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รำงวัลคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ ประจ�ำปี พ.ศ. 2564



 กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ เป็นกำรยกระดับกำรบริหำรจัดกำรสู่มำตรฐำนสำกล ส�ำนักงำน ก.พ.ร.  

ได้ด�ำเนินกำรส่งเสรมิให้ส่วนรำชกำรพฒันำอย่ำงต่อเน่ืองนับตัง้แต่ ปี พ.ศ. 2548 เป็นต้นมำ โดยใช้เกณฑ์คณุภำพกำรบรหิำรจดักำรภำครัฐ 

เป็นเครื่องมือในกำรผลักดันให้ระบบรำชกำรเกิดกำรพัฒนำอย่ำงมีประสิทธิภำพและยั่งยืน โดยในระยะแรกเป็นกำรด�ำเนินกำร 

ตำมตัวชี้วัดกำรปฏิบัติรำชกำร และต่อมำได้พัฒนำไปสู่กำรจัดให้มีรำงวัลคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐระดับรำยหมวด  

และระดับดเีด่น เพือ่เป็นกำรเชดิชเูกียรตแิละเป็นแรงจูงใจแก่หน่วยงำนทีมุ่ง่มัน่พฒันำองค์กำรสูม่ำตรฐำนสำกล ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2555 

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

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

 ส�ำหรับในปี พ.ศ. 2564 มีหน่วยงำนภำครัฐที่ ได้รับรำงวัลคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ ระดับรำยหมวด  

จ�ำนวน 32 หน่วยงำน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงควำมมุ่งมั่นตั้งใจในกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรของหน่วยงำนภำครัฐ 

ให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลของกำรปฏิบัติรำชกำรจนประสบควำมส�ำเร็จ เป็นแบบอย่ำงที่ดี ให้กับหน่วยงำนอื่น  

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

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

ส�ำนักงำน ก.พ.ร.

กันยำยน 2564
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ตรำสัญลักษณ์และควำมหมำยรำงวัล

ตรำสัญลักษณ์รำงวัลเลิศรัฐ

รำงวัลเลิศรัฐ (Public Sector Excellence Awards : PSEA)

รำงวัลคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ

 รำงวัลเลิศรัฐ เป็นรำงวัลแห่งเกียรติยศที่คณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (ก.พ.ร.) มอบให้หน่วยงำนภำครัฐ  

เพือ่เป็นกำรยกย่องเชดิช ูหน่วยงำนที่ได้มุง่มัน่ปฏิบตัริำชกำรจนประสบควำมส�ำเรจ็ มคีวำมเป็นเลศิแห่งหน่วยงำนภำครฐัทัง้ปวง

 เพชรล้อมรอบด้วยช่อชัยพฤกษ์ ต้ังอยู่บนแท่งหมำยเลขหน่ึง หมำยถึง หน่วยงำนที่ ได้รับรำงวัลน้ี เปรียบเสมือน 

เพชรน�ำ้เอกแห่งระบบรำชกำร (ช่อชยัพฤกษ์) ทีผ่่ำนกำรเจยีระไนอย่ำงงดงำมด้วยควำมมุง่มัน่สร้ำงสรรค์ผลงำนจนเป็นทีป่ระจักษ์

เป็นเพชรน�้ำหนึ่ง เป็นควำมภำคภูมิใจสูงสุดของรำชกำรไทย

สัญลักษณ์ 

รูปยอดเขำสูง มีดวงดำวเจิดจรัสอยู่ด้ำนบน ฉำกหลังเป็นผืนธงโบกสะบัด

องค์ประกอบ

   ดวงดำวเปล่งประกำยสุกใส หมำยถึง ควำมส�ำเร็จ จุดหมำย จุดสูงสุด ควำมเป็นเลิศ

   ยอดเขำสูง หมำยถึง หนทำงยำวไกล ต้องมำนะบำกบัน่ ต้องก้ำวเดนิไปอย่ำงช้ำ ๆ  ด้วยควำมระมดัระวงัและมัน่คง

   ผืนธงโบกสะบัด หมำยถึง ควำมยินดีในควำมส�ำเร็จที่มอบให้กับองค์กรที่ได้รับรำงวัล

ควำมหมำย

เป็นรำงวัลสูงสุดที่มอบให้กับหน่วยงำนภำครัฐที่มีกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรได้ทัดเทียมมำตรฐำนสำกล  

ซึ่งได้มำด้วยควำมเพียรพยำยำม ควำมอดทน หลอมรวม กับควำมตั้งใจจริงของทุกคนในองค์กำร เพื่อน�ำพำองค์กำร

ให้ก้ำวสู่ควำมเป็นเลิศ
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กำรมอบรำงวัล ในปี พ.ศ. 2564

รำงวัลเลิศรัฐ ยอดเยี่ยม ประจ�ำปี พ.ศ. 2564

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

โดยรำงวัลเลิศรัฐยอดเยี่ยม มอบให้แก่หน่วยงำนที่มีควำมมุ่งมั่น และต้ังใจในกำรพัฒนำองค์กำร ทั้ง 3 มิติ  

คือ กำรพัฒนำระบบคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีระบบ กำรสร้ำงควำมยั่งยืน โดยอำศัยกระบวนกำร 

กำรท�ำงำนแบบมีส่วนร่วมในกำรบริหำรรำชกำร และต่อยอดไปสู ่กำรพัฒนำกระบวนกำรกำรบริกำร  

เพื่อให้สำมำรถตอบสนองต่อปัญหำ ควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมไปถึงสร้ำง 

ให้เกิดควำมยั่งยืน อันก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชำชน โดยในปี พ.ศ. 2564 มีหน่วยงำนของรัฐที่ผ่ำน 

กำรพจิำรณำตำมเกณฑ์ทีก่�ำหนด คอื ได้รับรำงวลัระดบัดเีด่นใน 3 ประเภทรำงวลั ในปีเดยีวกัน ซึง่ประกอบด้วย 

รำงวัลบริกำรภำครัฐ รำงวัลคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ และรำงวัลกำรบริหำรรำชกำรแบบมีส่วนร่วม 

 รำงวลัคณุภำพกำรบรหิำรจัดกำรภำครัฐ มอบให้แก่หน่วยงำนภำครัฐทีม่ผีลงำนกำรด�ำเนินกำรพฒันำ

องค์กำรอย่ำงต่อเน่ือง และมผีลด�ำเนินกำรปรบัปรุงองค์กำรตำมเกณฑ์คณุภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐอย่ำงโดดเด่น 

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

รำงวัลบริกำรภำครัฐ จ�ำนวน 2 ผลงำน

รำงวัลคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ จ�ำนวน 1 ผลงำน

รำงวัลกำรบริหำรรำชกำรแบบมีส่วนร่วม จ�ำนวน 1 ผลงำน

รำงวัลบริกำรภำครัฐ จ�ำนวน 2 ผลงำน

รำงวัลคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ จ�ำนวน 1 ผลงำน

รำงวัลกำรบริหำรรำชกำรแบบมีส่วนร่วม จ�ำนวน 1 ผลงำน
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แนวทำงและหลักเกณฑ์รำงวัล

รำงวัลคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (Public Sector Management Quality Award) 

 เป็นรำงวัลที่มอบให้กับหน่วยงำนภำครัฐ ที่ด�ำเนินกำรพัฒนำองค์กำรอย่ำงต่อเนื่อง และมีผลด�ำเนินกำรปรับปรุงองค์กำร

ตำมเกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐอย่ำงโดดเด่น 

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

ส่วนรำชกำรด�ำเนินกำรพัฒนำองค์กำรมำอย่ำงต่อเนื่อง และเพื่อเป็นกำรเชิดชูเกียรติ สร้ำงแรงจูงใจและส่งเสริมให้เกิดกำรพัฒนำ

คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐของส่วนรำชกำรอย่ำงต่อเน่ือง มำตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2555 และได้มีกำรปรับปรุงเกณฑ์คุณภำพ 

กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ เพื่อให้มีควำมเหมำะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป และสอดคล้องกับมำตรฐำนสำกล ในปี พ.ศ. 2558 

เพื่อให้ส่วนรำชกำรสำมำรถยกระดับและพัฒนำองค์กำรให้สูงขึ้น รวมทั้ง ได้เพิ่ม “รำงวัลคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ  

ระดับดีเด่น” อีกประเภทรำงวัลหนึ่ง 
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กำรรับสมัครรำงวัลคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ

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

รำงวลัคณุภำพกำรบรหิำรจัดกำรภำครฐั รำยหมวด และรำงวลัคณุภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ ระดบัดเีด่น โดยส่วนรำชกำรทีจ่ะสมคัร

ขอรับรำงวัลคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ รำยหมวด ต้องเป็นส่วนรำชกำรที่ผ่ำนกำรตรวจรับรองคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ

ระดับพื้นฐำน และส่วนรำชกำรที่จะสมัครขอรับรำงวัลคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ ระดับดีเด่น ต้องเป็นส่วนรำชกำรที่ได้รับรำงวัล

ประเภทรำยหมวดมำแล้วอย่ำงน้อย 2 หมวด
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 ส่วนรำชกำรระดับกระทรวง เสนอขอรับรำงวัลในภำพรวมของกระทรวง ซึ่งเป็นกำรประเมินรวมทุกหน่วยงำนภำยในกระทรวง

  ส่วนรำชกำรระดับกรม เสนอขอรับรำงวัลในภำพรวมของกรม ซึ่งเป็นกำรประเมินรวมทุกหน่วยงำนภำยในกรม

  ส่วนรำชกำรระดับจังหวัด เสนอขอรับรำงวัลในภำพรวมของจังหวัด ซึ่งเป็นกำรประเมินรวมทุกส่วนรำชกำรประจ�ำจังหวัดที่เป็นรำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค

  สถำบันอุดมศึกษำ เสนอขอรับรำงวัลในภำพรวมของสถำบันอุดมศึกษำ

  หน่วยงำนของรัฐประเภทอื่น เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงำนอิสระตำมรัฐธรรมนูญ เป็นต้น

เข้าสูก่ารสมคัรขอรับรางวลั PMQA

275

300

400

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

เกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐระดับพื้นฐำน

(Fundamental Level)

ผ่ำนกำรรับรองเกณฑ์ฯ

รำงวัลคุณภำพ

กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐรำยหมวด

รำงวัลคุณภำพ

กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐระดับดีเด่น

พัฒนำสู่ควำมโดดเด่นรำยหมวด

รำงวัลคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ

กำรสมัครขอรับรำงวัล
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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) ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับหมวดที่ขอรับรำงวัลไม่น้อยกว่ำร้อยละ 30  และในหมวดอื่นๆ ต้องได้คะแนนมำกกว่ำร้อยละ 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 3



หมวด 3 ด้านการมุ่งเน้นผู้รบับรกิาร
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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 กรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก ให้ควำมส�ำคัญกับกลุ่มผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมฯ โดยมีกำรจ�ำแนกออกเป็น 3 กลุ่ม 

สอดคล้องตำมภำรกิจหลักของกรมฯ 3 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนกำรบริกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก (Service) คือ กลุ่มของประชำชน ผู้ป่วย ผู้สูงอำยุ  

ที่มำรับบริกำร แพทย์แผนไทย ฯลฯ ด้ำนผลิตยำและพัฒนำผลิตภัณฑ์สมุนไพร (Product) คือ กลุ่มผู้ประกอบกำรผลิตภัณฑ์สมุนไพร สถำนบริกำรสำธำรณสุข 

ที่รับผลิตภัณฑ์สมุนไพรจำกกรมฯ ฯลฯ และด้ำนกำรคุ้มครองภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทย กำรแพทย์พื้นบ้ำนไทย และสมุนไพร (Wisdom) คือ กลุ่มแพทย์แผนไทย 

นำยทะเบียนจังหวัด หมอพื้นบ้ำน ประชำชนที่มำยื่นจดทะเบียนสิทธิ์ ฯลฯ น�ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยหลักของกรม คือ “ประชำชนเชื่อมั่น บริกำรเป็นเลิศ ภูมิปัญญำ

สร้ำงมูลค่ำ” นอกจำกนี้ ยังได้มีกำรพัฒนำงำนเพื่อให้เกิดประสิทธิภำพ และประสิทธิผลสูงสุด รวมถึงให้ควำมส�ำคัญกับกำรด�ำเนินงำนที่ตอบสนองต่อควำมต้องกำร

และควำมคำดหวงัทีแ่ตกต่ำงกันระหว่ำงผู้รบับรกิำรและผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยีผ่ำนช่องทำงในกำรรับฟังทีห่ลำกหลำย ในรูปแบบทัง้เชงิรบั และกำรรบัฟังในรปูแบบเชงิรุก 

 เป็นองค์กรหลักด้ำนกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือกเพื่อกำรพึ่งพำตนเองด้ำนสุขภำพและส่งเสริมเศรษฐกิจอย่ำงยั่งยืน

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

ค่ำนิยม

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก                                      

 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
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ผ่ำนกำรลงพื้นที่ตรวจนิเทศงำน กำรจัดนิทรรศกำร  งำนมหกรรมสมุนไพรแห่งชำติ ตลอดจนกำรจัดกิจกรรมตลำดควำมรู้ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง และน�ำไปสู่ 

กำรวิเครำะห์ข้อมูลเพื่อวำงแผน พัฒนำ ปรับปรุงกระบวนกำรด�ำเนินงำนให้ตรงตำมควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละกลุ่ม 

จนเกิดควำมพึงพอใจอย่ำงแท้จริง

กำรวิเครำะห์เพื่อน�ำไปสู่กำรตอบสนองผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 กรมฯ ได้น�ำสำรสนเทศที่ได้จำกผู้รบับรกิำรและผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยี 

มำใช้เพือ่ปรับปรุงผลผลติและกำรบริกำร เพือ่ตอบสนองควำมต้องกำร

และท�ำให้เหนือควำมคำดหวงั โดยยดึหลกั PDCA และ DTAM Model 

ตลอดจนสร้ำงควำมสัมพันธ์ ให้เกิดกำรรู้จัก ชอบ โน้มน้ำว ตัดสินใจ 

และบอกต่อ เพือ่ให้เกิดควำมพงึพอใจ และสร้ำงควำมผูกพนั กับผู้รับบรกิำร

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จำกกำรรวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูล น�ำมำซึ่ง

กำรปรับปรุง และพัฒนำระบบกำรให้บริกำร ตำมภำรกิจหลักของกรม 

3 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนกำรบริกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก 

(Service) ด้ำนผลิตยำและพัฒนำผลิตภัณฑ์สมุนไพร (Product)  

และด้ำนกำรคุม้ครองภูมปัิญญำกำรแพทย์แผนไทย กำรแพทย์พืน้บ้ำนไทย 

และสมุนไพร (Wisdom)

กำรจัดกำรข้อร้องเรียนที่ครอบคลุมและตอบสนองต่อผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 กรมฯ มีช่องทำงกำรรับเร่ืองร้องเรียน ที่สำมำรถเข้ำถึงได้

สะดวก ผ่ำนรูปแบบ Formal ได้แก่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนของกรม/

กระทรวง www.111.go.th และรปูแบบ Informal ได้แก่ สือ่โซเชยีล 

(Facebook Line@ Twitter Instagram YouTube Clubhouse พนัทปิ) 

website กรมฯ แอพพลเิคชัน่ต่ำง ๆ  รวมถึงทำงโทรศพัท์ และไปรษณย์ี 

โดยมีกำรจัดท�ำมำตรฐำนและพัฒนำระบบกำรจัดกำรข้อร้องเรียน  

ทีค่รอบคลมุทกุกลุม่ผู้รับบริกำรและผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยี และกรมยงัมรีะบบ

กำรตอบสนองและสร้ำงควำมเชื่อมั่นด้ำนกำรแพทย์แผนไทย  

กำรแพทย์ทำงเลือกและสมุนไพร โดยกำรท�ำงำนร่วมกับกระทรวง

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกรมอนำมัย ในกำรเฝ้ำระวัง 

และตอบโต้ข่ำวปลอม พร้อมทั้งร่วมชี้แจงประเด็นข้อเท็จจริง  

สร้ำงควำมเชื่อมั่นและสร้ำงควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพ เพื่อให้ประชำชน

เกิดควำมเข้ำใจที่ถูกต้อง และเชื่อมั่นต่อศำสตร์กำรแพทย์แผนไทย 

และกำรแพทย์ทำงเลือก

ภำพที่ 1 กระบวนกำรวิเครำะห์เพื่อน�ำไปสู่กำรตอบสนองผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ภำพที่ 2 กระบวนกำรจัดกำรข้อร้องเรียน
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พัฒนำภูมิปัญญำ เพิ่มช่องทำงสร้ำงควำมรอบรู้ ผ่ำน Mobile Application

ภำพที่ 3 แอพพลิเคชั่น Dr.Ganja In TTM

ภำพที่ 4 ระบบกัญชำแชตบอท (Ganja Chatbot)

 2) พฒันำระบบกัญชำแชตบอท (Ganja 

Chatbot) ระบบปัญญำประดิษฐ์ (AI Chatbot) 

ส�ำหรบัตอบค�ำถำมเก่ียวกับควำมรูท้ำงด้ำนกัญชำ

ทำงกำรแพทย์แผนไทยแบบอตัโนมตั ิผ่ำนโปรแกรม 

LINE เพื่อยกระดับมำตรฐำนกำรให้บริกำร 

ให้สะดวก รวดเร็ว และเข้ำถึงประชำชนได้ ในทนัที 

ซึ่งในโปรแกรมน้ี ได้รวบรวมข้อมูลเก่ียวกับกัญชำ

ทำงกำรแพทย์แผนไทยอย่ำงเป็นระบบ เป็นข้อมลู

ที่ประชำชนสำมำรถเข ้ำถึงควำมรู ้ที่ ถูกต ้อง 

และเหมำะสม โดยมีบุ คลำกรที่ มี ควำมรู ้  

ควำมเชี่ยวชำญคอยตอบค�ำถำมที่ประชำชน

สอบถำมเข้ำมำทกุค�ำถำม ส�ำหรบัประชำชนทีส่นใจ

ระบบกัญชำแชตบอท

 กรมฯ ได ้พัฒนำและปรับปรุงกระบวนกำรให้บริกำร  

โดยกำรน�ำสำรสนเทศที่ ได้จำกผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

มำพัฒนำระบบกำรให้บริกำรของกรมฯ เพื่อโน้มน้ำวสู่กำรตัดสินใจ 

มำรับบริกำร ซึ่งเป็นกลยุทธ์ ในกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ ควำมผูกพัน 

กับผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดย กรมฯ ได้พัฒนำระบบ 

กำรให้บริกำรผ่ำนระบบออนไลน์ Mobile Application ต่ำง ๆ  

เพื่อตอบสนองต่อควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของผู้รับบริกำร 

ดังนี้

 1) พัฒนำแอพพลิเคชั่น ชื่อว่ำ Dr. Ganja in TTM  

เพื่อใช้ ในกำรลงทะเบียนนัดหมำยล่วงหน้ำ โดยสำมำรถช่วยลดระยะ

เวลำกำรรอคอยจำกเดิม 45-60 นำที เหลือเพียง 15-30 นำทีเท่ำนั้น 

และช่วยลดควำมแออัดในช่วงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อ

ไวรัสโคโรนำ 2019 อกีทัง้ ระบบยงัสำมำรถค้นหำผู้มสีทิธ์ิ สัง่ใช้กัญชำ 

ผู้ผลิต/ ผู้เพำะปลูกกัญชำ สถำนพยำบำลที่ได้อนุญำตจ�ำหน่ำยกัญชำ 

และมีกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้เก่ียวกับกัญชำผ่ำนอนิโฟกรำฟฟิก อกีด้วย
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ภำพที่ 6 แอพพลิเคชั่น Herb ID

 4) พัฒนำระบบ AI กำรระบุชนิดสมุนไพร

ด้วยภำพ Thai Herbal Image Identification 

(Herb ID) เพื่อให ้ประชำชนได ้ รู ้ จักสมุนไพร 

และใช้สมุนไพรได้ง่ำย จำกกำรถ่ำยภำพพืชสมุนไพร

ด้วยตนเอง โดยระบบจะประมวลผลเพื่อจ�ำแนกชนิด

ภำยใน 10 วินำที  พร ้อมบอกข ้อมูลลักษณะ 

ทำงพฤกษศำสตร์ สรรพคุณ วิธีกำรใช้ และข้อห้ำม 

ข้อระวัง ในกำรใช้ประโยชน์จำกพืชสมุนไพรมำกกว่ำ 

300 ชนิด ประชำชนสำมำรถใช้ประโยชน์และน�ำควำมรู้

ดังกล่ำวไปใช้ ในกำรดูแลสุขภำพเบื้องต้นได้อย่ำง

ปลอดภัย โดย Herb ID ได้รับรำงวัลชนะเลิศ Digital 

Transformation Award 2019 สำขำ Emerging 

Technology จำกกระทรวงดิจิทลัเพือ่เศรษฐกิจและสงัคม

 3) พฒันำระบบ LINE OA: FAH FIRST AID ช่องทำงกำรตดิต่อข้อมลู 

“สมนุไพรฟ้ำทะลำยโจร” แบบครบวงจร เพือ่ให้ควำมรู้ด้ำนสขุภำพในกำรใช้สมนุไพร

ฟ้ำทะลำยโจร แก่ประชำชนที่มีควำมเสี่ยงในภำวกำรณ์ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส 

โควิด-19 ให้สำมำรถดูแลตนเองเบื้องต้น ลดควำมรุนแรงของโรค ลดภำระระบบ

สุขภำพในภำพรวม ซึ่งเป็นกำรเพิ่มช่องทำงกำรเข้ำถึงสมุนไพรฟ้ำทะลำยโจร 

ทีม่คีณุภำพและมคีวำมปลอดภัย เข้ำถึงได้ง่ำย สะดวก และตดิตำมผลได้อย่ำงรวดเรว็ 

อกีทัง้ยงัเพิม่ระบบกำรลงทะเบยีนรับยำฟ้ำทะลำยโจรทำงไปรษณย์ีโดยไม่มค่ีำใช้จ่ำย 

ให้กับผู้ป่วยโควิด 19 ที่รอรับกำรรักษำ หรือมีควำมเสี่ยงสูง มีประวัติสัมผัสผู้ติดเชื้อ

ภำพที่ 5 ระบบ LINE OA : FAH FIRST AID
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สำนสัมพันธ์ สร้ำงมูลค่ำ พัฒนำศักยภำพ

