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 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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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
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ทุกหมวดต้องได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 40 ของเกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ ปี พ.ศ. 2562 

และต้องมีคะแนนรวม 400 คะแนนขึ้นไป

ประเภทของรำงวัลคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ

เกณฑ์กำรให้คะแนนรำงวัลฯ ระดับดีเด่น

เกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ พ.ศ. 2562

หมวด 1 ด้ำนกำรน�ำองค์กำรและควำมรับผิดชอบต่อสังคม

หมวด 2 ด้ำนกำรวำงแผนยุทธศำสตร์และกำรสื่อสำรเพื่อน�ำไปสู่กำรปฏิบัติ

หมวด 3 ด้ำนกำรมุ่งเน้นผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หมวด 4 ด้ำนกำรวิเครำะห์ผลกำรด�ำเนินงำนขององค์กำรและกำรจัดกำรควำมรู้

หมวด 5 ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล

หมวด 6 ด้ำนกระบวนกำรคุณภำพและนวัตกรรม
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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 2



หมวด 2 ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์
และการส่ือสารเพ่ือน�าไปสู่การปฏิบัติ
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 สร้ำงและถ่ำยทอดองค์ควำมรู ้นวตักรรม เทคโนโลยทีำงกำรแพทย์ทีส่มคณุค่ำ (Appropriate Medical Technology) เสริมสร้ำงกำรมส่ีวนร่วม (Co-Creation) 

ทำงวิชำกำรและบริกำรทำงกำรแพทย์ในทุกภำคส่วน เพื่อพัฒนำกำรแพทย์ของประเทศสู่มำตรฐำนสำกล

 Mastery เป็นนำยตนเอง

 Originality เร่งสร้ำงสิ่งใหม่

 People center ใส่ใจประชำชน

 Humility ถ่อมตนอ่อนน้อม 

 Determination for the Nation พร้อมน�ำระดับชำติ

 Moving Together สำมำรถไปด้วยกัน

 Specialist มุ่งมั่นสู่ควำมเป็นเลิศ

 MOPH DMS

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

ค่ำนิยม

 “ท�ำดีที่สุด เพื่อทุกชีวิต (The Best for The Most)” จำกสภำวกำรณ์ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว กรมกำรแพทย์ได้ปรับพันธกิจโดยกำรพัฒนำ

นวัตกรรมทำงกำรแพทย์ (Medical Innovation) และให้ควำมส�ำคัญในวำงแผนยุทธศำสตร์และกำรน�ำแผนไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงมีส่วนร่วม (ร่วมคิด ร่วมท�ำ  

ร่วมรับผิดชอบ Co - Creation) กับทุกภำคส่วน เพื่อยกระดับระบบบริกำรทำงกำรแพทย์ของประเทศ ลดควำมเหลื่อมล�้ำของระบบบริกำร ประชำชนสำมำรถ 

เข้ำถึงบริกำรทำงกำรแพทย์ที่ ได้มำตรฐำน รวดเร็ว และทั่วถึงมำกที่สุด รวมทั้งได้ประกำศนโยบำยปฏิรูประบบบริกำรทำงกำรแพทย์จำกเดิมที่เน้นให้บริกำร 

ในโรงพยำบำลเป็นหลกั (Hospital Based Medical Service) ไปสูก่ำรให้บริกำรทำงกำรแพทย์ทีมุ่ง่เน้นประชำชนเป็นศนูย์กลำง (Personal Based Medical Services) 

โดยกำรปรับระบบกำรด�ำเนินงำนของกรมกำรแพทย์ให้เป็นองค์กรภำครัฐที่เปิดกว้ำงให้ทุกภำคส่วนสำมำรถเข้ำถึงระบบงำน (Open Platform)

กรมการแพทย์

 ระยะ 5 ปี

 ประชำชนได้รับบริกำรทำงกำรแพทย์ที่มีคุณภำพและมำตรฐำนวิชำชีพอย่ำงเสมอภำคภำยในปี พ.ศ. 2565

 ระยะ 20 ปี

 ประชำชนสุขภำพดี ได้รับบริกำรทำงกำรแพทย์ที่มีคุณภำพและมำตรฐำนวิชำชีพอย่ำงเสมอภำค กำรแพทย์ไทย เป็น 1 ใน 3 ของเอเชีย ภำยในปี พ.ศ. 2580
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ร่วมคิด : กำรวำงแผนยุทธศำสตร์ที่เน้นกำรมีส่วนร่วม (Co-creation)  

ร่วมท�ำ : กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัติ  

 กรมกำรแพทย์ได้วเิครำะห์ยทุธศำสตร์อย่ำงครอบคลมุ

และสอดคล้องเชือ่มโยงกับยทุธศำสตร์ชำต ิยทุธศำสตร์กระทรวง

สำธำรณสุข และนโยบำยส�ำคัญที่เก่ียวข้อง โดยใช้เครื่องมือ 

กำรบรหิำรจัดกำรทีห่ลำกหลำย ได้แก่ SWOT Analysis, TOW, 

7S’s Mckinsey และ PESTEL รวมทั้งวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์

ในระบบกำรด�ำเนินงำนของกรม (DMS ecosystem)  

เพื่อกำรพยำกรณ ์ควำมคำดหวัง กำรเตรียมพร ้อมรับ 

กำรเปลี่ยนแปลง ให้ควำมส�ำคัญกับกำรรับฟังควำมคิดเห็นของ

ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยีทัง้จำกหน่วยงำนภำยในและภำยนอกกรมกำร

แพทย์ โดยกำรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (World Cafe)  

ซึ่งเน้นให้ “ผู้เข้ำร่วมทุกคนได้มีส่วนร่วมในกำรแลกเปล่ียน

ควำมคิดเห็น” ท�ำให้กรมกำรแพทย์มองเห็นควำมท้ำทำย  

ควำมได้เปรียบและโอกำสในกำรพฒันำได้อย่ำงครอบคลมุ น�ำมำ

สูก่ำรก�ำหนดทศิทำงและยทุธศำสตร์ ทีส่ำมำรถขบัเคลือ่นองค์กำรให้บรรลเุป้ำหมำยได้อย่ำงมปีระสทิธิภำพผ่ำนแผนปฏิรูปกรมกำรแพทย์ 4 ด้ำน (DMS 4 Reforms) 

ได้แก่ Agenda Reform, Function Reform, Area Reform และ System Reform ซึ่งเป็นแผนกลยุทธ์กำรขับเคลื่อนกำรด�ำเนินงำนของกรม เพื่อให้บรรลุ 

เป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ได้รวดเร็วและทันท่วงทีภำยใต้สถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำ

 ระบบกำรถ่ำยทอดยทุธศำสตร์สูก่ำรปฏิบตัขิองกรมกำรแพทย์ 

ทัง้จำกผู้บรหิำรกรมสูผู้่บริหำรหน่วยงำน และจำกผู้บริหำรหน่วยงำน

ไปสู่บุคลำกรระดับหัวหน้ำงำน และระดับปฏิบัติงำน ผ่ำนกำรเวที

กำรประชุม กำรอบรม/สัมมนำ กำรจัดท�ำค�ำรับรองในภำรกิจ 

ที่ส�ำคัญกับกำรขับเคลื่อนแผนฯ กำรนิเทศติดตำมแบบบูรณำกำร

และเชิงรุก รวมถึงกำรส่งกลับข้อมูลจำกระบบติดตำมผลไปสู ่

กำรทบทวน ปรับปรงุ/พฒันำ นโยบำยและแผนของกรมกำรแพทย์

ในส่วนของช่องทำงกำรสือ่สำรจะมทีัง้ภำยในกรม ภำยในกระทรวง 

ผ่ำนเวทีกำรประชุมต่ำง ภำยนอกกระทรวง (เครือข่ำยต่ำง ๆ 

สื่อสำรมวลชน และประชำชน) ผ่ำนช่องทำงสื่อสังคมออนไลน์ 

ระบบดิจิทัล ตลอดจนกำรจัดท�ำเอกสำรนโยบำยและยุทธศำสตร์

ที่เผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์กรมกำรแพทย์ ที่ส�ำคัญเมื่อด�ำเนินกำร

สือ่สำรถ่ำยทอดสูก่ำรปฏิบตัแิละยงัมแีนวทำงกำรตดิตำมประเมนิผล

ในเบ้ืองต้นโดยได้ท�ำกำรส�ำรวจกำรรับรู้ และกำรขับเคลื่อนแผน 

เป็นตวัอย่ำงของกำรตดิตำมผลกำรรับรูย้ทุธศำสตร์ของกรมกำรแพทย์ 

ในกลุ่มเป้ำหมำยต่ำง ๆ ในสังกัด
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ร่วมรับผิดชอบ : ระบบกำรติดตำมและประเมินผล

 กรมกำรแพทย์มกีำรก�ำกับตดิตำมและประเมนิผลกำรด�ำเนินงำน 

โดยอำศัยกำรมีส่วนร่วมของเครือข่ำยทั้งภำยในและภำยนอกสังกัด 

กรมกำรแพทย์และกระทรวงสำธำรณสุข ได้แก่ 1) กำรก�ำกับติดตำม

แผนปฏิบัติกำรประจ�ำปี 2) กำรติดตำมและประเมินผลตัวชี้วัด  

3) กำรประเมนิผลกำรปฏิบตัริำชกำรตำมค�ำรับรองกำรปฏิบตัริำชกำร 

4) กำรติดตำมและประเมินผลควำมเสี่ยงเชิงยุทธศำสตร์ (Enterprise 

Risk Management :ERM) ตำมแนวทำงของ COSO ทั้งน้ีข้อมูล 

ในเรื่องต่ำง ๆ จะถูกส่งเข้ำสู่ฐำนข้อมูล ยกตัวอย่ำงเช่น ระบบ PBMS 

ระบบ DMS Health KPI และระบบ E-PA โดยข้อมูลต่ำง ๆ  

จะถูกน�ำไปวิ เครำะห ์ จัดท�ำเป ็นสำรสนเทศเสนอต ่อผู ้บริหำร 

กรมกำรแพทย์ ทั้งนี้ผู้บริหำรกรมกำรแพทย์จะมีกำรประชุมเพื่อก�ำกับ

ติดตำมกำรด�ำเนินงำนที่เป็นนโยบำยส�ำคัญเดือนละ 2 คร้ัง คือ  

กำรประชุม “Thursday Meeting” ทุกวันพฤหัสบดีที่ 3 ของเดือน 

และกำรประชุมกรมกำรแพทย์ “DMS Conference” ทุกสัปดำห์แรก

ของเดือน เพื่อร่วมกันพิจำรณำตัดสินใจให้ค�ำแนะน�ำเป็นแนวทำง 

ในกำรปฏิบัติงำน นอกจำกน้ีมีกำรนิเทศและตรวจเยี่ยมโรงพยำบำล

และสถำบัน ณ พื้นที่ปฏิบัติงำนเพื่อเป็นขวัญและก�ำลังใจแก่เจ้ำหน้ำที่
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ร่วมด้วยช่วยกัน : กลยุทธ์กำรปรับเปลี่ยนตำมสถำนกำรณ์ (Adaptive Strategy)

 กรมกำรแพทย์เป็นองค์กำรที่พร้อมรับ ปรับตัว และตอบสนอง

ต่อสถำนกำรณ์ฉุกเฉินได้อย่ำงทันท่วงที ด้วยกลยุทธ์กำรปรับเปลี่ยนตำม

สถำนกำรณ์ (Adaptive strategy) โดยกำรวเิครำะห์ระบบนิเวศน์ของกรม

กำรแพทย์ (DMS ecosystem) ที่มี “ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลำง” และผสำน

ควำมร่วมมือกับเครือข่ำยด้ำนวิชำกำรและบริกำรทำงกำรแพทย์ องค์กร

สหวิชำชีพที่เกี่ยวข้อง ภำคเอกชน และภำคประชำสังคม ขับเคลื่อนด้วย

กำรเรยีนรู้และเตรยีมพร้อมรบัสถำนกำรณ์ ด้วยหลกั 3 F คอื Focus: กรม

กำรแพทย์วำงยทุธศำสตร์ทีช่ดัเจนในกำรเป็นกรมวชิำกำร ปฏิบตังิำนเพือ่

ผู้ป่วยส่วนใหญ่ในระบบสำธำรณสขุของประเทศ ผ่ำนกำรท�ำงำนด้วยข้อมลู

เชิงประจักษ์ Flexible: กำรวำงแผนและนโยบำยของกรมกำรแพทย์ใน

ภำวะ VUCA world โดยวำงแผนและด�ำเนินกำรในลักษณะที่ปรับเปลี่ยน

ได้ ใช้ปัญหำเป็นควำมท้ำทำย ให้ โอกำสทดลอง ยอมรบัควำมผิดพลำดและ

พร้อมปรับแก้ไขอย่ำงรวดเรว็ และ Frame: ในสถำนกำรณ์ฉกุเฉนิ เร่งด่วน

และผันผวน เช่น สถำนกำรณ์โควิด-19 กรมกำรแพทย์ด�ำเนินงำนโดยไม่

ยึดเฉพำะภำรกิจในด้ำนกำรรักษำ หำกแต่หำแนวทำงที่เป็นไปได้ ในกำร

แก้ไขปัญหำในภำพรวมภำยใต้หลักวิชำกำรสนับสนุน และ 6 ขั้นตอนกำร

ด�ำเนินกลยุทธ์ ในสถำนกำรณ์ฉุกฉิน ตำมรูป 1 ประเมินสถำนกำรณ์ 2 

สื่อสำร 3 ออกแบบกระบวนกำร 4 คำดกำรณ์สถำนกำรณ์ 5 วิจัย/ 

มำตรกำร 6 พัฒนำระบบ
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 พัฒนำรูปแบบคลนิิกโรคติดเชื้อทำงเดินหำยใจเฉียบพลัน (acute respiratory infection clinic; ARI clinic) เพื่อกำรควบคุมโรคและลดกำรแพร่กระจำยเชื้อ

 เป็นผู้ริเริ่มจัดท�ำโรงพยำบำลสนำมในรูปแบบหอผู้ป่วยเฉพำะกิจ Hospitel เพื่อดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอำกำรไม่รุนแรง ชวยท�ำให้ผู้ป่วยจ�ำนวนมำก 

สำมำรถเข้ำถึงบริกำรทำงกำรแพทย์ได้สะดวกมำกขึ้น 

 เป็นผู้ริเริ่มพัฒนำห้องไอซียูควำมดันลบ ห้องไอซียูโมดูลำร์ หอผู้ป่วยโควิดรวม (Cohort ward) เพื่อรองรับแก้ไขปัญหำกำรขำดแคลนเตียงส�ำหรับผู้ติดเชื้อ

โควิด-19 ที่มีอำกำรรุนแรงและมีสภำวะหำยใจล้มเหลว

 จัดตั้งศูนย์บริกำร “สำยด่วน 1668” เพื่อเป็นศูนย์กลำงกำรติดต่อ คัดกรองและรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เข้ำสู ่ระบบกำรรักษำในสถำนพยำบำล  

รวมถึงกำรให้ค�ำปรึกษำต่ำง ๆ ส�ำหรับผู้ป่วยและญำติ

 จัดตั้งศูนย์แรกรับ-ส่งต่อผู้ป่วยนิมิบุตร เป็นศูนย์พักคอยส�ำหรับแยกผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 

 จัดตั้งศูนย์ฉีดวัคซีนที่มีขนำดใหญ่ที่สุด ณ สถำนีกลำงบำงซื่อ เพื่อเอื้อให้ประชำชนเข้ำถึงบริกำรวัคซีนต้ำนโควิด-19 ให้ได้มำกที่สุด ส่งผลให้ประชำชน 

เข้ำถึงบริกำรเพื่อให้เกิดกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันได้อย่ำงรวดเร็ว 

 พัฒนำกำรดูแลผู้ป่วยในรูปแบบ Home isolation (HI) และ Community isolation (CI) เพื่อรองรับกำรบริกำรดูแลรักษำผู้ติดเชื้อที่บ้ำนหรือที่ชุมชน

2) เป็นศูนย์กลำงกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำนวิชำกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรรักษำโรคโควิด-19 

3) เป็นศูนย์กลำงในกำรบูรณำกำรสถำนพยำบำลที่ให้กำรรักษำผู้ป่วยโควิด-19 ทุกสังกัดในกรุงเทพมหำนคร 

 เป็นศูนย์กลำงกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำนวิชำกำรที่เก่ียวข้องกับกำรรักษำโรคโควิด-19 รวมถึงพัฒนำงำนวิจัยเก่ียวกับยำและวัคซีนส�ำหรับโรคโควิด-19  

พร้อมทั้งเผยแพร่ให้บุคลำกรด้ำนสำธำรณสุขได้น�ำไปใช้ ในเวชปฏิบัติทั่วประเทศ อำทิเช่น จัดท�ำ Clinical Practice Guideline ในกำรรักษำผู้ป่วยโควิด-19  

และมีกำรปรับปรุงให้ทันสมัยอย่ำงต่อเนื่อง

 เป็นศนูย์กลำงในกำรบรูณำกำรสถำนพยำบำลที่ให้กำรรักษำผู้ป่วยโควดิ-19 ทกุสงักัดในกรงุเทพมหำนคร ได้แก่ รพ.สงักัดกรมกำรแพทย์ รพ.สงักัดมหำวทิยำลยั 

รพ.สังกัดกรุงเทพมหำนคร รพ.สังกัดกระทรวงกลำโหมและต�ำรวจ เพื่อให้เกิดกำรใช้ทรัพยำกรด้ำนกำรแพทย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ผลงำนที่โดดเด่นจำกกำรน�ำแผนไปสู่กำรปฏิบัติ (DMS Best Practice) :  

“ทุกลมหำยใจที่ ได้คืนมำ มีค่ำมำกเกินกว่ำค�ำชื่นชม” 

 กรมกำรแพทย์ได้สร้ำงควำมโดดเด่นในกำรแก้ไขปัญหำโควดิ-19 ดงัน้ี 

กำรบริหำรจัดกำรของกรมกำรแพทย์ ในกำรแก้ ไขปัญหำกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโควิด-19

1) สร้ำงนวัตกรรมในด้ำนรูปแบบและสถำนที่ให้บริกำรทำงกำรแพทย์รองรับกำรระบำดของโควิด-19
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 กรมกำรแพทย์ได้จัดท�ำแผนบริหำรทรัพยำกรด้ำนโรคมะเร็ง (Service System Mapping) ท�ำให้มีกำรกระจำยกำรใช้เครื่องฉำยแสงรังสีรักษำ 

ส่งผลให้ผู้ป่วยไม่ต้องเดินทำงข้ำมเขต และได้รับรักษำภำยในระยะเวลำที่ก�ำหนด 6 สัปดำห์ เพิ่มสูงขึ้น นอกจำกนี้สถำบันมะเร็งแห่งและหน่วยงำนมะเร็ง

ในภูมิภำคได้เป็นหน่วยงำนหลักในกำรผลักดันกำรด�ำเนินกำรโครงกำรมะเร็งรักษำทุกที่ที่มีควำมพร้อม นับตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2564 เป็นต้นมำ  

และประกำศนโยบำยกระทรวงสำธำรณสุข “โรคมะเร็งรักษำได้ทุกที่ที่มีควำมพร้อม หรือ Cancer Anywhere” มีเป้ำหมำยเพื่อให้ผู้ป่วยโรคมะเร็ง

ได้รบับรกิำรที่มคีณุภำพมำตรฐำน ผู้ปว่ยโรคมะเรง็ได้รบัควำมสะดวก รวดเรว็ ลดระยะเวลำรอคอยในกำรรบับรกิำรรกัษำ และไดร้บักำรรกัษำที่ต่อเนือ่ง

โดยไม่ต้องมีใบส่งตัว ถือเป็นจุดเปลี่ยนส�ำคัญของระบบบริกำรส�ำหรับรักษำโรคมะเร็งในผู้ป่วยสิทธิบัตรทอง ได้ส่งผลให้ผู้ป่วยมะเร็งได้เข้ำรับกำรรักษำ

ตำมเวลำที่ก�ำหนดเพิ่มขึ้น 

มะเร็งรักษำทุกที่ (Cancer Anywhere) 
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 โรคหลอดเลือดสมองเป ็นโรคทำงระบบประสำท  

ที่เป็นสำเหตุกำรเสียชีวิตและกำรสูญเสียปีสุขภำวะที่ส�ำคัญ  

(Disability adjusted life year) ของประชำกรไทย แต่เป็นโรค 

ที่สำมำรถป้องกันได้ โดยกำรควบคุมปัจจัยเสี่ยง และถ้ำป่วย 

ด้วยโรคน้ีแล้วได้เข้ำรับกำรตรวจวินิจฉัย และกำรรักษำพยำบำล

อย่ำงรวดเร็ว ภำยใต้ระบบกำรบริกำรตำมมำตรฐำนที่ก�ำหนด 

อย่ำงเหมำะสม ครอบคลมุและทัว่ถึงทกุแห่งจะมส่ีวนช่วยลดอตัรำตำย

และควำมพิกำรได้ กรมกำรแพทย์จึงได้จัดท�ำโครงกำรพัฒนำ 

ระบบบริกำรสุขภำพด้ำนโรคหลอดเลือดสมอง โดยได้พัฒนำองค์

ควำมรู้กำรรักษำผู้โรคหลอดเลือดสมองด้วยวธีิ Thrombectomy 

ให้แก่บคลุำกรทำงกำรแพทย์ให้มคีวำมเชีย่วชำญเพือ่ให้ โอกำส

ผู้ป่วยเข้ำถึงกำรรกัษำเพิม่ขึน้ กำรตรวจรบัรองศนูย์โรคหลอด

เลือดสมองมำตรฐำน (Standard Stroke Center Certify : SSCC) 

กำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งเครือข่ำยบริกำรและวิชำกำร 

1) ด้ำนโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Fast tract) 

ซึง่ปัจจุบนัมีโรงพยำบำลทีผ่่ำนเกณฑ์และได้รับใบประกำศนียบัตรแล้วจ�ำนวน 34 แห่ง และด�ำเนินกำรประเมนิโรงพยำบำลทีม่กีำรจัดตัง้หออภิบำลผู้ป่วยโรคหลอดเลอืดสมอง

ระยะวิกฤต (Stroke Unit) ซึ่งมีโรงพยำบำลผ่ำนเกณฑ์ทั้งหมด 99 แห่ง ส่งผลให้สำมำรถลดควำมพิกำร ลดอัตรำตำย เพิ่มคุณภำพชีวิตหลังกำรรักษำ โดยอัตรำกำรตำย 

ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก และอัตรำตำยของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน ลดลง
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 กรมกำรแพทย์จดัท�ำโครงกำรพฒันำระบบบรกิำรสขุภำพด้ำนโรคหลอดเลอืดหัวใจ 

โดยกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งเครือข่ำยบริกำรและวิชำกำร พัฒนำขีดควำมสำมำรถ 

และขยำยบริกำรรักษำผู้ป่วยโรคหัวใจในโรงพยำบำลระดับต่ำง ๆ ตำมเครือข่ำย 

ให้บริกำร พฒันำระบบส่งต่อผู้ป่วย STEMI fast track (ผู้ป่วย STEMI ได้รบัยำละลำย

ลิ่มเลือดภำยใน 30 นำที หลังได้รับกำรวินิจฉัย) กำรคัดกรองผู้ป่วยที่มีปัจจัยเสี่ยง 

ต่อโรคหัวใจและหลอดเลอืด ก�ำหนดแนวทำงในกำรให้ยำละลำยลิม่เลอืด รวมทัง้พฒันำ

และปรับปรุงฐำนข้อมูลด้ำนโรคหัวใจระดับประเทศโดยกำรใช้ โปรแกรม Thai ACS 

Registry Version ส่งผลให้อัตรำตำยของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตำยเฉียบพลัน

ชนิด STEMI ลดลง 

3) สนับสนุนและส่งเสริมกำรศึกษำวิจัยกัญชำทำงกำรแพทย์ 

2) ด้ำนโรคหลอดเลือดหัวใจ (STEMI Fast track) 

 กระทรวงสำธำรณสขุได้มนีโยบำยเร่งรดัให้น�ำสำรสกัดกัญชำมำใช้ประโยชน์ทำงกำรแพทย์เพือ่กำรรกัษำ ควบคมุอำกำรของโรค/ภำวะของโรคทีก่ำรรักษำ

ด้วยวิธีมำตรฐำนยังไม่ได้ผล ซึ่งกำรใช้กัญชำทำงกำรแพทย์มีควำมก้ำวหน้ำและเป็นพลวัตอย่ำงยิ่ง และอำจก่อให้เกิดควำมสับสนในหมู่บุคลำกรสำธำรณสุข  

กรมกำรแพทย์ จึงสนับสนุนและส่งเสริมศึกษำวิจัยกำรน�ำกัญชำมำใช้ทำงกำรแพทย์ รวมทั้งเผยแพร่และให้ควำมรู้กำรน�ำสำรสกัดจำกกัญชำมำใช้ทำงกำรแพทย์

อย่ำงถูกต้องเหมำะสมเกิดประโยชน์กับผู้ป่วยอย่ำงแท้จริง (โครงกำรวิจัยทำงคลินิกและพรีคลินิก จ�ำนวน 15 โครงกำร และตีพิมพ์แล้ว 7 โครงกำร)  

และสำมำรถน�ำควำมรู้ไปต่อยอดเชงิวจัิยพฒันำแนวทำงกำรใช้สำรสกัดจำกกัญชำเพือ่ควำมปลอดภัยของผู้ป่วย กำรน�ำสำรสกัดกัญชำมำใช้เป็นส่วนผสมผลติภัณฑ์

เครื่องส�ำอำง กำรจัดตั้งคลินิกกัญชำในโรงพยำบำลสังกัดกรมกำรแพทย์ 
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 เป็นองค์กรหลกัด้ำนกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลอืกเพือ่กำรพึง่พำตนเองด้ำนสขุภำพและส่งเสรมิเศรษฐกิจอย่ำงยัง่ยนื

 1) พัฒนำคุณภำพ มำตรฐำน วิชำกำรและบริกำร

 2) พัฒนำวิจัย กำรจัดระบบควำมรู้ 

 3) พัฒนำแหล่งผลิตและผลิตภัณฑ์สมุนไพร

 4) คุ้มครอง อนุรักษ์ และส่งเสริมภูมิปัญญำ

 ศักดิ์ศรีสร้ำงสรรค์ มุ่งมั่นตั้งใจ ฝักใฝ่คุณธรรม น�ำประชำธิปไตย เป็นไทยทีมรวม ร่วมรับผิดชอบ รอบคอบมีสติ 

