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 กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ เป็นกำรยกระดับกำรบริหำรจัดกำรสู่มำตรฐำนสำกล ส�ำนักงำน ก.พ.ร.  

ได้ด�ำเนินกำรส่งเสรมิให้ส่วนรำชกำรพฒันำอย่ำงต่อเน่ืองนับตัง้แต่ ปี พ.ศ. 2548 เป็นต้นมำ โดยใช้เกณฑ์คณุภำพกำรบรหิำรจดักำรภำครัฐ 

เป็นเครื่องมือในกำรผลักดันให้ระบบรำชกำรเกิดกำรพัฒนำอย่ำงมีประสิทธิภำพและยั่งยืน โดยในระยะแรกเป็นกำรด�ำเนินกำร 

ตำมตัวชี้วัดกำรปฏิบัติรำชกำร และต่อมำได้พัฒนำไปสู่กำรจัดให้มีรำงวัลคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐระดับรำยหมวด  

และระดับดเีด่น เพือ่เป็นกำรเชดิชเูกียรตแิละเป็นแรงจูงใจแก่หน่วยงำนทีมุ่ง่มัน่พฒันำองค์กำรสูม่ำตรฐำนสำกล ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2555 

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

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

 ส�ำหรับในปี พ.ศ. 2564 มีหน่วยงำนภำครัฐที่ ได้รับรำงวัลคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ ระดับรำยหมวด  

จ�ำนวน 32 หน่วยงำน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงควำมมุ่งมั่นตั้งใจในกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรของหน่วยงำนภำครัฐ 

ให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลของกำรปฏิบัติรำชกำรจนประสบควำมส�ำเร็จ เป็นแบบอย่ำงที่ดี ให้กับหน่วยงำนอื่น  

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

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

ส�ำนักงำน ก.พ.ร.

กันยำยน 2564
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ตรำสัญลักษณ์และควำมหมำยรำงวัล

ตรำสัญลักษณ์รำงวัลเลิศรัฐ

รำงวัลเลิศรัฐ (Public Sector Excellence Awards : PSEA)

รำงวัลคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ

 รำงวัลเลิศรัฐ เป็นรำงวัลแห่งเกียรติยศที่คณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (ก.พ.ร.) มอบให้หน่วยงำนภำครัฐ  

เพือ่เป็นกำรยกย่องเชดิช ูหน่วยงำนที่ได้มุง่มัน่ปฏิบตัริำชกำรจนประสบควำมส�ำเรจ็ มคีวำมเป็นเลศิแห่งหน่วยงำนภำครฐัทัง้ปวง

 เพชรล้อมรอบด้วยช่อชัยพฤกษ์ ต้ังอยู่บนแท่งหมำยเลขหน่ึง หมำยถึง หน่วยงำนที่ ได้รับรำงวัลน้ี เปรียบเสมือน 

เพชรน�ำ้เอกแห่งระบบรำชกำร (ช่อชยัพฤกษ์) ทีผ่่ำนกำรเจยีระไนอย่ำงงดงำมด้วยควำมมุง่มัน่สร้ำงสรรค์ผลงำนจนเป็นทีป่ระจักษ์

เป็นเพชรน�้ำหนึ่ง เป็นควำมภำคภูมิใจสูงสุดของรำชกำรไทย

สัญลักษณ์ 

รูปยอดเขำสูง มีดวงดำวเจิดจรัสอยู่ด้ำนบน ฉำกหลังเป็นผืนธงโบกสะบัด

องค์ประกอบ

   ดวงดำวเปล่งประกำยสุกใส หมำยถึง ควำมส�ำเร็จ จุดหมำย จุดสูงสุด ควำมเป็นเลิศ

   ยอดเขำสูง หมำยถึง หนทำงยำวไกล ต้องมำนะบำกบัน่ ต้องก้ำวเดนิไปอย่ำงช้ำ ๆ  ด้วยควำมระมดัระวงัและมัน่คง

   ผืนธงโบกสะบัด หมำยถึง ควำมยินดีในควำมส�ำเร็จที่มอบให้กับองค์กรที่ได้รับรำงวัล

ควำมหมำย

เป็นรำงวัลสูงสุดที่มอบให้กับหน่วยงำนภำครัฐที่มีกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรได้ทัดเทียมมำตรฐำนสำกล  

ซึ่งได้มำด้วยควำมเพียรพยำยำม ควำมอดทน หลอมรวม กับควำมตั้งใจจริงของทุกคนในองค์กำร เพื่อน�ำพำองค์กำร

ให้ก้ำวสู่ควำมเป็นเลิศ
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กำรมอบรำงวัล ในปี พ.ศ. 2564

รำงวัลเลิศรัฐ ยอดเยี่ยม ประจ�ำปี พ.ศ. 2564

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

โดยรำงวัลเลิศรัฐยอดเยี่ยม มอบให้แก่หน่วยงำนที่มีควำมมุ่งมั่น และต้ังใจในกำรพัฒนำองค์กำร ทั้ง 3 มิติ  

คือ กำรพัฒนำระบบคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีระบบ กำรสร้ำงควำมยั่งยืน โดยอำศัยกระบวนกำร 

กำรท�ำงำนแบบมีส่วนร่วมในกำรบริหำรรำชกำร และต่อยอดไปสู ่กำรพัฒนำกระบวนกำรกำรบริกำร  

เพื่อให้สำมำรถตอบสนองต่อปัญหำ ควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมไปถึงสร้ำง 

ให้เกิดควำมยั่งยืน อันก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชำชน โดยในปี พ.ศ. 2564 มีหน่วยงำนของรัฐที่ผ่ำน 

กำรพจิำรณำตำมเกณฑ์ทีก่�ำหนด คอื ได้รับรำงวลัระดบัดเีด่นใน 3 ประเภทรำงวลั ในปีเดยีวกัน ซึง่ประกอบด้วย 

รำงวัลบริกำรภำครัฐ รำงวัลคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ และรำงวัลกำรบริหำรรำชกำรแบบมีส่วนร่วม 

 รำงวลัคณุภำพกำรบรหิำรจัดกำรภำครัฐ มอบให้แก่หน่วยงำนภำครัฐทีม่ผีลงำนกำรด�ำเนินกำรพฒันำ

องค์กำรอย่ำงต่อเน่ือง และมผีลด�ำเนินกำรปรบัปรุงองค์กำรตำมเกณฑ์คณุภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐอย่ำงโดดเด่น 

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

รำงวัลบริกำรภำครัฐ จ�ำนวน 2 ผลงำน

รำงวัลคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ จ�ำนวน 1 ผลงำน

รำงวัลกำรบริหำรรำชกำรแบบมีส่วนร่วม จ�ำนวน 1 ผลงำน

รำงวัลบริกำรภำครัฐ จ�ำนวน 2 ผลงำน

รำงวัลคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ จ�ำนวน 1 ผลงำน

รำงวัลกำรบริหำรรำชกำรแบบมีส่วนร่วม จ�ำนวน 1 ผลงำน
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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) ที่เก่ียวข้องโดยตรงกับหมวดที่ขอรับรำงวัลไม่น้อยกว่ำร้อยละ 30 และในหมวดอื่น ๆ ต้องได้คะแนนมำกกว่ำ 

ร้อยละ 25

หมวด

เกณฑ์กำร

ให้คะแนน

รำงวัล

หมวด 1

รำงวัล

หมวด 2

รำงวัล

หมวด 3

รำงวัล

หมวด 4

รำงวัล

หมวด 5

รำงวัล

หมวด 6

1 120 60 30 30 30 30 30

2 80 20 40 20 20 20 20

3 110 27.5 27.5 55 27.5 27.5 27.5

4 100 25 25 25 50 25 25

5 90 22.5 22.5 22.5 22.5 45 22.5

6 100 25 25 25 25 25 50

7.1 60 18 18 15 15 15 18

7.2 70 17.5 17.5 21 17.5 17.5 17.5

7.3 70 17.5 17.5 17.5 17.5 21 17.5

7.4 70 21 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5

7.5 60 15 18 15 15 15 15

7.6 70 17.5 17.5 17.5 21 17.5 21

รวม 1000 300 300 300 300 300 300
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ขั้นตอนกำรสมัคร และกำรพิจำรณำกำรให้รำงวัล

ส่วนรำชกำรด�ำเนินกำรพัฒนำปรับปรุงองค์กำรตำมเกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ

ส่วนรำชกำรต้องได้รับกำรรับรองคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐระดับพื้นฐำน (Certified FL)

ส่วนรำชกำรประเมินตนเองด้วยเกณฑ์รำงวัลฯ รำยหมวดตำมหมวดที่ประสงค์จะยื่นขอรับรำงวัล และส่งเอกสำร 

กำรสมัครเบ้ืองต้นไปยังส�ำนักงำน ก.พ.ร. เพื่อประเมินควำมพร้อมและควำมเหมำะสมในกำรเลือกหมวดที่เสนอ 

ขอรับรำงวัล ซึ่งส่วนรำชกำรจะได้รับข้อมูลป้อนกลับ

ผู้ตรวจประเมินตรวจประเมินเอกสำรเพื่อกลั่นกรองเบื้องต้น

หำกผ่ำนกำรประเมินตนเองตำมข้อ 4 ให้จัดท�ำรำยงำนผลกำรด�ำเนินกำรพัฒนำองค์กำร (Application Report)  

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

ผู้ตรวจประเมินตรวจประเมิน Application Report และจัดท�ำประเด็นกำรตรวจประเมิน ณ พื้นที่ส่วนรำชกำร  

(Site Visit) 

ส่วนรำชกำรที่ผ่ำนกำรประเมินตำมข้อ 6 จะได้รับกำรตรวจประเมินในพื้นที่กำรปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำร  

และผลกำรตรวจประเมนิจะถูกน�ำเสนอต่อคณะอนุกรรมกำรพฒันำระบบรำชกำรเก่ียวกับกำรพฒันำคณุภำพกำรบรหิำร

จัดกำรภำครัฐพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบต่อไป

2

3

5

6

7

4

1

หำกส่วนรำชกำรใดไม่ผ่ำนเกณฑ์รำงวัลฯ 

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

ประกอบด้วย 1 กระทรวง 42 กรม และ 21 จังหวัด รำยละเอียดดังตำรำง

ประเภทรำงวัล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

ระดับดีเด่น - - - กรมปศุสัตว์ - - กรมธนำรักษ์

รำยหมวด 

หมวด 1 

ด้ำนกำรน�ำ

องค์กำรและ

ควำมรับผิด

ชอบต่อสังคม 

กระทรวง

พลังงำน 

กรมปศุสัตว์ 

ส�ำนักงำน 

ก.พ.ร. 

