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 กำรพฒันำคณุภำพกำรบรหิำรจดักำร
ภำครัฐ เป็นกำรยกระดับกำรบรหิำรจัดกำร  
สูม่ำตรฐำนสำกล ส�ำนกังำน ก.พ.ร. ไดด้�ำเนนิกำร
ส่งเสรมิให้ส่วนรำชกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง
นบัตัง้แตปี่ พ.ศ. 2548 เป็นตน้มำ โดยใชเ้กณฑ์
คณุภำพกำรบรหิำรจดักำรภำครัฐเป็นเคร ื่องมอื
ในกำรผลักดันให้ระบบรำชกำรเกิดกำรพัฒนำ
อยำ่งมปีระสทิธภิำพและยัง่ยนื โดยในระยะแรก
เป็นกำรด�ำเนนิกำรตำมตวัชีว้ดักำรปฏบิตัริำชกำร 
และตอ่มำไดพ้ฒันำไปสูก่ำรจดัใหม้รีำงวลัคณุภำพ
กำรบรหิำรจดักำรภำครัฐ ระดบัรำยหมวด และ
ระดับดีเด่น เพื่อเป็นกำรเชิดชูเกียรติและ  
เป็นแรงจูงใจแก่หน่วยงำนที่มุ่งมั่นพัฒนำ
องคก์ำรสูม่ำตรฐำนสำกล ตั้งแตปี่ พ.ศ. 2555 
เป็นตน้มำจนถึงปี พ.ศ. 2561 มหีนว่ยงำน
ภำครัฐ  ไดรั้บรำงวลัฯ รวมทัง้สิน้ 44 หนว่ยงำน 
ประกอบดว้ย 1 กระทรวง 26 กรม และ 17 จงัหวดั 
โดยแบง่เป็นระดบัดเีดน่ จ�ำนวน 1 ผลงำน 
และระดบัรำยหมวด จ�ำนวน 96 ผลงำน
 นอกจำกนี้เพื่อให้นโยบำยของรัฐบำล             
ในกำรขบัเคลือ่นประเทศไทยสูป่ระเทศไทย 4.0 
ในปี พ.ศ. 2561 ส�ำนกังำน ก.พ.ร. ไดพ้ฒันำ
เคร ื่องมือในกำรพัฒนำองค์กำรเพ่ือยกระดับ
หน่วยงำนภำครัฐ ไปสู่ระบบรำชกำร 4.0  

หรอื PMQA 4.0 จนน�ำมำสูก่ำรมอบรำงวลัคณุภำพ
กำรบรหิำรจดักำรภำครัฐ 4.0 ในปี พ.ศ. 2562 
ให้แก่หน่วยงำนภำครัฐที่ มีควำมโดดเด่น               
ในกำรเป็นระบบรำชกำร 4.0 ใน 3 มิติ                   
ทัง้มติกิำรเปิดกวำ้งและเชือ่มโยงกนั มติกิำรยดึ
ประชำชนเป็นศนูยก์ลำง และมติเิป็นหนว่ยงำน
ทีม่ขีดีสมรรถนะสงูและทนัสมัย
 ส�ำหรับในปี พ.ศ. 2562 มหีนว่ยงำนภำครัฐ
ที่ได้รับรำงวัลคุณภำพบรหิำรจัดกำรภำครัฐ 
ระดบัดเีดน่ จ�ำนวน 1 หนว่ยงำน รำงวัลคณุภำพ
กำรบรหิำรจดักำรภำครัฐ 4.0 จ�ำนวน 6 หนว่ยงำน 
และรำงวัลคุณภำพกำรบรหิำรจัดกำรภำครัฐ 
ระดบัรำยหมวด จ�ำนวน 17 หนว่ยงำน ซึง่แสดง
ใหเ้หน็ถงึควำมมุง่มัน่ตัง้ใจในกำรพฒันำคณุภำพ
กำรบรหิำรจดักำรของหนว่ยงำนภำครัฐให้เกดิ
ประสิทธภิำพและประสิทธผิลของกำรปฏบิตัริำชกำร             
จนประสบควำมส�ำเร็จ เป็นแบบอย่ำงทีด่ใีหก้บั
หนว่ยงำนอืน่ ส�ำนกังำน ก.พ.ร. จึงไดจ้ดัท�ำ
หนงัสอืรำงวัลคณุภำพกำรบรหิำรจดักำรภำครัฐ 
(Public Sector Management Quality 
Award : PMQA) ประจ�ำปี พ.ศ. 2562 ขึน้ 
เพื่ อให้ หน่ วยงำนของ รัฐสำมำรถน� ำ ไป 
ศึกษำเร ียนรู้และพัฒนำองค์กำรให้ก้ำวสู่ 
ควำมเป็นเลศิตอ่ไป

ส�ำนักงำน ก.พ.ร.

ค�ำน�ำ

กันยำยน 2562
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รางวลัคณุภาพการบริหารจัดการภาครฐั 

	 รางวลัเลศิรัฐ	เป็นรางวัลแห่งเกยีรตยิศทีค่ณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ	(ก.พ.ร.)	มอบให้หนว่ยงานภาครัฐ	เพือ่เป็นการยกยอ่งเชดิช	ู
หนว่ยงานทีไ่ด้มุ่งม่ันปฏบิตัริาชการจนประสบความส�าเร็จ	มคีวามเป็นเลศิ
แห่งหน่วยงานภาครัฐทั้งปวง
	 เพชรล้อมรอบด้วยช่อชัยพฤกษ์	 ตั้งอยู่บนแท่งหมายเลขหนึ่ง	
หมายถึง	 หน่วยงานที่ได้รับรางวัลนี้	 เปรยีบเสมือนเพชรน�้าเอก 
แห่งระบบราชการ	 (ช่อชัยพฤกษ์)	 ที่ผ่านการเจียระไนอย่างงดงาม 
ด้วยความมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานจนเป็นที่ประจักษ์เป็นเพชรน�้าหนึ่ง	
เป็นความภาคภูมิใจสูงสุดของราชการไทย

ตราสัญลักษณ์ และความหมายรางวัล

สัญลักษณ์
รูปยอดเขาสงู	มดีวงดาวเจดิจรัสอยูด่า้นบน	ฉากหลงัเป็นผนืธงโบกสะบดั
องค์ประกอบ
ดวงดาวเปล่งประกายสุกใส
หมายถึง	ความส�าเร็จ	จดุหมาย	จดุสงูสดุ	ความเป็นเลศิ
ยอดเขาสูง
หมายถึง		หนทางยาวไกล		ต้องมานะบากบั่น	ต้องกา้ว	เดินไปอย่างช้า	ๆ	
ดว้ยความระมดัระวังและมัน่คง
ผนืธงโบกสะบดั
หมายถึง		ความยนิดใีนความส�าเร็จทีม่อบใหก้บัองคก์รทีไ่ดรั้บรางวลั
ความหมาย
เป็นรางวัลสูงสุดที่มอบให้กับหน่วยงานภาครัฐที่มีการพัฒนาคุณภาพ 
การบรหิารจดัการไดท้ดัเทียมมาตรฐานสากล	ซึง่ไดม้าดว้ยความเพียรพยายาม	
ความอดทน	 หลอมรวม	 กับความตั้งใจจรงิของทุกคนในองค์การ	 เพื่อน�าพา
องคก์ารใหก้า้วสูค่วามเป็นเลศิ

รางวลัเลศิรฐั (Public Sector Excellence Award : PSEA)

ตราสัญลักษณ์รางวัลเลิศรัฐ
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การมอบรางวัลในปี พ.ศ. 2562

	 คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	 (ก.พ.ร.)	 
ได้มีมติเห็นชอบการมอบรางวัลเลิศรัฐ	 ประจ�าปี	 
พ.ศ.	2562	แบง่เป็น	3	ระดบั	ไดแ้ก	่รางวลัเลศิรัฐยอดเยีย่ม	
มอบให้แก่หน่วยงานที่มีความมุ่ งมั่น	 และตั้ งใจ 
ในการพฒันาองคก์าร	ทัง้	3	มติิ	คอื	การพฒันาระบบ
คณุภาพการบรหิารจดัการอยา่งมรีะบบ	การสร้างความยัง่ยนื
โดยอาศัยกระบวนการการท�างานแบบมีส่วนร่วม 
ในการบรหิารราชการ	 และต่อยอดไปสู่การพัฒนา
กระบวนการการบรกิาร	เพือ่ใหส้ามารถตอบสนองตอ่ปัญหา	
ความต้องการของผู้รับบรกิารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 
รวมไปถงึสร้างใหเ้กดิความยัง่ยนื	อนักอ่ใหเ้กดิประโยชนส์ขุ
แกป่ระชาชน	โดยในปี	พ.ศ.	2562	มหีนว่ยงานของรัฐ
ทีผ่า่นการพจิารณาตามเกณฑท์ีก่�าหนด	คอื	ไดรั้บรางวลั
ระดับดีเด่นใน	 3	 ประเภทรางวัล	 ในปีเดียวกัน	 
ซึง่ประกอบดว้ย	รางวลับรกิารภาครัฐ	รางวลัคณุภาพ
การบรหิารจดัการภาครัฐ	และรางวัลการบรหิารราชการ
แบบมสีว่นร่วม	
	 รางวลัเลศิรัฐ	 สาขาบรกิารภาครัฐ	 มอบให้แก่
หนว่ยงานทีม่ผีลงานการใหบ้รกิารประชาชนอยา่งโดดเดน่	
และรางวัลบรกิารภาครัฐ	 มอบให้แก่หน่วยงาน 
ทีม่คีวามมุง่มัน่	ตัง้ใจ	ปรับปรุง	การให้บรกิารประชาชน
ใหม้ปีระสทิธภิาพยิ่งขึน้
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1. ส�านกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

2. กรมควบคุมโรค

รางวัลเลิศรัฐ ยอดเยี่ยม 
ประจ�าปี พ.ศ. 2562

	 ในปี	พ.ศ.	2562	มีหนว่ยงานได้รับรางวลัเลศิรัฐ	ยอดเยีย่ม	2	หนว่ยงาน	ไดแ้ก่

รางวลับรกิารภาครัฐ	จ�านวน	5	ผลงาน

รางวลัคณุภาพการบรหิารจดัการภาครัฐ	4.0

รางวลัการบรหิารราชการแบบมสีว่นร่วม	จ�านวน	1	ผลงาน

รางวลับรกิารภาครัฐ	จ�านวน	2	ผลงาน

รางวลัคณุภาพการบรหิารจดัการภาครัฐ	4.0

รางวลัการบรหิารราชการแบบมสีว่นร่วม	จ�านวน	1	ผลงาน
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แนวทางและหลักเกณฑ์รางวัล

      ในปี	พ.ศ.	2562	ส�านกังาน	ก.พ.ร.	ไดเ้ปิดรับสมคัรรางวัลคณุภาพการบรหิารจดัการภาครัฐ	
จ�านวน	 2	 ประเภทรางวลั	 ไดแ้ก	่ รางวลัคณุภาพการบรหิารจดัการภาครัฐ	 รายหมวด	 
และรางวลัคณุภาพการบรหิารจดัการภาครัฐ	ระดบัดเีดน่	โดยสว่นราชการทีจ่ะสมคัร
ขอรับรางวัลคุณภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ	 รายหมวด	 ต้องเป็นส่วนราชการ 
ที่ ผ่ านการตรวจรับรองคุณภาพการบร ิหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน	 
และส่วนราชการทีจ่ะสมคัรของรับรางวลัคณุภาพการบรหิารจดัการภาครัฐ	ระดบัดเีดน่	
ตอ้งเป็นสว่นราชการทีไ่ดรั้บรางวลัประเภทรายหมวดมาแลว้อย่างนอ้ย	2	หมวด
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รางวลัคณุภาพการบริหารจัดการภาครฐั

สว่นราชการระดบักระทรวง	 เสนอขอรับรางวลัในภาพรวมของกระทรวง	 ซึง่เป็นการประเมนิ
รวมทกุหนว่ยงานภายในกระทรวง
ส่วนราชการระดับกรม	 เสนอขอรับรางวัลในภาพรวมของกรม	 ซึ่งเป็นการประเมิน 
รวมทกุหนว่ยงานภายในกรม
ส่วนราชการระดับจังหวัด	 เสนอขอรับรางวัลในภาพรวมของจังหวัด	 ซึ่งเป็นการประเมิน 
รวมทกุสว่นราชการประจ�าจังหวดัทีเ่ป็นราชการบรหิารสว่นภมูภิาค
สถาบนัอดุมศกึษา	เสนอขอรับรางวลัในภาพรวมของสถาบนัอดุมศกึษา
หน่วยงานของรัฐประเภทอื่น	 เช่น	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 หน่วยงานอิสระ 
ตามรัฐธรรมนญู	เป็นตน้

การสมัครขอรับรางวัล
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ประเภทของรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

เกณฑ์คุณภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ  
พ.ศ. 2558 
ทุกหมวดต้องได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ	 40	 
ของเกณฑ์คุณภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ	 
ปี	พ.ศ.	2558	และตอ้งมคีะแนนรวม	400	คะแนน
ขึน้ไป

การประเมนิสถานะหนว่ยงานภาครัฐในการ
เป็นระบบราชการ4.0 

ผลคะแนนรวมของทกุหมวดตัง้แต	่400	คะแนน	
จึงจะได้รับรางวัลฯ	 ระดับดีเด่นและได้รับ 
การรับรองสถานะการเป็นระบบราชการ	 4.0	
ระดบักา้วหนา้

หมวด 1 ด้านการน�าองค์การ 
และความรับผิดชอบต่อสังคม 

หมวด 4 ด้านการวิเคราะห์ผล
การด�าเนนิงาน ขององคก์ารและ
การจัดการความรู้

หมวด 2 ด้านการวางแผน
ยุทธศาสตร์และการสื่ อสาร 
เพ่ือน�าไปสูก่ารปฏิบัติ

หมวด 5  ด้ านการบริห าร
ทรพัยากรบุคคล

หมวด 3 ด้านการมุ่งเน้นผู้รับ
บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

หมวด 6 ด้านกระบวนการ
คณุภาพและนวตักรรม

เกณฑ์การให้คะแนนรางวัลฯ ระดับดีเด่น
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ทกุหมวดตอ้งไดค้ะแนนมากกวา่หรอืเทา่กบัร้อยละ	25	ของเกณฑค์ณุภาพการบรหิารจดัการภาครัฐ	
ปี	พ.ศ.	2558	และตอ้งมคีะแนนรวม	300	คะแนนขึน้ไป
ส�าหรับหมวดทีข่อรับรางวลัตอ้งไดค้ะแนนมากกวา่ร้อยละ	50	ของคะแนนประจ�าหมวด
คะแนนของหมวดผลลัพธ์	 (หมวด	 7)	 ท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหมวดที่ขอรับรางวัล 
ไมน่อ้ยกวา่ร้อยละ	30		และในหมวดอืน่	ๆ	ตอ้งไดค้ะแนนมากกวา่ร้อยละ	25

เกณฑ์การให้คะแนนรางวัลฯ รายหมวด

หมวด
เกณฑก์าร
ใหค้ะแนน

รางวลั
หมวด 1

รางวลั
หมวด 2

รางวลั
หมวด 3

รางวลั
หมวด 4

รางวลั
หมวด 5

รางวลั
หมวด 6

1 120 60 30 30 30 30 30
2 80 20 40 20 20 20 20
3 110 27.5 27.5 55 27.5 27.5 27.5
4 100 25 25 25 50 25 25
5 90 22.5 22.5 22.5 22.5 45 22.5
6 100 25 25 25 25 25 50
7.1 60 18 18 15 15 15 18
7.2 70 17.5 17.5 21 17.5 17.5 17.5
7.3 70 17.5 17.5 17.5 17.5 21 17.5
7.4 70 21 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5
7.5 60 15 18 15 15 15 15
7.6 70 17.5 17.5 17.5 21 17.5 21
รวม 1000 300 300 300 300 300 300
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ส่วนราชการด�าเนินการพัฒนาปรับปรุงองค์การตามเกณฑ์คุณภาพ 
การบรหิารจดัการภาครัฐ

ส่วนราชการตอ้งไดรั้บการรับรองคณุภาพการบรหิารจดัการภาครัฐระดบัพืน้ฐาน	
(Certified	FL)

สว่นราชการประเมนิตนเองดว้ยเกณฑร์างวลัฯ	รายหมวดตามหมวดทีป่ระสงค์
จะยื่นขอรับรางวัล	 และส่งเอกสารการสมัครเบื้องต้นไปยังส�านักงาน	 ก.พ.ร.	 
เพือ่ประเมนิความพร้อมและความเหมาะสมในการเลอืกหมวดทีเ่สนอขอรับรางวลั	
ซึง่สว่นราชการจะไดรั้บขอ้มลูป้อนกลบั

ผูต้รวจประเมินตรวจประเมินเอกสารเพือ่กลัน่กรองเบือ้งตน้

หากผา่นการประเมนิตนเองตามขอ้	4	ใหจ้ดัท�ารายงานผลการด�าเนนิการพฒันา
องคก์าร	 (Application	 Report)	 จ�านวนไม่เกนิ	 45	 หน้า	 ตามแนวทาง 
ทีก่�าหนด	พร้อมระบหุมวดทีต่อ้งการขอรับรางวลั	และจดัสง่ไปยงัส�านกังาน	ก.พ.ร.

ผู้ตรวจประเมินตรวจประเมิน	 Application	 Report	 และจัดท�าประเด็น 
การตรวจประเมนิ	ณ	พืน้ทีส่ว่นราชการ	(Site	Visit)

ส่วนราชการที่ผ่านการประเมินตามข้อ	 6	 จะได้รับการตรวจประเมินในพื้นที่ 
การปฏิบัติงานของส่วนราชการ	 และผลการตรวจประเมินจะถูกน�าเสนอ 
ต่อคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ 
การบรหิารจัดการภาครัฐพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไปหากส่วนราชการใด 
ไมผ่า่นเกณฑร์างวลัฯ	ส�านกังาน	ก.พ.ร.	จะแจง้ผลใหท้ราบพร้อมขอ้มลูป้อนกลบั	

ขั้นตอนการสมัคร และการพิจารณาการให้รางวัล

1

3

4

5

6

7

2
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	 ปี 	 พ .ศ . 	 2562	 มี ส่ วนร าชการสมั ครขอ รับร างวั ลคุณภาพ 
การบรหิารจดัการภาครัฐ	ระดับดเีดน่	ตามเกณฑค์ณุภาพการบรหิารจดัการภาครัฐ	
พ.ศ.	2558	และการประเมนิสถานะหนว่ยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ	4.0	
และรางวัลคุณภาพการบรหิารจดัการภาครัฐ	 รายหมวด	 รวม	 235	 หน่วยงาน	
ประกอบดว้ย	140	สว่นราชการ	75	จงัหวดั	และ	20	องคก์ารมหาชน	รวม	316	ผลงาน	
โดยมีส่วนราชการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินและได้รับรางวัล	 24	 หน่วยงาน	 
จ�านวน	24	รางวลั	ดังนี้

ผลการพิจารณารางวัล  
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจ�าปี พ.ศ. 2562
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รางวัลคณุภาพการบริหารจัดการภาครฐั 

ประจ�าปี พ.ศ. 2562 

 
หน่วยงาน

รางวัลคณุภาพการบริหารจัดการภาครฐั ระดับดีเด่น  กรมธนารกัษ์

รางวัลคณุภาพการบริหารจัดการภาครฐั 4.0

 กรมสรรพากร
 กรมปศสุัตว์
 ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 กรมควบคุมโรค
 จงัหวัดขอนแก่น
 จงัหวัดสระบุรี

รางวัลคณุภาพการบริหารจัดการภาครฐั รายหมวด

   หมวด 1 ดา้นการน�าองคก์ารและความรบัผดิชอบ 
              ตอ่สงัคม

  

 กองทพัเรือ

 ส�านักงานนโยบายและ 
 แผนทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
 กรมการค้าต่างประเทศ
 กรมสง่เสริมการปกครองท้องถิ่น
 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 จงัหวัดล�าพูน
 จงัหวัดหนองบวัล�าภู
 จงัหวัดอ�านาจเจรญิ

หมวด 2 ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสาร  
           เพ่ือน�าไปสู่การปฏิบัติ

 กรมการปกครอง
 ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 จงัหวัดชัยนาท
 จงัหวัดหนองคาย

หมวด 3 ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้  
            ส่วนเสีย

 กรมบญัชกีลาง
 กรมบงัคับคดี
 จงัหวัดสกลนคร

หมวด 4 ด้ า นการวิ เ ค ร า ะห์ ผลการด� า เ นิ นง าน 
ขององค์การและการจัดการเรียนรู้

 กรมสอบสวนคดพิีเศษ

หมวด 5 ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  กรมอนามัย





รางวัลคุณภาพการบริหาร 
จัดการภาครัฐ ระดับดีเด่น
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กรมธนารักษ์ 

วิสัยทัศน์

รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับดีเด่น

“บรหิารทรัพยส์นิของแผน่ดนิอย่างมอือาชพี ดว้ยหลกัธรรมาภบิาล เพือ่เศรษฐกจิและสงัคม
ทีส่มดลุและยั่งยนื”

พันธกิจ

1. บรหิารจดัการทีร่าชพสัดใุหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสดุ ทัง้ในเชงิเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม 
2. ประเมนิราคาอสงัหารมิทรัพยใ์หไ้ดม้าตรฐานสากล 
3. ผลติและบรหิารจดัการเหรยีญกษาปณใ์หเ้พียงพอตอ่ความตอ้งการใชใ้นระบบเศรษฐกจิ 
4. จดัแสดง เผยแพร ่และดแูลรกัษาทรพัยส์นิมคีา่ของรฐัตามหลกัวชิาการ เพือ่สบืทอดมรดก                

ทางวฒันธรรมของชาติ

ค่านิยม
รกัษท์รัพยส์นิ ยนิดบีรกิาร งานมีฝีมอื ยดึถอืคณุธรรม

วัฒนธรรมองค์การ
ซือ่สตัยส์จุรติ มจีติบรกิาร ประสานสามคัคี ภกัดอีงคก์ร
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	 กรมธนารักษ์	 เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง	
มภีารกจิหนา้ทีท่ีส่�าคญัใน	4	ดา้น	 ไดแ้ก่	การบรหิารทีร่าชพสัดุ	
การจัดท�าเหรยีญกษาปณ์และเหรยีญทีร่ะลึก	 การประเมินราคา
ทรัพยส์นิ	และ	การดแูลรักษาทรัพยส์นิมคีา่ของรัฐ	โดยมวีสิยัทศัน์
ในการ	 “บร ิห ารท รัพย์สินของแผ่นดินอย่ า งมื ออาชีพ	 
ดว้ยหลกัธรรมาภบิาลเพือ่เศรษฐกจิและสังคมที่สมดลุและยั่งยนื”	
และการด�าเนนิการตามหลกัคา่นิยม	“รักษท์รัพยส์นิ	ยนิดบีรกิาร	
งานมีฝีมือ	 ยึดถือคุณธรรม”เพื่อหลอมรวมบุคลากรทุกคน 
ให้มกีรอบความคดิ	 ความผกูพนัและปฏบิตัไิปในทศิทางเดียวกนั 
จนกลายเป็นวัฒนธรรมของหน่วยงานที่ว่า	 “ซื่อสัตย์สุจรติ	 
มีจิตบรกิาร	 ประสานสามัคคี	 ภักดีองค์กร”	 และเพื่อให้ 
การขับเคลื่อนกรมธนารักษ์เป็นไปอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง	 
ผูบ้รหิารจงึใหค้วามส�าคญัในการขบัเคลือ่นองคก์าร	และการก�าหนด
แผนยุทธศาสตร์ที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ	 20	 ปี	 
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	 (SDGs)	 แผนพัฒนาเศรษฐกิจ	 
และสังคมแห่งชาตฉิบบัที่	 12	 นโยบายของรัฐบาล	 ยทุธศาสตร์
กระทรวงการคลงั	ตลอดจนความทา้ทายในการแขง่ขนั	สภาพแวดลอ้ม
และความเปลี่ยนแปลงของประชาน	 สังคม	 และประเทศ 
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต	 เน้นการพัฒนาบุคลากรและคิดค้น
นวัตกรรมใหม่	 ๆ	 โดยอาศัยเทคโนโลยีและดิจิทัล	 เพื่อมุ่งไปสู่ 
การเป็น	Smart	Treasury	4.0	ซึง่มเีป้าหมายในการยกระดบั
คณุภาพการให้บรกิารประชาชนและตอบสนองตอ่ความตอ้งการ
และความคาดหวังของประชาชน	 ด้วยความร่วมแรงร่วมใจกัน
ระหวา่งผูบ้รหิาร	บคุลากรทกุระดบั	และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง	อยา่งเป็นระบบ	
โดยมแีนวทางการด�าเนนิการดังตอ่ไปนี้
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การน�าองค์การอย่างยั่งยืน

ภาพที	่1	การน�าองค์การของกรมธนารักษ์

การน�าขององคก์าร	และผูบ้รหิารทีมุ่ง่เนน้การมองใหร้อบ
และกว้างไกล	 ด้วยการก�าหนดกรอบแนวคิด 
และแนวทางการพัฒนาองค์การ	 ไปสู่การเป็น 
กรมธนารักษ์	 4.0	 (Smart	 Treasury	 4.0)	
ผ่านการปฏิรูปทั้ง	 4	 กลุ่มภารกิจในรูปแบบ	
Act ion	 Reform	 เพื่ อก้ าวสู่ การ เป็น	 
Asset	 Intelligence	 Center	 ของประเทศ		
โดยการสร้างวัฒนธรรมดิจิทัลหรอืค่านิยมร่วม
ของบุคลากรเพื่อพลิกโฉมและปรับเปลี่ยน
อ ง ค์ ก า ร ใ ห้ ก้ า ว ไป ใ นทิ ศ ท า ง เ ดี ย ว กั น	 
โดยอาศัยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี	 
Mobile	 Social	 Cloud	 การพฒันาบคุลากร 
ใหม้คีวามรู้และความเชีย่วชาญในงานทีรั่บผดิชอบ	
และมีจิตบรกิาร	 การให้ความส�าคัญในการ 
ตอบสนองความตอ้งการและความคาดหวังของ
ผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี	รวมไปถงึการสร้าง

ก ร ะบ วนกา รมี ส่ ว น ร่ วม ขอ งปร ะ ช า ชน	 
และเร่งยกระดบัคณุภาพของขอ้มลู	ใหม้คีวามทนัสมยั	
น่า เชื่อถือ	 และมีมาตรฐาน	 โดยมีระบบ 
การน�าองค์การทั้ง	 8	 ขั้นตอน	 เป็นเคร ื่องมือ
ส� าคัญในการบร ิห ารร าชการ ได้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุวสิัยทัศน์	 พันธกิจ	 
และเป้าหมายขององคก์าร	 นอกจากนี้	 ผู้บรหิาร 
ยงัมบีทบาทในการร่วมคดิ	ร่วมปฏบิตั	ิสนบัสนนุ	
ตดิตาม	และประเมนิผลการด�าเนนิงานอยา่งใกลช้ดิ	
รวมทั้งมุ่งเน้นให้ความส�าคัญกับการจัดการ 
ผลกระทบทางลบ	 และสนับสนุนชุมชน	 
และสั งคมให้ เกิดความผาสุกอย่ างยั่ งยืน	 
ทั้ งที่ เ กี่ ย วข้ อ งและนอก เหนื อกับภารกิจ	 
เพื่อเป็นการบร ิหารทรัพย์สินของประเทศ 
ให้ เ กิ ดประโยชน์ สู ง สุ ดใน เ ชิ ง เ ศรษฐกิ จ	 
สงัคม	สิง่แวดล้อม	และประโยชนสุ์ขของประชาชน
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แผนสู่ Smart Treasury 4.0 เพ่ือประชาชนและประเทศชาติ

ภาพที	่2	แผนสู่	Smart	Treasury	4.0

การก�าหนดกระบวนกวนการในการจัดท�า
ยทุธศาสตร์อยา่งเป็นระบบ	เพือ่จดัท�าแผนยทุธศาสตร์
ทั้งระยะสั้นและระยะยาว	 โดยการวางแผน 
การด�าเนินงานในทุกภารกิจหน้าที่	 ตลอดจน
แผนบร ิหารบุคลากรเพ่ือรองรับนโยบาย 
และความเปลี่ยนแปลง	 ที่เกดิจากกระบวนการ 
คดิวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มบนพืน้ฐานของขอ้มลู 
ทีถ่กูตอ้ง	แมน่ย�า	และการมสีว่นร่วมของผูบ้รหิาร
และบคุลากรทกุระดบั	การทบทวนความสอดคลอ้ง
และเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ในระดับ
ประเทศและกระทรวงโดยใช้เคร ื่องมือ	 SWOT	
Analysis	ทัง้แบบ	Top-Down	และ	Bottom-Up	
รวมทั้งพิจารณาถึงแนวโน้มของผลกระทบ 

จากการปรับเปลี่ยนนโยบาย	 และแนวคิด 
จากผู้ปฏิบัติงาน	 จนเกิดเป็นยุทธศาสตร์ 
ในการมุ่งไปสู่	 Smart	 Treasury	 4.0	
นอกจากนี้	 ยังก�าหนดแนวทางในการสือ่สาร
ถ่ายทอดแผนไปสู่การปฏิบัติตั้งแต่ระดับ
องคก์ารลงสูร่ะดบับคุคล	ผา่นการจดัท�าค�ารับรอง
การปฏิบัตริาชการ	 และผู้ตรวจราชการกรม	
ซึง่เป็นชอ่งทางทีม่ปีระสทิธภิาพ	รวมทัง้มกีารตดิตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานและวัดผลส�าเร็จ
ผ่ านระบบรายงานผลตามค� า รับรอง 
การปฏิบัติราชการ	 ซึ่งสามารถประเมินผล 
ไดอ้ย่างรวดเร็ว	แมน่ย�า	น�ามาสูก่ารทบทวน
และปรับปรุงแผนไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ
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ลูกค้า คือ คนส�าคัญ

 กรมธนารักษ์ให้ความส�าคัญ
กับความต้องการและความคาดหวัง
ของผู้รับบรกิารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	
โ ด ย ก� า ห น ด เ ป็ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ 
ในการยกระดับคุณภาพการให้บรกิาร	 
ให้สามารถตอบสนองความต้องการ 
และความคาดหวังของผู้รับบรกิาร 
และผู้ มี ส่ วน ได้ ส่ วน เ สี ย ใน เชิ ง รุก	 
โดยใช้แนวทางในการยึดประชาชน 
เป็นศูนย์กลาง	 (Citizen	 Centric)	 
เร ิ่ มตั้ งแต่การรับฟังความคิดเห็น 
และขอ้เสนอแนะทั้งในเชงิรุกและเชงิรับ	

วเิคราะห์จ�าแนกกลุ่มเพื่อออกแบบผลผลิตและการบรกิารให้ตรงกับความต้องการของแต่ละกลุ่ม	
ติดตามและประมวลผลผ่านระบบงานตามภารกิจ	 จัดเก็บฐานข้อมูลในรูปแบบ	 Big	 Data	 
การน�าเทคโนโลยสีารสนเทศใหม	่ๆ 	และสร้างนวตักรรมในการให้บรกิารรวมทัง้การสร้างความผกูพนั
ในลกัษณะพึง่พาซึง่กนัและกนั	โดยสร้างความรู้สกึร่วมในการเดนิทางไปสูเ่ป้าหมายแหง่ความส�าเร็จร่วมกนั
ผ่านโครงการประกวดการพัฒนาองค์กร	 (PMQA)	 ในระดับหน่วยงานย่อย	 จนสามารถพัฒนา 
และปรับปรุงคณุภาพการใหบ้รกิารใหส้ามารถตอบสนองผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีในทกุภารกจิ
จนเป็นทีย่อมรับโดยทัว่ไป	และไดรั้บค�าชมเชยทัง้ในระดบัองคก์ารและระดบับคุคล	เชน่	รถ	Mobile	Unit	
ในการให้บรกิารรับแลกคนืเหรยีญ	การเพิม่ชอ่งทางในการรับจองและช�าระผ่านเครอืข่ายพนัธมติร	
การใชเ้ทคโนโลยี	Laser	Engraving	เพือ่ผลติเหรยีญทีร่ะลกึ	ทีเ่ป็นปัจเจกบคุคล

ภาพที	่3	กระบวนการปรับปรุงเพื่อยกระดบัคุณภาพการให้บรกิาร
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สารสนเทศที่ครอบคลุม

 ก า ร ก� า ห น ด ห ลั ก เ กณ ฑ์ 
ในการคดัเลอืกตวัวดัและประเดน็การวดัผล
การด�าเนินการ	 ส�าคัญที่สอดคล้อง 
เชื่ อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์	
เป้าประสงค์	 และกลยุทธ์ที่ก�าหนด	 
รวมถงึสะทอ้นประสทิธภิาพและประสทิธผิล 
ในแต่ละกระบวนการปฏิบัติ งาน 
ตามภารกจิกรมฯ	โดยใชร้ะบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาช่วยในการติดตาม	
ประเมนิผล	และการบรูณาการระหวา่ง
หน่วยงานในการใช้ข้อมูลร่วมกัน	 
รวมทั้ ง ใช้ ข้อมูล เชิ ง เปร ียบเทียบ 
กับทั้งในและต่างประเทศ	 เพื่อปรับปรุงกระบวนการและสร้างนวัตกรรมที่ส�าคัญ	 เพื่อสนับสนุน 
การท�างานอยา่งมปีระสทิธภิาพ	นอกจากนี	้ ยงัมกีารก�าหนดแนวทางอยา่งเป็นระบบในการจดัการความรู้
อยา่งตอ่เนือ่ง	โดยมกีจิกรรมในการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ตา่ง	ๆ 	จนเกดิเป็นวัฒนธรรมในการปรับปรุงงาน	
สร้างสรรค์นวัตกรรมที่ เพิ่มประสิทธิภาพในการท�างานและลดต้นทุนการด�าเนินการ	 
เกดิเป็นสนิทรัพยท์างความรู้ทีฝั่งลกึอยูใ่นองคก์าร