: Integrity ท�ำงำนอย่ำงมีศักดิ์ศรี มีระเบียบวินัยในตนเอง

: Activeness ขยัน ตั้งใจท�ำงำน

: Morality มีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต

: Democracy เป็นประชำธิปไตย มีส่วนร่วมจำกทุกฝ่ำย

: Thainess and Teamwork มีควำมเป็นไทย และท�ำงำนเป็นทีม

: Accountability มีควำมรับผิดชอบ โปร่งใส ตรวจสอบได้

: Mindfulness ท�ำงำนอย่ำงมีสติ รอบคอบ

I

A

M

D

T

A 

M

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

ค่ำนิยม

 กรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก เป็นส่วนรำชกำรที่มีภำรกิจส�ำคัญในกำรพัฒนำองค์ควำมรู้และกำรบริกำรเพื่อให้เป็นทำงเลือก 

ในกำรดูแลสุขภำพของประชำชน และด�ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรแพทย์แผนไทย กำรแพทย์ทำงเลือก และสมุนไพร ให้สำมำรถสร้ำงมูลค่ำเพิ่มทำงเศรษฐกิจ 

มีกระบวนกำรจัดท�ำแผนยุทธศำสตร์แบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิครบวงจร เพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่ำงรวดเร็ว โดยกำรมีส่วนร่วมของผู้บริหำรกรม  

ทุกระดับ รวมทั้งผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้มีกำรแปลงยุทธศำสตร์ไปปฏิบัติ ผ่ำนกำรจัดท�ำแผนปฏิบัติรำชกำร ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) 

เพื่อเป็นกรอบกำรท�ำงำนและถอดเป้ำหมำยเป็นแผนปฏิบัติรำชกำร ระยะ 1 ปี เป็นเคร่ืองมือกำรถ่ำยทอดแผนยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัติ มีระบบติดตำม 

และประเมินผลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทันสมัย สำมำรถเรียกดูข้อมูลแบบ Real-time และน�ำมำปรับปรุงกระบวนงำนและพัฒนำงำน 

ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ หำกมีสถำนกำรณ์และมีกำรเปลี่ยนแปลงจำกปัจจัยภำยนอก กรมฯ มีมำตรกำรรองรับกำรเปลี่ยนแปลงและแผนบริหำรธุรกิจ 

อย่ำงต่อเนือ่ง (Business Continuity Plan: BCP) เพื่อรองรับกำรด�ำเนินงำนตำมภำรกิจให้ส�ำเร็จลุล่วงตำมเป้ำหมำยที่ก�ำหนด

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
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Excellence) และกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันเป็นเลิศ (Competitiveness Excellence) โดยตั้งเป้ำหมำยภำยใน 20 ปีข้ำงหน้ำ ประเทศไทยจะเป็นเมือง 

แห่งสมุนไพรแบบอินทรีย์ เป็นศูนย์กลำงควำมเป็นเลิศที่ครอบคลุมกำรพัฒนำบริกำร กำรพัฒนำวิจัยและนวัตกรรม ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพของประเทศไทย 

อยู่อันดับ 1 ใน 7 ของโลกต่อไป

ภำพที่ 1 กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ 6 ด้ำน

ขับเคลื่อนจุดยืนเชิงยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำกำรแพทย์แผนไทย 

กำรแพทย์พื้นบ้ำน และกำรแพทย์ทำงเลือก

 กรมฯ มีจุดยืนเชิงยุทธศำสตร์ที่ส�ำคัญ 3 ประเด็น 

ได้แก่ กำรสร้ำงคุณค่ำจำกกำรนวดไทยและสมุนไพร 

เพือ่เศรษฐกิจ (ประชำชนเชือ่มัน่) กำรพฒันำกำรแพทย์แผนไทย 

กำรแพทย์พื้นบ้ำน กำรแพทย์ทำงเลือก และสมุนไพร  

เพือ่เสรมิสร้ำงคณุภำพชวีติ (บริกำรเป็นเลศิ)และกำรจดักำร

กัญชำ กัญชง และกระท่อม ทำงกำรแพทย์แผนไทย 

สู่นวัตกรรมดูแลสุขภำพและสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับประเทศ 

(ภูมปัิญญำสร้ำงมลูค่ำ) ผ่ำนกำรขบัเคลือ่นยทุธศำสตร์ 6 ด้ำน 

สู่ควำมเป็นเลิศ ดังภำพที่ 1 ได้แก่ กำรส่งเสริมสุขภำพ 

ป้องกันโรค และคุม้ครองผู้บรโิภคเป็นเลศิ (PP&P Excellence) 

กำรบรกิำรทีเ่ป็นเลศิ (Service Excellence) บุคลำกรเป็นเลศิ 

(People Excellence) กำรบริหำรจัดกำรเป ็นเลิศ  

(Governance Excellence) ภูมิปัญญำเป็นเลิศ (Wisdom 

 กรมฯ ให ้ควำมส�ำคัญในกำรพัฒนำ

กระบวนทัศน์เชิงยุทธศำสตร์ขององค์กร ให้บรรลุ

ตำมเป้ำหมำย ผ่ำนกำรตรวจรำชกำรและนิเทศงำน

มีกำรทบทวนกำรจัดท�ำยุทธศำสตร ์ร ่วมกับ 

ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยี และ จัดท�ำ Scenario Analysis 

ทิศทำงและแนวโน้มจำกแหล่งข้อมูลที่เก่ียวข้อง 

ทั้ ง ใ นแล ะต ่ ำ งป ร ะ เ ทศ  พัฒนำก� ำ ลั ง คน 

เชิงยุทธศำสตร์ เพื่อรองรับกระบวนกำรวำงแผน

ยุทธศำสตร์ 7 ขั้นตอน ดังภำพที่ 2 โดยกำร 

มส่ีวนร่วมของผู้บริหำรกรม ทกุระดับ มคีณะท�ำงำน

ขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผล ทั้งในระดับ 

ส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค

กระบวนกำรวำงแผนยุทธศำสตร์

ภำพที่ 2 กระบวนกำรจัดท�ำยุทธศำสตร์
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กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัติ 

ภำพที่ 3 กำรจัดท�ำแผนที่ยุทธศำสตร์ (Outcome Mapping)

ภำพที ่4 กำรพฒันำฟ้ำทะลำยโจรเพือ่รักษำผู้ป่วย COVID-19 

 กรม ฯ ได ้น�ำวิสัยทัศน ์ พันธกิจ จุดยืน 

ทำงยทุธศำสตร์สูค่วำมเป็นเลศิ เพือ่สือ่สำรควำมเชือ่มโยง

เชงิยทุธศำสตร์ให้สำมำรถตอบสนองต่อ Ultimate Goal 

ดังภำพที่ 3 เพื่อให้ 1) ประชำชนเชื่อมั่น (Product)  

เช่น กัญชำ กัญชง กระท่อม ฟ้ำทะลำยโจรและสมุนไพร

สู้ภัย COVID-19 เป็นต้น 2) บริกำรเป็นเลิศ (Service) 

เช่น ยกระดบักำรท่องเทีย่วเชงิสขุภำพ (สมนุไพร นวดไทย 

กัญชำ) พัฒนำรูปแบบบริกำรและมำตรฐำนภำยใต้  

Service Plan กำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ผสมผสำน 

รองรับ Aging Society NCDs เป็นต้น 3) ภูมิปัญญำ

สร้ำงมูลค่ำ (Wisdom) เช่น พัฒนำงำนวิจัยเพื่อ 

สร้ำงควำมเชื่อมั่นและผลักดันเข้ำสู ่บัญชียำหลักฯ 

(สมุนไพรสู้ภยั COVID-19 ต�ำรับยำกัญชำและสมุนไพร) 

พัฒนำวิชำกำรและวิจัยในภูมิภำค เป็นต้น โดยได้น�ำ

เทคนิค PDCA Cycle ไปใช้ขับเคลื่อนนโยบำยสู ่ 

กำรปฏิบัติ ทั้งน้ี ได้น�ำเทคนิคดังกล่ำววิเครำะห์พัฒนำ

กระบวนกำรให้สอดรับกับสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

เช่น กำรพฒันำฟ้ำทะลำยโจรเพือ่รักษำผู้ป่วย COVID-19 

ดังภำพที่ 4 
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ระบบกำรติดตำมและประเมินผล

กำรปรับแผนให้ทันต่อสถำนกำรณ์

 กรม ฯ มีกำรก�ำหนดแนวทำงกำรถ่ำยทอดตวัชีว้ดั ผ่ำนกำรจัดท�ำค�ำรบัรองกำรปฏิบตัริำชกำร ระดบัหน่วยงำน ถ่ำยทอดสูร่ะดบับคุคลอย่ำงเป็นระบบ ผ่ำนระบบสำรสนเทศ ดงัน้ี

 กรม ฯ มกีำรวเิครำะห์คำดกำรณ์ โดยน�ำข้อมลูของสถำนกำรณ์

และสภำพปัญหำมำก�ำหนดมำตรกำรรองรบักำรเปลีย่นแปลงทัง้ในระยะสัน้

และระยะยำว มีมำตรกำรรองรบักำรเปลีย่นแปลงและแผนบริหำรธุรกิจ

อย่ำงต่อเน่ือง (Business Continuity Plan: BCP) เพื่อตอบสนอง 

ต ่อกำรเปลี่ยนแปลง ก�ำหนดผู ้รับ ผิดชอบในกำรด�ำเ นินงำน 

ที่ชัดเจน พร้อมติดตำมควำมก้ำวหน้ำในกำรด�ำเนินงำนอย่ำงต่อเน่ือง 

ตำมควำมเร่งด่วน ดังภำพที่ 7

ภำพที่ 7 กำรปรับแผนปฏิบัติรำชกำรในสถำนกำรณ์ COVID-19

ภำพที่ 6 ระบบ HDC-TTM Service

 2) ส่วนภูมิภำค ระบบ HDC-TTM Service (Health Data Center – Thai Traditional 

Medicine Service) เป็นระบบรำยงำนผลกำรบริกำรกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก 

เชื่อมโยงระบบ HDC ของกระทรวงสำธำรณสุข มำตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 ติดตำมผลได้อย่ำงรวดเร็ว

ทนัสถำนกำรณ์ แบบ Real-Time น�ำไปใช้ประโยชน์ด้ำนกำรวเิครำะห์ข้อมลูเชงิยทุธศำสตร์ วำงแผน

พัฒนำงำนบริกำรแพทย์แผนไทยในส่วนภูมิภำค ดังภำพที่ 6

 1) ส่วนกลำง ระบบ Management Cockpit เป็นระบบตดิตำม ประเมนิผลกำรด�ำเนินงำน

ของตัวชี้วัดที่ส�ำคัญของกรม ที่ถ่ำยทอดลงสู่ระดับยุทธศำสตร์ ระดับหน่วยงำน และระดับบุคคล  

ระบบกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค�ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร สำมำรถติดตำมผลกำรปฏิบัติรำชกำร 

และน�ำข้อมูลมำตัดสินใจอย่ำงถูกต้อง แม่นย�ำ รวดเร็ว และ Real-time ดังภำพที่ 5

ภำพที่ 5 ระบบ Management Cockpit
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ผลงำนที่โดดเด่นจำกกำรน�ำแผนไปสู่กำรปฏิบัติ

น�ำภูมิปัญญำไทย สู้ภัย COVID-19

ภำพที่ 9 ผลลัพธ์กำรขับเคลื่อนนโยบำยกัญชำทำงกำรแพทย์

ภำพที่ 8 ฟ้ำทะลำยโจร สู้ภัย COVID-19

 กำรขับเคลื่อนนโยบำยกัญชำเพื่อสุขภำพ กรมฯ ได้คัดเลือกต�ำรับยำ 

ตำมองค์ควำมรู้ เป็นที่รู ้จักและยอมรับทำงกำรแพทย์แผนไทย ตัวยำหำง่ำย 

และไม่เป็นอันตรำย จ�ำนวน 16 ต�ำรับ มีกำรผลิตต�ำรับยำแผนไทยดังกล่ำว  

และผลิตน�้ำมันกัญชำ 3 ต�ำรับ ได้แก่ ต�ำรับน�้ำมันกัญชำ (หมอเดชำ) ต�ำรับเมตตำ

โอสถ และต�ำรบักำรุณโอสถ โดยสนับสนุนแหล่งปลกู 6 แห่ง และแหล่งผลติต�ำรบัยำฯ 

5 แห่งทั่วประเทศ ดังภำพที่ 9 เพื่อกระจำยให้หน่วยบริกำรสำธำรณสุขทั่วประเทศ 

พร้อมนี้ กรมฯ ได้จัดกำรอบรมกำรใช้กัญชำทำงกำรแพทย์แผนไทยให้กับบุคลำกร

สัง่จ่ำยยำต�ำรับกัญชำ จ�ำนวน 8,683 คน ให้มคีวำมรูค้วำมเข้ำใจในกำรสัง่ใช้ต�ำรบัยำ

ทีม่กัีญชำปรุงผสมอย่ำงถูกต้อง นอกจำกน้ี กรมฯ ได้กระจำยยำกัญชำสูห่น่วยบรกิำร 

เพือ่ให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงบริกำรต�ำรบัยำทีม่กัีญชำปรงุผสมได้อย่ำงปลอดภัย

และถูกต้องตำมกฎหมำย

ขับเคลื่อนนโยบำยกัญชำทำงกำรแพทย์เพื่อเป็นทำงเลือก

ในกำรดูแลสุขภำพกับประชำชน

 กรมได้พฒันำงำนวจัิยทีส่นับสนุนกำรใช้ฟ้ำทะลำยโจรและสมนุไพรอืน่ ๆ 

โดยเผยแพร่องค์ควำมรู้ ให้กับเครือข่ำยสหวิชำชีพและประชำชนทั่วไป  

ให้มคีวำมรู้ควำมเข้ำใจดแูลสขุภำพในสถำนกำรณ์ COVID-19 ได้อย่ำงถูกต้อง 

ทัง้น้ี ได้ผลกัดนัฟ้ำทะลำยโจรเข้ำสูบ่ญัชยีำหลกัแห่งชำตทิ�ำให้สำมำรถเข้ำถึง

กำรรักษำโควิด 19 ด้วยฟ้ำทะลำยโจรได้ง่ำยขึ้น โดยผลกำรด�ำเนินงำน 

เกิดผลดีต่อประชำชนและประเทศชำติ ดังภำพที่ 8
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ขับเคลื่อนสมุนไพรสร้ำงเศรษฐกิจ

 กรมฯ เป็นเจ้ำภำพในกำรขับเคลื่อนแผนแม่บทแห่งชำติ ว่ำด้วย

กำรพัฒนำสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 โดยมีภำคีเครือข่ำยที่เก่ียวข้อง  

9 กระทรวง ร่วมกันพฒันำสมนุไพรไทยอย่ำงครบห่วงโซ่คณุค่ำ ภำยใต้คณะ

กรรมกำรนโยบำยสมุนไพรแห่งชำติ และ พรบ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร  

พ.ศ. 2562 โดยกรมกำรแพทย์แผนไทยฯ ได้ด�ำเนินกำรส่งเสรมิให้เกษตรกร

ได้ปลกูและผลติวตัถุดบิสมนุไพรทีม่คีณุภำพ และส่งเสรมิให้ผู้ประกอบกำร

ในกำรผลติผลติภัณฑ์สมนุไพรและกำรส่งเสรมิภำพลกัษณ์และควำมเชือ่มัน่ 

ท�ำให้ผู้ประกอบกำรมีรำยได้เพิ่มขึ้น ดังภำพที่ 10 

สืบสำน รักษำ คุ้มครองอนุรักษ์ ภูมิปัญญำไทยสู่กำรใช้ประโยชน์

 ภำยใต้วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดยืนทำงยุทธศำสตร์สู่ควำมเป็นเลิศ ในระยะสั้นและระยะกลำง กรมฯ ต้องท�ำให้ประชำชนเชื่อมั่นต่อบริกำรกำรแพทย์

แผนไทย แพทย์ทำงเลอืก และสมนุไพร เพือ่สร้ำงกำรพึง่พำตวัเองด้ำนสขุภำพ โดยน�ำกำรแพทย์แผนไทย กำรแพทย์ทำงเลอืก และสมนุไพรเข้ำสูร่ะบบบรกิำร

สุขภำพของรัฐ เพื่อสร้ำงระบบสุขภำพที่เข้มแข็งส�ำหรับบริกำรประชำชน และสร้ำงคุณค่ำและมูลค่ำเพิ่มให้กับประเทศ ด้วยกำรแพทย์แผนไทย กำรแพทย์

ทำงเลือก และสมุนไพร เพื่อสร้ำงควำมมั่งคั่งทำงเศรษฐกิจให้กับประเทศอย่ำงยั่งยืน ในระยะยำวกรม ฯ ต้องบูรณำกำรกำรท�ำงำนทุกภำคส่วนและท�ำงำน

ร่วมกับองค์กรภำคเีครอืข่ำย น�ำศกัยภำพของกำรแพทย์แผนไทย กำรแพทย์พืน้บ้ำน กำรแพทย์ทำงเลอืกและสมนุไพรให้มศีกัยภำพต่อกำรสร้ำงควำมสำมำรถ

ในกำรแข่งขนัของประเทศ โดยตัง้เป้ำหมำยภำยใน 20 ปีข้ำงหน้ำ ประเทศไทยจะเป็นเมอืงแห่งสมนุไพรแบบอนิทรย์ี เป็นศนูย์กลำงควำมเป็นเลศิทีค่รอบคลมุ

กำรพัฒนำบริกำร กำรพัฒนำวิจัยและนวัตกรรม ตลอดจนกำรแพทย์แผนไทย กำรแพทย์ทำงเลือก และสมุนไพร และท�ำให้กำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ 

อยู่อันดับ 1 ใน 7 ของโลกต่อไป

กำรด�ำเนินงำนต่อไปในอนำคตของกรม

ภำพที่ 11 ผลลัพธ์กำรขับเคลื่อนสมุนไพรสร้ำงเศรษฐกิจ

ภำพที่ 10 ผลลัพธ์กำรขับเคลื่อนสมุนไพรสร้ำงเศรษฐกิจ

 โดยกรมฯ มีศูนย์ส่งเสริมผู้ประกอบกำรด้ำนสมุนไพร ส�ำหรับให้ค�ำปรึกษำแก่ผู ้ประกอบกำร ท�ำให้สำมำรถผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ตอบสนอง 

ควำมต้องกำรของตลำด และสำมำรถส่งออกไปยังต่ำงประเทศได้ ส่งผลให้ประเทศไทยมีมูลค่ำกำรบริโภคสมุนไพรมวลรวมเป็นอันดับ 1 ในกลุ่มประเทศอำเซียน

 ประเทศไทยมตี�ำรบัยำแผนไทยทีท่รงคณุค่ำ โดยกรมฯ ร่วมมอื

กับกรมทรัพย์สินทำงปัญญำ และกรมศิลปำกรเพื่อวำงระบบอนุรักษ์ 

และใช้ประโยชน์ภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทย และได้ผลักดันให้มี 

กำรประกำศต�ำรับยำแผนไทยของชำติแล้วทั้งสิ้น 40,541 รำยกำร  

ต่อมำได้มีกำรคดัเลอืกต�ำรับยำทีม่ศีกัยภำพสูก่ำรใช้ประโยชน์ผ่ำนต�ำรับ

ยำแผนไทยแห่งชำติ จ�ำนวน 324 ต�ำรับ โดยขณะนี้ต�ำรับยำแผนไทย

สำมำรถผลักดันเข้ำสู่ Positive list แล้ว 46 ต�ำรับ 63 มอนอกรำฟมี 

ThPP 17 ต�ำรับ และสำมำรถผลกัดนัต�ำรับยำสมนุไพรเข้ำสูบ่ญัชยีำหลกั

แห่งชำติแล้วมำกกว่ำ 50 ต�ำรับ ดังภำพที่ 11
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 กรมวทิยำศำสตร์กำรแพทย์เป็นองค์กำรชัน้น�ำด้ำนวทิยำศำสตร์กำรแพทย์และสำธำรณสขุ 1 ใน 3 ของเอเชยี ภำยในปี พ.ศ. 2565

 1) ศึกษำ วิจัยและพัฒนำเพื่อให้ได้องค์ควำมรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้ำนวิทยำศำสตร์กำรแพทย์และ สำธำรณสุข

 2) เฝ้ำระวัง ประเมิน สื่อสำรแจ้งเตือนภัย และก�ำหนดมำตรกำร กำรจัดกำรควำมเสี่ยงจำกโรคและภัย สุขภำพ

 3) ก�ำหนดมำตรฐำนและพัฒนำห้องปฏิบัติกำรและเป็นศูนย์กลำงข้อมูลอ้ำงอิงด้ำนวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ และสำธำรณสุข

 4) บริกำรตรวจวิเครำะห์ทำงห้องปฏิบัติกำรด้ำนวิทยำศำสตร์กำรแพทย์และสำธำรณสุขในฐำนะห้องปฏิบัติกำร อ้ำงอิง

 5) พัฒนำและก�ำหนดมำตรกำรเพื่อสนับสนุนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด

 6) สื่อสำรสำธำรณะในภำวะที่ต้องพึ่งพำข้อมูลด้ำนวิทยำศำสตร์กำรแพทย์และสำธำรณสุขของประเทศ และเอเชีย

 DMSC

 Discovery  ใฝ่รู้ 

 Moral   คู่คุณธรรม 

 Standards, sciences น�ำหลักวิชำกำร มำตรฐำนสำกล 

 Change   เปิดใจรับกำรเปลี่ยนแปลง

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

ค่ำนิยม

กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์

 กรมวทิยำศำสตร์กำรแพทย์เป็นหน่วยงำนทีม่บีทบำทส�ำคญัในกำรเป็นผู้ดแูลมำตรฐำนกำรตรวจวเิครำะห์ทำงห้องปฏิบตักิำรและเป็นห้อง

ปฏิบัติกำรอ้ำงอิงด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุขของประเทศ ซึ่งกระบวนกำรบริหำรแผนงำนยุทธศำสตร์ของกรม ผ่ำนกระบวนกำรวิเครำะห์

สถำนกำรณ์ด้ำนสขุภำพ เช่น แนวโน้มกำรแพร่ระบำดของโรคอบุตัใิหม่อบุตัซิ�ำ้ ปัจจัยเสีย่งทำงด้ำนสขุภำพ อตุสำหกรรมทำงกำรแพทย์ ทีเ่ปลีย่นแปลง

ไป ฯ เพื่อน�ำมำสู่กำรก�ำหนดแผนยุทธศำสตร์ของกรม ที่จะผลักดันโอกำสในกำรสร้ำงนวัตกรรมและถ่ำยทอดเทคโนโลยีเพื่อแก้ ไขปัญหำ 

ทำงด้ำนสำธำรณสขุของประเทศ และเพือ่ไปสูก่ำรเป็นองค์กำรชัน้น�ำด้ำนวทิยำศำสตร์กำรแพทย์และสำธำรณสขุ 1 ใน 3 ของเอเชยี ภำยในปี พ.ศ. 2565
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 เมือ่แผนยทุธศำสตร์ได้รบักำรเห็นชอบให้น�ำสูก่ำรปฏิบตัแิล้ว ได้มช่ีองทำงกำรสือ่สำรผ่ำนกำรประชมุถ่ำยทอด เผยแพร่ใน Website และได้แปลงแผนยทุธศำสตร์

สู ่กำรปฏิบัติให ้เกิดรูปธรรม ผ่ำนกำรก�ำหนดตัวชี้วัดที่มีควำมสอดคล้องเป ็นทิศทำงเดียวกันจำกในระดับกรม สู ่ระดับหน่วยงำน และระดับบุคคล  

ซึ่งจะเชื่อมโยงกับกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนต่อไป คู่ขนำนไปกับกำรจัดท�ำแผนงำนโครงกำรทั้งแผนงำนพื้นฐำน แผนงำนยุทธศำสตร์ และแผนงำนวิจัย  

ที่มีคณะกรรมกำรจัดสรรงบประมำณ พิจำรณำควำมเหมำะสม ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชำญ ให้ข้อเสนอแนะ และจัดล�ำดับควำมส�ำคัญก่อนน�ำเสนอ 

ผู้บริหำรอนุมัติต่อไป 

กำรวำงแผนยทุธศำสตร์และกำรสือ่สำรเพือ่น�ำไปสูก่ำรปฏิบตัขิองกรมวทิยำศำสตร์กำรแพทย์

กำรถ่ำยทอดแผนยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัติ

กำรถ่ำยทอดแผนยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัติของกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์
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 อีกประเด็นที่กรมให้ควำมส�ำคัญอย่ำงยิ่ง คือ กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อกำรปฏิบัติงำนโดยแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ 1) ควำมเสี่ยงทั่วไป 

ขององค์กำร ทั้งด้ำนยุทธศำสตร์และนโยบำยผู้บริหำรที่เปลี่ยนแปลงไป ด้ำนปฏิบัติกำรตำมแผนที่ก�ำหนดไว้ ด้ำนกำรเงินกำรคลัง ด้ำนกฎระเบียบต่ำง ๆ  

น�ำไปสูก่ำรจัดท�ำแผนบรหิำรควำมเสีย่ง และ 2) เหตุกำรณ์สภำวะวกิฤตทีอ่ำจเกิดขึน้ เช่น เหตุกำรณ์โรคระบำด สำรเคมร่ัีวไหล ชมุนุมประท้วง อทุกภัย/อคัคภัีย ฯ  

ซึง่น�ำไปสูก่ำรจัดท�ำแผนด�ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเน่ืองของกรม (Business Continuity Plan : BCP) เพือ่เตรยีมควำมพร้อมและควบคมุผลกระทบควำมเสีย่งทีอ่ำจเกิดขึน้ 

กำรปรับเปลี่ยนแผนให้ทันต่อสถำนกำรณ์

กำรก้ำวเดินสู่เป้ำหมำยร่วมกับเครือข่ำย
 ปัจจัยควำมส�ำเร็จประกำรหน่ึงในกำรขบัเคลือ่น

