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 มติคณะรัฐมนตรีในก�รประชุมเมื ่อ
วันท่ี 28 มิถุน�ยน 2548 เห็นชอบให้นำ�ก�รพัฒน�
ค ุณภ�พก�รบร ิห�รจ ัดก�รภ�คร ัฐม�ใช ้
เป็นเคร่ืองมือผลักดันให้ก�รพัฒน�ระบบร�ชก�ร
มีประสิทธิภ�พและยั่งยืนและสำ�นักง�น ก.พ.ร.
ได้ดำ�เนินก�รต�มมติคณะรัฐมนตรีดังกล่�ว
โดยส่งเสริมให้ส่วนร�ชก�รพัฒน�คุณภ�พก�ร
บริห�รจัดก�รองค์ก�รอย่�งต่อเน่ืองโดยเร่ิมจ�ก
ก�รศึกษ�และจัดทำ�เกณฑ์คุณภ�พก�รบริห�ร
จัดก�รภ�ครัฐ และกำ�หนดเป็นตัวชี ้ว ัดต�ม
คำ�รับรองก�รปฏิบัติร�ชก�รของส่วนร�ชก�ร
ในปี พ.ศ. 2549  ต่อม� ในปี พ.ศ. 2551 ได้
ปรับปรุงเกณฑ์ไปสู่เกณฑ์คุณภ�พก�รบริห�ร
จัดก�รภ�ครัฐระดับพื้นฐ�น (Fundamental
Level) และกำ�หนดให้ส่วนร�ชก�รนำ�ไปใช้
ในก�รพัฒน�องค์ก�รปีละ 2 หมวด ระหว่�ง
ปี พ.ศ. 2552 – 2554 และเพ่ือเป็นก�รยกระดับ
ก�รพัฒน�องค์ก�รอย่�งต่อเนื่อง จึงได้กำ�หนด
ให้มีก�รตรวจรับรองคุณภ�พก�รบริห�รจัดก�ร
ภ�ครัฐระดับพื ้นฐ�น (Certified FL) แก่
ส่วนร�ชก�รท่ีดำ�เนินก�รพัฒน�องค์ก�รต�มเกณฑ์
คุณภ�พก�รบริห�รจัดก�รภ�ครัฐครบ 6 หมวด
นอกจ�กนั้น เพื่อเป็นก�รเชิดชูเกียรติ และเป็น
แรงจูงใจให้แก่หน่วยง�นที่มุ่งมั่นพัฒน�องค์ก�ร
สู่ม�ตรฐ�นส�กล สำ�นักง�น ก.พ.ร. ได้จัดให้มี
ร�งวัลคุณภ�พก�รบริห�รจัดก�รภ�ครัฐ ตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2555 จนถึงปัจจุบัน และ ปี พ.ศ. 2560

ค ณ ะ ก ร ร ม ก � ร พ ั ฒ น � ร ะ บ บ ร � ช ก � ร
ในก�รประชุมคร ั ้งท ี ่  3/2560  เม ื ่อว ันที ่ 
7 มิถ ุน�ยน 2560 ได้ม ีมติเห ็นชอบให้ม ี
ก�รมอบร�งว ัลเล ิศร ัฐ (Public Sector
Excellence Awards : PSE Awards)
ให้กับส่วนร�ชก�รที่ได้มุ ่งมั ่นปฏิบัติร�ชก�ร
จนประสบคว�มสำ�เร็จ มีคว�มเป็นเลิศในด้�นต่�ง ๆ
ที่ส�ม�รถเป็นแบบอย่�งที่ดีให้กับหน่วยง�นอื่น
และได้กำ�หนดให้ร�งวัลคุณภ�พก�รบริห�ร
จัดก�รภ�ครัฐเป็นส�ข�หนึ่งของร�งวัลเลิศรัฐ
ดังกล่�ว 
 หน ่วยง�นท ี ่ ได ้ ร ับร�งว ัล เล ิศร ั ฐ
ส�ข�ค ุณภ�พก�รบร ิห�รจ ัดก�รภ�คร ัฐ
เป็นหน่วยง�นท่ีแสดงให้เห็นถึงคว�มมุ่งม่ันต้ังใจ
ในก�รพ ัฒน�ค ุณภ�พก�รบร ิห�รจ ัดก�ร
ต�มเกณฑ์ม�ตรฐ�นส�กลให้เกิดประสิทธิภ�พ
และประสิทธิผลของก�รปฏิบัติร�ชก�รของ
หน่วยง�นภ�ครัฐ สำ�นักง�น ก.พ.ร. จึงได้จัดทำ�
หนังสือร�งวัลเลิศรัฐ ส�ข�คุณภ�พก�รบริห�ร
จัดก�รภ�ครัฐ (PMQA) ประจำ�ปี พ.ศ. 2561 ข้ึน 
เพื่อให้ส่วนร�ชก�รส�ม�รถนำ�ไปศึกษ�เรียนรู้
เพ่ือพัฒน�องค์ก�รให้ก้�วสู่คว�มเป็นเลิศต่อไป

คำ นำ  

สำ�นักง�น ก.พ.ร.
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ตราสัญลักษณ์ และความหมายรางวัล 1

แนวทางและหลักเกณฑ์รางวัล

ผลการพิจารณารางวัล

รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด

หมวด 1 ด้านการนำ องค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม

 กรมบัญชีกล�ง
 กรมบังคับคดี
 กรมก�รแพทย์แผนไทยและก�รแพทย์ท�งเลือก
 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รอ�ห�รและย�
 จังหวัดยะล�
 จังหวัดระนอง
 จังหวัดศรีสะเกษ
 จังหวัดหนองค�ย
หมวด 2 ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสารเพื่อนำ ไปสู่การปฏิบัติ

 สำ�นักง�นปลัดกระทรวงมห�ดไทย
 กองบัญช�ก�รกองทัพไทย
 กรมพัฒน�ที่ดิน
 จังหวัดขอนแก่น
หมวด 3 ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 กรมก�รพัฒน�ชุมชน
หมวด 4 ด้านการวิเคราะห์ผลการดำ เนินงานขององค์การและการจัดการความรู้

 กรมสุขภ�พจิต
 กรมอน�มัย
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หมวด 5 ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

 กรมควบคุมโรค
หมวด 6 ด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม

 จังหวัดสกลนคร
ภาคผนวก

 คำ�สั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมก�รพัฒน�ระบบร�ชก�รเกี่ยวกับก�รส่งเสริม
 ก�รบริห�รกิจก�รบ้�นเมืองที่ดี
 คำ�สั่งแต่งตั้งคณะทำ�ง�นตรวจประเมินร�งวัลเลิศรัฐ ส�ข�คุณภ�พก�ร
 บริห�รจัดก�รภ�ครัฐ ประจำ�ปี พ.ศ. 2561
 ประก�ศคณะอนุกรรมก�รพัฒน�ระบบร�ชก�รเกี่ยวกับก�รส่งเสริมก�ร
 บริห�รกิจก�รบ้�นเมืองที่ดี เรื่อง ผลก�รพิจ�รณ�ร�งวัลเลิศรัฐ ส�ข�
 คุณภ�พก�รบริห�รจัดก�รภ�ครัฐ ประจำ�ปี พ.ศ. 2561
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ตราสัญลักษณ์ และความหมายรางวัล

รางวัลเลิศรัฐ 

ร�งวัลแห่งเกียรติยศที่มอบให้หน่วยง�นที่ได้มุ่งมั่นปฏิบัติร�ชก�ร
จนประสบคว�มสำ�เร็จมีคว�มเป็นเลิศแห่งหน่วยง�นรัฐทั้งปวง

ความหมาย
เพชรล้อมรอบด้วยช่อชัยพฤกษ์ตั้งอยู่บนแท่งหม�ยเลขหนึ่ง หม�ยถึง
หนว่ยง�นท่ีไดร้บัร�งวลันีเ้ปรยีบเสมอืนเพชรน้ำ�เอกแห่งระบบร�ชก�ร
(ช่อชัยพฤกษ์) ท่ีผ่�นก�รเจียระไนอย่�งงดง�มด้วยคว�มมุ่งม่ันสร้�งสรรค์
ผลง�นจนเป็นท่ีประจักษ์เป็นเพชรน้ำ�หนึ่งเป็นคว�มภ�คภูมิใจสูงสุด
ของร�ชก�รไทย

สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

สัญลักษณ์
รูปยอดเข�สูง มีดวงด�วเจิดจรัสอยู่ด้�นบน ฉ�กหลังเป็นผืนธงโบกสะบัด

องค์ประกอบ
ดวงดาวเปล่งประกายสุกใส
หม�ยถึง คว�มสำ�เร็จ จุดหม�ย จุดสูงสุด คว�มเป็นเลิศ
ยอดเขาสูง
หม�ยถึง หนท�งย�วไกล ต้องม�นะบ�กบ่ัน ต้องก้�วเดินไปอย่�งช้� ๆ
  ด้วยคว�มระมัดระวัง และมั่นคง
ผืนธงโบกสะบัด 
หม�ยถึง คว�มยินดีในคว�มสำ�เร็จที่มอบให้กับองค์ก�ร
  ที่ได้รับร�งวัล

ความหมาย
เป็นร�งวัลสูงสุดที่มอบให้กับหน่วยง�นภ�ครัฐที่มีก�รพัฒน�คุณภ�พ
ก�รบริห�รจัดก�รได้ทัดเทียมม�ตรฐ�นส�กล ซ่ึงได้ม�ด้วยคว�มเพียรพย�ย�ม
คว�มอดทน หลอมรวมกับคว�มตั ้งใจจริงของทุกคนในองค์ก�ร
เพ่ือนำ�พ�องค์ก�รให้ก้�วสู่คว�มเป็นเลิศ



แนวทางและหลักเกณฑ์รางวัล
      รางว ัล เล ิศร ั ฐ  (Publ ic Sector
Excellence Awards : PSE Awards)
สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(Public Sector Management Quality
Award) เป็นร�งวัลที ่มอบให้กับหน่วยง�น
ภ�ครัฐท่ีดำ�เนินก�รพัฒน�องค์ก�รอย่�งต่อเน่ือง
และมีผลดำ�เนินก�รปรับปรุงองค์ก�รต�มเกณฑ์
คุณภ�พก�รบริห�รจัดก�รภ�ครัฐอย่�งโดดเด่น 
 ก�รดำ�เนินก�รท่ีผ่�นม� สำ�นักง�น ก.พ.ร.
ได้ศึกษ�และจัดทำ�เกณฑ์คุณภ�พก�รบริห�ร
จัดก�รภ�ครัฐ และส่งเสริมให้ส่วนร�ชก�ร
ดำ�เนินก�รพัฒน�องค์ก�รอย่�งค่อยเป็นค่อยไป
และต่อเน่ือง โดยในปี พ.ศ. 2554 ได้ดำ�เนินก�ร
ตรวจรับรองคุณภ�พก�รบริห�รจัดก�รภ�ครัฐ
ระดับพื้นฐ�น (Certified FL) เพื่อให้มั่นใจ
ว่�ส่วนร�ชก�รมีก�รยกระดับและพัฒน�องค์ก�ร
อย่�งเป็นระบบและต่อเนื ่อง ก่อนจะเข้�สู ่
ก�รด ำ�เน ินก�รเก ี ่ยวก ับร�งว ัลค ุณภ�พ
ก�รบริห�รจัดก�รภ�ครัฐ (Public Sector
Management Quality Award)
 

      ในปี พ.ศ. 2555 เป็นต้นม� สำ�นักง�น ก.พ.ร.
ได้จัดให้มีร�งวัลคุณภ�พก�รบริห�รจัดก�รภ�ครัฐ
ร�ยหมวด เพ่ือเป็นก�รเชิดชูเกียรติ สร้�งแรงจูงใจ
และส ่ง เสร ิมให ้ เ กิ ดก�รพ ัฒน�ค ุณภ�พ
ก�รบริห�รจัดก�รภ�ครัฐของส่วนร�ชก�ร
อย ่ �งต ่อ เน ื ่ อง  และยกระด ับม�ตรฐ�น
ให้เทียบเท่�ส�กล ต่อจ�กนั้น ในปี พ.ศ. 2558 
ได้มีก�รปรับปรุงเกณฑ์คุณภ�พก�รบริห�ร
จัดก�รภ�ครัฐเพ่ือให้มีคว�มเหม�ะสมกับบริบท
ท่ีเปล่ียนแปลงไป และสอดคล้องกับม�ตรฐ�นส�กล
รวมทั ้งได้เพิ ่ม “ร�งวัลคุณภ�พก�รบริห�ร
จัดก�รภ�ครัฐระดับดีเด่น” อีกประเภทร�งวัลหน่ึง
และ ในป ี  พ .ศ .  2560 คณะกรรมก�ร
พัฒน�ระบบร�ชก�ร (ก.พ.ร.) ได้กำ�หนดช่ือร�งวัล
“ร�งวัลเลิศรัฐ” (Public Sector Excellence
Awards : PSEA) เพื่อมอบให้แก่หน่วยง�น
ภ�คร ัฐท ี ่ม ีคว�มม ุ ่ งม ั ่ นปฏ ิบ ัต ิ ร�ชก�ร
จนประสบคว�มสำ�เร็จ มีคว�มเป็นเลิศ ใน 3 ส�ข�
ได้แก่ 1) ส�ข�บริก�รภ�ครัฐ 2) ส�ข�คุณภ�พ
ก�รบริห�รจัดก�รภ�ครัฐ และ 3) ส�ข�ก�ร
บริห�รร�ชก�รแบบมีส่วนร่วม

2รางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 



3 รางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

การรับสมัครรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ประจำ ปี พ.ศ. 2561

 ในปี พ.ศ. 2561 สำ�นักง�น ก.พ.ร. ได้เปิดรับสมัครร�งวัลเลิศรัฐ ส�ข�คุณภ�พก�รบริห�ร
จัดก�รภ�ครัฐ จำ�นวน 2 ประเภทร�งวัล ได้แก่ ร�งวัลคุณภ�พก�รบริห�รจัดก�รภ�ครัฐ ร�ยหมวด
และร�งวัลคุณภ�พก�รบริห�รจัดก�รภ�ครัฐ ระดับดีเด่น โดยส่วนร�ชก�รที่จะสมัครขอรับร�งวัล
คุณภ�พก�รบริห�รจัดก�รภ�ครัฐ ร�ยหมวด ต้องเป็นส่วนร�ชก�รที่ผ่�นก�รตรวจรับรองคุณภ�พ
ก�รบริห�รจัดก�รภ�ครัฐระดับพื้นฐ�น และส่วนร�ชก�รที่จะสมัครขอรับร�งวัลคุณภ�พก�รบริห�ร
จัดก�รภ�ครัฐ ระดับดีเด่น ต้องเป็นส่วนร�ชก�รที่ได้รับร�งวัลประเภทร�ยหมวดม�แล้วอย่�งน้อย 
2 หมวด

การสมัครขอรับรางวัล

ส่วนร�ชก�รระดับกระทรวง เสนอขอรับร�งวัลในภ�พรวมของกระทรวง ซ่ึงเป็นก�รประเมินรวม
ทุกหน่วยง�นภ�ยในกระทรวง
ส่วนร�ชก�รระดับกรม เสนอขอรับร�งวัลในภ�พรวมของกรม ซึ ่งเป็นก�รประเมินรวม
ทุกหน่วยง�นภ�ยในกรม
ส่วนร�ชก�รระดับจังหวัด เสนอขอรับร�งวัลในภ�พรวมของจังหวัด ซึ่งเป็นก�รประเมินรวม
ทุกส่วนร�ชก�รประจำ�จังหวัดที่เป็นร�ชก�รบริห�รส่วนภูมิภ�ค
สถ�บันอุดมศึกษ� เสนอขอรับร�งวัลในภ�พรวมของสถ�บันอุดมศึกษ�
หน่วยง�นของรัฐประเภทอื ่น เช่น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น  หน่วยง�นอิสระต�ม
รัฐธรรมนูญ เป็นต้น



ประเภทของรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

เกณฑ์การให้คะแนนรางวัลฯ ระดับดีเด่น

 ทุกหมวดต้องได้คะแนนม�กกว่�ร้อยละ 40 ของเกณฑ์คุณภ�พก�รบริห�รจัดก�รภ�ครัฐ
ปี พ.ศ. 2558 และต้องมีคะแนนรวม 400 คะแนนขึ้นไป

หมวด 1
ด้�นก�รนำ�องค์ก�รและคว�มรับผิดชอบต่อสังคม

หมวด 2
ด้�นก�รว�งแผนเชิงยุทธศ�สตร์และก�รสื่อส�รเพื่อนำ�ไปสู่ก�รปฏิบัติ

หมวด 3
ด้�นก�รมุ่งเน้นผู้รับบริก�รและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หมวด 4
ด้�นก�รวิเคร�ะห์ผลก�รดำ�เนินง�นขององค์ก�รและก�รจัดก�รคว�มรู้

หมวด 5
ด้�นก�รบริห�รทรัพย�กรบุคคล

หมวด 6
ด้�นกระบวนก�รคุณภ�พและนวัตกรรม

4รางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 



เกณฑ์การให้คะแนนรางวัลฯ รายหมวด

ทุกหมวดต้องได้คะแนนม�กกว่�หรือเท่�กับร้อยละ 25 ของเกณฑ์คุณภ�พก�รบริห�รจัดก�ร
ภ�ครัฐ ปี พ.ศ. 2558 และต้องมีคะแนนรวม 300 คะแนนขึ้นไป
สำ�หรับหมวดที่ขอรับร�งวัลต้องได้คะแนนม�กกว่�ร้อยละ 50 ของคะแนนประจำ�หมวด
คะแนนของหมวดผลลัพธ์ (หมวด 7) ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับหมวดที่ขอรับร�งวัลไม่น้อยกว่�
ร้อยละ 30  และในหมวดอื่น ๆ ต้องได้คะแนนม�กกว่�ร้อยละ 25

หมวด
เกณฑ์
การให้
คะแนน

รางวัล
หมวด 1

รางวัล
หมวด 2

รางวัล
หมวด 3

รางวัล
หมวด 4

รางวัล
หมวด 5

รางวัล
หมวด 6

1 120 60 30 30 30 30 30
2 80 20 40 20 20 20 20
3 110 27.5 27.5 55 27.5 27.5 27.5
4 100 25 25 25 50 25 25
5 90 22.5 22.5 22.5 22.5 45 22.5
6 100 25 25 25 25 25 50
7.1 60 18 18 15 15 15 18
7.2 70 17.5 17.5 21 17.5 17.5 17.5
7.3 70 17.5 17.5 17.5 17.5 21 17.5
7.4 70 21 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5
7.5 60 15 18 15 15 15 15
7.6 70 17.5 17.5 17.5 21 17.5 21

รวม 1000 300 300 300 300 300 300

5 รางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 



ขั้นตอนการพิจารณาการให้รางวัล

ขั้นตอนที่ 1
พิจ�รณ�เอกส�รเบื้องต้น
ผลลัพธ์ก�รดำ�เนินก�ร

ขั้นตอนที่ 2
ตรวจประ เ มินร�ยง�น
ผลก�รดำ�เนินก�รพัฒน�
องค์ก�ร (Application 
Report)

ขั้นตอนที่ 3
ตรวจประ เ มิ น ในพื้ น ท่ี
ปฏิบัติง�น

ขั้นตอนที่ 4
พิจ�รณ�ผลร�งวัล
โดย อ.ก.พ.ร.

ก�รคัดกรองเอกส�รเบ้ืองต้น เป็นก�รตรวจเพ่ือพิจ�รณ�
ผลลัพธ์ก�รดำ�เนินก�ร คว�มพร้อม และคว�มเหม�ะสม
ของหมวดที่สมัครขอรับร�งวัล

ก�รตรวจเอกส�รร�ยง�นผลก�รดำ�เนินก�รพัฒน�
องค์ก�ร (Application Report) เป็นก�รตรวจ
พิจ�รณ�ร�ยง�นผลก�รพัฒน�องค์ก�รของส่วนร�ชก�ร
ที่ผ่�นก�รพิจ�รณ�ในขั้นตอนที่ 1 

ก�รตรวจประเมินในพื้นที่ปฏิบัติง�น เป็นก�รตรวจ
ประเมิน ณ ส่วนร�ชก�ร เพ่ือพิจ�รณ�ผลก�รดำ�เนินก�ร
พัฒน�องค์ก�รของส่วนร�ชก�รที่ผ่�นก�รพิจ�รณ�
ในขั้นตอนที่ 2 

ก�รพิจ�รณ�ตัดสินร�งวัลของ อ.ก.พ.ร. เกี ่ยวกับ
ก�รส่งเสริมก�รบริห�รกิจก�รบ้�นเมืองที่ดี

ส่วนราชการสมัครขอรับรางวัล

พิธีมอบรางวัล

6รางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

ก�รพิจ�รณ�ร�งวัลฯ ประกอบด้วย 4 ข้ันตอนหลัก ดังน้ี



ประเภทรางวัล 2555 2556 2557 2558 2559 2560

ระดับดีเด่น - - - กรมปศุสัตว์ - -

รายหมวด 

หมวด 1
ด้านการนำ 
องค์การและความ
รับผิดชอบต่อ
สังคม 

กระทรวงพลังงาน

กรมปศุสัตว์ 
จ.นครพนม 
จ.สุพรรณบุรี 

สำ นักงาน ก.พ.ร. 
กรมควบคุมโรค 

กรมทางหลวงชนบท
กรมส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ
จ.ชัยนาท
จ.พังงา
จ.สกลนคร 

สป.มหาดไทย
สป.สาธารณสุข
กรมอนามัย
กรมธนารักษ์
กรมสรรพสามิต
กรมส่งเสริม
สหกรณ์
จ.ตรัง 

กองบัญชาการ
กองทัพไทย
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์
จ.นนทบุรี
จ.อุทัยธานี

หมวด 2
ด้านการวางแผน
ยุทธศาสตร์และ
การส่ือสารเพ่ือนำ 
ไปสู่การปฏิบัติ 

กรมบัญชีกลาง

กระทรวงพลังงาน
กรมสุขภาพจิต
กรมสรรพสามิต 
กรมชลประทาน 

กรมควบคุมโรค 
กรมธนารักษ์ 
กรมปศุสัตว์
จ.ตาก 

สป.สาธารณสุข
สำ นักงานบริหาร
หนี้สาธารณะ
จ.นครพนม 

กรมสรรพากร
จ.สกลนคร
จ.อำ นาจเจริญ 

กรมทางหลวงชนบท

หมวด 3
ด้านการมุ่งเน้น
ผู้รับบริการและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย 

กรมสรรพากร 
จ.สมุทรสงคราม 

กรมธนารักษ์

กรมชลประทาน
กรมปศุสัตว์
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กรมสรรพสามิต
กรมส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ 

-

กรมควบคุมโรค
กรมทางหลวงชนบท
กรมสุขภาพจิต
จ.พังงา 

จ.อำ นาจเจริญ

หมวด 4
ด้านการวิเคราะห์
ผลการดำ เนิน
งานขององค์การ
และการจัดการ
ความรู้ 

-

กระทรวงพลังงาน
กรมสรรพสามิต
กรมศุลกากร
กองบัญชาการ
กองทัพไทย
กรมการพัฒนา
ชุมชน 

กรมสรรพากร กรมธนารักษ์
กรมชลประทาน
กรมพัฒนาที่ดิน 

สป.สาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
กรมบัญชีกลาง

หมวด 5
ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

กรมการพัฒนาชุมชน 
กรมสุขภาพจิต - - - - กรมธนารักษ์

หมวด 6
ด้านกระบวนการ
คุณภาพและ
นวัตกรรม 

กรมปศุสัตว์ 
กรมสรรพสามิต 
กรมธนารักษ์ 

กรมศุลกากร 
จ.อุบลราชธานี

กรมบัญชีกลาง
กรมควบคุมโรค
กรมสรรพากร 

กรมการค้าภายใน
กรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์ 

สป.สาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต

 ผลจ�กก�รดำ�เนินก�รรับสมัครร�งวัลฯ ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2555 – 2560 มีผลง�นท่ีได้รับร�งวัล
จำ�นวนทั้งสิ้น 80 ผลง�น ประกอบด้วย 1 กระทรวง 23 กรม และ 12 จังหวัด ร�ยละเอียดดังต�ร�ง

7 รางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 



ผลการพิจารณารางวัลเลิศรัฐ
สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำ ปี พ.ศ. 2561

 ปี พ.ศ. 2561 มีส่วนร�ชก�รสมัครขอรับร�งวัลเลิศรัฐ ส�ข�คุณภ�พก�รบริห�รจัดก�รภ�ครัฐ
ระดับดีเด่น และร�งวัลคุณภ�พก�รบริห�รจัดก�รภ�ครัฐ ร�ยหมวด รวม 73 หน่วยง�น ประกอบด้วย 
37 ส่วนร�ชก�ร 35 จังหวัด และ 1 หน่วยง�นประเภทอื่น ๆ รวม 124 ผลง�น โดยมีส่วนร�ชก�ร
ที่ผ่�นเกณฑ์ก�รประเมินและได้รับร�งวัล 17 หน่วยง�น จำ�นวน 17 ร�งวัล ดังนี้

-กรมบัญชีกลาง
-กรมบังคับคดี
-กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
-สำ นักงานคณะกรรมการอาหารและยา
-จังหวัดยะลา
-จังหวัดระนอง
-จังหวัดศรีสะเกษ
-จังหวัดหนองคาย

-สำ นักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
-กองบัญชาการกองทัพไทย
-กรมพัฒนาที่ดิน
-จังหวัดขอนแก่น

กรมการพัฒนาชุมชน 

กรมสุขภาพจิต
กรมอนามัย

กรมควบคุมโรค

จังหวัดสกลนคร

รางวัลเลิศรัฐ
สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

ประจำ ปี พ.ศ. 2561
หน่วยงาน
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รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด

หมวด 1
ด้านการนำ องค์การ

และความรับผิดชอบต่อสังคม

หมวด 2
ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และ
การสื่อสารเพื่อนำ ไปสู่การปฏิบัติ

หมวด 3
ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

หมวด 4
ด้านการวิเคราะห์ผลการดำ เนินงานขององค์การ

และการจัดการเรียนรู้

หมวด 5
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

หมวด 6
ด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม



หมวด 1
ด้านการนำ องค์การและ

 ความรับผิดชอบต่อสังคม



หมวด 1
ด้านการนำ องค์การและ

 ความรับผิดชอบต่อสังคม



 วิสัยทัศน์ 
  “กำ�กับดูแลและบริห�รก�รใช้จ่�ยเงินของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด”

 พันธกิจ 
 1. กำ�หนดม�ตรฐ�น หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัต ิด ้�นกฎหม�ย ก�รคลัง ก�รบัญชี
ก�รจัดซื้อจัดจ้�ง และก�รบริห�รพัสดุภ�ครัฐ ก�รตรวจสอบภ�ยใน ค่�ตอบแทนและสวัสดิก�ร
เงินนอกงบประม�ณ ลูกจ้�ง และคว�มรับผิดท�งละเมิดของเจ้�หน้�ที่ให้สอดคล้องกับก�ร
รักษ�วินัยและคว�มยั่งยืนท�งก�รคลัง
 2. บริห�รเงินสดภ�ครัฐ  บริห�รก�รรับ-จ่�ยเงินให้เป็นไปอย่�งมีประสิทธิภ�พ โดยใช้
ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย (GFMIS)
 3. สนับสนุนก�รบริห�รเศรษฐกิจก�รคลังในส่วนภูมิภ�ค
 4. พัฒน�ขีดคว�มส�ม�รถของบุคล�กรภ�ครัฐ ท�งด้�นบริห�รก�รเงินภ�ครัฐ
 5. ศูนย์ข้อมูลส�รสนเทศท�งก�รคลัง

 ค่านิยม PEACE 
 ซื่อสัตย์โปร่งใส บริก�รด้วยใจ รักษ�วินัยก�รคลัง รวมพลังพันธมิตร มีหลักคิดพัฒน�

กรมบัญชีกลางดำ เนินการเกี่ยวกับการกำ กับดูแลและบริหารการใช้จ่ายเงินของแผ่นดิน
ในเชิงรุก ผ่านการสร้างวัฒนธรรมการทำ งานท่ีมุ่งเน้นผู้รับบริการ และแนวคิดการดำ เนินการ

“ทำ งานให้ซื่อสัตย์ ควรขัดให้ทัดทาน คิดการให้ก้าวหน้า” การสื่อสาร
สร้างความเข้าใจที่มุ่งเน้นให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันของผู้ส่งสารและผู้รับสาร

และการสร้างบรรยากาศของการทำ งานที่มุ่งเน้นให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้และพัฒนา
โดยอาศัยรูปแบบการทำ งานแบบ “ทีมข้ามสายงาน” พร้อมสร้าง “ทีมหมอคลังอุ่นใจ” เพื่อ
ขับเคลื่อน สื่อสาร สร้างความเข้าใจให้กับผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชน 

เพื่อให้การทำ งานของกรมบัญชีกลางบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยยึดหลักการทำ งาน “กำ กับแบบเข้าใจ คาดหวังได้ในบริการ

(Smart Regulator and Better Service)”

กรมบัญชีกลาง 
หมวด 1 ด้านการนำ องค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม
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 กรมบัญชีกล�ง (บก.) เป็นหน่วยง�น
ในสังกัดกระทรวงก�รคลัง มีภ�รกิจเกี่ยวกับ
ก�รกำ�กับ ดูแล ติดต�ม และให้บริก�รท�งด้�น
ก�รเงินภ�ครัฐ โดยมียุทธศ�สตร์สำ�คัญ คือ
1. ก�รเป็นกลไกหลักของนโยบ�ยก�รคลัง
ที ่ข ับเคลื ่อนก�รฟื ้นตัวของเศรษฐกิจไทย
2. ก�รปรับภ�วะก�รคลังให้เข้�สู่สมดุล และ
3. ก�รเสริมสร้�งคว�มเข้มแข็งขององค์ก�ร 
พร้อมด้วยบุคล�กร 2,617 คน เป็นผู้ขับเคล่ือน
องค์ก�รไปสู่คว�มสำ�เร็จ ทั้งนี้ จ�กนโยบ�ย
รัฐบ�ลในก�รเตรียมพร้อมเข้� สู่ก�รเป็น
สังคมไร้เงินสด (Cashless Society) และ
ก�รเปลี่ยนแปลงโครงสร้�งประช�กรของ
ประเทศไทยสู่สังคมผู้สูงอ�ยุ (Aging Society)

บก. จึงจำ�เป็นต้องเตรียมคว�มพร้อมเพ่ือรองรับ
ต่อก�รเปลี ่ยนแปลง โดยก�รปรับปรุงและ
พัฒน�กฎหม�ย ระเบียบ หลักเกณฑ์ด้�น
ก�รเงิน ก�รคลัง ให้เป็นปัจจุบัน มีรูปแบบวิธีก�ร
ปฏิบัติท ี ่ เหม�ะสม และไม ่เป ็นอ ุปสรรค
ในก�รปฏิบัติง�น พร้อมทั้งพัฒน�ระบบก�ร
เบิกจ่�ยเงินของภ�ครัฐให้ทันสมัย มีประสิทธิภ�พ
โปร่งใส เพ่ืออำ�นวยคว�มสะดวกให้แก่หน่วยง�น
ของรัฐมีคว�มคล่องตัว รวดเร็วในก�รเบิกจ่�ย
เ งิ น งบประม�ณผ่�นก�รกำ�หนดทิศท�ง 
นโยบ�ย ระบบก�รนำ�องค์ก�รท่ีชัดเจน รวมถึง
บทบ�ทของผู ้บริห�ร และบุคล�กรที ่ม ุ ่งสู ่
คว�มสำ�เร็จอย่�งยั่งยืน
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 บก. ได้กำ�หนดทิศท�งก�รขับเคล่ือนก�รดำ�เนินก�รขององค์ก�รเก่ียวกับก�รบริห�รก�รเงิน
ก�รคลังของประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด คล่องตัว และรวดเร็ว  ในก�รเบิกจ่�ยเงิน โดยมี
แนวท�ง ดังนี้ (ดังภ�พ)

2) ทบทวนยุทธศ�สตร์และจัดทำ�แผนปฏิบัติร�ชก�ร
ประจำ�ปี โดยกำ�หนดแนวท�ง “ซ่อม (Repair)      
เสริม (Enhance) สร้�ง (Create)” ในก�ร
ปรับปรุง และพัฒน�องค์ก�รสู่คุณภ�พที่ยั ่งยืน
ซ่ึงแนวท�งดังกล่�วม�จ�กหลักคิด “3 ปี จงระวัง 5 ปี
จงสงสัย 10 ปี จงเปลี่ยนเถิด” (ดังภ�พ)

ระบบการนำ องค์การของ บก.

แนวทางการปรับปรุงและพัฒนา

การนำ องค์การสู่ความเป็นเลิศ
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1) ก�รกำ�หนดทิศท�ง วิส ัยทัศน์ พันธกิจ ค่�นิยม โดยยึดนโยบ�ยรัฐบ�ล แผนพัฒน�
เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ ยุทธศ�สตร์กระทรวงก�รคลัง และคว�มต้องก�ร คว�มค�ดหวังของ
ผู้รับบริก�รและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย



3) จัดองค์ก�ร ว�งระบบและถ่�ยทอดไปสู่ก�รปฏิบัติ โดยเน้นก�รส่ือส�รแบบ 2 ทิศท�ง ท่ีเรียกว่�
“Catch Ball” เพื่อให้บุคล�กรในทุกระดับเกิดก�รรับรู้ และเข้�ใจในทิศท�งเดียวกัน (ดังภ�พ)
พร้อมทั้ง เปิดโอก�สให้บุคล�กรผู้ปฏิบัติง�นมีส่วนร่วม และแสดงคว�มคิดเห็นผ่�นเครื่องมือ   
ก�รสื่อส�ร เช่น Line Application VDO Conference นอกจ�กนี้ ผู้บริห�รระดับสูงจะมี
ก�รสุ่มสอบถ�มก�รรับรู้ และเข้�ใจในวิสัยทัศน์ ค่�นิยมจ�กผู้บริห�รและบุคล�กรผ่�นก�รประชุม 
สัมมน�ต่�ง ๆ  เพ่ือให้ม่ันใจว่�บุคล�กรมีคว�มเข้�ใจ และตระหนักถึงคว�มสำ�คัญและก�รมีส่วนร่วม
ในก�รดำ�เนินง�นของตนว่�เป็นส่วนหนึ่งของคว�มสำ�เร็จ

การถ่ายทอดและส่ือสารทิศทางของ บก.

4) กำ�กับก�รดำ�เนินก�รให้เป็นไปต�มแผน ด้วยก�ร
ติดต�มผลก�รดำ�เนินง�นท่ีสำ�คัญผ่�นก�รประชุม
คณะกรรมก�รผู ้บริห�รระดับสูง เป็นประจำ�
ทุกเดือน เพื่อรับทร�บ พิจ�รณ�และตัดสินใจ
ในเชิงนโยบ�ย และส�ม�รถกำ�หนด แผนรองรับหรือ
แก้ไขได้ทันท่วงทีห�กผลก�รดำ�เนินง�นไม่เป็นไป
ต�มเป้�หม�ยที่กำ�หนด จะพิจ�รณ�ปรับแผน
Rolling Plan หรือปรับวิธีก�รดำ�เนินง�น เพื่อ
ให้บรรลุผลสำ�เร็จ           

5) วัด วิเคร�ะห์ ทบทวนประเมินผลก�รดำ�เนินก�ร
ผู้บริห�รของ บก. จะติดต�มผลก�รดำ�เนินง�น
โดยใช้หลักเกณฑ์ก�รพิจ�รณ�เรื่องคุณภ�พ 
คว�มคุ ้มค่� คว�มโปร่งใส และงบประม�ณ 
พร้อมท้ังกำ�หนดหน่วยง�นท่ีรับผิดชอบในแต่ละ
ระดับต�มคว�มสำ�คัญของผลก�รดำ�เนินง�น
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6) ก�รให้ร�งวัลและยกย่องชมเชย โดยก�รสร้�ง
บรรย�ก�ศ และสภ�พแวดล้อมภ�ยในองค์ก�ร 
เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และพัฒน�ก�รปฏิบัติง�น
พร้อมทั้งสร้�งแรงจูงใจให้แก่บุคล�กร ได้แก่ 
ร�งวัลคนดี  บัญชีกล�ง  ร�งวัลนวัตกรรม
กรมบัญชีกล�ง

7) ปรับปรุง พัฒน�ต่อเนื่อง โดยนำ�หลัก PDCA 
(Plan Do Check Act) ม�ใช้ในก�รดำ�เนินง�น
พร้อมท้ังมีก�รแบ่งปันคว�มรู้และก�รเรียนรู้
ร่วมกัน เพื่อผลักดัน บก. ไปสู่ CGD 4.0

กรมบัญชีกลางสู่การพัฒนาคุณภาพที่ยั่งยืน

 จ�กก�รเปลี่ยนแปลงของสภ�พเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นอย่�งรวดเร็ว 
และก�รประก�ศนโยบ�ยรัฐบ�ลในก�รก้�วสู่ประเทศไทย 4.0 บก. มีก�รเตรียมคว�มพร้อม
เพื่อรองรับก�รเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่�งรวดเร็ว และก�รก้�วสู่ CGD 4.0 โดยยึดหลักคิด        
ในก�รทำ�ง�นของอดีตอธิบดี บก. (ท่�นบุญม� วงศ์สวรรค์) คือ “ทำางานให้ซื่อสัตย์ ควรขัดให้
ทัดทาน คิดการให้ก้าวหน้า” สู่ก�รปลูกฝังค่�นิยมของ บก. “ซื่อสัตย์โปร่งใส” “บริการด้วยใจ” 
“รักษาวินัยการคลัง” “รวมพลังพันธมิตร” “มีหลักคิดพัฒนา” เพื่อปรับปรุงและพัฒน�องค์ก�ร  
ให้เกิดคว�มย่ังยืน ผู้บริห�ร บก. ได้ว�งแนวท�งในก�รพัฒน�ท้ังภ�ยในและภ�ยนอกองค์ก�ร ดังน้ี

 การปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย 
ระเบียบ หลักเกณฑ์ ด้�นก�รเงินก�รคลัง
ให้ทันสมัย เป็นปัจจุบัน มีรูปแบบและ
วิธีก�รปฏิบัติที่เหม�ะสม เป็นม�ตรฐ�น
เดียวกัน เพื่อก�รสร้�งคว�มสมดุลและ
คว�มโปร่งใส ในก�รปฏิบัติง�น ที่สำ�คัญ
ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อก�รปฏิบัติง�น
ของหน่วยง�นของรัฐ

การพัฒนาภายในองค์การ

ภายในองค์การ
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 การพัฒนาระบบให้ทันสมัย มีประสิทธิภ�พ โปร่งใส เพื ่ออำ�นวยคว�มสะดวกให้
หน่วยง�นของรัฐมีคว�มคล่องตัว รวดเร็ว ได้แก่ ก�รพัฒน�ระบบก�รจัดซื้อจัดจ้�งภ�ครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) อย่�งต่อเนื่อง และก�รเพิ่มประสิทธิภ�พระบบก�รรับ-จ่�ยเงินภ�ครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment ภ�ครัฐ) เป็นต้น

 การพัฒนาบุคลากรของกรมบัญชีกลาง โดยก�รจัดทำ�องค์คว�มรู้ท่ีจำ�เป็น สร้�งบรรย�ก�ศ
ในก�รแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้เกิดก�รถ่�ยทอดจ�กรุ่นสู่รุ่น และเกิดก�รเรียนรู้ฝังลึกไปในวิธีก�ร
ปฏิบัติง�นผ่�นก�รสร้�ง “ทีมข้�มส�ยง�น” ในก�รขับเคลื่อนก�รดำ�เนินง�น ที่สอดคล้องกับ
หลักก�รทำ�ง�นที่ว่� “กำ�กับแบบเข้�ใจ ค�ดหวังได้ในบริก�ร (Smart Regulator and Better 
Service)”

ภายนอกองค์การ

 ด้วยบทบ�ทภ�รกิจของ บก. เกี่ยวกับ
ก�รควบคุมดูแลและบริห�รก�รใช้จ่�ยเงินแผ่นดิน
ของหน่วยง�นของรัฐให้เป็นไปโดยถูกต้อง มีวินัย
คุ ้มค่� โปร่งใส และส�ม�รถตรวจสอบได้นั ้น
ท่ีผ่�นม� ก�รดำ�เนินง�นของ บก. เป็นก�รกำ�กับ
ดูแลหน่วยง�นภ�ครัฐเพียงด้�นเดียวในเชิงลบ 
(Negative Control) คือ ห�กไม่ปฏิบัติต�ม
กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ หรือวิธีก�รปฏิบัติ
ที ่กำ�หนดไว้ ก็จะมีคว�มผิดและมีบทลงโทษ
แต่ในปัจจุบันผู้บริห�รของ บก. ให้คว�มสำ�คัญ
และมีคว�มมุ่งมั่น ในก�รบริห�รง�นในรูปแบบ

ก�รก ำ�ก ับเช ิงบวก (Positive Control)
โดยก�รให้ก�รสนับสนุนก�รปฏิบัติง�น และ
สร้�งคว�มเข้มแข็งให้กับหน่วยง�นภ�ครัฐ
ให้ส�ม�รถดำ�เนินง�นบรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้�หม�ยที่ตั้งไว้ เช่น ก�รมอบร�งวัลองค์ก�ร
ท่ีมีคว�มเป็นเลิศในก�รบริห�รจัดก�รด้�นก�รเงิน
ก�รคลัง ก�รมอบร�งวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น 
เป็นต้น เพร�ะผู้บริห�ร บก. เชื่อมั่นว่� “ตัวเร�
เข้มแข็ง ส่วนร�ชก�รเข้มแข็ง ประเทศช�ติก็จะ
เข้มแข็ง” 
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ทีมขับเคลื่อนองค์การ

 ด้วยบทบ�ทของ บก. ในก�รกำ�หนดม�ตรฐ�น หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติด้�นกฎหม�ยก�รคลัง
ก�รบัญชี ก�รจัดซื้อจัดจ้�งและก�รบริห�รพัสดุภ�ครัฐ ก�รตรวจสอบภ�ยใน ค่�ตอบแทน และ
สวัสดิก�ร ท้ังเงินงบประม�ณและเงินนอกงบประม�ณ และภ�รกิจท่ีได้รับมอบหม�ยจ�กกระทรวงก�รคลัง
ที่เพิ่มขึ้นและขย�ยตัวทั้งในเชิงปริม�ณและคุณภ�พ บก. จึงได้กำ�หนด และขับเคลื่อนก�รทำ�ง�น
จนเกิดเป็นวัฒนธรรมในก�รทำ�ง�นของบุคล�กรที่มุ ่งเน้นให้เกิดคว�มยืดหยุ่น มีประสิทธิภ�พ
สร้�งคุณค่� และส�ม�รถส่งมอบบริก�รท่ีดีให้กับผู้รับบริก�ร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในรูปแบบต่�ง ๆ
โดยบูรณ�ก�รก�รทำ�ง�นแบบ “ทีมข้�มส�ยง�น” (ดังภ�พ) ที่รวมกลุ่มบุคล�กรที่มีคว�มรู้ และ
คว�มส�ม�รถที ่หล�กหล�ยม�ร่วมกันขับเคลื ่อนก�รทำ�ง�นให้บรรลุเป้�หม�ย นอกจ�กนี ้
ก�รบูรณ�ก�รทีมข้�มส�ยง�นยังส�ม�รถสนับสนุน ส่งเสริมให้บุคล�กรมีก�รพัฒน�ขีดคว�มส�ม�รถ
และประสบก�รณ์ที่หล�กหล�ย ซึ่งนำ�ไปสู่ก�รสร้�งนวัตกรรมภ�ยในองค์ก�รอย่�งต่อเนื่อง

การขับเคล่ือนการทำ งานเป็นทีม

การสร้างทีมข้ามสายงาน

17 หมวด 1 ด้านการนำ องค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม



“หมอคลังอุ่นใจ” 

 เพ่ือขับเคลื่อนก�รดำ�เนินง�นต�ม
ภ�รกิจของ บก. ด้�นก�รรับและจ่�ยเงินท�ง
อิเล็กทรอนิกส์ระหว่�งหน่วยง�นของรัฐ และ
ระหว่�งหน่วยง�นของรัฐกับภ�คเอกชน ก�รส่ือส�ร
และถ่�ยทอด สู่คนภ�ยนอกจึงเป็นเรื่องสำ�คัญ 
ดังนั้น บก. จึงต้องสร้�งก�รรับรู้ทั้งภ�คทฤษฎี
และภ�คปฏิบัติ ให้ทุกภ�คส่วนที ่เกี ่ยวข้อง
เกิดคว�มรู้ คว�มเข้�ใจท่ีถูกต้อง ก�รให้คว�มร่วมมือ
ตลอดจนก�รเตรียมคว�มพร้อมในก�รปฏิบัติ
ซึ ่งจะช่วยลดผลกระทบจ�กก�รปรับเปลี ่ยน
ก�รดำ�เนินก�ร ผ่�นก�รสร้�งทีม “หมอคลัง
อุ่นใจ” จำ�นวน 78 ทีม ทั้งในส่วนกล�งและ

ส่วนภูมิภ�ค และ “วิทยากรตัวคูณ” (ดังภ�พ)
เช่น ก�รเบิกจ่�ยตรงเงินสวัสดิก�รเกี ่ยวกับ
ก�รรักษ�พย�บ�ลประเภทผู้ป่วยนอกโดยใช้
บัตรประจำ�ตัวประช�ชน ก�รรับและจ่�ยเงิน
ท�งอิเล็กทรอนิกส์ผ่�นระบบ KTB Corporate
Online ก�รรับเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์
ผ่�นเครื่อง EDC และ QR Code ภ�ยใต้ก�ร
ดำ�เนินง�นโครงก�ร e-Payment ภ�ครัฐ
ให้ส�ม�รถนำ�ไปใช้ได ้จร ิงอย่�งต ่อเน ื ่อง
ถือเป็นจุดเริ ่มต้นในก�รพัฒน�ประเทศไทย
ให้เข้�สู่สังคมไร้เงินสด (Cashless Society)

การขับเคล่ือนโดย “หมอคลังอุ่นใจ” และ “วิทยากรตัวคูณ”

18หมวด 1 ด้านการนำ องค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม



 วิสัยทัศน์ 
 “บังคับคดีด้วยคว�มเป็นธรรม มุ่งสู่องค์กรชั้นนำ�ในระดับส�กล บริก�รประช�ชนอย่�งมี
คุณภ�พ”

 พันธกิจ 
 1. ให้บริก�รด้�นก�รบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละล�ย ก�รฟ้ืนฟูกิจก�รของลูกหน้ี ก�รชำ�ระบัญชี
ก�รว�งทรัพย์และก�รไกล่เกลี่ยภ�ยหลังคำ�พิพ�กษ� อย่�งมีประสิทธิภ�พ รวดเร็ว เสมอภ�ค  
เป็นธรรมและตรวจสอบได้
 2. ศึกษ� วิเคร�ะห์ วิจัย และพัฒน�ง�นบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละล�ย ก�รฟื้นฟูกิจก�ร
ของลูกหน้ี ก�รชำ�ระบัญชี ก�รว�งทรัพย์ และก�รไกล่เกล่ียภ�ยหลังคำ�พิพ�กษ� ให้เป็นม�ตรฐ�น
เดียวกัน รวมทั้งพัฒน�ระบบง�นสนับสนุนให้ทันสมัยและมีประสิทธิภ�พ
 3. พัฒน�กฎหม�ย ระเบียบ และคำ�สั่ง ที่เกี่ยวข้องกับก�รบังคับคดีให้ทันสมัยและเป็น
ม�ตรฐ�นส�กล
 4. ส่งเสริมและสนับสนุนคว�มร่วมมือ ระหว่�งหน่วยง�นและองค์ก�รระหว่�งประเทศ
เพื่อนำ�แนวปฏิบัติที่ดีในด้�นก�รบังคับคดีม�พัฒน�ก�รดำ�เนินง�นบังคับคดีให้มีประสิทธิภ�พ
 5. พัฒน�องค์กรและระบบก�รบริห�รจัดก�รให้มีประสิทธิภ�พ โดยนำ�เทคโนโลยี
ส�รสนเทศที่ทันสมัยม�ใช้ในก�รดำ�เนินก�ร
 6. พัฒน�บุคล�กรให้มีคว�มรู้ คว�มส�ม�รถและคว�มเช่ียวช�ญ มีจิตสำ�นึกในก�รบริก�ร
อย่�งมีคุณธรรม จริยธรรมและยึดหลักจรรย�บรรณวิช�ชีพในก�รปฏิบัติง�น
 7. พัฒน�เครือข่�ยและบูรณ�ก�รคว�มร่วมมือด้�นก�รบังคับคดีกับหน่วยง�นท่ีเก่ียวข้อง
 8. เผยแพร่คว�มรู้ท�งกฎหม�ยก�รบังคับคดี ก�รว�งทรัพย์ ก�รไกล่เกลี่ยภ�ยหลัง
คำ�พิพ�กษ� และกฎหม�ยที่เกี่ยวข้องแก่ประช�ชนได้เข้�ใจอย่�งทั่วถึง

กรมบังคับคดีมีระบบการนำ องค์การที่มุ่งสู่เป้าหมายที่ชัดเจน และถ่ายทอดค่านิยมและ
วัฒนธรรมในการบรรลุเป้าหมายเดียวกันให้กับบุคลากรในทุกระดับ จนสามารถ

ปรับเปลี่ยนบทบาทและแนวคิดเดิมจากกำ กับตามกฎหมายมาสู่แนวคิดเชิงเศรษฐกิจ
โดยมีเป้าหมายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ  สร้างสังคมเป็นสุข และเป็นส่วนหนึ่ง

ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

กรมบังคับคด ี
หมวด 1 ด้านการนำ องค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม

19 หมวด 1 ด้านการนำ องค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม



 ค่านิยม “I AM LED” 
 

 กรมบังคับคดี เป็นหน่วยง�นใน
กระบวนก�รยุติธรรมท�งแพ่ง สังกัดกระทรวง
ยุติธรรม ที่มีภ�รกิจหลักเกี่ยวกับก�รบังคับ
คดีแพ่ง คดีล้มละล�ย ก�รฟื้นฟูกิจก�รของ
ลูกหนี ้  ก�รชำ�ระบัญชี ก�รว�งทรัพย์
ก�รประเมินร�ค�ทรัพย์ และก�รไกล่เกลี่ย
ข้อพิพ�ท  ชั ้นบังคับคดี  ซึ ่งที ่ผ ่�นม�
ก�รดำ�เนินก�รของกรมบังคับคดีจะเป็นไป
ในรูปแบบของนักกฎหม�ยอย่�งแท้จริง 
ต ่อม�เมื ่อบร ิบทท�งสังคม เศรษฐกิ จ
ของประเทศได ้ เปล ี ่ ยนแปลงไป และ
ก�รก้�วสู ่ประเทศไทย 4.0 ก�รเข้�ถึง
และคว�มเข้�ใจเกี่ยวกับกฎหม�ยของ
ประช�ชนท่ีไม่ท่ัวถึง จึงส่งผลให้กรมบังคับคดี
เพิ ่มบทบ�ทก�รดำ�เนินก�รสู ่คว�มเป็น
นักเศรษฐศ�สตร์

โดยมองเศรษฐกิจฐ�นร�กของประเทศเป็นพ้ืนฐ�นในก�รบูรณ�ก�ร คว�มร่วมมือจ�กหล�ยภ�คส่วน
ผ่�นสำ�นักง�นบังคับคดีจังหวัดทั่วประเทศ และภ�คีเครือข่�ยที่เกี่ยวข้องในด้�นต่�ง ๆ  ก�รนำ�
เทคโนโลยีและส�รสนเทศม�ปรับปรุง พัฒน�กระบวนก�รทำ�ง�นให้ส�ม�รถตอบสนองต่อ
คว�มเปลี่ยนแปลง คว�มต้องก�รของผู้รับบริก�รและผู้มีส่วนส่วนเสียอย่�งมีประสิทธิภ�พ
โปร่งใส และเชื่อถือได้

20หมวด 1 ด้านการนำ องค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม



การเปลี่ยนแปลง
“จากบังคับตามกฎหมายสู่การสนับสนุนภาคเศรษฐกิจ”

 จ �กคว�มม ุ ่ ง ม ั ่ น ของผ ู ้ บ ร ิ ห � ร
กรมบังคับคดี ในก�รอำ�นวยคว�มยุติธรรมให้แก่
ผู้รับบริก�ร (เจ้�หน้ี และลูกหน้ี) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และประช�ชนทั่วไป โดยมีเป้�ประสงค์ที่จะลด
คว�มเหลื่อมล้ำ� สร้�งสังคมที่เป็นสุข และเพิ่ม
ขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันของประเทศ 
จึงนำ�ม�สู่ก�รเพิ่มบทบ�ทก�รดำ�เนินก�รของ
บุคล�กรจ�กก�รบังคับต�มกฎหม�ยสู ่ก�ร
สน ับสน ุนภ�คเศรษฐกิ จ และก�รพ ัฒน�
กระบวนก�รบังคับคดีให้มีม�ตรฐ�นม�กขึ้น 
ผ่�นกระบวนก�รนำ�องค์ก�ร 6 ขั้นตอน ได้แก่ 
ก�รกำ�หนดทิศท�งอย่�งชัดเจน ก�รสร้�ง
วัฒนธรรมไปสู ่เป้�หม�ย ก�รสื ่อส�ร สร้�ง
คว�มเข้�ใจร่วมกัน ก�รสร้�งสภ�พแวดล้อม

เพื่อเอื้อต่อคว�มสำ�เร็จ ก�รทบทวนผลก�ร
ดำ�เนินก�ร และก�รปรับปรุงผลก�รดำ�เนินก�ร 
โดยมองเศรษฐกิจฐ�นร�กของประเทศเป็น
พื้นฐ�นในก�รบูรณ�ก�รคว�มร่วมมือจ�ก
หล�ยภ�คส่วน ด้วยก�รเชื่อมโยงข้อมูลและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยง�นท�งทะเบียน 
เพิ ่มประสิทธิภ�พในก�รรวบรวมทรัพย์สิน
ในคดีล ้มละล�ย และก�รเป็นศูนย ์ข ้อมูล
ทรัพย์สินของลูกหนี้ (Debtor Data Center)
และบูรณ�ก�รฐ�นข้อมูลร่วมกับกระทรวง
มห�ดไทย linkage center ต�มนโยบ�ย
ของรัฐบ�ล เพื่อเพิ่มประสิทธิภ�พในก�รบังคับ
คดีแพ่งและคดีล้มละล�ย

21 หมวด 1 ด้านการนำ องค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม



การเปลี่ยนแปลง
“จากบังคับตามกฎหมายสู่การสนับสนุนภาคเศรษฐกิจ”

