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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 5



หมวด 5 ด้านการบรหิารทรพัยากรบุคคล
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 สร้ำงและถ่ำยทอดองค์ควำมรู ้นวตักรรม เทคโนโลยทีำงกำรแพทย์ทีส่มคณุค่ำ (Appropriate Medical Technology) เสริมสร้ำงกำรมส่ีวนร่วม 

(Co-Creation) ทำงวิชำกำรและบริกำรทำงกำรแพทย์ ในทุกภำคส่วนเพื่อพัฒนำกำรแพทย์ของประเทศสู่มำตรฐำนสำกล

 DMS Co-Creation : ร่วมคดิ ร่วมท�ำ ร่วมรบัผิดชอบ

 1) กำรแพทย์ของประเทศเป็นเลิศและสมคุณค่ำ

    2) แพทย์และบคุลำกรด้ำนสขุภำพมีควำมเชีย่วชำญเฉพำะทำง

    3) กำรบริหำรจัดกำรที่ดีเป็นองค์กำรสมรรถนะสูง

 MOPH DMS

 Mastery เป็นนำยตนเอง  Determination for the Nation พร้อมน�ำระดบัชำติ

 Originality เร่งสร้ำงสิ่งใหม่   Moving Together สำมำรถไปด้วยกัน

 People center ใส่ใจประชำชน Specialist มุ่งมั่นสู่ควำมเป็นเลิศ

 Humility ถ่อมตนอ่อนน้อม

กรมการแพทย์

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

ค่ำนิยม

 ระยะ 5 ปี

 ประชำชนได้รับบริกำรทำงกำรแพทย์ที่มีคุณภำพและมำตรฐำนวิชำชีพอย่ำงเสมอภำคภำยในปี พ.ศ. 2565

 ระยะ 20 ปี

 ประชำชนสุขภำพดี ได้รับบริกำรทำงกำรแพทย์ที่มีคุณภำพและมำตรฐำนวิชำชีพอย่ำงเสมอภำค กำรแพทย์ไทย เป็น 1 ใน 3 ของเอเชีย 

ภำยในปี พ.ศ. 2580

 จำกสภำวกำรณ์ทีม่กีำรเปลีย่นแปลงอย่ำงรวดเร็ว 

และเพือ่ตอบสนองประชำชนให้ได้รบับรกิำรทำงกำรแพทย์

ทีม่คีณุภำพและมำตรฐำนวชิำชพีอย่ำงเสมอภำค กรมกำรแพทย์

จึงได้ประกำศนโยบำยปฏิรูประบบบริกำรทำงกำรแพทย ์

จำกเดิมที่เน้นให้บริกำรในโรงพยำบำลเป็นหลัก (Hospital 

Based Medical Service) ไปสูก่ำรให้บริกำรทำงกำรแพทย์

ที่มุ ่งเน้นประชำชนเป็นศูนย์กลำง (Personal Based  

Medical Services) โดยกำรปรับระบบกำรด�ำเนินงำน 

ของกรมกำรแพทย์ ให้เป็นองค์กำรภำครัฐที่เปิดกว้ำง 

ให้ทกุภำคส่วนสำมำรถเข้ำถึงและมส่ีวนร่วม (Open Platform) 

ในขณะทีก่รมกำรแพทย์ต้องเผชญิควำมท้ำทำย จำกปัญหำ

สุขภำพที่มีควำมยุ่งยำกซับซ้อน และมีกำรเปลี่ยนแปลง

ตลอดเวลำทุกมิติ

เป้ำหมำย

วัฒนธรรมองค์กำร
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 อกีทัง้ควำมท้ำทำยภำยในทีต้่องเผชญิ คอื กำรสญูเสยี