ภาพที	่4	ตัววัดที่ส�าคัญของกรมธนารักษ์



21  รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับดีเด่น

บุคลากรสุข งานส�าเร็จ

		 บุคลากรกรมธนารักษ์ทุกคนเป็นกลไกส�าคัญในการขับเคลื่อนและปฏิบัติงาน 
เพื่อไปสู่เป้าหมายขององค์การ	 ดังนั้น	 กรมธนารักษ์	 มุ่งเน้นให้ความส�าคัญตั้งแต่การสรรหา	 
คดัเลอืก	และการพฒันาความรู้ความสามารถของบคุลากร	เชน่	แผนการพฒันาทกัษะดจิทิลั	7	ดา้น	
เป็นตน้	รวมทัง้การก�าหนดนโยบายเป็นองคก์รแหง่การเรยีนรู้และมคีวามสขุ	(Learning	Organization	
and	Happy	Workplace)	เพือ่สง่เสรมิให้บคุลากรมสีขุภาพร่างกายทีแ่ข็งแรง	มคีวามพงึพอใจ
และความผูกพันกับองค์การ	 อันจะเป็นแรงผลักดันให้บุคลากรสามารถปฏิบัติหน้าที่ 
ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ	 นอกจากนี้ยังส่งเสรมิและผลักดันการสร้างวัฒนธรรมการเรยีนรู้ 
ของบุคลากรเพื่อผลักดันให้บุคลากรเกิดการคิด	 วเิคราะห์	 ผลักดันให้ เกิดนวัตกรรม	 
เกิดการพัฒนางาน	 โดยการประกวดผลงานการปรับปรุงและพัฒนาการท� างาน 
ผ่านโครงการประกวดการพฒันาองคก์ร	(PMQA)

ภาพที	่5	การก�าหนดนโยบายเป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู้และมีความสุข



22รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับดีเด่น

กระบวนการสู่นวัตกรรม

	 กรมธนารักษ์ให้ความส�าคัญ 
ในการสนับสนุนและส่งเสรมิการสร้าง
นวัตกรรมและการปรับปรุงกระบวนการ	
และบรกิารใหม่	 ๆ	 ทั้งในระดบัองคก์าร
และระดบับคุคลผา่นกจิกรรมการแลกเปลีย่น	
และการจดัการองคค์วามรู้	เพือ่สร้างสรรค์
ให้ เกิดนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน	 
มีการพัฒนากระบวนการสร้างคุณค่า
และกระบวนการสนบัสนนุ	โดยน�าเทคโนโลยี
สารสน เทศมาใช้ ให้ เ กิ ดประโยชน์ 
ในการออกแบบกระบวนการเพ่ือใหบ้รรลุ
ตามข้อก�าหนดที่ส�าคัญ	 อย่างต่อเนื่อง 
ในทกุภารกิจ	โดยมกีารออกแบบกระบวนการ	
และก�าหนดมาตรฐานไว้อย่างชัดเจน	 
รวมทัง้น�าหลกั	PDCA	มาใชใ้นการปรับปรุง	
และก�ากบัการด�าเนนิงานของกระบวนการ	เชน่	การน�าหลกั	Seven	Waste	มาใชล้ดการสญูเสีย
ในการผลติ	การคดิคน้นวตักรรมเพือ่ลดกระบวนการท�างานและของเสยีในการผลติเหรยีญกษาปณ์	
การจัดกิจกรรมส่งเสรมิหน่วยงานให้มีการแลกเปลี่ยนและจัดเก็บองค์ความรู้	 โดยมีการสื่อสาร 
และถา่ยทอดแนวทางการปฏบิตักิารปรับปรุงกระบวนการสูห่นว่ยงานและบคุลากร	เพือ่ใหม้ัน่ใจไดว้า่ทกุ
กระบวนการจะเป็นไปอย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพ	 และสามารถส่งมอบบรกิารและผลผลิตที่ดี 
มคีณุคา่ให้แกผู่รั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

ภาพที	่6	กระบวนการสร้างผลิตภัณฑ์

และบรกิารรูปแบบใหม่ของกรมธนารักษ์
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ความส�าเร็จที่โดดเด่น

 จากการด�าเนินการพัฒนาองค์การตามแนวทางข้างต้น	 ท�าให้กรมธนารักษม์ีผลลัพธ ์
ที่โดดเด่นในเชิงประจักษ์ที่สามารถแก้ไขปัญหาต่าง	 ๆ	 และสร้างประโยชน์ต่อประชาชน 
และประเทศชาตไิดอ้ย่างครอบคลมุในทกุภารกจิ	โดยมผีลงานส�าคญัดังนี้

	 			ดา้นทีร่าชพสัด	ุการบรหิารจดัการทีร่าชพสัดทุีม่อียูอ่ยา่งจ�ากดัใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุ	
โดยมุ่งเน้นให้ผู้มีรายได้น้อยได้มีที่อยู่อาศัยและที่ท�ากินที่เหมาะสมพอเพียงและทั่วถึง	 
การเพิม่คณุภาพชวีติของประชาชน	รวมถงึการแกไ้ขปัญหาสิง่แวดลอ้ม	สร้างแหลง่ทอ่งเทีย่ว
เชงิอนรัุกษ์	ไดแ้ก่	

	 โครงการพฒันาพืน้ทีช่มุชนรมิคลอง	เป็นโครงการที่ยกระดบัคณุภาพชวีติ
ของประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่อยู่อาศัยตามแนวคูคลองและทางระบายน�้า	 
จ�านวน	 36	 ชุมชน	 4,573	 ครัวเรอืน	 ได้เข้าถึงปัจจัยพื้นฐานด้านที่อยู่อาศัย	 
และการบรหิารจัดการสิ่งปลูกสร้างรุกล�า้ล�าน�้าสาธารณะโดยมีการน�าร่องในพื้นที่
คลองลาดพร้าวและคลองบางซื่อ	 ผ่านกลไกการบูรณาการความร่วมมือ 
กับหน่วยงานต่าง	 ๆ	 เช่น	 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน	 ส�านักระบายน�้า	
กรุงเทพมหานคร	และประชาชนในพืน้ที่

	 โครงการศนูยท์ีพ่กัอาศยัส�าหรับผูส้งูอายแุบบครบวงจร	(Senior	Complex)	
บนทีร่าชพสัดเุพือ่รองรับมาตรการสงัคมผูส้งูอาย	ุใหผู้ส้งูอายมุทีีพ่กัอาศยับนทีร่าชพสัด	ุ
พร้อมอปุกรณ์สิ่งอ�านวยความสะดวกทีเ่หมาะสม	 โดยมจีังหวดัน�าร่อง	 6	 จังหวดั	
ไดแ้ก่	สมทุรปราการ	ชลบรุ	ีเชยีงใหม่	เชยีงราย	ประจวบครีขีนัธ์	และนครนายก		

	 โครงการบา้นคนไทยประชารัฐ	 การน�าทีร่าชพสัดจุดัใหค้นไทยมทีีอ่ยูอ่าศยั
ส�าหรับผู้มีรายได้น้อยได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองรวมทั้งเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ 
ของประเทศผ่านการพัฒนาโครงการด้านอสังหารมิทรัพย์	 น�าร่อง	 8	 จังหวัด	 
ไดแ้ก	่ชลบรุ	ีประจวบคีรขีนัธ์	เชยีงใหม่	ขอนแก่น	เชยีงราย	ล�าปาง	อดุรธาน	ีและนครพนม	

1. 
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	 			ดา้นประเมนิราคาทรัพยส์นิ	การประกาศใชร้าคาประเมินทีด่นิรายแปลงทัว่ประเทศ	
32	ลา้นแปลง	ดว้ยการพฒันาระบบการประเมนิราคาอสงัหารมิทรัพย์	(PV	Survey	4.0)	
เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	 พ.ศ.	 2562	 
เพิม่ศกัยภาพทางเศรษฐกจิของประเทศ	 ภาครัฐน�ารายไดก้ารจดัเกบ็คา่ธรรมเนยีมจดทะเบยีนสทิธิ	 
และนิติกรรมไปพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติได้กว่าปีละ	 29,000	 ล้านบาท	 
นอกจากนี้	ยังจดัท�าศนูยบ์รหิารจดัการราคาประเมนิทรัพยส์นิแหง่ชาติ	ด�าเนนิการเกี่ยวกบั
การวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อประเมินสถานการณ์และแนวโน้มของราคาประเมินอสังหารมิทรัพย์	
รวมถึงพยากรณ์อุปสงคอ์ุปทานของราคาซื้อขายอสังหารมิทรัพย์ให้กับภาครัฐและเอกชน	
โดยการบรูณาการและเชือ่มโยงขอ้มลูระหวา่งหนว่ยงานกวา่	9	หนว่ยงาน	ไดแ้ก	่กรมโยธาธกิาร
และผงัเมอืง	กรมทางหลวงชนบท	กรมการปกครอง	องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ทัว่ประเทศ	
กรมทีด่นิ	กรมทางหลวง	สถาบนัการเงนิ	กรุงเทพมหานคร	กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่	
ส�านกังานปฏรูิปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม	

	 	 	 ด้านเหรยีญกษาปณ์และบรหิารเงินตรา	 นอกจากการผลิตและจ่ายแลก 
เหรยีญกษาปณห์มนุเวยีนเพือ่ใชใ้นระบบเศรษฐกจิใหเ้พยีงพอตอ่ความตอ้งการใชข้องประชาชน	
ประมาณ	 2,000	 –	 2,200	 ลา้นเหรยีญตอ่ปี	 แลว้นัน้	 กรมธนารักษย์ังใชข้ดีสมรรถนะ 
ที่ เป็นที่ยอมรับในระดับสากลในการขยายตลาดและการผลิตสู่ตลาดต่างประเทศ	 
รวมถงึการสร้างเครอืขา่ยสมาชกิกบัประเทศในกลุม่	MDC	(Mint	Director	Conference)	
เพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรู้เทคโนโลยดีา้นการผลติเหรยีญกษาปณ์	และเป็นศนูยก์ลางการเรยีนรู้
ด้านการผลิตเหรยีญกษาปณ์ของอาเซียน	 โดยการเปิดศูนย์ฝึกอบรมทางด้านเหรยีญ	 
ใหก้บักลุม่ประเทศในภมูภิาคอาเซยีน	นอกจากนี้	ยังมุง่เนน้ในการพฒันากระบวนการผลติ
โดยใช้ เทคโนโลยี	 3D	 print ing	 ที่ช่วยลดต้นทุนในการผลิตเหร ียญกษาปณ์	 
และการสร้างชิ้นงานต้นแบบ	 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการชุบเคลือบผิว	 PVD	 CrN	 
(Physical	 Vapor	 Deposition)	 บนแม่พิมพ์เหรยีญ	 และการสร้างภาพเสมือนจรงิ 
ตามความต้องการของลูกค้าบนเหรยีญที่ระลึก	 ด้วยเทคโนโลยี	 Laser	 Engraving	 
รวมถึงการใช้รถ	 Mobile	 Coin	 เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการบรกิารรับแลกคืนเหรยีญ	 
ไดอ้ย่างสะดวก	รวดเร็ว

2. 

3. 
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  ด้านทรัพย์สินมีค่าของรัฐ	 มุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการและการบรหิาร 
จดัการพพิธิภณัฑ	์ในการดแูล	อนรัุกษรั์พยส์นิมคีา่	เงนิตราโบราณ	เพือ่คงคณุคา่และสบืสานมรดก
ทางวฒันธรรมไทย	 กวา่ปีละ	 7,500	 ชิ้น	 และเผยแพร่สูป่ระชาชนในรูปแบบที่สอดคลอ้ง 
กับการใช้ชีวติและพฤติกรรมของคนในปัจจุบัน	 โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการจัดแสดง 
แบบ	Virtual	Reality	และ	Augmented	Reality	ตลอดจนการพฒันาใหส้ามารถชม 
การจดัแสดงของพพิธิภณัฑผ์่านทาง	Smart	Phone	เชน่	พพิธิบางล�าพู	ทีไ่ดป้ระยกุตใ์ช้
รูปแบบ	 “ยูนิเวอร์แซล	 ดีไซน์”	 การแสดงวัตถุและการเล่าเร ื่องเชิงประวัติศาสตร์ 
เข้ากับวถิีชุมชนบางล�าพูเดิม	 เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าเยี่ยมชมได้	 ไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอาย	ุ 
ผูพ้กิาร	หรอืเดก็	และพพิธิภณัฑเ์หรยีญกษาปณานรัุกษ	์ซึง่เป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วเชงิวฒันธรรม	 
เพื่อเรยีนรู้ถึงประวัติศาสตร์วัฒนธรรม	 เศรษฐกิจสังคมของประเทศไทยและนานาชาติ 
ในแต่ละยุคสมัยผ่านเร ื่องราวที่ปรากฏบนเหรยีญ	 ส่งผลให้ได้รับความนิยมชมชอบ 
จากประชาชนโดยตดิ	 1	 ใน	 10	 ของ	 “Museum	Thailand	Popular	Vote	 2018”	 
และเป็นศูนย์การเรยีนรู้ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมทีโ่ดดเด่นจนได้รับโล่เชิดชูเกียรติ	
“วฒันคณุาธร”	จากกระทรวงวฒันธรรม	

 1.	 ผู้บรหิารมีวสิัยทัศน์	 ให้ความส�าคัญกับการท�างานร่วมกับภาคส่วนต่าง	 ๆ		 
มกีารก�าหนดเป้าหมายทีช่ดัเจนและวางแผนยทุธศาสตร์เพือ่ใหบ้รรลเุป้าหมายไดอ้ยา่งเป็นระบบ
สอดคล้องกับมิติการพัฒนาประเทศ	 ท�าให้การด�าเนินการมีความสอดคล้องเชื่อมโยง 
และเป็นทศิทางเดียวกนัทัว่ทัง้องคก์าร
	 2.	ระบบการวางแผนยทุธศาสตร์	การถา่ยทอดแผนไปสูก่ารปฏบิตัิ	และการตดิตาม
ประเมินผลที่มีประสิทธิภาพมีการวเิคราะห์น�าโอกาสเชิงกลยุทธ์มาด�าเนินการแกไ้ขปัญหา 
ของประเทศและการวเิคราะห์เพือ่ก�าหนดการใชน้วตักรรมทีเ่หมาะสม
	 3.	 ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่ครอบคลุม	 ถูกต้อง	 เชื่อถือได้	 ทันเวลา 
และพร้อมใช	้รวมถงึมอีปุกรณแ์ละเคร ื่องมอืส�าหรับการปฏบิตังิานและการจดัเกบ็องคค์วามรู้
ตามภารกจิทีเ่พียงพอและทนัสมัย	
	 4.	 กระบวนการ	 และชอ่งทางในการตดิตอ่สือ่สารทีห่ลากหลายและมปีระสทิธภิาพ	
ท�าให้การปฏิบัติงาน	 การถ่ายทอดการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผล 
เป็นไปดว้ยความสะดวกรวดเร็ว

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ 

4. 
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	 จากการด�าเนนิการขบัเคล่ือนกรมธนารักษต์ามแนวทางขา้งตน้	น�าไปสูก่ารบรรลเุป้าหมาย
ของการกา้วไปสูก่ารเป็น	“Smart	Treasury	4.0”	โดยมุง่เนน้การสร้างเทคโนโลยแีละนวตักรรม	
การรวบรวมและวเิคราะหข์อ้มลู	 เพือ่ใหส้ามารถตอบสนองตอ่ความเปลีย่นแปลงของโลกทีก่า้วเขา้สู่
ความเป็นดจิทิลั	ความคาดหวงัของผูรั้บบรกิารในอนาคต	ซึง่เกดิจากการวเิคราะหข์อ้มลูสารสนเทศ
ความท้าทายและประสิทธิภาพผลการด�า เนินงานขององค์การ	 น�ามาสู่การก�าหนด 
แผนยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการเสรมิสร้างขีดความสามารถด้านกระบวนการ	 ด้านข้อมูล	 
และดา้นก�าลงัคน	รวมไปถงึการมุง่เนน้ในการใชป้ระโชนศ์กัยภาพและขดีสมรรถนะทัง้ในระดบับคุคล
และในระดบัองคก์าร	ไปสูก่ารสร้างความส�าเร็จในอนาคตทัง้ดา้นทีร่าชพสัด	ุดา้นการประเมนิราคาทรัพยส์นิ	
ดา้นเหรยีญกษาปณ์	และการดแูลทรัพยส์นิมคีา่ของรัฐ	และการยดึมัน่ในคา่นิยม	“รักษท์รัพยส์นิ	
ยนิดบีรกิาร	 งานมฝีีมอื	 ยดึถอืคณุธรรม”ของบคุลากรทกุระดบัเพือ่ใหม้กีรอบความคดิ	 ความผกูพนั	
และปฏบิตัไิปในทศิทางเดยีวกนัจนเกดิเป็นวฒันธรรมขององคก์ารทีว่า่	“ซือ่สตัยส์จุรติ	มจีติบรกิาร	
ประสานสามคัคี	 ภกัดอีงคก์ร”	 โดยมเีป้าหมายร่วมกนัของการด�าเนนิการ	 เพือ่ยกระดบัคณุภาพ
การใหบ้รกิารทีส่ามารถตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวงัของประชาชนไดอ้ยา่งแทจ้รงิ

	 5.	 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	 และเคร ื่องมือ/อุปกรณ์ที่ทันสมัย	 และเพียงพอ 
ในการอ�านวยความสะดวกในการปฏบิตัิงานของบคุลากร
	 6.	 การส่งเสรมิการปรับปรุง	 และสร้างนวัตกรรมในการปฏิบัติงานถึงระดับ 
หนว่ยงานยอ่ยและระดบับคุคลอยา่งเป็นระบบและตอ่เนือ่ง	เชน่	การจดัท�าโครงการประกวด
การพฒันาองคก์ร	(PMQA)	ในระดบัหนว่ยงานยอ่ย
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กรมสรรพากร
รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0

วิสัยทัศน์

จดัเกบ็ภาษทีนัสมัย ใส่ใจบรกิาร ยดึมัน่ธรรมาภบิาล เพือ่พฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมไทย

กรมสรรพากรก�าหนด Roadmap Digital RD 2020 มุ่งสู่การเป็น Digital RD  
ภายในปี 2020 ผ่านการขบัเคลือ่น 3 ยทุธศาสตร์ คอื 1) รกัษาเสถียรภาพทางรายไดภ้าษี
อย่างยั่งยืน 2) พัฒนาระบบการบรหิารและการบรกิารเพื่อเสรมิสร้างการแข่งขัน 
ทางเศรษฐกจิและสงัคม 3) เสรมิสร้างธรรมาภบิาลและสภาพแวดลอ้มการท�างานในองคก์ร 
โดยมีกลยทุธเ์พือ่ขบัเคลือ่นภารกจิให้บรรลเุป้าหมาย คอื กลยทุธ์ D2RIVE
 D   Data Transformation การน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับปรุงและปรับใช้ 
กับกระบวนงานทีร่ับผิดชอบ เพื่อการอ�านวยความสะดวกแก่ผูร้ับบรกิารในการลดขั้นตอน
การปฏบิตัหินา้ทีท่างภาษอีากร
 D     Digital Analytics การจดัการและน�าขอ้มลูมาวเิคราะหใ์นงานทีร่ับผดิชอบ 
เพือ่ประโยชนต์อ่ การบรหิารจดัเกบ็ภาษี และการให้บรกิาร 
 R    Revenue Collection   กลยทุธใ์นการจดัเกบ็และสง่เสรมิการจดัเกบ็ภาษี
ให้เป็นไปตามเป้าหมาย  
 I    Innovation การสร้างและสง่เสรมิวฒันธรรมองคก์รในการสร้างนวตักรรม 
เพือ่สนบัสนนุกระบวนการท�างานและอ�านวยความสะดวกแกผู่้เสียภาษี 
 V   Value การขบัเคลือ่นสรรพากรคณุธรรม (H : ซือ่สตัย์  A : รับผดิชอบ   
S : มอบใจบรกิาร)  
 E     Efficient การเพิม่ประสทิธภิาพคน  (Smart People)  โดยพฒันาบคุลากร
ให้มีความเชี่ยวชาญและเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ระหว่างหน่วยงาน  
และเพิ่มประสิทธิภาพงาน (Smart Office) โดยปรับปรุงสภาพแวดล้อมการท�างาน  
ปรับปรุงกระบวนการท�างาน ลดระยะเวลาขัน้ตอนให้มปีระสทิธภิาพ

กรอบแนวคิด/ Concept ของการก้าวสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 

 :

 :

 :

 :

 :

 :
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“กรมสรรพากรกับการก้าวสู่ระบบราชการ 4.0”
มติริะบบราชการที่เปดิกวา้งและเชือ่มโยงกนั (Open & Connected Government) 

	 เนน้การท�างานทีเ่ปิดเผยโปร่งใสผา่นกลไกทีส่�าคญั	3	ประการ	ไดแ้ก	่1)	สร้างการมสีว่นร่วม	
โดยมอบอ�านาจการตัดสินใจ	 รวมถึงการให้บุคคล/องค์กรทั้งภายในและภายนอก 
เข้ามามีสว่นร่วม	 ในรูปแบบการแต่งตั้งคณะท�างาน	 (Working	 Group)	 เช่น	 การแต่งตั้ง 
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์	 
การออกมาตรการทางภาษเีพือ่สร้างขดีความสามารถทางการแขง่ขนัใหก้บัผูป้ระกอบการวสิาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม	(SMEs)	ดว้ยมาตรการบญัชชีดุเดยีว	2)	แบง่ปันขอ้มลูและบรูณาการ 
ฐานข้อมูลกับระบบงานภายในและหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน	 จากฐานข้อมูล 
ของกรมสรรพากร	จ�านวน	42	หนว่ยงาน	เชน่	ป.ป.ช.	ป.ป.ส.	ป.ป.ง.	ป.ป.ท.	ฯลฯ	และการรับขอ้มลู
จากหนว่ยงานอืน่	จ�านวน	38	หนว่ยงาน	เชน่	กรมการปกครอง	กรมพฒันาธรุกจิการคา้	กรมทีด่นิ	ฯลฯ	
และ	 3)	 ถ่ายโอนภารกิจให้ภาคส่วนอื่นด�าเนินการแทน	 เช่น	 โครงการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
แก่นักท่องเที่ยวในเมือง	 การเปิดให้บรกิาร	 Open	 API	 เพื่อให้ผู้ เสียภาษีจัดเตรยีม 
และน�าสง่ขอ้มลูการยืน่แบบฯ	ผ่านโปรแกรมซอฟตแ์วร์ออนไลนข์อง	ITAX	ฯลฯ
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มติริะบบราชการที่ยดึประชาชนเปน็ศนูยก์ลาง (Citizen- Centric Government)

มติริะบบราชการทีม่ขีดีสมรรถนะสูงและทนัสมัย 
(Smart & High Performance Government)

	 ยกระดบัการให้บรกิารโดยมอบบรกิารทีง่า่ย	 ตรงใจและตอบโจทยท์กุกลุม่ผูรั้บบรกิาร
และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี	โดยใชข้อ้มลูจากภายในและภายนอก	เชน่	ฐานขอ้มลูการยืน่แบบช�าระภาษี	
Citizen	 Feedback	 ฯลฯ	 มาใช้ในการออกแบบนวัตกรรมการให้บรกิารเชิงรุกให้ตรงกับ 
ความต้องการเฉพาะกลุม่/เฉพาะบคุคล	เชน่	การออกมาตรการบญัชชีดุเดยีวส�าหรับผูป้ระกอบการ	SMEs	
ซึง่มกีารท�างานร่วมกบัภาคเีครอืขา่ยทัง้ภาครัฐและภาคเอกชน	เพือ่รับฟังและแกไ้ขปัญหาเชงินโยบาย	
ใหผู้ป้ระกอบการ	SMEs	มคีวามเขม้แข็ง	 เตบิโตสูก่ารแข่งขนัในเวทโีลก	การออกแบบพฒันา
ระบบ	My	Tax	Account	 ใหผู้เ้สียภาษเีงนิไดบ้คุคลธรรมดาตรวจสอบขอ้มลูลดหยอ่นภาษี 
ทีเ่ชือ่มโยงขอ้มลูจากหนว่ยงานภายนอกตามความสมคัรใจของผูเ้สยีภาษ	ีไดแ้ก	่กบข.	เงนิบรจิาค	
และเบีย้ประกนัสขุภาพ	รวมทัง้ยกระดบัการใหบ้รกิาร	“PIT	Digital	Services”	บน	Website	
ให้เป็น	 Single	 point	 Gateway	 สามารถค้นหาเมนูรายการและข่าวสารการยื่นแบบฯ	 
ที่รวดเร็วบนหน้าจอเดียวกัน	 รวมถึงพัฒนา	 “น้องอาร”ี	 Chat	 bot	 เพื่อตอบค�าถาม 
ในรูปแบบบทสนทนาบน	Website	 ตลอด	 24	 ชัว่โมง	 ซึง่เป็นบรกิารรูปแบบใหมข่องภาครัฐ 
ทีน่�า	AI	มาใชใ้นการให้บรกิาร

	 ขับเคลือ่นกลยุทธ์	 D2RIVE	 เพือ่พฒันาองคก์รให้ทันตอ่บรบิทของการเปลี่ยนแปลง 
ในดา้นตา่ง	ๆ 	ตามพนัธกจิ	มุง่สูเ่ป้าหมาย	“Digital	RD	2020”	โดยเนน้การทบทวนปรับปรุงกฎหมาย	
ศึกษาผลกระทบมาตรการทางภาษีด้านต่าง	 ๆ	 และเตรยีมความพร้อมของมาตรการภาษี 
ที่จะออกในอนาคตให้มีความทันสมัย	 รองรับรูปแบบการประกอบธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง	 
เชน่	การถอื/ครอบครองโทเคนดจิทิลั	และการโอนครปิโทเคอร์เรนซ/ีโทเคนดจิทิลั	ร่างกฎหมาย	
e-Business	ฯลฯ	รวมถงึการน�าระบบปฏบิตักิารดา้นเทคโนโลยดีจิทิลัมาใชส้นบัสนนุการปฏบิตังิาน
และการให้บรกิาร	มากถงึ	125	ระบบงาน	นอกจากนี	้ยงัใหค้วามส�าคญักบัการพฒันาบคุลากร
ใหเ้ป็นคนเกง่	คนด	ีและคนมคีวามสขุ	โดยจดัท�าแผนการสรรหาและพฒันาบคุลากรเพือ่เสรมิสร้าง
ทักษะแนวคิดเชิงนวัตกรรม	 เช่น	 ด้าน	 Data	 Analytic	 หรอื	 Data	 Scientist	 
รวมทัง้สร้างสภาพแวดลอ้มให้เกดิการสร้างนวตักรรม	และแบง่ปันความรู้	ผ่านกจิกรรมตา่ง	ๆ	
เชน่	การประกวดนวตักรรมสรรพากร	RD	Innovation	Awards	2019	โครงการ	Learning	
and	Sharing	เพือ่ตอ่ยอดองคค์วามรู้	เสรมิสร้างใหเ้ป็นคนเกง่	รวมถงึสง่เสรมิใหท้กุหนว่ยงาน
ท�า	Town	Hall	เพือ่ระดมความคดิเหน็	หาแนวทางแกไ้ขปัญหา	ปรับเปลีย่นให้บคุลากรท�างาน
อย่างมคีวามสขุ	มุง่สู่	Smart	Office	และ	Happy	People	อย่างแทจ้รงิ
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ผลงานที่มีความโดดเด่น 

					เปิดกวา้งและเชือ่มโยงกนั	 					ยดึประชาชนเป็นศนูยก์ลาง						มขีดีสมรรถนะสงู	ทนัสมัย

ผลงานเร ื่องที่ 1 :  เตรยีมภาษีง่าย ยืน่ภาษไีว ดว้ย Open API 

รูปแบบ/ลกัษณะ/ Concept ของผลงาน

	 เป็นการพฒันารูปแบบการใหบ้รกิาร
ทีส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้สยีภาษี	
ทีเ่กดิจากความพยายามแกปั้ญหาความยุง่ยาก
ในการยืน่แบบแสดงรายการภาษแีละการค�านวณ
ภาษทีีอ่าจผดิพลาด	 เป็นผลใหต้อ้งช�าระภาษี
เพิม่เตมิภายหลงั	โดยใหภ้าคเอกชนทีพ่ฒันา
โปรแกรมซอฟต์แวร์หรอืแอพพลิเคชั่นที่มี
คณุสมบตัติามเกณฑ	์สามารถขอเป็นผูใ้หบ้รกิาร
จดัเตรยีมขอ้มลูตามแบบแสดงรายการภาษี
ผ่านเครอืขา่ยอนิเทอร์เนต็ทาง	Application	
Programming	 Interface	 (API)	 
ซึง่ท�าใหผู้เ้สยีภาษสีามารถจดัเตรยีม	และน�าสง่
ขอ้มลูแบบแสดงรายการภาษผี่านโปรแกรม
ซอฟต์แวร์ออนไลน์ของภาคเอกชนที่เป็น 
ผูใ้หบ้รกิาร	แลว้เชือ่มตอ่ขอ้มลูแบบแสดงรายการ
ที่จัดเตรยีมไว้ดังกล่าวมายังกรมสรรพากร

ผา่น	RD	Smart	Tax	Application	เพือ่ยนืยนัการยืน่แบบแสดงรายการนัน้	โดยไมต่อ้งกรอกแบบอกีคร้ัง	
โดยไดเ้ปิดใหบ้รกิารน�าร่องส�าหรับการยืน่แบบ	ภ.ง.ด.91	ประจ�าปีภาษ	ี2561	ผ่าน	RD	Smart	Tax	
Application	บนอปุกรณ์	Smartphone	และ	Tablet	โดยโครงการน�าร่องดังกลา่วไดร่้วมมอื
กบัภาคเอกชน	(บรษิทั	ไอแทก็ซ์	อนิคอเปอร์เรชัน่	จ�ากดั	:	iTAX	Inc.)	ในการน�าเทคโนโลยดีจิทิลั 
ในรูปแบบของการให้บร ิการ	 Open	 API	 ซึ่งถือเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ 
และภาคเอกชนทีเ่ป็น	Startup	ทางดา้นภาษเีป็นคร้ังแรกของประเทศ
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คุณค่าต่อประชาชน :	 สร้างคุณค่าการให้บรกิารโดยอ�านวยความสะดวก	 และเพิ่มทางเลือก 
ใหผู้เ้สียภาษใีหส้ามารถจดัเตรยีมและน�าสง่ขอ้มลูแบบแสดงรายการภาษี	
คณุคา่ตอ่องคก์ร :	 ลดตน้ทนุขององคก์ร	 และความซ�า้ซอ้นในการพฒันาโปรแกรมทีม่กีารท�างาน
คล้ายคลึงกัน	 (โปรแกรมการช่วยค�านวณภาษ)ี	 ท�าให้องค์กรสามารถเคลื่อนย้ายทรัพยากร 
ไปพฒันางานในสว่นอืน่ได้	
คณุคา่ตอ่ประเทศ :	สนบัสนนุและสง่เสรมิกลุม่ธรุกจิ	Startup	ตามนโยบายรัฐบาล	และนโยบาย
ประเทศไทย	4.0	ดว้ยการขบัเคลือ่นองคก์รผ่านเทคโนโลยดีจิทิลั	และนวตักรรม

					เปิดกวา้งและเชือ่มโยงกนั	 					ยดึประชาชนเป็นศนูยก์ลาง						มขีดีสมรรถนะสงู	ทนัสมัย

ผลงานเร ื่องที่ 2 :  การยืน่แบบแสดงรายการและช�าระภาษอีากร 

รูปแบบ/ลกัษณะ/ Concept ของผลงาน
	 เป็นการน�าเทคโนโลยีดจิิทัลมาปรับปรุงการให้บรกิาร	 โดยเร ิ่มจากรวบรวมความต้องการ 
ของผูเ้สยีภาษผีา่นชอ่งทางตา่ง	ๆ 	เชน่	กระดานถาม-ตอบ	การส�ารวจความพงึพอใจ	Citizen	Feedback	
ศนูยส์ารนเิทศสรรพากร	(RD	Intelligence	Center)	ฯลฯ	จากนัน้น�าขอ้มลูมาวเิคราะห์	ทบทวน
และพฒันาการยืน่แบบช�าระภาษอีากรมาอย่างตอ่เนือ่ง	กลา่วคอื	
ปี	 พ.ศ.	 2543	 พัฒนาระบบการยื่นแบบช�าระภาษีอากรผ่านอินเทอร์เน็ต	 (e-Filing)	 
เพือ่เพิม่ชอ่งทางการยืน่แบบช�าระภาษเีงนิไดบ้คุคลธรรมดา	(ภ.ง.ด.90	และ	ภ.ง.ด.91)	
ปี	 พ.ศ.	 2555	 พัฒนาและปรับปรุงรูปแบบระบบการยื่นแบบช�าระภาษีอากรผ่านอินเทอร์เน็ต	 
(e-Filing)	แบบ	Free	Form	โดยผูเ้สียภาษไีมต่อ้งเลอืกประเภทแบบฯ	ดว้ยตนเอง	เพียงแตเ่ลอืก
ประเภทเงนิไดท้ีต่นไดรั้บ	และคา่ลดหยอ่นเฉพาะรายการทีต่นมสีทิธหิกัลดหยอ่น	จากนัน้บนัทกึเงนิได้	
คา่ลดหยอ่นตา่ง	ๆ	โดยระบบจะเลอืกประเภทแบบ	คา่ลดหยอ่นและค�านวณภาษใีหอ้ตัโนมตัิ	
ปี	 พ.ศ.	 2558	 พัฒนาระบบการยื่นแบบผ่าน	 RD	 Smart	 Tax	 Application	 บนอุปกรณ	์ 
Smartphone	และ	Tablet	
และปัจจบุนั	 ผูเ้สียภาษสีามารถยืน่แบบช�าระภาษผี่านอนิเทอร์เนต็	 (e-Filing)	 ในทกุประเภทภาษี					
รวมทัง้สิน้	15	แบบ	(จากทัง้หมด	17	แบบ)	เพิม่ชอ่งทางการช�าระภาษใีหส้ามารถเลอืกไดห้ลากหลาย
ชอ่งทาง	ไดแ้ก	่ATM,	Internet	Banking,	Mobile	Banking,	Telephone	Banking,	e-Payment,	
Tax	 Smart	 Card,	 Internet	 Credit	 Card	 ฯลฯ	 และมคีวามร่วมมอืกบักบัธนาคารตา่ง	 ๆ	 
ในการติดตั้งเคร ื่องรับช�าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์	 (EDC)	 เพ่ือขยายการให้บรกิารรับช�าระภาษี 
ดว้ยบตัรอเิลก็ทรอนกิสท์ัว่ประเทศ	850	แหง่	(จากเดมิ	82	แหง่)	
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	 จากการไมห่ยดุนิง่ในพฒันาระบบการยืน่แบบช�าระภาษอีากรเพือ่ตอบสนองความตอ้งการ
ของผู้ รับบร ิการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 เป็นผลให้มีจ�านวนแบบแสดงรายการภาษี 
ทีย่ืน่ผา่น	Internet	เพิม่สงูขึน้ทกุปี	โดยในปีภาษ	ี2561	มแีบบแสดงรายการภาษเีงนิไดบ้คุคลธรรมดา	
จ�านวน	11,490,947	ฉบบั	ซึง่เป็นแบบแสดงรายการภาษทีีย่ืน่ผา่น	Internet	มากถงึ	10,130,766	ฉบบั	
คิดเป็นร้อยละ	 88.16	 ของจ�านวนแบบแสดงรายการภาษีทั้งหมด	 และมีระดับความพึงพอใจ 
ตอ่การให้บรกิารยืน่แบบช�าระภาษสีงูมากถึงร้อยละ	97.06