ระบบการนำ องค์การ

22หมวด 1 ด้านการนำ องค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม



 จ�กบทบ�ท หน้�ท่ี และสภ�พแวดล้อมท่ีเปล่ียนไปของกรมบังคับคดี ก�รนำ�ไปสู่คว�มสำ�เร็จ
ต�มเป้�หม�ยและวิสัยทัศน์ “บังคับคดีด้วยความเป็นธรรม มุ่งสู่องค์กรชั้นนำาในระดับสากล
บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพ” ผู้บริห�รของกรมบังคับคดี เป็นปัจจัยสำ�คัญในก�รส่งเสริม
ผลักดันและเป็นแบบอย่�งที่ดีให้แก่บุคล�กรทุกระดับ ทั้งก�รมุ่งมั่นทำ�ง�นด้วยคว�มเต็มใจ และ
ก�รสร้�งสรรค์พัฒน�นวัตกรรม เพ่ือตอบสนองผู้รับบริก�รและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสร้�งคว�มย่ังยืน
เพื่อให้เข้�ถึงบริก�รได้อย่�งทั่วถึงและแสดงถึงคว�มโปร่งใสในก�รปฏิบัติง�นของกรมบังคับคดี
ที่เน้น “ง่าย สะดวก รวดเร็ว” ผ่�นก�รกำ�หนดและถ่�ยทอดค่�นิยมร่วมกัน “I AM LED” : 
Integrity Accountability Management Learning Excellence Digital นำ�ไปสู่
ก�รปฏิบัติอย่�งจริงจัง และเกิดเป็นวัฒนธรรมขององค์ก�ร “บริการด้วยรอยยิ้ม บริหารด้วย
หลักการ บริบาลด้วยหลักธรรม” ซึ่งเห็นได้จ�กผลลัพธ์ก�รดำ�เนินก�รโครงก�รสำ�คัญ ๆ เช่น 
โครงก�รผลักดันทรัพย์สิน โครงก�รมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพ�ทชั้นบังคับคดี ก�รช่วยเหลือลูกหนี้
นอกระบบ และก�รเสริมสร้�งคว�มรู้คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับกฎหม�ยให้แก่กลุ่มเปร�ะบ�ง เป็นต้น

บังคับคดีด้วยความเป็นธรรม

ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์การ

23 หมวด 1 ด้านการนำ องค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม



 จ�กก�รจัดอันดับคว�มย�กง่�ยในก�ร
ประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business)
ของธน�ค�รโลก ซ่ึงมี 10 ตัวช้ีวัด กรมบังคับคดี
มีส่วนรับผิดชอบในตัวชี้วัดที่ 9 เรื่องก�รบังคับ
ให้เป็นไปต�มข้อตกลง (Enforcing Contracts)
ซึ่งรับผิดชอบร่วมกับศ�ลยุติธรรม และตัวชี้วัด
ท่ี 10 ก�รแก้ไขปัญห�ก�รล้มละล�ย (Resolving
Insolvency) ตัวชี้วัดดังกล่�วเป็นภ�รกิจหลัก
ของกรมบังคับคดี ในเรื่องก�รบังคับคดีแพ่ง
และก�รบังคับคดีล้มละล�ย กรมบังคับคดี จึง
พัฒน�ปรับปรุง กฎหม�ย กฎระเบียบ และ
ขั้นตอนก�รปฏิบัติง�นให้มีคว�มทันสมัยเป็น
ม�ตรฐ�นส�กล มีคว�มสะดวก รวดเร็วม�กขึ้น
ก�รนำ�เทคโนโลยีม�ใช้ในก�รปฏิบัติง�น สร้�ง
คว�มโปร่งใสในก�รปฏิบัติง�น และคว�มสะดวก
ในก�รให้บริก�รของประช�ชน นอกจ�กนี้ ได้มี
นโยบ�ยในก�รเร่งผลักดันทรัพย์สินออกจ�ก
ระบบก�รบังคับคดี เพื่อให้เกิดก�รหมุนเวียน
ท�งเศรษฐกิจ สร้�งคว�มเช่ือม่ันให้กับนักลงทุน
ก�รสร้�งกระบวนก�รยุติธรรมท�งเลือก โดยก�ร
ไกล่เกลี่ยข้อพิพ�ทชั้นบังคับคดี เพื่อให้โอก�ส

เจ้�หนี้ ลูกหนี้ได้เจรจ�กัน และเป็นกระบวนก�ร
ท่ีเข้�ถึงได้โดยสะดวก ไม่มีค่�ใช้จ่�ย ก�รพัฒน�
และรังสรรค์นวัตกรรมรูปแบบใหม่ (Sandbox)
ก�รปรับบทบ�ทจ�กผู้ปฏิบัติง�นเป็นผู้กำ�กับ
ดูแล (Business Model) เหล่�นี้มีส่วนช่วย
ในก�รเสริมสร้�งคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขัน 
ต�มกรอบก�รจัดอันดับคว�มย�ก - ง่�ย (EoDB)
ของธน�ค�รโลก ดังเห็นได้จ�กก�รจัดอันดับ 
ในปี 2561 (DB2018) ประเทศไทยได้รับก�ร
จัดอันดับในภ�พรวม ในอันดับที่ 26 ซึ่งสูงจ�ก
ปีที่ผ่�นม� (อันดับที่ 46) โดยในตัวชี้วัดที่ 9 
ก�รบังคับให้เป็นไปต�มข้อตกลง ได้อันดับท่ี 34
จ�กเดิมในปี 2017   อยู ่ในอันดับที ่  51
อันเน่ืองม�จ�กก�รปรับปรุงข้ันตอนก�รปฏิบัติง�น
และค่�ใช้จ่�ยที ่ลดลง สำ�หรับตัวชี ้วัดที ่ 10 
ก�รแก้ปัญห�ล้มละล�ยอยู ่ในอันดับที ่ 26
(จ�กเดิมปี 2017) อยู ่ในอันดับที ่ 23 แต่มี
ผลคะแนน DTF ของปี 2018 จำ�นวน 75.64% 
สูงกว่�ในปีท่ีผ่�นม� ก�รจัดอันดับท่ีดีข้ึนดังกล่�ว
สร้�งคว�มเชื่อมั่นในก�รลงทุนให้กับนักลงทุน
ต่�งช�ติม�กยิ่งขึ้น

เร่งบังคับคดี เพื่อสนับสนุนความเติบโตทางเศรษฐกิจ

24หมวด 1 ด้านการนำ องค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม



 คนไทยส่วนใหญ่ของประเทศเป็นกลุ่มเกษตรกร กลุ่มผู้ประกอบก�รวิส�หกิจขน�ดกล�ง
และขน�ดย่อม (SMEs) กลุ่มผู้มีร�ยได้น้อย ซึ่งเป็นผู้ที่มีคว�มเสี่ยงในก�รมีปัญห�หนี้สิน ก�รถูก
เอ�เปรียบจ�กน�ยทุน หรือถูกหลอก เป็นเหตุให้ต้องสูญเสียทรัพย์สิน ข�ดร�ยได้ กรมบังคับคดี 
ซึ่งมีบุคล�กรที่มีคว�มรู้ด้�นกฎหม�ย มีหน่วยง�นในพื้นที่ทั่วประเทศ ได้เห็นถึงปัญห�ดังกล่�ว
จึงได้ลงพ้ืนท่ีเพ่ือสร้�งคว�มรู้ คว�มเข้�ใจ ด้�นกฎหม�ย ด้�นก�รบังคับคดี ก�รไกล่เกล่ียข้อพิพ�ท
เพื่อช่วยลดก�รถูกยึดทรัพย์หรือก�รถูกฟ้องล้มละล�ย โดยเน้นกลุ่มเปร�ะบ�ง ได้แก่ กลุ่มหนี้
ครัวเรือน หนี้ร�ยย่อย หนี้บัตรเครดิต หนี้ SMEs หนี้เกษตรกร หนี้ กยศ. ดำ�เนินก�รเชิงรุก
ในพ้ืนท่ีเพ่ือสร้�งคว�มรับรู้ คว�มเข้�ใจในกฎหม�ยท่ีจำ�เป็น เช่น กู้ยืม ค้ำ�ประกัน จำ�นำ� จำ�นอง ข�ย
ฝ�ก ก�รว�งทรัพย์ กฎหม�ยด้�นก�รบังคับคดี ก�รไกล่เกลี่ยข้อพิพ�ท ก�รสร้�งวินัยท�งก�รเงิน 
เพื่อส�ม�รถช่วยเหลือและแก้ปัญห�ได้โดยเร็ว เป็นก�รสร้�งภูมิคุ้มกันท�งปัญญ�และก�รป้องกัน
ปัญห� นอกจ�กนี้ ได้นำ�ข้อมูลส�รสนเทศม�วิเคร�ะห์ และปรับปรุงกระบวนก�รปฏิบัติง�นและ
ก�รให้บริก�ร

บังคับคดีด้วยความเป็นธรรม
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“กาฬสินธุ์โมเดล” 

 เป ็นหน ึ ่ งในก�รด ำ�เน ินก�รท ี ่
กรมบังคับคดีมุ่งมั่นในก�รช่วยเหลือและ
รับผิดชอบต่อสังคม ในก�รสร้�งคว�มรับรู้ 
คว�มเข้�ใจในกฎหม�ยท่ีจำ�เป็น ได้แก่ กู้ยืม
ค้ำ�ประกัน จำ�นำ� จำ�นอง ข�ยฝ�ก ว�งทรัพย์
กฎหม�ยเก่ียวกับก�รบังคับคดี ก�รไกล่เกล่ีย
ข้อพิพ�ท ก�รบูรณ�ก�รแก้ไขหน้ีนอกระบบ
ก�รทำ�ง�นเชิงรุกและบูรณ�ก�รร่วมกับ
หน่วยง�นต่�ง ๆ ทั ้งภ�ครัฐและเอกชน
ซึ่งในปีงบประม�ณ พ.ศ. 2560 ส�ม�รถ
ไกล่เกลี่ยหนี้ในพื้นที่จังหวัดก�ฬสินธุ ์ได้ 
71 เรื่อง ทุนทรัพย์ 11,840,341.44 บ�ท
คิดเป็นร้อยละ 100 ของเรื่องที่เข้�สู่ก�ร
ไกล่เกลี่ย 

26หมวด 1 ด้านการนำ องค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม



 วิสัยทัศน์ 
 ก�รแพทย์แผนไทยและก�รแพทย์ท�งเลือก มุ่งสู่ก�รพึ่งตนเองด้�นสุขภ�พและส่งเสริม
เศรษฐกิจอย่�งยั่งยืน

 พันธกิจ 
 พัฒน�วิช�ก�รด้�นก�รแพทย์แผนไทยและก�รแพทย์ท�งเลือก โดยคุ้มครอง อนุรักษ์ 
และส่งเสริมภูมิปัญญ�ก�รแพทย์แผนไทย ส่งเสริมและพัฒน�ก�รจัดระบบคว�มรู้ และสร้�งม�ตรฐ�น
ด้�นก�รแพทย์แผนไทยและแพทย์ท�งเลือกให้ทัดเทียมกับก�รแพทย์แผนปัจจุบัน และนำ�ไปใช้ใน
ระบบสุขภ�พอย่�งมีคุณภ�พและปลอดภัย เพ่ือเป็นท�งเลือกแก่ประช�ชนในก�รดูแลสุขภ�พ 

 ค่านิยม I AM DTAM
 I  : Integrity ทำ�ง�นอย่�งมีศักด์ิศรี มีวินัย  
          A  : Activeness ขยัน
          M  : Morality  ซ่ือสัตย สุจริต
          D  : Democracy  เป็นประช�ธิปไตย
          T  : Thainess & Teamwork เป็นไทย เป็นทีม
          A  : Accountability  รับผิดชอบ   
          M  : Mildfulness   รอบคอบ

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกมีการกำ หนดเป้าหมาย และวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน
ในการ “เป็นองค์การหลักด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเพื่อการพึ่งตนเอง
ด้านสุขภาพและส่งเสริมเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน” โดยได้วางเป้าหมายระยะยาว ต้องการ

เป็น Top 5 ของเอเชีย และเป็นที่ 1 ของอาเซียนภายใน 10 ปี ด้วยแนวทางการขับเคลื่อน 
“แผนไทยเฟิร์ส” ด้วยการใช้กลยุทธ์ความเป็นเลิศใน 5 ด้าน ได้แก่ ส่งเสริมสุขภาพและ

ป้องกันโรคที่เป็นเลิศ บริการเป็นเลิศ บุคลากรเป็นเลิศ บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล และ
ภูมิปัญญาเป็นเลิศ ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย “คนในสังคมโลกต้อง รู้จัก เชื่อมั่น ชอบ ใช้”

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ได้มาตรฐาน บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ที่ได้มาตรฐาน และภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก 
หมวด 1 ด้านการนำ องค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม
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      กรมก�รแพทย์แผนไทยและก�รแพทย์ท�งเลือก
เป็นหน่วยง�นสังกัดกระทรวงส�ธ�รณสุข มีภ�รกิจ
เกี่ยวกับก�รพัฒน�วิช�ก�รและก�รบริก�ร
ท�งก�รแพทย์แผนไทยและก�รแพทย์ท�งเลือก
โดยส่งเสริมและพัฒน�ก�รวิจัยก�รจัดระบบ
คว�มรู้พัฒน�แหล่งผลิตและผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
คุ้มครอง อนุรักษ์ และส่งเสริมภูมิปัญญ�ก�รแพทย์
แผนไทยและก�รแพทย์พื้นบ้�น พัฒน�คุณภ�พ
ม�ตรฐ�นก�รบริก�รก�รแพทย์แผนไทยและ
ก�รแพทย์ท�งเลือก เพื่อนำ�ไปใช้ในระบบบริก�ร
สุขภ�พอย่�งมีคุณภ�พ ปลอดภัย และเป็นท�งเลือก
ให ้แก ่ประช�ชนในก�รด ูแลส ุขภ�พ โดย
ได้กำ�หนดเป้�หม�ยระยะสั้นไว้ จำ�นวน 3 เรื่อง  
ได้แก่ 1) ก�รสร้�งคว�มเชื่อมั่นด้�นบริก�รท�ง
แพทย์แผนไทยและสมุนไพรให้แก่ประช�ชน 

2) ก�รนำ�ก�รแพทย์แผนไทยและสมุนไพรเข้�สู่
ระบบสุขภ�พแห่งช�ติ และ 3) ก�รให้แพทย์
แผนไทยและสมุนไพรสร้�งมูลค่�เพิ่มและเสริม
เศรษฐกิจของชุมชนและประเทศช�ติ นอกจ�กนี้
ภ�ยในปี 2564  มีก�รกำ�หนดเป้�หม�ยระยะย�ว
ให้ประช�ชนช�วไทยทุกกลุ่มและทุกวัยเข้�ถึง
ระบบบริก�รก�รแพทย์แผนไทยและก�รแพทย์
ท�งเลือกได้ อย่�งน้อย ร้อยละ 20 และขับเคล่ือน
ให้ประเทศไทยเป็นประเทศส่งออกวัตถุดิบ
สมุนไพรชั้นนำ�ของภูมิภ�คอ�เซียน และมูลค่�
วัตถุดิบสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรภ�ยใน
ประเทศเพิ่มขึ้นอย่�งน้อย 2 เท่� 

28หมวด 1 ด้านการนำ องค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม



 ถึงแม้กรมก�รแพทย์แผนไทยฯ จะมี
ภ�รกิจและเป้�หม�ยก�รดำ�เนินก�รท่ีชัดเจน 
แต่ก�รดำ�เน ินก�รให้ประสบคว�มสำ�เร ็จ
มีคว�มท้�ท�ยเป็นอย่�งย่ิง เน่ืองจ�กคนส่วนใหญ่
คุ้นเคยกับก�รรักษ�และก�รดูแลสุขภ�พด้วย
แพทย์แผนปัจจุบัน จึงเป็นหน้�ท่ีสำ�คัญของผู้นำ�
ท่ีจะนำ�องค์ก�รไปสู่คว�มสำ�เร็จ โดยได้นำ�กลยุทธ์
ในก�รขับเคลื่อนองค์ก�รสู่คว�มเป็นเลิศ 4+1 
ม�ใช้เป็นกลยุทธ์ในก�รขับเคลื ่อนองค์ก�ร 
ซ่ึงคว�มเป็นเลิศ 4 กลยุทธ์แรก เป็นกลยุทธ์ท่ีได้รับ
ก�รถ่�ยทอดม�จ�กกระทรวงส�ธ�รณสุข 
ได้แก่ ก�รส่งเสริมท่ีเป็นเลิศ (PP Excellence)
ก�รบริก�รท่ีเป็นเลิศ (Service Excellence)
บุคล�กรที่เป็นเลิศ (People Excellence) 
ก�รบริห�รจัดก�รที่เป็นเลิศ (Governance
Excellence) และกลยุทธ์สุดท้�ยเป็นลักษณะ
เฉพ�ะของกรมคือภูมิปัญญ�ท่ีเป็นเลิศ (Wisdom
Excellence)

         

 นอกจ�กนี้ผู้บริห�รได้กำ�หนดแนวท�ง
ก�รขับเคลื่อนไปสู่คว�มสำ�เร็จโดยใช้แนวท�ง
ก�รขับเคล่ือนแผนไทยเฟิร์ส โดยใช้กลยุทธ์  รู้จัก 
เชื ่อมั ่น ชอบ และใช้ บริก�รแพทย์แผนไทย
และแพทย์ท�งเลือกที่ได้ม�ตรฐ�น ผลิตภัณฑ์
สมุนไพร และภูมิปัญญ�ก�รแพทย์แผนไทย 
ซึ ่งม�จ�กแนวคิดคือ ก�รที ่จะให้ประช�ชน
เปลี่ยนมุมมองและยอมรับในแพทย์แผนไทย
และแพทย์ท�งเลือก และเลือกใช้ควบคู่กับแพทย์
แผนปัจจุบันได้นั้น สิ่งแรกที่ต้องให้คว�มสำ�คัญ
คือ ก�รทำ�ให้เป็นที ่รู ้จัก ประช�ชนต้องรู ้ว่�
จะต้องใช้อะไร ใช้แล้วเกิดประโยชน์อย่�งไร 
เม่ือรู้จักแล้วทำ�อย่�งไรจึงทำ�ให้เกิดคว�มเช่ือม่ัน
และกล้�ใช้ เมื ่อใช้ครั ้งแรกแล้วก็ต้องทำ�ให้
อย�กกล ับม�ใช ้ซ ้ ำ �อ ีก ซ ึ ่ งส ิ ่ งท ี ่ จะท ำ�ให ้
ประช�ชนเกิดคว�มเชื่อมั่น ชอบและใช้นั้น ก็คือ
ก�รวิจัย พัฒน�นวัตกรรม ก�รใช้กระบวนก�ร
พิสูจน์ท�งวิทย�ศ�สตร์ถึงสรรพคุณ และก�ร
ปรับเปลี่ยนภ�พลักษณ์ให้ดูทันสมัย รวมทั้ง
ก�รส่ือส�รท่ีมีประสิทธิภ�พส�ม�รถเข้�ถึง
กลุ่มเป้�หม�ยต่�ง ๆ ได้เป็นอย่�งดี

รู้จัก เชื่อมั่น ชอบ และใช้ กลยุทธ์สำ คัญสู่ความสำ เร็จ

รู้จัก เช่ือม่ัน ชอบ และใช้ กลยุทธ์สู่ความสำ เร็จ
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 โดยมีตัวอย่�งแนวท�งก�รดำ�เนินก�ร
ท่ีทำ�ให้ประช�ชน และผู้ท่ีเก่ียวข้อง รู้จัก เช่ือม่ัน
ชอบ และใช้ บริก�ร ผลิตภัณฑ์ และภูมิปัญญ�
แพทย์แผนไทยและแพทย์ท�งเลือก เช่น

แผนไทยเฟิร์สสู่การปฏิบัติ
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 ก พบ ข “Product Champion” เพื่อความสำ เร็จอย่างยั่งยืน ถึงแม้
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีพืชสมุนไพรเป็นจำ�นวนม�ก มีก�รใช้ประโยชน์อย่�ง
หล�กหล�ย อย่�งไรก็ต�ม ก�รที่จะทำ�ให้ประสบคว�มสำ�เร็จในก�รนำ�พืชสมุนไพร
ม�ใช้เป็นก�รแพทย์ท�งเลือกยังมีข้อจำ�กัด ดังนั้นกรมก�รแพทย์แผนไทยฯ โดยคณะ
ผู้บริห�รจึงได้คัดเลือกสมุนไพรหลัก (Product Champion) ที่มีศักยภ�พ และมี
คว�มโดดเด่นท�งด้�นสรรพคุณขึ้นม� จำ�นวน 4 ชนิด “ก พบ ข” (กระช�ยดำ� ไพล 
ใบบัวบก และขมิ้นชัน) ม�ใช้เป็นกลยุทธ์ก�รขับเคลื่อนสมุนไพรไทยให้เป็นที่ “รู้จัก 
เชื่อมั่น ชอบ และใช้” ทั้งในระดับประเทศและระดับน�น�ช�ติ และก�รกำ�หนดจังหวัด
ต้นแบบของเมืองสมุนไพร ได้แก่ เชียงร�ย สกลนคร ปร�จีนบุรี และสุร�ษฎร์ธ�นี

 โครงการ 3 หมอ โดยผู ้บริหารเป็นต้นแบบ สร้างความเชื ่อมั ่นสู ่
แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก อุปสรรคสำ�คัญประก�รหนึ่งในก�รขับเคลื่อน
ก�รแพทย์แผนไทยและก�รแพทย์ท�งเลือกสู่คว�มสำ�เร็จ คือก�รยอมรับของแพทย์
แผนปัจจุบัน ทำ�อย่�งไรจะให้แพทย์แผนปัจจุบันรู้จัก  เชื่อมั่น ชอบ และใช้ย�ไทย
ควบคู่กับย�แผนปัจจุบัน  ดังนั้น เพื่อสร้�งคว�มเชื่อมั่นให้กับแพทย์แผนปัจจุบัน
จึงได้มีก�รวิจัยเพื่อแสดงให้เห็นว่�สมุนไพรไทยมีคุณสมบัติในก�รยับยั้งโรคต่�ง ๆ
ได้จริง พัฒน�ม�เป็นตำ�รับย�ต่�งๆ รวมทั้ง จัดทำ�โครงก�รส�มหมอโดยมีก�รจัดทำ�
หลักสูตรแบบส�มมิติ และให้หมอแผนปัจจุบันเข้�ม�อบรม โดยอธิบดีและผู้บริห�ร
เป็นต้นแบบ เป็นผู้นำ� เช่น ก�รพอกเข่� ก�รกินย�สมุนไพร เพ่ือให้แพทย์เห็นข้อเท็จจริง
โดยค่อยๆ ปรับทัศนคติ และต่อไปในอน�คตจะให้แพทย์ท่ีได้รับก�รอบรมเหล่�น้ีเข้�ม�
เป็นวิทย�กรและเป็นเครือข่�ยสำ�คัญท่ีจะขย�ยผลให้แพทย์แผนไทยและแพทย์ท�งเลือก
เป็นที่รู้จัก เชื่อมั่น ชอบ และใช้ต่อไป
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 สื ่อสังคมออนไลน์ เพื ่อการสื ่อสาร
ที่รวดเร็วและทันสมัย เพื่อให้สมุนไพรเป็นที่รู้จัก
เป็นวงกว้�ง ผู้บริห�รเล็งเห็นถึงคว�มสำ�คัญของ
ก�รส่ือส�รกับประช�ชนด้วยก�รใช้ประโยชน์จ�ก
สื่อสังคมออนไลน์ เพื่อก�รสื่อส�ร ประช�สัมพันธ์ 
รวมถึงเฝ้�กำ�กับติดต�มระวังข้อมูลลวง จึงสร้�ง
ช่องท�งท่ีประช�ชนส�ม�รถเข้�ถึงได้ง่�ยอย่�ง 
Application ต่�ง ๆ  ที่พัฒน�ขึ้นโดยกรม ฯ เช่น
สมุนไพรเฟิร์ส สมุนไพรไทย น�ม�นุกรมผลิตภัณฑ์
สมุนไพร และพจน�นุกรมศัพท์แพทย์และเภสัชกรรม
แผนไทย ก�รส่ือส�รกับประช�ชนยังมีเพ่ือเฝ้�ระวัง
และกำ�กับดูแลสมุนไพรท่ีมีก�รนำ�ไปใช้โฆษณ�
เกินจริง ผ่�นก�รจัดทำ�ทีมวิช�ก�รและตอบโต้ข่�ว 
ก�รให้คว�มรู้ผ่�นสื่อและ Newsletter และก�ร
ต้ังศูนย์ก�รพัฒน�ข้อมูลข่�วส�รก�รแพทย์แผนไทย ฯ
โดยให้มีทีมง�นวิช�ก�รและบุคล�กรภ�ยในกรมฯ 
นำ�เสนอข้อมูล แล้วจึงนำ�เสนอผู้บริห�รอีกครั้ง
ก่อนถ่�ยทอดผ่�นสื่อ    
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สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาสู่ความยั่งยืน
 ในก�รพัฒน�ก�รแพทย์แผนไทยและก�รแพทย์ท�งเลือกไปสู่คว�มสำ�เร็จ คณะผู้บริห�ร
ได้อ�ศัยก�รมีส่วนร่วม ด้วยก�รระดมสมองด้วยวิธี world cafe เปิดโอก�สให้ทุกฝ่�ยเข้�ม�มีส่วนร่วม
บูรณ�ก�รและขับเคลื่อนง�นตลอดห่วงโซ่อุปท�น เช่น ก�รจัดทำ�แผนแม่บทแห่งช�ติว่�ด้วยก�ร
พัฒน�สมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยก�รมีส่วนร่วมของหน่วยง�น 9 กระทรวง
และมีกรมก�รแพทย์แผนไทยและก�รแพทย์ท�งเลือก เป็นเลข�นุก�ร พัฒน�สมุนไพรไทยตั้งแต่
ต้นท�งคือ ก�รส่งเสริมก�รปลูก กล�งท�งคือ ก�รพัฒน�อุตส�หกรรมก�รผลิต และปล�ยท�งคือ
ส่งเสริมก�รใช้และพัฒน�ก�รตล�ด เพื่อให้ประช�ชนมีท�งเลือกในก�รใช้สมุนไพรดูแลสุขภ�พ
ท่ีหล�กหล�ยและมีคุณภ�พ ลดก�รใช้ย�แผนปัจจุบันท่ีต้องนำ�เข้�จ�กต่�งประเทศ เกษตรกรมีร�ยได้
จ�กก�รปลูกสมุนไพรเพิ่มขึ้น มีสมุนไพรที่เป็นจุดข�ยเพื่อต่อยอดให้เป็นเอกลักษณ์ของก�ร
ท่องเที่ยวเชิงสุขภ�พ โดยขับเคลื่อนผ่�นโครงก�รพัฒน�เมืองสมุนไพร (Herbal City) เป็นต้น 
 นอกจ�กนี้ ยังมีก�รสร้�งและพัฒน�เครือข่�ยทั้งภ�ยในและภ�ยนอกประเทศ เช่น สภ�
ก�รแพทย์แผนไทย สถ�บันผลิตกำ�ลังคนด้�นก�รแพทย์แผนไทย สภ�วิช�ชีพต่�ง ๆ  ด้�นส�ธ�รณสุข
หน่วยบริก�รส�ธ�รณสุข มูลนิธิพระด�บส พัฒน�คว�มร่วมมือกับ WHO พหุภ�คี และทวิภ�คี 
เช่น คว�มร่วมมือด้�นก�รแพทย์พื ้นบ้�น ก�รแพทย์ดั ้งเดิม ม�ตรฐ�นก�รแพทย์แผนจีน
ในประเทศไทย เป็นต้น

บูรณาการความร่วมมือพัฒนาสมุนไพรไทยเชิงเศรษฐกิจ
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 ผลก�รดำ�เนินง�นของกรมในปัจจุบันพบว่� ก�รแพทย์
แผนไทยและก�รแพทย์ท�งเลือกเป็นท่ีรู้จักของประช�ชน 
และมีก�รนำ�ม�ใช้ควบคู่กับก�รแพทย์แผนปัจจุบันม�กย่ิงข้ึน 
โดยผลจ�กก�รสำ�รวจของนิด้�โพล ณ เดือนเมษ�ยน 2561 
ประช�ชนรับรู้ร้อยละ 92 เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ร้อยละ 74.5 
และเลือกใช้บริก�ร ร้อยละ 53.83  และมีสถิติผู้ป่วยนอก
รับบริก�รก�รแพทย์แผนไทยและก�รแพทย์ท�งเลือก ร้อยละ
24.29 ซึ่งเป็นไปต�มเป้�หม�ยที่กำ�หนด มีก�รขึ้นทะเบียน
ตำ�รับย�และตำ�ร�ก�รแพทย์แผนไทยทั่วร�ชอ�ณ�จักร
ไปแล้วจำ�นวน 181,441 ร�ยก�ร มีก�รบูรณ�ก�รก�รแพทย์
แผนไทยกับภูมิปัญญ�ดั้งเดิมของไทย เช่น “มณีเวช” มีก�ร
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จ�กสมุนไพรในป่�ชุมชน 54 พื้นที่
45 จังหวัด ก�รขย�ยพันธ์ุและส่งเสริมก�รปลูกสมุนไพรม�ตรฐ�น
Organic/GAP 3,370 ไร่ ก�รส่งเสริมสนับสนุนเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นโดยจัดทำ�คู่มือก�รท่องเที่ยวเมืองสมุนไพร 4 ภ�ค 
ก�รสร้�งอัตลักษณ์ “นวดไทย” สู่มรดกโลกท�งวัฒนธรรม
หมอพ้ืนบ้�นท่ีได้รับรองต�มระเบียบกรมก�รแพทย์แผนไทยฯ
แล้วจำ�นวน 2,350 คน เป็นต้น ซึ่งคว�มสำ�เร็จดังกล่�ว
นับเป็นก้�วย่�งที ่ส ำ�คัญที ่แสดงถึงคว�มุ ่งมั ่นของผู ้นำ�
ที ่จะพัฒน�ก�รแพทย์แผนไทยและก�รแพทย์ท�งเลือก
สู่คว�มสำ�เร็จอย่�งยั่งยืนต่อไป

ผลการขับเคลื่อนองค์การสู่ความสำ เร็จ
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 วิสัยทัศน์ 
 องค์ก�รท่ีเป็นท่ียอมรับในระดับส�กล ด้�นก�รกำ�กับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภ�พให้มีคุณภ�พ
ปลอดภัย และมีประสิทธิผล เพื่อก�รคุ้มครองสุขภ�พของประช�ชน

 พันธกิจ 
 1. ควบคุมและกำ�กับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภ�พให้มีคุณภ�พ ปลอดภัย และมีประสิทธิผล
 รวมถึงก�รประกอบก�รให้เป็นไปต�มกฎหม�ยและสอดคล้องกับส�กล
 2. พัฒน�ผู้บริโภคให้มีศักยภ�พในก�รดูแลตนเอง เพื่อก�รบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภ�พ
ที่ถูกต้องและเหม�ะสม
 3. ส่งเสริมและพัฒน�ผู้ประกอบก�รให้มีคว�มส�ม�รถท�งก�รแข่งขันในระดับส�กล

 ค่านิยม “Thai FDA”
 T  (Thai Value)    ซ่ือสัตย์ อ่อนน้อมถ่อมตน
 F  (Focus on People)   มุ่งผลประช�ชน
 D  (Dependable)   ฝึกตน เป็นท่ีพ่ึงพ�
 A  (Advancement)   พัฒน�อย่�งต่อเน่ือง

บทบาทของผู้บริหารและภาวะความเป็นผู้นำ ในการกำ หนดบทบาท เป้าหมายและทิศทางของ อ.ย. 
ส่งเสริมให้เกิดการเพ่ิมขีดความสามารถให้กับผู้บริโภคและผู้ประกอบการ เพ่ือบรรลุเป้าหมาย

“ผู้บริโภคปลอดภัย ผู้ประกอบการก้าวไกล ระบบคุ้มครองสุขภาพไทยย่ังยืน” 

สำ นักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา
หมวด 1 ด้านการนำ องค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม
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 ก�รพัฒน�ท�งวิทย�ศ�สตร์ อุตส�หกรรม
และเทคโนโลยี ก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์สุขภ�พใหม่ ๆ
ที่หล�กหล�ย เพื่อตอบสนองคว�มต้องก�รของ
ผู้บริโภค อีกท้ังรูปแบบท�งก�รค้�ท่ีมีหล�ยช่องท�ง
และมีคว�มทันสมัย เกิดเป็นโจทย์ท่ีมีคว�มซับซ้อน
ม�กขึ้นในก�รคุ้มครองและสร้�งคว�มตระหนักรู้
ให้กับผู้บริโภค รวมถึงก�รสนับสนุนก�รดำ�เนินก�ร
ของผู้ประกอบก�รให้เกิดคว�มปลอดภัย ส่งเสริม
ให้เกิดก�รขย�ยตัวท�งเศรษฐกิจไปพร้อมกัน
ซึ ่งก�รพัฒน�ให้ทันต่อสถ�นก�รณ์และบริบท
ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่�งรวดเร็วภ�ยใต้ข้อจำ�กัด
ด้�นก�รทำ�ง�นของภ�ครัฐ ด้�นบุคล�กร แรงกดดัน
ท�งก�รคุ้มครองผู้บริโภคด้�นผลิตภัณฑ์สุขภ�พ 
ท้ังจ�กประช�ชนภ�ยในประเทศและหน่วยง�น
ภ�ยนอกระดับส�กล ซึ่งปัจจุบันประช�ชนให้
คว�มสนใจด้�นสุขภ�พม�กขึ้น ทำ�ให้ภ�รกิจ
เหล่�นี้มีคว�มท้�ท�ยอย่�งม�กและต้องอ�ศัย
คว�มร่วมมือจ�กหล�ยภ�คส่วน ทำ�ให้บทบ�ทของ
ผู้นำ�ในก�รกำ�หนดทิศท�งและวิสัยทัศน์ รูปแบบก�ร
ส่งเสริมและก�รขับเคล่ือนองค์กร เป็นฟันเฟืองหลัก
ที ่ม ีคว�มสำ�คัญอย่�งยิ ่ง เพื ่อให้ตอบสนอง
ต่อภ�รกิจได้อย่�งมีประสิทธิภ�พและประสิทธิผล

 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รอ�ห�รและย�
(อย.) เป็นส่วนร�ชก�รสังกัดกระทรวงส�ธ�รณสุข 
มีบทบ�ทหน้�ท่ีในก�รปกป้องและคุ้มครอง
สุขภ�พของประช�ชนจ�กก�รบริโภคผลิตภัณฑ์
สุขภ�พ (อ�ห�ร ย� ย�เสพติดให้โทษ วัตถุท่ีออกฤทธ์ิ
ต่อจิตและประส�ท ส�รระเหย เครื ่องสำ�อ�ง
วัตถุอันตร�ยท่ีใช้ในบ้�นเรือนและเคร่ืองมือแพทย์) 
ครอบคลุมภ�รกิจตั ้งแต่ก�รกำ�หนดม�ตรฐ�น
ก�รประเมินประสิทธิผล คว�มปลอดภัยและก�ร
ตรวจสอบคุณภ�พก่อนและหลังก�รเข้�สู่ตล�ด 
มีก�รส่งเสริมพฤติกรรมก�รบริโภคท่ีถูกต้องด้วย
ข้อมูลท�งวิช�ก�รที ่มีหลักฐ�นเชื ่อถือได้และ
มีคว�มเหม�ะสม รวมไปถึงก�รประเมินคุณภ�พ
และคว�มคุ ้มค่�ของผลิตภัณฑ์ ก�รควบคุม
โฆษณ�และก�รส่งเสริมก�รข�ย ก�รกำ�กับดูแล
ก�รกระจ�ยผลิตภัณฑ์สุขภ�พท่ีมีคว�มจำ�เป็น 
หรือก�รส่งเสริมและให้คว�มรู้ต่อผู้บริโภคให้มี
คว�มตระหนักถึงคว�มเส่ียงและอันตร�ยท่ีอ�จ
เกิดขึ้นกับสุขภ�พ เพื่อให้ประช�ชนได้บริโภค
ผลิตภัณฑ์สุขภ�พที่ปลอดภัยได้ม�ตรฐ�น และได้
กำ�หนดวิสัยทัศน์ไว้ในยุทธศ�สตร์ของสำ�นักง�นฯ
ปี พ.ศ.2560-2564 คือ “องค์ก�รท่ีเป็นท่ียอมรับ
ในระดับส�กล ด้�นก�รกำ�กับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภ�พ
ให้มีคุณภ�พ ปลอดภัย และมีประสิทธิผล เพื่อ
ก�รคุ้มครองสุขภ�พของประช�ชน” โดยมีค่�นิยม
ที่สนับสนุนและส่งเสริมให้ก�รปฏิบัติง�นบรรลุ
ต�มวิสัยทัศน์ ได้แก่ “ซ่ือสัตย์อ่อนน้อมถ่อมตน 
มุ่งผลประช�ชน ฝึกตนเป็นที่พึ่งพ� และพัฒน�
อย่�งต่อเนื่อง” 
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ระบบการคุ้มครองบริโภคในยุคประเทศไทย 4.0

 จ�กก�ร เ พ่ิม ข้ึนของอุปท�นและ
อุปสงค์ของก�รบริโภคสินค้�ด้�นสุขภ�พของ
ผู้บริโภคและคว�มก้�วหน้�ท�งวิทย�ศ�สตร์และ
เทคโนโลยี ปัจจัยท�งด้�นก�รค้�และก�รลงทุน
ที่เติบโตและมีคว�มสลับซับซ้อน ส่งผลให้เกิด
คว�มท้�ท�ยกับ อย. ในฐ�นะหน่วยง�นที ่
ทำ�หน้�ท่ีในก�รคุ้มครองผู้บริโภคด้�นผลิตภัณฑ์

สุขภ�พม�กขึ้นอย่�งต่อเนื่อง ในก�รควบคุม
และดูแลคว�มปลอดภัยของสินค้�เหล่�นี ้
ผู ้บริห�ร อย. จึงได้กำ�หนดนโยบ�ย อย. 4.0 
(Smarter for the Future) ในก�รขับเคล่ือน
เพื่อให้เกิด “ระบบคุ้มครองสุขภ�พไทยยั่งยืน” 
ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ ผ่�นก�รขับเคลื่อนทั้ง
ระบบด้วยกลไก 5 Smart ประกอบด้วย

 1 Smart Regulation ควบคุมกำ กับดูแลเชิงรุก พัฒน�กฎหม�ยให้ทันต่อ
สถ�นก�รณ์และสอดคล้องส�กล โดยให้ผู้ประกอบก�รรับผิดชอบในผลิตภัณฑ์ตนเองม�กขึ้นและ
เน้นก�รกำ�กับดูแลหลังก�รอนุญ�ตท่ีเข้มงวดม�กข้ึน พัฒน�ระบบจัดก�รเร่ืองร้องเรียน ระบบเฝ้�ระวัง
คว�มปลอดภัยด้�นผลิตภัณฑ์สุขภ�พ (Health Product Vigilance) ซึ่งได้บูรณ�ก�รร่วมกับ
เครือข่�ยและหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง อ�ทิ กสทช. สคบ. บก.ปคบ. 

 2 Smart Consumer
สร้างพลังผู้บริโภคให้เข้มแข็ง 
สร้�งศักยภ�พผู้บริโภคให้รู้เท่�ทันส่ือ 
(Media Literacy) และรอบรู้ด้�น
ผลิตภัณฑ์สุขภ�พ (Health Literacy)
เพ่ิมช่องท�งในก�รส่ือส�ร เพ่ือให้เข้�ถึง
ผู้บริโภคกลุ่มต่�ง ๆ ตลอดจนส่งเสริม
ศักยภ�พผู้บริโภคให้มีคว�มรู้และมี
พฤติกรรมก�รบริโภคท่ีถูกต้อง ผ่�นส่ือ
และกิจกรรมต่�ง ๆ ในทุกพื้นที่ เช่น
ก�รรณรงค์ใช้ย�ปฏิชีวนะอย่�งสมเหตุผล
ก�รแก้ปัญห�ก�รใช้ย�สเตียรอยด์ 
เป็นต้น

 3 Smart Service ให้บริการรวดเร็ว เป็นมาตรฐาน นำ�ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ม�ใช้ในกระบวนก�รพิจ�รณ�อนุญ�ตด้วยก�รยื่นผ่�นระบบ e-submission เป็นก�รเพิ่ม
ประสิทธิภ�พในก�รให้บริก�รอย่�งรวดเร็ว คว�มถูกต้องในก�รพิจ�รณ�คำ�ขอและลดอุปสรรค
ท�งก�รค้� และมีศูนย์ส่งเสริมก�รประกอบก�รที่ทันสมัย ครบวงจร
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 4 Smart Information สร้างคลังความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ จัดทำ�
ระบบเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลด้�นผลิตภัณฑ์สุขภ�พ
 5 Smart Organization พัฒนาระบบบริหารจัดการให้ทันสมัย มุ่งเน้น
ก�รพัฒน�องค์ก�รให้มีสมรรถนะสูง นำ�ระบบคุณภ�พม�ใช้ในก�รบริห�รจัดก�ร ส่งผลให้ อย.
ได้รับก�รรับรองม�ตรฐ�น ISO 9001:2015 ด้�นก�รกำ�กับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภ�พเพ่ือก�รคุ้มครอง
ผู้บริโภคทั่วทั้งองค์ก�ร และได้รับก�รรับรองระบบ ISO 27001:2013 ด้�นก�รดูแลข้อมูลและ
ส�รสนเทศ คว�มสำ�เร็จในง�นคุ้มครองผู้บริโภคด้�นผลิตภัณฑ์สุขภ�พที่ปร�กฎ อย. ส�ม�รถ
พัฒน�ศักยภ�พในก�รตรวจสอบโฆษณ�ผลิตภัณฑ์สุขภ�พให้ทันกับคว�มเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีและสังคม นำ�ม�สู่ก�รใช้ม�ตรก�ร “รุก รับ เสริม” ก่อให้เกิดผลง�นเป็นที่ประจักษ์
เป็นรูปธรรมตลอดวงจร อ�ทิ ก�รเพ่ิมช่องท�งตรวจสอบสำ�หรับผู้บริโภค ส�ม�รถตรวจสอบโฆษณ�
ได้กว่� 80,000 ร�ยก�ร ในระยะเวล� 3 ปีที่ผ่�นม� รวมทั้งมีก�รทบทวนสถ�นะ หรือเพิกถอน
ทะเบียนตำ�รับผลิตภัณฑ์สุขภ�พให้มีคว�มปลอดภัยต่อผู้บริโภค ที่สำ�คัญ อย. มุ่งขับเคลื่อน
นโยบ�ยและยุทธศ�สตร์ด้�นผลิตภัณฑ์สุขภ�พ ภ�ยใต้คณะกรรมก�รพัฒน�ระบบย�แห่งช�ติ
ทำ�ให้ประช�ชนเข้�ถึงย�จำ�เป็น ลดวิกฤตเชื ้อดื ้อย� และมีก�รกำ�หนดร�ค�กล�งของย� 
ทำ�ให้ส�ม�รถประหยัดค่�ใช้จ่�ยภ�ครัฐได้จำ�นวนม�ก
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“ผู้บริโภคปลอดภัย ผู้ประกอบการก้าวไกล
ระบบคุ้มครองสุขภาพไทยยั่งยืน”

 ในก�รดำ�เนินก�รของ อย. ผู้บริห�รฯ ได้
ตระหนักถึงคว�มผ�สุกของสังคมและผลกระทบต่�ง ๆ
ที่จะเกิดขึ้น จึงให้คว�มสำ�คัญในก�รขับเคลื่อน
ทุกมิติท่ีเก่ียวข้องในวงจร ซ่ึงต้องอ�ศัยคว�มร่วมมือ
จ�กภ�คส่วนต่�ง ๆ  จึงได้มีก�รกำ�หนดทิศท�ง
ที่เล็งเห็นถึงกลุ่มเป้�หม�ยสำ�คัญ นั่นคือ “ผู้บริโภค
ปลอดภัย ผู้ประกอบก�รก้�วไกล ระบบคุ้มครอง
สุขภ�พไทยยั ่งย ืน” โดยให้คว�มสำ�ค ัญไปที ่
1 )  ส ุขภ�พของประช�ชน โดยควบค ุมด ูแล
ผล ิตภ ัณฑ ์ส ุขภ�พให ้ม ีค ุณภ�พ ปลอดภ ัย
2) ก�รส่งเสริมเศรษฐกิจของครัวเรือนและชุมชน
โดยส่งเสริมและยกระดับผลิตภัณฑ์สุขภ�พชุมชน
ให้ได้ม�ตรฐ�น ส�ม�รถจำ�หน่�ยและแข่งขัน
กับต่�งประเทศ สร้�งร�ยได้ให้กับสังคมและชุมชน
3)  ก�รท ำ � ง�นแบบบ ู รณ�ก�ร  สร ้ � งก�ร
มีส่วนร่วมกับทุกภ�คส่วนโดยสร้�งคว�มร่วมมือ
กับชุมชนและเครือข่�ยต่�ง ๆ ท้ังภ�ครัฐและเอกชน
ทำ�ข้อตกลงคว�มร่วมมือ (MOU) กับหน่วยง�น
ท่ีเก่ียวข้อง  สร้�งชุมชนต้นแบบในก�รส่งเสริมสุขภ�พ
ชุมชนต้นแบบในก�รเฝ้�ระวังผลิตภัณฑ์สุขภ�พ 
เพ่ือให้ก�รตอบสนองคว�มต้องก�รของผู้รับบริก�ร
เป็นไปอย่�งทั่วถึง จึงมีก�รสื่อส�รประช�สัมพันธ์
ถึงบุคล�กร ผู้รับบริก�รและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ตลอดจนพันธมิตรและเครือข่�ยต่�ง ๆ  ผ่�นช่องท�ง
ที่หล�กหล�ยและมีก�รใช้สื ่อ social media
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในก�รสร้�งก�รรับรู้
และคว�มเข้�ใจ เกิดคว�มร่วมมือปฏิบัติภ�รกิจ
ไปในทิศท�งเดียวกัน ทำ�ให้บรรลุต�มเป้�หม�ย
ที ่ก ำ�หนดโดยมีแนวท�งขับเคลื่อน ได้แก่
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 1 เพิ่มประสิทธิภ�พก�รปฏิบัติง�น โดย 1) พัฒน� อย.ให้เป็น
องค์ก�รอิเล็กทรอนิกส์ 2) มอบอำ�น�จให้ส่วนกล�งและส่วนภูมิภ�ค
ดำ�เนินก�รแทน 3) ถ่�ยโอนภ�รกิจให้หน่วยง�นเอกชนดำ�เนินก�ร
ตรวจรับรองสถ�นประกอบก�ร เพื ่อเพิ ่มประสิทธิภ�พและสร้�ง
คว�มโปร่งใสในก�รปฏิบัติง�น 
 2 เป็นองค์กรคุณภ�พ โดยนำ�ระบบคุณภ�พ ม�ตรฐ�นส�กล
ม�ใช้ ได้แก่ ระบบ ISO9001:2015 PIC/s WHO เพื่อยกระดับ
ม�ตรฐ�นองค์กรเทียบเท่�ส�กล เป็นที่ยอมรับจ�กน�น�ช�ติ  
 3 เป็นองค์กรส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ โดยนำ�ระบบ 
Fast track ม�ใช้ ทำ�ให้ผลิตภัณฑ์สุขภ�พกลุ ่มเป้�หม�ยที ่ม ี
คว�มเสี่ยงต่ำ�ได้รับอนุญ�ตเร็วขึ้น และได้จัดตั้งศูนย์ให้คำ�ปรึกษ�
เพ่ือเสริมสร้�งขีดคว�มส�ม�รถของผู้ประกอบก�รและนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์สุขภ�พ ให้ส�ม�รถส่งออกต่�งประเทศได้ เป็นก�รสร้�งร�ยได้
ให้กับสังคมและชุมชน 
 4 สร้�งคว�มเข้มแข็งให้กับระบบคุ้มครองผู้บริโภค โดยพัฒน�
ระบบและกลไกก�รคุ ้มครองผ ู ้บร ิโภคด้�นผลิตภ ัณฑ์ส ุขภ�พ
ในระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด และระดับประเทศให้มีประสิทธิภ�พ
ด้วยกระบวนก�รมีส่วนร่วมจ�กทุกภ�คส่วน 
 5 ขับเคลื่อนนโยบ�ยและยุทธศ�สตร์ด้�นผลิตภัณฑ์สุขภ�พ 
ได้แก่ นโยบ�ยแห่งช�ติด้�นย� นโยบ�ยแห่งช�ติด้�นอ�ห�ร เช่น
ลดปัญห�เชื้อดื้อย�ต้�นจุลชีพ ส่งเสริมก�รเข้�ถึงย�ที่จำ�เป็น 
 6 สร้�งคว�มผ�สุก โดยปรับสภ�พแวดล้อมในก�รทำ�ง�นให้
บุคล�กรมีคว�มสุขในก�รปฏิบัติง�น ท้ังน้ี ได้มอบหม�ยให้รองเลข�ธิก�รฯ
รับผิดชอบร่วมกับคณะกรรมก�ร คณะทำ�ง�นชุดต่�ง ๆ เครือข่�ย
ทั้งส่วนกล�งและส่วนภูมิภ�คกำ�หนดแนวท�ง เป้�หม�ยและตัวชี้วัด
บูรณ�ก�รแผนง�น/โครงก�ร และกำ�กับติดต�มอย่�งใกล้ชิดโดยเฉพ�ะ
โครงก�รสำ�คัญ 
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การตอบสนองต่อปัญหาในเชิงรุกเพื่อสร้างความเข้าใจ
และลดความกังวลให้สังคม

 แนวโน้มก�รบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภ�พ
ที ่เพิ ่มสูงขึ ้นของคนไทยและพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคจำ�นวนม�กที่ได้รับข้อมูลและอิทธิพล
จ�กก�รโฆษณ� และช่องท�งส่ือต่�ง ๆ  ซ่ึงเข้�ถึง
ได้ง่�ย อีกทั้งประช�ชนยังข�ดข้อมูลที่ถูกต้อง
โดยเฉพ�ะอย ่�งย ิ ่ งข�ดคว�มตระหน ักร ู ้
ด้�นสุขภ�พ ประกอบกับก�รใช้สื ่อสมัยใหม่
ที่เป็นไปอย่�งรวดเร็ว ทำ�ให้ก�รติดต�มและ
กำ�กับดูแลอย่�งทั ่วถึง เป็นประเด็นท้�ท�ย
ให้กับ อย. เป็นอย่�งม�กในฐ�นะหน่วยง�น
ที่รับผิดชอบโดยตรงเพื่อให้ส�ม�รถตอบสนอง

ต่อปัญห�ได้ทันต่อสถ�นก�รณ์ ซ่ึงต้องดำ�เนินก�ร
ทั ้งเชิงรุกและเชิงรับอย่�งสมดุล และต้องมี
ก�รสร้�งคว�มเข้�ใจให้ทันต่อเหตุก�รณ์ เพ่ือลด
ผลกระทบไม่ให้รุนแรงจนย�กเกินควบคุม ผู้บริห�ร
หน่วยง�นได้ให้คว�มสำ�คัญและมุ ่งเน้นก�ร
สร้�งคว�มตระหนักรู้ให้กับประช�ชนอย่�งต่อเน่ือง 
และสร้�งคว�มปลอดภัยให้กับผู้บริโภคอันเป็น
หนึ่งในภ�รกิจหลักขององค์กร
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 อย. ได้ดำ�เนินก�รในหล�กหล�ยรูปแบบ
เพ่ือเสริมสร้�งคว�มปลอดภัยให้กับผู้บริโภค 
โดยประส�นง�นกับหน่วยง�นที ่เก ี ่ยวข้อง
เพื่อให้ก�รดำ�เนินก�รเป็นไปอย่�งครบวงจร
ตั้งแต่ก�รตรวจสอบ เฝ้�ระวังม�ตรฐ�นและ
คว�มปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภ�พ ด้วยก�ร
สุ่มตรวจผลิตภัณฑ์สุขภ�พท่ีจำ�หน่�ยในท้องตล�ด
เฝ้�ระวังก�รโฆษณ�สินค้�ที ่เกินจริง ระงับ
ก�รโฆษณ� พร้อมทั้งสื่อส�รแจ้งเตือนภัยให้
ประช�ชนรับรู้ผ่�นช่องท�งต่�ง ๆ  ในส่วนของ
สถ�นประกอบก�รผลิตภัณฑ์สุขภ�พ อย. จะเข้�ไป
ตรวจสอบสถ�นที ่ผล ิตผลิตภัณฑ์ส ุขภ�พ 
ห�กพบว่�ไม่ได้ม�ตรฐ�นต�มท่ีกำ�หนดจะ
ดำ�เนินก�รต�มกฎหม�ย เช่น ระงับก�รผลิต 
จ�กนั ้นจะนำ�เข้�สู ่กระบวนก�รส่งเสริมและ
พัฒน�สถ�นประกอบก�รให้ได้ม�ตรฐ�นต่อไป

นอกจ�กนี ้ อย. จัดให้มีระบบก�รเฝ้�ระวัง
เหตุก�รณ์ไม่พึงประสงค์จ�กก�รใช้ผลิตภัณฑ์
สุขภ�พ เป็นก�รติดต�มหรือเฝ้�ระวังข้อมูล
ข่�วส�รด้�นผลิตภัณฑ์สุขภ�พจ�กภ�ยในและ
นอกประเทศ เพื่อป้องกันและคุ้มครองสุขภ�พ
ของประช�ชนจ�กก�รบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภ�พ
ผ่�นศูนย์เฝ้�ระวังคว�มปลอดภัยด้�นผลิตภัณฑ์
สุขภ�พ (Health Product Vigilance
Center : HPVC) อีกด้วย ท้ังน้ี ในก�รเผยแพร่
ประช�ส ั มพ ั นธ ์ ห ร ื อก�รสร ้ � งคว�มร ู ้
คว�มเข้�ใจให้กับประช�ชนในวงกว้�ง ประกอบกับ
ก�รร�ยง�นคว�มคืบหน้�ในก�รดำ�เนินก�ร
ผู้บริห�รองค์ก�รจะชี้แจงผ่�นสื่อต่�ง ๆ เพื่อลด
คว�มกังวลและสร้�งคว�มเช่ือม่ันให้กับสังคม
เพ่ิมข้ึนอีกด้วย

 การกำาหนดทิศทางองค์การที่มีความชัดเจน ทั้งด้านภารกิจและรูปแบบ
การทำางาน โดยมีผู้บริหารเป็นส่วนผลักดันสำาคัญให้เกิดการบูรณาการจากหลาย
ภาคส่วนและมุ่งมั่นในการสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชน เพื่อให้เท่าทัน
ผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพในยุคดิจิทัล ซ่ึงองค์การมีการปรับตัวในทุกระดับเพ่ือรองรับ
ภารกิจของงานที่มีแนวโน้มจะขยายตัวและมีความซับซ้อนมากขึ้น จนเกิดผล
เป็นรูปธรรม ส่งผลให้ อย. ยังคงได้รับความเชื่อถือจากผู้บริโภคและภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่อง
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 วิสัยทัศน์ 
 เกษตรท่องเที่ยว มั่งคั่งยั่งยืน คุณภ�พชีวิตมั่นคง

 พันธกิจ 
 1) ส่งเสริมให้ประช�ชนมีคว�มมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 2) เสริมสร้�งก�รพัฒน�เศรษฐกิจฐ�นร�กต�มแนวท�งปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้
ประช�ชนมีอ�ชีพ และร�ยได้ม่ันคง 
 3) เสริมสร้�งก�รอำ�นวยคว�มเป็นธรรม และส่งเสริมคุณธรรมของสังคม ตลอดจน
ก�รพัฒน�คุณภ�พชีวิตประช�ชน ด้�นสุขภ�พและสร้�งภูมิคุ้มกันท�งสังคม 
 4) ส ่งเสร ิมและสนับสนุนก�รพัฒน�ชุมชนและองค์กรปกครองส ่วนท้องถ ิ ่น
ให้มีคว�มเข้มแข็ง 
 5) ประส�น สนับสนุน และเสริมสร้�งคว�มร่วมมือในก�รบริห�รจังหวัด ก�รจัดจังหวัด
แบบบูรณ�ก�รกับทุกภ�คส่วน

 ค่านิยม PEACE 
 P : People ก�รยึดประช�ชนเป็นศูนย์กล�งในก�รปฏิบัติง�น 
 E : Empathy ก�รเห็นอกเห็นใจเอื้ออ�ทรต่อประช�ชนและเพื่อนร่วมง�น 
 A : Acceptance ก�รยอมรับในคว�มหล�กหล�ยและส�ม�รถอยู่ร่วมกันได้อย่�งสันติ 
 C : Clean & Clear สะอ�ดและโปร่งใสท้ังร่�งก�ยและจิตใจ เมืองสะอ�ดสวยง�ม
     ตลอดจนก�รปฏิบัติง�นด้วยคว�มซื่อสัตย์ สุจริต และตรวจสอบได้ 
 E : Excellence ก�รมุ่งสู่คว�มเป็นเลิศเน้นผลที่มีประสิทธิภ�พ

การบริหารจัดการจังหวัดยะลาได้สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมแรงร่วมใจ
ของทุกภาคส่วน ที่จะเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสใช้พลังด้านบวก

ขับเคลื่อนการพัฒนาโดยมุ่งสู่เป้าหมาย
“Yala City of Happiness” และ “Yala Smart City”

เป็นการสร้างการรับรู้ การเข้าถึง และความเชื่อมั่นกับประชาชน
ภายใต้หลักการ 4 On

จังหวัดยะลา 
หมวด 1 ด้านการนำ องค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม
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 จังหวัดยะล� เป็นจังหวัดที่อยู ่ใต้สุด
ของประเทศไทย ภูมิประเทศโดยท่ัวไปมีลักษณะ
เป็นภูเข� เนินเข�และหุบเข� มีจำ�นวนประช�กร
ทั้งสิ้น 492,557 คน ตั้งแต่ปี 2547 จนถึง
ปัจจุบัน จังหวัดยะล�ประสบกับเหตุก�รณ์
คว�มรุนแรงม�อย่�งต่อเน่ือง สร้�งคว�มสูญเสีย
ในชีวิต ทรัพย์สิน และส่งผลกระทบต่อจิตใจของ
ประช�ชนและเจ้�หน้�ท่ีของรัฐเป็นอย่�งม�ก 
เหตุก�รณ์คว�มรุนแรงได้นำ�ไปสู่ระดับคว�มทุกข์
และคว�มผ�สุกของประช�ชน ในทุกมิติ ได้แก่
คุณภ�พก�รศึกษ� สุขอน�มัย คว�มย�กจน
ก�รว่�งง�น ผลผลิต และร�ค�สินค้�ท�งก�รเกษตร
กลุ ่มผู ้ด ้อยโอก�ส ปัญห�ด้�นคว�มมั ่นคง
ท่ีเป็นภัยคุกค�มต่อชีวิตและทรัพย์สิน ส่งผลกระทบ
ต่อสภ�พคว�มเป็นอยู่และก�รดำ�เนินชีวิต
ประจำ�วันของพี่น้องประช�ชนจังหวัดยะล�
อย่�งท่ีสุด อย่�งไรก็ต�ม จังหวัดยะล�ยังมีโอก�ส
ภ�ยใต้อุปสรรคท่ีเผชิญอยู่ ได้แก่ ก�รเป็นจังหวัด
ที่มีทรัพย�กรธรรมช�ติที่มีคว�มอุดมสมบูรณ์

เหม�ะสมแก่ก�รทำ�ก�รเกษตร มีสถ�นท่ีท่องเท่ียว
ที ่มีคว�มเป็นธรรมช�ติ และคว�มเข้มแข็ง
ของหน่วยง�นประจำ�จังหวัด องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ ่น ภ�คเอกชนและประช�ชนที ่ม ี
คว�มมุ่งมั่นและมีเป้�หม�ยเดียวกันท่ีต้องก�ร
เห ็นค ุณภ�พช ีว ิตท ี ่ด ีข ึ ้ นของประช�ชน
ช�วจังหวัดยะล�
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10 วาระสำ คัญ พัฒนายะลาสู่เมืองแห่งความสุข

  จ�กสภ�พปัญห�คว�มไม่สงบของ
จังหวัดยะล� เป็นคว�มท้�ท�ยที่ทุกภ�คส่วน
ท่ีเก่ียวข้องของจังหวัดยะล� จะต้องร่วมมือกันเพ่ือ
ก้�วผ่�นคว�มสูญเสียที่เกิดขึ้น จึงเป็นที่ม�ของ
ก�รกำ�หนดทิศท�งก�รพัฒน�จังหวัด เพื่อจะคืน
คว�มสุขให้กับประช�ชนในพ้ืนท่ี สร้�งคว�มเช่ือม่ัน
และศรัทธ�กลับคืนม� โดยภ�คส่วนต่�ง ๆ
ร่วมกันวิเคร�ะห์และทบทวนแผนก�รพัฒน�จังหวัด
เพ่ือให้สอดคล้องกับสถ�นก�รณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป
ท�งด้�นสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี น้อมนำ�
ศ�สตร์พระร�ช�และยุทธศ�สตร์พระร�ชท�น 
“เข้�ใจ เข้�ถึง พัฒน�” หลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจ
พอเพียง แนวท�งต�มโครงก�รพระร�ชดำ�ริ
แผนยุทธศ�สตร์ช�ติ 20 ปี แผนพัฒน�เศรษฐกิจ
และสังคมแห่งช�ติ ฉบับท่ี 12 นโยบ�ยคว�มม่ันคง
แห่งช�ติ นโยบ�ยที่สำ�คัญของรัฐบ�ล  นโยบ�ย
ไทยนิยมยั่งยืน ก�รพัฒน�ประเทศต�มแนวท�ง 
Thailand 4.0 และแผนแม่บทอื่น ๆ รวมทั้ง
นำ�หลักก�รบริห�รกิจก�รบ้�นเมืองที ่ดี และ
เน้นก�รมีส่วนร่วมของประช�ชน ก�รทำ�ง�นเชิงรุก 

บูรณ�ก�รก�รดำ�เนินง�นของหน่วยง�นภ�ครัฐ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน ประช�ชน  
และพัฒน�ประสิทธิภ�พก�รปฏิบัติร�ชก�รของ
หน ่วยง�นภ�คร ัฐ แปลงม�ส ู ่ย ุทธศ�สตร ์
ก�รพัฒน�จังหวัด ภ�ยใต้วิสัยทัศน์ “คุณภ�พชีวิต
มั่นคง เกษตรมั่งคั่ง ท่องเที่ยวยั่งยืน” โดยได้
ปรับเปลี่ยน วิสัยทัศน์จ�กเดิม “ยะลาน่าอยู่ 
เชิดชูสันติสุข รุกทันอาเซียน” เป็น “เกษตร
ท่องเที่ยว มั่งคั่งยั่งยืน คุณภาพชีวิตมั่นคง” 
และเพื่อให้ก�รขับเคล่ือนก�รดำ�เนินง�นเป็นไป
ต�มวิสัยทัศน์ดังกล่�วจังหวัดยะล�ได้กำ�หนด
ว�ระก�รพัฒน�จังหวัดเป็น 10 ว�ระ โดยมีเป้�หม�ย
เพื่อให้คนยะล�มีอ�ชีพมั่นคง ร�ยได้เพิ่มขึ้น
มีสุขภ�พที่ดี มีคว�มปลอดภัย มีนวัตกรรม และ
ส�ม�รถพัฒน�ยะล�เป ็นเม ืองแห ่งคว�มส ุข  
“Yala City of Happiness” และ “Yala  
SMART CITY” ต่อไปในอน�คต โดย 10 ว�ระ
สำ�คัญของจังหวัดยะล� มีร�ยละเอียด ดังภ�พ 

10 วาระสำ คัญของจังหวัดยะลา
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 เพ่ือให้จังหวัดยะล�ได้เข้�ถึงคว�มต้องก�รของประช�ชนผู้รับบริก�ร รวมท้ังเป็นก�รส่ือส�ร
ก�รดำ�เนินง�นเพ่ือให้เกิดก�รรับรู้ เข้�ใจในทิศท�งก�รพัฒน�จังหวัดอย่�งครอบคลุม และเป็นก�รสร้�ง
คว�มผูกพัน จังหวัดยะล�ได้พัฒน� 4 ช่องท�งหลักในก�รส่ือส�ร ไปยังผู้รับบริก�รผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
บุคล�กร และเครือข่�ยที่สำ�คัญ ได้แก่  On Air Online On Ground และ On Stage กล่�วคือ 

 On Air: ร�ยก�รวิทยุผู้ว่�พบประช�ชน อปมช. คุยข่�ว ทุกวันศุกร์ เวล� 09.05 -10.00 น. 
 
