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 มตคิณะรฐัมนตรใีนการประชมุเมือ่วนัที ่28 มถินุายน 2548 เหน็ชอบใหน้ำการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมาใช้เป็นเครื่องมือผลักดันให้การพัฒนาระบบราชการ
มีประสิทธิภาพและยั่งยืนและสำนักงาน 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 และเพื่อเป็นการยกระดับการพัฒนาองค์การ
อย่างต่อเนื่อง จึงได้กำหนดให้มีการตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับ
พื้นฐาน (Certified FL) แก่ส่วนราชการที่ดำเนินการพัฒนาองค์การตามเกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐครบ 6 หมวด นอกจากนั้น เพ่ือเป็นการเชิดชูเกียรติ และ
เป็นแรงจูงใจให้แก่หน่วยงานที่มุ่งมั่นพัฒนาองค์การสู่มาตรฐานสากล สำนักงาน ก.พ.ร. 
ได้จัดให้มีรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 จนถึงปัจจุบัน 
สำหรับในปี พ.ศ. 2560 คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้มีมติกำหนด
ชื่อรางวัลใหม่เป็น “รางวัลเลิศรัฐ” (Public Sector Excellence Awards : PSEA) ซึ่งเป็น
รางวัลที่มอบใหก้บัสว่นราชการทีไ่ดมุ้ง่มัน่ปฏบิตัริาชการจนประสบความสำเรจ็ มคีวามเป็นเลิศ
ในด้านต่างๆ ท่ีสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับหน่วยงานอื่น และได้กำหนดให้รางวัล
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเป็นสาขาหนึ่งของรางวัลเลิศรัฐ 
 หน่วยงานที่ ได้ รับรางวัลเลิศรัฐ  สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
เป็นหน่วยงานทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึความมุง่มัน่ตัง้ใจในการพฒันาคณุภาพการบรหิารจดัการตาม
เกณฑ์มาตรฐานสากลให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติราชการของ
หน่วยงานภาครัฐ สำนักงาน ก.พ.ร. จึงได้จัดทำหนังสือรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA) ประจำปี พ.ศ. 2560 ขึ้น เพื่อให้ส่วนราชการสามารถนำไปศึกษาเรียนรู้
เพื่อพัฒนาองค์การให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศต่อไป 
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ตราสญัลกัษณ ์และความหมายรางวลั 

รางวัลแห่งเกียรติยศที่มอบให้หน่วยงานที่ ได้มุ่ งมั่นปฏิบัติราชการ
จนประสบความสำเร็จ มีความเป็นเลิศแห่งหน่วยงานรัฐทั้งปวง 
ความหมาย 
เพชรลอ้มรอบด้วยช่อชัยพฤกษ์ตั้งอยู่บนแท่งหมายเลขหนึ่ง หมายถึง 
หน่วยงานที่ได้รับรางวัลนี้เปรียบเสมือนเพชรน้ำเอกแห่งระบบราชการ 
ที่ผ่านการเจียระไนอย่างงดงามด้วยความมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงาน
จนเป็นที่ประจักษ์เป็นเพชรน้ำหนึ่งเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดของ
ราชการไทย 
 

สัญลักษณ ์
รูปยอดเขาสูง มีดวงดาวเจิดจรัสอยู่ด้านบน ฉากหลังเป็นผืนธงโบกสะบัด 
องค์ประกอบ 
ดวงดาวเปล่งประกายสุกใส หมายถึง ความสำเร็จ จุดหมาย จุดสูงสุด 
ความเป็นเลิศ 
ยอดเขาสูง หมายถึง หนทางยาวไกล ต้องมานะบากบั่น ต้องก้าวเดินไป
อย่างช้าๆ ด้วยความระมัดระวัง และ มั่นคง 
ผืนธงโบกสะบัด หมายถึง ความยินดีในความสำเร็จที่มอบให้กับองค์การ
ที่ได้รับรางวัล 
ความหมาย 
เป็นรางวัลสูงสุดที่มอบให้กับหน่วยงานภาครัฐที่มีการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการได้ทัดเทียมมาตรฐานสากล ซึ่งได้มาด้วยความเพียร
พยายาม ความอดทน หลอมรวมกับความตั้งใจจริงของทุกคนในองค์การ 
เพื่อนำพาองค์การให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศ 
 

รางวัลเลิศรัฐ 

สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  
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 รางวลัเลศิรฐั (Public Sector Excellence Awards : PSEA) สาขาคณุภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality) เป็นรางวัลที่มอบ
ให้กับหน่วยงานภาครัฐที่ดำเนินการพัฒนาองค์การอย่างต่อเนื่อง และมีผลดำเนินการ
ปรับปรุงองค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐอย่างโดดเด่น  
 การดำเนินการที่ผ่านมา สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ศึกษาและจัดทำเกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 และส่งเสริมให้ส่วนราชการดำเนินการพัฒนา
องค์การตามเกณฑ์ดังกล่าวผ่านตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
ในปี พ.ศ. 2549 ต่อมาในปี พ.ศ. 2551 ได้ปรับปรุงเกณฑ์ไปสู่เกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Fundamental Level : FL) และกำหนดให้ส่วนราชการนำไป
ใช้ในการพัฒนาองค์การปีละ 2 หมวด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 เพื่อให้การพัฒนาของ
ส่วนราชการเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปและยั่งยืน และเมื่อส่วนราชการดำเนินการจน
ครบทั้ง 6 หมวด ในปี พ.ศ. 2554 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ดำเนินการตรวจรับรองคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified FL) เพื่อติดตามและตรวจสอบ
ความพร้อมของส่วนราชการก่อนที่จะเข้าสู่การดำเนินการเกี่ยวกับรางวัลคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award) 
 ในปี พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดให้มีรางวัลคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ รายหมวด เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ สร้างแรงจูงใจและส่งเสริมให้เกิด
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของส่วนราชการอย่างต่อเนื่อง และยกระดับ
มาตรฐานให้เทียบเท่าสากล โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง และกลไกการบริหารรางวัล
ด้วยแนวคิด “การปรับปรุงทีละขั้น” กล่าวคือ ส่วนราชการใดพัฒนาองค์การตามเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Fundamental Level) ครบทุกหมวดแล้ว 
และผา่นการรบัรองคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐัระดบัพืน้ฐาน (Certified Fundamental 
Level) รวมทั้ง สามารถปรับปรุงองค์การอย่างต่อเนื่องจนมีความโดดเด่นในหมวดใด
หมวดหน่ึงจะสามารถขอรบั “รางวลัคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั รายหมวด” ตอ่จากนั้น 
ในปี พ.ศ. 2558 ได้มีการปรับปรุงเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้มีความ

แนวทางและหลกัเกณฑร์างวลั 



3

การรับสมัครรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

 

เหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพื่อให้ส่วนราชการ
สามารถยกระดับและพัฒนาองค์การให้สูงขึ้น รวมทั้ง ได้เพิ่ม “รางวัลคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ ระดับดีเด่น” อีกประเภทรางวัลหนึ่ง และในปี พ.ศ. 2560 คณะกรรมการ
พฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้กำหนดชื่อรางวัล “รางวัลเลิศรัฐ” (Public Sector 
Excellence Awards : PSEA) เพือ่มอบใหแ้กห่นว่ยงานภาครฐัทีม่คีวามมุง่มัน่ปฏบิตัริาชการ
จนประสบความสำเร็จมีความเป็นเลิศ ใน 3 สาขา ได้แก่ 1) สาขาบริการภาครัฐ 2) สาขา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และ 3) สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม  

!"##$%&'$(##")*$+,+-.#$/ &"0"(123"4!"#%#-5"#6$7!"#3"(#$/
68<[ H.0. 2560 AC8%+#"8 +.H.!. 9:7*<\:!%5A3%B!!"#$%&*&/0!%F A"M"(')*#+,#-

.-/!#-012,#-*#(-13 ?C8$8 2 <!@*R1!"#$%& 9:7'+) !"#$%&B;XR"H+"!5!/("!?%:+"!R"B!%F!"-

(3$: '&@!"#$%&B;XR"H+"!5!/("!?%:+"!R"B!%F !@:%5:,*:)8 U:-A)$8!">+"!1,2?@A3%B!M4!%5!"#$%&!"-(3$: 
.74#*<E8A)$8!">+"!1,2Q)"8+"!.!$?!%5!4#B;XR"H+"!5!/("!?%:+"!R"B!%F!@:%5HPG8F"8 '&@A)$8!">+"!1,2?@
A3%B!M4!%5!"#$%&B;XR"H+"!5!/("!?%:+"!R"B!%F!@:%5:,*:)8.74#*<E8A)$8!">+"!1,29:7!%5!"#$%&<!@*R1!"-
(3$: 
4-)"#874- 2 (3$: 

 

@"-4:B8?3"#3/%'.9*:#;(#"<"51#"=%>(#":#."%7

 

400

300

275

!"#$ 1 !"#$ 2 !"#$ 3 !"#$ 4 !"#$ 5 !"#$ 6 !"#$ 7 

%&'()'**+,*-./)0123

!"#$%&'()*"+
,"!-!./"!0%1,"!*"'!%2!"3/4$1

!"#$%&'()*"+
,"!-!./"!0%1,"!*"'!%2!51%-167189

/45'67&)'*6"+8*4-*+,*'.#+9 PMQA

"#3/%'4'56"%7 $#8#.9*:#;(#"<"51#"=%>(#":#."%7

:+;('67&8#'"<$$/$&(*'=!"#$

/)0128>0?':)'*,*@!'*A+$)'*?'8*+B*C$+,:DE(B'(
(Fundamental Level) 

"#3/%'.9*:#;(#"<"51#"=%>(#":#."%7 "#210/> (300 .-,AA)

"#3/%'.9*:#;(#"<"51#"=%>(#":#."%7 "->%<>E4>FA (400 .-,AA)

:7"8+"!8C4#BK+"!'&@B$"3!%5Q/:>45.)4A%#B3"#3/%'D 10/> 1

:7"8+"!$"#'Q8-;1T0"A.!K'&@+"!AP24A"!*HP248C9<AL)+"!<=/5%./"#3/%'D 10/> 2

:7"8+"!3;)#*878QL7!%55!/+"!'&@QL73,A)$89:7A)$8*A,-"#3/%'D 10/> 3

:7"8+"!$/*B!"@(KQ&+"!:C*8/8#"8M4#4#BK+"!'&@+"!?%:+"!B$"3!L7"#3/%'D 10/> 4

:7"8+"!5!/("!1!%H-"+!5;BB&"#3/%'D 10/> 5

:7"8+!@5$8+"!B;XR"H'&@8$%.+!!3"#3/%'D 10/> 6

 ในปี พ.ศ. 2560 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้เปิดรับสมัครรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ จำนวน 2 ประเภทรางวัล ได้แก่ รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครฐั รายหมวด และรางวลัคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับดีเด่น โดยส่วนราชการ
ที่จะสมคัรขอรบัรางวลั รายหมวด ตอ้งเปน็สว่นราชการทีผ่า่นการตรวจรบัรองคณุภาพการบรหิาร
จัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน และส่วนราชการที่จะสมัครขอรับรางวัลคุณภาพการบริหาร
จดัการภาครัฐ ระดับดีเด่น ต้องเป็นส่วนราชการที่ได้รับรางวัลประเภทรายหมวด อย่างน้อย 
2 หมวด  
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เกณฑ์การให้คะแนนรางวัลฯ รายหมวด 

เกณฑ์การให้คะแนนรางวัลฯ ระดับดีเด่น 

ประเภทของรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

ทุกหมวดต้องได้คะแนนมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 25 ของเกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ ปี พ.ศ. 2558 และต้องมีคะแนนรวม 300 คะแนน
ขึ้นไป 
สำหรับหมวดที่ขอรับรางวัลต้องได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนน
ประจำหมวด 
คะแนนของหมวดผลลัพธ์ (หมวด 7) ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับหมวดที่ขอรับรางวลั
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 และในหมวดอื่นๆ ต้องได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 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. ส่วนราชการต้องได้รับการรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับ
พื้นฐาน (Certified FL) 
 3. ส่วนราชการประเมินตนเองด้วยเกณฑ์รางวัลฯ รายหมวดตามหมวดที่ประสงค์
จะยื่นขอรับรางวัล และส่งเอกสารการสมัครเบื้องต้นไปยังสำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อประเมิน
ความพร้อมและความเหมาะสมในการเลือกหมวดที่เสนอขอรับรางวัล ซึ่งส่วนราชการจะได้
รับข้อมูลป้อนกลับ 
 4.  ผู้ตรวจประเมินตรวจประเมินเอกสารเพื่อกลั่นกรองเบื้องต้น 
 5. หากผ่านการประเมินตนเองตามข้อ 4 ให้จัดทำรายงานผลการดำเนินการ 
(Application Report) จำนวนไม่เกิน 50 หน้า ตามแนวทางที่กำหนด พร้อมระบุหมวด
ที่ต้องการขอรับรางวัล และจัดส่งไปยังสำนักงาน ก.พ.ร. 
 6. ผู้ตรวจประเมินตรวจประเมิน Application Report และจัดทำประเด็น
การตรวจประเมิน ณ พื้นที่ส่วนราชการ (Site Visit)  
 7. สว่นราชการทีผ่่านการประเมินตามข้อ 6 จะได้รับการตรวจประเมนิในพื้นที่
การปฏบิตังิานของสว่นราชการ และผลการตรวจประเมินจะถูกนำเสนอต่อคณะอนกุรรมการ
พัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐพิจารณาให้
ความเห็นชอบต่อไป 
 
  
 

ขั้นตอนการสมัคร และการพิจารณาการให้รางวัล 

4(*C+(#"G1H.-,AA"#3/%'D "->%<>E4>FA

1;+(3$:.74#9:7B@'883"++$)"!74-&@ 40 M4#*+XZKB;XR"H+"!5!/("!?%:+"!R"B!%F <[ H.0. 2558 
'&@.74#3,B@'88!$3 400 B@'88MNG89<

4(*C+(#"G1H.-,AA"#3/%'D "#210/>

1;+(3$:.74#9:7B@'883"++$)"(!P4*1)"+%5!74-&@ 25 M4#*+XZKB;XR"H+"!5!/("!?%:+"!R"B!%F <[ 
H.0. 2558 '&@.74#3,B@'88!$3 300 B@'88MNG89<
AC(!%5(3$:1,2M4!%5!"#$%&.74#9:7B@'883"++$)"!74-&@ 50 M4#B@'88<!@?C(3$:
B@'88M4#(3$:Q&&%HTK ((3$: 7) 1,2*+,2-$M74#U:-.!#+%5(3$:1,2M4!%5!"#$%&93)874-+$)"!74-&@ 30  
'&@68(3$:4P28V .74#9:7B@'883"++$)"!74-&@ 25 

10/>
4(*C+(#"G1H
.-,AA

"#3/%'10/> 
1

"#3/%'10/> 
2

"#3/%'10/> 
3

"#3/%'10/> 
4

"#3/%'10/> 
5

"#3/%'
10/> 6

1 120 60 30 30 30 30 30

2 80 20 40 20 20 20 20

3 110 27.5 27.5 55 27.5 27.5 27.5

4 100 25 25 25 50 25 25

5 90 22.5 22.5 22.5 22.5 45 22.5

6 100 25 25 25 25 25 50

7.1 60 18 18 15 15 15 18

7.2 70 17.5 17.5 21 17.5 17.5 17.5

7.3 70 17.5 17.5 17.5 17.5 21 17.5

7.4 70 21 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5

7.5 60 15 18 15 15 15 15

7.6 70 17.5 17.5 17.5 21 17.5 21

"/0 1000 300 300 300 300 300 300
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 ผลจากการดำเนินการรับสมัครรางวัลฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 – 2559 มีผลงาน
ที่ได้รับรางวัลจำนวนทั้งสิ้น 67 ผลงาน ประกอบด้วย 1 กระทรวง 23 กรม และ 10 จังหวัด 
รายละเอียดดังตาราง Q&?"++"!:C*8/8+"!!%5A3%B!!"#$%&] .%G#'.)<[ H.0. 2555 – 2559 3,Q&#"81,29:7!%5!"#$%&?C8$81%G#A/G8 

67 Q&#"8 <!@+45:7$- 1 +!@1!$# 23 +!3 '&@ 10 ?%#($%: !"-&@*4,-::%#."!"#
:!57*;!"#$%& 2555 2556 2557 2558 2559

*C$+,$F/$&( - - - !"#$%&'()*+ -
*'=!"#$ 

!"#$ 1 $5'()'*(G
-.82)'*H9C
8#'"*+,%@$I-,J&-6+.8" 

!",-"*./0(..12 
!"#$%&'()*+ 
3.24"/2# 
3.'&/""56&"7 

'82(!.12 !./.". 
!"#4*64&#9"4 

!"#-1.:0*.;26-
!"#'<.='">#?0,/(@21
4&5A1/;7*>)42/>!1"
3.;(B21-
3./(..1
3.'!024" 

'$.#:1CD-B
'$.'1E1"5'&F
!"#G21#(B
!"#E21"(!H+
!"#'""/'1#>)
!"#'<.='">#':!"5+
3.)"(. 

!"#$ 2 $5'()'*#'.H%(
/I@.=>KLM'6J*2H9C)'*
6DN-6'*/:DN-(GOP67&)'*
PQ@,+J@ 

!"#6(I;7!01. 

!",-"*./0(..12
!"#'&FA1/3>)
!"#'""/'1#>) 
!"#;0$",-12 

!"#4*64&#9"4 
!"#E21"(!H+ 
!"#$%&'()*+
3.)1! 

'$.'1E1"5'&F
'82(!.126">:1":27J
'1E1"5,
3.24"/2# 

!"#'""/1!"
3.'!024"
3.G8213=3">I 

!"#$ 3 $5'()'*">&./(5(
%75*+,,*@)'*H9C%75"F6&#(O$5
6&#(/6F= 

!"#'""/1!" 
3.'#&-"'.4"1# 

!"#E21"(!H+

!"#;0$",-12
!"#$%&'()*+
!"#/(@21E&"!>3!1"4K1
!"#'""/'1#>)
!"#'<.='">#?0,/(@21
4&5A1/;7*>)42/>!1" 

-

!"#4*64&#9"4
!"#-1.:0*.;26-
!"#'&FA1/3>)
3./(..1 

!"#$ 4 $5'()'*#@/8*'C!2
%9)'*$G/(@(.'(4-.
-.82)'*H9C)'*A+$)'*
8#'"*75R

-

!",-"*./0(..12
!"#'""/'1#>)
!"#%&0!1!"
!G.6(I;1!1"!G.-(/
D-B
!"#!1"/(@21;&#;2 

!"#'""/1!" !"#E21"(!H+ 
!"#;0$",-12
!"#/(@21-7LC>2 

!"#$ 5 $5'()'*,*@!'*
K*+:=')*,>889 

!"#!1"/(@21;&#;2 
!"#'&FA1/3>) 

- - - -

!"#$ 6 $5'()*C,#()'*
8>0?':H9C(#+J)**" 

!"#$%&'()*+ 
!"#'""/'1#>) 
!"#E21"(!H+ 

!"#%&0!1!" 
3.G&60"1;E127

!"#6(I;7!01. 
!"#4*64&#9"4
!"#'""/1!" 

!"#!1"4K1A1BM2
!"#*>-B1%1')"+!1"?/-B+ 
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 ปี พ.ศ. 2560 มีส่วนราชการสมัครรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
ระดับดีเด่น และรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด รวม 77 หน่วยงาน 
ประกอบด้วย 47 ส่วนราชการ และ 30 จังหวัด รวม 124 ผลงาน โดยมีส่วนราชการที่ผ่าน
เกณฑ์การประเมินและได้รับรางวัล 12 หน่วยงาน จำนวน 13 รางวัล ดังนี ้

ผลการพจิารณารางวลั 

รางวลัคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั รายหมวด 

    หมวด 1   ดา้นการนำองคก์ารและความรบัผดิชอบ 

      ตอ่สงัคม 

 

 

 

    หมวด 2   ดา้นการวางแผนเชงิยทุธศาสตร ์และ 

      การสือ่สารเพือ่นำไปสูก่ารปฏบิตัิ 

    หมวด 3   ดา้นการมุง่เนน้ผูร้บับรกิารและ 

      ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

    หมวด 4   ดา้นการวเิคราะหผ์ลการดำเนนิงาน 

                  ขององคก์าร และการจดัการความรู้ 

 

    หมวด 5   ดา้นการบรหิารทรพัยากรบคุคล 

    หมวด 6   ดา้นกระบวนการคณุภาพและนวตักรรม 

รางวลัคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั  
ประจำป ีพ.ศ. 2560 

 

กองบญัชาการกองทพัไทย 

กรมการพฒันาชมุชน 

กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์ 

จงัหวดันนทบรุี 

จงัหวดัอทุยัธานี 

กรมทางหลวงชนบท 

 

จงัหวดัอำนาจเจรญิ 

 

สำนกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ 

กรมควบคมุโรค 

กรมบญัชกีลาง 

กรมธนารกัษ์ 

สำนกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ 

กรมสขุภาพจติ 

หนว่ยงาน 



8



9

ด้านการนำองค์การ

และความรับผิดชอบต่อสังคม

หมวด 1
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กองบัญชาการกองทัพไทย

 “ภ า ย ใ ต้ ก า ร น ำ อ ง ค์ ก า ร ข อ ง
ผู้บัญชาการทหารสู งสุ ดที่ มี ความมุ่ ง ม่ัน
ในการสรา้งบรรยากาศและความตระหนกัใหผู้บ้รหิาร
ทุกระดับและกำลังพลทุกนายมีส่วนร่วม 
ในการปฏิบัติ งานที่ มุ่ งสู่ วิ สั ยทัศน์  โดยมี
ระบบควบคุมบังคับบัญชาและอำนวยการ
ที่ตอบสนองต่อการตกลงใจอย่างรวดเร็ว 
ทนัเวลา มวีนิยั มเีทคโนโลยลีำ้สมยั ใช้เครอืขา่ย
เป็นศนูยก์ลาง (Network Centric Operation) 
ในการอำนวยการรว่ม ดา้นการปอ้งกนัประเทศ 
อีกทั้งสร้างความมั่นคงมิติภายในประเทศ 
โดยน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ 
เข้าถึง พัฒนา และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แปลงสู่การปฏิบัติ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและ
ความมั่นคงให้แก่ ประชาชน ชุมชน ได้อย่าง
เป็นรูปธรรม ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นและศรัทธา
จากประชาชน  
 นอกจากนั้นยังดำเนินการเสริมสร้าง
ความมั่นคง ในมิติระหว่างประเทศ เพื่อให้
เ กิ ด ก า รยอมรั บและการสนั บสนุ นจาก
กองทัพมิตรประเทศ โดยมี เป้าหมายเพื่อ
ค ว า ม มั่ น ค ง ปลอดภัยของประชาชนและ
อธิป ไตยของชาติ อย่ า งยั่ ง ยื น  ส่ งผลใ ห้
กองบัญชาการกองทัพไทยเป็นแบบอย่างที่ดี
ในด้านการนำองค์การและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ดังคำขวัญขององค์การ “เทิดราชัน 
ทันสมัย พัฒนา” 

หมวด 1 ด้านการนำองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม

วิสัยทัศน์ :
เปน็องคก์รนำทีท่นัสมยัในการอำนวยการรว่ม
ด้านการป้องกันประเทศและการปฏิบัติการ
ทางทหารเพื่อความมั่นคงเป็นที่ เชื่อมั่น
ของรัฐบาล ประชาชน และเป็นที่ยอมรับ
ของมิตรประเทศ 
ค่านิยมหลัก : 
ทหารอาชีพ จงรักภักดี กล้าหาญ ทำงาน
เป็นทีม 
พันธกิจ 
1. ปกป้อง เทิดทูน พิทักษ์รักษาสถาบัน
พระมหากษัตริย์และส่งเสริมการปกครอง
ในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัริย์
ทรงเป็นประมุข 
2. อํานวยการการปฏิบัติ การร่ วมของ
ทุกเหลา่ทพั และเสรมิสรา้งขดีความสามารถ
ในการป้องกันประเทศจากภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบ 
3. สนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหา
สํ า คั ญของชาติในการพัฒนาประ เทศ 
และการช่วยเหลือประชาชน 
4. คุ้มครองและพิทักษ์รักษาผลประโยชน์
แห่งชาติ 
5. เสริมสร้างความร่วมมือด้านความมัน่คง
กับประเทศเพือ่นบา้น กลุ่มประเทศอาเซียน
มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ 
6. สนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศโดยยึดหลักมนุษยธรรม
และสันติวิธี 
7. ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพภายใต้กรอบ
ของสหประชาชาติเพื่อธํารงเกียรติและ
ศักดิ์ศรีในประชาคมโลก 
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 กองบญัชาการกองทพัไทย เปน็สว่นราชการขึน้ตรงตอ่กองทพัไทย กระทรวงกลาโหม 
ซึ่ งแปรสภาพมาจากกองบัญชาการทหารสู งสุด  มีหน้ าที่ ควบคุม  อำนวยการ 
สั่งการและกำกับดูแลการดำเนินงานของส่วนราชการในกองทัพไทยในการเตรียมกำลัง 
การป้องกันราชอาณาจักร และการดำเนินการที่เกี่ยวกับการใช้กำลังทหารตามอำนาจ
หน้าที่ของกระทรวงกลาโหมใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสดุ ตอ่มาเมือ่ปจัจยัแวดลอ้ม สภาพสังคม
และพลวัตเปลี่ยนแปลงไป ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ส่งผลให้กองบัญชาการกองทัพไทยมีการพัฒนาขีดความสามารถและโครงสร้างของกองทัพ
ให้มีความพร้อมรองรับกับสถานการณ์ที่ เปลี่ยนแปลงไป โดยมีผู้บัญชาการทหารสูงสุด 
เป็นผู้มีบทบาทในการบริหารจัดการ กระตุ้น สนับสนุนและนำพาการดำเนินการด้านต่างๆ 
ให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีส่วนร่วม ทั้งการปฏิบัติการทางทหารเพื่อการป้องกันประเทศ 
และเพื่อความมั่นคง ส่งผลให้เกิดความผาสุก ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 

กองบัญชาการกองทัพไทยกับระบบนำองค์การที่ยั่งยืน
 ผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้แสดงถึงความมุ่งมั่นในการนำองค์การโดยการสร้าง
บรรยากาศและความตระหนักให้ผู้บริหารทุกระดับ กำลังพลทุกนาย มีส่วนร่วมและ
ปฏิบัติงานที่มุ่งไปสู่วิสัยทัศน์ มีการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่มีความต่อเนื่องและยั่งยืน
ถึงแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงผู้นำองค์การ โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการเสริมสร้างกองทัพ 
และกำลังพลให้มีศักยภาพ และให้ความสำคัญกับผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
ประชาชน โดยได้มอบแนวทางที่เป็นหลักยึดสำคัญของการปฏิบัติ คือ  
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 1) ปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จทุกภารกิจ โดยยึดกรอบแนวทาง
การปฏิบัติตาม Road Map แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี แผนปฏิบัติราชการประจำปี 

มีการสื่อสารถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นระบบที่เน้นการมีส่วนร่วม
ของผู้บริหารทุกระดับ โดยมีการมอบ
อำนาจและกระจายอำนาจการตดัสินใจ
ตามสายการบังคับบัญชา เพื่อให้
กำลังพลทุกนายรับทราบทิศทางของ
องค์การ โดยเน้นการสื่อสารแบบ
สองทาง เพื่อให้เกิดความเข้าใจใน
ทิศทาง เดี ยวกันทั้ ง รู ปแบบที่ เป็น
ทางการ เช่น การมอบโอวาทใน

ภาพที่ 1 ระบบการนำองค์การของกองบัญชาการกองทัพไทย 

หลักสูตรทางทหาร การจัดเวทีพบปะกับส่วนราชการ การตรวจเยี่ยมหน่วย การพบปะ
กำลงัพล และมกีารประเมนิโดยการสอบถาม ซึง่หากพบวา่กำลงัพลยงัขาดความรูค้วามเข้าใจ
ในทิศทาง วิสัยทัศน์ ค่านิยมขององค์การ จะมีการนำผลการประเมินมาปรับปรุง
ช่องทา งก า รสื่ อ ส า ร ให้ มี ป ร ะสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น  เช่ น  สื่ อ ออน ไลน์  Webs i t e 
ป้ายอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น นอกจากนี้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้สนับสนุนการติดตาม
ประเมินผลโดยใช้เครื่องมือต่างๆ ที่เป็นรูปธรรม เช่น ระบบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
โครงการ ผลผลิต (RTARF PMIS) ระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการกำลังพล 
(RTARF PMS) ระบบการจัดการ Management Cockpit เป็นต้น  
 เป้าหมายการดำเนินงาน ได้ถูกถ่ายทอดสู่การปฏิบัติเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ผ่าน 
Road Map ระหว่างปี 2559 - 2562 เริ่มจากปี 2559 สร้างสภาวะแห่งการนำ ปี 2560 
ทำให้เป็นกองบัญชาการร่วมดิจิทัล ปี 2561 สร้างข้อกำหนด และโครงข่าย ปี 2562 
เปลี่ยนถ่ายสู่เครือข่ายศูนย์กลาง โดยแปลงเข้าสู่กระบวนการจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ 
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี แผนปฏิบัติราชการประจำปี และให้ทุกส่วนราชการ ใช้เป็น 
กรอบแนวทางปฏิบัติ สำหรับจัดทำแผนงานและความต้องการงบประมาณในแต่ละปี 
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 2) ดูแลที่ตั้งและยุทโธปกรณ์ของหน่วยให้มีความพร้อมตลอดเวลา โดย
ผู้บัญชาการทหารสูงสุดให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อให้เกิด
การตัดสินใจที่ทันต่อสถานการณ์โดยมีเป้าหมายคือการส่งผ่านข้อมูลต้องรวดเร็วที่สุด 
การสั่งการไปยังส่วนปฏิบัติต้องใช้เวลาน้อยที่สุด มุ่งเน้นเอาชนะด้วยการตัดสินใจที่รวดเร็ว 
การปฏิบัติการต้องมีความแม่นยำและคล่องตัว  
 3) ดูแลสวัสดิการ ขวัญ กำลังใจ ของกำลังพลให้ดี ตามแผนพัฒนากำลังพล
และแผนสร้างความผาสุกเพื่อสร้างความรักความผูกพันในองค์การโดยดูแลสวัสดิการ
ตั้งแต่เริ่มเข้ารับราชการ ออกจากราชการ จนถึงเสียชีวิต 
 4) มุ่งพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาศักยภาพ และขีดความสามารถของ
ตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมที่มีความเป็นพลวัต และมุ่งมั่นที่จะ
ช่วยกันนำพาให้เป็นองค์การที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization:HPO) 
 5) รักษาชื่อเสียงของหน่วย ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนเองอย่างมุ่งมั่นจริงจัง 
ประพฤติตนภายใต้ค่านิยมหลัก ไม่ทำตัวอยู่เหนือกฎหมาย เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม 
ในฐานะผู้เสียสละ กล้าหาญ อดทน ไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก ดูแลประชาชนให้มี
คุณภาพชวีติทีด่ ีใหส้ามารถพึง่พาตวัเองไดอ้ยา่งยัง่ยนืตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

ค่านิยมหลัก หลอมรวมสามเหล่าทัพเป็นหนึ่งกองทัพไทย
 ภายใต้การนำองค์การให้เป็นหนึ่งเดียวกันของกองบัญชาการกองทัพไทย ซึ่งเป็น
องค์การที่มีลักษณะพิเศษในการหลอมรวมบุคลากรจากกองทัพบก กองทัพเรือ และ
กองทัพอากาศ มาปฏิบัติภารกิจของกองบัญชาการกองทัพไทยร่วมกัน ดังนั้น 
เพื่อการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายเดียวกันนั้น จำเป็นต้องมีหลักเพื่อยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ 
ผูบ้ญัชาการทหารสงูสดุและผูบ้รหิารระดบัสงูจงึไดร้ว่มระดมความคดิในการเชือ่มโยงวสิยัทศัน์ 
พันธกิจเข้าด้วยกันและกำหนดออกมาเป็นค่านิยมหลัก คือ  
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การสือ่สารทีม่ปีระสทิธภิาพ หวัใจสำคญัของการควบคมุบงัคบับญัชา 
 จากวิสัยทัศน์ขององค์การในการ “เป็นองค์กรนำที่ทันสมัยในการอำนวยการร่วม
ด้านการป้องกันประเทศและการปฏิบัติการทางทหาร เพื่อความมั่นคงเป็นที่เชื่อมั่นของ
รัฐบาล ประชาชน และเป็นที่ยอมรับของมิตรประเทศ” ผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้มี

 ทหารอาชีพ : ผู้นำสามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และปฏิบัติตามคำสั่งและแบบธรรมเนยีมทหารอยา่งเครง่ครดั มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน
ให้บรรลุภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำงานเพื่อองค์การ ไม่ใช่ทำงาน
เพื่อตนเอง 
 จงรักภักดี : ยึดมั่นในความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และแสดงออกซึ่ง
การปกป้อง เทิดทูน พิทักษ์ รักษาสถาบัน น้อมนำพระบรมราโชวาทมาเป็นแนวทาง
การปฏิบัติราชการและการดำเนินชีวิต  
 กล้าหาญ : การยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและกล้าทำในสิ่งที่ถูกต้อง
ไม่เกรงกลัวต่อภัยอันตราย มีลักษณะนิสัยที่เข้มแข็งยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง ไม่โอนอ่อน
ตามอิทธิพลใดๆ มีจิตใจรุกรบ ไม่เกรงกลัวต่ออริราชศัตรู เสียสละและทุ่มเทกล้าทำ
ในสิ่งที่ถูกต้อง  
 ทำงานเป็นทีม : ความเป็นหนึ่งเดียวกัน ปฏิบัติภารกิจร่วมกันให้บรรลุเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพโดยการบูรณาการด้านความคิด ยอมรับฟังความคิดเห็นของทุกเสียง
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย  
 

ภาพที่ 2 ค่านิยมหลักของกองบัญชาการกองทัพไทย จากการเชื่อมโยงวิสัยทัศน์และพันธกิจเข้าด้วยกัน 
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ภาพที่ 3 การปฏิบัติการโดยใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง 

(Network Centric Operations: NCO) 

แผนท่ีสถานการณ์ร่วม (Common 
Operating Picture : COP) ที่
เชื่อมโยงข้อมูลและแสดงภาพการ
ปฏิบัติการร่วมจาก 3 เหล่าทัพ 
มาใช้เป็นฐานข้อมูลบน platform 
เดียวกันทำให้สนับสนุนการสั่งการ 
ก า ร ก ร ะ จ า ย ข้ อ มู ล ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิ ท ธิ ภ า พ  ผู้ บั ง คั บ บั ญ ช า
ส า ม า ร ถ เ ห็ น ข้ อ มู ล แ ล ะ ภ า พ
สถานการณ์ในเวลาเดียวกันรวมถึง
กา ร พั ฒ น า ร ะ บ บ ร า ย ง า น แ ละ 
แ ล ก เ ป ลี่ ย น ข้ อ มู ล ท า ง ท ห า ร 

(Message Text Format : MTF) เพื่อให้ฝ่ายอำนวยการใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผน
ทางทหารและเปน็ตวักลางในการแลกเปลีย่นขอ้มลูขา่วสาร นอกจากนัน้ผูบ้ญัชาการทหารสงูสดุ
ได้มองเห็นสิ่งสำคัญในอนาคต ที่งานด้านการป้องกันประเทศและด้านความมั่นคง 
ต้องขับเคลื่อนด้วยฐานข้อมูล จึงได้ริเริ่มให้เกิดการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูล
และฐานข้อมูลอย่างจิงจัง โดยใช้รูปแบบ Google Model เพื่อเป็นเครื่องมือในการตกลงใจ
บนฐานข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำ 
 

แนวคิดในการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพให้ทันสมัย  มีความพร้อมในการรบและ
การป้องกันประเทศ โดยได้เล็งเห็นความสำคัญของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งถือ
เป็นหัวใจสำคัญของการตัดสินใจ การควบคุมและการสั่งการ เมื่อเผชิญกับภัยคุกคามใน
รูปแบบต่างๆ ที่ส่งผลถึงความมั่นคงในระดับชาติ จึงได้มีการนำระบบควบคุมบังคับบัญชา
โดยใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (Network Centric Operations : NCO) ซึ่งเป็นระบบที่
สามารถเชื่อมโยงข้อมูลและการสื่อสารในลักษณะใกล้เวลาจริง (Near Real Time) มาใช้
ในการอำนวยการร่วม เป็นการสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน โดยใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการปฏิบัติงาน ทำให้สื่อสารข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และตอบสนอง
ต่อข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชาได้อย่างทันการณ์และครอบคลุม นอกจากนี้ผู้บัญชาการ
ทหารสูงสุดยังได้สนับสนุนการพัฒนาระบบควบคุมบังคับบัญชา (C4I) โดยการนำระบบ
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ภาพที่ 4 โครงการบริหารจัดการพื้นที่ต้นน้ำ 

ลำน้ำสาขาแม่ปิง 

กองทัพสร้างศรัทธาและความผาสุกให้แก่ประชาชน
 ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้คำนึงถึงความผาสุกของสังคม โดยมอบนโยบายว่า 
“ทหารเรานั้น นอกจากดูแลปกป้องผืนแผ่นดินไทย รักษาผลประโยชน์แห่งชาติแล้ว 
ยังดูแลความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนชาวไทยอีกด้วย” ตามสโลแกน ของรัฐบาล 

“คนืความสขุแกป่ระชาชน” โดยมเีปา้หมาย
ให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่น ศรัทธา  
เกิดความรักหวงแหนผืนแผ่นดินของตน 
มคีวามรกัชาต ิ เทดิทนูสถาบนัพระมหากษตัรย์ิ 
และพร้อมให้ความร่วมมือกับกองทัพไทย 
ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความมั่นคงในพื้นที่ 
โ ด ย ก อ ง บั ญ ช า ก า ร ก อ ง ทั พ ไ ท ย ไ ด้
สนับสนุนงานพัฒนาประเทศร่ วมกับ
ทุกภาคสว่นราชการเพือ่พฒันาศกัยภาพของ

ชุมชนในพื้นที่ให้มีภูมิคุ้มกัน มีความเป็นอยู่ที่ดีตามเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) 
และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อาทิ ฟาร์มตัวอย่าง
อันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านปิยา ซึ่งเป็น
โครงการในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นแหล่งจ้างงาน
ช่วยเหลือชาวบ้านยากจนให้ได้มีอาชีพ สร้างความสามัคคีระหว่างราษฎรกลุ่มไทยพุทธ
และกลุ่มไทยมุสลิมให้เข้มแข็ง มั่นคง นอกจากนี้ยังมีโครงการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค 
ถนน แหลง่นำ้เพือ่การเกษตรกรรม ปศสุตัว ์และการอนรุกัษป์า่ตน้นำ้และทรพัยากรธรรมชาติ        
งานก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเพื่อขนส่งผลผลิตทางการเกษตรสู่ชุมชนได้สะดวก

ภาพที่ 5 โครงการหมู่บ้านตัวอย่างตามรอยเท้าพ่อ 

ยิ่งขึ้น การจัดตั้งสถานีผสมเทียมโค การจดัตั้ง
สถานีผลิตพันธุ์ปลา โครงการทำนบกั้นน้ำ
ในพืน้ทีล่าดลอน เชน่ โครงการ ขดุลอกแกม้ลงิ 
บึงบอระเพ็ดเพื่อลดภัยแล้ง ลดการขาดแคลน
น้ำอุปโภคบริโภคของประชาชน และป้องกัน
การเกิดอุทกภัยในอนาคต มีโครงการต้านภัย
ยาเสพติด อาทิ โครงการเสริมสร้างชุมชน
เข้มแข็งปลอดยาเสพติด ตามแนวชายแดน 
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ภาพที่ 6 คุณค่าหลักของกองบัญชาการกองทัพไทย 

โครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสา ต้านภัยยาเสพติดกองทัพไทย เป็นต้น มีการจัดต้ัง
โครงการหมู่บ้านตัวอย่างตามรอยเท้าพ่อ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 - 2560 รวม 90 หมู่บ้าน 
ตามแนวชายแดนเพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศโดยพัฒนาคุณภาพชีวิต      
ของราษฎรให้มีความเข้มแข็ง พออยู่ พอกิน พึ่งพาตนเองทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม 
พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และมีกลุ่ม
เกษตรกรที่ประสบความสำเร็จจนเป็นต้นแบบของงานส่งเสริมอาชีพการเกษตร ได้แก่ 
สหกรณ์เลี้ยงปศุสัตว์ กรป. กลางโพนยางคำ จำกัด ซึ่งมีพัฒนาการมาจากโครงการ
ผสมเทียมโคพันธุ์เนื้อจนได้รับคัดเลือกให้เป็นเนื้อโคขุนโพนยางคำ ตลอดจนเผยแพร่
แนวทางตามพระราชดำริให้แก่ราษฎรที่สนใจได้ศึกษาและนำไปขยายผลในชุมชนอื่นต่อไป 
 ด้วยภาวะผูน้ำทีเ่ขม้แขง็ และการขบัเคลือ่นการนำองคก์ารอยา่งเปน็ระบบ ส่งผลให้
กองบญัชาการกองทพัไทย มผีลงานเปน็ทีป่ระจกัษอ์ยา่งชดัเจนทัง้ดา้นการเปน็องคก์ารชัน้นำ
ที่ทันสมัยในการอำนวยการร่วมด้านการป้องกันประเทศ และการปฏิบัติการทางทหาร
เพื่อความมัน่คง รวมถงึงานดา้นการสนบัสนนุ ชว่ยเหลอืชมุชนในการพฒันาศกัยภาพและ
คุณภาพชวีติใหส้ามารถพึ่งพาตนเองได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นับเปน็ 
การปฏบิตักิารทางทหารระดบัยทุธศาสตรท์ีส่ง่ผลตอ่ความสำเรจ็ทีส่ำคญัยิง่ ทำใหก้องบญัชาการ
กองทัพไทย สามารถผลักดันองค์การ ให้สร้างผลงานที่ก่อให้เกิดผลลัพธ์ต่อประเทศชาติ 
ประชาชน อยา่งต่อเนื่องและยั่งยืน 
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กรมการพัฒนาชุมชน

 “การกำหนดวิสัยทัศน์และทิศทาง
การพัฒนาที่ชัดเจนจากระดับฐานรากสู่
ระดับก้าวหน้า ผ่านกลไกของปราชญ์
ชาวบ้านและการสร้างรายได้จาก OTOP 
รวมถงึนโยบายประชารฐั ขบัเคลือ่นองคก์าร
ดว้ยแนวคิด “โบกี้รถไฟ” นับได้ว่าเป็น 
การสรา้งระบบการนำองคก์ารทีม่ปีระสทิธภิาพ 
มอบหมายงานไดอ้ยา่งเหมาะสม และชดัเจน 
ผู้บริหารรับฟังความคิดเห็นจากผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้ง สร้างระบบ
การกำกับติดตามการทำงานเชื่อมโยง
ส่วนกลางกบัภมูภิาคไดเ้หมาะสม ซึง่ถอืไดว้่า
เป็นการสร้างระบบการนำ และการกำกับ
ตดิตามทีเ่ปน็กลไกสำคญัทีน่ำมาสูค่วามสำเรจ็
ของกรมการพัฒนาชุมชน เกิดเป็นผลงาน
ที่โดดเด่นมากมาย โดยเฉพาะ OTOP 
ขึ้นเครื่อง ที่สามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ 
สร้างรายได้ให้กับชุมชนซึ่งเป็นเศรษฐกิจ
ระดับฐานรากของประเทศได้” 

หมวด 1 ด้านการนำองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม

วิสัยทัศน์ : 

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชน
พึ่งตนเองได้ ภายในปี 2564 

พันธกิจ : 

1. พฒันาระบบกลไกการมีส่วนรว่ม
และการเรียนรู้การพึ่งตนเอง 
2. พฒันาการบริหารจัดการชุมชน
ให้พึ่ งตนเองได้ 
3. สร้างระบบกลไกและกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง
ตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
4. พฒันาองค์กรให้มีขีดสมรรถนะ 
และบคุลากรมอีดุมการณใ์นงานพัฒนา
ชุมชนและเชี่ยวชาญการทํางาน
เชิงบูรณาการ 

ค่านิยม : ABC DEF S&P

A – Appreciation (ชื่นชม)  
B – Bravery  (กล้าหาญ) 
C – Creativity  (สร้างสรรค์) 
D – Discovery  (ใฝ่่รู้้)  
E – Empathy  (เข้้าใจ)  
F – Facilitation  (เอื้ออํานวย)  
S – Simplify  (คิดให้ง่่าย)  
P – Practical  (ทําได้จริง) 
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 กรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทย ในระยะเริ่มแรกของการก่อตั้ง 
มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบทโดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและการพัฒนาตนเอง ต่อมาเมื่อบริบททางสังคมได้เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้
กรมการพัฒนาชุมชนต้องปรับบทบาทมาสู่การเป็นผู้กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ 
และแนวทางในการพัฒนาชุมชนระดับชาติ โดยเฉพาะการมุ่งเน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ฐานรากและประชารัฐ โดยใช้พลังประชารัฐเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน ซึ่งมีปัจจัย
แห่งความสำเร็จที่สำคัญ คือ ชุมชนลงมือทำ เอกชนขับเคลื่อน และรัฐสนับสนุน ถือได้ว่า
เป็นทิศทางใหม่ในการพัฒนาที่ พช. จะต้องใช้ความเข้าใจ เข้าถึงและพัฒนา เพื่อสร้างเสริม
การเรียนรู้ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาของชุมชนด้วยตนเองและ
สร้างชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
 

ทิ ศทางการขั บ เคลื่ อนองค์ ก ารที่ ชั ด เ จนสอดคล้องกั บ

สภาวะแวดล้อม 
 กรมการพัฒนาชุมชนได้กำหนดทิศทางการขับเคลื่อนองค์การด้วยการประกาศ
วาระกรมการพัฒนาชุมชน (CDD Agenda)  ที่ ได้ คำนึ งถึ งสภาวะแวดล้อมที่มี
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การแข่งขันกับเวลา และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
โดยมเีปา้หมายเพือ่ให ้ “เศรษฐกจิครวัเรอืนมัน่คง ประชาชนใชช้วีติอยูใ่นชมุชนอยา่งมคีวามสขุ” 
และได้กําหนดเป้าหมาย ในปี 2564 ให้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 23,589 หมู่บ้าน มีรายได้
เฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ ทั้งนี้ ได้กำหนด 3 ปัจจัยขับเคลื่อนที่สำคัญ คือ 1) พัฒนาอาชีพ
ครัวเรือน 2) หนึง่ตำบล หนึง่ผลติภณัฑ ์ (OTOP) และ 3) เศรษฐกจิฐานรากและประชารัฐ 
โดยมี 5 ปัจจัยสนับสนุน ได้แก่ 1) ส่งเสริมองค์การธรรมาภิบาล 2) พฒันาบคุลากรและ
ผูน้ำชมุชน 3) พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและจัดการความรู้ 4) พัฒนากระบวนการ
ทำงานแบบมีส่วนร่วม และ 5) กองทุนหนุนเสริมอาชีพครัวเรือนเพื่อส่งประโยชน์ใหก้บั
ประชาชน 
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จากนโยบายสำคัญของรัฐบาลสู่การวางแนวทางการขับเคลื่อน

ภารกิจที่ชัดเจน  
 รัฐบาลในสมยัปจัจบุนัมนีโยบายทีจ่ะลดความเหลือ่มลำ้ สรา้งรายได ้ และความเขม้แข็ง
ทางเศรษฐกิจให้ครอบคลุมทั้งประเทศ โดยมุ่งเน้นให้ภาคเอกชน และภาคประชาชน
ได้เข้ามามีส่วนร่วมดำเนินการกับภาครัฐ ภายใต้นโยบายสานพลังประชารัฐ เพื่อเป็น
ยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้น การให้ความสำคัญกับการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคงจึงมีความสำคัญ เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับประชาชน
ในระดับเศรษฐกิจฐานรากให้เพิ่มขึ้น  
 ใช้ทุนในชุมชนเป็นฐานในการพัฒนา มีการสร้างงานสร้ างอาชีพเพื่อให้เกิด
การพัฒนาทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนเปรียบเสมือน “ทัพหน้า” ของ
กระทรวงมหาดไทยที่ทำหน้าที่พื้นฐานที่สำคัญในการเตรียมความพร้อมของประชาชน

!"#$%& 1 '"()*(+*"(#,-."/0+/. 
(CDD Agenda)

ภาพที่ 1 วาระกรมการพัฒนาชุมชน  
(CDD Agenda) 
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ภาพที่ 2 การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากภายใต้ 

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
!"#$%& 2 '"()*+,-./&01,2(34'564"1("'!"789:;.*'<(*=>",2(34'56#0

,#%7?

