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 มติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2548 เห็นชอบให้นำ
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมาใช้เป็นเครื่องมือผลักดันให้การพัฒนาระบบ
ราชการมีประสิทธิภาพและยั่งยืน และสำนักงาน ก.พ.ร. ได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี
ดังกล่าวโดยส่งเสริมให้ส่วนราชการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์การอย่างต่อเนื่อง 
โดยเริ่มจากการศึกษาและจัดทำเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และกำหนดเป็น
ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในปี พ.ศ. 2549 ต่อมาในปี 
พ.ศ. 2551 ได้ปรับปรุงเกณฑ์ไปสู่เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน 
(Fundamental Level) และกำหนดให้ส่วนราชการนำไปใช้ในการพัฒนาองค์การปีละ 
2 หมวด ระหว่างปี พ.ศ. 2552 – 2554 และเพื่อเป็นการยกระดับการพัฒนาองค์การอย่าง
ต่อเนื่อง จึงได้กำหนดให้มีการตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน 
(Certified FL) แก่ส่วนราชการที่ดำเนินการพัฒนาองค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐครบ 6 หมวด และเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ และเป็นแรงจูงใจให้แก่หน่วยงาน
ที่มุ่งมั่นพัฒนาองค์การสู่มาตรฐานสากล สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดให้มีรางวัลคุณภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา 
 ดังนั้น หน่วยงานที่ได้รับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จึงเป็นหน่วยงาน
ที่สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามเกณฑ์
มาตรฐานสากลให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติราชการ สำนกังาน ก.พ.ร. 
จงึไดจ้ดัทำหนงัสอืรางวลัคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั (PMQA) ประจำป ีพ.ศ. 2559 ขึ้น 
เพื่อเผยแพร่แนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศของส่วนราชการที่ได้รับรางวัล เพื่อให้ส่วนราชการ
ต่าง ๆ สามารถนำไปศึกษาเรียนรู้ และนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์การให้ก้าวสู่
ความเป็นเลิศต่อไป 
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ตราสญัลกัษณ ์
รางวลัคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั

สัญลักษณ ์

รูปยอดเขาสูง มีดวงดาวเจิดจรัสอยู่ด้านบน ฉากหลังเป็นผืนธงโบกสะบัด 
 

องค์ประกอบ 

ดวงดาวเปล่งประกายสุกใส หมายถึง ความสำเร็จ จุดหมาย จุดสูงสุด ความเป็นเลิศ 
ยอดเขาสูง           หมายถึง หนทางยาวไกล ต้องมานะบากบั่น ต้องก้าวเดิน 
    ไปอย่างช้า ๆ ด้วยความระมัดระวัง และมั่นคง 
ผืนธงโบกสะบัด     หมายถึง ความยินดีในความสำเร็จที่มอบให้กับองค์การ 
    ที่ได้รับรางวัล 

 

ความหมาย 

 เป็นรางวลัสงูสดุทีม่อบใหก้บัหนว่ยงานภาครฐัทีม่กีารพฒันาคณุภาพการบรหิารจัดการ
ได้ทัดเทียมมาตรฐานสากล ซึ่งได้มาด้วยความเพียรพยายาม ความอดทน หลอมรวมกับ
ความตั้งใจจริงของทุกคนในองค์การ เพื่อนำพาองค์การให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศ 
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 รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector 
Management Quality Award) เป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานภาครัฐ
ทีด่ำเนนิการพฒันาองคก์ารอยา่งตอ่เนือ่ง และมผีลการดำเนนิการปรับปรุงองค์การ
ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐอย่างโดดเด่น  
 การดำเนินการที่ผ่านมา สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ศึกษาและจัดทำ

เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 และส่งเสริมให้สว่นราชการ
ดำเนนิการพฒันาองคก์ารตามเกณฑด์งักลา่วผา่นตวัชีว้ดัตามคำรบัรองการปฏบิตัริาชการของ
สว่นราชการในปี พ.ศ. 2549 ต่อมาในปี พ.ศ. 2551 ได้ปรับปรุงเกณฑ์ไปสู่เกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Fundamental Level) และกำหนดให้
ส่วนราชการนำไปใช้ในการพัฒนาองค์การปีละ 2 หมวด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 เพื่อให้การ
พัฒนาของสว่นราชการเปน็ไปอยา่งคอ่ยเปน็คอ่ยไปและยัง่ยนื และเมือ่สว่นราชการดำเนนิการ
จนครบทัง้ 6 หมวด ในป ีพ.ศ. 2554 สำนกังาน ก.พ.ร. ไดด้ำเนนิการตรวจรบัรองคณุภาพ
การบรหิารจดัการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified FL) เพื่อติดตาม และตรวจสอบ
ความพร้อมของสว่นราชการกอ่นทีจ่ะเขา้สูก่ารดำเนินการเกี่ยวกับรางวัลคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award) 
 ในปี พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดให้มีรางวัลคุณภาพการบรหิาร
จดัการภาครฐั รายหมวด เพือ่เปน็การเชดิชเูกยีรต ิ สรา้งแรงจงูใจและสง่เสรมิใหเ้กิดการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของส่วนราชการอย่างต่อเนื่อง และยกระดับมาตรฐาน
ให้เทยีบเทา่สากล โดยไดก้ำหนดหลกัเกณฑ ์แนวทาง และกลไกการบรหิารรางวลัดว้ยแนวคดิ 
“การปรบัปรงุทลีะขัน้” กลา่วคอื สว่นราชการใดพฒันาองคก์ารตามเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Fundamental Level) ครบทุกหมวดแล้ว และผา่นการรบัรอง
คณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน  (Certified Fundamental Level)  รวมทัง้
สามารถปรบัปรงุองคก์ารอยา่งตอ่เนือ่งจนมคีวามโดดเดน่ในหมวดใดหมวดหนึง่ จะสามารถขอรบั 
“รางวลัคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด” และในปี พ.ศ. 2558 ได้มีการ
ปรับปรุงเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับบริบทที่
เปลี่ยนแปลงไป และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล รวมทั้งได้เพิ่มรางวัลคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ ระดับดีเด่น อีกประเภทรางวัลเพื่อเป็นการพัฒนาไปสู่ “รางวัลคุณภาพ
การบรหิารจดัการภาครฐั” ระดบัยอดเยีย่ม ตอ่ไป 

แนวทางและหลกัเกณฑร์างวลั
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การสมคัรขอรบัรางวลั 

สว่นราชการระดบักระทรวง เสนอขอรับรางวัลในภาพรวมของกระทรวง ซึง่เปน็ 
การประเมนิรวมทกุหนว่ยงานภายในกระทรวง 
ส่วนราชการระดบักรม เสนอขอรบัรางวลัในภาพรวมของกรม ซึง่เปน็การประเมนิ
รวมทกุหนว่ยงานภายในกรม 
ส่วนราชการระดับจังหวัด เสนอขอรับรางวัลในภาพรวมของจังหวัด ซึ่งเปน็ 
การประเมนิรวมทกุสว่นราชการประจำจงัหวดัทีเ่ปน็ราชการบรหิารสว่นภมูภิาค 
สถาบนัอดุมศกึษา เสนอขอรบัรางวลัในภาพรวมของสถาบนัอดุมศกึษา  
หนว่ยงานของรฐัประเภทอืน่ เชน่ องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ หนว่ยงานอสิระตาม
รฐัธรรมนญู เปน็ตน้ 

• 
 
• 
 
• 
 
• 
• 

รางวลัคณุภาพการบรหิาร 
จดัการภาครฐั รายหมวด 

รางวลัคณุภาพการบรหิาร 
จดัการภาครฐั ระดบัดเีดน่ 
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เกณฑก์ารใหค้ะแนนรางวลัฯรายหมวด 

เกณฑก์ารใหค้ะแนนรางวลัฯระดบัดเีดน่ 

รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐที่เปิดรับสมัครประจำปี

พ.ศ.2559

ทุกหมวดต้องได้คะแนนมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 25 ของเกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ ปี พ.ศ. 2558 และต้องมีคะแนนรวมมากกว่าหรือ
เท่ากับ 300 คะแนน 
สำหรับหมวดที่ขอรับรางวัลต้องได้คะแนนมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50 
ของคะแนนประจำหมวด 
คะแนนของหมวดผลลัพธ์ (หมวด 7) ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับหมวดที่ขอรับ
รางวัลต้องได้คะแนนมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 30 ส่วนมิติอื่น ๆ ต้องได้
คะแนนรายมิติมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 25  
 

ทุกหมวดตอ้งไดค้ะแนนมากกวา่รอ้ยละ 40 ของเกณฑค์ณุภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ ปี พ.ศ. 2558 และต้องมีคะแนนรวม 400 คะแนนขึ้นไป 

ด้านการนำองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม 

รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับดีเด่น (400 คะแนน) 

รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด (300 คะแนน) 

ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ด้านการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และการสื่อสารเพื่อนำไปสู่การปฏิบัต ิ

ด้านการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานขององค์การและการจัดการเรียนรู ้

ด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม 

หมวด 1 

หมวด 3 

หมวด 5 

หมวด 2 

หมวด 4 

หมวด 6 

• 
 
 
• 
 
• 
 

• 
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 1. ส่วนราชการดำเนินการพัฒนาปรับปรุงองค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ 
 2. สว่นราชการตอ้งได้รับการรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครฐัระดบัพืน้ฐาน 
(Certified FL) 
 3. ส่วนราชการประเมินตนเองด้วยเกณฑ์รางวัลฯ รายหมวดตามหมวดที่ประสงค์
จะยื่นขอรับรางวัล และส่งเอกสารการสมัครเบื้องต้นไปยัง สำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อประเมิน
ความพร้อมและความเหมาะสมในการเลือกหมวดที่เสนอขอรับรางวัล ซึ่งส่วนราชการจะได้
รับข้อมูลป้อนกลับ 
 4. ผู้ตรวจประเมินตรวจประเมินเอกสารเพื่อกลั่นกรองเบื้องต้น 
 5. หากผา่นการประเมนิตามขอ้ 4 ใหจ้ดัทำรายงานผลการดำเนินการพฒันาองค์การ 
(Application Report) ตามแนวทางที่กำหนด พร้อมระบุหมวดที่ต้องการขอรับรางวัล และ
จัดส่งไปยังสำนักงาน ก.พ.ร. 
 6. ผู้ตรวจประเมินตรวจประเมิน Application Report และจัดทำประเด็นการ
ตรวจประเมิน ณ พื้นที่ส่วนราชการ (Site Visit)  
 7. ส่วนราชการที่ผ่านการประเมินตามข้อ 6 จะได้รับการตรวจประเมินในพื้นที่การ
ปฏิบัติงานของส่วนราชการ และผลการตรวจประเมินจะถูกนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการ
พัฒนาระบบราชการเกีย่วกบัการพฒันาคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐัและคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
  
 
 

ขั้นตอนการสมัครและการพิจารณาการให้รางวัล 

4;-6 @(*G+(#"N4B
.:OFF

"#,-%'
4;-6 1

"#,-%'
4;-6 2

"#,-%'
4;-6 3

"#,-%'
4;-6 4

"#,-%'
4;-6 5

"#,-%'
4;-6 6

1 120 S60 S30 S30 S30 S30 S30

2 80 S20 S40 S20 S20 S20 S20

3 110 S27.5 S27.5 S55 S27.5 S27.5 S27.5

4 80 S20 S20 S20 S40 S20 S20

5 100 S25 S25 S25 S25 S50 S25

6 110 S27.5 S27.5 S27.5 S27.5 S27.5 S55

7.1 100 S30 S30 S25 S25 S25 S25

7.2 100 S25 S25 S30 S25 S25 S25

7.3 100 S25 S25 S25 S25 S25 S30

7.4 100 S25 S25 S25 S30 S30 S25

"-; 1000 S300 S300 S300 S300 S300 S300

"#,-%'./*0#1(#"2"34#"5%6(#"0#."%7 9":5=9> 1.?. 2559
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 ผลจากการดำเนินการรับสมัครรางวัลฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 – 2558 มีผลงาน
ที่ได้รับรางวัลจำนวนทั้งสิ้น 49 ผลงาน ประกอบด้วย 1 กระทรวง 17 กรม และ 
8 จังหวัด รายละเอียดดังแผนภาพ 
 

ภาพที่ 1 รายชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล ปี พ.ศ. 2555 - 2558 

  

รายหมวด              ปี 2555            ปี 2556                ปี 2557            ปี 2558 

ระดบัดเีดน่ กรมปศสุตัว ์

รายหมวด 

หมวด 1 ดา้นการนํา
องคก์ารและความ
รบัผดิชอบตอ่สงัคม 

กระทรวงพลังงาน 
กรมปศสุตัว ์
จ.นครพนม 
จ.สพุรรณบรุ ี

สํานักงาน ก.พ.ร. 
กรมควบคมุโรค 

กรมทางหลวงชนบท 
กรมสง่เสรมิและพัฒนา
คณุภาพชวีติคนพกิาร 
จ.ชยันาท 
จ.พังงา 
จ.สกลนคร 

หมวด 2  ดา้นการวางแผน
เชงิยทุธศาสตรแ์ละการ
สื�อสารเพื�อนําไปสูก่าร
ปฏบิตั ิ

กรมบญัชกีลาง 

กระทรวงพลังงาน 
กรมสขุภาพจติ 
กรมสรรพสามติ 
กรมชลประทาน 

กรมควบคมุโรค 
กรมธนารักษ์ 
กรมปศสุตัว ์
จังหวัดตาก 

 

สป.กระทรวสาธารณสขุ 
สนง.บรหิารหนี�สาธารณะ 
จ.นครพนม  

หมวด 3  ดา้นการมุง่เนน้
ผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่น
เสยี 

กรมสรรพากร  
จังหวัดสมทุรสงคราม 

กรมธนารักษ์ 
 

กรมชลประทาน 
กรมปศสุตัว ์
กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 
กรมสรรพสามติ 
สํานักงานสง่เสรมิและ
พัฒนาคณุภาพชวีติคน
พกิารแหง่ชาต ิ

- 

หมวด 4 ดา้นการวเิคราะหป์
ลการดาํเนนิงานของ
องคก์ารและการจดัการ
ความรู ้ 
 

- 

กระทรวงพลังงาน 
กรมสรรพสามติ 
กรมศลุกากร 
กองบญัชาการกองทัพไทย 
กรมการพัฒนาชมุชน 

กรมสรรพากร 
 กรมธนารักษ์ 

หมวด 5 ดา้นการบรหิาร
ทรพัยากรบคุคล 

กรมการพัฒนาชมุชน  
กรมสขุภาพจติ - - - 

หมวด 6  ดา้นกระบวนการ
คณุภาพและนวตักรรม 

กรมปศสุตัว ์ 
กรมสรรพสามติ 
กรมธนารักษ์ 

กรมศลุกากร 
จ.อบุลราชธาน ี
 

กรมบญัชกีลาง 
 

กรมควบคมุโรค 
กรมสรรพากร 

รายชื�อหนว่ยงานที�ไดร้บัรางวลัPMQA รายหมวด   

รายหมวด              ปี 2555            ปี 2556                ปี 2557            ปี 2558 

ระดบัดเีดน่ กรมปศสุตัว ์

รายหมวด 

หมวด 1 ดา้นการนํา
องคก์ารและความ
รบัผดิชอบตอ่สงัคม 

กระทรวงพลังงาน 
กรมปศสุตัว ์
จ.นครพนม 
จ.สพุรรณบรุ ี

สํานักงาน ก.พ.ร. 
กรมควบคมุโรค 

กรมทางหลวงชนบท 
กรมสง่เสรมิและพัฒนา
คณุภาพชวีติคนพกิาร 
จ.ชยันาท 
จ.พังงา 
จ.สกลนคร 

หมวด 2  ดา้นการวางแผน
เชงิยทุธศาสตรแ์ละการ
สื�อสารเพื�อนําไปสูก่าร
ปฏบิตั ิ

กรมบญัชกีลาง 

กระทรวงพลังงาน 
กรมสขุภาพจติ 
กรมสรรพสามติ 
กรมชลประทาน 

กรมควบคมุโรค 
กรมธนารักษ์ 
กรมปศสุตัว ์
จังหวัดตาก 

 

สป.กระทรวสาธารณสขุ 
สนง.บรหิารหนี�สาธารณะ 
จ.นครพนม  

หมวด 3  ดา้นการมุง่เนน้
ผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่น
เสยี 

กรมสรรพากร  
จังหวัดสมทุรสงคราม 

กรมธนารักษ์ 
 

กรมชลประทาน 
กรมปศสุตัว ์
กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 
กรมสรรพสามติ 
สํานักงานสง่เสรมิและ
พัฒนาคณุภาพชวีติคน
พกิารแหง่ชาต ิ

- 

หมวด 4 ดา้นการวเิคราะหป์
ลการดาํเนนิงานของ
องคก์ารและการจดัการ
ความรู ้ 
 

- 

กระทรวงพลังงาน 
กรมสรรพสามติ 
กรมศลุกากร 
กองบญัชาการกองทัพไทย 
กรมการพัฒนาชมุชน 

กรมสรรพากร 
 กรมธนารักษ์ 

หมวด 5 ดา้นการบรหิาร
ทรพัยากรบคุคล 

กรมการพัฒนาชมุชน  
กรมสขุภาพจติ - - - 

หมวด 6  ดา้นกระบวนการ
คณุภาพและนวตักรรม 

กรมปศสุตัว ์ 
กรมสรรพสามติ 
กรมธนารักษ์ 

กรมศลุกากร 
จ.อบุลราชธาน ี
 

กรมบญัชกีลาง 
 

กรมควบคมุโรค 
กรมสรรพากร 

รายชื�อหนว่ยงานที�ไดร้บัรางวลัPMQA รายหมวด 

  

รายหมวด              ปี 2555            ปี 2556                ปี 2557            ปี 2558 

ระดบัดเีดน่ กรมปศสุตัว ์

รายหมวด 

หมวด 1 ดา้นการนํา
องคก์ารและความ
รบัผดิชอบตอ่สงัคม 

กระทรวงพลังงาน 
กรมปศสุตัว ์
จ.นครพนม 
จ.สพุรรณบรุ ี

สํานักงาน ก.พ.ร. 
กรมควบคมุโรค 

กรมทางหลวงชนบท 
กรมสง่เสรมิและพัฒนา
คณุภาพชวีติคนพกิาร 
จ.ชยันาท 
จ.พังงา 
จ.สกลนคร 

หมวด 2  ดา้นการวางแผน
เชงิยทุธศาสตรแ์ละการ
สื�อสารเพื�อนําไปสูก่าร
ปฏบิตั ิ

กรมบญัชกีลาง 

กระทรวงพลังงาน 
กรมสขุภาพจติ 
กรมสรรพสามติ 
กรมชลประทาน 

กรมควบคมุโรค 
กรมธนารักษ์ 
กรมปศสุตัว ์
จังหวัดตาก 

 

สป.กระทรวสาธารณสขุ 
สนง.บรหิารหนี�สาธารณะ 
จ.นครพนม  

หมวด 3  ดา้นการมุง่เนน้
ผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่น
เสยี 

กรมสรรพากร  
จังหวัดสมทุรสงคราม 

กรมธนารักษ์ 
 

กรมชลประทาน 
กรมปศสุตัว ์
กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 
กรมสรรพสามติ 
สํานักงานสง่เสรมิและ
พัฒนาคณุภาพชวีติคน
พกิารแหง่ชาต ิ

- 

หมวด 4 ดา้นการวเิคราะหป์
ลการดาํเนนิงานของ
องคก์ารและการจดัการ
ความรู ้ 
 

- 

กระทรวงพลังงาน 
กรมสรรพสามติ 
กรมศลุกากร 
กองบญัชาการกองทัพไทย 
กรมการพัฒนาชมุชน 

กรมสรรพากร 
 กรมธนารักษ์ 

หมวด 5 ดา้นการบรหิาร
ทรพัยากรบคุคล 

กรมการพัฒนาชมุชน  
กรมสขุภาพจติ - - - 

หมวด 6  ดา้นกระบวนการ
คณุภาพและนวตักรรม 

กรมปศสุตัว ์ 
กรมสรรพสามติ 
กรมธนารักษ์ 

กรมศลุกากร 
จ.อบุลราชธาน ี
 

กรมบญัชกีลาง 
 

กรมควบคมุโรค 
กรมสรรพากร 

รายชื�อหนว่ยงานที�ไดร้บัรางวลัPMQA รายหมวด 
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 ปี พ.ศ. 2559 มีส่วนราชการสมัครขอรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
ระดับดีเด่น และรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด รวม 67 หน่วยงาน 
ประกอบด้วย 31 ส่วนราชการ และ 36 จังหวัด รวม 99 หมวด โดยมีส่วนราชการที่ผ่าน
เกณฑ์การประเมินและได้รับรางวัล 18 หน่วยงาน จำนวน 18 รางวัล ดังนี ้

ผลการพิจารณารางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ประจำปีพ.ศ.2559 

รางวลัคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั รายหมวด 

    หมวด 1   ดา้นการนำองคก์ารและความรบัผดิชอบ 

      ตอ่สงัคม 

 

 

 

 

 

    หมวด 2   ดา้นการวางแผนเชงิยทุธศาสตร ์และ 

      การสือ่สารเพือ่นำไปสูก่ารปฏบิตัิ 

 

    หมวด 3   ดา้นการมุง่เนน้ผูร้บับรกิารและ 

      ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

  

 

    หมวด 4   ดา้นการวเิคราะหผ์ลการดำเนนิงาน 

                  ขององคก์าร และการจดัการความรู้ 

    หมวด 6   ดา้นกระบวนการคณุภาพและนวตักรรม 

รางวลัคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั  
ประจำป ีพ.ศ. 2559 

 

สำนกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 

สำนกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ 

กรมธนารกัษ์ 

กรมสรรพสามติ 

กรมสง่เสรมิสหกรณ์ 

กรมอนามยั 

จงัหวดัตรงั 

กรมสรรพากร 

จงัหวดัสกลนคร 

จงัหวดัอำนาจเจรญิ  

กรมควบคมุโรค 

กรมทางหลวงชนบท 

กรมสขุภาพจติ 

จงัหวดัพงังา 

กรมชลประทาน 

กรมพฒันาทีด่นิ 

กรมการคา้ภายใน 

กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์

หนว่ยงาน 
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ด้านการนำองค์การ

และความรับผิดชอบต่อสังคม

หมวด 1
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สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

 จากบทบาทหน้าที่ที่สำคัญของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (สป.มท.) 
ที่มุ่งเน้น “การนำนโยบายสำคัญของรัฐบาลสู่การอำนวยการประสานบูรณาการ
ทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน และสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน ให้กับประเทศ” เพื่อให้การดำเนินการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว สป.มท. จึงให้
ความสำคัญกับระบบการนำองค์การที่ชัดเจน ระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพที่จะ
สามารถเชื่อมโยงนโยบายรัฐบาล สู่การปฏิบัติในพื้นที่ และบูรณาการความต้องการ
ของประชาชน สู่การทำแผนพัฒนาที่มีความสมดุลทุกภาคส่วน ภายใต้ปรัชญา                 
การทำงาน “บำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ประชาชน” เน้นการนำองค์การตามภารกิจหลัก 
ที่รัฐบาลมอบความไว้วางใจสู่การบริการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
โดยมีผู้บริหารเป็นต้นแบบที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น และการปฏิบัติงานเพื่อ

ประชาชนอย่างแท้จริง 

รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

หมวด1ด้านการนำองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม

 สำนักงานปลดักระทรวงมหาดไทย เปน็สว่นราชการทีม่ภีารกจิสำคญัในการขบัเคลื่อน
นโยบายของชาติไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ เป็นแกนกลางการบริหารนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงมหาดไทยและสนับสนุนการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
ให้มีประสิทธิภาพและบังเกิดผล เพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแล อยู่ดีมีสุข ประเทศมีความ
มั่นคงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง ผู้บริหาร สป.มท. จึงมีบทบาทสําคัญ 
2 ระดับ คือ 1) ผู้นําองค์การระดับกระทรวง ซึ่งรับและนํายุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย
รัฐบาล ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย (มท.) แปลงสู่การปฏิบัติ และ 2) ผู้นําองค์การ
ของ สป.มท. ในการสนับสนุน อํานวยการ บูรณาการความร่วมมือและให้คําแนะนํา
นโยบาย/ยทุธศาสตร ์เพือ่นาํไปสูก่ารปฏบิตัใินระดบักรม (Function) และระดบัพืน้ที ่(Area) 
จังหวัด รวมถึงสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรให้กับส่วนราชการในสังกัด มท. 
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ภาพที่ 1 โครงสร้างการบริหารและการกำกับดูแล สป.มท. 

ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติงานของ มท. และ สป.มท. บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด 
“คณะผู้บริหาร” จึงมี  2 บทบาท ในการขับเคลื่อนองค์การ กล่าวคือ บทบาทในการนํา
องค์การระดับกระทรวง ดูแลหน่วยงานระดับกรม และรัฐวิสาหกิจในสังกัด และบทบาท
การนําองค์การสู่ระดับพื้นที่ (Area) ทั่วประเทศ ผ่านผู้บริหารสูงสุด หรือผู้ว่าราชการจังหวัด 
ซึ่งเป็นผู้รับนโยบาย กํากับดูแลในฐานะตัวแทนรัฐบาล และ จังหวัด อําเภอ ตําบล 
หมู่บ้าน รวมถึงการกํากับดูแลองค์กรปกครองท้องถิ่น ตามภาพที่ 1  
 

 การนำองคก์ารของคณะผูบ้รหิาร สป.มท. นำหลกัการ “ออ่นตวั ยดืหยุน่ รว่มรบัผดิชอบ”  
เป็นแนวทางในการบริหารจัดการองค์การ และชี้นําองค์การภายใต้ วิสัยทัศน์ “เป็น
องค์กรที่มีสมรรถนะสูงในการอำนวยการและสนับสนุนการดำเนินการของกระทรวงและ
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์” และค่านิยม “วิสัยทัศน์ดี มีคุณธรรม น้อมนำ
ความพอเพยีง” โดยคณุสมบตัขิองคนมหาดไทยตอ้งเปน็คนมคีณุธรรม ยดึมัน่ในความถูกต้อง
ชอบธรรม มีจริยธรรม คือ มีจิตใจมุ่งมั่นในการรักษาสิ่งที่ถูกต้อง กล้าคิด กล้าพูด กล้าทำ
ในสิ่งที่ถูก และเป็นคนมีวิสัยทัศน์ดี ต้องยกย่องในความดี ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง และ
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มีความซื่อสัตย์สุจริต โดยทิศทางการนําองค์การของ สป.มท. ดำเนินการภายใต้ปรัชญา
เพื่อ “บําบัดทุกข์ บํารุงสุขแก่ประชาชน” มุ่งเน้นการนำองค์การใน 3 เรื่อง ได้แก่  
 1) นําองค์การตามภารกิจ (Function) ของ สป.มท. และใช้บทบาทของ สป.มท. 
สู่การนาํองคก์ารระดบักระทรวง (มท.) รบันโยบาย ยทุธศาสตร ์และสือ่สารถา่ยทอดเปา้หมาย 
แนวทางการปฏิบัติ รวมถึงอํานวยการ ประสานความร่วมมือ บูรณาการ กํากับดูแล ติดตาม
ผลการปฏิบัติงานของ 7 กรม / 3 กลุ่มภารกิจ  
 2) นําองค์การสู่ระดับพื้นที่ (Area) ทั่วประเทศ ผ่านผู้บริหารสูงสุด หรือผู้ว่า
ราชการจังหวัด ซึ่งเป็นผู้รับนโยบาย กํากับดูแลในฐานะตัวแทนรัฐบาล และ จังหวัด 
อําเภอ ตําบล หมู่บ้าน รวมถึงการกํากับดูแลองค์กรปกครองท้องถิ่น 
 3) การบูรณาการทํางานแบบประชารัฐ เพื่อเปดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้าร่วม
แก้ไขปัญหาภายใต้การวางแผน (Plan) การขับเคลื่อนงาน ยุทธศาสตร์ เป้าหมายของ
รัฐบาล การแปลงสู่การปฏิบัติ (Do) ของทุกกรมในสังกัด และทุกกลไก ครอบคลุม
ทุกพื้นที่ การติดตาม ตรวจสอบ (Check) โดยมีระบบการติดตามครอบคลุมในการบริหาร
จัดการ ทั้งแผนงาน โครงการงบประมาณ การประเมินผล การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง 
พัฒนาองค์การ และส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม (Act) เพื่อนําสู่การบรรลุ เป้าหมาย 
แก้ไขปัญหา ภายใต้ระบบริหาร ตามภาพที่ 2 
 

ภาพที่ 2  ระบบนำองค์การของ  สป.มท. (MOI  Leader Shift Model) 
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ภาพที่ 3 กระบวนการสื่อสารของ สป.มท. 

การนาํองคก์ารของคณะผูบ้รหิารสป.มท.เพือ่องคก์ารคณุภาพทีย่ัง่ยนื

 คณะผู้บริหาร สป.มท. ได้ให้ความสําคัญต่อการสร้างองค์การ และส่งเสริมให้เกิด
การปฏิบัติงานอย่างจริงจัง โดยสื่อสารเพื่อสร้างความผูกพันกับบุคลากรใน สป.มท. และ 
มท. ทั้งในราชการบริหาร ส่วนกลาง และราชการบริหารส่วนภูมิภาค เสริมสร้างแรงจูงใจ
การปฏิบตักิารผา่นปรชัญา “ลมใตป้กี” ยำ้หลกัการทาํงานที“่รว่มคดิ รว่มทาํ รว่มรบัผิดชอบ” 
ภายใต้หลักการ “ประชารัฐ” และสร้างความผูกพันกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” 
เพือ่มสีว่นรว่มในการปฏบิตังิาน โดยเนน้การสือ่สารแบบ 2 ทศิทาง ทีม่คีณุภาพ รวดเร็วและ
ทันเวลา และมีความหลากหลายทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ (ภาพที่ 3) เพื่อให้
ทันต่อความเปลีย่นแปลง การนำนโยบายไปสูก่ารปฏบิตั ิ และการแกไ้ขปญัหาสำคญัที่เกิดขึ้น           

กับประชาชนผู้รับบริการ รวมทั้ง ให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ เช่น 
การสือ่สารผา่นระบบ Social Network Website ของกระทรวงมหาดไทย และระบบวดิทิัศน์
ทางไกล (Teleconference) ที่สามารถเรียกประชุมผู้ว่าราชการจังหวัด และบุคลากรใน
ส่วนภูมิภาค เข้าร่วมประชุมรับฟังกันอย่างพร้อมเพรียงได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ข้อสั่งการ 
การนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ และการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ 
สำหรบักระบวนการสือ่สารไปยงัผูร้บับรกิารผูม้สีว่นเสยี นอกจากจะดำเนนิการผา่นสือ่ตา่ง ๆ แล้ว 
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ภาพที่ 4 ระบบการนำ สป.มท. สู่องค์การคุณภาพที่ยั่งยืน 

 1) การสรา้งบรรยากาศการบรหิารงานและกระบวนงาน เพือ่คณุภาพของระบบงาน
และการสร้างนวัตกรรม ซึ่งใช้ระบบวางแผนยุทธศาสตร์ภายใต้การบริหารยุทธศาสตร์
แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นระบบและครบวงจรเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนได้ให้ความสําคัญ 
และมสีว่นรว่มในการปรบัปรงุกระบวนการสาํคญั สรา้งวฒันธรรมการทาํงานของบุคลากรเพื่อ
ให้บริการที่ดีแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการพัฒนา ปรับปรุง และ
สร้างวัฒนธรรมในการให้บริการที่มีมาตรฐาน ร่วมดําเนินโครงการส่งเสริมองค์ความรู้ 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากร มีระบบติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ เพื่อทราบ
ความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค ผลการดําเนินงาน และผลสะท้อนกลับเพื่อเป็นข้อมูล
ในการวางแผน และการบริหารการตัดสินใจที่สําคัญ และระบบการถา่ยทอดตวัชีว้ดัฯ ลงสู่
ระดบัหนว่ยงาน (Department Performance Agreement และการถ่ายทอดตัวชี้วัดตาม
คํารับรองการปฏิบัติราชการลงสู่ระดับบุคคล (Individual Performance Agreement) 
ระบบการรายงานผลการปฏบิตัริาชการ (e-Monitoring) และการตรวจราชการ “ตรวจแนะนํา 
ตรวจกํากับ ตรวจติดตาม” รวมถึงการกํากับระบบการควบคุมภายใน  

ยังดำเนนิการผา่นศนูยด์ำรงธรรมของกระทรวงมหาดไทย ซึง่เปน็หนว่ยงานใหค้วามชว่ยเหลือ
ประชาชนทีไ่มไ่ดร้บัความเปน็ธรรม หรอืมคีวามเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐ 
ผลจากการดำเนินการดังกล่าวทำให้ สป.มท.ได้ “รับฟังความต้องการ เสียงสะท้อนการ
ปฏิบัติงาน” เพื่อให้ สป.มท. ยั่งยืนใน 2 ส่วน (ภาพที่ 4) ได้แก่ 
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 2) การสร้างบรรยากาศการพัฒนาบุคลากร เพื่อเสริมสร้างคุณภาพของบุคลากร 
คณะผู้บริหาร สป. ส่งเสริมและร่วมให้คําแนะนําในการจัดทําสายทางความก้าวหน้า 
(Career Path) การค้นหาบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง (MOI Talent) สร้างมาตรฐานในการ
พัฒนาหลักสูตรและการประกันคุณภาพหลักสูตรการจัดการความรู้ (KM) การรวบรวม 
Best Practice ในลักษณะ “คลังสมอง” การจัดชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ตลอดจนให้
ความสําคัญในการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาผูน้าํของ สป.มท. และ มท. ทัง้ในตําแหน่ง                   
ผู้บริหารระดับกลางและระดับสูง ผ่านหลักสูตรต่าง ๆ อาทิ หลักสูตรผู้บริหารระดับกลาง
ของ สป.มท. หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพระดับรองผู้ว่าราชการจังหวัด/ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ฯลฯ และคณะผู้บริหาร สป.มท. ได้ดําเนินการถ่ายทอดการเรียนรู้แก่บุคลากรด้วยตนเอง 
โดยมีการสื่อสาร แนวทางการทํางานผ่าน  “Coaching Tips” ในวาระต่าง ๆ (ภาพที่ 5) 
เช่น แนวทางการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดและข้าราชการกระทรวงมหาดไทย
ในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ การแก้ไขปัญหาหมอกควันจากการเผาวัสดุการเกษตรและไฟป่า
ปี 2559 การแก้ไขปัญหาหมอกควันพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ การดูและช่วยเหลือผู้ประสบ
วาตภยัและนำ้ทว่ม เปน็ตน้ เพือ่ใหก้ารแกไ้ชปญัหาในพืน้ทีเ่ปน็ไปอยา่งรวดเรว็ มีประสิทธิภาพ 
และเป็นมาตรฐาน เป็นต้น 

ภาพที่ 5 ตัวอย่าง “Coaching Tips” ในวาระสำคัญต่างๆ 



รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2559

16

 ผลงาน/นวัตกรรมที่เกิดจากการนําองค์การเพื่อการพัฒนาและการปฏบิตังิาน
อยา่งจรงิจงั 
 จากการดำเนนิการพฒันาอยา่งตอ่เนือ่งและจรงิจงัเกดิเปน็ผลสำเรจ็ ดงันี้ 
 1. สามารถดาํเนนิโครงการตามมาตรการสง่เสรมิความเปน็อยูร่ะดบัตาํบล (ตาํบลละ 
5 ลา้นบาท) ไดส้ำเรจ็ภายในระยะเวลาอนัรวดเรว็ ทำใหเ้กดิการฟืน้ฟเูศรษฐกจิระดบัฐานราก
ใหเ้ศรษฐกจิของหมูบ่า้นชมุชนเกดิความเขม้แขง็ เกดิกจิกรรมทางเศรษฐกจิและเงนิหมนุเวยีนใน
ระดบัชมุชน เกดิการเจรญิเตบิโตกระจายออกไปทกุจงัหวดัทัว่ประเทศ สรา้งงาน สรา้งอาชพี  
มกีารบรโิภค เพิม่ขึน้ 
 2. พฒันา “ระบบติดตามประเมินผลแผนงาน โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาํปขีองจงัหวดั/กลุม่จงัหวดั มท. หรอื PADME (www.padme.moi.go.th)  (ตามภาพ
ที ่ 6) อย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการโครงการ ทั้งการกํากับและติดตาม
ผลการดําเนนิโครงการในพืน้ทีแ่บบ Real Time ไดท้กุโครงการ จงึสามารถนำไปแกไ้ขปญัหา
ในการบริหารจัดการแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัดและกลุ่ม
จงัหวดั และเปน็เครือ่งมอืในการบรหิารจดัการโครงการทัง้จงัหวดัและกลุม่จงัหวดั เพือ่ใหเ้กดิ
ประโยชนส์ขุกบัประชาชนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

ภาพที่ 6 ระบบติดตามประเมินผลแผนงาน PADME (www.padme.moi.go.th)   
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 3. สร้างนวัตกรรมเครื่องมือเพื่อสนับสนุนคุณภาพในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด โดยสร้าง “ระบบฐานข้อมูลเพื่อวัดระดับการพัฒนาในการบริหารยุทธศาสตร์
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด Province and Cluster Benchmarking)” วิเคราะห์เชิงเปรียบ
เทียบระหว่างจังหวัด กลุ่มจังหวัด และในภาพรวมของประเทศด้วยมาตรฐานเดียวกัน เพื่อ
ประโยชน์สําหรับการทบทวนแผนแบบต่อเนื่อง (Rolling Plan) ที่มีคุณภาพ สามารถ
แก้ไขปัญหาและพัฒนาในระดับพื้นที่ 
 4. การพัฒนาศูนย์ดํารงธรรมตาม 7 ภารกิจหลักให้มีมาตรฐาน มีโครงสร้างการ
จัดศูนย์ 3 ระดับ ได้แก ่ศูนย์ดํารงธรรมส่วนกลาง ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด 76 จังหวัด และ
ศูนย์ดํารงธรรมอาํเภอ ซึง่ครอบคลมุทัว่ประเทศ และกําหนดมาตรฐานในการใหบ้รกิาร
และช่องทางการติดต่อสื่อสารไปยังผู้รับบริการที่ชัดเจนและได้สื่อสารให้ประชาชนรับทราบ 
(ภาพที่ 7) 
 

ภาพที่ 7 การพัฒนาศูนย์ดำรงธรรมเป็นช่องทางในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับประชาชน 

 5. การปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคทางการบริหาร การสื่อสารนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
เพื่อบริหารการดําเนินการในลักษณะ Win-Win Situation อาทิ “การจัดการ/แก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม (ปัญหาหมอกควัน)” โดย สป.มท.ได้ประสานงาน อํานวยการ และบูรณาการ
กับหน่วยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงนายอําเภอ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองท้องถิ่น และ
ภาคประชาชน ซึ่งสามารถสร้างความเข้าใจกับทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการ เข้าใจ
ถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อพื้นที่และชุมชน และสามารถลดการเผาป่า เผาตอซัง 
 



รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2559

18

การกํากับดูแลและส่งเสริมจริยธรรมในองค์การ 

 การนาํองคก์ารและสง่เสรมิการปฏบิตังิานบนหลกันติธิรรมและจรยิธรรม คณะผูบ้ริหาร
ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตนเพื่อเป็นตัวอย่างในการประพฤติปฏิบัติของบุคลากร หรือ 
Role Model ในการมุ่งมั่นต่อเป้าหมาย ดํารงตน และปฏิบัติงานบนหลักธรรมาภิบาล และ
หลกัความพอเพียง ถ่ายทอดแนวทางการทํางานโดยยึดหลัก “งานสัมฤทธิ์ผล ประชาชน 
พึงพอใจ”  มุ่งเน้น การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ การทํางานร่วมกันกับ
ทุกภาคส่วนด้วยความ “จริงใจ จริงจัง รับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่าย” คณะผู้บริหาร 
สป.มท. ได้ร่วมกําหนดแผนยุทธศาสตร์เพื่อผลักดันการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมภายใต้           
“แผนยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558-2560 ของ มท.” และ
ใช้เครื่องมือ และช่องทางการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการดําเนินการตามหลักธรรมาภิบาล โดย
สอดแทรกในการประชุมโครงการฝกอบรม สัมมนา เอกสาร คู่มือต่าง ๆ รวมถึงส่งเสริม
การค้นหาต้นแบบบุคลากรของ สป.มท./มท. 
 การกาํกับดูแลองค์การ ผู้บริหาร สป.มท. มีระบบการกํากับดูแล (ภาพที่ 8) เพื่อ
การปอ้งกนัการทุจริตและการปกป้องประโยชน์ และกํากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
หลักธรรมาภบิาลและเสรมิสรา้งใหเ้กดิจรยิธรรมทัว่ทัง้องคก์ารผา่น “คณะกรรมการจริยธรรม
ประจาํกระทรวงเนน้ยำ้หลกัการทาํงานภายใตก้าร “ครองตน ครองคน ครองงาน” และมีวิธี 
ขั้นตอนการบริหารจดัการ ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไมป่ฏบิตัติามระเบยีบ กฎเกณฑ ์ แบบแผน และ
ความประพฤต ิ ตามวนิยัข้าราชการหรือถูกกล่าวหาว่ากระทําผิด ตามกฎ ก.พ. วา่ดว้ยการ 
ดําเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 และการลงโทษตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2551 ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานของส่วนราชการ โดยเน้นย้ำการยึดพันธกิจ 
ประเดน็ยุทธศาสตร์วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานเพื่อควบคุม
การปฏบิตังิานทัง้ของ สป.มท. และ มท. ใชก้ลไกการกาํกบัความรบัผดิชอบตอ่การปฏบิตังิาน 
ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) นโยบายในการกํากับ
ดูแลองค์การที่ดี (OG) การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการฯ ระบบการตรวจราชการ 
ระบบติดตามประเมินผล รวมถึงการประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานด้วยตัวเอง โดยมี
ความถี่ของการตรวจสอบที่เหมาะสม และเกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 
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 สำหรับการปกป้องผลประโยชน์ของประเทศและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยศูนย์ปฏิบัติ
การต่อตา้นการทจุรติ มท. เปน็หนว่ยหลกัในการสรา้งการมสีว่นรว่มในการปกปอ้งผลประโยชน์ฯ 
โดยกาํหนดใหม้ ี “คณะกรรมการรว่มระดบักระทรวง” และ “คณะกรรมการรว่มเพือ่ปอ้งกัน
และปราบปรามการทุจริตระดับจังหวัด” ขับเคลื่อนสนับสนุน และส่งเสริมความร่วมมือ
ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของจังหวัด และให้ผู้รับบริการ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนเข้าร่วมในการตรวจสอบ ทั้งนี้ ผลจากการประเมิน
คณุธรรมและความโปรง่ใสในการดาํเนนิงานของหนว่ยงานภาครฐั (ITA) ในหว้งป ีพ.ศ. 2557 
และ พ.ศ. 2558 มีคะแนน 73.27 และ 76.34 ซึ่งผลการประเมินสูงขึ้นตามลําดับ
อันเกิดจากการกํากับดูแลองค์การของผู้บริหาร 

ใส่ใจผลกระทบลดความกังวลของสังคม 

 จากภารกิจสำคัญประการหนึ่งของ สป.มท. ในการพัฒนาและขับเคลื่อนแผนของ
จังหวัด ซึ่งจากการดำเนินการที่ผ่านมาพบว่าหากการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดเป็นไปอย่าง
ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่สามารถตอบสนองนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลและความต้องการ
ของประชาชนได้จะเกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวง ดังนั้นเพื่อลดผลกระทบทางลบที่
อาจเกิดขึ้นและลดความกังวลของสังคม สป.มท. จึงได้มีการวางมาตรการจัดการเพื่อให้
แผนมีคุณภาพโดยประสานการดําเนินงานกับภาคีร่วม ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สํานักงบประมาณ และสํานักงาน ก.พ.ร. ในการ
พัฒนาคุณภาพแผนฯ จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพแผนฯ และกําหนดบุคลากรที่

ภาพที่ 8 ระบบการกำกับดูแลและการส่งเสริมจริยธรรมใน สป.มท. 
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ภาพที่ 9 ศูนย์ดำรงธรรม ศาลาแก้ทุกข์ของชาวบ้าน 

ความรับผิดชอบต่อสังคมและการสนับสนุนชุมชนที่สําคัญ 

 นอกจากการกาํกบัการปฏบิตังิานตามอาํนาจหนา้ทีข่อง สป.มท. แลว้ คณะผู้บริหาร 
สป.มท. ได้อํานวยการประสานงาน และบูรณาการเพื่อเป้าหมายตามภารกิจของ มท. 
เพื่อสร้างความผาสุกและประโยชน์สุขแก่สังคมไทย โดยผลงานที่โดดเด่น เช่น 
 1. การพัฒนาศูนย์ดำรงธรรม “ศาลา” แก้ทุกข์ชาวบ้าน เพื่อรับเรื่องร้องเรียน 
เรื่องราวร้องทุกข์ และแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนส่งเสริมการกระตุ้น
เศรษฐกิจและส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน โดยผลการดำเนินการที่ผ่านมาตั้งแต่
วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 – วันที่ 27 มิถุนายน 2559 มีผู้เข้ารับบริการศูนย์ดำรงธรรม
จังหวัดทั่วประเทศ จำนวน 2,779,809 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 2,694,800 เรื่อง 
คิดเป็นร้อยละ 96.94 และเพื่อให้ศูนย์ดำรงธรรมทำงานได้อย่างคุ้มค่า หลากหลาย 
และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ได้มีการวางแผนพัฒนาศูนย์ดำรงธรรมไปสู่ศูนย์ราชการสะดวก 
(GECC) ที่สามารถให้บริการในด้านอื่น ๆ ที่เป็นความต้องการของประชาชนเพิ่มขึ้น  

มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการสนับสนุนการจัดทําแผนฯ จังหวัด/กลุ่ม
จงัหวดั โดยผลทีเ่กดิขึน้ทำใหก้ารจดัทำยทุธศาสตรส์อดรบักบันโยบายของรฐับาล บรูณาการ
ความต้องการของพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำ “ระบบติดตามประเมินผลแผนงาน 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด มท. หรือ PADME มาใช้
ในการกำกับติดตามการดำเนินการอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนที่
กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 2. การประสานงานขับเคลื่อนเพื่อสนองพระราชดำริในการสร้างหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง บูรณาการแผนงาน/โครงการฯ ส่งเสริมแนวคิด องค์ความรู้เกี่ยวกับ
เศรษฐกิจพอเพียงกำหนดทิศทางการพัฒนา เป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับ
ประชาชน ตอบโจทย์ชาวบ้านได้อย่างตรงจุด ถูกที่ และถูกเวลา ซึ่งส่งผลให้ประชาชน
สามารถพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างอาชีพและยกระดับผลิตภัณฑ์
ในพื้นที่ (OTOP) ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ต้องได้รับการพัฒนา ได้ถึงร้อยละ 96 รวมถึง               
การพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ โดยสามารถขยายผลเพิ่มเติมได้

ครอบคลุม 48 จังหวัด  
 3.  การกระตุน้เศรษฐกจิและสง่เสรมิความเปน็อยูข่องประชาชน ตามนโยบายสำคัญ
ของรัฐบาล โดยขับเคลื่อนมาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย ช่วยเหลือ
เกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน มาตรการส่งเสริม
ความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท) มาตรการสำคัญเร่งด่วน เพ่ือ
ช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน โครงการ
สนับสนนุเครือ่งจกัรกลการเกษตรให้กับกลุ่มสหกรณ ์ กลุม่เกษตรกรตามมาตรการชว่ยเหลือ
เกษตรกร มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ทั้งนี้ เพื่อ

บรรเทาความเดือดร้อน และความสงบเรียบร้อยและความผาสุกของสังคมโดยรวม 
 4.  การสร้างความร่วมมือ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน 
เพื่อความผาสุกของสังคม ได้แก่ การแก้ไขปัญหาหมอกควันภายใต้ “แม่แจ่มโมเดล” 
ซึ่งบูรณาการกับภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และองค์กรอิสระต่าง ๆ ในการจัดทำ
แผนพัฒนาชุมชนในการแก้ไขปัญหาหมอกควัน สร้างความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ชุมชนนำเศษวัสดุเหลือทิ้ง เช่น เปลือก ตอชัง ต้นข้าวโพด 
เพื่อเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย “โครงการแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่” 
ซึ่งได้มีกิจกรรมร่วมเพื่อสังคม (CSR) กับบริษัทซีพี โดยการสนับสนุนทั้งความรู้ 
งบประมาณ ในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ให้เกิดความยั่งยืน “การส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่าง มท. (จ.อุบลราชธานี) กับเทสโก โลตัส” เพื่อสนับสนุนการระบาย การค้าข้าว 
นอกจากนี้ สป.มท. ประสานความร่วมมือกับบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) 
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชุมชน ในโครงการ “ไทยเบฟ...รวมใจต้านภัยหนาว” 
ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาว ในการแจกผ้าห่มและอุปกรณ์กันหนาวให้สังคม

ชุมชนในพื้นที่ที่ยากไร้ในชนบท เป็นต้น  
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 การเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง สป.มท. ได้ให้ความสำคัญต่อการช่วยเหลือ
ชุมชนตามปรัชญา “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ของกระทรวง และเพื่อสนับสนุนชุมชน โดย
คณะผู้บริหาร สป.มท. ร่วมกับคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ของ 
สป.มท.  ได้ให้นโยบายในการสนับสนุนชุมชนสำคัญโดย “ให้เข้าถึงทุกพื้นที่ และเข้าถึง
ความต้องการ” โดยผู้บริหารและคณะทำงานฯ ที่ เกี่ยวข้อง ได้กำหนดหลักเกณฑ์  
ในการคัดเลือกชุมชนของ สป.มท. โดยพิจารณาถึงวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ พันธกิจ      
กลุ่มผู้รับบริการ และพื้นที่ และกำหนดชุมชนของ สป.มท. 2 ส่วน ได้แก่ 1) ชุมชน
โดยรอบ มท. และ 2) ชุมชนครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ซึ่งกิจกรรมสนับสนุนชุมชนมี 
2 ลักษณะ ได้แก่ 1) การเสริมสร้าง ความเข็มแข็งของชุมชนตามภารกิจ พันธกิจของ 
สป.มท. และ 2) การเสริมสร้างความเข็มแข็งของชุมชนผ่านโครงการ/กิจการพิเศษ 
(ภาพที่ 10) 
 
 
 

ภาพที่ 10 สป.มท.กับการคัดเลือกชุมชนและการเสริมสร้างความเข้มแข็ง 

 โดยมีตัวอย่างการดำเนินการ เช่น  โครงการกิจกรรมตามแผนพัฒนาชนบท
เชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ โครงการส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง หรือโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (ปวงประชาเป็นสุข
ด้วยพระบารมี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งให้
กับชุมชน การจัดกิจกรรม “แบ่งบัน บรรเทา บำเพ็ญประโยชน์” เช่น การรับบริจาค
โลหิตทั่วประเทศ การคืนสิ่งแวดล้อมโดยการปลูกป่าชายเลน เป็นต้น ซึ่งการดำเนินการ
สนับสนุนชุมชนที่สำคัญคณะผู้บริหาร สป.มท. ให้ความสำคัญและมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
มีการติดตามทบทวนเพื่อปรับปรุง และออกแบบกิจกรรมใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนผู้รับบริการ และเพื่อให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจ และเกิด
ศรัทธาในการปฏิบัติงานของ สป.มท. และเกิดประโยชน์สุขต่อประเทศชาติ ประชาชน 

และสังคม 
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ความโดดเด่นในการบริหารจัดการของสำนักงานปลัดกระทรวง

มหาดไทย 

 1. ความมุ่งมั่นในการนำองค์การของผู้บริหารที่จะเป็นหน่วยงานที่เป็นแกนกลาง
ในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลไปสู่พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความมั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน ให้กับประเทศ โดยการน้อมนำหลักการทรงงาน โดยเริ่มจากการค้นหา
ปัญหา ตั้งเป้าหมาย นำสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และให้ความสำคัญกับการพัฒนา
ระบบการสื่อสาร สั่งการ การสอนงานแบบ Coaching ที่สามารถถ่ายทอดได้อย่าง
รวดเร็ว และทั่วถึง ลงไปยังทุกพื้นที่ ทุกหมู่บ้าน อย่างเป็นระบบ  
 2. การบูรณาการการทำงานแบบประชารัฐ นำข้อมูลระดับครัวเรือน มาเชื่อมโยง
กับนโยบายสำคัญของรัฐบาล นำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภายใต้
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดความสมดุลสอดคล้องตรงกับความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที่ (Top down สู่ Bottom up เกิด เป็น One Plan) 
 3. ระบบติดตามประเมินผลแผนงาน โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี
ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด มท. หรือ PADME (www.padme.moi.go.th) ที่มีประสิทธิภาพ
สามารถรายงานผลทุกโครงการในพื้นที่อย่าง Real Time นำไปสู่การตัดสินใจ แก้ไข
ปัญหาได้อย่างทันท่วงที 
 4. การสร้างกลไกในการกำกับดูแลองค์การที่ชัดเจน เพื่อสร้างความโปร่งใส 
การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
โดยมีผู้บริหารเป็นต้นแบบด้านธรรมาภิบาล 
 5. มุ่งเน้นการปฏิบัติงานของข้าราชการกระทรวงมหาดไทยตามปรัชญา “บําบัด
ทุกข์ บํารุงสุขแก่ประชาชน” จนเกิดผล สามารถพัฒนาศูนย์ดำรงธรรมเพื่อแก้ไขความทุกข์ 
สร้างความสุขให้กับประชาชน และพัฒนาโครงการต่าง ๆ ที่สร้างความเข้มแข็งให้กับชุนชน
จนมีความสำเร็จ และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว จนทำให้รัฐบาลเกิด
ความเชื่อมั่น ประชาชนเกิดศรัทธาพร้อมร่วมกันเป็นกลไกขับเคลื่อนเพื่อสร้างและรักษา
ความมั่นคงของประเทศ 
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 จากสถานการณ์ของสุขภาพและโรคที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดลอ้ม ความเป็น
สังคมเมือง การเกิดโรคอุบัติใหม่ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น อัตราการป่วยและตายด้วย
โรคไม่ติดต่อที่ เกิดจากพฤติกรรมการบริโภคของมนุษย์สูงขึ้น โครงสร้างประชากร
ของประเทศไทยที่กำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ในปี 2573 จะมีผู้สูงอายุถึง 1 ใน 4 ของ
ประชากรทั้งหมด รวมทั้งการเชื่อมต่อการค้าและการลงทุน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
และเพื่อลดความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงระบบสุขภาพ ทำให้ สป.สธ. ซึ่งเป็นหน่วยงานหลัก
ในการพัฒนานโยบายและแผนยทุธศาสตรด์า้นสาธารณสขุ และการบรหิารจดัการดา้นตา่ง ๆ 
เพื่อให้ “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” นั้น ผู้นำต้องให้
ความสำคัญและใช้ความสามารถในการนำองค์การภายใต้ความท้าทายต่าง ๆ ที่กำลัง
เผชิญอยู่และดึงศักยภาพขององค์การและบุคลากรที่มีอยู่มาใช้อย่างเต็มกำลัง 
 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 ภาวะผู้นำที่เข้มแข็ง ขับเคลื่อนการนำอย่างเป็นระบบ นับเป็นความสำเร็จ
ที่สำคัญอย่างยิ่งที่ทำให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.) สามารถ
ผลักดันองค์การไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ ในการเป็น “องค์กรที่เป็นเลิศด้านการ
บริหาร บริการ และวิชาการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีมาตรฐานครอบคลุม
และเป็นธรรม เพื่อคนไทยมีสุขภาพดี” โดยการสร้างความเป็นเลิศใน 4 ด้าน ได้แก่ 
ความเป็นเลิศด้านการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ความเป็นเลิศด้านการจัด
ระบบบริการ ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาคน และความเป็นเลิศด้านการบริหาร
จัดการที่ดี ซึ่งผลจากการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและมีเป้าหมายที่ชัดเจน ทำให้
ประเทศไทยมีนโยบายและแนวทางการจัดการเพื่อให้คนไทยได้รับการดูแลสุขภาพที่
มีคุณภาพ มาตรฐานเดียวกัน อย่างทั่วถึง และเป็นธรรม  

รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

หมวด1ด้านการนำองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม
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ระบบนำองค์การสู่ระบบสุขภาพที่ยั่งยืน 

 สิ่งสำคัญที่ทำให้เส้นทางการพัฒนาองค์การของ สป.สธ. ทุกย่างก้าวเป็นไปด้วย
ความมั่นคง และยั่งยืน คือ การกำหนดวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในการเป็น “องค์การที่เป็นเลิศ
ด้านการบริหาร บริการ และวิชาการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีมาตรฐาน ครอบคลุม
เป็นธรรม เพื่อคนไทยสขุภาพด”ี โดยมเีปา้หมายเพือ่ใหอ้ายคุาดเฉลีย่ของคนไทยเมื่อแรกเกิด 
ไม่น้อยกว่า 80 ปี และอายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี ไม่น้อยกว่า 72 ปี และได้กำหนด
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญ 5 เรื่อง โดยพิจารณาจากภารกิจหลัก ระบบงาน 
สมรรถนะหลกั ความจำเปน็ของพืน้ที ่ ความทา้ทายทีอ่งคก์ารเผชญิและสอดคลอ้งกบัวสิยัทัศน์ 
ได้แก ่1) ประชาชนมพีฤตกิรรมสขุภาพทีถ่กูตอ้งโดยการจดัการสขุภาพทีเ่หมาะสม 2) ประชาชน
ทุกคนในเขตเครือข่ายบริการได้รับบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานเข้าถึงเทคโนโลยีที่ทันสมยั
ในเครือข่ายบริการ 3) ประชาชนผู้เสพและติดยาเสพติดได้รับการบำบัดฟื้นฟูอย่างถูกต้อง
และเหมาะสม 4) ประชาชนในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับบริการด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาเฉพาะของพื้นที่ 5) ระบบบริการการแพทย์และ
สาธารณสุขมีศกัยภาพรองรบัการเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีน และยงัใหค้วามสำคญัดา้นเครือข่าย

สุขภาพอำเภอ (District Health System: DHS) เพื่อผลักดันนโยบายสำคัญของรัฐบาลไปสู่
การปฏิบัติในระดับพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม และยั่งยืน โดยผ่านกลไกเครือข่ายสุขภาพอำเภอ 
รวมทั้งเร่งดำเนินการเพิ่มศักยภาพในชุมชนพัฒนาอาสาสมัครสุขภาพครอบครัว เพื่อให้
ครอบครัวได้รับการดูแล ป้องกัน ส่งเสริมสุขภาพได้ 
 นอกจากนี้ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์
ที่กำหนด ผู้บริหารยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์การสู่ระบบสุขภาพที่ยั่งยืนด้วย
ความเป็นเลิศใน 4 ด้าน (4 Pillar of Excellence) อันได้แก่ 1) ความเป็นเลิศด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค (Prevention & Promotion Excellence) 2) ความ
เป็นเลิศด้านการจัดระบบบริการ (Services Excellence) 3) ความเป็นเลิศด้านการ
พัฒนาคน (People Excellence) 4) ความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการที่ดี 

(Governance Excellence) (ภาพที่ 1) เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินการของ สป.สธ.  
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ภาพที่ 1 การพัฒนาองค์การสู่ระบบคุณภาพที่ยั่งยืน 

 รวมทั้ง สป.สธ. ได้ในนำระบบการบริหารที่ให้ความสำคัญกับการบริหารงานตาม
หลัก “3 ส” “3 I” “3 ยุทธศาสตร์” และค่านิยมองค์การ โดยมีผู้บริหารเป็นผู้นำ (Idol) 
ในการดำเนินการ ผ่านกระบวนการสื่อสารที่เป็นระบบ และกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 
 “3ส” ได้แก่ 1) ความสำเร็จ คือ มีผลสัมฤทธิ์ของงาน 2) สร้างสิ่งดี คือ พัฒนาคน
และระบบงานให้ดีขึ้น 3) มีความสุข คือ คนในองค์การมีความสุข 
 “3I” ไดแ้ก ่1) Information คอื ใหค้วามสำคญัเรือ่งระบบขอ้มลู 2) Innovation คอื 
พฒันานวตักรรมใหท้นักบัการเปลีย่นแปลงของสภาพแวดลอ้มและวทิยาการ 3) Integration 
คือ บูรณาการแผนแตล่ะแผนการทำงานรว่มกนัของบคุลากรทกุหนว่ยงานทกุระดบั  
 “3 ยุทธศาสตร์” ได้แก่ 1) ส่งเสริม สุขภาพตามกลุ่มวัย 2) พัฒนาระบบบริการ 
3) พัฒนาระบบบริหารจัดการบริการ เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้ยั่งยืน  
 “ค่านิยมองค์การ” ได้แก่ “จิตอาสา (Public mind) ทำงานเป็นทีม (Teamwork) 
โปร่งใส (Transparent) ใฝ่รู้ (Enthusiasm) เป็นแบบอย่างสุขภาพดี (Health Idol)”  

4 Pillar of Excellence 

P&P 
Excellence

Service 
Excellence

People 
Excellence

Governance
Excellence

1
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ภาพที่ 2 แนวทางการบริหารงานตามหลัก “3ส” “3I” “3 ยุทธศาสตร์” 

 
โครงสร้างองค์การเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่การปฏิบัต ิ

 การพัฒนาองค์การและขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่การปฏิบัติ สป.สธ. 
ได้กำหนดโครงสร้างการนำองค์การ เป็น 2 ส่วน ได้แก่ โครงสร้างการนำองค์การส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค ดังนี้ 
 ส่วนกลาง มีความรับผิดชอบพัฒนานโยบายและแผนด้านสุขภาพ บริหารจัดการ
ด้านแผนงาน คน และงบประมาณของกระทรวง พัฒนาระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพ 
ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ พัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ พัฒนาการสาธารณสุข
ระหว่างประเทศ และสนับสนุนทรัพยากร กำกับดูแล ประสานงานหน่วยงานสาธารณสุข
ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ 
 ส่วนภูมิภาค รับผิดชอบจัดบริการสุขภาพด้านส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค 
รักษาพยาบาล ฟื้นฟูสมรรถภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพให้แก่คนไทย 
 โครงสร้างการนำองค์การส่วนกลาง ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็น
ผู้นำสูงสุด มีรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบดูแลงาน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านบริหาร 
2) กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการแพทย์ 3) กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการสาธารณสุข 4) กลุ่ม

Information Innovation Integration

บูรณาการประเทศ บูรณาการระหวา่งกระทรวง งานบรหิาร

ความสาํเร็จ

สรา้งสิ�งดี ความสขุ

  1. การบริหารทรพัยากรบุคคล
      (HRM) เน้นการบริหาร   
      จดัการกําลงัคนให้มีจํานวน
      เพียงพอและเหมาะสม 
      (HPP) การพฒันาบุคลากร 
      (HRD) ระบบการบริหารผล
      การปฏิบตัิงาน (PMS)
  2. การเงิน
  3. พสัดุ
  4. ระบบขอ้มูล
  5. องค์กรหลกัด้านสขุภาพ

แห่งชาติ (National
Health Autority : NHA

  1. หลกัประกนัสขุภาพ
      (Service Plan)
  2. ควบคุมป้องกนัโรค
  3. สง่เสริมสขุภาพ
  4. คุ้มครองผู้บริโภค
  5. พฒันากฎหมาย

 1. พฒันาตลอดช่วงชีวิต
 2. ชายแดนใต้
  3. ประชาคมอาเซียน
  4. ทุจริตและประพฤติมิชอบ
  5. ยาเสพติด
 6. วิจยัและพฒันา
  7. ขยะและสิ�งแวดล้อม
  8. ต่างด้าวและค้ามนุษย์ 
  9. เขตเสรษฐกิจพิเศษ
  10. เทคโนโลยีสารสนเทศ

2
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ภารกิจด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ โดยมีผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ปรึกษา
กระทรวง ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ และคณะทำงานชุดต่าง ๆ เป็นทีมคร่อมสายงาน 
ทำหนา้ทีค่อยชว่ยเหลอืการปฏบิตัริาชการทัง้ในการบรหิารราชการสว่นกลาง และสว่นภมูภิาค 
ตามที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้มอบหมาย สำหรับโครงสร้างการนำองค์การส่วนภูมิภาค 
มีผูต้รวจราชการกระทรวงทีป่ลดัแตง่ตัง้ใหเ้ปน็ผูน้ำสงูสดุของเขตสขุภาพ และมคีณะกรรมการ
เขตสุขภาพ (Area Health Board) ที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขคัดเลือกจากผู้ตรวจราชการ
กระทรวง ผู้ทรงคุณวุฒิ และสาธารณสุขนิเทศก์ จำนวน 12 คน โดยมีการมอบอำนาจให้ทำ
หน้าทีเ่ปน็ผูบ้รหิารจดัการแทนผูบ้รหิารระดบัสงูสว่นกลาง นอกจากนี ้ ยงัมทีมีงาน 5 ทหารเสือ 
ในระดับจังหวัด ประกอบด้วย 1) นพ.สสจ. 2) ผอ.รพศ./ผอ.รพท. 3) ผอ.รพช. 
4) สลอ. 5) ผอ.รพ.สต. ทั้งหมดถูกจัดตั้งขึ้นเป็นทีมงาน (Team Work) มีเครือข่าย
เชื่อมโยงกัน ทำหน้าที่กำหนดนโยบาย วางแผน ออกแบบระบบงาน แนวทางมาตรการ 
และขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ และกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินการ โดยปลัดกระทรวง
สาธารณสุขได้มอบอำนาจการตัดสินใจแทนในการบริหารจัดการงานภายในเขตสุขภาพ 
เพื่อพัฒนาสู่เป้าหมายที่กำหนด  
 คณะผูบ้รหิาร ตามโครงสรา้งการนำองคก์าร ไดน้ำระบบการนำองคก์ารของ สป.สธ. 
(Moph Leadership System : MLS) (ภาพที ่3) ทีก่ำหนดขึน้พฒันามาจากแนวคิด PMQA 
เน้นการมสีว่นรว่มของบคุลากร ผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี คูก่บัความรว่มมอืในพันธมิตร 
และผู้ส่งมอบ มายึดถือปฏิบัติและใช้เป็นกรอบในการบูรณาการ และการบริหารจัดการ
องค์การเพื่อขับเคลื่อน สป.สธ. สู่การบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้ธรรมาภิบาล ซึ่งมีการทบทวนระบบการนำองค์การ
เป็นประจำทุกปี เพื่อปรับปรุงให้มีความสอดคล้องทันต่อสถานการณ์และความต้องการ
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เกิดความพึงพอใจในทุกกลุ่มอย่างสมดุลที่คำนึงถึง
ความยืดหยุ่นคล่องตัว และความไวในการตอบสนองต่อสถานการณ์ของสภาพแวดล้อมที่

เปลี่ยนแปลงไป 
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การนำองค์การอย่างมีธรรมาภิบาล 

 ผู้บริหาร สป.สธ. ให้ความสำคัญกับการนำองค์การอย่างมีธรรมาภิบาล โดยยึด
หลักนิตธิรรม ความโปรง่ใส และความมจีรยิธรรม ในการบรหิารจดัการองคก์ารทุกขั้นตอน
ผ่านระบบการนำองค์การ (Moph Leadership System : MLS) ที่ถูกพัฒนามาอย่าง
ต่อเนื่องจากรุ่นสู่รุ่นของผู้บริหาร มีการวางระบบที่แสดงถึงวิธีการกำกับดูแลตนเองที่ดี 
(ภาพที ่ 4) โดยออกนโยบายเรง่ดว่นและกำหนดยทุธศาสตรก์ารปอ้งกนัและตอ่ตา้นการทุจริต
และประพฤติมิชอบที่สอดคล้องกับ 5 ยุทธศาสตร์ชาติ และดำเนินการ ดังนี้ 1) แต่งตั้ง
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระดับกระทรวงและ
ระดับกรม 2) วเิคราะหส์ถานการณป์จัจยั สาเหตกุารทจุรติทัง้ภายในและภายนอก 3) จัดทำ
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติการประจำปี ด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 4) กำหนดกรอบระยะเวลา และมาตรการรองรับยุทธศาสตร์
แต่ละด้าน 5) สื่อสารถ่ายทอดให้ทุกหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคนำไปปฏิบัติ 
6) ควบคมุกำกบั และตดิตามประเมนิผล ผา่น CIPO แตล่ะระดบั และผูบ้รหิารลงตรวจเยี่ยม 
ณ พื้นที่ รับฟังปัญหาอุปสรรค ให้ข้อเสนอแนะ 7) ทบทวนผลการดำเนินการเพื่อวางแผน

และปรับปรุงกระบวนงาน 
 

ภาพที่ 3 ระบบการนำองค์การ สป.สธ. 
(Moph Leadership System: MLS) 

3
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 ผูบ้ริหารประกาศเจตนารมย์ “ต่อต้าน
ทจุรติ สรา้งจติสำนกึ คนสาธารณสขุไมโ่กง” และ
เดินหน้า มาตรการ 3ป. 1ค. ประกอบด้วย 
ปลูกจิตสำนึก ป้องกัน ปราบปรามและสร้าง
เครือข่าย การขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว มอบ
ศูนย์ปฏิบัติ การต่อต้ านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้ สร้าง
ความเข้าใจ ปลุก และปลูกจิตสำนึกการต่อต้านการ
ทุจริต ตามค่านิยม “โปร่งใส” (Transparent) 
ในการปฏิบัติงานให้แก่ เจ้าหน้าที่ทุกระดับทั้ง
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มีการจัดทำคู่มือ !"#$%& 5 '()*+, -./0123456$789:,5ภาพที่ 5 คู่มือ ผลประโยชน์ทับซ้อน 

ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) เผยแพร่ให้กับบุคลากรเพื่อให้ทราบว่าอะไร
ทำแล้วผิด ผิดอย่างไร เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข 
รวมทั้งสร้างกลไก “10 อรหันต์” ประกอบด้วย 1) กลุ่มกฎหมาย 2) กลุ่มเสริมสร้างวินัย

ภาพที่ 4 ระบบกำกับดูแลตนเองที่ดีของ สป.สธ. 

