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การถอดบทเรียน.....เรื่อง

       เขียนอย่างไรให้ได้รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ คลินิก NCD คุณภาพ
(โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง)        และ

      การปฏิบัติราชการอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม

ที่ปรึกษา

บรรณาธิการ

ลิขสิทธิ์และเผยแพร่โดย
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ถนนติวำนนท์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0 2590 3979 โทรสำร 0 2951 0363
www.thaincd.com, www.facebook.com/thaincd

พิมพ์ครั้งที่ 1 :  สิงหำคม 2560
จ�ำนวนพิมพ์  : 100 เล่ม
ISBN  :  978-616-11-3430-3
พิมพ์ที่  : ส�ำนักพิมพ์อักษรกรำฟฟิคแอนด์ดีไซน ์กรุงเทพฯ

คุณธาริณี  พังจุนันท์ ส�านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

คุณปิยนุช  จันทร์อักษร ส�านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
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 “มือสมัครเล่น: เขียนอย่างไรให้ได้รางวัล
บริการภาครฐัแห่งชาต ิคลนิิก NCD คณุภาพ 
(โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง)”

“การปฏิบัตริาชการอย่างมคีณุธรรม จรยิธรรม”



 การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)              

ในภาพรวมองค์กร คือ กระบวนการในการพัฒนาคุณภาพ พัฒนาคน                

ให้ดี ให้เก่งกว่าเดมิ โดยบรหิาร และจดัการความรูอ้ย่างเป็นระบบเป็นขัน้ตอน 

ตัง้แต่การระบคุวามรูท้ีจ่�าเป็นขององค์กร การจดัเกบ็รวบรวมความรูท้ัง้หมด 

ทัง้ในและนอกองค์กร ทัง้ทีอ่ยูใ่นรปูความรู้ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) 

และความรู้จากบุคคล (Tacit Knowledge) มาจัดให้เป็นหมวดหมู่                

มกีารเผยแพร่ความรู ้การแลกเปลีย่นเรยีนรู ้รวมทัง้สร้างเป็นความรู้ใหม่ๆ 

เพื่อให้บุคลากรสามารถน�าความรู้ที่ได้ไปใช้ และต่อยอดให้เกิดประโยชน์

ในการท�างาน เพื่อให้บรรลุตามเป้าประสงค์ขององค์การ

 ส�าหรับในปี 2560 กลุ่มพัฒนาองค์กร ได้ถอดบทเรียนความรู้

จากบคุคล (Tacit Knowledge) 2 เรือ่ง ได้แก่ “มือสมัครเล่น : เขียนอย่างไร
ให้ได้รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ คลินิก NCD คุณภาพ (โรคเบาหวาน

และโรคความดันโลหิตสูง)” และ “การปฏิบัติราชการอย่างมีคุณธรรม 

จริยธรรม” เพ่ือใช้เป็นแนวทาง และกระตุ้นให้ผู้ที่มีผลงานเด่นสนใจ         

การเขียนผลงานเพือ่ขอรบัรางวลัภาครฐัแห่งชาต ิและเพือ่ส่งเสรมิ บคุลากร 

ส�านกัโรคไม่ตดิต่อรูจ้กัการครองตน ครองคน ครองงาน ส่งผลต่อความสุข

ในการใช้ชีวิต และปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็ง ต่อไป

 

   กลุ่มพัฒนาองค์กร ส�านักโรคไม่ติดต่อ
                                       Organizational Development Section:

                                      Bureau of Non Communicable Diseases

ค�าน�า
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บริการภาครัฐแห่งชาติ 
คลินิก NCD คุณภาพ (โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง)
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เขียนอย่ำงไรให้ได้รำงวัลบริกำรภำครัฐแห่งชำติ คลินิก NCD คุณภาพ 
(โรคเบำหวำนและโรคควำมดันโลหิตสูง)
ผู้รู้   

รำงวัลบริกำรภำครัฐแห่งชำติ

ควำมเป็นมำ

กำรด�ำเนินงำนเพื่อขอรับรำงวัล
ภำครัฐแห่งชำติของส�ำนักโรคไม่ติดต่อ

เกณฑ์กำรพิจำรณำรำงวัล
บริกำรภำครัฐแห่งชำติของ กพร.

ปัญหำอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

สิ่งที่กลุ่มพัฒนำองค์กรจะด�ำเนินงำนต่อ

สิ่งที่อยำกด�ำเนินกำรในอนำคต

ประสบกำรณ์ที่ประทับใจ  



การปฏิบัติราชการอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม
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กำรปฏิบัติรำชกำรอย่ำงมีคุณธรรม จริยธรรม
ผู้รู้

ประโยชน์ของควำมรู้

     ควำมเป็นมำ

         กำรปฏิบัติธรรม และกำรปรับใช้ในกำรท�ำงำน 

             กำรครองตน

     กำรครองคน

                กำรครองงำน

                 ข้อเสนอแนะ

               สิ่งที่อยำกด�ำเนินกำรในอนำคต

           ประสบกำรณ์ที่ประทับใจ  

ภาคผนวก

ทีมถอดบทเรียน 24
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มือสมัครเล่น : เขียนอย่างไรให้ได้
รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ  

คลินิก NCD คุณภาพ 
(โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง)



1“เขียนอย่างไรให้ได้รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ คลินิก NCD คุณภาพ (โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง)”

เขียนอย่างไรให้ได้รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ
คลินิก NCD คุณภาพ

(โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง)

คุณนิตยา  พันธุเวทย์     ผู้เขียนผลงาน
คติประจ�าใจ : ความพยายามอยู่ที่ไหน ความส�าเร็จอยู่ที่นั่น1

คุณจ�าเริญ บุณยรังษี    ผู้ร่วมเขียนผลงาน
คติประจ�าใจ : คิดดี ท�าดี พูดดี2

คุณจริยา ส่งเสียง         ผู้ร่วมเขียนผลงาน
คติประจ�าใจ : ท�างานอย่างมีความสุขแล้วงานจะประสบความส�าเร็จ3