ในการพัฒนาชนบท โดยมเีปา้หมายของการพฒันา คอื “ชมุชนเขม้แขง็ ประชาชนพึง่ตนเองได ้
ครอบครวัมคีุณภาพชีวิตดี มีความสุข” จึงได้วางแนวทางการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิฐานรากด้วย
รูปแบบบนัได 3 ขัน้ ประกอบดว้ย  

 ขั้นที่ 1 การสร้าง “สัมมาชีพ” คือ การสร้างอาชีพที่สุจริตให้กับบุคคลหรือ
ครัวเรือน เพื่อลดการพึ่งพา ละความฟุ่มเฟือย และเลิกอบายมุข 
 ขั้นที่ 2 ส่งเสริมให้เกดิการรวมกลุ่ม “OTOP SMEs หรือ ผู้ประกอบการชุมชน 
(CE)” เพื่อรวมซื้อและรวมขายซึ่งเป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้า 
 ขั้นที่ 3 พฒันาตอ่ยอดใหเ้ปน็ “วสิาหกจิเพือ่สงัคม (SE)” โดยการสรา้งความร่วมมอื 
รว่มทุน และร่วมค้า ด้วยการบูรณาการการทำงานร่วมกันของกลุ่ม องค์กร ทุกภาคส่วน 
สร้างเป็นเครือข่ายข้ามจังหวัด ข้ามภาค และข้ามประเทศ      
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“โบก้ีรถไฟ” แนวคิดสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และ

สร้างระบบการนำองค์การ  
 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกรมการพัฒนาชุมชนนั้น ได้ใช้แนวคิด “โบกี้รถไฟ” 
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้วยกลุ่มภารกิจ โดยมอบหมายให้รองอธิบดีทั้ง 3 ท่าน กําหนด 
การขับเคลื่อนงานตามภารกิจ (Function) ตามวาระกรมการพัฒนาชุมชน (Agenda) และ
เชิงพื้นที ่(Area) โดยมสีาํนกั/กองภายใตก้ารกาํกบัดแูลเปน็คณะทำงานในการขบัเคลือ่นงาน  

ภาพที่ 3 แนวคิด “โบกี้รถไฟ” 

เศรษฐกจิฐานรากม ั�นคง 
ชุมชนพึ�งตนเองได ้ภายในปี 2564

การบรหิารและพฒันา
ทรพัยากรบคุคล

การเสรมิสรา้ง
ภาพลกัษณ์องคก์ร

การบรหิาร
งบประมาณ

การบรหิารระบบประเมนิผลการ
ปฏบิตัริาชการ

การพฒันา
OTOP Trader

ยกระดบัผลติภณัฑ ์
OTOP ประเภทอาหาร

การพฒันา
ศนูยส์าธติการตลาดมติใิหม่

การขบัเคลื�อนกองทนุ
หนุนเสรมิสมัมาชพี

ขบัเคลื�อนมาตรการ
ลดความเสยีหายเงนิกู ้

กองทนุพฒันาบทบาทสตรี

6. กลไกการขบัเคลื�อนภารกจิ (โบกี�รถไฟ)

การพฒันาเทคโนโลยี
สารสนเทศ

การพฒันาเศรษฐกจิฐานราก
และประชารฐั

การขบัเคลื�อนปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
และสมัมาชพีชุมชน

Function

3 Drive 5 Enable

สง่เสรมิองคก์าร
ธรรมาภบิาล

พฒันาบคุลากร
และผูนํ้าชุมชน

การจดัการ
ความรู ้

การพฒันา
อาชพี

ครวัเรอืน

เศรษฐกจิ
ฐานราก
ม ั�นคง

พฒันา
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

พฒันา
กระบวนการ
มสีว่นรว่ม

หนึ�งตาํบล หนึ�งผลติภณัฑ ์
: OTOP 

กองทนุหนุนเสรมิ
อาชพีครวัเรอืน

รอง 1

รอง 2

รอง 3

การขบัเคลื�อนงานตามวาระกรมการพฒันาชุมชน

Agenda

• นนทบรุี
• ปทมุธานี
• พระนครศ

รอียธุยา
• สระบรุี

• กาญจนบรุี
• นครปฐม 
• ราชบรุ ี
• สพุรรณบรุี

• จันทบรุี
• ชลบรุี
• ตราด
• ระยอง

•เชยีงใหม่
•แมฮ่อ่งสอน
•ลําปาง 
•ลําพนู

•ตาก
•พษิณุโลก
•เพชรบรูณ์
•สโุขทัย 
•อตุรดติถ์

• น่าน 
• พะเยา 
• เชยีงราย
• แพร่

• ฉะเชงิเทรา 
• นครนายก 
• ปราจนีบรุี
• สระแกว้
• สมทุรปราการ

• หนองคาย
• หนองบวัลําภู
• เลย 
• อดุรธานี
• บงึกาฬ

• นครพนม
• มกุดาหาร 
• สกลนคร

•ขอนแกน่ 
•มหาสารคาม
•รอ้ยเอ็ด 
•กาฬสนิธุ์

•ชยัภมูิ
•นครราชสมีา
•บรุรัีมย ์
•สรุนิทร์

•ยโสธร 
•ศรสีะเกษ 
•อํานาจเจรญิ
•อบุลราชธานี

• ชยันาท 
• ลพบรุ ี
• อา่งทอง 
• สงิหบ์รุี

•ประจวบคริี
ขนัธ์

• เพชรบรุี
•สมทุรสาคร
•สมทุรสงคราม

•ชมุพร 
•สรุาษฎร์
ธานี
•นครศรธีรรม
ราช 
•พัทลงุ

• ระนอง 
• พังงา 
• ภเูก็ต 
• กระบี� 
• ตรัง

•กําแพงเพชร 
•พจิติร 
•นครสวรรค์
•อทัุยธานี

•สงขลา
•สตลู
•ปัตตานี
•ยะลา 
•นราธวิาส

เขตตรวจฯ 3 เขตตรวจฯ 4 เขตตรวจฯ 9 เขตตรวจฯ 15 เขตตรวจฯ 16 เขตตรวจฯ 17

เขตตรวจฯ 1 เขตตรวจฯ 10 เขตตรวจฯ 11 เขตตรวจฯ 12 เขตตรวจฯ 13 เขตตรวจฯ 14

เขตตรวจฯ 2 เขตตรวจฯ 5 เขตตรวจฯ 6 เขตตรวจฯ 7 เขตตรวจฯ 8 เขตตรวจฯ 18

การขบัเคลื�อนงานเชงิพื�นที�

Area
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 นอกจากนี ้ ในสว่นของการปฏบิตังิานในภมูภิาคยงัไดม้อบหมายใหพ้ฒันาการจังหวดั/
พฒันาการอาํเภอ ซึ่งเป็นผู้บริหารราชการของกรมการพัฒนาชุมชนที่ปฏิบัติหน้าที่ใน 
ส่วนภมูภิาคทำหนา้ทีแ่ปลงนโยบายที่กำหนดจากส่วนกลางไปสู่ปฏิบัตใินพืน้ทีท่ั้ง 76 จังหวัด 
จำนวน 878 อําเภอ และได้มอบหมายให้ผู้้ตรวจราชการกรมทําหน้าที่ ควบคุม  กํ ากับ  
และติดตามการดำเนนิงานในระดบัพืน้ทีอ่ยา่ง ใกล้ชิด รวมทั้ง เป็นตัวแทนคณะผู้บริหาร
จากส่วนกลางในการสื่อสารนโยบายไปยังผู้บริหารในส่วนภูมิภาค ในขณะเดียวกันก็นํา
ผลสะท้อนจากส่วนภูมิภาคกลับมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการทํางาน
ขององค์การต่อไป 
 

ระบบการกํากับติดตามงานอย่างต่อเนื่องนำยุทธศาสตร์

สู่ความสำเร็จ 
 คณะผูบ้รหิารของกรมการพฒันาชมุชนได้ตดิตามการดาํเนนิงานตามแผนปฏบิตัิการ
ประจําปีและงานนโยบายทีส่าํคญั โดยกาํหนดกระบวนการวางแผนโดยตดิตามความก้าวหน้า
ของแผนงาน โครงการ กจิกรรมผา่นระบบตดิตามรายงานผลการดาํเนนิงาน และการใชจ้่ายเงิน
โดยใช้ระบบ Budget Project Management : BPM ซึ่งเป็นระบบ Online Real Time 
ที่ผู้บริหารสามารถเรียกดูข้อมูลได้ตลอดเวลา มีการประชุมติดตามความก้าวหน้า ผ่าน
ศูนยข์อ้มลูเพือ่การตดัสนิใจ (War Room) เพือ่ตดิตามความก้าวหน้าในการดําเนินงานตาม
แผนปฏบิตักิารฯ ในสว่นกลาง และการสนทนาโตต้อบกบัหนว่ยงานสว่นภมิูภาคเดือนละ 1 
ครั้ง ถา่ยทอดสด VDO Conference เปน็ประจาํทกุเดอืน เพือ่ชีแ้จงและสั่งการในประเด็นที่
สําคัญเร่งด่วนของคณะผู้บริหารและบุคลากรให้รับรู้และเข้าใจพร้อมกันทั่วท้ังองค์การ มี
การประชุม Morning Brief ของคณะผู้บริหารทุกเช้าวันจันทร์ เพื่อรวบรวมประเด็น 
ปัญหาหรอือปุสรรค และรว่มกนัคดิวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบผลการดาํเนนิงานกบัแผนงานทีก่าํหนด 
หากพบว่าไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด ก็จะร่วมกันค้นหาและกําหนดแนวทางใน
การปรบัปรงุกระบวนการทาํงานและแผนงาน/กจิกรรมทีเ่หมาะสม มกีารส่ือสารผลการปรับปรุง
กระบวนการทาํงานใหบ้คุลากรในสงักดัทราบผา่นชอ่งทางตา่งๆ เชน่ ระบบการตรวจราชการ 
การถ่ายทอดประชุมประจําเดือนของผู้บริหาร พช. ผ่านทีวี  พช. ระบบ BPM 
รายงานผลผ่าน Application CDD_EIS การสื่อสารทางกลุ่มไลน์ รายงานทางเอกสาร 
หนังสือแจ้งเวียน ระบบสํานักงานอัตโนมัติ (CDD OA)  
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 นอกจากนี้ คณะผู้บริหารของกรมการพัฒนาชุมชนยังได้ รับฟังความต้องการ 
ความคิดเห็น ความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี ผา่นระบบ Voice of 
Customer : VOC รวมทัง้ การลงพืน้ทีแ่กป้ญัหาตามโครงการ พช. สญัจร การตรวจราชการ
รายไตรมาสและรวบรวมขอ้มลูจากการรบัฟงั เพือ่มาวางระบบการนาํองคก์ารอยา่งมีวิสัยทัศน์ 
 

ผลงานที่โดดเด่นจากการขับเคลื่อน CDD Agenda 
 การพฒันาอาชพีครวัเรอืน โดยการสรา้งสมัมาชพีชมุชน จำนวน 470,000 ครวัเรือน 
ในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 23,589 หมู่บ้าน ได้มีการพัฒนาผู้นำสัมมาชีพ 
เพ่ือให้เกิด “ชาวบ้านสอนชาวบ้าน” นำความรู้ไปสร้างสัมมาชีพในครัวเรือนที่จะก่อให้เกิด
รายได้แก่ครัวเรือน สนับสนุนการจัดตั้ งและพัฒนากลุ่มอาชีพ จำนวน 2,360 กลุ่ม 
ซึ่งกิจกรรมการพัฒนาอาชีพดังกล่าวจะช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ 
ทำให้มีรายได้เพื่อเลี้ยงชีพได้ต่อไปอย่างยั่งยืน 

ภาพที่ 4 การพัฒนาอาชีพครัวเรือน 
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 การพัฒนาเศรษฐกจิฐานรากและประชารฐั เปน็การขบัเคลือ่นงานเพือ่สรา้งรายได้
ใหก้บัชุมชนให้ประชาชนมีความสุข โดยวัดจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นต่อครัวเรือนตอ่ปี สินค้า 
และบริการขายได้ราคาดีขึ้น โดยใช้ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) เป็นตัวชี้วัด
การเพิ่มขึ้นของรายได้ ใน 3 กลุ่มงาน คือ การเกษตร การแปรรูป และการท่องเที่ยว

!"#$%& 5 '()"*+",-"./0'1213"1 OTOPภาพที่ 5 เป้าหมายการดำเนินงาน OTOP 

 การพัฒนา OTOP เป้าหมาย เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนโดยตรง และสร้างให้
ชุมชนมีความเขม้แข็งโดยการบูรณาการการทำงานกับทั้งภาคเอกชน และภาคส่วนอื่น
ในการส่งเสรมิการพฒันา OTOP ตัง้แตต่น้ทาง-กลางทาง-ปลายทาง เชน่ การยกระดบัดาว 
จาก 1-3 ดาว ไปสู ่ 4-5 ดาว การรว่มมอืกบับรษิทั การบนิไทย จาํกดั (มหาชน) บรษิทั คงิเพาเวอร์ 
อินตอร์เนชั่นแนล จํากัด บริษัท เดอะมอลล์ (ประเทศไทย) จำกัด คัดเลือกสินค้า OTOP 
เพื่อจัดจําหน่ายบนเคร่ืองบิน การร่วมมือกับเทสโก้โลตัส ในการคัดเลือกสินค้า OTOP 
จัดลงในกระเช้าของขวัญปีใหม ่ ซึง่แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจจริงในการผลักดันให้เกิด
การสนับสนุนการสร้างอาชีพ และเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนระดับฐานรากอย่างแท้จริง 
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โดยชุมชน ใช้ 5 กระบวนการ คือ การเข้าถึง ปัจจัยการผลิต การบริหารจัดการ 
การสร้างองค์ความรู้ การตลาด และการสื่อสารสร้างการรับรู้ โดยความรว่มมือในรูปแบบ
ประชารัฐ คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน 
ในการขับเคลื่อนงานพฒันาเศรษฐกิจฐานรากและประชารฐั ซึง่ผลการดำเนนิงานที่ผ่านมา
สามารถสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนได้เพิ่มขึ้นจาก 79,185 บาท ในปี 2558 เป็น 79,551 
ในปี 2559 และสามารถลดจำนวนครัวเรือนยากจนเหลือ 45,544 ครัวเรือน ซึ่งแสดง
ให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่ประชาชนจะได้รับจากการพยายามผลกัดนัการขบัเคลื่อนยุทธศาสตร์
ของกรมการพัฒนาชุมชนอย่างจริงจัง 

 จากความมุ่งมั่นและทุ่มเทของผู้บริหารของกรมการพัฒนาชุมชนที่สามารถมอง
โจทย์ของการพัฒนาตามแนวทางยุทธศาสตร์ของประเทศ นโยบายของรัฐบาล และ
สถานการณ์สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน นำมากำหนดเป็นกรอบทิศทางการปฏิบัติงาน
ที่สามารถกำหนดรปูแบบระบบการนำ การขบัเคลือ่นยทุธศาสตร ์ และการนำไปประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม เกิดเป็นการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนเข้มแข็งภายใต้
หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงเพือ่กา้วไปสูเ่ศรษฐกจิครวัเรือนที่มีความมั่นคง สร้างงาน 
สร้างอาชีพ สร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชนในระดับฐานราก ก่อให้เกิดความมั่นคงของ
ประเทศอย่างยั่งยืน 
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 “ ก า ร ก ำ ห น ด ทิ ศ ท า ง แ ล ะ
ปรับบทบาทขององค์การในการทำงาน
เชิงรุก มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มจาก
องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประชาชน
และระบบสาธารณสุขของประเทศไทย
อยา่งเป็นรูปธรรม ด้วยระบบการนำ
องค์การที่เน้นความรู้คู่คุณธรรมเป็น
พ้ืนฐาน ผู้บริหารมีบทบาทสำคัญ
ทัง้ในการนำ การกำกับติดตาม และ
การสร้ า งบรรยากาศการ เรี ยนรู้ 
บคุลากรมีความผูกพัน ความมุ่งมั่น
ทุ่ ม เทในการปฏิบัติ ราชการ โดย
ตระหนักถึงความผาสุกของสังคมและ
ชมุชน สามารถนำองค์ความรู้และ
น วั ต ก ร ร ม ไ ป ใช้ ใ น ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
สนับสนุนให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง 
มีการสร้างรายได้  รวมทั้ งช่วยลด
ความเสี่ยงด้านต่างๆ เกี่ยวกับสุขภาพ
ของประชาชนได้เป็นอย่างดี” 

วิสัยทัศน์ : 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นองค์การ
ชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และ
สาธารณสุข ในภูมิ ภาค เอ เชี ยภายในปี 
พ.ศ. 2563 

พันธกิจ : 
1. ศกึษา วจิยัและพฒันาเพือ่ใหไ้ดอ้งคค์วามรู ้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์และสาธารณสุข 
2. เฝ้าระวัง ประเมิน สื่อสาร แจ้งเตือนภัย 
และกำหนดมาตรการการจัดการความเสี่ยง
จากโรคและภัยสุขภาพ 
3. กำหนดมาตรฐานและพฒันาหอ้งปฏบิตักิาร 
แ ล ะ เ ป็ น ศู น ย์ ก ล า ง ข้ อ มู ล อ้ า ง อิ ง
ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข 
4. บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข
ในฐานะห้องปฏิบัติการอ้างอิง 
5. พัฒนาและกำหนดมาตรการเพือ่สนบัสนุน
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
6. สือ่สารสาธารณะในภาวะทีต่อ้งพึง่พาข้อมูล
ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข
ของประเทศและเอเชีย 

ค่านิยม : DMSc
D - Discovery (ใฝ่่รู้้)  
M - Moral (คุณธรรม) 
S - Sciences/Standards (นำหลักวิชาการ/ 
     มาตรฐานสากล) 
C - Change attitude (เปิดใจ/พร้อมรับ 
     การเปลี่ยนแปลง) 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

หมวด 1 ด้านการนำองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม
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 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีภารกิจเกี่ยวกับการวิจัยและการตรวจวิเคราะห์
ดา้นวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์โดยมกีารศกึษา วเิคราะห ์วจิยัและพฒันาองคค์วามรูแ้ละเทคโนโลยี
ดา้นวทิยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อผลการสร้างเสริมสุขภาพท่ีดีแก่ประชาชนและสนับสนุน
การแกไ้ขปญัหาสาธารณสขุของประเทศ ภายใตก้ารบรหิารงานดว้ยระบบ “DMSC” Leadership 
System ซึง่ระบบการนำองค์การที่เน้นความรู้คู่คุณธรรมเป็นพื้นฐาน มีการพัฒนาตนเอง
อยูต่ลอดเวลาดว้ยการนำมาตรฐานสากลต่างๆ มาใช้ในการปรับปรุงองค์การ โดยได้รับ
การรบัรองมาตรฐานและรางวลัมาแลว้มากมาย มกีารพฒันาบุคลากรให้มีความรู้ทั้งด้านเทคนคิ
และเทคโนโลย ี อกีทัง้ยังสร้างและพัฒนาเครือข่ายความรูสู้ช่มุชน โดยปจัจบุนัมอีาสาสมคัร
วทิยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนกว่า 3,000 คน ที่เป็นผู้นำชุมชนในการดูแลสุขภาพของ
คนในชมุชนดว้ยกนัเอง 
 

ภาพที่ 1 “DMSC” Leadership System 



29

พลิกโฉมการทำงาน มุ่งสู่เป้าหมายที่ท้าทาย
 การกำหนดวิสัยทัศน์ที่ระบุตัวตนในอนาคตอย่างชัดเจนว่ากรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์จะเป็น “องค์การชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขในภูมิภาค
เอเชยีภายในป ี พ.ศ. 2563” หากกรมวทิยาศาสตรก์ารแพทยบ์รรลไุดต้ามเปา้หมายดงักลา่ว 
นัน่หมายความวา่ในอกี 3 ปขีา้งหนา้ ประเทศไทยจะมอีงคค์วามรูแ้ละเทคโนโลยทีีเ่ทยีบเคยีง
ประเทศชัน้นำในเอเชยีอยา่งญีปุ่น่ จนี และเกาหล ี ซึง่กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทยไ์ดก้ำหนด
นโยบายและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อรองรับการดำเนินการดังกล่าว โดยปรับบทบาท
การทำงานจากเดิมที่มีภารกิจหลักในการตรวจวิเคราะห์ การรับรองห้องปฏบิตักิาร ใหมุ้ง่
ไปสูท่ศิทางหลกั 3 ดา้น ไดแ้ก่ 
 1. การเปน็องคก์ารหลกัด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการแพทย ์ในภารกจิ 
3 ดา้น คอื การพฒันานวตักรรมดา้นสขุภาพ (Innovation) การสนบัสนนุระบบบรกิารสขุภาพ
ดว้ยเครือ่งมอืดา้นวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์(Technology Support) และการคุม้ครองผูบ้รโิภค 
(Consumer Protection) 
 2. สรา้งคนไทย 4.0 ทีม่คีวามพรอ้มทัง้รา่งกายและจติใจ โดยพฒันาในดา้นสมนุไพร 
เทคโนโลยชีวีภาพ-ชวีการแพทย ์และเทคโนโลยเีกีย่วกบัสขุภาพ (Herb, Biotech-Biomed) 
 3. การตอบสนองการขบัเคลือ่นประเทศไทย 4.0 ดา้นสาธารณสขุ โดยมภีารกจิหลกั 
2 ประเดน็ คอื การสนบัสนนุการสรา้งมลูคา่ทางเศรษฐกจิของชาตภิาพรวม (Smart Product) 
และพัฒนาโรงพยาบาลให้มีมาตรฐานด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย ์(Smart Hospital) 

ภาพที่ 2 ทิศทางองค์การ DMSc 4.0 

แนวทางการพัฒนาองคการอยางยั่งยืน

76

Thailand 4.0 กรมวิทยาศาสตรการแพทย

1.  คิดสรางสรรคนวัตกรรม

กาวสู 

2. เกิดผลลัพธที่เปนประโยชนแก   
    ประชาชน เขาถึงองคความรู   
    ดานวิทยาศาสตรการแพทยได

ประเทศไทย 4.0
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ความสอดคล้องของเป้าหมาย ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์การ
 กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทยใ์หค้วามสำคญักบัการรูจ้กัและทบทวนตนเองเพือ่กำหนด
จดุยืนทัง้ปจัจบุนัและอนาคต เนือ่งจากผูบ้รหิารมคีวามตระหนกัอยูเ่สมอวา่ภายใตก้ารเปลีย่นแปลง
ของระบบสาธารณสุขและสภาวการณ์แวดล้อมต่างๆ ของโลก การตัง้เปา้หมายทีช่ดัเจนและ
มจีดุยนื (Positioning) ทีเ่ขม้แขง็เทา่นัน้ จงึจะเปน็องคก์ารชัน้นำดา้นวทิยาศาสตร์การแพทย์
และสาธารณสขุได้ ในช่วงแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2555 – 2558 ผู้บริหารได้ใช้โอกาสนีใ้น
การทบทวนวสัิยทศัน ์ คา่นยิม และพนัธกจิ โดยมกีารรวบรวมและใชข้อ้มลูทีส่ำคญัอยา่งรอบดา้น
ทัง้ภายในและภายนอก ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมจากบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง
ทุกระดับ ซึ่งทำใหพ้บวา่มมุมองจากคนภายนอกทีม่ตีอ่กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์คอื การเปน็
องคก์ารทีม่คีวามโดดเด่นด้านคุณภาพมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วนที่เกีย่วขอ้ง 
แตผ่ลลพัธ์ที่เกิดขึ้นจากภารกิจเป็นเพียงต้นน้ำและกลางน้ำเท่านั้น กล่าวคือ เป็นผู้มีบทบาท
ในการเสรมิหนนุภารกิจของกรมวิชาการอื่นๆ ให้ประสบความสำเร็จและก่อให้เกิดผลลพัธ์
ทีเ่ปน็ประโยชนต์อ่ประชาชน มากกวา่การทีก่รมวทิยาศาสตรก์ารแพทยจ์ะสง่ผลติและบรกิาร
ถงึประชาชนโดยตรง ซึง่นำไปสูก่ารสร้างโอกาสในการพัฒนาจากความเชื่อของผู้บรหิารและ
บคุลากรทีว่า่ งานดา้นการแพทยแ์ละการสรา้งเสรมิสขุภาพจะดำเนนิการไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ
ตอ้งมคีวามรูท้างวทิยาศาสตรก์ารแพทยเ์ปน็พืน้ฐานสำคญั กลายเปน็การชีน้ำและความมุง่มัน่
ทีจ่ะนำพาสถานะของกรมไปสู่การเป็น “ห้องปฏิบัติการอ้างอิงชั้นนำในระดับประเทศและ
ระดบันานาชาต”ิ 
 จากเปา้ประสงคด์งักลา่ว กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทยจ์งึยนืยนัการใชค้า่นยิม “เปดิใจ 
ใฝรู่ ้ คูค่ณุธรรม นำหลกัวชิาการ มาตรฐานสากล (DMSC: Discovery, Moral, Sciences/
Standard, Change)” ทีม่คีวามเชือ่มโยงสอดคลอ้งกบัคา่นยิมของกระทรวงสาธารณสขุ ซึง่จะ
เปน็พฤตกิรรมทีจ่ะนำองคก์ารใหบ้รรลเุปา้หมายได ้จากนัน้ในชว่งป ีพ.ศ. 2558 ไดม้กีารศกึษา
วฒันธรรมองคก์ารกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ เพือ่คน้หาคณุลกัษณะเชงิพฤตกิรรมทีเ่หมาะสม
ของคนในองคก์าร พบวา่กรมมวีฒันธรรมองคก์ารเนน้การพึง่พา (การปอ้งกนัเชงิรบั : Passive 
- Defensive Culture) ซึง่สะทอ้นวา่กรมมกีารสง่เสรมิใหแ้ตล่ะคนทำงานแบบพงึพาอาศยักนั
ในรปูแบบทมีงาน (Interdependent Team Builder) ตลอดจนการกระตุน้ความรว่มมอืจาก
บคุลากร พันธมิตร และเครือข่ายสมาชิกในรูปแบบ “Collaborative Study” ในขณะที่
วฒันธรรมองค์การของตำแหน่งระดับผู้บริหาร เป็นวัฒนธรรมแบบสร้างสรรค์ คือ 
เนน้ความสำเรจ็ การพฒันาตนเอง บคุคล และไมตรสีมัพนัธ ์จากการศกึษาดงักลา่วจงึทำใหเ้ชือ่มัน่
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ได้ว่าลักษณะวัฒนธรรมของผู้นำและผู้ปฏิบัติงานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สามารถ
เสรมิหนนุการเปน็องคก์ารคณุภาพมาตรฐานไดเ้ปน็อยา่งด ี จงึยนืยนัไดว้า่ คา่นยิม “DMSC” 
นัน้มคีวามเหมาะสมและสามารถนำองคก์ารไปสูเ่ปา้หมายทีก่ำหนดไวไ้ด้ 

ภาพที่ 3 ค่านิยมและแนวทางการพัฒนาตนเองของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 

การพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
 เพือ่ขบัเคลือ่นกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ไปสู่องค์การนวัตกรรม ผูบ้รหิารทกุระดบั
ไดร้ว่มกนักำหนดให้การสร้างนวัตกรรมเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดตามวัตถุประสงค์คุณภาพ ภายใต้
การทบทวนโดยฝา่ยบรหิาร (Management Review) รวมถงึการนำนโยบาย “3C” ไดแ้ก ่
Customer focus, Competency และ Collaboration มาใช้ให้บุคลากรเกิดแรงจูงใจ 
เลง็เหน็คณุคา่การทำงานที่มาจากความร่วมมือสู่องค์การสมรรถนะสงู และมุง่เนน้ประชาชน
เปน็สำคญั ผู้บริหารจึงสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่กระตุ้นความคิด ความร่วมมือ
ในการปฏบิตังิานในการทำงานโดยตัง้เปน็คณะทำงานตา่งๆ และอาศยัการจดัการความรูม้าเป็น
เครือ่งมอืชว่ยในการขบัเคลือ่น สง่เสรมิใหม้กีารเผยแพร่ผลงานวิชาการ ส่งผลงาน/นวตักรรม
ทีไ่ดจ้ากการวจิยัพฒันาสมัครขอรับรางวัลต่างๆ ทำให้กรมวิทยาศาสตรก์ารแพทยไ์ดร้บัรางวลั
มากมายทัง้ภายในและนอกประเทศ นอกจากนี ้ ผูบ้รหิารไดเ้ลง็เหน็ความสำคญัและประโยชน์
ของการเป็นองค์การชั้นนำในระดับสากล จึงสนับสนุนกิจกรรมด้านความร่วมมือระหว่าง
ประเทศทัง้ตามกรอบความรว่มมอือาเซยีน และวาระความมั่นคงด้านสุขภาพโลก (Global 
Health Security Agenda: GHSA) ซึง่ประเทศไทยเปน็ประเทศหลกั (Lead Country) สง่ผล
ใหบ้คุลากรของกรมวทิยาศาสตรก์ารแพทยไ์ดเ้รยีนรูแ้ละมปีระสบการณก์ารทำงานในระดบัโลก 

คานิยมและแนวทางการพัฒนาตนเอง

คานิยมกระทรวงสาธารณสุข
“MOPH”

คานิยมกรมวิทยาศาสตรการแพทย
“DMSC”

“M”
Mastery เปนนายตัวเอง  

“D”
Discovery  

ใฝรู : การคนควา พัฒนา 
       สรางองคความรู

“M”
Moral

“O” 
Originality เรงสรางสิ่งใหม

คูคุณธรรม : ความมีคุณธรรม กลายืนหยัดใน
สิ่งที่ถูกตอง ซื่อสัตย รับผิดชอบ โปรงใส 
ตรวจสอบได ไมเลือกปฏิบตัิ และมุงผลสัมฤทธิ์

นําหลกัวิชาการมาตรฐานสากล : หลัก
วิชาการ ความรูที่เปนวิทยาศาสตร/การ
ดําเนินการตามมาตรฐานสากล

“P”
People centered

ใสใจประชาชน          “S”
Sciences/Standards

“c”
Change 

เปดใจ : การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน ทัศนคติ 
วัฒนธรรมการทํางาน พรอมรับการเปลีย่นแปลง และรูทัน
โลกสามารถแกไขปญหาไดทันสถานการณ

“H”
Humility ถอมตนออนนอม

18

แนวทางการพัฒนาตนเอง
ตามคานิยมองคการ

 ทําตามวิสัยทัศนกรมฯ ใหเปนผูนํา
ดานวิทยาศาสตรการแพทย
และสาธารณสุขในภูมิภาคเอเชีย 

 ไมทําใหคนอื่นเดือดรอน 
และไมทําใหตนเองเดือดรอน 

 เปนคนดี คนเกง นอมนําแนวพระราช
ดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมา
ปฏิบัติโดยเฉพาะ เรื่อง “ความพอเพียง”  

 ยอมรับฟงความคิดเห็นผูอื่นอยาง
สรางสรรค ทํางานเปนทีม พรอมรับการ
เปล่ียนแปลง แกไขปญหาไดทัน
สถานการณ 
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 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้มีการวางแผนและคาดการณ์การเกษียณอายุราชการ
ในแตล่ะปเีพือ่ทดแทนกำลังคนที่สูญเสียไป ควบคู่กับการพัฒนากำลังคนตามเป้าประสงค์
เชงิยทุธศาสตร ์คอื “พฒันาความมัน่คงและความเปน็มอือาชพีใหก้บับคุลากร รวมทัง้การเปน็
องคก์ารแหง่การเรียนรู้และสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง” ผู้บริหารได้สร้างสภาพแวดล้อม
การทำงานทีส่ง่เสรมิใหบ้คุลากรทกุระดบัมสีว่นรว่มในการแบง่ปนัและถา่ยทอดการเรยีนรู ้ โดยกำหนด
ใหก้ารออกแบบและพัฒนากระบวนการจัดการความรู้เป็นหนึ่งในกระบวนการพิเศษใน
ระบบบรหิารคณุภาพ รวมทัง้สนบัสนนุใหบ้คุลากรเขา้รว่มประชมุสมัมนาหรอือบรมหลกัสตูรทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการเปน็ผูน้ำทัง้ในและต่างประเทศ พัฒนากำลังคนระดับปริญญาเอก ฯลฯ และจดัใหม้ี
ระบบขา้ราชการผูม้ผีลสมัฤทธิส์งู (HIPPS) เรือ่ยมาจนถงึปจัจบุนั จากนโยบายทีใ่หค้วามสำคญั
กบัการพฒันาบคุลากร ประกอบกบัการทำงานบนพืน้ฐานของการสรา้งนวตักรรม ไดห้ลอ่หลอม
ใหบ้คุลากรของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นอกจากจะเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญใน
ศาสตรท์างการแพทยแ์ลว้ ยงัมีความมุ่งมั่นทุ่มเทในการปฏิบัติราชการ มีความภาคภูมใิจทีไ่ด้
เปน็สว่นหนึง่ของกรม ซึง่สะทอ้นไดจ้ากระดบัความผกูพนัของบคุลากรทีส่งูถงึรอ้ยละ 82.76 
 

เพราะความห่วงใยต่อสังคม จึงต้องก้าวให้ทันการเปลี่ยนแปลง 
 นอกจากความรบัผิดชอบต่อสังคมในประเด็นหลักของกรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์
ทีไ่ดน้ำมาตรฐานเกีย่วกบัความมัน่คงและปลอดภยัในหอ้งปฏบิตักิาร ไดแ้ก ่ ISO 15190 และ 
CWA 15793 มาใช้เพื่อจัดการผลกระทบของสารเคมีชีวะที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ กรมยงัมี
ความหว่งใยตอ่ปญัหาสขุภาพอนามัยจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ได้มาตรฐานหรือ
มีสารอันตรายปนเปื้อน ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคและการเจ็บป่วยของประชาชนโดยเฉพาะ
อยา่งยิง่โรคจากการไดร้บัสมัผสัสารพษิจากสิง่แวดลอ้มจากการใชช้วีติประจำวนัอกีดว้ย 

ภาพที่ 4 แอพพลิเคชั่น Tumdec drug alert เตือนภัยสุขภาพประชาชน 

!"#$%& 
!!
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 จากสมรรถนะหลกัของกรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์ คอืการเปน็หอ้งปฏบิตักิารอา้งองิ
ทัง้ในระดับประเทศและนานาชาติ และความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ จากการที่กรม
มบีคุลากรทีมี่องค์ความรู้ในเชิงลกึ มีเครื่องมือทันสมัย มีศูนย์กระจายอยู่ทั่วประเทศ และ
มแีหลง่ทุนทั้งจากเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ข้อมูลและองค์ความรู้ต่างๆ จาก
กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์จึงถือเป็นข้อมูลที่เชื่อถือและอ้างอิงไดม้ากทีส่ดุ ประกอบกบัสงัคม
ในปจัจบุนัทีมี่การติดต่อสื่อสารกันอย่างรวดเร็ว ประชาชนได้รับข้อมูลต่างๆ ทั้งจากแหล่งที่
เช่ือถอืไดแ้ละแหล่งที่ไม่มีการอ้างอิง จนทำให้เกิดความตระหนก ความเข้าใจที่ผิดพลาดต่อ
ขอ้มลูด้านสุขภาพ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงมุ่งเน้นการสื่อสารสาธารณะและการแจง้
เตอืนภยัสขุภาพกบัประชาชนอยา่งรวดเร็วและทันเหตุการณ์ ผ่านช่องทางการสื่อสารและ
แจง้เตอืนภยัทัง้การใหส้มัภาษณผ์า่นสือ่ (โทรทศัน ์โทรศพัท ์ยทูปู หนงัสอืพมิพ ์ฯลฯ) เวบ็ไซต ์และ
ขา่วประชาสมัพนัธ ์ ซึง่ไดช้ว่ยสรา้งความเขา้ใจในปญัหาสขุภาพ สามารถลดความตระหนกแก่
ประชาชนไดม้ากขึน้ นอกจากนี้ยังได้พัฒนาเว็บไซต์ “Single Window หน้าต่างเตอืนภยั
สขุภาพ” และแอพพลเิคชัน่ “ทำด ีดรกั อเลิท๊ (Tumdee Drug Alert)” ทีเ่ปน็เสมอืนหนา้ตา่ง
เตอืนภัยสุขภาพ สินค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ทั้งยา เครื่องสำอาง และอาหาร โดยแสดง
ทัง้รปูภาพผลิตภัณฑ์ ฉลาก สารพิษที่พบ แหล่งที่มา ฯลฯ ซึ่งถือได้ว่าเป็นแหล่งอ้างอิงที่
สามารถเชือ่ถอืไดม้ากทีส่ดุในขณะนี้ 
 

เสรมิความสามารถของเครอืขา่ย ปฏบิตังิานงา่ย เชือ่ถอืได ้เปน็ทีพ่ึง่

ให้แก่ชุมชน 
 เครือข่ายที่สำคัญยิ่งต่อการปฏิบัติงานของกระทรวงสาธารณสุขก็คืออาสาสมัคร
สาธารณสขุ (อสม.) เนือ่งจากเปน็ผูท้ีไ่ดร้บัความไวว้างใจจากชมุชน สามารถเขา้ถงึประชาชนได้
โดยตรง เปน็จดุเชือ่มโยงทีส่ำคญัระหวา่งภาครฐัและประชาชน กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทยไ์ด้
ใชป้ระโยชน์จากเครือข่ายดังกล่าวด้วยการต่อยอดพัฒนาให้เป็น อสม.วทิยาศาสตรก์ารแพทย์
ชมุชน และสรา้งชมุชนใหเ้ปน็ “ชมุชนตน้แบบการดำเนนิงานคุม้ครองผูบ้รโิภค” โดย อสม. 
วทิยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน จะแตกต่างจาก อสม. ทั่วไป คือ ช่วยเป็นหูเป็นตาใน
การเฝา้ระวังผลติภณัฑส์ขุภาพในชมุชน สอดสอ่งดแูลการแพรก่ระจายของสินค้าที่สุ่มเสีย่ง 
สามารถตรวจสอบผลติภณัฑส์ขุภาพอยา่งงา่ย รวมทัง้เปน็ผูใ้หค้วามรูต้อ่ครอบครวั เพือ่นบา้น 
และคนในชุมชนที่ตนเองดูแล ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้เข้าไปถ่ายทอดองค์ความรู้
สอนการใช้งานเครื่ องมือทดสอบรวมทั้ ง ใช้ เว็บไซต์และแอพพลิ เคชั่นที่พัฒนาขึ้น
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ใหเ้กดิประโยชน ์ ปจัจบุนัเกดิศนูยแ์จง้
เ ตือนภัย เฝ้าระวัง และรับเรื่อง
ร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน
ต้นแบบมากกว่า 120 แห่ง และ
ม ีอสม.วิทยาศาสตร์การแพทยช์มุชน
ที่ผ่านการประเมินตามหลักสูตรโดย
มีที มครู พี่ เ ลี้ ย ง ในพื้ นที่ ม ากกว่า 
3,000 คน ส่งผลให้ชุมชนต่างๆ 
การตืน่ตวัและรบัรูป้ญัหาผา่นการเรยีนรู้
ปฏบิตัจิรงิมากขึน้ สามารถแกไ้ขปญัหา
ไดอ้ย่างมุ่งมั่น จนมีความเข้าใจ และ
เกิดศักยภาพในการเฝ้าระวังและ
ตรวจสอบผลติภณัฑส์ขุภาพทีจ่ำหนา่ย
ในชมุชนไดด้ว้ยตนเอง 
  