เปนองคกรที่เลิศดานการบริหารบริการและวิชาการทางการแพทย
และสาธารณสุขที่มีมาตราฐานครอบคลุมและเปนธรรมเพื่อคนไทยสุขภาพดี

หนวยงานภายนอก สป.สธ.

ผูบริหารสูงสุด 
คณะผูบริหาร สป.สธ.

เครื่องมือ

หนวยงานกลาง

หนวยกํากับติดตามการดําเนินการ
ภายในองคการ ศปท.สวค.กพร.สตป.สนย.คพ.

ตรวจสอบภายใน สป.
HA JCI DHS-PCA QA CPG IC
CQI RCA PMQA GG OG RM
PA PMS PART ISO 7GREEN
EIA HIA พ.ร.บ. การสาธารณสุข

กลุมผูรับบริการ : กรมในสังกัด กสธ.
ผูรับบริการดานการแพทยและ

สาธารณสุข

กลุมผูมีสวนไดสวนเสีย : ผูไดรับ
ผลกระทบจากการรักษาพยาบาล

ผูสงมอบ : หนวยงานจําหนาย ยา 
เวชภัณฑ ครุภัณฑทางการแพทย

หนวยงานรับจางเหมาบริการ

คานิยม มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม
พ.ร.บ.วิชาชีพการพยาบาลฯ พ.ร.บ.ประกอบ

วิชาชีพเวชกรรม พ.ร.บ.การประกอบโรคศิลปะฯ
Healthy Workplace

พันธมิตร : หนวยงานในกํากับ กสธ.
หนวยงานท่ีใหบริการดาน

สาธารณสุข/หนวยงานรัฐท่ีบูรณาการ
แผนรวมกัน

บุคลากรภายใน สป.สธ.

 การปกปองผลประโยชนของประเทศและผูมีสวนไดสวนเสีย
 ความรับผิดชอบดานการเงินและการปกปองการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 ความรับผิดชอบตอการปฏิบัติงานของสวนราชการ

คณะกรรมการภาคประชาชน

4
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และระบบคุณธรรม 3) กลุ่มสันติวิธีสาธารณสุข 4) กลุ่มบริหารงานบุคคล 5) แก้วกัลยา
สิกขาลัย 6) ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ 7) กลุ่มคลังและพัสดุ 8) กลุ่มตรวจสอบ
ภายใน 9) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 10) สำนักตรวจและประเมินผล และสร้างเครือข่าย 
ได้แก่ 1) เครือข่ายพยาบาล เป็นบุคลากรสาธารณสุขที่มีจำนวนมากสุด มีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ 2) เครือข่าย อสม. มากกว่า 1 ล้านคน เข้ามามีบทบาท
ร่วมตรวจสอบ เฝา้ระวงัการทจุรติประพฤตมิชิอบครอบคลมุทกุหมูบ่า้น ทกุชมุชนทัว่ประเทศ 
ร่วมกบัหนว่ยงานภายนอก ไดแ้ก ่สตง. ป.ป.ท. ป.ป.ช. เรง่รดัพฒันาการสรา้งระบบธรรมาภิบาล 
7 เรื่อง ได้แก่ 1) การจัดซื้อจัดหาพัสดุ 5 กลุ่ม เช่น ยา วัสดุการแพทย์ วัสดุทันตกรรม วัสดุ
วิทยาศาสตรก์ารแพทย ์ วสัดสุำนกังาน 2) การจดัทำแผนจดัซือ้และการซือ้รว่มยาและเวชภัณฑ์
ในเขตสุขภาพและจังหวัด 3) การจัดทำเกณฑ์จริยธรรมเรื่องการส่งเสริมการขายและการ
จัดซื้อยา 4) การวางแนวทางปฏิบัติเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ จัดหา เงินบริจาค
ที่ถูกตอ้งตามระเบียบกระทรวงการคลังทั้งที่ เป็นตัวเงินและไม่ใช่เงิน 5) การสร้าง 
“โรงพยาบาลคุณธรรม” และได้ขยายผลเป็น “องค์การคุณธรรม” 6) การพัฒนาระบบ
บริการให้ตอบสนองความต้องการของประชาชน (Better Service) 7) การสร้างขวัญ
กำลังใจแก่บุคลากร ด้วยคัดเลือกผู้ประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตส่งสมัคร

รางวัล จารึก สุจริต ของ ป.ป.ช. ในปี 2558 มีบุคลากรในสังกัดได้รับรางวัลดังกล่าว 3 ราย 
 จากการประพฤติตนของผู้บริหาร สป.สธ. ตามหลักธรรมาภิบาลในการเป็นต้นแบบ
ด้านคุณธรรมและจริยธรรมที่โดดเด่น ส่งผลให้ผู้บริหารได้รับการประกาศเกียรติคุณ 
กระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้นำข้าราชการพลเรือนที่เป็นตัวอย่างในการยืนหยัดและรักษา
จริยธรรมของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2557 ประกาศเกียรติคุณ สำนักงาน ก.พ. 
ข้าราชการผู้ถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2557 ประกาศ
เกียรตคิณุ กระทรวงสาธารณสุข ผู้สนับสนุนกระทรวงสาธารณสุข ด้านการพฒันาคุณธรรม 
จริยธรรม ประจำปี 2556 และ สป.สธ. ได้รับรางวัลหน่วยงานปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2557-2558 
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องค์กรจิตอาสา 

 คณะผู้บริหารได้ตระหนักว่า สป.สธ. เป็นองค์การภาครัฐที่มีหน่วยงานและ
สถานบริการในสังกัดอยู่ครอบคลุมทั่วประเทศ มีบุคลากรรวมกว่า 300,000 คน ที่มี
ศักยภาพและเชี่ยวชาญด้านการแพทย์และสาธารณสุขซึ่งไม่มีหน่วยงานใดเทียบเท่า ตั้งแต่
ระดับตำบล อำเภอ จังหวัด และเขตสุขภาพ ครอบคลุมถึงร้อยละ 80 ของสถานบริการ
ทั้งหมดของประเทศ ออกนโยบายสนับสนุนชุมชนและสร้างวัฒนธรรม “จิตอาสา” 
(Public mind) ของบุคลากรในการปฏิบัติงานแบบเปดโอกาสให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการดำเนนิกจิกรรมสนบัสนนุชมุชน โดยใชเ้วลาวา่งจากการปฏบิตังิานประจำมาทำกิจกรรม
อาสาร่วมกัน มีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 1) กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกชุมชน 
2) สำรวจความต้องการของชุมชน โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่เป็นหน่วยบริหาร
ในสงักดัทกุแหง่ทัว่ประเทศ ดำเนนิการประสานผูน้ำชมุชนเพือ่สำรวจ สอบถามความต้องการ
ของแต่ละชุมชนที่คัดเลือก 3) นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ วางแผนพัฒนาชุมชน และจัดทำ
โครงการรองรับ โดย สป.สธ. ส่วนกลางให้การสนับสนุนทรัพยากร คน เงิน สิ่งของ 4) ลงมือ
ดำเนินตามแผนพัฒนาชุมชน 5) ติดตามประเมินผลหลังดำเนินการและนำข้อเสนอแนะจาก

ชุมชนมาทบทวนปรับปรุงกระบวนการดำเนินการในปีต่อไป 
 จากการดำเนินงานที่ผ่านมา สป.สธ. ได้ให้การสนับสนุนชุมชน ดังตัวอย่างต่อไปนี้   
 1) ชุมชนทุรกันดารที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลความเจริญ ชุมชนด้อยโอกาสที่มีฐานะ
ยากจน การคมนาคมไมส่ะดวกในการเดนิทางเวลาเจบ็ปว่ย ไดร้ว่มออกหนว่ยบรกิาร พอ.สว. 
ในพืน้ที ่51 จงัหวดั ดว้ยความสมคัรใจ ไมม่คีา่ตอบแทน ใชเ้วลาวา่งจากการปฏบิตังิานประจำ 
บุคลากรมีความสุขในการทำงาน ประชาชนมีความพึงพอใจ 2) ชุมชนรอบสถานบริการ
สาธารณสุขและโรงพยาบาลในรัศมี 5 กิโลเมตร ผู้บริหารสถานบริการสาธารณสุขและ
โรงพยาบาลสามารถตัดสินใจดำเนินการได้ตามความเหมาะสมในการส่งเสริมชุมชน เพื่อ
สร้างความสัมพันธ์อันดีในการร่วมมือระหว่างกัน อาทิ การจัดตั้งศูนย์ดูแลต่อเนื่อง (COC : 
Continuing of Care) ในโรงพยาบาล โครงการ Home Health Care โครงการ Home 
Visit เพื่อดแูลผู้ป่วยเรื้อรังและผู้ป่วยประคับประคอง ผู้ป่วยระยะสุดท้ายต่อเนื่องจาก
โรงพยาบาลถึงบ้าน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลสุขภาพตนเอง เพื่อ
ให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี 3) ชุมชนแรงงานต่างด้าว โดยการขึ้นทะเบียนหลักประกันสุขภาพ
แรงงานต่างด้าว ตรวจสุขภาพก่อนรับเข้าทำงาน ควบคุมป้องกันการแพร่กระจายโรคเอดส์ 

วัณโรค มาลาเรียมาสู่คนไทย 
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 นอกจากนี้ ผู้บริหารเป็นต้นแบบผู้นำ “จิตอาสา” ที่แสดงน้ำใจอันยิ่งใหญ่ในการ
อุทิศตนเข้าร่วมกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ และส่งเสริมให้บุคลากรสาธารณสุข
ทุกภาคสว่นมสีว่นรว่มในกจิกรรมโดยไมเ่หน็แกค่วามลำบากและเหนด็เหนือ่ย เชน่ ประเทศไทย
เกิดคลืน่สนึามถิลม่ใน 6 จงัหวดัอนัดามนั แผน่ดนิไหวในประเทศเนปาล พายนุากสีถล่มพม่า 
น้ำท่วมใหญ่ในกรุงเทพ และยังได้นำบุคลากรล้างส้วมสาธารณะ พร้อมเชิญชวนประชาชน 
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนเข้าร่วม เพื่อไม่เป็นแหล่งแพร่กระจายโรคติดต่อ และสร้าง 
พฤติกรรมการใช้ส้วมสาธารณะที่ถูกต้อง เป็นต้น 
 
ความโดดเด่นในการบริหารจัดการของสำนักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข 

 1. ผู้นำเป็นแบบอย่างในการนำองค์การที่เป็นต้นแบบ (Idol) ของผู้บริหารในการ
ประพฤติตนตามหลักธรรมาภิบาล ดำรงตนเป็นข้าราชการที่ดีอยู่ในระบบคุณธรรมและ
จริยธรรมรับใช้ประเทศชาติ และประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น กำหนด
มาตรการ 3ป. 1ค. ไม่เอาคนโกง ไม่โกงเวลาหลวง พร้อมให้ตรวจสอบทุกขั้นตอน และ
ยืนหยัดต่อสู้อย่างชัดเจนมาโดยตลอด จนเป็นที่รับรู้ของบุคลากรภายในกระทรวงและบุคคล
ภายนอก ได้ริเริ่มโครงการโรงพยาบาลคณุธรรมเพือ่ใหเ้กดิการบรหิารจดัการด้วยความโปร่งใส 
ซื่อสัตย์ ประหยัด ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องบนพื้นฐานทางศีลธรรม วัฒนธรรมและหลักกฎหมาย 
ให้บริการด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ มีโรงพยาบาลในสังกัดที่ประสบผลสำเร็จแล้ว 3 แห่ง 
ได้แก่ โรงพยาบาลชลบุรี โรงพยาบาลบางมูลนาก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน 
จังหวัดพิจิตร ซึ่งเป็นโรงพยาบาลต้นแบบใช้เป็นที่ศึกษาดูงาน ถ่ายทอดประสบการณ์

การเรียนรู้  
 2. ผู้นำมีความเป็นผู้นำสูงที่มุ่งเน้นการสร้างบรรยากาศวัฒนธรรมองค์การและ
ค่านิยมการทำงานเป็นทีม (Team Work) มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การ
ปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายขององค์การในรูปแบบของทีมงาน และคณะกรรมการ คณะทำงาน
ชุดต่าง ๆ ได้แก่ ทีมผู้บริหารระดับสูง (รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข/ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงสาธารณสุข สาธารณสุขนิเทศก์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข) 
ทีมผู้บริหารระดับกลาง (ผู้อำนวยการสำนัก/กอง) คณะกรรมการเขตสุขภาพ (Area  
Health Board) 12 คณะ ทีมผู้บริหารระดับจังหวัดหรือทีมงาน 5 ทหารเสือ ทีมแพทย์  
ผู้เชี่ยวชาญ ทีมหมอครอบครัว (Family Care Team) และคณะกรรมการคร่อมสายงาน 
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(Cross functional) ที่มีเครือข่ายที่เชื่อมโยงกัน (network) เพื่อทำหน้าที่ในการกำหนด  
นโยบาย วางแผน ออกแบบระบบงาน กำหนดแนวทาง วางมาตรการ และขับเคลื่อน
การนำไปปฏิบัติ รวมถึงการกำกับติดตาม และประเมินผลการดำเนินการ เพื่อให้เกิด
การพัฒนา  ไปสู่เป้าหมายที่ได้กำหนดไว้อย่างสอดคล้องและเป็นระบบที่ชัดเจนยิ่งขึ้น 
 3. ผู้นำได้ให้ความสำคัญกับระบบการนำองค์การสู่ระบบสุขภาพที่ยั่งยืน ด้วย
ความเป็นเลิศ 4 ด้าน (4 Pillars of Excellence) ซึ่งได้สร้างความชัดเจนในการนำองค์การ 
และพัฒนาระบบการทำงานให้สอดคล้องกันได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้กระทรวงสาธารณสุข
ได้รับรางวัลที่สำคัญ ๆ เช่น  
 ด้านการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้มอบ
รางวัล World No Tobacco Day Award 2016 โดยมีผลงานโดดเด่นด้านควบคุม
การบริโภคยาสูบ และได้มอบเกียรติบัตรรับรองประเทศไทยที่ประสบความสำเร็จการยุติ
การถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีและเชื้อซิฟลิสจากแม่สู่ลูกได้ตามเป้าหมายโลก คือ มีอัตราต่ำกว่า
ร้อยละ 2  เป็นประเทศแรกของเอเชีย และเป็นประเทศที่ 2 ของโลกรองจากประเทศคิวบา 
 ด้านการจัดระบบบริการ มีโรงพยาบาลในสังกัดได้รับรางวัล UN Public Service 
award ได้แก่ โรงพยาบาลขอนแก่น จากผลงานการช่วยเหลือเด็กและสตรีที่ถูกกระทำ
รุนแรงในภาวะวิกฤติในปี 2014 ผลงาน Fast–Track Service for High–Risk 
Pregnancies ที่ดูแลสตรีมีครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูง ทั้งสุขภาพของมารดาและทารก
ในปี 2015 และรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ (Thailand Publice Service Awards : 
TPSA) จำนวน 53 รางวัล มาอย่างต่อเนื่อง 
 ด้านการพัฒนาคน บุคลากรสาธารณสุขปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น เสียสละ
แรงกายแรงใจ ส่งผลให้ได้รับรางวัลรางวัลชัยนาทนเรนทร รางวัลคนดีศรีสาธารณสุข 
รางวัลครุฑทองคำ รางวัลข้าราชการต้นแบบ รางวัลแพทย์ชนบท และรางวัลพยาบาลดีเด่น 
เป็นประจำทุกปี 
 ด้านการบรหิารจดัการทีด่ ีผูน้ำใหค้วามสำคญัอยา่งยิง่ในการบรหิารจดัการ โดยยดึหลกั
ธรรมาภิบาลจากรุ่นสู่รุ่น ส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์การ และผลคะแนน ITA จาก
เดิมร้อยละ 77.73 เป็นร้อยละ 81.86 ตามลำดับ  
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 4. การดำเนินการอย่างมีมาตรฐานครบวงจร ภายใต้ “การเป็นองค์การที่เป็นเลิศ
ด้านการบริหาร บริการ และวิชาการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีมาตรฐาน ครอบคลุม
และเป็นธรรม เพื่อคนไทยสุขภาพดี มุ่งเน้นการทำงานทุกขั้นตอนมีคุณภาพมาตรฐาน
ตามระบบมาตรฐาน HA ผา่นการตรวจประเมนิโดยหนว่ยงานภายนอก (สรพ.) อยา่งตอ่เนื่อง 
อีกทั้งกำหนดให้สถานบริการสุขภาพทุกแห่งต้องดำเนินการตามมาตรฐาน DHS-PCA ของ
กระทรวงสาธารณสุข นอกจากนี้ ผู้นำได้ส่งเสริมสนับสนุนโรงพยาบาลที่มีความพร้อม 
และมีศักยภาพ พัฒนาคุณภาพบริการสู่มาตรฐานระดับโลก อาทิ โรงพยาบาลชลบุรี 
โรงพยาบาลรัฐและโรงเรียนแพทย์แห่งแรกของไทย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ 
โรงพยาบาลชุมชนแห่งแรกของไทยที่ผ่านมาตรฐานได้รับรองมาตรฐาน JCI จาก
สหรัฐอเมริกา การจัดการของเสียจากการดำเนินการต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 และโรงพยาบาลชมุชนกอ่สรา้งใหมต่อ้งวเิคราะห ์EIA กอ่นก่อสร้าง
ตามพระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
การแพร่กระจายเชื้อโรคสู่ชุมชน ระบบบำบัดน้ำเสีย และตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียให้ได้
ตามมาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาต ิ
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 ผู้บริหารของกรมธนารักษ์มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์การ โดยปฏิรูปการทำงาน
ให้เป็นการทำงานเชิงรุก และมุ่งเน้นที่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทำให้กรมธนารักษ์
มีผลคะแนนตามคำรบัรองการปฏบิตัริาชการเปน็ลำดบัตน้ ๆ ของกระทรวงการคลงัมาโดยตลอด 
สามารถจดัเกบ็รายไดจ้ากการบรหิารงานทีร่าชพสัดเุกนิเปา้หมายอยา่งตอ่เนือ่ง และจะเพิม่ขึ้น
จาก 5,000 ล้านบาทในปี 2558 เป็น 8,000 ล้านบาทภายในปี 2560 การประเมินราคา
ทรัพย์สินเป็นที่ยอมรับและใช้เป็นฐานเพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรม สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นเงินถึง 90,000 ล้านบาท และในปี 2558 
สามารถประเมินราคาที่ดินรายแปลงได้เกือบ 5 ล้านแปลงภายใน 4 เดือน ผลิตและจ่าย
แลกเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนให้มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการในระบบเศรษฐกิจ 
(ประมาณ 2,000 - 2,400 ล้านเหรียญต่อปี) รวมทั้งสามารถดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่าของ
แผ่นดนิใหอ้ยูใ่นสภาพทีด่ตีามหลกัการอนรุกัษแ์ละจดัแสดงใหเ้ปน็ทีรู่จ้กัแพรห่ลายทั้งชาวไทย

และชาวต่างชาติ  

กรมธนารักษ์

 กรมธนารักษ์มีภารกิจหลัก 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารที่ราชพัสดุ ด้าน
การประเมนิราคาทรพัยส์นิ ดา้นเหรยีญกษาปณแ์ละบรหิารเงนิตรา และดา้นทรพัยส์ิน
มีค่าของแผ่นดิน ซึ่งการที่จะนำองค์การให้บรรลุวิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรหลัก
ในการบริหารทรัพย์สินของประเทศด้วยหลักธรรมาภิบาล” ได้นั้น ต้องอาศัยระบบ
การนำองคก์ารทีม่คีวามเขม้แขง็ การสรา้งทมีผูน้ำทีส่ามารถบรหิารจดัการภารกิจหลัก
และบุคลากรที่มีความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ ที่แตกต่างกัน ให้มีเป้าหมาย
การทำงานสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันได้ กรมธนารักษ์ยึดหลักการดังกล่าว
เป็นสิ่งสำคัญ ประกอบกับการปฏิบัติงานตามค่านิยม “รักษ์ทรัพย์สิน ยินดีบริการ 
งานมีฝีมือ ยึดถือคุณธรรม” จนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์การ ทำให้กรมมีผลงานเป็น

ที่ประจักษ์อย่างชัดเจนในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา 

รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

หมวด1ด้านการนำองค์การและ

ความรับผิดชอบต่อสังคม
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บทบาทที่ชัดเจนในการนำองค์การ 

 กรมธนารักษ์มีแนวทางในการบริหารงานแบบมุ่งเน้นการพัฒนาองค์การควบคู่ไป
กับการแก้ไขปัญหาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นความท้าทายของประเทศในระยะยาว 
ทั้งด้านความเหลื่อมล้ำทางสังคม สังคมผู้สูงอายุ ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก และปัญหา
สภาวะแวดลอ้ม โดยนำทรพัยากรทีม่อียูม่าใชใ้นการแกไ้ขปญัหาดงักลา่ว กอ่ใหเ้กดิประโยชน์
ต่อประชาชนและประเทศอย่างครอบคลุมในทุกภารกิจ 
 ผูบ้รหิารของกรมธนารกัษม์บีทบาททีส่ำคญัในการนำองคก์าร โดยมแีนวทางที่ชัดเจน
ใน 8 ขั้นตอน ดังนี้ (ภาพที่ 1) 
 1 การกำหนดทิศทาง วิสัยทัศน์ ค่านิยม โดยยึดนโยบายรัฐบาลและแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็น
หลักสำคัญ เช่น การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม การเพิ่มรายได้จากทรัพย์สินของรัฐ 
เป็นต้น จากนั้นนำไป 2 วางแผนยุทธศาสตร์โดยใช้โอกาสเชิงกลยุทธ์มาดำเนินการให้บรรลุ
เป้าหมาย แลว้ 3  สือ่สารทศิทางองคก์ารและถา่ยทอดสูก่ารปฏบิตั ิผา่นชอ่งทางทีห่ลากหลาย
และทั่วถึงแบบสองทาง 
 ในระหวา่งการดำเนนิการ ผูบ้รหิารจะ 4 ตดิตามและดำเนนิงานใหเ้ปน็ไปตามแผน 
อย่างต่อเนือ่ง นำไปสู ่ 5 การวดั วเิคราะหผ์ลการดำเนนิการและการทบทวน เพือ่ตัดสินใจ 
ปรับยุทธศาสตร์การทำงาน โดยเมื่อพบปัญหาอุปสรรคผู้บริหารของกรมธนารักษ์สามารถ
สั่งการแก้ไขได้อย่างทันท่วงที และนำไปทบทวนเพื่อปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการได้อย่าง
เหมาะสม ตัวอย่างเช่น อธิบดีได้ร่วมกำหนดแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2558 – 2559 
จากผลของการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการ ณ ส่วนภูมิภาค และได้ตรวจพบว่ามี
ส่วนราชการที่ใช้ที่ราชพัสดุไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์และไม่ได้แจ้ง
ให้กรมธนารักษ์ทราบ เช่น สร้างสนามกอล์ฟ จัดสวัสดิการสถานีน้ำมัน เป็นต้น จึงได้
กำหนดแผนการตรวจการใช้/การเช่าไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2558 เป็นต้นมา 
และกำหนดให้เป็นตัวชี้วัดของธนารักษ์พื้นที่ทั่วประเทศ ทำให้เกิดการดำเนินการที่ถูกต้อง
ตามระเบยีบ และเกดิรายไดน้ำสง่เขา้เปน็รายไดร้ฐัเพิม่มากขึน้ 6 การประเมนิผลการปฏบิตังิาน
และสร้างแรงจูงใจ โดยถ่ายทอดเป้าหมายและตัวชี้วัดสู่ระดับหน่วยงานและระดับบุคคล 
ร่วมกับการประเมินศักยภาพบุคลากรเพื่อหาจุดที่ต้องพัฒนา รวมทั้งการยกย่องชมเชยเพื่อ
สร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้บุคลากรใช้ความพยายามและศักยภาพอย่างเต็มที่ ในการ
ปฏิบัติงาน และนำไปสู่  7 การเรียนรู้ ปรับปรุง การเชื่อมโยงต่อเนื่อง  ผู้บริหารมีนโยบาย
ให้บุคลากรมีความรู้ความชำนาญนอกสายงานที่ตนเองรับผิดชอบทั้ง 4 ภารกิจ เพื่อเตรียม
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ความพร้อมสำหรับการเป็นผู้บริหารต่อไป (Succession Plan) มีการถ่ายทอดความรู้จาก
ประสบการณท์ำงานและแนวทางแกไ้ขปรบัปรงุ เกดิเปน็องคค์วามรูท้ีไ่ปต่อยอดเป็นนวัตกรรม 
ต้นแบบและนำไปใช้ได้จริงทั่วทั้งองค์การ และเกิด 8 การบูรณาการให้เกิดความสมดุล 
โดยผูบ้รหิารใชก้ารสรา้งเครอืขา่ยการทำงานรว่มกนัระหวา่งภาครฐั ภาคเอกชน และประชาชน 
ด้วยตระหนักว่าการทำงานโดยลำพังค่อนข้างยากต่อความสำเร็จหรือต้องใช้เวลานานซึ่ง
ไม่ทันกับสังคมดิจิทัล เช่น การจัดทำ MOU 4 ฝ่ายระหว่างกรมธนารักษ์ กรุงเทพมหานคร 
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และผู้แทนชุมชนริมคลอง เพื่อแก้ไขปัญหา
ที่อยู่อาศัยของชุมชนริมคลองตามนโยบายรัฐบาล การจัดทำ MOU กับกรมที่ดินในการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลแผนที่ที่ดิน การจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานในภารกิจที่จำเป็นเร่งด่วน เช่น 

การจ่ายแลกรับคืนเหรียญกษาปณ์ เป็นต้น 

ภาพที่ 1 ระบบการนำองค์การของกรมธนารักษ ์
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การพัฒนาองค์การอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

 จากค่านิยม “รักษ์ทรัพย์สิน ยินดีบริการ งานมีฝีมือ ยึดถือคุณธรรม” ผู้บริหารได้
ผลกัดนัใหบ้คุลากรทกุคนใชเ้ปน็หลกัสำคญัทางความคดิ และนำไปสูก่ารปฏบิตัจิรงิอยา่งชัดเจน 
โดยในด้านการรักษ์ทรัพย์สิน มุ่งเน้นให้มีการปกครอง ดูแล บำรุงรักษาและจัดหาประโยชน์
ในทีร่าชพสัดอุยา่งถกูตอ้งและมปีระสทิธภิาพเพือ่ใหเ้กดิรายไดเ้ขา้รฐัตามเป้าหมาย เปดโอกาส
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในการออกแบบพื้นที่ริมคลองในเขต
กรุงเทพฯ ลงพืน้ทีแ่กไ้ขปญัหาการบกุรกุทีร่าชพสัด ุกำหนดแนวทางการบรหิารจดัการทีร่าชพัสดุ
แนวใหม่ 5 มิติ (เศรษฐกิจ สังคม อนุรักษ์ ท่องเที่ยว และศูนย์ราชการ) ส่งเสริมและ
ปลูกจิตสำนึกให้กับประชาชนและเยาวชนรู้คุณค่าของทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน รวมทั้ง
จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ด้านงานบริการ 
คำนึงถึงความต้องการและประโยชน์ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยนำมาเป็น
หลักในการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการทำงานร่วมกับการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น การ
ให้บริการข้อมูลราคาประเมิน/ข้อมูลที่ราชพัสดุผ่านทาง Mobile Device การสั่งจอง
เหรียญหรือสินค้าด้านเหรียญผ่านระบบ e-Catalog เป็นต้น ด้านงานฝีมือ มีการนำ
เทคโนโลยทีีท่นัสมยัและความรูจ้ากการศกึษาดงูานดา้นฝมีอืการผลติเหรยีญจากตา่งประเทศ
มาถ่ายทอดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อยกระดับการผลิตเหรียญของประเทศไทยให้มีคุณภาพได้
มาตรฐานสากล รวมทัง้การสง่เสรมิงานฝมีอืชา่งไทยโบราณในการจดัทำเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์
และการอนุรักษ์ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ด้านยึดถือคุณธรรม ผู้บริหารแสดงให้เห็นถึง
การนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงาน เช่น กรณีการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
โดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและเป็นที่ยอมรับ การลงพื้นที่พบประชาชนโดยตรงเพื่อให้ความ

เป็นธรรมและนำมากำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม เป็นต้น 
 และเพื่อให้องค์การได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน สามารถรองรับการ
เปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้อยา่งรวดเรว็ในยคุดจิทิลัและความทา้ทายใหม ่ ๆ ผูบ้รหิารกรมธนารักษ์ 
ได้กำหนดยุทธศาสตร์ วางแนวทางในการพัฒนาองค์การ และมีส่วนร่วมในทุกด้าน ดังนี้ 
 1) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบ มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้องในแต่ละภารกิจเพื่อให้สามารถรองรับการปฏิบัติงานในปัจจุบันและมีความยืดหยุ่น
มากขึ้น 
 2) การเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร ผ่านการพัฒนาบุคลากรในด้านต่าง ๆ 
รวมทั้งการพัฒนาตนเอง โดยสร้างช่องทางผ่านระบบ e-Learning KM-web โดยผู้บริหาร
ร่วมพิจารณาหลักสูตรและเป็นวิทยากร เช่น หลักสูตรนักบริหารงานธนารักษ์ หลักสูตร
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ช่างทองหลวง เป็นต้น รวมทั้งมีการวางแผนการสืบทอดตำแหน่ง เปดโอกาสให้เข้าร่วม
ประชุม ร่วมตัดสินใจ มอบหมายงานให้แก้ไขปัญหาที่มีการปฏิบัติงานที่ยุ่งยากและซับซ้อน 
 3) การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยพัฒนาฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ
อย่างตอ่เนือ่งจากการมสีว่นรว่มของทัง้ผูบ้รหิาร บคุลากร ผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นไดส้่วนเสีย 
รวมทั้งนำเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการ เช่น การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ให้
สามารถบูรณาการและการแสดงผลบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เป็นต้น 
 4) การจัดการความรู ้เพื่อพัฒนางานและนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมต่าง ๆ 
 5) การใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย
ผู้บริหารกำหนดแผนบริหารจัดการแนวใหม่เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ เช่น นโยบายการขยาย
พื้นทีใ่นการประเมนิราคาทีด่นิรายแปลงเพือ่รองรบั กฎหมายวา่ดว้ยภาษทีีด่นิและสิง่ปลกูสรา้ง
ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศครบถ้วน 32 ล้านแปลง การขยายตลาดเหรียญกษาปณ์ไปสู่
ตลาดโลกเพื่อให้การจำหน่ายเหรียญได้มาตรฐานสากล การขยายพิพิธภัณฑ์ให้ครอบคลุมใน
ทุกภูมิภาค การหาพนัธมติรรว่มใหบ้รกิารเขา้ชมพพิธิภณัฑ ์ และการจดัทำแผนบรหิารจัดการ
ที่ราชพัสดุ 5 ปี เป็นต้น 
 6) คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน เช่น โครงการบ้าน
ธนารักษ์ประชารัฐ โดยร่วมกับภาคเอกชนในการสร้างที่อยู่อาศัยให้ข้าราชการที่มีเงินเดือน
ไม่เกิน 20,000 บาท เชา่ในราคาทีต่ำ่กวา่ตลาด การจดัสรา้งบา้นพกัขา้ราชการในสว่นภูมิภาค
ให้อยู่ในบริเวณเดียวกับสำนักงาน เป็นต้น  
 7) การสร้างวัฒนธรรมการทำงานของบุคลากรในหน่วยงาน เพื่อส่งมอบบริการ
ที่ดีให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยยึดวัฒนธรรมของกรมธนารักษ์คือ “ซื่อสัตย์
สุจริต มีจิตบริการ ประสานสามัคคี ภักดีองค์กร” โดยใช้แนวทางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และการทำงานเป็นทีมในการสร้างวัฒนธรรมดังกล่าว  
 
การจัดการผลกระทบทางลบในเชิงรุก 

 ภารกิจของกรมธนารักษ์แม้จะเป็นภารกิจที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ แต่ก็
สามารถเกดิผลกระทบทางลบได ้ โดยเฉพาะการดำเนนิการกบัผูบ้กุรกุทีค่รอบครองทำประโยชน์
ในที่ราชพัสดุ ย่อมเลี่ยงไม่ได้ที่จะเกิดความไม่พึงพอใจและความขัดแย้ง กรมธนารักษ์
มีแนวทางการปฏบิตัใินเชงิรกุในรปูแบบของคณะทำงานเพือ่จดัการขอ้รอ้งเรยีนและผลกระทบ
ทางลบที่เกิดจากการปฏิบัติงานในทุกสายงาน มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและคาดการณ์              
ถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น โดยมีการกำหนดและดำเนินการตามมาตรการแก้ไขและลด
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ความรนุแรงหรอืเยยีวยา ตามความจำเปน็และเหมาะสม รวมทัง้มมีาตรการปอ้งกนัไมใ่หเ้กิดซ้ำ 
ตัวอยา่งเชน่ การจดัใหผู้บ้กุรกุทีร่าชพสัดไุดร้บัสทิธกิารเชา่อยา่งถกูตอ้ง การเรง่รดักระบวนการ
พิสูจน์สิทธิในกรณีที่เอกสารสิทธิการถือครองที่ดินทับซ้อนกันระหว่างรัฐกับประชาชนเพื่อให้
เกิดความถูกต้องและเป็นธรรม การจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบกำจัดก๊าซพิษและ
ไอสารเคมี เพื่อป้องกนัมลภาวะทางนำ้และอากาศเนือ่งจากการกระบวนการผลติเหรยีญ โดย
กำหนดตัวชี้วัดเป็นผลการตรวจสอบที่เป็นไปตามค่ามาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรม และ
ข้อจำกัดในการรับแลกคืนเหรียญกษาปณ์ชำรุดจากประชาชน กรมธนารักษ์จึงได้ปรับปรุง
แก้ไข พ.ร.บ.เงินตรา พ.ศ. 2501 ให้แลกคืนเหรียญได้เต็มราคาเพื่อลดภาระของผู้ใช้เหรียญ

ที่ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายในส่วนที่แลกคืนไม่ได้หรือแลกได้ครึ่งราคา (ภาพที่ 2) 
 
 

ภาพที่ 2 กระบวนการจัดการผลกระทบทางลบต่อสังคม 
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ประโยชน์สุขของประชาชนคือเป้าหมายของการทำงาน 

 ประโยชน์สุขของประชาชนถูกกำหนดเป็นยุทธศาสตร์ของกรมธนารักษ์ คือ “การ
บริหารทรัพย์สินของประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม” 
และกำหนดเปน็คำขวญัประจำใจของเจา้หนา้ที ่ คอื “บรหิารทรพัยส์นิเพือ่แผน่ดนิและประชา” 
จึงเป็นหน้าที่โดยพื้นฐานที่ต้องปฏิบัติให้เกิดความผาสุกในสังคมและชุมชน ตัวอย่างเช่น 
การจัดหาที่ราชพัสดุสนับสนุนโครงการของท้องถิ่น เช่น สวนสาธารณะ ลานกีฬา สถานที่
ออกกำลงักาย เพือ่เพิม่พืน้ทีส่เีขยีว รกัษาความสมดลุของธรรมชาต ิและสรา้งคณุภาพชวีติทีด่ี 
หรือในโครงการบ้านมั่นคง ที่ดำเนินการเพื่อให้ผู้อาศัยในชุมชนแออัดได้มีที่อยู่อาศัยใน
สภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น ทำใหป้ระชาชนมทีีอ่ยูอ่าศยัในสภาพแวดลอ้มทีด่ขีึน้จำนวน 105 ชุมชน 
11,692 ครวัเรอืน เปน็ตน้ ซึง่นอกจากการดำเนนิการตามแผนงาน/โครงการแลว้ กรมธนารักษ์
ยังดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนในการช่วยเหลือประชาชน เช่น มาตรการช่วยเหลือผู้เช่า
ที่ดินราชพัสดุที่ประสบปัญหาภัยแล้ง โดยยกเว้นการเก็บค่าเช่าที่ราชพัสดุ ปี 2559 เป็นเวลา 
1 ป ีเพือ่ชว่ยเหลอืเกษตรกรทีป่ระสบภยัแลง้และผูเ้ชา่ทีด่นิราชพสัดทุีม่ฐีานะยากจน เปน็ตน้ 
 ผู้บริหารของกรมธนารักษ์มีนโยบายส่งเสริมให้บุคลากรเป็นจิตอาสาและเข้าร่วมใน
กิจกรรมสาธารณประโยชน์ โดยเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ และกำหนดให้ทุก
หน่วยงานจัดกิจกรรมช่วยเหลือชุมชนภายใต้โครงการประกวดการพัฒนาองค์กรเป็นประจำ
ทุกปี ครอบคลุมทั้งการช่วยเหลือด้านสังคม ด้านการศึกษา และด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การ
มอบเงินสนับสนุนมูลนิธิต่าง ๆ การเป็นวิทยากรให้ความรู้ เป็นต้น และมีการคัดเลือกชุมชน
สำคัญ ไดแ้ก ่ชมุชนทีไ่ดร้บัผลกระทบจากการดำเนนิงานของกรมธนารกัษแ์ละนโยบายรัฐบาล 
ชมุชนทีไ่ดร้บัคดัเลอืกจากผูบ้รหิารในการสง่เสรมิใหส้ามารถพึง่พาตนเองได ้ (ชมุชนทีข่าดแคลน 
ต้องการความช่วยเหลือ) และชุมชนที่อาศัยในบริเวณที่ราชพัสดุ เพื่อนำมาดำเนินการให้
ความช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนภายใต้โครงการต่าง ๆ ของกรม เช่น โครงการพัฒนา
ชุมชนริมคลองเพื่อรองรับนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการรุกล้ำคูคลอง โครงการ
ปลูกต้นไม้ในที่ราชพัสดุอย่างยั่งยืนในพื้นที่แปลง “สวนศรี นครเขื่อนขันธ์” เกาะบางกระเจ้า 

จังหวัดสมุทรปราการ และโครงการจัดสร้างสวนป่าเบญจกิติ เป็นต้น 
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ความโดดเด่นในการบริหารจัดการของกรมธนารักษ์

 กรมธนารักษ์มีผลงานเป็นที่ประจักษ์อย่างชัดเจนจากการปฏิรูปการทำงานให้เป็น
เชิงรุกในการแก้ปัญหาของประเทศเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นความท้าทายของ
ประเทศในระยะยาว ความสำเร็จนี้เกิดจากระบบการนำองค์การที่มีความเข้มแข็ง มีแนวทาง
การปฏิบัติของผู้บริหารที่ชัดเจน โดยมีเป้าหมายการทำงานที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
ผู้บริหารมีบทบาทในการชี้นำ การมีส่วนร่วม การสร้างบรรยากาศในการทำงานให้เกิดการ
เรียนรูแ้ละนวตักรรม การประพฤตปิฏบิตัตินเปน็แบบอยา่งอนัดตีามคา่นยิมและหลกัธรรมาภิบาล 
รวมทั้งมีการถ่ายทอดความรู้เพื่อสร้างผู้นำรุ่นต่อไปที่จะต้องมีความรู้ความสามารถในการ
บริหารงานทั้ง 4 ภารกิจหลักที่มีความแตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ด้วยระบบการนำ
องค์การดังกล่าว ทำให้ผู้บริหารของกรมธนารักษ์สามารถนำพาบุคลากรให้ร่วมแรงร่วมใจ
และมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน สร้างความยอมรับ ความเชื่อถือ จนได้รับความร่วมมือ
เป็นอย่างดจีากผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีในการเปน็เครอืขา่ย การแสดงความคิดเห็น 
ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ จนสามารถบรรลุเป้าหมายขององค์การ และส่งผลสำคัญต่อ

การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
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 กรมส่งเสริมสหกรณ์ (Cooperative Promotion Department : CPD) จัดตั้งเป็น
ส่วนราชการระดับกรม เมื่อปี พ.ศ. 2515 โดยการยุบรวมงานสหกรณ์ในสังกัดกระทรวง
พัฒนาการแห่งชาติเข้าด้วยกัน ได้แก่ ส่วนที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสหกรณ์ของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมสหกรณ์ที่ดินและกรมสหกรณ์พาณิชย์และธนกิจและ
ปัจจบุนั กรมสง่เสรมิสหกรณ ์สงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ภายใตก้ลุม่ภารกจิ (Cluster) 
ด้านส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและระบบสหกรณ์ มีพันธกิจที่สําคัญ 3 ด้าน ได้แก่ 
(1) พัฒนาสง่เสรมิและถา่ยทอดความรูเ้พือ่ใหส้หกรณแ์ละกลุม่เกษตรกรมคีวามสามารถในการ
ดาํเนนิงาน โดยมสีนันบิาตสหกรณแ์หง่ประเทศไทยเปน็องคก์ารคูค่วามรว่มมอื (2) สนบัสนนุ
การดําเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เช่น ปัจจัยการผลิต การตลาด เงินทุน และ
เครือข่าย ฯลฯ เพื่อให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีความพร้อมในการดําเนินงาน (3) 
การกํากับดูแลการดําเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้เป็นไปตามกฎหมายให้มี
ศักยภาพในการดําเนินงานเพื่อประโยชน์สุขของมวลสมาชิกและเป็นไปตามกฎหมาย 

กรมส่งเสริมสหกรณ์

 การขับเคลื่อนกรมส่งเสริมสหกรณ์ของผู้บริหารสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ 
“มุ่งพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน และทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง” ผ่านการออกแบบสร้างระบบการนำองค์การเพื่อเชื่อมโยงถ่ายทอด
วิสัยทัศน์โครงการ/แผนงานได้อย่างชัดเจนภาวะการตัดสินใจของผู้นำได้สร้าง
ภูมิคุ้มกันให้เกิดกับระบบส่งเสริมสหกรณ์ โดยพัฒนาระบบ Warning system 
การจดัตัง้กองทนุรกัษาเสถยีรภาพ การแกไ้ขกฎหมาย และการกำหนดมาตรการต่าง ๆ 
เพื่อส่งเสริมตรวจสอบการทำงานของสหกรณ์ให้เป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาล 
อันเป็นการสร้างความเข้มแข็งและมีภูมิคุ้มกันป้องกันปัญหาได้ในระยะยาว ดังเช่น
ปัญหาที่เกิดขึ้นกับกรณีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น รวมถึงความสามารถในการ

แก้ไขปัญหาให้เป็นการป้องกันเชิงรุกเพื่อสร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์ 
 

รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

หมวด1ด้านการนำองค์การและ

ความรับผิดชอบต่อสังคม
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กฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เป็นคู่ความร่วมมือสําหรับ
โครงสร้างการบริหารงาน แบ่งส่วนราชการออกเป็นราชการบริหารส่วนกลาง และราชการ
บริหารส่วนภูมิภาคและมีบุคลากรรวมทั้งสิ้น 5,249 คน (ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2559) 
 
นำดีกำกับดีมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

 การนำไปสู่เป้าหมายของกรมส่งเสริมสหกรณ์เกิดขึ้นด้วยคุณลักษณะสำคัญของ
ระบบการนำองค์การนั่นคือ “นำดี กำกับดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม” โดยมีแนวทาง
ที่สำคัญดังนี้ 
 • นำดี ผู้บริหารได้นำอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์มาใช้ในการออกแบบ
ระบบปฏิบัติการ กระบวนการทำงาน เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ พร้อมทั้งกำหนดค่านิยมร่วม 
(CPD) “ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พัฒนาสหกรณ์” เพื่อให้บุคลากรกรมใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานและแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ไปในทิศทางเดียวกัน ผู้บริหาร
มีการประพฤตปิฏบิตัติามคา่นยิม CPD เพือ่เปน็แบบอยา่ง รวมทัง้มกีารปลกูฝงั  สรา้งแรงจูงใจ 
เพื่อส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติอย่างกว้างขวางทั้งในระดับบุคคลและระดับหน่วยงาน  
ดังนั้น บุคลิกของคนในกรมส่งเสริมสหกรณ์  จึงมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร (ภาพที่ 1) 

ภาพที่ 1 “บ้านสหกรณ์ของเรา” กับภารกิจกรมส่งเสริมสหกรณ์ต่อความผาสุกของสังคม 
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 นอกจากนัน้  ในแตล่ะปผีูบ้รหิารยงัรว่มกนัประเมนิ ทบทวน เรยีนรู ้ผลการดำเนนิงาน
ของกรมจากระบบการติดตามและประเมินผลพร้อมทั้งประเมินสถานการณ์ของผู้รับบริการ
จากกระบวนการส่งเสริมพัฒนาตามระบบการส่งเสริมสหกรณ์ และกระบวนการกำกบัดแูล  
เพือ่กำหนดเปน็นโยบายการดำเนนิงานหรอืจดุมุง่เนน้อนัจะนำไปสูก่ารดำเนนิงานเพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ (ภาพที่ 2)   
 

ภาพที่ 2 แผนและเป้าหมายการพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ ์

 รวมทั้งการให้ความสำคัญกับระบบการสื่อสารทิศทางและเป้าหมายองค์การเพื่อให้
ทุกคนที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์การ เช่น สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและสมาชิก 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับรู้ทั่วทั้งองค์การผ่านรูปแบบที่หลากหลายช่องทางรวมถึงการ
สื่อสารผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมทางการตลาด กิจกรรมเนื่องในวันสำคัญของชาติ 
ของขบวนการสหกรณ์ เป็นต้น มีการติดตามและประเมินผล ปรับปรุงผลการดำเนินงาน
อย่างสม่ำเสมอเป็นผลให้ผลดำเนินงานบางพันธกิจบรรลุเป้าหมายก่อนสิ้นสุดแผน  เช่น 
การพัฒนาส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริม
สหกรณ์ ร้อยละ 80 ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเมื่อเทียบกับ GDP ร้อยละ 
16.78 และคุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ร้อยละ 85  เป็นต้น 
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 ผู้บริหารให้ความใส่ใจในการสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อให้เกิดนวัตกรรมและ
สร้างความยั่งยืนให้กับองค์การ โดยการเปดใจยอมรับกับความคิดเห็นใหม่ ๆ และวิ ธี การ
ใหม่ ๆ รวมทั้งให้รางวัลเมื่อความคิดนั้นบรรลุเป้าหมาย โดย (1) เปดโอกาสให้สมาชิก
ในองค์การแสดงความคิดเห็นผ่านการประชุมแลกเปลี่ยนระหว่างผู้ปฏิบัติกับผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามระบบการส่งเสริมสหกรณ์ นอกจากนั้นยังมีการประชุม
แลกเปลี่ยนระหว่างผู้ปฏิบัติกับผู้บริหารและระหว่างหน่วยงาน (2) นําระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาระบบการจัดการความรู้และการสั่งการมอบหมาย ติดตาม
ผลปฏิบัติงานและมาตรการต่าง ๆ ผ่านระบบ Online เช่น รายงาน CPD Card Online 
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการผ่านระบบงานบริหารและจัดการโครงการ 
(E-Project) เป็นประจําทุกเดือน และจัดทําโปรแกรมระบบ WebApplication เป็นต้น 
(3) สร้างสภาพแวดล้อมให้บรรลุพันธกิจ บริการที่ดี โดยการจัดสภาพแวดล้อมในการทํางาน
และการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้เอื้อต่อการพัฒนาบุคลากร
และคาํนงึถงึผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี ในดา้นการจดัสภาพแวดลอ้มให้เกิดบรรยากาศ
ที่ดีในการทํางานเพื่อให้เจ้าหน้าที่ ใช้ศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มความสามารถ 
เพือ่สนบัสนนุใหเ้กดินวตักรรมและสรา้งความยัง่ยนื (4) มุง่เนน้ดา้นการจดัการขอ้มลูสารสนเทศ
ที่แต่ละหน่วยงานเผยแพร่ให้ทุกหน่วยงานภายในและภายนอกได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดย
ให้แต่ละหน่วยงานใช้ 5ส. เป็นพื้นฐานในการจัดทําฐานข้อมูลกลางไว้ใน Website ของ
หน่วยงานและสร้างแรงจูงใจโดยการมอบรางวัลให้แก่หน่วยงานที่มีการจัดทํา Website 
สวยงามและมีข้อมูลตามมาตรฐาน ทําให้กรมมีฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน และ (5) เสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตที่ดี ความผาสุกในการทํางานและสร้างความผูกพันกับองค์การ มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสวัสดิการภายในกรมทําหน้าที่พิจารณาจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของบุคลากรตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 • กำกับดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม แบบอย่างของผู้นำที่เป็นต้นแบบและ
การสร้างบรรยากาศการทำงานของคนในกรมให้มีความมุ่งมั่นและปฏิบัติตามค่านิยม 
“ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พัฒนาสหกรณ์” ประกอบด้วย 
 ริเริ่มสร้างสรรค์ (Creative thinking : C) คือ การนําความคิดเห็นของ
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาพัฒนาปรับปรุงการให้บริการ วัดและประเมินผลจาก
การที่บุคลากรมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดหาแนวทางใหม่ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ 
การทํางาน พัฒนาตนเองและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 



รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2559

48

 มุ่งมั่นฟันฝ่า (Proactive working : P) คือ การทํางานเชิงรุก โดยมีการทบทวน
บทบาทหนา้ทีข่องหนว่ยงาน มุง่ผลสมัฤทธิใ์นการแนะนาํ กาํกบั ดแูล สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
เพื่อรกัษาสทิธปิระโยชนข์องสมาชกิ วดัและประเมนิผลจากการทาํงานดว้ยความกระตอืรอืรน้
อย่างมีสตแิละเหตผุล ทาํงานอยา่งเปน็สขุดว้ยใจทีมุ่ง่มัน่สูจ่ดุมุง่หมายเพือ่ผลสมัฤทธิข์องงาน 

ภาพที่ 3 การกำกับดูแลองค์การ 

 พัฒนาสหกรณ์ (Develop Cooperatives : D) พัฒนาต่อยอดสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกร ให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้นในการดําเนินงานตามหลักอุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์ 
พร้อมทั้งกําหนดพฤติกรรมที่พึงประสงค์และระดับความคาดหวังตามกลุ่มประเภทตําแหน่ง
ประกาศใหบ้คุลากรทั่วทั้งองค์การถือปฏิบัติ กําหนดแผนขับเคลื่อนค่านิยมทั้งในระดับบุคคล
และระดับหน่วยงาน รวมทั้งมีการประเมินผล เพื่อค้นหาหน่วยงานต้นแบบและมอบรางวัล
เพื่อสร้างแรงจูงใจ และเป็นเกณฑ์ในการค้นหาบุคคลดีเด่นของกรมส่งเสริมสหกรณ์  
 นอกจากนี้ ระบบการนำองค์การยังได้สะท้อนให้เห็นถึงความใส่ใจในการกำกับดูแล
ตนเองที่ดี (ภาพที่ 3) ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล มีการติดตามประเมินผล และปรับปรุง 
ผลการดำเนินงานตามรอบเวลาอย่างสม่ำเสมอ เป็นผลให้กรมได้รับรางวัลด้านธรรมาภิบาล
จากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สำนักงานข้อมูลข่าวสารของทางราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี 
และได้รับรางวัลหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นตามมาตรฐานตัวชี้วัดความโปร่งใส
สำหรับหน่วยงานภาครัฐ 
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 สำหรับบทบาทความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นไปโดยการกำกับดูแลสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกรใหม้ปีระสทิธภิาพและมธีรรมาภบิาล เพือ่ใหส้ง่ผลกระทบทางบวกต่อเศรษฐกิจ 
ชุมชนและสังคม ผู้บริหารกรมจึงนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการแนะนำส่งเสริมสหกรณ์
และร่วมกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ในการกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินธรรมาภิบาล
ในสหกรณ์  เพื่อยกระดับการกำกับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป็นองค์การของสมาชิก บริหารโดยสมาชิกเพื่อสมาชิก สมาชิก
เป็นคนในชุมชน สหกรณ์จึงเป็นองค์การของชุมชน  ช่วยให้เกิดการออมและเป็นแหล่งทุน
ของสมาชิก/ชุมชน ก่อให้เกิดผลผลิตและบริการในระบบเศรษฐกิจโดยรวม ดังนั้น ผลการ
ดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรย่อมส่งผลกระทบต่อสังคมและชุมชนของบรรดา
สมาชิกโดยสมาชิกสหกรณ์ ซึง่สหกรณแ์ตล่ะประเภทมบีรบิทของสมาชกิในการประกอบอาชีพ
แตกต่างกันไปตามประเภทของสหกรณ์ 7 ประเภท (สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ประมง 
สหกรณ์นิคม สหกรณร์า้นคา้ สหกรณบ์รกิาร สหกรณอ์อมทรพัย ์ และสหกรณเ์ครดติยูเ่นี่ยน) 
โดยมีสัดส่วนของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรคิดเป็นร้อยละ 85 เมื่อเทียบ

จำนวนสหกรณ์ทั้งหมด 
 
ป้องกันผลกระทบเชิงลบเพื่อสร้างความยั่งยืน 

 จากบทเรียนของกรณีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด กรมส่งเสริมสหกรณ์
ได้มีการทบทวน เรียนรู้ นำไปสู่ปรับปรุง ป้องกันผลกระทบเชิงลบที่เกิดจากการดำเนินงาน 
ทำงานเชิงรุกเพื่อสร้างความยั่งยืนให้แก่สหกรณ์ ดังนี้ 
 1. กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้สั่งการให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัด และ
สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1-2 สำรวจตรวจสอบสหกรณ์ /กลุ่ม
เกษตรกรในความรับผิดชอบที่มีข้อบกพร่องทั้งที่เกิดขึ้นแล้ว และคาดการณ์ว่าจะเกดิปัญหา
ในอนาคต กรมได้จัดทำฐานข้อมูลจำแนกตามสถานภาพ และสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อใช้
ในการกำกับ ติดตามความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหา และวางแผนป้องกันปัญหา พร้อมทั้ง
จัดทำระบบรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อความรวดเร็วในการประมวลข้อมูล วิเคราะห์ 
ตัดสินใจและวางแนวทางแก้ไข ป้องกันการเกิดซ้ำ 
 2. จากการทบทวนกระบวนการกำกับดูแลสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร โดยการถอด
บทเรียนร่วมกันระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จากกรณีที่เกิดขึ้น 
พบว่า กระบวนการกำกับดูแลสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
ต้องดำเนินการร่วมกันอย่างใกล้ชิด ดังนั้น จึงร่วมมือกันกำหนดแนวทางการควบคุม
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กำกับดูแลสหกรณ์อย่างเข้มข้น โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 ปี 2558  พัฒนา
ฐานรากการกำกับดูแลสหกรณ์ ระยะที่ 2 ปี 2558 – 2559 สร้างระบบและเครื่องมือการ
กำกับดูแลสหกรณ์ และระยะที่ 3 ปี 2559 – 2560 การเสริมสร้างให้เข้าสู่ความมั่นคงและ
ยั่งยืน โดยแต่ละระยะมีการกำหนดแนวทางและวิธีการที่แต่ละหน่วยงานต้องดำเนินการ
ไว้อย่างชัดเจน ดังนี้ 

แนวทางและวิธีการ 

ระยะที่ 1 ปี 2558  พัฒนาฐานรากการกำกับดูแลสหกรณ์ 
1. จัดระดับชั้นสหกรณ์จากประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจและด้าน
ธรรมาภิบาลในสหกรณ์ 
2. สร้างระบบการบรหิารจดัการความเสีย่งของสหกรณ ์ดา้นปฏบิตักิาร 
ด้านเครดิตและด้านสภาพคล่อง 
3. กำกับดูแลความมั่นคงทางการเงินของสหกรณ์ ในด้าน 1) ความ
พอเพียงเหมาะสมของเงินทุน 2) การกันสำรองและการจัดชั้น
สินทรัพย์ 3) การดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง และ 4) การจัดทำ
บัญชีและระบบรายงาน 
4. แกไ้ขกฎหมาย ให้อำนาจนายทะเบยีนสหกรณใ์นการออกระเบียบ 
คำสั่ง ฯลฯ และเพิ่มบทลงโทษผู้กระทำผิด 

ระยะที่ 2 ปี 2558 – 2559  สร้างระบบและเครื่องมือการกำกับดูแล
สหกรณ์   
1. สร้างมาตรฐานการบัญชีและการรายงานทางการเงินอย่างเต็ม
รูปแบบโดยยกระดับมาตรฐานทางบัญชีสหกรณ์และผู้ทำบัญชีต้อง
มีคุณวุฒิทางด้านบัญชี 
2. ทบทวนคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี โดยคัดเลือกให้เหมาะสมกับ
ขนาดและประเภท และเพิ่มมาตรการกลั่นกรองคุณภาพงานสอบ
บัญชี 
3. สร้างระบบการตรวจสอบของหน่วยงานกำกับ โดยการตรวจการ 
การดำเนินธุรกรรมของสหกรณ์ผ่านระบบ MIS (สร้างระบบรายงาน
และระบบการกำกับสหกรณ์) 

หน่วยงาน 

กสส.และกตส. 