ระบบตรวจรักษำออนไลน์/จัดส่งยำทำงไปรษณีย์

ภำพที่ 7 ระบบกำรตรวจรักษำออนไลน์/จัดส่งยำทำงไปรษณีย์

ภำพที่ 8 กำรส่งเสริมผู้ประกอบกำร

 กรมฯ ได้จัดตั้งหน่วยงำนที่รับผิดชอบด้ำนกำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพผู้ประกอบกำรโดยตรง ในกำรส่งเสริมผู้ประกอบกำรผลิตภัณฑ์สมุนไพร  

ตั้งแต่กระบวนกำรปลูกเพื่อเพิ่มมูลค่ำทำงเศรษฐกิจ กำรศึกษำวิจัย และกำรพัฒนำนวัตกรรมใหม่ๆ น�ำมำซึ่งกำรแปรรูปสมุนไพรไทยให้ได้คุณภำพ มำตรฐำน  

เป็นทีย่อมรบั โดยมกีำรรบัรองผลติภัณฑ์สมนุไพรทีม่คีณุภำพผ่ำนตรำสญัลกัษณ์ผลติภัณฑ์สมนุไพรดเีด่นระดบัชำต ิ(PMHA) และตรำสญัลกัษณ์รำงวลัผลติภัณฑ์

สมุนไพร (Premium Herbal Product) เพื่อขับเคลื่อนนโยบำยสมุนไพรสร้ำงเศรษฐกิจ นอกจำกนี้ ยังสนับสนุน ส่งเสริม และเชิดชูเกียรติคุณให้แก่ผู้ประกอบ

กำรสมุนไพรคุณภำพ โดยกำรให้รำงวัลเพื่อเป็นขวัญก�ำลังใจ แก่ผู้ประกอบกำรและอุตสำหกรรมสมุนไพรไทยเพื่อส่งเสริมให้สมุนไพรไทยมีคุณภำพ มำตรฐำน  

และเป็นที่รู้จักในตลำดโลก

 กรมฯ ได้ ให้ควำมส�ำคัญกับกลุ่มผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร ผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งเป็นหนึ่ง 

ในกลุ่มผู้รับบริกำรหลักของโรงพยำบำลกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ผสมผสำน  

และคลินิกกัญชำทำงกำรแพทย์แผนไทย ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่ไม่สำมำรถ

เดินทำงมำรับบริกำร ณ สถำนที่ตั้งได้ และเพื่อลดควำมเสี่ยงในกำรเข้ำรับบริกำร  

เน่ืองด้วยสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควดิ-19 กรมฯ จึงได้พฒันำนวตักรรมกำร

ให้บริกำรเพื่อตอบสนองต่อควำมต้องกำรและท�ำให้เหนือกว่ำควำมคำดหวัง โดยมีระบบ

กำรตรวจรักษำออนไลน์ และจัดส่งยำ ผ่ำนทำงไปรษณีย์ ในกรณีเป็นผู้ป่วยเก่ำ 

ทีม่ปีระวตักิำรรกัษำกับโรงพยำบำล กลุม่ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยคลนิิกกัญชำทำงกำรแพทย์

แผนไทย กลุ่มโรคเรื้อรัง ที่จ�ำเป็นต้องรับยำต่อเน่ืองและมีอำกำรคงที่ ไม่มีอำกำร

แทรกซ้อนหรือโรคติดเชื้อร้ำยแรง สำมำรถรับยำในปริมำณไม่เกินครั้งละ 3 เดือน  

โดยรอรับยำได้ที่บ้ำน และช�ำระค่ำจัดส่งยำกับทำงไปรษณีย์ไทยได้ โดยไม่ต้องมำรอรับ

บริกำร ณ สถำนที่ตั้ง
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 กรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลอืก มุง่หวงัให้กำรแพทย์แผนไทยเป็นทีพ่ึง่ของประชำชน และเป็นทำงเลอืกในกำรดแูลสขุภำพ

ในทุกกลุ่มวัย ให้กำรยอมรับและเชื่อมั่นต่อศำสตร์กำรแพทย์แผนไทย โดยมีกำรพัฒนำงำนบริกำรที่ต่อเน่ือง และสนับสนุนช่องทำงกำรท่องเที่ยง 

เชิงสุขภำพ เมืองสมุนไพรแบบอินทรีย์เพื่อเพิ่มกำรเข้ำถึงของกลุ่มผู้รับบริกำรในอนำคต เช่น กลุ่มนักท่องเที่ยว และชำวต่ำงชำติ และกรมฯ  

ยังมีแนวทำงในกำรพัฒนำสู่กำรเป็น Excellence Center มีกำรพัฒนำงำนวิจัย และนวัตกรรม มุ่งให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงบริกำรที่เป็นเลิศ  

อกีทัง้มีกำรพฒันำปรับรุงกระบวนงำนเพือ่ให้กำรแพทย์แผนไทยเชือ่มโยงกับกำรแพทย์แผนปัจจุบนัได้อย่ำงมปีระสทิธิภำพและเกิดประสทิธิผลต่อไป 

และในด้ำนภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทยน้ัน กรมฯ ได้ให้ควำมส�ำคญัต่อกำรสบืสำน รักษำ ต่อยอด ภูมปัิญญำสูก่ำรน�ำไปใช้ประโยชน์ โดยตัง้เป้ำหมำย

ภำยใน 20 ปีข้ำงหน้ำ ประเทศไทยจะเป็นเมืองแห่งสมุนไพรแบบอินทรีย์ เป็นศูนย์กลำงควำมเป็นเลิศที่ครอบคลุมกำรพัฒนำบริกำร กำรพัฒนำวิจัย

และนวัตกรรม ตลอดจนกำรแพทย์แผนไทย กำรแพทย์ทำงเลือก และสมุนไพร และท�ำให้กำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพอยู่อันดับ 1 ใน 7 ของโลกต่อไป

น�ำภูมิปัญญำสู่กำรใช้ประโยชน์

 กรมฯ ด�ำเนินกำรส่งเสรมิคุม้ครองภูมิปัญญำกำรแพทย์

แผนไทย แพทย์พื้นบ้ำนและสมุนไพร โดยได้จัดท�ำระบบ  

Thai Traditional Digital Knowledge Library (TTDKL)  

ซึ่งเป็นระบบคลังควำมรู้ (ห้องสมุด Digital) ที่รวบรวมข้อมูล

ภูมิปัญญำด้ำนสมุนไพร กำรแพทย์แผนไทย กำรแพทย์พื้นบ้ำน 

และกำรแพทย์ทำงเลือก โดยร ่วมมือกับภำคีเครือข ่ำย  

กรมทรัพย์สินทำงปัญญำ กระทรวงพำณิชย์ ในกำรจัดท�ำคลัง

ข้อมูลทรัพย์สินทำงปัญญำเพื่อคุ้มครองภูมิปัญญำไทย ต่อยอด

มูลค่ำทำงเศรษฐกิจ อ�ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้รับบริกำร 

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลภูมิปัญญำกำร

แพทย์แผนไทยฯ ได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว แบบ Real-time  

และกรม ยงัมุ่งเน้นกำรสร้ำงควำมผูกพนัโดยมรีะบบกำรรับรอง

หมอพื้นบ้ำน กำรประกำศเกียรติคุณ คัดเลือกหมอไทยดีเด่น

ระดับชำติ รวมถึงส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำมำตรฐำนกำร

นวดไทย สร้ำงภำพลักษณ์ในกำรแข่งขันทั้งในและต่ำงประเทศ

เพือ่อนุรกัษ์และส่งเสรมิภูมปัิญญำกำรแพทย์แผนไทยให้คงอยู ่สบืไป

ภำพที่ 9 กำรน�ำภูมิปัญญำสู่กำรใช้ประโยชน์
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 ด้วยบทบำทหลักโดดเด่นเป็นที่ รู ้ จักอย่ำงกว้ำงขวำงในฐำนะเป็น 

ห้องปฏิบัติกำรอ้ำงอิงระดับประเทศและนำนำชำติ และเป็นหน่วยงำนที่สร้ำง

นวตักรรมสขุภำพและเทคโนโลยด้ีำนวทิยำศำสตร์กำรแพทย์ทีท่นัสมยั มกีำรพฒันำ

วิธีตรวจใหม่ ๆ เช่น โรคมะเร็ง วัณโรค ยีนแพ้ยำ ฯลฯ โดยใช้กำรแพทย์แม่นย�ำ 

(Precision Medicine) เข้ำมำใช้ในกระบวนกำรควบคมุก�ำกับดูแล จึงท้ำทำยอย่ำงยิง่

ในกำรใช้สมรรถนะและควำมโดดเด่นดังกล่ำวเข้ำไปมบีทบำทในกำรตอบสนองผู้รบับริกำร

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ ได้รับประโยชน์สูงสุดจำกกำรพัฒนำและยกระดับ 

ระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ�้ำ และโรคข้ำมพรมแดน  

เป็นศูนย์กลำงข้อมูลอ้ำงอิงทำงห้องปฏิบัติกำรที่ถูกต้องแม่นย�ำน�ำไปใช้ ได ้

อย่ำงรวดเร็ว และทนักำร กำรยกระดบักำรให้บรกิำรด้ำนสำธำรณสขุของประเทศ

โดยผลักดันสิทธิประโยชน์ให้กับประชำชนได้เข้ำถึงนวัตกรรมสุขภำพและบริกำร

ทำงกำรแพทย์และสำธำรณสขุแนวใหม่อย่ำงเท่ำเทยีมโดยน�ำเอำข้อมลูพนัธุกรรม

มนุษย์ มำใช้ในกำรวนิิจฉยัและรักษำให้แม่นย�ำมำกขึน้เพือ่เพิม่โอกำสกำรรักษำหำย 

ช่วยลดภำระค่ำใช้จ่ำยสุขภำพของประเทศ และใช้องค์ควำมรู้ทำงกำรแพทย์ 

“เปลี่ยนกำรรักษำสู่กำรป้องกันไม่ให้เกิดโรค” กำรคุ้มครองผู้บริโภคและส่งเสริม

ควำมรอบรูด้้ำนสขุภำพ (Health Literacy) ด้วยองค์ควำมรูด้้ำนวทิยำศำสตร์กำร

แพทย์ให้ประชำชนมีสุขภำพที่ดีน�ำไปสู่ควำมมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของระบบ

สำธำรณสุขประเทศไทย

 เป็นองค์กำรชั้นน�ำด้ำนวิทยำศำสตร์กำรแพทย์และสำธำรณสุข 1 ใน 3 ของเอเชียภำยในปี พ.ศ. 2565

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

ค่ำนิยม

 1) ศึกษำ วิจัยและพัฒนำเพื่อให้ได้องค์ควำมรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้ำนวิทยำศำสตร์กำรแพทย์และสำธำรณสุข

 2) เฝ้ำระวัง ประเมิน สื่อสำรแจ้งเตือนภัยและก�ำหนดมำตรกำรกำรจัดกำรควำมเสี่ยงจำกโรคและภัยสุขภำพ

 3) ก�ำหนดมำตรฐำน พัฒนำห้องปฏิบัติกำรและเป็นศูนย์กลำงข้อมูลอ้ำงอิงด้ำนวิทยำศำสตร์กำรแพทย์และสำธำรณสุข

 4) บริกำรตรวจวิเครำะห์ทำงห้องปฏิบัติกำรด้ำนแพทย์และสำธำรณสุขในฐำนะห้องปฏิบัติกำรอ้ำงอิง

 5) พัฒนำและก�ำหนดมำตรกำรเพื่อสนับสนุนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด

 6) สื่อสำรสำธำรณะในภำวะที่ต้องพึ่งพำข้อมูลด้ำนวิทยำศำสตร์กำรแพทย์และสำธำรณสุขของประเทศและเอเชีย

 DMSC - เปิดใจ ใฝ่รู้ คู่คุณธรรม น�ำหลักวิชำกำร มำตรฐำนสำกล

 Discovery: น�ำควำมรู้มำประยุกต์ใช้ ในกำรท�ำงำนได้อย่ำงเหมำะสม

 Moral: ปฏิบัติงำนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต มีควำมโปร่งใสตรวจสอบได้

 Sciences/Standard: ท�ำงำนอย่ำงมีมำตรฐำนตำมหลักวิชำกำร

 Change: ยอมรบัฟังควำมคดิเห็นของผู้อืน่อย่ำงสร้ำงสรรค์ ท�ำงำนเป็นทมี

กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์
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กำรบริหำรจัดกำรสำรสนเทศผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย “8 ช่องทำงเชิงรุก” 

และ “16 ช่องทำงเชิงรับ” รู้ครบ รู้เร็ว ตอบสนองได้อย่ำงรวดเร็วและทันกำรณ์

 ระบบสำธำรณสุขของประเทศไทยในปัจจุบันก�ำลังเผชิญกับสถำนกำรณ์ควำมท้ำทำยในหลำกหลำยมิติโดยเฉพำะกำรเข้ำสู ่สังคมผู้สูงอำยุ  

(Aged Society) ส่งผลให้ประชำชนมีควำมสนใจในพฤตกิรรมสขุภำพและกำรเข้ำถึงบรกิำรทำงกำรแพทย์มำกขึน้ กรมวทิยำศำสตร์กำรแพทย์จึงได้ ให้ควำมส�ำคญั

กับสำรสนเทศผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อน�ำมำออกแบบพัฒนำและปรับปรุงผลผลิตและบริกำรให้เหมำะสมแต่ละกลุ่ม ก�ำหนดช่องทำงกำรรับฟัง

ปฏิสัมพันธ์และสังเกตผ่ำน “8 ช่องทำงเชิงรุก 16 ช่องทำงเชิงรับ” โดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยควำมถี่แบบรำยวัน รำยสัปดำห์ รำยเดือน รำยไตรมำส  

และรำยปีสู่โอกำสในกำรออกแบบพัฒนำและปรับปรุงผลผลิตและบริกำรให้มีควำม “ถูกต้องแม่นย�ำ สะดวกรวดเร็ว ลดระยะเวลำรอคอย เข้ำถึงบริกำร

ได้ง่ำยในหลำยช่องทำง” ได้อย่ำงครอบคลุมโดยมุ่งเน้นพัฒนำนวัตกรรมสุขภำพและเทคโนโลยีทำงกำรแพทย์ให้มีควำมก้ำวหน้ำโดยเฉพำะเร่ืองกำรแพทย์

แม่นย�ำที่มุ่งเน้นกำรวินิจฉัยและรักษำเฉพำะบุคคล รักษำมำตรฐำนทำงห้องปฏิบัติกำรและเป็นศูนย์กลำงข้อมูลอ้ำงอิงด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุขให้ได้ 

ทั้งภำวะปกติและภำวะวิกฤติ กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมด้ำนวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ให้ได้คุณภำพมำตรฐำนเพื่อให้เขำ้ถึงบริกำรได้งำ่ย และใช้เทคโนโลยี

ดิจิทัลเข้ำมำช่วยอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรให้บริกำร สำมำรถน�ำผลผลิตและบริกำรของกรมไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์ ในกำรตอบสนองต่อปัญหำ 

ทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุขได้อย่ำงรวดเร็วและทันกำรณ์

ภำพที่ 1 ระบบ VOC & VOS กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ ภำพที่ 2 กำรออกแบบพัฒนำและปรับปรุงผลผลิตและบริกำร
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กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์และควำมเชื่อมั่นในคุณภำพกำรให้บริกำรด้วยมำตรฐำนสำกล

 ระบบคุณภำพทำงห้องปฏิบัติกำร ISO 15189, ISO 

15190, ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17043 มำใช้ ในกำรบริหำร

จัดกำร พฒันำ และปรบัปรุงกระบวนกำรให้เป็นไปตำมข้อก�ำหนด

ทีส่�ำคญั (Key Requirement) ของผลผลติและบรกิำร เป็นกำรสร้ำง

ควำมเชื่อมั่นในคุณภำพกำรให้บริกำร กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ 

อันดีที่ส่งผลต่อผู้รับบริกำรในกำรกลับมำใช้บริกำรซ�้ำและแนะน�ำ

บอกต่อในทำงทีด่ ีเช่น สือ่สำรและแนะน�ำบรกิำรด้วยควำมชดัเจน 

ตอบข้อซักถำมด้วยควำมเป็นมิตร ใส่ใจในกำรแก้ปัญหำ อ�ำนวย

ควำมสะดวกในทุกขั้นตอน และจัดให้มีระบบสนับสนุนกำร 

ให้บริกำรที่เพิ่มประสิทธิภำพมำกขึ้นเน้นกำรเข้ำถึงบริกำร 

ผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำรหลำกหลำยด้วยหัวใจส�ำคัญของกำร 

ให้บริกำร คือ “ทุกค�ำถำมมีค�ำตอบ ตอบสนองทันที รวดเร็ว 

ทันสมัย และเป็นมิตรกับเครือข่ำย” 

 กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์มีควำมมุ่งมั่นในกำรสร้ำง

นวัตกรรมสุขภำพและน�ำองค์ควำมรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 

มำใช้ ให้เกิดประโยชน์ต่อประชำชนให้มำกที่สุด กรมจึงได้ ใช้

เทคโนโลยีชั้นสูงเข้ำมำช่วยยกระดับมำตรฐำนกำรให้บริกำร 

โดยเฉพำะกำรตอบสนองควำมต้องกำรทำงห้องปฏิบตักิำรทัง้ภำวะ

ปกติและภำวะวิกฤติ กำรสร้ำง พัฒนำ และปรับปรุงผลผลิต 

และบริกำรโดยเฉพำะนวัตกรรมและเทคโนโลยีสุขภำพ กำรแพทย์

แม่นย�ำ ยำชีววัตถุ และสมุนไพรที่ “ดี ง่าย ไว ถูก” กำรเฝ้ำระวัง

คุ้มครองประชำชนด้วยเคร่ืองมือที่ “เข้าถึงง่าย ราคาไม่แพง”  

รวมถึงกำรน�ำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ำมำช่วยสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน

เป็นกำรอ�ำนวยควำมสะดวกให้กับประชำชนในรูปแบบ “รวดเร็ว 

เข้าถึงง่าย ใช้สะดวก” ซึ่งเป็นหัวใจส�ำคัญของกำรขับเคลื่อน 

กำรปฏิบัติงำนเพื่อยกระดับมำตรฐำนกำรให้บริกำรประชำชนที่  

“ถูกต้องแม่นย�า สะดวกรวดเร็ว และทันการณ์”
ภำพที่ 4 แนวทำงขับเคลื่อนเพื่อยกระดับมำตรฐำนกำรให้บริกำรเพื่อประชำชน

“ถูกต้องแม่นย�ำ สะดวกรวดเร็ว และทันกำรณ์” มำตรฐำนกำรให้บริกำรประชำชน

ภำพที่ 3 ระบบสนับสนุนกำรให้บริกำรเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ
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ระบบบริกำรอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) รวดเร็วทันใจ ใกล้ ไกล ใช้ ได้ทุกที่

 “ระบบรับส่งตัวอย่ำงทำงห้องปฏิบัติกำร (DMSc  

iLab Plus)” เป็นระบบมำตรฐำนกลำงของกรมที่ทุกหน่วยงำน

ในสงักัดซึง่กระจำยอยูท่ัว่ประเทศใช้ ในกำรให้บรกิำรประชำชน 

โดยระบบพัฒนำมำจำกกำรรับฟังเสียงผู้รับบริกำรเพื่อลด 

ระยะเวลำรอคอยบริกำรจำกผลตรวจวิเครำะห์ที่ล ่ำช ้ำ  

กรมจึงออกแบบระบบรองรับผู้ ใช้บริกำรทีต้่องกำรควำมสะดวก

ควำมรวดเร็ว เข้ำถึงบริกำรง่ำย และสำมำรถใช้บริกำร 

ผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่ำงสะดวกสำมำรถส่งค�ำขอ 

และส่งตวัอย่ำงแบบออนไลน์ (E-submission) ได้ทกุทีท่กุเวลำ 

24 ชัว่โมง สำมำรถดำวน์โหลดรำยงำนผลกำรทดสอบ (e-Report) 

ได้ด้วยตนเองลดระยะเวลำรอคอย  3 วัน สำมำรถตรวจสอบ

สถำนะส่งตัวอย่ำงได้ตลอดเวลำ (e-Tracking) และสำมำรถ

ตรวจสอบประวัติกำรส่งตัวอย่ำงย้อนหลังได้ (Historical)

1) เทคโนโลยี “DMSc iLab Plus” เร็ว ง่ำย ใช้สะดวก

 กรมได้ด�ำเนินกำรพัฒนำระบบอ�ำนวยควำมสะดวก

แบบเบ็ดเสร็จครบวงจร ณ จุดเดียว ตั้งแต่กำรยื่นค�ำขอ 

(e-Form) มีระบบ e-Payment ที่สำมำรถช�ำระเงิน 

ค่ำธรรมเนียมได้ง่ำย สะดวก รวดเร็ว มีระบบกำรเชื่อมโยง 

แลกเปลี่ยนข้อมูลกับ 4 ส่วนรำชกำรจึงไม่มีกำรเรียกรับส�ำเนำ

เอกสำร จนถึงขัน้ตอนรับหนังสอืรับรองกำรแจ้งและใบอนุญำต 

(e-Document) ที่มีลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผู้มีอ�ำนำจ

อนุญำต (e-License) ซึ่งตอบโจทย์ผู้รับบริกำรได้ตรงตำม 

ควำมต้องกำรด้วยเป็นระบบที่ทันสมัย ครบวงจร กำรใช้งำน 

ไม่ยุ่งยำก เข้ำถึงได้ง่ำยทุกสถำนที่ทุกเวลำ ท�ำให้ลดระยะเวลำ

กำรให้บริกำรในกระบวนงำนต่ออำยุหนังสือรับรองกำรแจ้ง 

และใบอนุญำตทุกประเภทได้ร้อยละ 79 คือ จำกเดิม 29  

วนัท�ำกำร เหลอื 6 วนัท�ำกำร ท�ำให้ผู้รบับริกำรพงึพอใจในระดบั

มำกที่สุด ร้อยละ 87.8

ภำพที่ 6 กำรด�ำเนินกำรผ่ำนระบบ PAT ACT ONLINE 

2) “PAT ACT ONLINE” ระบบกำรให้บริกำรที่เชื่อมโยงข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว

ภำพที่ 5 ขั้นตอนกำรส่งตัวอย่ำงเพื่อตรวจวิเครำะห์ 
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3) “DMSc PT ONLINE” ระบบสำรสนเทศทดสอบควำมช�ำนำญของประเทศไทยตำมมำตรฐำนสำกล