อตัรำก�ำลงัจำกกำรเกษียณอำยรุำชกำร และมกี�ำลงัคน Gen Y 

เป็นก�ำลังคนใหม่ ดึงศักยภำพคนรุ่นใหม่มำท�ำงำนท้ำทำย  

และยังให้ควำมส�ำคัญกับบุคลำกรในกำรท�ำงำนอย่ำงโปร่งใส 

สร้ำงขวญัก�ำลงัใจ สร้ำงผลงำนทีม่คีณุค่ำ เพือ่ให้เกิดควำมผูกพนั

กับองค์กำร ให้ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล  

มุ ่งเน้นน�ำศักยภำพของบุคลำกร มำสร้ำงคุณประโยชน์ 

และส่งมอบคณุค่ำแก่ประชำชน โดยค�ำนึงถึงควำมสอดคล้อง

กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศำสตร์ของกรมกำรแพทย์  

โดยใช้แผนกลยทุธ์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลกรมกำรแพทย์ 

(HR Scorecard) และแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำบุคลำกร

กรมกำรแพทย์ น�ำไปสู ่เป้ำหมำยสูงสุดในกำรพัฒนำคน  

“คนดี คนเก่ง มีควำมสุข มุ่งสู่ Smart HR for DMS 4.0”

ขีดควำมสำมำรถและอัตรำก�ำลัง

ครอบคลุมทั้งควำมสูญเสียจำกกำรตำย กำรเจ็บป่วย และควำมพิกำรเพื่อวำงแผนอัตรำก�ำลังทั้งปริมำณและสมรรถนะ โดยพิจำรณำจำกกระบวนกำรและเวลำที่ใช้  

Full Time Equivalent (FTE) ในกำรวิเครำะห์ภำระงำน ควำมต้องกำรอัตรำก�ำลังสำยงำนต่ำง ๆ ตำมเกณฑ์กำรค�ำนวณเทคนิคกำรวัดงำน (Work Measurement 

Technique) ค�ำนวณจำกปริมำณงำนในปัจจุบัน (Workload) ต่อเวลำกำรท�ำงำนมำตรฐำนต่อคนต่อปีคิดวันท�ำงำน 230 วัน วันละ 7 ชั่วโมง น�ำมำจัดท�ำ 

แผนอัตรำก�ำลังระยะ 5 ปี (ปัจจุบัน พ.ศ. 2563 - 2567) เพื่อจัดอัตรำก�ำลังให้เหมำะสมกับภำระงำน โครงสร้ำง หน้ำที่และอ�ำนำจตำมกฎกระทรวง น�ำไปสู่ผลลัพธ์

แผนควำมต้องกำรอัตรำก�ำลัง แผนควำมก้ำวหน้ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำบุคลำกร และแผนกำรสร้ำงสุข (Happy DMS)

 กรมกำรแพทย ์ ได ้ประเมิน 

ขีดควำมสำมำรถและอัตรำก� ำลั ง 

วเิครำะห์จำกแผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 

แผนยุทธศำสตร์กระทรวงสำธำรณสุข 

แผนยุ ทธศำสตร ์ ก รมกำรแพทย ์  

และยุทธศำสตร์แผนงำน/โครงกำร  

ของหน่วยงำนในสังกัด และวิเครำะห์

แนวโน ้มสถำนกำรณ ์ด ้ ำนสุขภำพ 

ของประเทศ ดัชนีทำงสุขภำพ ภำวะโรค 

(Burden of Disease: BOD) ตัวชี้วัด

ควำมสูญเสียทำงสุขภำพของประชำกร 
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กำรสรรหำเชิงรุก : เตรียมหำคนที่ใช่ ให้ทันใช้งำน

 กรมกำรแพทย์ตระหนักถึงควำมเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

อยูต่ลอดเวลำ และมผีลกระทบต่อกำรด�ำเนินงำนของกรมจึงวเิครำะห์

กำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลง (Change Management) และจัดท�ำ

แผนพัฒนำบุคลำกร จัดท�ำหลักสูตรฝึกอบรม และจัดประชุมสัมมนำ 

(Online/Offline) ให้ควำมรู้และเพิ่มพูนทักษะในหัวข้อที่เก่ียวกับ

สถำนกำรณ์ปัจจุบันและอนำคต เพื่อกระตุ้นให้บุคลำกรทุกระดับ  

มีควำมพร้อมที่จะเผชิญกับสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ได้อย่ำงยืดหยุ ่น 