 
 
กตส. 
 
 
กตส. 
 
 
กสส. 
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แนวทางและวิธีการ หน่วยงาน 

4.  พัฒนาระบบการตรวจสอบของผูต้รวจการสหกรณแ์ละผูส้อบบญัชี 
5.  พัฒนาระบบการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
6. ปรับปรุงกลไกการใช้อำนาจนายทะเบียนสหกรณ์ (การกำกับ/
การออกคำสั่ง) 
7. สนับสนุนคณะกรรมการสหกรณ์ให้บริหารงานสหกรณ์อย่างมี
ธรรมาภิบาล (ตั้งสถาบันพัฒนากรรมการฯ) 
8. ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานกำกับ (กสส.และกตส.) เพื่อให้มี
โครงสร้างภายในที่ทำหน้าที่กำกับดูแล 

ระยะที่ 3 ปี 2559 – 2560 การเสริมสร้างให้เข้าสู่ความมั่นคงและ
ยั่งยืน 
1. จัดตั้งกองทุนรักษาเสถียรภาพของสหกรณ์ เพื่อเป็นแหล่งทุน
ทางการเงินของสหกรณ์ โดยกำหนดไว้ในพ.ร.บ.สหกรณ์  
2. จัดอันดับความน่าเชื่อถือของสหกรณ์โดยการกำหนดหลักเกณฑ์
และเงื่อนไข  
3. ผลักดันให้สหกรณ์เข้าระบบข้อมูลเครดิตแห่งชาติ เพื่อเสริมสร้าง
วินัยทางการเงินและจำกัดความเสียหายจากหนี้ครัวเรือน  

กตส. 
กสส.กตส. 
กสส. 
 
กสส. 
 
กสส.กตส. 

 
 
กสส 
 
กสส. 
 
กสส. 

หมายเหตุ : กสส. หมายถึง กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

   กตส. หมายถึง กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

 ทั้งนี้ แนวทางการแก้ไขกฎหมายสหกรณ์ กรมได้เพิ่มบทลงโทษที่หลากหลาย และมี
มาตรการบังคับใช้ตามระดับความร้ายแรงของความผิดที่กระทำ และให้ทันต่อเหตุการณ์ 
โดยเน้นการป้องกันมากกว่าการแก้ไขความเสียหาย เช่น แก้ไขกฎระเบียบ ที่ทำให้ กสส./
กตส. และหรือนายทะเบียนสหกรณ์ สามารถออกกฎในการกำกับธุรกรรมของสหกรณ์ใน
ทุกด้าน เหมือนธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) อีกทั้งมีการเพิ่มอำนาจให้นายทะเบียน
สหกรณ์สามารถฟ้องร้องคดีแทนสหกรณ์ได้ทุกคดีเมื่อสหกรณ์เกิดความเสียหายจากการ
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ดำเนินงานของคณะกรรมการ ผู้จัดการสหกรณ์ และบุคคลอื่นใด พร้อมทั้งมีการขยาย
โอกาสในการใช้เงินของสหกรณ์ โดยการร่วมทุนหรือลงทุน ร่วมผลิตด้านการเกษตร การ
ลงทุนในตราสารการเงิน เป็นต้น  
 การดำเนินการภายใตร้ะบบการนำองคก์ารของกรมสง่เสรมิสหกรณ ์ เพือ่เพิม่ศักยภาพ
ในบทบาทหน้าที่ช่วยเหลือเกษตรกร แสดงให้เห็นถึงผลสำเร็จที่นำไปสู่การพัฒนาสหกรณ์
ให้เข้มแข็ง ดังเห็นได้จาก ณ ปี พ.ศ. 2558 กลุ่มสหกรณ์ทั้งหมด 8,230 แห่ง ประกอบด้วย
สหกรณ์ชั้น 1 จำนวน 2,252 แห่ง (27%) ชั้น 2 จำนวน 4,102 แห่ง (50%) ชั้น 3 จำนวน 
788 แห่ง (10%) ชั้น 4 จำนวน 1,088 แห่ง (13%) และในปี 2559 เริ่มมีแนวโน้มกลุ่ม
สหกรณ์ชั้น 1 เพิ่มสูงขึ้นเป็นเท่าตัว และคาดว่าสหกรณ์ชั้น 4 จะชำระบัญชีเสร็จสิ้นทั้งหมด
ในปี พ.ศ. 2560   

ภาพที่ 4 การขับเคลื่อนองค์กรเพื่อบรรลุวิสัยทัศน ์
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 (หมายเหตุ : - กลุ่มชั้น 1 หมายถึง สหกรณ์ที่มีความสามารถในการบริการสมาชิกได้มากกว่าร้อยละ 

70 และมีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจอยู่ในระดับมาตรฐานขึ้นไป มีชั้นคุณภาพการควบคุมภายในในระดับดี

ถึงดีมาก และไม่มีข้อบกพร่องจากการดำเนินงาน  

 - กลุ่มชั้น 2 หมายถึง สหกรณ์ที่มีความสามารถในการบริการสมาชิกได้ระหว่างร้อยละ 60-70 และมี

ประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจอยู่ในระดับพอใช้ มีชั้นคุณภาพการควบคุมภายในในระดับพอใช้ หรือสหกรณ์ที่

เคยเกิดข้อบกพร่องแต่ได้รับการแก้ไขแล้ว  

 - กลุ่มชั้น 3 หมายถึง สหกรณ์ที่มีความสามารถในการบริการสมาชิกได้ต่ำกว่าร้อยละ 60 และมี

ประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจอยู่ในระดับต้องปรับปรุง มีชั้นคุณภาพการควบคุมภายในต้องปรับปรุงหรือไม่มี

ระบบการควบคุมภายใน หรือเป็นสหกรณ์ที่เกิดข้อบกพร่องซึ่งยังแก้ไขไม่แล้วเสร็จ  

 - กลุ่มชั้น 4 หมายถึง สหกรณ์ที่นายทะเบียนสหกรณ์สั่งเลิกกิจการแล้ว อยู่ในระหว่างการชำระบัญชี) 

 

ความโดดเด่นในการบริหารจัดการของกรมส่งเสริมสหกรณ ์

 การนำองค์การที่ดีของกรมส่งเสริมสหกรณ์ขับเคลื่อนด้วยระบบการนำองค์การที่มี
ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์สู่แผนงาน และกระบวนการทำงานได้อย่างชัดเจน 
เพื่อสร้างให้กลุ่มสหกรณ์เข้มแข็ง ซึ่งได้ดำเนินการผ่านกลไกการส่งเสริมให้ “มีภูมิคุ้มกัน” 
โดยพัฒนาระบบ Warning System การจัดตั้งกองทุนรักษาเสถียรภาพ การออกกฎหมาย
รองรับเพื่อป้องกันปัญหา “ทันต่อการเปลี่ยนแปลง” โดยมุ่งเน้นให้เกิดฐานข้อมูลวิเคราะห์
ที่มีรูปแบบการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนสินค้า Product Cluster สร้างการมีส่วนร่วมกับ
ภาคเอกชนและหอการค้า “มุ่งพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้เข้มแข็ง” โดยมุ่งเน้น
การกำหนดแผนพัฒนาสหกรณ์ การจัดตั้งสถาบันสหกรณ์ เป็นต้น (ภาพที่ 4) รวมถึงการ
ทำงานเชงิรกุในลักษณะการป้องกันปัญหาด้วยการกำกับดูแลให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ให้มีศักยภาพ มีความเขม้แขง็และมธีรรมาภบิาลในการดำเนนิงาน  ทำใหส้มาชกิมคีณุภาพชีวิต
ที่ดี ส่งผลต่อเศรษฐกิจ สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม อันจะทำให้การสหกรณ์เป็นที่ยอมรับ
เชื่อมั่นจากสังคมและประชาชน ทำให้มีการสืบสานคุณค่าของสหกรณ์ต่อไป 
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 กรมสรรพสามิต เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง มีบทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเพื่อเป็นรายได้ให้แก่ภาครัฐจากสินค้า เช่น สุรา 
ยาสูบ ไพ่ น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน เครื่องดื่ม และ บริการ เช่น ไนท์คลับและดิสโกเธค 
สนามกอล์ฟ กิจการโทรคมนาคม เป็นต้น รวมทั้งดำเนินการป้องกันและปราบปรามการ
กระทำผดิกฎหมายสรรพสามติ โดยอาศยัอำนาจตามกฎหมายสรรพสามติ สำหรับบทบาท
ในการนำองค์การของผู้บริหารกรมสรรพสามิต ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงและต่อยอด
ความก้าวหนา้ในการพฒันากรมสรรพสามิตอย่างเป็นรูปธรรม และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ 
ที่สำคัญคือ การสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีและสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นในกรมสรรพสามิต ซึ่งเป็น 

กรมสรรพสามิต

 จากบทบาทหน้าที่และความท้าทายในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตได้อย่าง
ครอบคลุมและบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ ต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรม 
โปร่งใส และมีดุลยภาพระหว่างการบรรลุเป้าหมายและความรับผิดชอบต่อสังคม 
ภายใต้สภาวการณ์ดังกล่าวผู้บริหารได้บริหารและนำองค์การอย่างเป็นระบบ โดย
สร้างการทำงานเป็นทีมและวางทิศทางของหน่วยงานไว้อย่างชัดเจน ทำให้เกิดการ
ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันทั้งองค์การ อีกทั้งนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการสื่อสาร 
การปฏิบัติงานและการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
พร้อมวางแผนด้านบุคลากรเพื่อรองรับทั้งด้านการเติบโตในสายงานหากมีเทคโนโลยี
เข้ามาแทนที่ และการสร้างองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรเพื่อให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 
รวมทั้งการดำเนินภารกิจภายใต้กรอบของอำนาจหน้าที่และกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
เพื่อพฒันากรมสรรพสามติและสรา้งการยอมรบัจากผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสีย

และจากสังคมผ่านกิจกรรมต่าง ๆ  

รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

หมวด1ด้านการนำองค์การและ

ความรับผิดชอบต่อสังคม
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สัญญาณที่ดีที่บ่งชี้ถึงการร่วมคิด ร่วมมือ และร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจ
ที่เกี่ยวข้องกับ “การรับผิดชอบการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเพื่อเป็นรายได้ให้แก่ภาครัฐ 
จากสินค้าและบริการที่มีเหตุผลความจำเป็นเฉพาะอย่าง รวมทั้งดำเนินการป้องกันและ
ปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายสรรพสามิต” 
เพื่อนำไปสู่วิสัยทัศน์ในการเป็น “ผู้นำการจัดเก็บภาษีเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน”  
 จากความท้าทายที่กรมสรรพสามิตเผชิญอยู่ ผู้บริหารระดับสูงมีภาวะผู้นำ จึงทำให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงและพลิกโฉมองค์การให้เป็นหน่วยงานที่ทันสมัย ที่สามารถส่งมอบ
บริการไปยังผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และจัดเก็บภาษีเพื่อสร้างรายได้ให้แก่รัฐ
ได้อย่างสมดุล อาจจะกล่าวได้ว่ าผู้ บริหารกรมสรรพสามิตมีบทบาทที่ โดดเด่น
ในการนำองค์การและมีการนำองค์การที่เป็นระบบ (ภาพที่ 1) และสามารถสรุปเป็น
ประเด็นสำคัญ ๆ ได้ดังนี้  

ภาพที่ 1 ระบบการนำองค์การ 

กรมสรรพสามิต    ภาพที�  1 
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รู้เท่าทันสภาวะแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลง 

 ผู้บริหารไดว้างทิศทางการนำองค์การไว้ชัดเจน โดยกำหนดแนวทางในการบริหาร
และจัดทำยุทธศาสตร์อย่างเป็นระบบ ประกอบด้วยกระบวนการ 6 ขั้นตอนหลัก (ภาพที่ 1) 
ดังนี้  
 (1) รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารกรมสรรพสามิต มีบทบาทใน
การผลักดันให้เกิดการกำหนดทิศทางขององค์การ โดยกำหนดให้มีการทบทวนพันธกิจและ
วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ความสามารถในการแข่งขันเมื่อเทียบกับคู่เทียบ และการรับฟัง
ความคิดเห็นจากทั้งภายในและภายนอกองค์การ เช่น การจัดประชุม/อบรมสัมมนา การ
ลงพื้นที่ และการแถลงข่าว เป็นต้น รวมทั้งการสำรวจความคิดเห็นของผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเปดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ โดยกรมสรรพสามิตมีการแบ่งกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไว้ชัดเจน 
เพื่อวางแนวทางและกระบวนการในการค้นหาสารสนเทศที่สอดรับกับผู้รับบริการแต่ละกลุ่ม 
กรมสรรพสามิต แบ่งผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 
 CS 1 คือ กลุ่มผู้ประกอบอุตสาหกรรม/กิจการสถานบริการ/ผู้นำเข้าและส่งออก
ในปัจจุบันและตาม AEC และผู้อื่นที่กฎหมายกำหนดให้ต้องมีหน้าที่ เสียภาษีตาม 
พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 
 CS 2 คือ ผู้มีหน้าที่เสียภาษี/ผู้นำเข้าและส่งออกทั้งปัจจุบันและตาม AEC ตาม 
พ.ร.บ.สุรา พ.ศ. 2493 พ.ร.บ.ยาสูบ พ.ศ. 2509 และ พ.ร.บ.ไพ่ พ.ศ. 2486 
 CS 3 คือ ผู้ขอใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ 
 โดยกำหนดชอ่งทางในการรบัฟงัและปฏสิมัพนัธก์บัผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นได้ส่วนเสีย 
ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ รวมทั้งได้นำเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารเพื่อ
ให้ครอบคลุมผู้รับบริการ เช่น การจัดทำ Excise Application for Smartphone (EAS) 
การสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ พร้อมทั้งตั้งทีมงานในการติดตามและวางกระบวนการ
บริหารจัดการสื่อ และนำขอ้มลูทีไ่ดม้าคน้หาความคาดหวงัและความตอ้งการของผูร้บับริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และจัดเก็บข้อมูลที่รวบรวมได้ไว้ในระบบ I-Portal  
 ตัวอย่างการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น การมีส่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเพิ่มช่องทางในการต่อใบอนุญาตสุรา ยาสูบ และไพ่ 
ผ่านตัวแทนการชำระเงิน/เคาน์เตอร์เซอร์วิส  
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 (2) กำหนดทิศทางขององค์การ การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
ข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น นโยบายที่สำคัญต่าง ๆ ได้แก่ นโยบายด้านการจัดระเบียบ
สังคม นโยบายด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน นโยบายด้านการอำนวย
ความสะดวกในการประกอบธุรกิจ และมีการระดมสมองของผู้บริหารและบุคลากรใน
องค์การ นำมาสู่วิสัยทัศน์ขององค์การแสดงดังภาพที่ 2 
 (3) วางแผนยุทธศาสตร์ มีทิศทางการนำองค์การที่ชัดเจนนำมาสู่กระบวนการ
กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ในการดำเนินการทั้ง 5 ด้าน (ภาพที่ 2) 
โดยผู้บริหารจะเป็นผู้ถ่ายทอดนโยบายที่ได้รับมอบมาจากรัฐบาลพร้อมทั้งวางแนวทางและ
ทิศทางการนำองค์การไปยังบุคลากรตามโครงสร้างการทำงานที่ได้กำหนดไว้ โดยมุ่งเน้นการ
มีส่วนร่วมของผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ 

ภาพที่ 2 วิสัยทัศน์ของกรมสรรพสามิต 

 (4) ถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติ การถ่ายทอดยุทธศาสตร์และทิศทางการนำองค์การ
ไปสู่การปฏิบัติ ผู้บริหารมีการขับเคลื่อนผ่านค่านิยมและวัฒนธรรมองค์การ โดยการปลูกฝัง
ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์การผ่านทางกิจกรรมต่าง ๆ เช่น โครงการเสริมสร้างความรู้และ
มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งผู้บริหารมีการปฏิบัติตนเป็นต้นแบบให้สอดคล้องกับ
ค่านิยม “STARS” ภายใต้ระบบการนำองค์การ (ภาพที่ 2) และมีแนวทางในการปฏิบัติ 
ดังนี้ 
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 1) ความมีมาตรฐาน (Standardization) ผู้บริหารผลักดันให้เกิดการสร้าง
มาตรฐานในการดำเนินงาน เช่น การพัฒนากฎหมายสรรพสามิตที่มีความเหมาะสมกับ
สภาวะเศรษฐกิจและตอบสนองต่อการแข่งขันของประเทศ การปรับปรุงสำนักงานให้เป็น
มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศในรูปแบบ “Smart office” ที่ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จใน
จุดเดียว และการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและคู่มือบริการประชาชน 
 2) ความโปร่งใส (Transparency) ผู้บริหารมุ่งเน้นให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใส 
เช่น ผู้บริหารร่วมออกตรวจสถานบริการพร้อมกับทีมงาน และมีส่วนร่วมพร้อมทั้งผลักดันให้
บุคลากรจัดทำแผนปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และโปร่งใส รวมทั้งการนำระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อลดดุลพินิจของบุคลากร  
 3) จิตสำนึกความรับผิดชอบ (Accountability) ผู้บริหารได้เข้ามารับฟังปัญหา
ในการปฏิบัติงานเพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นรับผิดชอบด้วยตนเอง มุ่งเน้น
ความถูกต้องตามกฎระเบยีบ เชน่ ผลกัดนัใหม้กีารตรวจวเิคราะหส์นิคา้และของกลางน้ำมัน
เพื่อสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามน้ำมันที่มิชอบด้วยกฎหมายโดยใช้รถหน่วยตรวจ
สอบเคลื่อนที่ และให้มีการตรวจสอบภายในตามหลักธรรมาภิบาล  
 4) ความรวดเร็วและเรียบง่าย (Rapid & Simplicity) ผู้บริหารเข้ามามีส่วนในการ
วิเคราะห์ปัญหา/ข้อจำกัด และให้มีการตอบสนองด้วยความรวดเร็วและเรียบง่ายที่มุ่งเน้น 
การปรับปรุงกระบวนการทำงานและให้บริการ เช่น 1) การปรับปรุงแบบฟอร์มและลด
ขั้นตอนการให้บริการโดยปรับปรุงกระบวนการ ได้แก่ ขั้นตอนการออกใบอนุญาต การยื่น
ชำระภาษี การจดทะเบียน 2) การขยายช่องทางการบริการ ได้แก่ การออกให้บริการ
เคลื่อนที่ 3) การนำเทคโนโลยีมาใช้ ได้แก่ โครงการพัฒนาฐานข้อมูลภาษีสรรพสามิตโดยใช้
บาร์โค้ด  
 5) ความพึงพอใจ (Satisfaction) ผู้บริหารมีการพบปะและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ
ผู้ประกอบการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยตนเอง และมีระบบการรับฟังและสำรวจ
ความพงึพอใจเพือ่มุง่เนน้การตอบสนองความตอ้งการของผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสีย 
นอกจากนี้ยังมีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อสังคมและชุมชน การจัดการผลกระทบทางลบ 
ตลอดจนมุ่งหาแนวทางในการสร้างความพึงพอใจและการประเมินความพึงพอใจอย่าง
ทันท่วงที 
 (5) ติดตามประเมนิผล ผูบ้รหิารมกีารกำกบัและตดิตามการดำเนนิงานอยา่งตอ่เนื่อง
ผ่านระบบแผนงานและติดตามประเมินผล ทำให้ทราบถึงสถานการณ์ปัจจุบันและร่วม
พิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที เช่น การปรับปรุงกฎหมายสรรพสามิต
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จาก 7 ฉบับเหลือ 1 ฉบับ เพื่อให้มีแนวทางปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกันสำหรับทุกสินค้า 
และให้ทุกหน่วยงานจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องภายใต้ภาวะวิกฤต (dash board /war 
room) ที่มีคณะทำงานในแต่ละด้านรองรับกับสถานการณ์ต่าง ๆ รวมไปถึงการวิเคราะห์
ผลการดำเนินการและทบทวนตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ว่ายังคงสะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จของ
องค์การหรือไม่ 
 (6) การทบทวนการเรียนรู้ กรมสรรพสามิตมีการทบทวนเรียนรู้ ปรับปรุงและ
พัฒนาองค์การอยู่เสมอ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในองค์การ โดยผู้บริหารของ
กรมให้ความสำคัญในการจัดการความรู้ อีกทั้งมีการเรียนรู้ระดับองค์การเพื่อให้การเรียนรู้
ฝังลึกลงไปในวิถีการปฏิบัติงานของส่วนราชการ และพัฒนาองค์การไปสู่องค์การแห่งการ
เรียนรู้ ตัวอย่างแนวทางในการทบทวนการเรียนรู้และปรับปรุงองค์การ เช่น ด้านทรัพยากร
บุคคล ด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยี ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ภาพที่ 3) 

ภาพที่ 3 ระดับการปรับปรุงผลการดำเนินงาน และแนวทางในการเรียนรู้และ 

การแลกเปลี่ยนความรู้ภายในกรมสรรพสามิต 

กรมสรรพสามิต    ภาพที�  3 



รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2559

60

สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน 

 เนื่องดว้ยบทบาทหน้าที่ของกรมสรรพสามิต ทำให้มีทั้งราชการบริหารส่วนกลาง 
และมีหน่วยงานสาขากระจายอยู่ทั่วประเทศทั้งสำนักงานสรรพสามิตภาค (10 ภาค) 
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ (86 พื้นที่) และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา (177 สาขา) 
จึงต้องมีการสร้างค่านิยมและสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน และสร้างระบบ
การทำงานที่เป็นมาตรฐาน มีความโปร่งใส รวดเร็ว ในการส่งมอบบริการให้แก่ผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กล่าวคือ กรมสรรพสามิตมีการสร้างระบบการกำกับดูแลเป็น
ลำดับขั้น เพื่อสร้างกลไกและช่องทางการสื่อสารที่เป็นระบบในการถ่ายทอดนโยบาย 
แนวทางการปฏิบัติ รวมถึงการประเมินและติดตามการปฏิบัติงาน ระบบดังกล่าวทำให้เกิด
การประสานงานและการทำงานเป็นทีมที่มีทิศทางในการทำงานไปในแนวทางเดียวกัน 
รวมทั้งเกิดการกระตุ้นให้เกิดการดำเนินการตามหน้าที่และการแก้ไขปัญหาภายในพื้นที่ได้
อย่างทันท่วงที โดยมีผู้บริหารระดับสูงขึ้นไปเป็นพี่เลี้ยงและกำกับดูแลผ่านช่องทางการ
สื่อสารที่มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ เช่น Line Application และ Video 
Conference และการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของ
บุคลากร (ภาพที่ 4) เป็นต้น นอกจากนี้การลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริงอย่างทั่วถึงของผู้บริหาร
เป็นอีกกลไกที่สำคัญในการกำกับดูแล ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามพันธกิจ 
รับทราบปัญหาเชิงพื้นที่และร่วมแก้ไขปัญหา เป็นการสร้างขวัญกำลังใจและสร้างค่านิยมที่ดี

ในการปฏิบัติงาน 

ภาพที่ 4 ระบบเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการสื่อสารและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน 
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การสร้างความยั่งยืนให้แก่องค์การ 

 การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเพื่อสร้างรายได้ให้แก่รัฐ ซึ่งเป็นบทบาทหน้าที่หลักของ    
กรมสรรพสามิตและดำเนินการผ่านสำนักงานในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ จึงเกิดเป็นความ
ท้าทายของกรมสรรพสามิตที่จะต้องจัดเก็บภาษีให้ได้ตามเป้าหมายภายใต้สถานการณ์ที่มี
การเปลี่ยนแปลงอยูต่ลอดเวลา อยูบ่นแนวทางการดำเนนิการทีม่คีวามชอบธรรมแก่ผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสร้างความโปร่งใสให้เกิดขึ้นภายในองค์การ ดังนั้น เพื่อให้
ตอบโจทย์ประเด็นความท้าทายดังกล่าว นอกจากแนวทางในการสร้างค่านิยมและ
สภาพแวดล้อมที่ดีภายในกรมสรรพสามิตและการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยอำนวย
ความสะดวกในการปฏิบัติงาน การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกรมและการนำเครื่องมือ
หรือเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการสร้างความเชื่อมั่น เป็นธรรม โปร่งใส และสร้างมาตรฐาน
เพื่อลดดุลยพินิจในการทำงานของบุคลากร เป็นกลไกที่สำคัญในการสื่อสารภาพลักษณ์ที่ดี
ที่กรมสรรพสามิตนำมาใช้เพื่อสื่อสารไปยังบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก ซึ่งทำให้เกิด
ความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และหน่วยงาน การดำเนินการที่โดดเด่นและ

มีผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม เช่น  
 การใช้ระบบเทคโนโลยี เช่น นำระบบ Vision Sensor มาช่วยในการติดตามการ
ผลิตเครื่องดื่ม ตัง้แตต่น้ทางการผลติทีโ่รงงาน การสรา้งระบบการชำระภาษผีา่นระบบออนไลน์
และเคาน์เตอร์เซอร์วิส แนวคิดการเปลี่ยนมาใช้แสตมป์แบบดิจิตอล  
 การจัดการความรู ้ การนำองคก์ารของผูบ้รหิารกรมสรรพสามติทีม่องภาพรวมในการ
พัฒนาไปพร้อมกันทั้งระบบทำให้กรมสรรพสามิตมีการวางแผนด้านบุคลากรไว้รองรับเพื่อ
ถ่ายโอนบุคลากรไปสู่หน้าที่ที่ต้องการทักษะของบุคลากรในการกำกับดูแล เช่น การสร้าง
องค์ความรู้เพิ่มเติมให้แก่บุคลากรเพื่อให้เท่าทันเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ภายในองคก์าร การสรา้งคลงัความรูผ้า่นชอ่งทาง km.excise.go.th ทีส่ามารถสบืคน้ความรู้
ได้ตลอดเวลา และการสร้าง “ระบบพี่สอนน้อง” เพื่อส่งต่อความเชี่ยวชาญด้านกระบวนงาน

ที่สำคัญ (ภาพที่ 3) 
 การสร้างมาตรฐานในการปฏบิตังิาน เชน่ การจดัทำคูม่อืในการใหบ้รกิารแกป่ระชาชน 
และการผลักดันให้เกิดกฎหมายสรรพสามิตเพื่อเป็นกรอบในการดำเนินงานและป้องปราม
การกระทำผิด (ภาพที่ 5 และ 6) 
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ภาพที่ 5 ตัวอย่างการสร้างภาพลักษณ์องค์การและระบบมาตรฐานในการบริการ 
 

ภาพที่ 6 ตัวอย่างการนำระบบเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ในกรมสรรพสามิต  

ขอภาพที่ชัด 

กรมสรรพสามิต    ภาพที�  6 
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 การสร้างเครอืขา่ย ผู้บริหารได้สร้างความยั่งยืนให้แกอ่งคก์ารโดยการสรา้งเครอืข่าย
กับหน่วยงานอื่น เช่น ด้านการจัดเก็บภาษี มีการสนับสนุนข้อมูลและใช้ฐานข้อมูลร่วมกับ          
กรมศุลกากร ได้แก่ ใบขนสินค้าขาเข้า และสภาอุตสาหกรรมในการแลกเปลี่ยนข้อมูล
เกี่ยวกับลักษณะสนิคา้เพือ่ออกแบบและกำหนดแนวทางการจดัเกบ็ภาษ ี ดา้นการปราบปราม
และตรวจสอบ มีการบูรณาการทำงานร่วมกันทางเทคนิคและรูปแบบการปราบปราม 
รวมทั้งวางหลกัการและแนวทางการปฏบิตัติามภารกจิเฉพาะรว่มกบัสำนกังานตำรวจแห่งชาติ 
กระทรวงสาธารณสุข (กรมควบคุมโรค) กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง) ได้แก่ 

นโยบายในการจัดระเบียบสถานบริการ เป็นต้น   
 
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

 การดำเนินการภายใตบ้ริบทหน้าที่ของกรมสรรพสามิต มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งทางตรง
และทางอ้อมกับบริบทชุมชน จึงได้เสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดย
การสร้างจิตสำนึกสู่ชุมชนและสังคมภายใต้แนวคิด “สรรพสามิตใกล้ชิดสังคม” ผ่าน
ศูนย์การเรียนรู้ และการทำงานแบบเครือข่ายผ่านอาสาสมัคร “สรรพสามิตจิตอาสา” เพื่อ
เสริมสร้างให้สังคมมีความเข้มแข็ง รวมทั้งมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสังคมสีขาว เช่น การ
กำหนดเขตพื้นที่ (Zoning) บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาไม่ให้มีการจำหน่ายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ โดยนำชุมชนโดยรอบเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดพื้นที่ ติดตามกำกับ
ดูแลหากพบการฝ่าฝืนจะเพิกถอนใบอนุญาตร้านค้าทันที นอกจากนี้กรมสรรพสามิตยังมี
การสนับสนุนสังคมและสร้างความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในแนวทางอื่น ๆ เช่น การปรับ
โครงสรา้งภาษสีรรพสามติรถยนตใ์หเ้ปน็การจดัเกบ็ตามปรมิาณการปลอ่ยกา๊ซคารบ์อนไดออกไซด ์
การส่งเสริมให้เกิดสังคมสีขาวโดยการสนับสนุนด้านการศึกษาและด้านกีฬา เป็นต้น 

(ภาพที่ 7) 
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ภาพที่ 7 ตัวอย่างกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 

 ตัวอย่างผลลัพธ์ในการนำองค์การอย่างมีทิศทางและมีระบบที่ชัดเจน รวมทั้งการ
สร้างเครือข่ายกับทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนเพื่อความยั่งยืนของกรมสรรพสามิต 
ส่งผลให้กรมสรรพสามิตมีระบบการทำงานที่เป็นมาตรฐาน องค์การมีความโปร่งใสและ
มีภาพลักษณ์ที่ดี เห็นได้จากรางวัลที่ได้รับ ได้แก่ (1) รางวัลเพชรวายุภักษ์ ปี 2551 (2) 
รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (หมวด 2-4 และ 6) จากสำนักงาน ก.พ.ร. 
(3) รางวัลความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ปี 2555 จากสำนักงาน ป.ป.ช. (4) รางวัล
หน่วยงานที่ได้คะแนนสูงสุดรายดัชนี ปี 2556 จากสำนักงาน ป.ป.ช. (5) รางวัลผู้ประพฤติ

ปฎิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ปี 2557 จากสำนักงาน ป.ป.ช. เป็นต้น 
 



รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2559

65

ภาพที่ 7 ตัวอย่างกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 

ความโดดเด่นในการบริหารจัดการของกรมสรรพสามิต 

 การนำองค์การภายใต้บริบทสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ กลับทำให้    
กรมสรรพสามติมผีลลพัธก์ารดำเนนิการทีเ่ปน็รปูธรรมและบรรลเุปา้หมาย นัน่คอืความโดดเด่น
ของภาวะผู้นำของผู้บริหารกรมสรรพสามิต ซึ่งสรุปเป็นประเด็นที่สำคัญ ๆ ดังนี้  
 (1) มีความยืดหยุ่นและความคล่องตัวในการปฏิบัติหน้าที่ตามบริบทของหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย ตามการบรหิารแบบเปน็ลำดบัขัน้จากสว่นกลางไปยงัสำนกังานพืน้ทีท่ัว่ประเทศ 
ทำใหก้รมสรรพสามติเข้าใจและเข้าถึงปัญหาเชิงพื้นที่ และสามารถติดตามและกำกับดูแลได้
อย่างทั่วถึงและทันท่วงที  
 (2) การสร้างความร่วมมือ/การสร้างเครือข่าย กับทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน 
 (3) การนำเทคโนโลยเีขา้มาชว่ยเพิม่ประสทิธภิาพในการสือ่สาร การสรา้งความโปร่งใส
ในการปฏิบัติงาน และการให้บริการแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 (4) ผู้บริหารมองภาพรวมขององค์การทั้งระบบ ทั้งการเท่าทันสภาวะการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงและเทคโนโลยี และความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
โดยมีการจัดการความรู้และการพัฒนาบุคลากรไปพร้อมกับการพัฒนาระบบ  
 ดังนั้น กรมสรรพสามิตภายใต้การนำของผู้บริหารที่มีภาวะผู้นำ มีการเปลี่ยนแปลง
เกิดขึ้นอย่างชัดเจนและมีผลลัพธ์การพัฒนาที่โดดเด่น เป็นองค์การทันสมัย มีธรรมาภิบาล 
และเสริมสร้างสังคมที่ดี 
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 กรมอนามัย เป็นหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตามกฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552 มีพันธกิจในการศึกษา 
วิเคราะห์ วิจัย กำหนดและพัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานหลักของประเทศ พัฒนา
และถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อ
สุขภาพ และการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี รวมทั้งการประเมิน
ผลกระทบตอ่สขุภาพ เพือ่มุง่เนน้ใหป้ระชาชนมคีวามรู ้ และทกัษะในการดแูลตนเอง ครอบครัว
ชุมชน และการสนับสนุนให้หน่วยงานส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคี
เครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพและจัดการอนามัย

กรมอนามัย

 “เราชาวกรมอนามัย จะเป็นต้นแบบสุขภาพ มีจริยธรรม ปฏิบัติงาน
มุ่งผลสัมฤทธิ์ เรียนรู้ร่วมกัน เคารพและเชื่อมั่นกันและกัน พร้อมเป็นหนึ่งเดียว” 
กรมอนามัยได้แสดงความมุ่งมั่นด้วยวัฒนธรรมองค์การ “HEALTH” ที่สอดคล้องกับ
การทำงาน รวมทั้งขับเคลื่อนองค์การอย่างมีส่วนร่วมในทุกระดับด้วยยุทธศาสตร์ 3L 
เพื่อยกระดับการนำ (LEAD) ปรับเปลี่ยน (LEAN) และสร้างการเรียนรู้ (LEARN) 
นำไปสูก่ารรงัสรรคน์วตักรรมของกรมอนามยัทีเ่รยีกวา่ “แผนการบรหิารการเปลีย่นแปลง
กรมอนามัย” หรือ “DOH  Change and Growth to the future” สะท้อน
ความมุ่งมั่นของผู้นำองค์การของกรมและความเชื่อมั่นของบุคลากรในกรมที่จะ
ก้าวเดินและร่วมสร้าง Road map ของถนนชีวิตสุขภาพที่ดีของประชาชนไทย 
ด้วยกระบวนการคิด “ถอยไปข้างหน้า” อย่างยั่งยืน โดยมีการทบทวนบทบาทและ
สถานการณ์ปัญหา เพื่อนำไปสู่การกำหนดวิสัยทัศน์ใหม่ คือ “กรมอนามัยเป็น
องค์กรหลักของประเทศในการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและระบบอนามัย
สิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพประชาชน” 

รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

หมวด1ด้านการนำองค์การและ

ความรับผิดชอบต่อสังคม
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สิ่งแวดล้อม โดยมีหน่วยงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตามที่ปรากฏในกฎกระทรวง
จำนวน 26 หน่วยงาน และที่จัดตั้งเป็นการภายในจำนวน 11 หน่วยงาน  
 ภารกิจของกรมอนามัยเป็นเสมือนงานต้นน้ำด้านสุขภาพของระบบการสาธารณสุข 
ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 ด้าน รู้จักกันในนามอักษรย่อ ส.ป.ร.ฟ. เริ่มตั้งแต่ 1) การ
ส่งเสริมสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนที่ยังไม่ป่วยมีสุขภาพที่ดี 2) การป้องกันโรคติดต่อ ไม่ให้
เข้าสู่ร่างกายและการให้วัคซีน 3) การรักษาพยาบาล เมื่อเกิดการเจ็บป่วย และ 4) การฟื้นฟู
สุขภาพ งานของกรมอนามัยจึงเป็นงานที่เน้นการสร้างสุขภาพของประชาชนทุกกลุ่มวัยด้วย
การส่งเสริมสุขภาพและการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับบุคคล ครัวเรือน 
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ด้วยความภาคภูมิใจที่ส่งผ่านจากรุ่นสู่รุ่น กรมอนามัยเป็น
หน่วยงานที่มีบทบาทรับผิดชอบอย่างกว้างขวางมาแต่อดีต เกือบสามทศวรรษในการดูแล
คุณภาพชีวิตของคนไทยด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ (การส่งเสริมสุขภาพ) และอนามัย
สิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับความท้าทายที่มากขึ้นจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี กระแส
โลกาภิวัตน์ และการเปลี่ยนแปลงทางด้านสิ่งแวดล้อมที่เชื่อมโยงกันในเรื่องสุขภาพคน - 
สุขภาพโลก (One Health) ด้วยความมุ่งมั่นของผู้นำและบุคลากรกรมอนามัย โดยมีกรอบ
แนวคิดในการดำเนินงานทำให้สามารถปรับกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับวิวัฒนาการในแต่ละยุค
ของการพัฒนา และภารกิจที่ได้รับมอบหมาย รูปแบบ/กลวิธีการดำเนินงานสร้างผลงาน
ที่สำคัญเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนไทย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความต่อเนื่อง

ในการนำองค์กรของกรมอนามัย ดังจะเห็นได้ (ภาพที่ 1)  
 

ภาพที่ 1 วิสัยทัศน์กรมอนามัย 
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การนำองค์การของผู้บริหาร 

 กรมอนามัยตระหนักและเห็นความสำคัญของการพัฒนากระบวนทัศน์วัฒนธรรม
และค่านิยมขององค์การ HEALTH ที่พึงมีอยู่ในตัวบุคลากรของกรมอนามัย เพราะคน
ถือเป็นรากฐานสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาระบบราชการในมิติใหม่ ที่เน้นการบริหารจัดการเพื่อ
มุ่งผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ ความมีประสิทธิภาพ คุณภาพ และประโยชน์สุขของ
ประชาชน HEALTH ประกอบดว้ย วฒันธรรม 6 เรือ่ง คอื H = Health Model (เป็นต้นแบบ
สุขภาพ) E = Ethics (มีจริยธรรม) A = Achievement (มุ่งผลสัมฤทธิ์) L = Learning 
(เรียนรู้ ร่วมกัน) T = Trust (เคารพและเชื่อมั่น) และ  H = Harmony (เป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกัน) (ตารางที่  1) ซึ่งมีความหมายโดยรวมว่า “เราชาวกรมอนามัย จะ
เป็นต้นแบบสุขภาพ มีจริยธรรม ปฏิบัติงาน มุ่งผลสัมฤทธิ์ เรียนรู้ร่วมกัน เคารพและเชื่อมั่น
กันและกัน พร้อมเป็นหนึ่งเดียว” ซึ่งกรมอนามัยได้สื่อสารและประเมินการรับรู้ของบุคลากร 
และให้นำไปประยกุตใ์ชใ้นทกุระดบั รวมถงึผูบ้รหิารระดบัสงูของกรม ซึง่ไดย้ดึถอืวฒันธรรมนี้
มาตลอดเกือบหนึ่งทศวรรษ โดยเฉพาะวัฒนธรรมต้นแบบสุขภาพ เพ่ือเป็นต้นแบบให้แก่

ประชาชนทั่วไป โดยนำองค์ความรู้ทางวิชาการมาพัฒนาเป็นมาตรฐานสร้างต้นแบบ 
 ทั้งการส่งเสริมสุขภาพในระดับบุคคล ชุมชน และสถานที่ต่าง ๆ อาทิเช่น การจัด
อาหารว่างเพื่อสุขภาพ สถานที่ทำงานน่าอยู่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ เป็นต้น สอดคล้อง
กับผลการศึกษาการพัฒนาวัฒนธรรมองค์การกรมอนามัย ในปี พ.ศ. 2558 พบว่า บุคลากร
มีความเข้าใจและรับรู้ว่าการดำเนินงานตามวัฒนธรรมองค์การนั้นจะทำให้บรรลุผลสำเร็จ
และได้กลายเป็นต้นแบบด้านสุขภาพให้แก่ประชาชนทั่วไปมากที่สุด นอกจากนี้ยังพบว่ามี
การนำวัฒนธรรมองค์การ E = Ethics (มีจริยธรรม) มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานของ
ตนเองได้อยู่ในระดับมากและประยุกต์ใช้ได้เป็นบางส่วนมากที่สุด คือ H = Harmony 
(เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน) ซึ่งเป็นผลทำให้กรมได้รับรางวัลองค์การโปร่งใส 2 ปีซ้อน ในปี 
2557-2558  
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ตารางที่ 1 การขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์การของกรมอนามัย 

อักษรย่อ คำขยาย คำอธิบาย กิจกรรม/ความสำเร็จ 

H 

E 

Health Model  
(เป็นต้นแบบ 
สุขภาพ) 

Ethics 
(มีจริยธรรม) 

การดูแลรักษา
สุขภาพตนเอง
เพื่อเป็น 
แบบอย่าง 
แก่ผู้อื่น 

มจีรรยาบรรณ 
ซื่อสัตย์ 
โปร่งใส  
ไม่เลือกปฏิบัติ 
และไมแ่สวงหา 

ใส่ใจดูแลตนเองให้มีสุขภาพแข็งแรง
เพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่น ปีละ 
1 ครั้ง 
การจัดอาหารว่างเพื่อสุขภาพ ในการ
ประชุมกรมและรณรงค์การกินกล้วย  
นโยบายและจัดกิจกรรมรณรงค์ 
ประกวดโครงการสถานทีท่ำงานน่าอยู่
อย่างต่อเนื่อง  
ผู้บริหารกรมออกกำลังกายด้วยการ
ปั่นจักรยานร่วมกันเป็นประจำ และ
กรมอนามัยได้รับมอบหมายในการ
รณรงค์ ก า ร ใช้ จั ก ร ย าน เพื่ อ ก า ร
ออกกำลังและใช้ในกิจวัตรประจำวัน  
การจัดสถานที่นอกอาคาร และห้อง
ฟต เนสเพื่ อสร้ างสภาพแวดล้อม
เปน็ตน้แบบ และใหบ้รกิารแกบ่คุลากร
ของกรมข้าราชการจากกรมต่างๆ 
รวมทั้งประชาชน   
การดำเนินงาน 1-5 เป็นนโยบายที่ถูก
นำไปดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
ใน ห น่ ว ย ง า น ข อ ง ก ร ม ที่ อ ยู่ ใ น
ส่วนภูมิภาคด้วย 

การนำแนวทางการดำเนินงานของ
สำนักงาน ป.ป.ท. สำนักงาน ป.ป.ช. 
และสำนักงาน ก.พ. มาใช้ให้มีการ
ดำเนินงานอย่างจริงจัง และกำหนด
ให้ เป็นตั วชี้ วั ดมิติภายในของทุก
หน่วยงาน มีการดำเนินงานได้ตาม
เกณฑ์ที่กำหนด ร้อยละ 100  
กรมอนามัยได้รับรางวัล “องค์การ
โปรง่ใส” 2 ปซีอ้น ในป ี2557 - 2558 

1. 
 
 
2. 
 
3. 
 
 
4. 
 
 
 
 
5. 
 
 
 
 
6. 

1. 
 
 
 
 
 
 
2. 
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อักษรย่อ คำขยาย คำอธิบาย กิจกรรม/ความสำเร็จ 

A 

L 

Achievement 
(มุ่งผลสัมฤทธิ์) 

Learning  
(เรียนรู้ ร่วมกัน)  
 

มุ่งมั่น 
รับผิดชอบ  
ในการ 
ปฏิบัติงาน  
ให้บรรลุ 
เป้าหมาย  
ผลสัมฤทธิ์
และตอบสนอง
ความต้องการ 
ของลูกค้าและ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 

มุ่งเน้นการ 
แลกเปลี่ยน 
เรียนรู้เพื่อ 
พัฒนางาน 
ร่วมกัน  
 

ดำเนินการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติ
ราชการเพื่อถ่ายทอดนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน และการ
กำกบั ตดิตามทัง้ในรปูแบบการประชมุ
ย่อยในแต่ละสัปดาห์ และการประชุม
กรมอนามัย เพื่อเร่งรัดการดำเนินงาน 
ส่งผลให้กรมสามารถมีผลการปฏิบัติ
งานที่ดี  
ให้มกีารรบัฟงัความคดิเหน็ ขอ้เสนอแนะ
จากลูกค้า/ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำมา
ปรับปรุงการทำงานเป็นประจำทุกปี   
กรมอนามยัไดร้บัมอบหมายใหร้บัผดิชอบ
งานทีม่คีวามสำคญัทัง้ในระดบัประเทศ
และระดบัชาต ิอาท ิการสง่เสรมิสขุภาพ
ของสตรแีละเดก็ปฐมวยั งานโภชนาการ 
งานทนัตสาธารณสขุ และงานทีจ่ะทวี
ความสำคัญมากขึ้นในอนาคต อาท ิ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
การสรา้งระบบดแูลผูส้งูอายุในชุมชน 
หรือการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย 

กรมอนามัยได้จัดตั้ง “สำนักสร้างและ
จัดการความรู้” เป็นหน่วยงานภายใน
เทียบเท่ากอง ตามคำสั่งกรมอนามัยที่ 
1269/2556 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 
2556 เพือ่ดแูลงานสนบัสนนุการจัดการ
ความรู้ในภาพรวมของกรม 
การประชุมวิชาการของกรมประจำปี
เปน็เวทสีนบัสนนุใหม้กีารนำองคค์วามรู้
ทั้งด้านการวิจัย นวัตกรรม และการ
จัดการความรู้  แลกเปลี่ยนเรียนรู้  
และเผยแพร่ทั้งภายใน และภายนอก
องค์การ และต่อยอดไปเผยแพร่ใน
เวทีอื่นๆ ในระดับชาติและนานาชาติ  

1. 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
3. 
 
 

1. 
 
 
 
 
 
2. 
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อักษรย่อ คำขยาย คำอธิบาย กิจกรรม/ความสำเร็จ 

T 

H 

Trust  
(เคารพและ  
เชื่อมั่น) 

Harmony 
(เป็นอันหนึ่ง 
อันเดียวกัน)  

มีความเคารพ
ในสิทธิหน้าที่
ของตนเอง 
และผู้อื่น  
 

การจัดกิจกรรมที่แสดงถึงวัฒนธรรม
ที่ดีงาม เรื่องความสุภาพอ่อนน้อม
ถ่อมตนและเคารพคุณความดีและ
คุณูปการของบุคลากรกรมทั้ งที่
เกษียณอายุแล้วและในปัจจุบัน อาทิ 
การมอบรางวัล “คนดีศรีอนามัย” ใน
วันสถาปนากรมอนามัย (12 มีนาคม) 
การรดน้ำขอพรและรำลึกถึงความดี
ของผู้อาวุโสในวันสงกรานต์ 
ยอมรบัความคดิเหน็และความสามารถ
ของตนเองและผู้ร่วมงานโดยการ
เปดโอกาสให้บุคลากรรุ่นใหม่ได้มี
โอกาสเสนอความเห็น และนำเสนอ
ผลงานทางวิชาการในเวทีต่างๆ 
ผู้บริหารกรมอนามัยทุกระดับได้รับ
การปลูกฝังให้ทำตนเป็นตัวอย่างใน
การสร้างความสามัคคี เปดใจรับฟัง
ความคิดเห็นที่แตกต่าง ร่วมปรึกษา 
และคลี่คลายปัญหาอุปสรรค และ
ยอมรับผลสำเร็จของทีม  
รปูธรรมความพรอ้มเพรยีงของผูบ้รหิาร
และบคุลากรของกรมอนามยั ทั้งในการ
ร่วมกันทำงานกบัภาคสว่นตา่ง ๆ และ
ภาพการจดักจิกรรม สรา้งความสมัพนัธ์
ภายในหน่วยงาน อาทิ การจดักฬีา
สามคัค ี กจิกรรมวนัสถาปนากรมอนามยั 
กจิกรรมวนัสงกรานต ์ การนำทมีเขา้รว่ม
กิจกรรมในระดับกระทรวง 

3. 
 
