
แบบฟอร์มการสมัครรางวัลคุณภาพแห่งชาติ  
การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 4.0 โดยกลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ 

ค าชี้แจง 
โครงการที่สมัครขอรับรางวัลฯ 

โครงการฯ ด าเนินงานโดย พชอ./พชข. โดยมีเป้าหมายเพ่ือป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
สอดคล้องใน 5 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มโรคติดต่อ กลุ่มโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และวัณโรค กลุ่มโรค
ไม่ติดต่อ กลุ่มการบาดเจ็บ และกลุ่มโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม  

 
เงื่อนไขของโครงการที่สมัครขอรับรางวัลฯ 
1. โครงการฯ มีผลส าเร็จด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เป็นรูปธรรม มีการด าเนินงานอย่างน้อย 1 ปี 

หรือเพ่ิงสิ้นสุดลงอย่างน้อย 1 ปี และไม่เคยได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติมาก่อน 
2. พชอ./พชข. สมัครขอรับรางวัลมากกว่า 1 โครงการ โดยเป็นโครงการที่ไม่ด าเนินงานในกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน  
3. โครงการมีผลการประเมินตนเอง คะแนนรวมทุกหมวด ไม่ต่ ากว่า 350 คะแนน 
 
วิธีการสมัครขอรับรางวัลฯ 

กรอกแบบฟอร์มสมัครขอรับรางวัลฯ บน Website กรมควบคุมโรค ที่ 
https://ddc.moph.go.th/dir/ ซึ่งประกอบด้วย 2 ขั้นตอน 

ขั้นตอนที่  1 ประเมินตนเอง (แบ่งเป็น  7 หมวด รวม  22 ข้อ คะแนนเต็ม 500 คะแนน)   
โดยโครงการฯ ที่สามารถสมัครขอรับรางวัลได้ ต้องมีผลการประเมินตนเองไม่ต่ ากว่า 350 คะแนน  

ขั้นตอนที่ 2 โครงการที่มีผลการประเมินตนเองไม่ต่ ากว่า 350 คะแนน อธิบายรายละเอียดใน  
7 หมวด รวม 22 ข้อ  

 
เงื่อนไขการประเมินตนเอง  

ผู้สมัครท าเครื่องหมาย √ ในแต่ละหัวข้อและอธิบายข้อมูลที่ พชอ./พชข. ได้ด าเนินการจริง  
โดยค าถามแต่ละข้อมี 3 ระดับ เริ่มต้นไต่บันไดจากระดับเงิน และสูงขึ้นไปเป็นระดับทอง จนถึงสูงสุดคือ ระดับ
เพชร การไปถึงระดับทองได้ ต้องผ่านระดับเงินก่อน หรือการไปถึงระดับเพชร ต้องผ่านระดับเงิน และระดับทอง 

 
ช่วงเวลาการสมัครขอรับรางวัลฯ และการพิจารณาตัดสินรางวัล 

กุมภาพันธ์-มีนาคม 2564 กรอกแบบฟอร์มสมัครขอรับรางวัลฯ บน Website กรมควบคุมโรค 
มีนาคม-เมษายน 2564 คณะท างานฯ กลั่นกรองรายละเอียดในแบบฟอร์มสมัครขอรับรางวัล 
มีนาคม-เมษายน 2564 คณะท างานฯ เยี่ยม พชอ./พชข.  
เมษายน-พฤษภาคม 2564 สรุปผลการเยี่ยมส ารวจ 
มิถุนายน 2564  คณะกรรมการฯ ระดับชาติ พิจารณาตัดสินรางวัลฯ 
กันยายน 2564  ประกาศผลการตัดสินรางวัล 

หมายเหตุ    ระยะเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 
ติดต่อสอบถาม 
โทรศัพท์ : 0 2590 3175 (กลุ่มพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน กองนวัตกรรมและวิจัย กรมควบคุมโรค) 
E-mail: standards.ddc@gmail.com       
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ข้อมูลโครงการที่สมัครขอรับรางวัล 

1. ชื่อโครงการ             
2. ประเภทกลุ่มโรคและภัยสุขภาพที่เป็นผลลัพธ์ของโครงการ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

(   ) โรคติดต่อ  
(   ) กลุ่มโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และวัณโรค 
(   ) กลุ่มโรคไม่ติดต่อ  
(   ) กลุ่มการบาดเจ็บ  
(   ) กลุ่มโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม  

3. ชื่อ พชอ./พชข.        ชื่อจังหวัด     
4. วัน/เดือน/ปี ท่ีได้รับอนุมัติโครงการ           
5. ผู้จัดท าโครงการ  

