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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

รำงวัลคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (Public Sector Management Quality Award) 
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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

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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 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 6



หมวด 6 ด้านกระบวนการคณุภาพและนวตักรรม
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 เศรษฐกิจฐำนรำกมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภำยในปี 2565

 1) พัฒนำระบบกลไกกำรมีส่วนร่วมและกำรเรียนรู้กำรพึ่งตนเอง

 2) พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรชุมชนให้พึ่งตนเองได้

 3) สร้ำงระบบกลไกและกิจกรรมทำงเศรษฐกิจฐำนรำกให้มั่นคงตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

 4) พัฒนำองค์กรให้มีขีดสมรรถนะ และบุคลำกรมีอุดมกำรณ์ในงำนพัฒนำชุมชนและเชี่ยวชำญกำรท�ำงำนเชิงบูรณำกำร

 ยืนเคียงข้ำงประชำชน ช่วยเขำเพื่อให้เขำช่วยตนเองได้

 ABCDEF S&P

 A – Appreciation (ชื่นชม)

 B – Bravery (กล้ำหำญ)

 C – Creativity (สร้ำงสรรค์)

 D – Discovery (ใฝ่รู้)

 E – Empathy (เข้ำใจ)

 F – Facilitation (เอื้ออ�ำนวย)

 S – Simplify (คิดให้ง่ำย)

 P – Practical (สำมำรถท�ำได้จริง)

กรมการพัฒนาชมุชน

พันธกิจ

ค่ำนิยม

 กรมกำรพัฒนำชุมชน มีภำรกิจส�ำคัญในกำรส่งเสริมกระบวนกำรเรียนรู้ 

และกำรมีส่วนร่วมของประชำชน ส่งเสริมและพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกให้มีควำมมั่นคง 

และมีเสถียรภำพ เพื่อให้เป็นชุมชนเข้มแข็ง โดยมีผู้น�ำชุมชน อำสำสมัคร กลุ่ม/องค์กร 

เครือข่ำย และประชำรัฐ เป็นกลไกกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรชุมชนและเศรษฐกิจ

ฐำนรำกอย่ำงเป็นระบบ และมปีระสทิธิภำพ ในกำรขบัเคลือ่นงำน กรมฯ ได้อำศยัศกัยภำพ

ควำมได้เปรียบด้ำนพันธกิจ ด้ำนปฏิบัติกำร ด้ำนบุคลำกรและประชำชนด้วยกำรยึดหลัก

ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง เป ็นกลไกขับเคลื่อนแนวทำงกำรพัฒนำที่ยั่งยืน  

ให้เกดิควำมสอดคล้องกบันโยบำยรัฐบำลมีประสบกำรณ์พัฒนำชุมชน อำสำสมัคร องค์กร

และเครือข่ำยที่เข้มแข็งอย่ำงต่อเน่ืองกว่ำ 300,000 คน ศักยภำพบุคลำกรปฏิบัติงำน

กระจำยครอบคลมุทกุพืน้ทีแ่ละเสมอืนเป็น เพือ่นคูค่ดิมติรแท้ของประชำชน เพรำะมภีำพลกัษณ์

ที่ดีต่อสังคม ประชำชนมีควำมเชื่อมั่นไว้วำงใจ

 กรมกำรพัฒนำชุมชน ท�ำงำนด้วยหลักกำร “เดินไปหำประชำชน ใช้ชีวิตอยู่ท่ำมกลำงประชำชน เรียนรู้จำกประชำชน ท�ำงำนและวำงแผน

ร่วมกับประชำชน เริ่มงำนจำกสิ่งที่ประชำชนรู ้ สร้ำงงำนจำกสิ่งที่ประชำชนมี สอนโดยแสดงให้ดู ให้ประชำชนเรียนรู้จำกกำรท�ำงำน”  

สะท้อนให้เห็นควำมส�ำคัญของกำรยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำงที่น�ำมำใช้ ในกำรท�ำงำนทุกขั้นตอน เพื่อวิเครำะห์ควำมต้องกำรและออกแบบระบบงำน

วิสัยทัศน์
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กำรออกแบบกระบวนกำรที่ตอบโจทย์องค์กร 

 กรมกำรพฒันำชมุชน ได้ก�ำหนดกระบวนกำรท�ำงำนทีส่�ำคญัเพือ่สร้ำงคณุค่ำ

ให้แก่ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและค�ำนึงถึงประสิทธิผลของผลผลิต 

กำรบรกิำรและกระบวนกำรท�ำงำนให้เกิดผลสมัฤทธ์ิตำมเป้ำหมำยขององค์กร

โดยมวีสิยัทศัน์ คอื “เศรษฐกิจฐำนรำกมัน่คง และชมุชนพึง่ตนเองได้ ภำยในปี 2565” 

เพื่อมุ่งสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชนในทุกระดับอย่ำงยั่งยืน โดยได้น�ำข้อมูล

ผลกำรด�ำเนินงำนที่ผ่ำนมำผนวกกับข้อมูลสำรสนเทศด้ำนควำมต้องกำรของ

ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจำกเวทีกำรจัดกิจกรรม/โครงกำรต่ำง ๆ 

(Voice of Customer : VOC) น�ำเข้ำสู่เวทีคณะท�ำงำนพัฒนำคุณภำพ 

กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อปรับปรุงเกณฑ์กำรจัดท�ำ 

ข้อก�ำหนดที่ส�ำคัญที่จะท�ำให ้กระบวนกำรท�ำงำน ให ้เกิดควำมคุ ้มค ่ำ 

มีประสิทธิภำพสูงสุด โดยน�ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำเป็นเคร่ืองมือช่วย 

ในกำรออกแบบและสนับสนุนกำรท�ำงำน และเพื่อให ้เกิดควำมมั่นใจ 

ว่ำข้อก�ำหนดที่ส�ำคัญของผลผลิต กำรบริกำรและกระบวนกำรท�ำงำนเป็นไป 

ตำมทีก่�ำหนดไว้ และสือ่สำรให้บุคลำกร ได้ยดึถือปฏิบตัติำมคูม่อืกำรปฏิบตังิำน

ทุกคร้ัง และถอดบทเรียนหลังกำรปฏิบัติเพื่อประเมินผลกำรด�ำเนินงำน 

โดยเปรียบเทียบผล กับข้อก�ำหนดที่ส�ำคัญ และตัวชี้วัดที่ก�ำหนด ในคู่มือ 

กำรปฏิบัติงำน มีกระบวนกำรท�ำงำน ที่ส�ำคัญ 7 กระบวนกำร ได้แก่  

1) กระบวนกำรรวมกลุม่องค์กร เครอืข่ำย 2) กระบวนกำรศกึษำวจัิยเพือ่พฒันำ

ชุมชน 3) กระบวนกำรลงทะเบียนผู้ประกอบกำรชุมชน 4) กระบวนกำรพัฒนำ

ผลิตภัณฑ์ชุมชน 5) กระบวนกำรส่งเสริมช่องทำงกำรตลำด 6) กระบวนกำร

จัดหำเงินกองทุน 7) กระบวนกำรส่งเสริมกำรออม กระบวนกำรสนับสนุน 

ที่ส�ำคัญ จ�ำนวน 4 กระบวนกำร ได้แก่ 1) กระบวนกำรพัฒนำบุคลำกร  

2) กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 3)กระบวนกำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศ  