และคล่องตัวสำมำรถปฏิบัติงำนให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์

ทีส่�ำคญัของกรม และจัดโครงสร้ำงใหม่ วำงระบบและวธีิกำรท�ำงำนใหม่ 

ได้ส่งผลกระทบต่อบคุลำกรโดยตรง ท�ำให้ผูบ้รหิำรต้องท�ำกำรสือ่สำร

เพื่อท�ำควำมเข้ำใจกับบุคลำกร ให้เห็นประโยชน์ของกำรปรับเปลี่ยน

ระบบกำรท�ำงำน และกำรพัฒนำสมรรถนะตนเองไปพร้อมกัน  

 กรมกำรแพทย์พัฒนำกระบวนกำรสรรหำบุคลำกรโดยกำร 

น�ำเทคโนโลยสีำรสนเทศมำใช้ เพือ่พฒันำระบบขัน้ตอนกำรท�ำงำนต่ำง ๆ 

ให้กระชับเป็นไปตำมที่ส�ำนักงำน ก.พ. ก�ำหนด ซึ่งในสำยวิชำชีพหลัก 

เช่น นำยแพทย์ พยำบำลวชิำชพี นักเทคนิคกำรแพทย์ นักรงัสกีำรแพทย์ 

ใช้วธีิกำรคดัเลอืก และในสำยวชิำชพีสนับสนุน เช่น นักจัดกำรงำนทัว่ไป 

นักทรัพยำกรบุคคล นักวิชำกำรเงินและบัญชี ใช้วิธีกำรสอบแข่งขัน 

จึงปรับปรุงกำรรับสมัครผ่ำนอินเตอร์เนต เข้ำถึงได้ทุกที่ทุกเวลำ  

ลดขัน้ตอน ลดต้นทนุ ลดภำระงำน รองรับปริมำณของผู้สมคัรจ�ำนวน

มำกขึ้น ในสถำนกำรณ์ COVID-19 กรมกำรแพทย์ Re-Design Job 

โดยกำรสมัภำษณ์ผ่ำนทำงระบบ Video Conference เพือ่ลดกำรเดนิทำง

ของผู้สมัครที่มี โอกำสเสี่ยงต่อกำรติดเชื้อในระหว่ำงกำรเดินทำง  

ท�ำให้ในปีทีผ่่ำนมำสำมำรถบรรจุบคุคลเข้ำรับรำชกำรได้จ�ำนวน 1,446 คน 

ส่งผลให้บคุคลมงีำนท�ำ เป็นส่วนหน่ึงในกำรลดปัญหำกำรว่ำงงำนของประเทศและท�ำให้กรมกำรแพทย์ได้บคุลำกรมำปฏิบตังิำนได้อย่ำงรวดเรว็ ทนัเวลำ ภำยใต้แนวคดิ 

“เตรยีมหำคนที่ใช่ ให้ทนัใช้งำน” วำงแผนทดแทนอตัรำก�ำลัง เน่ืองจำกกำรเกษียณอำยรุำชกำร ล่วงหน้ำ 10 ปี ตวัอย่ำงเช่น สำยงำนผู้อ�ำนวยกำรจะมคีนเกษียณ 

ได้เตรียมหำคนที่มีคุณสมบัติมีควำมสนใจมำรวมไว้ ในตระกร้ำน�ำมำพัฒนำทั้ง Technical Skill และ Soft Skill มอบหมำยภำรกิจส�ำคัญ ตำมเส้นทำง Career Path 

ภำยใต้แนวคดิ “คนเกษียณส�ำรำญ มีคนท�ำงำนแทนทนัท”ี ทัง้น้ี ทกุสำยวชิำชพีจะต้องผ่ำนกำรสมัภำษณ์ จำกคณะกรรมกำรสมัภำษณ์ด้วยข้อค�ำถำมด้ำนควำมสำมำรถ 

สมรรถนะเฉพำะต�ำแหน่ง และพฤติกรรมที่สะท้อนค่ำนิยมกรมกำรแพทย์ MOPHDMS เป็นส�ำคัญ เพื่อกรมจะได้ คนดี คนเก่ง มีทัศนคติและค่ำนิยม 