กรมทำงหลวง

ชนบท

สป.มหำดไทย กองบัญชำกำร กรมบัญชีกลำง กองทัพเรือ กรมกำรแพทย์

จ.นครพนม 

กรมควบคุม

โรค 

กรมส่งเสริมและ

พัฒนำคุณภำพ

ชีวิต 

คนพิกำร

สป.สำธำรณสุข   กองทัพไทย กรมบังคับคดี

ส�ำนักงำนนโยบำย 

และแผนทรัพยำกร 

ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

กรมรำชทัณฑ์

จ.สุพรรณบุรี จ.ชัยนำท กรมอนำมัย กรมกำรพัฒนำชุมชน

กรมกำรแพทย์แผนไทย 

และกำรแพทย์ทำงเลอืก

กรมกำรค้ำต่ำงประเทศ กรมสรรพำกร

จ.พังงำ กรมธนำรักษ์ กรมวิทยำศำสตร์

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำร

และยำ

กรมส่งเสริม 

กำรปกครองท้องถิ่น

กรมสวัสดิกำร 

และคุ้มครองแรงงำน

จ.สกลนคร กรมสรรพสำมิต กำรแพทย์ จังหวัดยะลำ กรมพัฒนำฝีมือแรงงำน กรมสุขภำพจิต

กรมส่งเสริม

สหกรณ์

จ.นนทบุรี จังหวัดระนอง จังหวัดล�ำพูน

ส�ำนักงำน 

ปลัดกระทรวงแรงงำน

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

จังหวัดหนองคำย จังหวัดอ�ำนำจเจริญ

หมวด 2 

ด้ำนกำร

วำงแผน

ยุทธศำสตร์และ 

กำรสื่อสำรเพื่อ

น�ำไปสู่กำร

ปฏิบัติ 

กรมบัญชี

กลำง 

กระทรวง

พลังงำน

กรมควบคุม

โรค 

สป.สำธำรณสุข กรมสรรพำกร

กรมทำงหลวงชนบท

สป.หมำดไทย กรมกำรปกครอง กรมกำรพัฒนำชุมชน

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ

กรมสุขภำพจิต กรมธนำรักษ์

ส�ำนักงำนบริหำร

หนี้สำธำรณะ

จ.สกลนคร กองบัญชำกำรกองทัพไทย

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำร

อำหำรและยำ

กรมบังคับคดี

กรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร

กรมสรรพสำมิต กรมปศุสัตว์ กรมพัฒนำที่ดิน จังหวัดชัยนำท กรมส่งเสริมกำรเกษตร

กรมอนำมัย

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

ส�ำนักงำนประกันสังคม

จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดระนอง
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ประเภทรำงวัล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

กรมสรรพำกร กรมธนำรักษ์ กรมชลประทำน - กรมควบคุมโรค จ.อ�ำนำจเจริญ กรมกำรพัฒนำชุมชน

กรมบัญชี

กลำง

กรมคุ้มครองสิทธิ 

และเสรีภำพ

หมวด 3 

ด้ำนกำรมุ่งเน้น 

ผู้รับบริกำรและผู้มี 

ส่วนได้ส่วนเสีย

จ.สมุทรสงครำม กรมปศุสัตว์ กรมทำงหลวงชนบท กรมบังคับคดี

กรมสวัสดิกำร 

และคุ้มครองแรงงำน

กรมพัฒนำธุรกิจ 

กำรค้ำ

กรมสุขภำพจิต

จังหวัด

สกลนคร

กรมสอบสวนคดีพิเศษ

กรมสรรพสำมิต จ.พังงำ 

ส�ำนักงำนปลัดกระทรวง

สำธำรณสุข

จังหวัดขอนแก่น

กรมส่งเสริมและ

พัฒนำคุณภำพ

ชีวิตคนพิกำร 

จังหวัดสุพรรณบุรี

หมวด 4 

ด้ำนกำรวิเครำะห์ 

ผลกำรด�ำเนินงำน 

ขององค์กำรและ 

กำรจัดกำรควำมรู้ 

-

กระทรวง

พลังงำน

กรมสรรพำกร กรมธนำรักษ์ 

กรมชลประทำน สป.สำธำรณสุข กรมสุขภำพจิต

กรมวิทยำศำสตร์ 

กำรแพทย์

กรมสรรพสำมิต กรมพัฒนำที่ดิน กรมควบคุมโรค กรมอนำมัย

กรมสนับสนุน 

บริกำรสุขภำพ

กรมศุลกำกร

กรมสอบสวน

คดีพิเศษ

กองบัญชำกำร 

กองทัพไทย

กรมพัฒนำที่ดิน กรมบัญชีกลำง

ส�ำนักงำนปลัดกระทรวง

มหำดไทย

กรมกำรพัฒนำ

ชุมชน 

หมวด 5

 

ด้ำนกำรบริหำร

ทรัพยำกรบุคคล 

กรมกำรพัฒนำ

ชุมชน 

- - - - กรมธนำรักษ์ กรมควบคุมโรค กรมอนำมัย

กรมบัญชีกลำง

กรมสุขภำพจิต 

กองบัญชำกำรกองทัพ

ไทย

หมวด 6

 

ด้ำนกระบวนกำร

คุณภำพและนวัตกรรม 

กรมปศุสัตว์ กรมศุลกำกร 

กรมบัญชีกลำง 

กรมควบคุมโรค กรมกำรค้ำภำยใน สป.สำธำรณสุข

จังหวัดสกลนคร -

กรมกำรแพทย์

กรมสรรพสำมิต จ.อุบลรำชธำนี กรมสรรพำกร 

กรมวิทยำศำสตร์กำร

แพทย์ 

กรมสุขภำพจิต

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำร

อำหำรและยำ

กรมธนำรักษ์
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 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

ผลกำรพิจำรณำรำงวัลคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ ประจ�ำปี พ.ศ. 2564
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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 4



หมวด 4 ด้านการวเิคราะหผ์ลการด�าเนินงาน  
ขององค์การและการจดัการความรู้
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 กลุม่เป้ำหมำยเข้ำถึงสวสัดิกำรพืน้ฐำน พฒันำสูก่ำรพึง่พำตนเอง

 1) พัฒนำข้อเสนอเชิงนโยบำย กลไก ระบบสวัสดิกำรและกำรจัดบริกำรเพื่อเสริมสร้ำงควำมมั่นคง ในกำรด�ำรงชีวิตและควำมเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น

 2) เสริมพลังทำงสังคมให้แก่ภำคีเครือข่ำยทุกภำคส่วน เพื่อกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดสวัสดิกำรและพัฒนำสังคม

 3) พัฒนำระบบงำนและกำรจัดกำรองค์กรเพื่อกำรบริหำรนโยบำยและกำรบริกำรที่มีประสิทธิภำพ 

 ยิม้แย้มแจ่มใส ใส่ใจบรกิำร ท�ำงำนเพือ่ประชำชน

กรมพัฒนาสังคมและสวสัดิการ

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

ค่ำนิยม

 กรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำรมีภำรกิจเก่ียวกับกำรพัฒนำสังคม 

กำรจัดสวัสดิกำรสังคม กำรสังคมสงเครำะห์ กำรคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ  

และกำรให้บริกำรสวสัดกิำรสงัคม รวมถึงกำรส่งเสรมิและสนับสนุนกำรพฒันำสงัคม

และกำรจัดสวัสดิกำรสังคม ซึ่งได้ขับเคลื่อนกำรด�ำเนินงำนตำมเกณฑ์ PMQA 

ด้ำนกำรวัด กำรวิเครำะห์ และกำรจัดกำรควำมรู ้ ที่มีควำมโดดเด่น 

ในเร่ืองของกำรวัด วิเครำะห์ผลกำรด�ำเนินงำน มีตัววัดทุกระดับที่ครอบคลุม

ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรมีควำมคล่องตัวในกำรวัดผลเพื่อมุ ่งสู ่ควำมส�ำเร็จ 

กระบวนกำรวเิครำะห์ มกีำรท�ำงำนเชงิรกุค้นหำควำมต้องกำรและควำมคำดหวงั

ของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ทุกช่องทำง และทบทวน 

ผลกำรด�ำเนินงำนอย่ำงต่อเน่ือง เพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจ และกำรปรับปรุง

องค์กำร ให้ควำมส�ำคัญกับกำรด�ำเนินกำรในอนำคต เพิ่มประสิทธิภำพ 

กำรให้บริกำร และเพื่อพัฒนำบริกำรให้อ�ำนวยควำมสะดวกกับประชำชน  

(Easier) ได้รับบริกำรที่รวดเร็ว (Faster) และประหยัดค่ำใช้จ่ำย (Cheaper) 

ควบคู่กับกำรผนึกก�ำลังเครือข่ำยทุกภำคส่วน มีกลไกครอบคลุมทุกพื้นที่  

ทั้งน้ี ระบบกำรจัดกำรสำรสนเทศและควำมรู้ของส่วนรำชกำร คุณภำพ 

ของข้อมูลมีระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ที่สนับสนุนกำรปฏิบัติ