4) กระบวนกำรสื่อสำรและประชำสัมพันธ์

เริ่มจำก 1) ระดับบุคคล ครัวเรือน โดยกำรสร้ำงสัมมำชีพชุมชน 

เพื่อให ้คนในชุมชนได้รับกำรพัฒนำอำชีพ ตำมหลักปรัชญำ 

ของเศรษฐกิจพอเพยีง โดยมเีป้ำหมำยให้ครวัเรอืน มอีำชพี และรำยได้ 

ทีม่ัน่คง 2) ระดบักลุ่ม ขบัเคลือ่นโครงกำร หน่ึงต�ำบล หน่ึงผลติภัณฑ์ 

(OTOP) เพื่อให้ครัวเรือนสัมมำชีพได้รับกำรพัฒนำจนมีศักยภำพ 

ในกำรพฒันำเข้ำสูก่ำรลงทะเบยีนเป็นผู้ผลติ ผู้ประกอบกำร OTOP 

3) ระดบัเครือข่ำย เป็นวสิำหกิจเพือ่สงัคม (Social Enterprise : SE) 

ด�ำเนินกำรภำยใต้กำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกและประชำรัฐ  

เพิม่ศกัยภำพชมุชนในกำรสร้ำงธุรกิจชมุชน บูรณำกำรภำคสีนับสนุนชมุชน 

มีกำรจัดท�ำบันทึกข้อตกลง (Memorandum of Understanding : 

MOU) จ�ำนวน 37 ฉบับ 88 หน่วยงำน กรมกำรพัฒนำชุมชน 

จึงได้ก�ำหนดวำระที่ ใช้เป็นกรอบแนวทำงในกำรขับเคลื่อนงำน 

ให้บรรลเุป้ำหมำยวสิยัทศัน์ คอื “เศรษฐกิจฐำนรำกมัน่คงและชมุชน

พึ่งตนเองได้ ภำยในปี 2565” 
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กำรควบคุม ก�ำกับ ติดตำม นั้นส�ำคัญ

 เพื่อให้มั่นใจว่ำกระบวนกำรท�ำงำนส�ำคัญมีคุณภำพและเกิดผลลัพธ์ตำมที่คำดหวัง จึงได้มีระบบในกำรก�ำกับ ติดตำม ผ่ำนกลไก กำรประชุมของผู้บริหำร  

ผู้ตรวจรำชกำรกรม กำรประชุมติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนตัวชี้วัด และติดตำมผ่ำนระบบบริหำรงบประมำณและบริหำรกิจกรรม/โครงกำร Budget and Project 

Management : BPM ควบคู่กับระบบ GFMIS และควำมรวดเร็วของเทคโนโลยี เช่น ระบบไลน์กลุ่ม ระบบ Vide o Conference ระบบ Zoom Cloud Meetings 

เพื่อให้เกิดควำมคล่องตัวและน�ำผลที่ได้มำเข้ำสู่เวทีของคณะท�ำงำนพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐของกรมฯ ได้เรียนรู้ร่วมกัน และทบทวนไปปรับปรุง 

ข้อก�ำหนด ตัวชี้วัด และกระบวนกำรท�ำงำนเพื่อน�ำส่งบริกำรให้กับผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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กำรออกแบบกระบวนกำรที่ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร

 จำกสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนำ 2019 (COVID - 19) 

ซึง่เชือ้ไวรสัดงักล่ำวได้แพร่กระจำยไปทัว่โลก รวมทัง้ประเทศไทยส่งผลให้เศรษฐกิจ

ต้องชะงัก สถำนกำรณ์ดงักล่ำวนอกจำกจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อชวีติควำมเป็นอยู่

ของประชำชน จำกสถำนกำรณ์ดงักล่ำว ส่งผลต่อกำรประกอบอำชพีของประชำชน 

ในระดับฐำนรำก ผู้ผลิต ผู้ประกอบกำร OTOP มีช่องทำงกำรจ�ำหน่ำยลดลง  

ดงัน้ัน เพือ่ให้ผลติภัณฑ์ OTOP และประชำชนในชมุชน มช่ีองทำงกำรตลำดเพิม่ขึน้ 

โดยเฉพำะกำรตลำดออนไลน์ที่ตอบโจทย์ของผู้บริโภค จึงจ�ำเป็นต้องสร้ำง 

และพัฒนำนักกำรตลำดรุ่นใหม่ (OTOP) ควบคู่ไปกับกำรปรับปรุงกระบวนกำร

พัฒนำช่องทำงกำรตลำดของผลิตภัณฑ์ OTOP เพิ่มมำกขึ้น ได้แก่ กำรจ�ำหน่ำย

สินค้ำ OTOP Online ซึ่งเพิ่มโอกำสทำงกำรตลำด และเพิ่มขีดควำมสำมำรถ 

ในกำรแข่งขันแก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบกำร OTOP โดยด�ำเนินกำรผ่ำน Website 

และแอปพลิเคชัน เพื่อจ�ำหน่ำยสินค้ำ OTOP ทำง Online และได้ส่งเสริม  

“กำรสืบสำน อนุรักษ์ศิลป์ผ้ำถ่ินไทย ด�ำรงไว้ ในแผ่นดิน” โดยด�ำเนินกำร 

ลงนำมบันทึกข้อตกลงว่ำด้วยกำรประสำนควำมร่วมมือ (Memorandum  

of Understanding : MOU) และได้กระจำยควำมร่วมมือกับจังหวัด 76 จังหวัด 

กรุงเทพมหำนคร กำรประปำส่วนภูมภิำค และกำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำค และคณะรฐัมนตรี

ได้มีมติ เมื่อวันที่ 9 มิถุนำยน 2563 เห็นชอบตำมที่กรมกำรพัฒนำชุมชน  

กระทรวงมหำดไทยเสนอเรือ่ง มำตรกำรส่งเสรมิและสนับสนุนกำรใช้และสวมใส่

ผ้ำไทย เพื่อให้ผ้ำไทยในพื้นถิ่นได้รับกำรดูแลสืบทอดให้เป็นมรดกทำงวัฒนธรรม 

และเสริมสร้ำงรำยได้ ให้แก่ประชำชนผู้มีอำชีพเก่ียวข้องด้ำนกำรทอผ้ำ  

โดยมวีตัถุประสงค์เพือ่กระตุน้ให้เกิด กำรสบืสำนภูมปัิญญำกำรพฒันำและยกระดบั

ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีมำตรฐำนสูงขึ้น สร้ำงคุณค่ำมรดกทำงวัฒนธรรม  

พฒันำศกัยภำพผู้ผลติ ผู้ประกอบกำร OTOP ส่งเสริมให้เกิดกำรสร้ำงภำพลกัษณ์ทีด่ี

ต่อองค์กรและผู้สวมใส่ เพิม่ช่องทำงกำรตลำดของผลติภัณฑ์ โดยมยีอดจ�ำหน่ำย

ผลิตภัณฑ์ผ้ำไทย รวมทั้งสิ้น 25,815,029,042 บำท ผู้ ได้รับผลประโยชน์  

384,028 รำย
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 กรมกำรพัฒนำชุมชนได ้พัฒนำระบบ

สำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรขับเคลื่อนงำนกองทุน

พัฒนำบทบำทสตรี ด้วยกำรพัฒนำระบบโปรแกรม

จัดกำรทะเบยีนลกูหน้ี หรอื โปรแกรม Smart Account 

Receivable Application : SARA เพือ่ใช้เป็นเคร่ืองมอื

ในกำรบริหำรจัดกำรทะเบยีนลกูหน้ี ด้ำนกำรสมคัรสมำชกิ

กำรลงทะเบียนโครงกำรเพื่อขอสนับสนุนเงินกู้ยืม  

ผ่ำนเวบ็ไซต์กองทนุพฒันำบทบำทสตรี และกำรรบัช�ำระ

ผ่ำนช่องทำง Bill-Payment ผ่ำนตู ้ATM ของธนำคำร

กรุงไทย ธนำคำรออมสิน และธนำคำรเพื่อกำรเกษตร

และสหกรณ์กำรเกษตร เพื่ออ�ำนวยควำมสะดวก  

ลดขั้นตอน และตอบสนองควำมต้องกำรของสมำชิก

กองทุน ท�ำให้มีสมำชิกกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี 

สำมำรถเข้ำถึงแหล่งทนุเพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปัจจุบัน

มีสมำชิกกองทุนกว่ำ 14,230,892 คน สนับสนุน

โครงกำรเงินทุนหมุนเวียน จ�ำนวน 58,325 โครงกำร 

เป็นเงิน 7,542,036,963 บำท มีผู้ได้รบัผลประโยชน์กว่ำ 

5,832,500 คน

กำรเพิ่มประสิทธิภำพกระบวนกำรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

 กำรพัฒนำกระบวนกำรจัดเก็บข้อมูลควำมจ�ำเป็นพื้นฐำน หรือ จปฐ. 

ด้วยกำรน�ำระบบเทคโนโลยดีจิทิลัมำสนับสนุนและพฒันำกระบวนกำร ท�ำให้สำมำรถ

ลดขั้นตอน ลดระยะเวลำในกำรจัดเก็บข้อมูลควำมจ�ำเป็นพื้นฐำน ที่จำกเดิม 

ใช้เวลำ 180 วัน คงเหลือเพียง 120 วัน และกำรบูรณำกำรข้อมูลร่วมกับ

ส�ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชำติ และศูนย์เทคโนโลยี

อเิลก็ทรอนิกส์และคอมพวิเตอร์แห่งชำต ิบรูณำกำรฐำนข้อมลูกำรพฒันำระบบ

บริหำรจัดกำรข้อมูลกำรพัฒนำคนแบบชี้เป้ำ : TPMAP เพื่อก�ำหนดกลยุทธ ์

กำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน มุ่งยกระดับรำยได้ของครัวเรอืนยำกจน ให้มรีำยได้

เพิ่มขึ้น ด้วยกำรประกอบอำชีพที่เหมำะสมกับสภำพท้องถ่ิน และกำรพัฒนำ

คณุภำพชวีติในด้ำนอืน่ ๆ  ภำยใต้หลกัปรชัญำของเศรษฐกิจพอเพยีง และกำรแก้ปัญหำ

ได้อย่ำงรวดเร็ว ผ่ำนกระบวนกำรแก้ ไขปัญหำควำมยำกจน 4 ขั้นตอน  

คอื ชีเ้ป้ำชวีติ แผนทีช่วีติ บรหิำรจัดกำรชวีติ และดแูลชวีติ โดยเชือ่มโยงข้อมลู 

ร่วมกับ แพลตฟอร์ม TPMAP Logbook เพือ่ติดตำมสถำนกำรณ์และแก้ไขปัญหำ

ได้อย่ำงรวดเร็วเพื่อมุ่งยกระดับคุณภำพชีวิตใน 5 มิติ ได้แก่ ด้ำนสุขภำพ  

ด้ำนกำรศึกษำ ด้ำนรำยได้ ด้ำนควำมเป็นอยู่ และด้ำนกำรเข้ำถึงบริกำรของรัฐ 

และตดิตำมกำรแก้ปัญหำรำยครัวเรือน ข้อมลูจะถูกบนัทกึและตดิตำมผ่ำนระบบเดยีวกัน

บน TPMAP Logbook ท�ำให้กำรแก้ปัญหำมีควำมเป็นเอกภำพ ไม่ซ�้ำซ้อน  

อกีทัง้ยงัสำมำรถให้หน่วยงำนในส่วนกลำงหรือส่วนภูมภิำค และรัฐบำลสำมำรถ

ตดิตำมสถำนกำรณ์ปัญหำ และกำรแก้ปัญหำได้อย่ำงรวดเร็ว ตลอดจนสำมำรถ

ส่งต่อข้อมูลให้กับหน่วยงำนรำชกำร องค์กรเอกชน และภำคีกำรพัฒนำ 

ที่เก่ียวข้องมำใช้ข้อมูลให้เกิดประโยชน์ต่อประชำชน ซึ่งจำกกำรด�ำเนินงำน  

ส่งผลให้ได้รับกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำชน  

บูรณำกำรควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำคี สนับสนุนอุปกรณ์ ในกำรประกอบ

อำชีพเพื่อแก้ ไขปัญหำครัวเรือนยำกจน คิดเป็นมูลค่ำ 7,358,800 บำท  

โดยมีครัวเรือนยำกจนเป้ำหมำย จ�ำนวน 15,429 ครัวเรือน ได้รับกำรพัฒนำ

และมรีำยได้ผ่ำนเกณฑ์ จปฐ. แล้ว จ�ำนวน 15,040 ครัวเรือน คดิเป็นร้อยละ 97.47
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กำรบริหำรจัดกำรกระบวนกำรภำยใต้ภำวะวิกฤติ 

ปัจจัยควำมส�ำเร็จ

 จำกกำรที่ผู้บริหำรมีวิสัยทัศน์ เห็นควำมส�ำคัญและให้กำรสนับสนุนในกำรจัดท�ำแผนยุทธศำสตร์ ด้วยกระบวนกำรมีส่วนร่วมในทุกระดับ ส่งเสริม สนับสนุน 

และกระตุ้นให้เกิดนวตักรรมเพือ่สนับสนุนกำรปฏิบตัริำชกำร ใช้ระบบกลไกกำรสือ่สำรทีห่ลำกหลำย เพือ่สร้ำงกำรรบัรู ้ ท�ำให้บุคลำกรทกุระดบัมขีวญัก�ำลงัใจ และควำมมุง่มัน่ 

ในกำรปฏิบตังิำนให้มปีระสทิธิภำพ ตลอดจนน�ำระบบดิจิทลัเข้ำมำใช้ในกำรพฒันำกำรท�ำงำนเพือ่ให้สอดคล้อง และตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน ซึง่ปัจจัยทัง้หมด

ส่งผลให้กระบวนกำรพัฒนำชุมชนมีคุณภำพ ผลผลิตและบริกำรมีประสิทธิภำพ ส่งผลให้ประชำชนได้รับกำรพัฒนำที่เหมำะสมและสอดคล้องกับบริบทชุมชน

 จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 

(COVID - 19) กลำยเป็นโรคระบำดครั้งใหญ่ของโลก ส่งผลให้เศรษฐกิจ 

ของประเทศต่ำง ๆ รวมทัง้ประเทศไทยต้องชะงักงัน สนิค้ำอปุโภคบรโิภคได้รบัผลกระทบ

อย่ำงหนัก กรมกำรพัฒนำชุมชนจึงได้น้อมน�ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

สู่กำรปฏิบัติในระดับครัวเรือน โดยสนับสนุน ส่งเสริมให้มีกำรปลูกผักสวนครัว 

ทุกครัวเรือนทั่วประเทศ เพื่อสร้ำงควำมมั่นคงทำงอำหำรในระดับครอบครัว 

และชุมชน โดยเน้นกำรพึ่งตนเอง และสร้ำงควำมสำมัคคีของคนในชุมชน  

เพื่อให้รอดพ้นจำกวิกฤตในครั้งนี้ ภำยใต้กำรด�ำเนินงำน น้อมน�ำแนวพระรำชด�ำริ

ของสมเดจ็พระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเดจ็พระเทพรตันรำชสดุำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 

สู่แผนปฏิบัติกำร 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้ำงควำมมั่นคงทำงอำหำร  

และก�ำหนดเป็น Quick Win Project เพื่อแก้ ไขสถำนกำรณ์ด้ำนอำหำร  

โดยมีจุดควบคุมเพื่อให้เกิดควำมส�ำเร็จ คือ กำรก�ำหนดให้ผู ้น�ำต้องท�ำก่อน 

เพือ่เป็นแบบอย่ำงให้คนในชมุชน โดยได้ควำมร่วมมอื จำก ผู้ว่ำรำชกำรจังหวดั นำยอ�ำเภอ 

ผู้น�ำส่วนรำชกำร ผู้น�ำชุมชน ในกำรเป็นต้นแบบให้ประชำชน ซึ่งโครงกำรฯ น้ี  

ช่วยเหลือให้คนไทยลดรำยจ่ำยจำกกำรซื้อผักมำบริโภคในระดับครัวเรือน 

โดย 1 ครัวเรือนสำมำรถลดค่ำใช้จ่ำยได้ 50 บำทต่อวัน ถ้ำ 12 ล้ำนครัวเรือน 

จะลดรำยจ่ำยวันละ 600 ล้ำนบำท หรือประมำณ 200,000 ล้ำนบำทต่อปี  

ซึ่งสอดคล้องกับเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของสหประชำชำติ เป้ำหมำยที่ 2  

ขจัดควำมหิวโหย มคีรัวเรอืน ทีเ่ข้ำร่วมโครงกำรทัง้สิน้ จ�ำนวน 12,601,491 ครัวเรือน 

 เ กิดผลลัพธ ์  ชุมชนมีควำมมั่นคงทำงด ้ำนอำหำร มี ภูมิคุ ้ม กัน  

และสิ่งแวดล้อมที่น�ำไปสู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืน เกิดกำรลดรำยจ่ำยในครัวเรือน  

กำรปลกูพชืผักสวนครวั สูก่ำรขยำยผลพืน้ทีส่ำธำรณะสเีขยีว, ลดกำรใช้ถุงพลำสตกิ

และกำรประหยัดพลังงำน, เกิดศูนย์เรียนรู้เมล็ดพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ จ�ำนวน  

76 จังหวดั ๆ  ละ 1 แห่ง และกำรแลกเปลีย่นเรยีนรู/้กำรแบ่งปัน ผู้น�ำชมุชนสำมำรถ

พัฒนำชุมชนของตนเอง บูรณำกำรงำนและเป็นแกนหลักในกำรบริหำร 

จัดกำรชุมชนให้เข้มแข็งอย่ำงยั่งยืนได้ และในท่ำมกลำงวิกฤตกำรแพร่ระบำด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด - 19) ชุมชนมีผู้น�ำที่มีศักยภำพ  

สำมำรถบริหำรจัดกำรชุมชนให้มีควำมมั่นคงทำงด้ำนอำหำร มีภูมิคุ ้มกัน  

และมีกำรดูแลสิ่งแวดล้อมน�ำไปสู่กำรพัฒนำชุมชนที่ยั่งยืน
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 เมืองธรรมเกษตร เขตพัฒนำเศรษฐกิจพอเพียง เส้นทำงกำรค้ำสู่อำเซียน

 1) พัฒนำจังหวัดให้เป็นแหล่งผลิตสินค้ำเกษตรอินทรีย์ และสินค้ำเกษตรปลอดภัย และผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีคุณภำพ ได้มำตรฐำน สำมำรถเพิ่มรำยได้

    ให้เกษตรกรมำกยิ่งขึ้น

 2) พัฒนำศักยภำพของเกษตรกรให้สำมำรถพึ่งพำตนเองได้ด้วยหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

 3) พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อเสริมสร้ำงเศรษฐกิจ กำรค้ำ กำรลงทุน และกำรค้ำชำยแดนให้เติบโตอย่ำงต่อเนื่อง

 4) พัฒนำศักยภำพของประชำชน/ชุมชน/ผู้ประกอบกำร/วิสำหกิจชุมชน ให้มีควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน

 5) ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพในกำรอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ให้สำมำรถใช้ประโยชน์

    ได้อย่ำงสมดุลและยั่งยืน

 6) พัฒนำคน ชุมชน ให้มีควำมรู้ มีคุณธรรม และกำรจัดกำรภำครัฐให้มีคุณภำพ มั่นคง และทันสมัย

 ซื่อสัตย์ยึดมั่นในคุณธรรม/มุ่งผลสัมฤทธิ์และคุณภำพของงำน/ควำมรับผิดชอบมุ่งบริกำร/ท�ำงำนเป็นทีม/ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์

จงัหวดัอ�านาจเจรญิ

พันธกิจ

ค่ำนิยม

 ภำยใต้วิสัยทัศน์และพันธกิจหน้ำที่ของจังหวัด ในกำรน�ำภำรกิจ 

และนโยบำยของรฐับำลไปปฏิบตัใิห้เกิด ผลสมัฤทธ์ิ และตำมแนวทำงกำรบริหำร

กิจกำรบ้ำนเมอืงทีด่ ีเพิม่ประสทิธิภำพกำรท�ำงำนของทกุส่วนรำชกำร และให้ภำคเอกชน

เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนไปพร้อมกัน เพื่อสร้ำงควำมสำมัคคีช่วยกัน 

ขบัเคลือ่นแก้ไขปัญหำเก่ำสร้ำงสรรค์สิง่ใหม่ ถ่ำยทอดสูก่ำรพฒันำ มคีวำมมุง่มัน่

ให้เกิดผลส�ำเร็จ ด้วยกำรขับเคลื่อนปรับปรุง กระบวนงำน เพิ่มประสิทธิภำพ

ของหน่วยงำน พฒันำควำมเจริญให้พืน้ที ่และกำรมส่ีวนร่วมสร้ำงควำมพงึพอใจ

ให้กับประชำชน เน้นกำรบูรณำกำรด้ำนกำรรบัรู ้กำรให้ข้อมลูข่ำวสำร (Inform) 

