ำสนธิ ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
“ล�ำสนธิโมเดล” คือ การใช้ครอบครัวเป็นฐานผนวกกับการบูรณาการการท�ำงานร่วมกัน
หลายภาคส่วน จนถือก�ำเนิดเป็นวัฒนธรรมของคนในชุมชนในการดูแลผู้สูงอายุและ
ผู้ด้อยโอกาส อันส่งผลให้ผู้สูงอายุในชุมชนสามารถช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้นและมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โดย ส�ำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศ
สัมพันธ์ กรมควบคุมโรค

- ระบบรายงานผลการตรวจสภาพรถผ่านทาง
ระบบสารสนเทศ (Inspection Online) และ
ก�ำกับดูแลสถานตรวจสภาพรถด้วยระบบกล้อง
โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
โดย ส�ำนักวิศวกรรมยานยนต์ กรมการขนส่งทางบก

การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณสวนหลวง ร.9
โดย ส�ำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร

The Choice เกมทางเลือก – ทางรอด

พัฒนากระบวนงานบริการ “โรฮิงญา” เพื่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
การพัฒนากระบวนบริการโดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการ NGO
องค์กรอิสระ กลุ่มสิทธิมนุษยชน ชุมชน และกลุ่มโรฮิงญา ภายใต้หลักคิด “มนุษย์ทุกคน
พึงควรได้รับการปฏิบัติต่อกันและกันอย่างสมเกียรติ สมศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์”

โดย ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
กรมควบคุมโรค

- โครงการการจัดบริการที่เป็นมิตรส�ำหรับเยาวชน

แนวคิดการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการบริโภคของเด็กมัธยมตอนต้นโดยใช้สอื่ การเรียนรูผ้ า่ น
เกม “ลูกเต๋าแสนกล” มาใช้ในการพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กๆ

หน่วยปฏิบัติการด่วนช่วยเหลือสังคม 24 ชั่วโมง

โดย บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงา กรมกิจการเด็กและเยาวชน

- รู ป แบบการบู ร ณาการควบคุ ม วั ณ โรคอย่ า งมี
ส่ ว นร่ ว ม โดยใช้ โ ปรแกรมบริ ห ารงานคลิ นิ ก
วัณโรค ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ

โดย กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

การท�ำงานเชิงรุกทีเ่ นินการเป็น “ผูใ้ ห้” มากกว่าเป็น “ผูร้ บั ” และมีการบูรณาการการท�ำงาน
ร่วมกับ 103 ชุมชน และหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้คนไร้สัญชาติ ไร้สถานะทางทะเบียนในเขต
เทศบาลนครอุดรธานีได้รับโอกาสในการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานในการด�ำรงชีวิต  
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โดย ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
“หน่วยปฏิบัติการด่วนช่วยเหลือสังคม 24 ชั่วโมง” ท�ำงานร่วมกับเครือข่ายต่างๆ ในการ
เฝ้าระวังและรับแจ้งภัยด้วยแอพพลิเคชั่น “STOP TRAFFICKING” เพื่อให้ใช้ในการสื่อสาร
ตลอด 24 ชั่วโมง อีกทั้งเป็นช่องทางหนึ่งในการสื่อสารระหว่างประชาชนกับเครือข่าย
เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่  

ระดับดี
- Mobile Application for NGV Station

โดย ส่วนตลาดและบริการลูกค้าฝ่ายตลาดก๊าซธรรมชาติ ส�ำหรับยานยนต์
   บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)

- แผ่นรองใต้ก้น พร้อมถุงวัดปริมาตรเลือดภายหลังการคลอดปกติ
โดย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

- พิพิธภัณฑ์เสมือนจริงมหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU Virtual Museum)

โดย กลุ่มภารกิจพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ ส�ำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

- เทคโนโลยีการผลิตเส้นใยจากต้นดาหลาเพิม่ มูลค่าเชิงพาณิชย์ ในอุตสาหกรรม
- เครื่องล้างหัวมันเทศโดยใช้แรงดันน�้ำ
		 การทอผ้า
โดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรรือเสาะ ส�ำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร
เขตที่ 8 กรมวิชาการเกษตร

ชุมชนล�ำสนธิ....ไม่ทอดทิ้งคนด้อยโอกาส

การเปลี่ยนวิกฤติเป็น “โอกาส” ด้วยการพัฒนาคุณภาพน�้ำนมภายใต้โครงการนมคุณภาพ
สูงล้านนา  เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ที่สูงขึ้นและผู้บริโภคได้บริโภคนมดี มีคุณภาพ ราคาที่
สมเหตุสมผล จนกลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของภาคเหนือตอนบน

ระดับดี

- การพัฒนาถุงตวงเลือดเพื่อประเมินการเสียเลือดในผู้รับบริการคลอด

การให้ยาเคมีบ�ำบัดที่บ้านซึ่งเป็นทางเลือกส�ำหรับผู้ป่วยมะเร็ง โดยใช้ชุดอุปกรณ์บริหารยา
บอลลูนปัม๊ ภายใต้การติดตามโดยพยาบาล เป็นการพัฒนาระบบบริการเคมีบำ� บัดแบบใหม่
ท�ำให้ลดค่าใช้จ่าย ลดการครองเตียงผู้ป่วยในโรงพยาบาล

โดย คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

โดย กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจ�ำตัวประชาชน ส�ำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี

โดย ส�ำนักงานปศุสัตว์เขต 5 กรมปศุสัตว์

The Choice เป็นนวัตกรรมสื่อการเรียนรูรูปแบบใหม่ และเป็นเครื่องมือการเรียนรูชีวิต
ที่เขาใจง่าย ผ่านประสบการณในการเป็นหนี้ ในรูปแบบต่างๆ จากตัวแทนของคนเป็นหนี้
8 คน ซึง่ ประชาชนสามารถใช้เกมเป็นบทเรียนในการแก้ไขปัญหาหนีน้ อกระบบในอนาคตได้