 Online: ก�รสื่อส�รผ่�นเว็ปไซต์ของจังหวัด (www.yala.go.th) มีสม�ชิกจำ�นวน 
117,964 คน  ก�รสื่อส�รผ่�น Facebook มีสม�ชิกจำ�นวน 2,034 คน และ Line ผู้บริห�ร
จังหวัดยะล� ซึ่งปัจจุบันมี สม�ชิก 103 คน

 On Ground: ก�รออกตรวจเย่ียมและมอบนโยบ�ยให้กับอำ�เภอทุกอำ�เภอ เพ่ือให้ทร�บถึง
ก�รตัดสินใจที่สำ�คัญ และผลก�รดำ�เนินง�นของจังหวัดในก�รขับเคลื่อนนโยบ�ย กิจกรรมพบปะ
ย�มเช้�ระหว่�งผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดและผู้บริห�รของหน่วยง�นประจำ�จังหวัด

 On Stage: ก�รประชุมกรมก�รจังหวัด ก�รประชุมคว�มมั่นคง ก�รประชุมกำ�นันและ
ผู้ใหญ่บ้�น เป็นต้น

สื่อสารมีคุณภาพ ผ่านช่องทางที่มีประสิทธิผล

 นอกจ�กน้ี ยังจัดทำ�ว�รส�รยะล�สันติสุข 
ก�รจ ัดท ำ � เอกส�รข ่ �วของส ่ วนร�ชก�ร
เพ ื ่ อ เผยแพร ่ประช�ส ัมพ ันธ ์ผลง�นของ
จังหวัดยะล� รวมท้ัง ยังจัดให้มีช่องท�งก�รรับฟัง
คว�มคิดเห็นและข้อร้องเรียนผ่�นช่องท�ง
ศูนย ์ด ำ�รงธรรมจังหว ัดยะล� ศ ูนย ์อ ำ�นวย
คว�มเป็นธรรมอำ�เภอ และหน่วยบริก�รจังหวัด
เคลื่อนที่ทุกเดือน

ช่องทางหลักในการส่ือสารของผู้บริหาร
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พลังประชารัฐพัฒนายะลาสู่เมืองแห่งความสุข

 ก�รพัฒน�จังหวัดยะล�ไปสู่คว�มสำ�เร็จ จุดเด่นท่ีสำ�คัญคือก�รทำ�ง�นร่วมกันของภ�คส่วนต่�ง ๆ
อย่�งจริงจัง ตั้งแต่ก�รช่วยกันคิด ช่วยกันออกแบบ และผลักดันก�รดำ�เนินง�นไปสู่คว�มสำ�เร็จ
 โดยจังหวัดยะล�ได้ออกแบบก�รทำ�ง�นแบบมีส่วนร่วมกับภ�คส่วนต่�ง ๆ  เปิดโอก�สให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภ�คเอกชน ภ�คประช�ชน เข้�ม�มีส่วนร่วมในก�รดำ�เนินง�น  โดยมีผลง�น
ที่มีคว�มโดดเด่น เช่น

 City Street Art Yala เป็นตัวอย่�ง
ของคว�มร่วมมือของภ�คส่วนต่�ง ๆ  ท่ีจะพลิกฟ้ืน
ยะล�สู่เมืองแห่งคว�มสุข โดยเริ่มจ�กแนวคิด
จะทำ�อย่�งไรให้เมืองยะล� ที่เงียบเหง� ซึ่งเกิด
จ�กปัญห�คว�มไม่สงบได้กลับม�คึกคักดังเดิม 
จึงได้ร่วมกันสร้�ง City Street Art Yala ภ�ยใต้
แนวคิด เสพศิลป์ ถิ่นบินหลา เพื่อเปิดช่องท�ง
ก�รตล�ด กระตุ้นเศรษฐกิจก�รค้� สร้�งคว�ม
แข็งแกร่ง ให้แก่เศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดยะล�
ให้ได้รับก�รพัฒน�ด้�นก�รค้�อย่�งเหม�ะสม
กับสภ�พพื้นที ่ และสอดคล้องกับอัตลักษณ์
ของท้องถิ ่น โดยมีหน่วยง�นหลัก เจ้�ภ�พ
ด้�นเศรษฐกิจ ได้แก่ สำ�นักง�นพ�ณิชย์จังหวัด
เทศบ�ลนครยะล� ภ�คเอกชน กลุ่มนักธุรกิจ 
Biz Club Yala กลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ หัวคิด
ก้�วไกล Yes Tree รวมท้ังผู้นำ�ชุมชนและสม�ชิก
ชุมชนถนนนวลสกุล ร่วมดำ�เนินก�รว�งแผน
และพัฒน�เมืองให้คึกคัก เจริญรุ่งเรืองอย่�ง
สร้�งสรรค์และยั่งยืน ในก�รดำ�เนินก�รครั้งนี้
ได้รับคว�มร่วมมือ จ�กกร�ฟฟิตี้ที่มีชื่อเสียง
ระดับโลก เช่น น�ยพัชรพล แตงรื่น หรือ Alex 
face (BKK) ร่วมกับศิลปินอื่น ๆ ม�เนรมิต
ถนนนวลสกุล ให้เป็นถนนศิลปะหรือ Street Art

ที ่มีศิลปินชื ่อดังแต่งแต้มสีสันและถ่�ยทอด
ง�นศิลปะบนฝ�ผนังต�มอ�ค�รบ้�นเรือนให้
กลับม�มีชีวิตชีว�อีกครั้ง ซึ่งเป็นภ�พสัญลักษณ์
ของจังหวัดและเรื ่องร�วคว�มรักที ่อบอุ ่น
คว�มหล�กหล�ยท�งว ัฒนธรรม รวมถ ึง
สัญลักษณ์ต่�ง ๆ ท่ีเก่ียวกับจังหวัดช�ยแดนภ�คใต้
ในรูปแบบ “YALA Bird City Street Art” 
นับว่�เป็นภ�พที่สร้�งสีสัน ลดภ�พคว�มรุนแรง
สร้�งแลนด์ม�ร์คใหม่ให้กับเมืองยะล� ส�ม�รถ
ดึงดูดใจนักท่องเที ่ยวได้เป็นอย่�งดี  และ
กล�ยเป ็น กิ จกรรมส ำ �ค ัญประจ ำ �ป ีของ
จังหวัดยะล�ในก�รส่งเสริมก�รท่องเท่ียวอีกด้วย

City Street Art Yala
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 สร้างเมืองยะลาสู่อนาคตอย่างย่ังยืน ก�รสร้�งเมืองยะล�เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) 
เป็นแนวท�งสำ�คัญท่ีจะพัฒน�จังหวัดยะล�ต่อไปในอน�คต ซ่ึงเป็นแนวคิดหน่ึง ท่ีพย�ย�ม “สร้�ง” โอก�ส
ให้เมือง และช่วย “แก้ไข” ปัญห�ของจังหวัดยะล�ภ�ยใต้คว�มเช่ือว่�คว�มก้�วหน้�ท�งเทคโนโลยีน้ัน
เป็นปัจจัยสำ�คัญที่จะนำ�จังหวัดไปสู่ก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน ซึ่งก�รพัฒน�สู่เมืองอัจฉริยะในครั้งนี้
เป็นก�รดำ�เนินก�รร่วมกันกับเทศบ�ลนครยะล� ซึ่งเปรียบเสมือนเจ้�ของพื้นที่ม�ร่วมดำ�เนินก�ร
อย่�งจริงจัง โดยจังหวัดยะล�ได้มอบนโยบ�ยให้กับเทศบ�ลนครในก�รท่ีจะพัฒน�เป็นเมืองอัจฉริยะ
ในด้�นพลังง�น คว�มปลอดภัย ก�รขนส่ง อ�ค�รที่อยู่อ�ศัย ก�รเงิน ส�ธ�รณูปโภค ก�รส�ธ�รณสุข
และก�รศึกษ� และให้เทศบ�ลนครเป็นผู้กำ�หนดแนวท�งก�รพัฒน�ในแต่ละเรื่องต�มคว�มต้องก�ร
ของพื ้นที ่ และจังหวัดยะล�เป็นพี ่เล ี ้ยงในก�รให้ค ำ�ปรึกษ�และสนับสนุนก�รดำ�เนินก�ร
นอกจ�กนี้ยังมีภ�คเอกชน ภ�คประช�ชน และสถ�บันอุดมศึกษ�เข้�ม�มีส่วนร่วมในก�รพัฒน� 
โดยมีคว�มก้�วหน้�ก�รดำ�เนินก�รในแต่ละเรื่อง ดังนี้ 

 เทศบ�ลนครได้จัดทำ�บันทึกข้อตกลง
คว�มร่วมมือท�งวิช�ก�ร (MOU) กับศูนย์วิจัย
นครอัจฉริยะ สถ�บันเทคโนโลยีพระจอมเกล้�
เจ้�คุณทห�รล�ดกระบัง จัดทำ�แผนแม่บท
ในก�รศึกษ�เมืองอัจฉริยะท้ังระบบในเขต
เทศบ�ลนครยะล�ในทุกมิติ โดยก�รศึกษ�เพ่ือจัดทำ�
Platform ในก�รรองรับ Application ที่จะ
เข้�ม�เชื่อมต่อในอน�คต และเพื่อแก้ไขปัญห�
เรื ่องคว�มไม่สงบได้ให้ประช�ชนมีส่วนร่วม
ในก�รดูแลคว�มปลอดภัยของจังหวัดยะล�
โดยจัดทำ�โครงก�ร I-witness ให้ประช�ชน
ม�ลงทะเบียน และนำ�กล้องจ�ก Smart Phone
 ม�เชื่อมต่อกับ Application จึงเปรียบเสมือน
มีกล้องวงจรปิดอยู่ทุกท่ีทุกเวล� ต่อไปจะส�ม�รถ
ต่อยอดไปสู ่ Smart Governance และ
ให้ประช�ชนเข้�ถึงข้อมูลข่�วส�รได้ตลอดเวล�
ส�ม�รถแสดงคว�มคิดเห็น ตลอดจนส�ม�รถ
โหวตก�รลงประช�มติในเรื่องร�วต่�ง ๆ ของ
เทศบ�ลนครยะล�ได้ นอกจ�กน้ียังมีก�รออกแบบ
และพัฒน� Application ร่วมกับคณะแพทย์ศ�สตร์
สถ�บันเทคโนโลยีพระจอมเกล้�เจ้�คุณทห�ร
ล�ดกระบัง ในก�รนำ�ข้อมูลท�งก�รแพทย์
ส่วนบุคคลเชื่อมต่อกับโรงพย�บ�ล และคลินิก 

เพ่ือบันทึกประวัติก�รรักษ�ของบุคคล ในขณะเดียวกัน
ยังเป็นเครื่องมือในก�รประมวลผลในเรื่อง
ก�รบริโภค ก�รออกกำ�ลังก�ย และก�รใช้ชีวิต
ประจำ�วัน เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำ�หรับก�รรณรงค์
ด ูแลร ักษ�สุขภ�พได้อย ่�งถ ูกส�เหตุ เช ่น
โรคเบ�หว�น โรคคว�มดัน และโรคหัวใจ เป็นต้น
ซึ่งข้อมูลต่�ง ๆ ในระบบจะถูกเชื่อมต่อเข้�กับ
ข้อมูลของจังหวัดยะล�เป็น Big Data เพื่อให้
จังหวัดเป็นหน่วยง�นกล�งรวบรวมข้อมูล และ
นำ�ม�ใช้ในก�รว�งแผนและบริห�รจัดก�ร ทั้งนี้
ในก�รดำ�เนินก�รจังหวัดยะล�ได้ร่วมมือกับ
บริษัท กสท โทรคมน�คม จำ�กัด (มห�ชน) เป็น
ท่ีปรึกษ�ในก�รเช่ือมระบบของจังหวัดยะล� และ
ให้ก�รอบรมแก่เจ้�หน้�ท่ีและประช�ชนในพื้นท่ี 
แทนก�รให้เอกชนม�ดำ�เนินก�รเองทั้งหมด

การทำ งานร่วมกันระหว่างเทศบาล 
และจังหวัดในการพัฒนาเป็น Yala SMART CITY
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 คนยะลาไม่ท้ิงกัน จ�กปัญห�คว�มไม่สงบในพ้ืนท่ีจังหวัดยะล� 
มีประช�ชนช�วยะล�ท่ีได้รับผลกระทบกล�ยเป็นคนพิก�รเพิ่มขึ้น 
ผู้พิก�รหล�ยร�ยยังไม่มีข�เทียมและต้องเดินท�งไปรับบริก�รที่
โรงพย�บ�ลศูนย์ยะล� ผู้พิก�รข�ข�ดต้องรอคิวน�น และเสียค่�ใช้จ่�ย
ในก�รเดินท�ง นอกจ�กน้ีเด็กพิก�รบ�งคน ไม่ได้ไปโรงเรียน เสียโอก�ส
ในก�รศึกษ� จังหวัดยะล�จึงได้ร่วมกับโรงพย�บ�ลร�มันจัดตั้ง
โรงง�นข�เทียมเพื ่อบริก�รผู ้พิก�รข�ข�ดให้ส�ม�รถเข้�ถึง
ก�รบริก�รทำ�ข�เทียมได้อย่�งสะดวก โดยให้บริก�รแก่ผู้พิก�รข�ข�ด
ในพื้นที่อำ�เภอร�มันและพื้นที่ใกล้เคียง ปัจจุบัน มีผู้พิก�รข�ข�ด
เข้�รับบริก�รแล้วจำ�นวน 83 ร�ย ซึ่งทำ�ให้ผู้พิก�รข�ข�ดส�ม�รถ
ดำ�รงชีวิตได้อย่�งปกติ ประกอบอ�ชีพและมีร�ยได้ ส่งผลให้มี
คุณภ�พชีวิตดีข้ึน และได้จัดทำ�โครงก�รช่วยน้องพิก�ร จ�กบันไดบ้�น
สู่ศูนย์ก�รเรียนรู้ เพื่อห�งบประม�ณสนับสนุน จัดซื้อครุภัณฑ์
ย�นพ�หนะรถยนต์ จำ�นวน 8 คัน เพื่ออำ�นวยคว�มสะดวก ในก�ร
รับ–ส่ง เด็กพิก�ร จ�กบันไดบ้�นสู่ศูนย์ก�รเรียนรู้ประจำ�อำ�เภอ 
เป็นก�รเพิ ่มโอก�สท�งก�รศึกษ�แก่เด ็กคนพิก�รให้ได ้ร ับ
ก�รพัฒน�ศักยภ�พได้อย่�งมีประสิทธิภ�พทั ่วถึง อีกทั ้งเป็น
ก�รแบ่งเบ�ภ�ระของผู้ปกครอง ทำ�ให้มีเวล�ประกอบอ�ชีพได้
อย่�งเต็มที่

โรงงานขาเทียมพระราชทาน โรงพยาบาลรามัน
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 ผลจ�กก�รขับเคล่ือนองค์ก�รด้วยคว�มมุ่งม่ันต้ังใจของผู้บริห�รจังหวัดยะล� และคว�มร่วมมือ
ของทุกภ�คส่วน ทำ�ให้ผลก�รดำ�เนินก�รของจังหวัดยะล�ดีข้ึนอย่�งต่อเน่ือง โดยในปี 2560  มีมูลค่�
สินค้�เกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.25  ซึ่งเกิดจ�กก�รพัฒน�คุณภ�พทุเรียนเป็นตล�ดพรีเมี่ยม
เพิ่มร�ยได้ให้กับเกษตรกร ก�รส่งเสริมก�รปลูกพืชร่วมในสวนย�งพ�ร� เป็นต้น  ร�ยได้จ�กก�ร
ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.58 จ�กก�รพัฒน�แหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภ�พ เช่น Amazing 
Batong City Street Art Yala เป็นต้น และสถิติก�รก่อเหตุร้�ยลดลงร้อยละ 25.58  และ
ประช�ชนช�วจังหวัดยะล� มีคว�มสุขมวลรวม เท่�กับ 8.20 คะแนน (ผลก�รสำ�รวจจ�กข้อมูล 
จปฐ. คะแนนเต็ม 10) บรรลุต�มเป้�หม�ย “ประช�ชนช�วยะล� อยู่ดีมีสุข”

ความสำ เร็จของการขับเคลื่อนจังหวัดยะลา
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 วิสัยทัศน์ 
 เมืองท่องเที ่ยวเชิงสุขภ�พชั ้นนำ� ก�รเกษตรสร้�งสรรค์ เมืองน่�อยู ่ที ่ประช�ชน
มีสุขภ�วะที่ดี และประตูก�รค้�ผ่�นแดนฝั่งอันด�มัน

 พันธกิจ 
 มุ่งเน้นในก�รพัฒน�สังคมให้น่�อยู่ เศรษฐกิจเจริญเติบโตและกระจ�ยร�ยได้ท่ีเป็นธรรม 
โดยใช้ยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�ก�รขนส่งสินค้�ท�งทะเลและก�รท่องเที่ยวเชิงสุขภ�พเป็น
ตัวขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ของจังหวัด

 ค่านิยม PEACE 
 เมืองคุณธรรม น้อมนำ�คว�มพอเพียงต�มวิถีประช�รัฐ

การขับเคล่ือนจังหวัดระนองไปสู่ความสำ เร็จตามเป้าหมายและการวางภาพฉาย
การพัฒนาจังหวัดสู่อนาคต เกิดข้ึนจากการประสานความร่วมมือกันทุกภาคส่วน

ภายใต้แนวคิดทีมระนอง ( Ranong Team ) ผู้นำ การขับเคล่ือนมีวิสัยทัศน์ บริหารงาน
ยึดหลักธรรมาภิบาล มีการประพฤติปฏิบัติท่ีเป็นตัวอย่าง ภายใต้การบริหารงานแบบ 5 ต

เป็นกลไกสำ คัญในการผลักดันในการพัฒนาจังหวัดระนองไปสู่
“เมืองท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ เมืองน้ำ แร่ต้นแบบ”

จังหวัดระนอง 
หมวด 1 ด้านการนำ องค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม
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 ระนอง จังหวัดช�ยแดนขน�ดเล็ก ต้ังอยู่
ท�งภ�คใต้ตอนบนของประเทศไทย ลักษณะ
ภูมิประเทศมีภูเข�โอบล้อมท�งทิศตะวันออก      
ทิศตะวันตกติดกับทะเลอันด�มันและส�ธ�ณรัฐ
แห ่งสหภ�พเม ียนม�ร ์  ด ้วยล ักษณะท�ง
ภูมิศ�สตร์ดังกล่�ว จังหวัดระนองจึงเป็นจังหวัด
ท่ีเดินท�งเข้�ถึงได้ย�ก หรือกล่�วได้ว่� เป็นจังหวัด
ที่ต้องตั้งใจม� เส้นท�งคมน�คมขนส่งส�ยหลัก
และส�ยรองได้รับก�รพัฒน�ไม่ม�กนัก ก�รเป็น
จังหวัดช�ยแดนท่ีมีแนวพรมแดนติดกับส�ธ�ณรัฐ
แห่งสหภ�พเมียนม�ร์ ทั้งท�งทะเลและท�งบก 
ทำ�ให้ต้องบริห�รจัดก�รต่อแรงง�นต่�งด้�ว
หลบหนีเข้�เมือง ผลกระทบจ�กสภ�พสังคม
และส่ิงแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไป ทำ�ให้จังหวัดระนอง
มีประเด็นท่ีต้องให้คว�มสำ�คัญในก�รพัฒน� 
อ�ทิ ก�รพัฒน�แหล่งท่องเที ่ยวหลักที ่เร ิ ่ม
เส่ือมโทรม ก�รค้นห�และสร้�งแหล่งท่องเท่ียวใหม่
ก�รแก้ไขร�ค�ผลผลิตท�งก�รเกษตรตกต่ ำ�
ก�รเตรียมรองรับก�รเปลี่ยนโครงสร้�งสังคม
ท่ีกำ�ลังเข้�สู่สังคมผู้สูงอ�ยุ ก�รเฝ้�ระวังก�รบุกรุกป่�

และทำ�ล�ยทรัพย�กรธรรมช�ติส่ิงแวดล้อม 
รวมท้ังก�รเตรียมรองรับภัยพิบัติ ท่ีเกิดจ�ก
ธรรมช�ติ ซึ ่งทั ้งหมดถือเป็นคว�มท้�ท�ยใน
ก�รพัฒน�ของจังหวัดระนอง  ในท�งกลับกัน
จ ังหว ัดระนองเป ็นพื ้นท ี ่ท ี ่ม ีศ ักยภ�พและ
มีคว�มพร้อมในก�รพัฒน� กล่�วคือ ก�รมี
ทรัพย�กรธรรมช�ติที ่สมบูรณ์ โดดเด่นทั ้ง
ธ�รน้ ำ�แร่ธรรมช�ติ พื ้นที ่ป ่�อนุร ักษ์ พื ้นที ่
ป่�ช�ยเลน ซึ่งเป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลของโลก
พื้นที ่ชุ ่มน้ ำ�แรมซ�ร์ไซต์ (RAMSAR SITE)
นอกจ�กน้ี จังหวัดระนองมีจุดผ่�นแดนท้ังท�งบก
และท�งน้ำ�ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้�น จึงเป็น
โอก�สในก�รพัฒน�เศรษฐกิจก�รค้�ช�ยแดน
อีกทั ้งภูมิศ�สตร์ท�งทะเลยังส�ม�รถเช่ือมโยง
เศรษฐกิจ ก�รค้�ไปยังกลุ่มประเทศเอเชียใต้
ที่สำ�คัญ คือ คว�มร่วมมือของทุกภ�คส่วน
ในจังหวัด ที่มีเป้�หม�ยเดียวกันในก�รพัฒน�
จังหวัดระนองไปสู่ “เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภ�พ 
เมืองน้ำ�แร่ต้นแบบ” 
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 โครงสร้�งก�รบริห�รง�นของจังหวัด
ภ�ยใต้ก�รบริห�รจัดก�รและก�รกำ�กับดูแล
ของผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัด ทั้งก�รบริห�รจัดก�ร
ร�ชก�รส่วนภูมิภ�ค ร�ชก�รส่วนกล�งในภูมิภ�ค
ร�ชก�รส ่ วนท ้องถ ิ ่ น  รวมถ ึ งก�รสร ้ �ง
คว�มร่วมมือกับภ�คส่วนอื่น คว�มแตกต่�งใน
ภ�รกิจหน้�ที่ และเป้�หม�ยหลักของภ�คส่วน
ต่�ง ๆ ทำ�ให้ย�กต่อก�รกำ�กับดูแลและบริห�ร
จัดก�รเพ่ือขับเคล่ือนไปสู่วิสัยทัศน์ และก�รพัฒน�
บนเป้�หม�ยเดียวกัน อย่�งไรก็ต�ม จังหวัดระนอง
ส�ม�รถขับเคลื่อนจังหวัดภ�ยใต้ก�รนำ�องค์ก�ร
อย่�งเป็นระบบ เล็งเห็นโอก�สในก�รบริห�รง�น
และคว�มศ ั กยภ�พท ี ่ หล�กหล�ยของ
ทุกภ�คส่วนในพื ้นที ่ ทั ้งหน่วยง�นร�ชก�ร 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เอกชน สถ�บันวิช�ก�ร
ในพื้นที่ และประช�ชน ใช้จุดเด่นท�งภูมิศ�สตร์ 
เศรษฐกิจก�รค้� ภูมิปัญญ�ท้องถ่ิน และคว�มพร้อม
ปรับเปลี ่ยนเพื ่อรองรับก�รพัฒน� ร่วมกัน
กำ�หนดเป็นวิสัยทัศน์ของจังหวัด มีก�รส่ือส�ร 
ทำ�คว�มเข้�ใจร่วมกันในก�รพัฒน�จังหวัด 
และประส�นพลังก�รขับเคล่ือนโดยก�รมีส่วนร่วม
ในก�รทำ�ง�น ภ�ยใต้ “ทีมระนอง (Ranong Team)”
ก�รให้คว�มสำ�ค ัญกับก�รทำ�ง�นเป็นทีม
สร้�งก�รมีส่วนร่วมกับเครือข่�ยก�รพัฒน�
ในพื ้นท ี ่  ข ับเคล ื ่อนดำ�เน ินก�รโดยผส�น

ศักยภ�พหลักจ�กทุกภ�คส่วนก้�วสู่วิสัยทัศน์
และเป้�หม�ยเดียวกัน ผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดและคณะ 
เป็นแกนกล�งในก�รส่ือส�รถ่�ยทอดทิศท�ง
ก�รพัฒน�จังหวัดไปยังทุกภ�คส่วนท่ีเก่ียวข้อง 
ขณะเดียวกันภ�คส่วนต่�ง ๆ ส�ม�รถส่ือส�รข้อมูล
ย้อนกลับสู ่ผ ู ้น ำ�ได้อย่�งเปิดกว้�งในหล�ย
ช่องท�ง เพื่อเสนอคว�มต้องก�ร ข้อเสนอแนะ
ในก�รพัฒน� รวมถึงเข้�ม�มีส่วนร่วมในก�ร
ตรวจสอบ และพัฒน�จังหว ัด นอกจ�กนี ้
ก�รที่ผู้นำ�ได้ยึดหลักธรรมภิบ�ลท้ังในก�ร
บร ิห�รและก�รปฏ ิบ ัต ิ  ให ้คว�มส ำ�ค ัญ
ต่อคว�มต้องก�รและคว�มเดือนร้อนของ
ประช�ชน ให้คว�มสำ�คัญในก�รเข้�ถึงประช�ชน
ด ้วยก�รลงพ ื ้ นท ี ่  เพ ื ่ อร ับทร�บป ัญห�
คว�มเดือดร้อน คว�มต้องก�ร รับฟังเสียงสะท้อน
ของประช�ชนในพื้นที่ เพื่อนำ�ไปปรับปรุงแก้ไข
ปัญห�อุปสรรค นำ�สู่ก�รพัฒน�และก�รยกระดับ
ก�รพัฒน�ท้ังท�งด้�นเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม
ได้อย่�งเป็นระบบ

สู่เป้าหมายด้วยทีมระนอง (Ranong Team)
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โมเดลในการนำ จังหวัดระนองภายใต้ “ทีมระนอง”
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 รูปแบบของก�รขับเคล่ือน “ทีมระนอง” 
ซึ่งเป็นปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จในก�รขับเคลื่อน
ก�รพัฒน� ประกอบด้วย การสร้างความเป็น
ผู้นำาของทีมงาน สร้างจากรุ่นสู่รุ่น กล่�วคือ
ก�รผลักดันเป้�หม�ยของจังหวัดระนองไปสู่
ก�รเป็น “เมืองท่องเท่ียวเชิงสุขภ�พ เมืองน้ำ�แร่
ต้นแบบ” น้ัน ไม่ส�ม�รถดำ�เนินก�รให้สำ�เร็จลุล่วง
ได้ด ้วยคนหนึ ่งคนใด ห�กแต่ผ ู ้ว ่�ร�ชก�ร
จ ังหว ัดระนอง ได ้ให ้คว�มสำ�ค ัญกับก�ร
สร้�งคว�มเข้มแข็งในก�รพัฒน�ที ่ย ั ่งย ืน
ผ่�นก�รถ่�ยทอดและแลกเปล่ียนประสบก�รณ์
จ�กรุ่นสู่รุ่น เพ่ือให้เกิดก�รส่งต่อก�รดำ�เนินง�น
อย่�งต่อเน่ือง โดยผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดและทีมง�น
ได้ร่วมกันสื่อส�รถ่�ยทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ
ค่�นิยม เป้�หม�ยในก�รพัฒน�ไปยังทุกภ�คส่วน
ในท ุกระด ับ รวมถ ึงก�รลงพ ื ้นท ี ่พบปะ
ประช�ชน สอดแทรกแนวคิดปลูกฝังค่�นิยมที่ดี
ต่อก�รรู้รักษ�พื้นที่ ว�งก�รพัฒน�พื้นที่จ�ก

ก�รขับเคลื ่อนของรุ ่นปู ่ย�ยต�ย�ย พ่อแม่
สู่เย�วชนรุ่นต่อ ๆ อันจะทำ�ให้เกิดก�รส�นต่อ
พัฒน�จังหวัดให้เกิดคว�มยั่งยืน คว�มส�มัคคี
ของทีมระนอง และก�รมีส่วนร่วมของทุกภ�คส่วน
ให้คว�มสำ�คัญกับทีมง�น และผู้มีส่วนเก่ียวข้อง
ในทุกมิติ ทุกระดับ ส�นพลังภ�คีเครือข่�ย
จ�กท ุกภ�คส ่ วนในก�รข ับ เคล ื ่ อนง�น 
ดึงศักยภ�พที่โดดเด่นของสม�ชิกทีมระนอง
เป ็นจ ุดแข ็ง/องค ์ประกอบส ำ�ค ัญท ี ่น ำ�ส ู ่
คว�มสำ�เร็จ ลดก�รสั่งก�ร มุ่งเน้นก�รสร้�ง
คว�มเข ้�ใจ แรงบ ันด�ลใจ ส ่งเสร ิมก�ร
ร ่วมแรงร ่วมใจในก�รปฏ ิบ ัต ิ ในล ักษณะ
แนวระน�บ ส่ือวิสัยทัศน์และเป้�หม�ยก�รพัฒน�
ทั ้งท�งตัดขว�งไปยังเครือข่�ยทั ้งภ�ครัฐ 
ส่วนท้องถิ ่น ชุมชน เครือข่�ย ภ�คเอกชน 
ประช�ชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสื่อส�รจ�ก
บนลงล่�ง ไปถึงผู้ปฏิบัติง�นอย่�งสม่ำ�เสมอ 

 “ทีมระนอง” สานพลังที่เข้มแข็ง

การลงพ้ืนท่ีของผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะ ภายใต้การบริหารงานแบบ 5 ต
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 นอกจ�กนี้ ก�รรับฟังก�รเสียงสะท้อน
จ�กผู ้ปฏิบัติง�น ประช�ชน จ�กล่�งขึ ้นบน 
ทำ�ให้เกิดคว�มเข้�ใจและขับเคลื่อนง�นอย่�ง
มีเอกภ�พ  คว�มเป็นแบบอย่�งของผู้บริห�ร 
โดยผู้นำ�มีก�รประพฤติปฏิบัติดี เป็นตัวอย่�ง
ในก�รปฏิบัติ เป็นปัจจัยสำ�คัญในก�รสร้�ง
คว�มเช ื ่อม ั ่นและส�นคว�มร ่วมม ือของ
ทีมระนอง คว�มเป็นมืออ�ชีพในก�รบริห�ร
มอบหม�ยง�นท่ีถูกต้อง ชัดเจน ลดคว�มซ้ำ�ซ้อน
ของก�รปฏิบัติง�นและก�รบริห�รงบประม�ณ 
สร้�งคว�มส�มัคคีและระดมสรรพกำ�ลังในก�ร

ปฏิบัติง�น และภ�ยใต้ก�รบริห�รง�นแบบ 5 ต 
ของผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัด และคณะ ได้แก่ ติดดิน
เข้�ถึงประช�ชน ติดต� ใส่ใจในก�รปฏิบัติ
ให้เกิดผล ติดใจ ทุกภ�คให้คว�มร่วมมือและ
พร้อมสนับสนุน ติดต�ม ร่วมแก้ไขปัญห�
ก�รดำ�เนินก�ร ติชม เพ่ือปรับใช้ในก�รบริห�รง�น
ทำ�ให้คนในจังหวัดเชื ่อมั ่น พร้อมให้ร่วมมือ
ในก�รปฏิบ ัต ิง�นให้บรรลุเป ้�หม�ย และ
เกิดผลสำ�เร็จอย่�งเป็นรูปธรรม ซึ ่งถือเป็น
คว�มสำ�เร็จของทีมระนอง

การลงพ้ืนท่ีของผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะ ภายใต้การบริหารงานแบบ 5 ต
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 จุดเด่นท่ีสำ�คัญในก�รพัฒน�จังหวัดระนองไปสู่คว�มสำ�เร็จ และก�รกำ�หนดทิศท�งก�รพัฒน�
ในอน�คต เกิดจ�กพลังคว�มร่วมมือจ�กทุกภ�คส่วน ภ�ยใต้ “ทีมระนอง ( Ranong Team )”
ก�รทำ�ง�นร่วมกันเป็นทีม ก�รเข้�ม�มีส่วนร่วมของเครือข่�ยก�รพัฒน�ทุกภ�คส่วนในขับเคลื่อน
ภ�ยใต้วิสัยทัศน์ และเป้�หม�ยเดียวกัน จึงส�ม�รถผลักดันก�รดำ�เนินง�นไปสู่คว�มสำ�เร็จ
อย่�งเป็นรูปธรรม โดยมีผลง�นท่ีมีคว�มโดดเด่น อ�ทิ 

 เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เมืองน้ำ แร่ต้นแบบ สอดคล้องต�มศักยภ�พในพ้ืนท่ี
คว�มต้องก�รของประช�ชน และเป้�หม�ยก�รพัฒน�พ้ืนท่ี ได้พัฒน�เมืองระนองสู่เมืองท่องเท่ียว
เชิงสุขภ�พเพ่ือรองรับคว�มต้องก�รของนักท่องเท่ียว มีก�รบูรณ�ก�รก�รทำ�ง�นร่วมกันของเอกชน
ชุมชน เทศบ�ล และหน่วยง�นเจ้�ของพ้ืนท่ี ในก�รพัฒน�แหล่งพ้ืนท่ีและมีก�รออกแบบอย่�งเหม�ะสม
กล่�วคือ โยธ�ธิก�รและผังเมืองจังหวัด เทศบ�ล และสถ�บันก�รศึกษ�ร่วมกันสำ�รวจ วิจัยท�งก�ยภ�พ
ของส�ยน้ำ�แร่/บ่อน้ำ�แร่ และคุณภ�พของน้ำ�แร่ ก�รประส�นพลังกับส�ธ�รณสุขในก�รวิจัยและ
นำ�นวัตกรรมน้ำ�แร่เพ่ือเป็นส่วนหน่ึงของก�รแพทย์ท�งเลือก ส�ม�รถสร้�งมูลค่�เพ่ิมท�งด้�นอ�ห�ร
ผลิตภัณฑ์สุขภ�พและเคร่ืองสำ�อ�ง อีกท้ังส่งเสริมและพัฒน�บุคล�กรผู้ให้บริก�รแพทย์แผนท�งเลือก
ทั้งด้�นธ�ร�บำ�บัด ฝังเข็ม นวดปรับสมดุล สมุนไพร ฯลฯ เพื่อเพิ่มคุณภ�พของก�รรักษ�และ
ก�รให้บริก�ร นอกจ�กนี้ ส่งเสริมก�รบริห�รจัดก�รคว�มรู้สู ่บุคล�กรและเจ้�ของพื้นที่ผ่�น
คว�มร่วมมือของสถ�นศึกษ� มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสวนสุนันท�และมห�วิทย�ลัยธุรกิจบัณฑิต อีกท้ัง
ริเร่ิมก�รขย�ยคว�มร่วมมือเพ่ือร่วมกันส่งเสริมและก�รพัฒน�น้ำ�แร่ร้อนระหว่�งประเทศไทยกับ
ญ่ีปุ่นอีกด้วย

เมืองน้ำ แร่ต้นแบบ ตัวอย่างความสำ เร็จที่โดดเด่น 

ภาพแสดงการขับเคล่ือนจังหวัดระนองสู่เมืองน้ำ แร่ต้นแบบ
การดำ เนินการคุ้มครองสวัสดิภาพ

ภายในสถานคุ้มครองฯ
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 การป้องกันและปราบปรามการ
ค้ามนุษย์อย่างครบวงจร โดยหน่วยง�น
พัฒน�สังคมและคว�มมั่นคงมนุษย์จังหวัด และ
ทีมสหวิช�ชีพ ด้วยหลักก�ร 5P ได้แก่ Policy  
ด้�นนโยบ�ย เป็นก�รบูรณ�ก�รหน่วยง�นภ�ครัฐ
และเอกชนในก�รขับเคลื่อนง�นป้องกันและ
ปร�บปร�มก�รค ้ �มน ุษย ์  Protect ion
ด้�นก�รคุ้มครอง โดยทีมสหวิช�ชีพคัดแยกและ
พบผู้เสียห�ย ส่งตัวผู้เสียห�ยฯ เข้�สถ�นคุ้มครอง
สวัสดิภ�พผู้เสียห�ยจ�กก�รค้�มนุษย์  พัฒน�สังคม
และคว�มมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจัดสวัสดิภ�พ
ภ�ยในสถ�นค ุ ้ มครองฯ Prosecut ion
ด้�นก�รดำ�เนินคดี โดยเพ่ิมประสิทธิภ�พก�รตรวจ
และก�รบ ังค ับใช ้กฎหม�ย Prevention
ด้�นก�รป้องกัน โดยก�รจัดชุดล�ดตระเวน
ป้องกันต�มแนวช�ยแดน ฝ่�ยปกครองร่วมเฝ้�ระวัง
เหตุในพื้นที่ ก�รส่งเสริมและสร้�งคว�มตระหนัก
ให้แรงง�นเข้�ถึงสิทธิต่�ง ๆ ต�มกฎหม�ย 

ภาพแสดงหลักการ 5P 

 การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว 
รณรงค์สร้�งจิตสำ�นึก ตระหนัก สร้�งก�รรับรู้
ให้กับแรงง�นหรือ สถ�นประกอบก�ร ประช�สัมพันธ์
ก�รจัดระเบียบแรงง�นต่�งด้�วผ่�น ช่องท�ง
สื ่อท้องถิ ่นผู ้น ำ�ชุมชน และ Partnership
ด ้�นคว�มร ่วมม ือก ับภ�ค ี เคร ือข ่�ย โดย
ก�รร่วมบูรณ�ก�รก�รตรวจสอบเรือประมง
โรงง�นแปรรูปสัตว์น้ ำ� สถ�นประกอบกิจก�ร
และคว�มร่วมมือระหว่�งศูนย์ประส�นง�นช�ยแดน
เพ่ือต่อต้�นก�รค้�มนุษย์ BCATIP ไทย – เมียนม�
(ระนอง – เก�ะสอง) การดำ เนินการคุ้มครองสวัสดิภาพ

ภายในสถานคุ้มครองฯ
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 การดูแลทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือเป็นบันไดสู่มรดกโลก ซ่ึงจังหวัดระนองมีพ้ืนท่ี
สงวนชีวมณฑลระนอง ในปี พ.ศ.2540 ได้รับก�รประก�ศจ�ก UNESCO เป็นระบบนิเวศ
ป่�ช�ยเลนแห่งแรกของโลกท่ีได้รับก�รข้ึนทะเบียนให้เป็นพ้ืนท่ี สงวนชีวมณฑลเน้ือท่ี  189,431 ไร่
และพื้นที่ชุ่มน้ำ�อุทย�นแห่งช�ติแหลมสนป�กแม่น้ำ�กระบุรี-ป�กคลองกะเปอร์ เป็นแรมซ�ร์ไซต์ 
(RAMSAR SITE) พ้ืนท่ีชุ่มน้ำ�ท่ีมีคว�มสำ�คัญระหว่�งประเทศ เน้ือท่ี 677,625 ไร่ โดยใช้เครือข่�ย
คว�มร่วมมือและก�รมีส่วนร่วมที่เข้มแข็งและก�รอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ให้มีคว�มสมดุล
เพื่อประช�ชนอยู่ดี มีสุข 

แผนภาพแนวทางการจัดการพ้ืนท่ีป่าไม้ท่ีถูกบุกรุก
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การพัฒนาจังหวัดระนองสู่อนาคตอย่างยั่งยืน

 เพ่ือให้จังหวัดระนองส�ม�รถพัฒน�สู่อน�คตอย่�งย่ังยืน และ บรรลุวิสัยทัศน์ “เมืองท่องเท่ียว
เชิงสุขภ�พชั้นนำ� ก�รเกษตรสร้�งสรรค์ เมืองน่�อยู่ ที ่ประช�ชนมีสุขภ�วะที่ดีประตูก�รค้�
ผ่�นแดนฝั่งอันด�มัน” ทำ�ให้ต้องมีก�รพัฒน�อย่�งต่อเนื่อง นำ�ไปสู่แผนง�นเชิงรุก เพื่อขับเคลื่อน
จังหวัดระนอง ได้แก่

ภาพรวมทิศทางการพัฒนาจังหวัดระนอง
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 การพัฒนาเมืองระนองไปสู่ Smart City และ Green City ด้วยแนวคิด
ก�รนำ�เทคโนโลยีม�ใช้สนับสนุนก�รท่องเที่ยวเพื่อให้นักท่องเที่ยวเกิดคว�มสะดวก สบ�ย เข้�ถึง
ได้ง่�ย เช่น ก�รจัดทำ�โครงก�รระนอง Smart city 2020 ซึ่งเป็นแอพพิเคชั่นเกี่ยวกับข้อมูล
ก�รท่องเท่ียวในจังหวัดระนอง และนอกเหนือจ�กก�รพัฒน�ไปสู่คว�มเป็น Smart City แล้ว เป้�หม�ย

อีกประก�รคือก�รทำ�ให้จังหวัดระนอง
กล�ยเป็น Green City ซึ่งไม่เฉพ�ะ
ก�รอนุรักษ์ดูแลธรรมช�ติในพ้ืนท่ีป่�เท่�น้ัน 
แ ต ่ ค ว � ม เ ป ็ น เ ม ื อ ง ส ี เ ข ี ย ว เ พ ื ่ อ
คุณภ�พชีวิตท่ีดีของคนระนอง จึงนำ�ไปสู่
แนวคิดก�รดำ�เนินก�รสวนรุกขช�ติ
รักษะว�ริน ป่�กล�งเมือง ของคนระนอง 

 การพัฒนาสู่ Wellness City มีก�รส่งเสริมก�รนำ�น้ำ�แร่ร้อนม�ใช้ประโยชน์ในเชิง
ก�รท่องเที่ยวและดูแลสุขภ�พม�กขึ้น ก�รใช้น้ำ�แร่ในก�รบำ�บัดโรค ก�รใช้น้ำ�แร่ในก�รผ่อนคล�ย 
เช่น สป�น้ำ�แร่ นำ�น้ำ�แร่ม�ใช้ในก�รผลิตสินค้�เกี่ยวกับคว�มง�ม อ�ทิ สเปย์น้ำ�แร่ สบู่น้ำ�แร่ 
ครีมบำ�รุงผิว และส่งเสริมก�รพัฒน�สุขภ�พอย่�งยั่งยืน โดยอบรมนักปรับดุลยภ�พร่�งก�ย
พัฒน�ในรูปแบบของ ครู ก. และขย�ยผลไปต�มพ้ืนท่ีต่�ง ๆ ท้ัง โรงพย�บ�ลอำ�เภอ รพ.สต. จนถึง อสม. 
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 การพัฒนาไปสู่ ประตูการค้าชายแดนและการท่องเที่ยว ด้วยก�รพย�ย�ม
ผลักดันให้เกิดก�รขับเคล่ือนก�รดำ�เนินโครงก�รต่�งๆ ได้แก่ เส้นท�งรถไฟชุมพร – ท่�เรือน้ำ�ลึกระนอง
โครงข่�ยคมน�คมท�งบก ชุมพร-ระนอง,ระนอง-พังง� ก�รเพิ่มศักยภ�พท่�เรือระนอง ด้วยก�ร
ขุดลอกร่องน้ำ�ท�งเดินเรือจังหวัดระนอง จ�กคว�มลึก 8 เมตรเป็น 18 เมตร เพื่อเพิ่มศักยภ�พ
ในก�รรองรับเรือบรรทุกสินค้�และเรือสำ�ร�ญ  และก�รพัฒน�ท่�อ�ก�ศย�นระนองในอน�คต
ให้เป็น Tourist Airport ประตูสู่เมืองระนอง 

 สำ�หรับคว�มต่อเน่ืองและย่ังยืนต�มแผนยุทธศ�สตร์ของจังหวัดระนอง ได้มีก�รลงน�ม MOU
ร่วมกันระหว่�งผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัด ประธ�นสภ�หอก�รค้�จังหวัด ประธ�นสภ�อุตส�หกรรมจังหวัด
และภ�คประช�ชนเพื่อร่วมกับดำ�เนินง�น ผลักดันก�รพัฒน�ของจังหวัดระนองไปในทิศท�งและ
เป้�หม�ยร่วมกัน

 ผลจ�กก�รทำ�ง�นของผู้บริห�รจังหวัดระนอง และทีมระนอง ด้วยคว�มมุ่งมั ่นตั ้งใจ
จ�กคว�มร่วมมือของทุกภ�คส่วน ทำ�ให้ก�รดำ�เนินก�รในประเด็นต่�ง ๆ เกิดผลสำ�เร็จเป็นรูปธรรม
โดยในปี 2560 พบว่� จ�กก�รดำ�เนินก�รส่งเสริมและพัฒน�บุคล�กรผู้ให้บริก�รแพทย์แผนท�งเลือก
ส่งผลให้จำ�นวนผู ้ม�รับบริก�รแพทย์แผนไทยจังหวัดระนองและมูลค่�ก�รใช้ย�สมุนไพร
จังหวัดระนองเพิ่มม�กขึ้น  ก�รดำ�เนินก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รค้�มนุษย์อย่�งต่อเนื่อง
ส ่งผลให ้ในป ี 2560 ไม ่พบต ัวเลขก�รด ำ�เน ินคด ีในประเด ็นด ังกล ่�ว ก�รด ูแลร ักษ�
ทรัพย�กรธรรมช�ติและส่ิงแวดล้อม ส่งผลให้พ้ืนท่ีป่�ช�ยเลนเพ่ิมม�กข้ึน นอกจ�กก�รเพ่ิมพ้ืนท่ีป่�
เพื่อรักษ�ระบบนิเวศแล้ว ยังส่งผลต่อก�รท่องเที่ยววิถีชุมชน เกิดร�ยได้จ�กก�รท่องเที่ยว 
ประช�ชนมีคว�มสุข ส�ม�รถใช้ทรัพย�กรธรรมช�ติในพ้ืนท่ีเพ่ือพ่ึงพ�ตนเองบนพ้ืนฐ�นวิถีชีวิตพอเพียง  
อันสะท้อนผลสำ�เร็จในก�รก้�วสู่วิสัยทัศน์ของจังหวัดระนอง ที่ว่� “เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภ�พชั้นนำ� 
ก�รเกษตรสร้�งสรรค์ เมืองน่�อยู่ ที่ประช�ชนมีสุขภ�วะที่ดี ประตูก�รค้� ผ่�นแดนฝั่งอันด�มัน”

ผลความสำ เร็จของการขับเคลื่อนจังหวัดระนอง

62หมวด 1 ด้านการนำ องค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม



 วิสัยทัศน์ 
 ประตูก�รค้�และก�รท่องเที ่ยวสู ่อ�รยธรรมขอมโบร�ณ ดินแดนเกษตรปลอดภัย
ได้ม�ตรฐ�น”

 พันธกิจ 
 1) ส่งเสริมก�รค้�ก�รลงทุนและก�รท่องเที่ยวกับกลุ่มประเทศอ�เซียน
 2) เสริมสร้�งสินค้�เกษตรปลอดภัยและได้ม�ตรฐ�น รวมถึงก�รเพิ่มมูลค่�อุตส�หกรรม
แปรรูปสินค้�เกษตร
 3) สร้�งคว�มมั่นคง คว�มเป็นระเบียบ และคว�มสงบเรียบร้อยของบ้�นเมือง
 4) ส่งเสริมสุขภ�วะ ก�รศึกษ� ก�รกีฬ�และเพิ่มคว�มร่มรื่นของพื้นที่สีเขียว
 5) บูรณ�ก�รก�รทำ�ง�นของทุกภ�คส่วน เพื่อขับเคลื่อนยุทธศ�สตร์จังหวัดให้บรรลุ
ผลสัมฤทธิ์