 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 

1. 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 

การพฒันาและสรา้งเครอืขา่ยนกัจดัการ
ความรูใ้นทกุหนว่ยงานของกรมอนามยั 
เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้
รับมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
และสรุปเป็นบทเรียนไว้ เป็นคลัง
ความรู้ขององค์การในเว็บไซต์ 

มุ่งเน้นการ
ทำงานเป็นทีม
และยอมรับ  
ผลสำเร็จของ 
ทีมงานร่วมกัน 
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 ผู้บริหารใช้ภาวะการนำองค์การในการสร้างกระบวนการทบทวนและประกาศ
วัฒนธรรมองค์การ (ค่านิยม) เพื่อให้บุคลากรนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและทำตนเป็น
แบบอย่างในการขับเคลือ่นวฒันธรรมองคก์าร (HEALTH) โดยผู้บริหารขับเคลื่อนและส่งเสริม
วัฒนธรรมองค์การให้ฝังรากลึกเข้าไปในตัวของบุคลากรกรมอนามัย โดยการให้ความสำคัญ
และสร้างบรรยากาศ สภาพแวดล้อม และให้ความสำคัญกับการนำวัฒนธรรมองค์การมาใช้
ในการปฏิบัติงานทั้งระบบโดยผู้บริหารจะเป็นต้นแบบตัวอย่างที่ดีแก่บุคลากร เพื่อมุ่งมั่นให้
กรมอนามัยเป็นองค์การคุณภาพคู่คุณธรรม โดยมีการกำหนดให้ทุกหน่วยงานลงนาม
คำรับรองการปฏิบัติราชการตัวชี้วัดมิติภายใน มีการพัฒนาองค์การเป็นตัวชี้วัดที่ 8 ระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน โดยนำ “HEALTH” มาเป็น
เครื่องมือในการพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนฝังรากลึกลงไปในบุคคลโดยแปลงเป็นรูปธรรมจาก
ความตั้งใจเพื่อสร้าง “ความดีที่อยากทำ พฤติกรรมที่อยากแก้” โดยตั้งเป้าหมายให้บุคลากร
ในแต่และหน่วยงานของกรมอนามัย หาคุณธรรมร่วม 3 ประการที่เจ้าหน้าที่ทุกคนตกลง
ยึดถือเป็นข้อปฏิบัติในการนำไปพัฒนาหน่วยงานคุณธรรม โดยกำหนดคุณธรรมร่วมของ
กรมอนามัย 1 ประการ คือ E: Ethic และที่หน่วยงานเลือกจาก “HEALTH” อีก 2 ประการ 

 

การสื่อสารแนวคิดเพื่อปรับกระบวนทัศน์การทำงาน

 ผู้บริหารของกรมอนามัยได้สื่อสารถึงแนวคิดการปรับกระบวนทัศน์ของการทำงาน
ในปัจจุบันและอนาคต ด้วยเหตุจากสภาพแวดล้อมในการดำเนินงานที่ผู้ เกี่ยวข้องมี
หลากหลายมากขึ้น จึงต้องมีการทำงานแบบบูรณาการเพื่อรองรับปัญหาสถานการณ์
ประเทศอย่างรอบด้านและครอบคลุม รวมทั้งข้อจำกัดของงบประมาณและกำลังคน 
ผู้บริหารได้สื่อสารทิศทางการทำงานที่ต้องมีการบริหารความสัมพันธ์กับภาคส่วนต่าง ๆ 
ทั้งภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาสังคม/ชุมชน และประชาชนซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือ
ในการขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนทุกกลุ่มวัย รวมทั้งสร้างรูปแบบและ
นวัตกรรมการทำงานใหม่ด้วยมาตรฐานทางวิชาการ และการลงไปดำเนินงานเรียนรู้กับ
หน่วยปฏิบัติในระดับพื้นที่ ต่อยอดเป็นการดำเนินงานในระดับนโยบาย มีการให้นโยบาย
ชี้นำสนับสนุน กำกับ ติดตามผล และมีส่วนร่วมในการดำเนินงานในเวทีต่าง ๆ (ภาพที่ 2) 
โดยมีตัวอย่างการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุที่เป็นความท้าทายของสังคมไทย 
ได้มีการพัฒนาหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน การจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุสู่การพัฒนา
หลักสูตร Care Management และ Care Giver ในเขตชนบทที่เกื้อกูลกันพัฒนาเป็นก
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ภาพที่ 2 การดำเนินงานของกรมอนามัยสู่องค์การคุณภาพ 

องทุนจ้างคนในชุมชนเพื่อดูแลกัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่
ให้แก่ผู้สูงอายุและเป็นการนำนโยบายไปปฏิบัติสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ถือเป็นการ
บูรณาการในระดบัประเทศ เพือ่ดแูลสขุภาพอนามยัของประชาชนทกุกลุม่วยัตอ่ไปในอนาคต 
เป็นตัวอย่างในการปรับวิธีคิด การทำงาน และการสร้างความร่วมมือที่มุ่งผลประโยชน์
แก่ประชาชน 

 นอกจากนี้ผู้นำหน่วยงานยังได้มีการสื่อสารเพื่อสร้างความผูกพันกับบุคลากร
ทั่วทั้งองค์การภาคีเครือข่าย ด้วยการสื่อสารที่ไม่เป็นทางการ การสื่อสารสองทาง 
และใช้สื่อออนไลน์หลายรูปแบบและช่องทางที่ เหมาะสมกับแต่ละกลุ่ม ตามหลัก 
3C – Clear Concise Colorful โดยใหค้วามสำคญักบัการสือ่สารวสิยัทศัน ์ เปา้หมายและ
สร้างความผกูพนักบับคุลากรทัว่ทัง้องคก์ารภาคเีครอืขา่ย เพือ่ใชใ้นการนำสง่ความรู ้ แนวทาง
การส่งเสริมสุขภาพอนามัย ช่องทางสิทธิประโยชน์และหน้าที่ที่ควรปฏิบัติแก่ประชาชน 
รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้บริหารกรมดำเนินการสื่อสารอย่างสม่ำเสมอ ด้วยรูปแบบ
การสื่อสารที่เป็นทางการและไม่ เป็นทางการ เน้นการสื่อสารสองทางด้วยช่องทาง
หลากหลายรูปแบบโดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ  

!"#$%& 2 '(!)*(+,-,.(,/0.'!10,(123....!
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 ผู้บริหารระดับสูงของกรมได้ใช้การสื่อสารเชื่อมโยงกับกลไกการทำงานภายใน
องค์การในหลากหลายรูปแบบทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ในช่วงปีงบประมาณ 
พ.ศ.2557-2558 ซึ่งเป็นช่วงของการปฏิรูปประเทศ และมีการปรับระบบการทำงานแบบ
บูรณาการ ผู้บริหารกรมได้ประชุมทุกเช้าวันอังคาร เวลา 08.00-09.00 น. อย่างต่อเนื่อง 
ในลกัษณะสภากาแฟ เพื่อพูดคุย แลกเปลี่ยนข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆ เพื่อกระตุ้น
ความคิดเชิงสร้างสรรค์ นวัตกรรม รวมทั้งกำกับ ติดตาม มอบหมายงานสำคัญเฉพาะหน้า 
นอกจากนั้น ยังมีการสื่อสารกับหน่วยงานขึ้นตรงทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในการ
ประชุมกรมอนามัยประจำทุกเดือน เพื่อให้หัวหน้าหน่วยงานสื่อสารกับบุคลากรในหน่วย 
ทั้งนี้อธิบดีได้มอบหมายรองอธิบดีกรมอนามัยทั้ง 4 ท่าน ให้กำกับดูแลการดำเนินงาน 
และรับผิดชอบงาน 3 ด้าน ได้แก่ 1) สำนักหรือกอง ซึ่งมีความเชี่ยวชาญตามบทบาท/
พันธกิจ (Function) 2) ประเด็นยุทธศาสตร์และบูรณาการที่กระทรวงกำหนด (Agenda) 
โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับกรมอนามัย คือ การจัดการสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และการ
ส่งเสริมสุขภาพทั้ง 5 กลุ่มวัย (กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย (0-4 ปี) กลุ่มวัยเรียน (5-14ปี) 
กลุ่มวัยรุ่น (15-19 ปี) กลุ่มวัยทำงาน (20-60 ปี) และกลุ่มผู้สูงอายุ (มากกว่า 60 ปี) และ
ผู้พิการ 3) การกำกับ ติดตาม นิเทศงานในพื้นที่ (Area) เพื่อสนองยุทธศาสตร์และ
เป้าหมายตัวชี้วัดของกระทรวงสาธารณสุข นอกจากนี้ยังมีการประชุมติดตาม กำกับ 
พัฒนางานตาม Function/Agenda/Area และการประชุมทบทวนการทำงานตามวาระ

เร่งด่วนเพื่อให้เกิดการกำกับ ติดตามและมีการทบทวน แก้ไขปัญหา อุปสรรค  
 ผู้บริหารของกรมอนามัยได้เป็นต้นแบบในการใช้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
และความรวดเร็วของสื่อออนไลน์ นำส่งความรู้ แนวทางการส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
ช่องทางสิทธิประโยชน์และหน้าที่ที่ควรปฏิบัติ เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในโลกออนไลน์ โดยกระตุ้นและส่งเสริมให้บุคลากรของกรมใช้เทคโนโลยีให้เกิด
ประโยชน์ในการสื่อสาร สร้างสรรค์งาน ทำให้การสื่อสารรวดเร็ว และมีความรู้สึกใกล้ชิด
ผูกพันมากขึ้น เช่น การใช้ไลน์ ไลน์กรุ๊ป เฟสบุ๊ค หรือการทำคลิปสื่อสาร ซึ่งสามารถ
ประเมินผลการรับรู้และความสนใจของประชาชน และนำมาใช้ในการผลิตองค์ความรู้ 
และสื่อออนไลน์ที่ตรงกับความต้องการและความสนใจได้อีกทางหนึ่ง ทำให้ผู้บริหารของ
กรมอนามัยได้เป็นต้นแบบในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการสื่อสารการนำองค์การ
สู่ความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้ผู้บริหารกรมอนามัยมีผลงานดีเด่นด้านการ

ประชาสัมพันธ์ และได้รับการรับรางวัลสังข์เงิน ประจำปี พ.ศ. 2558  
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การบริหารการเปลี่ยนแปลงกรมอนามัย (DOH Change and

Growthtothefuture)

 จากสถานการณ์การปฏิรูปประเทศในปี 2559 รัฐบาลจะจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี ที่มุ่งเน้นการบูรณาการ (Integration) และสร้างความสอดคล้องไปในทาง
เดียวกันทุกภาคส่วน (Alignment) เพื่อให้การปฏิรูปประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง 
และยั่งยืน คือ ความท้าทายที่สำคัญที่ผู้บริหารกรมอนามัย ได้มีการสื่อสารและสร้าง
การมีส่วนร่วมในการนำองค์การสู่รอบของการทบทวนวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์การ อย่างมีส่วนร่วม ด้วยกระบวนการคิด “ถอยไปข้างหน้า” อย่างยั่งยืน และนำไปสู่
การกำหนดและประกาศวิสัยทัศน์ใหม่ “กรมอนามัยเป็นองค์กรหลักของประเทศใน
การอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพประชาชน” 
เพื่อบรรลุเป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ที่สำคัญ คือ ประชาชนสุขภาพดี ลดปัจจัยเสี่ยงและ
การเจบ็ปว่ย จากวสิยัทศันด์งักลา่วไดส้ะทอ้นถงึการกำหนด Positioning เพือ่เป็นองค์การ
หลักดา้นการสง่เสรมิสขุภาพและอนามยัสิง่แวดลอ้มของประเทศไทย (National Promotion 
Health Authority) ที่ เปลี่ยนจากการลงไปดำเนินการหรือร่วมดำเนินการ เป็น 
การอภบิาล (Governance) ทีห่มายถงึ การกำกบัดแูล ปกปอ้ง คุม้ครอง ซึง่บคุลากรของกรม
ต้องมีการพัฒนาภาวะผู้นำ เพื่อแสดงบทบาทในการอภิบาล 4 รูปแบบ คือ Governance 
by leading : การอภิบาลโดยการนำของกรมและหน่วยงานในสังกัดทั้งระดับชาติและ
ระดับพื้นที่ในเชิงประเด็นและเป้าหมาย Governance by Law & Regulation: อภิบาล
ระบบผา่นมาตรการบงัคบัใชท้างกฎหมาย Governance by Networking & Partnership: 
ระบบและกลไกการดำเนินงานของท้องถิ่นที่มีภารกิจในการดำเนินงานกับประชาชน
โดยตรง และ Governance by Social Marketing : การใช้หลักและเทคนิคทาง 
การตลาดเพื่อสร้างอิทธิพลต่อกลุ่มผู้รับสารเป้าหมายให้เกิดการยอมรับปฏิบัติปรับเปลี่ยน

หรือเลิกพฤติกรรม เพื่อประโยชน์ทั้งแก่บุคคล กลุ่ม หรือสังคม 
 ผู้บริหารได้สื่อสารนโยบายและกำหนดเข็มมุ่งในการทำงานที่ชัดเจน (Strong 
Policy) และการตดิตามผลการดำเนนิงานอยา่งตอ่เนือ่ง สมำ่เสมอ (Intensive Monitoring) 
ผ่านกลไกการดำเนินงานและการสื่อสาร เพื่อการขับเคลื่อนงานของกรมอนามัย 
โดยอธิบดีเป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนงานด้วยตนเองในทุกวันอังคารของสัปดาห์ 
คือ สัปดาห์ที่ 1 การประชุมกองส่วนกลาง สัปดาห์ที่ 2 การประชุมหัวหน้าหน่วยงานใน
สังกัดกรมอนามัย สัปดาห์ที่ 3 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิชาการและงานวิจัย และ
สัปดาห์ที่ 4 การประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ (ภาพที่ 3) และใช้กระบวนการบริหาร
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การเปลี่ยน (Change Management : CM) การสร้างภาวะผู้นำทั่วทั้งองคก์ารเพือ่
สอดรับกับการปฏิรูปด้านสาธารณสุข ตามวิสัยทัศน์ใหม่กรมอนามัยอย่างทั่วถึง ทั้งระดับ
หน่วยงานและระดับบุคคล ด้วยยุทธศาสตร์ 3 L คือ LEAD เป็นการยกระดับการนำใน
ทุกระดับ เป็น National Lead ระดับประเทศของระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อม ปรับเปลี่ยนวิธีคิด และกระบวนการทำงานเพื่อส่งมอบคุณค่า LEAN เพื่อไป
สู่องค์การที่มีคุณภาพคู่คุณธรรม ตั้งแต่ระดับบุคคล หน่วยงานที่ส่งมอบงานที่มีคุณค่า 
ต่อเชื่อมไปยังกระบวนงานหลักของกรมอนามัย (Core Business Process) องค์การ
ภาครัฐ หน่วยงานราชการ องค์กรท้องถิ่น จนถึงประชาชน และยุทธศาสตร์ LEARN เพื่อ
สร้างบุคลากรเรียนรู้ (Learning Personnel) สู่องค์การเรียนรู้ (Learning Organization) 
เพื่อให้กรมอนามัยเป็นกรมวิชาการที่ขับเคลื่อนงานบนฐานความรู้ (Academic Power) 
ทั้งนี้กรมอนามัยได้ใช้การบริหารการเปลี่ยนแปลง นำไปสู่การปรับวิธีการทำงานแบบคร่อม
ข้ามสายงาน (งานประจำตาม Function) ในรูปแบบงาน Agenda เป็น 6 Cluster 
(การส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัย และการอนามัยสิ่งแวดล้อม) และระบบงานสนับสนุนที่
สำคัญ 3 ระบบ คือ ระบบการเงินการคลังและงบประมาณ (Finance–FIN) ระบบ
การจัดการความรู้ ข้อมูลข่าวสารและการเฝ้าระวัง (Knowledge Management/
Information & Surveillance System – KISS) และระบบการบริหารทรัพยากร
บุคคล (Human Resource Management System – HR) ทั้งนี้การขับเคลื่อน
งานดังกล่าวได้ส่งผลลัพธ์ที่สำคัญในกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อมของกรมอนามัย เพื่อเป็นข้อเสนอในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ในระดับ
กระทรวงและระดับประเทศ ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

ภาพที่ 3 กลไกการดำเนินงานและสื่อสารภายในกรมอนามัย ปี 2559 
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การกำกับดูแลองค์การ 

 กรมอนามัยมีการกำกับดูแลองค์การที่เป็นระบบ โดยกำหนดให้มีระบบการควบคุม 
4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านบุคลากร 2) ด้านองค์การ 3) ด้านสิ่งแวดล้อม และ 4) ด้านผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีการสอบทานระบบการดำเนินงานต่าง ๆ ด้วยการตรวจสอบ
ภายใน การบรกิารใหค้ำปรกึษา และการประกนัคณุภาพการตรวจสอบภายในจากหนว่ยงาน
ภายนอก และไดร้บัรางวลัองคก์ารทีม่คีวามเปน็เลศิดา้นการเงนิการคลงัประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 (ภาพที่ 4) 

ภาพที่ 4 การกำกับดูแลตนเองที่ดีของกรมอนามัย 

 กรมอนามัยได้วางโครงสร้างองค์การและมอบหมายความรับผิดชอบในการ
ดำเนินงานและกำหนดกลไกการกำกับดูแลองค์การภายในกรมอนามัยตามแนวทางการ
กำกับดูแลระดับชาติที่ครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน คือ  
 1) การควบคมุกำกบัดา้นบคุลากร 2) การควบคมุกำกบัดา้นองคก์าร 3) การควบคุม
กำกับด้านสิ่งแวดล้อม และ 4) การควบคุมกำกับด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
C/SH ทั้งนี้เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรของกรมตั้งแต่ผู้บริหาร บุคลากร
ทุกระดับ ตลอดจนประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้กรมอนามัย
สามารถดำเนนิงานสนองตอบตอ่พนัธกจิดา้นสง่เสรมิสขุภาพของประชาชน และผลประโยชน์
ของประเทศชาติโดยเชื่อมโยงกันทุกด้านด้วยการกำหนดนโยบายที่ชัดเจนของอธิบดี และ
ลงไปสู่การขับเคลื่อนและมีส่วนร่วม เป็นประธานหรือที่ปรึกษาในคณะกรรมการต่าง ๆ 
นอกจากนี้ กรมได้ให้ความสำคัญกับการสอบทานระบบการดำเนินงานต่าง ๆ โดยมี



รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2559

78

กลุ่มตรวจสอบภายในดำเนินการตรวจสอบภายใน เพื่อสอบทานระบบการทำงานของ
หน่วยงานการให้บริการให้คำปรึกษา และการประกันคุณภาพการตรวจสอบภายในจาก
หน่วยงานภายนอก เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริหารและหน่วยรับตรวจสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล มีการกำกับดูแล
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมที่เหมาะสมซึ่งจะสะท้อนให้เห็นธรรมาภิบาลในการ
บริหารงานของกรมอนามัย เช่น ด้านงบประมาณ จะมีผู้บริหารที่รับมอบอำนาจดูแล
งานการคลัง เป็นประธานในการกำกับ ติดตาม ให้มีการรายงานทุกสัปดาห์ และประชุม
ติดตามอย่างต่อเนื่องทุกเดือน และมอบให้กองคลังประเมินสถานการณ์และปัญหาเสนอ
ต่อที่ประชุมกรมอนามัยทุกเดือน เพื่อเร่งรัดและขับเคลื่อนการดำเนินงาน ส่งผลให้
กรมอนามัยได้รับรางวัลองค์การที่มีความเป็นเลิศด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2558  
 
ความโดดเด่นในการบริหารจัดการของกรมอนามัย 

 สิง่สำคญัทีท่ำใหก้รมอนามยักา้วสูค่วามสำเรจ็ดา้นการนำองคก์ารและความรบัผิดชอบ
ต่อสังคม คือ ผู้นำองค์การที่มีความสามารถ มีสมรรถนะ และมีวิสัยทัศน์ ที่เป็นต้นแบบของ
ผู้บริหารการเปลี่ยนแปลงที่กล้าปรับทัศนะขององค์การ จนสามารถทำให้บุคลากรใน
องค์การเห็นความสำคัญในการร่วมมือเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน นอกจากนั้น ผู้บริหารยังมี
ความสามารถในการใช้สื่อออนไลน์และเครื่องมือสารสนเทศให้เป็นประโยชน์ ประกอบ
กับวัฒนธรรม HEALTH ขององค์การ ที่สร้างความตื่นตัวให้แก่บุคลากรภายในองค์การ 
และภายนอกองค์การ (ความผูกพันระหว่างประชาชน) ให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งการฝังรากลึก
ของวัฒนธรรมองค์การของกรมอนามัย ที่อยู่ในตัวผู้บริหารและบุคลากรของกรมอนามัยที่
ปฏิบัติสืบทอดกันมาส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น และความชัดเจนและตระหนักในพันธกิจ หน้าที่ใน
การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมทำให้องค์การยึดถือเป็นหลักในการนำมา

ปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 
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 จังหวัดตรัง เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ทางภาคใต้ด้านฝั่งทะเลตะวันตกของประเทศไทย
ติดทะเลอันดามัน มีพื้นที่ใหญ่เป็นลำดับที่ 4 ของภาคใต้ และเป็นลำดับที่ 33 ของ
ประเทศ ในอดีตเป็นเมืองท่าค้าขายกับต่างประเทศ และเป็นศูนย์กลางการคมนาคม
ทางน้ำที่สำคัญ มีวิถีชีวิต วัฒนธรรม โบราณสถานที่ทรงคุณค่าทางวัฒนธรรม 
ทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงาม โดดเด่น แปลกตา อาหารและขนมพื้นเมืองที่มีรสชาติ
อร่อยเป็นเอกลักษณ์ ประชากรประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นหลัก และการท่องเที่ยว
นับเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญของจังหวัดตรังที่มีอัตราขยายตัวของรายได้อย่างต่อเนื่อง  

จังหวัดตรัง

 จากความมุ่งมั่นของผู้บริหารจังหวัดตรัง ในการกำหนดทิศทางในการพัฒนา
จังหวัดให้มีความชัดเจนเป็นรูปธรรม โดยมุ่งเน้นในการพัฒนาจังหวัดสู่ “เมืองแห่ง
ความสุข” และร่วมกันผลักดันอย่างต่อเนื่อง โดยบูรณาการการทำงานร่วมกันกับทุก
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการจังหวัด กำกับ ดูแล และ
ตรวจสอบ ส่งผลให้การพัฒนาจังหวัดบรรลุเป้าหมายที่กำหนด สามารถสร้างรายได้
เพิ่มจากการท่องเที่ยว โดยยังคงอนุรักษ์ดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมของท้องถิ่น และระบบ
นิเวศน์ให้มีความสมบูรณ์ ภาคการเกษตรมีความสมดุล สภาวการณ์ทางสังคมมีความ
สงบเรียบร้อย ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาให้กับ

ประชาชน และสามารถแก้ไขปัญหาของจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

หมวด1ด้านการนำองค์การและ

ความรับผิดชอบต่อสังคม
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 การขับเคลื่อนจังหวัดตรังผู้บริหารได้ใช้ทฤษฏี Mixed Scanning ในการ
ตัดสินใจดำเนินนโยบายสาธารณะ ซึ่งจะมองในภาพกว้าง และพิจารณาทางเลือก
ที่เหมาะสม และมีความเป็นไปได้มาดำเนินการ และได้ให้ความสำคัญกับความสมดุล
ของทุกภาคส่วน โดยการใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายอย่างสมดุลและโปร่งใส เพื่อ
เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ร่วมกับกระบวนการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ทั้งสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกและมีการทบทวน
ทิศทางการพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งการพัฒนาให้
สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรม และจุดเด่นของจังหวัดในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น
แหล่งท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติ อาหารและขนมที่เป็นเอกลักษณ์จังหวัดตรังได้กำหนด
เป้าหมายการพัฒนา คือ “ตรัง เมืองแห่งความสุข” เป็นวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อน โดยมี
เป้าประสงค์ 4 ประการ ได้แก่ 1) การสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดตรังให้ขยายตัวอย่างมั่นคง
และยั่งยืน 2) การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สร้างความเข้มแข็งของสังคมและ
ส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 3) ฐานทรัพยากรธรรมชาติมีความสมบูรณ์และมี
สิ่งแวดล้อมดี ตลอดจนมีการบริหารจัดการแบบบูรณาการ 4) พัฒนาการบริหารจัดการ
ภาครัฐแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเพิ่มขีดความสามารถขององค์การและ
ประชาชนในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน และเพื่อให้การดำเนินการสามารถบรรลุผล
ตามวิสัยทัศน์ดังกล่าว เพื่อให้ความสุขมวลรวมของคนตรังเพิ่มขึ้น ผู้บริหารของจังหวัด โดย
ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้กำหนดนโยบายคืนความสุขที่พอเพียงให้ชาวตรัง โดยกำหนด 

3 กลยุทธ์ ได้แก่ 1) รวมพลังคืนความสุข 2) รุกการพัฒนา 3) เปดฟ้าการท่องเที่ยวตรัง 
มี 27 วาระ 52 ตัวชี้วัด (ภาพที่ 1) ในการติดตามประเมินความสำเร็จ รวมทั้งกำหนด
นโยบายในการสร้างวัฒนธรรมขององค์การ คือ โครงการ “ยิ้มงาม ไหว้สวย พูดจาไพเราะ” 
เพื่อสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดีเสริมสร้างความประทับใจสูงสุดให้กับประชาชน 
ผู้รับบริการ  
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ภาพที่ 1 นโยบายคืนความสุขที่พอเพียงให้ชาวตรัง   27 วาระจังหวัดตรัง 2559 

มุ่งมั่นพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนสู่ตรังเมืองแห่งความสุข 

 เมื่อทิศทางการดำเนินการ และเป้าหมายถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจนในการนำจังหวัด
ตรังสู่ “เมืองแห่งความสุข” และให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องร่วมกันพัฒนาจังหวัด เพื่อให้
เกิดผลการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมในทุกระดับ ทุกพื้นที่ ครอบคลุมทั้งจังหวัด 
ผู้บริหารจังหวัดตรังขับเคลื่อนการดำเนินการในแต่ละวาระโดยมีการกำหนดผู้รับผิดชอบ
ที่ชัดเจน ได้แก่ เจ้าภาพหลัก เจ้าภาพรอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง และกำหนดกลไกการทำงาน
ในแตล่ะเรือ่งทีเ่ชือ่มโยงกนั (ภาพที ่2) เพือ่ใหถ้งึเปา้หมายในการดำเนนิการ เชน่ การขับเคลื่อน
วาระจังหวัด เรื่อง เสริมสร้างความสุขทุกครัวเรือนนโยบายคืนความสุขที่พอเพียงให้
ชาวตรงั ป ี2559 ได้มอบให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง โดยพัฒนาการจังหวัดตรัง 
เป็นเจ้าภาพหลักในการขับเคลื่อนและกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินการ และใช้กลไก 
คือ ศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ระดับจังหวัด (ศจพ.จ.ตรัง) ซึ่งคณะกรรมการประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ
ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคส่วนต่างๆ ร่วมกันขับเคลื่อน
สร้างความรู้ความเข้าใจ และถ่ายทอดลงสู่ทุก ๆ องค์การทั้งจังหวัด ในระดับอำเภอได้



รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2559

82

จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการขจัดความยากจน และพัฒนาชนบทตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ระดับอำเภอ (ศจพ.อ.) ทั้ง 10 อำเภอของจังหวัดตรัง เพื่อเป็นกลไกหลักระดับอำเภอ 
ทำหนา้ทีบ่รหิาร กำกบั ดแูล ใหค้ำปรกึษา และตดิตามนเิทศการดำเนนิงาน โดยมนีายอำเภอ 
ซึ่งเปน็ผูบ้งัคบับญัชาระดบัอำเภอ และหวัหนา้สว่นระดบัอำเภอเปน็ผูร้บัผดิชอบ สำหรบัระดบัตำบล 
ได้จัดตั้งทมีปฏบิตักิารระดบัตำบล โดยมปีลดัอำเภอ พฒันากร เกษตร สาธารณสขุ ผูน้ำทอ้งที่ 
ผู้นำท้องถิ่น และผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมกันประสานการปฏิบัติงานกับอาสา
สมัครในการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ซึ่งกำหนดให้อาสาสมัครในหมู่บ้าน 
1 คน รับผิดชอบในการสำรวจข้อมูลอย่างน้อย 20 ครัวเรือน ทำหน้าที่สำรวจข้อมูลจาก
ประชาชนและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีตามสภาพความเป็นจริงของครัวเรือน ภายใตแ้บบสอบถาม 

5 หมวด 30 ตัวชี้วัด โดยดำเนินการสำรวจ จำนวน 133,814 ครัวเรือน  
 จากกระบวนดังกล่าวจะเห็นได้ว่าเกิดการนำองค์การอย่างเป็นระบบและการส่งต่อ
อย่างสอดคล้องกัน ซึ่งเป็นฟันเฟืองสู่ความสำเร็จและสัมฤทธิ์ผล ทำให้ผลการดำเนินงานที่
ผ่านมาปรากฏว่า ความสุขมวลรวมของชาวตรังเพิ่มขึ้น จาก 8.02 ในปี 2558 เป็น 8.36 ใน
ปี 2559 

ภาพที่ 2 กระบวนการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัต ิ

เป็น 8.36 

1 คณะ 20 คน 
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ภาพที่  3 สื่อสารสร้างสุขด้วยบทเพลง  

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง 

สื่อสารสร้างสุขรุกการพัฒนา 

 จุดเด่นอีกประการของผู้บริหารจังหวัดตรังที่ใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด 
คือ กระบวนการสื่อสารทิศการพัฒนาจังหวัดไปยังภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อกระตุ้น
และปลุกเร้าให้เกิดการพัฒนาร่วมกันอย่างจริงจัง ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น 
การจดัประชมุหวัหนา้สว่นราชการเปน็ประจำทกุเดอืน โดยหวัหนา้สว่นราชการตอ้งไปดำเนินการ
จัดประชุมให้กับบุคลากรในสังกัดเพื่อให้ทุกคนรับรู้ และเข้าใจทิศทางการดำเนินการของ
จังหวัดอย่างถ้วนทั่ว รวมทั้งมีการแปลงแผนต่าง ๆ ไปสู่การปฏิบัติ โดยจัดทำเป็นแผนปฏิบัติ

ราชการประจำปี แผนงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีในรูปของโครงการ/
กิจกรรม การประชุมชี้แจงเพื่อจัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปีให้กับภาคส่วน
ต่าง ๆ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การ
จัดทำเอกสารเผยแพร่ แจ้งเวียนเป็น
หนงัสอื รวมทัง้การสือ่สารผา่นสือ่ และ 
Social Media ต่าง ๆ เช่น เว็ปไซต์
จังหวัดตรัง http://www.trang.go.th  
Facebook ของทา่นผูว้า่ราชการจงัหวัด 

สื่อวิทยุ สวท.ตรัง 91.25 MHz และ การสื่อสารด้วยบทเพลงของท่านผู้ว่าราชการจังหวัด 

นายเดชรัฐ สิมศิริ เพื่อให้ประชาชนรู้สึกใกล้ชิดและเป็นกันเองและจดจำได้ (ภาพที่ 3) เช่น 
บทเพลง ใครติดยายกมือขึ้น แต่งขึ้นเพื่อส่งเสริมกิจกรรม To be Number One 
บทเพลง “อะโด้ยซือด๊ะ” เป็นบทเพลงส่งเสริมด้านอาหารของเมืองตรังซึ่งเปรียบเหมือน
เมืองต้องห้ามพลาดยุทธจักรความอร่อย เป็นต้น  
 นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมต่าง ๆ อีกมากมาย ที่ผู้บริหารของจังหวัดเป็นผู้นำของ
ประชาชนและบุคลากร ตามวาระสำคัญต่าง ๆ ของจังหวัด เพื่อเป็นการส่งเสริมการทำงาน
ร่วมกันระหว่างบุคลากรภาครัฐ และภาคประชาชน เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้นำการ
ปั่นจักรยานในการสง่เสรมิกจิกรรมปัน่เพือ่พอ่ Bilk for Dad ปัน่พชิติเขาพบัผา้ ตรงั - พัทลุง 
กิจกรรมด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น ตรังวิวาห์ใต้สมุทร ชมวิวกินอาหารบนผืนทราย
ริมชายหาด ท่ามกลางแสงจันทร์ เทศกาลเมืองยุทธจักรอาหารอร่อยจังหวัดตรัง เป็นต้น 
กิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรมปลูกป่าชายเลน เก็บขยะชายหาด กิจกรรม
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ปลูกต้นไม้ มเหสักข์ รวมถึงการจัดแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์กับทุกภาคส่วน การออก
จังหวัดเคลื่อนที่ โครงการคลินิกเคลื่อนที่ การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เป็นต้น  
 ผลจากการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องและจริงจัง ทำให้จังหวัดตรัง
สามารถเข้าถึงประชาชนและทำให้สามารถรับรู้ถึงปัญหาต่าง ๆ และยังเป็นช่องทางในการ
สร้างความผูกพันให้เกิดขึ้นระหว่างผู้บริหาร บุคลากร และประชาชนผู้รับบริการ และสร้าง
การมีส่วนร่วมในการบริหารงานจังหวัดให้เป็นหนึ่งเดียว สามารถนำความโดดเด่นในด้าน
ต่าง ๆ ของจงัหวดั ไมว่า่จะเปน็ทรพัยากรธรรมชาต ิ วถิชีวีติ และวฒันธรรมของจงัหวดัตรัง
มาใช้ในการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวจนเกิดความสำเร็จที่โดดเด่นและเป็นที่รู้จักทั้งในระดับ

ประเทศและต่างประเทศ เช่น  
 • โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวพิธีวิวาห์ใต้สมุทร “Trang Under Water 
Wedding Ceremony” (ภาพที่ 4) 

ภาพที่ 4 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวพิธีวิวาห์ใต้สมุทร 

“Trang Under Water Wedding Ceremony” 

ภาพที่ 5 “12 เมืองต้องห้ามพลาด” 

 • โครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว “ตรัง 1 ใน 12 เมืองต้องห้ามพลาด” 
ภายใต้แนวคิดยุทธจักรแห่งความอร่อย (ภาพที่ 5, 6) 
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ภาพที่ 6 “ยุทธจักรความอร่อย” จ.ตรัง 
 

ภาพที่ 7 สันหลังมังกร จังหวัดตรัง 
 

 • โครงการประชาสมัพนัธก์ารทอ่งเทีย่ว “6 มหศัจรรย ์ สนัหลงัมงักร” (ภาพที ่ 7) 
แหล่งท่องเที่ยวอันซีน (Unseen) แห่งใหม่ ของจังหวัดตรัง มีการพัฒนารูปแบบการส่งเสริม
ใหม่โดยการใช้ Guide Map บรรจุ QR Code เพื่อให้เกิดภาพเสมือนจริง กระตุ้นให้คน
อยากมาท่องเที่ยวสร้างองค์การที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อสร้างความสุขให้กับประชาชน 

 จังหวัดตรังให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมี
เป้าหมายเพือ่ใหป้ระชาชนในจงัหวดัมคีวามผาสกุในดา้นความปลอดภยัในชวีติและทรัพย์สิน 
การพัฒนาประสิทธิภาพ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การพัฒนาคุณภาพชีวิต สู่
ความสุขมวลรวมที่สูงขึ้น โดยกำหนดเป็นวาระจังหวัดที่สำคัญ คือ วาระส่งเสริมการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี ใสสะอาด สร้างความเป็นธรรมให้ประชาชนและเทิดทูนสถาบัน โดย
กำหนดตัวชี้วัดในการติดตามการดำเนินการ 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) ร้อยละของการดำเนินการ
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์จากประชาชนให้ได้ข้อยุติ 2) ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับ
บริการ และ 3) ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ซึ่งมีองค์ประกอบการ

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส แบ่งเป็น 5 องค์ประกอบ ดังนี้ 
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 1) ความโปร่งใส 2) ความรับผิดชอบ 3) การทุจริตคอรัปชั่น 4) วัฒนธรรม 
คุณธรรม และ 5) คุณธรรมในการทำงาน 
 เพื่อให้การดำเนินการบรรลุเป้าหมายที่กำหนดผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้กำหนดให้
มีการลงนามความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น กับหัวหน้า
ส่วนราชการประจำจังหวัดและนายอำเภอทุกอำเภอ รวมทั้งได้ร่วมลงนามกับองค์การ
ภาคประชาชนและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังได้มอบหมายให้นายอำเภอ 
ไปดำเนินการให้มีการลงนามความร่วมมือฯ กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งด้วย 
ทั้งนี้ จังหวัดยังได้มีการบูรณาการการดำเนินงานกับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง 
อย่างเข้มข้น จนสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง มีผลการดำเนินงานในเรื่องนี้โดดเด่น
เป็นลำดบัที ่1 ของประเทศ และเพือ่ใหก้ารดำเนนิการของจงัหวดัมคีวามโปรง่ใส ตรวจสอบได้ 
จังหวัดตรังยังให้สื่อมวลชนท้องถิ่น (หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น จำนวน 13 ฉบับ) เข้ามามีส่วนร่วม

ในการตรวจสอบการดำเนินงานของภาครัฐอีกด้วย  
 
สร้างความผาสุกสู่ชุมชนโดยการสนับสนุนชุมชนที่สำคัญ 

 จังหวัดตรังได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเพื่อสร้างความผาสุกให้กับประชาชน 
โดยได้มีการวิเคราะห์ปัญหาร่วมกันและกำหนดเป็นแผนงาน/โครงการ ขับเคลื่อนโครงการ
โดยผู้บริหารทุกระดับ บุคลากร และภาคส่วนต่าง ๆ ของจังหวัด ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ 
ภาคประชาชน ภาคเอกชน ซึ่งผลจากการดำเนินงานที่ผ่านมามีหลายโครงการที่ประสบ
ความสำเร็จ มีความโดดเด่น สามารถสร้างความผาสุกให้เกิดขึ้นภายในสังคมของจังหวัดตรัง 
ภายใต้วิสัยทัศน์ “ตรังเมืองแห่งความสุข” โดยกำหนดเป็นโครงการที่ส่งเสริมชุมชนในแต่ละ
ด้าน ดังนี้ 

ด้านเศรษฐกิจ มุ่งเน้นให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น เช่น โครงการตรังอันดามัน
เกทเวย์ (Trang Andaman Gateway) เป็นต้น  
ด้านสังคม มุ่งเน้นความสงบสุขในจังหวัด คนในชุมชนมีความเอื้ออาทรต่อกัน 
เช่น โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน
จังหวัดตรัง  
ด้านสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการก่อสร้างเขื่อน
ป้องกันตลิ่งพังบริเวณเกาะเนรมิต บ้านท่าเรือ ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง 
จังหวัดตรัง โครงการบริหารจัดการค่ายลูกเสือเฉลิมพระเกียรติและศูนย์ฝก
ลูกเสือนานาชาติ บริเวณทะเลสองห้อง อำเภอห้วยยอด จ.ตรัง เป็นต้น 

• 
 
• 
 
 
• 
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 นอกจากนี้ ยังได้คัดเลือกชุมชนที่สำคัญที่จังหวัดต้องดูแลเป็นพิเศษ โดยคัดเลือก
จาก ชุมชนที่มีความสำคัญต่อการสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์จังหวัด 3 ด้าน 
ได้แก่ ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ด้านการพัฒนาเกษตรอย่างยั่งยืน และด้านคุณภาพชีวิต
และสังคม โดยได้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมชุมชนที่สำคัญ และมีผลงานที่สำเร็จ 
ดังนี ้

ประเภท 

ชุมชนที่มีความสำคัญต่อการสนับสนุนการดำเนินงานตาม ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ด้านการ 
ท่องเที่ยว 
เชิงนิเวศ 

ด้านการ
พัฒนาเกษตร
อย่างยั่งยืน 

- 

- 

กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนเลี้ยงปลา
กระชัง (บ่อหิน
ฟาร์มสเตย์) 

กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนเลี้ยงปลา
กระชงั บา้นพรจุดู 
หมู่ที่ 2 ตำบล
บ่อหิน อำเภอ
สิเกา 

ชุมชนท่องเที่ยว 
ขาดการบริหาร
จัดการที่ด ี

ช่องทางการ
จำหน่ายสินค้า
เกษตร 

สนับสนุน 
งบประมาณ
ก่อสร้างถนน    
สนับสนุนการ
บริหารจัดการ
องค์ความรู้
ระเบียบข้อ
ปฏิบัติด้าน 
การท่องเที่ยว 

การรวมกลุ่ม/
แปรรูปสินค้า
เกษตร 

ได้รับรางวัลกินรี
ประเภท 
ยอดเยี่ยม 
สาขาองค์กร
สนับสนุนการ
ท่องเที่ยว 
มีรายได้เพิ่มขึ้น 

สินค้าโอทอป 
เอกลักษณ์ของ
ชุมชน 
สร้างรายได้กับ
ชุมชน 
ชุมชนเข้มแข็ง 

- 
 
 
- 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
- 
 
 

- 
 
 
- 
 
- 
 
 
 

ชุมชนที่
สำคัญ 

ข้อปัญหา การดำเนินการ 
ประโยชน์
ต่อชุมชน 
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ประเภท 

ชุมชนที่มีความสำคัญต่อการสนับสนุนการดำเนินงานตาม ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ด้านคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

- หมู่บ้าน
เศรษฐกิจ 
พอเพียง 

ด้อยโอกาส 
ทางด้านสุขภาพ 
อาชีพ และ 
การศึกษา 

สนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ์ในการ
ประกอบอาชีพ 
โครงการผู้ว่า
เยี่ยมบ้าน 
ยามบ่าย 

มีชีวิตความเป็น
อยู่ที่ดีขึ้น 
ชุมชนเข้มแข็ง
การเข้าถึงด้าน
การดแูล
สขุภาพ/ส่งเสริม
อาชีพและ 
การศึกษา 

- 
 
- 
 
 
 

ชุมชนที่
สำคัญ 

ข้อปัญหา การดำเนินการ 
ประโยชน์
ต่อชุมชน 

ความโดดเด่นในการบริหารจัดการของจังหวัดตรัง 

 1. ผู้บริหารของจังหวัด ซึ่งนำทีมโดยผู้ว่าราชการจังหวัดมีความเป็นผู้นำการ
เปลี่ยนแปลงที่โดดเด่น มุ่งมั่น ทุ่มเทการทำงานอย่างจริงจัง มีความคิดที่สร้างสรรค์ 
วิสัยทัศน์ก้าวไกล สร้างผลงานและนวัตกรรมใหม่ในองค์การ สามารถบูรณาการการทำงาน
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน และเอกชนไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีการ
กำหนดวิสัยทัศน์ร่วมกันของคนทั้งจังหวัด “ตรัง เมืองแห่งความสุข” รวมทั้ง สร้างแนวคิด
ในการพัฒนาให้กับบุคลากรของจังหวัด ไปสู่เป้าหมายให้จังหวัดเปลี่ยนไปสู่สิ่งที่ดี ซึ่งเป็น
แนวทางสำคัญที่บุคลากรยึดถือในการปฏิบัติงานและการให้บริการ 
 2. การทำงานแบบบูรณาการของผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้บริหารของจังหวัดตรัง 
ส่งผลให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานในจังหวัดบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย ผลงานมีความ
คุ้มค่า เป็นประโยชน์ และสำเร็จด้วยความรวดเร็ว มีการใช้ช่องทางการสื่อสารแบบไม่เป็น
ทางการ เช่น Line Facebook Youtube ฯลฯ ทำให้งานดำเนินงานเป็นไปด้วย
ความรวดเรว็ และการนำนวตักรรมใหม ่ๆ มาใชใ้นการสือ่สารประชาสมัพนัธ ์เชน่ Guide Map 
บรรจุ QR Code ในการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดให้เป็นที่รู้จัก เป็นต้น 
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 3. ความร่วมมือของบุคลากรในการทำงาน บุคลากรมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ทุ่มเท 
และจริงจังต่องานที่ได้รับมอบหมาย มีความรับผิดชอบ และทำงานเป็นทีมจากหลาย
หน่วยงานแบบบูรณาการเพื่อความสำเร็จของงาน บุคลากรมีขวัญกำลังใจ ความรัก และ
ความผูกพันต่อองค์การสูง  
  ดังนั้น จากบทบาทการบริหารจัดการของผู้รับบริการ สมรรถนะของบุคลากร และ
ความพร้อมของเทคโนโลยี รวมถึงการให้ความสำคัญกับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ทำให้จังหวัดตรังสามารถพัฒนาไปสู่เมือง
แห่งความสุขได้อย่างแท้จริง 
 
   ตรัง เมืองแห่งความสุข 
   ตรัง รังสรรค์ ปั้นตรัง พรั่งทั่วถิ่น 
          เมือง Unseen in Thailand แสนสดใส 
   แห่งดินแดน อันแสนสวย รวยน้ำใจ 
   ความสุขใด ไหนจะเท่า เข้าเมืองตรัง 



รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2559

90



รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2559

91

ด้านการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์

และการสื่อสารเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ

หมวด 2
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 กรมสรรพากรเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง มีพันธกิจ ในการจัดเก็บ
ภาษีอากรให้เป็นไปตามประมาณการ ให้บริการและสร้างความสมัครใจในการเสียภาษี และ
เสนอแนะนโยบายการจัดเก็บภาษีอากรอย่างทั่วถึง เป็นธรรม สามารถใช้เป็นกลไกในการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการแข่งขันของประเทศต่อกระทรวงการคลัง โดยรายได้จาก
การจัดเกบ็ภาษขีองกรมสรรพากรคดิเปน็รอ้ยละ 70 ของรายไดร้ฐับาลทัง้หมด หากพิจารณา
ถึงพันธกิจของกรมสรรพากร ถือเป็นความท้าทายขององค์การในการเก็บภาษีให้ได้ตาม

กรมสรรพากร

 กระบวนการวางแผนยุทธ์ศาสตร์ของกรมสรรพากร มุ่งพิจารณาถึงความ
ท้าทายในอนาคต ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ ความสามารถด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศขององค์การมาใชร้ว่มกนั เพือ่กำหนดกรอบแผนงานและเปา้หมาย โดยมี
วิธีการถ่ายทอดยุทธศาสตร์เป็นไปอย่างมีลำดับจากผู้บริหารสูงสุดถึงบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน อีกทั้งยังเปดโอกาสให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็นต่อนโยบายหรือแผนงานที่สำคัญ เพื่อให้เกิดการก้าวเดินไป
ร่วมกันของนโยบายและแผนงานอย่างถูกต้องชัดเจน นอกจากนี้ กระบวนการในการ
จัดทำยุทธศาสตร์ของกรมสรรพากรยังมีความยืดหยุ่นสามารถดำเนินการปรับเปลี่ยน
แผนงานให้ตอบสนองทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เช่น บริบทของความท้าทาย 
ภาวะเศรษฐกิจ นโยบายรัฐบาล และเทคโนโลยี เป็นต้น โดยความสำเร็จที่เกิดขึ้น 
เช่น นโยบายและแผนงาน “มาตรการบัญชีชุดเดียว” ที่ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ
จัดทำบัญชีให้มีความถูกต้อง และเป็นมาตรฐาน สำหรับใช้ในการประกอบธุรกิจ ซึ่ง
ทำให้การจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพ สร้างความเป็นธรรมทางสังคม ลดต้นทุน
ของผู้เสียภาษี และเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ ตลอดจน
เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน 
 

รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

หมวด2ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์

และการสื่อสารเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ
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เป้าหมายที่วางไว้และเป็นไปโดยความสมัครใจ รวมถึงการผลักดันหรือกระตุ้นให้ประชาชน
หรือผู้ประกอบการเข้ามาอยู่ในฐานภาษีที่ถูกต้องและตรงกับความเป็นจริงภายใต้บริบทของ
สภาพแวดลอ้มทีม่คีวามไมแ่นน่อน ดงันัน้ กรมสรรพากรจงึตอ้งมกีารวางแผนการดำเนินการ
หรือการปรับรูปแบบการบริหารจัดการให้มีความทันสมัย เท่าทันการเปลี่ยนแปลง นำมาสู่
การกำหนดทิศทางของกรมสรรพากรไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งมีการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 
และกำหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมเพื่อขับเคลื่อนองค์การให้บรรลุผลสำเร็จตามพันธกิจ 
 

กำหนดทิศทางการดำเนินการ 

 ภารกิจในการจัดเก็บภาษีให้ไดต้ามเป้าหมายภายใต้สภาวะความไม่แน่นอน ทำให้
กรมสรรพากรตอ้งมกีารวางแผนการดำเนนิงานทีช่ดัเจน นำมาสูก่ระบวนการคดิและวิเคราะห์
บริบทรอบด้านบนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นยำ และการมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นและนำเสนอมุมมองของบุคลากรทุกระดับ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของการทำ
ยุทธศาสตรผ์า่นกระบวนการจดัทำแผนยทุธศาสตร ์ (ภาพที ่ 1) และมแีนวทางการดำเนนิการ
ดังนี้ 

ภาพที่ 1 กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 
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 (1) การรวบรวมข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ จาก แหล่งข้อมูลภายใน เช่น ผลการ
จัดเก็บภาษีเปรียบเทียบกับประมาณการหรือเปรียบเทียบกับปีก่อน จำนวนมาตรการภาษี
และกฎหมายทีด่ำเนนิการเสรจ็สิน้ ขอ้มลูแบบแสดงรายการภาษ ี รายงานผลการปฏบิติัราชการ 
ข้อมูลการรอ้งเรยีน/การสำรวจความคดิเหน็ของผูร้บับรกิาร แหลง่ขอ้มลูภายนอก เช่น ภาวะ
เศรษฐกิจและสังคม สัดส่วนรายได้สรรพากรต่อ GDP นโยบายรัฐบาล เป็นต้น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบสถานะปัจจุบันขององค์การ ปัญหา และอุปสรรคการดำเนินงาน

ที่ผ่านมา 
 (2) การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ แผนการปฏิบัติราชการ และผลการดำเนินการ
ที่ผ่านมา พบว่าผลการจัดเก็บภาษีต่ ำกว่าประมาณการ ตั้ งแต่ปี  2556-2558 
โดยมีปัจจัยภายนอกที่สำคัญมากระทบ เช่น ในปี 2558 มีวิกฤตการณ์ทางการเมืองและ
ภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำ (ตารางที่ 1) รวมทั้งมีการทบทวนนโยบายภาษีที่สำคัญ เช่น 
การกำหนดมาตรการลดอัตราภาษเีงนิไดน้ติบิคุคลเปน็การถาวร เพือ่เสรมิสรา้งขดีความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ เป็นต้น 
 (3) ความท้าทายและค่าเป้าหมายของกรมสรรพากร การประเมินแผนยุทธศาสตร์
กรมสรรพากรในปทีีผ่า่นมา โดยใชข้อ้มลูจากรายงานผลการศกึษาเพือ่จดัอนัดบัความยาก–ง่าย 
ในการประกอบธุรกิจ เทียบกับประเทศคู่แข่งในกลุ่มอาเซียน  
 (4) การวเิคราะหค์วามคาดหวงัของผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี กรมสรรพากร
พิจารณาถึงความต้องการความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีประชาชน
เป็นศูนย์กลาง (Citizen Centric) โดยการรวบรวมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน
จากช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ เช่น RD Call Center 1161 เว็บไซต์ เวทีการประชุม/
สัมมนาร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้าไทยและ
ต่างประเทศ สภาวิชาชีพบัญชี เป็นต้น เพื่อนำมาวิเคราะห์และปรับเปลี่ยนแนวนโยบาย 
การดำเนินการและการให้บริการ เพื่อตอบสนองความต้องการความคาดหวัง ป้องกัน

ความยุ่งยากซ้ำซ้อนในการปฏิบัติ และผลกระทบในทางลบที่จะเกิดขึ้น (ภาพที่ 2) 
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ตารางที่ 1 การทบทวนผลการดำเนินงานย้อนหลัง 
 

ภาพที่ 2 ความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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 การวิเคราะห์ข้อมูลในบริบทที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์การ พบว่า 
กรมสรรพากร เผชิญกับความท้าทายที่สำคัญ 3 ด้าน คือ (1) ด้านการจัดเก็บภาษีให้เป็นไป
ตามประมาณการทีเ่พิม่ขึน้ทกุป ี 2) ดา้นการพฒันาบรกิารใหม้คีณุภาพตอบสนองความคาดหวัง
ของประชาชน และ 3) ด้านการส่งเสริมธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในองค์การ นำมาสู่
การวางยุทธศาสตร์ทั้ง 3 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
 ยุทธศาสตรท์ี ่ 1 รกัษาเสถยีรภาพทางรายไดภ้าษอียา่งยัง่ยนื มุง่เนน้ดา้นการบริหาร
จัดเก็บภาษซีึง่เปน็ภารกจิหลกัของกรมสรรพากร การเสรมิสรา้งการปฏบิตัทิางภาษใีหถ้กูต้อง 
รวมทัง้การเสรมิสรา้งความสมคัรใจในการเสยีภาษ ีเพือ่ใหเ้กดิทัง้ประสทิธภิาพและประสทิธผิล 
สะท้อนรายได้ที่แท้จริงของผู้เสียภาษี และการเก็บภาษีเป็นไปอย่างทั่วถึงเป็นธรรม 
 ยุทธศาสตรท์ี ่ 2 พฒันาระบบการบรหิารและการบรกิารเพือ่เสรมิสรา้งการแขง่ขัน
ทางเศรษฐกิจและสังคม โดยเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศผ่านนโยบายทาง
ภาษีและการให้บริการที่เป็นมาตรฐานสากล รวมถึงการลดต้นทุนในการปฏิบัติทางภาษีและ
ต้นทุนในการจัดเก็บภาษี  และการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยและเสถียรภาพของระบบ
เทคโนโลยีและการสื่อสาร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเชื่อมั่นและเป็นรากฐานในการ
พัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสรมิสรา้งธรรมาภบิาลและสภาพแวดลอ้มการทำงานในองค์การ 
เพื่อเสริมสร้างสภาพแวดลอ้มการทำงาน และบคุลากรปฏบิตังิานภายใตห้ลกัของธรรมาภบิาล
และค่านยิมองคก์าร มคีวามรูค้วามเชีย่วชาญในงานทีร่บัผดิชอบ และมคีวามสขุในการทำงาน 
 นอกจากนี้กรมสรรพากรมีแนวทางในการกำหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่
เรียกว่ากรอบแนวคิด “Digital RD2020” (ภาพที่ 3)  โดยมีเป้าหมายสำคัญ คือ การสร้าง
ความสมัครใจในการเสียภาษีให้สูงสุด ด้วยการลดต้นทุนทั้งด้านผู้เสียภาษีและกรมสรรพากร
ให้ต่ำสุด (High Compliance Rate, Low Compliance Cost) มาเป็นแกนหลักในการ
กำหนดกลยทุธแ์ละแผนงาน เพือ่ใหค้รอบคลมุภารกจิและการสง่มอบบรกิารไปยงัผูร้บับริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเครื่องมือนวัตกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการ
บริหารจัดการและใหบ้รกิารเพือ่ใหก้ารดำเนนิงานมคีวามโปรง่ใส โดยกำหนดใหท้กุหนว่ยงาน
ต้องมีการทบทวนกระบวนงานในความรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทั้งขั้นตอน 
ระยะเวลา หรือก่อให้เกิดนวัตกรรมในการบริหารงานหรือให้บริการใหม่ พร้อมทั้งตอบสนอง
ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รองรับต่อการเปลี่ยนแปลงของบริบท
ภายนอกประเทศ โดยเฉพาะการเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล และแผนที่ยุทธศาสตร์ของ

กรมสรรพากร (ภาพที่ 4) 
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ภาพที่ 3 กรอบแนวคิด “Digital RD2020” 

ภาพที่ 4 แผนที่ยุทธศาสตร์กรมสรรพากร 

กรมสรรพากร    ภาพที�  3 
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ขับเคลื่อนการปฏิบัติอย่างเป็นระบบ 

 การกำหนดทิศทางของกรมสรรพากรและการวางแนวทางในการปฏิบัติเพื่อไปสู่
เป้าหมายที่กำหนดไว้นั้น ต้องอาศยัความมสีว่นรว่มของบคุลากรในหนว่ยงานทกุระดบัชว่ยกัน
ขับเคลื่อน ดังนั้นในการวางแนวทางการดำเนินงานของกรมสรรพากร มีการร่วมระดมสมอง 
เพื่อแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ พร้อมทั้งรับการถ่ายทอดนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ และทิศทางการบริหารงานไปสู่การปฏิบัติโดยการจัดทำเป็นแผนปฏิบัติราชการ
และแผนการดำเนินงาน (ภาพที่ 4) นอกจากนี้ การถ่ายทอดแผนไปสู่การปฏิบัติยังใช้
ช่องทางการสือ่สารทัง้ภายในและภายนอกองคก์าร ในการสื่อสารและถ่ายทอดตัง้แต่นโยบาย 
ทิศทาง การบริหารงาน และแผนปฏิบัติราชการ ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ เช่น 
การประชุมสัมมนาภายในแต่ละระดับ การถ่ายทอดตัวชี้วัด การจัดทำคำรับรอง และหากมี
กรณทีีม่นีโยบายเร่งด่วนและสำคัญผู้บริหารจะสื่อสารผา่นระบบ Telepresence ทั่วประเทศ  
นอกจากนี้กรมสรรพากรยังให้ความสำคัญกับการสื่อสารไปยังภายนอก เช่น การแถลงข่าว
และการให้สมัภาษณ ์การประชมุสมัมนาในเวทตีา่ง ๆ  การใช ้Application สือ่สงัคมออนไลน์ 

สื่อวิทยุ โทรทัศน์ เป็นต้น 
 
ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิผล 

 การวางทิศทางการดำเนินการที่ชัดเจน นำมาสู่การวางแผนยุทธศาสตร์และแผน      
การดำเนินงานที่เป็นระบบและเท่าทันความไม่แน่นอนของสภาวะแวดล้อม กอปรกับการใช้
ค่านิยมมาเป็นแรงขับเคลื่อนให้เกิดการมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์การ ในการร่วมคิด
และร่วมปฏิบัติ ส่งผลให้กรมสรรพากรมีผลลัพธ์การดำเนินการตามเป้าประสงค์ที่วางไว้ 
เกิดผลลัพธ์ที่โดดเด่นในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวอย่างผลลัพธ์ในการดำเนินการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เช่น “มาตรการบัญชีชุดเดียว” ที่ส่งเสริมผู้ประกอบการ 
SMEs จัดทำบัญชีอย่างมีมาตรฐานเพียงชุดเดียว ซึ่งกรมสรรพากรมีการศึกษาและวิเคราะห์
พฤติกรรมของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่ากลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียไม่พึงพอใจต่อมาตรการบังคับ นำมาสู่การวางแผนกลยุทธ์โดยการคิดในมุมต่าง  
เกิดเป็นนโยบายและแผนงาน “มาตรการบัญชีชุดเดียว” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้
ผู้ประกอบการจัดทำบญัชชีดุเดยีว มคีวามถกูตอ้ง และเปน็มาตรฐาน โดยการดำเนนิการตาม
แผนงานนี้ได้ถ่ายทอดทิศทางและเป้าหมายอย่างชัดเจนไปยังบุคลากรในองค์การ อีกทั้งยัง
เปดโอกาสและสรา้งการมสีว่นรว่มกบัหนว่ยงาน/องคก์ารทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ กรมพฒันาธรุกจิการคา้ 
สภาวิชาชีพบัญชี และสำนักงานบัญชี ในการให้ความคิดเห็นหรือมุมมองต่าง ๆ เพื่อนำไป
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กำหนดนโยบายและแผนงานที่สำคัญร่วมกัน รวมทั้งการปรับเปลี่ยนกระบวนการปฏิบัติงาน
จากการกำกบัดแูลเพือ่ตรวจสภาพหรอืตรวจสอบภาษ ีมาเปน็การตรวจแนะนำใหผู้ป้ระกอบการ
ปฏิบัติทางภาษีได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและ
อำนวยความสะดวกใหแ้กผู่ร้บับรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี เชน่ ระบบแจง้ขอเปน็ผูป้ระกอบการ
บัญชีชุดเดียว (SMEs) ผ่านทางเว็ปไซต์ (e-service) และแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อติดตาม
และพิจารณาปัญหาในการปฏิบัติตามมาตรการบัญชีชุดเดียวเพื่อวางมาตรการรองรับ ซึ่ง
การดำเนินการตามนโยบายและแผนงานดังกล่าวสามารถบรรลุเป้าหมายในระยะเวลาที่
รวดเร็ว ดว้ยวธิกีารบรหิารจดัการแผนงานทีเ่ปน็เลศิ ตอบสนองตอ่ยทุธศาสตรข์องกรมสรรพากร 
ทั้งด้านการบริหาร การจัดเก็บภาษีให้มีประสิทธิภาพ สร้างความเป็นธรรมทางสังคม 
ลดต้นทุนของผูเ้สยีภาษ ี และเสรมิสรา้งศกัยภาพในการแขง่ขนัใหก้บัผูป้ระกอบการ ตลอดจน

เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน 
 การดำเนนิการตามแนวทางดงักลา่ว ทำใหม้ผีูป้ระกอบการจดแจง้ขอเปน็ผูป้ระกอบการ
บัญชีชุดเดียว จำนวน 430,000 ราย ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่ได้ช่วยสะท้อนสภาพกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจที่แทจ้รงิของประเทศและลดปรมิาณเศรษฐกจินอกระบบลงได ้ และผูป้ระกอบการ
สามารถเติบโตและแข่งขันได้อย่างถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือ (ภาพที่ 5) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การดำเนินโครงการ National e-Payment โดยกรม
สรรพากรเป็นผู้รับผิดชอบหลักในโครงการระบบภาษีและธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ง
กรมสรรพากรได้ดำเนินการพัฒนาระบบ e-Tax Invoice  e-Receipt และ e-Filing ที่มี
การใช้ข้อมูลสารสนเทศผ่านเครือข่ายออนไลน์ร่วมกันของสรรพากรสาขาทั่วประเทศกว่า 
8,000 แห่ง นอกจากจะเป็นการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการและ
อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เสียภาษีแล้ว การส่งผ่านข้อมูลระหว่างกันในทุกหน่วยงาน
เป็นการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยลดดุลยพินิจของบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน เกิดความโปร่งใสและ
สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้เสียภาษีได้ เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อกรมสรรพากร และจะช่วย

ลดต้นทุนในการเสียภาษีของผู้ประกอบการอีกด้วย (ภาพที่ 6) 
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ภาพที่ 5 กระบวนการวางแผนและดำเนินการมาตรการบัญชีชุดเดียว 

ภาพที่ 6 แนวทางการปฏิบัติตามโครงการภาษีอิเล็กทรอนิกส์ 

กรมสรรพากร    ภาพที�  5 
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ภาพที่ 7 แนวทางการพัฒนาบุคลากร 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 จากแนวคิดการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมการทำงาน
ในกรมสรรพากรที่ต้องสอดรับไปในทิศทางเดียวกับการพัฒนาองค์การ ดังนั้น การพัฒนา         
การให้บริการดา้นภาษขีองกรมสรรพากรทีม่กีรอบแนวคดิในการนำเทคโนโลยเีขา้มาใชม้ากขึ้น 
กรมสรรพากรได้วางแผนการพัฒนาบุคลากรมารองรับแผนงานด้านต่าง ๆ เช่น การพัฒนา
บุคลากรให้มีศักยภาพที่มุ่งเน้นความเชี่ยวชาญในสายงานและนอกเหนือสายงาน ทั้งด้าน       
การกำกับดูแลผู้เสียภาษีและความรู้ที่เท่าทันธุรกิจของผู้ประกอบการ องค์ความรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เท่าทันในการควบคุมและดูแลระบบ และการวางแผนระยะยาวใน

การเติบโตในหน้าที่ เป็นต้น (ภาพที่ 7) 

ความโดดเด่นในการบริหารจัดการของกรมสรรพากร 

 การดำเนินงานของกรมสรรพากรถือเป็นหน่วยงานหลักในการจัดเก็บภาษี ซึ่งเป็น
รายได้หลักของรัฐและมีความสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและประเทศไทย กรมสรรพากร     
จึงเป็นหน่วยงานทีม่ีความตื่นตัวและเรียนรู้บริบททั้งภายในประเทศและนอกประเทศ เพื่อให้
เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ โดยมีกลยุทธ์ในการดำเนินการที่โดดเด่น คือ 
 (1) มีความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงานเพื่อให้การบริหารราชการ
และการให้บริการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาถึงปัจจัยแวดล้อมและความเสี่ยงต่าง ๆ 
ที่กระทบต่อองค์การ พร้อมทั้งวางแผนรองรับภาวะฉุกเฉินที่ครอบคลุมการปฏิบัติงานใน
ทุกด้าน  
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 (2) การมีสว่นรว่มในการจดัทำและถา่ยทอดยทุธศาสตร ์ โดยนำมมุมองความคดิเห็น
ของผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่ทุกระดับมาพิจารณาเพื่อกำหนดแผนยุทธศาสตร์ และมี        
การสื่อสารผ่านสื่อต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์การ  
 (3) มีการจัดทำฐานข้อมูลที่เป็นระบบ นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการให้บริการ 
การติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง  
 (4) การพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรที่นอกเหนือจากภารกิจหลักอยู่เสมอ 
ประกอบกับการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน ทำให้เกิดการคิดนอกกรอบ คิดใน
มุมต่าง ทำให้เข้าใจในพฤติกรรมของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นำมาสู่การสร้าง
กลยุทธ์และนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ช่วยสร้างประสิทธิผลในการดำเนินการ 
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 การพัฒนาจังหวัดสกลนครมีทิศทางในการดำเนินการที่เกิดจากการวิเคราะห์บริบท
เชิงพื้นที่และการดำเนินการในอดีตและปัจจุบัน เพื่อกำหนดความคาดหวังที่ต้องการจะเป็น
ในอนาคต โดยอาศัยแนวทางของกรอบนโยบายและแผนพัฒนาเศรษฐกิจที่อิงเข้ากับ
ความได้เปรียบเชิงพื้นที่ของจังหวัดสกลนครที่มีหนองหารเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่อันดับ 
2 ของประเทศ ขนาด 77,014 ไร่ มีภูมิอากาศที่เหมาะแก่การทำการเกษตร และมีพื้นที่
ทำการเกษตรปริมาณมาก สภาพที่ตั้งทางภูมิศาสตร์เป็นศูนย์กลางของการคมนาคมขนส่ง
ทางบกและประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มีศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ มีสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในพื้นที่ ร่วมกับการระดมความคิดเห็น
ทัง้จากสว่นราชการ องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ สถาบนัการศกึษาในพืน้ทีแ่ละภาคประชาสังคม 
นำมาซึ่งวิสัยทัศน์ของจังหวัดสกลนครที่ว่า “เป็นแหล่งเกษตรปลอดภัย ก้าวไกลการค้า 
พัฒนาการท่องเที่ยว”   

จังหวัดสกลนคร

 การรูจ้กัพืน้ทีใ่นการกำหนดความตอ้งการในอนาคต และการใชค้วามได้เปรียบ
ในพื้นที่เป็นตัวตั้ง นำมาสู่วิสัยทัศน์ของจังหวัดสกลนครที่ว่า “เป็นแหล่งเกษตร
ปลอดภัย ก้าวไกลการค้า พัฒนาการท่องเที่ยว” อีกทั้งมีการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ไปสู่
การปฏิบัติโดยการสร้างความร่วมมือของภาคประชาชน สถาบันการศึกษาในพื้นที่ 
องคก์ารปกครองสว่นทอ้งถิน่ ศนูยศ์ึกษาการพัฒนาภูพานอันเนือ่งมาจากพระราชดำริ 
และส่วนราชการต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ภายใต้คติจูงใจ “อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกล” 
จึงนำมาสู่ผลลัพธ์การดำเนินการที่เป็นรูปธรรม เช่น ผลิตภัณฑ์ OTOP (ไก่ดำ หมูดำ 
วัวดำพูพาน) Product Champion (ผ้าย้อมคราม) ที่ได้รับการยอมรับทั้งในระดับ
ประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งการบริหารจัดการพื้นที่แหล่งน้ำหนองหารเพื่อ
การเกษตรและต่อยอดสู่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ซึ่งเป็นรูปแบบของการบริหาร

จัดการทรัพยากรตลอดห่วงโซ่อุปทานเพื่อความยั่งยืน 
 

รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

หมวด2ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์

และการสื่อสารเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ
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 หากจะมองว่าจังหวัดสกลนครมีความโดดเด่นอย่างไรในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ที่วางไว้ ก็คงต้องมองในภาพรวมตั้งแต่การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ การถ่ายทอด
แผนยุทธศาสตรไ์ปสูก่ารปฏบิตั ิ การสรา้งความรว่มมอืในการดำเนนิการ ไปจนถงึการต่อยอด
ผลิตภณัฑจ์ากโครงการ/กจิกรรม ไปสูก่ารผลติในเชงิพาณชิยท์ีม่คีณุภาพและไดร้บัการยอมรับ 
ซึ่งแน่นอนว่าจังหวัดสกลนครสามารถตอบโจทย์ดังกล่าวได้อย่างครบถ้วน ดังจะเห็นได้จาก
ผลลัพธ์การดำเนินการที่มีผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับใน
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ซึ่งสามารถถอดบทเรียนแนวทางในการปฏิบัติที่โดดเด่นได้ดังนี้  
 
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 

 กระบวนการจัดทำยุทธศาสตร์ของจังหวัดสกลนครมีกระบวนการจัดทำ
ยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน มีระยะเวลากำกับการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน โดยมีการรวบรวม
และวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อม ศักยภาพและ
ความตอ้งการของพืน้ทีอ่ยา่งรอบดา้น เพือ่นำมากำหนดสิ่งที่จังหวัดต้องการจะเปน็ในอนาคต 
วิเคราะห์บทบาท หน้าที่ ความสามารถที่จังหวัดมีอยู่ในปัจจุบันและทิศทางการพัฒนา 
จนได้มาซึ่งวิสัยทัศน์ของจังหวัดสกลนคร (ภาพที่ 1 และ 2)  
 
 

ภาพที่ 1 กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์  
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ภาพที่ 2 การกำหนดวิสัยทัศน์จังหวัดสกลนคร 