งำนแก่เจ้ำหน้ำที่ ผู้บริหำรตลอดจนให้บริกำรแก่ประชำชนที่แม่นย�ำ ถูกต้อง 

เชื่อถือได้ และปลอดภัย มีข้อมูลสำรสนเทศพร้อมใช้งำนอยู่เสมอ ส่งผลให ้

กลุ่มเป้ำหมำยได้รับบริกำรที่รวดเร็วทันต่อสถำนกำรณ์ และเป็นองค์กร 

แห่งกำรเรียนรู้ มีกระบวนกำรจัดกำรควำมรู ้ ค้นหำ รวบรวม แบ่งปัน  

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วทั้งองค์กร น�ำไปสู ่กำรสร้ำงสรรค์ผลงำนเกิดเป็น  

Best practice ได้รับรำงวัลเชิงประจักษ์ระดับประเทศ
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กำรก�ำหนดตัววัดทุกระดับ ควำมคล่องตัวของกำรวัดผล เพื่อมุ่งสู่ควำมส�ำเร็จ

 กรม พส. ก�ำหนดตัววัดทุกระดับที่ครอบคลุมตำม 

แผนปฏิบัติรำชกำรเพื่อใช้ประกอบกำรตัดสินใจของผู้บริหำร  

มตีวัวดักำรจัดท�ำข้อเสนอสวสัดกิำรเพือ่กำรพฒันำและพึง่ตนเอง

อย่ำงยัง่ยนื เพือ่ปรับเปลีย่นรูปแบบสวสัดกิำร ทีต่รงกับสภำพปัญหำ

และควำมต้องกำรจ�ำเป็นของผู้ ใช้บริกำร มีตัววัดกลุ่มเปำ้หมำย 

เพื่อให้ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพรำยบุคคลและมีสมรรถภำพที่ดี

ขึ้นทุกด้ำน ตัววัดควำมส�ำเร็จในกำรพัฒนำศักยภำพ อพม.  

เพือ่ขยำยภำคเีครอืข่ำยให้ครอบคลมุทกุพืน้ที ่และตวัวดักำรพฒันำ 

e-Service โดยกำรพัฒนำต่อยอดระบบตรวจสอบสถำนะ 

กำรขอรบัเงินอดุหนุน เพือ่ให้ประชำชนทรำบกระบวนกำรท�ำงำน

ของเจ้ำหน้ำที่ โปร่งใส อ�ำนวยควำมสะดวก ควบคู ่ไปกับ 

ควำมคล่องตวัของกำรวดัผล เพือ่ให้กำรด�ำเนินงำนไปสูค่วำมส�ำเรจ็ โดย ผู้บรหิำร ก�ำหนดทศิทำง และถ่ำยทอดแนวทำงปฏิบตัทิัว่ทัง้องค์กร มภีำคเีครอืข่ำย ทกุภำคส่วน

ทีเ่ก่ียวข้อง รวมทัง้กำรท�ำงำนในรูปแบบทมีสหวชิำชพี ทรัพยำกรสนับสนุน มรีะบบเทคโนโลยสีำรสนเทศทีส่นับสนุนกำรปฏิบตังิำนแก่เจ้ำหน้ำที ่ผู้บริหำร และกำรให้บริกำร

แก่ประชำชน วัฒนธรรมองค์กำร กรมฯ มีบุคลำกรที่มี จิตมุ่งบริกำร สร้ำงสรรค์งำนเพื่อสังคม ให้บริกำรสวัสดิกำรสังคมภำยใต้หลักวิชำชีพ อย่ำงมืออำชีพ
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กำรพัฒนำกำรให้บริกำรทะเบียน บัตรประจ�ำตัวประชำชน และข้อมูลสำรสนเทศ 

(กำรบูรณำกำรฐำนข้อมูลประชำชนและกำรบริกำรภำครัฐ Linkage Center)

วิเครำะห์ผลกำรด�ำเนนิงำนเพือ่ให้บรกิำรกลุม่เปำ้หมำยที่ทันต่อสถำนกำรณ์

 ในขณะเดียวกัน กรม พส. ได้วิเครำะห์

ผลกำรด�ำเนินงำน ที่แสดงให้เห็นถึงกำรใช้

เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนวำงแผนกำร

ช่วยเหลอื กำรค้นหำควำมต้องกำรของกลุม่เป้ำหมำย 

และกำรวเิครำะห์กำรด�ำเนินงำนเพือ่ปรับปรงุรปูแบบ

กำรให้บริกำร เปลีย่นกำรจัดสวสัดกิำรจำกเชงิรับ

เป็นเชิงรุก คือ “เท่ำทัน” กำรน�ำเทคโนโลยี

สำรสนเทศมำใช้ ในกำรปฏิบตังิำน คอื ฐำนข้อมลู 

(Social Match) ที่เชื่อมโยงข้อมูลกลุ่มเป้ำหมำย

จำก 5 ฐำนข้อมูล เพื่อใช้เป็นข้อมูลตั้งต้น 

ในกำรก�ำหนดนโยบำยวำงแผนกำรช่วยเหลือ 

ลงพื้นที่ ให ้กำรช ่วยเหลือประชำชนเพื่อให ้ 

กลุ่มเป้ำหมำยเข้ำถึงบริกำรอย่ำง “เท่ำเทียม” 

กินดี อยู ่ดี มีสิทธิ เข้ำถึงสวัสดิกำร 7 ด้ำน  

ซึง่ได้ออกมำตรกำรกำรช่วยเหลอืผู้ประสบปัญหำ

ทำงสังคมเร ่งด ่วนในพื้นที่กรุงเทพมหำนคร 

และทั่ วประเทศ ที่บูรณำกำรทุกภำคส ่วน 

ในกำรช่วยเหลือกลุ ่มเป้ำหมำยอย่ำงรวดเร็ว 

ให้เข ้ำถึงทรัพยำกรทุกพื้นที่อย่ำง “ทั่วถึง”  

เช่น โครงกำร“คนจนมำก ล�ำบำกจริง” โครงกำร 

“เยีย่มยำมถำมไถ่ใส่ใจดแูล” และให้กำรช่วยเหลอื 

กลุ่มคนเปรำะบำงให้เข้ำถึงสิทธิตำมที่รัฐบำล 

ได้ด�ำเนินโครงกำร “เรำชนะ” ทีผ่สำนควำมร่วมมอื

กับธนำคำรกรุงไทยและเครือข่ำยในพืน้ที ่เป็นต้น
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 ปรับเปลีย่นรปูแบบกำรจัดสวสัดกิำรจำกแบบให้เปล่ำ ไปสูก่ำรจดัสวสัดกิำร

ที่ตรงกับสภำพปัญหำและควำมต้องกำร ที่ผสำนควำมร่วมมือทุกภำคส่วนร่วม 

กับผู ้ประสบปัญหำทำงสังคม ซึ่งถือเป ็นนวัตกรรมด้ำนสวัสดิกำรสังคม  

และกำรส่งเสริมกำรพึง่ตนเองอย่ำงยัง่ยนื โดยกำรพฒันำรูปแบบกำรจัดสวสัดกิำร

ที่ เหมำะสมและสอดคล ้องกับพื้นที่ที่ เน ้นผสำนทรัพยำกรที่มีอยู ่ ในพื้นที่  

เช่น สหวิชำชีพ CSR อำสำสมัคร และประชำชน

 ใช้ ในกำรประเมินและจัดท�ำแผนฟื้นฟูรำยบุคคลที่ครอบคลุมทั้ง 4 ด้ำน  

ได้แก่ 1) ด้ำนร่ำงกำย 2) ด้ำนจิตใจ สังคม 3) ด้ำนสติปัญญำ และ 4) ด้ำนศักยภำพ

ด�ำรงชีพ เพื่อเป็นเครื่องมือของนักสังคมสงเครำะห์ที่ ใช้ ในกำรประเมินสภำวะ 

ของผู้ ใช้บริกำรใช้ประโยชน์ในกำรวำงแผน ฟื้นฟูสมรรถภำพรำยบุคคล กำรจ�ำแนก

สภำพปัญหำ ควำมต้องกำร รวมถึงกำรจัดบรกิำร ทีเ่หมำะสม กับผู้ ใช้บริกำรแต่ละรำย

 เพือ่เป็นช่องทำงในกำรพฒันำศกัยภำพอำสำสมคัรพฒันำสงัคมและควำมมัน่คง

ของมนุษย์ (อพม.) โดยไม่ต้องเดินทำงมำอบรมช่วยลดระยะเวลำ ลดค่ำใช้จ่ำย  

ในขณะเดียวกันได้เพิม่ช่องทำงเพือ่สนับสนุนกำรด�ำเนินงำนให้กับ อพม. โดยไม่ต้องเรยีน

บทเรียน E-learning ผ่ำนโครงกำรกิจกรรมปฏิบัติงำนจริง (On the job training)  

ร่วมกับ อพม. เป็นพี่เลี้ยงสอนงำน ในกำรลงพื้นที่เพื่อส�ำรวจข้อมูลและเยี่ยมบ้ำน 

กลุ่มเป้ำหมำยเพื่อให้กำรช่วยเหลือเบื้องต้น

จัดท�ำข้อเสนอสวัสดิกำรเพื่อกำรพัฒนำ

และพึ่งตนเองอย่ำงยั่งยืน (Productive Welfare) 

พัฒนำระบบพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้ ใช้บริกำรในสถำนคุ้มครอง

คนไร้ที่พึ่ง (Q Life Plus) 

พัฒนำระบบกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง (E-Learning)

วิเครำะห์ผลกำรด�ำเนินงำนเพื่อปรับปรุงรูปแบบกำรให้บริกำร
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 กรม พส. ให้ควำมส�ำคัญกับกำรด�ำเนินกำร 

ในอนำคตซึง่ได้ปรับปรุงผลกำรด�ำเนินกำร ภำยใต้แนวคดิ 

2ร. ประกอบด้วย รวดเร็ว และ ร่วมมอื ร1 : “รวดเร็ว” 