5.1 ชื่อ-นามสกุล (ประธานกรรมการ พชอ./พชข.)         
ต าแหน่ง              
หน่วยงาน            
เบอร์โทรศัพท์    โทรสาร           
โทรศัพท์มือถือ     e-mail         

5.2 ชื่อ-นามสกุล (เลขานุการ พชอ./พชข.)          
ต าแหน่ง              
หน่วยงาน            
เบอร์โทรศัพท์    โทรสาร        
โทรศัพท์มือถือ     e-mail         

5.3 ชื่อ-นามสกุล (ผู้ประสานงานโครงการ)          
ต าแหน่ง              
หน่วยงาน            
เบอร์โทรศัพท์    โทรสาร        
โทรศัพท์มือถือ     e-mail         

5.4 รายชื่อผู้จัดท าโครงการ (กรอกเพ่ิมเติมได้ ถ้ามีรายชื่อมากกว่า 3 ท่าน) 
หมายเหตุ  

1. โปรดแนบ File ที่สแกนหนังสือน าส่งแบบฟอร์มที่ประธานกรรมการ พชอ./พชข. ลงนาม 
2. กรุณากรอกข้อมูลผู้ประสานงานโครงการให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ในการติดต่อกลับ 
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รายละเอียดโครงการที่สมัครขอรับรางวัล 

โปรดอธิบายวิธีการและผลงานที่เกิดข้ึนในแต่ละหัวข้อ ไม่เกิน  4,000 ตัวอักษรรวมเว้นวรรค (หรือประมาณ  

1 หน้ากระดาษ) 

 
การประเมินหมวด 1 – 6 เป็นหมวดกระบวนการหรือหมวดปฏิบัติการ พิจารณาโดยหลักการดังนี้ 
ระดับ เงิน หมายถึง โครงการฯ มีแนวทางการด าเนินการที่เป็นระบบและถ่ายทอดเพ่ือน าไปปฏิบัติ 

(Approach and Deployment) 
ระดับ ทอง หมายถึง โครงการฯ มีการด าเนินงานใน ระดับเงิน และมีการทบทวนแนวทางการ

ด าเนินงาน (learning) แนวทางสอดคล้องกับเป้าประสงค์ด้านโรคและภัยสุขภาพของประเทศ พชอ./พชข.  
ระดับ เพชร หมายถึง โครงการฯ มีการด าเนินงานใน ระดับเงิน และ ระดับทอง และมีการ 

บูรณาการกับส่วนงานต่างๆ เกิดประโยชน์ต่อประชาชน (Integration)  
 
หมวด 1 ภาวะผู้น า (Leadership) 
 
หัวข้อ 1.1 การสร้างเป้าหมายร่วมกัน 
(   ) ระดับ เงิน 300 คะแนน  

ประธาน พชอ./พชข. มีแนวทางการน าทีมสร้างเป้าหมายร่วมกัน 
 
(   ) ระดับ ทอง 400 คะแนน 

ประธาน พชอ./พชข. มีการใช้แนวทางการน าทีมสร้างเป้าหมายร่วมกัน โดยค านึงถึงความต้องการของ
ประชาชน  

 
 (   ) ระดับ เพชร 500 คะแนน  

ประธาน พชอ./พชข. น าทีมสร้างเป้าหมายร่วมกัน โดยค านึงถึงความต้องการของประชาชนซึ่งสอดคล้องกับ
สภาพปัญหาของพ้ืนที่   
 
ค าอธิบาย  
______________________________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________________________ 

 



- 4 - 
 
หัวข้อ 1.2 การมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ (Results based management) โดยการสร้างการมีส่วนร่วมของบุคคล

ภายในและภายนอกพ้ืนที่ 
(   ) ระดับ เงิน 300 คะแนน  

โครงการฯ มีแนวทางการส่งเสริมให้มีการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นบุคคลภายนอก พชอ./พชข. เพ่ือน า
ข้อเสนอแนะมาพัฒนางาน รวมทั้งมีแนวทางส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมให้การด าเนินงาน
บรรลุผลสัมฤทธิ์ 

 
(   ) ระดับ ทอง 400 คะแนน  

การด าเนินงานโครงการฯ มีการใช้แนวทางการส่งเสริมให้ที่ปรึกษาและบุคคลภายนอกและภายใน รวมทั้ง
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงงานที่น าไปสู่ผลสัมฤทธิ์   