 ภายใตว้สิยัทศันข์องการพฒันาจงัหวดัทีม่กีารวางทศิทางการพฒันาจงัหวัดสกลนคร
ไว้ชัดเจน โดยอยู่บนพื้นฐานที่สอดรับกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมของ
จังหวัดสกลนครในปัจจุบันและการคาดการณ์อนาคต และมีขั้นตอนการจัดทำยุทธศาสตร์
ที่บูรณาการความร่วมมือของทุกส่วนราชการทุกระดับทั้งระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา และภาคประชาชน ส่งผลให้แผนยุทธศาสตร์
เป็นแผนการดำเนินงานเชิงพื้นที่ที่มีการมองภาพใหญ่ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน จึงก่อเกิดเป็น
ยุทธศาสตร์ที่สำคัญทั้งในเชิงรุกและเชิงรับ 5 ยุทธศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องและสนับสนุน
ซึ่งกันและกัน เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนในการพัฒนา โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
1) การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2) การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้าง
ศักยภาพในการแข่งขัน 4) การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ
อย่างสมดุลและยั่งยืน และ 5) การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและ
ความมั่นคง โดยมีเป้าประสงค์รวมคือ “เพิ่มมูลค่าการเกษตร และรายได้ของประชาชน” 

เป็นสำคัญ (ภาพที่ 3) 
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ภาพที่ 3 แผนที่ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร 

ภาพที่ 4 ตัวอย่างความเชื่อมโยงของกระบวนการในประเด็นยุทธศาสตร์  

 นอกจากนัน้ ในการกำหนดโครงการเพื่อรองรับประเด็นยุทธศาสตร์ในแตล่ะเรือ่งนัน้  
จงัหวดัได้รวบรวมโครงการต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องดำเนินการจากส่วนราชการทั้งในส่วนกลาง 
และในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน โดยเน้นความเชื่อมโยงของ
โครงการ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ (ภาพที่ 4) 
 

จงัหวดัสกลนคร ภาพที�  3 
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การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

 กลไกหนึ่งที่สำคัญในการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรมได้ คือ การสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในจังหวัดสกลนคร
ในการศึกษาพื้นที่ การวิจัยผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะผลิตผลทางการเกษตรที่เป็นจุดเด่นและที่
มีอยู่ในพื้นที ่ รวมทัง้การน้อมนำแนวทางและผลิตภัณฑ์วิจัยจากศูนย์ศึกษาการพฒันาภพูาน 
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร ไปศึกษาและต่อยอดจนสามารถนำแนวทาง
ที่ประสบความสำเร็จไปถ่ายทอดสู่เกษตรกรในจังหวัดสกลนครได้ ถือเป็นรูปแบบการ
ดำเนินการที่โดดเด่นในการบูรณาการองค์ความรู้ทางวิชาการเข้ากับบริบทเชิงพื้นที่ ในการ
พัฒนาเพื่อคนในพื้นที่โดยแท้จริง 
 

การสร้างความร่วมมือในการดำเนินการ 

 การดำเนนิการตัง้แตก่ารวางแผนยทุธศาสตรน์ัน้ จงัหวัดได้เปดโอกาสใหส้ว่นราชการ
ทุกภาคส่วน รวมถึงภาคประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถาบันการศึกษา
เข้ามามีส่วนร่วมในการวางทิศทางการพัฒนา ร่วมพัฒนา ร่วมติดตามและประเมินผล
การดำเนนิการ ซึง่ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญที่ช่วยสร้างความมั่นคงและยั่งยืนในการ
พัฒนาจังหวัดสกลนคร โดยมีตัวอย่างการมีส่วนร่วมที่โดดเด่น เช่น การบริหารจัดการพื้นที่
ทะเลสาบหนองหารเพื่อการเกษตรและการท่องเที่ยงเชิงนิเวศ โดยมีสถาบันการศึกษาและ
ส่วนราชการร่วมกันศึกษาวิจัยพื้นที่เพื่อจัดทำโครงการและกิจกรรมเสริมสร้างการเป็น
แหล่งเกษตรปลอดภัยและเกษตรลอยน้ำโดยรอบพื้นที่ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ โดยมีภาคประชาสังคมและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันดูแลพื้นที่โดยรอบ  
 
การต่อยอดผลิตภัณฑ์จากโครงการ/กิจกรรม ไปสู่การผลิตในเชิง

พาณิชย์ 

 จากแนวทางการปฏิบัติข้างต้นในการบูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วน
และการวางภาพใหญ่ของการพัฒนาจังหวัดอย่างมีทิศทาง มีแผนยุทธศาสตร์ครอบคลุม
ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน นำมาสู่ผลลัพธ์ในการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่โดดเด่นและเป็น
รูปธรรม  ดังเช่น ในยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีผลลัพธ์ที่โดดเด่นในเรื่องการส่งเสริมการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจร ทำให้จังหวัดสกลนครมีรายได้จากการจำหน่าย
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ผลติภัณฑ์ท้องถิ่น (OTOP) ซึ่งถือว่าเป็นสินค้าเด่นของจังหวัด และมีศักยภาพที่จังหวัดจะ
ส่งเสริมใหเ้กดิการผลิตในเชิงพาณชิย ์ เพือ่จำหน่ายทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ 
ได้แก่ เนื้อโคขุนโพนยางคำ มูลค่า 471.24 ล้านบาท ผ้าย้อมคราม มูลค่า 277.84 ล้านบาท 
น้ำหมากเม่า มูลค่า 38.23 ล้านบาท และข้าวฮาง มูลค่า 25.189 ล้านบาท อีกทั้งผลิตภัณฑ์
ดังกล่าว ยังได้มีการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว 
ยกเว้นเนื้อขุนโคโพนยางคำอยู่ระหว่างการขึ้นทะเบียน โดยมีตัวอย่างการวิเคราะห์ความ

เชื่อมโยงของโครงการตลอดห่วงโซ่อุปทาน (ภาพที่ 5) 

ภาพที่ 5 ตัวอย่างความเชื่อมโยงของโครงการตลอดห่วงโซ่อุปทาน  

ในกระบวนการผลิตผ้าย้อมครามสกลนคร 

 นอกจากนี้ ยังมีการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่ 1 เข้ากับยุทธศาสตร์ที่ 2 และ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพื่อใหผ้ลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นของจังหวัดเป็นตัวเชื่อมโยงไปสู่การท่องเที่ยว
ของจังหวัด เพื่อเป็นแหล่งศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยงเชิงนิเวศด้วย เช่น 
การพัฒนาพื้นที่เกษตรลอยน้ำในทะเลสาบหนองหาร ควบคู่กับการพัฒนาการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศในพื้นที่ อย่างไรก็ดี การพัฒนาจังหวัดในมิติทางเศรฐกิจเพียงอย่างเดียวไม่อาจจะ
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ทำให้เกิดการพัฒนาจังหวัดอย่างยั่งยืนได้ ดังนั้น จังหวัดจึงดำเนินการให้ความรู้แก่
ภาคประชาชน บุคลากรของรัฐ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือเตรียมความพร้อมด้าน
บุคลากรให้สามารถรับมือและปรับตัวเข้ากับการพัฒนา การเปลี่ยนแปลง และทำงานอยู่
บนหลักธรรมาภิบาลได้ ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็น โดยมีตัวอย่างผลลัพธ์การ
ดำเนินการในการเตรียมความพร้อมให้กับประชาชนในจังหวัด เช่น  
 โครงการสกลนครเมืองสะอาดสู่สกลนครสร้างสุข จังหวัดสกลนครได้ดำเนินการ
จัดการขยะมูลฝอย เพื่อวางกระบวนการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมตั้งแต่ต้นทาง คือ 
การจัดทำโครงการขยะชุมชน โครงการปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน้ำ จนถึงปลายทาง คือ การกำจัดขยะ
แบบศูนย์รวม การกำจัดขยะโดยใช้เทคโนโลยีผสมผสาน และการปรับปรุงการฝังกลบให้
ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยมีศูนย์จัดการขยะมูลฝอยที่ครบวงจร 3 แห่ง ได้แก่ เทศบาล
นครสกลนคร เทศบาลตำบลท่าแร่ และเทศบาลตำบลพังโคน รวมทั้งมีการส่งเสริมให้มีการ
รีไซเคิลขยะ เช่น การจัดตั้งธนาคารขยะในหมู่บ้าน/ชุมชน โรงเรียน และสถานบริการ
สาธารณสุข ซึ่งสามารถสร้างมูลค่าจากขยะมูลฝอยได้เป็นจำนวนมาก บางหมู่บ้าน
สามารถนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายขยะรีไซเคิลไปจัดตั้งเป็นกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์
ในหมู่บ้าน ทำให้ประชาชนได้เห็นถึงความสำคัญของการจัดการขยะมูลฝอย มีความตื่นตัว 
ให้ความสนใจ เห็นประโยชน์จนสามารถดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดการขยาย
ผลไปสู่หมูบ่า้น/ชมุชนอืน่ ๆ อยา่งตอ่เนือ่ง และโครงการดงักลา่ว เปน็ตน้แบบให้กรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุขนำรูปแบบการดำเนินงานของจังหวดัสกลนคร ไปขยายผลเปน็ตน้แบบ

ระดบัประเทศ 
 การวางแผนยุทธศาตร์ที่มีกระบวนการที่ชัดเจน และมองภาพรวมตลอดทั้งห่วงโซ่
อุปทานในแต่ละยุทธศาสตร์ภายใต้บริบทเชิงพื้นที่ในทุกมิติ และอาศัยกลไกการมีส่วนร่วม
ในการดำเนินการ ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่โดดเด่นและเป็นรูปธรรม นำไปสู่การสร้างคุณภาพชีวิต
ที่ดีของประชาชนในจังหวัดสกลนคร ซึ่งบรรลุเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ในการ “เพิ่ม
มูลค่าการเกษตร และรายได้ของประชาชน” (ภาพที่ 6) 
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ภาพที่ 6 ผลลัพธ์ในการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่โดดเด่นและเป็นรูปธรรม 

ความโดดเด่นในการบริหารจัดการของจังหวัดสกลนคร 

 1. การวางวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนบนพื้นฐานของบริบทเชิงพื้นที่ โดยใน
การดำเนินการได้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษาในพื้นที่ 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ส่วนราชการต่าง ๆ ในการศึกษาวิจัยและถ่ายทอดโครงการวิจัยไปยังเกษตรกร เพื่อสร้าง
รายได้และพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกร  
 2. จังหวัดได้มีการวางแผนการดำเนินการไว้ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน รวมทั้งได้
ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม นำมาสู่การต่อยอดจากผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตรไปสู่ตลาดการค้าเชิงพาณิชย์และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างครบวงจร  
 3. การวางแผนยุทธศาสตร์ได้คำนึงถึงความยั่งยืนในการพัฒนา ที่ต้องมีแผนการ
ดูแลสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาตามวิสัยทัศน์
ควบคู่ไปด้วย  
 4. การสร้างจิตสำนึกร่วมกันของภาคประชาชนภายใต้คติจูงใจ “อยู่สกล รักสกล 
ทำเพือ่สกล” เพือ่ใหก้ารพฒันาจงัหวดัเกดิความยัง่ยนืจากความรว่มมอืของชาวจงัหวดัสกลนคร
โดยแท้จริง 
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 การขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดอำนาจเจริญเกิดจากความต้องการของประชาชน
อย่างแท้จริง เพราะเมื่อภาคประชาชนถามว่า “นโยบายขับเคลื่อนจังหวัดมีทิศทางอย่างไร” 
เสียงคำตอบที่ภาคประชาชนได้รับกลับมาคือ “ไม่มีนโยบายใดที่เกิดจากเรา แต่ท่านต้องการ
อะไร ขอให้บอกเรามา...” ความต้องการและความคาดหวังของประชาชนได้ถูกนำไปใช้ใน
กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดอำนาจเจริญ รวมไปถึงการกำหนดกลยุทธ์ผ่าน
โครงการต่าง ๆ ที่สำคัญ การออกแบบกลไกการติดตามประเมินผลการดำเนินการ และการ
ร่วมกันทบทวนถอดบทเรียนเพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นไปอย่างต่อเนื่อง 
 ภายใต้วิสัยทัศน์และพันธกิจหน้าที่ของจังหวัด ในการนำภารกิจของรัฐและนโยบาย
ของรัฐบาลไปปฏบิตัใิหเ้กดิผลสมัฤทธิ ์ดแูลใหม้กีารปฏบิตัแิละบงัคบัการใหเ้ปน็ไปตามกฎหมาย 
จัดให้มีการคุ้มครอง ป้องกัน ส่งเสริม และช่วยเหลือประชาชนและชุมชนที่ด้อยโอกาส 
จัดให้มีการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเสมอหน้ารวดเร็ว 
และมีคุณภาพ จัดให้มีการส่งเสริม อุดหนุน และสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มี
ขีดความสามารถพร้อมที่จะดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากกระทรวง กรม 

จังหวัดอำนาจเจริญ

 การเดินทางสู่ความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ “เมืองธรรมเกษตร เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียง เส้นทางการค้าสู่สากล” อยูไ่มไ่กลเกนิเอือ้ม ดว้ยพลงัความเข้มแข็ง
ของประชาชนในการพฒันาจงัหวดัแบบมสีว่นรว่มในทกุขัน้ตอน กอปรกบักระบวนการ
วางแผนของจังหวัดอำนาจเจริญที่ได้จากการวิเคราะห์สภาพจริงในพื้นที่และ
เตรียมพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมถึงความสามารถในการสื่อสาร
ถ่ายทอดไปยงัทกุกลุม่ทัง้บคุลากรภายในจงัหวดัและประชาชน ดว้ยรปูแบบทีเ่ขา้ใจง่าย 
และมุ่งการทำงานไปสู่ทิศทางเดียวกัน จนเกิดผลสำเร็จที่ชัดเจนอย่างยั่งยืน 
 

รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

หมวด2ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์

และการสื่อสารเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ
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ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
มอบหมาย ถ่ายทอดสู่การกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญ 4 เรื่องสอดคล้องกัน ดังนี้ 
1) การพัฒนาการผลติขา้วหอมมะล ิ และสนิคา้เกษตรปลอดภยั 2) การสง่เสรมิและยกระดับ
การค้าชายแดน การค้า อุตสาหกรรม การลงทุน การท่องเที่ยว และการบริการสู่สากล 
3) การพฒันาคณุภาพชวีติประชาชน และเสรมิสรา้งความมัน่คงในพืน้ที ่และ 4) การอนุรักษ์ 
ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน เพื่อนำ
ไปสู่เป้าประสงค์ที่สำคัญ ได้แก่ 1) เศรษฐกิจจังหวัดขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ประชาชนมี
อาชีพและรายได้ที่มั่นคง 2) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 3) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่าง
ยั่งยืน 4) อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างสมดุล

และยั่งยืน  
 
แผนพัฒนาจังหวัดที่เกิดจากความเข้าใจจังหวัด 

 กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดแบบมีส่วนร่วมของจังหวัดอำนาจเจริญ
ผ่านขั้นตอนที่สำคัญ (ภาพที่ 1) 

   ภาพที่ 1 กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร ์
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 1. วิเคราะห์ข้อกำหนดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและส่งเสริมการมีส่วนร่วมเครือข่าย 
โดยการแต่งตั้งผู้แทนทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 
(ก.บ.จ.)  
 2. ประเมนิสภาพแวดลอ้มภายในและภายนอก ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และสิ่งแวดล้อม 
ทำให้ทราบว่าจังหวัดมีภาคประชาสังคม ท้องถิ่น เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรที่มีความ
เข้มแข็งมีส่วนร่วมในการพัฒนา มีปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการยอมรับ
และมีศักยภาพดา้นการปลกูขา้วหอมมะลินุ่ม กลิ่นหอมและมคีณุภาพด ีเนือ่งดว้ยความพร้อม
ของสภาพภูมิอากาศที่ร้อนในตอนกลางวันและเย็นชื้นในตอนกลางคืน และลักษณะพิเศษ
ทางภูมิศาสตร์เรียกว่า “ตะวันอ้อมข้าว” จนทำให้ได้รับรางวัลมากมายมาโดยตลอด พร้อม
สมญาเรียกกล่าวว่าเป็น “ข้าวดีที่สุด สำหรับชีวิตที่ดีที่สุด” จากกรมการค้าภายใน การ
วิเคราะห์ข้อมูลทำให้มองเห็นโอกาสเชิงยุทธศาสตร์จากกระแสความต้องการสินค้าเกษตร
อินทรีย์ แนวโน้มตลาดที่ต้องการข้าวหอมมะลิทั้งในและต่างประเทศ ภาคการเกษตร
สามารถรองรบัแรงงานสว่นเกนิชว่งวกิฤตทางเศรษฐกจิได ้ การสง่เสรมิพฒันาตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง รัฐบาลส่งเสริมพลังงานทดแทน และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนรวมถึง
การมีสถานที่ทางศาสนาและวัฒนธรรม โบราณสถาน ที่พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้
นอกจากนี้ ยังได้มีการวิเคราะห์ถึงปัจจัยการเปลี่ยนแปลงต่อการกำหนดสมรรถนะหลัก

ในอนาคต (ตารางที่ 2) 

ตารางที่ 2 ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงต่อการกำหนดสมรรถนะหลัก 
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 3. กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาที่คำนึงถึงความยืดหยุ่น คล่องตัวในการปฏิบัติ 
โดยมีคณะทำงานทบทวนประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด คณะอนุกรรมการจัดทำ
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 
 4. จัดสรรทรัพยากรและกระบวนการสนับสนุนให้การปฏิบัติบรรลุเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ โดยมคีณะอนกุรรมการตดิตามเรง่รดัการดำเนนิตามแผนปฏบิตัริาชการ ติดตาม
งานทุกเดือนพร้อมจัดระบบสารสนเทศการสื่อสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และสังคม
ออนไลน์ (ภาพที ่2) 

 
 

ภาพที่ 2 ความเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดกับแผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 
และยุทธศาสตร์ชาติ ถ่ายทอดสู่แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
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รับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน-นวัตกรรมสู่ความสำเร็จ

 แนวทางสำคัญที่ทำให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่เป้าหมายได้โดดเด่นเป็นเรื่องที่ 
จังหวัดอำนาจเจริญได้สร้างบรรยากาศการทำงานด้วยนวัตกรรมเปดรับความคิดเห็นจาก
ทุกภาคส่วน การถอดบทเรียนเวทีประชาคม เวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
และนำข้อมูลมาวิเคราะห์ผลักดันให้นำนวัตกรรมใหม่ ๆ ตลอดทั้งกระบวนการตั้งแต่ต้นน้ำ 
กลางน้ำ และปลายน้ำ ร้อยเรียงกันอย่างสอดคล้องลงตัว มีการสรุปแนวทางการปฏิบัติที่ดี 
มีการกำหนดกลยุทธ์ที่สร้างความโดดเด่นของยุทธศาสตร์หลักของจังหวัดดังเห็นได้จาก
โครงการสำคัญ ๆ ที่ทำให้ประชาชนชาวจังหวัดอำนาจเจริญอยู่ดีมีสุขได้อย่างยั่งยืน ตัวอย่าง
เช่น 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 และ 2 มีโครงการการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart 
Farmer) เพื่อสร้างให้เกษตรกรที่เป็นเจ้าของศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร โดยให้มีการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพและข้าวหอมมะลิอินทรีย์ผ่าน
กระบวนการโรงเรียนเกษตรกร ภายใต้กรอบคิด แปลงนา คือ อาจารย์ ผสานกับผู้รู้ ที่นี่ไม่มี
ครู เรียนรู้ด้วยการกระทำจริง เพื่อติดอาวุธทางปัญญาแก่บุคคลเป้าหมาย ให้สามารถเพิ่ม
ผลผลิตและคุณภาพด้วยปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพเหมาะกับคุณสมบัติทางเคมีของชุดดินเป็น
รายกลุ่ม แล้วขยายผลไปสู่เกษตรกรรายอื่นในพื้นที่ ผลผลิตของกระบวนการพัฒนา คือ 
ข้าวเปลือกหอมมะลิคุณภาพดี ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล และเกิดเครือข่าย Smart 
Farmer ต้นแบบ ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเกษตรกรรายอื่นได้ นอกจากนี้ การสนับสนุนให้
เกิดนวัตกรรมตลอดกระบวนการผลิต เช่น ด้านการแปรรูปข้าวหอมมะลิ เป็นโลชั่นน้ำมัน
รำข้าว น้ำมันรำข้าวสกัดเย็น สบู่น้ำมันรำข้าว ส่วนด้านการตลาดโดยการมีส่วนร่วมของ

เกษตรกร และเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้อบรมฝกทำจริง เพื่อมุ่งสร้างภาพลักษณ์และคุณค่าของ
สินค้า (Brand Equity) โดยมีเครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิที่ผลิตและจำหน่ายเป็นไป
ตามมาตรฐาน พัฒนาช่องทาง การตลาดทางตรงจากชาวนาถึงผู้บรโิภค (From Farm to 
Table) ผา่นโครงการผกูปน่โตขา้ว (ภาพที ่ 3) ทีม่กีลไกการสือ่สารถา่ยทอดใหเ้ขา้ถงึทุกภาค
ส่วน ทุกระดับไปถึงรายบุคคล ด้วยเทคนิคและภาษาที่เข้าใจได้ง่ายผ่านช่องทางต่าง ๆ 
อาทิ ระบบ Social Media Facebook, Line เช่น การมี “แม่สื่อ” เป็นผู้มีจิตอาสาเป็น
ตัวกลางให้ “เจ้าสาว”  (คนกินข้าว) ซื้อขายกัน ซึ่งมีทั้ง “เจ้าสาวใจถงึ” ทีพ่รอ้มสนบัสนนุ
ชาวนาชว่งปรบัเปลีย่น และ “เจา้สาวเอาชวัร”์ ที่ให้กำลังใจชาวนาที่ขยายชุมชนเข้มแข็งได้
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ข้าวที่ผ่านมาตรฐาน และ “เจ้าบ่าว” (ชาวนา) มาพบกัน ซึ่งมทีัง้ “เจา้บา่วเขม้แขง็” ทีไ่ด้
รบัรองและขยายชมุชนเขม้แขง็ และ “เจา้บา่วมอืใหม่” ที่เพิ่งเปลี่ยนเคมีมาใช้อินทรีย์ส่งผล
ให้เกิดเป็นแนวทางการเพิ่มรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ลดการใช้สารเคมี ลดการสรา้ง
มลภาวะและการทำลายสิ่งแวดล้อม มีความปลอดภัยทั้งผู้ผลิตและผู้บรโิภค รวมทั้งเกดิ
ผลลพัธท์ีเ่หน็ไดจ้ากชาวนามกีารปรบัสดัสว่นจากการขายขา้วเปลือกมาขายข้าวสารจากเดิม
ร้อยละ 70:30 มาเป็นร้อยละ 30:70 ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 28 เป็นต้น 

ภาพที่ 3 ตัวอย่างโครงการพัฒนาจังหวัดอำนาจเจริญ 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 3 มีการพัฒนาศูนย์แพทย์แผนไทยพนา ด้วยแนวคิดในการสร้างให้
เป็นโรงพยาบาลชุมชนชั้นนำที่ผสมผสานด้านการแพทย์แผนไทยและการบริการเชิงรุก
ด้วยพลังชุมชนและเป็นการบริการแพทย์แผนไทยที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานแบบครบวงจร 
โดยมีการพัฒนาตลอดกระบวนการ ตัง้แต ่“ตน้นำ้ คอื สมนุไพร ผูป้ลกู” เกิดการร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ เกษตรและท้องถิ่น ศึกษาแนวทางการเพาะ
ปลูกพืชสมุนไพรแต่ละชนิดทั้งกลุ่มอาหารและกลุ่มสปาให้ได้คุณภาพเหมาะสมกับลักษณะ
พื้นที่และความต้องการของผู้รับบริการ และส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายผู้เพาะปลูกพืชสมุนไพร
ให้ได้มาตรฐานคุณภาพวัตถุดิบ GAP และ Organic ส่งผลให้ปัจจุบันมีเครือข่ายผู้เพาะ
ปลูกกว่า 400 ราย มีการรับประกันราคารับซื้อ/ปันผล และมีมูลค่าซื้อวัตถุดิบสมุนไพร
ปีละ 600,00 บาท “กลางน้ำ คือ การผลิตสมุนไพร” ส่งผลให้โรงผลิตยาสมุนไพรผ่านการ
รับรองมาตรฐาน GMP ชุมชนร่วมกระบวนการผลิตที่ไม่ซับซ้อน และมีผลิตภัณฑ์ใน
รายการผลิตกว่า 90 ราย ทำให้มูลค่าการเติบโตการผลิตทุกผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นเกือบ
ร้อยละ 100 และ “ปลายน้ำ” มีการตั้งกองทุนยาสมุนไพร กำหนดกรอบยาสมุนไพร
ครอบคลุมทุกกลุ่มอาการ 47 รายการ มีการอบรมการใช้ยาสมุนไพร การออกนิเทศติดตาม
การใช้ยาสมุนไพร การพัฒนาภูมิปัญญาหมอชาวบ้านและผู้จบการศึกษา และพัฒนาเป็น

แหล่งฝกปฏิบัติงานวิชาชีพที่มีมาตรฐาน เป็นต้น 
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ภาพที่ 4 แนวคิดในการพัฒนาการแพทย์แผนไทย 
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ความโดดเด่นในการบริหารจัดการของจังหวัดอำนาจเจริญ 

 สิ่งสำคญัทีท่ำใหจ้งัหวดัอำนาจเจรญิ กา้วสูค่วามสำเรจ็ในการกำหนดแผนยทุธศาสตร์
ไปสู่การปฏิบัติ คือ กระบวนการจัดทำแผนแบบมีส่วนร่วม โดยการเสริมสร้างให้ประชาชน
ได้เข้ามาเป็นเจ้าของแผนและขับเคลื่อนไปพร้อมกันและเป็นเนื้อเดียวกันกับจังหวัด 
จนสามารถสร้างความสมดุลให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียครอบคลุมทั้งจังหวัดในทุกมิติ และ
ความชัดเจนของกระบวนการวางแผน การกำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด เป้าหมาย และกลยุทธ์ 
ที่ทำให้ทุกคนจากทุกภาคส่วน รวมทั้งการออกแบบระบบการสื่อสารที่มีกลไกสร้างสรรค์
สิ่งใหม่ ๆ ให้ทุกคนสามารถเห็นเป้าหมายและวิธีการทำงานไปในแนวทางเดียวกัน มีการ
ถอดบทเรียนร่วมกันกับทุกภาคส่วน ร่วมกับการสรุปออกมาเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ดี

หลายเรื่องมากมาย ตลอดจนติดตามผลการดำเนินงานและนำมาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  
 

“อำนาจเจริญมีดีกว่าที่คิด” 

ภาพที่ 5 ปัจจัยความสำเร็จของกระบวนการจัดทำแผน แบบมีส่วนร่วมของจังหวัดอำนาจเจริญ 
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ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการ

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หมวด 3
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 กรมควบคมุโรค เปน็สว่นราชการสงักดักระทรวงสาธารณสขุ มบีทบาทหนา้ที่สำคัญ
ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและประสานงานกับเครือข่าย ตลอดจนพัฒนาองค์ความรู้
เกี่ยวกบัการควบคมุปอ้งกนัโรคและภยัสขุภาพ เพือ่ใหป้ระชาชนมสีขุภาพด ี จากความท้าทาย
ต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคที่กรมต้องการชนะเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การที่กำหนดไว้คือ 
ประชาชน มีสุขภาวะที่ดีขึ้น  ลดเสี่ยง ลดโรค ลดตาย จากโรคและภัยสุขภาพ สิ่งหนึ่งที่

กรมควบคุมโรค

 จากวิทยาการสมัยใหม่และเทคโนโลยีที่มีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว 
ส่งผลให้วิถีชีวิตและพฤติกรรมของคนเปลี่ยนแปลงไป การติดต่อสื่อสารเป็นแบบ
ไร้พรมแดน ในอกีมมุหนึง่ของดา้นสขุภาพกส็ง่ผลใหเ้กดิโรคอบุตัใิหมท่ีม่คีวามรุนแรงขึ้น 
และการแพร่ของเชื้อโรคเป็นไปอย่างรวดเร็วแค่เพียงข้ามคืน ซึ่งส่งผลกระทบและ
เป็นอุปสรรคทีส่ำคญัตอ่การพฒันาของประเทศ ดงันัน้ กรมควบคมุโรค หนว่ยงานหลัก
ที่มีภารกิจในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ต้องมีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วเพื่อให้มีความเท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลงที่กำลัง
เกิดขึ้น เพื่อให้สามารถดักจับโรค และภัยสุขภาพ นำมาสู่การเฝ้าระวัง ป้องกัน และ
ตอบโต้ ยังยั้งปัญหาที่กำลังจะเกิดขึ้นอย่างทันท่วงที โดยผลงานที่ผ่านมาของ
กรมควบคุมโรคเป็นที่ประจักษ์ในการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ เช่น การป้องกัน
การระบาดของโรคอีโบล่า โรคเมอร์ส และการได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่องในระดับ
นานาชาติ และระดับประเทศด้านการพัฒนาคุณภาพการให้บริการตามภารกิจหลัก

ของกรมควบคุมโรค 

รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

หมวด3ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการ

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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กรมควบคุมโรคต้องให้ความสำคัญคือการเข้าถึงกลุ่มประชาชนหรือผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญที่ เป็นเป้าหมายในการดูแล ทำอย่างไรจึงจะสร้างความเชื่อมั่น 
เชื่อถือ และไว้วางใจ ที่จะส่งต่อข้อมูลเรื่องโรคและภัยสุขภาพ ที่จะนำไปสู่การเฝ้าระวัง 
ป้องกนั และตอบโตป้ญัหารว่มกนัระหวา่งภาคราชการและภาคประชาชน กลายเปน็เครอืข่าย
ที่สำคัญในการดำเนินงาน  
 
เข้าใจเข้าถึงสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 การปฏบิตังิานของกรมควบคมุโรคใหส้ามารถนำนโยบายไปสูก่ารปฏบิตัไิดอ้ยา่งชัดเจน
และบรรลุเป้าหมายขององค์การ ผู้บริหารได้กำหนดนโยบายเพื่อเป็นทิศทางการดำเนินงาน
ของบุคลากร คือ “มีแผนงาน พื้นที่เป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง บูรณาการในพื้นที่ 
กล่าวคือ แผนงานที่กำหนดต้องให้ความสำคัญกับผู้รับบริการผู้มีส่วนเสีย การทำงาน
ต้องเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง และต้องบูรณาการการทำงานแบบเครือข่าย 
 นอกจากนี้ เพื่อให้กรมควบคุมโรคมีความเข้าใจ เข้าถึงประชาชนผู้รับบริการซึ่งจะ
นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน กรมให้ความสำคัญกับการทำความรู้จักผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ชัดเจน และการนำสารสนเทศของผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาใช้ใน
การปรับปรุงผลการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ อย่างจริงจัง ซึ่งการจำแนกกลุ่มผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนไดส้ว่นเสยีได ้ กรมควบคมุโรคใชเ้กณฑใ์นการจำแนกหลายมติ ิ (ตารางที ่ 1) เช่น 
การจำแนกกลุ่มผู้รับบริการตามกลุ่มโรค ตามกลุ่มวัย ตามกลุ่มเสี่ยง ตามพื้นที่บริการ 
รวมทั้ง ได้มีการคาดการณ์ผู้รับบริการที่พึงมีในอนาคต เป็น 4 กลุ่มได้แก่ กลุ่มแรงงาน
นอกระบบ  กลุ่มผู้รับบริการต่างด้าว กลุ่มเสี่ยงจากเดินทาง และกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งเป็นกลุ่ม
ที่มีแนวโน้มและมีความสำคัญเพิ่มสูงขึ้นที่จะต้องดูแลเรื่องโรคและภัยสุขภาพที่กำลังจะ
เกิดขึ้น ทั้งนี้ เมื่อทราบกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็จะนำไปกำหนดช่องทางการสือ่สาร เพือ่
การค้นหาสารสนเทศที่สำคัญ อันจะนำไปสู่การพัฒนาการให้บริการ การปฏิบัติงาน และ
การจัดการความสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มเป้าหมายต่อไป  
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เกณฑ์ที่ใช้ในการจำแนก 

กลุ่มผู้รับบริการ หมายถึง ประชาชนในประเทศไทยทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ 
ทุกสัญชาติ/เชื้อชาติ  

จำแนกตามกลุ่มโรค 

จำแนกตามกลุ่มวัย 

การจำแนกตามกลุ่มเสี่ยง 
(ปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรค) 

การจำแนกตามพื้นที่ดำเนินการ 

ประกอบด้วย 5 กลุ่มโรค 
1) กลุ่มแผนงานควบคุมโรคติดต่อ  
2) กลุ่มแผนงานควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค โรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ และโรคเรื้อน  
3) กลุ่มแผนงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ การบาดเจ็บ
และปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ  
4) กลุ่มแผนงานควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ
และสิ่งแวดล้อม  
5) กลุ่มแผนงานควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เป็น
ปัญหาเฉพาะในพื้นที ่

ประกอบด้วย 5 กลุ่มวัย (เกณฑ์เดียวกับกระทรวง
สาธารณสุข) 
1) กลุ่มเด็กปฐมวัย  2) กลุ่มเด็กวัยเรียน 3) กลุ่มวัยรุ่น  
4) กลุ่มวัยทำงาน 5) กลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการ 
(กลุ่มวัยที่รับผิดชอบหลัก คือ กลุ่มวัยทำงาน) 

ปัจจัยเสี่ยง เช่น จากเชื้อโรค จากสารเคมี จากการ
ทำงาน จากยานพาหนะ จากแอลกอฮอล์/บุหรี่ และ
จากพฤติกรรมไม่เหมาะสม เป็นต้น 
 พื้นที่ เช่น บริเวณชายแดน ด่านควบคุมโรคระหว่าง
ประเทศ ท่าอากาศยาน สถานีขนส่งผู้โดยสาร ชุมชน  
หมู่บ้าน โรงแรม โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก เป็นต้น  

- 
 
- 
 
 
 

กลุ่มผู้รับบริการ 

ตารางที่ 1 การจำแนกกลุ่มผู้รับบริการ 
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ภาพที่ 1 DDC Customer Centric Model 

พัฒนาสารสนเทศสู่การพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง 

 จากการที่กรมควบคุมโรคเป็นหน่วยงานภาครัฐที่ดำเนินงานตามภารกิจหลักในการ
พัฒนางานป้องกันควบคุมโรคของประเทศไทย โดยมุ่งเน้นการพัฒนาระบบองค์ความรู้และ
มาตรการเพื่อการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ รวมทั้ ง ส่ ง เ ส ริ ม ให้
ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องเหมาะสม จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องให้ความสำคัญกับ
สารสนเทศทีเ่กีย่วกบัประชาชนซึง่เปน็กลุม่ผูร้บับรกิารหลกั (ภาพที ่ 1) เพือ่วางแผนงานการ
พัฒนาคุณภาพผลผลิตและบริการที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวัง
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 การค้นหาสารสนเทศของผู้รับ
บรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี เริม่ตัง้แต่ 
การได้สารสนเทศในด้านการเฝ้าระวัง
และตรวจจับ โรคและภัยสุ ขภาพ 
(Detect) ซึ่งได้กำหนดแนวทางในการ
เฝ้าระวังข้อมูลข่าวสาร โดยทีมงาน 
DDC watch ดำเนินการรวบรวม 
(Collect) ข้อมูลของผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต เพื่อนำไปการใช้ประโยชน์จาก
ระบบเผา้ระวงัใน 5 มติ ิไดแ้ก ่1) ทราบ

ปัจจัยเสี่ยงการเกิดโรค  

2) ทราบปัญหาพฤติกรรมสุขภาพ 3) ทราบขนาดของปัญหา 4) ตรวจจับความผิดปกติของ
การเกิดโรค และ 5) ผลผลิตจากการเฝ้าระวังนำไปสู่การพยากรณ์โรค การตอบโต้ภาวะโรค
และภัยสุขภาพได้ทันต่อเหตุการณ์ 
 เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่ครอบคลุม ครบถ้วน กรมควบคุมโรคได้ออกแบบวิธี
การและช่องทางในการรับฟังเสียงของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็น 2 วิธีการหลัก  
(ภาพที่ 2) คือ  
 1) การดำเนินการเชิงรุก โดยใช้วิธีการสำรวจความคิดเห็น ความพึงพอใจต่อการ
รับรู้ข่าวสารองค์ความรู้และภาพลักษณ์ของกรมฯ การสำรวจความพึงพอใจ ไม่พึงพอใจใน
การเขา้รบับรกิารจากสถานบรกิารในสงักดั การสำรวจความพงึพอใจ ไมพ่งึพอใจต่อผลิตภัณฑ์

ภาพที่ 1 DDC Customer Centric Model
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วิชาการประเภทต่าง ๆ การสำรวจความคิดเห็นของภาคีเครือข่ายต่อแผนงาน/โครงการของ 
กรมฯรวมถึงผลการดำเนินงานตามนโยบายยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด การรับฟังความคิดเห็น
เฉพาะกลุ่ม (Focus group) การสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Customer Relationship Management) ทั้งนี้มีการนำรูปแบบของสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาใชป้ระโยชนม์ากขึน้เชน่การสำรวจออนไลนผ์า่นเวบ็ไซตข์องหน่วยงานต่าง ๆ 
ในสังกัดกรมฯการนำส่งข้อมูล  ผ่านกลุ่มเครือข่าย Line facebook 

 2) การดำเนินการเชิงรับ ได้แก่ การเปดช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นทาง
โทรศัพท์ 1422 สายดว่นกรมควบคมุโรค ไปรษณยี ์กลอ่งรบัความคดิเหน็ศนูยร์บัขอ้รอ้งเรียน
และ Social Media (Line Application Facebook E-mail Website) 
 เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูทีม่ปีระสทิธภิาพ ถกูตอ้ง ทนัเวลา กรมควบคมุคมุโรคใหค้วามสำคัญ
กับการนำรูปแบบของสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ (ภาพที่ 3, 4) มาใช้ประโยชน์มาก
ขึ้นเช่นการพัฒนาโปรแกรมสำนักระบาดวิทยา โปรแกรมวัณโรค โปรแกรมข้อมูลเอดส์ 
เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูโรคและภยัสขุภาพทีส่ำคญั รวมทัง้การพฒันา สือ่เทคโนโลย ี และสารสนเทศ
ตา่ง ๆ ในการสื่อสารและเป็นช่องทางรับข้อมูลของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น 
Application กดดูรู้โรค Application พิชิตยุงลาย Application ทันระบาด อีกทั้ง
การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบการตรวจสุขาภิบาลยานพาหนะ (V-SAN) เป็น

ภาพที่ 2 ช่องทางเชิงรุก – เชิงรับ ในการค้นหาสารสนเทศของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

เชงิรกุ
Survey

DDC POLL

เชงิรบั โปรแกรมระบาดวทิยา สายดว่น 1422
website Facebook

Line Group

Social Media
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ภาพที่ 3 การพัฒนาโปรแกรมเพื่อให้ได้ข้อมูลการ
ระบาดของโรคที่สำคัญ 

โปรแกรม V-SAN 

ระบบงานที่สามารถลดภาระงานได้จริง สะดวกรวดเร็วในการตรวจสุขาภิบาลยานพาหนะ 
และจัดเก็บข้อมูลเป็นฐานข้อมูลได้อย่างสมบูรณ์ ทั้งข้อมูลรายละเอียดของยานพาหนะ
และข้อมูลภาพถ่าย สามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือยานพาหนะที่เดินทางเข้ามาในประเทศ
ไทยบริเวณด่านพรมแดนไทย-มาเลเซยีของระบบเฝา้ระวงัโรคตดิตอ่ เปน็ตน้ โปรแกรมตา่ง ๆ ที่
กรมพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นช่องทางในการรับข้อมูลจากประชาชนกลุ่มเสี่ยง และใหค้วามรู้
ผา่นระบบ mobile เพื่อเป็นหนึง่ในกลยทุธท์ีก่รมฯใชใ้นการรบัฟงัความคดิเหน็ของผู้รับบริการ
และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี เขา้มาเฝา้ระวงัโรคภาคประชาชน ทำใหก้รมฯ ไดร้บัขอ้มลูทีท่นัการณ์ 
และวิเคราะหเ์ปน็สารสนเทศเสนอผูบ้รหิารฯ เพือ่ออกมาตรการการปอ้งกนัควบคมุโรคไดท้นัทว่งที 

 นอกจากขอ้มลูทีร่บัฟงัจากผูร้บับรกิารแลว้ กรมฯ ยงัไดร้บัขอ้มลูจากผูม้สีว่นไดส้ว่นเสีย
และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น สถานการณ์โรค อัตราป่วย-ตาย จากฐานข้อมูลมรณบัตร 
ฐานข้อมูลจากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ สถานการณ์ปัจจัยเสี่ยงจากการสํารวจ
สุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย (Thai National Health Examination 
Survey, NHES) ของสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ระบบคลังข้อมูลด้าน
การแพทย์และสุขภาพ (health data center : HDC) เป็นต้น  

โปรแกรม PLHIV

ระบบเฝ้าระวงัวทิยาทางระบาดโรคเอดส์

โปรแกรมเฝ้าระวงัและระบบฐานขอ้มลู โปรแกรมตรวจสอบขา่วระบาด
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ภาพที่ 4 การพัฒนาการสื่อสารที่ทันสมัย 

 จากการรวบรวมสารสนเทศต่าง ๆ ที่สำคัญนำไปสู่การพัฒนาเป็นข้อมูลสำหรับการ
เฝ้าระวังฯ โดยบูรณาการข้อมูล 5 กลุ่มโรค 5 มิติ ได้แก่ กลุ่มแผนงานควบคุมโรคติดต่อ 
(CD) กลุม่แผนงานควบคมุโรคเอดส ์ วณัโรค โรคตดิตอ่ทางเพศสมัพนัธ ์ และโรคเรื้อน (SALT) 
กลุ่มแผนงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ การบาดเจ็บและปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ (NATI) กลุ่ม
แผนงานควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม (Env-Occ) และกลุ่มแผนงาน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหาเฉพาะในพื้นที่ 
 ดา้นการปอ้งกนัและควบคมุโรค (Prevent and Control) หลังจากกรมฯ รวบรวม
สารสนเทศที่ได้จากการเฝ้าระวังตรวจจับโรคและภัยสุขภาพข้างต้น นำมาสู่การวิเคราะห์ 
(Analyze) โดยทมีตระหนกัรูส้ถานการณ ์(Situation Awareness Team : SAT) ซึง่บรูณาการ
ผลการวเิคราะหจ์ากขอ้มลูแตล่ะหนว่ยงานภายในกรมฯ โดยสำนกัระบาดวทิยามบีทบาทหลัก
ด้านการคน้หาขอ้มลูและวเิคราะหเ์รือ่งการตดิเชือ้ การปว่ย การตาย และเหตผุดิปกตติลอดจนดู
แนวโน้มของสถานการณ์โรคติดต่ออุบัติใหม่ที่อาจเกิดขึ้นในประเทศไทย สำนักวิชาการ
ทำหน้าที่รวบรวมวิเคราะห์ปัจจัยต้นเหตุพฤติกรรมและผลการดำเนินงานจากแผนงาน
โรคต่าง ๆ ด้วยวิธีการที่หลากหลายร่วมกับหน่วยงานในระดับเขตและพื้นที่ได้แก่การสำรวจ
ข้อมูลการสนทนากลุ่มการสัมภาษณ์เชิงลึก การออกหน่วยการนิเทศงานในชุมชน การตรวจ
เยี่ยมสถานประกอบการฯ เป็นต้น นำมาพยากรณ์โรคหรือคาดการณ์เหตุการณ์ของโรคภัย
ที่อาจเกิดกับประชาชนทั้งด้านความเสี่ยงหรือภาระโรคที่จะเกิดขึ้นสรุปเป็นสถานการณ์โรค

รายวันรายสัปดาห์รายเดือน รายปี (ภาพที่ 5) 

Application พชิติลกูนํ �ายงุลาย

Poster

Infographic แผน่ปลวิ

แผน่พบั

สื�อเทคโนโลย ีสารสนเทศ กรมควบคมุโรค ถงึ ผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี
Application กดดรููโ้รค Application ทนัระบาด

สื�อโทรทศัน์
หนงัสอืพมิพ/์นติยาสาร

จดหมายขา่ว
สื�อภาษาตา่งประเทศ

ภาษาพมา่ ภาษากมัพูชา
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ภาพที่ 5 การพยากรณ์โรค 
 
 จากนั้นนำผลการพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพไปสู่การวางแผน (Plan) โดยเสนอต่อ
คณะผู้บริหารกรมฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะในการวางแผนปรับปรุง
พัฒนาผลผลิตและบริการให้สอดคล้องและเหมาะสมกับพันธกิจขององค์การและสามารถ
ตอบสนองความต้องการ ความคาดหวังในแต่ละกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ได้อย่างตรงจุดตรงประเด็น และประกาศเป็นนโยบายระดับกรมฯ ให้ทราบโดยทั่วกันซึ่ง
ทุกหน่วยงานจะดำเนินการถ่ายทอดสู่ระดับปฏิบัติและดำเนินการวางมาตรการแนวทาง 
(Intervention) เพื่อตอบโต้ (Respond) โรคและภัยสุขภาพ และพัฒนาปรับปรุงผลผลิต 
บริการและกระบวนการทำงาน ให้ครอบคลุมกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ในปัจจุบันและอนาคต ตัวอย่างการดำเนินการและความสำเร็จ เช่น 
 จากกรณีแมงกระพรุนกล่องซึ่งเป็นสัตว์ทะเลที่มีพิษร้ายแรงที่สุดในโลก ทำให้คน
เสียชวีติ ภายใน 2-10 นาท ีมกีารสำรวจพบทัง้ฝัง่อา่วไทยและอนัดามนัในชว่ง 15 ปทีีผ่า่นมา 
(พ.ศ.2542-2558) และมีรายงานผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง มากกว่า 
900 ราย พบอาการหนกัจนถงึหมดสต ิ17 ราย ในจำนวนนีเ้สยีชวีติ 7 ราย ดงันัน้ กรมควบคมุโรค 
จงึดำเนนิการศกึษาและสอบสวนโรค วจิยั และพฒันาหาความรูเ้พิม่เตมิ โดยพบวา่หากผูป้ว่ย
ได้รับการราดดว้ยนำ้สม้สายชทูนัทเีมือ่โดนแมงกระพรนุกลอ่งจะลดพษิของแมงกระพรุนกล่อง
และผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียชีวิตน้อยลง นำมาสู่การพัฒนาระบบการเฝา้ระวงั 
โดยสร้างทีมงานหลัก และสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังในชุมชน อย่างเป็นระบบ (ภาพที่ 6) 

!"#$%&'()&'*+,-.(/"01002 http://www.thaivbd.org 

234!*3245" 67 2559 8/9:;3$<$=>.6?<*,-.(/"0100267 2558 
 (%&*@2A@BC3DA*EF3$ 5 67 *. 0$G/ A + 

!*3245HI4B,-.G<A1JGKC 
www.boe.moph.go.th 

!*3245HI4B8/9LA*)M-L3!43*)A613GH 
www.riskcomthai.org 
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ภาพที่ 6 การดำเนินการเฝ้าระวังการสูญเสียชีวิตจากแมงกระพรุนกล่อง 

เพื่อช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ ป้องกันการเสียชีวิต โดยเน้นจังหวัดที่เคยพบผู้เสียชีวิต หรือเกือบ
เสียชีวิต คือ สุราษฎร์ธานี กระบี่ และตราด ซึ่งเครือข่ายเฝ้าระวัง ประกอบด้วย กลุ่ม
ผู้ประกอบการ โรงพยาบาล หรือทีมนักชีววิทยาทางทะเล มีการใช้กลุ่มไลน์ในการสื่อสาร
วางป้ายให้ความรู้และเสาน้ำส้มในหลายหาด รวมทั้งการทำตาข่ายกันแมงกะพรุนที่ตราด 
(เกาะหมาก) และสรุาษฎรธ์าน ี(หาดริน้ เกาะพะงนั) ในปนีีพ้บวา่ประมาณ 50% ของเคสที่มา
โรงพยาบาลในอำเภอต่าง ๆ ของจังหวัดกระบี่ (เป็นจังหวัดต้นแบบฝั่งอันดามันคู่กับตราด
ของฝั่งอ่าวไทย) ได้รับการราดน้ำส้มสายชูตั้งแต่จุดเกิดเหตุ เทียบกับการราดน้ำส้มสายชู
ก่อนมาโรงพยาบาลสูงขึ้นจากเมื่อ 5-6 ปีก่อน ซึ่งมีเพียง 10% เท่านั้นที่ราดน้ำส้มสายชู
ก่อนมาโรงพยาบาล ทำให้ป้องกันการเสียชีวิตได้ 
 นอกจากนี้ยังมีการเตรียมการรองรับผู้รับบริการที่พึงมีในอนาคตได้แก่ กลุ่มแรงงาน
นอกระบบ กลุ่มผู้รับบริการต่างด้าว (Migrant) กลุ่มเสี่ยงจากเดินทาง (Travel) และกลุ่ม
ผู้สูงอายุ โดยการวางเป้าหมายการพัฒนาระบบควบคุมโรค ปรับวิธีการดำเนินงานและลด
ความซำ้ซอ้นของการดำเนนิงานในพืน้ที ่ โดยบรูณาการแผนการดำเนนิงานในพืน้ทีเ่ขตพัฒนา

สตัวท์ะเลที�มพีษิรา้ยแรงที�สดุในโลก บางสายพนัธุท์าํใหเ้สยีชวีติ ภายใน 2-10 นาท ีพบท ั�งฝั�งอา่วไทย
และอนัดามนั 15 ปีที�ผ่านมา (พ.ศ.2542-2558) มรีายงานผูป่้วยเขา้รบัการรกัษาที�โรงพยาบาล
เนื�องจากแมงกะพรนุพษิ มากกวา่ 900ราย พบอาการหนกัจนถงึหมดสต ิ17 รายในจาํนวนนี�เสยีชวีติ7ราย

การดาํเนนิงานเฝ้าระวงัและป้องกนัการเสยีชวีติ
จากแมงกะพรนุกลอ่งในประเทศไทย

ขา่วการเสยีชวีติสงสยัแมงกะพรนุกลอ่ง
ในเวปไซดข์า่วระบาดจากตา่งประเทศ

สอบสวนโรค วจัิย และหาความรูเ้พิ�มเตมิ
 ขอ้มลูในเวปไซดแ์ละตําราตา่งประเทศ
 เครอืขา่ยผูเ้ชี�ยวชาญจากออสเตรเลยี

สรา้งทมีงานหลกั
 กรมควบคมุโรค
 มหาวทิยาลยั

สรา้งเครอืขา่ย   

รพ.และหน่วยงานสธ. 

ผูป้ระกอบการและอปท.

หน่วยงานดา้นการสํารวจสตัวท์ะเล

ผูป้ระกอบการ

โรงพยาบาล
-เฝ้าระวงั 
-วนิจิฉัยรักษา
-อบรมการฟื�นคนืชพีเบื�องตน้
กบัคนที�อยูห่นา้หาด

สว่นอื�นๆ
-เฝ้าระวงัในชมุชน 
-ชว่ยเหลอืเบื�องตน้
-ทําป้ายใหค้วามรู ้เสานํ�าสม้ 
และตาขา่ยกนัแมงกะพรนุ

ใหค้วามรูแ้กเ่ครอืขา่ย 
เนน้จังหวดัที�มกีาร
บาดเจ็บรนุแรงหรอื

เสยีชวีติ

สรา้งระบบเฝ้า
ระวงัการบาดเจ็บ
และเสยีชวีติจาก
แมงกะพรนุพษิ

จัดทําคูม่อื แผน่พับ
เนื�อหาสําหรับป้าย

ใหค้วามรู ้

คัดเลอืกจังหวดั
ตน้แบบ และ
สรา้งวทิยากร

กูภ้ยัและการแพทยฉุ์กเฉนิ
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เศรษฐกิจพิเศษรว่มกนัระหวา่งสำนกัตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งและแบง่กรอบการดำเนนิงานของกรมฯ 
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เป็น 4 ระดับสำคัญ คือ 1) ระดับการประสานงานระหว่าง
ประเทศ 2) ระดบัชอ่งทางเขา้ออกประเทศ 3) ระดบัจงัหวดั 4) คลนิกิเวชศาสตรก์ารเดนิทาง
และการท่องเที่ยว ซึ่งเปดบริการแห่งแรกที่สถาบันบำราศนราดูรและขยายผลอีก 8 แห่ง
เพื่อรองรับกลุ่มเป้าหมายในทุกภูมิภาค รวมทั้ง มีการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของ
แผนงานโรค (Revitalizing Disease Control program) ปรับแผนงานโรคที่ดำเนินการ
อยู่เดิม 11 แผนงานโรค เป็น 17 แผนงานโรค กับ 1 ระบบงานระบาดวิทยา มีแนวทาง
พัฒนาความเข้มแข็งของแผนงานโรคอย่างชัดเจนให้ทัดเทียมคู่เทียบ คือ CDC (Centers 
For Disease Control) และวาง 5 โครงการเชงิรกุดแูลสขุภาพประชาชน ไดแ้ก ่การกวาดลา้ง
โปลิโอ การควบคุมวัณโรคในเมืองใหญ่ การดูแลสุขภาพแรงงานนอกระบบ การพัฒนา
คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวและการป้องกันโรคไม่ติดต่อในชุมชนเมืองใหญ่ 

เป็นต้น 
 
ผลงานความสำเร็จของการพัฒนางานบริการอย่างต่อเนื่อง    
 จากความมุ่งมั่นของผู้บริหารและบุคลากรของกรมควบคุมโรค ที่มุ่งสู่การปรับปรุง
การปฏบิตังิานและการใหบ้รกิารทีด่ขีึน้อยา่งเปน็ระบบและตอ่เนือ่ง โดยมุง่เนน้ผูร้บับรกิารและ
ผู้มีสว่นไดส้ว่นเสยีเปน็สำคญั ทำใหเ้กดิผลงานเปน็ทีป่ระจกัษ ์ และมคีวามสำเรจ็อยา่งตอ่เนือ่ง 
จนไดร้บัรางวลัตา่ง ๆ มากมายทัง้ในระดบัประเทศ และในระดบันานาชาต ิ (ภาพท่ี 7) เช่น  
 การรวบรวมขอ้มลูสถานการณโ์รคจากพืน้ทีจ่งัหวดัภาคเหนอืและอสีาน 27 จังหวัด 
ทำให้ทราบสถานการณ์โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ทำให้กรมฯ นำเสนอข้อมูล
ให้ผู้บริหารกระทรวงฯ รบัทราบและกำหนดเปน็นโยบายการทำงานเพือ่ถวายเปน็พระราชกุศล 
โครงการกำจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี 
 การวางระบบบญัชาการเหตกุารณ ์(EOC) ทำใหส้ามารถดำเนนิการควบคมุ ปอ้งกนัโรค
ไมใ่หม้กีารระบาดได้เป็นอย่างดี โดยมีการวางมาตรการ เช่น การเฝ้าระวังโรคติดต่ออันตราย
ที่สำคัญ รวมถึงการปฏิบัติตัวเพื่อควบคุม กักกันกลุ่มเสี่ยงจากการระบาดของโรคอีโบล่า 
โรคเมอร์ส และโรคติดต่ออันตรายอื่น ๆ ทำให้ประเทศไทยสามารถควบคุมโรคระบาด
สำคัญไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ และทำใหป้ระเทศตา่ง ๆ มัน่ใจในระบบการปอ้งกนัควบคุมโรค
ของประเทศไทยสร้างความมั่นใจในเวทีระดับนานาชาติ จนกระทั่ง นางมาการ์เร็ต ชาน 
ประธานองค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศชื่นชมประเทศไทย และมีหนังสือมายังกระทรวง
สาธารณสุขต่อความพร้อมในการรับมือการระบาดของประเทศไทย 
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 ผลงาน มาลาเรีย : การพัฒนาศักยภาพบริการแบบบูรณาการ “Community 
Participation for Effective Malaria Management in The Song Yang Di” ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ (1 st Place Winner) รางวัล United Nations Public Service Awards 
ขององคก์ารสหประชาชาต ิ เปน็รางวลัทีม่อบใหแ้ก ่ หนว่ยงานทีด่าํเนนิการดา้นการใหบ้ริการ
สาธารณะด้วยความเป็นมืออาชีพ ซึ่งผลงานดังกล่าวมีความโดดเด่นด้านการบริหารจัดการ
แบบบูรณาการเพื่อลดความเจ็บป่วยด้วยโรคมาลาเรียในพื้นที่เสี่ยงสูง อําเภอท่าสองยาง 
จังหวัดตาก เป็นการบริหารจัดการเชิงรุกในชุมชนพื้นที่เสี่ยงสูงซึ่งอยู่บริเวณชายแดนและ 
เป็นพื้นที่ทุรกันดาร การคมมาคมยากลําบากโดยเฉพาะฤดูฝน มีชาวต่างด้าวสัญชาติพม่า 
และชนเผ่ากะเหรี่ยง มาประกอบอาชีพรับจ้าง และหาของป่ามาเร่ขาย การพักค้างอาศัยจะ
ปะปนอยู่กับคนไทย ทั้งที่อาศัยอยู่ถาวร และไปกลับในแต่ละวัน โดยพักค้างคืนตาม
กระท่อมในไร่สวน กระท่อมตามทุ่งนา การคมนาคมส่วนใหญ่ ใช้วิธีการเดินเท้า และ
รถมอเตอร์ไซด์เพียงส่วนน้อย ทําให้การเข้าถึงบริการภาครัฐ โดยเฉพาะบริการด้านสุขภาพ
ค่อนข้างลําบาก ประชาชนมีความยากจน มีวัฒนธรรมการสื่อความหมายทางภาษาเป็น
ลักษณะภาษาท้องถิ่นตามชาติพันธ์ ดังนั้นกรมควบคุมโรคจึงได้ร่วมมือกับพหุภาคีเครือข่าย 
โดยการจัดบรกิารมาลาเรยีเชงิรกุมเีครอืขา่ยทีป่ฏบิตังิานรว่มกนั ไดแ้ก ่โรงพยาบาลสง่เสรมิสุขภาพ
ประจําตําบล สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ โรงพยาบาล ชุมชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หนว่ยราชการทหาร ตาํรวจตระเวนชายแดน รวมถงึหนว่ยงานภาคประชาชน และ
ได้ขยายแนวคิด วิธีปฏิบัติสู่หน่วยงานภาครัฐอื่นเพิ่มขึ้น เพื่อให้เกิดกิจกรรมการทํางานที่เกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด เช่น การประชาสัมพันธ์ผ่านผู้นําชุมชน อาสาสมัคร
มาลาเรีย อาสาสมัครสาธารณสุข และประชาชน เพื่อให้ทราบกําหนดการเข้าไปบริการ 
ทําให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้รับการวินิจฉัยตั้งแต่เริ่มแรกและรักษาอย่างรวดเร็ว และมี

การประเมินความต้องการ และความพึงพอใจของประชาชนอย่างต่อเนื่อง 
    รวมทั้งยังมีผลงานที่ได้รับรางวัลในระดับประเทศอีกมากมายที่พัฒนาขึ้นเพื่อตอบ
สนองความต้องการของประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดีขึ้น ลดเสี่ยง ลดโรค 
ลดตาย เช่น ศูนย์ “AIDS Zero Portal”  การพัฒนาการบริการป้องกันควบคุมโรคปอด
ฝุ่นหิน  ผลงาน ตรวจจับ– สกัดกั้นโรคติดต่อข้ามประเทศแบบบูรณาการ เป็นต้น 
 



รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2559

133

เครือข่ายคือหัวใจของความสำเร็จที่สำคัญ พัฒนาสู่ความผูกพัน

หุ้นส่วนการทำงาน 

 จากภารกจิของกรมควบคมุโรค ในการเฝา้ระวงั ปอ้งกนั และตอบโตโ้รคและภยัสุขภาพ 
การที่จะปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จได้ นอกจากความสามารถทางวิชาการแล้ว 
เครือข่ายความร่วมมือในการปฏิบัติงานนับเป็นหัวใจสำคัญของความสำเร็จ  ที่ต้องมีการ
สื่อสารและการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและไว้วางใจ และ
ทำให้สามารถส่งต่อข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคและภัยสุขภาพ และนำไปสู่การเฝ้าระวัง ป้องกัน 
และตอบโต้กับปัญหาโรคและภัยสุขภาพของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบัน
มีเครือข่ายการทำงาน จำนวน 2,084 เครือข่าย ประกอบด้วยหลายกลุ่ม เช่น เครือข่าย
สื่อมวลชน ทำหน้าที่ในการสื่อสารข้อมูลโรคและภัยสุขภาพเพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึง
ความสำคัญ รวมทั้ง ดูแลตนเองในการป้องกันโรคและภัยสุขภาพ เครือข่ายภาครัฐ เอกชน 
NGO และประชาชน ทำหน้าที่ในการให้และรับข้อมูลโรคและภัยสุขภาพ รวมทั้งดำเนินการ
เฝ้าระวัง ป้องกัน และตอบโต้ปัญหาโรคและภัยสุขร่วมกันกับกรมควบคุมโรค เช่น เครือข่าย
ด้านควบคุมเครื่องดืม่แอลกอฮอล ์ เครอืข่ายความร่วมมือในการป้องกันควบคมุโรคตามแนว