 ความสำเร็จของการนำองค์การเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์การชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์นั้นอาศัยปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญ คือ 1) ผู้บริหารสูงสุดมีการชีน้ำทีช่ดัเจน 
2) การใช้กลไกการสื่อสารที่หลากหลาย การใช้สื่อสังคมออนไลน์ ทำให้ได้รับข้อมูล 
ขอ้เสนอแนะจากบุคลากร ตลอดจนผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากำหนดทิศทาง
การทำงานได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปรับปรุงกระบวนการทำงาน 
3) ผูบ้รหิารทกุระดบัสง่เสรมิ สนบัสนนุ และบคุลากรทกุระดบัใหค้วามรว่มมอื อาจกลา่ว
ไดว้า่หากกรมวทิยาศาสตรก์ารแพทยย์งัคงรกัษามาตรฐานทีด่ไีวไ้ดอ้ยา่งตอ่เนือ่ง การบรรลุ
เปา้หมายในการเปน็องคก์ารชัน้นำระดบัภมูภิาคเอเชยี คงไมใ่ชเ่รือ่งยากอยา่งแนน่อน 

ภาพที่ 5 กิจกรรมการพัฒนา อสม. วิทยาศาสตร์
การแพทย์ชุมชน 

!"#$%& 
#!
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 การกำหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมาย
ในการบรรลุความสำเร็จที่ชัดเจน ในการบรหิาร
การพัฒนา ใน เชิ งพื้ นที่  เ พื่ อ แก้ ไขปัญหา
ค วามเดือดร้อนของประชาชนในจั งหวัด 
และการมุ่งเน้นความเป็นเมืองนนทบุรี ที่ต้องมี
ความสะอาด สะดวก สบาย และปลอดภยั มกีาร
บริหารเชิงยุทธศาสตร์ที่ทำให้ดำเนินการสำเร็จ
ตามเปา้หมายของผูบ้รหิารโดยมผีูว้า่ราชการจงัหวดั
เป็นผูน้ำ ทีไ่มเ่พยีงแตม่องเหน็วกิฤต ิและไมไ่ดม้อง
ทกุอยา่งเปน็ปญัหา แตจ่ะพจิารณาวา่ทำแบบไหน
แลว้ถงึไดผ้ล และมแีนวทางแกไ้ขปญัหาประกอบ
กนัดว้ย รวมทั้ง มีมุมมองในภาพกว้างในการ
จัดการเชิงยุทธศาสตร์และสามารถเลือกคนที่
เหมาะสมหรือผู้ที่รับผิดชอบในงานนั้นเพื่อให้
เขา้ไปจดัการกบัปญัหาได ้ เปน็การสรา้งภาวะผูน้ำ
แกบ่คุลากรในทกุระดบัทีส่ามารถคดิรเิริม่งานต่างๆ 
ในหนา้ทีข่องตน ผู้ว่าราชการจังหวัดมีบทบาท
เป็น “ครูใหญ่” ที่คอยติดตาม และชีแ้นะเมือ่เกดิ
ขอ้ขัดข้อง นอกจากนั้น สิ่งสำคัญคือการสร้าง
การมสีว่นรว่มของภาคเอกชนและภาคประชาชน
ในพื้นที่ ตามหลักการประชารฐั ซึง่มภีาครฐั
รเิริม่ และภาคเอกชนหนนุเสรมิ เพือ่บรูณาการ
ความร่วมมือการบริหารราชการของจังหวัด
ให้สามารถบริหารงานแก้ไขปัญหาและพัฒนา
พืน้ที่ในจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
บงัเกดิผลอยา่งเปน็รปูธรรมได ้

จังหวัดนนทบุรี

หมวด 1 ด้านการนำองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม

วิสัยทัศน์ : 
เมืองที่ อยู่ อาศัยชั้ นดีของคนทุกระดับ 
โดยมีคุณภาพชีวิตที่ดีเยี่ยม และเป็นเมือง
เศรษฐกิ จสร้ า งสรรค์ที่ มี คุณภาพและ
ได้มาตรฐาน 
พันธกิจ : 
1. พัฒนาและบริหารจัดการจังหวัดนนทบุรี
ให้เป็นเมืองที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
แก่การเป็นที่อยู่อาศัยชั้นดีเพื่อประชาชน
มีคุณภาพชีวิตที่มีสุข 
2. เสริมสร้างและพัฒนาจังหวัดนนทบุรี
ให้กลายเป็นเมืองแห่งเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
เพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ
ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล  
3. พัฒนาจังหวัดนนทบุรีให้เป็นศูนย์กลาง
แห่งการค้านานาชาติ  
4. สร้างเสริมสังคมนนทบุรีให้มีคุณธรรม
นำความรู้ สู่การดำรงชีวิตตามแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และบริหารราชการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 
5. เตรยีมความพร้อมของจังหวัดรองรับ
การเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีนของประเทศไทย
ในปี 2558 มีความสำคัญเชิงเปรียบเทียบ
ของพันธกิจหรือหน้าที่ต่อความสำเร็จของ
ส่วนราชการ 
ค่านิยม : D-TRACT
Discovery      ใฝ่หาความรู้  
Teamwork     ทำงานเป็นทีม 
Relevancy     ทันโลก ทนัเหตกุารณ ์เรยีนรู ้ 
          ปรับตัวอย่างต่อเนื่อง  
Activeness        ขยนัตัง้ใจทำงานและทำงาน 
           เชงิรกุ  
Competency    ความสามารถในการใหบ้รกิาร 
Transparency โปร่งใส 
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 จงัหวัดนนทบุรี เป็นเขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร มีความหนาแน่นของ
ประชากรมากเป็นอันดับ 2 ของประเทศรองจากกรุงเทพมหานคร ชาวจังหวัดนนทบรุจีงึมี
วิถีชีวิตที่ผสมผสานระหว่างความเป็นสังคมเกษตรกรรมแบบดั้งเดิมกับสังคมเมืองแบบ
พาณชิยกรรม ซึ่งเป็นความท้าทายของการบริหารจัดการจังหวัดนนทบุรีที่จะต้องสร้างสมดลุ
ระหว่างการรักษาอัตลักษณ์วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของชุมชนให้สามารถสอดประสานเข้ากับ
ความก้าวหน้าทางวิทยาการและความเป็นเมืองที่คุกคามวิถีชีวิตของชุมชนเดมิ สง่ผลให้
นนทบรุตีอ้งมแีนวทางการบรหิารจดัการจงัหวดัทีเ่ปน็ระบบเพือ่สรา้งสรรคค์ณุภาพชวีติทีด่เียีย่ม
ใหแ้กช่าวนนทบรุี 

 

นนทบรุ ี4.0 นโยบายสำคญัในการขบัเคลือ่นจงัหวดัอยา่งมวีสิยัทศัน์ 
 คณะผูบ้รหิารของจงัหวัดนนทบุรี โดยผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจงัหวดั
ดา้นเศรษฐกิจและความมั่นคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดด้านการบริหารจัดการและสังคม 
คณะกรรมการจงัหวดั และคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.) ไดว้าง
นโยบายและวาระการพัฒนาจังหวัดให้สอดคล้องกับนโยบายชาติ โดยยึดเอาแนวทางของ
ยทุธศาสตรช์าต ิ 20 ป ี ภายใตว้สิยัทศัน ์ “ประเทศทีม่ัน่คง ประชาชนมัง่คัง่อยา่งยัง่ยนื” และ
ประเทศไทย 4.0 (THAILAND 4.0) รวมถงึแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาตฉิบบัที ่12 
เปน็กรอบในการกำหนดยุทธศาสตร์ของจังหวัดโดยใช้เครื่องมือ SWOT Analysis วเิคราะห์
จดุแขง็ จดุออ่น ภยัคกุคาม และโอกาสในการพัฒนาที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่กำลังจะเกดิขึน้
ในอนาคตของจังหวัดเพื่อกำหนดประเด็นการพัฒนาจงัหวดัทีเ่หมาะสม โดยผา่นกระบวนการ
จดัประชมุเวทปีระชาคมเพือ่รับฟังปัญหาความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี 
เพือ่ใหท้กุภาคส่วนมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางของจังหวัดร่วมกัน เกิดเป็นวิสัยทศัน์
ทีต่อ้งการใหบ้รรลเุปา้ประสงค ์คอื จงัหวดันนทบรุ ีเปน็เมอืงทีอ่ยูอ่าศยัคณุภาพดแีละมเีศรษฐกจิ
สรา้งสรรค ์โดยมีเป้าหมายให้จงัหวดัเปน็เมอืงทีอ่ยูอ่าศยัชัน้ดขีองคนทกุระดับ มีคุณภาพชีวิต
ที่ดเียีย่ม และเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน โดยกำหนดเปน็
นโยบายวาระภายใตแ้นวคดิ “นนทบรุ ี4.0 : คณุภาพ มาตรฐาน นวตักรรม และยัง่ยนื” 
 



37

 แนวคดินนทบรุ ี 4.0 มเีปา้หมายเพือ่ใหจ้งัหวดันนทบรุมีคีวามสะดวก สะอาด สบาย 
และปลอดภยัประกอบดว้ย 1) จงัหวดัสะดวก : เพิ่มคุณภาพการจราจรส่งเสริมการขนส่ง
สาธารณะ บรกิารเชงิรกุดว้ยนวตักรรม เพิม่มาตรฐานเมอืง  2) จงัหวดัสะอาด : ลดปรมิาณขยะ 
ถกูสขุอนามยั จดัการป้ายเถื่อน บริหารจัดการน้ำ 3) จังหวัดสบาย : สร้างชุมชนสีเขยีว
เศรษฐกจิฐานรากแขง็แกรง่เพิม่คณุภาพชวีติประชาชนเมอืง ยดึปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง และ 
4) จังหวัดปลอดภัย : บริหารจดัการสาธารณภยั อาชญากรรม ยาเสพตดิ แรงงานตา่งดา้ว 
นำ้ทว่มถนน นอกจากนี ้ จงัหวดันนทบรุยีงัมรีะบบการบรหิารงานเชงิยทุธศาสตรเ์พือ่ผลกัดัน
ให้จังหวดันนทบุรีไปสู่ Smart City ด้วยการออกแบบแนวคิดอารยสถาปัตย์ (Universal 
Design) และการใช้มาตรการผังเมืองเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและบริหารการขยายตวัของเมอืง
อยา่งมแีบบแผน จดุเดน่ของการกำหนดนโยบายนนทบรุ ี4.0 คอื การวางนโยบาย โดยระบตุวัชี้วัด
กำกับกิจกรรมการดำเนินงานต่างๆ ซึ่งต้องปฏิบัติและกำหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน 
เพือ่สนบัสนนุใหย้ทุธศาสตรจ์งัหวดับรรลผุลไดอ้ยา่งเปน็รปูธรรม 

ภาพที่ 1 การกำหนดแนวคิด “นนทบุรี 4.0” 
 

จังหวัดนนทบุรี เปนเขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร มีความหนาแนนของประชากรมากเปนอันดับ 
2 ของประเทศรองจากกรุงเทพมหานคร ชาวจังหวัดนนทบุรีจึงมีวิถีชีวิตที่ผสมผสานระหวางความเปนสังคม
เกษตรกรรมแบบดั้งเดิมกับสังคมเมืองแบบพาณิชยกรรม ซึ่งเปนความทาทายของการบริหารจัดการจังหวัด
นนทบุรีที่จะตองสรางสมดุลระหวางการรักษาอัตลักษณวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของชุมชนใหสามารถสอดประสาน
เขากับความกาวหนาทางวิทยาการและความเปนเมืองที่คุกคามวิถีชีวิตของชุมชนเดิม สงผลใหนนทบุรีตองมี
แนวทางการบริหารจัดการจังหวัดทีร่ะบบเพ่ือสรางสรรคคุณภาพชีวิตที่ดีเยี่ยมใหแกชาวนนทบุรี 

นนทบุรี 4.0 นโยบายสําคัญในการขับเคลื่อนจังหวัดอยางมีวิสัยทัศน 
คณะผูบริหารของจังหวัดนนทบุรี โดยผูวาราชการจังหวัด รองผูวาราชการจังหวัดดานเศรษฐกิจและ

ความมั่นคง รองผูวาราชการจังหวัดดานการบริหารจัดการและสังคม คณะกรมการจังหวัด และคณะ 
กรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.) ไดวางนโยบายและวาระการพัฒนาจังหวัดใหสอดคลองกับ
นโยบายชาติ โดยยึดเอาแนวทางของยุทธศาสตรชาติ 20 ป ภายใตวิสัยทัศน “ประเทศท่ีมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง

อยางยั่งยืน” และประเทศไทย 
4.0 (THAILAND 4.0) รวมถึง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับที่ 12 เปนกรอบใน
การกํ าหนดยุทธศาสตร ของ
จังหวัดโดยใชเครื่องมือ SWOT 
Analysis วิเคราะหจุดแข็ง 
จุดออน ภัยคุกคาม และโอกาส
ในการพัฒนาที่มีอยูในปจจุบัน
และที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคต
ของจังหวัดเพ่ือกําหนดประเด็น
การพัฒนาจังหวัดที่ เหมาะสม 
โดยผานกระบวนการจัดประชุม
เวทีประชาคมเพ่ือรับฟงปญหา
ค ว า ม ต อ ง ก า ร ข อ ง ข อ ง
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวน
เสีย เพ่ือใหทุกภาคสวนมีสวน
รวมในการกําหนดทิศทางของ
จังหวัดรวมกัน เกิดเปนวิสัยทัศน
ที่ตองการใหบรรลุเปาประสงค
คือ จังหวัดนนทบุรี เปนเมืองที่
อ ยู อ า ศั ย คุ ณ ภ า พ ดี แ ล ะ มี
เศรษฐ กิจสร า งสรรค  โดยมี
เปาหมายใหจังหวัดเปนเมืองที่

อยูอาศัยชั้นดีของคนทุกระดับ มีคุณภาพชีวิตที่ดีเยี่ยม และเปนเมืองเศรษฐกิจสรางสรรคที่มีคุณภาพและได
มาตรฐาน โดยกําหนดเปนนโยบายวาระภายใตแนวคิด “นน ทบุรี 4.0 : คุณภาพ มาตรฐาน นวัตกรรม และ
ยั่งยืน” 

ภาพที่ 1 การกําหนดแนวคิด “นนทบุรี 4.0” 
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ภาพที่ 2 การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน 

สรา้งภาวะผูน้ำแกบ่คุลากรทกุระดบัรปูแบบของระบบการนำทีด่ ี
 ในการปฏิบัติงานของจังหวัดนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดจะเป็นฟันเฟืองที่สำคัญในการ
ขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการจังหวัด อย่างไรก็ตาม ผู้ว่าราชการจังหวัดเพียงคนเดียว
อาจไม่สามารถทำให้เป้าหมายของจังหวัดประสบความสำเร็จได้ จังหวัดนนทบุรีก็เช่นกัน 
การที่จังหวัดจะบรรลุแนวคิดนนทบุรี 4.0 ได้นั้น ปัจจัยแห่งความสำเร็จของจังหวัด
อย่างหนึ่งคือ การมีระบบการนำที่แข็งแกร่ง และมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นแบบอย่างที่ดี
ให้แก่ผู้บริหารทุกระดับภายในจังหวัด สำหรับความสำเร็จของจังหวัดนนทบุรีนั้น เกิดจาก
เจ้าหน้าที่แต่ละคนที่รับผิดชอบในงาน สามารถริเริ่มโครงการต่างๆ ด้วยตนเอง และต้อง
ปฏิบัติงานเอง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดจะเปรียบเสมือน “ครูใหญ่” มีบทบาทเป็นผู้คอย
ติดตามงาน และให้คำปรึกษาในยามที่ผู้ปฏิบัติเกิดปัญหาเท่านั้น ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัด
จะติดตามการทำงานผ่านระบบตัวชี้วัดที่สถิติจังหวัดได้เก็บข้อมูลมาเพื่อเป็นตัวกำกับ
การทำงาน จงึไดก่้อให้เกิดการสร้างภาวะผู้นำให้เกิดแก่ผู้ปฏิบัติในทกุระดบัในการริเร่ิมและ
ตัดสินใจในภาระความรับผิดชอบของตนซึ่งจะช่วยสร้างความยั่งยืนในระบบการนำให้แก่
จังหวัด 
 

 
แนวคิดนนทบุรี 4.0 มีตัวชี้วัดกํากับมาตรการกิจกรรมตาง ๆ และผูรับผิดชอบแตละประเด็นอยาง

ชัดเจน ที่จะตองปฏิบัติเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคตามเปาหมาย รวมทั้ง ระบุหนวยงานผูรับผิดชอบในแตละ
ประเด็นอยางชัดเจน โดยแนวคิด นนทบุรี 4.0 มีเปาหมายเพ่ือใหจังหวัดนนทบุรีมีความสะดวก สะอาด สบาย 
และปลอดภัยประกอบดวย 1) จังหวัดสะดวก : เพ่ิมคุณภาพการจราจรสงเสริมการขนสงสาธารณะ บริการเชิงรุก
ดวยนวัตกรรม เพ่ิมมาตรฐานเมือง  2) จังหวัดสะอาด: ลดปริมาณขยะ ถูกสุขอนามัย จัดการปายเถื่อน บริหาร
จัดการน้ํา 3) จังหวัดสบาย: สรางชุมชนสีเขียวเศรษฐกิจฐานรากแข็งแกรงเพ่ิมคุณภาพชีวิตประชาชนเมือง ยึด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ4) จังหวัดปลอดภัย: บริหารจัดการสาธารณภัย อาชญากรรม ยาเสพติด 
แรงงานตางดาว น้ําทวมถนนนอกจากนี้ จังหวัดนนทบุรียังมีระบบการบริหารงานเชิงยุทธศาสตรเพ่ือผลักดันให
จังหวัดนนทบุรีไปสู Smart City ดวยการออกแบบแนวคิดอารยสถาปตย (Universal Design) และการใช
มาตรการผังเมืองเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและบริหารการขยายตัวของเมืองอยางมีแบบแผน 

สรางภาวะผูนําแกบุคลากรทุกระดับรูปแบบของระบบการนําที่ดี 
ในการปฏิบัติงานของจังหวัดนั้น ผูวาราชการจังหวัดจะเปนฟนเฟองที่สําคัญในการขับเคลื่อนระบบ

บริหารจัดการจังหวัด อยางไรก็ตาม ผูวาราชการจังหวัดเพียงคนเดียวอาจไมสามารถทําใหเปาหมายของจังหวัด
ประสบความสําเร็จได จังหวัดนนทบุรีก็เชนกัน การที่จังหวัดจะบรรลุแนวคิดนนทบุรี 4.0 ไดนั้น ปจจัยแหง
ความสําเร็จของจังหวัดอยางหนึ่งคือ การมี
ระบบการนําที่แข็งแกรง และมีผูวาราชการ
จังหวัดเปนแบบอยางที่ดีใหแกผูบริหารทุก
ระดับภายในจังหวัด สําหรับความสําเร็จของ
จังหวัดนนทบุรีนั้น เกิดจากเจาหนาที่แตละ
คนที่รับผิดชอบในงาน สามารถริเริ่มโครงการ
ตาง ๆ ดวยตนเอง และตองปฏิบัติงานเอง 
โดยผูวาราชการจังหวัดจะเปรียบเสมือน 
“ครูใหญ” มีบทบาทเปนผูคอยติดตามงาน 
และใหคําปรึกษาในยามที่ผูปฏิบัติเกิดปญหา
เทานั้น ซึ่งผูวาราชการจังหวัดจะติดตามการ
ทํางานผานระบบตัวชี้วัดที่สถิติจังหวัดไดเก็บขอมูลมาเพ่ือเปนตัวกํากับการทํางาน จึงไดกอใหเกิดการสราง
ภาวะผูนําใหเกิดแกผูปฏิบัติในทุกระดับในการริเริ่มและตัดสินใจในภาระความรับผิดชอบของตนซึ่งจะชวยสราง
ความยั่งยืนในระบบการนําใหแกจังหวัด 

 

เอกชนหนุนเสริม แตงเติมความสําเร็จใหจังหวัด 
ผูบริหารสรางความเชื่อม่ันในการกําหนดทิศทางและวิสัยทัศนของจังหวัดที่สามารถปฏิบัติใหบรรลุผล

ไดจริง ทําใหภาคเอกชนในจังหวัดมองเห็นศักยภาพของผูบริหาร จนเกิดความเชื่อมั่นและพรอมสรางความ
รวมมือ เกิดขึ้นเปนการทํางานรวมกันระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคประชา
สังคม และภาคประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรี กอใหเกิดการมีสวนรวมและสนับสนุนการปฏิบัติงาน จนเกิด
เปนเครือขายการทํางาน ทําใหผูบริหารและบุคลากรของจังหวัดนนทบุรีสามารถปฏิบัติงานไดตามแผนงานหรือ

ภาพที่ 2 การกํากับดูแลการปฏิบติังาน 
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เอกชนหนุนเสริม แต่งเติมความสำเร็จให้จังหวัด 
 ผู้บริหารสร้างความเชื่ อมั่ น ในการกำหนดทิศทางและวิ สั ยทัศน์ของจังหวัด
ที่สามารถปฏบิตัใิหบ้รรลผุลไดจ้รงิ ทำใหภ้าคเอกชนในจงัหวดัมองเหน็ศกัยภาพของผู้บริหาร 
จนเกิดความเชื่อม่ันและพร้อมสร้างความร่วมมือ เกิดขึ้นเป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง
ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน
ในพื้นที่จังหวดันนทบรุ ี กอ่ใหเ้กดิการมสีว่นรว่มและสนบัสนนุการปฏิบัติงาน จนเกิดเป็น
เครือข่ายการทำงาน ทำให้ผู้บริหารและบุคลากรของจังหวัดนนทบุรีสามารถปฏิบัติงาน
ได้ตามแผนงานหรอืนโยบายตา่งๆ ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ ดงัจะเหน็ไดจ้าก ตัวอย่าง
ของการจัดตั้งศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ (Government Center) จังหวัดนนทบุรี 
ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ของเอกชนเพื่อให้บริการประชาชนในงานบริการภาครัฐจำนวน 6 กระทรวง 
14 หน่วยงาน ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสท์เกต โดยมีผู้ใช้บริการเฉลี่ยวันละ 
1,500 ราย ในกรณีนี้ ภาคเอกชนได้เห็นถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการเข้าถึง
การให้บริการของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างสะดวกมากขึ้น จึงได้อนุญาตให้จังหวัดจัดตั้ง
ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จในพื้นที่ศูนย์การค้าฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเรื่องพื้นที่ และ
ยกเว้นค่าสาธารณูปโภคภายในศูนย์ฯ เป็นเวลา 3 ปี รวมทั้ง ภาคเอกชนรายอื่นๆ ได้
สนับสนุนครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
ถือเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของภาครัฐที่มีความครอบคลุม เพื่อตอบสนอง
ต่อความต้องการของประชาชนและเอกชน ที่สอดคล้องกับประเด็นจังหวัดสะดวก
ตามแนวคิดนนทบุรี 4.0 
 

ภาพที่ 3 ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จจังหวัดนนทบุร ี

นโยบายตางๆไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นดังจะเห็นไดจากตัวอยางของการจัดตั้งศูนยบริการภาครัฐแบบ
เบ็ดเสร็จ (Government Center) จังหวัด
นนทบุรี ซึ่งตั้งอยูในพ้ืนที่ของเอกชนเพ่ือให
บริการประชาชนในงานบริการภาครัฐจํานวน 
6 กระทรวง 14 หนวยงาน ณ ศูนยการคา
เซ็นทรัลพลาซา เวสทเกต โดยมีผูใชบริการ
เฉลี่ยวันละ 1,500 ราย ในกรณีนี้ ภาคเอกชน
ไดเห็นถึงประโยชนที่ประชาชนจะไดรับจาก
การเขาถึงการใหบริการของหนวยงานภาครัฐ
ไดอยางสะดวกมากขึ้น  จึงไดอนุญาตให
จังหวัดจัดตั้งศูนยบริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ
ในพื้นที่ศูนยการคาฯโดยไมเสียคาใชจายเรื่อง
พ้ืนที่ และยกเวนคาสาธารณูปโภคภายใน
ศูนยฯ เปนเวลา 3 ป รวมทั้ง ภาคเอกชนราย
อ่ืน ๆ ไดสนับสนุนครุภัณฑสํานักงานและ
ครุภัณฑคอมพิวเตอรในการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่ ถือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ใหบริการของภาครัฐที่มีความครอบคลุม เพ่ือตอบสนองตอความตองการของประชาชนและเอกชน ที่
สอดคลองกับประเด็นจังหวัดสะดวกตามแนวคิดนนทบุรี 4.0 

ผลงานที่โดดเดนจากการขับเคลื่อนองคการ 
การบริหารจัดการน้ําอยางยั่งยืน ตาม

โครงการ “คลองบางตลาดสวย คลองบางตลาดใส 
3 อปท. รวมใจ ประชาราษฎรสามัคคี” โดยพ้ืนที่
ริมคลองบางตลาดมีบานเรือนตั้งอยูอยางหนาแนนทั้ง
ชุมชนดั้งเดิมและหมูบานจัดสรร เนื่องจากไดรับ
อิทธิพลจากการขยายตัวของกรุงเทพมหานคร ทําให
มีผูคนอาศัยอยูอยางหนาแนน กอใหเกิดทั้งปญหาน้ํา
เสียจากชุมชนที่ขาดการมีสวนรวมของชุมชน ทําให
คลองบางตลาดกลายเปนแหลงรับน้ํ า เสียจาก
ครัวเรือนและชุมชนปญหาขยะในคลอง ปญหาการ
ระบายน้ําไมทัน ทําใหน้ําทวมขังชุมชน สงผลให
ประชาชนที่อาศัยอยูไดรับความเดือดรอนจากกลิ่น
เหม็นและรับความเสี่ยงจากการเปนแหลงเพาะเชื้อ
โรคผูบริหารจังหวัดจึงไดรวมกับองคการบริหารสวน
จังหวัดนนทบุรี เทศบาลนครนนทบุรี และเทศบาล
นครปาก เกร็ด  โครงการชลประทาน นนทบุ รี 
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดนนทบุรี และชมรมรักษคลองบางตลาดซึ่งเปนประชาชน
ในพ้ืนที่ไดรวมลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) ในการพัฒนาและบริหารจัดการคลองบางตลาด 

ภาพที่ 3 ศูนยบริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จจังหวัดนนทบุรี 

ภาพที่ 4 การบริหารจัดการแกไขปญหาคลองบางตลาด 
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ภาพที่ 4 การบริหารจัดการแก้ไขปัญหาคลองบางตลาด 

นโยบายตางๆไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นดังจะเห็นไดจากตัวอยางของการจัดตั้งศูนยบริการภาครัฐแบบ
เบ็ดเสร็จ (Government Center) จังหวัด
นนทบุรี ซึ่งตั้งอยูในพ้ืนที่ของเอกชนเพ่ือให
บริการประชาชนในงานบริการภาครัฐจํานวน 
6 กระทรวง 14 หนวยงาน ณ ศูนยการคา
เซ็นทรัลพลาซา เวสทเกต โดยมีผูใชบริการ
เฉลี่ยวันละ 1,500 ราย ในกรณีนี้ ภาคเอกชน
ไดเห็นถึงประโยชนที่ประชาชนจะไดรับจาก
การเขาถึงการใหบริการของหนวยงานภาครัฐ
ไดอยางสะดวกมากขึ้น  จึงไดอนุญาตให
จังหวัดจัดตั้งศูนยบริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ
ในพื้นที่ศูนยการคาฯโดยไมเสียคาใชจายเรื่อง
พ้ืนที่ และยกเวนคาสาธารณูปโภคภายใน
ศูนยฯ เปนเวลา 3 ป รวมทั้ง ภาคเอกชนราย
อ่ืน ๆ ไดสนับสนุนครุภัณฑสํานักงานและ
ครุภัณฑคอมพิวเตอรในการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่ ถือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ใหบริการของภาครัฐที่มีความครอบคลุม เพ่ือตอบสนองตอความตองการของประชาชนและเอกชน ที่
สอดคลองกับประเด็นจังหวัดสะดวกตามแนวคิดนนทบุรี 4.0 

ผลงานที่โดดเดนจากการขับเคลื่อนองคการ 
การบริหารจัดการน้ําอยางยั่งยืน ตาม

โครงการ “คลองบางตลาดสวย คลองบางตลาดใส 
3 อปท. รวมใจ ประชาราษฎรสามัคคี” โดยพ้ืนที่
ริมคลองบางตลาดมีบานเรือนตั้งอยูอยางหนาแนนทั้ง
ชุมชนดั้งเดิมและหมูบานจัดสรร เนื่องจากไดรับ
อิทธิพลจากการขยายตัวของกรุงเทพมหานคร ทําให
มีผูคนอาศัยอยูอยางหนาแนน กอใหเกิดทั้งปญหาน้ํา
เสียจากชุมชนที่ขาดการมีสวนรวมของชุมชน ทําให
คลองบางตลาดกลายเปนแหลงรับน้ํ า เสียจาก
ครัวเรือนและชุมชนปญหาขยะในคลอง ปญหาการ
ระบายน้ําไมทัน ทําใหน้ําทวมขังชุมชน สงผลให
ประชาชนที่อาศัยอยูไดรับความเดือดรอนจากกลิ่น
เหม็นและรับความเสี่ยงจากการเปนแหลงเพาะเชื้อ
โรคผูบริหารจังหวัดจึงไดรวมกับองคการบริหารสวน
จังหวัดนนทบุรี เทศบาลนครนนทบุรี และเทศบาล
นครปาก เก ร็ด  โครงการชลประทาน นนทบุ รี 
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดนนทบุรี และชมรมรักษคลองบางตลาดซึ่งเปนประชาชน
ในพ้ืนที่ไดรวมลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) ในการพัฒนาและบริหารจัดการคลองบางตลาด 

ภาพที่ 3 ศูนยบริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จจังหวัดนนทบุรี 

ภาพที่ 4 การบริหารจัดการแกไขปญหาคลองบางตลาด 

ผลงานที่โดดเด่นจากการขับเคลื่อนองค์การ 
 การบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ตามโครงการ “คลองบางตลาดสวย 
คลองบางตลาดใส 3 อปท. ร่วมใจ ประชาราษฎร์สามัคคี” โดยพื้นที่ริมคลองบางตลาด
มีบ้านเรือนตั้งอยู่อย่างหนาแน่นทั้งชุมชนดั้งเดิมและหมู่บ้านจัดสรร เนื่องจากได้รับอิทธิพล
จากการขยายตัวของกรุงเทพมหานคร ทำให้มีผู้คนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น ก่อให้เกิด
ทั้งปัญหาน้ำเสียจากชุมชนที่ขาดการมีส่วนร่วมของชุมชน ทำให้คลองบางตลาดกลายเป็น

แหล่งรับน้ำเสียจากครัวเรือนและ
ชุมชนปัญหาขยะในคลอง ปัญหา
การระบายนำ้ไมท่นั ทำใหน้ำ้ทว่มขัง
ชมุชน สง่ผลใหป้ระชาชนทีอ่าศยัอยู่
ไดร้บัความเดอืดรอ้นจากกลิน่เหม็น
และรับความเสี่ยงจากการเป็น
แหลง่เพาะเชือ้โรค ผูบ้รหิารจังหวัด
จึ ง ไ ด้ ร่ ว มกั บอ งค์ ก า รบริ ห า ร
ส่วนจังหวัดนนทบุรี เทศบาลนคร
นนทบรุ ี และเทศบาลนครปากเกรด็ 
โครงการชลประทานนนทบุ รี 
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี และ
ชมรมรักษ์คลองบางตลาดซึ่งเป็น
ประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมลงนาม

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการพัฒนาและบริหารจัดการคลองบางตลาด 
เพื่อบูรณาการภารกิจร่วมกันพัฒนาและบริหารจัดการคลองบางตลาดให้เกิดความเป็น
เอกภาพ ลดความซ้ำซ้อน และขับเคลื่อนแผนแม่บทพัฒนาคลองบางตลาดให้เกิดเป็น
รูปธรรมก่อให้เกิดเป็นความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในจังหวัดเพื่อร่วมกันขับเคลื่อน
การพัฒนาคลองบางตลาดโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดทำหน้าที่ เป็นข้อกลางประสาน
การทำงานของหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ ร่วมกันทำงานและแก้ไขปัญหาโดยมุ่งให้เกิด
ประโยชน์สุขแก่ชุมชนและสังคมโดยรวม ซึ่งผลจากการพัฒนาสามารถช่วยแก้ไขปัญหา
น้ำเสียที่เกิดจากชุมชนริมคลองคลองบางตลาดสามารถเป็นแหล่งรับน้ำจากเขตเทศบาล
นครนนทบุรีและเทศบาลนครปากเกร็ด เพื่อระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้ดีมากขึ้น 
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 การกำหนดมาตรการรองรับในการแก้ไขปัญหาที่จอดรถในอาคารสาธารณะหรือ
คอนโดมเินยีม โดยใช้แนวทาง “ประชารัฐ” ซึ่งผู้แทนจังหวัดนนทบุรี องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และผู้ประกอบการคอนโดมิเนียม ร่วมกันแสดงความคิดเห็นในการจัดทำ
ร่างขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่เรือ่งกำหนดจำนวนทีจ่อดรถของอาคารคอนโดมเินยีม ซึง่จงัหวดันนทบุรี
ได้จัดทำข้อกำหนดไปในแนวทางเดียวกับข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2544 โดยได้ร่วมกันกำหนดให้คอนโดมิเนียมจะต้องมีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 1 คัน
ต่อ 1 ห้องชุด สำหรับอาคารชุดที่มีพื้นที่ห้องชุดตั้งแต่ 60 ตารางเมตรขึ้นไป ซึ่งเป็นการ
ออกกฎหมายที่บังคับใช้เฉพาะพื้นที่ที่มีความเข้มงวดมากกว่าที่กฎหมายกำหนดเดิม 
เนื่องจากการขยายตัวของเมืองนนทบุรี มีความใกล้เคียงกับกรุงเทพมหานครมากขึ้น 
จากข้อมูลปี 2559 - 2560 พบว่า จำนวนบ้านจัดสรรในจังหวัดนนทบุรี เพิ่มขึ้นเฉลี่ย
เดือนละ 608 หลัง หรือปีละกว่า 7,300 หลังโดยประมาณ และมีอาคารคอนโดมีเนียม
เพิ่มขึ้นเฉลี่ยเดือนละ 390 ห้อง หรือปีละ 4,600 ห้องโดยประมาณ ส่งผลให้การบังคับใช้
กฎหมายที่เป็นลักษณะทั่วไปอาจจะไม่เหมาะสมกับพื้นที่ แต่การออกกฎหมายเฉพาะเพื่อ
บังคับใช้ก็ไม่ใช่เรื่องที่ง่าย ผู้บริหารจังหวัดนนทบุรีได้เล็งเห็นความยากในการบังคับใช้
กฎหมาย จึงได้ขอความร่วมมือ และสร้างความเข้าใจระหว่างภาคส่วนต่างๆ เพื่อร่วมกัน
จัดทำข้อบัญญัติเรื่องที่จอดรถในอาคารชุดที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ขึ้นมาบังคับใช้เพื่อ
รักษาสมดุลให้คุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดที่เป็นสังคมเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
ตามวิสัยทัศน์ของจังหวัดนนทบุรี “จังหวัดนนทบุรีเป็นเมืองที่อยู่อาศัยชั้นดีของคนทุกระดับ
โดยมีคุณภาพชีวิตที่ดีเยี่ยม” ซึ่งในปัจจุบันได้มีการประกาศใช้ข้อบัญญัติเรื่องที่จอดรถ
ในอาคารชุดแล้ว 2 พื้นที่ ได้แก่ เทศบาลเมืองบางกรวย และเทศบาลนครปากเกร็ด 
และอยูร่ะหวา่งทีจ่งัหวดัจดัสง่รา่งขอ้บญัญตัฯิ ให้ท้องถิ่นเพื่อลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ได้แก่ เทศบาลนครนนทบุรี เทศบาลตำบลไทรม้า และ อบต.บางรักน้อย ซึ่งการสร้าง
แนวทางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ด้วยแนวทางประชารัฐนี้ทำให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็น 
สะท้อนความต้องการ และความคาดหวังในมุมมองของแต่ละคน โดยผู้ว่าราชการจังหวัด
ต้องมีบทบาทในการผสมผสานความต้องการของทุกฝ่ายเข้าด้วยกัน ก่อให้เกิดเป็น
ความยั่งยืนในวิธีการจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่  
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 การที่ผู้บริหารของจังหวัดนนทบุรีมีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับทั้งหน่วยงาน
ในกำกับ หน่วยงานเอกชน หน่วยงานท้องถิ่น และประชาชนส่งผลให้การทำงาน
ของผู้บริหารได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่ สามารถขับเคลื่อนโครงการต่างๆ ได้ตาม
นโยบายและมีประสิทธิภาพ ซึ่งเกิดจากระบบการนำของจังหวัดที่กำหนดแนวทาง
การดำเนินงานชัดเจน มีตัวชี้วัดกำกับกิจกรรม รวมทั้ง มีระบบการติดตามและรับฟัง
ความคิดเห็นจากทั้งผู้รับบริการและผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย ทำให้ผู้บริหารทราบถึง
ความก้าวหน้าของกิจกรรมต่างๆ และผู้ปฏิบัติงานก็สามารถเข้าใจถึงการปฏิบัติงาน
ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น อีกทั้งยังใช้ประโยชน์จากสื่อสังคมเพื่อประชาสัมพันธ์ และเป็น
ช่องทางในการรับข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ และปัญหาต่างๆ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
ของจังหวัดให้มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น 
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จังหวัดอุทัยธานี

หมวด 1 ด้านการนำองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม

 การกำหนดวิสัยทัศน์และค่านิยมจังหวัด
เน้นการมีส่วนร่วม แสดงถึ งความเข้มแข็ งของ
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ภายใต้แนวคิด 
“อทุยัธานกีา้วไปดว้ยกนั Uthaithani go Together” 
โดยมี การนำนโยบายรั ฐบาล  ความท้ าทาย 
ความได้เปรียบของจังหวัด และความต้องการของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมกำหนด 
ทำให้แนวทางการดำเนินงานของจังหวัดมีความ
ชัดเจน มีแผนงานโครงการรองรับอย่างเป็นรูปธรรม 
และมคีวามสอดคลอ้งกบันโยบายรฐับาล ความตอ้งการ
ของประชาชนในพื้นที่  และบริบทของจังหวัด
รวมทัง้การถา่ยทอดระบบนำองคก์ารสง่ตอ่ไปยงัผูน้ำ
ใน ทุ ก ร ะ ดั บ  ทั้ ง ใ น ร ะ ดั บ จั ง ห วั ด  อ ำ เ ภ อ  
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำให้เกิดการรับรู้
เข้าใจร่ วมกัน เกี่ ยวกับ เป้ าหมายของจั งหวัด 
และร่วมกันขับเคลื่อนจนประสบความสำเร็จ 

วิสัยทัศน์ : 
“เมืองท่องเที่ยวเชิงนิ เวศ
เกษตรปลอดภัย สังคมอุทัย
ผาสุก” 
 
พันธกิจ : 
1. ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ พั ฒ นา 
การทอ่งเทีย่วดว้ยการบรหิาร
จัดการและสร้างเครือข่าย
อย่างเป็นระบบ 
2. ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ พั ฒ นา 
การ เกษตรและอาหารที่
ปลอดภยัได้มาตรฐาน 
3. ส่งเสริมให้ประชาชนมี
คุณภาพชี วิ ตที่ ดี  มีความ
มั่นคงในการดำรงชีพ 
4 . บ ริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้สมดุลและยั่งยืน 

ค่านิยม : 
“มุ่ ง เ น้ น ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ 
รั บ ผิ ด ช อ บ ต่ อ ผ ล ง า น 
บริการด้วยใจ” 
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ทิศทางการขับเคลื่อนจังหวัดที่ชัดเจน เพื่อการพัฒนาประเทศและ

ความต้องของพื้นที่  
 จงัหวดัอทัุยธานีเมืองพระชนกจักรี เมืองแห่งความมุ่งมั่นของผู้บริหารจังหวดั ทีจ่ะ
ดำเนินงานตามรอยผู้บริหารตำนานเก่าในสมัยสุโขทัยอันเจรญิรุ่งเรือง เป็นแบบอย่างของ
ผูบ้รหิารในปจัจบุนัเดนิรอยตามและมุง่มัน่ทีจ่ะนำพาและพัฒนาจังหวดัอยา่งตอ่เนือ่ง เพือ่ไปสู่
ความอดุมสมบรูณ ์ความกลมเกลยีว ความรกั ความสามคัค ีของทกุคน ทกุหนว่ยงาน ทกุภาคสว่น
ในจงัหวดั โดยยึดมั่นและบริหารแบบมีเอกภาพและบูรณาการ เพื่อสร้างสังคมอุทัยผาสกุ 
นำพาพร้อมพัฒนาจังหวัดอุทัยธานีไปสู่ความเจรญิรุง่เรอืง ตามเอกลกัษณแ์หง่ความเปน็เมอืง
พทุธภูมิ มีกลิ่นอายของวิถีไทยชนบทดั้งเดิม ตามสไตล์ วิถีไทย วิถีพุทธ ของชาวลุ่มแม่น้ำ
สะแกกรัง 
 จากบทบาทภารกิจและหน้าที่ตามกฎหมาย ในการบำบัดทุกข์ และบำรุงสุขใหก้บั
ประชาชนในพืน้ทีอ่ยา่งมปีระสทิธภิาพสงูสดุของจงัหวดัอทุยัธาน ี และความมุง่มัน่ของผูบ้รหิาร
จากรุน่สูรุ่น่ทีจ่ะพฒันาจงัหวดัอทุยัธาน ี เพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมายวิสัยทัศน์ของจังหวัดในการเปน็ 
“เมอืงท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรปลอดภัย สังคมอุทัยผาสุก” ซึ่งได้กำหนดเป้าหมายไว ้
5 เรื่ อง ได้แก่  1 )  การเติบโตทางเศรษฐกิจ ภาคเกษตร และท่องเที่ ยวเพิ่มขึ้น 
2) แหลง่ทอ่งเทีย่วเชงินเิวศไดร้บัการพฒันาไดม้าตรฐาน และมคีวามปลอดภยั 3) ผลผลิตเกษตร
มีคณุภาพ ปลอดภยั มลูคา่ผลผลติเพิม่ขึน้ 4) ประชาชนมคีณุภาพชวีติทีด่ ีมคีวามมัน่คง และ
ปลอดภยัในการดำรงชวีติ และ 5) การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และป้องกันแก้ไข
ปญัหาสิง่แวดลอ้มทีม่ผีลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างยั่งยืน นำมาสู่
การกำหนดยุทธศาสตร์ แผนงานโครงการรองรบัอยา่งชดัเจนและเปน็รปูธรรม ทีม่าจากการมี
สว่นรว่มของภาคสว่นตา่งๆ ในการกำหนดและคดัเลอืกโครงการ โดยไดน้ำสารสนเทศทีส่ำคญั
มาประกอบการวิเคราะห์ โดยแผนงาน/โครงการที่ดำเนินการมุ่งเน้นการตอบโจทย์นโยบาย
สำคญัของรฐับาล ในด้านความมั่นคง การแก้ปัญหาความเดือดร้อนและความเหลื่อมล้ำ
ทางสงัคม การเพิม่ศกัยภาพทางเศรษฐกิจ และด้านสิ่งแวดล้อม และความสะอาดเรยีบรอ้ย
ของบา้นเมอืง และนโยบายดา้นอืน่ๆ การนำจดุแขง็ทีม่อียูค่อื “การใชท้นุทางสงัคมเดมิ เชน่ 
วถิชีวีติริมแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำสะแกกรังเป็นจุดขาย สร้างมูลค่าเพิ่มในการท่องเทีย่ว
เชงินิเวศหรือเชิงอนุรักษ์และยงัเปน็การเพิม่คณุคา่ของชมุชน ในขณะที่รายได้จากการเกษตร
ยงัเปน็รายไดห้ลกั” มาสูก่ารกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนจังหวัด (ภาพที ่ 1) ซึง่แผนงาน
โครงการทีก่ำหนดมีความเชื่อมโยงที่ชัดเจนกับนโยบายรัฐบาล โครงการ และยุทธศาสตร์
ของจงัหวดั (ภาพที ่2) 
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ภาพที่ 1 แนวทางการขับเคลื่อนภารกิจของจังหวัดอุทัยธาน ี