ตรง MOPHDMS ให้มำกที่สุด

กำรปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมกำรท�ำงำนใหม่ : DMS Co-Creation
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 กรมกำรแพทย์ ได้พัฒนำเครื่องมือเพื่อวัดควำมผูกพัน 

ต่อองค์กำรอย่ำงมปีระสทิธิภำพ โดยกำรศกึษำ วเิครำะห์ สงัเครำะห์

ข้อมลูจำก 1) กำรวดัควำมผูกพนัและกำรรบัรู้นโยบำยของส่วนรำชกำร 

(ส�ำนักงำน ก.พ.) 2) ทฤษฎีมำสโลว์ (เพื่อวัดล�ำดับขั้นควำมต้องกำร

ของมนุษย์) 3) Emometer (เครือ่งมอืวดักำรอยูด่มีสีขุและควำมผกูพนั

ของบุคลำกร) 4) Happinometer (เคร่ืองมือวัดควำมสุขที่บุคคล) 

เครื่องมือ น้ีเรียกว ่ำ “New DMS Engagement Tool”  

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวัดควำมผูกพันของบุคลำกรทุกระดับ 

และทุก Generation ที่มีต่อกรมกำรแพทย์ โดยได้ทดสอบควำมตรง

และควำมเที่ยงและมีกำรน�ำไปใช้ ในทำงปฏิบัติแล้ว New DMS 

Engagement Tool ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ โดยกำรวัด 

ด้วยข้อค�ำถำมรวม 38 ข้อ ใน 7 ด้ำน เป็น Likert scale  

โดยให้คะแนน 5 ระดับ (ระดับต�่ำสุดเป็น 1 และระดับสูงสุดเป็น 5) 

กำรประเมินควำมผูกพัน : New DMS Engagement Tool

 1. กำรให้ทดลองปฏิบัติงำนในกำรจ้ำงงำนรูปแบบต่ำง ๆ ได้แก่ พนักงำนกระทรวง

สำธำรณสุข ลูกจ ้ำงชั่วครำว โดยกำรสัมภำษณ์เบื้องต้นเพื่อพิจำรณำควำมสอดคล้องกับ 

วัฒนธรรมองค์กำร บุคลำกรสำยงำนหลักในกรมกำรแพทย์ ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 90) เช่น นำยแพทย์

แพทย์ ทนัตแพทย์ เภสชักร พยำบำลวชิำชพี นักเทคนิคกำรแพทย์ ได้รบักำรจ้ำงไม่น้อยกว่ำระยะเวลำ 

6 เดือน เพื่อกำรปรับตัวและให้บุคคลได้ทรำบทัศนคติของตนเองที่มีต่อองค์กำร หำกมีคุณสมบัติ 

และทัศนคติที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กำร บุคคลได้รับกำรคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ำรับรำชกำร 

 2. กำรประเมินพฤติกรรมตำมค่ำนิยมขององค์กำร MOPH-DMS โดยกำรใช้แบบสอบถำม

ออนไลน์ เพื่อประเมินทัศนคติต่อค่ำนิยมองค์กำร โดยในปี พ.ศ.2562 ได้มีผู้ตอบแบบประเมิน 

จ�ำนวน 4,144 คน พบว่ำส่วนใหญ่เป็น GenY ร้อยละ 50.0 รองลงมำคือ GenX ร้อยละ 36.2  

Baby Boomer ร้อยละ 11.9 และ GenZ ร้อยละ 1.9 ซึ่งมีผลกำรประเมินกำรรับรู้และปฏิบัต ิ

ตำมค่ำนิยมกรมกำรแพทย์คิดเป็นร้อยละ 84.44

โดยผู้บริหำรจะท�ำกำรสื่อสำรที่เน้นสร้ำงควำมผูกพัน และปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ (Reset Mindset) ด้วยวิธีกำรเปิดใจ (Open Mind) ในทุกหลักสูตรกำรพัฒนำ 