ผู้รู้
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บริการดวยใจ

รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ
Thailand Public Service Awards :  TPSA

สองมือบริการ สีทองอร่าม

ประคองใจ สีแดง

อักษรข้างล่าง “บริการด้วยใจ”

สองมือทอง สื่อให้เห็นถึงความเป็นเลิศ
ในการให้บริการ ใจสีแดง เป็นใจที่เปี่ยมด้วย

ความตั้งใจและมุ่งมั่นในการ ให้บริการประชาชน

สร้างแรงจูงใจกระตุ้น และ ส่งเสริม

ให้บุคลากรส�านักโรคไม่ติดต่อ

เขียนขอรับรางวัลภาครัฐแห่งชาติ
ส่งเข้าประกวดเพิ่มมากขึ้น

สัญลักษณ์ ความหมาย

ประโยชน์ของความรู้
วัตถุประสงค์

 รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ เป็นรางวัล
อันทรงเกียรติที่มอบให้กับหน่วยงานของรัฐ
ที่มีผลการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
เพื่อประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว
โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นที่พึงพอใจ
ดังนั้น หน่วยงานที่ได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติจึงถือได้ว่าเป็นหน่วยงาน
ที่มีผลการท�างานในการยกระดับคุณภาพ การให้บริการที่ประสบผลส�าเร็จ
ซึ่งจะสร้างขวัญก�าลังใจในการปฏิบัติงาน รวมท้ัง กระตุ้นให้หน่วยงานมีความ
มุ่งมั่นและตั้งใจในการท�าหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้น



3“เขียนอย่างไรให้ได้รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ คลินิก NCD คุณภาพ (โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง)”

แจ้งเวียนหนังสือ
เรื่องการเขียนขอรับรางวัล

ภาครัฐแห่งชาติ
ให้แก่ ทุกกลุ่มของ
ส�านักโรคไม่ติดต่อ

ความเป็นมา 

การด�าเนินงานเพื่อขอรับรางวัลภาครัฐแห่งชาติของส�านักโรคไม่ติดต่อ 

 ก้าวแรก คณุนติยา พันธเุวทย์ ได้มาเป็นหวัหน้ากลุม่พฒันาองค์กร ของส�านักโรค-
       ไม่ติดต่อ เมื่อเดือนตุลาคม 2558 บทบาทหน่ึงของกลุ่มพัฒนาองค์กร คือ ท�าอย่างไร?     
    ถึงจะให้เครือข่ายและประชาชน ได้ทราบถึงการท�างานของบุคลากรส�านักโรคไม่ติดต่อ
และการเผยแพร่ผลงานให้เป็นที่ประจักษ์... 
 ตั้งหลัก กลุ่มพัฒนาองค์กร ได้เขียนขอรับรางวัลภาครัฐแห่งชาติส่งเข้าประกวด 
เมื่อปีงบประมาณ 2559 ซึ่งเป็นปีที่กลุ่มพัฒนาองค์กรได้ตั้งขึ้นใหม่ ทีมผู้เขียนยังไม่มีความรู้        
ในการท�างานเขียนผลงานคุณภาพ แต่คุณนิตยา พันธุเวทย์ ซ่ึงรับหน้าที่เป็นหัวหน้ากลุ่มฯ          
มีความมุ่งมั่นเป็นอย่างมาก ท่ีจะเขียนขอรับรางวัลภาครัฐแห่งชาติ ให้ได้รับรางวัลภายใน 2 ปี
 จึงได้ทบทวนบทบาทของส�านัก ซ่ึงมีบทบาทเป็นส�านักวิชาการ มีงานหลัก คือการเฝ้าระวัง        
  การป้องกันควบคมุโรคไม่ตดิต่อและการบาดเจบ็ ฉะนัน้การทีจ่ะด�าเนนิการให้ถงึประชาชนได้นัน้
    ต้องได้รับความร่วมมอืจากเครอืข่าย ในการน�าวชิาการทีส่�านกัถ่ายทอดและเผยแพร่ ไปประยกุต์  
      ใช้ในการด�าเนินการกับพื้นที่

ตั้งที่ปรึกษา
เพื่อคัดเลือกหัวข้อที่มี

ผลงานเป็นที่ประจักษ์ และ
มีความพร้อมในการเขียน 

ซึ่งในแต่ละปีสามารถ
ส่งผลงานได้หลายเรื่อง

เลือกหัวข้อ
โดยทบทวนผลงานในอดีตที่เคยเขียนขอรับรางวัล

ภาครัฐแห่งชาติไปยังกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
กรมควบคุมโรค (กพร.คร.) พบว่ามี 2 เรื่อง                            

คือ คลินิก NCD คุณภาพ และการป้องกันเด็กจมน�้า 
ซึ่งคุณนิตยา พันธุเวทย์ มีความรู้เรื่อง คลินิก NCD คุณภาพ
มาก่อน เนื่องจากเคยเป็นหัวหน้ากลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

และได้ร่วมด�าเนินงานพัฒนา คลินิก NCD คุณภาพ 
กับแพทย์หญิงจรุพีร คงประเสรฐิ และ

ผศ.ดร.ศภุวรรณ มโนสุนทร ประกอบกับการประชุม
คณะท�างานเพื่อคัดเลือก

เรื่องที่จะเขียนขอรับรางวัล มติที่ประชุมคัดเลือก
ส่งเรื่อง คลินิก NCD คุณภาพ 

1 3

2
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เข้าคลินิกแนะน�าการเขียน
ขอรับรางวัลภาครัฐแห่งชาติ

โดย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมควบคุมโรค (กพร.)
มีด�าเนินการ ดังนี้