ภาพที่ 2 ตัวอย่างความเชื่อมโยงระหว่างนโยบายรัฐบาล โครงการ และยุทธศาสตร์จังหวัดอุทัยธานี 
 

หนา 30 

 
รูปภาพแสดง แนวทางการขับเคลื่อนภารกิจของจังหวัดอุทัยธาน ี

 
ผูบริหารมุงเนนใหบุคลากรประพฤติ ปฏิบัติ โดยใชคานิยมขององคกร “มุงเนนประสิทธิภาพ 

รับผิดชอบตอผลงาน บริการดวยใจ” เปนตัวแบบในการหลอหลอมความคิดของบุคลากรใหเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน การปฏิบัติตนของผูบริหารของจังหวัดที่แสดงถึงความมุงมั่นตอคานิยมของสวนราชการ โดยมุงเนน
ประสิทธิภาพ : การปฏิบัติงานตองมีการใชทรัพยากรอยางประหยัด เกิดความคุมคา และบังเกิดประโยชน
สูงสุดตอสวนรวม รับผิดชอบตอผลงาน : ความมุงมั่น ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ใหบรรลุผลสําเร็จ ตามความมุงหมาย 
ยอมรับผลการกระทําและพยายามปรับปรุงการปฏิบัติหนาที่ใหดียิ่งขึ้น และบริการดวยใจ : ปฏิบัติหนาที่ และ
ใหบริการที่ดี รวดเร็ว ดวยความเต็มใจ เอื้อเฟอเผื่อแผ และมุงผลสําเร็จตอผูรับบริการ 
 
(2) การสงเสริมการประพฤติปฏิบัติตามหลักนิติธรรม ความโปรงใส  และความมีจริยธรรม 
  การปฏิบัติตนของผูบริหารของจังหวัดที่แสดงถึงการใหความสําคัญการสงเสริมการประพฤติปฏิบัติ
ตามหลักนิติธรรม ความโปรงใส  และความมีจริยธรรม ประกอบดวย 
  1) การกําหนด “ การสงเสริมการบริหารกิจการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล” เปนวาระสําคัญของ 
หนวยงาน” และเปนตัวชี้วัด การประเมินการปฏิบัติราชการฯ ของผูบริหารของจังหวัดอุทัยธานี   
  2) การสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลในเชิงปฏิบัติ การปอง กัน 
ปราบปรามการทุจริตอยางเขมขน เชน ขับเคลื่อนโครงการเฝาระวังการทุจริต โครงการปองกันและแกไข
ปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ /การประกาศนโยบายการกํากับองคการที่ดี (OG) โครงการจังหวัดใสสะอาด / 
อําเภอใสสะอาด / ทองถิ่นใสสะอาด  รวมทั้งการสรางความโปรงใสโดยการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับโครงการ
จัดซื้อ/จัดจาง ตอสาธารณะ 
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อุทัยธานีก้าวไปด้วยกัน
 ในการขบัเคลือ่นจังหวัดอุทัยธานีไปสู่เป้าหมายความสำเร็จที่สำคญั จดุเดน่ในการนำ
องคก์ารของจงัหวดัอทุยัธาน ี คอื การถา่ยทอดระบบนำองคก์าร สง่ตอ่ไปยงัผูน้ำ จากรุน่สูรุ่น่ 
จากทุกระดับ จนเป็นวัฒนธรรมความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน “อุทัยธานีก้าวไปด้วยกัน: 

Uthaithani go together” 
ทัง้ในระดบัจงัหวดั อำเภอ และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ทำใหเ้กดิการรบัรู ้ เขา้ใจรว่มกนั
เกี่ยวกับเป้าหมายของจังหวัด 
และร่ วมกั นขั บ เคลื่ อนจน
ประสบความสำเรจ็ 
 กระบวนการนำองคก์าร
ของผูบ้รหิารเนน้การมสีว่นรว่ม
ของภาคสว่นตา่งๆ โดยไดจ้ดัทำ 
MOU ซึ่งเป็นข้อกำหนดสำคญั
ในการปฏิบัติงานร่วมกันโดยมี

เป้าหมายเพื่อความสำเร็จของจังหวัดอุทัยธานี ส่งผลให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมที่
ปรากฏผลอย่างชัดเจน ภาคส่วนต่างๆ เข้ามาร่วมกันออกแบบ วางแผนการพัฒนา 
ร่วมดำเนินการ มีการส่งต่อข้อมูลจากระดับพื้นที่ โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามา
ร่วมกันพัฒนากับจังหวดัอย่างจริงจัง ตั้งแต่กระบวนการค้นหาความต้องการของประชาชน
ในพื้นที่ ส่งต่อข้อมูลความต้องการ ความคาดหวังของประชาชนไปยังจังหวัด ร่วมคิดพัฒนา
โครงการ ร่วมดำเนินการ จนเกิดเป็นผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล นอกจากนี้ 
เพื่อให้การพัฒนาจังหวัดเกิดความยั่งยืน จังหวัดอุทัยธานี ได้กำหนดค่านิยมองค์การ 
“มุ่งเน้นประสิทธิภาพ รับผิดชอบต่อผลงาน บริการด้วยใจ” เป็นหลักการและพฤติกรรม
ชี้นำให้บุคลากรของทั้ง 33 ส่วนราชการประจำจังหวัดได้ประพฤติปฏิบัติ   
 
 
 

ภาพที่ 3 อุทัยธานีโมเดล 
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ความสำเร็จของการพัฒนาจังหวัดอุทัยธานี
           จากความมุ่งมั่นของจังหวัดอุทัยธานีไปสู่การพัฒนาจังหวัด โดยมุ่งเน้นกระบวนการ
มสีว่นรว่มของภาคสว่นตา่งๆ อยา่งจรงิจงัโดยมเีปา้หมายเดยีวกนัคอืการสรา้งความผาสกุใหก้บั
ชมุชน สงัคม มคีวามสำเรจ็ทีโ่ดดเดน่ ดงันี้ 
 โครงการพื้นที่ต้นแบบบูรณาการการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่แก่นมะกรูด 
อำเภอบา้นไร ่จงัหวดัอทุยัธาน ี 
 จงัหวัดอุทัยธานีคำนึงถึงความผาสุก และประโยชน์สุขของสังคมเป็นส่วนหนึง่
ในยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และตัวอย่างการทำงานของจังหวัดอุทัยธานีที่ได้มีส่วน
ในการสรา้งความสมบรูณใ์หก้บัระบบสิง่แวดลอ้ม สงัคม และเศรษฐกจิ ไดแ้ก ่โครงการพืน้ทีต่น้แบบ
บรูณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอทุยัธาน ี
ตามแนวพระราชดำริ เป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันทั้งในส่วนกลาง จังหวัด และองคก์ร
ปกครองสว่นท้องถิ่นในจังหวัด โดยนำแนวพระราชดำริและองค์ความรู้ด้านการพัฒนา 6 มติ ิ
ไดแ้ก ่นำ้ ดนิ เกษตร ปา่ไม้ พลังงานทดแทน และสิ่งแวดล้อม มาเป็นแนวทางในการพฒันา
ทีย่ดึพืน้ทีเ่ปน็หลกั (Area Based Approach) ยดึความตอ้งการและศกัยภาพของประชาชน
ในพืน้ทีเ่ปน็ทีต่ัง้ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมทำ และร่วมรับผิดชอบแก้ไข
ปญัหาเชือ่มโยงในทกุมติอิยา่งครบวงจร เพือ่ให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ เพื่อสร้างงานและ
อาชพีใหก้บัประชาชน ร่วมฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อลด
การบกุรกุปา่ในพืน้ที ่ซึง่ถอืเปน็ครัง้แรกในการบรูณาการรว่มกนัระหวา่งหนว่ยงานราชการในจงัหวดั 
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ และสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลงัพระสบืสาน
แนวพระราชดำร ิ ในการขับเคลื่อนการทำงานร่วมกัน โดยได้รับการบรรจุเป็นพื้นที่เป้าหมาย
ตามแผนพฒันาชนบทเชงิพืน้ทีป่ระยกุตต์ามพระราชดำร ิ 
 การดำเนนิโครงการให้ความสำคัญกับ 4 เรื่อง ได้แก่ ด้านการกำหนดแนวเขตทีด่นิ 
ดา้นบรหิารจดัการน้ำ ด้านการเกษตรและส่งเสริมอาชีพ และด้านการท่องเที่ยว เพื่อให ้
การทำงานประสบความสำเรจ็ไดจ้ดัตัง้คณะทำงานดแูลขบัเคลือ่นในแตล่ะดา้น และเพือ่ใหเ้กดิผล
สมัฤทธิแ์ละบรูณาการโครงการใหเ้ปน็ไปในทศิทางเดยีวกนั ไดจ้ดัตัง้คณะทำงานในการบรูณาการ
แผนงานโครงการ โดยผลการดำเนินการที่ผ่านมานับว่าประสบความสำเร็จตามเป้าหมายใน
แตล่ะดา้น (ภาพที ่4) 
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ภาพที่ 4 ผลงานโครงการพัฒนาพื้นที่แก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธาน ี

 โครงการจดัทีด่นิทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล  
 จากนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่สงวนหวงห้ามของรัฐ 
การไม่มีที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยของเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและ
แก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ที่ยากจน จังหวัดอุทัยธานีจึงได้ดำเนิน
โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล และจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดิน
ทำกินในลักษณะแปลงรวมโดยไม่ให้กรรมสิทธิ์ ซึ่งเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกัน
ระหว่างจังหวัดอุทัยธานี กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
ตลอดจนภาคส่วนต่างๆ ซึ่งสามารถจัดที่ดินให้แก่ผู้ไร้ที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยตามนโยบาย
รัฐบาล เนื้อที่รวมประมาณ 3,239 ไร่ 2 งาน 39 ตารางวา รองรับเกษตรกรได้ประมาณ 
486 ราย ณ ป่าห้วยระบำ ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งสามารถ
คัดกรองเกษตรกรตามประเภทและคุณสมบัติเข้าร่วมโครงการได้ จำนวน 332 ราย 
และนอกจากจะจดัสรรทีด่นิทำกนิแลว้ ในการดำเนนิโครงการยงัไดม้กีารพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านสาธารณปูโภค ไฟฟา้ ประปา แหลง่นำ้เพือ่การอปุโภค การจดัทำแผนสง่เสริมการเกษตร 
รวมทั้งพัฒนาอาชีพ เช่น การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสาน 
การเลี้ยงโคต้นน้ำและปลูกหญ้าเนเปียร์ เป็นต้น เพื่อให้เกษตรกรมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง 
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ภาพที่ 5 โครงการจัดที่ดินให้แก่ผู้ไร้ที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย (คทช.) 
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 โครงการประชารว่มใจ คลองสวยนำ้ใส ไรผ้กัตบชวา 
 ดว้ยรัฐบาลได้เร่งรัดการแก้ไขปัญหาผักตบชวา ที่เป็นปัญหาใหญ่ในช่วงฤดูฝน
ของประเทศไทย เนื่องจากผักตบชวาเป็นวัชพืชที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ก่อใหเ้กดิ
ปญัหาการระบายน้ำ เเละเป็นสาเหตุให้น้ำในแหล่งน้ำต่างๆ เน่าเสยี ระบบนเิวศเสยีหาย 
จังหวัดอุทัยธานีเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่ประสบปัญหาเรื่องผักตบชวาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 
เน่ืองจากมีแม่น้ำสะแกกรังเป็นแม่น้ำสายหลัก ที่มีต้นกำเนิดอยู่ในเขตเทือกเขาโมโกจู 
ในเขตจังหวัดกำแพงเพชร ไหลไปบรรจบกับแม่น้ำเจ้าพระยาที่บ้านท่าซุง ตำบลท่าซุง                  
อำเภอเมอืง จงัหวัดอุทัยธานี ส่งผลให้ในช่วงหน้าฝนของทุกปีมีผักตบชวาเป็นจำนวนมาก
ไหลมารวมกนัจนเตม็พืน้ทีข่องแมน่ำ้สะแกกรงั กอ่ใหเ้กดิปญัหากบัจงัหวดัอทุยัธาน ี 
 ในการแกไ้ขปญัหาดงักลา่วจงัหวดัอทุยัธานจีงึจดัทำโครงการประชารว่มใจ คลองสวย
นำ้ใส ไรผ้กัตบชวา คนไทยมคีวามสขุ เพือ่ใหม้พีืน้ทีร่องรบันำ้มากขึน้ และทำใหก้ระแสนำ้ไหล
เวยีนเร็วขึ้น อีกทั้งยังช่วยเพิ่มออกซิเจนให้แก่น้ำไม่ให้น้ำเน่าเสีย เพื่อสามารถนำน้ำมาใช้
อปุโภคบรโิภคได ้ รวมถงึการสัญจรทางน้ำได้สะดวกยิ่งขึ้น และยังช่วยสร้างทัศนียภาพตาม
ริมแม่น้ำสะแกกรังเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งการดำเนินการแก้ไขปัญหา
ดงักล่าว ไดร้บัความรว่มมอืของทกุภาคสว่น เน้นการมสีว่นรว่มและจติอาสาจาก “เซลลเ์ลก็ๆ” 
ทีอ่ยูใ่นพื้นที่ เข้ามาช่วยกันกำจัดผักตบชวาในพื้นที่ของตนเอง โดยหน้าบ้านใครคนนั้น
เปน็ผูร้ับผิดชอบ เกิดเป็นกลไกในพื้นที่ คือ จังหวัด อำเภอ ท้องถิ่นบูรณาการร่วมกับ
ทุกภาคส่วน โดยมีภาครัฐทำหน้าที่ ให้การสนับสนุนเสริมศักยภาพและความพร้อม
ในการดำเนนิการ เชน่ การจดัสรรเรอืทอ้งแบนตดิเครือ่งยนตใ์หก้บัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
ที่มีแหลง่นำ้ในพืน้ท่ีอย่างเพียงพอ และการดำเนินการไม่เพียงแค่ภารกิจจบเท่านั้น แต่ได้มี
การตดิตามแกไ้ขอย่างต่อเนื่องด้วย เพื่อให้เกิดความยั่งยืน โดยมีการพัฒนาส่งเสริมอาชีพ
และการใช้ประโยชน์จากผักตบชวาให้กับประชาชนในพื้นที่ได้มีรายได ้ เพิม่คุณภาพชีวติทีด่ี
ใหก้บัประชาชนชาวอทุยัธาน ี(ภาพที ่6) 
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ภาพที่ 6 โครงการประชาร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา  คนไทยมีความสุข 
 

 
 จากความมุ่งมั่นของผู้บริหารสู่ความสำเร็จในวันนี้ของจังหวัดอุทัยธานี มาจาก
กระบวนการมสีว่นร่วมเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาจังหวัดรว่มกนั ใหส้อดคล้องไปกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ คณะผู้บริหารร่วมกันรับผิดชอบ มีระบบการถ่ายทอด
การนำองค์การที่มีความชัดเจนส่งต่อไปยังผู้นำในทุกระดับ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับ
อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำให้มีเป้าหมายการพัฒนาร่วมกันที่จะสร้าง
ประโยชน์สุขให้ประชาชนในพื้นที่ มีโครงการที่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ทุกด้าน ไม่เพียงแต่
ให้งานประสบความสำเร็จ แต่หวังจะให้ประชาชนได้มีความมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน 
ช่วยเหลือตนเองและครอบครัวได้อย่างแท้จริง  
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ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์

และการสื่อสารไปสู่การปฏิบัติ

หมวด 2
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กรมทางหลวงชนบท 

หมวด 2 ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสารไปสู่การปฏิบัติ

วิสัยทัศน์ :  

พฒันา และดูแลรักษาโครงข่าย
ทางอย่างมีคุณภาพ เพื่อประโยชน์
สุขที่ยั่งยืน ของประชาชน 
 
พันธกิจ :  

พัฒนาโครงข่ายทางหลวงชนบท
ใ ห้ เ ชื่ อ ม โ ย ง แ ล ะ ส นั บ ส นุ น
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
การคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส ์
เพื่อให้ประเทศไทยและภูมิภาค
อาเซียนมีความมั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่ งยืน โดยการบริหารจัดการ
องค์กรที่ มี สมรรถนะสู งและมี
ธรรมาภิบาลตลอดจนส่งเสริม
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น 
 
ค่านิยม :  

เรียบง่าย ใช้เหตุผล ทำงานเป็นทีม
ที่ดี เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน 
 

 แผนยทุธศาสตรก์รมทางหลวงชนบท
ได้กำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ชัดเจน
โดยถอดมา เป็ นแผนที่ ส อดคล้ อ งกั บ
ยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี ทั้งในระยะยาว 
ระ ย ะ ก ล า ง  แ ล ะ ร ะ ย ะ สั้ น  ร ว ม ถึ ง
การคาดการณ์อัตรากำลังและองค์ความรู้
ทีจ่ำเปน็เพือ่สนบัสนนุการบรรลซุึง่เปา้หมาย
ของยทุธศาสตรน์ัน้ เปน็ปจัจยัสำคัญที่สร้าง
ความยั่งยืนให้เกิดขึ้นกับการบริหารจัดการ
ของกรมทางหลวงชนบท จากความร่วมมือ 
รว่มแรง รว่มใจของบคุลากรในการรว่มแสดง
ความคิดเห็นและร่วมกันกำหนดแผนพัฒนา
ทางหลวงชนบทจากพื้นที่นำสู่แผนใหญ่
ในระดับกรม อีกทั้ง การสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือจากสถาบนัการศกึษากอ่ใหเ้กดิ
การแลกเปลีย่นเรยีนรู ้และไดร้บัความคดิเหน็
ทีเ่ปน็มุมมองใหม่ๆ จากภายนอก นำมาซึ่ง
ป ร ะ โ ย ช น์ ต่ อ ก ร ม ท า ง ห ล ว ง ช น บ ท
ในการพฒันาโครงขา่ยทางหลวงทอ้งถิน่ทีน่ำพา
คณุภาพชวีติทีด่มีาสูป่ระชาชนในพืน้ที่ 
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 กรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปน็กรมใหมท่ีไ่ดจ้ดัตัง้ขึน้เมือ่ ป ีพ.ศ. 2545 โดยรบัผดิชอบงาน
กอ่สรา้งและบำรงุรกัษาถนนโครงขา่ยสายรองทีเ่ชือ่มระหวา่งทางหลวงสายหลกักบัทางหลวง
ทอ้งถิน่ทัว่ประเทศ รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ (อปท.) 
ซึง่การจดัตัง้หน่วยงานในระยะแรกนั้นได้กำหนดแนวทางให้กรมต้องยุบรวม ตัดโอนภารกจิ 
และบคุลากรไปยงักรมทางหลวง และ อปท. ภายในระยะเวลา 5 ป ี สง่ผลใหก้ารปฏบิตังิาน
เกดิภาวะความกดดนัตา่งๆ มากมาย ผูบ้รหิารจงึมบีทบาทสำคญัในการกำหนดวสิยัทศันแ์ละ
ชี้นำทิศทางองค์การผ่านกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ในลักษณะ Top - down 
Approach ที่มุ่งเน้นการกำหนดยุทธศาสตร์ที่นำพาองค์การไปสู่ความมั่นคงขององค์การ 
พยายามสรา้งผลงานใหเ้ปน็ทีป่ระจักษ์และได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน อกีทัง้ ยงัตอ้ง
ให้ความสำคัญกับการรักษาขวัญและกำลังใจของบุคลากร และการสร้างบรรยากาศ
ในการปฏบิตังิานเพือ่ผลกัดนัใหอ้งคก์ารเดนิหนา้ตอ่ไปได ้ จากความมุง่มัน่และทุม่เทของบคุลากร
ทกุคนในองคก์าร โดยเฉพาะการมแีผนยทุธศาสตรท์ีช่ดัเจนสง่ผลใหใ้นปจัจบุนักรมทางหลวงชนบท
มสีถานะเป็นส่วนราชการถาวรในปจัจบุนั รวมถงึไดส้รา้งผลงานใหเ้กดิประโยชนแ์กป่ระชาชน
อยา่งชดัเจนและมากมาย 
 

สภาพแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลงไปกบัการจดัวางยทุธศาสตร์ใหเ้หมาะสม 
 ในการปฏิบัติงานของกรมทางหลวงชนบทนั้นได้จัดทำยุทธศาสตร์เพื่อวาง
แนวนโยบายขบัเคลื่อนการทำงานของกรมไวใ้นหลายระดบั ตามชว่งเวลาต่างๆ ประกอบดว้ย 
1) ยุทธศาสตร์ของกรมทางหลวงชนบท 20 ปี (2560 - 2579) 2) แผนยทุธศาสตร์ของ
กรมทางหลวงชนบท ระยะ 10 ป ี(2560 - 2569) 3) แผนยทุธศาสตรข์องกรมทางหลวงชนบท 
ระยะ 4 ปี (2560 - 2563) 4) แผนพัฒนาทางหลวงชนบท พ.ศ. 2559 - 2563 
5) แผนปฏบิตักิาร 4 ป ีและ 6) แผนปฏบิตักิาร 1 ป ีโดยในกระบวนการจดัทำยทุธศาสตรแ์ละ
แผนปฏิบัติการของกรมทางหลวงชนบทได้มีพัฒนาการในแต่ละช่วงเวลา มีจุดเน้น
ในการวเิคราะหป์จัจยัทีแ่ตกตา่งกนัโดยคำนงึถงึสภาพแวดลอ้มทีต่า่งกนัในแตล่ะชว่งเวลา ดงัภาพที ่ 1 
สำหรบัแผนยุทธศาสตร์กรมทางหลวงชนบท พ.ศ. 2560 - 2569 และแผนยุทธศาสตร์
กรมทางหลวงชนบท พ.ศ. 2560 - 2563 ทช. มีการพัฒนารูปแบบการวางแผน
เชิงยุทธศาสตร์ ให้ตอบสนองกับบริบทการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายในอนาคต เช่น 
การเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีน แผนยทุธศาสตรช์าต ิระยะ 20 ป ี(พ.ศ. 2560 - 2579) การเขา้สู่
ยุคสังคมสูงวัย สังคมเศรษฐกิจดิจิทัล และสังคมออนไลน์ รวมถึง ความต้องการและ
ความคาดหวังของประชาชน ผู้รับบริการที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ซึ่งในการกำหนดยุทธศาสตร์นั้น
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ภาพที่ 2 แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) 

ของการจัดทายุทธศาสตร ์

ไดร้วบรวมขอ้มลูความตอ้งการและความคาดหวงัของผูบ้รหิารกระทรวงคมนาคม ผูบ้รหิาร ทช. 
หนว่ยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรม หน่วยงานองค์กรปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ ประชาชนผู้รับบริการ กลุ่มชุมชนที่อยู่ในพื้นที่สองข้างทางของทางหลวงชนบท 
ผูป้ระกอบการด้านการคมนาคมและขนส่ง ผู้ประกอบการ/SMEs บุคลากรทางการศกึษา 
กลุม่ผูด้อ้ยโอกาส/ผูพิ้การ และกลุ่มนักกีฬาจักรยาน แล้วนำเข้าสู่ขั้นตอนการวิเคราะห์ปัจจยั
สภาพแวดลอ้ม (SWOT Analysis) ของกรมทางหลวงชนบท เพือ่นำไปสูก่ารกำหนดเปน็แผน
ยทุธศาสตร์ของกรมทางหลวงชนบท รวมถึงจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงชนบทในพื้นท่ี 
และโครงการเฉพาะพืน้ทีท่ีม่คีวามเหมาะสม สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ และสภาพแวดลอ้มตา่งๆ 

ภาพที่ 1 แนวทางการจัดทาแผนยุทธศาสตร์กรมทางหลวงชนบท 

ท่ีได้เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งการจัดทำ
แผนยทุธศาสตรข์องกรมทางหลวง
ชนบทที่ประสบความสำเร็จได้นั้น
เกดิจากการใชป้ระโยชนจ์าก 4 ปจัจยั
ทีส่ำคญั คอื 1. การมสีว่นรว่มจาก
ทุกหน่วยงานภายในกรมทั้งใน
สว่นกลาง และภมูภิาค (Collabolative 
Planning) 2. สถาบันการศึกษา
เครอืขา่ย (Acadamic Experts) 
3 .  ระบบเทคโนโลยีที่ สำคัญ  
(Technology) และ 4. ทรพัยากร
บุ ค ค ล ข อ ง ก ร ม  ( H u m a n  
Resources) ดังภาพที่ 2 
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ภาพที่ 3 แผนยุทธศาสตร์กรมทางหลวงชนบท 20 ปี (2560 - 2579) 

 โดยแผนยทุธศาสตรข์องกรมทางหลวงชนบท พ.ศ. 2560 – 2579 ประกอบดว้ย 4 
ยทุธศาสตร์หลัก คือ 1. พัฒนาโครงข่ายชนบทเข้าสู่พื้นที่ต่างๆ อย่างทั่วถึงและใชง้าน
อยา่งปลอดภยั พรอ้มทัง้สง่เสรมิและสนบัสนนุทางหลวงทอ้งถิน่ เพือ่ความมัน่คงของประเทศ 
(Stability) 2. เชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงชนบท เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกจิและ
ความมัง่คัง่ของประเทศ (Prosperity) 3. บำรงุรกัษาและเพิม่คณุคา่โครงขา่ยทางหลวงชนบท 
เพือ่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน (Sustainability) 4. พัฒนาองค์กร เพื่อให้เป็นองค์กรทีม่ี
สมรรถนะสูงที่ยึดมั่นในหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (High Performance 
Organization) ดงัภาพที ่3 
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ภาพที่ 4 ความร่วมมือทางวิชาการในการจัดทำ

ยุทธศาสตร์ระดับหน่วยงาน 

สถาบันการศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เสริมความแข็งแกร่งให้ยุทธศาสตร์
 กรมทางหลวงชนบทได้ริเริ่มนวัตกรรมใหม่ในการพัฒนากระบวนการวางแผน
ยทุธศาสตร์ ในลักษณะการแสวงหาความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศกึษาตา่งๆ 
โดยในปี พ.ศ. 2558 ได้จัดทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับสำนักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษา และมหาวิทยาลัยของรัฐ 8 แห่งประกอบด้วย มหาวิทยาลัย
เชยีงใหม ่ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนาร ี
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อร่วมมือกันพัฒนาระบบการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ของ
กรมทางหลวงชนบทโดยให้ช่วยเป็นพี่เลี้ยงให้แต่ละหน่วยงานในสังกัดกรมทางหลวงชนบท 
ที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค ให้จัดทำยุทธศาสตร์ในระดับหน่วยงานย่อย เป็นลักษณะแผนพัฒนา
ทางหลวงชนบทในพื้นที่และคิดค้นสร้างนวัตกรรมโครงการที่เหมาะสมและสอดคล้อง
เฉพาะพื้นที่  ซึ่ งการได้รับความร่วมมือจากสถาบันการศึกษานี้ ได้สร้างการเรียนรู้
จากการปฏบิตังิานจรงิ สรา้งการแลกเปลีย่นเรยีนรูภ้ายในองคก์าร นอกจากนี ้ยงัไดร้บัการสนบัสนนุ
ความคดิเหน็จากมมุมองภายนอกเพือ่นำมาพัฒนาการทำงานได้ดียิ่งขึ้น ดงัภาพที ่4 !"#$%& !!
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ข้อมูลจากพื้นที่ เติมเต็มความสมบูรณ์ ให้ยุทธศาสตร์
 ในการจดัทำยุทธศาสตร์กรมทางหลวงชนบทนัน้ กรมไดใ้หค้วามสำคญักบัการจดัทำ
ยทุธศาสตรข์องหนว่ยงานทีต่ัง้อยูใ่นภมูภิาคเปน็อยา่งมาก เนือ่งจากสำนกังานทางหลวงชนบท
ท่ี 1 - 18 รวมถึงแขวงทางหลวงชนบทในกำกับของสำนักงานทางหลวงชนบท ซึ่งเป็น
หนว่ยงานยอ่ยในพ้ืนที่ของ ทช. เป็นหน่วยงานที่มีความรู้ความเข้าใจในพื้นที่และสามารถ
ประเมินปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างถูกต้องมากกว่าหน่วยงาน
ส่วนกลาง กรมจึงได้ให้หน่วยงานในระดับภูมิภาคมีส่วนร่วมในการเสนอข้อมลู การจดัทำ
ยทุธศาสตร์ระดับหน่วยงานในพื้นที่ ซึ่งเป็นการจัดทำยุทธศาสตร์ในระดับหน่วยงานย่อย 
(Bottom - up Approach) เพือ่นำขอ้มลูมาเปน็สว่นหนึง่ของกระบวนการจดัทำยทุธศาสตร์
ในภาพรวมของกรม ซึง่ในกระบวนการจัดทำยุทธศาสตร์ กรมได้มีการกำหนดแผนปฏบิตักิาร 
(Action Plan) ใหแ้ตล่ะหนว่ยงานมกีารรวบรวมขอ้มลู วเิคราะหป์จัจยัสภาพแวดลอ้ม SWOT 
และนำไปวเิคราะห ์ TOWS Matrix เพือ่กำหนดยทุธศาสตร ์ และวตัถปุระสงคเ์ชงิยทุธศาสตร์
ของแตล่ะหนว่ยงาน สง่ผลใหร้ปูแบบการกำหนดยทุธศาสตรโ์ดยการใชท้ัง้รปูแบบ Top-down 
และรปูแบบ Bottom-up เปน็แนวทางการวางแผนเชงิยทุธศาสตรท์ีเ่หมาะสมกบัการปฏบิตังิาน
ของกรมเพื่อจะได้เข้าใจในเชิงพื้นที่และตอบสนองการทำงานได้อย่างสอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้มากที่สุด เช่น โครงการควบคุมคุณภาพเพือ่เพิม่
ประสทิธภิาพงานกอ่สรา้งและงานซ่อมแซมสะพานในบริเวณพื้นที่ชายฝ่ังทะเล ของสำนกังาน
ทางหลวงชนบทที่ 14 (จังหวัดกระบี่) โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ที่จะชว่ยสง่ผา่นโครงการใหม่ๆ  ที่สอดคล้องกับความต้องการและเพ่ิมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับ
คนในพืน้ที ่ดงัภาพที ่5 
 

ภาพที่ 5 การนาข้อมูลในระดับพื้นที่มาใช้ในการวางยุทธศาสตร์

และแผนปฏิบัติการ 



60

 

สนับสนุนยุทธศาสตร์ด้วยแผนคน กลไกสำคัญแห่งความสำเร็จ
 การจัดทำแผนด้านทรพัยากรบุคคลที่จะสนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
ใหบ้รรลผุลไดน้ัน้เปน็เรือ่งทีส่ำคญั กรมจงึไดก้ำหนดใหม้กีารจดัทำแผนกลยทุธก์ารบรหิารทรพัยากร
บคุคล 4 ป ี และแผนปฏิบัติการประจำปี โดยในขั้นตอนของการจัดทำแผนฯ ได้วิเคราะห์
ความเชือ่มโยงระหวา่งยทุธศาสตรช์าต ิ20 ป ีกบัยทุธศาสตรก์รมทางหลวงชนบท ระยะ 20 ป ี
เพ่ือวิเคราะห์ให้เห็นถึงแนวโน้มของภารกิจหลักในอนาคตของกรม จากนัน้ จงึนำมาสู่
การวเิคราะหป์ระเภทและจำนวนบคุลากรทีจ่ำเปน็ตอ่การปฏบิตัภิารกจิในแตล่ะดา้นใหเ้พยีงพอ
ตอ่การขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์และภารกิจของกรม รวมทัง้ ยงัไดก้ำหนดแนวทางในการบรรจุ
แตง่ตัง้บคุลากร สรปุเปน็จำนวนอัตรากำลังที่ต้องการเพิ่ม และจัดทำแผนการบรรจอุตัรา
ขา้ราชการเพิม่ใหม ่ โดยพจิารณาจากความจำเปน็เรง่ดว่นของแตล่ะภารกจิ และความตอ้งการ
ในแตล่ะชว่งเวลา รวมถงึการชดเชยในตำแหนง่ทีจ่ะเกษยีณในแตล่ะปอีกีดว้ย ดงัภาพที ่6 
  นอกจากนี ้กรมทางหลวงชนบทยงัไดใ้หค้วามสำคญักบัการจดัทำแผนพฒันาบคุลากร
ที่ได้วิเคราะห์ถึงองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติราชการและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
กรมทางหลวงชนบท ระยะ 20 ป ีมาเปน็ปจัจยัในการวางแผนการพฒันา ซึง่ไดท้ำใหก้รมทางหลวง
ชนบทเขา้ใจและรู้ว่าองค์ความรู้/อัตรากำลังที่ต้องการเพื่อรองรับบทบาทในอนาคตของกรม
มอีะไรบ้าง และต้องการอัตรากำลังคนในแต่ละช่วงเวลาเท่าไร เพื่อกำหนดมาตรการ
ในการบรหิารและพัฒนากำลงัคน รวมทั้งยังได้มีการวางกลยุทธ์ในการเพิ่มความสามารถ
การบรหิารทรพัยากรบคุคล โดยมุง่เนน้กจิกรรมในการบรหิารกำลงัคน (Workforce Plan) 
การพัฒนาระบบสวัสดิการและสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมจากสวัสดิการตามกฎหมาย 
การสง่เสริมและพัฒนาทัศนคติและพฤติกรรมที่ดีของบุคลากร และการพัฒนาและเพิ่ม
ขีดความสามารถบุคลากร รวมทั้งจัดฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่มีความสำคัญและจำเป็น
ตอ่การปฏบิตังิาน เพือ่พฒันาบคุลากรใหม้คีวามรูแ้ละทกัษะทีส่อดคลอ้งกบัตำแหนง่และระดับ 
และรู้เท่าทนัถงึเทคโนโลยแีละวทิยาการตา่งๆ ทีเ่ปลีย่นแปลงไป โดยจะสง่ผลตอ่การปฏบิตังิาน
ตามแตล่ะชว่งเวลา 
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ภาพที่ 6 การวิเคราะห์ความต้องการอัตรากาลังให้สอดคล้องกับภารกิจ 

 
 
สนับสนุนยุทธศาสตรดวยแผนคน กลไกสําคัญแหงความสําเร็จ 
 การจัดทําแผนดานทรัพยากรบุคคลที่จะสนับสนุนวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรใหบรรลุผลไดนั้นเปน
เรื่องท่ีสําคัญ กรมจึงไดกําหนดใหมีการจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล 4 ป และแผนปฏิบัติการ
ประจําป โดยในขั้นตอนของการจัดทําแผนฯ ไดวิเคราะหความเชื่อมโยงระหวางยุทธศาสตรชาติ 20 ป กับ

ยุทธศาสตรกรมทางหลวงชนบท 
ระยะ 20 ป เพ่ือวิเคราะหใหเห็นถึง
แนวโนมของภารกิจหลักในอนาคต
ของกรม จากนั้น จึ งนํามาสูการ
วิ เ ค ร า ะห ป ระ เภทและจํ านวน
บุคลากรที่ จํ า เปนตอการปฏิบั ติ
ภารกิจในแตละดานใหเพียงพอตอ
การขับเคลื่อนยุทธศาสตรและภารกิจ
ของกรม  รวมทั้ ง  ยั ง ได กํ าหนด
แนวทางในการบรรจุแตงตั้งบุคลากร 
สรุปเปนจํานวนอัตรากําลังที่ตองการ
เพ่ิม และจัดทําแผนการบรรจุอัตรา
ขาราชการเพิ่มใหม โดยพิจารณาจาก
ความจํ า เปน เร งด วนของแต ละ
ภารกิจ และความตองการในแตละ
ช ว ง เ วลา  รวมถึ งการชด เชยใน
ตําแหนงที่จะเกษียณในแตละปอีก
ดวย   ดังภาพที่ 6 

 
  นอกจากนี้ กรมทางหลวงชนบทยังไดใหความสําคัญกับการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรที่ไดวิเคราะหถึง
องคความรูที่จําเปนตอการปฏิบัติราชการและขับเคลื่อนยุทธศาสตรกรมทางหลวงชนบท ระยะ 20 ป มาเปน
ปจจัยในการวางแผนการพัฒนา ซึ่งไดทําใหกรมทางหลวงชนบทเขาใจและรูวาองคความรู/อัตรากําลังที่
ตองการเพ่ือรองรับบทบาทในอนาคตของกรมมีอะไรบาง และตองการอัตรากําลังคนในแตละชวงเวลาเทาไร 
เพ่ือกําหนดมาตรการในการบริหารและพัฒนากําลังคน รวมทั้งยังไดมีการวางกลยุทธในการเพ่ิมความสามารถ
ในการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมุงเนนกิจกรรมในการบริหารกําลังคน (Workforce Plan) การพัฒนาระบบ
สวัสดิการและสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ิมเติมจากสวัสดิการตามกฎหมาย การสงเสริมและพัฒนาทัศนคติและ
พฤติกรรมที่ดีของบุคลากร และการพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถบุคลากร รวมทั้งจัดฝกอบรมหลักสูตร

ภาพที่ 6 การวิเคราะหความตองการอัตรากําลังใหสอดคลองกับภารกิจ 

1. อัตราเพ่ิมใหม
เพ่ือภารกิจพ้ืนฐาน 

2. อัตราเพ่ิมใหม
เพ่ือภารกิจเชิงยุทธศาสตร 

+ขาราชการ 1,934 อัตรา
+พนักงานราชการ 1,057 อัตรา

ตําแหนง อัตรา
วิศวกรโยธา 221
นายชางโยธา 475

นิติกร -
ขาราชการตําแหนงอื่นๆ -

พนักงานราชการ 712
รวม 1,408

ตําแหนง อัตรา
วิศวกรโยธา 100
นายชางโยธา 136

นิติกร 21
ขาราชการตําแหนงอื่นๆ -

พนักงานราชการ -
รวม 257

ตําแหนง อัตรา
ขาราชการ วิศวกรโยธา 501

นายชางโยธา 916
นิติกร 137

ขาราชการตําแหนงอ่ืนๆ 380
รวม 1,934

พนักงานราชการ 1,057
รวม 2,991

รวมจํานวนทั้งหมด

3. อัตราเพ่ิมใหมเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบังคับใช

กฎหมายทางหลวง 

ตําแหนง อัตรา
วิศวกรโยธา 50
นายชางโยธา 185

นิติกร 102
ขาราชการตําแหนงอื่นๆ -

พนักงานราชการ 137
รวม 474

สรุปจํานวนความตองการกําลังเพิ่มใหมของกรมทางหลวงชนบท

ตําแหนง อัตรา
วิศวกรโยธา 130
นายชางโยธา 120

นิติกร 14
ขาราชการตําแหนงอื่นๆ 380

พนักงานราชการ 208
รวม 852

4. อัตราเพ่ิมใหมเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพองคกรดานอื่น 

เพิ�ม

ผลงานที่โดดเด่นจากยุทธศาสตร์กรมทางหลวงชนบท
 สบืเนือ่งจากกรมทางหลวงชนบทมโีครงขา่ยสายทางในความดแูลรบัผดิชอบประมาณ 
47,500 กโิลเมตร ดังนั้น ในการเก็บข้อมูลของสายทางจำนวนมากเพื่อนำมาใช้ในการจดัทำ
แผนงานและแผนยุทธศาสตร์ จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามา
ชว่ยเหลอืสนบัสนนุ โดยกรมไดม้กีารพฒันาเทคโนโลยรีะบบ Mobile Mapping System 
ชนดิ Image Processing เพื่อสำรวจข้อมูลทรัพย์สินภายในเขตทางหลวงและพืน้ทีร่อบขา้ง 
ซึง่จะทำงานด้วยกล้องวีดิโอที่ติดตั้งบนรถยนตเ์คลือ่นที ่ และอปุกรณร์บัตำแหนง่ทรพัยส์นิจาก
สญัญาณดาวเทยีม สามารถตรวจจับและวัดระยะของทรัพย์สินภายในเขตทางหลวง ทำใหไ้ด้
ขอ้มลูตา่งๆ ทีส่ำคญัตอ่การจดัทำแผน เชน่ ขอ้มลูพืน้ฐานของสายทางและสะพาน ปา้ยจราจร 
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 การวางแผนยุทธศาสตร์เป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับทุกองค์การ เพื่อให้องค์การ
สามารถเดินหน้าขับเคลื่อนการทำงานได้อย่างมีทิศทาง สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม 
และลักษณะการทำงานขององค์การ ซึ่งกรมทางหลวงชนบทมีแนวทางการวางแผน
ยุทธศาสตร์ที่ช่วยสนับสนุนให้กรมมีทิศทางการทำงานที่ชัดเจน มีการมุ่งเน้นการสร้าง
สภาพแวดล้อมเพื่อให้เกิดการสร้างนวัตกรรม และยกระดับความสามารถในการแข่งขัน
ในด้านการผลักดันให้เกิดโครงข่ายความเชื่อมโยงทางด้านโลจิสติกส์ที่ครอบคลุมทางบก 
ทางราง ทางน้ำ ทางอากาศภายในภูมิภาค เพื่ออำนวยความสะดวก ลดระยะเวลา 
และต้นทุนในการขนส่ง เพื่อนำส่งประโยชน์สุขให้เกิดแก่ประชาชน 

ภาพที่ 7 ระบบบริหารจัดการโครงข่ายทางหลวงชนบท (ระบบ RM) 

ราวกนัอนัตราย เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง เสาไฟฟ้าข้างทาง เป็นต้น ซึ่งข้อมูลทีไ่ดจ้าก
การวิง่รถจะถกูจดัเกบ็ไวใ้นระบบบรหิารจดัการโครงขา่ยทางหลวงชนบท (Rural Road Network 
Management: RM) ทีจ่ะแสดงผลออกเปน็ภาพมมุกวา้ง 360 องศา (Panoramic Image) 
รวมทัง้มรีายละเอียดของสายทาง (Road Inventory) และแผนที่ประกอบ (Base Map) 
ซึง่ขอ้มลูในระบบ RM ก็จะถูกดึงข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์ เพื่อสนับสนุนภารกิจต่างๆ เชน่ 
การจดัทำแผนงาน การบรหิารจดัการเขตทาง การตรวจสอบความปลอดภยัทางถนน เปน็ตน้ 
ซึ่งเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นนี้ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
วางแผนในอนาคตไดส้อดคลอ้งและเหมาะสมกบัสภาพพืน้ที ่ดงัภาพที ่7 

