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 มติคณะรัฐมนตรใีนการประชุมเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2548 เห็นชอบ
ให้นำการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมาใช้เป็นเครื่องมือผลักดัน
ให้การพัฒนาระบบราชการมีประสิทธิภาพและยั่งยืน และสำนักงาน ก.พ.ร. 
ได้ดำเนินการตามมตคิณะรฐัมนตรดีงักลา่วโดยสง่เสรมิใหส้ว่นราชการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการองค์การอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มจากการศึกษาและจัดทำเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และกำหนดเป็นตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการในปี พ.ศ. 2549 ต่อมาในปี พ.ศ. 2551 ได้ปรับปรุงเกณฑ์
ไปสู่เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Fundamental Level) 
และกำหนดให้ส่วนราชการนำไปใช้ในการพัฒนาองค์การปีละ 2 หมวด ระหว่างปี 
พ.ศ. 2552 – 2554 และเพื่อเป็นการยกระดับการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง จึงได้
กำหนดให้มีการตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน 
(Certified FL) แก่ส่วนราชการที่ดำเนินการพัฒนาองค์การตามเกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจดัการภาครฐัครบ 6 หมวด และเพือ่เปน็การเชดิชเูกยีรต ิและเป็นแรงจูงใจ
แก่หน่วยงานที่มุ่งมั่นพัฒนาองค์การสู่มาตรฐานสากล สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดให้มี
รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา 
 ดังนั้น หน่วยงานที่ได้รับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จึงเป็น
หน่วยงานที่สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการพัฒนาคุณภาพ
องค์การภาครัฐ สำนักงาน ก.พ.ร. จึงได้จัดทำหนังสือรางวัลคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ประจำปี พ.ศ. 2558 ขึ้น เพื่อให้ส่วนราชการสามารถนำไป
ศึกษาเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์การให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศต่อไป 
 

สำนักงาน ก.พ.ร. 
        
 

คำนำ
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ตราสญัลกัษณ ์
รางวลัคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั

สญัลกัษณ ์

รปูยอดเขาสงู มดีวงดาวเจดิจรสัอยูด่า้นบน ฉากหลงัเปน็ผนืธงโบกสะบดั 
 

องคป์ระกอบ 

ดวงดาวเปลง่ประกายสกุใส หมายถงึ ความสำเรจ็ จดุหมาย จดุสงูสดุ ความเปน็เลศิ 
ยอดเขาสงู          หมายถงึ หนทางยาวไกล ตอ้งมานะบากบัน่ ตอ้งกา้วเดนิ 
    ไปอย่างช้า ๆ ด้วยความระมัดระวัง และ 
    มัน่คง 
ผนืธงโบกสะบดั    หมายถงึ ความยนิดใีนความสำเรจ็ทีม่อบใหก้บัองคก์าร 
    ทีไ่ดร้บัรางวลั 

 

ความหมาย 

 เป็นรางวัลสูงสุดที่มอบให้กับหน่วยงานภาครัฐที่มีการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการได้ทัดเทียมมาตรฐานสากล ซึ่งได้มาด้วยความเพียรพยายาม 
ความอดทน หลอมรวมกับความตั้งใจจริงของทุกคนในองค์การ เพื่อนำพาองค์การ
ให้ก้าวสูค่วามเปน็เลศิ 
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 รางวลัคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั (Public Sector 
Management Quality Award) เปน็รางวลัทีม่อบใหก้บัหนว่ยงาน
ภาครฐัทีด่ำเนนิการพฒันาองคก์ารอยา่งตอ่เนือ่ง และมผีลการดำเนนิการ
ปรับปรุงองค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐอย่าง
โดดเด่น  
 การดำเนนิการทีผ่า่นมา สำนกังาน ก.พ.ร. ไดศ้กึษาและจดั
ทำเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 และส่งเสริมให้
ส่วนราชการดำเนินการพัฒนาองค์การตามเกณฑ์ดังกล่าวผ่านตัวชี้วัดตามคำรับรอง
การปฏบิตัริาชการของสว่นราชการในป ี พ.ศ. 2549 ตอ่มาในป ี พ.ศ. 2551 ได้
ปรับปรุงเกณฑ์ไปสู่ เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน 
(Fundamental Level) และกำหนดให้ส่วนราชการนำไปใช้ในการพัฒนาองค์การ
ปีละ 2 หมวด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 เพื่อให้การพัฒนาของส่วนราชการเป็นไป
อย่างคอ่ยเปน็คอ่ยไปและยัง่ยนื และเมือ่สว่นราชการดำเนนิการจนครบทัง้ 6 หมวด 
ในป ีพ.ศ. 2554 สำนกังาน ก.พ.ร. ไดด้ำเนนิการตรวจรบัรองคณุภาพการบรหิารจดัการ
ภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified FL) เพื่อติดตาม และตรวจสอบความพร้อมของ
สว่นราชการกอ่นทีจ่ะเขา้สูก่ารดำเนินการเกี่ยวกับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award) 
 ในปี พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดให้มีรางวัลคุณภาพ
การบรหิารจดัการภาครฐั รายหมวด เพือ่เปน็การเชดิชเูกยีรต ิสรา้งแรงจงูใจและสง่เสรมิ
ให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของส่วนราชการอย่างต่อเนื่อง 
และยกระดบัมาตรฐานใหเ้ทยีบเทา่สากล โดยไดก้ำหนดหลกัเกณฑ ์ แนวทาง และ
กลไกการบรหิารรางวลัดว้ยแนวคดิ “การปรบัปรงุทลีะขัน้” กลา่วคอื สว่นราชการใด
พัฒนาองค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน 
(Fundamental Level) ครบทุกหมวดแล้ว และผา่นการรบัรองคณุภาพการบรหิาร
จดัการภาครฐัระดบัพืน้ฐาน  (Certified Fundamental Level)  รวมทัง้สามารถ
ปรบัปรงุองคก์ารอยา่งตอ่เนือ่งจนมคีวามโดดเดน่ในหมวดใดหมวดหนึง่ จะสามารถขอรบั 
“รางวลัคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด” สำหรับในปี พ.ศ. 2558 
ได้เพิ่มรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับดีเด่น อีกประเภทรางวัล
เพื่อเป็นการพัฒนาไปสู่ “รางวัลคุณภาพการบรหิารจดัการภาครฐั” ตอ่ไปได ้ 
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การสมคัรขอรบัรางวลั 

สว่นราชการระดบักระทรวง เสนอขอรบัรางวลัในภาพรวมของกระทรวง 
ซึง่เปน็การประเมนิรวมทกุหนว่ยงานภายในกระทรวง 
ส่วนราชการระดับกรม เสนอขอรับรางวัลในภาพรวมของกรม ซึ่งเป็น 
การประเมนิรวมทกุหนว่ยงานภายในกรม 
ส่วนราชการระดับจังหวัด เสนอขอรับรางวัลในภาพรวมของจังหวดั 
ซึง่เปน็การประเมนิรวมทกุสว่นราชการประจำจงัหวดัทีเ่ปน็ราชการบรหิาร
สว่นภมูภิาค 
สถาบนัอดุมศกึษา เสนอขอรบัรางวลัในภาพรวมของสถาบนัอดุมศกึษา  
หนว่ยงานของรฐัประเภทอืน่ เชน่ องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ หนว่ยงาน
อสิระตามรฐัธรรมนญู เปน็ตน้ 

• 
 
• 
 
• 
 
 
• 
• 
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เกณฑก์ารใหค้ะแนนรางวลัฯรายหมวด 

เกณฑก์ารใหค้ะแนนรางวลัฯระดบัดเีดน่ 

ประเภทของรางวลัคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั

ทุกหมวดต้องได้คะแนนมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 25 ของเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปี พ.ศ. 2558 และต้องมีคะแนนรวม 
≥ 300 คะแนน 
สำหรับหมวดที่ขอรับรางวัลต้องได้คะแนนมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 
50 ของคะแนนประจำหมวด 
คะแนนของหมวดผลลพัธ ์ (หมวด 7) ทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัหมวดที่ขอรับ
รางวัลต้องได้คะแนนมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 30 ส่วนมิติอื่น ๆ 
ต้องได้คะแนนรายมิติมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 25  
 

ทุกหมวดต้องได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 40 ของเกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ ปี พ.ศ. 2558 และต้องมีคะแนนรวม 
400 คะแนนขึ้นไป 

• 
 
 
• 
 
• 
 

• 
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 1. ส่วนราชการดำเนินการพัฒนาปรับปรุงองค์การตามเกณฑ์คุณภาพ
การบรหิารจดัการภาครฐั 
 2. สว่นราชการตอ้งไดร้บัการรบัรองคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐัระดบั
พืน้ฐาน (Certified FL) 
 3. ส่วนราชการประเมินตนเองด้วยเกณฑ์รางวัลฯ รายหมวดตามหมวดที่
ประสงคจ์ะยืน่ขอรบัรางวลั และสง่เอกสารการสมคัรเบือ้งตน้ไปยงัสำนกังาน ก.พ.ร. 
เพื่อประเมินความพร้อมและความเหมาะสมในการเลือกหมวดที่เสนอขอรับรางวัล 
ซึง่สว่นราชการจะไดร้บัขอ้มลูปอ้นกลบั 
 4. ผูต้รวจประเมนิตรวจประเมนิเอกสารเพือ่กลัน่กรองเบือ้งตน้ 
 5. หากผ่านการประเมินตามข้อ 4 ให้จัดทำรายงานผลการดำเนินการ 
พัฒนาองค์การ (Application Report) ตามแนวทางที่กำหนด พร้อมระบุหมวด
ที่ตอ้งการขอรบัรางวลั และจดัสง่ไปยงัสำนกังาน ก.พ.ร. 
 6. ผูต้รวจประเมนิตรวจประเมนิ Application Report และจดัทำประเดน็
การตรวจประเมนิ ณ พืน้ทีส่ว่นราชการ (Site Visit)  
 7. ส่วนราชการที่ผ่านการประเมินตามข้อ 6 จะได้รับการตรวจประเมิน 
ในพื้นที่การปฏิบัติงานของส่วนราชการ และผลการตรวจประเมินจะถูกนำเสนอ 
ต่อคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จดัการภาครฐัพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบตอ่ไป 
 
 

ขั้นตอนการสมัครและการพิจารณาการให้รางวัล 
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รางวัลคุณภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐ

ระดับดีเด่น
 ปี พ.ศ. 2558 มีส่วนราชการสมัครขอรับ “รางวัลคุณภาพการบริหาร
จดัการภาครฐั ระดบัดเีดน่ และรางวลัคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั รายหมวด” 
รวม 88 หน่วยงาน ประกอบด้วย 34 กรม 53 จังหวัด และหน่วยงานประเภทอื่น 
1 แห่ง รวม 127 ผลงาน โดยมีส่วนราชการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินและได้รับ
รางวลั 12 หนว่ยงาน จำนวน 12 รางวลั ดงันี ้

ผลการพิจารณารางวัลคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐประจำปีพ.ศ.2558

รางวลัคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั ระดบัดเีดน่ 

รางวลัคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั รายหมวด 

หมวด 1 ดา้นการนำองคก์ารและความรบัผดิชอบ 

 ตอ่สงัคม 

 

 

 

 

หมวด 2 ดา้นการวางแผนยทุธศาสตรแ์ละการสือ่สาร 

 เพือ่นำไปสูก่ารปฏบิตัิ 

 

หมวด 4 ดา้นการวเิคราะหผ์ลการดำเนนิงานของ 

 องคก์ารและการจดัการความรู้ 

หมวด 6 ดา้นกระบวนการคณุภาพและนวตักรรม 

 

• กรมปศสุตัว์ 

 

• กรมทางหลวงชนบท 

• กรมสง่เสรมิและพฒันา 

  คณุภาพชวีติคนพกิาร 

• จงัหวดัชยันาท 

• จงัหวดัพงังา 

• จงัหวดัสกลนคร 

• สำนกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ 

• สำนักงานบรหิารหนี้สาธารณะ 

• จงัหวดันครพนม  

• กรมธนารกัษ ์  

 

• กรมควบคมุโรค 

• กรมสรรพากร 

 

รางวลัคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั 
ประจำป ีพ.ศ. 2558 

หนว่ยงาน 
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รางวัลคุณภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐ
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 กรมปศุสัตว์

 กรมปศสุตัวม์รีะบบการนำองคก์ารทีด่ ีการกำหนดทศิทางองคก์าร

ท่ีชัดเจน ร่วมกับการค้นหาโอกาสเชิงกลยุทธ์ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ

อยา่งมียุทธศาสตร์ที่ตอบสนองทุกความต้องการของผู้รับบริการและ

ผู้มสีว่นไดส้ว่นเสยีทกุกลุม่อยา่งสมดลุ มรีะบบบรหิารความเสีย่งผ่านกลไก

ในการดักจับข้อมูลและมีสัญญาณเตือนภัยที่ทำให้สามารถแก้ไขปัญหา

ได้ทนัการณก์อ่นลกุลาม การใช้ข้อมูลและสารสนเทศทีม่คีณุภาพเพื่อการ

ตัดสนิใจ และระบบการติดตามผลประเมินทั้งกระบวนการและผลลัพธ์ 

มีกระบวนการในการสรรหาคนดี พัฒนาคนเก่ง ส่งเสริมให้คนเกิด

ความผูกพนั นำเครือ่งมอื DPIS ของ ก.พ. มาพฒันาตอ่ยอดและใชป้ระโยชน์

อย่างเตม็ที ่ การพฒันาทกัษะและสรา้ง Career Path ตามสายงานเฉพาะ 

และการออกแบบพัฒนาระบบงานจนได้มาตรฐานสากล พรอ้มกับการ

สรา้งบรรยากาศการแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละปลดปลอ่ยศกัยภาพการทำงาน

ของบคุลากรอยา่งเตม็ความสามารถ เกดิความรว่มมอืรว่มใจในการปรับปรุง

และคิดนวัตกรรมการทำงานอย่างต่อเนื่อง ทำให้องค์การสามารถปรับตัว

ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดี และ

สามารถพฒันาผลิตภัณฑ์ได้อย่างต่อเนื่อง ทำให้สินค้าปศุสัตว์มีคณุภาพ

ได้มาตรฐาน มีปริมาณเพียงพอ และสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก 

 

รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับดีเด่น
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 กรมปศุสัตว์ (กปศ.) “Department of Livestock Development : 
DLD” เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความรับผิดชอบตลอด
ห่วงโซ่การผลิตด้านการปศุสัตว์ มีหน่วยงานครอบคลุมทั่วประเทศ และมีกฎหมาย
เป็นเครื่องมือสำหรับการดำเนินการรวม 8 ฉบับ มีภารกิจเกี่ยวกับการกำหนด
ทิศทางและนโยบาย การควบคุม การกำกับ การส่งเสริม การวิจัย การถ่ายทอด
เทคโนโลยี และการพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับการปศุสัตว์ รวมทั้ง การบริหาร
จัดการทรัพยากรพันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพด้านการปศุสัตว์ และ
สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล  
 ด้วยวิสัยทัศน์อันยาวไกลสืบสานจากรุ่นสู่รุ่นซึ่งเห็นได้จากการดำเนินการ
พัฒนากิจการด้านการปศุสัตว์ของประเทศไทยที่มีความเจริญก้าวหน้ามาอย่าง
ต่อเน่ืองตลอด 7 ทศวรรษทีผ่า่นมา กลา่วคอื ทศวรรษที ่1 (2485-2494) เร่งปราบโรคสัตว์ 
ทศวรรษที่ 2 (2495-2504) การปศุสัตว์เป็นอาชีพ ทศวรรษที่ 3 (2505-2514) 
เติบโตต่อเนื่อง ทศวรรษที่ 4 (2515-2524) เริ่มก้าวไปต่างแดน ทศวรรษที่ 5 
(2525-2534) สู่มาตรฐานและสร้างนวัตกรรม ทศวรรษที่ 6 (2535-2544) 
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และทศวรรษที่ 7 (2545-2554) เป็นครัวโลก จวบจน
ปัจจุบันอยู่ในทศวรรษที่ 8 (2555-2564) ซึ่งกรมปศุสัตว์มุ่งไปสู่เป้าหมาย 
“การปศุสัตว์ไทยยั่งยืน ก้าวไกลในตลาดโลก” โดยกำหนดวิสัยทัศน์ที่ต้องบรรลุไว้
อย่างชัดเจนว่า 5 ปีแรก คือ “เป็นองค์กรชั้นนำพัฒนาการปศุสัตว์สู่อาเซียนและ
ตลาดโลก” และ 5 ปหีลงั คอื “เปน็องคก์รนำขบัเคลือ่นการปศสุตัวย์ัง่ยนืในตลาดโลก 
พร้อมกับการกำหนดนิยามว่า “องค์กรชั้นนำ” หมายถึง บุคลากร นวัตกรรม
และเทคโนโลยี งานวิจัย “พัฒนาการปศุสัตว์” หมายถึง พัฒนาพันธุ์สัตว์ สินค้า
ปศุสัตว์ สุขภาพสัตว์ และ “สู่อาเซียนและตลาดโลก” หมายถึง มาตรฐานสินค้า
และบริการด้านปศุสัตว์ ความร่วมมือในด้านโครงสร้างพื้นฐาน กฎข้อบังคับ  
 หนึ่งในกลไกขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายองค์การมาจากการหล่อหลอมคนใน
องค์การและพัฒนาระบบการทำงานให้มีสมรรถนะหลักที่โดดเด่นขององค์การดังนี้ 
(1) ความเชี่ยวชาญด้านระบบการผลิต ระบบสุขภาพสัตว์ ระบบมาตรฐานด้านการ
ปศุสัตว์ และระบบส่งเสริมด้านการปศุสัตว์ (2) ระบบการจัดการด้านสุขภาพสัตว์ 
ในด้านมาตรฐานการผลิตปศุสัตว์ และห้องปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพและ
ได้มาตรฐานสากล (3) ระบบงานทีเ่ชือ่มโยงระหวา่งหนว่ยงานภายในทัง้สว่นกลางและ
ส่วนภูมิภาค ภายใต้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ภายใต้การปฏิบัติงาน
ของบุคลากร ประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ จำนวน
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รวม 10,637 คน รวมกับอาสาปศุสัตว์ จำนวน 49,997 คน และจากการวิเคราะห์
อนาคตกรมปศุสัตว์มีความจำเป็นต้องปรับบทบาทตนเองจากฝ่ายปฏิบัติไปสู่
การเป็นฝ่ายกำกับดูแล ดังนั้นสมรรถนะหลักในอนาคต คือ ความเชี่ยวชาญด้านการ
ตรวจประเมนิและการใหค้ำปรกึษาเกีย่วกบัการปศสุตัวใ์นดา้นตา่ง ๆ เชน่ ดา้นการผลติ 
ดา้นมาตรฐานการผลิต ด้านการจัดการสุขภาพสัตว์ เพื่อตอบสนองความตอ้งการ
และความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่งผลให้สามารถบรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์การได้อย่างต่อเนื่อง 
 

การสร้างองค์การคุณภาพที่ยั่งยืน 
 ความยั่งยนืของกรมปศสุตัวล์ว้นถกูสรา้งมาดว้ยการปรบัปรงุอยา่งตอ่เนื่อง
และสร้างนวัตกรรม โดยการนำผลการทบทวนผลการดำเนินการมาใช้ปรับปรุง
ตามลำดับความสำคัญภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่ ซึ่งพิจารณาจากผลกระทบต่อการ
บรรลุเป้าหมาย ประโยชน์หรือความเสียหายที่เกิดขึ้น และระดับความยากง่าย
ในการดำเนินการปรับปรุง เวลา งบประมาณ ทรัพยากร เทคโนโลยี และจัดลำดับ
เพื่อดำเนินการ ดังนี้ (1) ทำง่ายได้มาก (2) ทำง่ายได้น้อย (3) ทำยากได้มาก (4) 
ทำยากได้น้อย และหากประเดน็การปรบัปรงุมผีลกระทบตอ่ระบบงานอืน่ทีเ่ชือ่มโยง
กันผู้บริหารใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องร่วมกันระดมสมองกำหนด
แนวทางและรูปแบบการปรับปรุง พร้อมตัวชี้วัดติดตามผลร่วมกันทุกระดับตั้งแต่
กระบวนงานภายในถงึกระบวนการทีเ่ชือ่มโยงกบัภายนอก เชน่ การเพิม่ความปลอดภัย
ด้านอาหาร เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการกระตุ้นให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้ทั่วทั้ง
องค์การรวมไปถึงประชาชน โดยแสดงออกมาในรูปของโครงการต่าง ๆ เช่น Food 
Education เพื่อสร้างการเรียนรู้ด้านอาหารปลอดภัย โครงการ Edutainment 
Land เพื่อความบันเทิงและการเรียนรู้ด้านการปศุสัตว์ เป็นต้น รวมถึงการจัดงาน
มหกรรมปศุสัตว์ทั้งภาพรวมและรายสาขาชนิดสัตว์ เพื่อถ่ายทอด Best Practice 
ที่เชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่อุปทานอย่างต่อเนื่องทุกปี 
 จากการปรับปรุงและสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องกรมปศุสัตว์ จึงมีการ
มุ่งเน้นการจัดการนวัตกรรม (1) ผู้บริหารได้กำหนดเป็นวิสัยทัศน์ ค่านิยม 
เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัดผลการดำเนินการ (2) กำหนดเป็นบทบาท
ที่สำคัญของผู้บริหารตามระบบการนำองค์การ (3) กำหนดให้มีกลุ่มพัฒนาวิชาการ
ปศุสัตว์ เพื่อรับผิดชอบงานด้านวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม (4) พัฒนาบุคลากรให้มี
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การคิดนวัตกรรม (5) สร้างบรรยากาศให้เกิดการพัฒนางานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง (6) สร้างความร่วมมือกับองค์การ สถาบันทางวิชาการสนับสนุน
นักวิจัย (7) พัฒนาเครื่องมือและห้องปฏิบัติการต่าง ๆ (8) สร้างแรงจูงใจโดยการ
มอบรางวัล DLD Quality Award และมีการจัดกิจกรรม KM Forum เพื่อเป็นเวที
สำหรับแสดงผลงานและ Best Practice เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับบุคลากร
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นอกจากนี้ กรมปศุสัตว์ได้ออกแบบพัฒนาระบบคุณภาพ
ไดอ้ยา่งลงตวัเหมาะสมกบัความเปน็อตัลกัษณข์องกรมปศสุตัว ์ ผา่น 7 องค์ประกอบ 
7 กรอบความคดิ 7 เทคนคิ และ 7 กลไกการขบัเคลือ่น เพือ่นำไปสูเ่ปา้หมายตัวชี้วัด
ขององค์การคือ “ความเชื่อมั่น ศรัทธา ของเกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค
ภายในและต่างประเทศ” และเพื่อความชัดเจนของเป้าหมายนี้จึงได้ถ่ายทอดมาเป็น 
“เนื้อและผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ปลอดภัย เพียงพอ แข่งขันได้” 
(ภาพที่ 1) ด้วยระบบการนำองค์การที่สร้างให้เกิดการเรียนรู้ ปรับปรุง พัฒนา

ภาพที ่1 ระบบคณุภาพของกรมปศสุตัว ์



รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

ประจำปี พ.ศ. 2558
PMQA

2015

12

ผลผลิต บริการ และกระบวนการอย่างต่อเนื่อง และค่านิยม I2SMART ที่มุ่งสร้าง
สรรค์นวตักรรมและการทำงานไดม้าตรฐานในแบบฉบบัของมอือาชพีอยา่งบูรณาการฯ 
ส่งผลให้เป็นองค์การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์การภายใต้ระบบการปรับปรุง
ผลการดำเนนิการควบคูก่บัการจดัทำมาตรฐานผลผลติ เชน่ มาตรฐานพนัธุส์ตัว ์น้ำเชื้อ 
อาหารสัตว์ ชีวภัณฑ์สัตว์ และมาตรการบริการ เช่น Service Level Agreement: 
SLA รวมถึงมาตรฐานกระบวนการในระดับมาตรฐานสากล เช่น ISO 9001, ISO/
IEC17025 (ตรวจประเมนิมาตรฐานหอ้งปฏบิตักิารชนัสตูรโรคสตัวแ์ละตรวจวิเคราะห์
คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ,  OIE Standards and Guideline (ตรวจประเมิน 
Performance of Veterinary Service Evaluation: PVS), Codex Standard, 
GAP, GAHP, GMP, HACCP และ มาตรฐานกระบวนการบริหารจัดการวงจร
การผลิตสนิคา้ปศสุตัว ์จากประเทศผูซ้ือ้สนิคา้ปศสุตัว ์เปน็ตน้ และทกุครัง้ที่ได้ผลการ
ประเมินพร้อมข้อมูลป้อนกลับจะถูกสื่อสารถ่ายทอดไปสู่ผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและ
ภายนอกทุกระดับ เพือ่รว่มกนัปรบัปรงุและสรา้งนวตักรรมการทำงานเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมาย
ด้านการปศุสัตว์ของประเทศ 
 การรักษาความสำเร็จเพื่อสร้างองค์การคุณภาพที่ยั่งยืนของกรมปศุสัตว์
เป็นไปด้วยระบบการนำองค์การให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ การสร้างบรรยากาศ
การเรียนรู้ พัฒนาปรับปรุง เกิดนวัตกรรมและความยั่งยืนอย่างต่อเนื่องผ่านกลไก
ต่าง ๆ ดังนี้ 
 • การวางแผน ออกแบบระบบงาน จัดองค์การและถ่ายทอดแผนไปสู่
การปฏิบัติ โดยผู้บริหาร คณะทำงานด้านยุทธศาสตร์ และคณะทำงานปรับปรุง
โครงสร้าง ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระบบงาน และปรับปรุงแผน ระบบงาน และ
โครงสร้าง เพื่อให้บรรลุทิศทางองค์การ 
 • การกำกับดำเนินการให้เป็นไปตามแผน โดยผู้บริหารควบคุมกำกับ
การดำเนินการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการด้วยตัวชี้วัด เพื่อตรวจสอบผลการ
ดำเนินการว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ และให้แต่ละสำนัก/กองรับผิดชอบความ
สำเร็จในการบรรลุเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งช่วยให้ทุกคนทราบบทบาทหน้าที่
ของตนต่อความสำเร็จขององค์การในภาพรวม 
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 • การวัด การวิเคราะห์ และทบทวนผลการดำเนินการ โดยผู้บริหาร
ติดตามสภาพแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อการปศุสัตว์ของประเทศและผลการ
ดำเนินงานผ่านข้อมูลสารสนเทศ MAGDATA ทุกมิติ เพื่อนำสู่การทบทวนและ
ปรับแผนให้ทันต่อสถานการณ์ รวมถึงส่งเสริมและสร้างกระบวนการเรียนรู้ของ
บุคลากรและองค์การ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงและการสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง 
 กรมปศุสัตว์ได้สร้างระบบบริหารความเสี่ยงที่มีกลไกในการดักจับข้อมูล 
และมีสัญญาณเตือนภัยที่ดี สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันการณ์ก่อนลุกลาม เช่น 
การติดตามความเสี่ยงการส่งออก การติดโรคในสัตว์ การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย 
เป็นต้น ทำให้องค์การสามารถปรบัตวัตอบสนองตอ่การเปลีย่นแปลงของสภาพแวดล้อม
ได้เป็นอย่างดี และสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้อย่างต่อเนื่อง   

ภาพที ่2 DLD Improvement Model 

 • การประเมินผลการปฏิบัตงิาน
และสรา้งแรงจงูใจบคุลากร โดยใชร้ะบบ PMS 
บริหารผลการปฏิบัติงาน เพื่อบริหารผลการ
ปฏบิตังิานของบุคลากรและองค์การ ร่วมกับ
กา รยกย่ อ งชม เชย ให้ ร า ง วั ลบุ คลากร 
เพือ่กระตุน้ใหเ้กดิการประพฤตตินทีด่แีละการ
ใชค้วามพยายามอยา่งเตม็ศกัยภาพในการทำงาน
การเรียนรู้ การปรับปรุง และการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง ผ่าน DLD Improvement 
Model (ภาพที่ 2) และในปี 2557 ผู้บริหาร
ริเริ่มบรหิารจดุแขง็ของบคุลากรกลุม่ ก.พ.ร. ดว้ยการประเมนิจดุแขง็เพือ่ใหบุ้คลากร
ได้ปฏิบัติงานตามความสามารถของตนเองร่วมกับการนำระบบการคิดนวัตกรรม
เชิงระบบ (TRIZ) มาส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรก่อนการขยายผลต่อไป 
 • การบูรณาการทุกภาคสว่นใหเ้กดิความสมดลุ โดยมุง่สรา้งความร่วมมือ
กับทุกภาคส่วน เพื่อให้ตอบสนองความต้องการความคาดหวังทุกภาคส่วนได้อย่าง
สมดุล รวมถงึความสามารถในการแข่งขันและมีส่วนสำคัญในการสร้างเศรษฐกิจชาติ
ให้มั่นคง สร้างเสริมความมั่นคงในอาชีพ อาหาร และคุ้มครองสิทธิผู้เกี่ยวข้อง
ตามกฎหมายอย่างเป็นธรรม 
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นำองค์การอย่างมีระบบสร้างกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ 
 ระบบการนำองค์การของกรมปศุสัตว์ หรือ DLD Leadership System 
(ภาพที่ 3) ได้ถูกพัฒนาและกำหนดขึ้น โดยใช้แนวคิด PMQA และการมีส่วนร่วม
ของคณะผู้บริหารระดับสูงและคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาองค์การ เพื่อใช้เป็น
แนวทางการนำกรมปศุสัตว์ไปสู่วิสัยทัศน์ที่ได้กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธผิลและมธีรรมาภบิาลซึง่มกีารทบทวนเปน็ประจำทกุป ีระหว่างการประเมิน
องค์การในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณเพื่อปรับปรุงให้มีความเหมาะสม 
อยู่เสมอ พรอ้มทัง้ผลกัดนัใหค้า่นยิม I2SMART เปน็กรอบพฒันาบคุลากรเพือ่ใหแ้สดง
พฤติกรรมที่พึงประสงค์เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ร่วมกับการที่ผู้บริหารแต่ละคน
ปฏิบัติตามค่านิยมผ่านเครื่องมือและกลไกต่าง ๆ อย่างบูรณาการ และใช้ระบบ
การนำองค์การเป็นแนวทางสำหรับการประเมินผู้บริหารด้านการนำองค์การด้วย 
มีการทำงานสอดประสานเชื่อมโยงกันทุกหมวด และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
ผู้นำมีความสามารถในการนำองค์การและค้นหาโอกาสเชิงกลยุทธ์ทั้งภายในและ
ภายนอกองค์การ และความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การติดตามความ
เปล่ียนแปลงอยา่งรอบดา้น เชน่ เรือ่งกฎหมายนานาชาต ิความเสีย่งดา้นการส่งออก/
การติดโรคจากการปศสุตัว ์ เปน็ตน้ และนำมากำหนดแผนยทุธศาสตรท์ีเ่อาไปใชไ้ดจ้ริง 
ส่งเสริมใหเ้กดิประโยชนก์บัผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีในทกุกลุม่ และรวมไปถึง
ความสามารถในการแข่งขันนอกจากนี้ ผู้บริหารได้ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและ
การมุ่งเน้นนวัตกรรมใหม่ ๆ  
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 เพื่อสนับสนุนระบบการทำงานที่รวดเร็ว ให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจัง 
เช่น ฐานข้อมูลโรคออนไลน์ ระบบ Thai Rabies Net มีการรับฟังการรายงานผล
และติดตามการทำงาน รวมทั้งมีกระบวนการสร้างองค์การคุณภาพที่ยั่งยืนด้วยการ
สร้างเครือข่ายการทำงานระดับท้องถิ่น ซึ่งมีการถ่ายทอดการเรียนรู้ระดับองค์การ
โดยเจ้าหน้าที่ส่วนกลางและผู้บริหาร ทั้งนี้ การสื่อสารทิศทางการนำองค์การเป็น
แบบสองทิศทาง มีการกำหนดเป้าประสงค์ตามแผนยุทธศาสตร์ไว้อย่างชัดเจน
ควบคู่กับการใช้แนวคิด PMQA เป็นแนวทางปฏิบัติให้บุคลากรทั่วทั้งองค์การ
ได้ถือปฏิบัติ โดยผลักดันให้เกิดการทำงานสอดประสานเชื่อมโยงกันทุกหมวด และ
มีการพัฒนาอยา่งตอ่เนือ่ง การปฏบิตังิานมกีารใชม้าตรฐานสากลเปน็เครื่องมือในการ
ทำงานเพื่อเป็นมาตรฐานและมีความเป็นมืออาชีพ ให้ความสำคัญที่ผลลัพธ์ส่งเสริม
ให้บุคคลากรสามารถปรบัเปลีย่นวธิปีฏบิตัไิดอ้ยา่งคลอ่งตวั สง่เสรมิการทำงานเปน็ทีม 
โดยกลไกการทำงานดังกล่าวจะถูกวัดความสำเร็จผ่านตัวชี้วัดตามระบบบริหาร
ผลการดำเนินงาน คำรับรองการปฏิบัติราชการภายในกรมปศุสัตว์ เพื่อให้เกิดการ
ปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอด้วยการกำหนดโมเดลโครงสร้างการนำองค์การของ
กรมปศุสัตว์ (ภาพที่ 4) 

ภาพที ่3 ระบบการนำองคก์าร (DLD Leadership System) 
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ภาพที ่4 โครงสรา้งการนำองคก์ารของกรมปศสุตัว์ 

 การนำความรู้มาส่งเสริมธรรมาภิบาลภายในกรมปศุสัตว์ โดยเร่ิมจาก
การนำร่องสร้างความโปร่งใสด้านการควบคุมสินค้าปศุสัตว์เพื่อการส่งออก
โดยเฉพาะสัตว์ปีกอย่างครบวงจร โดยเปิดเผยขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
การผลักดันให้บุคลากรเข้าอบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนสำหรับนักบริหารระดับสูง” การสร้างให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
โดยยดึนติธิรรมและจรยิธรรมมากกวา่ใชด้ลุพนิจิ สง่ผลสรา้งความเชือ่มัน่ใหผู้ร้บับรกิาร
ได้มากขึ้น จนปัจจุบันได้ขยายผลความสำเร็จนี้อย่างครอบคลุมทุกงานบริการ 
 กรมปศุสัตว์ได้ออกแบบระบบการสื่อสารแบบสองทิศทางกับบุคลากร 
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเครือข่ายทุกกลุ่มอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา
ด้วยช่องทางต่าง ๆ เพื่อสร้างความผูกพันกับทุกกลุ่ม หากเกิดเหตุการณ์หรือ
ประเด็นท่ีสังคมเกิดข้อสงสัยต่อการดำเนินการในภารกิจของกรมปศุสัตว์ ผู้บริหาร
จะชี้แจงข้อเท็จจริงให้สังคมทราบทันที เช่น กรณีข่าวลือใน Social Media ว่ามี
สัตวป์่วยเป็นโรคระบาดร้ายแรง ผู้บริหารจะดำเนินการร่วมกับภาคประชาชน
ตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิและเกบ็ตวัอยา่งตรวจสอบในทนัท ีพรอ้มชีแ้จงใหป้ระชาชนทราบ
ข้อเท็จจริงอย่างโปร่งใส 
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ความใส่ใจต่อสังคมและการสนับสนุนชุมชนที่สำคัญ 
 การจัดการผลกระทบทางลบด้วยมาตรการเชิงรุกที่จัดการอย่าง
ครอบคลุมตั้งแต่ก่อน ระหว่าง และหลังการดำเนินการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
โดยวิเคราะห์ จัดทำ และดำเนินการตามมาตรการป้องกัน ติดตามประเมินและ
ทบทวนปรับปรุง ร่วมกับการใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงผสมผสานกับค่านิยม
ในการชว่ยสง่เสรมิใหบ้คุลากรมีความเป็นมืออาชีพและรับผิดชอบตอ่สงัคม ดังนั้น 
ความกงัวลของชมุชนและสงัคมทีต่รวจพบโดย MAGDATA ถกูกำหนดเปน็ปจัจัยนำเข้า
ของการวางแผนยุทธศาสตร์ และนำไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
เกิดเปน็นวตักรรมใหม ่ๆ เชน่ กรณกีารควบคมุโรคไขห้วดันก มาตรการ X-ray พื้นที่ 
ระบบการเลี้ยงแบบ Compartmentalization System เป็นต้น (ตัวอย่างการ
จัดการผลกระทบทางลบ ดังตางรางที่ 1) 
 
ตารางที่ 1 กระบวนการ เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด และเป้าหมายในการจัดการ 
   กับผลกระทบทางลบ 
 
ผลกระทบทางลบ 
จากการดำเนินงาน 

เป้าประสงค์ 
การจัดการผลกระทบ 

กระบวนการ 
จัดการผลกระทบ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

พันธุกรรมด้านการ
ปศุสัตว์ของประเทศ
ถูกสายพันธุ์ต่างถิ่น
แทนที่ 
 
โรคทางระบบสืบพันธุ์
ที่ติดต่อผ่านทางน้ำ
เชื้อแช่แข็ง 
ผลกระทบต่อ
เกษตรกรจากการ
ทำลายสัตว์ป่วยตาม 
พรบ.โรคระบาดสัตว์ 
พ.ศ. 2499 
สัตว์ป่วยหรือแท้งลูก
หลังการฉีดวัคซีน 
 
มลภาวะจากการ
ปศุสัตว์ต่อสิ่งแวดล้อม 
  
มลภาวะจากห้อง
ปฏิบัติการ 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 

- 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
- 
 
- 
 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 

รักษาพันธุกรรมด้านการ
ปศุสัตว์ของประเทศให้คง
อยู่ในพื้นที่และใช้ประ
โยชน์อย่างยั่งยืน 
 
ป้องกันโรคที่ติดต่อผ่าน
ทางน้ำเชื้อแช่แข็ง 
 
ลดความสูญเสียของ
เกษตรกร 
 
 
 
ลดปัญหาสัตว์ป่วยหรือ
แท้งลูกจากการฉีดวัคซีน 
 
ลดมลภาวะที่ส่งผลกระทบ
ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม 
 
ห้องปฏิบัติการมีความ
ปลอดภัยต่อชุมชนและ 
สิ่งแวดล้อม 

อนุรักษ์พันธุกรรมด้าน
การปศุสัตว์ 
บริหารจัดการหลาก
หลายทางชีวภาพด้าน 
การปศุสัตว์ 
การตรวจรับรอง
มาตรฐานศูนย์ผลิตน้ำเชื้อ 
 
เยียวยาโดยการชดเชย
ความเสียหายในการ
ทำลายสัตว์ตามกฎหมาย 
 
 
อบรมเจ้าหน้าที่ 
ให้มีความรู้ 
 
ฟาร์มมาตรฐาน 
พัฒนา Cf เป็น  
Smart Farmer 
ระบบมาตรฐาน ISO/
IEC17025 

พันธุกรรมด้านการ
ปศุสัตว์ของประเทศ
ได้รับการคุ้มครอง 
 
 
จำนวนศูนย์ผลิตน้ำ
เชื้อที่ได้มาตรฐาน 
 
ร้อยละของ 
เกษตรกรที่ได้รับ
การชดเชยความ 
เสียหาย 
 
ร้อยละของสัตว์ที่
ป่วยหรือแท้งลูกหลัง
การฉีดวัคซีน 
จำนวนฟาร์ม
มาตรฐาน 
 
ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน ISO/
IEC17025 

ร้อยละ 100 
 
 
 
 
ร้อยละ 100 
 
 
ร้อยละ 100 
 
 
 
 
ไม่เกิน 
ร้อยละ 2 
 
ร้อยละ 90 
 
 
ได้มาตรฐาน 
ISO/IEC17025 
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 การสนับสนุนชุมชนของกรมปศุสัตว์โดยใช้สมรรถนะหลักขององค์การ 
ได้สะท้อนถึงความตอ้งการของชมุชนรอบ ๆ หนว่ยงานอย่างแท้จริงผ่านการเปิดโอกาส
ให้ชุมชนในพื้นที่มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและกำหนดกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน 
และหน่วยงานจะพจิารณาตามความเหมาะสม เชน่ โครงการสตัวแพทยพ์ระราชทาน 
การตั้งศนูยฟ์ืน้ฟสูตัวเ์ลีย้งในพืน้ทีห่นว่ยงาน การจดัรา้นคา้จำหนา่ยผลติภณัฑค์ณุภาพดี
ที่เกิดจากการดำเนินงานของกรมปศุสัตว์บริการประชาชนในราคาประหยัด เป็นต้น 
และได้กำหนดผู้รับผิดชอบติดตามประเมินผลผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้แทนชุมชน 
เพื่อใช้ปรับปรุงกระบวนการและกิจกรรมให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 
การวางแผนยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นผู้รับบริการและ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุล เพิ่มขีดความสามารถ

ทางการแข่งขันและนวัตกรรม 
 กรมปศุสัตว์ดำเนินงานโดยคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏบิตัริาชการ 4 ป ีและคณะทำงานจดัทำแผนฯ ผา่นกระบวนการวางแผนยทุธศาสตร์  
5 ขั้นตอน (ภาพที่ 5) ดังนี้  
 1) การยกร่างแผนแม่บทด้านการปศุสัตว์ไทย พ.ศ. 2556 – 2565 
โดยคณะทำงานจดัทำแผนยทุธศาสตรแ์ละแผนปฏบิตัราชการ 4 ป ีดำเนนิการยกร่าง
แผนระยะยาว 10 ปี  และแปลงเป็นแผนยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ใน 5 ปีแรก และ 
5 ปีหลัง ทั้งนี้ การกำหนดแผนระยะยาว 10 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 
เน้นทิศทางชัดเจนและมีความยั่งยืน  และแผนระยะกลาง 5 ปี เพื่อให้ปรับตัวได้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง 
 2) การระดมความคดิเหน็ตอ่รา่งแผนฯ ของผูเ้กีย่วขอ้งทกุระดบัทัง้สว่นกลาง
และส่วนภูมิภาค และนำมาแก้ไขร่างแผนฯ 
 3) การอนุมัติแผน โดยคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ให้ความเห็นชอบ 
 4) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนแม่บทด้านการปศุสัตว์ ซึ่งครอบคลุม
วิสยัทัศน์  พันธกิจ เป้าประสงค์หลัก ค่านิยม ยุทธศาสตร์  ตัวชี้ วัด และ
แผนยุทธศาสตร์ 
 5) การทวนสอบแผน โดยการสำรวจความคิดเห็นของผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มรวมถึงบุคลากรทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
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ภาพที ่5 กระบวนการวางแผนยทุธศาสตร ์

 การวิเคราะห์ระบบงานของกรมปศุสัตว์มีความชัดเจนเป็นขั้นตอน และ
ได้นำศักยภาพของผูเ้กีย่วขอ้งมาประกอบการพจิารณาทบทวน ควบคูกั่บนำหลักการ 
Value Chain ครอบคลุมห่วงโซ่ด้านการปศุสัตว์มาใช้ร่วมกับ SIPOC Model 
ที่เป็นกรอบการวิเคราะห์เพื่อสนับสนุนการตอบสนองต่อยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์  
 นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพคล่องตัว และให้บริการ
ได้อย่างทั่วถึง คณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ และผู้บริหารจึงได้ร่วม
พิจารณาตดัสนิใจไปถงึกระบวนการทีจ่ะถา่ยโอนใหพ้นัธมติรหรอืผูเ้กีย่วขอ้งดำเนนิการ 
จากศักยภาพและความพร้อมของพันธมิตรและไม่ขัดต่อข้อกำหนดหรือมาตรการ
ทางกฎหมาย กฎระเบียบ เงื่อนไข หรือข้อกำหนดตามหลักมาตรฐานสากล รวมถึง
เงื่อนไขประเทศคู่ค้า เช่น การมอบให้ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อเอกชนที่ผ่านการรับรอง
มาตรฐานผลตินำ้เชือ้สตัวใ์หแ้กเ่กษตรกร การมอบใหเ้กษตรกรเครอืขา่ยทีพ่รอ้มผลิต
พันธุ์สัตว์ การมอบให้สัตวแพทย์เอกชนเป็นผู้ควบคุมฟาร์มแทน การมอบให้องค์กร
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ภาพที ่6 ยทุธศาสตรร์ายสนิคา้ปศสุตัว ์และการบรูณาการยทุธศาสตรแ์ละงบประมาณ 

ปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และการมอบให้เครือข่าย
อาสาปศุสัตว์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคสัตว์ เป็นต้น 
 สำหรับการสร้างความชัดเจนในการบริหารยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
กรมปศุสัตว์ได้จัดทำมิติเชิงซ้อนระหว่างแผนยุทธศาสตร์เชิงพันธกิจ (Function 
Based) และแผนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ (Commodity Based) 7 ชนิด ได้แก่ 
โคนม โคเนื้อ สุกร ไก่เนื้อ ไก่ไข่ แพะ-แกะ ไก่พื้นเมือง และเป็ดไล่ทุ่ง (ภาพที่ 6) 
โดยมีรองอธิบดีเป็นประธานในแต่ละชนิดสัตว์ ผู้แทนสมาคม สหกรณ์ ผู้เชี่ยวชาญ
ในแต่ละชนิดสัตว์ ร่วมเป็นคณะกรรมการ พร้อมสื่อสารไปยังผู้เกี่ยวข้องทั่วประเทศ
เพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด/จังหวัด (Area Based) 
และสอดคล้องกับมิติเชิงพื้นที่ให้ตอบสนองนโยบายรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ นอกจากนี้ ได้จัดทำบริหารเขตเศรษฐกิจด้านปศุสัตว์ (Zoning) และ 
Smart Farmer ถ่ายทอดสู่ระดับหน่วยงานและบุคคล เพื่อใช้กำกับติดตาม
ผ่านระบบ IPA, PMS 
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 การจัดทำยุทธศาสตร์ได้มีการทบทวนและปรับปรุงผลการดำเนินการให้
ทันต่อสถานการณ์ และการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก 
ทำให้เกดิการสรา้งนวตักรรมอยา่งสมำ่เสมอ เชน่ (1) การสรรหา Product Champion 
ตัวใหม่ ๆ (2) การปรับปรุงฐานข้อมูลในรูปแบบ Web based เพื่อให้เกิดการใช้งาน
ที่สะดวกและรวดเร็ว เช่น ฐานข้อมูลเฝ้าระวังโรคสัตว์ (www.thairabies.net) 
ฐานขอ้มลูรายงานโรคระบาดสตัว ์ (3) การผลกัดนัใหเ้กดิระบบการตดิตามผลิตภัณฑ์
แบบย้อนกลับของผู้ประกอบการ โดยให้ผู้บริโภคสามารถสืบหาข้อมูลรายละเอียด
ของผลิตภัณฑ์ได้ด้วยตนเอง โดยใช้ QR code และ อินเตอร์เน็ทบนมือถือ และ
กรมปศสุตัวส์ามารถจดัเกบ็และตรวจสอบขอ้มลูยอ้นกลบัไดค้รบทั้ง Value Chain 
ตั้งแต่ที่มาของผลิตภัณฑ์ถึงชั้นวางจำหน่าย เป็นต้น ประกอบกับให้มีการกำหนด
ช่องทางในการรบัฟงัและเรยีนรูค้วามตอ้งการทีเ่หมาะสมกบัผูร้บับรกิารและผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสีย ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ และมีการวัดผลตอบกลับหลังการให้บริการ ซึ่งได้มี
การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการปฏิบัติราชการและการให้บริการ 
โดยพัฒนาเป็นระบบงานต่าง ๆ ใช้ระบบงานต่าง ๆ ในการปฏิบัติราชการและ
การใหบ้รกิารรวม 28 ระบบงาน สง่ผลใหผู้ร้บับรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีมคีวามพงึพอใจ
ต่อการบริการของกรมปศุสัตว์ในระดับมากกว่าร้อยละ 80 และสูงขึ้นทุกปี 
และสามารถสร้างความผูกพันต่อองค์การได้เป็นอย่างดี ซึ่งได้วัดผ่านเครื่องมือ Net 
Promoter Score (NPS) ทีม่าประยกุตใ์ชส้ำรวจพรอ้มความพงึพอใจและไมพ่งึพอใจ 
และผลลพัธท์ีไ่ด้จากการปรับปรุงระบบการทำงาน อันนำไปสู่การร่วมกนัพัฒนา 
ส่งเสริม และรักษาความร่วมมือที่ดีระหว่างกันไว้อย่างเหนียวแน่น และร่วมฟันฝ่า
วิกฤตต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นสามารถผ่านพ้นไปได้อย่างสำเร็จโดยรวดเร็ว 
 

การสร้ างความประทับ ใจ ให้ แก่ผู้ รั บบริการแล ะ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มได้อย่างสมดุลของกรม 
 ปศุสัตว์เริ่มต้นจากการพัฒนาช่องทางการเรียนรู้ที่แตกต่างกันตาม
ความเหมาะสมของแตล่ะกลุม่อยา่งตอ่เนือ่งเพือ่ใหส้ามารถเขา้ใจความตอ้งการและความ
คาดหวังของผู้รับบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีอยา่งถอ่งแท ้ซึง่ขอ้มลูตา่ง ๆ ทีไ่ด้รับมา
จะถกูบนัทกึในระบบสารสนเทศ และนำมาใช้เป็นปัจจัยในการวางแผนยุทธศาสตร์ 
ออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณค่า แก้ไขข้อร้องเรียน และสร้างนวัตกรรม
ใหม่ ๆ กับงานบริการอย่างต่อเนื่อง (ตารางที่ 2 และภาพที่ 7) เช่น จากความ
ต้องการเพิ่มผลิตภาพฟาร์มของเกษตรกรฟาร์มโคนม ทำให้เกิดการสร้างทีมบริการ
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สุขภาพโคนม (Dairy Herd Health Unit : DHHU) ลงไปทำงานประจำร่วมกับ
เกษตรกรและสหกรณ์โคนม เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ในการบริหารจัดการ
ฟาร์มโคนม จนส่งผลให้ผลผลิตน้ำนมดิบเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 และเมื่อเกษตรกร
สามารถยนืได้ด้วยตัวเอง ทีม DHHU จะถอนตัวไปช่วยในพื้นที่อื่นต่อไป เป็นต้น 
ในแต่ละปีระหว่างกระบวนการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ คณะกรรมการและ
คณะทำงานฯ ร่วมกันพิจารณาโอกาสการเติบโตของการปศุสัตว์ไทย โดยการสร้าง
ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียทั้งในและต่างประเทศ เช่น พันธุ์สัตว์ พันธุ์พืชอาหารสัตว์ 
องค์ความรู ้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และผลิตภัณฑ์สินค้าปศุสัตว์ชนิดต่าง ๆ 
นอกจากนี้ กรมปศุสัตว์ได้จัดโครงสร้างให้มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ช่วยเหลือและสร้าง
ความเข้มแข็งให้เกษตรกร ตั้งแต่ยุวเกษตรกรที่เป็นเกษตรกรรายใหม่ และพัฒนา
เกษตรกรรายย่อยให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้นสามารถปรับเปลี่ยนอาชีพได้เหมาะสม เช่น 
การสร้างทางเลอืกเลีย้งสตัวป์ระเภทอืน่กรณทีีเ่ลีย้งสตัวป์ระเภททีไ่มส่ามารถแข่งขันได้ 
การส่งเสริมให้เกิดเกษตรกรรายใหม่ในกรณีที่ตลาดมีความต้องการมากกว่ากำลัง
การผลิต และการสง่เสรมิให้สร้างรายได้เพิ่มจากผลผลิตจากการปศุสัตว์ในกรณีท่ี
เกษตรกรมีต้นทุนในการปรับเปลี่ยนสูงมาก เป็นต้น 

ตารางที ่2 การจดัการช่องทางและการจัดการข้อมูลการรับฟงัและเรยีนรูผู้ร้บับรกิาร 
   และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

ชองทางการรับฟง วิธีการ หนวยงานที่รับผิดชอบ ความถ่ี 
1) สํารวจ สอบถาม - แบบสอบถาม ณ จุดใหบริการ 

- ตูรับฟงความคิดเห็น 
- แบบสอบถามผานทางไปรษณีย 

- ทุกหนวยงาน 
- ทุกหนวยงาน 
- กลุมพัฒนาระบบบริหาร และ

คณะอนุกรรมการดานการพัฒนา
องคการ กปศ. หมวด 3 

- ทุกวันทําการ 
- ทุกวัน 
- 2 ครั้ง/ป 

2) สังเกตพฤติกรรม - ผูใหบริการสังเกตพฤติกรรม    
CS & STH 

- ผูใหบริการ 
- ทุกหนวยงาน 

- ทุกครั้งท่ี
ใหบริการ 

3) Focus Group - การประชุมสัมมนากลุมยอย 
- การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู 

- ทุกหนวยงาน - 1-2 ครั้ง/ป 

4) ติดตอโดยตรง - พบปะ เยี่ยมเยียน พูดคุยโดยตรง 
- จดหมาย โทรศัพท โทรสาร      

e-mail Line 

- ทุกหนวยงาน - ทุกวัน 

5) เครือขาย - รับฟงผานเครือขายของ กปศ. - หนวยงานท่ีมีเครือขาย - ทุกวัน 
6) สื่อสาธารณะ - รวบรวมขาวสารจากสื่อสิ่งพิมพ 

- โทรทัศน วิทยุ  
- กลุมเผยแพรและประชาสัมพันธ - ทุกวัน 

7) Social Media - Website Facebook Line - ทุกหนวยงาน - ทุกวัน 
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ภาพที ่7 กระบวนการจดัการชอ่งทางและขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการรบัฟงัและเรยีนรูผู้ร้บับรกิาร
และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

การขบัเคลือ่นองคก์ารอยา่งบรูณาการดว้ยสารสนเทศ 

และองค์ความรู ้
 เพือ่ใหก้ารตดัสนิใจ และการวางแผนการทำงานเปน็ไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
กรมปศุสัตว์พัฒนาระบบการวัด การวิเคราะห์ การปรับปรุงผลการดำเนนิการ 
การจดัการสารสนเทศและความรู้ ที่เรียกว่า “MAGDATA” ซึ่งเป็นกระบวนการ
จัดการและเปลี่ยนแปลงข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปศุสัตว์ไปสู่ทรัพย์สิน
ทางปญัญาของกรมปศสุตัว ์7 ขัน้ตอน คอื (1) Monitoring (2) Analysis (3) Goal 
Oriented Synthesis (4) Design (5) Accomplishment (6) Transformation 
(7) Assessment ซึ่ง MAGDATA มีกระบวนการที่สนับสนุนการดำเนินการของ
กรมปศสุตัวใ์นทกุมติไิดอ้ยา่งมปีระสทิธผิล ผา่นขอ้มลูและสารสนเทศเกีย่วกบัผูร้บับรกิาร
และผูม้สีว่นได้ส่วนเสีย รวมถึงประวัติการใช้บริการผ่านระบบอิเลคทรอนกิส ์ และ
ขอ้มลูสภาพแวดล้อมภายใน ภายนอก แนวโน้มด้านการปศุสัตว์ที่เกี่ยวข้อง เชน่ 
แนวโนม้ความเปลีย่นแปลงทางดา้นเศรษฐกจิ การเมอืง สงัคม กฎหมาย กฎระเบยีบ 
มาตรฐาน เทคโนโลย ีคูแ่ขง่ วถิชีวีติของประชาชน สำหรบัใชว้เิคราะหแ์ละคาดการณ์
ถงึความเปลี่ยนแปลงในอนาคตช่วยให้กรมปศุสัตว์ มีข้อมูลและสารสนเทศเพยีงพอ
ต่อการใชต้ดัสินใจเกีย่วกบัผลผลติและบรกิารของกรมปศสุตัว ์ เพือ่ตอบสนองแกผู่ร้บับรกิาร
และผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียทั้งในปัจจุบันและอนาคต ข้อมูล MAGDATA เช่น สภาพ
เศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลง ห่วงโซ่อุปทานสินค้าปศุสัตว์ จุดอ่อน จุดแขง็ 
โอกาส ภยัคกุคาม วสิยัทศัน ์พนัธกจิ ภารกจิ คา่นยิม และบรบิทของกรมปศสุตัว ์ 
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 สำหรบัการวางแผนยุทธศาสตร์กรมปศสุตัว ์ ไดว้เิคราะหข์อ้มลูสารสนเทศ 
MAGDATA ทีม่ีความเกี่ยวข้องกับการปศุสัตว์อย่างรอบด้าน โดยใช้กระบวนการ
มสีว่นรว่มของผูบ้รหิาร บคุลากร เครอืขา่ย รวมถงึตวัแทนทกุภาคสว่นระดมสมองผา่น
กระบวนการ SWOT analysis เพื่อกำหนดวิสัยทัศน์และจัดทำแผนแม่บทของ
การปศสุตัวไ์ทยในอีก 10 ปีข้างหน้า ควบคู่กับการกำหนดวิสัยทัศน์และจัดทำ
แผนยทุธศาสตรก์รมปศสุตัวใ์นระยะ 5 ป ีโดยใหค้วามสำคญักบัโอกาสเชงิยุทธศาสตร์
ทีค่น้พบจากการ SWOT รว่มกบัการใชข้อ้มลู MAGDATA ทีไ่ดเ้กบ็รวบรวมและ
วเิคราะหอ์ย่างเป็นระบบทั้งปัจจัยภายในและภายนอก ภายใต้การมีระบบจดัเกบ็
ขอ้มลูสารสนเทศไวใ้นฐานขอ้มลูอยา่งเปน็ระบบ มรีะบบเชือ่มโยงสำรอง (Backup Link) 
ตามความสำคญัของขอ้มลู เปน็รายวนั/รายสปัดาห ์มรีะบบกูค้นืขอ้มลูดว้ยเทคโนโลยี
ชัน้สงู และมีการประเมินผลเป็นประจำ เช่น ผู้บริหารทราบข้อมูลสถานการณ์
โรคระบาดสตัวส์ำคญัทัง้ในและตา่งประเทศ กฎหมาย ระเบยีบ คำสัง่ มาตรฐานของ
ตา่งประเทศและประเทศคู่ค้าเป็นรายวัน จึงสามารถปรับยุทธศาสตรป์อ้งกนัภยัได้
อย่างมีประสิทธิภาพผ่านมาตรการชะลอการอนุญาตนำเข้าหรือนำผ่านสัตว์หรือ
ซากสตัวท์ีส่ามารถตดิโรคจากประเทศทีม่กีารเกดิโรคในทนัท ีซึง่การทราบผลลว่งหนา้สามารถ
ชว่ยใหม้เีวลามากพอในการตอบสนองตอ่ขอ้กำหนดหรอืมาตรการใหม ่ๆ ของตา่งประเทศ 
 นอกจากนี ้ ยงัได้วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ MAGDATA 
ดา้นสารสนเทศผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอนาคต โดยมุ่งเน้นเปา้หมาย
การตอบสนองความตอ้งการของผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี อยา่งเหนอืความคาดหวงั
แลว้นำไปกำหนดเปน็ขอ้กำหนดทีส่ำคญัของผลติภณัฑห์รอืบรกิาร แลว้ใชก้ระบวนการคดิ
เชิงนวัตกรรมเพื่อพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการให้สามารถตอบสนอง
ตอ่ผูร้บับรกิารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียปัจจุบันและดึงดูดผู้รับบริการกลุม่ใหม ่ รวมทัง้
มกีารใชร้ะบบการวัด วิเคราะห์ และทบทวนผลการดำเนินงานให้บูรณาการเขา้กบั
ระบบการปรับปรุงผลการดำเนินการที่เรียกว่า DLD Improvement Model 
เพือ่ใหผู้บ้รหิารและผูป้ฏิบัติใช้ในการติดตาม ทบทวนและปรับแผน ปฏบิตักิารใหม้ี
ความเหมาะสมตามสถานการณอ์ยูเ่สมอ รวมถงึสง่เสรมิและสรา้งกระบวนการเรยีนรู้
ของบุคลากรและองค์การ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงและการสร้างนวัตกรรม
อยา่งตอ่เนือ่ง เชน่ การปรบัปรงุพนัธุไ์กป่ระดูห่างดำเชยีงใหม ่1 ใหเ้ลีย้งงา่ย ทนทานตอ่โรค 
ใชอ้าหารในทอ้งถิน่ได ้และมลีกูดก เนือ้นุม่กลิน่หอม และการพฒันาพนัธุห์ญา้เนเปยีร์
ปากชอ่งทีม่คีณุภาพสูงและได้ปริมาณมาก เพื่อตอบสนองเกษตกรที่เลี้ยงโคนมและ
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โคเนือ้ และชว่ยในดา้นการจดัการสิง่แวดลอ้ม เปน็ตน้ และในกระบวนการดำเนนิงาน
หลกัขององคก์าร ผูบ้รหิารระดบัสงูเปน็ผูพ้จิารณาทบทวนใหแ้นใ่จวา่สามารถตอบสนอง
ตอ่วสิยัทศัน ์ เปา้ประสงค ์ พนัธกจิ ยทุธศาสตร ์ รวมถงึความตอ้งการ ความคาดหวงั
ของผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทีเ่ปลีย่นแปลงไปและพจิารณาตดัสนิใจเกีย่วกบั
ระบบงานโดยอาศยั Best Practices ขององคก์ารชัน้นำและการปรบัปรงุอยา่งตอ่เนือ่ง 
ซึง่กรมปศสุตัว ์ ไดใ้ชข้อ้มลู MAGDATA รว่มกบัการวเิคราะห ์ Value Chain และ 
SIPOC Model ประกอบกบัการสงัเคราะหโ์ดยมุง่เนน้เปา้หมายเพือ่ออกแบบผลผลติ 
การบรกิาร และระบบงาน รวมถงึกระบวนการทำงาน ทัง้กระบวนงานหลกั กระบวนการ
สรา้งคณุคา่และกระบวนการสนบัสนนุ  
  

การจัดการการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากรที่สอดรับ

กับสถานการณ ์
 ถึงแม้ว่ากรมปศุสัตว์จะเผชิญกับภาวะการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากรสูง 
เนื่องจากบุคลากรสายงานหลักเป็นสายวิชาชีพซึ่งเป็นที่ต้องการของภาคธุรกิจ 
แตก่รมปศสุตัวก์ไ็ดว้างแผนการรองรบัดา้นอตัรากำลงัคน โดยมกีารวเิคราะหอ์ตัรากำลงั
และขดีความสามารถจากกระบวนการหลกัและกระบวนการสนบัสนุน รวมถงึภารกจิหลกั
และมกีารพฒันาบคุลากรครอบคลมุ 3 ระดบั ในระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาว 
พรอ้มทัง้มกีระบวนการในการสรรหาคนด ี พฒันาคนเกง่ สง่เสรมิใหค้นเกดิความผกูพนั 
นำเครือ่งมอื DPIS ของ ก.พ. มาพฒันาตอ่ยอดและใชป้ระโยชนอ์ยา่งเตม็ที ่ พฒันา
ทกัษะและสรา้ง Career Path ตามสายงานเฉพาะ มกีารประเมนิผลการศกึษาและ
อบรม โดยผูบ้งัคบับญัชาและผูใ้ตบ้งัคบับญัชามสีว่นรว่มวางแผน พฒันา และติดตามผล 
ซึง่ไดน้ำแนวคดิของ โดนลัด ์แอล เครกิแพตทรคิมาใชก้ำหนดแนวทางและหลกัเกณฑ์
การประกนัคุณภาพการฝึกอบรม 4 ระดับคือ (1) การประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง 
(2) การประเมนิการเรยีนรู ้(3) การประเมนิพฤตกิรรม (4) การประเมนิผลลพัธท์ีเ่กดิขึน้
กบัองคก์ร นอกจากนี้ ยังมีกระบวนการพัฒนา สร้างบุคลากรคุณภาพและสรา้ง
เครอืขา่ยการทำงานระดบัพืน้ที ่ สรา้งการมสีว่นรว่มอาสาปศสุตัว ์ ภายใตแ้นวทาง 5ช 
(ชี ้ชวน เชญิ ชว่ย เชดิช)ู ภายใตป้รชัญา 3 ม ีคอื มคีวามตอ้งการรว่ม มคีวามสนใจรว่ม 
และมผีลประโยชนร์ว่ม โดยมรีะดบัการมสีว่นรว่มทีต่า่งกนัตามความเหมาะสม 5 ระดบั 
(ตารางที ่3) 
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 กำหนดให้มีการหมุนเวียนข้าราชการตำแหน่งสัตวแพทย์ที่เข้างานใหม่ 
เพื่อให้บุคลากรได้เรียนรู้และสามารถเลือกงานที่ตนเองถนัดได้ และมีการใช้ 
Strength Finder เพื่อหา Talent ของบุคลากรและจัดตั้งทีมงานเพื่อรวบรวม
บุคลากรทีม่คีวามโดดเดน่ครบทกุมติ ิตลอดจนใหม้กีารทำ IDP ของพนกังาน เพือ่พัฒนา
คนให้เหมาะกับงาน และนำระบบสมรรถนะมาใช้ในการบริหารงานบุคคลแบ่งเป็น 
8 สมรรถนะ ได้แก่ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญ
ในงานอาชพี จริยธรรม ความรว่มแรงรว่มใจ ความใฝรู่ร้อบดา้น การทำงานบนพืน้ฐาน
ของขอ้มลูทีถู่กต้องและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รวมถึงสมรรถนะประจำสายงาน
แต่ละตำแหน่ง 
 การประเมนิขดีความสามารถและอตัรากำลงัดา้นบคุลากร ผา่นการวิเคราะห์
ความตอ้งการอตัรากำลงั ความรูค้วามสามารถ ทกัษะและสมรรถนะ จากกระบวนการ
ทำงานที่ออกแบบไว้จำแนกในแต่ละภารกิจ และเพื่อความแม่นยำยิ่งขึ้นกรมปศุสัตว์
ไดใ้ช ้Animal Unit มาวเิคราะหค์วามตอ้งการบคุลากรรว่มดว้ย โดยกำหนด Work Load 
จากปริมาณงานและความยุ่งยากของงาน เช่น จำนวนประชากรสัตว์แต่ละชนิด 
จำนวนฟาร์มมาตรฐาน ฟาร์มปลอดโรค โรงฆ่าสัตว์ สถานพยาบาลสัตว์ พื้นที่
ปลูกพืชอาหารสัตว์ โรงงานผลิตอาหารสัตว์ สถานจำหน่ายอาหารสัตว์ ยาสัตว์ 
ตลาดนัดค้าสัตว์ ขนาดพื้นที่  โดยกำหนดเป็นค่ามาตรฐานที่มีขนาดต่างกัน 
เพื่อคำนวณเป็นค่างาน เพื่อประเมินอัตรากำลังและระดับตำแหน่งทีต่้องการของ
หน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
 การสร้างบรรยากาศการทำงานให้น่าอยู่โดยกำหนดเป็นแผนงานสู่การ
ปฏิบัติ ได้แก่ (1) แผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 4 ด้าน คือ ด้านการ
ทำงาน ด้านชีวิตส่วนตัว ด้านสังคม และด้านเศรษฐกิจ (2) แผนแม่บทความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึงโครงการสถานที่
ทำงานนา่อยูน่า่ทำงาน (Healthy Workplace) การมุง่เนน้ใหบ้คุลากรทกุคนรวมถึง
อาสาปศุสัตว์ซึ่ ง เป็นผู้ที่อาสาสมัครเข้ามาช่วยงานด้านการปศุสัตว์ ในพ้ืนที่
ล้วนเปน็สว่นสำคญัในการสรา้งผลผลติ การบริการเพื่อส่งมอบคุณค่าให้แก่เกษตรกร 
ผู้ประกอบการและผู้บริโภค การบรรลุวิสัยทัศน์ของกรมปศุสัตว์ขึ้นอยู่กับการ
ปลดปล่อยศักยภาพและความสามารถของบุคลากรเพื่อทำงานให้ประสบความ
สำเร็จ กรมปศุสัตว์จึงมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับบุคลากรตั้งแต่การสรรหา คัดเลือก 
การพัฒนาความรู้และความสามารถในการสร้างสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน 
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การสร้างแรงจูงใจ และการรักษาบุคลากร เพื่อให้มีความก้าวหน้าและเติบโต
ไปดว้ยกนัอยา่งสมดลุ โดยจดัทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมปศุสัตว์ 
พ.ศ. 2557-2560 ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน (ภาพที่ 8) 

การออกแบบระบบการทำงานและการจดัการกระบวนการ

สู่นวัตกรรม 
 การมุ่งตอบสนองความต้องการความคาดหวังของทุกภาคส่วนอย่างมี
ประสิทธิผลประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน มีความปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ตลอดห่วงโซ่การผลิตอย่างสมดุล และให้ความสำคัญกับผลิตภาพการผลิต การสร้าง
นวัตกรรมและความสามารถในการผลติสนิคา้ปศสุตัวไ์ดอ้ยา่งตอ่เนือ่งของทุกภาคส่วน 
เพื่อคงความสามารถทางการแข่งขันด้านการปศุสัตว์ของประเทศไทย และ
ความสามารถในการให้บริการที่มีคุณภาพระยะยาว (ภาพที่ 9) โดยการออกแบบ
กระบวนการจะพิจารณาจากคุณค่าที่เกิดขึ้นซึ่งจะส่งผลต่อ (1) ความมั่นคงในอาชีพ
และรายได้ (2) ความสามารถในการประกอบธุรกิจ คุณภาพ มาตรฐาน และความ
ปลอดภัยในสินค้าปศุสัตว์ (3) ความปลอดภัย ความเพียงพอของสินค้าปศุสัตว์ (4) 

ภาพที่ 8 แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2557-2560 



รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

ประจำปี พ.ศ. 2558
PMQA
2015

29

ความไว้วางใจที่มีต่อสินค้าปศุสัตว์ (5) การบรรลุวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ พันธกิจ 
ยุทธศาสตร ์ และบทบาทหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบของกรมปศสุตัว ์ และใชก้ระบวนการ
วิเคราะห์ Value Chain และ SIPOC Model ทำให้ได้ 5 กระบวนการหลัก คือ 
(1) กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ (2) วิจัยและพัฒนา (3) พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อรองรับระบบการผลิตปศุสัตว์ (4) ส่งมอบและบริการด้านการปศุสัตว์ 
(5) ควบคุม กำกับ และนำไปกำหนดเป็น 6 กระบวนการสร้างคุณค่า และ 6 
กระบวนการสนับสนุน (ภาพที่ 9) สู่การสื่อสารข้อกำหนดที่สำคัญและตัวชี้วัดของ
หนว่ยงานเจา้ของกระบวนการ (ตารางที ่ 4) ผา่นระบบการนำองคก์ารใหบ้คุลากรทีเ่กีย่วขอ้ง
ทราบและปฏิบัติตาม และประเมินผลผ่านระบบ e-Operation และการรายงาน
ผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการภายใน หากพบว่ากระบวนการ
ไม่สามารถตอบสนองเป้าหมายจะดำเนินการทบทวนปรับปรุงให้เหมาะสมอยู่เสมอ
ในทุกด้าน พร้อมนำไปใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อปรับปรุงข้อกำหนดที่สำคัญ
ให้เหมาะสมอยู่เสมอ ควบคู่กับการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายนำมาสู่
ปรับปรุงและลดขั้นตอนการให้บริการต่าง ๆ ที่รองรับความต้องการผู้ใช้บริการ 
ดังเช่น การให้บริการยื่นคำขอใบอนุญาตต่าง ๆ ผ่านระบบ e-Service การพัฒนา
ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) ที่เชื่อมโยง
ระบบการทำเครือ่งหมายและขึน้ทะเบยีนสตัวแ์หง่ชาต ิ(NID) และ NSW การจัดให้มี
ระบบ e-Privilege ที่ผู้ขออนุญาตเคลื่อนย้ายซากสัตว์ผ่านระบบ e-Movement 
สามารถพิมพ์ใบอนุญาตได้ด้วยตนเอง 
 
 

ภาพที่ 9 การออกแบบกระบวนการปฏิบัติงาน 
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ตารางที่ 4 ข้อกำหนดที่สำคัญของผลผลิต การบริการ และกระบวนการ 
กระบวนการ ความตองการ ขอกําหนดท่ีสําคัญ ตัวชี้วัดท่ีสําคัญ 

ผลผลิตและบริการ 
1) ปจจัยการผลิต - มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน ตรงความตองการ 

- ปริมาณเพียงพอ 
- รวดเร็ว ทันเวลา 

- คุณภาพ มาตรฐาน ตรงตามความตองการ 
- รวดเร็ว ทันเวลา 

- ความพึงพอใจของผูรับบริการ 
- ระยะเวลาการสงมอบ 

2) องคความรู เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม 

- องคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม 
- มีความเหมาะสม 
- มีความทันสมัย 
- สามารถนําไปใชประโยชนได 
- ตรงความตองการ 
- สามารถเขาถึงไดงาย 

- มีคุณภาพ เหมาะสม ทันสมัย 
- สามารถนําไปใชประโยชนไดตามความตองการ 
- เขาถึงไดงาย 

- จํานวนนวัตกรรม 
- จํานวนองคความรูที่นําไปใชประโยชน 

3) การบริการ - มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน ตรงความตองการ 
- ปริมาณเพียงพอ 
- รวดเร็ว ทันเวลา 

- คุณภาพ มาตรฐาน ตรงตามความตองการ 
- รวดเร็ว ทันเวลา 

- ความพึงพอใจของผูรับบริการ 
- ระยะเวลาการสงมอบ 

กระบวนการสรางคุณคา 
1) กําหนดเปาหมาย ความตองการ 

ความคาดหวัง และยุทธศาสตร 
- ทิศทางดานการปศุสัตวของประเทศมีความชัดเจนและ
ตอเนื่อง 
- แผนยุทธศาสตรมีประสิทธิภาพ ตอบสนองตอเปาหมาย
และสามารถดําเนินการได 
- มีความสมดุลในทุกภาคสวน 

- แผนยุทธศาสตรสามารถตอบสนองตอความ
ตองการของผูรับบรกิารและผูมีสวนไดสวนเสีย
และเปาหมายขององคการ 

- การมสีวนรวมของผูรบับริการและผูมสีวนไดสวน
เสีย 

- การรบัฟงความเห็นของผูรับบริการและผูมสีวนได
สวนเสีย 

- การมสีวนรวมในกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร 

2) วิจัย พัฒนา องคความรู 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

- องคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม ดานการปศุสัตว 
- มีความเหมาะสม 
- มีความทันสมัย 
- สามารถนําไปใชประโยชนได 
- ตรงความตองการ 
- สามารถเขาถึงไดงาย 

- มีคุณภาพ เหมาะสม ทันสมัย 
- สามารถนําไปใชประโยชนไดตามความตองการ 
- เขาถึงไดงาย 

- จํานวนนวัตกรรม 
- จํานวนองคความรูที่นําไปใชประโยชน 
- จํานวนองคความรูทีจ่ัดเกบ็เปนระบบและสามารถ
เขาถึงไดงาย 

3) พัฒนา สราง - สายพันธุและปจจัยการผลิต   
- สายพันธุและปจจัยการผลิต - มคุีณภาพ ไดมาตรฐาน ตรงความตองการ 

- ปริมาณเพียงพอ 
- คุณภาพ ไดมาตรฐาน ตรงความตองการ 
- ปริมาณเพียงพอ 

- ความพึงพอใจของผูรับบริการ 
- ระยะเวลาการสงมอบ 
- จํานวนสัตวพันธุดีที่ผลิตได 
- จํานวนพืชอาหารสัตวพันธุดีที่ผลิตได 

- ระบบสุขภาพสัตว - ไมมีโรคระบาดสัตวที่สงผลกระทบตอการปศุสัตว - ไมเกิดโรคระบาดสัตว 
- กําจัดไดรวดเร็ว 
- ไดมาตรฐาน OIE 

- อัตราการเกิดโรคระบาดสัตว 
- จํานวนสัตวที่ไดรับบรกิารดานสุขภาพสัตว 

- ระบบมาตรฐานการผลิต - ระบบการผลิตสินคาปศุสัตวไดมาตรฐาน 
- ระบบมาตรฐานทีส่ามารถเขาถึงได 
- กระบวนการตรวจสอบคุณภาพที่ไดมาตรฐานและเช่ือถือ
ได 
- สินคาปศุสัตว มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน ปลอดภัย 

- กระบวนการผลิตไดมาตรฐานสากลและสามารถ
ดําเนินการได 

- ระบบการตรวจสอบและรับรองไดมาตรฐาน 
- ระบบการตรวจสอบคุณภาพไดมาตรฐาน เช่ือถือ
ได 

- จํานวนระบบมาตรฐานการผลิตสินคาปศสุัตว 
- จํานวนฟารมที่ไดรับการรบัรองมาตรฐาน 
- จํานวนโรงงานที่ไดรบัการรับรองมาตรฐาน 
- จํานวนหองปฏิบัติการที่ไดรบัการรับรองมาตรฐาน 
ISO 17025 

4) สงมอบและบริการ - ผลผลิตและบริการ มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน ตรงตาม
ความตองการ 
- รวดเร็ว ทันเวลา 

- คุณภาพ มาตรฐาน ตรงตามความตองการ 
- รวดเร็ว ทันเวลา 

- ความพึงพอใจของผูรับบริการ 
- การรกัษามาตรฐานรอบระยะเวลาการใหบริการ 

5) ควบคุม กํากับ ตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ มาตรฐาน 

- มีความเสมอภาค และเปนธรรม 
- โปรงใส ตรวจสอบได 

- เสมอภาคและเปนธรรม 
- โปรงใส ตรวจสอบได 

- สินคาไมถูกสงกลบั 
- จํานวนขอรองเรียน 

6) บรหิารจัดการวงจรการผลิต 
กําหนด พัฒนา สงมอบ ถายทอด 
สงเสริม กํากับ 

- สมดุลทุกภาคสวน - เสมอภาค - จํานวนชนิดสินคาปศุสัตวที่มีการบริหารโดยคณะ
กรรมการบรหิารสินคาปศสุัตว 

กระบวนการสนับสนุน -  -  -  
1) วางแผนและบรหิารยุทธศาสตร - กระบวนการถูกตอง 

- กรอบระยะเวลาเหมาะสม 
- ปจจัยที่นํามาใชมีความเหมาะสม ครอบคลมุ ครบถวน 
ถูกตอง ทันสมัย 
- มีความสอดคลองทัง้ระบบ ในทุกมิติ และเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
- มีความชัดเจน สามารถปฏิบัติได และวัดผลได 

- กระบวนการถูกตอง 
- กรอบระยะเวลาเหมาะสม 
- ปจจัยที่นํามาใชครอบคลุม ครบถวน ถูกตอง 
ทันสมัย 

- มีสวนรวมทกุภาคสวนที่เกี่ยวของ 
 

- ความสําเรจ็ของการจัดทําแผนยุทธศาสตร 

2) บรหิารทรัพยากรบุคคล - กระบวนการมปีระสทิธิภาพ ถูกตองตามกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบงัคับทีเ่กี่ยวของ มีความโปรงใสและเปน
ธรรม 
- บุคลากรมีความสามารถ และเพียงพอตอการปฏิบัตงิาน 
- บุคลากรมีแรงจงูใจและทุมเทความสามารถอยางเตม็
ศักยภาพเพื่อปฏิบัตงิานที่ไดรบัมอบหมายใหบรรลุ
ความสําเรจ็ 
- บุคลากรไดรับการดูแล และพฒันาอยางเหมาะสม 

- บุคลากรมีความสามารถและเพียงพอตอการ
ปฏิบัติงาน 

- บุคลากรไดรับการดูแล และพัฒนาอยาง
เหมาะสม 

- กระบวนการมปีระสิทธิภาพ ถูกตองตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ มีความ
โปรงใสและเปนธรรม 

- บุคลากรไดรับการดูแล และพัฒนาอยางเหมาะสม 
- ความพึงพอใจของผูรับบริการ 

3) บรหิารงบประมาณ การเงิน การ
คลัง การพสัด ุ

- ถูกตองตามกฎหมาย กฎระเบียบ 
- มีประสทิธิภาพ รวดเร็ว 
- โปรงใส ตรวจสอบได 

- ถูกตองตามกฎหมาย กฎระเบียบ 
- รวดเร็ว ทันเวลา 
- โปรงใส ตรวจสอบได 

- จํานวนขอรองเรียน 
- ความพึงพอใจของผูรับบริการ 

4) บรหิารระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ - เครือขายครอบคลมุ 
- สามารถเขาถึงไดงาย 
- มีประสทิธิภาพ 

- สามารถตอบสนองความตองการไดตลอดเวลา 
- ความพรอมใชงาน 

- จํานวนขอรองเรียน 
- ความพึงพอใจของผูรับบริการ 

5) พัฒนาระบบราชการ พฒันา
กฎหมาย การกํากับดูแลตนเองที่ด ี

- ระบบราชการมปีระสิทธิภาพ โปรงใส 
- กฎหมายมีความทันสมัย 
- มีระบบการกํากบัดูแลตนเองที่ด ี

- ระบบราชการไดรับการพฒันาในทางที่ดีข้ึน 
- กฎหมายไดรับการทบทวน ปรับปรุงใหทันสมัย
อยูเสมอ 

- คะแนนตามคํารับรองการปฏิบัตริาชการ 
- ความพึงพอใจของผูรับบริการ 
- จํานวนกฎหมายที่ไดรบัการพัฒนา 

6) บรหิารอาคาร สถานที่สิง่อํานวย
ความสะดวก 

- สะดวก สะอาด 
- ปลอดภัย 
- ถูกสุขอนามัย 

- ปลอดภัย 
- ถูกสุขอนามัย 

- หนวยงานที่ดําเนินกจิกรรม 5 ส. 
- หนวยงานที่ดําเนินกจิกรรม Happy Workplace 
- ความพึงพอใจของบุคลากรทีม่ีตออาคาร สถานที่ และ
สิ่งอํานวยความสะดวก 
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 การเป็นต้นแบบที่ดีและมีวิสัยทัศน์ของผู้บริหารกรมปศุสัตว์ในทุกยุคสมัย
ล้วนสรา้งสรรการบรหิารงานอยา่งเปน็ระบบมาอยา่งตอ่เนือ่ง ประกอบกบัความเขม้แข็ง
ของบุคลากรในการทำงานสอดประสานร่วมมือกันกับทุกเครือข่ายได้เป็นอย่างดี 
นำพาให้องค์การประสบความสำเร็จ ดังเห็นได้จากรางวัลต่าง ๆ มากมายที่ปรากฏ
เป็นประจักษ์พยานนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เช่น รางวัลจากสำนักงาน ก.พ.ร. 
จำนวน 33 รางวัล ได้แก่ รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชนหรือรางวัลบริการ
ภาครัฐแห่งชาติ 27 รางวัล รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4 รางวัล และ
รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหาราชการแบบมีส่วนร่วม 2 รางวัล และด้วย
แรงบนัดาลใจจากการรบัรางวลัเหลา่นีไ้ดช้ว่ยสง่เสรมิใหบ้คุลากรทกุคนมคีวามเชื่อมั่น
ต่อการพัฒนางานเพื่อส่งมอบคุณค่าให้แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
จงึเกดิความรว่มมอืรว่มใจใหก้ารปรบัปรงุและคดินวตักรรมการทำงานอยา่งตอ่เนือ่ง 
ส่งผ่านสู่การปศุสัตว์ไทยได้รับการยอมรับและเชื่อถือในระดับสากลจนสามารถ
ส่งออกไปจำหนา่ยยงัประเทศทีพ่ฒันาแลว้ไดอ้ยา่งตอ่เนือ่งและมแีนวโนม้ทีเ่พิม่ขึ้น
ทุกปีทั้งปริมาณและมูลค่า 
 

ปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จ 
 การบริหารจัดการองค์การของกรมปศุสัตว์สามารถก้าวไปสู่ความเป็นเลิศ 
นับเป็นหน่วยงานแรกที่ได้รับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับดีเด่น 
สะท้อนให้เห็นถึงปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จดังนี้ 
 1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์สามารถสร้างโอกาสเชิงกลยุทธ์ กำหนดเป้าหมาย
ที่ท้าทาย สามารถบูรณาการสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์การ สื่อสาร
ถ่ายทอดผา่นระบบการนำองคก์าร กระตุน้ใหบ้คุลากรภายในองคก์รทุกคนมีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติงานจนทำให้ส่วนราชการประสบความสำเร็จ  
 2. การสร้างวัฒนธรรมองค์การผ่านการปลูกฝังค่านิยม I2-SMART ให้กับ
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บุคลากรมีพฤติกรรมอันพึงประสงค์ตามค่านิยมของ
กรมปศุสัตว์ 
 3. การจัดทำแผนยุทธศาสตร์อย่างเป็นระบบ เริ่มจากแผนแม่บทด้านการ
ปศุสัตว์ไทยซึ่งเป็นแผนระยะยาว 10 ปี แปลงแผนยุทธศาสตร์ และถ่ายทอดเป็น
แผนปฏิบัตริาชการ 4 ปี และประจำปี ควบคู่ไปกับการสร้างความชัดเจนในการ
บริหารยทุธศาสตรด์ว้ยการจดัแผนยทุธศาสตรร์ายชนดิสตัว ์ รวมทัง้มกีารวางแนวทาง
ที่ผสานการพัฒนาตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในการดำเนินงาน
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ประจำโดยมีการทำงานสอดประสานเชื่อมโยงกันทุกหมวด และมีการพัฒนา
อย่างตอ่เนือ่ง พรอ้มกบัมรีะบบการถา่ยทอดเปา้หมายและตวัชีว้ดัทีส่ำคญัตัง้แตร่ะดับ
องค์การลงสู่สำนัก/กอง และบุคคล ร่วมกับการจัดทำข้อตกลงว่าด้วยผลงาน
ในทุกระดับ โดยใช้ระบบ e-Operation ในการติดตามผลการดำเนินงานและ
วัดผลสำเร็จการดำเนินการ 
 4. กระบวนการมสีว่นรว่มในการดำเนนิงานของกรมปศสุตัวจ์ากทุกภาคส่วน
ที่ครอบคลมุทุกกลุ่มภารกิจของกรมปศุสัตว์ และความสามารถในการประสานงาน
ของทุกภาคสว่นทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน และภาคประชาชน จนสามารถผลักดันให้การ
ขับเคลื่อนเชิงนโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างเกิดผลสำเร็จ นอกจากนี้ กรมปศุสัตว์
มีความเข้าใจในการจำแนกกลุ่มผู้รับบริการเป็นอย่างดีโดยพิจารณาจากพฤติกรรม
ของผู้รับบริการ มีการกำหนดตัวชี้วัดทั้งทางตรงและทางอ้อม และมีการนำข้อมูล
มาจำแนกลักษณะการให้บริการเพื่อสร้างความสัมพันธ์ได้เป็นอย่างดี 
 5. การออกแบบและพัฒนาระบบเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการปฏิบตัิงานและ
ให้บริการ การพฒันาองคก์ารดว้ยการเชือ่มโยงประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและ
การติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงซึ่งมีการวางแผนรองรับสอดประสานกับ
การพัฒนาตามนโยบายรัฐบาลและรับมือกับความท้าทายกับการแข่งขันของ
ต่างประเทศไดอ้ยา่งเปน็ระบบโดยเฉพาะการใชข้อ้มลูสารสนเทศ MAGDATA ควบคู่
กับวางแผน การหาโอกาสเชิงยุทธศาสตร์ การสร้างกระบวนการเรียนรู้และกระตุ้น
ให้เกิดการปรับปรุงและการคิดนวัตกรรมใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้กรมปศุสัตว์
สามารถพัฒนาได้อย่างก้าวกระโดด 
 6. การออกแบบระบบงานที่ได้มาตรฐานและการใช้มาตรฐานสากลเป็น
แนวทางในการพฒันากระบวนการทำงาน รวมถงึเปดิโอกาสให้ได้รับการตรวจประเมิน
จากหน่วยงานหรืองค์การระหว่างประเทศ เพื่อนำข้อแนะนำมาใช้พัฒนาปรับปรุง
องค์การอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 7. การวาง Road Map PMQA Winner เปน็การสรา้งแรงจงูใจบคุลากร 
และส่งผลให้กระบวนการภายใน กรมปศุสัตว์ได้รับการพัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบ
และเกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยการนำเกณฑ์ PMQA มาประยุกต์ใช้เป็น
เครื่องมอืสร้างให้เกิดการเรียนรู้  พัฒนา และปรับปรุงกระบวนการวัดอย่าง
เป็นระบบและทิศทางเดียวกนั โดยมุง่เนน้ใหค้วามสำคญั 4 เรือ่งหลกั คอื การบรหิาร
การเปลี่ยนแปลง การพัฒนาบุคลากร การพัฒนากระบวนการอย่างต่อเนื่อง และ
การจัดการความรู้ในองค์การ รวมถึงแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบ่งปันประสบการณ์และ
วธิกีารทีเ่ปน็เลศิระหวา่งบคุลากรและหนว่ยงานทัง้ภายในและภายนอกอยา่งตอ่เนือ่ง 

รางวัลด้านการนำองค์การ

และความรับผิดชอบต่อสังคม
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รางวัลด้านการนำองค์การ

และความรับผิดชอบต่อสังคม
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กรมทางหลวงชนบท

 กรมทางหลวงชนบทได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและสร้าง

ระบบการทำงานทีโ่ปรง่ใส ร่วมขับเคลื่อนองค์การโดยอาศัยความเปน็ผู้นำ

ของผู้บริหารทุกระดับที่มีความโปร่งใส จนสามารถลดความขัดแย้ง และ

การแทรกแซงต่าง ๆ และสร้างการยอมรับจากสังคม ผ่านวิธีการนำ

ภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในทุกกระบวนการทั้งระบบ การสร้าง

เครอืข่ายการดูแลทางหลวงชนบทและอาสาสมัครกว่า 9,500 คน 

การบูรณาการร่วมกับมหาวิทยาลัยและสถาบันอาชีวะศึกษาเครือข่าย 

ในการจดัเขตศกึษาเชงิพืน้ทีใ่นเชงิลกึเพือ่ศกึษาและดแูลพืน้ท่ีอย่างใกล้ชิด 

รวมทั้งมีการคาดการณ์ผลกระทบ และจัดทำ EIA ได้เกินกว่ามาตรฐาน

ที่กำหนด สามารถสะท้อนความสำเร็จให้กรมทางหลวงชนบทไดร้บัรางวัล

ด้านการพัฒนาองค์การ และด้านความโปร่งใสมาแล้ว 21 รางวัล 

หมวด1ด้านการนำองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม
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 กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ได้จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2545 เป็นกรม
ขนาดกลางที่บริหารงบประมาณแบบกรมขนาดใหญ่ในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
โดยมีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านทางหลวงสายรอง 
การกอ่สรา้งและบำรงุรกัษาทางหลวงสายรอง ใหม้โีครงขา่ยทางหลวงทีส่มบูรณ์ครอบคลุม
ทั่วทั้งประเทศ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการ
เดินทาง และมีพันธกิจ คือ “พัฒนา และยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบท 
เพื่อสนับสนุนการคมนาคมขนสง่ การทอ่งเทีย่ว การพฒันาเมอืงอยา่งบรูณาการและ
ยั่งยืน แก้ไขปัญหาการจราจร โดยการสร้างทางเชื่อม (Missing Link) ทางเลี่ยง 
(By Pass) ทางลดั (Shortcut) รวมทัง้สนบัสนนุ และสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงท้องถิ่น
ให้แก่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ตลอดจนพฒันาองคก์ารตามยทุธศาสตรก์ารพัฒนา
ระบบราชการไทย” เพือ่ผลกัดนัองคก์ารภายใตว้สิยัทศัน ์“พฒันา เพิม่คณุคา่ เตมิต่อ 
โครงข่ายทางให้สมบูรณ์อย่างพอเพียงและยั่งยืนเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน” 
ซึ่งมีหน่วยงานปฏิบัติงานที่ตั้งอยู่ทั้งในส่วนกลาง และหน่วยงานในส่วนกลางที่ตั้งอยู่
ในส่วนภูมิภาค 18 เขตพื้นที่ ครอบคลุม 76 จังหวัด ที่ต้องเอาชนะความท้าทาย
ที่สำคัญในด้านต่าง ๆ ได้แก่ 
 ด้านพันธกิจ 1) การพัฒนาโครงข่ายทางและบำรุงรักษาทางให้ถนน
มีคุณภาพตามมาตรฐานหลักวิศวกรรมงานทาง เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัยในการสัญจร 2) การส่งเสริมให้ อปท. มีความเข้มแข็งด้านการ
ก่อสร้างและบำรุงรักษาทางหลวงท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
 ด้านการปฏิบัติการ 1) สร้างความพึงพอใจ และรักษาระยะเวลา
มาตรฐานกระบวนงานบรกิารให้มีมาตรฐานที่เป็นเลิศ 2) การนำระบบเทคโนโลยี
และสารสนเทศมาใช้พัฒนาระบบการทำงานต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ 3) การ
พัฒนา ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ และก้าวทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 
 ด้านทรัพยากรบุคคล 1) การยกระดับศักยภาพ ประสิทธิภาพของ
บุคลากรทั้งในด้านการปฏิบัติงานและการเรียนรู้ภายใต้บุคลากรที่มีอยู่อย่างจำกัด 
2) การพฒันาคณุภาพชวีติ ปรบัปรงุสภาพแวดลอ้มการทำงาน ใหบุ้คลากรมีแรงจูงใจ
ที่ดี และทุ่มเทในการทำงาน 3) การพฒันาและปรบัปรงุระบบบรหิารทรพัยากรบุคคล
ให้มีความยุติธรรมและเป็นธรรมอยู่บนพื้นฐานของหลักความรู้ความสามารถและ
ผลงาน 
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 ดา้นความรบัผดิชอบตอ่สงัคม 1) เสรมิสรา้งบคุลากรและองค์การให้มี
คุณธรรมมีความโปร่งใสในการทำงานทั้งองค์กรและเป็นที่ยอมรับจากสังคม
ภายนอก 2) การเปดิโอกาสใหผู้ร้บับรกิารและกลุม่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีเขา้มามีส่วนร่วม
ในการทำงานอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 3) การให้ความสำคัญกับการบริหาร
จดัการส่ิงแวดลอ้มทีอ่าจจะไดร้บัผลกระทบจากการดำเนนิการภารกจิหลกัของกรมฯ 
 แม้ว่าวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกรมฯ ให้มีขึ้นแล้วแต่ให้ยุบภายใน 5 ปี 
หรือ 10 ปี ส่งผลให้องค์การมีความไม่แน่นอน แต่ด้วยความสำเร็จท่ีสร้างจุดยืน
ให้แก่กรมทางหลวงชนบทอนัเปน็ผลมาจากความเปน็ผูน้ำทีก่ระตุน้ ผลกัดัน สร้างผลงาน
ต่าง ๆ ด้วยความมุ่งมั่น ร่วมกับการหล่อหลอมบุคลากรในองค์การให้สอดคล้องกับ
ค่านิยม “รวดเร็ว เรียบง่าย ใช้เหตุผล ทำงานเป็นทีมอย่างมืออาชีพ” การทำงาน
อย่างมสี่วนร่วมในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ด้วยการบริหารงานตามหลักนิติธรรม 
ความโปร่งใส และความมีจริยธรรมของผู้บริหารที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่บุคลากร
มาอย่างต่อเนื่องทุกยุคทุกสมัย ส่งผลให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัยในการสัญจร ผลักดันให้กรมทางหลวงชนบทได้เป็นส่วนราชการถาวรในปี 
พ.ศ. 2552 อีกทั้งยังพัฒนาต่อเนื่องจนได้รับรางวัลด้านการบริหารจัดการองค์การ
ดีเด่นหรือดีเยี่ยมจากหน่วยงานภายนอกต่าง ๆ ถึงปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง 

การนำองค์การโดยผู้บริหารของส่วนราชการ 
 ผู้บริหารของกรมทางหลวงชนบทมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อน
องค์การอย่างมีทิศทางที่ชัดเจนผ่านวิธีการชี้นำและทำให้องค์การมีความยั่งยืน 
โดยได้จัดทำระบบการนำองค์การของกรมทางหลวงชนบท (Leadership Model: 
LDM) ตามภาพที่ 1 ซึ่งเกิดขึ้นจากการนำแนวทางตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลัก
เกณฑ์และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ พ.ศ. 2546 และเกณฑ์ PMQA มาเป็น
เครื่องมือของผู้บริหาร รวมทั้งสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ นั่นคือ การสื่อสารสองทางและ
ถ่ายทอดทิศทางพร้อมนโยบายองค์การไปยังบุคลากร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
ให้บรกิารประชาชนผูใ้ชถ้นนสายรอง ผา่นชอ่งทางตา่ง ๆ เชน่ Video Conference, 
รายการเสียงตามสาย “Drr-satation”, Facebook กรมฯ Line ผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที ่วทิยรุายการ ทช.หมอทาง และ Youtube เปน็ตน้ โดยเครือ่งมอืสือ่สารที่มี
ประสิทธิภาพ คือ การนำ Line Application ซึ่งเรียก “DRR Project” ที่มีการ
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ภาพที ่1 ระบบการนำองคก์าร  

ออกแบบการสื่อสารภายในองค์การอย่างเป็นระบบและจัดทำเป็นคู่มือการใช้งาน 
Line Application ที่เป็นรูปแบบเฉพาะตัวของกรมฯ ทำให้สามารถสื่อสารและรับรู้
ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง 

 การวางรากฐานการปฏิบัติงานไว้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องก่อเกิดเป็น
แนวทางการดำเนินการของกรมทางหลวงชนบทเพื่อสร้างให้องค์การยั่งยืน โดยมีวิธี
การที่สำคัญดังนี้ 
 - ผู้บริหารกำหนดโครงสร้าง กรอบอัตรากำลังที่เอื้อต่อการบังคับบัญชา
สอดคล้องกับความจำเป็นเร่งด่วน อีกทั้งกำหนดโครงสร้างการนำองค์การที่เอื้อ
ต่อการถ่ายทอดวิสัยทัศน์และค่านิยม วางระบบการทำหน้าที่ของผู้บริหารร่วมกับ
การกระจายอำนาจ เพือ่นำไปสูก่ารเปน็ตวัอยา่งการบรหิารทีด่ ี (Role Model) ในการ
บริหารจัดการองคก์าร มีการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์  เน้นการประสาน
การทำงานระหวา่งผูบ้รหิารในระดบัตา่ง ๆ และระหวา่งหนว่ยงาน เพื่อให้งานบรรลุ
เป้าหมายและสร้างการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ การสื่อสารถ่ายทอดวิสัยทัศน์ 
ค่านิยม และพันธกิจกรมฯ ผ่านแผนผังทิศทางการนำองค์การของกรมฯ (ภาพที่ 2) 

๑. กําหนดทิศทางและสื่อสาร
ยุทธศาสตรขององคการ 

(แผนผังทิศทางองคการ) 
๒. การวางแผนและ

ออกแบบระบบงานเพื่อ
นําไปสูการปฏิบัติ 

๓. การกํากับการ
ดําเนินงานใหเปนไป

ตามแผน 

๖. การเรียนรู ปรับปรุง
และพัฒนาระบบงานอยาง

ตอเนื่อง 

๗. การแบงปนและบูรณาการทุก
ภาคสวนใหเกิดความยั่งยืน 

ลักษณะ
พื้นฐานของ
องคการ 

ความสัมพันธ
ภายในและ
ภายนอก
องคการ 

ความทาทาย
เชิงยุทธศาสตร 

สถานการณคู
แขงขัน 

วิสัยทัศน คานิยม 

พันธกิจ เปาประสงค หนาที่ตามกฎหมาย 

การมีสวนรวมของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย และสื่อสารอยางทั่วถึง 

    ระบบการนําองคการของกรมทางหลวงชนบท 
 ( Leadership  Model  :  LDM ) 

การประเมินผลผูบริหารกรม 

การตอบสนองความตองการความคาดหวงั 

การประเมินผลความพึงพอใจ 

ผลักดัน ๑.๑ เปนตัวอยางที่ดี (Role Model) 

๑.๒ มุงการกระจายอํานาจ 

๑.๓ การสรางความโปรงใส ซ่ือสัตยสุจริต 

๑.๔ การกํากับดูแลองคการที่ดี 

๑.๕ การสรางความรับผิดชอบตอสังคม 

๒.๑ การทบทวนแผนยุทธศาสตร 

๒.๒ ทบทวนแผนที่ยุทธศาสตร 

๒.๓ การจัดทําแผนพัฒนาองคการ 

๒.๔ การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

๒.๕ มีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 

๓.๑ การกําหนดเปาหมายและตัวชี้วัดที่สําคัญ 

๓.๒ การบริหารความเส่ียง 

๓.๓ การพัฒนาระบบติดตามและประเมินผล 

๔.๑ การจัดทําแผนเทคโนโลยีและการส่ือสาร 

๔.๒ การจัดการฐานขอมูลสารสนเทศ 

๔.๓ การใหบริการขอมูลสารสนเทศ 

๔.๔ การพัฒนานวัตกรรม 

๔.๕ การสงเสริมการเรียนรูในองคการ 

๕.๒ การสรางคุณภาพชีวิตที่ดี/ความผาสุก 

๕.๔ การจัดหาสวัสดิการบุคลากร 

๕.๑ การจัดทําแผน HRM & HRD 

๕.๓ การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

๖.๒ การเรียนรู คานิยมและวัฒนธรรมองคการ 

๖.๓ การปรับปรุง พัฒนากระบวนงานบริการ 

๖.๔ การปรับปรุง พัฒนาระบบงาน 

๖.๑ เรียนรูความตองการ ความคาดหวัง 

๗.๑ สงเสริมการมีสวนรวมในทุกภาคสวน 

๗.๒ การแบงปนความรูสูประชาชน 

๗.๓ เสริมสรางภูมิคุมกันใหชุมชน 

๗.๔ การบูรณาการความรวมมือทางวิชาการ 

แผนผัง (Flow Chart) :  
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ภาพที ่2 แผนผงัทศิทางการนำองคก์ารของกรมทางหลวงชนบท 

อย่างต่อเนือ่งนับแต่ปี พ.ศ. 2552 และนับเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการถ่ายทอด
ยุทธศาสตร์ระยะสั้นและระยะยาว การถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายสู่ระดับกรมฯ 
หน่วยงาน และบุคคล โดยมีแนวทาง คือ 1) นำสรุปข้อคิดเห็น ข้อร้องเรียน
หรือสรุปข้อมูลความต้องการของประชาชน และความท้าทายมาใช้เป็นข้อมูล
กำหนดทิศทางองค์การ และนำไปสื่อสารผ่านการประชุมร่วมกับประชาชนและ

นโยบายรัฐบาล สอดคลองกับนโยบายรัฐบาล ขอ 6.12,7.4,7.5,7.6 / ยุทธศาสตรที่ 1 

นโยบายหลัก 
กระทรวงคมนาคม 

เปาประสงค 
กรมทางหลวงชนบท 

เปาประสงค 
กระทรวงคมนาคม 

วิสัยทัศน 
กรมทางหลวงชนบท  พัฒนา  เพิ่มคุณคา  เติมตอ โครงขายทางใหสมบูรณ อยางพอเพียงและยั่งยืน เพื่อประโยชนสุขของประชาชน 

คานิยมการทํางาน รวดเร็ว เรียบงาย ใชเหตุผล ทํางานเปนทีมอยางมืออาชีพ 

นโยบายหลัก 11 ขอ 
(อธิบดีกรมทางหลวงชนบท) 

ระบบโครงสรางพื้นฐานดานงานทางยัง
มีความจําเปนตองไดรับการพัฒนา 

เพิ่ม และยกระดับคุณภาพชีวิต 

การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
งานทางและบริการดาน

คมนาคมอยางมีบูรณาการ 

ยุทธศาสตร 
กรมทางหลวงชนบท 

ความเขมแข็งของ อปท. 
ในการพัฒนาและบํารุง 
รักษาทางหลวงทองถ่ิน 

เปนองคกรสมรรถนะ
สูงท่ียึดมั่นในหลักธรรม

มาภิบาล  

การบํารุงรักษา 
ระบบโครงขาย 
ทางอยางยั่งยืน 

พันธกิจ 
กรมทางหลวงชนบท 

พัฒนาและยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบท เพื่อสนับสนุนการคมนาคมขนสง การทองเท่ียว การพัฒนาชายแดน การพัฒนาเมือง อยางบูรณาการและยั่งยืน แกไข
ปญหาจราจรโดยสรางทางตอเช่ือม (Missing Link) ทางเลี่ยง (Bypass) และทางลัด (Shortcut) รวมท้ังเปนพี่เลี้ยง (Mentor) การพัฒนาทางหลวงทองถ่ิน 

ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตลอดจนพัฒนาองคกรตาม ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย 

โครงขายทาง 
หลวงชนบท 

เพื่อการทองเท่ียว 

ผลผลิตที่คาดหวัง 
(ตามแผนงบประมาณ) 

โครงขายทางหลวง
ชนบทเพื่อพัฒนาจังหวัด

ชายแดนภาคใต 

การบํารุงรักษา 
ระบบโครงขาย 
ทางหลวงชนบท 

โครงขายทางหลวง
ชนบทเพื่อการ

เช่ือมตอระบบขนสง 

การพัฒนาบุคลากร 
ดานชางให อปท. 

การติดตามและ
ประเมินผล การจัดทําคํารับรองปฏิบัติราชการ (ระดับกรม) >> การจัดทําขอเสนอปฏิบัติราชการ (ระดับหนวยงาน) > ตัวชี้วัดสูตัวบุคคล (ระดับบุคคล)   

ทช. โปรงใส ทช. หรรษา ทช.ไฮเทค ทช. บูรณาการ ทช. พัฒนาคน 

ทช. นวัตกรรม ทช. KM ทช. เกาะติด ทช. นักสื่อประชาสัมพันธ 

ทช. ใชงบคุมคา 

นโยบายเฉพาะ 9 ขอ 
(อธิบดีกรมทางหลวงชนบท) 

 
ทช. เกงยุทธศาสตรและแผนงาน 

 

การพัฒนาระบบ
โครงขายทาง 
หลวงชนบท 

นโยบายทองถ่ินเขมแข็ง นโยบายแผนงานโครงการ    
กาวไกล  

นโยบายการบริหารจัดการ 
เพื่อใหไดมาซึ่งเขตทาง  

นโยบายการจัดต้ังศูนย
บํารุง ทางหลวงชนบท  

นโยบายการเตรียมความพรอม
เขาสู AEC ประชาคมอาเซียน  

นโยบายเครื่องจักรและอุปกรณตางๆ 

นโยบายการเพิ่ม
บุคลากรในการทํางาน  

นโยบายการจัดทําปฏิทิน
กิจกรรม 

นโยบายการประชุมติดตาม
งานของผูบริหาร  

การประเมินผลลัพธ 

การนําแผนไปสูการปฏิบัติ 
การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ การจัดทําแผนยุทธศาสตรเชิงพื้นที่ การจัดทําแผนยุทธศาสตรของหนวยงาน 

แผนผังทิศทางการนําองคการของกรมทางหลวงชนบท 

การะพัฒนาระบบโลจิสติกส
การขนสง 

การพัฒนาการใหบริการ
ระบบขนสงเพื่อยกระดับ

คุณภาพชีวิต 

บริหารจัดการระบบขนสง
และการจราจรอยางมี

ประสิทธิภาพ 

การพัฒนาระบบขนสงใหได
มาตรฐานความปลอดภัย 

การเช่ือมตอโครงขายระบบ
ขนสงภายในประเทศและพัฒนา
จุดเช่ือมตอประเทศเพื่อนบาน 

ระบบโลจสิติกสการขนสงมี
ประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถในการแขงขัน 

โครงสรางพื้นฐานและระบบ
การขนสงครอบคลุมพื้นที่
เศรษฐกิจชุมชนอยางทั่วถึง 

ระบบการขนสงและจราจร
ไดรับการบริหารจดัการให
เปนไปอยางมีประสทิธิภาพ 

การเดินทาง การขนสง และ
การจราจรมีความปลอดภัย 

เปนศูนยกลางการเช่ือมตอ
การเดินทาง 

ทางหลวงชนบทเช่ือมโยงกับ
ทางหลวงและระบบขนสงอื่น

อยางเปนระบบโครงขาย 

เช่ือมโยงโครงขายใหสมบรูณ
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนรวมทั้งมี
รายไดจากการทองเที่ยว 

บุคลากรดานชางของ อปท.
พึ่งพาตนเองในการพัฒนา
ปรับปรุงถนนขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 

ประชาชนสามารถ
เดินทางไดดวยความ

สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย 

เช่ือมโยงโครงขายใหสมบรูณ
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน สามารถดําเนินชีวิต

ไดตามปกติสุข 

กิจกรรม/โครงการ กิจกรรม/โครงการ กิจกรรม/โครงการ กิจกรรม/โครงการ กิจกรรม/โครงการ กิจกรรม/โครงการ 

ความตองการและความ
คาดหวังของผูรับบริการ
และผูมีสวนไดสวนเสีย 

ประชาชนผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียมีความเชื่อมั่นและมีความพึงพอใจตอภารกิจของกรมทางหลวงชนบท 

ผูบริหารระดับสูงกรมทางหลวงชนบท มุงหวังที่จะนําพาองคกร ไปสูองคกรแหงการพัฒนา องคกรแหงการเรียนรู องคกรแหงความสุข องคกรที่มีผลการ
ปฏิบัติงานที่เปนเลิศดานงานทางและสะพาน เพื่อใหประชาชนไดรับการบริการในการเดินทางบนเสนทางของกรมทางหลวงชนบทอยางสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยโดยมีเปาประสงค วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยมในการทํางาน ยุทธศาสตร นโยบายของผูบริหาร ผลผลิตที่คาดหวัง ตามdiagram ทั้งนี้ เพื่อ
ประชาชนไดรับการบริการที่ดีมีความเชื่อม่ันและความพึงพอใจในภารกิจและผลผลิต ของกรมทางหลวงชนบท 
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ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย ร่วมกันจัดทำและทบทวนทิศทางองค์การก่อนประกาศใช้ 
2) กำหนดช่องทางการสื่อสารที่ เหมาะสมและสื่อสารอย่างทั่วถึงแก่บุคลากร
ทุกระดบั 3) ประเมนิผลการสือ่สารทศิทางองคก์ารของบคุลากรทกุระดบั 4) ทบทวน
แนวทางการนำองค์การและวธิกีารสือ่สารเมือ่มกีารเปลีย่นแปลงนโยบายตา่ง ๆ และ
ทศิทางองคก์าร 
 - การส่งเสริมให้บุคลากรมีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม โดยการเป็น
หน่วยงานนำร่องริเริ่มการพัฒนาและนำเกณฑ์มาตรฐาน/ดัชนี/ตัวชี้วัดความโปร่งใส
มาใช้ในการปฏิบัติราชการของกรมฯ นับแต่ปี พ.ศ. 2552 โดยผู้บริหารร่วมเป็น
ประธานคณะกรรมการต่าง ๆ เพื่อผลักดัน กำกับติดตามให้มีการดำเนินการ
ตามมาตรฐาน พร้อมเข้าร่วมในโครงการสำคัญ ๆ เช่น โครงการจัดทำมาตรฐาน
ความโปรง่ใสตามหลกัเกณฑข์องสำนกังาน ก.พ. โครงการประเมนิผลดชันวีดัความโปรง่ใส
ของหน่วยงานภาครัฐ ของ ป.ป.ช. โครงการ 1 กรม 1 ป้องกันโกง ของสำนักงาน 
ก.พ.ร. ทีผู่บ้รหิารไดเ้ขา้มามบีทบาทอยา่งมากในการกำหนดกลยทุธ ์วธิกีารและกำกับ 
ติดตามอย่างใกล้ชิด รวมทัง้การเปน็วทิยากรในเรือ่งเกีย่วกบัความโปรง่ใสและคณุธรรม 
นอกจากนี้ยังมีการสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการประพฤติปฎิบัติตามหลัก
นิติธรรม ความโปร่งใส และจริยธรรม โดยกำหนดให้รองอธิบดีกำกับติดตาม
เป็นการเฉพาะและมีกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมดำเนินการส่งเสริมให้เป็นไปตาม
ประมวลจรยิธรรมขา้ราชการพลเรอืน และนำไปสูก่ารกำหนดแผนปฏบิตักิารอย่างเป็น
รูปธรรม ซึ่ งได้มีการวางมาตรฐานให้มีการรวมกลุ่มเจ้าหน้าที่ ในหน่วยงาน 
เพื่อบริหารงานในด้านนี้ในรูปแบบคณะกรรมการต่าง ๆ ที่มีผู้แทนจากหน่วยงานทั้ง
ในสว่นกลางและภมูภิาค และมกีารจดัตัง้เครอืขา่ยในการเสรมิสรา้งคณุธรรมจริยธรรม
ท่ีมีสมาชิกอยู่ในทุกหน่วยงานเพื่อร่วมทำงานกับกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
การพฒันาคณุภาพชวีติบคุลากรอยา่งตอ่เนือ่งผา่นแผนปฏบิตักิารประจำป ี เพือ่สนับสนุน
ให้การทำงานบรรลุภารกิจตอบสนองความท้าทาย โดยมีกิจกรรมที่สำคัญ เช่น 
การให้ทุนการศึกษา ศูนย์ออกกำลังกาย การจัดสถานที่ทำงาน และการเตรียม
ความพร้อมของทรัพยากรที่ใช้งาน เป็นต้น 
 - การสรา้งวฒันธรรมการทำงานทีส่ง่มอบประสบการณท์ีด่ผีา่นการกำหนด
มาตรการสร้างความผูกพันกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น การสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นผ่านช่องทางที่หลากหลาย ระบบการจัดการ
ข้อร้องเรยีน การสรา้งความรว่มมอืกบั 9 สถาบนัการศกึษา ครอบคลมุพืน้ที่ประเทศไทย 
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(ภาพที่ 3) โดยตกลง MOU ร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพและระบบงานให้แก่
หน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค 18 แห่ง 
การสร้างภาพลักษณ์ให้กรมฯ เป็นมหาวิทยาลัยชาวบ้านที่เข้าถึงประชาชนในพื้นที่
ได้มีความรู้ความเข้าใจ การจัดตั้งเครือข่ายภาคประชาชน ผ่านโครงการอาสาสมัคร
ทางหลวงชนบท หรือ อส.ทช. และการมอบอำนาจในการตัดสินใจให้รองอธิบดีหรือ
วิศวกรใหญ่ทำหน้าที่เป็น “ผู้ตรวจราชการ” และติดตามประเมินผลงานหน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่อยู่ในกำกับพร้อมรายงานผลทุกเดือน รวมทั้งกำหนดตัวชี้วัด “ร้อยละ
ความสำเร็จในการรักษามาตรฐานการให้บริการ” ในข้อตกลงของทุกหน่วยงาน 
ทั้งหมดนี้เพื่อส่งมอบการบริการที่ดีอย่างคงเส้นคงวา เป็นต้น 

ภาพที ่3 ความรว่มมอืดา้นวชิาการ ระหวา่งสถาบนัการศกึษากบักรมทางหลวงชนบท 

1 

สถาบันการศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ ระยะทาง 
(กม.) 

สัดสวนตอพื้นที่
ท้ังหมด 

ม.เชียงใหม (มช.) สทช. ที่ 10 (เชียงใหม) 
สทช. ที่ 17 (เชียงราย) 

3226.22 
1393.68 

4619.91 
(9.74%) 

ม.นเรศวร (มน.) สทช. ที่ 8 (นครสวรรค) 
สทช. ที่ 9 (อุตรดิตถ ) 

3001.78 
1929.35 

4931.14 
(10.39%) 

ม.ขอนแกน (มข.) 
สทช. ท่ี 6 (ขอนแกน ) 
สทช. ที่ 15 (อุดรธานี) 
สทช. ที่ 16 (กาฬสิทธุ) 

3488.34 
2354.99 
3544.90 

9388.23 
(19.79%) 
 

ม.เทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) สทช. ที่ 5 (นครราชสีมา) 
สทช. ที่ 7 (อุบลราชธานี) 

4223.42 
3959.78 

8183.20 
(17.25%) 

จุฬา 
สทช. ที่ 1 (ปทุมธานี) 
สทช. ที่ 4 (เพชรบุรี) 
สทช. ที่ 14 (สุพรรณบุรี) 

1697.90 
2395.84 
2731.73 

6825.48 
(14.38%) 

ม.เกษตรศาสตร (มก.) 
สทช. ที่ 2 (สระบุรี) 
สทช. ที่ 3 (ชลบุรี) 
สทช. ท่ี 13 (ฉะเชิงเทรา) 

2481.69 
2163.44 
2328.54 

6973.67 
(14.50%) 

ม.สงขลานครินทร (มอ.) 
สทช. ที่ 11 (สุราษฎรธานี) 
สทช. ที่ 12 (สงขลา) 
สทช. ที่ 18 (กระบี่) 

2272.93 
2595.13 
1661.12 

6529.18 
(13.76%) 

ม.ธรรมศาสตร 
(มธ.) 

