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รำงวัลคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ ประจ�ำปี พ.ศ. 2564



 กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ เป็นกำรยกระดับกำรบริหำรจัดกำรสู่มำตรฐำนสำกล ส�ำนักงำน ก.พ.ร.  

ได้ด�ำเนินกำรส่งเสรมิให้ส่วนรำชกำรพฒันำอย่ำงต่อเน่ืองนับตัง้แต่ ปี พ.ศ. 2548 เป็นต้นมำ โดยใช้เกณฑ์คณุภำพกำรบรหิำรจดักำรภำครัฐ 

เป็นเครื่องมือในกำรผลักดันให้ระบบรำชกำรเกิดกำรพัฒนำอย่ำงมีประสิทธิภำพและยั่งยืน โดยในระยะแรกเป็นกำรด�ำเนินกำร 

ตำมตัวชี้วัดกำรปฏิบัติรำชกำร และต่อมำได้พัฒนำไปสู่กำรจัดให้มีรำงวัลคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐระดับรำยหมวด  

และระดับดเีด่น เพือ่เป็นกำรเชดิชเูกียรตแิละเป็นแรงจูงใจแก่หน่วยงำนทีมุ่ง่มัน่พฒันำองค์กำรสูม่ำตรฐำนสำกล ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2555 

เป็นต้นมำจนถึงปี พ.ศ. 2563 มีหน่วยงำนภำครัฐได้รับรำงวัลฯ รวมทั้งสิ้น 64 หน่วยงำน ประกอบด้วย 1 กระทรวง 42 กรม  

และ 21 จังหวัด โดยแบ่งเป็นระดับดีเด่น จ�ำนวน 2 ผลงำน และระดับรำยหมวด จ�ำนวน 144 ผลงำน

 ส�ำหรับในปี พ.ศ. 2564 มีหน่วยงำนภำครัฐที่ ได้รับรำงวัลคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ ระดับรำยหมวด  

จ�ำนวน 32 หน่วยงำน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงควำมมุ่งมั่นตั้งใจในกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรของหน่วยงำนภำครัฐ 

ให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลของกำรปฏิบัติรำชกำรจนประสบควำมส�ำเร็จ เป็นแบบอย่ำงที่ดี ให้กับหน่วยงำนอื่น  

ส�ำนักงำน ก.พ.ร. จึงได้จัดท�ำหนังสือรำงวัลคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (Public Sector Management Quality Award : 

PMQA) ประจ�ำปี พ.ศ. 2564 ขึน้ เพือ่ให้หน่วยงำนของรฐัสำมำรถน�ำไปศกึษำเรยีนรู้ และพฒันำองค์กำรให้ก้ำวสูค่วำมเป็นเลศิต่อไป

ส�ำนักงำน ก.พ.ร.

กันยำยน 2564
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ตรำสัญลักษณ์และควำมหมำยรำงวัล

ตรำสัญลักษณ์รำงวัลเลิศรัฐ

รำงวัลเลิศรัฐ (Public Sector Excellence Awards : PSEA)

รำงวัลคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ

 รำงวัลเลิศรัฐ เป็นรำงวัลแห่งเกียรติยศที่คณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (ก.พ.ร.) มอบให้หน่วยงำนภำครัฐ  

เพือ่เป็นกำรยกย่องเชดิช ูหน่วยงำนที่ได้มุง่มัน่ปฏิบตัริำชกำรจนประสบควำมส�ำเรจ็ มคีวำมเป็นเลศิแห่งหน่วยงำนภำครฐัทัง้ปวง

 เพชรล้อมรอบด้วยช่อชัยพฤกษ์ ต้ังอยู่บนแท่งหมำยเลขหน่ึง หมำยถึง หน่วยงำนที่ ได้รับรำงวัลน้ี เปรียบเสมือน 

เพชรน�ำ้เอกแห่งระบบรำชกำร (ช่อชยัพฤกษ์) ทีผ่่ำนกำรเจยีระไนอย่ำงงดงำมด้วยควำมมุง่มัน่สร้ำงสรรค์ผลงำนจนเป็นทีป่ระจักษ์

เป็นเพชรน�้ำหนึ่ง เป็นควำมภำคภูมิใจสูงสุดของรำชกำรไทย

สัญลักษณ์ 

รูปยอดเขำสูง มีดวงดำวเจิดจรัสอยู่ด้ำนบน ฉำกหลังเป็นผืนธงโบกสะบัด

องค์ประกอบ

   ดวงดำวเปล่งประกำยสุกใส หมำยถึง ควำมส�ำเร็จ จุดหมำย จุดสูงสุด ควำมเป็นเลิศ

   ยอดเขำสูง หมำยถึง หนทำงยำวไกล ต้องมำนะบำกบัน่ ต้องก้ำวเดนิไปอย่ำงช้ำ ๆ ด้วยควำมระมดัระวงัและมัน่คง

   ผืนธงโบกสะบัด หมำยถึง ควำมยินดีในควำมส�ำเร็จที่มอบให้กับองค์กรที่ได้รับรำงวัล

ควำมหมำย

เป็นรำงวัลสูงสุดที่มอบให้กับหน่วยงำนภำครัฐที่มีกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรได้ทัดเทียมมำตรฐำนสำกล  

ซึ่งได้มำด้วยควำมเพียรพยำยำม ควำมอดทน หลอมรวม กับควำมตั้งใจจริงของทุกคนในองค์กำร เพื่อน�ำพำองค์กำร

ให้ก้ำวสู่ควำมเป็นเลิศ
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กำรมอบรำงวัล ในปี พ.ศ. 2564

รำงวัลเลิศรัฐ ยอดเยี่ยม ประจ�ำปี พ.ศ. 2564

 คณะกรรมกำรพฒันำระบบรำชกำร (ก.พ.ร.) ได้มมีตเิห็นชอบกำรมอบรำงวลัเลศิรัฐ ประจ�ำปี พ.ศ. 2564 

โดยรำงวัลเลิศรัฐยอดเยี่ยม มอบให้แก่หน่วยงำนที่มีควำมมุ่งมั่น และต้ังใจในกำรพัฒนำองค์กำร ทั้ง 3 มิติ  

คือ กำรพัฒนำระบบคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีระบบ กำรสร้ำงควำมยั่งยืน โดยอำศัยกระบวนกำร 

กำรท�ำงำนแบบมีส่วนร่วมในกำรบริหำรรำชกำร และต่อยอดไปสู ่กำรพัฒนำกระบวนกำรกำรบริกำร  

เพื่อให้สำมำรถตอบสนองต่อปัญหำ ควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมไปถึงสร้ำง 

ให้เกิดควำมยั่งยืน อันก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชำชน โดยในปี พ.ศ. 2564 มีหน่วยงำนของรัฐที่ผ่ำน 

กำรพจิำรณำตำมเกณฑ์ทีก่�ำหนด คอื ได้รับรำงวลัระดบัดเีด่นใน 3 ประเภทรำงวลั ในปีเดยีวกัน ซึง่ประกอบด้วย 

รำงวัลบริกำรภำครัฐ รำงวัลคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ และรำงวัลกำรบริหำรรำชกำรแบบมีส่วนร่วม 

 รำงวลัคณุภำพกำรบรหิำรจัดกำรภำครัฐ มอบให้แก่หน่วยงำนภำครัฐทีม่ผีลงำนกำรด�ำเนินกำรพฒันำ

องค์กำรอย่ำงต่อเน่ือง และมผีลด�ำเนินกำรปรบัปรุงองค์กำรตำมเกณฑ์คณุภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐอย่ำงโดดเด่น 

ในปี พ.ศ. 2564 มีหน่วยงำนได้รับรำงวัลเลิศรัฐยอดเยี่ยม 2 หน่วยงำน ได้แก่ กรมสรรพำกร และกรมปศุสัตว์

รำงวัลบริกำรภำครัฐ จ�ำนวน 2 ผลงำน

รำงวัลคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ จ�ำนวน 1 ผลงำน

รำงวัลกำรบริหำรรำชกำรแบบมีส่วนร่วม จ�ำนวน 1 ผลงำน

รำงวัลบริกำรภำครัฐ จ�ำนวน 2 ผลงำน

รำงวัลคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ จ�ำนวน 1 ผลงำน

รำงวัลกำรบริหำรรำชกำรแบบมีส่วนร่วม จ�ำนวน 1 ผลงำน
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แนวทำงและหลักเกณฑ์รำงวัล

รำงวัลคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (Public Sector Management Quality Award) 

 เป็นรำงวัลที่มอบให้กับหน่วยงำนภำครัฐ ที่ด�ำเนินกำรพัฒนำองค์กำรอย่ำงต่อเนื่อง และมีผลด�ำเนินกำรปรับปรุงองค์กำร

ตำมเกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐอย่ำงโดดเด่น 

 กำรด�ำเนินกำรที่ผ่ำนมำ ส�ำนักงำน ก.พ.ร. ได้ศึกษำและจัดท�ำเกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ และส่งเสริมให้ 

ส่วนรำชกำรด�ำเนินกำรพัฒนำองค์กำรมำอย่ำงต่อเนื่อง และเพื่อเป็นกำรเชิดชูเกียรติ สร้ำงแรงจูงใจและส่งเสริมให้เกิดกำรพัฒนำ

คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐของส่วนรำชกำรอย่ำงต่อเน่ือง มำตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2555 และได้มีกำรปรับปรุงเกณฑ์คุณภำพ 

กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ เพื่อให้มีควำมเหมำะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป และสอดคล้องกับมำตรฐำนสำกล ในปี พ.ศ. 2558 

เพื่อให้ส่วนรำชกำรสำมำรถยกระดับและพัฒนำองค์กำรให้สูงขึ้น รวมทั้ง ได้เพิ่ม “รำงวัลคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ  

ระดับดีเด่น” อีกประเภทรำงวัลหนึ่ง 
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กำรรับสมัครรำงวัลคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ

 ในปี พ.ศ. 2564 ส�ำนักงำน ก.พ.ร. ได้เปิดรับสมัครรำงวัลคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ จ�ำนวน 2 ประเภทรำงวัล ได้แก่ 

รำงวลัคณุภำพกำรบรหิำรจัดกำรภำครฐั รำยหมวด และรำงวลัคณุภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ ระดบัดเีด่น โดยส่วนรำชกำรทีจ่ะสมคัร

ขอรับรำงวัลคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ รำยหมวด ต้องเป็นส่วนรำชกำรที่ผ่ำนกำรตรวจรับรองคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ

ระดับพื้นฐำน และส่วนรำชกำรที่จะสมัครขอรับรำงวัลคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ ระดับดีเด่น ต้องเป็นส่วนรำชกำรที่ได้รับรำงวัล

ประเภทรำยหมวดมำแล้วอย่ำงน้อย 2 หมวด
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 ส่วนรำชกำรระดับกระทรวง เสนอขอรับรำงวัลในภำพรวมของกระทรวง ซึ่งเป็นกำรประเมินรวมทุกหน่วยงำนภำยในกระทรวง

  ส่วนรำชกำรระดับกรม เสนอขอรับรำงวัลในภำพรวมของกรม ซึ่งเป็นกำรประเมินรวมทุกหน่วยงำนภำยในกรม

  ส่วนรำชกำรระดับจังหวัด เสนอขอรับรำงวัลในภำพรวมของจังหวัด ซึ่งเป็นกำรประเมินรวมทุกส่วนรำชกำรประจ�ำจังหวัดที่เป็นรำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค

  สถำบันอุดมศึกษำ เสนอขอรับรำงวัลในภำพรวมของสถำบันอุดมศึกษำ

  หน่วยงำนของรัฐประเภทอื่น เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงำนอิสระตำมรัฐธรรมนูญ เป็นต้น

เข้าสูก่ารสมคัรขอรับรางวลั PMQA

275

300

400

หมวด 1   หมวด 2   หมวด 3   หมวด 4   หมวด 5   หมวด 6   หมวด 7

เกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐระดับพื้นฐำน

(Fundamental Level)

ผ่ำนกำรรับรองเกณฑ์ฯ

รำงวัลคุณภำพ

กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐรำยหมวด

รำงวัลคุณภำพ

กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐระดับดีเด่น

พัฒนำสู่ควำมโดดเด่นรำยหมวด

รำงวัลคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ

กำรสมัครขอรับรำงวัล



6หมวด 1 ด้านการน�าองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม

ทุกหมวดต้องได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 40 ของเกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ ปี พ.ศ. 2562 

และต้องมีคะแนนรวม 400 คะแนนขึ้นไป

ประเภทของรำงวัลคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ

เกณฑ์กำรให้คะแนนรำงวัลฯ ระดับดีเด่น

หมวด 1 ด้ำนกำรน�ำองค์กำรและควำมรับผิดชอบต่อสังคม

หมวด 2 ด้ำนกำรวำงแผนยุทธศำสตร์และกำรสื่อสำรเพื่อน�ำไปสู่กำรปฏิบัติ

หมวด 3 ด้ำนกำรมุ่งเน้นผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หมวด 4 ด้ำนกำรวิเครำะห์ผลกำรด�ำเนินงำนขององค์กำรและกำรจัดกำรควำมรู้

หมวด 5 ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล

หมวด 6 ด้ำนกระบวนกำรคุณภำพและนวัตกรรม

เกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ พ.ศ. 2562
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เกณฑ์กำรให้คะแนนรำงวัลฯ รำยหมวด

ทุกหมวดต้องได้คะแนนมำกกว่ำหรือเท่ำกับร้อยละ 25 ของเกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ ปี พ.ศ. 2562 และต้องมีคะแนนรวม 300 คะแนนขึ้นไป

ส�ำหรับหมวดที่ขอรับรำงวัลต้องได้คะแนนมำกกว่ำร้อยละ 50 ของคะแนนประจ�ำหมวด

คะแนนของหมวดผลลัพธ์ (หมวด 7) ที่เก่ียวข้องโดยตรงกับหมวดที่ขอรับรำงวัลไม่น้อยกว่ำร้อยละ 30 และในหมวดอื่น ๆ ต้องได้คะแนนมำกกว่ำ 

ร้อยละ 25

หมวด

เกณฑ์กำร

ให้คะแนน

รำงวัล

หมวด 1

รำงวัล

หมวด 2

รำงวัล

หมวด 3

รำงวัล

หมวด 4

รำงวัล

หมวด 5

รำงวัล

หมวด 6

1 120 60 30 30 30 30 30

2 80 20 40 20 20 20 20

3 110 27.5 27.5 55 27.5 27.5 27.5

4 100 25 25 25 50 25 25

5 90 22.5 22.5 22.5 22.5 45 22.5

6 100 25 25 25 25 25 50

7.1 60 18 18 15 15 15 18

7.2 70 17.5 17.5 21 17.5 17.5 17.5

7.3 70 17.5 17.5 17.5 17.5 21 17.5

7.4 70 21 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5

7.5 60 15 18 15 15 15 15

7.6 70 17.5 17.5 17.5 21 17.5 21

รวม 1000 300 300 300 300 300 300
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ขั้นตอนกำรสมัคร และกำรพิจำรณำกำรให้รำงวัล

ส่วนรำชกำรด�ำเนินกำรพัฒนำปรับปรุงองค์กำรตำมเกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ

ส่วนรำชกำรต้องได้รับกำรรับรองคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐระดับพื้นฐำน (Certified FL)

ส่วนรำชกำรประเมินตนเองด้วยเกณฑ์รำงวัลฯ รำยหมวดตำมหมวดที่ประสงค์จะยื่นขอรับรำงวัล และส่งเอกสำร 

กำรสมัครเบ้ืองต้นไปยังส�ำนักงำน ก.พ.ร. เพื่อประเมินควำมพร้อมและควำมเหมำะสมในกำรเลือกหมวดที่เสนอ 

ขอรับรำงวัล ซึ่งส่วนรำชกำรจะได้รับข้อมูลป้อนกลับ

ผู้ตรวจประเมินตรวจประเมินเอกสำรเพื่อกลั่นกรองเบื้องต้น

หำกผ่ำนกำรประเมินตนเองตำมข้อ 4 ให้จัดท�ำรำยงำนผลกำรด�ำเนินกำรพัฒนำองค์กำร (Application Report)  

จ�ำนวนไม่เกิน 45 หน้ำ ตำมแนวทำงทีก่�ำหนด พร้อมระบหุมวดทีต้่องกำรขอรับรำงวลั และจัดส่งไปยงัส�ำนักงำน ก.พ.ร.

ผู้ตรวจประเมินตรวจประเมิน Application Report และจัดท�ำประเด็นกำรตรวจประเมิน ณ พื้นที่ส่วนรำชกำร  

(Site Visit) 

ส่วนรำชกำรที่ผ่ำนกำรประเมินตำมข้อ 6 จะได้รับกำรตรวจประเมินในพื้นที่กำรปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำร  

และผลกำรตรวจประเมนิจะถูกน�ำเสนอต่อคณะอนุกรรมกำรพฒันำระบบรำชกำรเก่ียวกับกำรพฒันำคณุภำพกำรบรหิำร

จัดกำรภำครัฐพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบต่อไป

2

3

5

6

7

4

1

หำกส่วนรำชกำรใดไม่ผ่ำนเกณฑ์รำงวัลฯ 

ส�ำนักงำน ก.พ.ร. จะแจ้งผลให้ทรำบพร้อมข้อมูลป้อนกลับ 
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 ผลจำกกำรด�ำเนินกำรรับสมัครรำงวัลฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 – 2563 มีผลงำนที่ได้รับรำงวัล จ�ำนวนทั้งสิ้น 144 ผลงำน 64 หน่วยงำน 

ประกอบด้วย 1 กระทรวง 42 กรม และ 21 จังหวัด รำยละเอียดดังตำรำง

ประเภทรำงวัล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

ระดับดีเด่น - - - กรมปศุสัตว์ - - กรมธนำรักษ์

รำยหมวด 

หมวด 1 

ด้ำนกำรน�ำ

องค์กำรและ

ควำมรับผิด

ชอบต่อสังคม 

กระทรวง

พลังงำน 

กรมปศุสัตว์ 

ส�ำนักงำน 

ก.พ.ร. 

กรมทำงหลวง

ชนบท

สป.มหำดไทย กองบัญชำกำร กรมบัญชีกลำง กองทัพเรือ กรมกำรแพทย์

จ.นครพนม 

กรมควบคุม

โรค 

กรมส่งเสริมและ

พัฒนำคุณภำพ

ชีวิต 

คนพิกำร

สป.สำธำรณสุข   กองทัพไทย กรมบังคับคดี

ส�ำนักงำนนโยบำย 

และแผนทรัพยำกร 

ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

กรมรำชทัณฑ์

จ.สุพรรณบุรี จ.ชัยนำท กรมอนำมัย กรมกำรพัฒนำชุมชน

กรมกำรแพทย์แผนไทย 

และกำรแพทย์ทำงเลอืก

กรมกำรค้ำต่ำงประเทศ กรมสรรพำกร

จ.พังงำ กรมธนำรักษ์ กรมวิทยำศำสตร์

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำร

และยำ

กรมส่งเสริม 

กำรปกครองท้องถิ่น

กรมสวัสดิกำร 

และคุ้มครองแรงงำน

จ.สกลนคร กรมสรรพสำมิต กำรแพทย์ จังหวัดยะลำ กรมพัฒนำฝีมือแรงงำน กรมสุขภำพจิต

กรมส่งเสริม

สหกรณ์

จ.นนทบุรี จังหวัดระนอง จังหวัดล�ำพูน

ส�ำนักงำน 

ปลัดกระทรวงแรงงำน

จ.ตรัง จ.อุทัยธำนี จังหวัดศรีสะแกษ จังหวัดหนองบัวล�ำภู จังหวัดล�ำปำง

จังหวัดหนองคำย จังหวัดอ�ำนำจเจริญ

หมวด 2 

ด้ำนกำร

วำงแผน

ยุทธศำสตร์และ 

กำรสื่อสำรเพื่อ

น�ำไปสู่กำร

ปฏิบัติ 

กรมบัญชี

กลำง 

กระทรวง

พลังงำน

กรมควบคุม

โรค 

สป.สำธำรณสุข กรมสรรพำกร

กรมทำงหลวงชนบท

สป.หมำดไทย กรมกำรปกครอง กรมกำรพัฒนำชุมชน

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ

กรมสุขภำพจิต กรมธนำรักษ์

ส�ำนักงำนบริหำร

หนี้สำธำรณะ

จ.สกลนคร กองบัญชำกำรกองทัพไทย

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำร

อำหำรและยำ

กรมบังคับคดี

กรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร

กรมสรรพสำมิต กรมปศุสัตว์ กรมพัฒนำที่ดิน จังหวัดชัยนำท กรมส่งเสริมกำรเกษตร

กรมอนำมัย

กรมชลประทำน จ.ตำก จ.นครพนม จ.อ�ำนำจเจริญ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดหนองคำย กองทัพเรือ

ส�ำนักงำนประกันสังคม

จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดระนอง
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ประเภทรำงวัล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

กรมสรรพำกร กรมธนำรักษ์ กรมชลประทำน - กรมควบคุมโรค จ.อ�ำนำจเจริญ กรมกำรพัฒนำชุมชน

กรมบัญชี

กลำง

กรมคุ้มครองสิทธิ 

และเสรีภำพ

หมวด 3 

ด้ำนกำรมุ่งเน้น 

ผู้รับบริกำรและผู้มี 

ส่วนได้ส่วนเสีย

จ.สมุทรสงครำม กรมปศุสัตว์ กรมทำงหลวงชนบท กรมบังคับคดี

กรมสวัสดิกำร 

และคุ้มครองแรงงำน

กรมพัฒนำธุรกิจ 

กำรค้ำ

กรมสุขภำพจิต

จังหวัด

สกลนคร

กรมสอบสวนคดีพิเศษ

กรมสรรพสำมิต จ.พังงำ 

ส�ำนักงำนปลัดกระทรวง

สำธำรณสุข

จังหวัดขอนแก่น

กรมส่งเสริมและ

พัฒนำคุณภำพ

ชีวิตคนพิกำร 

จังหวัดสุพรรณบุรี

หมวด 4 

ด้ำนกำรวิเครำะห์ 

ผลกำรด�ำเนินงำน 

ขององค์กำรและ 

กำรจัดกำรควำมรู้ 

-

กระทรวง

พลังงำน

กรมสรรพำกร กรมธนำรักษ์ 

กรมชลประทำน สป.สำธำรณสุข กรมสุขภำพจิต

กรมวิทยำศำสตร์ 

กำรแพทย์

กรมสรรพสำมิต กรมพัฒนำที่ดิน กรมควบคุมโรค กรมอนำมัย

กรมสนับสนุน 

บริกำรสุขภำพ

กรมศุลกำกร

กรมสอบสวน

คดีพิเศษ

กองบัญชำกำร 

กองทัพไทย

กรมพัฒนำที่ดิน กรมบัญชีกลำง

ส�ำนักงำนปลัดกระทรวง

มหำดไทย

กรมกำรพัฒนำ

ชุมชน 

หมวด 5

 

ด้ำนกำรบริหำร

ทรัพยำกรบุคคล 

กรมกำรพัฒนำ

ชุมชน 

- - - - กรมธนำรักษ์ กรมควบคุมโรค กรมอนำมัย

กรมบัญชีกลำง

กรมสุขภำพจิต 

กองบัญชำกำรกองทัพ

ไทย

หมวด 6

 

ด้ำนกระบวนกำร

คุณภำพและนวัตกรรม 

กรมปศุสัตว์ กรมศุลกำกร 

กรมบัญชีกลำง 

กรมควบคุมโรค กรมกำรค้ำภำยใน สป.สำธำรณสุข

จังหวัดสกลนคร -

กรมกำรแพทย์

กรมสรรพสำมิต จ.อุบลรำชธำนี กรมสรรพำกร 

กรมวิทยำศำสตร์กำร

แพทย์ 

กรมสุขภำพจิต

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำร

อำหำรและยำ

กรมธนำรักษ์
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ผลกำรพิจำรณำรำงวัลคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ ประจ�ำปี พ.ศ. 2564

 ปี พ.ศ. 2564 มีส่วนรำชกำรสมัครขอรับรำงวัลคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ รำยหมวด รวม 77 หน่วยงำนประกอบด้วย  

42 ส่วนรำชกำร และ 33 จังหวดั รวม 151 ผลงำน โดยมส่ีวนรำชกำรทีผ่่ำนเกณฑ์กำรประเมนิและได้รับรำงวลั 32 หน่วยงำน จ�ำนวน 34 รำงวลั ดงัน้ี

รำงวัลคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

ประจ�ำปี พ.ศ. 2564

หน่วยงำน 

รำงวัลคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ รำยหมวด

หมวด 1 ด้ำนกำรน�ำองค์กำรและควำมรบัผิดชอบต่อสังคม

	กรมกำรปกครอง

	กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ

	กรมที่ดิน

	กรมพัฒนำที่ดิน

	กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ

	กรมสอบสวนคดีพิเศษ

	จังหวัดขอนแก่น

	จังหวัดพิษณุโลก

	จังหวัดแพร่

หมวด 2 ด้ำนกำรวำงแผนยทุธศำสตร์และกำรส่ือสำรเพือ่น�ำไปสู่กำรปฏิบติั 	กรมกำรแพทย์

	กรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก

	กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์

	ส�ำนักนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

	ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน

	กรมสอบสวนคดีพิเศษ

	จังหวัดตรำด

	จังหวัดนครรำชสีมำ

	จังหวัดศรีสะเกษ

	จังหวัดสมุทรสำคร

	จังหวัดสิงห์บุรี
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รำงวัลคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

ประจ�ำปี พ.ศ. 2564

หน่วยงำน 

หมวด 3 ด้ำนกำรมุง่เน้นผู้รับบรกิำรและผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย 	กรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก

	กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์

	ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ

	ส�ำนักงำนประกันสังคม

	จังหวัดชัยนำท

	จังหวัดนครสวรรค์

	จังหวัดหนองคำย

	จังหวัดล�ำพูน

หมวด 4 ด้ำนกำรวเิครำะห์ผลกำรด�ำเนินงำนขององค์กำรและกำรจดักำรควำมรู้ 	กรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร

	กองทัพเรือ

	ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ

หมวด 5 ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 	กรมกำรแพทย์

หมวด 6 ด้ำนกระบวนกำรคุณภำพและนวัตกรรม 	กรมกำรพัฒนำชุมชน

	จังหวัดอ�ำนำจเจริญ



หมวด 1



หมวด 1 ด้านการน�าองค์การ
และความรบัผิดชอบต่อสังคม
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 กรมกำรปกครองปฏิบัติงำนภำยใต้วิสัยทัศน์ “กำรบริหำร

รำชกำรในระดบัพืน้ทีม่คีวำมเข้มแขง็ เพือ่ควำมมัน่คงและกำรพฒันำ

อย่ำงยั่งยืน” ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ประเทศไทย “มั่นคง มั่งคั่ง 

ยั่งยืน” โดยยึดถือค่ำนยิมหลัก (Core Value) “บ�ำบัดทุกข์ บ�ำรุงสขุ” ใน

กำรปฏิบัติงำน และเพื่อให้เกิดควำมยั่งยืนในระดับพื้นที่ อธิบดีกรมกำร

ปกครองได้ริเร่ิมและก�ำหนดแนวทำงกำรปฏิบตัริำชกำรผ่ำน 10 โครงกำร

ส�ำคัญของกรมกำรปกครอง (10 Flagships) ด้วยค่ำนิยมองค์กำร 

“หน้ำทีข่องฝ่ำยปกครอง คอื ท�ำให้ประชำชนทกุข์น้อยลง สุขมำกขึน้” 

เพือ่พฒันำและส่งมอบกำรให้บรกิำรประชำชนทีม่คีวำม “Easier Faster 

Cheaper และ Smarter”

 กำรบริหำรรำชกำรในระดับพื้นที่มีควำมเข้มแข็งเพื่อควำมมั่นคงและกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน

 1) กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย และควำมมั่นคงภำยในประเทศ

 2) กำรอ�ำนวยควำมเป็นธรรม

 3) กำรปกครองท้องที่

 4) กำรอำสำรักษำดินแดน

 5) กำรทะเบียน

 หน้ำที่ของฝ่ำยปกครอง คือ ท�ำให้ประชำชนทุกข์น้อยลง สุขมำกขึ้น

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

ค่ำนิยม

 กรมกำรปกครองปฏิบัติงำนภำยใต้วิสัยทัศน์ “กำรบริหำร

รำชกำรในระดบัพืน้ทีม่คีวำมเข้มแขง็ เพือ่ควำมมัน่คงและกำรพฒันำ

อย่ำงยั่งยืน” ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ประเทศไทย “มั่นคง มั่งคั่ง 

ยั่งยืน” โดยยึดถือค่ำนิยมหลัก (Core Value) “บ�ำบัดทุกข์ บ�ำรุงสุข”  

ในกำรปฏิบัติงำน และเพื่อให้เกิดควำมยั่งยืนในระดับพื้นที่ อธิบดีกรมกำร

ปกครองได้ริเร่ิมและก�ำหนดแนวทำงกำรปฏิบตัริำชกำรผ่ำน 10 โครงกำร

ส�ำคัญของกรมกำรปกครอง (10 Flagships) ด้วยค่ำนิยมองค์กำร 

“หน้ำทีข่องฝ่ำยปกครอง คอื ท�ำให้ประชำชนทกุข์น้อยลง สุขมำกขึน้” 

เพือ่พฒันำและส่งมอบกำรให้บรกิำรประชำชนทีม่คีวำม “Easier Faster 

Cheaper และ Smarter”

 กำรบริหำรรำชกำรในระดับพื้นที่มีควำมเข้มแข็งเพื่อควำมมั่นคงและกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน

 1) กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย และควำมมั่นคงภำยในประเทศ

 2) กำรอ�ำนวยควำมเป็นธรรม

 3) กำรปกครองท้องที่

 4) กำรอำสำรักษำดินแดน

 5) กำรทะเบียน

 หน้ำที่ของฝ่ำยปกครอง คือ ท�ำให้ประชำชนทุกข์น้อยลง สุขมำกขึ้น

กรมการปกครองกรมการปกครอง

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

ค่ำนิยม
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ระบบกำรน�ำองค์กำรเพื่อควำมมั่นคงและกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน

ระบบกำรน�ำองค์กำร และกำรสื่อสำรถ่ำยทอด

กำรติดตำมและประเมินผล

 กรมกำรปกครองมีพื้นที่กำรท�ำงำนครอบคลุมทั้ง 878 อ�ำเภอ ใน 76 จังหวัด ทั่วประเทศ จึงถือเป็นควำมท้ำทำยส�ำคัญในกำรสื่อสำรในองค์กำร กรมกำร

ปกครอง จึงใช้กำรสื่อสำรในรูปแบบ “บน ล่ำง ข้ำงเคียง รวดเร็ว รอบด้ำน และทันที” (Top-down/Bottom-up/Horizontal) ผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำรที่ทัน

สมัย เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและควำมคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องน�ำมำทบทวน และตัดสินใจเชิงนโยบำย มีกำรพัฒนำองค์กำรอย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนกำรประเมิน ทบทวน 

ปรับปรุง และพัฒนำงำน โดยยึดตัวแบบ “วงจรเดมมิ่ง” Deming Cycle (P-D-C-A) ได้แก่ (P; Plan) ให้ควำมส�ำคัญกับกำรก�ำหนดทิศทำงเชิงยุทธศำสตร์ที่

ชัดเจน สอดรับกับทิศทำงกำรพัฒนำของประเทศในมิติ Top-Down และตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนในมิติ Bottom-Up (D; Do) ให้ควำมส�ำคัญ

กับ “กำรสื่อสำรและกำรน�ำนโยบำย/ข้อสั่งกำรไปสู่กำรปฏิบัติ” เพื่อให้ “เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดต่อประชำชน” (C; Check)

 มีกำรวำงระบบ “ติดตำมประเมินผล” โดยยึดมิติ Area-Based (A; Act) มีกำรประมวลผลกำรตรวจรำชกำร ปัญหำและข้อเสนอแนะ และสรุปผล 

เพื่อน�ำมำปรับปรุงและก�ำหนดนโยบำยกำรจัดท�ำยุทธศำสตร์ นอกจำกนี้ยังได้น�ำแนวคิดกำรพัฒนำให้เป็นองค์กำรภำครัฐในระบบรำชกำร 4.0 มำใช้เป็นกรอบใน

กำรขับเคลื่อนองค์กำร เพื่อสร้ำงสภำพแวดล้อมให้กับองค์กำรเพื่อมุ่งสู่ควำมส�ำเร็จ จึงให้ควำมส�ำคัญต่อกำรพัฒนำองค์กำร ในด้ำนกำรสร้ำงนวัตกรรม และกำร

ปรับสู่ควำมเป็นดิจิทัล ทั้งภำยใน คือ กำรจัดกำรภำยในองค์กำร (Internal) DOPA Digital Office และภำยนอก คือ กำรให้บริกำรประชำชน (External) 

DOPA Citizen Service

 กรมกำรปกครอง ยังคงมุ่งมั่นและพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องเพื่อสร้ำงสภำพแวดล้อมขององค์กำร มุ่งสู่กำรเป็นองค์กำรที่มีผลกำรปฏิบัติงำนที่มีผลสัมฤทธิ์สูง 

เพื่อประโยชน์สุขของประชำชน (Better Governance, Happier Citizens) น�ำไปสู่กำรเป็นองค์กำรที่น่ำเชื่อถือไว้วำงใจและเป็นที่พึ่งของประชำชนได้อย่ำง

แท้จริง (Credible and Trusted Government)

ระบบกำรน�ำองค์กำรเพื่อควำมมั่นคงและกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน

ระบบกำรน�ำองค์กำร และกำรสื่อสำรถ่ำยทอด

กำรติดตำมและประเมินผล

 กรมกำรปกครองมีพื้นที่กำรท�ำงำนครอบคลุมทั้ง 878 อ�ำเภอ ใน 76 จังหวัด ทั่วประเทศ จึงถือเป็นควำมท้ำทำยส�ำคัญในกำรส่ือสำรในองค์กำร  

กรมกำรปกครอง จึงใช้กำรสื่อสำรในรูปแบบ “บน ล่ำง ข้ำงเคียง รวดเร็ว รอบด้ำน และทันที” (Top-down/Bottom-up/Horizontal) ผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำร

ที่ทันสมัย เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและควำมคิดเห็นของผู้ที่เก่ียวข้องน�ำมำทบทวน และตัดสินใจเชิงนโยบำย มีกำรพัฒนำองค์กำรอย่ำงต่อเน่ือง ผ่ำนกำรประเมิน 

ทบทวน ปรบัปรุง และพฒันำงำน โดยยดึตวัแบบ “วงจรเดมมิง่” Deming Cycle (P-D-C-A) ได้แก่ (P; Plan) ให้ควำมส�ำคญักับกำรก�ำหนดทศิทำงเชงิยทุธศำสตร์

ทีช่ดัเจน สอดรบักับทศิทำงกำรพฒันำของประเทศในมติ ิTop-Down และตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนในมติิ Bottom-Up (D; Do) ให้ควำมส�ำคญั

กับ “กำรสื่อสำรและกำรน�ำนโยบำย/ข้อสั่งกำรไปสู่กำรปฏิบัติ” เพื่อให้ “เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดต่อประชำชน” (C; Check)

 มีกำรวำงระบบ “ติดตำมประเมินผล” โดยยึดมิติ Area-Based (A; Act) มีกำรประมวลผลกำรตรวจรำชกำร ปัญหำและข้อเสนอแนะ และสรุปผล 

เพื่อน�ำมำปรับปรุงและก�ำหนดนโยบำยกำรจัดท�ำยุทธศำสตร์ นอกจำกน้ียังได้น�ำแนวคิดกำรพัฒนำให้เป็นองค์กำรภำครัฐในระบบรำชกำร 4.0 มำใช้เป็นกรอบ 

ในกำรขับเคลื่อนองค์กำร เพื่อสร้ำงสภำพแวดล้อมให้กับองค์กำรเพื่อมุ่งสู่ควำมส�ำเร็จ จึงให้ควำมส�ำคัญต่อกำรพัฒนำองค์กำร ในด้ำนกำรสร้ำงนวัตกรรม  

และกำรปรับสู่ควำมเป็นดิจิทัล ทั้งภำยใน คือ กำรจัดกำรภำยในองค์กำร (Internal) DOPA Digital Office และภำยนอก คือ กำรให้บริกำรประชำชน  

(External) DOPA Citizen Service

 กรมกำรปกครอง ยังคงมุ่งมั่นและพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องเพื่อสร้ำงสภำพแวดล้อมขององค์กำร มุ่งสู่กำรเป็นองค์กำรที่มีผลกำรปฏิบัติงำนที่มีผลสัมฤทธิ์สูง 

เพื่อประโยชน์สุขของประชำชน (Better Governance, Happier Citizens) น�ำไปสู่กำรเป็นองค์กำรที่น่ำเชื่อถือไว้วำงใจและเป็นที่พึ่งของประชำชน 

ได้อย่ำงแท้จริง (Credible and Trusted Government)
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ผลงำนควำมโดดเด่นจำกกำรน�ำองค์กำร

กำรพัฒนำกำรให้บริกำรทะเบียน บัตรประจ�ำตัวประชำชน และข้อมูลสำรสนเทศ 

(กำรบูรณำกำรฐำนข้อมูลประชำชนและกำรบริกำรภำครัฐ Linkage Center)

 ด้วยด�ำริและควำมตั้งใจของอธิบดีกรมกำร

ปกครอง (นำยธนำคม จงจิระ) ที่ส่งเสริมให้บุคลำกร

ของกรมกำรปกครองทุกภำคส ่วน น�ำหลักกำร  

“The Ease of Doing Business” มำปรับใช้  

เพือ่พฒันำและส่งมอบบรกิำรทีม่คีวำม “Easier Faster 

Cheaper และ Smarter” ให ้แก ่ประชำชน  

จึงได้อ�ำนวยกำรและผลักดันให้หน่วยงำนทั้งภำครัฐ 

และภำคเอกชนเชือ่มโยงและใช้ประโยชน์จำกฐำนข้อมลู

ประชำชนและกำรบริกำรภำครัฐ (Linkage Center) 

ให้ได้มำกทีส่ดุ ซึง่จะช่วยให้ประชำชนได้รบัควำมสะดวก 

รวดเร็ว และประหยัดค่ำใช้จ่ำย (Easier Faster  

และ Cheaper) จำกกำรรับบริกำรจำกทั้งภำครัฐ 

และภำคเอกชนในภำพรวม

 โดยในปัจจุบันกรมกำรปกครองได้ ให้บริกำร

เชือ่มโยงข้อมลูจำกฐำนข้อมลูประชำชนและกำรบริกำร

ภำครัฐ (Linkage Center) แล้วเสร็จจ�ำนวน 225  

งำนบริกำร จำก 74 หน่วยงำน หน่วยงำนของรัฐ 

มกีำรเชือ่มโยงฐำนข้อมลูประชำชนกับส�ำนักทะเบยีนกลำง 

กรมกำรปกครอง จ�ำนวน 271 หน่วยงำน ซึ่งท�ำให้

ประชำชนผู ้รับบริกำรสำมำรถใช ้บัตรประจ�ำตัว

ประชำชนใบเดียวในกำรขอรับบริกำร โดยไม่ต้องมี 

กำรส�ำเนำเอกสำรต่ำง ๆ (Zero Copy) ผลกำรใช้

ประโยชน์จำกฐำนข้อมลู หน่วยงำนภำครฐัและเอกชน

ใช้ประโยชน์จำกฐำนข้อมูลในกำรยืนยันข้อมูลบุคคล

ผ่ำนเลขประจ�ำตัวประชำชน 13 หลัก 

และกำรอ่ำนข้อมูลจำกบัตรประจ�ำตัวประชำชนแบบ

อเนกประสงค์ (Smart Card) จำกเครื่องอ่ำน Card 

Reader ท�ำให้เกิด ควำมสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง  

ในกำรให้บริกำร ซึง่มปีริมำณกำรใช้งำนข้อมลูประชำชน

ในระบบ Linkage Center ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

จ�ำนวน 75,393,098 รำยกำร

 ส� ำห รับกำรด� ำ เ นินกำร ในระยะต ่ อ ไป  

อธิบดีกรมกำรปกครองมีด�ำริให้ผลักดันกำรให้บริกำร

แบบ Paperless อย่ำงเตม็รปูแบบ โดยได้จัดท�ำแนวทำง

กำรลดส�ำเนำทะเบียนบ้ำนและส�ำเนำบัตรประจ�ำตัว

ประชำชนและมีหนังสือแจ้งเวียนทุกส่วนรำชกำร/ 

หน่วยงำนของรัฐ พัฒนำโปรแกรมประยุกต์รองรับ 

กำรอ่ำนข้อมลูจำกบตัรประจ�ำตวัประชำชน และเร่งรดั 

กำรเชื่อมโยงฐำนข้อมูลจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งน้ี  

เพือ่สร้ำงภำพลกัษณ์และควำมพงึพอใจในกำรให้บรกิำร

ที่สะดวก รวดเร็ว และทันสมัย ตอบสนองปัญหำ 

ควำมต้องกำรของประชำชน
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โครงกำรพัฒนำระบบกำรพิสูจน์

และยืนยันตัวตนทำงดิจิทัล (DOPA-Digital ID)

 จำกนโยบำยของรัฐบำลในกำรผลักดันให้ประเทศไทยก้ำวเข้ำสู ่ Thailand 4.0  

อย่ำงสมบรูณ์ เป็นทีม่ำของแนวคดิกำรพฒันำองค์กำรภำครฐัให้เป็นระบบรำชกำร 4.0 ประกอบ

กับเป้ำหมำยในกำรขบัเคลือ่นองค์กำรตำมหลกั “The Ease of Doing Business” อธิบดกีรม

กำรปกครอง (นำยธนำคม จงจิระ) จึงได้ผลักดันให้เกิดโครงกำรพิสูจน์และยืนยันตัวตน 

ทำงดิจิทัล (Digital ID) ซึ่งจะเป็นโครงสร้ำงพื้นฐำนส�ำคัญที่จะเชื่อมต่อกำรยืนยันตัวตน 

จำกทุกภำคส่วนเขำ้มำไว้ด้วยกัน แทนระบบเดิมที่ผู้ ให้บริกำรและผู้รับบริกำรต้องมำเผชิญหนำ้

และแสดงตนเพื่อยืนยันตัวตนด้วยเอกสำรทำงรำชกำร

 ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 กรมกำรปกครองได้ด�ำเนินกำรพัฒนำระบบกำรพิสูจน์

ยืนยันตัวตนทำงดิจิทัล จ�ำนวน 1 ระบบ ด้วยทรัพยำกรด้ำนกำรทะเบียนที่มีอยู่ (Server/DBMs/

Storage) พร้อมทั้งพัฒนำแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์ (D.DOPA Application) ส�ำหรับจัดเก็บ 

และเรียกใช้งำน Digital ID โดยสำมำรถใช้งำนได้ทั้งในระบบปฏิบัติกำร Android และ iOS 

รวมถึงกำรสร้ำงระบบบริหำรจัดกำร (Digital ID Management System : DOPA DIMS)  

ซึ่งรองรับกำรใช้งำนได้ 100,000 คน เริ่มเปิดให้บริกำร (ทดลองระบบ) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 

2563 โดยปัจจุบัน มีผู้ ใช้บริกำรลงทะเบียน รวมทั้งส้ิน 2,201 รำย ให้บริกำรในเบ้ืองต้น  

2 งำนบริกำร ได้แก่ 1) กำรตรวจสอบข้อมูลของตนเองที่หน่วยงำนของรัฐจัดเก็บผ่ำนระบบ 

บูรณำกำรฐำนข้อมูลประชำชนและบริกำรภำครัฐ (Linkage Center) และ 2) กำรจองคิวขอรับ

บริกำรงำนทะเบียนล่วงหน้ำ (Queue Online)

 กำรผลักดันและขับเคลื่อนโครงกำรพิสูจน์และยืนยันตัวตนทำงดิจิทัล (Digital ID)  

ของอธิบดีกรมกำรปกครอง จะเป็นจุดเร่ิมต้นที่ส�ำคัญของกำรสร้ำงมิติใหม่ในกำรให้บริกำร 

ของภำครัฐและภำคเอกชนครั้งส�ำคัญ โดยประชำชนจะได้รับควำมสะดวก (Easier) รวดเร็ว 

(Faster) ประหยัดค่ำใช้จ่ำย (Cheaper) ผ่ำนช่องทำงดิจิทัล และมีควำมปลอดภัยมำกขึ้น 

(Smarter) ทั้งน้ี กรมกำรปกครองได้ตั้งเป้ำหมำยกำรพัฒนำระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตน 

ทำงดิจิทัล (Digital ID) ในระยะถัดไปให้สำมำรถรองรับกำรใช้งำนได้มำกกว่ำ 60 ล้ำนคน  

และขยำยประเภทงำนบริกำรให้ครอบคลุมเพิ่มขึ้น เพื่อลดค่ำใช้จ่ำยด้ำนบุคลำกร เพิ่มช่องทำง 

กำรให้บริกำร และอ�ำนวยควำมสะดวกให้แก่ประชำชน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในสถำนกำรณ์ 

กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ที่ทุกคนต้องปรับพฤติกรรมกำรด�ำเนินชีวิต

ตำมหลัก “ชีวิตวิถีใหม่” (New Normal) อย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้
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หน่วยบริกำรจัดท�ำบัตรประจ�ำตัวประชำชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) 

 ถึงแม้ว่ำกรมกำรปกครองจะผลักดันให้มีกำรจัดตั้งเคำน์เตอร์บริกำรประชำชน 

เพิ่มเติม ณ ห้ำงสรรพสินค้ำส�ำคัญของจังหวัด และให้บริกำรนอกเวลำท�ำกำรเพื่ออ�ำนวย 

ควำมสะดวกในกำรขอรับบริกำรด้ำนงำนทะเบียนและบัตรประจ�ำตัวประชำชน แต่ยังพบว่ำ 

มีประชำชนบำงกลุ่มที่มีข้อจ�ำกัดในกำรเข้ำถึงบริกำรและกำรช่วยเหลือจำกภำครัฐ เนื่องจำก

ไม่สำมำรถเดินทำงไปท�ำบัตรประจ�ำตัวประชำชนที่ส�ำนักทะเบียน หรือเคำน์เตอร์บริกำรได้ 

กรมกำรปกครองจึงได้จัดหน่วยบรกิำรจัดท�ำบตัรประจ�ำตวัประชำชนเคล่ือนที ่(Mobile Unit) 

เพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง คนชรำ หรือผู้พิกำรที่ไม่สำมำรถเคลื่อนย้ำยได้

 กำรจัดหน่วยบริกำรจัดท�ำบัตรประจ�ำตัวประชำชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit)  

เป็นกำรอ�ำนวยควำมสะดวก (Easier) และลดภำระค่ำใช้จ่ำยของประชำชน (Cheaper)  

ในกำรเดินทำงมำรับบริกำร ณ ที่ตั้ง ซึ่งกรมกำรปกครอง จะยังคงขับเคลื่อนโครงกำรน้ี ไป

จนกว่ำจะถึงเป้ำหมำยที่อธิบดีกรมกำรปกครองได้มอบนโยบำยไว้ว่ำ “ต้องไม่มีคนไทย  

ที่ ไม่มีบัตรประจ�ำตัวประชำชน” และ “บัตรประจ�ำตัวประชำชนต้องไม่เป็นข้อจ�ำกัด 

ในกำรเข้ำถึงบรกิำรภำครฐั” ตำมเป้ำหมำยกำรพฒันำทีย่ัง่ยนื (SDGs) “No One Left Behind”

 อธิบดีกรมกำรปกครอง ให้ควำมส�ำคญัและเน้นย�ำ้กับผู้ปฏิบตัิให้มกีำรจัดหน่วยบรกิำร

จัดท�ำบัตรประจ�ำตัวประชำชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) อย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง 

ในสถำนกำรณ์ปัจจุบันที่ประชำชนมีควำมจ�ำเป็นต้องใช้บัตรประชำชนในกำรเข้ำถึงบริกำร 

ของภำครัฐ ทั้งนี้ มีสถิติกำรให้บริกำร ดังนี้ 

 1) จัดท�ำบัตรประจ�ำตัวประชำชน กรณีผู้ป่วยติดเตียง คนชรำ และผู้พิกำร 

จนไม่สำมำรถเคล่ือนย้ำยได้ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ผูป่้วยตดิเตยีง 2,159 รำย คนชรำ 1,107 รำย 

ผู้พิกำร 1,949 รำย รวม 5,215 รำย และในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 (ถึง 15 ก.ค. 64)  

ผู้ป่วยติดเตียง 8,738 รำย คนชรำ 7,512 ผู้รำย ผู้พิกำร 5,826 รำย รวม 22,076 รำย 

 2) จัดท�ำบัตรประจ�ำตัวประชำชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) กรณีทั่วไป ปีงบประมำณ 

พ.ศ. 2563 จ�ำนวน 7,054 รำย ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 (ถึง 15 ก.ค. 64) จ�ำนวน 3,738 รำย 

 และ 3) จัดท�ำบัตรประจ�ำตัวประชำชนเคล่ือนที่ (Mobile Unit) ในพื้นที่ห่ำงไกล 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 จ�ำนวน 817 รำย ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 (ถึง 15 ก.ค. 64)  

จ�ำนวน 1,101 รำย
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 หลงัจำกเร่ิมมรีำยงำนกำรแพร่ระบำดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนำ 2019 (โควดิ-19) ในประเทศไทยในช่วงต้นปี พ.ศ. 2563 อธิบดกีรมกำรปกครอง (นำยธนำคม จงจิระ) 

ได้มีค�ำส่ังเร่งด่วนแต่งตั้งคณะกรรมกำรอ�ำนวยกำรศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 กรมกำรปกครอง (ศบค.ปค.)  