ของกรม ส่งผลให้บุคลำกรมีควำมเข้ำใจในทิศทำงที่เปลี่ยนไป รวมทั้งมีควำมผูกพันกับกรมมำกยิ่งขึ้น กรมกำรแพทย์มีวิธีกำรวิเครำะห์และประเมินบุคลำกรที่เข้ำใหม่ 

โดยพิจำรณำจำกทัศนคติ และกำรปฏิบัติงำนต่อวัฒนธรรมองค์กำร ดังนี้ 
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 กรมกำรแพทย์มีระบบกำรพัฒนำตำมแผนยุทธศำสตร์ 

กำรพฒันำบคุลำกรกรมกำรแพทย์เร่ิมจำกกระบวนกำรน�ำของผู้บรหิำร

กรมกำรแพทย์ เน้นกำรสร้ำงควำมผูกพัน ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ 

และทัศนคติที่ดีต่อกำรพัฒนำ สนับสนุนกำรเรียนรู ้ของบุคลำกร 

ในหลำกหลำยรูปแบบ กำรคิด เชิงวิเครำะห์ (Critical Thinking)  

ระดมควำมคดิเห็น (Brain Storm) ระบบพีเ่ลีย้ง (Coaching & Mentoring 

System) เรียนรู้จำกประสบกำรณ์ผู้บรหิำร (Experience) และเรยีนรู้

จำกปัญหำ สถำนกำรณ์ทีเ่กิดขึน้ (Problem Solving) ทัง้น้ี เพือ่รองรบั

นโยบำยปฏิรูปกรมกำรแพทย์ (DMS Reform) ได้แบ่งสัดส่วน 

กำรพัฒนำ 3 ส่วน คือ 1) พัฒนำตำมระดับ (Level) 2) พัฒนำ 

ตำมสมรรถนะเฉพำะส�ำหรับกำรปฏิบัติงำน (Competency/ HiPPs/

Talent/ Key Person) และ3) ทุนศึกษำและอบรม (Scholarship)

ระบบกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำ : Reset Mindset for Lifelong Learning

 กรมกำรแพทย์มีระบบกำรจัดท�ำค�ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรตั้งแต่กรม หน่วยงำน กลุ่มงำน และรำยบุคคลบุคคล มีกำรก�ำหนดตัวชี้วัดที่ท้ำทำย วัดได้  

และมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ซึ่งเป็นกำรตกลงกันไว้ล่วงหน้ำระหว่ำงผู้บังคับบัญชำกับบุคลำกร มีกำรพิจำรณำตำมระดับควำมส�ำเร็จ รวมถึงพฤติกรรม และวิธีกำรท�ำงำน 

มำประกอบด้วย โดยน�ำเทคโนโลยมีำใช้ในกำรประเมนิผลเรียกว่ำระบบค�ำรบัรองกำรปฏิบัตริำชกำรกรมกำรแพทย์ (e-PA) และน�ำผลกำรประเมนิไปใช้ในกำรเลือ่นเงินเดอืน 

ค่ำจ้ำง รวมทัง้กำรน�ำไปสูก่ำรให้รำงวลัและสิง่จูงใจทีเ่ป็นตวัเงินและไม่เป็นตวัเงิน ส่งผลให้บคุลำกรมขีวญัก�ำลงัใจ และทุม่เทกำรปฏิบตังิำน ส่งมอบผลลพัธ์กำรด�ำเนินงำน

ที่มีคุณค่ำ ส�ำหรับกำรปรับเลื่อนระดับต�ำแหน่งงำน จะมีกำรพิจำรณำผลงำนย้อนหลัง และวิสัยทัศน์งำนในอนำคตที่จะพัฒนำงำนและน�ำองค์กำรสู่ควำมเป็นเลิศ 

กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน : เงินเดือนติดล้อ ไม่ต้องรอตกเบิก

กรมได้ทบทวนลดขั้นตอนกระบวนกำรเลื่อนเงินเดือนของข้ำรำชกำร 

ที่ผ่ำนมำกำรเลื่อนเงินเดือนน้ันใช้เวลำด�ำเนินกำรประมำณ 100 วัน  

ซึ่งเป็นระยะเวลำนำน ท�ำให้กำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรไม่ตรงตำม