โดยกำร ปรับเปล่ียนและปรับปรุงระบบกำรจ่ำยเงิน

อุดหนุน น�ำไปสู่สร้ำงนวัตกรรมกำรบริกำรยกระดับงำน

บริกำร e-Service อย่ำงเต็มรูปแบบ (จำก L0 – L3)  

โดยพัฒนำระบบกำรยื่นขอรับเงินอุดหนุนออนไลน์ 

(e-form) เพื่อเพิ่มช่องทำงกำรรับเร่ืองจำกประชำชน 

กำรตรวจสอบข้อเทจ็จริง เชือ่มโยงกับฐำนข้อมลูทะเบยีน

รำษฎร (กรมกำรปกครอง) มีคณะกรรมกำรพิจำรณำ

อนุมตักิำรเบกิจ่ำยเงินอดุหนุน ภำคครัวเรือนทัง้จำกส่วนกลำง 

และส่วนภูมิภำค (One Home) และกำรติดตำม 

โดยมีระบบตรวจสอบสถำนะขอรับเงินอุดหนุน นอกจำก

น้ีมีกำรใช้เทคโนโลยีที่สำมำรถตรวจสอบควำมซ�้ำซ้อน  

โดยจะมีกำรแจ้งเตือนเมื่อมีกำรจัดสวัสดิกำรซ�้ำซ้อน  

ท�ำให้ประชำชนได้รับกำรช่วยเหลืออย่ำงรวดเร็วและทั่ว

ถึงมำกยิ่งขึ้น 

กำรปรับปรุงผลกำรด�ำเนินงำน

พัฒนำระบบงำนบริกำรทำงสังคมส�ำหรับกำรติดตำมสถำนะกำรขอรับเงินอุดหนุน 

 ท�ำให้ประชำชนสำมำรถติดตำมสถำนะ

กำรขอรับเงินอุดหนุนได ้ทุกที่ทุกเวลำ ทั้ง น้ี  

ระบบงำนบริกำรทำงสังคมยังเพิ่มประสิทธิภำพ

ของกระบวนงำนกำรจ่ำยเงินอุดหนุนของกรมฯ 

รองรับกำรส ่งออกข ้อมูล (Export Data)  

เพื่อให้หน่วยงำนในสังกัดกรมฯ สำมำรถน�ำข้อมูล

ไปใช้ ในกำรจ่ำยเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ทันที 

และได้บรูณำกำรข้อมลูร่วมกับหน่วยงำนภำยนอก 

โดยส่งต ่อข ้อมูลในรูปแบบ Web Service  

ผ่ำนระบบ MSO – Linkage และ กระทรวง พม. 

และ Linkage Center กรมกำรปกครอง
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และ ร2 : “ร่วมมือ” โดยกำรผนึกก�ำลังกลไกกำรชี้เป้ำเฝ้ำระวังทำงสังคมในพื้นที่ กรม พส. มองว่ำในอนำคตควรให้ควำมส�ำคัญ 

ในกำรผนึกก�ำลังจำกทุกภำคส่วนโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกลุ่มเด็กเยำวชนรุ่นใหม่ จึงก�ำหนดนโยบำยในกำรเพิ่มจ�ำนวนอำสำสมัครพัฒนำสังคม 

และควำมมัน่คงของมนุษย์ (อพม.) เพือ่เป็นกลไกในระดบัพืน้ที ่ในกำรดแูลช่วยเหลอืประชำชนให้เข้ำถึงสทิธิสวสัดิกำร ซึง่ได้ขบัเคลือ่นกำรด�ำเนินงำน

โดยบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนระหว่ำงกรม พส. กับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำเพื่อส่งเสริมให้เด็กเยำวชน 

รุ่นใหม่ได้เข้ำมำเป็น อพม. ส่งผลให้มี อพม. เพิ่มขึ้น ทั่วประเทศ มำกกว่ำ 190,470 คน

 กรม พส. มรีะบบเทคโนโลยสีำรสนเทศในกำรให้บรกิำรแก่กลุม่เป้ำหมำย 

และมีระบบฐำนข้อมูลที่พร้อมใช้งำนช่วยอ�ำนวยควำมสะดวกให้แก่เจ้ำหน้ำที่ 

ผู้ปฏบิัตงิำน และผู้บริหำร มีควำมพร้อมอุปกรณ์ดำ้นเทคโนโลยีและกำรสือ่สำร

เพื่อใช้ ในขณะลงพื้นที่ ในกำรให้บริกำรประชำชนและยังสำมำรถเชื่อมโยงฐำน 

ร่วมกับหน่วยงำนภำยนอกได้ พร้อมทั้งมีสถำนที่ที่เอื้อต่อกำรปฏิบัติงำน  

เพื่อใช้ ในกำรประชุมติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนร่วมกับหน่วยงำนทั่วประเทศ  

ในขณะเดียวกันมีกำรบริหำรจัดกำรข้อมูล สำรสนเทศ และปรับระบบกำรท�ำงำน

ให้เป็นดิจิทัล ท�ำให้มั่นใจว่ำข้อมูลสำรสนเทศมีควำมแม่นย�ำ ถูกต้อง และเชื่อถือได้ 

ข้อมูลมีคุณภำพ มีกำรก�ำกับกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยี

สำรสนเทศให้เป็นไปตำมแผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร  

แผนแม่บทควำมมัน่คงปลอดภัยด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสือ่สำรแห่งชำติ 

โดยมีระบบกำรปกป้องควำมปลอดภัยทำงด้ำนไซเบอร์ (Cyber security)  

รักษำควำมปลอดภัยตำมมำตรฐำน และลดควำมเสี่ยงจำกภัยคุกคำมทำงไซเบอร์

ที่อำจเกิดขึ้นต่อข้อมูลที่ส�ำคัญเก่ียวกับบุคลำกร ผู้รับบริกำร เช่น ปัจจัยเสี่ยง 

ด้ำนไซเบอร์ ป้องกันควำมเสี่ยง กำรตรวจจับเหตุกำรณ์ผิดปกติทำงไซเบอร์  

กำรตอบสนองต่อเหตุกำรณ์ทำงไซเบอร์ เช่น มีระบบ Internet มีระบบคลำวด์

กลำงภำครัฐ (GDCC) และระบบ IRIS Cloud มีอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล  

(Nas Backup) มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่คอยให้บริกำรกับผู้ ใช้งำนอินเตอร์เน็ต 

(Server) และมีกำรก�ำหนดชื่อผู้เข้ำใช้งำน (User) เป็นต้น

ควำมโดดเด่นของข้อมูลและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
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กำรด�ำเนินกำรในอนำคต

 กรมฯ มีแผนในกำรพัฒนำองค์กำรเพื่อยกระดับในกำรให้บริกำร

ประชำชน ดังน้ี แผนด้ำนเทคโนโลยี 1) พัฒนำระบบศูนย์กลำงกำรบริกำร

ประชำชน (Citizen Portal) บนระบบ Application “ทำงรัฐ” ร่วมกับส�ำนักงำน

พัฒนำรัฐบำลดิจิทัล มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ และส�ำนักงำน ก.พ.ร.  

โดยมีแผนในกำรยกระดับงำนบริกำรของกรมฯ จ�ำนวน 4 งำนบริกำร  

เพือ่ให้ประชำชนสำมำรถรบับรกิำรผ่ำนระบบดจิิทลั ได้แบบ End-to-End-Process 

2) พัฒนำระบบปฏิบัติกำรระบบงำน พ.ร.บ. ส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคม 

เพือ่จัดเก็บข้อมลู องค์กรสำธำรณประโยชน์องค์กรสวสัดกิำรชมุชน และกองทนุ

ส่งเสรมิกำรจัดสวสัดกิำรสงัคม และ 3) พฒันำระบบฐำนข้อมลูนิคมสร้ำงตนเอง

ในกำรระบทุีต่ัง้ของแปลงทีด่นิสมำชกิทีค่รอบครองเพือ่ตรวจสอบกำรครอบครองทีด่นิ 

 กรม พส. เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้มีกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้

อย่ำงครบวงจร กระตุ้นให้เกิดนวัตกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ เช่น ชุดควำมรู้ 

“เร่ือง เทคนิค ทักษะ กำรดูแลคุ ้มครองกลุ ่มเป้ำหมำยกลุ ่มคนไร้ที่พึ่ง  

และผู้ท�ำกำรขอทำน ส�ำหรับผู้ปฏิบัติงำน” และเผยแพร่ผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ  

เพื่อน�ำสู่กำรปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร เกิดกำรพัฒนำงำนมีผลงำน (Best Practice) 

ทีข่ยำยผลทัว่ทัง้องค์กรและได้รบัรำงวลัเชงิประจักษ์ระดบัประเทศ เช่น ผลงำน 

“คอนโดยำ บ้ำนประจวบโชค” ได้รบัรำงวลัเลศิรัฐ ประจ�ำปี 2563 และขยำยผล

ไปยังสถำนคุ ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ทั้ง 11 แห่ง ทั่วประเทศ นอกจำกน้ี 

ให้ควำมส�ำคัญในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ซึ่งกันและกันภำยในบุคลำกรควบคู่ 

ไปกับกำรรับรู้จำกภำยนอก เพื่อน�ำไปสู่กำรพัฒนำปรับปรุงกำรด�ำเนินงำน 

กำรจัดกำรควำมรู้สู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้

นอกจำกนี้มี แผนพัฒนำด้ำนเครือข่ำยและควำมร่วมมือ ได้แก่ 1) ส่งเสริมภำคีเครือข่ำยในพื้นที่ต�ำบล จ�ำนวน 139 แห่ง ผ่ำนโครงกำร “ต�ำบลสร้ำงเสริมสวัสดิกำร

สังคม” โดยกำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดสวัสดิกำรในกำรให้ควำมช่วยเหลือ และพัฒนำคุณภำพชีวิตของกลุ ่มเป้ำหมำยที่เหมำะสม สอดคล้องกับแต่ละพื้นที่  