จัดท�า Timeline เพื่อเตรียมส่งผลงานเข้าประกวด

 ประชุมอบรมการเขียนขอรับรางวัลภาครัฐแห่งชาติ 

วิทยากร คือ อาจารย์กิตฐิณัฐ พนมฤทธิ์ ให้ความรู้เรื่อง 
หลักเกณฑ์การเขียน และน�าเสนอผลงานที่ส่งเข้าประกวด
ขอรับรางวัลภาครัฐแห่งชาติที่ผ่านมา 

ศึกษาเกณฑ์
จากเอกสารการอบรม 

ดาวน์โหลดใน Website และ
เข้าคลินิก

4 5

Clinic

TPSA

กระตุ้นส่งผลงาน
 โดยกลุ่มพัฒนาองค์กรจัดประชุมการเขียนขอรับรางวัลภาครัฐแห่งชาติ เชิญวิทยากร              
มาให้ความรู้แก่บุคลากรส�านักโรคไม่ติดต่อ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และกระตุ้นให้เกิด          
การส่งผลงานมากยิ่งขึ้น ส�าหรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ปี 2559 ประกอบด้วย             
5 ประเภท รางวัล ดังนี้

1) รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการ 
2) รางวัลนวัตกรรมการบริการ 
3) รางวัลการพัฒนาการบริการ
4) รางวัลบริการภาครัฐยอดเยี่ยม
5) รางวัลพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง

6
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7

8

เขียนขอรับรางวัลภาครัฐแห่งชาติ
 ส�าหรับเรื่อง คลินิก NCD คุณภาพ ทีมผู้เขียนได้รวบรวมข้อมูล
จากกลุ่มวิชาการของส�านักโรคไม่ติดต่อ และข้อมูลการด�าเนินงาน
ตามผลลัพธ์คลินิก NCD คุณภาพของโรงพยาบาลต้นแบบ โดยเกณฑ์
ในการพจิารณาเลอืกตัวแทนใช้ข้อมลูการควบคมุโรคเบาหวานไม่ค่อยดใีนภาพประเทศ คือ 
ภาคอีสาน การควบคุมโรคความดันโลหิตสูงไม่ค่อยดีในภาพประเทศ คือ ภาคใต้                     
จึงเลือกโรงพยาบาลที่ด�าเนิน คลินิก NCD คุณภาพ ต้นแบบ ได้แก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยพุราชบ้านดงุ จงัหวัดอุดรธาน ีโรงพยาบาลกาญจนดษิฐ์ จงัหวัดสุราษฎร์ธาน ีแล้วจงึเรยีบเรยีง
เขียนตามแบบฟอร์มและเกณฑ์ที่ก�าหนด โดยมีแพทย์หญิงวราภรณ์ ภูมิสวัสดิ์                         
อาจารย์ สพญ.ดาริกา ก่ิงเนตร และอาจารย์ปัณนษิา จ�ารศัธนเดช เป็นท่ีปรกึษา
ข้อเสนอแนะการเขียนผลงาน มีดังนี้

 ใช้ภาษาเข้าใจง่าย ไม่ควรใช้ศัพท์ทางการแพทย์ 

 ควรเขียนเป็นเรื่องเล่า ไม่ควรเขียนในเชิงวิชาการ

 ขอค�าแนะน�าจากอาจารย์ที่ปรึกษา และหน่วยงานที่มีประสบการณ์              
 ในการเขียนส่งขอรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ 

 สามารถใช้ Microsoft Word ในการนับจ�านวนค�าที่เขียน โดยคลุมด�า               
 ที่ข้อความ แล้วดูจ�านวนค�าจาก word ด้านล่างซ้ายของหน้าจอ
 เนื่องจากเกณฑ์ของการเขียนผลงานส่งเข้าประกวดมีการระบุจ�านวนค�า

น�าส่งผลงานเขียน
เพื่อขอรับรางวัล ได้แก่
 แบบฟอร์มท่ี 1 ใบสมัครรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ
 แบบฟอร์มท่ี 2  แบบฟอร์มประเมนิลกัษณะของผลงานท่ีสมคัรขอรบัรางวลัเบือ้งต้น
 แบบฟอร์มท่ี 3  แบบฟอร์มรายงานผลการด�าเนินงาน
โดยน�าส่งผลงานทัง้ paper และเขยีนใส่ CD ส่งให้กลุม่พัฒนาระบบบรหิาร กรมควบคุมโรค 
(กพร.คร.) เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และให้ข้อเสนอแนะ
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ปรับแก้ผลงาน
ตามที่ กพร.คร. แนะน�า

9 ส่งผลงานเข้าประกวด
ไปยัง กพร.คร. เป็นผู้รวบรวมผลงาน

ของทั้งกรมควบคุมโรค ส่งถึงคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ต่อไป

ประกาศผล
โดย ก.พ.ร. ได้ประกาศรายชื่อผลงานที่อยู่ในเกณฑ์ ผ่านการประเมินรางวัลบริการ      
ภาครัฐแห่งชาติประจ�าปี พ.ศ. 2559 รอบแรก ซึ่งผลงาน “คลินิก NCD คุณภาพ            

(โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง)” อยู่ในกลุ่มผลงานที่อยู่ในเกณฑ์ได้รับรางวัล 
“ระดับดี/ดีเด่น” ซึ่งจะได้รับการตรวจประเมิน ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน (Site Visit) ต่อไป

10

11

12

เตรียมรับการตรวจประเมิน ณ พ้ืนท่ีปฏิบัติงาน (site visit) ดังนี้

 1) กพร.คร. แจ้งก�าหนดการ และหลักเกณฑ์การ site visit และคอยเป็นพี่เลี้ยง
ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการเตรียมความเรียบร้อย และปรับพัฒนาก่อนวันลง site visite จริง