 
 (   ) ระดับ เพชร 500 คะแนน  

การด าเนินงานโครงการฯ มีการเสริมพลังให้เครือข่ายและผู้มีส่วนได้เสีย ร่วมสนับสนุนและขับเคลื่อน
โครงการ จนบรรลุเป้าหมาย โดยเครือข่ายและผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม ครบ 5 ระดับ (การให้ข้อมูลข่าวสาร 
การปรึกษาหารือ การเข้ามามีบทบาท ความร่วมมือ และการเสริมอ านาจ) 
 
ค าอธิบาย  
______________________________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________________________ 
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หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic plan) หรือการวางแนวทางที่ท าให้บรรลุเป้าหมายของ
โครงการฯ  
 
หัวข้อ 2.1 แผนปฏิบัติการของโครงการฯ ที่ขับเคลื่อนลงไปทุกภาคส่วน โดยผ่านเครอืข่ายทั้งภายในและ

ภายนอก 
(   ) ระดับ เงิน 300 คะแนน  

มีแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการของโครงการฯ สนับสนุนความส าเร็จ และแผนปฏิบัติการของโครงการฯ 
สื่อสารสู่การปฏิบัติไปยังทุกกลุ่ม ทั้งภายในและภายนอก 

 
 (   ) ระดับ ทอง 400 คะแนน  

มีการใช้แนวทางแผนปฏิบัติการของโครงการฯ มีการด าเนินงานเน้นการเกิดประสิทธิภาพ (ท าน้อยได้ มาก 
หรือท ากิจกรรมเดียวสามารถเกิดประโยชน์ในหลายงาน ซึ่งแสดงถึงกิจกรรมใดที่คุ้มค่า)  

 
(   ) ระดับ เพชร 500 คะแนน  

บูรณาการการใช้ทรัพยากร หรือวางแผนการใช้ทรัพยากรให้สัมพันธ์กัน (บูรณาการร่วมกันใช้เงินน้อยกว่า 
ได้ผลมากกว่า เช่น โครงการการลดใช้สารเคมีเกษตร ท าให้สุขภาพดี ส่งผลให้สิ่งแวดล้อมดี สังคมดี) 

 
ค าอธิบาย  
______________________________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________________________ 
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หัวข้อ 2.2 การติดตามผลของการบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ (Targets) และการรายงานผลอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
(   ) ระดับ เงิน 300 คะแนน  

มีแนวทางการติดตามผลการด าเนินงานของโครงการฯ เมื่อเทียบกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และเผยแพร่ 
ผลการด าเนินงานให้เครือข่ายทั้งภายในและภายนอก  

 
 (   ) ระดับ ทอง 400 คะแนน  

มีการใช้แนวทางการติดตาม ทบทวนแผน และพิจารณาการท าตามแผนเดิม หรือปรับปรุงแผน ซึ่งหลังจาก
ทบทวนแล้วอาจไม่จ าเป็นต้องปรับปรุง 

 
 (   ) ระดับ เพชร 500 คะแนน  

วิเคราะห์ผลการด าเนินงานและน าผลการวิเคราะห์มาปรับกลยุทธ์ในเชิงรุกท่ีทันต่อสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลง 
(SWOT เป็นระยะๆ เช่น ช่วงเริ่มต้นแผนกลยุทธ์มีโอกาสอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่เมื่อเวลาผ่านไปพบว่าโอกาส
เปลี่ยนแปลงไป) โดนแนบผลการวิเคราะห์ประกอบการพิจารณา 

 
ค าอธิบาย  
______________________________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________________________ 
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หมวด 3 การมุ่งเน้นประชาชน (People focus)  
 
หัวข้อ 3.1 ระบบข้อมูลและสารสนเทศด้านการบริการประชาชนที่ทันสมัย รวดเร็วและเข้าถึงในทุกระดับ 
(   ) ระดับ เงิน 300 คะแนน  

โครงการฯ มีแนวทางการรวบรวมข้อมูลตามความต้องการ หรือความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย อย่างเป็นระบบ โดยมีการรวบรวมทั้งเชิงรุก เช่น การสัมภาษณ์ การส ารวจ และเชิงรับ เช่น การ
ร้องเรียนทางโทรศัพท์หรือช่องทางต่างๆ 

 
(   ) ระดับ ทอง 400 คะแนน  

โครงการฯ ใช้แนวทางการรวบรวมข้อมูลความต้องการหรือความคาดหวังมาวิเคราะห์เป็นสารสนเทศ 
น าเสนอท่ีประชุม เพ่ือน ามาวางแผนการปรับปรุงงาน 

 
 (   ) ระดับ เพชร 500 คะแนน  

โครงการฯ สามารถน าผลการวิเคราะห์ความต้องการหรือความคาดหวังที่มาปฏิบัติ และได้มีการปรับปรุง
บริการประชาชนด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย รวดเร็วมากยิ่งขึ้น และมีประชาชนเข้าถึงเพ่ิมมากข้ึนในทุกระดับ  