 ค่านิยม
 มองก�รณ์ไกล ใส่ใจบริก�ร ทำ�ง�นมุ่งผลสัมฤทธิ์ จิตมีคุณธรรม น้อมนำ�คว�มพอเพียง

จังหวัดศรีสะเกษขับเคล่ือนการพัฒนาจังหวัด ผ่านระบบการนำ องค์การของผู้บริหารทุกระดับ
ในการส่งเสริม สนับสนุนการบูรณาการความร่วมมือกันท้ังการดำ เนินการ การแลกเปล่ียนข้อมูล 
และสมรรถนะของภาคีเครือข่ายท่ีเข้มแข็ง ในรูปแบบ “กลไกประชารัฐ”ผ่านวัฒนธรรมองค์การ
“ทำงานแบบบูรณาการร่วมกับส่วนราชการอ่ืนและภาคเอกชนได้อย่างมีเอกภาพ” จนเกิดเป็น

ผลลัพธ์ท่ีชัดเจน เช่น โครงการนาแปลงใหญ่ โครงการทุเรียนภูเขาไฟ
ศรีสะเกษโมเดลสยบยาเสพติด เป็นต้น

จังหวัดศรีสะเกษ 
หมวด 1 ด้านการนำ องค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม
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 จ ังหวัดศรีสะเกษ มีพื ้นที ่ท ั ้งหมด 
5,524,987.5 ไร ่ และมีประช�กรทั ้งส ิ ้น 
1,472,031 คน ซึ ่งจังหวัดศรีสะเกษได้รับ
ก�รขน�นน�มว่�เป็น ดินแดนมหัศจรรย์เพร�ะ
นอกจ�กเป็นแหล่งผลิตข้�วหอมมะลิคุณภ�พ
ม�ตรฐ�นหอม-กระเทียมพันธ์ุดีท่ีให้ผลผลิต
ม�กที่สุดของประเทศไทยแล้ว ยังเป็นจังหวัดที่
รวมผลไม้คุณภ�พแทบทุกชนิดจ�กทุกภ�ค
ของไทยจึงทำ�ให้อ�ชีพหลักของประช�ชนกว่�
ร้อยละ 70 ประกอบอ�ชีพเกษตรกรรม เน่ืองจ�ก
มีพื้นดินอุดมสมบูรณ์ท่ีได้รับคว�มเย็นชุ่มชื้น
จ�กแนวป่�บนเทือกเข�พนมดงรัก เหม�ะอย่�งย่ิง

สำ�หรับสวนไม้ผลซึ่งคิดเป็นพื้นท�งก�รเกษตร
ทั้งสิ้น 3,506,418 ไร่ ทำ�ให้โครงสร้�งท�ง
เศรษฐกิ จของจังหว ัดศร ีสะเกษขึ ้นอยู ่ก ับ
ภ�คเกษตร ภ�คก�รข�ยส่งข�ยปลีก เป็นสำ�คัญ 
อีกท้ังจังหวัดศรีสะเกษยังมีอ�ณ�เขตติดต่อกับ
ประเทศกัมพูช�และมีจุดผ่�นแดนถ�วรช่องสะงำ�
ซึ่งเป็นจุดผ่�นแดนถ�วรที่เป็นเส้นท�งสำ�คัญ
ในก�รท่องเท่ียว ก�รค้� ก�รลงทุน ทำ�ให้ศรีสะเกษ
มีศักยภ�พในก�รเป็น “เมืองเศรษฐกิจช�ยแดน”
ส�ม�รถเชื ่อมโยงก�รค้� ก�รท่องเที ่ยวและ
ก�รลงทุนกับกัมพูช�
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 บทบ�ทของผู้บริห�รในก�รกำ�หนด
ทิศท�งผ่�นระบบก�รนำ�องค์ก�ร โดยอ�ศัย
ฐ�นข้อมูลสำ�คัญจ�กก�รระดมคว�มคิดเห็น
และแลกเปล่ียนข้อมูลจ�กทุกภ�คส่วนท้ังภ�ครัฐ
ภ�คเอกชน ภ�คประช�ชน รวมท้ังสถ�บันก�รศึกษ�
ผ่�นก�รประชุมเช ิงปฏิบ ัต ิก�ร “ส ่องซอด
ศรีสะเกษ” และโครงก�ร “เยี่ยมย�มย�มแลง”
เพื่อสร้�งเวทีประช�รัฐในก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล 
ศักยภ�พ ปัญห�และแนวท�งแก้ปัญห�ในชุมชน
จนนำ�ไปสู่ก�รกำ�หนดเป้�หม�ย วิสัยทัศน์ และ
แผนก�รพัฒน�จังหวัดศรีสะเกษ ผ่�นทิศท�ง
ก�รขับเคลื ่อนจังหวัดศรีสะเกษ 3 ด้�น คือ

1) ดินแดนเกษตรปลอดภัย 2) ก�รพัฒน�ต�ม
แนวท�งเศรษฐกิจพอเพียง และ 3) ก�รพัฒน�
คุณภ�พชีวิตเพื่อนำ�ไปสู่ก�รบรรลุคว�มสำ�เร็จ
ต�มวิสัยทัศน์ “ประตูก�รค้�และก�รท่องเที่ยว
สู่อ�รยธรรมขอมโบร�ณ ดินแดนเกษตรปลอดภัย
ได้ม�ตรฐ�น” รวมทั้งก�รให้คว�มสำ�คัญของ
ก�รริเริ่มนำ�เทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ ๆ เข้�ม�
สนับสนุนก�รดำ�เนินก�รต่อยอดพัฒน�อย่�ง
ต่อเน ื ่อง เพื ่อน ำ�นโยบ�ยของร ัฐบ�ลและ
คว�มต้องก�รของคนในพื้นที่ไปสู่ก�รปฏิบัติ
ให ้ม ีประส ิทธ ิภ�พ เกิ ดคว�มคุ ้มค ่� และ
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อก�รพัฒน�พื้นที่

การนำ องค์การสู่การบูรณาการที่เข้มแข็ง

กระบวนการนำ องค์การ จังหวัดศรีสะเกษ
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พลังประชารัฐเข็มแข็ง

 นอกจ�กน้ี เพ่ือให้เกิดคว�มเข้�ใจในทิศท�ง
ก�รพัฒน� และข ับเคล ื ่อนจ ังหว ัดศร ีสะเกษ
ไปสู่คว�มสำ�เร็จร่วมกัน ผู้บริห�รของจังหวัดศรีสะเกษ
ได้สร้�งระบบและกำ�หนดวิธีก�ร และช่องท�งก�รส่ือส�ร
ที ่หล�กหล�ย และเหม�ะสมในแต่ละกลุ ่มทั ้ง
บุคล�กร ภ�คีเครือข่�ย และประช�ชน เช่น ก�รประชุม
ผ่�นคณะกรรมก�รจังหวัดและคณะกรรมก�ร
บริห�รง�นจังหวัดแบบบูรณ�ก�ร (กบจ.) และ
ร�ยก�รวิทยุ “ผู้ว่�ฯ ธวัช ม�แล้ว” ท่ีมีจำ�นวนผู้ติดต�ม
ทั ้งสิ ้นกว่� 1,191,243 คน ครอบคลุมทั ่วทั ้ง
จังหวัดศรีสะเกษ รวมถึงจังหวัดข้�งเคียง ได้แก่ 
จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดอุบลร�ชธ�นี จังหวัดยโสธร 
ซึ่งมีก�รสำ�รวจผลคว�มพึงพอใจและก�รรับรู้จ�ก
ร�ยก�รดังกล่�ว ร้อยละ 87

 จังหวัดศรีสะเกษถูกจัดให้เป็นจังหวัด
ที่มีคว�มย�กจนที่สุด ซึ่งจ�กจุดเริ่มต้นนี้ทำ�ให้
ทุกภ�คส่วนตระหนักถึงปัญห� และมีจุดมุ่งหม�ย
เดียวกัน ค ือ ก�รพัฒน�จังหว ัดศร ีสะเกษ
ให้หลุดพ้นจ�กจังหวัดท่ีมีคว�มย�กจนท่ีสุด ไม่เพียง
เพร�ะสร้�งผลง�นให้กับผู้ใดผู้หนึ่ง แต่เป็นก�ร
มุ่งสู่ “คว�มผ�สุกของประช�ชนช�วศรีสะเกษ” 
ร่วมกัน เกิดเป็นพลังของเครือข่�ยและชุมชน
ท่ีเข้มแข็ง ท้ังภ�คเอกชน ภ�คสังคม ภ�คประช�ชน
และสถ�บันก�รศึกษ�ท่ีเข้�ม�ร่วมสนับสนุน ส่งเสริม
และขับเคลื่อนก�รพัฒน�ร่วมกันอย่�งยั่งยืน 
จนเกิดเป็นผลสำ�เร็จม�กม�ย โดยมีศูนย์กล�ง
คว�มร่วมมือคือก�รนำ�องค์ก�รของผู้บริห�ร
ในทุกระดับของจังหวัด ผ่�นค่�นิยมที่ชัดเจน
ที ่ว ่� “มองก�รณ์ไกลใส่ใจบริก�ร ทำ�ง�น

ม ุ ่ งผลส ัมฤทธ ิ ์  จ ิ ตม ีค ุณธรรม น ้อมน ำ �
คว�มพอเพียง” ดำ�เนินก�รผ่�นก�รตรวจเยี่ยม
ชุมชน (โครงก�รเยี ่ยมย�มย�มแลง) เพื ่อ
เข ้�ข ้อมูล ศ ักยภ�พ และปัญห�ในชุมชน
ก�รสื่อส�รสร้�งคว�มเข้�ใจ และเปิดโอก�ส
ในก�รม ีส ่วนร ่วมของท ุกภ�คส ่วนในก�ร
ระดมคว�มคิดเห็น ข้อมูล และแนวท�งในก�ร
พัฒน�ร่วมกัน ทำ�ให้ท ุกภ�คส่วนร ู ้ส ึกถ ึง
คว�มเป็นเจ้�ของและหน้�ท่ีของตนเองท่ีจะ
ปฏิบัติไปสู่คว�มสำ�เร็จ และในปี 2560 ผลก�ร
จัดอันดับจังหวัดย�กจน พบว่� จังหวัดศรีสะเกษ
ส�ม�รถหลุดพ้นจ�กก�รจัดอันดับดังกล่�ว
ม�ได้ และบังเกิดเป็นโครงก�รสำ�คัญ ๆ หล�กหล�ย
โครงก�ร
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โครงการนาแปลงใหญ่ประชารัฐเกษตรสมัยใหม่ – ผักไหมโมเดล

 “ผักไหมโมเดล” เป็นโครงก�รน�แปลงใหญ่
ต้นแบบ (ข้�วหอมมะลิ) ที่ต้องก�รสนับสนุนให้
เกิดพัฒน�ก�รดำ�เนินก�รภ�คเกษตรกรรมจ�ก
แบบดั้งเดิมสู่ก�รเกษตรสมัยใหม่ ที่มุ่งเน้นให้
เกษตรกรร�ยย่อยร ่วมก ันผลิตส ินค ้�ท�ง
ก�รเกษตร โดยก�รบริห�รจัดก�รร่วมกันตั้งแต่
ก�รรวมกันผลิตตั ้งแต่ต้นน้ ำ�ถึงปล�ยน้ ำ� ให้
เกษตรกรส�ม�รถลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตที่มี
คุณภ�พ ส�ม�รถแข่งขันในตล�ดได้ และนำ�ไปสู่
กลุ่มเกษตรกรท่ีคว�มเข้มแข็งท่ีมีพลังอำ�น�จใน
ก�รต่อรอง ส�ม�รถพึ ่งตนเองได้ ภ�ยใต้
ก�รสนับสนุนและบูรณ�ก�รของหน่วยง�น
ภ�ครัฐ ภ�คเอกชน เกษตรกร และหน่วยง�น
ท่ีเกี่ยวข้องในก�รพัฒน�ก�รผลิตอย่�งยั่งยืน
ต�มหลักก�รบริห�รต�มแนวประช�รัฐ ซึ ่งมี
ร ูปแบบก�รด ำ� เน ินก�ร 5 กิ จกรรม ค ือ
1) ปรับเปลี่ยนวิธีก�รปลูกข้�วจ�กวิธีหว่�น ม�ใช้
ก�รปลูกโดยระบบดำ�น� และน�หยอด โดยมีก�ร
บริห�รเครื่องจักรในรูปแบบกลุ่มที่สนับสนุน

โดยภ�คเอกชน 2) ปรับปรุงบำ�ร ุงดินให้มี
คว�มอ ุดมสมบ ู รณ ์ โดยปล ู กพ ื ชป ุ ๋ ยสด
3) ก�รพัฒน�คุณภ�พผลผลิตให้ได้ม�ตรฐ�น 
GAP และอินทรีย์ 4) พัฒน�ด้�นก�รตล�ด
โดยทำ�สัญญ�ซ้ือข�ยล่วงหน้�กับสหกรณ์เกษตร
และ 5) ก�รบริห�รคว�มเสี่ยงโดยก�รส่งเสริม
อ � ช ี พ ร �ย ไ ด ้ โ ด ยม ี หน ่ ว ย ง �นภ�ค ร ั ฐ
ท ำ�หน ้�ท ี ่ ในก�รส ่ง เสร ิมและให ้คว�มร ู ้
แก่เกษตกรท้ังในเร่ืองก�รเตรียมพ้ืนท่ี ก�รแจกจ่�ย
เมล็ดพันธุ์คุณภ�พ ก�รดูแลผลผลิตตลอดทั้ง
ห่วงโซ่ก�รผลิต และเป็นผู้ประส�นเชื่อมโยง
ทุกภ�คส่วนในก�รดำ�เนินก�รจนเกิดผลสำ�เร็จ
ที่ชัดเจน เห็นได้จำ�นวนน�แปลงใหญ่ที่เพิ่มขึ้น
จ�ก 22 แปลง ในปี พ.ศ. 2558 เป็น 85 แปลง
ในปี พ.ศ. 2560 ซ่ึงผลจ�กก�รทำ�น�แปลงใหญ่
ประช�รัฐช่วยให้เกษตรกรส�ม�รถลดต้นทุน
ก�รผลิตลงได้ร้อยละ 24 หรือ 950 บ�ทต่อแปลง
และส�ม�รถลดต้นทุนในก�รใช้ส�รเคมีได้ถึง 
162 ล้�นบ�ท
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โครงการนาแปลงใหญ่ – ผักไหมโมเดล
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ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ

 นอกจ�กข้�วหอมมะลิแล้ว ทุเรียนภูเข�ไฟ
ศรีสะเกษ ยังเป็นอีกหนึ่งผลผลิตท�งก�รเกษตร
ที่ได้รับคว�มนิยม และเป็นที่ต้องก�รของตล�ด
ทั้งในและนอกประเทศ จึงนำ�ม�สู่ก�รสนับสนุน
เกษตรกรผู้ผลิตทุเรียนให้เกิดก�รรวมกลุ่มใน
รูปแบบเกษตรสมัยใหม่ (แปลงใหญ่) ซึ่งมีผู้เข้�
ร่วมโครงก�รแล้วกว่� 535 ร�ย เป็นพ้ืนท่ีท้ังส้ิน 
6,000 ไร่ และจะเพิ่มขึ้นให้ถึง 10,000 ไร่
ในปี พ.ศ. 2561 โดยก�รดำ�เนินก�รเริ่มต้นจ�ก
ก�รกำ�หนดพ้ืนท่ีท่ีมีขีดคว�มส�ม�รถหรือ
ศักยภ�พในก�รส่งเสริมและพัฒน�ก�รผลิต
ทุเรียน โดยอ�ศัยกระบวนก�รต้ังแต่เก็บรวบรวม
ข้อมูลในพื้นที่ร่วมกับเกษตรอำ�เภอในก�รห�
ข้อมูลเกษตรกรในพื้นท่ีเพื่อทำ�ก�รพัฒน�
กระบวนก�รเร่ืองก�รส่งเสริมพัฒน�ปลูกพืชสวน
ทุเรียนเพื่อเป็นฐ�นข้อมูลท่ีจะวิเคร�ะห์พัฒน�
พืชสวนและคว�มม่ันคงท�งอ�ชีพทำ�ให้เกิด
อ ำ �น�จในก�รต ่อรองและก ำ �หนดร�ค�
ผลผลิตได้เอง จ�กเดิมมีร�ค� 70 – 90 บ�ท
เป็น 150 บ�ท ต่อกิ โลกรัม อย่�งไรก็ต�ม
จังหวัดเห็นถึงก�รเพิ่มคุณค่�ในห่วงโซ่ก�รผลิต
ท่ีต้องก�รให้กลุ่มเกษตรกรส�ม�รถจำ�หน่�ย
สินค้�ได้โดยตรงกับผู้บริโภค ผ่�นก�รโครงก�ร
ร่วมใจประช�รัฐจ�กฟ�ร์มถึงโต๊ะอ�ห�ร 
(From Farm To Table) เพื่อให้เกษตรกรได้
ข�ยท ุ เร ียนท ี ่ม ีค ุณภ�พก ับผ ู ้บร ิ โภคได ้

อย่�งมีม�ตรฐ�น และเพื ่อรักษ�เสถียรภ�พ
ของร�ค�ทุเรียนศรีสะเกษ และเป็นก�รสนับสนุน
เกษตรกรในก�รรวมกลุ่มผลิตให้ส�ม�รถ
ดำ�เนินธุรกิจได้ด้วยตัวเอง ผ่�นช่องท�งก�รข�ย
แบบออนไลน์และเพิ ่มมูลค่�ให้กับผลิตผล
โดยก�รสนับสนุน ประส�นง�นร่วมกับบริษัท
ประช�ร ัฐร ักส�ม ัคค ีศร ีสะเกษ (ว ิส�หกิ จ
เพื ่อสังคม) จำ�กัด จนได้รับก�รประก�ศเป็น
ทุเร ียน GI ภ�ยใต้ “ท ุเร ียนภูเข�ไฟ” ที ่ม ี
อัตลักษณ์เฉพ�ะตัว นอกจ�กนี ้ จังหวัดได้มี
ก�รติดต�มก�รดำ�เนินก�รด้�นคุณภ�พผ่�น
“ตำ�รวจทุเรียน” ในก�รตรวจม�ตรฐ�นทุเรียน
เพื่ อ พัฒน�คุณภ�พใ ห้ สู งขึ้ นและก�รนำ �
เทคโนโลยีส�รสนเทศในรูปแบบ QR Code
ที่จะติดอยู่ใน Tag ที่ติดอยู่ในลูกทุเรียน เพื่อ
เข้�สู่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเพื่อพัฒน� ปรับปรุง 
สร้�งสรรค์พัฒน�ผลง�นสินค้�นวัตกรรมให้ดีข้ึน

ลักษณะบรรจุภัณฑ์
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ลักษณะบรรจุภัณฑ์

การป้องกันการลอกเลียนแบบ มีใบแทกติดท่ีก้านทุเรียน
และมี QR-Code ระบุเกษตรกรเจ้าของทุเรียน
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 จ�กข้อมูลสถิติที่พบว่� ปัญห�เย�วชน
ติดย�เสพติด ทำ�ให้ผู้บริห�รเร่งเห็นถึงคว�มสำ�คัญ
ของข้อมูลที ่ถ ูกต้อง แม่นยำ� และทันเวล�
จะนำ�ไปสู่ก�รป้องกันและแก้ไขปัญห�ดังกล่�ว
ได้อย่�งรวดเร็วและมีประสิทธิภ�พ จึงได้พัฒน�
เคร่ืองมือเทคโนโลยีส�รสนเทศ ท่ีเรียกว่� ระบบ
“โมเดล ศรีสะเกษ สยบย�เสพติด”ในก�รรวบรวม
ข้อมูลของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับย�เสพติด ได้แก่ 
ผู้เสพ ผู้ค้� ผู้ผ่�นก�รบำ�บัด ผู้ต้องขังพ้นโทษ 
และผู้ถูกจับกุม ผู้ต้องขังพ้นโทษ จ�กสถิติของ
ผู้ต้องขังพ้นโทษที่มีคดีย�เสพติด ทำ�ก�รจัดเก็บ
และรวบรวมข้อมูลของบุคคลเหล่�น้ี ซ่ึงนำ�ข้อมูล
ม�วิเคร�ะห์ปัญห�และสถ�นก�รณ์ย�เสพติด
ในพ้ืนท่ีจังหวัดศรีสะเกษ โดยจะมีก�รจับพิกัด GPS
ของท่ีอยู่อ�ศัยของบุคคลเหล่�นี้ไว้ในฐ�นข้อมูล 
เพื ่อจ ัดเก ็บและรวบรวมข้อมูลส�รสนเทศ
ที่เกี ่ยวข้องกับก�รเฝ้�ระวังปัญห�ย�เสพติด

บูรณ�ก�รร่วมกับระบบส�รสนเทศท�งภูมิศ�สตร์ 
(GIS) โปรแกรม Google street view และ 
GPS ในก�รติดต�มตัวกลุ่มบุคคลต้องสงสัย
ส ่งผลให ้ผลก�รด ำ�เน ินง�นก�รจ ับก ุมคด ี
ย�เสพติดในพื้นที่หมู่บ้�นชุมชน ที่ดำ�เนินก�ร
เพิ่มม�กขึ้นถึงร้อยละ 49.42 และเจ้�หน้�ที่มี
คว�มปลอดภัย ลดระยะเวล�ก�รลงพื้นจริง
โดยส�ม�รถใช ้ข ้อม ูลจ�กก�รร�ยง�นใน
Application ประกอบก�รตัดสินใจปฏิบัติก�ร
ได้เลย

ศรีสะเกษ สยบยาเสพติด
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ระบบโมเดล ศรีสะเกษ สยบยาเสพติด
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 วิสัยทัศน์ 
 เกษตรอุตส�หกรรม วัฒนธรรมรุ ่งเรือง เมืองท่องเที ่ยวลุ ่มน้ ำ�โขง

 พันธกิจ 
 ด้านสังคม : พัฒน�แหล่งท่องเท่ียวให้ได้ม�ตรฐ�น และเช่ือมโยงกับก�รเกษตรและ
วัฒนธรรมลุ่มน้ำ�โขง
 ด้านเศรษฐกิจ : สร้�งมูลค่�เพิ่มให้กับผลผลิตท�งก�รเกษตร โดยให้มีคว�มเชื่อมโยง
กับระบบอุตส�หกรรม และก�รค้�
 ด้านการบริหารจัดการ : ส่งเสริม สนับสนุนก�รนำ�นวัตกรรม เทคโนโลยีก�รผลิต ม�ใช้
ในภ�คเกษตร อุตส�หกรรม และท่องเที่ยว

 ค่านิยม
 หนองค�ยเมืองสะดวก สะอ�ด ปลอดภัย มั่นใจน่�อยู่

“การกำ หนดทิศทางขององค์การ และเป้าหมายท่ีชัดเจนของจังหวัดหนองคาย
ในการพัฒนาจังหวัดไปสู่การเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีได้มาตรฐาน สร้างมูลค่าเพ่ิมให้ผลผลิต

ทางการเกษตรเช่ือมโยงกับระบบอุตสาหกรรมและการค้า นำ เทคโนโลยีมาใช้กับภาคเกษตร 
อุตสาหกรรม และการท่องเท่ียว ผ่านการส่ือสารไปสู่ทีมงานท่ีเข้มแข็ง

ท้ังผู้บริหารทุกระดับ และผู้ปฏิบัติท่ัวท้ังองค์การในรูปแบบ “โมเดลเรือใบ” ท่ีมีการประสานพลัง
ช่วยกันขับเคล่ือนไปตามทิศทางการนำ ของผู้บริหารท่ีมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกัน

คือการเป็นเมืองเกษตรอุตสาหกรรม วัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเท่ียวลุ่มน้ำ โขง”

จังหวัดหนองคาย  
หมวด 1 ด้านการนำ องค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม
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 จังหวัดหนองค�ย เป็นจังหวัดช�ยแดน
ที่ตั้งอยู่ท�งภ�คตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
มีขน�ดเล็กที่สุดของภ�คอีส�น พื้นที่ส่วนใหญ่
มีลักษณะแคบแต่ทอดย�วขน�นไปต�มลำ�แม่น้ำ�โขง
ซ่ึงเป็นเส้นก้ันเขตแดน กับประเทศล�ว เป็นท่ีต้ัง
ของสะพ�นมิตรภ�พไทย-ล�วแห่งแรกท่ีเช่ือมโยง
ประเทศไทย-ล�ว เข ้�ด ้วยก ันซ ึ ่งเป ็นจ ุด
ยุทธศ�สตร์ส ำ�คัญทำ�ให้จ ังหวัดหนองค�ย
มีศักยภ�พในหล�ยด้�น ทั้งด้�นเศรษฐกิจที่เป็น
จุดเชื่อมโยงระหว่�งประเทศไทย ล�ว เชื่อมต่อ
ไปสู่เวียดน�ม จีน รองรับก�รขย�ยตัวท้ังก�รค้�
ก�รลงทุน และก�รขนส่ง ด้�นก�รเกษตร ที่มี
อ�ณ�เขตทอดย�วต�มลำ�น้ำ�โขงจึงมีระบบ

ชลประท�นส�ม�รถทำ�ก�รเกษตรได้หล�กหล�ย
ด้�นก�รท่องเที่ยว มีวัฒนธรรมประเพณีเก่�แก่
อย ่�งเทศก�ลออกพรรษ�บั ้งไฟพญ�น�ค
ท่ีดึงดูดนักท่องเท่ียวให้ม�เย่ียมชมเป็นประจำ�
ทุกปี จ�กศักยภ�พของจังหวัด ทำ�ให้ทีมผู้บริห�ร
ของจังหวัดหนองค�ยมุ่งมั่นตั้งใจ ในก�รพัฒน�
จังหวัดให้ไปสู่ก�รเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีได้
ม�ตรฐ�น มุ ่งเน้นก�รสร้�งมูลค่�เพิ ่มให้กับ
ผลผลิตท�งก�รเกษตร มีก�รเชื่อมโยงกับระบบ
อุตส�หกรรม และก�รค้� นำ�เทคโนโลยีม�ใช้
กับภ�คเกษตร อุตส�หกรรม และก�รท่องเที่ยว 
เพ่ือสร้�งร�ยได้ และยกระดับคุณภ�พชีวิตท่ีดีข้ึน
ให้กับประช�ชนช�วหนองค�ย
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 ก�รบริห�รร�ชก�รของจังหวัดหนองค�ย
นำ�โดยผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดร่วมกับรองผู้ว่�ร�ชก�ร
จังหวัด หัวหน้�ส่วนร�ชก�ร หัวหน้�ง�น ภ�คี
เครือข่�ยทุกภ�คส่วน ร่วมกันกำ�หนดทิศท�ง
ก�รขับเคลื่อนองค์ก�ร กำ�กับดูแล ประเมินผล
ตรวจสอบอย่�งสมดุล และโปร่งใส ถ่�ยทอด
สื่อส�รแนวท�งก�รขับเคลื่อนองค์ก�รไปยัง
ทีมง�นที่เข้มแข็ง มีลูกทีมคือหน่วยง�นร�ชก�ร
ส ่วนกล�ง ส ่วนภ ูม ิภ�ค องค ์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ภ�คเอกชน ชุมชน และภ�คีเครือข่�ย
โดยมีระบบก�รนำ�องค์ก�รของจังหวัดหนองค�ย
ในรูปแบบ “โมเดลเรือใบ” ท่ีมีหัวเรือคือเร่ืองของ
ก�รมีส่วนร่วมและก�รส่ือส�รองค์ก�รอย่�งท่ัวถึง 
แสดงให้เห็นถึงก�รให้คว�มสำ�คัญกับก�ร
ทำ�ง�นเป็นทีม และกระตุ้นให้เกิดก�รทำ�ง�น
แบบมีส่วนร่วมกับทุกภ�คส่วนท้ังหน่วยง�น
ภ�ครัฐ รัฐวิส�หกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภ�คเอกชน ภ�คประช�ส ังคม ผ ่�นกลไก
ประช�รัฐให้ร่วมกันกำ�หนดวิสัยทัศน์ของจังหวัด

มีฐานของเรือครอบคลุมในเรื่องต่�ง ๆ เช่น
ก�รทำ�ง�นเป็นทีม ก�รมีคุณธรรมจริยธรรม 
ก�รส่งเสริมนวัตกรรมองค์ก�ร ก�รสื ่อส�ร
สองทิศท�ง คว�มพึงพอใจของผู ้ร ับบริก�ร
มีเสากระโดงเร ือ ซึ ่งเป ็นส ่วนยอดสูงส ุด
เปรียบเสมือนเป็น (1) วิสัยทัศน์ขององค์ก�ร
ท่ีถูกกำ�หนดม�จ�กก�รมีส่วนร่วมของทุกภ�คส่วน 
ผ่�นก�รนำ�องค์คว�มรู้ต่�ง ๆ ทั้งสถ�นก�รณ์
เศรษฐกิจ สังคม ก�รเมือง เทคโนโลยี นวัตกรรม 
นโยบ�ยของร ัฐบ�ล นโยบ�ยของจ ังหว ัด
สถ�นก�รณ์ต่�งประเทศ ผลก�รดำ�เนินง�น
ในปีที่ผ่�นม� กฎหม�ย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ม�วิเคร�ะห์สถ�นก�รณ์ ศักยภ�พ และกำ�หนด
ออกม�เป็นวิสัยทัศน์ของจังหวัด มีใบเรือที่เป็น
แรงสนับสนุนให้เกิดก�รขับเคล่ือนในด้�นต่�ง ๆ 
ได้แก่ (2) ก�รนำ�วิสัยทัศน์ของจังหวัดม�กำ�หนด
ทิศท�งยุทธศ�สตร์ขององค์ก�ร และถ่�ยทอดไปสู่
ก�รปฏิบัติให้แก่ทุกฝ่�ยท่ีเก่ียวข้องรับทร�บร่วมกัน

ระบบการนำ องค์การที่ขับเคลื่อนตามทิศทางของ “โมเดลเรือใบ”
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(3) ก�รจัดองค์ก�ร ว�งแผนพัฒน�จังหวัด ถ่�ยทอด
ส่ือส�รไปสู่หน่วยง�นท่ีรับผิดชอบเพ่ือปฏิบัติง�น
ต�มพันธกิจได้อย่�งมีประสิทธิผลผ่�นช่องท�ง
ท่ีหล�กหล�ยท้ังในรูปแบบท่ีเป็นท�งก�รและ
ไม่เป็นท�งก�ร เช่น ก�รลงพื ้นที ่ ส ื ่อว ิทยุ
หอกระจ�ยข่�ว กลุ่มไลน์ โซเชียลเน็ตเวิร์คต่�ง ๆ
โครงก�รผู้ว่�ฯ พ�ไปย�ม เป็นต้น (4) ก�รกำ�หนด
ระบบ/แนวท�งในก�รกำ�กับ ดูแล ติดต�ม
ก�รดำ�เนินง�นให้เป็นไปต�มแผนง�น ตัวชี้วัด
อย่�งสม่ำ�เสมอ และต่อเน่ือง (5) ก�รวัด วิเคร�ะห์ 
และทบทวนผลก�รดำ�เนินง�นเพื่อประกอบก�ร

ตัดสินใจในก�รปรับกลยุทธ์ก�รทำ�ง�นเมื่อพบ
ปัญห�อุปสรรค เพื ่อให้ก�รแก้ไขปัญห�มี
คว�มรวดเร็ว มีก�รดำ�เนินง�นที่มีประสิทธิภ�พ
เกิดคว�มยั่งยืน  (6) มีระบบประเมินผลก�ร
ปฏิบัต ิง�นและให้ร�งวัลแก่ทีมปฏิบัต ิง�น
เพ่ือสร้�งขวัญกำ�ลังใจ ทำ�ให้เกิดคว�มรักคว�มผูกพัน
องค์ก�ร (7) ร่วมกันขับเคลื่อนก�รปฏิบัติง�น
ต�มวิสัยทัศน์ และพันธกิจของจังหวัดอย่�งเข้มแข็ง
ทำ�ให้บรรลุประสิทธิผลอย่�งมีประสิทธิภ�พ 
ก่อให้เกิดก�รพัฒน�ที่ยั่งยืนต่อไป

ระบบการนำ องค์การของจังหวัดหนองคาย
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 ผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดหนองค�ยได้ให้คว�มสำ�คัญในก�รกำ�หนดแนวท�งก�รสร้�งองค์ก�ร
คุณภ�พท่ีย่ังยืน สร้�งทีมง�นเพ่ือดำ�เนินก�รขับเคล่ือนง�นด้�นก�รพัฒน�คุณภ�พก�รบริห�รจัดก�ร
ภ�ครัฐเพื่อนำ�หนองค�ยสู่องค์ก�รที่มีก�รพัฒน�อย่�งจริงจัง โดยมีก�รกำ�หนดแนวท�งปฏิบัติ
ในก�รสร้�งองค์ก�รคุณภ�พที่ยั่งยืนในเรื่องต่�ง ๆ  ให้เป็นรูปธรรม ได้แก่ การสร้างสภาพแวดล้อม
เพ่ือการบรรลุพันธกิจ ท่ีเร่ิมต้ังแต่ก�รกำ�หนดหนดแผนง�น แนวท�งก�รดำ�เนินง�นร่วมกันเพ่ือสร้�ง
สภ�พแวดล้อมให้เกิดพลังในก�รขับเคลื่อนก�รทำ�ง�น มีก�รถ่�ยทอดแผนง�น แนวท�ง นโยบ�ย 
เป้�หม�ย ม�ตรก�รดำ�เนินง�นต่�ง ๆ ของจังหวัด ให้แก่ทุกส่วนร�ชก�รในจังหวัดรับทร�บ
โดยพร้อมเพรียงกัน โดยจัดทำ�เป็นหนังสือและบัญชีมอบหม�ยผู ้ร ับผิดชอบให้ดำ�เนินก�ร
มีก�รประชุมต่�ง ๆ เพื่อเน้นย้ำ�ถึงคว�มสำ�คัญ รวมถึงก�รซักซ้อมคว�มเข้�ใจเพื่อให้มั่นใจว่�
ทุกส่วนร�ชก�รมีทิศท�งก�รทำ�ง�นที ่ม ุ ่งไปสู ่เป ้�หม�ยเดียวกัน การติดตาม ปรับปรุง
ผลการดำาเนินงาน โดยกำ�หนดให้มีก�รร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�น ติดต�มคว�มก้�วหน้� ปัญห� อุปสรรค
ในทุก ๆ เดือน มีก�รนำ�ผลประเมินคว�มพึงพอใจในก�รรับบริก�รของผู ้ร ับบริก�รและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ีอนำ�ผลม�ปรับปรุงกระบวนง�น และเม่ือใดก็ต�มท่ีพบปัญห�ท่ีมีคว�มสำ�คัญ
เร่งด่วน กระทบกับประช�ชน ทีมผู้บริห�รจะลงพ้ืนท่ีตรวจสอบ และแก้ไขปัญห�ด้วยตนเองเพ่ือรับฟัง
ปัญห� คว�มเดือดร้อน คว�มต้องก�รของประช�ชน และนำ�ม�แก้ไขโดยเร็วผ่�นก�รประส�นง�น
ไปยังทุกหน่วยง�นท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้คว�มช่วยเหลือ การเรียนรู้ระดับองค์การ/ระดับบุคคล และ
การสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อการสร้างนวัตกรรม มีก�รทบทวนผลก�รดำ�เนินง�นในปีที่ผ่�นม�
ทั้งในกรณีที่ผลง�นประสบผลสำ�เร็จได้ต�มเป้�หม�ยหรือเกินเป้�หม�ยให้นำ�ม�เป็นตัวอย่�ง
ก�รดำ�เนินง�นท่ีดี (Best Practices) และกรณีท่ีผลง�นไม่เป็นไปต�มเป้�หม�ยให้นำ�ม�แลกเปล่ียน
เรียนรู้ร่วมกันในองค์ก�รเพื่อห�แนวท�งก�รปรับปรุงแก้ไขร่วมกันบนพื้นฐ�นของข้อมูล เพื่อพัฒน�
วิธีก�รทำ�ง�นในปีต่อไปให้มีประสิทธิภ�พม�กยิ่งขึ้น

ข้ันตอนการส่ือสารถ่ายทอดแผนงาน แนวทางต่างๆ 
และการติดตามผลการดำ เนินงาน

องค์การคุณภาพที่ยั่งยืนคือเป้าหมายของความสำ เร็จที่แท้จริง
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 นอกจ�กนี้ผู้นำ�ยังได้สร้�งบรรย�ก�ศ
กระตุ้นให้เกิดก�รแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
ภ�ยในองค์ก�ร โดยจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้
กลุ่มย่อยต�มประเด็นยุทธศ�สตร์จังหวัด และ
ขย�ยผลไปสู่ก�รเรียนรู้ร่วมกันภ�ยในส่วนร�ชก�ร
ทำ�ให้เกิ ดว ัฒนธรรมก�รเร ียนร ู ้และพัฒน�
ให้เป็นองค์ก�รแห่งก�รเรียนรู้ และมีก�รต่อยอด
องค์คว�มรู ้ไปสู ่ก�รสร้�งนวัตกรรม โดยให้
ทุกส่วนร�ชก�รคัดเลือกกระบวนก�รทำ�ง�น
ก�รแก้ไขปัญห� ก�รให้บริก�รที่สำ�คัญ นำ�เสนอ
ต่อท่ีประชุมเพ่ือต่อยอดพัฒน�กระบวนก�รทำ�ง�น
มีก�รใช้ประโยชน์จ�กเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพ ื ่ อ ให ้ส�ม�รถส ่ งมอบบร ิก�รได ้อย ่ �ง
มีประสิทธิภ�พ เช่น กรณีเกิดก�รระบ�ดของ
โรคแมลงศัตรูพืชในไร่น� เกษตรกรจะแจ้งอ�ส�สมัคร
เกษตรกรหมู่บ้�น (อกม.) ซึ ่งเป็นสม�ชิกศูนย์
จัดก�รศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) แจ้งข้อมูลก�รระบ�ด

ให้ผู้ใหญ่บ้�นหรือเจ้�หน้�ท่ีส่งเสริมก�รเกษตร
ระดับอำ�เภอ (เกษตรตำ�บล) รับทร�บผ่�นช่องท�ง
เอกส�รและไลน์ ซึ ่งเกษตรตำ�บลจะลงพื ้นที ่
ตรวจสอบสถ�นก�รณ์ และร�ยง�นผลพร้อม
ด้วยภ�พถ่�ยให้เกษตรจังหวัดรับทร�บผ่�นท�งระบบ
ข้อมูลเพื ่อก�รอ�รักข�พืชและจัดก�รดินปุ ๋ย 
ซ ึ ่ ง เ ป ็ น ระบบออนไลน ์  และร�ยง�นให ้
ผ ู ้ว ่�ร�ชก�รจ ังหว ัดทร�บเพ ื ่อประช ุมผ ู ้ท ี ่
มีส่วนเกี่ยวข้องและระดมคว�มคิดในก�รค้นห�
แนวท�งก�รแก้ไขเพื่อยับยั้งก�รระบ�ด โดยใช้
องค ์คว�มร ู ้และแนวท�งก�รแก ้ไขป ัญห�
ในป ีท ี ่ผ ่�นม�และห�นว ัตกรรมใหม ่  เช ่น
นำ�ส�รชีวภัณฑ์ ม�ประยุกต์ใช้ในก�รกำ�จัดศัตรูพืช 
จนส�ม�รถช่วยเหลือเกษตรกรได้โดยเร็ว ทำ�ให้
เกษตรผู้ผลิตรวมถึงผู้บริโภค ปลอดภัยจ�กส�รพิษ
และลดต้นทุนก�รผลิตให้แก่เกษตรกร 
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 การสร้างขวัญกำาลังใจให้บุคลากรในจังหวัดหนองคาย นอกจ�กก�รพิจ�รณ�ก�รเล่ือนเงินเดือน
ต�มโควต�ปกติของส่วนร�ชก�รแล้ว ผู้บริห�รของจังหวัดยังมีบทบ�ทสำ�คัญในสร้�งแรงจูงใจ
ในก�รทำ�ง�นเพื่อจังหวัดหนองค�ย เช่น ก�รมอบเกียรติบัตรเพื่อยกย่องชมเชยให้กับส่วนร�ชก�ร
และบุคล�กร ในกรณีที่มีบุคคลประพฤติปฏิบัติดีในทุกปี ผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดได้จัดพิธีมอบร�งวัล
คนดีศรีหนองค�ย รวมถึงก�รคัดเลือกข้�ร�ชก�รพลเรือนดีเด่นเพื่อรับร�งวัลระดับประเทศและ
ระดับจังหวัด เป็นก�รประก�ศคุณคว�มดี ให้เป็นที่ประจักษ์แก่บุคล�กรช�วหนองค�ยเพื่อส่งเสริม
สนับสนุน ให้ทุกคนมีกำ�ลังใจในก�รทำ�คว�มดี รวมถึงก�รให้โควต�พิเศษสำ�หรับเลื่อนเงินเดือน
ให้แก่บุคล�กรท่ีมีผลก�รปฏิบัติง�นดีเด่น เป็นต้น การแก้ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม ท่ีตรงกับความต้องการ
ของพื้นที ่ ผู ้ว่�ร�ชก�รจังหวัด และผู ้บริห�รส่วนร�ชก�รนำ�ทีมบุคล�กรลงพื้นที ่ประช�คม
โดยบูรณ�ก�รคว�มร่วมมือ เพื่อรับฟังปัญห� และคว�มต้องก�รของประช�ชน ในระดับพื้นที่ และ
นำ�ผลก�รรับฟังคว�มคิดเห็นม�ปรับแผนก�รปฏิบัติง�นประจำ�ปีของจังหวัดให้สอดรับกับ
คว�มต้องก�ร ทำ�ให้ส�ม�รถแก้ไขปัญห�คว�มเดือดร้อนของประช�ชนได้อย่�งคว�มรวดเร็ว 
เช่น ก�รลงพื้นท่ีหมู่บ้�นศรีชมชื่น เนื่องจ�กประช�ชนมีปัญห�เรื่องน้ำ�ที่ใช้ในก�รเกษตรไม่เพียงพอ 
จังหวัดจึงแก้ไขปัญห�โดยจัดทำ�โครงก�รขุดสระน้ำ�เพ่ือก�รเกษตรบ้�นศรีชมช่ืน โดยใช้งบเงินเหลือจ่�ย 
(งบพัฒน�จังหวัด) เป็นต้น

แนวทางการสร้างองค์การคุณภาพท่ีย่ังยืน
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 จ�กคว�มมุ่งม่ันของจังหวัดหนองค�ย
ไปสู่ก�รพัฒน�จังหวัด มุ่งเน้นก�รทำ�ง�นเป็นทีม
ท่ีม�จ�กกระบวนก�รมีส่วนร่วมของภ�คส่วนต่�งๆ
อย่�งจริงจัง นำ�ไปสู่เป้�หม�ยเดียวกันคือก�รสร้�ง
คว�มผ�สุกให้ก ับชุมชน สังคมโดยรวมทั ้ง
ก�รสนับสนุนชุมชนและสังคม โดยใช้ข้อมูลพ้ืนฐ�น
ของชุมชน ม�ว�งแผนพัฒน� เช่น ก�รรวมกลุ่ม 
ปัญห�ที่สำ�คัญ อ�ชีพ คว�มต้องก�ร พื้นฐ�น
คว�มรู ้ เพื ่อให้ก�รพัฒน�ตรงกับศักยภ�พ
ที่แท้จริงของแต่ละพื้นที่ และดำ�เนินก�รส่งเสริม
สนับสนุนให้ชุมชน/หมู ่บ้�น สังคม มีอ�ชีพ
ท่ีส�ม�รถสร้�งร�ยได้ให้กับตนเอง และครอบครัว
มีคว�มเข้มแข็ง ส�ม�รถพึ่งพ�ตนเองได้ เช่น 
ก�รส่งเสริมด้�นก�รเกษตรอย่�งครบวงจร
ตั้งแต่ ต้นน้ำ�โดยก�รพัฒน�โครงสร้�งพื้นฐ�น
ท�งก�รเกษตร (บริห�รจัดก�รน้ำ�เพ่ือก�รเกษตร)
และก�รเพ่ิมประสิทธิภ�พ ก�รผลิตสินค้�เกษตร
ไปสู่กล�งน้ำ�คือ ก�รเพิ่มมูลค่�สินค้�เกษตรจ�ก
ก�รแปรรูปโดยใช้ภูมิปัญญ�ช�วบ้�นม�พัฒน�
เป็นองค์คว�มรู้ และใช้ประโยชน์จ�กเทคโนโลยี
ในก�รต่อยอดเพื ่อก�รพัฒน� เช่น ปล�นิล
แดดเดียว ข้�วกล้องบรรจุถุงสุญญ�ก�ศ กล้วยต�ก
กล ้วยทอด สบ ู ่กล ้วยหอม ส ับปะรดกวน
มะเขือเทศเชื ่อม ฯลฯ และส่งเสริมให้เข ้�
รับก�รรับรองม�ตรฐ�นก�รผลิต GAP และ
ปล�ยน้ำ�ในก�รพัฒน�เกษตรกรสู่ก�รเป็น 
Smart farmer และYong smart farmer 
ก�รส่งเสร ิมก�รตล�ด/สร ้�งแบรนด์ เช ่น

Nongkhaibest และเพิ่มช่องท�งก�รตล�ด
เช่น ส่งเสริมก�รข�ยสินค้�ออนไลน์ จัดห�
ตล�ดจำ�หน่�ยสินค้�เกษตรท้ังในและต่�งประเทศ 
รวมถึงก�รเสริมสร้�งกลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบก�ร
ให้มีขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขัน เป็นต้น     
 ซ่ึงผลสำ�เร็จจ�กก�รส่งเสริมด้�นก�รเกษตร
อย่�งครบวงจรคือปี พ.ศ.2560 ประช�ชน
ในจังหวัดหนองค�ย มีร�ยได้เฉล่ีย 217,355 บ�ท/
ครัวเรือน/ปี หรือ 75,031 บ�ท/คน/ปี เพ่ิมข้ึน
137 บ�ท/คน/ปี นอกจ�กนี้ยังมีก�รสนับสนุน
ชุมชนด้�นอื่น ๆ เช่นก�รนำ�จุดเด่นของหมู่บ้�น 
ม�พัฒน�ให้เป็นหมู่บ้�น OTOP เพ่ือก�รท่องเท่ียว
โดยพัฒน�ผลิตภัณฑ์ พัฒน�ศักยภ�พแกนนำ�
พัฒน�ภูมิทัศน์ของหมู่บ้�น และพัฒน�ให้เป็น
จุดแลนด์ม�ร์คเพ่ือก�รท่องเท่ียว ก�รจัดกิจกรรม
ก�รเดินแบบผ้�ไทยเพื่อก�รกุศล ซึ่งเป็นก�ร
สนับสนุนผ้�ไทยของชุมชนให้เป็นท่ีรู้จักท่ัวไป 
สร้�งร�ยได้ให้ผู ้ผลิตเพิ ่มขึ ้น ก�รให้ชุมชน
ที ่อยู ่ใกล้พื ้นที ่อนุร ักษ์ป่�ไม้ มีส่วนร่วมใน
ก�รปลูก ดูแล รักษ� ร่วมกับหน่วยง�นภ�ครัฐ
เพื่อสร้�งคว�มผูกพันให้ชุมชนเกิดคว�มรักและ
หวงแหนในป่�ไม้ เป็นต้น

เป้าหมายของการพัฒนาเพื่อความผาสุกของชาวหนองคาย     
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 สำ�หรับเรื่อง คว�มรับผิดชอบต่อสังคม 
จังหวัดหนองค�ยได้มีก�รคำ�นึงถึงผลกระทบ
เชิงลบ ที ่อ�จเกิดขึ ้นจ�กก�รปฏิบัติง�นของ
หน่วยง�น โดยผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัด ผู้บริห�ร
ส่วนร�ชก�ร บุคล�กร และผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องร่วมกัน
กำ�หนดม�ตรก�ร/แนวท�งจัดก�รกับผลกระทบ
ท�งลบที่อ�จเกิดขึ้น และมีผลกระทบต่อชุมชน
สังคม ดังเช่น ก�รแก้ไขปัญห�ผลกระทบจ�ก
ก�รอนุญ�ตให้ดูดทร�ยในแม่น้ำ�โขง เน่ืองม�จ�ก

ก�รท่ีหน่วยง�นของรัฐอนุญ�ตให้ผู้ประกอบก�ร
ประกอบกิจก�รดูดทร�ยในแม่น้ำ�โขง ส่งผลให้
ประช�ชน นักท่องเที่ยวได้รับผลกระทบ เช่น
มีฝุ่นละออง ถนนชำ�รุด มีเศษวัสดุหล่นบนถนน
ท ำ�ให ้ เ กิ ดอ ุบ ัต ิ เหต ุท�งถนนหล�ยคร ั ้ ง
ตลิ่งแม่น้ำ�โขงบ�งแห่งมีก�รพังทล�ย จังหวัด
หนองค�ยได้มีแนวท�งก�รแก้ไขปัญห�ดังกล่�ว
โดยมีก�รวิเคร�ะห์ตั้งแต่ต้นน้ำ� กล�งน้ำ� และ
ปล�ยน้ำ� ดังภ�พที่ 4 

ตัวอย่างกระบวนการจัดการผลกระทบเชิงลบ 
(กรณีแก้ไขปัญหาการดูดทรายจากแม่น้ำ โขง)

81 หมวด 1 ด้านการนำ องค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม



 นอกจ�กนี้ในก�รแก้ปัญห�และสร้�ง
คว�มผ�สุกให้แก่ชุมชน ทีมผู้บริห�รจังหวัด
หนองค�ย ได้กำ�กับดูแล ติดต�มก�รดำ�เนินง�น
อย่�งเข ้มข ้นผ ่�นโครงก�รผู ้ว ่�พ�ไปย�ม
โดยผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัด นำ�ทีมหัวหน้�ส่วนร�ชก�ร
บุคล�กร ส่ือมวลชน ลงพ้ืนท่ีพูดคุย สร้�งก�รรับรู้
สื่อส�รแนวท�งสำ�คัญให้กับทุกภ�คส่วนรวมถึง
ทั ้งเกษตรกรและประช�ชน รวมถึงสอบถ�ม
ปัญห�คว�มต้องก�รของประช�ชนในพื้นที่ เช่น
กรณีที ่ประช�ชนได้ร ับคว�มเดือนร้อนจ�ก
ปัญห�ภัยแล้ง  และในฤดูฝนน้ำ�จะท่วมพื้นที่
ท�งก�รเกษตร พืชผลท�งก�รเกษตรได้รับ
คว�มเสียห�ยจำ�นวนม�ก เกษตรกรมีร�ยได้
ไม่เพียงพอในก�รดำ�รงชีพ ผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัด
ร่วมกับส่วนร�ชก�รท่ีเกี่ยวข้องได้วิเคร�ะห์
ส�เหตุของปัญห�พบว่�เกิดจ�กก�รใช้ประโยชน์
จ�กแม่น้ำ�โขงที่ไม่เต็มศักยภ�พ จึงมีแนวคิด
แก้ไขปัญห�ภัยแล้งของจ ังหว ัดหนองค�ย
อย่�งยั่งยืน ภ�ยใต้ชื่อ “โครงก�รหินโงมโมเดล”
เป็นก�รบริห�รจัดก�รน้ำ�โดยก�รสูบน้ำ�โขง
เข้�ม�สู่คลองส่งน้ำ�และเก็บกักน้ำ�ต�มหนองน้ำ� 

ทั้งขน�ดเล็กและขน�ดใหญ่ จนถึงพื้นที่ตอนใน
ท่ีไม่ติดกับแม่น้ำ�โขง ช่วยให้ส�ม�รถแก้ไขปัญห�
ให้แก่เกษตรกรให้ส�ม�รถมีน้ำ�ใช้ได้อย่�งทั่วถึง
ตลอดทั ้งป ี ได ้ผลผลิตดี และสร้�งร�ยได้
ม�สู่ครอบครัวซึ่งผลสำ�เร็จจ�กโครงก�รหินโงม
โมเดล คือ เกษตรกรปลูกข้�วเพิ ่มขึ ้นจ�ก 
516 ครัวเรือน เป็น 802 ครัวเรือน เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 55.43 เนื่องจ�กมีน้ำ�เพียงพอในก�ร
ปลูกข้�วซึ่งเป็นโครงก�รท่ีเกษตรกรในพื้นท่ีได้
รับประโยชน์อย่�งสูงสุด จ�กก�รดำ�เนินง�นต่�ง ๆ
เหล ่�น ี ้  ท ำ�ให ้ประช�ชนช�วหนองค�ยม ี
คว�มมั่นใจและไว้ว�งใจได้ ว่�ทีมผู้บริห�ร
ของจังหวัดจะส�ม�รถนำ�พ�คว�มสุขพร้อม
สร้ �งคว�มผ�สุกให้ เ กิดขึ้ นภ�ยในสังคม
จังหวัดหนองค�ยได้ต�มค่�นิยมของจังหวัด 
“หนองค�ยเมืองสะดวก สะอ�ด ปลอดภัย 
มั่นใจ น่�อยู่”
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หมวด 2
ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์

 และการสื่อสารเพื่อนำ ไปสู่การปฏิบัติ



หมวด 2
ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์

 และการสื่อสารเพื่อนำ ไปสู่การปฏิบัติ



 วิสัยทัศน์ 
 จังหวัดมีคว�มส�ม�รถในก�รพัฒน�และแก้ไขปัญห�ในระดับพื้นที่

 พันธกิจ 
 1) จัดทำ�แผนนโยบ�ย เป้�หม�ย และแปลงนโยบ�ยไปสู่ก�รปฏิบัติในระดับพื้นที่ 
 2) ส่งเสริมก�รบริห�รง�นจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณ�ก�ร 
 3) ส่งเสริมก�รบริห�รจัดก�รภ�ครัฐที่มีประสิทธิภ�พ
 
 ค่านิยม
 วิสัยทัศน์ดี มีคุณธรรม น้อมนำ�คว�มพอเพียง

ความสามารถในการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ การปรับเปลี่ยนแผน
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและนโยบายสำ คัญของรัฐบาลได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิผล 
โดยมีกลไกการประสานแผนที่เป็นนโยบาย Top Down และความต้องการของประชาชน 

และศักยภาพของพื้นที่ที่เป็น Bottom Up มาพิจารณาร่วมกัน เกิดเป็น One Plan
เป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับพื้นที่ที่สามารถตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมาย

ในระดับต่าง ๆ และสอดคล้องกับเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ในการสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ให้กับประชาชน

สำ นักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
หมวด 2 ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสารเพื่อนำ ไปสู่การปฏิบัติ
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 สำ�นักง�นปลัดกระทรวงมห�ดไทย เป็น
ส่วนร�ชก�รท่ีมีภ�รกิจสำ�คัญในก�รขับเคลื่อน
นโยบ�ยของช�ติ โดยมีบทบ�ทสำ�คัญใน 2 ฐ�นะ
ได้แก่ ในฐ�นะส่วนร�ชก�รระดับกรม (ส่วนกล�ง)
มีหน้�ที่จัดทำ�แผน ประส�น และแปลงนโยบ�ย
ไปสู ่ก�รปฏิบัติ เป็นเสน�ธิก�รของกระทรวง
มห�ดไทย ทำ�หน้�ที่ในก�รบูรณ�ก�รนโยบ�ย
แผนยุทธศ�สตร์กระทรวงมห�ดไทย และเป็น
ศูนย์กล�งก�รบริห�รเชิ งยุทธศ�สตร์ของ