และจัดตั้งศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์ฯ เพื่อเป็นช่องทำงในกำรบริหำรและสื่อสำรสถำนกำรณ์รวมทั้งนโยบำยในกำรแก้ไขปัญหำในสภำวะวิกฤตอย่ำงมีประสิทธิภำพ  

โดยใช้กำรสื่อสำรแบบ “บน ล่ำง ข้ำงเคียง รวดเร็ว รอบด้ำน และทันที” (Top-down/Bottom-up/Horizontal) ซึ่งเป็นปัจจัยส�ำคัญอย่ำงยิ่งที่ท�ำให้กำรบริหำร

จัดกำรสถำนกำรณ์ฯ ในภำรกิจของกรมกำรปกครองประสบควำมส�ำเร็จตำมที่ตั้งเป้ำหมำยไว้

กำรบริหำรจัดกำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด – 19)

ในบทบำทของกรมกำรปกครอง

 ถึงแม้ว่ำบุคลำกรกรมกำรปครองด่ำนหน้ำที่ปฏิบัติหน้ำที่อยู่ในพื้นที่จะต้องรับมือกับสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด 

ของโรคโควิด-19 มำเป็นระยะเวลำเกือบ 2 ปี แต่ก็ยังคงปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเต็มควำมสำมำรถด้วยปณิธำนที่แน่วแน่ 

ในกำร “ท�ำให้ประชำชนทกุข์น้อยลง สุขมำกขึน้” ตำมค่ำนิยมของท่ำนอธิบดกีรมกำรปกครองทีย่ดึถือปฏิบตั ิอกีทัง้ บคุลำกร

ของกรมกำรปกครองทรำบดีว่ำ หำกมีปัญหำหรือข้อติดขัดประกำรใด สำมำรถสื่อสำรมำยัง ศบค.ปค. เพื่อขอควำมช่วยเหลือ

หรือค�ำชี้แนะจำกอธิบดีกรมกำรปกครองและฝ่ำยเลขำนุกำร ศบค.ปค. ที่ติดตำมสถำนกำรณ์อย่ำงใกล้ชิดได้ทุกเวลำ

 โดยผลกำรด�ำเนินงำนของศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด 

ของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนำ 2019 กรมกำรปกครอง (ศบค.ปค.) แบ่งเป็น 3 ด้ำนหลกั 

ได้แก่ (1) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรสถำนกำรณ์ กำรควบคมุกำรเดนิทำงเคลือ่นย้ำย

ข้ำมจังหวัด (Mobility) ดูแลพื้นที่ชำยแดน 128 อ�ำเภอ จ�ำนวน 23 ด่ำน  

และช่องทำงธรรมชำต ิกำรตัง้ด่ำนตรวจ จดุสกัด ดูแลกำรเดนิทำงข้ำมพืน้ทีจั่งหวดั 

และภำยในจังหวัด จ�ำนวน 1,374 ด่ำนตรวจทั่วประเทศ กำรส�ำรวจและตรวจสอบ

ผู้ที่เดินทำงเข้ำหมู่บ้ำน/ชุมชน เพื่อเฝ้ำระวังและป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรค 

โควิด – 19 โดยกำรบันทึกข้อมูลในระบบ Thai QM 2021 (Thai Quarantine 

Monitor) เพือ่เป็นฐำนข้อมลูขนำดใหญ่ (Big Data Base) ในกำรตดิตำม เฝ้ำระวงั 

กำรดแูลกลุม่คนเปรำะบำงในพืน้ทีอ่�ำเภอ ต�ำบล หมูบ้่ำน โดย ศบค.ปค. แจ้งอ�ำเภอ

จัดท�ำรำยชื่อผู้สูงอำยุ 4,896,849 คน และเด็กเล็กกว่ำ 4,022,885 คน มอบให้

ก�ำนนั ผู้ ใหญ่บ้ำน ประสำนควำมร่วมมือ ดูแลกลุ่มเปรำะบำงดังกล่ำวอย่ำงใกล้ชิด 

(2) ด้ำนกำรบรรเทำผลกระทบและช่วยเหลือเยียวยำประชำชน สนับสนุน 

กำรลงทะเบียนแรงงำนต่ำงด้ำว ยกเว้นค่ำธรรมเนียมเก่ียวกับกำรทะเบียน 

และบัตรประจ�ำตัวประชำชน ยกเว้นค่ำธรรมเนียมประกอบธุรกิจโรงแรม  

กำรอ�ำนวยควำมสะดวกและช่วยเหลือกำรรับลงทะเบียนโครงกำร “เรำชนะ” 

ส�ำหรบัประชำชนกลุม่ทีต้่องกำรควำมช่วยเหลอืพเิศษ โดยจัดชดุเคลือ่นที่ให้บรกิำร

เชงิรุก จ�ำนวน 1,161,571 คน (3) ด้ำนกำรฟ้ืนฟเูศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

ศบค.ปค.ได้ด�ำเนินกำรฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคมผ่ำนโครงกำรจ้ำงงำนในทุกต�ำบล 

จ�ำนวน 7,255 ต�ำบล ใน 878 อ�ำเภอ 76 จังหวัด ผ่ำน “โครงกำรจ้ำงลูกจ้ำงเหมำ

บริกำร 1 คน 1 ต�ำบล ร่วมใจ ต้ำนภัย COVID-19” และ “โครงกำรพัฒนำต�ำบล

บูรณำกำร (Tambon Smart Team) ต�ำบลละ 2 คน รวม 14,510 คน  

อัตรำจ้ำงเหมำ คนละ 15,000 บำท ต่อเดือน ระยะเวลำจ้ำง 12 เดือน
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 1) กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย และควำมมั่นคงภำยในประเทศ

 2) กำรอ�ำนวยควำมเป็นธรรม

 3) กำรปกครองท้องที่

 4) กำรอำสำรักษำดินแดน

 5) กำรทะเบียน

กรมการปกครอง

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

 สงัคมรู้หน้ำที ่เคำรพสทิธิมนุษยชน และได้รบักำรคุม้ครองอย่ำงเป็นธรรม

 1) ส่งเสริมให้ประชำชนมีควำมรู้เกี่ยวกับสิทธิ หน้ำที่ และเคำรพสิทธิของผู้อื่น

 2) พัฒนำ และจัดระบบกำรคุ้มครองสิทธิเสรีภำพ รวมทั้งประสำนงำนกับทุกภำคส่วน ทั้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศ  

 3) พัฒนำและจัดระบบกำรไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพำท 

 4) พัฒนำระบบ มำตรกำร และด�ำเนินกำรตำมพันธกรณีระหว่ำงประเทศด้ำนสิทธิมนุษยชน 

 5) พัฒนำระบบ มำตรกำร และด�ำเนินกำรคุ้มครองพยำน

 6) บูรณำกำรและด�ำเนินกำรช่วยเหลือประชำชนที่เดือดร้อน หรือเหยื่ออำชญำกรรม และจ�ำเลยในคดีอำญำ

 TOPS

 T - Team Work ท�ำงำนเป็นทีม 

 O - Organization of Learning องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ 

 P - Professional มืออำชีพในด้ำนสิทธิเสรีภำพและสิทธิมนุษยชนอย่ำงมีประสิทธิภำพ

 S - Service Mind จิตส�ำนึกในกำรให้บริกำร นอกจำกนี้ยังรวมถึงมีศีลธรรม (Moral) ควำมสุภำพ (Honor) และควำมรับผิดชอบ (Accountability) 

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรภีาพ

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

ค่ำนิยม

 จำกวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้ำหมำย ของกรมคุ ้มครองสิทธิ 

และเสรีภำพ (กคส.) ท�ำให้ผู้บริหำรมีควำมมุ่งม่ันในกำรสร้ำงควำมเข้มแข็ง 

ให้สังคมและชุมชนทั่วประเทศ โดยก�ำหนดเป็นนโยบำย “สร้ำงสังคมให้รู้หน้ำที่ 

สร้ำงสังคมให้มีกำรเคำรพสิทธิมนุษยชน และสร้ำงสังคมให้ได้รับกำรคุ้มครอง

อย่ำงเป็นธรรม” ด้วยกำรน�ำองค์กำรทีเ่ข้มแขง็ของผู้บรหิำร กคส. มกีำรตอกย�ำ้

เป้ำหมำยที่ชัดเจนอย่ำงสม�่ำเสมอเพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจและควำมผูกพัน  

มีกำรติดตำมงำนอย่ำงเป็นระยะและใกล้ชิด เพื่อให้กำรละเมิดสิทธิมนุษยชน 

ของประเทศไทยลดลง โดยผู้บริหำรน�ำทีมและร่วมลงพื้นที่เพื่อเป็นแบบอย่ำง 

ในกำรด�ำเนินงำน รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ รวบรวมข้อมูลน�ำมำถอด

บทเรยีน จนเกิดกำรเรยีนรู้และพฒันำกระบวนกำร “ขบัเคล่ือนงำนสิทธิมนุษยชน

ของประเทศไทย” ภำยใต้กลไกกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือของเครือข่ำย 

ทั่วประเทศทุกภำคส่วน ได้แก่ ภำครัฐ รัฐวิสำหกิจ ภำคธุรกิจ และ NGOs  

ลกึลงไปถึงระดบัจังหวดั อ�ำเภอ ต�ำบล ชมุชน และหมูบ้่ำน ด้วยเครือ่งมอืส�ำคญั 

คือ แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2562 – 2565) แผนปฏิบัติกำร

ระดับชำติว่ำด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (NAP) ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562-2565) 

ร่วมกับกำรบรูณกำรภำรกิจงำนภำยในกระทรวงยตุธิรรม บทบำทกำรน�ำองค์กำร

ของผู้บรหิำร ท�ำให้เกิดควำมร่วมมอืและบรูณำกำรกำรท�ำงำนภำยใน สร้ำงพลงั

ในกำรขบัเคลือ่นงำนสทิธิมนุษยชนของประเทศไทยให้มปีระสทิธิภำพมำกยิง่ขึน้ 

และพัฒนำไปสู่เป้ำหมำย “กำรละเมิดสิทธิมนุษยชนลดลงอย่ำงยั่งยืน”
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 กคส. ก�ำหนดทิศทำงและเป้ำหมำยกำรน�ำองค์กำรเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ “สังคม รู้หน้ำที่ เคำรพสิทธิมนุษยชน และได้รับกำรคุ้มครอง 

อย่ำงเป็นธรรม” โดยมีเป้ำหมำยร่วมกัน คือ “กำรละเมิดสิทธิมนุษยชนลดลง” ด้วยค่ำนิยม TOPS และวัฒนธรรมองค์กำร RLPD ที่ส่งเสริม 

ให้เกิดพฤติกรรมที่ดีในกำรปฏิบัติงำนและกำรใช้ชีวิตประจ�ำวัน ก่อให้เกิดกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำองค์กำรอย่ำงยั่งยืน ผ่ำนระบบกำรน�ำองค์กำร 

ที ่มุ่งเน้นกำรท�ำงำนแบบมส่ีวนร่วมของบุคลำกรทกุระดบั และสร้ำงควำมเข้มแขง็ของระบบกำรน�ำองค์กำรโดยวำงนโยบำยและระบบกำรก�ำกับ

ดูแลองค์กำร 5 ด้ำน 14 ระบบงำน เพื่อให้กรอบกำรท�ำงำนเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน มุ่งไปสู่วิสัยทัศน์และเป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้ ผู้บริหำรทุกระดับ

มบีทบำทในกำรส่ือสำรถ่ำยทอดเพือ่น�ำไปสู่กำรปฏิบตั ิโดยกำรสือ่สำรสองทำงผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ ทัง้ภำยในให้กับบคุลำกรส่วนกลำงและส่วนภูมภิำค 

และภำยนอกให้กับผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อสร้ำงกำรรับรู้เป้ำหมำย ทิศทำง นโยบำย และบูรณำกำรควำมร่วมมือทั้งภำยใน กคส. 

และเครือข่ำยภำยนอก ในกำรขับเคลื่อนงำนด้ำนสิทธิมนุษยชน และน�ำควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ มำปรับปรุงงำนบริกำรและกระบวนกำร 

ให้มีประสิทธิภำพเหนือควำมคำดหวัง

ระบบกำรน�ำองค์กำรของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ

กำรน�ำองค์กำรที่มีประสิทธิภำพ เพื่อบรรลุเป้ำหมำยอย่ำงมีประสิทธิผล
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กำรขับเคลื่อนงำนสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยผ่ำนกลไกเครือข่ำยควำมร่วมมือ

แผนผังกำรขับเคลื่อนงำนสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย

 กำรขับเคลื่อนงำนด้ำนสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ใช้ “แผนผัง 

กำรขบัเคลือ่นงำนสทิธมินุษยชนของประเทศไทย” สร้ำงควำมชดัเจนในกำรสือ่สำร

ทิศทำง โดยใช้แผนระดับ 3 ของ กคส. 2 ฉบับ ได้แก่ แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 

ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2562 – 2565) และแผนปฏิบัติกำรระดับชำติว่ำด้วยธุรกิจกับสิทธิ

มนุษยชน (NAP) ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562-2565) เป็นเครื่องมือส�ำคัญในกำร 

ขับเคลื่อนงำน โดยกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือของเครือข่ำย ดังนี้

 กลไกในระดับนโยบำย : เข้ำพบผู้บริหำรระดับสูง 20 กระทรวง  

เพื่อขอควำมร่วมมือให้มีข้อสั่งกำรไปสู่กำรปฏิบัติระดับกรมในสังกัดที่เก่ียวข้อง 

กับกำรขับเคลื่อนแผนของ กคส. ทั้ง 2 ฉบับ

 กลไกในระดบัพืน้ที ่: เข้ำพบผู้บรหิำรระดับสูงของกระทรวงมหำดไทย 

เพื่อขอควำมร่วมมือ ขับเคลื่อนแผนของ กคส. ทั้ง 2 ฉบับ และขอควำมกรุณำ 

ให้มีข้อสั่งกำรไปยังผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด ช่วยก�ำกับกำรขับเคลื่อนงำนระดับจังหวัด 

โดยมีส�ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศท�ำหน้ำที่เป็นผู้สนับสนุนในกำรติดตำม 

และรำยงำนผล รวมทั้งประสำนกำรด�ำเนินงำนไปยังศูนย์ยุติธรรมชุมชน (ศยช.) 

จำกระดับจังหวัดลงไปสู่ระดับอ�ำเภอ ต�ำบล และหมู่บ้ำน ควบคู่กับกำรบูรณำกำร

ภำรกิจภำยในกระทรวงยุติธรรม เพื่อให้กำรขับเคลื่อนงำนสิทธิมนุษยชน 

ของประเทศไทยครบวงจร และมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น

 กลไกกำรน�ำร่องในระดบัจังหวดั : กำรน�ำร่องขบัเคล่ือนงำนสิทธิมนุษย

ชนผ่ำนจังหวัดน�ำร่อง 10 จังหวัด โดยเข้ำพบผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด ส�ำนักงำน/

หน่วยงำน ในระดับจังหวัด เพื่อซักซ้อมควำมเข้ำใจและขอควำมร่วมมือ 

ในกำรขับเคลื่อนงำน และรวบรวมปัญหำอุปสรรค เพื่อน�ำมำปรับปรุงและทดลอง

ด�ำเนินกำร รวมทั้งน�ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำสนับสนุนกำรรำยงำนผล  

และถอดบทเรียนเพื่อเป็นแนวทำงกำรขับเคลื่อนงำนส�ำหรับขยำยผลไปยัง 

ทุกจังหวัดทั่วประเทศต่อไป
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 จำกกำรน�ำองค์กำรของอธิบดี กคส. เพื่อขับเคลื่อนงำนด้ำนสิทธิมนุษยชนของ กคส. ท�ำให้เกิดผลส�ำเร็จที่ส�ำคัญตำมนโยบำย “สร้ำงสังคมให้รู้หน้ำที ่ 

สร้ำงสังคมให้มีกำรเคำรพสิทธิมนุษยชน และสร้ำงสังคมให้ได้รับกำรคุ้มครองอย่ำงเป็นธรรม”ดังนี้ 

 สร้ำงสังคมให้รู้หน้ำที่ : ด้วยกำรขับเคลื่อนงำน ด้ำนสิทธิมนุษยชน ผ่ำน “บวร” โดยอบรมให้ควำมรู้กำรเป็นวิทยำกรกระบวนกำรด้ำนสิทธิมนุษยชน 

แก่เจ้ำหน้ำที่ สู่ประชำชน รวมถึงกำรอบรมให้กับครูในสังกัด สพฐ. สอศ. สช. กศน. กทม. ให้น�ำไปขยำยผลในกำรเรียนกำรสอนแก่นักเรียนในสถำบันกำรศึกษำ  

ด�ำเนินกำรจัดท�ำ MOU กับ ส�ำนักพระพุทธศำสนำแห่งชำติ สภำคริสตจักรในประเทศไทย เพื่อน�ำหลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษำ ไปเป็นส่วนหน่ึงของกำรเรียนรู้ 

และน�ำไปใช้เผยแพร่ตำมหลักศำสนำต่อไป

ผลส�ำเร็จที่โดดเด่นของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ

ผลส�ำเร็จของกำรน�ำองค์กำร
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 สร้ำงสังคมให้มีกำรเคำรพสิทธิมนุษยชน : ด้วยกำรขับเคล่ือนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2562 – 2565) ผ่ำนหน่วยงำนรัฐ  

20 กระทรวง เพื่อแก้ไขปัญหำกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนในภำพรวมของประเทศให้มีประสิทธิภำพ โดยสำระส�ำคัญประกอบด้วยแผนปฏิบัติกำรรำยด้ำน 10 ด้ำน  

และรำยกลุ่มเปรำะบำง 12 กลุ่ม กคส. มีกำรผลักดันให้ภำครัฐ ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติกำรระดับชำติว่ำด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562-2565) 

ผ่ำนภำครัฐ รัฐวิสำหกิจ เอกชน และประชำสังคม ซึ่งให้ควำมส�ำคัญกับกำรคุ้มครอง กำรเคำรพ และกำรเยียวยำ ภำยใต้กรอบของ UNGPs ซึ่งประเทศไทย 

เป็นประเทศแรกในเอเชียที่มีกำรจัดท�ำแผนฉบับนี้ และขับเคลื่อนงำนตำมพระรำชบัญญัติกำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำท พ.ศ. 2562 ท�ำให้คู่กรณีตกลงกันได้ 1,789 เรื่อง 

ลดค่ำใช้จ่ำยประชำชน 201.83 ล้ำนบำท ลดต้นทุนภำครัฐ 14.56 ล้ำนบำท ฝึกอบรมผู้ไกล่เกลี่ย จ�ำนวน 1,357 คน ร่วมกับภำคประชำชนจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ย 

ภำคประชำชน (ศกช.) จ�ำนวน 419 แห่ง เปิดหน่วยไกล่เกลี่ยข้อพิพำทภำครัฐ จ�ำนวน 82 แห่ง (สถิติตั้งแต่กฎหมำยมีผลบังคับใช้ พ.ย. 62 – 30 มิ.ย. 64) 

 สร้ำงสังคมให้ ได้รับกำรคุ้มครองอย่ำงเป็นธรรม : ด้วยกำรคุ้มครองและช่วยเหลือเยียวยำตำมกฎหมำยที่กรมรับผิดชอบ ได้แก่ เยียวยำผู้เสียหำย 

และจ�ำเลย จ�ำนวน 13,925 รำย ในวงเงินงบประมำณจ�ำนวน 711ล้ำนบำท คุ้มครองพยำน จ�ำนวน 171 รำย และสำมำรถให้ควำมช่วยเหลือทำงกฎหมำย  

โดยให้ค�ำปรึกษำกฎหมำย จ�ำนวน 36,120 รำย รับเรื่องรำวร้องทุกข์ จ�ำนวน 4,983 รำย (สถิติข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 62 – 30 มิ.ย. 64)

กำรละเมิดสิทธิมนุษยชนลดลงอย่ำงยั่งยืนด้วย ด้วย 1 พัฒนำ 2 สร้ำง

นโยบำยกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนลดลงอย่ำงยั่งยืน
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 กคส. วำงเป้ำหมำยในอนำคตว่ำ “กำรละเมิดสิทธิมนุษยชนลดลง

อย่ำงยั่งยืน” ภำยใต้นโยบำย “1 พัฒนำ 2 สร้ำง” 

 พัฒนำกลไกกำรขับเคลื่อนงำนสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย

ให้ ได ้มำตรฐำน ด้วยกำรน�ำข้อเสนอแนะจำกผู ้มีส ่วนได้ส ่วนเสีย  

ผู ้ ให ้ควำมร่วมมือ และผลกำรด�ำเนินงำนที่ผ ่ำนมำ น�ำมำทบทวน 

และปรบัปรงุ ด้วยเครือ่งมอื PDCA เพือ่พฒันำกำรขบัเคลือ่นงำนด้ำนสทิธิ

มนุษยชน ของประเทศไทย

 สร้ำงต้นกล้ำควำมยุติธรรม ด้วยกำรปลูกฝัง เสริมสร้ำงควำมรู้ 

ทัศนคติ พฤติกรรม ค่ำนิยมแก่เยำวชน โดยร่วมกับกระทรวงศึกษำธิกำร  

ในกำรส่งเสริมให้ระบบกำรศกึษำน�ำคูม่อืกำรจดักำรเรยีนรูส้ทิธิมนุษยชนศกึษำ 

ไปใช้ทุกช่วงชั้น ตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงอุดมศึกษำ ซึ่งในคู่มือแต่ระดับ 

มีกำรก�ำหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นเป้ำหมำยกำรเรียนรู้ 

 สร้ำงวัฒนธรรมกำรไกล่เกลี่ย ด้วยกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือ

กับหน่วยงำนของรัฐและสถำบนักำรศกึษำ โดยสร้ำงควำมเข้ำใจและยอมรบั 

ด้วยกำรผลิตสื่อ เผยแพร่ จัดประชุม อบรม สัมมนำสร้ำงควำมเข้ำใจ  

พัฒนำกฎหมำยไกล่เกลี่ย ด้วยกำรจัดท�ำกฎหมำยรองรับกำรไกล่เกลี่ย 

ข้อพิพำทภำคประชำชน พัฒนำกำรเข้ำถึงบริกำรที่ทันสมัย ร่วมกับ 

ภำคประชำชนจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยภำคประชำชน (ศกช.) ตำมหลัก “บวร” 

(บ ้ำน วัด โรงเรียน) พัฒนำระบบกำรไกล ่เกลี่ย E-mediation  

ให้มปีระสทิธิภำพมำกยิง่ขึน้ สร้ำงมำตรฐำนผู้ไกล่เกลีย่ ด้วยหลกัสตูรอบรม

ตำมที่คณะกรรมกำรพัฒนำกำรบริหำรงำนยุติธรรมแห่งชำติ (กพยช.) 

รับรอง พร้อมสร้ำงจริยธรรมผู้ ไกล่เกลี่ย เพื่อสร้ำง “สังคมสมำนฉันท์   

สร้ำงวัฒนธรรมกำรไกล่เกลี่ย”กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ คำดหวังว่ำ 

“กำรสร้ำงต้นกล้ำควำมยุติธรรมและกำรสร้ำงวัฒนธรรมกำรไกล่เกลี่ย” 

ภำยใต้กลไก “กำรขบัเคลือ่นงำนด้ำนสทิธิมนุษยชนในประเทศไทย” ทีพ่ฒันำ

อย่ำงต่อเน่ือง จะท�ำให้ “กำรละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยลดลง 

อย่ำงยั่งยืน” ต่อไป
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 ขับเคลื่อนกำรจัดกำรที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชำชน และกำรพัฒนำประเทศด้วยมำตรฐำนกำรจัดกำร กำรบริกำร ระดับสำกล

 1) คุ้มครองสิทธิด้ำนที่ดินให้แก่ประชำชนให้เป็นไปตำมกฎหมำย 

 2) บูรณำกำรร่วมกันของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรออกโฉนดที่ดินแก่ประชำชน มีควำมเป็นเอกภำพเป็นไปในทิศทำงเดียวกันทั้งประเทศ 

    ทั้งเชิงนโยบำยและกำรปฏิบัติ

 3) เป็นศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชำติ ที่มีระบบฐำนข้อมูลที่ดินของประเทศเป็นมำตรฐำนเดียวกัน สำมำรถรองรับกำรใช้ประโยชน์

    จำกที่ดินในกำรพัฒนำประเทศ ทั้งด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และควำมมั่นคง

 4) ให้บรกิำรด้ำนกำรทะเบยีนทีด่นิของประเทศไทยทีม่คีวำมทนัสมยั บรกิำรออนไลน์ทัว่ทัง้ประเทศและเชือ่มโยงกับสำกล พร้อมทัง้มบีคุลำกร 

     ด้ำนทะเบียนที่ดินของประเทศที่มีขีดควำมสำมำรถสูงในระดับสำกล

กรมการปกครอง

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

ค่ำนิยม

กรมท่ีดิน 

 ค่ำนิยม : ACCEPT

 Accountability รู้รับผิดชอบ

 Customer Service มอบจิตบริกำร

 Communication สื่อสำรเลิศล�้ำ

 Ethic จริยธรรมน�ำจิตใจ

 People Development ฝักใฝ่เรียนรู้

 Teamwork มุ่งสู่ควำมร่วมมือ
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 กรมที่ดินเป็นหน่วยงำนหลักของประเทศที่ ให้บริกำรประชำชน 

ในกำรจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกับที่ดินและอสังหำริมทรัพย์  

และกำรรังวัดท�ำแผนที่ มีประชำชนเดินทำงไปใช้บริกำร ณ ส�ำนักงำนที่ดิน 

ทั้ง 461 แห่งทั่วประเทศมำกกว่ำปีละ 12 ล้ำนรำย และจัดเก็บรำยได้เข้ำสู่รัฐ

ประมำณปีละ 100,000.- ล้ำนบำท บทบำทกำรน�ำองค์กรให้เท่ำทัน 

กำรเปลีย่นแปลงในยคุ Digital Disruption ทีก่ำรเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยี

ทันสมัย มีผลต่อรูปแบบกำรบริกำร รูปแบบกำรใช้ชีวิตและควำมต้องกำร 

ของประชำชน ท�ำให้สถำนกำรณ์ปัจจุบันและอนำคตเป็นสิง่ทีท้่ำทำยศกัยภำพ

ของบคุลำกรกรมทีด่นิ เพือ่ให้บรรลวุสิยัทศัน์กรมทีด่นิ “ขบัเคลือ่นกำรจัดกำร

ทีด่นิให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ประชำชน และกำรพฒันำประเทศด้วยมำตรฐำน