!"#$%& "!
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ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการ

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หมวด 3
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จังหวัดอำนาจเจริญ

หมวด 3 ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 การนำสารสนเทศของผู้รับบริการ 
ผู้มสีว่นไดส้ว่นเสยีไปสูก่ารปรบัปรงุผลผลิต 
บริการและกระบวนการ เพื่อตอบสนองตอ่
ผูร้บับรกิารทัง้ในปจัจบุนัและอนาคต ภายใต้
โครงการ 3 ด ี“อำนาจเจรญิ คนด ีสขุภาพด ี
รายไดด้”ี ซึง่นบัวา่เปน็การกำหนดเปา้หมาย
ผลลัพธ์ที่จะเกิดกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ไดอ้ย่างชัดเจน สามารถนำไปสูก่ารส่งเสริม 
สนบัสนนุ และกำหนดยทุธศาสตร ์กลยทุธท์ี่
สำคญัในแต่ละเรื่อง เพื่อสร้างความสุข
ให้แกช่าวอำนาจเจริญ สามารถอยูร่ว่มกนั
อยา่งสงบสุข มีสุขภาพดี และมีรายได้ที่ดี
สำหรับการเลี้ยงตัวเองและครอบครัว 
เกิดเป็นผลงานที่โดดเด่น เช่น การสร้าง 
Brand Iquity ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี 
ขา้วหอมมะลิอินทรีย์ จนได้รับสมญาวา่ 
“ขา้วดทีีส่ดุ สำหรบัชวีติทีด่ทีีส่ดุ (The Best 
Rice for The Best Life)” การผกูปิน่โตขา้ว 
ใหเ้จา้บา่วคอืชาวนา มาพบกบั เจา้สาวคอื
ผูบ้รโิภค การพฒันาศนูยแ์พทยแ์ผนไทยพนา 
เพือ่การส่ง เสริมสุขภาพ การส่ ง เสริม
การทอ่งเทีย่วเชงิสขุภาพ เปน็ตน้ 

วิสัยทัศน์ :  
“เมอืงธรรมเกษตร เขตพฒันาเศรษฐกิจ
พอเพียง เส้นทางการค้าสู่สากล” 
 
พันธกิจ :   
1) นำภารกิจของรัฐและนโยบายของ
รัฐบาลไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
2)  ดูแลให้มีการปฏิบัติและบังคับการ
ให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อให้เกิด
ความสงบเรียบร้อยและเป็นธรรมใน
สังคม 
3) จัดใหม้กีารคุม้ครอง ปอ้งกนั สง่เสริม 
และช่วยเหลือประชาชนและชุมชนที่
ด้อยโอกาส เพือ่ใหไ้ดร้บัความเปน็ธรรม
ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมในการดำรง
ชีวิตอย่างพอเพียง 
4) จดัให้มีการบริหารจัดการภาครัฐ 
เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้
อย่างเสมอภาค รวดเร็ว และมีคุณภาพ 
5) ส่งเสริม อุดหนุน และสนับสนุน
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น เพื่อให้
ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และให้มี
ขีดความสามารถพร้อมที่จะดำเนินการ
ตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจาก
กระทรวง ทบวง กรม 
 
ค่านิยม :  
“ความซื่อสัตย์ยึดมั่นในคุณธรรม 
มุ่งผลสัมฤทธิ์และคุณภาพของงาน 
มีความรับผิดชอบ มุ่งบริการด้วย 
ความเท่าเทียม ทำงานเป็นทีมเน้น 
การมสีว่นรว่ม ความคดิรเิริม่สรา้งสรรค”์  
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นโยบาย 3 ด ีสรา้ง อำนาจเจรญิสูเ่มอืงแหง่ความสขุ (Happiness) 
 จงัหวดัอำนาจเจรญิ เปน็จงัหวดัทีต่ัง้อยูใ่นภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื เดมิเปน็สว่นหนึง่
ของจงัหวัดอุบลราชธานี  และด้วยการเจริญเติบโตของประชากรได้แยกออกมาเป็น
จงัหวดัอำนาจเจรญิ เมือ่ป ี พ.ศ. 2536 โครงสรา้งทางเศรษฐกจิของจงัหวดัขึน้กบัการเกษตรกรรม  
โดยมพีืน้ทีท่างการเกษตรประมาณ รอ้ยละ 50 ของเนือ้ทีท่ัง้หมด และประมาณรอ้ยละ 85 
ของพืน้ที่การเกษตรเป็นพื้นที่การทำนา ประชากรส่วนใหญ่จึงเป็นชาวนาที่มีรายได้ไม่สูงนกั 
ดงันัน้ จึงเป็นปัญหาความท้าทายของจังหวัดอำนาจเจริญที่จะดำเนินการอย่างไร เพื่อจะ
ยกระดบัชวีติความเปน็อยูข่องประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทัง้ในดา้นของรายไดค้รวัเรอืน 
ดา้นของสขุภาพ รวมถงึการอยูร่ว่มกนัอยา่งสงบสขุในสงัคมของจงัหวดัอำนาจเจรญิ 
 จากปญัหาความทา้ทายดงักลา่ว และการวเิคราะหข์อ้มลูความตอ้งการของผูร้บับรกิาร
และผูม้สีว่นได้ส่วนเสียของจังหวัดอำนาจเจริญ ประกอบกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง 
และทศิทางการพัฒนาจงัหวดัอำนาจเจรญิ “เมอืงธรรมเกษตร เขตพฒันาเศรษฐกิจพอเพียง 
เสน้ทางการคา้สูส่ากล” จงัหวัดอำนาจเจริญจึงกำหนดนโยบายและเป้าหมายการพัฒนา
ในแตล่ะเรือ่งโดยใชห้ลักการยึดประชาชนและชุมชนเป็นเป้าหมายรว่มของการพฒันา นำไปสู่
การสรา้งสขุ (Happiness) ของชาวจงัหวดัอำนาจเจรญิ เพือ่มุง่สูก่ารเปน็ตน้แบบการพฒันา
จงัหวดั “Amnatcharoen Happiness Model” เชือ่มตอ่การพฒันาทีเ่ปน็รปูธรรมดว้ย
โครงการ 3 ดี คือ อำนาจเจริญ คนดี สุขภาพดี รายได้ดี ซึ่งถือว่าเป็นการกำหนด
กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และวิธีการที่จะนำไปสู่การพฒันาที่มีความชัดเจน 
(ภาพที ่1)  นอกจากนี ้ยงัไดก้ำหนดยทุธศาสตรท์ีส่อดคลอ้งกนัเพือ่สนบัสนนุใหก้ารดำเนนิการ
เปน็ไปตามเป้าหมายเพื่อสร้างคนดี สุขภาพดี และรายได้ดีให้กับชาวอำนาจเจริญ ดังนี ้
1) การพฒันาการผลติขา้วหอมมะลแิละสนิคา้เกษตรปลอดภยั 2) การสง่เสรมิและยกระดบัการคา้
ชายแดน การค้า การลงทุน การอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว และการบริการสู่สากล 
3) การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ 4) การอนุรักษ์ 
ฟืน้ฟ ูและบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอยา่งสมดลุและยัง่ยนื 
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ภาพที่ 1 นโยบาย 3 ดี ของจังหวัดอำนาจเจริญ 

จำแนกชดั พฒันาเหมาะสม สรา้งคณุคา่ และความสมัพนัธอ์นัด ี
 จงัหวดัอำนาจเจรญิไดม้กีารจดัทำฐานขอ้มลูของผูร้บับรกิารผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีอยา่ง
เปน็ระบบ ซึง่ในการกำหนดกลุม่ผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี เพือ่ทีจ่ะนำไปสูก่ารคน้หา
ความต้อง ความคาดหวัง การปรับปรุง ผลผลิต บริการ และกระบวนการที่สำคัญ 
จงัหวดัอำนาจเจรญิไดม้กีารจำแนกผูร้บับรกิารผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี ทัง้ปจัจบุนั และอนาคต ในหลาย

รปูแบบ  เชน่  
 - การจำแนกผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยพิจารณาจากการบริการตามพันธกจิ  
สำหรบักลุม่นีจ้ะมุ่งเน้นการพัฒนาเพื่อให้การบริการเป็นไปตามความตอ้งการ ความคาดหวงั 
พัฒนากระบวนการให้การบริการเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและทำให้ผู้รับบริการเกิด
ความพงึพอใจ เชน่ การกำหนดมาตรฐานการปฏบิตังิานทีม่คีวามชดัเจน ประกาศใหป้ระชาชน
รบัทราบ การจดัสิง่อำนวยความสะดวกใหก้บัประชาชนผูร้บับรกิาร การพฒันาการใหบ้รกิาร
ผา่นระบบออนไลน ์เปน็ตน้ 
 - การจำแนกผูร้บับรกิารตามกลุม่อาชพี เพือ่สง่เสรมิ พฒันา และยกระดบัความเปน็อยู่
ใหด้ีขึ้น เช่น กลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพ
แพทยแ์ผนไทย เป็นต้น โดยได้จัดกิจกรรมส่งเสริมต่างๆ ที่มีความเหมาะสมกับผู้รับบรกิาร
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ภาพที่ 2 ระบบฐานข้อมูลผู้รับบริการ และการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน  

และการให้บริการรูปแบบใหม่ที่ถูกใจประชาชน 

ในแตล่ะกลุ่ม เช่น การเตรียมเกษตรกรสู่ Young Smart Famer และ Smart Famer 
การจดัให้มีสถานที่ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพแพทย์แผนไทย การจัดถนนคนเดินสร้างโอกาส 
สร้างรายได้ใหก้บัประชาชน   
 - กลุม่ผูร้ับบริการสวัสดิการของรั ฐ  คื อ  กลุ่ มผู้ ด้ อย โอกาสที่ รั ฐบาลตอ้ง
ให้การสนบัสนนุและดแูล ไดแ้ก ่กลุม่ผูส้งูอาย ุผูม้รีายไดต้ำ่กวา่เกณฑ ์จปฐ. เปน็ตน้ โดยมกีจิกรรม
การสง่เสรมิ เช่น การดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบโรงเรียนผู้สูงอายุ การส่งเสริมและพฒันาอาชพี
ใหก้บัผูด้อ้ยโอกาส เปน็ตน้ 
 - กลุม่นกัทอ่งเที่ยว ซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องให้ความสำคัญเนื่องจากเป็นกลุ่มที่สรา้งรายได้
ใหก้บัจงัหวดั ซึง่จงัหวดั ไดก้ำหนดเปน็ 2 กลุม่ใหญ ่ไดแ้ก ่นกัทอ่งเทีย่วทัว่ไปและนกัทอ่งเทีย่ว
เพือ่สขุภาพ และไดก้ำหนดเปา้หมายในการพัฒนา เช่น การพัฒนาคุณภาพการบริการ สนิคา้
ทีร่ะลกึ และการเพิม่ชอ่งทางบรกิารสขุภาพผา่น Application เปน็ตน้ 
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ความสำเร็จจากความมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 จากความมุ่งมั่นของจังหวัดอำนาจเจริญที่จะพัฒนา คนดี สุขภาพดีและรายได้ดี 
มาอย่างต่อเนื่อง โดยใช้กลไกการขับเคลื่อนโครงการ โดยมีคณะกรรมการระดับจังหวัด 
อำเภอ ตำบลและหมู่บ้าน มาร่วมด้วยช่วยกันในการดำเนินการ สร้างบรรยากาศการทำงาน
ด้วยนวัตกรรมเปิดรับความคิดจากทุกภาคส่วน การถอดบทเรียนเวทีประชาคม เวทีสัมมนา
เชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยี และนำข้อมูลมาวิเคราะห์ผลักดันให้นำนวัตกรรมใหม่ๆ 
เกิดเป็นความสำเรจ็อนัโดดเดน่ ในหลายเรือ่งทีจ่ะชว่ยใหช้าวอำนาจเจรญิ เปน็คนด ีสุขภาพดี
และรายได้ดี เช่น   
 
 • การสรา้งอตัลกัษณ ์เปน็ทีรู่จ้กัและยอมรบั “ขา้วดทีีส่ดุ สำหรบัชวีติทีด่ทีีส่ดุ” 
 จากความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้ผู้รับบริการ โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรทีเ่ปน็ชาวนา 
ซึง่เป็นประชาชนกลุ่มใหญ่ของจังหวัดอำนาจเจริญได้มีรายได้ที่ดีขึ้น ที่จะส่งผลต่อการมี
คณุภาพชวีติทีด่ขีึน้ จงัหวดัอำนาจเจรญิไดส้ง่เสรมิใหช้าวนาไดป้ลกูขา้วหอมมะลคิณุภาพดแีละ
ขา้วหอมมะลอินิทรยี ์ (ภาพที ่ 3) มาอยา่งตอ่เนือ่ง จนปจัจบุนัเปน็ทีรู่จ้กัและเปน็ทีย่อมรบัวา่
เปน็ “ขา้วดทีีส่ดุ สำหรบัชวีติทีด่ทีีส่ดุ” The Best Rice for The Best Life  
 การผลติขา้วหอมมะลคิณุภาพดแีละขา้วหอมมะลอินิทรีย ์ ดำเนนิการผา่นกระบวนการ
โรงเรยีนเกษตรกรภายใตก้รอบแนวคดิ แปลงนา คอื อาจารย ์ ผสานกบัผูรู้ ้ ทีน่ีไ่มม่คีร ู เรยีนรู้
ดว้ยการกระทำจรงิ เพือ่ตดิอาวุธทางปัญญาแก่บุคคลเป้าหมาย ให้สามารถเพิ่มผลผลิตและ
คณุภาพดว้ยปุย๋อนิทรยีแ์ละวสัดอุนิทรยีท์ีเ่หมาะกบัคณุสมบตัทิางเคมขีองชดุดนิเปน็รายกลุม่ 
แลว้ขยายผลไปสูเ่กษตรกรรายอืน่ในพืน้ที ่ผลผลติของกระบวนการพฒันา คอื ขา้วเปลอืกหอม
มะลคิณุภาพด ีไดร้ับการรับรองมาตรฐานสากล และเกิดเครือข่าย Smart Farmer ต้นแบบ 
ทีเ่ปน็แหลง่เรยีนรูใ้หก้บัเกษตรกรรายอืน่ได ้ นอกจากนี ้ การสนบัสนนุใหเ้กดินวตักรรมตลอด
กระบวนการผลติ เชน่ ดา้นการตลาดทีอ่าศยัการมสีว่นรว่มของเกษตรกร และเวทแีลกเปลีย่น
เรยีนรู้อบรมฝึกทำจริง เพื่อมุ่งสร้างภาพลักษณ์และคุณค่าของสินค้า (Brand Equity)           
โดยมเีครือ่งหมายรบัรองขา้วหอมมะลทิีผ่ลติและจำหนา่ยเปน็ไปตามมาตรฐาน ซึง่เปน็การเพิม่
คณุคา่ และราคาใหก้บัผลผลติของเกษตรกร 
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 • การพฒันาการผลติสูก่ารตลาด LOVE FARMER 
 เพือ่ใหข้า้วหอมมะลอินิทรยีข์องเกษตรกร ซึง่เปน็ขา้วคณุภาพทีด่ ี ไดม้าตรฐาน และ
แตกตา่งด้าน ความหอม นุ่ม อร่อย เนื่องจากได้รับความเข้มแสงพอดี เพราะมีที่ตั้งทาง
ภมูศิาสตรเ์สน้รุ้งเส้นแวงที่เหมาะสม ที่เรียกว่าตะวันอ้อมข้าว จังหวัดอำนาจเจริญได้จัดทำ
โครงการผกูปิน่โตขา้ว โดยมเีปา้หมาย “ขา้วของชาวนาอำนาจเจรญิ ตอ้งมเีจา้ของ อยากซือ้
ตอ้งสัง่จอง” ชาวนาจะเปน็ผูก้ำหนดราคาผลผลติของตนเอง  ลดการพึง่พาภาครฐั สอดคลอ้ง
วสัิยทัศน์ “เมืองธรรมเกษตร เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง เส้นทางการค้าสู่สากล” 

ภาพที่ 3 ลดต้นทุน เพิ่มมูลค่า พัฒนาสู่ Smart Farmer 



70

 • การพฒันาศนูยแ์พทยแ์ผนไทยพนาสง่เสรมิรายได ้ อาชพี และสขุภาพทีด่ใีหก้บั
ประชาชน 
 เพื่อเปน็การส่งเสริม เพิ่มรายได้ และการสร้างสุขภาพที่ดีให้กับประชาชน
ชาวจังหวัดอำนาจเจริญ รวมทั้งเป็นการสร้างจุดเด่นให้กับการท่องเที่ยวของจังหวัด 
จงัหวดัอำนาจเจรญิไดม้กีารพฒันาศนูยก์ารแพทยแ์ผนไทยพนา ภายใตแ้นวคดิในการสรา้งใหเ้ปน็
โรงพยาบาลชุมชนชั้นนำที่ผสมผสานด้านการแพทย์แผนไทยและการบริการเชิงรุก
ดว้ยพลงัชมุชน และเปน็การบรกิารแพทยแ์ผนไทยทีใ่หญท่ีส่ดุในภาคอสีานแบบครบวงจร โดยมี
การพัฒนาตลอดกระบวนการ ตั้งแต่ “ต้นน้ำ คือ การพัฒนาผู้ปลูกสมุนไพร” โดย
การส่งเสริมพัฒนาเครอืขา่ยผูเ้พาะปลกูพชืสมนุไพรใหไ้ดม้าตรฐานคุณภาพวัตถุดิบ GAP และ 
Organic ส่งผลให้ปัจจุบันมีเครือข่ายผู้เพาะปลูกกว่า 400 ราย มีการรับประกันราคารับซื้อ/
ปันผล และมีมูลค่าซื้อวตัถดุบิสมนุไพรปลีะ 600,000 บาท “กลางนำ้ คอื การผลติสมนุไพร” 
ส่งผลให้โรงผลิตยาสมุนไพรผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP ชุมชนร่วมกระบวนการผลิตที่
ไม่ซับซ้อน และมีผลิตภัณฑ์ในรายการผลิตกว่า 90 ราย ทำให้มูลค่าการเติบโตการผลิต
ทุกผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ 100 และ “ปลายน้ำ” มีการตั้งกองทุนยาสมุนไพร 
กำหนดกรอบยาสมนุไพรครอบคลมุทกุกลุม่อาการ 47 รายการ มกีารอบรมการใชย้าสมนุไพร 
การออกนเิทศตดิตามการใชย้าสมนุไพร การพฒันาภมูปิญัญาหมอชาวบา้นและผูจ้บการศกึษา 
และพัฒนาเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพที่มีมาตรฐาน เป็นต้น (ภาพที่ 4) 

มกีารพฒันาชอ่งทางการตลาดทางตรงจากชาวนาถงึผูบ้รโิภค (From Farm to Table) มกีลไก
การสือ่สารถา่ยทอดใหเ้ขา้ถงึทกุภาคสว่น ทกุระดบัไปถงึรายบคุคล ดว้ยเทคนคิและภาษาทีเ่ขา้ใจ
ไดง้า่ย ผา่นชอ่งทางต่างๆ เช่น ระบบ Social Media Facebook, Line เช่น การมี 
“แม่สื่อ” เปน็ผูม้จีติอาสาเปน็ตวักลางให ้“เจา้สาว” (คนกนิขา้ว) ซือ้ขายกนั และ “เจา้บา่ว” 
(ชาวนา) มาพบกนั สง่ผลใหเ้กดิเปน็แนวทางการเพิม่รายไดแ้ละมคีณุภาพชวีติทีด่ ีไดป้ระโยชน์
ทั้งสองฝา่ย เจา้บา่วคอืชาวนา สามารถขายผลผลติไดร้าคาทีส่งูขึน้ โดยมผีูร้บัซือ้อยา่งแนน่อน 
ในขณะเดยีวกนั เจา้สาวคอืผูซ้ือ้ ไดบ้รโิภคสินค้าดีมีคุณภาพ ปลอดภัยกับสุขภาพ ในราคา
ทีเ่หมาะสม เนื่องจากไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง จึงสอดคล้องกับนโยบาย 3 ด ี ของจงัหวดั
อำนาจเจรญิ เพราะเปน็การลดการใชส้ารเคม ีลดการสรา้งมลภาวะและการทำลายสิง่แวดลอ้ม 
มคีวามปลอดภัยทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค รวมทั้งเกิดผลลัพธ์ที่เห็นได้จากชาวนามีการปรบั
สดัสว่นจากการขายข้าวเปลือกมาขายข้าวสารจากเดิมร้อยละ 70:30 มาเปน็รอ้ยละ 30:70 
ทำใหม้รีายไดเ้พิม่ขึน้รอ้ยละ 28 เปน็ตน้  
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ภาพที่ 4 การดำเนินงานศูนย์แพทย์แผนไทยพนา จังหวัดอำนาจเจริญ 

 • โครงการถนนคนเดิน ผูกปิ่นโตข้าวอำนาจเจริญ 
 จากแนวคดิหลายภาคสว่นทีมุ่ง่หวงัใหจ้งัหวดัเลก็ๆ มคีวามคกึคกั มสีถานทีศ่นูย์รวม
กิจกรรมของคนอำนาจเจริญ  เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดตามแนวทางประชารัฐ
ที่เป็นรูปธรรม สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ 
และชุมชน ได้ร่วมกันจัด “ถนนคนเดินผูกปิ่นโตข้าวอำนาจเจริญ” บูรณาการเข้ากับ
ตลาดนัดสีเขียวและตลาดเกษตรกรที่จัดเป็นประจำทุกวันพุธ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
สร้างและพัฒนาตลาดชมุชนใหม้คีวามเขม้แขง็ กระตุน้เศรษฐกจิการคา้ การลงทนุ และการทอ่งเที่ยว
ภายในจังหวัดอำนาจเจริญ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และแหล่งจำหน่ายสินค้า 
สร้างรายได้ให้กับชุมชน 
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 การขับเคลื่อน ผ่านโครงการเพิ่มศักยภาพด้านการค้า การลงทุนในกลุ่มจังหวัดกับ
ประเทศเพือ่นบา้น โดยไดข้ออนญุาตใชพ้ืน้ทีบ่รเิวณหอนาฬกิาจากเทศบาลเมอืงอำนาจเจรญิ 
จัดงานนำร่องโดยภาครัฐ จำนวน 5 ครั้ง และตั้งแต่ครั้งที่ 6 เป็นต้นไป บริหารโดยชุมชน
ภายใต้การดูแลหน่วยงานภาคี เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด 
หอการค้าจงัหวดัและชมุชน และเพือ่ใหเ้กดิความรว่มมอืทีเ่ปน็รปูธรรม ไดม้กีารจดัพิธีลงนาม
บันทึกความร่วมมือ สนับสนุนการจัดกิจกรรมบริเวณหอนาฬิกาเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
สี่ฝ่าย ได้แก่ ภาคท้องถิ่น  ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชน รวม 14 องค์กร มาร่วมกัน
จัดกิจกรรม ผลความสำเร็จในการดำเนินการที่ผ่านมาพบว่า รายได้จากการจำหน่าย จาก
สัปดาหล์ะ 150,000 บาท เมือ่เริม่เปดิ ณ ปจัจบุนั เพิม่เปน็สปัดาหล์ะ 250,000-300,000 บาท  
ผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นจาก 50 ราย เป็น 250 ราย เป็นการสร้างรายได้ สร้างความมั่นคง
ในอาชีพให้กับประชาชนจังหวัดอำนาจเจริญ รวมทั้งเป็นเครื่องยืนยันถึงความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างภาคราชการและภาคส่วนต่างๆ ในจังหวัดอำนาจเจริญที่เข้ามาขับเคลื่อนการพัฒนา
ร่วมกัน เพื่อให้เกิดความสำเร็จอย่างยั่งยืน 
 
 จากแนวความคิด รู้อะไร ไม่สู้ รู้จักกัน ของผู้บริหารจังหวัดอำนาจเจริญ นำมาสู่
การกำหนดกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ชัดเจน ที่สามารถนำมากำหนด
เป้าหมายของการพัฒนา มุ่งสู่คนดี สุขภาพดี และรายได้ดี และมีการวางยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์ที่สำคัญ การกำหนดโครงการต่างๆ รองรับอย่างเป็นรูปธรรม มีการส่งเสริม
ผลักดันอย่างต่อเนื่อง จนเกิดเป็นความสำเร็จผลงานที่โดดเด่น ทำให้เกิดการพัฒนา
คุณภาพการให้บริการ การสร้างนวัตกรรมการทำงานที่จะสามารถอำนวยความสะดวก
ใหก้ับประชาชนชาวจังหวัดอำนาจเจริญ รวมถึงสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สร้าง
ความสัมพันธ์อันดี ความเปน็อนัหนึง่อนัเดียวกันระหว่างภาคราชการและภาคสว่นต่างๆ 
มาพัฒนาร่วมกันด้วยจุดมุ่งหมายเดียวกัน ที่อยากจะเห็นจังหวัดอำนาจเจริญเป็นเมือง
ที่มีแต่คนดี สุขภาพดี รายได้ดี ถึงแม้วันนี้ยังไม่ดีที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดอื่นๆ 
แต่ก็มีความมุ่งมั่น ทุ่มเท และจะพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดนิ่ง 
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ด้านการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

ขององค์การและการจัดการความรู้

หมวด 4
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สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หมวด 4 ด้านการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

ขององค์การและการจัดการความรู้

 “การจัดการ เชื่อมโยงระบบ
ข้อมูลสารสนเทศที่ครอบค ลุ ม ถึ ง
ร ะ ดั บ ต ำ บ ล  เ พื่ อ ก า ร บ ริ ก า ร
ด้านสาธารณสุขที่ต่อเนื่อง รวมถึง
การกำหนดมาตรฐานการวิเคราะห์ 
จัดการ ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อให้
เกิดความปลอดภัย ถูกต้อง แม่นยำ 
เชือ่ถอืได ้ กอ่ใหเ้กดิการสรา้งนวตักรรม
การบริการ การดำเนินการอย่างมี
ประสิทธิภาพ สนองต่อความต้องการ
ขอ งบุ ค ล าก ร  ผู้ รั บ บ ริ ก า ร แล ะ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของการดำเนินการ
บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข 
เพื่อให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพดี” 

วิสัยทัศน์ :  
“เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการบริหาร 
บริการ และวิชาการทางการแพทย์และ
สาธารณสุขที่มีมาตรฐาน ครอบคลุม
และเป็นธรรม เพื่อคนไทยสุขภาพดี 
ภายใน ปี 2566” 
 
พันธกิจ :  
• พัฒนานโยบายและแผนด้านสุขภาพ 
• บริหารจัดการด้ านแผนงาน คน 
  งบประมาณ 
• กำกับ ดูแล ประสานงานสาธารณสุข 
  ในพื้นที่  
• พัฒนาระบบการเงิน การคลังด้าน 
  สุขภาพ  
• พัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ  
• พัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ 
• พัฒนาสาธารณสุขระหว่างประเทศ  
• ให้บริการสาธารณสุข 
 
ค่านิยม :  
“MOPH” 
M – Mastery (เป็นนายตนเอง)  
O - Originality (เร่งสร้างสิ่งใหม่) 
P – People Centered  
     (ใส่ใจประชาชน) 
H – Humility (ถ่อมตนอ่อนน้อม)  
 
เป้าหมาย :  
ประชาชนสขุภาพด ี เจา้หนา้ทีม่คีวามสขุ 
ระบบสขุภาพยัง่ยนื 
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 สำนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสขุ
มภีารกจิในการพฒันานโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการแพทย์และสาธารณสุข บรหิารจดัการ
ทรพัยากรของกระทรวง กำกับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประสานงาน
ดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสขุในพืน้ที ่ พฒันาระบบการเงนิการคลงั ผลติและพฒันากำลงัคน
ดา้นสุขภาพ พัฒนากฎหมายด้านการแพทย์และสาธารณสุข พัฒนาความร่วมมอื

ภาพที่ 1 ระบบการนำองค์การ 

ด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ และ
พั ฒ น า ร ะ บ บ บ ริ ก า ร สุ ข ภ า พ ใ ห้ ไ ด้
มาตรฐาน ให้บริการส่งเสริมสุขภาพ 
ควบคุมและป้องกันโรค รักษาพยาบาล 
ฟื้ นฟู สภาพ และคุ้ มครองผู้ บ ริ โภค
ด้านสาธารณสุข โดยการนำของผู้บริหาร
ทุ ก ระดับผ่านระบบการนำองค์การ 
(MOPH Leadership System) (ภาพที ่1) 

และสรา้งกลไกลการขับเคลื่อนด้วย “ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ 4 ด้าน” (4 Excellence 
Strategies) ได้แก่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ (Prevention & 
Promotion Excellence) 2. ดา้นบรกิารเปน็เลศิ (Service Excellence) 3. ดา้นบคุลากร
เปน็เลศิ (People Excellence) 4. ดา้นบรหิารเปน็เลศิ ดว้ยธรรมมาภบิาล (Governance 
Excellence) โดยมบีคุลากร 340,275 คน ทีป่ฏบิตังิานตามคา่นยิมภายใตโ้ครงสรา้งองคก์าร    
โดยพฒันาระบบการแพทยแ์ละสาธารณสขุใหม้คีณุภาพมาตรฐานสากลไปสูก่ารสง่มอบบรกิาร
สขุภาพท่ีดี เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง ลดอัตราการป่วย อัตราการตาย ลดต้นทุน
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ลดระยะเวลารอคอย เพิ่มความสามารถในการเข้าถึง
บริการสุขภาพทีเ่หมาะสม สะดวก รวดเรว็ อยา่งทัว่ถงึเปน็ธรรม                    
 ความทา้ทายตามพันธกิจการให้บริการการแพทย์และสาธารณสขุ พบวา่ แนวโนม้
ปจัจยัเสีย่งที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนมีเพิ่มขึน้ อาท ิ สภาพแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลง
อยูต่ลอดเวลา โครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ปัจจัยการแข่งขันทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ การบรรลเุปา้หมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื หรอื Sustainable Development 
Goals (SDGs) ในป ีค.ศ.2030 ขององคก์ารสหประชาชาต ิและความตอ้งการของผูร้บับรกิาร
สขุภาพทีสู่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการบรรลุเป้าหมาย “ประชาชน
สขุภาพด ี มีอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดไม่น้อยกว่า 80 ปี และอายุคาดเฉลีย่ของการมี
สขุภาพดเีมือ่แรกเกดิ ไมน่อ้ยกวา่ 72 ป”ี จงึตอ้งมุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับการพัฒนา
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ระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ (Health Data 

Center: HDC) 
 ข้อมูลด้านสุขภาพและการแพทย์รายบุคคลที่จัดเก็บจากหน่วยบริการสาธารณสุข 
ไดแ้ก ่โรงพยาบาลศนูย ์โรงพยาบาลทัว่ไป โรงพยาบาลชมุชน และโรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพ
ตำบล จะถูกเก็บรวบรวมสู่คลังข้อมูลด้านสุขภาพและการแพทย์ของสำนักงานสาธารณสขุ
จงัหวดั ทั้ง 76 จังหวัด โดยใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการแบบ Private Cloud 
Computing ทีก่ระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี โดยมีกลไกจัดการด้านคุณภาพของข้อมลู
ภาพรวมในระดับจังหวัด เพื่อนำมาประมวลเป็นรายงานต่างๆ ในระบบย่อยที่สำคัญคือ 
HDC Service เพื่อจะเป็นเครื่องมือให้ทีมคุณภาพข้อมูลระดับอำเภอ ระดับจังหวดั และ
สว่นกลางใชใ้นการตรวจสอบความถูกต้องและติดตามความครบถ้วนของข้อมูลผู้รับบรกิาร 
อกีทัง้ระบบฐานขอ้มลูขนาดใหญ ่ ทีเ่กบ็รวบรวมขอ้มลูจากทัง้ประเทศมากกวา่ 5 ป ี มากกวา่ 
10,000 ลา้นรายการ ทีต่ดิตัง้อยูท่ี ่ กระทรวงสาธารณสขุ ในสว่นกลาง  (MOPH Big Data 
หรอื AXIS Project) (ภาพที่ 2) เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลและสารสนเทศในการกำหนด
แผนดำเนินงาน กำกับติดตาม และประเมินผลการดำเนินการ เกิดเป็นองค์ความรู้และ

กระบวนการบริหารจัดการและบรกิารสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐานเทียบเทา่สากล รวมถงึ
การพฒันาสมรรถนะบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ เกิดการสร้างนวัตกรรม
การดำเนนิงานทีม่ปีระสทิธภิาพ ลดระยะเวลารอคอยและต้นทุนที่เหมาะสมกับทรัพยากร
ที่มีอยู่อยา่งจำกดั 

การปรับปรุ งด้ านการบริการ
ด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
โ ด ย มี ก า ร ก ำ ห น ด รู ป แ บ บ
การจัดเก็บข้อมูลและประมวลผล
มาตรฐานเดียวกัน ทำให้สามารถ
ใชง้านรว่มกนัไดท้ัง้ประเทศ เพือ่ใช้
เปน็ขอ้มลูในการวเิคราะห ์ประเมนิผล 
ประกอบกำหนดนโยบายต่างๆ 
ด้านสาธารณสุข และนำไปสู่
การปรับปรุงบริการ  

ภาพที่ 2 กระบวนการจัดการข้อมูลสุขภาพ 
(Health Data Center : HDC) 
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 ระบบ HDC ยงัคำนงึถงึเรือ่งความมัน่คงปลอดภยัของขอ้มลูสารสนเทศและระบบ
บรหิารจดัการ โดยการจดัให้มีช่องทางในการรับส่งข้อมูลระหว่างจังหวัดและกระทรวงได้
เพียงชอ่งทางเดยีว ทีเ่ปน็เสน้ทางภายใน (MOPH Intranet) เฉพาะ IP Address ทีก่ำหนดเทา่นัน้ 
นอกจากนีย้งัมกีารออกแบบระบบในการเกบ็ประวตักิารรบัสง่ขอ้มลู เพือ่ลดภาระความซำ้ซอ้น
ในการบนัทกึขอ้มลู เปน็ไปตามมาตรฐาน ISO 27001:2013 
 
จาก Waterfall Model สู ่MOPH Private Cloud และ MOPH Big Data (AXIS Project) 

 จากรูปแบบการจัดการข้อมูลสุขภาพของผู้รับบริการรูปแบบนำ้ตก (Waterfall 
Model) จากหนว่ยบรกิารกวา่ 13,000 แหง่ มบีทบาทเปน็หนว่ยจดัเกบ็และสง่ตอ่ขอ้มลูเขา้สู่
คลงัขอ้มูลส่วนกลางเป็นจำนวนมหาศาล โดยไม่มีการวิเคราะห์ จำแนก ทบทวน รวมถงึ
ไมส่ามารถยอ้นกลบัไปแกไ้ขขอ้มลูได ้ทำใหข้อ้มูลขาดความน่าเชื่อถือและไม่ทันตอ่เหตกุารณ ์  
จงึเกดิเปน็แนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดเก็บข้อมูลให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ใช้เทคโนโลยี
การจดัการฐานขอ้มูลขนาดใหญ่ (Big Data AXIS Project) (ภาพที่ 3) เป็นเครือ่งมอืใน
การบรหิารจดัการ และมกีระบวนการดำเนนิงานคณุภาพขอ้มลู ทีม่ทีมีคณุภาพขอ้มลูระดบัอำเภอ 
ระดบัจงัหวดั และระดบัประเทศ ทำหนา้ทีก่ลัน่กรองและตรวจสอบความครบถว้นและถูกต้อง 
ของข้อมูลที่นำเข้าสู่ระบบ มีกลไกการติดตามโดยผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศประจำ
กระทรวงสาธารณสขุ (CIO) ผา่นการประชมุทางไกล (VDO Conference) รว่มกบันายแพทย์
สาธารณสขุจังหวัดและผู้ปฏิบัติงาน เป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสารสนเทศ
ในระบบ MOPH Big DATA มคีวามพรอ้มใช ้และเชือ่ถอืได ้(ภาพที ่4) 

ภาพที่ 3 MOPH Private Cloud และ HOPH Big Data (AXIS Project) 
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 ข้อมูลสุขภาพจากคลังข้อมูลสุขภาพ (HDC) ซึ่งรวบรวมข้อมูลสุขภาพจาก
หนว่ยบรกิารถงึระดบัตำบล เขตสขุภาพทัง้ 12 แหง่ ขอ้เสนอแนะและขอ้รอ้งเรยีนของผูร้บับรกิาร
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากระบบ VOC และรายงานผลการดำเนินงานในพื้นที่ ที่ผ่าน
การวเิคราะห ์ คดักรองคณุลกัษณะทีด่แีละประมวลผลดว้ยรปูแบบและมาตรฐานเดียวกันจะถกู
รวบรวมเขา้สูร่ะบบฐานขอ้มลูของกระทรวงสาธารณสขุ (MOPH Big Data) เพือ่นำไปใชเ้ปน็
ขอ้มูลและสารสนเทศในการกำหนดแผนดำเนินงาน กำกับติดตาม และประเมินผล
การดำเนินการ เกิดเป็นองค์ความรู้และการปรับปรุงด้านการบริการด้านการแพทย์และ
สาธารณสขุ นอกจากนี ้ ยงัมกีารนำมาตรฐาน ISO27001:2013 มาใชใ้นกระบวนการจดัการขอ้มลู 
(ภาพที ่5) เนื่องด้วยข้อมูลสุขภาพถือว่าเป็นข้อมูลที่ละเอียดอ่อน และเป็นความลับ
ที่มีความสำคญัตอ่ชวีติและทรพัยส์นิของประชาชน 

ภาพที่ 4 การดำเนินงานคุณภาพข้อมูล 

ภาพที่ 5 การจัดการฐานข้อมูล HOPH Big Data 

 สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข-46 
 

 
 

ISO27001 โดยมีการควบคุมคุณภาพขอมูลและสารสนเทศใหมีคุณลักษณะที่ดีและพรอมใช แสดงไดตามตารางที่ 4-6 
คุณภาพขอมูลและสารสนเทศ 

 
ภาพที� 4-9 ระบบสารสนเทศสาํนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ (MOPH BIG DATA) 

ตารางที� 4-6 คณุภาพขอ้มลูและสารสนเทศ  
คณุลกัษณะที�ด ี ขอ้มลู สารสนเทศ ตวัชี�วัด 

ถกูตอ้งแมน่ยํา เชื�อถอืได ้
(Accuracy & 
Confidentiality) 
 

 ทมีคณุภาพขอ้มลู  
 ทดสอบและตรวจสอบตาม
กระบวนการพัฒนาขอ้มลู
และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 ตรวจสอบผลลพัธ ์ความ
ซํ�าซอ้น 

 การแสดงขอ้มลูใหเ้ลอืก
อตัโนมัตใินโปรแกรม  

 ระบบงานโรงพยาบาล 
(JHOS, JHCIS) 

 โปรแกรมสั�งยาโดยตรงจาก
หอ้งแพทยถ์งึหอ้งยา 

 HDC Service รายงานการ
ใหบ้รกิาร 

 

รอ้ยละของฐานขอ้มูลที�ความ
ถกูตอ้ง ครบถว้น และเป็น
ปัจจุบนั  

ทนัเวลา พรอ้มใชง้าน 
(Availability & Up to date) 

 ความเร็วเครอืขา่ย  
(Intranet / Internet) 

 Wifi ทั�วทั �งองคก์ร 
 เฝ้าระวงัเครอืขา่ย 

 Nagios โปรแกรมเฝ้าระวงั
เครอืขา่ย 

 ผัง Network องคก์ร 
 ชอ่งทางพเิศษในการเขา้ถงึ
ระบบงาน เพื�อจัดการปัญหา
ทนัท ี

ระยะเวลากูค้นืระบบเครอืขา่ย
สารสนเทศหลักของ สป.สธ. 
(ชม.) 