กระทรวงมห�ดไทย ในลักษณะกลุ ่มภ�รกิจ
(Cluster) 3 ด้�น ได้แก่ ด้�นคว�มมั่นคงภ�ยใน
ด้�นส�ธ�รณภัยและพัฒน�เมือง และด้�นก�รพัฒน�
ช ุมชนและส ่ ง เสร ิมก�รปกครองท ้องถ ิ ่ น 
และในฐ�นะสำ�นักง�นจังหวัด (ส่วนภูมิภ�ค) เป็น
เสน�ธิก�รของผู ้ว ่�ร�ชก�รจังหวัด มีหน้�ที ่
บูรณ�ก�รง�นของทุกกระทรวง ทบวง กรม ในพ้ืนท่ี
ประส�นและเชื่อมโยงแผนพัฒน�ในระดับพื้นท่ี 
รวมทั้งพัฒน�และแก้ไขปัญห�ในระดับพื้นที่



การพัฒนายุทธศาสตร์ Top Down และ Bottom Up สู่ One Plan
 เพื่อให้ก�รดำ�เนินง�นของสำ�นักง�นปลัดกระทรวงมห�ดไทย บรรลุวิสัยทัศน์ “จังหวัดมี
ความสามารถในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนท่ี” ก�รว�งแผนยุทธศ�สตร์ จึงดำ�เนินก�ร
ภ�ยใต้กรอบกระบวนก�รบริห�รยุทธศ�สตร์แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์อย่�งเป็นระบบและครบวงจร

โดยมีก�รนำ�ส�รสนเทศท่ีสำ�คัญ เช่น สภ�พแวดล้อม 
ภ�ยในและภ�ยนอก คว�มท้�ท�ยและคว�มได้เปรียบ
เชิงยุทธศ�สตร์ท่ีเก็บรวบรวมจ�กแหล่งต่�ง ๆ เช่น
ศูนย์ดำ�รงธรรม ศูนย์บัญช�ก�ร กระทรวงมห�ดไทย
ผลก�รดำ�เนินก�รท่ีผ่�นม� และก�รค�ดก�รณ์ในอน�คต
เป็นต้น ม�เชื่อมโยงกับยุทธศ�สตร์ช�ติ 20 ปี
แผนพ ัฒน�เศรษฐกิ จและส ั งคมแห ่ งช�ต ิ
ฉบับที่ 12 นโยบ�ยและแผนคว�มมั่นคงแห่งช�ติ 
นโยบ�ยรัฐบ�ล แผนก�รปฏิรูปประเทศ ทิศท�ง
ยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�ภ�ค ยุทธศ�สตร์กระทรวง
มห�ดไทย ยุทธศ�สตร์ของแผนพัฒน�กลุ่มจังหวัด
จังหวัด อำ�เภอ ตำ�บล/องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
และหมู่บ้�น/ชุมชน ซึ่งในก�รดำ�เนินก�รมีกลไก
ประส�นแผนพัฒน�ในระดับพ้ืนท่ี โดยนำ�นโยบ�ย

รัฐบ�ล (Agenda) และภ�รกิจของส่วนร�ชก�ร 
(Function) ที่เป็นนโยบ�ย Top Down และ
คว�มต้องก�ร ของประช�ชนและศักยภ�พของ
พื้นที่ (Area) ที่เป็น Bottom Up ซึ่งได้คำ�นึงถึง
อัตลักษณ์เชิงพื้นที่ (Unique Position) และ
ห ่วงโซ ่ค ุณค ่�  ม�ก ำ�หนดเป ็นแผนพ ัฒน�
ในระดับต่�ง ๆ ดังนั้น One Plan จึงเป็นกลไก
ก�รเชื ่อมประส�นแผนพัฒน� ในระดับพื ้นที ่
เพื่อไม่ใหเ้กิดคว�มซ้ำ�ซ้อนของแผนง�น/โครงก�ร
ในพื้นที ่ และส�ม�รถตอบสนองในก�รพัฒน�
และแก้ไขปัญห�คว�มต้องก�รของประช�ชน
ที ่สอดคล้องก ับย ุทธศ�สตร ์ช�ต ิเพ ื ่อบรรล ุ
เป้�หม�ย “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”

กระบวนการบริหารยุทธศาสตร์แบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ
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 ก�รขับเคลื่อนแผนยุทธศ�สตร์ไปสู่คว�มสำ�เร็จของสำ�นักง�นปลัดกระทรวงมห�ดไทย จนเกิด
ผลลัพธ์ที่ดีได้ เนื่องจ�กแผนในระดับต่�ง ๆ ที่จัดทำ�ขึ้นนั้น ทั้งแผนในระดับมหภ�ค (Macro) และ
ระดับจุลภ�ค (Micro) : ระดับกระทรวง และระดับพื้นที่ ต่�งก็มีกลไกในก�รบริห�รและกำ�กับ ติดต�ม
ประส�นผ่�นคณะกรรมก�รระดับต่�ง ๆ ทั้งส่วนกล�งและส่วนภูมิภ�ค มีก�รกำ�หนดตัวชี้วัดก�ร
ติดต�มคว�มสำ�เร็จอย่�งชัดเจนท้ังในระดับองค์ก�ร ถ่�ยทอดไปถึงระดับหน่วยง�น บุคคล ลงถึงระดับพ้ืนท่ี
(จังหวัด อำ�เภอ ตำ�บล หมู่บ้�นและชุมชน) และมีระบบก�รสื่อส�รถ่�ยทอด เพื่อให้ส�ม�รถนำ�แผน
ไปสู่ก�รปฏิบัติได้อย่�งชัดเจน ผ่�นช่องท�งก�รส่ือส�รต่�ง ๆ  เช่น ก�รส่ังก�ร ก�รมอบนโยบ�ย ก�รประชุม
ผ่�นระบบวีดิทัศน์ท�งไกล และ Video Streaming  อินเทอร์เน็ต อินทร�เน็ต กลุ่มไลน์เฉพ�ะกิจ
เป็นต้น รวมท้ังก�รนำ�ผลง�นท่ีประสบคว�มสำ�เร็จม�ถอดบทเรียนและถ่�ยทอดแนวท�งปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ
(Best Practice) สู่หน่วยง�นต่�ง ๆ หรือจังหวัดอื่น ๆ โดยนำ�สิ่งที่โดดเด่นนี้ไปปรับใช้ต�มภูมิสังคม
ต่อไป 
 ทั้งนี้ เพื่อให้ก�รกำ�กับติดต�มผลก�รดำ�เนินง�นเป็นไปอย่�งมีประสิทธิผล ได้มีก�รพัฒน�
ระบบกำ�กับติดต�มทั้งเชิงรุกและเชิงรับ โดยแบ่งเป็นส่วนกล�ง และส่วนภูมิภ�ค ดังนี้

กลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่ความสำ เร็จที่มีประสิทธิผล

ระบบกำ กับติดตามผลการดำ เนินงานของสำ นักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
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 1. ส่วนกลาง (ระดับกระทรวง/สำ นักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย) ประกอบด้วย
(1) ระบบร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นต�มแผนปฏิบัติร�ชก�รกระทรวงมห�ดไทย (e - Project)
(2) ระบบร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นต�มแผนปฏิบัติร�ชก�รสำ�นักง�นปลัดกระทรวงมห�ดไทย
(e - Monitoring) (3) ก�รติดต�มและร�ยง�นผ่�นก�รประชุม/เอกส�ร และ (4) แอปพลิเคชันไลน์ (LINE)

 2. ส่วนภูมิภาค (ระดับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด) ประกอบด้วย (1) ระบบติดต�ม
ประเมินผลแผนง�น/โครงก�ร  ต�มแผนปฏิบัติร�ชก�รประจำ�ปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (PADME) 
(2) ก�รประชุมคณะกรรมก�รบริห�รง�นจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณ�ก�ร (ก.บ.จ./ก.บ.ก.)/
กรมก�รจังหวัด/กรมก�รอำ�เภอ (3) ก�รตรวจร�ชก�ร/นิเทศง�น (e - Inspection) (4) ก�รติดต�ม
งบประม�ณผ่�นระบบ GFMIS และ (5) แอปพลิเคชันไลน์ (LINE) 
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 จ�กก�รดำ�เนินก�รขับเคลื่อนยุทธศ�สตร์ โดยมีเป้�หม�ยเพื่อให้จังหวัดมีคว�มส�ม�รถ
ในก�รแก้ไขปัญห�ในระดับพ้ืนท่ี ประช�ชนมีคว�มม่ันคง ม่ันค่ัง ย่ังยืน สอดคล้องต�มยุทธศ�สตร์ช�ติ 20 ปี
ใช้ก�รมีส่วนร่วมของทุกภ�คส่วนท่ีเก่ียวข้องต�มหลักประช�รัฐ โดยมีสำ�นักง�นปลัดกระทรวงมห�ดไทย
เป็นหน่วยง�นบูรณ�ก�รง�นในระดับพื้นที่ จนเกิดผลง�นที่มีคว�มสำ�เร็จโดดเด่นในหล�ยเรื่อง เช่น

ผลงานที่โดดเด่นจากการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่ความสำ เร็จ

1. โครงการไทยนิยม ยั่งยืน

 โครงก�ร “ไทยนิยม ยั่งยืน” เป็นโครงก�รที่มีเป้�หม�ยเพื่อให้เกิดก�รมีส่วนร่วมในก�รพัฒน�
ประเทศไปสู่คว�มย่ังยืนโดยก�รบูรณ�ก�รแผนง�น/โครงก�รของทุกส่วนร�ชก�ร ท่ีมีเป้�หม�ยลงพ้ืนท่ี
ต�มแนวท�งประช�รัฐ เพื่อก�รพัฒน�และแก้ไขปัญห�  คว�มต้องก�รในมิติเศรษฐกิจ สังคม และ
คว�มม่ันคง สร้�งก�รรับรู้ให้กับประช�ชนในกรอบ 10 เร่ือง ได้แก่ (1) สัญญ�ประช�คมผูกใจไทยเป็นหน่ึง
(2) คนไทยไม่ทิ้งกัน (3) ชุมชนอยู่ดีมีสุข (4) วิถีไทยวิถีพอเพียง (5) รู ้สิทธิ รู ้หน้�ที่ รู ้กฎหม�ย
(6) รู้กลไกก�รบริห�รร�ชก�ร (7) รู้รักประช�ธิปไตยไทยนิยม (8) รู้เท่�ทัน เทคโนโลยี (9) ร่วมแก้ไข
ปัญห�ย�เสพติด และ (10) ง�นต�มภ�รกิจของทุกหน่วยง�น (Function) โดยมีสำ�นักง�นปลัด
กระทรวงมห�ดไทยทำ�หน้�ที ่ในก�รประส�นและขับเคลื ่อนก�รดำ�เนินก�รเพื ่อให้บังเกิดผล
อย่�งเป็นรูปธรรม

การขับเคล่ือนโครงการไทยนิยม ย่ังยืน
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 ซึ่งก�รดำ�เนินก�รให้คว�มสำ�คัญกับ
ก�รส่ือส�รถ่�ยทอดนโยบ�ยไปสู่ก�รปฏิบัติ
ผ่�นกลไก 3 ระดับ ได้แก่ ระดับช�ติ (คณะกรรมก�ร
อำ�นวยก�รขับเคลื่อนก�รพัฒน�ประเทศต�ม
โครงก�รไทยนิยม ย ั ่งย ืน) ระด ับจ ังหว ัด
(คณะกรรมก�รขับเคลื่อนก�รพัฒน�ประเทศ
ต�มโครงก�รไทยนิยม ยั่งยืน ระดับจังหวัด/
กรุงเทพมห�นคร) และระดับอำ�เภอ (คณะกรรมก�ร 
ขับเคลื ่อนก�รพัฒน�ประเทศต�มโครงก�ร
ไทยนิยม ยั ่งยืน ระดับอำ�เภอ/เขต) โดยใช้
ทีมขับเคลื ่อนฯ ระดับตำ�บล เป็นแกนหลัก
ในก�รลงพื ้นที ่ 4 ครั ้ง (ปรับทุกข์ผ ูกมิตร
ติดต�มถ�มไถ่ รับรู้เข้�ใจ และก้�วไกลยั่งยืน) 
เพ่ือสร้�งก�รรับรู้และคว�มเข้�ใจต�มกรอบหลัก
ท้ัง 10 เร่ือง ตลอดจนรับฟังปัญห�คว�มต้องก�ร
ของประช�ชนผ่�นเวทีประช�คม ซึ่งครอบคลุม 
ท้ัง 82,271 หมู่บ้�น/ชุมชน มีประช�ชนเข้�ร่วม
เฉล่ียคร้ังละประม�ณ 8.08 ล้�นคน โดยนำ�ปัญห�
คว�มต้องก�รจ�กเวทีประช�คมไปสู่ก�รกำ�หนด
ยุทธศ�สตร์ แผนง�น/โครงก�รที่แก้ไขปัญห�
ของประช�ชนอย่�งแท้จร ิง ประกอบด้วย
3 แผนง�น ได้แก่ (1) แผนง�นยุทธศ�สตร์
เสริมสร้�งศักยภ�พและพัฒน�คุณภ�พชีวิต

งบประม�ณ 21,078 ล้�นบ�ท เช่น โครงก�ร
ม�ตรก�รพ ัฒน�ค ุณภ�พช ีว ิตผ ู ้ ม ีบ ัตร
สวัสดิก�รแห่งรัฐ (กระทรวงก�รคลัง) เป็นต้น
(2) แผนง�นยุทธศ�สตร์ ปฏิรูปโครงสร้�ง
ก�รผล ิตภ�คก�รเกษตร  งบประม�ณ
24,301 ล้�นบ�ท เช่น โครงก�รด้�นก�ร
บริห�รจัดก�รน้ำ�ชลประท�น โครงก�รด้�นก�ร
แก้ไขปัญห�ดิน โครงก�รด้�นก�รปศุสัตว์
และโครงก�รด้�นผลผลิตด้�นก�รเกษตร 
(กระทรวงเกษตร และสหกรณ์) เป ็นต ้น
และ (3) แผนง�นยุทธศ�สตร์ส่งเสริมเศรษฐกิจ
และพ ัฒน�ศ ักยภ�พช ุมชน งบประม�ณ
50,379 ล้�นบ�ท เช ่น โครงก�รพัฒน�
คุณภ�พชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐ�นร�ก
ในพ ื ้ นท ี ่  ต�มโครงก�รไทยน ิยมย ั ่ งย ืน
(หม ู ่ บ ้ �น/ช ุมชนละ  200,000 บ�ท)
โครงก�รชุมชนท่องเที ่ยว OTOP นวัตวิถี
(กระทรวงมห�ดไทย) โครงก�รพัฒน�หมู่บ้�น
และชุมชนอย่�งยั่งยืนโดยศ�สตร์พระร�ช�ต�ม
แนวท�งประช�รัฐ (สำ�นักง�นกองทุนหมู่บ้�น
และชุมชนเมืองแห่งช�ติ) เป็นต้น 
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2. โครงการตลาดประชารัฐ

 โครงก�ร “ตล�ดประช�รัฐ”เป็นโครงก�ร
ภ�ยใต้คว�มร่วมมือระหว่�งกระทรวงมห�ดไทย 
และหน่วยง�นท่ีเก่ียวข้อง บูรณ�ก�รตล�ดประช�รัฐ
10 ประเภท  เพื ่อขย�ยพื ้นที ่ก�รตล�ดเดิม
เพิ ่มวันทำ�ก�ร และส่งเสริมให้เกษตรกร ผู ้มี
ร�ยได้น้อยและผู้ประกอบก�รท่ีไม่มีสถ�นท่ี
ค้�ข�ย ให้มีพื ้นที ่ก�รค้�ข�ย เป็นก�รสร้�ง
ขีดคว�มส�ม�รถท�งก�รแข่งขัน ทำ�ให้ประช�ชน
มีร�ยได้เพ่ิมข้ึน อันเป็นก�รกระตุ้นเศรษฐกิจฐ�นร�ก 
รวมท้ังให้ผู้ประกอบก�รส�ม�รถกลับคืนไปค้�ข�ย
ในถิ่นฐ�นของตัวเอง และตล�ด มีคว�มสะอ�ด
ปลอดภัย เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม โดยก�รดำ�เนินก�ร
ใช้ก�รมีส่วนร่วมของทุกภ�คส่วนที ่เกี ่ยวข้อง
ต�มหลักประช�รัฐ มีสำ�นักง�นปลัดกระทรวง

มห�ดไทย ทำ�หน้�ท่ีในก�รประส�นและขับเคล่ือน
ก�รดำ�เนินก�รเพ่ือให้บังเกิดผลอย่�งเป็นรูปธรรม
ซึ่งได้กำ�หนด (1) กลไกก�รขับเคลื ่อน โครงก�ร
ตล�ดประช�รัฐไปสู่ก�รปฏิบัติผ่�นกลไก 3 ระดับ
ได้แก่ ระดับประเทศ (คณะกรรมก�รบูรณ�ก�ร
คว�มร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนก�รดำ�เนินง�น
โครงก�รตล�ดประช�ร ั ฐ )  ระด ับจ ั งหว ัด
(คณะกรรมก�รขับเคล่ือนก�รดำ�เนินง�นโครงก�ร
ตล�ดประช�รัฐประจำ�จังหวัด) และระดับร�ยตล�ด
(ผ ู ้บร ิห�รจ ัดก�รตล�ดประช�ร ัฐ : CMO)
(2) กำ�หนดม�ตรฐ�น ของตล�ด ได้แก่ ตล�ดสะอ�ด
ปลอดภัย ไม่ใช้โฟม และตล�ดถูกต้องต�มกฎหม�ย
(3) ก�รอบรมพัฒน�คว�มรู ้ให้ก ับ ผู ้บร ิห�ร
จัดก�รตล�ด/ผู้ประกอบก�ร 

การขับเคล่ือนโครงการตลาดประชารัฐ
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(4) ก�รส่งเสริมต่อยอด เช่น ท่องเท่ียววิถีไทย เก๋ไก๋
อย่�งย่ังยืน OTOP นวัตวิถี เป็นต้น (5) ก�รพัฒน�
ตล�ดเป็นแหล่งระบ�ยสินค้�เกษตรเพ่ือช่วยเหลือ
เกษตรกร และ (6) กำ�หนดให้มีระบบก�รติดต�ม       
ก�รดำ�เนินง�นอย่�งต่อเนื่องโดยผู้ตรวจร�ชก�ร
กระทรวงมห�ดไทย ก�รประเมินผลคว�มพึงพอใจ
ของผู้ประกอบก�ร และผู้ใช้บริก�รตล�ด 

 ผลก�รดำ�เนินง�นปัจจุบันมีผู้ม�ลงทะเบียน
แล้ว 106,631 ร�ย จัดสรรแล้ว 99,631 ร�ย 
คิดเป็นร้อยละ 93.53 ผู้ประกอบก�รมีร�ยได้
เพ่ิมข้ึนเฉล่ีย 2,136 บ�ท/เดือน มีผู้ประกอบก�ร
ได้รับก�รพัฒน�แล้วจำ�นวน 6,298 ร�ย คิดเป็น
ร้อยละ 52.37 และบรรจุตล�ดประช�รัฐในปฏิทิน
“ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่�งยั่งยืน” 171 แห่ง 

3. ศูนย์ดำ รงธรรม 

 ต�มคำ�ส่ังคณะรักษ�คว�มสงบ
แห่งช�ติ ฉบับท่ี 96/2557 เร่ือง ก�รจัดต้ัง
ศูนย์ดำ�รงธรรม ให้กระทรวงมห�ดไทย
ทำ�หน้�ท่ีในก�รรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 
ก�รให้บริก�รข้อมูลข่�วส�ร ให้คำ�ปรึกษ�
รับเร่ืองปัญห�คว�มต้องก�รและข้อเสนอแนะ
ของประช�ชน และทำ�หน้�ท่ีเป็นศูนย์บริก�รร่วม
โดยดำ�เนินก�รครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ
ท้ังในส่วนกล�งและส่วนภูมิภ�ค (76 จังหวัด
และ 878 อำ�เภอ) เพ่ืออำ�นวยคว�ม สะดวก
ให้ประช�ชนไม่ต้องเดินท�งเข้�ม�ยังส่วนกล�ง
ซึ่งก�รขับเคลื่อนก�รดำ�เนินง�น ได้มีก�ร
บูรณ�ก�รคว�มร่วมมือและประส�นก�ร
ปฏิบัติกับทุกส่วนร�ชก�รและรัฐวิส�หกิจ

ในก�รอำ�นวยคว�มเป็นธรรมให้แก่ประช�ชนอย่�งมีประสิทธิภ�พ เสมอภ�ค มีคุณภ�พ และรวดเร็ว
ทำ�ให้มีประช�ชนให้คว�มไว้ว�งใจเข้�ม�ใช้บริก�รผ่�นศูนย์ดำ�รงธรรมท่ัวประเทศ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 12 ต่อปี
ส�ม�รถดำ�เนินก�รแล้วเสร็จ 3.2 ล้�นเร่ือง คิดเป็นร้อยละ 98.28 ของเร่ืองร้องเรียนร้องทุกข์ท้ังหมดและ
แก้ไขปัญห�เร่งด่วนของประช�ชน โดยเฉพ�ะเร่ืองหน้ีนอกระบบจนส�ม�รถยุติได้รวมมูลค่� 2,600 ล้�นบ�ท
นอกจ�กนี้ ศูนย์ดำ�รงธรรมยังมีชุดปฏิบัติก�รเคลื่อนที่เร็ว (Mobile Service) เน้นก�รปฏิบัติก�ร
ในเชิงรุกและบูรณ�ก�รระหว่�งทุกภ�คส่วน โดยยึดหลัก “ให้บริก�รด้วยใจ คนไทยยิ้มได้” และมุ่งมั่น
ตั้งใจที่จะ “บำ�บัดทุกข์ บำ�รุงสุข” เคียงข้�งประช�ชนสืบต่อไป

ศูนย์ดำ รงธรรม
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 วิสัยทัศน์ 
 เป็นองค์กรนำ�ท่ีทันสมัยในก�รอำ�นวยก�รร่วมด้�นก�รป้องกันประเทศ และก�รปฏิบัติก�ร
ท�งทห�ร เพ่ือคว�มม่ันคง เป็นท่ีเช่ือม่ันของรัฐบ�ล ประช�ชน และเป็นท่ียอมรับของมิตรประเทศ

 พันธกิจ 
 1. ปกป้อง เทิดทูน พิทักษ์รักษ�สถ�บันพระมห�กษัตริย์และส่งเสริมก�รปกครอง
ในระบอบประช�ธิปไตยอันมีพระมห�กษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 2. อำ�นวยก�รก�รปฏิบัติก�รร่วมของทุกเหล่�ทัพ และเสริมสร้�งขีดคว�มส�ม�รถในก�ร
ป้องกันประเทศจ�กภัยคุกค�มทุกรูปแบบ
 3. สนับสนุนรัฐบ�ลในก�รแก้ไขปัญห�สำ�คัญของช�ติ ก�รพัฒน�ประเทศ และก�รช่วยเหลือ
ประช�ชน
 4. คุ้มครอง และพิทักษ์รักษ�ผลประโยชน์แห่งช�ติ
 5. เสริมสร้�งคว�มร่วมมือด้�นคว�มมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้�น กลุ่มประเทศอ�เซียน 
มิตรประเทศ และองค์ก�รระหว่�งประเทศ
 6. สนับสนุนก�รรักษ�คว�มสงบเรียบร้อยภ�ยในประเทศโดยยึดหลักมนุษยธรรมและ
สันติวิธี
 7. ปฏิบัติก�รเพื่อสันติภ�พภ�ยใต้กรอบของสหประช�ช�ติเพื่อธำ�รงเกียรติและศักดิ์ศรี
ในประช�คมโลก

การวางแผนยุทธศาสตร์อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ ด้วยกระบวนการซ่ึงพัฒนาและ
ปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง โดยวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศอย่างรอบด้าน มุ่งพัฒนาขีดความสามารถ

ของสมรรถนะหลักขององค์การในการอำ นวยการ การปฏิบัติการร่วมฯ ไปสู่การปฏิบัติการ
ท่ีใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (Network Centric Operations : NCO) เพ่ือบรรลุ วิสัยทัศน์ :
“เป็นองค์กรนำ ท่ีทันสมัยในการอำ นวยการร่วมด้านการป้องกันประเทศ และการปฏิบัติการ

ทางทหาร เพ่ือความม่ันคง เป็นท่ีเช่ือม่ันของรัฐบาล ประชาชน และเป็นท่ียอมรับของมิตรประเทศ”   

กองบัญชาการกองทัพไทย 
หมวด 2 ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสารเพื่อนำ ไปสู่การปฏิบัติ
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 ค่านิยม PEACE 
 ทหารอาชีพ  :   สง่�ง�ม มีวินัย เป็นผู้นำ� ทำ�เพ่ือส่วนรวม
 จงรักภักดี  :   รักษ�ศักด์ิศรีสถ�บันหลักของช�ติ
 กล้าหาญ  :   ยืนหยัดเพ่ือคว�มถูกต้อง
 ทำางานเป็นทีม  :   ร่วมแรง ร่วมใจ ใฝ่ผลสัมฤทธ์ิ

 กองบัญช�ก�รกองทัพไทย (บก.ทท.) เป็น
ส่วนร�ชก�รขึ ้นตรงต่อกองทัพไทย กระทรวง
กล�โหมมีหน้�ที่ควบคุม อำ�นวยก�ร สั่งก�รและ
กำ�กับดูแลก�รดำ�เนินง�นของ ส่วนร�ชก�รใน
กองทัพไทย เก่ียวกับก�รเตรียมกำ�ลัง  ก�รป้องกัน
ร�ชอ�ณ�จักร และก�รดำ�เนินก�รเกี ่ยวกับ
ก�รใช้กำ�ลังทห�รให้เกิดประสิทธิภ�พสูงสุด ซ่ึงจ�ก
ปัจจัยคว�มมั่นคงที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งพลวัตร
ก�รพัฒน�ก�รของเทคโนโลยีก�ร ส่ือส�ร 
สถ�นก�รณ์ท�งก�รเมือง   ก�รปฏิรูปประเทศ
ก�รดำ�เนินก�รในกรอบประช�คมอ�เซียน 
กองทัพจึงจำ�เป็นต้องพัฒน�ขีดคว�มส�ม�รถ
และปรับปรุงโครงสร้�ง ให้มีคว�มพร้อมส�ม�รถ
รองรับกับสภ�วะแวดล้อมที ่เปลี ่ยนแปลงไป
อย่�งต่อเนื ่อง และเกิดคว�มยั ่งยืน ซึ ่งเป็น
คว�มท ้ �ท�ยของ บก .ทท.  ในก�รจ ัดท ำ �
แผนยุทธศ�สตร์และก�รขับเคลื่อนเพื่อนำ�ไปสู่
คว�มสำ�เร็จ อย่�งไรก็ต�มด้วยก�รกำ�หนดทิศท�ง
และเป้�หม�ยขององค์ก�รที ่ชัดเจน ตลอดจน
ก�รขับเคลื ่อนองค์ก�รอย่�งเป็นระบบ ทำ�ให้ 
บก.ทท. ส�ม�รถจัดทำ�แผนยุทธศ�สตร์ และ

ถ่�ยทอดยุทธศ�สตร์ไปสู่ก�รปฏิบัติ ได้อย่�งมี
ประสิทธิภ�พ รวมถึงมีก�รกำ�กับดูแลและติดต�ม
คว�มก้�วหน้�อย่�งต่อเน่ือง นอกจ�กน้ียังทบทวน
พ ัฒน�และปร ับปร ุ งกระบวนก�รท ำ �ง�น
อย่�งสม่ำ�เสมอ เพื่อมุ่งสู่ก�รเป็นหน่วยง�นหลัก
ด้�นคว�มมั่นคงซึ่งเป็นท่ีเชื่อมั่นของรัฐบ�ล 
ประช�ชน และเป็นที่ยอมรับของมิตรประเทศ
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 ด้วยอำ�น�จหน้�ท่ีของ บก.ทท. ท่ีต้องควบคุมอำ�นวยก�ร
ส ั ่ งก�รและก ำ�ก ับด ูแลก�รด ำ�เน ินง�นของส ่วนร�ชก�ร
ในกองทัพไทย ในก�รเตรียมกำ�ลัง ก�รป้องกันร�ชอ�ณ�จักร และ
คว�มม่ันคงในมิติต่�ง ๆ  ท้ังคว�มม่ันคงของสถ�บันพระมห�กษัตริย์
คว�มมั ่นคงของรัฐ ก�รแสวงห�คว�มร่วมมือจ�กประเทศ
พันธมิตร และคว�มมั่นคงของประช�ชน ภ�ยใต้สถ�นก�รณ์
ที่มีก�รเปล่ียนแปลงไปอย่�งรวดเร็วและไม่หยุดน่ิง ดังน้ัน จึงต้อง
ใช้แนวท�งก�รจัดทำ�ยุทธศ�สตร์ท่ีครอบคลุมก�รวิเคร�ะห์
ปัจจัยแวดล้อมในทุกมิติ เรียกได้ว่�เป็น แนวทางการจัดทำา
ยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุม 360 องศา ด้วยก�รรวบรวม สภาพ
แวดล้อมด้านความม่ันคงภายนอก ภายใต้หลักการ C-PEST 
นำ�ข้อมูลสถ�นก�รณ์แนวโน้มที ่มีผลกระทบต่อคว�มมั่นคง
ม�วิเคร�ะห์ เพื่อระบุโอก�ส และภ�วะคุกค�ม หรืออุปสรรค 

ยุทธศาสตร์ต่อมิติความมั่นคงของประเทศในยุคดิจิทัล

แนวทางจัดทำ ยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุม 360 องศา

การรวบรวมและวิเคราะห์ปัจจัยทางยุทธศาสตร์ 
สภาพแวดล้อมด้านความม่ันคงภายนอก ภายใต้หลักการ C- PEST
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ผส�นกับ การรวบรวมและวิเคราะห์ปัจจัยภายในโดยใช้ McKinsey 7-S Framework
เพื่อระบุจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์ก�ร ทั้งนี้ ก�รวิเคร�ะห์จะผ่านการดำาเนินการและระบบ
สารสนเทศท่ีทันสมัย เพ่ือให้เท่าทันต่อการเปล่ียนแปลงของนวัตกรรมแบบพลิกผัน ประกอบกับ
พิจ�รณ�ส�รสนเทศจ�กทุกภ�คส่วนอย่�งรอบด้�น ในทุกระดับ ทั้งคว�มเชื่อมั่นของประช�ชน
ภ�ยในประเทศ ก�รรักษ�ดุลยภ�พกับน�น�ประเทศ และคว�มร่วมมือประช�คมอ�เซียน นำ�ไปสู่
ก�รกำ�หนดคว�มท้�ท�ย คว�มได้เปรียบเชิงยุทธศ�สตร์ที่สำ�คัญของ บก.ทท. ซึ่งจะนำ�ไปใช้
กำ�หนดทิศท�งที่ชัดเจนในก�รพัฒน�องค์ก�ร เพื่อให้ส�ม�รถตอบสนองต่อพันธกิจ รวมถึง
คว�มต้องก�รและคว�มค�ดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งเหล่�ทัพ มิตรประเทศ และประช�ชน
ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ

การรวบรวมและวิเคราะห์ปัจจัยภายใน โดยใช้ McKinsey 7-S Framework
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กระบวนการจัดทำ ยุทธศาสตร์ที่ตอบโจทย์มิติความมั่นคงของประเทศ

 คว�มท ้�ท�ยของ  บก.ทท.  ใน
กระบวนก�รจัดทำ�ยุทธศ�สตร์ คือขอบเขตง�น
ด้�นคว�มม่ันคงท่ีครอบคลุมทุกภ�คส่วน 
ทำ�ใ ห้ในกระบวนก�รจัดทำ�ยุทธศ�สตร์  
บก.ทท. ต้องมีก�รทบทวนสถ�นก�รณ์และ
แนวโน ้มภ ัยค ุกค�มอย ่�งต ่อเน ื ่อง และ
ครอบคลุมทุกมิต ิ ผ ่�นขั ้นตอนตั ้งแต่ก�ร
รวบรวมและวิเคร�ะห์ปัจจัยท�งยุทธศ�สตร์ 
โดยจัดก�รประชุมเชิงปฏิบัติก�รเพื่อระดม
คว�มคิดและก�รมีส่วนร่วมจ�กผู้ท่ีเกี่ยวข้อง
จ�กทุกภ�คส่วน ท้ังส่วนร�ชก�รใน บก.ทท.และ
เหล่�ทัพ เพื่อนำ�ไปสู่ก�รกำ�หนดคว�มท้�ท�ย
และคว�มได้เปร ียบเช ิงย ุทธศ�สตร์ และ
ก�รกำ�หนดทิศท�งขององค์ก�ร ประเด็น
ยุทธศ�สตร์และวัตถุประสงค์เชิงยุทธศ�สตร์ 
เป้�ประสงค์เชิงยุทธศ�สตร์ ตัวช้ีวัดและเป้�หม�ย
ทำ�ให้ส�ม�รถประเมินผลต�มยุทธศ�สตร์ได้
อย่�งเป็นรูปธรรม ต�มกรอบเวล�ที่กำ�หนด 
นอกจ�กนี้ยังมีก�รทบทวนผลก�รดำ�เนินง�น
ในห้วงที่ผ่�นม� และปรับปรุงค่�เป้�หม�ยของ
แต่ละตัวชี้วัดให้เหม�ะสม ตลอดจนกำ�หนด

กลยุทธ์ เพื่อเป็นกรอบแนวท�งในก�รนำ�ไปสู่
ก�รบรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศ�สตร์ รวมทั้ง
เป็นกรอบในก�รจัดทำ�แผนปฏิบัติร�ชก�ร
ประจ ำ�ป ี  และแผนปฏิบ ัต ิก�รของแต ่ละ
ส่วนร�ชก�รต่อไป ทั ้งน ี ้  ก�รจ ัดทำ�แผน
ยุทธศ�สตร์ของ บก.ทท. ได้กำ�หนดกรอบ
ระยะเวล�เป็น  3 ระยะ ได้แก่ ร่�งยุทธศ�สตร์
ทห�รกองทัพไทยระยะ 20 ปี (ระยะย�ว)
แผนปฏิบัติร�ชก�ร 4 ปี (ระยะกล�ง) และ
แผนปฏิบ ัต ิร�ชก�รประจ ำ�ป ี  (ระยะส ั ้น)
โดยม ุ ่ งน ำ �แนวค ิดก�รปฏ ิบ ัต ิก�รท ี ่ ใช ้
เ ค ร ื อ ข ่ � ย เ ป ็ น ศ ู น ย ์ ก ล � ง ม � พ ั ฒ น �
ข ีดคว�มส�ม�รถขององค ์ก�ร ม ีก�รฝ ึก
ก�รแลกเปล ี ่ยนเร ียนร ู ้  ก�รศ ึกษ�ด ูง�น
ก�รศึกษ�เอกส�รประเมินยุทธศ�สตร์ และ
ก�รรับฟั งก�รบรรย�ยจ�ก ผู้ เ ช่ียวช�ญ
ภ�ยนอก จนน ำ�ม�ซ ึ ่งแผนย ุทธศ�สตร ์ท ี ่
ครอบคลุมทุกภ�รกิ จ และตอบสนองต่อ 
คว�มท้�ท�ยทั้งในปัจจุบัน รวมถึงแนวโน้ม
สถ�นก�รณ์ในอน�คต ได้อย่�งสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
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การถ่ายทอด กำ กับ และติดตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ

 ก�รนำ�ยุทธศ�สตร์ไปสู่ก�รปฏิบัติ โดยก�รถ่�ยทอด กำ�กับดูแล และติดต�มก�รดำ�เนินก�ร
อย่�งมีประสิทธิภ�พนั้น บก.ทท. ได้กำ�หนดแนวท�งก�รถ่�ยทอดตัวชี้วัดและเป้�หม�ยตั้งแต่
ระดับ บก.ทท. สู่ระดับส่วนร�ชก�รใน บก.ทท. จนถึงถ่�ยทอดสู่ระดับบุคคลอย่�งเป็นระบบและ
สอดคล้องเชื่อมโยงทั้งองค์ก�ร โดยดำ�เนินก�รม�ตั้งแต่ ปีงบประม�ณ พ.ศ.2550 และมีคว�ม
ก้�วหน้�อย่�งต่อเนื่อง โดยดำ�เนินก�รผ่�นระบบส�รสนเทศเพื่อก�รตัดสินใจ ด้�นปลัดบัญชี
และก�รพัฒน�ระบบร�ชก�ร (Management Cockpit : MC) ต�มวงรอบ 6, 9, 12 เดือน
ซึ่งอำ�นวยคว�มสะดวกให้ผู้บังคับบัญช�ทุกระดับ ส�ม�รถติดต�มผลก�รปฏิบัติร�ชก�รของ
ทุกส่วนร�ชก�รใน บก.ทท. แบบออนไลน์ท้ังในรูปแบบร�ยง�น กร�ฟ และ Analog Meter ทำ�ให้
ผู้บังคับบัญช�ส�ม�รถตัดสินใจบนพ้ืนฐ�นส�รสนเทศท่ีมีคว�มถูกต้อง แม่นยำ� และรวดเร็ว นำ�ไปสู่
ก�รบริห�รง�น ควบคุม ส่ังก�ร ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ นอกจ�กน้ี ยังส�ม�รถแก้ไขก�รดำ�เนินง�น
ท่ีไม่เป็นไปต�มแผนได้อย่�งทันท่วงที เน่ืองจ�กส�ม�รถเรียกดูร�ยง�นข้อมูลแบบ Real Time ได้
ซึ่งจะเชื่อมโยงไปถึงคว�มสำ�เร็จของแผนปฏิบัติร�ชก�รประจำ�ปี ทั้งนี้ เมื่อสิ้นสุดปีงบประม�ณ 
สำ�นักง�นปลัดบัญชีทห�ร จะดำ�เนินก�รตรวจประเมินผลก�รปฏิบัติร�ชก�ร และสรุปผลพร้อมทั้ง
เสนอแนะแนวท�งในก�รปรับปรุง แล้วนำ�เรียนผู้บัญช�ก�รทห�รสูงสุด เพ่ือแจกจ่�ยให้ส่วนร�ชก�ร
ใน บก.ทท. ใช้เป็นข้อมูลในก�รพัฒน�ก�รปฏิบัติง�นในปีต่อไป

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำ หรับการวัดและประเมินผล
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แนวทางการพัฒนาสู่การบรรลุยุทธศาสตร์อย่างยั่งยืน

 ก�รอำ�นวยก�รก�รปฏิบัติก�รร่วมของเหล่�ทัพ นอกจ�กจะเป็นพันธกิจท่ีสำ�คัญแล้ว ยังเป็น
สมรรถนะหลักของ บก.ทท. สอดคล้องกับกระบวนก�รสร้�งคุณค่� “กระบวนก�รก�รป้องกัน
ประเทศ” ซึ่งมีกรมเสน�ธิก�รร่วมทั้ง 7 ด้�น เป็นหน่วยดำ�เนินก�รหลัก โดยพัฒน�ปรับปรุง
บูรณ�ก�รให้สมรรถนะหลักดังกล่�ว มีประสิทธิภ�พ สอดคล้อง เชื่อมโยงไปในทิศท�งเดียวกัน 
ซึ่งปัจจัยคว�มสำ�เร็จ คือ ก�รบูรณ�ก�รและก�รสร้�งคว�มมีส่วนร่วมของ บก.ทท. กับเหล่�ทัพ
โดยต้องดำ�เนินก�รให้ทันต่อก�รเปลี่ยนแปลงของสภ�วะแวดล้อมที่มีคว�มเป็นพลวัตร แสวงห�
ประโยชน์จ�กพัฒน�ก�รของเทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รส่ือส�รเพ่ือให้เกิดก�รตกลงใจท่ีทันต่อ
สถ�นก�รณ์ มีข้อมูลที่ครอบคลุม ถูกต้อง และทันสมัย สนับสนุนก�รตกลงใจ รวมทั้งส่งผ่�นข้อมูล
อย่�งรวดเร็ว จนทุกส่วนส�ม�รถเห็นภ�พพื้นที่ปฏิบัติก�รจริงเป็นภ�พเดียวกันในลักษณะ Near 
Real-time ทำ�ให้ลดเวล�ในก�รค้นห�และรวบรวมข้อมูล รวมถึงก�รวิเคร�ะห์ข้อมูลและเสนอ
หนท�งปฏิบัติเพื่อนำ�ไปสู่ก�รตกลงใจและก�รสั่งก�รของผู้บังคับบัญช� บก.ทท. จึงมุ่งพัฒน�
ขีดคว�มส�ม�รถของสมรรถนะหลักต�มแนวคิด ก�รปฏิบัติก�รโดยใช้เครือข่�ยเป็นศูนย์กล�ง
(Network Centric Operations : NCO) โดยพัฒน�ระบบโครงข่�ยเชื่อมโยงข้อมูลที่ทันสมัย 
เพ่ือให้ก�รอำ�นวยก�รก�รปฏิบัติก�รร่วมของศูนย์บัญช�ก�รท�งทห�รต่อเหล่�ทัพมีคว�มพร้อม 
ส�ม�รถรับมือกับภัยคุกค�มได้ทุกรูปแบบในทุกมิติ รวมถึงพัฒน�ขีดคว�มส�ม�รถขององค์ก�ร
เพื่อรองรับแนวโน้มคว�มเปลี่ยนแปลงของบริบทคว�มมั่นคงในอน�คต

การขับเคลื่อนองค์การสู่ Network Centric Operations

การอำ นวยการปฏิบัติการร่วมโดยใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (Network Centric Operations : NCO)
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พัฒนาและบูรณาการระบบสารสนเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในทุกมิติ

  ระบบแผนที่สถานการณ์ร่วม 
(Common Operation Picture : COP) 
ซ ึ ่ง บก.ทท. ได ้พ ัฒน�ระบบและแจกจ่�ยให้ก ับ
ทุกเหล่�ทัพ มีขีดคว�มส�ม�รถในก�รบูรณ�ก�ร
ข้อมูลท�งทห�ร อ�ทิ ข้อมูลจ�กระบบตรวจจับ/เรด�ร์
ของทุกเหล่�ทัพ ข้อมูลจ�กระบบควบคุมบังคับบัญช�
ท�งอ�ก�ศของกองทัพอ�ก�ศ เพื่อแสดงผลเป็นภ�พ
เดียวกัน ทำ�ให้ศูนย์บัญช�ก�รท�งทห�ร และทุกเหล่�ทัพ
เห็นข้อมูลเดียวกัน ในเวล�เดียวกัน ทำ�ให้ส�ม�รถ
ว�งแผนและตัดสินใจได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ ทั้งนี้ 
บก.ทท. มีก�รทดสอบระบบในก�รฝึกร่วมกองทัพไทย
เป็นประจำ�ทุกปี 

 จ�กยุทธศ�สตร์ของ บก.ทท. ท่ีต้องก�ร
ขับเคล่ือนขีดคว�มส�ม�รถขององค์ก�รไปสู่
ก�รอำ�นวยก�รก�รปฏิบัติก�รร่วมโดยใช้เครือข่�ย
เป็นศูนย์กล�ง (NCO) นำ�ม�สู่ก�รพัฒน�และ

บูรณ�ก�รระบบส�รสนเทศ เพื่อเพิ่มขีดคว�ม
ส�ม�รถของศูนย์บัญช�ก�รทห�รในทุกมิติ 
โดยระบบส�รสนเทศที่สำ�คัญ ประกอบด้วย 

ระบบแผนที่สถานการณ์ร่วม (COP)

  ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลและ
รายงานสถานการณ์ (Message Text 
Format : MTF) ซึ่ง บก.ทท. ได้พัฒน�ระบบ
และแจกจ่�ยให้กับกองกำ�ลังป้องกันช�ยแดน
มีขีดคว�มส�ม�รถในก�รบูรณ�ก�รผลก�รปฏิบัติ
ภ�รกิจด้�นคว�มมั่นคงในพื้นท่ีต�มแนวช�ยแดน 
ทำ�ให้ส�ม�รถประเมินค่�ภัยคุกค�มได้อย่�งถูกต้อง
แม่นยำ�ม�กขึ้น

ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูล
และรายงานสถานการณ์ (MTF)
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 ระบบแผนท่ีและภูมิสารสนเทศ (Geographic Information System : GIS)
มีขีดคว�มส�ม�รถในก�รวิเคร�ะห์พื้นที่ปฏิบัติก�รท�งทห�ร เพื่อใช้เป็นข้อมูลในก�รว�งแผน 
ตกลงใจ และส่ังก�ร



 ระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video TeleConference : VTC) 
เป็นเครื่องมือที่ใช้ในก�รประส�นง�น ควบคุม และสั่งก�ร ต่อหน่วยง�นคว�มมั่นคงที่เกี่ยวข้อง
ท้ังทำ�เนียบรัฐบ�ล สำ�นักง�นสภ�คว�มม่ันคงแห่งช�ติ กระทรวงมห�ดไทย ศูนย์ปฏิบัติก�รเหล่�ทัพ
กองกำ�ลังป้องกันช�ยแดน ส�ม�รถจัดชุดปฏิบัติก�รเคลื่อนที่และใช้ในหล�กหล�ยภ�รกิจ รวมถึง
ก�รประชุมกับผู้ช่วยทูตฝ่�ยทห�ร และก�รประส�นง�นกับกองกำ�ลังรักษ�สันติภ�พท่ีปฏิบัติภ�รกิจ
ในต่�งประเทศอีกด้วย 

 ผลงาน ความสำ เร็จ  

 แม้ว่�ยุทธศ�สตร์ของ บก.ทท. จะ
มุ่งเน้นก�รพัฒน�ขีดคว�มส�ม�รถในก�ร
อำ�นวยก�รก�รปฏิบัติก�รร่วมแต่ภ�รกิจ
ในก�รพัฒน�ประเทศเพื่อคว�มมั่นคงและ
ก�รช่วยเหลือประช�ชนก็มีคว�มสำ�คัญ
ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่�กัน ซึ่งที่ผ่�นม� บก.ทท.
มีผลลัพธ์ก�รดำ�เนินก�รที่เป็นที่ประจักษ์
ในหล�ยเรื่อง โดยเฉพ�ะก�รปฏิบัติง�นของ
หน่วยบัญช�ก�รทห�รพัฒน�

ภารกิจสนับสนุนการค้นหาผู้สูญหายภายในวนอุทยานถ้าหลวง-ขุนน้ำ นางนอน
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อ�ทิ ก่อสร้�งปรับปรุงเส้นท�งคมน�คม 
ก�รพัฒน�แหล่งน้ำ� ก�รฝึกอบรมและส่งเสริม
อ�ชีพแก่ประช�ชน เป็นต้น รวมทั ้งยัง
พัฒน�ขีดคว�มส�ม�รถในก�รบรรเท�
ส�ธ�รณภ ัยและช ่วยเหล ือประช�ชน
ที่ประสบภัยพิบัติ ซึ ่งที ่ผ่�นม�ได้ปฏิบัติ
ภ �ร กิ จ ในก�รช ่ วย เหล ื อประช�ชน
ในสถ�นก�รณ์ฉุกเฉินต่�ง ๆ  ท้ังก�รช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยหน�ว อุทกภัย ไฟป่� รวมถึง
ก�รสนับสนุน ภ�รกิจก�รค้นห�ผู้สูญห�ย
ภ�ยในวนอุทย�นถ้ำ�หลวง-ขุนน้ำ�น�งนอน
โดยเป็นส่วนประส�นง�นกับเหล่�ทัพ
และภ�คส่วนต่�ง ๆ ตลอดจนสนับสนุน
ยุทโธปกรณ์และกำ�ลังคน เพื่อให้เกิดคว�ม
พร้อมในก�รปฏิบัติง�น

 นอกจ�กนี้ ยังได้สนับสนุนก�รดำ�เนินง�นที่สำ�คัญของรัฐบ�ลเพื่อช่วยเหลือประช�ชน อ�ทิ 
ก�รดำ�เนินก�รต�มมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 27 กรกฎ�คม 2560 ให้ดำ�เนินก�รต�มโครงก�รส่งเสริม
ก�รใช้ย�งพ�ร�ในหน่วยง�นภ�ครัฐ เพื่อช่วยแก้ปัญห�ร�ค�ย�งพ�ร�ตกต่ำ� ซึ่ง บก.ทท. สนับสนุน
ก�รดำ�เนินก�รโดยได้ศึกษ�วิจัยก�รใช้ประโยชน์จ�กย�งพ�ร�เพื่อนำ�ไปใช้เป็นส่วนผสมในก�ร
ก่อสร้�งถนน ล�นคอนกรีตเสริมเหล็กอเนกประสงค์จ�กย�งธรรมช�ติ และ สระน้ำ�ย�งพ�ร� ซ่ึงส�ม�รถ
นำ�ย�งพ�ร�ม�ใช้ประโยชน์ได้กว่� 7,700 ตัน

 ทั้งนี้ บก.ทท. จะมุ่งมั่นพัฒน�ขีดคว�มส�ม�รถขององค์ก�รในทุก ๆ ด้�นอย่�งต่อเนื่อง 
เพ่ือ “เป็นองค์กรนำ�ท่ีทันสมัยในก�รอำ�นวยก�รร่วมด้�นก�รป้องกันประเทศ และก�รปฏิบัติก�ร
ท�งทห�รเพ่ือคว�มม่ันคง เป็นท่ีเช่ือม่ันของรัฐบ�ล ประช�ชน และเป็นท่ียอมรับของมิตรประเทศ”
ต่อไป
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 วิสัยทัศน์ 
 พัฒน�ที่ดินให้สมบูรณ์ เพิ่มพูนผลผลิต ในทิศท�งใช้ประโยชน์อย่�งยั่งยืน บนพื้นฐ�น
ก�รมีส่วนร่วม

 พันธกิจ 
 1. สนับสนุนง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ
 2. เสริมสร้�งพัฒน�ง�นวิจัยด้�นก�รพัฒน�ที่ดิน และส่งเสริมเทคโนโลยีด้�นก�รพัฒน�
ที่ดินให้เกิดเป็นรูปธรรมเชิงนวัตกรรม ส�ม�รถนำ�ไปถ่�ยทอด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับ
เกษตรกร
 3. พัฒน�ฐ�นข้อมูลดิน โดยก�รสำ�รวจ วิเคร�ะห์ และจำ�แนกดิน เพ่ือกำ�หนดแผนก�รใช้ท่ีดิน
 4. พัฒน�โครงสร้�งพื้นฐ�นด้�นก�รพัฒน�ที่ดิน โดยก�รอนุรักษ์ดินและน้ำ� ก�รฟื้นฟู
ปรับปรุงบำ�รุงดิน เพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตท�งก�รเกษตร และส�ม�รถใช้ประโยชน์ที่ดินได้
อย่�งยั่งยืน
 5. พัฒน�หมอดินอ�ส� เกษตรกร ยุวเกษตรกร หมอน้อย และกลุ่มเครือข่�ยเกษตรกร
ให้มีคว�มรู้ คว�มเข้�ใจด้�นก�รพัฒน�ท่ีดิน ส�ม�รถนำ�ไปประยุกต์ใช้ได้ต�มแนวเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อเป็นร�กฐ�นในก�รดำ�เนินชีวิต และยกระดับศักยภ�พชุมชน ให้เข้มแข็ง
 6. พัฒน�องค์กรเพื่อให้เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้�นก�รพัฒน�ที่ดิน

ด้วยแนวคิดการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี (Area Based Approach) ผสานกับสภาวการณ์
ท้ังภายในและภายนอกประเทศ เพ่ือนำ ไปสู่การกำ หนดเป้าหมายและตัวช้ีวัดการดำ เนินการ

ตามแผนยุทธศาสตร์มีความชัดเจน และใช้แนวคิด  LDD Excellent Model ในการควบคุม 
กำ กับ ติดตามการทำ งานอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือการขับเคล่ือนไปสู่เป้าหมายความสำ เร็จ

ในการพัฒนาพ้ืนท่ีการเกษตรให้มีการใช้ประโยชน์ท่ีดินได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

กรมพัฒนาที่ดิน 
หมวด 2 ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสารเพื่อนำ ไปสู่การปฏิบัติ
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 ค่านิยม PEACE 

   Trust                      เช่ือม่ัน 
   H-Happiness              สุขสันต์ 
   A-Accomplishment     สำ�เร็จ 
   I-Integration              บูรณ�ก�ร  
   L-Learning                  เรียนรู้ 
   D-Developing             พัฒน� 
   D-Delighting              ปีติยินดี

 กรมพัฒน�ที่ดิน (พด.) เป็นหน่วยง�น
ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก่อตั้งเมื่อ
วันท่ี 23 พฤษภ�คม 2506 รับผิดชอบง�นภ�รกิจ
เกี่ยวกับก�รกำ�หนดนโยบ�ยและว�งแผนก�รใช้
ที่ดินในพื้นที่เกษตรกรรม ก�รสำ�รวจและจำ�แนก
ดิน ก�รกำ�หนดบริเวณก�รใช้ที่ดิน ก�รควบคุม
ก�รใช้ที่ดิน ก�รอนุรักษ์ดินและน้ำ� ก�รปรับปรุง
บำ�รุงดิน ก�รผลิตแผนที่และทำ�สำ�มะโนที่ดิน
รวมถึงก�รให้บริก�รและถ่�ยทอดเทคโนโลยี
ด้�นก�รพัฒน�ที่ดิน ข้อมูลดิน เพื่อเพิ่มผลผลิต
ท�งก�รเกษตรและให้มีก�รใช้ประโยชน์ท่ีดิน
อย่�งย่ังยืน ซ่ึงเม่ือพิจ�รณ�จ�กภ�รกิจท่ีรับผิดชอบ
ดังกล่�วจะพบว่� ขอบเขตง�นของกรมพัฒน�ท่ีดิน
ครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ โดยท่ีกรมพัฒน�ท่ีดิน
ให้คว�มสำ�คัญกับก�รแก้ปัญห�ดินต่�ง ๆ ทุกพ้ืนท่ี
และตระหนักถึงคว�มรุนแรง คว�มเสียห�ย
จ�กคว�มเสื่อมโทรมของดินต�มธรรมช�ติ เช่น 
ดินเปร้ียวจัด ดินเค็ม ดินทร�ยจัด ดินต้ืน ดินอินทรีย์
และปัญห�จ�กก�รกระทำ�อันรู้เท่�ไม่ถึงก�รณ์

ของเกษตรกรในก�รทำ�ก�รเกษตรแบบใช้ส�รเคมี
ติดต่อกันเป็นเวล�น�นโดยไม่มีก�รปรับปรุง
บำ�รุงดิน ทำ�ให้ดินเกิดคว�มเส่ือมโทรม ส่งผลเสีย
ต่อสุขภ�พของเกษตรกรและผู้บริโภคสินค้�
เกษตรที่มีแนวโน้มสูงขึ ้น ซึ ่งปัญห�ดังกล่�ว
เป็นคว�มท้�ท�ยเชิงภ�รกิจสำ�คัญท่ีต้องเร่งแก้ไข
ประกอบกับคว�มท้�ท�ยอื ่นๆ เช่น บริบท
ก�รทำ�ง�นที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งก�รดำ�เนินก�ร
ขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 และ
ก�รเปลี่ยนแปลงท�งบุคล�กร แต่อย่�งไรก็ต�ม
ก�รท ี ่ บ ุ คล�กรของกรมพ ัฒน�ท ี ่ ด ิ นม ี
คว�มเชี ่ยวช�ญในเร ื ่องดินและเทคโนโลยี
ก�รพัฒน�ที่ดิน ทั้งด้�นวิช�ก�รและปฏิบัติก�ร
เป็นอย่�งดี รวมถึงมีคว�มเชี ่ยวช�ญในด้�น
ก�รจัดก�รดินเพื ่อให้มีก�รใช้ทรัพย�กรดิน
เกิ ดประโยชน ์ส ูงส ุด จะน ำ�ไปส ู ่ เป ้�หม�ย
คว�มสำ�เร ็จในก�รพัฒน�พื ้นที ่ก�รเกษตร
ให้มีก�รใช้ประโยชน์ท่ีดินได้อย่�งถูกต้องและ
เหม�ะสม
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แนวทางจัดทำ ยุทธศาสตร์เพื่อตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลงไป

จ�กภ�รกิจของกรมพัฒน�ท่ีดินท่ีมีขอบเขตก�ร
ทำ�ง�นครอบคลุมท่ัวท้ังประเทศ ต้ังแต่ก�รกำ�หนด
นโยบ�ยและว�งแผนก�รใช้ ท่ีดิ น ในพื้ น ท่ี
เกษตรกรรม ซึ่งประเทศไทยมีพื้นที่ก�รเกษตร
จำ�นวนถึง 149.62 ล้�นไร่ จนไปถึงก�รให้บริก�ร
และถ่�ยทอดเทคโนโลยีด้�นก�รพัฒน�ที ่ดิน
แก่เกษตรกร หน่วยง�นท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงผู้สนใจ
ได้รับทร�บและเข้�ถึงคว�มรู้เกี ่ยวกับเรื ่องดิน
ซึ่งถือเป็นทรัพย�กรหลักของประเทศไทยท่ีเป็น
ประเทศเกษตรกรรม ในขณะที่เมื่อพิจ�รณ�ถึง
จำ�นวนบุคล�กรปฏิบัติง�นท่ีมีจำ�นวนท้ังหมด 
3,289 คน ท ั ้งระด ับส ่วนกล�งและระด ับ
ส่วนภูม ิภ�ค ประกอบกับบริบทก�รทำ�ง�น
ที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งก�รดำ�เนินก�รขับเคลื่อน
ประเทศไทยไปส ู ่ ไทยแลนด ์  4.0 และก�ร
เปลี่ยนแปลงท�งบุคล�กรท่ีสัดส่วนบุคล�กรวัย 
21 – 38 ปี (Gen Y) เป็นกลุ่มบุคล�กรรุ่นใหม่
ที่ยังไม่เข้�ใจถึงทิศท�งขององค์ก�ร ซึ่งมีสัดส่วน
เพิ่มม�กขึ้น

แผนภาพแสดงวิสัยทัศน์ และเป้าประสงค์
ของกรมพัฒนาท่ีดิน
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ภาพกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือระดมความคิดเห็นของบุคลากร

ระดับผู้บริหาร ผู้เช่ียวชาญ
และเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน

ทำ�ให้กรมพัฒน�ท่ีดินต้องมีแนวท�งก�รจัดทำ�ยุทธศ�สตร์ของ
กรมพัฒน�ท่ีดินท่ีไม่เพียงแต่ต้องตอบโจทย์ภ�รกิจของกรม
พัฒน�ที่ดินเท่�นั้น แต่ต้องตอบโจทย์บริบทต่�ง ๆ ที่เปลี่ยนแปลง
ไปด้วย ดังนั้น เพื่อก�รขับเคลื่อนไปสู่เป้�หม�ย กรมพัฒน�ที่ดิน
จึงได้กำ�หนดแนวท�งจัดทำ�ยุทธศ�สตร์เพื ่อตอบโจทย์บริบท
ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยได้ให้คว�มสำ�คัญกับก�รนำ�ส�รสนเทศ
ม�ใช้ในก�รกำ�หนดยุทธศ�สตร์ ผส�นกับลักษณะเฉพ�ะ
ของแต่ละพื ้นที ่ (Area Approach) และแนวท�งก�รจัดทำ�
ยุทธศ�สตร์ท่ีเน้นก�รมีส่วนร่วมทุกภ�คส่วน โดยใช้รูปแบบจ�กก�ร
ถ่�ยทอดนโยบ�ยของรัฐบ�ล กระทรวงฯ และผู้บริห�ร (Top-down)
ผส�นกับก�รจัดประชุมเชิงปฏิบัติก�รเพื่อระดมคว�มคิดเห็น
ของบุคล�กรระดับปฏิบัติง�นและเครือข่�ยผู้เกี่ยวข้องในพื้นท่ี 
(Bottom-up) ประกอบกับก�รพิจ�รณ�ปัจจัยสำ�คัญจ�กพื้นที่
เกษตรกรรม 149.62 ล้�นไร่ และสถ�นภ�พทรัพย�กรดินของ
ประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อมุ่งสู ่ก�รกำ�หนดยุทธศ�สตร์ที่เอ�ชนะ
คว�มท้�ท�ยและใช้คว�มได้เปรียบท่ีกรมมีอยู่เพ่ิมขีดคว�มส�ม�รถ
ในก�รแข่งขันและสร้�งโอก�สเชิงยุทธศ�สตร์ เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ 
“พัฒน�ท่ีดินให้สมบูรณ์ เพ่ิมพูลผลผลิต ในทิศท�งก�รใช้ประโยชน์
อย่�งยั่งยืน บนพื้นฐ�นก�รมีส่วนร่วม” และเป้�ประสงค์สูงสุด คือ 
พื้นที่ก�รเกษตรมีก�รใช้ประโยชน์ได้อย่�งถูกต้องและเหม�ะสม
ไม่น้อยกว่� 40 ล้�นไร่ ภ�ยใน 20 ปี ต�มกรอบยุทธศ�สตร์ช�ติ
ท่ีจะนำ�ไปสู่ประเทศไทยท่ีมีคว�มม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน ผ่�นกระบวนก�ร
ว�งแผนยุทธศ�สตร์ของกรมพัฒน�ที่ดิน เพื ่อก�รขับเคลื ่อน
เป้�หม�ยไปสู่คว�มสำ�เร็จ ซึ่งปัจจุบันได้ดำ�เนินก�รกำ�หนดเขต
พัฒน�ที่ดินต�มลุ่มน้ ำ�ย่อยต่�งๆ ทั่วประเทศ ผ่�นก�รจัดทำ�
แผนแม่บทเขตพัฒน�ที่ดินครอบคลุมทุกจังหวัด เพื่อให้พื้นที่
ก�รเกษตรได้รับก�รอนุรักษ์ ปรับปรุงพ้ืนฟู และมีก�รบริห�รจัดก�ร
ได้อย่�งเหม�ะสม
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 จ�กแนวท�งในก�รจัดทำ�ยุทธศ�สตร์
ที่เน้นตอบโจทย์ภ�รกิจง�นของกรมพัฒน�ที่ดิน
และบริบทท่ีเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงแนวท�งดังกล่�ว
ถ ูกน ำ �ม�จ ัดท ำ � เป ็นกระบวนก�รจ ัดท ำ �
ยุทธศ�สตร์กรมพัฒน�ท่ีดิน ด้วยก�รว�งแนวท�ง
ในก�รขับเคลื ่อนทุกมิติ ต�มช่วงระยะเวล�
ประกอบด้วย 1) แผนยุทธศ�สตร์กรมพัฒน�ท่ีดิน 
20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 2) ยุทธศ�สตร์
กรมพัฒน�ที่ดิน พ.ศ. 2560 – 2564 และ
3) แผนปฏิบัติก�รประจำ�ปี โดยกระบวนก�รทำ�แผน
ยุทธศ�สตร์ของกรมพัฒน�ที่ดิน ได้มีก�รใช้
ฐ�นข้อมูลส�รสนเทศจ�กก�รสำ�รวจจำ�แนกดิน
ของประเทศท่ีได้รับก�รพัฒน�ม�อย่�งต่อเนื่อง 
มีก�รระดมคว�มคิดเห็นวิเคร�ะห์ข้อมูลและ
ค ้นห�โอก�สเช ิงย ุทธศ�สตร ์ในภ�พรวม
จ�กภ�ยนอกท่ีสอดคล้องกับภ�รกิจหลักของกรม
มีก�รรับฟังคว�มคิดเห็นจ�กเกษตรกรและหมอดิน
ใน 4 ภ�ค มีก�รวิเคร�ะห์และจัดทำ�แผนให้มี

คว�มเชื่อมโยงทุกระดับ ได้แก่ ยุทธศ�สตร์ช�ติ 
20 ปี ในก�รสร้�งก�รเติบโตบนคุณภ�พชีวิต
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และก�รสร้�งคว�ม
ส�ม�รถในก�รแข่งขัน เป้�หม�ยก�รพัฒน�
ที่ยั่งยืน (SDGs) เรื่อง ยุติคว�มหิวโหย บรรลุ
คว�มมั่นคงท�งอ�ห�รและยกระดับโภชน�ก�ร
และส่งเสริมเกษตรกรรมท่ียั่งยืนขององค์ก�ร
สหประช�ช�ติ แผนพัฒน�เศรษฐกิจและสังคม
แห่งช�ติ ฉบับที่ 12 นโยบ�ยรัฐบ�ลที่สำ�คัญ
และเร่งด่วน รวมถึง ยุทธศ�สตร์เกษตรและ
สหกรณ์ระยะ 20 ปี เกี่ยวกับก�รสร้�งคว�ม
เข้มแข็งให้เกษตรกรและสถ�บันเกษตรกร และ
ก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กรก�รเกษตรและ
ส่ิงแวดล้อมอย่�งสมดุลและยั่งยืนสู่ก�รผลิต
เกษตรอินทรีย์ นโยบ�ยลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต 
และ Zoning นโยบ�ยเกษตร 4.0 นโยบ�ย
เกษตรอินทรีย์

กระบวนการจัดทำ ยุทธศาสตร์ไปสู่ความสำ เร็จ

กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ของกรมพัฒนาท่ีดิน (LDD Strategic Planning Model)
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 คว�มโดดเด่น ท่ี ไ ม่อ�จ
ปฏิเสธได้ของกรมพัฒน�ท่ีดิน 
คือก�รท่ีมีบุคล�กรมีคว�มรู้
เร ื ่องดินเป็นอย่�งดี มีคว�ม
เชี่ ย วช�ญใน เรื่ อ งดิ นและ
เทคโนโลยีก�รพัฒน�ที ่ด ิน
ทั้งด้�นวิช�ก�รและปฏิบัติก�ร
ด้�นก�รจัดก�รดินเพื่อให้มี
ก�รใช้ทรัพย�กรดินให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด อ�จกล่�วได้ว่�
เป็นหน่วยง�นที ่ม ีบ ุคล�กร
ที ่มีคว�มรู ้เรื ่องดินม�กที่สุด
ในประเทศ ซ่ึงจ�กคว�มโดดเด่น
ดั ง ก ล่ � ว นำ � ม � สู่ ก � ร ดึ ง

ศักยภ�พของบุคล�กรภ�ยในหน่วยง�นผ่�นกระบวนก�รจัดทำ�ยุทธศ�สตร์ ของกรมพัฒน�ที่ดิน
ที่เกิดขึ้นจ�กก�รมีส่วนร่วมของบุคล�กรภ�ยในหน่วยง�นอย่�งแท้จริงตั้งแต่ระดับผู้บริห�ร
ไปสู่ระดับผู้ปฏิบัติง�นในทุกพื้นที่ทั้ง 4 ภ�ค ส่งผลทำ�ให้ก�รถ่�ยทอดและสื่อส�รแผนไปสู่ก�ร
ปฺฏิบัติขององค์ก�รอย่�งเป็นระบบและมีประสิทธิภ�พ จนเปรียบเสมือน DNA ของบุคล�กร
กรมพัฒน�ที่ดิน 

ขีดสมรรถนะของบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
และการสื่อสารยุทธศาสตร์ไปสู่ความสำ เร็จ

ขีดสมรรถนะของบคุลากรในองคก์าร

 และยุทธศ�สตร์ ด ้�นก�รพัฒน�
ภ�คก�รเกษตรท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
ผส�นกับจุดแข็งท่ีเป็นโอก�สจ�กภ�ยใน ได้แก่ 
บุคล�กรท่ีมีคว�มเช่ียวช�ญเฉพ�ะด้�นสำ�รวจ 
จำ�แนกดิน วิเคร�ะห์ดิน ว�งแผนก�รใช้ที่ดิน
และเทคโนโลยีชีวภ�พ ก�รจัดทำ�ฐ�นข้อมูลดิน
และแผนก�รใช้ท่ีดินครอบคลุมก�รใช้ข้อมูล
ทุกระดับ แล้วนำ�ไปสู่ก�รกำ�หนดยุทธศ�สตร์ 
ประเด ็นย ุทธศ�สตร ์  และเป ้�ประสงค ์

เชิงยุทธศ�สตร์ท่ีสำ�คัญ เม่ือดำ�เนินง�นผ่�นไป
ระยะหน่ึง จะมีกระบวนก�รปรับแผน (Rolling
Plan) เพื่อตอบสนองต่อก�รเปลี่ยนแปลง 
จ�กสถ�นก�รณ์ต่�ง ๆ  ทำ�ให้เกิดคว�มต่อเน่ือง
ของก�รด ำ�เน ินง�น  และบรรล ุผลต�ม
เป้�ประสงค์ท่ีสำ�คัญสูงสุด คือ พ้ืนท่ีก�รเกษตร
มีก�รใช้ประโยชน์ท่ีดินได้อย่�งถูกต้องและ
เหม�ะสมไม่น้อยกว่� 40 ล้�นไร่ ต�มแผนฯ 
20 ปี 

แผนภาพการถ่ายทอดและส่ือสารแผนไปสู่การปฺฏิบัติ
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 จ�กภ�ร กิ จคว�มร ับผ ิดชอบของ
กรมพัฒน�ที ่ดินในก�รพัฒน�ทรัพย�กรดิน
ในพ้ืนท่ีเกษตรกกรรม ซ่ึงครอบคลุมพ้ืนท่ีร้อยละ
46 ของพื้นที่ประเทศ ให้มีคว�มอุดมสมบูรณ์ 
เพ่ิมผลผลิต ลดต้นทุน สร้�งร�ยได้ ทำ�ให้เกษตรกร
มีชีวิตคว�มเป็นอยู่ดีขึ้น และก�รพัฒน�ดังกล่�ว
ต้องเกิดคว�มยั ่งยืนด้วยนั ้น จำ�เป็นอย่�งยิ ่ง
ต้องอ�ศัยก�รมีส่วนร่วมของเกษตรกรในก�ร
พัฒน�ที ่ด ินในพื ้นที ่ของตนเอง จึงนำ�ม�สู ่

ก�รรับสมัครเกษตรกรในพื้นที่ตั้งเป็น “หมอดิน
อ�ส�” ระดับหมู่บ้�น ตำ�บล อำ�เภอ และจังหวัด
จำ�นวน 82,744 ร�ย เพื่อเป็นตัวแทนของกรม
ในก�รให้บริก�รและเข้�ถึงเกษตรกรในพื้นที่
ครอบคลุมท่ัวประเทศ โดยก�รถ่�ยทอดเทคโนโลยี
ก�รพัฒน�ที่ดินให้กับเกษตรกรในพื้นที่ ทั ้งนี้
กรมพัฒน�ท่ีดินได้พัฒน�หมอดินอ�ส�ให้เป็น 
Smart Volunteer Soil Doctor 

เครือข่ายความร่วมมือเป็นหัวใจการพัฒนาที่ดินสู่ความยั่งยืน 
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กำ กับ ติดตาม ประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยกรอบแนวคิด LDD Excellent Model 

 เพ่ือให้ก�รขับเคลื่อนผลก�รดำ�เนินง�นต�มยุทธศ�สตร์ของกรมพัฒน�ท่ีดินเป็นไปอย่�ง
มีประสิทธิภ�พ ได้มีก�รนำ�กรอบแนวคิด LDD Excellent Model ม�ใช้ในก�รกำ�กับ ติดต�ม 
และประเมินผล เพื่อนำ�ไปสู่ก�รทบทวน และปรับปรุงพัฒน�ผลก�รดำ�เนินง�นต�มแผนยุทธศ�สตร์ 
ด้วยระบบก�รวัดผลก�รดำ�เนินง�นต�มแผนยุทธศ�สตร์ท่ีติดต�มก�รดำ�เนินก�รท้ังแผนระยะส้ัน 
(แผนปฏิบัติก�รระดับหน่วยง�น) และแผนระยะย�ว (แผนยุทธศ�สตร์) รวมถึงแผนสำ�คัญเร่งด่วน 
(Flagship Project) ที่มีก�รกำ�หนดผู้รับผิดชอบและกรอบเวล�ในก�รดำ�เนินง�นและติดต�มผล
ท่ีชัดเจน และรวบรวมข้อมูลเพ่ือทบทวนให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติก�ร แล้วร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�น
ให้คณะกรรมก�รและผู้บริห�รได้รับทร�บว่�ก�รดำ�เนินก�รต�มแผนยุทธศ�สตร์นั้นบรรลุผลก�ร 
ดำ�เนินก�รหรือไม่ ถ้�ห�กแผนนั้นไม่บรรลุเป็นไปต�มแผนจะนำ�ไปสู่ก�รปรับปรุงและทบทวน
อีกครั้ง ส่วนถ้�แผนนั้นบรรลุผลก�รดำ�เนินก�รจะนำ�ไปสู่ก�รพัฒน�และต่อยอด โดยขั้นตอนทั้งหมด 
ท้�ยสุดจะนำ�ไปสู่ก�รว�งแผนเชิงยุทธศ�สตร์และแผนปฏิบัติก�รต่อไป

แผนภาพ LDD Excellent Model
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การสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ไปสู่ปฏิบัติ

 คว�มโดดเด่นจ�กกระบวนก�รทำ�แผนยุทธศ�สตร์ของกรมพัฒน�ท่ีดิน มีกระบวนก�รทำ�ง�น
ทั้งภ�ยในและภ�ยนอกสถ�นที่ และจ�กก�รระดมคว�มคิดเห็น วิเคร�ะห์ข้อมูล และค้นห�โอก�ส
เชิงยุทธศ�สตร์ในภ�พรวมจ�กภ�ยนอกท่ีสอดคล้องกับภ�รกิจหลักของกรม ผส�นกับจุดแข็งท่ีเป็น
โอก�สจ�กภ�ยใน นำ�ม�จัดทำ�ฐ�นข้อมูลดินและแผนก�รใช้ที่ดินครอบคลุมก�รใช้ข้อมูลทุกระดับ
โดยเริ่มจ�กก�รศึกษ�ข้อมูลเบื้องต้น ก�รตรวจสอบลักษณะและคุณสมบัติของดินในภ�คสน�ม
ก�รจัดแผนท่ีต้นร่�งแสดงขอบเขตชนิดของดิน ก�รตรวจสอบคว�มถูกต้องของแผนท่ีดิน จนถึงก�ร
จัดพิมพ์แผนท่ีและร�ยง�นก�รสำ�รวจดินในลำ�ดับสุดท้�ยในประเทศไทย โดยโอก�สเชิงยุทธศ�สตร์
ดังกล่�ว ส่งผลให้เกิดผลักดันก�รพัฒน� คิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้สอดคล้องกับสถ�นก�รณ์
ปัจจุบันและรองรับแผนค�ดก�รณ์ก�รดำ�เนินง�นในอน�คต ได้แก่ 1) Mobile Application 
ด้�นก�รพัฒน�ที่ดิน เช่น LDD Soil Guide เป็น Application ให้คำ�แนะนำ�ด้�นดิน, คลิปเด็ด
หมอดิน เป็นต้นแบบหมอดิน, ปุ๋ยร�ยแปลง เป็นโปรแกรมให้คำ�แนะนำ�ก�รใช้ปุ๋ยที่เหม�ะสมกับ
ชุดดิน, ข้อมูลส�รสนเทศทรัพย�กรดินร�ยจังหวัด, ฐ�นข้อมูลจำ�ลองก�รเกษตรกรรม (LDD IM’s 
Farm), แผนที่เกษตรเพื่อก�รบริห�รจัดก�รเชิงรุก (Agri-Map Online), แผนที่ท�งเลือก
พืชเศรษฐกิจ (LDD Zoning) เป็นต้น ทำ�ให้เกษตรกรส�ม�รถเข้�ถึงข้อมูลได้ง่�ยและนำ�ไป
ปฏิบัติได้ทันที 2) ก�รประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ผลิตแผนที่ภ�พถ่�ยออร์โธสีที่มีคว�มละเอียดสูง 
โดยใช้เทคโนโลยีอ�ก�ศย�นไร้คนขับ (UAV) ทำ�ให้ก�รว�งแผนพัฒน�ที่ดินในระดับพื้นที่มีคว�ม
ถูกต้องแม่นยำ�สูง 3) ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด.1-12 และปุ๋ยอินทรีย์คุณภ�พสูง ทำ�ให้เกษตรกร
ส�ม�รถผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองโดยใช้วัสดุเศษเหลือจ�กไร่น�หรือครัวเรือน ลดก�รใช้ส�รเคมี
ท�งก�รเกษตร ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตและร�ยได้ ปลอดภัยทั้งต่อผู้ผลิต ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม 
และ 4) ชุดตรวจสอบดินอย่�งง่�ย (LDD Test Kit) ช่วยลดขั้นตอนก�รให้บริก�รวิเคร�ะห์ดินแก่
เกษตรกร จ�กเดิมต้องรอผลจ�กห้องปฏิบัติก�ร 45 วัน เหลือเพียง 1 วันจ�กก�รใช้ LDD Test Kit

แผนท่ีเกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก  (Agri-Map Online)
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 ในก�รดำ�เนินง�นต�มยุทธศ�สตร์เพื่อ
ก�รข ับ เคล ื ่ อนเป ้ �ประสงค ์ส ู งส ุดของ
กรมพัฒน�ท่ีดินไปสู่ พ้ืนท่ีเกษตรมีก�รใช้ประโยชน์
ได้อย่�งถูกต้อง เหม�ะสมต�มศักยภ�พของดิน
ไม่น้อยกว่� 40 ล้�นไร่ ภ�ยใน 20 ปี นำ�ม�สู่
ก�รเกิดต้นแบบง�นพัฒน�ท่ีดินสู่ก�รปฏิบัติ 
ได้แก่ 1) ก�รดำ�เนินก�รเขตพัฒน�ที่ดิน (526 
ลุ่มน้ำ�ย่อย) ด้วยก�รกำ�หนดเขตพัฒน�ท่ีดินต�ม
ลุ่มน้ำ�ย่อยต่�ง ๆ  ทั่วประเทศ ผ่�นก�รวิเคร�ะห์
ปัจจัยที่ครอบคลุมทุกมิติ โดยเกษตรกรเข้�ม�
มีส ่วนร่วม และใช้หลักก�รบริห�รจัดก�ร
เชิงบูรณ�ก�รในพื้นที่ระดับลุ่มน้ำ� โดยมีกลไก
ขับเคล่ือนก�รดำ�เนินง�น ผ่�นก�รจัดทำ�แผนแม่บท
เขตพัฒน�ท่ีดินและมีคณะกรรมก�รเขต
พัฒน�ท่ีดินท่ีครอบคลุมทุกจังหวัด ท้ังน้ี เพ่ือให้
พ้ืนท่ีก�รเกษตรได้รับก�รอนุรักษ์ ปรับปรุงพ้ืนฟู
และมีก�รบริห�รจัดก�รได้อย่�งเหม�ะสม และ

2) ก�รจัดทำ�แผนบริห�รจัดก�รทรัพย�กรดิน
เชิงบูรณ�ก�รระดับลุ่มน้ำ� ด้วยก�รนำ�ข้อมูล
สถ�นภ�พทรัพย�กรดิน  สภ�พก�รใช้ที ่ดิน
คว�มเหม�ะสมของดิน และข้อมูลท�งเศรษฐกิจ
และสังคม ผส�นกับก�รว�งแผนก�รใช้ที่ดิน
ระดับลุ่มน้ำ�ส�ข� (256 ลุ่มน้ำ�ส�ข�) และเขต
พัฒน�ที่ดิน (526 ลุ่มน้ำ�ย่อย) นำ�ม�จัดทำ�เป็น
แผนบริห�รจัดก�รทรัพย�กรดินเชิงบูรณ�ก�ร 
ระดับลุ่มน้ำ� ทั้งแผนระยะเร่งด่วน (1 ปี) ระยะ
กล�ง (5 – 10 ปี) และระยะย�ว (15 – 20 ปี) 
เพื่อนำ�ม�สู่ก�รกำ�หนดเป้�หม�ยและตัวชี้วัด
สำ�หรับใช้ในก�รดำ�เนินง�นและติดต�มคว�ม
ก้�วหน้� และก�รพัฒน�โครงก�รสนับสนุนต�ม
คว�มเหม�ะสมของสภ�พพื้นท่ีเชิงบูรณ�ก�ร
กับหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องต่อไป

ต้นแบบงานพัฒนาที่ดินสู่การปฏิบัติ

แผนท่ีเกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก  (Agri-Map Online)
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 วิสัยทัศน์ 
 “ขอนแก่นเมืองน่�อยู่ ศูนย์กล�งเช่ือมโยงก�รค้� ก�รลงทุน และก�รบริก�รของกลุ่มประเทศ
อนุภูมิภ�คลุ่มน้ำ�โขง”

 พันธกิจ 
 1. เสริมสร้�งชุมชนให้เข้มแข็ง คนในชุมชนมีคว�มเป็นอยู่ด้วยคว�มผ�สุก
 2. พัฒน�ให้เป็นเมืองน่�อยู่อย่�งยั่งยืน
 3. พัฒน�ขีดคว�มส�ม�รถสินค้�และบริก�รเพื่อยกระดับม�ตรฐ�นสินค้�และบริก�ร
ให้ตรงกับคว�มต้องก�รของตล�ด
 4. พัฒน�ศักยภ�พจังหวัดให้เป็นศูนย์กล�งของกลุ่มประเทศอนุภูมิภ�คลุ่มน้ำ�โขง

 ค่านิยม PEACE
 “ยึดม่ันในอุดมก�รณ์ มุ่งม่ันทำ�ง�น สม�นส�มัคคี มีวิถีชีวิตพอเพียง” (ยึดม่ันในอุดมก�รณ์ 
หม�ยถึง ข้�ร�ชก�รและเจ้�หน้�ที่ของรัฐ จังหวัดขอนแก่นจะต้องมีคว�มมุงมั่น ทุ่มเท เสียสละ
สม�นส�มัคคี บนพื้นฐ�นของคว�มพอเพียง ก�รปฏิบัติง�น ใช้หลักธรรม�ภิบ�ล เพื่อสร้�งคว�ม
พึงพอใจให้กับผู้รับบริก�รและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)

การสร้างโอกาสจากสมรรถนะหลัก การวางจุดยืนทางยุทธศาสตร์ และพัฒนา
ให้เกิดความได้เปรียบ มีการจัดทำ แผนให้สอดคล้องกัน มีการเช่ือมโยงกัน
ระหว่างแผนในการพัฒนาต่าง ๆ โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
อย่างบูรณาการ และความเข้มแข็งของภาคีในการพัฒนาจังหวัดเพ่ือให้เป็น

เมือง Smart City ด้วยหลักการประชารัฐ

จังหวัดขอนแก่น 
หมวด 2 ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสารเพื่อนำ ไปสู่การปฏิบัติ
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 จังหวัดขอนแก่นเป็นจังหวัดขน�ดใหญ่
ในภ�คตะวันออกเฉียงเหนือท่ีจัดว่�เป็นศูนย์กล�ง
เชื่อมโยงสู่กลุ่มประเทศอนุภูมิภ�คลุ่มน้ำ�โขง
และเชื่อมโยงสู่ประเทศในกลุ่มประช�คม
อ�เซียน หรือเป็นประตูเปิดสู่อินโดจีนและจีน
ตอนใต้ต�มโครงก�รพัฒน�แนวพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ
ตะวันออกตะวันตก (East – West Economic
Corridor) อีกท้ังยังถือได้ว่�เป็นอีกหน่ึงศูนย์กล�ง
เศรษฐกิจ ที่มีคว�มเข้มแข็งและมีก�รเติบโต
อย่�งต่อเน่ือง และยังมีคว�มพร้อมต่อก�รพัฒน�
ท้ังท�งด้�นก�รศึกษ� ก�รท่องเท่ียว ก�รแพทย์
และระบบโลจิสติกส์ ทั้งในระดับภ�คและระดับ
ประเทศ บวกกับคว�มพร้อมของทรัพย�กรคน 
เทคโนโลยี และก�รผลักดันจ�กภ�ครัฐ ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งท่ีขับเคลื่อนให้เมืองขอนแก่นก้�วไป
ข้�งหน้� ทำ�ให้นโยบ�ยและยุทธศ�สตร์ในก�ร
ขับเคล่ือนจังหวัดขอนแก่นในยุค Thailand 4.0
มีคว�มโดดเด่นและน่�จับต�มองเป็นอย่�งยิ่ง
 จ�กคว�มท้�ท�ยและคว�มได้เปรียบ
ท�งภูมิศ�สตร์และคว�มเข้มแข็งภ�ยในและ
คว�มพร้อมของภ�คส่วนต่�ง ๆ ในก�รเข้�ม�
มีส่วนร่วมในก�รพัฒน� ก�รสนับสนุนจ�ก
รัฐบ�ลในก�รขับเคลื่อน ประกอบกับก�รรับฟัง
คว�มคิดเห็นจ�กทุกภ�ค ท้ังภ�คเอกชน สถ�บัน
อุดมศึกษ� และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่เพื่อกำาหนด
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน ก่อให้เกิด

แผนการพัฒนาจังหวัดขอนแก่นท่ีครอบคลุม
ใน 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้�นก�รค้� ก�รลงทุน
และบริก�ร 2) ด้�นก�รคมน�คมขนส่ง และ
โลจิสติกส์ 3) ด้�นก�รแพทย์และส�ธ�รณสุข
4) ด้�นก�รศึกษ� 5) ด้�นก�รประชุมและ
ก�รท่องเที่ยว และ 6) ด้�นอุตส�หกรรมสีเขียว
และก�รมีส่วนร่วมของทุกภ�คส่วนที่เข้มแข็ง
น่ันเอง ทำ�ให้จังหวัดขอนแก่นมีผลิตภัณฑ์มวลรวม
ของจังหวัดเป็นลำ�ดับที่ 1 ของภ�คตะวันออก
เฉียงเหนือ และก้�วเข้�สู่คว�มเป็น “ขอนแก่น 
Smart City” อย่�งเต็มรูปแบบ โดยได้ดำ�เนินก�ร
ต�มยุทธศ�สตร์หลัก 6 ยุทธศ�สตร์ ประกอบด้วย
1. ก�รยกระดับก�รพัฒน�เศรษฐกิจและเพิ่ม
ขีดคว�มส�ม�รถท�งก�รแข่งขัน 2. ก�รพัฒน�
คนและสังคมที่มีคุณภ�พ 3. ก�รบริห�รจัดก�ร
ทร ัพย�กรธรรมช�ต ิ ส ิ ่ ง แวดล ้ อม เพ ื ่ อ
ก�รพัฒน�ยั่งยืน 4. ก�รเสริมสร้�งคว�มมั่นคง
และคว�มปลอดภัยในชีว ิตและทรัพย์ส ิน
5. ก�รเพิ่มศักยภ�พของจังหวัดเพื่อเชื่อมโยง
โอก�สจ�กกลุ่มประเทศอนุภูมิภ�คลุ่มน้ำ�โขง
และ  6. ก�รเพิ ่มประสิทธิภ�พก�รบริห�ร
จัดก�รภ�ครัฐ
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ศูนย์กลางแห่งอนุภูมิภาคลุ่มน้ำ โขง

 จังหวัดขอนแก่นใช้ประโยชน์จ�กคว�ม
ได้เปรียบท�งภูมิศ�สตร์ม�กำ�หนดจุดยืนท�ง
ยุทธศ�สตร์ (Positioning) ในก�รเป็น“เมือง
แห่งศูนย์กล�งเศรษฐกิจ และสังคม ในกลุ่มประเทศ
อนุภูมิภ�คลุ่มน้ำ�โขง” ที่ก่อให้เกิดก�รพัฒน�
ในหล�กหล�ยมิติ โดยเริ่มจ�กจุดเด่นที่มีพัฒน�
จนกล�ยเป็นจุดแข็ง และจุดข�ยจนนำ�ม�เป็น
ตัวกำ�หนดยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�จังหวัดท่ีสำ�คัญ 
ท้ังท�งด้�นก�รคมน�คมขนส่งท่ีเช่ือมโยงเพ่ือก�ร
เป็นศูนย์กล�งโลจิสติกส์ ก�รสร้�งคว�มเข้มแข็ง
ของสถ�บันก�รศึกษ� ก�รพัฒน�ท�งด้�นก�รแพทย์
ตลอดจนด้�นอุตส�หกรรม ก�รท่องเที ่ยว
และก�รเกษตร ซ่ึงจ�กก�รพัฒน�เชิงยุทธศ�สตร์
ท่ีกล่�วม�ข้�งต้นส�ม�รถสอดรับก�รเติบโต
ของกันและกันได้เป็นอย่�งดี และถือเป็นก�ร
ขย�ยโอก�สที่หล�กหล�ยให้กับภ�คส่วนต่�ง ๆ 
และเป็นก�รสนับสนุนก�รลงทุนที่สำ�คัญ 
 ในปีงบประม�ณ พ.ศ. 2560 จังหวัด
ขอนแก่นมุ่งเน้นก�รพัฒน�ในด้�นเศรษฐกิจ
ภ�คก�รเกษตรและชนบทเป็นสำ�คัญ โดยให้
คว�มสำ�คัญกับก�รพัฒน�ต�มแนวท�งปรัชญ�
ของเศรษฐกิจพอเพียง เน้นก�รมีส่วนร่วมจ�ก
ทุกภ�คส่วนในรูปแบบ “ประช�รัฐ” มุ่งเน้นก�ร
พัฒน�คุณภ�พชีวิตของประช�ชนในระดับ
ฐ�นร�กให้เกิดคว�มเข้มแข็ง เพ่ือให้เกิดก�รพัฒน�
ที่ “ยั่งยืน” และให้คว�มสำ�คัญในก�รพัฒน�
ด้�นก�รส่งเสริมด้�นก�รค้�ก�รลงทุน และ

ก�รท่องเท่ียว และเตรียมคว�มพร้อมในก�รพัฒน�
และยกระดับบุคล�กรเพื ่อสนับสนุนภ�รกิจ
ที่เกี่ยวข้องกับอุตส�หกรรม MICE โดยจังหวัด
ขอนแก่นได้รับคัดเลือกให้เป็น MICE CITY 
1 ใน 5 แห่งของประเทศไทย พร้อมรับก�รเป็น
ศูนย์กล�งก�รจัดประชุมและง�นแสดงสินค้�
ระดับส�กลรองรับก�รขย�ยตัวท�งเศรษฐกิจ
ข อ ง อ � เ ซี ย น ซึ่ ง ก � ร กำ � ห น ด จุ ด ยื น ท � ง
ยุทธศ�สตร์ท่ีนำ�ม�พัฒน�ต่อยอดตลอดวงจร
ดังกล่�ว จะช่วยตอบโจทย์ทิศท�งในก�รพัฒน�
และก�รเพิ ่มขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขัน
ของประเทศได้เป็นอย่�งดี และยังพัฒน�ภ�ค
ก�รเกษตรซึ่งเป็นพื้นฐ�นท่ีสำ�คัญเพื่อให้เกิด
ก�รพัฒน�ไปพร้อมกันอย่�งมั่นคง 
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 จ�กก�รมีส่วนร่วมของทุกภ�คส่วนท่ีเข้มแข็ง ม�สู่ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูลเพ่ือกำ�หนดเป็นวิสัยทัศน์
ของจังหวัดที่ว่� “ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางเชื่อมโยงการค้า การลงทุน และการบริการ
ของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำาโขง” โดยมีเป้�หม�ยท่ีชัดเจนในก�รพัฒน�จังหวัดขอนแก่นไปสู่
ขอนแก่น Smart City ซึ่งดำ�เนินก�รครอบคลุมใน 6 มิติ คือ Smart People, Smart Living, 
Smart Economy, Smart Citizen, Smart Governance, Smart Mobility และ Smart 
Environment ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดด้วยการบูรณาการการทำางานร่วมกันในรูปแบบ
ประชารัฐ มีกระบวนก�รว�งแผนยุทธศ�สตร์และกำ�หนดเป้�หม�ยอย่�งชัดเจน เชื่อมโยงวิสัยทัศน์
และทิศท�งของจังหวัดที่สำ�คัญ ๆ  3 ระบบ คือ ระบบก�รบริห�รจัดก�รองค์ก�ร ระบบก�รให้บริก�ร
แก่ประช�ชน ระบบก�รปรับปรุงผลก�รดำ�เนินง�น และมีสมรรถนะหลักในเรื่องก�รบูรณ�ก�ร
ก�รมีส่วนร่วมกับทุกภ�คส่วนท้ังภ�ยในและภ�ยนอก และคว�มเข้มแข็งของภ�คีเครือข่�ย ท้ังสถ�บัน
ก�รศึกษ� องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีภ�คเอกชนม�ร่วมลงทุนและขับเคลื่อนก�รดำ�เนินก�ร
ในโครงก�รสำ�คัญ เช่น ก�รจัดให้มีศูนย์ KHONKAEN DIGITAL INFORMATION CENTER  
เพ่ือบริห�รข้อมูลข่�วส�รเพ่ือก�รประช�สัมพันธ์ด้วยระบบ DIGITAL เพ่ือส่งเสริมให้ขอนแก่น เป็นเมือง
MICE CITY และ SMART CITY โดยได้มีก�รส่ือส�รผ่�นระบบออนแอร์ ออนไลน์ และออนกร�วน์
เช่น วิทยุ Application ท้ัง Facebook YouTube Twitter Line และ Line@ และจัดทำ�คลิปส้ัน
รวมท้ังภ�พน่ิง บริห�รประเด็นให้น่�สนใจ ส่งให้ส่ือมวลชน ท้ังวิทยุ โทรทัศน์ ส่ือส่ิงพิมพ์นำ�ไปเผยแพร่
อย่�งกว้�งขว�งเพื่อให้ประช�ชนหรือบุคคลท่ัวไปส�ม�รถเข้�ถึงข้อมูลและก�รดำ�เนินง�นของ
จังหวัดได้อย่�งใกล้ชิด 

ขอนแก่น Smart City
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ความสำ เร็จแห่งเมืองอัจฉริยะ

 จ�กก�รถ่�ยทอดแผนพัฒน�จังหวัดและแผน
ปฏิบัติร�ชก�รประจำ�ปีลงสู่ระดับหน่วยง�น โดยจัดทำ�ระบบ
ถ่�ยทอดเป้�หม�ยระดับจังหวัดสู่ระดับหน่วยง�นและ
ระดับบุคคล มีก�รติดต�มและทบทวนผลก�รดำ�เนินง�น
ในด้�นต่�ง ๆ อย่�งเป็นระบบ โดยมีเป้�ประสงค์เพื่อ
ยกระดับจังหวัดไปสู่ก�รเป็น “มห�นครขอนแก่น” ขับเคล่ือน
ก�รดำ�เนินง�นด้วยกลไกก�รมีส่วนร่วมจ�กทุกภ�คส่วน
ในสังคม ทั้งภ�ครัฐ ภ�คเอกชน และภ�คประช�สังคม 
ในรูปแบบ “ประช�รัฐ” โดยเป้�หม�ยสูงสุดในก�ร
ดำ�เนินง�น คือก�รทำ�ให้ประช�ชนช�วจังหวัดขอนแก่น
มีคว�ม “ม่ันคง” ปลอดภัยในก�รดำ�เนินชีวิตเศรษฐกิจ มีก�ร
เจริญเติบโตอย่�งต่อเนื่อง ประช�ชนมีร�ยได้เพิ่มขึ้น
จ�กก�รประกอบอ�ชีพที่ม�จ�กคว�มรู้ และภูมิปัญญ� 
รวมท้ังก�รใช้เทคโนโลยีอย่�งเหม�ะสมสร้�งคว�ม 
“ม่ังค่ัง” ให้กับระบบเศรษฐกิจฐ�นร�กโดยน้อมนำ�แนวท�ง
ก�รพ ัฒน�ต�มหล ักปร ัชญ�เศรษฐกิ จพอเพ ียง
เป็นกรอบแนวท�งในก�รดำ�เนินง�น โดยก�รพัฒน�
ในทุก ๆ ด้�น อยู่บนพื้นฐ�นของข้อมูลที่ผ่�นก�รจัดทำ�
อย่�งเป็นระบบ ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูลอย่�งถูกต้อง และ
ผ่�นก�รตัดสินใจอย่�งมีส่วนร่วม เพื่อให้ก�รพัฒน�เป็น
ไปอย่�ง “ยั่งยืน” และในก�รพัฒน�ก้�วต่อไป จังหวัด
ขอนแก่นมุ่งเน้นก�รนำ�นวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้�ม�
เป็นแรงขับเคลื่อนก�รพัฒน� เพื่อให้ขอนแก่นเติบโต
อย่�งก้�วกระโดด เท่�ทันต่อสถ�นก�รณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ตลอดเวล� เพื่อก้�วสู่ก�รเป็น“มห�นครขอนแก่น เมือง
อัจฉริยะ เพื่อคว�มสุขของคนทั้งมวล”

117 หมวด 2 ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสารไปสู่การปฏิบัติ



 และจ�กแผนพัฒน�จังหวัดและเป้�ประสงค์ที่ชัดเจน พร้อมทั้งได้รับคว�มร่วมมือจ�ก
ทุกภ�คส่วนนั้น ก�รพัฒน�อย่�งต่อเนื่องของจังหวัดขอนแก่นสะท้อนออกม�เป็นโครงก�รต่�ง ๆ
ต�มแผนยุทธศ�สตร์ใน 6 ด้�นหลัก ได้แก่ โครงก�รก่อสร้�งศูนย์แสดงและจำ�หน่�ยสินค้�          
ขน�ดใหญ่  โครงก�รพัฒน�ระบบขนส่งมวลชนอัจฉริยะ (City Bus) โครงก�รก่อสร้�งระบบ
ขนส่งมวลชนร�งเบ� นวัตกรรมด้�นสุขภ�พ อ�ทิ ตำ�บลจัดก�รสุขภ�พ ก�รพัฒน�เครือข่�ยสุขภ�พ
อำ�เภอ (District Health system : DHS) โครงก�รสอดแทรกเนื้อห� MICE ในหลักสูตรของ
มห�วิทย�ลัยและวิทย�ลัย ให้เป็นโรงเรียนไมซ์ในพื ้นที ่ (Mekong MICE Academy)
โครงก�รเตรียมพร้อมเย�วชนขอนแก่นไมซ์ซิต้ีแอมบ�สเดอร์ โครงก�รเพ่ิมศักยภ�พด้�นก�รท่องเท่ียว
ของจังหวัดขอนแก่นเพ่ือยกระดับสู่เมืองท่องเท่ียวหลัก โครงก�รยกระดับผ้�ไหม ผลิตภัณฑ์จ�กไหม
และ OTOP สู่ส�กล โครงก�รส่งเสริมและพัฒน�อ�ชีพต�มแนวเศรษฐกิจพอเพียง โครงก�ร
พัฒน�ศักยภ�พข้�วครบวงจร โครงก�รพัฒน�ศักยภ�พอุตส�หกรรมพืชอ�ห�รและพืชพลังง�น
ทดแทน ปี 2560 ฯลฯ โดยเป้�หม�ยสำ�คัญสูงสุดในก�รพัฒน�จังหวัดขอนแก่น เพ่ือช่วยขับเคล่ือน
ก�รพัฒน�ประเทศต่อไปนั่นเอง

118หมวด 2  ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสารไปสู่การปฏิบัติ



หมวด 3
ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการ

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย



หมวด 3
ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการ

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย



 วิสัยทัศน์ 
 เศรษฐกิจฐ�นร�กมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภ�ยในปี 2564

 พันธกิจ 
 1) พัฒน�ระบบกลไกก�รมีส่วนร่วมและก�รเรียนรู ้ก�รพึ ่งตนเอง
 2) พัฒน�ก�รบริห�รจัดก�รชุมชนให้พึ ่งตนเองได้
 3) สร้�งระบบกลไกและกิจกรรมท�งเศรษฐกิจฐ�นร�กให้มั ่นคงต�มหลักปรัชญ�
ของเศรษฐกิจพอเพียง
 4) พัฒน�องค์กรให้มีขีดสมรรถนะ และบุคล�กรมีอุดมก�รณ์ในง�นพัฒน�ชุมชน
และเชี ่ยวช�ญก�รทำ�ง�นเชิงบรูณ�ก�ร

 ค่านิยม ABC  DEF S&P
  A  –  Appreciation (ชื่นชม)
  B  -  Bravery (กล้�ห�ญ)
  C  –  Creativity (สร้�งสรรค์)
  D  –  Discovery (ใฝ่รู้)
  E  –  Empathy (เข้�ใจ)
  F  -  Facilitation (เอื้ออำ�นวย)
  S  -  Simplify (คิดให้ง่�ย)
  P  –  Practical (ส�ม�รถทำ�ได้จริง)

ปรัชญาการทำ งานกรมการพัฒนาชุมชน ด้วยหลักการ “เดินไปหาประชาชน
ใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางประชาชน เรียนรู้จากประชาชน ทำ งานร่วมกับประชาชน

วางแผนร่วมกับประชาชน เร่ิมงานจากส่ิงท่ีประชาชนรู้ สร้างงานจากส่ิงท่ีประชาชนมี
สอนโดยแสดงให้ดู ให้ประชาชนเรียนรู้จากการทำ งาน” สะท้อนให้เห็นความสำ คัญ

ของการยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางท่ีนำ มาใช้ในการทำ งานทุกข้ันตอน
เพ่ือวิเคราะห์ความต้องการออกแบบระบบงาน

กรมการพัฒนาชุมชน  
หมวด 3 ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

121 หมวด 3 ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย



 กรมก�รพัฒน�ชุมชนมีคว�มสำ�คัญต่อ
ก�รพัฒน� ช่วยลดช่องว่�งท�งสังคมและปัญห�
คว�มย�กจนในชุมชนให้ลดน้อยลง อีกทั้งช่วย
พัฒน�ศักยภ�พของชุมชน ให้ส�ม�รถพ่ึงตนเองได้
(Self - reliant) โดยส่งเสริมและพัฒน�เศรษฐกิจ
ฐ�นร�กให ้ม ีคว�มม ั ่นคงและเสถ ียรภ�พ
เพ ื ่ อ ให ้ช ุมชนเข ้มแข ็ ง โดยม ีผ ู ้ น ำ �ช ุมชน
อ�ส�สมัคร กลุ่ม/องค์กร เครือข่�ยประช�รัฐ
เป็นกลไกในก�รขับเคลื่อนบริห�รจัดก�รชุมชน
และเศรษฐกิจฐ�นร�กอย่�งเป็นระบบท่ีส�ม�รถ

ตอบสนองต่อคว�มต้องก�ร และคว�มค�ดหวัง
ของผู้รับบริก�รและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยก�รนำ�
ส�รสนเทศของผู้รับบริก�รและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ไปสู ่ก�รปรับปรุงกระบวนก�ร ว�งแผนและ
ปฏิบัติง�นพัฒน�ของชุมชนอย่�งมีส่วนร่วม 
สร้�งคว�มสัมพันธ์และคว�มผูกพันของผู้รับบริก�ร
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท้ังในปัจจุบันและอน�คต
ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ และมีคุณภ�พตรงกับ
คว�มต้องก�รของผู้รับบริก�รและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 ปัญห�คว�มเหลื่อมล้ำ�ในประเทศไทย
เป็นปัญห�สำ�คัญในก�รพัฒน�ชนบท เน่ืองจ�กปัญห�
คว�มย�กจนและคว�มเหลื ่อมล้ ำ�ท�งร�ยได้
ไม่ได้เป็นเพียงปัญห�เศรษฐกิจเพียงเท่�นั ้น 
แต่รวมถึงโอก�สในก�รถือครองท่ีดินเพ่ืออยู่อ�ศัย
และทำ�ม�ห�กินซึ่งมีคนเพียง 1% เท่�นั้นที่เป็น
เจ้�ของคว�มมั่งคั่งของคนทั้งประเทศส่วนใหญ่ 
เกิดจ�กปัญห�ที ่สะสมม�น�น ได้แก่ อ�ชีพ
เกษตรกรรมของคนในชนบทไม ่ส�ม�รถ
สร้�งคว�มสมดุลท�งเศรษฐกิจได้ หรือนโยบ�ย
ม�ตรก�รของร ั ฐท ี ่ ส �ม�รถผ ่ อนคล�ย
คว�มเดือดร้อนได้แค่ระยะสั้น ดังนั้น กลไกภ�ครัฐ
จึงเป็นฟันเฟืองท่ีสำ�คัญในก�รกระจ�ยคว�มเจริญ
สู่ระดับท้องถิ่นทำ�ให้ชุมชนเข็มแข็งจึงได้มีก�ร
กำ�หนดยุทธศ�สตร์ช�ติ 20 ปี เป็นกลไกในก�ร
บริห�รจัดก�รชุมชนและเศรษฐกิจฐ�นร�กอย่�ง
เป็นระบบ เพ่ือนำ�ไปสู่เป้�หม�ยเศรษฐกิจฐ�นร�ก
เข้มแข็ง ม่ันคงท่ีจะนำ�ไปสู่ก�รลดคว�มเหล่ือมล้ำ�
ไม่ทิ้งใครไว้ข้�งหลัง

 พช. มีภ�รกิจสำ�คัญในก�รส่งเสริม
กระบวนก�รเรียนรู้และก�รมีส่วนร่วมของ
ประช�ชน ในฐ�นะเป็นส่วนร�ชก�รสังกัดกระทรวง
มห�ดไทย โดย พช. ได้อ�ศัยศักยภ�พคว�ม
ได้เปรียบด้�นพันธกิจ ด้�นปฎิบัติก�ร ด้�นบุคล�กร
และประช�ชน ด้วยก�ร ยึดหลักปรัชญ�เศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นกลไกขับเคลื่อนแนวท�งก�รพัฒน�
ท่ีย่ังยืนให้เกิดคว�มสอดคล้องกับนโยบ�ยรัฐบ�ล
มีประสบก�รณ์พัฒน�ชุมชน อ�ส�สมัคร องค์ก�ร
และเครือข่�ย ที ่เข ้มแข็งอย่�งต่อเนื ่องกว่�
300,000 คน ศักยภ�พบุคล�กรปฎิบัติง�นกระจ�ย
ครอบคลุมทุกพื้นที่และเสมือนเป็นเพื่อนคู่คิด
มิตรแท้ของประช�ชนเพร�ะมีภ�พลักษณ์ที ่ดี
ต่อสังคม ประช�ชนมีคว�มเช่ือม่ันไว้ว�งใจ เป็นต้น
ดังน้ัน พช. จึงได้กำ�หนดว�ระท่ีใช้เป็นกรอบแนวท�ง
ในก�รขับเคลื่อนง�นให้บรรลุเป้�หม�ยวิสัยทัศน์
คือ “เศรษฐกิจฐ�นร�กม่ันคงและชุมชนพ่ึงตนเอง
ได้ภ�ยในปี 2564” เพ่ือเป็นกรอบก�รดำ�เนินง�น
ในทิศท�งเดียวกันที ่ส�ม�รถกำ�หนดรูปแบบ
น ำ � ไปประย ุกต ์ส ู ่ ก�รปฏ ิบ ัต ิ ง�นได ้ต�ม
คว�มเหม�ะสม

122หมวด 3 ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย



หลักคิดแก้จนในการพัฒนาชุมชน

 พช. ให้คว�มสำ�คัญกับข้อมูลส�รสนเทศที่ได้รับจ�กผู้รับบริก�รและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ด้วยก�รรับฟังคว�มคิดเห็นหล�กหล�ยช่องท�ง เช่น ก�รรับฟังคว�มคิดเห็นท�งโทรศัพท์,
ระบบดำ�รงธรรม พช. Online, ก�รรับฟังคว�มคิดเห็นด้วยก�รสอบถ�มรับฟังเรียนรู้เฉพ�ะกลุ่ม 
(Focus Group) และช่องท�งที่สำ�คัญยิ่ง คือ กลไกของผู้ตรวจร�ชก�รกรมซึ่งจะนำ�ม�สะท้อน
ในก�รประชุมผู้บริห�ร เป็นต้น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงกระบวนก�รใช้ส�รสนเทศจ�กผู้รับบริก�ร
จ�กก�รวิเคร�ะห์ตนเองเพื่อสำ�รวจคว�มพึงพอใจและไม่พึงพอใจให้เป็นข้อมูลส�รสนเทศที่สำ�คัญ
และนำ�ไปออกแบบในก�รปรับปรุงกระบวนก�รทำ�ง�น ส่งผลให้ พช.ส�ม�รถเชื่อมโยง พันธกิจ
ของ พช. กับก�รขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐ�นร�กได้เป็นอย่�งดี รวมทั้งก�รตอบสนองผู้รับบริก�รและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท้ังในปัจจุบันและอน�คตจำ�แนกจัดกลุ่มเป็น 3 กลุ่มได้แก่ ผู้รับบริก�ร ผู้รับบริก�ร
ในอน�คตและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แล้วนำ�ม�ทบทวนออกแบบเป็นกระบวนก�รขับเคลื่อน
เศรษฐกิจฐ�นร�กภ�ยใต้หลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง บันได 3 ขั้น ดังนี้