กำรจัดกำร กำรบรกิำร ระดบัสำกล” ผู้บรหิำรได้น�ำองค์กรโดยก�ำหนดนโยบำย 

“Smart Land Changes” ได้สื่อสำรถ่ำยทอดสู่บุคลำกรกรมที่ดินทุกระดับ 

วำงแผนพฒันำดจิิทลั ก�ำหนดตวัชีว้ดั มุง่สร้ำงระบบกำรท�ำงำนด้วยเทคโนโลยี

ทันสมัย เสริมสร้ำงให้เกิด Technology Digital Culture ปรับเปลี่ยน 

และสร้ำงพฤติกรรมร่วมกัน เพื่อป้องปรำมกำรทุจริต สร้ำงควำมโปร่งใส  

สร้ำงควำมยั่งยืนของกำรบริกำรด้วยระบบที่สะดวกต่อผู้ ใช้งำน ระเบียบ 

ที่รองรับกำรบริกำรรูปแบบดิจิทัลในอนำคต ทั้งหมดเพื่อประโยชน์ 

ต่อประชำชนและประเทศชำติ

กำรน�ำองค์กำรด้วยแนวคิด Smart Land changes

กำรน�ำองค์กำรด้วยแนวคิด Smart Land changes

 วิสัยทัศน์ “ขับเคลื่อนกำรจัดกำร

ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชำชน 

และกำรพัฒนำประเทศด้วยมำตรฐำนกำร

จัดกำร กำรบริกำร ระดับสำกล” ผู้บริหำร

ได้ก�ำหนดนโยบำย Smart Land Changes 

เพื่อน�ำองค์กรให้บรรลุเป้ำหมำยดั่งวิสัย

ทัศน ์กรมที่ ดิ น โดยมีแนวคิดที่ ส� ำคัญ  

4 ประกำร คอื 1) กำรบริหำรด้วย ธรรมำภิบำล 

2) ประชำชนเป็นศนูย์กลำง (People Centric) 

3) กำรปฏิบัติงำนด้วยควำมเที่ยงตรง  

เป็นไปตำมกฎหมำย (Regulatory Compliance) 

และ 4) เปลี่ยนสู่องค์กรดิจิทัล น�ำมำสู่

นโยบำยเชิงรุก Smart Land Changes  

8 ด้ำน มุ่งหมำยให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
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กำรสื่อสำรถ่ำยทอดทิศทำงกำรน�ำองค์กำร

 ผู ้ บ ริหำรกรมที่ ดิ น ให ้ ควำมส� ำคัญต ่อ 

กำรสือ่สำรและสร้ำงควำมผูกพนักับบคุลำกรในกรมทีด่นิ

ทัง้ส่วนกลำงและส่วนภูมภิำค ผูร้บับรกิำรและผู้มส่ีวนได้

ส่วนเสียที่ส�ำคัญในลักษณะกำรสื่อสำร 2 ทิศทำง 

แบบทีเ่ป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร เพือ่กำรสือ่สำร

สร้ำงควำมเข้ำใจและสื่อสำรให้ทรำบถึงกำรตัดสินใจ 

ที่ส�ำคัญ และมีกำรตรวจรำชกำรส�ำนักงำนที่ดิน 

ทัว่ประเทศผ่ำน Web Conference เพือ่ตดิตำมภำรกิจ

กรมที่ดิน โดยแนวทำงของ Smart Land Changes 

ได้ถูกถ่ำยทอดไปสู ่กำรปฏิบัติและเห็นผลลัพธ์ที่ด ี

ต่อประชำชน ในด้ำนนวัตกรรมกำรบริกำรใหม่  

เช่น กำรพฒันำส�ำนักงำนทีด่นิเป็นศนูย์รำชกำรสะดวก 

(GECC) กำรยกระดับพื้นที่กำรรังวัดด้วยวิธี RTK  

กำรจองคิวบริกำรด้วย e-Qlands กำรร้องทุกข์ร้อง

เรียนและปรึกษำปัญหำที่ดิน E-Contact DC  

และกำรส่งมอบบริกำรที่ดินที่สะดวกผ่ำน Smart 

Lands Application แอปเดียวจบครบเรื่องที่ดิน

 ใช้หลัก Technology Digital Culture ในกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สร้ำงพฤติกรรมร่วมกัน โดยเร่ิมจำกสร้ำงระบบกำรท�ำงำนที่ทันสมัย  

เพือ่ใช้ ในกำรท�ำงำนประจ�ำวนั ทัง้ในส่วนของเจ้ำหน้ำทีแ่ละประชำชน กำรปฏิบตังิำนของเจ้ำหน้ำทีด้่วยเทคโนโลยทีีท่นัสมยั น�ำมำซึง่พฤติกรรมกำรท�ำงำนด้วยเทคโนโลยี

ทันสมัย ประกำรที่สอง ผู้บริหำรใส่ใจใกล้ชิด แม้ ในสถำนกำรณ์โควิด-19 ได้ ใช้วีดิทัศน์ทำงไกล (Video Conference System) เพื่อถ่ำยทอด รับฟัง สนับสนุน  

แสดงควำมห่วงใยเจ้ำหน้ำทีท่กุระดบั รวมถึงผู้บรหิำรสงูสดุขององค์กรอธิบดกีรมทีด่นิ เปิด Facebook รับฟังทกุควำม คดิเห็น กำรน�ำเทคโนโลยดีจิิทลัน�ำมำสูผ่ลลพัธ์

ด้ำนควำมโปร่งใส ลดกำรทุจริต ที่องค์กรคำดหวัง ซึ่งในปี พ.ศ. 2563 ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity & Transparency 

Assessment : ITA ) ได้คะแนนร้อยละ 92.90 ซึ่งถือว่ำมีคุณธรรมและควำมโปร่งใสในระดับสูงมำก ซึ่งเป็นผลมำจำกกำรปลูกฝัง Digital culture ด้วยวิธี

ปลูกฝัง Digital culture 

1  +  2  +  3   น�ำมำสู่พฤติกรรมของเจ้ำหน้ำที่ พฤติกรรมขององค์กร

กำรสื่อสำรถ่ำยทอดทิศทำงกำรน�ำองค์กำร
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 1) ระบบอิเล็กทรอนิกส์เสริมสร้ำงควำมโปร่งใส มำใช้ ในกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ สร้ำงระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วม 

ในกำรตรวจสอบ ก่อนมำรับบริกำรที่ส�ำนักงำนที่ดิน เช่น ระบบกำรค�ำนวณค่ำใช้จ่ำยกำรโอน กำรเปิดเผยขั้นตอนกำรท�ำนิติกรรม กำรเปิดเผยค่ำใช้จ่ำยกำรรังวัด 

 2) ค�ำชม Facebook มุ่งสู่พฤติกรรมที่ดี ค�ำชมจำกกำรปฏิบัติงำนจำกระบบอิเล็กทรอนิกส์ของประชำชน ที่แสดงออกผ่ำนทำง Face Book ของอธิบดี 

กรมทีด่นิ ได้รับกำรเอำใจใส่ บอกต่อเจ้ำหน้ำที ่น�ำไปโพสต์ชืน่ชมพฤตกิรรมทีด่ ีแจ้งบอกเจ้ำหน้ำที ่สร้ำงขวญัก�ำลงัใจ น�ำไปสูก่ำรปรับเปลีย่นพฒันำพฤตกิรรมให้ดยีิง่ขึน้

 3) ควบคุมพฤติกรรมของเจ้ำหน้ำที่ด้วย “ผู้ตรวจกำรภำคประชำชน” ควำมเห็นที่ ไม่พอใจกำรบริกำรที่ส่งมำสู่ Face Book ของอธิบดีกรมที่ดิน  

และผ่ำนระบบกำรประเมนิควำมพงึพอใจทีส่่งตรงต่อผู้บรหิำรในส่วนกลำง โดยไม่ผ่ำนผู้บริหำรในพืน้ที ่ผู้บริหำรส่วนกลำงจะด�ำเนินกำรสัง่กำรทนัทผ่ีำนไลน์กลุม่ผู้บรหิำร 

เพื่อให้เจ้ำพนักงำนที่ดินในพื้นที่เข้ำแก้ไขปัญหำให้ลุล่วง

กำรสื่อสำรถ่ำยทอดทิศทำงกำรน�ำองค์กำร
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 กำรขับเคลื่อนนโยบำย กำรติดตำมประเมินผลกำรน�ำองค์กำร 

กำรตรวจรำชกำรของกรมที่ดิน

 เพื่อให้นโยบำย Smart Land Changes ทั้ง 8 ด้ำน 

บรรลุตำมเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ เมื่อมีกำรถ่ำยทอดแนวทำงไปสู ่

กำรปฏิบัติแล้ว เพื่อให้เกิดผลส�ำเร็จนอกเหนือจำกกำรวำงแผน

ปฏิบัติกำรแล้ว ได้ขับเคล่ือนด้วยกำรจัดท�ำโครงกำรต่ำง ๆ  

ที่สอดคล้องกับนโยบำยและให้รำงวัลที่ชัดเจนเป็นแรงจูงใจ 

เช่น เจ้ำพนักงำนที่ดินจังหวัดแห่งใดรับนโยบำยและสำมำรถ

บริหำรจัดกำรให้ส�ำนักงำนทีด่นิได้รบักำรรบัรองเป็นศนูย์รำชกำร

สะดวก (GECC) จะเพิ่มขั้นเงินเดือน 1% และสนับสนุนให้ได้รับ

กำรเลื่อนต�ำแหน่งที่สูงขึ้นซึ่งในปี พ.ศ. 2563 มีส�ำนักงำนที่ดิน 

ได้รับกำรรับรองฯจ�ำนวน 11 ส�ำนักงำน ซึ่งล้วนเป็นประโยชน ์

ต่อกำรบริกำรประชำชน เพื่อให้กำรปฏิบัติเกิดผลลัพธ์ดั่งที ่

คำดหวัง กำรติดตำมประเมินผลได้ด�ำเนินกำรโดย

 1) ผู้ตรวจรำชกำรกรมทีด่นิ ผู้บรหิำร กลุ่มตรวจสอบ

ภำยใน แล้วส่งข้อผิดพลำดให้แก้ ไข ส่วนกำรประเมินใช้ 

กำรประเมินควำมพึงพอใจจำกประชำชน แล้วน�ำมำปรับปรุง

องค์กร ประกอบกำรพิจำรณำควำมชอบ โยกย้ำย 

 2) ประเมินจำกระบบอิเล็กทรอนิกส์และระบบ

สำรสนเทศ ทีป่ระชำชนสำมำรถส่งควำมเห็น ตชิม ผ่ำนกำรสแกน 

QR Code เพื่อน�ำมำใช้ปรับปรุงวิธีกำรท�ำงำน ปรับปรุง 

กำรท�ำงำนของเจ้ำหน้ำที่ และกำรรำยงำนผลสำรสนเทศกำร

ประเมินผลว่ำมีผู้ ใช้ระบบที่สร้ำงให้บริกำรประชำชนมำกน้อย

อย่ำงไร และน�ำมำปรับปรุงแก้ไขอย่ำงต่อเนื่อง 

 3) ผู้ตรวจรำชกำรภำคประชำชน ด้วยกำรใช้ช่องทำง

ผ่ำนสื่อโซเชียลมีเดีย Facebook ของอธิบดีเปิดกว้ำงรับ พูดคุย 

กับประชำชน ที่ประชำชนมำเสนอแนะ มำแสดงควำมพึงพอใจ 

และน�ำข้อเสนอแนะข้อร้องเรียนมำปรับปรุงแก้ไข ประชำชน 

ที่เข้ำมำแสดงควำมเห็นเหล่ำน้ี จึงเป็นเสมือนผู้ตรวจรำชกำร 

ภำคประชำชน
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ผลส�ำเร็จของกำรน�ำองค์กำร : ผลลัพธ์เพื่อประชำชนและประเทศชำติ

 1) ข้อมูลมีค่ำ ประชำชนไม่สูญเปล่ำ โครงกำรบอกดิน เมื่อปี พ.ศ.2563 เปิด

โครงกำรฯมีประชำชนแจ้งต�ำแหน่งที่ดิน เพื่อกำรออกโฉนดที่ดินประมำณ 10,000 รำย

และได้รับผลตอบรับที่ดีเป็นอย่ำงมำก ต่อมำปี พ.ศ. 2564 มีประชำชนแจ้งข้อมูลมำกกว่ำ 

400,000 แปลง ได้พัฒนำระบบสำมำรถตอบรับ และแจ้งข้อมูลได้ว่ำที่ดินของประชำชน

อยู่ในพื้นที่ดินของรัฐหรือไม่ จะอยู่ในหลักเกณฑ์ออกโฉนดที่ดินได้หรือไม่ และข้อมูลที่ได้

จะน�ำมำท�ำแผนออกโฉนดที่ดิน 10 ปี หำกอยู่ ในที่ดินของรัฐ ข้อมูลของประชำชน 

ไม่สญูเปล่ำ จะน�ำไปสูก่ำรบรหิำรจัดกำรทีด่นิของรฐั ตำมมำตรกำรคณะกรรมกำรนโยบำย

ที่ดินแห่งชำติ (คทช.) ต่อไป 

ระบบ e-Qlands

 2) New Normal เลือกวันเวลำเองได้ ลดกำรรอคอย ระบบ e-Qlands 

เป็นกำรจัดกำรผลกระทบที่มีคนมำใช้บริกำรพร้อม ๆ กันจ�ำนวนมำก ระบบ e-Qlands  

จะวำงระบบคิวให้เลือกมำเวลำที่คิวยังว่ำงอยู่ ท�ำให้ไม่เกิดผลกระทบต่อคิวประจ�ำวัน  

ตั้งแต่เปิดให้บริกำรเดือนกุมภำพันธ์ 2564 จนถึงปัจจุบันมีผู้ ใช้บริกำรระบบดังกล่ำวแล้ว

มำกกวำ่ 40,000 รำย ตอบสนองสถำนกำรณ์ปัจจบุนัลดกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19

กำรตรวจรำชกำรของกรมที่ดิน
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ผลกำรด�ำเนินกำรศูนย์รำชกำรสะดวก(GECC) ของกรมที่ดิน

ระบบ LandsMapsระบบ e-LandsPublic

 4) ศูนย์รำชกำรสะดวก(GECC) ผู้บริหำรได้มอบนโยบำยที่ส�ำคัญตำม 

Smart Land Changes ที่ประชำชนเป็นศูนย์กลำงของกำรบริกำร (People  

Centric) และกำรบริหำรจัดกำร (Governance Management) โดยผลักดัน 

ให้ส�ำนักงำนทีด่นิด�ำเนินกำรตำมเกณฑ์ GECC ตัง้แต่ปี พ.ศ.2560 มสี�ำนักงำนทีด่นิ

ได้รับกำรรับรองเป็นศูนย์รำชกำรสะดวกมำกถึง 36 แห่ง โดยในปี พ.ศ. 2563 

จ�ำนวน 11 แห่ง ได้รับกำรรับรองในระดับก้ำวหน้ำ (สีเงิน) จ�ำนวน 2 แห่ง  

และในปี พ.ศ.2564 เป็นควำมก้ำวหน้ำในกำรพฒันำบรกิำรประชำชน มสี�ำนักงำน

ที่ดินสมัครขอรับรองฯ จ�ำนวน 106 แห่ง ผ่ำนกำรขั้นตอนที่ 1 จ�ำนวน 80 แห่ง 

 3 )  ฐ ำ น ข ้ อ มู ล ที่ ดิ น  “ เ อ ก ชน +ที่ ดิ น

สำธำรณประโยชน์” ระบบ LandsMaps ให้บริกำรข้อมูล

รูปแปลงโฉนดที่ดินกว่ำ 35 ล้ำนแปลง เพื่อกำรค้นหำ

ต�ำแหน่งที่ดินและรำยละเอียดต่ำง ๆ สำมำรถรองรับกำร

ใช้ได้มำกถึงวนัละ 200,000 รำย และรองรบัระบบ 2 ภำษำ 

สนับสนุนกำรจัดอันดับควำมยำกง่ำยในกำรประกอบธุรกิจ

ของประเทศ (Ease of Doing Business) และก้ำวไปสู่

บูรณำกำรเชื่อมโยงกำรช�ำระภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง 

ส�ำหรับข้อมูลที่ดินของรัฐ e-LandsPublic ระบบสืบค้น

หนังสือส�ำคัญส�ำหรับที่หลวง มำกกว่ำ 162,000 แปลง 

ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ อ�ำนวยควำมสะดวก 

ให้หน่วยงำนภำครัฐและประชำชน สำมำรถสืบค้น เรียกดู 

ต�ำแหน่งของรูปแปลงที่ดินของรัฐ เพื่อน�ำไปใช้ประโยชน ์

ในกำรวำงแผน กำรปฏิบัติงำนในส่วนที่เกี่ยวข้อง
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Next Step to DO: “มุ่งสู่กำรบริหำรและบริกำรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล” 

 กรมทีด่นิมุง่มัน่ฝ่ำฟันพฒันำคณุภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครฐัไปสูอ่งค์กรดจิิทลั ทศิทำงภำรกิจทีผู้่บรหิำรมอบหมำยจะไม่หำยไป ผู้บรหิำรระดบัสงูหลำยท่ำน

ไม่ได้เกษียณอำยุรำชกำรพร้อมกัน งำนทุกอย่ำงจะมีกำรวำงระบบ มีกำรจัดท�ำแผน วำงงบประมำณผูกพันไว้ มีกำรวำงระเบียบปฏิบัติไว้แล้ว ดั่งเช่นกำรพัฒนำกรม

ที่ดินไปสู่องค์กรดิจิทัล ได้ก�ำหนดแผนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลของกรมที่ดิน ปี พ.ศ. 2563 – 2566 ก�ำหนดวิสัยทัศน์ไปสู่องค์กรดิจิทัล“มุ่งสู่กำรบริหำรและบริกำร 

ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล”ภำยใต้ 5 ยุทธศำสตร์ เป้ำหมำยส�ำคัญในกำรปรับเปลี่ยนสู่องค์กรดิจิทัลของกรมที่ดินภำยใน 4 ปี 9 เรื่องส�ำคัญ

 ควำมส�ำเรจ็ในควำมยัง่ยนืของกำรบริกำร กรมทีด่นิได้วำงรำกฐำนมำจำก 

“ระบบ ระเบียบ และประชำชน” ประกำรแรก “ประชำชน” กำรที่ประชำชน 

เข้ำมำใช้บริกำรจ�ำนวนมำกและได้รับประโยชน์จำกบรกิำรดงักล่ำว ท�ำให้กรมทีด่นิ

ต้องมีกำรพัฒนำต่อยอดระบบแต่ละประเภทมำตลอด จนถึงปัจจุบันเพื่อ 

ควำมสะดวกแก่ประชำชน ได้ ให้เปิดตัว Smart Land Application แอปเดียวจบ

ครบเรื่องที่ดิน กำรเปิดตัวช่วงแรกกับงำนบริกำร 15 ประเภท ปัจจุบันได้เพิ่มกำร

บริกำรอีก 3 ประเภท เป็น 18 บริกำร ประกำรที่สอง “ระบบ+ระเบียบ” ระบบ

ที่ใช้งำนง่ำยแก่ประชำชนและเจ้ำหน้ำทีผู้่ปฏิบัตงิำน มกีำรสร้ำงระบบกำรให้บรกิำร

ทีส่ะดวกใช้งำนแก่เจ้ำหน้ำทีผู้่ปฏิบัติงำน ฝึกอบรมกำรใช้งำนระบบต่ำง ๆ  ทีส่ร้ำงขึน้ 

โดยมปีระชำชนใช้บรกิำรระบบ e-Service อย่ำงมำกมำย และได้พฒันำกำรบริกำร

เรื่อยมำ ระเบียบกำรปฏิบัติงำนของกรมที่ดิน เป็นงำนที่เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมำย

จ�ำนวนมำก เพื่อให้บริกำรประชำชน เพื่อให้กำรท�ำงำนเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 

ได้มีระเบียบปฏิบัติที่สอดคล้องรองรับกำรท�ำงำน เช่น กำรจดทะเบียน

อิเล็กทรอนิกส์ต่ำงส�ำนักงำน ได้มีกำรออกระเบียบกรมที่ดินว่ำด้วยหลักเกณฑ ์

และวธีิกำรจดทะเบยีนสทิธิและนิตกิรรมในส�ำนักงำนทีด่นิอเิลก็ทรอนิกส์ ส�ำนักงำน

ทีด่นิอเิลก็ทรอนิกส์ต่ำงส�ำนักงำนแบบออนไลน์ และส�ำนักงำนทีด่นิอเิลก็ทรอนิกส์ 

ทั้งระบบ พ.ศ. 2564 ควบคู่ไปกับกำรน�ำเข้ำข้อมูลเป็นดิจิทัล ซึ่งประมำณปี  

พ.ศ. 2564 จะมีกำรน�ำร่องในส�ำนักงำนที่ดินพื้นที่กรุงเทพมหำนคร

ระบบ + ระเบียบ + ประชำชน = ควำมยั่งยืน
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 เป็นองค์กำรอัจฉริยะทำงดินเพื่อขับเคลื่อนกำรใช้ที่ดินอย่ำงเหมำะสม 15 ล้ำนไร่ (ภำยในปี 2570)

 1) ส�ำรวจ วิเครำะห์ จ�ำแนกดิน และส�ำมะโนที่ดินเพื่อวำงแผนกำรใช้ที่ดินด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

 2) พัฒนำงำนวิจัยเพื่อสร้ำงเทคโนโลยีและนวัตกรรมกำรจัดกำรดิน ที่สอดคล้องและเหมำะสมกับสภำพพื้นที่

 3) สร้ำงศูนย์กลำงข้อมูลอัจฉริยะทำงดินของประเทศเพื่อบริหำรจัดกำรทรัพยำกรที่ดินอย่ำงยั่งยืน

 4) พัฒนำที่ดินด้วยระบบกำรบริหำรจัดกำรเชิงรุกผ่ำนกระบวนกำรมีส่วนร่วม ด้ำนกำรวำงแผนถ่ำยทอดเทคโนโลยี อนุรักษ์ดินและน�้ำ 

    และปรับปรุงบ�ำรุงดิน เพื่อรักษำสมดุลควำมเสื่อมโทรมของที่ดินและนิเวศเกษตร

 5) ยกระดับองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรรม

กรมการปกครอง

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

ค่ำนิยม

กรมพัฒนาท่ีดิน

 TEAM for Soils (ทีมดีดินดี)

 T: Teamwork (สร้ำงทีม)

 E : Energetic (ท�ำงำนเชิงรุกอย่ำงมีพลัง)

 A: Agile (คล่องแคล่ว)

 M: Malleable (ปรับตัวเร็ว มีควำมยืดหยุ่น

 กรมพัฒนำที่ดิน (พด.) มุ ่งมั่นต่อกำรพัฒนำพื้นที่เกษตรกรรม  

เพื่อให้เกษตรกรใช้ที่ดินเพื่อกำรผลิตได้อย่ำงมั่นคง ยั่งยืน ภำยใต้ระบบ 

กำรน�ำองค์กำร และควำมรับผิดชอบต่อสังคม อธิบดีและทีมน�ำร่วมวิเครำะห์

บทบำทภำรกิจ โดยใช้เครือ่งมือ LDD Excellent Model ก�ำหนดทศิทำงองค์กำร 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่ำนิยม จัดท�ำแผนปฏิบัติรำชกำร ระยะ 20 ปี 5 ป ี 

รำยปี พร้อมทั้งสื่อสำรและถ่ำยทอดไปสู่กำรปฏิบัติ มีกำรทบทวนแผนปฏิบัติ

รำชกำรประจ�ำปีให้สอดคล้องกับบริบทกำรเปลี่ยนแปลง และก�ำหนดแนวทำง

กำรขับเคลื่อน 6 ด้ำน และเพื่อให้สอดคล้องกับระบบรำชกำร 4.0 ได้น�ำหลัก 

Smart Workplace มำพฒันำเครือ่งมอืในกำรบรหิำรจัดกำรองค์กำรในรูปแบบ 

Smart LDD และมีกำรวำงระบบวัดผลกำรด�ำเนินงำนในกำรเพิ่มประสิทธิภำพ

กำรปฏิบตังิำน นอกจำกน้ี พด. ได้วำงระบบกำรก�ำกับดแูลองค์กำร ให้กำรปฏิบตัิ

งำนบรรลุผลส�ำเร็จตำมเป้ำหมำย และมีควำมโปร่งใสตำมหลักธรรมำภิบำล  

ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมทั้งในระดับโลก ประเทศ ชุมชน และเกษตรกร 
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ระบบกำรบริหำรจัดกำรกรมพัฒนำที่ดิน

 กรมพัฒนำที่ดินเป็นหน่วยงำนภำยใต้กลุ่มภำรกิจด้ำนบริหำรจัดกำร

ทรัพยำกรเพื่อกำรผลิตของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โครงสร้ำงองค์กำร 

เป็นส่วนรำชกำรบริหำรส่วนกลำงที่มีหน่วยงำนตั้งอยู ่ ในส่วนภูมิภำคด้วย  

มบุีคลำกรทีป่ฏิบติังำนกระจำยอยูท่ัง้ในส่วนกลำงและส่วนภูมภิำค จ�ำนวนทัง้สิน้ 

3,179 คน และมีหมอดินอำสำ จ�ำนวน 77,672 รำย เป็นเกษตรกรเครือข่ำย

ของกรมพัฒนำที่ดิน ที่สนใจและมีควำมรู้ประสบกำรณ์ ในงำนพัฒนำที่ดิน  

และสมัครใจเป็นอำสำสมัคร ช่วยเหลือสนับสนุนภำรกิจของกรมพัฒนำที่ดิน  

จำกบริบทกำรเปลี่ยนแปลงสภำพแวดล้อมด้ำนกำรแข่งขันทั้งภำยใน 

และภำยนอกประเทศ ด้ำนสุขอนำมัยของผู้ผลิตและผู้บริโภค และกำรผลิต 

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศของโลกและภัยพิบัติ

ต่ำง ๆ  ทีส่่งผลกระทบต่อกำรเกษตร กำรแพร่ระบำดของโรคอบุตัใิหม่ Covid-19 

กำรเปลี่ยนผ่ำนสู่รัฐบำลดิจิทัล (Digital Government) และกำรเปลี่ยนแปลง

ภำวะเศรษฐกิจโลกที่ส่งผลต่อควำมต้องกำรสินค้ำและระดับรำคำสินค้ำเกษตร 

สังคมผู้สูงอำยุ รวมทั้งกำรเป็นสังคมเมือง ส่งผลให้กรมพัฒนำที่ดินต้องม ี

กำรทบทวนและปรบัแผนและวธีิกำรท�ำงำนให้สำมำรถตอบสนองต่อสถำนกำรณ์

กำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำว โดยวำระบบกำรน�ำองค์กำรและควำมรับผิดชอบ 