4) “e-Accreditation” และ “Fast Track” นวัตกรรมบริกำรรับรองห้องปฏิบัติกำรเพื่อลดระยะเวลำรอ

 กรมได ้ด�ำ เ นินกำรปรับปรุงงำนสำรสนเทศทดสอบ 

ควำมช�ำนำญ DMSc PT online แบบรวมศูนย์ 9 ด้ำน 156 รำยกำร 

รองรับผู้รับบริกำรให้ ได้รับบริกำรทดสอบควำมช�ำนำญที่สะดวก 

รวดเร็ว มคีณุภำพเริม่ตัง้แต่กำรจัดระบบกำรบริหำรจัดกำรแบบรวมศนูย์ 

(18 หน่วยงำน) เพือ่ให้บรกิำรทดสอบควำมช�ำนำญแบบเบด็เสร็จตัง้แต่

กำรรับสมัครสมำชิก กำรรับรำยงำนผลทดสอบจำกสมำชิก  

กำรรำยงำนผลประเมินกลับสู่สมำชิก ตลอดจนมีศูนย์ข้อมูลกลำง 

ของกำรประเมินผลทดสอบควำมช�ำนำญที่รวบรวมข้อมูลรำยงำนผล

กำรประเมินกำรทดสอบควำมช�ำนำญของประเทศไทยใน EPTIS 

database จึงนับได้ว่ำกรมวทิยำศำสตร์ กำรแพทย์เป็นหน่วยงำนกลำง

ส�ำหรบักำรทดสอบควำมช�ำนำญของประเทศไทยตำมมำตรฐำนสำกล

ซึ่งก�ำลังพัฒนำไปสู ่กำรเป ็น National PT ด ้ำนกำรแพทย์ 

และสำธำรณสุขต่อไป

 กำรรับรองห้องปฏิบติักำรตำมมำตรฐำนสำกลISO 15189, ISO 15190, ISO 22870, ISO 17034, ISO/IEC 17025 ด้วยระบบอเิลก็ทรอนิสก์ “e-Accreditation” 

มีวัตถุประสงค์เพื่อน�ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ ในกระบวนกำรรับรองทั้งระบบเพื่อลดระยะเวลำรอคอย (เป้ำหมำยจำก 220 เหลือ 120 วัน) ตั้งแต่กำรจัดท�ำ

แผนกำรรบัรองควำมสำมำรถห้องปฏิบตักิำร พร้อมรำยชือ่ และจัดอบรมผู้ทีเ่ก่ียวข้อง ได้แก่ เจ้ำหน้ำทีห้่องปฏิบตักิำร ผู้ตรวจประเมนิ กรรมกำรรบัรองฯ และเจ้ำหน้ำที่

ผู้รบัผิดชอบ ปัจจุบนัด�ำเนินกำรรบัรอง 87 แห่ง สำมำรถให้กำรรบัรองโดยใช้ระยะเวลำลดลงจำกเดมิ 80 วนั (ปี 2562) เหลือระยะเวลำเฉล่ีย 75 วนั นอกจำกน้ี  

กรมได้ ให้กำรรับรองแบบ “Fast Track” (เป้ำหมำยจำก 220 เหลือ 90 วัน) ด�ำเนินกำรรับรอง 11 แห่ง สำมำรถให้กำรรับรองโดยใช้ระยะเวลำเฉลี่ยใช้ 53 วัน

ภำพที่ 7 กำรพัฒนำระบบ DMSc PT ONLINE

ภำพที่ 8 นวัตกรรมบริกำรรับรองห้องปฏิบัติกำร
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ภำพที่ 9 กำรให้บริกำรเชิงรุกในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน

กำรให้บริกำรเชิงรุกในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน

 สถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 

(Covid-19) ที่เมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย สำธำรณรัฐประชำชนจีนตั้งแต ่

ในช่วงเดอืนธันวำคม 2562 ทีผ่่ำนมำกรมวทิยำศำสตร์กำรแพทย์ในฐำนะ

เป็นห้องปฏิบัติกำรอ้ำงอิงระดับประเทศและระดับนำนำชำติ ท�ำหน้ำที ่

ห้องปฏิบัติกำรอ้ำงอิงกำรตรวจเชื้อ Covid-19 ขยำยศักยภำพเครือข่ำย

ห้องปฏิบัติกำรรองรับกำรตรวจโดยจัดตั้งและควบคุมมำตรฐำนของห้อง

ปฏิบัติกำรตรวจโรคติดเชื้อ Covid-19 ทั่วประเทศ กำรวิจัยและค้นหำ

นวัตกรรมวิธีกำรตรวจโรคติดเชื้อ Covid-19 ที่รองรับกำรตรวจกว่ำ 

130,000 ตัวอย่ำง/วนั ซึง่ปัจจุบนัมกีำรตรวจสะสมแล้วกว่ำ 9,201,621 

ตัวอย่ำง พบกำรติดเชื้อกว่ำ 340,000 รำย กำรเร่งตรวจสอบคุณภำพ

ควำมปลอดภัยของวัคซีน ตลอดจนกำรเข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรป้องกัน 

และควบคมุโรคร่วมกับหน่วยงำนต่ำง ๆ  ทัง้ภำยในและภำยนอกกระทรวง

สำธำรณสขุ เช่น กรณีกำรตรวจค้นหำผู้ป่วยเชงิรุก (Active case finding) 

ด้วยเครือข่ำยแบบบูรณำกำรในพื้นที่จังหวัดสมุทรสำคร กำรตรวจเชิงรุก

ในกลุ่มแคมป์คนงำน กำรร่วมมือกับสภำอุตสำหกรรมตรวจคัดกรอง 

กำรติดเชื้อโควิด 19 ด้วยวิธี Antigen Test Kit ในโรงงำนอุตสำหกรรม 

เป็นต้น ควำมสำมำรถในกำรรับมือดังกล่ำวเกิดขึ้นจำกกำรเตรียม 

ควำมพร้อมรับมอืโดยจัดท�ำแผนประคองกิจกำรในกำรรองรบักำรระบำด

โรคโควิด-19 ในเฟสที่ 3 และแผนด�ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง (Business 

Continuity Plan : BCP) ไว้ล่วงหน้ำ รวมถึงกำรถอดบทเรียน (AAR) 

สถำนกำรณ์ Covid-19 ท�ำให้สำมำรถบริหำรจัดกำรและให้บริกำรเชิงรุก

ในสถำนกำรณ์ฉุกเฉินได้อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ
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ภำพที่ 10 กำรตรวจเภสัชพันธุศำสตร์ “ยีนแพ้ยำ”

 กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ มุ่งเน้นกำรพัฒนำ

งำนวิจัยและนวัตกรรมด้ำนวิทยำศำสตร์กำรแพทย ์

โดยเฉพำะกำรแพทย์แม่นย�ำ (Precision Medicine) 

วัคซีน ยำชีววัตถุ เพื่อให้สำมำรถน�ำข้อมูลผลกำรวิจัย 

ไปใช้ ในกำรแก้ไขปัญหำด้ำนสำธำรณสุขของประเทศ 

ท�ำให้ลดค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับด้ำนสุขภำพของประเทศใน

ภำพรวม เช่น 

 1) “เภสัชพันธุศำสตร์” ปฏิบัติกำรถอดรหัส

พันธุกรรมเพื่อป้องกันปัญหำแพ้ยำรุนแรง เภสัช 

พันธุศำสตร์เป็นแขนงวิทยำกำรทำงชีวกำรแพทย์สมัย

ใหม่ที่มีบทบำทในกำรช่วยเหลือให้ผู ้ป ่วยได้รับยำ 

ทีม่ปีระสทิธิภำพและมผีลข้ำงเคยีงน้อย โดยอำศยัข้อมลู

พันธุกรรมของผู้ป่วยในกำรช่วยเลือกใช้ยำที่เหมำะสม 

(personalize medicine)

 2) “Genomic Thailand” นวัตกรรม 

สู่บริกำรทำงกำรแพทย์เฉพำะบคุคล กรมวทิยำศำสตร์

กำรแพทย์ และภำคเีครอืข่ำยได้ด�ำเนินกำรแผนปฏิบตักิำร 

บูรณำกำรจีโนมิกส์ประเทศไทยในกำรพัฒนำเทคโนโลยี

กำรถอดรหัสพนัธุกรรมมนุษย์ โดยสุม่ตรวจรหัสพนัธุกรรม

คนไทย วิจัยเชื่อมโยงพันธุกรรมกับโรค มุ่งเน้นศึกษำ

พันธุกรรมเสี่ยงในผู้ป่วยโรคมะเร็ง โรคหำยำก (Rare 

Diseases) วัณโรค โรคไม่ติดต่อเร้ือรัง ฯลฯ เภสัช 

พันธุศำสตร์ซึ่งจะช่วยให้กำรวินิจฉัย ป้องกัน และรักษำ

โรคเฉพำะบุคคลตลอดทุกช่วงวัยได ้อย ่ำงแม่นย�ำ  

ลดกำรป่วยและป้องกันกำรเสียชีวิตก่อนเวลำอันควร

กำรพัฒนำนวัตกรรมทำงกำรแพทย์เพื่อประชำชน
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กำรคุ้มครองผู้บริโภคด้วยวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ชุมชน

 “Community Medical Sciences : Com Med Sci” 

ด�ำเนินงำนมำอย่ำงต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 ภำยใต้ 2 กิจกรรม

หลัก ได้แก่ กำรแจ้งเตือนภัยสุขภำพ (Detection) และกำรพัฒนำ

คุณภำพและกระบวนกำรผลิต (Development) OTOP/SMEs 

 1) อสม. วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ชุมชน และ“กรมวิทย์ 

With You” กรมได้จัดตั้งศูนย์แจ้งเตือนภัยเฝ้ำระวัง และรับเรื่อง

ร้องเรียนปัญหำผลิตภัณฑ์สุขภำพในชุมชนและกำรพัฒนำส่งเสริม 

“อสม. วทิยาศาสตร์การแพทย์ชมุชน” ให้มีควำมสำมำรถในกำรคดักรอง

ผลิตภัณฑ์สุขภำพที่ไม่ปลอดภัย และสื่อสำรควำมเสี่ยงด้ำนสุขภำพ

ผ่ำนแอพพลิเคชั่น “กรมวิทย์ With You” และสำมำรถวำงแผน 

แก้ไขปัญหำ รำยงำนผลตลอดจนสำมำรถคัดกรอง ประเมินปัญหำ

สุขภำพด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภคร่วมทีมหมอครอบครัว (Family 

Care Team) ปัจจุบันมี อสม. นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ชุมชน 

กว่ำ 21,000 คน มีกำรจัดตั้งและรักษำสภำพศูนย์แจ้งเตือนภัย  

เฝ้ำระวัง และรับเรื่องร้องเรียนปัญหำผลิตภัณฑ์สุขภำพ 

ในชุมชน 539 แห่งทั่วประเทศ 

 2) พัฒนำผู้ประกอบกำร “OTOPs/SME” ให้สำมำรถ

แข่งขันได้ทั้งในและต่ำงประเทศ เป็นกำรสนับสนุนผลิตภัณฑ์ 

OTOP/SMEs ให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนที่ก�ำหนด โดยเฝ้ำระวัง

คุณภำพและควำมปลอดภัยผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ด้ำนอำหำร

ทัว่ประเทศ และสนับสนุนวชิำกำรทีส่�ำคญัแก่ผู้ประกอบกำร OTOP/

SMEs ในกำรผลติเครือ่งส�ำอำงจำกสมนุไพร เร่ิมตัง้แต่กระบวนกำร

คัดเลือกสมุนไพร กำรสกัดสมุนไพร กำรเตรียมสูตรต�ำรับ รวมทั้ง

กำรออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ตรงใจผู้บรโิภคเพือ่ให้ผลติภัณฑ์มคีณุภำพ

มำตรฐำน เป็นกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม สำมำรถแข่งขันได้ ในระบบ

เศรษฐกิจ และให้เป็นที่ยอมรับในตลำดทั้งในและต่ำงประเทศ
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 ส�ำนักงำนประกันสังคม มีภำรกิจในกำรบริหำรส�ำนักงำนประกันสังคม

และเงินทดแทนเกิดประสิทธิภำพ เพื่อให้แรงงำนมีหลักประกันกำรด�ำรงชีวิต 

ที่มั่นคง ให้ควำมคุ้มครองและดูแลลูกจ้ำง/ผู้ประกันตน ให้ได้รับสิทธิประโยชน ์

ตำมทีก่ฎหมำยก�ำหนด ภำยใต้หลกักำร “กำรเฉลีย่ทกุข์ เฉลีย่สขุ” โดยกำรขบัเคลือ่น

ผ่ำนค่ำนิยม “CHANGEs” เพื่อปลูกฝังค่ำนิยมร่วมให้เป็นวัฒนธรรมกำรท�ำงำน

ของบคุลำกร และสำมำรถสะท้อนภำพลกัษณ์ของส�ำนักงำนประกันสงัคม ให้เป็นองค์กร

ที่สำมำรถเป็นที่พึ่งของแรงงำนและประชำชนได้  โดยมุ่งหวังให้แรงงำนในระบบ 

(ตำมมำตรำ 33 ) และแรงงำนอิสระ (มำตรำ 39 และมำตรำ 40) มีหลักประกัน

ทีม่ัน่คงในกำรด�ำรงชวีติ กำรเพิม่สทิธิประโยชน์ให้กับลกูจ้ำง/ผู้ประกันตนทีเ่พยีงพอ 

ตรงกับควำมต้องกำร สอดคล้องกับภำวะเศรษฐกิจและสถำนกำรณ์ในปัจจุบัน  

เพือ่ให้ได้รับควำมคุม้ครองทีค่รอบคลมุ ต้ังแต่เกิดจนตำยในทกุกลุม่ ทกุช่วงวยั ได้แก่ 

กลุม่วยัแรงงำนไทยและต่ำงด้ำว กลุม่ทีม่คีวำมต้องกำรเฉพำะ/พเิศษ (กลุม่ก่อนเข้ำสู่ 

วยัแรงงำน ผู้ป่วยเร้ือรัง ผูท้พุพลภำพ ผู้พกิำร) รวมถึงกลุม่ผู้สงูอำย ุโดยให้ควำมส�ำคญั

กับควำมต้องกำรและควำมคำดหวงัของผู้รบับริกำรและผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยีทกุกลุม่ 

เพือ่น�ำมำออกแบบกระบวนงำนและบริกำร ให้ตรงกับควำมต้องกำรและควำมคำดหวงั 

จนได้รับควำมพึงพอใจ เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่สร้ำงคุณค่ำให้แก่ผู้รับบริกำร 

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของส�ำนักงำนประกันสังคม รวมถึงกำรจัดกำรกับควำม 

ไม่พงึพอใจ เพือ่ให้ปัญหำได้รบักำรแก้ไข และดงึภำคเีครอืข่ำยควำมร่วมมอืเข้ำมำ

ช่วยด�ำเนินกำร สร้ำงควำมสมัพนัธ์กับผู้รบับรกิำรและผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยี จนเกิดเป็น

ควำมผูกพันระหว่ำงส�ำนักงำนประกันสังคมกับผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

เช่น เครือข่ำยกำรขยำยควำมคุ้มครองแรงงำนนอกระบบผ่ำนกลไก “บวร”  

เครือข่ำยสถำนพยำบำลและคลินิก เครือข่ำยกำรบริกำรทั้งภำครัฐและเอกชน  

ทีท่�ำควำมตกลงกับส�ำนักงำนประกันสงัคม และผลกัดนัให้เกิดกำรสร้ำงนวตักรรม

กำรให้บริกำรผ่ำนระบบอเิลก็ทรอนิกส์ เพือ่ให้บริกำรได้อย่ำงสะดวก รวดเรว็ยิง่ขึน้ 

และนวัตกรรมกำรด�ำเนินงำนผ่ำนเครือข่ำยพันธมิตรทั้งเครือข่ำยภำครัฐ  

ภำคเอกชน และภำคประชำชน  เพือ่ให้แรงงำนมหีลกัประกันทีม่ัน่คงในกำรด�ำรงชวีติ 

ภำยใต้วิสัยทัศน์ “ร่วมสร้ำงสรรค์สังคมแรงงำน ที่มีหลักประกันสังคมถ้วนหน้ำ

อย่ำงยั่งยืน”    

 ร่วมสร้ำงสรรค์สังคมแรงงำน ที่มีหลักประกันถ้วนหน้ำอย่ำงยั่งยืน 

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

ค่ำนิยม

 กำรบริหำรส�ำนักงำนประกันสังคมและเงินทดแทน โดยกำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ เพื่อให้แรงงำน มีหลักประกันกำรด�ำรงชีวิตที่มั่นคง 

 คือ “CHANGEs” 1) มุ่งด�ำเนินกำรอย่ำงสร้ำงสรรค์ (Creative) 2) เป็นห่วงเป็นใย มีใจบริกำร (Helpful) 3) ส�ำนึกรับผิดชอบ  

(Accountabbility) 4) เป็นผู้น�ำที่โดดเด่น (Notable Leadership) 5) ก้ำวทันโลกและกำรเปลี่ยนแปลงสู่โลกยุคดิจิทัล (Go forward into the 

Digital World) 6) มีควำมเป็นมืออำชีพ ซื่อสัตย์สุจริต 7) มีจริยธรรม (Expert & Ethics) ทุ่มเทเสียสละ (Sacrifice) 

ส�านักงานประกันสังคม
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กระบวนกำร หรือวิธีกำรที่ ได้มำซึ่งผลผลิตและบริกำร

 ส�ำนักงำนประกันสงัคมมีวธีิกำรค้นหำควำมคำดหวงัจำกสำรสนเทศ ทัง้จำกกลุม่อดตี ปัจจุบนั และอนำคต ของผู้รับบรกิำรและผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยี ผ่ำนกำรรบัฟัง 

ปฏิสัมพันธ์ กำรสังเกตพฤติกรรม โดยน�ำข้อมูลที่ได้จำกำรรับฟังควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของผู้ประกันตน (มำตรำ 33 39 และ 40) ข้อมูลจำกกำรปฏิสัมพันธ์

ในเวทีกำรร่วมแสดงควำมคิดเห็นของกำรประชุม/สัมมนำ/กำรส�ำรวจควำมพึงพอใจ และข้อมูลจำกกำรสังเกตพฤติกรรมกำรใช้บริกำรของนำยจ้ำง/ผู้ประกันตน  

มำใช้ ในกำรออกแบบผลผลิตและบริกำรของส�ำนักงำนประกันสังคม โดยยึดหลักของระบบรำชกำร 4.0 ที่มุ่งยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง มีกำรเปิดกว้ำงเชื่อมโยง  

และเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง โดยใช้แนวคิด Value Chain ในกระบวนกำรออกแบบ เพื่อส่งมอบบริกำรที่สร้ำงคุณค่ำให้แก่ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 กลยุทธ์ ในกำรสื่อสำร สร้ำง และจัดกำรควำมสัมพันธ์กับผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรและท�ำให้เหนือควำมคำดหวัง ภำยใต้หลักกำรที่ยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง 

เน้นบริกำรที่สะดวก รวดเร็ว เข้ำถึงง่ำย และกำรให้บริกำรที่ตรงกับควำมต้องกำรเฉพำะกลุ่ม ผ่ำนกลยุทธ์ 

1) กำรด�ำเนินกำรเชิงรุก 2. กำรบริหำรแบบมีส่วนร่วม 3. กำรสร้ำงนวัตกรรม 4. กำรมีระบบจัดกำร 

ข้อร้องเรียน โดยกำรท�ำงำนเชิงรุกส�ำนักงำนประกันสังคมได้มีกำรพัฒนำช่องทำงกำรสื่อสำรที่สำมำรถ 

เข้ำถึงได้ง่ำยอย่ำงมปีระสทิธิภำพ  โดย กำรส่ือสำรแบบ Two Way Communication ผ่ำนกลไกกำรประชมุ 

อบรม สมัมนำ ระหว่ำงส�ำนักงำนประกันสงัคมกับเครอืข่ำย กำรใช้เทคโนโลยดีจิิทลัมำพฒันำกำรส่ือสำร 

เช่น กำรพัฒนำ Application SSO Connect  กำรสนทนำที่เป็นข้อมูลป้อนกลับสำมำรถโต้ตอบกันได้ทันที

ผ่ำน Chat Bot กำรถ่ำยทอดข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนช่อง “สถำนีข่ำวประกันสังคม” และกำรสื่อสำรภำรกิจกำร

ขยำยควำมคุม้ครองแรงงำนอสิระผ่ำนช่อง Youtube กำรส่ือสำรประชำสัมพนัธ์ด้วยช่องทำงทีห่ลำกหลำย 

เช่น กำรจัดท�ำสือ่ประชำสมัพนัธ์ในรปูแบบ Info Graphic เพือ่ให้เกิดกำรสือ่สำรทีเ่ห็นภำพชดัและเข้ำใจง่ำย 

เพื่อประชำสัมพันธ์และสร้ำงกำรรับรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ 7 กรณี ของส�ำนักงำนประกันสังคม ตลอดจน

กำรประชำสมัพนัธ์เคลือ่นทีผ่่ำนรถ Mobile ของส�ำนักงำนประกันสงัคมกำรสร้ำงควำมสมัพนัธ์ ควำมผูกพนั 

กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของส�ำนักงำนประกันสังคมโดยใช้หลักกำรบริหำรแบบมีส่วนร่วม ในกำร “ร่วมคิด 

ร่วมท�ำ ร่วมใจ” ผ่ำนกลไกเครือข่ำย “บวร” ในกำรขยำยควำมคุ้มครองแรงงำนอิสระ 

กำรค้นหำสำรสนเทศของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

กลยุทธ์กำรสื่อสำร สร้ำง และจัดกำรควำมสัมพันธ์
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สร้ำงสรรค์นวัตกรรมบริกำรที่ครอบคลุ่มทุกกลุ่ม

  ได้สร้ำงนวตักรรมกำรเพือ่ให้บรกิำรทีค่รอบคลมุทกุกลุม่ 

ซึ่งเป็นนวัตกรรมเชิงกระบวนกำรที่ช่วยสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้รับ

บริกำรกับส�ำนกังำนประกนัสังคม และมีระบบบรหิำรจัดกำรข้อร้องเรยีน

โดยยดึหลกั “กำรไม่ทิง้ใครไว้ข้ำงหลงั” ในกำรด�ำเนินกำรจัดกำรข้อร้องเรียน 

เพือ่รบัฟังและแก้ปัญหำควำมเดอืดร้อนของผู้รบับริกำรและผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยี 