ใหคําปรึกษา.ในการพัฒนาระบบงานในแตละหนวยงานในสวนกลาง 

วิทยาลัยอาชีพตางๆ ไดรวมมือใหนักศึกษาเขามาฝกงาน และเรียนรูการปฏิบัติงานจริง 

ความร่วมมือด้านวชิาการ ระหว่างสถาบันการศึกษากบั กรมทางหลวงชนบท 

 - การสรา้งสภาพแวดลอ้มใหเ้กดินวตักรรมการทำงานทีมุ่ง่ให้บรรลุเป้าหมาย
และความคลอ่งตวั โดยไดก้ำหนดไวใ้นแผนยทุธศาสตรร์ะยะยาว ระยะกลาง ระยะสั้น 
และกำหนดนโยบายให้มีกิจกรรมหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างนวัตกรรม 
เช่น ระบบการควบคมุคณุภาพวสัด ุ(QCS) ระบบบรหิารงานบำรงุรกัษาทาง (PMMS) 
ระบบบริหารงานซ่อมบำรุงสะพาน (BMMS) ระบบบริหารจัดการอุทกภัย (FMS) 
ระบบบรหิารฐานขอ้มลูกลาง (CRD) ระบบบรหิารงานความปลอดภยัทางถนน (SMS) 
และระบบคลังทางหลวงชนบท (Data Warehouse) เป็นต้น รวมทั้งการกระตุ้นให้
เสนอผลงานในการประชุมผู้บริหาร การยกย่อง ชมเชย ให้รางวัล เพื่อการสร้าง
บรรยากาศทีด่ใีนการทำงาน จนเกดิผลการพฒันากระบวนการทำงานจนไดร้บัรางวัล
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การบริการภาครัฐแห่งชาติจากสำนักงาน ก.พ.ร. ในกระบวนงานการก่อสร้าง 
ที่ได้ปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานโดยให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามี
ส่วนร่วมในขัน้ตอนการใหบ้รกิาร และกระบวนการจา่ยเงนิคา่ทดแทนอสังหาริมทรัพย์
ที่ถูกเวนคืน ทำใหป้ระชาชนไดร้บัความเปน็ธรรมและการบริการที่รวดเร็ว นอกจากนี้ 
ยังได้จัดตัง้ศูนย์บำรุงทางหลวงชนบท 73 แห่ง ให้เป็นหน่วยงานย่อยภายใต้แขวง
ทางหลวงชนบทจังหวัด เพื่อให้มีความคล่องตัวในการบำรุงรักษาทางทั่วประเทศ 
 - การถ่ายทอดการเรียนรู้ระดับองค์การและการพัฒนาผู้นำในอนาคต 
โดยผู้นำเป็นแบบอย่างที่ดี (Role Model) การจัดระบบการพัฒนาผู้นำในอนาคต 
เช่น ให้แต่ละหน่วยงานมีระบบการสอนงาน การหมุนเวียนงานที่สอดคล้องกับ
ลักษณะงานทีป่ฏบิตัทิัง้ทีเ่ปน็ทางการและไมเ่ปน็ทางการ การทำแผนพฒันาขา้ราชการ 
ด้านการให้ทุนการศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศซึ่งกรมฯ ขอตั้งงบประมาณเอง 
การเข้าร่วมหลักสูตรอบรมต่าง ๆ ของผู้บริหาร และการวางแผนยุทธศาสตร์
ระยะกลาง เพื่อเตรียมพร้อมการพัฒนาผู้นำในอนาคต 
 ทั้งนี้ ความยั่งยืนที่เกิดขึ้นล้วนมาจากแนวทางที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน
โดยผูน้ำจากรุน่สูรุ่น่ทีมุ่ง่เนน้ความตอ่เนือ่งในการพฒันาองคก์ารเปน็สำคญั โดยยดึระบบ 
Leadership Model เป็นแนวทางเพิ่มขีดความสามารถและสมรรถนะของกรมฯ 
โดยนำมาใช้เป็นแนวทางกำหนดนโยบายหลัก 11 ข้อ และนโยบายเฉพาะ 9 ข้อ 
เพื่อใชเ้ปน็ขอ้สัง่และตวัชีว้ดับงัคบัใหท้กุหนว่ยงานดำเนนิการและรายงานทกุ 3 เดือน 
(ตารางที่ 1 และตารางที่ 2) 
 
ตารางที่ 1 นโยบายหลักของผู้บริหารกรมทางหลวงชนบท 11 ข้อ 

1) ทช. โปร่งใส - การปฏบิตัติามแนวทางมาตรการปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหา
การทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด  
- ปฏิบตัริาชการดว้ยความโปรง่ใส เปน็ธรรม ตรวจสอบได้ 
และห้ามมิให้มีการเรียกร้องผลประโยชน์ต่าง ๆ โดย
เด็ดขาด 
- การดำเนินการทางวินัยและลงโทษขั้นสูงสุด หากพบ
ว่ามีการประพฤติมิชอบในทางทุจริต 

นโยบาย แนวทางการดำเนินการ 
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2) ทช. หรรษา 
 
 
 
 
 
 
 
3) ทช. ทันสมัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) ทช. บูรณาการ 
 
 
 
 
 
 
 
5) ทช. พัฒนาคน 

- ให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติประเพณีการทำงานร่วมกัน
ที่ดี (ความรักความสามัคคี) ของชาว ทช. 
- ใหผู้บ้งัคบับญัชาทกุทา่นดแูลผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหท้ำงาน
ร่วมกันด้วยความสามัคคี 
- ใหจ้ดักจิกรรมที่แสดงถึงความหว่งใยและพรอ้มใหก้าร
สนับสนุนเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน 
- กรมฯ จะใหก้ารสนบัสนนุจดัสรรงบประมาณเหลอืจ่าย 
เพื่อใชใ้นดา้นการพฒันา ปรบัปรงุสิง่แวดลอ้มในการทำงาน 
- การนำเทคโนโลยี ICT เข้ามาใช้เพื่อประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ให้มากยิ่งขึ้น โดยเป็นไป
ตามนโยบายดา้นเศรษฐกจิดจิติอล (Digital Economy) 
ของรัฐบาล 
- ให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน และนำ
ข้อมูลความรู้ไปปรับปรุงพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 
- ใหม้กีารจดัอบรมการใชง้านระบบ ICT หรอื Software 
ต่าง ๆ ให้กับผู้ใช้งานอย่างต่อเนื่อง และปรับปรุงระบบ 
ICT ให้พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- หน่วยงานภายในควรมีการสร้างเครือข่ายที่ดีในการ
ติดต่อประสานงาน โดยควรมีการพูดคุย ช่วยเหลืองาน
ซึ่งกันและกัน ซึ่งจะทำให้การปฏิบัติงานรวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
- หน่วยงานภายนอก ทชจ. ทุกจังหวัด ต้องทำงานโดย
เสนอตัวเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัด เป็นมิตรกับทุก
ส่วนราชการในจังหวัดนั้น ๆ ซึ่งจะมีส่วนช่วยสนับสนุน
ทั้งในด้านสังคม และการปฏิบัติภารกิจของกรมฯ 
- ผู้บังคับบัญชาจะต้องให้การสนับสนุน ดูแลและ
ส่งเสริมการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (เป็นพี่เลี้ยง) 
- ให้หน่วยงานปฏิบัติดำเนินการสำรวจข้อมูลและจัด
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ทำหลกัสูตรการอบรมให้กับผู้ปฏิบัติงาน หรือนำหัวข้อ
การอบรมประสานกับสำนักฝึกอบรมรวมทั้งจัดทำเป็น
แผนการดำเนินงานหรือคู่มือการทำงานที่ชัดเจน  
- ให้ทุกหน่วยงานมีการนำแนวทางเรื่อง On the Job 
Training มาใช้ให้มากขึ้น 
- ให้ทุกหน่วยงานให้ความสำคัญ และศึกษาทำความ
เข้าใจในยุทธศาสตร์การจัดการความรู้  
- ให้ทุกหน่วยงานให้ความสำคัญและใช้งบประมาณ
อย่างคุ้มค่าในทุกโครงการ ทุกกิจกรรม  
- กรมได้จัดตั้งคณะทำงานเพื่อช่วยในการวิเคราะห์ความ
เหมาะสมและจัดทำแผนงบประมาณในด้านต่าง ๆ ให้มี
การใชง้บอยา่งคุม้คา่ (โดยเฉพาะงานซอ่มบำรงุรกัษาทาง) 
รวมทัง้จดัทำคำชีแ้จงสำนกังบประมาณและคณะกรรมาธกิารฯ 
- ให้ผู้บริหารหน่วยงานในส่วนภูมิภาค ให้มีการนำ
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการประชาสัมพันธ์โดยการ
สนับสนุนด้าน Network ในด้านการวางแผนและการ
ผลติขา่วสารประชาสมัพนัธเ์รือ่งตา่ง ๆ ในรอบรายสัปดาห์ 
รายเดือนหรือรายปี รวมถึงการเสนอข้อมูลข่าวสารขอให้
นำเสนอผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ในมุมกว้าง 
- กำหนดให้มีการถ่ายทอดเสียงตามสายภายในกรมฯ 
เพื่อให้หน่วยงานได้รับฟังการประชุมผู้บริหารระดับสูง
กรมทางหลวงชนบทโดยทั่วถึงกัน 
- ให้ทุกหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้ความ
สำคัญในการติดตามประเมินผลตามระยะเวลาที่กำหนด
ไว้ในแต่ละแผนงานอย่างเป็นระบบมากขึ้น (ตามวงจร
ควบคุมคุณภาพ PDCA)  
- เรื่องงบประมาณ สผง. ได้จัดทำระบบเพื่อลดขั้นตอน
ในการรายงานและขั้นตอนการติดตามผลการดำเนินงาน
เพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว และ
ไม่ซับซ้อน 

 
 
 
 
 
6) ทช. KM 
 
7) ทช. ใชง้บประมาณ
อย่างคุ้มค่า 
 
 
 
 
8) ทช. นักสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
9)  เกาะติด 
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- ให้ทุกหน่วยงานจัดทำยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงาน 
โดยให้เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน 
- ให้กองแผนงานกำหนดจดัทำ Roadmap ในภาพรวม
เพื่อกำหนดใช้ในการติดตามประเมินผล 
- กรมฯ ให้ความสำคัญและพร้อมส่งเสริมสนับสนุนการ
สรา้งนวตักรรม เพือ่ผลติและสรา้งเครือ่งจกัรและอปุกรณ์
นำไปใช้ในงานของกรมฯ  

10) ทช. เกง่ยทุธศาสตร์ 
และแผนงาน 
 
 
11) ทช. สรา้งนวตักรรมฯ 

นโยบาย แนวทางการดำเนินการ 

ตารางที่ 2 นโยบายเฉพาะของผู้บริหารกรมทางหลวงชนบท 9 ข้อ 

1) ท้องถิ่นเข้มแข็ง 
 
 
 
 
 
2) แผนงานโครงการ
ก้าวไกล 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ให้มกีารจัดเตรียมข้อมูลสายทางขอรับการสนับสนุน
งบประมาณเพื่อให้ อปท. นำไปใช้ในการซ่อมบำรุง และ
เพื่อใช้เปน็ขอ้มลูให ้ อปท. นำไปใชใ้นการจดัสรรงบประมาณ
ในการซอ่มบำรงุและพฒันามากขึน้ 
- ใหม้กีารผลกัดันให้ท้องถิ่นมีความเขม้แขง็โดยผา่นระบบ
การบริหารจัดการที่เป็นระบบมากขึ้น 
- ให้ทกุหนว่ยงานใหค้วามสำคัญกับการบูรณาการรว่มกบั
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนงานยกระดับ
มาตรฐานทางต่าง ๆ เพื่อสร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์
ที่ดีกับกรมฯ 
- โครงการจดัสรรทีด่นิปา่เสือ่มโทรมแกร่าษฎร หนว่ยงาน
ในภูมิภาค จะต้องลงพื้นที่ตรวจสอบความก้าวหน้า 
- ให้ความสำคัญกับการออกแบบมาตรฐานทางจักรยาน
ที่เหมาะสม และให้ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
- ให้หาแนวทางการนำยางพารา มาใช้ในการก่อสร้าง
ทางและบำรุงรักษาทาง 
- ให้ตรวจสอบ และปรับปรุงถนนตามผังเมือง 
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นโยบาย แนวทางการดำเนินการ 

3) การบรหิารจดัการ
เขตทาง 
 
 
 
 
4) จัดตั้งศูนย์บำรุง
ทางหลวงชนบท 
 
 
5) การเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่ AEC 
 
 
 
 
6) เครื่องจักรและ
อุปกรณ์ต่าง ๆ 
 
 
 
 
 
7) การเพิ่มบุคลากร
ในการทำงาน 
 
 
 
 
 

- ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการเรื่องเขตทาง 
ให้หน่วยงานที่พบเรื่องเวนคืนที่ดินใดสามารถดำเนินการ
ได้ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อน และหากเรื่องใด
พบปัญหาในการดำเนินการให้นำมาพิจารณาร่วมกัน 
หรือนำมาหารือร่วมกับหน่วยงานที่มีความชำนาญใน
เรื่องนี้โดยเฉพาะโดยกำหนดต้องมีการสงวนเขตทางด้วย 
- ให้มกีารกำหนดจดัตัง้ศนูยบ์ำรงุทางหลวงชนบท เพิ่มเติม
ในทุกจังหวัด 
- มอบหมายให้สำนักบำรุงทางเป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก
ในการดำเนินงาน และจัดเตรียมแผนงานต่อไป 
- ให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องในเรื่องป้ายจราจร 
เครื่องหมายต่าง ๆ แผ่นพับ หรือหนังสือข้อมูลข่าวสาร
ต่าง ๆ ให้ใส่ข้อมูลภาษาอังกฤษด้วย 
- ใหม้กีารเตรยีมความพร้อมบุคลากรสำหรับการนำเสนอ
งานเป็นภาษาอังกฤษ เมื่อมีชาวต่างประเทศเข้ามารับฟัง
การบรรยายหรือร่วมประชุมกับกรมฯ 
- ผู้บรหิารตอ้งใหค้วามสำคญักบัเรือ่งการจดัสรรงบประมาณ
เพื่อจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
- ให้แต่ละหน่วยงานมีการจัดตั้งอนุสาวรีย์เครื่องจักร 
เพื่อแสดงให้ประชาชนเห็นถึงค่านิยม ความมุ่งมั่นในการ
ทำงาน 
- ให้ทุกหน่วยงานสำรวจเครื่องจักรที่มีอยู่ ที่มีสภาพ
ไม่พร้อมใช้งาน ให้จัดการนำขายทอดตลาด 
- ให้มีการใช้วิธีการจ้างที่ปรึกษาเข้ามาช่วยในการทำงาน
ในส่วนที่เกินขีดความสามารถของบุคลากรที่มีอยู่ 
- ใหท้กุหนว่ยงานเครง่ครัดกำชบัใหผู้ร้บัจา้งจดัหาบคุลากร
ประจำโครงการมาทำงานรว่มกบักรมฯ ใหค้รบตลอดเวลา 
- ใหผู้บ้รหิารมกีารสนบัสนนุการพฒันาบคุลากรของกรมฯ 
เช่น การให้โอกาสบุคลากรได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ 
เพื่อให้บุคลากรของกรมฯ มีความรู้ ทักษะและสามารถ
ทำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้เป็นอย่างดี 
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นโยบาย แนวทางการดำเนินการ 

- ให้ทุกหน่วยงานจัดทำปฏิทินกิจกรรมระดับกรมฯ 
ระดับสำนักฯ หรือระดับจังหวัดให้สอดคล้องกัน 
- ในการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณในการ
ประชุมผู้บริหารระดับสูงกรมฯประจำเดือน ทุกเดือน 
- มอบให้ รองอธิบดี และ วิศวกรใหญ่ ที่กำกับดูแล
รายโครงการ เป็นผู้ติดตามงานของหน่วยงานในความ
รับผิดชอบ 

8) การจัดทำปฏิทิน
กิจกรรม 
9) การประชมุตดิตาม 
งานของผู้บริหาร 

 หากมองภาพรวมของระบบการนำองค์การของกรมทางหลวงชนบท
สามารถสรุปองค์ประกอบของความสำเร็จได้ดังนี้ 1) กำหนดทิศทางการสื่อสาร
ยุทธศาสตร์ขององค์การ 2) วางแผนและออกแบบระบบงานเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ 
3) กำกับการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน 4) การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การจัดการความรู้ 5) การบริหารพัฒนาบุคลากรและสร้างแรงจูงใจ 6) เรียนรู้ 
ปรับปรงุและพฒันาระบบงานอยา่งตอ่เนือ่ง 7) การแบง่ปนัและบรูณาการทกุภาคส่วน
ให้เกิดความยั่งยืน โดยทั้ง 7 องค์ประกอบนี้ได้พัฒนาและจัดทำขึ้นจากกรอบ
ค่านิยมหลัก 11 ประการที่สะท้อนให้เห็นถึงการทำหน้าที่ของผู้บริหารในการเป็น
ตัวอย่างที่ดี (Role Model) จนเกิดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 
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การกำกับองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม
 ผู้บริหารกรมทางหลวงชนบทไดก้ำหนดใหม้รีะบบการกำกบัดแูลตนเองที่ดี 
(ภาพที ่4) เพือ่กำกบัตดิตามและควบคมุการดำเนนิการใหเ้ปน็ไปตามหลกัธรรมาภิบาล

ภาพที่ 4 ระบบการกำกับดูแลตนเองที่ดี 
ของกรมทางหลวงชนบท 

และเป้าประสงค์ขององค์การ 
โ ด ย ใช้ ก ล ไ กก า รขั บ เ ค ลื่ อ น
นโยบายใน 3 ลักษณะ คือ 1) 
กลไกในการจัดโครงสร้างองค์การ
ทั้ งที่ เป็นทางการและไม่ เป็น
ทางการ เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดความ
คล่องตัวในการทำงาน สอดคล้อง
กับความรับผิดชอบด้านต่าง ๆ 
2) กลไกในการจัดตั้งหน่วยงาน
เฉพาะกิ จ  เพื่ อปฏิบั ติ หน้ าที่
สำคญัและจำเปน็ตอ้งมเีจา้ภาพ ซึ่ง
กำหนดให้เป็นหน่วยงานภายในที่
มีสถานะเทียบเท่ากอง เช่น ศูนย์ประสานราชการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนผู้ใช้ทางหลวงชนบท กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม และศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต 3) กลไกในการแต่งตั้งคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือ
คณะทำงานในด้านต่าง ๆ เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลตนเองที่ดี ปรับปรุงระบบการ
ทำงานของกรมฯ จากนั้นนำนโยบายขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ ทบทวน และปรับปรุง 
ควบคู่กับการวัดผลประเมินผู้บริหารทุกระดับอย่างต่อเนื่อง 
 ความพร้อมในด้านการจัดการผลกระทบในเชิ งลบต่อสั งคมของ
กรมทางหลวงชนบททีม่กีารดำเนนิการอยา่งเปน็ระบบตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
ผ่านการวิเคราะห์และคาดการณ์ วางแผนกำหนดแนวทางและมาตรการในการ
จัดการนำไปสู่การปฏิบัติ สื่อสารผ่านคู่มือการจัดการผลกระทบทางลบของกรมฯ 
ติดตามผลและเรียนรู้ เพื่อปรับปรุงและทำงานอย่างบูรณาการร่วมกันทั้งในเชิงรุก
และเชิงป้องกันผลกระทบทางลบทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยมีวิธีการดำเนินการ
ดังตารางที่ 3 

การจดัโครงสร้าง
องค์การ 

การจดัตั �ง
หนว่ยงาน

เฉพาะภารกิจ 

การแตง่ตั �ง
คณะกรรมการ/
คณะทํางาน 

กาํหนดแนวทาง/ประเดน็สาํคัญ 
•ความรับผิดชอบต่อการปฏบิัตงิาน  
•ความรับผิดชอบด้านการเงนิ 
•ความรับผิดชอบด้านการป้องกันและปราบปราม
การทจุริตและประพฤตมิิชอบ 
•ความรับผิดชอบด้านการปกป้องผลประโยชน์ของ
ประเทศและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้บริหารกรมทางหลวงชนบท 
กาํหนดนโยบายการกาํกับดูแลตนเองที�ดี 

กลไกการกาํกับดูแลตนเองที�ดี 

หน่วยงานนําแนวทางไปสู่การปฏบิตั ิ การเรียนรู้ และปรับปรุงแนวทาง 

            ระบบการกํากับดูแลตนเองทีด่ีของกรมทางหลวงชนบท 

การบรูณาการและสอดคล้องกัน การประเมินผลงานของบริหาร 
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 ในด้านการปรับปรุงวิธีการจัดการผลกระทบเชิงลบเชิงป้องกัน ได้กำหนด
ให้แต่ละหน่วยงานทบทวนขั้นตอนอย่างน้อยปีละครั้ง เช่น ขั้นตอนการสำรวจ 
ออกแบบโครงการ (การดำเนินการก่อนก่อสร้าง) พบว่า แบบแปลนที่จะก่อสร้าง
กีดขวางทางน้ำป่าไหลผ่านช่วงฤดูฝน เพราะใส่ท่อคอนกรีตขนาดเล็ก ซึ่งจะทำให้น้ำ
ท่วมถนนได้ ดังนั้นข้อสรุปของชุมชนทาง กรมฯ จึงแก้ไขแบบก่อสร้างใหม่โดยจะใส่
ท่อระบายน้ำขนาดใหญ่แทน เป็นต้น ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้และปรับปรุงขั้นตอน
การทำงานให้ชัดเจนและดีขึ้น สำหรับการดำเนินการในเชิงรุก ร่วมกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและการใช้กระบวนการจัดการห่วงโซ่อุปทานที่มีประสิทธิผล 
โดยกำหนดให้โครงการขนาดใหญ่ที่อาจส่งผลกระทบเชิงลบตามที่คาดการณ์ไว้ให้
จ้างที่ปรึกษาในการวิเคราะห์ ศึกษาความเหมาะสมในการดำเนินงาน ส่วนโครงการ
ขนาดกลางให้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม (EIA) และ
นับแต่ปี พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา ผู้บริหารได้สั่งการให้ทุกโครงการก่อสร้างและบำรุง
รักษาทางต้องดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน เพื่อป้องกันและเตรียม
พร้อมกับผลที่จะตามมา เช่น การประชุมรับฟังความคิดเห็น การร่วมสังเกตและ
ตรวจสอบขั้นตอนการก่อสร้าง การเปิดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน เป็นต้น จาก
การให้ความสำคัญและมุ่งมั่นพัฒนาของผู้บริหาร ทำให้กรมฯ ได้รับ ”รางวัล EIA 
Monitoring Awards 2011” จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ในโครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมบ้านแหลมลื่น-เกาะแรต อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี 
 
 การสร้างความสมบูรณ์ในระบบสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐฏิจ 
โดยคำนึงถึงความผาสกุและประโยชนข์องสงัคมเปน็สว่นหนึง่ในยทุธศาสตร ์ โดยมุง่เน้น

ภาพที่ 5 ตัวอย่างบันทึกความร่วมมือ 3 ฝ่าย เพื่อ
คุณภาพและความโปร่งใส 

เปิดโอกาสให้ประชาชนมี
สว่นรว่มในการเสนอความเหน็ 
ความตอ้งการในการพฒันาถนน
ที่ตัดผ่านชุมชน การออกแบบ
และ ให้ ข้ อ คิ ด เ ห็ น ในกา ร
ดำเนินงานด้านการบริการ
สาธ า ร ณ ะ ที่ ดี ยิ่ ง ขึ้ น  ก า ร
จัดทำบันทึกความร่ วมมือ 
3 ฝ่ายเพื่อคุณภาพและความ
โปร่งใส (ภาพที่ 5) รวมทั้ง
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การส่งเสริมให้มีคณะกรรมการภาคประชาชน (Lay Board) และอาสาสมัคร
ภาคประชาชน จนทำใหก้รมไดร้บัรางวลัความเปน็เลศิดา้นการบรหิารราชการแบบมีส่วนร่วม
ในปี พ.ศ. 2556 จากสำนักงาน ก.พ.ร. ซึ่งมีผลลัพธ์ที่สำคัญคือการสร้างภูมิคุ้มกัน
ด้วยการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม 
 การสนับสนุนชุมชนใหม้คีวามเขม้แขง็จากการดำเนนิงานในความรับผิดชอบ
ของกรมฯ ที่มีความเกี่ยวข้องกับชุมชนโดยตรง โดยกรมฯ ได้คัดเลือกชุมชน
ที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนนิการของกรมฯ รว่มกบันโยบายผูบ้รหิารที่ให้มีการจัด
กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ เกิดเป็นโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม 
สม่ำเสมอ ดังตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4 แนวทางในการสนับนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนที่สำคัญ 

วิธีการชุมชน       
ที่สำคัญ 

ชุมชนที่
สำคัญ 

ที่กรมฯได้
คัดเลือก 

ชื่อกิจกรรม/
โครงการที่
สนับสนุน
ชุมชน 

วิธีการในการ
เลือกกิจกรรม
ที่จะสนับสนุน

ชุมชน 

ผลการตอบ
สนองความ
ต้องการของ
ชุมชน/สร้าง

ความเข้มแข็งให้
ชุมชน 

เลือกชุมชนที่ได้
รับผลกระทบ 
จากการดำเนิน
การของกรม  

ชมุชน 2 ขา้งทาง 
ในพื้นที่ถนนมี
การกอ่สรา้งหรือ
มีการบำรุงรักษา 

กิจกรรมสง่เสรมิ
การมีส่วนร่วม
ภาคประชาชน 
  
โครงการอาสา
สมัครทางหลวง
ชนบท  
 
 
 
 
โครงการ 
รักษ์ทาง-รักถิ่น 

ให้ความรู้พื้นฐาน
ด้านการก่อสร้าง
และบำรุงรักษา
ถนนเบื้องต้น  
สร้างเครือข่าย
ภาคประชาชนที่
ให้ชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการ
ให้ช่ วยกันดูแล
ถนนที่มาจากเงิน
ภาษีประชาชน  
เชิญชวนชุมชนที่
สมัครใจเข้าร่วม
เรยีนรูว้ธิกีารซอ่ม
บำรงุถนนเบือ้งต้น 

ชุมชนมีความรู้
พื้ น ฐ า น ด้ า น
การกอ่สรา้งและ
บำรุงรักษาถนน 
ป ร ะ ช า ช น
สมัครใจเข้าร่วม
เครือข่ายภาค
ประชาชนเพิ่ม
ขึ้นทุกปี  
 
 
ชุมชนสมัครใจ
เข้าร่วมเรียนรู้
วิ ธี ก า ร ซ่ อ ม
บำรุงถนน  
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วิธีการชุมชน       
ที่สำคัญ 

ชุมชนที่
สำคัญ 

ที่กรมฯได้
คัดเลือก 

ชื่อกิจกรรม/
โครงการที่
สนับสนุน
ชุมชน 

วิธีการในการ
เลือกกิจกรรม
ที่จะสนับสนุน

ชุมชน 

ผลการตอบ
สนองความ
ต้องการของ
ชุมชน/สร้าง

ความเข้มแข็งให้
ชุมชน 

 ด้วยความมุ่งมั่นพัฒนาสร้างระบบการนำองค์การที่มีความยั่งยืน ปรากฏ
ผ่านเป็นผลลัพธ์การดำเนินงานที่โดดเด่นอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มที่ดีขึ้น เช่น 
ระยะทางบนทางหลวงที่มีค่าดัชนีความเรียบสากลของผิวทางดีกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 
(IRI) อายุการใช้งานจริงของถนนที่สร้างทางยาวนานกว่าอายุที่ออกแบบไว้ ผลลัพธ์
โครงการพัฒนาโลจิสติกส์เป้าหมายดีขึ้น ความยาวสะพานเพื่อการพัฒนาระบบ
โครงข่ายทางหลวงชนบทที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ เพิ่มขึ้น (ทางลัด/ทางเชื่อม) และระยะ
ทางที่บำรุงรักษา ที่แก้ไขจุดอันตราย ที่ก่อสร้างชายแดน ที่แก้ไขปัญหาจราจร 
ได้ก่อสรา้งเสรจ็ตามแผนมากขึน้ เปน็ตน้ ลว้นกอ่เกดิความเชือ่มัน่และความรว่มมือ
ของบุคลากรภายในกรมทางหลวงชนบท ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ประชาชน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการสรรสร้างการพัฒนาการดำเนินงานได้เป็นอย่างดียิ่ง 
สามารถสะท้อนให้เห็นถึ งความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ของกรมที่ ก ำหนดไว้ 
“พัฒนา เพิ่มคุณค่า เติมต่อ โครงข่ายทางให้สมบูรณ์ อย่างพอเพียงและยั่งยืน 
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน” 

เลือกชุมชนจาก
การมีส่วนร่วม
ของผู้บริหาร  
 
 
 
 
 
เลือกชุมชนที่มี
โครงการก่อสร้าง
ดำเนินการแล้ว
เสร็จ  

ชุมชนที่มีการใช้
รถใช้ถนนอย่าง
ม า ก ใ น ช่ ว ง
เทศกาลสำคัญ  
 
 
 
 
ชุมชนที่มีการใช้
ป ร ะ โ ย ช น์ ใ น
การสัญจรที่ มี
ปริมาณสูง  

กิจกรรมอำนวย
ค ว า ม ส ะ ด ว ก
และปลอดภัยใน
เทศกาลสำคัญ  
 
 
 
 
กิจกรรม CSR 

ตั้งจุดให้บริการ
ประชาชนและ
บูรณาการร่ วม
กับส่วนราชการ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ
ก า ร ช่ ว ย ล ด
อุบัติเหตุในช่วง
เทศกาลสำคัญ  
- กิ จกรรมทาง
จักรยาน  
- กิ จ ก ร รม เ พ่ือ
สังคม CSR 

ป ร ะ ช า ช น ใ ห้
ความร่วมมือ/
อั ตราการ เกิ ด
อุ บั ติ เ ห ตุ บ น
ทางหลวงชนบท
มีแนวโน้มลดลง 
 
 
- ชุมชนในเขต
เ มื อ ง มี ค ว า ม
ต้ อ ง ก า ร ท า ง
จักรยานมากขึ้น 
- หนว่ยงานตา่ง  ๆ
ให้ความร่วมมือ
กบักจิกรรม CSR 
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ปัจจัยความสำเร็จ 
 1. ความเป็นผู้นำของผู้บริหารทุกระดับมุ่งมั่นและสร้างระบบดำเนินงาน
ให้เกิดความเปิดเผยโปร่งใส สามารถเสริมสร้างให้บุคลากร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกิดความรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของหรือความมี
ส่วนร่วม (Engagement) ในการดำเนินงานของกรมฯ เพื่อผลักดันให้องค์การ
ประสบความสำเรจ็ตามเปา้หมายทีไ่ดต้ัง้ไว ้ กอ่ใหเ้กดิประโยชนต์อ่สงัคมอยา่งชัดเจน
ได้ตามมาตรฐานการทำงานของกรมฯ และสามารถประสานประโยชนค์วามต้องการ
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เป็นที่น่าพอใจ 
 2. การออกแบบโครงสรา้งการทำงานเพือ่ใหเ้กดิความคลอ่งตวั การกระจาย
อำนาจ สร้างกลไกผู้ตรวจราชการให้มีอำนาจการตัดสินใจ การควบคุมกำกับติดตาม
การดำเนินการในพื้นที่ มีการถ่ายทอดและติดตามผลการปฏิบัติงานสู่ทุกส่วนอย่าง
สม่ำเสมอ และใช้ Leadership Model ในการสื่อความตั้งใจ การสื่อสารใกล้ชิด 
เข้าใจตรงกับปัญหาเชิงลึกและร่วมกันแก้ไขปัญหา  
 3. ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้ ง ในและต่างประเทศ โดยเฉพาะ
การทำงานรว่มกบัสถาบนัอดุมศกึษาและอาชวีศกึษา และแบง่โซนการพฒันาการทำงาน
ทั้งประเทศ เพื่อช่วยในการฝึกงานและถ่ายทอดความรู้ และจัดทำหลักสูตรต่อเนื่อง 
รวมทั้งมีการจัดกลุ่มปัญหาเฉพาะของทั้ง 18 เขต เขตละ 18 ประเด็น และนำไป
แก้ไขปัญหาร่วมกับมหาวิทยาลัย เช่น แนวทางการบังคับใช้กฎหมายของชุมชนเมือง
ในแต่ละพื้นที่ เป็นต้น 
 4. การนำเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชเ้ปน็เครือ่งมอืชว่ยในการกำกบัติดตาม
การดำเนินการ และการสื่อสารสู่บุคลากรในทุกระดับได้อย่างทั่วถึงและเป็นระบบ 
เช่น การนำ Line Application มาใช้รายงานผลการดำเนินงานในพื้นที่ ทำให้เห็น
สภาพปญัหา หรือความก้าวหน้าในการดำเนินงาน เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจของ
ผู้บริหารได้ต่อไป เป็นต้น 
 5. การส่งเสริมสร้างบรรยากาศการทำงานให้เกิดนวัตกรรมในระดับ
หน่วยงาน อันช่วยให้มีการปรับปรุงการทำงานของกรมฯ ให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 6. การสร้างการทำงานอย่างมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนร่วมกับประชาชน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นระบบ มีการจัดกลุ่มพูดคุยกันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
รวมทัง้แบบสอบถามเชงิรกุ และนำขอ้มลูมาใชป้ระกอบการทำแผนระยะสัน้และยาว 
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เพือ่สร้างความสมดุล และมีการจัดทำแผนการปรับปรุงผลผลิต การบริการ 
และกระบวนการไปสู่การปฏิบัติจากล่างขึ้นบน 
 7. การสำรวจ ออกแบบ และทำการประเมินผลกระทบเบื้องต้น (Initial 
Environmental Examination: IEE) และการรายงานผลกระทบจากโครงการหรือ
กิจกรรมประเภทต่าง ๆ (Environmental Impact Assessment: EIA ) เพื่อมา
วางแผนแต่ละปี มากกว่าที่สำนักงบประมาณกำหนด และทำในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง 
รวมถึงการคาดการณ์ผลกระทบอย่างจริงจัง 
 8. การมุ่งเน้นการสร้างให้เป็นหน่วยงานที่มีระบบและแบบแผนชัดเจน
ในการจัดการความรู้ มีคลังความรู้ มีกิจกรรมเผยแพร่ มีการแลกเปลี่ยนความรู้ไปสู่
วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 



รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

ประจำปี พ.ศ. 2558
PMQA
2015

55

กรมส่งเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการ

 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการมีบทบาทในการ

ชี้นำและสรา้งภาพลกัษณข์ององคก์ารในดา้นคุม้ครอง สง่เสรมิและพัฒนา

คุณภาพชวีติคนพกิาร รวมทัง้การปอ้งกนั การรกัษา การฟืน้ฟสูมรรถภาพ

คนพกิาร ผูบ้รหิารทกุระดบัสามารถนำองคก์าร สรา้งใหท้กุคนมคีวามเข้าใจ

ทิศทางองค์การและพันธกิจ เกิดความทุ่มเทในการทำงานและขับเคลื่อน

พันธกิจให้บรรลุเป้าหมายที่สำคัญ สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการ

พัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ทำให้เกิดการยอมรับจากองค์การทั้งใน

และตา่งประเทศ รวมทั้งสามารถใช้งบประมาณได้อย่างมีประสทิธภิาพ 

โดยการผนึกโยงกับท้องถิ่นได้ทั้งงบประมาณ ภาคีการปฏิบัติงาน และ

ผู้รับบรกิาร ทำใหส้ามารถตดิตามเหตกุารณร์อบตวัไดท้นัการณอ์ยา่งรอบรู้

สภาวะของสังคม 

 

หมวด1ด้านการนำองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม



รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

ประจำปี พ.ศ. 2558
PMQA

2015

56

 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) เป็นหน่วยงานด้าน
นโยบายในสังกัดกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์มีพันธกิจ 4 ด้าน 
ประกอบด้วย 1) การขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของชาติสู่
การปฏิบัติอย่างบูรณาการ 2) การพัฒนาองค์การด้านคนพิการของประเทศให้มี
ศักยภาพในการพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิาร และมคีวามเขม้แขง็สามารถดำเนินงาน
อย่างมีมาตรฐาน 3) การเสริมสร้างสังคมที่ปราศจากอุปสรรคต่อคนพิการ เคารพใน
ความแตกต่างและหลอมรวมให้คนพิการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม และ 4) การพัฒนา
องค์การให้เป็นองค์การระดับชาติที่มีประสิทธิภาพสูงในการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการทั้งในประเทศและระดับสากล โดยดำเนินการภายใต้วิสัยทัศน์ 
“เป็นองค์การระดับชาติที่สามารถบูรณาการระบบงานด้านคนพิการของประเทศ 
บริหารจัดการให้องค์การด้านคนพิการมีความเข้มแข็ง นำประเทศไทยสู่การเป็น
ศูนย์กลางการเรียนรู้ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของภูมิภาคเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้” ร่วมกับการสร้างค่านิยม “มีคุณธรรม นวัตกรรมดีเด่น เน้นทีมงาน 
ประสานเครือข่าย” และวัฒนธรรมองค์การร่วมกัน ด้วยอัตรากำลังคน 200 กว่า
อัตรา (ภาพที่ 1) 
 

ภาพที่ 1 วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ ค่านิยม วัฒนธรรม และสมรรถนะ พก. 

 

สม
รร

ถน
ะ 

1. ทักษะและความเชีย่วชาญดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพกิารของบุคลากร พก. ไดนํามากําหนดในเชิงนโยบาย
และมาตรการกฎหมายเพือ่สงเสริมและพัฒนาคนพิการตามประเด็นความตองการ อาท ิสิทธิประโยชน สิ่งอํานวยความสะดวก 
การจางงานคนพิการ  
2. การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดนํามาสงเสริมการสรางส่ิงประดิษฐผานเครือขายพันธมิตรเพื่อชวยใหคนพิการได
ดํารงชีวิตรวมกันคนในสังคมไดเปนปกติ 
3. จิตมุงบริการ บุคลากรไดนําสมรรถนะมาใชในงานบริการ อาทิ งานกูยืมเงินกองทุน งานประสานเครือขาย งานชวยเหลือทาง
กฎหมาย เปนตน ซ่ึงผูรับบริการจะไดรับความเอื้ออาทรดุจญาติพี่นอง 

วิสัยทัศน 
เปนองคกรระดับชาตทิี่บูรณาการงานดานคนพิการ  

ใหองคกรดานคนพิการมีความเขมแข็ง และคนพิการเขาถึงสิทธิอยางเสมอภาค  
เปนศูนยกลางการเรยีนรูดานคนพิการในภูมิภาคอาเซยีน 

เปา
ปร

ะส
งค

 

 คานิยม 

1. หนวยงานดานคนพิการและหนวยงานที่เกี่ยวของมกีารบูรณาการและพัฒนานโยบาย แผนและยุทธศาสตรดานคนพิการอยางเปนรูปธรรม 
2. สงเสริมความรวมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการระดับภูมิภาคอาเซียนและภูมิภาคอื่น และเปนศูนยกลางเรียนรูดานคนพิการ 
3. องคการดานคนพิการของประเทศไทยมีความเขมแข็ง สามารถพิทักษคุมครองสิทธิ และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการใหพึ่งตนเอง
ไดอยางยั่งยืน มีสวนรวมในการสรางสรรคสังคม และพัฒนาประเทศชาติ   
4. คนพิการเขาถึงสิทธิ สวัสดิการ และใชประโยชนไดโดยปราศจากอุปสรรค ไมถูกเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอคนพิการ และมี
สวนรวมในสังคมทุกระดับ 
5. กองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ คนพิการ องคกรดานคนพิการ และ
หนวยงานที่เกี่ยวของ สามารถเขาถึงและใชบริการเพื่อการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอยางยั่งยืน 

วัฒ
นธ

รร
ม 

มีคุณธรรม นวัตกรรมดีเดน เนนทีมงาน ประสานเครือขาย 

1. ตรงตอเวลาในการปฏิบัติงาน    2. ดูแล รักษาความสะอาดของโตะทาํงานและบริเวณสถานที่ทาํงานใหเรียบรอย 
3. แตงกายใหสภุาพเหมาะสม สะอาด  4. ทักทายและใหการตอนรับผูอื่นดวยความสุภาพออนโยน  
5. พูดจาไพเราะ สภุาพ และมจีิตมุงบริการกับทุกคน   6. วางตัวใหเหมาะสม อดทนอดกลั้น ควบคุมอารมณไมแสดงพฤตกิรรมกาวราว 
7. ใชวัสดุ อุปกรณ เครื่องใชสํานักงานอยางประหยัดคุมคา   8. รักษาความสามคัคีและชวยเหลือซึ่งกันและกัน           

วิสัยทัศน 
เปนองคกรระดับชาตทิี่บูรณาการงานดานคนพิการ  

ใหองคกรดานคนพิการมีความเขมแข็ง และคนพิการเขาถึงสิทธิอยางเสมอภาค  
เปนศูนยกลางการเรยีนรูดานคนพิการในภูมิภาคอาเซยีน 

วิสัยทัศน เปาประสงค คานิยม วัฒนธรรม และสมรรถนะ พก. 
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การนำองค์การโดยผู้บริหารของส่วนราชการ 
 พก. ได้วางทิศทางและเป้าหมายการดำเนินงานให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างสมดุลในทุกภาคส่วน 
เพื่อขับเคลื่อนการทำงานให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่การเป็นองค์การที่มี
ขีดสมรรถนะสงู ทนัสมยั บคุลากรมคีวามเปน็มอือาชพี และยกระดบัไปสูก่ารเป็น
องค์การแห่งความเป็นเลิศ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล ตามเป้าประสงค์ของการ
พัฒนาระบบราชการไทย เป็นไปได้อย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการกำหนดโครงสร้าง
การนำองค์การ (ภาพที่ 2) โดยมีอธิบดีกรมฯ เป็นผู้นำสูงสุด (CEO) และเป็น
ผู้นำการเปลี่ยนแปลง (CCO) มีรองอธิบดีกรมฯ เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (CIO) ด้านการจัดการความรู้ (CKO) ด้านการเงิน (CFO) 
คณะกรรมการ คณะอนกุรรมการ คณะทำงานชดุตา่ง ๆ ทีถ่กูตัง้ขึน้มาจากหน่วยงาน
ภายใน พก. อย่างเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงกัน เพื่อรับผิดชอบในการวางแผนออกแบบ
กำหนดแนวทาง วางมาตรการการขับเคลื่อนไปสู่การนำไปปฏิบัติ และการติดตาม
ประเมินผลการดำเนินการ เพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์การอย่างเป็นระบบ 

ภาพที่ 2 โครงสร้างการนำองค์การของ พก. 

โครงสรางการนําองคการ กระบวนการนําองคการ การถายทอดยุทธศาสตร 

ผูบริหารระดับสูง 

ผูนําสูงสุด CEO, ผูนํา CIO, ผูนําดาน
การจัดการความรู (CKO) 

วิสัยทัศน  นโยบาย  เปาหมาย  พันธกิจ  คานิยม 

เปาประสงคหลัก 
1.  หนวยงานดานคนพิการและหนวยงานท่ีเกี่ยวของมีการ   บูรณาการและพัฒนานโยบาย แผน   

และยุทธศาสตรดานคนพิการอยางเปนรูปธรรม 
2.  สงเสริมความรวมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการระดับภูมิภาคอาเซียนและภูมิภาคอื่น   

และเปนศูนยกลางเรียนรูดานคนพิการ 
3.  องคกรดานคนพิการของประเทศไทยมีความเขมแข็ง สามารถพิทักษคุมครองสิทธิ และพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการใหพ่ึงตนเองไดอยางยั่งยืน มีสวนรวมในการสรางสรรคสังคม และพัฒนา
ประเทศชาติ 

4.  คนพิการเขาถึงสิทธิ สวัสดิการ และใชประโยชนไดโดยปราศจากอุปสรรค ไมถูกเลือกปฏิบัติ         
โดยไมเปนธรรมตอคนพิการ และมีสวนรวมในสังคมทุกระดับ 

5.  กองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ คนพิการ 
องคกรดานคนพิการ และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ สามารถเขาถึงและใชบริการเพื่อการสงเสริม 
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอยางยั่งยืน 

6.  พก. เปนองคกรระดับชาติท่ีมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและบุคลากรมีขีดความสามารถ
สูงและเปนมืออาชีพ 

แผนที่ยุทธศาสตร 

แผนปฏิบัติราขการ แผนปฏิบัติราชการประจําป เปาหมายระดับกรม 

แผนปฏิบัติราชการประจําป เปาหมายระดับกอง 

แผนปฏิบัติราชการประจําป เปาหมายระดับกลุม / ฝาย 

คณะกรรมการ/อนุกรรมการ คณะทํางาน                 
ภายใตการกํากับดูแลของ กอง/กลุม 

•คณะทํางานดําเนินการควบคมุภายในและบริหาร      
  ความเสี่ยง 
•คณะอนุกรรมการขจัดการเลอืกปฏิบัติตอคนพิการ 
•คณะอนุกรรมการแตละประเภทความพิการ 
•คณะทํางานจัดทาํนโยบายการกํากับดูแลองคการทีดี่ 
•คณะทํางาน PMQA 
•คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติงาน 
•คณะกรรมการพัฒนานวัตกรรม 
•คณะทํางานกรรมการพัฒนา web site 
•คณะทํางานพัฒนา ปรับปรุง กฎ ระเบียบ กฎหมาย   
  ตาม พ.ร.บ. สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชวีิตคนพิการฯ 
•คณะทํางานมาตรการประหยัดพลังงาน 
•คณะทํางานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
•คณะทํางานบริหารจัดการความรู 
•คณะทํางานบริหารความตอเนื่อง 
•คณะทํางานติดตามประเมินผล 
•คณะทํางานติดตามการใชจายเงินงบประมาณ 
•คณะทํางานดานสวัสดิการ พก. 
•คณะทํางานดานการปรับปรุงกระบวนการ 
•คณะทํางานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
•คณะทํางานดานความโปรงใส 
•คณะตรวจประเมินคุณภาพการใหบริการ 
 
 
 

(1) การมีสวนรวม และสื่อสารอยาง
ทั่วถึง ตอบสนองความตองการของ
ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย 

(2) การกําหนดทิศทางองคกร              
(วิสัยทัศน นโยบาย เปาหมาย พันธกิจ)  

(3) วางแผน จัดทําแผนปฏิบัติและ
ถายทอดสูการปฏิบัต ิ 

(4) ปฏิบัติตามแผน/กํากับการดาํเนินงาน
ใหเปนไปตามแผน  

(5) ติดตาม/ วัด/วิเคราะหผล /ทบทวน / 
ปรับปรุง  

(6) ประเมินผลการปฏิบัติงาน /             
สรางแรงจูงใจ/บรรยากาศการเรยีนรู / 

ความผูกพัน  

(7) พัฒนาองคกรอยางตอเนื่อง 
(นวัตกรรม/ บริการ)  

ผอ.พก. 

คณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารราชการ พก. 
 

ผอ.กอง / กลุมภายใน พก. 
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ภาพที่ 3 ระบบการนำองค์การของ พก. 

 ในปี 2558 พก. ได้เปลี่ยนจาก สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการแหง่ชาต ิ เปน็กรมสง่เสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิาร และดว้ยความมุ่งมั่น
ของผู้บริหารที่ต้องการให้องค์การมีความเติบโตอย่างยั่งยืนและเกิดการดำเนินงาน
ตามเป้าประสงคท์ีต่ัง้ไว ้ จงึไดใ้ห้ความสำคัญในการขับเคลื่อนพนัธกจิอย่างต่อเนื่อง 
โดยใช้ระบบการนำองคก์ารทัง้ 7 ประการ (ภาพที ่3) เพือ่นำไปสูก่ารสรา้งความเข้มแข็ง

ให้เป็นองค์การคุณภาพที่ยั่งยืน 
ดังน้ี 1) การมีส่วนร่วมและ
สื่อสารอย่างทั่วถึง ตอบสนอง
ความต้องการของผู้รับบริการ
และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี โดยมุง่เน้น
การมสีว่นรว่มของกลุม่ผูร้บับรกิาร 
4 กลุ่ม คือ กลุ่มคนพิการ 
กลุ่ ม ผู้ ดู แ ล ค น พิ ก า ร  ก ลุ่ ม
องค์กรด้านคนพิการ และกลุ่ม
หน่วยงาน/บุคคลที่ขอรับข้อมูล 
และกลุม่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 3 กลุ่ม 
คือ กลุ่มองค์กรเครือข่าย กลุ่ม

หน่วยงาน/บุคคลที่ได้รับผลกระทบ และกลุ่มชุมชนที่ใกล้ชิด/เกี่ยวข้องกับคนพิการ 
เพื่อรับฟังความคิดเห็นและเรยีนรูใ้นทกุกระบวนการทัง้เชงิรกุและเชงิรบัผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ ที่ออกแบบไว้ ตามตารางที่ 1 เพื่อนําข้อมูลมาวิเคราะห์ และใช้เป็น
แนวทางในการกําหนดนโยบาย กฎหมาย แผน และมาตรการกลไกในการส่งเสริม
คณุภาพชวีติคนพกิารใหต้อบสนองความตอ้งการของผูร้บับรกิาร และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสีย
ให้ครอบคลุมทั่วถึงต่อไป เช่น โครงการสร้างงานสร้างรายได้ ฝึกอาชีพให้คนพิการ
และผู้ดูแลคนพิการในชนบท เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมและบรรเทาปัญหาการ
ว่างงาน โดย พก. ได้ขับเคลื่อนผ่านการบูรณาการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำ
ของคนพิการ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ใน 9 ประเด็น 
คือ 1) การบริหารจัดการโครงการ 2) การประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับกลุ่ม
เป้าหมาย ระบบการสร้างเจตคติของสังคม 3) การเตรียมความพร้อมของคนพิการ 
4) การฝึกอาชีพ 5) การบริหารจัดหางานและการเข้าถึงการมีงานทำของคนพิการ 
6) การสง่เสรมิพฒันาอาชพีและการสรา้งรายได ้ การสง่เสรมิการตลาด 7) การพัฒนา
องค์ความรู้ 8) การจัดทำฐานข้อมูล และ 9) การตรวจสอบสิทธิการจ้างงาน
คนพิการ เป็นต้น 

(2) 
การกําหนดทิศทางองคกร  

(วิสัยทัศน นโยบาย เปาหมาย พันธกิจ) 

(3) 
วางแผน จัดทําแผนปฏิบัติ
และถายทอดสูการปฏิบัติ 

(4) 
ปฏิบัติตามแผน/กํากับการ

ดําเนินงานใหเปนไปตามแผน 

(5) 
ติดตาม/ วัด/วิเคราะหผล /

ทบทวน / ปรับปรุง 

(6) 
ประเมินผลการปฏิบัติงาน /

สรางแรงจูงใจ/บรรยากาศการ
เรียนรู / ความผูกพัน 

(7) 
พัฒนาองคกรอยางตอเนื่อง 

(นวัตกรรม/ บริการ) 
(1) 

การมีสวนรวม และสื่อสาร 
อยางท่ัวถึง ตอบสนอง

ความตองการของ
ผูรับบริการ  

และผูมีสวนไดสวนเสีย 

ระบบธรรมาภิบาล / คานิยม พก. / วัฒนธรรมองคกร 

ระบบการนําองคกรของ พก. 
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ตารางที่ 1 การออกแบบช่องทางการสื่อสารของ พก. !"#"$%&'$("$)"#*+,'*"#

%&'$("$)"#*+,'*"#
#-./00#-./00

(12("$ 34"567,
)89&5:.;"<5"=)89&5:.;"<5"=)89&5:.;"<5"=

.#>:?@A)"#*+,'*"#%&'$("$)"#*+,'*"#
("$)"# B5&("$)"#

(12("$ 34"567,
! " #

.#>:?@A)"#*+,'*"#

 !"#$%&'()*"+,-" ./. $ !" 0%/12345 $ $ 0+60-7847479:/-"

$ ;<=5>""&479:/-"
$ '?/-"!@+*<A+7-5
$ /-"B/)C8!DE,-B?#!F47/<5!DE,-
$ B?/1!?GHI51"GI5"() B?# Best practice
$ /-"1!J5B**4IK-70GH2G (Role Model)

 !"#$%& ./. $ !" 0%/12345 $ $ I%0>6-LA": B'5!@+*<A+/-" 5MI*-I  
$ '?/-"!@+*<A+7-5
$ /-"B/)C8!DE,-B?#!F47/<5!DE,-
$ B?/1!?GHI51"GI5"() B?# Best practice
$ /-"1!J5B**4IK-70GH2G (Role Model)

 !"#$%&N-IO5       
 /47//?%K&

$ !" 0%/12345 $ $ I%0>6-LA": B'5!@+*<A+/-" 5MI*-I  
$ '?/-"!@+*<A+7-5
$ /-"B/)C8!DE,-B?#!F47/<5!DE,-
$ B?/1!?GHI51"GI5"() B?# Best practice
$ /-"1!J5B**4IK-70GH2G (Role Model)

 !"#$%&,<;,5)-           
 LK;5"-$/-" / !"#$%&
 0*0;5B'5

$ !" A-&9;-&
1,&-#L&

$ $ $ $ I%0>6-LA": B'5!@+*<A+/-" 5MI*-I  
$ '?/-"!@+*<A+7-5
$ /-"B/)C8!DE,-B?#!F47/<5!DE,-
$ B?/1!?GHI51"GI5"() B?# Best practice

 '()*"+,-"L<EP" $ !" A-&9;-&
1,&-#L&

$ $ $ $ B?/1!?GHI58)4&(?8K-;L-"
$ L4*Q-&!"#12R5!DE,- B?#B5;0-7B/)C8

 !"#$%&
 9S#/""&/-"/ 
 9S#0T7-5U

$ !" A-&9;-&
1,&-#L&

$ $ $ !@+*<A+N-"/+P0GHC2)"<*&4*,&-I
$ A+2A-&!"#1&+5'?

 !"#$%&$GVBP7
 9T"<*"47U B?#
 A<;$GV;<2"#2<**%99?

$ !" !W?#9"<V7 $ $ /-"P<20T9T"<*"47/-"!@+*<A+"-$/-"B?#A<;$GV;<2
"#2<**%99?O5BAK?#"#2<*

 4*"& L<&&5-       
 1$+7!@+*<A+/-"/

$ !" A-&9;-&
1,&-#L&

$ $ $ .<=5-*%9?-/"
$ "#2&9;-&9+21,R5 8)41L54B5#
$ B?/1!?GHI51"GI5"() !"#L*/-"S:

 ,5<7L34"-$/-"/ 
 14/L-"BP)71;GI5

$ ! A-&9;-&
1,&-#L&

$ $ $ BP)79TL<H7 !"#/-6 "#1*GI* 8K-;L-"AK-7X 
$ QK-I0425MI*-I B'57-5L(K'()!@+*<A+

 VDO  Conference $ !" A-&9;-&
1,&-#L&

$ $ $ I%0>6-LA": B'5!@+*<A+/-" 5MI*-I
$ '?/-"!@+*<A+7-5
$ /-"!"#$%&LK;5/?-7B?#LK;5N(&+N-9

 War room $ !" A-&9;-&
1,&-#L&

$ $ $ I%0>6-LA": 5MI*-I !@+*<A+/-"
$ '?/-"!@+*<A+7-5
$ /-"B/)C8!DE,-B?#!F47/<5C&KO,)1/+2
$ /-"!"#$%&/"SG1"K72K;5

 M!L1A4":/!F-I
 !"#/-6/B'K5.<*/ 
 9(K&34/Roll Up/
 14/L-"AK-7X

$ ! A-&9;-&
1,&-#L&

$ $ $ $ 1'IB."K8)4&(?8K-;L-" 
$ ;<=5>""&479:/-"     
$ ;+L<I0<65: 9K-5+I& 
$ /-"O,)*"+/-"847,5K;I7-5

 "-I7-5!"#PT!W $ ! !W?#9"<V7 $ $ $ $ '?/-"2T15+57-5847 ./.  
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%&'$("$)"#*+,'*"#
#-./00#-./00

(12("$ 34"567,
)89&5:.;"<5"=)89&5:.;"<5"=)89&5:.;"<5"=

.#>:?@A)"#*+,'*"#%&'$("$)"#*+,'*"#
("$)"# B5&("$)"#

(12("$ 34"567,
! " #

.#>:?@A)"#*+,'*"#

 1LGI7A-&L-I $ ! 0%/;<5 $ $ BP)78)4&(?8K-;L-"  !"#/-6AK-7X 
$ /-"!?(/YD7;<=5>""&479:/-"0GH.Z7!"#L79:
$ ;+L<I0<65: 9K-5+I&

 1.?7&-":$ ./. $ ! 0%/;<5 $ $ 0+60-7847479:/-"

  .(29%IM2IA"7
$

!" A-&9;-&
1,&-#L&

$ $ $ $ B?/1!?GHI58)4&(?8K-;L-" 
$ A+2A-&7-5
$ L4*Q-&!"#12R5!DE,- B5;0-7/-"B/)C8

  Facebook / Line $ !" A?421;?- $ $ BP)78)4&(?8K-;L-"
$ A+2A-&'?/-"2T15+57-5

  intranet $ ! A?421;?- $ $ BP)78)4&(? 8K-;L-" !"#/-6 "#1*GI*AK-7X 
$ B?/1!?GHI59;-&9+21,R5 

  P2,&-I4+1?R/0"45+/L:
$ ! A?421;?- $ $ $ $ BP)78)4&(? 8K-;L-" 

$ "-I7-5'?/-"2T15+57-5
 1;R*C[A: nep.go.th

$ ! A?421;?- $ $ $ $ 1'IB."K8)4&(? 8K-;L-" 847 ./.
$ /-"O,)*"+/-"1/GHI;/<*95.+/-"2)-5AK-7X

 P%?L-" ./.
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 การขับเคลื่อนการบูรณาการความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการที่สำคัญประการหนึ่งที่ พก. ได้ให้ความสำคัญคือ การขับเคลื่อนที่ต้อง
ประสานผลประโยชน์ทั้งสองฝ่ายด้วยการยึดมั่นในหลัก “หน่วยงานที่เราไปทำงาน
ด้วยก็จะต้องได้ผลประโยชน์ร่วมกัน (win-win) ร่วมกับการสมทบงบประมาณ 
ทรัพยากร องค์ความรู้ และบุคลากรในการดำเนินการร่วมกัน” และด้วยการร่วมมือ
กับหน่วยงานผ่านกลไกต่าง ๆ ทำให้คนพิการได้เข้าถึงสิทธิ สวัสดิการ และบริการ
สาธารณะต่าง ๆ เพิ่มขึ้น 
 2) การกำหนดทิศทางองค์การ (วิสัยทัศน์ นโยบาย เป้าหมาย พันธกิจ) 
โดยการมีส่วนรว่มในทกุภาคสว่นทัง้ภายในและภายนอกองคก์าร ภายใตร้ะบบการนำ
องค์การอย่างโปร่งใสที่เน้นระบบธรรมาภิบาลและมีระบบรับฟังความคิดเห็นในทุก
ภาคส่วน เพื่อยกระดับการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดได้
อย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับสถานการณ์ยิ่งขึ้น 
 3) การวางแผน จัดทำแผนปฏิบัติงานและถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ 
โดยผ่านการทบทวนยทุธศาสตรแ์ละระบบงานของผู้บริหารและคณะทำงาน นำไปสู่
การวางแผนทีส่อดคลอ้งกนักบัทศิทางองคก์ารทีก่ำหนดไว ้ เพือ่ใหบ้รรลุตามเป้าประสงค์
หลักทั้งระยะสั้นและระยะยาว ที่ได้จัดลำดับความสำคัญไว้ และถ่ายทอดสู่ระดับ
กองเพื่อวางแผนงานโครงการพร้อมตัวชี้วัดความก้าวหน้าตามหลัก Balanced 
Scorecard 
 4) การปฏิบัติตามแผนและการกำกับการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน 
โดยมีผูบ้รหิารและคณะทำงานรว่มกนัตรวจสอบความสอดคลอ้ง และกระจายอำนาจ
การบริหารงานให้มีความคล่องตัว รวมถึงการพิจารณาจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอ
โดยคำนวณตามมลูคา่ของตน้ทนุผลผลติ เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่หนว่ยงานระดบักองสามารถ
ปฏิบัติการได้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งผู้บริหารทุกระดับควบคุมกำกับติดตามให้เป็นไป
ตามแผนผ่านตัวชี้วัดซึ่งมีระบบ Web application ติดตามผลการดำเนินงานและ
การใช้จ่ายเงินในการประชุมผู้บริหารทุกเดือน พร้อมกับการเปรียบเทียบผลการ
ดำเนินงานกับแผนงานที่กำหนดไว้ หากไม่เป็นไปตามแผนผู้บริหารจะเร่งรัดและ
กำกับอย่างใกล้ชิด 
 5) การตดิตามการวดั การวเิคราะหผ์ล การทบทวน และการปรบัปรุง 
ผลการดำเนินการ ผ่านระบบการวัดตามตัวชี้วัดเป็นประจำทุกเดือน เปรียบเทียบ
ความสำเร็จจากผลการดำเนินงานกับค่าเป้าหมาย หากไม่เป็นไปตามแผนและ
อาจส่งผลกระทบตอ่การบรรลเุปา้ประสงคท์ัง้ระยะสัน้และระยะยาวผูบ้รหิารจะวิเคราะห์



รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

ประจำปี พ.ศ. 2558
PMQA

2015

62

ปัญหาหรือหาสาเหตพุรอ้มจดัลำดบัความสำคญัเพือ่ทบทวนปรบัปรงุวธิกีารดำเนนิงาน
หรอืยทุธศาสตรใ์หเ้หมาะสม ร่วมกับการกระตุ้นและแบ่งปันการเรียนรู้ ในองค์การ
ซึ่ งให้ความสำคัญต่อการวิเคราะห์หาปัจจัยแห่งความสำเรจ็หรอืไมส่ำเรจ็ เพือ่ให้
เกดิการปรบัปรุงองค์การอย่างกว้างขวางและเกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ 
 6) การประเมินผลการปฏิบัติงาน การสร้างแรงจูงใจ บรรยากาศ
การเรยีนรู้และความผูกพัน โดยผู้บริหารใช้ระบบการบริหารผลการดำเนินงาน 
(Performance Management System) เพือ่บรหิารผลการปฏบิตังิานของบุคลากร
และผลการดำเนนิงานของ พก. สรา้งบรรยากาศทีด่ใีนการทำงาน และแรงจงูใจให้
บุคลากรในหน่วยงาน พฒันาความรูใ้หบ้คุลากรเกดิความเชีย่วชาญในงาน นอกจากนี ้
ผูบ้รหิารยงัเปน็ Role Model ปลกูฝงัคา่นยิมและวฒันธรรมอยา่งสมำ่เสมอในการส่งเสริม
สร้างการประพฤติปฏิบัติตามหลักจริยธรรม เพื่อให้บุคลากรให้ความร่วมมือพัฒนา
องค์การด้วยระบบบริหารงานที่ดีและทันสมัยพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน เช่น การมอบนโยบายลดการสูญเปล่าในองค์การ โดยการรณรงค์ใช้
ทรัพยากรอยา่งเหมาะสมและคุม้คา่ การมอบนโยบาย “Just say no plastic bag” 
เพื่อสิ่งแวดล้อม โดยให้บุคลากรลดการใช้ถุงพลาสติกในวันพุธและเปลี่ยนมาใช้ถุงผ้า
ที่เป็นฝีมือคนพิการแทน การมอบนโยบายมาตรฐานการแต่งกายเจ้าหน้าที่ด้วยชุด
ผ้าไทยทุกวันพฤหัสบดี และชุดสัญลักษณ์ พก. ทุกวันศุกร์ และออกระเบียบวินัย
การปฏิบัติงานของ พก. 9 ข้อ การติดป้ายประกาศพฤติกรรม Do/Don’t การจัด
กิจกรรมประกวดคนดีศรี พก. การสนับสนุนการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ตามหลัก
ธรรมาภิบาล เปน็ตน้ รวมถงึการสรา้งกระบวนการเพือ่ใหเ้กดิการเรยีนรูใ้น 4 ประเด็น 
คือ เรียนรู้เพื่อเรียนรู้ เรียนรู้เพื่อการแบ่งปัน เรียนรู้เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ และเรียนรู้
เพื่อนวัตกรรม ร่วมกับการสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการสื่อสารและการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 
 7) การพัฒนาองคก์ารอยา่งตอ่เนือ่ง (นวตักรรมและบริการ) ผ่านระบบ
การทำงานเป็นทีม การยกย่องชมเชย ให้รางวัลแก่บุคลากรทั้งในระดับสำนัก/กอง 
และระดับกลุม่/ฝ่าย และระดับบุคคล เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรใช้ความสามารถ
อยา่งเตม็ศกัยภาพและแสดงออกเป็นการปรับปรุงงานอยา่งตอ่เนือ่ง การสนับสนุน
งานวิจัยตา่ง ๆ การสรา้งนวตักรรมและบรกิาร และการประพฤตตินเปน็แบบอย่างทีด่ี 
เป็นต้น โดยตัวอย่างนวัตกรรมที่ก่อเกิดประโยชน์แก่คนพิการที่สำเร็จมาแล้ว ได้แก่ 
การบริการรับชำระหนี้เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการผ่าน 
Counter Service ทั่วประเทศและได้รับใบเสร็จรับเงินออนไลน์ การจัดตั้งห้อง
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ศูนย์ปฏิบัติการกรม (War Room) เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านคนพิการ 
เพื่อประกอบการตัดสินใจที่ทันต่อสถานการณ์ เป็นต้น 
 ด้วยการนำองค์การที่เป็นเลิศของ พก. ก่อเกิดการผลักดันและขับเคลื่อน
การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการและทุกคนในสังคมเข้าถึงและใช้ประโยชน์
ได้อย่างเป็นรูปธรรมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพคนพิการ 
มาตรา (20) ซึ่งได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และความคุ้มครอง
คนพิการ เพื่อมิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม รวมทั้งให้คนพิการมีสิทธิได้รับ
สิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะและความช่วยเหลืออื่นจากรัฐ ตลอดจน
ให้รัฐตอ้งสงเคราะหค์นพกิารใหม้คีณุภาพชวีติทีด่ ี และพึง่ตนเองได ้ กรมสง่เสรมิและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ในฐานะหน่วยงานหลักด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของประเทศได้ดำเนินการขับเคลื่อนกฎหมายสู่การ
ปฏิบัติอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลักดันการจัดสิ่งอำนวย
ความสะดวกให้คนพกิารเขา้ถงึและใช้ประโยชนไ์ด ้ผา่นการดำเนนิการตา่ง ๆ ในเชิงรุก
ที่สำคัญ ได้แก่ 
 • การรับฟังความต้องการของคนพิการทั้ ง เชิงรุกและเชิงรับ พบว่า 
สิ่งอำนวยความสะดวกขัน้พืน้ฐานสำหรบัคนพกิารทีส่ามารถเขา้ถงึและใช้ประโยชน์ได้ 
ได้แก่ ทางลาด ห้องน้ำ ที่จอดรถ ป้ายและสัญลักษณ์ และบริการข้อมูล พก. จึงได้
เสนอคณะรัฐมนตรีให้หน่วยงานราชการสำรวจสิ่ งอำนวยความสะดวกให้
คนพกิารเขา้ถงึได ้ ใหโ้รงพยาบาลจดัทำสิง่อำนวยความสะดวกใหค้รบถว้นสมบูรณ์ตาม
กฎกระทรวง พ.ศ. 2548 ให้หน่วยงานราชการได้แก่ ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการ
อำเภอ สำนักงานเขต ที่ทำการปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนจังหวัด/
ส่วนตำบล/สำนักงานเทศบาลนคร/เมือง/ตำบล เมืองพัทยา) สถาบันการศึกษา 
และสถานตีำรวจ จดัสิง่อำนวยความสะดวกขัน้พืน้ฐานสำหรบัคนพกิาร ไดแ้ก่ ทางลาด 
ห้องน้ำ ที่จอดรถ ปา้ยและสัญลักษณ์ และบริการข้อมูลภายในปี 2554 โดยใช้
เงินเหลือจ่ายของส่วนราชการเองในการดำเนินการ โดย ครม. มีมติเห็นชอบ
เมือ่วนัที ่19 พ.ค. 2552 แตจ่ากการตดิตามและตรวจสอบการดำเนนิงานของหน่วยงาน
ต่าง ๆ ไดร้บัรายงานวา่ ไมม่งีบประมาณเหลอืจา่ยทีจ่ะดำเนนิการได ้พก. จึงผลักดัน
ให้เกิดการดำเนินการสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงและพัฒนาอาคาร
สถานที่ได้สำเร็จจากการเสนอคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 ให้
สำนักงบประมาณสนับสนนุงบประมาณสำหรบัการกอ่สรา้งอาคารใหม่ของหน่วยงาน 
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ปรับปรุงอาคารเก่า หรือจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวก ให้คนพิการและทุกคนใน
สังคมเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ ทั้งนี้ การประมาณการงบประมาณสำหรับการจัด
สิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการ ครบทั้ง 5 ประเภท อยู่ที่แห่งละ 
300,000 บาท และให้ทุกหน่วยงานราชการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงาน พร้อม
ทั้งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี 2558 เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงานทุกรอบ 6 เดือน เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรี  
 • การจัดประกวดสถานที่ดีเด่นที่เอื้อต่อคนพิการมาอย่างต่อเน่ืองตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2551 เป็นต้นมา เพื่อกระตุ้นส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาน
ประกอบการดำเนินการ ซึ่งนับเป็นการขับเคลื่อนทั้งองคาพยพของประเทศได้อย่าง
มีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลนำไปสู่นโยบายออกเป็นมาตรการ
ที่สำคัญอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
 • การประกาศใช้กฎกระทรวง กำหนดลักษณะ หรือการจัดให้มีอุปกรณ์ 
สิ่งอำนวยความสะดวก หรือบริการในอาคารสถานที่ หรือบริการสาธารณะอื่น 
เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ พ.ศ. 2555 
 • การจัดโครงการ “เปลี่ยนภาระเป็นพลัง สร้างสังคมเพื่อทุกคน” 
เพื่อสนับสนุนมาตรการผลักดันการดำเนินงานของ 21 หน่วยงาน (19 กระทรวง 
สำนักนายกรัฐมนตรี และสำนักงานสำรวจแห่งชาติ) และติดตามผลตาม MOU 
อย่างต่อเนื่อง 
 • การสนับสนุนการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการให้แก่
ศาลากลางจงัหวดัทัว่ประเทศ และหนว่ยงาน พม. อปท. องคก์รคนพกิาร วดั สนามกีฬา 
และสวนสาธารณะ พร้อมกับการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นต้นแบบในการ
สร้างมาตรฐานให้แก่หน่วยงานอื่น  
 • การสร้างชุมชนต้นแบบแห่งการอยู่ร่วมกันในอาเซียน โดยริเริ่มที่ชุมชน
ต้นแบบเกาะเกร็ด จ.นนทบุรี (Universal Design Community Model) เพื่อเป็น
ตวัอยา่งทีป่รบัปรงุสิง่อำนวยความสะดวกอยา่งเปน็มาตรฐาน โดยบรูณาการความร่วมมือ
กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนักวิชาการ องค์กรคนพิการ จังหวัดนนทบุรี 
ชุมชนเกาะเกร็ด วัด หน่วยงานและองค์การอื่นที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังได้ขยาย
ชุมชนต้นแบบไปยัง 10 จังหวัดนำร่อง ได้แก่ ขอนแก่น นครพนม น่าน พิษณุโลก 
กระบี่ ภูเก็ต พังงา กาญจนบุรี ตาก และ ชลบุรี 
 • การปรับสภาพแวดล้อมและระบบขนส่งมวลชนที่เอื้อต่อการดำรงชีวิต
อิสระของคนพิการเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับรถประจำทางใช้เชื้อเพลิง
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ก๊าซธรรมชาติ (NGV) ขั้นต่ำ 3,183 คัน โดยจัดทำบันทึกความร่วมมือ (MOU) 
ระหว่างหน่วยงาน 16 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ กระทรวงคมนาคม กรุงเทพมหานคร องค์กรคนพิการ และสถาบัน
การศกึษา 11 แหง่ ในกรงุเทพมหานคร เพือ่ศกึษาและสำรวจสิง่อำนวยความสะดวก
สำหรบัคนพกิารในถนนสายหลกั 20 สาย เปน็ขอ้มลูสำหรบัการปรบัปรุงป้ายจอดรถ 
ฟุตบาท ทางเดิน ทางเท้า ร่องระบายน้ำ เป็นต้น 
 • การจัดทำ Application Thai Accessible Places แจ้งข้อมูลสถานที่
ท่ีจัดสิ่งอำนวยความสะดวกเอื้อต่อคนพิการและไม่เอื้อ ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมาย 
หลักการออกแบบ Universal Design ถาม-ตอบปัญหาต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูล
ในการวางแผน และกระตุ้นการส่งเสริมการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก และสร้าง
ความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของคนในสังคม 
 • การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ และการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัด
สิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการในรูปแบบต่าง ๆ และผู้เกี่ยวข้อง
เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง 

การกำกับองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม 
 ระบบการกำกับดูแลของ พก. ได้ถูกกำหนดไว้ผ่านโครงสร้างหน้าที่อย่าง
ชัดเจนในการกำกับติดตามให้การปฏิบัติงานมีธรรมาภิบาล พร้อมกับเปิดโอกาสให้

ผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสีย
ได้ มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร ก ำ กับ
การดำเนนิงานของ พก. นอกจากนี ้
ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
พก. ได้ให้ความสำคัญและวาง
แนวทางการจัดการแก้ไขปัญหา
การจัดการผลกระทบเชิงลบ
อย่ า ง เป็ นระบบ โดยจั ดทำ  
Potential Problem Analysis 
(PPA) ดังภาพที่ 4 เพื่อวิเคราะห์
และคน้หาปญัหา จำแนกผูท้ี่ได้รับ
ผลกระทบเชิงลบ และจัดทำ

ภาพที่ 4 การวิเคราะห์ผลกระทบเชิงลบ 
 

รูปภาพการจัดการผลกระทบทางลบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

ประจำปี พ.ศ. 2558
PMQA

2015

66

แนวทางดำเนินการเชิงรุกในการป้องกันและจัดการผลกระทบเชิงลบเพื่อแสดงถึง
ความรับผิดชอบต่อสังคม ในกรณีที่กฎระเบียบ การให้บริการ การปฏิบัติงานมีผล
กระทบในเชิงลบต่อสังคม ตัวอย่างกรณี พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 กำหนดให้
นายจา้งหรอืเจา้ของสถานประกอบการและหนว่ยงานของรฐั ทีม่กีารจา้งงานลูกจ้างต่อ
พนักงาน 100 คน จะต้องรับคนพิการเข้าทำงาน 1 คน (ตามอัตราส่วน 100: 1) 
หรือกรณีไม่จ้างงานต้องส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
จากกฎหมายดังกล่าว สง่ผลกระทบทางลบตอ่สถานประกอบการ เนือ่งจากไมส่ามารถ
จ้างงานตามทีก่ฎหมายกำหนดไดเ้พราะไมม่ฐีานขอ้มลูประวตัคินพกิาร พก. จงึดำเนนิการ
จัดการผลกระทบทางลบ โดยไดช้ีแ้จงทำความเขา้ใจกบันายจา้ง จดัทำทะเบยีนคนพกิาร 
เตรียมความพร้อมคนพิการที่มีทักษะ ออกกฎหมายมาตรา 35 เพื่อเป็นทางเลือก
ของนายจ้าง อีกทั้ง สนับสนุนและตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในเรื่องประโยชน์ทางการลดหย่อนภาษีจากกรณีรับคนพิการเข้าทำงาน  
 ตัวอย่างการจัดการผลกระทบทางลบ ดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 การจัดการผลกระทบเชิงลบ 

 ความรับผิดชอบต่อสังคม และการปกป้องผลประโยชน์ของผู้รับบริการ 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ พก. ที่ดำเนินการผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ตามตารางที่ 3   
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 นอกจากนีเ้รือ่งหนึง่ทีส่ำคญั คอื สวสัดกิารเบีย้ความพกิาร เริม่ดำเนนิการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2539 โดยกรมประชาสงเคราะห์ จ่ายให้แก่คนพิการ รายละ 
500 บาท/คน/เดือน ซึ่งได้ถ่ายโอนภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 
ต้ังแต่ปี 2547 เป็นต้นมา ปัจจุบันการขอตั้งงบประมาณในเรื่องดังกล่าวรับผดิชอบ
โดย กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ กรงุเทพมหานคร และพทัยา เพือ่เปน็การแบง่เบา
คา่ใชจ้่ายในการครองชีพให้แก่คนพิการที่ประสบความเดือดร้อน ยากจน ได้อยู่กบั
ครอบครวัหรอืชมุชน ตอ่มาพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติคนพกิาร 
พ.ศ. 2550 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2556  มาตรา 20 (9) กำหนดให้รัฐ
จัดสวัสดกิารเบีย้ความพกิารใหแ้กค่นพกิาร ทัง้นี ้ตัง้แตป่ ี2553 เปน็ตน้มา ไดก้ำหนด
สทิธใิหค้นพกิารทกุคนไดร้บัเบีย้ความพกิาร โดยการลงทะเบยีนขอรบัสทิธเิบีย้ความพกิาร 
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร และพัทยา  

ตารางที่ 3 การดำเนินกิจกรรมต่อสังคม 

ความรับผิดชอบ แนวทาง / กิจกรรม ตัวชี้วัด 

 ด้านสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ด้านเศรษฐกิจ 

การปรบัเบีย้ความพกิารแกค่นพกิาร 
เพิม่ขึ้นจากเดิมเดือนละ 500 บาท 
เปน็ 800 บาท  
การส่งเสริมบทบาทองค์กรภาค
เอกชนเพือ่สงัคมเพือ่คนพกิาร 
การจดัทำแผนการจดัการสถานการณ์
ภยัพิบัติสำหรับคนพิการ และการ
อบรมอาสาสมัครเตือนภัยพิบัติ
สำหรบัคนพกิาร 
การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย
สำหรบัคนพกิาร 
การสนับสนุนอุปกรณ์เพื่ออำนวย
ความสะดวกสำหรบัคนพกิาร 
มเีครอืขา่ยในการชว่ยเหลอืคนพกิาร
ในชมุชน (อพมก.) 
นำระบบ GIS ประกอบการวางแผน 
ชว่ยเหลอืคนพกิารในพืน้ที่ 
สนบัสนนุการรวมกลุม่ประกอบอาชพี
ของคนพกิาร 
สง่เสรมิการจา้งงานคนพกิาร 

ร้อยละของคนพิการที่เข้าถึงสิทธิ 
 
 
จำนวนธุรกิจเพื่อสังคมคนพิการ 
 
จำนวนอาสาสมัครเตือนภัยพิบัติ
สำหรับคนพิการ 
 
 
ร้อยละของคนพิการที่ได้รับการปรับ
สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย 
ร้อยละของคนพิการที่ได้รับอุปกรณ์ 
 
ร้อยละของคนพิการที่ได้รับการช่วย
เหลือโดย อพมก. 
ร้อยละของคนพิการที่ได้รับการช่วย
เหลือผ่านทางระบบ GIS 
ร้อยละของคนพิการมีรายได้ 
 
ร้อยละของคนพิการที่มีงานทำ 
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 พก. ได้รับการสะท้อนปัญหามาจากคนพิการและองค์กรคนพิการ
ผ่านระบบการรบัฟงัปญัหาของผู้รับบริการทั้งเชิงรุกและเชงิรบัของ พก. ว่าเบี้ย
ความพิการ 500 บาทต่อเดือน ไม่พอต่อการดำรงชีพของคนพิการในปัจจุบัน จึงนำ
เรื่องดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการแห่งชาติ ไดม้กีารประชมุเพือ่พจิารณาปรบัเพิม่เบีย้ความพกิาร ตัง้แตป่ ี2555 
โดยอ้างอิงข้อมูลค่าเฉลี่ยเกี่ยวกับค่าครองชีพของบุคคลอยู่ที่ 1,678 บาท/คน/เดือน 
ทั้งนี้ หลายฝ่ายจึงเห็นว่าเบี้ยความพิการ 500 บาทต่อเดือน คงไม่เพียงพอต่อการ
ดำรงชพีของคนพิการในปัจจุบันและอนาคตได้เช่นกัน จึงได้มีข้อเสนอให้เพิ่มเบี้ย
ความพิการ เพื่อเป็นสวัสดิการสังคมแก่คนพิการ โดยเงินเหล่านี้น่าจะเพียงพอต่อ
การดูแลตนเองในระดับขั้นพื้นฐานของคนพิการได้ โดยข้อเสนอจากที่ประชุม
คณะกรรมการฯ ใหเ้พิม่อตัราเบีย้ความพกิารในป ี2557 จาก 500 เปน็ 600 บาท  และ
ในปี 2558 ให้เพิ่มขึ้นจาก 600 บาท เป็น 800 บาท โดยขอให้กรมส่งเสริม
การปกครองทอ้งถิน่ เปน็ผูด้ำเนนิการจดัทำคำของบประมาณประจำปงีบประมาณ 2557 
และนำเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป จากความพยายามผลักดัน
เรื่องดังกล่าว ในที่สุดคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 
เห็นชอบใหป้รบัเพิม่เบีย้ความพกิาร จาก 500 บาท เปน็ 800 บาท ตัง้แตป่ีงบประมาณ 
2558 เปน็ตน้ไป โดยใชง้บประมาณจากองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ กรงุเทพมหานคร 
และเมืองพัทยา  
 สำหรับด้านการสนับสนุนชุมชนของ พก. ได้จัดทำขึ้นอย่างต่อเนื่องผ่าน
กิจกรรมต่าง ๆ เช่น การรณรงค์จัดหารถเข็นสำหรับคนพิการถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัฯ การบรจิาคฝากระปอ๋งนำ้อดัลมเพื่อจัดทำขาเทียม 
การบรจิาคปฏิทินเก่าเพื่อจัดทำหนังสือเบรลล์สำหรับคนตาบอด การจัดภูมิทัศน์
พื้นที่ภายในหน่วยงานให้อำนวยความสะดวก การจัดตั้งชมรมจิตอาสา พก. เพื่อ
ช่วยเหลือคนพกิารและให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องคนพิการในด้านต่าง ๆ ทั้งเรื่อง
ประเภทความพิการ ลักษณะความพิการ สิทธิ สวัสดิการ การแพทย์ การศึกษา 
และมาตรฐานองคก์รดา้นคนพกิาร เปน็ตน้ จากภารกจิสำคญัทีท่า้ทายอยา่งยิง่ในการ
ปรับเปลี่ยนประเทศไทยให้มีการจัดทำและปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก 
เพื่อให้คนพิการสามารถดำเนินชีวิตอิสระภายใต้สภาพแวดล้อมที่ปราศจากอุปสรรค 
สู่ความสำเร็จในการสร้างการมีคุณภาพชีวิตที่ดีสมตามเจตนารมย์ของกฎหมาย 
ได้ปรากฏความสำเร็จผ่านผลลัพธ์ที่สำคัญ เช่น จำนวนหน่วยงานราชการจัดทำ
สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรบัคนพกิารเพิม่ขึน้ทกุป ีโดยปจัจบุนัม ี1,002 แหง่ จำนวน
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หน่วยงานที่มีการบูรณาการประสานความร่วมมือและดำเนินการตามข้อตกลง
ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกปี โดยปัจจุบัน
มี 42 แห่ง จำนวนคนพิการที่จดทะเบียนสะสมเพิ่มขึ้นทุกปี จนปัจจุบันมี 
1,690,158 คน (ภาพที่ 5) 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
 การดำเนนิภารกจิสามารถกา้วสูค่วามสำเรจ็ในการตอบสนองกลุ่มเป้าหมาย
ของ พก. มีปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนความสำเร็จ ดังนี้ 
 1. การมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการของประเทศ โดย พก. ให้ความสำคัญกับคนพิการและภาคส่วนต่าง ๆ 
ในการเข้ามามีบทบาทในการกำหนดนโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ทั้งในระดับชาติ และร่วมจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ เพื่อให้เกิดการบูรณาการการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการของทุกภาคส่วน โดยเน้นผลลัพธ์เพื่อให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 2. ความมุ่ งมั่นและความเชี่ยวชาญของบุคลากรที่มีต่องานบริการ 
โดยผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับมีความมุ่งมั่นในการพัฒนางานบริการสำหรับ
คนพิการใหม้ศีกัยภาพสงูสดุ และนำประสบการณค์วามเชีย่วชาญทีส่ัง่สมมาสง่ตอ่ให้
บุคลากรรุ่นใหม่จนเป็นวัฒนธรรม จากความมุ่งมั่นและเอื้ออาทรนี้ส่งผลให้ 

ภาพที่ 5 สถิติข้อมูลคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ 
จำแนกตามประเภทความพิการ 
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พก. มกีารปรบัเปลีย่นรปูแบบการใหบ้รกิาร โดยเนน้ระบบ Customer Care เป็นหัวใจ
ในการใหบ้รกิาร และเนน้การทำงานเชงิรกุมากขึน้ สามารถตอบสนองความต้องการ
ของผู้รับบริการไดอ้ยา่งรวดเรว็ และสามารถปรบัตวัตามสภาวการณต์า่ง ๆ ได้ทันกาล 
 3. การวางแผนการดำเนินการทั้งปัจจุบันและอนาคตที่ชัดเจนตั้งแต่ต้นน้ำ
ถึงปลายน้ำ ทั้งการดำเนินการภายในกรมฯ สะท้อนการคิดของกรมเป็นแนวทาง
เดยีวกนั และประสานกบัหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี และมคีวามเข้าใจ
เรื่องพิการแต่ละด้านเป็นสากล ส่งผลให้ได้รับการสนับสนุนด้านกฎหมายรองรับ
เป็นอย่างดี องค์การต่างประเทศให้ความเชื่อถือ และได้รับรางวัลมากมาย  
 4. การมีข้อมูลในการวิเคราะห์ที่ดี ร่วมกับการทำงานระหว่างเครือข่าย
ต่าง ๆ ได้ดี ช่วยให้ได้ข้อมูลรอบด้านในการสนับสนุนการตัดสินใจแก่ผู้บริหารและ
คณะกรรมการต่าง ๆ และนำไปสู่นโยบายต่าง ๆ ที่สำคัญ 
 
 ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่าความสำเร็จที่เกิดขึ้นของ พก. เกิดจากความร่วมมือ
ร่วมใจและมุง่มัน่ทุม่เทของผูบ้รหิารและบคุลากรทกุระดบัของกรมฯ โดยใชก้ฎหมาย
เป็นเครื่องมือ ผลักดันให้เกิดการปฏิบัติงานอย่างจริงจัง โดยคำนึงถึงผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นหลัก นอกจากนี้ ยังประสานความร่วมมือจากเครือข่าย
และภาคส่วนต่าง ๆ เกิดการบูรณาการ ทำให้เกิดการดำเนินการตามเป้าประสงค์ 
ยุทธศาสตร์ และพันธกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการเกิดข้ึนได้
อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม 
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จังหวัดชัยนาท

 ผู้นำสร้างค่านิยมร่วม “Change for good” เกิดเป็น

วัฒนธรรมองค์การในการขับเคลื่อนจังหวัด โดยเน้นการมีส่วนร่วม

ทุกภาคส่วน ของผู้บริหาร บุคลากร องค์กรเอกชน และภาคประชาชน 

เพื่อระดมความคิดเห็นในการพัฒนาจังหวัดสู่เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ 

“เป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน 

สงัคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง” 

เกิดโครงการ Project Idea ที่มีลักษณะการทำงานเชิงรุก ในการพัฒนา

จังหวัดร่วมกัน เช่น โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว โครงการเขาขยาย

เขาทะเลทรายสู่เขาสวรรค์ เป็นการแก้ไขปัญหาการบุกรุก และปัญหา

ความเดอืดรอ้นของประชาชน ทำใหพ้ืน้ทีเ่ขาขยายเปน็ท่ีสาธารณประโยชน์

อย่างแท้จริง เกิดค่านิยมร่วมกันของจังหวัด ตามแนวคิด “รัก และคิดถึง

ชัยนาท” 

  

  

หมวด1ด้านการนำองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม
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 จังหวัดชัยนาทเป็นจังหวัดที่อยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (ลพบุรี 
อ่างทอง สงิหบ์รุ ีและชยันาท) มพีืน้ที ่2,469,746 ตร.กม. ห่างจากกรุงเทพมหานคร 
190 กิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศทั่วไปเป็นเป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำเจ้าพระยา 
แม่น้ำน้อย และแม่น้ำท่าจีน ไหลผ่านพื้นที่ทุกอำเภอ แบ่งเขตการปกครองเป็น 8 
อำเภอ 51 ตำบล 505 หมู่บ้าน 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 39 เทศบาล และ 20 
องค์การบริหารส่วนตําบล มีจํานวนประชากร 332,283 คน เป็นชาย 160,303 คน 
หญิง 171,980 คน อาชีพหลักของประชากร ได้้แก่่เกษตรกรรม และอาชีพรอง
ได้แกก่ารคา้และการบรกิาร ผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดั (GPP) 39,925 ลา้นบาท และ
รายไดต้อ่คนตอ่ป ี 119,586 บาท วสิยัทศันจ์งัหวดั “เปน็แหลง่ผลติเมลด็พนัธุข์า้ว    
และสนิค้าเกษตรที่มีคุณภาพได้้มาตรฐาน สังคมอยู่่รวมกันอย่างมีความสขุ และ
มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง” 
 จากวิสัยทัศน์และสภาพภูมิสังคมของจังหวัดชัยนาท ทําให้มีความท้้าทาย
ต่่อการบริหารงานของจังหวัด ดังนี้  
 ด้้านพันธกิจ ได้้แก่ ความท้าทายในการส่่งเสริมและพัฒนากระบวนการ
ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้้าวที่หนึง่ของประเทศ การพฒันาจงัหวดัชยันาทให้เ้ป็น็เมอืงท่่องเที่ยว 
การพัฒนางานและสังคมให้้มีคุณธรรม ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้้มแข็ง ฟื้ื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้้อมอย่างยั่งยืน  
 ด้านปฏิบัติการ ความท้าทายในการบริหารราชการภายใต้สถานการณ์
ไม่ปกติ การปรับปรุงองค์การให้รับกับสถานการณ์ในด้านต่าง ๆ  
 ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ความท้าทายในการดูแลความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การจัดระเบียบความเรียบร้อยในสังคม การ
ป้องกันแก้ไขปญัหายาเสพตดิ การปอ้งกนัอบุตัเิหตใุนชว่งเทศกาล และการสร้างชุมชน
ให้เข้มแข็ง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  
 ด้านบุคลากร ความท้าทายในการพัฒนาบุคลากรของจังหวัดให้เป็นคนดี 
คนเก่ง กา้วทนัตอ่การเปลีย่นแปลง มสีมรรถนะดา้นการขบัเคลือ่นประเดน็ยุทธศาสตร์
จังหวัด รวมถึงการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน  
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ภาพที ่1 ระบบการนำองคก์ารของจงัหวดัชยันาท 

การนำองค์การ 
 เพื่อความสำเร็จในการบริหารงานของจังหวัดภายใต้วิสัยทัศน์จังหวัด 
จึงกำหนดค่านิยมองค์การ “ข้าราชการยุคใหม่ ใฝ่ใจประชาชน” วัฒนธรรมองค์การ 
“มีใจรักการบริการ” (Service Mind) เพื่อสร้างความรักความผูกพันให้บุคลากรได้
ยึดเหนี่ยวและนำไปประพฤติปฏิบัติในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ ปรับความคิด 
ทัศนคติบุคลากรให้เป็นหนึ่งเดียวกันทั้งจังหวัด (ภาพที่ 1) 
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ภาพที ่2 สรา้งคา่นยิม ดว้ยโลโก ้ 

“รกัและคดิถงึชยันาท” 

 สร้างค่านิยมร่วมขับเคลื่อนจังหวัดด้วย “รักและคิดถึงชัยนาท” 
 ผู้บริหารจังหวัด นำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทมีความคิดสร้างสรรค์
ในการพัฒนาจังหวัดชยันาทให้เจริญเติบโตก้าวทันต่อการเปลี่ยนไป โดยการผนึก
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กำลังทั้งภาครัฐและภาคประชาชนร่วมกันพัฒนา 
ใช้ภาวะผู้นำชี้นำและโน้มน้าวหล่อหลอมความคิด
ของกลุ่มเป้าหมายให้คล้อยตามและเข้ามีส่วนร่วม
ในงาน เพื่อให้ทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันจึงได้
กำหนดโลโก้ (LOGO) “รักและคิดถึงชัยนาท 
(CHAINAT IN LOVE)” (ภาพที ่2) ใหท้กุสว่นราชการ
และองคก์รเอกชนนำไปเปน็แนวปฏบิตัใินการทำงาน 
การให้บริการประชาชน การพัฒนาพื้ นที่หรือ
การแก้ไขปัญหา ให้ทำด้วยความรักและคิดถึง
ชัยนาท งานที่ ให้บริการหรือผลผลิตที่ ได้กจ็ะ
ออกมาดี คุ้มค่า เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชน 

งานมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล ในทางตรงกันข้ามประชาชนผู้ได้รับบริการ
ทั้งท่ีอยูเ่ปน็ประจำในจงัหวดัหรอืเปน็นกัทอ่งเทีย่ว จะเกดิความรูส้กึทีด่แีละมคีวามประทบัใจ
ตอ่เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ จนเกิดความผูกพัน และท้ายสุดจะเกิดความรักและ
คิดถงึชยันาท ในดา้นพฤตกิรรม ผูว้า่ราชการจงัหวดัประพฤตปิฏบิตัเิปน็แบบอย่างที่ดี
ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาและประชาชน สอดคล้องกับค่านิยมจังหวัด เป็นแบบอย่าง
ในการอนรุกัษไ์ทย แตง่ชดุผา้ไทยมาปฏิบัติงานเป็นประจำทุกวนั (ยกเวน้วนัจันทร์
แต่งเครื่องแบบราชการ) ใช้จักรยานแทนรถยนต์ในระยะทางไม่ไกล นำระบบ IT 
มาใช้ในการสื่อสาร เพื่อความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนหรือฉุกเฉิน  
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 การพัฒนาแผนจังหวัดผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 จังหวัดชัยนาทมีการกำหนดทิศทางการพัฒนาองค์การผ่านกระบวนการ
วางแผนยทุธศาสตรจ์งัหวดั ในการจดัทำแผนพฒันาจงัหวดั 4 ป ีและแผนปฏบิตัริาชการ
ประจำป ี ซึง่แผนยทุธศาสตรท์ีก่ำหนดมคีวามสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูร้บับริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการเป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ 
รวมทั้งให้ความสำคัญกับสภาพการแข่งขันในการพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการผลิต
เมล็ดพนัธุ์ข้าวที่หนึ่งของประเทศ โดยมียุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงกันดังนี้ 1) เพิ่ม
ประสิทธิภาพกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน 2) ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพนอกภาคเกษตร การท่องเที่ยว 3) พัฒนา
คุณภาพของคนสูส่งัคมเขม้แขง็ 4) บรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
 เมื่อถึงกำหนดเวลาตามปฏทินิการจดัทำแผนพฒันาจงัหวดั จะมีการทบทวน
ผลการดำเนนิการพฒันาทีผ่า่นมา ปญัหาอปุสรรค และความตอ้งการหรอืผลประโยชน์
ของประชาชน ผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทกุกลุม่ จากการถามประเด็นปัญหา 
ความต้องการของประชาชนในพืน้ที ่ จากแผนชมุชนทกุหมูบ่า้นและแผนพัฒนาอำเภอ
ทุกอำเภอ โดยผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ 
องค์กรเอกชน และผูแ้ทนภาคประชาสงัคม เขา้รว่มประชมุพจิารณาขอ้มลูทีม่นีำมาทบทวน
และกำหนดทิศทางของจังหวัด วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 
และค่านิยมให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันและความต้องการของพื้นที่เพื่อใช้เป็น 
กรอบแนวทางในการพัฒนาจังหวัดต่อไป โดยผา่นกระบวนการลงมติความเห็นจาก
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) เมื่อได้รับความเห็นชอบ
เรียบร้อยแล้ว จังหวัดจะมีการถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาจังหวัดสู่หน่วยงานและ
บุคลากรอย่างทั่วถึง เช่น การจัดประชุมสัมมนา การประชุมประจำเดือนของ
หัวหน้าสว่นระดบัจงัหวดัและอำเภอ การสือ่สารทางหนงัสอืราชการ การปดิประกาศ
ประชาสัมพันธ์ ทาง Web Site ฯลฯ การทบทวนผลการดำเนินการมีการจัดเก็บ
ข้อมูลจากบุคลากร การสอบถาม 
 
 แนวทางการพัฒนาจังหวัดของผู้บริหารจังหวัดชัยนาท  
 ผู้บริหารจังหวัดชัยนาทมีความตั้งใจและปรารถนา ให้จังหวัดชัยนาท
เปลี่ยนไปสู่สิ่งที่ดี (Chainat Change for Good) รวมทั้งหน่วยงานรัฐ องค์กร
เอกชน และภาคประชาชน มีความต้องการและอยากเห็นการพัฒนาจังหวัดชัยนาท
อย่างก้าวกระโดด จงึไดก้ำหนดยทุธศาสตรแ์ละแนวทางการพฒันาจงัหวดัเปน็ 2 ส่วน 
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ทั้ง 2 ส่วนต่างสนับสนุนและสอดคล้องเชื่อมโยงไปในทิศทางเดียวกัน (ภาพที่ 3) คือ 
 - การพัฒนาจังหวัดเชิงยุทธศาสตร์จังหวัด ได้แก่ หน่วยงานดำเนินการ
พัฒนาพืน้ทีต่ามกจิกรรม/โครงการ ตามแผนพฒันาจงัหวดัทีไ่ดก้ำหนดไว ้มงีบประมาณ
ดำเนินการ เพือ่ใหบ้รรลเุปา้ประสงคท์ัง้ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมฯลฯ ตามพันธกิจจังหวัด 
 - การพัฒนาจังหวัดเชิงการนำองค์การ  เป็นการพัฒนาพื้นที่เชิงรุกของ
ผูว้า่ราชการจงัหวดัชยันาท ไดจ้ากการวเิคราะหส์ภาพปญัหาและความตอ้งการในพืน้ที่
ที่ได้สัมผัสโดยตรง จากการร้องเรียน หรือการพบปะพูดคุยกับกลุ่มต่าง ๆ ที่เห็นว่า
เป็นปัญหาสำคัญเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการและไม่ปรากฏว่าอยู่ในแผนพัฒนาจังหวัด 
เพ่ือการเติมเต็มหรือต่อยอดในการแก้ไขปัญหาในเรื่องนั้น เช่น ด้านการส่งเสริม
การท่องเที่ยว จัดกิจกรรม ชัยนาท เมืองจักรยาน 12 เดือนแห่งการปั่น (Chainat 
the City of Bike) กิจกรรมถนนคนเดิน (Walking Street) หมู่บ้านรักษาศีล 5 
เป็นต้น 
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ภาพที ่3 แนวทางการพฒันาจงัหวดัชยันาท 
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 การสร้างองค์การคุณภาพอย่างยั่งยืน 
 ผู้บริหารของจังหวัดชัยนาทให้ความสำคัญกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ร่วมกนัระหวา่งบคุลากร เพือ่ใหเ้กดิการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเปน็การสรา้งแรงจงูใจ 
ความรักความผูกพันที่มีต่อองค์การความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เกิดความร่วมมือ
และการแลกเปลีย่นเรยีนรูภ้ายในองค์การของส่วนราชการในจงัหวดั โดยดำเนนิการ
ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เช่น การพัฒนาต่อยอดความรู้
หัวหน้าส่วนราชการ โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการนอกพื้นที่ การมอบภารกิจให้
ส่วนราชการคดินวตักรรม 1 หนว่ยงานตอ่ 1 นวตักรรม การไปศกึษาดงูานการปลูกส้มโอ
ที่จังหวัดสมุทรสงครามเพื่ อการ เทียบเคียง  (Benchmark ing) และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน นำสิ่งที่ได้รับมาประยุกต์ใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้ดีย่ิงขึ้น
ต่อไป มีการจัดสภากาแฟทุก ๆ 2 อาทิตย์ โดยมอบให้ส่วนราชการผลัดเปลี่ยน
หมุนเวียนการเป็นเจ้าภาพ การแข่งขันกีฬาระหว่างหน่วยงาน การจัดงานประจำปี
ของจังหวัด เช่น งานมหกรรมหุ่นฟางนก จังหวัดชัยนาท เป็นต้น 
 

ภาพที ่4 การจดักจิกรรมศกึษาดงูาน  

ณ จงัหวดัสมทุรสงครามเพือ่เทยีบเคยีงและ

แลกเปลีย่นรูร้ว่มกนัสรา้งบรรยากาศใหเ้กดิ

การพฒันาอยา่งตอ่เนือ่ง 

ภาพที ่5 การจดักจิกรรมสภากาแฟ

สรา้งบรรยากาศใหเ้กดิความรว่มมอื

ในจงัหวดัชยันาท 
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 นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับระบบการทบทวนผลการดำเนินงาน 
โดยจังหวัดชัยนาทมีการประชุมและมอบหมายให้มีการติดตาม และทบทวนผลการ
ดำเนินงานของจังหวัดในทุกมิติจากนโยบายจังหวัด วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และ
แผนงาน/โครงการ เพื่อการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัดให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน ต่อจากนั้นจะเป็นการสื่อสาร ถ่ายทอด สร้างความเข้าใจให้กับ
ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน นำไปสูก่ารปฏบิตั ิมกีารตดิตามตรวจสอบกำกบัการดำเนินการ
อย่างต่อเนื่อง เช่น ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณของส่วนราชการในที่ประชุม
หัวหน้าส่วนราชการทุกเดือน ใน Web Site จังหวัด การตรวจสอบโครงการในพื้นที่ 
และการรายงานผลการดำเนนิการของหนว่ยงานทีร่บัผดิชอบ เพือ่ใหก้ารแกไ้ขปัญหา
ทันท่วงทีและงานเดินหน้าต่อได้จนสำเร็จ 

ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 การจัดการผลกระทบเชิงลบต่อสังคม 
 การจัดการผลกระทบเชิงลบเป็นเรื่องที่จังหวัดชัยนาทให้ความสำคัญ โดย
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทได้ให้ส่วนราชการได้คาดการณ์ล่วงหน้าถึงผลกระทบใน
ทางลบของการบริการและการปฏิบัติงานที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคม โดยได้นำรายงาน
ผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา (3 ปี) เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทั้งในจังหวัด
ชัยนาทและหรือจังหวัดอื่นที่เกิดผลกระทบในทางลบนั้น มาวิเคราะห์สิ่งที่เกิดและ
ประเมินค้นหาความเสีย่งทีท่ำใหเ้กดิผลกระทบในทางลบ และจัดทำแผนงาน/โครงการ 
มาตรการรองรับ เพื่อแก้ไขปัญหาเชิงรุก (ภาพที่ 5)  
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ภาพที ่5 ระบบการจดัการผลกระทบทางลบ ของจงัหวดัชยันาท 

 ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ได้ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหา
ผลกระทบทางลบที่ เกิดขึ้นต่อสังคม/ชุมชนของจังหวัดชัยนาท  เพื่อดำเนินการ
ประเมิน วเิคราะห์ผลกระทบทางลบ แล้วจัดทำแผนงาน/โครงการ มาตรการ 
รองรับเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น แล้วมอบหมายส่วนราชการที่มีหน้าที่
รับผิดชอบผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นนั้น ดำเนินการแก้ไขดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม ทีห่นว่ยงานจดัทำขึน้แลว้มผีลกระทบทางลบ
ต่อสังคม และการแก้ไขปัญหา  

หน่วยงาน 

สำนักงานประมงจังหวัด 

สำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมจังหวัด 

สำนักงานอุตสาหกรรม 

สำนักงานสาธารณสุข 
 

ผลกระทบที่เกิดขึ้น 

การอนุญาตเลี้ยง
สัตว์น้ำในกระชัง
ในแม่น้ำส่งผลให้
เกดิปญัหานำ้เนา่เสยี 
ส่งผลต่อการดำรง
ชีวิตของชุมชนริม
แม่น้ำ 

การกำจัดขยะใน
เขตชุมชนที่ ไม่ถูก
หลักวิชาการส่งผล
กระทบต่อชุมชน
ใกล้เคียง 

โรงงานอตุสาหกรรม
ปล่อยน้ำเสียลงสู่
ลำคลองสาธารณะ
ส่งผลต่อชุมชน 

ป ร ะ ช า ช น ก ลุ่ ม
เป้าหมาย  ได้ รั บ
วั ค ซี น ใ น ก า ร
ป้องกันโรค มีอาการ
แพ้วัคซีน 

การแก้ไขปัญหา 

งดการออกใบอนุญาตเลี้ยงสัตว์น้ำใน
กระชงัทกุชนดิ หากไมป่ฏบิตัติามมาตรการ
ที่ประมงจังหวัดกำหนด 

สั่งห้ามนำขยะไปทิ้งในเขตชุมชน และ
จัดหาสถานที่สำหรับก่อสร้างบ่อกำจัด
ขยะทีถู่กสุขลักษณะ ไม่ได้อยู่ในแหล่ง
ชุมชนและแนะนำวิธีการกำจัดขยะที่
ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

การตรวจสอบ สั่งดำเนินการให้โรงงาน
แก้ไขปัญหาระบบบำบัดน้ำเสียของ
โรงงาน ก่อนอนุญาตให้ดำเนินกิจการ
ต่อได ้

ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ล่วงหน้าแก่
กลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจ ว่าอาจมี
ผลกระทบจากการฉีดวัคซีนได้ ผูท้ีม่ี
ประวตัแิพย้า วคัซนี หรอื ผูม้โีรคประจำตวั 
อาจต้องเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้น 
หากได้รับวัคซีนแล้วมีอาการแพ้ก็ต้อง
ให้ได้รับการรักษาที่ถูกต้อง อย่างทัน
ทว่งท ี มรีะบบการสง่ตอ่เพือ่การรกัษาที่
รวดเรว็ หรือต้องมีการจัดหน่วยแพทย์
ไวดู้แลอย่างใกล้ชิด ในการให้วัคซีน
บางชนดิทีม่ปีระวตักิารแพ ้ ในกลุม่เสีย่ง
ตา่ง ๆ 
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การสร้างความผาสุกของสังคม 
 จังหวัดชัยนาทได้ให้ความสำคัญกับการสร้างความผาสุกให้กับประชาชน 
โดยได้มีการวิเคราะห์ปัญหาร่วมกันและกำหนดเป็นแผนงานโครงการ ขับเคลื่อน
โครงการโดยผู้บริหาร บุคลากร และภาคส่วนต่าง ๆ ของจังหวัดไม่ว่าจะเป็น
ภาคประชาชน ภาคเอกชน ผลจากการดำเนินการที่ผ่านมามีหลายโครงการที่
ประสบความสำเร็จ มีความโดดเด่นสามารถสร้างความผาสุกให้เกิดขึ้นภายในสังคม
ของจังหวัดชัยนาท เช่น 
 โครงการฟื้นฟูเขาทะเลทราย  สู่เขาสวรรค์ (เขาขยาย) จากภูมิประเทศ
ของจังหวัดชยันาททีม่พีืน้ทีภ่เูขาลกูเลก็ ๆ อยูจ่ำนวนมาก (ประมาณ 22 ลกู) แต่ละลูก
ล้วนแล้วแต่ถูกทำลายจนเสื่อมโทรม (ยกเว้นเขาราวเทียนทองที่ฟื้นฟูจนสภาพ
สมบูรณ์แล้ว) เช่น เขาขยาย ซึ่งตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมือง
ชัยนาท  จังหวัดชัยนาท มีความสูงประมาณ  500  เมตร  พื้นที่ประมาณ  66,000  
ตารางเมตร  อยู่ห่างจากตัวเมืองชัยนาทประมาณ  6  กิโลเมตร  อยู่ใกล้กับสนาม
กีฬาเขาพลอง สเตเดีย้ม ซึง่ใชส้ำหรบัการแขง่ขนักฬีาสำคญั ๆ ของจงัหวัด โดยเฉพาะ
กีฬาฟุตบอล ที่มีผู้ชมเป็นจำนวนมาก สภาพเขาขยายปัจจุบันแห้งแล้ง  แทบจะไม่มี
ต้นไม้ขึ้นปกคลุม เป็นเขาหัวโล้น มีทัศนียภาพที่ไม่สวยงามสำหรับผู้พบเห็น   
วัตถปุระสงค ์เพือ่อนรุกัษ ์ฟืน้ฟ ูและเพิม่ความอดุมสมบรูณใ์หก้บัทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำรอบเขาขยาย และ
สามารถนำน้ำต้นทุนไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่  เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การดำเนิน
ชีวิตตามหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง และการทำการเกษตรทฤษฎใีหม ่ สำหรบัประชาชน
ในการนำไปปรบัใชใ้นชวีติประจำวนั เพือ่เปน็แหลง่ทอ่งเทีย่วเชงินเิวศน ์ และสามารถ
เชื่อมโยงไปยังแหล่งท่องเที่ยวสวนนกชัยนาท เพื่อเป็นสถานที่สำหรับออกกำลังกาย
ท่ามกลางธรรมชาติอันงดงาม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การปั่นจักรยาน และเพื่อเป็น
แบบอย่างขยายผลในการฟื้นฟูภูเขาในจังหวัดชัยนาทให้ครบทุกแห่งต่อไป ซึ่งในการ
ดำเนินการฟื้นฟูเขาขยายสู่เขาสวรรค์ของจังหวัดชัยนาทนั้น ต้องใช้ภาวะผู้นำในการ
ที่จะบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนเพื่อเข้ามาแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรม
ของเขาขยาย ใหก้ลบัมามคีวามอดุมสมบรูณแ์ละเปน็ปา่ทีส่มบรูณข์องจงัหวดัชยันาท  
 โครงการหมูบ่า้นรกัษาศลี 5 โดยการเสรมิสรา้งความปรองดองสมานฉันท์ 
ให้เกิดความสงบสุข สันติ ลดความขัดแย้ง สร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาดำเนินชีวิต เริ่มจาก
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สมาชิกในครอบครัว หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และจังหวัด  มีการติดตามประเมินผล 
ตรวจเยี่ยม ผลการดำเนินการตามโครงการ รับทราบปัญหาอุปสรรค พร้อมทั้ง 
ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อนำมาปรับปรุงการดำเนินงานต่อไป   
 โครงการชัยนาท  หน้าบ้าน  น่ามอง กระแสการพัฒนาเมืองน่าอยู่เป็นที่
ยอมรับอย่างกว้างขวางในการเป็นเครื่องมือที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของคน
ให้ดีขึ้น  ที่มุ่งสร้างความเป็นอยู่และการมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีเศรษฐกิจที่มั่นคงและ
มีระบบบริหารจดัการทีด่นีำไปสูก่ารพฒันาทีย่ัง่ยนื ในการขบัเคลือ่นการพฒันาเมือง
ให้น่าอยู่ ให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมจำเป็นต้องสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและทุกภาคส่วนในสังคมให้เข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาหมู่บ้านและท้องถิ่น
ของตนให้มีความเข้มแข็งและน่าอยู่  โดยภาครัฐให้การสนับสนุนและผลักดันให้เกิด
กระบวนการพัฒนา ซึ่งการจดัการสิง่แวดลอ้มชมุชนภายใตโ้ครงการหนา้บา้นน่ามอง 
เป็นแนวทางการดำเนินการหนึ่งที่สร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม
ชุมชน เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาจังหวัดชัยนาทน่าอยู่ โดยครอบครัวจัดเป็นหน่วยที่เล็ก
ที่สุดของสังคม  จากหลาย ๆ ครอบครัวรวมกันเป็นชุมชน  เป็นหมู่บ้าน หากทุก ๆ 
ครอบครัวมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมให้สวยงาม  เอื้ออำนวยต่อการ
มีสุขภาวะทีด่ ีมคีวามปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ ซึง่เปน็จดุเริม่ตน้ทีด่ใีนการพฒันา
ด้านอื่น ๆ ในสังคมของชุมชนให้ยั่งยืนต่อไป   
 โครงการ “ชัยนาท เมืองจักรยาน 12 เดือนแห่งการปั่น”Chainat  
the City of Bike” ซึง่เปน็โครงการทีร่เิริม่โดยผูว้า่ราชการจงัหวดั โดยเหน็วา่การใช้
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 ภาพที ่6 ชยันาทเมอืงจกัรยาน 12 เดอืนแหง่การปัน่ 

จักรยานเป็นยานพาหนะที่
มีคุณประโยชน์กับผู้คน 
และสังคมในทุก ๆ ด้าน 
โดยเฉพาะในดา้นสิง่แวดลอ้ม 
การขี่จักรยานไม่ก่อให้เกิด
ม ล พิ ษ  เ ป็ น มิ ต ร กั บ  
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  เ พ ร า ะ
การขี่ จั ก ร ย า น ไ ม่ ต้ อ ง
อาศัยเชื้อเพลิงใด ๆ ใน
ด้ า น เ ศ ร ษ ฐ กิ จ  ก า ร
ข่ีจักรยานทำให้ประหยัด
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พลังงาน ประหยัดเงินที่จะต้องสูญเสียไปกับค่าน้ำมันและค่าโดยสารอื่น ในด้าน
สังคมการขี่จักรยานซึ่งเป็นพาหนะที่เปิดโล่ง ทำให้ผู้คนสามารถสื่อสารกันได้ง่าย  
อีกทั้งคนขี่จักรยานด้วยกันเองก็จะสามารถทักทาย พูดคุยกันได้ และในด้านสุขภาพ
การขี่จักรยานถือเป็นการออกกำลังกายที่ดี  ประหยัดและเหมาะสมกับผู้คนทุกเพศ 
ทุกวัย ขับเคลื่อนการดำเนินงาน โดยกำหนดปฏิทินกิจกรรม การปั่น/แข่งจักรยาน
ในรูปแบบต่าง ๆ  12 เดือน  ให้หน่วยงานต่าง ๆ เป็นเจ้าภาพหลัก และเจ้าภาพรอง 
และหน่วยงานทั้งภาครัฐ ท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาชน รวมทั้งชมรมจักรยาน
เพื่อสุขภาพจังหวัดชัยนาทมาร่วมดำเนินงาน ทำให้กระแสของการออกกำลังกาย
ด้วยการปั่นจักรยานมีผลตอบรับที่ดีมาก ผลลัพธ์ที่ได้คือประชาชนมีสุขภาพ
พลานามัยดีขึ้นจากการออกกำลังกายโดยการขี่รถจักรยาน ประชาชนหันมาใช้
รถจักรยานในการสัญจรแทนรถยนต์มากขึ้น ทำให้ปริมาณการใช้พลังงานเชื้อเพลิง
ลดนอ้ยลง นกัทอ่งเทีย่วเดนิทางมาทอ่งเทีย่วจงัหวดัชยันาทเพิม่ขึน้ และเกดิความอบอุ่น  
ความรัก ความสามัคคีทั้งในระดับครอบครัว ระดับชุมชน และระดับชาติ  
 นอกจากนี้ยังมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านต่าง ๆ พร้อมทั้งแนวทาง
การดำเนินงาน ตัวชี้วัด และผลลัพธ์ ที่ส่งเสริมความผาสุกของสังคม จังหวัดชัยนาท
ตามตารางที่ 2 
 
 ตารางที่ 2 แสดงแนวทางการดำเนินงาน ตัวชี้วัด และผลลัพธ์ ที่ส่งเสริม
ความผาสุกของสังคมด้านต่าง ๆ จังหวัดชัยนาท 

การส่งเสริม
ความผาสุก
ด้านต่าง ๆ 

ด้านเศรษฐกิจ 

แนวทางการ
ดำเนินงาน 

โครงการถนนคนเดิน 
 
 

ตัวชี้วัด ผลลัพธ ์

ร้ อ ย ล ะ  8 5  ข อ ง
ผู้ ประกอบการใน
โครงการมีรายได้
เพ่ิมขึ้น 

ผู้ประกอบการมี
รายได้เพิ่มขึ้น 

 ภาพที ่6 ชยันาทเมอืงจกัรยาน 12 เดอืนแหง่การปัน่ 
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การส่งเสริม
ความผาสุก
ด้านต่าง ๆ 

แนวทางการ
ดำเนินงาน 

ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ 

ดา้นสิง่แวดลอ้ม โครงการนา่บา้น นา่มอง 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการฟื้นฟูเขาทะเล
ทราย สูเ่ขาสวรรค ์

รอ้ยละ 80 ของครวัเรอืน
ในจังหวัดชัยนาท 
ผ่านเกณฑ์ประเมิน 
 
 
 
 
 
รอ้ยละ 85 ของประชาชน
ทีม่คีวามพงึพอใจตอ่การ
พัฒนา 

- ป ร ะ ช า ช น มี
จติสำนกึตระหนกั
ในก า ร รั ก ษ า
สิ่งแวดล้อม 
- สภาพแวดล้อม
มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 
 
เป็นแบบอย่างใน
การฟื้นฟูอนุรักษ์
เพิ่มความอุดม
สมบูรณ์ให้กับ
ทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ด้านสังคม โครงการหมู่บ้านรักษา
ศีล 5 
 
 
โครงการจัดรูปที่ดิน
เพื่อพัฒนาพื้นที่
บริเวณเขตชุมชน
หนองหลวงพัฒนาเขต
เทศบาลเมืองชัยนาท 

จังหวัดมีครอบครัว
รักษาศีล 5 ร้อยละ 70 
 
 
ความสำเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ประชาชนรักษา
ศีลมีชุมชนที่เอื้อ
อาทรและเข้มแข็ง 
 
ประชาชนมีที่อยู่
อาศัยในเขต
ปฏิรูปฯมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 
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ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
 1. ผู้บริหารของจังหวัด ซึ่งนำทีมโดยผู้ว่าราชการจังหวัดมีความเป็นผู้นำ
การเปลี่ยนแปลงที่โดดเด่น มุ่งมั่น ทุ่มเทการทำงานอย่างจริงจัง มีความคิดที่
สร้างสรรค์ วิสัยทัศน์ก้าวไกล สร้างผลงานและนวัตกรรมใหม่ในองค์การ สามารถ
บูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน และเอกชน 
ไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีการกำหนดค่านิยมร่วมกันของคนทั้งจังหวัด “รักและ
คิดถงึชยันาท” รวมทัง้ สรา้งแนวคดิในการพฒันาใหก้บับคุลากรของจงัหวดั ไปสูเ่ปา้หมาย
ให้จังหวัดชัยนาทเปลี่ยนไปสู่สิ่งที่ดี (Chainat Change for Good) ซึ่งเป็นแนวทาง
สำคัญที่บุคลากรยึดถือในการปฏิบัติงานและการให้บริการ 
 2. การทำงานแบบบูรณาการของผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้บริหารของ
จังหวัดชัยนาท ส่งผลให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานในจังหวัดบรรลุผลสำเร็จตาม
เป้าหมาย ผลงานมีความคุ้มค่าเป็นประโยชน์และสำเร็จด้วยความรวดเร็ว มีการ
ใช้ช่องทาง การสื่อสารไม่เป็นทางการ เช่น สื่อสารผ่าน Social Media เช่น Line 
Facebook YouTube ฯลฯ ทำให้งานดำเนินไปด้วยความรวดเร็ว 
 3. ความร่วมมือของบุคลากรในการทำงาน บุคลากรมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ 
ทุ่มเทและจริงจังต่องานที่ได้รับมอบหมาย มีความรับผิดชอบ และทำงานเป็นทีม
จากหลายหน่วยงานแบบบูรณาการเพื่อความสำเร็จของงาน บุคลากรมีขวัญกำลัง 
มีความรักและความผูกพันต่อองค์การคอ่นขา้งสงู ไดร้บัแรงจงูใจทั้งที่เป็นตัวเงิน
และไม่ใช่ตัวเงินอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม 
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จังหวัดพังงา

 ผู้นำระดับสูงของจังหวัดพังงามุ่งมั่นในการกำหนดทิศทางใน

การพัฒนาจังหวัดให้มีความชัดเจน โดยมุ่งเน้น “การสร้างพังงาเป็นเมือง

แห่งความสขุ” และรว่มกนัผลกัดนัอยา่งตอ่เนือ่ง โดยบรูณาการการทำงาน

ร่วมกันกับภาคประชาชนผ่านโครงการ “รัฐร่วมราษฎร์” ให้ประชาชน

เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการจังหวัด กำกับ ดูแล และตรวจสอบ 

ส่งผลให้เกิดความโปร่งใส สร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาให้กับประชาชน

และสามารถแก้ไขปัญหาของจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

หมวด1ด้านการนำองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม
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 จังหวัดพังงาเปน็จงัหวดัทีอ่ยูใ่นกลุม่จงัหวดัภาคใตฝ้ัง่อนัดามนั ประกอบด้วย 
จังหวัดระนอง จงัหวดัพงังา จงัหวดัภเูกต็ จงัหวดักระบี ่และจงัหวดัตรงั มพีืน้ที่ทั้งหมด 
4,170.885 ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่ทำการเกษตร 1,128,824 ไร่ ป่าไม้ 
1,076,594 ไร่ และอื่นๆ 401,392.625 ไร่ มีประชากร 256,149 คน เป็นเพศชาย 
128,234 คน เพศหญิง 127,915 คน จังหวัดพังงาแบ่งเขตการปกครอง เป็น 8 
อำเภอ 48 ตำบล 321 หมูบ่า้น มหีนว่ยบรหิารราชการสว่นภมูภิาค 34 หน่วยงาน 
หน่วยบริหารราชการส่วนกลาง ในจังหวัด ทั้งสิ้น 41 หน่วยงาน และหน่วยบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น มี 52 แห่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลเมือง 
2 แห่ง เทศบาลตำบล 13 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 36 แห่ง  
 ในการขับเคลื่อนจังหวัดพังงาดำเนินการผ่าน วิสัยทัศน์ “ศูนย์กลางการ
ท่องเที่ยวเชงินิเวศ เกษตรกรรมยั่งยืน สังคมแห่งการเรียนรู้ สู่คุณภาพชีวิตที่ดี” 
โดยมีเป้าประสงค์ หลัก ๆ 4 ประการได้แก่ 1) จำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้
จากการทอ่งเทีย่วเพิม่ขึน้ 2) สนิคา้เกษตรปลอดภยัไดม้าตรฐาน และเกษตรกรมีรายได้
เพิ่มขึ้น 3) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการบริหารจัดการให้มีความ
อุดมสมบรูณแ์ละอำนวยประโยชนอ์ยา่งยัง่ยนื 4) ประชาชนจงัหวดัพงังงามีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีและสังคมนา่อยู ่ และมพีนัธกจิทีส่ำคญั 5 ประการ ไดแ้ก ่ 1) การสง่เสรมิและ
พฒันาท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 2) พัฒนาเกษตรกรรมสู่สากล ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีง 3) สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มี
ความสมดุลอย่างยั่งยืน 4) พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล 5) พัฒนา
คุณภาพชวีติและสงัคมสูค่วามเขม้แขง็อยา่งยัง่ยนื ซึง่ภายใตก้ารบรหิารงานของจังหวัด
ยังมีความท้าทายและความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญ ดังตารางที่ 1  
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ตารางที่  1 ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์จังหวัดพังงา 
 

1  

 
 

“ ”
 

  
 

 
 

 
 

(SWOT Analysis) 
 

1 
 
 
 
 
 

การนำองค์การ 
 จากวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ พันธกิจ ความท้าทาย ความได้เปรียบ
เชิงยุทธศาสตร์ และบริบทที่สำคัญต่าง ๆ ของจังหวัดพังงา การที่จะนำองค์การ
ใหป้ระสบความสำเร็จบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดในการเป็น “พังงาเมืองแห่ง
ความสุข”เป็นเรื่องที่ต้องอาศัยบทบาทของผู้นำในการขับเคลื่อนองค์การ และอาศัย
การมีส่วนรวมของภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามาเกี่ยวข้องในการกำหนดทิศทางการพัฒนา
ของจังหวัดพังงา  
 วิสัยทัศน์ ค่านิยม  
 ผู้บริหารของจังหวัดพังงาให้ความสำคัญกับกระบวนการกำหนดทิศทาง
ขององคก์าร ประกอบดว้ย วสิยัทศัน ์พนัธกจิ เปา้ประสงคท์ัง้ในระยะสัน้และระยะยาว 
ค่านิยม และเป้าหมายผลการดำเนินการที่คาดหวัง ซึ่งสามารถเห็นในเชิงประจักษ์
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จากแนวนโยบายในการปฏิบัติงานของจังหวัด มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และ
สอดคลอ้งกบัแนวนโยบายของรฐับาล แผนการบรหิารราชการแผน่ดนิ แผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และศักยภาพของพื้นที่ ทั้งนี้
ในการกำหนดทิศทางผู้บริหารได้ให้ความสำคัญกับความสมดุลของทุกภาคส่วน
โดยใช้กระบวนการมสีว่นรว่มของทกุฝา่ยอยา่งสมดลุและโปรง่ใส เพือ่เขา้มามสีว่นร่วม
ในการให้ข้อมูล ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ร่วมกับกระบวนการวิเคราะห์สภาพ
แวดล้อม (SWOT Analysis) ทั้งสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก และมีการ
ทบทวนทศิทางการพฒันาเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสภาวการณท์ีเ่ปลีย่นแปลงเป็นประจำ
ทุกปี เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาจังหวดัอยา่งยัง่ยนื โดยมกีระบวนการนำองคก์าร ดังภาพที่ 1 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1 กระบวนการนำองคก์ารของจงัหวดัพงังา 
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 ผูบ้รหิารของจงัหวดัไดร้ว่มกำหนดทศิทางการดำเนนิงานเริม่จากกำหนดวสิยัทศัน์
รว่มกนั โดยวเิคราะหข์อ้มลู นโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหง่ชาติ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการและ
ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี ภายใตก้รอบระเบยีบกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง และไดน้ำหลกัธรรมาภบิาล
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มาใชเ้ปน็หลกัปฏบิตัใินทกุระดบั ทัง้ยงัคำนงึถงึการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลย ี สารสนเทศ
และการสื่อสาร ศักยภาพของบุคลากร ลักษณะและปริมาณงานในปัจจุบันและ
การคาดการณใ์นอนาคต โดยกำหนดเปน็ วสิยัทศัน ์พนัธกจิ คา่นยิม และเปา้ประสงคห์ลกั
เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานในระยะ 4 ปี ระบุไว้ในแผนพัฒนาจังหวดั 
พ.ศ. 2553 – 2556 และไดม้กีารทบทวนและจดัทำแผนพฒันาจงัหวดั พ.ศ. 2557 – 2560 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกับสภาวะความเปลี่ยนแปลง โดยกระบวนการจดัทำแผนยทุธศาสตร์
จะนำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด มาเป็นกรอบในการจัดทำแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันา
จงัหวดั โดยวเิคราะหร์วมกบัสภาวการณท์ีเ่ปลีย่นแปลงของบรบิทภายนอกและศกัยภาพ
ขององค์การ รวมทั้งจังหวัดไดเ้ปดิโอกาสใหบ้คุลากรและภาคีเครือขา่ย ไดน้ำเสนอ 
องคค์วามรู้/นวัตกรรม ในเวทีการรับฟังความเห็นในระดับจังหวัด และนำมาเป็น
ปัจจัยนำเขา้ ในการจดัทำและทบทวนแผนพฒันาจงัหวดั รวมถงึปจัจยัดา้นความเสีย่ง
และผลกระทบตา่ง ๆ รายละเอยีดกระบวนการจดัทำแผนยทุธศาสตร ์ดงัภาพที ่2 
 

ภาพที ่2 กระบวนการจดัทำแผนยทุธศาสตรจ์งัหวดัพงังา 
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 นอกจากนี้จังหวัดพังงาได้กำหนดค่านิยมเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติ
ปฏบิตัขิองบคุลากรในจงัหวดัทีต่อ้งการมุง่สู ่ “พงังาเมอืงแหง่ความสขุ (HAPPY)” ซึง่
ประกอบดว้ย H : Honesty ความซื่อสัตย์ A : Associate ยึดหลักมีส่วนรว่ม 
P: Positive thinking คดิบวก เชงิรกุ สรา้งสรรค ์ P: Population ประชาชนเปน็
ศนูยก์ลาง และ  Y : Yield มุง่สูค่วามสำเรจ็  
 ทัง้นี ้ ผูบ้รหิารของจงัหวดัพงังาไดมุ้ง่มัน่ทีจ่ะผลกัดนัใหค้า่นยิมของจงัหวดั
เปน็ทีถ่อืปฏบิตั ิโดยประพฤตติน เปน็แบบอยา่งในการถอืปฏบิตัติามคา่นยิม เชน่ ผูว้า่
ราชการจงัหวดัจดัใหม้สีภากาแฟยามเชา้ ณ จวนผูว้า่ราชการจงัหวดั เปน็ประจำทกุ
สปัดาหเ์พือ่พบปะ แลกเปลีย่นเรยีนรู ้ และตดิตามงาน จากการสำรวจในป ี 2557 
บคุลากรมคีวามพงึพอใจตอ่การนำองคก์ารของผูบ้รหิาร (การกำหนดทศิทางขององคก์าร 
การสือ่สารและสรา้ง ความเขา้ใจ การสรา้งบรรยากาศและการมสีว่นรว่มของผูบ้รหิาร
ในกจิกรรมการใหค้วามสำคญัเรือ่งธรรมาภบิาล และการเปน็ตวัอยา่งทีด่ขีองผูบ้รหิาร) 
สงูถงึรอ้ยละ 86.58 
 
 การสือ่สารทศิทางองคก์าร 
 ในการสือ่สารทิศทางองค์การของจังหวัด ผู้บริหารของจงัหวดัไดส้ือ่สาร
ถา่ยทอดทิศทางการดำเนินงานเพื่อสร้างความเข้าใจในทศิทางเดยีวกนั โดยมกีารจดั
ประชมุหวัหน้าส่วนราชการเป็นประจำทุกเดือน และหัวหน้าส่วนราชการตอ้งไป
ดำเนนิการจดัประชุมให้กับบุคลากรในสังกัดเพ่ือใหท้กุคนรบัรู ้ และเขา้ใจทศิทางการ
ดำเนนิการของจงัหวดัอยา่งถว้นทัว่ รวมทัง้มกีารแปลงแผนตา่ง ๆ ไปสูก่ารปฏบิตั ิโดย
จดัทำเปน็แผนปฏบัิติราชการประจำปี แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีในรูปของ
โครงการ/กจิกรรม ผา่นชอ่งทางตา่ง ๆ ไดแ้ก ่การประชมุชีแ้จงเพือ่จดัทำแผนปฏบิตักิาร
ประจำปีให้กับภาคส่วนต่าง ๆ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จัดทำเอกสารเผยแพร ่
แจง้เวยีนเปน็หนงัสอื และทางเวบ็ไซตจ์งัหวดัพงังา http://www.phangnga.go.th  
 นอกจากนีย้งัมกีจิกรรมตา่ง ๆ อกีมากมายทีเ่ปน็การสือ่สารการทำงานของ
ภาครฐั รวมทัง้เปน็การสง่เสรมิการทำงานรว่มกนัระหวา่งบคุลากรภาครฐั และภาค
ประชาชน เช่น กิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรม ปลูกป่าชายเลน 
เกบ็ขยะชายหาด กจิกรรมอนรุกัษเ์ตา่ทะเล โครงการจมเรอืหลวงพระทอง สรา้งอทุยาน
เรยีนรู้ใต้ท้องทะเล รวมถึงการจัดแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์กับทุกภาคสว่น 
การออกจงัหวดัเคลือ่นที ่ โครงการคลนิกิเคลือ่นที ่ การออกหนว่ยแพทยเ์คลือ่นที ่ เปน็ตน้ 
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ซึ่งนับเป็นความสำเร็จที่สำคัญเพราะนอกจากจะเป็นช่องทางในการเข้าถึงประชาชน 
และทำใหส้ามารถรบัรูถ้งึปญัหาตา่ง ๆ ยงัเปน็ชอ่งทางในการสรา้งความผกูพนัใหเ้กดิ
ขึน้ระหวา่งผูบ้รหิาร บคุลากร และประชาชนผูร้บัรบับรกิาร และสรา้งการมสีว่นรว่ม
ในการบรหิารงานจงัหวดัใหเ้ปน็หนึง่เดยีว  
 
 การสรา้งองคก์ารคณุภาพทีย่ัง่ยนื 
 เพือ่ใหจ้งัหวดัพงังาเปน็องคก์ารคณุภาพทีย่ัง่ยนื ผูบ้รหิารของจงัหวัดกำหนด
นโยบายในการสรา้งวฒันธรรมขององคก์าร คอื “ยดึหลกัธรรมาภบิาล ทำงานเปน็ทมี 
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อ่อนน้อมต่อผู้รับบริการ” สร้างบรรยากาศการทำงานทีด่ ี
โดยเนน้การใหบ้รกิารทีม่คีณุภาพเปน็หลกั เพือ่สง่มอบประสบการณท์ีด่แีกผู่ร้บับรกิาร
และผูมี้สว่นไดส้ว่นเสยี และผูบ้รหิารเปน็ตวัอยา่งทีด่ขีองบุคลากรโดยเปน็ผูน้ำบคุลากร
ออกหนว่ยเคลือ่นทีพ่บปะประชาชนเพื่อรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะดว้ยตนเอง ตาม
โครงการจงัหวดัเคลือ่นที ่ โครงการคลนิกิเกษตรเคลือ่นที ่ ออกหนว่ยแพทยเ์คลือ่นที ่
เปน็ตน้  
 นอกจากนีย้งัส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีที่เอื้อตอ่
การทำงาน เชน่ กจิกรรม 5 ส เพือ่สรา้งสภาพแวดลอ้มการทำงานใหน้า่อยู ่นา่ทำงาน 
พฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เอื้อต่อการทำงาน จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
นำเสนอผลงานทางวชิาการ การประกวดผลติภณัฑ/์ ผลติผลทางการเกษตร เพือ่สง่เสรมิ
ให้เกิดนวัตกรรมและส่งเสริมให้ผู้ที่มีผลงานโดดเด่นได้เข้าสู่กระบวนการพัฒนาเป็น
ผูน้ำตามหลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นผู้นำในอนาคต หรือไดร้บัคดัเลอืกเปน็
ขา้ราชการพลเรอืนดเีดน่ จากผลการสำรวจในป ี 2557 บคุลากรมคีวาม พงึพอใจตอ่
องคก์าร สงูถงึรอ้ยละ 92.00 ตวัอยา่งกจิกรรม ดงัภาพที ่3 และ 4 
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ภาพที่ 3 ผู้บริหารจังหวัดพังงา นำข้าราชการ 
         ให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ใน 

          พระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรม 
         โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  

 ภาพที่ 4 จัดประกวดผลงานทางวิชาการ 
            ด้านสาธารณสุข 
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 เพือ่ให้มั่นใจว่าการดำเนินการของจังหวัดบรรลตุามวสิยัทศัน ์ ยทุธศาสตร ์
กลยทุธท์ีก่ำหนด ผูบ้รหิารใหค้วามสำคญักบัการกำกบั ตดิตาม และทบทวนผลการ
ดำเนนิงาน โดยได้มีการกำหนดระบบในการติดตามและทบทวนผลการดำเนินการ 
กำหนดตวัชีว้ดัสำคัญที่ใช้ในการติดตาม กำหนดผู้รับผิดชอบ และช่วงเวลาในการ
ตดิตามในแตล่ะดา้นทีช่ดัเจน เชน่ ดา้นการบรหิารเงนิงบประมาณ ตดิตามทกุเดอืน 
โดยคลงัจงัหวดัผา่นระบบ GFMIS ดา้นการปฏบิตัริาชการตามแผนงบประมาณรายจา่ย
ประจำป ี ตดิตามทกุเดอืน โดยสำนกังานจงัหวดัผา่นระบบ PADME ซึง่เปน็โปรแกรม
ตดิตามประเมนิผลแผนงานโครงการตามแผนปฏบิตัริาชการประจำปขีองจงัหวดัและ
กลุม่จงัหวดั เพือ่ใชส้ำหรบับรหิารจดัการแผนงาน/โครงการ จากทกุแหลง่งบประมาณ
ที่ดำเนินการในพืน้ทีท่าง http://www.padme.moi.go.th ดา้นการปฏบิตัริาชการ
ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ติดตามทุก 3 6 9 และ 12 เดือน  โดย 
สำนกังานจงัหวดัผา่นระบบ e-SAR Card เป็นต้น ทั้งนี้ผู้บริหารใช้ข้อมูลจากระบบ
ดังกล่าวข้างต้นเพื่อติดตามความก้าวหน้าของผลการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผน
ปฏบิตังิานและเปา้หมายตวัชีว้ดั รว่มกบัการตรวจสอบสภาพแวดลอ้มทีอ่าจสง่ผลกระทบ
ตอ่การดำเนินการว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่อย่างไร หากมีการเปลีย่นแปลง
จะประเมนิความสามารถในการตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงนัน้ รวมถงึประเมนิ
ความสามารถในการบรรลเุปา้ประสงคท์ัง้ระยะสัน้และระยะยาว หากพบประเดน็ที่เป็น
โอกาสในการปรับปรุงผู้บริหารพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของประเด็นตา่ง ๆ ที่
เปน็โอกาสในการปรบัปรงุ โดยพจิารณาจากผลกระทบ การบรรลเุปา้หมาย ประโยชน์
หรอืความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ และระดบัความยากงา่ยในการดำเนนิการปรบัปรงุ เวลา 
งบประมาณ ทรัพยากร เทคโนโลยี และจัดลำดับเพื่อดำเนินการตามลำดับ 
ส่วนการดำเนนิการผูบ้รหิารพยายามอยา่งเตม็ความสามารถตามทรพัยากรทีม่อียู่เพื่อ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างสมดุลรวมถึง
การบรรลวุสิยัทัศน์ขององค์การ นอกจากนี้ยังได้เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคน
สามารถเสนอแนวคิดหรือนวัตกรรมการปรับปรุงงานให้ดีขึ้น รวมถึงใช้เป็นเวทีมา
แลกเปลีย่นประสบการณห์รอืวิธปีฏบิตัทิีเ่ปน็เลศิภายในหนว่ยงานดว้ย สง่ผลให้หน่วยงาน 
ภายในจังหวัด มีนวัตกรรมการบริการหรือวิธีการปฏิบัติงานที่เปน็เลศิ จนสามารถ
ไดร้บัประกาศเกียรติยศด้านการการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนดีเด่น 
3 เทศกาล (ปใีหม ่2556, 2557 และสงกรานต ์2557) จากมลูนธิริฐับรุษุพลเอกเปรม 
ตณิสลูานนท ์ และ รางวลัการพฒันาระบบรายงานโรคไมต่ดิตอ่ ระดบัประเทศจาก
กระทรวงสาธารณสขุ ดงัภาพที ่5 

ภาพที่ 4 จัดประกวดผลงานทางวิชาการ 
            ด้านสาธารณสุข 
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ภาพที่ 5 รางวัลเกียรติยศที่จังหวัดพังงาได้รับมอบจากความมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
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 โครงการรฐัรว่มราษฎรส์รา้งพงังาเมอืงแหง่ความสขุ  
 โครงการรฐัรว่มราษฎร ์ นบัเปน็โครงการสำคญัทีส่ะทอ้นใหเ้หน็ความสำเรจ็
ของการนำองค์การของผู้บริหารจังหวัดที่นำประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการพัฒนา
จงัหวดัพงังา โดยการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์กรชุมชนให้เป็นไปในทศิทาง
เดยีวกนั รวมทัง้สรา้งกลไกของภาคประชาชนใหเ้กดิความตระหนกัและสามารถเขา้ถงึ
กระบวนการจัดทำแผนพฒันาของจงัหวดัทีส่ง่ผลตอ่ “จงัหวดัพงังาเมอืงแหง่ความสขุ” 
โดยโครงการดงักลา่วมวีตัถปุระสงคเ์พือ่เสรมิสรา้งการทำงานแบบบรูณาการระหวา่ง
ภาครฐัและภาคประชาชน ซึง่ประกอบดว้ยผูแ้ทนของทกุภาคสว่น เชน่ อปท. กำนนั  
ผูใ้หญ่บ้าน ครู สภาองค์กรชุมชน อสม. ประชาสังคม และภาคราชการ ฯลฯ 
โดยอาศยักระบวนการพฒันาชมุชนในพืน้ทีแ่บบมสีว่นรว่มจากฐานตำบล และสง่เสรมิ
กระบวนการเรยีนรู้ของประชาชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมน่าอยู่ภายใต้วิสัยทศัน ์
“เครอืขา่ยรว่มใจ ใชก้ลไกสภาเชื่อมโยงการพัฒนาสู่จังหวัดพังงาเมืองแหง่ความสขุ” 
โดยเริม่ดำเนนิการตัง้แตป่ ีพ.ศ. 2556 จนถงึปจัจบุนั  
 ผลจากการดำเนนิโครงการดงักลา่วทำใหเ้กดิธรรมนญูหรอืขอ้ตกลงรว่มกนั
ของผูม้ีส่วนเกี่ยวข้องในจังหวัดพังงา เพื่อกำหนดอนาคตให้คนในจังหวัดพังงา
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มีความสุขที่ยั่งยืน โดยขับเคลื่อนร่วมกับประชาชนในจังหวัดพังงาและภาคภีาครฐั 
ทอ้งถิน่ องคก์รชมุชน รว่มกนัผลกัดนั “ธรรมนญูจงัหวดัพงังาแหง่ความสขุ” และรว่ม
ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและปฏิรูปกลไกการทำงานที่แยกส่วนและ
กระจัดกระจายให้เกิดเป็นกลไกการทำงานร่วมด้านนโยบายสาธารณะ และ
หนุนเสรมิการปฏบิตักิารสูก่ารสรา้งพงังาเมอืงแหง่ความสขุ ดงัภาพที ่6 
 
 
 
 

ภาพที่ 6  โครงการรัฐร่วมราษฎร์สร้างพังงาเมืองแห่งความสุข 
 

7 

 

  “   
”    . . 2556  

  
“ ” 

6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

6  
 

 
 

 
 

 
   

  
 

 

 
 

ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 การส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติตามหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และ
ความมีจริยธรรม 
 ผู้บริหารของจังหวัดร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคมในจงัหวดั ไดป้ระกาศเจตนารมณร์ว่มกนัมุง่มัน่สง่เสรมิการบรหิารราชการ
แผ่นดินตามหลักธรรมาภิบาล การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ ส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติตามหลักนิติธรรม ความโปร่งใสและจริยธรรม 
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ภาพที่ 7 ผู้ว่าราชการจังหวัดลงพื้นที่รับเรื่องร้องทุกข ์

ปลกูฝงัคา่นยิมทีด่ีงามให้กับผู้ปฏิบัติงาน ส่งเสริมการปฏิบัติตามคุณธรรมจริยธรรม
ในภาครัฐ โดยกำหนดแผนปฏิบัติการให้ส่วนราชการดำเนินการตามแผนฯ  
 จัดอบรมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบปฏิบัติ สนับสนุน
กระบวนการตรวจสอบขององค์กรภายนอก เช่น คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ผู้ตรวจราชการ และประกาศเกียรติคุณยกย่อง
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แก่ ผู้ ที่ ป ร ะพฤติ ปฏิ บั ติ ดี เ ป็ นที่
โดดเด่น เช่น ข้าราชการพลเรือน
ดีเด่น คนดีศรีสาสุข ทั้งนี้ ผู้บริหาร
ไดจ้ดัตัง้ ศนูยด์ำรงธรรมรบัเรือ่งรอ้งเรยีน 
เรือ่งราวรอ้งทกุข ์จดัตัง้ศนูยป์ฎบิตักิาร
ต่อตา้นการทจุรติจงัหวดั จดัตัง้กลุม่
งานคุม้ครองจรยิธรรม รวมทัง้จัดทำ
แผนปฏิบัติป้องกัน และปราบปราม
การทุจริต จัดตั้งชมรมจริยธรรมใน
หน่วยงาน และผูบ้ริหารประพฤตตินเปน็ตวัอยา่งในการทำงานยดึหลกัความตรงตอ่เวลา 
การแสดงออกถึงความจงรกัภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ และมีการมอบอำนาจให้
กับรองผู้วา่ราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการในการบริหารราชการตาม 
ความเหมาะสมของแต่ละตำแหน่ง เพื่อให้สามารถสนองตอบต่อความต้องการของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธภิาพ ทัง้นี ้ ยงัใช้
หลักการมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการตัดสินใจในการบริหารราชการใน
รูปของคณะทำงานด้านต่าง ๆ 
 
            การจัดการผลกระทบทางลบต่อสังคม 
 ผู้บริหารของจงัหวดัพงังารว่มกบัสว่นราชการ ภาคเอกชน พจิารณากำหนด 
มาตรการป้องกนัผลกระทบทางลบทีอ่าจจะเกดิขึน้จากผลการดำเนินงาน และอาจจะ
สง่ผลตอ่ภาพลักษณ์ของจังหวัด ทำให้จังหวัดพบปัญหาที่สำคัญทีต่อ้งเรง่ดำเนินการ 
จากการพิจารณาอนุญาตให้โรงงานอุตสาหกรรมดำเนินกิจการ/การจัดตั้งฟาร์ม
ปศุสัตว์และการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียของโรงแรมที่ก่อให้เกิดปัญหามลภาวะ
สิ่งแวดล้อมรวมทั้งที่จะทำให้เกิดปัญหาในอนาคตซึ่งเป็นข้อกังวล จึงได้กำหนด
มาตรการป้องกันผลกระทบทางลบ โดยการบูรณาการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงาน
ปศุสัตวจ์งัหวดั สำนกังานสาธารณสขุจงัหวดั สำนกังานอตุสาหกรรมจงัหวดั ทีท่ำการ 
ปกครองจังหวัด สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด เป็นต้น โดยมีตัวอย่าง 
กิจกรรมและแนวทางการจัดการผลกระทบทางลบ ดังภาพที่ 8 และตารางที่ 2 
 

ภาพที่ 8 ผู้ว่าราชการจังหวัดนำทีมลงพื้นที่สำรวจร้านอาหาร 

โรงแรมปล่อยน้ำเสียลงทะเล 
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ตารางที่ 2 แนวทางการจัดการผลกระทบทางลบของจังหวัดพังงา 
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 การสร้างความผาสุกให้กับสังคม 
 จังหวัดพังงาได้ให้ความสำคัญกับการสร้างความผาสุกให้กับประชาชน 
และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนตามค่านิยม “พังงาเมืองแห่งความสุข” ให้ 
บุคลากรนำไปถือปฏิบัติในการทำงานเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยบูรณาการการ 
ทำงานกับทุกภาคส่วนจนเกิดรูปธรรมที่ชัดเจนผ่านโครงการรัฐร่วมราษฎร์และ
โครงการอื่น ๆ ของจังหวัด พร้อมให้การสนับสนุนงบประมาณ ในการดำเนินงาน
โครงการด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม คุณภาพชีวิต ด้านเศรษฐกิจ โดยร่วมกับชุมชน
ที่มีความพร้อมดา้นศกัยภาพ เพือ่การพฒันาใหเ้กดิคณุภาพมาตรฐาน สรา้งมูลค่าเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจ ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น ชุมชนหมู่บ้านผลิตสินค้า OTOP 
ชุมชน การทอ่งเทีย่วเชงิเกษตรบา้นโคกไคร ปลกูปา่ชายเลน เทศกาลอนรุกัษเ์ตา่ทะเล 
ชายหาดท้ายเหมือง ร่วมกับภาคประชาสังคม จัดทำโครงการรัฐร่วมราษฎร์เดินหน้า
พฒันาสู่ “พังงาเมืองแห่งความสุข” ทำให้ผลการจัดอันดับจังหวัดแห่งความสุข 
ของประเทศไทย ของศูนย์เครือข่ายวิชาการเพื่อสังเกตการณ์และวิจัยความสุข
ชุมชน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปี พ.ศ. 2555 และ 2556 ของจังหวัดพังงา อยู่ใน
อันดับที่ 2 ของประเทศ 
 จังหวัดพังงาได้คัดเลือกชุมชนที่สำคัญ ที่มีสภาพปัญหาส่งผลกระทบต่อ
การดำเนนิงาน ตามแผนยทุธศาสตรแ์ละพนัธกจิของจงัหวดั เพือ่เสรมิสรา้งคณุภาพชีวิต 
และสังคม อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น มี
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ส่งเสริมการสนับสนุนการท่องเที่ยว ขับเคลื่อน
เศรษฐกจิชุมชน ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 
1) ชุมชนทีม่ีความสำคัญต่อการสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์จังหวัด 
2) ชุมชนทีม่สีภาพปญัหาทีส่ง่ผลกระทบดา้นลบตอ่การดำเนนิงานตามแผนยุทธศาสตร์
จังหวัด 3) ชุมชนประสบภัยสึนามิ โดยการเข้าไปสนับสนุนตามสภาพของปัญหา
ของแต่ละชุมชนและส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน ดังตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 การสนับสนุนชุมชนที่สำคัญของจังหวัดพังงา 
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ภาพที่ 9 กิจกรรมสนับสนุนชุมชนที่สำคัญ 

 
 ทัง้นี ้ในการสนบัสนนุชมุชนทีส่ำคญัเพือ่ใหเ้กดิความผาสกุประชาชนโดยรวม
ผูบ้รหิารของจงัหวดัไดใ้ชภ้าวะผูน้ำในการประสานและบรูณาการงบประมาณ เคร่ืองมอื
อุปกรณ์กับภาคส่วนที่ เกี่ยวข้อง บุคลากร เครือข่าย อาสาสมัครในชุมชน 
ปราชญ์เกษตร ร่วมกันพัฒนาชุมชน เช่น กรณีชุมชนบ้านน้ำเค็มได้รับการพัฒนา
จากชุมชนผู้ประสบภยั เปน็ชุมชนต้นแบบที่มีความสามารถในการต้านทานภัยพิบัติ 
มีขีดความสามารถในการป้องกันและจัดการภัยพิบัติ ระบบเตือนภัยล่วงหน้า และ
มีความเตรยีมพรอ้มเพือ่ลดความเสีย่งจากภยัพบิตัจินทำใหก้ลุม่ อปพร. บา้นน้ำเค็ม 
อำเภอตะกัว่ปา่ จงัหวดัพงังา ไดร้บัรางวลัดำรงราชานภุาพในโครงการ “มหาดไทย...ดำรง
ธรรม ดำรงราชานภุาพ” รางวลัสำหรบัอาสาสมคัรชวีติ บคุคลตน้แบบดา้นธรรมาภิบาล 
ของกระทรวงมหาดไทย ซึง่องคก์รทัง้ในและตา่งประเทศไดม้าศกึษาดูงาน แลกเปลี่ยน
เรียนรู้กว่า 30 ประเทศทั่วโลก 
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ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
 การขับเคลื่อนพัฒนาจังหวัดพังงา ผู้บริหารของจังหวัดได้ใช้ศักยภาพ
ภาวะผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ ที่ให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ โดย
เฉพาะภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัดอย่างจริงจัง โดยผ่าน
โครงการรัฐร่วมราษฎร์ ภาคประชาชนเป็นผู้กำหนดทิศทางของจังหวัด เข้ามาให้
ข้อคิดเห็นในการพัฒนา ช่วยบริหารงาน และตัดสินใจในหลายเรื่องที่สำคัญ รวมทั้ง
ตรวจสอบกระบวนการทำงานของภาครฐั ส่งผลให้การบริหารจัดการของจังหวัดมี
ความโปร่งใส เป็นที่ยอมรบัและตอบโจทยต์ามความตอ้งการของประชาชนผูร้บับริการ
ที่เป็นเจ้าของทรัพยากร และเป็นเจ้าของบ้าน ซึ่งการที่จะทำให้ภาคประชาชน
ทำงานร่วมกับภาครัฐได้อย่างดีเยี่ยมนั้นต้องอาศัยภาวะผู้นำของผู้บริหารของจังหวัด
ในการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมอย่างจริงจังและต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุ
ตามวิสัยทัศน์ของจังหวัด นโยบายของรัฐบาล  
 นอกจากนีย้งัมกีารวเิคราะหน์โยบาย สภาพแวดลอ้มทัง้ภายในและภายนอก
ของจังหวัด จนตกผลึกทางความคิด นำไปสู่การกำหนดทิศทางการพัฒนาจังหวัด 
“ศนูยก์ลางการทอ่งเทีย่วเชงินเิวศ เกษตรกรรมยัง่ยนื สงัคมแหง่การเรยีนรูสู้ค่ณุภาพ
ชวีติทีด่”ี และถ่ายทอดสู่บุคลากรและภาคส่วนต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ โดยผ่าน
กระบวนการจัดทำและทบทวนแผนพฒันาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำป ีและ
ผา่นช่องทาง การสื่อสารต่าง ๆ รวมถึงผู้บริหารได้มีการกำหนดจัดทำแผนพัฒนา
บุคลากรเพือ่รองรบัในการขบัเคลือ่นยทุธศาสตรก์ารพฒันาจงัหวดั จดัใหม้กีารพัฒนา
บุคลากรให้มีองค์ความรู้ใหม่ ๆ และทักษะที่จำเป็นเฉพาะด้านอย่างสม่ำเสมอ จัดให้
มีระบบประกนัคณุภาพการฝกึอบรม และระบบการประเมนิผลงาน การจดัสรรรางวัล
และสิง่จงูใจ ทีม่ปีระสทิธภิาพเปน็ธรรมตามผลงาน และผูบ้รหิารของจงัหวดัยงัได้นำ
อุปกรณ ์ เครือ่งมอื เทคโนโลยทีีท่นัสมยั มาใชพ้ฒันาระบบฐานขอ้มลูและสารสนเทศ 
การบริการ และงานต่าง ๆ อย่างเหมาะสม สอดรับกับพันธกิจ และยังเตรียมพร้อม
รองรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และจัดตั้ง
ศูนย์ข้อมูล POC ของจังหวัด รับผิดชอบในการดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของจังหวัด ทั้งนี้ จังหวัดได้คำนึงถึงผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และจัดให้มี
กระบวนการรบัฟงัและเรยีนรูค้วามตอ้งการ ความคาดหวงั ผา่นชอ่งทางตา่ง ๆ นำมา 
วิเคราะห์ จัดกลุ่มประเภทความต้องการ เพื่อยกระดับพัฒนาการบริหารให้สามารถ
ตอบสนองต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน  
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 จากบทบาทบริหารจัดการของผู้บริหาร สมรรถนะของบุคลากร และ
ความพร้อมของเทคโนโลยี รวมถึงการให้ความสำคัญกับผู้รับบริการ และ
ผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ทำให้จังหวัด
พังงาสามารถพฒันาไปในทศิทางทีก่ำหนด รายไดจ้ากการทอ่งเทีย่วมแีนวโน้มเพิ่มขึ้น
โดยยังคงระบบนิเวศน์ให้สมบูรณ์ ภาคการเกษตรมีความสมดุล สภาวการณ์ทาง
สงัคมมคีวามสงบเรยีบรอ้ย ประชาชนมคีณุภาพชวีติทีด่ ีจนมผีลสำรวจการจัดอันดับ
จังหวัดแห่งความสุข ลำดับ 2 ของประเทศ นับเป็นความสำเร็จที่สำคัญตาม
เป้าประสงค์ของจังหวัดพังงาที่ร่วมกันกำหนดไว้โดยใช้ภาวะผู้นำขับเคลื่อนองค์การ
อย่างแท้จริง 
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จังหวัดสกลนคร

 การแสดงทศิทางทีช่ดัเจนและสรา้งบรรยากาศการทำงานรว่มกัน

ท้ังบุคลากรภายในและภายนอกจังหวัดอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ผ่าน

โครงการต่าง ๆ ที่วิเคราะห์เป็น Value Chain ต้นน้ำถึงปลายน้ำ และ

สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้เข้าใจร่วมกันในการทำงาน โดยผู้นำทุกระดับ

ของจังหวัดก็เข้าใจโครงการร่วมกันและก็ผลักดันต่อเนื่องจนได้รับการ

ยอมรับจากชุมชน และการสนับสนุนจากชุมชนก็ยิ่งเสริมให้การแก้ปัญหา

และการพัฒนาจังหวัดเป็นไปได้ด้วยดี สมดังค่านิยมที่สร้างขึ้นให้เกิด

อัตลักษณ์ของความเป็นสกลนคร... “อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร” 

หมวด1ด้านการนำองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม
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 จงัหวดัสกลนครเปน็หนึง่ในจงัหวดัทีอ่ยูใ่นกลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ
ตอนบน 2 ซึ่งรวมตัวกันจัดตั้งเป็นชื่อ “กลุ่มจังหวัดสนุก” ที่มาจาก สกลนคร (ส) 
นครพนม (น) และ มุกดาหาร (ก+สระอุ) พื้นที่ส่วนใหญ่ของสกลนครเป็นภูเขาและ
ป่าไม้ อยู่ห่างจากสะพานมิตรภาพไทย - ลาวแห่งที่ 2 มุกดาหาร ประมาณ 120 
กิโลเมตร และสะพานมติรภาพไทย - ลาวแหง่ที ่3 นครพนม ประมาณ 90 กิโลเมตร  
มีประชากรทั้งสิ้น 1,134,948 คน ประกอบอาชีพหลัก ได้แก่ เกษตรกรรม และ
อาชีพรอง ได้แก่ การค้าและการบริการ สกลนครได้ชื่อว่าเป็น “เมืองแห่ง 3 ธรรม 
3 ดำ” คือ 3 ธรรม ได้แก่ 1) เป็นเมืองแห่งธรรมะมีปูชนียสถานที่สำคัญทาง
พระพุทธศาสนาหลายแห่ง 2) เป็นเมืองแห่งธรรมชาติ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณแอ่งเทือกเขา
ภูพานและมอีทุยานแหง่ชาตภิพูาน อทุยานแหง่ชาตภิผูายล อทุยานแหง่ชาติภูผาเหล็ก 
และ 3) เป็นเมืองแห่งวัฒนธรรม ที่ผสมผสานวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ 6 ชนเผ่า กับ 
2 เชือ้ชาต ิสว่น 3 ดำมหศัจรรย ์ไดแ้ก ่โคเนือ้ทาจมิะภพูาน ไกด่ำภพูาน และสกุรภูพาน 
 การดำเนินงานของจังหวัดสกลนครอยู่ภายใต้วิสัยทัศน์ “เป็นแหล่งเกษตร
ปลอดภัย ก้าวไกลการค้า พัฒนาการท่องเที่ยว” และพันธกิจสำคัญ 3 ด้าน ดังนี้ 
  1) ด้านสังคม : บริหารยทุธศาสตรจ์งัหวดัสกลนครสูก่ารพฒันาอย่างยั่งยืน
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 2) ด้านเศรษฐกิจ : ประสานงานส่งเสริม สนับสนุน และเสริมสร้างความ
ร่วมมือทุกภาคส่วนในจังหวัดสกลนครอย่างบูรณาการ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 3) ด้านการบรหิารจดัการ : กำกบัตรวจสอบและควบคมุการบริหารราชการ
จังหวัดสกลนครตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 โดยกำหนดเป้าประสงค์หลัก คือ 1) พัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตรสู่ความมั่นคงและยั่งยืนเป็นแหล่งเกษตรปลอดภัย 2) พัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชนให้มีคุณภาพมาตรฐานระดับอาเซียน 3) เป็นแหล่งท่องเที่ยว 3 ธรรมที่ได้รับ
การยอมรับระดับประเทศ เชื่อมสู่อาเซียนและจีนตอนใต้ 4) ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีและดำรงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการพัฒนาครอบครัว ชุมชน
และสังคมให้เกิดการเรียนรู ้ 5) พฒันาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอย่างสมดุล
ยั่งยืน 6) การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
 การนำองคก์ารโดยผูบ้รหิารของสว่นราชการ จากตน้แบบการทำงานที่ดี
นับเป็นจุดเริ่มต้นของผู้บริหารทุกระดับที่ช่วยสร้างให้จังหวัดสกลนครมีความยั่งยืน 
ร่วมกับการใหค้วามสำคญักบัสภาพแวดลอ้มเพือ่ใหเ้กดิการบรกิารทีด่ ี การสรา้งนวัตกรรม 
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การสื่อสารถ่ายทอด การเรียนรู้ปรับปรุง และพัฒนาสร้างคุณค่าอย่างสมดุลต่อ
ความต้องการของผูร้บับริการและผู้มีส่วนได้สว่นเสยี เนน้การทำงานอยา่งบรูณาการ
และการมีส่วนร่วมที่มีการทำงานเป็นเครือข่ายความร่วมมือในทุกภาคส่วน เพื่อให้มี
ความเหมาะสมทันต่อการเปลี่ยนแปลงและมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ โดยผู้บริหาร
ได้ถ่ายทอดทศิทางจงัหวดัสูก่ารปฏบิตัผิ่า่นระบบการนาํองคก์ร (Leadership System) 
ดังภาพที่ 1 ไปยังบุคลากร ผู้ส่งมอบและพันธมิตรที่สําคัญ ผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย ซึ่งขับเคลื่อนด้วยค่านิยม “อยู่สกล รักสกล ทําเพื่อสกลนคร” และ
วัฒนธรรม “ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ปฏิบัติงาน” อันเป็นต้นแบบในการหล่อหลอมความคิดของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ 
รวมถึงประชาชนทีม่ภีมูลิาํเนาอยูใ่นจงัหวดัและภมูลิาํเนาอืน่ ๆ ทีม่าทำงานที่สกลนคร 
เพื่อให้เกิดความรักความผูกพันแบบมีทิศทางกับสกลนคร มีจิตสํานึกหวงแหนความ
เป็นสกลนคร มีคุณธรรม จริยธรรมในการประพฤติ ปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน ยึดมั่น
ในความถูกต้อง ดีงาม กล้าทําในสิ่งที่ถูกต้อง มุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์ ความผาสุก
ของคนสกลนคร และมีการนำไปปฏิบัติอย่างชัดเจนจริงจัง  

ภาพที่ 1 ระบบการนำองค์การ (Sakonnakhon Leadership system) 

ขอภาพค่ะ 

!"#$ 1  %&'()*+,-%&' (Leadership)

  !"#$%& 1 '())*"'+,-./0*"' (Sakhon Nakon Leadership system)

1

“!"#$%&' ()&%&' *+,-./0!%&'12(”
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ภาพที่ 2 กระบวนการนำองค์การ 

 
 แนวทางการบริหารงานที่ผู้นำทุกระดับของจังหวัดสกลนครได้ยึดปฏิบัติ
ด้วยตนเอง (Personal actions) และใช้เป็นกรอบในการบริหารจัดการจังหวัดมี 
กระบวนการนำองค์การ (ภาพที่ 2) โดยมีขั้นตอนดังนี้  
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 1) กําหนดทิศทาง/ทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ยุทธศาสตร์ 
และการสื่อสารของส่วนราชการ โดยยดึหลกักระบวนการมสีว่นรว่มจากทกุภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ร่วมให้ข้อมูล ร่วมคิดเสนอแนะ เชื่อมโยงเข้ากับมุมมองผู้บริหาร
และจัดลำดับความสำคัญ นำมาวิเคราะห์ SWOT ในการประชุมระดมสมองของ
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดสกลนคร (ก.บ.จ.) 
คณะอนุกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำตัวชี้วัดการพัฒนาจังหวัด 
รวมทั้งทบทวนประโยคและสำนวนให้สื่อสารความหมายชัดเจน ปลุกเร้า ท้าทาย 
และสร้างพลัง 
 2) วางแผนพฒันาจงัหวดั ออกแบบระบบงาน จดัทาํแผนปฏบิตัริาชการ
และเป้าหมายระยะยาวและระยะสั้น เป็นการกำหนดทิศทางการดำเนินงานของ
จังหวัดสกลนครที่จัดทำขึ้นโดย ก.บ.จ. ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานฯ โดย
กระบวนการจัดทำแผนฯ ยึดหลักกระบวนการมีส่วนร่วม 
 3) การสื่อสารและถ่ายทอดทิศทางไปสู่การการปฏิบัตอิย่างอย่างจริงจัง
และเป็นระบบ โดยกำหนดช่องทางการสื่อสาร ทิศทางองค์การ แผนยุทธศาสตร์ 
ชี้แจงนโยบาย/แนวทางปฏิบัติ การจัดการองค์ความรู้ การจัดการกระบวนการไปยัง
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังตารางที่ 1 
 4) การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ เพื่อให้เกิดการนําไปปฏิบัติ
อย่างจรงิจงั โดยผูบ้รหิารของจงัหวดักำหนดใหห้วัหนา้สว่นราชการจดัทำคำรบัรองฯ 
กับผู้ว่าราชการจังหวัด โดยกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานผ่านตัวชี้วัด
บังคับของจังหวัดที่ผู้บริหารและส่วนราชการเห็นว่าจะส่งผลให้บรรลุวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และเป้าประสงค์ของจังหวัด   
 5) กํากับการดําเนินการให้เป็นไปตามแผนงาน โดยมีผู้บริหารและ
คณะทาํงานดา้นยทุธศาสตรค์วบคมุ กาํกบั ดแูล การดาํเนนิการใหเ้ปน็ไปตามแผนฯ 
และใช้ตัวชี้วัดที่กําหนดขึ้นมาจากกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์และการถ่ายทอด
แผนไปสู่การปฏิบัติ เพื่อตรวจสอบผลการทำให้ให้บรรลุตามเป้าหมาย ซึ่งช่วยให้
บุคลากรทุกคนทราบบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองที่มีต่อความ
สําเร็จในภาพรวมของจังหวัด 
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 6) วัด วิเคราะห์ และทบทวนผลการดําเนินการ เป็นประจำทุกเดือน 
และตดิตามประเมนิผลในรอบ  6 เดอืน  และรอบ 12 เดอืน ซึง่หากผลการดําเนินการ
ไม่เป็นไปตามแผน และอาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์ระยะสั้นและ
ระยะยาวขององค์การผู้บริหารจะวิเคราะห์ปัญหาหรือหาสาเหตุ พร้อมจัดลําดับ
ความสําคัญ เพื่อพิจารณาทบทวนปรับปรุงวิธีการดําเนินการหรือยุทธศาสตร์ 
 7) ประเมินและติดตามผล การสร้างแรงจูงใจบุคลากร โดยผู้บริหารมี
ระบบตดิตามประเมนิผลการนำแผนยทุธศาสตรไ์ปปฏบิตัทิัง้ในรปูของการรายงานผล 
และการตรวจติดตามผลในพื้นที่เพื่อรับทราบความก้าวหน้า และปัญหาอุปสรรค
ในการดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง 

ตารางที่ 1 ช่องทางการสื่อสารของจังหวัดสกลนคร 
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 8) เรียนรู้ ปรับปรุง และพัฒนาจังหวัด มีการแต่งตั้งทีมงานการจัดการ
องค์ความรู้ของจังหวัดและส่วนราชการที่มีการกำหนดองค์ความรู้มาจากทั้ง
ภายในและภายนอกสว่นราชการ รว่มกบัการกำหนดแผนการดำเนนิการท่ีชัดเจนและ
ติดตามผลเพื่อปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยมีวิธีการจัดการองค์ความรู้ ดังตารางที่ 2 
 9) การบรูณาการทุกภาคส่วน ผ่านกระบวนการมีส่วนรว่มในการกำหนด
เป้าหมาย ความต้องการและความคาดหวัง การกำหนดข้อกำหนดที่สำคัญต่อ
ผลผลิตและบริการที่สอดคล้องกับทิศทางจังหวัดอย่างโปร่งใสเป็นธรรม และ
ตรวจสอบได้ เนน้การสรา้งและสง่เสรมิภาครฐั ภาคธรุกจิเอกชน และภาคประชาชน
ให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข 
 
 
 
ตารางที่ 2 วิธีการจัดการองค์ความรู้ จังหวัดสกลนคร 
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 ดว้ยความโดดเดน่ในการนำองคก์ารของผูบ้รหิารทีไ่มเ่พยีงแตม่กีารกำหนด
ทศิทางทีช่ดัเจน แตย่งัเปน็ทศิทางทีผ่า่นการกลัน่กรองกอ่นกำหนดโดยมมีมุมองในเชงิ
ระบบทีว่เิคราะหต์ลอดทัง้หว่งโซก่ารสรา้งคณุคา่ (Value chain) รว่มกบัการทำงาน
ทกุภาคสว่น มกีารจดัประชมุอยูบ่อ่ยครัง้ มกีารคดิกระบวนการรว่มกนั ตัง้แตต่น้นำ้
จนถงึปลายนำ้ ทัง้ในจงัหวดัและนอกจงัหวดัอยา่งตอ่เนือ่ง ผา่นเปน็โครงการตา่ง ๆ 
สนบัสนนุให้เกิดการเรียนรู้เข้าใจร่วมกันในการทำงาน โดยการผลกัดนัจนเกดิ
ความสำเร็จตามเป้าหมายของจังหวัดและนำไปสู่การบรรลุวิสัยทศัน ์ “เปน็แหลง่
เกษตรปลอดภยั กา้วไกลการคา้ พฒันาการทอ่งเทีย่ว” ซึง่ไดแ้สดงออกมาอยา่งชดัเจน
ผา่นเปน็โครงการทีส่ำคญัหลายโครงการ เชน่ 
 1) การเปน็แหลง่เกษตรปลอดภยั มกีารสนบัสนนุเกษตรกรอยา่งตอ่เนือ่ง 
เชน่ 
      -  การพัฒนาผลิตภัณฑ์โคขุน เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาการผลิต
ไมเ่พยีงพอตอ่ความตอ้งการ ตน้ทนุสงู ในขณะทีม่กีารแขง่ขนัสงู โดยมกีารกำหนด
นโยบายของจงัหวดัผา่นการนำองคก์ารสูก่ารปฏบิตัทิีส่นบัสนนุใหม้กีารบรูณาการใน
การทำงานระหวา่งหนว่ยงานตา่ง ๆ รว่มกบัสถานวีจิยัและสถาบนัการศกึษา และ
ดำเนนิการผ่านโครงการที่สำคัญ เช่น โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนือ้
คณุภาพสูอ่าเซยีน  โครงการสง่เสรมิการเลีย้งปศสุตัวต์ามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอพยีง  
ซึง่เปน็การสง่เสรมิอยา่งครบวงจร (ภาพที ่3) ตัง้แตต่น้นำ้ (เพิม่ศกัยภาพและขดีความ
สามารถในการแขง่ขนั) กลางนำ้ (ยกระดบัคณุภาพการผลติโคเนือ้คณุภาพเขา้สูร่ะบบ
มาตรฐาน) และปลายน้ำ (ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจโคเนื้อ เพื่อเพิ่มช่องทางการ
จำหนา่ย และขยายตลาด) และไดร้บัการอนมุตัใิหด้ำเนนิการอยา่งตอ่เนือ่งทกุป ีสง่ผล
ใหเ้กดิการถ่ายทอดความรูแ้ละเทคโนโลยสีูเ่กษตรกร ขยายการผลติทีไ่ดม้าตรฐานฟารม์ 
GAP และฟารม์ปลอดโรค เพิม่ผลผลติ ลดตน้ทนุ ขยายตลาด จนทำใหเ้ปน็เนือ้โคขนุ
โพนยางคำมคีณุภาพอนัดบั 1 ของประเทศและเปน็อนัดบั 2 ของโลก 
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ภาพที่ 3 การพัฒนาส่งเสริมผลิตภัณฑ์โคขุนของจังหวัดสกลนครผ่าน 
กระบวนการวิเคราะห์ตลอดห่วงโซ่การสร้างคุณค่า 

     - การเสรมิสร้างความเข้มแข็งของชุมชนส่งเสริมการผลติขา้วฮาง 
จากปัญหาที่ เกษตรกรขาดความรู้ ในการพัฒนาผลติภณัฑแ์ละเงนิทนุ รวมทัง้
ชอ่งทางการขยายตลาด และขาดความเขม้แขง็ในการรวมกลุม่การทำงาน จงึไดเ้กดิ
เปน็กลไกการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการอย่างเป็นระบบ 3 กจิกรรม ไดแ้ก ่
1) ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ผลิตและกลุ่มผู้สนใจ 2) ศึกษาดูงานเพื่อการพฒันา
ผลติภณัฑ์ใหม่ และ 3) การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการรองรับมาตรฐานและ
การตลาด เกดิเครอืขา่ยผูป้ลกูขา้วฮาง (ตน้นำ้) เครอืขา่ยผูแ้ปรรปูขา้วฮาง (กลางนำ้) และ
เครอืขา่ยผูจ้ำหนา่ยขา้วฮาง (ปลายนำ้) นอกจากนีย้งัมโีครงการพฒันาและยกระดบั
ผลติภณัฑ ์ โครงการวนิจิฉยั OTOP เพือ่พฒันาผลติภณัฑ ์ และโครงการเปรยีบเทยีบ
คณุคา่ทางโภชนาการขา้วฮางชนดิตา่ง ๆ และขา้วกลอ้งงอก และผลของระยะการเกบ็
เกีย่วตอ่คุณคา่ทางโภชนาการของขา้วฮาง และเปน็เจา้ภาพการจดัมหกรรมขา้วฮางโลก 
ส่งผลให้ข้าวฮางได้รับการจดสิทธิบัตรทางการค้าและขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าบ่งชี้ทาง
ภมูศิาสตร ์(GI: Geographical Indications) จากกรมทรัพย์สินทางปัญญาในนาม
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ขา้วฮางหอมทองสกลทวาปี และเกิดผลต่อเนื่องจนข้าวฮางของสกลนครเปน็ทีรู่จ้กั
และไดร้บัการยอมรับจากคนในประเทศและตา่งประเทศ สามารถขยายฐานตลาด
ทีส่ำคญัไดห้ลายแหง่ 
 2) กา้วไกลการค้า โดยมีการเชื่อมโยงกลุ่มผู้ผลิตกับตลาด โดยจดัใหม้ี
โครงการครวัไทยสูค่รวัโลก โครงการพฒันาและยกระดบัผลติภณัฑ ์ โครงการตอ่ยอด
การแปรรปูผลติผลทางการเกษตร เพือ่สรา้งจาก Food Safety Farm to Table สู ่
FTMR (Farmer To Market Road) 
 3) การพฒันาการทอ่งเทีย่ว มกีารสนบัสนนุและพฒันาการทอ่งเทีย่วของ
ชมุชนใหส้มกบัคำขวญัประจำจงัหวดัสกลนครทีว่า่ “พระธาตเุชงิชมุคูบ่า้น พระตำหนกั
ภพูานคูเ่มอืง งามลือ่เลือ่งหนองหาร แลตระการปราสาทผึง้ สวยสดุซึง้สาวภไูท ถิน่มัน่
ในพทุธธรรม” โดยมกีารสง่เสรมิพฒันาทัง้การทอ่งเทีย่วในเชงิธรรมมะ เชน่ ตามรอย
หลวงปูม่ัน่ เปน็ตน้ การท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรม เช่น ประเพณีแห่ปราสาทผึง้ 
ประเพณแีหด่าว เปน็ตน้ และการทอ่งเทีย่วเชงิธรรมชาต ิ เพือ่ใหม้แีหลง่ทอ่งเทีย่วที่
เปน็ธรรมชาต ิ และส่งเสริมสุขภาพที่ดี โดยจัดให้มีโครงการพฒันาหนองหาร และ
เชือ่มโยงโครงข่ายแหล่งท่องเที่ยวธรรมนิเวศน์เกษตรอินทรีย์ โครงการพัฒนาและ
ฟืน้ฟหูนองหาร โครงการอุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และวจิยั
สายพนัธุบ์วัทีม่คีรบทกุชนดิสองรอ้ยกวา่สายพนัธท์ใีหญส่ดุในประเทศ 
 นอกจากระบบการนำองค์การที่ดีแล้ว ผู้บริหารยังให้ความสำคญัตอ่การ
ประเมินศักยภาพและพัฒนาบุคลากรตามความจําเป็นเพื่อให้มีความรู้และทักษะใน
ปฏบิตังิานสนบัสนนุใหจ้งัหวดับรรลเุปา้หมาย เปดิโอกาสใหบ้คุลากรหาความรูศ้กึษา
ตอ่ใหส้งูขึน้ ฝกึอบรม สอนแนะงาน และเปลี่ยนประสบการณ์ผ่านกระบวนการ
วเิคราะหห์าผู้สืบทอดตำแหน่งและพัฒนาทักษะผู้นำของบุคลากร รวมทัง้ผูบ้รหิาร
มบีทบาทในการจงูใจโดยการให้รางวัลและยกย่องชมเชย เพื่อเสริมสรา้งขวญัและ
กาํลังใจในการปฏิบัติงานและสร้างผลการดําเนินงานที่ดีต่อผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น การประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติบุคคลและ
หนว่ยงานท่ีมีผลการปฏิบัติงานที่ดีเด่นหรือเป็นเลิศ การจัดงานขอบคุณ การมอบ
เสือ้ทมีเพือ่แสดงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน (Teamwork) บันทึกขอ้ความสัน้ ๆ 
เพือ่ขอบคณุ ยกยอ่งชมเชย บคุลากรในการปฏบิตังิาน เปน็ตน้  
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การกำกับองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม 
 เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ทาํใหป้ระชาชนเกดิความมัน่ใจ ศรทัธาและไวว้างใจในการบรหิารงานภาครฐั ผูบ้รหิาร
ของจงัหวัดสกลนครได้กําหนดระบบกํากับดูแลองค์การท่ีด ี(ภาพที ่4) ดงันี ้  
 1) การเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการ
ดำเนนิงานของจงัหวดั 
 2) การดำเนนิการภายใตก้ารกำกบัดแูลของหนว่ยงานกลาง 
 3) การกำหนดโครงสร้างการกำกับดูแลตนเองที่ดีภายในจังหวัด 
ประกอบด้วยกลุ่มตรวจสอบภายใน ร่วมกับองค์กรภาคประชาชน องค์กรอสิระ
ภายในจงัหวดั  
 4) ระบบการจัดทำข้อตกลงว่าด้วยผลการปฏิบัติราชการในระดับองคก์าร 
และระดบับคุคล 
 5) นำระบบการบริหารจัดการสมัยใหม่มาใช้เป็นเครื่องมือทางการบรหิาร 
เชน่ การบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดี (GG), การพัฒนาคุณภาพการบริหารจดัการ
ภาครัฐ (PMQA), การประเมินผลสำคัญการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ 
(PART), การบรหิารความเสีย่ง (RM), การควบคมุภายใน (IC), การตรวจสอบภายใน 
(IA), การบรหิารความตอ่เนือ่งในสภาวะวกิฤต (BCM) เปน็ตน้ 
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ภาพที่ 4 ระบบการกำกับองค์การที่ดีของจังหวัดสกลนคร 



รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

ประจำปี พ.ศ. 2558
PMQA
2015

115

ภาพที่ 5 กระบวนการจัดการผลกระทบทางลบต่อสังคม ของจังหวัดสกลนคร 

 นอกจากนี ้ ผู้บริหารยังได้ปรับปรุงกระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายแก่
ประชาชนทีไ่มไ่ดร้บัความเปน็ธรรม ใชม้าตรการทางกฎหมาย และปลกูฝงัใหข้า้ราชการ
มจีติสำนกึในศกัดิศ์รีของข้าราชการ ควบคู่กับการป้องกันและปราบปรามการทจุรติ
และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ส่งเสริมสนับสนุนภาคี
องคก์รภาคเอกชนและเครอืขา่ยตา่ง ๆ ทีจ่ดัตัง้ขึน้เพือ่สอดสอ่งเฝา้ระวงัตรวจสอบการ
ทำงานของเจา้หนา้ท่ีรัฐ และยกระดับการให้บริการเชิงรุกในรูปแบบการเพิ่มศูนย์รบั
เรือ่งราวรอ้งทกุขจ์ากประชาชนในระดบัอำเภอโดยไมต่อ้งเดนิทางเขา้มาจงัหวดั 
 ในดา้นมาตรการจดัการผลกระทบเชงิลงตอ่สงัคม ผูบ้รหิารมสีว่นรว่มในการ
กำหนดและเหน็ชอบมาตรการปอ้งกนัดงันี้ 
 มาตรการที ่1 มาตรการปฏบิตังิานตามแผนปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 
และการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการโดยชุดเฉพาะกิจ ซึ่งได้มีการออกตรวจ
สถานบริการที่ก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย เช่น สถานที่จำหน่ายสุรา บหุรี ่
สือ่อนาจาร รา้นเกมส-์คาราโอเกะ ทีพ่กัเชงิพาณชิย ์ และโรงงานทีม่แีรงงานตา่งดา้ว 
เปน็ตน้ 
 มาตรการที ่2 มาตรการปอ้งกนัผลกระทบทางลบดา้นทรพัยากรและสิง่แวดลอ้ม
ทีเ่กดิขึน้จากการดำเนนิการสง่เสรมิพฒันาเศรษฐกจิของจงัหวดั ทำใหเ้กดิการขยายตวั
ของการทำงานและสถานประกอบการ กอรป์กบัพฤติกรรมวิถีชีวิตของคนในปจัจบุนั 
จงึไดก้ำหนดเปน็กระบวนการจดัการผลกระทบทางลบตอ่สงัคม ดงัภาพที ่5  
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 โดยมกีารวเิคราะหป์ญัหา สาเหต ุผลกระทบ ศกัยภาพของจงัหวดั และจดั
ลำดบัความสำคัญของปัญหา และผู้บริหารได้มีมาตรการในการประชาสมัพนัธ ์
การตรวจความพรอ้มในการเฝา้ระวงั ควบคมุปญัหา การมสีว่นรว่มในการแกไ้ขปญัหา 
และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลเพื่อปรับปรุงมาตรการต่อไป ทัง้นี ้ จงัหวดัมี
มาตรการแกไ้ขปญัหาทีส่ำคญั ดงันี ้ 
 - ปญัหาทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โดยสร้างความรู้ความเขา้ใจใหแ้ก่
ผูป้ฏบิตังิาน ผูป้ระกอบการอตุสาหกรรมปา่ไม ้และประชาชน ควบคูก่บัการออกตรวจ
ปราบปรามการทำผดิกฎหมาย 
 - ปญัหาขยะมูลฝอย โดยมีกระบวนการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสม
ตัง้แตต่น้ทาง ผา่นโครงการขยะชมุชน โครงการปุย๋หมกั ปุย๋นำ้ จนถงึปลายทาง ผา่น
การกำจัดขยะแบบศูนย์รวมการกำจัดโดยใช้เทคโนโลยีผสมผสาน การปรับปรุง
การฝงักลบ การมศีนูย์จัดการขยะมูลฝอยครบวงจร ส่งผลให้การกำจัดขยะมลูฝอย
เปน็ไปอยา่งมปีระสิทธิภาพและยั่งยืน ช่วยลดปัญหาสุขภาพอนามัยและมลพิษทีด่ ี
จนผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครได้เข้ารับพระราชทานรางวัลองค์กรและบุคคลดีเด่น
ดา้นอนามยัสิง่แวดลอ้ม (Princess Environmental Health Award) จากสมเดจ็
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เจ้าฟ้านักพัฒนาอนามัย
สิ่งแวดล้อม 
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ปัจจัยความสำเร็จ 
 1. ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นในการกำหนด วางแผนอย่างเป็นระบบ
ตลอดห่วงโซ่การสร้างคุณค่า และดำเนินงานตามพันธกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยม 
การสื่อสาร การสร้างคุณค่า และการทำให้เกิดความสมดุลของคุณค่าระหว่าง
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 
 2. การมุง่เนน้ใหเ้กดิการปฏบิตักิารตา่ง ๆ ในการสรา้งและรกัษาใหอ้งค์การ
มีผลการดำเนินการที่ดีอย่างยั่งยืน โดยมีการกำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด สื่อสารและ
ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ ให้ดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 3. การมุ่งเน้นอนาคตและความมุ่งมั่นของผู้บริหารในเรื่องการปรับปรุง
และนวตักรรม รวมทั้งการสร้างบรรยากาศเพื่อให้เกิดการกระจายอำนาจในการ
ตัดสินใจ ความคล่องตัว และการเรียนรู้ของบุคลากร 
 4. การทบทวนมาตรการปอ้งกนัผลกระทบทางลบ และการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงให้ทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณ์ 
 5. การให้ความสำคญักับการพัฒนาบุคลากร และเสรมิสรา้งกระบวนการ
เรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์การ เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายตามทิศทางของจังหวัดร่วมกัน 
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รางวัลด้านการวางแผนยุทธศาสตร์

และการสื่อสารเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ

หมวด 2
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สำนักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข

 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีการกำหนดยุทธศาสตร์

โดยการนำข้อมูลระดับประเทศมาวิเคราะห์เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ และ

กลยุทธ์อย่างเป็นระบบ กำหนดเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวที่ชัดเจน 

รวมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการทั้งระยะสั้นและระยะยาว และถ่ายทอดแผน

ไปสูก่ารปฏบิตัไิดอ้ยา่งครอบคลมุ มกีารบรูณาการแผนทัง้ในระดับกระทรวง 

เขต จงัหวดั อำเภอ และตำบลอยา่งเปน็รปูธรรม ดว้ยการจดัตัง้เขตสุขภาพ 

12 เขต (Regional Health) และจัดทำแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

(Service Plan) ซึง่เปน็นวตักรรมเพือ่บรหิารจดัการทรพัยากรดา้นสุขภาพ 

การแกไ้ขปญัหาและตอบสนองทีท่นัตอ่การเปลีย่นแปลงของบรบิททางสังคม

ทั้งในปจัจบุนัและอนาคต เชน่ ปญัหาสงัคมผูส้งูอาย ุโดยการเสนอนโยบาย

รูปแบบการดแูลระยะยาว  (Long Term Care) ทีมุ่ง่เนน้ใหท้อ้งถิน่เข้มแข็ง

สามารถดูแลคนในชุมชนได้อย่างยั่งยืน (Community Care) และการ

จัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่เป็นปัญหาสำคัญของประเทศ 

หมวด2ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์

และการสื่อสารเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ
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 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.) เป็นกรมในสังกัด
กระทรวงสาธารณสขุตามพระราชบญัญตัปิรบัปรงุกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 
ต่อมา อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 8 ฉ แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหาร
ราชการแผน่ดนิ พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญตัริะเบยีบบริหาร
ราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2543 มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนานโยบาย
และแผนด้านสุขภาพ บริหารจัดการด้านแผนงาน คน และงบประมาณของ
กระทรวง กํากับดูแลและประสานงานสาธารณสุขในพื้นที่ พัฒนาระบบการเงิน
การคลังด้านสุขภาพ ผลิตและพัฒนากําลังคนด้านสุขภาพ พัฒนากฎหมายด้าน
สุขภาพ พฒันาการสาธารณสุขระหว่างประเทศ และให้บริการสาธารณสขุด้าน
การสง่เสรมิสขุภาพ ปอ้งกนัควบคมุโรค การรกัษาพยาบาล ฟืน้ฟสูภาพ และคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านสุขภาพ ภายใต้พันธกิจหน้าที่ตามกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลส่งผลต่อความสําเร็จในการบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดและบังเกิด
ผลลัพธ์ที่ดีต่อองค์การ ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพตลอดช่วงชีวิต มีสุขภาพ
แข็งแรงขึ้น ลดตาย ลดระยะเวลารอคอย ลดอตัราการปว่ย ลดคา่ใชจ้า่ย บรกิารที่
ไดม้าตรฐาน การเข้าถึงบริการที่สะดวก รวดเร็วอย่างทั่วถึงเป็นธรรม   
 สป.สธ. ขับเคลื่อนองค์การภายใต้วิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้าน
การบรหิาร บรกิาร และวชิาทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุทีม่มีาตรฐาน ครอบคลุม 
และเป็นธรรม เพื่อคนไทยสุขภาพดี” ด้วยบุคลากรจำนวนทั้งสิ้น 364,088 คน 
จําแนกได้ 5 กลุ่ม คือ ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ พนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราว มีหน่วยงานและบุคลากรในสังกัด
รวมถงึเครอืขา่ยทีม่คีวามพรอ้มในการปฏบิตังิานทีก่ระจายอยูท่ัว่ประเทศครอบคลุม
ร้อยละ 80 ของระบบบริการสุขภาพ แบ่งสถานบริการสาธารณสุขออกเป็น 3 
ระดับ คือ 1) ระดับปฐมภูมิ (Primary Care) 2) ระดับทุติยภูมิ (Secondary 
Care) 3) ระดับตติยภูมิ (Tertiary Care) เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่งโมง มี
กฎหมายรองรบัครบถว้นทกุภารกจิสาํคญั และมแีนวทางการใหบ้รกิารที่มีประสิทธิภาพ
ที่หลากหลายสนองต่อความต้องการในการเข้าถึงบริการของผู้ รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้สว่นเสยีแตล่ะกลุม่ และมคีวามทา้ทายทีส่ำคญัทีเ่ปน็อปุสรรคในการบรรลุ
เป้าหมายขององค์การ ได้แก่ ด้้านพันธกิจ การสร้างความเป็นเลิศด้านคุณภาพ
การให้บรกิารของสถานบรกิาร และการลดอตัราการปว่ยของคนไทย ดา้นปฏบิตักิาร 
การพฒันาคณุภาพสูม่าตรฐานสากลและการลดระยะเวลารอคอย ดา้นความรับผิดชอบ
ต่อสังคม การส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดีขึ้นและอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดสูงขึ้น 
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ด้านบคุลากร การรกัษาคนเกง่ใหอ้ยูใ่นองคก์ารและการพฒันาบคุลากรใหม้สีมรรถนะ
ที่เหมาะสมกับวิชาชีพ 

 

กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และถ่ายทอดแผน

สู่การปฏิบัติได้อย่างครอบคลุม 
 สป.สธ.จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ
และถ่ายทอดสู่การปฏิบัติได้อย่างมีความเชื่อมโยงกับการกำหนดและสื่อสาร
ทิศทางของผู้บริหารหน่วยงานและความท้าทายที่สำคัญขององค์การ โดยมีการ
รวบรวมข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี ตลอดจน
การถ่ายทอดแผนไปสู่การปฏิบัติ มีกระบวนการจัดทำยุทธศาสตร์ที่เป็นระบบ 
มีแผนระยะสั้นและระยะยาว ที่มีเป้าหมายชัดเจน สามารถบูรณาการแผนทั้งใน
ระดับกระทรวง เขต จังหวัด อำเภอ และตำบล ได้อย่างเป็นรูปธรรม มีระบบการ
กำหนดตัวชี้วัดและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีประสิทธิผลด้วยกลไกการจัดการความรู้ 
ควบคู่กับการพัฒนาด้านขีดความสามารถและการวางแผนอัตรากำลังบุคลากร 
รวมทั้งสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานได้เป็นอย่างดี  
 ด้านการกำหนดยทุธศาสตร ์ (Strategy Formulation) ผูบ้รหิาร สป.สธ. 
ไดก้ำหนดทศิทางของสว่นราชการ โดยใหค้วามสำคญัของกรอบทศิทางยทุธศาสตร ์เพื่อ
เป็นทิศทางเป้าหมายในระยะยาว สป.สธ. ดำเนินการทบทวนวิสัยทัศน์ (Vision) 
และพันธกิจ (Mission) กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่เป็นประเด็นหลักของ
การพฒันาโดยใชข้อ้มลูความทา้ทา้ยและความไดเ้ปรยีบเชงิกลยทุธ ์และความสามารถ
พิเศษ (Core competency) นำมากำหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งได้แสดง
ความสัมพันธ์ของวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ทั้งผลสัมฤทธิ์ระยะยาวที่เป็นผลลัพธ์ 
(Outcome) และผลสัมฤทธิ์ระยะสั้น กล่าวคือ มีการกำหนดกลยุทธ์และวาง
กรอบเวลาของแผนในระยะยาว (แผน 4 ปี) เพื่อเป็น กรอบทิศทางและเป้าหมายที่
ต้องไปให้ถึงในช่วง 4 ปี และการถอดเป้าหมายออกมาเป็นแผนระยะสั้น (1 ปี) เมื่อ
การดำเนินงานผ่านไประยะหนึ่ง หรือกรณีที่มีสถานการณ์ที่ไม่ปกติ เช่น ภาวะ
เศรษฐกิจตกต่ำ เกิดอุทกภัย สถานการณ์ทางการเมืองที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินงาน
ตามแผนต่อไปได้ จะมีกระบวนการปรับแผน (Rolling Plan) เพื่อตอบสนองต่อ
การเปลีย่นแปลง รองรบัตามสถานการณน์ัน้ ๆ ใหเ้กดิความตอ่เนือ่งของการดำเนนิงาน 
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 กระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ การทำแผนปฏิบัติการและเพื่อขับ
เคลื่อนองค์การของ สป.สธ. มีกระบวนการ 4 ขั้นตอน ดังภาพที่ 1 

ภาพที่ 1 การวางแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Management Model: SMM) 

 ขั้นตอนที่ 1 การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มและปจัจยัทีม่ผีลตอ่การพัฒนา
สุขภาพ 
 ความโดดเด่นประการหนึ่งในการวางแผนยุทธศาสตร์ของ สป.สธ. คือ 
การวางแผนยุทธศาสตร์ที่ให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศและ
การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ซึ่งได้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและปัจจัย
ที่มีผลต่อการพัฒนาสุขภาพ (Situation Analysis) ประกอบด้วยนโยบายรัฐบาล 
สั งคมเศรษฐกิจการเมือง สถานการณ์ของโลกปัจจุบัน และอนาคตที่มี
การเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเรว็ เทคโนโลยสีารสนเทศ ความคาดหวงัของผู้รับบริการ/
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ส่งมอบ คู่ค้า คู่ความร่วมมือ สถานะสุขภาพของคนไทย 
สถานการณ์ด้านสังคมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ข้อมูลสถานการณ์ของระบบ
บริการสุขภาพ สถานการณ์การเงินการคลังด้านสุขภาพ ดังภาพที่ 2  
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ภาพที่ 2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาสุขภาพ 

 ในการวิเคราะห์เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ สป.สธ. เน้นการมีส่วนร่วมของ
ภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามาให้ความคิดเห็น โดยใช้รูปแบบการระดมสมองด้วยเทคนิค 
World Café จากทุกภาคส่วนที่ เกี่ยวข้อง เป็นการสร้างบรรยากาศในห้อง
ประชุมให้มีลักษณะสบาย ๆ เหมือนร้านกาแฟ จัดโต๊ะกลมให้มีจํานวนโต๊ะ
ตามร่างประเด็นยุทธศาสตร์ซึ่งไม่เกิน 5 โต๊ะ ผู้รับผิดชอบหลักในแต่ละประเด็น
อยู่ประจำโต๊ะ จัดสมาชิกนั่งเสวนาในแต่ละโต๊ะเพื่อค้นหาปัญหาที่สำคัญ เพิ่มเติม
ส่วนที่ขาด ให้ข้อมูลสนับสนุน และจัดลำดับความสำคัญของปัญหา ใช้เครื่องมือ
ต่าง ๆ ในการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น PESTEL Analysis, SWOT Analysis, Trend 
Analysis, GAP Analysis เป็นต้น และนำปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องมาร่วมวิเคราะห์ 
เพื่อให้ได้ข้อมูลสำหรับการกำหนดทิศทางและจัดทำยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการมี
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก แล้วนำข้อมูลจากการระดม
สมองที่หลากหลายมารวบรวมสรุปผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์ปัญหาสถานะ
สุขภาพของประชาชน ปัญหาของระบบสุขภาพและอื่น ๆ มาจัดเป็นหมวดหมู่ 
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 ขัน้ตอนที ่2 การกำหนดยทุธศาสตร์ 
 เมื่อวิเคราะห์สารสนเทศที่สำคัญ และนำมาสังเคราะห์แล้ว ขั้นต่อไป
เป็นการกำหนดจุดยืนของการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning) 
ว่ามีภารกิจใดที่มีผลกระทบต่อผู้รับบริการหลัก (ประชาชน) สภาพปัญหาและ
ความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ รวมถึงความเชื่อมโยงกับนโยบายและการพัฒนา
ประเทศ จากนั้นนำมากำหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการ
ดำเนินงาน กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์เพื่อการตัดสินใจในการทำงาน กำหนด
กลยทุธแ์ละแผนงานโครงการ ออกมาตรการตา่ง ๆ โดยวตัถปุระสงคเ์ชงิยทุธศาสตร์
ของ สป.สธ. มี 5 ข้อ ได้แก่ 1) ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องโดยการ
จัดการสุขภาพที่เหมาะสม 2) ประชาชนทุกคนในเขตเครือข่ายบริการได้รับบริการ
ที่มคีณุภาพมาตรฐานและเขา้ถงึเทคโนโลยทีีท่นัสมยัในเครอืขา่ยบรกิาร 3) ประชาชน
ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับการบำบัดรักษาฟื้นฟูอย่างถูกต้องเหมาะสม 
4) ประชาชนในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับบริการด้านการแพทย์และ
สาธารณสขุทีส่อดคลอ้งกบัสภาพปญัหาเฉพาะของพืน้ที ่ 5) ระบบบรกิารการแพทย์
และสาธารณสุขมีศักยภาพสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน นอกจากนี้ 
การวิเคราะห์สารสนเทศและทิศทางด้านสาธารณสุขนำไปสู่การวางนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ เพื่อให้คนไทยมีสุขภาพดีและตอบโจทย์ความท้าทายขององค์การ 
เช่น แผนพัฒนาระบบบริการโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญของประเทศ 
10 สาขา แผนพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิรองรับการเจริญเติบโตของชุมชุมและ
ผู้สูงอายุ การพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ ปัญหาสังคมผู้สูงอายุ สู่การเสนอ
นโยบาย Long Term Care โดยเน้นให้ท้องถิ่นเข้มแข็งสามารถดูแลคนในชุมชน
ได้อย่างยั่งยืน ดังภาพที่ 3 
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ภาพที่ 3 ระบบสารสนเทศด้านสุขภาพสู่การกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ 