 
ค าอธิบาย  
______________________________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________________________ 
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หัวข้อ 3.2 การประเมินผลความพึงพอใจ และความผูกพันของกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(   ) ระดับ เงิน 300 คะแนน  

โครงการฯ มีแนวทางการเตรียมการจัดเก็บข้อมูลความพึงพอใจของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่าง
เป็นระบบ เช่น มีการจัดท าคู่มือแนวทางการจัดเก็บข้อมูล ขนาดตัวอย่าง อย่างน้อย 30 คนข้ึนไป และมี
แบบสอบถามที่มีความน่าเชื่อถือ  

 
 (   ) ระดับ ทอง 400 คะแนน  

โครงการฯ ใช้แนวทางการจัดเก็บข้อมูลความพึงพอใจของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยกลุ่มเป้าหมาย
ให้ความร่วมมือตอบแบบส ารวจ หรือให้ข้อมูลเพ่ือน าไปใช้ประเมินผลความพึงพอใจในโครงการฯ  

 
(   ) ระดับ เพชร 500 คะแนน  

1. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจมาใช้ในการปรับปรุงการด าเนินงานให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียมีความพึงพอใจมากข้ึน 

2. มีการประเมินความผูกพัน โดยผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการฯ ให้การสนับสนุนโครงการฯ 
หรือจัดบริการต่อ ภายหลังการใช้บริการที่จัดให้ หรือหลังจากมีส่วนร่วมในโครงการ เช่น การบอกต่อ หรือ
ยินดีเป็นอาสาสมัคร น าประสบการณ์มาช่วย พชอ./พชข. ท าให้ช่วยเพิ่มเครือข่าย เพิ่มคนสนับสนุนโครงการ 
พชอ./พชข. 

 
ค าอธิบาย  
______________________________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________________________ 
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หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ (Measurement, analysis and knowledge 
management) 
 
หัวข้อ 4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการแก้ปัญหา และตอบสนองทันเวลา อย่างมีประสิทธิภาพ 
(   ) ระดับ เงิน 300 คะแนน  

โครงการฯ มีแนวทางการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลของพ้ืนที่เพ่ือการด าเนินงาน 
 
(   ) ระดับ ทอง 400 คะแนน  

โครงการฯ ใช้แนวทางการรวบรวมข้อมูลและมีการทบทวนการวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมไว้เพ่ือค้นหาสาเหตุ  
 
 (   ) ระดับ เพชร 500 คะแนน  

โครงการฯ น าผลการวิเคราะห์ข้อมูลมาใช้ประโยชน์เพื่อออกแบบกิจกรรมที่สามารถแก้ไขปัญหา หรือ
ติดตามความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหา  
 
ค าอธิบาย  
______________________________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________________________ 
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หัวข้อ 4.2 การจัดการความรู้ และการสร้างองค์ความรู้ในการแก้ไขปัญหา 
(   ) ระดับ เงิน 300 คะแนน  

โครงการฯ มีแนวทางการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่อย่างเป็นระบบเพื่อใช้ในการเรียนรู้ และพัฒนา 
ซึ่งกระบวนการมีกิจกรรมหลัก ได้แก่ การรวบรวมความรู้ การถ่ายทอดความรู้ และแบ่งปันความรู้ภายใน
พ้ืนที่ 

 
 (   ) ระดับ ทอง 400 คะแนน  

โครงการฯ ใช้แนวทางการจัดการความรู้ โดยมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก
พ้ืนที่ เพื่อค้นหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่ส าเร็จแล้วในพ้ืนที่อ่ืนๆ และมีการส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้
ในองค์กร 

 
 (   ) ระดับ เพชร 500 คะแนน  

โครงการฯ ใช้ประโยชน์จากการจัดการความรู้ที่ท าให้เกิดการพัฒนาหรือนวัตกรรมใหม่ ที่ พชอ./พชข. 
จัดท าขึ้น เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ (Outcomes) ที่ดีสู่การบริการประชาชนที่ดียิ่งขึ้น 
 
ค าอธิบาย  
______________________________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________________________ 
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หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร (Workforce focus) 
 
หัวข้อ 5.1 แผนพัฒนาบุคลากรและทีมงานเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ 
(   ) ระดับ เงิน 300 คะแนน  

โครงการฯ มีแนวทางการชักชวนและแผนพัฒนาบุคลากร ทีมงานเครือข่ายตามบริบท พชอ./พชข. เพ่ือมา
ด าเนินการและสนับสนุนการท างานเพ่ือประโยชน์สูงสุดของพ้ืนที่ 