 2) กลุ่มพัฒนาองค์กร ได้เตรียมการเพื่อรับการตรวจ ดังนี้

 เตรยีมข้อมลูน�าเสนอการด�าเนนิงาน และผลลพัธ์ คลินกิ NCD คุณภาพ ในรปูแบบ 
ppt น�าเสนอข้อมูล เพื่อสื่อให้เห็นภาพการด�าเนินงาน คลินิก NCD คุณภาพ ของพื้นที่              
และผลลัพธ์ที่มีต่อประชาชน  
 เตรียมวิดีทัศน์ น�าเสนอ
 เตรียมข้อมูล และประสานผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ผู้บริหารซ่ึงจะเป็นผู้ตอบ               
ข้อซักถามของ อาจารย์จาก ก.พ.ร.ฯ และคณะผู้ตรวจประเมินฯ 
 ประสานกับโรงพยาบาลต้นแบบ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง                  
และโรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ เพื่อเตรียมจัดบูทน�าเสนอผลงาน
 เตรียมสถานที่ แผนผังที่นั่ง เอกสาร และสื่อต่างๆ
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13
รับการตรวจประเมิน มีล�าดับข้ันตอน ดังนี้

 •	 นายแพทย์ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกลุ รองอธบิดกีรมควบคมุโรคเป็นประธาน 
กล่าวต้อนรับและแนะน�าทีมงาน 
 •	 ผูอ้�านวยการส�านกัโรคไม่ตดิต่อ น�าเสนอผลงาน เรือ่ง “คลินิก NCD คุณภาพ 
(โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง)”
 •	 ชมวีดิทัศน์ “Best practice : การด�าเนินงานคลินิก NCD คุณภาพ”
 •	 ผูอ้�านวยการส�านกัโรคไม่ตดิต่อ นกัวชิาการ และเครอืข่าย การด�าเนนิงานคลนิกิ 
NCD คุณภาพ ตอบข้อซักถามของ อ.ก.พ.ร.ฯ และคณะผู้ตรวจประเมินฯ 
 •	 เยี่ยมชมบูธ “การด�าเนินงานคลินิก NCD คุณภาพของโรงพยาบาลต้นแบบ : 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี และโรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์                
จ.สรุาษฏร์ธานี

ข้อแนะน�า : 
 การรับ site visit ควรน�าเสนอให้เห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจน และควรศึกษา  
 ลักษณะการ site visit ที่ผ่านมาในอดีตเพื่อเตรียมการ
 การรับ site visit จะใช้วิดีโอคลิปหรือการลงพื้นที่ก็ได้ แต่ควรน�าเสนอ
 ให้เห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจน

Site Visit
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วิดีทัศน์“Best practice : การด�าเนินงานคลินิก NCD คุณภาพ”

สไลด์น�าเสนอการด�าเนนิการคลนิกิ NCD คณุภาพ ทีมี่เน้ือหาไม่ซ�า้ซ้อนกบัวดีิทัศน์

คู่มือต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินการคลินิก NCD คุณภาพ

เอกสารผลงานเขียนเพื่อขอรับรางวัล 

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

Roll up ที่สื่อถึงความเป็นมา กรอบการด�าเนินการคลินิก NCD คุณภาพ และ
ผลลัพธ์กระบวนการด�าเนินงานคลินิก NCD คุณภาพ

เอกสารการด�าเนินการคลินิก NCD คุณภาพพร้อมผลลัพธ์ที่ส่งผลกับการ
บริการสู่ประชาชน ของโรงพยาบาลน�าร่อง 2 แห่ง

บันทึกเอกสารและสื่อต่างๆ ใส่แผ่น CD

14 15
ผลการพิจารณา
คลินิก NCD คุณภาพ

ได้รับรางวัลบริการภาครัฐ
แห่งชาติระดับดี

รับมอบรางวัล
ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องจากกรมควบคุมโรค 

และส�านักโรคไม่ติดต่อ เข้ารับรางวัล
บริการภาครัฐแห่งชาติ จากรองนายกรัฐมนตรี 

คุณวิษณุ เครืองาม ในวันที่ 16 กันยายน 
พ.ศ.2559 ณ หอประชุมกองทัพเรือ 

กรุงเทพมหานคร

เอกสารและสื่อรับการตรวจจัดใส่แฟ้มให้

คณะกรรมการตรวจประเมิน และผู้บริหารที่เก่ียวข้อง ได้แก่
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เกณฑ์การพิจารณา
รางวัลบริการ
ภาครัฐแห่งชาติ

ของ ก.พ.ร.

ข้อมูลไม่ครบถ้วน

No

Yes

Yes

< 700 คะแนน< 800 คะแนน

> 800 คะแนน

ไม่รับพิจารณาû

û

รับสมัคร

ตรวจสอบเอกสาร
เบื้องต้น

ตรวจประเมินจาก
เอกสารรายงาน

กลั่นกรองผล
การตรวจประเมิน

ตรวจประเมิน
ณ พื้นที่

ไม่ผ่าน
การตรวจประเมิน

พิจารณาให้รับ
รางวัลระดับดี

พิจารณาให้รับ
รางวัลระดับดีเด่น

ü

ü

ประกาศผล
การพิจารณา

มอบรางวัล

เสนอ อ.ก.พ.ร.ฯ
พิจารณา

บริการดวยใจ
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ปัญหาอุปสรรค

สิ่งที่กลุ่มพัฒนาองค์กรจะด�าเนินงานต่อ

ข้อแนะน�า : 
 ควรท�างานกับเครือข่ายอย่างใกล้ชิด มองเชิงระบบ และด�าเนินงาน
 เพื่อให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น
 การด�าเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ควรเก็บข้อมูลตั้งแต่เริ่มต้น

Timeline ในการส่งผลงานเข้าประกวดค่อนข้างกระชั้นชิด
เนื่องจากผู้เขียนเพิ่งมาปฏิบัติงาน ณ กลุ่มพัฒนาองค์กร ได้ไม่นาน

ให้ข้อมูลผู้ที่เขียนขอรับรางวัลภาครัฐแห่งชาติ
ควรประสานงานกับพื้นที่ด�าเนินงานอย่างใกล้ชิด