รอบกำรเลื่อนเงินเดือน (2 รอบ คือ 1 เมษำยน และ 1 ตุลำคม  

ของทุกปี) ข้ำรำชกำรขำดขวัญและก�ำลังใจกำรท�ำงำน ส่งผลกระทบ

ต่องำนด้ำนอื่น ๆ เช่น กำรโอนย้ำย เลื่อนระดับ กำรได้รับเครื่องรำช

อิสริยำภรณ์ กำรขอรับบ�ำเหน็จบ�ำนำญ เป็นต้น จึงได้ทบทวนพัฒนำ

ระบบเลื่อนเงินเดือน “เล่ือนเงินเดือนติดล้อ-ไม่ต้องรอตกเบิก”  

ลดขั้นตอนกำรท�ำงำนที่ยุ่งยำกซับซ้อน โดยใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

เข้ำมำช่วยในกำรด�ำเนินกำร ซึ่งใช้ระยะเวลำเพียง 66 วัน
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กำรบริหำรจัดกำรก�ำลังคนภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัส COVID-19

ผลงำนที่โดดเด่นจำกกำรน�ำแผนไปสู่กำรปฏิบัติ (DMS Best Practice) : 

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

 กำรระบำดของ COVID-19 ในปัจจุบันส่งผลต่อระบบสำธำรณสุข 

ของประเทศ เน่ืองจำกกำรกลำยพนัธ์ุของเชือ้ไวรสัท�ำให้มจี�ำนวนผู้ตดิเชือ้เพิม่สงูขึน้ 

ส่งผลต่อกำรดแูลรักษำผู้ป่วยเน่ืองจำกทรพัยำกรมไีม่เพยีงพอ บคุลำกรมจี�ำนวนจ�ำกัด 

จำกกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์พบว่ำผู้ติดเชื้อที่ ไม่มีอำกำร/มีอำกำรไม่มำก 

ต้องกำรเข้ำรบักำรรกัษำในโรงพยำบำลเป็นจ�ำนวนมำก ท�ำให้ผู้ตดิเชือ้ทีม่อีำกำร

รุนแรง/ผู้ติดเชื้อวิกฤตที่จ�ำเป็นต้องรักษำในโรงพยำบำลไม่สำมำรถเข้ำถึง 

กำรรักษำได้ กรมกำรแพทย์ ได้ตระหนัก และด�ำเนินกำรแก้ ไขปัญหำโรค 

COVID-19 ตำมภำรกิจ โดยด�ำเนินกำรร่วมกับภำคีเครือข่ำย อำทิ กรมต่ำง ๆ 

ในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข รำชวิทยำลัย สมำคมวิชำชีพ มหำวิทยำลัย  

(UHosNet) เหล่ำทพั ภำคเอกชน ภำคประชำคม NGOs กองทนุหลกัประกันสขุภำพ 

โดยกรมกำรแพทย์ได้บรหิำรจัดกำรทรพัยำกรบุคคลทีม่อียูอ่ย่ำงจัดได้อย่ำงรวดเร็ว 

โดยระดมสรรพก�ำลังเพื่อแก้ไขปัญหำ COVID-19 โดยเป้ำหมำยประเทศไทย 

ต้องผ่ำนพ้นวกิฤตน้ีิ ไปให้ได้ ภำยใต้แนวคดิ “Thailand Team Co-Creation”  