ยทุธศำสตร์ของกรม คอื กำรเตรียมควำมพร้อมร่วมกับ

เครือข่ำยทีเ่ก่ียวข้องในกำรด�ำเนินกำรเพือ่ไปสูเ่ป้ำหมำย

ที่ก�ำหนดไว้ ซึ่งกรมมีเครือข่ำยทั้งภำยในประเทศ 

และต่ำงประเทศ โดยเครือข่ำยในประเทศจะเป็น

หน่วยงำนทำงวิชำกำรต่ำง ๆ หน่วยบริกำรสุขภำพ

ระดับพื้นที่ และเครือข่ำยห้องปฏิบัติกำรภำครัฐ 

และเอกชน ส�ำหรับเครือข่ำยต่ำงประเทศ เช่น WHO 

CDC GHSA JICA เป็นต้น เครือข่ำยที่กล่ำวมำ 

มีกำรด�ำเนินงำนร่วมทั้งในส่วนของพัฒนำศักยภำพ

บุคลำกรโดยกำรแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้ทำงวิชำกำร

ระหว่ำงกัน กำรพัฒนำต่อยอดงำนวิจัยและพัฒนำ 

ให้เกิดนวตักรรมและเทคโนโลย ีและกำรถ่ำยทอดองค์

ควำมรู้สู่หน่วยงำนต่ำง ๆ เพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็ง 

ให้แก่ระบบสขุภำพของประเทศ และประเทศเพือ่นบ้ำน 

(CLMV)
เครือข่ำยควำมร่วมมือของกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์

 รวมไปถึงกำรเตรียมควำมพร้อมทำงด้ำนทรัพยำกรที่ส�ำคัญทั้งในส่วนของ อุปกรณ์ทำงวิทยำศำสตร์ สถำนที่ปฏิบัติงำนที่เหมำะสม ระบบสำรสนเทศ 

ที่จ�ำเป็น กระบวนกำรบริหำรจัดกำร โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนบุคลำกร ให้มีทักษะ องค์ควำมรู้ และศักยภำพที่เหมำะสมต่อกำรปฏิบัติงำน  

ผ่ำนกำรวเิครำะห์องค์ควำมรูท้ีจ่�ำเป็น และน�ำจัดท�ำแผนพฒันำบคุลำกรทีป่ระกอบไปด้วย กำรจัดฝึกอบรมให้ควำมรูต่้ำง ๆ  กำรแลกเปลีย่นและถ่ำยทอดประสบกำรณ์

จำกผู้ทรงคุณวุฒิกำรส่งบุคลำกรไปศึกษำต่อ และกำรวิจัยและพัฒนำให้ได้องค์ควำมรู้ ใหม่ ๆ นอกจำกน้ีในแต่ละปีได้มีกำรประเมินควำมผูกพันของบุคลำกร  

เพื่อวิเครำะห์หำปัจจัยที่เป็นสำเหตุต่อกำรสูญเสียบุคลำกร น�ำไปสู่กำรสร้ำงบรรยำกำศและส่งเสริมให้เกิดควำมผูกพันต่อไป
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กำรติดตำมและประเมินผล

ผลงำนโดดเด่นที่เกิดจำกแนวทำงปฏิบัติที่เป็นเลิศ

 ส�ำหรับกลไกกำรติดตำมประเมินผล กรมฯ ได้มีกำรพัฒนำ

ระบบสำรสนเทศเพื่อรองรับติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนที่ทั้งในด้ำน  

ตัวชี้วัดส�ำคัญ แผนงำนโครงกำร และกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  

ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ของกรม ภำยใต้ ชื่อระบบ M-SIIS  

ทีม่รีอบควำมถ่ีกำรรำยงำนผลเป็นประจ�ำทกุเดอืน ซึง่ข้อมลูกำรตดิตำม

ผลกำรด�ำเนินงำนได้น�ำไปสูก่ำรก�ำกับตดิตำมในเชงินโยบำยโดยผูบ้ริหำร

ของกรม ทีม่กีำรตดิตำมควำมก้ำวหน้ำทัง้ในส่วนมำตรกำรและแผนงำน

โครงกำรส�ำคัญ นโยบำยและปัญหำเร่งด่วนที่ส่งผลกระทบต่อ 

กำรปฏิบัติงำน เช่น โรคอุบัติใหม่หรือภัยพิบัติทำงธรรมชำติ  

เพื่อผู้บริหำรออกข้อสั่งกำรต่ำง ๆ รวมถึงก�ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำ

และแก้ไขปัญหำต่อไป นอกจำกน้ีในช่วงสิน้ปีงบประมำณมกีำรจัดเวที

ประเมินผลกำรด�ำเนินงำนแผนงำนโครงกำรและตัวชี้วัดส�ำคัญ 

แบบมีส่วนร่วม ทั้งจำกผู้รับผิดชอบส่วนต่ำง ๆ ผู ้ทรงคุณวุฒิ  

และผู้บริหำร เพื่อพิจำรณำก�ำหนดแนวทำงกำรต่อยอด และทบทวน

แผนให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน และนโยบำยผู้บริหำรต่อไป

 กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์เป็นหน่วยงำน 

ที่บทบำทหน้ำที่ในกำรวิจัยและพัฒนำทำงด้ำนห้องปฏิบัติ

กำรเพือ่สนับสนุนกำรแก้ไขทำงด้ำนแพทย์และสำธำรณสขุ

ของประเทศ ซึ่งจำกยุทธศำสตร์ของกรมในประเด็น 

สร้ำงควำมเป็นเลิศ ด้ำนกำรวิจัย พัฒนำและนวัตกรรม 

ประกอบกับควำมได้เปรียบของกรมซึง่เป็นแหล่งองค์ควำมรู้

ด ้ำนวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ มีบุคลำกรที่มีควำมรู  ้

ควำมเชี่ยวชำญในกำรตรวจวิเครำะห์ทำงห้องปฏิบัติกำร 

มอีปุกรณ์เคร่ืองมอืเทคโนโลยทีำงวทิยำศำสตร์กำรแพทย์

ที่ทันสมัย และมีเครือข่ำยควำมร่วมมือจำกทั้งภำยใน 

และภำยนอกประเทศ เช่น สถำบันวิจัยระบบสำธำรณสุข 

(สวรส.) มหำวิทยำลัยมหิดล องค์กำรอนำมัยโลก (WHO) 

มหำวิทยำลัยโอซำก้ำ ประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น 

กำรตดิตำมและประเมนิผลของกรมวทิยำศำสตร์กำรแพทย์

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสุขภำพสร้ำงควำมเป็นเลิศ 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสุขภำพสร้ำงควำมเป็นเลิศ
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น�ำไปสู ่กำรพัฒนำกระบวนกำรบริหำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ ให้มีควำมสอดคล้องกับระบบคุณภำพ ISO 9001:2015  

ทั้งน้ีกรมมีตัวอย่ำงผลงำนส�ำคัญเช่น กำรพัฒนำชุดทดสอบ DMSc-COVID-19 กำรพัฒนำเครื่องทดสอบเครื่องวัดควำมดันโลหิต “BP Sure” และชุดทดสอบ 

ยนีอลัฟ่ำ ธำลสัซเีมยี-1 ซึง่บริษัท ยนี เอก็เซลเลนส์ จ�ำกัด ได้รับกำรถ่ำยทอดให้สำมำรถจ�ำหน่ำยชดุทดสอบและส่งออกนอกรำชอำณำจักรไทยเป็นกำรเพิม่ช่องทำง 

กำรจ�ำหน่ำยให้ชุดทดสอบของประเทศไทยเป็นที่รู้จักในระดับสำกลมำกขึ้น

 กรมวทิยำศำสตร์กำรแพทย์มบีทบำทหน้ำทีส่�ำคญัในกำรคุม้ครองผู้บรโิภค

โดยด�ำเนินกำรทั้งในเชิงรุกและ เชิงรับร่วมกับเครือข่ำย เช่น กำรร่วมมือ 

กับส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ (อย.) ในกำรเฝ้ำระวังตรวจวิเครำะห์

ผลิตภัณฑ์สุขภำพของประเทศ ทั้งผลิตภัณฑ์อำหำร ยำ เครื่องส�ำอำง เครื่องมือ

แพทย์ สมุนไพร กำรเปิดบริกำรตรวจวิเครำะห์ใหม่ ๆ เพื่อรองรับปัญหำสุขภำพ 

ได้ทันต่อเหตุกำรณ์ กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศในกำรสนับสนุนกำรตรวจ 

ทำงห้องปฏิบัติกำรเพื่อให้กำรบริหำรและส่งต่อข้อมูลทันต่อสถำนกำรณ์ เป็นต้น 

นอกจำกน้ีกรมได้เล็งเห็นว่ำกำรเฝ้ำระวังปัจจัยเสี่ยงด้ำนสุขภำพที่มีประสิทธิภำพ

และยั่งยืนเพื่อให้สอดคล้องตำมยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ในกำรมุ่งเน้นสร้ำง 

ควำมรอบรู ้ด ้ำนสุขภำพ (Health Literacy) ของคนไทย จ�ำเป็นต้องน�ำ 

องค์ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ไปสู่กำรสร้ำงสุขภำวะของชุมชนในพื้นที่  

โดยกรมได้จัดตัง้ศนูย์แจ้งเตอืนภัย เฝ้ำระวงัและรบัเร่ืองร้องเรยีนปัญหำผลติภัณฑ์สขุภำพ

ในชมุชน ต�ำบล อ�ำเภอ เพือ่เป็นเครือข่ำยด้ำนสขุภำพ รวมถึงกำรพฒันำและส่งเสรมิ อสม. 

ให้เป็น อสม.วทิยำศำสตร์กำรแพทย์ชมุชน โดยร่วมกับกรมสนับสนุนบรกิำรสขุภำพ

พัฒนำหลักสูตร อสม.วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ชุมชน ซึ่งกรมฯได้พัฒนำขึ้น  

และถ่ำยทอดองค์ควำมรู ้ ในกำรใช้ชุดทดสอบส�ำหรับตรวจวิเครำะห์เบื้องต้น 

ได้ด้วยตนเองให้กับ อสม. และสื่อสำรควำมเสี่ยงด้ำนสุขภำพในกำรคุ้มครอง 

ผู้บรโิภคผ่ำนหน้ำต่ำงเตอืนภัยสขุภำพ “กรมวทิย์ with you” ซึง่เป็นฐำนข้อมลูเฝ้ำระวงั

และเตือนภัยสขุภำพทีร่องรับ platform ทีห่ลำกหลำย โดยข้อมลูกำรเฝ้ำระวงัจะน�ำไป

พิจำรณำในคณะกรรมกำรกลั่ นกรองก ่อนเผยแพร ่  และด� ำ เ นินกำร 

ทำงกฎหมำย ก่อให้เกิดกำรขบัเคลือ่นเครอืข่ำยกำรบรูณำกำรเพือ่ป้องกันและแก้ปัญหำ

กำรคุ้มครองผู้บริโภคของชุมชนอย่ำงเป็นรูปธรรม (Active Surveillance)

กำรแก้ปัญหำสำธำรณสุขด้วยวิทยำศำสตร์กำรแพทย์

กำรแก้ปัญหำสำธำรณสุขด้วยวิทยำศำสตร์กำรแพทย์
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ห้องปฏิบัติกำรมำตรฐำนระดับโลก

 ด้วยกรมวทิยำศำสตร์กำรแพทย์มีพนัธกิจส�ำคญัในกำรเป็นห้องปฏิบตักิำร

อ้ำงอิงของประเทศซึ่งมีเป้ำหมำยในกำรยกระดับควำมสำมำรถในกำรป้องกัน 

โรคอุบัติใหม่และอุบัติซ�้ำ และสำมำรถสนับสนุนอุตสำหกรรมและบริกำร 

ทำงกำรแพทย์ เพื่อรองรับควำมต้องกำรทำงกำรแพทย์ที่เพิ่มขึ้นได้อย่ำงยั่งยืน 

ประเทศไทยจ�ำเป็นต้องสร้ำงเครือข่ำยในระดับสำกลเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล 

กับนำนำชำติและแสดงศักยภำพโดยน�ำองค์ควำมรู้ที่ ได้รับกำรแลกเปลี่ยน 

มำประยกุต์ใช้ ให้เกิดแนวปฏิบติัทำงกำรแพทย์และสำธำรณสขุเพือ่ให้เป็นทีย่อมรับ

ในระดับสำกล โดยกรมมีตัวอย่ำงผลงำนส�ำคัญเช่น กำรถอดรหัสพันธุกรรม 

ทั้งจีโนมของเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ที่พบในผู้ป่วย 2 รำยแรกในประเทศเผยแพร่

ข้อมูลรหัสพันธุกรรมให้แก่เครือข่ำยห้องปฏิบัติกำรอ้ำงอิงผ่ำนศูนย์ข้อมูลสำกล 

GISAID กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ำยห้องปฏิบัติกำรสำธำรณสุขระดับ

ภูมภิำค (RPHL) กำรเป็นสมำชกิถำวรของเครือข่ำยห้องปฏิบตักิำรควบคมุคณุภำพ

ด้ำนวัคซีนขององค์กำรอนำมัยโลก (WHO) กำรได้ยอมรับเข้ำร่วมเป็นภำคีสมทบ

จำกองค์กำรเพื่อควำมร่วมมือและพัฒนำทำงเศรษฐกิจ (OECD) เป็นต้น  

อกีทัง้กรมได้แสดงควำมสำมำรถและประยกุต์องค์ควำมรู้ ในกำรเป็นห้องปฏิบตักิำร

มำตรฐำนระดับโลกมำใช้ ในประเทศ เช่น กำรออกแนวปฏิบัติกำรสวมหน้ำกำก

อนำมัยเพื่อป้องกัน COVID-19 ตลอดจนกำรน�ำผ้ำมัสลินมำเป็นวัสดุในกำรท�ำ

หน้ำกำกผ้ำ แนวทำงกำรตรวจเฝ้ำระวังสำยพันธุ์ของ COVID-19 แนวทำง 

กำรตรวจทำงเลือกเพื่ อค ้นหำผู ้ ติด เชื้ อ ในสถำนกำรณ ์ระบำดรุนแรง  

(กำรรวมตัวอย่ำงตรวจ กำรตรวจด้วยตัวอย่ำงน�้ำลำย กำรตรวจด้วยชุดทดสอบ

แอนติเจน (Antigen Test Kit) เป็นต้น 



35    หมวด 2 ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสารเพื่อน�าไปสู่การปฏิบัติ

วิสัยทัศน์

 สร้ำงสมดุลทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน ในปี 2580

ส�านักงานนโยบายและแผน 
ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

1) จัดท�ำนโยบำย แผน และมำตรกำรแบบบูรณำกำร กำรพัฒนำเศรษฐกิจ 

   และสังคม กำรรักษำสภำพแวดล้อม

2) สร้ำงควำมร่วมมือกับเครือข่ำยชุมชน หน่วยงำนภำครัฐ เอกชน 

   ในกำรน�ำนโยบำย แผน และมำตรกำรสู่กำรปฏิบัติ

3) ตดิตำมประเมนิ เสนอแนะและรำยงำนผลบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ

   และสิ่งแวดล้อม

4) สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจทุกภำคส่วนและสื่อสำรเพื่อให้เกิดกำรพัฒนำ

   อย่ำงยั่งยืน

5) สร้ำงกลไกขบัเคลือ่นและสนับสนุนกำรด�ำเนินงำนของประเทศทีส่อดคล้อง

   กับอนุสัญญำระหว่ำงประเทศด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

   โดยเป็นไปตำมภำรกิจของส�ำนักงำน

 “NATURE”

 N - Networking มุ่งเน้นกำรสร้ำงเครือข่ำย

 A - Awakening Knowledge จิตใจใฝ่รู้ หมั่นพัฒนำตน

 T - Team working กระตือรือร้นท�ำงำนเป็นทีม

 U - Uncovering ไม่ปกปิด เปิดเผย โปร่งใส

 R - Result-based Orientation มุ่งเป็นเลิศในผลกำรปฏิบัติงำน

 E - Expertise มีควำมเชี่ยวชำญอย่ำงมืออำชีพ

พันธกิจ

ค่ำนิยม
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 สผ. ให้ควำมส�ำคัญต่อกำรวำงแผนเชิงยุทธศำสตร์และกำรสื่อสำรเพื่อน�ำไปสู่กำรปฏิบัติด้วยกำรบริหำรยุทธศำสตร์แบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ  

เพื่อให้สำมำรถบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้ำหมำยขององค์กำร ภำยใต้กำรน�ำองค์กำรอย่ำงมีวิสัยทัศน์ของผู้บริหำร และค�ำนึงถึงผู้รับบริกำร 

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจำกทุกภำคส่วน จึงได้จัดท�ำแผนกลยุทธ์ สผ. พ.ศ. 2561 – 2580 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) ที่สอดคล้องกับนโยบำยและแผน

ระดับชำตแิละตอบสนองต่อสถำนกำรณ์ปัจจุบนัของประเทศและแนวโน้มและทศิทำงทีอ่ำจเกิดขึน้ในอนำคต เพือ่เป็นกรอบกำรด�ำเนินงำนส�ำหรับทกุกอง

และกลุม่อสิระในกำรจัดท�ำและขบัเคลือ่นนโยบำย แผน และมำตรกำรด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อม ให้เกิดประสทิธิภำพสงูสดุ

ต่อผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสำมำรถบรรลุเป้ำหมำยตำมวิสัยทัศน์ สผ.

 สผ. ให ้ควำมส�ำคัญกับกระบวนกำร

วำงแผนยุทธศำสตร ์แบบมีส ่ วนร ่ วม โดยมี 

คณะกรรมกำรแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติรำชกำร 

สผ. เป็นกลไกในกำรด�ำเนินกำรในทกุขัน้ตอน ตัง้แต่ 

1) กำรเตรียมกำรจัดท�ำแผน 2) กำรรวบรวมข้อมูล

และวิเครำะห์สภำพแวดล้อม นโยบำยและแผนที่

เก่ียวข้อง ควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรและผู้มี 

ส่วนได้ส่วนเสยี และสภำพแวดล้อมองค์กำร เพือ่ค้นหำ

ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และอุปสรรค 

และน�ำมำก�ำหนดประเดน็ยทุธศำสตร์ โดยใช้เครือ่งมอื 

ได้แก่ Value Chain Analysis PESTE SWOT 

analysis SFAS Matrix และ TOWS Matrix   

3) กำรจัดท�ำแผนกลยุทธ ์ 4) กำรถ ่ำยทอด 

และขบัเคลือ่นแผน และ 5) กำรตดิตำมและประเมนิผล 

กระบวนกำรวำงแผนกลยุทธ์ของ สผ. ได้วิเครำะห์

ควำมท้ำทำยและควำมได้เปรียบเชิงยุทธศำสตร ์ 

พบโอกำสเชิงยุทธศำสตร์ ในกำรกระตุ ้นให้เกิด

นวตักรรมส�ำคญัทีส่ร้ำงคณุค่ำให้แก่ประชำชน ได้แก่ 

นวัตกรรมด้ำนกำรขับเคล่ือนนโยบำย แผน  

และมำตรกำรฯ เช่น 1) Mobile Application 

“Land4Thai” 2) ระบบสำรสนเทศกำรจัดท�ำ 

กระบวนกำรวำงแผนยุทธศำสตร์

บัญชีก๊ำซเรือนกระจกของประเทศไทย (TGEIS) นวัตกรรมด้ำนกำรพิจำรณำรำยงำนกำรประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม (EIA) เช่น 1) Mobile Application  

“Smart EIA” 2) ระบบขอรับใบอนุญำตเป็นผู้มีสิทธิท�ำรำยงำน EIA ทำงอิเล็กทรอนิกส์ และนวัตกรรมด้ำนกำรบริหำรจัดกำรกองทุนสิ่งแวดล้อม เช่น กำรพัฒนำ

ระบบ Smart e-Fund ในรูปแบบเว็บไซต์และ Mobile Application เป็นต้น
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 สผ. ใช้เครื่องมือ Balanced Scorecard (BSC) เพื่อเป็นกรอบกำรน�ำแผนกลยุทธ์ สผ. ไปสู่กำรปฏิบัติ และถ่ำยทอดแผนกลยุทธ์ เป็นแผนปฏิบัติรำชกำร  

ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี เพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุพันธกิจของ สผ. ในระยะปำนกลำงและระยะสั้น และมีกำรจัดท�ำแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยปี

ควบคู่กัน โดยมีกำรสื่อสำรท�ำควำมเข้ำใจกับบุคลำกร สผ. ทุกระดับ รวมทั้งถ่ำยทอดสู่กองและกลุ่มอิสระผ่ำนทำงตัวชี้วัดตำมค�ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรและระดับ

บุคคลโดยแบ่งตำมระดับต�ำแหน่ง และสื่อสำรไปยังผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเครือข่ำยควำมร่วมมือที่ส�ำคัญ เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจว่ำแผนงำน/โครงกำร 

ที่ก�ำหนดไว้จะสำมำรถบรรลุผลส�ำเร็จตำมเป้ำหมำย นอกจำกน้ี สผ. มีกำรทบทวนและจัดท�ำแผนกำรบริหำรก�ำลังคนและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลทุกปี โดยก�ำหนด

หลักสูตร/กิจกรรมที่บุคลำกรควรได้รับกำรพัฒนำที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศำสตร์ภำยใต้แผนกลยุทธ์ สผ. เพื่อท�ำให้บุคลำกรสำมำรถขับเคลื่อนกำรด�ำเนินงำน 

ตำมวัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ที่ก�ำหนดไว้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัติ 
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 ในกรณีที่มีสถำนกำรณ์ที่อำจส่งผลกระทบต่อกำรขับเคลื่อน

แผนปฏิบตัริำชกำร สผ. สผ. มกีำรเตรียมควำมพร้อมในกำรปรบัแผน 

โดยน�ำสถำนกำรณ์ นโยบำย ปัจจัยที่มีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลง 

มำวเิครำะห์และก�ำหนดแนวทำงกำรปรบัแผน เช่น ในช่วงสถำนกำรณ์

กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด - 19)  

สผ. ได้ปรับแผนกำรด�ำเนินงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

ที่ได้รบัผลกระทบมำเป็นกำรด�ำเนินงำนในรปูแบบ New Normal อำทิ 

กำรจัดประชุมผ่ำนช่องทำงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กำรใช้แบบฟอร์ม

อิเล็กทรอนิกส์รับฟังควำมคิดเห็นทำงเว็บไซต์ และกำรใช้ โดรนบิน

ส�ำรวจพืน้ทีแ่ทนกำรลงพืน้ทีจ่รงิ เป็นต้น โดย สผ. ได้วำงระบบงำนต่ำง ๆ  

ที่รองรับต่อกำรด�ำเนินงำนในรูปแบบใหม่ได้อย่ำงคล่องตัว เช่น  

ระบบ E-Office ที่เชื่อมโยงระบบสำรบรรณ ระบบคลังเอกสำร  

ระบบจัดกำรประชมุ ฯลฯ ระบบ WFH (Work from Home) สำมำรถ

ลงเวลำงำนและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนรำยวันแม้ไม่ได้ปฏิบัติงำน 

ณ สถำนที่ตั้ง และกำรใช้ช่องทำงต่ำง ๆ  เช่น Social Media เว็บไซต์ 

สผ. อเีมล์ สือ่สำรและประสำนงำนภำยในองค์กำรและกับผู้รบับริกำร

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่ำงใกล้ชิด ท�ำให้ สผ. สำมำรถด�ำเนินงำน 

ได้ตำมเป้ำหมำยและผลผลิตที่ก�ำหนดไว้ ในแผนได้

ระบบกำรติดตำมและประเมินผล

 สผ. มีกำรติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร

ประจ�ำปีเป็นรำยเดือน รำยไตรมำส รำย 6 เดือน และรำยปี  

ผ่ำนคณะกรรมกำรแผนกลยุทธ์และแผนปฏบิัตริำชกำร สผ. ควบคูก่บั

กำรติดตำมผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณผ่ำนคณะกรรมกำรจัดท�ำ 

งบประมำณและเร่งรัดกำรใช้จ่ำยงบประมำณ สผ. เป็นประจ�ำทกุเดอืน 

รวมทั้งมีกำรติดตำมผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค�ำรับรองกำรปฏิบัติ

รำชกำรประจ�ำปีทุก 6 เดือน นอกจำกนี้ สผ. น�ำระบบศูนย์ปฏิบัติกำร

ระดบักรม (Department Operation Center : DOC) มำใช้เป็นเครือ่งมอื

ส�ำหรับผู้บริหำรในกำรติดตำมและประเมินผล แผนงำน โครงกำร 

กิจกรรม ภำยใต้แผนปฏิบัติรำชกำร สผ. รวมทั้งน�ำข้อมูลไปใช ้

ในกำรวเิครำะห์และประกอบกำรตดัสนิใจในกำรเร่งรดักำรด�ำเนินงำน 

หรือเพือ่พฒันำ ปรับปรงุแผนปฏิบตัริำชกำรให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์

ปัจจุบัน สร้ำงควำมเชื่อมั่นแก่ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

กำรปรับแผนให้ทันต่อสถำนกำรณ์
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ผลงำนที่โดดเด่นจำกกำรน�ำแผนไปสู่กำรปฏิบัติ

ยุทธศำสตร์ที่ 1 สร้ำงนวัตกรรมกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน

 สผ. มีกำรปรับแผนและกระบวนกำรพิจำรณำรำยงำนกำรประเมิน 

ผลกระทบสิง่แวดล้อม (EIA) ตำมข้อเสนอแนะและควำมต้องกำรของผู้รบับรกิำร

และผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยี สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไป และตอบสนอง

ต่อภำวะวกิฤตใินปัจจุบนั โดยน�ำระบบเทคโนโลยดีจิิทลัมำใช้ตัง้แต่กระบวนกำร

ลงทะเบียนและกำรสัมภำษณ์เพื่อขอรับใบอนุญำตเป็นผู้มีสิทธิจัดท�ำรำยงำน 

EIA แบบ online กำรใช้ drone บันทึกสภำพพื้นที่จริงแทนกำรลงพื้นที่ 

เพื่อตรวจสอบโครงกำร ตลอดจนกำรยื่นลงทะเบียนรำยงำนผลกำรปฏิบัติ 

ตำมมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมำตรกำรติดตำม

ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Monitor) ทำงอิเล็กทรอนิกส์ ท�ำให้

กระบวนกำรพิจำรณำรำยงำน EIA ยังคงด�ำเนินกำรได้ปกติ ไม่หยุดชะงัก 

สำมำรถด�ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกระบวนกำรได้ร้อยละ 100 

Resilience EIA
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 สผ. มุง่มัน่ในกำรสร้ำงและขบัเคลือ่นองค์กำร

ด้วยข้อมูลที่ดี (Data driven) เพื่อก้ำวสู่ ONEP 4.0 

ตำมแผนพัฒนำระบบรำชกำร สผ. สู่ระบบรำชกำร 

4.0 โดยมีกำรจัดท�ำธรรมำภิบำลข้อมูล (Data  

governance) เพื่อให้ข้อมูลของ สผ. เป็นข้อมูลที่ดี 

เพือ่ใช้ประโยชน์ในมติต่ิำง ๆ  ได้แก่ 1) เพิม่ประสทิธิภำพ

ในกำรท�ำงำนของหน่วยงำนภำครัฐ เครอืข่ำย/หุ้นส่วน

ควำมร่วมมือ 2) เพิ่มคุณภำพในกำรบริกำรประชำชน

ให้สะดวกรวดเรว็ 3) สร้ำงควำมโปร่งใสในกำรด�ำเนินงำน

และให้บริกำร 4) ลดต้นทุนกำรด�ำเนินงำน และ  

5) เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 

ซึ่งในปัจจุบัน สผ. จัดท�ำและน�ำเข้ำข้อมูลผ่ำน

ศูนย์กลำงข้อมูลภำครัฐ (Open Government Data) 

แล้วทั้งสิ้น 17 ชุดข้อมูล เช่น แหล่งธรรมชำต ิ

อนัควรอนุรักษ์ แหล่งสิง่แวดล้อมศลิปกรรม นิตบิคุคล

ผู ้มีสิทธิ จัดท�ำรำยงำนกำรประเมินผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อมโครงกำรที่ ได้รับควำมเห็นชอบรำยงำน

กำรประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล ้อมจำก สผ.  

และกำรสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

ยุทธศำสตร์ที่ 2  เสริมสร้ำงหุ้นส่วนกำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมเชิงรุกให้มีประสิทธิภำพ

ธรรมำภิบำลข้อมูล
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 เสริมสร้ำงภำพลักษณ์องค์กรและควำมรับผิดชอบต่อสังคม

กำรท�ำงำนวิถีใหม่ New Normal

  “ผู้น�ำพร้อม ระบบพร้อม คนพร้อม ค่ำนิยมและวฒันธรรมพร้อม” ท�ำให้ 

สผ. มีควำมพร้อมในกำรตอบสนองต่อวิกฤติหรือสถำนกำรณ์ที่ผิดปกติที่เกิดขึ้น 

สำมำรถปรับตัวและเปลี่ยนแปลงรูปแบบกำรด�ำเนินงำนได้อย่ำงทันท่วงที  

พร้อมที่จะก้ำวผ่ำนและเติบโตไปสู ่กำรเป็นองค์กำรที่ยั่งยืนและรับผิดชอบ 

ต่อสงัคม เกิดกำรท�ำงำนวถีิใหม่ New Normal ในช่วงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด - 19) อำทิ กำรประชุมทำงไกล 

ภำยในและระหว่ำงประเทศ กำรสัมภำษณ์ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กำรลงนำม

บนัทกึข้อตกลง (MOU) ผ่ำนสือ่อเิลก็ทรอนิกส์ ระบบ E-Office และระบบ WFH 

(Work from Home) ท�ำให้ร้อยละ 95 ของบุคลำกรทั้งหมดสำมำรถ WFH ได้

โดยไม่กระทบกับภำรกิจงำน และยังสำมำรถส่งมอบผลงำนที่สร้ำงคุณค่ำ 

และควำมรับผิดชอบต่อสังคมได้ดังเช่นสถำนกำรณ์ปกติ
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กำรส่งเสริมค่ำนิยมสู่สำธำรณชน

 กำรด�ำเนินงำนเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ “สร้ำงสมดุลทรัพยำกรธรรมชำต ิ

และสิง่แวดล้อมอย่ำงยัง่ยนื” จ�ำเป็นต้องอำศยัควำมร่วมมอืจำกทกุภำคส่วน ในกำรส่งเสริม

ค่ำนิยมและพฤตกิรรมทีเ่ป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม โดยเฉพำะคนรุ่นใหม่ (Next Generation) 

ซึ่งเป็นกลุ่มที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม สผ. จึงจัดท�ำแผนกำรสื่อสำรประชำสัมพันธ์ขององค์กำร

และให้บุคคลที่มีอิทธิพลในสื่อสังคมออนไลน์ (Influencer) เช่น นักแสดงที่เป็นเยำวชน 

คนรุน่ใหม่ มำสือ่สำรนโยบำย แผน องค์ควำมรู ้ค่ำนิยมสูส่ำธำรณชนท�ำให้ข้อมลูข่ำวสำร

ด้ำนทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อมเข้ำถึงกลุม่คนทกุ Generation โดยเฉพำะกลุม่ 

Next Gen ซึ่งใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐำนได้สะดวกรวดเร็ว เกิดกำรสะท้อนแนวคิด

และมุมมองที่หลำกหลำย

ยุทธศำสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (ค่ำนิยม) 

ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 สผ. มุ่งมั่นกำรส่งมอบคุณค่ำด้วย Best Practice & Lesson & 

Innovation เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ “สร ้ำงสมดุลทรัพยำกรธรรมชำต ิ

และสิง่แวดล้อมอย่ำงยัง่ยนื ในปี 2580” จึงมกีำรด�ำเนินกำรต่อไปในอนำคต ดงัน้ี

 ประสำนและยกระดับควำมร ่วมมือเพื่อสร ้ำง Big Data  

ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อม น�ำไปสูก่ำรใช้ประโยชน์ในกำรสร้ำง

จิตส�ำนึกด้ำนสิ่งแวดล้อม ด้วยกำรพัฒนำ ONEP MOOC (Massive Open 

Online Courseware)

 ส่งเสริมกำรสร้ำง Mindset ของบุคลำกรให้มี Service Mind  

และขบัเคลือ่นกำรให้บรกิำรขององค์กำรสูผู่ร้บับรกิำรและผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยี 

ด้วยมำตรฐำนระดับ Service Excellence อย่ำงต่อเนื่อง

 ยกระดบักำรน�ำเทคโนโลยดีจิิทลัมำใช้ ในกำรท�ำงำน เพือ่กำรบรหิำร

จัดกำรทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อมอย่ำงยัง่ยนื ด้วยกำรพฒันำ ONEP 

Dashboard ที่บุคลำกรทุกระดับสำมำรถสร้ำง/เรียกดูข้อมูล/ใช้ข้อมูล  

ในกำรปฏิบัติงำนที่รับผิดชอบได้ด้วยตัวเอง

กำรด�ำเนินกำรต่อไปในอนำคตสู่ ONEP Plus
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วิสัยทัศน์

 องค์กรทีเ่ป็นเลศิด้ำนกำรประสำนและขบัเคลือ่นนโยบำยด้ำนแรงงำน

 1) ก�ำหนดนโยบำย เป้ำหมำย แปลงนโยบำยเป็นแนวทำงและแผนปฏิบัติรำชกำร เพื่อผลสัมฤทธิ์ของกระทรวงแรงงำน

 2) พัฒนำยุทธศำสตร์กำรบริหำรของกระทรวงแรงงำน จัดสรรและบริหำรทรัพยำกรของกระทรวงแรงงำนเพื่อให้เกิดกำรประหยัด คุ้มค่ำ 

      และมุ่งผลสัมฤทธิ์

 3) ก�ำกับ เร่งรัด ติดตำม และประเมินผล กำรตรวจรำชกำรกระทรวงและรับเรื่องรำวร้องทุกข์ รวมทั้งประสำนกำรปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำร 

    ในสังกัดกระทรวงแรงงำน

 4) พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรสื่อสำรประชำสัมพันธ์ กำรต่ำงประเทศและพัฒนำปรับปรุงกฎหมำยที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัย

 5) ส่งเสริมกำรวิเครำะห์ วิจัย ภำวะเศรษฐกิจแรงงำนและสังคม กำรพัฒนำค่ำจ้ำง และรำยได้ของประเทศ และงำนด้ำนกำรแรงงำน

 “BEST” (Belief เชื่อมั่นศรัทธำในองค์กร Effectiveness ท�ำงำนอย่ำงมุ่งผลสัมฤทธิ์ Strategy มียุทธศำสตร์ในกำรท�ำงำน Teamwork  

   ร่วมท�ำงำนเป็นทีมเชิงรุก)

พันธกิจ

ค่ำนิยม

 ส�ำนักงำนปลดักระทรวงแรงงำน (สป.รง) มพีนัธกิจส�ำคญัในกำรพฒันำยทุธศำสตร์และนโยบำยด้ำนแรงงำนของประเทศไทย รวมทัง้ขบัเคลือ่น

กำรด�ำเนินงำนและกำรให้บริกำรด้ำนแรงงำน จึงให้ควำมส�ำคัญต่อกระบวนกำรวำงแผนยุทธศำสตร์และกำรสื่อสำรเพื่อน�ำไปสู่กำรปฏิบัติ เพื่อผลักดัน 

พันธกิจให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย โดยกระบวนกำรวำงแผนยุทธศำสตร์ มีกำรค้นหำโอกำสในกำรพัฒนำองค์กร จำกกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง ควำมได้เปรียบ

เชงิยทุธศำสตร์ และประเดน็ควำมท้ำทำย มุง่เน้นกำรบริหำรรำชกำรแบบมส่ีวนร่วม ผนวกกับกำรมรีะบบกำรบรหิำรจัดกำรเครือข่ำยผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย 

(SCM) ท�ำให้สำมำรถค้นหำควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของผู้รับบริกำร/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียครอบคลุมทุกกลุ่ม ร่วมกับกำรใช้ระบบสำรสนเทศ 

เพือ่กำรบริหำร (MIS) เพือ่ก�ำหนดจุดยนืของแผนยทุธศำสตร์ (Strategic Positioning) ทีต่อบสนองภำรกิจทีซ่บัซ้อน หลำกหลำยให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์

ในปัจจุบันและอนำคต นอกจำกนี้ ยังมีแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลของ สป.รง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2563-2565) เพื่อให้มั่นใจว่ำบุคลำกร

ทกุระดับจะสำมำรถร่วมกันขบัเคลือ่นองค์กรบรรลตุำมวสิยัทศัน์ “องค์กรทีเ่ป็นเลศิด้ำนกำรประสำนและขบัเคลือ่นนโยบำยด้ำนแรงงำน” และบรรลวุสิยัทศัน์

ของกระทรวงแรงงำน “แรงงำนมีศักยภำพสูงและมีคุณภำพชีวิตที่ดี”

ส�านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
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กระบวนกำรวำงแผนยุทธศำสตร์  

แผนยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล

 ค�ำนึงถึงกำรควบคุมคุณภำพที่ส�ำคัญ โดยน�ำแนวคิด “PDCA 

Model” มำใช้เป็นกรอบในกระบวนกำรวำงแผนยุทธศำสตร์ เน้นกำรมี

ส่วนร่วมของบุคลำกรทุกระดับ น�ำระบบสำรสนเทศ เช่น ระบบศูนย์

ข้อมูลแรงงำนแห่งชำติ (NLIC) ระบบเตือนภัยด้ำนแรงงำน (LMWS)  

ระบบฐำนข้อมูลแรงงำนนอกระบบ มำเป็นเครื่องมือวิเครำะห์ ตรวจสอบ 

คำดกำรณ์สถำนกำรณ์ด้ำนแรงงำน ค้นหำควำมต้องกำรและควำมคำดหวงั

ของผู้รับบริกำร/ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย สอดคล้องกับควำมท้ำทำย “พฒันำ

ระบบคุม้ครองทำงสงัคมให้ครอบคลมุแรงงำนทกุกลุม่” และมคีวำมได้เปรียบ

เชงิยทุธศำสตร์ “ควำมเข้มแขง็ในกำรปฏิบตังิำนของบคุลำกรและเครือข่ำย

ด้ำนแรงงำนทั้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศ” ส่งผลให้เกิดนวัตกรรม 

อำทิ (ร่ำง) พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและคุ้มครอง

แรงงำนนอกระบบ พ.ศ. .... กำรส่งเสริมกำรจัดตั้งศูนย์ประสำนงำน 

และสนับสนุนเครือข ่ำยแรงงำนนอกระบบจังหวัดภำคประชำชน  

โดยน�ำปัจจัยดังกล่ำวมำก�ำหนดเป็นประเด็นยุทธศำสตร์ พร้อมทั้งก�ำหนด

ยุทธศำสตร์ที่สนับสนุนด้ำนบุคลำกรและกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร

ภำยในองค์กร เพื่อตอบสนองต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนยุทธศำสตร์ 

ที่ก�ำหนดไว้

 สป.รง ได้น�ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ภำระงำน สมรรถนะ 

และอตัรำก�ำลงัของ สป.รง แผนยทุธศำสตร์ สป.รง (พ.ศ. 2560 – 2564) 

ฉบับทบทวน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 และแผนปฏิบัติรำชกำร 

ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 - 2565) ของ สป.รง มำใช้เป็นข้อมูล 

ในกำรวิเครำะห์และจัดท�ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรบริหำร

ทรัพยำกรบุคคล พ.ศ. 2562 - 2565 และแผนปฏิบัติกำร 

ด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลของ สป.รง ฉบับที่ 4  

(พ.ศ. 2563 - 2565) เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำย “บริหำรทรัพยำกร

บคุคลอย่ำงมอือำชพีมุง่สูอ่งค์กรทีม่ขีดีสมรรถนะสงู และบคุลำกร 

มีคุณภำพชีวิตที่ดี” โดยมีแนวทำงกำรพัฒนำบุคลำกรทุกระดับ

อย่ำงต่อเน่ือง เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถของบุคลำกรให้ก้ำวทัน

กำรเปลี่ยนแปลง รองรับภำวะวิกฤติ และมีควำมคิดในเชิง

วเิครำะห์พร้อมแก้ไขปัญหำและควำมเปลีย่นแปลงทีม่คีวำมซบัซ้อน

มำกขึ้น และเป็นผู้มีศักยภำพในกำรขับเคลื่อนกำรด�ำเนินงำน 

ตำมแผนยทุธศำสตร์เพือ่ไปสูอ่งค์กรทีม่ศีกัยภำพสงูและตอบสนอง

ต่อบทบำทภำรกิจเชิงรุก 

กระบวนกำรวำงแผนยุทธศำสตร์ของส�ำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน

แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล พ.ศ. 2562 - 2565  

และแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลของ สป.รง ฉบับที่ 4 
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กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์สู่กำรปฏบิัติ

กำรก�ำกับ ติดตำม และประเมินผล

 กำรถ่ำยทอดแผนไปสูก่ำรปฏิบัต ิโดยกำรสร้ำงควำมรูค้วำมเข้ำใจ

เพือ่ให้บคุลำกรทกุระดบัเกิดกำรยอมรับและมีส่วนร่วม พร้อมทีจ่ะขบัเคลือ่น

แผนงำนภำยใต้ยุทธศำสตร์ให้บรรลุตำมเป้ำประสงค์ที่ตั้งไว้ และก�ำหนด

กลไกสนับสนุนให้เกิดควำมส�ำเร็จ ด้วยกำรสร้ำงกำรรับรู ้สร้ำงควำมเข้ำใจ

ผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ  ไม่ว่ำจะเป็นกำรประชมุทำงไกลผ่ำน VDO Conference 

ของหน่วยงำนในสงักัด สป.รง ทัง้ในส่วนกลำง ส่วนภูมภิำค และต่ำงประเทศ

กำรเผยแพร่แผนฯ ผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ เช่น เว็บไซต์กระทรวงแรงงำน  

กำรประชำสัมพันธ์เป้ำหมำยกำรด�ำเนินงำนผ่ำนสื่อโฆษณำภำยใน สป.รง 

บอร์ดประชำสัมพันธ์ สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook Twitter  

รวมถึงกำรก�ำหนดให้มกีำรด�ำเนินงำนในรูปแบบคณะกรรมกำร/คณะท�ำงำน 

กำรท�ำ MOU กำรก�ำหนดตัวชี้วัดที่เน้นผลลัพธ์ของกำรด�ำเนินงำน  

พร้อมทัง้กำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยตวัชีว้ดัผลกำรด�ำเนินงำนจำกระดบัองค์กร

ลงสู่ระดับบุคคล

 สป.รง มีกำรก�ำกับและติดตำมกำรด�ำเนินงำน 3 วิธีกำร 

ได้แก่ (1) กำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงแรงงำน

ทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ (2) กำรประชมุคณะกรรมกำรเร่งรัด

กำรเบิกจ่ำยงบประมำณเป็นประจ�ำทุกเดือน (3) กำรใช้เทคโนโลยี

สำรสนเทศเข้ำมำช่วยสนับสนุนกำรติดตำมผลกำรด�ำเนินงำน 

และ กำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ (ระบบเขียวเหลืองแดง) ซึ่งทั้ง 3 

วธีิกำร มกีำรจัดท�ำรำยงำนข้อเทจ็จรงิในกำรปฏิบติัรำชกำร ปัญหำต่ำง ๆ  

ให้ผู้บริหำรทรำบได้อย่ำงชัดเจน เพื่อทบทวนผลกำรด�ำเนินงำน 

ที่ไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยและปรับปรุงแก้ไขกำรปฏิบตังิำนให้เป็นไป

ตำมแผนที่ก�ำหนดไว้ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหำกำรปฏิบัติรำชกำร 

ให้มปีระสทิธิภำพและบรรลตุำมเป้ำหมำย และน�ำไปสูก่ำรประเมนิผล

กำรด�ำเนินงำน จำกกำรประเมนิปฏิบตังิำนตำมค�ำรับรองกำรปฏิบตัิ

รำชกำร ตัวชี้วัดรำยบุคคล และผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ 

ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมำวิเครำะห์ คำดกำรณ์ผล 

กำรด�ำเนินงำน และปรับปรุงประสิทธิผลกระบวนกำรปฏิบัติงำน

กำรสื่อสำร ถ่ำยทอด และขับเคลื่อนแผนของ สป.รง. 

กำรก�ำกับ ติดตำม และประเมินผลของ สป.รง. 
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ควำมคล่องตัวในกำรปรับแผนให้ทันต่อสถำนกำรณ์

 สป.รง มีกำรปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติงำนประจ�ำปีใน 3 ลักษณะ ได้แก่ 1) 

กรณีที่ประเทศไทยหรือเฉพำะ บำงพื้นที่เกิดสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน เช่น โรคระบำด

รนุแรง (Covid-19) ภัยธรรมชำติวกิฤตเศรษฐกิจ 2) กรณีแก้ไขปัญหำกำรด�ำเนินงำน

ที่ไม่สำมำรถเป็นไปตำมแผน 3) กรณีมีงบประมำณเหลือจ่ำย โดยได้ก�ำหนดวิธีกำร

ขอปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติงำนประจ�ำปีอย่ำงชัดเจนและเป็นระบบ อีกทั้งได้จัดท�ำ

แผนบริหำรควำมต่อเนื่อง (BCP) สป.รง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) เพื่อเตรียม

ควำมพร้อมในกำรบริหำรรำชกำรและให้บริกำรประชำชนในสภำวะวิกฤต  

(รองรับสถำนกำรณ์กำรระบำดของ COVID-19 โดยปรบัเปลีย่นแผนกำรด�ำเนินกำร

ให้มุ ่งเน้นกำรน�ำระบบบริกำรอิเล็กทรอนิกส์ (e-service) รวมทั้งเทคโนโลยี

สำรสนเทศมำใช้ ในกำรบริหำรงำนและให้บริกำรด้วย

แผนบริหำรควำมต่อเนื่อง (BCP) สป.รง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)
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กระบวนกำรสร้ำงนวัตกรรมองค์กร

กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เปิดใจ สร้ำงสรรค์ สู่นวัตกรรมภำครัฐด้ำนแรงงำน

 กำรสร้ำงนวตักรรมกำรท�ำงำนด้วยกำรสร้ำงบรรยำกำศทีเ่อือ้ต่อกำรสร้ำง

นวัตกรรม ตั้งแต่ระบบกำรน�ำองค์กำร ผู้บริหำรให้ควำมส�ำคัญต่อกำรรับฟัง 

ควำมคดิเห็นของบคุลำกรทกุระดบั ระบบกำรพฒันำบคุลำกรทีส่่งเสรมิกระบวนกำรคดิ

เชงิออกแบบ (Design Thinking) ระบบกำรประเมนิผล กำรวเิครำะห์ผลกำรด�ำเนินงำน 

เพื่อน�ำมำประมวลปัญหำ อุปสรรค และวิธีกำรแก้ปัญหำ ทั้งจำกภำยในหน่วยงำน 

เช่น รำยงำนผลกำรตรวจรำชกำร และระบบเขยีวเหลอืงแดง และภำยนอกหน่วยงำน 

รวมทั้งกำรส�ำรวจควำมพึงพอใจทั้งผู้รับบริกำรภำยในและภำยนอก จึงน�ำไปสู่

นวัตกรรมกำรพัฒนำกระบวนกำรบริหำรจัดกำรและงำนบริกำรด้ำนแรงงำน 

เช่น กำรยกร่ำง พ.ร.บ. ส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและคุ้มครองแรงงำนนอก

ระบบ พ.ศ. .... กำรพัฒนำ “ระบบศูนย์บริกำรประชำชนกระทรวงแรงงำน”  

โดยเพิม่ช่องทำงให้ประชำชนสำมำรถค้นหำ/ตดิตำมสถำนะกำรรับบรกิำร “ร้องเรยีน 

ร้องทุกข์” ด้วยตนเองในรูปแบบ Real time ผ่ำนเว็บไซต์ gcs.mol.go.th  

และกำรสแกน QR Code จำกใบรับบริกำร ซึ่งระบบรองรับกำรใช้งำนทั้งจำก 

เครื่องคอมพิวเตอร์และสมำร์ทโฟน กำรพัฒนำระบบรับเร่ืองร้องทุกข์และติดตำม

สิทธิประโยชน์แรงงำนไทยที่เดินทำงไปท�ำงำนต่ำงประเทศ และกำรพัฒนำ 

ระบบกำรให้บริกำรของส�ำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน (e – Service) 
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 จัดตั้งศูนย์บัญชำกำรป้องกันกำรค้ำมนุษย์ด้ำนแรงงำน เป็นกลไก

ส�ำคัญในกำรก�ำหนดนโยบำยและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติกำรป้องกันและแก้ไข

ปัญหำกำรค้ำมนุษย์ด้ำนแรงงำน ผ่ำนคณะกรรมกำรระดับต่ำง ๆ ภำยใต ้

ควำมร่วมมอืจำกหน่วยงำนในสงักัดกระทรวงแรงงำน และภำคส่วนทีเ่ก่ียวข้อง

ทั้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศ เพื่อให้แรงงำนทุกสัญชำติได้รับกำรดูแล 

คุ้มครอง ช่วยเหลือ มีคุณภำพชีวิตที่ดี ได้รับสิทธิตำมกฎหมำยและมำตรฐำน

สำกล อำทิ กำรปรับปรุงระบบกำรน�ำเข้ำแรงงำนต่ำงด้ำวตำมระบบ MoU 

(กัมพชูำ ลำว เมยีนมำ) ตรวจบรูณำกำรคุม้ครองแรงงำนในสถำนประกอบกิจกำร

กลุ ่มเสี่ยง แรงงำนในกิจกำรประมงทะเล และเรียกร้องสิทธิประโยชน ์

ตำมกฎหมำยคุ้มครองแรงงำน ท�ำให้แรงงำนต่ำงด้ำวในกิจกำรประมงทะเล 

ได้รับสิทธิประโยชน์จำกกองทุนเงินทดแทน อีกทั้งมีควำมร่วมมือทำงวิชำกำร

กับกระทรวงแรงงำน สหรัฐอเมรกิำ ภำยใต้ ATLAS Project เพือ่ร่วมกันพฒันำ

กฎหมำย แนวทำงกำรบังคับใช้กฎหมำยและกำรประสำนงำนหน่วยงำน

คุ้มครองทำงสังคม

กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรบงัคบัใช้แรงงำน และกำรค้ำมนุษย์ด้ำนแรงงำน

ผลงำนที่โดดเด่นจำกกำรน�ำแผนไปสู่กำรปฏิบัติ

กำรป้องกันและแก้ ไขปัญหำกำรบังคับใช้แรงงำน กำรค้ำมนุษย์ด้ำนแรงงำน  

และปัญหำด้ำนแรงงำนในภำคประมงอย่ำงต่อเนื่อง
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 ในปี 2563 แรงงำนไทยในต่ำงประเทศที่ได้รับกำรคุ้มครองสิทธิประโยชน์ จ�ำนวน 483,496 คน 

และสำมำรถตดิตำมเงินสทิธิประโยชน์ตำมกฎหมำยให้กับแรงงำนไทยที่ไปท�ำงำนในต่ำงประเทศ 136.9 ล้ำนบำท 

และได้พัฒนำ ระบบบริหำรจัดกำรรับเรื่องร้องทุกข์และติดตำมสิทธิประโยชน์แรงงำนไทยที่เดินทำง

ไปท�ำงำนต่ำงประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรท�ำงำน และอ�ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ ใช้บริกำร 

และเจ้ำหน้ำที ่สำมำรถประสำนงำน จดัส่ง และบริหำรจัดกำรข้อมลูได้อย่ำงเป็นระบบ และระบบตอบข้อมลู

สิทธิประโยชน์แรงงำนไทยในต่ำงประเทศแบบอัตโนมัติ Chat bot “น้องสิทธิ” เพื่อเพิ่มช่องทำง 

กำรสือ่สำรให้แก่ประชำชนและเจ้ำหน้ำที่ให้สำมำรถเข้ำถึงข้อมลูได้ตลอดเวลำ ช่วยลดค่ำใช้จ่ำย ลดภำระงำน 

และน�ำข้อมูลค�ำถำมมำวิเครำะห์เพื่อพัฒนำงำนบริกำรต่อไป

 สป.รง ได้พฒันำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสือ่สำร เพือ่ใช้ ในกำรบริหำรงำนและกำรบรกิำรของหน่วยงำนในสงักัดกระทรวงแรงงำนมำอย่ำงต่อเน่ือง 