โดย 1) กำรจัดตั้งคณะกรรมกำรบริหำรและจัดกำรข้อร้องเรียน :  

ท�ำหน้ำที่ก�ำหนดหลักเกณฑ์กำรประเมิน กำรก�ำหนดตัวชี้วัด กำรก�ำหนด

แนวปฏิบัติ และพิจำรณำข้อร้องเรียน 2) กำรจัดตั้งศูนย์รับเรื่อง 

ร้องเรียนทั่วประเทศ : กระจำยอยู่ตำมหน่วยบริกำรของส�ำนักงำน 

ประกันสังคม 3) จัดเจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบประจ�ำศูนย ์ : เพื่อท�ำหน้ำที่

ตรวจสอบข้อเท็จจริง ไกล่เกลี่ยปัญหำ ให้ควำมช่วยเหลืออย่ำงทันท่วงที 

และรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนต่อผู้บริหำร และ 4) ระบบจัดกำร 

ข้อร้องเรียน : เป็นโปรแกรมส�ำเร็จรูปที่ ใช้ ในกำรบริหำรจัดกำร 

ข้อร้องเรียน สำมำรถเข้ำถึงได้ตลอด 24 ชั่วโมง และสำมำรถป้อนกลับ

ได้อย่ำงทันท่วงทีโดยต้องด�ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยใน 25 วันท�ำกำร  
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กำรประเมินควำมพึงพอใจและควำมผูกพันของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 เพื่อน�ำมำปรับปรุงและพัฒนำบริกำรให้ตรงกับควำมต้องกำร 

โดยมรูีปแบบกำรด�ำเนินงำนทัง้ในเชงิรุกและเชงิรับ โดย กำรด�ำเนินกำรเชงิรุก : 

กำรด�ำเนินกำรส�ำรวจควำมพงึพอใจ ควำมไม่พงึพอใจ ควำมผูกพนัต่อกำร

ให้บริกำรจำกผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ณ หน่วยบริกำร 

ทั่วประเทศของส�ำนักงำนประกันสังคม และส�ำรวจ ณ สถำนพยำบำล 

ในสงักัดส�ำนักงำนประกันสงัคม กำรส�ำรวจควำมคดิเห็นของภำคเีครือข่ำย

ต่อกำรด�ำเนินงำนของส�ำนักงำนประกันสังคม ทั้งน้ี ในแต่ละปีจะน�ำ 

ผลกำรส�ำรวจ ฯ เสนอผู้บริหำร เพื่อหำแนวทำงในกำรปรับปรุงคุณภำพ

กำรให้บริกำรของส�ำนักงำนประกันสังคมให้ดีขึ้นเป็นประจ�ำทุกปี  

กำรด�ำเนินกำรเชิงรับ : กำรเปิดช่องทำงในกำรรับฟังควำมคิดเห็น 

ผ่ำนสื่อ Social Media ต่ำง ๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีประสิทธิภำพ ถูกต้อง 

สำมำรถแก้ปัญหำได้ทันเวลำ และปัจจุบันส�ำนักงำนประกันสังคม 

มีกำรใช้ข้อมูลจำกระบบ Zocial Eye ซึ่งเป็นเคร่ืองมือหน่ึงที่ใช้ส�ำหรับ

ติดตำมกระแสออนไลน์เชิงลึก (Social Listening Technology)  

เพือ่สร้ำงกำรรับรูถึ้งควำมต้องกำรต่ำงๆของประชำชนทีก่ล่ำวถึงส�ำนักงำน

ประกันสังคมด้วย

 ส�ำนักงำนประกันสังคมได้มีกำรพัฒนำรูปแบบกำรให้บริกำรผ่ำนสำยด่วน 

1506 จำกที่เคยเป็นเพียงศูนย์บริกำรข้อมูล 1506 และรับเรื่องร้องเรียนจำก 

ผู้ ใช้บริกำรของส�ำนักงำนประกันสังคม ได้มีกำรพัฒนำรูปแบบกำรบริหำรข้อมูล 

แบบองค์รวม (Omni Channel) ซึ่งเป็นระบบกำรท�ำงำนที่ไร้รอยต่อ โดยมีระบบ

สนับสนุนกำรให้บริกำร ได้แก่ ระบบจดจ�ำเสียง ระบบพัฒนำเพื่อกำรสื่อสำร  

ระบบบริหำรจัดกำรข้อสอบถำมทำง Social Media ระบบบริกำรลูกค้ำสัมพันธ์ 

และรับเรือ่งร้องเรยีน ระบบตรวจสอบคณุภำพกำรให้บรกิำร ระบบรำยงำนเชงิธุรกิจ 

ซึง่เป็นโปรแกรมส�ำเร็จรปู ทีร่ะบบสำมำรถดงึข้อมลูจำกแหล่งต่ำงๆ เช่น ผู้ ใช้บรกิำร

ผ่ำนช่องทำงสำยด่วย 1506 ทำงเวบ็ไซต์ของส�ำนักงำนประกันสงัคม และผ่ำนระบบ 

Zocial eye ที่ใช้ ในกำรติดตำมกระแสจำกสื่อโซเซียลต่ำง ๆ ที่กล่ำวถึงส�ำนักงำน

ประกันสงัคม ซึง่ระบบจะวเิครำะห์แยกแยะข้อมลูและส่งต่อข้อมลูให้ส่วนทีเ่ก่ียวข้อง 

เพื่อด�ำเนินกำรแก้ ไขปัญหำภำยในระยะเวลำที่ก�ำหนด ตลอดจนน�ำมำพัฒนำ 

งำนของส�ำนักงำนประกันสังคม ซึ่งเป็นระบบกำรให้บริกำรแบบ “One Stop  

Service” ให้บริกำรทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

ศูนย์บริกำรข้อมูล 1506  (Contact Center 1506)

ผลงำนโดดเด่น
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กำรช�ำระเงินสมทบผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

กรณีทันตกรรม โดยไม่ต้องส�ำรองจ่ำย

 ส�ำนักงำนประกันสงัคมได้น�ำเทคโนโลยี

ดจิิทลัมำใช้สนับสนุนกำรให้บริกำรแบบครบวงจร

ให้แก่นำยจ้ำง โดยเร่ิมต้ังแต่กำรยื่นข้อมูล 

กำรส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนตำมมำตรำ 33 

ผ ่ำนระบบ e-Filing และช�ำระเงินสมทบ 

ของนำยจ ้ำงและผู ้ประกันตนมำตรำ 33  

ผ่ำนระบบ e-Payment อีกทั้งนำยจ้ำงสำมำรถ

พมิพ์และดำวน์โหลดใบเสร็จรบัเงินอเิลก็ทรอนิกส์

จำกระบบ e-Receipt ได้ด้วยตนเองผ่ำนเวบ็ไซต์

ส�ำนักงำนประกันสังคม ท�ำให้นำยจ้ำงได้รับ

บริกำรที่สะดวก รวดเร็ว (Faster) เข้ำถึงง่ำย 

(Easier) ลดค่ำใช้จ่ำย (Cheaper)

 ส�ำนักงำนประกันสงัคมได้ออกแบบวธีิกำรเข้ำรับบรกิำรกรณทีนัตกรรม 

โดยผู้ประกันตนสำมำรถยืน่บตัรประชำชน เพือ่ให้สถำนพยำบำลในเครอืข่ำย

ที่ร่วมท�ำข้อตกลง (MOU) กับส�ำนักงำนประกันสังคม สำมำรถตรวจสอบ

สทิธิในระบบ Web Application และให้บรกิำรกรณีทนัตกรรมแก่ผู้ประกันตน

มำตรำ 33 โดยสถำนพยำบำลไม่ต้องเรียกเก็บเงินจำกผู้ประกันตน  

และสำมำรถส่งข้อมูลเพื่อรับค่ำบริกำรจำกส�ำนักงำนประกันสังคม  

ซึ่งเป็นกำรช่วยลดภำระค่ำใช้จ ่ำยของผู ้ประกันตนเป็นอย่ำงมำก  

ซึง่ปัจจุบนัในปี 2564 มสีถำนพยำบำลและคลนิิก เข้ำร่วมโครงกำร จ�ำนวน 

2885 แห่ง และได้มีกำรจ่ำยสทิธิประโยชน์กรณีทนัตกรรมโดยผู้ประกันตน

ไม่ต้องส�ำรองจ่ำย คิดเป็นเงินจ�ำนวนทั้งสิ้น 935,564,325 บำท
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กำรช�ำระเงินสมทบผู้ประกันตนมำตรำ 39 และมำตรำ 40 ผ่ำนเครือข่ำยบริกำร  

เช่น ธนำคำร และ หน่วยบริกำร

 ส�ำนักงำนประกันสงัคมได้มกีำรร่วมท�ำข้อตกลง 

(MOU) กับธนำคำรและหน่วยบริกำรอืน่ ซึง่เป็นผู้มส่ีวนได้

ส่วนเสียด้ำนเครือข่ำยกำรให้บริกำรของส�ำนักงำน

ประกันสังคม เพื่อเพิ่มช่องทำงกำรให้บริกำรในกำร 

รบัช�ำระเงินสมทบผู้ประกันตนมำตรำ 39 และมำตรำ 40 

สำมำรถเลอืกช่องทำงกำรช�ำระเงินสมทบได้หลำกหลำย 

ทุกที่ ทุกเวลำ ตำมควำมสะดวก ช่วยประหยัดเวลำ 

และค่ำใช้จ่ำยในกำรเดนิทำง โดยด�ำเนินกำรผ่ำนช่องทำง

เคำน์เตอร์ธนำคำรและหน่วยบริกำร 

 ส�ำนักงำนประกันสังคม ได้ ให้ควำมส�ำคัญแก่กลุ่ม 

ผู้พิกำรที่มีควำมต้องกำรเฉพำะบุคคล ในกำรเข้ำรับกำรฟื้นฟู

สมรรถภำพด้ำนกำรแพทย์ ด้ำนอำชีพ โดยได้มีกำรคิดค้น

นวัตกรรมที่ตรงกับควำมต้องกำรและสภำพควำมพิกำรของ 

ผู้เข้ำรบักำรฟ้ืนฟแูต่ละรำย แยกเป็น นวตักรรมด้ำนกำรแพทย์ 

เช่น เคร่ืองเตือนกำรยกก้นแบบไร้สำย เคร่ืองฝึกกำรเคลือ่นไหว

แขนและมอื เครือ่งฝึกกำรเคลือ่นไหวและกำรทรงตัว  อปุกรณ์

กระตุ้นไฟฟ้ำแขน นวัตกรรมด้ำนอำชีพ เช่น แป้นล็อค 

กึ่งอัตโนมัติ เครื่องเจำะเมล็ดมะม่วงหำวมะนำวโห่ กระเดื้อง

กลับทำงกดคลัทช์มอเตอร์จักรเย็บผ้ำ เครื่องช่วยอ�ำนวย 

ควำมสะดวกในกำรใช้คอมพิวเตอร์ในกำรท�ำงำน (เม้ำส์ที่ใช้

เท้ำแทนมือ) เคร่ืองถอดล้อรถจักรยำนยนต์ส�ำหรับผู้พิกำร

แขนขำด 1 ข้ำง

นวัตกรรมเพื่อผู้พิกำรของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภำพคนงำน
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 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ (อย.) เป็นส่วนรำชกำรทีม่ภีำรกิจ

เก่ียวกับกำรปกป้องและคุ้มครองสุขภำพของประชำชนจำกกำรบริโภคผลิตภัณฑ์

สุขภำพ ได้แก่ อำหำร ยำ  ยำเสพติดให้ โทษ วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสำท 

สำรระเหย เคร่ืองส�ำอำง วัตถุอันตรำยที่ ใช้ ในบ้ำนเรือน เครื่องมือแพทย์  

และผลติภัณฑ์สมุนไพร โดยผลติภัณฑ์สขุภำพเหล่ำน้ันต้องมคีณุภำพและปลอดภัย 

ส่งเสริมพฤติกรรมกำรบริโภคที่ถูกต้องด้วยข้อมูลทำงวิชำกำรที่มีหลักฐำนเชื่อถือ

ได้และมีควำมเหมำะสม เพื่อให้ประชำชนได้บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภำพที่ปลอดภัย

และสมประโยชน์

 อย. ให้ควำมส�ำคัญกับผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย น�ำข้อมูล

สำรสนเทศ ควำมต้องกำร ควำมคำดหวงั มำก�ำหนดยทุธศำสตร์ ทศิทำงกำรให้บรกิำร 

ออกแบบ พัฒนำ ปรับปรุงกำรให้บริกำร ที่ตอบสนองควำมต้องกำรและสร้ำง 

ควำมพึงพอใจ และวำงแผนเตรียมกำรรองรับกำรเปลี่ยนแปลงในอนำคต 

อย่ำงมีประสิทธิภำพ ทั้งยังน�ำเทคโนโลยีดิจิตัลมำสร้ำงนวัตกรรมกระบวนกำร 

ปรับปรุงและยกระดับกำรให้บริกำร ของ อย. สู ่บริกำรดิจิทัลเต็มรูปแบบ  

ทั้งยังให้ควำมส�ำคัญกับกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของประชำชน และภำคีเครือข่ำย

ทุกภำคส่วน ในกำรด�ำเนินงำนคุ้มครองผู้บริโภค ตลอดจนส่งเสริมผู้ประกอบกำร

ด้ำนผลิตภัณฑ์สุขภำพ เพื่อส ่งเสริมเศรษฐกิจ สร ้ำงรำยได ้ ให ้ประเทศ  

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรหลักด้ำนคุ ้มครองผู้บริโภคและส่งเสริม 

ผู้ประกอบกำรด้ำนผลิตภัณฑ์สุขภำพ เพื่อประชำชนสุขภำพดี” 

 เป็นองค์กรหลักด้ำนคุ้มครองผู้บริโภคและส่งเสริมผู้ประกอบกำรด้ำนผลิตภัณฑ์สุขภำพ เพื่อประชำชนสุขภำพดี

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

ค่ำนิยม

 1) พัฒนำผู้บริโภคให้มีศักยภำพในกำรดูแลตนเอง เพื่อกำรบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภำพที่ปลอดภัยถูกต้อง และเหมำะสม

 2) ส่งเสริมและพัฒนำกำรประกอบกำรให้มีศักยภำพแข่งขันได้ ในระดับสำกล เพื่อเพิ่มมูลค่ำทำงเศรษฐกิจของประเทศ

 3) ควบคุม ก�ำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภำพให้มีคุณภำพ ปลอดภัย และมีประสิทธิผล

 4) ส่งเสริมควำมมั่นคงด้ำนผลิตภัณฑ์สุขภำพ เพื่อให้คนไทยสำมำรถเข้ำถึงได้ ในยำมปกติและภำวะฉุกเฉิน

 “Thai FDA”

 Thai (Thai Value) ซื่อสัตย์ อ่อนน้อมถ่อมตน

 F (Focus on People) มุ่งผลประชำชน

 D (Dependable) ฝึกตน เป็นที่พึ่งพำ

 A (Advancement) พัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง

ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา



36หมวด 3 ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ยกระดับบริกำรที่มีมำตรฐำนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี

  อย. ได ้พัฒนำกำรให ้บริกำรอย ่ำงมีมำตรฐำน  

โดย 1) จัดท�ำคูมื่อกำรปฏิบติังำน โดยใช้วงจรคณุภำพ PDCA เพือ่ควบคมุ

คุณภำพของกระบวนกำรให้บริกำรและน�ำระบบคุณภำพตำมมำตรฐำน

สำกลมำเป็นระบบทวนสอบ ซึ่งได้รับกำรรับรองระบบคุณภำพมำตรฐำน 

ISO 9001:2015 และ ISO 27001:2013 ทั่วทั้งองค์กร ตั้งแต่ปี 2560  

2) ส่ือสำรชี้แจง จัดอบรมเจ้ำหน้ำที่ ให้บริกำร Smart Counter  

เร่ืองกำรให้บริกำรทีดี่ตำม 7 มำตรฐำนกำรให้บรกิำร จัดกิจกรรม Smart  

Counter meeting อย่ำงน้อยสัปดำห์ละ 1 ครั้ง แลกเปลี่ยนเรียนรู ้

ประเด็นปัญหำกำรให้บริกำร เพื่อปรับปรุงและพัฒนำกำรให้บริกำร 

3) ติดตำม ตรวจสอบ/ประเมินควำมพึงพอใจ เพื่อให้ทรำบถึงคุณภำพ

ของกำรบริกำรที่ได้รับ ควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของประชำชน  

4) จัดท�ำแผนปรับปรุงกำรให้บริกำร น�ำผลกำรส�ำรวจควำมพึงพอใจ 

มำวิเครำะห์ ประเมินคุณภำพกำรให้บริกำร พร้อมทั้งปรับปรุงและเพิ่ม

ประสทิธิภำพงำนบริกำรให้มคีวำมรวดเร็วและทนัสมยั โดยมุง่เน้นกำรน�ำ

เทคโนโลยีดิจิทัลมำสร้ำงนวัตกรรมกระบวนกำร ปรับปรุงและยกระดับ

กำรให้บริกำรของ อย. สู่องค์กรอัจฉริยะ (อย. 4.0) โดยให้บริกำรดิจิทัล

เต็มรูปแบบ ควบคู่กับกำรบริกำรผ่ำนศูนย์บริกำรผลิตภัณฑ์สุขภำพ

เบ็ดเสร็จ (OSSC)
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นวัตกรรมกระบวนกำร ปรับปรุงและยกระดับกำรให้บริกำรของ อย. สู่องค์กรอัจฉริยะ

 1) น�ำเทคโนโลยมีำอ�ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้รับบริกำร ในกระบวนกำรพจิำรณำอนุญำตผลติภัณฑ์สขุภำพ ตัง้แต่กำรให้บริกำรขอค�ำปรึกษำ (e-Consult) กำรยืน่ค�ำขอ 

(e-Submission/Smart Drop box) กำรช�ำระค่ำธรรมเนียมและรับใบเสร็จผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment/e-Receipt) กำรติดตำมควำมคืบหน้ำ (Tracking/

Notification) ระบบ e-License ทีผู้่ประกอบกำรสำมำรถพมิพ์ใบอนุญำตได้เองเมือ่ได้รบัอนุญำต ท�ำให้ลดเวลำและค่ำใช้จ่ำยในกำรเดนิทำง กระบวนกำรพจิำรณำอนุญำต

รวดเร็วมำกขึ้นโดยเฉลี่ยร้อยละ 20 

 2) กำรตรวจสอบเฝ้ำระวังและรับเรื่องร้องเรียน ได้ปรับปรุงช่องทำงกำรรับเรื่องร้องเรียนผ่ำนทุกช่องทำง เช่น สำยด่วน 1556, เฟซบุ๊ก FDA Thai, อีเมล์ 

1556@fda.moph.go.th, Oryor Smart Application  

หรือทำงเวบ็ไซต์ www.fda.moph.go.th ให้มคีวำมสะดวกยิง่ขึน้

และมกีระบวนกำรจัดกำรข้อร้องเรยีนทีร่วดเร็ว มีประสทิธิภำพ 

 3. กำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำร องค์ควำมรู้ อย. ได้จัดท�ำ

ช่องทำง ระบบให้สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรควำมรู ้

ได้สะดวก รวดเร็ว ทั้งยังสำมำรถตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภำพ 

ตลอดจนแจ้งเบำะแสร้องเรียน โดยแนบรูปถ่ำยและพิกัดได้ 

ผ่ำน Oryor Smart App. เช็คข่ำวปลอมก่อนแชร์ต่อ  

ที ่“เชก็ ชวัร์ แชร์” มกีำรน�ำระบบ AR (Augmented Reality) 

มำช่วยเสริมกำรเรียนกำรสอน แสดงผลรูปแบบกำร์ตูน 

แอนิเมชั่น 2D และ 3D สอดแทรกไปในแผนกำรเรียนรู้  

“อ่ำน งด ลด ท�ำ” เป็นกำรพัฒนำรูปแบบกำรปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมกำรบริโภคอำหำรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำ 

ตอนต้น ส่งผลให้นักเรียนกลุ่มทดลองมีพฤติกรรมกำรบริโภค

ขนมขบเคีย้ว น�ำ้อดัลมและเคร่ืองด่ืมต่ำง ๆ ลดลง จำกร้อยละ 

97.8 เป็นร้อยละ 89.6 
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พร้อมปรับบริกำร รองรับภำวะวิกฤต 

 ภำยใต้สภำวะวิกฤต อย. พร้อมปรับเปลี่ยนกระบวนงำน 

อย่ำงรวดเร็ว ให้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของสงัคม โดยปรบัเปลีย่น

กฎระเบียบ กระบวนกำร น�ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้สนับสนุนกำรท�ำงำน 

ทัง้กำรบรหิำรจัดกำรภำยในส�ำนักงำน เพือ่ให้ บคุลำกรสำมำรถปฏิบตังิำน

นอกสถำนที่ผ่ำนระบบออนไลน์ และสนับสนุนงำนให้บริกำร (e-Service) 

เพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้รับบริกำร ให้เกิดควำมสะดวก รวดเร็ว 

โปร่งใส และลดจ�ำนวนผู้รับบริกำรทีเ่ข้ำมำตดิต่อด้วยตนเอง ตำมแนวทำง 

Social Distancing โดย 1) เตรียมควำมพร้อม รวบรวมข้อมูลส�ำคัญ 

อำท ิข้อก�ำหนด มำตรฐำน หลกัเกณฑ์ทัง้ในและต่ำงประเทศ มำวเิครำะห์

และสรุปควำมต ้องกำร ก� ำหนดแนวทำงรองรับสถำนกำรณ ์  

2) อ�ำนวยควำมสะดวก โดยจัดท�ำ ปรับปรุงกฎระเบียบ ข้อบังคับ  

เช่น ออกประกำศส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ เพือ่ให้ผู้ประกอบ

สำมำรถยื่นค�ำขอทำงอิเล็กทรอนิกส์หรือทำงไปรษณีย์ กำรผ่อนผันให้ ใช้

เอกสำรอเิลก็ทรอนิกส์ในกำรยืน่ค�ำขอโดยให้ผู้ประกอบกำรรับรองตนเอง 

เป็นต้น เปิดระบบให้ค�ำปรึกษำออนไลน์ (e-Consult) และวนิิจฉยัผลติภัณฑ์ 

น�ำระบบเทคโนโลยีมำใช้ ในกำรพิจำรณำอนุญำต ใช้ e-Submission  

Dropbox จัดท�ำระบบ Fast Track ให้ควำมส�ำคญักับผลติภัณฑ์ขำดแคลน

เป็นอนัดบัแรก ลดเอกสำร ขัน้ตอนและระยะเวลำ 3) เร่งตรวจสอบเฝ้ำระวงั 

เก็บตัวอย่ำงส่งตรวจวิเครำะห์ร่วมกับส�ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด 