ที่ถูกต้อง รวดเร็ว ร่วมคิด/ให้ควำมเห็น-ร่วมตัดสินใจ-ร่วมท�ำ ได้แก่ กำรรับฟัง

ควำมคิดเห็น (Consult) เก่ียวข้องร่วมปฏิบัติ (Involve) และควำมร่วมมือ 

(Collaborate) ร่วมเป็นเจ้ำของด้วยกำรเสริมอ�ำนำจภำคเีครือข่ำย (Empower) 

กำรขับเคลื่อนนโยบำยให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

ยุทธศำสตร์ภำค ประเทศ และโลก สร้ำงรูปแบบกำรพัฒนำจังหวัดสู่เมือง 

แห่งควำมสุข (Amnatcharoen Happiness Model) ปลอดขยะ ปลอดเหล้ำ 

ปลอดภัย และ เป็นเมืองสุขภำวะเข้มแข็ง ไปสู่กำรพัฒนำจังหวัดอย่ำงยั่งยืน 

ภำยใต้แนวคิด “อ�ำนำจเจริญ ต้องเจริญ” 

วิสัยทัศน์
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กำรออกแบบผลผลิต กำรบริกำร และกระบวนกำรเพื่อตอบโจทย์ควำมต้องกำรของประชำชน

 จังหวัดอ�ำนำจเจริญ ได้น�ำวิธีกำรจัดท�ำข้อก�ำหนดที่ส�ำคัญของผลผลิตและกำรบริกำร กระบวนกำรท�ำงำน และกระบวนกำรสนับสนุน  

ตำมหลักธรรมำภิบำล ก�ำหนดกลุ ่มผู ้ จัดท�ำข้อก�ำหนดและออกแบบกระบวนกำรที่ส�ำคัญ ตำมพันธกิจและประเด็นกำรพัฒนำ โดยน�ำเคร่ืองมือ  

SIPOC Model มำวิเครำะห์ 4 ด้ำน ได้แก่ 1) ปัจจัยภำยใน (Internal Factor) 2) ปัจจัยภำยนอก (External Factor) 3) ปัจจัยด้ำนควำมต้องกำร 

ควำมคำดหวังของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีควำมต้องกำรแตกต่ำงกัน 4) ปัจจัยด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ แล้วน�ำเอำผลกำรวิเครำะห์ 

มำจัดล�ำดับควำมส�ำคัญ พิจำรณำควำมคุ้มค่ำและกำรลดต้นทุน กำรบริหำรควำมเสี่ยง และผลกระทบทำงลบ ขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบัติงำน  

มำใช้ประกอบในกำรจัดท�ำข้อก�ำหนดของกระบวนกำร โดยกำรแปลงควำมต้องกำรที่ ได้และองค์ควำมรู้ต่ำง ๆ ให้เป็นข้อก�ำหนดที่ส�ำคัญของกระบวนกำร  

พร้อมกับก�ำหนดตัวชี้วัดกระบวนกำรตำมข้อก�ำหนดที่ส�ำคัญ
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 เพือ่ท�ำให้มัน่ใจว่ำข้อก�ำหนดน้ันมคีวำมถูกต้อง ชดัเจน 

และสำมำรถน�ำไปสูก่ำรออกแบบผลผลติบริกำร สำมำรถส่งมอบ

คุณค่ำ (ประโยชน์) ให้กับผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ได้อย่ำงเหมำะสม จงัหวดัอ�ำนำจเจริญ ได้ก�ำหนดวธีิกำรประเมนิ

ประสิทธิผล โดยกำร 1) ประเมินผลระหว่ำงปฏิบัติงำน  

เช ่น กำรจัดประชุมหำรือในลักษณะ Focus Group  

ประเมินกำรมีส่วนร่วมจำกกลุ่มเครือข่ำยภำคประชำชนอำสำ

เกษตรประจ�ำหมู่บ้ำน หมอดินอำสำ 2) ประเมินตำมคู่มือ

มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน เช่น ประเมินขั้นตอนกำรปฏิบัติ 

ของเกษตรกรตำมมำตรฐำนกำรผลิตสินค้ำเกษตรอินทรีย์  

3) ตรวจตดิตำมและประเมินผลของคณะกรรมกำรธรรมำภิบำล

จังหวัด และหน่วยงำนตรวจสอบภำยในจังหวัด 

 กระบวนกำรที่ส�ำคัญได้แก่กระบวนกำรพัฒนำกำรผลิตกำรแปรรูปผลผลิตกำรเกษตรเพื่อคุณค่ำ มูลค่ำข้ำวหอมมะลิ และเมืองอำหำรปลอดภัย  

กระบวนกำรพัฒนำจังหวัดสู่เมืองสมุนไพรคุณค่ำและเพิ่มค่ำที่เข้มแข็ง กระบวนกำรส่งเสริมข้ำวอินทรีย์วิถีอ�ำนำจเจริญ กระบวนกำรพัฒนำระบบ AMNAT-GIS 

กระบวนกำรอ�ำนำจเจริญ สู้ภัยโควิด-19 กระบวนกำรสนับสนุนได้แก่ กระบวนกำรบริหำรงบประมำณ กำรเงิน กำรคลัง และพัสดุ กระบวนกำรบริหำร 

ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและฐำนข้อมูล กระบวนกำรบริหำรยุทธศำสตร์
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 จังหวดัอ�ำนำจเจริญ มวีธีิกำรน�ำกระบวนกำร

ไปปฏิบตั ิโดยค�ำนึงถึงประสทิธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 