ต่อสังคม ให้สำมำรถด�ำเนินกำรตำมบทบำทภำรกิจให้บรรลุเป้ำหมำย 

ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 ด้วยแนวทำงและผลกำรด�ำเนินงำนที่มีควำมโดดเด่นจำกกำร 

น�ำองค์กำรของอธิบดแีละทมีน�ำ ซึง่ได้สบืทอดวฒันธรรมในกำรบริหำรองค์กร

ด้วยกำรท�ำงำนยดึหลกัวชิำกำร บรกิำรด้วยใจ ใฝ่เรียนรู ้โดยท�ำงำนบนพืน้ฐำน

ควำมรู้และข้อมูล ฐำนข้อมูลทรัพยำกรดินของประเทศไทย (Soil Map)  

ท�ำให้ทรำบสถำนภำพทรพัยำกรดนิ กำรใช้ทีด่นิ และปัญหำกำรใช้ทรัพยำกรดนิ 

พบว่ำ ประเทศไทยมีเน้ือที่ทั้งหมดประมำณ 320.67 ล้ำนไร่ เป็นพื้นที่

เกษตรกรรมประมำณ 153.18 ลำ้นไร่ พด. สำมำรถจัดชั้นควำมเหมำะสม 

ของดิน จ�ำแนกตำมกำรบริหำรจัดกำรพื้นที่ตำมศักยภำพของพื้นที่เกษตร  

4 ด้ำน ได้แก่ ดินดีไม่มีข้อจ�ำกัดในกำรผลิตพืช คิดค้นนวัตกรรมให้ดิน 

มีกำรใช้ประโยชน์ ได้ยำวนำน และเพิ่มผลิตภำพทำงกำรเกษตร ดินด ี

มีข้อจ�ำกัดแต่คุ้มค่ำต่อกำรลงทุน คิดค้นนวัตกรรมส�ำหรับกำรปรับปรุงบ�ำรุง

ดินให้ดินมีคุณภำพเหมำะสมกับกำรผลิตพืช ดินไม่เหมำะสมในกำรผลิตพืช 

ปรับเปลี่ยนกำรผลิตพืชให้เหมำะสมกับดิน และดินปัญหำ คิดค้นเทคโนโลยี

และนวัตกรรมด้ำนกำรพัฒนำที่ดิน จัดกำรดินปัญหำ และกำรอนุรักษ์ดิน 

และน�้ำ น�ำไปสู่กำรออกแบบระบบกำรบริหำรจัดกำร พด. “LDD Excellent 

Model” เป็นหลกัในกำรขบัเคลือ่นกำรปฏิบตังิำนให้สอดคล้องกับวตัถุประสงค์

เชงิยทุธศำสตร์ของกรมพฒันำทีด่นิให้ปฏิบตังิำนบรรลผุลส�ำเร็จตำมวสิยัทศัน์ 

โดยวำงระบบบรหิำรจัดกำร รวบรวมข้อมลูทัง้ภำยในและภำยนอก วเิครำะห์ 

สังเครำะห์ จัดท�ำเป็นแผนปฏิบัติรำชกำร ถ่ำยทอดแผนไปสู่กำรปฏิบัติ  

ติดตำมวัดผลส�ำเร็จ ถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้และมีกำรทบทวน

ปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง น�ำไปสู่กำรก�ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่ำนิยม
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กำรก�ำหนดแนวทำงกำรขบัเคล่ือนกำรใช้ทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม

 กรมพัฒนำที่ดินได้ทบทวนแผนปฏิบัติรำชกำร 

เพือ่ให้สอดคล้องกับบรบิททีเ่ปลีย่นแปลงทัง้สภำพแวดล้อม

และเทคโนโลยี และก�ำหนดแนวทำง “กำรขับเคลื่อนกำร

ใช้ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม” 6 ด้ำน ดังน้ี 1) ก�ำหนดเขต 

กำรใช้ที่ดิน เพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตในพื้นที่เหมำะสม  

ปรบัเปลีย่นกำรผลติในพืน้ที่ไม่เหมำะสม และจัดท�ำแผนกำร

ใช้ที่ดินระดับต�ำบลเพื่อเป ็นแผนพัฒนำในระดับพื้นที่  

2) บริหำรจัดกำรเชงิพืน้ทีเ่พือ่ป้องกันและบรรเทำภัยแล้ง 

เพิ่มพื้นที่กักเก็บน�้ำในดินด้วยสระน�้ำในไร่นำ ระบบอนุรักษ์

ดนิและน�ำ้ทัง้วธีิกลและวธีิพชืโดยกำรปลกูหญ้ำแฝกและพชื

คลุมดิน 3. เพิ่มประสิทธิภำพกำรใช ้ที่ดิน ฟ ื ้นฟู 

และปรับปรุงพื้นที่ที่มีศักยภำพกำรผลิตต�่ำอันเกิดจำกดิน

ป ัญหำ เช ่น ดินเปร้ียว ดินเค็ม ดินกรด เป ็นต ้น  

เพิม่ควำมอดุมสมบรูณ์ด้วยปุย๋อนิทรย์ี และพฒันำทีด่นิพืน้ทีเ่ฉพำะ 

4. สร ้ำงเครือข ่ำยควำมเข ้มแข็งของเกษตรกร 

และกลุ่มเกษตรกร ทั้งเครือข่ำยหมอดินอำสำ ซึ่งเป็นเกษตรกรอำสำสมัครช่วยเหลือเจ้ำหน้ำที่กรมในกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีไปสู่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร 

ที่เกิดจำกกระบวนกำรมีส่วนร่วมของกรม เช่น กลุ่มเกษตรกรใช้สำรอินทรีย์ฯ กลุ่มเกษตรอินทรีย์ PGS /เกษตรอินทรีย์ ในโรงเรียน และเกษตรกรเครือข่ำยโครงกำร

บัตรดินดี เป็นต้น 5. พัฒนำงำนวิจัยและนวัตกรรม สนับสนุนงำนวิจัยกำรจัดกำรเชิงพื้นที่ลุ่มน�้ำ กำรใช้เทคโนโลยีกำรพัฒนำที่ดิน เพื่อเพิ่มศักยภำพกำรผลิต  

กำรเพิ่มอินทรียวัตถุและธำตุอำหำรในดิน และกำรอนุรักษ์ดินละน�้ำ และ 6. พัฒนำ Big Data และ AI กำรพัฒนำ Big Data ด้ำนดิน เชื่อมโยงเข้ำกับฐำนข้อมูล

กลำงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ น�ำมำใช้ประโยชน์ ในกำรบริหำรำชกำรภำยในหน่วยงำนและบูรณำกำรร่วมกับหน่วยงำนภำยนอก รวมทั้งพัฒนำน�ำ 

ปัญญำประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) มำใช้พัฒนำประสิทธิภำพกำรท�ำงำนยกระดับกำรให้บริกำรประชำชน ให้สะดวก รวดเร็ว เข้ำถึงง่ำย และแก้ไขปัญหำ

ได้ทันกับสถำนกำรณ์มำกยิ่งขึ้น 

 กรมพัฒนำที่ดินให้ควำมส�ำคัญกับกำรสื่อสำรนโยบำย ยุทธศำสตร์ 

แผนงำน และแผนกำรติดตำมกำรด�ำเนินกำรต่ำง ๆ ทั้งกับบุคลำกรภำยใน

กรมฯ และกับเครือข่ำยภำยนอก โดยมีกำรสื่อสำรแบบสองทิศทำง (Two-

way) ทัง้ในแนวดิง่และแนวระนำบ กำรส่ือสำรในแนวดิง่ กำรสือ่สำรระดบั

ผู้บริหำร จำกอธิบดฯี/รองอธิบดีฯ ถึงผู้บรหิำรระดับกอง/ส�ำนัก และเจ้ำหน้ำที่

สถำนีพัฒนำที่ดินจังหวัดทั่วประเทศ และจำกเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนรำยงำน

ผลกำรด�ำเนนิงำน และปัญหำอปุสรรคสือ่สำรไปยงัผู้บรหิำร และกำรส่ือสำร

ในแนวระนำบ เป็นกำรสื่อสำรระหว่ำงผู้บริหำรกับผู้บริหำร ระหว่ำงหน่วย

งำนกับหน่วยงำน ระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่กับเจ้ำหน้ำที่ และระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่กับ

เกษตรกรและเครือข่ำย ผ่ำนช่องทำงทั้งสื่อบุคคล สื่อมวลชน และสื่อดิจิทัล 

ได้แก่ YouTube / Group Line / Facebook live และกำรประชุมผ่ำน

ระบบ VDO / Web Conference / Zoom / Web site / AI Chatbot

กำรสื่อสำรนโยบำย ยุทธศำสตร์ แผนงำน และแผนกำรติดตำมกำรด�ำเนินกำรที่มีประสิทธิภำพ
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 กรมพัฒนำที่ดิน วำงกลไกกำรขับเคลื่อน โดยใช้เครื่องมือ Smart LDD และระบบวัดผลกำรด�ำเนินงำน ในกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน ดังนี้

 ระบบวัดผลกำรด�ำเนินงำน มีแนวทำงในกำรก�ำหนดตัวชี้วัดเพื่อวัดผลกำรด�ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ แบ่งออกเป็น 3 แนวทำง คือ 1) กำรก�ำหนด

ตัวชี้วัดระยะกลำง และระยะยำว เพื่อวัดผลส�ำเร็จของวัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ทุก 5 ปี และ 20 ปี 2) กำรก�ำหนดตัวชี้วัดระยะสั้น วัดผลกำรด�ำเนินงำน 

ตำมแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมระดับกรม และระดับหน่วยงำน (ภำยใต้ข้อตกลง IPA) ติดตำม รวบรวม และสรุปผลกำรปฏิบัติงำนและผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ

ทุกเดือน และรำยไตรมำส 

 Smart LDD โดยน�ำแนวทำงกำรขบัเคลือ่นงำนตำมหลกั Smart Workplace 

มำพัฒนำเคร่ืองมือในกำรบริหำรจัดกำรองค์กำรในรูปแบบ Smart LDD  

ก� ำหนดให ้ทุ กหน ่ วยงำนปรับป รุงกระบวนงำนและสร ้ ำ งนวัตกรรม 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรท�ำงำน ยกระดับกำรเพิ่มผลิตภำพใน 4 Smart คือ  

1) Smart Collaboration สร้ำงเครอืข่ำยควำมร่วมมอืด้ำนดนิภำยในและระหว่ำง

ประเทศ เครือข่ำยภำยในประเทศ ได้แก่ เครือข่ำยหมอดินอำสำ ชุมชน 

ในกำรจัดท�ำแผนกำรใช้ที่ดินระดับต�ำบล และเครือข่ำยควำมร่วมมือทำงวิชำกำร

กับภำครัฐ เอกชน และสถำบันกำรศกึษำ เครือข่ำยระหว่ำงประเทศ ได้แก่ สมชัชำ

ควำมร่วมมือทรัพยำกรดินแห่งภูมิภำคเอเชีย (ASP) ศูนย์ควำมเป็นเลิศ 

ด้ำนกำรวจัิยดนิแห่งภูมภิำคเอเชยี (CESRA) 2. Smart Connection - บรูณำกำร

ชุดข้อมูล High Value Data Sets กับศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชำติ เปิดเผยข้อมูล 

(Open Data Government) 14 ชดุข้อมลู และเชือ่มโยงแลกเปลีย่นข้อมลูทีส่�ำคญั

ของกรมฯ ผ่ำน API Service ไปยังระบบสืบค้นและบริกำรภูมิสำรสนเทศกลำง

ของประเทศ : (NGIS Portal) 3. Smart Service ปรับเปลี่ยนกำรให้บริกำร

ประชำชนเป็น e-service เพื่อให้ประชำชนเข้ำถึงบริกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

สะดวก รวดเร็ว เช่น บัตรดินดี (ID Din Dee) ขอรับบริกำรสระน�้ำในไร่นำ  

(บ่อจ๋ิว) บริกำรวัสดุกำรเกษตร ตรวจสอบดินเพื่อกำรเกษตร ดินออนไลน์  

4. Smart Operation สร้ำงองค์กำรมขีดีสมรรถนะสงูและทนัสมยั ใช้เทคโนโลยี

ดิจิทัลเพื่อบริหำรจัดกำรและปฏิบัติงำนเชิงพื้นที่ เช่น LDD Zoning, LDD  

On Farm, Agri-Map online, Chatbot “คุยกับน้องดินดี” จัดหลักสูตรอบรม

เพื่อพัฒนำบุคลำกรเป็นผู้น�ำใหม่ และใช้เครื่องมือ LDD Excellent Model / 

Smart Workplace 

วำงกลไกกำรขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน
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 และ 3) กำรก�ำหนดตัวชีว้ดัผลโครงกำรส�ำคญัเร่งด่วน เป็นกำรวดัผล

โครงกำรส�ำคัญเร่งด่วนตำมนโยบำยรัฐบำลและนโยบำยกระทรวงเกษตร 

และสหกรณ์ ติดตำม รวบรวม และสรุปผลกำรปฏิบัติงำนและผลกำรใช้จ่ำยงบ

ประมำณทุกสัปดำห์ และทุกเดือน โดยมีควำมถี่ในกำรติดตำมผลกำรด�ำเนิน

งำน แบ่งออกเป็น 5 ลักษณะ คอื 1) รำยวนั ผ่ำนระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ 

เช่น โปรแกรมบันทึก stock วัสดุกำรเกษตร โครงกำรปลูกหญ้ำแฝก (VGT)  

2) รำยสัปดำห์ ตดิตำมโครงกำรส�ำคญัตำมนโยบำยรัฐบำลหรือโครงกำรบรูณกำร

ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่น กำรบริหำ รจัดกำรพื้นที่เกษตรกรรม 

(Zoning by Agri-map) กำรพัฒนำเกษตรอินทรีย์ โครงกำรปลูกพืชปุ๋ยสดฤดู

นำปรัง เป็นต้น 3) รำยเดือน ติดตำมและสรุปผลกำรด�ำเนินงำนในภำพรวม

ของ พด. เพื่อน�ำเสนอผู้บริหำรในกำรเร่งรัดผลงำนให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย  

4.) รำยไตรมำส ติดตำมและสรุปผลงำนในภำพรวมของ พด. รำยงำนผลให้

กับหน ่วยงำนกลำง เช ่น ส�ำ นักงบประมำณ ส�ำ นักงำนเศรษฐกิจ 

กำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส�ำนักนำยกรัฐมนตรี เป็นต้น  

และ 5) รำยปี ติดตำมและสรุปผลกำรด�ำเนินงำนในภำพรวมของ พด.  

และน�ำเสนอข้อมลูให้กับหน่วยงำนทีเ่ก่ียวข้องในรปูแบบกำรรำยงำนผลงำนประจ�ำปี 

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมำย พด. เป็นเจ้ำภำพหลกัรวบรวมและเชือ่มโยง

ฐำนข้อมูลเชิงพื้นที่ 69 ชั้นข้อมูล จำก 19 หน่วยงำน จัดท�ำแผนที่เกษตรเพื่อกำรบริหำรจัดกำร

เชิงรุก (Agricultural Map for Adaptive Management : Agri-Map) และร่วมกับ NECTEC 

พัฒนำระบบแผนที่เกษตรเพื่อกำรบริหำรจัดกำรเชิงรุกออนไลน์และบนสมำร์ทโฟน (Agri-Map 

Online/Mobile) ให้บริกำรผ่ำนระบบอินเตอร์เน็ตและแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่  

แผนที่ Agri-Map แสดงพื้นที่ไม่เหมำะสมกับกำรปลูกพืชเศรษฐกิจ (N) จ�ำนวน 14.52 ล้ำนไร่ 

ซึ่งเป็นปัญหำหลักที่ส่งผลให้ผลผลิตทำงกำรเกษตรตกต�่ำ ต้นทุนกำรผลิตสูง จึงเกิดนวัตกรรม 

เชิงนโยบำย กำรปรับเปลี่ยนกำรผลิตสินค้ำเกษตรในพื้นที่ไม่เหมำะสม โดยรัฐสนับสนุน จูงใจ  

ให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนกำรผลิตเน้นพื้นที่ N ข้ำว โดย เสนอทำงเลือกให้เกษตรกรสำมำรถ 

เลอืกปรบัเปลีย่นกำรผลติได้ตำมควำมต้องกำร ซึง่เป็นกำรบรูณำกำรแผนงำนทีค่รอบคลมุสำขำ

อำชพีของเกษตรกรอย่ำงเป็นรูปธรรม ตลอดจนมกีำรพฒันำทกัษะของเจ้ำหน้ำที่ในกำรใช้แผนที่ 

Agri-Map และเทคโนโลยีดิจิทัลในกำรปฏิบัติงำน เช่น Agri-Map online, LDD Zoning  

มผีลงำนปี 2559 - 2563 เกษตรกรปรบัเปลีย่นกำรผลติในพืน้ทีท่ี่ไม่เหมำะสม จ�ำนวน 119,364 รำย 

พื้นที่ 732,851 ไร่

โครงกำรบริหำรจัดกำรพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map)

ผลงำนโดดเด่นจำกกำรน�ำองค์กำร
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กำรบริหำรจัดกำรดินเชิงรุกแก่เกษตรกรรำยแปลงผ่ำนบัตรดินดี

 เพื่อเป ็นกำรยกระดับกำรท�ำงำนที่ เน ้นเกษตรกรเป็นศูนย์กลำง  

พด.จึงพัฒนำกลไกกำรขับเคลื่อนสร้ำงควำมเข้มแข็งของเกษตรกรเชิงรุก  

โดยจัดท�ำ “โครงกำรบรหิำรจัดกำรดนิเชงิรกุแก่เกษตรกรรำยแปลงผ่ำนบตัรดนิด”ี 

เกิดนวัตกรรมเชิงผลผลิตเรียกว่ำ “บัตรดินดี” ซึ่งเป็นบัตรประจ�ำแปลงดิน 

ของเกษตรกรที่มอบให้แก่เกษตรกรเฉพำะรำย โดยเกษตรกรที่ ได้รับบัตรดินดี  

จะได้รับกำรดูแล ตรวจคุณภำพดิน แนะน�ำกำรใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมำะสม

ส�ำหรับกำรท�ำเกษตรประเภทน้ัน รวมทั้งผู้ถือบัตรดินดีจะได้รับสิทธิประโยชน ์

ในกำรรับปัจจัยกำรผลิตจำก พด. เป็นล�ำดับต้น ๆ นอกจำกนั้นจะมีกำรติดตำม

ตรวจสุขภำพดินในกรณีที่พบว่ำ แปลงดินของเกษตรกรมีป ัญหำรุนแรง  

จ�ำเป็นต้องได้รับค�ำแนะน�ำดูแลอยำ่งใกล้ชิด ทั้งน้ีเพื่อให้เกษตรกรที่มีควำมสนใจ

ประสงค์จะดแูลปรบัปรงุทีด่นิของตนเอง สำมำรถใช้ประโยชน์ในกำรสร้ำงรำยได้ 

เลี้ยงชีพได้อย่ำงมั่งคง
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 1) กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย และควำมมั่นคงภำยในประเทศ

 2) กำรอ�ำนวยควำมเป็นธรรม

 3) กำรปกครองท้องที่

 4) กำรอำสำรักษำดินแดน

 5) กำรทะเบียน

กรมการปกครอง

วิสัยทัศน์

 เป็นองค์กรหลกัในกำรบริหำรจัดกำรระบบบริกำรสขุภำพและระบบสขุภำพภำคประชำชนให้มคีณุภำพ เพือ่กำรคุม้ครองผู้บรโิภคและกำรพึง่พำ

ตนเองด้ำนสุขภำพที่ยั่งยืนแบบมีส่วนร่วม

 1) พัฒนำมำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพและกลไกกำรขับเคลื่อนให้สถำนพยำบำลภำครัฐ เอกชน และสถำนประกอบกำรเพื่อสุขภำพ 

    มีคุณภำพมำตรฐำนสำกล

 2) พัฒนำและบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพในกำรคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนระบบบริกำรสุขภำพ

 3) พัฒนำและขับเคลื่อนให้ประเทศไทยมีศักยภำพในกำรแข่งขันด้ำนอุสำหกรรมกำรแพทย์ครบวงจร

 4) พัฒนำและขับเคลื่อนกำรจัดกำรระบบสุขภำพภำคประชำชนโดยกำรมีส่วนร่วมของประชำชนและภำคีเครือข่ำย

 5) พัฒนำกำรวิจัย องค์ควำมรู้ นวัตกรรม และกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีด้ำนระบบบริกำรสุขภำพ และกำรจัดกำรสุขภำพภำคประชำชน

 6) พัฒนำและเพิ่มขีดควำมสำมำรถของระบบบริหำรจัดกำรองค์กร

  ส. สมรรถนะเป็นฐำน สร้ำงสรรค์สิ่งใหม่  บ. บริกำรด้วยใจ  ส. ใฝ่สำมัคคี

กรมสนับสนุนบรกิารสุขภาพ

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

ค่ำนิยม

 กรมสนับสนุนบรกิำรสขุภำพ ก�ำหนดทศิทำงและเป้ำหมำยกำรน�ำองค์กำร

ที่ชัดเจนมุ ่งสู ่กำรเป็น Digital HSSขับเคลื่อนกำรน�ำองค์กำรภำยใต  ้

วิสัยทัศน์ และบริหำรจัดกำรภำยใต้กรอบนโยบำยกำรบริหำรงำน 5 ด้ำน  

เพื่อเป็นทิศทำงกำรน�ำองค์กำรภำยใต้กำรปฏิบัติรำชกำรตำมพันธกิจจะน�ำไปสู่

กำรบรรลุเป้ำหมำยหลักขององค์กำร คือ ประชำชนปลอดภัย ผู้ประกอบกำร

ก้ำวไกล ระบบบริกำรสุขภำพ ระบบสุขภำพภำคประชำชนยั่งยืน โดยมีค่ำนิยม 

ส. บ. ส. ที่ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่ดี ในกำรปฏิบัติงำน และผลักดันให ้

กำรปฏิบัติรำชกำรบังเกิดผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำประสงค์หลัก รวมทั้งมีกำรพัฒนำ

นวัตกรรมเพื่อใช้ ในกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน และบรรลุผลสัมฤทธ์ิ

ตำมควำมคำดหวังของสังคมและประชำชน ตำมวัฒนธรรมกรม สบส. คือ   

คนส�ำรำญ งำนส�ำเร็จ น�ำพำองค์กรไปสู่ควำมยั่งยืน มั่นคง และพัฒนำ



42หมวด 1 ด้านการน�าองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม

ระบบกำรน�ำ สบส. สู่องค์กำรคุณภำพที่ยั่งยืน

ระบบกำรน�ำองค์กำร

 กรม สบส. ขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรภำยใต้กรอบนโยบำยกำรบริหำรงำนกรม สบส. 5 ประกำร ได้แก่ 1) ขับเคล่ือนงำนตำมภำรกิจกรมฯ  

เพื่อตอบสนองยุทธศำสตร์ชำติ ยุทธศำสตร์กระทรวงสำธำรณสุข นโยบำยกระทรวง 2) กำรท�ำงำนเป็นทีม ควำมสำมัคคีของหมู่คณะเพื่อร่วมกันพัฒนำองค์กร 

และปฏิบตัภิำรกิจให้บรรลเุป้ำหมำยของกรม 3) พฒันำระบบงำนให้มคีวำมเหมำะสม เพือ่กำรบรหิำรงำนทีร่วดเรว็และเกิดประสทิธิภำพสงูสดุ 4) กำรส่ือสำรภำรกิจ

ให้ทั่วถึงทุกระดับ และ 5) คนส�ำรำญ งำนส�ำเร็จ จัดระบบสวัสดิภำพ สวัสดิกำรที่เหมำะสมให้แก่บุคลำกร ผ่ำนกำรขับเคลื่อนนโยบำยและยุทธศำสตร์ของกรม 

สบส. ตำมภำรกิจหลักของกรมฯ โดยมีเป้ำหมำยหลักเพื่อให้ “ประชำชนมีควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพสำมำรถจัดกำรสุขภำพตนเองที่ถูกต้องได้ และประชำชน 

ได้รับบริกำรจำกสถำนพยำบำล สถำนประกอบกำรเพื่อสุขภำพที่มีมำตรฐำน ปลอดภัย” พร้อมทั้งพัฒนำกำรให้บริกำรต่ำง ๆ ผ่ำนกำรสร้ำงวัฒนธรรมกำรท�ำงำน 

ทีมุ่ง่เน้นผู้รบับรกิำรเป็นศนูย์กลำง สร้ำงและพฒันำเครือข่ำยทัง้ภำยในและภำยนอกประเทศ สถำบนักำรศกึษำ พฒันำควำมร่วมมอืกับพหุภำคแีละทวภิำค ีมกีำรด�ำเนิน

กำรตำมค่ำนิยม “สบส” ส สมรรถนะเป็นฐำน สร้ำงสรรค์สิ่งใหม่ บ บริกำรด้วยใจ ส ใฝ่สำมัคคี และกำรปลูกฝังค่ำนิยมให้เป็นวัฒนธรรมของกรม สบส. ในกำรปฏิบัติ

หน้ำที่และกำรอยู่ร่วมกันของบุคลำกรในองค์กำร จนน�ำไปสู่วัฒนธรรมกรม สบส. คือ “คนส�ำรำญ งำนส�ำเร็จ น�ำพำองค์กรสู่ควำมยั่งยืน และพัฒนำ” 
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 กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพมีกำรออกแบบระบบกำรสื่อสำร 

และถ่ำยทอดทศิทำงองค์กำรออกเป็น 4 แนวทำง คอื 1) กำรส่ือสำรกับประชำชน

และกลุ่มเส่ียง สำมำรถติดตำมข่ำวสำรและสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจ�ำ 

ติดตำมรำยงำน ตลอดจนกำรสอบถำมข้อมูลกำรคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนระบบ

บรกิำรสขุภำพ 2) กำรส่ือสำรภำยในองค์กร เพือ่ให้บุคลำกรเข้ำใจข้อมลูข่ำวสำร

นโยบำย กิจกรรมควำมเคลื่อนไหวขององค์กร 3) กำรส่ือสำรกับส่ือมวลชน 

เผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้อง ทันเวลำ สร้ำงกำรรับรู ้ ให้ประชำชนในวงกว้ำง  

4) กำรสื่อสำรระหว่ำงองค์กร เกิดควำมเข้ำใจร่วมมือในกำรด�ำเนินกำร จัดกำร

แก้ปัญหำ กำรบูรณำกำรประสำนควำมร่วมมือและสำมำรถสื่อสำรข้อมูล  

ที่ถูกต้อง ครบถ้วน ในช่วงสถำนกำรณ์กำรระบำดโควิด-19 กรม สบส.  