ท่ำมกลำงควำมกังวล ควำมสบัสน ควำมกลวั ของประชำชน และภำระงำนทีเ่พิม่ขึน้ 

ควำมเสี่ยง และควำมเครียดของบุคลำกรทุกคน กรมกำรแพทย์เน้นให้บุคลำกร

ทุกคน ยึดถือ 3 ส คือ สติ สื่อสำร สำมัคคี ให้นึกถึงผู้ป่วยและประชำชนเป็นหลัก

เชื่อมั่นในศักยภำพที่มีอยู่ บุคลำกรกรมกำรแพทย์มีควำมเชี่ยวชำญเฉพำะทำง 

ที่หลำกหลำย เมื่อเกิดสถำนกำรณ์ที่จะต้องระดมก�ำลังมำแก้ไขปัญหำเร่งด่วน 

ของประเทศก็สำมำรถบริหำรจัดกำรก�ำลังคน เพื่อด�ำเนินกำรแก้ ไขปัญหำ 

หรืออุบัติใหม่ได ้อย่ำงรวดเร็วทันเวลำ ได้แก่ ศูนย์บริหำรจัดกำรเตียง 

เพือ่ประชำชน 1668 ศนูย์แรกรบัและส่งต่อนิมบิตุร โรงพยำบำลสนำมส่วนขยำย 

6+1 กรมกำรแพทย์ ณ สถำบันบ�ำบัดรักษำและฟื้นฟูผู้ติดยำเสพติดแห่งชำติ 

บรมรำชชนนี บ้ำนวิทยำศำสตร์สิรินธรเพื่อคนพิกำร โรงพยำบำลสนำม 

ธัญญำรกัษ์สงขลำ โรงพยำบำลสนำมธัญญำรักษ์ปัตตำนี Hospitel : โรงแรมนำรำยณ์ 

โรงแรมชฎำ โรงแรมใบหยก ศูนย์ฉีดวัคซีนกลำงบำงซื่อ และโควิตำรำม  

(พระสงฆ์)
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กำรสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ

 กรมกำรแพทย์ ได้รบักำรรบัรองจำกองค์กำรอนำมยัโลกในกำรจัดต้ัง

ทีมปฏิบัติงำนฉุกเฉินทำงกำรแพทย์ระดับตติยภูมิ (Medical Emergency 

Response Team: MERT) เป็นกำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อรองรับ

สถำนกำรณ์ฉกุเฉนิทัง้กรณีโรคอบัุติใหม่ (กำรระบำดของโรคตดิเชือ้โคโรนำไวรัส 

2019) และกรณีฉกุเฉนิอืน่ ๆ ตำมมำตรฐำนของ WHO โดยเป็นควำมร่วมมอื

ของทุกภำคส ่วนในประเทศไทยเรียกว ่ำ “THAILAND EMT”  

ซึ่งประเทศไทยสำมำรถให้ควำมช่วยเหลือประเทศต่ำง ๆ ที่ต้องกำร 

เม่ือเกิดภำวะฉกุเฉนิ อำท ิกำรเกิดแผ่นดนิไหวในประเทศเนปำล เขือ่นแตก

ที่สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว เป็นต้น ในสถำนกำรณ์ 

กำรระบำดของ COVID-19 กรมกำรแพทย์ โดยกำรด�ำเนินกำรของ  

Thailand Emergency Medical Team (Thailand EMT) ได้จัดท�ำรูปแบบ

โรงพยำบำลสนำมแห่งแรกทีส่มทุรสำคร ทัง้น้ี TICA: Global Partnership 

for Development กรมควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ กระทรวงกำร 