เพือ่ให้บรรลเุป้ำหมำยผลผลติตำมประเดน็กำรพฒันำ 

และยุทธศำสตร์ของจังหวัด และตำมมำตรฐำนกำร

ปฏิบัติงำนที่ก�ำหนดโดยกำรถ่ำยทอดกระบวนกำร

ท�ำงำนที่ส�ำคัญของจังหวัดไปสู ่ระดับหน่วยงำน  

และระดบับคุคล จัดท�ำข้อตกลงร่วมกันในกำรปฏิบตังิำน

โดยหัวหน้ำส่วนรำชกำรท�ำค�ำรับรองกำรปฏิบัติ

รำชกำรต่อผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด ระดับหน่วยงำน 

ให้บคุลำกรจัดท�ำตัวชีว้ดัรำยบคุคล และก�ำหนดตัวชีว้ดั

ภำพรวมกระบวนงำนควบคุม ก�ำกับ ดูแล ให้มีควำม

สอดคล้องไปในทศิทำงเดยีวกัน จัดระบบกำรควบคมุ

กระบวนกำรเพื่อสร้ำงพื้นฐำนของระบบกำรบริกำร

จัดกำรประจ�ำวันที่มีประสิทธิภำพ โดยจัดระบบ 

กำรควบคุมกระบวนงำนใน 3 ส่วน

กำรจัดกำรและกำรพัฒนำกระบวนกำรสู่ควำมเป็นเลิศ

 จังหวดัอ�ำนำจเจริญ ได้น�ำวธีิกำรปรับปรงุกระบวนงำน

ตำมวงจรของ  P-D-C-A โดยใช้แผนปฏิบัติงำนเป็นเครื่องมือ 

และน�ำข้อมลูจำกควำมต้องกำร ควำมคำดหวงัตำมกลุม่ผู้รับบริกำร 

เช่น จำกกำรจัดอบรมเกษตรกร กำรจัดประชมุหำรอืในลกัษณะ 

Focus Group กำรวิ เครำะห ์กระบวนงำนในป ัจจุบัน  

และกระบวนงำนที่ควรจะด�ำเนินกำรแต่ยังไม่ได้ด�ำเนินกำร 

วเิครำะห์ปัญหำ/อปุสรรคของแต่กระบวนงำน และก�ำหนดแผน

ในกำรปรับปรุงกระบวนกำร และเพื่อเป็นกำรลดควำมสูญเสีย

ด้ำนเวลำ และต้นทุน ติดตำมควำมก้ำวหน้ำและผลส�ำเร็จ 

ในกำรด�ำ เ นินงำนน�ำมำเปรียบเทียบกับค ่ำ เป ้ำหมำย 

และมำตรฐำน ทั้งในเชิง In-process, Output และ Outcome 

สนับสนุนควำมรู ้ทำงวิชำกำรด้ำนเทคโนโลยี ใหม่ ควำมรู้ 

ด้ำนกำรลดต้นทุนกำรผลิต ลดควำมสูญเสียด ้ำนเวลำ  

และต้นทนุ และน�ำเทคโนโลยมีำใช้ ในกำรปรับปรุงกระบวนงำน 

 ได้แก่ 1) กำรควบคุมก่อน (Pre-control) เช่น จัดท�ำเป็นคู่มือกำรปฏิบัติงำน น�ำคู่มือกระบวนกำรสร้ำงคุณค่ำเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องได้น�ำไปปฏิบัติ กำรก�ำกับ

ตดิตำมกำรปฏิบตัใิห้เป็นไปตำมมำตรฐำนและคูมื่อกำรปฏิบตังิำน 2) กำรควบคมุขณะเกิด (Con-current Control) เช่น กำรตรวจสอบควำมถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสำร 

หลักฐำนก่อนกำรอนุมัติ กำรวัดควำมพึงพอใจ ณ จุดบริกำร 3) กำรควบคุมตำมหลัง (Post - Control) และก�ำหนดตัวชี้วัดผลกำรด�ำเนินงำนทั้งภำยในและภำยนอก



25    หมวด 6 ด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม

นวัตกรรมที่โดดเด่น

กระบวนกำรส่งเสริมข้ำวอินทรีย์วิถีอ�ำนำจเจริญ

 กระบวนกำรต้นน�ำ้โดยกำรน�ำแผนทีพ่กัิดทำงภูมศิำสตร์ 

(Agri-map) มำใช้ในกำรคดัเลอืกพืน้ทีเ่พือ่ส่งเสรมิกำรปลกูพชื

ให้เหมำะสมกับสภำพพืน้ที ่ใช้ระบบ (GISTDA) แผนทีแ่สดง

จุดควำมร้อนในกำรจัดกำรดินเชิงพื้นที่ ไถกลบตอซังข้ำว  

และหว่ำนพชืปุย๋สด (ถ่ัวพร้ำ) ไม่เผำตอซงัข้ำวและเศษวสัดุเหลอืใช้

ทำงกำรเกษตร จัดตั้งแปลงพยำกรณ์เตือนกำรระบำดศัตรู

พชืทกุต�ำบล และรำยงำนผลกำรส�ำรวจผ่ำนระบบ Forecast 

เพือ่วำงแผนกำรผลติสำรชวีภัณฑ์และศตัรธูรรมชำตคิวบคมุ

ศัตรูพืช แจ้งเตือนกำรระบำดศัตรูพืชผ่ำนสื่อออนไลน์  

ให้เครือข่ำยเกษตรกรได้เฝ้ำระวัง กระบวนกำรกลำงน�้ำ 

เป็นกำรเพิม่มูลค่ำข้ำวอนิทรีย์ด้วยกำรแปรสภำพข้ำวโดยน�ำ

เทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบครบวงจร ผ่ำนกำรรับรอง

มำตรฐำน GMP และมำตรฐำนกำรแปรรปูผลติภัณฑ์อนิทรย์ี 

ตำมควำมต้องกำรของตลำดต่ำงประเทศ สร้ำงรำยได้รวม 

104 ล้ำนบำทต่อปี และยังมีกำรส่งเสริมกำรแปรรูปข้ำว

อินทรีย์เป็นผลิตภัณฑ์ต่ำง ๆ

ได้แก่ เส้นพำสต้ำ ข้ำวแต๋น ข้ำวเกรียบว่ำว ข้ำวกล้องผงชงดื่ม และผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอำงผสมสำรสกัด

จำกข้ำวอินทรีย์ กระบวนกลำงปลำยน�้ำ พัฒนำกำรตลำดข้ำวอินทรีย์ ร่วมกับ กลุ่มองค์กรเกษตรกร  

ภำคเอกชน ผลติข้ำวอนิทรีย์ทีห่ลำกหลำยตรงตำมควำมต้องกำรของตลำดในประเทศและต่ำงประเทศ เช่น 

สหรัฐอเมริกำ สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมัน อิตำลี ออสเตรเลีย แคนนำดำ สหภำพยุโรป แอฟริกำใต้ สิงคโปร์ 

ฮ่องกง และญี่ปุ่น เกิดตลำดข้ำวอินทรีย์ ในรูปแบบต่ำง ๆ ได้แก่ กำรบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ (MOU) 

กำรสร้ำง Plat Form สินค้ำเกษตรอินทรีย์อ�ำนำจเจริญ กำรใช้ระบบตลำดออนไลน์ ตลำดทำงตรง  

(Direct Marketing) ส่งออกต่ำงประเทศผ่ำนบริษัทส่งออกกำรจัดแสดงและจ�ำหน่ำยสินค้ำเกษตรอินทรีย์

ของหน่วยงำนภำครัฐ และเอกชน ส่งผลให้ผลิตภำพภำคเกษตรของจังหวัดอ�ำนำจเจริญสูงขึ้น มิติสุขภำพ  

59.23 ล้ำนบำท มติมิลูค่ำเพิม่ 256.59 ล้ำนบำท มติลิดต้นทนุ 181.77 ล้ำนบำท มลูค่ำรวม 497.59 ล้ำนบำทต่อปี 

แนวทำงกำรพัฒนำเกษตรอินทรีย์ ให้เกิดควำมยั่งยืน ด้วยกำรสร้ำงกำรตระหนักรู้ ในกระบวนกำรผลิต 

บริหำรจัดกำรดินและน�้ำ เชื่อมโยงฐำนข้อมูลสินค้ำเกษตรอินทรีย์ เพื่อวำงแผนกำรผลิตและกำรตลำด  

สร้ำงกำรยอมรับและควำมน่ำเชื่อถือ มำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ไทยในตลำดต่ำงประเทศ มีหน่วยงำน 

ในกำรบริหำรจัดกำรตลำดสินค้ำเกษตรอินทรีย์
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 เพื่อเป็นฐำนข้อมูลกลำงในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในกำรใช้งำนระบบกำรร้องเรียน และติดตั้งป้ำยประชำสัมพันธ์กำรใช้งำนระบบ 1,353 ป้ำย 