ได้มีกำรปรับรูปแบบกำรท�ำงำน และกำรให้บริกำรผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์  

โดยมกีำรท�ำงำนแบบบรูณำกำรร่วมกับทกุภำคส่วน กำรให้บรกิำรกำรขออนุญำต

สถำนพยำบำลและสถำนประกอบกำรเพื่อสุขภำพ ผ่ำนระบบ Biz Portal  

และระบบ e-Payment กรมบัญชีกลำง ซึ่งกรม สบส. เป็นหน่วยงำนน�ำร่อง 

ได้พัฒนำร่วมกับส�ำนักงำน ก.พ.ร. DGA ETDA กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศมำช่วยในกำรสื่อสำร นโยบำย แนวทำง

กำรด�ำเนินงำนตำมภำรกิจ ได้อย่ำงต่อเนื่อง ได้แก่ กำรประชุมต่ำง ๆ ผ่ำนระบบ 

VDO Conference ระบบ Zoom Facebook Live กำรถ่ำยทอดข้อมูลข่ำวสำร

และองค์ควำมรู้ โครงกำร กิจกรรม ผ่ำนระบบ YouTube Application ต่ำง ๆ 

อสม. 4.0 เว็บไซต์กรมสบส. โปรแกรมออนไลน์คลังควำมรู้สุขภำพ กำรรำยงำน

ผลด�ำเนินกำรและกำรใช้งบประมำณผ่ำนระบบ SMART 63 แบบ Real time 

ซึ่งผู ้บริหำรระดับสูงเป ็นต ้นแบบ และเข ้ำร ่วมในกำรด�ำเนินโครงกำร 

อย่ำงสม�่ำเสมอและต่อเน่ือง ส่งผลให้ กรม สบส. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ 

ในกำรด�ำเนินงำนตำมมำตรกำรป้องกันควบคมุโรคโควดิ-19 ได้อย่ำงมปีระสทิธิภำพ

กำรสื่อสำร ถ่ำยทอด

ระบบกำรสื่อสำรที่มีประสิทธิภำพ สู่กำรปฏิบัติที่มีประสิทธิผล
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กำรก�ำกับดูแลองค์กำรตำมหลักธรรมำภิบำล

 กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพให้ควำมส�ำคัญกับกำรน�ำองค์กำร

อยำ่งมธีรรมำภบิำลในกำรบรหิำรจดักำรองคก์ำร พร้อมทั้งสร้ำงจติส�ำนกึ

และปลูกฝังควำมซื่อสัตย์สุจริต และสร้ำงมำตรกำรและกลไกป้องกันกำร

ทจุริต (CPI) มกีำรจัดตัง้ กลุ่มงำนคุม้ครองจรยิธรรม ก�ำหนด และทบทวน

นโยบำยกำรก�ำกับองค์กำรที่ดี (OG) เผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่อง

ข้ำรำชกำรที่เป็นแบบอย่ำงที่ดี ก�ำกับติดตำมประเมินผลคุณธรรม 

ตำมกรอบกำรประเมนิ กำรจัดท�ำแนวทำง และมำตรกำรป้องกันกำรทจุริต

เชิงรุกมำตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน และได้น�ำหลักกำร GRD (Good 

Regulatory Practice) มำใช้ในกำรออกกฎหมำย และกำรท�ำประชำพจิำรณ์

กำรออกกฎกระทรวงฯ กำรพัฒนำปรับปรุงแก้ ไขกฎหมำย กฎ ระเบียบ 

หรือข้อบังคับต่ำง ๆ ในกำรคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนระบบบริกำรสุขภำพ  

ปรับระบบกำรท�ำงำน น�ำเทคโนโลยีเข้ำมำช่วยในกำรยื่นค�ำขออนุญำต 

ผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ กำรพัฒนำระบบกำรรับเร่ืองร้องเรียน 

แบบอิเล็กทรอนิกส์ (CRM) จัดให้ Call Center สำยด่วน กรม สบส. 

1426 ให้บริกำรตลอด 24 ชั่วโมง ได้แก่ กำรรักษำโรคโควิด 19 ในโรง

พยำบำลเอกชน ร้องเรียนกำรเก็บค่ำรักษำโรคโควิด 19 ของโรงพยำบำล

เอกชน และกำรเบิกค่ำรักษำโรคโควิด 19 เป็นต้น

 ในช่วงสถำนกำรณ์โควดิ 19 กรมสนับสนุนบรกิำรสขุภำพก�ำหนดนโยบำยบริหำรจัดกำร ยกระดบักำรบรหิำรจัดกำรภำวะฉกุเฉนิทัง้ในส่วนกลำงและส่วนภูมภิำค 

มีกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรท�ำงำนในเชิงรุก เพิ่มช่องทำงกำรสื่อสำรข้อมูลข่ำวสำร กำรประสำนงำน ติดตำม และพัฒนำระบบกำรรำยงำนข้อมูลและกำรเฝ้ำระวัง 

ในกำรคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนระบบบริกำรสุขภำพ พัฒนำระบบ e-Service พัฒนำและจัดท�ำแพลตฟอร์ม “ศูนย์ปฏิบัติกำรฉุกเฉินโควิด–19” ในกำรให้บริกำร 

และเตรียมควำมพร้อมของสถำนพยำบำลทั้งภำครัฐ และเอกชน และสถำนประกอบกำรเพื่อสุขภำพ ในกำรประเมินตนเองของผู้ประกอบกำรร้ำนนวดก่อนอนุญำต 

ให้เปิดกิจกำรตำมมำตรกำรผ่อนปรน และมำตรกำรป้องกันและควบคุมกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 แบบออนไลน์ 

 กำรจัดตั้งโรงพยำบำลสนำม โรงพยำบำลบุษรำคัม กำรจัดท�ำระบบกำรลงทะเบียนทั้งสถำนกักกันทำงเลือกของรัฐ โรงแรม สนำมกอล์ฟ (AQ, AHQ, SQ, 

GQ) มำตรกำรและแนวทำงปฏิบติัต่ำง ๆ ของสถำนกักกันทกุประเภท และแบบประเมนิตนเอง ระบบกำรตรวจประเมนิและระบบกำรรำยงำนผลภำพรวมกำรด�ำเนินกำร 

และจัดท�ำแนวทำงมำตรกำรระบบกำรรำยงำน ส�ำหรับ อสม. ในกำรเคำะประตูบ้ำน เพื่อสังเกตอำกำรประชำชน ณ ที่พักอำศัย รวมทั้งกลุ่มผู้เดินทำงกลับมำจำกพื้นที่

ระบำดของโรคโควิด-19 จนสำมำรถควบคุมกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 ในระดับพื้นที่ จนได้รับค�ำชมเชยจำกองค์กำรอนำมัยโลกและนำนำชำติ

ผลงำนโดดเด่นจำกกำรน�ำองค์กำร

กำรบริหำรจัดกำรระบบบริกำรสุขภำพในสถำนกำรณ์ โควิด -19
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ปัจจัยแห่งควำมส�ำเร็จ
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 กรมฯ มีกำรปรับโครงสร้ำงกำรน�ำองค์กำรเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนกลำง 

ส่วนภูมิภำค และปรับบทบำท ภำรกิจให้มีควำมชัดเจนมำกขึ้น สอดรับ

สภำวกำรณ์ปัจจุบัน ทั้งนโยบำยรัฐบำลในกำรเตรียมตัวสู่ประเทศไทย 4.0  

ระบบรำชกำร 4.0 สังคมดิจิทัล กำรเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุ กำรระบำดของโรค 

โควิด 19 และกระแสควำมนิยมบริกำรสุขภำพที่มีมำตรฐำน เตรียมควำมพร้อม

เพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงกฎหมำย ระเบียบ ยกระดับมำตรฐำน

ระบบบรกิำรสขุภำพและระบบสขุภำพภำคประชำชนให้มปีระสทิธิภำพ เป้ำหมำย

หลักเพื่อให้ “ประชำชนมีควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพสำมำรถจัดกำรสุขภำพ

ตนเองที่ ถูกต้องได้ และประชำชนได้รับบริกำรจำกสถำนพยำบำล  

สถำนประกอบกำรเพื่อสุขภำพที่มีมำตรฐำน ปลอดภัย” ซึ่งมีกำรขับเคลื่อน

ภำรกิจที่ส�ำคัญภำยใต้ค่ำนิยมองค์กร“สบส”สมรรถนะเป็นฐำน บริกำรด้วยใจ 

ใฝ่สำมัคคี สร้ำงสรรค์สิ่งใหม่” ดังนี้

เป้ำหมำยกำรพัฒนำในอนำคต
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 เป็นองค์กำรหลกัในกำรบังคบัใช้กฎหมำยกับอำชญำกรรมพเิศษตำมมำตรฐำนสำกล

 ป้องกัน ปรำบปรำม สบืสวนสอบสวน และด�ำเนินคดพีเิศษอย่ำงมปีระสทิธิภำพ ด้วยควำมเป็นธรรม

กรมการปกครอง

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

ค่ำนิยม

เป้ำหมำย

กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

  เกียรติศักดิ์ (D : Dignity)

     เชี่ยวชำญ (S : Specialty)  

    ซื่อสัตย์ (I : Integrity)”

 1) เป็นที่เชื่อถือ ศรัทธำของสังคมในกำรป้องกันปรำบปรำม สืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 

      2) ปกป้อง รักษำ เรียกคืนทรัพย์สิน และผลประโยชน์ให้แก่รัฐ เอกชน และประชำชน และประเทศชำติ   

      3) สำธำรณชนรู้เท่ำทันและไม่ตกเป็นเหยื่ออำชญำกรรมคดีพิเศษ

  กรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นส่วนรำชกำรสังกัดกระทรวง

ยุติธรรม ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 ตุลำคม พ.ศ. 2545 ตำมพระรำชบัญญัติปรับปรุง

กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ใช้ชือ่ภำษำองักฤษว่ำ Department of Special 

Investigation มีชื่อย่อว่ำ DSI มีภำรกิจที่ต้องด�ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติ

กำรสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 มำตรำ 21 วรรคหนึ่ง (1) (ก) – (จ) ที่มุ่งสู่

กำรบรรลวุสิยัทศัน์ “เป็นองค์กำรหลกัในกำรบงัคบัใช้กฎหมำยกับอำชญำกรรม

พเิศษตำมมำตรฐำนสำกล” โดยบทบำทกำรน�ำองค์กำรของอธิบด ีDSI ได้แสดงเห็น

ถึงควำมเป็นผู้น�ำทีด่�ำรงตนเป็นแบบอย่ำงทีด่ ีปฎิบตัตินเป็นแบบอย่ำงกำรบรหิำร

งำนอย่ำงมืออำชีพ รวมถึงเป็นผู้น�ำที่สร้ำงกำรมีส่วนร่วมมุ่งมั่นให้ผู้บริหำร 

ทุกระดับ และเจ้ำหน้ำที่ทุกระดับในกำรขับเคลื่อน ภำรกิจที่ ได้รับมอบหมำย  

ผ่ำนระบบกำรน�ำองค์กำรของ DSI ที่มุ่งเน้นกำรสร้ำงค่ำนิยมร่วม “เกียรติศักดิ์ 

เชี่ยวชำญ ซื่อสัตย์” จนเป็นวัฒนธรรมองค์กำรของ DSI 



48หมวด 1 ด้านการน�าองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม

สร้ำงค่ำนิยม DSI ที่เข้มแข็ง สู่กำรมีวัฒนธรรมองค์กำรอย่ำงยั่งยืน 

 ผู้บริหำร DSI ด�ำรงตนเป็นผู้แบบต้นแบบ ผู้ชีน้�ำ และสือ่สำร

ให้องค์กำรมีกำรปรับพฤติกรรมกำรปฏิบัติตน กำรปฏิบัติที่สะท้อน 

ต่อกำรมค่ีำนิยม “เกียรตศิกัดิ ์เชีย่วชำญ ซือ่สตัย์” จนสำมำรถพฒันำ

สู ่กำรเป็นวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ และมีควำมยั่งยืนผ่ำนระบบ 

กำรน�ำองค์กำรของ DSI ที่เข้มแข็ง ส่งผลให้มีระบบกำรพัฒนำ 

องค์กำรที่เป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล และเป็นที่พึ่งของประชำชน 

ส่งผลให้ DSI ได้รบัรำงวลัต่ำง ๆ  ได้กำรยอมรับ และชืน่ชมจำกหน่วยงำน

ภำยในประเทศและต่ำงประเทศอย่ำงต่อเน่ือง ด้วยกระบวนกำร 

ขับเคลื่อนแผนพัฒนำค่ำนิยมร่วมและวัฒนธรรมองค์กำรของ DSI 

(แผน 3 ปี/แผน 1 ปี) ที่ผู้บริหำร DSI ทุกระดับได้เข้ำร่วมโครงกำร/

กิจกรรมเชิงรุกที่ส�ำคัญ ดังน้ี 1) กำรตรวจเยี่ยมหน่วยงำนในก�ำกับ 

เพื่อ สร้ำงขวัญ ก�ำลังใจ และรับฟังควำมคิดเห็น และร่วมกันเสนอ

แนวทำงแก้ไขปัญหำและพัฒนำกำรท�ำงำน 2) กำรประกำศค�ำมั่น

สัญญำค่ำนิยมร่วมและวัฒนธรรมองค์กำรกรมสอบสวนคดีพิเศษ”  

ของผู้บริหำร DSI ต่อสำธำรณชน 3) กำรแสดงเจตนำรมณ์และปฏิณำณตน 

“ข้ำรำชกำร DSI ไร้ทุจริต” 4) กำรประกำศงดรับของขวัญในโอกำส

และประเพณีต่ำง ๆ (No GIFT POLICY) เป็นต้น

ส่งผลท�ำให้บุคลำกร DSI มีเกียรติศักดิ์มีควำมภำคภูมิใจ และศรัทธำ 

ต่อองค์กำร ด�ำรงตนอย่ำงมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี มีวินัย มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ 

มีควำมเชี่ยวชำญในสหวิชำชีพ และปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต  

มีคุณธรรม มีจริยธรรม ตำมหลักธรรมำภิบำล และหลักปรัชญำเศรษฐกิจ 

พอเพียง อันจะท�ำให้ DSI สำมำรถบรรลุวิสัยทัศน์ “เป็นองค์กำรหลัก 

ในกำรบังคับใช้กฎหมำยกับอำชญำกรรมพิเศษตำมมำตรฐำนสำกล”  

ซึ่งได้ส่งผลให้กำรด�ำเนินกำรของ DSI สำมำรถป้องกันและปรำบปรำม

อำชญำกรรมพิ เศษ สำมำรถ ปกป ้อง รักษำ เ รียกคืนทรัพย ์สิน  

และผลประโยชน์ให้แก่รัฐและประชำชน จนเป็นที่เชื่อถือ ศรัทธำของสังคม 

คือ “ดีเอสไอ ที่พึ่งที่คุณพึ่งได้”
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สื่อสำรทิศทำงองค์กำรอย่ำงมีคุณภำพผ่ำนช่องทำงที่มีประสิทธิผล

สนับสนุน สร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอื้อให้เกิดกำรปฏิบัติอย่ำงจริงจังสู่ควำมเป็นมืออำชีพ

 ผู้บรหิำร DSI ได้เป็นต้นแบบ เข้ำมำมีส่วนร่วมให้กำรสนับสนุน สร้ำงสภำพแวดล้อมทีเ่อือ้ให้เจ้ำหน้ำที ่ DSI เกิดกำรปฏิบตัอิย่ำงจรงิจงั เพือ่ให้บรรลพุนัธกิจ 

ด้วยกำรมุ่งเน้นกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมที่ดีด้วยกำรจัดตั้งสถำบันกำรสอบสวนคดีพิเศษ (DSI Academy) กำรจัดหำทรัพยำกรหรือเคร่ืองมือพิเศษที่เหมำะสม 

แก่กำรปฏิบัติงำน รวมทั้ง มุ่งพัฒนำทักษะให้เจ้ำหน้ำที่ DSI มีควำมพร้อม เกิดควำมเชี่ยวชำญ เกิดกำรเรียนรู้ ด้วยกำรฝึกปฏิบัติภำคสนำม และกำรจัดกิจกรรม 

“Specialty Weeks” หรือสัปดำห์แห่งควำมเชี่ยวชำญที่มีกำรถอดบทเรียนจำกกำรสืบสวนสอบสวนอำชญำกรรมพิเศษในคดีต่ำง ๆ ผ่ำนระบบจัดกำรควำมรู้  

รวมทัง้จัดให้มกิีจกรรมกำรคดัเลอืกบุคคลต้นแบบ “คนดี ดเีอสไอ” เป็นประจ�ำทกุปี ทัง้น้ี เพือ่ให้ “บคุลำกร DSI ต้องเป็นมนุษย์พนัธ์พเิศษ ไม่ย่อท้อต่ออปุสรรคใด ๆ 

ท�ำงำนใช้ควำมคิด พัฒนำตนเองสู่เป้ำหมำยที่มีควำมยำกแต่ต้องท�ำให้ประสบควำมส�ำเร็จให้จงได้” นอกจำกน้ี DSI ได้จัดท�ำมำตรฐำนกำรจัดท�ำบันทึกข้อตกลง 

ควำมร่วมมือ (MOU) เพื่อกำรประสำนงำนแบบบูรณำกำรกับเครือข่ำยภำคประชำชนและเอกชนภำยนอก 

 DSI มีสื่อสำรวิสัยทัศน์ ค ่ำนิยม 

นโยบำยให ้ กับบุคลำกร DSI  อย ่ ำงมี

ประสิทธิภำพ ประสิทธิผลทั่วทั้งองค์กำร  

ผ่ำนกิจกรรม/ช่องทำงต่ำง ๆ  อกีทัง้ ให้ควำมส�ำคญั

กับกำรสื่อสำรสองทำง และมีกำรเปิดเผย

ข้อมูลสำรสนเทศที่ส�ำคัญกับพันธมิตรและกับ

ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก  

ที่ส�ำคัญ อำทิเช่น จัดท�ำสื่อสิ่งพิมพ์ต่ำง ๆ  

เช่น วำรสำร ดเีอสไอ ไตรสำร, วำรสำรเครือข่ำย 

DSI, DSI NEWS สถำนีวทิยคุนรักยติุธรรม FM 

107 .25 MHz ส� ำห รับให ้ควำมรู ้ ด ้ ำน 

กำรป้องกันและปรำบปรำมอำชญำกรรมพเิศษ 

รวมถึง กำรให ้ค�ำปรึกษำด ้ำนกฎหมำย  

และ กำรจัดเวทแีลกเปลีย่นควำมรู ้กำรประชมุ 

สัมมนำ ระหว่ำง DSI และเครือข่ำยภำค

ประชำชน เป็นต้น นอกจำกน้ีมีกำรพัฒนำ 

Application on Mobile ต่ำง ๆ เช่น  

Application DSI, Application DSI MAP, 

Application DSI Rootan เป็นต้น
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ก�ำกับ ดูแลองค์กำรในกำรป้องกัน ปรำบปรำมอำชญำกรรมพิเศษตำมหลักธรรมำภิบำล

สถำบันสอบสวนคดีพิเศษ

กิจกรรม “Specially Weeks” พำหนะส�ำหรับภำรกิจกำรปฏิบัติกำรพิเศษ

 อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ประกำศเจตนำรมณ์ตำมนโยบำย 

กำรก�ำกับดูแลองค์กำรที่ดี เป็นประจ�ำทุกปี เพื่อให้หน่วยงำนในสังกัด DSI 

ด�ำเนินกำรตำมนโยบำยรับรู้ เข้ำใจและยึดถือเป็นแนวทำงปฏิบัติตำมนโยบำย

หลัก 4 ด้ำน ได้แก่ ได้แก่ (1) ด้ำนรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้ควำมส�ำคัญ

กับกำรปกป้องและเทิดทูนสถำบันส�ำคัญของชำติ กำรสร้ำงภำพลักษณ ์

ของกำรเป็นองค์กำรที่มีควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้ (2) ด้ำนผู้รับบริกำร 

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้ควำมส�ำคัญกับกำรบริหำรรำชกำรแบบมีส่วนร่วม 

(3) ด้ำนองค์กำร ให้ควำมส�ำคัญต่อกำรพัฒนำองค์กำร ไปสู ่องค์กำร 

แห่งกำรเรยีนรูเ้พือ่ให้เกิดกำรพฒันำองค์กำรอย่ำงยัง่ยนื และ (4) ด้ำนผู้ปฏิบตังิำน 

ให้ควำมส�ำคัญกับกำรมุ่งเน้นกำรบริหำรงำนทรัพยำกรบุคคล อย่ำงเป็นธรรม 

ทั่วถึง เสมอภำค โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
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ขับเคลื่อนเครือข่ำยควำมร่วมมือเพื่อกำรป้องกัน ปรำบปรำม สืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ

 DSI มีบทบำทในกำรน�ำองค์กำรภำครัฐ ภำคเอกชน และสังคม 

รวมถึงในระดับนำนำชำติในกำรสร้ำงเครือข่ำย บูรณำกำรควำมร่วมมือ

กับทกุภำคส่วนด้วยกำรจดัตัง้ “ศนูย์รบัข้อมลูข่ำวสำรและเผยแพร่เครอืข่ำย

อำชญำกรรมคดีพิเศษ หรือ DSI STATION จ�ำนวน 10 แห่ง กระจำย

อยูท่ัว่ทกุภูมภิำค ซึง่เป็นกำรสนับสนุนให้ภำคประชำชน/ชมุชนมคีวำมเข้มแขง็

สำมำรถปกป้องตนเองให้ปลอดภัยจำกอำชญำกรรม และสำมำรถดูแล 

รักษำผลประโยชน์ของชุมชน สังคม ประเทศชำติ และเป็นกำรอ�ำนวย

ควำมยุติธรรมลดควำมเหลื่อมล�้ำในกำรเข้ำถึงกำรใช้บริกำรภำครัฐ  

รวมให้ควำมส�ำคัญกับกำรบูรณำกำรทุกภำคส่วนเพื่อให้เกิดควำมร่วมมือ

ในกำรป้องกัน ปรำบปรำม สืบสวน สอบสวนคดีพิเศษกับภำครัฐ เอกชน 

NGO ทั้งในและต่ำงประเทศ ภำยใต้กรอบกำรท�ำงำนแบบมีส่วนร่วมภำคี

เครือข่ำยภำคประชำชน ผ่ำนกระบวนกำร “รู้จัก” (Inform) “มักคุ้น” 

(Consult) “อุ่นใจ” (Involve) “ไปด้วยกัน” (Collaborate)
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 ผู้บริหำร DSI มีกำรส่งเสริมกำรสร้ำงควำมผำสุกของชุมชนและสังคม ด้วยกำรพัฒนำแนวทำงกำรป้องอำชญำกรรมพิเศษอย่ำงเป็นรูปธรรมและยั่งยืน  

ด้วยกำรจัดตั้งเครือข่ำยดีเอสไอภำคประชำชน ที่มีสมำชิกอยู่กว่ำ 7000 คน ให้เข้ำมำมีส่วนช่วยในกำรเฝ้ำระวัง สอดส่องดูแลกำรกระท�ำผิดที่เกิดขึ้นในชุมชน  

รวมทั้ง กำรให้ควำมรู้ด้ำนกฎหมำยเบื้องต้น กำรแจ้งข่ำวต่ำง ๆ ที่เก่ียวของกับกำรกระท�ำผิดในชุมชน เพื่อป้องกันกำรเกิดอำชญำกรรมที่จะเกิดขึ้นในชุมชนต่ำง ๆ  

รวมถึง ร่วมมือกับ DSI ในกำรบูรณำกำรร่วมปฏิบัติงำนระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ แกนน�ำเครือข่ำย และสมำชิกเครือข่ำยภำคประชำชนในกำรประชุมเชิงปฏิบัติงำน 

ร่วมกัน อีกทั้ง DSI ได้จัดโครงกำร/กิจกรรมต่ำง ๆ ที่แสดงกำรสร้ำงควำมผำสุกให้เกิดขึ้นแก่ชุมชน และสังคม อำทิเช่น กิจกรรมโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์  

(กำรให้ควำมรู้ด้ำนกฎหมำยสู่นักเรียน) กำรจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชำชนที่ไม่ได้รับควำมเป็นธรรม เป็นต้น

กำรน�ำควำมยุติธรรมสู่ชุมชน และสังคมให้มีควำมเข้มแข็ง

 โดยในปี พ.ศ. 2563 DSI มีผลส�ำเร็จหรือมีผลงำนที่โดดเด่นที่เกิดจำก

กำรน�ำองค์กำรและควำมรบัผิดชอบต่อสงัคม ในด้ำนกำรปรำบปรำมอำชญำกรรม

พเิศษทีส่ำมำรถปกป้อง รกัษำ และเรียกคนืให้แก่รฐั ประชำชนได้ถึง 18,102 ล้ำนบำท 

ซึง่เป็นผลงำนทีส่่งผลต่อควำมส�ำเรจ็ในกำรบรรลยุทุธศำสตร์ชำตทิี ่1 ด้ำนควำมมัน่คง 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี รวมถึง DSI มีผลงำนในรอบปี ที่ส่งผลต่อควำมส�ำเร็จ