 
 (   ) ระดับ ทอง 400 คะแนน  

โครงการฯ ใช้แนวทางการชักชวนและแผนพัฒนาบุคลากร และทีมงานเครือข่ายตามบริบท พชอ./พชข. 
เพ่ือมาด าเนินการและสนับสนุนการท างานของโรคและภัยสุขภาพ ในยุคความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 

 
 (   ) ระดับ เพชร 500 คะแนน  

โครงการฯ มีการน าผลการชักชวนและผลการพัฒนาบุคลากรและทีมงานเครือข่ายมาพัฒนาบุคลากรและ
ทีมงานเครือข่ายให้มีสมรรถนะที่จ าเป็นต่อการด าเนินกิจกรรมในโครงการเพ่ือป้องกันควบคุมโรคและภัย
สุขภาพให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคความก้าวทางเทคโนโลยี 
 
ค าอธิบาย  
______________________________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________________________ 
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หัวข้อ 5.2 สร้างวัฒนธรรมการท างานที่ดี และเกิดความร่วมมือในการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
(   ) ระดับ เงิน 300 คะแนน  

โครงการฯ มีแนวทางการสร้างวัฒนธรรมการท างานท่ีดี และความร่วมมือกับเครือข่ายในการป้องกันควบคุม
โรคและภัยสุขภาพ 

 
 (   ) ระดับ ทอง 400 คะแนน  

โครงการฯ มีการใช้แนวทางการสร้างวัฒนธรรมการท างานที่ดีและความร่วมมือกับเครือข่าย ให้บุคลากร
และเครือข่ายน าเสนอความคิดและสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์  
 

 (   ) ระดับ เพชร 500 คะแนน  
โครงการฯ มีการน าผลการสร้างวัฒนธรรมการท างานที่ดีและความร่วมมือกับเครือข่าย ท าให้เกิดผลงานที่
โดดเด่นในการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ  
 
ค าอธิบาย  
______________________________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________________________ 
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หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ (Operational focus) 
 
หัวข้อ 6.1 กระบวนการท างานที่เชื่อมโยงตั้งแต่ต้นจนจบ เพื่อน าไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
(   ) ระดับ เงิน 300 คะแนน  

โครงการฯ มีแนวทางการวิเคราะห์ข้ันตอนของกระบวนการ โดยวิเคราะห์เชื่อมโยงตั้งแต่ต้นจนจบ
กระบวนการ  

 
 (   ) ระดับ ทอง 400 คะแนน  

1. โครงการฯ มีการใช้แนวทางการวิเคราะห์ขั้นตอนของกระบวนการ การติดตามก ากับกระบวนการท างาน
และปรับปรุงกระบวนการใหม่ๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ต่อการลดโรคและภัยสุขภาพของพ้ืนที่อย่าง
สม่ าเสมอ รวมทั้ง ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยและข้อมูลร่วมกับเครือข่ายภายนอกเพ่ือ
รายงานผลอย่างรวดเร็ว ฉับไว 

2. กิจกรรมโครงการฯ สอดคล้องคู่มือ แนวทาง มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง หรือใช้นวัตกรรมที่สร้างข้ึนใหม่ 
 
(   ) ระดับ เพชร 500 คะแนน  

โครงการฯ มีการขับเคลื่อนโดยสอดคล้องกับเป้าหมาย ผลลัพธ์การลดโรคและภัยสุขภาพตามเป้าหมายใน
หมวด 7 และมีกระบวนการใหม่สามารถลดขั้นตอนการท างานหรือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานที่ดีขึ้น เกิด
ผลลัพธ์ที่มีคุณค่าแก่ประชาชน  
 
ค าอธิบาย  
______________________________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________________________ 
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หัวข้อ 6.2 การสร้างนวัตกรรมในการปรับปรุงผลผลิตกระบวนการ และการบริการ  
(   ) ระดับ เงิน 300 คะแนน  

โครงการฯ มีแนวทางการสร้างนวัตกรรมในการปรับปรุงการด าเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
 
(   ) ระดับ ทอง 400 คะแนน  

โครงการฯ มีการใช้แนวทางการสร้างนวัตกรรมในการปรับปรุงงาน และขยายผลต่อยอด เครือข่ายหรือ
ประชาชนกลุ่มอ่ืน  

 
 (   ) ระดับ เพชร 500 คะแนน  

โครงการฯ มีการใช้ประโยชน์จากการสร้างนวัตกรรม สามารถแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่และลดโรคและภัย
สุขภาพได้ 