ชายแดนทั้งสองประเทศ และประเทศอาเซียน เป็นต้น 
 จุดเด่นในการสร้างความสัมพันธ์ของกรมควบคุมโรคในการสร้างความสัมพันธ์คือ
การดำเนินการภายใต้แนวคิด “ทุกหน่วยงาน คือ หัวใจในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ 
กรมฯ” ซึ่งจะนำไปสู่ความเชื่อถือและความไว้วางใจของทุกภาคส่วน โดยกำหนดเรื่องการให้
บริการที่ดีด้วยความตั้งใจ (Service mind : S) เป็นค่านิยมหนึ่งขององค์การ เป็นสมรรถนะ

ภาพที่ 7 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ 
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 รวมทั้งให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายที่ทำงานร่วมกัน โดยมี
การนำข้อเสนอแนะจากการถอดบทเรียนมาพัฒนาการทำงานร่วมกัน ทั้งด้านองค์ความรู้ 
และสัมพันธภาพต่าง ๆ และมีการจัดกิจกรรมที่ต่อเนื่องที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่ม เช่น 
เครอืขา่ยสือ่สารและสือ่สารมวลชนลงพืน้ทีศ่กึษาดงูานและพบปะสงัสรรคก์นัอยา่งสมำ่เสมอ 
ทำให้เกิดความร่วมมือในการเฝ้าระวังและสื่อสารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการ
สร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานระดับนโยบาย มีการพัฒนาจังหวัดชายแดนตามกรอบกฎ
อนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 (IHR 2005) และ GHS (global health security)  
ตามมาตรการ 12 โดยคัดเลือก 5 จังหวัดนำร่องเป็นต้นแบบของการพัฒนา มีทีมจาก
สำนักโรคต่าง ๆ ของกรม กำกับติดตาม ประเมินผล พิจารณาการมอบรางวัลให้แก่
บุคคลและหน่วยงานต้นแบบ  
 นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อื่น ๆ อีก เช่น การมอบรางวัลเครือข่าย
ดีเด่น การเชิญชวนเครอืขา่ยรว่มจดันทิรรศการหรอืเขา้รว่มประชมุ/สมัมนาทางวชิาการตา่ง ๆ 
การจดัทำขอ้ตกลงความรว่มมอื เชน่ MOU “7 เมอืงใหญ ่ รว่มใจ ลดภยัทางถนน (City RTI)” 
เพื่อรว่มกนัปอ้งกนัการบาดเจบ็และเสยีชวีติจากการจราจรของประชาชนทีส่ญัจรในเมอืงใหญ่ 
เป็นต้น  

ภาพที่ 8 ค่านิยม ISMART กรมควบคุมโรค 

หลักที่บุคลากร ต้องยึดถือและนำไปปฏิบัติร่วมกับค่านิยมอื่น ๆ  ซึ่งประกอบด้วย Integrity 
การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม Mastery สั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
Achievement การมุ่งผลสัมฤทธิ์ Relationship การมีน้ำใจ ใจเปดกว้าง เป็นพี่เป็นน้อง 
Teamwork การทำงานเป็นทีม และเน้นการพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายที่ทำงานร่วมกัน 
รวมเป็นค่านิยม ISMART (ภาพที่ 8) 
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 ผลลัพธใ์นการสนบัสนนุและสรา้งสมัพนัธภาพทีด่กีบัเครอืขา่ยตา่ง ๆ พบวา่ภาพลักษณ์
ที่ดีจากมมุมองเครอืขา่ยเพิม่ขึน้ทกุป ี และสะทอ้นไดจ้ากผลงานคณุภาพ ทีไ่ดร้บัรางวัลบริการ
ภาครฐัแหง่ชาตทิีเ่กดิจากความรว่มมอืของเครอืขา่ย เชน่ ผลงาน “การพฒันาระบบการตรวจ
หาปรมิาณเชื้อไวรัส HIV เพื่อขยายโอกาสให้ประชาชนได้รับบริการอย่างมีคุณภาพเท่าเทียม
และทันเวลา” ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี ผลงาน “โรคเรื้อนใน
เมืองหลวง : ศักดิ์ศรีและคุณภาพชีวิตของผู้ได้รับผลกระทบจากโรคเรื้อนที่ควรได้รับการ
เยียวยา” ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 กรุงเทพฯ รวมทั้งผลงานที่กรมควบคุมโรค
ได้รับรางวัล United Nation Public Service Awards 2015 ขององค์การสหประชาชาติ 
ผลงาน “Community Particpation for Effective Malaria Management in The 
Song Yang Di” ก็สืบเนื่องมาจากการทำงานร่วมกันกับภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งเช่นเดียวกัน 
ดังนั้นจึงนับเป็นความสำเร็จของกรมควบคุมโรคในการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย
จนเป็นหุ้นส่วนการทำงาน และเปน็ความผกูพนัรว่มกันอย่างมั่นคง  
 
ความโดดเด่นในการบริหารจัดการของกรมควบคุมโรค 

 1) การมวีสิยัทศันข์องผูบ้รหิาร ทีก่ำหนดทศิทางการทำงานเพือ่ใหบ้คุลากรปฏบิตังิาน
ได้อย่างมีประสิทธิผล มีแผนพัฒนาอย่างชัดเจน ที่มุ่งเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง และ
ความมุ่งมั่นของบุคลากรในการพัฒนาองค์การอย่างต่อเนื่องเพื่อไปสู่เป้าหมายที่สำคัญที่ได้
กำหนดไว้ร่วมกัน 
 2) การนำสารสนเทศที่สำคัญมาใช้ในการตัดสินใจแก้ไขปัญหา ทุกช่วงวงจรชีวิตเริ่ม
ตั้งแต่การรวบสารสนเทศ เพื่อนำมาเฝ้าระวัง ตรวจจับโรคและภัยสุขภาพ (Detect) นำมาสู่
การวิเคราะห์ พยากรณ์โรค เพื่อการป้องกันและควบคุมโรค (Prevent and Control) นำ
ไปสู่การตอบโต้ (Respond) โรคและภัยสุขภาพอย่างทันท่วงที โดยเกิดผลสำเร็จที่ชัดเจนใน
การควบคุมโรคอีโบล่า และโรคเมอร์ส ไม่ให้เกิดการระบาดในประเทศไทยได้ 
 3) การนำสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการสื่อสาร และการสร้างความสัมพันธ์ 
เพื่อวางแผนงานการพัฒนาคุณภาพผลผลิตและบริการที่ตอบสนองความต้องการและความ
คาดหวังของผู้รับบริการที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม  
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 4) การใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกระดับเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และรับฟังความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อีกทั้งยังมีการทบทวนการดำเนินงานที่ผ่านมาตั้งแต่อดีต และรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง ผู้ทรงคุณวุฒิ เครือข่ายการทำงานร่วมกัน 
ทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนนำข้อมูลมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และกำหนด
วิธีการทำงานที่เน้นเชิงรุก ให้เกิดประสิทธิผล  
 5) ความสามารถในการสร้างเครือข่ายและการจัดการความสัมพันธ์ ทำให้เกิดความ
ผูกพันและการเป็นหุ้นส่วนการทำงานที่เข้มแข็ง ผลักดันงานสู่ความสำเร็จทำให้ประชาชน
ได้รับบริการที่มีคุณภาพ ลดโรค ลดเสี่ยง ลดตาย ในที่สุด 
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 กรมทางหลวงชนบทเปน็สว่นราชการ สงักดักระทรวงคมนาคม มพีนัธกจิในการพัฒนา
และยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบท เพื่อสนับสนุนการคมนาคมขนส่ง การท่องเที่ยว
การพฒันาเมอืงอยา่งบรูณาการและยัง่ยนื แกไ้ขปญัหาจราจร โดยการสรา้งทางเชือ่มทางเลีย่ง
ทางลดั รวมทั้ง สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่นให้แก่องค์กรปกครอง
สว่นทอ้งถิ่น ตลอดจนพัฒนาองค์กรตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย โดย
กรมทางหลวงชนบท มีถนนในความรับผิดชอบ ประมาณ 47,000 กิโลเมตร ซึ่งเป็นถนน
โครงขา่ยเชือ่มตอ่ถนนทางหลวงชนบทกบัทางหลวงทอ้งถิน่ และเชือ่มตอ่ถนนระหวา่งทางหลวง
แผน่ดนิกบัทางหลวงชนบทเขา้ดว้ยกนั นำไปสูก่ารบรูณาการโครงขา่ยทางหลวงอยา่งเปน็ระบบ 
 

กรมทางหลวงชนบท

 กรมทางหลวงชนบท มีบทบาทที่โดดเด่นในการมุ่งเน้นคุณภาพและยกระดับ
มาตรฐานทางหลวงชนบท โดยการสานพลังประชารัฐในการสร้างการมีส่วนร่วม
เพื่อเพิ่มช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ใช้บริการในเชิงรุก และมีการนำ
เทคโนโลยีเข้ามาอำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ประชาชน เร่งการดำเนิน
โครงการต่าง ๆ ของกรมทางหลวงชนบท โดยมีการรับฟังความคิดเห็นและให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการตั้งแต่ก่อน ระหว่าง และหลังการดำเนินการ 
อีกทั้ง มีการอำนวยความสะดวกในการพัฒนาช่องทางการสื่อสารที่สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อม และครอบคลุมผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม เช่น 
Application การมีส่วนร่วมที่สามารถใช้งานได้ผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ และ
การจัดทำแบบสอบถามทีใ่ชร้ปูภาพในการสือ่สารทีเ่ขา้ใจไดง้า่ย วธิกีารดงักลา่ว ทำให้
กรมทราบข้อมูลความต้องการและความคาดหวังของประชาชน ซึ่งทำให้สามารถนำ
ไปใช้ในการออกแบบถนนที่สอดรับกับบริบทของแต่ละพื้นที่และตอบสนองต่อ

ความต้องการของประชาชนได้ 
 

รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

หมวด3ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการ

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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การเข้าถึงและเข้าใจผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 มติกิารพฒันาตามพนัธกจิของกรมทางหลวงชนบท เกีย่วขอ้งโดยตรงกบัทัง้ประชาชน
ผู้ใช้บริการเส้นทางที่ดำเนินการโดยกรมทางหลวงชนบทและประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ดังนั้น จดุเริม่ตน้ทีส่ำคญัทีก่รมทางหลวงชนบทดำเนนิการ คอื การจดักลุม่และคน้หาสารสนเทศ
ผู้รับบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี เพือ่นำมาสูก่ารสรา้งผลผลติ การบรกิาร และการสนับสนุน
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสอดรับกับความต้องการ  
 กรมทางหลวงชนบทได้กำหนดวิธีการและช่องทางการรับฟัง ปฏิสัมพันธ์ และ
สังเกตการณ์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้กรมทางหลวงชนบทได้นำข้อมูล
ไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงผลิตผลและบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น โดยใช้กลยุทธ์ในการสร้าง
ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายและครอบคลุมผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 
ในการสื่อสาร การรับฟัง และเรียนรู้ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(ภาพที ่1)  โดยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 มอบหมายให้หนว่ยงาน
ที่เกี่ยวข้องออกแบบช่องทางการสื่อสารที่ครอบคลุมกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เช่น การสำรวจความพึงพอใจ การประชุม/สัมมนา การรับฟังความคิดเห็น/ข้อร้องเรียน 
และการนำเทคโนโลยีทางสื่อสังคมออนไลน์เข้ามาเป็นช่องทางในการสื่อสาร (Website/ 
Facebook/Line) เป็นต้น 

ภาพที่ 1 กระบวนการค้นหาสารสนเทศผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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 นอกจากการค้นหาความต้องการของกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผ่านช่องทางที่เหมาะสมแลว้ กรมทางหลวงชนบทมกีารคาดการณห์รอืการดำเนนิการที่เหนือ
ความคาดหวัง เช่น ผู้รับบริการกลุ่มประชาชนทั่วไปผู้ใช้ทางในการสัญจรมีความต้องการ/
ความคาดหวังให้มีถนนโครงข่ายสายรองเชื่อมระหว่างทางหลวงสายหลักกับสายย่อย
ทั่วประเทศที่มีคุณภาพที่ดี เพื่อใช้ในการเดินทางและมีข้อมูลด้านโครงข่ายถนน ในขณะที่
กรมทางหลวงชนบทมคีวามตอ้งการ/ความคาดหวงัทีเ่หนอืกวา่ คอื ถนนมคีณุภาพ มีมาตรฐาน 
ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยในการสัญจร ประหยัดเวลา และพลังงาน  
 
การสร้างสรรค์กระบวนงานและการบริการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ ์

 กรมทางหลวงชนบทไดน้ำขอ้มลูสารสนเทศหรอืขอ้มลูปอ้นกลบั ทีไ่ดจ้ากผูร้บับริการ
และผู้มีส่วนได้สว่นเสยีผา่นชอ่งทางการสือ่สารตา่ง ๆ มาวเิคราะห ์ ประเมนิ ปรบัปรงุวธิีการ
ทำงาน และปรบัปรงุการใหบ้รกิารประชาชน เพือ่ใหก้ารสง่มอบถนนโครงขา่ยทางหลวงชนบท

ภาพที่ 2 จำนวนครั้งที่มีการร้องเรียนถนนชำรุด ต่อป ี

และการบริการที่สอดรับกับความต้องการ
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี โดย
ผลลัพธ์จากการปรับปรุงวิธีการทำงานและ
ปรบัปรงุการใหบ้รกิารประชาชน  เช่น 
 (1) ประชาชนได้รับความสะดวก
จากการใช้รถใช้ถนน และมีความไม่พึงพอใจ
เกี่ยวกับถนนลดลง โดยมีสถิติจำนวนเรื่อง
ร้อง เรี ยนลดลงอย่ างต่อ เนื่ อ งทุกปี จาก
จำนวนเรื่องร้องเรียน 550 เรื่อง ในปีพ.ศ. 

2552 เหลือเพียง 104 เรื่อง ในปี พ.ศ. 2558 รวมถึง กรมทางหลวงชนบทมีระบบจัดการ
เรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพสามารถตอบสนองต่อข้อร้องเรียนได้ตามกำหนดเวลา 

(ภาพที่ 2)  
 (2) การปรับปรุงกระบวนการให้บริการ โดยการทำบันทึกข้อตกลงระหว่างกรมการ
ปกครองกับกรมทางหลวงชนบท ว่าด้วยการใช้โปรแกรมอ่านข้อมูลจากบัตรประจำตัว
ประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในกระบวนการและงานบริการ ทำให้
ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และแม่นยำในการรับบริการมากขึ้น (ภาพที่ 3) 
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ภาพที่ 3 การจัดทำบันทึกข้อตกลงเพื่อปรับปรุงกระบวนการให้บริการ 

ภาพที่ 4 กิจกรรมการให้ความรู้เบื้องต้นในขั้นตอนการก่อสร้างถนน 

 (3) การสรา้งกระบวนการ 
เรยีนรูสู้ช่มุชน โดยใหม้กีารแสดง
ขั้นตอนการก่อสร้างเพื่อติด
แสดงไว้บริเวณโครงการก่อสร้าง 
เพื่อใช้อธิบายในการประชุมให้
ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ
เกี่ยวกับการก่อสร้างในแต่ละ
ขั้นตอน ตลอดจนมีการแสดง
เครืองมือ  เครื่องจักรที่ต้องใช้
ในการกอ่สรา้ง  เปน็การใหค้วามรู้
แกป่ระชาชนในการรว่มตรวจสอบ
ขั้นตอนการก่อสร้าง  อีกทั้งเพื่อเป็นการนำความรู้ด้านวิศวกรรมที่ประชาชนมองว่าเป็น
เรื่องยาก  ให้เป็นเรื่องง่ายที่ใกล้ตัวกับประชาชน (ภาพที่ 4)  

 นอกจากนี้ กรมทางหลวงชนบทมีการประเมินประสิทธิภาพของช่องทางการสื่อสาร
ให้มีความเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ รวมทั้งการปรับปรุงประสิทธิภาพของช่องทางการ
สื่อสารเพื่อค้นหาผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้ทันสมัย ตัวอย่าง การปรับปรุง
ประสิทธิภาพช่องทางการสื่อสาร เช่น การออกแบบ Application “Rural Roads” เพื่อ
สอบถามการมสีว่นรว่มของประชาชน และเพือ่ใหเ้ขา้ถงึกลุม่ผูร้บับรกิารและผูม้สี่วนได้ส่วนเสีย
ที่เป็นกลุ่มคนรุน่ใหม ่ (ภาพที ่ 5) และการคน้หาสารสนเทศผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นไดส้่วนเสีย 
ในอนาคตและของคู่แข่ง/คู่เทียบ เช่น ในอนาคตอีก 10-20 ปี พบว่าประเทศไทยกำลัง
ก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัย  
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กรมทางหลวงชนบทกต็อ้งนำขอ้มลูดงักลา่วไปใชใ้นการออกแบบถนนใหอ้ำนวยความสะดวก
ให้กับผู้ขับขี่ที่สูงอายุ เป็นต้น  
 
ระบบประชารัฐในการสร้างการมีส่วนร่วมและการสร้างความผูกพัน 

 บุคลากรในองค์การ 
 กรมทางหลวงชนบทมีวิธีการสร้างวัฒนธรรมการทำงานของบุคลากรที่ส่งมอบ
ประสบการณ์ที่ดีให้แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสม่ำเสมอ และส่งเสริม
การมาใช้บริการของผู้รับบริการ โดยผู้บริหารกรมได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีความพยายาม
สร้างวัฒนธรรมการทำงานที่กระตุ้นและผลักดันให้บุคลากรกรมทางหลวงชนบท เป็นผู้ให้
บริการสร้างประสบการณ์ที่ดี สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เช่น การสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับ 9 สถาบันการศึกษา ในการพัฒนาคุณภาพและ
ระบบงานให้แก่หน่วยงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 18 แห่ง ที่เปดโอกาสให้
บุคลากรของกรมในแต่ละพื้นที่ได้ร่วมคิดร่วมสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นการแก้ปัญหาหรือ
ตอบสนองความต้องการเชิงพื้นที่ เป็นต้น  
 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 จากสภาพปัญหาของกรมทางหลวงชนบทในอดีต การดำเนินโครงการต่าง ๆ จะถูก
กำหนดมาจากแผนพัฒนาที่ส่วนกลางกำหนดและมาจากนโยบายของรัฐเป็นหลัก และ

 ภาพที่ 5 Application “Rural Roads”  
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เป็นการดำเนินงาน 2 ฝ่าย คือ ภาครัฐกับเอกชน (ผู้รับเหมาก่อสร้างถนน) ซึ่งใน
กระบวนการก่อสร้างประชาชนจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่มีโอกาสได้รับทราบข้อมูลจาก
ภาครัฐอย่างทั่วถึง ทำให้ผลลัพธ์ที่ได้ไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนและชุมชน 
ทำใหม้ปีญัหาตามมา เชน่ ปญัหาเกีย่วกบัแนวเขตแดน การถกูเวนคนืทีด่นิ ปญัหาขอ้ร้องเรียน
ที่เกิดจากความไม่เข้าใจในขั้นตอนการทำงานและแนวทางปฏิบัติ ทำให้ประชาชนเกิดความ
ไม่พอใจ ไม่ให้ความร่วมมือ เกิดการต่อต้านโครงการ และประชาชนไม่เชื่อมั่นในการทำงาน
ของภาครัฐ รวมทั้งการร้องเรียนเกี่ยวกับความไม่โปร่งใสในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

เกี่ยวกับการเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง เป็นต้น ส่งผลให้การก่อสร้างล่าช้าหรือหยุดชะงัก 
 ดังนั้น เพือ่ใหเ้กดิการสรา้งความผกูพนัและมกีารปฏบิตังิานทีต่อบสนองความต้องการ
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การดำเนินงานของกรมทางหลวงชนบทจึงเป็นไปใน
รูปแบบที่เข้าถึงและเข้าใจผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ทำให้ได้รับข้อมูลสำคัญ
เกี่ยวกับสารสนเทศผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความคาดหวัง และความต้องการ 
ซึ่งเห็นเป็นภาพใหญ่ที่สามารถนำไปใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการที่สอดรับกับ
บริบทของแต่ละพื้นที่และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้ นอกจากนี้ 
กรมทางหลวงชนบทยังมีการใช้กลยุทธ์ของระบบประชารัฐในการสร้างความมีส่วนร่วม 
เพื่อสร้างความพึงพอใจ และสร้างความผูกพันกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดย
มีวิธีการที่มีประสิทธิภาพ และแสดงถึงการมีธรรมาภิบาลในการดำเนินการของ

กรมทางหลวงชนบท เช่น 
 (1) ให้ประชาชนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการ มีส่วนร่วมในการช่วยตรวจสอบการดำเนินการระหว่าง
โครงการและหลังเสร็จสิ้นโครงการ โดยมีการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการก่อสร้างและ
บำรุงรักษาถนนเบื้องต้นให้แก่ชุมชน ทุกครั้งที่มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจะจัดให้มี
การแสดงขั้นตอนการก่อสร้าง ตลอดจนเครื่องมือ เครื่องจักร ในพื้นที่ปฏิบัติงานทุกครั้ง 
และมีการจัดทำบันทึกความร่วมมือ 3 ฝ่าย (คือ กรมทางหลวงชนบท ผู้รับจ้าง 
ประชาชน) เพ่ือเปดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้ รับฟัง ร่วมตัดสินใจ 
ในการปฏิบัติงานของกรมทางหลวงชนบท ให้สอดคล้องกับความต้องการ เกิดความโปร่งใส 
และสามารถตรวจสอบได้ (ภาพที่ 6 และ 7)  
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ภาพที่ 7 การจัดทำบันทึกความร่วมมือ 3 ฝ่าย 

ภาพที่ 6 การจัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนก่อนก่อสร้าง 

 2) การเปดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
และร่วมตรวจสอบขั้นสอบการก่อสร้างในทุกขั้นตอนโดยจัดทำแผ่นพับ สำหรับให้ประชาชน
ใช้ในการร่วมสังเกตขั้นตอนการก่อสร้าง  ในขั้นตอนต่าง ๆ ประกอบด้วย  ขั้นตอน
ประชาชนมีส่วนร่วม  ขั้นตอนงานดิน ขั้นตอนงานท่อกลม  ขั้นตอนงานลูกรัง  ขั้นตอนงาน
หินคลุก  ขั้นตอนการนำวัสดุชั้นทางบนถนนลูกรังเดิมมาใช้ใหม่  ขั้นตอนการนำวัสดุชั้นทาง
บนถนนลาดยางเดมิกลบัมาใชใ้หม ่  ขัน้ตอนงานผวิทางแอสฟลัตค์อนกรตี  ขั้นตอนงานผิวทาง
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 ภาพที่ 8 ตัวอย่างแผ่นพับและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบขั้นตอนก่อสร้าง 
 

คอนกรีต ขั้นตอนงานผิวทางลาดยางเคพซีล ขั้นตอนงานเครื่องหมายจราจรและสิ่งอำนวย
ความสะดวกปลอดภัย  โดยขอความร่วมมือจากประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่อยู่ใน
บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง  ร่วมตรวจสอบการก่อสร้างตามขั้นตอนต่าง ๆ ตามแผ่นพับและจัดส่ง
แผ่นพับกลับไปยังกรมทางหลวงชนบท  ซึ่งเมื่อตรวจสอบข้อมูลที่ประชาชนแจ้งกลับเข้ามา 
หากมีกรณทีีก่ารกอ่สรา้งอาจจะไม่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม หรอือาจไมเ่ปน็ไปตามรูปแบบ
และรายการ กรมทางหลวงชนบทก็จะแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในพื้นที่เพื่อดำเนินการ
ตรวจสอบโครงการดงักลา่วและใหผู้เ้กี่ยวข้องชี้แจงสาเหตุแล้วแตก่รณ ี สง่ผลใหก้ารดำเนนิงาน
โครงการก่อสร้างของกรมทางหลวงชนบทในปัจจุบัน เป็นการทำงานในรูปแบบของภาคี
เครือข่าย สามารถทำงานได้อย่างสะดวก ลดปัญหาอุปสรรคและปฏิกิริยาต่อต้านจากชุมชน 
การดำเนนิงานแลว้เสรจ็ตามกำหนดเวลา ผลงานทีอ่อกมาตรงกบัความตอ้งการของประชาชน
ผู้ใช้บริการ ลดปัญหาข้อร้องเรียนที่จะตามมาในภายหลัง เป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง
เจ้าหนา้ทีข่องกรมทางหลวงชนบท  ผูร้บัจา้ง ประชาชนในพืน้ที ่ และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทีเ่กีย่วขอ้ง  
ในลักษณะของการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน ร่วมกันคิด  ร่วมกันทำ ร่วมกัน
แก้ไข และที่สำคัญก็คือ ประชาชนในพื้นที่มีความรู้สึกเป็นเจ้าของสาธารณะสมบัติของ
ส่วนรวม และช่วยกันสอดส่องดูแลให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์อย่างยั่งยืน  (ภาพที่ 8)  
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 (3) สรา้งการทำงานแบบเครือข่าย โดยการสร้างและส่งเสริม “อาสาสมัคร
ทางหลวงชนบท” ซึ่งเป็นประชาชนในพื้นที่ที่มีบทบาทในการแจ้งข่าวสารในพื้นที่ ให้
กรมทางหลวงชนบททราบ เช่น พบเห็นถนนชำรุดและเครื่องหมายจราจรเสียหายหรือ
สูญหาย และมสีว่นรว่มในการดำเนนิงานของกรมทางหลวงชนบทในการดแูลชมุชน (ภาพที ่9) 

 ภาพที่ 9 การสร้างเครือข่ายภาคประชาชน “อาสาสมัครทางหลวงชนบท” 
 

การทำงานของเครือข่าย อาสาสมัครทางหลวงชนบท เป็นการทำงานแบบจิตอาสา ไม่มี
ค่าตอบแทน แต่กรมทางหลวงชนบทสามารถสร้างอาสาสมัครทางหลวงชนบท ที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันได้ถึงกว่า 9,000 คน โดยมีกลยุทธ์ที่สำคัญ คือ การมีธรรมาภิบาลในการ
ดำเนินงานของกรมทางหลวงชนบทที่เป็นที่ยอมรับของประชาชน ดำเนินการแก้ไขปัญหา
ตามที่ได้รับแจ้งเหตุอย่างทันท่วงที และมีการเชิดชูเกียรติอาสาสมัครทางหลวงชนบทที่มี
บทบาทในการร่วมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น การมอบรางวัลให้แก่อาสาสมัคร
ทางหลวงชนบทที่มีความโดดเด่นในการสนับสนุนการทำงานของกรมทางหลวงชนบท ทำให้
กรมทางหลวงชนบทสามารถสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งและผลการ

ดำเนินการเป็นที่ประจักษ์  
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 (4) การดำเนินการและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม เช่น “กิจกรรม CRS รักษ์ทาง-
รักถิ่น” ที่มีการเชิญชวนให้ ประชาชนและชุมชนเข้าร่วมโครงการปรับปรุงพัฒนาถนนใน
เขตชุมชน ให้ถนนไร้หลุมบ่อ ถนนสวยงาม เพื่อกระตุ้น และปลูกฝังค่านิยมในให้ชุมชน
รู้จักรักและหวงแหนถนนภายในชุมชน (ภาพที่ 10) 
 

 ภาพที่ 10 การดำเนินการและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม “โครงการรักษ์ทาง-รักถิ่น” 
 

การเสริมสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจ 

 การดำเนินการของกรมทางหลวงชนบท ในกรณีที่การก่อสร้างอาจมีผลกระทบ
เชิงลบตอ่สงัคม กรมจะมกีารคาดการณล์ว่งหนา้ถงึความกงัวลของสาธารณะทีม่ตีอ่การบริการ
และการปฏิบัติงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต และได้กำหนดมาตรการและกระบวนงาน
ในการจัดการผลกระทบในเชิงลบ เพื่อเป็นระเบียบในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรใน
หน่วยงานที่รับผิดชอบการดำเนินโครงการก่อสร้างหรือบำรุงทาง ซึ่งมีหลักปฏิบัติดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์กลุ่มผู้ที่อาจได้รับผลกระทบทางลบ เช่น ชุมชนสองข้างทาง ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางสัญจร ร้านค้า/ผู้ประกอบการ (2) การคาดการณ์ความรุนแรงของผลกระทบและ
วิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้เกิดความไม่พึงพอใจ (3) การวางแผนกำหนดแนวทางและกำหนด
มาตรการในการจัดการผลกระทบ (4) การนำแผน หรือ แนวทางไปสู่การปฏิบัติ (5) การ
ติดตามและประเมินผลการดำเนินการ และรายงานต่อกรมทุกเดือน (6) การเรียนรู้ร่วมกัน 
และให้มีการเตรียมการทั้งเชิงรุกและเชิงป้องกันในการจัดการผลกระทบทางลบต่อสังคม

และความไม่พึงพอใจ (ภาพที่ 11) 
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ภาพที่ 11 กระบวนการสร้างความเชื่อมั่นและพึงพอใจ 

 ตัวอย่างของวิธีการและผลการดำเนินการในกรณีที่การบริการและการปฏิบัติงาน
มีผลกระทบในเชิงลบต่อสังคม เช่น การดำเนินการขณะก่อสร้างหรือบำรุงทาง ชุมชน
สองข้างทางและผู้ใช้ถนนในการสัญจรรวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ ผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือ
อาจเกิดความไม่พึงพอใจ โดยกรมทางหลวงได้คาดการณ์ปัญหา/ผลกระทบเชิงลบที่อาจ
จะเกิดขึ้นได้ ได้แก่ สิ่งแวดล้อมได้รับผลกระทบ เกิดมลพิษจากฝุ่นและเสียง ผู้ใช้รถไม่ได้รับ
ความสะดวก ผู้ใช้ถนนมีความไม่ปลอดภัยในการเดินทาง และเกิดผลกระทบกับร้านค้าและ
ผู้ประกอบการ ดังนั้น กรมทางหลวงชนบทได้กำหนดแนวทางในการจัดการผลกระทบ
ดังกล่าว ดังนี้ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการ การมีส่วนร่วมภาคประชาชน/CSR 
การจัดการแก้ไขข้อร้องเรียน การแก้ไขปัญหามลพิษชั่วคราว การติดสัญญาณเตือน และการ
ควบคมุเวลากอ่สรา้งใหเ้สรจ็ตามกำหนด ผลลพัธก์ารดำเนนิการบรรลตุามเปา้หมายทีม่กีำหนด

ไว้ในคำรับรองการปฏิบัติราชการและตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  
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 กรมทางหลวงชนบทยังได้มีการเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ว่าโครงการก่อสร้างที่กรมทางหลวงชนบทดำเนินการไม่ได้สร้างปัญหาให้กับ
ชุมชน และยงัมกีารใหค้วามสำคญักบัการอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาต ิ โดยสำนกังานกอ่สรา้ง
และบำรงุทาง ในฐานะทีเ่ปน็ผูร้บัผดิชอบหลกัในการจดัการหว่งโซอ่ปุทาน จะมกีารเตรยีมการ
ในเชิงรุกในการสร้างความเชื่อมั่นในโครงการที่ดำเนินการ โดยกำหนดให้โครงการก่อสร้าง
ขนาดใหญ่จ้างที่ปรึกษาในการวิเคราะห์และศึกษาความเหมาะสมในการดำเนินโครงการ 
เช่น โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณอำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัด
สมทุรปราการ และสำหรบัโครงการกอ่สรา้งขนาดกลางทีค่าดวา่จะเกดิผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อม 

จะต้องดำเนินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA) เป็นต้น 
 การดำเนินการในมิติการให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่าง
ต่อเนื่อง ทำใหก้รมทางหลวงชนบทสามารถสรา้งผลการดำเนนิการทีเ่ปน็เลศิและไดร้บัรางวัล
มากมาย เช่น (1) “รางวัลดีเด่นด้านนวัตกรรมการให้บริการกระบวนงานการก่อสร้าง” ซึ่ง
เป็นการสร้างนวัตกรรมการทำงานของกรมทางหลวงชนบท ที่ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงาน
โดยให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในขั้นตอนการให้บริการประชาชน 
(2) “รางวัลดเีดน่ดา้นกระบวนงานทีม่คีวามเชือ่มโยงกบัหลายสว่นราชการ” ซึง่เปน็กระบวนงานที่
ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการจ่ายเงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืน ทำให้
ประชาชนที่ถูกเวนคืนที่ดินได้รับเงินค่าเวนคืนที่เป็นธรรมและรวดเร็ว (3) “รางวัล EIA 
Monitoring Award 2011” จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากกรณี
ตัวอย่าง โครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมบ้านแหลมลื่น-เกาะแรต จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
(4) รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดีเยี่ยม ประจำปี 
พ.ศ. 2556 (5) รางวลัความเปน็เลศิดา้นการบรหิารราชการแบบมสีว่นรว่ม ระดบัด ี ประเภท

ขยายผล ประจำปี พ.ศ. 2558 
 นอกจากนี้ ผลลัพธ์ของการทำงานทีใ่หค้วามสำคญักบัผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นไดส้่วนเสีย
มาโดยตลอดของกรมทางหลวงชนบท มีดังนี้ 
 1. ช่วยลดความขดัแยง้และลดการตอ่ตา้นจากประชาชนทีเ่ปน็ผลมาจากการดำเนนิงาน
ของกรมทางหลวงชนบท โดยเฉพาะงานกอ่สรา้งทางทีด่ำเนนิการในพืน้ทีช่มุชน เสน้ทางเข้าสู่
แหล่งท่องเที่ยว 
 2. ประชาชนและท้องถิ่นมีความรู้ ความเข้าใจในภารกิจขั้นตอนการทำงานของ
กรมทางหลวงชนบท ช่วยให้การดำเนินภารกิจของกรมบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย ตาม
กำหนดเวลา และได้รับความร่วมมือ สนับสนุน ไว้วางใจจากประชาชน 
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 3. เกดิความโปรง่ใส และมรีะบบตรวจสอบการทำงานของภาครฐั โดยมกีระบวนการ
มีส่วนร่วมภาคประชาชนเป็นเครื่องมือในการกำกับและตรวจสอบ 
 4. เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมภาคประชาชนจะช่วยปรับเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อ
หน่วยงานของรัฐและจะช่วยสร้างความรัก ความหวงแหนในทรัพย์สินของชาติที่มาจากเงิน
ภาษีของประชาชน 
 5. บุคลากรของกรมทางหลวงชนบทมีการปรับเปลี่ยนทัศนคติในการทำงาน และ
การบรกิารประชาชน โดยเฉพาะการพฒันาวธิกีารทำงานทีเ่ปน็ทัง้ผูป้ฏบิตังิาน และผูถ้่ายทอด
ความรู้ด้านงานทางสู่ภาคประชาชน 
 

ความโดดเด่นในการบริหารจัดการของกรมทางหลวงชนบท

 การบริหารจัดการของกรมทางหลวงชนบท ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีแนวทางในการดำเนินการที่โดดเด่น คือ 
 (1) กำหนดทิศทางและแนวทางการดำเนินการรวมทั้งหน่วยงานรับผิดชอบที่ชัดเจน 
 (2) ค้นหาและแบ่งกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไว้ชัดเจน ทำให้สามารถ
กำหนดแนวทางและช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย ครอบคลุมและเข้าถึงผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม และนำข้อมูลป้อนกลับที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็น การมี
ปฏิสัมพันธ์ การสังเกตการณ์ การประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจและข้อร้องเรียน
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาวิเคราะห์ ทำให้เข้าใจและเข้าถึงความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย  
 (3) การดำเนินการเป็นไปในทิศทางที่เหนือกว่าความต้องการ/ความคาดหวังของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีการคาดการณ์ความต้องการในอนาคตของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อวางมาตรการรองรับ รวมทั้งมีการปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ดำเนินงานโดยการเปรียบเทียบกับคู่เทียบ 
 (4) การนำระบบประชารัฐเข้ามาใช้ในการดำเนินงาน ช่วยลดความขัดแย้งและลด
การต่อต้านจากประชาชน ทำให้ทุกภาคส่วนเข้าใจในกระบวนการทำงาน และประชาชน
สามารถร่วมตรวจสอบได้ ทำให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินการ 
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 กรมสขุภาพจิตเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีพันธกิจหลักในการ
เสริมสร้างศักยภาพประชาชนให้มีสุขภาพจิตดี ส่งเสริมบทบาทของภาคีเครือข่ายด้าน
สุขภาพจิตให้เข้มแข็ง รวมทั้งพัฒนาบริการและวิชาการสุขภาพจิตให้มีคุณภาพเข้าถึงง่าย 
และสร้างกลไกการพัฒนางานสุขภาพจิตให้มีประสิทธิภาพโดยมีการกำหนดค่านิยมหลักของ
องค์การ และแผนยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต ในแต่ละช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาต ิ อยา่งสอดคลอ้งกบับรบิทการดำเนนิงานทีเ่ปลีย่นแปลงไป กรมสขุภาพจติขบัเคลื่อน
องค์การภายใต้วิสัยทัศน์ “กรมสุขภาพจิตเป็นศูนย์กลางความเชี่ยวชาญในการพัฒนางาน
สุขภาพจิตของประเทศ*” โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อให้ “ประชาชนมีสุขภาพจิตดี สามารถอยู่
ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข” และมีบุคลากรเกือบเจ็ดพันคนภายใต้กลุ่มหน่วยงานที่
ขับเคลื่อนองค์การสู่เป้าหมาย 3 กลุ่มหลักตามโครงสร้างองค์การ คือ 1) กองส่วนกลาง 11 
หน่วยงาน 2) หน่วยบริการจิตเวช 18 แห่ง และศูนย์สุขภาพจิต 13 แห่ง  

กรมสุขภาพจิต

 จากแนวคิด “I Know - I Learn - I Care” สู่การเริ่มต้นการพัฒนางาน
บริการให้ครอบคลุมด้วยการค้นหาและรวบรวมสารสนเทศผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียต่องานด้านสุขภาพจิต เพื่อกำหนดแนวทางการให้บริการที่สอดคล้องกับ
แต่ละกลุ่ม และวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา โดยมีการพัฒนา
ระบบงานวิจัยเทียบเคียงมาตรฐานโลกและส่งเสริมเป็นแผนแม่บทร่วมกับการใช้
ระบบ Data Center และพัฒนาระบบงานของเครือข่ายทั้งในและนอกระบบ
สาธารณสุขให้สามารถติดตามดูแลเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ จนเกิดเป็นความสัมพันธ์
ที่มีประสิทธิภาพ ประชาชนในพื้นที่มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถดูแลตัวเอง
ญาติและชุมชนได้เป็นอย่างด ี

รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

หมวด3ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการ

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

* เป็นวสิยัทศันก์รมสขุภาพจติ ภายใตแ้ผนยทุธศาสตรก์รมฯ ในชว่งแผนฯ 11 ซึง่ภายใตแ้ผนยทุธศาสตรก์รมฯ ในชว่งแผนฯ 12 
ได้มีการปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ เป็น “องค์กรหลักด้านสุขภาพจิตของประเทศ เพื่อประชาชนสุขภาพจิตดี มีความสุข” 
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 ด้วยทิศทางและเป้าหมายของกรมสะท้อนให้เห็นว่าการบรรลุเป้าหมายเพื่อให้
ประชาชนมีสุขภาพจิตดี สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข และกรมเป็นศูนย์กลาง
ความเชี่ยวชาญในการพัฒนางานสุขภาพจิตของประเทศได้นั้นต้องได้รับความพึงพอใจ 
ความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ และได้รับการยอมรับจากทุก ๆ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรม
สุขภาพจิต ดังนั้น กรมจึงให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีการ
จำแนกกลุม่ผูร้บับรกิาร รบัฟงัความพงึพอใจและไมพ่งึพอใจ ความคาดหวงัและความต้องการ 
ภายใต้กรอบแนวคิด “I Know - I Learn - I Care” ด้วยการกำหนดแนวทางในการจำแนก
กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นระบบและมีแนวทางในการรับฟังและได้มา
ซึง่สารสนเทศในการรับฟังเรียนรู้ (ภาพที่ 1 และ 2) โดยมีวิธีการที่แตกต่างในแต่ละกลุ่ม

จนทำให้กรมได้รับข้อมูลที่ถูกต้องตามความต้องการในแต่ละกลุ่ม โดยเริ่มจาก 
 1. การค้นหาและจำแนกผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (I Know) ซึ่งมีการ
ค้นหาความต้องการจากข้อมูลเชิงเอกสาร เช่น ผลสำรวจ/ศึกษา/ประเมินการดำเนินงาน 
ข้อมูลสถานการณ์ปัญหาทางด้านสังคมและสุขภาพจิต การวิเคราะห์ข่าว ผลการดำเนินงาน 
สถิติ/ข้อมูลจากการรายงานต่าง ๆ การสังเกต เป็นต้น 
 2. การออกแบบ และส่งมอบผลผลิตและบริการ (I Learn) มีการกลั่นกรอง
ข้อกำหนดทีส่ำคญัจากขอ้มลูความตอ้งการ และความคาดหวงั ออกแบบระบบงาน/กระบวนงาน
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์/แผนงานระบบหลักของกระทรวง/ประเทศ มีการออกแบบ
ผลผลิต/การบริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
จนกระทั่งส่งมอบผลผลิต/บริการ 
 3. การจัดการความสัมพันธ์ (I Care) พร้อมกับการนำมาทบทวน และปรับปรุง
การทำงานอย่างต่อเนื่องจนสะท้อนผลสำเร็จที่สำคัญ เช่น 1) เด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าได้รับ
การกระตุ้นพัฒนาการผ่านการดูแลติดตามต่อเนื่องของเครือข่าย ได้แก่ โรงพยาบาลชุมชน 
(รพช.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ชุมชน ตำบล ทีมหมอ และครอบครัว 
2) เด็กไทยวัยเรียนมีสติ รู้คิด มีทักษะชีวิต ผ่านกลไกระบบสุขภาพระดับอำเภอ (District 
Health System : DHS) ตำบลจัดการสุขภาพ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 3) กลุ่มที่มีปัญหา
สุขภาพจติหรอืผูป้ว่ยจติเวชไดร้บัการดแูลโดยครอบครวัและชมุชนมสีว่นรว่ม 4) การลดภาวะ
ซึมเศร้าในผู้สูงอายุ รวมทั้งการคำนึงถึงกลุ่มผู้รับบริการใหม่ในกลุ่มผู้ป่วยที่เป็นผู้ต้องขัง 
โดยประสานความรว่มมอืกบักรมราชทณัฑเ์พือ่ใหผู้ป้ว่ยไดร้บัสทิธกิารดแูลรกัษาเท่าเทียมกัน 

เป็นต้น 
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ภาพที่ 1 ระบบการเรียนรู้/รับฟัง (I Know) การส่งมอบผลผลิต/บริการ(I Learn)  
และการสร้างความสัมพันธ์/ความผูกพัน (I Care) 

ภาพที่ 2 ข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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 การคน้หาสารสนเทศผูร้บับรกิารของกรมสขุภาพจติมวีธิกีารทีส่ำคญั คอื การสำรวจ
ระบาดวิทยาสุขภาพจิตของคนไทยระดับชาติ ซึ่งดำเนินการทุก 5 ปี เพื่อศึกษาความชุกและ
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับโรคทางจิตเวช ปัญหาสุขภาพจิต สารเสพติด และการเข้าถึง
บริการของคนไทย  โดยการสำรวจครัง้ลา่สดุเมือ่ป ี พ.ศ. 2556 มเีปา้หมายเพือ่เทยีบเคยีงผล
กบัมาตรฐานโลก ดงันั้นจึงใช้กระบวนการวิจัยตามข้อกำหนดของการสำรวจสุขภาพจิตโลก 
และใช้เครื่องมือที่มีชื่อว่า World Mental Health-Composite International 
Diagnostic Interview 3.0 แบบ Paper and Pencil Instrument ฉบับภาษาไทย 
(WMH-CIDI3.0: PAPI Thai version) เก็บจากคนไทยอายุ ตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปกระจาย
ทั่วประเทศ จำนวน 4,727 คน พบคนไทยมีความชุกตลอดชีพของโรคจิตเวชโรคใดโรคหนึ่ง 
ร้อยละ 33.5 หากรวมปัญหาสุขภาพจิตด้วย คือ ปัญหาฆ่าตัวตายพบสูงถึง ร้อยละ 34.9 
เป็นที่น่าสังเกตว่าภาคเหนือเป็นพื้นที่เสี่ยงที่พบความชุกตลอดชีพสูงสุดในกลุ่มโรคต่าง ๆ 
หลายกลุม่โรคมากกวา่ภาคอืน่ ๆ ดงันี ้ กลุม่โรคอารมณ ์กลุม่โรควติกกงัวล กลุม่โรคสารเสพติด 
(แอลกอฮอล์และสารเสพติดที่ผิดกฎหมาย รวมทั้งบุหรี่) กลุ่มโรค Impulsive disorders 
นอกจากนี้ยังพบว่าประชาชนคนไทยที่เคยป่วยด้วยโรคจิตเวชใด ๆ เคยเข้ารับการรักษาจาก
บุคลากรทางการแพทย์ เพียงร้อยละ 15.1 สะท้อนถึงปัญหาการเข้าถึงบริการของผู้มปีัญหา
สุขภาพจิต จำเปน็ตอ้งมกีารพฒันาระบบบรกิารใหค้รอบคลุมมากขึน้ รวมถงึการสรา้งความรู ้
ความตระหนกัใหก้บัประชาชนคนไทยเขา้ใจถงึปญัหาสุขภาพจิตและยอมรับการรักษามากขึ้น 

 จากนั้น กรมได้นำผลการสำรวจดังกล่าวไปใช้ในการวางแผนยุทธศาสตร์ และ
แผนการดำเนินโครงการขับเคลื่อนนโยบายยุทธศาสตร์ที่สำคัญ พัฒนาต่อยอดเป็นหัวข้อ
วิจัยเชิงลึกเพื่อค้นหาความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสุขภาพจิตและโรคทางจิตเวช 
รวมทั้งเป็นข้อมูลประกอบการเรียนการสอนแก่บุคลากรสาธารณสุขที่รับผิดชอบงานกลุ่มวัย
จากหน่วยงานต่าง ๆ ทั่วประเทศในการนำข้อมูลสถานการณ์ของปัญหาสุขภาพจิตและ
โรคจิตเวชและการกระจายไปใช้ในการวางแผนดูแลประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ และมีแผน
ในการนำผลสำรวจจัดทำเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหา
สุขภาพจิต/โรคทางจิตเวช ของประชาชนไทยต่อไป 
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พัฒนาช่องทางการสื่อสารกับผู้รับบริการ 

 กรมสุขภาพจิต ได้มีการออกแบบวิธีการสร้างความสัมพันธ์และความผูกพันกับผู้รับ
บรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีในแตล่ะกระบวนงานดว้ยรปูแบบทีห่ลากหลาย เชน่  กระบวนงาน
ส่งเสริมสุขภาพจิตและสื่อสารความรู้สุขภาพจิตสู่ประชาชนในสังคมซึ่งเป็นผู้รับบริการ ด้วย
หวังให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องสุขภาพจิต การปรับเปลี่ยนทัศนคติ และพฤติกรรม
ที่ถูกต้องในการดูแลสุขภาพจิตของตนเอง ครอบครัว และสังคมได้โดยมีวิธีการเฝ้าระวัง 
ประเมนิ และสง่มอบความรูส้ขุภาพจติ ผา่นการจดักจิกรรมรณรงคต์ามโอกาสหรอืวนัสำคญัต่าง ๆ 
สายสุขภาพจิต (Information Line) 1667 และสายด่วนสุขภาพจิต 1323 แต่ปัจจุบัน
จากผลการสำรวจพฤตกิรรมการใชอ้นิเทอรเ์นต็ของสำนกังานพฒันาธรุกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์ 
(องค์การมหาชน) พบว่า พฤติกรรมของคนที่ใช้สมาร์ทโฟนเป็นอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
กันมากที่สุด และกิจกรรมยอดนิยมของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่คือ การติดต่อ
สื่อสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) กรมจึงได้พัฒนาระบบการให้คำ
ปรึกษา Online ผ่าน Facebook Fanpage “สายด่วนสุขภาพจิต 1323” เพื่ออำนวยความ
สะดวกในการเข้าถึงบริการได้ตรงกับความต้องการของประชาชนในยุคดิจิตัล นอกจากนั้น 
ยังได้พัฒนา Software สำหรับการประเมินปัญหาสุขภาพจิตด้วยตนเองบน Mobile 
Application ปรับปรุงรูปแบบและช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย ทันสมัย ใหค้รอบคลุม
กลุ่มเป้าหมายมากขึ้น เช่น การสื่อสารด้วย Infographic ผ่านทาง Social Media ต่าง ๆ 
ทั้ง Facebook Fanpage “กรมสุขภาพจิต”/ Line Application “กรมสุขภาพจิต”/
Twitter และ Youtube“กรมสุขภาพจิต”ส่งผลให้มีผู้มาใช้บริการเพิ่มขึ้นจากปี 2558 ถึง

เกือบ 5 เท่า (จำนวน 691,343 ครั้ง) 
 สำหรับกลุ่มเครือข่ายบุคลากร เครือข่ายสื่อมวลชน และผู้บริหาร ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียของกระบวนงาน จะได้รับการบริการ/ผลผลิตในรูปแบบการอบรม/สัมมนาเพื่อ
พัฒนาศักยภาพ การสนับสนุนองค์ความรู้/สื่อในการดำเนินงานรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพจิต 
การพัฒนาศักยภาพในการสื่อสารความรู้สุขภาพจิต รวมทั้ง กรมฯ มีการติดตามประเมินผล
ในเวทีการจดักจิกรรมรณรงค ์ การใช้งานใน Website ของกรมสุขภาพจติ  เปน็ประจำทุกปี  
ตลอดจนการรวบรวมข้อเสนอแนะเพื่อนำไปใช้การพัฒนา/ปรับปรุงการดำเนินงานให้ทัน
สมัย/ทันต่อสถานการณ์สุขภาพจิตในปีต่อไป 
 นอกจากนี้จากการที่กรมได้เคยนำระบบบริหารคุณภาพ ISO9001 เข้ามาพัฒนา 
ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานของหน่วยงานส่วนกลางและศูนย์สุขภาพจิต และ
พัฒนาต่อยอดด้วยการใช้เครื่องมือ PMQA และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (PMS) 
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มาอย่างต่อเนื่องนั้น ทำให้กรมฯ สามารถพัฒนาระบบการจัดการข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียนได้
อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการจัดทำเป็นระเบียบปฏิบัติเรื่อง การจัดการข้อคิดเห็นผู้รับบริการ
บริหารงานโดยคณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียนของกรมฯ และได้ขยายผลผ่านนโยบายให้
หน่วยงานทุกแห่งของกรมฯ ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้เกิดการปรับปรุง
กระบวนการจัดการข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียนสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาระบบบริการ 
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ (ภาพที่ 3) 

ภาพที่ 3 กระบวนการของกรมสุขภาพจิตในการรับฟังและจัดการกับข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน 

พัฒนา4ใจเพื่อยกระดับการให้บริการ 

 กรมสุขภาพจิตมีแนวทางการเสริมสร้างการส่งมอบผลผลิตและบริการแก่
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมให้เป็นไปด้วยสัมพันธภาพอันดี และทำให้
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรู้สึกว่าตนมีส่วนร่วม รู้สึกถึงความเป็นเจ้าของ เกิดความ
ภาคภูมิใจในบริการที่ได้รับหรือในงานที่ร่วมดำเนินการ นอกจากนั้น กรมยังมีการออกแบบ
วิธีการสร้างความสัมพันธ์และความผูกพันกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละ
กระบวนงานด้วยรูปแบบที่หลากหลาย มีการพัฒนายกระดับและต่อยอดสู่ความรู้สึกผูกพัน
ทางด้านอารมณ์ (Emotional Attachment) ที่มุ่งหวังให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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ภาพที่ 4 กรอบแนวคิด “จับ 4 ใจ” สำหรับการพัฒนาและปรับปรุงวิธีการเสริมสร้างความผูกพัน 
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมสุขภาพจิต 

มีความรูส้กึทีด่ตีอ่กรม มแีนวโนม้ที่จะใช้บริการซ้ำหรือเชิญชวน/แนะนำให้มกีารใชบ้ริการต่อ  
กรมจึงได้ออกแบบแนวทาง “การพัฒนา 4 ใจ” อันได้แก่ (1) ความมั่นใจในคุณภาพ
มาตรฐานของผลผลิตและบริการที่ได้รับ (2) ความเชื่อใจในข้อแนะนำ/ความรู้ และการ
ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส เป็นธรรม ถูกต้อง (3) ความภูมิใจในการมีส่วนร่วมใน
การดำเนินงานสุขภาพจิตและร่วมนำเสนอ/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานที่เป็นความภาคภูมิใจ
ของตน และ (4) ความจับใจ (ใหลหลง) ในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานสุขภาพจิตอย่าง
ต่อเนื่อง (ภาพที่ 4) โดยจะนำไปใชพ้ฒันาและปรบัปรงุวธิกีารสรา้งความผกูพนัทีส่อดคลอ้งกับ
กระบวนงานหลักของกรมในช่วงแผนยุทธศาสตร์ต่อไปในอนาคตเป็นแนวทางการเสริมสร้าง
ความผูกพันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระยะต่อไปเพื่อให้ผู้รับบริการและผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียเกิดความพึงพอใจอย่างสูงสุดและเป็นระบบอย่างยั่งยืน 
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ความโดดเด่นในการบริหารจัดการของกรมสุขภาพจิต 

 1. ผู้บริหารของกรมสุขภาพจิตให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีสว่นไดส้่วนเสีย 
โดยกำหนดให้เป็นตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตร์กรมฯ และได้มอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบ
อย่างชัดเจน 
 2. กรมสุขภาพจิตมีการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการให้บริการของผู้รับ
บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาอย่างต่อเนื่อง ผ่านกลไกการถ่ายทอดตัวชี้วัดจากระดับ
กรมลงสู่ระดับหน่วยงาน ร่วมกับการพัฒนาเครือข่ายอย่างเป็นระบบ จากเครือข่ายภายใน
ระบบสาธารณสุขที่เป็นข้อต่อสำคัญคือโรงพยาบาลชุมชน ไปสู่ เครือข่ายภายนอกและ
ประชาชน 
 3. กรมสุขภาพจิตได้มีการทบทวนและปรับปรุงคุณภาพของกระบวนการ โดยนำ
ข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนงานตามพันธกิจมาเป็นกรอบในการออกแบบกระบวนการ
ดำเนินงานที่สอดคล้องกับปัญหา/ความต้องการของผู้รับบริการ โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงและ
กลุ่มผู้มีปัญหาสุขภาพจิตได้รับการดูแลช่วยเหลือด้วยการบริการที่ครอบคลุม รวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ และได้รับความพึงพอใจสูงสุดจากการดำเนินงาน โดยกรมฯ นำผล
การทบทวนไปถา่ยทอดสูก่ารปฏบิตั ิ เพือ่ใหเ้กดิการเรยีนรู ้และสรา้งการบรูณาการกบัระบบงาน
อื่น ๆ มากขึ้น 
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 จังหวัดพังงาเมืองแห่งความสุข เมืองสวยในหุบเขา ตั้งอยู่ทางภาคใต้ตอนบนชายฝั่ง
ทะเลด้านตะวันตกติดกับทะเลอันดามัน มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ ทั้งทางบกและ
ทางทะเล มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม มีเกาะมากที่สุดในประเทศไทย คือ 155 เกาะ มีทะเล
และหมู่เกาะที่สวยงามยิ่งใหญ่ระดับโลก เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางแพร่หลายหลาย เช่น 
อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา เขาตะปู เกาะปันหยี หมู่เกาะสุรินทร์ สิมิลัน และยังมีความ
หลากหลายทางระบบนิเวศน์ทั้งป่าไม้ ภูเขา น้ำตก และทะเล ทุกพื้นที่อำเภอ และยังเป็น
เมืองประวัติศาสตร์เชื่อกันว่าเดิมชื่อ “เมืองภูงา” มีวัฒนธรรมเก่าแก่ สังคมคนรักสงบ 
 
สร้างภาพฝนัรว่มกนัเพือ่พฒันาพงังาสู่“World-ClassDestination

สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล” 

 จากจดุเดน่ดา้นทรพัยากรทางธรรมชาตทิีส่วยงาม (ภาพที ่ 1) เปน็ทีน่ยิมของนกัทอ่งเทีย่ว 
และจดุเนน้ในการพฒันาพงังาสูเ่มอืงแหง่ความสขุ ผูบ้รหิารของจงัหวดัพงังาไดก้าํหนดวสิยัทัศน์ 
“ศูนย์กลางการทอ่งเทีย่วเชงินเิวศ เกษตรกรรมยัง่ยนื สงัคมแหง่การเรยีนรู ้ สู่คุณภาพชีวิตที่ดี” 

จังหวัดพังงา

 จากคา่นยิมของจงัหวดัพงังา “เมอืงแหง่ความสขุ” สูก่ารวาดฝนั “ภาพอนาคต
จังหวัดพังงาที่เราอยากเห็น” จังหวัดพังงา เป็น World Class Destination แข่งขัน
ได้ในระดับโลก นบัเปน็จดุเริม่ต้นที่สำคัญของการพัฒนาโดยการนำทกุภาคสว่นเข้ามา
เกี่ยวข้อง ให้ความสำคัญกับชุมชน เจ้าของพื้นที่ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมกันสร้าง
ความสุขของทุกคน ผ่านกระบวนการยุทธศาสตร์ การนำสารสนเทศที่สำคัญของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของจังหวัด ไปสู่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และ
สร้างความผูกพันให้เกิดขึ้น เพื่อให้จังหวัดพังงาเป็นเมืองแห่งความสุขอย่างแท้จริง 

รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

หมวด3ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการ

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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ภาพที่ 1 ทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงามจุดเด่น

ของจังหวัดพังงา 

ภาพที่ 2 ภาพฝันอนาคตจังหวัดพังงาที่เราอยากเห็น 

เป็นเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด และได้
มุ่งมัน่ทุม่เทพฒันาจงัหวดัให้บรรลวุสิยัทัศน์
ดงักลา่ว โดยใชก้ระบวนการจดัทาํยทุธศาสตร์
มากำหนดทศิทางการพฒันาจงัหวดัรว่มกัน
ของภาคส่วนต่าง ๆ และร่วมกันขับเคลื่อน
กันอย่างแข็งขัน ไปสู่ “ภาพอนาคตจังหวัด
พังงาที่เราอยากเห็น” ซึ่งได้วางเป้าหมาย
ให้จังหวัดพังงา เป็น World Class 
Destination แข่งขันได้ในระดับโลก 
(ภาพที่  2) การที่จะทำให้ภาพฝันดังกล่าว
เป็นได้จริงนั้นต้องมีการพัฒนาพร้อม ๆ กนั

ในหลายด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวก การคมนาคม สถานที่ท่องเที่ยว 
มาตรฐานการท่องเที่ยว และการพัฒนาคนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง การเป็นเจ้าบ้านที่ดี
ในการดูและนักท่องเที่ยว เป็นต้น ดังนั้นนับเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่ทำให้จังหวัดพังงา
รู้ทิศทางการพัฒนาจังหวัดที่ชัดเจน นำไปสู่การพัฒนาอย่างจริงจัง และยั่งยืนต่อไป 

ภาพอนาคตการพัฒนาจังหวัดพังงา
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การนำสารสนเทศผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสู่การพัฒนา