ในกำรบรรลุยุทธศำสตร์ชำติที่ส�ำคัญ ได้แก่ 1) มีผลกำรด�ำเนินกำรด้ำนคุ้มครอง

ทรัพย์สินทำงปัญญำของประเทศคู่ค้ำรำยส�ำคัญ ภำยใต้กฎหมำยกำรค้ำสหรัฐฯ 

มำตรำ 301 พิเศษ (Special 301) ประจ�ำปี 2563 ซึ่งมีส่วนช่วยสนับสนุน 

ให้ประเทศไทยรกัษำสถำนะอยูใ่นบญัชปีระเทศทีต้่องจับตำมอง (Watch List: WL) ได้ต่อไป 

2) ได้รับกำรชืน่ชมจำกคณะกรรมกำรนักนิตศิำสตร์สำกล (International Commission 

of Jurists หรือ ICJ) แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล (Amnesty International) 

และฮิวแมนไรท์วอทช์ (Human Rights Watch) ได้ออกแถลงกำรณ์ร่วมกัน  

กรณี DSI รับคดีของ ‘บิลลี่’ เป็นคดีพิเศษ เป็นกำรแสดงถึงควำมพยำยำม 

ของประเทศไทยที่ด�ำเนินคดีต่อกำรบังคับบุคคลให้สูญหำย ตำมพันธกรณีภำยใต้

กติกำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทำงกำรเมือง (International 

Covenant on Civil and Political Rights หรือ ICCPR) และอนุสัญญำต่อต้ำน

กำรทรมำนและกำรลงโทษอื่นที่ โหดร้ำย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย�่ำยีศักดิ์ศรี  

(UN Convention against Torture หรือ CAT)

ผลส�ำเร็จของกำรน�ำองค์กำร
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 มหำนครน่ำอยู่ มุ่งสู่เมืองนวัตกรรม ศูนย์กลำงเชื่อมโยงอนุภูมิภำคลุ่มน�้ำโขง

 1) พัฒนำให้เป็นเมืองน่ำอยู่อย่ำงยั่งยืน ส�ำหรับคนทุกกลุ่มในสังคม

 2) พฒันำขดีควำม สำมำรถทำงกำรแข่งขนัเพือ่ยกระดับมำตรฐำนสนิค้ำและบรกิำรให้ตรงกับควำมต้องกำรของตลำดและเชือ่มโยง 

    กับอนุภูมิภำคลุ่มน�้ำโขง

 3) ส่งเสริมกำรพัฒนำด้ำนนวัตกรรม และเทคโนโลยีสู่กำรเป็น Smart City และ MICE City

กรมการปกครอง

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

ค่ำนิยม

เป้ำหมำย

วัฒนธรรมองค์กำร

จงัหวดัขอนแก่น

 ยึดมั่นในอุดมกำรณ์ มุ่งมั่นท�ำงำน สมำนสำมัคคี มีวิถีชีวิตพอเพียง หรือ K-VETs 

 TEAMWORK หมำยถึง กำรท�ำงำนที่เอำใจใส่

  K = khon kaen คนขอนแก่น

 V = Vision ยดึมัน่ในอดุมกำรณ์ (เพือ่ปฏิบัติให้บรรลวุสิยัทศัน์)

 E = Energy มุ่งมั่นท�ำงำน

 T = Team สมำนสำมัคคี 

 S = Sufficien มีวิถีชีวิตพอเพียง

  T = Technology เทคโนโลยี

 E = Empathy กำรเอำใจใส่

 A = Accountability ควำมรับผิดชอบ

M = Moral คุณธรรม

WORK = งำน

 ข้ำรำชกำรจังหวัดขอนแก่นและเจ้ำหน้ำที่ของรัฐจังหวัดขอนแก่น จะต้องมีควำมมุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละสมำนสำมัคคี บนพื้นฐำน

ของควำมพอเพียง กำรปฏิบัติงำนใช้หลักธรรมำภิบำล เพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจให้กับผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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กำรน�ำองค์กำร เพื่อขับเคลื่อนไปสู่ Smart City 2029

 จั งหวั ดขอนแก ่ นก� ำหนดทิ ศทำงองค ์ กำรที่ สอดคล ้ อ ง กับ 

กำรเปลี่ยนแปลงในอนำคตด้ำนกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจ มุ่งเน้นกำรขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล น�ำโครงกำร Smart City ขอนแก่น ไม่ทิ้งใคร 

ไว้ข้ำงหลัง เมืองแห่งโอกำส 4.0 ที่จับต้องได้ บรรจุไว้ ในยุทธศำสตร์จังหวัด 

Smart City 2029 พฒันำจังหวดัขอนแก่นให้เป็นเมือง Smart City ให้ครบ 6 ด้ำน 

เพื่อเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำศักยภำพของจังหวัดขอนแก่นสู ่เมือง 

แห่งกำรแสวงหำโอกำส เพือ่ก้ำวสูเ่มอืงส�ำคญัของโลก (Global City) ภำยในปี 2029 

มุ ่งสู ่ควำมเป ็นเลิศด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ  

กำรบริกำรภำครัฐ และกำรบริหำรรำชกำรแบบมีส่วนร่วม ถ่ำยทอดวิสัยทัศน์

และค ่ำนิยมสู ่กำรปฏิบัติโดยผ่ำนระบบกำรน�ำองค ์กำรไปยังบุคลำกร 

ในส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรหรือองค์กำรที่เก่ียวข้องกันในกำรให้บริกำร 

หรอืส่งมอบงำนต่อกันทีส่�ำคญั ผู้รับบรกิำรและผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยี ภำยใต้กรอบ

แนวคิดของกำรเป็นระบบรำชกำร 4.0 ที่มุ่งเน้นระบบรำชกำรที่เปิดกว้ำง 

และเชือ่มโยงกัน ยดึประชำชนเป็นศนูย์กลำง และมขีดีสมรรถนะสงูและทนัสมยั 

ประสำนควำมร่วมมือทุกภำคส่วนซึ่งเป็นสมรรถนะหลักของจังหวัดขอนแก่น 

บรูณำกำรกำรท�ำงำนโดยน�ำควำมโดดเด่นของภำรกิจแต่ละภำคส่วนมำประสำน

กำรท�ำงำนให้เกิดผลลัพธ์ที่ เห็นผลได้อย่ำงชัดเจน ส่งเสริมสนับสนุน 

กำรสร้ำงนวัตกรรมเพื่อมุ่งสู่กำรเป็นเมืองนวัตกรรมเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ 

ของจังหวัด ให้ควำมส�ำคัญกับกำรน�ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำพัฒนำระบบ 

กำรท�ำงำนของหน่วยงำนภำครัฐเพื่อเพิ่มคุณภำพชีวิตให้กับประชำชน 

ทั้งด้ำนเศรษฐกิจและสังคม เพื่อมุ่งสู่กำรเป็น “มหำนครน่ำอยู่ มุ่งสู่เมือง

นวัตกรรม ศูนย์กลำงเชื่อมโยงอนุภูมิภำคลุ่มน�้ำโขง”

 ผู้บริหำรของจังหวัดก�ำหนดทิศทำงองค์กำร ที่รองรับพันธกิจปัจจุบัน 

โดยก�ำหนดจุดยืนทำงยุทธศำสตร์ คือ (1) เมืองน่ำอยู่อย่ำงยั่งยืน (Smart City) 

(2) ศูนย์กลำงคมนำคมขนส่งโลจิสติกส์และระบบรำง (3) เมืองแห่งกำรประชุม

สัมมนำ (MICE City) (4) เมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ำมัดหมี่ (5) ศูนย์กลำง 

กำรศึกษำ (6) ศูนย์กลำงกำรบริกำรทำงกำรแพทย์ (7) เมืองอุตสำหกรรมสีเขียว 

ก�ำหนดวิสัยทัศน์ “มหำนครน่ำอยู่ มุ่งสู่เมืองนวัตกรรม ศูนย์กลำงเชื่อมโยง 

อนุภูมภิำคลุม่น�ำ้โขง” เชือ่มโยง 3 พนัธกิจหลกัเข้ำสูก่ระบวนกำรจัดท�ำแผนพฒันำ

จังหวัด พ.ศ. 2561-2565 เพื่อเป ็นทิศทำงในกำรด�ำเนินกำรร ่วมกัน  

ก�ำหนดกระบวนกำรท�ำงำนที่ส�ำคัญตำมพันธกิจ 8 กระบวนกำร โดยใช้ประเด็น

กำรพัฒนำ 5 ด้ำน และ Smart City 6 ด้ำน ในกำรขับเคลื่อนจังหวัด และน�ำมำ

ใช้เป็นแนวทำงในกำรจัดท�ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ�ำปีทีต่อบสนองพนัธกิจจังหวดั

และสอดรับกับยุทธศำสตร ์ชำติ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิ จิทัล  

พัฒนำจังหวัดขอนแก่นให้เป็นเมือง Smart City ให้ครบ 6 ด้ำน 

ระบบกำรน�ำองค์กำร
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 น�ำโครงกำร Smart City ขอนแก่น ไม่ทิง้ใครไว้ข้ำงหลงั เมอืงแห่งโอกำส 4.0 

ที่จับต้องได้ บรรจุไว้ ในยุทธศำสตร์จังหวัด Smart City 2029 ซึ่งเป็นกำรพัฒนำ

ที่โดดเด่นในลักษณะกำรมีส่วนร่วมอย่ำงแท้จริงของจังหวัด ผู้บริหำรของจังหวัด

ส่งเสริมให้ส่วนรำชกำรปฏิบตังิำนอย่ำงจรงิจังโดยก�ำหนดแนวทำงปฏิบตัทิีช่ดัเจน 

น�ำค่ำนิยม “ยึดมั่นในอุดมกำรณ์ มุ่งมั่นท�ำงำน สมำนสำมัคคี มีวิถีชีวิตพอเพียง” 

เป็นแนวทำงกำรท�ำงำนร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนในจังหวัด ผู้บริหำรทุกระดับ

สื่อสำรถ่ำยทอดไปสู ่กำรปฏิบัติทั้งแบบเป็นทำงกำรและไม ่เป ็นทำงกำร  

เช่น กำรประชุมหัวหน้ำส่วนรำชกำรประจ�ำเดือน กิจกรรมเรำรักขอนแก่น  

น�ำเทคโนโลยีมำใช้ ในกำรสื่อสำรเพื่อให้เกิดควำมรวดเร็ว เช่น แอปพลิเคชัน 

EPAM Zoom Conference ส�ำหรับกำรก�ำกับติดตำมประเมินผล ผู้ว่ำรำชกำร

จังหวัดขอนแก่นมอบหมำยรองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดรับผิดชอบในกำรก�ำกับดูแล

ภำรกิจกลุ่มงำนตำมแผนงำน/โครงกำร/ส่วนรำชกำร และกำรปฏิบัติรำชกำร 

ในพื้นที่อ�ำเภอต่ำง ๆ 4 กลุ่มภำรกิจ ประกอบด้วย กลุ่มภำรกิจด้ำนควำมมั่นคง 

กลุ่มภำรกิจด้ำนเศรษฐกิจ กลุ่มภำรกิจด้ำนสังคม กลุ่มภำรกิจด้ำนกิจกำรพิเศษ 

และมีกำรก�ำกับดูแลผ่ำนกลไกคณะกรรมกำร/คณะท�ำงำนต่ำง ๆ เช ่น  

คณะกรรมกำรจริยธรรมประจ�ำจังหวัด หน่วยตรวจสอบภำยในจังหวัด  

คณะกรรมกำรโรคตดิต่อจังหวดัขอนแก่น คณะกรรมกำรขบัเคลือ่นเมอืงหัตถกรรม

โลกแห่งผ้ำมัดหมี่ คณะกรรมกำรพัฒนำเมืองอัจฉริยะของจังหวัดขอนแก่น  

และคณะท�ำงำนขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ โดยประเมินผลกำรด�ำเนินงำน 

ตำมยุทธศำสตร์จังหวัดและถอดบทเรียน ถ่ำยทอดในที่ประชุมนำยอ�ำเภอ  

และทีป่ระชมุหัวหน้ำส่วนรำชกำรเพือ่ให้เกิดกำรแก้ไขปัญหำร่วมกันเป็นประจ�ำทกุเดอืน 

กำรขับเคลื่อนสู่ Smart City 2029

กำรสนับสนุนชุมชน

 ระบบกำรท�ำงำนที่ใช้เป็นเคร่ืองมือกำรท�ำงำน คือ TPMAP ถ่ำยทอดกำรท�ำงำนของโปรแกรมบรรจุอยู่ในหลักสูตรกำรเรียนรู้ของข้ำรำชกำร 

คูเ่สีย่ว หลกัสตูรขอนแก่นศกึษำ (1) สมัมนำข้ำรำชกำรคูเ่สีย่ว โดยมมีหำวทิยำลยัขอนแก่นมอบหมำยคณะอำจำรย์มำเป็นวทิยำกรกระบวนกำร แลกเปลีย่น

เรียนรู้ปัญหำ อปุสรรค แนวทำงแก้ไข และกำรด�ำเนินงำนในอนำคต (2) กำรเรยีนรู้กำรใช้ โปรแกรมระบบสำรสนเทศ Deep interview “Survey Village” 

น�ำสู่กำรแก้ ไขปัญหำในภำพรวมของชุมชน “สู่ชุมชนเข้มแข็ง ชุมชนแห่งควำมเก้ือกูล” (3) เพิ่มประสิทธิภำพกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดมมอง 

กำรสร้ำง One page เพื่อกำรขับเคลื่อนงำน และน�ำสู่โมเดลของแต่ละมิติเพื่อใช้ ในกำรติดตำมงำนในทุกขั้นตอน

กำรติดตำมประเมินผลและตรวจสอบกำรท�ำงำน 
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 จังหวัดขอนแก่นมีกำรเลือกชุมชนโดยค�ำนึงถึง 

กลุม่ผู้รบับริกำรตำมลกัษณะส�ำคญัขององค์กำรเป็นส�ำคญั คดัเลอืก

ชุมชนที่สำมำรถ (1) ขับเคลื่อนนโยบำยและโครงกำรส�ำคัญ 

ได้ประสบผลส�ำเร็จเห็นผลอย่ำงเป็นรูปธรรม พร้อมสนับสนุน

งบประมำณในกำรพัฒนำงำนบริกำรเพื่อเป็นตัวอย่ำงที่ดี  

(2) ชุมชนที่มีสภำพปัญหำที่ส่งผลกระทบด้ำนลบต่อกำรด�ำเนิน

งำนตำมแผนยทุธศำสตร์จังหวดั (3) ชมุชนทีต้่องได้รบักำรช่วยเหลอื

จำกหน่วยงำนภำครัฐ ยกตัวอย่ำงเช่น ขับเคลื่อนระบบ

เศรษฐกิจสูค่วำมเป็นเมอืงอจัฉรยิะ (Smart Economy) โนนเขวำ

โมเดล โดยจังหวัดขอนแก่นได้สนับสนุนงบประมำณก่อสร้ำง 

โรงคัดบรรจุพืชผักผลไม้สด (Packing House) บ้ำนโนนเขวำ 

ต�ำบลดอนหัน อ�ำเภอเมืองขอนแก่น จ�ำนวน 2,120,000 บำท 

กลุ่มเกษตรกรท�ำสวนบ้ำนโนนเขวำ และเครือข่ำยเกษตรกร  

11 กลุม่ ทัง้ในจังหวดัขอนแก่น และจังหวดัใกล้เคยีงประกอบด้วย 

มหำสำรคำม ชัยภูมิ นครรำชสีมำ ที่ ได้ท�ำสัญญำซ้ือขำย 

โครงกำรคู่เสี่ยวเกี่ยวก้อยแก้จนคนขอนแก่น

 ผู ้ว ่ำรำชกำรจังหวัดขอนแก่นได้มอบหมำยให้หัวหน้ำส่วนรำชกำร  

และคณะนำยอ�ำเภอ 26 อ�ำเภอ ไปศึกษำดูงำนที่ประเทศจีน รัฐกวำงซีจวง  

ที่มีแนวทำงแก้ไขปัญหำควำมยำกจนมำเป็นแนวทำงปรับใช้กับจังหวัดขอนแก่น 

ก�ำหนดให้ โครงกำรคู่เสี่ยวเกี่ยวก้อยแก้จนคนขอนแก่นเป็น Agenda ของจังหวัด 

ถ่ำยทอดควำมเข้ำใจร่วมกัน ก�ำหนดจัดกิจกรรม Kick Off และกำรผูกเสี่ยวระดับ

จังหวัด ข้ำรำชกำรคู่เสี่ยว 740 คน มีหัวหน้ำส่วนรำชกำร และผู้แทนกงสุลใหญ่

สำธำรณรัฐประชำชนจีน ณ จังหวัดขอนแก่น โดยมีนำยอ�ำเภอทุกอ�ำเภอเป็น  

center ในกำรก�ำกับ เพื่อให้อ�ำเภอน�ำนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรม 

และจังหวัดติดตำมหนุนเสริม และสร้ำงขวัญก�ำลังใจคู ่ เสี่ยวผู ้ปฏิบัติงำน  

ในกำรสื่อสำรเพื่อน�ำไปสู ่กำรปฏิบัติได ้มีค�ำสั่งแต ่งตั้งข ้ำรำชกำรคู ่ เสี่ยว  

มีหนังสือแจ้งให้อ�ำเภอ/ให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรต้นสังกัดของข้ำรำชกำรคู่เสี่ยว 

ประสำนข้ำรำชกำรคูเ่สีย่วให้ส�ำรวจข้อมลูของครวัเรือนเป้ำหมำย และรำยงำนผล

กำรขับเคลื่อนโครงกำรให้จังหวัดทรำบทุกวันที่ 20 ของเดือน ส่งค�ำสั่งแต่งตั้ง

ข้ำรำชกำรคู ่เสี่ยวให้หัวหน้ำคณะท�ำงำน 5 มิติ เพื่อประสำนกำรท�ำงำน  

จัดตั้งศูนย์อ�ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำม

หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับจังหวัด ระดับอ�ำเภอ  

และจัดตัง้ทมีปฏิบตักิำรขจัดควำมยำกจนและพฒันำคน ทกุช่วงวยัอย่ำงยัง่ยนืตำม

หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับต�ำบล ตำมข้อสั่งกำรของกระทรวง

มหำดไทย สนับสนุน และร่วมขบัเคลือ่นโครงกำรฯ ประชมุสร้ำงควำมเข้ำใจแนวทำง

กำรด�ำเนินงำนโครงกำรคูเ่สีย่วเก่ียวก้อยแก้จนคนขอนแก่น ให้กับเจ้ำหน้ำทีพ่ฒันำ

ชุมชนอ�ำเภอผู้รับผิดชอบงำนคู่เสี่ยวฯ ผ่ำนระบบออนไลน์ โปรแกรม Sessioncall

ผลส�ำเร็จของกำรน�ำองค์กำร

กับบริษัท เทสโก้ โลตัส ส่งผักปลอดภัยชนิดต่ำง ๆ ผ่ำนโรงคัดบรรจุพืชผักผลไม้สด (Packing House) ต่อเนื่อง ส่งผลให้มีรำยได้ตลอดทั้งปี จิ้งหรีดเงินล้ำนแสนตอ 

โดยก�ำหนดนโยบำยให้จิ้งหรีดเป็น 1 ใน 6 สัตว์เศรษฐกิจที่จังหวัดขอนแก่นส่งเสริมเพื่อสร้ำงรำยได้ ให้แก่เกษตร และผลักดันให้บ้ำนแสนตอเป็นหมู่บ้ำนดูงำนจิ้งหรีด

อำหำรแห่งอนำคตระดับจังหวัด พัฒนำบ้ำนแสนตอเป็นเอำท์เล็ทจ้ิงหรีดของจังหวัดขอนแก่น “กำรพัฒนำ Medical Hub ในพื้นที่อ�ำเภอชุมแพ” โครงกำร  

smart health หรือโครงกำรจัดกำรระบบสุขภำพอัจฉริยะของผู้มีภำวะพึ่งพิง น�ำเทคโนโลยีและกำรน�ำเข้ำข้อมูลผ่ำนแอปพลิเคชัน “smart care” ใน smartphone 

โดยพัฒนำจำกฐำนข้อมูลแผนที่ภำษีและทะเบียนทรัพย์สิน ซ่ึงมีข้อมูลแผนที่ทำงเดินผู้มีภำวะพึ่งพิง และได้น�ำสำยรัดข้อมือสมำร์ทริสแบรนด์หรือริสแบรนด์อัจฉริยะ 

มำใช้กับผู้ป่วยที่มีภำวะพึ่งพิง (ติดบ้ำน ติดเตียง) ภำยใต้ โครงกำร Smart Chumphae
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 จังหวดัขอนแก่นได้ประกำศเจตนำรมณ์ด้ำนกำรส่งเสริมและคุม้ครองสทิธิมนุษยชนให้กับทกุภำคส่วนรบัทรำบและถือปฏิบตัิ 

ขับเคลื่อนแผนทั้งสองฉบับผ่ำนกลไกคณะท�ำงำนขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนจังหวัดขอนแก่นและแผนปฏิบัติกำรระดับชำติ 

ว่ำด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 1 (พ.ศ.2562-2565) และกำรจัดท�ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนสิทธิมนุษยชนจังหวัดขอนแก่น  

ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564-2565 ในหลำยกิจกรรม/โครงกำรได้น�ำหลักกำรด้ำนสิทธิมนุษยชนมำปรับใช้ ในจังหวัดขอนแก่น  

และมีโครงกำรที่ส�ำคัญและโดดเด่นในกำรคุ้มครองกลุ่มเปรำะบำงด้ำนที่อยู่อำศัย จึงได้ส่งผลงำนเข้ำร่วมประกวดองค์กรต้นแบบ

ด้ำนสิทธิมนุษยชน ประจ�ำปี 2564 ประเภทภำครัฐ โดยมีเป้ำหมำย ให้กำรละเมิดสิทธิมนุษยชนในจังหวัดขอนแก่นลดลง  

โดย สังคมรู้หน้ำที่ เคำรพสิทธิมนุษยชน และได้รับกำรคุ้มครองอย่ำงเป็นธรรม

กำรขับเคลื่อนงำนสทิธิมนษุยชนของจงัหวัดขอนแก่น
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ผู้น�ำด้ำน Smart City และนวัตกรรม

 ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดได้มอบนโยบำยให้ ใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติรำชกำร เพื่อรองรับกำรขับเคลื่อนจังหวัด 

สู่ระบบรำชกำร 4.0 เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์จังหวัดขอนแก่น ในกำรมุ่งสู่เมือง

นวัตกรรม ก่อให้เกิดนวัตกรรมด้ำนต่ำง ๆ เช่น “นวัตกรรมระบบขนส่ง 

ทำงรำงสู่กำรพัฒนำท้องถิ่น”เป็นควำมร่วมมือของภำครัฐ สถำบันกำรศึกษำ 

ภำคธุรกิจที่มีแผนกำรลงทุนในพื้นที่ รวมถึงกำรได้รับมอบรถแทรมจำก 

เมืองฮิโรชิมำ ประเทศญี่ปุ่น ในกำรสนับสนุนให้จังหวัดขอนแก่น เป็นต้นแบบ

นวตักรรมด้ำนระบบขนส่งทำงรำงที่โดดเด่นของประเทศ โดยเฉพำะระบบขนส่ง

ทำงรำงด้วยรถไฟฟ้ำรำงเบำ “โครงกำรขอนแก่น 4 ด ีแพลตฟอร์มสมำร์ทฟำร์มมิง่ 

แก้จนพ้นหน้ี” เป็นกำรสร้ำงนวัตกรรมและน�ำเทคโนโลยีกำรเกษตรที่ทันสมัย

อย่ำงดิจิทัลบนเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) ที่ออกแบบ  

สร้ำงทดสอบ และซ่อมบ�ำรงุ ปรบัเปลีย่นแก้ไขฟังก์ชนักำรท�ำงำนของแผงวงจร

สมองกลฝังตัวให้เหมำะสมของแต่ละฟำร์มเกษตรได้ตำมต้องกำร สำมำรถน�ำ

ไปส่งเสรมิให้เกษตรสำมำรถเข้ำถึงและใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลย ีกำรท�ำเกษตร

แม่นย�ำ กำรบริหำรแปลงปลูกได้ผลผลิตทั้งปี สร้ำงรำยได้ ในครัวเรือน  

สร้ำงอำชีพที่ยั่งยืน เลิกกำรใช้สำรพิษ สำรเคมีที่มีผลกระทบกับเกษตรกร

โดยตรง 

เป้ำหมำยกำรพัฒนำ/ท�ำงำน ต่อไปในอนำคต

 พัฒนำจังหวัดขอนแก่นให้เป็นเมือง Smart City ให้ครบทั้ง 6 ด้ำน คือ Smart Mobility, Smart Living, Smart Economy, Smart People, 

Smart Environment และ Smart Governance เพื่อเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำศักยภำพของจังหวัดขอนแก่นให้เป็นเมืองที่ “ล�้ำสมัย รวยปัญญำ  

มำกสินทรัพย์ สุขอย่ำงพอเพียง” ขับเคลื่อนกำรพัฒนำจังหวัดขอนแก่นสู่เมืองแห่งกำรแสวงหำโอกำส เพื่อก้ำวสู่เมืองส�ำคัญของโลก (Global City)
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 1) กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย และควำมมั่นคงภำยในประเทศ