 
ค าอธิบาย  
______________________________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________________________ 
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หมวด 7 ผลลัพธ์การด าเนินการ (Results)  

การประเมินผลลัพธ์การด าเนินโครงการฯ ใช้หลักการดังนี้ 
ระดับ เงิน หมายถึง โครงการฯ มีระดับผลงานที่เชื่อมโยงกับการลดโรคและภัยสุขภาพ โดยบรรลุ

เป้าหมายและตัวชี้วัดตามท่ี พชอ./พชข. ได้ก าหนดไว้ (Level) 
ระดับ ทอง หมายถึง โครงการฯ มีระดับผลงานที่เชื่อมโยงกับการลดโรคและภัยสุขภาพ โดยบรรลุ

เป้าหมายและตัวชี้วัดตามที่ พชอ./พชข. ก าหนด  และค่าผลงานตามตัวชี้วัดมีแนวโน้มดีขึ้น อย่างน้อยใน 3 
ช่วงเวลาของการวัดผล ซึ่งสอดคล้องกับช่วงเวลาที่ใช้ประเมินโรคและภัยสุขภาพ (Trend) 

ระดับ เพชร หมายถึง โครงการฯ มีระดับผลงานที่เชื่อมโยงกับการลดโรคและภัยสุขภาพ โดยบรรลุ
เป้าหมายและตัวชี้วัดตามที่ พชอ./พชข. ก าหนด  และผลงานตามตัวชี้วัดสูงกว่าค่า  Benchmark โดย
เปรียบเทียบกับผลงานของอ าเภอในจังหวัดหรือเขตอ่ืนที่มีผลงานเป็นเลิศ 
  
หัวข้อ 7.1 ความส าเร็จของการเป็นต้นแบบ หรือแบบอย่างท่ีดี 

เชื่อมโยงกับหมวด 1 ภาวะผู้น า (ต้นแบบผู้บริหารหรือหน่วยงาน)  
 (   ) ระดับ เงิน 300 คะแนน  

ผู้น า/บุคลากร/หน่วยงานได้รับรางวัลเกี่ยวกับการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ โดยเป็นการยกย่อง
จากจังหวัด 
 
(   ) ระดับ ทอง 400 คะแนน  

ผู้น า/บุคลากร/หน่วยงานได้รับรางวัลเกี่ยวกับการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ โดยเป็นการยกย่อง
จากเขต 
 

(   ) ระดับ เพชร 500 คะแนน  
ผู้น า/บุคลากร/หน่วยงานได้รับรางวัลเกี่ยวกับการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ โดยเป็นการยกย่อง

จากกรม/กระทรวง 
 
ค าอธิบาย  
______________________________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________________________ 
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หัวข้อ 7.2 ความส าเร็จของการสร้างผลผลิต (Outputs) ของโครงการเชื่อมโยงกับการลดโรค ลดภัยสุขภาพ 

เชื่อมโยงกับ หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (เพ่ือสะท้อนคุณภาพของโครงการ) 
 (   ) ระดับ เงิน 300 คะแนน  

โครงการฯ มีระดับผลงานที่เชื่อมโยงกับการลดโรคและภัยสุขภาพ ซึ่งบรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัดตามท่ี 
พชอ./พชข. ก าหนด 

 
(   ) ระดับ ทอง 400 คะแนน  

โครงการฯ มีระดับผลงานที่เชื่อมโยงกับการลดโรคและภัยสุขภาพ ซึ่งบรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัดตามท่ี 
พชอ./พชข. ก าหนด  และค่าผลงานตามตัวชี้วัดมีแนวโน้มดีขึ้น อย่างน้อยใน 3 ช่วงเวลาของการวัดผล 
 

(   ) ระดบั เพชร 500 คะแนน  
โครงการที่สมัครรับรางวัลฯ มีระดับผลงานที่เชื่อมโยงกับการลดโรคและภัยสุขภาพ ซึ่งบรรลุเป้าหมายและ
ตัวชี้วัดตามท่ี พชอ./พชข. ก าหนด  และผลงานตามตัวชี้วัดสูงกว่าค่า Benchmark (เปรียบเทียบกับผลงาน
ของอ าเภอในจังหวัดหรือเขตอ่ืนที่มีผลงานเป็นเลิศ) 
 
ค าอธิบาย  
______________________________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________________________ 
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หัวข้อ 7.3 การให้ความส าคัญกับ ผู้รับการบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีทัศนคติ และความรู้สึกต่อ