ในหมู่บ้ำน ชุมชน โรงเรียน วัด และสถำนที่รำชกำร และตู้เหลือง-ด�ำ ทุกหมู่บ้ำน รวม 607 ตู้ เพื่อใช้เป็นช่องทำงกำรเข้ำถึงระบบกำรร้องเรียน และกำรรำยงำน

เหตุกำรณ์ของชุดปฏิบัติกำรประจ�ำต�ำบลท�ำให้มีช่องทำงและข้อมูลน�ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำในแต่ละด้ำน ดังนี้ 

 ด้ำนกำรป้องกัน เป็นช่องทำงให้ประชำชนร้องเรียนผ่ำนทำงเว็บไซต ์ 

amnat-gis.com หรือสแกน QR CODE บนตู้เหลือง-ด�ำ หรือป้ำยประชำสัมพันธ์ 

เป็นช่องทำงร้องเรยีนทำงลบัได้ตลอด และใช้เป็นช่องทำงกำรรำยงำนผลกำรปฏิบตัิ

ของชุดปฏิบัติกำรประจ�ำต�ำบล ผ่ำนตู้เหลือง-ด�ำ อย่ำงน้อยสัปดำห์ละ 1 ครั้ง  

ท�ำให้จังหวัด/อ�ำเภอ ทรำบเหตุกำรณ์ ในพื้นที่ สำมำรถแก้ไขปัญหำได้ทันท่วงที 

จำกเดมิร้องเรียนผ่ำนศนูย์ด�ำรงธรรมจังหวดั/อ�ำเภอและส่งต่อตำมสำยงำน ใช้เวลำ

ประมำณ 5 วันท�ำกำร แต่กำรร้องเรียนผ่ำนระบบที่ผูกกับ Google Map  

ผู้บงัคบับญัชำสำมำรถสัง่กำร น�ำไปสูก่ำรแก้ไขปัญหำได้ทนัท ีท�ำให้ลดขัน้ตอน เวลำ 

และค่ำใช้จ่ำยของภำครำชกำรและประชำชน และสำมำรถน�ำข้อมูลสถำนะหมู่บ้ำน

ไปใช้ก�ำหนด แนวทำงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด เช่น กำรจัดกิจกรรม

เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง 9 ขั้นตอน ในหมู่บ้ำนสีแดง และโครงกำรปักกลด 

ของต�ำรวจภูธรจังหวัด ท�ำให้สถำนกำรณ์ปัญหำยำเสพติดเบำบำงลง 

 ด้ำนกำรปรำบปรำม ข้อมูลบุคคลผู้เก่ียวข้องกับยำเสพติด ประเภทผู้ค้ำ 

และข้อมูลจำกกำรร้องเรียนผู้ค้ำ ผู้บังคับบัญชำสำมำรถสั่งกำรให้ตรวจสอบ 

และแก้ไขปัญหำให้กับประชำชนได้อย่ำงรวดเร็วยิ่งขึ้น 

 ด้ำนกำรบ�ำบัดรักษำ ข้อมูลบุคคลผู้เกี่ยวข้องกับยำเสพติด ประเภทผู้เสพ 

ท�ำให้กำรค้นหำผู้เสพเข้ำรบักำรบ�ำบัดรกัษำได้ง่ำยยิง่ขึน้และน�ำผู้เสพเข้ำค่ำยปรับเปลีย่น

พฤตกิรรมเป็นไปตำมเป้ำหมำยทีก่�ำหนดในปี 2563 ค่ำยปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม 500 คน 

สถำนพยำบำล 405 คน และปี 2564 ค่ำยฯ 200 คน สถำนพยำบำล 338 คน  

จำกข้อมลูค่ำยฯ 1 รุ่น ๆ  ละ 100 คน ใช้งบประมำณ 660,000 บำท ผลกำรด�ำเนินกำร

ผู้ผ่ำนกำรบ�ำบดัมคีวำมคดิทีจ่ะเลกิเสพได้ ร้อยละ 81 และลดค่ำใช่จ่ำยที่ใช้ ในกำรเสพ

ปีละ 78,000 บำทต่อคน หรือประมำณ 7,800,000 บำทต่อรุ่น งบประมำณที่ใช้ไป

เมื่อเทียบกับค่ำใช้จ่ำยที่ลดได้ มีควำมคุ้มค่ำ ระบบ AMNAT-GIS จึงเป็นนวัตกรรม

ที่มีควำมแตกต่ำงจำกจังหวัดอื่น ๆ และมีควำมโดดเด่น ข้อมูลมีควำมเป็นกลำง  

มีควำมน่ำเชื่อถือ ยอมรับจำกทุกฝ่ำย เกิดกำรบูรณำกำรท�ำงำนร่วมกันควำมยั่งยืน 

ผู้ ใช้งำนส่งต่อกันได้ แม้มีกำรโยกย้ำย และประชำชนมีส่วนร่วมร้องเรียนทำงลับ 

ได้ตลอดเวลำ โดยสำมำรถผูกพิกัดใน Google Map ท�ำให้ระบบมีกำรใช้งำน 

อย่ำงต่อเนื่อง ผลกำรปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม สนองนโยบำยของรัฐบำล ยุทธศำสตร์

จังหวดัในด้ำนควำมมัน่คง กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ ยำเสพตดิ เพิม่ประสทิธิภำพ

ในกำรท�ำงำน ระบบ AMNAT-GIS จึงเป็นหัวใจส�ำคญัของกำรท�ำงำนด้ำนยำเสพตดิ

ของจังหวัด

กระบวนกำรพัฒนำระบบ AMNAT-GIS 
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 มีกำรด�ำเนินกำร 3 ด้ำน ได้แก่ 

 1) กระบวนกำรยับยั้งป้องกันโรค โดยออกประกำศ

มำตรกำรป้องกันควบคุมโรค สื่อสำรให้ประชำชนรับรู้และเข้ำใจ 

ผ่ำนเพจประชำสัมพันธ ์ จังหวัด Facebook Line group  

หอกระจำยข่ำว สถำนีวิทยุกระจำยเสียง รำยกำรผู้ว่ำรำชกำร 

พบประชำชน สร้ำงนวัตกรรมแบบฟอร์มรำยงำนตัวและกักตัว 

ผู้ที่เดินทำงมำจำกพื้นที่เสี่ยงต้องกักตัว 14 วัน และออกใบรับรอง

กำรกักตัวครบ 14 วัน ให้กับประชำชน จัดทีมเคลื่อนที่เร็วร่วมกัน

ทั้ง ต�ำรวจ ฝ่ำยปกครอง ท้องถิ่น สำธำรณสุข บังคับใช้กฎหมำย 

ผู้ที่ฝ่ำฝืนทันที และจัดซ้อมแผนเผชิญเหตุฝึกปฏิบัติที่เสมือนจริง  

เพือ่ให้ผู้เก่ียวข้องปฏิบตังิำนได้อย่ำงรวดเร็ว ผลลพัธ์ด้ำนกำรยบัยัง้

ป้องกันโรคท�ำให้ไม่มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเมื่อครบ 14 วัน ลดผลกระทบ