ความเช่ือมโยงกรมการพัฒนาชุมชนกับการขับเคล่ือนเศรษฐกิจฐานราก

123 หมวด 3 ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย



 ข้ันท่ี 1 การสร้าง “สัมมาชีพ” คือ ก�รสร้�งอ�ชีพท่ีสุจริตให้กับประช�ชน ซ่ึงดำ�เนินก�ร
ในรูปแบบบุคคลหรือครัวเรือน ในขั้นนี้ พช. มีก�รจำ�แนกกลุ่มผู้รับบริก�รและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ได้แก่ ครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. (ผู้รับบริก�รในอน�คต), ครัวเรือนที่มีร�ยได้ต่ำ�กว่�เกณฑ์ จปฐ.
(ผู้รับบริก�ร) และครัวเรือนสัมม�ชีพ (ผู้รับบริก�ร) โดยได้ยกระดับกลุ่มสัมม�ชีพน้ีผ่�นก�รขับเคล่ือน
ภ�ยใต้แนวคิด “ช�วบ้�นสอนช�วบ้�น” เริ่มต้นด้วยก�รพัฒน�ทักษะก�รถ่�ยทอดองค์คว�มรู้
ให้กับปร�ชญ์ชุมชนด้�นอ�ชีพ จ�กนั้นกลับไปสร้�งทีมและจัดก�รฝึกอบรมอ�ชีพต�มคว�มถนัด
และคว�มสนใจให้กับครัวเรือนท่ีต้องก�รฝึกอ�ชีพในหมู่บ้�นเป้�หม�ยตลอดจนติดต�ม
สนับสนุนอย่�งต่อเนื่อง เพื่อให้ครัวเรือนที่เข้�รับก�รฝึกอ�ชีพมีคว�มรู้และปฏิบัติอ�ชีพได้จริง
จนพัฒน�เป็นอ�ชีพที่สร้�งร�ยได้ให้กับครัวเรือนได้อย่�งมั่นคง พึ่งพ�ตนเองได้ เช่น โครงก�ร
สร้�งสัมม�ชีพชุมชนต�มหลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง จำ�นวน 23,589 หมู่บ้�น โดยก�ร
สร้�งผู้นำ�อ�ชีพหรือปร�ชญ์ เข้�อบรมเป็นวิทย�กรสัมม�ชีพ หมู่บ้�นละ 1 คน และส่งเสริมให้จัดตั้ง
เป็นทีมวิทย�กรสัมม�ชีพ หมู่บ้�นละ 5 คน รวม 117,945 คน ให้มีบทบ�ทในก�รสร้�งคว�มเข้มแข็ง
ในก�รบูรณ�ก�รบริห�รฝึกอ�ชีพต�มคว�มต้องก�รฝึกอ�ชีพของคนในชุมชนอย่�งเป็นระบบเพื่อ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในก�รประกอบอ�ชีพ จำ�นวน 471,780 ครัวเรือน และสนับสนุนให้
มีก�รจัดตั้งกลุ่มและพัฒน�กลุ่มอ�ชีพ 2,360 กลุ่ม ส่งผลให้มีก�รหมุนเวียนเงินทุนจ�กกองทุน
ในชุมชน จำ�นวน 10,510 ล้�นบ�ท
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 ข้ันท่ี 2 ส่งเสริมทำ ให้เกิดการรวมกลุ่ม “OTOP / SME หรือ ผู้ประกอบการชุมชน (CE)”
ในข้ันน้ี พช. มีก�รจำ�แนกกลุ่มผู้รับบริก�รและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือก�รผลิต
(ผู้รับบริก�ร) กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบก�ร OTOP (ผู้รับบริก�ร) กลุ่มเย�วชน OTOP (ผู้รับบริก�ร
ในอน�คต) และผู้บริโภคสินค้�ผลิตภัณฑ์ OTOP (กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) โดยได้ยกระดับ
ก�รรวมกลุ่ม ก�รส่งเสริมด้�นก�รตล�ดและก�รพัฒน�องค์คว�มรู้โดยก�รจัดห�วิทย�กร
ม�ให้คว�มรู้เพิ่มเติมจ�กก�รเรียนรู้และรับฟังข้อมูลของผู้รับบริก�ร พช. จึงได้ปรับผลผลิตและ
ก�รบริก�รเพื่อตอบสนองคว�มต้องก�รและทำ�ให้เหนือกว่�คว�มค�ดหวังของกลุ่มผู้รับบริก�ร
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยก�รบูรณ�ก�รเชื่อมโยงง�นพัฒน�ชุมชนในก�รขับเคลื่อนสัมม�ชีพ
ครัวเรือน ภ�ยใต้หลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง “ส่งเสริมก�รดำ�เนินง�นกองทุนชุมชน
หนุนเสริมสัมม�ชีพครัวเรือน” ได้แก่ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อก�รผลิต ศูนย์จัดก�รกองทุนชุมชน 
และพัฒน�ช่องท�งก�รตล�ด ได้แก่ ร้�นประช�รัฐ สุขใจ Shop (143 แห่ง 73 จังหวัด), OTOP 
ขึ้นเครื่อง 94 ร�ย 498 ผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เกิดเครือข่�ยก�รตล�ด และพัฒน�องค์คว�มรู้
ก�รตล�ดเชิงรุกแก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบก�ร OTOP  โดยส�ม�รถวัดผลสำ�เร็จของก�รดำ�เนินง�นจ�ก
ร�ยได้ท่ีเพ่ิมข้ึนของผู้ผลิต ผู้ประกอบก�ร OTOP ซ่ึงในปี 2560 มีร�ยได้เพ่ิมข้ึนเป็น 153,510 ล้�นบ�ท
คิดเป็นร้อยละ 22.60 จ�กร�ยได้เดิม
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 ข้ันท่ี 3 พัฒนาต่อยอดให้เป็น “วิสาหกิจเพ่ือสังคม (SE)” ก�รพัฒน�เศรษฐกิจฐ�นร�ก
ด้วยรูปแบบแนวคิดก�รทำ�ง�น “ส�นพลังประช�รัฐ” ในขั้นนี้ พช. มีก�รจำ�แนกกลุ่มผู้รับบริก�ร
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ผู้นำ�ชุมชน/องค์กรชุมชน (ผู้รับบริก�ร) กลุ่มเย�วชน OTOP 
(ผู้รับบริก�รในอน�คต) และผู้บริโภคสินค้�ผลิตภัณฑ์ OTOP (กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) โดยพัฒน�
ตล�ดรูปแบบใหม่ E-Commerce เช่น OTOPTHAI.SHOP LAZADA.co.th เป็นต้น 
ที่ส�ม�รถตอบสนองคว�มต้องก�รของลูกค้�ได้อย่�งสะดวกและทั่วถึงสอดคล้องกับสภ�พสังคม 
เศรษฐกิจ วิถีชีวิตของประช�ชนในแต่ละพื้นที่ โดยอ�ศัยก�รสร้�งคว�มร่วมมือทำ�ง�นร่วมกัน
ของกลุ่มองค์กรภ�คีเครือข่�ยระหว่�งภ�ครัฐ เอกชนและประช�ชนทุกภ�คส่วน สร้�งเป็นเครือข่�ย
ด้วยกลไกคณะทำ�ง�นก�รพัฒน�เศรษฐกิจฐ�นร�กและประช�รัฐ ขับเคลื่อนง�นภ�ยใต้รหัส
1 3 5  76+1 ที่มุ่งเป้�หม�ยเดียว “สร้�งร�ยได้ให้กับชุมชนเพื่อประช�ชน มีคว�มสุข” ด้วยก�ร
พัฒน� 3 เรื่อง ได้แก่ ก�รเกษตร ก�รแปรรูป (SMEs/OTOP) และก�รท่องเที่ยวโดยชุมชน และ
มีก�รจัดตั้งบริษัทประช�รัฐรักส�มัคคี ครอบคลุมทั้งประเทศ 76 แห่ง รวมถึงก�รจัดตั้งบริษัท
ประช�รัฐรักส�มัคคี (ประเทศไทย)  1 แห่ง เพื่อยกระดับก�รพัฒน�ชุมชนและสร้�งธุรกิจชุมชน
พร้อมเชื่อมโยงก�รพัฒน�ก�รจำ�หน่�ยสินค้� OTOP Online ผลสำ�เร็จจ�กก�รขับเคลื่อน
ง�นวิส�หกิจเพื่อสังคม (SE) ส่งผลให้มีชุมชนเข้�ม�มีส่วนร่วมจำ�นวน 3,895 ชุมชน และ
มีผู้รับประโยชน์ 614,180 คน

รูปภาพท่ี 2 ตลาดออนไลน์ (ความร่วมมือกับภาคเอกชน)
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การพัฒนาชุมชนเข้มแข็งในอนาคต OTOP นวัตวิถี 

 พช. มีวิสัยทัศน์ที่สำ�คัญในก�รทำ�ให้
เศรษฐกิจฐ�นร�กมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้
ภ�ยในปี 2564 ซึ่งสอดคล้องกับก�รพัฒน�
ต�มกรอบยุทธศ�สตร์ช�ติ 20 ปี “มั่นคง มั่งคั่ง 
ย่ังยืน”ท่ีมีกรอบแนวท�งก�รพัฒน�ภ�คก�รผลิต
และบริก�รให้ส�ม�รถแข่งขันได้ เกิดคว�มย่ังยืน
ประช�ชนมีคุณภ�พชีวิต และมีร�ยได้ที่ดีขึ ้น
พช.ได้ว�งแผนและยกระดับคุณภ�พชีวิตของ
คนในชุมชน พัฒน�ผู้รับบริก�รและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่อยู่ในดูแลทั้งในปัจจุบันและอน�คต
มีเป้�หม�ย เพ่ือทำ�ให้ตล�ดชุมชนมีคว�มเข้มแข็ง
พัฒน�ยกระดับร�ยได้คนในชุมชนฐ�นร�ก
โดยมีแนวคิดเปลี ่ยนผ่�นยกระดับ OTOP

รูปแบบด้ังเดิมสู่ก�รสร้�งร�ยได้ต�มคว�มต้องก�ร
ของชุมชนอย่�งแท้จริงภ�ยใต้ ก�รสร้�งชุมชน
เข้มแข็ง OTOP นวัตวิถี “ร่วมสุข ร่วมวิถี ร่วมสมัย”
ท่ีจะดึงศักยภ�พแต่ละชุมชนอ�ศั ย เสน่ห์  
ภ ูม ิป ัญญ� ว ิถ ีช ีว ิต ว ัฒนธรรมที ่ส�ม�รถ
แปลงเปลี่ยนต�มพื้นท่ีม�เป็นร�ยได้ท่ีกระจ�ย
อยู่ภ�ยในคนในชุมชนเชื่อมโยงก�รท่องเท่ียว 
พัฒน� OTOP ด้วยนวัตกรรมเพิ ่มมูลค ่�
ผส�นว ิถ ีช ุมชน โดยช ุมชนก ็ย ั งส�ม�รถ
คงวิถีชีวิตชุมชนได้ดังเดิม
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OTOP นวัตวิถี

ซึ่งส่งผลให้ชุมชนมีคว�มสุขและส�ม�รถพัฒน�
ไปสู่ชุมชนที่เข้มแข็งเกิดเป็น Local Economy 
ซึ่งจะทำ�ให้คนในชุมชนไม่ต้องออกไปห�ร�ยได้
จ�กภ�ยนอกชุมชน โดย OTOP นวัตวิถีรูปแบบใหม่
จะเป็นกำ�ลังในก�รขับเคลื่อนสัมม�ชีพชุมชน
จ�ก “ต ้นท�ง กล�งท�ง จนถึงปล�ยท�ง”
ภ�ยใต้ 5 กระบวนง�น คือ 1. ก�รพัฒน�บุคล�กร
ด้�นก�รท่องเท่ียว 2. ก�รพัฒน�แหล่งท่องเท่ียว
และสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวก 3. ก�รพัฒน�สินค้�
และบริก�รด้�นก�รท่องเท่ียว 4. เช่ือมโยงเส้นท�ง
ก�รท่องเที ่ยวแต่ละท้องถิ ่น และ 5. ส่งเสริม
ก�รตล�ดชุมชนท่องเที่ยว และค�ดว่�จะมียอด

จำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์ OTOP เพิ่มขึ้นม�กกว่� 
200,000 ล้�นบ�ทในปี พ.ศ. 2562  ส่งผลให้
มีร�ยได้ให้กระจ�ยอยู่กับประช�ชนในหมู่บ้�น/
ชุมชน บนพื้นฐ�นเสน่ห์ ภูมิปัญญ� วัฒนธรรม 
คว�มคิดสร้�งสรรค์ท่ีดัดแปลงให้เกิดมูลค่�เพิ่ม 
ซึ่งเป็นก�รสร้�งคว�มเข้มแข็งให้กับหมู่บ้�น/
ชุมชน และประช�ชนมีคว�มสุข (Strength 
Within  and Happiness  oriented
approach)

128หมวด 3 ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย



หมวด 4
ด้านการวิเคราะห์ผลการดำ เนินงาน
ขององค์การและการจัดการความรู้



หมวด 4
ด้านการวิเคราะห์ผลการดำ เนินงาน
ขององค์การและการจัดการความรู้



 วิสัยทัศน์ 
 เป็นองค์กรหลักด้�นสุขภ�พจิต เพื ่อประช�ชนมีสุขภ�พจิตดี มีคว�มสุข

 พันธกิจ 
 1.  สร้�งก�รมีส่วนร่วมเพื่อให้ประช�ชนในทุกกลุ่มวัยส�ม�รถดูแลสุขภ�พจิตของตนเอง
 2. สนับสนุนก�รพัฒน�ระบบบริก�รสุขภ�พจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
 3. พัฒน�กลไกก�รดำ�เนินง�นสุขภ�พจิตเพื่อกำ�หนดทิศท�งง�นสุขภ�พจิตของประเทศ

 ค่านิยม M – E – N – T – A - L
 M - Mind (Service Mind, Public Mind) หัวใจบริก�ร
 E  - Efficiency, Effectiveness, Equity ประสิทธิภ�พ ประสิทธิผล เสมอภ�ค
 N  - Network สัมพันธ์เครือข่�ย
 T  - Teamwork ทำ�ง�นเป็นทีม
 A  - Accountability โปร่งใสตรวจสอบได้
 L  - Learning (Personal, Team, Organization) เรียนรู้อย่�งต่อเนื่อง

การพัฒนาระบบวิเคราะห์ผลการดำ เนินงาน และการจัดการเรียนรู้ เพ่ือตอบสนองวิสัยทัศน์
การเป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพ่ือประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข ด้วยการถอดบทเรียน

ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้ สู่คลังความรู้ของกรมสุขภาพจิต ท่ีนำ ไปสู่การปรับปรุง
กระบวนการ และพัฒนาบุคลากร ให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และนำ ไปสู่การบรรลุเป้าหมาย

ขององค์การ ท่ีมุ่งให้ประชาชน มีปัญญาดี อารมณ์ดี มีความสุข

กรมสุขภาพจิต  
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หมวด 4 ด้านการวิเคราะห์ผลการดำ เนินงานขององค์การ และการจัดการความรู้



 กรมสุขภ�พจิตมุ่งเน้นพันธกิจในก�ร
สร้�งก�รมีส่วนร่วมเพ่ือให้ประช�ชนในทุกกลุ่มวัย
ส�ม�รถดูแลสุขภ�พจิตของตนเอง ควบคู่กับ
ก�รสนับสนุนก�รพัฒน�ระบบบริก�รสุขภ�พจิต
ครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ ด้วยวิธีก�รวิจัย
และพัฒน�เพื่อนำ�คว�มรู้และนวัตกรรมที่ได้
ไปส่ือส�รคว�มรู้เพ่ือเป็นก�รส่งเสริมและป้องกัน
ปัญห�สุขภ�พจิตให้แก่ประช�ชน ตลอดจน
ถ่�ยทอดแก่เครือข่�ยเพื่อให้ส�ม�รถจัดระบบ
บริก�รสุขภ�พจิตและจิตเวช รวมท้ังก�รส่งเสริม
ป้องกันปัญห�สุขภ�พจิตได้ โดยมีก�รพัฒน�
กลไกก�รดำ�เนินง�นสุขภ�พจิต เพื ่อกำ�หนด
ทิศท�งง�นสุขภ�พจิตของประเทศ ให้พร้อม
สนับสนุนพันธกิจของกรม แม้จะมีก�รเปล่ียนแปลง
ของบริบทก�รดำ�เนินง�นด้�นต่�ง ๆ เช่น นโยบ�ย
รัฐบ�ลท่ีจะพัฒน�ศักยภ�พบทบ�ทและสร้�ง
คว�มเท่�เทียมของก�รเข้�ถึงบริก�รสุขภ�พ 
และก�รพัฒน�คนตลอดช่วงชีวิตทุกกลุ่มวัย 
ย ุทธศ�สตร ์ช�ต ิระยะ 20 ป ี แผนพัฒน�
สุขภ�พจิตแห่งช�ติ ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2560 – 2579)
ก�รขับเคลื่อนประเทศไทยสู่คว�มมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน รวมถึงบริบทก�รเปลี่ยนแปลงท�งสังคม 
สิ่งแวดล้อม และก�รใช้เทคโนโลยีส�รสนเทศ
ในก�รบูรณ�ก�รก�รทำ�ง�น ตลอดจนก�รที ่
ประช�ชนให้คว�มสนใจและให้คว�มสำ�คัญ

ต่อก�รดูแลสุขภ�พก�ยและใจม�กข้ึน ส่ิงเหล่�น้ีเอง
ได้กล�ยเป็นตัวแปรสำ�คัญในก�รผลักดันให้
กรมสุขภ�พจิตขับเคล่ือนก�รพัฒน�เพ่ือตอบโจทย์
คว�มท้�ท�ย ซึ ่งก�รที ่กรมสุขภ�พจิตเป็น
หน่วยง�นหลักในก�รดำ�เนินก�รอย่�งชัดเจน
มีผู้บริห�รเฉพ�ะด้�นก�รจัดก�รข้อมูล ส�รสนเทศ
และเทคโนโลยี และด้�นก�รจัดก�รคว�มรู้ รวมท้ัง
มีเครือข่�ยก�รดำ�เนินง�นที่เข้มแข็ง มีช่องท�ง
ในก�รสื่อส�รที่หล�กหล�ย มีคว�มรวดเร็วและ
มีประสิทธิภ�พ ตลอดจนก�รมีเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ Best Practice อย่�งต่อเนื่อง จึงทำ�ให้
เกิด KM สร้�งกระบวนก�รเรียนรู้ อยู่ตลอดเวล�
ซึ่งสิ่งเหล่�นี้ล้วนเป็นปัจจัยสำ�คัญที่ผลักดันไปสู่
คว�มสำ�เร็จต�มเป้�หม�ยในก�รเป็น “องค์กรหลัก
ด้�นสุขภ�พจิต เพื ่อประช�ชนมีสุขภ�พจิตดี
มีคว�มสุข”
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       ก�รเปล่ียนแปลงของบริบทก�รดำ�เนินง�น
ด้�นต่�ง ๆ จำ�นวนข้อมูลท่ีม�กข้ึนไม่ใช่อุปสรรค
ในก�รทำ�ง�นแต่คือฐ�นข้อมูลสำ�คัญที ่จะ
นำ�ไปสู ่องค์คว�มรู ้ใหม่ ๆ กรมสุขภ�พจิต
ม ีก�รพ ัฒน�ส�รสนเทศอย ่�งเป ็นระบบ
ครอบคลุมในทุกระดับ และพ้ืนท่ี จนถึงระดับบุคคล
นำ�ไปสู ่ก�รใช้ข ้อมูลอย่�งมีประสิทธิภ�พ
มีก�รติดต�มข้อมูลตลอดท้ังกระบวนก�ร 
ต้ังแต่ตัววัด ไปจนถึงคว�มสำ�เร็จอย่�งต่อเนื ่อง
โดยได้กำ�หนดวิธีก�รค้นห�ข้อมูลส�รสนเทศ
ท่ีเก่ียวข้องกับผู้รับบริก�รและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ต่อง�นด้�นสุขภ�พจิตจ�กเอกส�รข้อมูล
สถ�นก�รณ์ ฐ�นข ้อม ูลก�รด ำ�เน ินง�น/

ก�รบริก�รต่�ง ๆ รวมท้ังก�รแลกเปล่ียนเรียนรู้
ตลอดจนก ำ �หนดประ เด ็ นก�รแข ่ ง ข ั น
เพื่อคว�มเป็นเลิศและ เพื ่ อ คว�มอยู่รอด 
ต�มเป้�หม�ยผลลัพธ์ต�มแผนยุทธศ�สตร์
กรมส ุขภ�พจ ิต โดยม ุ ่งเน ้นก�รแข ่งข ัน/
เปรียบเทียบผลลัพธ์จ�กก�รดำ�เนินง�นของกรมฯ
กับประเทศต่�ง  ๆในภูมิภ�คเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
กับค่�เกณฑ์ส�กลเพื่อใช้สนับสนุนดำ�เนินง�น
ของกรมสุขภ�พจิต ตลอดจนเพื ่อนำ�ไปใช้
ในก�รว�งแผนปร ับปร ุงก�รด ำ�เน ินง�น
และกำ�หนดเป้�หม�ยก�รดำ�เนินก�รในอน�คต
ซึ ่งจำ�แนกเป็นกรอบข้อมูลและส�รสนเทศ
ที่สำ�คัญ 3 หมวดใหญ่ ได้แก่ 

การพัฒนาสารสนเทศอย่างเป็นระบบ
สู่การใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ 

 1. ข้อมูลเชิงสถานการณ์ด้านสุขภาพจิตและ
สังคมท่ีสำ คัญ (Minimum Data Set) ท้ังในระดับประเทศ
(National based) และระด ับพ ื ้นท ี ่  (Community 
based) ร�ยเขตสุขภ�พกับร�ยจังหวัด ได้แก่ ข้อมูลก�รเจ็บป่วย
ท�งสุขภ�พจิตและจิตเวชที ่ได้จ�กก�รเข้�รับบริก�รของ
หน่วยง�นในสังก ัดกรมสุขภ�พจิต และสำ�น ักง�นปลัด
กระทรวงส�ธ�รณส ุข ข ้อม ูลสถ�นะท�งส ุขภ�พจ ิต
ของประช�ชน เช ่น ระด ับสต ิป ัญญ� ( IQ/EQ) และ
ข้อมูลปัญห�สังคมที ่เก ี ่ยวกับง�นสุขภ�พจิต  (Social
Disorganization) เช่น ก�รตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ผู้สูงอ�ยุที่มี
ปัญห�สุขภ�พจิต
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 2. ข้อมูลการดำ เนินงานของกรมสุขภาพจิต (Mental Health Data Set)
ประกอบด้วย ข้อมูลจ�กระบบก�รให้บริก�รสุขภ�พจิตและจิตเวชระดับประเทศ (Hospital based) 
และข้อมูลเชิงก�รบริห�รยุทธศ�สตร์ของกรมสุขภ�พจิต (Strategic based)

 3. ข้อมูลจากผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนทั่วไป เป็นข้อมูล
ต�มคว�มต้องก�ร/ข้อคิดเห็น คว�มพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ ที ่ได้จ�กก�รให้บริก�รผ่�นระบบ
เทคโนโลยีส�รสนเทศ (Digital based)

ระบบการคัดเลือกตัวช้ีวัดการดำ เนินงานของกรมสุขภาพจิต
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       มีก�รกำ�หนดตัวชี้วัดหล�ยระดับด้วยกัน
ตั ้งแต่ตัวชี ้ว ัดคำ�รับรองฯ ระดับกระทรวง
ระดับกรม และระดับหน่วยง�น ตลอดจนถึง
ตัวช้ีวัดระดับบุคคล โดยจะเช่ือมโยงไปยังข้อมูล
และส�รสนเทศที่สำ�คัญ ซึ ่งในก�รคัดเลือก
ตัวชี้วัดที่สำ�คัญของกรมสุขภ�พจิต ได้กำ�หนด
เกณฑ์ในก�รคัดเลือกตัวชี ้ว ัดที ่ครอบคลุม
กรอบก�รดำ�เนินง�นท่ีสำ�คัญของกรมสุขภ�พจิต
ให้มีคว�มสอดคล้อง/เชื ่อมโยง/ส่งผลกับ
ตัวชี้วัดระดับช�ติ ระดับกระทรวง ระดับกรม 
ซ ึ ่งม ีท ี ่ม�จ�กแหล่งต ัวช ี ้ว ัด 7 ส ่วน ค ือ 
1) แผนยุทธศ�สตร์กรมสุขภ�พจิต ในช่วงแผน
พัฒน�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560-2564) 2) แผนยุทธศ�สตร์ช�ติ
ระยะ 20 ปี ด้�นส�ธ�รณสุข 3) ตัวชี้วัดต�ม
ค ำ�ร ับรองก�รปฏิบ ัต ิร�ชก�รของอธ ิบด ี
กรมสุขภ�พจิต (Performance Agreement)

และต�มกรอบแนวท�งก�รประเมินส่วนร�ชก�ร
ต�มม�ตรก�รปรับปรุงประสิทธิภ�พในก�ร
ปฏิบัติร�ชก�ร (ม.44)  4) แผนบูรณ�ก�ร
ก�รพัฒน�ศักยภ�พคนต�มช่วงวัย 5) Mental
Health in Thailand 4.0 Smart Citizen:
IQ/EQ Plus   6) หลักธรรม�ภิบ�ล กฎหม�ย
กฎ ระเบียบ 7) เอกส�รงบประม�ณร�ยจ่�ย
ประจำ�ปีงบประม�ณ จ�กนั้น ในก�รขับเคลื่อน
ก�รดำ�เนินง�นต�มตัวช้ีวัด จะกำ�หนดค่�เป้�หม�ย 
ว�งแผนก�รต ิดต�มและก�รประเม ินผล
ก�รปฏิบัติง�น ตลอดจนถ่�ยระดับเป็นคำ�รับรอง
ก�รปฏิบัติร�ชก�รระหว่�งกรมสุขภ�พจิตและ
หน่วยง�นในสังกัดกรมฯ รวมทั้งนำ�เรียนเสนอ
อธิบดีกรมสุขภ�พจิต เพ่ือกล่ันกรองเป็นตัวช้ีวัด
สำ�คัญที่ท่�นอธิบดีฯ จะติดต�มเป็นประจำ�
ทุกเดือน (17 ตัวชี ้วัด) ผ่�นฐ�นข้อมูลและ
ส�รสนเทศที่สำ�คัญของกรม

การกำ หนดตัวชี้วัดที่ผลักดันไปสู่ความสำ เร็จ 

กระบวนการ/ข้ันตอนการวิเคราะห์ความต้องการใช้ข้อมูล คัดเลือก และกำ หนดตัวช้ีวัดท่ีสำ คัญ
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 เมื่อมีก�รสำ�รวจท�งระบ�ดวิทย�
สุขภ�พจิต หรือติดต�มกำ�กับก�รดำ�เนินง�น
ต�มตัวช้ีวัดของแต่ละนโยบ�ย และต�มประเภท
ของแผนและต�มระดับตัวช้ีวัดอย่�งสม่ำ�เสมอ
แล้ว หน่วยง�นที่ได้รับมอบหม�ยให้รับผิดชอบ
ตัวชี ้วัดแต่ละเรื ่องจะวิเคร�ะห์และทบทวน
ผลก�รดำ�เนินก�รท้ังในรูปแบบเชิงปริม�ณ ซ่ึงเป็น
ก�รวิ เคร�ะห์และประเมินผลก�รปฏิบัติ
ร�ชก�รในแต่ละรอบเวล�ที ่ก ำ�หนด ได้แก่
อัตร�ก�รเข้�ถึงบริก�รของผู้ป่วยโรคซึมเศร้� 
โรคจิต โรคสม�ธิส้ัน และออทิสติก คว�มรุนแรง
ของปัญห�/โรคท�งจิตเวชในพื้นท่ีระดับภ�ค 
ระดับเขตบริก�รสุขภ�พ ระดับจังหวัด เช่น อัตร�
ก�รฆ่�ตัวต�ย ก�รวิเคร�ะห์สัดส่วนผู้ให้บริก�ร
สุขภ�พจิตและจิตเวชต่อประช�กรของแต่ละ
พื ้นที ่ ตลอดจนข้อมูลที ่ได้จ�กหน่วยง�น/
องค์ก�รภ�ยนอกที่กรมฯ ใช้ในก�รเฝ้�ระวัง
สถ�นก�รณ ์ส ุ ขภ�พจ ิตระด ับประ เทศ

เชิงเปรียบเทียบและเชิงคุณภ�พ โดยนำ�เทคนิค
ก�รจัดก�รคว�มรู้ท่ีกรมฯ ได้พัฒน�ข้ึนม�ใช้ใน
ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล แลกเปลี่ยนเรียนรู ้และ
ถอดบทเรียนเพื่อค้นห�ข้อค้นพบท้ังท่ีเป็นวิธี
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Good/Best Practices)
นวัตกรรม คว�มรู ้ใหม่ ตลอดจนข้อเสนอ
เชิงนโยบ�ย/แนวท�งก�รพัฒน�ง�น รวมถึง
ก�รเปรียบเทียบระหว่�งหน่วยง�น (Bench-
marking) ด้วย ทั้งนี้ ผลที่ได้จ�กก�รวิเคร�ะห์
ถ ูกน ำ�ไปใช ้ในก�รทบทวนและปร ับปร ุง
ก�รด ำ � เน ินง�นต�มแผนย ุทธศ�สตร ์ /
แผนปฏิบัติก�ร/โครงก�รท่ีสำ�คัญเพื่อให้
ส�ม�รถตอบสนองคว�มต้องก�รของผู้ใช้บริก�ร
ม ีก�รค�ดก�รณ ์และปร ับค ่� เป ้�หม�ย
ในระยะต่อไปได้อย่�งมีประสิทธิภ�พและ
เกิดประโยชน์ส ูงสุด ตลอดจนใช้เผยแพร่
ผลก�รดำ�เนินง�นผ่�นช่องท�งและรูปแบบต่�ง ๆ
ต่อไป

การถอดบทเรียนผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้
เพื่อเป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต

ระบบวิชาการกรมสุขภาพจิตกับกระบวนการจัดการเรียนรู้
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 ในแต ่ ล ะป ี จ ะม ี ก � รทบทวนผล
ก�รดำ�เนินง�นต�มเป้�หม�ย หรือตัวชี ้ว ัด
ที ่กรมฯ กำ�หนดไว้เป็นร�ยแผนร�ยปี หรือ
ในแต่ละช่วงแผนยุทธศ�สตร์ กำ�หนดทิศท�ง
จุดเน้น ขอบเขตขององค์คว�มรู้/นวัตกรรมท่ีจะ
พัฒน� เพ่ือนำ�ไปวิเคร�ะห์ จัดลำ�ดับคว�มสำ�คัญ
บ่งชี้ ผลิตและพัฒน�องค์คว�มรู้/นวัตกรรม
โดยกำ�หนดให้โครงก�รขับเคลื ่อนนโยบ�ย
ก�รด ำ�เน ินง�นส ุขภ�พจ ิต และโครงก�ร
สำ�คัญต่�ง ๆ มีกิจกรรมก�รพัฒน�องค์คว�มรู้/
นวัตกรรม เป็นกิจกรรมสำ�คัญในแผนปฏิบัติก�ร
โครงก�รในแต่ละปี และติดต�มผลก�รดำ�เนินง�น
ดังกล่�วผ่�นระบบก�รร�ยง�นต�มแผน
ปฏิบัติก�รเป็นร�ยเดือน และก�รประชุมสรุปผล
ก�รดำ�เนินง�นของหน่วยง�นในสังกัดกรม
ในรอบ 1 ป ี ซ ึ ่ งก�รพ ัฒน�องค ์คว�มร ู ้ /

นวัตกรรมของกรมฯ ไม่เพียงแต่รวบรวมคว�มรู้
ที่เป็นแนวคิด ทฤษฎี ผลง�นวิจัยเชิงประจักษ์
ท ี ่ เ ก ี ่ ย ว ข ้ อ งท ี ่ ม ี อ ย ู ่ แ ล ้ ว  ( Exp l i c i t
Knowledge หรือ EK) ทั ้งในองค์กรและ
นอกองค์ก�รเท่�นั้น แต่ยังให้คว�มสำ�คัญกับ
ก�รรวบรวมและถ ่ �ยทอดคว�มร ู ้ จ�ก
ประสบก�รณ์ คว�มเช่ียวช�ญ กลยุทธ์เคล็ดลับ
เทคนิค วิธีปฏิบัติง�นที่ดีหรือที่เป็นเลิศที่ฝังลึก
ในตัวบุคล�กร ผู้รับบริก�ร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และเครือข่�ยก�รดำ�เนินง�นสุขภ�พจิต (Tacit
Knowledge หรือ TK) โดยเลือกใช้เคร่ืองมือ
ต่�งๆ ที่เหม�ะสมกับบริบทขององค์กรและ
กลุ่มเป้�หม�ยอีกด้วย ทั้งนี้ กรมสุขภ�พจิต
ม ี ก�รพ ัฒน�องค ์ ก�ร โดยม ี เป ้ �หม�ย
ไปสู ่องค์ก�รแห่งก�รเรียนรู ้ (Learning
Organization: LO) ต่อไป 

การจัดการเรียนรู้สู่การพัฒนานวัตกรรม 

เคร่ืองมือสำ คัญในการพัฒนาความรู้และยกระดับกรมสุขภาพจิตสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
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พัฒนาประสิทธิภาพระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ

 ข้อมูลด้�นสุขภ�พจิตเป็นข้อมูลท่ีละเอียดอ่อน เป็นคว�มลับ มีคว�มสำ�คัญอย่�งย่ิงต่อชีวิต
และทรัพย์สินของประช�ชน ส่งผลถึงเศรษฐกิจและคว�มม่ันคงของประเทศ ดังน้ันจึงให้คว�มสำ�คัญ
กับกระบวนก�รจัดก�รกับข้อมูลอย่�งยิ่ง มีก�รควบคุมคุณภ�พข้อมูลและส�รสนเทศให้มี
คุณลักษณะท่ีดีและพร้อมใช้ ท้ังจ�กต้นท�งหน่วยบริก�รในสังกัด ผ่�นกลไกระบบบริห�รคุณภ�พ
โรงพย�บ�ล (HA: Hospital Accreditation) ก่อนที่จะนำ�ส่ง และปล�ยท�งจัดเก็บข้อมูล 
Data Center ที่ติดตั้งที่ MOPH’s Cloud ซึ่งระบบรองรับม�ตรฐ�น ISO27001 โดยมีก�ร
ควบคุมคุณภ�พข้อมูลและส�รสนเทศให้มีคุณลักษณะที่ดี และพร้อมใช้ โดยกรมสุขภ�พจิต
มีกระบวนก�รจัดก�รส�รสนเทศ ที่ได้จ�กก�รรวบรวมจ�กหน่วยง�น และประมวลผลข้อมูลและ
ส�รสนเทศต�มเกณฑ์ที่กำ�หนด จำ�แนกประเภทข้อมูลและส�รสนเทศเป็นข้อมูลและส�รสนเทศ
เชิงปฏิบัติก�ร เป็นข้อมูลและส�รสนเทศระดับกอง/สำ�นัก ข้อมูลและส�รสนเทศเชิงกลยุทธ์ 
ซึ ่งเป็นข้อมูลและส�รสนเทศที่สนับสนุนกระบวนก�รทำ�ง�นของกรมสุขภ�พจิต ข้อมูลและ
ส�รสนเทศเชิงเปรียบเทียบ สนับสนุนก�รตัดสินใจและข้อมูลและส�รสนเทศที่สนับสนุนให้
เกิดนวัตกรรม เพ่ือให้ตรงคว�มต้องก�รของผู้ใช้ โดยมีทีมคุณภ�พทำ�ก�รตรวจสอบคว�มถูกต้อง
ติดต�มคว�มครบถ้วนของข้อมูลผู้รับบริก�รและข้อมูลก�รให้บริก�รของโรงพย�บ�ลตลอดเวล� 
และมีก�รสื่อส�รโดยตรงระหว่�งทีมตรวจสอบกับผู้ปฏิบัติง�น เพื่อรับทร�บผลก�รตรวจสอบ 
และร่วมกันแก้ไขปัญห�ที่พบในหล�ยช่องท�ง

ระบบข้อมูลสารสนเทศของกรมสุขภาพจิต

138หมวด 4 ด้านการวิเคราะห์ผลการดำ เนินงานขององค์การและการจัดการความรู้



ผลงานความสำ เร็จสู่การเป็นวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

 ผลง�นคว�มสำ�เร็จสู่ก�รเป็นวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศในก�รสร้�งและพัฒน�คว�มรู้เพ่ือนำ�ม�ใช้
ในก�รพัฒน�ง�นสุขภ�พจิตและจิตเวช ได้แก่ 

 (1) การพัฒนาระบบบริการจิตเวชเด็กและวัยรุ่นกับการกำ หนดเป้าหมาย
ทศวรรษการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคสมาธิส้ัน โดยจ�กก�รศึกษ�ข้อมูลท�งระบ�ดวิทย�
และคว�มชุกของปัญห� ตลอดจนวิเคร�ะห์คว�มท้�ท�ยในก�รดำ�เนินง�นด้�นต่�งๆ กรมจึงได้ริเร่ิม
พัฒน�และจัดทำ�แนวท�งก�รดูแลสุขภ�พจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นสำ�หรับเครือข่�ยกลุ่มต่�งๆ 
ทั้งบุคล�กรส�ธ�รณสุข สำ�หรับผู้ปกครอง และสำ�หรับโรงเรียน ตลอดจนพัฒน�ระบบสุขภ�พจิต
และจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในโรงพย�บ�ลจิตเวชและโรงพย�บ�ลเครือข่�ยในระบบส�ธ�รณสุข
รวมท้ังมีก�รยกระดับเป็นยุทธศ�สตร์และแนวท�งก�รพัฒน� พร้อมกับประก�ศเป้�หม�ยทศวรรษ
แห่งก�รเข้�ถึงบริก�รของผู้ป่วยสม�ธิสั้นที่สอดรับกับยุทธศ�สตร์ช�ติระยะ 20 ปี โดยพัฒน�
นวัตกรรม “ซน 7 สี (สม�ธิสั้น)” สำ�หรับใช้ในก�รคัดกรอง ตรวจประเมิน และวินิจฉัย เพื่อให้ผู้ป่วย
สม�ธิสั้น ได้รับก�รดูแลอย่�งเหม�ะสมและทันท่วงที

ระบบข้อมูลสารสนเทศของกรมสุขภาพจิต
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 (2) การพัฒนาระบบการดูแล
ต่อเน่ืองผู้ป่วยจิตเวชเร้ือรังกลุ่มเส่ียง
ในชุมชน จ�กก�รเรียนรู้ข้อมูลก�รป่วยซ้ำ�และ
ก�รก่อคว�มรุนแรงในสังคมจ�กปัญห�ก�รข�ดย�
และก�รรักษ�ท่ีต่อเน่ืองของผู้ป่วยจิตเวช ตลอดจน
ก�รจัดก�รคว�มรู้วิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศร่วมกับ
เครือข่�ย กรมสุขภ�พจิตได้พัฒน�ระบบบริก�ร
แบบไร้รอยต่อ (Seamless Care) โดยเช่ือมต่อ
ระบบบริก�รสุขภ�พจิตและจิตเวชในโรงพย�บ�ล
(Hospital Based) กับหน่วยบริก�รระดับปฐมภูมิ
และชุมชน (Community Based) ให้เกิด
คว�มเข็มแข็งส�ม�รถดูแลผู้ป่วยได้ในชุมชน 
ร่วมกับก�รประยุกต์ใช้โปรแกรมเทคโนโลยี

ส�รสนเทศ “Thai CoC” และ โปรแกรม “Care 
Transition” เพ่ือเฝ้�ระวัง ส่งต่อ  และ ติดต�มดูแล
ผู้ป่วยในพื้นที่เขตสุขภ�พ  ซึ่งพบว่� ผู้ป่วยได้รับ
ก�รติดต�มดูแลต่อเนื่อง ภ�ยหลังก�รติดต�ม
เยี่ยมบ้�นมีคว�มส�ม�รถดีขึ้น ลดก�รกลับม�
รักษ�ซ้ำ� และลดก�รก่อเหตุรุนแรงซ้ำ�ในชุมชนได้

ระบบสารสนเทศเพื่อการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังกลุ่มเสี่ยงในชุมชน

140หมวด 4 ด้านการวิเคราะห์ผลการดำ เนินงานขององค์การและการจัดการความรู้



 วิสัยทัศน์ 
 กรมอน�มัยเป็นองค์กรหลักของประเทศในก�รอภิบ�ล ดูแล ปกป้อง คุ ้มครอง
ระบบส่งเสริมสุขภ�พและระบบอน�มัยสิ่งแวดล้อมเพื่อประช�ชนสุขภ�พดี

 พันธกิจ 
 ทำ�หน้�ที่ในก�รสังเคร�ะห์ใช้คว�มรู้และดูภ�พรวม เพื่อกำ�หนดนโยบ�ยและออกแบบ
ระบบส่งเสริมสุขภ�พและอน�มัยสิ่งแวดล้อมโดยก�รประส�นง�น สร้�งคว�มร่วมมือและกำ�กับ
ดูแลเพื่อให้เกิดคว�มรับผิดชอบต่อก�รดำ�เนินง�น

 ค่านิยม
  H  (Health Model)  เป็นต้นแบบสุขภ�พ
  E  (Ethics)   มีจริยธรรม
  A  (Achievement)  มุ่งผลสัมฤทธิ์
  L  (Learning)   เรียนรู้ร่วมกัน
  T  (Trust)   เค�รพและเชื่อมั่น

การจัดการข้อมูลเช่ือมโยงระบบสารสนเทศ และการทำ ฐานข้อมูลกลางเพ่ือการใช้ประโยชน์        
อย่างท่ัวถึงตลอดภาคีพันธมิตร ก่อให้เกิดการสร้างนวัตกรรมใหม่ และการนำ เทคโนโลยีเข้ามา

ประยุกต์ใช้ใน การจัดเก็บและสืบค้นสารสนเทศของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในหลายๆด้าน  จนสามารถนำ ไปสู่การขยายผลและการวางแผนเชิงกลยุทธ์

กรมอนามัย  
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 กรมอน�มัย เป็นส่วนร�ชก�รในสังกัด
กระทรวงส�ธ�รณสุข ที่มีพันธกิจในก�รอภิบ�ล
ระบบส่งเสริมสุขภ�พและระบบอน�มัยส่ิงแวดล้อม
เพื่อประช�ชนสุขภ�พดี (National Health 
Authority) ทำ�หน้�ท่ีในก�รสังเคร�ะห์ ใช้คว�มรู้
และดูภ�พรวม เพ่ือกำ�หนดนโยบ�ยและออกแบบ
ระบบส่งเสริมสุขภ�พและอน�มัยส่ิงแวดล้อม 
โดยก�รประส�นง�น สร้�งคว�มร่วมมือและ
กำ�กับดูแลเพ่ือให้หน่วยง�นในระบบส่งเสริมสุขภ�พ
และอน�มัยส่ิงแวดล้อมท้ังในระดับประเทศ 
พื ้นที ่และท้องถิ ่น เกิดคว�มรับผิดชอบต่อ
ก�รดำ�เนินง�น (Accountability) ต�มหน้�ที่
จนบรรลุเป้�หม�ยประช�ชนสุขภ�พดี ส่งเสริมให้

ประช�ชนมีคว�มรอบรู้และมีทักษะในก�ร
จัดก�รตนเองเพ่ือก�รดูแลสุขภ�พ ซ่ึงก�รจะบรรลุ
พันธกิจที่มีคว�มท้�ท�ยดังกล่�ว กรมอน�มัย
จึงมุ่งเน้นให้เกิดก�รจัดก�รข้อมูลเชื่อมโยง
ระบบส�รสนเทศ และก�รทำ�ฐ�นข้อมูลกล�ง
เพื ่อก�รใช้ประโยชน์อย่�งทั ่วถึงตลอดภ�คี
พ ันธม ิตร รวมถ ึงส�ม�รถตอบสนองต ่อ
คว�มต้องก�รของบุคล�กร ผู ้รับบริก�รและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่�งรวดเร็ว ก่อให้เกิด
นวัตกรรมในก�รบริก�รและก�รดำ�เนินก�ร
ที่มีประสิทธิภ�พต่อไป
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 เพื่อให้ก�รดำ�เนินง�นของกรมอน�มัยเป็นไปอย่�งมีประสิทธิภ�พ ส�ม�รถส่งเสริมสุขภ�พ
เพื่อประช�ชนสุขภ�พดี กรมอน�มัยให้คว�มสำ�คัญกับก�รนำ�ส�รสนเทศที่ครอบคลุมตลอดเส้นท�ง
ชีวิต ต้ังแต่อยู่ในครรภ์ม�รด� เด็กปฐมวัย วัยเรียน วัยรุ่น วัยทำ�ง�น และผู้สูงอ�ยุ กำ�หนดเป็นถนนชีวิต
เพื ่อสุขภ�พ (Life Course Approach) โดยมีก�รกำ�หนดตัวชี ้วัดที ่ครอบคลุมเพื ่อติดต�ม
ก�รดำ�เนินง�นและนำ�ไปสู่ก�รกำ�หนด แนวท�งก�รดำ�เนินก�รท่ีเหม�ะสม ท่ีจะนำ�ไปสู่ คนไทยสุขภ�พดี
ตลอดทุกช่วงวัย (ภ�พที่ 1) เช่น ในวัยเด็กให้คว�มสำ�คัญกับตัวชี้วัด เด็กปฐมวัยมีพัฒน�ก�รที่สมวัย 
มีส่วนสูงระดับดี รูปร่�งสมส่วน เด็กนักเรียนมีภ�วะเริ่มอ้วน และอ้วน นำ�ไปสู่ก�รกำ�หนดแนวท�ง
ก�รส่งเสริมก�รเกิดและเติบโตคุณภ�พ ก�รส่งเสริมเด็กวัยเรียนให้แข็งแรงและฉล�ด เป็นต้น วัยรุ่น
ให้คว�มสำ�คัญกับตัวช้ีวัด ก�รต้ังครรภ์ซ้ำ�ในวัยรุ่น นำ�ไปสู่ก�รส่งเสริมพฤติกรรมอน�มัยก�รเจริญพันธ์ุ
ที่เหม�ะสมสำ�หรับวัยรุ่น เป็นต้น ซึ่งนับเป็นก�รนำ�ส�รสนเทศที่ครอบคลุมม�ใช้ให้เกิดประโยชน์ 
และสร้�งคุณค่�ให้ผู้รับบริก�ร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และองค์ก�ร

สารสนเทศที่ครอบคลุมการมีสุขภาพดีทุกช่วงวัย...
บนถนนชีวิตเพื่อสุขภาพ

ถนนชีวิตเพื่อสุขภาพ (Life Course Approach)
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ระบบฐานข้อมูล ระบบเฝ้าระวังและระบบจัดการความรู้
ที่บูรณาการ นวัตกรรมสารสนเทศที่นำ ไปสู่ความคล่องตัว

ในการวัดผลด้วย DoH Dashboard 

 กรมอน�มัยได้มีก�รพัฒน�ระบบ
ส�รสนเทศเพ่ือก�รรวบรวมข้อมูลของลูกค้�และ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และข้อมูลท�งสุขอน�มัย
ต่�งๆ ให้ส�ม�รถตอบสนองก�รเปลี่ยนแปลง
ที ่เกิดขึ ้นอย่�งรวดเร็วและทันท่วงที ถือเป็น
นวัตกรรมด้�นข้อมูลส�รสนเทศที ่ช ่วยเพิ ่ม
คว�มคล่องตัวในก�รวัด วิเคร�ะห์ผลก�รดำ�เนินง�น
และช่วยให้ก�รทำ�ง�นเกิดประสิทธิภ�พม�กขึ้น 
โดยก�รใช้ระบบฐ�นข้อมูลกล�งกรมอน�มัย 
(Data Center) ได้แก่ DoH Dashboard
และระบบศ ูนย ์ต ิดต�มผลก�รปฏ ิบ ัต ิง�น
กรมอน�มัย (Department Operation
Center : DOC) ซึ่งเชื่อมโยงฐ�นข้อมูลสุขภ�พ
ของหน่วยง�นในสังกัดกระทรวงส�ธ�รณสุข 
Health Data Center (HDC) เพ่ือให้ทร�บ
สถิติ ปัจจัย สภ�วะสุขภ�พของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้รับบริก�ร ทั้งในส่วนของร�ยชื่อ สถ�นที่ และ
สถิต ิจ ำ�นวนที ่จ ำ�แนกต�มกลุ ่มว ัย เป ็นต้น
เชื ่อมโยงเข้�สู ่ฐ�นข้อมูล DoH Dashboard 
ซ่ึงเป็นระบบหลักท่ีมีคว�มคลอบคลุมครบถ้วน
ตัวช้ีวัดท่ีสำ�คัญของกรมอน�มัย โดยใช้เคร่ืองมือ
LeTCI เป็นกรอบแนวคิดในก�รออกแบบในรูปแบบ
กระด�นแสดงผล เพ่ือขับเคล่ือนก�รบรรลุเป้�หม�ย

ต�มวิสัยทัศน์ พันธกิจ มีก�รบูรณ�ก�รก�รจัดเก็บ
และก�รส ืบค ้นข ้อม ูลจ�กฐ�นข้อม ูลกล�ง
เพ ื ่อให ้ทร�บสภ�วะส ุขภ�พเช ิงสถ ิต ิของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจ�กเขตสุขภ�พม�วิเคร�ะห์
จนส�ม�รถนำ�ไปสู่ก�รขย�ยผล จ�กก�รเช่ือมโยง
ข้อมูลจ�กส่วนต่�งๆ จ�กคลังข้อมูลท�งก�รแพทย์
และสุขภ�พ จ�กระบบ Health Data Center 
(HDC) ร่วมกับก�รพัฒน� “DoH Data center”
ที ่รวบรวมข้อมูลที ่กระจัดกระจ�ยทั ้งภ�ยใน 
และภ�ยนอกกรมอน�มัยให้ม�อยู่ในท่ีเดียวกัน
ด้วยส่ือ digital ท่ีทันสมัย นำ�ม�สู่ก�รวิเคร�ะห์ 
สังเคร�ะห์ และก�รว�งแผน ส่งต่อไปยังผู้ท่ีเก่ียวข้อง
หรือภ�คีพันธมิตร ทั้งในระดับประเทศจนไปถึง
ระดับจังหวัด และจะขย�ยผลไปสู่ก�รเชื่อมโยง
ระดับพื้นที่ต่อไป

144หมวด 4 ด้านการวิเคราะห์ผลการดำ เนินงานขององค์การและการจัดการความรู้



 DoH Dashboard ถูกนำ�ม�ใช้ในก�ร
วิเคร�ะห์ข้อมูล จัดเรียงและแสดงผลให้เข้�ใจ
ได ้ง ่�ยข ึ ้น เช ่น ก�รใช ้ส ัญญ�ณไฟจร�จร
เพื่อให้ทร�บ Performance ก�รใช้แผนภูมิ
เพื ่อให้เห็นแนวโน้ม ก�รเปรียบเทียบข้อมูล
ระหว่�งพื้นที่ และมีระบบก�รแจ้งเตือนไปยัง
ผู้บริห�ร/ผู้ปฏิบัติ เพื่อให้ทร�บสถ�นก�รณ์และ
ตัดสินใจในก�รตอบสนองต่อเหตุก�รณ์ได้
อย่�งเหม�ะสมและทันก�ล โดยข้อมูลส�รสนเทศ
นี้ ได้นำ �ไปเป็นข้อมูลนำ� เข้�ในก�รประชุม 
Tuesday Regular Meeting เพ่ือให้ท่ีประชุม
รับทร�บสถ�นก�รณ์และนำ�ไปสู่ก�รตัดสินใจ 
เชิงยุทธศ�สตร์ต่อไปอีกด้วย 

 ตัวอย่�งก�รจัดก�รท่ีประสบคว�มสำ�เร็จ
และเห็นผลเป็นรูปธรรมอย่�งหน่ึงของกรมอน�มัย
คือ แนวท�งก�รจัดก�รเพื่อควบคุมก�รติดเชื้อ
HIV จ�กแม่สู่ลูก ที่มีก�รวิเคร�ะห์ปัจจัยเพื่อห�
แนวท�งป้องกันและมีระบบก�รกำ�กับติดต�มผล
อย่�งเข้มข้นด้วยระบบ PHIMS ทำ�ให้ส�ม�รถ
ว�งแผนรองรับได้ทันก�ลเหม�ะสม จนได้รับ
ก�รยกย่องจ�กองค์กรน�น�ช�ติเป็นประเทศท่ี  2 
ของโลกและประเทศแรกของเอเชีย ในก�รลด
อัตร�ก�รติดเชื้อให้ต่ำ�กว่�ร้อยละ 2 

แสดงผังการส่งต่อข้อมูลและสารสนเทศของระบบ DoH Dashboard
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การจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสู่การปรับปรุง
การดำ เนินงานที่เห็นเป็นรูปธรรม

 จ�กก�รวิเคร�ะห์และทบทวนปัญห�ด้�นข้อมูลและส�รสนเทศ กรมอน�มัยได้มีก�รดำ�เนินก�ร
เพ่ือแก้ไขปัญห�ก�รกระจัดกระจ�ย และก�รข�ดเอกภ�พของฐ�นข้อมูล ท่ีทำ�ให้ก�รดำ�เนินก�รล่�ช้�
และไม่เกิดประสิทธิภ�พสูงสุด นำ�ม�สู่ก�รออกแบบระบบและกลไกก�รวัดผลก�รดำ�เนินก�ร บูรณ�ก�ร
ระบบข้อมูล ระบบเฝ้�ระวังและระบบจัดก�รคว�มรู้ของกอง สำ�นักต่�ง ๆ ภ�ยในกรมฯ ด้วยก�ร
บริห�รจัดก�รคว�มรู้แบบคร่อมและข้ามสายงาน โดยก�รแบ่งกลุ่มเป็น 10 cluster ก�รทำ�ง�น 
(cluster 5 กลุ่มวัยและอน�มัยส่ิงแวดล้อม ร่วมกับ cluster สนับสนุน) เพ่ือร่วมกันคิด ร่วมกันทำ�ง�น
เพื่อมุ่งให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประช�ชน ซึ่งจะมีผู้แทนร่วมกันรวบรวมจัดก�รคว�มรู้ คัดกรอง
ประเด็นท่ีมีคว�มสำ�คัญเพ่ือให้เกิดก�รตอบสนองคว�มต้องก�รของผู้รับบริก�รและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ได้อย่�งครอบคลุม เพื่อนำ�ม�ทำ�แผนในก�รส่งเสริมสุขภ�พประช�ชน เช่น จำ�นวนแม่ต�ย/ลูกต�ย 
วัยรุ่นตั้งครรภ์ ดัชนีมวลก�ยของวัยทำ�ง�น โดยจัดก�รข้อมูลต�มระยะเวล� พื้นที่ เพศและช่วงอ�ยุ
รวบรวมในฐ�นข้อมูล จัดเก็บเป็นสถิติเพ่ือจัดทำ�แผนรองรับให้เหม�ะกับกลุ่มเป้�หม�ยต่อไป รวมถึง
ก�รใช้กลไกก�รทำ�ง�นของคณะกรรมก�รบริห�รแผนยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�ระบบส่งเสริมคุณภ�พ
และอน�มัยสิ่งแวดล้อมร่วมกับ 10 cluster ที่กล่�วม�ในก�รทำ�ตัวชี้วัดที่เหม�ะสม

การเลือก และรวบรวมตัวชี้วัดกรมอนามัย
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 การจัดการความรู้และการส่ือสารไปยังภาคีเครือข่ายเพ่ือการ
ปรับปรุง กระบวนก�รจัดก�รคว�มรู้และข้อมูลที่ได้มีก�รดำ�เนินก�รอย่�งเป็นระบบ และใช้
ส�รสนเทศเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด เร่ิมจ�กก�รเช่ือมโยงข้อมูลจ�กส่วนกล�ง และรวบรวมข้อมูล
กับศูนย์ต่�งๆ ในพื้นที่ และทำ�ก�รส่งต่อข้อมูลไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และภ�คีพันธมิตร
เพ่ือช้ีเป้� เฝ้�ดู รับรู้ก�รเปล่ียนแปลง ท้ังในระดับจังหวัด เขต และประเทศ โดยจะเช่ือมโยงไปสู่
ระดับพื้นที่ต่อไปในอน�คต นอกจ�กนี้ยังมีก�รดำ�เนินก�รก�รส่งต่อคว�มรู้ในหล�ยรูปแบบ
อ�ทิ ก�รสร้�งก�รเรียนรู้ร่วมกันผ่�นก�รจัดประชุม Tuesday Regular Meeting (TRM) 
ที่มีอธิบดีเป็นประธ�นก�รประชุม เพื่อติดต�มตัวชี้วัดคว�มสำ�เร็จที่สำ�คัญอย่�งสม่ำ�เสมอ
ก�รใช้ระบบส�รสนเทศเพื่อบริห�รจัดก�รผลิตภัณฑ์กรมอน�มัย (P&E Distribution)
ผ่�นช่องท�งก�รสื่อส�รที่หล�กหล�ยและเข้�ถึงกับกลุ่มเป้�หม�ยที่แตกต่�งกัน เช่น แนวท�ง
ก�รปฏิบัติที่เหม�ะสมกับแต่ละกลุ่มวัยในหล�กหล�ยกลุ่มเป้�หม�ยที่มีวิถีชีวิตแตกต่�งกัน 
ก�รสนับสนุนองค์กรภ�คีเครือข่�ยให้มีก�รส่งเสริมสุขภ�พและพัฒน�อน�มัยสิ่งแวดล้อม
ท้ังในระดับบุคคลและระดับองค์กร ก�รส่งเสริมให้มีก�รแลกเปล่ียนเรียนรู้องค์คว�มรู้ระหว่�งกัน
เพื่อห�โอก�สในก�รพัฒน�ต่อยอดก�รดำ�เนินง�น ทำ�ให้เกิดก�รแบ่งปันคว�มรู้ รวมทั้งกระตุ้น
ให้เกิดก�รต่อยอดสร้�งนวัตกรรมพร้อมท้ังกำ�หนดให้เป็นตัวชี้วัดในคำ�รับรองก�รปฏิบัติ
ร�ชก�รที ่ต้องดำ�เนินก�รและส่งมอบผลง�นวิช�ก�ร   ก�รจัดก�รคว�มรู ้และนวัตกรรม
ทุกหน่วยง�นก�รถอดบทเรียนเพื่อนำ�เสนอหรือกำ�หนดเป็นคำ�ถ�มวิจัยเพื่อนำ�ไปสู่ก�รศึกษ�
หรือห�รูปแบบ กระบวนก�รสร้�งคว�มร่วมมือกับผู ้เชี ่ยวช�ญและผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
พร้อมทั้งเก็บเกี่ยวข้อมูลคว�มรู้จ�กประสบก�รณ์ตรงม�ผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือก�รจัดก�ร
คว�มรู้เพื่อนำ�ไปสู่ก�รสร้�งนวัตกรรมในที่สุด  
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 ในกระบวนก�รจัดก�รคว�มรู้ ก�รถ่�ยทอดและ
ก�รแลกเปลี ่ยนคว�มรู ้ภ�ยในองค์กร จนเกิดเป็น
วัฒนธรรมและเกิดสภ�พแวดล้อมที่เหม�ะสม ถือเป็น
ปัจจัยที ่จะช่วยสนับสนุนก�รสร้�งนวัตกรรมและ
ก�รจัดก�รคว�มรู้ที ่มีประสิทธิภ�พ ซึ่งกรมอน�มัย
ได้กำ�หนด A2IM เป็น Competency หลักของ
กรมอน�มัย โดย A = Assessment คือก�รประเมิน
โดยใช ้ข ้อม ูลในก�รส ังเคร�ะห ์ให ้ เห ็นภ�พรวม
(Intelligence and Oversight)  เพื ่อนำ�ไปสู ่
ก�รให้ข้อเสนอแนะ ซึ่งจำ�เป็นต้องใช้ก�รจัดก�รคว�มรู้
เพื ่อให้ได้วิธีปฏิบัติที ่ค่อย ๆ ปรับปรุงจนเป็นเลิศ
จ�กน้ันถึงนำ�ไปสู่ก�รขับเคล่ือนในพ้ืนท่ีเพ่ือให้บังเกิดผล 