คณุคา่ตอ่ประชาชน :	ผูเ้สียภาษมีชีอ่งทางการยืน่แบบฯ	และชอ่งทางการช�าระภาษทีีห่ลากหลาย	
ลดขัน้ตอนและระยะเวลาในการยืน่แบบช�าระภาษไีดม้ากถึงร้อยละ	98
คุณค่าต่อองค์กร :	 ลดขั้นตอนงานรับแบบ	 จัดชุดแบบ	 ส่งแบบ	 ประมวลผล	 บันทึกข้อมูล	 
และงานเก็บแบบ	 ของเจ้าหน้าที่	 อีกทั้งยังช่วยลดต้นทุนในการจัดซื้อแบบแสดงรายการภาษ	ี 
(Paperless)	และลดการใชก้ระดาษ
คุณคา่ต่อประเทศ :	 ช่วยให้กรมสรรพากรจัดเก็บภาษไีด้ตามเป้าหมาย	 สร้างรายไดใ้ห้ประเทศ	 
รวมทัง้ยังเป็นการสนบัสนนุการเข้าสูส่งัคมไร้เงนิสด	(Cashless	Society)
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	 เป็นระบบงานทีใ่ชส้�าหรับการปฏบิตังิาน
ภาษเีงนิไดบ้คุคลธรรมดา	 โดยจะมกีารน�าเขา้
ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ภายใน	เชน่	ขอ้มลูแบบแสดง
รายการภาษี	 ข้อมูลการหักภาษี	 ณ	 ที่จ่าย	 
และภายนอกหนว่ยงาน	เชน่	ขอ้มลูทะเบยีนราษฎร์
ของกรมการปกครอง	ขอ้มูลเงินได้ขอบุคลากร
ภาครัฐจากกรมบญัชกีลาง	ขอ้มลู	กบข.	ขอ้มลู
จากศนูยฝ์ากหลกัทรัพย	์และขอ้มลูเบีย้ประกนัชวีติ
และสุขภาพ	 และน�ามาประมวลผล	 ท�าให้ลด 
ความซ�า้ซอ้นของขอ้มลู	ลดขัน้ตอนกระบวนงาน	
และสามารถควบคุมการปฏิบัติงานได้ตั้งแต่
เร ิ่มตน้	จนจบกระบวนงาน	ตลอดจนสามารถ
ตดิตามสถานะของแบบแสดงรายการแตล่ะรายได้	
นอกจากนีร้ะบบฯ	 ยงัสนบัสนนุการปฏบิตังิาน
ในการตรวจวเิคราะหค์นืภาษหีรอืการประเมนิภาษี	
โดยจะตรวจวเิคราะหค์วามถกูตอ้งของขอ้มลูเงนิได้	
และการหกัลดหยอ่นภาษตีา่ง	ๆ 	ซึง่หากระบบ
ตรวจวเิคราะหแ์ลว้พบวา่ครบถว้นและถกูตอ้ง	

เจา้หนา้ทีจ่ะสัง่คนืเงนิภาษไีดท้นัท	ีท�าใหผู้เ้สยีภาษี
ไดรั้บการคนืภาษทีีร่วดเร็วขึน้	แตถ่า้ระบบตรวจ
วเิคราะหแ์ลว้พบวา่ไมถ่กูตอ้งกจ็ะแจง้ประเดน็ให้
เจา้หนา้ทีท่ราบเพือ่ด�าเนนิการตามระเบยีบตอ่ไป	
เป็นการลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที	่ 
ก่อให้ เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน	 
อีกทั้ งระบบงานดังกล่าวยังส่งต่อข้อมูล 
ไปสู่ระบบบรกิารผู้เสียภาษี	 เช่น	 My	 Tax	
Account	ซึง่เป็นระบบทีใ่ห้บรกิารผูเ้สียภาษี
คัดค้นข้อมูลค่าลดหย่อนและสิทธิประโยชน์ 
ทางภาษเีฉพาะรายบคุคล	ระบบ	Tax	Status	 
เป็นระบบบรกิารที่ให้ผู้ เสียภาษีตรวจสอบ
สถานะของการขอคืนภาษี	 ท�าให้ผู้เสียภาษี
ทราบถงึสถานะของแบบแสดงรายการวา่อยูใ่น
ขัน้ตอนใด	สง่ผลใหก้ารปฏบิตังิานมคีวามโปร่งใส	
ตรวจสอบได้	

					เปิดกวา้งและเชือ่มโยงกนั	 					ยดึประชาชนเป็นศนูยก์ลาง						มขีดีสมรรถนะสงู	ทนัสมัย

ผลงานเร ื่องที่ 3 :  ระบบภาษีเงนิไดบ้คุคลธรรมดา
 (Income Tax Processing Personal Income : ITPP)

รูปแบบ/ลกัษณะ/ Concept ของผลงาน
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	 ในปีภาษ	ี2560	ได้มกีารพฒันาระบบงาน
ให้สอดคล้องและสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้าง
พืน้ฐานระบบการช�าระเงนิ	แบบอเิลก็ทรอนกิสแ์หง่ชาต	ิ
(National	e-Payment)	ดว้ยการเพิม่ชอ่งทางการคนื
ภาษีผ่าน	 PromptPay	 ซึ่งจะคืนเงินภาษี 
ผ่านบญัชธีนาคารทีล่งทะเบยีน	PromptPay	ไว	้ 
และในปีภาษ	ี2561	เพือ่เป็นการสนบัสนนุนโยบาย
รัฐบาลในการเข้าสู่สังคมไร้เงินสด	 “Cashless	
Society”	 ได้ยกเลิกการคืนภาษีด้วยเช็ค 
แต่จะเป็นการคืนภาษีผ่ าน	 PromptPay	 
และชอ่งทางอเิลก็ทรอนกิสอ์ืน่	ๆ 	ตามรูปแบบผลติภณัฑ์

ของทางธนาคาร	เชน่	e-Money,	e-Wallet	
จากการด�าเนินการดังกล่าวท�าให้ผู้เสียภาษี 
ไดรั้บการคนืภาษทีีเ่ร็วขึน้	(เฉลีย่แลว้ไมเ่กนิ	5	วนั	
หลังจากที่ได้รับอนุมัติคืนเงิน	 เป็นเช็คเฉลี่ย 
คนืภายใน	15	วัน)	สง่ผลให้มีเงนิมาใชห้มุนเวยีน
การประกอบธรุกิจที่เร็วกว่าเดิม	 และยังช่วย 
ลดตน้ทนุของกรมสรรพากรที่เป็นค่าใช้จ่าย 
ในการซือ้เชค็	 และการจดัสง่ไปรษณียม์ากถึง
ปีละ	 3.5	 ลา้นบาท	 ส่งผลต่อการลดต้นทุน 
ทางเศรษฐกจิของประเทศโดยรวมอกีดว้ย
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คุณค่าต่อประชาชน :	 ได้รับความสะดวกรวดเร็วในการขอคืนภาษี	 สามารถตรวจสอบ
สถานการณ์ขอคืนภาษีได้	 และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย	 สะดวก	 และเชื่อถือได้	 
ซึง่กอ่ให้เกดิความพงึพอใจ	และสมคัรใจในการเสียภาษี	
คณุคา่ตอ่องคก์ร : 
1 .	 ลดการใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติงานท�าให้ เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน	 
ชว่ยเพิม่ประสทิธภิาพในการให้บรกิารทีด่ตีอ่ผูเ้สียภาษี	
2.	ลดความซ�า้ซอ้นของขอ้มลู	ลดเวลา	ขัน้ตอนกระบวนงาน	และสามารถควบคมุการปฏบิตังิานได้	
ตั้งแต่เร ิ่มต้นจนจบกระบวนงาน	 ท�าให้การพัฒนาคุณภาพชีวติการท�างานของเจ้าหน้าที่	 
รวมถึงลดตน้ทนุในการบรหิารจดัการขององคก์ร
คณุคา่ตอ่ประเทศ : 
1.	 สนับสนุนการใช้บรกิารอิเล็กทรอนิกส์ให้มากขึ้น	 สอดรับกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
ของประเทศ	และการเข้าสูส่งัคมไร้เงนิสด	“Cashless	Society”	
2.	 ลดการใช้กระดาษ	 ลดการใช้ทรัพยากร	 ลดต้นทุนทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 
ในการบรหิารจดัการเงนิสด	และเสรมิสร้างศกัยภาพทางการแข่งขนัของประเทศ
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	 1.	ยกระดบัการใหบ้รกิารโดยการน�า	User	Experience	(UX)	และ	User	Interface	(UI)	
ของผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี	 มาออกแบบระบบการใหบ้รกิารใหต้รงตามความตอ้งการ	
รวมถึง	 Rebrand	 องค์กรให้ เป็นสรรพากรยุคใหม่	 “เป็นมิตร	 ยิ้มกับผู้ เสียภาษี”	 
เนน้ความเป็นมาตรฐานโดยก�าหนด	Service	Standard	ดา้นบคุลากรและสถานทีก่ารใหบ้รกิาร
	 2.	พฒันาบคุลากรสรรพากรใหเ้ป็นคนเกง่	เนือ่งจากการท�างานยคุปัจจบุนัไดป้รับเปลีย่น
มาใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลัเพิม่มากขึน้	ผูเ้สยีภาษสีว่นใหญป่รับเปลีย่นพฤตกิรรมการยืน่แบบช�าระภาษี	
จากเดิม	 ยื่นแบบช�าระภาษีที่ส�านักงานสรรพากรพื้นที่สาขา	 (สส.)	 เป็น	 ยื่นแบบช�าระภาษี 
ผ่าน	Internet	จ�าเป็นอย่างยิ่งทีก่รมสรรพากรจะตอ้งวเิคราะหร์ะบบการท�างานภายในองคก์ร	
โดยในอนาคตต้องปรับลดจ�านวนสาขา	 และเพิ่มต�าแหน่งบุคลากรในงานงานตรวจสอบภาษี	 
งานส�ารวจ	 รวมถึงงาน	 Data	 Analytics	 ดังนั้นต้องเน้นเร ื่อง	 Training	 บุคลากร 
ใหม้ขีดีสมรรถนะสงู	สามารถโยกย้ายการท�างานไปยังภารกจิงานอืน่ได้
	 3.	พฒันาการใหบ้รกิารและการบรหิารการจดัเกบ็ภาษ	ีถงึแมจ้ะตดิปัญหาทางกฎหมาย
ที่ไม่สามารถบังคับทุกคนให้ท�าธุรกรรมเป็นอิเล็กทรอนิกส์	 แต่กรมสรรพากรมีเป้าหมาย 
ที่จะร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่ออ�านวยความสะดวก 
ในการยืน่แบบช�าระภาษี	อาทิ
		 	 -	ภาษเีงนิไดบ้คุคลธรรมดา	ในปี	2564	จะเป็น	Prefill	เร ื่องคา่ลดหยอ่นภาษี
	 		 -	ภาษเีงนิไดน้ติบิคุคล	เนน้	Open	Api	เพือ่สง่เสรมิใหผู้เ้สยีภาษทีีอ่ยูใ่นระบบ
เตรยีมข้อมูลส�าหรับการยื่นแบบช�าระภาษีและการลงบัญชีได้อย่างถูกต้อง	 นอกจากนี้ 
ยังเปิดโอกาสให้กลุ่ม	 SMEs	 และ	 Start	 Up	 พัฒนาโปรแกรมส�าหรับการเตรยีมข้อมูล 
ยื่นแบบช�าระภาษอีากรและการลงบญัชภีาษอีากรเพือ่เชือ่มโยงกบัระบบการยื่นแบบช�าระภาษี 
ผ่าน	Internet	(e-Filing)	ของกรมสรรพากร
	 4.	 สร้างวัฒนธรรมเพื่อให้เกิดนวัตกรรมในองค์กร	 โดยการสร้างสภาพแวดล้อม	 
รวมถงึการใชเ้คร ือ่งมอืในการบรหิารในรูปแบบใหม	่ๆ 	เชน่	Design	Thinking,		Agile	Methodology,	
Platform	 กลางขององค์กร	 และการร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อสร้างนวัตกรรม 
ผ่าน	Blockchain	และ	Sandbox

เป้าหมายตอ่ไปในอนาคต
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กรมปศุสัตว์
รางวลัคณุภาพการบริหารจัดการภาครฐั 4.0

วิสัยทัศน์

เป็นองคก์ารทีน่�าและขบัเคลือ่นการปศสุตัวไ์ทย สูค่วามมัน่คง มั่งคัง่และยั่งยนืในตลาดโลก 

 กรมปศสุตัวพ์ฒันาสูก่ารเป็นระบบราชการ 4.0 ภายใตก้รอบแนวคดิ “Livestock 
Value Creation and Transformation by Collaboration Innovation  
and Digitalization to Sustainable Growth” โดยการพฒันาทนุมนษุยส์าขาปศสุตัว์ 
ให้เป็น Smart People พัฒนาระบบงานด้านการปศุสัตว์ตลอดห่วงโซ่การผลิต 
ให้เป็น Smart System เพือ่ใหส้ามารถสร้างสรรคผ์ลลพัธด์า้นการปศสุตัวท์ีเ่ตบิโตตอ่เนือ่ง 
อยา่งยัง่ยนืเป็น Smart Result ดว้ยการสง่มอบคณุคา่สูผู่เ้กีย่วขอ้งทัง้ภายในและภายนอก
ระบบการปศสุตัว ์กรมปศสุตัวอ์าศยักลไกการเรยีนรูแ้ละท�าความเขา้ใจ คน สตัว ์และสภาพแวดลอ้ม
เพื่ อใช้ เป็นปัจจัยในการออกแบบและส่งมอบคุณค่าอย่ าง เหนือความคาดหวัง 
ดว้ยการขบัเคลือ่นผา่นกระบวนการชีน้�า สรา้งคน วางกลยทุธ ์จดักระบวนการ เพือ่ตอบสนอง
ผูร้ับบรกิาร ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสียและประชาชน เรยีนรู้ พฒันา สร้างสรรคน์วตักรรมใหม่ ๆ  
รวมถงึปรบัเปลีย่นระบบการท�างานไปสูก่ารเป็นดจิทิลั เพือ่ใหเ้ป็นองคก์ารที ่Smart & High 
Performance Organization ที่สามารถน�าพาและตอบสนองภาคการปศุสัตว์ 
ดว้ย Better Service Better Life Better Solution

กรอบแนวคิด/ Concept ของการก้าวสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 
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มิติระบบราชการที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน 
(Open & Connected Government) 

มิติระบบราชการที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
(Citizen- Centric Government)

	 กรมปศุสัตว์	 ออกแบบระบบปฏิบัติงานที่เปิดให้ทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมด�าเนินการ 
ในรูปแบบและระดับการมีส่วนร่วมที่แตกต่างกัน	 รวมถึงการน�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทีเ่ป็นระบบดจิทิลัมาเชือ่มโยงขอ้มลู		การน�าระบบปฏบิตักิารเพิม่ประสทิธภิาพการปฏบิตัิงาน 
และการให้บรกิาร	เกดินวตักรรมเชงินโยบาย	เชน่	คณะกรรมการบรหิารรายชนดิสตัว์	(8BU)	 
การป้องกนัโรคไขห้วดันก	 โรคอหวิาตแ์อฟรกิาในสกุร	 นวตักรรมการใหบ้รกิาร	 เชน่	 การควบคมุ 
ก�ากบัการเคลือ่นย้าย	การน�าเข้า	และการสง่ออก	(NID,	e-Movement,	NSW,	e-Payment)	
นวตักรรมกระบวนการ	 เชน่	 การผลติพนัธุส์ตัวด์ว้ยเทคโนโลยชีวีภาพ	 (OPU,	 IVF,	 Sexing,	
Bisection,	 ICSI,	 ET)	 การบูรณาการการผลิตพันธุ์สัตว์ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ 
กบัการใชท้รัพยากรสตัวร่์วมกนัระหวา่งโคนมและโคเนือ้	 (Sharing	 Economy)	 เพือ่รองรับ
ผลกระทบทีเ่กดิจาก	FTA	

	 กรมปศสุตัว	์ใหค้วามส�าคญักบัการเรยีนรู้และท�าความเขา้ใจผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี
รวมถึงตัวสัตว์และระบบนิเวศน์ที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่	 เพื่อให้สามารถตอบสนองได้ 
อย่างเหนือความคาดหวัง	 โดยวางระบบรับฟังและเรยีนรู้ความต้องการและความคาดหวัง	 
DLD	 4.0	 ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้	 ควบคูก่บัระบบการตรวจจบัความสนใจของประชาชน 
ผ่านระบบการค้นหาค�าส�าคัญ	 ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลด้วยเคร ื่ องมือที่หลากหลาย	 
การพัฒนานวัตกรรมให้สามารถตอบสนองเกษตรกร	 เช่น	 นวัตกรรมด้านพัฒนาพันธุ์สัตว์	 
การใช	้Biotechnology	มาให้บรกิารพัฒนาและปรับปรุงพนัธุส์ตัวท์ีส่ามารถลดระยะเวลาลง
ไดม้ากกวา่	20	ปี	นอกจากนีก้รมปศสุตัวย์งัไดใ้ชศ้กัยภาพดา้นการปศสุตัวไ์ปชว่ยยกระดบัรายได้
เกษตรกรในสาขาอื่น	 ๆ	 โดยการน�าวัสดุเหลือใช้มาวจิัยและพัฒนาเป็นอาหารสัตว์	 
เช่น	 ใบมันส�าปะหลัง	 ต้นข้าวโพดพร้อมฝัก	 และพัฒนามูลสัตว์ไปเป็นแหล่งพลังงาน 
และปุ๋ยส�าหรับเกษตรกรเพือ่ใชป้ระโยชนอ์ย่างครบวงจรเป็นระบบ	Circular	System
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มิติระบบราชการที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย 
(Smart & High Performance Government)

	 กรมปศุสัตว์สร้างองค์การที่เป็นเลิศผ่านกลไกการเรยีนรู้อย่างเป็นระบบของบุคลากร	
องค์การและเครอืข่ายโดยการเรยีนรู้และแบ่งปันความรู้ด้วยกระบวนการ	 DLD-LEAPS	 
และการออกแบบค่านิยม	 I2SMART	 ที่ให้ความส�าคัญกับมาตรฐานพร้อมการพัฒนา 
และเปล่ียนแปลงอยา่งคลอ่งตวั	ร่วมกบัการออกแบบโครงสร้างองคก์ารและโครงสร้างการบรหิารจดัการ
ที่ตอบสนองลงไปในระดับพื้นที่ครอบคลุมทั่วประเทศ	 รวมถึงรูปแบบการวางยุทธศาสตร์ 
เป็นรายชนิดสัตว์และออกแบบระบบปฏบิัติการให้สามารถรองรับเกษตรกรและผู้ประกอบการ 
ทีแ่ตกตา่งกนัถงึ	4	ระดบั	และบรหิารจดัการผา่นกลไกการเรยีนรู้และพฒันา	ตลอดจนออกแบบ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เชื่อมโยงกันตั้งแต่กระบวนการสนับสนุน	 กระบวนการหลัก	
กระบวนการบรกิาร	เชือ่งโยงระหวา่งองคก์ารทีเ่กีย่วขอ้ง	สง่ผลใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงสูอ่งคก์าร	4.0	
ทีค่รอบคลมุทกุภารกจิ	

“กรมปศุสัตว์กับการก้าวสู่ระบบราชการ 4.0”

					เปิดกวา้งและเชือ่มโยงกนั	 					ยดึประชาชนเป็นศนูยก์ลาง						มขีดีสมรรถนะสงู	ทนัสมัย

ผลงานเร ื่องที่ 1 การเฝ้าระวัง ปอ้งกนัและเตรยีมความพร้อม
ในการรับมอืโรคอหิวาต์แอฟรกิาในสกุร  

รูปแบบ/ลกัษณะ/ Concept ของผลงาน



42รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0

	 การเฝ้าระวงั	ป้องกนัและเตรยีมความพร้อม
ในการรับมือโรคอหิ วาต์แอฟร ิกาในสุกร	 
โดยบรหิารจัดการและขับเคลื่อนมาตรการ
ป้องกนัโรคดว้ยกระบวนการมสีว่นร่วมทัง้แนวดิง่
และแนวราบ	มกีารเชือ่มโยงขอ้มลูและป้องกนัร่วมกนั
ระหว่างประเทศทั้งระดับโลก	 ระดับภูมิภาค	
ระดบัประเทศทัง้สว่นกลาง	สว่นภมูภิาค	และทอ้งถิน่	
เพือ่เพิม่ประสทิธิภาพการเฝ้าระวัง	 ป้องกนัโรค
เขา้ประเทศและเขา้สูฟ่าร์มสกุร	พฒันาการตรวจวนิจิฉยั
และส ร้ าง เคร ือข่ ายทางห้ องปฏิบั ติ การ	
พัฒนาการควบคุ ม โรค 	 เพิ่ ม ศั ก ยภาพ 
ในการสื่อสารความเสี่ยง	 และจัดการฟ้ืนฟู 
ผู้ได้รับผลกระทบ	 ซึ่งได้เตรยีมความพร้อม 
รับต่อสถานการณ์ เพื่ อลดความเสี ยหาย 
ทางดา้นเศรษฐกจิและอตุสาหกรรมการเลีย้งสกุร
ของประเทศ	 โดยมีการด�าเนินการ	 3	 ระยะ	 
(1) ระยะกอ่นเกดิเหตุการณร์ะบาด	 โดยตดิตาม
เฝ้าระวังข้อมูลสารสนเทศที่ เกี่ยวข้องจาก
ภายนอกประเทศ	 เพื่อวเิคราะห์และคาดการณ์
สถานการณโ์รคดว้ยระบบพยากรณโ์รคระบาดสตัว์	
ที่สามารถจ�าลองสถานการณ์การเกิดโรค 

และความเสี่ ยงที่กระทบต่อประเทศไทย	 
พร้อมส่ือสารและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม
ในการเฝ้าระวงัฯ	และแจง้เตอืนภยัผ่านระบบ	DLD	4.0	
รวมถงึวางมาตรการแผนงานและเตรยีมความพร้อม
เผชญิเหตหุากเกดิการระบาด	(2) ระยะเผชญิ
เหตุการณ์ระบาด ตอบสนองในภาวะฉุกเฉิน
เมือ่มกีารระบาดของโรค	โดยรวมอ�านาจสัง่การ
แบบร วมศูนย์ ต ามร ะดับความ รุ นแรง 
ของสาธารณภยั	ตามแนวทางการจดัการความเสีย่ง	
และหยุดการระบาดของโรคให้ เร็ วที่ สุด	 
รวมถึงลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นให้น้อยที่สุด	
(3) ระยะหลัง เผชิญเหตุการณ์ระบาด  
ฟ้ืนฟูภายหลังการระบาดเพ่ือปรับสภาพ 
ความเป็นอยูข่องเกษตรกรและผู้ทีไ่ดรั้บผลกระทบ
ใหก้ลบัสูส่ภาวะปกตอิย่างเร็วทีส่ดุ	ซึง่ปัจจบุนั
สามารถด�าเนินตามมาตรการป้องกันเชิงรุก	 
ส่งผลใหโ้รคอหิวาต์แอฟรกิาในสุกรยังไม่เข้าสู่
ประเทศไทย	แมว้า่ประเทศรอบข้างไดป้ระกาศ
ภาวะโรคระบาดอหิวาต์แอฟร ิกาในสุกร 
ทกุประเทศแลว้กต็าม
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คุณค่าต่อผู้รับบรกิาร :	 เกษตรกรและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเลี้ยงสุกร	 
ไดรั้บการป้องกนัความเสยีหายและผลกระทบจากโรคอหิวาตแ์อฟรกิาในสกุร	ท�าให้ยงัคงสามารถ
ด�าเนนิอาชพีและธรุกจิไดอ้ย่างปกติ
คุณค่าต่อประชาชน :	 ผู้บรโิภคได้รับการป้องกันผลกระทบจากโรคอหิวาต์แอฟรกิาในสุกร 
คณุคา่ตอ่สว่นราชการและประเทศ :	ลดความสญูเสยีดา้นเศรษฐกจิและอตุสาหกรรมการผลติสกุร	
เช่น	 ค่าใช้จ่ายทางตรงของภาครัฐส�าหรับป้องกันและควบคุมโรค	 การท�าลายสุกร 
และซาก	 การตรวจทางห้องปฏิบัติการ	 การตั้งจุดตรวจเพื่อควบคุมการแพร่กระจายของโรค	 
และการท�าลายเชือ้โรค	เป็นตน้

					เปิดกวา้งและเชือ่มโยงกนั	 					ยดึประชาชนเป็นศนูยก์ลาง						มขีดีสมรรถนะสงู	ทนัสมัย

ผลงานเร ื่องที่ 2 : Dairy Platform  

รูปแบบ/ลกัษณะ/ Concept ของผลงาน

	 Dairy	 Platform	 (iFarmer,	 iDairy	 iService)	 เป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น 
เพือ่การบรหิารจดัการโคนมทีร่องรับการใชง้านของเกษตรกร	เจา้หนา้ทีผ่สมเทยีม	สหกรณโ์คนม	
และเจา้หนา้ทีผู่รั้บผดิชอบงานบรกิาร	ใชง้านผ่านอปุกรณท์ีเ่ชือ่มตอ่อนิเตอร์เนต็	ท�าใหส้ามารถ
ปฏบิัติงานและให้บรกิารแก่เกษตรกรไดอ้ย่างสะดวก	 รวดเร็วในทุกที่	 ทุกเวลา	 (any-where	
any-time	any-device)		
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 i-Farmer	ส�าหรับเกษตรกรสามารถใชบ้รหิารจดัการฟาร์มตนเองทัง้ดา้นการบนัทกึขอ้มลู	
การผสมเทียม	การตดิตามสถานะของฝงูโคนม	และการแจ้งเตอืนปัญหาในฟาร์ม
 i-service	ส�าหรับผูป้ฏบิตัิงานในพืน้ที่	เจา้หนา้ทีผ่สมเทียม	นายสตัวแพทยน์�าไปใช้
ปฏิบัติงานในฟาร์มเกษตรกร	 โดยสามารถบันทึกเหตุการณ์ต่าง	 ๆ	 ที่เกิดขึ้นในฟาร์ม	 
เชน่	ส�ามะโนประชากร	ผสมเทียม	คลอด	แทง้	แหง้นม	ตรวจ	ตั้งทอ้ง	ตลอดจนออกรายงาน 
เพือ่ใชว้เิคราะห์และจดัการฟาร์มแบบ	Real	Time	
 i-Dairy	ส�าหรับผูบ้รหิารทัง้ในระดบัหนว่ยราชการและระดบัสหกรณ์	โดยโปรแกรม
จะประมวลผลและแสดงรายงานระดับประเทศ	 เขต	 จังหวัด	 ศูนย์วจิัย	 และสหกรณ์	 
เพือ่ประโยชนด์า้นการวางแผนก�าหนดนโยบายในอนาคต	

คุณค่าต่อผู้รับบรกิาร/ประชาชน :	 ช่วยให้เกษตรกรสามารถติดตามและประเมินสภาพ
กระบวนการผลติทีเ่ป็นจรงิในฟาร์มท�าใหส้ามารถจดัการฝงูโคนมไดอ้ยา่งถกูตอ้งมปีระสทิธภิาพ	
ลดการสญูเสยี	สนิคา้ปศสุตัวม์คีณุภาพเพียงพอตอ่ความตอ้งการ
คุณคา่ต่อส่วนราชการ :	 เจ้าหน้าที่ช่วยเกษตรกรในการจัดการเร ื่องระบบสืบพันธุใ์นโคนม	 
แกปั้ญหาไดต้รงจดุสนบัสนนุใหเ้กษตรเพิม่รายได	้ดแูลสขุภาพสตัว	์ท�าใหเ้พิม่ผลผลติ	ลดตน้ทนุ
คุณค่าต่อประเทศ :	 สินค้าปศุสัตว์มีคุณภาพ	 ได้มาตรฐาน	 ปลอดภัย	 มีความสามารถ 
ทางการแข่งขนั

					เปิดกวา้งและเชือ่มโยงกนั	 					ยดึประชาชนเป็นศนูยก์ลาง						มขีดีสมรรถนะสงู	ทนัสมัย

ผลงานเร ื่องที่ 3 : E-Smart+ For Smart Farms & Officers

รูปแบบ/ลกัษณะ/ Concept ของผลงาน

การเพิม่ศกัยภาพของระบบเฝ้าระวัง	ป้องกนัและควบคมุโรคระบาดสตัว์	อธบิายไดด้ังนี้	
	 (1)	 วเิคราะห์พื้นที่ เสี่ยงของโรคระบาดในสัตว์ที่ส�าคัญ	 และระบบพยากรณ์ 
โรคปากและเทา้เป่ือย	เพือ่ใชว้างแผนเฝ้าระวังและป้องกนัโรค	
	 (2)	แอปพลเิคชัน่เพือ่การประเมนิความเสีย่งฟาร์มสกุร	ตอ่โรคระบาดทีส่�าคญั	6	ชนดิ	
เพือ่ประเมนิความเสี่ยงฟาร์มและใหค้�าแนะน�าเกษตรกรในการปรับปรุงฟาร์มเพือ่ป้องกนัโรค
	 (3)	 แอปพลิเคชั่นที่รายงานการเกิดโรคระบาดสัตว์เข้าระบบฐานข้อมูลโดยตรง 
ได้อย่างรวดเร็ว	 แม่นย�า	 ลดการใช้กระดาษ	 สามารถสร้างแผนที่แสดงรัศมีพื้นที่เกิดโรค 
เพือ่ให้เจา้หนา้ทีใ่ชใ้นการวางแผนการควบคมุโรค



45  รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0

	 (4)	 แอปพลิเคชั่นส�าหรับการพยากรณ์พื้นที่แพร่ระบาดของโรคระบาดส�าคญั	 5	 โรค	
ไดแ้ก	่อหวิาหแ์อฟรกิาในสกุร	ไขห้วดันก	ปากและเทา้เป่ือย	ไขส้มองอกัเสบนปิาห	์และพษิสนุขับา้	
ซึง่เจา้หน้าทีจ่ะไดป้ระเมนิสถานการณล์ว่งหนา้และใชเ้ป็นเคร ื่องมอืในการวางแผนควบคมุโรค

คณุคา่ตอ่ประชาชน : 	ลดความเสีย่ง/อนัตรายทีส่ง่ผลกระทบโดยตรงตอ่สขุภาพและการบรโิภค
สนิคา้ปศสุตัว์
คณุคา่ตอ่สว่นราชการ :	 เพิม่ประสทิธิภาพของระบบเฝ้าระวังโรคและคน้หาโรคไดอ้ย่างแมน่ย�า	 
สง่ผลให้ป้องกนัและควบคมุโรคระบาดสตัวท์ีส่�าคญั	ๆ	ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ	
คณุคา่ตอ่ประเทศ :	ความนา่เชือ่ถอืของประเทศทีส่งูขึน้	และสามารถสร้างรายไดจ้ากการสง่ออก
สนิคา้ปศสุตัวไ์ดอ้ย่างมัน่คงและตอ่เนือ่ง
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					เปิดกวา้งและเชือ่มโยงกนั	 					ยดึประชาชนเป็นศนูยก์ลาง						มขีดีสมรรถนะสงู	ทนัสมัย

ผลงานเร ื่องที่ 4 :  การตรวจคดักรองโรคแบบรวดเร็วในพืน้ทีด่ว้ย portable real-time PCR

รูปแบบ/ลกัษณะ/ Concept ของผลงาน

การรู้โรคเร็วเป็นหนึ่งในมาตรการส�าคัญ 
ในการควบคุมและป้องกันโรคระบาด	 
การตรวจวนิิจฉัยและเฝ้าระวังโรคในพื้นที่
จึงจ�าเป็นต้องเลือกใช้เทคนิคที่มีความไว
และความจ�าเพาะสงู	และใหผ้ลการทดสอบ
ที่ถูกต้องแม่นย�ารวดเร็ว	 การตรวจหา 
เชือ้กอ่โรคดว้ยเทคนคิ	Real-time	PCR	
เป็นวธิีที่นิยมใช้ในปัจจุบัน	 กรมปศุสัตว	์ 
จึงน�าเทคโนโลยแีละนวตักรรมการตรวจคดักรอง
ดว้ยเคร ื่อง	 portable	 real-time	 PCR	 
และชุดทดสอบส�าเร็จรูป	 ซึ่งมีขนาดเล็ก	 เคลื่อนย้าย	 สะดวก	 ใช้งานง่าย	 ให้ผลการทดสอบ 
ที่ถูกต้อง	 รวดเร็ว	 โดยใช้เวลาในการตรวจและทราบผลใน	 1.30	 ชั่วโมง	 มาใช้ตรวจกรองโรค 
แบบรวดเร็วในพ้ืนที่
	 ปัจจบุนัมีรายงานการระบาดของโรคอหวิาตแ์อฟรกิาในสกุรใน	จนี	เวยีดนาม	กมัพชูา	ลาว	
และเมยีนมาร์	ประเทศไทยจงึมคีวามเสีย่งสงูทีอ่าจเกดิการระบาดของโรคขึน้ได	้ซึง่การตรวจวนิจิฉยัโรค
ทีร่วดเร็วและทนัทว่งท	ีเป็นหนึง่ในมาตรการเตรยีมความพร้อมส�าหรับการเฝ้าระวังโรคระบาด	โดยการน�า
เคร ื่องมือทางห้องปฏิบัติการไปใช้ตรวจคัดกรองโรคในพื้นที่เสี่ยงหรอืจุดเกิดโรค	 ท�าใหเ้จา้หนา้ที่
สามารถตรวจพบโรคกอ่นทีจ่ะเกดิการแพร่กระจาย	ซึง่หากเกดิการระบาดของโรคขึน้แลว้จะกอ่ใหเ้กดิความเสยีหาย
ตอ่เกษตรกรเป็นวงกวา้ง	และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกจิของประเทศไทยได	้ดงันัน้	การตรวจคดักรองโรค
ในพืน้ทีเ่สีย่ง	จงึเป็นวธิทีีช่ว่ยใหส้ามารถควบคมุการเกดิโรคไดอ้ยา่งรวดเร็ว	และก�าจดัโรคไดเ้ร็วขึน้ดว้ย

คณุคา่ตอ่ประชาชน :	ไดรั้บการคุม้ครองผลกระทบทีเ่กดิจากโรคระบาดสตัวอ์ย่างทนัทว่งที
คุณค่าต่อส่วนราชการ :	 สามารถตรวจพบโรคระบาดสัตว์และควบคุมได้อย่างรวดเร็ว	 
สง่ผลใหส้ามารถลดภาระคา่ใชจ้า่ยดา้นงบประมาณการควบคมุโรคระบาดไดเ้ป็นอย่างมาก	
คณุคา่ตอ่ประเทศ :	 สามารถปกป้องความเสียหายทีเ่กดิจากโรคระบาดสตัว์	 และสามารถรักษา
อตุสาหกรรมการผลติ	ปศสุตัวข์องประเทศไดอ้ย่างมัน่คง
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					เปิดกวา้งและเชือ่มโยงกนั	 					ยดึประชาชนเป็นศนูยก์ลาง						มขีดีสมรรถนะสงู	ทนัสมัย