สมบรูณ์ครบถว้น 
(Integrity) 

 DR-Site 
 ระบบ Anti-Virus  
 Update เพื�อปิดชอ่งโหว ่
 

 IT Contingency Plan 
 ระบบแจง้เตอืนอตัโนมัต ิ
 

 

รอ้ยละของความสาํเร็จในการ
ทดสอบระบบ DR-Site 
จํานวนครั�งที�เครื�องลกูขา่ย
ใชง้านไดไ้มเ่ป็นปกตจิาก
สาเหต ุVirus Computer 

ปลอดภัยในการเขา้ถงึ 
(Security and Access) 

 Intranet และ GIN  
 Login และ Password 
 Smart Card Reader (บตัร
ประชาชน) 

 คําสั�งแตง่ตั �ง มอบหมาย
เฉพาะบคุคลตามสทิธิ�  

 Firewall System 

 มาตรฐานการทดสอบ 
Coding เชน่ SQL 
injection  

 การตรวจประเมนิและ
ทดสอบ Hack โดย สรอ. 
(EGA) และ ThaiCert 

จํานวนครั�งที�ระบบเครอืขา่ย
สารสนเทศหลักของ สป.สธ. 
ไมส่ามารถใชง้านได ้

ตรงกบัความตอ้งการของ
ผูใ้ชง้าน (Relevance) 

 การสํารวจความตอ้งการ 
 การคนืกลบัขอ้มลูใหพ้ื�นที� 
 เป็นประโยชนใ์นการ
ตดัสนิใจ 

 รายงานประจําปี 
 ยทุธศาสตร ์
 Dashboard  
 

รอ้ยละความพงึพอใจของ
ผูใ้ชข้อ้มูล 

ตอ่เนื�อง 
(Continuity) 

 BCP 
 ขอ้มลูผูป่้วยเพื�อการสง่ตอ่ 

 ระบบ H/W S/W มี
เสถยีรภาพ 

 ระบบ nRefer  

รอ้ยละของ สสจ. ที�สง่ขอ้มลู 
Summary Report เขา้สู่
ระบบ HDC Server  
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การวัดผลการดำเนินการทันเหตุการณ์
 การวัดผลการดำเนินการที่สามารถสนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระบบ
บรกิารสขุภาพอยา่งรวดเรว็ดว้ยระบบ M&E (Monitoring and Evaluation) โดยอาศยัระบบ 
HDC Service และระบบฐานขอ้มลู MOPH Big Data เปน็กลไกในการตดิตามและรายงานผล
การดำเนนิงานดา้นงบประมาณ ทรพัยากรการแพทย ์ บคุลากรสาธารณสขุ ตวัชีว้ดัการดำเนนิการ
และการใหบ้ริการ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับเขตบริการสุขภาพและภาพรวมประเทศ รวมถงึ
มีการเตือนเมื่อข้อมูลถึงจุดเสี่ยงที่จะไม่บรรลุเป้าหมาย ในรูปแบบกระดานสรปุขอ้มลู 
(dashboard) ที่เข้าใจง่ายและชัดเจน ด้วยข้อมูลจากการสำรวจแบบ Cross-sectional/ 
Cluster/ Sampling และ Rapid Survey ทำใหส้ามารถบรหิารจดัการตอ่ความเสีย่งทีเ่กดิขึน้
ไดอ้ยา่งรวดเรว็ 

ภาพที่ 6 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคุณภาพการบริหารจัดการ 
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องค์ความรู้สู่นวัตกรรม
 การจัดการความรู้สุขภาพทั้งในระดับกระทรวง ระดับกรม ระดับเขตสุขภาพและ
ขบัเคลือ่นโดยวางแผนการดำเนนิการจดัการความรูต้ามขัน้ตอนการจดัการความรูเ้พือ่สง่เสรมิ
สนบัสนนุพฒันาบคุลากรใหม้คีวามรูค้วามสามารถนำไปจดัการความรูต้ามประเดน็ยทุธศาสตร ์
พนัธกจิ วิสัยทัศน์ และการแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งหน่วยงานภายใน ส่วนกลางและ
ส่วนภมูภิาค มกีารจดัทำระบบการเรยีนรูจ้ากการสรา้งองคค์วามรู ้นำความรูไ้ปใชป้ระโยชนใ์น
การตดัสนิใจและปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ จดัทำแผนรวดเรว็ตรงประเดน็ 
ทำให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ และนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติและพัฒนางาน
อย่างมปีระสทิธภิาพ เกดิการพฒันาองคก์ารอยา่งตอ่เนือ่ง 
 เพือ่ให้เกิดการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างยั่งยืน ได้ดำเนินการจัดทำ 
ฐานขอ้มลูวธิปีฏบิตัทิีเ่ปน็เลศิ ให้เกิดการเปรียบเทียบอย่างเป็นระบบและจัดทำสมรรถนะ
ดา้นวชิาชพีทีส่ามารถนำไปปฏิบัติให้สอดคล้องเป็นมาตรฐานเดยีวกนั เกดิเปน็องคค์วามรูใ้น
การจดัทำยทุธศาสตรข์ององคก์าร (ภาพที ่7) 
 

ภาพที่ 7 KMMOPS Model 

 สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข-43 
 

 
 

สั่งสมความเชี่ยวชาญ มีการเผยแพรแลกเปลี่ยนสูบุคคลอ่ืน ทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค มีการจัดทําฐานความรูบทเรียนและ
ความสําเร็จ (Lesson Learned and Best Practices Databases) โดยเผยแพรในเว็บไซตและจัดทําเปนวารสารเผยแพร เชน 
วารสารวิชาการกระทรวงสาธารณสุข มีการจัดทําทําเนียบผูเชี่ยวชาญในแตละดาน และมี Website KM สป.สธ. เพ่ือเผยแพร
แลกเปลี่ยนองคความรู/ประสบการณในการปฏิบัติงาน มีการใช Facebook Group และ Line Group เปนเวทีถาม-ตอบ 
(Forum) สื่อสารการดําเนินงานและแกไขปญหารวมกัน เพ่ือใหเกิดการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานไดอยางยั่งยืน 
แผนการดําเนินงานตอไป คือ การจัดทํา Best Practice Database เพ่ือการ Benchmarking อยางเปนระบบ และจัดทํา
สมรรถนะดานวิชาชีพแตละดาน สามารถนําไปปฏิบัติไดเปนมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองคกร มีเปาหมายในการดําเนินงาน ให
เกิด Strategic Knowledge ในองคกร โดยใชการกําหนดปจจัยแหงความสําเร็จในการแลกเปลี่ยนเรียนรู (Key Success factor) 
กําหนดจุดมุงหมายและเปาหมายใหสอดคลองกับเปาหมายกลยุทธของ สป.สธ. บุคลากรมีทัศนคติที่ดีในการแลกเปลี่ยนความรู 
(Attitude) เปดใจ ปรับวิธีคิด มีความคิดเชิงบวก สรางสรรค กลาแบงปนประสบการณของตนเอง เปนทีมแหงการเรียนรู 
(Team work) รวมแรงรวมใจในการแบงปนความรู แชรประสบการณ เรียนรู รวมกันเปนทีม ชวยเหลือ เกื้อกูล สามัคคีเปนน้ํา
หนึ่งใจเดียวกัน เพ่ือใหเกิดประสิทธิผล (Effectiveness) ในการเปนองคการแหงการเรียนรู  ดังภาพที่ 4-8 

ภาพที� 4-8 KMMOPS Model 

การดําเนินงานดานการจัดการความรู สป.สธ. ยังใชกระบวนการติดตอสื่อสาร (Communication) เปนเครื่องมือในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ทั้งภายในและภายนอก (External Knowledge Network) มีการทํา Cross Functional KM Team ทั้ง
หนวยงานสวนกลาง สวนภูมิภาค ผูมีสวนไดสวนเสีย มีการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูที่ชวยสนับสนุนใหเกิดนวัตกรรมดาน
สุขภาพเปนประจําทุกป  

ตารางที� 4-5 การจัดการความรู ้
กลุม่เป้าหมาย การรวบรวม การแบง่ปนั/สง่ตอ่ การใชป้ระโยชน ์ ผลลพัธ ์

เจา้หนา้ที�  Exit interview 
 HR Forum 
 Face to Face 
 Email/Servey 
 Happinometer 
 Staff Meeting 

 Best Practices Sharing 
 ประชมุ 
 สอนหนา้งาน 
 ระบบพี�สอนนอ้ง 
 ประชมุ VDO Conference  

 การบรหิารอัตรา
กําลังคน 

 พัฒนาการบรหิารแผน
กลยทุธด์า้นทรัพยากร
บคุคล 

 การบรหิารผลการ

 รอ้ยละอัตรากําลังคน
ตามแผน services plan 

 รอ้ยละผลประเมนิ
บคุลากร 

 รอ้ยละความพงึพอใจ 
 อายงุานเฉลี�ยของ
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 จากการพฒันาองคก์ารสูอ่งคก์ารแหง่การเรยีนรูว้ธิปีฏบิตัทิีเ่ปน็เลศิ เพือ่สง่เสริมสุขภาพ
ของคนไทย และมุ่งเน้นสู่นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งจะเป็นต้นแบบให้เกิด
การปรับปรงุคณุภาพบรกิารทีด่ทีัง้องคก์าร ดว้ยการพฒันาศนูยแ์หง่ความเปน็เลศิ ใหต้อบสนอง
ความต้องการและแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชน โดยคำนงึถงึความสามารถในการเขา้ถึง
บริการที่เสมอภาค มีคุณภาพมาตรฐาน การแข่งขันทางเศรษฐกิจ วิชาการและเทคโนโลยี
ทีเ่หมาะสม เชน่ 1. การจดัตัง้คลนิกิหมอครอบครวั ทีเ่กดิจากการเรยีนรูว้ธิปีฏบิตัทิีเ่ปน็เลศิใน
เรื่องเวชศาสตร์ครอบครัวจากประเทศสกอตแลนด์ 2. ระบบ Fast track ในการสง่ตอ่ผูป้ว่ย 
STIEMI ที่เริ่มดำเนินการในเขตบริการสุขภาพที่ 7 และมีการขยายผลต่อไปยังเขตบรกิาร
สขุภาพอืน่ๆ ทีส่ามารถชว่ยลดอตัราการตาย ลดระยะเวลาการตายของกลา้มเนือ้หวัใจ และ
เพิม่อตัราการเขา้ถงึบรกิารของผูป้ว่ย STEMI 3. หลกัประกนัสขุภาพถว้นหนา้ ทีป่ระเทศไทย
ไดร้บัเชญิใหเ้ปน็ “แชมเปี้ยนในการขับเคลื่อนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า” ประจำป ี2559 
รว่มกบัประเทศตา่งๆ ในการขบัเคลือ่นหลกัประกนัสขุภาพถว้นหนา้ใหส้ำเรจ็และประชาชนทัว่โลก
เขา้ถงึบรกิารและมสีภุาพทีด่ี 
  อีกหนึ่งระบบสารสนเทศเพื่อคุณภาพชีวิตที่เพิ่มประสิทธิภาพในการช่วยชีวิตผู้ป่วย
ระหวา่งการส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลแห่งหนึ่งไปยังโรงพยาบาลอีกแห่งหนึ่งที่มีศกัยภาพ
ในการรกัษาพยาบาลท่ีมากกวา่ นัน่คอืระบบ ThaiRefer ซึง่พฒันาขึน้ทีโ่รงพยาบาลลำปาง และ
ขยายผลใช้งานระบบไปยังโรงพยาบาลต่างๆ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ 
ทำให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบและติดตามอาการผู้ป่วยระหว่างการเดินทางจนจบ
กระบวนการสง่ตอ่ เขา้สูก่ระบวนการรกัษา นอกจากนี ้ สำนกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ 
ยงัได้พัฒนาระบบ National Referral System หรือ nRefer ขึ้นเพื่อเป็นระบบกลาง
ในการเชือ่มโยงระบบรบั - สง่ขอ้มลูผูป้ว่ยเพือ่การรกัษาอยา่งตอ่เนือ่ง ระหวา่งผูใ้หบ้รกิารระบบ
ทีแ่ตกตา่งกัน ระบบยี่ห้อต่างๆ อาทิ ThaiRefer ReferLink iRefer Refer Online 
(ภาพที่ 8) เพื่อแลกเปลี่ยนและใช้ประโยชนข์อ้มลูผูป้ว่ยรว่มกันได้จากหลากหลายรูปแบบ
ซึ่งในปจัจุบันได้มีการขยายผลการใช้ระบบ nRefer จากองค์กรภายนอกสำนักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข เช่น โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ โรงพยาบาลศิริราช 
โรงพยาบาลรามาธบิด ีเปน็ตน้ 
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 จากความมุ่งมั่นของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในการพัฒนาระบบ
การวเิคราะหผ์ลจัดการองค์ความรู้ โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศที่เชื่อมโยงข้อมลู
ทัว่ประเทศให้สามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว เกิดเป็นแรงผลักดันแก่องค์การและ
บุคลากรในการนำขอ้มูลและสารสนเทศที่ดีมาสู่การสร้างนวัตกรรม เพื่อเพิ่มคุณภาพ
ในการบริการและประสิทธิภาพในการดำเนินการอย่างทั่วถึงและเปน็ธรรม สอดคลอ้ง
กบัเปา้หมายขององคก์าร “ประชาชนมสีขุภาพแขง็แรง เจา้หนา้ทีม่คีวามสขุ ระบบสขุภาพ
ยัง่ยนื”  
 

ภาพที่ 8 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคุณภาพชีวิต 
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กรมควบคุมโรค

หมวด 4 ด้านการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

ขององค์การและการจัดการความรู้

 “การดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์และ
การตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ
และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี สง่ผลใหก้รมควบคมุโรค
มุ่งเน้นพัฒนาระบบวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน 
ตั้งแต่การวัด วิ เคราะห์ และปรับปรุงผล
การดำเนนิงาน โดยเชือ่มโยงกบัตวัชีว้ดัทีส่ะท้อน
ภารกิจหลักของหน่วยงาน มีการจัดการข้อมูล
สารสนเทศเพือ่สรา้งฐานขอ้มลูทีถ่กูตอ้ง นา่เชือ่ถอื
และทันต่อสถานการณ์ พร้อมใช้ในการป้องกัน 
เฝา้ระวงั และควบคมุการระบาดของโรค รวมถึง
มีการใชข้อ้มลูเชงิเปรยีบเทยีบและศกึษาคูเ่ทยีบ
ทั้งในและต่างประเทศเพื่อประเมินและพัฒนา
ตนเองสูม่าตรฐานระดบัสากล มกีารประเมนิผล
ความสำเรจ็ของการดำเนนิงานโดยการวเิคราะห์ 
ทบทวนและนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้าง
องค์ความรู้และแนวทางการปฏิบัติที่ดี นำไปสู่
การปรับปรุงองค์การ ตลอดจนมีการพัฒนา
นวัตกรรมต่างๆ ที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน 
ทำให้การดำเนินงานตั้งแต่ระดับบุคคลไปจนถึง
หน่วยงานสามารถสะทอ้นภาพรวมการดำเนนิงาน
ของกรม ที่สามารถแสดงผล สะท้อนปัญหา 
และให้ข้อเสนอแนะได้อย่างสมเหตุสมผลและ

น่าเชื่อถือ” 

วิสัยทัศน์ :  
ประชาชนได้รับการป้องกันควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพระดับมาตรฐานสากล ภายใน
ปี 2579 
 
พันธกิจ :  
1. สง่เสรมิกระบวนการประสาน ความร่วมมือ
กบัเครือข่ายภายในและระหว่างประเทศ
ในการผลิ ต  และพัฒนาผู้้ เชี่ ย วชาญ 
องค์์ ค วามรู้ ข้อมูลข่่าวสาร เครื่องมือ 
กฎหมาย การเฝา้ระวงั ปอ้งกนั ควบคมุโรค 
และภัยสุขภาพ รวมทั้งการบริการเฉพาะ
ที่ได้มาตรฐานสากล 
2. สง่เสรมิ สนบัสนนุ ถา่ยทอด แลกเปลีย่น
ความรู้ ให้้เครือข่่ายและประชาชน  
3. ผลกัดนัและตดิตามการบงัคบัใชก้ฎหมาย
ที่จําเป็นต่อการปกป้้องประชาชนจากโรค
และภัยสุขภาพ 
4. เตรียมความพร้อมในการจัดการภาวะ
คุกคามและภัยสุขภาพใหม่ๆ ได้้ทันการณ์ 
5. พฒันาและประเมนิศกัยภาพระบบ กลไก
ของเครือข่่ายการดําเนินงานเฝ้้าระวัง 
ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

ค่านิยม : I SMART
I - Integrity : การยึดมั่นในความถูกต้้อง 
    ชอบธรรม และจริยธรรม 
S - Service Mind  :  การบริการที่ดี 
M - Mastery / Expertise : การสั่งสม 
     ความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
A - Achievement Motivation :   
     การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
R - Relationship : การมนีำ้ใจ ใจเปิดิกว้าง 
     เป็นพี่เป็นน้้อง 
T - Teamwork :  การทํางานเป็นทีม 
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ภาพที่ 1 แนวทางยกระดับประสิทธิภาพและพัฒนา 
สู่ความยั่งยืนด้านควบคุมโรคของประเทศ 2558 - 2562 

 

ของทกุคนในทกุชว่งอาย ุ ประกอบกบั
รัฐบาลมีแนวคิดการปฏิรูปประเทศ
สู่วิสัยทัศน์ “ประเทศไทย มั่นคง  
มัง่คัง่ ยัง่ยนื” เนน้การพฒันาใหเ้กดิ
ความสมดุล เศรษฐกิจที่ เข้มแข็ง 
ด้วยโมเดลประเทศไทย 4.0 และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  ฉบับที่  12 เชื่ อมโยง
ยทุ ธศ าสตร์ ช าติ  2 0  ปี  และ
ยทุธศาสตร์ด้านสาธารณสุข 20 ป ี
กำหนดเป็นเป้าหมาย “ประชาชน

สขุภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” สำหรับการกำหนดตัววัดผล
การดำเนนิงานจะพจิารณาจากการประมวลและทบทวนชดุขอ้มลูสถานการณโ์รคและภยัสขุภาพ

 

การกำหนดกรอบตัววัดที่สะท้อนความสำเร็จ
 การเลือกและกำหนดกรอบการวัดผลดำเนินการ ได้ดำเนินการภายใต้กรอบ
การพฒันาแหง่สหสัวรรษ พ.ศ. 2533 - 2558 และมกีารสานตอ่เปา้หมายการพฒันาอยา่งยัง่ยนื 
พ.ศ. 2558 - 2573 เพือ่ใหบ้รรลเุปา้หมายการมสีขุภาวะทีด่ใีนการดำรงชวีติ สง่เสรมิความเปน็อยู่

 กรมควบคุมโรคเป็นส่วนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่มีภารกิจหลัก
ในการเฝา้ระวงั ปอ้งกนั ควบคมุโรคและภยัสขุภาพ ประสานความรว่มมอืกบัเครอืขา่ย และพฒันา
องคค์วามรูอ้ยา่งเปน็ระบบเพือ่ใหป้ระชาชนมสีขุภาพด ี ตอ่มาเมือ่สภาพแวดลอ้มไดเ้ปลีย่นแปลงไป 
ความก้าวหน้าด้านการสื่อสาร เทคโนโลยี และความคาดหวังของผู้รับบริการและ
ผูม้สีว่นได้ส่วนเสียที่เพ่ิมมากขึ้น ส่งผลให้ให้กรมต้องปรับตัว และพัฒนากระบวนการ
ดำเนินงานทั้งด้านมาตรฐานการควบคุมโรค การป้องกัน การเฝ้าระวัง การปฏิบัติการ
ในภาวะฉุกเฉินทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค กฎหมาย องค์ความรู้ใหม่ๆ และการสื่อสาร
เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เพื่อยกระดับประสิทธิภาพด้านการควบคุมโรคของ
ประเทศไทย ใหท้นัตอ่ทัง้สถานการณโ์ลกและสถานการณโ์รคทีม่กีารพฒันาและเปลีย่นแปลงไป
อยา่งรวดเรว็ 
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ภาพที่ 2 การกำหนดกรอบตัวชี้วัดกรมควบคุมโรค 

พัฒนาการติดตามและประเมินผล 
จึ ง ได้กำหนดออกมาเป็นตัวชี้ วั ด
ระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาว 
โดยมตีวัชีว้ดัทีส่ำคญั ไดแ้ก ่1) ตวัชีว้ดั
ด้านผลผลิตและการบริการตาม
พนัธกิจ 2) ตัวชี้วัดเป้าหมายการลด
ปญัหาโรคและภยัสขุภาพ 5 กลุม่โรค 
3) ตวัชี้วัดยุทธศาสตร์และจุดเน้น
การดำเนนิงานตามแผนงาน/โครงการ 
4) ตวัชีว้ดัดา้นการใหค้วามสำคญัและ

ทัง้ของกรมและจากแหลง่ตา่งๆ ในเชงิเปรยีบเทยีบ ผา่นการพจิารณาเชือ่มโยงเปา้หมายและ
ตวัชีว้ดัเชิงยุทธศาสตร์ ให้มีความยืดหยุ่น สามารถวัดกระบวนการและผลลัพธ์ได้ รวมถงึ

ความพงึพอใจของผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 5) ตวัชีว้ดัดา้นพฒันาองคก์าร 6) ตวัชีว้ดั
ดา้นงบประมาณ และ 7) ตวัชีว้ดัดา้นประสทิธผิลและประสทิธภิาพของกระบวนการ 
 

การวิเคราะห์ ทบทวน ติดตาม สู่การปรับปรุงผลการดำเนินงาน

เพื่อความยั่งยืนขององค์การ 
 การวเิคราะหแ์ละทบทวนผลการดำเนนิงาน กรมควบคมุโรคมกีารใชข้อ้มลูสารสนเทศ
เพือ่ประเมนิแนวโน้มของผลการดำเนินงาน มีการคาดการณ์ผลที่จะเกิดขึ้น และนำผลมา
เปรยีบเทยีบกบัคูเ่ปรยีบเทยีบ มีการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล เพือ่นำมาสนบัสนนุ 
การทบทวนผลการดำเนนิการ รวมถงึชว่ยใหท้ราบสาเหตขุองปญัหาและจดัลำดบัความสำคญัของ
การใชท้รัพยากร ซึ่งนอกจากการวิเคราะห์สถานการณ์โรคและภัยสุขภาพแล้ว ยังมี
การวเิคราะหบ์ริบทแวดลอ้มทีเ่ปน็ปจัจยัภายนอกทีส่ำคญั ไดแ้ก ่นโยบายรัฐบาล ข้อตกลงกบั
หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ในระดบัชาตแิละนานาชาต ิ มกีารจดัทำฐานขอ้มลูเชงิเปรยีบเทยีบรายปี
ยอ้นหลงั เพือ่วเิคราะหแ์นวโนม้และสถานการณ ์ ซึง่เปน็ประโยชนต์อ่การกำหนดทศิทางและ
ค่าเปา้หมายทีมุ่ง่สูผ่ลลพัธข์องหนว่ยงาน โดยจัดกลุ่มวิเคราะห์และทบทวนผลการดำเนินงาน
เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มวิชาการ: ประมวลผลจากฐานข้อมูลทุกมิติมาใช้ประเมิน
เหตุผิดปกติ ติดตามเฝ้าระวัง ดูแนวโน้ม ปรับปรุงแผนงาน และพัฒนาฐานข้อมูล 
2) กลุ่มบริการ: ให้บริการรักษา ฟื้นฟูสภาพ สื่อสารประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาขน 
3) กลุ่มบริหาร: สนบัสนนุการทำงานแกห่นว่ยงานภายในกรม 
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 การติดตามผลการดำเนินงาน มีการติดตามเป็นรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน 
รายไตรมาส และรายป ี รวมถงึมแีนวปฏบิตัเิพือ่ใหก้ารกำกบัตดิตามมีมาตรฐาน โดยแบ่งเป็น 
3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 วางแผนการติดตามก่อนการดำเนินงานและจัดทำแผนบริหาร
ความเสีย่ง ระยะที ่ 2 ตดิตามระหว่างการดำเนินงานเพื่อทราบความก้าวหนา้และสามารถ
แกไ้ขปรบัปรุงได้ในไตรมาสต่อไป ระยะที่ 3 สรุป รวบรวม วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน 
สถานการณแ์ละจดุเนน้ทีส่ำคญั โดยเฉพาะโครงการทีส่ำคญัจะมกีารตดิตามทัง้เชงิปรมิาณและ
เชงิคณุภาพ สำหรับในกระบวนการที่สำคัญตามสายโซ่แห่งคุณค่า จะมีการทบทวนตวัชีว้ดั
ทีส่ำคัญทุกปี มีหน่วยงานที่รับผิดชอบติดตามอย่างใกล้ชิด และนำเสนอให้ผู้บริหารทราบ
รายสปัดาห์ รายเดือน รายไตรมาส ซึ่งหากผลไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ผู้บริหารจะวาง
มาตรการเพือ่เรง่รดัการดำเนนิงาน  
 การปรบัปรงุผลการดำเนินงาน วิเคราะห์ผลจากการทบทวนผลการดำเนินงาน 
ขอ้มลูเชงิเปรียบเทียบและปัจจัยเสี่ยง โดยใช้หลัก 3R คือ Review: ทบทวนกระบวนการ 
ผลงาน และทรพัยากร โดยใช้หลักงบประมาณฐานศูนย์ Redeploy: ทบทวนโครงการเพือ่
ดำเนนิการตอ่/ชะลอ/ยกเลกิ/ปรบัลดกจิกรรมหรอืงบประมาณ Replace: เสนอโครงการใหม่
หรอืเพิ่มค่าเป้าหมายและงบประมาณ จากนั้นนำมาจัดลำดับความสำคัญในสิ่งที่จะต้อง
ปรบัปรงุอยา่งต่อเนื่องและปรับปรุงอย่างก้าวกระโดด รวมถึงโอกาสในการสร้างนวัตกรรม 
โดยจัดทำเปน็แผนปฏิบัติราชการประจำปีและแผนปฏิบัติการที่แก้ไขปัญหาเฉพาะพื้นที ่
รวมถงึมกีารสง่เสรมิ สนบัสนนุใหห้นว่ยงานในสงักดัสมคัรขอรบัรางวลัทัง้จากสำนกังาน ก.พ.ร. 
และหนว่ยงานอืน่ๆ เปน็ประจำทุกปี และมีการกำหนดเป็นตัวชี้วัดระดับบุคคล เพื่อกระตุน้
การพฒันาการดำเนนิงานให้เป็นนิสัยประจำตัว ซึ่งกระบวนการเหลา่นีเ้ปน็กลไกขบัเคลือ่นให้
กรมควบคมุโรคประสบผลสำเรจ็อยา่งตอ่เนือ่ง 
 

การจัดการสารสนเทศและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

รองรับการเปลี่ยนแปลง 
 กรมควบคมุโรคมกีารจดัทำแผนแมบ่ทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร เพือ่เปน็
แนวทางการพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศใน 4 ด้าน คือ 1) การบริหารจัดการระบบข้อมลู
สารสนเทศทีใ่ชใ้นงานวชิาการ งานบรกิาร งานบรหิาร 2) การบรหิารจดัการสนิทรพัยส์ารสนเทศ 
เชน่ คอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำเร็จรูป ระบบเครือข่ายและการสือ่สาร 3) การบรหิารงาน
บคุลากรด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 4) การบริหารความเสี่ยง การรกัษาความมัน่คง
ปลอดภยั และเตรยีมความพรอ้มในสถานการณฉ์กุเฉนิดา้นสารสนเทศ 
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ภาพที่ 3 การพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ 

 ในการพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการจัดเก็บข้อมูลที่ได้จากระบบเฝ้าระวงั
โดยแสดงใหเ้หน็ถงึรปูแบบการเกดิโรคทีช่ดัเจน ทัง้บคุคล เวลา และสถานที ่มกีารวเิคราะห ์แปรผล
ข้อมูลสาธารณสขุทกุระดบัและมกีารปรบัปรงุอยา่งตอ่เนือ่งนำไปสูก่ารตดัสนิใจบนฐานขอ้มลู

ภาพที ่4 Application ชอ่งทางการรบัขอ้มลูจากประชาชน 

ภาพที่ 5 ระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ (ESM) 

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

34!%&' 3 245!*42567859:/;3<*)=-34! 

34!%&' 4 Application >?0+%4+2455<@-.0AB/C42D5;>4>$ 
 

34!%&' 5 5;@@@5EF45C<1245(>E+*=%GH4)I57 (ESM) 
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ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ทัง้ในดา้นนโยบาย เชน่ การพัฒนายุทธศาสตร์ การจดัทำนโยบาย  
ด้ านปฏิบั ติ  เช่ น  จั ดทำมาตรการ วางแผน เฝ้าระวัง จัดทำแผนและโปรแกรม
การป้องกันควบคุมโรคที่มีการประเมินผลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ด้านนวัตกรรม เช่น 
การพฒันาระบบวดั วเิคราะห ์ การพยากรณโ์รคและภยัสขุภาพนำมาสรปุเปน็สถานการณ์โรค
รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน รายปี และจัดทำเป็น DDC Watch ซึ่งเป็นชอ่งทาง
ใหข้อ้มลูแกป่ระชาชน นอกจากนียั้งมกีารพฒันาศนูยป์ฏบิตักิารตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (EOC) 
หอ้ง Network Operation Center (NOC) และ Security Operat ion Center  (SOC)  
เ พ่ือแจ้งเตือนและตอบสนองแบบ real time ในภาวะฉุกเฉินระหว่างหน่วยงาน
สว่นกลางและส่วนภูมิภาคตลอด 24 ชั่วโมง มีการพัฒนากลุ่มภารกิจตระหนักรูแ้ละ
ทมีสอบสวนเคลือ่นที่เร็วเพื่อเฝ้าระวังเหตุการณ์ผิดปกติ มีการพัฒนา Application เพือ่ใช้
ตดิตามสถานการณ ์ ให้ความรู้และเป็นช่องทางรับเรื่องร้องเรียน มีการพัฒนาระบบบริหาร
จดัการเชงิยทุธศาสตร ์ (ESM) ซึง่เปน็ระบบแจง้สถานะการดำเนนิการตา่งๆ เชน่ การอนมุตัิ
โครงการ การรายงานผลตวัชีว้ดั ซึง่ชว่ยลดภาระการประมวลผลและรายงานผลของเจา้หนา้ที ่
โดยที่บุคลากรสามารถติดตามผลการปฏิบัติงานรายกิจกรรม/แผนงาน/โครงการได้เป็น
รายสปัดาห ์รายเดอืน รายไตรมาส และรายป ี 
 

การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อการเรียนรู้ขององค์การ
 กรมควบคมุโรคมกีระบวนการจดัการความรูท้ีม่กีารรวบรวมและถา่ยทอดองคค์วามรู ้
ทีจ่ำเปน็และเปน็ประโยชน ์ตัง้แตก่ารสำรวจ องคค์วามรูท้ีจ่ำเปน็ กำหนดเปา้หมายของความรู ้
แหลง่ความรู ้ วธิรีวบรวมและคดัเลอืกความรู ้ จดัทำรปูแบบทีเ่หมาะสม สะดวกตอ่การจดัเกบ็
เขา้ถงึงา่ย พร้อมนำมาใช้งาน โดยให้ความสำคัญ ตั้งแต่ระดับยุทธศาสตร์ โดยกำหนดให้
ทกุหนว่ยงานจดัทาํโครงสรา้งความรู ้ ทีม่กีารศกึษาทบทวน วเิคราะหภ์ารกจิ นโยบายสำคญั 
และนำมากำหนดเปน็องคค์วามรูท้ีจ่ำเปน็ในแตล่ะประเดน็ยทุธศาสตร ์มกีารแลกเปลีย่นเรยีนรู้
กบัผูเ้ชีย่วชาญทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร เพื่อให้นำความรู้มาใช้สนับสนุนให้บรรลเุปา้หมาย
ของยุทธศาสตร์ สำหรับระดับปฏิบัติ มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบแต่ละกระบวนการ
ทำงานที่สำคัญให้ถ่ ายทอดองค์ความรู้ทั้งการสร้างคุณค่า ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
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ภาพที่ 6 กระบวนการจัดการความรู ้

การแกไ้ขปญัหา อปุสรรค ขอ้จำกดั แนวทางการพฒันา มกีารจดัตัง้ CoP หรอืชมุชนนกัปฏบิตัิ
ในแตล่ะเรื่อง มีการรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดีทั้งจากภายในและภายนอกหน่วยงาน ทั้งใน
และตา่งประเทศ นำมาปรับและสร้างเป็นคู่มือแนวทางปฏิบัติที่ ดีขององค์การ รวมถึงมี
การจัดทำทำเนียบผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละด้านตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน นำมาถอดองค์ความรู้และ

ภาพที่ 7แนวทางการจัดการความรู ้

สรุปเป็นแผนผังความคิด/แผนผัง
กระบวนการ/ขัน้ตอนการปฏบิตังิาน 
กอ่ใหเ้กดิการเรยีนรูน้ำไปสูก่ารนำไป
ประยุกต์ใช้ในการทำงาน ปรบัปรงุ
บรกิาร และสรา้งนวตักรรมใหก้บักรม 
นอกจากนีม้กีารกำหนดใหห้นว่ยงาน
จัดตั้ ง KM Team ที่ทำหน้าที่
สนับสนุน ให้คำปรึกษา คัดเลือก
หวัขอ้ความรูส้ำคญัเพือ่กำหนดโจทย์
ในการนำมาจดัการความรูห้นว่ยงาน 
พรอ้มสรปุบทเรยีนและพฒันาตอ่ยอดงานประจำสูง่านวจิยั (Routine to Reserch : R2R) 
นอกจากนีย้งัมกีารสนบัสนนุใหท้กุหนว่ยงานทัง้ภายในและภายนอก สง่ประกวดผลงานวชิาการ
ในการประชมุวิชาการกรม ซึ่งจัดเป็นประจำทุก 2 ปี จนเกิดวัฒนธรรมแห่งการเรียนรูข้อง
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บคุลากรในกรม สำหรับการสื่อสารและถ่ายทอดความรู้ มีการจัดกิจกรรมสร้างบรรยากาศ
แหง่การเรยีนรู ้ เชน่ ถนนความรู ้ ซึง่เป็นช่องทางในการสื่อสาร เผยแพร่ความรู้และข่าวสาร
ใหบ้คุลากรและประชาชนทีม่าตดิตอ่ราชการ มกีารเกบ็และรกัษาความรูโ้ดยจัดเป็นตลาดนัด
ความรู้ คลังความรูแ้ละสนิทรพัยค์ลงัความรูเ้ผยแพรบ่นเวบ็ไซตข์องกรม 
 

การใช้ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและการศึกษาคู่ เทียบเพื่อการ

พัฒนาตนเอง 
 กรมควบคมุโรคใชข้อ้มลูสารสนเทศเชงิเปรยีบเทยีบเพือ่ปรบัปรงุกระบวนการทำงาน
ทีส่ำคญัและเพิม่ขดีสมรรถนะหลักด้านระบาดวิทยา นำไปสู่การสร้างนวตักรรมใหม ่ มกีารใช้
แหลง่ข้อมูลทั้งภายในประเทศ ได้แก่ รายงานการเฝ้าระวังโรคแต่ละพื้นที่ ผลงานวิจัยของ
มหาวทิยาลยัต่างๆ ฐานข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานเครือข่าย เช่น 
สำนกัระบาดวทิยา กรมอนามยั สำนกังานสถติแิหง่ชาต ิ กรมปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภัย 
เปน็ตน้ และหนว่ยงานจากภายนอกประเทศ ไดแ้ก ่องคก์ารอนามยัโลก (WHO)  ศนูยป์อ้งกนั
ควบคมุโรคแห่งชาติของสหรัฐมอเมริกา (US CDC) ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศไทย-
สหรฐัอเมรกิาดา้นสาธารณสุข (TUC) รายงานขององค์การระหว่างประเทศ นอกจากนี้ไดม้ี
การเทยีบระบบการป้องกันควบคุมโรคของไทยกับของสหรัฐอเมริกา คือ CDC (Centers for 
Disease Control) เพื่อใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ในการแก้ปัญหา รวมถึงกำหนดแผนงานโรค
ทีเ่ขม้แขง็และมคีวามชดัเจนทดัเทยีมกบัคูเ่ทยีบ  
 
 จากความโดดเด่นในการดำเนินงานด้านการควบคุมโรคที่มีการวิเคราะห์
สถานการณแ์ละปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดที่ใช้ในการเฝ้าระวัง เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์และ
ตอบสนองได้อย่างทันท่วงที การจัดการระบบฐานข้อมูลที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
การเชือ่มโยงตวัชีว้ดัทีส่ามารถสะทอ้นการปฏิบัติภารกิจหลักของหน่วยงาน รวมทั้งการใช้
ข้อมูลสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบและศึกษาคู่เทียบเพื่อปรับปรุงผลการดำเนินงาน 
การพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
หน่วยงานเพ่ือสร้างองค์ความรู้และแนวทางการปฏิบตัทิีด่ ี นำไปสูก่ารปรบัปรงุองคก์าร
อยา่งตอ่เนือ่งและยัง่ยนื 
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กรมบัญชีกลาง 

หมวด 4 ด้านการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

ขององค์การและการจัดการความรู้

 “การมีข้อมูลสารสนเทศ ระบบ
ฐานขอ้มลูทีถ่กูตอ้ง ทนัสมยั เพือ่สนบัสนนุ
การดำเนินการและการตัดสินใจของ
ผู้บรหิาร โดยการนำเทคโนโลยสีารสนเทศ
มาจัดการระบบต่างๆ ในแต่ละตาม
ภารกิจ ร่วมกับการจัดการความรู้โดย
การถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้แก่บุคลากร
ภายในองค์การ ผ่านรูปแบบต่างๆ เช่น 
การสอนงาน (Coaching) พี่สอนน้อง 
(Mentoring) CGD Coffee-Talk 
ชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) เรื่องเล่าเร้าพลัง 
(Storytelling) และการเรียนรู้โดยวิธี
ปฏิบัติ (Action by Learning) เป็นต้น 
รวมทั้งมีการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม
ในองคก์าร “CGD Innovation Awards” 
เพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมการเป็นนักคิด
วิเคราะห์ และผลักดันการสร้างสรรค์
ผลงานนวัตกรรมให้เกิดขึ้นกับบุคลากร
ของกรมทัง้ในสว่นกลางและสว่นภมูภิาค” 

วิสัยทัศน์ :  

กำกับดูแลและบริหารการใช้จ่ายเงินของ
แผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 

พันธกิจ :  

1. กำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ แนว
ปฏิบัติด้านกฎหมายการคลัง การบัญชี 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครฐั การตรวจสอบภายใน คา่ตอบแทน
และสวสัดกิาร เงนินอกงบประมาณ ลกูจา้ง 
และความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
ของรัฐให้สอดคล้องกับการรักษาวินัย
และความยั่งยืนทางการคลัง 
2. บริหารเงินสดภาครัฐ บริหารการรับ-
จ่ายเงินให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยใช้ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
3. สนบัสนนุการบรหิารเศรษฐกจิการคลัง
ในส่วนภูมิภาค 
4. พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร
ภาครัฐทางด้านบริหารการเงินภาครัฐ 
5. เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศทางการคลัง 
 

ค่านิยม :  

ซื่อสัตย์ โปร่งใส บริการด้วยใจ รักษาวินัย
การคลัง รวมพลังพันธมิตร มีหลักคิด
พัฒนา 
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 การพฒันาประเทศจะมุง่เนน้ไปในทศิทางใดขึน้อยูก่บัวา่รฐับาลจะมนีโยบายในเรือ่งใด 
ซึง่นโยบายเหล่านี้จะถูกแปลงมาเป็นยุทธศาสตร์ แผนบริหารราชการแผน่ดนิ และแผนงาน
หรอืโครงการของส่วนราชการต่างๆ ซึ่งเป็นผู้ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล สว่นราชการจำเปน็
จะตอ้งใชเ้งนิงบประมาณ จงึตอ้งดำเนินการขอรับการจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อนำมาใช้
ดำเนนิงาน กรมบัญชีกลางจะทำหน้าที่ควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงินของแผน่ดนิ และของ
สว่นราชการตา่งๆ เพือ่ใหส้ว่นราชการสามารถใชจ้า่ยเงนิงบประมาณใหส้อดคลอ้งกบัแผนงาน 
โครงการตามเป้าหมายที่ต้องการให้ประเทศชาติมั่นคงยั่งยืน จะเห็นได้ว่า ภารกิจของ
กรมบัญชีกลางอยู่ในชว่งกลางนำ้ของระบบงบประมาณ เปรียบเสมือนหัวใจที่ปั้มเงินเข้าสู่ระบบ 
ตลอดจนการให้บริการคำแนะนำ ปรึกษา ด้านการเงินการคลัง การบัญชี การตรวจสอบ
ภายใน การบริหารเงินนอกงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
การดำเนนิการเกีย่วกบัการบรหิารเงนิคงคลงัใหม้กีารใชจ้า่ยอยา่งเพยีงพอ และการเสนอขอ้มลู
ในเชิงนโยบายการคลังแก่ฝ่ายบริหารโดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิด
เสถยีรภาพทางการคลงั รวมทัง้ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการคลังภาครฐั การกำกบั
ดแูลนโยบายและมาตรฐานคา่ตอบแทน สวสัดกิาร และสทิธปิระโยชนข์องบคุลากรภาครฐั 
 

ภาพท 1 บทบาทของกรมบัญชีกลางในการพัฒนาประเทศ 
!"#$%& 1'$'"$()*+,-'./0%+1"*23+",#.43"5,67$8!

!"#$%& !!
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ตัววัดผลการดำเนินการ 4 ระดับ
 กรมบญัชกีลางการกำหนดตวัวดัและประเดน็การวดัทีส่ำคญัทีส่อดคลอ้งกบัประเดน็
ยทุธศาสตร ์ รวมทัง้สะท้อนถึงการใช้จ่ายเงินของภาครัฐในภาพรวมของประเทศ โดยแบง่
การวดัผลออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ระดับประเทศ เป็นตัวชี้วัดที่สำคัญของรฐับาล ระดบั
องคก์าร เปน็ตวัชีว้ดัตามยทุธศาสตร ์ระดบัหนว่ยงาน เปน็ตวัชีว้ดัตามกระบวนงาน และระดบั
บคุคล เปน็ตวัชี้วัดการปฏิบัติงานที่ได้รับการถ่ายทอดลงมา สะท้อนมิติด้านประสิทธิผล 
ประสทิธภิาพ การประเมินคุณภาพ และการพัฒนาองค์การ ผ่านการติดตามผลการปฏบิตัิ
ราชการจากระบบสารสนเทศต่างๆ ซึ่งจะมีหน่วยงานที่ผู้รับผิดชอบในการวิเคราะห์และ
ทบทวนผลการดำเนนิงาน รายงานตอ่ผูบ้รหิาร หากผลการดำเนนิงานไมเ่ปน็ไปตามเปา้หมาย
ทีก่ำหนดจะดำเนนิการปรบัปรงุตอ่ไป 

ภาพท 2 ตัวชี้วัดระดับประเทศ 
!"#$%& 29.:0%;:.<,6<.'5,67$8!