ทั่วประเทศ เฝ้ำระวังกำรโฆษณำผิดกฎหมำย จัดกำรข้อร้องเรียน 

และด�ำเนินกำรกับผู้ประกอบกำรผลิตภัณฑ์ ที่ผิดกฎหมำยอย่ำงเข้มงวด 

4) ส่ือสำรเตอืนภัย แจ้งเตอืนประชำชนเก่ียวกับผลติภัณฑ์ทีผิ่ดกฎหมำย 

ไม่มีคุณภำพ ข่ำวปลอม ตลอดจนสื่อสำรข้อมูล ควำมรู้แนวทำงกำรเลือก

ซื้อผลิตภัณฑ์สุขภำพ วิธีใช้ วิธีเก็บรักษำที่ถูกต้อง 5) สรุปบทเรียน 

ทบทวนผลกำรด�ำเนินงำน ปัญหำอปุสรรค น�ำสูก่ำรปรับปรุงกระบวนกำร

และมำตรฐำนใหม่  
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 อย. สร้ำงเสรมิควำมร่วมมือกับเครอืข่ำยทัง้ภำครัฐ ภำคเอกชนและภำคประชำชนให้เข้ำมำมส่ีวนร่วมขบัเคลือ่นกำรด�ำเนินงำน 

โดยมุ่งเน้นองค์ควำมรู้ที่จ�ำเป็นในกำรคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนผลิตภัณฑ์สุขภำพที่เป็นรูปธรรม ปฏิบัติได้จริงและยั่งยืน เพื่อส่งต่อ 

แก่ประชำชน ผ่ำนโมเดลกำรท�ำงำนใหม่ T.H.E.N (The Harmonize Empowerment Networks) ทีผ่สมผสำนจดุแขง็กำรส่งต่อข้อมลู

เพื่อสุขภำพทุกรูปแบบ ข้อมูลจำกข้อเท็จจริงผลิตภัณฑ์สุขภำพจำกหน่วยงำนรัฐ ข้อมูลกำรตลำดเพื่อสังคมของผู้ประกอบกำร  

ข้อมลูจำกกำรเฝ้ำระวงัและตรวจสอบของเครอืข่ำยภำคประชำสงัคม ข้อมลูสขุภำพจำกกำรคดักรองในชมุชนของ อสส. และ อสม. เป็นต้น 

พัฒนำนวัตกรรมทำงสังคมเพื่อชุมชน แบบมีส่วนร่วม
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 อย. ให้ควำมส�ำคัญกับข้อมูลข่ำวสำรและองค์ควำมรู้จำกกำรด�ำเนินงำนเครือข่ำย ใช้กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้และเคร่ืองมือวิจัย 

ในกำรรวบรวมวเิครำะห์ เพือ่จัดท�ำฐำนข้อมลูสนับสนุนรองรบักำรเปลีย่นผ่ำนสูก่ำรท�ำงำนในระบบดจิิทลั เพือ่สนับสนุน ปรบัปรงุงำนจนเกิดกำรสร้ำง

มำตรฐำนใหม่หรือรูปแบบกำรบริกำรที่สร้ำงมูลค่ำเพิ่มแก่ประชำชน ต่อยอดเป็นนวัตกรรมและขยำยผลต่อไป เช่น กำรผลิต podcast  

เพื่อจัดกำรปัญหำ Fake News/ตอบโต้ข้อมูลอันเป็นเท็จ และสร้ำงเครือข่ำยให้รับรู้เป็นวงกว้ำงในโลกออนไลน์ ที่สอดรับกับนโยบำยกำรตอบโต้ 

ควำมเสีย่งเพือ่เพิม่ควำมรอบรู้ด้ำนสขุภำพ (Risk Response Health Literacy; RRHL) ท�ำให้เกิดบทเรียนทีจ่ะไปใช้ ในกำรพฒันำโมเดลชมุชนรอบรู้ 

Health Literacy Community อย่ำงยั่งยืนต่อไป

 โดยอยู ่บนฐำนกำรปฏิบัติงำนจริงทั้งในเชิงพื้นที่และประเด็นปัญหำ เพื่อพัฒนำ 

องค์ควำมรู้ด้ำนภำวะกำรน�ำกระบวนทัศน์ ใหม่รวมถึงกำรสร้ำงจินตนำกำรและค่ำนิยมใหม ่

ในกำรคัดกรองและเลือกรับผลิตภัณฑ์สุขภำพที่เหมำะสมกับสุภำพของแต่ละบุคคลและชุมชน

ผ่ำน 1) เวทีพัฒนำศักยภำพเครือข่ำย ด�ำเนินกำรร่วมกับเครือข่ำยภำคประชำชน ทดลอง 

ปรบัรปูแบบ กำรรวมกลุม่ มเีครอืข่ำยร่วมด�ำเนินงำน ครอบคลมุกลุม่เป้ำหมำยหลกัด้ำนสขุภำพ

ทุกกลุ่มวัย ซ่ึงแต่ละพื้นที่จะออกแบบและทดลองกำรท�ำงำน โดยอำศัยองค์ควำมรู้และทักษะ 

ที่ได้จำกกำรจัดอบรมในรปูแบบกิจกรรมเชงิปฏิบติักำร เพือ่เสริมสร้ำงองค์ควำมรู้และทกัษะ 3 ด้ำน 

คือ การสร้างกลยุทธ์ ในการขับเคลื่อนชุมชน จำกปัญหำที่สนใจของกลุ่มเป้ำหมำยในพื้นที่  

การคิดและวางแผนกิจกรรม เพื่อสังคมแบบผู้ประกอบกำรเอกชน การจัดการพัฒนาทีมงาน 

เป็นกำรค้นหำคนรอบรู้ด้ำนสุขภำพที่มีลักษณะตำม V-shape (เข้ำถึง เข้ำใจ โต้ตอบซักถำม 

ตัดสินใจ เปลี่ยนพฤติกรรม บอกต่อ) 2) โค้ชติดตำมและประสำนงำนในพื้นที่ เพื่อช่วยมองหำ

ลู่ทำงในกำรพัฒนำ จำกควำมต้องกำรของคนในพื้นที่อย่ำงแท้จริง กำรมีคู ่คิดที่มีมุมมอง 

และควำมถนัดเฉพำะทำงซึง่แตกต่ำงออกไป จะช่วยหนุนเสริมกำรท�ำงำนให้เข้มแขง็และรอบคอบขึน้ 

3) เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะกำรสื่อสำร ช่วยเสริมกำรท�ำงำน ให้เหมำะสมกับวัฒนธรรม 

ภำษำและตรงประเด็น เข้ำถึงกลุ ่มเป้ำหมำย ที่ส�ำคัญคือกำรยอมรับของคนในพื้นที่ 

เพื่อเป็นประโยชน์ต่อกำรเข้ำมำสนับสนุนกำรท�ำงำนและยังท�ำให้คนภำยนอกได้เรียนรู้ 

จำกกำรท�ำงำนของพื้นที่ 4) ทีมจัดกำรควำมรู้ ด�ำเนินกำรถอดบทเรียน กระบวนกำรท�ำงำน

กำรสร้ำงองค์ควำมรู้ ผลผลิตองค์ควำมรู้ที่ ได้จำกเครือข่ำยและงำนในพื้นที่สำมำรถน�ำมำ 

ต่อยอดสู่กำรผลิตสื่อในรูปแบบต่ำง ๆ ท�ำให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงสื่อประชำสัมพันธ ์

มำกถึงร้อยละ 98.6 กลุม่ครวัเรือนมยีำปฏิชวีนะเหลอืเก็บไว้ลดลงร้อยละ 12 อกีทัง้โรงพยำบำล

ใช้ยำได้อย่ำงสมเหตสุมผลเพิม่ขึน้ร้อยละ 99.79 และจำกรำยงำนดชันีควำมมัน่คงด้ำนสขุภำพโลก 

(Global Health Security Index) ด้ำนระบบจัดกำรกำรดือ้ยำต้ำนจุลชพีอย่ำงบรูณำกำร (AMR) 

ประเทศไทยอยู่ที่ล�ำดับที่ 22 จำก 195 ประเทศ 

โรงเรียน : 15,686 โรงเรียน

ผู้ประกอบกำร : 272 ร้ำนค้ำ/ร้ำนช�ำ

บ้ำน/ครัวเรือน : 2,218 ครัวเรือน

ชุมชนที่เข้ำร่วมกิจกรรม : 31 ชุมชนใน 31 จังหวัด
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 คณะผู้บริหำรของจังหวัดชัยนำท โดยกำรน�ำของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด มีวิธีด�ำเนินกำรก�ำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) และค่ำนิยม ผ่ำนกระบวนกำรทบทวน 

และจัดท�ำแผนพฒันำจังหวดั และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ�ำปี มกีำรระดมควำมคดิร่วมกันของทกุภำคส่วน วเิครำะห์ข้อมลู ทัง้ปัจจัยภำยใน ภำยนอก (SWOT Analysis) 

ปัญหำควำมต้องกำรของประชำชน ผู้รับบริกำร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งปัญหำสภำพกำรณ์ และสิ่งแวดล้อมตั้งแต่อดีต ถึงปัจจุบัน และกำรมองไปสู่อนำคต 

(Future Perspective) มำก�ำหนดวิสัยทัศน์รวมถึงกำรก�ำหนดค่ำนิยม โดยผู้บริหำรถ่ำยทอดสื่อสำร แผนพัฒนำจังหวัด และวัฒนธรรมในกำรมุ่งเน้นผู้รับบริกำร 

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้วยควำม “รวดเร็ว โปร่งใส และ เป็นธรรม” ให้ทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้องทรำบอย่ำงชัดเจน

 เมืองเกษตรมำตรฐำน ย่ำนท่องเที่ยวเพื่อกำรเรียนรู้ มุ่งสู่สิ่งแวดล้อมสมดุล และสังคมเป็นสุข

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

ค่ำนิยม

 1) พัฒนำกำรผลิตสินค้ำเกษตรให้มีคุณภำพได้มำตรฐำนสอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำด

 2) เพิ่มมูลค่ำสินค้ำเกษตร พร้อมทั้งพัฒนำกำรตลำดและระบบ Logistics 

 3) เพิ่มศักยภำพด้ำนกำรท่องเที่ยวเพื่อกำรเรียนรู้และวิถีชุมชน

 4) บริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงสมดุลและยั่งยืน

 5) พัฒนำคนให้มีคุณภำพ มีทักษะกำรประกอบอำชีพ มีควำมรู้ มีคู่คุณธรรม และมีสุขภำวะที่ดี

 6) สร้ำงควำมมั่นคงและปลอดภัยทำงสังคม

 7) น้อมน�ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำเป็นกรอบในกำรพัฒนำในทุกมิติ

 ข้ำรำชกำรยุคใหม่ ใฝ่ใจประชำชน

จงัหวดัชยันาท



42หมวด 3 ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 จังหวดัชยันำท รวมรวมสำรสนเทศ ได้แก่ ควำมคดิเห็น 

ควำมต้องกำรควำมคำดหวงัและกำรประเมนิควำมพงึพอใจ 

ควำมไม่พึงพอใจ และควำมผูกพันของผู้รับบริกำรและผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียตำมช่องทำงกำรสื่อสำรที่หลำกหลำย เช่น 

แบบส�ำรวจปัญหำ/ควำมต้องกำรออนไลน์ผ่ำน Google Form 

กำรจัดเวทีชุมชน กำรออกหน่วยเคลื่อนที่ กำรประเมินผล

กำรปฏิบตัริำชกำรตำมแผนปฏิบตัริำชกำรประจ�ำปีของจังหวดั 

และน�ำข้อมูลที่ ได ้มำวิเครำะห์ปรับปรุงให้ตอบสนอง 

ต่อควำมต้องกำรของกลุม่ผู้รบับริกำรและผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยี 

ตำมหลกั PDCA โดยจัดอนัดบัควำมส�ำคญักลุม่ผู้รับบรกิำร

และผู้มส่ีวนได้ส่วยเสยี ตำมยทุธศำสตร์ของจังหวดั เป็น 4 กลุม่ 

คอื (1) เกษตรกร/สถำบนัเกษตรกร (2) ผู้สงูอำย/ุผู้ด้อยโอกำส/

เยำวชน/คนวัยท�ำงำน (3) ประชำชนที่ ได้รับผลกระทบ 

จำกทรัพยำกรธรรมชำติ และ (4) นักท่องเที่ยว จ�ำแนก 

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียออกเป็น 4 กลุ่ม คือ (1) ผู้บริโภค

สินค้ำเกษตร (2) ประชำชนทั่วไป (3) ผู้ประกอบกำรธุรกิจ

ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (4) องค์กรเอกชน/ 

ภำคประชำสังคม

  กำรค้นหำข้อมูลป้อนกลับและข้อเสนอแนะ 

จำกผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด�ำเนินกำรทันทีหลัง

จำกรับบริกำรจำกทุกหน ่วยงำน โดยข ้อมูลที่ ได ้ รับ 

ที่มีควำมเร่งด่วน ด�ำเนินกำรแก้ไขหรือปรับปรุงโดยทันท ี

และส�ำหรับข้อเสนอแนะทั่วไปจะน�ำไปสรุปและประเมินผล

ตำมรอบเวลำ 6 เดือน และรำยงำนผู้บริหำรทรำบ ส�ำหรับ

กำรประเมินผลกำรด�ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติ

รำชกำรประจ�ำปี จังหวดัชยันำทมอบหมำยให้ส�ำนักงำนสถิติ

จังหวัด เป็นหน่วยงำนประเมินผลโดยรวบรวมข้อมูล 

จำกกลุ ่มผู ้รับบริกำรและผู ้มีส ่วนได้ส ่วนเสียทุกกลุ ่ม  

และสอบถำมใน 12 มติ ิเพือ่เป็นข้อมลูส�ำหรบัวเิครำะห์สรปุ

ในกำรปรับปรุงทบทวนแผนปฏิบัติงำน เพื่อตอบสนอง 

ควำมต้องกำรของกลุ่มผู้รับบริกำรแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดในปีต่อไป ดังภำพ

รวบรวมสำรสนเทศเพื่อตอบโจทย์ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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 จังหวัดชัยนำทได้ด�ำเนินกำร 3 ระบบหลัก ได้แก่ 

 1. สร้ำงเครือข่ำย เพื่อสร้ำงปฏิสัมพันธ์และสื่อสำร 

ระหว่ำงหน่วยงำน กับ ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

โดยเครือข่ำยที่เป็นอำสำสมัครของหน่วยงำนในกำรให้บริกำร  

เช่น อำสำสมัครเกษตรหมู่บ้ำน (อกม.) เครือข่ำยอำสำสมัคร

สำธำรณสขุประจ�ำหมูบ้่ำน (อสม.) เครอืข่ำยผู้น�ำท้องที ่(ผู้ ใหญ่บ้ำน/

ก�ำนัน) อำสำสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว (TAC) เป็นต้น

 2. สร้ำงกิจกรรมสร้ำงควำมสัมพันธ์อย่ำงสม�่ำเสมอ 

เช่น กำรประชุม/สัมมนำ กำรออกหน่วยเคลื่อนที่ กำรจัดงำน

ประเพณีของจังหวัด กำรจัดกิจกรรมประชำชนจิตอำสำ  

“เรำท�ำควำมดี เพื่อชำติ ศำสน์ กษัตริย์” เป็นต้น

 3. สร้ำงกำรมีส่วนร่วมให้ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำนของจังหวัด เช่น กำรแต่งต้ังคณะท�ำงำนต่ำงๆ ให้มีตัวแทน 

ของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำร่วมเป็นคณะกรรมกำร/คณะท�ำงำน เช่น เกษตรกร กลุ่มอำชีพ ภำคประชำสังคม ภำคเอกชน ร่วมเป็นคณะท�ำงำน/ 

คณะกรรมกำรบริหำรงำนจังหวัดแบบบูรณำกำร (กบจ.)

กำรสื่อสำรและจัดกำรควำมสัมพันธ์กับผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ค้นหำควำมต้องกำรเพื่อตอบโจทย์ผู้รับบริกำรในอนำคต

 จังหวัดชัยนำทมุ่งเน้นกำรพัฒนำตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดทั้ง 4 ด้ำน เพื่อพัฒนำให้เป็น “เมืองเกษตรมำตรฐำน ย่ำนท่องเที่ยวเพื่อกำรเรียนรู้   

มุ่งสู่ส่ิงแวดล้อมสมดุล และสังคมเป็นสุข” โดยบูรณำกำรกำรท�ำงำนระหว่ำงหน่วยงำนในรูปแบบต่ำงๆ และได้คำดกำรณ์กลุ่มผู้รับบริกำรในอนำคตและบริกำร 

ที่ตอบสนองควำมต้องกำรของกลุ่มผู้รับบริกำรดังกล่ำว ประกอบด้วย (1) เกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) โดยจัดให้มีศูนย์บ่มเพำะเกษตรกรรุ่นใหม่  

ที่เป็นจุดในกำรแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้ด้ำนกำรผลิต และกำรตลำด (2) นักท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ ซึ่งจังหวัดชัยนำทได้พัฒนำแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก

เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเพื่อกำรเรียนรู้และวิถีชุมชน ที่สอดคล้องตรงตำมควำมต้องกำร และกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัด กำรจัดล�ำดับและมุ่งเน้นกลุ่มผู้รับบริกำร 

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ชัดเจนท�ำให้ สำมำรถก�ำหนดเป้ำหมำยและให้ควำมส�ำคัญในกำรให้บริกำรได้อย่ำงเหมำะสมท�ำให้ผู้รับบริกำรได้รับผลผลิตและบริกำรที่ดี 
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ผลกำรด�ำเนินกำรที่โดดเด่นของจังหวัดชัยนำท

 จังหวัดชัยนำทได้จัดท�ำเวทีประชำคมเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ 

และผู้เก่ียวข้องในพื้นที่ เพื่อรับฟังควำมคิดเห็น ควำมต้องกำรของเกษตรกร

สมำชิกศูนย์ข้ำวชุมชน ท�ำให้ทรำบว่ำเกษตรกรขำดเครื่องจักรในกำรปรับปรุง

สภำพเมล็ดพันธุ์ และมีควำมต้องกำรโรงงำนปรับปรุงสภำพเมล็ดพันธุ์ข้ำว  

และโรงสีข้ำว เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรสำมำรถบริหำรจัดกำรกำรผลิตได้ตั้งแต่ 

ต้นทำง กลำงทำง และปลำยทำง โดยในปี 2560 รฐับำลได้จดัสรรงบประมำณ 

(เพิม่เตมิ) ให้กับกลุม่จังหวดัและจังหวดั จังหวดัชยันำทจงึได้น�ำโครงกำรดงักล่ำวฯ 

มำทบทวนและรับฟังควำมคดิเห็นและควำมต้องกำรของเกษตรกรและผู้เก่ียวข้อง

อีกครั้ง และปรับปรุงโครงกำรเสนอขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณเพื่อจัดตั้ง

โรงงำนปรับปรุงสภำพเมล็ดพันธุ์ข้ำว และโรงสีข้ำว งบประมำณ 76 ล้ำนบำท 

ณ ต�ำบลแพรกศรีรำชำ อ�ำเภอสรรคบุรี โดยด�ำเนินกำรก่อสร้ำงและติดตั้ง

เคร่ืองจักรแล้วเสร็จในปี 2561 และกลุ่มวิสำหกิจชุมชนผู้ผลิตเม็ดพันธุ์ 

และแปรรูปข้ำวจังหวัดชัยนำท ซึ่งประกอบด้วยสมำชิกจำกทุกอ�ำเภอ  

ได้เข้ำบริหำรจัดกำรและผลิตเมล็ดพันธุ์ และแปรรูปข้ำวในฤดูนำปรัง ปี 2562 

เป็นฤดูแรก สำมำรถผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำวพันธุ์ดีได้ 250 ตัน จังหวัดชัยนำท 

มิได้มุ่งเน้นกำรเพิ่มปริมำณกำรผลิตแต่ให้ควำมส�ำคัญกับกำรผลิตในปริมำณ 

ทีม่อียู่ให้มคีณุภำพได้มำตรฐำน เพือ่ให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์กำรเพำะปลกู

ข้ำวที่มีแนวโน้มลดพื้นที่ปลูกลงโดยกำรจัดท�ำแปลงเพื่อสำธิตกำรผลิต 

เมล็ดพันธุ์ข้ำวที่ถูกต้องเป็นตัวอย่ำงให้กับเกษตรกรและใช้เป็นแหล่งกระจำย

เมล็ดพันธุ์ดีส�ำหรับจัดท�ำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำวของเกษตรกรสมำชิก 

ศนูย์ข้ำวชมุชนในฤดถัูดไป และส่งเสรมิให้เป็นศนูย์กลำงกำรผลติและจ�ำหน่ำย 

เมล็ดพันธุ์ข้ำวของจังหวัดต่อไป

โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรผลิตและกำรตลำดเมล็ดพันธุ์ข้ำวคุณภำพดีจังหวัดชัยนำท 
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โครงกำรอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยำกรป่ำไม้จังหวัดชัยนำท           

 จังหวดัชยันำทได้สร้ำงและพฒันำต้นแบบระบบน�ำ้อจัฉริยะในพืน้ที่

ปลูกส้มโอขำวแตงกวำเพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้ำนระบบกำรให้น�้ำพืช 