ผลงานเร ื่องที่ 5 : ระบบการตรวจสอบสตัว์ ซากสตัวผ์่านดา่นอตัโนมตัิ 
(e-Movement Smart Kiosk)

รูปแบบ/ลกัษณะ/ Concept ของผลงาน

ระบบควบคมุเคลือ่นยา้ยสตัวแ์ละซากสตัว์	
เป็นกระบวนการเฝ้าระวัง	 ควบคุม	
ป้องกนัโรคระบาดสตัว	์ตลอด	24	ชัว่โมง	
เพือ่ตรวจสอบ	เฝ้าระวงัโรคระบาดสตัว์	
จากการขนย้ายสัตว์ป่วยและซากสัตว์
ทัง้ในพืน้ทีแ่ละนอกพืน้ที	่เดมิเกษตรกร
และผู้ประกอบการต้องด�าเนินการ 
ด้วยตนเอง	 แต่ ปัจจุบันสามารถ 
ด�า เนินการผ่ านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการออกใบอนุญาต
เ ค ลื่ อ น ย้ า ย สั ต ว์ แ ล ะ ซ า ก สั ต ว์ 

ผา่นระบบอเิลก็ทรอนกิส	์(e-Movement)	ซึง่ผูป้ระกอบการสามารถเขา้ระบบ	และยืน่ความจ�านง
ในการน�าเข้า-ส่งออกสัตว์ซากสัตว์	 หรอืเคลื่อนย้ายทั้งภายในประเทศและเคลื่อนย้าย 
ออกนอกประเทศผา่นระบบออนไลนไ์ดด้ว้ยตนเอง	นอกจากนี	้ไดพั้ฒนาและยกระดบัการให้บรกิาร
ระบบ	e-Movement	เป็น	การให้บรกิารระบบการตรวจสอบสตัวแ์ละซากสตัวผ์า่นดา่นอตัโนมตัิ	
(e-Movement	 Smart	 Kiosk)	 ซึง่สามารถใชง้านไดใ้นรูปแบบ	 Smart	 Card	 Barcode	 
หรอื	QR	code	เพือ่ทดแทนการพมิพใ์บอนญุาตเคลือ่นยา้ย	
ลดขั้ นตอนและลดค่ าใ ช้ จ่ า ยของผู้ รั บบร ิการ	 
โดยเคร ือ่ง	Kiosk	พร้อมใหบ้รกิาร	ณ	ด่านระหวา่งประเทศ
และด่านในประเทศตามถนนสายหลักที่ส� าคัญ	 
และยงัไดพ้ฒันา	Mobile	Application	ใหผู้ป้ระกอบการ
สามารถตดิตามสถานะใบอนญุาต	 เจา้หน้าทีส่ามารถ
ตรวจปล่อยสินค้า	 ตรวจสอบใบอนุญาตเคลื่อนย้าย
ผ่านโทรศพัทม์อืถอืไดอ้ย่างรวดเร็ว	
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ผลงานเร ื่องที่ 5 : ระบบการตรวจสอบสตัว์ ซากสตัวผ์่านดา่นอตัโนมตัิ 
(e-Movement Smart Kiosk)

คณุคา่ตอ่ประชาชน :	ได้รับการอ�านวยความสะดวก
คณุคา่ตอ่สว่นราชการ :	ประสทิธภิาพการปฏบิตัริาชการทีส่งูขึน้	
คณุคา่ตอ่ประเทศ : ความสามารถทางการแข่งขนัทีส่งูขึน้	

	 กรมปศสุตัวม์ุง่สร้าง	Ecosystem	ดา้นการปศสุตัวใ์ห้เกดิเป็นระบบธรรมาภบิาล	
(Agriculture	 Government)	 โดยด�ารงไวซ้ึง่ความเป็นระบบราชการ	 4.0	 ที่สามารถ 
สร้างคุณค่าเพิ่ม	 (Value	 Chain)	 ให้แก่การปศุสัตว์ได้อย่างต่อเนื่อง	 ภายใต้ระบบ 
การผลติสนิคา้ปศสุตัวท์ีม่คีณุภาพ	ไดม้าตรฐาน	ปลอดภยั	มปีรมิาณเพยีงพอ	และมคีวามสามารถ
ทางการแขง่ขนัไดอ้ยา่งยัง่ยนื	เป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้ม	พร้อมกบัการพฒันาตอ่ยอดนวตักรรม 
เพือ่ขยาย	Value	Chain	ให้ยาวออกไปมากทีส่ดุควบคูก่บัการตัง้เป้าหมายทีท่า้ทายมากขึน้	

เป้าหมายตอ่ไปในอนาคต
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ส�านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข
รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0

วิสัยทัศน์
เป็นหนว่ยงานหลกัในการกาหนดทิศทาง ก�ากบัดแูล ขบัเคลือ่นนโยบายของกระทรวงสาธารณสขุ
สู่การปฏิบัติ บรหิารจัดการทรัพยากร และจัดบรกิารสุขภาพ อย่างมีส่วนร่วมและเป็นธรรม  
เพือ่ประชาชนสขุภาพดี ภายใน ปี 2564 

 จากสถานการณ์การเปลี่ ยนแปลง 
ที่ส่งผลต่อระบบสุขภาพ เช่น การเข้าสู่สังคม 
ผูส้งูอายขุองไทย การเปล่ียนแปลงฐานเศรษฐกจิ 
ไปสูย่คุดจิทิลั การเกดิของโรคอบุตัใิหมแ่ละอบุตัซิ�า้ 
การเสยีชวีติดว้ยโรคไมต่ดิตอ่ทีส่ามารถป้องกนัได้ 
ปัญหามลพษิ สิง่แวดลอ้ม ภยัพบิตัธิรรมชาตนิัน้ 
ส�านกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ (สป. สธ.) 
ไ ด้ จั ดท� า แผนยุ ท ธศาสตร์ ช า ติ  20  ปี  
ด้ านสาธารณสุข  (พ .ศ .  2560-2579)  
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรค์วามเป็นเลิศ 4 ด้าน  
คือ  1)  ส่ ง เ สร มิสุ ขภาพ ป้ อ ง กั น โ ร ค  
และคุม้ครองผูบ้รโิภคเป็นเลศิ 2) บรกิารเป็นเลศิ  

กรอบแนวคิด/ของการก้าวสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 

						ระบบสาธารณสุข	4.0

3) บุคลากรเป็นเลิศ และ 4) บรหิารเป็นเลศิดว้ยธรรมาภบิาล ควบคูก่บัแผนยทุธศาสตร์
เทคโนโลยสีารสนเทศสขุภาพ (eHealth Strategy) และแผนปฏรูิปก�าลังคนและภารกจิ
บรกิารสขุภาพ เพือ่ใหป้ระชาชนเขา้ถงึบรกิารสขุภาพดว้ยเทคโนโลยดีจิทิลัทางการแพทยท์ีท่นัสมยั 
ลดความเหลื่อมล�้า “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน”  
และเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัสูป่ระเทศไทย 4.0 และเป็น 1 ใน 3 ของเอเชยี 
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ส�านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข
มิติระบบราชการที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน 
(Open & Connected Government) 

มิติระบบราชการที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
(Citizen- Centric Government)

มิติระบบราชการที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย 
(Smart & High Performance Government)

 ระบบบรกิารสุขภาพแบบบรูณาการเพือ่ประโยชนข์องประเทศ สป.สธ.	สร้างความร่วมมอื
ของภาคีเครอืข่ายทุกภาคส่วนทุกระดับทั้งในและนอกประเทศ	 ด้วยการบรหิารจัดการ 
แบบบรูณาการดว้ยธรรมาภบิาล	ผา่นบนัทกึขอ้ตกลงความร่วมมอื	(MOU)	พฒันาความเขม้แขง็
ของเครอืขา่ย	 สร้างความสมัพนัธท์ีด่	ี สง่เสรมิ	 สนบัสนนุ	 และแลกเปลีย่นประสบการณร่์วมกนั	 
เพื่อขับเคลื่อนภารกิจ	 นโยบาย	 และยุทธศาตร์ด้านสุขภาพของประเทศ	 ให้ประชาชนไทย 
และภูมิภาคเอเชียมีสุขภาพที่ดีทุกช่วงวัย	 เช่น	 การเชื่อมโยงเข้าถึงข้อมูลสุขภาพ	 
ดว้ย	ID	Smart	Health	&	H4U	

 พลังประชาชน…สู่ระบบบรกิารสุขภาพที่ยั่งยืน	 สป.สธ.	 ส่งมอบบรกิารสุขภาพ 
ที่มีคุณภาพมาตรฐานครอบคลมุทุกกลุม่	 โดยเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง	 (We	 will	 not	 
leave	anybody	behind)	สร้างสงัคมเป็นธรรมและเขม้แขง็	ออกแบบระบบบรกิารสขุภาพ
ที่ตอบสนองความต้องการตามบรบิทของสังคมที่เปลี่ยนไป	 เช่น	 ระบบบรกิารปฐมภูม	ิ 
(Primary	Care	Cluster	:	PCC),	Smart	Hospital,	เจบ็ป่วยฉกุเฉนิวกิฤตมสีทิธทิกุที	่(UCEP)

	 เทคโนโลยดีจิทิลัเพือ่ระบบบรกิารสขุภาพทีท่นัสมยั	สป.สธ.	ยกระดบัระบบบรกิารสุขภาพ
จากเดมิสู่	Smart	Health	Care	ทัง้ดา้นดจิทิลั	กายภาพ	และชวีภาพ	โดยเชือ่มโยงขอ้มลู
สุขภาพทุกระบบข้อมูลให้เป็นหนึ่งเดียวทั้งข้อมูลระดับบุคคล	 หน่วยบรกิารและกระทรวง	 
ด้วยเทคโนโลยีต่าง	 ๆ	 เช่น	 AI,	 Block	 chain,	 Cloud,	 Big	 Data,	 Application	 
ที่รองรับการบรกิารยุค	 4.0	 เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวก	 รวดเร็ว	 ลดความแออัด	 
ลดเวลารอคอย	ลดคา่ใชจ้า่ย	และเขา้ถงึบรกิารอยา่งเทา่เทยีม	เชน่	การผ่าตดัผ่านกลอ้ง	(MIS)	 
การผา่ตดัวนัเดียว	(One	day	Surgery),Telemedicine,	3D	Printing,	Health	Robotics	เป็นตน้
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					เปิดกวา้งและเชือ่มโยงกนั	 					ยดึประชาชนเป็นศนูยก์ลาง						มขีดีสมรรถนะสงู	ทนัสมัย

ผลงานเร ื่องที่ 1 : ระบบบรกิารสขุภาพแบบบรูณาการเพือ่ประโยชนข์องประเทศ

รูปแบบ/ลกัษณะ/ Concept ของผลงาน

“ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กับการก้าวสู่ระบบราชการ 4.0”

 สานพลังภาคีเครอืข่าย	 โดยอาศัย 
ความร่วมมอืตา่ง	ๆ 	เช่น	1)	บรูณาการความร่วมมอื
กบัสมาชกิประเทศ	WHO	และอาเซยีนผลกัดนั
ระบบสขุภาพถว้นหนา้	(UHC)	ใหเ้ป็นวาระระดบัโลก	
และถา่ยทอดความส�าเร็จใหป้ระเทศสมาชกิ	WHO	
ในการ เป็นต้นแบบการบร ิห ารจั ดการ 
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ ใช้ ได้จรงิ	 
2)	ลงนามความร่วมมอืกบั	JICA	ประเทศญีปุ่น่
เพือ่ศกึษาระบบดแูลสขุภาพผูส้งูอายแุบบไร้รอยตอ่
ใน	7	รพ.	3)	ร่วมมอืกบัหนว่ยงานในประเทศ

ขับเคลื่อนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	
4)	ขบัเคลือ่นนโยบายพฒันาคนไทยตลอดชว่งชวีติ
ในระดับกระทรวงกับเครอืข่ายองค์กรสุขภาพ	 
5)	พัฒนาระบบบรกิารทางการแพทย	์บคุลากร
สาธารณสขุ	 และวจิัยร่วมกบัสถาบนัการศกึษา	
จากการด�าเนินงานที่สานพลังภาคีเครอืข่าย	
ประชาชนร้อยละ	99.93	ไดรั้บความครอบคลมุ
สทิธหิลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต	ิครัวเรอืนทีเ่กดิวกิฤต
ทางการเงินที่เกิดจากคา่รักษาพยาบาลลดลง	
ประชาชนพงึพอใจเพิม่ขึน้	

สานพลังภาคีเครอืข่าย
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ผลงานเร ื่องที่ 1 : ระบบบรกิารสขุภาพแบบบรูณาการเพือ่ประโยชนข์องประเทศ

องค์กรโปร่งใส

การเชือ่มโยงระบบขอ้มูลสุขภาพ

 องค์กรโปร่งใส	 สป.สธ.	 สร้างระบบ 
ธรรมาภบิาล	โดยไดป้ระกาศเจตนารมณต์อ่ตา้น
การทุจรติ	 จัดท�าหลักสูตรต้านทุจรติศึกษา	
(Anti-Corruption	Education)	มมีาตรการ
เชิงรุก	 3ป	 1ค.	 (ปลูกปลุกส�านึก	 ป้องกัน	 
ปราบปราม	เครอืขา่ย)	สร้างกลไก	“10	อรหนัต”์	
ตรวจสอบ	และเฝ้าระวงัการทจุรติประพฤติมิชอบ
ร่วมกบัหนว่ยงานภายนอก	พฒันาระบบ	EIA	
ตรวจสอบการทจุรติ	ชว่ยใหเ้จา้หนา้ทีป่ฏบิตังิานเร็วขึน้	
ลดการใช้กระดาษ	 ใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ	
วางแผนป้องกันการทุจรติ	 โดย	 สป.สธ.	 
มผีลการประเมนิคณุธรรมและความโปร่งใสเป็น
อนัดบั	1	ของประเทศ	และไดรั้บรางวลั	ITA	2	ปีซอ้น

 เชื่อมโยงระบบข้อมูลสุขภาพ	 สป.สธ.	
มรีะบบ	 HDC	 on	 Cloud	 ให้หน่วยบรกิาร
รายงานขอ้มลูตลอดเวลา	มี	Big	Data	Tools	
ในการวเิคราะหข์อ้มลูขนาดใหญไ่ดอ้ยา่งรวดเร็ว	
เชือ่มโยงเครอืขา่ยแบบปิด	(Intranet)	ไปยงั	รพ.	
ทกุระดบัทัว่ประเทศ	เชือ่มโยงขอ้มลูคลงัสขุภาพ	
กับ 	 สปสช . 	 ส� านั ก ง านประกั นสั งคม	 
กระทรวงศึกษาธิการ	 กรมการปกครอง	 
กรุงทพมหานคร	ในการก�าหนดสวัสดกิารของรัฐ	
พัฒนาซอฟต์แวร์ระบบคลังยาและเวชภัณฑ์	
(MMIS)	 ระบบบัตรประชาชนแทนบัตร	 รพ.	
(Smart	Health	ID)	ระบบขอ้มลู	Bio-metric	
(MOPH-ID)	แอปพลเิคชัน่ขอ้มลูผลตรวจสขุภาพ	

(Personal	 Health	 Profiles)	 มรีะบบส�ารองและกู้คนืขอ้มูล	 (DR-Site)	 มีแผนยุทธศาสตร์
เทคโนโลยสีารสนเทศสขุภาพ	(eHealth	Strategy)	เพือ่ผลกัดนัใหเ้ทคโนโลยดีจิทิลัเป็นกลไกพฒันา
ระบบสาธารณสขุรวมถึงปรับเปลี่ยนรูปแบบการท�างานและการรวบรวมขอ้มลูมาเป็นระบบดจิทิลั	
โดย	e-health	เป็นการเชือ่มโยงระหวา่งผูป่้วยและผูใ้หบ้รกิารดา้นสขุภาพ	ผูเ้ชีย่วชาญดา้นสขุภาพ	
ครอบคลมุการรับส่งขอ้มลูสขุภาพอเิลก็ทรอนกิส์	 ระบบการส่งตอ่	 เครอืข่ายบรกิารสขุภาพ	 ฯลฯ	
รวมถงึมกีารใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูโดยสร้างโอกาสใหธ้รุกจิดา้นสขุภาพน�าขอ้มลูไปคดิคน้นวตักรรม
อาหารเพือ่สขุภาพ	และวางแผนพฒันาผลติภณัฑส์ขุภาพระยะยาว	
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คณุคา่ตอ่ประชาชน/สว่นราชการ/ประเทศ 
	 ประชาชนเข้าถึงบรกิารรักษาพยาบาลและสวัสดิการของรัฐอย่างเท่าเทียม 
และเป็นธรรม	สามารถเข้าถึงขอ้มลูสขุภาพของตนเองเพือ่ใชว้างแผนดแูลสขุภาพของตน
	 ลดความแออดัใน	รพ.	ลดระยะเวลารอคอย	เพิม่คณุภาพชวีติทีด่ขีึน้
	 ประเทศไทยไดรั้บการยอมรับจากนานาชาติเป็นประเทศตน้แบบระบบหลกัประกนั
สขุภาพแหง่ชาตทิีด่แูลประชาชนไดจ้รงิ

					เปิดกวา้งและเชือ่มโยงกนั	 					ยดึประชาชนเป็นศนูยก์ลาง						มขีดีสมรรถนะสงู	ทนัสมัย

ผลงานเร ื่องที่ 2 พลังประชาชน…สูร่ะบบบรกิารสขุภาพที่ยัง่ยนื 

รูปแบบ/ลกัษณะ/ Concept ของผลงาน
	 ระบบบรกิารสขุภาพปฐมภมิู	
(PCC)	 เป็นนวัตกรรมเชงินโยบาย
ในการพฒันาระบบสขุภาพครบวงจร	
ในรูปแบบ	“คลนิกิหมอครอบครัว”	
จากประเทศทีม่รีะบบบรกิารปฐมภมูิ
ทีเ่ขม้แขง็	 เชน่	 องักฤษ	 แคนนาดา	
อเมรกิา	ฯลฯ	ทีม่แีพทยเ์ฉพาะทาง
ด้านเวชศาสตร์ครอบครัวดูแล
ประชาชนทุกคน	 น�ามาปรับใช้ให้
สอดคล้องกับบรบิทของสังคมไทย	
เพือ่ใหป้ระชาชนเขา้ถงึระบบสขุภาพ	
โดยมหีมอครอบครัวดแูลประชาชน	

10,000	คนตอ่ทมี	มหีลกัส�าคญั	คอื	1)	Primary	medical	care	การดแูลแตแ่รกใหผู้ป่้วย
เข้าถึงการรักษาพยาบาลชั้นต้นในชุมชน	 2)	 Holistic	 care	 การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม	 
3)	Continuing	care	เป็นการดแูลตอ่เนือ่งทกุระยะ	4)	Comprehensive	care	เป็นการดแูล
ครอบคลมุผสมผสาน	5)	Consultation	and	referral	system	มรีะบบการใหค้�าปรกึษา
และการสง่ตอ่ผูป่้วย	 และใช้	Application	PCC	Link	ทีเ่ชือ่มขอ้มลูสขุภาพกบั	 ID	 Smart	
Health	 และ	 H4U	 บน	 Smart	 Phone	 ทีป่ระชาชนสามารถเข้าดขูอ้มลูสขุภาพสว่นบคุคล	
(Personnel	Health	Record)	ของตนเอง	เพือ่วางแผนสขุภาพของตน

ระบบบรกิารปฐมภมูิ	(PCC)
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ผลงานเร ื่องที่ 2 พลังประชาชน…สูร่ะบบบรกิารสขุภาพที่ยัง่ยนื 

	 Smart	Hospital	of	MoPH	พฒันา	รพ.	
โดยน�าเทคโนโลยมีาปรับใชใ้นการบรหิารจดัการ
ระบบฐานขอ้มลู	 เพิม่ประสทิธภิาพการใหบ้รกิาร
ประชาชน	 เช่น	 เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์	 
ตู	้Kiosk	ช�าระเงนิ	การนดัหมายจองควิออนไลน์	
ระบบสั่งยาอิเล็กทรอนิกส์	 โดยมีขั้นตอน	 คือ	 
1)	Smart	place/Infrastructure	ปรับภมูทิศัน	์รพ.	
สะอาด	 สวยงาม	 2)	 Smart	 Tools	 
น�าเทคโนโลยีมาช่วยสนับสนุนการท�างาน	 
3)	Smart	Service	ใช	้technology	สือ่สาร
ระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับผู้ ป่วย	 
4)	 Smart	 outcome	 คุณภาพการบรกิาร 
ทีม่ดีกีวา่เดมิ	5)	Smart	Hospital	ระบบ	IT	
ของ	รพ.ปลอดภยั	มคีณุภาพ	มปีระสทิธภิาพ	 
เจ็บป่วยฉุกเฉินวกิฤต	 มีสิทธิทุกที่	 (UCEP)	 
เพื่อลดความเหลื่อมล�้าการเข้าถึงบร ิการ 
ของผูป่้วยฉกุเฉนิวกิฤตใินการเขา้รับการรักษที	่รพ.	รัฐ

หรอืเอกชนที่อยู่ใกล้ที่สุด	 โดยไม่ต้องส�ารอง 
ค่ารักษาพยาบาล	 โดยเป็นผู้ป่วยที่เข้าข่าย	 
6	อาการฉกุเฉนิวกิฤต	ไดแ้ก	่1.	หมดสต	ิไมรู้่สกึตวั	
ไม่หายใจ	 2.	 หายใจเร็ว	 หอบเหนื่อยรุนแรง	
หายใจตดิขดัมเีสยีงดงั	3.	เจบ็หนา้อกเฉยีบพลนัรุนแรง	
4.	ซมึลง	เหงือ่แตก	ตวัเยน็	หรอืมอีาการชกัร่วม	
5.	แขนขาออ่นแรงคร ึง่ซกี	พดูไมช่ดัแบบปัจจบุนัทนัดว่น	
หรอืชกัตอ่เนือ่งไมห่ยดุ	 และ	 6.	 มอีาการอืน่ร่วม 
ที่มีผลต่อการหายใจระบบการไหลเวยีนโลหิต
และระบบสมองที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวติ	
สามารถโทรแจง้ขอความชว่ยเหลอืผ่านสายดว่น	1669	
ไดต้ลอด	24	 ชัว่โมง	 เมือ่พน้ภาวะวกิฤตแตไ่มเ่กนิ	 
72	ช.ม.แรก	ผูป่้วยสามารถยา้ยกลบั	รพ.ตน้สงักดัเดมิ	
ซึ่ง	 UCEP	 ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงบรกิาร 
การแพทย์ฉุกเฉิน	 และมีโอกาสรอดชีวติ	 
ลดความพกิารไดถ้ึง	41,903	ราย

คณุคา่ตอ่ประชาชน/สว่นราชการ/ประเทศ 
	 ประชาชนมคีวามพงึพอใจระบบบรกิารผูป่้วยนอก	จากเดมิร้อยละ	83.83	เพิม่เป็น	90.73	
	 ประชาชนมคีวามพงึพอใจระบบบรกิารผูป่้วยใน	จากเดมิร้อยละ	84.61	เพิม่เป็น	89.37	
	 ประชาชนรับบรกิารในราคาทีเ่หมาะสมตามจรงิแตไ่ดรั้บการบรกิารทีด่เีทียบเทา่	รพ.เอกชน
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					เปิดกวา้งและเชือ่มโยงกนั	 					ยดึประชาชนเป็นศนูยก์ลาง						มขีดีสมรรถนะสงู	ทนัสมัย

ผลงานเร ื่องที่ 3 :  เทคโนโลยดีจิทลัเพือ่ระบบบรกิารสขุภาพทีท่นัสมัย 

รูปแบบ/ลกัษณะ/ Concept ของผลงาน

สป.สธ.	เป็นองคก์รหลกัในการก�าหนดทศิทางระบบสขุภาพ
ของประเทศ	 ก�ากับดูแล	 สนับสนุนการจัดระบบบรกิาร
ประชาชน	ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการลดความเหล่ือมล�า้	
เตรยีมการก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศไทย	 4.0	 ให้ทนัตอ่ 
การเปลี่ยนแปลงของโลก	 มีนโยบายให้เป็น	 MOPH	 4.0	 
ปรับระบบการท�างานเป็นดจิทิลั	 (Digital	 Transformation)	 
น�าเทคโนโลยีดจิิทัลมาช่วยพัฒนาระบบบรกิาร	 และระบบ
บรหิารจดัการให้เกดิผลเป็นรูปธรรม	เพือ่ให้ประชาชนไดรั้บ
บรกิารทีม่คีณุภาพ	 รวดเร็ว	 ปลอดภยั	 ทัว่ถงึและเทา่เทยีม	 
เจา้หนา้ทีม่รีะบบปฏบิตังิานทีท่นัสมยัมปีระสทิธภิาพไร้รอยตอ่	
ส่วนผู้บร ิหารมีระบบสารสนเทศสุขภาพที่มีคุณภาพ	 
ทนัสถานการณ์	มุง่สูก่ารเป็น	MOPH	4.0	ตามยทุธศาสตร์
ของกระทรวงสาธารณสุข	 มุ่งเน้นพัฒนาระบบบรกิาร 
ให้ครอบคลมุระบบสุขภาพชุมชน	 แบบไร้รอยต่อ	 ลดเวลา	 
ลดความซ�้าซ้อน	 สารสนเทศสุขภาพ	 ทั้งระบบบรหิาร 
และระบบบรกิารมคีณุภาพ	รวดเร็วและปลอดภยั	ปี	2562	มุ่งเนน้
ให้มีการพัฒนาแนวทางในการด�าเนินงานทั้งส่วนกลาง 
และส่วนภูมิภาค	 โดยก�าหนดเป็นระดับความส�าเร็จ 
ของการปรับเปลีย่นกระบวนการปฏบิตัิงานทกุระดบั	 ดังนี้	 
1)	 เขตสขุภาพมกีารด�าเนนิงาน	Digital	Transformation	เพือ่
กา้วสูก่ารเป็น	Smart	Hospital	อยา่งนอ้ยเขตละ	1	จงัหวดั/	รพ.	
2)	 รพ.รัฐ	 สังกัดกระทรวงสาธารณสุข	 มีการด�าเนินงาน	
Digital	Transformation	เพือ่กา้วสูก่ารเป็น	Smart	Hospital	
โดยปี	 2562	 พิจารณาจากการด�าเนินการ	 ดังนี้	 
1. Smart Tools	 รพ.	 มกีารใชเ้คร ื่องมอืที่มีประสิทธิภาพ	 
ในการบรหิารจดัการ	 และพฒันาคณุภาพบรกิารในองคก์ร	
เชน่	มรีะบบให้บรกิารนดัหมาย	หรอืจองควิแบบออนไลน์	

การพิมพภ์าพ	3	มิติสร้างหุ่นจ�าลองผ่าตัด

	3D	Printing	สร้างกายอุปกรณ์เทียมมือ

โรบอทผสมยารักษาโรคมะเร็ง
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ผลงานเร ื่องที่ 3 :  เทคโนโลยดีจิทลัเพือ่ระบบบรกิารสขุภาพทีท่นัสมัย มีระบบแจ้งเตือน	 ผู้รับบรกิารแบบออนไลน	์ 
เพื่ อลดระยะเวลารอคอย	 ลดความแออัด	 
โดยจดับรกิาร	ณ	 จดุคดักรอง	 หรอืคลนิกิอืน่	 ๆ	
ตามที	่ รพ.ก�าหนด	 สามารถแสดงผลบนอปุกรณ์ 
ขนาดเลก็ของผูรั้บบรกิารได	้และตอ้งใชง้านไดใ้นระบบ	
Android	 และ 	 iOS	 ร วมถึ งมี ร ะบบ 
เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลตามมาตรฐาน	 
เช่น	 ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ	 
(Health	Information	System	Gateway) 
2.Smart Service	 รพ.	 มีการน�าแนวทาง 
การท�างานอืน่	 ๆ	 มาใชเ้พิม่ประสทิธภิาพการท�างาน	
เชน่	Lean	Process,	Paperless,	Less	paper	
(Electronic	 Medical	 Record	 :	 EMR) 
โดยน�ามาประยกุตใ์ชใ้นแผนกตา่ง	ๆ	ภายใน	รพ.	
เชน่	การจดัเกบ็ขอ้มลูเวชระเบยีนผูป่้วยดว้ยรูปแบบ 
อิ เล็กทรอนิคส์ 	 แทนการใช้ 	 OPD	 Card	 
การใช้ ใบสั่ ง ยาใน รูปแบบอิ เ ล็ กทรอนิคส	์ 
ระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนคิส	์เพือ่จดัการเอกสาร
หร ือหนั งสื อร าชการ	 ระบบ	 E–Office	 
เพือ่บรหิารจัดการงานบคุคลากร	ระบบ	E-payment,	
E-Donation	 เพื่อลดขั้นตอนด้านการเงิน	
3.Smart Outcome	รพ.	มกีารน�าเทคโนโลยดีจิทิลั
มาปรับปรุง	Core	Business	Process	ใหเ้ชือ่มโยงกนั
ทัง้ระบบ	Front	Office	และ	Black	Office	
จนเกิดเป็น	ERP	Model	สง่ผลใหก้ารด�าเนนิการ
ขององคก์รมคีณุภาพ	ประสทิธภิาพ	และปลอดภยั
ในการให้บรกิาร	 เช่น	 รพ.สิรนิธร จ.ขอนแก่น  

คณุคา่ตอ่ประชาชน/สว่นราชการ/ประเทศ 
ประชาชนไดรั้บบรกิาร	ณ	รพ.ทกุแหง่ทีร่วดเร็วในทกุ	ๆ	ขัน้ตอนบรกิาร	ปลอดภยั	ราคาเป็นธรรม
ประชาชนไมต่อ้งกรอกขอ้มลู	เพียงแคใ่ชบ้ตัรประชาชนใบเดียวในการรับบรกิารหรอืธรุกรรม
ผู้พิการไดรั้บกายอปุกรณ์เทียมช่วยให้มีคณุภาพชีวติที่ดขีึ้น	 สามารถประกอบกจิวัตรประจ�าวนัได้	
ลดภาระการดแูลของครอบครัว

เป็น	รพ.	แรกทีน่�า	3D	Printing	มาใชส้ร้าง 
มอืเทยีมอจัฉรยิะเพือ่ชว่ยเหลอืผูพ้กิารใหส้ามารถ
ใชง้านในชวีติประจ�าวนัได	้ โดยไม่เสียคา่ใช้จา่ย	
รพ.ชลบุร ี ใช้อุปกรณ์เสรมิสร้างหุ่นจ�าลอง
ทางการแพทยเ์สมอืนจรงิทีส่ร้างดว้ย	3D	Printing	
เพือ่ช่วยในการผ่าตัดแกไ้ขกระดกูใบหน้าผิดรูป
ที่เกิดจากอุบัติเหตุหรอืเกิดจากโรคไดม้ากที่สุด
ในประเทศ	 รพ.พุทธชินราช	 ใชโ้รบอทผสมยา
รักษาโรคมะเร็งและเคมีภัณฑ์แทนบุคลากร	 
ซึง่มคีวามแมน่ย�า	 ลดความเสีย่งตอ่การผสมยา
ผดิปรมิาณ	 โดย	 สป.สธ.	 ไดเ้ตรยีมความพร้อม 
ให้ 	 รพ . 	 พุทธชินราชเป็นศูนย์กระจาย 
ยาเคมภีณัฑรั์กษาโรคมะเร็งใหก้บั	รพ.	ภมูภิาค	
และมี	 รพ.หาดใหญ่	 จ.สงขลาที่อยู่ระหวา่ง 
การก่อสร้างและติดตั้ง	 รพ. ด่านมะขามตี้ย  
จ. กาญจนบรุ	ี ต้นแบบ	 Smart	 Hospital	 
ได้น�าเทคโนโลยีมาพัฒนาระบบ	 4	 ด้าน	 คือ	 
1)	 Smart	 Appointment	 การนัดหมาย 
ผู้ ป่ ว ย ล ง ท ะ เ บี ย น ต ร ว จ ล่ ว ง ห น้ า	 
2)	Smart	Service	ระบบจดัการควิอตัโนมตัิ	
3)	Smart	Delivery	การจา่ยยา	จดัสง่ยาผู้ป่วย
ถึงบ้าน	 4)	 Smart	 Intermediate	 Care	 
การเชื่อมโยงข้อมูล	 แผนการรักษาผู้ป่วย	 
และ	Long	Term	Care	เพือ่ลดความจ�าเป็น 
ในการมา	 รพ.	 รวมถึงการส่งขอ้มลูการรักษา
อย่างตอ่เนือ่งไร้รอยตอ่	
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กรมควบคุมโรค
รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0

วิสัยทัศน์
ประชาชนไดร้ับการป้องกนัควบคมุโรคและภัยสขุภาพระดบัมาตรฐานสากล ภายในปี 2580

 อธบิดมีนีโยบายมุ่งเนน้การพฒันากรมฯ ไปสู่ DDC 4.0 (SMART DDC) โดยมปีระชาชน
เป็นศูนย์กลาง โดยกรมฯ ได้กวาดล้าง ก�าจัด ควบคุมโรค ตามภารกิจที่ส�าคัญ  
ซึ่งเชื่อว่าถ้าจะด�าเนินการเช่นนี้คงไม่เพียงพอในการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น  
กลไกใหม่ ๆ จะตอ้งมคีวามคลอ่งตวัสอดประสานกบักลไกใหญไ่ดอ้ยา่งพอด ี ดงันัน้ ตอ้งจดัการ 
ใหเ้กดิความสมดลุของทัง้สองระบบ จงึไดป้ระกาศนโยบายการพฒันากรมฯ เขา้สูร่ะบบราชการ 4.0 ที่
มหีนว่ยงานเจา้ภาพในการขบัเคล่ือนงานระบบราชการ 4.0 ภายในกรมฯ และก�าหนดแนวทางปฏบิตัิ
ให้ทกุหนว่ยงานด�าเนนิการ ตลอดจนปรับปรุงวธิกีารท�างานใหเ้หมาะสมกบัสถานการณปั์จจบุนั
เพื่อยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานของกรมฯ ให้ก้าวทันตามกระแสการเปลี่ยนแปลง 
สูก่ารเป็นองคก์ารแหง่การเรยีนรู้ การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ และการคดิคน้นวตักรรม

กรอบแนวคิด/ Concept ของการก้าวสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 

ภาพที	่1	กลไกการพัฒนากรมฯ	สูร่ะบบราชการ	4.0



58รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0

 
ภาพที	่2	ศนูยร์วม	Application	ของกรมฯ

มิติระบบราชการที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน
(Open & Connected Government)

	 กรมควบคมุโรคมุง่เนน้พฒันากรมฯ	ให้เป็น	“องคก์รคณุธรรม”	โปร่งใส	ตรวจสอบได้	
มีการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์การสร้างเสรมิคุณธรรมจรยิธรรมและการป้องกันการทุจรติ 
และประพฤตมิิชอบ	 (ปีพ.ศ.2560-2565)	 พร้อมทั้งสือ่สารและเปิดเผยขอ้มลูสูส่าธารณะ 
เพือ่ใหม้ัน่ใจตอ่การบรหิารงานทีโ่ปร่งใส	ในดา้นสานพลงัเครอืขา่ย	มผีลงานจากการท�างาน
ร่วมกับเครอืข่ายผลักดันให้เกิดนวัตกรรมเชิงนโยบาย	 เช่น	 การรณรงค์ความปลอดภัย 
บนทอ้งถนน	กฎหมายการควบคมุผลติภณัฑ์ยาสบูและเคร ื่องดืม่แอลกอฮอล์	การก�าหนด
เขตปลอดบุหร ี่	 มาตรการเมาไม่ขับ	 การลดการบรโิภคเกลือและโซเดียม	 เป็นต้น	 
ส�าหรับในพื้นที่มีส�านักงานป้องกันควบคุมโรคในเขตพื้นที่ทั่วประเทศ	 ขับเคลื่อนงาน 
โดยเชื่อมความร่วมมือกับเครอืข่ายให้เข้มแข็ง	 นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือกับเครอืข่าย 
ระหว่างประเทศเพื่อร่วมป้องกันทั้งโรคติดต่อ	 ไม่ติดต่อและภัยสุขภาพที่ส�าคัญ	 
กรมฯ	มกีารเปิดเผยขอ้มลูขา่วสารเกีย่วกบัโรคและภยัสุขภาพ	โดยจดัท�า	DDC	Application	
Portal	เป็นชอ่งทางรวม	Application	ของกรมตามกลุม่เป้าหมาย	งา่ยตอ่การใชง้าน	 
นอกจากนีย้งัมีระบบรวบรวมขอ้มูลสารสนเทศ	เพือ่ใชต้อบสนองความตอ้งการของประชาชน	
ตลอดจนตอ่สถานการณท์ีเ่ปลีย่นแปลง	เชน่	ระบบเฝ้าระวงัโรคและภยัสขุภาพ	5	กลุม่โรค	5	มติิ	
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รายงานการเฝ้าระวังโรค	 เชื่อมโยงฐานข้อมูล	 เช่น	 การบูรณาการข้อมูล	 3	 ฐาน	 
(ข้อมูลการเสียชีวติจากใบมรณบัตรของกระทรวงมหาดไทย	 ข้อมูลการเสียชีวติจากอุบัติเหตุ 
ทางถนนจาก	บ.	ประกนัภยั	และขอ้มลูอบุตัเิหตทุางถนนจาก	สตช.)	