2) พฒันำกำรฟ้ืนฟสูมรรถภำพกลุม่เป้ำหมำยในสถำนคุม้ครองคนไร้ทีพ่ึง่ ร่วมมอืกับมหำวทิยำลยัมหิดล และนักวชิำกำรด้ำนสงัคมสงเครำะห์ศำสตร์ คณะสงัคมสงเครำะห์

ศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ และ 3) แผนในกำรพัฒนำกลไกอำสำสมัครพลเมืองดิจิทัล (อพด.) เพื่อสังคม เสริมพลังเด็กเยำวชนรุ่นใหม่ โดยพัฒนำควำมรู ้

ในกำรใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่ำงถูกวิธีและเกิดประโยชน์ให้กับ อพด. เพื่อใช้เป็นกระบอกเสียงในกำรสื่อสำรข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนเครื่องมือดิจิทัลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

ในองค์กรให้ทันต่อสภำวะกำรเปลี่ยนแปลง สร้ำงกระบวนกำรในกำรเรียนรู้ โดยมีกำรเชื่อมโยงรูปแบบของกำรท�ำงำนเกิดกำรเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (Team Learning) 

เพื่อถ่ำยทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบกำรณ์ และทักษะร่วมกัน และเน้นกำรมีส่วนร่วม (Collaborative) ทุกภำคส่วน มีกระบวนกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับเครือข่ำย 

ทั้งระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคม หน่วยงำนภำครัฐและเอกชน เกิดวัฒนธรรมกำรเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งหน่วยงำนภำยในกรม และเครือข่ำยภำคส่วนต่ำง ๆ
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ปัจจัยแห่งควำมส�ำเร็จ

 ปัจจัยแห่งควำมส�ำเร็จของ กรม พส. ในกำรด�ำเนินกำร 

ตำมแนวทำงกำรพฒันำคณุภำพกำรบรหิำรจัดกำรภำครัฐ พบปัจจยัทีส่�ำคญั 

ประกอบด้วย ผู้บริหำร : ก�ำหนดทศิทำงวำงแผนยทุธศำสตร์ โดยสร้ำง

กำรมส่ีวนร่วมจำกผู้บริหำรทกุระดบั มกีลไกคณะนิเทศตดิตำมเพือ่ก�ำกับ

ติดตำมกำรด�ำเนินงำนของหน่วยงำนในสังกัด 154 แห่งทั่วประเทศ  

ภำคีเครือข่ำย : เน้นกำรบูรณำกำรกำรท�ำงำนกับทุกภำคส่วน 

ทีเ่ก่ียวข้อง รวมทัง้กำรท�ำงำนในรูปแบบทมีสหวชิำชพี มภีำคประชำสงัคม 

และภำคธุรกิจในกำรร่วมขับเคลื่อนงำนด้ำนสวัสดิกำรสังคมในรูปแบบ 

ควำมรับผิดชอบต่อสังคมของภำคธุรกิจ (CSR) กำรบริหำรจัดกำร

ข้อมลูทีม่ปีระสิทธิภำพ : มรีะบบเชือ่มโยง 5 ฐำนข้อมลู เพือ่ Matching ข้อมลู

ผู้มีรำยได้น้อยหรอืผู้ประสบปัญหำทำงสงัคมจำกฐำนข้อมลูต่ำง ๆ  ได้แก่ 

(1) ข้อมลูกำรลงทะเบยีนสวสัดกิำรแห่งรัฐ (2) ข้อมลูควำมจ�ำเป็นพืน้ฐำน (จปฐ.) 

(3) ข้อมูลจำกระบบ Social Map (4) ข้อมูล Family Data (5) ข้อมูล

กำรให้ควำมช่วยเหลอืของกรมจัดท�ำเป็นระบบ Social Match และใช้ข้อมลู

ในระบบฯ เป็นข้อมลูตัง้ต้นในกำรก�ำหนดนโยบำย วำงแผนกำรช่วยเหลอื 

ทรัพยำกรสนับสนุน : มีระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนแก่เจ้ำหน้ำที่ ผู้บริหำร ตลอดจนให้บริกำรแก่

ประชำชนและกลุ ่มเป้ำหมำย และบุคลำกรที่มีควำมเชี่ยวชำญ 

มีประสบกำรณ์ ในด้ำนกำรปฏิบัติงำน : ในกำรจัดท�ำข้อเสนอ 

เชิงนโยบำยด้ำนสวัสดิกำรสังคม กำรให้บริกำรสวัสดิกำรสังคมภำยใต้

หลักวิชำชีพ อย่ำงมืออำชีพ มีประสบกำรณ์และมีควำมเชี่ยวชำญ 

ในกำรให้บริกำรกลุ่มเป้ำหมำย ควบคู่ไปกับกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดี

กับภำคีเครือข่ำย รวมทั้งมุ่งพัฒนำบุคลำกรให้ควำมรู้ และปรับตัว 

เข้ำกับสถำนกำรณ์รอบตัวได้อย่ำงรวดเร็ว
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 เป็นหน่วยงำนควำมม่ันคงทำงทะเลทีมี่บทบำทน�ำในภูมภิำค และเป็นเลศิในกำรบรหิำรจัดกำร

 1) เตรยีมก�ำลงัรักษำอธิปไตยและผลประโยชน์ของชำตทิำงทะเล

  2) ใช้ก�ำลังรักษำอธิปไตยและผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล

 3) พิทักษ์รักษำสถำบันพระมหำกษัตริย์

 4) สนับสนุนกำรรักษำควำมมั่นคงและควำมสงบเรียบร้อย

 5) กำรสนับสนุนกำรพัฒนำประเทศและช่วยเหลือประชำชน

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

ค่ำนิยม

 กองทัพเรือ (ทร.) เป็นหน่วยงำนในสังกัดในกระทรวงกลำโหม (กห.) มีพันธกิจหลักในกำรเตรียมก�ำลังและใช้ก�ำลังในกำรรักษำอธิปไตยและผลประโยชน ์

ของชำติทำงทะเล ซึ่งประเทศชำติและประชำชนมีควำมต้องกำรและควำมคำดหวังให้ ทร.สร้ำงควำมสงบสุขของประชำชนและสนับสนุนกำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถ 

ในกำรแข่งขันของประเทศ โดยสำมำรถรับมือกับภัยคุกคำม ทั้งที่เป็นภัยคุกคำมดั่งเดิม (Traditional Threats) ที่เป็นกำรละเมิดอธิปไตยจำกภำยนอกประเทศ  

และ 2) ภัยคุกคำมรูปแบบใหม่ (Non - Traditional Threats) ที่ส่งผลต่อกำรใช้ประโยชน์ของชำติทำงทะเลอย่ำงมีประสิทธิภำพและยั่งยืน เช่น ควำมปลอดภัย 

ในเส้นทำงคมนำคมทำงทะเล กำรก่อกำรร้ำย โจรสลัด กำรหลบหนีเข้ำเมืองและกำรค้ำมนุษย์ กำรค้ำยำเสพติดและของผิดกฎหมำย ภัยธรรมชำติ โรคระบำด  

กำรท�ำลำยสภำพแวดล้อมทำงทะเล

กองทัพเรอื

S

A

I

L

: Seamanship 

: Allegiance

: Integrity and Gentleman

: Leadership

ค่ำนิยม ควำมหมำย กำรแสดงออก

ชำวเรือรักสำมัคคี

คนดีของสังคม

ช่วยเหลอืประชำชน

กล้ำคิดนวัตกรรม

ควำมเป็นชำวเรอืทีส่ำมคัคที�ำงำนเป็นทมี รูจั้กหน้ำที ่เรยีนรูแ้ละกล้ำหำญอดทน

ควำมซื่อสัตย์และควำมจงรักภักดี

ควำมเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และควำมเป็นสุภำพบุรุษทหำรเรือ

ควำมเป็นผู้น�ำ
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 ซึ่งภัยดังกล่ำว มีควำมเชื่อมโยงและส่งผลกระทบร่วมกันในหลำยประเทศในภูมิภำค ท�ำให้ ทร.มีขอบเขตของบทบำทที่หลำกหลำย มีกำรบูรณำกำร  

ควำมร่วมมือจำกหลำยเครือข่ำยทั้งจำกภำครัฐ เอกชน ประชำชน และมิตรประเทศ ทร.จึงให้ควำมส�ำคัญกับ กำรวัด กำรวิเครำะห์ และกำรปรับปรุงกระบวนกำร  

รวมทั้งกำรจัดกำรควำมรู้ ซ่ึงถือได้ว่ำเป็นกระบวนกำรเปรียบเสมือนเส้นประสำทที่เชื่อมโยงข้อมูลและสำรสนเทศที่มีคุณภำพและพร้อมใช้งำนไปให้ “สมอง”  

ทีเ่ป็นศนูย์กลำงประมวลผลสัง่กำรให้มกีำรปฏิบตัสิอดคล้องไปในแนวทำงเดยีวกัน ตลอดจนผลกัดนัให้เกิดกำรปรับปรงุ นวตักรรม และเพิม่ควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั

ของหน่วยงำนใน ทร.และเครือข่ำยควำมร่วมมือ 

 ทร.ใช้แนวคิดปฏิบัติกำรทำงทหำร C4ISR มำใช้ 

ในกำรรวบรวมข้อมูลและสำรสนเทศจำกส่วนต่ำง ๆ คือ  

1) กำรบังคับบัญชำ 2) กำรควบคุมด้วยข้อก�ำหนดส�ำคัญ  

3) ระบบสื่อสำรที่หลำกหลำยรูปแบบ 4) กำรค�ำนวณ วิเครำะห์

และประมวลผล 5) ข่ำวกรองจำกเครือข่ำย 6) กำรเฝ้ำตรวจ 

และ 7) ลำดตระเวนหำข่ำว แล้วน�ำเข้ำสู ่ OODA loop  

คอืวงรอบกำรตดัสนิใจในกำรปฏิบตักิำร ประกอบด้วย Observe 

(เก็บข้อมูล), Orient (กำรตีควำม/วิเครำะห์/ก�ำหนดแนวทำง), 

Decide (กำรตัดสินใจ) และ Act (ปฏิบัติ) โดยจะประมวลผล

แต่ละวงรอบด้วยควำมรวดเร็ว ซึ่งแต่ละวงรอบมีกำรทบทวน/

ปรับปรุงสำรสนเทศเพื่อให้ ได้คุณภำพและควำมพร้อมใช้งำน 

ต่อกำรตัดสินใจอย่ำงต่อเนื่อง

กำรพัฒนำสำรสนเทศที่ส่งผลต่อประสิทธิภำพของข้อมูลและกำรใช้ข้อมูล

กำรรวบรวมและพัฒนำสำรสนเทศ
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ก�ำหนดตัวชี้วัด ติดตำม ประเมินผลที่ส่งผลต่อประสิทธิผลที่ดี 