ที่มีกำรควบคุมปริมำณน�้ำในดินให้เหมำะสมกับกำรเจริญเติบโตของพืช  

โดยมีกำรน�ำเทคโนโลยีเซ็นเซอร์ เข้ำมำปรับใช้ร่วมกับระบบเครือข่ำย

อินเตอร์เน็ตไร้สำยและเทคโนโลยี IoT เพื่อใช้ก�ำหนดรอบเวรและปริมำณ

กำรให้น�้ำตำมควำมต้องกำรน�้ำของพืช ท�ำให้เกิดกำรประหยัดน�้ำ อีกทั้ง 

ยงัเป็นกำรเพิม่ควำมสะดวกและควำมรวดเร็วในกำรท�ำงำน มกีำรเชือ่มโยง

ข้อมลูและแสดงผลในลกัษณะ Real-time ท�ำให้สำมำรถตดิตำมสถำนกำรณ์

ในแปลงเพำะปลกูพชืได้ตลอดเวลำ และยงัมกีำรน�ำเทคโนโลยรีะบบสบูน�ำ้

พลังงำนแสงอำทิตย์ (Solar Pumping) มำใช้ร่วมกับระบบน�้ำอัจฉริยะ 

ดงักล่ำวด้วยท�ำให้เกิดกำรลดต้นทนุกำรผลติเพิม่มำกขึน้ ทัง้น้ี ตัง้แต่ปี 2561 

จนถึงปัจจุบัน ได้มีเกษตรกร นักศึกษำ และประชำชนจำกพื้นที่ภำคกลำง 

ภำคเหนือ ภำคตะวันออก และภำคตะวันตก จ�ำนวน 15 จังหวัด เข้ำมำ

ศึกษำดูงำนที่แปลงต้นแบบระบบน�้ำอัจฉริยะ รวม 523 รำย และยังได้มี

กำรน�ำองค์ควำมรู้ที่ได้จำกกำรพฒันำต้นแบบระบบน�ำ้อจัฉรยิะไปถ่ำยทอด

แก่เกษตรกรและประชำชนทัว่ไปในพืน้ทีภ่ำคกลำง ภำคเหนือ ภำคตะวนัออก 

และภำคตะวนัตก จ�ำนวน 11 จังหวดั ซึง่ท�ำให้เกษตรกรจ�ำนวน 1,476 รำย 

มีควำมรู้ด้ำนกำรท�ำกำรเกษตรอัจฉริยะมำกยิ่งขึ้น

 จังหวัดชัยนำทได้รับ “รำงวัลลูกโลกสีเขียว” ประเภทบุคคล จำกสถำบันลูกโลก 

สเีขยีว โดยนำยเฉลียว  ยันสำด มีกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติที่เป็นประโยชน์ 

ต่อสำธำรณชน เช่น 1. กำรทวงคืนที่ดินสำธำรณประโยชน์ สำมำรถทวงคืนที่ดินได้จ�ำนวน 

77 แปลง จำกผู้บุกรุก 60 รำย เนื้อที่ 640 ไร่  2 งำน 14  ตำรำงวำ 2. กำรฟื้นฟูบึงวงฆ้อง 

มีกำรสร้ำงป่ำรอบบึงวงฆ้องพื้นที่ 46 ไร่ มีกำรปลูกต้นไม้ดูแลรักษำ ตัดหญ้ำ และกันพื้นที่บึง 

บำงส่วนให้เป็นแหล่งเพำะพันธ์ปลำ พื้นที่ 15 ไร่ 3. ปลูกและฟื้นฟูป่ำชุมชน ลุงเฉลียวใช้เวลำ

ส ่วนใหญ่กว ่ำสองทศวรรษในกำรปลูกต ้นไม ้ เสริม โดยขอต ้นกล ้ำจำกส�ำนักงำน

ทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อมจังหวดัชยันำท เช่น ยำงนำ ประดูป่่ำ แดง เตง็ ไม้มะค่ำ ฯลฯ 

และยังให้ควำมส�ำคัญกับกำรดูแลต้นไม้หลังปลูก ท�ำให้เกิดพื้นที่ป่ำรองบึงประมำณ 46 ไร่  

กบัพื้นที่ท�ำเป็นแหล่งอนรุักษ์สัตว์น�้ำประมำณ 15 ไร่ บริเวณนีห้้ำมจับปลำ และผลักดันให้ผู้น�ำ

ชุมชนน�ำที่ดินบำงส่วนของบึงวงฆ้องไปขึ้นทะเบียนป่ำชุมชน จ�ำนวน 99 ไร่

ระบบน�้ำอัจฉริยะ
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กำรเฝ้ำระวัง ควบคุม และป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคไวรัสโคโรน่ำ 2019 (COVID-19) รอบที่ 1 ปี 2563

 จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 

2019 (COVID-19) ระลอกแรกของประเทศไทย ตั้งแต่ปลำยปี 2562  

ถึงปี 2563 จังหวัดชัยนำทด�ำเนินกำรเฝ้ำระวัง ควบคุม และป้องกัน 

กำรแพร่ระบำดของโรค ส่งผลให้จังหวัดชัยนำท เป็น 1 ใน 10 จังหวัด  

ที่ ไม ่พบผู ้ติดเชื้อ โดยมำตรกำรที่จังหวัดชัยนำทด�ำเนินกำร คือ  

ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดชัยนำทแต่งตั้งคณะกรรมกำรควบคุมโรคจังหวัด

ชัยนำท และมีกำรประชุมคณะกรรมกำรทุกวันพฤหัสบดี เพื่อติดตำม

สถำนกำรณ์ ประสำนงำนหน่วยงำน ก�ำหนดมำตรกำร และออกประกำศ 

สั่งกำรเพื่อให้ทุกภำคส่วนด�ำเนินกำรตำมมำตรกำร โดยมีกำรต้ังด่ำน  

เพื่อตรวจคัดกรองผู้เดินทำงผ่ำนเข้ำ-ออกจังหวัดชัยนำท จ�ำนวน 5 จุด 

ครอบคลมุถนนสำยหลกัจุดเชือ่มต่อระหว่ำงจงัหวดั มกีำรด�ำเนินกำรเฝ้ำระวงั

โรคในชมุชนด�ำเนินกำรโดย อสม. เคำะประตบู้ำนในกำรให้ควำมรู้ประชำชน 

เฝ้ำระวงัประชำชนทีเ่ดนิทำงมำจำกจังหวดัเสีย่งสงู ให้กักตวัตำมมำตรกำร

อย่ำงเคร่งครดั และ ได้รบักำรสนับสนุนจำก ส�ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน สนับสนุนงบประมำณในกำรจัดท�ำหน้ำกำกผ้ำให้ประชำชน 

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวดัสนับสนุน ชดุตรวจหำเชือ้โควดิ-19 ชดุทดสอบ

แบบรวดเรว็ (Nasal swab) เครือ่งสกัดสำรพนัธุกรรมในกำรตรวจหำเชือ้ 

เพื่อให้รู ้ผลกำรตรวจที่รวดเร็ว และสำมำรถควบคุมพื้นที่ติดเชื้อ 

ได้อย่ำงทันท่วงที ทั้งน้ี จำกกำรเฝ้ำระวังโรคในชุมชนของ อสม.  

ได้ ให้ควำมรู้ประชำชนในกำรปฏิบัติตัวตำมมำตรกำร D-M-H-T-T  

และประชำสมัพนัธ์กำรใช้กำรใช้งำน Application “ไทยชนะ” “หมอชนะ” 

เพือ่ใช้ ในกำรลงทะเบยีนกำรเข้ำใช้งำนพืน้ทีช่มุชน ส่งผลให้จังหวดัชยันำท

สำมำรถป้องกันกำรติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ ในรอบแรก
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 ควำมโดดเด ่นในกำรบริหำรจัดกำรของจังหวัดนครสวรรค์ คือ  

1) กำรมีวสิยัทศัน์ของผูบ้รหิำร ทีก่�ำหนดทศิทำงกำรท�ำงำนเพือ่ให้บุคลำกรปฏิบัตงิำน

ได้อย่ำงมีประสิทธิผล มีแผนพัฒนำจังหวัดอย่ำงชัดเจน ที่มุ ่งเน้นประชำชน 

เป็นศูนย์กลำง และควำมมุ่งมั่นของบุคลำกรในกำรพัฒนำองค์กำรอย่ำงต่อเน่ือง

เพือ่ไปสูเ่ป้ำหมำยทีส่�ำคญัที่ได้ก�ำหนดไว้ร่วมกัน 2) กำรน�ำข้อมลูสำรสนเทศทีส่�ำคญั

มำใช้ ในกำรตัดสินใจแก้ไขปัญหำทุกกลุ่มเป้ำหมำย ซึ่งกลไกกำรสื่อสำรที่ส�ำคัญ 

ในกำรสนับสนุนผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีกำรด�ำเนินกำรให้เหมำะสม 

ในแต่ละกลุม่ผู้รับบริกำร เช่น กลุม่เกษตรกร/สถำบนัเกษตรกร มกีำรประชมุชีแ้จง 

กำรสื่อสำรผ่ำนหอกระจำยข่ำว วิทยุ หนังสือพิมพ์ท้องถ่ิน กลุ่มนักท่องเที่ยว/

มัคคุเทศก์ และผู้ประกอบกำร มีกำรใช้สื่อ Social Media เป็นต้น 3) กำรน�ำสื่อ

เทคโนโลยทีีท่นัสมยัมำใช้ในกำรสือ่สำรและกำรสร้ำงควำมสมัพนัธ์ เพือ่วำงแผนงำน 

กำรพฒันำคณุภำพผลผลติและบรกิำรทีต่อบสนองควำมต้องกำรและควำมคำดหวงั

ของผู้รับบริกำรที่แตกต่ำงกันในแต่ละกลุ่มอย่ำงเหมำะสม 4) กำรใช้กระบวนกำร

มส่ีวนร่วมของทกุระดบัเข้ำมำ มส่ีวนร่วมในกำรให้ข้อมลู ควำมคดิเห็น ข้อเสนอแนะ 

และรบัฟังควำมต้องกำรและควำมคำดหวงัของผู้รับบริกำรและผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยี 

อีกทั้งยังมีกำรทบทวนกำรด�ำเนินงำนที่ผ่ำนมำตั้งแต่อดีต และรับฟังควำมคิดเห็น

ของผู้ทรงคุณวุฒิ เครือข่ำยกำรท�ำงำนร่วมกัน ทั้งในและนอกจังหวัด ตลอดจน 

น�ำข้อมูลมำวิเครำะห์ สังครำะห์ และก�ำหนดวิธีกำรท�ำงำนที่เน ้นเชิงรุก 

ให้เกิดประสิทธิผล 5) ควำมสำมำรถในกำรสร้ำงเครื่อข่ำยและกำรจัดกำร 

ควำมสัมพันธ์ ท�ำให้เกิดควำมผูกพันและกำรเป็นหุ้นส่วนกำรท�ำงำนที่เข้มแข็ง  

ผลักดันงำนสู่ควำมส�ำเร็จท�ำให้ประชำชนได้รับบริกำรที่มีคุณภำพ มีควำมเชื่อมั่น 

และเกิดประโยชน์สูงสุด

 นครสวรรค์คนธรรมดี สังคมพอเพียง ชุมทำงขนส่งทำงรำง อุตสำหกรรมฐำนชีวภำพ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

ค่ำนิยม

 1) กำรสร้ำงกำรเติบโต ทำงเศรษฐกิจด้วยแนวทำงกำรพัฒนำเมืองสวรรค์ 

 2) กำรพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์และสร้ำงสังคมพอเพียง

 3) บริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน

 4) เสริมสร้ำงธรรมำภิบำลเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน

 พัฒนำคุณภำพงำน มุ่งมั่นผลสัมฤทธิ์ ปฏิบัติโดยเคำรพสิทธิ โปร่งใสสุจริตคู่คุณธรรม

จงัหวดันครสวรรค์
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ผลงำนโดดเด่นจำกกำรมุ่งเน้นผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 ผลกำรด�ำเนินงำนกำรให้ควำมส�ำคญักับผู้รบับริกำรและผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยี

ของจังหวัดนครสวรรค์ที่มีควำมโดดเด่น คือ กำรพัฒนำเกษตรกรรุ่นใหม่ 

(Young Smart Farmer) ของหน่วยงำนต่ำง ๆ ภำยในจังหวัดนครสวรรค์   

ถือเป็นเวที ในกำรสร้ำงสังคมเกษตรกรรุ ่นใหม่ สำยเลือดใหม่ก้ำวสู ่พลัง 

ขบัเคลือ่นส�ำคญัในกำรพฒันำสงัคม เศรษฐกิจในยคุจุดเปลีย่นของประเทศไทย

และจังหวัด ในอนำคต ซึ่งเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร จ�ำนวน 80 คน นั้น 

จะได้ทั้งควำมรู้ ได้กำรเรียนรู้เทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ ๆ ได้เพื่อน เครือข่ำย 

ได้สังคมของเกษตรกรไฟแรงด้วยกัน ซึ่งมีทั้งคนที่เพิ่งเข้ำมำเรียนรู้และคนที่มี

ควำมรู้ด้ำนเกษตรระดับสูง ได้มีกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ประสบกำรณ์ด้วยกัน  

ที่ส�ำคัญ คือ น�ำควำมรู้ที่ ได้รับกำรถ่ำยทอดมำพัฒนำตัวเอง และสำมำรถ

ถ่ำยทอดพัฒนำให้คนในชุมชนมีควำมแข็งแรงอยู่ได้ด้วย นอกจำกน้ีจังหวัด 

ยังมีแนวคิดในกำรเชื่อมโยงเครือข่ำยหรือกำรขยำยผลสู่ชุมชน และร่วมกับ

ชมุชนจัดตัง้ศนูย์เรียนรูช้มุชน และกลุม่โฮมเสตย์ ซึง่เกษตรกรรุ่นใหม่ทีเ่ป็นต้น

แบบควำมส�ำเร็จของเกษตรกร ที่จะก้ำวสู่ผู้น�ำด้ำนกำรเกษตรในอนำคต

กำรพัฒนำเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer)
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กำรป้องกันไฟป่ำหมอกควันและฝุ่นละอองจังหวัดนครสวรรค์ ปี 2564

 จังหวดันครสวรรค์ด�ำเนินกำรป้องกันไฟป่ำหมอกควนัและฝุ่นละอองขนำดเลก็ 

ด�ำเนินงำนมุ่งเน้นกำรบูรณำกำร โดยอำศัยควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วนมีเป้ำหมำย 

ที่คนจุดเป็นสำเหตุที่แท้จริงของปัญหำภำยใต้พระรำชบัญญัติป้องกันและบรรเทำ

สำธำรณภัย พ.ศ. 2550 ตำมแนวทำง “4 มำตรกำรเชงิพืน้ที ่5 มำตรกำรบรหิำรจดักำร”

ประกอบด้วย 4 พื้นที่หลัก ได้แก่ 1) พื้นที่ป ่ำอนุรักษ์และป่ำสงวนแห่งชำติ  

2) พื้นที่เกษตรกรรม  3) พื้นที่ชุมชน 4) พื้นที่ริมทำง และ 5 มำตรกำรบริหำรจัดกำร 

ได้แก่ 1) ระบบบัญชำเหตุกำรณ์ 2) มำตรกำรสร้ำงควำมตระหนัก 3) มำตรกำรลด

ปริมำณเชื้อเพลิง 4) มำตรกำรจิตอำสำประชำรัฐ และ5) กำรบังคับใช้กฎหมำย 

 โดยมีผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเป็นผู้อ�ำนวยกำรสั่งกำรแบบเบ็ดเสร็จ (Single 

Command) หน่วยงำนที่เก่ียวข้องสนับสนุนและปฏิบัติตำมแผนงำนและข้อสั่งกำร 

อย่ำงเตม็ก�ำลงัควำมสำมำรถ มกีำรบรูณำกำรสัง่กำรจำกผู้ว่ำรำชกำรจังหวดั นำยอ�ำเภอ

ไปจนถึงระดับก�ำนัน ผู้ ใหญ่บ้ำน และเครือข่ำยต่ำงๆ ให้เข้ำถึงกลุ ่มเป้ำหมำย 

ที่มีพฤติกรรมจุดไฟเผำป่ำและเศษวัสดุทำงกำรเกษตรในพื้นที่ ซึ่งในห้วงสถำนกำรณ ์

กำรเกิดไฟป่ำและหมอกควัน จังหวัดได้ด�ำเนินกำรตำมมำตรกำร ได้แก่ กำรประกำศ 

งดกำรเผำอย่ำงเด็ดขำด ตั้งคณะกรรมกำรติดตำมตั้งศูนย์บัญชำกำรเหตุกำรณ์ระดับ

จังหวดั อ�ำเภอ และท้องถ่ิน  จัดหำและสนับสนุนอปุกรณ์ส�ำหรับดบัไฟป่ำ (เครือ่งเป่ำลม 

ไม้ตบไฟป่ำ ครอบไฟป่ำลำโค่) ซ้อมแผนกำรดบัไฟป่ำ จดัท�ำแนวกันไฟในป่ำสงวนแห่งชำต/ิ 

ป่ำอนุรักษ์  ปฏิบัติกำรเข้ำดับไฟ ประชำสัมพันธ์สร้ำงกำรรับรู้และขอควำมร่วมมือ 

ผ่ำนสถำนีวิทยุกระจำยเสียง facebook live ทุกวันเสำร์ผ่ำนรำยกำรสนทนำกับผู้ว่ำฯ 

และผู้บริหำรจังหวัดนครสวรรค์ จัดท�ำสื่อประชำสัมพันธ์ วิเครำะห์ข้อมูลจุดควำมร้อน 

PM2.5 ทิศทำงลม ปริมำณฝน รำยวันสนับสนุนข้อมูลผ่ำนทำงกลุ ่มไลน์ทุกวัน 

ในกำรปฏิบัติกำรดับไฟป่ำและกำรเผำที่ โล่ง ตรวจวัดควันด�ำรถบรรทุกรถโดยสำร 

และรถยนต์ ตรวจสอบจุดเผำไหม้และประชำสัมพันธ์กำรไม่เผำในพื้นที่ให้ประชำชน 

รับทรำบ จัดชุดปฏิบัติกำรเพื่อเฝ้ำระวังในพื้นที่ ส่งเสริมกำรไถกลบตอซัง ส่งเสริม 

กำรใช้ประโยชน์จำกเศษวัสดุ ส่งเสริมกำรปรับเปลี่ยนวิธีกำรปลูก กำรใช้เครื่องจักกล

ในกำรเก็บเก่ียว น�ำอำกำศยำนมำสนับสนุนในกำรส�ำรวจและประเมินสถำนกำรณ์ 

ที่อำจเกิดขึ้น  ท�ำให้ ในปี 2564 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมำณจุดควำมร้อนสะสมทั้งสิ้น 

2,550 จุด คิดเป็นร้อยละ 53 ของปี 2563 (4,794 จุด) ซึ่งต�่ำกว่ำเป้ำหมำยที่ก�ำหนด 

ร้อยละ 80 (3,835 จุด) ปริมำณฝุ่นละอองขนำดเล็ก PM2.5 เกินค่ำมำตรฐำน  

จ�ำนวน 15 วัน คิดเป็นร้อยละ 48 ของปี 2563 (31 วัน) ต�่ำกว่ำเป้ำหมำยที่ก�ำหนด  

ร้อยละ 80 (25 วัน)   
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 จังหวัดนครสวรรค์ มีแนวทำงกำรพัฒนำกำรยกระดับเกษตรสู่เกษตรอินทรีย์ (Agriculture and Organic Paradise) ภำยใต้ประเด็นกำรพัฒนำ : 

สร้ำงกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจด้วยแนวทำงกำรพัฒนำแบบเมืองสวรรค์ ตำมวิสัยทัศน์ ซึ่งส�ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดนครสวรรค์ ได้ส่งเสริมและผลักดัน 

ด้ำนกำรตลำด สินค้ำเกษตร ร่วมกับส�ำนักงำนเกษตรจังหวัดนครสวรรค์ โดยกำรเชื่อมโยงข้อมูลและบูรณำกำร กำรท�ำงำนร่วมกันภำยใต้วิสัยทัศน์   

“เกษตรผลิต พำณิชย์ตลำด” รวมทั้งเป็นจุดเริ่มต้นที่หลำยหน่วยงำนเข้ำมำท�ำงำนร่วมกันได้แก่ อุตสำหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ ศูนย์ส่งเสริมอุตสำหกรรม

ภำค 3 (พิจิตร) และมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ ในกำรเชื่อมกำรค้ำกับ ตลำดต่ำงประเทศโดยกำรจับคู ่เจรจำกำร ผ่ำนช่องทำงออนไลน์  

(Online Business Matching : OBM) ระหว่ำงกลุ่มเกษตรกร ผู้ผลิตสินค้ำเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดนครสวรรค์ กับบริษัท LeThai Inc. ผู้น�ำเข้ำ 

ในไมอำมี รัฐฟลอริดำ ประเทศรัฐอเมริกำ 

กำรบูรณำกำรหน่วยงำนในจังหวัดนครสวรรค์ ในกำร “ขับเคลื่อนสินค้ำเกษตรอินทรีย์ (Organic)  

สู่ตลำดไมอำมี สหรัฐอเมริกำ”
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 โดยจังหวัดนครสวรรค์ ได้คัดเลือกสินค้ำเกษตรอินทรีย์ที่มีศักยภำพและได้รับกำรรับรองจำกสถำบันชั้นน�ำต่ำง ๆ น�ำเสนอผู้น�ำเข้ำสินค้ำ 

ในไมอำม ีเมือ่วนัที ่18 มิถุนำยน 2564 จ�ำนวน 2 รำยกำร ได้แก่  ข้ำวจตรุงค์ออแกนิค (Jaturong Organic rice) จำกวสิำหกิจชมุชนเกษตรอนิทรย์ียัง่ยนื

บ้ำนทัพชุมพล ผลิต ข้ำวอินทรีย์ และผลิตภัณฑ์เครื่องแกงของชลำลัยเฮิร์บ (Chalalai herb) ซึ่งเป็นวิสำหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกรโครงกำรปลูกข้ำว

และพืชผักปลอดภัยและพลังงำนทดแทนพร้อมทั้งแปรรูปสมุนไพรพร้อมทั้งจ�ำหน่ำย ผลิตพืชผักสวนครัวอินทรีย์ และน�ำมำท�ำเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องแกง

ชนิดต่ำง ๆ จ�ำนวน 5 ชนิด ได้แก่ เครื่องแกงแดง เครื่องแกงเขียวหวำน เครื่องแกงกะหรี่ เครื่องแกงมัสมั่น เครื่องแกงพะแนง กำรจับคู่ท�ำ OBM  

ในครั้งนี้ ผู้น�ำเข้ำได้ ให้ ควำมสนใจผลิตภัณฑ์ ข้ำวสำรของข้ำวจตุรงค์ออแกนิค ได้แก่ ข้ำวหอมมะลิ ข้ำวกล้องหอมมะลิแดง และผลิตภัณฑ์เครื่องแกง

ของชลำลัยเฮิร์บ โดยขอให้ส�ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดนครสวรรค์ เป็นผู้ประสำนในกำรจัดส่งตัวอย่ำงสินค้ำซึ่งได้มีกำรปรับปรุงรสชำติเคร่ืองแกง  