ภาพที	่3	การบรูณาการขอ้มูล	3	ฐาน
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มิติระบบราชการที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
(Citizen- Centric Government)

มิติระบบราชการที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย
(Smart & High Performance Government)

	 กรมควบคมุโรค	มุง่เนน้พฒันาระบบป้องกนัควบคมุโรคโดยอาศยัความรู้	เทคโนโลยี	
และนวตักรรมเป็นแรงขบัเคลือ่น	ประยกุตใ์ชใ้นการบรหิารจดัการ	เพือ่สนองตอบตอ่ความตอ้งการ
และความคาดหวังของประชาชนผู้รับบรกิาร	 เช่น	 1)	 ระบบฐานข้อมูลคัดกรองผู้เดินทาง 
จากเขตติดโรคไข้เหลืองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ	 ท่าอากาศยานดอนเมือง	
(E-screening)	2)	ระบบนดัหมายออนไลน์	3)	ระบบบนัทกึการตรวจสขุาภบิาลยานพาหนะ
ส�าหรับดา่นควบคมุโรคตดิตอ่ระหวา่งประเทศ	(V-SAN)	4)	Application	Line@อาสาปราบยุง	
ลดป่วย	ลดตาย	ดว้ยโรคไขเ้ลอืดออก	5)	ระบบมาลาเรยีออนไลนเ์พือ่ก�าจดัไขม้าลาเรยีครบวงจร	
6)	Application	ทนัระบาด	เป็นตน้	อกีทัง้การสานพลงัประชาชน	เพือ่การจดัการโรคไมต่ดิตอ่	
เช่น	 1)	 Appl icat ion	 DDC	 for	 เคร ือข่ ายพัฒนาคุณภาพชีวติระดับพื้นที่	 
2)	 นวัตกรรม	 Salt	 meter	 เป็น	 biomarker	 โดยความร่วมมอืกบัมหาวทิยาลัยมหิดล	 
3)	นวตักรรมชมุชนเป็นฐานตน้แบบ	4)	นวตักรรมการให้บรกิารเฉพาะบุคคล	:	เคร ือ่งวัดความดนั
สาธารณะ	(Public	BP)	

	 กรมควบคมุโรค	 ทีป่รับสูอ่งคก์ารดจิทิลั	 โดยเร ิ่มจดัท�าสถาปัตยกรรมองคก์ร	 (EA)	
ปรับกรอบแนวคดิและใชโ้ปรแกรมมาสนบัสนนุการท�างาน	 เพือ่ตอ่ยอดสร้างองคค์วามรู้ใหม่	
และนวตักรรมเพือ่รองรับอนาคต	เชน่	พฒันาระบบเฝ้าระวงัและสอบสวนโรคอจัฉรยิะ	ใช	้AI	คน้หา
และวนิจิฉยัโรคเป้าหมาย	3	โรค	(โรคเร ื้อน	วณัโรค	และมาลาเรยี)	โครงการ	“คบเดก็สร้างบา้น”	
สนบัสนนุใหม้กีารรวมกลุม่ของบคุลากรรุ่นใหม	่สร้างผลงาน	ทบทวน	และ	lean	กระบวนการท�างาน	
มีการจัดออกแบบระบบงานให้คล่องตัวเอื้อต่อการปฏิบัติงานตามนโยบายเร่งด่วน 
ในรูปแบบ	 Cross	 Functional	 Team	 สร้างระบบ“ชีเ้ป้าเฝ้าระวังน�าให้ท�า	 ตอบโต้เร็ว”	 
ท�าใหส้ามารถจดัการสถานการณไ์ดท้ัง้ภาวะปกตแิละฉกุเฉนิ	จดัตัง้ศนูยพ์ฒันานวตักรรมดา้นสขุภาพ	
ป้องกันควบคุมโรค	 เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมของกรมฯ	 มีการศึกษาดูงาน 
บรษิัทผู้น�าด้านนวัตกรรมที่หลากหลาย	 มีการสร้าง	 Ecosystem	 คือ	 สิ่งแวดล้อม 
ทีเ่อือ้ตอ่การพฒันาความรู้	ความคดิสร้างสรรคผ์ลงานนวตักรรม	มกีารสร้าง	Co-Working	Space	
มีการสนับสนุนหน่วยงานให้เกิดกระบวนการสร้างและพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง 
โดยจัดให้มี	 Inovation	 Forum	 กระตุ้นกระบวนการคิด	 สร้างสรรค์นวัตกรรม	 
สัง่สมภมูปัิญญารวมถึงเป็นแหลง่เรยีนรู้ดา้นนวตักรรมป้องกนัควบคมุโรค
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					เปิดกวา้งและเชือ่มโยงกนั	 					ยดึประชาชนเป็นศนูยก์ลาง						มขีดีสมรรถนะสงู	ทนัสมัย

ผลงานเร ื่องที่ 1 : Application “ทนัระบาด

รูปแบบ/ลกัษณะ/ Concept ของผลงาน

ผลการด�าเนินงานที่สอดคล้องสู่ระบบราชการ 4.0 

	 Appl icat ion	 “ทันระบาด”	 
1	ใน	7	นวตักรรมระดบัชาติ	ปี	พ.ศ.	2561	
เป็นความร่วมมอืของสถาบนัป้องกนัควบคมุโรค
เขตเมอืงกองระบาดวทิยา	 กรมควบคมุโรค	
และความช่วยเหลือทางด้านสารสนเทศ 
และนวตักรรมทีเ่ป็นประโยชนจ์ากศนูยเ์ทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ	
(NECTEC)	

ภาพที	่4	Application	ทันระบาด

ภาพที	่4	Application	ทันระบาด
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ผลงานเร ื่องที่ 1 : Application “ทนัระบาด

ภาพที	่5	ระบบผู้ป่วยผ่านแดน	(CBDC)

คณุคา่ตอ่ประชาชน/สว่นราชการ/ประเทศ 
	 เป็นชุดซอฟแวร์	 เพื่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	 อสม.	 และประชาชน 
ในการเฝ้าระวัง	 ป้องกัน	 ควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก	 โดยส�ารวจค่าดัชนี 
ลกูน�า้ยุงลาย	 ตดิตาม	 วเิคราะห์และรายงานผลแบบเรยีลไทม์	 ทัง้นี้	 ยังทราบความเสี่ยง
กอ่นเกดิการระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกไดด้ว้ย	

	 การพัฒนาระบบติดตามผู้ป่วยผ่านแดน	 เป็นระบบที่เกิดจากการบูรณาการ 
ร่วมกบัระหวา่งกองโรคตดิตอ่ทัว่ไปและศนูยส์ารสนเทศ	กรมควบคมุโรค	เพือ่ใหด้า่นควบคมุ
โรคตดิตอ่ระหวา่งประเทศ	มรีะบบสารสนเทศดา้นการเกบ็ขอ้มลูผูป่้วยผา่นแดนน�าไปเชือ่มโยง
กบัขอ้มูลผลการวนิิจฉัยโรคแบบ	 Real-time	 จากโรงพยาบาลในพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ	 
ท�าใหด้า่นฯ	สามารถรับรู้สถานการณโ์รคและภยัสขุภาพทีเ่กดิขึน้	

					เปิดกวา้งและเชือ่มโยงกนั	 					ยดึประชาชนเป็นศนูยก์ลาง						มขีดีสมรรถนะสงู	ทนัสมัย

ผลงานเร ื่องที ่2 : ระบบตดิตามผูป้ว่ยผา่นแดน Cross Border Disease Control ; CBDC

รูปแบบ/ลกัษณะ/ Concept ของผลงาน
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คณุคา่ตอ่ประชาชน/สว่นราชการ/ประเทศ
	 ส่งผลให้มีประสทิธิภาพในการกักกนั	 คัดกรอง	 และติดตามผู้เดนิทางระหวา่งประเทศ 
ทีเ่ดนิทางมาจากเขตตดิโรคไมใ่หผ้่านเข้าประเทศ	 ตั้งแตท่ีด่า่นควบคมุโรคตดิตอ่ระหวา่งประเทศ	
และดว้ยความร่วมมอืกบัหน่วยงานภายนอก	 เช่น	 ต�ารวจตรวจคนเข้าเมอืงท�าให้ระบบติดตาม 
ผูป่้วยผ่านแดน	สามารถตรวจสอบขอ้มลูผูผ้่านแดน	ยนืยนัและตดิตามคน้หา	ผูป่้วยผ่านแดนได้	
อีกทั้งระบบยังสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการเตรยีมความพร้อมรับมือกับภาวะฉุกเฉิน 
ดา้นสาธารณสุขระหว่างประเทศด้วยระบบแจ้งเตือนแบบ	 Real-time	 โดยแจ้งเตือนแก่ศนูย์
ปฏิบัตกิารภาวะฉกุเฉนิกรมควบคมุโรค	(Emergency	Operation	Canter	;	EOC)	และทมีสอบสวนโรค	
(JIT)	ท�าใหส้ามารถควบคมุโรคและภยัสขุภาพทีอ่าจจะเกดิขึน้กบัประชาชนไดท้นัเหตกุารณ์	

					เปิดกวา้งและเชือ่มโยงกนั	 					ยดึประชาชนเป็นศนูยก์ลาง						มขีดีสมรรถนะสงู	ทนัสมัย

ผลงานเร ื่องที ่3 : การพฒันาระบบสารสนเทศเพือ่เฝา้ระวังการละเมดิกฎหมายควบคมุยาสบูและ
เคร ื่องดืม่ แอลกอฮอล์ (Tobacco & Alcohol Surveillance System : TAS)

รูปแบบ/ลกัษณะ/ Concept ของผลงาน

	 เป็นระบบเพือ่การเฝ้าระวงัการละเมดิ
กฎหมายควบคมุยาสบูและเคร ือ่งดืม่แอลกอฮอล	์
ในรูปแบบ	 Web-based	 Application	 
โดยประชาชนสามารถร้องเรยีนผ่านชอ่งทาง
โปรแกรมประยุ กต์ ร ะบบสารสน เทศ	 
เพ่ือเฝ้าระวังการละเมิดกฎหมายควบคมุยาสูบ
และเคร ื่องดืม่แอลกอฮอล์	(TAS)

ภาพที	่6	ความเชือ่มโยงการด�าเนินงานผ่านโปรแกรมฝ้าระวังการละเมิด

กฎหมายควบคมุผลิตภัณฑ์ยาสูบและเคร ื่องดืม่แอลกอฮอล์
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					เปิดกวา้งและเชือ่มโยงกนั	 					ยดึประชาชนเป็นศนูยก์ลาง						มขีดีสมรรถนะสงู	ทนัสมัย

ผลงานเร ื่องที่ 4 : สถาปตัยกรรมองคก์ร (EA) Enterprise Architecture (EA) : 
a Tool for Digital Transformation

รูปแบบ/ลกัษณะ/ Concept ของผลงาน

คณุคา่ตอ่ประชาชน/สว่นราชการ/ประเทศ
	 ประชาชนสามารถร้องเรยีนการฝ่าฝืนกฎหมายได้งา่ยดาย	 ตลอด	 24	 ชม.	 เพียงระบุ 
ขอ้ร้องเรยีนพอสงัเขป	ไมจ่�าเป็นตอ้งทราบขอ้กฎหมายมากนกั	ชว่ยใหท้ราบเกีย่วกบัขอ้กฎหมาย
หรอืวธิปีฏบิตั	ิ สามารถสอบถามไดก้บัพนกังานเจา้หนา้ทีผู่ด้แูลระบบไดโ้ดยตรง	 อกีทัง้เป็นชอ่งทาง 
การเผยแพร่ขอ้มลูสขุภาพ	วชิาการ	และขอ้กฎหมาย	เพือ่ให้ประชาชนทัว่ไปสามารถเข้าถึงขอ้มลู
ของภาครัฐ	ดา้นการควบคมุเคร ื่องดืม่แอลกอฮอลแ์ละยาสบู	

	 สถาปัตยกรรมองคก์ร	(EA)	Enterprise	Architecture	(EA)	เป็นการปรับเปลีย่น
องคก์รสูร่ะบบดจิทิลัตามนโยบายองคก์รภาครัฐ	การเชือ่มโยงขอ้มลู	ซึง่มาจากหลายแหลง่ขอ้มลู	
หลากหลายรูปแบบ	 การน�าข้อมูลมาวเิคราะห์เพื่อใช้ในการตัดสินใจ	 จ�าเป็นต้องท�าให้ 
อยู่ในรูปแบบมาตรฐานเดียวกัน	 (Single	 Data	 Exchange	 Platform)	 โดยอาศัย 
การปรับปรุงกระบวนการท�างาน	 (Enterprise	 Architecture	 :	 EA)	 เพื่อปรับให้
กระบวนการท�างานมีความสัมพันธ์กับการน�าระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อลดขั้นตอน	 
และเพิม่ประสทิธภิาพของการปฏบิตัริาชการ
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คณุคา่ตอ่ประชาชน/สว่นราชการ/ประเทศ
	 สถาปัตยกรรมองคก์ร	 (EA)	 เป็นทัง้กรอบแนวทาง	 (Framework)	 และขัน้ตอนวธิี	
(Method)	 รวมทั้งกฎกติกาและกระบวนการมาตรฐานต่าง	 ๆ	 ที่ช่วยในการวเิคราะห์ 
และออกแบบงาน	รวมทัง้เป็นเคร ือ่งมอืในการจดัท�าแผน	และพฒันาองคป์ระกอบตา่ง	ๆ 	ขององคก์ร	
เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงจาก	 “วสิัยทัศน์และยุทธศาสตร์”	 ขององค์กรให้กลับกลาย 
เป็น	 “ผลลัพธ์ที่เป็นจรงิ”ช่วยให้บุคลากรของกรมฯ	 เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน	 
สามารถแก้ปัญหาที่ซับซ้อน	 สร้างบรรยากาศที่ดี	 ส่งเสรมิการเรยีนรู้	 มีความยืดหยุ่น	 
สามารถท�างานได้ทุกที่ทุกเวลาบุคลากรเกิดแรงผลักดันไปสู่การปฏิบัติงานตามนโยบาย 
อย่างมปีระสทิธภิาพและบรรลวุสิัยทศันข์องกรมฯ

ภาพที	่7	สถาปัตยกรรมองค์กร	(EA)เพื่อพัฒนาทักษะและสนับสนุนการท�างาน

	 ภายในปี	พ.ศ.2580	กรมฯ	ตั้งเป้าทีจ่ะเป็น	1	ใน	3	ของเอเซยี	ใน	Position	3	มติิ	
คือ	 เชิงองค์กร	 เชิงแผนงาน	 และเชิงโปรแกรม	 ระบบการป้องกันควบคุมโรคของไทย 
ต้องเป็นหลักประกันให้ประเทศได้ว่า	 ไม่ว่าจะมีโรคใดเกิดขึ้น	 จะสามารถป้องกันได้	 
โดย	ระยะที	่1	การปรับโครงสร้างของระบบ	(System	reform)	ระยะที	่2	สร้างความเขม้แขง็	
(Overall	Strengthening)	เตรยีมรับการประเมินระหวา่งประเทศ	Joint	External	Evaluation		

เป้าหมายตอ่ไปในอนาคต
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ภาพท	ี8	เป้าหมายการด�าเนินการในอนาคต

ระยะที่	3	สร้างความยั่งยนื	(Towards	Sustainability)	ระยะที่	4	สูค่วามเป็นเลศิ	(Sys-
tem	Achievement)	และด�าเนนิการ	Transformation	3	เร ื่อง	คอื
	 1.	Digital	Transformation	กรมฯ	ได้	Transform	Supply	size	ตวัระบบ
ทีก่�าลงัจะเกดิขึน้	น�าขอ้มลู	Pain	point	ของประชาชนมาเป็นตวัก�าหนด	โดยทีป่ระชาชน
ไมต่อ้งสง่ขอ้มลู	ให้แตข่อ้มลูจะผ่าน	Platform	ทัง้หมด	ตวัอย่าง	เชน่	1)	TeleMed	to	
TeleHealth	2)	VR	for	Smart	Training	3)	AR	for	Smart	Operation
	 2.	 Technology	 Transformation	 เชน่	 1)	 Genomics	 and	 Precision	
Health	โรค	NCD	และ	CD	2)	ใช	้AI	ตรวจคดักรอง/วนิจิฉยัโรคพยาธใิบไม้ตบัและหนอนพยาธิ	
3)	ใช้	AI	คดักรองวณัโรค
	 3.	HR	Transformation	โดย	Rethink,	Reimaging,	Reset	สิง่หนึง่ทีก่รมฯ	
ได้ เตร ียมไว้ 	 คือ	 1)	 Cloud	 ส�าหรับจัดเก็บข้อมูล	 2)	 HR	 Informat ion	 
Chabot	&	Conversation	Platform	ช่วยในการส่ือสารในองคก์ร	3)	Block	Chain	ทีไ่ด้
ร่วมกบั	 KTB	 ในการจา่ยคา่ตอบแทน	 4)	 AI	 ส�าหรับ	 Recruitment	 &	 Candidate	 
5)	 Virtual	 Reality	 (VR)	 เปิดประสบการณ์บุคลากรใหม่	 และการฝึกอบรม	 
และ	6)	Machine	Learning	หรอื	E-learning	ส�าหรับพฒันาบคุลากร

	 การเปลีย่นแปลงทีจ่ะท�าให้	3	เร ื่องนี้	 เกดิขึน้ได	้คอื	1)	คน	เพราะกรมฯ	เชือ่วา่ 
คนเป็นสินทรัพย์ที่มีค่ามากที่สุด	 และเชื่อว่าคนของกรมฯ	 ควรได้รับการพัฒนา 
และเติบโตควบคู่ไปกับองค์กรในทุกมิติ	 2)	 โครงสร้าง	 ซึ่งมีทั้งที่ เป็นทางการ 
และไมเ่ป็นทางการ	โดยโครงสร้างทีไ่มเ่ป็นทางการของกรมฯ	นัน้	ไม่มี	Generation	Gap	
มีแตค่วามเป็นศษิยเ์ป็นอาจารย์	 เป็นพี่เป็นนอ้ง	 และ	 3)	 การทีก่รมฯ	 ยดึถอืวฒันธรรม 
ทีมุ่ง่สร้างประโยชนใ์ห้เกดิขึน้กบัประชาชนเป็นหลกั
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จังหวัดขอนแก่น
รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0

วิสัยทัศน์
“มหานครนา่อยู่ มุ่งสูเ่มอืงนวตักรรม ศนูยก์ลางเชือ่มโยงอนภุมูภิาคลุม่น�้าโขง”

 ภายใต้แนวคดิ “Smart City ขอนแกน่ ไมท่ิ้งใครไวข้า้งหลัง เมอืงแหง่โอกาส 4.0 
ทีจ่บัตอ้งได ้เพือ่มุง่สู ่Global City” จงัหวดัขอนแกน่ไดก้�าหนดทศิทางในการพฒันาจงัหวดั
สูก่ารเป็น Smart City โดยมุง่ขบัเคลือ่นการพฒันาดว้ยนวตักรรม และเทคโนโลยสีารสนเทศ
ตามนโยบายไทยแลนด ์4.0 ดว้ยศกัยภาพของจงัหวดัทีม่ทีีต่ัง้ทางภมูริฐัศาสตรเ์ป็นศนูยก์ลาง
ของอนภุมูภิาคลุม่น�า้โขง เป็นศนูยก์ลางดา้นคมนาคมขนสง่โลจสิตกิส ์และเป็นศนูยก์ลางดา้น
การแพทย์และการศึกษา ท�าให้จังหวัดขอนแก่นมีศักยภาพในการที่จะพัฒนา 
เป็นเมอืงแหง่การแสวงหาโอกาส เพือ่กา้วสูเ่มอืงส�าคญัของโลก (Global City) 

กรอบแนวคิด/ Concept ของการก้าวสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 
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มิติระบบราชการที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน
(Open & Connected Government)

	 ดว้ยการมรีะบบงานที่เชือ่มโยงกบัวสิัยทศัน์และทศิทางองคก์รของจังหวดัทีส่�าคญั	
3	 ระบบ	 คอื	 (1)	 ระบบการบรหิารจดัการองคก์ร	 (2)	 ระบบการให้บรกิารแกป่ระชาชน	 
(3)	ระบบการปรับปรุงผลการด�าเนนิงาน	จงึไดข้บัเคลือ่นการพฒันาจงัหวดัดว้ยการบรูณาการ
การท�างานร่วมกันในรูปแบบประชารัฐ	 มีการสื่อสารถ่ายทอด	 วสิัยทัศน์	 นโยบาย	 
และเป้าหมายสู่ทุกกลุ่ม	 เพื่อให้เกิดการรับรู้เข้าใจ	 น�าไปสู่การร่วมมือกันด�าเนินการ 
จนเกดิผลส�าเร็จ	การน�าเครอืขา่ยมาใชส้นบัสนนุการปฏบิตังิาน	และมุง่เนน้การบรหิารราชการ
อย่างมีประสิทธิภาพ	 เพื่อการให้บรกิารและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
ไดอ้ยา่งรวดเร็ว	เชน่	การบรหิารราชการแบบมสีว่นร่วมในรูปแบบโครงการโรงพยาบาลประชารัฐฯ	
พฒันาศกัยภาพอาสาสมคัรคมุประพฤตวิยัเกา๋	

มิติระบบราชการที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
(Citizen- Centric Government)

	 มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นส�าคัญ	 
โดยการสร้างนวตักรรมการใหบ้รกิาร	ทัง้การใหบ้รกิารในภาพรวม	เฉพาะกลุม่	และเฉพาะบคุคล	
เช่น	 ติดตั้งลิฟต์สะพานลอยของโรงพยาบาลเพื่ออ�านวยความสะดวกแก่กลุ่มผู้พิการ	 
และผูส้งูอาย	ุออกแบบพฒันาโปรแกรมรองรับอาชพีเกษตรกรหลงัเกบ็เกีย่ว	จดัท�า	“Stroke	
application”	 เพือ่ช่วยชีวติผูป่้วยโรคหัวใจและโรคหลอดเลอืดสมองให้ถึงหมอเร็วรักษาได้	
สร้างนวตักรรมของกระบวนการระดบัจงัหวดัจนเกดิความเป็นเลศิ	เชน่	พฒันาดา้นการแพทย์	
สาธารณสขุ	และการให้บรกิารรักษาพยาบาลผูป่้วย:	โครงการผา่ตดัผูป่้วยแบบวนัเดยีวกลบั	
สง่เสรมิและพฒันาการผลติสนิคา้เกษตรทีส่�าคญั:	มะมว่งน�า้ดอกไมส้ทีองของอ�าเภอบา้นแฮดสง่ออก	
สง่เสรมิและพฒันาผลติภณัฑช์มุชนและสนิคา้	OTOP	และ	SMEs:	ไดรั้บการประกาศยกยอ่ง
จากสภาหตัถกรรมโลกเป็นเมอืงหตักรรมโลกแหง่ผ้ามดัหมี่	

“จังหวัดขอนแก่นกับการก้าวสู่ระบบราชการ 4.0”
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มิติระบบราชการที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย
(Smart & High Performance Government)

	 มีการรวบรวมองค์ความรู้ที่จ�าเป็นตามประเดน็ยุทธศาสตร์มาสนับสนุนให้หน่วยงาน
ในจังหวัดพัฒนาผลงาน	 น�าองค์ความรู้ไปแก้ไขปัญหาจนเกิดเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี	 
สง่เสรมิการใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่ประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน	มแีผนน�าระบบดจิทิลั 
มาใชป้รับเปลีย่นการท�างาน	เชน่	ด�ารงธรรม	Tracking,	QR	Q-ing,	Drive	thru	Service	
และน�าเทคโนโลยีดจิิทัลมาใช้ในการก�ากับติดตามตัววัด	 และเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างาน 
เชน่	 โครงการ	 Smart	 Bus	 Terminal	 Plus:	 SBT+	 และ	 มอบหมายบคุลากรในจังหวดั 
เข้าร่วมการขับเคลื่อนในโครงการและกิจกรรมที่ส�าคัญ	 เข่น	 อุตสาหกรรมรถไฟรางเบา	 
กจิกรรมสง่เสรมิการทอ่งเทีย่วกบั	PATA		รวมทัง้ค�านงึถงึการใชจ้า่ยทรัพยากรอยา่งประหยดั
และคุม้คา่เพือ่ใหเ้กดิประสทิธภิาพและประสทิธผิลในการปฏบิตังิานสงูสดุ	เชน่	การใชแ้อพพลเิคชัน่	
EPAM	ในการจดัประชมุ	และการใชพ้ลงังานทดแทน	

ผลงานที่มีความโดดเด่น 

					เปิดกวา้งและเชือ่มโยงกนั	 					ยดึประชาชนเป็นศนูยก์ลาง						มขีดีสมรรถนะสงู	ทนัสมัย

ผลงานเร ื่องที่ 1: โครงการขนส่งอจัฉรยิะ 

รูปแบบ/ลกัษณะ/ Concept ของผลงาน

	 เป็นการยกระดบัมาตรฐานความปลอดภยั
ในการใช้บร ิการรถโดยสารประจ� าทาง	 
ส่งเสรมิการเดินทางท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย 
ในกลุ่มจังหวัด	 ก�ากับดูแลการเดินรถโดยสาร
ประจ�าทางให้เป็นไปตามเงื่อนไขการเดินรถ 
อย่างมีประสิทธิภาพ	 อ�านวยความสะดวก 
แ ล ะ ส ร้ า ง ค ว ามมั่ น ใ จ ใ น ก า ร เ ดิ น ท า ง 
ด้วยรถโดยสารประจ�าทางแก่ประชาชน 
และนกัทอ่งเทีย่ว	ตลอดจนเป็นการพฒันาปัจจยั	 
พื้นฐานด้านการเดินทางที่สามารถแข่งขัน	 
และมคีวามมัง่คัง่	ยั่งยนื	



70รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0

โดยมกีารน�านวตักรรมมาตรฐานดา้นความปลอดภยั
โดยใช้เคร ื่องทดสอบ/นวัตกรรมมาตรฐาน 
ด้ านระบบควบคุมการ เดิ นรถโดยสาร	 
ตรวจสอบการเขา้ออกสถานขีนสง่เรยีลไทม/์นวัตกรรม
ด้านการให้บรกิารข้อมูลการเดินโดยแสดงผล
ขอ้มลูรถเขา้ออกโชว์	VDO	Wall	/Kiosk	App.	
SBT+/พฒันาศกัยภาพบคุลากรส�านกังานขนสง่ 
/บรหิารและจดัการการสถานขีนสง่	ใหเ้กดิความยัง่ยนื	
นอกจากนี้ 	 ยั ง ได้มี การประชาสัมพันธ์ 
ระบบความปลอดภัยให้ผู้โดยสารที่ใช้บรกิาร
สถานีขนส่ง	 มีการก�าหนดมาตรฐานข้อมูล 
การเดินรถเข้าออก	 และสามารถเชื่อมโยง 
เ ส้ น ท า ง ท่ อ ง เ ที่ ย ว สู่ เ มื อ ง ร อ ง แ ล ะ 
เพิม่ประสทิธภิาพมาตรฐาน	เพือ่ความปลอดภยั
และเสรมิสร้างความเชื่อมั่นในการเดินทาง 
ใหก้บันกัทอ่งเที่ยว

สวนประกอบตางของชุดทดสอบความพรอมทางดานรางกายของพนักงานขับรถมี ดังนี้

1. เครื�องตรวจวัดแอลกอฮอล ์

2. จอแสดงผลชุดอ่านใบขับขี� 

3. ชุดสแกนลายนิ �วมือ 

4. ชุดทดสอบปฏิกิริยาเบรกและคนเร่ง 

5. ชุดตรวจวัดชีพจร 

6. จอแสดงผล 

7. กลอ้ง Webcam

8. เครื�องปริ�นใบสลปิ 

9. บอร์ดอิเลก็ทรอนิกสภ์ายในเครื�องฯ
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คณุคา่ตอ่ประชาชน/สว่นราชการ/ประเทศ 
	 สถานขีนสง่ส�าหรับนกัทอ่งเทีย่วมศีกัยภาพ	มมีาตรฐาน	มสีิง่อ�านวยความสะดวก	
มีความปลอดภัย	 ท�าให้นักทอ่งเที่ยวเกิดความเชือ่มั่นและสนใจที่จะมาทอ่งเที่ยวมากขึ้น	
จ�านวนนักท่องเที่ยวและจ�านวนรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	 นักท่องเที่ยว 
มีความประทับใจในสถานีขนส่ งที่ ส ร้ างความปลอดภัยให้กับนักท่อง เที่ ยว	 
สนใจกลบัมาเที่ยวซ�า้และเกดิการบอกตอ่ท�าให้เป็นทีรู้่จกัมากยิ่งขึน้

					เปิดกวา้งและเชือ่มโยงกนั	 					ยดึประชาชนเป็นศนูยก์ลาง						มขีดีสมรรถนะสงู	ทนัสมัย

ผลงานเร ื่องที่ 2: การส่งเสรมิและพัฒนาการผลติสนิคา้เกษตรทีส่�าคญั : 
วสิาหกจิชมุชนมะมว่งบ้านแฮด เพือ่การส่งออก 

รูปแบบ/ลกัษณะ/ Concept ของผลงาน

	 สมาชกิผูป้ลกูมะมว่งไดร้วมตวักนั
ตัง้กลุม่และไดจ้ดทะเบยีนเป็นกลุว่สิาหกจิ
ชุมชนมะม่วงบ้านแฮดเพือ่การสง่ออก
เมือ่ปี	2548	โดยสามารถสง่มะมว่งออก
ไปจ�าหนา่ยตา่งประเทศไดเ้มือ่ปี	2552	
และในปี	2558	กลุม่ไดเ้ขา้ร่วมโครงการ
ส่งเสรมิการเกษตรแบบแปลงใหญ่	 
ซึ่งเป็นแปลงไม้ต้นแบบแปลงแรก 
ของประเทศ	ตามนโยบายของรัฐบาล
ในการบรหิารจดัการตน้น�้า	 กลางน�้า
และปลายน�า้	เพือ่ประโยชนแ์กส่มาชกิ
ในการลดตน้ทนุการผลติร้อยละ	20	และเพิม่ผลผลติตอ่ไร่ร้อยละ	20	ท�าให้มีสมาชกิเพิม่เป็น	62	ราย	
พืน้ทีป่ลกูรวม	1,512	ไร่	ซึง่มสีมาชกิจ�านวน	39	ราย	ทีส่ามารถสง่มะมว่งออกได	้โดยผา่นบรษิทัผูส้ง่ออก
ใน	 7	 บรษิัทไปยังประเทศเกาหลี	 ญี่ปุ่น	 และยโุรป	 จีน	 เวยีดนาม	 รวมมูลค่าการส่งออก	 
20	 -	 30	 ล้านบาทต่อปี	 รวมถึงการจองล่วงหน้าข้ามปี	 นอกจากนั้นผลผลิตที่จ�าหน่าย 
ภายในประเทศยังมมีลูคา่กวา่	40	ลา้นบาทตอ่ปี
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จังหวัดได้สนับสนุนงบประมาณในการสร้าง
โรงคัดเกรดมะม่วงของกลุ่มวสิาหกิจชุมชน
มะมว่งบา้นแฮด		ส�าหรับคดัแยกมะมว่งเกรด
ส�าหรับส่งออกไปจ�าหน่ายต่างประเทศ	 
และไดน้�ามะมว่งบา้นแฮดเขา้ร่วมงานแสดงสินคา้
ในงานเทศกาลไทย	คร้ังที่	19	ประจ�าปี	2561	
ณ	 ประเทศญี่ปุ่น	 ระหว่างวันที่	 12	 -	 13	
พฤษภาคม	 2561	 โดยในงานดังกล่าว 
มะมว่งน�า้ดอกไม้สีทอง	จ�านวน	1,000	กโิลกรัม	
สามารถจ� าหน่ ายหมดภายในวัน เดี ยว	 
รวมมูลค่าการจ�าหน่ายสินค้าเพียง	 2	 วัน	
สามารถสร้างรายไดก้วา่	300,000	บาท	จ�าแนก
เป็น	มะมว่งน�า้ดอกไมส้ทีอง	230,000	บาท	
และผ้าทอยอ้มสธีรรมชาติ	70,000	บาท	