เพื่อคนไทยมีสุขภาพด ี
























 







 


  

   



    











 








    


 ขัน้ตอนที ่3 การแปลงยทุธศาสตรไ์ปสูก่ารปฏบิตัิ 
 ด้า นขั้ น ตอนการแปลงยุ ท ธศาสตร์ ไ ปสู่ ก า รป ฏิบัติ (Strategy 
Implementation) โดยรูปแบบของแผนงาน/โครงการที่มีมาตรการทางการ
ปฏิบัติได้กำหนดเป็นแผนงานหลัก (Master Plan) และกิจกรรม/ผลผลิตการ
ดำเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ (Action plan) ซึ่งแผน
ปฏิบัติการที่กำหนดสามารถตอบโจทย์ความท้าทายในด้านต่าง ๆ ขององค์การ 
ดังภาพที่  4 และใช้แผนที่ยุทธศาสตร์  (Strateg ic map) เป็นเครื่องมือ
การถา่ยทอดแผนยทุธศาสตรส์ูก่ารปฏบิตัทิกุหนว่ยงานในสงักดั มกีารกำหนดหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานสนับสนุน รวมทั้งการสื่อสารถ่ายทอด สร้าง
ความเข้าใจกับบุคลากรทุกระดับ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละระดับผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ มีการสร้างกลไกระบบ
สุขภาพระดับอำเภอ (DHS : District Health System) เพื่อขับเคลื่อน
การดำเนนิงานในเขตสขุภาพทีเ่ชือ่มโยงระบบบรกิารระดบัปฐมภมูิกับชุมชนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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ภาพที่ 4 แผนปฏิบัติการที่ตอบสนองความท้าทายขององค์การ 
 

 ขัน้ตอนที ่4 การกำกบั ตดิตาม ประเมนิผล 
 ด้านการกำกับติดตามประเมินผล สป.สธ. ได้วางระบบการติดตามและ
ประเมินผลการดำเนินงานของแผนปฏิบัติการและตัวชี้วัดผ่านระบบต่าง ๆ เช่น 
ระบบข้อมูลสารสนเทศ (HDC : Health Data Center)  ระบบติดตามโครงการ 
ระบบติดตามงบลงทุน ระบบ บสต. (ยาเสพติด) เป็นต้น ดังภาพที่ 5 นอกจากนี้ 
ยังมีกลไกการกำกับติดตามผลลัพธ์การดำเนินงานโดยผู้บริหารระดับสูงติดตาม
ประเมินผลยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดสำคัญของกระทรวงและเขตสุขภาพ/จังหวัด 
และผู้ตรวจราชการกระทรวงกำกับติดตามร่วมกับทีมวิชาการโดยการลงพื้นที่ตาม
แผนการตรวจราชการทุก 3 เดือน และให้ Project Manager ที่รับผิดชอบตัวชี้วัด
ติดตามรายงานผล ดังภาพที่  6 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์เป็นหน่วยงาน
ดูแลระบบ HDC ในการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายและตัวชี้วัด
สำคัญที่รายงานข้อมูลตรงจากพื้นที่เป็นราย ไตรมาส แบบ Real Time และ
สามารถเทียบเคียงผลการดำเนินงานแบบรายเขตสุขภาพ 
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 สำหรับกลไกการบริหารจัดการและติดตามตรวจสอบการดำเนินงาน
ของ สป.สธ.ใช้รูปแบบของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่มีทุกภาคส่วนในพื้นที่ 
อาทิ คณะกรรมการบริหารจัดการการบูรณาการยุทธศาสตร์และงบประมาณด้าน
สุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข มีปลัดกระทรวงสาธารณสุข รองปลัดกระทรวง
สาธารณสุข อธิบดีทุกกรม ผู้ตรวจราชการกระทรวง ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้อำนวย
การสำนัก/กองเป็นองค์ประกอบ สำหรับเขตสุขภาพมีคณะกรรมการเขตสุขภาพ   
(Area Health Board) โดยปลัดกระทรวงสาธารณสุขแต่งตั้งให้ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงเป็นผู้นำสูงสุดของเขตสุขภาพ มีการมอบอำนาจให้ทำหน้าที่เป็นผู้บริหาร
จัดการแทนผู้บริหารส่วนกลาง นอกจากนี้ ยังมีทีมงาน 5 ทหารเสือ ในระดับ
จังหวัด ประกอบด้วย 1) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (นพ.สสจ.) 2) ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลศูนย์ (ผอ.รพศ.) และผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป (ผอ.รพท.) 
3) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน (ผอ.รพช.) 4) สาธารณสุขอำเภอ (สสอ.) 
5) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตำบล (ผอ.รพ.สต.) เปน็ทมีงาน (Team 
Work) ที่มีเครือข่ายเชื่อมโยงกันเพื่อทำหน้าที่ กำหนดนโยบาย วางแผน ออกแบบ
ระบบงาน แนวทางมาตรการ และขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ รวมถึงกำกับติดตาม
และประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อพัฒนาสู่เป้าหมายที่กำหนด 
 

ภาพที่ 5 ระบบการติดตามการดำเนินงาน 
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ภาพที่ 6 กลไกการตรวจราชการ 



















   




















  







  










 



















  












 กล่าวได้ว่า ความโดดเด่นสู่การปฏิบัติงานมีองค์ประกอบสำคัญจากการ
บริหารงานส่วนกลาง เขตสุขภาพส่วนภูมิภาคและการเชื่อมต่อกับท้องถิ่นที่มี
ประสิทธิภาพ ในขณะที่มีบุคลากร 360,000 กว่าคน 65 สายงาน และมี 
Function Agenda, Area based ทำให้เกิดการประสานการทำงานและการมี
ส่วนร่วมในการวางแผน การปฏิบัติ และติดตามงานได้ครบทุกส่วนงานตามแผน 
เช่น อปท.ช่วยสนับสนุน รพ.สต. และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน   
(อสม.) ช่วยเหลือประชาชนในการป้องกันโรคและดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนมีการปรับกลยุทธ์ในการทำแผน มีการใช้เทคนิคการมีส่วนร่วมและสร้าง
ความเข้าใจในกระบวนการดำเนินงานให้ทุกคนรับรู้ เพื่อปรับปรุงกระบวนการ 
มีการกำกับติดตามผลตามระบบที่หลากหลายวิธี ครอบคลุมทั้งส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะการตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีการถ่าย
ภารกิจปลัดกระทรวงสาธารณสุขให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงทำหน้าที่แทนใน
แต่ละเขตสุขภาพเพื่อความคล่องตัวผ่านการถ่ายทอดกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ 
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นวัตกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรด้านสุขภาพ

“เขตบริการสุขภาพ12เขต” 
 จากโอกาสเชิงยุทธศาสตร์ของนโยบายรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการ
วางรากฐานพฒันาและเสรมิความเข้มแข็งให้กับการบรกิารดา้นสาธารณสุข รวมทั้ง
สุขภาพของประชาชนโดยเน้นความทั่วถึง ความมีคุณภาพ และลดความเหลื่อมล้ำ 
การเข้าถึงบริการทางการแพทย์ ประกอบกับการวิเคราะห์และกำหนดยุทธศาสตร์
ขององค์การ สป.สธ. จึงได้จัดทำยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
สร้างกลไกการจัดการสุขภาพในทุกระดับทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค กระจาย
บุคลากรและทรัพยากรสาธารณสุขให้ เหมาะสม การใช้ทรัพยากรและบุคลากร
ทางการแพทยร์ว่มกนัสนบัสนนุความรว่มมอืระหวา่งรฐัและเอกชน เพือ่เพิม่ประโยชน์
และประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ จึงได้เกิดแนวคิดแผนพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ (Service Plan) ที่เน้นการป้องกันโรคมากกว่ารอให้ป่วยแล้วจึงมารักษา 
และสร้างกลไกการจัดการสุขภาพในระดับเขตแทนการกระจุกตัวอยู่ที่ส่วนกลาง 
 จากการวิเคราะห์โอกาสเชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญ สป.สธ. มีหน่วยงาน
ต้ังอยู่ในส่วนภูมิภาคกระจายครอบคลุมทุกจังหวัด/อำเภอ/ตำบล มีเครือข่ายด้าน
สุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชนในระดับพื้นที่ ผลักดันให้เกิดนวัตกรรม “เขตสุขภาพ” 
เป็นรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีขนาดเหมาะสม (Economy Scale) 
แบ่งเป็น 12 เขต แต่ละเขตประกอบด้วย 4-8 จังหวัด ประชากร 4-6 ล้านคน 
มีภารกิจในการกำกับดูแลระบบสุขภาพภายในเขต (Regulator) จัดบริการสุขภาพ
ทุกระดับ (Provider) ตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ และตติยภูมิขั้นสูง 
พัฒนาการจัดบริการร่วมใน 10 สาขาหลัก ของ Service Plan บริหารจัดการ
ทรัพยากรด้านสขุภาพ เชน่ การวเิคราะหอ์ตัรากำลงัจดัทำแผนบคุลากร การกระจาย
บุคลากร แผนการเงินการคลัง แผนการจัดซื้อยาและวัสดุร่วม ตลอดจนการจัดสรร
และการใช้ทรัพยากรร่วมกันในระดับเขตสุขภาพ เป็นรูปแบบการกระจายอำนาจ
จากราชการส่วนกลางไปยังราชการส่วนภูมิภาค ซึ่งทำให้เขตสุขภาพมีอำนาจการ
ตัดสินใจและบริหารจัดการภายในเขตได้อย่างคล่องตัว  
 นอกจากนี้ ความท้าทายและได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ของ สป.สธ. คือ 
ลักษณะเฉพาะของ สป.สธ. ซึง่มฐีานะเปน็กรมในสงักดักระทรวงสาธารณสุข มีหน่วย
งานในสังกัดทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มีภารกิจด้านบริหารจัดการระบบสุขภาพ
และการจัดระบบบริการสุขภาพในทุกระดับ จุดแข็ง คือ มีหน่วยงานบริหาร (สสจ.) 
และหน่วยบริการ (รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.) กระจายอยู่ในพื้นที่ครอบคลุมทั้ง 
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76 จังหวัด โดยหน่วยบริการให้บริการสุขภาพตลอด 24 ชม. ภายใต้กฎระเบียบ 
ข้อบังคับและกฎหมาย สป.สธ เปน็ผูใ้หบ้รกิารหลกัดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข
ของประเทศแก่ประชาชน จดัรปูแบบการบริหารจัดการและการบรกิารในพื้นที่เป็น 
“เขตสุขภาพ 12 เขต” เพื่อดำเนินงานให้บรรลุเป้าประสงค์ที่กำหนดภายใต้ภารกิจ
และแนวทางการดำเนินงานขององค์การ สป.สธ.ได้ปรับยุทธศาสตร์ให้มียุทธศาสตร์
เน้นหนัก (Strategic Focus) เพื่อเป็นเป้าหมายร่วมกันในการดำเนินงานให้บรรลุ
เป้าประสงค์ที่กำหนด นอกเหนือจากนี้ เขตสุขภาพ/จังหวัดต้องจัดทำยุทธศาสตร์ใน
การแก้ไขปัญหาเฉพาะพื้นที่ด้วยในกรณีที่มีปัญหาเฉพาะพื้นที่ที่สำคัญและไม่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ภาพรวม 
 อย่างไรก็ตาม นวัตกรรมเขตบริการสุขภาพเกิดขึ้นภายใต้การจัดทำ 
Service plan มาตรฐานบริการครอบคลุมบริการทุกโรค ตั้งแต่หน่วยบริการระดับ
ปฐมภมูถิงึศนูยค์วามเชีย่วชาญระดบัสงู (Excellence center) เปดิโอกาสให้ท้องถิ่น
และชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ เป็นการปรับระบบบริการและ
ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาสุขภาพ “สร้างนำซ่อม” ทำให้ในระดับพื้นที่มี
ความเข้มแข็งอันส่งผลให้เกิด “สุขภาวะ”ทั้งในระดับรายบุคคล-ครอบครัว-ชุมชน 
อย่างยั่งยืน ดังภาพที่ 7 

ภาพที่ 7 ผลผลิตและการบริการ 
 

 สป.สธ. มีการปรบัปรงุผลการดำเนนิงานโดยการนำนวตักรรมมาใช้แก้ปัญหา
ในระบบสุขภาพของประเทศเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ด้านสุขภาพอย่างเป็นรูปธรรม เช่น 
Service Plan กับ Regional Health เป็นการบริหารจัดการอีกรูปแบบหนึ่งที่
พัฒนาศักยภาพการให้บริการของหน่วยบริการในพื้นที่ โดยกำหนดเกณฑ์ค่า CMI 
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(Case Mix Index) ของ รพช. ไม่น้อยกว่า 0.6 และ รพศ. ไม่น้อยกว่า 1.60 จาก
การวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า รพช. มีค่า CMI เท่ากับ 0.55 และ รพศ. มีค่า CMI 
เท่ากับ 1.68 ซึ่งนำมาสู่การแก้ปัญหาความแออัด โดยส่งต่อผู้ป่วยโรคเรื้อรังจาก 
รพศ. ไปรับการรักษาต่อที่ รพช. เป็นการเพิ่ม CMI ใน รพช. เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า
การใช้ทรัพยากรทุกระดับของหน่วยบริการ ลดค่าใช้จ่ายผู้ป่วย/ญาติในการไปรับ
บริการนอกพื้นที่ รวมถึงช่วยเพิ่มมูลค่าการจัดซื้อร่วมยาและเวชภัณฑ์ของหน่วยงาน 
จากร้อยละ 16.37 เป็น 18.97 ในปี 2557 สำหรับนวัตกรรมบริการช่องทางด่วน
ผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน STEMI-Fast Track เพื่อดูแลรักษาผู้ป่วย
โรคดังกล่าว พบว่า อัตราตายผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันลดลงจาก
ร้อยละ 17 เป็นร้อยละ 11.94 ในปี 2557 ลดระยะเวลารอผ่าตัดหัวใจใน
โรงพยาบาลจากเดิมนานกว่า 6 เดือน เป็น 2-4 เดือน อีกทั้งนวัตกรรมการคัดกรอง
ผู้ป่วยมะเรง็ปากมดลกูดว้ยวธิ ีPap Smear ไดม้ากกวา่รอ้ยละ 80 และมะเร็งเต้านม
ด้วยวิธี Breast self Examination ได้มากกว่าร้อยละ 90 ในระยะเริ่มแรกของ
กลุ่มเป้าหมาย ช่วยลดระยะเวลาการรอรักษานานจนเกิดการเปลี่ยนแปลงระยะโรค 
ทำใหผู้ป้ว่ยไดร้บัยาเคมบีำบดั ฉายรงัสเีรว็ขึน้ภายใน 6 สปัดาห ์นอกจากนี ้ได้พัฒนา 
“ทีมหมอครอบครัว (Family Care Team)” เป็นศูนย์กลางเชื่อมประสาน
กับสหวิชาชีพ อสม. อปท. และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการดูแลประชาชนทุก
ครัวเรือน ที่สร้างความเชื่อมั่นว่า “ประชาชนอุ่นใจ มีญาติทั่วไทยเป็นทีมหมอ
ครอบครัว” สป.สธ. ยังส่งเสริมให้ค้นหาหน่วยงานที่เป็น Best Practice ซึ่งเป็นที่
ประจักษ์ในระดับนานาชาติมีหน่วยงานในสังกัดได้รับรางวัล United Nations 
Public Service Award จำนวน 3 ผลงาน (2551 -2557) และรางวลับรกิารภาครัฐ
แห่งชาติ จำนวน 23 ผลงาน ตลอด 3 ปีมาอย่างต่อเนื่อง และได้จัดทำเป็นฐาน
ข้อมูล Best Practice และ Excellent Center ในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง โดยทีม
วิชาการจะรวบรวมและบูรณาการนวัตกรรมสู่การพัฒนาระบบบริการสุขภาพและ
ปรับปรุงกระบวนการ นวัตกรรมสำคัญได้ถูกนำไปขยายผลทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการ
บริหาร ได้แก่ การบริหารจัดการในรูปแบบเขตสุขภาพ เพื่อความคล่องตัวในการ
บริหารงาน มีการกระจายความรับผิดชอบให้ผู้บริหารระดับเขต ด้านบริการ และ
ด้านวชิาการ ที่มุ่งเน้นงานวิจัยเพื่อลดอัตราการกลับมารักษาซ้ำ ลดระยะเวลา
นอนโรงพยาบาล ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล เป็นต้น 
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การสร้างบรรยากาศสนับสนุนนวัตกรรม 
 การสร้างบรรยากาศเพือ่สนบัสนนุการสรา้งนวตักรรม สป.สธ. นำหลักการ 
Plan – Do – Check - Act มาใช้เป็นเครื่องมือปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง 
และบูณาการกบัการพฒันาระบบคณุภาพตา่ง ๆ เชน่ การพฒันาคณุภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA) การ
รับรองคุณภาพสถานพยาบาล  (Hospital accreditation :HA) ระบบมาตรฐาน
การรับรองสถานพยาบาลของสหรัฐอเมริกา (Joint Commission International : 
JCI)  มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ (Primary Care Award : PCA) 
และให้ความสำคัญกบัการแลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์จากงานประจำ
สู่การวิจัย (R2R) รวมทั้งนำเทคนิค World Café มาใช้เพื่อสร้างบรรยากาศให้เกิด
การเรียนรู้และต่อยอดสู่นวัตกรรม ซึ่ง สป.สธ. มีแนวทางในการจัดการนวัตกรรม
ดังภาพที่ 8 

ภาพที่ 8 วงจรการจัดการนวัตกรรมของ สป.สธ. 
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 ในการสร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศการทำงานสนับสนุนให้เกิด
การมีส่วนร่วมจากบคุลากรในองคก์าร ทำใหบ้คุลากรทุกระดับที่อยู่ในแต่ละหน่วยงาน
ในสังกัด สป.สธ. มีความพึงพอใจและมีทักษะหลากหลายมากขึ้น สนับสนุนให้มี 
นวัตกรรมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของการดำเนินงาน มีการนำเทคโนโลยีที่ทัน
สมยัและเทคนคิการวเิคราะหป์จัจยัภายนอกและภายในมาใชใ้นการจดัทำยุทธศาสตร์
ดา้นสขุภาพ รวมทัง้สง่เสรมิใหเ้กดิการพฒันาและแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหวา่งหน่วยงาน 
โดยมุ่งความสำคัญไปที่ผลผลิตและผลลัพธ์ เช่น ผลลัพธ์ของการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ คือ บุคลากรมีความรู้และเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน สามารถนำความรู้ไป
ปรับปรุงผลการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น ต่อยอดเป็นนวัตกรรมที่นำไปสู่การจัดทำ
ยุทธศาสตร์ขององค์การ ผู้บริหารมีความเชื่อมั่นว่าสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี
เป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการทำงานให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การและบรรลุเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จ 
 1) ผู้บริหารระดับสูง มีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทาง เป้าหมาย 
ยุทธศาสตรข์ององคก์ารที่ชัดเจนและเปน็รปูธรรม โดยยดึประชาชนเปน็เปา้หมายหลัก 
ให้ความสำคัญกับคุณภาพมาตรฐานการบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข 
การเข้าถึงของผู้รับบริการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร และกระตุ้นให้บุคลากร
ภายในองค์การทุกคนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ด้าน
สุขภาพ เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ จนทำให้องค์การประสบ
ความสำเร็จตามที่คาดหวัง   
 2) กระบวนการจัดทำยุทธศาสตร์จากการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทั้งภายในและภายนอก ตั้งแต่การกำหนดยุทธศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้
รูปแบบการระดมสมองด้วยเทคนิค World Café เป็นการสร้างบรรยากาศ สบาย ๆ 
ในห้องประชุมให้มีลักษณะ เหมือนร้านกาแฟ เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามามี
ส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำยุทธศาสตร์ที่เป็นระบบ 
 3) บุคลากรในองค์การมีความรู้ และเชี่ยวชาญเฉพาะทางในสายวิชาชีพ 
โดยวางแผนยุทธศาสตร์ด้านกำลังคนของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556 – 2559 
และแผนพฒันาบคุลากรทีส่อดคลอ้งกบั Service Plan ตามบรบิทเขตสขุภาพ 12 เขต 
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และจัดทำแผนปฏบิตักิารรองรบัอยา่งชดัเจน เพือ่พฒันาศกัยภาพ และขดีสมรรถนะ
ของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนองค์การ 
 4) มีเครือข่ายอาสาสมัครในการปฏิบัติงานระดับพื้นที่ที่เข้มแข็ง และ
สามารถบูรณาการการทำงานของเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ทีม
หมอครอบครัว (Family Care Team) 
 5) มีระบบ HDC ในการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายและ
ตัวชี้วัดที่สำคัญทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และระบบการกำกับดูแลที่ดีผ่านการ
ตรวจราชการของผูต้รวจราชการของกระทรวงสาธารณสขุในแตล่ะเขตพืน้ทีท่ีร่บัผิดชอบ
ทั้ง 12 เขต  
 6) การบูรณาการ Service Plan กับเขตสุขภาพ ด้วยกลไก DHS เพื่อ
พัฒนาระบบบริการสุขภาพตั้งแต่ระดับ Primary Care สู่ Excellent Center เช่น 
Self Care, Caregiver, Home visit, Home Health Care & Home ward, 
ศูนย์ความเชี่ยวชาญระดับสูงเฉพาะด้าน ทารก มะเร็ง อุบัติเหตุ และหัวใจ 
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สำนักงานบริหาร
หนี้สาธารณะ

 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะมีความสามารถในการวิเคราะห์

และคาดการณส์ถานการณน์ำไปสูก่ารบรหิารจดัการความเสีย่งหนีส้าธารณะ

ของประเทศไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ มกีารกำหนดวตัถปุระสงคเ์ชงิยทุธศาสตร์ที่

ชัดเจน สอดคลอ้งกบัวสิยัทศัน ์ “เปน็มอือาชพีในการบรหิารหนีส้าธารณะ 

เพื่อการพฒันาประเทศ อยา่งยัง่ยนื” โดยกำหนดเปา้หมายในการดำเนินการ

ที่สำคัญ และตอบสนองความทา้ทายขององคก์ารในดา้นตา่ง ๆ และมีการ

คาดการณ์ผลลัพธ์การดำเนินการ และเปรียบเทียบกับสำนักบริหาร

หนี้สาธารณะของประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน รวมทั้งมีโมเดลการบริหาร

จัดการความเสี่ยงแบบทันการณ์ เชื่อมต่อกับระบบ Warning system 

และจัดทำระบบสารสนเทศ Business Intelligence รายวันและ

รายสัปดาห์ ทำให้ผู้บริหารมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจและนำไปใช้ใน

การวางแผนดา้นการจดัการหนีส้าธารณะของประเทศ สง่ผลใหก้ารบริหาร

หนี้ของประเทศเปน็ไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ และนำมาสูก่ารพฒันานวัตกร

รมด้านการบริหารหนี้ เช่น การดำเนินธุรกรรมแลกเปลี่ยนพันธบัตร 

(Bond Switching) ครั้งแรกของประเทศไทย  

 

หมวด2ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์

และการสื่อสารเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ
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 สาํนกังานบรหิารหนีส้าธารณะ (สบน.) เปน็หนว่ยงานในสงักดักระทรวงการคลงั 
มหีนา้ที่หลักในการบริหารจัดการหนี้สาธารณะของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันมียอดหนี้
สาธารณะคงคา้งสงูถงึ 5.6 ลา้นลา้นบาท (ขอ้มลู ณ มกราคม 2558) ดำเนนิงานภายใต้
วสิยัทัศน์ “เป็นมืออาชีพในการบริหารหนี้สาธารณะ เพื่อการพัฒนาประเทศ
อย่างยั่งยืน” มีพันธกิจหลักในการบริหารหนี้สาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยการ 
บริหารหนี้สาธารณะ โดยการวางแผน กํากับ และดําเนินการก่อหนี้ ค้ำประกันและ
ปรับโครงสรา้งหนีข้องรฐับาล หนว่ยงานในกาํกบัดแูลของรฐั องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
และรัฐวิสาหกิจ ซึ่งรวมทั้งการชําระหนี้ของรัฐบาล และการติดตามและประเมนิ
ผลการดําเนินงาน เพื่อให้การบริหารหนี้สาธารณะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
เสรมิสรา้งความยั่งยืนทางการคลังและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ สบน. 
เปน็หนว่ยงานขนาดเลก็ ปฏบิตังิานในสว่นกลางภายใตก้รอบอตัรากาํลงั 273 คน ซึง่ 
ประกอบดว้ย ขา้ราชการ 174 คน พนกังานราชการ 8 คน และลกูจา้งชัว่คราว 91 คน 
 ดงันัน้ ความทา้ทายทีส่ำคญัในฐานะหนว่ยงานหลกัทีต่อ้งทาํหนา้ทีว่างแผน
การลงทนุและแผนการระดมทนุ รวมทัง้จดัหาเงนิกูเ้พือ่ใชใ้นโครงการลงทนุตา่ง ๆ เปน็
ดงันี้ 
 ความทา้ทายด้านพันธกิจ ได้แก่ 1) บริหารจัดการหนี้สาธารณะให้อยู่ใน
กรอบวนิยัทางการคลงั 2) การพฒันาตลาดตราสารหนีใ้หม้คีวามเขม้แขง็ พฒันาเครือ่ง
มอืในการระดมทนุใหม ่ๆ และ 3) การวางแผนการระดมทนุ และแผนการลงทนุสำหรบั
โครงการลงทนุในโครงสรา้งพืน้ฐาน 
 ความทา้ทายดา้นปฏบิตักิาร ไดแ้ก ่ 1) การพฒันาระบบบรหิารความเสีย่ง
ดา้นหนีส้าธารณะให้มีประสิทธิภาพ 2) พัฒนาระบบฐานข้อมลูหนีส้าธารณะเพือ่ให้
ขอ้มลูหนีส้าธารณะมคีวามถกูตอ้ง 3) สง่เสรมิบทบาทใหค้ำปรกึษา แนะนำ รวมทัง้การ
ถา่ยทอดองคค์วามรูด้า้นการบรหิารจดัการหนีส้าธารณะ และ 4) การเผยแพรค่วามรู้
ความเขา้ใจทีถ่กูตอ้งในเรือ่งหนีส้าธารณะใหแ้กส่าธารณชน รวมทัง้สง่เสรมิภาพลกัษณ์
ขององคก์ร  
 ความทา้ทายดา้นทรพัยากรบคุคล ไดแ้ก ่1) การสรา้งระบบและแรงจงูใจใน
การรกัษาคนเกง่ คนดใีหอ้ยูก่บัองคก์ร 2) พฒันาบคุลากรใหม้คีวามรู ้ความสามารถ และ
สมรรถนะทีเ่หมาะสมกบังานตามภารกจิ และ 3) สง่เสรมิการแลกเปลีย่นเรยีนรูข้อง
บคุลากรภายในองคก์ารและกบัหนว่ยงานภายนอก  
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 ความทา้ทายดา้นความรบัผดิชอบตอ่สงัคม ไดแ้ก ่ การดำเนนิการกอ่หนี้
และบรหิารหนีใ้หอ้ยูภ่ายใตก้รอบความยัง่ยนืทางการคลงั  
 

การกำหนดยุทธศาสตร ์
 กระบวนการจดัทำยทุธศาสตร์ 
 ภายใตย้ทุธศาสตรก์ารพฒันาประเทศทีต่อ้งการเรง่รดัการลงทนุเพือ่พฒันา
โครงสรา้งพืน้ฐานในดา้นตา่ง ๆ ในการเพิม่ศกัยภาพในการแขง่ขนัของประเทศ ประกอบ
กบัความทา้ทายตา่ง ๆ ทีเ่ผชญิอยู ่ เพือ่ใหส้ามารถดำเนนิการบรรลตุามวสิยัทศัน ์ และ
เปา้หมายขององคก์าร สบน. ไดจ้ดัทำยทุธศาสตรท์ีช่ดัเจน และเปน็ระบบโดยเริ่มจาก
การนำนโยบายรฐับาลและแผนทีเ่กีย่วขอ้งทกุระดบั ขอ้มลูจากการรบัฟงัความคิดเห็น
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลผลิต/บริการท่ีสง่มอบ รวมทัง้การเปลีย่นแปลงเชงิมหภาค
ซึง่เปน็ตวับง่ชีค้วามเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้กบัภารกจิหลกัขององคก์ารมาเปน็องคป์ระกอบ
การวเิคราะหแ์ละจดัทำยทุธศาสตร ์และแผนปฏบิตัริาชการ 4 ปี และในแต่ละปีจะมี
การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
รวมทัง้มกีารตดิตามความกา้วหนา้การดำเนนิการตามตวัชีว้ดัอยา่งชดัเจน และเชือ่มโยง
โครงการแผนงาน/โครงการตา่ง ๆ กบัระบบบรหิารความเสีย่งโดยเฉพาะโครงการทีไ่ดร้บั
จดัสรรงบประมาณสูง หรือมีผลกระทบสูงในแต่ละปี และมกีารถ่ายทอดยทุธศาสตร์
จากระดบักระทรวง สูร่ะดบัองค์การ ระดบัสำนกั/ศนูย/์กลุม่ และระดบับคุคล รวมทัง้
มีการตดิตามและประเมนิผลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบตามระยะเวลาที่กำหนด 
เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงการดำเนินงานต่อไป โดยมกีระบวนการจัดทำ
ยทุธศาสตร ์ดงัภาพที ่1 
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   ภาพที่ 1 กระบวนการจัดทำยุทธศาสตร์สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 

ยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงและเป้าหมายที่ชัดเจน 
 ยทุธศาสตร์ สบน. ที่กำหนดมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตรข์องประเทศ 
ยทุธศาสตรท์ี ่ 1 หลดุพน้จากประเทศรายไดป้านกลาง ประเดน็ที ่ 4 โครงสร้างพื้นฐาน 
ข้อ 4.1 การพัฒนาระบบ โลจิสติกส์และโครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมโยงกบัยทุธศาสตร์
กระทรวงการคลัง ซึ่งมีเป้าหมายสำคัญ 3 ประการ ได้แก่ 1) การลดความเหลื่อมล้ำ
ทางเศรษฐกจิและสังคม 2) การสนับสนุนศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถทาง 
การแขง่ขนั และ 3) การรกัษาความยัง่ยนืทางการคลงั โดยยทุธศาสตร ์สบน. ทีก่ำหนด 
ประกอบดว้ย 3 ยทุธศาสตรไ์ดแ้ก ่ยทุธศาสตรท์ี ่1 การบรหิารจดัการหนีส้าธารณะใน
เชงิรกุ ยทุธศาสตรท์ี ่ 2 พฒันาตลาดตราสารหนีใ้หเ้ปน็เสาหลักทางการเงิน เพื่อเสริม
สร้างความแข็งแกร่งของระบบการเงนิ และยทุธศาสตรท์ี ่3 พฒันาองคก์ารใหเ้ขม้แขง็
และมปีระสทิธภิาพ ดงัภาพที ่2 และภาพที ่3 
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ภาพที่ 2 แนวทางในการกำหนดเป้าหมายขององค์การ 

ภาพที่ 3 ความเชื่องโยงยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง สู่ยุทธ์ศาสตร์ของ
สำนักบริหารหนี้สาธารณะ 
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 ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์มีการกำหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
ซึ่งเป็นเป้าหมายความสำเร็จและเป้าประสงค์การดำเนินการที่ชัดเจนที่ตอบสนอง
ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ทั้งทางด้านพันธกิจ ด้านปฏิบัติการ และดา้นทรพัยากร
บคุคล ซึง่กำหนดใหก้ารบรหิารจดัการหนีส้าธารณะตอ้งอยูภ่ายใตก้รอบวนัิยทางการคลงั 
โดยการจดัหาเงนิกูใ้หต้รงตามความจำเปน็ของหนว่ยงานเจา้ของโครงการ ภายใตต้น้ทนุ
ทีเ่หมาะสมและกรอบความเสีย่งทีย่อมรบัได ้ รวมทัง้การบรหิารงบชำระหนีท้ีเ่หลอืจา่ย
เพือ่ลดภาระหนีอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพพฒันาตลาดตราสารหนีใ้ห้มคีวามเขม้แขง็ รวมทัง้
พฒันานวตักรรม ผลติภณัฑแ์ละเครือ่งมอืในการระดมทนุใหม ่ ๆ เพือ่ตอบสนองความ
ตอ้งการของนกัลงทนุ รวมทัง้ขยายฐานลกูคา้ใหม ่ และการวางแผนการระดมทนุ และ
แผนการลงทนุสำหรับโครงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในอนาคต โดย
พฒันารปูแบบการระดมทนุทีเ่หมาะสม เพือ่เปน็กลไกชว่ยใหก้ารดำเนนิโครงการเปน็ไป
อยา่งมปีระสทิธภิาพ และเรง่รดัการเบกิจา่ยเงนิกูใ้หเ้ปน็ไปตามแผนรวมทัง้การตดิตาม
และประเมนิผลการดำเนนิโครงการลงทนุภาครฐั ซึง่จะเหน็ไดว้า่ไดค้ำนงึถงึโอกาสในการ
สร้างนวัตกรรม รวมถึงความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทัง้
เชือ่มโยงกบัสมรรถนะหลกัของสว่นราชการ ดงัตารางที ่1 

ตารางที ่1 วตัถปุระสงคเ์ชงิยทุธศาสตรแ์ละเปา้ประสงค์ 
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ระบบสารสนเทศนำไปสู่การกำหนดยุทธศาสตร์ที่มี

คุณภาพ 
 ความสำเรจ็สำคัญที่ทำให้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ สามารถกำหนด
ยทุธศาสตรท์ีม่คีณุภาพเนื่องจากการมีระบบสารสนเทศที่นำไปสู่การคาดการณ์
ผลการดำเนนิการและการวางแผนทีม่ปีระสทิธภิาพ ดงัภาพที ่4 

ภาพที่ 4 ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการจัดทำยุทธศาสตร์ 
 

 • ระบบบริหารหนี้สาธารณะ (Government Fiscal Management 
Information System - Treasury Reserve: GFMIS-TR) ของ สบน. ใช้รวบรวม 
วิเคราะห์ฐานข้อมูลหนี้ (Debt Baseline Data) และรายงานหนี้สาธารณะของ
ประเทศที่เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ระบบ GFMIS-TR ใช้ในการกำหนดนโยบาย 
วางแผนการก่อหนี้ในภาพรวม บริหารการกู้ เงินและการชำระหนี้  (Debt 
Management) การบริหารเงินสดรับ-จ่ายของรัฐบาล (Cash Management) 
การพัฒนาตลาดตราสารหนี้ของประเทศ การบริหารความเสี่ยงด้านหนี้สาธารณะ
ของรัฐบาล การบริหารความเสี่ยงทางเครดิตของรัฐวิสาหกิจและสถาบันการเงิน



รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

ประจำปี พ.ศ. 2558
PMQA
2015

143

ภาครัฐที่ใช้เงินกู้ ระบบ GFMIS-TR ยังใช้ในการรวบรวม วิเคราะห์และพัฒนาแบบ
จำลองทางเศรษฐกิจ (Economic Model) จากฐานข้อมูลและข้อมูลเชิงสถิติด้าน
หนี้สาธารณะ เพือ่บรหิารจดัการหนี ้ ลดตน้ทนุและบรหิารความเสีย่งดา้นหนี้สาธารณะ
ให้มีประสิทธิภาพภายใต้กรอบความยั่งยืนทางการคลังของประเทศ และพร้อมรับ
กับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การเงินการคลังของโลก 
 ทั้งนี้ ข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญ (Baseline Data) ได้แก่ ข้อมูลหนี้สาธารณะ 
(Public Debt Data) จากระบบ GFMIS-TR เป็นข้อมูลหลักที่ใช้ในการดำเนินงาน
ตามยุทธศาสตรแ์ละภารกจิของ สบน. ทัง้ในดา้นการวางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์
และภารกิจงานการบรหิารหนีส้าธารณะ และเปน็ขอ้มลูหลกัทีส่ำนกั/ศนูย์/กลุ่ม ภายใน 
สบน. นำไปประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบ อีกทั้งเป็นข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ในการ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ (Executive Information System: EIS) 
การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) การพัฒนาแบบจำลองด้าน
หนี้สาธารณะในมิติต่าง ๆ เช่น ร้อยละของวงเงินในการบริหารหนี้สาธารณะของ
รัฐบาลที่นำมาคาดการณ์การจัดทำข้อมูลหนี้ที่ครบกำหนดชำระในแต่ละปี ข้อมูล
สารสนเทศร้อยละของวงเงินในการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อใช้เป็นอัตราดอกเบี้ย
อ้างอิงได้ตามวงเงินที่วางแผนไว้ที่นำมาคาดการณ์แผนการออกพันธบัตรรัฐบาลใน
แต่ละปี และตารางการออกพันธบัตรรัฐบาลในแต่ละไตรมาส เป็นต้น อีกทั้งข้อมูล
หนี้สาธารณะสามารถประยุกต์ใช้ในการจัดทำรายงานข้อมูลหนี้สาธารณะเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติงานในระดับต่างๆ และเผยแพร่ต่อสาธารณะ เช่น รายงานหนี้
คงค้างต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ณ ราคาประจำปี รายงานข้อมูลภาระหนี้
ต่องบประมาณ รายงานประมาณการหนี้สาธารณะในแต่ละปีงบประมาณและระยะ 
5 ปีข้างหน้า เป็นต้น ข้อมูลหนี้สาธารณะจึงเป็น Baseline Data ที่มีความสำคัญ
เป็นอยา่งยิง่ในการสนบัสนนุการดำเนนิงานตามยทุธศาสตรก์ารบรหิารหนี้สาธารณะ
ในเชิงรุก และพัฒนาตลาดตราสารหนี้ให้เป็นเสาหลักทางการเงิน เพื่อเสริมสร้าง
ความแข็งแกร่งของระบบการเงิน โดยมีตัวอย่างสารสนเทศที่นำมาใช้ในการกำหนด
ยุทธศาสตร์ ดังภาพที่ 5  
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ภาพที่ 5 ตัวอย่างสารสนเทศที่นำมากำหนดยุทธศาสตร์ 
 

 • ระบบการบริหารความเสี่ยง และแบบจำลองการบริหารความเสี่ยง 
(Risk Model) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินต้นทุนและความเสี่ยงของ 
Portfolio หนี้สาธารณะ ตลอดจนใช้พยากรณ์ระดับหนี้สาธารณะต่อ GDP ใน
อนาคตภายใต้สมมติฐานต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปได้ ซึ่งระบบดังกล่าวสามารถเรียกดู
ข้อมูลในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งหรือจะเป็นข้อมูลปัจจุบันก็ได้ โดยเมื่อนำข้อมูลมา
จัดทำรายงานความเสี่ยงหนี้สาธารณะรายเดือนรายไตรมาส หรือรายปีงบประมาณ
แล้วสามารถนำไปใช้ศึกษา วิเคราะห์ ความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และนำไปสู่การ
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วางแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นได้ล่วงหน้า เช่น การวางแผนการออก
พันธบัตร เพื่อลดความเสี่ยงจากการปรับโครงสร้างหนี้ วางแผนการดำเนินธุรกรรม
ปิดความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้และอตัราแลกเปลีย่น การกำหนดนโยบายการบริหาร
จัดการหนี้ของรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น ซึ่งข้อมูลที่ใช้ในระบบการบริหารความเสี่ยง และ
แบบจำลองการบริหารความเสี่ยง (Risk Model) นี้เป็นข้อมูลเดียวกันกับข้อมูลใน
ระบบฐานข้อมูลหนี้สาธารณะและข้อมูลในระบบ GFMIS-TR นอกจากการจัดทำ
รายงานความเสี่ยงหนี้สาธารณะรายเดือน รายไตรมาส หรือรายปีงบประมาณแล้ว 
ระบบยังสามารถจัดทำการพยากรณ์หนี้ภายใต้สมมติฐานต่าง ๆ ได้ด้วย ดังภาพที่ 6 
 

ภาพที่ 6 หน้าจอระบบบริหารความเสี่ยง 
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 นอกจากนี้ สบน. ยังมีโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ICT Infrastructure) ของ สบน. ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
(Hardware and Devices) ที่มีสมรรถนะการใช้งานสูง ทันสมัยและมีจำนวน
เพียงพอกับบุคลากรของ สบน. อีกทั้งยังมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์ (Data 
Center) ทีม่รีะบบบรหิารจดัการแบบรวมศนูย ์ (Centralization) ระบบโปรแกรม
สารสนเทศต่าง ๆ (Software and Application) ที่สนับสนุนและรองรับภารกิจ
งานของสำนัก/ศูนย์/กลุ่ม ของ สบน. ระบบเครือข่าย (Network System) ทั้งใน
รูปแบบของเครือข่ายภายในและเครือข่ายสาธารณะ (Intranet and internet) 
ที่มีความเสถียรและความเร็วสูง รวมถึงบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(People ware) ที่มีความรู้ ความเข้าใจและความเชี่ยวชาญในเรื่องของข้อมูลและ
ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศของ สบน. ที่สามารถช่วยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
พัฒนาองค์การให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 
 การสื่อสารยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัต ิ
 ในการถ่ายทอดทศิทางองคก์ารเปน็กระบวนการทีม่คีวามสำคญั ซึง่ผูบ้ริหาร
ใช้ระบบการประชมุคณะกรรมการบรหิารของ สบน. เปน็เครือ่งมอือยา่งเปน็ทางการ
ในการถ่ายทอดวิสัยทัศน์และนโยบายต่าง ๆ แก่บุคลากร เป็นประจำอย่างน้อย
เดือนละ 1 ครั้ง รวมทั้งสื่อสารผ่านระบบสารสนเทศ เพื่อให้บุคลากรเข้าใจและมี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้ไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกัน โดยได้เชื่อมโยงกับการ
บริหารยุทธศาสตร์ ทั้งนี้ กำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดใน
การประชมุผูบ้รหิารในรอบการตดิตาม 6 9 และ 12 เดอืน เพือ่ให้ผู้บริหารรับทราบ
ความก้าวหน้าการดำเนินงานของตัวชี้วัดที่สำคัญ และสามารถสั่งการ เร่งรัด 
หรือร่วมกันเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาเพื่ อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไป
ทบทวนและปรับปรุงผลการปฏิบัติงานต่อไป รวมทั้งมีการติดตามโครงการพิเศษ/
เร่งด่วน รวมทั้งตัวชี้วัดที่สำคัญอื่น ๆ ซึ่งอาจไม่ได้อยู่ในคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
เช่น หนี้สาธารณะคงค้างต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ณ ราคาประจำปี การ
ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง เป็นต้น 
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 นอกจากนี้ ผูบ้รหิารยงัสรา้งวฒันธรรมองคก์ารในการสือ่สารที่เปิดกว้างให้
บุคลากรระดับต่าง ๆ ได้ มีการแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ในการประชุม
ต่าง ๆ รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดี (Role Model) ในเรื่องแนวทางการปฏิบัติราชการ
ให้เป็นไปตามค่านิยมของ สบน. และการสร้างวัฒนธรรมในการแลกเปลีย่นเรียนรู้
ในองค์การ เช่น มสีว่นรว่มในกจิกรรมการจดัการความรู ้เปน็ผูรู้ ้(Guru) ที่ถ่ายทอด
และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฏิบัติงานกับเพื่อนร่วมงานที่อ่อนอาวุโสทั้งวัยวุฒิ
และคุณวุฒิภายใต้กิจกรรม KM Guru และ KM Kick Off Day และมีส่วนร่วมเป็น
วิทยากร และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
การพัฒนาบุคลากรในหลักสูตรต่าง ๆ อาทิ หลักสูตรบุคลากรบรรจุใหม่ เป็นต้น 
และจากวิสัยทัศน์ “เป็นมืออาชีพในการบรหิารหนีส้าธารณะ เพือ่การพฒันาประเทศ 
อย่างยั่งยืน” สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ จึงได้เชื่อมโยงและถ่ายทอดวิสัยทัศน์
กับการจัดทำแผนกลุยทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล โดยได้กำหนดให้มีหลักสูตร 
“นักบริหารหนี้สาธารณะมืออาชีพ” โดยวิทยากรมาจากผู้บริหาร และผู้เชี่ยวชาญ
ภายในสำนักงานบริหารหนี้หรืออดีตผู้บริหารของสำนกังานบรหิารหนีส้าธารณะ
และจากหนว่ยงานตา่ง ๆ ทีเ่ปน็พนัธมติร รว่มบรรยายเพือ่ใหค้วามรู้ และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ เพื่อให้บุคลากรเข้าใจภารกิจและทิศทางขององค์การ และผู้บริหาร
ยังส่งเสริมให้ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารระหว่างบุคลากรใน
องค์กร เช่น E-mail การกำหนด Line กลุ่มของผู้บริหาร และ Line กลุ่มของ
บุคลากร  สบน. เป็นต้น เนื่องจากสามารถสื่อสารข้อมูลได้ในวงกว้าง และทันท่วงที 
ซึ่งการมีระบบสื่อสารดังกล่าวสนับสนุนการดำเนินการตามแผนการบริหาร
ความต่อเนื่องให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
 การนำแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติทั่วทั้งส่วนราชการ 
 ในการนำแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติทั่วทั้งส่วนราชการ ดำเนินการ
โดยผู้บริหารกำหนดให้ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของ สบน. ทุกตัว
จะต้องมีเจ้าภาพรับผิดชอบ และกำหนดให้ถ่ายทอดลงสู่ตัวชีว้ดัระดบัหนว่ยงานและ
ระดบับคุคล เพื่อให้ทุกหน่วยงานจะต้องมีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
โดยมกีารแตง่ตัง้คณะกรรมการบรหิารสำนกังานบรหิารหนีส้าธารณะ ซึง่มผีูอ้ำนวยการ 
สบน. เปน็ประธาน และมผีูบ้รหิารระดบัสงูรว่มเปน็คณะกรรมการ เพือ่ทำหน้าที่ในการ
กำหนดทศิทางนโยบายขององคก์าร รวมทั้งกำหนดแนวทางการวางแผนยทุธศาสตร์
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ในระดับกรม และกำหนดเป้าประสงค์ รวมทั้งตัวชี้วัดท่ีจะเสนอในระดับกระทรวง
และระดับกรม ร่วมกับคณะทำงานพฒันาองคก์ารของ สบน. ซึง่จะทำหน้าที่ในการ
ถ่ายทอดยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และตัวชี้วัดระดับกรมลงสู่ระดับหน่วยงานภายใน 
โดยจะทำหน้าที่ในการพิจารณากรอบการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับ
หน่วยงานภายใน (สำนัก/ศูนย์/กลุ่ม) พิจารณาความเหมาะสมของตัวชี้วัดและ
พิจารณาการอุทธรณ์ตัวชี้วัด  
 นอกจากนี ้ ในการจดัทำคำรบัรองการปฏบิตัริาชการระดบัหนว่ยงานภายใน  
สบน. ได้จัดการเจรจาตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระหว่างผู้บริหารที่กำกับดูแลตาม
สายงานกับผู้บริหารของสำนัก/ศูนย์/กลุ่มเจ้าของตัวชี้วัดเช่นเดียวกับการจัดทำคำ
รับรองการปฏิบัติราชการระดับกรม เพื่อให้การกำหนดตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย
มีความเหมาะสม และท้าทายยิ่งขึ้น รวมทั้งเพื่อให้เกิดการสื่อสารเป้าประสงค์ของ
องค์การกับผูบ้รหิารในระดบัตา่ง ๆ ดว้ย ทัง้นี ้สำหรบัการถา่ยทอดเปา้หมายสูร่ะดบั
บคุคล จะมคีณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการ สบน. ทำหนา้ทีใ่นการพจิารณาความเหมาะสมของตวัชีว้ดัและคา่เปา้หมาย
ระดบับคุคล รวมทัง้พจิารณาเรือ่งอทุธรณ ์(ถา้ม)ี รวมทัง้พจิารณาการจดัสรรเงนิเดือน 
ซึ่งการดำเนินการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับกรมสู่ระดับหน่วยงานและ
ระดับบุคคล มกีารสือ่สารสรา้งความเขา้ใจทัว่ทัง้องคก์ร และบรูณาการเขา้กบัระบบ
บริหารงานอื่น ๆ เช่น นำเรื่องการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม
คำรับรองการปฏิบัติราชการ บรรจุหัวข้อหลักในการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
สบน. ซึ่งการสือ่สารดงักลา่วทำใหผู้บ้รหิารสามารถตดิตามความกา้วหนา้การดำเนินงาน 
และรับทราบปัญหาและอุปสรรคได้ทันท่วงที รวมทั้งบุคลากรมีความเข้าใจต่อ
สิ่งที่องค์การมุ่งเน้นมากขึ้น และทำให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติงานระหว่าง
หน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์การได้ดียิ่งขึ้น และทำให้องค์การสามารถใช้ประโยชน์
จากระบบประเมินผลที่พัฒนาขึ้นได้ นอกจากนี้ สบน. กำหนดให้มีการลงนามใน
คำรับรองการปฏิบัติราชการกับผู้รับผิดชอบตามสายงาน ซึ่งวิธีดังกล่าวนอกจาก
จะช่วยให้เกิดความเข้าใจในเป้าหมายที่ตรงกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ ใต้
บังคับบัญชาแล้ว ยังเป็นเครื่องมือในการกำกับติดตามประเมินผลการดำเนิน
งานได้อีกทางหนึ่งดว้ย นอกจากการติดตามผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ 
และการประชุมตามภารกิจแล้ว ดังภาพที่ 7 
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ภาพที่ 7 ระบบถ่ายทอดเป้าหมายระดับองค์การสู่ระดับหน่วยงานและระดับบุคคล 

การสนบัสนนุการสรา้งนวตักรรมและการบรหิารจัดการ

ความเสี่ยงแบบทันการณ ์
 สบน. ไดจํ้าแนกประเภทการแข่งขันออกเป็นการแข่งขันภายในประเทศ
และภายนอกประเทศ โดยได้มีการคํานึงถึงการกําหนดคูเ่ทยีบในประเด็นตา่ง ๆ 
ไดแ้ก ่ ตลาดตราสารหนี้ (Issuer) เปรียบเทียบกับธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาด
ตราสารหนี้ (ผลิตภัณฑ์) เปรียบเทียบกับประเทศในอาเซียน และการบริหารหนี้
สาธารณะ (Portfolio) เปรยีบเทยีบกบัสำนกับรหิารหนีส้าธารณะของประเทศตา่ง ๆ 
ในอาเซยีน ดงัภาพที ่ 8 เพือ่ใหท้ราบถงึแนวโนม้และสถานการณด์า้นหนีส้าธารณะของ
แตล่ะประเทศ ตลอดจนการใช้กรอบความยั่งยืนทางการคลังเป็นค่าเทียบเคียงและ
กรอบในการดำเนนิงาน และสำหรับการพัฒนาตลาดตราสารหนี้จะมีการเทยีบเคยีง
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กบัธนาคารแห่งประเทศไทยในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของระบบการเงนิของ
ประเทศ ซึง่การเปลี่ยนแปลงด้านการแข่งขันดังกล่าวเป็นโอกาสเพือ่พฒันาเครือ่งมอื
และนวตักรรมทางการเงนิ เพือ่ใชใ้นการบรหิารจดัการหนีส้าธารณะใหม้ปีระสทิธภิาพ
มากยิง่ขึน้ การคาดการณ์นำไปสู่โอกาสเชิงกลยุทธ์และสนับสนนุใหเ้กดิกระบวนการ
สรา้งนวตักรรมทางการเงนิ โดย สบน. มกีารปรบัปรงุกระบวนการและสรา้งนวตักรรม
อยา่งตอ่เนือ่ง รวมทัง้มกีารเสนอผลงานนวตักรรมของหน่วยงานเข้าประกวดรางวัล
นวตักรรมใหบ้รกิารของกระทรวงการคลงั (เพชร วายภุกัษ)์ เชน่ การกาํหนดกรอบ
การชาํระหนี ้การพฒันาตลาดตราสารหนี ้และระบบการตดิตามประเมนิผล โครงการ 
PITL เปน็ตน้ รวมทัง้สือ่สารผา่นระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ และผ่านระบบการนํา
องค์การในเรื่องที่เกี่ยวกับการปรับปรุงกระบวนงานและนวตักรรมการใหบ้รกิาร และ
ผลการวจิยัตา่ง ๆ เชน่ การพฒันาระบบ Risk Model การพฒันาผลติภณัฑท์างการ
เงนิตา่ง ๆ การเสนอกรอบการชาํระหนี ้ การทาํ Bond Switching และ Bond 
Consolidation เป็นต้น นอกจากนี้ มีการกําหนดโอกาสทางยุทธศาสตร์ผ่านการ 
วเิคราะห ์SWOT Analysis โดย เปน็การรวบรวม ขอ้มลูปจัจยันาํเขา้ตา่ง ๆ ทัง้ภายใน
และภายนอก รวมทัง้ความคดิเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนไดส้ว่นเสยีมาวเิคราะห ์
โดยปจัจบุนั รัฐบาลต้องการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดย

ภาพที่ 8 การใช้ข้อมูลเชิงเปรียบเพื่อนำมาสู่การสร้างนวัตกรรม และการวางแผนยุทธศาสตร์
ที่มีประสิทธิภาพ 
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เน้นการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนสง่ของประเทศ ซึง่สว่นใหญเ่งนิทนุ
ในการดาํเนนิการมาจากเงนิกู ้ ดงันัน้ โอกาสเชงิยทุธศาสตรท์ีส่าํคญัของ สบน. คอื 
โอกาสในการสรา้งนวตักรรม เครือ่งมอืทางการเงนิ และตราสารหนีใ้หม ่ ๆ เพือ่ให้
สามารถบรหิารจัดการหนี้ และการจัดหาเงินกู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
รวมทั้งจะเป็นการพัฒนาตลาดตราสารหนีใ้นประเทศอกีทางหนึง่ดว้ย 
 ด้านการสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการสร้างนวัตกรรมเกิดจากการ
รวบรวมขอ้มลู วิเคราะห์และเทียบเคียงข้อมูลเพื่อทราบแนวโน้มในการวางแผน
เชงิยทุธศาสตร์ ประกอบกับการวิเคราะห์เพื่อการบริหารจัดการความเสี่ยงซึ่งมกีาร
ดำเนินการควบคูก่บัการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ดงันี้ 
 • สามารถวเิคราะห์ความเสี่ยงด้วย Risk Model และมกีารพฒันาเปน็
นวตักรรม โดยไดก้ำหนดการดำเนนิธรุกรรมแลกเปลีย่นพนัธบตัร (Bond Switching) 
ครัง้แรกของประเทศไทย ซึง่เกดิจากการวเิคราะห ์ Risk Model และนวตักรรมไดร้บั
รางวลัจากประเทศฮอ่งกง ปจัจบุนั สบน. กำลงัดำเนนิการจดัทำนวตักรรมใหม ่ไดแ้ก ่
Bond consolidated เพือ่มุง่เนน้การตดิตามความเสีย่งระยะสัน้ หรือ Rollover 
Risk รวมทั้งมีนวัตกรรมในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ เช่น ระบบการ Tracking 
 • มกีารวางแผนทีเ่ชือ่มตอ่กบัระบบ Warning System และจดัทำระบบ
สารสนเทศ Business Intelligence รายวนัและรายสปัดาห ์ มสีารสนเทศทีส่ามารถ
นำไปเพือ่การตดัสนิใจ ทำใหผู้บ้รหิารมขีอ้มลูประกอบการตดัสนิใจในระบบ Internet 
ทำใหเ้กดิการพฒันาอยา่งทนัการณ ์ และฝา่ยนโยบายไดม้กีารจดัการระบบ IT และ 
Risk Model ในการรายงานการวเิคราะหต์น้ทนุและความเสีย่ง และรายงานความ
เสีย่งรายเดือน มีการจัดทำสรุปจากระบบเพื่อเวียนให้กลุ่มงาน/ กองงานทราบถงึ
ภาพรวมหนี้คงค้างของรัฐบาลและใช้เป็นข้อมูลที่จำเป็นในการวางแผนการออก
พนัธบตัร 
 • มกีารวางแผนการวิเคราะห์การจัดทำแผนด้วยการเชือ่มโยงระบบ IT 
Real Time เพือ่ใชใ้นการวางกรอบยทุธศาสตรท์ี ่ 3 พฒันาองคก์รใหเ้ขม้แขง็และมี
ประสทิธภิาพ และบรูณาการกบัแนวนโยบายรฐับาล Digital Economy ซึง่เปน็แผน
ระยะยาว 5 ป ีรว่มกบัการหารอืกบักระทรวงการคลงั เพือ่ใหก้ารดำเนนิการเปน็ไปใน
ทศิทางเดยีวกนั (แผนป ีพ.ศ. 2557-2561) 
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ปจัจยัหลกัแหง่ความสำเรจ็ 
 1) การจดัการกระบวนการและระบบงานทีม่ปีระสทิธภิาพซึง่มกีารวเิคราะห์
ขอ้มูลต่าง ๆ ที่สำคัญและมีการเปรียบเทียบกับสำนักบริหารหนี้สาธารณะของ
ประเทศตา่ง ๆ ในอาเซยีนนำมาใชใ้นการกำหนดยทุธศาสตรแ์ละขบัเคลือ่นกระบวนการ
ทกุขัน้ตอนอยา่งมรีะบบ มกีารใช้กลไกในการดำเนินการและปรับปรุงที่ชัดเจนและ
ตอ่เนือ่ง โดยใหค้วามสำคัญกับการคาดการณ์ผลการดำเนินการอย่างแม่นยำจาก
ผลการดำเนินการในอดีต (Baseline Data) และการพัฒนาระบบฐานขอ้มลู
หนีส้าธารณะ 
 2) กระบวนการกำหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์มีความชดัเจน โดยที่
องค์การมีการกำหนดเป้าหมายในการดำเนินการที่สำคัญ สามารถตอบสนอง
ความทา้ทายขององคก์ารในดา้นตา่ง ๆ  ตลอดจนมกีารคาดการณผ์ลลพัธก์ารดำเนนิการ
พร้อมตอบสนองสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงผ่านโมเดลระบบการบริหารจัดการ
ความเสีย่ง 
 3) ความร่วมมือและความมุ่งมั่นตั้งใจของบุคคลากรของ สบน. ในการ
ปฏิบัติงานซึ่งมีการปรับกระบวนงาน PMQA ในงานประจำอยา่งตอ่เนือ่ง  
 4) การกำหนดตัวชี้วัดสำคัญเพื่อใช้ในการติดตามการปฏิบัติงาน ซึง่
ประกอบดว้ยความสอดคล้องทางด้านยุทธศาสตร์ การตอบสนองภารกิจหลัก การมี
ผลตอ่ผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี ความพรอ้มของงบประมาณและบคุคล และ
มีกระบวนถ่ายทอดตัวชี้วัดในระดับองค์การสู่ระดับหน่วยงานและระดับบุคคล 
พรอ้มทัง้มคีณะกรรมการกลัน่กรองผลการปฏบิตัริาชการ 



รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

ประจำปี พ.ศ. 2558
PMQA
2015

153

จังหวัดนครพนม

 จังหวัดนครพนมมีการวิเคราะห์และการกำหนดยุทธศาสตร์

ที่สอดรับกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันและ

อนาคต ที่มีการวิเคราะห์และค้นหาโอกาสเชิงยุทธศาสตร์ นำไปสู่การ

วางแผนยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับทิศทางจังหวัดและรองรับสถานการณ์

ที่จะเกิดขึ้นจากผลของการเปิดประเทศอาเซียน เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ 

“เมืองน่าอยู่ ประตูเศรษฐกิจสู่อาเซียน และจีนตอนใต้-ตะวันออก” ซึ่ง

สามารถอนุรักษ์ความเป็นวิถีชุมชนเมืองดั้งเดิม ควบคู่ไปกับการพัฒนา

เพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ เช่น การออกแบบผังเมือง มีการจัด 

Zoning เขตพื้นที่อนุรักษ์และเขตพื้นที่เศรษฐกิจ ฯลฯ 

 จากแผนสู่การปฏิบัติที่ผู้นำใช้กลยุทธ์ประชาสัมพันธ์จังหวัด 

1 3 5 7 9 (1 พระธาตุพนม, 3 สะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม-คำม่วน), 

5 ธาตุทั้ง 5, 7 พระธาตุประจำวันเกิดทั้ง 7, 9 ชนเผ่าทั้ง 9) ขับเคลื่อน

การพฒันาทั้งกลุ่มจังหวัด (สนุก) ผ่านเครือข่าย โดยใช้กลยุทธ์ 222 

(2 สนามบิน 2 เขตเศรษฐกิจพิเศษ 2 สะพาน) รวมทั้งการสร้าง

บรรยากาศการทำงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ดีอย่างต่อเนื่อง ทำให้

ทีมงานเข้มแข็ง สื่อสารข้อมูล แก้ไขปัญหาของจังหวัดได้อย่างรวดเร็วและ

มีประสทิธิภาพ และนี่คือ... บทพิสูจน์ของความสุข...สุขที่สุดของคน 

ณ นครพนม อย่างแท้จริง 

 