กำรถนอมอำหำร และกำรบรรจุภัณฑ์ ให้เป็นที่ต้องกำรของ ผู้น�ำเขำ้ผำ่นทำงส�ำนักงำนส่งเสริมกำรคำ้ในตำ่งประเทศ ส�ำนักงำนไมอำมี และเมื่อวันที่  

19 กรกฎำคม 2564   ได้จัดเตรียมส่งสินค้ำตัวอย่ำงและใบเสนอรำคำให้กับผู้น�ำเข้ำในไมอำมี
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 โครงกำรคลองญวนชวนรกัษ์ เป็นโครงกำรด้ำนกำรพฒันำเมอืงและชมุชนอย่ำงยัง่ยนื ทีเ่กิดจำกกำรปรับปรุงต่อยอดให้เกิดควำมแตกต่ำง

จำกของเดิม โดยกำรก่อสร้ำงฝำยทดน�้ำบริเวณร่องน�้ำเกำะญวน ฝั่งถนนโรงบ�ำบัดน�้ำเสีย ค.ส.ล. ยำวประมำณ 45 เมตร และฝั่งถนนแสงสวรรค์ 

ค.ส.ล. ยำวประมำณ 48 เมตร และดัดแปลงบ่อพัก - ประตูน�้ำ ของท่อลอดเหล็กเดิม ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 88 ม.ม. ระยะทำง 40 เมตร  

ให้สำมำรถน�ำน�้ำทิ้งจำกโรงปรับปรุงคุณภำพน�้ำ ส่งไปยังคลองญวนชวนรักษ์ (ระบบเปิด) ในอัตรำ 24,000 ล.บ.ม.ต่อวัน ด�ำเนินกำรออกแบบ 

และตกแต่งสถำนที่โดยรอบให้มภูีมทิศัน์ทีส่วยงำมและทนัสมยั เพือ่พฒันำแหล่งท่องเทีย่วอกีแห่งของจังหวดั อำท ิจดัท�ำน�ำ้พ ุน�ำ้ตก บ่อปลำครำฟ เป็นต้น

 ประโยชน์ที่ ได้รับ ประชำชนในเขตเทศบำลนครนครสวรรค์ จ�ำนวน 81,515 คน ประชำกรแฝงประมำณ 120,000 คน ตลอดจนนักท่องเทีย่ว 

ได้ ใช้ประโยชน์จำกพลังงำนสะอำด สำมำรถเลี้ยงปลำหรือพืชน�้ำได้อย่ำงปลอดภัย โดยไม่มีมลภำวะจำกกลิ่นหรือน�้ำเสีย ซึ่งเป็นกำรอนุรักษ ์

และใช้ประโยชน์ทรัพยำกรน�้ำได้อย่ำงคุ้มค่ำ โดยกำรน�ำกลับมำใช้ประโยชน์ ใหม่ (Reuse) แทนที่จะปล่อยทิ้งลงสู่แม่น�้ำโดยเปล่ำประโยชน์  

ตลอดจนมีสถำนที่พักผ่อน ออกก�ำลังกำย และเป็นสถำนที่ท่องเที่ยว ตลอดจนใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรน�้ำ กำรจัดกำรพลังงำน 

และกำรพัฒนำเมือง ช่วยพัฒนำเศรษฐกิจ สร้ำงงำน สร้ำงรำยได้ ท�ำให้ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น 

กำรพัฒนำเมืองและชุมชนอย่ำงยั่งยืน
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 จังหวดัหนองคำยมุ่งสูค่วำมเป็นเลศิด้ำนคณุภำพกำรบรหิำรจัดกำรภำครัฐ

ให้ควำมส�ำคัญกับผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใต้กำรบริหำรรำชกำร 

โดยยดึหลกัธรรมำภิบำลของกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมอืงทีด่ ีจริยธรรมและควำมโปร่งใส 

เปิดกว้ำงและเชื่อมโยงกัน ยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง (Citizen-centered)  

มขีดีสมรรถนะสงูและทนัสมยั มกีำรพฒันำระบบข้อมลูและสำรสนเทศด้ำนกำรบริกำร

ประชำชนที่มีควำมทันสมัย รวดเร็ว เข้ำถึงทุกระดับ เพื่อสร้ำง ควำมสัมพันธ์ 

กับผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ใช้ระบบสำรสนเทศ กลไกกำรสื่อสำร 

เพือ่ปรับปรุงผลผลติและบริกำร และค้นหำโอกำสในกำรสร้ำงนวตักรรมกำรบริกำร 

โดยมเีป้ำหมำยเพือ่ตอบสนองต่อควำมต้องกำรและควำมคำดหวงัของผูรั้บบรกิำร

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สร้ำงและส่งมอบคุณค่ำของผลผลิตและบริกำรที่ดี 

อย่ำงมปีระสทิธิภำพและประสทิธิผลสงูสดุ ท�ำให้ผู้รบับรกิำรและผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยี

มีควำมพึงพอใจเพิ่มขึ้น ซึ่งน�ำไปสู ่กำรบรรลุวิสัยทัศน์ของจังหวัด “เกษตร

อุตสำหกรรม วัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ ่มน�้ำโขง”ภำยใต้ค่ำนิยม 

“หนองคำยเมอืงสะดวก สะอำด ปลอดภัย มัน่ใจ น่ำอยู”่ เพือ่มุง่เน้นให้เกิดประโยชน์ 

สร้ำงควำมผำสุกและควำมเป็นอยู่ที่ดี ควำมสงบและปลอดภัยของประชำชน 

คนหนองคำย รวมถึงกำรบรรลุควำมส�ำเร็จในกำรปฏิบัติรำชกำรในระยะยำว  

สร้ำงควำมยั่งยืนให้แก่ส่วนรำชกำรภำยใต้ทรัพยำกรที่มีอยู ่อย่ำงเหมำะสม 

และสมดุล และก้ำวไปสู่ “หนองคำย 4.0”

 เกษตรอุตสำหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน�้ำโขง

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

ค่ำนิยม

 1) สร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับผลผลิตทำงกำรเกษตร โดยให้ควำมเชื่อมโยงกับระบบอุตสำหกรรมและกำรค้ำ  

 2) ส่งเสริม สนับสนุนกำรน�ำนวัตกรรม เทคโนโลยีกำรผลิต มำใช้ ในภำคเกษตร อุตสำหกรรม และท่องเที่ยว 

 3) พัฒนำแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มำตรฐำนและเชื่อมโยงกับกำรเกษตรและวัฒนธรรมลุ่มน�้ำโขง

 หนองคำย “เมืองสะดวก สะอำด ปลอดภัย มั่นใจ น่ำอยู่

จงัหวดัหนองคาย
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ระบบสำรสนเทศผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้เสีย จังหวัดหนองคำย

 จังหวัดหนองคำยมีวิธีสร้ำงควำมสัมพันธ์ โดยกำรฝึกอบรม จัดเวที

แลกเปลี่ยน ศึกษำดูงำน ออกหน่วยบริกำรเคลื่อนที่ ประกวดผลงำนดีเด่น  

ขึน้ทะเบยีน กิจกรรมส่งเสริมกำรท่องเทีย่ว ศนูย์บริกำรนักท่องเทีย่ว กำรจับคู่ 

เจรจำธุรกิจ กำรแสดงสินค้ำ สภำกำแฟ กิจกรรมรณรงค์ จิตอำสำ หน่วยงำน

จัดท�ำทะเบยีน เพือ่สร้ำงควำมสมัพนัธ์ และรวบรวมข้อมลูจดัท�ำเป็นสำรสนเทศ

ประชำสัมพันธ์ผ่ำนหน่วยงำนต่ำง ๆ ส่งผลให้เกิดภำพลักษณ์ที่ดีของจังหวัด        

เกิดควำมร่วมมือ และเครือข่ำยกำรท�ำงำนร่วมกัน มีนวัตกรรมบริกำร 

ลดต้นทนุและเพิม่ประสิทธิภำพกำรผลิตเกิดโอกำสและช่องทำงกำรค้ำใหม่ ๆ 

 กรณีตัวอย่ำง กำรแก้ ไขปัญหำรถสำมล้อรับจ้ำงเรียกเก็บ 

ค่ำโดยสำรแพงเกินกว่ำที่ก�ำหนด ให้กับนักท่องเที่ยวที่ยื่นร้องเรียน  

โดยจังหวัดมีกำรจัดอบรมปรับทัศนคติ และให้ควำมรู้เก่ียวกับกฎหมำย 

ด้ำนแรงงำน ควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำน กำรมีจิตบริกำรในสัมมำอำชีพ 

ให้ประสบควำมส�ำเร็จ และกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำหนองคำยเมืองน่ำอยู่ 

จึงเป็นผลสมัฤทธ์ิทีเ่กิดขึน้โดยไม่มข้ีอร้องเรียนเก่ียวกับค่ำโดยสำรเกินรำคำอกี 

เป ็นกำรแก ้ ไขป ัญหำที่ เ กินควำมคำดหวัง และยังสร ้ำงควำมผูกพัน  

ควำมไว้วำงใจระหว่ำงภำครัฐกับผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   

 จังหวัดหนองคำยใช้ทฤษฎีควำมต้องกำรของมำสโลว์ (Maslow’s 

Hierarchy Behavior) เป็นแนวทำงในกำรก�ำหนดกลุม่ผู้รบับริกำรและผู้มส่ีวนได้

ส่วนเสีย จำกกำรรวบรวมรับฟังข้อมูลกำรติดต่อสื่อสำรทั้งแบบทำงกำร 

และไม่เป็นทำงกำร ในกำรสื่อสำรแบบ Two way Communication  

ทั้งเชิงรุก - เชิงรับ จำกภำยใน - ภำยนอก ทุกทิศทุกทำงแบบ 360 องศำ  

และมีค่ำนิยมร่วม “สะดวก สะอำด ปลอดภัย มั่นใจ น่ำอยู่” ซึ่งเป็นแนวทำง

ในกำรให้บริกำรมเีป้ำหมำยเพือ่ให้คนจังหวดัหนองคำยได้รับบริกำร “ดกีว่ำ ถูกกว่ำ 

เร็วกว่ำ และ มีควำมสุขมำกกว่ำ” (Bester – Cheaper – Faster – Happier) 

ซึ่งจ�ำแนกและจัดล�ำดับควำมส�ำคัญ ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ เป็นกลุ ่ม 

ผู้รับบริกำร 6 กลุ่ม , กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 5 กลุ่ม และกลุ่มผู้รับบริกำร 

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอนำคตรวม 9 กลุ่ม โดยมุ่งเน้นกำรสร้ำงควำม 

พึงพอใจในคุณภำพกำรบริกำร                 

กำรให้บริกำรและกำรรับฟังควำมคิดเห็น
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 จังหวดัหนองคำยได้จัดท�ำโครงกำร “หินโงมโมเดล” ซึง่เป็นนวตักรรม        

ที่มีกำรบริหำรจัดกำรน�้ำอย่ำงยั่งยืนโดยผันน�้ำจำกแม่น�้ำโขงด้วยกำรสูบน�้ำ 

จำกเครือ่งสบูน�ำ้ด้วยไฟฟ้ำต�ำบลหินโงม อ�ำเภอเมืองหนองคำย และกระจำยน�ำ้

ไปสูไ่ร่นำเกษตรกรเพือ่น�ำไปกักเก็บไว้ตำมแหล่งน�ำ้ธรรมชำต ิและได้มกีำรรวมกลุม่

กำรบริหำรจัดกำรน�ำ้ จำกหน่วยงำนภำครฐัหลำยภำคส่วนเข้ำไปส่งเสริมอำชพี

ให้เกษตรกร ซึ่งมีกำรท�ำเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยถือเป็น Best Practices  

ที่ ได้น�ำรูปแบบดังกล่ำวไปปรับใช้ ในกำรบริหำรจัดกำรน�้ำในพื้นที่อื่น ๆ  

ของจังหวัดหนองคำยด้วยเช่นกัน จึงน�ำมำซึ่งกำรส่งเสริมและพัฒนำ 

อำชีพกำรเกษตร เพื่อให้เกษตรกรน�ำน�้ำมำใช้ ให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด  

จำกกำรบริหำรจัดกำรน�้ำและกำรน�ำน�้ำมำใช้ประโยชน์ ให้เกิดประโยชน์ 

อย่ำงคุ้มค่ำส่งผลให้เกษตรกรที่ท�ำกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่ ในปี 2563  

มีต้นทุนกำรผลิตที่ลดลงเฉลี่ยร้อยละ 28.36 สำมำรถเพิ่มผลผลิตเฉลี่ย 

ร้อยละ 23.34 คิดเป็นมูลค่ำกำรลดต้นทุนกำรผลิตรวม 25.033 ล้ำนบำท  

และมลูค่ำกำรเพิม่ผลผลติรวม 34.792 ล้ำนบำท ท�ำให้เกษตรกรและประชำชน

ที่ ได้รับผลกระทบจำกปัญหำน�้ำท่วมน�้ำแล้งลดลงอย่ำงมีนัยส�ำคัญ อีกทั้ง  

ยังส่งเสริมให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและแหล่งท่องเที่ยวทำงน�้ำ 

ที่ช่วยให้เกษตรกรและประชำชนในพื้นที่มีรำยได้เพิ่มมำกขึ้น

 จังหวัดหนองคำยได ้มีกำรส ่ง เสริมกำรท ่องเที่ ยวในช ่วงที ่

เกิดสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคเชือ้ไวรัสโคโรนำ 2019 ท�ำให้รำยได้ทีเ่กิด

จำกกำรท่องเทีย่วของจังหวดัหนองคำยลดลง และกระทบไปยงัภำคบริกำรอืน่ ๆ  

ซึ่งผู ้บริหำรมีนโยบำยกระตุ้นเศรษฐกิจภำยในจังหวัด โดยใช้ทรัพยำกร 

จำกแหล่งท่องเทีย่วกลุม่ผู้ผลติสนิค้ำเกษตร และชมุชมน่ำอยู ่มำเชือ่มโยงพืน้ที่

แต่ละอ�ำเภอในจังหวัดหนองคำย เป็นเส้นทำงกำรท่องเที่ยววัฒนธรรม  

และกำรเกษตร จ�ำนวน 2 เส้นทำง คือ เส้นทำง “ทำงธรรม ทำงเที่ยว  

ทำงเดยีวกัน @ หนองคำย” และเส้นทำง “ตำมรอยพญำนำค บชูำสิง่ศกัดิส์ทิธ์ิ 

@ หนองคำย” โดยชุมชนในพื้นที่จังหวัดหนองคำยร่วมเป็นเจ้ำบ้ำนที่ด ี

ในกำรบรหิำรจัดกำรภำยในชมุชนให้เกิดเป็นอำชพี และส่งเสริมรำยได้ ในชมุชน 

และในปัจจุบันจังหวัดหนองคำยมีชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีที่ผ่ำน 

กำรประเมินรับรองมำตรฐำนโฮมสเตย์ไทย จ�ำนวน 6 แห่ง ซึ่งสำมำรถดึงดูด

นักท่องเที่ยวเข้ำมำท่องเที่ยวในจังหวัดหนองคำยมำกยิ่งขึ้น อีกทั้ง ยังส่งเสริม

ให้ประชำชนในพืน้ทีม่รีำยได้จำกกำรท่องเทีย่วและส่งเสริมอำชพีได้เพิม่มำกขึน้ 

จำกกำรจ�ำหน่ำยสินค้ำภำคกำรเกษตร และผลิตภัณฑ์ OTOP ภำยในชุมชน 

 

กำรบริหำรจัดกำรน�้ำอย่ำงเป็นระบบ

กำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยว
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 จังหวัดหนองคำยเป็นจังหวัดชำยแดน ซึ่งเกิดปัญหำคนลักลอบ เข้ำเมืองและมีควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริต สวมบัตรประชำชน จึงได้มีกำรจัดหน่วยบริกำร

จัดท�ำบัตรประชำชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ให้บริกำรในสถำนที่ที่ผู้ขอมีบัตรอำศัยอยู่ในปัจจุบัน เช่น บ้ำน โรงพยำบำล หรือสถำนที่อื่น ๆ ตำมที่ญำติได ้

แจ้งควำมจ�ำนงไว้ โดยที่  ผู้ขอรับบริกำรสำมำรถติดต่อได้ที่ส�ำนักทะเบียนที่เปิดให้บริกำรทะเบียนบัตรประจ�ำตัวประชำชน หรือติดต่อผ่ำนก�ำนัน ผู้ ใหญ่บ้ำน  

ผู้น�ำชุมชน ในเขตจังหวัดหนองคำย และในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด ของกำรแพร่ระบำดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ท�ำให้ประชำชน  ไม่ต้องเดินทำงมำ

ขอรับบริกำร เป็นกำรประหยัดค่ำใช้จ่ำย ซึ่งจำกกำรด�ำเนินกำรตำมโครงกำรดังกล่ำว ท�ำให้สำมำรถเข้ำถึงสวัสดิกำรต่ำง ๆ ของรัฐได้ เช่น โครงกำรคนละครึ่ง 

บัตรสวัสดิกำรคนจน เป็นต้น

กำรถ่ำยบัตรประจ�ำตัวประชำชนเคลื่อนที่
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 จังหวดัหนองคำยโดยเทศบำลต�ำบลหำดค�ำ อ�ำเภอเมอืงหนองคำย เป็นชมุชน

ที่มีควำมโดดเด่นในกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม เป็นกำรลดปริมำณขยะที่ครัวเรือน  

โดยกำรลดและคดัแยกขยะกลบัมำใช้ใหม่ได้มำกกว่ำร้อยละ 50 และประหยดัค่ำใช้จ่ำย

ในกำรจัดกำรขยะกว่ำ 0.9 ล้ำนบำทต่อปี ซึง่ท�ำให้เป็นชมุชนต้นแบบ ชมุชนปลอดขยะ 

และกำรน�ำขยะหรอืวสัดเุหลอืใช้มำประดิษฐ์สิง่ของเครือ่งใช้และสร้ำงรำยได้ให้ชมุชน 

จึงได้จัดตั้งกองทุนสวัสดิกำรสงเครำะห์จำกขยะรีไซเคิล มีกำรจัดกำรบริหำรระบบ 

โดยให้ครัวเรือนคัดแยกขยะรีไซเคิลมำขำยให้กองทุนฯ และแต่ละครัวเรือนต้องมี

เงินออม 300 บำท เพื่อเตรียมจ่ำยสวัสดิกำร ซึ่งในปัจจุบันมีครัวเรือนเข้ำร่วม 544 

ครัวเรือน กรณีคนในครัวเรือนที่เป็นสมำชิกกองทุนฯ เสียชีวิต จะมอบสวัสดิกำร 

20,040 บำทต่อรำย โดยมอบแล้ว 109 รำย คิดเป็นเงินสะสมกว่ำ 2 ล้ำนบำท  

ส่วนสิง่ประดษิฐ์จำกขยะหรอืวสัดเุหลอืใช้ ได้มกีำรวำงแนวทำงทีจ่ะส่งเสรมิให้รวมกลุม่

เพื่อผลิตและจัดจ�ำหน่ำย ในระยะยำวต่อไป ส่งผลให้ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศ  

อันดับ 3 “เทศบำลน่ำอยู่อย่ำงยั่งยืน” ในปี 2563 และเป็นตัวแทนระดับภำค  

ในกำรประกวดชุมชนปลอดขยะ 

กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมโดยกำรลดปริมำณขยะ
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 จังหวัดหนองคำยใช้วิธีกำรสำรสนเทศของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยรวบรวมรับฟังข้อมูลจำกกำรติดต่อสื่อสำรทุกทิศทุกทำง

แบบ 360 องศำ และจำกกำรท�ำกิจกรรมร่วมกันระหว่ำงผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในหลำยช่องทำง ทั้งเป็นแบบทำงกำร ไม่เป็นทำงกำร  

ในกำรสื่อสำรแบบ Two way Communication ร่วมทั้งกำรสังเกตกำรณ์ เพื่อน�ำไปวิเครำะห์ค้นหำควำมต้องกำรควำมคำดหวังที่แตกต่ำงกัน 

ของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และน�ำไปใช้ ในกำรทบทวนปรับปรุงคุณภำพและสนับสนุนผู้รับบริกำรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่ำงทันท่วงที 

และเป็นกำรตอบสนองควำมต้องกำรผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรเพิ่มช่องทำงกำรให้บริกำรใหม่ ๆ  สร้ำงนวัตกรรมให้บริกำร และเสนอ

ข้อมูลเพือ่ใช้ ในกำรวำงแผนยทุธศำสตร์กำรพฒันำจังหวดั ผลผลติและกำรบรกิำรตำมตวัชีว้ดัให้บรรลเุป้ำหมำย สำมำรถสร้ำงควำมยัง่ยนืตอบสนอง

ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระยะยำวต่อไป 

 จังหวดัหนองคำยได้มีโครงกำร Smart Hospital ซึง่เป็นกำรบรกิำร

จัดกำรเพื่อสนับสนุนกำรจัดบริกำรภำยในโรงพยำบำลในกำรลดขั้นตอน 

กำรปฏิบัติ และเพิ่มควำมสะดวกรวดเร็วในกำรรับบริกำที่มีคุณภำพ  

ควำมปลอดภัย และทันสมัยอย่ำงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภำยใต้แนวคิด 

Smart Hospital ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ำมำ ได้แก่ Smart place 

เป็นกำรด�ำเนินงำนด้ำนอนำมยัสิง่แวดล้อม มกีำรใช้แนวคดิเร่ืองกำรอนุรักษ์

พลงังำน เช่น โครงกำรกำรหมนุเวยีนน�ำ้ RO จำกกำรฟอกเลอืดด้วยเครือ่งไตเทยีม

น�ำมำใช้ล้ำงเครือ่งมอืทำงกำรแพทย์ เพือ่ช่วยยดือำยกุำรใช้งำนของเครือ่งมอื 

และประหยัดค่ำน�้ำประปำ Smart tool เป็นกำรน�ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้

ให้เพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำร และเป็นกำรพัฒนำระบบ smart que  