โดยระบบที่ส�ำคัญ อำทิ ระบบศูนย์ข้อมูลแรงงำนแห่งชำติ (NLIC) ซึ่งเป็นฐำนข้อมูลด้ำนแรงงำนซึ่งเชื่อมโยงข้อมูลจำกหน่วยงำนภำยในกระทรวงแรงงำน 

และหน่วยงำนภำยนอก ระบบวิเครำะห์ข้อมูลขนำดใหญ่ด้ำนแรงงำน (Labour Big Data Analytics) เพื่อพัฒนำ Big Data Platform ส�ำหรับวิเครำะห์ 

และใช้ประโยชน์จำกข้อมูลขนำดใหญ่ ในกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลตลำดแรงงำน สถำนกำรณ์ตลำดแรงงำนและกำรคำดกำรณ์ อุปสงค์อุปทำนตลำดแรงงำน 

ของจังหวดั กลุม่จังหวดัและประเทศ เพือ่ให้หน่วยงำนในสงักัดกระทรวงแรงงำนและหน่วยงำนทีเ่ก่ียวข้องไปใช้ในกำรวำงแผนเชงินโยบำยแก้ไขปัญหำด้ำนแรงงำน ผลติ

และพัฒนำก�ำลังคนในระดับพื้นที่ให้สอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำภำคและประเทศ 

กำรให้ควำมช่วยเหลอืคุ้มครองคุณภำพชีวิตแรงงำนไทยในต่ำงประเทศ

กำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร

ระบบศูนย์ข้อมูลแรงงำนแห่งชำติ (NLIC)

Chat bot “น้องสิทธิ”
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 สป.รง เป็นหน่วยงำนหลกัของกระทรวงแรงงำนในกำรด�ำเนินงำนส่งเสรมิ คุม้ครอง และพฒันำแรงงำนนอกระบบ ร่วมกับหลำยหน่วยงำนทัง้ภำครัฐ 

ภำคเอกชน ภำคประชำสังคม และภำคประชำชน ผ่ำนกลไกกำรขับเคลื่อนที่เชื่อมโยงกันอย่ำงบูรณำกำรตั้งแต่ระดับนโยบำยถึงระดับพื้นที่ ในรูปแบบ

คณะกรรมกำรระดับต่ำง ๆ ร่วมกับเครือข่ำยแรงงำนนอกระบบทั้งส่วนกลำง จังหวัด และกลุ่มอำชีพ โดยในปี 2563 แรงงำนนอกระบบ (แรงงำนอิสระ) 

ได้รับกำรส่งเสริม คุ้มครอง และพัฒนำ จ�ำนวน 8,329,562 คน

กลไกกำรขบัเคลือ่นทีเ่ชือ่มโยงกันอย่ำงบรูณำกำรตัง้แต่ระดบันโยบำยถึงระดับพืน้ที่

ยกระดับคุณภำพชีวิตของแรงงำนนอกระบบ
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 ป้องกัน ปรำบปรำม สืบสวนสอบสวน และด�ำเนินคดีพิเศษอย่ำงมีประสิทธิภำพ ด้วยควำมเป็นธรรม

 เกียรตศิกัดิ ์ (Dignity) หมำยถึง มคีวำมภำคภูมใิจ มศีกัดิศ์รี มศีรทัธำต่อองค์กร ด�ำรงตนอย่ำงมเีกียรตแิละมศีกัดิศ์ร ี เหมำะสม มวีนัิยในตนเองมคีวำมรกัสำมคัคี 

ต่อองค์กำรและเพื่อนร่วมงำน

 เชี่ยวชำญ (Speciality) หมำยถึง มีควำมรู้ควำมสำมำรถ และควำมเชี่ยวชำญอันเกิดจำกกำรสั่งสมประสบกำรณ์ในกำรท�ำงำนจนเป็นทียอมรับของบุคลำกร

ทั้งภำยในภำยนอก

 ซือ่สัตย์ (Integrity) หมำยถึง มคีณุธรรม จรยิธรรม ซือ่สตัย์ สจุรติ ต่อตนเองและผู้อืน่กำรยดึหลกัธรรมำภิบำลในกำรปฏิบตังิำนยดึมัน่และปฏิบตัติำมเศรษฐกิจพอเพยีง

 เกียรติศักดิ์ เชี่ยวชำญ ซื่อสัตย์ (DSI)

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

ค่ำนิยม

 เป็นองค์กำรหลักในกำรบังคับใช้กฎหมำยกับอำชญำกรรมพิเศษตำมมำตรฐำนสำกล

กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
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 กำรเปลีย่นแปลงของเศรษฐกิจ สงัคม สิง่แวดล้อม เทคโนโลยดีจิิทลั 

ทั้งภำยในและภำยนอกประเทศมีผลต่อรูปแบบอำชญำกรรม ที่มีลักษณะ 

เป็นองค์กรอำชญำกรรมไร้พรมแดน ควำมท้ำทำยเชงิยทุธศำสตร์ ทีป่ระชำชน

มุ่งหวังให้มีองค์กรบังคับใช้กฎหมำยที่สำมำรถจัดกำรองค์กรอำชญำกรรม

ขนำดใหญ่ ยุ่งยำก ซับซ้อนได้อย่ำงเด็ดขำด กำรสอบสวนที่มีมำตรฐำน 

รวดเร็วเป็นธรรม ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่หลักนิติวิทยำศำสตร์เป็นเครื่องมือ 

ใน กำรรวบรวมยำนหลักฐำนพยำนส�ำคัญ มีฐำนข้อมูล เครื่องมือ IT  

ที่ทันสมัย กำรท�ำงำนมีคุณธรรมโปร่งใส ตรวจสอบได้ สร้ำงควำมเชื่อมั่น 

ของสำธำรณชนในมติขิองคณุภำพ และมำตรำฐำน ทีเ่ท่ำเทยีมกับหน่วยบงัคบั

ใช้กฎหมำยในระดับสำกล รวมทั้งในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัส 

COVID 19 เป็นควำมท้ำทำย ในกำรพัฒนำสมรรถนะขีดควำมสำมำรถ 

เพื่อให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ มีควำมพร้อม  

รองรับสภำวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงต่อเน่ืองและมีประสิทธิภำพ  

เกิดประสทิธิผล โดยพฒันำระบบงำนสบืสวนสอบสวน สร้ำงบคุลำกรมอือำชพี 

พัฒนำนวัตกรรม เทคโนโลยี บูรณำกำรควำมร่วมมือกับทุกภำคส่วน  

และพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรองค ์กำรตำมหลักธรรมำภิบำล  

เพื่อขับเคลื่อนภำรกิจในกำรป้องกันและปรำบปรำมอำชญำกรรมพิเศษ  

ให้บรรลุตำมเป้ำหมำยขององค์กำร และบรรลุวิสัยทัศน์ ในกำรเป็น 

องค ์กำรหลักในกำรบังคับใช ้กฎหมำยกับอำชญำกรรมพิ เศษตำม 

มำตรฐำนสำกล
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ปัจจัยน�ำเข้ำที่มีคุณภำพ น�ำไปสู่กำรจัดท�ำยุทธศำสตร์ที่เป็นเลิศ

 กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ ให้ควำมส�ำคัญในกระบวนกำรวิเครำะห ์

และจัดท�ำยุทธศำสตร์ โดยมีปัจจัยน�ำเข้ำที่มีคุณภำพ ทั้งเชิงกว้ำงและเชิงลึก 

ครอบคลมุ ครบถ้วน หลำกหลำย ใช้ตวัแบบกระบวนกำรทีส่อดคล้องและเหมำะสม 

ได้แก่ SWOT SIPOC Model และ Scenario Planning เป็นกรอบกำรวิเครำะห์ 

วำงแผนอนำคต โดยใช้ข้อมูลสถิติที่เก่ียวข้อง และข้อมูลจำกระบบสำรสนเทศ 

เชิงพื้นที่ สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำร (Case Intelligence : CI) ข้อมูล

น�ำเข้ำจำกกำรวิเครำะห์เชิงยุทธศำสตร์ ได้แก่ ควำมคำดหวังของผู้รับบริกำร 

ประเด็นกำรแข่งขัน กำรเปลี่ยนแปลง ข้อมูลสถิติคดีพิเศษ ควำมเชื่อมั่น  

ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร และเข้ำมำมีส่วนร่วมของภำคีเครือข่ำยทุกภำคส่วน 

ร่วมก�ำหนดทิศทำง กลยุทธ์ โครงกำรที่ส�ำคัญ และมีผู้เชี่ยวชำญเป็นที่ปรึกษำ  

น�ำไปสู่กำรจัดท�ำยุทธศำสตร์ที่ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

ควำมท้ำทำยเชิงยุทธศำสตร์ และสภำวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง โดยมีแผนพัฒนำ

ดิจิทัลกรมสอบสวนคดีพิเศษ และแผนกลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล  

ที่มุ่งเน้นกำรสร้ำงนวัตกร พัฒนำนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรป้องกัน 

และปรำบปรำมกำรสบืสวนสอบสวนคดพีเิศษ สำมำรถบรรลเุป้ำหมำยขององค์กำร  

สร้ำงควำมเชื่อมั่นแก่สำธำรณชนในกำรด�ำเนินงำนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
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กระบวนกำรถ่ำยทอดยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นระบบ

นวัตกรรมกำรติดตำมและประเมินผลงำนคดีด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

 กระบวนกำรแปลงแผนยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัติ เชื่อมโยง

แผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 3 ปี เป็นแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี  

แผนพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศ แผนพัฒนำบุคลำกร โดยผู้บริหำร

ให้ควำมส�ำคญักับกำรสือ่สำรและถ่ำยทอดเป้ำประสงค์ ทศิทำงองค์กร

กับบุคลำกรภำยใน โดยก�ำหนดเป็นตัวชี้วัดหลักลงระดับหัวหน้ำ 

หน่วยงำน บุคคล และเชื่อมโยงกับระบบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติ

รำชกำรด้วยระบบ สำรสนเทศทรัพยำกรบคุคล DPIS ผ่ำนกำรก�ำกับดแูล

และกำรติดตำม ทั้งรำยเดือน รำยไตรมำส รำย 6 เดือน  

และรำยปี และกับบุคคลภำยนอก ภำคคีเครือข่ำยสร้ำงกำรรับรู้  

ควำมเข้ำใจ ยุทธศำสตร์ เป้ำหมำยสูงสุด เข้ำมำเป็นหุ้นส่วน 

ในกำรขับเคลื่อนภำรกิจป้องกันกำรเกิดอำชญำกรรมคดีพิเศษ

 เมื่อมีกำรถ่ำยทอดตัวชี้วัดลงสู่หน่วยงำนและบุคคล  

จะมีกำรจัดเก็บข้อมูลลงในระบบสำรสนเทศทรัพยำกรบุคคล 

DPIS โดยก�ำหนดควำมรับผิดชอบในกำรรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำน

ด้ำนคดี ในระบบบริหำรคดีพิเศษ แล้วจะมีกำรน�ำข ้อมูล 

ไปวิเครำะห์ แสดงผลในระบบรำยงำนส�ำหรับผู ้บริหำร 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ (Case Intelligent : CI) เพื่อให้ผู้บริหำร

ใช้ ในกำรวิเครำะห์แนวโน้มอำชญำกรรมที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่

ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เพื่อให้สำมำรถด�ำเนินกำรสืบสวน

สอบสวนในเชิงรุก และสำมำรถป้องกันกำรเกิดอำชญำกรรม

พิเศษได้อย่ำงรวดเร็ว ตลอดจนใช้ ในกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำ

ของตัวชี้วัดตำมเป้ำหมำยองค์กรที่ก�ำหนดไว้ เช่น คดีพิเศษ 

ทีแ่ล้วสอบสวนแล้วเสร็จ มลูค่ำทรัพย์สนิทีส่ำมำรถปกป้อง รกัษำ 

เรียกคืนให้แก่รัฐ เอกชน และประชำชน รวมถึงกำรจัดสรร

ทรัพยำกรสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ 
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กำรปรับแผนที่ทันต่อสถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลง

 ภำยใต้สถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อเป้ำหมำยกำรด�ำเนินงำนของกรมสอบสวนคดีพิเศษที่เกิดขึ้น เช่น สถำนกำรณ์กำร 

แพร่ระบำดของเชื้อไวรัส COVID–19 กรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับมอบหมำยจำกรัฐบำล และกระทรวงยุติธรรม จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติกำรพิเศษ (เฉพำะกิจ) 

โดยศูนย์ป้องกันปรำบปรำมอำชญำกรรมพิเศษ ในช่วงกำรระบำดระลอกที่ 1 ด�ำเนินมำตรกำรเชิงรุก เฝ้ำระวัง ติดตำม วิเครำะห์สถำนกำรณ์  

และอำชญำกรรมทีเ่ก่ียวข้องกับสนิค้ำอปุโภคบริโภคของประชำชน ทีอ่ำจจะมผู้ีฉวยโอกำสกระท�ำควำมผิดอนัเป็นกำรซ�ำ้เตมิประชำชน ในส่วนกำรปฏิบตัิ

ของกรม มีกำรปรับรูปแบบกำรสืบสวนสอบแบบ New Normal มีกำรจัดท�ำ QA Code นัดหมำยล่วงหน้ำเพื่อลดกำรพักรอในกำรให้ปำกค�ำของพยำน

และผู้เสียหำยในคดีพิเศษ กำรบันทึกข้อมูลถ้อยค�ำพยำนผ่ำนระบบ online เพื่อลดระยะเวลำกำรให้ถ้อยค�ำของพยำนต่อพนักงำนสอบสวน   

มีงำนวิจัยแนวทำงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรสืบสวนสอบสวนในยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal ) และกำรป้องกันกำรเกิดอำชญำกรรมคดีพิเศษ 

ในระดับพื้นที่ ได้ปรับรูปแบบกำรด�ำเนินกำรผ่ำนโครงกำร Smiling Eyes Smiling Heart ผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ และระบบกำรประชุมสัมมนำ 

ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่สอดคล้องกับยุค New Normal ให้ควำมรู้สึก “เรำห่วงใย แม้ห่ำงไกลแต่เรำไม่ห่ำงกัน” เพื่อให้ควำมรู้แก่ภำคประชำชน  

เผยแพร่ ประชำสมัพนัธ์ควำมรู้และกระตุ้นให้ภำคประชำชนมคีวำมตืน่ตวั รูเ้ท่ำทนัอำชญำกรรมทีอ่ำจจะเกิดขึน้ รวมถึงกำรด�ำเนินงำน ด้ำนกำรมส่ีวนร่วม 

ในกำรป้องกัน เฝ้ำระวังอำชญำกรรมในพื้นที่ได้อย่ำงต่อเนื่อง 
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ผลงำนโดดเด่น

 จำกกำรด�ำเนินกำรของกระบวนกำรจัดท�ำแผนยทุธศำสตร์ กำรแปลงแผนยทุธศำสตร์ไปสูก่ำรปฏิบตั ิท�ำให้เกิดผลลพัธ์ทีส่�ำคญั ทัง้งำนด้ำนคดพีเิศษ 

กำรพฒันำนวตักรรม กำรพฒันำเทคโนโลย ีทีเ่พิม่ประสทิธิภำพกำรท�ำงำน กำรพฒันำระบบรำชกำรทีต่อบสนองผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยี ให้มลีกัษณะทีเ่ป็นองค์กำร

ทีมี่สมรรถนะสงู และสนับสนุนกำรขบัเคลือ่นภำรกิจให้บรรลตุำมเป้ำหมำยขององค์กำรได้ บงัคบัใช้กฎหมำยด้วยควำมเป็นธรรม เสมอภำค ไม่เลือกปฏิบติั 

สร้ำงควำมเชื่อมั่นของสำธำรณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ และกระบวนกำรยุติธรรม ซึ่งจะเป็นส่วนส�ำคัญในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ  

และแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติที่เกี่ยวข้องให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำยที่ได้ก�ำหนดไว้

  ด้วยภำรกิจที่ต้องสืบสวนสอบสวนอำชญำกรรมคดีพิเศษ มีลักษณะ 

เป็นองค์กรอำชญำกรรมมีควำมสลบัซบัซ้อน และข้อมูลสำรสนเทศจำกระบบบรหิำร

คดพีเิศษ และระบบ Case Intelligent : CI พบว่ำในแต่ละคดพีเิศษ จะมพียำนบคุคล 

พยำนเอกสำร และพยำนหลักฐำนดิจิทัล จ�ำนวนมำก ซึ่งพยำนเหล่ำนี้กระจำยอยู่

ในพืน้ทีต่่ำง ๆ  ของประเทศไทย ส่งผลให้กำรรวบรวมพยำนหลกัฐำนต้องใช้ระยะเวลำ 

อีกทั้งสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ท�ำให้กำรเดินทำง 

เพื่อไปสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ โดยเฉพำะกำรสอบปำกค�ำผู้เสียหำย มีข้อจ�ำกัด 

กรมสอบสวนคดีพิเศษจึงแนวคิดกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรกำรสืบสวน

สอบสวนคดีพเิศษด้วยเทคโนโลยดีจิิทลัมำใช้ โดยประชำชนผู้เสยีหำยในคดจีะได้รบั 

QR-Code และ URL เพือ่เข้ำถึง E-Form เพือ่ลงทะเบยีน พร้อมตอบค�ำถำมเบือ้งต้น

ตำมที่พนักงำนสอบสวนคดีพิเศษก�ำหนด พร้อมนัดหมำยวัน-เวลำให้ถ้อยค�ำ  

ผ่ำนระบบไปยังพนักงำนสอบสวนคดีพิเศษ โดยระบบจะน�ำข้อมูลกำรลงทะเบียน

ของผู้เสยีหำยมำประมวลผล และเชือ่มโยงข้อมลูทีเ่ก่ียวข้องจำกระบบสำรสนเทศต่ำง ๆ 

รวมทัง้หน่วยงำนภำยนอก ส่งผลให้ลดขัน้ตอน ระยะเวลำในกำรท�ำงำนลดค่ำใช้จ่ำย

ของประชำชนในกำรเดนิทำงมำตดิต่อทีก่รมสอบสวนคดพีเิศษ สำมำรถประมวลผล

ข้อมูลเพื่อประกอบกำรสืบสวนสอบสวนได้อย่ำงถูกต้อง รวดเร็ว ส่งผลให้จ�ำนวน

คดพีเิศษทีแ่ล้วเสรจ็ในปี พ.ศ. 2562 –2564 มำกกว่ำคดพีเิศษทีรั่บไว้ในช่วงเวลำเดยีวกัน

เป็นกำรบังคับใช้กฎหมำยให้เกิดควำมเป็นธรรมให้กับประชำชนได้อย่ำงทั่วถึง 

มำกยิ่งขึ้นอีกด้วย

จำกแผนยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัติด้ำนคดี “ระบบบริหำรจัดกำรกำรสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ

ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล” ที่เป็นเลิศ 
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 ตรำดเมืองมั่งคั่ง ชุมชนมั่นคง ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

 1) พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพเศรษฐกิจ ภำคกำรเกษตร กำรค้ำ กำรท่องเที่ยวให้เข้มแข็ง ครบวงจร และเติบโตอย่ำงยั่งยืน

 2) ยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชนให้มีคุณภำพชีวิตที่ดี

 3) เสริมสร้ำงควำมมั่นคงของทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้มีควำมอุดมสมบูรณ์ เกิดประโยชน์แก่พื้นที่อย่ำงยั่งยืน

 4) เสริมสร้ำงและรักษำควำมมั่นคง ควำมสงบเรียบร้อยภำยในและตำมแนวชำยแดน พร้อมทั้งสร้ำงสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้ำน

 5) พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐและบริกำรให้มีคุณภำพและมีประสิทธิภำพตำมหลักธรรมำภิบำล

 กล้ำท�ำสิ่งที่ถูกต้อง สนองคุณแผ่นดิน กินอยู่อย่ำงพอเพียง ท�ำงำนเคียงข้ำงประชำชน

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

ค่ำนิยม

 จังหวัดตรำด จัดท�ำยุทธศำสตร์ซึ่งมีกำรก�ำหนดทิศทำงขององค์กรผ่ำนกลไกกำรมีส่วนร่วมกำรจัดท�ำแผนพัฒนำจังหวัดที่มีควำมเชื่อมโยง 

จำกล่ำงสู่บน (Bottom up) และจำกบนลงล่ำง (Top Down) โดยขับเคลื่อนงำนทั้งแนวรำบ ผ่ำนกลไกกำรมีส่วนร่วมของภำคีเครือข่ำยทุกภำคส่วน  

เพือ่ให้ได้มำซึง่ปัญหำและควำมต้องกำรของประชำชนครอบคลมุทกุพืน้ที ่และแนวดิง่ ขบัเคลือ่นงำนและบรูณำกำรกำรท�ำงำนร่วมกันของหน่วยงำนในพืน้ที่

ครอบคลุม 4 มิติ ทั้งด้ำนเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อม และควำมมั่นคง ผ่ำนกลไกของคณะกรรมกำรบริหำรงำนจังหวัดแบบบูรณำกำร 

ซึ่งได้ร่วมกันวิเครำะห์และพิจำรณำน�ำไปสู่กำรก�ำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำ ประเด็นกำรพัฒนำ แนวทำงกำรพัฒนำ ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย แผนงำน 

และโครงกำรระยะยำวและระยะสั้น รวมทั้งถ่ำยทอดไปสู่กำรปฏิบัติโดยมอบหมำยหน่วยงำนรับผิดชอบตำมพันธกิจและประเด็นกำรพัฒนำ ตลอดจน 

สร้ำงกำรรับรู้ ควำมเข้ำใจ ผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำรต่ำง ๆ ก�ำหนดแนวทำงในกำรก�ำกับ ดูแล ติดตำมกำรด�ำเนินงำนให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย  

โดยได้ก�ำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำจังหวัดภำยใต้แผนพัฒนำจังหวัด ที่ตอบสนองควำมท้ำทำยและควำมได้เปรียบเชิงยุทธศำสตร์ของพื้นที่  

ว่ำ “ตรำดเมืองมั่งคั่ง ชุมชนมั่นคง ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน”

จงัหวดัตราด
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กระบวนกำรจัดท�ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัด

 จังหวัดตรำด มีกระบวนกำรจัดท�ำยุทธศำสตร์ โดยให้ควำมส�ำคัญกับ 

กำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน ทั้งภำคประชำชน เอกชน ประชำสังคม 

ในกำรร่วมกันพิจำรณำจุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส อุปสรรค และก�ำหนดออกมำ 

เป็นวิสัยทัศน์ และประเด็นยุทธศำสตร์ต่ำง ๆ ผ่ำนกำรเชื่อมโยงจำกล่ำงสู่บน  

(Bottom Up) และด�ำเนินกำรในรูปแบบบนลงล่ำง (Top Down) โดยน�ำ 

แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ทิศทำง 

กำรพัฒนำภำคตะวันออก ยุทธศำสตร์รำยสำขำ นโยบำยรัฐบำล ข้อสั่งกำร 

ของนำยกรัฐมนตรี แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัดภำคตะวันออก 2 มำเป็นกรอบก�ำหนด

ทศิทำงในพืน้ที่ให้สอดคล้องเชือ่มโยงกับปัญหำควำมต้องกำรของประชำชนในพืน้ที่ 

ซึ่งได้กรอบยุทธศำสตร์ที่ทุกภำคส่วนจะต้องน�ำไปปฏิบัติ ได้แก่ ยุทธศำสตร์ที่ 1 

กำรพัฒนำควำมมั่งคั่งทำงเศรษฐกิจจำกฐำนกำรท่องเที่ยว กำรเกษตรครบวงจร 

กำรบริกำร และกำรค้ำชำยแดนเชื่อมโยงกับอำเซียนและนำนำชำติที่เติบโต  

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคง ควำมสงบ

เรยีบร้อย และชมุชนเข้มแขง็ด้วยหลกัปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพยีง ยทุธศำสตร์ที ่3 

กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้มีควำมอุดมสมบูรณ์  

และใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน ซึ่งจังหวัดได้จัดระบบควบคุม ได้แก่ กำรติดตำมผล

กำรปฏิบัติรำชกำร และกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์
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กำรสื่อสำรเพื่อน�ำไปสู่กำรปฏิบัติ

 จังหวัดตรำด มีกำรสื่อสำรแผนพัฒนำจังหวัดตรำด 

ที่เกิดจำกกำรบูรณำกำรทุกภำคส่วน (ภำคประชำชน ภำคเอกชน 

ภำคประชำสงัคม และภำครำชกำร) ไปสูก่ำรปฏิบตัติำมแผนปฏิบตัิ

รำชกำรประจ�ำปี โดยกำรสื่อสำรและถ่ำยทอดจำกผู้บริหำร  

ไปสู ่ผู ้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระดับส่วนรำชกำร  

และระดับบุคคล ในรูปแบบเป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร  

และมีกำรสื่อสำรทั้งทำงเดียวและสองทำง เช่น กำรประชุม  

กำรจัดกิจกรรม หนังสอืรำชกำร กำรแถลงข่ำว กำรออกหน่วยเคลือ่นที่ 

เว็บไซต์ www.trat.go.th สื่อ Social Media และระบบ 

กำรประเมินผลตัวชี้วัดบุคคล เพื่อให้มั่นใจว่ำทุกภำคส่วนเข้ำใจ

ยุทธศำสตร์จังหวัดและสำมำรถน�ำไปปฏิบัติงำนให้เป ็นไป 

ในทิศทำงเดียวกัน ส่งผลให้ทุกภำคส่วนดังที่กล่ำวมำข้ำงต้น

สำมำรถขับเคลื่อนกำรพัฒนำสู่เป้ำหมำย “ตรำดเมืองมั่งคั่ง 

ชุมชนมั่นคง ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน”
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กระบวนกำรติดตำม

 จังหวดัตรำด มรีะบบกำรปรับแผนพฒันำจังหวดัและแผนปฏิบตัริำชกำร 2 ระบบ ได้แก่ 1) กำรทบทวนประจ�ำปี ทกุปี ด�ำเนินกำร 

ตำมวงจร PDCA และมกีำรตดิตำมผลกำรด�ำเนินโครงกำร โดยกำรตดิตำมในกำรประชมุกรมกำรจังหวดั และกำรประชมุเร่งรดัตดิตำม 