ส�านักฯ ไม่เก็บข้อมูลการด�าเนินงาน NCD Clinic คุณภาพ
ในช่วงเริ่มต้นของการด�าเนินงาน ท�าให้หาข้อมูลยาก

จดัประชุมให้ความรู ้โดยผูเ้ช่ียวชาญ เพือ่กระตุน้ และสร้างแรงจงูใจ
ให้ทุกลุ่มเขียนขอรับรางวัลภาครัฐแห่งชาติ ส่งเข้าประกวด

ผู้เขียนยังไม่มีประสบการณ์จึงใช้เวลาในการศึกษาเกณฑ์นาน

ผลักดันให้ทุกกลุ่มเขียนขอรับรางวัลภาครัฐแห่งชาติ ส่งเข้าประกวด

1

1

3

3

2

2
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สิ่งที่อยากด�าเนินการในอนาคต

ประสบการณ์ที่ประทับใจ   

กลุ่มพัฒนาองค์กร พร้อมจะเขียนผลงานเพื่อขอรับรางวัลภาครัฐแห่งชาติ 
ให้แก่กลุ่มต่างๆ ทีต้่องการส่งผลงานเข้าประกวด โดยกลุม่เตรยีมข้อมลู
และช่วยตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ แต่หากต้องการเขียนเองก็จะหา
พี่เลี้ยงคอยดูแลอย่างใกล้ชิด

ผลักดันให้การเขียนผลงานส่งเข้าประกวดเชื่อมโยงกับ PMS 

ส�านักโรคไม่ติดต่อเขียนผลงานส่งประกวดให้มากขึ้นกว่าเดิม

พฒันาศกัยภาพผูส้นใจ

การเขียนขอรับรางวัลระดับนานาชาติ

4

6

2

5

1

 ได้เขียนผลงานส่งเข้าประกวดเป็นครั้งแรก “คลินิก NCD คุณภาพ (โรคเบาหวานและ         

โรคความดันโลหิตสูง)” ประเภทรางวัลการบูรณการการบริการที่เป็นเลิศและได้ผลการพิจารณา 
อยู่ใน “ระดับดี”

มีความตั้งใจในการตั้งต้นงาน
	 การตั้งต้นงานนี้ส�าคัญที่สดุ	ค�าว่า	“ตั้ง” นั้นก็มไีว้	เพราะว่าส�าหรบัท�างานใดๆ	กจ็ะต้องมคีวามตั้งใจ

ตั้งใจนั่นก็คือ	ตั้งใจท�างาน	เอาใจตั้งในงาน	หรืออกีอย่าง	เอางานมาตั้งไว้ข้างหน้าใจ	เมื่อเอางานมาตั้ง

ไว้ข้างหน้าใจ	หรอืเอาใจตั้งไว้ในงานนั้น	เชื่อว่างานกค็งจะส�าเรจ็ลลุ่วงไปได้โดยดี’

                                            พระบรมราโชวาท ของรัชกาลที่ 9



12 การถอดบทเรียน.... เรื่อง

การปฏิบัติราชการ

อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม



13“การปฏิบัติราชการอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม”

 

การปฏิบัติราชการ
อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม
ผู้รู้ คุณธนำภรณ์  กิจอรุณ  
ต�ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนพัสดุช�ำนำญงำน
คตปิระจ�ำใจ: ยดึหลักเห็นประโยชน์ส่วนรวม
มำกกว่ำประโยชน์ส่วนตน

ประโยชน์ของความรู้ 

ความเป็นมา

คุณธนำภรณ์ กิจอรุณ อายุราชการ 36 ปี 

ท�างานที่ส�านักโรคไม่ติดต่อมาตั้งแต่ปี 2545 

และได้รับรางวัลข้าราชการที่มีคุณธรรม จริยธรรม

จากกรมควบคุมโรคในปี 2560

มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ คือ การบริหารงานพัสดุ 

 ส ่ง เสริม ให ้บุคลากรส�านักโรคไม ่ติดต ่อ                       

ใช้กจิกรรมทางพุทธศาสนา เป็นแนวทางในการปฏบิตัติน

เพื่อให้จิตใจสงบ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวัน
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หลงัจากนัน้ได้ไปปฏบิตัธิรรมด้วยตนเอง ณ วดัระฆังโฆสติาราม-

วรมหาวิหารซึ่งอยู่ไม่ไกลจากบ้าน เดินทางได้สะดวก ในทุกวัน

อาทิตย์ เร่ิมแรกไปเพียงคนเดียว ต่อมาก็ได้ไปพบสหายธรรม 

ประมาณ 5 คน ท�าให้มคีวามกระตอืรอืร้นในการเข้าวดัเพิม่มากขึน้    

การปฏิบัติธรรมมีกิจกรรมดังนี้ ช่วงเช้าจะเดินจงกรม วิปัสสนา 

ล้างห้องน�้าวัด กวาดลานวัด ช่วงบ่ายจะเข้าโบสถ์ ฟังพระเทศน์ 

ของการใช้ค�าสอนทางพระพุทธศาสนา  เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทาง

จติใจในการด�ารงชวีติ โดยเร่ิมต้นจากความไม่สบายใจทัง้เร่ืองของ

ครอบครวั ทีท่�างาน และปัญหาสขุภาพส่วนตวั จนมคีนรู้จกัแนะน�า

ให้ไปปฏิบัติธรรม ประจวบเหมาะกับกรมควบคุมโรคมีกิจกรรมให้

บุคลากรที่สนใจไปปฏิบัติธรรมที่วัดโสมนัส เป็นเวลา 5 วัน จึงได้

เข้าร่วมปฏิบัติธรรมถือศีล 8 ท�าให้จิตใจสงบขึ้น 

 ควำมต่อเนื่อง
ในกำรปฏิบัติธรรม

 จุดเริม่ต้น
กำรปฏิบัติธรรม 

การปฏิบัติธรรม 
และการปรับใช้ในการท�างาน

ท�าให้ได้รู้เรื่องการปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้า 

และมีการสอดแทรกค�าสอน การถามตอบธรรมะ

หลากหลายหัวข้อ ท�าให้มีปัญญามากยิ่งขึ้น และ

หากตรงกบัวนัพระด้วย  กจ็ะอยูถ่งึเย็น เพือ่สวดมนต์ 

ท�าวัตรเย็น ทั้งนี้คุณธนาภรณ์ กิจอรุณได้ปฏิบัติ 

โดยเข้าวัดดังกล่าวต่อเนื่องกันเป็นเวลา 5 ปี  

เพราะยังคงปฏิบัติต่อเนื่องในทุกวันอาทิตย์ 
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หลักคุณธรรมน�าชีวิตที่ส�าคัญ 

 ยึดหลักคุณธรรม 4 ประการ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่รัชกาลที่ 9 ได้ทรงแนะน�า

ให้ชาวไทยยึดถือปฏิบัติมาเป็นคุณธรรมน�าชีวิต ได้แก่ 

 การรักษาความสัตย์ ความจริงใจต่อตัวเอง    

เป็นรากฐานของการท�างาน หรือการด�ารงชีวิตที่ดี การท�างาน   

อย่าเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าส่วนรวม ควรท�าเพื่อ

ประโยชน์ของบ้านเมือง และประพฤติแต่ส่ิงที่เป็นประโยชน์และ

เป็นธรรม

 การรู้จักข่มใจตนเอง ฝึกใจตนเอง                    

ให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความมีสัจจะต่อกัน ความดี ต้องรู้จัก

ชนะใจตัวเอง  ไม่ท�าในเรื่องเสียหาย ไม่ท�าความชั่ว นั่นคือต้อง

หมั่นรักษาศีล 5 และไม่ยุ่งกับอบายมุข

1. สัจจะ

2. ทมะ

 ความอดทน อดกลั้น และอดออม  ต ้องอดทนต่อ              

ความล�าบากตรากตร�า หนกัเอาเบาสู ้ไม่ท้อถอย อดทนต่อทกุขเวทนา

เมื่อเจ็บป่วย รู้จักรักษาดูแลตนเอง เจ็บป่วยทางกายให้หมอรักษา        

เจ็บป่วยทางใจต้องดูแลด้วย การฝึกสมาธิ อดทนต่อความกระทบ

กระทัง่จากการท�างานกบัคนหมูม่าก และอดทนต่อสิง่เย้ายวนทีจ่ะน�า

เราไปสู่ ความโลภ ความโกรธ และความหลง 

 การสละสิ่งของให ้ เป ็นทาน เป ็นผู ้ มีจิตใจ            

กว้างขวาง ไม่คบัแคบ รูจ้กัเสียสละ เพือ่ให้สังคมและโลกสงบ

และสวยงาม

3. ขันติ 

4. จาคะ 
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1.  กำรพึ่งตนเอง ขยันหมั่นเพียร และมีควำมรับผิดชอบ

 มีความวิริยะ อุตสาหะ ในงานหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยการท�า

หน้าที่หัวหน้างานพัสดุ ควบคุม ก�ากับ ติดตามงาน ตรวจสอบความถูกต้อง 

เสนอผู้บังคับบัญชา และมีความตั้งใจที่จะท�างานในหน้าท่ีให้ส�าเรจ็ ให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด มีความอดทนไม่ย่อท้อต่อปัญหา อุปสรรค มีความ         

รับผิดชอบ ต่อตนเอง ครอบครัว และผู้อื่นอย่างจริงใจ

 รูจ้กัใช้จ่ายตามควรแห่งฐานะ ตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง และรูจ้กั

ใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้เป็นประโยชน์และประหยัด โดยได้ก�าหนดหลัก

เกณฑ์การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ มีการวางมาตรการประหยัดพลังงานใน

หน่วยงาน โดยเปิดเครื่องปรับอากาศ ในช่วงเช้าเวลา 09.00-11.00 น. และ     

ช่วงบ่ายเวลา 13.30-16.00 น. ตรวจสอบ ดูแล บ�ารุง และรักษาทรัพย์สินของทางราชการให้               

ใช้งานได้ตามปกติ มีความคุ้มค่า และรู้จักมัธยัสถ์และเก็บออมส่วนตัว เพื่อสร้างฐานะตนเองและ

ครอบครัว ด้วยการออมทรัพย์กับสหกรณ์ออมทรัพย์   

“การเข้าวัดปฏิบัติธรรมอย่างสม�่าเสมอ และน�าหลักธรรมมาใช้ในการครองตน 
ครองคน & ครองงาน ท�าให้จิตใจสงบ อดทน อดกลั้น 

รู้จักการให้อภัย มีความสุขใจมากขึ้น”

การครองตน
ประพฤติ ปฏิบัติส่วนตน ดังนี้

2.  กำรประหยัดและเก็บออม

การประยุกต์ใช้
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3.  กำรรักษำระเบียบวินัยและเคำรพกฎหมำย

 เป็นผู้รักและปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่ก�าหนดไว้ โดยได้ก�าชับและมุ่งเน้นให้ผู้ใต้

บังคับบัญชาถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยได้มีการน�าระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายในมา

ใช้ในหน่วยงาน พร้อมทั้งได้ประพฤติและปฏิบัติตน ให้เป็นตัวอย่างแก่ผู้ใต้

บังคับบัญชา และบุคคลโดยทั่วไปอย่างสม�่าเสมอ และยังได้น�าแนวทาง 

นโยบาย หรือข้อสั่งการจากการที่ได้ไปประชุมมาถ่ายทอดสู่การปฏิบัติอย่าง

ทุ่มเทและจริงใจ ซึ่งแสดงออกให้เห็นถึงการเชื่อฟัง และให้ความเคารพต่อ      

ผู้บังคับบัญชา นอกจากนี้ยังเป็นบุคคลที่ให้ความส�าคัญกับการเป็นผู้ตรงต่อเวลาทั้งในเรื่องงาน        