!"#$%& "!
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 ในการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศเพื่อติดตามความก้าวหน้าของประเด็นการวัดผล
การดำเนินงานดังกล่าว กรมบัญชีกลางได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้สนับสนนุ
การปฏิบัติงานทั้งระบบ Front Office ได้แก่ ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) 
ระบบจ่ายตรงเงนิเดอืน ระบบสัง่จา่ยเบีย้หวดับำเหนจ็ บำนาญ เปน็ตน้ และระบบ Back 
Office เชน่ ระบบตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตังิาน ระบบบรหิารงบประมาณ การเงนิ 
บญัช ีและพัสดุ (ระบบ AFMIS) เป็นต้น ทำให้สามารถติดตามผลการดำเนินงานเพื่อนำมาใช้
ในการบรหิารงานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 
ระดับ ประเด็นการวดัผล 
ประเทศ ● ผลการเบิกจายงบประมาณ รายจายภาพรวม  

● ผลการเบิกจายงบประมาณ รายจายลงทุน 
● ผลการเบิกจายงบประมาณแยกตามงบรายจายประจาํป 
● ผลการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ 
● ความสําเร็จในการบริหารเงินคงคลัง บัญชีที่ 1 ใหอยูในระดับที่

เพียงพอตอการใชจายของหนวยงานภาครัฐ 
องคการ ● แผนยุทธศาสตรกระทรวงการคลัง 

● แผนปฏิบัติราชการ 1 ป/ 4 ป 
● คํารับรองการปฏิบัติราชการ 
● เกณฑการประเมินผลการดําเนินงานภายในระดับกรม 
● ความพึงพอใจและไมพึงพอใจ, ขอรองเรียน 
● การใชจายงบประมาณและตนทุนผลผลติ 

หนวยงาน ● การปฏิบัติงานตามกระบวนการที่สําคัญและกระบวนการสนับสนุน 
● เกณฑการประเมินผลการดําเนินงานภายในระดับหนวยงาน 

บุคคล ● ตัวชี้วัดรายบุคคล 

 ในการรวบรวมขอมูลสารสนเทศเพ่ือติดตามความกาวหนาของประเด็นการวัดผลการดําเนินงาน
ดังกลาว กรมบัญชีกลางไดนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชสนับสนุนการปฏิบัติงานทั้งระบบ Front Office 
ไดแก ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกส (e-GP) ระบบจายตรงเงินเดือน ระบบสั่งจายเบี้ยหวัดบําเหน็จ บํานาญ เปนตน และระบบ Back 
Office เชน ระบบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ระบบบริหารงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ 
(ระบบ AFMIS) เปนตน ทําใหสามารถติดตามผลการดําเนินงานเพ่ือนํามาใชในการบริหารงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 

การใชประโยชนจากขอมูลอยางเตม็ประสิทธภิาพ 

จากพ้ืนฐานของการทํางานดวยขอมูลการเงินของประเทศ และจากการนําระบบเทคโนโลยีมาใชเพ่ือ
ความถูกตองของขอมูล ความสะดวกรวดเร็วในการวัดผล รวมทั้งการปฏิบัติงานตางๆ ปจจุบันกรมบัญชีกลางมี
ฐานขอมูลขนาดใหญ ที่มีความนาเชื่อถือและทันสมัย สงผลใหเมื่อไดรับมอบหมายนโยบายใหมๆ หรือเกิด
เหตุการณที่อาจมีผลกระทบตอระบบการเงินของประเทศ กรมบัญชีกลางมีความพรอมตอการตัดสินใจบน
พ้ืนฐานของขอมูล โดยผูบริหารสามารถใชระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารในการติดตามประเมินผลตัววัดผล
การดําเนินการในระดับประเทศ ซึ่งเปนขอมูลที่ไดวิเคราะหและประมวลผลจากระบบ GFMIS และระบบ e-GP 
เปนหลัก รวมทั้งมีการจัดทํารายงานผลที่ผูบริหารสามารถเปดดูขอมูลจาก Smartphone ทําใหสามารถสั่งการ
ไดทันทวงที 
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การใช้ประโยชน์จากข้อมูลอย่างเต็มประสิทธิภาพ
 จากพื้นฐานของการทำงานด้วยข้อมูลการเงินของประเทศ และจากการนำระบบ
เทคโนโลยีมาใช้เพื่อความถูกต้องของข้อมูล ความสะดวกรวดเร็วในการวัดผล รวมทัง้
การปฏิบตังิานตา่งๆ ปจัจบุนักรมบญัชกีลางมฐีานขอ้มลูขนาดใหญ ่ทีม่คีวามนา่เชือ่ถือและทนัสมยั 
สง่ผลให้เมื่อได้รับมอบหมายนโยบายใหม่ๆ หรือเกิดเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อระบบ
การเงนิของประเทศ กรมบัญชีกลางมีความพร้อมต่อการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูล โดย
ผู้บริหารสามารถใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารในการติดตามประเมินผลตัววัดผล
การดำเนนิการในระดบัประเทศ ซึง่เปน็ขอ้มลูทีไ่ดว้เิคราะหแ์ละประมวลผลจากระบบ GFMIS 
และระบบ e-GP เป็นหลัก รวมทั้งมีการจัดทำรายงานผลที่ผู้บริหารสามารถเปิดดขูอ้มลูจาก 
Smartphone ทำใหส้ามารถสัง่การไดท้นัทว่งที 
 

ภาพที่ 3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 

 นอกจากนี ้ กรมบญัชกีลางยงัไดน้ำขอ้มลูสารสนเทศมาชว่ยในการปรบัปรงุกระบวนการ 
และการตัดสินใจในการบริหารจัดการองค์การ ตัวอย่างเช่น ในการจัดซือ้จดัจา้งภาครฐั จาก
ภาพรวมของการจดัซือ้จดัจา้งกอ่นป ี พ.ศ. 2558 สว่นราชการถกูกำหนดใหโ้ครงการทีม่มีลูคา่
ตัง้แต่ 2 ล้านบาท ขึ้นไป จำเป็นต้องจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการ
อเิลก็ทรอนกิส ์(e-Auction) ซึง่จากสถติผิลการจดัซือ้จดัจา้งดว้ยวธิ ีe-Auction ป ีพ.ศ. 2557 
(ปกีอ่นการปรับเปลี่ยนเป็นวิธี e-Bidding) พบว่า มีการประหยัดงบประมาณโดยเฉลีย่อยูท่ี่
รอ้ยละ 2.69 หรือประมาณ 8,000 ล้านบาท จากตัวเลขดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า กลไก
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การแข่งขันเสนอราคาในวิธีการดังกล่าวยังไม่มีประสิทธิภาพมากพอ ดังนั้น เพื่อแก้ปัญหา
ดังกล่าวกรมบัญชีกลางได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเพื่อหาปัญหาในเชิงลึกและพบสาเหตุ
ปญัหาเกดิจากหลายสาเหตุ เช่น การสมยอมราคา การกีดกันของผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ ฯลฯ 
จากปญัหาดงักลา่วกรมบญัชีกลางจึงได้พัฒนาวิธีการการจัดซื้อจดัจา้งใหม ่ ซึง่ทกุขัน้ตอนเป็น
อเิลก็ทรอนกิสอ์ยา่งครบวงจร ไดแ้ก ่วธิตีลาดอเิลก็ทรอนกิส ์(e-Market) และวธิปีระกวดราคา
อเิลก็ทรอนิกส์ (e-Bidding) ซึ่งภายหลังจากการใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวพบว่า 
ปี พ.ศ. 2559 (1 ปภีายหลงัจากปรบัปรงุ) สามารถประหยดังบประมาณมากขึน้อยา่งมนียัสำคญั 
โดยวธิ ีe-Market ประหยดัไดร้อ้ยละ 17.96 และ e-Bidding ประหยดัไดร้อ้ยละ 11.55 หรอื
เกอืบ 40,000 ลา้นบาท 
 

การติดตามประเมินผลเพื่อการแก้ ไขอย่างทันท่วงที 
 การกำกับและติดตามประเมินผลตัวชี้วัดในแต่ละระดับ กรมบัญชีกลางได้กำหนด
หนว่ยงานทีร่บัผดิชอบไวอ้ยา่งชดัเจน โดยในการติดตามประเมินผลตัววัดผลการดำเนินการ
ในระดบัประเทศ ไดว้เิคราะหแ์ละประมวลผลจากระบบ GFMIS และระบบ e-GP เปน็หลกั 
หากผลการดำเนนิงานไมเ่ปน็ไปตามเปา้หมายทีก่ำหนด จะพจิารณาปรบัแผน Rolling Plan 
สำหรับตัววัดผลการดำเนินการในระดับองค์การและหน่วยงานได้จัดทำระบบการเตือนภัย
เฝ้าระวงัแบบสัญญาณไฟจราจร นอกจากนี้ ได้มีการติดตามผลการดำเนินงานที่สำคัญผ่าน
การประชมุคณะกรรมการผูบ้รหิารระดบัสงู (คบส.) เปน็ประจำทกุเดอืน โดยนำขอ้มลูสารสนเทศ
ตา่งๆ มาใชใ้นการตดัสนิใจ ปรบัปรงุและพฒันาการดำเนนิงาน เชน่ ผลการเบกิจา่ยไมบ่รรลุ
เปา้หมายตามมตคิณะรัฐมนตรีกำหนด กรมบัญชีกลางในฐานะหน่วยงานกลางที่กำกบัดแูล
การใชจ้า่ยเงนิของแผน่ดนิ ไดด้ำเนินการในหลายมิติเพื่อให้ส่วนราชการสามารถเบิกจ่ายเงนิ
งบประมาณใหเ้ปน็ไปตามเปา้หมายทีม่ตคิณะรฐัมนตรกีำหนด ประกอบดว้ย 
 1) สือ่สารทำความเข้าใจกับส่วนราชการเพื่อให้เข้าใจในมาตรการ หลักเกณฑ ์
ซ่ึงจะส่งผลให้ส่วนราชการสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ไม่ติดขัดใน
ข้อกฎหมาย หรอืระเบยีบ 
 2) การกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นตัวชี้วัดภาคบังคบัของ
สว่นราชการ ซึง่ดำเนนิการรว่มกบัสำนกังาน ก.พ.ร. 
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 3) สรา้งทมีเฉพาะกจิเพือ่เปน็พีเ่ลีย้ง และ Contact Person ใหก้บัทกุสว่นราชการ
ในการใหค้ำปรกึษา และชว่ยเหลอืหากเกดิขอ้ตดิขดัในกระบวนการเบกิจา่ยงบประมาณ 
 4) สรา้งแรงจูงใจให้กับส่วนราชการที่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณไดต้ามเปา้หมาย
ผา่นการมอบรางวลัองคก์ารทีม่คีวามเปน็เลศิในการบรหิารจดัการดา้นการเงนิการคลงั 
 

การเรียนรู้เพื่อก้าวสู่นวัตกรรม
 บุคลากรของกรมบัญชีกลางจำเป็นต้องมีองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบรหิารพัสดุภาครัฐ การบัญชีภาครัฐ สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ความรบัผดิ
ทางละเมดิ การตรวจสอบภายใน กฎหมายการเงนิการคลงั การเบกิจา่ยเงนิจากคลงั การเกบ็
รกัษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง เพื่อสามารถควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินใหเ้กดิ
ประโยชนส์งูสดุ ตลอดจนให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบข้อหารือ แก่ส่วนราชการและบคุคล
ภายนอกได ้ โดยในการรวบรวมองค์ความรู้และถ่ายทอดความรู้ให้บุคลากร มีหลายรปูแบบ 
ไดแ้ก ่ การสรปุประเด็นสำคัญจากการฝึกอบรม/สัมมนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ เชน่ 
การศกึษาดงูานดา้นการเงนิการคลงัในเทศสเปน อิตาลี และโปรตุเกส เมื่อเสรจ็สิน้การศกึษา 
ดงูานจะบนัทึกความรู้โดยจัดเป็นสรุปประเด็นการศึกษาดงูาน จดัทำเปน็หนงัสอื และไฟล์
อเิลก็ทรอนิกส์ เพื่อเผยแพร่ทางเครือข่ายภายใน (Intranet) และเครือข่ายภายนอก 
(Internet) สำหรับการฝึกอบรมในประเทศ ได้จัดทำโครงการ Story Telling (เรื่องเลา่
เรา้พลงั) โดยบคุลากรที่ได้รับการอบรมกับหน่วยงานภายนอกนำเสนอความรู้ที่ได้จาก
การฝึกอบรมโดยการสรุปเนื้อหา เผยแพร่ผ่านทาง Intranet และมีการเผยแพร่ไว้ห้องสมดุ
กรมบญัชกีลาง นอกจากนัน้ยงัมกีารจดักจิกรรมการจดัการความรู ้(KM DAY) เปน็การสมัมนา
แบง่ปันความรู้ประจำปี มีการจัดนิทรรศการแสดงการจัดการความรู้ของหน่วยงาน
ภายใน และการเสวนาแลกเปลีย่นเรยีนรูว้ธิปีฏบิตัทิีเ่ปน็เลศิ (Best Practice) 
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ภาพที่ 4 กระบวนการรวบรวมและถ่ายทอดความรู้ของกรมบัญชีกลาง 

 ผู้บริหารของกรมบัญชีกลางได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีการเรียนรู้และ
พฒันาอยา่งตอ่เนือ่ง  สรา้งบรรยากาศในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้เกิดการถา่ยทอดจาก
รุน่สูรุ่น่ เกดิการเรยีนรูฝ้งัลกึลงไปในวธิกีารปฏบิตั ิ ทำใหบ้คุลากรสามารถปรบัตวั และรองรบั
สถานการณท์ีม่กีารเปลีย่นแปลงในยคุปจัจบุนั ผา่นแนวทาง “ซอ่ม (Repair) เสรมิ (Enhance) 
สรา้ง (Create)” โดยได้จัดให้มีการประกวดผลงานเพื่อรับรางวัลนวัตกรรมกรมบัญชีกลาง 
“CGD Innovation Awards” อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 6 ป ี
ผลงานทีไ่ด้รับรางวัล CGD Innovation Awards จะส่งเข้าประกวดรางวัลเพชรวายภุกัษ ์
(รางวลัระดบักระทรวง) และรางวลับรกิารภาครฐัแหง่ชาต ิ (รางวลัระดบัประเทศ) และรางวลั 
United Nations Public Service Awards (รางวลัระดบัสากล) ตอ่ไป สำหรบัผลงานทีไ่ดร้บั
รางวลันวัตกรรมจะมีการพิจารณาคัดเลือก เพื่อพัฒนาต่อยอดและขยายผลใหค้รอบคลมุ

ทุกหน่วยงาน โดยคำนึงถึง
ความเป็นไปได้ในการนำไปใช้
แ ล ะ ส า ม า ร ถ ต อ บ ส น อ ง
ความต้องการของผู้รับบริการ 
 

ภาพที่ 5 แนวทางการเรียนรู้และพัฒนา 
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การพฒันางานดว้ยระบบเทคโนโลยสีารสนเทศตามมาตรฐานสากล 
 กรมบัญชีกลางให้ความสำคัญกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมาก เนื่องจาก
การดำเนนิการในปจัจบุนัลว้นตอ้งอาศยัเทคโนโลยสีมยัใหมเ่พือ่ใหก้ารดำเนนิการเปน็ไปอยา่ง
ถกูตอ้ง มสีะดวกรวดเร็วต่อทั้งผู้รับบริการและบุคลากรของกรมบัญชีกลางเอง โดยไดม้กีาร
บริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของระบบเป็นไปตามมาตรฐานสากลด้านความปลอดภัย 
(ISO/IEC 27001) รวมทัง้ไดจ้ดัทำแผนบรหิารความเสีย่งดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT Risk 
Management) และทำแผนรองรบัสถานการณฉ์กุเฉนิ (Business Contingency Plan : 
BCP) พรอ้มทัง้มศีนูย์คอมพิวเตอร์สำรองเพื่อใช้งานแทนเมื่อเกิดกรณีที่ศูนยค์อมพวิเตอรห์ลกั
ใชง้านไมไ่ด้ 
 ตัวอย่างของการพัฒนางานโดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ เช่น การยื่น
ขอรบับำเหนจ็บำนาญดว้ยตนเองทางอเิลก็ทรอนกิส ์(Pension’ Electronic Filing) เพือ่แกไ้ข
ปญัหาการทำงานที่ล่าช้าเนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ ส่วนราชการมีน้อยในขณะที่
ผูข้อรบับำเหนจ็บำนาญมีจำนวนมาก กระบวนการการขอรับบำเหน็จบำนาญมีขั้นตอนมาก
เกนิความจำเปน็ ซึง่เมือ่ดำเนนิการปรบัปรงุแลว้ สง่ผลใหผู้ร้บับำเหนจ็บำนาญสามารถรบัเงนิ
ไดภ้ายในเดอืนตลุาคมของปทีีเ่กษยีณและสามารถใชส้ทิธสิวสัดกิารรกัษาพยาบาลของตนเอง
และครอบครวัไดอ้ยา่งตอ่เนือ่ง สว่นราชการสามารถลดขัน้ตอนการปฏบิตังิาน ลดปญัหาการ
บนัทกึขอ้มลูผดิพลาด และลดคา่ใชจ้า่ยในการดำเนนิงาน นอกจากนี ้ ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทกุฝา่ยยงั
สามารถตดิตามตรวจสอบสถานะของเรือ่งผา่นระบบคอมพวิเตอรไ์ดใ้นทกุขัน้ตอนอกีดว้ย 
 ปัจจัยแห่งความสำเร็จที่สำคัญของกรมบัญชีกลาง คือ การมีระบบฐานข้อมูลและ
สารสนเทศทีค่รอบคลมุ ถกูตอ้ง เชือ่ถอืได ้ ทนัเวลา และพรอ้มใชง้าน รวมทัง้มรีะบบรกัษา
ความปลอดภยัของข้อมูลสารสนเทศ รองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ทำให้สามารถปฏิบัติงานได้
อยา่งตอ่เนือ่ง มกีารจดัการองคค์วามรู้อย่างเป็นระบบเพื่อใช้ในการขับเคลือ่นการดำเนนิงาน 
และมีการถ่ายทอดให้กับบุคลากรภายในจากรุ่นสู่รุ่น และถ่ายทอดให้กับผู้รับบริการ 
ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีเพือ่ใหส้ามารถปฏบิตังิานไดอ้ยา่งถกูตอ้งตามกฎ ระเบยีบ หลกัเกณฑท์ีก่ำหนด 
สง่ผลให ้“ตวัเราเขม้แขง็ (กรมบญัชกีลาง) สว่นราชการเขม้แขง็ ประเทศชาตกิจ็ะเขม้แขง็” 
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ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

หมวด 5
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กรมธนารักษ์

หมวด 5 ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

 “นโยบายการเปน็องคก์ารแหง่การเรยีนรู้

และมีความสุข (Learning Organization 

and Happy Workplace) ให้ความสำคัญ

ต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมุ่งเน้น

การเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้บุคลากร

เกิดการพัฒนาอย่ างต่อ เนื่ อง  เป็นคนดี 

มีสมรรถนะ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อให้

สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์การไปสู่

เป้าหมายที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล ภายใต้แผนกลยุทธ์ การบริหาร

ทรัพยากรบุคคล แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

บุคลากร แผนการเสริมสร้างความโปร่งใส 

มี ก ารพัฒนา เครื่ อ งมื อ ในการประ เมิ น

มาตรฐานความสำเร็จด้ านการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล เพื่ อยกระดับคุณภาพ

ก ารปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากร

บุคคล ภายใต้คำขวัญ งานได้ผล คนพอใจ 

ก้าวไกลสู่สากล” 

วิสัยทัศน์ :  

บริหารทรัพย์สินของแผ่นดินอย่าง

มืออาชีพ ด้วยหลักธรรมาภิบาลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคมที่มั่งคั่งยั่งยืน 

 

พันธกิจ :  

1. บริหารจัดการที่ราชพัสดุให้เกิด

ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด  ทั้ ง ใ น เชิ ง

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

2. ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์

ให้ได้มาตรฐาน 

3. บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์

ให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ใน

ระบบเศรษฐกิจ 

4. ดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่ าของ

แผ่นดิ น ให้ อยู่ ใ นสภาพที่ ดี ต าม

หลักการอนุรักษ์พร้อมที่จะนำออก

เผยแพร่ 

 

ค่านิยม :  

“รักษ์ทรัพย์สิน ยินดีบริการ งาน

มีฝีมือ ยึดถือคุณธรรม” 
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 หนา้ทีอั่นสำคัญยิ่งของกรมธนารักษ์ ก็คือการดูแลทรัพย์สินของประเทศ รวมทัง้
บรหิารจดัการใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุ ทำใหป้จัจบุนักรมธนารกัษม์พีนัธกจิทีแ่ตกตา่งกนั 4 ดา้น 
ไดแ้ก ่การบรหิารจัดการที่ราชพัสดุ การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ การบรหิารจดัการ
เหรยีญกษาปณ์ และการดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน และส่งผลต่อเนื่องไปยัง
ยทุธศาสตร์ โครงสร้าง ระบบงาน สมรรถนะหลัก ที่ต้องครอบคลุมงานทั้ง 4 ด้านดังกลา่ว 
จึงเป็นความท้าทายสำคัญที่กรมธนารักษ์จะต้องบริหารงานให้มีผลลัพธ์ที่สามารถบรรลุ
เปา้หมายเดยีวกนั คอื เศรษฐกจิและสงัคมไทยมคีวามมัง่คัง่และยัง่ยนื 
 

อัตรากำลังไม่ใช่อุปสรรคอีกต่อไป
 ในขณะที่หลายองค์การกำลังเผชิญกับปัญหาการมีจำนวนบุคลากรเท่าเดมิแตม่ี
ปรมิาณงานเพิม่ขึน้ ตามความซับซ้อนของปัญหาและสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป 
กรมธนารักษ์ได้ใช้โอกาสนี้ในการวิเคราะห์อัตรากำลังตนเองอย่างละเอียดและครอบคลุม 
เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ขอ้มลูสำคญัตอ่การดำเนนิงานของกรม นัน่คอืแผนดา้นขดีความสามารถและ
อตัรากำลงั โดยพิจารณาจากอุปสงค์กับอุปทานของงานตามภารกิจ พันธกิจด้านตา่งๆ 
จากนัน้นำไปพจิารณารว่มกบัอตัรากำลงัทีม่อียูใ่นปจัจบุนั หากชอ่งวา่งระหวา่งความตอ้งการอตัรา
กำลงัทีจ่ำเปน็ตอ้งเพิ่มขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับปรมิาณงาน กรมธนารกัษก์ำหนดใหใ้ชแ้นวทาง
ในการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงาน การจ้างหน่วยงานภายนอก (Outsource) 
การจดัโครงสรา้งแบบไมเ่ปน็ทางการ เชน่ Working Team กลุม่ Cluster เปน็ตน้ จากนัน้จะมี
การทบทวนอกีครัง้วา่เพยีงพอหรอืไม ่ ซึง่สง่ผลใหก้รมธนารักษ์สามารถคาดการณ์อนาคตและ
วางแผนกำลงัคนลว่งหนา้ได ้ ซึง่แผนดังกล่าวได้มีการลดกำลังคนลงตามความเหมาะสม
ซึง่จะทำใหก้รมธนารักษ์เป็นองคก์ารทีม่คีวามคลอ่งตวัสงู สามารถดำเนนิงานตามเปา้หมายได้
อยา่งมปีระสทิธภิาพ แสดงใหเ้หน็ถงึขดีความสามารถในการบรหิารทรพัยากรบคุคล 
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 อย่างไรก็ตาม หากในอนาคตเกิดการเปลี่ยนแปลงภารกิจ กรมธนารักษ์ได้เตรียม
ความพรอ้มโดยการวางแผนเกลี่ยอัตรากำลังระหว่างหน่วยงาน การพัฒนางานบรกิาร 
และการจา้งบคุคลภายนอก ตวัอยา่งเชน่ภารกจิทีร่าชพสัด ุไดร้ว่มมอืกบับรษิทัเคานเ์ตอรเ์ซอรว์สิ
ในการพฒันาเพิม่ชอ่งทางการใหบ้รกิารอเิลก็ทรอนกิส ์(E-payment) และการจดัตัง้ Marketing 
Unit เพือ่ให้เป็นบุคลากรที่จะมาปฏิบัตงิานและเป็นกำลังสำคัญในการจัดทำแผนการตลาด
ดา้นทีร่าชพสัดุ ภารกิจด้านเหรียญกษาปณ์ ได้จ้างบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ปฏบิตังิาน
ดา้นขนสง่เหรยีญ การทำขอ้ตกลงและใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการตรวจพสิจูนเ์งนิตราใหก้บัธนาคาร
ออมสนิเพือ่รบัและจา่ยแลกเหรยีนกษาปณ ์เปน็ตน้ 
 

บุคลากรคือปัจจัยสำคัญของความสำเร็จ
 ความทา้ทายด้านบุคลากรโดยรวมของกรมธนารักษ์ ก็คือการพัฒนาบุคลากรให้
สามารถเอาชนะอุปสรรคด้านอัตรากำลังและการเปลี่ยนแปลง กรมธนารักษ์จำเป็นต้องมี
บคุลากรทีม่ีขีดความสามารถสูง มีความเชี่ยวชาญ เป็นมืออาชีพ สามารถรองรับภารกจิ
ทีห่ลากหลาย สามารถรักษาองคค์วามรูจ้ากรุน่สูรุ่น่ ทนัตอ่เทคโนโลย ีและพรอ้มตอ่การเปลีย่นแปลง
อยู่ตลอดเวลา ประกอบกับในช่วงปี พ.ศ. 2559 – 2562 จะมีข้าราชการประเภท
อำนวยการขึ้นไปเกษียณอายุราชการจำนวนมาก จึงต้องเตรียมความพร้อม มกีารวางแผน

ภาพที่ 1 การวิเคราะห์ตามตัวการอัตรากำลังของกรมธนารักษ์ 
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บริหารอัตรากำลังทั้งในตำแหน่งว่างและตำแหน่งที่มีผู้ครองตำแหน่งเกษียณอายุราชการ 
เพือ่ใหส้ามารถบรหิารอตัรากำลังตามเงื่อนไขและแนวทางปฏิบัตทิีก่ำหนดได ้ รวมทัง้เชือ่มโยง
ไปสูก่ารวางแผนพัฒนาบุคลากร การสร้างและพัฒนาผู้เชี่ยวชาญของสายงานด้านตา่งๆ 
เพือ่เตรยีมความพรอ้มใหบ้คุลากรขึน้สูต่ำแหนง่ผู้บรหิาร ทดแทนบคุลากรในตำแหนง่บรหิารทีจ่ะ
เกษยีณอายรุาชการ 

ภาพที่ 2 แผนแม่บทการพัฒนาบุคลากรของกรมธนารักษ์ 
 

 กระบวนการพัฒนาบุคลากรเริ่มต้นจากการหาความจำเป็นในการพัฒนาและเรียนรู้
ของบคุลากร (Training Needs) เพื่อนำไปกำหนดรูปแบบการพัฒนาและการเรียนรูใ้ห้
สอดคล้องกบัเป้าประสงค์การพัฒนาและกลุ่มเป้าหมาย ผ่านชุดเครื่องมือการเรียนรู้
ที่หลากหลาย เช่น การฝึกอบรมในห้องเรียน (Classroom Training) การศึกษาดูงาน 
(Site Visit) การสอนงาน (Coaching) การหมุนเวียนงาน (Job Rotation) กิจกรรม
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้การรว่มมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อพัฒนาบุคลากร เป็นต้น จากน้ัน
การดำเนนิการพัฒนาบุคลากรตามแผนที่กำหนด ประเมินผล และสำรวจความคิดเหน็ของ
บคุลากรทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

BAND 

Level 
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TRD 4.0 
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 กจิกรรมตา่งๆ ในการพัฒนาบุคลากรได้เชื่อมโยงกับแผนแม่บทการพฒันาบคุลากร 
(HRD Master Plan Treasury Department) ทัง้ระยะสัน้และระยะยาว ทีมุ่ง่เนน้พฒันาดว้ย
วธิกีารที่หลากหลาย เหมาะสมกับบุคลากรแต่ละกลุ่ม ซึ่งแบ่งเป็น 6 ประเภท ตามระดบั
ตำแหนง่ โดยแบง่หมวดหมูค่วามรูท้ีบ่คุลากรตอ้งไดร้บัการเสรมิสรา้งความรู ้ เพือ่พฒันาทกัษะ 
ความรู ้ความสามารถ คา่นยิม วฒันธรรมองคก์าร ออกเปน็ 1) การพฒันาและเรยีนรูข้ัน้พืน้ฐาน
สำหรบักลุม่ตา่งๆ (Basic Training) 2) การพฒันาตามภารกจิของกรม (Functional Training) 
3) การเสรมิสรา้งความเชีย่วชาญ ความรูใ้หม่ๆ  (Professional Training : TRD 4.0) 4) การพฒันา
ผูม้ศีกัยภาพสูง (Potential Enhancement) 5) การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
(QWL) 6) การใหค้วามสำคญักบัสงัคม จรยิธรรม คณุธรรม (Planet Concern) รวมทัง้จดัใหม้ี
แหลง่เรยีนรูผ้า่นหอ้งสมดุ (TRD Library) Internet Intranet 
 

องค์การแห่งการเรียนรู้และมีความสุข
 นอกเหนอืจากการเป็นคนเก่ง บุคลากรของกรมธนารักษ์เป็นบุคคลที่พร้อมต่อ
การเรยีนรู้ และทำงานอย่างมีความสุข ตามคำขวัญ “งานได้ผล คนพอใจ ก้าวไกลสูส่ากล” 
กรมธนารกัษไ์ดพ้ฒันาสภาพแวดลอ้มในการทำงานใหเ้ปน็องคก์ารแหง่การเรยีนรูแ้ละมคีวามสขุ 
(Learning Organization and Happy Workplace) ควบคู่ไปกับการนำระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศส่ิงอำนวยความสะดวกมาใชใ้นการทำงาน โดยมนีโยบายหลกั 8 ดา้น เพือ่สง่เสรมิให้

บคุลากรมสีขุภาพด ี มนีำ้ใจงาม 
รู้จักผ่อนคลาย ใฝ่หาความรู้ 
มคีณุธรรม มคีวามพอเพยีง มี
ครอบครวัด ี และมสีงัคมด ี โดย
พิจารณาถึงความหลากหลาย
ของบุคลากรและช่วงอายุที่
ทำให้มีพฤติกรรมแตกต่างกัน 
ตัวอย่างเช่น การจัดระบบ
ป้องกันรักษาความปลอดภัยใน
ทีท่ำงาน การจดัรถรบั-สง่ การ
จดัชมรมต่างๆ ตามความสนใจ 
การจัดห้องดูแลเด็กเล็กในช่วง

ภาพที่ 3 นโยบายการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และมีความสุข 
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ปดิภาคเรยีน การจัดทำโล่ประกาศเกียรติคุณ กรณีเกษียณอายุราชการ เป็นต้น นอกจากนี้
ยงัได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพิ่มเติมจากหลักสูตรการพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นการส่งเสริม
บรรยากาศในการเรยีนรู ้เชน่ งานวนั KM Day กจิกรรมธนารกัษเ์ลา่สูก่นัฟงั กจิกรรม Kaizen 
การถา่ยทอดความรูใ้หแ้กบ่คุคลภายนอก เปน็ตน้  
 และเพือ่ใหบ้คุลากรมขีวญักำลงัใจ มแีรงผลกัดนัไปสูก่ารทำงานใหบ้รรลวุสิยัทศันข์อง
องคก์าร กรมธนารักษ์ได้ค้นหาและวิเคราะห์ปัจจัยความผูกพันผ่านการสำรวจความคดิเหน็
รว่มกบัการศกึษาพฤตกิรรม จำแนกตามสายงาน ประเภท และช่วงอายุ พบวา่ในแตล่ะกลุม่
มปีจัจยัความผกูพนัทีแ่ตกตา่งกนั ตวัอยา่งเชน่ กลุม่ชว่งอาย ุ 40 – 60 ป ี (Baby Boomer) 
และกลุม่ชว่งอายุ 23 – 33 ปี (Generation Y) ต้องการให้เสริมสร้างความมั่นคงและ
ความกา้วหนา้ในสายงานอาชพี เปน็ตน้ แตใ่นภาพรวมตอ้งการใหก้รมดแูลสนบัสนนุดา้นการจดัสรร
สิง่อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน กรมธนารักษ์จึงได้จัดทำแผนเสริมสร้างความผกูพนั
ระยะ 5 ป ี (พ.ศ. 2558 - 2562) และดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้มกีารรวบรวม
ขอ้มลูมาจดัทำดชันชีีว้ดัสขุภาพองคก์รตามแนวทางของสำนกังาน ก.พ. อกีดว้ย 

ภาพที่ 4 กิจกรรมเสริมสร้างความผูกพันและความผาสุก 

  การดําเนินการทีโ่ดดเดนรายหมวด      41 
   

ตารางท่ี 5.2-1 แสดงผลสํารวจปจจัยความผูกพันของบุคลากรจําแนกตามชวงอายุ กลุมบุคลากร  

แผนภาพที่ 5.2-2 กิจกรรมเสริมสรางความผาสุกและผูกพันของบุคลากรธร. 
 

ตามแผนภาพที่ 5.2-1 ซึ่งไดพิจารณาจากผลการสํารวจแลว ธร. จะนําขอมูลมาประกอบการดําเนินการจัดกิจกรรม
เสริมสรางความผูกพันรวมทั้งไดมีการรวบรวมขอมูลมาจัดทําดัชนีชี้วัดสุขภาพองคกรตามแนวทางของสํานักงาน ก.พ. 
เมื่อ ธร.  ไดดําเนินการสํารวจปจจัยแหงความผูกพันตามแนวทางที่กําหนด โดยแยกตามสายงานประเภทและกลุม
บุคลากร  ซ่ึงผลจากการสํารวจปจจัยความผูกพันของบุคลากรของธร.แยกตามสายงาน ประเภทและชวงอายุของกลุม
บุคลากร ปรากฏตามตารางที่ 5.2-1  

              โดยบุคลากรที่อยูในกลุมชวงอายุ 40-60 ป (Baby Boomer) และกลุมชวงอายุ 23-33 ป (Generation.Y)   
ในสายงานดานที่ราชพัสดุโดยเฉลี่ยตองการใหกรมเสริมสรางความม่ันคงและความกาวหนาในสายงานอาชีพ               
และกลุมชวงอายุ 34 -39 ป (Generation X) ตองการใหกรมเสริมสรางความสัมพันธอันดีในกลุมผูปฏิบัติงาน
ดวยกัน สําหรับกลุมชวงอายุ 34-39 ป(Generation X) และกลุมชวงอายุ23-33 ป ( Generation.Y) ในสายงาน
ดานเหรียญและสายงานดานประเมินราคาทรัพยสินโดยเฉลี่ยตองการใหกรมเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวาง
ผูบังคับบัญชาและผูปฏิบัติงาน สวนกลุมชวงอายุ 34 -39 ป (Generation.X ) และกลุมชวงอายุ 23-33 ป 
(Generation.Y) ในสายงานสนับสนุนโดยเฉลี่ยตองการใหกรมสนับสนุนดานสิ่งอํานวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน และในภาพรวมบุคลากรสวนใหญโดยเฉลี่ยตองการใหกรมดูแลสนับสนุนในเรื่องของการจัดสรรสิ่งอํานวย
ความสะดวกในการปฏิบัติงาน ธร. จึงไดดําเนินการจัดกิจกรรมการเสริมสรางความผูกพันตามผลการสํารวจ                
และกําหนดใหทุกหนวยงานดําเนินการจัดกิจกรรมเสริมสรางความผูกพันทั้งภายในและภายนอก ตามโครงการ
ประกวดการพัฒนาองคกร ตัวอยางกิจกรรมเสริมสรางความผูกพันภายนอก เชน การใหความรูแกผูรับบริการ
เพ่ือใหสามารถประกอบอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ (การสอนปลูกผักในที่ดินราชพัสดุ การเลี้ยงกบ/ปลา                 
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ) และสําหรับกิจกรรมเสริมสรางความผูกพันกับบุคลากรภายใน ธร. เชนการ
การอบรมใหความรูในการออม การดํารงชีพ (สอนปลูกผัก ประกอบอาชีพ ฯลฯ) ตัวอยางแนวทางการดําเนิน
กิจกรรม ดังแผนภาพที่ 5.2-2 และกําหนดตัวชี้วัดการเสริมสรางความผูกพันในโครงการประกวดการพัฒนาองคกร 
โดยมีคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดําเนินงานและเชื่อมโยงกับการจัดสรรสิ่งจูงใจ 

ในสวนวัฒนธรรมของสวนราชการ ธร. ได
ดําเนินการเพ่ือเสริมสรางวัฒนธรรมการสื่อสารที่เปด
กวางเพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุผลและสรางความ
รวมมือรวมใจในการการปฏิบัติงาน โดย ธร. ยังได             
ใหความสําคัญกับกระบวนการจัดใหมีระบบการ
สื่อสารภายในใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุด เพ่ือสรางความสัมพันธอันดีใหกับบุคลากร
ภายใน ธร. ทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรู ทักษะ
ระหวางบุคลากรภายในองคกร โดยไดจัดโครงการ  
ธนารักษพบผูเชาผูใช โครงการคลินิกกฎหมายสัญจร
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ความสำเร็จที่วัดผลได้
 จากความพยายาม ความมุ่งมั่นพัฒนาด้านบุคลากรอย่างไม่หยุดยั้งของกรมธนารกัษ ์
สง่ผลให้บุคลากรของกรมเป็นผู้มีความสามารถสูงตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ เห็นได้จากผล
การดำเนนิงานในทั้ง 4 ภารกิจหลักของกรม ความพึงพอใจของผู้รับบริการ และผลผลติตอ่
บคุลากรทีเ่พิม่ขึน้อยา่งตอ่เนือ่ง โดยในป ี พ.ศ. 2559 บคุลากรดา้นเหรยีญกษาปณ ์ สามารถ
จา่ยแลกเหรยีญได ้ 10,988,000 เหรยีญตอ่คน จดัเกบ็รายได ้ 4.42 ลา้นบาทตอ่คน บคุลากร
ดา้นที่ราชพัสดุ สามารถดูแลที่ราชพัสดุ 17,000 ไร่ จัดเก็บรายได้ 9.17 ล้านบาทตอ่คน 
บคุลากรด้านประเมินราคา สามารถประเมินราคาที่ดิน 55,000 แปลงต่อคน จัดเก็บ
คา่ธรรมเนยีม 46.57 ลา้นบาทตอ่คน และบคุลากรดา้นดแูลทรพัยส์นิมคีา่ สามารถดแูลผูเ้ขา้ชม
พพิธิภณัฑ ์24,000 คนตอ่คน และจดัเกบ็รายไดค้า่บตัรเขา้ชม 0.97 ลา้นบาท 

นวัตกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Digital)
 ในป ีพ.ศ. 2559 กรมธนารกัษม์ผีลลพัธใ์นตวัชีว้ดัรอ้ยละความพงึพอใจของขา้ราชการ
ตอ่การบรหิารทรพัยากรบคุคล รอ้ยละ 79.01 ซึง่เพิม่ขึน้จากป ี พ.ศ. 2558 ถงึรอ้ยละ 9.05 
รวมทัง้ไดร้บัคดัเลอืกจากมลูนธิพินัเอกจนิดา ณ สงขลา ใหเ้ปน็สว่นราชการสง่เสรมิการบรหิาร

ทรพัยากรบคุคลดเีดน่ ประจำป ีพ.ศ. 2560 รวมทัง้ผลสำเรจ็
จากกิจกรรมต่างๆ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของทีมงาน
ดา้นการบรหิารทรพัยากรบคุคลของกรมธนารกัษ ์ ทีใ่หค้วาม
สำคญัตอ่การบรหิารจดัการคนใหเ้อือ้ตอ่การบรรลเุปา้หมาย
ขององคก์าร กรมธนารกัษไ์ดน้ำเครือ่งมอืพฒันาองคก์ารตา่งๆ 
มาใช้ทั้งในด้านการบริหารจัดการ (HRM) และการพฒันา 
(HRD) เช่น HR Scorecard, IDP, Career Path เป็นตน้ 
รวมทั้งยังได้พัฒนาระบบและแอพพลิเคชั่น Treasury HR 
ขึน้มาใช้ในงานด้านบุคลากร เพื่ออำนวยความสะดวก 
สร้างความโปร่งใส และนำไปต่อยอดเป็นฐานข้อมูล
ด้านบคุลากรทีม่คีวามถกูตอ้งเพือ่นำไปใชป้ระโยชนต์อ่ไป 
 

ภาพที่ 5 Application 
“Treasury HR” 
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 นอกจากนี้ กรมธนารักษ์สามารถบริหารจัดการอัตรากำลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(จำนวนบคุลากรต่ออัตรากำลัง ร้อยละ 94.55) รวมทั้งดูแลสวัสดิภาพความปลอดภยัของ
บคุลากร (จำนวนอบุตัเิหตแุละอาชญากรรมทีเ่กดิในสถานทีท่ำงาน 0 ครัง้) สง่เสรมิสขุภาพ
อนามยั (บคุลากรรอ้ยละ 10.15 มรีะดบัคลอเรสเตอรอลลดลง) สรา้งความผกูพนั (จำนวน
บคุลากรโอนยา้ยและลาออก รอ้ยละ 1.69) และคำนงึถงึประสทิธผิลของการพฒันาบคุลากร 
โดยวดัผลจากรายได้ที่จัดเก็บได้จากภารกิจแต่ละด้าน ต่องบประมาณการฝึกอบรม 1 บาท
อกีดว้ย 
 
 เราสามารถกล่าวได้ว่ากรมธนารักษ์ ประสบความสำเร็จในการดำเนินการตาม
คำขวญั “งานได้ผล คนพอใจ ก้าวไกลสู่สากล” เป็นอย่างดี โดยการให้ความสำคัญ
ต่อบคุลากรในองคก์าร เพือ่ตอบสนองตอ่การบรหิารจดัการงานตามภารกจิหลกั 4 ดา้น
ของกรมธนารกัษ ์ภายใตก้ลไกการขบัเคลือ่นทีส่ำคญัทีส่ดุ นัน่คอื “บคุลากร” ตัง้แตร่ะดบั
ผูบ้รหิารถงึระดบัผูป้ฏบิตั ิในสว่นกลางและสว่นภมูภิาค ภายใตค้วามแตกตา่ง อาท ิภารกจิ
ทีร่บัผิดชอบ ระดับความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ ช่วงอายุในแต่ละ Generation 
ความคาดหวังและความต้องการ เพื่อร่วมมือกันดำเนินภารกิจกรมให้ลุล่วง และรองรบั
การเปลีย่นแปลงทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต 
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ด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม

หมวด 6
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สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หมวด 6 ด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม

 “การพัฒนากระบวนการอย่าง
เป็นรูปธรรมผ่ านแผนพัฒนาระบบ
บริกา รสุ ขภาพ  ( Se r v i ce  P l an) 
ที่สอดคล้องตามยุทธศาสตร์พัฒนา
ความ เป็น เลิ ศ  (4  Exce l lences  
Strategies) ในการบริหารจัดการและ
การบริการสุขภาพ เพื่อให้องค์การเกิด
คว า ม ยั่ ง ยื น แ ล ะ ต อ บ ส น อ ง ต่ อ
ความต้องการของผู้ รั บบริ การและ
ผู้ มี ส่ วน ได้ ส่ วน เสี ย  ความท้ าทาย
ในอนาคต ร่วมกับการสร้างบรรยากาศ
องค์การที่ดี เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มี
ความ คิ ด ริ เ ริ่ ม ส ร้ า ง ส ร รค์  น ำ ไปสู่
ก ารสร้ างนวัตกรรมมากมายที่ เพิ่ ม
ประ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล
การดำเนินการด้านการบริหารจัดการ
และการบรกิาร เพือ่ “ประชาชนสขุภาพด ี
เจ้าหนา้ทีม่คีวามสขุ ระบบสขุภาพยัง่ยนื” 

วิสัยทัศน์ : 
“เปน็องคก์รทีเ่ปน็เลศิดา้นการบรหิาร บรกิาร 
และวิชาการทางการแพทย์และสาธารณสุข
ที่มมีาตรฐาน ครอบคลุมและเป็นธรรม 
เพื่อคนไทยสุขภาพดี ภายใน ปี 2566” 
 
พันธกิจ :  
• พัฒนานโยบายและแผนด้านสุขภาพ 
• บรหิารจดัการดา้นแผนงาน คน งบประมาณ 
• กำกบั ดแูล ประสานงานสาธารณสขุในพืน้ท่ี 
• พัฒนาระบบการเงิน การคลังด้านสุขภาพ 
• พัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ 
• พัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ 
• พัฒนาสาธารณสุขระหว่างประเทศ 
• ให้บริการสาธารณสุข 
 
ค่านิยม :  
“MOPH” 
M - Mastery (เป็นนายตนเอง)  
O - Originality (เร่งสร้างสิ่งใหม่) 
P - People Centered (ใส่ใจประชาชน) 
H - Humility (ถ่อมตน อ่อนน้อม้)  
 
เป้าหมาย :  
ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข  
ระบบสุขภาพยั่งยืน 
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 สำนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสขุ
มภีารกจิในการพฒันานโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการแพทย์และสาธารณสขุ บรหิารจดัการ
ทรพัยากรของกระทรวง กำกบั ตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตัริาชการ ประสานงานดา้น
การแพทยแ์ละสาธารณสุขในพื้นที่ พัฒนาระบบการเงินการคลัง ผลิตและพัฒนากำลังคน
ดา้นสขุภาพ พฒันากฎหมายดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสขุ พฒันาความรว่มมอืดา้นสาธารณสขุ
ระหวา่งประเทศ และพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้ได้มาตรฐาน ให้บริการส่งเสรมิสขุภาพ 
ควบคมุป้องกันโรค รักษาพยาบาล ฟื้นฟูสภาพ และคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสขุ 
โดยการนำของผูบ้รหิารทกุระดบัผา่นระบบการนำองคก์าร (MOPH Leadership System) (ภาพที ่ 1) 
และสรา้งกลไกลการขบัเคลื่อนด้วย “ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ 4 ด้าน” (4 Excellence 
Strategies)  โดยมบีคุลากร 340,275 คน  ทีป่ฏบิตังิานตามคา่นยิมภายใตโ้ครงสรา้งองคก์าร 
โดยพฒันาระบบการแพทยแ์ละสาธารณสขุใหม้คีณุภาพมาตรฐานสากลไปสูก่ารสง่มอบบรกิาร
สขุภาพทีด่ ี เพือ่ให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง ลดอัตราการป่วย อัตราการตาย ลดต้นทนุ
คา่ใชจ้า่ยในการรกัษาพยาบาล ลดระยะเวลารอคอย เพิ่มความสามารถในการเข้าถึง
บริการสุขภาพที่เหมาะสม สะดวก รวดเรว็ อยา่งทัว่ถงึเปน็ธรรม 

ภาพที่ 1 ระบบการนำองค์การ สป.สธ. 
MOPH Leadership System 
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ทิศทางองค์การสู่ความเป็นเลิศ
 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขร่วมกันกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์
กระทรวงสาธารณสขุ โดยอาศยัขอ้มลูและสารสนเทศที่จำเป็น อาทิ ความต้องการของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การคาดการณ์ในอนาคต ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบด้าน
คณุภาพบริการ และผลการดำเนินการ เป็นต้น ผ่านระบบการนำองค์การเพื่อขับเคลื่อน
นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุขไปสู่การปฏิบัติ ด้วย “ยุทธศาสตร์
ความเป็นเลศิ 4 ด้าน (4 Excellence Strategies)”  ได้แก่ 1. การส่งเสริมสุขภาพและ
การป้องกันโรค (Prevention & Promotion Excellence) มีการบูรณาการ 4 กระทรวง 
คือ กระทรวงศกึษาธกิาร กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ 
กระทรวงกลาโหม เพื่อขับเคลื่อนนโยบายผู้สูงอายุและเด็ก ลดการบาดเจ็บจากการจราจร 
ลดกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง มะเร็ง โครงการพยาธิใบไม้ตับ โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย 
เทิดไท้องค์ราชัน 2. ระบบบริการ (Service Excellence) เพื่อขับเคลื่อนนโยบายระบบ
บริการสขุภาพปฐมภมู ิ (Primary Care Cluster) ดว้ยแพทยเ์วชศาสตรค์รอบครวั 6,500 คน 
ภายใน 10 ปี คนไทย 1 ครอบครัวมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแล จัดระบบแพทย์ฉุกเฉิน 
จัดระบบ EMCO จัดระบบดูแลผู้ป่วยระยะยาวทั่วประเทศ 3. การพัฒนาคน (People 
Excellence) เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนพยาบาล การวางแผนอัตรากำลังคน ร่วมมือกับ
มหาวทิยาลัยในแต่ละภูมิภาคผลิตและพัฒนาบุคลากร การปรับระบบค่าตอบแทนบุคลากร