ด้ำนสำธำรณสุข เช่น อัตรำป่วย อัตรำตำย และกำรแพร่ระบำด

ของโรคลดต้นทนุกำรด�ำเนินกำรจำกกำรเปลีย่นรปูแบบของกำรสือ่สำร 

ไม่เกิดคลัสเตอร์ มำกกว่ำ 28 วันในพื้นที่ 

กระบวนกำรอ�ำนำจเจริญสู้ภัยโควิด-19 จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 

 2) กระบวนกำรด้ำนกำรรักษำ ให้ประชำชนจองคิว 

เพื่อเข้ำรับกำรรักษำ ผ่ำน Google Form กรอกจองคิวผ่ำนระบบ

ออนไลน์ เพื่อให้ศูนย์ประสำนงำนประเมินคนไข้ จัดล�ำดับคิว  

และแจ้งวนันัดหมำยเข้ำรับกำรรกัษำที่โรงพยำบำล ใช้ Line Group 

เพือ่กำรสือ่สำรกำรบรหิำรจัดกำรเตยีง และประเมินตดิตำมประเมนิ

อำกำร ผลลัพธ์คือลดกำรรอคิว กำรเสียเวลำ และกำรรอคอย  

ในกำรเดินทำงมำโรงพยำบำล ลดค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง เช่น  

ผู้ป่วยหรอืญำติเดินทำงมำจองควิที ่รพ. มค่ีำใช้จ่ำยครัง้ละประมำณ 

3,000 บำทต่อคนต่อครั้ง โดยมีกำรจองคิว 20 คนต่อวัน 13 วัน 

(วนัที ่1-13 ก.ค. 64) สำมำรถลดค่ำใช้จ่ำยของประชำชนได้ประมำณ 

780,000 บำท ลดกำรแพร่กระจำยโรค
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ปัจจัยควำมส�ำเร็จ

 3) กระบวนกำรเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกัน ใช้รูปแบบ 2 ล 1 ร คือ ล ที่ 1  

ลดค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงมำจองคิวฉีดวัคซีน ด้วยแอพพลิเคชั่น “อ�ำนำจพร้อม” 

ล ที่ 2 ลดขั้นตอนกำรฉีดวัคซีน จำก 7 ขั้น เหลือ 4 ขั้นตอน จำกควำมร่วมมือ 

จำกทกุภำคส่วน ด้วยกลไกของ พชอ. อ�ำนวยควำมสะดวกในกำรเดนิทำงมำรบัวคัซนี

ของประชำชน ส่งผลให้จังหวัดอ�ำนำจเจริญ มีจ�ำนวนประชำชนที่สมัครเข้ำรับ 

กำรฉดีวคัซนีด้วยกำรจองผ่ำนระบบ Whitelist เป็นอนัดับที ่1 ของเขตสขุภำพที ่10 

กำรบรหิำรจัดกำรวคัซนีฉดีได้ครบและทนัเวลำทกุสปัดำห์มกีำรปรับใช้ห้องประชมุ

พทุธอทุยำนให้บรกิำรประชำชนได้มำกกว่ำ 3,000 คน สถำนทีจ่อดรถรองรับเพยีงพอ 

บันทึกข้อมูลได้ทันเวลำ (One Stop Service Real Time) กำรพัฒนำกระบวนกำร

ให้เกิดควำมยั่งยืนมำจำกกำรมีคณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัดที่เข ้มแข็ง  

มกีำรออกประกำศทีช่ดัเจนมกีำรบรูณำกำรร่วมกันของทกุภำคส่วน เน้นกำรสือ่สำร

ประชำสัมพันธ์ผ่ำนทุกช่องทำง เพื่อให้ประชำชนจังหวัดอ�ำนำจเจริญมีควำมรอบรู้

ด้ำนสุขภำพ สำมำรถดูแลตนเองได้ และมีสุขภำพอนำมัยที่ดี

 1) กำรมวีสิยัทศัน์ของผู้บริหำรมกีำรก�ำหนดทศิทำงกำรท�ำงำนเพือ่ให้บุคลำกร

ปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิผลและให้ควำมส�ำคัญกับสำรสนเทศที่ ได้รับจำก 

กำรผู้รบับรกิำรและผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยี เปิดรบัฟังควำมคดิเห็นในหลำกหลำยช่องทำง

 2) กำรออกแบบกระบวนงำนที่เชื่อมโยงทั้งจำกต้นน�้ำและปลำยน�้ำ  

จำกข้อมลูควำมต้องกำรของผู้รบับรกิำร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี และสร้ำงมำตรฐำน

กำรบริหำรกระบวนกำรปฏิบัติงำนที่น�ำไปสู ่กำรปฏิบัติได้ด้วยควำมคล่องตัว  

ลดควำมซ�ำ้ซ้อน ลดต้นทนุทัง้ด้ำนงบประมำณ และเวลำรอคอย สร้ำงควำมพงึพอใจ

ให้กับผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 3) กำรน�ำกระบวนกำรไปปฏิบัติ โดยกำรถ่ำยทอดกระบวนกำรท�ำงำน 

สู่ระดับหน่วยงำน และระดับบุคคล ให้มีควำมสอดคล้องไปในทิศทำงเดียวกัน 

สำมำรถส่งมอบผลผลติ กำรบรกิำรสูก่ลุม่ผู้รบับริกำร/กลุม่เป้ำหมำยได้อย่ำงทัว่ถึง 

ถูกต้อง เป็นธรรม

 4) ปรับกระบวนกำรเพื่อน�ำไปสู่ควำมคล่องตัว ควำมรวดเร็ว และควำมมี 

ประสิทธิผลด้วยกำรน�ำระบบเทคโนโลยีมำออกแบบและปรับปรุงกระบวนงำน  

เพื่อลดควำมซ�้ำซ้อน ให้บริกำรที่สะดวก ถูกต้อง รวดเร็ว ประหยัดค่ำใช้จ่ำย  

และพัฒนำส ่งเสริมอำชีพและให ้บริกำรประชำชนได ้สะดวกรวดเร็วขึ้น  

สร้ำงควำมมั่นคงในในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชนได้อย่ำงยั่งยืน

 5) กำรวเิครำะห์โครงสร้ำงต้นทนุและควำมคุม้ค่ำในกำรลงทนุ เพือ่ผลกัดัน

กำรใช้ทรัพยำกรต่ำง ๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตั้งแต่เร่ิมต้นกำรจัดกระบวนกำร 

จัดท�ำแผนงำนโครงกำร และกำรปรับเปลี่ยนเพื่อลดควำมเสียหำยและน�ำ 

งบประมำณ ไปด�ำเนินกำรโครงกำรอืน่ทีจ่�ำเป็นและมคีวำมส�ำคญั เป็นผลให้กำรใช้

งบประมำณเกิดควำมคุ ้มค ่ำ ประชำชนได ้ รับโอกำสในกำรใช ้ประโยชน์  

และสร้ำงคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น จำกกำรบริหำรงบประมำณภำครัฐ

 6) กำรท�ำงำนโดยเน้นประชำชนเป็นศูนย์กลำง และเน้นกระบวนกำร 

มีส่วนร่วมของประชำชนในกำรขับเคลื่อนนโยบำยไปสู่เป่ำหมำย เพื่อควำมส�ำเร็จ

ของงำน และประโยชน์สุขของประชำชน



ภาคผนวก



ภาคผนวก
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