และวินัยส่วนตัว การนัดเวลาประชุม หรือการติดตามงานตามแผนผังก�ากับงาน เป็นต้น

4.  กำรปฏิบัติตำมหลักธรรมของศำสนำ

 เป็นบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนในฐานะพุทธศาสนิกชนที่ดี โดยละเว้น
ต่อการประพฤตชิัว่และไม่ลุม่หลงอบายมขุ เอือ้เฟ้ือเผือ่แผ่ เสยีสละ เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวม โดยได้เสียสละแรงกายช่วยงานการเงินในเรื่องการ     

เบิกจ่ายค่าเดินทางของผู้มาประชุม และมีความเมตตากรุณา โอบอ้อมอารีต่อบุคคลอื่นโดยทั่วไป       
มีความซื่อสัตย์ สุจริตต่อตนเองและผู้อื่น 

5.  กำรมีควำมจงรักภักดีต่อชำติ ศำสนำ และพระมหำกษัตริย์

 ได้ส่งเสริม สนับสนุนระบบประชาธิปไตย และปฏิบัติตาม
นโยบายของทางราชการและรฐับาลอย่างจรงิจงัและทุม่เทโดยได้ถ่ายทอด
ออกมาในรูปแบบแผนปฏบิตักิารของหน่วยงานเพือ่ให้เกดิผลในเชงิรปูธรรม 
และได้เข้าร่วมปฏิบัติศาสนกิจและท�านุ บ�ารุงศาสนาในการปฏิบัติธรรม   
ณ วดัระฆงัโฆสติารามวรมหาวหิาร เป็นประจ�าทกุอาทติย์ และยังเป็นผู้น�า
แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี เช่น เสียภาษี เคารพกฎหมาย เป็นต้น ปฏิบัติตน
เป็นพลเมอืงดตีามพระบรมราโชวาท และเข้าร่วมพธิใีนโอกาสส�าคัญอย่างสม�า่เสมอ เป็นกจิวตัรปกติ
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มีควำมสำมำรถในกำรติดต่อสัมพันธ์กับผู้อื่น
สำมำรถจูงใจให้เกิดกำรยอมรับและให้ควำมร่วมมือ
ในกำรปฏิบัติงำน ดังนี้

กำรให้บริกำรแก่ผู้มำติดต่องำนด้วยควำมเสมอภำค 
และแนะน�ำสิ่งที่เป็นประโยชน์

 เป็นผูม้คีวามส�านกึและถอืเป็นหน้าท่ีทีจ่ะต้องให้

บริการ ช่วยเหลือ แนะน�าในสิ่งที่ดี ตลอดจนให้ข้อมูล

ข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ ให้การบริการด้วยความเต็มใจ 

เสมอภาคกันทุกระดับ มีอัธยาศัยดี และสุภาพต่อทุกคน

กำรประสำนสมัพันธ์และสร้ำงควำมเข้ำใจอนัดีกบัผูบั้งคบับัญชำ เพ่ือน
ร่วมงำน ผู้ ใต้บังคับบัญชำ และผู้มำติดต่องำน  

 เป็นผูม้มีนษุย์สมัพนัธ์ด ียอมรบัฟังความคดิเหน็

ของผูอ้ืน่ มีน�า้ใจ ช่วยเหลือ และให้ความร่วมมอืในการ

ปฏิบัติงาน โดยให้ค�าปรึกษา เสนอแนะ ในเรือ่งการ 

จัดซื้อจัดจ้างแก่บุคลากรของส�านักโรคไม่ติดต่อ

กำรร่วมท�ำงำนเป็นกลุ่ม

 เป็นผู้มีองค์ความรู้และทักษะในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง

โดยให้ค�าปรึกษาและเสนอแนะงานที่รับผิดชอบแก่เจ้าหน้าที่

ของส�านัก สามารถจูงใจให้เกิดความช่วยเหลือกนั       

ในการท�างานกลุม่ รวมถงึได้เข้าร่วมกลุม่เครอืข่ายงาน

พัสดขุอง กรมควบคมุโรค เพ่ือร่วมกิจกรรมของเครอืข่าย

และเกดิยอมรบัและฟังความคดิเหน็ของผูอ้ืน่มากขึน้

1.

2.

3.

การครองคน
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กำรเสริมสร้ำงควำมสำมัคคีและร่วมกิจกรรมของหมู่คณะ 
ทั้งในและนอกหน่วยงำน   

 เป็นผู้ให้ความร่วมมือ เข้าร่วมกิจกรรมของส�านัก และนอกส�านัก 
ทั้งระดับกรม ระดับกระทรวง ได้แก่ 
 • ฟังเทศน์ ฟังธรรม
 • สาธิตดับเพลิง 
 • การออกก�าลังกาย
 • การรณรงค์ต่างๆ
 • การต่อต้านคอรัปชั่น
 • แลกเปลีย่นเรยีนรู ้ให้ข้อเสนอแนะและ ค�าปรกึษาด้านการปฏบิตังิาน
พัสดุแก่กลุ่มงานต่างๆ ในส�านัก และที่ส�าคัญเป็นบุคคลที่ให้ความส�าคัญ 
ยกย่อง หรือให้เกียรติแก่ผู้ร่วมงานอย่างดียิ่ง

กำรเป็นผู้มีธรรมทั้งต่อตนเองและต่อผู้อื่น

 เป็นผู้ประพฤติและปฏิบัติตรงตามหลัก

เกณฑ์ กฎ ระเบียบที่ก�าหนด ตัดสิน วินิจฉัย หรือ

แก้ปัญหาโดยใช้เหตผุล ถอืประโยชน์ของทางราชการ 

หรือส่วนรวมเป็นที่ตั้ง 

4.