จังหวัดอย่างยั่งยืน 

 จากวสิยัทศันข์องจงัหวดั “ศนูยก์ลางการทอ่งเทีย่วเชงินเิวศ เกษตรกรรมยัง่ยนื สงัคม
แหง่การเรยีนรู้ สู่คุณภาพชีวิตที่ดี” โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์สำคัญ มุ่งเน้นการเสริมสร้าง
คณุภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศครบวงจร สร้างเสริมกระบวนการผลิต การบริโภค การค้า 
การบริหารจัดการด้านการเกษตรอย่างเป็นระบบที่ยั่งยืน การเสริมสร้างระบบการจดัการ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอยา่งมปีระสทิธภิาพและสมดลุ การยกระดบัคณุภาพชวีติทีด่ี 
สร้างสังคมมั่นคงน่าอยู่ และการเสริมสร้างระบบความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์นิ 
โดยกำหนดเป้าประสงค์รวม ตัวชี้วัด และเป้าหมายการดำเนินการ เพื่อให้ 1) จำนวน
นักทอ่งเทีย่วและรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 2) มูลค่าสินค้าภาคเกษตรเพิ่มขึ้นและ
ปลอดภัยได้มาตรฐาน 3) การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุล
อย่างยัง่ยนื 4) ประชาชนจงัหวดัพงังามคีณุภาพชวีติทดี ีมสีงัคมนา่อยู ่5) ประชาชนมคีวามมัน่คง 
ปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน ประกอบกับจังหวัดพังงา ได้มุ่งพัฒนาจังหวัดไปตามค่านิยม
ของจังหวัดที่จะให้ “พังงาเป็นเมืองแห่งความสุข” เพื่อให้การดำเนินการบรรลุตามเป้าหมาย
วสิยัทศัน์ ยุทธศาสตร์ และค่านิยมที่กำหนด จังหวัดพังงาได้ให้ความสำคัญกับการนำ
สารสนเทศของรับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งในปัจจุบันและที่พึงมีในอนาคต 
มาเปน็องคป์ระกอบในการวางแผนการดำเนนิการ เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการความคาดหวงั
ของแต่ละกลุ่ม ซึ่งจังหวัดพังงาได้จำแนกกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามพันธกิจ
และประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และตามบทบาทหน้าที่ของส่วนราชการ ซึ่งกลุ่ม
ผู้รับบริการในปัจจุบันประกอบด้วย 5 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1) กลุ่มประชาชนผู้รับบริการตาม
พันธกจิของสว่นราชการ 2) กลุม่อาชพีผูป้ระกอบการ 3) กลุม่นกัทอ่งเทีย่ว 4) กลุม่เครอืข่าย 
อาสาสมัคร ชมรม 5) กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่มชาติพันธุ์ สำหรับผู้รับบริการที่พึงมีในอนาคต
ได้แก่ 1) กลุ่มผู้สูงอายุซึ่งมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้น 2) นักท่องเที่ยวไทยและเทศกลุ่มใหม่เพิ่มขึ้น
ตามข้อมูลการส่งข้อมูล/สื่อสาร ผ่าน Social Media 3) ผู้ประกอบการด้านต่าง ๆ มีจำนวน
เพิ่มขึน้เพือ่รองรบัการเตบิโต 4) แรงงานขา้มชาต ิ5) เกษตรกรทีไ่ดร้บัผลกระทบ 
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 การดำเนนิการคน้หาสารสนเทศ จงัหวดัพงังาไดด้ำเนนิการผา่นชอ่งทางทีแ่ตกตา่งกนั
ตามความเหมาะสมของแต่ละกลุ่มอย่างต่อเนื่อง และการสำรวจความพึงพอใจ ไมพ่งึพอใจ 
เพือ่รบัฟงัเสยีงสะทอ้น และสามารถเขา้ใจความตอ้งการและความคาดหวงัของผูร้บับรกิารและ
ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี เพือ่นำขอ้มลูและแนวโนม้จากการคาดการณม์าวเิคราะหเ์พือ่ใหเ้หน็ทศิทาง
และความจำเปน็ทีจ่ะตอ้งปรบัปรงุและพฒันาเพือ่ตอบสนองความตอ้งการของผูร้บับรกิารและ
ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสียของจังหวัด ซึ่งข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับมาจะถกูบนัทกึ เกบ็เปน็ฐานขอ้มลูใน
ระบบสารสนเทศของจังหวัดและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง สามารถนำมาใช้เป็นปจัจยัในการ
วางแผนยทุธศาสตรข์องจงัหวดั การปรบัปรงุกระบวนการทีส่ำคญัและบรกิารทีม่คีณุคา่ แกไ้ข
ขอ้รอ้งเรยีน สรา้งนวตักรรมทีเ่กีย่วกบังานบรกิารอยา่งตอ่เนือ่ง (ภาพที่ 3) 

ภาพที่ 3 กระบวนการรับฟังและเรียนรู้ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ 
 

 ผลจากการคน้หาสารสนเทศที่สำคัญของผู้รับบริการผู้มีส่วนไดส้ว่นเสยี นำมาสูก่าร
พฒันายทุธศาสตร ์ กลยทุธ ์ การพฒันาการปฏบิตังิาน และการใหบ้รกิารทีมุ่ง่เนน้ตอบสนอง
ตามความตอ้งการความคาดหวงั เพือ่ใหผู้้รับบริการเกิดความพึงพอใจ และความผกูพนัตอ่
จงัหวดั (ภาพที ่4) เชน่ กลุม่นกัทอ่งเทีย่วกลุม่คณุภาพ (กลุม่สแกนดเินเวยี กลุม่ยโุรป) เปน็กลุม่
ทีพ่กันาน ชอบการทอ่งเทีย่วเชงิอนรุกัษ ์แบบสวยงาม และสงบ ตอ้งการไดร้บับรกิารทีม่มีาตรฐาน 
มคีวามปลอดภยั ดงันัน้เพือ่ตอบสนองนกัทอ่งเทีย่วในกลุม่นี ้ จงัหวดัจงึไดด้ำเนนิการปรบัปรงุ

กระบวนการรับฟงและเรียนรูความตองการของ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสยี

ชองทาง/
วิธีการรับฟง

ติดตอ
โดยตรง/
ประชุม/เยี่ยม
เยียน
จดหมาย

ตูรับความ
คิดเห็น

โทรศัพท/FAX

E-mail/
website/
Facebook

ฐานขอมูลผูรับบริการ

•ขอมูลพื้นฐาน
•ประเภทการรับบริการ

•การสอบถามขอมูล
•ขอคิดเห็น/เสนอแนะ
•ความตองการ/
ความหวัง

•ความพึงพอใจ
•ความไมพึงพอใจ
•ขอรองเรียน
•ขออุทธรณ

ดําเนินการตามระบบการ
บริหารจัดการขอรองเรียน

รวบรวม/
วิเคราะห์/
ทบทวน/
ดําเนินการ

แจ้งผู้ ที�เกี�ยวข้อง
ดําเนินการทนัที

จดัเก็บข้อมลูใน
การติดตาม

สรุปผลการ
ดําเนินการ/เสนอ

ผู้บริหาร

กระบวนการ
ตอบสนองความ

ต้องการ
ความคาดหวงัของ
ผู้ รับบริการและผู้ มี
สว่นได้สว่นเสีย

•วางแผนยทุธศาสตร์
•ความต้องการของ
ผู้ รับบริการ

•ปรับปรุง
กระบวนการทํางาน
•สร้างวฒันธรรม

การสํารวจความ
พงึพอใจ

การสํารวจความ
ไม่พงึพอใจ

ผูรับบริการ

กลุมผูรับบริการ
ตามภารกิจของ
สวนราชการ

กลุม
ผูประกอบการ

กลุม
ผูดอยโอกาส

กลุมชาติพันธุ

กลุมผูรับบริการ
กลุมวัย 5 กลุมวัย
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ภาพที่ 4 ตัวอย่างการค้นหาสารสนเทศเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงยุทธศาสตร์ การปฏิบัติงาน และการให้บริการ
ของกลุ่มนักท่องเที่ยว และเกษตรกรของจังหวัดพังงา 

 

และพฒันาแหลง่ทอ่งเทีย่ว (เขาหลกั ชายหาดทา้ยเหมอืง ตะกัว่ปา่ สมิลินั และสรุนิทร)์ มกีาร
พัฒนามัคคุเทศก์ อบรม และสร้างอาสาสมัคร รักษาความปลอดภัย และพัฒนามาตรฐาน
การทอ่งเทีย่วโดยชมุชน  รวมทัง้ ไป Road Show เพือ่เปดแหลง่ทอ่งเทีย่วใหมใ่หเ้ปน็ทีรู่จ้กัและ
จงูใจใหม้าทอ่งเทีย่วทีจ่งัหวดัพงังา ในขณะทีน่กัทอ่งเทีย่วกลุม่เอเซยี ชอบแนวเผชญิภยั ชอบอาหาร 
ผลไม ้ สินค้าไทย การท่องเที่ยวแบบ 1 day Trip และชอบการท่องเที่ยวแบบตามรอย
ภาพยนตร์ ในการปรับปรุงการให้บริการกลุ่มนี้ ดำเนินการโดยปรับปรุงและพัฒนาแหลง่
ทอ่งเทีย่ว (อา่วพงังา เกาะปนัหย ี นัง่ขา้ง รอ่งแกง่) จดัระบบการอำนวยความสะดวกสรา้ง
มาตรฐานความปลอดภยัทางบกและทางทะเล สรา้งตลาดผลไมช้มุชน มาตรฐานราคาสนิคา้ 
เนน้ ผลติภณัฑ ์ OTOP ปรบัโครงสรา้งพืน้ฐานเขา้กบัแหลง่ทอ่งเทีย่ว และพฒันาคณุภาพการ
ใหบ้รกิาร เปน็ตน้ สำหรบักลุม่เกษตรกรผลจากการคน้หาสารสนเทศพบวา่ เกษตรกรขาดรายได ้
ขาดปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้ ต้องการสนันสนุนความรู้ทาง
วิชาการ และการสนับสนุนช่องทางการตลาด สำหรับกิจกรรมการปรับปรุงกลุ่มนี้ ได้แก ่

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร การฝกอบรมให้ความรู้ทางวิชาการสาขาต่าง ๆ 
สง่เสรมิการเกษตรแบบลดตน้ทนุ เพิม่กจิกรรมทางเลอืกในสวนในแปลง ในฟารม์ การจดัทำ MOU 
การใหส้นิเชือ่ดอกเบีย้ตำ่ใหก้บัเกษตรกร เปน็ตน้ 
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สรา้งเครอืขา่ยสรา้งพลงัการพฒันาจงัหวดั“พงังาเมอืงแห่งความสุข” 

 จังหวัดพังงาให้ความสำคัญในเรื่องการสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยใช้ฐานข้อมูลกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของจังหวัด ผา่น
ชอ่งทางการสือ่สาร เพื่อสร้างกลไกการมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรมต่าง ๆ และพัฒนาการสร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างภาครัฐและกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอันนำไปสู่ความร่วมมือจากกลุ่ม
ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทำให้การบริการในภาครัฐประสบผลสำเร็จ (ภาพที่ 5)  

ภาพที่ 5 การจัดการสร้างความสัมพันธ์ 
 

ภาพที่ 6 กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ 
 

 การจดักจิกรรมสรา้งความสมัพนัธ์
ของผู้ ให้บริการในระดับหน่วยงาน ได้
จำแนกเป็น 2 ระดับ ภายในหน่วยงาน 
และระหว่างหน่วยงาน ด้วยกิจกรรมใน
รูปแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
การทำงานร่วมกันเป็นทีม เพื่อให้มีการ
ส่งมอบผลผลิตและบริการที่มีคุณค่าและ
เกินความคาดหมายต่อผู้รับบริการและผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย เช่น โครงการคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน 
 จังหวัดพังงาได้พัฒนาวิธีการสร้างความสัมพันธ์ ในรูปแบบการติดต่อกับ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้มีความเหมาะสมและทันสมัยเพื่อให้ครอบคลุม
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ภาพที่ 7 จัดกิจกรรมกับเครือข่ายเพื่อความสัมพันธ์อันดี ร่วมคิด ร่วมสร้างพังงานเมืองแห่งสุข 

ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ทั้งปัจจุบันและอนาคต นอกจากนี้ จังหวัด
ได้กำหนดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีในหน่วยงาน กับหน่วยงานพันธมิตรต่าง ๆ 
รวมถึงผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งการสื่อสารแบบ 2 ช่องทาง  การเชื่อมโยงเครือข่าย
พันธมิตร เครือข่ายผู้ประกอบการ  ดังนี้ 
 1. การจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ เช่น งานวันสหกรณ์สัมพันธ์ จัดกีฬาเชื่อม
ความสัมพันธ์ จัดแข่งกินขนมเต้าส้อ  
 2. การจดังานเทศกาลประเพณ ีเชน่ งานกาชาด ประเพณปีลอ่ยเตา่ งานเกษตรแฟร์  
งานรำลึกสึนามิ 
 3. การจัด Road Show เช่น งาน ITB งานจำหน่ายและแสดงสินค้า OTOP  
 4. การจัดกจิกรรมเพือ่เสรมิสรา้งศกัยภาพ ความรู ้และความรว่มมอื เชน่ การพบปะ
เยี่ยมเยียน  การอบรมสัมมนา  การศึกษาดูงาน  การจัดกิจกรรมภายใต้การออกหน่วย
เคลื่อนที่   
 5. สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายต่าง ๆ เช่น เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน เครือข่าย
ท่องเที่ยวชมุชน  เครอืขา่ย อสม. เครอืขา่ยชมรมผูส้งูอาย ุ เครอืขา่ยสมชัชาสขุภาพ เครือข่าย
การใช้รถใช้ถนนบ้านบางพัฒน์  
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 สำหรบัการสือ่สารกบัเครอืขา่ยประชาชนและเครอืขา่ยตา่ง ๆ จงัหวดัไดใ้ชป้ระโยชน์
จากสื่อเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่เสรมิสรา้งความสมัพนัธข์องผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสีย
กับจังหวัด ในรูปแบบของ เว็บไซต์จังหวัด www.phangnga.go.th ไลน์กลุ่มต่าง ๆ เช่น 
พังงาทีม มหาดไทยพังงา ผู้สื่อข่าวพังงา อุทกภัยพังงา ที่นี่พังงา มิตรเมืองพังงา สาธารณภัย
พังงา เพื่อนกาชาดพังงา ดังเช่นกรณีการแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังการเกิดสึนามิจากแผ่นดินไหว
บริเวณหมู่เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559 เวลา 19.49 น. 
โดยผู้บริหารได้ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการสั่งการอย่างรวดเร็วเพื่อเตรียมความพร้อม

และสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยวและประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง 
 ตัวอย่างผลงานที่ประสบความสำเร็จจากความมุ่งมั่นในการสร้างความสัมพันธ์สู่การ
พัฒนาจังหวัดและคุณภาพชีวิตประชาชนชาวจังหวัดพังงา 
 1. การพฒันาการสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มสีว่นไดส้ว่นเสยีในรูปการ
จัดตั้งกลุ่มและเครือข่ายผู้รับบริการ ประกอบด้วย กลุ่มส่งเสริมเกษตรกรตามสาขาอาชีพ 
(พืช ประมง ปศุสัตว์) ครอบคลุม ทุกอำเภอ ตลอดจนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดที่มีการ
จัดตั้งและส่งเสริมตามสาขาอาชีพถึง 80 กลุ่ม มีการติดต่อสื่อสารสานสัมพันธ์แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างภาครัฐและเครือข่ายกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ  ได้อย่าง
ต่อเนื่องรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ทำให้การดำเนินการของกลุ่มประสบผลสำเร็จและสร้าง
ชื่อเสียงให้กับจังหวัด เช่น วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านเขาตำหนอน อำเภอทับปุด 
จังหวัดพังงา ผู้ผลิตขมิ้น ที่มีคุณภาพที่สุดในประเทศไทย ซึ่งจังหวัดเริ่มเข้าดำเนินการตั้งแต่
ผลการวิจัยระบุว่าว่าขมิ้นที่ปลูกในพื้นที่ตำบลถ้ำทองหลาง อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา เป็น
ขมิ้นที่มีคุณภาพดีที่สุดในประเทศ มีสารเคอคิวมิน ช่วยในการต่อต้าน และทำลายเชื้อไวรัส
บางชนิด ช่วยบำบัดการแข็งตัวของหลอดเลือด ช่วยลดอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ ช่วยย่อย
อาหารบำรุงตับ บำรุงสมองและชะลอการเกิดอัลไซเมอร์ จังหวัดพังงาจึงได้นำระบบการให้
บริการในการส่งเสริมการเกษตรเพื่อให้เกษตรกรปลูกและแปรรูปขมิ้นเพื่อให้เกิดรายได้  
โดยเริ่มแรกมีสมาชิกเพียง 7 คน ปลูกขมิ้นขายสด และแปรรูปขมิ้นผง ปัจจุบันมีสมาชิก 
91 คน เพิม่พืน้ทีป่ลกูเปน็ 700 ไร ่ผลผลติ 2,000 กโิลกรมั/ไร ่มรีายไดเ้พิม่ขึน้ เฉลีย่ เดอืนละ 
150,000 บาท และมีเงินกองทุนออมทรัพย์ของกลุ่ม จำนวน 8,000,000 บาท สมาชิก
ทุกคนร่วมกันปลูก ร่วมกัน แปรรูป ซึ่งมีผลิตภัณฑ์จากขมิ้นเพิ่มขึ้น เช่น สบู่ขมิ้น ข้าวเกรียบ
ขมิ้น ขมิ้นแคปซูล และในอนาคตจะมีการพัฒนาโดยการแปรรูปผลิตภัณฑ์ขมิ้นตามความ
ต้องการของตลาดเพิ่มขึ้น เช่น แชมพู ครีมอาบน้ำ และพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
ร่วมกันจำหน่าย และแบ่งปันผลประโยชน์ โดยแบ่งหน้าที่ตามความรู้ความสามารถ และ
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ความถนัดของแต่ละบุคคล นอกจากนี้ ยังมีการจัดให้มีสวัสดิการแก่สมาชิก กิจกรรม
สาธารณประโยชน์ สิ่งเหล่านี้เป็นแรงจูงใจในการพัฒนากลุ่มให้มีความเข้มแข็ง และการสร้าง
ความผูกพันของคนในชุมชน เกิดความรักและสามัคคี เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพให้
คนในชุมชน เช่น ผู้ว่างงาน ผู้สูงอายุ และมีการเผยแพร่องค์ความรู้ให้กับเกษตรกรรายอื่น
ต่อไป 
 สำหรับการดำเนนิการของจงัหวดัพงังาในการสง่เสรมิ โดยจดัใหม้เีจา้หนา้ทีป่ฏิบัติงาน
ถึงระดับตำบล คือ เกษตรตำบล มีอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน เกษตรกรผู้นำกลุ่มส่งเสริม
อาชีพ ศูนย์เรียนรู้การผลิตสินค้าเกษตรเข้าร่วมโครงการ ดำเนินการสื่อสารผ่าน Line และ 
Facebook ตลอดจนการเยี่ยมเยียนรายบุคคล การจัดเวทีชุมชน เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพ
วสิาหกจิชมุชน และการสรา้งเครอืขา่ยวสิาหกจิชมุชน พฒันาจนกระทัง่กลุม่แมบ่า้นเกษตรกร
บ้านเขาตำหนอน ตำบลถ้ำทองหลาง อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา ปลูกและแปรรูปขมิ้น จน
ได้รับรางวัลกลุ่มวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ปี 2557 ซึ่งผลสำเร็จดังกล่าวเป็นการใช้ศักยภาพและ
ภูมิปัญญาของกลุ่มผู้ผลิตประกอบกับคุณภาพของขมิ้น สร้างความผูกพัน และการเติบโต

ของกลุ่มผู้รับบริการอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 2. โครงการรัฐร่วมราษฎร์ สร้างพังงาเมืองแห่งความสุข  เป็นโครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้และการมีส่วนร่วม ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการกับเครือข่าย
ภาคประชาสังคม เอกชน และภาคราชการที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ เป็นการส่งเสริม
ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนและสร้างความสัมพันธ์  ผ่านกิจกรรมและเวทีประชาคม
ระดับตำบล อำเภอ จังหวัด เชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ที่เกี่ยวข้อง แสดงความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ และรับฟังเสียงประชาชน จนได้ข้อมูลและสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการ
กำหนดทิศทางการพฒันาจงัหวดั และมตขิอ้ตกลงจนไดเ้ปน็ธรรมนญูตำบลครอบคลมุทกุอำเภอ 
เพื่อขับเคลื่อนเดินหน้าพัฒนาจังหวัดไปสู่  “พังงาเมืองแห่งความสุข” (ภาพที่ 7) 
 การจัดกิจกรรมดังกล่าวทำให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเต็มใจในการให้
ความร่วมมือกับกิจกรรมของจังหวัด และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ขจัดปัญหาเรื่อง
ข้อร้องเรยีนตา่ง ๆ รวมถงึการชืน่ชม ซึง่กจิกรรมสรา้งความสมัพนัธใ์นรปูแบบตา่ง ๆ กอ่ให้เกิด
การแลกเปลีย่นขอ้มลูความตอ้งการและความคาดหวงัของผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสีย 
ทำใหจ้งัหวดัทราบปญัหาและขอ้เสนอแนะตา่ง ๆ ทีเ่ปน็ประโยชนอ์ยา่งมาก อนัจะนำไปสูก่าร
ปรบัปรงุคณุภาพ การใหบ้รกิารที่ตรงกับความต้องการของผู้รับบรกิารและผูม้สีว่นไดส้่วนเสีย
กลุ่มต่าง ๆ  
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ภาพที่ 7 จัดกิจกรรมกับเครือข่ายเพื่อความสัมพันธ์อันดี ร่วมคิด ร่วมสร้างพังงานเมืองแห่งสุข 

 3. การพฒันาการทอ่งเทีย่วโดยชมุชน เปน็การทำงานรว่มกนัระหวา่งภาครฐักบัชมุชน
ซึง่เปน็เจา้ของพืน้ที ่ โดยใหช้มุชนเขา้มากำหนดทศิทางของการทอ่งเทีย่วบนฐานคดิทีว่า่ชาวบา้น
ทกุคนเปน็เจ้าของทรัพยากรและเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการท่องเทีย่ว โดยการนำเอา
ทรพัยากรทีม่อียูใ่นทอ้งถิน่ดา้นตา่ง ๆ ไมว่า่ธรรมชาต ิประวตัศิาสตร ์วฒันธรรมประเพณ ีวถิชีวีติ
และวิถีการผลิตของชุมชนมาใช้เป็นต้นทุนหรือปัจจัยในการจัดการท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม 
รวมทัง้มกีารพฒันาศกัยภาพของคนในชมุชนใหม้คีวามรูค้วามสามารถ และบทบาททีส่ำคญัใน
การดำเนนิงานตัง้แตก่ารตดัสนิใจ การวางแผน การดำเนนิงาน การสรปุบทเรยีน และมุง่เนน้
ใหเ้กดิความยัง่ยนืสูค่นรุน่ลกูหลาน เกดิประโยชนต์อ่ทอ้งถิน่ โดยคำนงึถงึความสามารถในการ
รองรบัของธรรมชาตเิปน็สำคญั “การทอ่งเทีย่วโดยชมุชน ของชมุชน และเพือ่ชมุชน” ชมุชนคดิ 
ชมุชนทำ ชมุชนรว่มรบัผลประโยชน ์และยัง่ยนื อนัเปน็ความพยายามของชมุชนเองทีจ่ะสรา้ง 
อตัลกัษณด์า้นการทอ่งเทีย่วใหก้บัพืน้ทีท่างสงัคมของชมุชนทีถ่กูทอ่งเทีย่ว ผลจาการดำเนนิการ
สามารถพัฒนาจน โฮมสเตย์เกาะยาว ได้รับรางวัลโฮมสเตย์ที่ดีที่สุดระดับอาเซียนจาก

การพัฒนาสรางความสัมพันธ สงเสริมการเรียนรู
และการมีสวนรวมบริหารราชการ

ภาพ CS-16 : กระบวนการขับเคลื่อนโครงการรัฐรวมราษฎร สู “พังงาแหงความสุข”

โครงการรัฐร่วมราษฎร์ = การขบัเคลื�อนนโยบายประชารัฐ
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ประเทศมาเลเซีย และเป็นโฮมสเตย์ต้นแบบของประเทศไทยและกลุ่มประเทศอาเซยีน และ
จงัหวดัพงังาไดถ้อดบทเรยีนความสำเรจ็ของการพฒันาโฮมสเตยเ์กาะยาว ไปเปน็ตน้แบบใหก้บั
ทีอ่ืน่ตอ่ไป 
 4. การสรา้งบคุคลตน้แบบ ในการดำเนนิชวีติตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีงและภมูปิญัญา
ทอ้งถิน่จนไดร้บัรางวลัปราชญเ์กษตร ซึง่บคุคลตน้แบบดงักลา่วเปน็ตวัอยา่งการดำเนนิชวีติใหก้บั
ผูร้บับรกิารผูม้สีว่นเสยีอืน่ ๆ ตอ่ไป โดยจงัหวดัพงังามบีคุคลตน้แบบของแผน่ดนิ จำนวน 3 
สาขา 3 คน มากทีส่ดุในประเทศไทย  
 5. การสรา้งความผกูพนักบักลุม่นกัทอ่งเทีย่วในพืน้ทีจ่งัหวดัพงังา ซึง่จากการสำรวจ
และประเมินด้านความผูกพันและการสร้างความประทับใจของนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะ
นกัทอ่งเทีย่วตา่งประเทศ เพือ่รักษานักท่องเที่ยวกลุ่มเดิมและเพิ่มกลุ่มนักท่องเที่ยวรายใหม ่
ดว้ยการดำเนนิการ  
  1) ความผกูพนัทางตรง นักท่องเที่ยวพึงพอใจและประทบัใจการใหบ้รกิาร 
ลกัษณะเอกลักษณ์แบบไทย ๆ การมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เพียบพร้อม การจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ เช่น เทศกาลอาหารทะเลอร่อย กิจกรรมการปล่อยเต่า กิจกรรมการเปดฤดูการ
ท่องเทีย่วของจงัหวดั 
  2) ความผกูพนัทางออ้ม โดยการบรหิารจดัการแหลง่ทอ่งเทีย่วใหค้งสภาพเดมิ 
มคีวามสะอาด สวยงาม นา่ประทบัใจ การอำนวยความสะดวกในการเขา้ถงึแหลง่ทอ่งเทีย่ว 
การคุม้ครองและใหค้วามปลอดภยักบันกัทอ่งเทีย่ว การสรา้งความผกูพนัดงักลา่วเปน็การสรา้ง
การเจรญิเตบิโตดา้นการทอ่งเทีย่วทัง้การเพิม่จำนวนนกัทอ่งเทีย่วและรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว
ใหจ้งัหวดัพงังาอยา่งตอ่เนือ่ง 
 
ความโดดเด่นในการบริหารจัดการของจังหวัดพังงา 

 1. มกีารวิเคราะห์บริบทของจังหวัดที่ชัดเจน ยุทธศาสตร์มุ่งเน้นคุณภาพชีวิตและ
สร้างความสุขให้กับประชาชนทุกกลุ่ม มีการวิเคราะห์ห่วงโซคุณค่า (Value chain) เพือ่
รองรบัภาพฝนัทีว่าดไว้ 
 2. มกีารจำแนกกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียชัดเจน มีการค้นหาและนำ
สารสนเทศเกี่ยวกับกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไปสู่การพัฒนายุทธศาสตร ์
การปฏบิตังิานและคณุภาพการใหบ้รกิารอยา่งตอ่เนือ่ง จนทำใหจ้งัหวดัพงังาเปน็จงัหวดัทีม่ดีชันี
ความสขุสงูในระดบัตน้ ๆ ของประเทศ 
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 3. ระบบการนำองคก์ารสามารถสง่ตอ่จากรุน่สูรุ่น่ ผูบ้รหิารมคีวามสามารถในการนำ
ภาคสว่นตา่ง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัด สร้างความผูกพันให้เกิดขึ้นระหว่าง
จงัหวดัพงังากบัเครอืขา่ยทีส่ำคญั และผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี เกดิผลสำเรจ็ เชน่ 
โครงการรฐัรว่มราษฎร ์ เกดิเปน็ธรรมนญูหมูบ่า้น การพฒันาทอ่งเทีย่วโดยชนุชน จนเกาะยาว
เปน็โฮมสเตยต์น้แบบของประเทศไทยและกลุม่ประเทศอาเซยีน  
 4. มแีนวทางการสร้างความยั่งยืนให้กับจังหวัดในการนำภาคส่วนต่าง ๆ มาเปน็
เครอืขา่ยและเขา้มาเกีย่วขอ้งกบัโครงการสำคญัของจงัหวดั เกดิการพฒันาอยา่งตอ่เนือ่ง มกีาร
รว่มไมร้ว่มมอืกนัในทกุภาคสว่นอยา่งชดัเจน 



รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2559

170



รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2559

171

ด้านการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

ขององค์การและการจัดการความรู้

หมวด 4
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 ความท้าทายของกรมชลประทานในการบริหารจัดการน้ำในบริบทของการมีน้ำ
ต้นทุนน้อยให้เพียงพอกับความต้องการจำนวนมาก เป็นภารกิจที่ผลักดันให้กรมชลประทาน
ต้องทุ่มเทพัฒนางานเพื่อขับเคลื่อนองค์การไปสู่เป้าหมายภายใต้วิสัยทัศน์ “กรมชลประทาน
เป็นองค์กรชั้นนำด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ให้มีพื้นที่
ชลประทาน อยู่ในลำดับ 1 ใน 10 ของโลก” ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยเป็น 1 ใน 8 ของโลก 
จากการจัดอันดับของ International Commission on Irrigation and Drainage (ICID) 

กรมชลประทาน

  พันธกิจของกรมชลประทานในการพัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
ตามศักยภาพของลุ่มน้ำให้เกิดความสมดุล การบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการให้
เพียงพอ ทั่วถึง และเป็นธรรม และการดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อันเกดิจากนำ้ตามภารกจิอยา่งเหมาะสม มคีวามสำคญัอยา่งยิง่ตอ่การพฒันาประเทศ 
โดยปฏิเสธไม่ได้ว่าการที่กรมชลประทานจะดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายหรือไม่นั้น 
ลว้นส่งผลกระทบต่อประชาชนทุกคนทั้งภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และการ
อปุโภคบรโิภค ซึง่การทำงานของกรมชลประทานต้องอาศัยข้อมูลสารสนเทศด้านน้ำ
เป็นสำคัญ จึงจำเป็นต้องมีวิ ธีการบริหารจัดการให้กรมสามารถได้รับข้อมูล
สารสนเทศอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง เพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์ผลการดำเนินการของ

องค์การและการตัดสินใจของผู้บริหารได้อย่างทันต่อสถานการณ์ 
 

รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

หมวด6ด้านการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

ขององค์การและการจัดการความรู้
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ภาพที่ 1 กลุ่มตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของกรมชลประทาน 

การใช้ตัววัดเพื่อความสำเร็จ 

 กรมชลประทานให้ความสำคัญกับการวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบที่
สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์การและต่อเนื่อง ตั้งแต่กระบวนการวางแผนและ
นำไปสู่การปฏิบัติ การติดตามประเมินผล ซึ่งการดำเนินการในทุกกระบวนการต้องมีระบบ
ข้อมูลและระบบสารสนเทศที่ครอบคลุม มีองค์ความรู้ต่าง ๆ รวมถึงกระบวนการจัดการ
ความรู้ที่พร้อมสนับสนุนการวัด วิเคราะห์ และทบทวนผลการดำเนินการเพื่อการพัฒนา
ที่ต่อเนื่องและยั่งยืน 
 ตัววัดผลการดำเนินงานของกรมชลประทานพิจารณาจากภารกิจหลักที่ตอบสนอง
วิสัยทัศนแ์ละพนัธกจิ รวมทัง้คา่นยิมและวฒันธรรมองคก์าร ความตอ้งการของผูม้สีว่นได้ส่วนเสีย 
กระบวนการปฏิบัติงาน นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง ผ่านกระบวนการจัดทำยุทธศาสตร์ 
คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี แผนปฏิบัติการ 4 ปี และแผนปฏิบัติการประจำปี โดย
ตัวชี้วัดที่สำคัญของกรมชลประทานใช้ในการติดตามประเมินผลประกอบด้วย 1) ตัวชี้วัด
ในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ 2) ตัวชี้วัดในการบรรลุพันธกิจ 
3) ตัวชี้วัดเกี่ยวกับกระบวนการ 4) ตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ 5) ตัวชี้วัดของแผนงาน/
โครงการ (ภาพที่ 1) ตัวอย่างเช่น จำนวนพื้นที่ชลประทานและแหล่งน้ำที่เพิ่มขึ้น (ไร่) 
จำนวนปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้น (ล้านลูกบาศก์เมตร) ปริมาณน้ำที่จัดสรรให้ทั้งในภาค
อุปโภคและภาคอุตสาหกรรม ร้อยละของการซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารชลประทาน
ที่แล้วเสร็จตามแผนงาน เป็นต้น 
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 การรวบรวมขอ้มลูสารสนเทศเพือ่ใชใ้นการปฏบิตังิานและการตดิตามความกา้วหน้า
ตามประเด็นการวัดผล กรมชลประทานนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูล
เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง ตั้งแต่การสำรวจภูมิประเทศ ธรณีและ
ปฐพีวิทยา เครื่องมือในการทดสอบวิจัยทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ชลศาสตร์ 
รวมทั้ งในห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ด้านการบริหารจัดการน้ำ เช่น ระบบโทรมาตร 
(Telemetering) กล้อง CCTV อากาศยานไร้คนขับ (Drone) เป็นต้น ซึ่งอุปกรณ์ตรวจวัด
เหล่านี้จะถูกเชื่อมโยงเพือ่สง่ขอ้มลูไปยงัระบบตา่ง ๆ ทีใ่ชใ้นการตดัสนิใจและการดำเนินงาน 
โดยกรมชลประทานมีระบบศูนย์ปฏิบัติการกรม (Department Operation Center: 
DOC) ที่มีการเชื่อมโยงสารสนเทศที่สำคัญ เช่น ข้อมูลสถานการณ์น้ำ ไปยังศูนย์ปฏิบัติการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (Ministry Operation Center: MOC) (ภาพที่ 2) 
 

ภาพที่ 2 ตัวอย่างระบบโทรมาตรและการติดตามสถานการณ์จากกล้อง CCTV 

 ด้านการบริหารจัดการน้ำ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอันเกิดจากน้ำ 
กรมชลประทานจัดตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบในการติดตามเฝ้าระวัง และเตือนภัย 
(Warning System) อันเกิดจากอุทกภัย ภัยแล้ง ในเขตพื้นที่ชลประทาน คือ ศูนย์ประมวล
วิเคราะห์สถานการณ์น้ำ (Water Watch and Monitoring System For Warning 
Center) ทำหนา้ทีส่งัเกตการเปลีย่นแปลงของสถานการณน์ำ้ตามลุม่นำ้ตา่งๆ ซึง่ใชฐ้านข้อมูล
จากระบบโทรมาตร ซึ่งเป็นข้อมูลสถานการณ์น้ำที่เป็น Real Time สามารถติดตาม
สถานการณ์จากพื้นที่จริงได้จากกล้อง CCTV อีกทั้งยังสามารถสั่งการในการบริหารจัดการ
น้ำได้ จากระบบ SCADA และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากเว็บไซต์ และสื่อต่าง ๆ ทั้ง
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หน่วยงานภายในกรม และหน่วยงานอื่น วิเคราะห์และประมวลข้อมูลเพื่อการคาดการณ์
สภาพนำ้ในแมน่ำ้และจากแหลง่เกบ็กกันำ้ลว่งหนา้ พรอ้มทัง้นำเสนอขอ้มลูสภาพน้ำในแม่น้ำ
สายหลักและแหลง่เกบ็นำ้ดว้ยเทคโนโลยแีละวธิกีารทีเ่หมาะสม รายงาน การตดิตามเฝา้ระวัง
และเตือนภัยเพื่อรายงานผ่านทางเว็บไซต์ และแจ้งเตือนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปทั้ง
ทางโทรศัพท์ โทรสาร E-mail ส่งข้อความสั้น (SMS) ไปยังโทรศัพท์มือถือของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
และ Social Network 
 นอกจากนี้ กรมชลประทานได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน การสนับสนุนการตัดสินใจในระดับองค์การ และการปฏิบัติงานประจำวัน ได้แก่ 
1) ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งใช้ในการติดตามผลการ
ดำเนินงานแบบ Real Time เพื่อให้เกิดความถูกต้อง ลดขั้นตอน ระยะเวลา จนทำให้ผล
ปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายงบลงทุนเกินเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด และได้รับรางวัลการ
พัฒนาการบริหารที่เป็นเลิศระดับดี จากสำนักงาน ก.พ.ร. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
2) แอพพลิเคชั่น WMSC ใช้แสดงสถานการณ์น้ำประจำวันและข้อมูลการเพาะปลูกในเขต
ชลประทานผา่น Smart Phone และ Tablet เพือ่ชว่ยอำนวยความสะดวกในการประเมนิผล 
และนำข้อมูลไปใช้ประกอบการตัดสินใจ รวมทั้งให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปได้นำข้อมูล
ไปใช้เพื่อการบริหารจัดการน้ำใช้ของตัวเองด้วย 3) ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานตาม
คำรับรองการปฏิบัติราชการ 4) ระบบการประเมินตนเอง Employee Performance 

Portfolio (EPP+) และ 5) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจเชิงพื้นที่ (EIS) 
ในการวิเคราะห์ผลการดำเนินการ นอกจากการวิเคราะห์ตัวชี้วัดที่กำหนด กรมชลประทาน
ยังได้ใช้ข้อมูลสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ ทั้งภายนอกและภายในองค์การ โดยข้อมูล
ภายนอก ได้แก่ การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน เทียบกับหน่วยงานที่ได้รับ
งบประมาณลงทุนเกิน 10,000 ล้านบาท และข้อมูลเปรียบเทียบระหว่าง 110 ประเทศ 
เรื่อง ลำดับประเทศที่มีพื้นที่ชลประทานมากที่สุด โดยได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนในวิสัยทัศน์ 
สำหรับภายในองค์การ นอกจากจะเปรียบเทียบผลการดำเนินการระหว่างสำนัก/กองแล้ว 
ยังเปรียบเทียบข้อมูลสถานการณ์น้ำในแต่ละปีที่สภาพใกล้เคียงกัน โดยเลือกข้อมูลใน
ช่วงเวลาหรือสถานการณ์คล้ายกัน ซึ่งจะถูกนำมาประมวลผลและแสดงในรูปแบบตาราง 
กราฟ และแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ เพื่อให้สนับสนุนการปฏิบัติงาน และเป็นข้อมูล

ประกอบการตัดสินใจด้านการบริหารจัดการน้ำ 
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 เพื่อให้มั่นใจได้ว่ายุทธศาสตร์และการดำเนินการของกรมสามารถตอบสนอง
ต่อความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กรมชลประทาน
มีการรับฟัง ปฏิสัมพันธ์ กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปใช้
ทบทวนและปรับปรุงการให้บริการ รวมไปถึงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ การปรับปรุง
ค่านิยม วัฒนธรรมองค์การ การจัดทำแผนกลยุทธ์ และการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม 
เช่น นำข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียนจากในพื้นที่มาศึกษาวิเคราะห์ จนเกิดเป็นหลักสูตร
อบรมสำหรับผู้อำนวยการส่งน้ำและบำรุงรักษา การจัดทำคู่มือการส่งน้ำและบำรุงรักษา
โดยเกษตรมีส่วนร่วม เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏบิตัทิีช่ดัเจนในการสง่นำ้เพือ่ลดช่องว่างในการ

ใช้ดุลยพินิจและสร้างความโปร่งใสในกระบวนการบริหารจัดการน้ำ 
 
การทบทวนเพื่อการจัดการความรู ้

 เมือ่สิน้ปงีบประมาณของทกุป ี กรมชลประทานจะสรปุบทเรยีนโดยนำปญัหาอุปสรรค
ที่ทำให้ผลการดำเนินงานต่าง ๆ ไม่บรรลุเป้าหมายมาทบทวนหาสาเหตุ และแนวทางแก้ไข
ปัญหาสำหรับการดำเนินการในปีถัดไป โดยกำหนดเป็น AAR-PNA (After Action Review 
Prepare for Next Action) และสือ่สารผลการวเิคราะหท์บทวนใหผู้บ้รหิารและผูป้ฏิบัติงาน
ได้ทราบและนำไปใช้ รวมทั้งนำไปสู่การจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์
ต่อไป นอกจากนี้เพื่อค้นหาหน่วยงานที่มีผลการดำเนินการที่ดี กรมชลประทานได้จัดให้มี
การคัดเลือกฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาดีเด่นประจำปีของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา/
โครงการชลประทาน ซึง่จะเปน็การสรา้งมาตรฐานในการดำเนนิงานและทำใหก้ารปฏบิตังิาน

ของโครงการฯ เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ 
 การกำหนดแนวทางในการแก้ไขและประสิทธิภาพการดำเนนิงาน กรมชลประทาน
ใช้ระบบการจดัการความรูอ้ยา่งเปน็ระบบทัว่ทัง้องคก์ารอยา่งตอ่เนือ่ง ดว้ยการสรา้งบรรยากาศ
การแบ่งปัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่จำเป็น/สำคัญในการทำงาน จัดเก็บ
เข้าสู่ศูนยค์วามรูก้ลางและคลังความรูข้องสำนกั/กอง เพือ่เปน็แหลง่เรยีนรูแ้ละเกิดความสะดวก
ในการนำความรูไ้ปใชใ้นการปฏบิตังิานและพฒันางาน รวมทัง้สง่เสรมิใหม้กีารสรา้งนวตักรรม
ผ่านกิจกรรมการประกวดผลงานสร้างสรรค์ดีเด่นตามกรอบเกณฑ์นวัตกรรมแห่งชาติ ทำให้
เกิดการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เช่น 
ผลงานการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดเก็บสถิติข้อมูลรายวันด้านการจัดสรรน้ำ
ประเภทโครงการชลประทานอ่างเก็บน้ำ ผลงาน One Stop Service การเบิกเงินสวัสดิการ
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ภาพที่ 3 แนวทางการเลือกองค์ความรู้มาจัดทำแผนการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์กรม 

 จุดเด่นในการจัดการความรู้ของกรมชลประทาน คือ การประเมินผลการจัดการ
ความรู้ นอกเหนือจากการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินการจัดการความรู้ตาม
แผนการจัดการความรู้ ทั้งระดับกรมและระดับสำนัก/กองทุกรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 
12 เดอืน กรมไดน้ำเกณฑก์ารตรวจประเมนิการจดัการความรู ้ (Knowledge Management 
Assessment: KMA) มาใช้ในการประเมินระดับการจัดการความรู้ของกรม และได้ประยุกต์
เกณฑ์ดังกล่าวมาพัฒนาเป็นเกณฑ์การตรวจประเมินการจัดการความรู้ระดับสำนัก/กอง 
เพื่อนำไปใช้ตรวจประเมินการจัดการความรู้ระดับสำนัก/กองให้เหมาะสมกับบริบทในระดับ
หน่วยงานภายในกรม รวมทั้งมีการพัฒนาผู้ตรวจประเมินภายใน ทั้งผู้ตรวจประเมินระดับ
กรมและเครือข่ายการจัดการความรู้ระดับสำนัก/กอง เพื่อดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพ

ประสิทธิภาพการจัดการความรู้ให้เป็นไปตามกรอบแนวทางที่เป็นมาตรฐาน 

ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น โดยมีการให้รางวัลเป็นโล่ประกาศเกียรติคุณ การลงผลงานใน 
กพ.7 หรือการพิจารณาให้ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และสร้างเป็น
วัฒนธรรมองค์การต่อไป โดยมีผลงานที่โดดเด่นจนได้รับรางวัล The Best of Special 
Prize และ Special จากงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2559 คือ “นวัตกรรมเครื่องมือ
สำรวจชลประทาน” (Innovative of Irrigation Surveying Instruments) โดยสำนัก
สำรวจวิศวกรรมและธรณีวิทยา (ภาพที่ 3) 
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ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการพัฒนา

 จะเหน็ได้ว่ากรมชลประทานเป็นหน่วยงานที่มีข้อมูลเป็นจำนวนมาก และต้องใช้
ข้อมูลสารสนเทศประกอบการดำเนินการ การพิจารณาตัดสินใจในทุกระดับ ระบบจัดเก็บ
และตรวจสอบความถกูตอ้งแมน่ยำของขอ้มลูจงึเปน็เรือ่งสำคญั เมือ่ตรวจวดัขอ้มลูต่าง ๆ แล้ว 
ข้อมูลจะถูกรวบรวมจัดเก็บในรูปแบบฐานข้อมูลที่มีระบบรักษาความปลอดภัย การบำรุง
รักษาระบบการค้นหาและนำข้อมูลออกมาใช้งาน การควบคุมการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งาน
ในระดับต่างๆ รวมทั้งการให้บริการข้อมูลกับประชาชน นอกจากนี้กรมชลประทานกำลัง
ดำเนินการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีเป็นระบบคอมพิวเตอร์เสมือนพร้อมระบบจัดเก็บข้อมูลที่
สามารถรองรับ Big Data ได้ ซึ่งส่งผลดีไม่เฉพาะประสิทธิภาพของงานเท่านั้น ยังสามารถ
ตอบสนองเรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการบริหารจัดการเป็นระบบที่เรียกว่า RID 
Private Cloud การพฒันาระบบสารสนเทศตา่ง ๆ ทัง้ทีพ่ฒันาไว้แล้วทั้งหมดจะถูกปรับปรุง
ไปสู่ระบบ Mobile Application และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่กำลังพัฒนาให้
ครอบคลมุทกุพืน้ทีแ่ละมคีณุภาพยิง่ขึน้ ทัง้ความเรว็และความเสถยีรของระบบ โดยจะพัฒนา
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สายเพิ่มเติมเพื่อความรวดเร็วในการพัฒนา RID Free WIFI 
เพื่อรองรบันโยบาย BYOD ภายในกรมชลประทาน และพรอ้มทีจ่ะรองรบัการบรกิารประชาชน

ในพื้นที่โครงการชลประทานทั่วประเทศ 
 
ความโดดเด่นในการบริหารจัดการของกรมชลประทาน 

 ปัจจัยสำคัญของความสำเร็จในการพัฒนาองค์การของกรมชลประทาน คือ การมี
ระบบจัดการข้อมูลสารสนเทศที่ดีตั้งแต่เริ่มต้นจัดเก็บ รวบรวม วิเคราะห์ และนำไปใช้ ส่งผล
ให้การวิเคราะห์ผลการดำเนินการจากตัววัดที่กรมได้กำหนดไว้ สามารถทำได้อย่างทันต่อ
สถานการณ์ แก้ไขปัญหาการดำเนินการได้อย่างทันท่วงที และนำไปสู่การจัดการความรู้ที่มี
ประสิทธิภาพ ที่เห็นได้จากการประเมินผลการจัดการความรู้ (KMA) ทั้งหมดนี้เกิดจากความ
มีวิสัยทัศน์ของผู้บริหารในการกำหนดทิศทางนโยบายที่ชัดเจน รวมไปถึงวัฒนธรรม
องค์การที่ส่งเสริมให้บุคลากรมีการเรียนรู้และพัฒนาอยู่เสมอจนเป็นความเชี่ยวชาญ 
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 กรมพฒันาทีด่นิ มหีนา้ทีแ่ละภารกจิในการดแูลรกัษาทรพัยากรทีด่นิของประเทศไทย 
ให้มีความอุดมสมบูรณ์สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยศึกษาและ
จัดทำขอ้มลูและแผนทีด่นิของประเทศไทย โดยการสำรวจดนิ เพือ่ใหท้ราบถงึความคล้ายคลึง
และความแตกต่างของดินในแต่ละพื้นที่ การสำรวจดินมีหลายระดับตั้งแต่ระดับหยาบมาก
จนถึงระดับละเอียดมากขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการนำไปใช้ เช่น การสำรวจดินระดับ
ค่อนขา้งหยาบ มมีาตราสว่นของแผนที ่ 1:50,000 ถงึ 1:100,000 การสำรวจดนิระดบัคอ่นข้าง
ละเอียดมีมาตราส่วนของแผนที่ 1:25,000 ถึง 1:60,000 การสำรวจดินระดับละเอียดมี
มาตราส่วนของแผนที่ 1:10,000 ถึง 1:30,000 โดยมีการวิเคราะห์สมบัติของดินตามวิธี
มาตรฐานทั้งทางด้านกายภาพ เคมี แร่วิทยา และจุลสัณฐานวิทยา เพื่อให้ทราบถึงระดับ
ความอุดมสมบูรณ์ ข้อจำกัดของดินในการปลูกพืช แล้วนำมาจำแนกดินตามลักษณะและ

กรมพัฒนาที่ดิน

 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรดินกลางของประเทศที่ทุกคนสามารถ
เข้าถึงได้ผ่านระบบ Web Map Service เพื่อเป็นศูนย์รวมแห่งการเรียนรู้ จาก
เส้นทางอันยาวไกลของการสรรสร้างสะสมข้อมูลตลอดมาจนทำให้วันนี้ประเทศไทย
ได้มีระบบฐานข้อมูลทรัพยากรดินในระดับชุดดิน มาตราส่วน 1:25,000 ส่งเสริมการ
ใช้สารอินทรีย์จนส่งผลให้เกษตรกรลดการใช้สารเคมีไปได้ 34.39% (77.3 ล้านไร่ 
จาก 156.7 ล้านไร่) และช่วยให้ต้นทุนการผลิตลดลง 39.06% ด้วยกระบวนการ
จัดทำฐานข้อมูลแผนที่ดินและสารสนเทศ และการกำหนดค่ามาตรฐานคุณภาพดิน 
ทำให้สามารถคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพดิน นำไปใช้ตัดสินใจกำหนดทิศทาง
การใช้ประโยชน์ดิน เช่น การจัดรูปแบบการเกษตรในแต่ละพื้นที่ การแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม การจัดทำยุทธศาสตร์การบริหารจัดการดินเพื่อการเกษตรแบบแม่นยำ 
รวมทั้งพัฒนาคลังความรู้เพื่อการปฏิบัติงานเป็นชุดองค์ความรู้ต่าง ๆ และสื่อสาร
ผ่านช่องทางทีห่ลากหลาย จนอาจกลา่วไดว้า่ความรูเ้หลา่นีน้บัเปน็ขมุทรพัยท์างปัญญา

อันมีคุณค่าที่จะต่อยอดการพัฒนาประเทศได้อีกกว้างไกล 

รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

หมวด4ด้านการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

ขององค์การและการจัดการความรู้
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สมบัติดินที่เป็นผลมาจากอิทธิพลของปัจจัยการเกิดดินและการสร้างดิน เช่น สมบัติดินทาง
ด้านกายภาพ เคมี และทางแร่วิทยาที่คล้ายคลึงกัน มาอยู่ในกลุ่มเดียวกันอย่างมีระบบตาม
คู่มือทีน่ำมาใชเ้ปน็แนวทางในการดำเนนิงาน โดยใชร้ะบบการจำแนกดนิแบบอนกุรมวิธานดิน 
(Soil taxonomy) ทีเ่ปน็ระบบการจำแนกดนิของประเทศสหรฐัอเมรกิา นอกจากนีใ้นอนาคต
จะได้นำเอาระบบ World Reference Base for Soil Resources (WRB) ซึ่งพัฒนาโดย
องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) มาใช้ในระบบการจำแนกดินของ
ประเทศไทยด้วยเพื่อให้สอดคล้องและอยู่ในระบบเดียวกับฐานข้อมูลทรัพยากรดินระดับโลก 
หลังจากนัน้ จดัทำแผนทีด่นิ ซึง่เปน็แผนทีท่ีแ่สดงขอบเขตของดนิทีม่ลีกัษณะ สมบตั ิศักยภาพ
ในการผลติเหมอืนหรอืใกลเ้คยีงกนั และจะตอ้งมชีือ่ประกอบดว้ย หนว่ยของแผนทีท่ีน่ยิมใช้กัน 

เช่น กลุ่มชุดดิน ชุดดิน เป็นต้น  
 
การพัฒนาสารสนเทศทรัพยากรดินเพื่อใช้ประโยชน ์

 ในการพัฒนาสารสนเทศทรัพยากรดิน มีขั้นตอนการจัดทำแผนที่ดิน ประกอบด้วย 
1) การรวบรวม/จัดเตรียมข้อมูลและแผนที่ที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนที่ดินก่อนหน้า แผนที่
ธรณีวิทยา แผนที่ภูมิประเทศ เส้นชั้นความสูง แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน ข้อมูลแผนที่ภาพ
ถ่ายออร์โธสีเชิงเลข ภาพดาวเทียม เป็นต้น  2) การวิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูลและ
แผนที่เบื้องต้น เป็นการวิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูลและแผนที่/ภาพถ่ายเบื้องต้น 
เพื่อจำแนกลักษณะสภาพพื้นที่และข้อมูลดินในเบื้องต้นพร้อมทั้งกำหนดหน่วยแผนที่และ
ร่างขอบเขตสภาพพื้นที่/ขอบเขตดิน และแนวตรวจสอบและศึกษาลักษณะสมบัติของดิน 
โดยพิจารณาถึงปัจจัยควบคุมการกำเนิดดิน และกระบวนการเกิดดิน 3) การสำรวจพื้นที่
เบื้องต้น เป็นการสำรวจภาคสนาม เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อม สภาพพื้นที่ ลักษณะและ
สมบัติดินเบื้องต้นตามแนวศึกษาดินที่ได้กำหนดไว้มีการสรุปความสัมพันธ์ระหว่างสภาพ
แวดล้อม สภาพพื้นที่ ลักษณะและสมบัติดิน เพื่อจัดทำหน่วยแผนที่ 4) การสำรวจพื้นที่ตาม
เป้าหมายที่กำหนด เป็นการขยายผลการศึกษาที่ได้ข้อมูลจากการสำรวจพื้นที่และศึกษาดิน
เบื้องต้น นำมาเป็นรูปแบบในการสำรวจดินให้ครอบคลุมพื้นที่เป้าหมายทั้งหมด อาจมีการ
เก็บตัวอย่างดินเพื่อวิเคราะห์สมบัติของดินที่ใช้ในการจำแนกดินเพิ่มเติม รวมทั้งการปรับ
แก้ไขเส้นขอบเขตดินเพื่อให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและสอดคล้องกับความเป็นจริงมาก
ทีส่ดุ 5) การสำรวจขัน้สดุทา้ย เปน็การตรวจสอบหนว่ยแผนทีใ่หค้รอบคลมุทัง้พืน้ทีเ่ปา้หมาย 
ให้ถูกต้อง และจัดทำแผนที่ต้นฉบับ 6) การนำเข้าข้อมูล เพื่อจัดทำฐานข้อมูลและพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลสำหรับการนำไปประยุกต์ใช้สำหรับกิจกรรมด้านอื่นๆ นำเสนอผลงานการ
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สำรวจดินในรูปของแผนที่และรายงาน รวมข้อเสนอแนะในเรื่องปัญหาและการใช้ประโยชน์
ที่ดิน และจัดทำเป็นสารสนเทศทรัพยากรดินที่สามารถใช้งานได้ง่าย และสะดวกตอบสนอง
ต่อผู้ใช้งานในทุกระดับ เช่น การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning) และแผนที่
การเกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-map) 
 ประเทศไทยมเีนือ้ทีป่ระมาณ 320.7 ลา้นไร ่เปน็พืน้ทีเ่กษตรกรรมในความรบัผดิชอบ
ของกรมพัฒนาที่ดิน 178.6 ล้านไร่ จากการวิเคราะห์ สำรวจ จำแนก จัดทำแผนที่ดิน 
และสารสนเทศดิน ทำให้ทราบสมรรถนะ/ศักยภาพ และข้อจำกัดของดิน ซึ่งเมื่อผ่าน
กระบวนการคดิวเิคราะห ์ การประเมนิคณุภาพทีด่นิ เพือ่นำไปใชป้ระโยชนส์ำหรบัการเกษตร
ตามศักยภาพและข้อจำกัดของดิน ให้ได้รับผลตอบแทนคุ้มค่า กรมพัฒนาที่ดินได้จำแนกดิน
เพื่อการบริหารจัดการพื้นที่ตามศักยภาพของพื้นที่เกษตร เป็น 4 ประเภท คือ ดินดีไม่มี
ข้อจำกัดในการผลิตพืช 43.6 ล้านไร่ ดินดีมีข้อจำกัดแต่คุ้มค่าต่อการลงทุน 90.3 ล้านไร่ ดิน
ไม่เหมาะสมในการผลิตพืช 0.9 ล้านไร่ เป็นพื้นที่ที่ดินมีความเหมาะสมน้อยหรือไม่เหมาะ
สมในการผลิตพืช และดินปัญหา 43.8 ล้านไร่ เป็นพื้นที่ที่ทรัพยากรดินมีสมบัติไม่เหมาะสม

กับการเพาะปลูกทางการเกษตร  
 
ระบบLDDExcellentModel 

 กลไกในการการบริหารจัดการดินทั้ง 4 กลุ่มดำเนินไปโดยผ่านระบบ LDD 
Excellent Model ซึ่งเป็นรูปแบบในการวัด วิเคราะห์ ปรับปรุงผลการดำเนินการ จัดการ
ความรู้ และระบบสารสนเทศ เพื่อนำไปสู่ความเป็นเลิศ ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ได้แก่ 
1) Monitoring ขอ้มลูตวัชีว้ดัตามยทุธศาสตร ์ ขอ้มลูสถานการณด์า้นดนิ สภาพแวดล้อม
ภายใน/ภายนอก กฎ ระเบียบ พรบ.พัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 ความต้องการของเกษตรกร /
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ ข้อมูลผลการดำเนินงาน ข้อมูลเชิงพื้นที่ และ
องค์ความรู ้เทคโนโลย ีนวตักรรม 2) Analysis คอื ขอ้มลูและสารสนเทศจากการ Monitoring 
ทั้งหมด มาวิเคราะห์ 3) Synchronize คือ การนำข้อมูลและสารสนเทศมาสังเคราะห์จัดทำ
แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี แผนปฏิบัติราชการประจำปี การปฏิบัติงาน
ประจำวัน ผลิตภัณฑ์ บริการ และกระบวนการ  4) Develop  จัดทำระบบการวัดและการ
รายงานโดยกำหนด KPI และ สารสนเทศ ระดับกรม/สำนัก/กอง/บุคคล  และพัฒนาเป็น 
Data  Warehouse ระบบงานและระบบการรายงาน และเครือข่าย 5) Achievement  
นำไปสู่การบรรลุผลความสำเร็จโดยดำเนินการขับเคลื่อนผ่านกระบวนการวัดผลสำเร็จของ
การดำเนินการ (ระยะยาว ระยะสั้น และระยะเร่งด่วน) การรายงานผลการดำเนินงาน  
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การทบทวนและปรับปรุงผลการดำเนินการ  6) Sharing & Warning  การแลกเปลี่ยน/การ
เรียนรู้ สร้างกระบวนการเรียนรู้ตามลำดับ จาก Information Knowledge Innovation 
Best Practice และการเตือนภัยด้านภัยแล้ง ดินถล่ม น้ำท่วมขังในพื้นที่ทำการเกษตร 
และสถานการณ์ด้านไฟไหม้ในพื้นที่เกษตรกรรม 7) Evaluation  เป็นการประเมินผลการ
ดำเนนิงานจากวงลอ้ภายใน-ภายนอก LDD Excellent Model เพือ่เรยีนรูจ้ดุแขง็ และโอกาส
ในการปรบัปรงุนำไปสูก่ารบรหิารจดัการเพือ่การคาดการณแ์ละการปอ้งกนัในอนาคต (ภาพที ่1) 

ภาพที่ 1   LDD Excellent Model 

การใช้สารสนเทศเพื่อปรับปรุงการทำงาน 

 ระบบวดัผลการดำเนนิงาน สำหรบัใชใ้นการตดิตามผลการดำเนนิงานของกรมพฒันาทีด่นิ 
แบง่เปน็ 3 ระยะ ไดแ้ก ่1) ตวัชีว้ดัระยะยาวเพือ่วดัผลสำเรจ็ของวตัถปุระสงคเ์ชงิยุทธศาสตร์ 
2) ตัวชี้วัดระยะสั้น เป็นการวัดผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการในระดับหนว่ยงาน 
ภายใต้ข้อตกลงการปฏิบัติงาน IPA 3) ตัวชี้วัดผลโครงการสำคัญเร่งด่วน โดยกรมฯ มีการ
เก็บรวบรวมข้อมูลตามตัวชี้วัดข้างต้น ตามกรอบระยะเวลา ผู้รับผิดชอบในแต่ละตัวชี้วัด
จะสง่รายงานผลการวดัผลการดำเนนิงาน ปจัจยัทีท่ำใหเ้กดิความสำเรจ็ ปจัจยัทีเ่ปน็อุปสรรค
ต่อความสำเร็จ รวมถึงข้อเสนอแนะหรือแนวทางในการดำเนินงานสำหรับนำเสนอต่อ
ผู้บริหารในการประชุม เพื่อให้ผู้บริหารที่มีอำนาจตัดสินใจพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา 
และปรับเปลี่ยนแผนให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และ

ความท้าทายกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน  
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ภาพที่ 1   LDD Excellent Model 

ภาพที่ 2  แผนภาพการดำเนินงานฐานข้อมูลจำลองการเกษตรกรรม 

 การใช้ข้อมูลและสารสนเทศที่แท้จริงมาช่วยวางแผนยุทธศาสตร์และถ่ายทอดสู่
การปฏิบัติงานบนข้อเท็จจริง ทำให้เกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(ภาพที่ 2) ตัวอย่างเช่น ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การอนุรักษ์ดินและน้ำ กรมพัฒนาที่ดิน
ได้กำหนดพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อปรับปรุงคุณภาพดินที่มีปัญหาทางการเกษตร ความ
อุดมสมบูรณ์ต่ำ เช่น ดินเค็ม ดินเปรี้ยว ดินกรด และดินที่มีอินทรียวัตถุต่ำ โดยการ
ส่งเสริมการใช้เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดและวัสดุปรับปรุงดิน ได้แก่ ปูนมาร์ล โดโลไมท์ หินปูนบด 
ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ รวมทั้งการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เช่น ปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ
จากผลิตภัณฑ์ของกรมฯ ในการปรับปรุงคุณภาพดินด้วย โดยกรมฯ ได้กำหนดตัวชี้วัด: 
จำนวนพื้นที่เกษตรกรรมที่ได้รับการปรับปรุงคุณภาพดิน และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555-2559 (ข้อมูล ณ เมษายน 2559) รวมพื้นที่ได้รับการปรับปรุง