คณุคา่ตอ่ประชาชน/สว่นราชการ/ประเทศ 
	 1.	 ลดตน้ทนุการผลติจาก	 27,000	 บาท/ไร่	 เป็น	 24,300	 บาท/ไร่	 เพิม่ผลผลติ 
จาก	1,000	กโิลกรัม	เป็น	1,200	กโิลกรัม
	 2.	เพิม่คณุภาพผลผลติ	สมาชกิจ�านวน	53	ราย	ผา่นมาตรฐาน	GAP	มกีารคดัเกรดสนิคา้	
ก่อนจ�าหนา่ย	เป็น	เกรด	A	และ	B	สนิคา้ม	ีQR	Code	สามารถสร้างความมัน่ใจให้ผู้บรโิภคได้	
น�า้หนกัผล	240	–	600	กรัม	ไมม่สีารเคมตีกคา้ง
	 3.	มตีลาดรองรับทีแ่นน่อน	ชอ่งทางการจ�าหนา่ยเพิม่จาก	5	แหลง่	เป็น	7	แหลง่	 
มีการท�าสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับผู้ส่งออก	 มีผู้ส่งออกมารับซื้อผลผลิตของกลุม่	 7	 ราย	 
ตกเกรดมพีอ่คา้มารับซือ้ผลผลติ	4	ราย	มคีวามมัน่คงดา้นตลาด	มรีะบบตรวจสอบยอ้นกลบั
	 4.	จ�าหนา่ยตลาดตา่งประเทศ	(สง่ออก)	30%	และในประเทศ	70%
	 5.	มลูคา่ทีเ่พิม่ขึน้จากการลดตน้ทนุ	2,700	บาท/ไร่	เป็นเงนิ	2,700,000	บาท/แปลง	
มูลค่าที่เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มผลผลิต	 200	 กโิลกรัม/ไร่	 รวมเป็น	 200,000	 กโิลกรัม/ไร่	 
มลูคา่ทีเ่พิม่ขึน้	13,500,000	บาท
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ผลงานเร ื่องที่ 3 : การขบัเคลือ่นขอนแกน่เมอืงหตัถกรรมโลกแหง่ผ้ามดัหมี่  

รูปแบบ/ลกัษณะ/ Concept ของผลงาน

	 สภาหัตถกรรมโลกได้ประกาศรับรองให้จังหวัดขอนแก่นเป็นเมืองหัตถกรรมโลก 
แห่งผ้ามัดหมี่	 WCC-Word	 Craft	 City	 for	 Ikat	 (Mudmee)	 จังหวัดขอนแก่น 
และหนว่ยงานภาคไีดเ้ผยแพร่ประชาสมัพนัธข์อ้มลูเพือ่สร้างการรับรู้	และความเขา้ใจทีถ่กูตอ้ง
ใหแ้กป่ระชาชนไดรั้บทราบอยา่งกวา้งขวางและทัว่ถงึ	รวมถงึ	การสง่เสรมิสนบัสนนุการผลติ
แปรรูปผ้าไหม	 ผ้าฝ้ายของชุมชน	 กลุ่มผู้ผลิตผ้าไหม	 ผ้าฝ้ายในพื้นที่ให้มีคุณภาพ 
ได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้น	 เพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่	 และสอดคล้อง 
กบัการเป็นเมอืงหตัถกรรมโลกแหง่ผ้ามดัหมี่	โดยมผีลการด�าเนนิงานโดดเดน่	ดังนี้
	 -	ดา้นการผลติ	และยกระดบัคณุภาพมาตรฐานผลติภณัฑผ์า้ไหม	ผา้ฝ้าย	มกีารอบรม
เพิม่ประสทิธภิาพการผลติไหม	สง่เสรมิการปลกูหมอ่นเลีย้งไหมและแปรรูปผลติภณัฑจ์ากไหม	
อบรมออกแบบลายผ้าไหมประยุกต์	 ส่งเสรมิกลุ่มอาชีพทอผ้ามัดหมี่ในพื้นที่หมู่บ้านชุมชน 
ทอ่งเที่ยว	OTOP	นวตัวถิี
	 -	 ด้านการส่งเสรมิการตลาด	 อบรมเพิ่มประสิทธิภาพพัฒนาผู้ประกอบการ 
และส่งเสรมิการตลาด	 E-commerce	 จัดแสดงและจ�าหน่ายผ้าไหมและ	 OTOP	 
ในเทศกาลไหมนานาชาติ	 จังหวัดขอนแก่น	 น�าผลิตภัณฑ์ผ้าไหม	 ผ้าฝ้ายเข้าร่วมจ�าหน่าย 
ในงาน	OTOP	MIDYEAR	2019	ณ	เมอืงทองธานี	จดังาน	KhonKaen	Incredibie	
Fashion	Show	2019	ณ	จังหวดันครราชสมีา	และจังหวดัภเูกต็	จดัแสดงและจ�าหนา่ย 
ผ้าไหมและ	OTOP	ณ	จังหวดัสงขลา
	 -	ดา้นรายไดจ้ากการจ�าหนา่ยผา้ไหม	ผลติภณัฑจ์ากไหม	รวมทัง้สิน้	1,591,697,320	บาท	
(ขอ้มลู	ณ	วนัที่	26	กรกฎาคม	2562)	ประชาชนไดรั้บประโยชน์	26	อ�าเภอ	722	กลุม่	
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คณุคา่ตอ่ประชาชน/สว่นราชการ/ประเทศ 
	 คณะกรรมการจากสภาหตัถกรรมโลก	ไดเ้ดนิทางมาตรวจและประเมนิกลุม่ทอผ้า
และชุมชนทอผ้าไหมมัดหมี่ที่จังหวัดขอนแก่น	 ซึ่งจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ตามที่ก�าหนด	 ทั้งประวัติความเป็นมาของผ้าไหมมัดหมี่	 การสืบทอด	 และการเผยแพร่
ภูมิปัญญาจากรุ่นสูรุ่่น	 จนน�าไปสูก่ารรับรองให้จังหวดัขอนแกน่เป็นเมอืงหัตถกรรมโลก 
แหง่ผา้ไหมมดัหมี	่เป็นความภาคภมูใิจส�าหรับประเทศไทยและจงัหวดัขอนแกน่ในการน�าเสนอ
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของประเทศไทยในเร ื่องผ้ามัดหมี่ความเป็นชุมชนผ้ามัดหมี่ 
และการถา่ยทอดองค์ความรู้สบืทอดภมูิปัญญาอนัเขม้แข็งเพือ่น�าเสนอตอ่สายตาชาวโลก
และเชือ่มโยงกบัประเทศแถบภมูภิาคอาเซียนและภมูภิาคอืน่	 ๆ	 ของโลก	 การรับรองให้
ขอนแก่นเป็นเมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้าไหมมัดหมี่	 ยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถ 
การแข่งขันด้านการทอ่งเทีย่ว	 ดา้นผลติภณัฑช์มุชนซึง่เป็นอตัลกัษณข์องจงัหวดัขอนแกน่	 
เพือ่สร้างมลูคา่เพิม่ใหก้บัไหมมดัหมีจ่ังหวดัขอนแกน่	น�าเงนิตราเข้าประเทศไทย	
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ผลงานเร ื่องที่ 4: การพัฒนาดา้นการแพทย์ สาธารณสุขและการให้บรกิารรักษาพยาบาลผู้ป่วย: 
ระบบการดูแลผูป้่วยโรคหลอดเลอืดสมองแบบครบวงจร จังหวัดขอนแกน่  

รูปแบบ/ลกัษณะ/ Concept ของผลงาน

	 เครอืข่ายโรคหลอดเลือดสมองจังหวัดขอนแก่นร่วมกันพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย 
โรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจร	 ตั้งแตร่ะดบั	 Primary	 prevention,	 Pre-hospital	
care,	Referral	System	In	hospital	care,	emergency	department,	stroke	unit	
และ	rehabilitation
	 1.	 Primary	 Prevention	 ก�าหนดมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและควบคุม 
การเกดิโรคหลอดเลอืดสมอง
	 2.	 Pre-hospital	 care:	 ตามหลัก	 4a	 (awareness,	 alert,	 activate,	 
ambulance)	
	 3.	ER	(In-Hospital	Care)		
	 4.	ก�าหนดแนวทางการดแูลผูป่้วย
	 5.	Post	–	hospital
	 6.	 มีระบบการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลผู้ ป่วยโรคหลอดสมอง	 
(ทมีสหสาขาวชิาชพี)
	 เกดินวตักรรม	1.	ระบบฐานขอ้มลูโรคหลอดเลอืดสมอง	(Stroke	Database)	นวตักรรม	
Stroke	Card:	โปรแกรมการเยีย่มบา้นผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมองจงัหวดัขอนแกน่:	2.	คูม่อืระบบ
บรกิารดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเครอืข่ายจังหวัดขอนแก่น/แนวทางการดูแลผู้ป่วย 
โรคหลอดเลอืดสมอง	3.	หมอล�ากลอนสอน	Stroke	4.	Application:	Stroke	Fast	Track	
5.	Stroke	Fast	Track	Running	Bag
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คณุคา่ตอ่ประชาชน/สว่นราชการ/ประเทศ 
	 จงัหวัดพัฒนา	“Stroke	application”	ชว่ยชวีติผูป่้วยโรคหวัใจและโรคหลอดเลอืดสมอง
ให้ถึงหมอเร็วรักษาได้	 คณะกรรมการพัฒนาระบบบรกิารผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง	 
เขตสขุภาพที่	 7	 และจังหวัดขอนแกน่พฒันาระบบบรกิารเพือ่ลดอตัราป่วยในผู้ป่วยกลุม่เสี่ยง	
ลดระยะเวลารอคอยการส่งต่อผู้ป่วยให้เร็วและสั้นที่สุด	 รวมทั้งลดอัตราตาย	 ลดความพิการ	 
ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง	 โดยมีเป้าหมายเพิ่มการเข้าถึงระบบ	 Stroke	 Fast	 Track	 
ให้มากขึ้น	 จึงได้มีการพัฒนาระบบส่งต่อการบรกิารตั้งแตโ่รงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต�าบล	 
โรงพยาบาลชุมชน	 และโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ	 ให้มีประสิทธิภาพ	 เชื่อมโยงการรักษา	 
รวมทั้งการจัดโซนนิ่งระบบการส่งต่อผู้ป่วย	 Stroke	 Fast	 Track	 มายังโรงพยาบาล 
ทีม่	ีCT	Scan	และสามารถใหย้าละลายลิม่เลอืดทางหลอดเลอืดด�า	(rt-PA)	ใหช้ดัเจนและใกลท้ีส่ดุ	
เพือ่ความรวดเร็ว	และลดระยะเวลา	Onset	To	Needle	Time	ใหน้อ้ยทีส่ดุ	สง่ผลดตีอ่การรักษา
พยาบาล	สามารถลดความรุนแรงของโรค	ลดภาวะแทรกซ้อน	ลดความพิการและลดอตัราตายลงได้

	 พฒันาจงัหวดัขอนแกน่ใหเ้ป็นเมอืง	Smart	City	ใหค้รบทัง้	6	ดา้น	คอื	Smart	Mobility,	
Smart	Living,	Smart	Economy,	Smart	Citizen,	Smart	Environment	และ	Smart	
Governance	 เพื่อเตรยีมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพของจังหวัดขอนแก่นให้เป็นเมือง 
ที่	 “ล�า้สมัย	 รวยปัญญา	 มากสนิทรัพย์	 สขุอย่างพอเพียง”	 ขบัเคลือ่นการพฒันาจังหวดัขอนแกน่ 
สูเ่มอืงแหง่การแสวงหาโอกาส	เพือ่กา้วสูเ่มอืงส�าคญัของโลก	(Global	City)	ซึง่ตอ้งมคีณุลกัษณะ
ทีส่�าคญัของเมอืงอยู่	 6	ประการ	 คอื	 (1)	 มรีะบบเศรษฐกจิทีใ่หญแ่ละแข็งแกร่ง	 (2)	 เป็นจดุรวม 
ของการลงทนุที่ส�าคญัของโลก	 (3)	 มีการเชือ่มตอ่กบัระบบเศรษฐกจิระดบัทอ้งถิน่อย่างแนน่แฟ้น	 
(4)	 มคีวามสะดวกในการตดิตอ่กบันานาประเทศ	 (5)	 มรีะบบการศกึษาดา้นเทคโนโลยตีา่ง	 ๆ	 ทีด่	ี 
(6)	มสีภาพแวดลอ้มเหมาะแกก่ารอยูอ่าศยั

เป้าหมายตอ่ไปในอนาคต
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จังหวัดสระบุรี
รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0

วิสัยทัศน์
เมอืงการคา้การลงทนุในอตุสาหกรรมสเีขียวระดบันานาชาติ สงัคมแหง่ความสขุ

 จากนโยบายรัฐบาลทีต่อ้งการพฒันาใหส้ว่นราชการภาครัฐกา้วสูร่ะบบราชการ 4.0 
เพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงและการเป็นประเทศไทย 4.0 มีเป้าหมายเพื่อให้ภาครัฐ 
เป็นทีพ่ึง่ ทีเ่ชือ่ถอืและไวว้างใจไดข้องประชาชน ผูบ้รหิารของจงัหวดัสระบรุ ีไดส้รา้งความยัง่ยนื
ให้เกิดขึ้นในจังหวัดโดยการน�าเอาประเด็นการพัฒนาจังหวัดตามยุทธศาสตร์ และปัญหา 
ของพื้นท่ีมาวเิคราะห์ เชื่อมโยง หา GAP และรูปแบบในการแก้ไขปัญหาที่ตรงกับ 
ความต้องการของประชาชน และเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล ควบคู่ไปกับ 
การพฒันาระบบขอ้มลูใหเ้ป็นระบบเปิด เขา้ถงึได ้และพฒันาศกัยภาพบคุลากรใหป้รบัเปลีย่น 
Mindset ในการท�างาน โดยใช้กลไกการมีส่วนร่วมของภาคีเครอืข่ายจากทุกภาคส่วน  
ในการขับเคลื่อนให้ เกิดความยั่งยืนในทางปฏิบัติและที่ส�าคัญคือ leadership   
ทีเ่นน้การท�างานเชงิรุก บรหิารจดัการอยา่งมปีระสทิธภิาพ เกดิประสทิธผิล เชือ่มโยงตัง้แตต่น้
จนจบและน�าไปสูก่ารปฏบิตัจินเกดิผลสมัฤทธิ์

กรอบแนวคิด/ Concept ของการก้าวสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 
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“จังหวัดสระบุรีกับการก้าวสู่ระบบราชการ 4.0”

มิติระบบราชการที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน
(Open & Connected Government)

มิติระบบราชการที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
(Citizen- Centric Government)

	 จงัหวดัไดน้�ายทุธศาสตร์	 และนโยบายระดบัตา่ง	 ๆ	 รวมทัง้ปัญหาและความตอ้งการ 
ในพืน้ที	่ มาวเิคราะห์เพื่อก�าหนดทิศทางและเป้าหมายในการพัฒนาจังหวัดให้สอดคล้อง 
กับสถานการณ์ปัจจุบัน	 บูรณาการการท�างานร่วมกันทุกภาคส่วนแบ่งปันข้อมูลเชื่อมโยง 
การท�างานอย่างเป็นเอกภาพ	 เช่น	 การเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนราษฎร์ในการขึ้นทะเบียน 
และปรับปรุงขอ้มลูเกษตรกร	 เป็นตน้	มกีารวางแผนลว่งหนา้ออกแบบกระบวนการท�างาน
เชื่อมโยงตั้งแต่ต้นจนจบ	 น�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้	 เช่น	 การด�าเนินการเกษตร 
แบบแปลงใหญป่รับรูปแบบการท�างานเป็นแบบแนวระนาบรวม	ทัง้สร้างเครอืขา่ยร่วมกบัภาคสว่นอืน่	 ๆ	
เช่น	 คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน	 (กรอ.)	 มีการท�างานอย่างเปิดเผย	 โปร่งใส	 
เอือ้ให้ประชาชนเข้าถึงขอ้มลูได้	ผ่านชอ่งทางออนไลนเ์ชน่	www.saraburi.go.th

	 จังหวัดมีการน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อค้นหาความต้องการจากผู้รับบรกิาร 
และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี	เชน่	Facebook	,	line	เป็นตน้	ผูบ้รหิารร่วมรับรู้ขา่วสาร	ความเคลือ่นไหว	
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนผ่านการประชุมประจ�าเดือน	 และ	 Line	 Group	 
บูรณาการข้อมูลจากผลการส�ารวจกับฐานข้อมูลใช้ เป็นแนวทางในการออกแบบ 
สร้างนวัตกรรมการบรกิารทีป่ระชาชนเขา้ถงึไดส้ะดวกเชน่การพฒันานวตักรรมดา้นการขนสง่	
“ระบบติดตามและแสดงต�าแหน่งรถยนต์โดยสารประจ�าทางที่ว ิ่งรอบเมืองสระบุร	ี 
(Smart	Bus)”	โดยใชง้านผ่านแอพพลเิคชัน่	ViaBus
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มิติระบบราชการที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย
(Smart & High Performance Government)

	 จังหวัดมีการพัฒนาบุคลากร	 เพื่อปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ	 
สร้างความผูกพันและแรงจูงใจ	 เพื่อปรับเปลี่ยนตัวเองสู่องค์การที่ทันสมัยและมุ่งเน้น
ท�างานเชงิรุก	เชน่	โครงการ	Government	Innovation	Lab	เพือ่เสรมิสร้างความคดิ
เชิงออกแบบและมีแนวคิดเป็นผู้ประกอบการสาธารณะ	 เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์	 
“เสรมิสร้างระบบบรกิารสาธารณะที่มีคุณภาพมาตรฐาน”	 เป็นต้น	 มีการจัดการ 
ขอ้มลูสารสนเทศน�าเทคโนโลยดีจิทิลัมาสนบัสนนุการปฏบิตังิาน	เชน่	การจดัท�า	Health	
Data	Center	เป็นตน้	มีการวเิคราะหค์วามเสีย่งและทบทวนปรับตวัชีวั้ด	โดยใชเ้คร ื่องมอื	
CIPP	Model	และ	Dashboard	เพือ่ประเมนิผลและตดิตามควบคมุตวัชีว้ดั

					เปิดกวา้งและเชือ่มโยงกนั	 					ยดึประชาชนเป็นศนูยก์ลาง						มขีดีสมรรถนะสงู	ทนัสมัย

ผลงานเร ื่องที่ 1 : โครงการระบบส่งเสรมิการเกษตรแบบแปลงใหญ่

รูปแบบ/ลกัษณะ/ Concept ของผลงาน

ผลลัพธ์จากการบรหิารจัดการระบบราชการ	4.0
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ผลงานเร ื่องที่ 1 : โครงการระบบส่งเสรมิการเกษตรแบบแปลงใหญ่

	 ก า ร รั บ รู้ ปัญห าขอ ง เ กษตรกร 
ผ่านเวทีประชาคม	 เวทีประชุมผู้น�าท้องถิ่น 
และการพบปะเยี่ยมเยียนเกษตรกรน�าปัญหา
มาด�าเนินการแก้ไขในรูปแบบการเกษตร 
แบบแปลงใหญ่	 โดยการก�าหนด	 Value	
Cha in	 ที่มี การออกแบบกระบวนการ 
ที่มีความเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นทาง	 กลางทาง	
จนถึงปลายทาง	 และมีการบูรณาการ 
การท�างานทัง้ภาครัฐ	ภาคเอกชน	สถาบนัการเงนิ	
สถาบันการศึกษา	 ภาคประชาชนในรูปแบบ
คณะท�างานการขบัเคล่ือนการด�าเนนิงานระบบ
ส่ ง เ ส ร ิม ก า ร เ ก ษ ต ร แบบ แป ล ง ใ หญ่	 
น�าเทคโนโลยีดิจิทัลทีเ่หมาะสมกบัพืน้ทีม่าเพิม่
ประสทิธภิาพในการผลติ	รวมทัง้การสร้านวตักรรมใหม่ 

เพื่ อ เพิ่ ม ค ว ามส าม า รถใ นก า รแ ข่ ง ขั น		 
โดยในปี	พ.ศ.	2559–	2561	ผลการประเมนิ
เ ป ร ี ย บ เ ที ย บ ร ะ ห ว่ า ง ก่ อ น แ ล ะ ห ลั ง 
เข้าร่วมโครงการสามารถลดต้นทุนการผลิตลง	
และ เพิ่ มปร ิมาณผลผลิตขึ้ น ได้มากกว่ า 
ร้อยละ	5	ตอ่ปี	ทกุแปลง	และเมือ่เทียบเคยีง
กับผลการด�าเนินงานของจังหวัดใกล้เคียง	 
ซึ่งปลูกพืช	 และเลี้ ยงสัตว์ชนิด เดี ยวกัน	 
พบว่าจังหวัดสระบุรสีามารถลดตน้ทนุการผลติ
และเพิ่มปรมิาณการผลิตได้สูงกว่า	 ตัวอย่าง
แปลงใหญท่ีป่ระสบความส�าเร็จ	ไดแ้ก	่แปลงใหญ่
ตน้แบบน�า้นมโค	 อ�าเภอมวกเหลก็มกีารบรหิาร 
จดัการทีด่	ีน�าเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมและทนัสมยัมาใช้	
จนไดรั้บรางวลัแปลงใหญโ่ดดเดน่ระดับประเทศ	
ด้านปศุสัตว์ปี	 พ.ศ.	 2560	 และแปลงใหญ่ 
มันส�าปะหลัง	 อ�าเภอวังม่วงมีการน�างานวจิัย 
มาต่อยอด	 จนเกิดนวัตกรรมอาหารทีเอม็อาร์
เลีย้งโครดีนมจาก	ใบ	ตน้	และหวัมนัส�าปะหลงัหมกั
สามารถเพิม่ผลผลติน�้านมได้	 โคนมมสีขุภาพด	ี
น�า้นมมคีณุภาพด	ีเป็นทีย่อมรับ	จนเกดิการเชือ่มโยง
การตลาดกับแปลงใหญ่โคนม	 รวมทั้งมีการ 
น�าทกุสว่นของมนัส�าปะหลงัมาใชเ้พือ่ใหเ้กดิมลูคา่	

การด�าเนินโครงการระบบส่งเสรมิการเกษตรแบบแปลงใหญ่
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คณุคา่ตอ่ประชาชน/สว่นราชการ/ประเทศ
	 เกิดผลลัพธ์ที่ชัดเจนทั้งเชิงเศรษฐกิจ	 สังคม	 และสิ่งแวดล้อม	 กล่าวคือ	 เกษตรกร 
มีการรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง	 มีการบรหิารจัดการร่วมกันทั้งการผลิตและการขาย	 ใช้ทรัพยากร 
อยา่งคุม้คา่	เลอืกใชเ้ทคโนโลยทีีเ่หมาะสมกบัพืน้ที	่และเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม	สง่ผลใหผ้ลผลติ
ของเกษตรกรมคีณุภาพดี	มตีลาดรองรับ	สามารถลดตน้ทนุการผลติ	และเพิม่ปรมิาณผลผลติ	
ขายไดร้าคา	ยกระดบัรายไดส้ทุธใิหก้บัเกษตรกร	สง่ผลให้เกษตรกรมคีณุภาพชวีติทีด่ี	มรีายได้
เพิม่ขึน้อยา่งยัง่ยนื	สามารถลดภาระงบประมาณของประเทศในการใชจ้า่ยเพือ่พยงุราคาสนิคา้เกษตร	

					เปิดกวา้งและเชือ่มโยงกนั	 					ยดึประชาชนเป็นศนูยก์ลาง						มขีดีสมรรถนะสงู	ทนัสมัย

ผลงานเร ื่องที่ 2 : การจดัการฝุน่ละอองพืน้ทีต่�าบลหน้าพระลาน

รูปแบบ/ลกัษณะ/ Concept ของผลงาน

	 การจดัการฝุน่ละออง
พื้ นที่ ต� าบลหน้ าพระลาน
อ� า เ ภอ เฉลิ มพร ะ เ กี ย รติ	 
ซึ่ง เป็นพื้นที่ที่ถูกประกาศ 
ให้ เป็นเขตควบคุมมลพิษ	
ตั้ ง แ ต่ ปี 	 พ . ศ . 	 2 5 47	 
ก า รด� า เนิ น ก า ร ป้ อ ง กั น 
และแก้ไขปัญหาเร ิ่มด�าเนิน
การอย่ างจรงิจั ง 	 ตั้ งแต่ 
วันที่ 	 19	 ตุลาคม	 2561	 
ก่อนที่ประเทศไทยจะประสบ 
กบัปัญหามลภาวะทางอากาศ	
(ฝุ่น	PM	2.5)	

การด�าเนินการตามมาตรการจัดการและป้องกันฝุ่นละออง

ต�าบลหน้าพระลาน
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ผลงานเร ื่องที่ 2 : การจดัการฝุน่ละอองพืน้ทีต่�าบลหน้าพระลาน

โ ด ยก� าหนดนโ ยบาย เ ชิ ง รุ กมอบหมาย 
ใหส้�านกังานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม	
เป็นหน่วยงานหลักในการท�างานร่วมกัน 
แบบบรูณาการร่วมกบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่	
ผูป้ระกอบการอตุสาหกรรม	และประชาชนในพืน้ที่
โดยประยุกตใ์ช้มาตรการต่าง	 ๆ	 ควบคู่กันไป	 
ทัง้ทางกฎหมาย	สงัคม	รวมทัง้การตดิตามตรวจสอบ
ทีเ่ขม้ขน้	จดัประชมุเชงิปฏบิตักิาร	เพือ่ถอดบทเรยีน	
(After	Action	Review	:	AAR)	โดยมขีอ้สรุป
เป็น	6	มาตรการส�าคญัทีน่�ามาใชใ้นการขบัเคลือ่น
จนท�าให้การแก้ไขปัญหาประสบความส�าเร็จ	
ได้แก่	 การตรวจสอบสถานประกอบการ, 
ใหม้กีารปิดคลมุผา้ใบ	100%	,	ใหท้�าความสะอาด
ภายในสถานประกอบการและบนถนนสาธารณะ, 
หา้มรถบรรทกุว ิง่บนถนนพหลโยธนิในชว่งชมุชน
หน้าพระลาน	 โดยให้ใช้เส้นทางเบี่ยงแทน,	 
ให้จัดท�าป้ายแจ้งเตือนลดความเร็วก่อนเข้าเขต
ควบคมุมลพษิและหา้มไมใ่หม้กีารเผาทกุประเภท

โดยเนน้ความเขม้ขน้ในพืน้ที	่ 5	ตารางกโิลเมตร	
นอกจากนี้ ยั งมีการจัดตั้ งกองทุนส�าหรับ 
แกไ้ขปัญหา	โดยการลงเงนิในกลุม่ผูป้ระกอบการ 
รายละ	 1,000	 บาทต่อเดือน	 มีการน�า 
เทคโนโลยดีจิทิลัมาใชจ้ดัการแกไ้ขปัญหา	 ไดแ้ก่	 
การตดิตัง้สถานตีรวจวดัคณุภาพอากาศอตัโนมตัิ	 
แบบ	Real	Time	แสดงผลยอ้นหลงัผ่านทาง
เว็บไซต	์aqmthai	ใชง้านร่วมกบั	App.	Air4Thai	
เพือ่ใหเ้ขา้ถงึขอ้มลูคณุภาพอากาศ	ยอ้นหลงั	7	วนั	
และตั้ง	 ไลน์กรุ๊ป	 “รวมใจหน้าพระลานสู้	 ๆ”	
ผ ล ลั พ ธ์ ที่ ไ ด้ จ า ก ก า ร แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า	 
ท�าใหส้ถานการณค์ลีค่ลายและดขีึน้กวา่ทีผ่า่นมา
โดยจ�านวนวันที่มีค่าฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานเพิ่มขึ้น	 14	 วัน	 และ	 16	 วัน 
ใน	 1	 เดือนหร ือคิด เป็นร้อยละ	 46 .66	 
และร้อยละ	53.33	ตามล�าดบั	โดยการเปรยีบเทยีบ
ในชว่งกอ่น	และหลงัการด�าเนนิการตามมาตรการ
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คณุคา่ตอ่ประชาชน/สว่นราชการ/ประเทศ
	 สุขอนามัยของประชาชนในพื้นที่ ดีขึ้ น	 จ�านวนวันที่มีค่ าฝุ่ นละอองในพื้นที่ 
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	 สถานการณ์ปัญหาฝุ่นละอองคลี่คลายและเป็นไปในทางที่ดีขึ้น	 
และเกิดความสามัคคร่ีวมแรงร่วมใจระหวา่งหน่วยงานภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 และภาคประชาชน	 
ที่พร้อมจะเดินหน้าแก้ไขปัญหาอย่างจรงิจัง	 และเป็นการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ที่	 1	 
ด้านการส่งเสรมิการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	
สนบัสนนุการพฒันาอตุสาหกรรมให้สามารถอยูข่้างกบัชมุชนไดอ้ย่างยั่งยนื	 สามารถตอบโจทย์
การพัฒนาประเทศด้านยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติที่เป็นมิตร 
กบัสิง่แวดลอ้มไดเ้ป็นอย่างดี	

					เปิดกวา้งและเชือ่มโยงกนั	 					ยดึประชาชนเป็นศนูยก์ลาง						มขีดีสมรรถนะสงู	ทนัสมัย

ผลงานเร ื่องที่ 3 : โครงการชมุชนทอ่งเที่ยว OTOP นวัตวถิี หรอื ตลาดหัวปลี

รูปแบบ/ลกัษณะ/ Concept ของผลงาน

การโครงการชมุชนท่องเที่ยว	OTOP	นวัตวถิ	ีหรอื	ตลาดหัวปลี
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ผลงานเร ื่องที่ 3 : โครงการชมุชนทอ่งเที่ยว OTOP นวัตวถิี หรอื ตลาดหัวปลี

	 โครงการชุมชนท่องเที่ ยว	 OTOP	 นวัตวถิี 	 หร ือ	 “ตลาดหัวปลี”	 
ถอืเป็นหนึง่ในตน้แบบความส�าเร็จ	การบรหิารแบบบรูณาการทกุภาคส่วน	ในการส่งเสรมิ
ความรู้ภมูปัิญญาทอ้งถิน่	บรหิารจดัการชมุชน	และพฒันาทกัษะ	ตลอดจนสร้างอตัลกัษณ์
และเสนห่	์ดงึดดูความสนใจใหน้กัทอ่งเทีย่วเขา้มาแวะชม	ชอ้ป	แชร์	ตอบโจทยโ์ครงการ	
“ไทย	นิยม	ยัง่ยนื”	ชมุชนทอ่งเทีย่ว	OTOP	นวัตวถิ	ีซึง่เป็นนโยบายส�าคญัของรัฐบาล
ที่ต้องการลดความเหลื่อมล�้า	 สร้างอาชีพ	 รายได้	 ให้กับคนในชุมชน	 ตลอดจน 
เสรมิสร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกจิฐานราก	 พฒันาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นตลาด 
ที่สะอาดและดึงดูดนักท่องเที่ยว	 พัฒนาสินค้าและบรกิารการท่องเที่ยวยกระดับ
ผลิตภัณฑ์OTOPในชุมชนและเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวกับชุมชนท่องเที่ยว	
OTOP	นวตัวถิี
	 การด�าเนินงานในตลาดหัวปลีมีการบูรณาการท�างานกันในทุกภาคส่วน
ระหวา่งส�านกังานพฒันาชมุชน	ส�านกังานพาณชิยจ์งัหวดัองคก์ารบรหิารสว่นต�าบลพแุค	
บรษิัทประชารัฐรักสามัคคีจ�ากัด	 และสมาชิกชุมชนในพื้นที่ต�าบลพุแค	 จึงมุ่งหวัง 
ทีจ่ะพฒันาให้ประชาชนมอีาชพี	มรีายไดม้คีณุภาพชวีติทีด่ี	 และมคีวามสขุ	 ไดอ้ยูก่บั
ครอบครัวอกีทัง้ยงัเปิดกวา้งใหส้มาชกิในชมุชนใชค้วามคดิสร้างสรรคใ์นการผลติสนิคา้	
ชวนกนัคดิ	ชวนกนัท�าผลติสนิคา้และบรกิารพฒันาสนิคา้ใหม้มีาตรฐานและเพิม่มลูคา่สนิคา้	

โครงการชมุชนท่องเที่ยว	OTOP	นวัตวถิ	ีหรอื	ตลาดหัวปลี
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คณุคา่ตอ่ประชาชน/สว่นราชการ/ประเทศ
	 ประชาชนมอีาชพี	มรีายได	้มคีณุภาพชวีติทีด่ี	และมคีวามสขุ	ไมต่อ้งละทิง้ถิน่ฐาน	
เพ่ือไปประกอบอาชีพต่างถิ่น	 และเกิดการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 
และภาคีเครอืข่าย	 ท�างานเกิดประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์การด�าเนินงาน 
ของแตล่ะหนว่ยงาน	เกดิความส�าเร็จของงานไปดว้ยกนัท�าใหช้มุชนเขม้แข็ง	เป็นการพฒันา
เศรษฐกจิของจงัหวดั	โดยการพฒันาจากเศรษฐกจิฐานรากเนือ่งจากประชาชนสามารถมรีายได้
ในการเลีย้งชพี	จากการประกอบอาชพีทีไ่ดรั้บการสง่เสรมิตามแนวทางและนโยบายรัฐบาล
ตอบสนองตอ่แนวทางการพฒันาและวสิัยทศันข์องประเทศไทย	มัน่คง	มัง่คัง่	ยั่งยนื