กำรใช้จ่ำยงบประมำณเป็นประจ�ำทกุเดอืน 2) กำรปรบัแผนฯ หลงัจำกที่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณประจ�ำปี เพือ่ให้ทนัต่อกำรเปลีย่นแปลง 

และทนัต่อสถำนกำรณ์ เน่ืองจำกกระบวนกำรจัดท�ำแผนฯ เป็นกำรจัดท�ำล่วงหน้ำ 2 ปีงบประมำณ ในสภำวะแวดล้อม ณ ห้วงเวลำน้ัน ดงัน้ัน  

ในปีที่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ ควำมจ�ำเป็น/ ควำมเร่งด่วน/ ควำมต้องกำร กำรแก้ไขปัญหำ อำจเปลีย่นแปลงไปตำมสถำนกำรณ์ปัจจุบนั  

หรือกรณีเกิดเหตุกำรณ์ฉกุเฉนิทีจ่�ำเป็นต้องแก้ไขปัญหำในพืน้ที ่ จึงมกีระบวนกำรปรับแผนฯ โดยน�ำโครงกำรส�ำรองตำมแผนปฏิบตัริำชกำร  

(ระยะ 1 ปี) ทีจ่�ำเป็นเร่งด่วนและต้องแก้ไขปัญหำในสภำพแวดล้อมปัจจบัุน ปรบัเปลีย่นมำด�ำเนินกำรก่อน

 มีแนวทำงในกำรตรวจตดิตำม โดยระบบตดิตำมประเมนิผลแผนงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบติัรำชกำรประจ�ำปีของจังหวดัและกลุม่จังหวดั 

(PADME) ระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ซึ่งมีกำรเผยแพร่รำยงำนสรุปผลกำรด�ำเนินงำนผ่ำนเว็บไซต์  

https://www.nesdc.go.th ของส�ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ระบบติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณ และระบบติดตำม

กำรจัดซื้อจัดจ้ำงของจังหวัด ก่อให้เกิดกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรติดตำมและประเมินผล มีกำรประชุมติดตำมผลงำนกำรด�ำเนินงำน 

ผ่ำนคณะกรรมกำรชุดต่ำง ๆ เช่น คณะกรรมกำรบริหำรงำนจังหวัดแบบบูรณำกำร คณะกรมกำรจังหวัด คณะท�ำงำนเร่งรัดติดตำมกำรด�ำเนิน

โครงกำรตำมแผนปฏิบตัริำชกำรประจ�ำปีของจังหวดัและกลุม่จงัหวดั มกีำรมอบหมำยหน่วยตรวจสอบภำยใน ก�ำหนดแผนกำรออกตรวจโครงกำร

ของหน่วยงำนทุกแหล่งงบประมำณ และรำยงำนให้ผู ้บริหำรและหน่วยงำนทรำบ รวมทั้งกำรตรวจติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนในพื้นที่  

โดยคณะกรรมกำรธรรมำภิบำลจังหวัด เพื่อติดตำมควำมก้ำวหน้ำของโครงกำรตำมแผนพัฒนำจังหวัดอย่ำงเป็นระบบและสม�่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจ

ว่ำสำมำรถด�ำเนินงำนได้บรรลุเป้ำหมำยในกำรจัดท�ำแผนฯ ของจังหวัด  

กำรทบทวน และปรับแผนพัฒนำจังหวัด
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ผลงำนโดดเด่นจำกกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัติ

กำรส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดตรำด

 จังหวัดตรำด เป็นจังหวัดที่มีศักยภำพด้ำนกำรท่องเที่ยวสูง โดยเฉพำะแหล่งท่องเที่ยวทำงทะเล ซึ่งเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวชำวไทยและต่ำงชำติ 

แต่กลับมีรำยได้กระจุกตัวเฉพำะในภำคธุรกิจ (บริษัททัวร์/ร้ำนอำหำร/ร้ำนขำยของที่ระลึก) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนนอกพื้นที่เข้ำมำด�ำเนินกำร ส่งผลให้ 

มีกำรกระจำยรำยได้สู่ประชำชนในพื้นที่น้อย แนวคิดกำรพัฒนำและส่งเสริมกำรท่องเที่ยวในชุมชน โดยชุมชนที่เข้มแข็งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่ำงต่อเนื่อง 

ยกระดบัภูมปัิญญำ วถีิชวีติ วฒันธรรม และกำรสร้ำงสรรค์ เพือ่เพิม่มลูค่ำพฒันำผลติภัณฑ์ชมุชนให้เป็นสนิค้ำของฝำกของทีร่ะลกึ และได้สมัผัสควำมอดุมสมบรูณ์

ของทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เป็นแผนหำรำยได้ของชุมชน โดยไม่เปลี่ยนรูปแบบกำรท�ำงำน กำรก�ำหนดให้กำรบริกำร อำหำร และสินค้ำ  

เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมกำรท่องเที่ยว ในรำคำที่ผู้ผลิตได้เพิ่มขึ้น ในขณะที่นักท่องเที่ยวซื้ออำหำร และสินค้ำ ในรำคำที่ถูกลง เป็นแหล่งท่องเที่ยวทำงเลือก 

ก�ำหนดโปรแกรมกำรท่องเที่ยวที่ต่อเน่ืองกัน โดยกำรจัดรูปแบบกิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่ตอบสนองควำมต้องกำรของนักท่องเที่ยว ส่งเสริมกำรตลำด  

สื่อประชำสัมพันธ์เพื่อสร้ำงกำรรับรู้ ในวงกว้ำง เพิ่มช่องทำงกำรจ�ำหน่ำยสินค้ำและบริกำรในชุมชนท่องเที่ยว ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ จัดเส้นทำง 

กำรท่องเทีย่วให้เชือ่มโยงเส้นทำงกำรท่องเทีย่วหลกักับชมุชนท่องเทีย่วบนฝ่ังและพืน้ทีเ่กำะให้เป็นทีรู่จั้กแพร่หลำย กระตุน้กำรจับจ่ำยใช้สอยของนักท่องเทีย่ว

ที่เข้ำมำท่องเที่ยวในชุมชน ตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง
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 จำกกำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ในปี 2563 จังหวัดตรำด 

ได้วำงระบบเฝ้ำระวัง ป้องกันและควบคุมกำรระบำดของ COVID-19  

โดยมีเป้ำหมำย 1) ควบคุมโรคให้อยู่ในวงที่จ�ำกัดโดยเร็ว 2) ค้นหำเชิงรุก 

และรับมำรักษำให้ได้มำกทีส่ดุ 3) รกัษำให้หำย และไม่มผู้ีเสยีชวีติ และ 4) เจ้ำหน้ำที่

ปลอดภัยจำก COVID-19 ด้วยมำตรกำร TRAT-FC ได้แก่ T (Tracking and 

Tracing) = จัดตัง้จดุคดักรองเข้ำ-ออกทกุระดับ (จังหวดั/อ�ำเภอ/ต�ำบล/หมูบ้่ำน), 

R (Rapid Response Team) = จัดตัง้ทมีเฝ้ำระวงัสอบสวนเคลือ่นทีเ่ร็ว (SRRT) 

หน่วยปฏิบัติกำรควบคุมโรคติดต่อ (CDCU) ทุกอ�ำเภอ, A (Activated EOC 

and ACF/AS) = คณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัด วิเครำะห์สถำนกำรณ์  

ก�ำหนดมำตรกำร จัดตั้งจุดค้นหำผู้ป่วยเชิงรุก (Active case finding station), 

T (Treatment Team) = เตรียมควำมพร้อมทีมรักษำและทีมสหวิชำชีพ 

ที่ให้กำรช่วยเหลือทำงด้ำนจิตใจผู้ประสบภำวะวิกฤต (MCATT), F (Full PPE 

(2P and DMHTS)) = อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลส�ำหรับผู ้ ให้บริกำร 

และผู้รับบริกำร และเร่งรัดมำตรกำร DMHTT และ C (Communication)  

= อสม. เคำะประตู/ยิง Spot ประชำสัมพันธ์ เข้มงวดมำตรกำร DMHTT  

โดยทีมประเมินติดตำมและทีมชุดตรวจสมบูรณ์ ปฏิบัติตำมค�ำสั่ง ประกำศ  

ของคณะกรรมกำรควบคุมโรค จำกกำรด�ำเนินกำรตำมมำตรกำร TRAT-FC  

ส่งผลให้ปี 2563 จังหวัดตรำดไม่พบผู้ติดเชื้อ COVID-19

มำตรกำร TRAT-FC : COVID = 0
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วิสัยทัศน์

 ศนูย์กลำงโครงข่ำยคมนำคมและกำรท่องเทีย่วของภูมภิำค นวตักรรมกำรเกษตรและอตุสำหกรรม สงัคมคณุภำพสงู

 1) เพื่อเพิ่มศักยภำพและขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนเศรษฐกิจของจังหวัด 

 2) ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดีตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และมีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 3) มีทรัพยำกรธรรมชำติที่สมบูรณ์และมีสภำพแวดล้อมที่เหมำะสมต่อกำรด�ำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

 4) เพื่อเสริมสร้ำงควำมมั่นคงในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำภัยคุกคำมและปกป้องสถำบันหลักของชำติ 

 5) เพื่อให้หน่วยงำนภำครัฐมีสมรรถนะสูงอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลเพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรทุกด้ำน

 มีจิตบริกำร เน้นกำรท�ำงำนแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

พันธกิจ

ค่ำนิยม

 แนวคดิของจงัหวดันครรำชสมีำ คอื สมรรถนะขององค์กำร ต้องมุง่เน้น

ทีปั่จจัยส�ำคญั 5 ด้ำน ได้แก่ 1) กระบวนกำรวำงแผนยทุธศำสตร์ กระบวนกำร

จัดท�ำแผนทีมี่คณุภำพ กรอบเวลำทีช่ดัเจน และมคีวำมยดืหยุน่ 2) กำรพฒันำ

ระบบงำน ที่สอดรับรับยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ และเป้ำหมำยกำรพัฒนำของ

จังหวัด 3) กำรสร้ำงและใช้นวัตกรรม โดยค�ำนึงถึงต้นทุนของจังหวัด  

สถำบนัทำงวชิำกำร สภำวะแวดล้อม เป้ำหมำยท้ำทำย สู่โอกำสเชงิยทุธศำสตร์ 

เพื่อโอกำสและเป้ำหมำยของจังหวัด 4) กำรน�ำไปใช้และกำรประเมิน  

เพื่อปรับปรุงยุทธศำสตร์กำรพัฒนำให้ดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 5) กำรสื่อสำรเพื่อ

สร้ำงกำรรับรู้ สู่ผู้ปฏิบัติ ผู้ส่งมอบ พันธมิตร เครือข่ำย และสร้ำงควำมเข้ำใจ

ให้กับประชำชน จังหวัดนครรำชสีมำได้ ให้ควำมส�ำคัญกับกำรวำงแผน

ยุทธศำสตร ์กำรพัฒนำจังหวัดที่ เชื่ อมโยงแผนทุกระดับในลักษณะ  

“แผนเดียวกัน (One Plan)” และกำรทีจั่งหวดันครรำชสมีำมจี�ำนวนอ�ำเภอมำก

เป็นอนัดบั 1 ของประเทศ จึงได้สร้ำงสรรค์นวตักรรมกำรรวบรวมประเด็นปัญหำ 

และควำมต้องกำรเชิงพื้นที่  โดยใช ้หลักกำรบริหำรงำนยุทธศำสตร ์  

“6 กลุม่อ�ำเภอ (6 Cluster)” ก่อเกิดเป็นยทุธศำสตร์จังหวดัในกำรพฒันำโครงสร้ำง

พื้นฐำน ส่งเสริมกำรท่องเที่ยว นวัตกรรมและกำรเกษตร กำรพัฒนำคน  

กำรรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

อีกทั้งยังให้ควำมส�ำคัญในกำรสร้ำงองค์กรคุณภำพตำมค่ำนิยมของจังหวัด  

โดยกำรเน้นบูรณำกำรกับทุกภำคส่วนเพื่อให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปในทิศทำง

เดยีวกัน กำรขบัเคลือ่นกำรพฒันำจังหวดัด้วยรปูแบบประชำรฐั และยดึแนวทำง 

4ร คือ ริเริ่ม พัฒนำระบบงำนใหม่ ๆ เรียนรู้ วิธีกำรท�ำงำนใหม่ ๆ ร่วมแรง 

ร่วมใจและบูรณำกำรท�ำงำนร่วมกัน และเร่งรัด ภำระงำนให้ตอบสนอง 

ควำมต้องกำรของประชำชนอย่ำงเร่งด่วน เพื่อน�ำไปสู่กำรบรรลุวิสัยทัศน์ 

“ศูนย์กลำงโครงข่ำยคมนำคมและกำรท่องเที่ยวของภูมิภำค นวัตกรรม

กำรเกษตรและอุตสำหกรรม สังคมคุณภำพสูง” 

จงัหวดันครราชสีมา
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 กระบวนกำรวำงแผนยุทธศำสตร์ของจังหวัด

นครรำชสมีำ เริม่จำกกำรรวบรวมข้อมลูและวเิครำะห์สภำพ

แวดล้อมของจังหวัดนครรำชสีมำจำก 6 กลุ่มอ�ำเภอ  

(6 Cluster) ซึ่งเป็น Cluster อ�ำเภอที่มีลักษณะเขตพื้นที่ 

ที่มี เส ้นทำงและรอยต ่อระหว ่ำงอ�ำเภอเชื่อมโยงกัน  

มศีกัยภำพในกำรขบัเคลือ่นยทุธศำสตร์ทีส่อดคล้องเก้ือหนุนกัน 

และมคีวำมเก่ียวเน่ืองทำงเศรษฐกิจร่วมกัน รวมทัง้กำรแก้ไข

ปัญหำเร่งด่วนที่จ�ำเป็นต้องอำศัยควำมร่วมมือกันระหว่ำง

อ�ำเภอ มีกำรแต่งตั้งผู ้แทนกลุ ่มอ�ำเภอเพื่อเป ็นผู ้น�ำ 

ควำมต้องกำรที่ ได้จำกกำรจัดประชำคมมำน�ำเสนอต่อ 

ผู้บริหำรในเวทีระดับจังหวัด ซึ่งจะช่วยให้กำรวำงกรอบ 

กำรพัฒนำและกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรเป็นไปอย่ำงมี

ระบบและร่วมกันแก้ ไขปัญหำระหว่ำงอ�ำเภอได้อย่ำงมี

ประสิทธิภำพ อีกทั้งได้น�ำควำมท้ำทำยเชิงยุทธศำสตร์  

ควำมได้เปรียบเชิงยุทธศำสตร์ โอกำสเชิงยุทธศำสตร์   

มำสร้ำงสภำพแวดล้อมให้เกิดนวัตกรรม โดยมุ ่งเน้นให้ 

หน่วยงำนในจังหวัดสร้ำงควำมร่วมมือกับแหล่งควำมรู ้ 

ในพื้นที่ กำร MOU ร่วมกับ 3 สถำบันเครือข่ำย ประกอบกับ

กำรวเิครำะห์ยทุธศำสตร์เชงิรุก ยทุธศำสตร์กำรแก้ไขปัญหำ 

ยทุธศำสตร์กำรปรบัเปลีย่น และยทุธศำสตร์แนวโน้มถดถอย 

มำใช ้ เป ็นข ้อมูลประกอบกำรจัดท�ำแผนยุทธศำสตร ์  

กำรน�ำควำมต้องกำรของส่วนล่ำงไปด�ำเนินกำร (Bottom Up 

Planning) และเชื่อมโยงกับทิศทำงกำรพัฒนำในระดับชำติ 

(Top Down Planning) โดยผู ้ว ่ำรำชกำรจังหวัด

นครรำชสีมำเปรียบเสมือน “Conductor ผู้ผสำนแผน

เป็นหน่ึงเดียว” เป็น “แผนเดียวกัน (One Plan)”  

สูก่ำรได้มำซึง่แผนพฒันำจังหวดันครรำชสมีำ และมกีำรประชมุ

ประชำคมเพื่อรับฟังควำมคิดเห็นจำกทุกภำคส่วน เก่ียวกับ

แผนพัฒนำจังหวัดฯ และมีกำรทบทวนแผนเป็นประจ�ำทุกปี 

พร้อมทั้งจัดท�ำแผนบริหำรทรัพยำกรบุคคล และแผนพัฒนำ

ทรพัยำกรบคุคลจังหวดันครรำชสมีำ โดยมกีลยทุธ์ทีมุ่ง่สร้ำง

บุคลำกรให้สำมำรถขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัด

อย่ำงมีประสิทธิผลและเข้มแข็ง

วิเครำะห์ทุกบริบทควำมต้องกำร สู่กำรผสำนแผนเป็นหนึ่งเดียว 
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ขับเคลื่อนยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัติด้วย “ADSIDE Model” โมเดลของโครำช 

 จังหวัดนครรำชสีมำ ได้ขับเคลื่อนยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัติ

ด้วย “ADSIDE Model” โดยได้ด�ำเนินกำรจัดท�ำแผนปฏิบตัริำชกำร

ประจ�ำปีที่มีควำมสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ น�ำไปสู ่

กำรปฏิบัติโดยค�ำนึงถึงทรัพยำกรที่มีและใช้ประโยชน์อย่ำงคุ้มค่ำ 

ประชำชนได้รับประโยชน์ เช่น กำรปฏิบัติตำมแผนยุทธศำสตร์ฟื้นฟู

จังหวัดนครรำชสีมำจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 ด้วยกลยุทธ์ 

“ตอบโต้ ตั้งตัว มั่นคง มั่งคั่ง” โดยผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนครรำชสีมำ

ได้มกีำรถ่ำยทอดแผนสูก่ำรปฏิบตัทิีห่ลำกหลำยวธีิ เช่น ผ่ำนรำยกำร

ผู้ว่ำพบประชำชน เวทีกรมกำรจังหวัด หนังสือรำชกำร ก.บ.จ. 

กิจกรรมสภำกำแฟ กำรประชมุทกุเช้ำวนัจันทร์ – พธุ พร้อมทัง้ VDO 

Conference ไปยงัอ�ำเภอต่ำง ๆ  กำรประชมุชีแ้จงยทุธศำสตร์จังหวดั 

สื่อสังคมออนไลน์ (LINE/Facebook) โครงกำรจังหวัดเคลื่อนที่ 

เป็นต้น เพือ่ถ่ำยทอดลงสูส่ว่นรำชกำร บคุลำกร ผูส้ง่มอบ พนัธมติร 

และเครอืข่ำย นอกจำกน้ี จังหวดันครรำชสมีำ ได้มกีำรพฒันำระบบงำน 

(Development) ปรับปรุงงำนที่ขำดประสิทธิภำพ โดยกำรมุ่งเน้น

พัฒนำที่ตัวบุคลำกร เช่น กิจกรรมกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร 

เพื่อพัฒนำศักยภำพของบุคลำกร กำรปรับปรุง/แก้ไขกระบวนกำร

ท�ำงำนจำก Pain Point เพื่อให ้กำรบริกำรมีประสิทธิภำพ  

และมกีำรประเมนิผล (Evaluation) ซึง่เป็นกำรประเมนิผลกำรปฏิบติั

งำนและเป็นกำรปฏิบัติตำมค่ำนิยม “กำรเน้นกำรท�ำงำนแบบมุ่งผล

สัมฤทธ์ิ” เน้นท�ำงำนให้ส�ำเร็จไม่ ใช่แค่เสร็จ และต้องท�ำงำน 

ภำยใต้วิกฤติทุกรูปแบบ 
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 จังหวัดนครรำชสีมำใช้เครื่องมือและวิธีกำรประเมินผลโครงกำร 

ด้วยกิจกรรมกำรบริหำรเชิงยุทธศำสตร์ 13+1 กิจกรรม เป็นกำรด�ำเนินงำน 

ที่ตอบสนองประเด็นกำรพัฒนำจังหวัดนครรำชสีมำ ซึ่งได้ด�ำเนินกำรต่อเน่ือง

ตัง้แต่ปีงบประมำณ พ.ศ.2562 ถึงปัจจุบนั โดยน�ำนโยบำยของรฐับำล กำรด�ำเนินกำร

ตำมภำรกิจ และกำรด�ำเนินงำนตำมภำรกิจพืน้ที ่ไปสูก่ำรปฏิบตัใินพืน้ทีท่กุอ�ำเภอ

ของจังหวัดนครรำชสีมำ ตอบสนองนโยบำยกำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำร

แข่งขัน กำรลดควำมเหลื่อมล�้ำในสังคม และกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์  

รวมทัง้รองรบักำรตรวจตดิตำมกำรด�ำเนินกำรตำมนโยบำยรัฐบำลของผู้บริหำร

ระดับสูงได้ทุกที่ทุกเวลำ นอกจำกน้ี ยังมีกำรติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

ด้วยระบบ Nakhon Ratchasima Follow up Disbursement System: NMA-FDS 

ท�ำให้ร้อยละกำรเบิกจ่ำยงบประมำณของจังหวัดนครรำชสีมำเพิ่มมำกขึ้น 

เน่ืองจำกผูบ้รหิำรมข้ีอมลูตดิตำมเร่งรัดกำรเบกิจ่ำยงบประมำณได้อย่ำง Real Time 

อีกทั้งยังมีกำรประชุมติดตำมควำมคืบหน้ำในกำรด�ำเนินโครงกำรทุกวันพุธ  

และ VCS ไปยงัอ�ำเภอต่ำง ๆ  มรีะบบกำรควบคมุภำยใน และใช้กลไกกำรตรวจสอบ

ภำยในเพื่อควบคุมควำมเสี่ยงในกำรด�ำเนินโครงกำร 

 จังหวัดนครรำชสีมำ ได ้มีกำรเตรียมพร ้อมในกำรเปลี่ยนแปลง 

ของสถำนกำรณ์ โดยน�ำแนวคดิกำรบรหิำรกำรเปลีย่นแปลงมำใช้ โดยมกีำรทบทวน

แผนพัฒนำจังหวัดเป็นประจ�ำทุกปี มีกำรปรับเปลี่ยนแผนงำน/โครงกำรตำมแผน

ปฏิบัติรำชกำรประจ�ำปีอยู่เสมอ หำกสภำวกำรณ์และบริบททั้งภำยในละภำยนอก

เปลี่ยนแปลงไป ท�ำให้สำมำรถด�ำเนินกำรโครงกำรอื่น ๆ ที่ตอบสนองพันธกิจ 

และประเด็นพัฒนำจังหวัดได้อย่ำงต่อเนื่อง อีกทั้ง กำรเปลี่ยนแปลงแผนเนื่องจำก

สถำนกำรณ์ COVID-19 ตัง้แต่ระลอกที ่1 ถึงระลอกปัจจุบนั โดยมวีธีิกำรปรบัแผน 

คือ มีกำรทบทวนและปรับปรุงแผน โดยกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน 

จนน�ำมำสูก่ำรจัดท�ำแผนยทุธศำสตร์กำรฟ้ืนฟจัูงหวดันครรำชสมีำจำกสถำนกำรณ์ 

COVID-19 ด้วยกลยุทธ์ “ตอบโต้ ตั้งตัว มั่นคง มั่งคั่ง” โดยมีกำรปรับกรอบระยะ

เวลำตำมแผนฟื้นฟูจังหวัดฯ เน่ืองจำกกำรแพร่ระบำด COVID-19 ระลอกใหม่ 

เดือนเมษำยน 2564 โดยมีกิจกรรมหรือโครงกำรที่เชื่อมโยงและสอดคล้อง 

กับแผนพฒันำจังหวดัฯ ในประเดน็กำรพฒันำจังหวดัด้ำน กำรเพิม่ขดีควำมสำมำรถ

ทำงเศรษฐกิจ กำรยกระดับ กำรท่องเที่ยว กำรเกษตรปลอดภัย เสริมสร้ำง 

ควำมมัน่คงในกำรพฒันำคน กำรพฒันำเมอืงและสงัคมคณุภำพสงู โดยมกีำรวดัผล

จำกตัวชี้วัดควำมส�ำเร็จในกำรควบคุมโรค ผลส�ำเร็จจำกกิจกรรม/โครงกำร  

และจำกรำยงำนภำวะเศรษฐกิจกำรคลังจังหวัดนครรำชสีมำ

กำรติดตำมและประเมินผลด้วยกิจกรรมกำรบริหำรเชิงยุทธศำสตร์ 13+1 กิจกรรม 

กำรปรับแผนให้ทันต่อสถำนกำรณ์
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 จังหวัดนครรำชสีมำได้ขับเคลื่อนตำมพันธกิจจังหวัด “หน่วยงำนภำครัฐ 

มสีมรรถนะสงูอย่ำงมีประสทิธิภำพและประสทิธิผลเพือ่สนับสนุนกำรบรหิำรจัดกำร

ทุกด้ำน” ประเด็นกำรพัฒนำจังหวัด “กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐรองรับกำรพัฒนำ

เมืองและสังคมคุณภำพสูง” เป็นไปตำมวัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ที่ส�ำคัญ  

น่ันคือ เพื่อพัฒนำและยกระดับโครำชเป็นเมืองคุณภำพสูงที่มีควำมหลำกหลำย  

น�ำไปสู่กำรยกระดับเป็น “จังหวัดนครรำชสีมำเมืองแห่งไมซ์ (MICE CITY)”  

โดยจังหวัดนครรำชสีมำ ได้รับกำรประเมินจำกคณะกรรมกำรประเมินควำมเป็น

เมอืงแห่งไมซ์ (MICE CITY) ของ สสปน. มมีตรัิบรองให้จงัหวดันครรำชสมีำ “ผ่ำน

กำรประเมินและเป็นไมซ์ซิตี้” นับเป็นจังหวัดที่ 6 ของประเทศ ส่งผลให้เกิด 

อตุสำหกรรมไมซ์ทีช่่วยส่งเสรมิ กระตุน้เศรษฐกิจ ยกระดบัชือ่เสยีงของเมอืงให้ออก

ไปสู่ระดับนำนำชำติเป็นกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ตำมบริบทและอัตลักษณ์ 

ที่โดดเด่นของเมืองตำมหลักเกณฑ์ 8 ด้ำน ภำยใต้วิสัยทัศน์กำรเป็นเมืองแห่งไมซ์ 

ว่ำ “เมอืงไมซ์มรดกโลก ศนูย์กลำงเศรษฐกิจและกำรท่องเทีย่วภำคตะวนัออกเฉยีงเหนือ” 