หมวด2ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์

และการสื่อสารเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ



รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

ประจำปี พ.ศ. 2558
PMQA

2015

154

ภาพที่ 1 แผนที่ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนม 

 สืบสานความเป็นเมือง “นคร” ที่มีพระธาตุ “พนม” และมีภูเขาสลับ
ซับซ้อน ก่อเกิดเป็นชื่อจังหวัดนครพนมที่ได้พระราชทานนามใหม่จากรัชกาลที่ 1 
สะท้อนความเป็นจังหวัดเล็ก ๆ ริมฝั่งโขง ร่วมสานวัฒนธรรมท้องถิ่นความเป็นอยู่ 
7 ชนเผ่า 2 เชื้อชาติ ด้วยความเข้มแข็งของประชาชน การทำงานร่วมกันของ
ทุกภาคส่วน และความสามารถของผู้บริหารในการนำจังหวัดไปสู่เปา้หมาย “เมือง
แห่งความสุขและคุณภาพชีวิติที่ดี ต้นแบบการพัฒนาเศรษฐกิจ เป็นมิตรกับ
สิ่ งแวดล้อมและสังคมคุณภาพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่ งยืน” 
ภายใต้คำขวัญ “พระธาตุพนมค่าล้ำ วัฒนธรรมหลากหลาย เรณูผู้ไท เรือไฟโสภา 
งามตาฝั่งโขง” ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ “เมืองน่าอยู่ ประตูเศรษฐกิจสู่อาเซียน
และจีนตอนใต้-ตะวันออก” โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ด้าน คือ 1) พัฒนาการ
ค้าและการลงทุน 2) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 3) พัฒนาการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 4) การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อ
สร้างความสขุอย่างยั่งยืน 5) การรกัษาความมัน่คงชายแดน ดงัภาพท่ี 1 และพนัธกิจ 
5 ด้าน ได้แก่ 

 
 

ภาพและรูปภาพลงเอกสาร Best practice หมวด  2 จังหวัดนครพนม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 แผนที่ยุทธศาสตร จังหวัดนครพนม 
  

วิสัยทศัน “เมืองนาอยู  คูสัมพนัธอนิโดจนี” 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การพัฒนาและสงเสริมการ
ท องเท ี่ยว

การพัฒนาการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตร

การพัฒนาการคาผานแดน เมืองนาอยู

วิส
ัยท

ัศน


ปร
ะเด

็น
ยทุ

ธศ
าส

ตร


ปร
ะส

ทิธ
ิผล

ปร
ะส

ทิธ
ิภา

พ
พัฒ

นา
อง

คก
ร เพิ่มขีดความสามารถของ

ทรัพยากรมนุษยเพื่อรองรับ
ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน

พัฒนาบ ุคลากรดานการ
ท องเท ี่ยว

สงเสริมให มีการบรหิาร
จัดการน้ําอยางบ ูรณาการ

สงเสริมความรวมมือ
ผูบรหิารระดับสูง 9 จังหวัด 

3 ประเทศ(ไทย-ลาว-
เวียดนาม)

เสริมสรางให ประชาชนมี
ภูมิคุมก ันตอการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรม

พัฒนากระบวนการเร ียนรู
ตลอดชีวิต

เป นศูนยกลางการท องเท ี่ยว
ในลุมแมน้ําโขง

พัฒนาและสงเสริมการผลิต
สินคาทางการเกษตรให ได
มาตรฐานท ั้งปริมาณและ

ราคาอยางยั่งยืน

สงเสริมผูประกอบ
การคาการลงท ุนใน
ประเทศและประเทศ

เพื่อนบ าน

ประชาชน ปลอดภัย 
สะดวก มคี ุณภาพชีวิตท ี่ด ี 

ดวยปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

คุณ
ภา

พก
าร

ให
บร

ิกา
ร

พัฒนาการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษา

พัฒนาการบริการดาน
การท องเท ี่ยว

เพิ่มศักยภาพเกษตรกร สงเสริมและพัฒนา
ผูประกอบการ

เพิ่มศักยภาพดาน
การบริการสขุภาพ

การพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต

การสรางโอกาสและ
เพิ่มรายได 

พัฒนาการตลาด   การคา  
และการลงท ุนก ับประเทศ

เพื่อนบ าน

การพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน / การรักษาความ

มั่นคงและความสงบ  

การพัฒนาการท องเท ี่ยว 
เชื่อมโยงก ิจกรรมการ

ท องเท ี่ยวก ับกลุมจังหวัด
และประเทศเพื่อนบ าน
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 1) ด้านสังคม ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดีได้รับโอกาสทางการ
รักษาพยาบาลที่ได้มาตรฐาน มีการศึกษาจากหลักสูตรและสถานศึกษาคุณภาพสูง 
มีอาชีพและชีวิตมั่นคงในท้องถิ่นบ้านเกิดโดยใช้หลักศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น 
และมีความพอเพียงกับการดำเนินชีวิต 
 2) ดา้นเศรษฐกจิ การเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัของผูป้ระกอบการ
และประชาชนในพื้นที่เป็นหลักควบคู่กับการส่งเสริมการลงทุนจากนักลงทุน
ระดับประเทศในด้านที่จังหวัดมีศักยภาพ สร้างความมั่นคั่งอย่างยั่งยืน ตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 3) ด้านความมั่นคง ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง ปลอดยาเสพติด สังคม
สันติสุข สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพและทรัพยากรที่ยั่งยืน  พื้นที่ชายแดนมีความมั่นคง
และปลอดภัย และมีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน 
 4) ด้านการบริหารจัดการ มุ่งเน้นการพัฒนาเพิ่มสมรรถนะระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐและเอกชนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยควบคู่กับการส่งเสริม
หลักธรรมาภิบาลให้โปร่งใส มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน และตรวจสอบได้โดยภาค
ประชาชน 
 5) ด้านสิ่งแวดล้อม  มุ่งสู่การเป็น “เมืองพัฒนาปลอดสารพิษต้นแบบ
แห่งอนุภูมิภาคลุม่นำ้โขง” ดว้ยการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
อยา่งยัง่ยนื โดยเนน้กระบวนการมสีว่นรว่มของประชาชน 
 การสรรสร้างความเป็นนครพนมได้ถูกสื่อสารถ่ายทอดออกมาด้วย
กุศโลบายของรองผูว้า่ราชการจงัหวดันครพนมทีไ่ดน้ำขอ้มลูจาก อ.นวิตัน ์โรจนาพงษ์ 
ปราชญ์ และศิ ลปิ นที่ ไ ด้ รั บ ร า งวั ลคนดี ศรี นครพนมมาปรั บปรุ ง และ ใช้
ประชาสัมพันธ์จังหวัดผ่าน  “ตัวเลข 1 3 5 7 9 ซึ่งทุกคนเข้าใจง่าย ๆ ได้ทันทีว่า
นครพนมมีดีอะไร กล่าวคือ (1) พระธาตุพนม (3) สะพานมิตรภาพ 3  
(นครพนม-คำม่วน) (5) ดิน น้ำ ลม ไฟ ทอง (ดิน-ติดน้ำโขงที่เหมาะแก่การเกษตร  
น้ำ-ลุ่มน้ำโขง ลุ่มน้ำก่ำ ลุ่มน้ำสงคราม น้ำตกตาดขาม ตาดโพธิ์ ลม-อากาศดี  ไฟ-
เทศกาลไหลเรอืไฟ และทอง-พระเจดีย์ภูลังกา ไม้พะยูง เป็นทรัพยากรธรรมชาติ
ที่อุดมสมบูรณ์ (7) พระธาตุประจำวันเกิดทั้ง 7 (พระธาตุพนม พระธาตุเรณู  
พระธาตุศรีคุณ  พระธาตุมหาชัย  พระธาตุมรุกขนคร  พระธาตุประสิทธิ์  พระธาตุ
ท่าอุเทน และพระธาตนุคร) และ (9) ชนเผา่ไทยทัง้ 9  (ไทยญอ้  ผู้ไทย ไทยกระเลิง  
ไทแสก ไทยโส้หรือไทยกะโซ่ ไทยข่า ไทยอีสาน จีน และเวียดนาม) ร่วมดำเนินการ
ให้บรรลุเป้าประสงค์และยุทธศาสตร์ของจังหวัดนครพนม โดยขับเคลื่อนด้วย
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ค่านิยม “บริการดี  มีผลสัมฤทธิ์ เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่สู่อาเซียน” ที่ส่งเสริม
ให้บุคลากรยึดเป็นหลักในการปฏิบัติงาน ซึ่งล้วนส่งผลให้จังหวัดนครพนมได้รับ
การประเมินจากสำนกังานสถติแิหง่ชาต ิใหเ้ปน็ที ่1 ในจงัหวดัทีป่ระชาชนมคีวามสุข
ที่สุดในประเทศ ปี 2555-2556 และในปี 2558 ผลสำรวจขององค์การยูเนสโก 
พบว่า ประชาชนจังหวัดนครพนมมีอารมณ์ดีที่สุด เป็นอันดับ 8 ของโลก 

การจัดทำยุทธศาสตร ์
 ภายใตค้วามทา้ทายทีส่ำคญั คอื การเขา้สูเ่ศรษฐกจิพเิศษจงัหวัดนครพนม
ระยะที่ 2 การเปลี่ยนแปลงนโยบาย การมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านบริหารจัดการ 
การสร้างความเป็นมืออาชีพให้บุคลากร และการเป็นเมืองแห่งความสุข จังหวัด
นครพนมได้มีการบริหารยุทธศาสตร์แบบบูรณาการร่วมกันผ่านคณะกรรมการ
บริหารจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ซึ่งมีกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์และ
กำหนดเป้าหมายอย่างชัดเจน ดังภาพที่ 2 และกระบวนการจัดทำแผน ดงัภาพที่ 3 
เกิดเป็นแผนที่ยุทธศาสตร์จังหวัด ดังภาพที่ 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 2 กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร จังหวัดนครพนม 

 
  

ภาพที่ 2 กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร ์
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ภาพที่ 3 กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร จังหวัดนครพนม 
 
 

ภาพที่ 3 กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร ์
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 การจัดทำแผนดังกล่าวได้นำปัจจัยสำคัญภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
ปัญหาความต้องการของประชาชนที่ปรากฏตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาอำเภอ 
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนต่าง ๆ รวมทั้ง
ข้อมูลสถานการณ์ของประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มประเทศอินโดจีนและกลุ่ม
ประเทศอาเซียน ที่อาจส่งผลต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์รวมทั้งปัจจัย
ในด้านต่าง ๆ และใช้ Strategic Balancing Matrix มาใช้ในการทบทวนการ
ตอบสนองของประเดน็ยทุธศาสตรต์อ่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี มาวเิคราะหจ์ดุแขง็จดุอ่อน 
ปัญหาอุปสรรค โอกาสในการพัฒนา ประกอบการกำหนดตำแหน่งที่เหมาะสมใน
การวางแผนพัฒนาจังหวัด โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในจังหวัด รวมทั้ง
การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับจากรัฐบาล
ตามลำดับความสำคัญของประเด็นยุทธศาสตร์และความเร่งด่วนของปัญหา
ความตอ้งการในการพฒันาจงัหวดั มกีารตดิตามผลการดำเนนิงาน วเิคราะห์ผลการ
ดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ปัญหา เพื่อปรับปรุงพัฒนาวางแผนในปี
ต่อไป ดังตารางที่ 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 แผนที่ยุทธศาสตร จังหวัดนครพนม 
 

 

 

 

 

  

วสิยัทศัน “เมอืงนาอยู  คูสมัพนัธอนิโดจนี” 

การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย

การพัฒนาและ
สงเสรมิการทองเทีย่ว

การพัฒนาการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตร

การพัฒนาการ
ค าผานแดน เมอืงนาอยู

วสิ
ยัท

ศั
น


ป
ระ

เด็
น

ยุท
ธศ

าส
ต
ร

กล
ยุท

ธ

1.เสรมิสร าง
ความเข มแข็ง
ของสถาบนั
ทางสงัคม
2. สร าง
ภูมคิุ มกนัตอ
การ
เปลีย่นแปลง
3. เสรมิสร าง
ความเข มแข็ง
ของสถาบนั
ทางสงัคม
4. สงเสรมิสขุ
ภาวะชมุชน

1. การพัฒนาและยกระดับ
มาตรฐานการทองเทีย่ว 
สงเสรมิกจิกรรมการ
ทองเทีย่ว และพัฒนาการ
บรกิารด านการทองเทีย่ว  
2. การพัฒนาแหลง
ทองเทีย่ว และสิง่อํานวย
ความสะดวกด านการ
ทองเทีย่ว
3.  การพัฒนาและฟ้ืนฟู
องคความรู ด านศาสนา 
ประเพณี   และ
ศลิปวัฒนธรรมให เป็น
สนิค าทางการทองเทีย่ว
4.  การสงเสรมิการตลาด
การทองเที่ยวและสร าง
ตลาดเชงิรกุ 
5. การพัฒนาและ
ประชาสัมพันธผลติภัณฑ
สนิค าของจังหวัดเพือ่การ
ทองเทีย่ว

1. พัฒนาและ
สงเสรมิการผลติ
สนิค าทางการ
เกษตรให ได 
มาตรฐานทัง้ปรมิาณ
และราคาอยางยั่งยนื
2. พัฒนาโครงสร าง
พืน้ฐานการผลติ
สนิค าทางการ
เกษตร
3. สงเสรมิการสร าง
มูลคาเพิม่และการ
จัดการตลาดสนิค า
ทางการเกษตร
4. สงเสรมิการ
ดําเนนิงานภายใต 
โครงการพระราชดําริ
5. สงเสรมิความรวม
ด านการเกษตรกบั
ประเทศเพือ่นบ าน

1. การพัฒนา
โครงสร าง
พืน้ฐาน
2. การสงเสรมิ
และพัฒนาการค า
ผานแดน
3. สงเสรมิการ
ลงทนุ
4. สงเสรมิและ
พัฒนา
ผู ประกอบการ

1.สงเสรมิให ประชาชนมี
สขุภาพและคณุภาพชีวติ
ทีด่ ี 
2. สร างเครอืขายปองกัน
และปราบปราม
อาชญากรรมและ
ยาเสพตดิ  ความ
ปลอดภัยใน
ชวีติและทรัพยสนิ
3. เสรมิสร างและ
พัฒนากลุม
อาชพี (OTOP) 
4. สร างเครอืขาย
และพัฒนา
ความรวมมอืของ
ชมุชนให มี
ความเข มแข็ง 
5.พัฒนาเครอืขายศูนย
การเรยีนรู  ศลิปวัฒนธรรม 
ภมูปัิญญาท องถิน่
6. เสรมิสร างให 
ประชาชนมภีมูคิุ มกันตอ
การเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมและวัฒนธรรม

ภาพที่ 4 แผนที่ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนม 
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 การบรรลุยุทธศาสตร์ที่ต่อเนื่องสะท้อนความยั่งยืนสามารถพบเห็นได้จาก
การวางแผนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับทิศทางของจังหวัดเชื่อมโยงกันทั้ง
วสิยัทศัน ์ยทุธศาสตรร์ะยะยาว ระยะปานกลาง และระยะสัน้ และตวัชีว้ดัความสำเร็จ
ในแต่ละระยะ ดังตารางที่ 2 และรองรับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นจากผลของการ
เปิดประเทศอาเซยีน โดยมกีารบรหิารจดัการลดความขดัแยง้ในวสิยัทศัน์ “เมืองน่าอยู่ 
ประตูเศรษฐกิจสู่อาเซียนและจีนตอนใต้-ตะวันออก” เช่น 
 - ด้านการออกแบบและวางผังเมือง เช่น ด้านเศรษฐกิจ การจัด Zoning 
แบ่งความเป็นชุมชนเมืองดั้งเดิม และความเป็นอุตสาหกรรม/พื้นที่เศรษฐกิจ 
การจัดเลนรถจักรยานตลอดแนวรอบริมโขง เพื่อให้ได้ประโยชน์ในการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและเป็นกลยุทธ์ที่ช่วยให้เกิดพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนส่วนใหญ่ได้ใช้
ประโยชน์ริมฝั่งโขง ไม่ให้เป็นเจ้าของเพียงคนกลุ่มน้อย 
 - ด้านวฒันธรรม  มกีารรกัษาและรวมชนเผา่ทีม่คีวามหลากหลาย  9 ชนเผ่า   
2  เชื้อชาติ  
 - ด้านเกษตร  มีการส่งเสริมการปลูกพืชพื้นเมืองที่วิเคราะห์แล้วว่าได้
รายไดด้จีากความอดุมสมบรูณ ์ และปรบักลยทุธส์ง่เสรมิใหเ้กษตรกรหนัมาปลกูพืชผลอื่น
แทนยางพาราที่มีคู่แข่งมาก ราคาตกต่ำ คือ ลิ้นจี่ ที่ได้คุณภาพและผลิตออกก่อน
ฤดูกาล สัปปะรดที่ชนะการประกวด 
 - ด้านการท่องเที่ยว เน้นความเป็นเมืองพุทธ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 
ประเพณีของแต่ละชนเผ่า 
 - ด้านสังคม ได้ปรับเพิ่มยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงรองรับการเปิดประตู
อาเซียน โดยเน้นชุมชนเข้มแข็งและแก้ปัญหายาเสพติด 
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การนำยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ
 การดำเนินการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติผ่านแผนงาน/โครงการ 
สื่อสารแผนพัฒนาจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการผ่านระบบการถ่ายทอดเป้าหมาย
ระดับจังหวัดสู่หน่วยงานและบุคคล ผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ โดย
กำหนดวัตถุประสงค์ของเรื่องการสื่อสาร ช่องทาง ความถี่ ลักษณะการสื่อสาร และ
กลุ่มเป้าหมายทั้งภายในและภายนอกที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม การสื่อสารและแนวทาง
การทำงานเพื่อนำแผนไปสู่การปฏิบัติมีทั้งที่ เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
เกิดความสมัพนัธท์ีด่ใีนการทำงาน บคุลากรมคีวามรูแ้ละเขา้ใจในแนวทางการปฏิบัติงาน
เพื่อให้บรรลุทิศทางจังหวัด มีการประสานงานและเข้าถึงข้อมูลและการแก้ไขปัญหา
ไดร้วดเรว็ รวมทัง้สรา้งใหเ้กดิการทำงานเปน็ทมีทีเ่ขม้แขง็ เชน่ การตัง้คณะทำงานต่าง ๆ 
โดยเฉพาะการตรวจติดตามการทำงานและตัวชี้วัดฯ หมุนเวียนหน่วยงานต่าง ๆ 
เป็นประจำทุกเดือน ซึง่มีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานฯ และการจัดประชุม 
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูโ้ดยใหแ้ตล่ะหนว่ยงานหมนุเวยีนเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพ 
เป็นต้น 
 นอกจากการสื่อสารที่ทำให้การดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ของ
นครพนมบรรลุ เป้าหมายของจังหวัดคือระบบการติดตามประเมินผลที่มี
ประสิทธิภาพผา่นระบบตดิตามประเมนิผลแผนงาน โครงการตามแผนปฏบิติัราชการ
ประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (PADME) ซึ่งมีการทบทวนผลการดำเนินงาน
ในด้านต่าง ๆ เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงจะปรับเปลี่ยนแผนการทำงานให้ทันต่อ
สถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว ดังภาพที่ 5 และภาพที่ 6 และส่งผลนำไปสู่การบรรลุ
ยุทธศาสตร์ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังตารางที่ 3 
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ภาพที่ 6 การติดตามผลการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร ์

ภาพที่ 5 การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัต ิ
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ตารางที่ 3 ตัวอย่างผลลัพธ์การดำเนินงานในมิติที่ 7.1 และ 7.2 ของจังหวัด
นครพนม ปี พ.ศ. 2555 – 2557 

 

ตารางที่  3 ตัวอยางผลลัพธการดําเนินงานในมิติที่ 7.1 และ 7.2   จังหวัดนครพนม ป พ.ศ. 2555 - 2557 

 
Category/Item No. ชื่อตัวชี้วัด ขอมูลยอนหลัง 

2555 2556 2557 
หมวด 7 ผลลัพธการดําเนินการ 
7.1 ผลลัพธดาน
ประสิทธิผลและการ
บรรลุพันธกิจ 

1 ตัวช้ีวัดดานผลผลิตและการบริการตามพันธกิจหลักของสวนราชการ 
1.1 ระดับความสําเร็จในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 4.56 3.8 5.00 
1.2 ระดับความสําเร็จของการรักษาความปลอดภัย โดยเนนอุบัติเหตุ
จราจรทางบก 

3.00 3.00 3.00 

1.3 ระดับความสําเร็จของการจัดการแกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

4.50 5.00 5.00 

1.4 ระดับความสําเร็จของการแกไขปญหาเพื่อลดจํานวนครัวเรือน
ยากจนท่ีมีรายไดเฉลี่ยต่ํากวาเกณฑ จปฐ. 

5.00 5.00 5.00 

1.5 ผลผลิตทางการเกษตรเฉลี่ยตอป (ขาว) 355 397 413 
1.6 จํานวนที่เพ่ิมขึ้นของผลผลิต (ขาวนาป) 520,009 486,919 501,561 
1.7 จํานวนที่เพ่ิมขึ้นของผลผลิต (ยางพารา) 27,545 31,345 38,191 
1.8 จํานวนที่เพ่ิมขึ้นของผลผลิต (โค) 11,072 10,567 10,266 

2 ตัวช้ีวัดดานการนํายุทธศาสตรไปปฏิบัต ิ
2.1 รอยละของจํานวนเกษตรกรกลุมเปาหมายที่ผานการเตรียมความ
พรอมตามระบบมาตรฐาน GAP 

5.00 5.00 5.00 

2.2 รอยละของจํานวนผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่นของจังหวัดที่ไดรับ
มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (มผช.) 

5.00 5.00 5.00 

2.3 รอยละที่เพิ่มขึ้นของมูลคาการจําหนายของผลิตภัณฑ OTOP 5.00 5.00 5.00 
2.4 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพดานการทองเที่ยวของ
จังหวัด 

5.00 5.00 5.00 

2.5 รอยละของหมูบานที่ผานเกณฑการจัดระดับหมูบานเศรษฐกิจ
พอเพียง 

5.00 5.00 5.00 

2.6 รอยละของอําเภอควบคุมโรคเขมแข็งแบบยั่งยืน (อําเภอ) 6.00 9.00 12.00 
2.7 จํานวนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงที่เพ่ิมขึ้น (ตนแบบ) 24 36 60 
2.8 จํานวนคนพิการจดทะเบียนเพื่อรับความชวยเหลือ (ยอดสะสม) 3989 5509 8337 
2.9 รอยละของผูเสพและติดยาเสพติดที่ไดรับการปฏิบัติตามขั้นตอนและ
มาตรฐาน 

- 85.93 n/a 

2.10 รอยละของผูเสพและติดยาเสพติดที่ผลการฟนฟูเปนที่พอใจตาม
ขั้นตอนของคณะอนุกรรมการฯ 

71.71 72.75 n/a 

2.11 อัตราเพิ่มขึ้นของจํานวนโรงงานในจังหวัดนครพนม 1.75 1.26 62.50 
2.12 อัตราการเพิ่มขึ้นของทุนจดทะเบียนของอุตสาหกรรม - 98.09 639.84 
2.13 อัตราการเพิ่มขึ้นของพื้นที่กอสรางรวม 67.12 17.68 n/a 
2.14 อัตราการเพิ่มขึ้นของสินเช่ือเพื่อการลงทุน 55.72 5.30 n/a 

7.2 ผลลัพธดานการ
ใหความสําคัญ
ผูรับบริการและผูมี
สวนไดสวนเสีย 

3 ตัวช้ีวัดดานการพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
3.1 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 4.89 4.59 n/a 
3.2 รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักความพึงพอใจของผูรับบริการ (สวนราชการ
ภูมิภาค) 

90.00 91.25 92.87 
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 สำหรับการคาดการณ์ผลการดำเนินงานในประเด็นยุทธศาสตร์และ
กำหนดเป้าหมายสำคัญในรูปแบบห่วงโซ่คุณค่า เช่น 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้าการลงทุน กำหนดให้ “ประตูการค้า
การลงทนุนครพนม-อนิโดจนี” เปน็ผลติภณัฑส์ำคญัทีเ่นน้ใหก้ารสนบัสนนุผลกัดันให้
สำเร็จผลตามลำดับ เพื่อตอบคำถามให้ได้ว่า “จังหวัดต้องดำเนินการอย่างไร เพื่อให้
คนส่วนใหญ่ในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากการค้าชายแดนที่เติบโตมากขึ้น” ดังนี้  
 1) โครงสร้างพื้นฐาน สร้างเส้นทางคมนาคมขนส่งทางบกเชื่อมโยงสู่
สปป.ลาว ซึ่งมีเส้นทางไปสู่เวียดนาม และจีนตอนใต้ ในระยะทางที่สั้นที่สุด ส่งผล
ให้มูลค่าการค้าผ่านแดนเฉลี่ยสูงขึ้นทุกปีอย่างต่อเนื่อง 
 2) การบริหารจัดการ สร้างโอกาสการค้าและธุรกิจระหว่างกัน ดำเนิน
กิจกรรมเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการค้า การลงทุนและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
อย่างต่อเนื่อง ทั้ง สปป.ลาว และเวียดนาม โดยการทำ Business Matching 
ระหว่างผู้ประกอบการในจังหวัดนครพนมและผู้ประกอบการจาก สปป.ลาว และ
เวียดนาม เป็นต้น 
 3) การพัฒนาความพร้อมสร้างขีดความสามารถผู้ประกอบการ พัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการภายในประเทศและขยายฐานนักลงทุนต่างชาติ ส่งผลให้มี
จำนวนผู้ประกอบการรัฐวิสาหกิจใหม่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด 
 4) การบรหิารจดัการสนิคา้ สรา้งประสทิธภิาพของการบริหารจัดการสินค้า 
(Logistics) ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้บริโภค 
 - ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต เพื่อสร้างความสุขที่
ยัง่ยนื โดยมเีปา้หมาย “การเปน็เมอืงศนูยก์ลางการใหบ้รกิารสขุภาพระดบัมาตรฐาน
สากล เพือ่ประชาชนมสีขุภาพด”ี ซึง่มแีนวทางการพฒันาตามหว่งโซก่ารสรา้งคุณค่า
ที่เน้นการสร้างระบบสาธารณสุขที่มีคุณภาพมาตรฐาน และคงความเป็นธรรมชาติ
ให้มากที่สุดตามนโยบายผู้บริหารที่ต้องการมุ่งเน้นให้คนและธรรมชาติสามารถอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุขและเป็นเมืองที่น่าอยู่ ดังนี้ 
 1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณสุข การพัฒนาระดับโรงพยาบาล
จังหวัดให้เป็นแม่ข่ายการรักษาพยาบาลระดับตติยภูมิของภูมิภาคอินโดจีน เพิ่ม
ขีดความสามารถในการให้บริการให้เป็นโรงพยาบาลศูนย์สุขภาพอนุภาคอินโดจีน  
 2) การพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานการให้บริการประชาชน  
 3) การพัฒนาสุขภาพพื้นฐานประชาชน 
 4) การส่งเสริมการลงทุนด้านบริการสุขภาพ  
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 การดำเนนิการทีผ่า่นมาลว้นสง่ผลใหส้ามารถรองรบัผูป้ว่ยไดม้ากขึ้น อัตรา
การตายลดลง คดีลดลง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนดีขึ้น 
และจากจุดยืนทางยุทธศาสตร์ของจังหวัดนครพนมใน 5 ด้าน คือ 1) เมืองการค้า
ชายแดนเพื่อการค้าและการลงทุนประตูเศรษฐกิจสู่จีนตอนใต้ 2) เมืองศูนย์กลาง
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ศาสนา ประวัติศาสตร์ และนิเวศน์ของอินโดจีน 
3) เมืองศูนย์กลางรักษาพยาบาล การผลิตบุคลากรทางสาธารณสุข 4) เมือง
การศึกษานานาชาติ 5) เมืองอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สู่การ
หล่อหลอมรว่มสรา้งใหเ้กดิความเปน็ “เมอืงนา่อยู”่ ทีไ่ดว้างองคป์ระกอบของตัวชี้วัดนี้
ได้อย่างเป็นระบบและครอบคลุมแต่ละมิติ ดังภาพที่ 7 และภาพที่ 8 โดยมีแนวทาง
การขับเคลื่อนแนวคิดนครพนมเมืองน่าอยู่ ดังภาพที่ 9 เพื่อให้ก้าวทันต่อการ
เปิดประตูสู่อาเซยีน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
จังหวัดนครพนมจึงทบทวนผลการทำงานประกอบการประเมินข้อมูลสถานการณ์
ที่เกี่ยวข้อง และปรับกลยุทธ์การทำงานในเชิงรุก ให้นำไปสู่ความเป็นเมืองที่น่าอยู่
และยั่งยืนอย่างแท้จริง 

ภาพที่ 7 แนวคิดโครงการขับเคลื่อนการเติบโตสีเขียวของเมือง ภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 
จังหวัดนครพนม 
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ภาพที่ 8 แนวคิดการพัฒนาเมืองน่าอยู่ จังหวัดนครพนม 

ภาพที่ 9  แนวทางการขับเคลื่อนแนวคิดนครพนมเมืองน่าอยู่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 9 แนวทางการขับเคลื่อนแนวคิดนครพนมเมืองนาอยู  จังหวัดนครพนม  
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ปัจจัยความสำเร็จ 
 1. ผู้บรหิารมีภาวะผู้นำสูง กล้าคิด กล้าลงมือในสิ่งที่แตกต่างแต่ถูกต้อง 
การวางนโยบายที่ชัดเจน ให้การสนับสนุนและให้ความสำคัญในการบริหารและ
ขับเคลื่อนนโยบาย รวมทั้งผู้บริหารได้สร้างแบบอย่างการทำงานที่ดีให้แก่ลูกน้อง 
ในการทุ่มเทการทำงาน การคิดเชิงระบบ การสร้างวัฒนธรรมที่มีการเรียนรู้ร่วมกัน 
 2. การขับเคลื่อนจังหวัดด้วยแผนยุทธศาสตร์ โดยกำหนดเป้าหมาย
การดำเนินงานท่ีถา่ยทอดจากจงัหวดัสูส่ว่นราชการ และระดบับุคคลด้วยกระบวนการ
จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ  
 3. แผนยุทธศาสตร์ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
และติดตามผลตัวชี้วัดที่สำคัญอย่างต่อเนื่อง 
 4. การสร้างการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนทั้งภายนอก และภายในตั้งแต่
ระดับหัวหนา้สว่นราชการ และผูป้ฏบิตังิานในรปูของคณะกรรมการและคณะทำงาน
อย่างต่อเนือ่ง รวมทัง้การมทีมีงานทีเ่ขม้แขง็ ดำเนนิการอยา่งตอ่เน่ือง และขับเคลื่อน
ไปพร้อม ๆ กันทุกส่วนราชการ 
 5. การสร้างแรงจูงใจและขวัญกำลังใจทั้งในรูปแบบการยกย่องชมเชย
ในที่ประชุม และการศึกษาดูงาน 
 6. การนำขอ้มลูปจัจยัสำคญัและมผีลกระทบต่อการดำเนนิงานของจังหวัด
มาใช้ในการวเิคราะหเ์พือ่จดัทำแผนยทุธศาสตร ์ เตรยีมแผนการในเชงิรกุจากการวิเคราะห์
สถานการณข์องประเทศเพือ่นบา้นในกลุม่ประเทศอนิโดจนีและกลุม่ประเทศอาเซียน 
ที่อาจส่งผลต่อการบรรลุวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์  
 7. การมุ่งเน้นพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ทั้งระดับองค์การ
และระดบับคุคลทีเ่ปน็ทัง้ผูบ้รหิารและผูป้ฏบิตังิาน โดยกำหนดแผนงานและเปา้หมาย
อย่างเป็นรูปธรรม พัฒนาฐานข้อมูลความรู้ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์จังหวัดของส่วนราชการ นำไปสู่นวัตกรรมและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
จังหวัด 
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รางวัลด้านการวิเคราะห์ผลการดำเนินการ
ขององค์การและการจัดการความรู้
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รางวัลด้านการวิเคราะห์ผลการดำเนินการ
ขององค์การและการจัดการความรู้
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กรมธนารักษ์

 กรมธนารักษ์มีตัววัดผลการดำเนินการที่ครอบคลุมพันธกิจของ

หน่วยงานและมีการเรียนรู้ระดับองค์การที่ฝังลึกลงไปในวิถีปฏิบัติงาน 

มีการกำหนดตัววัดที่สำคัญที่สะท้อนพันธกิจของกรมฯ และใช้ข้อมูล

เชิงเปรียบเทียบกับทั้งในและต่างประเทศ เพื่อปรับปรุงกระบวนการและ

สร้างนวัตกรรม มีระบบบริหารจัดการสารสนเทศที่สำคัญ เพื่อสนับสนุน

การทำงานของกรมฯ โดยแบ่งตามภารกิจกรมฯ ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านที่

ราชพัสด ุ ด้านเหรียญกษาปณ์และบริหารเงินตรา ด้านประเมินราคา

ทรัพย์สิน ด้านทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน และด้านบริหาร มีการจัดการ

ความรู้ที่เปน็ระบบและต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายในการเป็นองค์การ

แห่งการเรยีนรู ้ โดยใชก้จิกรรมไคเซน็ เกดิเปน็วฒันธรรมในการปรับปรุงงาน 

สร้างสรรค์นวัตกรรมท่ีเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และลดต้นทุน

การดำเนินการ เกิดเป็นสินทรัพย์ทางความรู้ที่ฝังลึกอยู่ในองค์การ 

หมวด4ด้านการวิเคราะห์

ผลการดำเนินการขององค์การและการจัดการความรู้
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 กรมธนารักษ์ เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 
23 พฤษภาคม พ.ศ. 2476 โดยรวมกรมที่มีหน้าที่สำคัญ ๆ ไว้ถึง 4 กรม ด้วยกันคือ 
กรมกษาปณ์สิทธิการ กรมพระคลังมหาสมบัติ กรมเงินตรา และกรมรักษาที่หลวง
และกลัปนา ทัง้นีเ้ปน็ไปตามพระราชกฤษฎกีาจดัวางระเบยีบกรมในกระทรวงการคลัง 
พ.ศ. 2476 ซึ่งแต่เดิมใช้ชื่อว่ากรมพระคลัง ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นกรมคลัง 
จากนั้นได้มีพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2495 จึงได้เปลี่ยน
ชื่อจากกรมคลัง เป็น “กรมธนารักษ์” เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2495 จนถึง
ปัจจุบัน โดยมีพันธกิจ หรือหน้าที่ตามกฎหมาย ดังนี้ 1) บริหารจัดการที่ราชพัสดุให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 2) ประเมินราคา
อสังหาริมทรัพย์ให้ได้มาตรฐานสากล 3) บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ให้เพียงพอ
ต่อความต้องการใช้ในระบบเศรษฐกิจ 4) ดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินให้อยู่
ในสภาพที่ดีตามหลักการอนุรักษ์พร้อมที่จะนำออกเผยแพร่ และมีหน่วยงานตาม
โครงสร้างส่วนกลางจำนวน 19 หน่วยงานและส่วนภูมิภาคได้แก่ สำนักงานธนารักษ์
พื้นทีท่ัว่ประเทศจำนวน 76 พืน้ที ่โดยมขีา้ราชการและเจา้หนา้ที ่จำนวน 2,224 คน  
 กรมธนารักษ์ขับเคลื่อนองค์การภายใต้วิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรหลักในการ
บริหารจัดการทรัพย์สินของประเทศ ด้วยหลักธรรมาภิบาล” โดยมีเป้าประสงค์
การดำเนินการตามพันธกิจ ดังนี้ 
 พันธกิจที่ 1 ด้านการบริหารจัดการที่ราชพัสดุ เพื่อ 1) พัฒนาที่ราชพัสดุ
เพื่อเพ่ิมมลูคา่เศรษฐกจิและ/หรอืรายได ้2) ปกครองดแูลและใชท้ีร่าชพสัดใุหเ้หมาะสม 
 พันธกิจที่ 2 ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อประเมินราคาที่ดิน
รายแปลงได้ครอบคลุมพื้นที่ประเทศและมาตรฐานสากล  
 พันธกิจที่ 3 บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ เพื่อผลิตเหรียญกษาปณ์ให้
เพียงพอต่อความต้องการในระบบเศรษฐกิจตามมาตรฐานสากล และด้วยต้นทุนที่
เหมาะสม 
 พันธกิจที่ 4 ดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน เพื่อดูแลบำรุงรักษา
ทรัพย์สินมีค่าของแผนดินให้ปลอดภัยอยู่สภาพที่ดีตามหลักการอนุรักษ์ 
 (ดังภาพที่ 1) 
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ภาพที่ 1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ค่านิยม วัฒนธรรม คำขวัญและ
สมรรถนะหลักของกรมธนารักษ์ 

 

 ในการขับเคลื่อนองค์การสู่ความสำเร็จตามวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่
กำหนด กรมธนารักษ์ให้ความสำคัญกับการวางแนวทางการทำงานอย่างเป็นระบบ
ที่สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กรและต่อเนื่อง ตั้ งแต่
กระบวนการวางแผน การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ การติดตาม และประเมินผล 
ซึ่งการดำเนินการในทุกกระบวนการจะสำเร็จได้ต้องมีระบบข้อมูลและสารสนเทศที่
ครอบคลุม มีองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่พร้อมใช้เพื่อนำไปวัดวิเคราะห์ และทบทวนผลการ
ดำเนินการเพื่อการพัฒนาที่ต่อเนื่องและยั่งยืน 
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ภาพที่ 2 กลุ่มตัววัดที่สำคัญของกรมธนารักษ์ 
 

 ทัง้นี ้ตวัวดัผลการดำเนนิการทีส่ำคญัประกอบดว้ย 4 กลุม่ ไดแ้ก ่1) ตวัวดักลุม่
พนัธกจิ เชน่ การจดัเกบ็รายได ้ การประเมนิราคาทีด่นิ การจา่ยแลกเหรยีญกษาปณ ์
การอนรุกัษท์รพัยส์นิ เปน็ตน้ 2) ตวัวดัการบรหิารทรพัยากรภายใน เชน่ ตวัวดัดา้นการ
เงนิงบประมาณ บุคลากร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 3) ตัววัดการบริหารจัดการ
กระบวนการปฏบิตังิาน เชน่ นวตักรรม ประสทิธภิาพและประสทิธผิลของตน้ทนุ และ
การจดัการหว่งโซอปุทาน 4) ตวัวดัการบรหิารจดัการผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 
เชน่ ความพึงพอใจ ความคาดหวังและความผูกพัน และการจัดการข้อรอ้งเรยีน
ดงัภาพที ่2 และตัวอย่างตัววัดที่สำคัญที่ผลักดันนโยบายและคสช. ดังภาพที่ 3 
 
 

ตัววัดผลสำคัญที่สะท้อนประสิทธิภาพการดำเนินการ 
 เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพและวัดความสำเร็จในการทำงานที่
ชัดเจน กรมธนารักษ์ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกตัววัดผลการดำเนินการ
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงองค์การ โดยคำนึงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม วัฒนธรรม
องค์การ ความตอ้งการ ความคาดหวงัจากผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นไดส่้วนเสีย รวมทั้ง
นโยบายรัฐบาลเป็นสำคัญ ผ่านกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ ซึ่งมีหลักเกณฑ์ใน
การกำหนดตัววัดและประเด็นการวัดผลที่สำคัญที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับประเด็น
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ที่กำหนด รวมถึงสะท้อนประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพในแต่ละกระบวนการปฏิบัติงานไว้ในระบบการวัดผลการดำเนินงาน
ขององค์การ 
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  ภาพที่ 3 ตัวอย่างตัววัดที่ผลักดันนโยบายรัฐบาลและคสช. 

 สำหรบัการกำกบั ตดิตามและประเมนิผลตวัวดัแตล่ะประเดน็นัน้ ไดก้ำหนด
หนว่ยงานกลางทีร่บัผดิชอบไวอ้ยา่งชดัเจน ไดแ้ก ่ กองแผนงานรบัผดิชอบในการกำกบั 
ตดิตาม และประเมินผลตัววัดตามการปฏิบัติราชการตามพันธกิจ (แผนยุทธศาสตร)์ 
กลุม่พฒันาระบบบรหิารกำกบัตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตัริาชการตามคำรบัรอง
การปฏบิตัริาชการ กองบรหิารทรพัยากรบคุคลประเมนิผลการปฏบิตังิานของบคุลากร
ภายในหนว่ยงาน สำนักการคลังบริหารกำกับติดตามและประเมินผลการใช้จ่าย
งบประมาณและต้นทุนผลผลิตในการปฏิบัติงาน สำนักงานเลขานุการกรม
กำกับติดตามขอ้คดิเหน็และขอ้รอ้งเรยีนตา่ง  ๆ จากกลุม่ผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 
และสำนกั/กลุม่/กอง/ศนูย/์สำนกังานธนารกัษพ์ืน้ที ่ กำกบั ตดิตามและประเมนิผลการ
ปฏบิตังิานตามแผนงาน/โครงการทีร่บัผดิชอบ รวมถงึการกำกบัตดิตามขอ้คดิเหน็และ
ขอ้รอ้งเรยีนตา่ง ๆ จากกลุม่ผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีดว้ยเชน่กนั  
 วธิกีารรวบรวมขอ้มลูและสารสนเทศเพือ่ตดิตามความกา้วหนา้ของประเดน็
การวดัผลการดำเนินการต่าง ๆ กรมธนารักษ์ได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
สนบัสนนุการปฏบิตังิานทัง้กระบวนการทีส่รา้งคณุคา่ และกระบวนการสนบัสนนุ โดย
พฒันาระบบ Back Office & Front Office โดยมีการนำเข้าข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ 
ผู้รับผดิชอบในทกุวนัทำการหรอืเมือ่มกีารเปลีย่นแปลง ทำให้สามารถติดตามสถานะ
ความกา้วหนา้ในบางตวัชีว้ดัดา้นผลผลติและการบรหิารงานภายใตแ้ผนปฏบิตัริาชการ
กรมไดแ้บบ Online Real time ดงัตารางที ่1   
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การนำสารสนเทศไปสู่การตัดสินใจและการดำเนินงาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 กรมธนารกัษไ์ดต้ดิตัง้ระบบศนูยป์ฏบิตักิารกรม (Department Operation 
Center : DOC) และเชือ่มโยงข้อมูลสารสนเทศที่กระทรวงการคลังต้องการติดตาม
เป็นพิเศษไปยังศูนย์ปฏิบัติการกระทรวง (Ministry Operation Center : MOC) 
ตั้งแต่ปี 2547 โดยมีการพัฒนาปรับปรุงมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน ในรูปแบบคลัง
ข้อมูลเพื่อการบริหาร (Data Warehouse) เป็นระบบ Web Application ที่ใช้ใน
ห้องประชมุทีไ่หนกไ็ดท้ัง้สว่นกลางและสว่นภมูภิาค ครอบคลมุขอ้มลูและสารสนเทศ
ทุกภารกิจ เป็นระบบที่มีการเตือนภัยแบบสัญญาณไฟจราจร การเปลี่ยนแปลงของ
ข้อมูลขึ้นอยู่กับความถี่ของการปรับปรุงข้อมูลทั้ง รายวัน รายเดือน หรือเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลง เช่น  
 ระบบติดตามและประเมินผลความเสี่ยงงานตามยุทธศาสตร์คำรับรอง
การปฏิบัติราชการของกรม จะแสดงให้เห็นถึงตัวชี้วัดที่เร็วกว่าแผน ตามแผน และ
ช้ากว่าแผน รวมทั้งค่าคะแนนที่ได้รับจากเกณฑ์ที่กำหนด  
 ระบบติดตามการค้างชำระค่าเช่าที่ราชพัสด ุ ที่แบ่งเกณฑ์ตามร้อยละที่
กำหนดในทกุจงัหวดั ดว้ยสญัญาณไฟจราจรทีป่รากฏบนระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
(GIS) ซึ่งจะส่งผลต่อการจัดเก็บรายได้ ให้เป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัด  
 ระบบการรายงานผลปริมาณการผลิตเหรียญกษาปณ ์ แผนการผลิต 
เหรียญกษาปณ์คงคลังที่ได้จากการรับ-แลกคืน เปรียบเทียบกับความต้องการใช้ตาม
ช่วงเวลา เพื่อสามารถทบทวนแผนการผลิตเหรียญให้เหมาะสมได้  
 ระบบการตดิตามผลการเบกิจา่ยเงนิงบประมาณ และเงนินอกงบประมาณ 
เพราะส่งผลต่อการดำเนนิงานทีอ่าจลา่ชา้ไมเ่ปน็ไปตามแผนได ้ จำเป็นต้องเร่งรัด หรือ
ทบทวนปรับปรุงแผน ดังภาพที่ 4 
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ภาพที่ 4 ตัวอย่างระบบสารสนเทศที่ใช้ในการติดและประเมินผล 

 จากขอ้มลูสารสนเทศตา่ง ๆ นำไปสูก่ารวเิคราะห ์การตดัสนิใจและนำไปใชใ้น
การดำเนนิงาน โดยผูบ้รหิารกรมธนารกัษ ์จะใชก้ารทบทวนผลการดำเนนิงานจากระบบ 
นำไปวเิคราะหแ์ละใช้ประกอบในการตัดสินใจ ปรับยุทธศาสตร์ และวิธีการทำงาน 
กำหนดแนวทางและเปา้หมายในการดำเนนิงานของปถีดัไป โดยเปา้หมายการดำเนนิงาน
ของปถีดัไปต้องมีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้น สำหรับแผนงาน/โครงการที่กำหนดเป้าหมาย
เชงิปริมาณ และต้องมีแนวโน้มที่ดีขึ้นหรือมีคุณภาพขึ้นในกรณีกำหนดเป้าหมาย
เชิงคณุภาพ โดยมตีวัอยา่งผลการวเิคราะหท์บทวนทีน่ำไปใชใ้นการปรบัยทุธศาสตรแ์ละ
วธิกีารทำงานทีโ่ดดเดน่ ดงัตารางที ่2 
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ตารางที่ 2 ตัวอย่างการวิเคราะห์ทบทวนเพื่อใช้ในการปรับยุทธศาสตร์ 
   และวิธีการทำงาน 

ด้านที่ราชพัสดุ 
 
 
ด้านประเมินราคา
ทรัพย์สิน 
 
 
 
 
ดา้นเหรยีญกษาปณ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
ด้านทรัพย์สินมีค่า
ของแผ่นดิน 

การกำหนดอัตราค่าเช่าให้สอดคล้องกับราคาตลาด และ
จัดทำแผนแม่บทการใช้ที่ราชพัสดุให้เหมาะสมกับ
ศักยภาพ 
การมีราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์ครบถ้วนทั้ง 32 ล้าน
แปลงทัว่ประเทศ เพือ่รองรบัการประกาศใชพ้ระราชบัญญัติ 
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งกำหนดให้ใช้บัญชีราคา
ประเมินทุนทรัพย์ที่ดินเป็นฐานในการคำนวณภาษี 
กรมธนารักษ์จึงเร่งรัดการประเมินราคาที่ดินทั้ง 32 
ล้านแปลง ให้เป็นรายแปลงภายในปี 2559 
การผลิตและบริหารการจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ 
จำนวนปีละประมาณ 2,000 ล้านเหรียญ และรับคืน
เหรียญกษาปณ์ เพือ่นำกลับมาหมุนเวียนให้เพียงพอ
กับความต้องการของระบบเศรษฐกิจ โดยมีศูนย์บริหาร
จัดการเหรยีญกษาปณใ์นภมูภิาค 6 แหง่ รวมทัง้ได้จับมือ
กับพันธมิตรทางธุรกิจเข้าร่วมดำเนินการเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการให้บริการประชาชน ลดปริมาณการผลิต
เหรียญเพิม่ อนัจะเปน็การลดตน้ทนุและทรพัยากรในการ
ผลิต 
การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ซึ่งมีจำนวน 
ประมาณ 90,000 ชิ้น ให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมที่จะนำ
ออกเผยแพร่ โดยการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของ
บุคลากรในฝีมือช่างโบราณผนวกกับความรู้ตามหลักการ
อนุรักษ์สมัยใหม่ มีการจัดการองค์ความรู้ และศึกษา
ดูงานเพื่อพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 

ภารกจิ ผลการวเิคราะหท์บทวน 



รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

ประจำปี พ.ศ. 2558
PMQA
2015

181

การใช้ข้อมูลสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบและการนำไป

ประยุกต์ใช ้
 กรมธนารักษ์ใช้ข้อมูลสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ เพื่อให้เกิดการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงในกระบวนการทำงาน การให้บริการ รวมทั้งเป็นการผลักดันเพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถของทีมงาน ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมในด้านต่าง ๆ ที่ส่งผล
ต่อการปฏิบัติงานและการให้บริการที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็น
ข้อมูลและสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบกับภายนอกองค์การและข้อมูลสารสนเทศ
เชิงเปรียบเทียบภายในองค์การ เช่น ภารกิจด้านที่ราชพัสดุ ได้จัดส่งบุคลากรไป
ศึกษาดูงานต่างประเทศด้านการบริหารจัดการที่ดินของรัฐ เช่น เยอรมัน รัสเซีย จีน 
ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น เป็นต้น ซึ่งจะเห็นว่าแต่ละประเทศจะมีปัจจัยเกี่ยวกับสภาพ
แวดล้อมเชิงเนื้อที่ ประชากร ลักษณะของสังคม และเศรษฐกิจภายในประเทศที่
แตกตา่งกนั ปจัจยัเหลา่นัน้ บา้งกเ็ปน็ขอ้จำกดั บา้งกเ็ปน็ขอ้ไดเ้ปรยีบ ซึ่งกรมธนารักษ์
ได้ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล และวิธีการจัดการที่ดินที่ได้จากการศึกษาดูงาน นำมา
เทียบเคียงกับข้อมูลและวิธีการบริหารจัดการที่ดินราชพัสดุของประเทศไทย เพื่อ
ปรับใช้ใหเ้หมาะสม จงึเปน็ทีม่าของการกำหนดยทุธศาสตรก์รมธนารกัษใ์นการบริหาร
จัดการทรัพย์สินของประเทศแนวใหม่เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม 
และเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม ดังเช่น การนำที่ดิน
ราชพัสดุที่ไม่ได้ใช้หรือไม่ได้สงวนไว้ใช้ประโยชน์ในราชการ มาจัดให้ประชาชนผู้มี
รายไดน้อ้ยไดอ้ยูอ่าศยัและมทีีท่ำกนิภายใตโ้ครงการรฐัเอือ้ราษฎร ์โครงการบา้นมัน่คง 
และการนำที่ราชพัสดุมาสนับสนุนรองรับด้านสวัสดิการของผู้สูงอายุภายใต้
โครงการบ้านพักเพื่อผู้สูงอายุ (Retirement Home) เป็นต้น ดังภาพที่ 5 

ภาพที่ 5 การเปรียบเทียบ (Benchmarking) นำไปสู่การกำหนดยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ 
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ภาพที่ 6 กระบวนการบริหารจัดการความรู้ของกรมธนารักษ์ 
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 การไดม้าซึง่องคค์วามรู ้
 สิง่สำคญัในการจดัการความรูข้องกรมธนารกัษจ์ะมุง่เนน้การพฒันาแนวทาง
การเขา้ถงึแหลง่ความรูใ้หม ่ ๆ ใหก้บัผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและ
ภายนอกองค์การอย่างสม่ำเสมอโดยมีการบูรณาการเชื่อมโยงกันตั้งแต ่ CKO (Chief 
knowledge Officer) ในฐานะผู้บริหารสูงสุดด้านการบริหารจัดการความรูแ้ละ
คณะทำงานบรหิารจดัการความรู ้ซึง่ประกอบดว้ย รองอธบิดดีา้นบรหิาร ดา้นทีร่าชพสัด ุ
ดา้นเหรียญกษาปณ์ ผู้อำนวยการสำนักหรือเทียบเท่าเป็นคณะทำงานรว่มกบั
คณะทำงานชุดย่อย เพื่อบริหารจัดการความรู้ในสายงานด้านต่าง ๆ และเพื่อใหเ้กดิ

 

การจัดการความรู้และการเรียนรู้ระดับองค์การที่ก่อให้

เกิดการสร้างนวัตกรรม 
 กรมธนารักษ์มีการบริหารจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย 
การไดม้าซึ่งองค์ความรู้ การจัดเก็บความรู้ การเผยแพร่ และการนำความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ ดังภาพที่ 6 
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ความมัน่ใจวา่กระบวนการจัดการความรู้ของกรมได้ผ่านความร่วมมือร่วมใจและ
ขบัเคลือ่นจากผูบ้รหิารและผูป้ฏบิตังิานทกุระดบัโดยสอบถามความตอ้งการในการพฒันา 
(Training Needs) แจง้เวยีน ทกุหนว่ยงาน เพือ่สอบถามความเหน็รว่มกบัการวเิคราะห์
ยทุธศาสตร์ประเทศ ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง ยุทธศาสตร์กรมฯ นโยบายด้าน
บรหิารงานบคุคลและการพัฒนาบุคลากรของสำนักงาน ก.พ. นโยบายและภารกจิที่
สำคญั เพือ่ใหส้ามารถตอบสนองตอ่ความตอ้งการของแตล่ะภารกจิ และนำขอ้มลูตา่ง ๆ 
มาวเิคราะห ์ เพือ่กำหนดการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ของการจัดการความรู ้ (KM 
Action Plan) ใหส้อดคลอ้งและสนบัสนนุภารกจิและยทุธศาสตรข์องกรมธนารกัษต์าม
ภารกจิทัง้ 4 ภารกจิ ไดแ้ก ่องคค์วามรูเ้ทคนคิการเดนิสำรวจ ดา้นทีร่าชพสัด ุองคค์วามรู้
ดา้นการผลติเหรยีญกษาปณ์และบริหารเงินตรา องค์ความรู้ภารกิจด้านประเมนิราคา
ทรพัยส์นิและองคค์วามรูภ้ารกจิดา้นทรพัยส์นิมคีา่ของแผน่ดนิ ซึง่ไดด้ำเนนิแนวทางการ
รวบรวมและถา่ยทอดความรูใ้หก้บับคุลากรในหลากหลายวธิกีาร ไดแ้ก่ 
 - การจดักจิกรรมไคเซน็เพือ่แลกเปลีย่นความคดิเหน็ โดยมุง่เนน้ทีก่ารมสีว่นรว่ม
ของทกุคน รว่มกนัแสวงหาแนวทางใหม ่ ๆ ในการกำหนดแนวทางการดำเนนิงาน เพือ่
ปรบัปรงุงานและสรา้งนวตักรรม โดยหวัใจสำคญัอยูท่ีต่อ้งมกีารปรบัปรงุอยา่งตอ่เนือ่งไมม่ี
ทีส่ิน้สดุ (Continuous Improvement) 
 - การสรปุเนือ้หาสาระทีไ่ดจ้ากการอบรมสมัมนาทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ
เชน่ การศกึษาดงูานดา้นการพฒันาการบรหิารจดัการทีด่นิ ณ เขตบรหิารพเิศษฮอ่งกง
โดยเมื่อเสร็จสิ้นการศึกษาดูงานแล้วมีการบันทึกความรู้ที่ได้รับและเผยแพร่ความรู้
รวมถงึนำความรูท้ีไ่ดม้าปรบัประยกุตใ์ชใ้นการปฏบิตังิาน เปน็ตน้ 
 - การเสวนารว่มกบั The Royal Mint สหราชอาณาจกัรในการแลกเปลีย่น
ความรู้ด้านการบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงาน
ภายนอก 
 - การเสวนาแลกเปลีย่นความรูร้ะหวา่งผูป้ฏบิตังิานการรวบรวมและถา่ยทอด
ความรูจ้ากขา้ราชการหรอืเจา้หนา้ทีเ่กษยีณอายรุาชการของกรมธนารกัษ์ 
 - การจดักิจกรรมประกวดและคัดเลือกความรู้ที่เป็นวิธีปฏิบัติที่เปน็เลศิ 
(Best Practice) จากบคุลากรทกุระดบั ดังภาพที่ 7 
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 สำหรับการจัดเก็บความรู้ กรมธนารักษ์เลือกใช้วิธีการที่หลากหลาย เช่น 
5 Minutes Concept Template การถ่ายทอดผ่านการเล่าเรือ่ง (Story Telling) 
จากผูท้ีม่ปีระสบการณ์ ผู้เกษียณอายุราชการโดยบันทึกเป็นคลิปวิดีโอ AAR และ 
Retrospect คู่มือปฏิบัติงาน และ KM Web โดยได้มีการดำเนินการจัดเก็บความรู้
ในรูปแบบเอกสาร และ File VDO ซึ่งองค์ความรู้ดังกล่าว ได้นำไปเผยแพร่ผ่านทาง 
KM Web  
 องค์ความรู้ที่จัดเก็บได้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในรูปแบบเอกสารมี
จำนวน 51 องค์ความรู้ ในรูปแบบ File VDO จำนวน 16 องความรู้ ส่วนใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้ดำเนินการจัดเก็บองค์ความรู้จากผู้ที่ได้รับรางวัล
องค์ความรูด้เีดน่ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 จำนวน 14 องคค์วามรู ้และในรูปแบบ
เอกสาร มีจำนวน 45 องค์ความรู้ รวมถึงยังไม่มีการจัดเก็บความรู้จากการเสวนา
แลกเปลีย่นเรยีนรูแ้กนนำชมุชนนกัปฏบิตั ิ(CoPs) จดัเกบ็ความรูจ้ากกจิกรรม แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างข้าราชการผู้มีศักยภาพสูงของกรมธนารักษ์ (Lunch Talk : High 
Potential) และจากโครงการ / กิจกรรม ที่กรมธนารักษ์จัดขึ้น เพื่อนำไปเผยแพร่
ให้บุคลากรภายในกรมธนารักษ์ได้ศึกษาและนำไปประยกุตใ์ช ้ เพือ่ใหเ้กดิประโยชน์
ต่อการปฏิบัติราชการต่อไป โดยมีตัวอย่างการจัดเก็บองค์ความรู้ 
 
  การเผยแพรอ่งคค์วามรูแ้ละการนำไปสูก่ารใชป้ระโยชน์ 
 เพือ่ใหอ้งคค์วามรูท้ีจ่ดัเกบ็นำไปสูก่ารใชง้านทีเ่ปน็ประโยชน ์กรมธนารกัษไ์ดม้ี
ชอ่งทางในการเผยแพร ่องคค์วามรู ้ผา่น KM WEB การจดันทิรรศการ การจดักจิกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งกับบุคลากรข้างใน หน่วยงานภายนอก และผู้รับบริการ 
ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี โดยทกุปกีรมธนารกัษจ์ะกำหนดใหม้วีนั KM DAY ในวนันัน้จะจดัใหม้ี
การประกวดผลงานการจัดการความรู้ กิจกรรมสัมมนาแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู ้
ซึง่จะเชญิผูท่ี้ไดร้บัรางวลั การจดัการความรูด้เีดน่ (Best Practice) มาถา่ยทอดความรู้
ใหก้บับคุลากรและได้มีการมอบรางวัลเพื่อเป็นการยกย่องชมเชย รวมทั้งจัดบอร์ด
นิทรรศการแสดงผลงานการจัดการความรูด้เีดน่ ซึง่องคค์วามรูท้ีไ่ดร้บัรางวลัไดน้ำมาสู่
การพฒันางานและเกดิประโยชนต์อ่การเปลีย่นแปลงวธิกีารทำงานในสายงานดา้นตา่ง ๆ 
อยา่งตอ่เนือ่ง เชน่  
 - งานดา้นเหรยีญกษาปณไ์ดม้กีารนำเทคนคิการกลงึดวงตราเหรยีญกษาปณ์
หมุนเวียนให้ได้ศูนย์ (Center) ซึ่งเป็นการพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพโดยการลด
ของเสียในกระบวนการผลิต ลดขั้นตอนในการผลิตดวงตรา ดังภาพที่ 8 



รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

ประจำปี พ.ศ. 2558
PMQA

2015

186

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7  (Center) 
ภาพที่ 8 นวัตกรรมการกลึงดวงตราเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนให้ได้ศูนย์ (Center) 
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 - งานดา้นประเมนิราคาทรพัยส์นิไดม้กีารนำความรูเ้กีย่วกบัเทคนคิการแสดง
ตำแหนง่ในแผนทีส่ำรวจ (แผนที ่UTM) บน iPad เพือ่ใหต้ำแหนง่ตา่ง ๆ ในแผนทีส่ำรวจ
ทีก่ำหนดขึน้เปน็จดุอา้งองิในการเดนิสำรวจขอ้มลูทีด่นิแสดงผลบน App Google Earth 
ใน iPAD เมือ่มจีดุอา้งองิประกอบกบั GPS ใน iPad โดยจะแสดงตำแหนง่ของจดุอา้งองิ
และตำแหนง่ปจัจบุนั ทำใหผู้เ้ดนิสำรวจทราบถงึตำแหนง่ของตวัผูส้ำรวจกบัตำแหนง่ของ
จดุอา้งองิในแผนทีเ่ดนิสำรวจได ้เปน็ตน้ 
 ทัง้นี ้ อาจกลา่วไดว้า่ ความสำเรจ็ทีเ่กดิขึน้ในการขบัเคลือ่นการจดัการความรู้
ของกรมธนารกัษ์เกิดจากการมีกระบวนการบริหารจดัการความรูท้ีเ่ปน็ระบบ การมี
ทศิทางการจดัการความรูท้ีช่ดัเจน รวมทัง้การมเีทคโนโลยตีา่ง ๆ เขา้มาสนบัสนนุ เชน่ 
KM Blog ความสามารถในการเชือ่มโยงคลงัความรูท้กุหนว่ยงานเขา้สูศ่นูยข์อ้มลูกลาง 
เปน็ตน้ และสิง่สำคญัทีส่ดุ คอื การใหค้วามสำคญักบับคุลากรอยา่งตอ่เนือ่งในการสรา้ง         
ความตระหนกัในการถา่ยทอดแบง่ปนั เหน็ประโยชนจ์ากการจดัการความรูจ้นเกดิเปน็
วฒันธรรมการปรบัปรงุอยา่งตอ่เน่ือง เกดิการเรยีนรูร้ะดบัองคก์าร เกดิเปน็นวตักรรม
และสนิทรพัยท์างความรูข้องกรมธนารกัษ ์ดงัภาพที ่9 
 
 