เช่น	 ผลิตภัณฑ์จากรังไหมประดิษฐ์	 และมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยวชุมชน	 
ไดแ้ก่	 มคัคเุทศกแ์ละมคัคเุทศกน์อ้ยมกีารพฒันาชอ่งทางการจ�าหน่ายสนิคา้โปรโมทในรูปแบบ	
Online	 และ	 Social	 Media	 ไดแ้ก	่ OTOP	 today	 Lazada	 และ	 Facebook	 Page	 
“ตลาดหัวปลี	ตลาดสร้างสขุชมุชนร่วมสร้าง”ผลการด�าเนนิงานตั้งแต่	ก.ค.	2561	-	ก.ค.	2562	
สถติจิ�านวนนกัทอ่งเทีย่ว	และรายไดจ้ากการจ�าหนา่ยผลติภณัฑใ์นตลาดหวัปล	ีพบวา่	ในชว่งคร ึง่ปีแรก	
คา่เฉลี่ยของจ�านวนนักท่องเที่ยวของปี	 62	 เพิ่มขึ้นร้อยละ	 188	 จากช่วงเดียวกันของปี	 61	 
(จาก	 5,127	 คน	 เป็น	 14,743	 คน)	 และค่าเฉลี่ยรายได้จากการจ�าหน่ายสินค้าชุมชน 
ชว่งคร ึง่ปีแรกของปี	 62	 เพิม่ขึน้ร้อยละ	 194	 จากชว่งเดียวกนัของปี	 61	 (ยอดจ�าหนา่ยรวม 
จากมลูคา่	791,833	บาทเป็นมลูคา่	2,330,000	บาท)	สังเกตไดว้า่หลงัจากเกดิตลาดหัวปลี	
มนีกัทอ่งเที่ยวและรายไดจ้ากการจ�าหนา่ยผลติภณัฑเ์พิม่ขึน้อย่างมนีัยส�าคญั	
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					เปิดกวา้งและเชือ่มโยงกนั	 					ยดึประชาชนเป็นศนูยก์ลาง						มขีดีสมรรถนะสงู	ทนัสมัย

ผลงานเร ื่องที่ 4 : โครงการ Smart Bus Saraburi

รูปแบบ/ลกัษณะ/ Concept ของผลงาน

	 อันเนื่องมาจากสภาพการจราจรภายในเขตอ�าเภอเมืองสระบุร	ี มีปัญหาการจราจร
ตดิขดัในชว่งเวลาเร่งดว่น	เสน้ทางเดินรถโดยสารสาธารณะไมค่รอบคลมุ	รถโดยสารประจ�าทาง
มีสภาพเก่า	 ไม่น่าใช้บรกิาร	 จัดการเดินรถไม่เป็นไปตามเงื่อนไข	 ผู้ประกอบการขนส่ง 
ไมม่รีะบบควบคมุการจดัเดนิรถ	ทีม่ปีระสทิธภิาพ	ทางราชการไมม่เีคร ื่องมอืในการก�ากบัดแูล
การเดินรถ	 รวมถึงประชาชนไม่ทราบต�าแหน่งของรถ	 ที่จะมาถึงในแต่ละป้าย	 จึงไดจ้ัดท�า
โครงการศึกษาความเหมาะสมในการยกระดับคุณภาพการเดินรถโดยสารประจ�าทาง 
ในเขตเมอืงสระบรุ	ี(Smart	Bus	Saraburi)	เพือ่แกไ้ขปัญหาดงักลา่วมกีารบรูณาการท�างานกนั
ทกุภาคสว่นระหวา่งผูป้ระกอบการ	ภาครัฐ	เอกชน	และสว่นทอ้งถิน่วเิคราะห์สภาพปัญหาจาก
แบบส�ารวจความตอ้งการรับฟังความคดิเหน็จากผูใ้ชแ้ละผูใ้หบ้รกิารประชมุและท�าความตกลงร่วมกนั
ทดลองน�าเทคโนโลยีมาใช้ ในการติดตามรถผ่านทาง	 Applicat ion	 Via	 Bus	 
เพือ่ใหป้ระชาชนผูใ้ชบ้รกิารรถโดยสารประจ�าทางไดท้ราบต�าแหนง่ของรถทีจ่ะมาถงึในแตล่ะป้าย
ผา่นทาง	Smart	Phone	ท�าให้วางแผนการเดนิทางไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและใชศ้นูยบ์รกิาร
จัดการเดินรถระบบ	 GPS	 มาแกไ้ขปัญหาการเดินรถได้ทาง	 www.analytic.viabus.io	 

การด�าเนินโครงการ	Smart	Bus	Saraburi
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คณุคา่ตอ่ประชาชน/สว่นราชการ/ประเทศ
	 ประชาชนได้ใช้บรกิารรถโดยสารสาธารณะที่มีคุณภาพและปลอดภัย	 
เป็นการยกระดับมาตรฐานการให้บรกิาร	 ส่วนราชการได้เคร ื่องมือที่มีคุณภาพ 
ในการก�ากบัดแูล	โดยสามารถก�าหนดจ�านวนรถ	จ�านวนเที่ยวการเดนิรถ	ใหส้อดคลอ้ง
กับความต้องการของประชาชน	 อีกทั้งเป็นการแก้ไขปัญหาการด้านการจราจร	 
การลดปัญหาอบุตัเิหตุ	ลดมลพษิและลดการใชพ้ลงังาน	

การด�าเนินโครงการ	Smart	Bus	Saraburi

เพือ่ใหท้างราชการมเีคร ื่องมอืในการก�ากบัดแูลการเดนิรถ	อกีทัง้เปิด	Line	Group		Smart	
bus	 saraburi	 ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการให้บรกิาร	 
ผลลัพธ์ที่จากการด�าเนินการ	 ท�าให้ระบบการขนส่งสาธารณะในเขตอ�าเภอเมืองสระบุร ี
มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพมากขึ้น	 ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลการเดินทาง 
และบรหิารจัดการเวลาได้บรกิารที่สะดวก	 รวดเร็วและทันสมัย	 ลดปัญหาการจราจร 
เนือ่งจากประชาชนหันมาใชบ้รกิารสาธารณะมากขึน้
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	 จงัหวดัสระบรุ	ีมเีป้าหมายทีจ่ะขบัเคลือ่น
ในการเป็นเมอืงอจัฉรยิะ	ดา้นการบรหิารจดัการภาครัฐ
ขับ เคลื่ อนยุทธศาสตร์จั งหวัดในประเด็น
ยทุธศาสตร์ที	่4	ดา้นการเสรมิสร้างระบบบรกิาร
สาธารณะที่มีคุณภาพมาตรฐาน	 ซึ่งจังหวัดได้ 
ใหค้วามส�าคญัในการบรหิารงานโดยมปีระชาชน
เป็นศนูยก์ลาง	 ในการจดัท�าแผนพฒันาจังหวัด	
(พ.ศ.	 2561-2565)	 และแผนปฏิบัติราชการ	
ประจ�าปี	 2563-2565	 ไดใ้ห้ประชาชนเข้ามา 
มีส่วนร่วมในการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด 
ผา่นเครอืขา่ยชมุชนทัง้	 111	 	 ต�าบล	 เพ่ือท�าใหรั้บรู้ 
ถงึปัญหาความตอ้งการของประชาชนครอบคลมุ 
ทั้ง	 13	 อ�าเภอ	 ทั้งปัญหาส�าคัญเร่งด่วน	 
ปัญหาสะสมมานานที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บการแก้ ไ ข	 
ก า ร จั ด ท� า แ ผ น พั ฒ น า ใ น ร ะ ดั บ ชุ ม ช น	 
เสนอผา่นระดบัทอ้งถิน่	ผา่นอ�าเภอท�าใหโ้ครงการ
ตามแผนพฒันาจงัหวดัมกีารบรูณาการทกุภาคสว่น	
(one	plan)	ตามนโยบายของรัฐบาล	ซึง่จังหวดั
จะไดท้�าขอ้มลูทีม่อียูบ่รูณาการใชป้ระโยชนร่์วมกนั
ในการขับเคล่ือนและเสรมิสร้างระบบบรกิาร
สาธารณะที่มีคุณภาพมาตรฐานได้อย่างทั่วถึง		
โดยมกีลยทุธใ์นการขบัเคลือ่น	ดังนี้			
	 1.	เสรมิสร้างการบรกิารสวสัดกิารสงัคม
ถว้นหนา้	
	 2.	เพิม่ประสทิธภิาพการบรกิารสาธารณะ
ตามหลกัธรรมาภบิาล	
	 3.	 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เชื่อมโยงการบรกิารสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ
โดยมีโครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่	 4	
บรรจใุนแผนพฒันาจังหวดั	พ.ศ.	2561	-2565	
ภายใตแ้ผนงานโครงการ“	

แผนงานโครงการที่	 1.	 พัฒนาขีดสมรรถนะ 
การจดัการระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเชือ่มโยง
การบรกิารสาธารณะสูค่วามทนัสมยั”	ใหค้วามส�าคญั
และสนับสนุนหน่วยงานราชการน�านวัตกรรม
และเทคโนโลยีมาให้บร ิการแก่ประชาชน 
โดยมแีผนงานโครงการน�าเทคโนโลยีดจิทิลัมาใช้
สร้างนวตักรรมการบรกิารทีส่ร้างความเชือ่มโยง
ระหวา่งหนว่ยงาน	เพือ่พฒันาการเขา้ถงึบรกิารภาครัฐ	
จ�านวน	4	โครงการ	ดงันี	้1)	โครงการเพ่ิมประสทิธภิาพ
การบรกิารสาธารณะสูค่วามเป็นธรรมเคลือ่นที่
เชงิเครอืข่ายแบบเบด็เสร็จครบวงจร
2 ) 	 โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ขี ด ส ม ร ร ถ น ะ 
การจดัการระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเชือ่มโยง
ก า รบร ิก า ร ส า ธ า รณะ สู่ ค ว ามทั น สมั ย	 
3)	 โครงการส่งเสร ิมสังคมแห่งคุณภาพ 
และบุคคลต้นแบบตามหลักธรรมาภิบาล	 
และ	 4)	 โครงการเพิ่มขีดความสามารถ 
ดา้นการอ�านวยความสะดวกประชาชน	เชงิบรูณาการ	
โดยไดก้�าหนดคา่เป้าหมายให้ประชากรที่เข้าถึง
บรกิารดา้นสวัสดิการสังคมคิดเป็นร้อยละ	 95	 
และจ�านวนขอ้ร้องเรยีนในการให้บรกิารทีล่ดลง	
คดิเป็นร้อยละ	95	ทัง้นี	้เมือ่จงัหวดัไดข้บัเคลือ่น
การด�า เนินการตามแผนงาน/ โครงการ 
แล้วจะท�าให้ประชาชนเข้าถึงบรกิารภาครัฐ 
ไดส้ะดวกและรวดเร็ว	 ลดขัน้ตอนในการใหบ้รกิาร
ลดคา่ใช้จ่ายของประชาชน	 บรรลุเป้าหมาย 
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการเสรมิสร้าง
ระบบบรกิารสาธารณะทีม่คีณุภาพ	 มาตรฐาน	 
รวมทั้งเป็นการส่งเสรมิการบรหิารจัดการ 
เพือ่เป็น	Smart		City	ตอ่ไป

เป้าหมายตอ่ไปในอนาคต
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หมวด 1 
ด้านการน�าองค์การ 
และความรับผิดชอบต่อสังคม
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	 “เป็นหนว่ยงานความม่ันคงทางทะเลทีมี่บทบาทน�าในภมูภิาค	และเป็นเลศิในการบรหิารจดัการ”

1. การจดัเตรยีมก�าลงัพล	 ยทุโธปกรณ์	 และระบบการสง่ก�าลงับ�ารุง	 ทีส่มดลุ	 กะทดัรัด 
และทันสมัย	 เพื่อด�ารงความพร้อมรบในการป้องกันประเทศและคุ้มครอง 
รักษาผลประโยชนข์องชาตทิางทะเล

2. ใช้ก�าลังทางทหารเพื่อการรักษาอธิปไตย	 และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	 
การถวายความปลอดภยัและถวายพระเกยีรตสิถาบนัพระมหากษตัรยิ	์ รวมทัง้การปฏบิตัิ
ภารกิจทางทหารอืน่	ๆ	ทีไ่ดรั้บมอบหมาย

3. ใชศ้กัยภาพและขดีความสามารถของกองทพั	เพือ่สนบัสนนุรัฐบาลในการพฒันาประเทศ	
แกไ้ขปัญหาสงัคม	การชว่ยเหลอืประชาชนและการบรรเทาสาธารณภยั

4. บรหิารจดัการกองทพัภายใตก้รอบการบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ี

กองทพัเรือ
หมวด 1 ดา้นการน�าองคก์ารและความรบัผิดชอบต่อสังคม

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

ค่านิยม

“SAIL”
S : Seamanshipความเป็นชาวเรอื	
A : Allegiance	 ความซือ่สตัยแ์ละความจงรักภกัดี
I : Integrity and Gentleman	ความเป็นผูม้คีณุธรรม	จรยิธรรม	และเป็นสภุาพบรุุษทหารเรอื
L : Leadership	ความเป็นผูน้�า
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 “กองทัพเรอื”	 มีบทบาทหน้าที่ในการเตรยีมก�าลังกองทัพเรอื	 การป้องกัน 
ราชอาณาจักร	 และการใช้ก�าลังกองทัพเรอืตามอ�านาจหน้าที่	 โดยมีผู้บัญชาการ 
ทหารเรอืเป็นผู้บังคบับญัชา	 โดยมภีารกจิที่ส�าคญัในการเตรยีมก�าลังให้มีความพร้อม 
และเพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจ	 และการใช้ก�าลังอย่างมีประสิทธิภาพในการรักษา
อธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	 รักษาความมั่นคง	 ถวายความปลอดภัย 
และเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตรยิ์	 และพัฒนาประเทศ	 กองทัพเรอื	 
โดยการน�าของผู้บัญชาการทหารเรอืได้แสดงให้เห็นถึงการเป็นผู้น�าที่ เข้มแข็ง	 
การเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติตนที่ดี	 และเป็นผู้น�าที่สร้างการมีส่วนรวม	 
มุ่งมั่นให้ผู้บรหิารทุกระดับ	 ผู้บังคับบัญชาของหน่วยทุกระดับ	 และก�าลังพลทุกนาย	 
มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนวสิัยทัศน์	 ยึดมั่นตามค่านิยม	 ตระหนักต่อภารกิจหน้าที่ 
ทีไ่ดรั้บมอบหมายและการแสดงความรับผดิชอบตอ่สงัคมเป็นส�าคญั	มุง่เนน้ใหก้ารปฏบิตังิาน
ของกองทัพเรอืต้องส่งมอบคุณค่าที่ดใีห้กับสังคมและเป็น	 “กองทัพเรอืที่ประชาชน 
เชือ่มัน่และภาคภมูใิจ”	 ดงัคตธิรรมค�าสอนของสมเดจ็พระสงัฆราชทีผู่บ้ญัชาการทหารเรอื
ยดึถอืเป็นหลกัชยัและเป็นหลกัปฏบิตั	ิคอื	“ความพร้อมเพรยีงแหง่ชนผูอ้ยู ่ร่วมกนัเป็นหมู่ 
ยังความเจรญิวฒันาถาวรให้ส�าเร็จ”
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กองทัพเรือ องค์การผู้น�าทางทะเล เพ่ือความมั่นคง

 กองทพัเรอื	โดยการน�าของผูบ้ญัชาการทหารเรอื	มคีวามความมุง่มัน่ 
ในการขับเคลื่อนกองทัพเรอืไปสู่การ	 “เป็นหน่วยงานความมั่นคงทางทะเล 
ที่มีบทบาทน�าในภูมิภาคและเป็นเลิศในการบรหิารจัดการ” ซึ่งเกิดจาก 
การให้ความส�าคัญกับข้อมูล	 และสารสนเทศต่าง	 ๆ	 เช่น	 ยุทธศาสตร์ชาติ	 
ความคิดเห็นจากประชาชน	 และผู้ที่เกี่ยวขอ้ง	 และผลการด�าเนินการที่ส�าคัญ	
รวมไปถงึกลไกการก�ากบัดแูลองคก์ารร่วมกนั	ผา่นการประชมุทีม่ผีูบ้รหิารหนว่ยขึน้ตรง	
และหนว่ยเฉพาะกจิกองทพัเรอื	คณะกรรมการตา่ง	ๆ 	เพือ่ก�ากบัดแูล	และตดิตามงานส�าคญั	
รวมทัง้การใหผู้บ้งัคบัหนว่ยทกุระดบั	เข้ามามสีว่นร่วมในการขบัเคลือ่นองคก์าร
ผา่นทางค�ารับรองการปฏบิตัริาชการ	ท�าใหก้ารด�าเนนิการของกองทพัเรอืขบัเคลือ่น
ไปพร้อมกนัในทกุระดบั 

โดยมีเป้าหมายให้การปฏิบัติงานของกองทัพเรอืสามารถส่งมอบคุณค่าที่ดีให้กับสังคม 
และประชาชน	 เพื่อให้	 “กองทัพเรอืที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ”	 นอกจากนี้ยังส่งเสรมิ 
และประพฤตตินเป็นแบบอยา่งทีด่ใีนการสบืสานปณธิานของบรรพบรุุษทหารเรอืในการปฏบิตัหินา้ที่
ดว้ยความมุง่มัน่เพือ่ใหภ้ารกจิบรรลผุลส�าเร็จตามทีไ่ดรั้บมอบหมาย	จนน�าไปสูก่ารก�าหนดคา่นยิม 
“SAIL”	คอื	มคีวามเป็นชาวเรอื	(Seamanship)	มคีวามซือ่สตัยแ์ละความจงรักภกัด	ี(Allegiance)	
มคีณุธรรม	จรยิธรรม	เป็นสภุาพบรุุษทหารเรอื	(Integrity	and	Gentleman)	และเป็นผูน้�า
ทีเ่ขม็แขง็	(Leadership)	และยดึถอืแนวคดิ	“จติใจทีเ่ขม้แขง็และดงีาม ลว้นอยูใ่นร่างกายทีส่มบรูณ”์ 
สง่ผลใหก้ารปฏบิตังิานของกองทพัเรอื	สร้างใหเ้กดิความมัน่คง	และยัง่ยนืตอ่ประชาชนและประเทศชาติ
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กองทัพเรือยั่งยืนที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

	 เพื่อให้กองทัพเรอืเกิดความมั่นคง
แ ล ะ ยั่ ง ยื น ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ภ า ร กิ จ 
ทั้งดา้นการเตรยีมก�าลังคน	 และใชก้�าลังคน	 
ผูบ้ญัชาการทหารเรอืไดมุ้ง่เนน้ใหค้วามส�าคญั
กบัการพฒันาทรัพยากรบคุคล	โดยก�าหนด
แนวทางให้ก�าลังพลทุกระดับได้พัฒนา 
ขีดความสามารถเพิม่เตมิความรู้ในหลักสูตร
ตามแนวทางการรับราชการของกรมยทุธศกึษา
ทหารเรอื	ทีค่รอบคลมุทกุชัน้ยศ	และสง่เสรมิ
ให้มโีอกาสเพิ่มเติมความรู้ในระดับปรญิญา
ท้ังในประเทศและตา่งประเทศ	เพือ่เสรมิสร้าง
ความรู้เฉพาะทางที่จ�าเป็นต้องใช้ส�าหรับ 
การพฒันากองทพัเรอืในแตล่ะดา้นรวมไปถงึ
แตง่ตัง้คณะกรรมการก�ากบัการการด�าเนนิการ
พัฒนาคุณภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ
ของกองทพัเรอืเพือ่ก�าหนดแนวทาง/นโยบาย
และแผนการด�าเนินงานพัฒนาคุณภาพ 

การบรหิารจัดการและมีคณะอนุกรรมการ
พัฒนาคุณภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ
ของกองทัพ เร ือ 	 ท� าหน้ าที่ ขับ เคลื่ อน 
การพัฒนาคุณภาพการบร ิหารจัดการ 
ของกองทัพเรอืการให้ความรู้การตรวจ 
และประเมนิผลการพฒันาการบรหิารจดัการ
ของหน่วยขึ้นตรงและหน่วยเฉพาะกิจ
ของกองทัพเรอื	 ตลอดจนเสนอแนะแนว
ทางการด�าเนนิการพฒันาฯ	ตอ่คณะผูบ้รหิาร	
เพื่อใช้ เป็นข้อมูลส�าคัญในการก�าหนด
แนวทาง/นโยบายและแผนการด�าเนินงาน
พัฒนา	 ซึ่งผลจากการพัฒนาองค์การ 
และบุ คลากรจะส่ งผลให้ กองทัพ เร ือ 
เป็นองค์การที่มีคุณภาพการบรหิารจัดการ 
ที่ยั่งยืน	 ส่งเสรมิให้บรรลุตามวสิัยทัศน์	 
และเป็น	 “กองทัพเรอืที่ประชาชนเชื่อมั่น 
และภาคภมูิใจ”



95 หมวด 1 ด้านการนำาองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม

กองทัพเรือท�าเพ่ือประชาชน
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	 จ า ก เ จ ต น า ร ม ณ์ 	 “ ที่ ใ ด มี ภั ย  
ทีน่ัน่มทีหารเรอื” ทีส่ะทอ้นถงึความมุง่มัน่ตัง้ใจ
ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อส่งเสรมิ	 ช่วยเหลือ	 
และสนับสนุนชุมชนและประชาชนไทยทุกคน	 
ผู้บัญชาการทหารเรอืจึงประกาศความมุ่งมั่น 
ให้ก�าลังพลกองทัพเรอื	 มีเป้าหมายร่วมกัน 
ในการขบัเคลือ่นกองทพัเรอืใหเ้ป็น	“กองทพัเรอื
ของประชาชน หายใจ เชือ่มใจ และมชีะตาชวีติ
ร่วมกบัประชาชน สูเ้พือ่รับใชป้ระชาชน ทีใ่ดมศีตัรู 
ที่ใดมีภัยอันตราย ที่นั่นย่อมมีทหารของ 
กองทัพเรอื”	 ส่งมอบคุณค่าให้กับสังคม	 
เป็นกองทพัเรอืทีป่ระชาชนเชือ่มัน่	 ดังจะเห็นได้
ผลงานทีส่�าคญั	เชน่
	 การเสรมิสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ชาวประมงชายทะเล	 หมู่บ้านรมิแม่น�้าโขง	 
และพื้นที่ ชายแดนโดยใช้สมรรถนะหลัก 
ของกองทพัเรอื	เชน่	โครงการอนรัุกษพ์นัธกุรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด�ารฯิ	 กองทัพเรอื	
โครงการอนรัุกษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง	
กจิกรรมการปลกูป่าชายเลน	และปลกูป่าตน้น�า้
ในพืน้ทีต่า่ง	ๆ	ของกองทพัเรอื	

โครงการหมูบ่า้นป้องกนัตนเองตามแนวชายแดน	 
โครงการจฬุาภรณพ์ฒันา	เป็นตน้	
	 ก า ร เ ส ร ิ ม ส ร้ า ง ค ว า ม ผ า สุ ก	 
และการสนับสนุนชุมชน	 เช่น	 โครงการ 
รวมใจไทยเป็นหนึ่ ง เพื่อช่วยเหลือรัฐบาล 
ในการแกไ้ขปัญหาความรุนแรงจงัหวดัชายแดนภาคใต้	
การใชศ้กัยภาพและยทุโธปกรณข์องกองทพัเรอื	 
เพือ่ชว่ยเหลอืผูป้ระสบภยัในทะเล	เชน่	กรณเีรอื
นกัทอ่งเทีย่วจนีประสบอบุตัเิหตใุนพืน้ทีท่พัเรอืภาคที	่3	
การช่วยเหลือทีมฟุตบอลหมู ป่าอคาเดม	ี 
ณ	บรเิวณถ�า้ขนุน�า้นางนอน	จังหวดัเชยีงราย	
	 การก่อตั้งศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล
ก อ ง ทั พ เ ร ือ 	 เพื่ อ ใ ห้ เ กิ ด ก า ร อ นุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ	 และการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นระบบและยั่งยืน	
ซึ่งกองทัพเรอืไทยเป็นกองทัพเรอืเดียวในโลก 
ที่มีการด�าเนินการในเร ื่ องดังกล่าวควบคู่ 
ไปกับการปฏิบัติภารกิจเพื่อความมั่นคง	 
และการรักษาอธปิไตยทางทะเลของประเทศ
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	 จากปัญหาการท�าประมงทีผ่ดิกฎหมาย	
การประมงที่ขาดการรายงาน	 และการประมง 
ทีข่าดการควบคมุ	(IUU)	จนท�าให้ประเทศไทย
ไดรั้บใบเหลอืงจากสหภาพยโุรป	เมือ่ปี	พ.ศ.	2558	
จงึน�าไปสูก่ารจดัตัง้ศนูยบ์ญัชาการแกไ้ขปัญหา
การท�าการประมงผิดกฎหมาย	 ตามค�าสั่ง 
คณะรักษาความสงบเรยีบร้อยแหง่ชาต	ิ (คสช.)	
โ ด ย มี ผู้ บั ญ ช า ก า ร ท ห า ร เ ร ื อ เ ป็ น 
ผู้บัญชาการศูนย์เฉพาะกิจ	 ในการบูรณาการ
ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 เช่น	 
กรมเจา้ทา่	กรมประมง	เป็นตน้	ในการบรหิารจัดการ
แก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ	 ซึ่งประกอบด้วย	 
การออกกฎหมายทีม่คีวามทนัสมยัและสอดคลอ้ง
กับกฎหมายระหว่างประเทศ	 การจัดตั้ง 
ศูนย์ควบคุมแจ้งเรอืเข้าและออก	 (PIPO)	 
การน�าระบบติตตามเร ือประมง	 (VMS)	 
มาใช้ติดตามเรอืประมงในทะเล	 การน�าระบบ
สารสนเทศมาใช้ในการควบคุม	 ตรวจสอบ 
เรอืประมง	การพฒันาระบบตรวจสอบยอ้นกลบั
เพื่ อ ใ ห้ ส าม ารถทร าบที่ ม า ของสั ต ว์ น�้ า	 
การปรับปรุงมาตรการแรงงานบนเรอืประมง
เพือ่ปราบปรามการคา้มนษุยแ์ละแรงงานบงัคบั	

พัฒนาฐานข้อมูลแรงงานต่างด้าวเพื่อให้ 
ก า ร คุ้ ม ค ร อ ง ต า ม ห ลั ก ก ฎ ห ม า ย	 
ภาย ใ ต้ 	 การปฏิบั ติ การ  “ค้ อนทอง”  
ในการส�ารวจและตรวจเรอืประมงทีผ่ดิกฎหมาย
ทบทวนการออกใบอนุญาตการท�าประมง	 
การตรวจทา่เรอืและแพปลา	 ภายใตป้ฏบิตักิาร 
“ย�่าเท้าเข้าท่า” เพื่อตรวจสอบมาตรฐาน 
ของท่าเรอืและแพปลา	 ซึ่งเป็นสิ่งท้าทาย 
ในการด�าเนนิการ	อยา่งไรกต็าม	ดว้ยความมุง่มัน่	ทุม่เท	
ตลอดจนความ ร่ วมมื อ ขอ งหน่ ว ย ง าน 
ที่ เกี่ยวข้องที่ท�าอย่างจรงิจังและต่อเนื่อง	 
ท�าให้ประเทศไทยไดรั้บการปลดใบเหลอืงประมง
ของประเทศไทย	 และเลือ่นระดบัการจดัอนัดบั
การคา้มนษุยจ์ากระดบั	Tier	3	เป็นระดบั	Tier	2	
ซึง่ท�าใหเ้กดิผลดตีอ่เศรษฐกจิกจิการประมงของไทย	
และสร้างความยั่งยืนในการใช้ทรัพยากร 
ทางทะเลอย่างเป็นระบบ	 สะท้อนความส�าเร็จ 
ในการเป็นหน่วยงานในการรักษาความมั่นคง
ทางทะเล	และมุง่มัน่	ใหค้วามส�าคญัในการแกไ้ข
ปัญหาของชาติ 	 และ เพื่ อประโยชน์ สุ ข 
ของประชาชนอย่างแทจ้รงิ

กองทัพเรือ ส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศ
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 “กองทพัเรอื”	มรีะบบการน�าองคก์ารทีมุ่ง่ไปสูเ่ป้าหมายในการรักษาเสถยีรภาพ
ความมั่นคงทางทะเล	 และ ร่วมสนับสนุนในการแก้ ไขและพัฒนาประเทศ	 
ผ่านการถา่ยทอดคา่นิยม	 “SAIL”	 ไปสูก่ารปฏบิตัใินทกุระดบั	 เพือ่ให้ประชาชนเชือ่มัน่ 
และภาคภมูใิจ	นอกจากนี	้การมุง่เนน้ในการสนบัสนนุ	และสง่เสรมิชมุชนใหค้วามเขม้แขง็	
อนัจะเป็นพืน้ฐานส�าคญัในการพฒันาความมัน่คงของประเทศ	ดว้ยการก�าหนดเป้าหมายร่วมกนั	
คือ	 กองทัพเรอืของประชาชน	 หายใจ	 เชื่อมใจ	 และมีชะตาชีวติร่วมกับประชาชน	 
สูเ้พือ่รับใชป้ระชาชน	ทีใ่ดมศีตัรู	ทีใ่ดมภียัอนัตราย	ทีน่ัน่ยอ่มมทีหารของกองทพัเรอื”
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	 สร้างสมดลุทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอย่างยั่งยนื	ในปี	2579

1. จัดท�านโยบาย	 แผน	 และมาตรการแบบบูรณาการ	 การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	 
การรักษาสภาพแวดล้อม

2. สร้างความร่วมมอืกบัเครอืขา่ยชมุชน	 หนว่ยงานภาครัฐ	 เอกชน	 ในการน�านโยบาย	 แผน	 
และมาตรการสูก่ารปฏบิตัิ

3. ติดตามประเมิน	เสนอแนะและรายงานผลบรหิารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
4. สร้างความรู้ความเข้าใจทกุภาคสว่นและสือ่สารเพือ่ให้เกดิการพฒันาอย่างยั่งยนื
5.	 สร้างกลไกขับเคลือ่นและสนับสนุนการด�าเนินงานของประเทศที่สอดคลอ้งกับอนุสัญญา

ระหว่างประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเป็นไปตามภารกิจ 
ของส�านกังาน

 NATURE
 Networking			 	 มุง่เนน้การสร้างเครอืข่าย										
 Awakening	Knowledge		 จติใจใฝ่รู้	หมัน่พฒันาคน
 Team	Working		 	 กระตอืรอืร้นท�างานเป็นทมี					
 Uncovering			 	 ไมป่กปิด	เปิดเผย	โปร่งใส
 Result-based	Orientation		มุง่เป็นเลศิในผลการปฏบิตัิงาน
 Expertise		 	 	 มคีวามเชีย่วชาญอย่างมอือาชพี

ส�านกังานนโยบายและแผนทรพัยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

หมวด 1 ด้านการน�าองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

ค่านิยม
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	 ส�านกังานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม 	 (ส ผ . )	 
สั งกั ดกระทรวงท รัพยากรธรรมชาติ 
และสิง่แวดลอ้ม	ตัง้ขึน้ภายใตพ้ระราชบญัญตัิ
สง่เสรมิและรักษาคณุภาพสิง่แวดลอ้มแหง่ชาติ	
พ.ศ.	 2535	 เพื่อท�าหน้าที่ในการก�าหนด
นโยบายและแผนการส่งเสรมิและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม	 รวมทั้งสนับสนุน 
ก า ร จั ด ก า ร เพื่ อ น� า ไ ป สู่ ก า ร ป ฏิ บั ติ 
อยา่งเป็นรูปธรรม	ตลอดจนตดิตามตรวจสอบ	
เพือ่สนบัสนนุการพฒันาทีย่ัง่ยนืและคณุภาพ
ชีวติที่ดี	 บูรณาการกับนโยบายรัฐบาล 
และยุทธศาสตร์ชาติ	 ใน	 “ด้านการสร้าง 
การเติบโตบนคุณภาพชีว ิตที่ เป็นมิตร 
กบัสิง่แวดลอ้ม”	ภายใตว้สิยัทศัน	์“สร้างสมดลุ
ทรัพยากร	 ธรรมชาติ	 และสิ่งแวดล้อม 

อยา่งยัง่ยนื	ในปี	2579”	และเพือ่ใหข้บัเคลือ่น
ไปสู่เป้าหมายดังกล่าว	 สผ.	 ภายใต้ระบบ
การน�าองคก์ารทีเ่ขม้แขง็	บคุลากรทกุระดบัยดึมัน่
ในหลกัธรรมาภบิาลผา่นการเป็นแบบอยา่งทีด่ี	
ของผู้บรหิาร	 มีการก�าหนดแนวทางการ
ด�า เนินการที่ เน้น เสร ิมสร้ าง เคร ือข่ าย	 
ขยายองค์ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้อง	 และยึดหลัก 
การปฏิบัติงานด้วย	 “มองผลประโยชน์ชาติ	
มุง่สร้างเครอืขา่ย	แมน่ในหลกัการ	มัน่ในคณุธรรม”	
โดยมุง่เนน้การบรหิารบคุลากรให้มคีวามเป็น
มอือาชพี	เพราะที่	สผ.	บคุลากรเป็นหวัใจและ
สินทรัพย์ที่ส�าคัญในการขับเคลื่อนองค์การ	 
จ ะน� าพ าอ งค์ ก า รก้ า ว สู่ ค ว ามส� า เ ร็ จ 
ในการบรรลวุสิัยทศัน์



101 หมวด 1 ด้านการนำาองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม

ระบบการน�า สผ. สู่องค์การคุณภาพที่ยั่งยืน

	 ปัจจยัส�าคญัทีส่ง่ผลตอ่ความส�าเร็จในระบบการน�า	ของ	สผ.	คอื	 1.	การมวีสิัยทศัน์
และทศิทางทีช่ดัเจนของผูบ้รหิารในการ	น�าองคก์าร	บคุลากร	สผ.	ไดรั้บการสือ่สาร	ถา่ยทอด	
ให้ทกุคนเข้าใจในเป้าหมายเดียวกนัและขบัเคลือ่นการท�างานไปในทศิทางเดียวกนัดว้ยคา่นิยม
และวฒันธรรม	ที่ยดึมัน่ร่วมกนัทัง้องคก์าร	2.	การมผีูบ้รหิารทีป่ระพฤตตินเป็นแบบอย่างทีด่ี	
(Leadership	Role	Model)	บคุลากร	สผ.	เกดิความศรัทธา	เชือ่มัน่	และตอ้งการท�าตาม	
3.	 ผู้บรหิารสร้างความเชื่อมั่นในการตัดสินใจและเชื่อมั่นในบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ 
ของบคุลากรทีไ่ดรั้บมอบหมายท�าให้เกดิความไวว้างใจ	เกดิประสทิธภิาพในการท�างานร่วมกนั		
ทัง้	3	ขอ้นี้	ถอืเป็นปัจจยัทีส่ง่ผลตอ่ความส�าเร็จของ	สผ.	ภายใตร้ะบบการน�าองคก์ารของ	สผ.	
ทีม่ปีระสทิธภิาพ

ระบบการน�าองค์การ สผ.
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“ปลุก ปัน ปลูก” สู่การปฏิบัติ