ในกำรท�ำงำนของบุคลำกรและผู้บริหำร

 ทร.แบ่งระดับตัวชี้วัดเป ็น 2 ระดับในกำรติดตำมและประเมินผล คือ 1) ระดับปฏิบัติกำร (แผนปฏิบัติรำชกำร)  

และ 2) ระดับยุทธศำสตร์ (แผนแม่บทกำรพัฒนำ ทร.) จำกน้ันจะมีหน ่วยงำนในส่วนบัญชำกำร วิเครำะห์และทบทวน  

เช่น กรณีผลกำรด�ำเนินกำรบรรลุเป้ำหมำยจะน�ำวิธีกำรไปจัดท�ำ Best Practice และด�ำเนินกำรตำมกระบวนกำร KM ส�ำหรับ 

กรณีผลกำรด�ำเนินกำรต�่ำกว่ำค่ำเป้ำหมำยจะเข้ำสู่กระบวนกำร R&D /Routine to Research หรือระบบกำรศึกษำ เพื่อหำแนวทำง 

กำรปรับปรุงหรือแก้ปัญหำ แล้วน�ำไปขยำยผลสู่กำรจัดท�ำยุทธศำสตร์และถ่ำยทอดไปสู่กำรปฏิบัติ ซึ่งจะมีกำรควบคุมข้อก�ำหนดส�ำคัญ 

ในประเด็นของกำรยกระดับด้ำนเวลำ ต้นทุน และคุณภำพของกำรปฏิบัติกำรต่อไป

กำรก�ำหนดตัวชี้วัด ติดตำมและประเมินผล
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กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยและสร้ำงนวัตกรรม

 ในกำรปรับปรุงกระบวนกำร พัฒนำกำรบริกำรและสร้ำงบริกำรรูปแบบใหม่ เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยและสร้ำงนวัตกรรมน้ัน 

ทร.ได้ยกระดับกำรจัดกำรควำมรู้ โดยขยำยขอบเขตกำรแสวงหำควำมรู้ ใน 4 กระบวนกำรส�ำคัญ คือ 1) กำรจัดกำรควำมรู้  

2) กำรวิจัยและพัฒนำ 3) กำรพัฒนำงำนประจ�ำสู่งำนวิจัย และ 4) กำรวิจัยในหลักสูตรกำรศึกษำระดับผู้บริหำร ซึ่งแต่ละกระบวนกำร

จะมีกำรประเมินผลและควบคุมคุณภำพของควำมรู ้และนวัตกรรม รวมถึงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ ในกิจกรรมและหลักสูตร 

กำรศกึษำต่ำง ๆ  เพือ่ให้บคุลำกรและพนัธมติรของ ทร.ร่วมกันน�ำองค์ควำมรู้และนวตักรรมไปขบัเคลือ่นสูค่วำมมัน่คงทำงทะเลในภูมภิำค

กำรจัดกำรควำมรู้เพื่อน�ำไปใช้ประโยชน์
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กำรวัด วิเครำะห์และจัดกำรควำมรู้ จนเกิดเป็นแนวปฏิบัติที่ดี

 แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ของ ทร.มีเป้ำหมำยส�ำคัญ 3 ประกำร คือ 1) ปรับปรุงกระบวนกำร 2) พัฒนำกำรบริกำร และ 3) สร้ำงบริกำรรูปแบบใหม่ 

โดยมีข้อก�ำหนดส�ำคัญเพื่อลดเวลำ ลดต้นทุน และเพิ่มคุณภำพ โดยเริ่มกระบวนกำรจำกวงจรปฏิบัติงำนของของ ทร. (RTN PDSA) ซึ่งจะมีกำรวัดทั้งในส่วน 

ของกำรวำงแผน, กำรปฏิบัติ, กำรศึกษำเรียนรู้ และกำรปรับปรุงกระบวนกำร จำกนั้นน�ำไปวิเครำะห์เพื่อสร้ำงนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี ทั้งนี้ ทร.จะมีกำรส่งเสริม

ให้กำรจัดกำรควำมรู้ ให้กลมกลืนไปกับเนื้องำน เช่น ในทุกกิจกรรมจะมีกำรก�ำหนดให้ท�ำ Before Action Review และ After Action Review ซึ่งจะมีกำรรวบรวม 

ตัวชี้วัด และวิเครำะห์ ให้ได้แนวทำงในกำรปรับปรุงและถอดเป็นบทเรียน โดยจะมีกำรจัดกำรควำมรู้และกำรวิจัยเพื่อหำแนวทำงกำรปรับปรุงหรือแก้ปัญหำเป็นเสมือน

ศูนย์กลำงของกระบวนกำรสร้ำงแนวปฏิบัติที่ดี

กระบวนกำรสร้ำงแนวปฏิบัติที่ดี

ปัจจัยแห่งควำมส�ำเร็จ

 1) ผู้บริหำรระดับสูงก�ำหนดวิสัยทัศน์ และสื่อสำรอย่ำงชัดเจนส่งผลให้ผู้บริหำรและบุคลำกรระดับต่ำง ๆ  ร่วมปฏบิัติอย่ำงสอดคล้องเป็นไปในแนวทำงเดียวกนั

 2) ค่ำนิยมและวัฒนธรรมองค์กำรที่เน้นควำมสำมัคคีและกำรมีส่วนร่วม ทั้งในส่วนของบุคลำกรของ ทร. ระหว่ำงองค์กรภำยในประเทศ และขยำยผล 

ไปสู่ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศในภูมิภำค

 3) กำรประยุกต์ใช้แนวคิดด้ำนกำรปฏิบัติกำรทำงน�ำมำรวบรวมข้อมูลข่ำวสำรจำกแหล่งต่ำง ๆ น�ำมำวัดและผลักดันให้เกิดกำรปรับปรุงและสร้ำงนวัตกรรม 

ในลักษณะของวงจรอย่ำงต่อเนื่อง รวมถึงมั่นใจได้ว่ำข้อมูลข่ำวสำรมีคุณภำพและควำมพร้อมใช้งำน

 4) มีกำรจัดกำรควำมรู้ ให้กลมกลืนไปกับเน้ืองำน รวมถึงน�ำกำรวิจัยและพัฒนำ เช่น กำรพัฒนำงำนประจ�ำสู่งำนวิจัย และกำรวิจัยในหลักสูตรกำรศึกษำ 

ระดับผู้บริหำร มำร่วมเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนกำรจัดกำรควำมรู ้ ท�ำให้เกิดควำมหลำกหลำยและกำรมีส่วนร่วมในกำรปรับปรุงกำร พัฒนำกำรบริกำร  

และสร้ำงกำรบริกำรรูปแบบใหม่
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กำรด�ำเนินกำรต่อไปในอนำคต

 แผนแม่บทกำรจัดกำรควำมรู้ก�ำหนดให้มีกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมำช่วยในกำรวัด กำรวิเครำะห์ และแบ่งปันข้อมูล รวมถึงบริหำร

จัดกำรข้อมูลด้ำนกำรทหำร เพื่อสนับสนุนควำมรู้และนวัตกรรมให้กับ ทร.ในกำรรับมือกับภัยคุกคำมในอนำคต โดยมี 3 กลยุทธ์หลัก  

คือ 1) สร้ำงบุคลำกร 2) สร้ำงกระบวนกำรที่เป็นเลิศ และ สร้ำงศูนย์ควำมรู้ผ่ำนระบบสำรสนเทศ โดยมีเป้ำหมำย 5 ประกำร คือ 1) มีข้อมูล 

และควำมรู้ทีพ่ร้อมใช้งำน 2) กำรปรบัปรงุกระบวนกำรอย่ำงต่อเน่ือง 3) กำรวดัและวเิครำะห์มคีวำมสอดคล้องเป็นไปในทำงเดยีวกับกำรปฏิบตักิำร 

4) มีกำรคำดกำรณ์อนำคตและตอบสนองที่รวดเร็ว และ 5) กระตุ้นให้เกิดนวัตกรรมอย่ำงต่อเน่ือง ซึ่งแต่ละเป้ำหมำยมีกำรควบคุม 

โดยใช้ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยที่ระบุไว้ ในแผนแม่บทกำรพัฒนำ ทร.