โครงการ เชื่อมโยงกับ หมวด 3 การมุ่งเน้นประชาชน 
 (   ) ระดับ เงิน 300 คะแนน  

โครงการฯ สามารถบรรลุค่าเป้าหมายด้าน 
1. โครงการฯ มีระดับผลงานความพึงพอใจของผู้รับการบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งบรรลุเป้าหมาย

และตัวชี้วัดตามท่ี พชอ./พชข. ก าหนด  
2. โครงการฯ มีระดับผลงานความผูกพันและความร่วมมือ ซึ่งบรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัดตามที่ พชอ./

พชข. ก าหนด 
 
 (   ) ระดับ ทอง 400 คะแนน  

โครงการฯ สามารถบรรลุค่าเป้าหมายด้าน 
1. โครงการฯ มีระดับผลงานความพึงพอใจของผู้รับการบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ซึ่งบรรลุเป้าหมาย

และตัวชี้วัดตามที่ พชอ./พชข. ก าหนด  และค่าผลงานตามตัวชี้วัดมีแนวโน้มดีขึ้น อย่างน้อยใน 3 
ช่วงเวลาของการวัดผล 

2. โครงการฯ มีระดับผลงานความผูกพัน และความร่วมมือ โดยมีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างน้อยใน 3 ช่วงเวลา
ของการวัดผล หรือมีประสิทธิภาพของการจัดการข้อร้องเรียน และมีแนวทางในการปรับเปลี่ยนบริการที่
เกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการ 

 
 (   ) ระดับ เพชร 500 คะแนน  

โครงการที่สมัครรางวัล สามารถบรรลุค่าเป้าหมายที่โครงการตั้งไว้ ในด้าน 
1. โครงการฯ มีระดับผลงานความพึงพอใจของผู้รับการบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
2. โครงการฯ มีระดับผลงานความผูกพัน และความร่วมมือ โดยผลงานสูงกว่าค่า Benchmark 

(เปรียบเทียบกับผลงานของอ าเภอในจังหวัดหรือเขตอ่ืนที่มีผลงานเป็นเลิศ)  
 

ค าอธิบาย  
______________________________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________________________ 
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หัวข้อ 7.4 ผลผลิต ผลลัพธ์ และความยั่งยืน 

บทเรียนที่ได้รับจากการด าเนินโครงการฯ  
(   ) ระดับ เงิน 300 คะแนน  

โครงการฯ มีระดับผลงานการถอดบทเรียนในการด าเนินโครงการอย่างน้อย 1 เรื่อง ซึ่งในโครงการต้องมีระดับ
ผลงานที่เชื่อมโยงกับการลดโรคและภัยสุขภาพ โดยบรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัดตามท่ี พชอ./พชข. ได้ก าหนดไว้ 
(Level) 
 
(   ) ระดับ ทอง 400 คะแนน  

โครงการฯ มีระดับผลงานการถอดบทเรียนในการด าเนินโครงการอย่างน้อย 1 เรื่อง ซึ่งในโครงการต้องมีระดับ
ผลงานที่เชื่อมโยงกับการลดโรคและภัยสุขภาพ โดยบรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัดตามท่ี พชอ./พชข. ได้ก าหนดไว้ 
โดยมีแนวโน้มดีขึ้นอย่างน้อยใน 3 ช่วงเวลาของการวัดผล  
 
(   ) ระดับ เพชร 500 คะแนน  

โครงการฯ มีระดับผลงานการถอดบทเรียนในการด าเนินโครงการอย่างน้อย 1 เรื่อง ซึ่งในโครงการต้อง
มีระดับผลงานที่เชื่อมโยงกับการลดโรคและภัยสุขภาพ โดยบรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัดตามที่ พชอ./พชข.  
ได้ก าหนดไว้ และผลงานตามตัวชี้วัดสูงกว่าค่า Benchmark เปรียบเทียบกับผลงานของอ าเภอในจังหวัดหรือเขต
อ่ืนที่มีผลงานเป็นเลิศ 
 

ค าอธิบาย  
______________________________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________________________ 
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หัวข้อ 7.5 ความส าเร็จของการด าเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากรของโครงการ 

เชื่อมโยงกับ หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร  
 (   ) ระดับ เงิน 300 คะแนน  

โครงการฯ มีระดับผลงานการพัฒนาบุคลากรและทีมงานเครือข่าย ที่เชื่อมโยงกับการลดโรคและภัยสุขภาพ โดย
บรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัดตามที่ พชอ./พชข. ได้ก าหนดไว้ (Level) 