ภาพที่ 9 การขับเคลื่อนการจัดการความรู้ของกรมธนารักษ ์
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ปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จ 
 1. ผู้บริหารมีภาวะผู้นำและให้ความสำคัญกับงานพัฒนาองค์การ
ตลอดจนทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการสนับสนุนเพื่อขับเคลื่อนในทุกภารกิจและ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นภายในองค์การ 
 2. มีกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การถ่ายทอดแผนไปสู่การปฏิบัติ
การปฏิบัติตามแผนที่มีประสิทธิภาพมีการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งการ
ติดตามประเมินผลและทบทวนปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบและมีประสิทธิผล 
โดยนำสารสนเทศและองค์ความรู้ที่สำคัญมาใช้ประกอบการวางแผน การตัดสินใจ 
และการปฏิบัติงาน 
 3. มีระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่ครอบคลุม ถูกตอ้ง เชือ่ถอืได ้
ทนัเวลาและพร้อมใช้มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล รวมถึงการเปิดโอกาส
ให้บุคลากรภายในและภาคประชาชนมสีว่นรว่มในการปรบัปรงุและพฒันาสารสนเทศ
และมีการสำรวจความพึงพอใจการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อนำมาปรับปรุงและ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมธนารักษ์อย่างต่อเนื่อง 
 4. ผู้บริหารของกรมธนารกัษไ์ดใ้หค้วามสำคญัของการจัดการความรู้มุ่งเน้น
การทำงานเปน็ทมีจากภารกจิทีห่ลากหลายแตกตา่งกนั จงึไดแ้ต่งตั้งคณะทำงานจาก
ทุกสายงานโดยคณะทำงานแต่ละชุดจะมีการบูรณาการประสานงานกันเพื่อให้การ
จัดเกบ็องค์ความรู้ของกรมธนารักษ์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล นอกจากนี้
กรมธนารักษ์ยังได้มีการสรุปและประเมินผลการจัดการความรู้เป็นประจำทุกปี เพื่อ
นำข้อเสนอแนะต่าง ๆ สรุปเป็นแนวทางพัฒนากระบวนการจัดการความรู้ให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
 5. การจัดทำโครงการประกวดการพัฒนาองค์การอย่างต่อเนื่องและเป็น
ระบบเพื่อส่งเสริมการปรับปรุงผลการดำเนินการและการสร้างนวัตกรรมใหม่ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

รางวัลด้านกระบวนการคุณภาพ

และนวัตกรรม
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กรมควบคุมโรค

 กรมควบคมุโรคมรีะบบการปฏบิตักิารทีม่ปีระสิทธิผล ที่เกิดจาก

การออกแบบและการจัดการกระบวนการที่เน้นการมีส่วนร่วมและการ

สร้างเครือข่าย มีการพัฒนากระบวนการที่สำคัญอย่างต่อเนื่องใน 3 ด้าน 

ซึ่งเป็นพันธกิจหลักของส่วนราชการ ได้แก่ การเฝ้าระวัง การควบคุม 

และการปอ้งกนัโรค โดยมกีารออกแบบกระบวนการ และกำหนดมาตรฐาน

ท่ีชดัเจน สามารถสือ่สารและสรา้งเครอืขา่ยตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งทัว่ประเทศ 

เช่น เครือข่ายภาคประชาชน NGO เครือข่ายสื่อมวลชน เป็นต้น เพื่อให้

ชุมชนตระหนกัในการเฝา้ระวงั ควบคมุ และปอ้งกนัโรค รวมทัง้มกีารกำกับ

ดแูลควบคมุกระบวนการใหเ้ปน็ไปตามมาตรฐานทีก่ำหนด สง่ผลให้ประชาชน

เกิดความเชือ่มัน่ในการควบคุมโรคของประเทศ โดยมผีลลพัธเ์ชงิประจักษ์ 

เช่น การควบคุมการระบาดของโรคอีโบลา โรคมอร์ส เป็นต้น 

หมวด6ด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม
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 กรมควบคุมโรค เปน็สว่นราชการในสงักดักระทรวงสาธารณสขุ ที่มีภารกิจ
ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม ประสานความร่วมมือกับเครือข่าย ตลอดจน
พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมป้องกันโรคและภัยสุขภาพ เพื่อให้ประชาชน
มีสุขภาพดีภายใตว้ิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรชั้นนำระดับนานาชาติที่สังคมเชื่อถือและ
ไว้วางใจเพื่อปกป้องประชาชนจากโรคและภัยสุขภาพด้วยความเป็นเลิศทางวิชาการ
ภายในปี 2563” โดยมีเป้าหมายความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ ดังนี้ 1) เครือข่าย
เป้าหมายมีศักยภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ อย่างมี
ประสิทธิภาพ  2) ประชาชนกลุ่มเป้าหมายสามารถปฏิบัติตัวในการป้องกันควบคุม
โรคติดต่อสำคัญ โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โรคติดต่ออุบัติใหม่ และภัยสุขภาพที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากล 3) ด่านช่องทางเข้าออกประเทศและจังหวัดชายแดน มีระบบ
เฝ้าระวังควบคุมโรคติดต่อ โรคติดต่ออุบัติใหม่และภัยสุขภาพได้มาตรฐานตามกฎ
อนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 4) ผลงาน
วิจัยด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สามารถนำไปใช้ในการพัฒนางาน
สาธารณสุข และขับเคลื่อนองค์การภายใต้ค่านิยม “I SMART” ดังนี้  
 Integrity    การยึดมั่นในความถูกต้อง และจริยธรรม  
 Service Mind   บริการที่ดี 
 Mastery   สั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ     
 Achievement  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 Relationship   การมีน้ำใจ ใจเปิดกว้าง เป็นพี่เป็นน้อง   
 Teamwork การทำงานเป็นทีม 
 ปัจจุบัน กรมฯ แบง่โครงสรา้งเปน็ 39 หนว่ยงาน ประกอบดว้ย หน่วยงาน
บริหาร 6 หน่วยงาน 2 สถาบัน 7 สำนักวิชาการ 12 สำนักงานป้องกันควบคุมโรค 
(เขต) และมหีนว่ยงานทีต่ัง้ขึน้เปน็การภายใน เพือ่รองรบังานในสถานการณป์ัจจุบัน 
12 หนว่ยงาน มบีคุลากรรวมทัง้สิน้ 6,266 คน โดยรอ้ยละ 62.18 ปฏบิตังิานภารกจิหลัก
และร้อยละ 37.82 ปฏิบัติงานภารกิจสนับสนุน 
 ในการที่จะบรรลุความสำเร็จตามเป้าหมายของกรมควบคุมโรค มีความ
ท้าทายที่สำคัญเป็นอุปสรรคที่จะต้องฝ่าฟันในหลายด้านได้แก่ 
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 ความท้าทายด้านพันธกิจ  1) องค์ความรู้ ข้อมูลโรคติดต่ออุบัติใหม่ เพื่อ
การเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข 2) การพยากรณ์โรคและภัย
สุขภาพในภาวะวิกฤติ 3) การบังคับใช้กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการป้องกัน 
ควบคุมโรคและปัญหาสุขภาพที่สำคัญ 
 ความท้าทายด้านการปฏิบัติการ 1) ระบบฐานข้อมูลโรคและภัยสุขภาพ
ที่ตอบสนองการดำเนินการป้องกันควบคุมโรคได้อย่างมีประสทิธภิาพ และ 2) การ 
เตรียมความพร้อมในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคและภัยสุขภาพได้อย่างทันการณ์  
 ความท้าทายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 1) การยอมรับและเชื่อถือ
จากสงัคมในการรว่มมอืในการปอ้งกนัควบคมุโรคและภยัสขุภาพ และ 2) การสื่อสาร
ความเสีย่งและตอบโตภ้าวะฉกุเฉนิโรคและภยัสขุภาพไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 ความท้าทายด้านบุคลากร 1) บุคลากรได้รับการส่งเสริมความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ 2) การธำรงรักษาบุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค 3) การเตรียมคนเพื่อรองรับ
การปรับเปลีย่นภารกจิและโครงสรา้งอาย ุ และ 4) การดงึดดูบคุลากรทางการแพทย์
และสาธารณสุข 
 จากความท้าทายดังกล่าวส่งผลให้กรมฯ ต้องปรับตัวให้ทันต่อสภาวการณ์
ที่เปลี่ยนแปลง ตัองพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพในทุกด้าน โดย
เฉพาะระบบการปฏิบัติการที่จะต้องสามารถเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพ เพื่อให้สังคมเชื่อถือและไว้วางใจ และที่สำคัญที่สุดเพื่อปกป้องประชาชน
จากโรคและภัยสุขภาพ ที่จะบั่นทอนการพัฒนาของประเทศ 
 

การกำหนดกระบวนการสร้างคุณค่าและกระบวนการ

สนบัสนนุ 
 กรมควบคุมโรคได้ดำเนินการปรับบทบาทภารกิจหน่วยงานในสังกัด
ให้สอดคลอ้งกับทิศทางของการปฏิรูประบบสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะ
ที่กรมฯ เป็นหน่วยงานหลักในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
จึงได้ทบทวนกระบวนการทำงานของกรมฯ ทีต่อ้งใชส้ง่มอบผลติภณัฑบ์รกิารที่สำคัญ 
โดยวิเคราะห์ Value Chain ในการประชุมผู้บริหารของกรมฯและบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง เพื่อนำมากำหนดกระบวนการสร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุน
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ให้ได้ผลลพัธ ์ (Outcome) ของการปฏบิตัติามพนัธกจิ คอื ลดเสีย่ง ลดโรค ลดตาย 
ในกลุ่มเป้าหมาย (Target group) ได้แก่ 1) กลุ่มเสี่ยง (ตามสภาวะการเสี่ยง
แบบต่าง ๆ)  2) กลุ่มวัย (เด็ก วัยรุ่น วัยทำงาน ฯลฯ) 3) กลุ่มโรค (ทั้งโรคติดต่อ
และโรคไม่ติดต่อ) และ 4) พื้นที่กลุ่มเป้าหมาย (ชุมชน หมู่บ้าน โรงแรม โรงเรียน 
สถานประกอบการ ฯลฯ) เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการตามความคาดหวัง 
ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนไดส้ว่นเสยี และการพฒันาคณุภาพตลอดจน
เพิ่มประสทิธภิาพกระบวนการทำงานของกรมฯ โดยสื่อสารให้บุคลากรทกุหนว่ยงาน
ภายในสังกัดกรมฯ ถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน ดังภาพที่ 1 

ภาพที่ 1  Value Chain กรมควบคุมโรค 

การออกแบบกระบวนการ พจิารณาใหส้ามารถสง่มอบคณุคา่ไดต้าม Value Chain 
ดังนี้ 
 1. พิจารณาว่ากระบวนการนั้นส่งมอบผลผลิตและกระบวนการไปให้ใคร 
เป็นผู้รับบริการภายในหรือภายนอกกรมฯ ซึ่งจะจัดเป็นกระบวนการสนับสนุนและ
กระบวนการสร้างคุณค่า หรือเป็นการส่งมอบให้กระบวนการถัดไป 
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 2. กำหนดให้ชัดเจนว่า ความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคืออะไร เพื่อจะได้กำหนดผลผลิต (Output) ที่ชัดเจนของ
กระบวนการ 
 3. ออกแบบกระบวนการ เพื่อให้สามารถผลิตและส่งมอบบรกิาร ทีม่ี
คณุลกัษณะตรงตามผลผลติ (Output) ทีไ่ดก้ำหนดไว ้ โดยออกแบบให้สอดคล้องกับ
ความสามารถ และทรัพยากรที่มีอยู่ขององค์การ 
 
ผลผลิตและบรกิารของกรมฯ (ภาพที ่ 2) จำแนกไดต้ามประเภทของกระบวนการหลกั 
ดงันี้ 
 1. การสรา้งเครือ่งมอื ประกอบดว้ยผลติภณัฑว์ชิาการ การบรกิารเฉพาะด้าน
ที่ไดม้าตรฐาน รายงานสถานการณโ์รคและขา่วกรองฐานขอ้มลูโรคและภัยสุขภาพ 
 2. การเตรียมความพร้อมของกระบวนการ มีระบบการเตรียมความพร้อม
ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินที่มีคุณภาพ 
 3. การสื่อสารและขับเคลื่อน ทำให้ประชาชนมีความรู้ ทัศนคติ และ
พฤติกรรมที่เหมาะสม เพราะมีการทำงานร่วมกับเครือข่ายต่าง ๆ ได้ตามมาตรฐาน 
ส่งผลให้ประชาชนลดเสี่ยง ลดโรค ลดตายจากภัยสุขภาพ  
 4. จากผลผลติกระบวนการสรา้งคณุคา่ และกระบวนการสนบัสนนุผลกัดัน
ให้เกิดคุณภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ดังนี้ 
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 คุณภาพของการเฝ้าระวัง ประกอบด้วย การมีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน 
ทันเวลาและครอบคลุมทุกพื้นที่ ความแม่นยำของการพยากรณ์โรค เพื่อให้สามารถ
ชี้เป้าหมายกอ่นเกดิเหตไุด ้อกีทัง้มกีารสือ่สารผา่นชอ่งทางทีเ่หมาะสมกบักลุม่เป้าหมาย
และเครือข่ายที่มีคุณภาพ 
 คุณภาพของการป้องกัน ประกอบด้วย การมีข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง 
ทันเวลา มีมาตรการเชิงรุกที่เหมาะสมกับเหตุการณ์ สามารถตอบสนองได้อย่าง
รวดเร็ว พร้อมท้ังมีการสื่อสารความเสี่ยงที่ครอบคลุม โดยทีมงานและเครือข่าย
ที่เพียงพอ มศีกัยภาพในการปอ้งกนัและครอบคลมุพืน้ทีท่กุระดบั เพือ่ใหป้ระชาชน
กลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม 
 คุณภาพของการควบคุม ประกอบด้วย การมีบุคลากรและทีมงานที่มี
ความรู้ ทกัษะ ความเชีย่วชาญ ในการกำหนดคูม่อื มาตรการ แนวทางการดำเนินงาน
ที่มีมาตรฐาน นำไปสู่การบังคับใช้มาตรการและกฎหมายที่มีประสิทธิภาพ รวมถึง
มีกลไกการติดตาม ประเมินผลที่มีความต่อเนื่องและบูรณาการร่วมกับพหุภาคี 
 5. ทดลองปฏบิตัติามขั้นตอนการทำงานของกระบวนการที่ได้ออกแบบ 
ว่าสามารถปฏบิตังิานไดแ้ละใหผ้ลลพัธต์ามผลผลติทีก่ำหนดไวห้รอืไม ่ทัง้ในเชิงคุณภาพ
และปริมาณ รวมถึงพิจารณาออกแบบกระบวนการหรือปรับให้เหมาะสม 
 ตัวอย่างการออกแบบกระบวนการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคเป็น
ดังภาพที่ 3 และการกำหนดตัวชี้วัดที่สำคัญ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดซึ่งเป็น
วัตถุประสงค์ของการจัดการกระบวนการ ดังตารางที่ 1 ผลจากการออกแบบและ
การจดัการกระบวนการสร้างคุณค่าก่อให้เกิดประสิทธิผลในการเฝ้าระวัง ป้องกัน 
และควบคุมโรคในเชิงประจักษ์ ดังจะเห็นได้จากผลงานของกรมฯ ที่สามารถควบคุม
และยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคอีโบลา ในปี 2557 และโรคเมอร์ส ในปี 2558 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ภาพที่ 3 การจัดการกระบวนการเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข  

DDC-PHEM 
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 นอกจากกรมควบคุมโรคจะพัฒนากระบวนการสร้างคุณค่าแล้วก็ยังได้
ดำเนินการพฒันากระบวนการสนบัสนนุทีส่ำคญั โดยไดด้ำเนนิการออกแบบกระบวน
สนับสนุนซึ่งพิจารณาถึง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมีประสิทธิภาพของกระบวนการ  
การกำหนดข้อกำหนดที่สำคัญ การออกแบบกระบวนการ การกำหนดตวัชีว้ดัทีส่ำคญั 
และผลผลติของกระบวนการ โดยมีตัวอย่างการออกแบบกระบวนการสนับสนุน
และการสื่อสารกระบวนการไปสู่การปฏิบัติ ดังภาพที่ 4 

ภาพที่ 4 ตัวอย่างการออกแบบกระบวนการตรวจสอบภายใน 

 เพือ่ให้กระบวนที่ได้รับการออกแบบถูกนำไปสู่การปฏิบัติ  และบรรลุตาม
เปา้หมายของกระบวนการ กรมควบคมุโรคมกีารควบคมุกระบวนการตัง้แต ่ ผู้ส่งมอบ 
บุคลากร ปจัจยันำเขา้ วธิกีารทำงาน ตลอดจนสภาพแวดลอ้มในการทำงาน กำหนด
ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดกำกับการดำเนินการที่ท้าทายเพิ่มขึ้นทุกปี การจัดทำ
เป็นมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติหรือคู่มือการปฏิบัติงาน สำหรับใช้เป็นแนวทาง
การปฏิบัติ หรือการฝึกอบรม หรือสอนงานให้แก่บุคลากร ระหว่างการปฏิบัติงาน 
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ผูป้ฏบิตังิานจะบนัทกึขอ้มลู สารสนเทศทีจ่ำเปน็สำหรบัการตดิตามควบคมุท้ังเชิงรับ 
(การรายงานผล) และเชิงรุก (การตรวจสอบ) ประเมินผลกระบวนการ ตามตัวชี้วัด
ที่กำหนด เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ การเปรียบเทียบเพื่อปรับปรุงกระบวนการให้
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นต่อไป ซึ่งจะส่งผลให้สามารถลดค่าใช้จ่าย 
หรือการป้องกันข้อผิดพลาดได้อีกทางหนึ่ง นอกเหนือจากการจัดทำมาตรฐาน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
 นอกจากนี้ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดให้มีการถ่ายทอดความรู้ 
ความเชี่ยวชาญของแต่ละบุคคลไว้ในเอกสาร สื่อต่าง ๆ ที่สามารถจับต้องได้ 
(Explicit knowledge) การสรา้งระบบพีเ่ลีย้ง-นอ้งเลีย้ง (mentor-mentee) รวมทั้ง
การนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น การมีระบบ VDO conference เพื่อใช้ประชุม อบรม 
สัมมนากบัสว่นกลางและภมูภิาคในยามปกต ิ และประชมุพจิารณาสัง่การในภาวะฉุกเฉิน
ที่เปน็ทัง้การเตรยีมความพรอ้มตอบโต ้ เฝา้ระวงั ปอ้งกนั ควบคมุโรคและภัยสุขภาพ  
โดยมีตัวอย่างการสื่อสารเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ดังภาพที่ 5 
 รวมทั้งพัฒนาการรายงานผลงาน การตรวจสอบ การกำกับติดตาม 
การสรปุผลการทำงาน 1) จากระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตรก์รมควบคุมโรค 
(Estimates) ซึ่งเป็นระบบในการจัดทำแผน และติดตามผลการดำเนินงาน โดยให้
ผู้รับผิดชอบโครงการรายงานผลการดำเนินงานในระบบแบบออนไลน์ Real Time 
2) การกำกับ ติดตาม การดำเนินงานตามแนวทางยุทธศาสตร์ที่ 2 โดยกำกับ
ติดตามการดำเนินงานทุกไตรมาส ในระบบ Estimate SM ของกรม 3) การกำกับ 
ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานผ่านการประชุมผู้บริหารของกรมทุกเดือน 
4) การนิเทศงานเพื่อสนับสนุนและบริหารจัดการให้หน่วยงานสามารถดำเนินงานได้
ตามเป้าหมายที่วางไว้ 5) การติดตามและประเมินผลภาพรวมของการเฝ้าระวัง 
ปอ้งกนัควบคมุโรคและภยัสขุภาพของประเทศตามมาตรฐานสากล ตามยทุธศาสตร์ที่ 5 
เพื่อเป็นแนวทางในการประเมินผลความสำเร็จของแผนงานโครงการหรือ
นวัตกรรมของหน่วยงาน ผลการประเมนิจะนำไปตอ่ยอดหรอืปรบัปรงุการดำเนินงาน 
รวมทั้งเกิดการปรับแผนในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นต่อไป  
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ภาพที่ 5  การสื่อสารเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

การดำเนนิงานผา่นเครอืขา่ยเพือ่ยกระดบัการดำเนนิการ

ของส่วนราชการ 
 กรมควบคมุโรค ขบัเคลือ่นการดำเนนิงานผา่นกลุม่เครอืขา่ยใหเ้กดิผลสัมฤทธิ์ด้วย
กลยุทธก์ารสรา้งและพฒันาเครอืขา่ยผา่นการสรา้งสมัพนัธภาพทีด่ ี การตดิต่อสื่อสาร
อย่างต่อเนื่องหลายช่องทาง ทำให้เครือข่ายเห็นประโยชน์ ให้ความสำคัญ และให้
ความร่วมมือในการดำเนินงานพัฒนา สนับสนุน สร้างเสริมสุขภาพ เพ่ือปกป้อง
ประชาชนจากโรคและภัยสุขภาพ 
 กรมมีวิธีการคัดเลือกเครือข่าย โดยเริ่มจากการทบทวนผลการรายงาน
ข้อมลูทีส่ะทอ้นกลบัจากกลุม่เครอืขา่ยทีท่ำงานรว่มกบักรมฯ และคำนงึถงึสมรรถนะที่
จำเป็นของเครือข่าย ได้แก่ สมรรถนะในด้านการสื่อสารความเสี่ยง สมรรถนะด้าน
ระบาดวิทยา โดยคณะกรรมการระดับกรมฯ คือ 1) คณะกรรมการบริหารนโยบาย
และยุทธศาสตร์และคณะทำงานยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และ 2) คณะกรรมการ
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พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ 
และตัวแทนจากทุกหน่วยงานภายในกรมฯ โดยมีการประชุมกันอย่างสม่ำเสมอตาม
กรอบการดำเนินงานปกติประจำปี เพื่อกลั่นกรองและจัดทำข้อเสนอแนะ เพื่อการ
ปรับปรุงพัฒนาเกณฑ์ในการกำหนดจำแนกเครือข่าย ให้สอดคล้องและเหมาะสม
กับพันธกิจองค์การและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละปี เพื่อให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังในแต่ละกลุ่มได้อย่างตรงจุด อีกทั้งมีการ
รับฟัง เรียนรู้ความต้องการและความคาดหวังของเครือข่ายแต่ละกลุ่ม เพื่อนำข้อมูล
ไปใช้ในการวางแผนปฏบิตังิาน ปรบัปรงุกระบวนการและการบรกิารใหม่ ๆ ตัวอย่าง
การดำเนินการร่วมกับเครือข่าย เช่น  
 - การพัฒนาจังหวัดชายแดนตามกรอบกฎอนามัยระหว่างประเทศ (IHR 
2005) พ.ศ. 2548 และ GHS (Global Health Security) ตามมาตรการ 12 เป้าหมาย
ของกรมในปี พ.ศ. 2557  
 - เครือข่ายข้อมูลทางด้านการบาดเจ็บ เพื่อให้เกิดการเฝ้าระวังการ
บาดเจ็บได้อย่างมีคุณภาพ  
 - เครือข่าย SRRT อำเภอ หรือ ทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว 
เพื่อการเฝ้าระวัง สอบสวน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ
ของพื้นที่ เป็นต้น 
 ผลลัพธ์การสนับสนุนผลักดันให้ทุกหน่วยงานของกรมฯ ทำงานร่วมกับ
เครือข่าย ปรากฏดังผลงานคุณภาพที่ได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ได้แก่ 
 ผลงาน “การพัฒนาระบบการตรวจหาปริมาณเชื้อไวรัสเอชไอวี เพื่อขยาย
โอกาสใหป้ระชาชนไดร้บับรกิารอยา่งมคีณุภาพเทา่เทยีมและทนัเวลา” ของสำนกังาน
ป้องกันควบคมุโรคที ่4 จงัหวดัราชบรุ ีกรมควบคมุโรค ในความรว่มมอืของทกุเครอืขา่ย 
 ผลงาน “โรคเรื้อนในเมืองหลวง : ศักดิ์ศรีและคุณภาพชีวิตของผู้ได้รับผล
กระทบจากโรคเรื้อนที่ควรได้รับการเยียวยา” ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 
กรุงเทพฯ ในความร่วมมือของเครือข่ายในการทำงานด้านโรคเรื้อน 
 ผลงานรางวัลชนะเลิศ (1st Place Winner) ระดับนานาชาติ จาก 
United Nations Public Service Awards 2014 ในสาขาการสง่เสรมิการมีส่วนร่วม
ในการตัดสินเกี่ยวกับนโยบายผ่านกลไกนวัตกรรม (Fostering participation 
in policy-making decisions through innovative mechanisms) ชื่อผลงาน 
มาลาเรีย :  
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 การพฒันาศกัยภาพบรกิารแบบบรูณาการ “Community Participation 
for Effective Malaria Management in Tha Song Yang Di” ซึ่งมีความ
โดดเด่นดา้นการบรหิารจดัการแบบบรูณาการรว่มกบัเครอืขา่ยเพือ่ลดความเจ็บป่วย
ด้วยโรคมาลาเรียในพื้นที่เสี่ยงสูงอำเภอท่าสองยาง  
 

การเตรยีมพรอ้มดา้นความปลอดภยัและตอ่ภาวะฉกุเฉนิ 
 กรมควบคุมโรคตระหนักถึงการดำเนินภารกิจในปัจจุบันที่มีโอกาส
หยุดชะงักอันเนื่องมาจากเหตุภัยพิบัติ และสภาวะวิกฤตต่าง ๆ ซ่ึงจะทำให้เกิด
ผลกระทบต่อประชาชนและการดำเนินที่สำคัญได้แก่ 1) ประชาชนไม่ได้รับยาและ
เวชภัณฑ์จากการสนับสนุนของกรมควบคุมโรคอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่ม
โรคเรือ้รงั เชน่ ความดนั เบาหวาน โรคระบบทางเดนิหายใจและหลอดเลือด รวมทั้ง
โรคระบบภูมิต้านทานบกพร่อง 2) ผู้ประกอบการ ไม่สามารถส่งออกอาหาร
ปลอดภัยได้ มีผลกระทบทางเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ 3) เกิดความเสี่ยงของ
โรคต่อประชาชนในกลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากแหล่งข้อมูลสารสนเทศในระบบการ
เฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค หยุดชะงัก และมีผลกระทบประกอบการตัดสินใจของ
ผู้บริหารต่อสถานการณ์ที่เผชิญอยู่ 
 ดังนั้นเพื่อให้สามารถเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคให้กับประชาชนได้ใน
ระดับพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ภาวะวิกฤตต่าง ๆ ผู้บริหารระดับสูงของกรมฯ 
จึงได้ร่วมกันกำหนดนโยบายการบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินงานขององค์การ 
(Business Continuity Management : BCM) ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การเตรียมพร้อม และดำเนินการป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพ ในสถานการณ์
ฉุกเฉินและภัยพิบัติอย่างรวดเร็ว ตามความต้องการของพื้นที่และได้มาตรฐานสากล 
โดยกำหนดตัวชี้วัดให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมฯ จัดทำแผนประคองกิจการภายใน
องค์กร (Business Continuity Plan : BCP) และ Incident Management 
Plans (IMP) โดยอ้างอิงมาตรฐาน ISO 22301 : 2012 เพื่อให้มั่นใจว่าในกรณีที่มี
สถานการณ์ฉุกเฉินที่ทำให้การปฏิบัติงานตามปกติต้องหยุดชะงัก ภารกิจสำคัญ
จะสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง หรือกลับมาดำเนินการในเวลาที่เหมาะสม 
โดยใช้ทรัพยากร คน เงิน สิ่งของ ให้สอดรับกับปัญหาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ 
และสามารถประเมินการปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และนำไปสู่ 
การปรับปรุงต่อไป ดังภาพที่ 6 โดยมีแนวทางในการดำเนินการ ดังนี้  
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 ขั้นตอนที่ 1 การสร้างองค์ความรู้ ปี พ.ศ. 2555 จัดทำโครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินอบรมหลักสูตรการบริหารความ
ต่อเนื่องในการดำเนินงานขององค์การเพื่อจัดทำแผนบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน
และแผนประคองกิจการ เป้าหมาย 20 หน่วยงาน ปี พ.ศ. 2556 ดำเนินโครงการ
ต่อเนื่องโดยขยายกลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้นรวม 27 หน่วยงาน และ ปี พ.ศ. 2557 
จัดอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน BCM-Lead Auditor : ISO 22301-2012  
 ขั้นตอนที่ 2 การซักซ้อมและทบทวนปรับปรุงแผน ปี พ.ศ. 2557 
หลังจากมีการตรวจติดตามประเมิน แผนสถานการณ์ฉุกเฉิน (IMP) และแผนบริหาร
ความต่อเนือ่งขององค์กร (BCP) ของหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายแล้ว หน่วยงาน
ดำเนินการซักซ้อมเพื่อพัฒนาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพและให้เกิดประสิทธิผล  
 ขั้นตอนที่ 3 การสร้างใหเ้ปน็วฒันธรรมขององคก์าร ส่งเสริมระบบรองรับ
ภาวะวิกฤตที่ยั่งยืน ปี พ.ศ. 2558 เป็นต้นไปหน่วยงานที่รับผิดชอบในรูปแบบ
คณะทำงานตรวจติดตามประเมินภายใน (Internal Audit) ตามระบบ ทีว่างแผนไว้ 
ปรับปรุง สือ่สารสรา้งความเขา้ใจ และซกัซอ้มใหค้รอบคลมุกระบวนการตามพันธกิจ 
และผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 

ภาพที่ 6 การเตรียมความพร้อมความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิน 
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การจัดการนวัตกรรม 
 กรมควบคุมโรคมีนโยบายในการดำเนินงานที่เน้นกระบวนการทำงานของ
หน่วยงานในสังกัด ด้วย 3ส. 5I ให้ความสำคัญกับการสร้างและการนำนวัตกรรม 
(Innovation) มาใช้ในการปฏิบัติงาน มีการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่องและทั่วทั้ง
องค์การ เพื่อนำไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ มีสำนักจัดการความรู้ซึ่งเป็นหน่วยงาน
ภายในเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการพัฒนากระบวนการจัดการความรู้และนวัตกรรม
ในภาพรวมกรมฯ และการบรหิารจดัการองคค์วามรูข้องสำนกังานป้องกันควบคุมโรค
ให้เท่าเทียมกนั (Scaling Up) มกีารจดัทำโครงสรา้งความรูห้นว่ยงาน (Knowledge 
Structure) เพ่ือรวบรวมองคค์วามรูส้ำคญัของหนว่ยงาน และถา่ยทอดใหท้กุหนว่ยงาน
ในสงักดัดำเนนิการจดัการความรูใ้นหนว่ยงานโดยมรีะบบคลงัความรู ้จดัเก็บองค์ความรู้
สำคัญเพือ่ขับเคลื่อนงาน ในเชิงยุทธศาสตร์ วางแผนการถ่ายทอดความรู้ ความ
เชี่ยวชาญให้กับคนรุ่นต่อไป วางกลไกให้หน่วยงานใช้ KM  ในการเรียนรู้และพัฒนา
เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บุคลากรกรมฯ ได้ร่วมสร้าง ร่วมเรียนรู้ ต่อยอด
องค์ความรู้ ซึ่งกรมฯ ได้มีการต่อยอดนำองค์ความรู้สำคัญ ได้แก่ คู่มือ แนวทาง 
มาตรฐานงานป้องกันควบคุมโรคที่ได้รวบรวมไว้ในระบบคลังความรู้ มาทบทวนให้
เป็นไปตามมาตรฐาน พร้อมใช้งานและทันสถานการณ์ เช่น คู่มืออาสาสมัคร
สาธารณสุขเรือ่งโรคไขเ้ลอืดออก แนวทางการใหก้ารปรกึษาและการวนิจิฉยัการติดเชื้อ 
HIV แบบทราบผลในวนัเดยีว แนวทางมาตรฐานการปฏบิตังิานดา้นควบคุมโรคติดต่อ
ระหว่างประเทศ (ท่าอากาศยาน) เป็นต้น โดยเผยแพร่  ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมฯ 
เพื่อให้นักวชิาการและเครอืขา่ยงานปอ้งกนัควบคมุโรคไดใ้ชป้ระโยชนใ์นการปฏิบัติงาน   
ในพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง โดยมเีปา้หมายการดำเนินงานคือประชาชนลดเสีย่ง ลดโรค 
ลดตาย 
 ในการสนับสนนุโอกาสใหเ้กดิการสรา้งนวตักรรม นอกจากกรมฯ จะส่งเสริม
และผลักดันด้านนโยบายแลว้ กรมฯ ยงัไดม้ดีำเนนิการ ดงันี ้1) กำหนดให้นวัตกรรม
เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ของกรมควบคุมโรค ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 และกำหนดให้เป็น
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัด ตัวชี้วัดที่ 2.1.1 (สัดส่วนของ
ผลิตภัณฑ์ ที่ดำเนินการตามมาตรฐานสากล) โดยมีกระบวนการคิดค้นนวัตกรรม
ตาม ADDIE Model (ภาพที่ 7) ซึ่งมี 5 ขั้นตอน ได้แก่ การศึกษาและวิเคราะห์ 
การออกแบบนวตักรรม การสรา้งนวตักรรม การนำนวตักรรมไปทดลองใชก้บักลุม่เปา้หมาย 
และการประเมนิผลทีไ่ดจ้ากการทดลอง 2) การสนบัสนนุดา้นงบประมาณ ซึ่งจะได้รับ
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การพิจารณาเป็นพิเศษ โดยใหห้นว่ยงานคดิและสรา้งนวตักรรมตา่ง ๆ ผา่นโครงการ
หรอืกจิกรรมในแผนปฏบิตัริาชการประจำป ีเนน้การแกไ้ขปญัหาการเฝา้ระวงั ปอ้งกนั 
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพตามนโยบาย และปัญหาในพื้นที่ ซึ่งในการดำเนินงานนั้น
จำเป็นต้องอาศยันวตักรรมตา่ง ๆ ในการแกไ้ขปญัหา 3) ดา้นวชิาการ กรมควบคมุโรค 
จะมีกรอบหวัขอ้คำถามงานวจิยัใหห้นว่ยงานจดัทำโครงการวจิยัเสนอของบประมาณ
ดำเนินการ โดยผ่านระบบการบรหิารจดัการของสำนกังานคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาติ 
ซึ่งกรมฯไดร้บัทนุสนบัสนนุงานวจิยัตอ่เนือ่ง  ปลีะประมาณ 25 ลา้น ในการสนับสนุน
งานวิจัยของกรมควบคุมโรค รวมทั้งที่ปรึกษาในการดำเนินการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ใน
หลายสาขา 4) การเสรมิสรา้งบรรยากาศและผลกัดนัใหเ้กดิวฒันธรรมแหง่การเรยีนรู้
และการสร้างนวัตกรรม เช่น การจัดทำคลังความรู้ การจัดชุมชนนักปฏิบัติ การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การถอดบทเรียน การจัดตลาดนัดความรู้ และจัดสัมมนาวิชาการ
ป้องกันควบคุมโรคแห่งชาติซึ่งจะมีการประกวดผลงานเด่นในแต่ละครั้ง 

22!

Analysis?a(b
&12*#BC,)&*!D 

Design@@(1+
+'#34())"!

Development 
8)%&7'#34())"!

Implementation 

'=&'#34())"W;
6$2@7FG%(3+
(2-N"C;H&!"&E 

Evaluation;)
*C"B'A26LMW$%

<&((&)6$2@7 

()*+#'(&),B$,%''#34())" 
4&" ADDIE Model 

ภาพที่ 7 กระบวนการการคิดค้นนวัตกรรมตาม ADDIE Model 
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 ตัวอยา่งผลงานและนวตักรรมคณุภาพ ทีก่รมฯ ใชใ้นการวางแผนยุทธศาสตร์
ในการปฏิบัติงานได้แก่ ผลงานคุณภาพ ปี พ.ศ. 2557 กล้องจุลทรรศน์เครือข่าย 
(Webcam Microscope) นวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการวินิจฉัยโรคมาลาเรีย 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 เชียงใหม่ ซึ่งในปี 
พ.ศ. 2558 ได้นำมาพัฒนาขยายผลให้หน่วยงานในสังกัดนำไปใช้ โดยมีจำนวน
หน่วยงานทีใ่หก้ารบรกิารในการตรวจเชือ้มาลาเรยี ผา่นระบบออนไลนจ์าก 1 หนว่ยงาน 
ในปี พ.ศ. 2555 เป็น 34 หน่วยงาน ในปี พ.ศ. 2557 
 การพัฒนาแนวคิดการบริการที่เป็นมิตรในการควบคุมโรคเอดส์และ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ประกอบกับ การทำให้เครือข่ายทั้งราชการ และไม่ใช่
ราชการ ร่วมมือกัน มี Self of Belonging เห็นประโยชน์ร่วมกัน คือประชาชน    
มีความตระหนกัในการปอ้งกนัตนเองได ้อยากชว่ยเพือ่นใหรู้เ้ทา่ทันโรคทีส่งัคมหวาดกลวั
และรงัเกลยีด จากผลงาน “โครงการการจัดบริการที่เป็นมิตรสำหรับเยาวชน” ของ
สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
 การพฒันาระบบสารสนเทศเพือ่สนบัสนนุการปอ้งกนัและควบคมุการระบาด
ของโรคไข้เลือดออกเชิงรุก โดยความร่วมมือระหว่างกรมควบคุมโรคและ NECTEC 
ในการใช้ Tablet ในการเฝ้าระวังความชุกของยุงลายในพื้นที่ป่วยซ้ำซาก ด้วย
โปรแกรม DMLS เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมโรคไข้เลือดออก เพื่อพัฒนา
นวัตกรรมในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก  
 

ปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จ 
 1. การมีวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร มีการกำหนดทิศทางนโยบายที่ชัดเจน
ในการทำงานเพือ่ใหบ้คุลากรปฏบิตังิานไดอ้ยา่งมปีระสทิธผิล สร้างบรรยากาศในการ
ทำงาน สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
 2. การส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ
จนเกิดนวัตกรรม 
 3. การใช้กลไกการสื่อสารที่หลากหลาย การใช้สื่อสังคมออนไลน์ ทำให้
ได้รับข้อมูล ข้อเสนอแนะจากบุคลากร ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาปรับปรุง
กระบวนการทำงานของกรมฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

ประจำปี พ.ศ. 2558
PMQA
2015

207

 4. การพัฒนาศักยภาพทุกเครือข่ายที่ทำงานร่วมกัน โดยมีการนำ
ข้อเสนอแนะจากการถอดบทเรยีนของเครอืขา่ยมาพฒันาการทำงานรว่มกนั ทั้งด้าน
ความรู้และสัมพันธภาพต่าง ๆ 
 5. การมีระบบติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ โดย
การนำระบบเทคโนโลยมีาใชใ้นการตดิตามผลงาน ทำใหส้ามารถทราบปัญหา อุปสรรค
ที่เกิดขึ้น และปรับปรุงขั้นตอนในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
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       กรมสรรพากรมีระบบปฏิบัติการที่สนับสนุนการดำเนินงานโดยใช้

การจัดการความรู้ทำให้เกิดการสร้างนวัตกรรม มีการพัฒนากระบวนการ

สร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุนโดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้

ให้เกิดประโยชน์ในการออกแบบกระบวนการเพื่อให้บรรลุตามข้อกำหนด

ที่สำคญัอยา่งตอ่เนือ่ง เชน่ กระบวนการจดทะเบยีนและขอมเีลขประจำตัว

ภาษีอากร กระบวนการรับแบบแสดงรายการและการรับชำระภาษีอากร 

และกระบวนการกำกับดูแลและตรวจสอบภาษีอากร เป็นต้น โดยในช่วง 

3 ปีที่ผ่านมามีการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เช่น RD Smart Tax 

Application และ Web Accessibility เพื่ออำนวยความสะดวกให้

บุคคลทกุสถานภาพ โดยเฉพาะคนพิการในการเขา้ถงึขอ้มลูของสรรพากร 

เป็นต้น 

หมวด6ด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม
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ภาพที ่1 วสิยัทศัน ์พนัธกจิ และคา่นยิมกรมสรรพากร 

 กรมสรรพากรเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง มีภารกิจหลัก
ในการจัดเก็บภาษีอากรเพื่อเป็นรายได้ของรัฐบาล โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายใน
การบริหารจัดเก็บภาษีอากร ดำเนินงานตามพันธกิจหลัก 3 ประการ คือ จัดเก็บ
ภาษีอากรให้ได้ตามประมาณการ ให้บริการและสร้างความสมัครใจในการเสียภาษี
และเสนอแนะนโยบายการจัดเก็บภาษีอากรอย่างทั่วถึง เป็นธรรม สามารถใช้เป็น
กลไกในการพฒันาเศรษฐกจิ สงัคมและการแขง่ขนัของประเทศตอ่กระทรวงการคลัง 
ซึ่งขับเคลื่อนองค์การด้วย 3 ยุทธศาสตร์สำคัญ คือ 1) บริหารการจัดเก็บภาษีอย่าง
ยั่งยืน 2) สร้างนวัตกรรมด้านการบริหารและการบริการสู่สากล 3) บริหารจัดการ
องค์การภายใต้หลักธรรมาภิบาล ภายใต้วิสัยทัศน์ “ผู้นำด้านบริหารจัดเก็บภาษี 
ด้วยนวัตกรรมและหลักธรรมาภิบาล” โดยมีบุคลากรปฏิบัติงาน จํานวนรวมทั้งสิ้น 
23,027 คน (ณ เดือนมีนาคม 2558) ที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมให้ปฏิบัติงาน
ตามค่านิยมและวัฒนธรรม คือ “มุ่งมั่นซื่อสัตย์ มุ่งเน้นจริยธรรม มุ่งหมายความ
รับผิดชอบ มุ่งเสริมความสามัคคี มุ่งสร้างผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ” ดังภาพที่ 1 
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 กรมสรรพากรเป็นองคก์รขนาดใหญ่ การปฏิบัติงานเป็นไปตามโครงสร้าง
องค์การทีแ่บง่ออกเปน็การปฏิบัติงานในส่วนกลางและสว่นภมูภิาค ทำหน้าที่บริหาร
จัดเก็บภาษีและให้บริการแก่ผู้ เสียภาษีในหน่วยบริการผู้เสียภาษีครอบคลุม



รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

ประจำปี พ.ศ. 2558
PMQA

2015

210

ทั่วประเทศ ประกอบด้วย สํานักงานสรรพากรภาค จํานวน 12 แห่ง สํานักงาน
สรรพากรพื้นที่ จํานวน 119 แห่ง สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขา จํานวน 850 แห่ง 
ดังนั้น การออกแบบกระบวนการทํางานให้สามารถปฏิบัติงานและบริหารจัดการได้
อย่างมีประสิทธิภาพต้องคํานึงถึงโครงสร้างการบริหารงาน ความสามารถของ
บุคลากร การควบคุมงาน งบประมาณ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อ
ให้กระบวนการทํางานมีความถูกต้อง รวดเร็ว ตรวจสอบได้ และมีผลการดําเนินการ
ที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล จึงออกแบบกระบวนการทํางานที่มุ่งเน้นผลผลิตควบคู่
กับการบริหารงานเป็นสําคัญ 
 

การออกแบบกระบวนการทำงานใหเ้ปน็องคก์ารอเิลก็ทรอนกิส ์
 แนวทางการออกแบบผลผลิต การบริการ กระบวนการทำงานของ
กรมสรรพากรมีหลักการสําคัญ คือ มุ่งเน้นความสําเร็จขององค์การควบคู่กับ
ความพึงพอใจของบุคลากร ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งการออกแบบ
กระบวนการทํางานจะคํานึงถึงปัจจัยสําคัญที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ภารกิจ พันธกิจ 
ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ รวมทั้งความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
โดยไดน้ำเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารมาใชเ้ปน็เครือ่งมือในการสร้างนวัตกรรม
และปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน และยกระดับการให้บริการที่จะมุ่งสู่ความ
เป็นเลิศให้เท่าทนัต่อการเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อม ภายใต้เป้าหมายการ
ขับเคลื่อนกรมสรรพากรให้เป็นองค์การอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ตราสัญลักษณ์ 
“e-Revenue” 
 ในขั้นตอนการออกแบบกระบวนการทำงาน กรมสรรพากรได้ทําการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการทํางานกับปัจจัยที่มีความสําคัญต่อ
องค์การ ได้แก่ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และกฎหมาย 
เพื่อกําหนดกระบวนการสร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุน ให้สอดคล้องกับ
พันธกิจหลักและอาํนาจหน้าที่ขององค์การ เพื่อให้การทํางานบรรลุวัตถุประสงค์ 
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยกําหนดให้
กระบวนการสร้างคุณค่ามีเกณฑ์ค่าเฉลี่ยระดับความสัมพันธ์ตั้งแต่ร้อยละ 80 
เป็นกระบวนการสร้างคุณค่า และกระบวนการสนบัสนนุมคีา่เฉลีย่ระดับความสัมพันธ์
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ภาพที่ 2 การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า SIPOC Model 

 ด้านการจัดทํ าข้อกํ าหนดที่ สํ าคัญของกระบวนการสร้ างคุณค่า 
กรมสรรพากรได้คํานึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กฎหมาย ความสามารถของ
บุคลากร เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ประสทิธภิาพ ประสทิธิผล ความคุ้มค่า
และการลดต้นทุน รวมทัง้การวเิคราะหถ์งึความตอ้งการ ความคาดหวังของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลจากช่องทางต่างๆ เช่น การสํารวจความ
พึงพอใจ การรับข้อร้องเรียน การประชุมสัมมนา การตอบข้อหารือ และกล่องรับฟัง
ความคิดเหน็ เปน็ตน้ โดยมุง่กำหนดผลผลติใหต้อบสนองความตอ้งการและยกระดับ
การให้บริการเพื่อสร้างความสมัครใจในการเสียภาษีมากกว่าการบังคับจัดเก็บตาม
กฎหมายอยา่งเครง่ครดั รวมทัง้กำหนดตวัชีว้ดัผลการดำเนนิการของแตล่ะกระบวนการ
ให้สอดคล้องเหมาะสมสำหรับใช้ติดตามและประเมินผลเพื่อนำไปสู่การปรับปรุง
และพัฒนากระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง 

ต่ำกว่าร้อยละ 80 ซึ่งทุกกระบวนการมีการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า หรือ SIPOC 
Model ดงัภาพที ่2 และประชุมร่วมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อทบทวนใหก้าร
กาํหนดกระบวนการถกูตอ้งตามลาํดบัความสาํคญัของภารกจิงาน 
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 ตัวอย่างการออกแบบกระบวนการสร้างคุณค่า เช่น  
 - การออกแบบกระบวนการจดทะเบียนและการขอมีเลขประจําตัว
ผู้เสียภาษีอากร โดยกรมสรรพากรได้เพิ่มช่องทางการให้บริการจดทะเบียนภาษี
มูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะผ่านทาง Internet ซึ่งผู้ประกอบการไม่ต้องแนบ
เอกสาร เพื่ออาํนวยความสะดวกใหแ้กผู่ร้บับรกิาร รวมทัง้ปรบัปรงุระบบเลขประจาํตัว
ผู้เสียภาษอีากร (Tax Identification Number : TIN) จาก เลขประจาํตัว 10 หลัก 
เป็นเลขประจําตัว 13 หลัก ด้วยมาตรฐาน Single Identification เพื่อลดระยะ
เวลาในการเดินทางและค่าใช้จ่ายให้กับผู้เสียภาษีที่อยู่ในอําเภอที่ห่างไกล 
 - การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามเป้าหมาย
ขององค์การเพื่อมุ่งพัฒนาให้เป็น e-Revenue จึงได้มีการกําหนดยุทธศาสตร์
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารมาเปน็แกนนาํในการผลกัดนัองค์การ ได้มี
การจัดทําแผนแมบ่ทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปน็กรอบแนวทางในการ
ดําเนินงานและทิศทางการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดย
พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทํางาน ปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงาน การติดต่อ
สื่อสาร การควบคุมและติดตามผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาบุคลากร รวมถึงการ
ให้บริการผูเ้สยีภาษแีละหนว่ยงานภายนอกบนระบบเครอืขา่ย Internet ทาง Website 
www.rd.go.th โดยผู้เสียภาษีและประชาชนสามารถทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ด้านภาษีอากรดว้ยความสะดวกรวดเร็ว ซึ่งกรมสรรพากรมีการปรับปรุงโครงสร้าง
พื้นฐานของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารทัง้ในดา้นฮารด์แวร์ ซอฟต์แวร์ 
เครือข่ายสื่อสาร ข้อมูลและสารสนเทศ ฐานข้อมูล บุคลากรด้านสารสนเทศและ
ระบบรักษาความปลอดภัย (Information Security Management System) 
ตามมาตรฐานการบรหิารจดัการความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ ISO 27001 ทําให้
กรมสรรพากรสามารถใหบ้รกิารระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารได้อยา่งมี
ประสทิธภิาพ และไดร้บัความพงึพอใจและความเชือ่ถือจากผู้ใช้บริการ 

การใหค้วามสำคัญกับการจัดการความรูแ้ละนวตักรรม 
 กรมสรรพากรมุ่งเน้นความสําคัญถึงเรื่องการจัดการความรู้ (Knowledge 
Management) ในองคก์ารเพือ่ทีจ่ะพฒันาใหเ้ปน็องคก์ารแหง่การเรยีนรู ้ (Learning 
Organization) และองค์การแห่งการสร้างนวัตกรรม (Innovation Organization) 



รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

ประจำปี พ.ศ. 2558
PMQA
2015

213

อันเป็นส่วนสําคัญในการสนับสนุนองค์การให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน และมุ่งเน้น
การนำเทคโนโลยีเพื่อใช้สนับสนุนความรู้ของส่วนราชการ ความเป็นเลิศด้านผลผลิต
และการบริการ เช่น มีการจัดการกระบวนการที่สำคัญ ได้แก่ กระบวนการกำกับ
ดูแลและตรวจสอบภาษี เช่น การจัดการเชิงระบบแบบรายตัวผู้ประกอบการอย่าง
ใกล้ชิดและเป็นปัจจุบัน และมีการออกแบบกระบวนการเพื่อให้ตอบข้อกำหนดที่
สำคัญ โดยการนำเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการพฒันากระบวนการ เช่น ช่องทาง
คืนภาษี สร้างความพึงพอใจให้ผู้รับบริการ ฯลฯ ระบบทะเบียนคุมรายการและ
จัดทําบญัชผีูเ้สยีภาษ ี(Transaction Control Log : TCL) หรอืการจดัทำทะเบียนคุม
รายการและจัดทำบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ระดับอำเภอ ทำให้สามารถกำกับ
ติดตามระดับพื้นที่ได้ และเป็นระบบงานรองรับ Digital Economy ซึ่งการ
พิจารณาโอกาสสร้างนวัตกรรมในการวางแผนทางยุทธศาสตร์ของกรมสรรพากรมี
จุดแข็งในการเป็นหน่วยงานภาครัฐชั้นนําด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อขับเคลื่อนผลการดําเนินการ ภายใต้บริบทสภาพแวดล้อมที่มี
การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างรวดเร็ว และ
ในช่วง 3 ปทีีผ่า่นกรมสรรพากรมกีารพฒันานวตักรรมการใหบ้รกิารอยา่งตอ่เนื่อง 
เช่น RD Smart Tax Application ซึง่เปน็ application ใหมใ่นการใหบ้รกิารธุรกรรม
ภาครัฐของกรมสรรพากร ดังภาพที่ 3 และ Web Accessibility เพื่ออำนวย
ความสะดวกให้บุคคลทุกสถานภาพ โดยเฉพาะคนพิการในการเข้าถึงข้อมูลของ
กรมสรรพากร เป็นต้น 

ภาพที่ 3  RD Smart Tax Application นวัตกรรมใหม่ในการให้บริการธุรกรรม 

ภาครัฐของกรมสรรพากร 

L63#S,/'*B*!&"*G'45E*E6.7'%?@>0OB$*1<$*S*5-&#"UBC>/$,-*"&O!&" 5-&#'()*'69F2B&*V6V69HL63!&"<"9!&"
'O,* #7!&":12!&"!"3<-*!&"47@$G51T A2BL!, !"3<-*!&"!G!1<2UL6L63H"-:$><8&=7 'O,* !&":12!&"'O9/"3<<
L<<"&.H1-VUB("3!><!&">.,&/0!6BO92L63'()*([::S<1* L63#7!&">>!L<<!"3<-*!&"'%?@>0+BH><CB>!G+*247@
$G51T E2.!&"*G'45E*E6.7$&"$*'4F#&0OB0*!&"%1P*&!"3<-*!&" 'O,* O,>/4&/5?*8&=7 $"B&/5-&#%N/%>0:
0+BVUB"1<<"9!&" b6b "3<<43'<7.*5S#"&.!&"L63:124X&<1TO7VUB'$7.8&=7 (Transaction Control Log : TCL) +"?>
!&":124G43'<7.*5S#"&.!&"L63:124G<1TO72B-."3<<5>#%9-'H>"R"321<>G'8> 4G0+B$&#&"M!G!1<H92H&#
"321<%?Y*47@A2B L63'()*"3<</&*">/"1< Digital Economy QN@/!&"%9:&"K&E>!&$$"B&/*-1H!""#0*!&"-&/LV*
4&/.S4JF&$H"RC>/!"#$""%&!"#7:S2LC;/0*!&"'()*+*,-./&*8&5"1DO1Y**X&2B&*!&"0OB'45E*E6.7$&"$*'4FL63
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 กรมสรรพากรมีการพัฒนากระบวนการโดยการขับเคลื่อนกระบวนการ
ผ่านการจัดการความรู้ผ่านโครงสร้างในการจัดการนวัตกรรม 5 ระดับ ซึ่งช่วยสร้าง
โอกาสใหบ้คุลากรของหนว่ยงานมสีว่นรว่มสรา้งนวตักรรมผา่นงานในความรบัผดิชอบ
ได้ตลอดเวลา ได้แก่  
 1) การกําหนดวิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรม “ผู้นําด้านบริหาร
จัดเก็บภาษี บริการที่ดีด้วยนวัตกรรม และหลักธรรมาภิบาล” และถ่ายทอดไปสู่
ยุทธศาสตรท์ี ่2 สรา้งนวตักรรมดา้นการบรหิารและการบรกิารสูส่ากล และแผนงาน/
โครงการ รวมทั้งมีการกําหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจน  
 2) อํานวยความสะดวกดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานทีจ่าํเปน็ตอ่การสรา้งนวัตกรรม 
เช่น การจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนทั่วประเทศ การอนุญาตให้
เจ้าหน้าที่สืบค้นข้อมูลภายนอกหน่วยงานผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความ
ปลอดภัย เป็นต้น  
 3) การเพิ่มศักยภาพให้เจ้าหน้าที่มีความพร้อมในการสร้างนวัตกรรม 
ผ่านการจัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะหลักรายบุคคล  
 4) การสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมแนวคิด/การ
ปรับปรุงกระบวนงาน/การสร้างสรรค์ ต่อกรมสรรพากรในเวทีต่าง ๆ อย่างอิสระ 
มีการระดมความคิดเห็นร่วมกันเพื่อให้ได้นวัตกรรมการทํางานที่ครอบคลุมและ
เชื่อมโยงกับหน่วยงานภายในอย่างครบถ้วน  
 5) การประเมินผลการดําเนินการด้านการจัดการนวัตกรรม โดย
กรมสรรพากรให้ทุกหน่วยงานที่มีโครงการ/แผนงาน ประเมินผลความพึงพอใจใน
การเข้าใช้งานระบบของผู้เกี่ยวทั้งภายในและภายนอกองค์การ เพื่อให้ได้ข้อมูล
ที่จะนํามาสู่การปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นต่อไป เช่น มีการวัดผลความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
ยื่นแบบผ่าน RD Smart Tax Application บน Smart Phone และ Tablet 
สําหรับปีภาษี 2557 เพือ่จะไดน้าํขอ้เสนอแนะไปพฒันาปรบัปรงุโปรแกรมการใช้งาน
ให้มีประสิทธิภาพ 
 
 นอกจากการใช้แนวทางการจัดการห่วงโซ่อุปทานเพื่อทราบถึงขอบเขต
การดำเนนิการครบทกุกระบวนการ สะทอ้นใหเ้หน็ในรปูแบบกระบวนการดำเนินการ 
เช่น ตัวอยา่งการจดัการห่วงโซ่อุปทานในกระบวนการคนืภาษเีงนิไดบ้คุคลธรรมดา 
กรณียื่นแบบกระดาษ ดงัภาพที ่ 4 กรมสรรพากรยงันำความคดิเหน็ของผูป้ระกอบการ
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ภาพที ่4  การจดัการหว่งโซอ่ปุทานในกระบวนการคนืภาษเีงนิไดบ้คุคลธรรมดากรณยีืน่แบบกระดาษ 

มาใช้ติดตามประเมินผลและดำเนินการติดตามข้อมูลจากระบบสารสนเทศ รวมทั้ง
ผู้รับบริการสามารถตรวจสอบข้อมูลได้เช่นกัน นอกจากนี้ กรมสรรพากรได้ปรับปรุง
และแก้ไขปัญหาโดยใช้ข้อมูลจากกระบวนงานประจำ จากการจัดทำโครงการ 
“R to R” (Routine to Research) 

8&%47@ 4 !&":12!&"+,-/EQ,>S(4&*0*!"3<-*!&"5?*8&=7'/9*A2B<S556J""#2&!"K7.?@*L<<!"32&=

!&".(-./#5*+7/+;%DE6<",$?7F?G3!&"<H?-45?!&"

การควบคมุตน้ทนุเพือ่ประสทิธผิลการปฏบิตักิาร 
 กรมสรรพากรมีการควบคุมต้นทุนโดยรวม 2 ด้าน คือ 1) การควบคุม
ต้นทุนภายในหนว่ยงาน เพือ่ใหก้ารใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดก่อใหเ้กดิผลติภาพ 
สร้างประสิทธิผลและประสิทธิภาพภายในองค์การ และส่งเสริมภารกิจจัดเก็บภาษี
อากรให้มีต้นทุนต่ำที่สุด ซึ่งปรากฏข้อมูลในการจัดเก็บภาษีทุก 100 บาท 
กรมสรรพากรมีต้นทุนในการจัดเก็บภาษีเพียง 0.52 บาท ต่ำกว่าค่าเป้าหมายที่
กําหนดไว้ 0.60 บาท (ขอ้มลูป ีพ.ศ. 2557) และ 2) การควบคมุตน้ทุนเพื่อลดต้นทุน
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ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งด้านเวลา ค่าใช้จ่ายในการเสียภาษีอากร 
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปรากฏข้อมูลจากการจัดลําดับความยากง่าย ในการทํา
ธุรกิจในประเทศไทย (The Ease of Doing Business Rank) ด้านการเสียภาษี 
(Paying Taxes) ของธนาคารโลก (World Bank) พบว่า ในปี พ.ศ. 2558 ระบบ
การเสียภาษีอากรของไทยมีการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้เสียภาษีอยู่ในลําดับที่ 
62 จากจํานวนทั้งหมด 189 ประเทศ ซึ่งการให้ความสําคัญกับการควบคุมต้นทุน 
การส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นํามาสู่การปรับปรุงการทํางานตามกระบวนการ
ที่สําคัญ เพื่อสร้างนวัตกรรมการทํางานที่ตอบสนองความต้องการของผู้เสียภาษี
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อพัฒนาองค์การอย่างต่อเนื่อง 
 การสร้างสมดุลระหว่างความจำเป็นในการควบคุมต้นทุนกับความ
ต้องการของผู้ รั บบริ ก ารและผู้ มี ส่ วน ได้ ส่ วน เสี ยของกรมสรรพากร เช่น 
กระบวนการสนับสนุนด้านงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ที่มีการนําความจําเปน็และเร่งด่วนเพื่อสนับสนุนการจัดเก็บภาษีอากรในเชิงรุกต่อ 
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมการวิเคราะห์ปริมาณงาน เพื่อนํามาจัด
ทําแผนการดําเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องกับแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารกรมสรรพากร พ.ศ. 2557–2561 มกีารจัดสรร
ทรัพยากรโดยให้ความสําคัญในการปรับปรุงวงจร Internet ให้มีขนาดความเร็วที่
เพิ่มขึน้ เพือ่ใหป้ระชาชนสามารถเขา้ถงึชอ่งทางการชาํระภาษอีากรและการให้บริการ 
ต่าง ๆ ได้รวดเร็วขึ้น 
 
ปจัจยัหลกัแหง่ความสำเรจ็ 
 การพัฒนาคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐัของกรมสรรพากร โดยมุ่งเน้น
ระบบการปฏิบัติการ การออกแบบผลผลิต การบริการ และกระบวนการทํางานให้
สอดคล้องกับขอ้กาํหนดที่สําคัญและตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน เพื่อตอบสนอง 
ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีปัจจัยแห่งความสําเร็จ 
ที่ส่งผลให้การดําเนินงานบรรลุเป้าหมาย คือ 
 1) วิสยัทศันข์องผูบ้รหิารของกรมสรรพากรทีช่ดัเจน การสรา้งบรรยากาศ
ที่สนับสนนุใหเ้กดิการเรยีนรูอ้ย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนการปรบัปรงุกระบวนงาน
เพื่อทำใหเ้กดินวตักรรมใหม ่ๆ รวมทัง้กาํหนดทศิทางการบรหิารงานภายใตยุ้ทธศาสตร์
สําคัญ เพื่อให้ผลการดําเนินงานตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและ
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้บริหารทุกระดับได้กําหนดทิศทาง และเป็นแบบอย่างเพื่อ
ให้บคุลากรทุกคนร่วมกันขับเคลื่อนองค์การ ตลอดจนติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางที่กําหนด   
 2) การออกแบบกระบวนการทำงานท้ังด้านกระบวนการสร้างคุณค่าและ
กระบวนการสนับสนุนที่คำนึงถึงปัจจัยสำคัญที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ภารกิจ พันธกิจ 
ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ รวมทั้งความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ซึ่งมีการกำหนดตัวชี้วัดในการควบคุมและปรับปรุงกระบวนการด้วย 
 3) การบริหารจดัการกระบวนการอยา่งเปน็ระบบ โดยกาํหนดกระบวนการ
สร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุนที่ชัดเจน สามารถวัดผลการดําเนินงานตาม
ตัวชี้วัดของทุกกระบวนการเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน มีการ
ปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
การลดต้นทุนในการจัดเก็บภาษี การลดความผิดพลาดหรือการทำงานซ้ำ เช่น 
การเปลี่ยนเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอาการมาใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชน 
 4) การพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะหลักรายบุคคลเพื่อสร้างศักยภาพ
การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสมรรถนะหลักขององค์การ ตลอดจนการจัดการ
ความรู้เพือ่มุง่สรา้งและพฒันาบคุลากรใหม้คีวามรูค้วามสามารถในทกุ ๆ ภารกจิงาน 
เพือ่ใหส้ามารถถา่ยโอนไปปฏิบัติงานในสายงานอื่นได้ง่าย ตามแนวคดิ “คนเก่ง 
งานเยี่ยม” ส่งผลให้บุคลากรปฏิบัติงานและให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
 5) การนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาช่วยในกระบวนการ
ทํางาน โดยการพัฒนาระบบงานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและการให้บริการ
ประชาชน ทาํใหเ้กดินวตักรรมอยา่งตอ่เนือ่ง ลดขัน้ตอน ระยะเวลา ลดความผดิพลาด 
การทํางานซ้ำ และลดต้นทุนการดําเนินงาน สร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสูงเกินกว่าร้อยละ 85   
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