 2) กำรอ�ำนวยควำมเป็นธรรม

 3) กำรปกครองท้องที่

 4) กำรอำสำรักษำดินแดน

 5) กำรทะเบียน

กรมการปกครอง

วิสัยทัศน์

 ศนูย์กลำงควำมเจริญแห่งภูมภิำคทีม่ัน่คง สีแ่ยกอนิโดจีน ประตสููค่วำมมัง่คัง่ ประสำนพลงัสูก่ำรพฒันำทีย่ัง่ยนื

 1) ส่งเสริมเศรษฐกิจฐำนรำกเพื่อเชื่อมโยงไปสู่กำรค้ำกำรลงทุนและกำรบริกำร 

 2) ส่งเสริมสนับสนุนกำรน�ำนวัตกรรมเทคโนโลยีกำรผลิตมำใช้ ในภำคเกษตรอุตสำหกรรมและกำรท่องเที่ยว 

 3) สร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับผลผลิตทำงกำรเกษตรโดยให้มีควำมเชื่อมโยงกับระบบอุตสำหกรรมและกำรค้ำ

 มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีจิตบริกำร ยึดมั่นคุณธรรม ท�ำงำนเป็นทีม

 มุ่งผลสัมฤทธิ์ 

 

 มีจิตบริกำร 

 ยึดมั่นคุณธรรม

 ท�ำงำนเป็นทีม

: ผู้บริหำรและบุคลำกรมีควำมมุ่งมั่นในกำรปฏิบัติรำชกำร ตอบสนองต่อนโยบำยของรัฐบำลและยุทธศำสตร์ชำติ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์

  ของจังหวัด

: ให้ควำมส�ำคัญกับประชำชน ขยัน ตั้งใจ ท�ำงำนเชิงรุก และให้บริกำรประชำชน ด้วยควำมรวดเร็ว เป็นธรรมและเท่ำเทียม

: ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติรำชกำรด้วยควำมโปร่งใสตรวจสอบได้

: เป็นกำรบูรณำกำรทุกภำคส่วน ก�ำหนดเป้ำหมำยในกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน เพื่อให้ผลกำรปฏิบัติงำนมีประสิทธิภำพ

  และประสิทธิผล 

จงัหวดัพิษณุโลก

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

ค่ำนิยม

 จังหวดัพษิณุโลก ก�ำหนดทศิทำงกำรพฒันำจังหวดัด้วยกลไกกำรบรูณำ

กำรควำมร ่ วมมือ กับภำครำชกำร ภำคเอกชน ภำคประชำสั งคม  

และภำคประชำชน ผ่ำนกระบวนกำรจัดท�ำแผนพฒันำจังหวดั เพือ่ก�ำหนดจุดยนื

ทำงยุทธศำสตร์ พิษณุโลกเป็นเมือง “3 ธรรม 4 แยกเศรษฐกิจ”3 ธรรม  

ได้แก่ 1) ธรรมะ 2) ธรรมชำติ 3) วัฒนธรรมและ 4 แยกเศรษฐกิจได้แก่ (1) 

กำรค้ำกำรลงทุน (2) กำรศึกษำ (3) กำรสำธำรณสุข (4) กำรเกษตร รวมถึง

จังหวัดได้รับกำรประกำศให้เป็น MICE CITY และสมัครเข้ำร่วมกำรเป็น 

เมืองอัจฉริยะ (Smart City) ใน 2 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ  

และกำรบริหำรภำครัฐอัจฉริยะ น�ำไปสู ่กำรส่งเสริมสนับสนุนและก�ำหนด

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของจังหวัดพิษณุโลก ให้บรรลุวิสัยทัศน์ของจังหวัด 

“ศูนย์กลำงควำมเจริญแห่งภูมิภำค ที่มั่นคง สี่แยกอินโดจีน ประตูสู่ควำมมั่งคั่ง 

ประสำนพลังสู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืน” และค่ำนิยม “มุ่งผลสัมฤทธ์ิ มีจิตบริกำร  

ยึดมั่นคุณธรรม ท�ำงำนเป็นทีม” รวมถึงกำรบรรลุควำมส�ำเร็จในกำรปฏิบัติ

รำชกำรในระยะยำว สร้ำงควำมยั่งยืนให้แก่ส่วนรำชกำร ภำยใต้ทรัพยำกรที่มี

อยู่อย่ำงเหมำะสมและสมดุล กำ้วไปสู่ “พิษณุโลก 4.0” มุ่งเน้นประโยชน์สุข  

ให้เกิดขึ้นกับประชำชนพิษณุโลก
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ขับเคลื่อนกำรพัฒนำจังหวัดผ่ำนวัฒนธรรมองค์กร

 ด้วยหลักกำรท�ำงำนที่ยึดมั่นในสถำบันพระมหำกษัตริย์ ยึดนโยบำย

รัฐบำล ยึดกำรปฏิบัติตำมแผนพัฒนำจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และยึดหลักกำร

อ�ำนวยควำมสะดวก เพือ่พฒันำคณุภำพชวีติประโยชน์สขุของประชำชนเป็นหลกั 

จังหวัดพิษณุโลกได้ขับเคลื่อนกำรพัฒนำจังหวัดผ่ำนกลไกกำรจัดท�ำแผนพัฒนำ

จังหวัดโดยบูรณำกำรควำมร่วมมือของทุกภำคส่วน ทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน  

ภำคประชำสังคม และประชำชน ในกำรก�ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ 

และประเด็นยทุธศำสตร์กำรพฒันำจังหวดั กำรจัดท�ำแผนงำนโครงกำรเพือ่กำรพฒันำ

ทกุมติทิัง้ด้ำนเศรษฐกิจ ด้ำนสงัคม และด้ำนสิง่แวดล้อม กำรน�ำแผนงำน/โครงกำร 

กำรไปสูก่ำรปฏิบตัด้ิวยแนวคดิ “ร่วมคดิ ร่วมท�ำ ร่วมรบัผิดชอบ” เพือ่ตอบสนอง

ควำมต้องกำรและแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชนภำยใต้ค่ำนิยม  

มุ่งผลสัมฤทธ์ิ มีจิตบริกำร ยึดมั่นคุณธรรม ท�ำงำนเป็นทีม รวมถึงกำรก�ำกับ

ตดิตำมงำนเพือ่ให้บรรลเุป้ำหมำยอย่ำงมธีรรมำภิบำลภำยใต้กำรก�ำกับดแูลของ

รองผูว่้ำรำชกำรจังหวดั หัวหน้ำส่วนรำชกำร และกลไกกำรมส่ีวนร่วมของภำครฐั 

ภำคเอกชน ภำคประชำสงัคมผ่ำน ก.บ.จ., กรอ.จว. และกลุม่จังหวดั, กอ.รมน.จว. 

คณะกรรมกำรธรรมำภิบำลจังหวดั (ก.ธ.จ.) และกำรส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม

ของบุคลำกรผ่ำนคณะกรรมกำรจริยธรรมประจ�ำจังหวัด
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กำรสื่อสำรถ่ำยทอด
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 ในกำรถ่ำยทอดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัด ค่ำนิยม รวมถึงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำจังหวัดในทุกมิติ  

จังหวัดได้ ใช้กำรถ่ำยทอดทั้งในรูปแบบทำงกำร และรูปแบบไม่เป็นทำงกำร ร่วมกับกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

อย่ำงมีประสิทธิภำพไปยังทุกภำคส่วนทั้งส่วนรำชกำร ภำคเอกชน และประชำชน โดยในกลุ่มส่วนรำชกำร ใช้วิธีกำรประชุมชี้แจงไปยังหัวหน้ำ

ส่วนรำชกำร และหัวหน้ำส่วนรำชกำรถ่ำยทอดต่อให้บุคลำกรได้รับรู้ สร้ำงควำมเข้ำใจ สร้ำงควำมผูกพันและมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อน 

กำรด�ำเนินงำน กลุ่มเอกชนใช้เวทีกำรประชุม ก.บ.จ. กำรประชุม กรอ.จังหวัด และกลุ่มจังหวัดรวมถึงกำรพบปะพูดคุยเพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจ

ร่วมกันในแนวทำงกำรพฒันำจงัหวดั กลุ่มประชำชน ผ่ำนกำรลงพืน้ทีพ่บปะชำวบ้ำนอย่ำงใกล้ชดิ ตลอดจนกำรประชำสมัพนัธ์แผนงำนโครงกำร

และภำรกิจของจังหวัดให้ชำวบ้ำนรับทรำบผลกำรด�ำเนินงำนและควำมส�ำเร็จเพื่อสร้ำงควำมรู้สึกภูมิใจร่วมกัน

ลงพื้นที่พบปะประชำชน

ประชุมชี้แจงส่วนรำชกำร ขับเคลื่อนกำรด�ำเนินงำนกลุ่มเอกชน
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กำรสร้ำงควำมร่วมมือในกำรท�ำงำนร่วมกับเครือข่ำย

 จังหวัดพิษณุโลกสร้ำงควำมร่วมมือในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำจังหวัด กำรน�ำนโยบำยและกำรน�ำแผนปฏิบัติกำรไปสู่กำรปฏิบัติโดยบูรณำกำรควำมร่วมมือ 

กับทุกภำคส่วน ทั้งเครือข่ำยภำยในและเครือข่ำยภำยนอก เครือข่ำยภำยในได้แก่ ภำครัฐ ภำคเอกชน ภำคประชำสังคม และสถำบันกำรอุดมศึกษำในพื้นที่ทั้ง 4 แห่ง 

เครือข่ำยภำยนอกได้แก่ TCEB เข้ำมำส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำ MICE CITY ส่งผลให้จังหวัดได้รับกำรประเมินเป็น MICE CITY 1 ใน 10 ของประเทศ  

นอกจำกน้ียังมีส�ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) สำขำภำคเหนือตอนล่ำง ซึ่งเป็นเครือข่ำยขับเคลื่อนกำรพัฒนำเมืองอัจฉริยะของจังหวัด ส่งผลให้จังหวัด 

ได้รับใบประกำศเป็นเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยเฉพำะกำรบูรณำกำรกำรท�ำงำนร่วมกับกองทัพภำคที่ 3 และต�ำรวจตะเวนชำยแดน ในงำนโครงกำร

อนัเน่ืองมำจำกพระรำชด�ำร ิกำรแก้ไขปัญหำสำธำรณภัย ไฟป่ำหมอกควนั กำรแก้ไขปัญหำในช่วงสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนำ 2019 (covid –19)

 เครือข่ำยภำยในจังหวัด

 กำรแก้ไขปัญหำสถำนกำรณ์โควิดกำรส�ำรวจไฟป่ำหมอกควัน

 เครือข่ำยภำยนอกจังหวัด
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ควำมรับผิดชอบต่อสังคม

 จังหวัดพิษณุโลกขับเคลื่อนกำรพัฒนำองค์กำรในมิติต่ำง ๆ ควบคู่ไปกับควำมรับผิดชอบต่อสังคม ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงในกำรปฏิบัติ

รำชกำรตำมหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี โดยได้ประกำศเจตจ�ำนงสุจริตในกำรบริหำรงำนให้บุคลำกรยึดถือในกำรปฏิบัติรำชกำรตำมหลักธรรมำภิบำล 

และหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง กำรขับเคลื่อนวำระพิษณุโลกเมืองสะอำด (PHITSANULOK CLEAN & TIDY) กำรร่วมกับบริษัทประชำรัฐรักสำมัคคีจังหวัด

พิษณุโลกส่งเสริมให้กลุ่มวิสำหกิจชุมชนและกลุ่มผู้ปลูกผักในพื้นที่ 9 อ�ำเภอ ปลูกผักปลอดสำรขำยให้แก่โรงพยำบำลรัฐและเอกชนส�ำหรับน�ำไปท�ำอำหำรให้ผู้ป่วย 

กระบวนกำรให้ควำมรูแ้ก่บคุคลำกรของส่วนรำชกำรในเร่ืองกำรท�ำแผนบรหิำรควำมเสีย่งกำรทจุรติ และส่งเสรมิให้ส่วนรำชกำร จัดท�ำแผนบริหำรควำมเสีย่งกำรทจุริต

ของส่วนรำชกำรภำยหลงักำรอบรมแล้วเสรจ็เพือ่ให้บคุคลกรน�ำควำมรู้ไปใช้ ให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่ำงต่อเน่ือง รวมทัง้กำรสอดส่องกำรด�ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครฐั

ให้เป็นไปตำมหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีอย่ำงสม�่ำเสมอด้วยคณะกรรมกำรธรรมภิบำลจังหวัด (ก.ธ.จ.)

อบรมให้ควำมรู้กำรจัดท�ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงกำรทุจริต

 กำรขับเคลื่อนวำระพิษณุโลกเมืองสะอำด (PHITSANULOK CLEAN & TIDY)

 ส่งเสริมกำรปลูกพืชผักปลอดภัย
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 1) กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย และควำมมั่นคงภำยในประเทศ

 2) กำรอ�ำนวยควำมเป็นธรรม

 3) กำรปกครองท้องที่

 4) กำรอำสำรักษำดินแดน

 5) กำรทะเบียน

กรมการปกครอง

วิสัยทัศน์

 เมืองเศรษฐกิจมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดี และมีทรัพยำกรธรรมชำติที่สมบูรณ์

 1) ส่งเสริมและพัฒนำแหล่งน�้ำสมบูรณ์ เกษตรปลอดภัย เศรษฐกิจชุมชนดี มีกำรคมนำคมที่สะดวกเพื่อสร้ำงมูลค่ำ 

 2) ส่งเสริมและพัฒนำกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน

 3) ส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชนให้ดีขึ้น

 4) ส่งเสริมควำมมั่นคงภำยใน อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

 1) ส�ำนึกในหน้ำที่ คือ “รู้หน้ำที่ตนเอง” 

 2) สำมัคคีในหน่วยงำน คือ “ที่ใดมีควำมสำมัคคี ที่นั้นมีควำมเจริญ” 

 3) ปฏิบัติงำนเชิงรุก ตำมแนวทำงล้นเกล้ำรัชกำลที่ 9 คือ “ต้องเข้ำใจ เข้ำถึง พัฒนำ” 

 4) เพื่อประโยชน์สุขของประชำชน ภำยใต้กำรปฏิบัติงำนต้องมีกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงประหยัด เกิดควำมคุ้มค่ำ และบังเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม

จงัหวดัแพร่

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

ค่ำนิยม

 เป ้ำหมำยของจังหวัด คือ กำรบ�ำบัดทุกข ์ บ�ำรุงสุข  

ให้ประชำชน จังหวัดแพร่ ก�ำหนดวิสัยทัศน์กำรพัฒนำจังหวัด  

โดยทบทวนตั้งแต่ระดับพื้นที่ เพื่อวิเครำะห์ปูมหลังอันเป็นรำกเหง้ำ  

ของจังหวัด ผ่ำนกำรร่วมคิดและวิเครำะห์จำกภำคส่วนต่ำง ๆ น�ำไปสู่

กำรก�ำหนดทิศทำง กำรขับเคลื่อน ก�ำกับดูแล ติดตำม และตรวจสอบ

อย่ำงสมดลุและโปร่งใส พร้อมถ่ำยทอดสือ่สำรแนวทำงกำรขบัเคลือ่น

กำรพฒันำพร้อมมอบตวัชีว้ดัไปยงักลุม่เป้ำหมำยทกุภำคส่วน เพือ่ไปสู่

กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรมในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับองค์กำร จนถึง

ระดับบุคคล โดยได้ถ่ำยทอดให้ตั้งแต่ระดับผู้บริหำรไปจนถึงผู้ปฏิบัติ

ของทุกภำคส่วน ทั้งส่วนรำชกำร หน่วยงำน อ�ำเภอทุกอ�ำเภอ  
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    ผู ้ ว ่ ำรำชกำรจั งหวัด กับสองบทบำท คือ  

1) ผู้น�ำองค์กำรในฐำนะตัวแทนรัฐบำลและส่วนรำชกำรระดับ

กระทรวง/กรม “เป็นบทบำทจำกข้ำงบน” น�ำนโยบำยมำแปลง

สูพ่ืน้ที ่และ 2) เป็นผู้น�ำองค์กำรของจังหวดัในฐำนะ “พ่อเมอืง” 

“เป็นบทบำทจำกข้ำงล่ำง” ในกำรสนับสนุน อ�ำนวยกำร บรูณำกำร

ควำมร ่วมมือ ดูแลแก ้ป ัญหำบ้ำนเมืองของประชำชน  

โดยกำรน�ำนั้น จะไม่เพียงน�ำแค่เพียงภำครำชกำร แต่รวมถึง

กำรน�ำคนทั้งจังหวัดแพร่ 437,350 คน เพื่อท�ำงำนร่วมกัน  

ภำยใต้กำรท�ำให้ทุกคนยอมรับ เชื่อถือ ไว้ ใจ กำรเป็นผู้ว่ำฯ  

น�ำด้วย “คุณธรรม” คุณธรรมน�ำได้ทุกอย่ำง แสดงให้เห็น 

กำรประพฤติตน โดยกำร “ยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง”  

ขับเคลื่อนตำมประเด็นเน้นหนักของจังหวัดแพร่ 14 ประเด็น

เน้นหนัก (59 กลยุทธ์) 

ภำคีเครือข่ำยต่ำง ๆ ช่วยกันขับเคลื่อนบูรณำกำรและพัฒนำในรูปแบบประชำรัฐ รวมทั้งได้ก�ำหนดทิศทำงกำรวำงแผน ก�ำกับ ติดตำม และประเมินผล รวมทั้งร่วมกัน

แก้ไขปัญหำอุปสรรค ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อกำรด�ำเนินงำนอย่ำงสม�่ำเสมอ เพื่อให้กำรขับเคลื่อนภำรกิจบรรลุตำมวิสัยทัศน์ “เมืองเศรษฐกิจมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง 

ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดี และมีทรัพยำกรธรรมชำติที่สมบูรณ์” ภำยใต้กำรประพฤติปฏิบัติตำม ค่ำนิยมองค์กร “ส�ำนึกในหน้ำที่ สำมัคคีในหน่วยงำน ปฏิบัติงำน 

เชิงรุกเพื่อประโยชน์สุขของประชำชน”

กำรน�ำจังหวัดแพร่สู่ควำมยั่งยืน            



67    หมวด 1 ด้านการน�าองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม

กำรสื่อสำร สร้ำงควำมเข้ำใจ เพื่อน�ำไปสู่กำรปฏิบัติ  

 ผลส�ำเร็จของกำรน�ำองค์กำร เป็นต้นแบบที่ดี (role model) เป้ำหมำย: จังหวัดแพร่ จังหวัดคุณธรรม ประกอบด้วย 1) ก�ำกับองค์กำร ด้วย ธรรมำภิบำล 

(1) เกณฑ์ตัวชี้วัด (2) ค่ำนิยมองค์กร และ (3) หลักธรรมำภิบำล คุณธรรม จริยธรรม และควำมโปร่งใส่ และ 2) ก�ำกับคน ด้วยระบบคุณธรรม (Merit System)  

หรือระบบกำรบริหำรงำนบุคคลที่ใช้หลักควำมสำมำรถ ควำมยุติธรรม ควำมเสมอภำค ปรำศจำกกำรแทรกแซงใด ๆ โดยกำรท�ำตนเป็นแบบอย่ำงที่ดี ส่งเสริม 

กำรประพฤติปฏิบัติตำมหลักนิติธรรม ควำมโปร่งใส และควำมมีจริยธรรม น�ำไปสู่กำรบริหำรรำชกำรที่มีธรรมำภิบำลมำกขึ้น

 กำรสื่อสำร สร ้ำงควำมเข ้ำใจ เพื่อน�ำไปสู ่ 

กำรปฏิบัติ : กำรสื่อสำร ทั้งภำยในและภำยนอก “ทำงเดิน

ชัดเจน เป ้ำหมำยส�ำเร็จ” จะสื่อสำร 2 กลุ ่ม คือ  

1) ส่วนรำชกำร/บุคลำกรของจังหวัด และ 2) ผู้รับบริกำร

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส�ำคัญ มุ ่งเน้นท�ำให้บุคลำกร 

และประชำชน ยอมรับ เชื่อใจ เข้ำใจ และบอกกล่ำวว่ำ

ประชำชนจะได้ประโยชน์อะไร ในสิง่ทีจ่ะร่วมกันท�ำ/จะดขีึน้

อย่ำงไร เพื่อชักชวนกันออกมำร่วมกันท�ำ ผ่ำนช่องทำง 

กำรสื่อสำร เช่น กำรลงพื้นที่เพื่อไปพบปะในระดับอ�ำเภอ 

มอบนโยบำยระดับจังหวัด ท�ำสื่อเผยแพร่ต่ำง ๆ ทำงวิทยุ

เพื่อเข้ำถึงประชำขน ใช้กำรประชุมในเวทีต่ำง ๆ  ใช้หนังสือ

รำชกำร ใช้ Social เช่น ไลน์ เฟสบุ๊ค อินเตอร์เน็ต  

และสื่อประสัมพันธ์ต่ำง ๆ สร้ำงกำรรับรู้ กำรสร้ำง 

ควำมสัมพันธ ์ต ่อส ่วนรำชกำร เอกชน ประชำชน  

และช่องทำงของศูนย์ด�ำรงธรรมจังหวัด ศูนย์ด�ำรงธรรม

อ�ำเภอทีเ่ป็นด่ำนหน้ำในกำรรบัเร่ืองรำวต่ำง ๆ  และแก้ปัญหำ

กำรน�ำองค์กำรด้วยกำรเป็นต้นแบบที่ดี (role model)
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 จำกกำรวิเครำะห์สภำพปัญหำ

ส�ำคัญของจังหวัดแพร่ ที่กระทบกับ

ประชำชนเป็นวงกว้ำง เป็นปัญหำ “ร่วม” 

“ส�ำคัญ” “เร่งด่วน” เป็นงำนที่ต ้อง  

บูรณำกำรร ่วมกัน ของทุกภำคส่วน  

จึงได้ก�ำหนดเรื่องเร่ งด่วน (Fast Five)  

5 เรื่อง ได้แก่ 

ผลส�ำเร็จของกำรน�ำองค์กำร

 กำรก�ำหนดจริยธรรมใน “ผู้น�ำทุกระดับ” ตั้งแต่ระดับจังหวัด อ�ำเภอ ท้องถิ่น และ ก�ำนัน ผู้ ใหญ่บ้ำน จังหวัดแพร่ จังหวัดคุณธรรม ประชำชนเข้ำร่วมโครงกำร

หมู่บ้ำนรักษำศีล 5 ร้อยละ 87 ของประชำกร จ�ำนวน 393,321 คน และในปี พ.ศ. 2564 จังหวัดแพร่ประเมินจังหวัดคุณธรรมในระดับคะแนน 15 คะแนน  

จำก 19 คะแนน โดยมี 1) ชุมชนคุณธรรม 219 ชุมชน แบ่งเป็นระดับส่งเสริมคุณธรรม 162 ชุมชน ระดับคุณธรรม 8 ชุมชน ระดับคุณธรรมต้นแบบ 49 ชุมชน  

(ชุมชนคุณธรรมต้นแบบ (รำงวัลระดับปท.) (1) วัดสูงเม่น (2) วัดศรีดอนค�ำ (3) บ้ำนปำงงุ้น) กับ 2) องค์กรคุณธรรม 50 แห่ง และ 3) อ�ำเภอคุณธรรม 8 อ�ำเภอ
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1) ปัญหำกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ

   ไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด-19) 

2) ปัญหำผู้ ได้รับผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดโรคติดเชื้อ 

   ไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด-19) 

3) ปัญหำยำเสพติด 
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4) ปัญหำหมอกควันไฟป่ำและฝุ่นละออง (PM 2.5)

5) ปัญหำภัยแล้งและอุทกภัย

ปัจจัยแห่งควำมส�ำเร็จ

 กำรบูรณำกำรกำรท�ำงำนอย่ำงมืออำชีพ โดยใช้หลัก 5 ร่วม 3 ประสำน คือ ต้องร่วมคิด ร่วมท�ำ ร่วมแก้ไขปัญหำ ร่วมเป็นเจ้ำของรับผิดชอบ ร่วมติดตำม

ประเมินผล และกำรประสำนงำน ประสำนใจ ประสำนกำรปฏิบัติ รวมทั้ง ยึดพื้นที่เป็นหลัก (Area Based) มีภำคประชำชนเป็นศูนย์กลำงและภำคอื่น ๆ  สนับสนุนแบบ

บรูณำกำรในรูปแบบ “ประชำรฐั” เพือ่ให้เกิดโครงกำรต่ำง ๆ  ตรงตำมควำมต้องกำรของประชำชนอย่ำงแท้จริง รวมทัง้กำรมยีทุธศำสตร์ บริหำรรำชกำรเชงิยทุธศำสตร์

ทั้งด้ำนกำรพัฒนำพื้นที่ ข้อมูล บุคลำกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรท�ำงำนอย่ำงมุ่งผลสัมฤทธิ์ กำรคิดเชิงกลยุทธ์ที่มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่เด่นชัดและเป็นระบบ ตั้งแต่

ต้นน�้ำ กลำงน�้ำ และปลำยน�้ำ โดยยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง และที่ส�ำคัญคือ กำรมีภำวะผู้น�ำ โดยผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดมีวิสัยทัศน์กว้ำงไกล มอบนโยบำยและแนวทำง

กำรปฏิบัติที่ชัดเจน รวมทั้งกำรปฏิบัติตนเป็นอย่ำงที่ดีตำมหลักค่ำนิยมองค์กร เพื่อสร้ำงควำมเชื่อถือ ควำมสัมพันธ์ที่ดี และกำรยอมรับจำกทุกภำคส่วน สำมำรถเป็นที่

พึ่งให้แก่ทุกภำคส่วนได้ อันจะน�ำมำซึ่งกำรร่วมมือกันขับเคลื่อนพัฒนำจังหวัดให้เป็นไปตำมแนวทำงที่ก�ำหนดร่วมกันได้อย่ำงสมบูรณ์ 



ภาคผนวก



ภาคผนวก
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