 
(   ) ระดับ ทอง 400 คะแนน  

โครงการฯ มีระดับผลงานการพัฒนาบุคลากรและทีมงานเครือข่าย การถอดบทเรียนในการด าเนินโครงการอย่างน้อย 
1 เรื่อง ซึ่งในโครงการต้องมีระดับผลงานที่เชื่อมโยงกับการลดโรคและภัยสุขภาพ โดยมีแนวโน้มดีขึ้นอย่าง
น้อยใน 3 ช่วงเวลาของการวัดผล  

 
(   ) ระดับ เพชร 500 คะแนน  

โครงการฯ มีระดับผลงานการพัฒนาบุคลากรและทีมงานเครือข่าย การถอดบทเรียนในการด าเนินโครงการอย่างน้อย 
1 เรื่อง ซึ่งในโครงการต้องมีระดับผลงานที่เชื่อมโยงกับการลดโรคและภัยสุขภาพ และผลงานตามตัวชี้วัดสูง
กว่าค่า Benchmark เปรียบเทียบกับผลงานของอ าเภอในจังหวัดหรือเขตอ่ืนที่มีผลงานเป็นเลิศ  
 
ค าอธิบาย  
______________________________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________________________ 
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หัวข้อ 7.6 ความส าเร็จของการด าเนินงานที่สามารถลดขั้นตอนการด าเนินงาน สร้างนวัตกรรม  

เชื่อมโยงกับหมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ 
 
(   ) ระดับ เงิน 300 คะแนน  

โครงการฯ มีระดับผลงานที่สามารถแสดงถึงการลดขั้นตอนการท างาน หรือลดรอบเวลาของการท างานของ
หน่วยงานที่เป็นเครือข่าย ที่เชื่อมโยงกับการลดโรคและภัยสุขภาพ โดยบรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัดตามที่ 
พชอ./พชข. ได้ก าหนดไว้ (Level) 

 
(   ) ระดับ ทอง 400 คะแนน  

โครงการฯ มีระดับผลงานที่สามารถแสดงถึงการลดขั้นตอนการท างาน หรือลดรอบเวลาของการท างานของ
หน่วยงานที่เป็นเครือข่าย ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยใน 3 ช่วงเวลาของการวัดผล 
 

(   ) ระดับ เพชร 500 คะแนน  
โครงการฯ มีระดับผลงานที่สามารถแสดงถึงการลดขั้นตอนการท างาน หรือลดรอบเวลาของการท างานของ
หน่วยงานที่เป็นเครือข่าย สูงกว่าหรือค่าเทียบ Benchmark (เปรียบเทียบกับผลงานของอ าเภอในจังหวัด
หรือเขตอ่ืนที่มีผลงานเป็นเลิศ) 
 
ค าอธิบาย  
______________________________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________________________ 
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หัวข้อ 7.7 ความส าเร็จของโครงการฯ ที่บรรลุผลลัพธ์ (Outcomes) ที่ต้องการ ซึ่งสะท้อนถึงสิ่งที่ชุมชน

ได้รับจากการแก้ปัญหาต่อโรคและภัยสุขภาพ  
  

(   ) ระดับ เงิน 300 คะแนน  
โครงการฯ มีระดับผลการด าเนนิงาน แก้ไขผลกระทบด้านโรคและภัยสุขภาพ 

 
(   ) ระดับ ทอง 400 คะแนน  

โครงการฯ มีระดับผลงานที่บรรลุผลกระทบด้านโรคและภัยสุขภาพ และเศรษฐกิจ หรือสังคม หรือ
สิ่งแวดล้อมเชื่อมโยงกับการลดโรคและภัยสุขภาพ โดยบรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัดตามท่ี พชอ./พชข. 
ก าหนด  และค่าผลงานตามตัวชี้วัดมีแนวโน้มดีขึ้น อย่างน้อยใน 3 ช่วงเวลาของการวัดผล ซึ่งสอดคล้องกับ
ช่วงเวลาที่ใช้ประเมินโรคและภัยสุขภาพ  

 
(   ) ระดับ เพชร 500 คะแนน  

โครงการฯ มีระดับผลงานที่บรรลุผลกระทบด้านโรคและภัยสุขภาพ และเศรษฐกิจ หรือสังคม หรือ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งคุณภาพชีวิตของประชาชนเชื่อมโยงกับการลดโรคและภัยสุขภาพ โดยบรรลุเป้าหมาย
และตัวชี้วัดตามท่ี พชอ./พชข. ก าหนด  และผลงานตามตัวชี้วัดสูงกว่าค่า Benchmark โดยเปรียบเทียบกับ
ผลงานของอ าเภอในจังหวัดหรือเขตอ่ืนที่มีผลงานเป็นเลิศ 
 
ค าอธิบาย  
______________________________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

สิ้นสุดการกรอกใบสมัคร 
 

 