แนวทำงกำรด�ำเนินกำรในอนำคต
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 เป็นองค์กรหลกัด้ำนคุม้ครองผู้บรโิภคและส่งเสรมิผู้ประกอบกำรด้ำนผลติภัณฑ์สขุภำพ เพือ่ประชำชนสขุภำพดี

 1) พัฒนำผู้บริโภคให้มีศักยภำพในกำรดูแลตนเอง เพื่อกำรบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภำพที่ปลอดภัยถูกต้อง และเหมำะสม

 2) ส่งเสริมและพัฒนำกำรประกอบกำรให้มีศักยภำพแข่งขันได้ ในระดับสำกล เพื่อเพิ่มมูลค่ำทำงเศรษฐกิจของประเทศ

 3) ควบคุม ก�ำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภำพให้มีคุณภำพ ปลอดภัย และมีประสิทธิผล

 4) ส่งเสริมควำมมั่นคงด้ำนผลิตภัณฑ์สุขภำพ เพื่อให้คนไทยสำมำรถเข้ำถึงได้ ในยำมปกติและภำวะฉุกเฉิน

 Thai FDA

 Thai (Thai Value) ซือ่สตัย์ อ่อนน้อมถ่อมตน

 F (Focus on People) มุ่งผลประชำชน

 D (Dependable) ฝึกตน เป็นที่พึ่งพำ

 A (Advancement) พัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง

ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

ค่ำนิยม

 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ (อย.) มีบทบำทหน้ำที ่

ในกำรปกป้อง และคุม้ครองสขุภำพของประชำชนจำกกำรบรโิภคผลติภัณฑ์สขุภำพ 

เพื่อให้ผลิตภัณฑ์สุขภำพมีคุณภำพและปลอดภัย มีกำรส่งเสริมพฤติกรรม 

กำรบรโิภคทีถู่กต้องด้วยข้อมลูทำงวชิำกำรทีม่หีลกัฐำนเชือ่ถือได้ และมคีวำมเหมำะสม 

แม้จะมีกำรเปลี่ยนแปลงในบริบทต่ำง ๆ เช่น นโยบำยรัฐบำลที่จะพัฒนำ 

และสร้ำงควำมเท่ำเทียมในกำรเข้ำถึงบริกำรสุขภำพ ยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี 

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 กำรขับเคลื่อนประเทศไทย 

สู่ควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน รวมถึงบริบทกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคม สิ่งแวดล้อม 

และกำรใช้เทคโนโลยสีำรสนเทศมำบรูณำกำรกำรท�ำงำน ตลอดจนกำรทีป่ระชำชน

ให้ควำมส�ำคัญ และใส่ใจต่อกำรดูแลสุขภำพมำกขึ้น สิ่งเหล่ำนี้เป็นตัวแปรส�ำคัญ

ในกำรผลักดันให้ อย. ขับเคลื่อนกำรพัฒนำ ซึ่งกำรจะบรรลุควำมท้ำทำยดังกล่ำว 

อย. จึงมุง่เน้นให้เกิดกำรบรหิำรจัดกำรข้อมลูสำรสนเทศ เชือ่มโยงระบบสำรสนเทศ

และกำรท�ำฐำนข้อมูลกลำงเพื่อกำรใช้ประโยชน์อย่ำงทั่วถึงตลอดภำคี พันธมิตร 

สำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำรของบคุลำกร ผู้รับบริกำรและผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยี

ได้อย่ำงรวดเร็ว มีกำรจัดกำรควำมรู้ รวมทั้งมีเครือข่ำยกำรด�ำเนินงำนที่เข้มแข็ง 

มีช่องทำง ในกำรสื่อสำรที่หลำกหลำย รวดเร็วและมีประสิทธิภำพ ตลอดจน 

กำรมเีวทแีลกเปลีย่นเรยีนรู ้Best Practice อย่ำงต่อเน่ือง สร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้

อยู ่ตลอดเวลำ ซึ่งสิ่งเหล่ำน้ีล้วนเป็นปัจจัยส�ำคัญที่ผลักดันไปสู่ควำมส�ำเร็จ 

ตำมเป้ำหมำย ได้แก่ “ผู้บริโภคปลอดภัย ผู้ประกอบกำรก้ำวไกล ระบบคุ้มครอง

สุขภำพไทยยั่งยืน”
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สำรสนเทศเพื่อประชำชน

 จำกเป้ำหมำย “ในปี 2565 อย. จะเป็นองค์กรดจิิทลัเตม็รปูแบบ 

ด้วยกำรปรับระบบกำรท�ำงำนให้เป็นดิจิทลั มีระบบ Big Data Analytics 

และปรบัปรุงและพฒันำอย่ำงต่อเน่ืองให้เกิดควำมยัง่ยนื” อย. ได้ก�ำหนด

ให้มีฐำนข้อมูลสำรสนเทศที่ส�ำคัญ เช่น ฐำนข้อมูลผลกำรพิจำรณำ

ผลติภัณฑ์สขุภำพ ฐำนข้อมูลผู้รับบริกำรและผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยี ฐำนข้อมลู

เฝ้ำระวังผลิตภัณฑ์สุขภำพ ฐำนข้อมูลกำรติดตำมและประเมินผล  

ฐำนข้อมูล FDA KM เป็นต้น มีกำรน�ำเข้ำข้อมูลแบบ Real Time  

ตำมช่วงเวลำของข้อมูลแต่ละประเภท ท�ำให้ข้อมลูมคีวำมถูกต้อง ทนัสมยั 

เชื่อถือได้และพร้อมใช้งำนพร้อมให้บริกำรข้อมูลกับทุกภำคส่วน  

ด้วยกระบวนกำรวเิครำะห์และทบทวนข้อมูล เพือ่กำรวำงแผนกำรจัดกำร

เชงิยทุธศำสตร์และกำรพยำกรณ์ข้อมลูอย่ำงเป็นระบบ ซึง่ข้อมลูทกุระบบ

จะเชือ่มต่อแบบครบวงจรโดยเริม่จำกผู้ประกอบกำรมำขออนุญำต ข้อมลู

จะเข้ำฐำนข้อมูลกำรอนุญำตผลิตภัณฑ์สุขภำพ และถูกส่งต่อไปยัง 

ฐำนข้อมูลกำรเฝ้ำระวังผลิตภัณฑ์สุขภำพและโฆษณำ เพื่อวำงแผน 

กำรตรวจสอบและเฝ้ำระวงั และจัดเก็บข้อมลูผลกำรตรวจสอบเฝ้ำระวงั

ไว้ ในฐำน นอกจำกนี้ยังมีข้อมูลรำยงำนอำกำรไม่พึงประสงค์จำกกำรใช้

ผลิตภัณฑ์สุขภำพ (ฐำนข้อมูล HPVC) เป็นข้อมูลของผู้ป่วยจำกกำรใช้

ผลติภัณฑ์สขุภำพทีม่ำรบักำรรักษำที่โรงพยำบำล ซึง่ข้อมลูทัง้หมดจะไหลเข้ำสู่ 

ระบบ Big Data ของ อย. ระบบจะวเิครำะห์และประมวลผล หำกพบผลติภัณฑ์ 

สถำนประกอบกำร หรือกำรโฆษณำที่กระท�ำที่ผิดกฎหมำยและเป็นเท็จ

จะถูกส่งไปสู่ระบบกำรสื่อสำรเตือนภัย ให้กับผู้บริโภค ข้อมูลอีกส่วน 

จะถูกส่งมำจำกศนูย์ต่อต้ำนข่ำวปลอม (Fake News) เข้ำสูร่ะบบ Safety 

Alert จำกน้ันข้อมลูจะส่งผ่ำนไปยงักองผลติภัณฑ์ทีเ่ก่ียวข้อง ด�ำเนินกำร

ร่วมกับผู้เชี่ยวชำญตรวจสอบข้อเท็จจริง หำกพบว่ำมีกำรกระท�ำ 

ผิดกฎหมำยจริง จะด�ำเนินกำรจัดท�ำ Fact sheet ข้อมูลที่ถูกต้อง  

เพื่อด�ำเนินกำรสื่อสำรให้กับประชำชนรับทรำบต่อไป
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องค์ควำมรู้เพื่อพัฒนำผลิตภัณฑ์สุขภำพสู่สำกล

 อย. ด�ำเนินกำรจัดกำรควำมรูอ้ย่ำงเป็นระบบ มคีณะท�ำงำน (KM Team) 

จำกทกุหน่วยงำนย่อยภำยในองค์กร โดยมผู้ีบรหิำรระดบัสงูขององค์กรเป็นผู้บริหำร

จัดกำรควำมรู้ (CKO) ที่มอบนโยบำย ก�ำกับติดตำม ให้ค�ำปรึกษำแนะน�ำ 

อย่ำงต่อเน่ืองตลอดระยะเวลำกำรด�ำเนินกำร ผ่ำนขั้นตอนกำรจัดกำรควำมรู้ 

(7 ขั้นตอน) มีกำรบ่งชี้องค์ควำมรู้จำกกำร cascade วิสัยทัศน์ ภำรกิจ  

และเป้ำหมำยขององค์กร แก้ปัญหำที่พบในกำรท�ำงำนประจ�ำ แบ่งปันควำมรู้

ผ่ำนเครือ่งมอืต่ำง ๆ เช่น ชมุชนปฏิบติั(COPs) ทัง้ภำยในและระหว่ำงหน่วยงำน 

เพื่อนช่วยเพื่อน แหล่งผู้รู้ ในองค์กร กำรทบทวนสรุปบทเรียน (AAR) เรื่องเล่ำ

ควำมส�ำเร็จ เป็นต้น โดยทกุปีมเีวทแีลกเปลีย่นเรยีนรู้ในระดบัองค์กรเพือ่เปิดโอกำส

ให้น�ำเสนอผลงำนกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้เพื่อค้นหำ Best Practice ของ อย. 