5.
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รับผิดชอบในบทบำทหน้ำที่ กำรปฏิบัติงำน ในฐำนะ
หัวหน้ำงำนพัสดุ และงำนที่ได้รับผิดชอบ ดังนี้ การครองงาน

1.  ควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่ 

6.  กำรค�ำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม
    และประชำชน  

2.   กำรสอน และถ่ำยทอดงำน 
เป็นผู ้มีความตั้งใจสอนงาน และ
ถ่ายทอดงานให้กับผู้ร่วมงาน ได้แก่ 
งานตกลงราคาทั่ วไป งานพัสดุ      
งานครุภัณฑ์ และได ้จัดท�าคู ่ มือ      
การปฏิบัติงาน (SOP) งานพัสดุขึ้น 
เพื่อเป ็นแนวทางให้ผู ้ปฏิบัติงาน       
ได้ด�าเนินการอย่างถูกต้อง

เป็นผู้ใฝ่ศึกษา ค้นคว้า หาความรู้        
ที่จ�าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน       
มีความตั้ งใจปฏิบัติ งานให ้ เ กิด      
ความส�าเร็จ สนใจและเอาใจใส่งาน
ที่รับผิดชอบ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
รวมถึ งสนับสนุนช ่วยเหลือให ้             
ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ

ได้ยดึหลกัผลประโยชน์ของส่วนรวมและประชาชน
เป็นส�าคัญ โดยค�านึงถึงการใช้วัสดุ อุปกรณ์ และ
สาธารณปูโภคได้อย่างประหยัด เหมาะสม ตลอดจน
ร่วมมอืช่วยเหลอื และประสานงานระหว่างราชการ

กับประชาชนอย่างทุ่มเทและจริงใจ

ข้อเสนอแนะ

 ส�านักโรคไม่ติดต่อควรจัดกิจกรรมอบรมธรรมะให้
แก่บคุลากรทีส่นใจ เพือ่เป็นการเปิดโอกาสให้บคุลากร
ได้เรียนรู้ปรัชญา และมีแนวทางในการปฏิบัติงานได้

สิ่งที่อยำกด�ำเนินกำรในอนำคต

 น�าสวดมนต์ เปิดเทปธรรมะ ระหว่าง
ช่วงพักเวลางาน
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5.   ควำมพำกเพียรในกำรท�ำงำนและมีผลงำนที่เป็นที่น่ำพอใจ  

4.   ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์และปรับปรุงงำน  

เป็นผู้มีความกระตือรือร้น ขยันหม่ันเพียร ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย       

เสยีสละ และอทุศิเวลาให้งานทีร่บัผดิชอบ จนงานส�าเรจ็นอกจากนีไ้ด้รบัผดิ

ชอบในการจัดท�าตัวช้ีวัดท่ี 9 ระดับความส�าเร็จในการด�าเนินงานตาม

แนวทางการสร้างความโปร่งใส กรมควบคุมโรค ปี 2558

เป ็นผู ้มีความสามารถในการคิดริเริ่ม หาหลักการ         

แนวทางวิธีการใหม่ๆ มาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน                             

ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสามารถท�างานท่ียาก           

หรืองานใหม่ให้ส�าเร็จเป็นผลดี

เป็นผูม้คีวามรู ้ความเข้าใจในหลกัเกณฑ์ วธีิการ ระเบยีบ กฎ ข้อบงัคบั มต ิกฎหมาย 
และนโยบายอย่างถ่องแท้ และมทัีกษะ ความสามารถในการน�าความรูท้ีม่อียูไ่ปใช้ใน
การปฏิบัติงานได้อย่างดี สามารถแก้ปัญหา ด้วยมีปฏิภาณไหวพริบ เป็นอย่างดี         

รักและด�าเนินงานในหน้าที่รับผิดชอบด้วยความเต็มใจ จริงใจและทุ่มเท

3.   ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และควำมพึงพอใจในกำรปฏิบัติงำน    

ประสบกำรณ์ที่ประทับใจ   

 การจดัท�าตัวช้ีวดัที ่9 ระดบัความส�าเรจ็ของการพฒันาระดบัคณุธรรมความโปร่งใสในหน่วยงาน

ภาครัฐ โดยผ่านเกณฑ์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงาน
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ทีมถอดบทเรียน

“มือสมัครเล่น : เขียนอย่ำงไรให้ได้รำงวัลบริกำรภำครัฐแห่งชำติ 
คลินิก NCD คุณภำพ (โรคเบำหวำนและโรคควำมดันโลหิตสูง)”

 คุณนิตยา พันธุเวทย์ นักวิชาการสาธารณสุขช�านาญการ: ผู้รู้

 คุณจ�าเริญ บุณยรังษี นักวิชาการสาธารณสุขช�านาญการ: ผู้รู้

 คุณจริยา ส่งเสียง  นักทรัพยากรบุคคล: ผู้รู้

 คุณชิต หัสชัย  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน: Facilitator

 คุณธาริณี พังจุนันท์  นักวิชาการสาธารณสุขช�านาญการ: Note taker

 คุณปิยนุช จันทร์อักษร นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ: Note taker

“กำรปฏิบัติรำชกำรอย่ำงมีคุณธรรม จริยธรรม”

 คุณธนาภรณ์  กิจอรุณ   เจ้าพนักงานพัสดุช�านาญงาน: ผู้รู้

 คุณนิตยา พันธุเวทย์ นักวิชาการสาธารณสุขช�านาญการ: Facilitator

 คุณธาริณี พังจุนันท์  นักวิชาการสาธารณสุขช�านาญการ: Note taker

 คุณปิยนุช จันทร์อักษร นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ: Note taker
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การถอดบทเรียน...เร่ือง

“เขียนอย่างไรให้ได้รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ คลินิก NCD คุณภาพ (โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง)”
และ “การปฏิบัติราชการ อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม”