คุณภาพดิน จำนวน 966,340 ไร่ 

 กรมพัฒนาทีด่นิไดด้ำเนนิงานตามกระบวนการนำขอ้มลูทรพัยากรดินในระดับชุดดิน 
(Soil series) มาตราส่วน 1:25,000 โดยกำหนดตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของการจัดทำ
และพัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรดิน ระหว่างปี พ.ศ. 2557-2559 ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูล
ทรัพยากรดิน จำนวนรวม 156.7 ล้านไร่ สำหรับกิจกรรมส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการ
ใช้สารเคมีทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย์ ได้ดำเนินการตามตัวชี้วัด: ส่งเสริมการใช้สาร
อินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย์ เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550-
ปัจจุบัน เกษตรกร ลดใช้สารเคมีทางการเกษตร ร้อยละ 34.39 รวมพื้นที่ดำเนินการแล้ว
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ทั้งหมด 77.3 ลา้นไร ่ นอกจากนี ้ยงัสง่ผลใหเ้กษตรกรสามารถลดตน้ทนุการผลติโดย ตวัชีว้ดั: 
ตน้ทนุการผลติของเกษตรกรลดลงหลงัใชส้ารอนิทรยีล์ดใชส้ารเคมทีางการเกษตร สามารถลด
ลงได้ ร้อยละ 39.06 ในกลุ่มพืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ข้าว อ้อย ข้าวโพด มันสำปะหลัง 
 การปรับปรุงกระบวนการทำงานและการให้บริการโดยการนำข้อมูลสารสนเทศของ
องค์กรต่างประเทศนำมาวิเคราะห์เทียบเคียงกระบวนการทำงานที่สำคัญ ผ่านโครงการ
ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศทั้งในภาคพื้นเอเชีย ยุโรป และสหรัฐอเมริกา เช่น 
ความร่วมมือกับธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank – ADB) เพื่อนำไปสู่
การพัฒนาการเกษตรคารบ์อนตำ่และเปน็มติรกบัสิง่แวดลอ้มในภมูภิาคอาเซยีน ความรว่มมือ
กับสถาบันวิจัยทางการเกษตรในประเทศฝรั่งเศส (Institute of Research for 
Development - IRD) ความร่วมมือระหว่างประเทศภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย
การต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย (UNCCD) การประชุมวิชาการนานาชาติ 
International Soil Conference และการประชุม World Congress of Soil Science 
เป็นต้น นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการเปรียบเทียบกระบวนการจัดทำฐานข้อมูล
แผนที่ดินและสารสนเทศดิน (soil mapping and soil information) เนื่องจากเป็น
ฐานข้อมูลที่นำไปใช้ในการตัดสินใจภาคการเกษตร และกำหนดนโยบาย รวมทั้งมาตรการ
ในการป้องกัน การแกไ้ขปญัหาภยัธรรมชาตแิละความเสีย่งทางการเกษตรดว้ย ดงัตารางที ่1 

ตารางที ่1  การเปรยีบเทยีบการผลติขอ้มลูแผนทีก่บัมาตรฐานสากลและหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

ประเดน็เปรยีบเทยีบ 

1. ระบบฐานขอ้มลู
จดุสำรวจ
ทรพัยากรดนิ 

2. ระบบการ
วเิคราะหด์นิ 

3. ระบบการให้
บรกิารแผนทีด่นิ 

กรมพฒันาทีด่นิ 

นำเขา้ระบบฐานขอ้มลู
ไดบ้างสว่น 

ไมไ่ดเ้กบ็ฐานขอ้มลูไวท้ี่
สว่นกลางและขอ้มลูมี 
รปูแบบทีต่า่งกนั 

- Online Service 
- มกีารพฒันาใช ้Mobile 
Application แลว้ เชน่ กดดรููด้นิ 
LDD Soil Guide และโปรแกรม
คำแนะนำการจดัการดนิและปุย๋
รายแปลง 

USA 

มรีะบบฐานขอ้มลู
สำรวจดนิทีค่รบถว้น
สมบรูณ์ 
(Soil Surveys by 
State) 
มหีนว่ยงานกลางเกบ็
รวบรวมฐานขอ้มลู 
Data Center 

Online Service  

European 

มรีะบบฐานขอ้มลูสำรวจ
ทรพัยากรดนิทีส่มบรูณ ์
(European Soil 
Database V.2.0) 

มหีนว่ยงานกลางเกบ็
รวบรวมฐานขอ้มลู Data 
Center 

Online Service  
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 1. ฐานข้อมูลจากจุดสำรวจดินและผลการวิเคราะห์ดินที่กล่าวมา จะมีความสำคัญ
ต่อการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก กรมฯ 
จึงยกระดับการจัดการฐานข้อมูลดินเพื่อให้ทัดเทียมกับแนวทางของประเทศสหรัฐอเมริกา
และประเทศทางทวีปยุโรป ตามโครงการจัดทำแผนที่ทรัพยากรดินระดับโลก (World soil 
map) ภายใต้ความช่วยเหลือจาก FAO ซึ่งต้องการให้แผนที่และทรัพยากรดินของโลกอยู่
ในระบบฐานเดียวกัน นอกจากนี้ยังได้ทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบัน IRD 
เพื่อร่วมกันพัฒนาการ จัดการฐานข้อมูลดินอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางและเป็น Hub สำหรับการเรียนรู้ และรวบรวมข้อมูลดินในภูมิภาคอาเซียน เป็น
ระบบฐานข้อมูลทรัพยากรดินกลางของประเทศ ทำให้สามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับ 
นำไปใช้ในการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของสถานภาพทรัพยากรดิน และเป็นข้อมูลที่ใช้

ภาพที่ 3 ตัวอย่างการใช้ประโยชน์ข้อมูลสารสนเทศ
ในการวางแผนและส่งเสริมงานด้านการเกษตร 

ในการตัดสินใจของผู้บริหารในการกำหนด
ทิศทางการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต รูปแบบ
การเกษตรที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ ฐานขอ้มลู
ทรัพยากรดินนี้สามารถถ่ายทอดไปสู่ผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกระดับ ผ่านระบบ 
web map service บนอินเทอร์เน็ตได้อย่าง
รวดเร็วและเป็นปัจจุบัน นำไปจัดทำยุทธศาสตร์
การบริหารจัดการทรัพยากรดิน เพื่อนำไปสู่
การเกษตรแบบแมน่ยำ (precision agriculture) 
และการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ของสิง่แวดลอ้ม นอกจากนีย้งันำไปปรบัยทุธศาสตร์
และแผนงาน/โครงการได้ เช่น ปรับปรุงแผนที่
ดินในระดับชุดดินและระดับกลุ่มชุดดิน เป็น
แผนที่ดินที่มีความถูกต้องมากขึ้น พร้อมรายงาน
การสำรวจดินอย่างละเอียดในแต่ละจังหวัด 

(ภาพที่ 3) 
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 2. แผนงานวิจัยที่จะทำต่อจากแผนที่ดินที่ปรับปรุงแล้วคือการศึกษา วิจัย ศักยภาพ
ของดินในแต่ละชุดดิน หรือกลุ่มชุดดิน ต่อการผลิตพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศ (ศักยภาพ
ดินเป็นการรวมถึงลักษณะและความชื้นของดิน) ทำให้ทราบว่าดินแต่ละชนิดจะให้ผลผลิต
พืชต่าง ๆ ในระดับที่แตกต่างกัน และรวมถึงผลผลติพชืภายใตก้ารจดัการดนิในรปูแบบต่าง ๆ 
กันด้วย แผนงานนี้จะสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ Zoning ตามนโยบายของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ ์ซึง่จะเปน็การจดัการรปูแบบการเกษตรทีถ่กูตอ้งของประเทศไดเ้ปน็อยา่งดี 
 3. ผลของการปรับปรุงแผนที่ดินและมีการวิจัยศักยภาพตามชุดดินนี้ จะสามารถ
ใช้ได้ในกรณีตัวอย่างการเกิดปัญหาภัยแล้งได้เป็นอย่างดี เพราะสามารถกำหนดแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาผลกระทบได้อย่างมากโดยเฉพาะสามารถทำการคัดเลือกและจัดลำดับ
ความสำคัญของพื้นที่ว่าจะจัดการปลกูพชื และจดัสรรนำ้ในพืน้ทีไ่ดอ้ยา่งไรเพือ่ใหส้อดคล้อง
ตามสภาพของข้อมูลดินที่ทำการศึกษาไว้ 
 การทำงานที่สอดรับกับนโยบายรัฐบาลการเป็นครัวของโลกที่มุ่งเน้นพืชอาหารที่
ผลิตได้ต้องปลอดจากสารพิษหรือโลหะหนักที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ กรมพัฒนาที่ดินได้
เปรียบเทยีบคา่พืน้ฐานโลหะหนกัของประเทศไทยกบัประเทศตา่ง ๆ พบวา่ ดนิในประเทศไทย
มคีา่เฉลีย่ปรมิาณโลหะหนกัไมเ่กนิคา่มาตรฐานคณุภาพดนิของประเทศไทย และกลุม่สหภาพ
ยุโรป การกำหนดค่ามาตรฐานคุณภาพดินของประเทศไทย ได้จากการประเมินความเสี่ยงที่
ร่างกายจะได้รับโลหะหนักเมื่อใช้ชีวิตประจำวันในพื้นที่นั้น ๆ และไม่เกิดความเป็นพิษกับ
ร่างกาย หากพบว่ามีความเข้มข้นของโลหะหนักสูงผิดปกติในพื้นที่ใด ต้องมีการติดตาม
ตรวจสอบพื้นที่นั้น เพื่อวิเคราะห์สาเหตุการปนเปื้อนและกำจัดสาเหตุของปัญหานั้น เปลี่ยน

ชนิดพืชที่เพาะปลูก และตัดวงจรการปนเปื้อนสู่ห่วงโซ่อาหาร 
 การสร้างสมบัติอันมีคุณค่า คือ องค์ความรู้ที่ได้จัดเก็บไว้เป็นคลังความรู้ที่เข้าถึงได้
และนำมาใช้ประโยชน์เพื่อการปฏิบัติงาน เช่น ชุดองค์ความรู้ด้านการจัดระบบอนุรักษ์ดิน
และน้ำในเขตพัฒนาที่ดิน การฝกอบรมผ่านสื่อระบบ e-Training เป็นชุดองค์ความรู้ด้าน 
“การจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในเขตพัฒนาที่ดิน” ประกอบด้วย 4 ชุดวิชา คือ ชุดวิชาที่ 
1 การวิเคราะห์สภาพพื้นที่และปัญหาในเขตพัฒนาที่ดิน ชุดวิชาที่ 2 มาตรการอนุรักษ์ดิน
และน้ำ และการใช้หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ  ชุดวิชาที่ 3 มาตรการจัดการดินที่มี
ปัญหาและการปรับปรุงบำรุงดิน และชุดวิชาที่ 4 การดำเนินงานจัดทำเขตพัฒนาที่ดินและ
สร้างเครือข่ายชุมชนแบบมีส่วนร่วม : พื้นที่กรณีศึกษา  นอกจากนี้ยังจัดทำคู่มือสำหรับใช้ใน
การบริหารจัดการทรัพยากรที่ดิน 4 ประเภท ได้แก่ คู่มือปรับปรุงดินเสื่อมโทรม การจัดการ
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ภาพที่ 4  การพัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรดินตามช่วงระยะเวลา 

ดินเปรี้ยว ดินเค็ม การวิเคราะห์ดินและคำแนะนำการจัดการดิน การวางแผนการใช้ที่ดิน
และการสำรวจและวินิจฉัยคุณภาพดินเพื่อใช้ในการวางแผนการอนุรักษ์ดินและน้ำ 
 
จากอดีต..ถึงปัจจุบัน..สู่อนาคต 

 การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้ ฐานข้อมูลทรัพยากรดิน มีพัฒนาการตาม
ช่วงระยะเวลา (ภาพที่ 4) สามารถนำไปสู่ “ดินสมบูรณ์” เพื่อเป็นฐานในการพัฒนาการ
เกษตรของประเทศไทยอย่างยั่งยืน 

 
 

ภาพที่ 4  การพัฒนาฐานขอมูลทรัพยากรดินตามชวงระยะเวลา 
 

 

2500 2510 2520 2530 2540 2550 2560 

สํารวจดินแบบคอนขางหยาบ
รายจังหวัด และจัดพมิพแผนที่
ระดับชุดดิน มาตราสวน 
1:100,000 

ปรับปรุงขอมูลดินประเทศไทย
ใหม ตามระบบอนุกรมวิธานดิน  
พิมพแผนที่ระดับประเทศและ
ระดับภาค  

 

 จัดกลุมขอมูลชุดดินเปน 62 
กลุม ทําแผนที่รายงานการใช
ประโยชนที่ดินเพื่อการปลูกพืช
เศรษฐกิจ 1:50,000 

 

 

พัฒนาระบบฐานขอมลูดินใน
รูปแบบดิจติอล เชน 
SoilView2.0, AgZone, 
LandPlan, ConsPlan, 
LandSuit และ SoilMan 

ประยุกตใชขอมูลภาพถายออรโธสี
เชิงเลขเพื่อจัดทําแผนท่ีดินคอนขาง
ละเอียดระดับชุดดิน มาตราสวน
1:25,000  
โปรแกรมปุยรายแปลง LDD Soil 
Guide ฯลฯ 
World Reference Based for 
Soil Resources 

 

2500 2510 2520 2530 2540 2550 2560 

การคาดการณ์ผลการดำเนินงานในอนาคต 

 โดยการทบทวนผลการดำเนนิงานทีผ่า่นมาตามภารกจิหลกัของกรมฯ เพือ่แกไ้ขปัญหา
พื้นที่เกษตรกรรมโดยเฉพาะปญัหาพืน้ทีด่นิเปรีย้วและดนิเคม็ทีไ่ดร้บัจากการปรบัปรงุคุณภาพ
ดินในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1-11 (พ.ศ. 2506-2558) รวมพื้นที่ทั้งหมด 7,750,561 ไร่ 
แบ่งออกเป็น ดินเปรี้ยวจัด 5.5 ล้านไร่ ได้รับการพัฒนาแล้ว 2.3 ล้านไร่ และดินเค็ม 18.1 
ล้านไร่ ได้รับการพัฒนาแล้ว 5.3 ล้านไร่ แสดงให้เห็นว่าดินปัญหาดังกล่าวได้รับการพัฒนา
จนเหลือพื้นที่ที่ต้องดำเนินการต่อไปในการแก้ปัญหาดินเปรี้ยวจัดและดินเค็มอีก 3.2 และ 
12.8 ล้านไร่ ตามลำดับ ดังนั้น จึงคาดการณ์ผลการดำเนินงานในอนาคตว่าอีกประมาณ 
8-10 ปี กรมฯ จะสามารถแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวจัดและดินเค็มได้ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม
พื้นที่เกษตรกรรมที่พบดินปัญหาดังกล่าวมีการใช้ประโยชน์อย่างเข้มข้นหากไม่ได้รับการ
จัดการดินที่ถูกต้องและเหมาะสมตรงตามศักยภาพ และไม่ได้รับการปรับปรุงบำรุงดินอย่าง
ต่อเนื่อง พื้นที่ดินปัญหาดังกล่าวก็จะกลับสู่สภาพดินปัญหาดังเดิม นอกจากนี้ กรมฯ ได้
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วิเคราะห์และทบทวนผลการดำเนินงานที่สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
แวดล้อมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วหรือคาดไม่ถึง เช่น ปัญหาภัยแล้ง จะมีการคาดการณ์จาก
ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยเบื้องต้น แล้วมีการตรียมแผนรองรับเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว เช่น การ
ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน การส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชใช้น้ำน้อย 
จากนั้นได้บรรจุกิจกรรมดังกล่าวลงในยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดินเพื่อให้ตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นำไปสู่การพัฒนาที่ดินอย่างยั่งยืน 
 
ความโดดเด่นในการบริหารจัดการของกรมพัฒนาที่ดิน 

 การไดม้าซึง่ความสำเรจ็เผยใหเ้หน็ถงึความมุง่มัน่และเพยีรพยายามในการดำเนนิการ 
พัฒนา และปรบัปรงุฐานขอ้มลูและสารสนเทศดา้นทรพัยากรดนิ ใหค้รอบคลมุและเป็นปัจจุบัน 
และให้กลุม่เปา้หมายไดส้ามารถเขา้ถงึไดง้า่ย รวดเรว็ และนำไปใชป้ระโยชนใ์นการดำเนนิการ
ในหลากหลายด้าน ผสมผสานกับการมีเครือข่ายหมอดินอาสาที่เข้มแข็ง มีความพร้อม มี
ความรักและศรัทธาที่จะร่วมกันพัฒนาทรัพยากรดินให้มีคุณภาพดีขึ้น ควบคู่ไปกับการให้
ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรโดยการเสริมสร้างความเชี่ยวชาญของบุคลากรในแต่ละ
ด้านผ่านกระบวนการเรยีนรูอ้ยา่งเปน็ระบบและตอ่เนือ่ง จนสามารถสะทอ้นใหเ้หน็การดำเนินงาน
ที่นำไปสู่ดังทิศทางของกรมพัฒนาที่ดินที่ว่า “พัฒนาที่ดินให้สมบูรณ์ เพิ่มพูนผลผลิต 

ในทิศทางการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม” 
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ด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม

หมวด 6
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กรมการค้าภายใน

 กรมการค้าภายในมุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการทำงานให้มีคุณภาพ โดยมี
เป้าหมายหลัก คือ การรักษาความเป็นธรรมและความสมดุลทางการค้า ซึ่งเป็นการ
บริหารจัดการกระบวนการให้มีประสิทธิภาพ เกิดความสมดุลของความคาดหวังที่
ขัดแย้งกันในกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้เกษตรกรขายสินค้าได้
ในราคาที่สูง ผู้ประกอบธุรกิจมีการแข่งขันที่เป็นธรรม และผู้บริโภคซื้อสินค้าในราคา
ที่เหมาะสม อีกทั้งความท้าทายที่กรมการค้าภายในต้องเผชิญ คือ ผลกระทบ
ทางการค้าจากการที่ประเทศเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จึงต้อง
ปรับเปลี่ยนการทำงานในเชิงรุกให้มากขึ้น ซึ่งนำไปสู่การจัดการความรู้เพื่อพัฒนา

นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
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หมวด6ด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม

 จากพันธกิจหลักในการพัฒนาและส่งเสริมระบบตลาดและการตลาด ดูแลราคา
สินค้าเกษตร ดูแลราคาปริมาณสินค้าและบริการ ภาระค่าครองชีพ เสริมสร้างมาตรฐานการ
ชั่งตวงวัด และดูแลการประกอบธุรกิจให้มีการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม กรมการค้า
ภายในจึงได้จัดแบ่งระบบงานเป็น 3 ระบบงาน เพื่อรองรับพันธกิจและกลุ่มผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก  3 กลุ่ม ได้แก่ 1) ระบบการส่งเสริมการค้า/การตลาดสินค้าเกษตร 
(กลุ่มเกษตรกร) 2) ระบบการกำกับดูแลราคา ปริมาณ และการชั่งตวงวัดให้เป็นธรรม (กลุ่ม
ผู้บริโภค) 3) ระบบการกำกับการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม (กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจ) ซึ่ง
นำไปสู่การกำหนดและออกแบบกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพและสามารถตอบ

สนองต่อความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างสมดุล 
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การกำหนดระบบงานหลักที่ตอบโจทย์องค์การ 

 กรมการค้าภายในให้ความสำคัญกับการออกแบบผลผลิต บริการ และกระบวนการ
ทำงาน โดยมุ่งเน้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของบุคลากรผ่านการจัดตั้งคณะทำงานดำเนินการ
พัฒนาคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐัดา้นการจดัการกระบวนการ รว่มกบัเจา้ของกระบวนงาน
และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการกำหนดกระบวนการทำงานจากการพิจารณาสภาวะแวดล้อม 
ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คู่เทียบ สังคม การเมือง เศรษฐกิจ 
กฎหมาย เทคโนโลยี ตลอดจนวิสัยทัศน์และค่านิยม มีการร่วมหารือแสดงความคิดเห็น และ
จัดประชมุสมัมนาเชงิปฏบิตักิารเพือ่หาขอ้สรปุอกีครัง้ แลว้นำเสนอผูบ้รหิารพจิารณาใหค้วาม
เห็นชอบ ซึ่งหลักเกณฑ์ในการพิจารณากระบวนการทีส่รา้งคณุคา่ ได้แก่ 1) กระบวนการนั้น
มีผลผลิต/บริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ดังกล่าวหรือไม่ 2) กระบวนการนัน้สง่ผลโดยตรงตอ่นโยบายและแผนบรหิารราชการแผน่ดิน
หรือยุทธศาสตร์ของรัฐบาล กระทรวงพาณิชย์/กลุ่มภารกิจด้านการค้าภายในประเทศ และ
ข้อกำหนดของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องหรือไม่ 3) กระบวนการนั้นสอดคล้องกับบทบาท

ภารกิจหลักของกรมหรือไม่ โดยกำหนดได้ดังนี้ (ภาพที่ 1) 

ภาพที่ 1 การกำหนดกระบวนการแยกตามระบบงานหลัก 
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 1) ระบบการสง่เสรมิการคา้/การตลาดสนิคา้เกษตร เพือ่ใหม้กีารลดขัน้ตอนการตลาด 
มชีอ่งทางการตลาดใหม ่ ๆ ทีร่องรบัการซือ้ขายสนิคา้เกษตรเพิม่ขึน้ ผลกัดนัใหเ้กษตรกรผลิต
สินค้าตรงความต้องการของตลาดทั้งตลาดภายในและตลาดต่างประเทศ ราคาสินค้าเกษตร
มีเสถียรภาพไม่ผันผวน สินค้าเกษตรมีมูลค่าเพิ่มขึ้น และผลลัพธ์ที่คาดหวัง เกษตรกรได้รับ
ความเป็นธรรมในการขายผลผลิตสามารถพึ่งพาตนเองได้ และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มี 2 
กระบวนการ ได้แก่ กระบวนการแก้ไขปัญหาการตลาดสินค้าเกษตร และกระบวนการ
ส่งเสริมและพัฒนาตลาดและระบบตลาดสินค้าเกษตร  
 2) ระบบการกำกับดูแลราคา ปริมาณ และการชั่งตวงวัดให้เป็นธรรม มุ่งเน้นให้
ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมในด้านราคาและปริมาณที่ครบถ้วน มี 7 กระบวนการ ได้แก่ 
กระบวนการติดตามและประเมินสถานการณ์ทางการค้า กระบวนการกำกับดูแลราคาสินค้า
และบริการ กระบวนการกำกับดูแลการชั่งตวงวัด กระบวนการกำกับและตรวจสอบสินค้า  
กระบวนการบรหิารจดัการขอ้รอ้งเรยีน กระบวนการเสรมิสรา้งมาตรฐานทางการคา้และพัฒนา
ความเข้มแข็งของผู้บริโภค และกระบวนการสร้างทางเลือกให้ผู้บริโภค  
 3) ระบบการกำกับการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม เพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้ประกอบธุรกิจต้องการให้มีการแข่งขันกันอย่างเสรีและเป็นธรรม และมี
วัฒนธรรมการแข่งขันและธรรมาภิบาลทางการค้า มี 2 กระบวนการ ได้แก่ กระบวนการ
กำกับความเป็นธรรมทางการค้า และกระบวนการเฝ้าระวังการค้าในประเทศให้เกิดความ
เป็นธรรม 
 สำหรับกระบวนการสนบัสนนุ จะพจิารณาจาก 1) ตอ้งสนบัสนนุใหเ้กดิการดำเนนิงาน
ขององค์การมีประสิทธิภาพ 2) ต้องส่งผลให้การปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบราชการ 
3) ต้องเป็นการส่งเสริมการบริหารตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งกำหนดได้ 9 
กระบวนการ 
 ในการทบทวนและออกแบบกระบวนการ กรมการค้าภายในได้นำเทคโนโลยี 
องค์ความรู้ ผลผลิตและบริการที่ต้องการ และความคล่องตัว มาพิจารณาออกแบบ
กระบวนการพร้อมทั้งปรับปรุงให้มีความรวดเร็ว ลดขั้นตอน ค่าใช้จ่าย เพื่อให้กระบวนการมี
ประสิทธิภาพ เน้นการบริหารจัดการภารกิจบนฐานข้อมูลจริง (Fact) โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเขา้มาชว่ยจดัการขอ้มลูเพือ่การตดัสนิใจของผูบ้รหิาร มกีารจดัตัง้ศนูยบ์รหิารจัดการ
แก้ไขปญัหาราคาสนิคา้ (Operation Center) เพือ่ตดิตามผลสมัฤทธิข์องภารกจิเชงินโยบาย
ในด้านการรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรและราคาสินค้าอุปโภคบริโภค และการนำ
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ระบบสารสนเทศเชงิภมูศิาสตร ์ (GIS) มาใชใ้นการแสดงพกิดัของผูป้ระกอบการตามโครงการ
ต่าง ๆ เช่น ที่ตั้งโรงสีที่เข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าว เป็นต้น มีการจัดการข้อมูลในระบบ
ฐานตามภารกิจต่าง ๆ และพัฒนาฐานข้อมูลไปสู่ระบบคลังข้อมูล (DIT Data Warehouse) 
วางระบบคาดการณ์ และเตือนภัยสินค้าเกษตร (Early Warning) ซึ่งการนำเทคโนโลยีสาร
สนเทศมาใช้เป็นการสนับสนุนการบริหารจัดการและการบริการประชาชนให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้ง
เพิ่มประสทิธภิาพในการกำหนดนโยบาย วางแผนบรหิารจดัการ เพือ่พฒันาหนว่ยงานใหเ้ป็น
องค์การสมัยใหม่ที่ก้าวทันต่อสถานการณ์ของโลก 
 ในแต่ละกระบวนการทำงาน มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน และผังกระบวนการที่
ชัดเจน โดยมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงของปัญหาที่อาจเกิดขึ้น เพื่อกำหนดแนวทางการ
ควบคมุกระบวนการ และการบรหิารตน้ทนุ ทำใหก้ารนำกระบวนการไปปฏบิตัสิามารถทำได้
อย่างถูกต้อง และสามารถควบคุมผลการดำเนินการโดยรวมของส่วนราชการได้ (ภาพที่ 2) 

ภาพที่ 2  ตัวอย่างการจัดทำผังกระบวนการ 

ตวัอยา่ง ผงักระบวนการ 
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การสร้างความร่วมมือและใช้ เทคโนโลยี เพื่อประสิทธิภาพของ

กระบวนการ 

 การพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการลดขั้นตอน ลดค่าใช้จ่าย ลด
ความผิดพลาดและการทำงานซ้ำ กรมการค้าภายในอาศัยทั้งเทคโนโลยีสมัยใหม่และความ
ร่วมมือจากเครือข่ายมาช่วยในการทำงาน เพื่อความสะดวกของผู้ปฏิบัติงานและก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อประชาชน เช่น การส่งเสริมให้มีอาสาธงฟ้า 1569 เพื่อเข้ามามีบทบาทในการ
ดูแลราคาและพฤตกิรรมทางการคา้ใหเ้ปน็ธรรม และสง่เสรมิผูป้ระกอบการเขา้มาเปน็พันธมิตร
และรว่มรบัผดิชอบในการสรา้งความเปน็ธรรมตอ่ผูบ้รโิภค การจดัทำเครอืขา่ยนกัศกึษาออนไลน ์
เพื่อเป็นแนวร่วมในการติดตามสอดส่องดูแลราคาสินค้าและบริการแจ้งผ่าน Application 
Line และจัดทำ Application บน Smart Phone ภายใต้ชื่อ “ลายแทงของถกู” ซึ่งสมาคม
ผู้ค้าปลีกไทยและห้างค้าส่งค้าปลีกสมัยใหม่จัดส่งข้อมูลราคาสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพ
ตามที่กรมฯ กำหนดมาให้สัปดาห์ละครั้ง หรือก่อนมีการเปลี่ยนแปลงราคาอย่างน้อย 1 วัน 
เพื่อให้ผู้บริโภคเปรียบเทียบราคาจำหน่ายของแต่ละห้างฯ รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งร้าน
จำหน่ายอาหารปรงุสำเรจ็ หรอื “หนณูชิย.์..พาชมิ” โดยการสง่เสรมิและสนบัสนนุรา้นอาหารที่
มีลักษณะ “ถูก สะอาด ดี อร่อย” จำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จประเภทอาหารจานเดียว เช่น 
ข้าวราดแกง ข้าวมันไก่ ข้าวหมูแดง ข้าวขาหมู ก๋วยเตี๋ยว ฯลฯ ในราคาไม่เกิน 25-35 บาท/
จาน/ชาม/ถงุ/กลอ่ง โดยไดด้ำเนนิการรว่มกบักรงุเทพมหานคร หอการคา้ไทย และหอการค้า
จังหวัด ซึ่งนอกจากจะลดภาระค่าครองชีพของประชาชน ยังช่วยชะลอการปรับราคาอาหาร
ปรุงสำเรจ็ในตลาดทัว่ไป มใิหฉ้วยโอกาสขึน้ราคาโดยไมม่เีหตผุลอนัสมควร ซึง่เครอืขา่ยตา่ง ๆ 
เหล่านี้ได้ช่วยสนับสนุนในการยกระดับการดำเนินงานของกรมและสร้างความพึงพอใจให้แก่

ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น เกษตรกร และประชาชนผู้บริโภคเป็นอย่างมาก 
 
การจัดการห่วงโซ่อุปทานเพื่อเชื่อมโยงการค้าและการตลาด 

 จากการจัดระบบงาน 3 ระบบงานหลักที่ครอบคลุมทั้งกลุ่มเกษตรกร กลุ่มผู้บริโภค 
และกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจ กรมการค้าภายในมุ่งเน้นการออกแบบกระบวนการทำงานต่าง ๆ 
ตามหลักของการจัดการห่วงโซ่อุปทาน ที่เชื่อมโยงและตอบสนองความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย เพื่อมุ่งสู่ผลลัพธ์ท้ายสุดตามวิสัยทัศน์ของกรม คือ “เศรษฐกิจการค้าใน
ประเทศมีความเข้มแข็ง เป็นธรรม และพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง” โดยการทำงานของ
แต่ละระบบงานล้วนส่งผลต่อเนื่องไปยังระบบงานอื่น ๆ ตัวอย่างเช่นการส่งเสริมการค้าข้าว 
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ในปี พ.ศ. 2558 เกิดปัญหาราคาข้าวตกต่ำเนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายไม่แทรกแซงตลาด 
กรมการค้าภายในจึงได้ดำเนินการส่งเสริมศูนย์จำหน่ายและกระจายสินค้าเกษตรชุมชน
สหกรณก์ารเกษตรพนมทวน จำกดั อ.พนมทวน จ.กาญจนบรุ ี เพือ่ใหเ้กษตรกรมชีอ่งทางการ
จำหน่ายและสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้า (ได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี 
พ.ศ. 2558 ประเภทรางวลับรูณาการการบรกิารทีเ่ปน็เลศิ ระดบัดเีดน่) ซึง่เปน็การดำเนินการ
ภายใต้ระบบงานการส่งเสริมการค้า/การตลาดสินคา้เกษตร โดยสามารถทำใหเ้กษตรกรที่
เข้าร่วมโครงการสามารถขายข้าวเปลือกได้ในราคาตาม MOU (13,000บาท/ตัน) ซึ่งมีราคา
สูงกว่าท้องตลาดทั่วไป (10,000 บาท/ตัน) และสูงกว่าราคาข้าวหอมมะลิทางภาคอีสาน 
(11,000 บาท/ตนั) และทำใหเ้กดิแนวทางการบรหิารจดัการขา้วอยา่งยัง่ยนื สร้างความเข้มแข็ง

ให้แก่เกษตรกรโดยไม่ต้องใช้งบประมาณภาครัฐ ในการแทรกแซงราคาอีกด้วย (ภาพที่ 3) 
 ในขณะที่ระบบงานการกำกับดูแลราคา ปริมาณ และการชั่งตวงวัดให้เป็นธรรม 
จากการดำเนนิการดงักลา่วสง่ผลใหผู้บ้รโิภคไดบ้รโิภคขา้วคณุภาพดใีนราคาถกูกวา่ทอ้งตลาด
ทั่วไป ซึ่งมีราคาจำหน่าย ข้าวสารบรรจุถุงขนาด 5 กิโลกรัม จำหน่ายราคาถุงละ 149 บาท 
ในขณะที่ข้าวชนิดเดียวกันจำหน่ายในท้องตลาดทั่วไป ราคาถุงละ 180 บาท และในระบบ
งานการกำกับการแขง่ขนัทางการค้าที่เปน็ธรรม จากการตดิตามผลการดำเนนิการของศูนย์
จำหน่ายและกระจายสนิคา้เกษตรชมุชนอำเภอพนมทวน ซึง่เปน็หนึง่ในชอ่งทางการจดัจำหน่าย
และการทำตลาดข้าวหอมกาญจน์ ข้าวหอมนิล ข้าวหอมนิลกาญจน์ และผลิตภัณฑ์ภายใต้
สัญลักษณ์ Farm Outlet มียอดการจำหน่ายในช่วงไตรมาสแรกสูงถึง 6 ล้านบาท และได้มี
การขยายช่องทางการจัดจำหน่ายสู่ห้างสรรพสินค้าท้องถิ่น (ห้างฯ TMK) และ Modern 
Trade (ท็อปส์ มาร์เก็ต สาขาโรบินสันกาญจนบุรี และท็อปส์ ซูเปอร์สโตร์ เซ็นทรัลพลาซ่า 
ศาลายา) ซึง่เปน็การสรา้งความยัง่ยนืใหแ้กโ่ครงการฯ โดยความคดิรเิริม่ตามโครงการนีส้ามารถ
จำลองแบบหรือนำไปขยายผลเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในจังหวัดอื่น หรือสินค้า
ทางการเกษตรชนดิอืน่ ๆ ตอ่ไป ทำใหผู้ป้ระกอบธรุกจิเขา้มามสีว่นรว่มชว่ยเหลอืเกษตรกรดว้ย  
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การพัฒนานวัตกรรมเพื่อเอาชนะความท้าทาย 

 จากความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ด้าน กล่าวคือ การที่กรมการค้าภายใน
ต้องเผชิญกับผลกระทบทางด้านการค้าจากการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
การเปลี่ยนแปลงการทำงานให้เป็นงานเชิงรุก การบริหารอัตรากำลังที่มีอยู่อย่างจำกัดใน
ขณะที่ภารกิจเพิ่มขึ้น และการประสานประโยชน์แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งเกษตรกร ผู้บริโภค 
และผู้ประกอบธุรกิจ ซึ่งมีผลประโยชน์ขัดแย้งกัน ในระดับที่มีความยุ่งยากและซับซ้อน 
ถูกนำมากำหนดเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการสนับสนุน : กระบวนการบริหารทรัพยากร
บุคคล ที่มุ่งเน้นการจัดการความรู้ (Knowledge Management) อย่างเป็นระบบ โดยมี
การจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารความรู้ภายในองค์การ เพื่อให้บุคลากรรุ่นใหม่
ได้เสริมสร้างความรู้และเทคนิคในการปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่จะสามารถเพิ่มทักษะและ

ภาพที่ 3 การบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ของกระบวนการต่างๆ ตามห่วงโซ่อุปทาน 
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สมรรถนะในการทำงานใหม้ปีระสทิธภิาพสงูขึน้ และนำไปสูก่ระบวนการสรา้งนวตักรรมใหม่ ๆ 
ในกระบวนการทำงานของกรมการค้าภายใน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานตาม
ยุทธศาสตร์ของกรม 
 แนวทางการสรา้งนวตักรรมการดำเนนิงานของกรมการคา้ภายใน มรีปูแบบการพัฒนา
นวัตกรรมจากการประเมินความสำคัญของสถานการณ์ จัดลำดับความสำคัญและผลกระทบ
ของปัญหาและประเมินทรัพยากรในการดำเนินงาน ด้วยการรวบรวมข้อมูลสำคัญที่อยู่ใน
ภาวะเร่งด่วนหรือวิกฤติที่สอดคล้องกับภารกิจตามยุทธศาสตร์และปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ 
ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม เช่น ปัญหาราคาขายข้าวของเกษตรกรตกต่ำจากปัญหา
มาตรฐานการวัดความชื้น ปัญหาช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรในภูมิภาคต่าง ๆ 
ประเด็นความต้องการสินค้าเกษตรปลอดภัยเพื่อสุขภาพ เป็นต้น ทั้งนี้เกิดจากการที่
ผู้บริหารให้ความสำคัญและมีส่วนร่วมในการผลักดันการขับเคลื่อนนวัตกรรมในการ
ทำงานของกรม ร่วมกับการรวบรวมความคิดเห็นและแนวทางการจัดการสถานการณ์จาก
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่โดยตรง และความต้องการของผู้รับบริการทั้ง

ในพื้นที่และมหภาค 
 ตัวอย่างการนำนวัตกรรมมาพัฒนางานของกรมการค้าภายใน จากพันธกิจใน
การรักษาความเป็นธรรมทางการค้า คุ้มครองผู้บริโภค เกษตรกร ให้ได้รับความเป็นธรรม 
มีสำนัก/กอง ที่รับผิดชอบโดยตรง เช่น สำนักชั่งตวงวัด สำนักกำกับและตรวจสอบเครื่องชั่ง 
มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด ที่ต้องกำกับดูแลการใช้เครื่องชั่งตวงวัด
ในทางการค้า รวมทั้งพืชผลทางการเกษตร เช่น ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง ยางพารา 
ปาลม์นำ้มนั เปน็ตน้ จะดำเนนิการทบทวนผลการปฏบิตังิาน และการสรปุขอ้มลูเรือ่งร้องเรียน
ร้องทุกข์จากเกษตรกรในเรื่องการถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้รับซื้อใช้เครื่องชั่งตวงวัด
โกงน้ำหนักด้วยวิธีการต่าง ๆ พบว่ามีการใช้ซอฟท์แวร์หรืออุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ดัดแปลง
การแสดงค่าน้ำหนักและพิมพ์บัตรชั่งเพื่อเอาเปรียบเกษตรกร ทำให้เกษตรกรไม่ได้รับความ
เป็นธรรม กรมการค้าภายในจึงพัฒนานวัตกรรมการกำกับดูแลให้ทันสมัยเพื่อป้องกันและ
ปราบปรามการเอารัดเอาเปรียบเกษตรกร เช่น กระบวนงานการกำกับดูแลป้องกันการ
ทุจริตในการใช้เครื่องชั่งรถยนต์ (เครื่องชั่งสินค้าเกษตร) ตรวจสอบเครื่องชั่งรถยนต์โดยใช้
เครื่องตรวจจับความถี่ (Spectrum Analyzer) ซึ่งได้รับรางวัลคุณภาพการบริการภาครัฐ
แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2555 ประเภทรางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่น 
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และประเภทรางวัลพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่องในปี พ.ศ. 2558 เป็นต้น และ
ยังมีนวัตกรรมอื่น ๆ ได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่องทุกปีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 จนถึงปัจจุบัน 
(พ.ศ. 2559) นอกจากนี้กรมการค้าภายในได้ร่วมมือกับหน่วยงานอื่นทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ เช่น องค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยกฎหมายชั่งตวงวัด คณะทำงานชั่งตวงวัด
อาเซียน เพื่อพัฒนานวัตกรรมในการกำกับดูแลเกษตรกรเพิ่มขึ้นและเป็นที่ยอมรับในระดับ
สากลต่อไป 
 
ความโดดเด่นในการบริหารจัดการของกรมการค้าภายใน 

 กระบวนการทำงานทั้งหมดของกรมการค้าภายใน มีเป้าหมายหลักร่วมกันคือ
การรักษาความเป็นธรรมและความสมดุลทางการค้า ในขณะที่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียแต่ละกลุ่มมีความต้องการและความคาดหวังที่ขัดแย้งกัน กล่าวคือ เกษตรกร
ต้องการขายสินค้าเกษตรให้ได้ราคาดี ผู้ประกอบธุรกิจต้องการขายสินค้าให้ได้กำไรมาก 
ผู้บริโภคต้องการซื้อสินค้าในราคาถูก กรมการค้าภายในจึงได้จัดวางระบบงานตามพันธกิจ 
ให้มีความสอดคล้อง เชื่อมโยง สนับสนุนซึ่งกันและกัน เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีความ
เข้มแข็ง ขายสินค้าได้ ผู้ประกอบธุรกิจมีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ผู้บริโภคได้ซื้อสินค้าใน
ราคาที่เหมาะสมและไม่ถูกเอาเปรียบ ก็จะส่งผลให้ระบบการค้าการตลาดของประเทศ
เป็นไปตามวิสัยทัศน์ “เศรษฐกิจการค้าในประเทศมีความเข้มแข็ง เป็นธรรม และพร้อม
รับต่อการเปลี่ยนแปลง” อีกทั้งกรมการค้าภายในมุ่งเน้นการจัดการความรู้เพื่อสร้าง
นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ 
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย 
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การสร้างความน่าเชื่อถือและการยอมรับด้วยมาตรฐานสากล

 ภายใต้วิสัยทัศน์ “กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นองค์กรชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์
การแพทยแ์ละสาธารณสขุในภมูภิาคเอเชยี” กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทยจ์งึมุง่เนน้การทำงาน
ที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลเพื่อก้าวไปสู่ความเป็นผู้นำของภูมิภาค จากภารกิจหลัก
ตามกฎหมายที่ให้บริการวิชาการและตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และ
สาธารณสุขในฐานะห้องปฏิบัติการอ้างอิง การกำหนดมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์ 
การพัฒนาห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข การคุ้มครองผู้บริโภคโดยเฝ้าระวัง 
ประเมิน สื่อสารและจัดการความเสี่ยงจากโรคภัยและสุขภาพ การศึกษา ค้นคว้า วิจัยและ
พัฒนาองคค์วามรู ้ เทคโนโลยแีละนวตักรรมดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสขุ กรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์ได้นำระบบคุณภาพทางห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากลมาใช้สำหรับงานด้าน
ห้องปฏิบัติการโดยเฉพาะ เพื่อให้ผลงานถูกต้อง แม่นยำ ตรวจสอบได้ และเป็นที่ยอมรับใน

ระดับสากล 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 ความกา้วหนา้ทางการแพทยข์องประเทศไทยทีไ่ดร้บัการยอมรบัจากตา่งชาติ
นั้นเกิดจากความเข้มแข็งขององค์ประกอบทุกส่วนของกระทรวงสาธารณสุข 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้าน
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มีความถูกต้อง ทันต่อสถานการณ์ และนำไปใช้ประโยชน์
ได้อย่างกว้างขวาง อันเป็นผลงานสำคัญของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งเป็น
หน่วยงานที่ให้ความสำคัญกับกระบวนการทำงานที่มีมาตรฐาน โดยได้นำระบบ
คุณภาพมาตรฐานสากลทางห้องปฏิบัติการมาใช้ตั้งแต่ระยะแรก ๆ ของการก่อตั้ง 
และขยายจำนวนมาตรฐานให้ครอบคลุมภารกิจที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมทั้ง
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ด้วย 

รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

หมวด6ด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม
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 ปัจจุบันกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 
ด้านห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ มาตรฐาน ISO 15189 และ ISO 15190 สำหรับ
ห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์ มาตรฐาน ISO/IEC 17043 สำหรับการทดสอบความชำนาญ
ห้องปฏิบัติการ (Proficiency testing: PT) ซึ่งเป็นหน่วยงานแรกของภูมิภาคเอเซียในปี 
พ.ศ. 2544 มาตรฐาน ISO Guide 34 สำหรับการผลิตวัสดุอ้างอิงด้านการแพทย์และ
สาธารณสุขแห่งแรกของประเทศในปี พ.ศ. 2557 และได้นำระบบบริหารคุณภาพตาม
มาตรฐาน ISO 9001:2008 เข้ามาใช้เพื่อให้ครอบคลุมทั้งองค์การ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 
จนเป็นหน่วยงานภาครัฐแห่งแรกของประเทศที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลระบบ
บริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 สะท้อนความตระหนักถึงการรักษามาตรฐานและการ
ปรับปรุงอย่างตอ่เนือ่ง เพือ่คงไวซ้ึง่การใหบ้รกิารทีส่นองตอบความตอ้งการและความคาดหวัง

ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสูงสุด 
 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้กำหนดกระบวนการสร้างคุณค่าและกระบวนการ
สนับสนุน โดยใช้ SIPOC Model เมื่อปี พ.ศ. 2553 และมีการทบทวนปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่องทกุป ี และทกุครัง้ทีเ่กดิการเปลีย่นแปลงในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบักรม ตวัอยา่งการทบทวน
ภารกิจให้สอดคล้องกับกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้ประกาศนโยบายการเป็นผู้กำกับดูแล
นโยบายแห่งชาติ (National Health Authority : NHA) เช่น ในปี พ.ศ. 2556 และ
การทบทวนกระบวนการหลังจากการนำมาตรฐาน ISO 9001:2008 มาใช้ในปี พ.ศ. 2557 
จนกำหนดเป็นกระบวนการสร้างคุณค่า 6 กระบวนการ และกระบวนการสนับสนุน 
11 กระบวนการ (ภาพที่ 1) 
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ภาพที่ 1 DMSc Work System 

 ในการทบทวนและออกแบบผลผลิตและกระบวนการ คณะทำงานพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐร่วมกับกลุ่มปฏิบัติการเจ้าของกระบวนการที่สร้างคุณค่า (Core 
Process Owner) ได้ใช้ข้อมูลสารสนเทศ 2 ส่วนคือ 1. สารสนเทศปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับ
กรม และ 2. สารสนเทศความตอ้งการและความคาดหวงัของผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสีย
ต่อบริการของกรม ที่ได้มาจากการรวบรวมในหลายช่องทางทั้งโดยตรงและทางอ้อม มา
กำหนดเป็นผลผลิตและบริการที่ตรงกับความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เช่น ในกระบวนการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีผลผลิตเป็นองค์ความรู้ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นต้น จากนั้นจะกำหนดข้อกำหนด

DMSc Work System 
Customer/Stakeholder !"#$%# &%'()*/+,%-./%.%# 
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ที่สำคญัโดยแปลงความตอ้งการของผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี ขอ้กำหนดตามกฎหมาย 
การปรับปรุงประสิทธิภาพ สู่การระบุผลลัพธ์ที่คาดหวังในขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการ 
รวมทั้งกำหนดจุดควบคุมที่สำคัญในทุกกระบวนการ เพื่อมุ่งสู่การตอบโจทย์พันธกิจของกรม 
ได้แก่ ผลผลิตและการให้บริการเป็นมาตรฐานที่สามารถอ้างอิงได้ ผลการตรวจวิเคราะห์
ถูกต้องแม่นยำ วัตถุดิบที่นำเข้ามีคุณภาพตามที่กำหนด การส่งมอบผลผลิตและบริการที่
รวดเร็วขึ้น ตรงเวลา ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพึงพอใจและกลับมาใช้ซ้ำ 

ตัวอย่างการจัดทำข้อกำหนดที่สำคัญ 

พันธกิจตาม
กฎหมาย 

ผลผลิต/บริการ 
กระบวนการ
สร้างคุณค่า 

ข้อกำหนดที่
สำคัญ 

การควบคุมที่
สำคัญ 

ศึกษา วิจัย พัฒนา
อ งค์ ค ว าม รู้ แ ล ะ
เ ท ค โ น โ ล ยี ด้ า น
วิทยาศาสตร์การ
แทยแ์ละสาธารณสขุ 
เพือ่พฒันาผลติภณัฑ์
สุขภาพ ประเมิน
ความเสี่ยงและแจ้ง
เตือนภัยสุขภาพ 

นวัตกรรม/องค์ความ
รู้/เทคโนโลยีถ่ายทอด
องคค์วามรู/้นวตักรรม/
เทคโนโลย ี

ข้อมูลเตือนภัยสุขภาพ 
สื่ อ ค ว า ม เ สี่ ย ง /
แ น ว ท า ง เ ฝ้ า ร ะ วั ง 
ควบคุมกำกับ 

การวิจัยและพัฒนา
ด้ านวิทยาศาสตร์
การแพทย ์

การประเมินความ
เสี่ยงและแจ้งเตือน
ภัยสุขภาพ 

นโยบาย ยุทธศาสตร์
งานวิจัยของประเทศ
และระหว่างประเทศ 
ข้อตกลงการรับผล
ประโยชน ์

- 

 

 

- 

- 

 

ระยะเวลาในการ
สื่อสาร แจ้งเตือนที่
ทันสถานการณ์ 
ค ว า ม ถู ก ต้ อ ง 
น่ า เชื่ อถื อ  ความ
ชั ด เจนของข้อมูล 
มีข้อมูลสนับสนุนที่
เพียงพอ 
ค่ามาตรฐานระหว่าง
ประเทศ 
ข้ อ ก ำ ห น ด ท า ง
กฎหมาย 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

สั ญ ญ า / ข้ อ ต ก ล ง /
ความร่วมมมือ/บันทึก
ความเข้าใจ 

แ ห ล่ ง ที่ ม า ข อ ง
ตัวอย่าง 
ป ริ ม าณตั ว อ ย่ า ง ที่
เพียงพอ 
ม า ต ร ฐ า น วิ ธี ก า ร
ปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 
ข้ อกำหนดขั้ นตอน
การแจ้งเตือนภัย 
จำนวนฐานข้อมูลที่
พร้อมแจ้งเตือนภัย 
กำหนดช่องทางวิ ธี
การแจ้งเตือนภัย 
กำหนดผู้มีหน้าที่แจ้ง
เตือนภัย 
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กระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพทั้งระบบ 

 การออกแบบกระบวนการทำงาน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ดำเนินการภายใต้
ระบบบริหารคุณภาพ (QMS) ที่ผู้บริหารให้ความสำคัญและจัดตั้งเป็นนโยบายคุณภาพตาม
มาตรฐาน ISO 9001:2015 โดยมี 6 ขั้นตอน ได้แก่ 1) พิจารณาปัจจัยนำเข้า (Input) ใน
ระบบบริหารคุณภาพ (QMS) ซึ่งก็คือการทบทวนปรับปรุงบริบทต่าง ๆ ของกรม รวมทั้ง
ข้อมูลสารสนเทศความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างต่อเนื่องทุกปี 
เพื่อนำไปพิจารณาปรับปรุงกระบวนการ 2) การวางแผน (Planning) จัดการความเสี่ยงและ
โอกาสที่อาจจะเกิดขึ้น โดยกำหนดว่าจะทำอะไร ใช้ทรัพยากรใดบ้าง ใครรับผิดชอบ 
แล้วเสร็จเมื่อใด ใช้ตัววัดใดในการประเมิน 3) การให้การสนับสนุน (Support) ระบบ QMS 
ได้แก่ บุคลากร โครงสร้างพื้นฐาน องค์ความรู้ที่จำเป็นขององค์กร และสมรรถนะหลัก 
4) การดำเนินการ (Operation) ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน คู่มือการปฏิบัติงาน และ
ระเบียบปฏิบัติ โดยมีการควบคุมให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่สำคัญ 5) การประเมินสมรรถนะ 
(Performance Evaluation) โดยการตรวจประเมินภายในตามช่วงเวลาที่กำหนด และ
การประเมินคุณภาพภายนอก (EQA) และ 6) การปรบัปรงุ (Improvement) อย่างต่อเนื่อง 
 การควบคุมให้การดำเนินการเป็นไปตามข้อกำหนด นอกจากการจัดทำคู่มือ
การปฏิบัติงาน ยังได้จัดให้มีการติดตามคุณภาพภายใน (Internal Quality Audit : IQA) 
โดยจัดตั้งคณะทำงานตรวจติดตามคุณภาพภายในและคณะผู้ตรวจติดตามเพื่อทำหน้าที่
ร่วมกันในการตรวจประเมิน โดยมีการตรวจทั้งแบบแยกตรวจ รวมตรวจหลายมาตรฐาน 
(Combine) ร่วมตรวจหลายทีมผู้ตรวจ (Joint) เพื่อกระตุ้นให้เกิดการปรับปรุงผลผลิตและ
การบริการอย่างต่อเนื่อง 
 ด้วยภารกิจหลักในการเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงและทำหน้าที่วิเคราะห์ และศึกษา
วิจัย รวมทั้งผลิตวัสดุอ้างอิงของประเทศ กระบวนการต่าง ๆ ล้วนต้องใช้งบประมาณสูง 
การนำระบบคุณภาพมาตรฐานสากลมาใช้จึงเป็นการช่วยป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดทาง
ห้องปฏิบัติการโดยปัจจัยที่สามารถควบคุมได้ ตัวอย่างเช่น การทดสอบหรือทวนสอบวิธี
วิเคราะห์เพื่อให้มีข้อกำหนดในการควบคุม กระบวนการตรวจวิเคราะห์ที่เหมาะสมถูกต้อง
ตามหลักการสากลก่อนนำไปให้บริการ การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ร่วมกัน การมีแผนบำรุง
รักษาและสอบเทียบเครื่องมืออย่างเป็นระบบ มีข้อกำหนดในการทดสอบซ้ำกรณีผลการ
ทดสอบไม่เป็นไปตามข้อกำหนดเฉพาะ เปน็ตน้ นอกจากนีแ้ลว้ยงักำหนดให้หน่วยงานต่าง ๆ 
ลดระยะเวลาการใหบ้รกิาร โดยเฉพาะในกระบวนการสำคญัทีม่ผีลกระทบตอ่สขุภาพประชาชน 
โดยการพัฒนาวิธีวิเคราะห์ และเครื่องมือ เทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไป
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ใช้ป้องกัน ควบคุม การระบาดของโรค เช่น การตรวจวิเคราะห์ไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก จาก 
8 วัน เหลือ 24 ชั่วโมง การตรวจวิเคราะห์เชื้อไวรัสทางเดินหายใจ 16 ชนิด จาก 24 ชั่วโมง 
เหลือ 8 ชั่วโมง การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ลดขั้นตอนในการให้บริการ
การอนุญาตตาม พ.ร.บ.เชื้อโรคและพิษจากสัตว์จาก 45 วัน เหลือ 25 วัน เป็นต้น 
 การจัดการห่วงโซ่อุปทาน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีข้อกำหนดเฉพาะของวัสดุ 
ครุภัณฑ์ที่สำคัญตามมาตรฐาน ISO ต่าง ๆ และดำเนินการตามระบบของกรมบัญชีกลาง 
นอกจากนัน้ ในการใหบ้รกิารตรวจวเิคราะหต์วัอยา่งเพือ่เฝา้ระวงัคณุภาพและความปลอดภัย
ของผลิตภัณฑ์สุขภาพ และเพือ่การตรวจชนัสตูรโรค ไดม้กีารวางแผนรว่มกบัผูส้ง่ตวัอย่างหลัก 
เช่น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สาธารณสุขจังหวัด หรือหน่วยงานเครือข่าย
เพื่อใหม้ัน่ใจวา่ตวัอย่างส่งตรวจนัน้ตรงตามขอ้กำหนด อกีทัง้ยงัได้จัดทำคู่มือการเกบ็และนำส่ง 
ตัวอย่างเพื่อให้แน่ใจว่าตัวอย่างที่ได้ถูกเก็บและนำส่งในสภาพที่ถูกต้องเหมาะสม และมี
การประชมุชีแ้จงเพือ่แกไ้ขปญัหาอปุสรรครว่มกนั รวมทัง้ในการทำงานกบัเครอืขา่ย จะทำการ
ประเมินศักยภาพของผู้ที่จะทำงานร่วมกันและนำการบริการไปถึงประชาชน เช่น โครงการ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน ที่คัดเลือกจากตัวแทน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 
(อสม.) ที่สามารถรบัการถา่ยทอดความรูด้า้นวทิยาศาสตรก์ารแพทยโ์ดยการอบรม ฝกปฏิบัติ
การใช้ชุดทดสอบซึ่งทำให้เกิดเครือข่ายในการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล
เตอืนภยัสขุภาพหรอืเรยีกวา่หนา้ตา่งเตอืนภยัสขุภาพ เกดิคลงัความรูท้ีเ่ปน็ระบบ ทำใหป้ระชาชน/
ชุมชนเข้าถึงได้ง่ายและนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เพื่อลดความเสี่ยงในการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ในชุมชน เป็นต้น 
 การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องแม้เกิดเหตุภัยพิบัติและสภาวะวิกฤติถือเป็นความ
รับผิดชอบต่อสังคมของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงจาก
ภาวะฉุกเฉิน รวมทั้งประเมินความเสี่ยงพร้อมจัดทำแผนปฏิบัติการแยกตามประเภทของภัย 
7 ประเภท โดยกำหนดแนวทางในการป้องกันและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงก่อน
เกิดเหตุ ระหว่างช่วงเกิดเหตุ และช่วงหลังเกิดเหตุในทุกแผน และได้นำแผนสู่การปฏิบัติโดย
การสื่อสารให้หน่วยงานในสังกัดได้เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน
และสาธารณภยัขึน้ พรอ้มทัง้เตรยีมการ เชน่ กำหนดสถานที ่วสัดอุปุกรณ ์เครือ่งมอืเครือ่งใช้ 
พลังงานที่เหมาะสมสอดคล้องกับระดับความปลอดภัย มีคู่มือความมั่นคงปลอดภัยในห้อง
ปฏิบัติการหรือข้อปฏิบัติที่สำคัญ มีการแต่งตั้ง Safety Officer (คณะทำงานด้าน
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ความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการ) มีระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง เป็นต้น 
นอกจากนี้ ได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ฉุกเฉินทุกระดับ พร้อมติดตามประเมิน
สถานการณ์ การจัดระบบการแพทย์และสาธารสุขฉุกเฉินอย่างมีประสิทธิภาพ การเชื่อมโยง
ระบบการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานในกรณีที่เกิดภาวะวิกฤติหรือเหตุสาธารณภัยขึ้น 
เจ้าหน้าที่จะเข้าไปดำเนินการเบื้องต้นเพื่อระงับเหตุนั้นพร้อมรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ
และสั่งการ หรือมอบหมายผู้มีหน้าที่รับผิดชอบจะทำหน้าที่ในการวินิจฉัยสั่งการตามที่ระบุ
ไว้ตามแผน 
 
องค์การแห่งนวัตกรรม 

 จากการที่ทุกภารกิจของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์อยู่บนพื้นฐานของการวิจัยและ
พัฒนา ก่อให้เกิดการปรับปรุงการทำงานจนเกิดเป็นนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้บริหารมี 
นโยบายในการสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมโดยกำหนดเป็นตัวชี้วัดคุณภาพ และเป็น 1 ใน 
4 ยุทธศาสตร์ของแผนยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี พ.ศ. 2559 – 2562 คือ 
“การสร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม” โดยมีการแต่งตั้งคณะทำงาน
พัฒนานวัตกรรมและผลิตภัณฑ์เพื่อทบทวน จัดทำแผนกำกับ ติดตามและประเมินผล และ
สื่อสารสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการพัฒนานวัตกรรมและ
ผลิตภัณฑ์ของกรมโดยการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันและส่งเสริมช่องทางการ
นำไปใช้ประโยชน์ มีแนวทางในการดำเนินงานเกี่ยวกับนวัตกรรม และรวมรายชื่อนวัตกรรม
ของกรมให้เป็นระบบ ซึ่งนวัตกรรมของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นที่ยอมรับและนำไป
ใช้ประโยชน์ต่ออย่างกว้างขวาง โดยมีการคัดเลือกนวัตกรรมเพื่อส่งสมัครรางวัลต่าง ๆ ทั้งใน
ระดับประเทศและต่างประเทศ ตัวอย่างเช่น “ผลิตภัณฑ์ลาวาซีโอไลท์” เป็นนวัตกรรม
กำจัดลูกน้ำยุงลายและเป็นผลงานชิ้นแรกของโลกที่คิดค้นและพัฒนาโดยนักวิทยาศาสตร์
การแพทย์ไทย ที่ทำให้ประชาชนสามารถนำไปใช้แก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในชุมชนเพื่อ
ลดปัญหาโรคไข้เลือดออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้จัดให้
มีคณะทำงานพัฒนานวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ทำหน้าที่บริหารจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพื่อส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ กระตุ้นให้บุคลากรได้คิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ 

หรือนำผลงานวิจัยมาต่อยอดให้เกิดนวัตกรรม (ภาพที่ 2) 
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ภาพที่ 2 ผลงานเด่นของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ในรอบ 6 เดือน) 

 

ความโดดเด่นในการบริหารจัดการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 ปัจจัยสำคัญของความสำเร็จในการพัฒนาองค์การของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ประกอบด้วย 5 ปัจจัย คือ 
 1) การมีระบบคุณภาพทางด้านห้องปฏิบัติการที่เข้มแข็งมาอย่างต่อเนื่อง 
 2) ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ เห็นความสำคัญและสนับสนุนของการนำระบบคุณภาพ
ด้านต่าง ๆ มาผสานใช้ร่วมกันทั้ง ISO ทางห้องปฏิบัติการ ISO 9001 และ PMQA โดย
เฉพาะอย่างยิ่ง ISO 9001:2015 ที่มีข้อกำหนดใกล้เคียงกับเกณฑ์ PMQA 
 3) การส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับได้เรียนรู้ นำความรู้มาพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการทำงานจนเกิดนวัตกรรม 
 4) การใช้กลไกการสื่อสารที่หลากหลาย การใช้สื่อสังคมออนไลน์ ทำให้ได้รับข้อมูล 
ข้อเสนอแนะจากบุคลากร ตลอดจนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาปรับปรุง
กระบวนการทำงาน 
 5) ความมุ่งมั่นของทีมงาน 
 ซึ่งปัจจัยทั้งหมดส่งผลให้ผลผลิตและบริการมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ น่าเชื่อถือ 
และส่งผลสดุทา้ยตอ่ประชาชน คอื การไดร้บัประโยชนด์า้นวทิยาศาสตรก์ารแพทยท์ีเ่หมาะสม
เพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยสุขภาพ 
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ภาคผนวก
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