และเก็บรวบรวมอย่ำงเป็นระบบผ่ำนเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต (FDA KM)  

ที่สำมำรถเข้ำถึงได้อย่ำงรวดเร็ว มีองค์ควำมรู้ส�ำคัญที่ช่วยส่งเสริมกำรพัฒนำ

ผลิตภัณฑ์สุขภำพ เพื่อให้สำมำรถสร้ำงรำยได้ ให้กับครัวเรือน ชุมชน  

และสำมำรถแข่งขันได้ ในระดับสำกล ดังเช่น กำรน�ำองค์ควำมรู้ไปยกระดับ

มำตรฐำนผลิตภัณฑ์สุขภำพวิสำหกิจชุมชนสู่มำตรฐำนสำกล (น�้ำเก๋ียนโมเดล) 

ทีช่่วยยกระดบั สร้ำงมำตรฐำนกำรผลติผลติภัณฑ์สขุภำพวสิหำกิจชมุชน SME 

ผู้ผลิตเครื่องส�ำอำง สู่มำตรฐำนวิธีกำรที่ดีในกำรผลิตเครื่องส�ำอำงอำเซียน

ต้นแบบ ได้รับหนังสือรับรองสถำนประกอบกำรเคร่ืองส�ำอำงตำมหลักเกณฑ์ 

วิธีกำรที่ดีในกำรผลิตเครื่องส�ำอำงอำเซียน (ASEAN GMP) สำมำรถแข่งขัน

ในระดับนำนำชำติได้

องค์ควำมรู้ ไปยกระดับมำตรฐำนผลิตภัณฑ์สุขภำพวิสำหกิจชุมชนสู่มำตรฐำนสำกล 

(น�้ำเกี๋ยนโมเดล)

 อย. ร่วมกับ ส�ำนักงำนสำธำรณสขุจังหวดั (สสจ.) น่ำน น�ำองค์ควำมรู้

มำพฒันำต่อยอดกำรผลติของวสิำหกิจชมุชนชวีวถีิต�ำบลน�ำ้เก๋ียน สูม่ำตรฐำนสำกล 

ดงัน้ี 1) รวบรวมข้อมลู คดัเลอืกต้นแบบ อย. ด�ำเนินกำรคดัเลอืกวสิำหกิจชมุชน

โดยพิจำรณำจำกศักยภำพ ควำมจริงจังของคนในขุมชน แหล่งปลูก ฯลฯ  

2) อบรมเชิงปฏิบัติกำร เมื่อผ่ำนกำรคัดเลือก อย. ร่วมกับ สสจ.น่ำน จัดอบรม 

เพื่อสร้ำงควำมรู้ และร่วมคิด วิเครำะห์ หำข้อเสนอแนะแนวทำงกำรพัฒนำ  

3) จัดเวทีถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ เกี่ยวกับกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และสถำนที่ผลิต 

โดยวิทยำกรผู้มีองค์ควำมรู้เฉพำะเรื่อง 4) ยกระดับมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ 

และสถำนทีผ่ลติ ให้ค�ำแนะน�ำปรกึษำ 5) ลงพืน้ที ่ตรวจเยีย่ม ตดิตำม ประเมนิผล 

ร่วมหำรอื เสนอแนะแนวทำงกำรจัดกำรอปุสรรคของกำรพฒันำ และ 6) หำช่องทำง

จัดจ�ำหน่ำย เช่น ทำงไปรษณีย์ / Food Mart จำกกำรใช้องค์ควำมรู้เข้ำไป 

ช่วยยกระดบัมำตรฐำนของวสิำหกิจชมุชนดงักล่ำวส่งผลให้สำมำรถสร้ำงรำยได้

ให้กับครัวเรือนเพิ่มขึ้นไม่ต�่ำกว่ำ 300 บำท/คน/วัน รำยได้ของวิสำหกิจ

ชมุชนเพิม่ขึน้ จำก 5 แสนบำท เป็นปีละ 16 ล้ำนบำท และยงัเป็นแหล่งศกึษำ

ดูงำนที่มีคณะมำดูงำนแล้ว 1,120 คณะ
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 1) FDA Digitalization น�ำเทคโนโลยดีจิิทลั มำใช้เพือ่ปรบัเปลีย่นรปูแบบ 

กระบวนกำรท�ำงำน (Process) และภำรกิจกำรคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนผลิตภัณฑ์

สขุภำพของ อย. (Business Model) เพือ่สร้ำงคณุค่ำให้กับประชำชน โดย พฒันำ

กระบวนงำนผ่ำนระบบอเิลก็ทรอนิกส์แล้วจ�ำนวน 366 กระบวนงำน จำกกระบวนงำน

ทั้งหมด 420 กระบวนงำน คิดเป็นร้อยละ 87.14 และจะพัฒนำกระบวนงำน 

ให้เป็นอิเล็กทรอนิกส์ทุกกระบวนงำน ภำยในปี พ.ศ. 2564 

 2) Process Development and Process Re-design อย.  

ได้ปรับปรุงและยกระดับกำรให้บริกำรสู ่บริกำรดิจิทัล (Digital Service)  

ที่มีประสิทธิภำพ

ยกระดับงำนบริกำรและปฏิบัติรำชกำรด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล

 อย. ให้ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำองค์กรให้เป็น Digital government ก�ำหนดแผนกำรเปลี่ยนผ่ำน อย. ให้เป็นองค์กรดิจิทัล (Thai FDA Digital 

Transformation Roadmap) โดยออกแบบและปรับปรุงกระบวนงำนกำรให้บริกำรประชำชนและกำรบริหำรจัดกำรองค์กร ตำมแนวคิดหลักเร่ือง Data 

Driven Organization และกำรทบทวน ปรับปรุงกระบวนงำนกำรให้บริกำรประชำชน โดยน�ำแนวคิด Design Thinking มำประยุกต์ใช้ ท�ำให้ได้แนวทำง 

ในกำรพัฒนำและบริหำรด้ำนข้อมูลสำรสนเทศของ อย. ที่จะมุ่งเน้นกำรพัฒนำองค์ประกอบส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับระบบสำรสนเทศ 4 องค์ประกอบ ได้แก่
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 ตัวอย่ำงระบบกำรออกใบอนุญำตเป็นอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ประกอบกำร ท�ำให้ลดค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง  

ลดควำมแออัดที่จุดบริกำร สำมำรถด�ำเนินกำรได้ทุกที่ ทุกเวลำและช่วยลดระยะเวลำด�ำเนินกำร และสำมำรถอนุญำตได้เร็วขึ้นร้อยละ 20 เช่น (1) กำรขออนุญำต

ผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร เดิมใช้เวลำ 35 วันท�ำกำร เหลือ 28 วันท�ำกำร (2) กำรขึ้นทะเบียนต�ำรับยำใหม่ ชีววัตถุใหม่เดิมใช้เวลำ 280 วันท�ำกำร เหลือ 220 วัน

ท�ำกำร (3) ค�ำขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรำยกรณีสำรใหม่ เดิมใช้ระยะเวลำ 120 วันท�ำกำร เมื่อปรับปรุงแล้วใช้ระยะเวลำเหลือ 100 วันท�ำกำร 

 3) Data Governance and Data Security จัดท�ำชุดข้อมูลส�ำคัญและธรรมำภิบำลข้อมูล ของ อย. เพื่อเผยแพร่สู่สำธำรณะผ่ำนระบบ CKAN  

ของส�ำนักงำนสถิตแิห่งชำติ ซึง่ อย. เป็นหน่วยงำนน�ำร่องระยะที ่1 รวมถึงได้มกีำรแต่งต้ังคณะกรรมกำร และคณะท�ำงำน ด้ำนธรรมำภิบำลข้อมลูและควำมปลอดภัยข้อมลู 

เพื่อขับเคลื่อนกำรด�ำเนินงำน

 4) Digital Culture and Digital Mindset จัดอบรมพัฒนำ Digital Skill แก่บุคลำกรทั้งส่วนกลำงและภูมิภำค ผ่ำนระบบ Video Conference  

ในหัวข้อ Digital Transformation, Digital Literacy, Data Analytics และ Data Virtualization มีผู้เข้ำร่วมกำรฝึกอบรมและผ่ำนกำรประเมิน จ�ำนวน 144 คน
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 อย. ได ้น�ำเทคโนโลยีดิ จิทัลมำใช ้ ในกำรรวบรวม  

และวิเครำะห์ข้อมูลเพื่อกำรวำงแผนกำรจัดกำรเชิงยุทธศำสตร ์

และกำรพยำกรณ์ข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ น�ำเทคโนโลยี Big Data 

Analytics/BI มำใช้ ในกำรพัฒนำระบบ Health Product Profile 

Center เพื่อรวบรวมและเชื่อมโยงข้อมูลกำรอนุมัติ อนุญำต 

ผลิตภัณฑ์สุขภำพ ข้อมูลสถำนประกอบกำรด้ำนผลิตภัณฑ์สุขภำพ

ทั่วประเทศ เชื่อมโยงข้อมูลกำรเฝ้ำระวัง และกำรตรวจสอบ

ผลิตภัณฑ์สุขภำพ ท�ำให้สำมำรถสืบค้นและวิเครำะห์ข้อมูล 

ในลกัษณะทีเ่ป็น Data Virtualization แสดงข้อมลูแบบ Real time 

ในหลำกหลำยรูปแบบ เช่น Dynamic Dashboard / Geographic 

Information System / Pivot Table เป็นต้น เพื่อให้ผู้บริหำร 

และผู้ปฏิบัติงำนมีข้อมูล สถิติต่ำง ๆ ในกำรตัดสินใจวำงแผน 

เชงิยทุธศำสตร์และกำรพยำกรณ์ผลลพัธ์ โดยระบบศนูย์ปฏิบตักิำร

ข้อมลูสำรสนเทศระดบักรม (Department Operation Center : DOC

ปัจจัยแห่งควำมส�ำเร็จ

 1) ควำมมุ่งมั่นและวิสัยทัศน์ของผู้บริหำร และนโยบำยที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม ท�ำให้บุคลำกรสำมำรถปฏิบัติงำนให้บรรลุเป้ำหมำย 

ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 2) ทกัษะและควำมรู้ควำมสำมำรถของบคุลำกร ซึง่บคุลำกรส่วนใหญ่เป็นเภสชักรและนักวทิยำศำสตร์กำรอำหำร และสำยวชิำชพีอืน่ ๆ 

จึงมีทักษะควำมรู้ที่ช่วยพัฒนำกำรท�ำงำน ประกอบกับมีควำมมุ่งมั่นตั้งใจในกำรปฏิบัติงำนด้วยควำมทุ่มเทและเสียสละ

 3) ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทันสมัยได้รับกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

 4) ควำมร่วมมือของเครือข่ำยที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภำพ ท�ำให้กำรด�ำเนินงำนคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนผลิตภัณฑ์สุขภำพบรรล ุ

ตำมเป้ำประสงค์ที่ก�ำหนด 
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