 ความทา้ทายตามพันธกิจการให้บริการการแพทย์และสาธารณสุข พบว่า แนวโนม้
ปจัจยัเสีย่งทีส่ง่ผลกระทบตอ่สขุภาพประชาชนมเีพิม่ขึน้ อาท ิ สภาพแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลง
อยูต่ลอดเวลา โครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ปัจจัยการแข่งขันทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ การบรรลเุปา้หมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื หรอื Sustainable Development 
Goals (SDGs) ในป ีค.ศ.2030 ขององคก์ารสหประชาชาต ิและความตอ้งการของผูร้บับรกิาร
สขุภาพทีส่งูขึน้อยา่งตอ่เนือ่ง ดงันัน้ เพือ่ใหก้ารดำเนนิการบรรลเุปา้หมาย “ประชาชนสขุภาพด ี
มอีายคุาดเฉลีย่เมือ่แรกเกดิไมน่อ้ยกวา่ 80 ป ี และอายคุาดเฉลีย่ของการมสีขุภาพดเีมือ่แรก
เกดิ ไมน่อ้ยกวา่ 72 ป”ี จงึตอ้งมุง่เนน้และใหค้วามสำคญักบัการพฒันากระบวนการบรหิาร
จดัการและบรกิารสขุภาพให้มีคุณภาพมาตรฐานเทยีบเทา่สากล รวมถงึการพฒันาสมรรถนะ
บคุลากรให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ เกิดการสร้างนวัตกรรมการดำเนินงานที่มี
ประสิทธภิาพ ลดระยะเวลารอคอยและต้นทุนที่เหมาะสมกับทรัพยากรทีม่อียูอ่ยา่งจำกดั 
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ระบบบริการสุขภาพไร้รอยต่อ
 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
(Service Plan) เพื่อตอบสนองต่อปัญหาสุขภาพที่สำคัญของประชาชน และความต้องการ
ด้านสุขภาพของประเทศได้ทันท่วงที ภายใต้หลักการ “เครือข่ายบริการที่ไร้รอยต่อ” ที่
เชื่อมโยงระบบบริการระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ และศูนย์ความเชี่ยวชาญระดับสูง
เข้าด้วยกัน โดยดำเนินการในรูปแบบเครือข่ายที่มีอยู่ทั้งสิ้น 12 เครือข่าย โดยระยะแรก
ดำเนินการ 10 สาขา ต่อมามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันได้พัฒนาแผนพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพเพิ่มเป็น 13 สาขา ได้แก่ สาขาโรคหัวใจ สาขาโรคมะเร็ง สาขาอุบัติเหตุ
และฉุกเฉิน สาขาทารกแรกเกิด สาขาสุขภาพจิต จิตเวชและยาเสพติด 5 สาขาหลัก (สูติ - 
นรีเวชกรรม ศัลยกรรม อายุรกรรม กุมารเวชกรรมและออร์โธปิดิกส์) สาขาระบบบริการ
ปฐมภูมแิละสขุภาพอำเภอ สาขาสขุภาพชอ่งปาก สาขาตา สาขาไต สาขาโรคไม่ติดต่อ สาขา
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน และสาขาการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ 

สาธารณสขุ 4. ระบบบรหิารจดัการ (Governance Excellence) เพือ่อภบิาลระบบสาธารณสขุ 
สร้างต้นแบบองค์กรคุณธรรม ความมั่นคงด้านยาและเวชภัณฑ์ การใช้ยาอย่างสมเหตุผล

ภาพที่ 2 ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ 4 ด้าน 

และพัฒนาสมุนไพร จัดระบบการเงิน
การคลงัสาธารณสขุ และจดัระบบขอ้มลูและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาพที่ 2) ทั้งนี้ 
เพื่อบรรลุเป้าหมาย “ประชาชนสุขภาพดี 
เจ้าหนา้ทีม่คีวามสขุ ระบบสขุภาพยัง่ยืน” 
และยกระดับการให้บริการสุขภาพของ
ประ เทศไท ย สู่ ก า ร เ ป็ น ผู้ น ำ ใ น ก ลุ่ ม
อาเซียน 
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(ภาพที่ 3) เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพที่สำคัญและรองรับการกระจายการรับบริการสุขภาพ
ของสถานบรกิารแต่ละระดับได้อย่างเหมาะสม โดยการพัฒนาศักยภาพของสถานบรกิาร
ในแตล่ะระดบัใหม้ขีดีความสามารถทีก่ำหนด ครอบคลมุการบรกิารสง่เสรมิสขุภาพ ควบคมุ
ปอ้งกนั รกัษาพยาบาล ฟื้นฟูสภาพ ที่มุ่งเน้นการบริหารจัดการและการใช้เครอืขา่ยใหเ้กดิ
ประโยชนส์งูสดุและอาศยัสารสนเทศขอ้มลูการดำเนนิการในทกุสถานบรกิารและผูรั้บผดิชอบ
ในระดบัเขตสขุภาพมาวเิคราะหส์ว่นขาด (Gap Analysis) และวางแผนสนบัสนนุงบประมาณ
ตามมาตรฐานขั้นต่ำ เพื่อสามารถให้บริการได้ เต็มศักยภาพตามเป้าหมายที่กำหนด 
ทัง้ในระดบัประเทศ ระดบัเขตสขุภาพ และระดับพื้นที่ มีผลการดำเนนิงานอยา่งเป็นรปูธรรม
ทีช่ดัเจนเปน็ทีย่อบรบั ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ท่ัวถงึ 
และเปน็ธรรม สามารถลดอตัราการปว่ย อตัราการตาย ลดความแออดั ลดระยะเวลารอคอย
ดว้ยโรคทีเ่ปน็ปัญหาตอ่สขุภาพทีส่ำคญัลงได ้ โดยมผีลงานเชงิประจกัษท์ีแ่ตล่ะเขตไดม้านำเสนอ 
รวม 39 เรือ่ง อาท ิสาขาโรคหวัใจ มกีารนำเสนอเครอืขา่ยพฒันาระบบสขุภาพเขต 2 สาขา
หวัใจ ทีส่ามารถใหย้าเพือ่เปดิหลอดเลอืดครบ 100 เปอรเ์ซน็ต ์ และมแีผนพฒันาใหโ้รงพยาบาล
สง่เสริมสุขภาพตำบล คัดกรอง วินิจฉัยส่งต่อ พร้อมให้ยาแอสไพรินในภาวะที่สงสยั
กลา้มเนือ้หวัใจตายเฉียบพลันได้ เนื่องจากเป็นสาเหตุการตายอันดับ 1-5 ของเขตสขุภาพ 
และการลดระยะเวลารอคอยผา่ตดัหวัใจของเขตสขุภาพที ่ 4 จากความรว่มมอืโรงพยาบาลรฐั 
มหาวทิยาลยั และเอกชน ชว่ยลดควิผา่ตดัเฉลีย่ 2-6 เดอืนในโรงพยาบาลรฐั สว่นเอกชน
เหลอื 1- 4 สปัดาห์ 

ภาพที่ 3 แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
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มุ่งสู่คุณภาพมาตรฐานสากล
 การยกระดับการบริหารจัดการคุณภาพโดยการพัฒนาสถานบริการในสังกัดให้ผ่าน
การรบัรองมาตรฐานโรงพยาบาลและบรกิารสขุภาพของไทย (Hospital Accreditation: HA) 
ทีไ่ดร้บัการรบัรองจาก International Society for Quality in Health: ISQua เปน็กลไก
กระตุน้ใหเ้กดิการพฒันาคณุภาพ การประเมนิคณุภาพ และการรบัรองจากองคก์ารภายนอก 
เพือ่ใหเ้กดิการกำหนดมาตรฐาน ตรวจสอบและพฒันาองคก์ารอยา่งตอ่เนือ่งของสถานบรกิาร
สขุภาพ ทำใหป้ระชาชนเกดิความเชือ่มัน่ในบรกิาร ลดขอ้รอ้งเรยีนเกีย่วกบัการบรกิาร ลดคา่ใชจ้า่ย
ในการเยยีวยา ลดอตัราการกลบัมารกัษาซำ้ การใช้ยาอย่างสมเหตุผล นอกจากนี้ ยงัสง่เสรมิ
ใหโ้รงพยาบาลมุง่สูม่าตรฐานสถานพยาบาลระดบัสากล เชน่ โรงพยาบาลชลบรุ ี จงัหวดัชลบรุ ี
โรงพยาบาลทา่บอ่ จงัหวดัหนองคาย เปน็สถานบรกิารภาครฐั ทีไ่ดร้บัการรบัรองมาตรฐาน 
Joint Commission International: JCI ที่ครอบคลุมทั้งด้านการบริหารจัดการ ระบบ
โครงสรา้งความปลอดภยั ระบบรบัรองภาวะฉกุเฉนิ ระบบการปอ้งกนัและควบคมุการตดิเชือ้ 
ระบบการสือ่สารและสารสนเทศ ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบคุณภาพและ
ความปลอดภยัผูป้ว่ย และการพฒันาปรบัปรงุคณุภาพการบรกิาร (ภาพที ่4) 

ภาพที่ 4 กระบวนการจัดการมาตรฐานคุณภาพ 
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รองรับภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์
 การกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉินทั้งการป้องกัน การเตรียม
ความพรอ้มระยะกอ่น เกดิเหต ุการตอบสนองในภาวะเกดิเหต ุและระยะฟืน้ฟ ู (2P2R) โดยมี
ศนูยป์ฏบิตัิการภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์และสาธารณสุข (PHEOC: Public Health 
Emergency Operation Center) โดยการกำหนดโครงสรา้งและบทบาทหนา้ทีต่ามระบบ
บญัชาการณเ์หตกุารณ ์ (ภาพที ่ 5) มกีารกำหนดบทบาทการปฏบิตักิารตามกรมและหนว่ยงาน
ทีร่บัผดิชอบ สามารถเชือ่มโยงไดท้กุระดบั ระดบักระทรวง กรม เขตสขุภาพ จงัหวดั/ทอ้งถิน่ 
กระทรวงมหาดไทย และตดิตามผา่น GPS/Phone Tracking แบบ Real Time เมือ่เกดิภาวะ
โรคและภยัสขุภาพทีก่่อเกิดภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสขุ (ICS: Incidence Commander 
System in all hazard plan) หรอืเกดิภยัพบิตัทิกุประเภท เชน่ ผลกระทบสถานบรกิาร
สขุภาพจากเหตอุทุกภยั ทีอ่ำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ดำเนินการเปิด
ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อประเมนิและสัง่การในพืน้ที่
โดยบรูณาการร่วมกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องให้สามารถปฏิบัติงาน ให้ความช่วยเหลอื
อยา่งรวดเรว็ มปีระสทิธภิาพ สง่ผลใหส้ามารถสำรวจ ซอ่มแซม และฟืน้ฟสูถานบรกิารสขุภาพ
ใหส้ามารถกลบัใหม้าบรกิารประชาชนไดภ้ายใน 24 ชัว่โมง  
 

ภาพที่ 5 โครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์และสาธารณสุข 
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นวัตกรรมแห่งองค์การ
 สำนกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุใช ้SIPOC Model เปน็เครือ่งมอืในการวเิคราะห์
และออกแบบกระบวนการทำงานที่สำคัญขององค์การ โดยนำข้อมูลและสารสนเทศ
ทัง้ปจัจยัภายในและปัจจัยภายนอกที่สำคัญต่อความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ และเปา้หมาย
มาพจิารณา และนำหลกั PDCA มาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการทำงานและ
การสรา้งนวัตกรรมที่ทำให้การดำเนินการเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตอบสนอง
ความตอ้งการของผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี รวมถงึการวเิคราะหก์ารจดัการนวตักรรม
เพือ่นำไปกำหนดโอกาสเชิงยุทธศาสตร์ในอนาคตรวมถึงส่งเสริมการสร้างบรรยากาศ
การปฏิบตังิานทีด่ตีามคา่นยิมองค์การ เพื่อกระตุ้นบุคลากรให้คิดริเริ่มสร้างสรรค์ สิ่งใหม่จาก
งานประจำสูง่านวจิยั (R2R) กอ่เกดินวตักรรมดา้นสขุภาพทีห่ลากหลายมากมาย และเพือ่ให้
เกิดการขยายผลดา้นนวตักรรมทัว่ทัง้องคก์าร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุได้กำหนด 
Innovation Roadmap โดยใช้นโยบายเชิญชวนให้บุคลากรและหน่วยงานส่งผลงาน
เข้าประกวดรางวลันวตักรรมระดบัจงัหวดั ระดบัเขตสขุภาพ ระดบักระทรวง ระดบัประเทศ 
และตอ่ยอดสูร่ะดบัโลก เชน่ การประกวดนวตักรรมซอฟตแ์วรด์า้นสขุภาพ กระทรวงสาธารณสขุ
ประจำป ีรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ อาทิ โปรแกรมส่งต่อผู้ป่วย (Thai Refer) ได้รับการ
จดทะเบียนลิขสิทธิ์แล้ว โดยนำระบบ IT มาพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลผู้ป่วย โรงพยาบาล
ต้นทางถงึโรงพยาบาลปลายทาง ชว่ยวางแผนการรักษาและส่งต่อผู้ป่วยที่รวดเรว็ขึน้ทัง้ระบบ
ปกติและฉุกเฉินส่งผลให้ผู้ป่วยรอดชีวิตและบุคลากรลดการทำงานซ้ำซ้อน ทั้งนี้ สำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสขุไดน้ำโปรแกรมดงักลา่วมาใชใ้นสถานบรกิารแลว้ 52 จังหวัด และ
มีเป้าหมายขยายให้ครอบคลุมทุกจงัหวดัตอ่ไป 

ภาพที่ 6 กระบวนการจัดทำนวัตกรรมองค์การ 
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 นอกจากนี้ ยังสร้างแรงจูงใจด้วยการยกย่องเชิดชูเกียรติ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจ
ให้บุคลากรสร้างสรรค์นวัตกรรมและเป็นต้นแบบองค์การนวัตกรรมด้านสุขภาพที่ก่อให้เกิด
ประโยชนต์อ่ประชาชนผูร้บับบรกิารเพิม่ขึน้  
 จากความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ 4 Pillar of Excellence สำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขนำความสามารถจากสมรรถนะหลักขององค์การ ข้อมูล
และสารสนเทศสำคัญมาใช้ในการออกแบบบริการและกระบวนการทำงาน ทีค่ำนงึถงึ
ความตอ้งการของผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี สภาพแวดลอ้ม เทคโนโลย ี นวตักรรม
ทีส่อดคลอ้งกบัยทุธศาสตรค์วามเป็นเลิศ 4 ด้าน (4 Excellence Strategies) ที่มี
ความคล่องตัวและยืดหยุ่น เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการที่สำคัญจะเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพตามที่กำหนด สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำกบัการปฏิบัติงาน
ในขั้นตอนต่างๆ ตัง้แตก่ารกำหนดนโยบาย เปา้หมาย วางแผนพฒันาระบบบรกิารเพื่อ
กำหนดเปน็มาตรฐานในการใหบ้รกิาร รวมถงึการจดัการวตัถดุบิเพือ่รองรบัการดำเนนิงาน
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต การติดตามและตรวจสอบผลการดำเนินงานผ่านมาตรฐาน 
HA โดยใช ้3P และ 3C – PDSA มาปรบัปรงุการทำงาน พฒันาบรกิาร และสรา้งนวตัรรม 
มีการตรวจประเมินทั้งภายในและภายนอกเป็นประจำ และนำมาทบทวนในกิจกรรม
ทบทวนคณุภาพ เพือ่ใหเ้กดิการพฒันาอยา่งตอ่เนือ่งและทีย่ัง่ยนื 
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กรมสุขภาพจิต 

หมวด 6 ด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม

 “การพัฒนากระบวนการรั กษา

ทางการแพทย์เฉพาะทาง โดยเฉพาะกลุ่ม

ผู้ป่วยจิตเวช เป็นหนึ่งในกลไกที่สำคัญของ

สงัคม ทีก่รมสขุภาพจติในฐานะหนว่ยงานหลัก 

ต้องสร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับ

ชุมชนในพื้นที่ ตลอดจนช่องทางและวิธีการ

สื่อสารความเข้าใจต่อสังคมเกี่ยวกับโรคที่

ผู้ป่วยเผชิญ อีกทั้งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง

ศึกษา ค้นคว้ าและวิจั ย  เพื่ อสนับสนุน

การดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชที่มี

ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยใช้ประโยชน์จาก

ข้อมลูเพือ่อา้งองิ และวเิคราะหก์ารเปลีย่นแปลง

ให้เกิดความชัดเจน ดังนั้น การออกแบบ 

การพฒันากระบวนการ และการสรา้งนวตักรรม

รองรับการเปลี่ยนแปลง จึงถือเป็นจุดเด่น

ที่สำคัญของกรมสุขภาพจิต” 

วิสัยทัศน์ : 
เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต 
เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี 
มีความสุข 
 
พันธกิจ : 
1. สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้
ประชาชนในทุกกลุ่มวัยสามารถ
ดูแลสุขภาพจิตของตนเอง 
2. สนับสนุนการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุก
มิติในทุกระดับ 
3. พัฒนากลไกการดำเนินงาน
สุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทาง
งานสุขภาพจิตของประเทศ 
 
ค่านิยม :  MENTAL 
M - Service Mind /  
      Public Mind  
E -  Efficiency / Effectiveness/  
     Equity 
N - Network 
T - Teamwork 
A - Accountability 
L - Learning 
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 กรมสขุภาพจติมพีนัธกจิหลกัในการสรา้งการมสีว่นรว่มเพือ่ใหป้ระชาชนในทกุกลุม่วยั
สามารถดแูลสขุภาพจติของตนเอง ควบคูก่บัการสนับสนุนการพัฒนาระบบบรกิารสขุภาพจติ
ครอบคลมุทกุมติใินทกุระดบั ดว้ยวิธีการวิจัยและพัฒนาเพื่อนำความรู้และนวตักรรมทีไ่ดไ้ป
สือ่สารความรูเ้พือ่เป็นการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตให้แกป่ระชาชน ตลอดจน
ถา่ยทอดแกเ่ครอืขา่ยเพือ่ใหส้ามารถจดัระบบบรกิารสขุภาพจติและจติเวช รวมทัง้การสง่เสรมิ
ปอ้งกนัปัญหาสุขภาพจิตได้ โดยมีการพัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนด
ทศิทางงานสขุภาพจิตของประเทศให้พร้อมสนับสนุนพันธกจิหลกั โดยมกีารกำหนดคา่นยิม
หลกัขององคก์าร และแผนยทุธศาสตรก์รมสขุภาพจติ ในแตล่ะชว่งเวลา อยา่งสอดคลอ้งกบั
บรบิทการดำเนนิงานทีเ่ปลีย่นแปลงไป 
 

จากวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ สู่กระบวนการ
 กรมสขุภาพจติได้กำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายของวิสัยทัศน์ “เป็นองคก์รหลกัดา้น
สขุภาพจติ เพือ่ประชาชนมสีขุภาพจติด ีมคีวามสขุ” ไวจ้ำนวน 4 ตวัชีว้ดั ไดแ้ก ่1) อตัราการ
ฆา่ตวัตาย ไมเ่กนิ 6.0 ตอ่ประชากรแสนคน 2) เดก็ไทยมรีะดบัสตปิญัญาเฉลีย่ ไมต่ำ่กวา่ 100 
(IQ) 3) รอ้ยละ 70 ของเด็กไทยมีความฉลาดทางอารมณ์อยู่ในเกณฑ์ปกติขึ้นไป (EQ) และ 
4) ผูป้ว่ยดว้ยโรคทางจติเวชทีส่ำคญัเขา้ถงึบรกิารสขุภาพจติเพิม่ขึน้ รอ้ยละ 20  และใชต้วัชีว้ดั
เหลา่นีใ้นการประเมนิระดับความสำเร็จ ความก้าวหน้าของการมุ่งสู่เป้าหมายสงูสดุทีต่อ้งการ
ใหป้ระชาชนมสีขุภาพจิตดี และมีความสุข โดยกำหนดกรอบยุทธศาสตร ์ “เหรยีญทอง” 
เปน็หลกัในการขบัเคลือ่นภารกจิ (ไดร้บัรางวลัฯ หมวด 2 พ.ศ. 2556) ทีป่ระกอบดว้ย 4 ประเดน็
ยทุธศาสตร ์ และกำหนดระบบงานทีส่ำคญัอยา่งครอบคลมุรอบดา้น ทัง้ระบบงานหลกั ไดแ้ก ่
การพฒันาวชิาการเพือ่สนบัสนนุการดำเนนิงานสขุภาพจติ การสง่เสรมิสขุภาพจติและปอ้งกนั
ปญัหาสขุภาพจติ การพฒันาเครือข่ายในการดำเนินงานสขุภาพจติ การพฒันาบรกิารเฉพาะ
ทางดา้นสขุภาพจิตและจิตเวช ระบบบริหารจัดการ ได้แก่ การบริหารแผนยุทธศาสตร ์
การตดิตามและประเมนิผล การเรยีนรูแ้ละรบัฟงัความตอ้งการความคาดหวงั การบรหิารคณุภาพ 
การควบคมุภายใน และระบบสนบัสนนุ ไดแ้ก ่การบรหิารทรพัยากรบคุคล การบรหิารจดัการ
เทคโนโลยสีารสนเทศ การบรหิารทัว่ไป การบรหิารการเงนิการคลงั และการจดัการความรู้ 
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กระบวนการคุณภาพ ที่พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง
 กรมสขุภาพจิตกำหนดและทบทวนระบบงาน กระบวนงานหลักและกระบวนงาน
สนบัสนนุทีส่ำคญั โดยพจิารณาจากขอ้มลูและปจัจยัเชงิสถานการณท์ีเ่ปลีย่นแปลงไปในแตล่ะ
หว้งเวลาอยา่งเหมาะสมและรอบดา้น เชน่ นโยบายและยทุธศาสตรก์ารดำเนนิงานตัง้แตร่ะดบัชาต ิ
ระดบักระทรวง ระดับกรมฯ บทบาท/อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎกระทรวงแบง่
ส่วนราชการกรมสุขภาพจิตและตามการมอบหมายภารกิจผ่านนโยบายการทำงานในเรื่อง
ตา่งๆ กฎหมาย กฎ ระเบยีบตา่งๆ ความตอ้งการ ความคาดหวงัของผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นได้
สว่นเสยีทกุกลุม่ ผลการปฏบิตังิานทีผ่า่นมา และสถานการณ/์แนวโนม้ทางสงัคม รวมถงึแนวโนม้
โรคและภยัสขุภาพ รวมทั้งยังได้ระบุขั้นตอนการดำเนินงานที่สำคัญและข้อกำหนดที่สำคัญ
ของกระบวนงาน ตลอดจนตวัชีว้ดั และจุดควบคุมในแต่ละกระบวนงาน เพือ่ใหม้ัน่ใจไดว้า่ 
การดำเนนิงานจะตอบสนองตอ่เปา้หมายเชงิยทุธศาสตรแ์ละนโยบาย ความตอ้งการ ความคาดหวัง
ของผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี ตลอดจนบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปได้อยา่งมปีระสทิธภิาพ
และเกดิประสทิธผิล 

ภาพที่ 1 Core Process และเป้าหมายกระบวนการของกรมสุขภาพจิต 
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 จากการดำเนนิงานบนพื้นฐานของข้อมูลและผลงานวจิยั ทีมุ่ง่เนน้การคน้หาสาเหตุ
ที่แท้จริงเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาที่ตรงจุด กรมสุขภาพจิตสามารถพัฒนา ปรบัปรงุ
กระบวนการ กำหนดมาตรฐานการปฏบิตังิานใหเ้หมาะสมไดอ้ยา่งทนัทว่งท ีเนือ่งจากบคุลากร
ของกรมสขุภาพจิต รวมทั้งเครือข่ายมีความพร้อมต่อการรับองค์ความรู้ใหม่ๆ ตวัอยา่งเชน่ 
การพฒันาการจัดระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในเขตสุขภาพ ทำให้เครือข่ายหน่วย
บรกิารสาธารณสขุในพืน้ทีส่ามารถคน้หา คดักรองกลุม่เสีย่งและจำแนกระดบัความรนุแรงของ
ผูป้ว่ยไดก้อ่นทีจ่ะส่งผู้ป่วยเข้ารับบริการอย่างเหมาะสม ช่วยลดค่าใช้จ่ายและระยะเวลา
ในการดแูลบำบัดรักษาผู้ป่วยจิตเวช เป็นต้น นอกจากนี้ แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงของบริบท
การดำเนนิงานดา้นตา่งๆ ทีเ่ปน็ความทา้ทาย เชน่ นโยบายรฐับาลในการพฒันาศักยภาพสรา้ง
ความเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการสุขภาพตลอดช่วงชีวิตทุกกลุ่มวัย ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 
20 ป ีนโยบายประเทศไทย 4.0 นโยบายการจดัตัง้ศนูยค์วามเปน็เลศิทางการแพทย ์การบงัคบัใช ้
พ.ร.บ.สขุภาพจติ พ.ศ.2551 การเกดิวกิฤตการณท์ีส่ง่ผลกระทบตอ่สภาวะจติใจของประชาชน 
ตลอดจนการเปลีย่นแปลงทางโครงสรา้งประชากร ครอบครวัและสงัคมกต็าม กรมสขุภาพจติ
พรอ้มทีจ่ะรบัมอืกบัสถานการณด์งักลา่วบนฐานความพรอ้มของทมีบคุลากรในการดำเนนิงาน 
และแนวทางการดำเนนิงานทีม่กีารพฒันาอย่างมีคุณภาพมาอย่างต่อเนือ่ง ซึง่เปน็ผลใหท้ีผ่า่นมา 
กรมสุขภาพจิตมีผลงานที่โดดเด่นทั้งในเวทีระดับประเทศและระดับนานาชาติจนเป็นที่
ประจกัษแ์กส่งัคมและสว่นราชการอืน่ๆ เชน่ รางวลั UN ในโครงการ Child First Work 
Together ซึง่เปน็การพัฒนากระบวนการคัดกรอง ประเมิน และส่งเสริมพัฒนาการเดก็ 
เพือ่ใหม้พีฒันาการทีส่มวยัอยา่งมคีณุภาพและตอ่เนือ่ง เปน็ตน้ 
 

ภาพที่ 2 กระบวนงานพัฒนาวิชาการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานสุขภาพจิต 
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ระบบดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า ตัวอย่างการออกแบบกระบวนการ

ด้วยความเข้าใจ
 ผลกระทบของการฆ่าตัวตายไม่ได้เกิดขึ้นกับครอบครัวผู้ตายเทา่นัน้ สถติคิา่ใชจ้า่ย
ในการรกัษาพยาบาลแกผู่พ้ยายามทำรา้ยตนเองในแผนกอบุตัเิหตแุละฉกุเฉนิ เฉลีย่ตอ่รายๆ ละ 
2,028 – 5,335 บาท คดิเปน็ตน้ทนุทีร่ฐัตอ้งแบกรบัภาระ ประมาณ 41 – 107 ลา้นบาทตอ่ป ี
นอกจากนี ้ ผูท้ีฆ่า่ตวัตายสำเรจ็จะเสยีโอกาสในการสรา้งรายไดเ้ฉลีย่ 48,000 บาทตอ่คนตอ่ป ี
เสยีโอกาสในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ 5,500 ล้านบาทต่อปี กรมสุขภาพจิตไดใ้ห้
ความสำคัญกับการดำเนินการเพื่อลดอัตราการฆ่าตัวตายของคนไทยลงอย่างต่อเนื่อง 
โดยคน้พบวา่สาเหตกุารฆา่ตวัตายของคนไทยเกดิจาก 1) ผลกระทบจากภาวะดา้นเศรษฐกจิ สงัคม 
วฒันธรรม 2) การเสพสรุาและสารเสพตดิ 3) ผูป้ว่ยโรคจติเภท โรคซมึเศรา้และโรคอารมณ์
สองขัว้ และ 4) ผูท้ีข่าดวฒุภิาวะทางอารมณ ์นอ้ยใจ ผดิหวงั หนุหนัพลนัแลน่ 
 หากยอ้นกลบัไปเมือ่ 10 ปทีีแ่ลว้ (พ.ศ. 2551) โรคซมึเศรา้ถอืเปน็โรคใหมท่ีป่ระชาชน
ทัว่ไปแทบไมรู่จ้กั หรอืรูจ้กัแตไ่มเ่ขา้ใจ ทำใหส้ถติกิารเขา้ถงึบรกิารของผูป้ว่ยโรคซมึเศรา้มเีพยีง
รอ้ยละ 3.34 เทา่นัน้ กรมสขุภาพจติตระหนกัถงึความสำคญัของการยบัยัง้ปญัหาการฆา่ตวัตาย
ทีอ่าจเกดิขึน้ตอ่เนือ่งจากอาการดังกล่าว จึงได้ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกบัโรคซมึเศรา้
เพือ่นำมาออกแบบและพฒันาการบรกิารอยา่งตอ่เนือ่ง จนในปจัจบุนั (พ.ศ. 2560) สถติกิารเขา้ถงึ
บรกิารของผูป้ว่ยโรคซึมเศร้าเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 55.77 และจะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาต่อไป
เพือ่การบรรลเุปา้หมายการเขา้ถงึบรกิารของผูป้ว่ยโรคซมึเศรา้อยา่งนอ้ยรอ้ยละ 70 ภายในป ี2563 
และโรคซึมเศร้าจะไม่ใช่ความเจ็บป่วยที่ก่อความสูญเสียด้านสุขภาพ 4 อันดับแรกในคนไทย
อกีตอ่ไป 
 กรมสุขภาพจิตได้กำหนดเป้าหมายให้ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการบำบัดรักษา
เพิม่มากขึน้ โดยเน้นการออกแบบแนวทางการบริการผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วยการวิจัยและ
พฒันาระบบดแูลเฝ้าระวังโรคซึมเศรา้ระดับจังหวัดที่มีประสิทธิภาพ สามารถนำไปปฏบิตัไิด ้
ซึง่ตอ้งเกดิจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งนักวิชาการ ผู้ปฏิบัติ ประชาชน 
และผูป้ว่ย ในระยะแรกกรมสขุภาพจติไดเ้ริม่วเิคราะหป์ระเมนิระบบสขุภาพทีเ่กีย่วขอ้งกบัโรคซมึเศรา้ 
ความตอ้งการ/ความจำเป็นของผู้รับบริการและผู้ให้บริการระบบสุขภาพที่เกี่ยวข้อง ขอ้มลู
การเขา้ถึงบรกิาร สมรรถนะของผูใ้หบ้รกิาร และทรพัยากรทีม่อียู ่เพือ่ปอ้งกนัดแูลชว่ยเหลอืผูป้ว่ย
โรคซมึเศรา้ในพืน้ที ่ จากนัน้ไดว้ิจัยและพัฒนา“ระบบดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าระดบัจงัหวดั” 
ซึง่ถกูออกแบบใหส้อดคลอ้งกบัการดำเนนิโรค ไดแ้ก ่ ภาวะปกต ิ > การเกดิภาวะซมึเศรา้ > 
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 นอกจากนี ้ กรมสขุภาพจติยงัไดพ้ฒันานวตักรรมเทคโนโลยทีีส่ำคญั เชน่ แบบคดักรอง
โรคซมึเศรา้ดว้ย 2 คำถาม (2Q) แบบประเมนิภาวะการฆา่ตวัตาย 8 คำถาม (8Q) โปรแกรม
ระบบสารสนเทศการดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าระดับจังหวัด เป็น Web Application 
(www.thaidepression.com) ทีม่ขีอ้มลูการบรกิารเพือ่เปน็ขอ้มลูตดิตามเฝา้ระวงัโรคซมึเศรา้
ทกุพืน้ทีข่องประเทศไทยที่ผู้ป่วยไปรับบริการ เป็นต้น จากการดำเนินการอย่างจรงิจงัและ
ตอ่เนือ่งมาเปน็ระยะเวลากว่า 10 ปี ทำให้ปัจจุบันนี้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
โรคซึมเศร้ามากขึ้น สามารถใช้เครื่องมือของกรมสุขภาพจิตในการประเมินตนเองและ
คนรอบข้าง รวมทั้งการมีเครือข่ายด้านสุขภาพจิตในการเฝ้าระวัง ประชาชนกลุ่มเสี่ยงกวา่ 
14 ลา้นคนจงึไดร้บัการสง่เสรมิปอ้งกนั ผูป้ว่ยโรคซมึเศรา้ไดร้บัการรกัษาในอตัราทีส่งูขึน้ตามที่
กลา่วถงึขา้งตน้ และรอ้ยละ 80 ของผูป้ว่ยหายทเุลาหลงัจากทีไ่ดร้บัการดแูลและเฝา้ระวงั 

การปว่ยเปน็โรคซมึเศรา้ > การหาย > การกลบัมาเปน็ซำ้ และเปน็ระบบบรกิารทีเ่ชือ่มโยงกบั
ทกุหนว่ยบริการสาธารณสุข ทั้งระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิและตติยภูมิทั่วประเทศ ประกอบดว้ย 
5 กจิกรรมหลกั คอื 1) การคน้หาคดักรองผูม้แีนวโนม้ปว่ยเปน็โรคซมึเศรา้ 2) การประเมนิ
ความรนุแรงอาการซมึเศรา้และการฆา่ตวัตายในผูท้ีม่ภีาวะซมึเศรา้ 3) การวนิจิฉยัโรค 4) การรกัษา
และดแูลตามระดบัความรนุแรงของอาการ 5) การปอ้งกนัการกลบัเปน็ซำ้ 
 
 

ภาพที่ 3 การออกแบบรูปแบบระบบการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่สอดคล้องกับการดำเนินโรค 
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การดูแลผู้ส่งมอบใน Work Spectrum ของงานสุขภาพจิต

และจิตเวช  
 ในการดำเนนิงานตามระบบ/กระบวนงาน/ยุทธศาสตร์/แนวทางการดำเนนิงาน
ทีส่ำคญัดงักลา่ว ลว้นอยูบ่นหว่งโซค่ณุคา่ (Value Chain) หรอื “Work Spectrum” ของงาน
สขุภาพจิตและจิตเวชที่เชื่อมโยงกัน กรมสุขภาพจิตทำการวิเคราะห์และกำหนด Work 
Spectrum (ประเภทของงานจำแนกตามระดับสี) ในแต่ละงานเพื่อให้สามารถดูแลผู้ส่งมอบ
ผลติภณัฑ/์บรกิารตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งเชือ่มโยงกนั ซึง่นอกเหนอืไปจากการใชเ้กณฑก์ารพจิารณา
ประเมินผู้ขายทั้งรายเก่าและรายใหม่ เพื่อให้ได้ผู้ส่งมอบผลิตภัณฑ์/บริการที่เชื่อถอืได ้        
มคีณุสมบตัทิีเ่หมาะสมกบังาน กรมสขุภาพจติยงัไดมุ้ง่เนน้การดแูลผูส้ง่มอบงานทีส่ำคญัอกีกลุม่ 
คอื เครอืขา่ยหนว่ยงานในพืน้ทีเ่ขตสขุภาพและเครอืขา่ยสขุภาพระดบัอำเภอ โดยมอบหมาย
ใหห้นว่ยบริการจิตเวชและศูนย์สุขภาพจิต เป็นผู้สนับสนุนและผลักดันงานร่วมกับ
หน่วยบรกิารในเขตสขุภาพในแตล่ะพืน้ที ่ทัง้วางแผนพฒันาระบบงาน พฒันาศกัยภาพ สนบัสนุน
งบประมาณ สื่อ/เทคโนโลยี/ความรู้ มีการติดตาม นิเทศงานและเพิ่มพูนความรู้ จัดเวที
การแลกเปลีย่นเรยีนรู้ร่วมกับเครือข่ายอื่นและนำเสนอผลการดำเนินงาน มีการทวนสอบ
ผลการดำเนนิงานและความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบพืน้ที ่เพือ่ใหม้ัน่ใจไดว้า่ทา้ยทีส่ดุ 
ผลการดำเนินงานจะเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และผู้รับบริการจะได้รับประโยชน์
จากการดำเนนิงานโดยแท้จริง พร้อมสร้างแรงจูงใจให้รางวัลเชิดชู ยกย่อง ชมเชยเครือข่าย
ดีเดน่ทัง้ในระดบับคุคลผูป้ฏบิตังิานและระดบัหนว่ยงาน โดยกรมสขุภาพจติจะตดิตามประเมนิ
ผลการดำเนนิงานของเครอืขา่ยดงักลา่ว และนำขอ้มลูดงักลา่วมาวเิคราะห ์ และ “คนืขอ้มลู” 
ของแต่ละพื้นที ่ กลับไปให้เครือข่ายนำไปใช้ในการพัฒนาระบบและพัฒนางานในพื้นที่
ของตนเองไดต้อ่ไป 



128

ความพร้อมต่อการดูแลประชาชนในสถานการณ์วิกฤตสุขภาพจิต
 กรมสุ ขภาพจิ ตมี แนวทางในการช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตของประชาชน
ในสถานการณว์กิฤตสขุภาพจติ โดยมอีงคค์วามรูใ้นการดำเนนิงาน อาท ิแนวปฏบิตัริะดบัชาติ
เพือ่ชว่ยเหลอืดา้นสขุภาพจติในภาวะวกิฤตในกรณเีกดิภยัในระดบัทีร่นุแรงมาก (ในระดบั 3-4) 
แนวปฏบิตัริะดบัจงัหวดัในการชว่ยเหลอืประชาชนดา้นสขุภาพจติในภาวะวกิฤตกรณภียัพบิตัิ
จากธรรมชาตแิละภยัพบิตัจิากนำ้มอืมนษุย ์ คูม่อืการปฏบิตังิานชว่ยเหลอืเยยีวยาจติใจสำหรบั
ทมีชว่ยเหลอืเยียวยาด้านจิตใจ (MCATT: Mental Health Crisis Assessment and 
Treatment Team) โดยแบง่ระยะการดำเนนิการเปน็ 3 ชว่ง ดงันี้ 
 1) ระยะกอ่นเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติ/วิกฤต โดยจัดเตรียมโครงสร้างการดำเนนิงาน
วกิฤตสขุภาพจิตให้สอดคล้องกับนโยบายการเตรียมพร้อมในระดับกระทรวง/ชาต ิ จดัเตรยีม
ทมี MCATT ในหนว่ยบรกิารสาธารณสขุในพืน้ที ่ ใหม้คีวามรู ้ ทกัษะในการชว่ยเหลอืเยยีวยา
จติใจผูป้ระสบภยั จดัทำ ฝกึซอ้ม ประเมนิแผนเตรยีมพรอ้มเพือ่รบัมอืกบัสถานการณภ์ยัพบิตั ิ
จดัเตรียมองค์ความรู้และสื่อ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็น รวมทั้งจัดเตรียมระบบ
ฐานขอ้มลู ระบบรายงานการดำเนนิงาน 

ภาพที่ 4  การดำเนินงานตาม Work Spectrun สุขภาพจิตและจิตเวช 
“การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคซึมเศร้า” 
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 2) ขณะเกิดภัยพิบัติ/วิกฤต การประกาศใช้แผนเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกบั
สถานการณ์ ภัยพิบัติด้านสุขภาพจิต ร่วมประชุมกับศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) 
ดา้นการแพทย์และสาธารณสุขระดับกระทรวง จัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจติในระดบั
กรมซึง่มบีทบาทหน้าที่เพื่อประสาน อำนวยการ สนับสนุนการดำเนินงานกับศูนย์ปฏิบัตกิาร
สว่นหนา้ และประสานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในสังกัดกระทรวงและนอกสังกัด
กระทรวงเพือ่ประสานทำงานรว่มกนัอยา่งมรีะบบ 
 3) หลงัเกดิภยัพิบัติ/วิกฤต จดัตัง้ศนูยฟ์ื้นฟูสุขภาพจิตในพื้นท่ีหรอืหนว่ยทีร่บัผดิชอบ
ดำเนนิการเฉพาะกจิ โดยการติดตามกลุ่มเสี่ยง ออกเยี่ยมบ้านอย่างต่อเนื่อง การสร้างชุมชน
ใหเ้ข้มแข็ง ให้มีส่วนร่วมในการวางแผนและฟื้นฟูชุมชนของตนเอง ให้การสนับสนุนแนวทาง
การดำเนนิงานดา้นสขุภาพจติ เพือ่ใหท้อ้งถิน่และพืน้ทีส่ามารถดำเนนิงานไดเ้องอย่างต่อเนื่อง 
พฒันาศกัยภาพบคุลากรทีเ่กีย่วขอ้งในพืน้ทีป่ระสบภยัใหส้ามารถคน้หา ดแูลชว่ยเหลอืเยยีวยา
จติใจไดใ้นเบือ้งต้นได้และส่งต่อผู้เชี่ยวชาญในกรณียุ่งยากซับซ้อน รวมทั้งสรุปบทเรยีน
การดำเนนิงานดา้นสขุภาพจติในพืน้ทีท่ีป่ระสบภยั เพือ่เปน็ Model ในการดำเนนิงานตอ่ไป 
 
 เปา้หมายของกรมสุขภาพจิตในอนาคต ยังคงมุ่งเน้นประชาชนสุขภาพจิตดีและ
มคีวามสขุ แตเ่พิม่ความเขม้ขน้ในการกำหนดเปา้หมายทีต่อ้งบรรล ุโดยในแผน 20 ป ีคนไทย
จะมปัีญญาอารมณ์ดีและมีความสุขอยู่ในสังคมอย่างทรงคณุคา่ โดยวัดจากระดับ
สตปิญัญาเฉลีย่ไมต่ำ่กวา่ 105 (ปจัจบุนั 98.23) เดก็ไทยมคีวามฉลาดทางอารมณอ์ยูใ่น
เกณฑป์กติขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 85 (ปัจจุบันร้อยละ 77) และมีอันดับ World 
Happiness Index ไม่เกินลำดับที่  26 (ปัจจุบันลำดับที่  32) เป็นความท้าทาย
ที่กรมสขุภาพจิตมั่นใจว่าจะทำให้ได้ จากปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญ คือ การได้รับ
การสนับสนุนอย่างชัดเจนจากผู้บริหารระดับสูงในการกำหนดวิสัยทัศน์และทิศทางของ
องคก์าร ขบัเคลือ่นและสนบัสนนุการดำเนนิงาน จดัโครงสรา้งคณะกรรมการหรอืทมีงาน
ในการบรหิารงานดา้นตา่งๆ ตลอดจนการลงพืน้ทีน่เิทศการดำเนนิงานดว้ยตนเอง ซึง่ทำให้
กรมสขุภาพมรีะบบการดำเนินงานที่มั่นคง เข้มแข็ง และมีบรรยากาศของการปฏิบัติงาน
ทีเ่อือ้ใหบ้คุลากรสรา้งผลงานทีม่คีณุภาพไดอ้ยา่งตอ่เนือ่ง 
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ภาคผนวก
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ประมวลภาพการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
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