 ตัวอย่�งก�รปรับปรุงผลก�รดำ�เนินก�รท่ีประสบผลสำ�เร็จจ�กก�รร่วมมือระหว่�งภ�คส่วน
และก�รค�ดก�รณ์จ�กข้อมูลที่มี คือ ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูลจำ�นวนแม่ต�ยที่เขตสุขภ�พที่ 12
(จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้) ซ่ึงมีอัตร�ก�รต�ยของม�รด�สูงเป็นลำ�ดับ 1 ของประเทศ กรมอน�มัย
จึงจัดก�รพ�ทีมของเขตสุขภ�พท่ี 1 (ภ�คเหนือ) ท่ีลดแม่ต�ยได้ดี (Best Practice) ไปแลกเปล่ียน
เรียนรู้กับเขตสุขภ�พที่ 12 ร่วมกับก�รห�ท�งออกร่วมกับผู้เชี่ยวช�ญ ทำ�ให้ทร�บปัญห�และ
โอก�สพัฒน�เพื่อปิด Gap และส่งต่อให้เขตอื่น ๆ ทำ�ก�รประชุมจัดก�รแลกเปลี่ยนคว�มรู้
ทั้งในระดับส่วนกล�ง ระดับเขต และระดับจังหวัดเพื่อห�ส�เหตุและแนวท�งปรับปรุงต่อไปได้
อย่�งมีประสิทธิภ�พ

แผนการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้
มุ่งสร้างวัฒนธรรมเพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
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 กระบวนก�รเรียนรู้อย่�งต่อเนื่องนี้จะ
ก่อให้เกิดนวัตกรรมก�รเรียนรู ้อย่�งยั ่งยืน
จนเป็นวัฒนธรรมองค์กร ซึ ่งมีก�รถ่�ยทอด
คว�มรู้จ�กรุ่นสู่รุ่นต่อไป นอกจ�กน้ี กรมอน�มัย
ได้ทำ�ก�รค้นห�วิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศของหน่วยง�น
ในสังกัด ที่เกิดจ�กก�รปรับปรุงก�รดำ�เนินง�น
หรือนวัตกรรมท่ีมีคว�มโดดเด่นในรูปแบบต่�ง ๆ
และนำ�ม�นำ�เสนอในเวทีเรียนรู้ “LIKE Talk
Award” ซ่ึงเป็นก�รแลกเปล่ียนแบบ Storytelling
เพื่อเป็นก�รเน้นย้ำ� “Core value” กล้�คิด
กล้�ทำ� พัฒน�นวัตกรรมที่สร้�งสรรค์ และ
วัฒนธรรม HEALTH ว่�ด้วย “Learning” 
โดยเน้นก�รเช่ือมโยงและนำ�คว�มรู้จ�กก�รปฏิบัติ
ไปสู่ก�รสร้�งคว�มรู้ร่วมขององค์กร และได้นำ�

ก�รแลกเปล่ียนเรียนรู้วิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศบรรจุ
เป็นประเด็นสำ�คัญในก�รนิเทศติดต�มง�น
ของกรมอน�มัยในรูปแบบก�รเย่ียมเสริมพลัง 
โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งในประเด็น ก�รแปลงแผน
ยุทธศ�สตร์สู่ก�รปฏิบัติ และก�รศึกษ�ดูง�น
นวัตกรรมและก�รจัดก�รคว�มรู ้ในพื ้นที  ่
มีก�รนำ�ปัจจัยคว�มต้องก�รท�งยุทธศ�สตร์ 
คว�มต้องก�รของลูกค้� คว�มจำ�เป็นในก�ร
ปรับปรุงกระบวนก�รทำ�ง�นและระบบง�น
ม�ใช้ในก�รทบทวนระบบก�รจัดก�รคว�มรู้
ท ี ่จ ำ�เป็นต่อก�รขับเคลื ่อนก�รดำ�เนินง�น
ให้บรรลุเป้�หม�ย (Goal) ต�มยุทธศ�สตร์
ที ่ก ำ�หนดไว้ และนำ�ม�เป็นแนวท�งในก�ร
จัดก�รคว�มรู้ขององค์ก�ร

149 หมวด 4 ด้านการวิเคราะห์ผลการดำ เนินงานขององค์การ และการจัดการความรู้

แผนผังกระบวนการจัดการความรู้



 จ�กคว�มโดดเด่นก�รจัดก�รข้อมูลเชื่อมโยงระบบส�รสนเทศ 
และก�รทำ�ฐ�นข้อมูลกล�งเพื่อก�รใช้ประโยชน์อย่�งท่ัวถึงตลอดภ�คี
พันธมิตรเครือข่�ย ก�รคัดเลือกตัวชี้วัดที่เป็นระบบ จนส�ม�รถนำ�ไปสู่
ก�รขย�ยผลและก�รว�งแผนเชิงกลยุทธ์ ประกอบกับก�รติดต�มประเมินผล
ก�รดำ�เนินก�รขององค์กร โดยก�รใช้ระบบส�รสนเทศและก�รกำ�กับ
ติดต�มง�นผ่�นก�รประชุมผู้บริห�รทำ�ให้เกิดก�รแก้ไขที่รวดเร็ว ทันท่วงที 
ตลอดจนก�รแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหน่วยง�นเพื่อก่อให้เกิดแนวท�งปฏิบัติ
ที่ดีหรือนวัตกรรมใหม่ นำ�ไปสู่ก�รปรับปรุงองค์กรอย่�งต่อเนื่องและยั่งยืน
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 วิสัยทัศน์ 
 ประช�ชนได้รับก�รป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภ�พระดับม�ตรฐ�นส�กล ภ�ยในปี 2579

 พันธกิจ 
 1. ส่งเสริมกระบวนก�รประส�นคว�มร่วมมือกับเครือข่�ยภ�ยในและระหว่�งประเทศ
ในก�รผลิตและพัฒน�ผู้เชี่ยวช�ญ องค์คว�มรู้ข้อมูลข่�วส�รเครื่องมือกฎหม�ย ก�รเฝ้�ระวัง
ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภ�พ รวมทั้งก�รบริก�รเฉพ�ะที่ได้ม�ตรฐ�นส�กล
 2. ส่งเสริม สนับสนุน ถ่�ยทอด แลกเปลี่ยนคว�มรู้ให้เครือข่�ยและประช�ชน
 3. ผลักดัน ติดต�มก�รบังคับใช้กฎหม�ยที่จำ�เป็นต่อก�รปกป้องประช�ชนจ�กโรคและ
ภัยสุขภ�พ
 4. เตรียมคว�มพร้อมในก�รจัดก�รภ�วะคุกค�มและภัยสุขภ�พใหม่ ๆ ได้ทันก�รณ์
 5. พัฒน�และประเมินศักยภ�พระบบกลไกของเครือข่�ยก�รดำ�เนินง�นเฝ้�ระวัง ป้องกัน 
ควบคุมโรคและภัยสุขภ�พ

 ค่านิยม
 M  (Mastery)   เป็นน�ยตัวเอง
 O  (Originality)  เร่งสร้�งสิ่งใหม่
 P  (People centered) ใส่ใจประช�ชน
 H  (Humility)   ถ่อมตนอ่อนน้อม

กรมควบคุมโรคเผชิญกับความท้าทายต่างๆ ส่งผลให้กรมฯ ต้องมีการปรับตัวให้ทัน
ต่อสภาวการณ์ท่ีเปล่ียนไปอย่างรวดเร็ว และปัจจัยท่ีมีส่วนสำ คัญในการขับเคล่ือนองค์การ

คือ การผสานพลังจากทุกภาคส่วน โดยมีบุคลากรเป็นฟันเฟือง ทำ ให้กรมฯ ต้องมีการจัดการ
พัฒนาสร้างความพร้อมท้ังทางด้านคุณภาพการบริหารจัดการและด้านความเป็นเลิศทางวิชาการ 
โดยกำ หนดจุดยืน “งานสำ เร็จ คนเป็นสุข ก้าวสู่ SMART DDC” ผ่านการบริหารจัดการกำ ลังคน

ท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือส่งมอบผลงานคุณภาพท่ีมีคุณค่าแก่ประชาชน

กรมควบคุมโรค  
หมวด 5 ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
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 กรมควบคุมโรค เป็นส่วนร�ชก�รใน
สังกัดกระทรวงส�ธ�รณสุข ที่มีภ�รกิจหลัก
ในก�รเฝ้�ระวัง ป้องกัน ควบคุม ประส�น
คว�มร่วมมือกับเครือข่�ย ตลอดจนพัฒน�
องค์คว�มรู้เกี่ยวกับก�รควบคุมป้องกันโรค
และภัยสุขภ�พ เพื่อให้ประช�ชนมีสุขภ�พดี
ภ�ยใต้วิสัยทัศน์ “ประช�ชนได้รับก�รป้องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภ�พระดับม�ตรฐ�น
ส�กลภ�ยในปี 2579” ทั ้งนี ้หน่วยง�นได้
กำ�หนดยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�กำ�ลังคนด้�น
ก�รเฝ้�ระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคและภัย
สุขภ�พ ภ�ยใต้ 4 เส�หลัก คือ 1) พัฒน�/
ข ับเคล ื ่อนนโยบ�ยและแผนย ุทธศ�สตร ์

ก�รพัฒน�กำ�ลังคนด้�นก�รป้องกัน ควบคุมโรค
และภัยสุขภ�พ 2) พัฒน�กำ�ลังคนด้�นก�ร
ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภ�พ ให้ตรงต�ม
สมรรถนะที่จำ�เป็น 3) สร้�งกลไกก�รคงไว้ซึ่ง
กำ�ลังคนที่มีสมรรถนะด้�นป้องกัน ควบคุมโรค
และภัยสุขภ�พ 4) สร้�งเสริมคว�มร่วมมือ
ในก�รผลิตและพัฒน�กำ�ลังคนด้�นก�รป้องกัน
ควบคุมโรค และภัยสุขภ�พกับสถ�บันก�รศึกษ�
ห ร ื อ ส ถ � บ ั น พ ั ฒ น � บ ุ ค ล � ก ร  ( H R
Transformation) เพื่อนำ�ไปสู่ก�รว�งแผน
กำ�ลังคนอันเป็นไปในทิศท�งเดียวกับทิศท�ง
องค์ก�ร เพื่อให้ส�ม�รถตอบสนองต่อภ�รกิจ
ของหน่วยง�นได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ
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    จ�กประเด็นคว�มท้�ท�ยต่�ง ๆ คว�มซับซ้อน
ของปัญห�และพลวัตรของโลกท่ีมีก�รเปล่ียนแปลง
คว�มก้�วหน้�ท�งด้�นวิทย�ก�ร ก�รเกิดโรคอุบัติใหม่
จึงทำ�ให้กรมฯ ต้องมีก�รว�งแผนด้�นอัตร�กำ�ลัง
ให้เหม�ะสม ทั ้งในระยะสั ้นและระยะย�ว
ให้พร้อมรับสถ�นก�รณ์ที่มีคว�มผันผวน 
รองรับบทบ�ทภ�รกิจต�มแผนพัฒน�ง�น
ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภ�พแห่งช�ติ
ผ่�นกระบวนก�รท่ีเป็นท�งก�รและไม่เป็นท�งก�ร
เร่ิมจ�กทุกหน่วยง�นในสังกัดมีก�รทบทวน
ยุทธศ�สตร์ บทบ�ทภ�รกิจและกรอบอัตร�กำ�ลัง
ที ่ควรมี (Workforce Demand) รวมทั ้ง
ข ีดคว�มส�ม�รถของบ ุคล�กรท ี ่ จ ำ � เป ็น
ต่อก�รบรรลุภ�รกิจ ก�รอภิบ�ลระบบป้องกัน
ควบคุมโรคของประเทศให้เอ้ือต่อก�รปฏิบัติง�น
“ชี ้เป้า  เฝ้าระวัง  นำาให้ทำา  ตอบโต้เร็ว”
โดยก�รดำ�เนินก�รที่เป็นท�งก�ร เช่น ก�รปรับ
โครงสร้�งอัตร�กำ�ลัง ก�รบริห�ร อัตร�กำ�ลังท่ีข�ด
หรือพิจ�รณ�แนวโน้มคว�มต้องก�ร ก�รเกลี่ย
อ ัตร�ก ำ�ล ังคนเพ ื ่อให ้ส�ม�รถตอบสนอง

ภ�ร กิ จได ้อย ่ �งรวดเร ็ ว  รวมถ ึ งย ั ง เน ้น
ก�รทำ�ง�นเป็นทีมและก�รทำ�ง�นร ่วมกัน
เป็นเครือข่�ยในรูปของคณะกรรมก�ร คณะทำ�ง�น
ทีมปฏิบัติก�รพิเศษ (Cross Functional Team)
ซึ ่งส่งผลให้ก�รปฏิบัติง�นมีคว�มคล่องตัว
ม�กขึ ้นอีกด้วย นอกจ�กนี ้ ย ังมีก�รพัฒน�
บุ คล�กร เพื่ อ เตรี ยมคว�มพร้ อมรองรั บ
ภ�วะฉุกเฉินท�งส�ธ�รณสุข เพื่อให้บุคล�กร
ของทุกหน่วยง�นเข้�สู่ระบบบัญช�ก�รเหตุก�รณ์
ในจ ำ�นวนก ำ�ล ังคนท ี ่ เหม�ะสมก ับระด ับ
คว�มรุนแรงของเหตุก�รณ์ได้ ภ�ยใน 120 น�ที
นับตั้งแต่เปิดศูนย์บัญช�ก�รเหตุก�รณ์ ท ำ�ให้
ส � ม � ร ถ ร ั บ ม ื อ ก ั บ ส ถ � น ก � ร ณ ์ อ ย ่ � ง
มีประสิทธิผล ทำ�ให้องค์ก�รต้องจัดระบบให้มี
คว�มยืดหยุ่นพร้อมปรับตัวรองรับภ�วะฉุกเฉิน
ด้�นโรคและภัยสุขภ�พได้ทุกขณะ มีคว�มพร้อม
ท้ังด้�นรูปแบบก�รดำ�เนินก�ร รวมถึงก�รเตรียม
กำ�ลังพลให้พร้อมรับมือได้ทุกสถ�นก�รณ์

การบริหารกำ ลังคนให้ยืดหยุ่น พร้อมรับทุกสภาวการณ์
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 จ�กก�รปรับระบบก�รทำ�ง�น วิธีก�รดำ�เนินง�น และพัฒน�บุคล�กร ส่งผลให้เกิดก�รทำ�ง�น
เชิงบูรณ�ก�รท้ังภ�ยในและภ�ยนอกหน่วยง�น สร้�งเครือข่�ยคว�มร่วมมือ ส่งผลให้เกิดก�รยอมรับ
ในระดับส�กล พิสูจน์ได้จ�กองค์ก�รอน�มัยโลก ได้ให้ประเทศไทยติดอันดับที่ 1 ใน 10 ของโลก
เทียบเท่�ประเทศฟินแลนด์และนอร์เวย์ และเป็นประเทศท่ีมีก�รดำ�เนินก�รสูงสุดในประเทศอ�เซียน
ด้�นก�รรับมือกับโรคระบ�ดร้�ยแรงหล�ยประเภท ซึ่งกรมฯ ส�ม�รถดำ�เนินก�รได้อย่�งรวดเร็ว
ท ี ่สะท ้อนถ ึงประส ิทธ ิภ�พด้�นก�รบร ิห�รอ ัตร�ก ำ�ล ังและข ีดคว�มส�ม�รถพร ้อมร ับ
ก�รเปลี่ยนแปลงของโรคและภัยสุขภ�พเป็นอย่�งดี

กระบวนการวิเคราะห์อัตรากำ ลัง
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การเตรียมความพร้อมและพัฒนาบุคลากรด้วยวิธีการ
และเครื่องมือที่หลากหลาย

 ก�รปฏิบัติง�นให้บรรลุวิสัยทัศน์และเป้�ประสงค์เชิงยุทธศ�สตร์ ส�ม�รถรองรับ
ก�รเปลี่ยนแปลงได้นั้น กรมฯ มีก�รจัดทำ�แผนกรอบอัตร�กำ�ลังทั้งระยะสั้นและระยะย�ว
โดยคำ�นึงถึงสถ�นก�รณ์กำ�ลังคนต�มภ�รกิจทั้งในปัจจุบันและในอน�คต เช่น ก�รกระตุ้น
เศรษฐกิจจ�กก�รส่งเสริมก�รท่องเที่ยวของประเทศไทย ที่อ�จส่งผลให้ต้องเผชิญกับ
โรคที่นำ�พ�ม�จ�กแรงง�นข้�มช�ติ นักท่องเที่ยว หรือโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ� ทำ�ให้กรมฯ
ต้องผลิตบุคล�กรเตรียมรองรับคว�มต้องก�รและเปล่ียนแปลงในอน�คต มีก�รเตรียมบุคล�กร
ระดับปฏิบัติให้มีภ�วะผู้นำ�ด้�นก�รป้องกันควบคุมโรค พัฒน�ภ�วะผู้นำ�ก�รเปลี่ยนแปลง
ในผู ้บริห�รระดับกล�ง และพัฒน�ศักยภ�พก�รบริห�รจัดก�รในผู ้บริห�รระดับสูง
ก�รประส�นคว�มร่วมมือด้�นก�รป้องกัน ควบคุมโรค ระหว่�งประเทศ โดยมีก�รปรับปรุง
คุณภ�พ ซ่ึงเทียบเคียงกับศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐฯ (Centers for Disease
Control and Prevention (CDC) ) แล้วนำ�ม�ปรับปรุงก�รดำ�เนินง�นอย่�งต่อเนื่อง
เพื่อสร้�งคว�มยั่งยืนในก�รควบคุมโรค 
 นอกจ�กนี้ แผนอัตร�กำ�ลังจะถูกถ่�ยทอดไปยังระดับต่�งๆ ของหน่วยง�นและ
มีก�รทบทวนอย่�งสม่ำ�เสมอ โดยคำ�นึงถึงก�รพัฒน�บุคล�กร เพ่ือสร้�งคว�มพร้อมเชิงกลยุทธ์
ที่ส�ม�รถรองรับคว�มเปลี่ยนแปลง ก�รจัดก�รคว�มรู้เพื่อธำ�รงรักษ�คว�มเชี่ยวช�ญไว้
ในองค์ก�ร ก�รพัฒน�ท�งก้�วหน้�ในส�ยอ�ชีพและแผนก�รสร้�งคว�มต่อเน่ืองในก�รปฏิบัติ
ร�ชก�ร และก�รบริห�รคว�มหล�กหล�ย เพ่ือดึงดูดและรักษ�กำ�ลังคนท่ีมีคุณภ�พไว้ในกรมฯ
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 การกำ หนดเส้นทางการพัฒนาบุคลากร (Training Roadmap) หรือก�รพัฒน�
คว�มก้�วหน้�ในส�ยอ�ชีพ เพื่อยกระดับในก�รพัฒน�บุคล�กร โดยกำ�หนดสมรรถนะเฉพ�ะ
เพื่อใช้ในก�รบริห�รบุคล�กรและกำ�หนดเป้�หม�ยก�รพัฒน�ในแง่อ�ชีพ เน้นก�รเตรียมคุณภ�พ
ของกำ�ลังคนให้สนับสนุนก�รดำ�เนินง�นต�มยุทธศ�สตร์ และจัดทำ�แผนพัฒน�ร�ยบุคคล
เป็นก�รกำ�หนดจังหวะก้�ว และติดต�มประเมินผลก�รพัฒน�ให้สอดคล้องกับคว�มต้องก�รและ
คว�มจำ�เป็นในง�นในแต่ละห้วงเวล� เพื่อให้ส�ม�รถเตรียมแผนในก�รรองรับก�รเปลี่ยนแปลง
ทั้งก�รพัฒน�พื้นฐ�นที่เหม�ะสมกับตำ�แหน่งง�น และก�รพัฒน�ท�งด้�นวิช�ชีพ

รูปแบบการฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากรกรมควบคุมโรค
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 การสร้าง “นักระบาดวิทยา” ซึ่ง
ถือเป็นบุคล�กรท�งส�ธ�รณสุขท่ีมีบทบ�ท
สำ�คัญ โดยทำ�หน้�ท่ีเหมือน “นักสืบ” ท่ีต้องทำ�ง�น
ต้ังแต่เก็บข้อมูล วิเคร�ะห์ปัจจัยต่�ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง
เพื่อว�งแผนรับมือในสถ�นก�รณ์ก�รรับมือกับ
ทั ้งโรคระบ�ดเก่�ที ่มีอยู ่เดิมภ�ยในประเทศ
และโรคติดเช้ือท่ีเกิดข้ึนใหม่  ทำ�ให้กรมควบคุมโรค
ต้องมีแผนในก�รเพ่ิมจำ�นวนและพัฒน�บุคล�กร
ดังกล่�ว เพื่อให้ตอบโจทย์คว�มท้�ท�ยและ
ม ีประส ิทธ ิภ�พเป ็นไปต�มม�ตรฐ�นของ
นักระบ�ดวิทย�ท่ีสอดคล้องกับกฎอน�มัย
ระหว่�งประเทศ (International Health
Regulations : IHR) ซ่ึงเป็นข้อตกลงท่ีมีสถ�นะ
เป็นกฎหม�ยระหว่�งประเทศม�โดยตลอด
จนถึงป ัจจ ุบ ัน ซ ึ ่ งจะว ัดสมรรถนะในด ้�น
ก�รเฝ้�ระวัง ก�รร�ยง�นโรค สอบสวนและ
ควบคุมโรค  ตอบโต้ภ�วะฉุกเฉินฯ และก�รควบคุม
ก�รติดเชื ้อในโรงพย�บ�ลในระดับท้องถิ ่น
โดยกรมฯ ได้มุ่งเน้นก�รพัฒน�สมรรถนะหลัก คือ
ระบ�ดวิทย�ภ�คสน�ม ซึ่งเป็นสมรรถนะสำ�คัญ

ขององค์ก�รในด้�นป้องกันควบคุมโรค ให้ส�ม�รถ
เทียบเคียงสมรรถนะกับ Centers for Disease
Control and Prevention (CDC) โดยมีก�ร
จัดก�รฝึกอบรมเป็น 3 ระดับ ทั้งระดับพื้นฐ�น
ระดับกล�ง และระดับเชี่ยวช�ญ แต่ละหลักสูตร
มีเป้�หม�ยผู้รับก�รอบรมที่ต่�งกัน ต�มระดับ
ของระบบส�ธ�รณสุข (ระดับประเทศ/ระดับจังหวัด
/ภูม ิภ�ค   และระดับอำ�เภอ)   เพื ่อสร ้�ง
คว�มเชี ่ยวช�ญในส�ยง�นให้ดำ�เนินก�รได้
อย่�งมีประสิทธิภ�พ และเกิดก�รกระจ�ยตัว
ของผู ้เช ี ่ยวช�ญไปยังทุกพื ้นที ่เพื ่อให้เกิด
ก�รเตรียมพร้อม เฝ้�ระวัง และส�ม�รถตอบสนอง
ต่อสถ�นก�รณ์ได้อย่�งทันท่วงที ในปี พ.ศ. 2560
องค์ก�รอน�มัยโลกได้ส่งผู้ประเมินภ�ยนอก
ม�ประเมินผลและผลก�รประเมินกฎอน�มัย
ระหว่�งประเทศ ต�ม JEE (Joint External
Evaluation Tool) พบว ่� ประเทศไทย
ม ี ส ม ร รถน ะด ้ � นก � รพ ัฒน �ก ำ � ล ั ง คน
ด ้�นระบ�ดว ิทย�ภ�คสน�มอย ู ่ ในระด ับ
คะแนนเต็ม

หลักสูตรการฝึกอบรมนักระบาดวิทยาภาคสนาม
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 รูปแบบการพัฒนาบุคลากร ก�รพัฒน�บุคล�กรในหน่วยง�นมีรูปแบบก�รพัฒน�
ในหล�ยมิติ อ�ทิ ด้�นก�รบริห�ร ด้�นวิช�ชีพ ภ�วะผู้นำ� ซึ่งมีก�รใช้เครื่องมือที่หล�กหล�ย
เพ่ือก�รพัฒน�บุคล�กรอย่�งเป็นข้ันตอน รวมถึงมุ่งเน้นก�รเรียนรู้จ�กก�รปฏิบัติจริง โดยพิจ�รณ�ถึง
รูปแบบของภ�รกิจและลักษณะของบุคล�กรผู้เข้�อบรม เพื่อสร้�งแนวท�งก�รเรียนรู้ที่เหม�ะสม
กับกลุ่มวัยและคว�มสนใจท่ีแตกต่�งกัน เช่น ก�รสอนง�น (Coaching) ก�รจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้
ในหัวข้อต่�งๆ ก�รเรียนรู้จ�กก�รปฏิบัติง�นจริง (On the Job Training) ก�รหมุนเวียนง�น 
(Job Rotation) ก�รเรียนรู้ผ่�นระบบ E-learning นอกจ�กน้ี ยังมีก�รร่วมมือกับหน่วยง�นภ�ยนอก
โดยเฉพ�ะในก�รพัฒน�บุคล�กรให้มีสมรรถนะด้�นระบ�ดวิทย�ภ�คสน�ม ซึ่งเป็นที่ยอมรับ
ในระดับน�น�ช�ติ อีกท้ังยังมีก�รว�งระบบ Competency ท้ังในส�ยง�นระบ�ดวิทย�ในส�ยง�นหลัก
และระบ�ดวิทย�ในส�ยง�นสนับสนุนเพ่ือใช้ในก�รว�งแผนพัฒน�ร�ยบุคคล (IDP) และประเมินผล
ประสิทธิผลก�รเรียนรู้จ�กผู้บังคับบัญช�และผู้รับบริก�ร สำ�รวจคว�มคิดเห็นเพื่อนำ�ผลลัพธ์ที่ได้
ไปปรับปรุงพัฒน�ระบบก�รเรียนรู้ เพื่อกำ�หนดแผนก�รพัฒน�ในทุกปี
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การพัฒนาองค์การแห่งความสุขและการสร้างความผูกพัน

 ก�รส่งเสริมสภ�พแวดล้อมท่ีดีและ
ดูแลคว�มสุขของบุคล�กรจะช่วยสนับสนุนให้
บุคล�กรพร้อมต่อก�รเรียนรู้ ก�รสร้�งผลง�นท่ีดี
และร ู ้ส ึกผ ูกพ ันก ับองค ์ก�รเสม ือนบ ้�น
หลังที่สอง โดยกรมควบคุมโรคได้นำ�แนวคิด
Healthy & Happy Workplace และประก�ศ
นโยบ�ย “สถ�นที่ทำ�ง�น น่�อยู ่ น่�ทำ�ง�น”
โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมคว�มรู ้ คว�มเข้�ใจ
มีนโยบ�ยเสริมสร้�งบรรย�ก�ศให้ “คนทำ�ง�น
มีคว�มสุข” ภ�ยใต้แนวคิด “Happy 8 and
Happy Work life” ประกอบด้วย Happy 
Money (สุขภ�พเงินดี) Happy Work Life 
(ก�รง�นดี) และ Happy Body (สุขภ�พก�ยดี)
นำ�เคร่ืองมือดัชนีวัดคว�มสุข (Happinometer)
ม�สำ�รวจห�ปัจจัยที่มีผลต่อคว�มสุขของคน
ในองค์ก�ร และดำ�เนินก�รค้นห�ปัจจัยคว�มผูกพัน

ผ่�นก�รสำ�รวจคว�มคิดเห็นอย่�งเป็นท�งก�ร
ด้วยก�รทำ�แบบสอบถ�มและอย่�งไม่เป็นท�งก�ร
จ�กก�รสัมภ�ษณ์ ศึกษ�พฤติกรรม วิเคร�ะห์
กำ�หนดปัจจัยที่มีผลต่อคว�มผูกพัน พร้อมจัด
กิจกรรมเสริมสร้�งคว�มผูกพันให้สอดคล้อง
ต�มคว�มต้องก�รของแต่ละกลุ ่มบุคล�กร
ผ่�นก�รขับเคล่ือนของ “นักสร้�งสุข” ซ่ึงแผนก�ร
ดำ�เนินก�รได้ถูกถ่�ยทอดลงไปจนถึงระดับ
จังหวัด อีกทั้งยังมีแนวคิดในก�รปรับปรุงให้
เกิดเป็น Smart Office เพ่ือสร้�งบรรย�ก�ศท่ีดี
ส่งเสริมก�รเรียนรู้ คว�มเป็นมิตรในก�รทำ�ง�น
ช่วยลดช่องว่�งระหว่�งบุคล�กรเกิดก�รทำ�ง�น
ร ่วมก ันเป ็นท ีม  ท ำ�ง�นได ้ท ุกท ี ่ท ุกเวล�
เพื่อให้บุคล�กรมีขวัญกำ�ลังใจและมีคว�มสุข
ในก�รทำ�ง�น

กระบวนการเสริมสร้างความสุขและความผูกพัน
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 จ�กก�รที ่กรมควบคุมโรค ดำ�เนินก�รบริห�รและพัฒน�ทรัพย�กรบุคคล
ภ�ยใต้จุดยืน “งานสำาเร็จ คนเป็นสุข ก้าวสู่ SMART DDC” ผ่�นก�รสร้�งสภ�พแวดล้อม
ที่เอื้อต่อก�รปฏิบัติง�นที่มีประสิทธิภ�พ ทั้งก�รสร้�งปัจจัยแวดล้อมที่สนับสนุนก�รมี
ส่วนร่วมของบุคล�กร และก�รพัฒน�ศักยภ�พของบุคล�กร ซึ่งต้องมีคว�มเชี่ยวช�ญ
เฉพ�ะด้�น ด้วย Roadmap ก�รพัฒน�บุคล�กรท่ีมีคว�มชัดเจน ก�รร่วมมือกันดำ�เนินก�ร
ภ�ยใต้ก�รให้คว�มสำ�คัญถึงคว�มแตกต่�ง และก�รเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน ทำ�ให้องค์ก�ร
ต้องปรับตัวและก้�วให้เท่�ทันด้วยแนวคิดก�รเป็นองค์ก�รแห่งก�รเรียนรู้ และ Happy 
& Healthy Workplace เพื่อสร้�งคว�มสุขและส่งเสริมคว�มผูกผันในองค์ก�ร พร้อม
สร้�งกำ�ลังคนให้เป็น “นักควบคุมโรค” เป็นก�รเสริมสร้�งประสิทธิภ�พก�รดำ�เนินง�น
ของกรมฯ ให้เป็นที่ประจักษ์ ตลอดจนก�รยอมรับในคว�มส�ม�รถของบุคล�กรกรมฯ 
จ�กเครือข่�ยก�รทำ�ง�นร่วมกันในระดับช�ติและน�น�ช�ติ 
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 วิสัยทัศน์ 
 เป็นแหล่งเกษตรปลอดภัย ก้�วไกลก�รค้�  พัฒน�ก�รท่องเที่ยว

 พันธกิจ 
 ด้านสังคม : บริห�รยุทธศ�สตร์จังหวัดสกลนคร สู่ก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืนต�มปรัชญ�
เศรษฐกิจพอเพียง
 ด้านเศรษฐกิจ : ประส�นง�นส่งเสริม สนับสนุน และเสริมสร้�งคว�มร่วมมือทุกภ�ค
ส่วนจังหวัด ในจังหวัดสกลนครอย่�งบูรณ�ก�ร สู่ก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน
 ด้านการบริหารจัดการ : กำ�กับ ตรวจสอบ และควบคุมก�รบริห�รร�ชก�รจังหวัด
สกลนคร ต�มหลักก�รบริห�รกิจก�รบ้�นเมืองที่ดี

 ค่านิยม
 อยู่สกล รักสกล ทำ�เพื่อสกลนคร

“การมุ่งเน้นระบบการปฏิบัติการท่ีผ่านการออกแบบผลผลิต การบริการและกระบวนการทำ งาน       
ท้ังกระบวนการหลัก และกระบวนการสนับสนุน มีการวิเคราะห์ในเชิงระบบตลอดท้ังห่วงโซ่คุณค่า 

นับเป็นอีกหน่ึงกลไกสำ คัญของจังหวัดสกลนคร ท่ีทำให้้เกิดการค้้นพบผลผลิต การบริการ
และกระบวนการทำงานใหม่ๆ โดยมีฐานคิดมาจากวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ความคาดหวัง
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผ่านกลไกพลังประชารัฐ นำ ไปสู่การต่อยอดและพัฒนา

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน จนเกิดเป็น “GI Sakonnakhon” หรือสินค้านวัตกรรมของจังหวัด อันได้แก่ 
“โค-ข้าว-เม่า-คราม” ซ่ึงเป็นสินค้าส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ โดยคุณภาพและช่ือเสียงของสินค้า
เป็นผลมาจากแหล่งผลิตท่ีมีความเฉพาะเจาะจง ซ่ึงจะผลิตท่ีไหนไม่ได้ นอกจากจังหวัดสกลนคร”

จังหวัดสกลนคร  
หมวด 6 ด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม
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 จังหวัดสกลนครเป็นจังหวัดท่ีมีศักยภ�พ และมีคว�มโดดเด่นในหล�ย ๆ  ด้�น ท้ังด้านการเกษตร
ท่ีมีพ้ืนท่ีทำ�ก�รเกษตรในปริม�ณม�ก จนทำ�ให้อ�ชีพเกษตรกรรมเป็นอ�ชีพหลักท่ีสร้�งร�ยได้ให้แก่
จังหวัด ด้านการท่องเท่ียวที่มีภูมิประเทศ มีสิ่งแวดล้อมท�งธรรมช�ติ มีประวัติศ�สตร์ ศ�สน�
และวัฒนธรรมที่เก่�แก่ม�อย่�งย�วน�นจนได้ขึ ้นชื่อว่�เป็นเมือง 3 ธรรม (ธรรมช�ติ ธรรมะ
วัฒนธรรม) ด้านการศึกษาที่เป็นศูนย์รวมของสถ�บันก�รศึกษ�ที่หล�กหล�ย นับเป็นแหล่งพัฒน�
ทรัพย�กรมนุษย์และแหล่งสร้�งสรรค์ง�นวิจัยและพัฒน�เพื่อถ่�ยทอดง�นวิช�ก�รแก่ชุมชน
ได้อย่�งทั่วถึง ซึ่งจังหวัดสกลนครได้ใช้ประโยชน์จ�กคว�มโดดเด่นและศักยภ�พของจังหวัดที่มีอยู่ 
นำ�ไปสู่ก�รพัฒน�จังหวัดอย่�งมีประสิทธิผล โดยมีพื้นฐ�นของคว�มสำ�เร็จม�จ�กก�รมีคุณภ�พ
ก�รบริห�รจัดก�รองค์ก�รที่มีประสิทธิภ�พ ซึ่งที่ผ่�นม�จังหวัดสกลนครได้มีก�รพัฒน�องค์ก�รม�
อย่�งต่อเนื่อง
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 จ�กพันธกิจหลักในก�รพัฒน�และส่งเสริมทั้งด้�นสังคม เศรษฐกิจและก�รบริห�รจัดก�ร
จังหวัดสกลนครมีแนวคิดและวิธีก�รในก�รออกแบบผลผลิต ก�รบริก�รและกระบวนก�รทำ�ง�น
เพื่อให้เป็นไปต�มข้อกำ�หนดที่สำ�คัญ โดยพิจ�รณ�จ�กข้อมูลส�รสนเทศที่เกี่ยวข้อง ปัจจัยภ�ยใน
และปัจจัยภ�ยนอกในประเด็นท่ีสำ�คัญ ได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจของจังหวัด นโยบ�ยรัฐบ�ล กฎหม�ย
ระเบียบต่�งๆ  คว�มต้องก�ร คว�มค�ดหวังของผู้รับบริก�รและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สมรรถนะหลัก
ขององค์ก�ร ศักยภ�พของบุคล�กร องค์คว�มรู้ เทคโนโลยี ภูมิปัญญ�ช�วบ้�น/ปร�ชญ์ช�วบ้�น
และทรัพย�กรธรรมช�ติในจังหวัด นำ�ม�วิเคร�ะห์ สังเคร�ะห์ และจัดทำ�ข้อกำ�หนดของกระบวนก�รหลัก
และกระบวนก�รสนับสนุน ซึ ่งจังหวัดสกลนครได้กำ�หนดออกม�เป็น 6 กระบวนก�รหลัก
และ 7 กระบวนก�รสนับสนุน ดังภ�พ

จากวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ สู่กระบวนการคุณภาพ
ที่พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง

ขั้นตอนการกำ หนดกระบวนการทำ งานหลัก และกระบวนการสนับสนุน
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       ในก�รจัดก�รกระบวนก�ร จังหวัดสกลนคร
ได้จัดทำ�กระบวนก�รผ่�นตัวชี้วัด เพื่อควบคุม
ให ้ก�รด ำ�เน ินก�รเป ็นไปต�มข ้อก ำ�หนด
โดยมีกลไกควบคุมกระบวนก�ร แบ่งเป็น 3 ห่วง
ได้แก่ 1) การควบคุมก่อน (Pre-control) 
โดยพิจ�รณ�ปัจจ ัยน ำ�เข ้�ด ้�นต่�งๆ ของ
ทรัพย�กรในแต่ละกระบวนก�ร  2) การควบคุม
ขณะเกิ ด (Con-current Control)
โดยก�รควบคุมให้เป็นไปต�มข้ันตอน ระยะเวล�
ต�มม�ตรฐ�นท่ีกำ�หนดของกระบวนก�รนั้น 
สอดคล้องกับคว�มต้องก�รของผู้รับบริก�ร
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ 3) การควบค ุม
ตามหลัง (Post-control) โดยก�รติดต�ม
ตรวจสอบ และประเมินผลก�รดำ�เนินง�นของ
กระบวนก�รต่�งๆ เพื่อนำ�ม�ทบทวน ปรับปรุง 
และพัฒน�กระบวนก�รอย่�งต่อเน่ือง รวมท้ังว�ง
ม�ตรก�รแก้ไขและก�รป้องกันในอน�คต
โดยจะมีคณะทำ�ง�นติดต�มทบทวนผลผลิต 
ก�รบริก�รและกระบวนก�รทำ�ง�นในปีท่ีผ่�นม�
ร่วมกับก�รวิเคร�ะห์คว�มสัมพันธ์ห่วงโซ่คุณค่�
(Value chain) ได้แก่ 1) ก�รใช้ทรัพย�กรที่มี
อย่�งคุ ้มค่�เพื่อสร้�งผลผลิตและบริก�รที่ดี
หรือไม่ 2) คุณค่�ใดท่ีเด่นชัดท่ีสุดในผลผลิตและ
บริก�ร 3) ประโยชน์และผลท่ีเกิดแก่ส่วนร�ชก�ร
จ�กก�รส่งมอบผลผลิตและบริก�ร 4) คุณค่�
ตรงต�มคว�มต้องก�รของผู ้ร ับบริก�รและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือไม่ และ 5) ผลกระทบใน

ระยะย�วต่อประช�ชนและสังคม โดยมีแนวท�ง
ท่ีใช้ในก�รปรับปรุงกระบวนก�ร ได้แก่ก�รนำ�ผล
จ�กก�รทบทวนผลก�รด ำ � เน ินก�รของ
ส่วนร�ชก�ร ก�รแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลสำ�เร็จ
จ�กก�รดำ�เนินง�นต�มยุทธศ�สตร์ เพื่อกระตุ้น
ก � ร เ ร ี ย น ร ู ้ แ ล ะ ก � ร ส ร ้ � ง น ว ั ต ก ร ร ม
ผลก�รดำ�เนินง�นของก�รวิจ ัยและพัฒน�
ด้�นเทคนิค และด้�นก�รให้บริก�ร เครื่องมือ
ก�รปรับปรุงคุณภ�พ (PDCA) กระบวนก�ร
เทียบเคียง Benchmarking  ก�รใช้ส�รสนเทศ
เกี ่ยวกับกระบวนก�รจ�กผู ้ร ับบริก�รและ
ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ ่งจังหวัดสกลนครจะมี
ก�รทบทวนผลผลิต ก�รบริก�รและกระบวนก�ร
ทำ�ง�นเป็นประจำ�ทุกปี นำ�ไปสู่ก�รปรับปรุงและ
พัฒน�ให้มีคว�มเหม�ะสม เพื ่อให้มั ่นใจว่�
กระบวนก�รหลักและกระบวนก�รสนับสนุน
จะส�ม�รถตอบสนองต ่อคว�มต ้องก�ร
ของผู ้ร ับบริก�รและผู ้ม ีส ่วนได้ส่วนเสียได้
อย่�งมีประสิทธิภ�พ ทันต่อก�รเปลี่ยนแปลง
ของสังคม เศรษฐกิจ ก�รเมืองของประเทศ
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ระบบควบคุมต้นทุนที่มีประสิทธิผลเพื่อความมั่นใจ
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

 จังหวัดสกลนครมีแนวท�งควบคุมต้นทุน
ภ�ยใน โดยเริ ่มจ�กก�รแต่งตั ้งมอบหม�ย
ผู ้รบัผดิชอบท่ีชดัเจนในก�รประชมุเพือ่ว�งแผน
จัดก�รกระบวนก�รทำ�ง�นไม่ให้เกิดก�รทำ�ง�น
ที่ซ้ำ�ซ้อน โดยกำ�หนดวิธีก�รดำ�เนินง�นที่รัดกุม 
มีก�รวิเคร�ะห์ขอบเขตขั้นตอนก�รดำ�เนินก�ร 
โดยยึดต�มกฎระเบียบข้อบังคับ มีก�รกำ�หนด
เป้�หม�ยกระบวนก�รดำ�เนินง�นให้สัมพันธ์กัน
และเช ื ่อมโยงก ับแผนยุทธศ�สตร ์จ ังหว ัด
เพื่อก�รจัดสรรทรัพย�กรอย่�งคุ้มค่� รวมถึง
มีก�รนำ�ผลจ�กง�นวิจัยและก�รพัฒน�ของ
สถ�บันก�รศึกษ�ในจังหวัดทั้ง 3 แห่ง ไปใช้ใน
ก�รดำ�เนินง�นเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภ�พ ประสิทธิผล 
และป้องกันข้อผิดพล�ดหรือก�รทำ�ง�นซ้ ำ�
และยังมีแผนก�รลดต้นทุนอย่�งเป็นระบบ
ท ี ่ม ีก�รรวบรวมข ้อม ูลต ้นท ุนต ่�งๆ ท ั ้ ง
ต้นทุนคงที ่ ต้นทุนผันแปร โดยประส�นง�น
กับเครือข่�ยของจังหวัดในก�รจัดทำ�โครงก�รต่�งๆ
เพ่ือควบคุมและลดต้นทุนท่ีซ้ำ�ซ้อนและจัดห�
แหล่งทุนภ�ยนอกเพ่ือสนับสนุนก�รดำ�เนินง�น
ของจังหวัด นอกจ�กนี้ยังได้นำ�เอ�องค์คว�มรู้

เครื่องมือ เทคโนโลยีใหม่ๆ ม�ประยุกต์ใช้ใน
ก�รดำ�เนินโครงก�ร เช่น มีก�รพัฒน�ระบบ 
e - Budget Information Management 
(e - BIM) ซึ่งเป็นระบบก�รจัดก�รส�รสนเทศ
เกี ่ยวกับข้อมูลก�รเบิกจ่�ยงบประม�ณของ
ส่วนร�ชก�รและหน่วยง�นของรัฐภ�ยในจังหวัด
สกลนคร ม�ใช้ในก�รควบคุมด้�นก�รเง ิน
ตั้งแต่กระบวนก�รคัดลอกข้อมูลจ�กระบบ 
GFMIS กระบวนก�รจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบ
และกระบวนก�รจัดทำ�ร�ยง�นข้อมูลในมุมมอง
และมิติต่�งๆ โดยใช้เทคนิคท�งคอมพิวเตอร์
แทนก�รดำ�เนินก�รแบบ Manual ซึ่งจะทำ�ให้
ได้ข้อมูลร�ยง�นผลก�รเบิกจ่�ยเงินงบประม�ณ
ของหน่วยง�นต่�ง ๆ ที ่ครอบคลุมเป็นร�ย
โครงก�ร ร�ยหน่วยง�น และแบบสรุปใน
ภ�พรวมท ี ่พร ้อมจะน ำ�เสนอผ ู ้บร ิห�รได ้
อย่�งรวดเร็ว ถูกต้อง ส�ม�รถนำ�ไปประกอบ
ก�รตัดสินใจได้อย่�งทันท่วงที และส�ม�รถ
ใช้เวล�ในก�รติดต�มเร ่งร ัดก�รเบิกจ ่�ย
ได้ม�กขึ้น

แนวทางการพัฒนาระบบ e-BIM ของจังหวัดสกลนคร
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การจัดการห่วงโซ่อุปทานที่เชื่อมโยงการค้าและการตลาด

 สำ�หรับก�รจัดก�รห่วงโซ่อุปท�น จังหวัดสกลนครได้มีก�รสร้�งกรอบแนวคิดในก�รจัดก�ร
ห่วงโซ่อุปท�นเพื่อเชื่อมโยงผลผลิตไปสู่ก�รพัฒน� ก�รค้� และก�รตล�ด ผ่�นกลไกพลังประช�รัฐ
ที่มีก�รทำ�ง�นร่วมกัน ทั้งภ�ครัฐ ภ�คเอกชน สถ�บันก�รศึกษ� และภ�คประช�สังคมที่เข้มแข็ง 
โดยมีก�รวิเคร�ะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ระดับต้นทาง เช่น ก�รคัดเลือกผลผลิต/กระบวนก�ร
ท่ีมีคว�มโดดเด่น ก�รคัดเลือก และกำ�หนดคุณสมบัติของผู้ส่งมอบหลักในห่วงโซ่อุปท�นท่ีมีศักยภ�พ
เข้�สู ่กระบวนก�ร ซึ ่งจะทำ�หน้�ที ่เป็นผู ้ส ่งมอบผลิตภัณฑ์/บริก�รไปยังกลุ ่มผู ้ร ับบริก�ร
มีก�รคัดเลือกเจ้�หน้�ที่ที่เกี่ยวข้องจ�กหน่วยง�นต่�งๆ ทั้งภ�ครัฐ เอกชน และสถ�บันก�รศึกษ�
ในจังหวัด ซึ่งจะเป็นผู้ทำ�หน้�ที่เสมือนพี่เลี้ยง ให้ก�รสนับสนุนดูแลก�รดำ�เนินง�น มีก�รคัดเลือก
องค์คว�มรู้ ง�นวิจัย ภูมิปัญญ�ช�วบ้�นที่เหม�ะสมกับก�รพัฒน�ต่อยอด ระดับกลางทาง จะเข้�สู่
กระบวนก�รสร้�งมูลค่�เพ่ิมให้กับสินค้�และบริก�ร โดยก�รพัฒน�ต่อยอดผลิตภัณฑ์จ�กองค์คว�มรู้
ท่ีรวบรวมไว้ในระดับต้นท�งเพ่ือสร้�ง/ควบคุมคุณภ�พให้เกิดเป็นม�ตรฐ�นเดียวกัน สร้�งเอกลักษณ์
ท่ีโดดเด่นเป็นท่ีจดจำ� สร้�งคุณค่�ผ่�นก�รบอกเล่�เร่ืองร�ว ประวัติ คว�มเป็นม� (story) ลงสู่ผลิตภัณฑ์
และสร้�งก�รรับรู้ผ่�นก�รออกแบบตร�สัญลักษณ์ (brand) บรรจุภัณฑ์ เข้�สู่ระดับปลายทาง ท่ีเป็น
ก�รเพิ่มช่องท�งก�รจำ�หน่�ยท�งก�รตล�ด ตั้งแต่สำ�รวจคว�มต้องก�รของตล�ดทั้งในประเทศ
และต่�งประเทศ ก�รสื่อส�ร ประช�สัมพันธ์ ไปจนถึงก�รจัดแสดงสินค้�ต�มนิทรรศก�รต่�ง ๆ
ทั้งในประเทศและต่�งประเทศ เพื่อขย�ย/ทดสอบตล�ดและสร้�งก�รรับรู้ในวงกว้�ง

ตัวอย่างการจัดการห่วงโซ่อุปทานในการส่งเสริมและพัฒนาผ้าไหมย้อมคราม
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GI Sakonnakhon “โค-ข้าว-เม่า-คราม”
สินค้านวัตกรรมแห่งเมืองสกล

 สินค้�ส่ิงบ่งช้ีท�งภูมิศ�สตร์ หรือ สินค้� GI เปรียบเสมือนเป็นสัญลักษณ์ของท้องถ่ินท่ีบ่งบอก
ถึงคุณภ�พและแหล่งที่ม�ของสินค้� โดยสินค้�จะต้องมีคว�มเชื่อมโยงกับแหล่งภูมิศ�สตร์ในพื้นที่ 
ถูกผลิตม�จ�กภูมิปัญญ�ช�วบ้�น และมีก�รใช้วัตถุดิบจ�กท้องถิ่นเท่�นั้น ซึ่งจังหวัดสกลนคร
ได้มีก�รใช้ภูมิปัญญ�ช�วบ้�นแปรเปลี่ยนขุมทรัพย์ท�งธรรมช�ติให้เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีเอกลักษณ์
เฉพ�ะตัว จนได้รับก�รรับรองให้เป็นสินค้� GI ม�กถึง 5 ชนิด ได้แก่
 โค : เน้ือโคขุนโพนย�งคำ�ท่ีผลิตจ�กโคเน้ือลูกผสมระหว่�งส�ยพันธ์ุยุโรปกับส�ยพันธ์ุพ้ืนเมือง
มีเนื้อสีแดงสดใส มีระดับไขมันแทรก 3.5 ขึ้นไปต�มม�ตรฐ�นเนื้อโค เนื้อนุ่ม ไร้กลิ่นส�บ รสช�ติดี
 ข้าว : ข้�วฮ�งหอมทองสกลทว�ปี เป็นข้�วกล้องที่ได้จ�กรวงข้�วในระยะเป็นน้ำ�นม
ทำ�ให้มีคว�มหอม เมล็ดข้�วไม่แตกหัก จมูกข้�วไม่หลุด มีรำ�ข้�ว เส้นใยอ�ห�ร และวิต�มินยังคง
อยู่ในเมล็ดข้�ว
 เม่า : หม�กเม่�และน้ำ�หม�กเม่�สกลนคร เป็นผลไม้และน้ำ�ผลไม้ที่มีคุณค่�ท�งโภชน�ก�ร         
ที่หล�กหล�ย โดยผลเม่�สุกจะมีส�รอ�ห�รที่จำ�เป็นต่อร่�งก�ยหล�ยชนิด
 คราม : ผ้�คร�มธรรมช�ติสกลนคร ซึ่งทั้งฝ้�ยและคร�มที่นำ�ม�ประกอบเป็นผืนผ้�ต้อง
ปลูกในจังหวัดสกลนครเท่�นั้น ผ่�นกระบวนก�รย้อมคร�มธรรมช�ติต�มภูมิปัญญ�ท้องถิ่น
จึงจะทำ�ให้ได้ผืนผ้�ที่มีสีฟ้�อ่อนถึงสีน้ำ�เงินเข้ม เป็นมันว�ว สีไม่ตก มีกลิ่นเฉพ�ะตัว

ภาพที่ 4 การใช้เทคโนโลยี QR code นำ เสนอสินค้า GI ของจังหวัดสกลนคร
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ซึ่งจังหวัดสกลนครได้มีก�รใช้เทคโนโลยีในก�รถ่�ยทอดเรื่องร�วของสินค้� GI ของจังหวัดผ่�น 
QR code ที่มีก�รแสดงพิกัดท�งภูมิศ�สตร์ของสินค้�แต่ละชนิด ซึ่งเมื่อได้สแกน QR code ของ
สินค้�แต่ละชนิดแล้วจะมีก�รเชื่อมต่อไปสู่ประวัติคว�มเป็นม�ของสินค้�แต่ละชนิดโดยแยกต�ม
กลุ่มผู้ผลิตในแต่ละพ้ืนท่ี มีคลิปวิดีโอท่ีมีคำ�บรรย�ยเป็นภ�ษ�อังกฤษ บอกเล่�เร่ืองร�วต้ังแต่เร่ิมต้น
รวมกลุ่มเข้�สู่ก�รพัฒน� ก�รส่งเสริมจ�กภ�คส่วนต่�งๆ ไปจนถึงก�รส่งสินค้�ออกสู่ตล�ด 

 จังหวัดสกลนครให้คว�มสำ�คัญต่อระบบปฏิบัติก�รผ่�นก�รออกแบบ ก�รจัดก�ร 
และก�รปรับปรุง ผลผลิต ก�รบริก�รในกระบวนก�รทำ�ง�นที่สำ�คัญ รวมถึงปรับปรุง
ประสิทธิผลของระบบและกระบวนก�รอย่�งต่อเนื่อง เพื่อให้สอดรับต่อก�รเปลี่ยนแปลง 
มุ่งสู่ก�รขับเคล่ือนด้วยเทคโนโลยี คว�มคิดสร้�งสรรค์ และนวัตกรรม ภ�ยใต้กลไกประช�รัฐ
จังหวัดสกลนคร โดยมีเป้�หม�ยเพื่อตอบสนองต่อคว�มต้องก�ร คว�มค�ดหวังของ
ผู้รับบริก�รและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สร้�งและส่งมอบคุณค่�ของผลผลิตและบริก�รที่ดี 
อย่�งมีประสิทธิภ�พและประสิทธิผลสูงสุดต�มวิสัยทัศน์ของจังหวัดสกลนคร “เป็นแหล่ง
เกษตรปลอดภัย ก้�วไกลก�รค้� พัฒน�ก�รท่องเที่ยว” ภ�ยใต้ค่�นิยม “อยู่สกล รักสกล
ทำ�เพื่อสกลนคร” 
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