ทั้งนี้ จังหวัดนครรำชสีมำยังได้จัดกิจกรรมที่ส�ำคัญ อำทิ มีกำรจัดท�ำ Road Map 

ของ Korat MICE city มีกำรจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร  

หรือ NCEC เกิดข้อมลูและปฏิทนิงำน MICE ของจังหวดันครรำชสมีำ เกิดกิจกรรม

กำรลงนำมควำมร่วมมอืโครำชเมอืงไมซ์ MICE moving forward and collaboration 

โดยมผู้ีเข้ำร่วมลงนำมควำมร่วมมอื 47 หน่วยงำน กำรจัดอบรมหลกัสตูร “Student 

Make Korat MICE city” ท�ำให้เกิดบุคลำกรระดับปฏิบัติงำน Event Staff  

ให้กับโครำชเมืองไมซ์ ส่งผลให้กำรลงทุนภำคเอกชนในไตรมำสที่ 4 ปี 2563  

ขยำยตัว โดยดัชนีกำรลงทุนภำคเอกชนขยำยตัวร้อยละ 2.6 เมื่อเทียบกับไตรมำส

เดียวกันของปี 2562

ผลงำนที่โดดเด่นจำกกำรน�ำแผนไปสู่กำรปฏิบัติ

กำรยกระดับเป็น “จังหวัดนครรำชสีมำเมืองแห่งไมซ์ (MICE CITY)”
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 จังหวัดนครรำชสีมำ มีกำรส่งเสริมและช่วยเหลือเกษตรกรเพื่อขับเคลื่อน 

พันธกิจจังหวัด “เพิ่มศักยภำพและขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนเศรษฐกิจ 

ของจังหวัด” และขับเคลื่อนประเด็นกำรพัฒนำจังหวัด “พัฒนำนวัตกรรมกำรผลิต  

กำรแปรรูปสินค้ำกำรเกษตรปลอดภัยและอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ” เป็นกำรบูรณำกำร

หน่วยงำนสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดนครรำชสีมำ และมหำวิทยำลัย

รำชภัฏนครรำชสีมำ เพื่อออกแบบและตรวจประเมินกระบวนกำรผลิตและให้กำรรับรอง

ผลผลติเกษตรอนิทรีย์ตำมแนวคดิ “เกษตรอนิทรีย์ 5 ด ีวถีิคนโครำช” เพือ่เป็นกำรพฒันำ

ผลติภัณฑ์ให้ได้คณุภำพ กำรคดัเกรดผลผลติ กำรตกแต่งผลติภัณฑ์ กำรพฒันำบรรจุภัณฑ์

ที่เหมำะสมติดตรำรับรองผลิตภัณฑ์เพื่อแสดงกำรรับรอง “เกษตรอินทรีย์ขั้นพื้นฐำน

จังหวัดนครรำชสีมำ (KOS)” โดยมีเกษตรกรที่ผ่ำนกำรรับรอง KOS ในปี 2563  

จ�ำนวน 120 รำย ใน 24 อ�ำเภอ รวม 421.520 ไร่ (5 ชนิดพชื) ในปี 2564 ผ่ำนกำรรับรอง 

KOS จ�ำนวน 91 รำย พร้อมทั้งมีศูนย์กลำงบริกำรให้ค�ำแนะน�ำกำรขอรับรองมำตรฐำน

เกษตรอินทรีย์ น�ำไปสู่กำรส่งเสริมกำรตลำดทั้งในและต่ำงประเทศ มีกำรพัฒนำระบบ 

CSA เพื่อเชื่อมต่อผู้ผลิตกับผู้บริโภคโดยตรง ทั้งนี้ เกษตรกรที่ได้รับรองมำตรฐำน KOS 

ยังได้รับกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้นวัตกรรมกำรผลิตข้ำวหอมมะลิระยะเม่ำ ซึ่งเป็นข้ำว 

ที่อยู่ในระยะแป้งอ่อนมีปริมำณโฟแลตสูง เบต้ำแคโรทีน วิตำมินอี วิตำมินบี1 วิตำมินบี2 

และไนอะซิน โดยมีกำรสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยกำรผลิตข้ำวหอมมะลิระยะเม่ำสู่ระบบ

เกษตรอัจฉริยะและสมำร์ทฟำร์มเมอร์ด้วยกลไกสหกรณ์กำรเกษตรประชำรัฐ จังหวัด

นครรำชสีมำ ท�ำให้เกษตรกรมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้นและมีรำยได้เพิ่มขึ้นจำกกำรผลิตเฉลี่ย 

25,000-40,000 บำทต่อไร่ต่อครวัเรอืน และจะมกีำรขยำยผลไปยงัครวัเรอืนอืน่ ๆ อย่ำงต่อเน่ือง

 เป็นกำรขับเคลื่อนกำรด�ำเนินงำนพัฒนำอำชีพและคุณภำพชีวิต

ผู ้มีรำยได ้น ้อยจังหวัดนครรำชสีมำ เพื่อตอบโจทย์วัตถุประสงค์ 

เชิงยุทธศำสตร์กำรลดควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล�้ำ โดยมีกำรด�ำเนิน

กิจกรรมกำรพฒันำอำชพีและรำยได้ของคนยำกจน จ�ำนวน 28 อ�ำเภอ 87 

หมู ่บ้ำน โดยมีกลุ ่มเป้ำหมำย คือ ครัวเรือนตกเกณฑ์รำยได้ จปฐ.  

ซึง่ผ่ำนกำรวเิครำะห์สภำพปัญหำของครวัเรอืนเป้ำหมำยจำกข้อมลูในระบบ

บริหำรจัดกำรข้อมูลกำรพัฒนำคนแบบชี้เป้ำ (TPMAP) จ�ำนวน 1,040 

ครัวเรือน และมีกำรติดตำมตรวจสอบข้อมูลคนพิกำร เพื่อให้ได้รับเบ้ีย 

คนพิกำร จ�ำนวน 3,586 คน โดยมีกลไกขับเคลื่อน ได้แก่ คณะกรรมกำร

บริหำรศูนย์อ�ำนวยกำรปฏิบัติกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำชนบทตำม

หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด/อ�ำเภอ ทีมปฏิบัติกำรต�ำบล 

พฒันำกร/ผู้น�ำชมุชน พีเ่ลีย้งประจ�ำครวัเรอืนเป้ำหมำย 1:5 ครัวเรอืน เครือข่ำย 

MOU มลูนิธิสว่ำงเมตตำธรรมสถำน และมลูนิธิพทุธรรม 31 นครรำชสมีำ 

โดยมเีคร่ืองมือด�ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน ได้แก่ เมนูอำชพี 108 อำชพี 

แผนที่ควำมคิด mapping กำรสร้ำงเครือข่ำย “แก้จน คนโครำช”  

และแนวทำงหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ท�ำให้มีครัวเรือนเป้ำหมำย 

มีทักษะกำรประกอบอำชีพจ�ำนวน 267 ครัวเรือน มอบโค-กระบือ  

จ�ำนวน 32 ครัวเรือน มอบกระชังบก จ�ำนวน 4 กระชัง และประเภท

สงเครำะห์ จ�ำนวน 729 ครวัเรือน ท�ำให้ครวัเรือนเป้ำหมำยมรีำยได้ผ่ำนเกณฑ์ 

จปฐ. ร้อยละ 80 และมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้นไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 

กำรขับเคลื่อนโครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับครัวเรือนแบบบูรณำกำรเชิงพื้นที่ “Model แก้จน คนโครำช”

กำรสร้ำงมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ โครำชขั้นพื้นฐำน 

(Korat Organic Standard : KOS) 
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วิสัยทัศน์

 ศนูย์กลำงโครงข่ำยคมนำคมและกำรท่องเทีย่วของภูมภิำค นวตักรรมกำรเกษตรและอตุสำหกรรม สงัคมคณุภำพสงู

 1) ส่งเสริมกำรผลิตสินค้ำเกษตร กำรแปรรูปสินค้ำกำรเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

 2) ส่งเสริมกำรค้ำกำรลงทุน โดยกำรสร้ำงโอกำส และสนับสนุนให้เกิดกำรพัฒนำกำร ท่องเที่ยวที่ครบวงจร และส่งเสริมเมืองกีฬำ (sport city)

 3) ยกระดับโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงสังคม พัฒนำคนให้มีคุณภำพ ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น

 4) สร้ำงควำมสมดุลควำมหลำกหลำย และควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมและพลังงำนทำงเลือก

 5) เสริมสร้ำงควำมมั่นคงตำมแนวชำยแดน และควำมสงบเรียบร้อยของบ้ำนเมือง และลดควำมเหลื่อมล�้ำทำงสังคม ทั้งนี้ โดยกำรบริหำรจัดกำร

     ภำครัฐภำคโดยยึดหลักธรรมำภิบำล

 มองกำรณ์ไกล ใส่ใจบรกิำร ท�ำงำนมุง่ผลสมัฤทธ์ิ จิตมคีณุธรรม น้อมน�ำควำมพอเพยีง.

พันธกิจ

ค่ำนิยม

จงัหวดัศรสีะเกษ

 จังหวัดศรีสะเกษใช้กลไกกำรบริหำรจัดกำรแบบประชำรัฐที่มีทุกภำคีเครือข่ำย ทั้งภำยในและภำยนอกจังหวัดเข้ำมำ 

มส่ีวนในกำร “ร่วมคดิ ร่วมท�ำ ร่วมแก้ไข ร่วมตดิตำมโดยยดึหลักธรรมำภิบำลเพือ่ประโยชน์สุขของประชำชน ด้วยกำรตกผลึก

แห่ง “ปัญหำและกำรพัฒนำ” โดยร่วมกันก�ำหนดกรอบ และแนวทำงในกำรก�ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำจังหวัดศรีสะเกษ  

ให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับค�ำขวัญที่ว่ำ“อะไร อะไร ก็ดีที่ศรีสะเกษ สุขเสมอกันที่ศรีสะเกษ”
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 จังหวัดศรีสะเกษ มีกระบวนกำรวำงแผน

ยุทธศำสตร์และกำรสื่อสำรเพื่อน�ำไปสู่กำรปฏิบัติเพื่อมุ่งผล

ส� ำ เร็ จ ในกำรตอบสนองควำมต ้องกำรของชุมชน  

สร้ำงกำรเรียนรูแ้ละส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชน  

โดยน�ำควำมได้เปรียบเชิงยุทธศำสตร์ที่ส�ำคัญผสำนแนวคิด 

“ส่องซอดศรีสะเกษ : มองมติกิำรพฒันำจังหวดัอย่ำงยัง่ยนื” 

จัดท�ำสำรสนเทศที่ ถูกต ้องทันสมัยครอบคลุมทุกมิต ิ

ด้ำนเศรษฐกิจ สงัคม สขุภำพ ทรพัยำกรและสิง่แวดล้อม ยดึ

หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องกับแผน

พัฒนำ เ ศ รษฐ กิ จและสั ง คมแห ่ ง ช ำติ ฉบั บที่  1 2  

และยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี น�ำมำวำงแผนยุทธศำสตร ์

และกำรสื่อสำรที่ เชื่อมโยงในลักษณะ Top-down  

และ Bottom-up 

กระบวนกำรวำงแผนยุทธศำสตร์
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กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัติ

 

 กรณเีกิดสภำวกำรณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไป เช่น กำรเกิดโรคระบำดไวรสัโคโรนำ (Covid-19) กำรเกิดภำวะฉกุเฉนิ จ�ำเป็นอย่ำงยิง่ทีต้่องเร่งด�ำเนินกำร

แก้ไขปัญหำ จังหวดัศรสีะเกษได้ด�ำเนินกำรปรับแผนปฏิบตัเิพือ่ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของประชำชน และกำรบรรลเุป้ำหมำยตำมแผนพฒันำจังหวดั 

โดยยึดหลักกำร SIPOC MODEL ในกำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนให้กับประชำชนในพื้นที่ โดยกำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดกิจกรรมโครงกำรเดิม 

หรือกำรจัดสรรงบประมำณเหลือจ่ำยจำกกำรด�ำเนินโครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ�ำปี

กระบวนกำรในกำรติดตำม

 เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ จังหวัดศรีสะเกษได้ถ่ำยทอดแนวทำงและเป้ำหมำยในกำรขับเคลื่อน 1 + 10 วำระจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อกำรพัฒนำ 

ที่ยั่งยืน ไปสู่กำรปฏิบัติในระดับพื้นที่ ประกอบด้วยส่วนรำชกำรระดับอ�ำเภอ ผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผู้น�ำท้องที่ และภำคประชำสังคม 

และได้มอบหมำยหน่วยงำนรับผิดชอบเป็นเจ้ำภำพหลัก โดยมีรองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดทั้ง 4 ท่ำน เป็นผู้ก�ำกับวำระ 

 จังหวัดศรีสะเกษได้ก�ำหนดกำรประชุมติดตำมงำน 10 วำระ  

เป็นประจ�ำทกุสปัดำห์ คอื ประชมุตดิตำมงำนทกุวนัองัคำร และลงพืน้ทีต่ดิตำมงำน

เพือ่รับฟังปัญหำ/ให้ค�ำแนะน�ำทกุวนัพฤหัสบด ีรวมทัง้ น�ำเสนอผลกำรด�ำเนินงำน

ตำม 10 วำระจังหวัด ต่อคณะกรมกำรจังหวัดศรีสะเกษเป็นประจ�ำทุกเดือน 

ส่งผลให้จังหวัดศรีสะเกษ มีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเน่ืองขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ฐำนรำกให้เข้มแข็ง ลดควำมเหลื่อมล�้ำทำงสังคม พัฒนำคุณภำพชีวิต 

ของประชำชนให้ดีขึ้น มีคณะท�ำงำนตรวจติดตำมและประเมินผลโครงกำร

ประจ�ำปีงบประมำณ รวมทั้งกำรก�ำกับติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนผ่ำนระบบ 

eMENSCR, อีกหนึ่งช่องทำง 

กำรปรับแผน
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 จังหวดัศรีสะเกษมพีชืเศรษฐกิจทีส่�ำคญั 4 ชนิด คอื ข้ำว ทเุรยีน หอมแดง 

และพริก โดยกำรบริหำรจัดกำรด้วยระบบฐำนข้อมูลและร่วมประเมินสถำนกำรณ์

และบริหำรจัดกำรให้ทันต่อสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงเพื่อกำรรักษำเสถียรภำพ 

ด้ำนรำคำของผลติทำงกำรเกษตรของจังหวดั เช่น ทเุรยีนภูเขำไฟ จังหวดัได้บริหำร

จัดกำรและพัฒนำทุเรียนคุณภำพมำอย่ำงต่อเน่ืองตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมำ  

ส่งผลให้รำคำทุเรียนภูเขำไฟ ศรีสะเกษรำคำปรับเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเน่ือง ปี 2555 

2557 รำคำ 20-50 บำท/กก. ปี 2557 - 2558 รำคำ 50 – 100 บำท/กก.  

และปี 1559-2564 รำคำ 100-190 บำท/กก. 

 ในปี 2564 ได้บรหิำรสถำนกำรณ์และบรหิำรจัดกำรทเุรียนจำกฐำนข้อมลู

กำรผลติให้ทนัต่อสถำนกำรณ์ทีเ่ปลีย่นแปลง เกษตรกำรสำมำรถจ�ำหน่ำยทเุรยีนได้

ในรำคำดี และสำมำรถลดข้อร้องเรียนทุเรียนด้อยคุณภำพ ผ่ำนสำรวัตรทุเรียน 

และกำรจัดท�ำเอกสำรกำรดูทุเรียนสุกพร้อมทำน และเพิ่มช่องทำงกำรจ�ำหน่ำย 

ให้กับเกษตรกรโดยทำงออนไลน์ และส่งเสรมิกำรท่องเทีย่ววถีิใหม่เทีย่วสวนทเุรยีน

ภูเขำไฟแบบ New Normal 

 เพื่อลดค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดส่งทุเรียนจังหวัดได้ท�ำ MOU กับ บริษัท

ไปรษณีย ์ ไทย จ�ำกัด เพื่อส ่งตรงทุ เ รียนภูเขำไฟสู ่ ผู ้บริโภคทั่วประเทศ  

ในรำคำประหยัดในอัตรำค่ำส่งทุเรียน 5 กก. เหมำจ่ำยรำคำ 40 บำท หำกเกิน  

5 กิโลกรัมคิดเพิ่มกิโลกิกรัมละ 8 บำท ผลกำรให้บริกำรจัดส่งห้วงวันที่  

17 พฤษภำคม – 19 กรกฎำคม 2564 น�้ำหนักรวม 851,038 กิโลกรัม  

หรือ จ�ำนวน 108,731 กล่อง และทำงไปรษณีย์ไทยจ�ำกัด ได้จัดจ�ำหน่ำยผ่ำน 

ช่องทำงออฟไลน์ของ ปณท. อีก 30,000 กิโลกรัม เพื่อสร้ำงอัตลักษณ์  

และควำมมัน่คงให้เกษตรผู้ปลกูทเุรียน จังหวดัจึงได้ท�ำกำรวจัิยและได้ทเุรียนพนัธ์ใหม่ 

คือ “ทุเรียนศรีสะเกษ 238” 

ผลงำนที่โดดเด่น

กำรขับเคลื่อนเกษตรบูรณำกำร
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 มีกำรพัฒนำผ้ำเบญจศรี ศรีลำวำ ศรีมะดัน ศรีมะเกลือ ศรีล�ำดวนศรีกุลำ ตั้งแต่กำรย้อม กำรทอ โดยใช้นวัตกรรมเพื่อเพิ่มคุณภำพ และสร้ำงอัตตลักษณ์ 

และเพิ่มมูลค่ำด้วยกำร “แส่ว” กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และกำรแปรรูปให้มีควำมทันสมัย กำรจัดกิจกรรมและกำรจ�ำหน่ำยทำงออนไลน์ เพื่อเพิ่มช่องทำง 

ในกำรกระจำยสินค้ำ และกำรประชำสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมกำรตลำด ส่งผลให้สำมำรถสร้ำงรำยได้จำกกำรจ�ำหน่ำยสินค้ำ OTOP ประเภทผ้ำและเครื่องแต่งกำย มีสถิติ

ทีเ่พิม่ขึน้จำกเดมิดงัน้ี - ปี 2561 : 571 ล้ำนบำท - ปี 2562 : 827 ล้ำนบำท - ปี 2563 : 978 ล้ำนบำท และปี 2564 (ตลุำคม 2563 – สงิหำคม 2564) จ�ำนวน 1,022 ล้ำนบำท 

 มีกำรด�ำเนินกำรตำมแผนปฏิบติักำรขยะมลูฝอยชมุชน “จังหวดัสะอำด” - ปี2563 ตัง้แต่ต้นทำง กลำงทำง ปลำยทำง ด�ำเนินกำรครบทกุองค์กรปกครองท้องถ่ิน  

มีกำรบริหำรจัดกำรขยะอินทรีย์/ขยะเปียก เป้ำหมำยครัวเรือน 307,756 ครัวเรือน โดยได้ด�ำเนินกำรแล้ว 100 เปอร์เซ็นต์ และมีกำรก�ำหนดให้มีบ่อบ�ำบัดสิ่งปฏิกูล 

ทั้ง 22 อ�ำเภอ โดยได้ด�ำเนินกำรแล้ว ในพื้นที่ 3 อ�ำเภอ ซึ่งจะสำมำรถช่วยลดปัจจัยหลักของอัตรำกำรป่วยและตำยด้วยมะเร็งท่อน�้ำดีของชำวจังหวัดศรีสะเกษ

 ผลกำรด�ำเนินกำรอย่ำงต่อเน่ืองส่งผลให้ได้รับรำงวัลจังหวัดสะอำดต่อเน่ือง 2 ปี (2561 – 2562) รำงวัลชมเชยระดับประเทศ กลุ่มจังหวัดขนำดใหญ่ 

ที่มีผลกำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ

กำรพัฒนำผ้ำทอมือ ธำนีผ้ำศรี...แส่ว

ศรีสะเกษจังหวัดสะอำด
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 ทกุภำคส่วนของจังหวดัศรีสะเกษที่ได้วำงเป้ำหมำยร่วมกันขบัเคลือ่น

กำรพัฒนำจังหวัดศรีสะเกษเพื่อก้ำวไปสู่มหำนครอินทรีย์ “ดินแดนเกษตร

ปลอดภัย (Sisaket : The Land of Organic & Healthy Products)”  

ด้วยนโยบำยกำรขยำยพื้นที่เพื่อท�ำเกษตรอินทรีย์ ให้เพิ่มขึ้น ยกระดับมูลคำ่

สินค้ำภำคกำรเกษตร ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมควบคู่ไปกับกำรยกระดับ

มูลค่ำทำงกำรค้ำ พัฒนำกำรท่องเที่ยวและเมืองกีฬำ (Sports City)  

ภำยใต้วิสัยทัศน์ “ดินแดนเกษตรปลอดภัย กำรค้ำและกำรท่องเที่ยว 

ครบวงจร” โดยแผนพัฒนำจังหวัดศรีสะเกษ ปี 2565 ได้ ให้ควำมส�ำคัญ 

ต่อแผนงำนโครงกำรที่มีกำรน�ำนวัตกรรมไว้ ในประเด็นกำรพัฒนำที่ 1  

ยกระดับกำรผลิตสินค้ำเกษตรสู่มำตรฐำนอย่ำงครบวงจร โครงกำรที่ 2  

ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภำพ กำรผลิต กำรแปรรูป สินค้ำเกษตรปลอดภัย

และเกษตรอินทรีย์ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนจังหวัดได้น้อมน�ำ

หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำเป็นหลักส�ำคัญในกำรปฏิบัติเน้นกลไก

กำรบริหำรจัดกำรแบบประชำรฐั ทีท่กุภำคส่วนเข้ำมำมส่ีวนร่วมเป็นเครอืข่ำย

กำรพัฒนำที่เข้มแข็งเพื่อน�ำนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติในพื้นที่เน้นกำรบริหำร

จัดกำรงบประมำณให้มปีระสทิธิภำพ เกิดควำมคุม้ค่ำ และเกิดประโยชน์สงูสดุ 

กำรยกระดบัคณุภำพชวีติประชำชนชำวจังหวดัศรีสะเกษ กำรกระจำยทรัพยำกร

ให้ครอบคลมุในทกุมติิและกลุม่เป้ำหมำยเพือ่ลดปัญหำควำมเหลือ่มล�ำ้ในสงัคม

กำรด�ำเนินกำรต่อไปในอนำคต
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 เมอืงอตุสำหกรรมเชงินิเวศ เกษตรและอำหำรปลอดภัย ท่องเทีย่วทำงเลอืกใหม่ สงัคมเป็นสขุ

 1) สร้ำงสมดุลสิ่งแวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน

 2. พัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและสร้ำงมูลค่ำเพิ่มของสินค้ำเกษตร ประมง ประมงแปรรูป และกำร บริกำรให้ได้มำตรฐำนสำกล

 3) ประชำชนอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุขและชุมชนเข้มแข็ง

 S  Share Vision  มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน 

 A  Accountability  มีควำมรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ 

 K  Knowledge   มีองค์ควำมรู้ 

 H  Honor   มีเกียรติ มีศีลธรรม 

 O  Organization Focus  มีองค์กรเป็นศูนย์กลำง 

 N  Network   มีเครือข่ำย 

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

ค่ำนิยม

 จังหวัดสมุทรสำคร มีกระบวนกำรจัดท�ำแผนยุทธศำสตร์ที่ก�ำหนดเป้ำหมำยอย่ำงชัดเจน วิเครำะห์สภำพแวดล้อม (SWOT) ก�ำหนดทิศทำง  

จุดยืนทำงยุทธศำสตร์ที่เชื่อมโยงยุทธศำสตร์ชำติ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ 12 แผนแม่บท แผนภำค มีกำรก�ำหนดประเด็นกำรพัฒนำ 

และตัวชี้วัด กลยุทธ์ มีกำรถ่ำยทอดไปสู่กำรปฏิบัติโดยกำรจัดท�ำแผนพัฒนำจังหวัด (แผน 5 ปี แผนประจ�ำปี) ที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประชำชน 

ผู้รับบริกำร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ขับเคลื่อนแผนพัฒนำจังหวัดไปสู่กำรปฏิบัติโดยมีโครงกำร/กิจกรรม รองรับแผนพัฒนำจังหวัด มีกำรถ่ำยทอดตัวชี้วัด

และค่ำเป้ำหมำยจำกองค์กำรสู่ระดับบุคคล มีกำรติดตำมประเมินผลโครงกำร/กิจกรรม เพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก�ำหนด ได้ผลลัพธ์ที่ต้องกำร  

น�ำไปสู่กำรบรรลุวิสัยทัศน์ และเป้ำหมำยของจังหวัด 

จงัหวดัสมุทรสาคร



76หมวด 2 ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสารเพื่อน�าไปสู่การปฏิบัติ

กระบวนกำรวำงแผนยุทธศำสตร์ที่เชื่อมโยงและบูรณำกำร 

 จงัหวัดสมทุรสำครมกีระบวนกำรวำงแผนยุทธศำสตร์โดยกำรบรูณำกำร

ร่วมกันในรูปแบบประชำรัฐด้วยกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนทั้งภำครัฐ เอกชน 

ภำคประชำสังคม มีงบประมำณจำกส่วนรำชกำร งบประมำณจังหวัด งบประมำณ

กลุ่มจังหวัด งบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รวมทั้งกำรสนับสนุน 

งบประมำณจำกภำคเอกชน ท�ำให้จังหวัดสมุทรสำครเกิดกำรพัฒนำในหลำยด้ำน 

มกีระบวนกำรจัดท�ำแผนยทุธศำสตร์และก�ำหนดเป้ำหมำยอย่ำงชดัเจน และน�ำข้อมลู

กำรจำกกำรตดิตำมประเมนิผลในด้ำนต่ำง ๆ  มำใช้ในกำรทบทวนปรบัปรงุและพฒันำ

วำงแผนยุทธศำสตร์ของจังหวัดสมุทรสำครโดยกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน

 มีกระบวนกำรจัดท�ำแผนพัฒนำจังหวัดที่ให้ควำมส�ำคัญในกำรเชื่อมโยง

แผนพฒันำให้สอดคล้องกันทัง้ระบบ ทัง้ในลกัษณะบนลงล่ำง (Top - Down) ระดับพืน้ที่

และในลักษณะล่ำงขึ้นบน (Bottom - Up) คือกำรเชื่อมโยงจำกหมู่บ้ำน/ชุมชน  

แผนระดับต�ำบล แผนพัฒนำท้องถ่ินแผนพัฒนำอ�ำเภอขึ้นไปสู่แผนพัฒนำจังหวัด 

โดยกำรมส่ีวนร่วมของทกุภำคส่วน ควำมต้องกำรจำกประชำชนในพืน้ที ่น�ำไปสูแ่ผน

พัฒนำจังหวัดที่สอดคล้องกับประเด็นกำรพัฒนำจังหวัด มีแผนกลยุทธ์กำรบริหำร

ทรัพยำกรบคุคลทีส่อดคล้องกับประเดน็กำรพฒันำจังหวดั โดยผู้ว่ำรำชกำรจังหวดั

ได้ ให้นโยบำยในกำรท�ำงำนให้ข้ำรำชกำรท�ำงำนด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส 

“สจุรติคอืเกรำะป้องกันภัย” และให้ข้ำรำชกำรมสีมรรถนะสงูและทนัสมยั โดยส่งเสริม

ให้มีกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเน่ือง สม�่ำเสมอ เช่น กำรให้แต่ละส่วนรำชกำรก�ำหนด 

ให้ข้ำรำชกำรมีกำรเรียนรู้ผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ อย่ำงน้อยปีละ 2 เร่ือง  

โดยจะต้องมีเรื่องเกี่ยวกับทักษะควำมพร้อมด้ำนดิจิทัลอย่ำงน้อย 1 เรื่อง ส่งเสริม

ให้ข้ำรำชกำรมีควำมคิดสร้ำงสรรค์ คิดค้นนวัตกรรมกำรให้บริกำรภำครัฐ  

เช ่น กำรจัดอบรมโครงกำรกำรสร ้ำงนวัตกรรมภำครัฐ (Government  

Innovation Lab) กำรจัดอบรมทักษะด้ำนดิจิทัลแก่ข้ำรำชกำรทั้งส่วนกลำง  

ส่วนภูมิภำค และส่วนท้องถิ่น
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กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัติ

 จังหวัดสมุทรสำคร มีกำรแปลงแผนยุทธศำสตร์ไปสู่กำรปฏิบัติ โดยถ่ำยทอดแผนพัฒนำจังหวัดและแผนปฏิบัติรำชกำรประจ�ำปีสู่ระดับหน่วยงำนไปปฏิบัติ   

โดยกำรถ่ำยทอดตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยระดับจังหวัดสู่ระดับหน่วยงำนและระดับบุคคล จำกบนลงล่ำงผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ เช่น หนังสือรำชกำร เว็บไซต์ กำรประชุม

หัวหน้ำส่วนรำชกำร กำรประชุมชี้แจงยุทธศำสตร์จังหวัด ก�ำหนดแผนงำน/โครงกำร เพื่อให้มั่นใจว่ำสำมำรถที่จะด�ำเนินงำนได้บรรลุประเด็นยุทธศำสตร์ของจังหวัด 

จัดสรรทรัพยำกร งบประมำณ จำกแหล่งงบประมำณต่ำง ๆ ได้แก่ งบประมำณรำยจ่ำยตำมแผนปฏิบตัริำชกำรประจ�ำปีของจังหวดัและกลุม่จังหวดั งบกลำง รำยกำรเงินส�ำรอง 

เพือ่กรณฉีกุเฉนิหรือจ�ำเป็นทีอ่ยู่ในอ�ำนำจของรองนำยกรฐัมนตร ีงบประมำณค่ำใช้จ่ำยในกำรแก้ไขปัญหำควำมเดอืดร้อนเร่งด่วนของประชำชนในพืน้ที ่มกีำรเตรียมควำมพร้อม

ด้ำนบุคลำกรของจังหวัดโดยกำรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ ให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ตำมแผนพัฒนำจังหวัดเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของจังหวัด

กำรติดตำมผลกำรด�ำเนินงำน

  จังหวัดสมุทรสำครมีระบบ

ติดตำมและวัดผลกำรด�ำเนินงำนเพื่อให้

บรรลุ เป ้ำประสงค ์ตำมแผนพัฒนำ

จังหวัด/แผนปฏิบัติรำชกำรประจ�ำปี  

ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้รับบรกิำร

หรือมีกำรก�ำกับติดตำมกำรด�ำเนินงำน

โครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรผ ่ำน 

คณะท�ำงำนตรวจติดตำมกำรด�ำเนิน

โครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ�ำ

ปีและมีระบบติดตำมและประเมินผล

แห่งชำติ (e-MENSCR) และรำยงำน

ควำมก้ำวหน้ำเป็นรำยไตรมำสบนเวบ็ไซต์

จังหวดัสมทุรสำคร พร้อมทัง้ก�ำกับตดิตำม

กำรใช้จ่ำยงบประมำณผ่ำนคณะกรรมกำร

ติดตำมเร ่ ง รัดงบประมำณจังหวัด  

และมีกำรก�ำชับให้ผู้รับผิดชอบโครงกำรเร่งรัดด�ำเนินโครงกำรและเบิกจ่ำยงบประมำณให้แล้วเสร็จ 

ในเวลำที่ก�ำหนดและรำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณทุกเดือนตำมรอบระยะเวลำ และมีตัวชี้วัด 

ตำมมำตรกำรปรบัปรงุประสทิธิภำพในกำรปฏิบตัริำชกำรทีร่ำยงำนผลควำมคบืหน้ำและผลกำรด�ำเนินงำน

ผ่ำนระบบ e SAR มีกำรทบทวนผลกำรด�ำเนินงำนเมื่อเกิดกำรเปลี่ยนแปลงพร้อมทั้งกำรปรับเปลี่ยน

แผนกำรด�ำเนินงำนให้มีควำมเหมำะสม สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ ในปัจจุบัน และน�ำกำรบริหำร 

ควำมเสี่ยง (Risk Management) มำใช้วิเครำะห์ผลกำรด�ำเนินงำน และปรับแผนกำรด�ำเนินงำน 

ให้ทนัต่อสถำนกำรณ์ เพือ่ให้กำรด�ำเนินงำนตำมยทุธศำสตร์ทีว่ำงไว้ให้บรรลผุล และมปีระสทิธิภำพต่อไป
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 โครงกำรยกระดบัมำตรฐำนภำคกำรผลติ กำรแปรรปู

อำหำร และภำคอตุสำหกรรมต่อเน่ือง : ศนูย์บรกิำรใบรบัรอง 

สนิค้ำประมงส่งออก ข้อมลูกฎระเบยีบและมำตรฐำนของผลติภัณฑ์

ประมง เป็นศนูย์บรกิำรเบด็เสร็จ (One stop Service) บริกำร 

ออกใบรบัรองสนิค้ำประมงแปรรูปส่งออก 

 ในช่วงสถำนกำรณ์โควดิ 19 ปี 2563 ยงัคงให้บริกำร

ออกใบรบัรองสนิค้ำประมงแปรรูปส่งออกตำมปกติ โดยผ่ำนระบบ

ออนไลน์ เช่น กำรตรวจรับรองค�ำขอส่งออกผลิตภัณฑ์ ใหม่  

ผ่ำนระบบออนไลน์ กำรตรวจรบัรองสถำนประกอบกำรสง่ออก 

รำยใหม่ ผ ่ำนระบบออนไลน์ กำรขอสุ ่มตัวอย่ำงสินค้ำ 

เพื่อตรวจวิเครำะห์ผลิตภัณฑ์ ในห้องปฎิบัติกำร กำรอนุมัติ 

ผลกำรทดสอบและกำรขอรับผลกำรทดสอบผ่ำนระบบออนไลน์  

กำรอบรมผ่ำนระบบออนไลน์ เช่น ระบบออกใบรบัรองกำรจับสตัว์น�ำ้

ส�ำหรบัสตัว์น�ำ้ทีจั่บโดยเรอืประมงไทย (Thai Flagged Catch 

Certification System : TF) กำรประชมุผู้ประกอบโรงงำนแปรรูป

สตัว์น�ำ้ผ่ำนระบบออนไลน์ เพือ่รับทรำบระเบยีบกำรปฏิบตัสิ�ำหรบั

รอบค�ำขอมีรำยชื่อโรงงำนในบัญชีส่งออกของประเทศต่ำง ๆ  

ได้แก่ สำธำรณรัฐประชำชนจีน ฮอนดรัูส คอสตำริกำ สหพนัธรัฐ

รสัเซยี สหรัฐอเมรกิำ เป็นต้น

ผลงำนที่โดดเด่นจำกกำรน�ำแผนไปสู่กำรปฏิบัติ

ศูนย์บริกำรใบรับรองสินค้ำประมงส่งออก ข้อมูลกฎระเบียบและมำตรฐำนของผลิตภัณฑ์ประมง
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 จำกสถำนกำรณ์ โรค Covid-19 ระลอกแรก จังหวัดสมุทรสำครพบผู้ติดเชื้อ  

ทั้งหมด 18 รำย และไม่พบผู้ติดเชื้อเป็นเวลำ 250 วัน จนกระทั่งมีกำรพบผู้ติดเชื้อรำยแรก 

อีกคร้ังในวันที่ 17 ธันวำคม 2563 ที่ตลำดกลำงกุ้ง ท�ำให้จังหวัดสมุทรสำครเป็นจังหวัดแรก 

ของกำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ระลอกสอง และปัจจุบันจังหวัดสมุทรสำคร  

มีผู้ติดเชื้อสะสม ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวำคม 2563 ถึง 25 กรกฎำคม 2564 เป็นจ�ำนวน 40,452 รำย 

จึงต้องมกีำรควบคมุกำรแพร่ระบำดโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนำ 2019 (COVID 19) อย่ำงเข้มข้น ดังน้ี  

 1) แต่งตัง้คณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวดั และจัดประชมุเพือ่ก�ำหนดนโยบำย กำรท�ำงำน 

กำรติดตำมผล ออกประกำศ ค�ำสั่ง

 2) ปิดตลำดกลำงกุ้ง (Lock down) ห้ำมเข้ำออกพืน้ที่โดยเดด็ขำด เพือ่หยดุกำรเคลือ่นที่

ของผู้ติดเชื้อ และผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในพื้นที่ 

 3) ตรวจค้นหำเชิงรุก ทั้งโรงงำน ตลำด และชุมชน 

 4) พัฒนำและใช้มำตรกำร Bubble & Seal ควบคุมกำรระบำด ในกลุ่มคนที่แข็งแรง 

ให้อยู่ในพื้นที่ที่จ�ำกัดในโรงงำนอุตสำหกรรม และคัดแยกกลุ่มคนที่เปรำะบำงและมีควำมเสี่ยงสูง  

เพื่อลดอัตรำกำรเจ็บป่วยรุนแรง กำรเสียชีวิต ป้องกันกำรแพร่กระจำยเชื้อในวงกว้ำง  

และลดผลกระทบทำงเศรษฐกิจและสังคม 

 5) กำรบริหำรจัดกำรฉีดวัคซีน โดยได้รับกำรจัดสรรวัคซีนเป็นจังหวัดแรกของประเทศ 

โดยได้ฉีดวัคซีนไปแล้ว 220,000 คน

 6) กำรบริหำรจัดกำรเตียงส�ำหรับผู้ติดเชื้อ และผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในจังหวัดสมุทรสำคร  

ได้จัดตั้งโรงพยำบำลสนำมหรือศูนย์ห่วงใยคนสำคร เพื่อใช้ ในกำรแยกผู้ติดเชื้อและผู้สัมผัส 

เสี่ยงสูงออกมำจำกตลำดกลำงกุ้งและโรงงำนที่พบกำรติดเชื้อ มีกำรจัดตั้งศูนย์ห่วงใยคนสำคร 

มำแล้วจ�ำนวน 15 แห่ง จ�ำนวน 2,780 เตียง และจัดตั้งศูนย์ห่วงใยแรงงำนสำคร (Factory  

Isolation: FAI และ Factory Quarantine: FAQ) เพื่อเป็นกำรจัดหำเตียงให้แก่พนักงำน 

ของโรงงำนหรือสถำนประกอบกำรเอง โดยมีกำรรับรองตำมมำตรฐำนแล้ว จ�ำนวน 1,140 แห่ง 

จ�ำนวน 33,385 เตียง พร้อมทั้งสร้ำงศูนย์พักคอยคนสำคร (Community Isolation: CI)  

ในแต่ละอ�ำเภอ รวม 35 แห่ง จ�ำนวน 4,141 เตียง ได้แก่ อ�ำเภอเมือง จ�ำนวน 17 แห่ง  

1,901 เตียง อ�ำเภอกระทุ่มแบน จ�ำนวน 9 แห่ง 1,485 เตียง และอ�ำเภอบ้ำนแพ้ว จ�ำนวน 9 แห่ง 

755 เตียง 

 7) บังคับใช้มำตรกำรทั่วไป DMHTT ส�ำหรับบุคคลทุกกลุ่มเป้ำหมำย 

กำรควบคุมกำรแพร่ระบำด

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)
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 ในระยะเวลำทีผ่่ำนมำ จังหวดัสมทุรสำครได้มกีำรพฒันำอย่ำงต่อเน่ือง 

ขับเคลื่อนกำรด�ำเนินงำนด้วยกลไกกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนในสังคม  

ทั้งภำครัฐ เอกชน ภำคประชำสังคม ประชำชนและเครือข่ำยต่ำง ๆ  

ในรูปแบบประชำรัฐ ทั้งในสภำวะปกติและสภำวะฉุกเฉินเช่นกำรแพร่ระบำด

ของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคดรน่ำ โดยมเีป้ำหมำยสงูสดุคอืให้ประชำชนมคีวำมสขุ 

มีควำมมั่นคง ปลอดภัยในกำรด�ำเนินชีวิต มีเศรษฐกิจที่เติบโตอย่ำงต่อเนื่อง 

ประชำชนมีรำยได้เพิ่มขึ้นจำกกำรประกอบอำชีพ มีกำรใช้เทคโนโลยี 

อย่ำงเหมำะสมและทันสมัย สร้ำงควำมมั่งคั่งให้กับระบบเศรษฐกิจฐำนรำก 

น้อมน�ำหลกัปรชัญำของเศรษฐกิจพอเพยีงเป็นกรอบแนวทำงและเป็นเคร่ืองมอื

ในกำรด�ำเนินงำนและด�ำเนินชีวิต กำรพัฒนำทุก ๆ ด้ำนอยู่บนพื้นฐำน 

และข้อมูลที่ผ ่ำนกำรวิเครำะห์ และสังเครำะห์เป็นระบบและถูกต้อง 

ผ่ำนกำรตัดสินใจอย่ำงมีส่วนร่วม เพื่อให้กำรพัฒนำเป็นไปอย่ำงยั่งยืน 
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 แหล่งผลิตเกษตรได้มำตรฐำน อำหำรปลอดภัย แหล่งท่องเที่ยวสร้ำงสรรค์ สังคมเป็นสุข

 1) พัฒนำเกษตรกรและโครงสร้ำงพื้นฐำนภำคเกษตร เพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิต พัฒนำผลผลิตให้มีคุณภำพปลอดภัยได้มำตรฐำน 

      และเพิ่มมูลค่ำของผลผลิต โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสม

 2) อนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงประวัติศำสตร์ ศำสนำ วัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญำท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์

 3) เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้ชุมชนแบบบูรณำกำรและมีส่วนร่วม เพื่อยกระดับคุณภำพชีวิต พัฒนำระบบโครงสร้ำงทำงสังคม ทุนทำงสังคม 

    และวิถีชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง

 ซื่อสัตย์ รวดเร็ว โปร่งใส ใฝ่คุณธรรม น�ำผลสัมฤทธิ์

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

ค่ำนิยม

 จังหวดัสงิห์บรุ ีได้น�ำวงจรบรหิำรงำนคณุภำพ PDCA มำประยกุต์ใช้ ในทกุขัน้ตอนของกำรวำงแผน

ยุทธศำสตร์และกำรน�ำแผนยุทธศำสตร์ไปสู่กำรปฏิบัติ โดยควำมร่วมมือของทุกภำคส่วน ทั้งภำครัฐ  

ภำคเอกชน และภำคประชำชน ร่วมกันขับเคลื่อนกำรจัดท�ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัด  

เพื่อตอบสนองปัญหำและควำมต้องกำรของประชำชนในพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้น

จงัหวดัสิงหบุ์รี
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กำรน�ำ PDCA มำใช้ประยุกต์ ในทุกขั้นตอนของกำรจัดท�ำแผนยุทธศำสตร์
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กระบวนกำรจัดท�ำแผนยุทธศำสตร์

 จังหวัดสิงห์บุรี ได ้ก�ำหนดกระบวนกำรจัดท�ำ

ยุทธศำสตร์หรือแผนพัฒนำจังหวัด ตำมนโยบำยและหลัก

เกณฑ์ที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำรบริหำรงำนจังหวัด 

และกลุ่มจังหวัด (ก.น.จ) ก�ำหนดโดยน�ำยุทธศำสตร์ชำติ 20 

ปี (พ.ศ.2561- 2580) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ นโยบำยรัฐบำล 

มำเป็นกรอบในกำรจัดท�ำแผน ซึ่งกระบวนกำรจัดท�ำ

ยุทธศำสตร์หรือแผนพัฒนำจังหวัด เริ่มต้นจำกกำรรวบรวม

และวิเครำะห์ข ้อมูลที่ เ ก่ียวข้องกับกำรจัดท�ำแผนกำร

วิเครำะห์สถำนกำรณ์ สภำพแวดล้อม ศักยภำพ ปัญหำ 

และควำมต้องกำรของพื้นที่  กำรก�ำหนดยุทธศำสตร  ์

กำรพฒันำจังหวดั ทีส่อดคล้องกับควำมต้องกำรของประชำชน 

โดยกำรมส่ีวนร่วมของทกุภำคส่วน เพือ่ให้แผนพฒันำจงัหวดั 

มีควำมสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนพัฒนำท้องถ่ิน/ชุมชน  

และแผนพัฒนำอ�ำเภอ ซึ่งประกอบด้วยกำรก�ำหนดต�ำแหน่ง

กำรพัฒนำของจังหวัด วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้ำหมำย 

ประเด็นยุทธศำสตร์ กำรประชุมวิพำกษ์แผนพัฒนำจังหวัด 

น�ำไปสู่กำรปรับปรุงแผนพัฒนำจังหวัด ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 

นอกจำกน้ันยังมีกำรติดตำมประเมินผลในด้ำนต่ำง ๆ  

เพื่อน�ำมำใช้ ในกำรทบทวนปรับปรุงกระบวนกำรและพัฒนำ 

กำรวำงแผนยุทธศำสตร์ในปีถัดไป ในกำรด�ำเนินกำรจัดท�ำ

แผนพฒันำจังหวดัดงักล่ำวได้น�ำวงจรเดมงิ (Deming Cycle) 

หรือ PDCA มำใช้ประยุกต์ในทุกขั้นตอน
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 จังหวัดสิงห์บุรีได้มีกำรถ่ำยทอดแผนพัฒนำจังหวัดและแผนปฏิบัติรำชกำรประจ�ำปีสู ่ระดับหน่วยงำนให้น�ำแนวทำงไปปฏิบัติ  

โดยผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสิงห์บุรีได้ถ่ำยทอดนโยบำยและแนวทำงให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับจังหวัดและสู่ระดับผู้ปฏิบัติงำนจำกบนลงล่ำง 

ผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ โดยน�ำแผนพัฒนำจังหวัดเป็นกรอบในกำรจัดท�ำแผนพัฒนำหมู ่บ้ำนชุมชน/ท้องถ่ิน และแผนพัฒนำอ�ำเภอ  

เพื่อให้สำมำรถเชื่อมโยงกันในลักษณะ (One Plan) มีกำรก�ำหนดผู้รับผิดชอบโครงกำร ก�ำหนดให้ส่วนรำชกำรประจ�ำจังหวัดที่มีภำรกิจ 

เก่ียวข้องกับโครงกำรเป็นผู้รบัผิดชอบด�ำเนินกำร และมกีำรด�ำเนินกำรในลกัษณะบรูณำกำรโดยค�ำนึงถึงศกัยภำพของบคุลำกรของส่วนรำชกำร

ในกำรขับเคลื่อนกำรด�ำเนินงำน  

กำรน�ำแผนยุทธศำสตร์ ไปสู่กำรปฏิบัติ

 จังหวดัสงิห์บรุ ี มรีะบบตดิตำมควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร (Project monitoring phase)  

ผ่ำนระบบ eMENSCR เป็นรำยไตรมำส มกีำรแต่งต้ังคณะกรรมกำรตดิตำมเร่งรดักำรด�ำเนินงำน

โครงกำร/กิจกรรมตำมงบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำปี และคณะกรรมกำรตดิตำมเร่งรัดกำรใช้จ่ำยเงิน 

งบประมำณประจ�ำปีจังหวดัสงิห์บรุ ีและคณะกรรมกำรตรวจตดิตำมทกุเดอืน มกีำรประเมนิผลสมัฤทธ์ิ

ของโครงกำร โดยกำรส�ำรวจควำมคดิเห็นของประชำชน เพือ่น�ำมำจดัท�ำฐำนข้อมลูสถิตสินับสนุนงำน

ยุทธศำสตร์จังหวัดเพื่อประกอบกำรตัดสินใจในกำรแก้ไขปัญหำในพื้นที่และตรงตำมวัตถุประสงค์ 

ของโครงกำรทีต่ัง้ไว้ มคีณะกรรมกำรธรรมำภิบำลจงัหวดั ท�ำหน้ำทีส่อดส่องและเสนอแนะกำรปฏิบตัิ

ภำรกิจของหน่วยงำนของรฐั

กำรติดตำมผลกำรด�ำเนินงำน
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 จังหวดัสงิห์บุรีเป็นเมอืงแห่งกำรเกษตร ประชำชนส่วนใหญ่ท�ำอำชพี

เกษตรกรรม ปลูกข้ำว ปลูกอ้อย และท�ำสวน เนื่องด้วยสถำนกำรณ์ภัยแล้ง 

และน�้ำท่วม จึงไม่สำมำรถท�ำกำรเพำะปลูกได้ เกษตรกรจึงได้ปรับเปลี่ยนวิธี

กำรท�ำกำรเกษตร โดยกำรผันตัวมำเลี้ยงแพะ และมีกำรจัดตั้งกลุ่มแพะ 

แปลงใหญ่ เพื่อเป็นกำรแก้ ไขปัญหำกำรถูกกดรำคำจำกพ่อค้ำคนกลำง  

ร่วมกันพฒันำกำรเลีย้งให้ได้มำตรฐำน เพิม่ช่องทำงกำรตลำด สร้ำงควำมเข้มแขง็

ให้กลุม่เกษตรกรผู้เลีย้งแพะ และได้น�ำนวตักรรมและเทคโนโลยผีสมเทยีมแพะ

มำใช้ ในกำรผสมสำยพันธุ์แพะพันธุ์แข็งแรง มีลักษณะดี มีกำรสร้ำงสินค้ำ 

จำกแพะโดยใช้แบรนด์ “แพะเมืองสิงห์” อำทิ เน้ือแดดเดียว หมำล่ำ  

กระเป๋ำจำกแพะ เข็มขัด เป็นต้น ทั้งน้ี ได้พัฒนำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 

เชิงเกษตรที่ส�ำคัญประจ�ำจังหวัดสิงห์บุรี

ผลงำนที่โดดเดน่จำกกำรขับเคลือ่นแผนยุทธศำสตร์

แพะแปลงใหญ่ประชำรัฐจังหวัดสิงห์บุรี
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 จังหวัดสิงห์บุรีเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงประวัติศำสตร์ ศำสนำ 

วฒันธรรม และวถีิชวีติอนัมคีวำมเก่ียวข้องกับล�ำน�ำ้ ซึง่ผลติภัณฑ์ทีม่ชีือ่เสยีง

เป็นทีรู่จั้กแพร่หลำย ได้แก่ ปลำช่อนแม่ลำ โดยมคี�ำขวญัประจ�ำจังหวดัทีเ่ชือ่มโยง

กับล�ำน�้ำแม่ลำ และปลำช่อนแม่ลำว่ำ “ถ่ินวีรชนคนกล้ำ คู่หล้ำพระนอน  

นำมกระฉ่อนช่อนแม่ลำ เทศกำลกินปลำประจ�ำปี” ซึ่งกำรจัดงำนเทศกำลกิน

ปลำจะจัดขึ้นทุกปี โดยในปี พ.ศ. 2564 น้ี เป็นครั้งที่ 26 โดยภำยในงำน 

จะแบ่งเป็น 5 โซน ดังน้ี โซนที่ 1 โซนเวทีกลำง เป็นโซนกิจกรรม 

ให้ควำมบนัเทงิ กำรจดักำรแสดงต่ำง ๆ โซนที ่2 โซนจัดแสดงและจ�ำหน่ำยสนิค้ำ 

OTOP และของดเีมอืงสงิห์ โซนที ่3 โซนกิจกรรมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

เป็นโซนจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์และอำหำรจำกปลำ โซนที่ 4 โซนท่องเที่ยว 

และกิจกรรมส่งเสริมกำรท่องเที่ยว เช่น มุมถ่ำยภำพ สุ ่มปลำยักษ์  

ลำนวฒันธรรม เปเปอร์มำเช่ปลำ เป็นต้น โซนที ่5 โซนนิทรรศกำรปลำ/หุ่นสวยงำม 

กำรจัดงำนเทศกำลกินปลำและของดีเมืองสิงห์ เพื่อเป็นกำรสร้ำงแรงดึงดูด

นักท่องเที่ยวทั้งชำวไทย และชำวต่ำงชำติเข้ำมำท่องเที่ยวในจังหวัด 

เพิ่มมำกขึ้น และช่วยกระจำยรำยได้ ให้แก่ชุมชนและประชำชนในพื้นที่  

โดยน�ำผลิตภัณฑ ์ปลำและเกษตรในพื้นที่ ได ้มำจ�ำหน ่ำย เพื่อเพิ่ม 

ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนกำรท่องเที่ยวและสร้ำงกำรรับรู  ้

ให้แก่นักท่องเที่ยว

งำนเทศกำลกินปลำและของดีเมืองสิงห์



ภาคผนวก



ภาคผนวก
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