คอื กำรยืน่รบัควิทีห่น้ำห้องตรวจ มหีน้ำจอแสดงล�ำดบัควิและคำดประมำณ

เวลำทีจ่ะถึงควิตรวจ นอกจำกน้ียงัสำมรถตรวจสอบล�ำดบัควิผ่ำนโทรศพัท์ได้ 

Smart service เป็นกำรจัดบริกำร Telemedicine (ระบบบริกำรกำรแพทย์

ทำงไกล) เป็นกำรพบแพทย์ผ่ำนระบบ VDO conference ลดกำรเดินทำง

มำรับบริกำร ที่โรงพยำบำลโดยเป็นรูปแบบที่เหมำะสมกับ 1) กลุ่มผู้ป่วย

โรคเรื้อรัง ที่เป็นผู้ป่วยกลุ ่มผู้สูงอำยุ โดยกำรให้ผู ้ป่วยเดินทำงมำที ่

โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต�ำบล พบแพทย์ผ่ำนระบบ VDO conference 

จำกน้ันแพทย์สั่งกำรรักษำและรับยำที่โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต�ำบล 

โดยไม่ต้องเดินทำงมำโรงพยำบำล 2) กลุ่มผู้ต้องขัง เป็นกำรลดควำมเสี่ยง

และลดภำระของเจ้ำหน้ำที่เรือนจ�ำในกำรพำผู้ต้องขังออกมำพบแพทย์  

ยังเป็นอีกรูปแบบกำรให้บริกำรที่ช่วยลดกำรติดเชื้อก่อนเข้ำเรือนจ�ำ  

3) กำรอนุรักษ์พลังงำนจำกโครงกำรหมุนเวียนน�้ำ RO จำกเครื่องไตเทียม

น�ำมำใช้ ในกำรท�ำควำมสะอำดเคร่ืองมือช่วยให้ประหยัดค่ำน�้ำประปำได้ถึง 

3,000 บำท/เดือน 4) กำรมีระบบคิว smart que ช่วยให้ระยะเวลำรอคอย

เฉลี่ย 88 นำที (ต้ังแต่ยื่นบัตร ถึงรับยำ) และ 5) ระบบ paperless  

มีกำรสั่งกำรรักษำทำงอิเล็กทรอนิกส์ โดยแพทย์ คิดเป็นร้อยละ 93.94 

Smart Hospital

บทสรุปผลกำรด�ำเนินงำนในอนำคต
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 เมืองแห่งควำมสุข บนควำมพอเพียง

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

ค่ำนิยม

 1) ส่งเสริม ยกระดับ และ พัฒนำหัตถกรรมในจังหวัดล�ำพูน ด้วยนวัตกรรมอย่ำงสร้ำงสรรค์

 2) สร้ำงมูลค่ำเพิ่ม ให้สินค้ำเกษตรด้วยมำตรฐำนควำมปลอดภัย อย่ำงปรำดเปรื่อง

 3) สร้ำงมูลค่ำเพิ่มและกระจำยรำยได้จำกกำรท่องเที่ยวในจังหวัดลำพูน บนฐำนวัฒนธรรมอย่ำงยั่งยืน

 4) ยกระดับคุณภำพชีวิตที่ดีของประชำชนในจังหวัดล�ำพูน อย่ำงเท่ำเทียม

 5) อนุรักษ์และจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม อย่ำงสมดุล

 6) พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ ยกระดับสรรถนะของบุคลำกรให้มีคุณภำพบูรณำกำรกำรท�ำงำนระหว่ำงหน่วยงำน 

    ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชน เพื่อยกระดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของจังหวัด

 “มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีจิตบริกำร ท�ำงำนเป็นทีม”

 “มุ่งผลสัมฤทธ์ิ” ผู้บริหำรและบุคลำกรมีควำมมั่งมั่นในกำรปฏิบัติรำชกำร ตอบสนองต่อนโยบำยของรัฐบำลและยุทธศำสตร์ชำต ิ

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของจังหวัด

 “มจิีตบรกิำร” ให้ควำมส�ำคัญกบัประชำชน ขยนั ตัง้ใจและท�ำงำนเชิงรกุ ยดึหลกัคุณธรรม จรยิธรรม ปฏบิตัริำชกำรด้วยควำมโปร่งใส 

ให้บริกำรประชำชนด้วยควำมรวดเร็ว เป็นธรรม และเท่ำเทียม

 “ท�ำงำนเป็นทมี” เน้นกำรบูรณำกำรกับทกุภำคส่วน ก�ำหนดเป้ำหมำยในกำรปฏิบตังิำนให้เป็นไปในทศิทำงเดยีวกัน เพือ่ให้ผลปฏิบตังิำน 

มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล เปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำจังหวัด

จงัหวดัล�าพูน
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 จังหวดัล�ำพนูได้ก�ำหนดพนัธกิจ 1) ส่งเสรมิ ยกระดบั และ พฒันำหัตถกรรม

ในจังหวดัล�ำพนู ด้วยนวตักรรมอย่ำงสร้ำงสรรค์ 2) สร้ำงมลูค่ำเพิม่ ให้สนิค้ำเกษตร

ด้วยมำตรฐำนควำมปลอดภัย อย่ำงปรำดเปร่ือง 3) สร้ำงมลูค่ำเพิม่และกระจำยรำยได้

จำกกำรท่องเทีย่วในจังหวดัล�ำพนู บนฐำนวฒันธรรมอย่ำงยัง่ยนื 4) ยกระดบัคณุภำพ

ชีวิตที่ดีของประชำชนในจังหวัดล�ำพูน อย่ำงเท่ำเทียม 5) อนุรักษ์และจัดกำร

ทรพัยำกรธรรมชำติและสิง่แวดล้อม อย่ำงสมดลุ 6) พฒันำระบบกำรบรหิำรจัดกำร

ที่มีประสิทธิภำพ ยกระดับสรรถนะของบุคลำกรให้มีคุณภำพบูรณำกำรกำรท�ำงำน

ระหว่ำงหน่วยงำน ส่งเสรมิกำรมส่ีวนร่วมของประชำชน เพือ่ยกระดบัควำมสำมำรถ

ในกำรแข่งขันของจังหวัด จึงมีกำรใช้แผนพัฒนำจังหวัดล�ำพูน (พ.ศ. 2561-2565) 

เป็นทิศทำงในกำรพัฒนำในระยะ 5 ปี ให้มีควำมชัดเจนและมีประสิทธิภำพ  

และสำมำรถขับเคลื่อนให้บรรลุตำมเป้ำหมำยวิสัยทัศน์จังหวัดล�ำพูน โดยมีพันธกิจ

ทีก่�ำหนดไว้อย่ำงชดัเจน เพือ่มุง่สู ่“ประชำชนในจังหวดัล�ำพนูมคีวำมสขุจำกคณุภำพ

ชีวิตและสภำวะแวดล้อมที่ดี” ซึ่งจังหวัดล�ำพูนได้ ให้ควำมส�ำคัญกับผู้รับบริกำร 

และผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยี รวมทัง้ผู้รับบริกำรทีพ่งึมีในอนำคต ควบคูกั่บกำรด�ำเนินกำร

ตำมพันธกิจ กระบวนกำร กำรบริกำร ผ่ำนช่องทำงและวิธีกำรที่แตกต่ำงกัน 

ตำมควำมเหมำะสมแต่ละกลุ่มอย่ำงต่อเน่ือง มีกระบวนกำรรับฟังและเรียนรู้ 

ควำมต้องกำรของผู้รับบรกิำรและผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยีทัง้ก่อนเข้ำรับบรกิำร ระหว่ำง

รับบริกำร และภำยหลังรับบริกำร เพื่อน�ำสำรสนเทศที่ส�ำคัญ ได้แก่ ควำมต้องกำร 

ควำมคำดหวงั ข้อเสนอแนะ ข้อคดิเห็น ควำมพงึพอใจ ควำมไม่พงึพอใจ ไปด�ำเนินกำร

ทบทวนแผนพัฒนำจังหวัดล�ำพูน โดยผู ้บริหำรระดับสูงของจังหวัดล�ำพูน  

และหัวหน้ำส่วนรำชกำรทกุหน่วยงำน พร้อมทีจ่ะขบัเคลือ่นกำรพฒันำจังหวดั พฒันำ

คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรของจังหวัด เพื่อให้ประชำชนและผู้รับบริกำรทุกกลุ่ม 

ของจังหวัดล�ำพูนได้รับประโยชน์สูงสุด เพื่อพัฒนำจังหวัดล�ำพูนให้บรรลุเป้ำหมำย

ตำมวิสัยทัศน์ของจังหวัด  “เมืองแห่งควำมสุขบนควำมพอเพียง”
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 ด้วยพืน้ทีป่ลกูถึง รวม 270,000 ไร่ มีเกษตรกร ผู้ปลกูถึง 54,000 ครวัเรอืน 

ก่อให้เกิดรำยได้ปีละหลำยพันล้ำนบำท ประกอบกับมีเทคโนโลยีกำรท�ำล�ำไยให้ 

ออกผลผลิตนอกฤดู มีผลผลิตออกสู่ตลำดทุกเดือน นอกจำกน้ันยังมีหน่วยงำน 

ทุกภำคส่วน ทั้งเกษตรกรชำวสวนล�ำไย ผู้ประกอบกำรภำคธุรกิจ องค์กรเอกชน  

ผู้ประกอบกำรเก่ียวกับล�ำไย ซึง่ล้วนเป็นผู้รับบริกำรและผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยี ได้ร่วมกับ

บริหำรจัดกำรสินค้ำล�ำไยล�ำพูนแบบครบวงจร ตั้งแต่ ต้นน�้ำ-กลำงน�้ำ-ปลำยน�้ำ  

อำทิเช่น ต้นน�้ำ  มีกำรส่งเสริมกำรผลิตล�ำไยให้ได้มำตรฐำน GAP ในแปลงล�ำไย

เพิม่มำกขึน้ ซึง่เป็นส�ำคญัอย่ำงยิง่ ในกำรส่งออกไปสูต่ลำดต่ำงประเทศ กำรส่งเสรมิ

และยกระดับเกษตรกรแปลงใหญ่และเชื่อมโยงกำรตลำด เน้นส่งเสริมนวัตกรรม

และน�ำเทคโนโลยีมำใช้ ในกำรผลิตล�ำไย เช่น กำรใช้ โดรนเพื่อกำรเกษตร  

กำรใช้พลงังำนโซล่ำเซลล์ในกำรเกษตร ส่งเสรมิระบบกำรให้น�ำ้อจัฉรยิะในสวนล�ำไย 

ลดต้นทุนกำรผลิต และเพิ่มคุณภำพผลผลิตเป็นต้น ในส่วนของกลำงน�้ำน้ัน  

ให้มกีำรแปรรูปเพิม่มูลค่ำโดยกำรส่งเสรมิให้กลุม่ผู้ประกอบกำร ยกระดบัผลติภัณฑ์

ล�ำไยอบแห้งสีทองของจังหวัดให้เป็นที่รู ้จักในกลุ่มผู้บีริโภคที่ซื้อสินค้ำออนไลน์  

น�ำมำแปรรปูเป็นผลติภัณฑ์ทีห่ลำกหลำยทัง้ทีเ่ป็นอำหำรและเวชส�ำอำง ในส่วนปลำยน�ำ้ 

มกีำรส่งเสรมิบริหำรจัดกำรตลำดแบบครบวงจร ส่งเสรมิกำรวำงแผนกำรผลติล�ำไย 

มกีำรก�ำหนดเป้ำหมำยให้มสีดัส่วนกำรผลติล�ำไยในฤดแูละนอกฤด ูร้อยละ 50 เท่ำ ๆ กัน 

เพือ่ลดควำมเสีย่งด้ำนกำรตลำด เช่น กรณลี�ำไยล้นตลำดท�ำให้รำคำตกต�ำ่ และส่งเสรมิ

กำรผลิตล�ำไยให้ได้มำตรฐำน GAP ในแปลงล�ำไยเพิ่มมำกขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องส�ำคัญ

อย่ำงยิ่งในกำรส่งออกไปสู่ตลำดต่ำงประเทศ ส่งผลให้จังหวัดล�ำพูนได้รับ GI  

ทั้งล�ำไยเบี้ยวเขียว และ GI ล�ำไยอบแห้งเนื้อสีทอง นอกจำกนี้ ได้ก�ำหนดแนวทำง

กำรบริหำรจัดกำรล�ำไยในฤดู ปี 2564 ประมำณ 230,000 ตัน โดยกำรวำงแผน

กลยุทธ์ทำงกำรตลำดทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ รวมทั้งกำรกระจำยล�ำไย 

ออกนอกพื้นที่ผลิตให้ได้มำกที่สุด โดยทุกภำคส่วน ร่วมมือ ร่วมใจ เพื่อให้ ล�ำไย 

เป็นลมหำยใจของคนล�ำพูน อย่ำงแท้จริง

ล�ำไยคือล�ำพูน ล�ำพูนคือล�ำไย ล�ำไยคือลมหำยใจของคนล�ำพูน 
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ออกแบบกำรแก้ ไขปัญหำกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ (Covid-19) อย่ำงครบวงจร

 จังหวดัล�ำพนูมีกำรออกแบบกำรแก้ไขปัญหำกำรแพร่ระบำดของโรคตดิเชือ้

ไวรสัโคโรนำ (Covid-19) โดยด�ำเนินกำรพฒันำกำรให้บริกำรช่วงกำรแพร่ระบำด

ของโรคติดเชื้อไวรัส  โคโรนำ (Covid-19) แบบบูรณำกำรร่วมกับเครือข่ำย 

ทั้งภำครัฐ เอกชน และภำคประชำชน โดยค�ำนึงถึงกำรมีสุขภำพที่ดี น�ำมำซึ่ง

กำรสร้ำงสังคม และเศรษฐกิจที่ดี โดยกำรขับเคลื่อนผ่ำนมำตรกำร 3 หยุด 

หยดุเชือ้ในครวัเรือน ผ่ำนกลไกทมีระดบัหมู่บ้ำนต�ำบลประกอบด้วยผู้ ใหญ่บ้ำน 

ก�ำนัน อสม. เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข โดยมีกำรบังคับ ก�ำกับ ติดตำมมำตรกำร

ทำงกฎหมำยผ่ำนประกำศของคณะกรรมกำรกำรควบคุมโรคจังหวัดล�ำพูน  

และกำรกักตัวที่บ้ำน (Home Quarantine) อย่ำงมีคุณภำพ โดยท�ำให้เกิด 

ควำมเข้ำใจ แยกผู้ที่ไม่ผ่ำนกำรประเมนิกำรกักตวัทีบ้่ำนออกจำกครัวเรือนแล้ว

เข้ำพักในพื้นที่กักกันโรคของจังหวัด ส�ำหรับผู้ที่เดินทำงข้ำมจังหวัด (Local 

Quarantine) หยดุเชือ้ในโรงงำนสถำนประกอบกำร จงัหวดัล�ำพนูมแีรงงำน

ในนิคมอตุสำหกรรมประมำณ 70,000 คน มกีำรออกแบบเชงิป้องกันและแก้ปัญหำ 

ได้ผ่ำนควำมร่วมมือจำกอุตสำหกรรมจังหวัด แรงงำนจังหวัด กำรนิคม 

สำธำรณสุข รวมถึงผู้ประกอบกำร ได้มีกำรแยกกลุ่มเสี่ยงออกจำกโรงงำน  

และร่วมมือกำรจัดกำรกับเจ้ำของหอพักในเขตเมืองกว่ำ 50,000 ห้อง  

ท�ำให้ขีดวงน�ำกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูงออกมำป้ำยเชื้อและกักตัวท�ำให้จ�ำกัดผู้ป่วย 

ไว้เพียง 51 รำย ท�ำให้ โรงงำนอุตสำหกรรมไม่ต้องหยุดสำยกำรผลิต  

หยดุกำรแพร่ระบำดในสังคม ได้ออกประกำศจังหวดัล�ำพนู โดยคณะกรรมกำร

โรคติดต่อจังหวัดล�ำพูนเพื่อจ�ำกัด ก�ำหนดกิจกรรมเสี่ยง สถำนที่เสี่ยง  

รวมถึงกำรค้นหำเชิงรุกในกลุ่มของพนักงำนที่ส่งอำหำร เช่น Grab, Panda 

กำรไปรษณีย์ และกำรจัดกำรผู้ต้องขังในเรือนจ�ำท�ำให้ไม่เกิดกลุ่ม Cluster  

แพร่ระบำดในเรือนจ�ำ มำตรกำรดูแลรักษำผู้ป่วย ได้พัฒนำนวัตกรรมกำร 

ให้บริกำร จำกกำรแพร่ระบำดของโควิด 19 เพื่อตอบสนองควำมต้องกำร 

ของประชำชนในยคุดจิิตอล เช่น แอพพลเิคชัน่ Safe Lamphun กำรสร้ำงทมีงำนทีด่ี 

จัดโครงสร้ำง ระบบงำน ระบบกำรส่งต่อ ตลอดจนได้มแีผนจัดตัง้ รพ.สนำม 2 แห่ง 

มีกำรบริหำรจัดกำรวัคซีนอย่ำงมีประสิทธิภำพ และปัจจุบันได้ มีโครงกำร  

“รับคนล�ำพูนกลับบ้ำน” โดยมีผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวจำกพื้นที่ระบำดเสี่ยงสูง 

ได้กลับมำรักษำตัว ที่จังหวัดล�ำพูนอย่ำงปลอดภัย ท�ำให้สำมำรถควบคุม 

กำรแพร่ระบำดของกำรติดเชื้อในจังหวัดล�ำพูนได้เป็นอย่ำงดี 
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 กำรจัดกำรเรือ่งร้องเรียนในจังหวดัล�ำพนู กรณีกำรจัดสรรทีดิ่นพร้อมบ้ำนเพือ่จ�ำหน่ำย แต่ไม่มกีำรจัดสรรสำธำรณปูโภค

หรือกำรก่อสร้ำงให้เป็นไปตำมมำตรฐำน ก่อให้เกิดปัญหำต่อผู้อยู่อำศัย เช่น ถนนช�ำรุด ไม่มีท่อระบำยน�้ำ ไม่มีนิติบุคคลเข้ำมำ 

บริหำรจัดกำร และกำรรับโอนสำธำรณูปโภคภำยในโครงกำร เป็นต้น 

 จังหวดัล�ำพนูได้มอบหมำยหน่วยงำนทีเ่ก่ียวข้องตรวจสอบข้อเทจ็จรงิในเบือ้งต้น พร้อมทัง้บรูณำกำรหน่วยงำนทีเ่ก่ียวข้อง

ร่วมประชุมและลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหำดังกล่ำว โดยพบว่ำมีผู้ประกอบกำรยื่นค�ำร้องขอแบ่งแยกที่ดิน

ขำยพร้อมบ้ำน โดยท�ำเป็นโครงกำรละไม่เกิน 10 แปลง แต่จะมพีฤตกิำรณ์ก่อสร้ำงโครงกำรต่อเน่ืองกันไป เพือ่ทีจ่ะไม่ต้องด�ำเนินกำร

ตำม พ.ร.บ. กำรจัดสรรทีดิ่น พ.ศ. 2543 เพือ่ป้องกันมใิห้เกิดกำรร้องเรยีนในลกัษณะดงักล่ำว คณะกรรมกำรบรหิำรศนูย์ด�ำรงธรรม

จังหวัดล�ำพูน ได้ประชุมซึ่งมีมติและเห็นชอบแนวทำงและมำตรกำรป้องกันกำรร้องเรียนในลักษณะดังกล่ำว คือ ก�ำชับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินในพื้นที่ กรณีมีกำรขออนุญำตก่อสร้ำงบ้ำนพัก ก่อสร้ำงอำคำร หรือสำธำรณูปโภค ที่มีรูปแบบเข้ำข่ำย 

เป็นโครงกำรหมู่บ้ำนจัดสรรภำยในหมู่บ้ำน ควรจะมีกำรตรวจสอบอย่ำงละเอียดก่อนกำรอนุญำตให้มีกำรก่อสร้ำงต่อไป ทั้งน้ี  

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินบันทึกเป็นหมำยเหตุแนบท้ำยว่ำหำกภำยหลังปรำกฏว่ำเป็นกำรก่อสร้ำงในลักษณะบ้ำนจัดสรร  

ผู้ยื่นแบบขออนุญำตก่อสร้ำงจะต้องด�ำเนินกำรให้ถูกต้องตำมกฎหมำยต่อไป และมอบหมำยส�ำนักงำนที่ดินจังหวัดล�ำพูน  

ในกรณีที่มีกำรโอนที่ดินเพื่อเป็นสำธำรณประโยชน์ ควรมีกำรแจ้งให้อ�ำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพื้นที่น้ัน ๆ  

ได้รับทรำบ เพื่อด�ำเนินกำรตำมระเบียบและกฎหมำยที่เกี่ยวข้องต่อไป

บูรณำกำรเพื่อจัดกำรข้อร้องเรียน
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 จังหวัดล�ำพูนได้น�ำนวัตกรรมที่ส�ำคัญมำใช้กับประชำชนผู้มำรับบริกำรในหน่วยงำนต่ำงๆ ในช่วงสถำนกำรณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 

(Covid-19) เพื่อปฏิบัติตำมมำตรกำรของศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid-19) จังหวัดล�ำพูน  

โดยมกีำรน�ำเอำนวตักรรมและแอพพลเิคชัน่ต่ำงๆ มำปรบัใช้ ในเพือ่ลดควำมแออดัและลดกำรแพร่ระบำดของ อำท ิเช่น แอพพลเิคชัน่  Safe Lumphun 

บน Concept “Safe Lumphun Safe Life เพื่อคนล�ำพูน” Smart lands Application  ซึ่งรวมงำนบริกำรด้ำนที่ดินมำกกว่ำ 15 งำนบริกำร 

สำมำรถจองคิวออนไลน์ผ่ำน E-Q Lands เพิ่มกำรสื่อสำรระหว่ำงประชำชน กับหน่วยงำนผ่ำน Line Official Account ตำมสโลแกน “Smart 

lands แอพเดยีวจบ ครบทกุเร่ืองทีด่นิ” DLT Smart Queue กำรให้บริกำรจองควิท�ำใบอนุญำตขบัรถโดยอบรมผ่ำน E-Learning และเปิดบริกำร

รับช�ำระภำษีผ่ำน Drive thru for text (เลื่อนล้อต่อภำษี) โดยประชำชนไม่ต้องลงจำกรถ กำรช�ำระภำษีออนไลน์ และมีกำรใช้นวัตกรรมคลินิก 

ให้ค�ำปรึกษำก่อนเข้ำส�ำนักงำนและน�ำหุ่นยนต์ตรวจสภำพรถ (Hi-Tech Robot Inspector Lamphun) เพื่อลดกำรใกล้ชิดระหว่ำงเจ้ำหน้ำที ่

และผู้มำรับบริกำร

นวัตกรรมเพื่อคนล�ำพูน



ภาคผนวก
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