โดย ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ กรมอนามัย

การดูแลหญิงตั้งครรภ์ในเขตพื้นที่ห่างไกล ด้วยการน�ำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ
การแพทย์ทางไกลมาใช้ โดยระบบจะส่งต่อข้อมูลความผิดปกติของทารกในครรภ์ รวมถึง
การให้คำ� ปรึกษา และการวางแผนดูแลรักษาร่วมกันระหว่างทีมสูตแิ พทย์ทมี่ คี วามเชีย่ วชาญ
และโรงพยาบาลชุมชนแต่ละแห่ง

โดย ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การแก้ไขปัญหาพืน้ ทีต่ าบอด ไม่มโี ครงสร้างพืน้ ฐาน แหล่งเสือ่ มโทรม บริเวณสวนหลวง ร.9
ให้กลายเป็นพื้นที่ที่คุณค่า เป็นชุมชนน่าอยู่ ซึ่งถือเป็นต้นแบบการพัฒนาการบริการของรัฐ
ที่ให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนรับผิดชอบการด�ำเนินการอย่างแท้จริง

การรับรองอาหารที่มีคุณภาพ มาตรฐาน สด สะอาด ปลอดภัย ปลอดสารพิษตกค้าง อีกทั้ง
สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดกระบวนการผลิต โดยก�ำกับดูแลตัง้ แต่ขนั้ ตอนการผลิต
ระดับฟาร์มจนถึงผู้บริโภค (From Farm to Table)

- ชุดรักษาทางทันตกรรมแบบพกพาระบบ ICOH

โครงการบริหารยาเคมีบ�ำบัดทางหลอดเลือดด�ำส่วนกลางที่บ้าน
(Home Chemotherapy Rama Model)

การแก้ไขปัญหาคนไร้สัญชาติ ไร้สถานะทางทะเบียนในเขตเทศบาลนคร
อุดรธานี

โดย ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

โดย โรงพยาบาลล�ำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ส�ำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข

การใช้การแพทย์ทางไกลในการดูแลหญิงตั้งครรภ์ในพื้นที่ห่างไกลในจังหวัด
เชียงใหม่

นมคุณภาพสูงล้านนา (Lanna High Quality Milk)

โดย ส�ำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

- อะไรๆ ก็กะเม็งสมุนไพรแห่งความหวัง

ผลงานประเภทพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง

โดย คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรมสถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

- ศูนย์เครื่องมือแพทย์ ครบวงจร

- ข้อมูลดีประชาชีห่างไกลมะเร็ง

- การพัฒนาคูม่ อื ส่งเสริมและป้องกันภาวะข้อเข่าเสือ่ ม (ในผู้ที่มีความเสี่ยง
และมีภาวะข้อเข่าเสื่อม) โดย โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา กองทัพบก

- การพยาบาลผู้ป่วยตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงแบบผ่านทาง
หลอดอาหาร โดยการใช้ Modified Mallampati Classification ประเมินการขย้อน

โดย โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ กองทัพบก

- ช่องทางด่วนเพือ่ การฟอกเลือดฉุกเฉิน 24 ชัว่ โมง (Fast track hemodialysis)
โดย หน่วยไตเทียม กองอายุรกรรม โรงพยาบาลอานันทมหิดล

- กระบวนการดูแลผูป้ ว่ ยโรคแผลเรือ้ รังแบบบูรณาการ โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ
โดย โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กองทัพบก

- Fast for Life - HBOT ทางด่วนแห่งชีวิต

โดย ศูนย์เวชศาสตร์ความดันบรรยากาศสูง โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กองทัพเรือ

โดย กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์
โดย งานตรวจพิเศษทางหัวใจและหลอดเลือด ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

- ชุดล้างไตทางหน้าท้องส�ำหรับเด็ก

โดย หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

- ระบบงานผูท้ ำ� บัญชี e-Accountant

   โดย กองก�ำกับบัญชีธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

- PolScimLibrary ห้องสมุดเคลือ่ นทีบ่ นมือถือ

โดย ห้องสมุดรูฟสุ ดี.สมิธ และ ช�ำนาญ ยุวบูรณ์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- การพัฒนารูปแบบการติดตามผู้สัมผัสโรค เพื่อป้องกันการระบาดของไวรัส
เมอร์ส (MERS)

- การพัฒนาที่ดินบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน: หมู่บ้านนอแล ต�ำบลม่อนปิ่น อ�ำเภอฝาง
จังหวัดเชียงใหม่

- การแก้ไขปัญหาราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างฝายห้วยละห้า
จังหวัดอุบลราชธานี

- การพัฒนางานด้านการแก้ไขปัญหาภัยแล้งสู่ความยั่งยืนด้านการเกษตร

- การอ�ำนวยควายุติธรรมเชิงรุกแก่ชาวเลราไวย์

- ทุเรียนออนไลน์

- เยียวยาค่าตอบแทนผู้เสียหายและจ�ำเลยในคดีอาญา

- การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี

โดย สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค

โดย ศูนย์บริการประชาชน ส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี

โดย ส�ำนักคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม กรมสอบสวนคดีพิเศ
โดย ส�ำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจ�ำเลยในคดีอาญา
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

โดย ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวงส�ำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
   กรมพัฒนาที่ดิน
โดย ส�ำนักทรัพยากรน�้ำบาดาลเขต 4 ขอนแก่น กรมทรัพยากรน้บาดาล

โดย กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิสหกรณ์ส�ำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ กรมส่งเสริมสหกรณ์
โดย ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กรมบังคับคดี