ต่ำงประเทศ ขอควำมร่วมมือมำยังกรมกำรแพทย์ ในกำรเป็นศูนย์กลำง 

กำรช่วยเหลือประเทศต่ำง ๆ โดยกรมกำรแพทย์ ให้ควำมช่วยเหลือ 

ในด้ำนกำรวนิิจฉยั ดูแลรกัษำ ร่วมกับสมำคมอรุเวชช์ ในกำรให้องค์ควำมรู้

กับประเทศในแถบลุ ่มแม่น�้ำโขง และท�ำควำมร่วมมือกับสถำนทูต 

ของประเทศต่ำง ๆ ในประเทศไทย อำทิ กำรสอนแพทย์ประเทศเปรู  

กำรสอนคนไทยในอยีปิต์ จีน เกำหลี ประมำณ 20 ประเทศ นอกจำกน้ี 

กรมกำรแพทย์ สนับสนุนกำรสอนและร่วมปรึกษำหำรือแพทย ์

ในประเทศพม่ำ ลำว เขมร เพื่อให้มีแนวทำงกำรวินิจฉัย ดูแลรักษำ

เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับกำรดูแลอย่ำงมีประสิทธิภำ

 พกรมกำรแพทย์ มีโครงกำรพัฒนำเครือข่ำยกำรถ่ำยทอดองค์

ควำมรู ้ด ้ำนโรคมะเร็ง โดยควำมร่วมมือกับหน่วยงำนสำธำรณสุข 

แขวงสะหวันนะเขต ประเทศสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว  

เพื่อร ่วมกันพัฒนำองค์ควำมรู ้ ในกำรป้องกัน คัดกรองโรคมะเร็ง  

ก่อให้เกิดเป็นเครือข่ำยที่ยั่งยืน เพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชน  

โดยผ่ำนกระบวนกำรสอนสำธิตกำรตรวจคัดกรองมะเร็งปำกมดลูก 

และกำรตรวจเต้ำนมแก่บุคลำกรสำธำรณสุข ฝึกปฏิบัติให้กับสตรีกลุ่ม

เป้ำหมำยในกำรตรวจคดักรองมะเร็งเต้ำนมด้วยตนเอง และกำรให้ควำมรู้

เบื้องต้นในเรื่องมะเร็งปำกมดลูก
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กำรด�ำเนินงำนในอนำคต

 กรมกำรแพทย์ให้ควำมส�ำคญักำรพฒันำศกัยภำพทรพัยำกรบคุคล โดยจัดท�ำแผนระยะสัน้ ระยะยำว มุง่เน้นกำรเรยีนรู้ตลอดชวีติ ให้ทนัสถำนกำรณ์

ที่เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วโดยด�ำเนินกำรควบคู่กันทั้งเร่ืองพัฒนำระบบงำน และพัฒนำศักยภำพบุคลำกร มุ่งสู่เป้ำหมำย และในอนำคต จะปรับเป็น  

Open Platform DMS ดังนี้ 1) ปี 2564 Re-Design Job 2) ปี 2565 ก้ำวสู่กำรเป็น HR Digital อย่ำงเต็มรูปแบบ 3) ปี 2567 เชื่อมโยงข้อมูลบุคลำกร

จำกทุกระบบ ได้แก่ ระบบฐำนข้อมูลบุคลำกรกรมกำรแพทย์ (DPIS) ระบบฐำนข้อมูลบุคคลำกรกระทรวงสำธำรณสุข (HROPS) และ ระบบฐำนข้อมูล

บุคลำกรของหน่วยงำน (HRIS) เขำ้ด้วยกัน ส�ำหรับกำรพัฒนำบุคลำกร ต้องสื่อสำรสรำ้งควำมผูกพัน และปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ (Reset Mindset)  

ด้วยวิธีกำรเปิดใจในทุกหลักสูตรพัฒนำของกรม มุ ่งส่งเสริมสนับสนุนพัฒนำให้บุคลำกรมีทักษะด้ำนดิจิทัล กำรวิจัย นวัตกรรม ภำวะผู ้น�ำ  

และมีกำรสื่อสำรที่ดี ท�ำให้เป็นองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้

 ดังน้ัน กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล จึงเป็นหัวใจหลักของกรมกำรแพทย์ที่ขับเคลื่อนควำมส�ำเร็จขององค์กำรอย่ำงเป็นระบบและยั่งยืน  

ตำมควำมต้องกำร “คนดี คนเก่ง มคีวำมสุข” สูค่วำมส�ำเรจ็ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบคุคล ใน 5 มติ ิคอื 1) ควำมสอดคล้องเชงิยทุธศำสตร์ 2) ประสทิธิภำพ

ของกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 3) ประสิทธิผลของกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 4) ควำมพร้อมรับผิดด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 5) คุณภำพชีวิต 

และควำมสมดุลของชีวิตกำรท�ำงำน ภำยใต้นโยบำยปฏิรูปกรมกำรแพทย์ 4 ด้ำน (DMS Reforms) ในด้ำน HR Transformative เป็นส�ำคัญ
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