	 จากระบบการน�าองค์การ	 ซึ่งต้องมีการสื่อสารให้เกิดความเข้าใจตรงกัน 
เพือ่น�าไปสูก่ารปฏบิตัอิยา่งเป็นรูปธรรมและบรรลเุป้าหมาย	สผ.	โดยการน�าของผูบ้รหิาร
จงึไดก้�าหนดกระบวนการสือ่สาร	เพือ่ใชส้ือ่สารและถา่ยทอดขา่วสารทีส่�าคญัไปยงับคุลากร	
ผู้รับบรกิารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างตรงไปตรงมาผ่านช่องทางต่าง	 ๆ	 ของ	 สผ.	 
และมกีารวเิคราะห	์ทบทวน	ตลอดจนหาวธิกีารสือ่สารและสร้างความสมัพนัธก์บับคุลากร	
รวมถึงผู้รับบรกิารและ	 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 เพื่อให้รับรู้ข้อมูลของ	 สผ.	 ที่ตรงกัน	 
น�าไปสู่การแลกเปลี่ยนเรยีนรู้	 เกิดความร่วมมือ	 และเป็นเครอืข่ายในการด�าเนินการ 
เพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน	 โดยจ�าแนกระดับการสร้างความสมัพันธ์ออกเป็น	 3	 กลุม่	 
คอื	1.	ปลกุความรู้	2.	ปันความคดิ	และ	3.	ปลกูเครอืข่าย	ซึง่ผูบ้รหิาร	สผ.	เป็นตน้แบบ 
และเขา้ร่วมในการด�าเนนิโครงการดว้ยตนเองอยา่งตอ่เนือ่ง	สง่ผลให	้สผ.	สามารถสร้างเครอืขา่ย
ความร่วมมอืในการด�าเนนิงานอย่างเป็นรูปธรรม

แผนงาน/กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์
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ยึดธรรมาภิบาล เพ่ือน�าองค์การอย่างยั่งยืน

	 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ	 
ผูบ้รหิารระดบัสงูไดผ้ลกัดนัถา่ยทอดคา่เป้าหมาย
ของ	 สผ . 	 โดยผ่ านกระบวนการจัดท� า 
ค�าขอตัง้งบประมาณ	การจดัท�าแผนปฏบิตัริาชการ
ประจ�าปี	การจดัท�าค�ารับรองการปฏบิตัริาชการ
ของ	 สผ.	 และการจัดท�าค�ารับรองการปฏิบัติ
ราชการประจ�าปีระดับกอง	 เพื่อให้มั่นใจว่า 
มีการขบัเคลือ่นทั่วทั้งองคก์าร	 รวมทั้งก�าหนด
ให้มีการติดตามตัวชี้วัดที่ส�าคัญและก�าหนด 
ให้มีการรายงานผลเพื่อให้แน่ใจว่านโยบาย 
ถกูถา่ยทอดสูก่ารปฏบิตั	ิและผลตวัชีว้ดัทีส่�าคญั
ของ	 สผ.	 ที่มีการติดตามอย่างเป็นระบบ	 
มีการน�ามาสรุปและเรยีนรู้	 หาแนววธิีปฏิบัติ 
ทีเ่ป็นเลศิ	รวมทัง้สง่เสรมิใหน้�าไปสร้างนวตักรรม 
ของกระบวนการท�างานออกเป็นแผน	มาตรการ	
น โ ย บ า ย ที่ ต อ บ ส น อ ง ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร 

แ ล ะ ค ว า ม ค า ด ห วั ง ข อ ง ผู้ รั บ บ ร ิก า ร	 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส�าคัญ	 และเพื่อท�าให้ 
ผลการปฏิบัติงานของ	 สผ.	 ไดรั้บการยอมรับ 
และเชื่อมั่นจากผู้รับบรกิารและผู้มีส่วนได้เสีย 
ทกุกลุม่		สผ.	ไดใ้ช้	แนวทางการบรหิารจดัการ
ดว้ยหลกัธรรมาภบิาลเป็นส�าคญั	มกีารแต่งตั้ง
คณะท�างานก�ากับดูแลองค์การที่ดี	 ท�าหน้าที่
ก�าหนด/ทบทวน	 นโยบายการก�ากับดูแล
องค์การที่ ดี 	 (OG)	 ประมวลจร ิยธรรม	 
และคู่มือจรรยาบรรณผู้บรหิารและบุคลากร 
ทีพ่งึปฏบิตัติอ่ผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี
ทุกกลุ่ม	 และจัดท�าแผนปฏิบัติการส่งเสรมิ
คุณธรรมและคุ้มครองจรยิธรรมให้บุคลากร
ยดึถอืและปฏบิตั	ิซึง่มกีารปรับปรุงรูปแบบและ
กิ จ ก ร ร ม ทุ ก ปี เ พื่ อ ใ ห้ ส อ ด ค ล้ อ ง 
	กบัสถานการณแ์ละเป็นรูปธรรมยิ่งขึน้	

ระบบการก�ากับดูแลองค์การที่ดี สผ.
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	 ใ น ก า รก� า ห นดน โ ยบ า ย	 
แผน	 มาตรการด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
โดยมีเป้าหมายในการสร้างสมดุล
ระหว่างการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
เพือ่ให้เกดิดลุยภาพ	ทัง้ดา้นเศรษฐกจิ	
สังคมและสิ่งแวดล้อม	 และน�าไปสู่ 
การพฒันาทีย่ัง่ยนื	สผ.	มกีารวเิคราะห์
ผลกระทบเชงิลบ	การวเิคราะหค์วามเสีย่ง
ของการด�าเนินภารกิจ	 กระบวนการ	
และยุทธศาสตร์	 ที่อาจส่งผลต่อ
เศรษฐกิจ 	 สั งคม	 สิ่ งแวดล้อม	
สาธารณสขุ	ซึง่	สผ.	ไดใ้ชก้ระบวนการ
มีสว่นร่วมกับผู้มีสว่นได้สว่นเสียในทุก
ขั้ น ต อน ข อ ง ก า ร ก ร ะบ วน ง า น 
เพื่อลดผลกระทบเชิงลบที่อาจเกิดขึ้น	
เชน่	การพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก	(EEC)	

สร้างสมดุล สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  

แผนสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

สผ.	ไดด้�าเนนิการจดัท�าแผนสิง่แวดลอ้มในพืน้ทีเ่ขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก	(EEC)	
เพือ่ก�าหนดมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบเชงิลบตอ่เศรษฐกจิ	สงัคม	สิง่แวดลอ้ม	
สาธารณสขุทีอ่าจเกดิขึน้จากการพฒันาพืน้ทีร่ะเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก	
เพื่อให้เกิดความมั่นใจเร ื่องสิ่งแวดล้อม	 สังคม	 สาธารณสุข	 โดยจะเป็นโมเดล
ตน้แบบกอ่นขยายไปพืน้ทีพ่ฒันาเศรษฐกจิอืน่ตอ่ไป
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องค์การมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง

	 สผ.	 มีสว่นในการสร้างความสมบรูณ์
ใ ห้ กั บ ร ะ บ บ สั ง ค ม แ ล ะ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ	 
ผ่านการด�าเนินงานด้วยความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม	 โดยได้ก�าหนดแผนการพัฒนา
ก ร ะ บ ว น ก า ร รั บ ผิ ด ช อ บ ต่ อ สั ง ค ม 
และการสนบัสนนุชมุชนทีส่�าคญั	ทีก่�าหนดรูปแบบ
การด�าเนินกจิกรรม/ให้การสนับสนุนให้สภาพ
แวดล้อม	 สังคม	 และระบบเศรษฐกิจดีขึ้น	 
รวมทัง้ภายใตก้ารน�าของผูบ้รหิาร	 ไดส้ง่เสรมิ
แ ล ะสนับสนุนการส ร้ า งความ เข้ มแข็ ง 

ให้กับชุมชนที่ส�าคัญ	 เพื่อให้เป็นต้นแบบ 
การอนรัุกษท์รัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม	 
มกีรอบหลกัเกณฑก์ารก�าหนดชมุชนทีส่�าคญั	ดงันี	้
1.	 ความต้องการของชุมชนสนับสนุนภารกิจ 
ทุกด้านของ	 สผ.	 2.	 ชุมชนมีความพร้อม 
และเต็มใจที่จะร่วมมือในการสร้างชุมชน 
ที่ เข้มแข็ง	 ยั่งยืน	 โดยน�าความต้องการ 
ของชมุชนผนวกกับสมรรถนะหลักขององคก์าร	
มาจดัท�าแผนงาน/โครงการ/กจิกรรม
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โดยจ�าแนกเป็น	3	กลุม่ใหญ่	คอื	1.	ชมุชนทีอ่ยูโ่ดยรอบส�านกังาน	ซึง่มกีารสร้าง
เครอืขา่ยความร่วมมอืกบัชมุชนในการสร้างความตระหนกัในเร ื่องการบรโิภคทีย่ัง่ยนื	
2.	 ชุมชนที่มีความเสี่ยงได้รับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม	 เช่น	 การก�าหนดพื้นที่
คุม้ครองสิง่แวดลอ้มคุง้บางกระเจา้	อ.พระประแดง		จ.สมทุรปราการ	ให้เป็นพืน้ที่
สีเขียวขนาดใหญ่	 เพือ่เป็น	 “ปอด”	 ส�าหรับฟอกอากาศให้	 กทม.	 และปรมิณฑล	 
และ	3.	ชมุชนตน้แบบเมอืงนเิวศ	(Eco-City)	เพือ่การจดัการสิง่แวดลอ้มเมอืงและชมุชน
ที่ยั่งยนื	 ไดแ้ก่	 1)	ชมุชนน�า้เชีย่ว	จังหวดัตราด	มคีวามตอ้งการทีจ่ะพฒันาชมุชน	 
ทีเ่นน้การสร้างสมดลุในการอนรัุกษแ์ละการใชป้ระโยชนท์รัพยากรระบบนเิวศ	ทีห่ลากหลาย
ของนิ เวศชายฝ่ังทะเล	 2)	 เมืองนิ เวศนครสวรรค์	 จังหวัดนครสวรรค	์ 
ตอ้งการสร้างสมดลุในการอนรัุกษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรนิเวศทีร่าบลุม่น�้า	 
โดยตอ้งการลดผลกระทบของเมอืงตอ่ระบบนเิวศใหน้อ้ยทีส่ดุ	และเนน้การปกป้องเมอืง
และชมุชนจากอุทกภัย	 ซึง่ชมุชนต้นแบบทั้ง	 2	 ชมุชน	 ไดม้ีการด�าเนินการจัดท�า 
แผนและผังเมอืงนเิวศ	 โดยใชก้ระบวนการสร้างการมสีว่นร่วมของภาคสว่นตา่ง	 ๆ	
ในชุมชน	 และได้ก�าหนดแนวทางการน�าแผนและผังนโยบายเมืองนิ เวศ 
ไปสูก่ารปฏบิตัทิีช่ดัเจน
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ผลงานความส�าเร็จจากการน�าองค์การ

	 สผ.	ในฐานะเป็นหนว่ยงานหลกัในการจดัท�านโยบาย	แผน	มาตรการ	การบรหิารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มของประเทศ	จงึมกีารบรูณาการความร่วมมอืระหวา่งหนว่ยงาน	
เพือ่ใหเ้กดิความร่วมมอืในดา้นตา่ง	ๆ 	ทีห่ลากหลาย	สอดคลอ้งกบัภารกจิของหนว่ยงานในการก�าหนด
นโยบายและแผนการส่ง เสร ิมและ รักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อม	 จึงมีการบูรณาการ 
ร่วมกับเครอืข่ายที่ส�าคัญทุกภาคส่วน	 ซึ่งค�านึงถึงหลักประหยัด	 คุ้มค่า	 มุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ	 โดยหนึ่งในการด�าเนินงานที่ส�าคัญภายใต้การน�า 
ของผูบ้รหิารองคก์าร	คอื	การลงนาม	“Memorandum	of	Understanding	on	Cooperation	
on	National	greenhouse	gas	inventories	:	บันทึกความเข้าใจเร ื่องความร่วมมือ 
เกี่ยวกับบัญชีก๊าซเรอืนกระจกแห่งชาติ”	 กับส�านักงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
และนวตักรรมการน�ากลบัมาใชใ้หม่	 (Department	of	the	Environment	and	Energy 
:	 กรมสิ่งแวดล้อมและพลังงาน)	 แห่งรัฐบาลเครอืรัฐออสเตรเลีย	 เพื่อพัฒนาระบบ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและผู้ เ ชี่ ยวชาญในการพัฒนาระบบรวบรวมและประเ มินผล 
การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของประเทศไทย	 (Thailand	 Greenhouse	 Gas	 Emissions	 
Inventory	System:	TGEIS)	รวมทัง้จดัเกบ็เป็นฐานขอ้มลูกลางดา้นการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก
ของประเทศ	ท�าใหไ้ทยเป็นประเทศแรกในอาเซยีนทีม่รีะบบค�านวณ	GHG	เทยีบเทา่ประเทศพฒันาแลว้

ภาพรวมการท�างานและประโยชน์ของระบบสารสนเทศ 
การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของประเทศไทย (TGEIS)
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	 ภายใต้ ร ะบบการน� าองค์การที่ เ ข้ มแข็ ง 	 บุคลากรทุกระดับยึดมั่ น 
ในหลักธรรมาภิบาลผ่านการเป็นแบบอย่างที่ดี	 ของผู้บรหิาร	 มีการก�าหนดแนวทาง 
การด�าเนินการที่เน้นเสรมิสร้างเครอืข่าย	 ขยายองค์ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้อง	 และยึดหลักการปฏิบัติงานด้วย	 “มองผลประโยชน์ชาติ  
มุ่งสร้างเครอืข่าย แมน่ในหลักการ มัน่ในคุณธรรม”	 โดยมุ่งเน้นการบรหิารบคุลากร 
ให้มีความเป็นมืออาชีพ	 เพราะที่	 สผ.	 บุคลากรเป็นหัวใจและสินทรัพย์ที่ส�าคัญ 
ในการขับเคลื่อนองค์การ	 จะน�าพาองค์การก้าวสู่ความส�าเร็จในการบรรลุวสิัยทัศน์	 
“สร้างสมดลุทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มอย่างยั่งยนื ในปี 2579”
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	 เป็นหน่วยงานที่บรหิารจัดการและอ�านวยความสะดวกทางการค้าต่างประเทศที่ขับเคลื่อน 
ดว้ยนวัตกรรมดจิทิลัครบวงจร	ภายในปี	2565

รอบรู้ รวดเร็ว โปร่งใส เชือ่ถอืได้ 
SMART  MENTOR : 
S	–	Success
M	–	Modern
A	–	Accountability
T	–	Transparency	MENTOR

1. ยกระดบัการอ�านวยความสะดวกทางการค้าดว้ยนวัตกรรมบรกิารทีม่ปีระสทิธิภาพ
2. พฒันาศกัยภาพและขดีความสามารถในการแข่งขนัของไทยในภมูภิาคและเวทโีลก
3. ปกป้องและรักษาผลประโยชน์สูงสดุทางการค้า

กรมการค้าต่างประเทศ
หมวด 1 ด้านการน�าองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

ค่านิยม
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	 จากการน�าองค์การของกรมการคา้
ตา่งประเทศภายใตแ้นวคดิ	ผูบ้รหิารเป็นผูน้�า
การเปลีย่นแปลง	(Transformative	Leader)	
และเป็นแบบอย่างที่ดีในการครองตน	 
ครองคน	 และครองงาน	 โดยผู้บรหิาร 
มบีทบาทส�าคญัอยา่งยิง่ตอ่การสร้างแรงจงูใจ
ใหเ้กดิกระบวนการมสีว่นร่วมของทกุภาคสว่น
ในการพัฒนาองค์การอย่างสร้างสรรค์	 
ด้วยกลยุทธ์การสื่อสารถ่ายทอดวสิัยทัศน	์
พันธกิจ	 เป้าประสงค์	 และคา่นยิมองคก์าร 

ไปสูบ่คุลากรและผู้เกี่ยวขอ้งอย่างสม�่าเสมอ	 
สร้างการรับรู้	 เข้าใจ	และน�าไปสูก่ารปฏบิตัิ
อยา่งมปีระสทิธภิาพ	และสร้างวฒันธรรมองคก์าร
ทีเ่ขม้แขง็ทัง้ดา้นการปฏบิตังิานและดา้นสงัคม	
เพื่ อ ใ ห้ บุ ค ล า ก ร ทุ ก ช่ ว ง วั ย ส าม า ร ถ 
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข	 โดยยึดหลัก	 
“พี่ดูแลน้องเสมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน”	
และ	“รับฟังทกุความคดิเหน็อยา่ง	เสมอภาค”	
เ พ ร า ะ ที่ ก ร ม ก า ร ค้ า ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ 
ทุกคนคือคนส�าคัญ
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ปฏิรูปองค์การสู่ความยั่งยืน
	 ผูบ้รหิารกรมการคา้ตา่งประเทศมคีวามมุง่มัน่ในการพฒันาศกัยภาพองคก์ารในทกุมติิ	
เพือ่สร้างองคก์ารแห่งคณุภาพที่ยั่งยืน	 โดยไดป้ฏรูิปองคก์าร	 (Transform)	 เพือ่ให้สอดรับ 
กับสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันรองรับความท้าทายรูปแบบใหม่	 และตอบสนอง 
ความตอ้งการของผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทีเ่ปลีย่นแปลงอยา่งรวดเร็ว	โดยใชก้ลยทุธ์
ทีส่�าคญั	ดังนี้

	 โดยมุ่งเน้นการอ�านวยความสะดวก	
เพิ่ ม ขี ด คว ามสาม า รถในกา รแ ข่ ง ขั น	 
และสร้างโอกาสทางการคา้ใหข้ยายตัวมากขึน้	
เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประเทศอย่างมั่นคง	
มั่งคั่ง	 และยั่งยืน	 เช่น	 การสร้างเครอืข่าย 
นักธุรกิจไทยกบัประเทศเพือ่นบา้น	 (Young	
Entrepreneur	 Network	Development	 
:	Yen	–	D	Program)	 เพือ่พฒันาศกัยภาพ 
ในการด�าเนนิธรุกจิของผูป้ระกอบการรุ่นใหมข่อง
ไทยและสร้างเครอืข่ายความสมัพันธร์ะหวา่ง 
ผูป้ระกอบการของไทยกบัประเทศเพือ่นบา้น	(CLMV)	

ไดแ้ก่	เวยีดนาม	กมัพชูา	ลาว	และเมียนมาร์
โดยยึดหลัก	 “Stronger	 Together”	 
สร้างเศรษฐกจิทีเ่ขม้แขง็		ใหเ้ตบิโตไปดว้ยกนั	
ดว้ยการสร้างนกัธรุกจิทีม่ศีกัยภาพทัง้ของไทย
และประเทศเพื่อนบ้าน	 เพื่อเกิดมูลคา่การคา้
ระหว่างกัน	 รวมถึงมีเครอืข่ายพันธมิตร
ทางการค้าพร้อมให้ความเกื้ อหนุนกัน 
อ ย่ า ง ยั่ ง ยื น ทั้ ง ด้ า น ธุ ร กิ จ แ ล ะ สั ง คม	 
และในปี	 2562	 มีการขยายความร่วมมือ
ทางการคา้กบัประเทศคูค่า้ทีส่�าคญัในอาเซยีน
อยา่งตอ่เนือ่ง	ไดแ้ก	่อนิโดนเีซยี	และมาเลเซยี

ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่องค์การที่มีสมรรถนะสูง
ด้านการค้าต่างประเทศอย่างยั่งยืน 

วสิัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และสมรรถนะหลัก ของกรมการค้าต่างประเทศ
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	 โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
สมัยใหม่ในการด�าเนินภารกิจควบคู่กับ 
การยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการไทย 
เพื่อก้าวสู่การเป็น	 Smart	 Enterprise	
ตลอดจนพัฒนาบุคลากรไปสู่การเป็น	
SMART	MENTOR	โดยน�าหลกัการบรหิาร
ยุทธศาสต ร์องค์ กร 	 (Enterpr i se	 
Architecture	:	EA)	หรอืสถาปัตยกรรม
องคก์รยคุใหม่	มาใชใ้นการวางแผนกลยทุธ์
การด�าเนินโครงการของกรมฯ	 เพื่ออ�านวย
ความสะดวกใหแ้กผู่ป้ระกอบการในหลายโครงการ	
เช่น	 การเชื่ อมโยงข้อมูลใบอนุญาต 

และหนังสือรับรองอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้
ระบบ	(National	Single	Window	:	NSW)	
กับระบบใบขนสินค้าของกรมศุลกากร	 
การจดัท�าระบบลงลายมอืชือ่และตราประทบั
อเิลก็ทรอนกิส	์ (Electronic	 Signature	
and	Seal	:	ESS)	เพือ่อ�านวยความสะดวก
ใหแ้กผู้่น�าเขา้	-	สง่ออก	ในการขอหนงัสอืรับรอง
ถิ่นก�าเนิดสินค้า	 ซึ่งการน�า	 Enterprise	
Architecture	 (EA)	 มาใช้ ในการ 
วางแผนกลยทุธด์า้นเทคโนโลย	ี(IT)	จะท�าให้
การด�า เนินงานของกรมฯ	 ในอนาคต 
มปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้

เชื่อมโยงการค้าไทยไปสู่เศรษฐกิจภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก 

	 โดยในปี	 2561	 ไดจ้ดัท�าโครงการ	
DFT	 New	 Generation	 Velocity	 
หรอืโครงการ	NGV	เพ่ือพัฒนาบุคลากรของกรมฯ	
ให้มีความรู้ความสามารถด้วยหลักสูตร 
การฝึกอบรมขา้ราชการในระดบัช�านาญการ
ให้มีความรู้และเพิ่มทักษะในการเป็นผู้น�า
และทักษะเฉพาะด้านการค้าต่างประเทศ	
เพื่อพัฒนาให้พร้อมเป็นผู้บรหิารรุ่นใหม่ 

ในอนาคต	 พร้อมกันนี้ได้จัดท�าโครงการ 
เพิม่ศกัยภาพบคุลากรกรมฯ	สายสนบัสนนุ
ทีม่คีวามสามารถภายใตห้ลกัสตูร	 :	 “DFT	
Supporting	Officer	Synergy	:	SOS”	
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์การ
อยา่งยัง่ยนื	รวมทัง้มกีารท�าคูม่อืในรูปแบบ	
E-book	 เพื่อถา่ยทอดองค์ความรู้ส�าหรับ
การปฏบิตัิงานของบคุลากรกรมฯ	

ถ่ายทอดองค์ความรู้ระดับองค์การและพัฒนาผู้น�าในอนาคต 
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	 ผู้บรหิารกรมการค้าต่างประเทศมีการสื่อสารถ่ายทอดวสิัยทัศน์และค่านิยมองค์การ 
ไปสู่บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องอย่างสม�่าเสมอ	 เพื่อสร้างให้เกิดการรับรู้	 เข้าใจ	 มีส่วนร่วม	 
น�าไปสูก่ารปฏบิตัแิละบรรลผุลสมัฤทธิอ์ยา่งมปีระสทิธภิาพ	โดยไดน้�าวธิกีารสือ่สารสองทาง	(Two	Ways	
Communication)	ทีค่รอบคลมุทัง้ระบบ	Online	และ	Offline	มาใชเ้ป็นกลยทุธใ์นการสือ่สาร	
โดยด�าเนินการ	 ทั้ง	 (1)	 การสื่อสารทางตรง	 โดยด�าเนินการผ่านกิจกรรมต่าง	 ๆ	 
เพือ่สร้างความผกูพนักบับคุลากรทัว่ทัง้องคก์าร	 รวมถึงกลุม่ผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสีย
ทีส่�าคญั	โดยรูปแบบการสือ่สารทีด่�าเนนิการ	เชน่	จดัการประชมุผูบ้รหิาร	ซึง่เป็นการจดัประชมุ
ภายในเป็นประจ�าอย่างต่อเนื่อง	 จัดสัมมนากรมการค้าต่างประเทศ	 ปีละ	 2	 คร้ัง	 
เพื่ อ เป็นการทบทวนและถ่ายทอดยุทธศาสตร์จากผู้บร ิหารสู่บุคลากรในทุกระดับ	 
ใชส้ือ่เทคโนโลยสีารสนเทศเป็นเคร ือ่งมอืในการสือ่สารกบับคุลากรทกุระดบัอยา่งตอ่เนือ่งและสม�า่เสมอ	
ทัง้ชอ่งทาง	Line,	Facebook,	Twitter	และ	YouTube	และเสรมิสร้างความสมัพนัธร์ะหวา่งผูบ้รหิาร	
เจา้หนา้ทีผู่ป้ฏบิตังิาน	ผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีผา่นกจิกรรมสมัพนัธ	์“Happy	Customer	Hours”	
เป็นประจ�าอยา่งตอ่เนือ่ง	ทกุ	3	เดอืน	เพือ่สร้างวฒันธรรมทีมุ่ง่เนน้ใหค้วามส�าคญักบัผูรั้บบรกิาร
และ	ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี	(2)	การสือ่สารทางออ้ม	โดยใชก้ลยทุธก์ารถา่ยทอดวสิยัทศันผ์า่นขอ้ความ	
Footnote	ในหนงัสือราชการภายใน	บอร์ด	โปสเตอร์ภายในหนว่ยงาน	และ	(3)	ผูบ้รหิารสือ่สาร	
สร้างแรงจูงใจแก่บุคลากร	 เพื่อให้เกิดผลการด�าเนินการที่ดี	 โดยให้ความส�าคัญต่อการดูแล	 
เอาใจใสบ่คุลากรในทกุระดบั	รวมถงึสง่เสรมิใหบ้คุลากรทกุชว่งวยัสามารถอยูร่่วมกนัอยา่งมคีวามสขุ

การส่ือสารเพ่ือน�าไปสู่การปฏิบัติ

รูปแบบการสื่อสารของกรมการค้าต่างประเทศ
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ติดตาม ก�ากับ ดูแล ตามหลักธรรมาภิบาล 

	 ผู้บร ิหารกรมการค้าต่างประเทศ 
มีบทบาทส�าคัญในการขับเคลื่อนองค์การ 
ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด	 
โดยมปัีจจยัส�าคญั	คอื	การวางระบบการก�ากบั
ดู แ ล อ งค์ ก า ร ที่ ผู้ บ ร ิห า ร เ ป็ น ผู้ น� า ก า ร
เปลี่ยนแปลง	 (Transformative	 Leader)	 

และเป็นแบบอย่างที่ดี 	 (Role	 Model)	 
ในการครองตน	 ครองคน	 และครองงาน	 
ทั้งนี้	 ระบบการก�ากับดูแลองค์การครอบคลมุ
การด�า เนินงาน	 4	 ด้าน	 ประกอบด้วย	 
(1)	 ด้านการปฏิบัติงานของส่วนราชการ	 
ผ่านกลไกการรายงานผลการปฏบิตัริาชการ	 

ระบบการก�ากับดูแลองค์การของกรมการค้าต่างประเทศ

(2) 	 ด้ านความรับผิดชอบด้านการเงิน	 
ผ่านการก�ากับดูแลด้วยระบบบรหิารการเงิน 
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์	 (GFMIS)	
ระบบบรหิารงานคลงัและงบประมาณของกรมฯ	
(DFT	 Budget)	 และ	 พ.ร.บ.จดัซือ้จดัจา้งและ
การบรหิารพสัดภุาครัฐ	พ.ศ.	2560	นอกจากนี้	
กรมฯ	ไดพ้ฒันาระบบการรายงานผลการปฏบิตัิ
งานให้สอดคล้องกับค่านิยม	 “SMART	 
MENTOR”	โดยพฒันาการรายงานในรูปแบบ
ไร้กระดาษ	 (Paperless)	 ด้วยการรายงาน 
ผลการด�าเนินงานในระบบ	 Google	 Form	 
ซึ่ ง ผู้ บ ร ิ ห า ร ส า ม า ร ถ เ ข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล 

และเรยีกดูผลการด�าเนินงานได้ทุกที่	 ทุกเวลา	 
(3) 	 ด้ านการบร ิห ารท รัพยากรบุ คคล	 
ผู้บรหิารกรมฯ	 ไดจ้ัดโครงสร้างและระบบงาน 
ทีเ่หมาะสม	คลอ่งตวั	และครอบคลมุภารกจิหลกั
ขององค์การ	 และ	 (4)	 ด้านการป้องกัน 
การทุจรติและประพฤติมิชอบ	 มีมาตรการ
ป้ อ ง กั น แ ล ะ แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า ก า ร ทุ จ ร ิต 
และประพฤติมิชอบของกรมฯ	 รวมถึงสร้าง 
คว ามต ร ะห นั ก รู้ แ ล ะทั ศนคติ เ ชิ ง บ ว ก 
แกบ่คุลากรในการปฏบิตัหินา้ทีอ่ยา่งมธีรรมาภบิาล	
โปร่งใส	ปราศจากการทจุรติ
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ขับเคลื่อนการค้าต่างประเทศ ภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม 

	 แมว้า่การเปิดเสรทีางการคา้ทัง้ในระดบัพหภุาคี	ภมูภิาค	และทวภิาคใีนรูปแบบ	FTA	
จะมผีลเชงิบวกท�าใหก้ารคา้ขยายตวัเพิม่ขึน้	แตส่นิคา้บางกลุม่ไดรั้บผลกระทบ	เชน่	โคเนือ้	โคนม	
และเคร ื่องใชไ้ฟฟ้า	 เป็นตน้	 ซึง่สว่นใหญเ่ป็นเกษตรกรรายยอ่ย	 และผูผ้ลติสนิคา้อตุสาหกรรม
ขนาดกลางและขนาดย่อม	 (SMEs)	 ไม่สามารถปรับตัวและแข่งขันกับต่างประเทศได้	 
ท�าใหผู้ผ้ลติ/ผูป้ระกอบการบางราย	ไมส่ามารถรักษาสภาพคลอ่งและตอ้งลม้เลกิกจิการในทีส่ดุ	
กรมฯ	 ไดต้ระหนกัถึงความจ�าเป็นในการแก้ไขปัญหาจากผลกระทบของการเปิดเสรทีางการคา้	
จึงไดว้างแนวทางและมาตรการเชงิรุก	 เพือ่เตรยีมความพร้อมในการป้องกนัผลกระทบต่าง	 ๆ	
ทั้งทางตรงและทางอ้อม	 โดยจัดท�าโครงการช่วยเหลือเพื่อการปรับตัวของภาคการผลิต 
และภาคบรกิารทีไ่ดรั้บผลกระทบจากการเปิดเสรทีางการคา้	 ซึง่เร ิ่มด�าเนนิการตั้งแตปี่	 2550	 
จนถึงปัจจุบัน	 ได้อนุมัติเงินช่วยเหลือแล้ว	 58	 โครงการ	 วงเงินรวม	 411	 ล้านบาท	 
โดยประสบความส�าเร็จมากกว่าร้อยละ	 95	 ท�าให้ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการสามารถปรับตัว 
ในการผลิตและแปรรูปสินค้าให้ได้มาตรฐานสากล	 และตรงตามความต้องการของตลาด	 
สามารถขยายตลาดทัง้ในและตา่งประเทศได้	
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สนับสนุนชุมชนให้มีความเข้มแข็ง

	 ในระยะเวลาทีผ่่านมา	 กรมการคา้ตา่งประเทศไดมุ้่งมัน่ในการด�าเนนิภารกจิ
โดยให้ความส�าคัญต่อการสนับสนุนชุมชนให้มีความเข้มแข็ง	 โดยเฉพาะ 
ในดา้นเศรษฐกจิ	 ซึ่งกรมฯ	 ในฐานะที่เป็นผู้ก�ากับ	 ดูแล	 และอ�านวยความสะดวก
ทางการค้าต่างประเทศของไทย	 มีการด�าเนินการเพื่อสนับสนุนชุมชนที่ส�าคัญ	 
เช่นการสร้างเครอืข่ายผู้ประกอบการค้าชายแดน/ภูมิภาคภายใต้โครงการ	 
YEN	–	D	Program	และการสร้างเครอืข่ายผูป้ระกอบการสนิคา้เกษตรนวตักรรม	
(Api	 Connect) . 	 การจัดกิจกรรม	 Happy	 Customer	 Hours	 
ณ	หนว่ยบรกิาร	เพือ่เป็นชอ่งทางใหผู้บ้รหิารและบคุลากรกรมฯ	ไดพ้ดูคยุแลกเปลีย่น
ความคดิเหน็และรับฟังขอ้เสนอแนะจากผูรั้บบรกิารระหวา่งกนั	รวมทัง้จดัท�ามาตรการ
ปกป้องอุตสาหกรรมภายในประเทศที่มีกระบวนการไต่สวนเพื่อใช้มาตรการตอบโต้ 
การทุ่มตลาดอย่างเป็นรูปธรรม	 เพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 
และใหค้วามช่วยเหลอืแก่ผูป้ระกอบการทีไ่ดรั้บผลกระทบจากการเปิดเสรทีางการคา้	
โดยกรมฯ	 มีช่องทาง/มาตรการ/กระบวนการในการให้ความเป็นธรรมแก ่
ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสียจากการด�าเนนิงานอย่างชดัเจน	



117 หมวด 1 ด้านการนำาองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม

ความส�าเร็จจากการน�าองค์การ

	 กรมการคา้ตา่งประเทศมกีารปรับเปลีย่น
บทบาทตั้งแต่การเป็นผู้ควบคุมกฎระเบียบ 
ด้านการค้า	 (Controller)	 สู่การเป็นผู้ก�ากับ
ดูแลการค้าต่างประเทศ	 (Regulator)	 
และเป็นผู้อ�านวยความสะดวกทางการค้า 
ตา่งประเทศ	 (Facilitator)	 จนมาถึงการเป็น 
ผูใ้หค้�าปรกึษาดา้นการคา้ตา่งประเทศ	(Mentor)	
ที่มีความรอบรู้	 รวดเร็ว	 ทันสมัย	 โปร่งใส	 
โดยใชน้วัตกรรม	เทคโนโลยดีจิทิลั	และความคดิ
สร้างสรรค์	 โดยมีนโยบายให้น�าเทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรมมาใช้ในการให้บรกิาร
ดา้นการคา้ตา่งประเทศ	เพือ่ใหผู้รั้บบรกิารไดรั้บ
ป ร ะ โ ย ช น์ สู ง สุ ด จ า ก ก า ร ล ด ขั้ น ต อ น 
ในการรับบรกิาร	 ลดระยะเวลา	 และลดต้นทุน	
เชน่	นวัตกรรมบรกิารดว้ยระบบดจิทิลัครบวงจร
อย่างเต็มรูปแบบ	หรอื	eDFT	ทีพ่ร้อมใหบ้รกิาร
จ�านวน	12	นวตักรรม	ท�าใหผู้รั้บบรกิารไดรั้บ
ความสะดวกสบาย	 โดยสามารถใช้บรกิาร 
ผา่นทางระบบอนิเทอร์เนต็	ซึง่จะชว่ยใหป้ระหยดั
เวลาและค่าใช้จ่าย	 และสามารถวางแผน 
ในการท�าธุรกิจได้มากขึ้น	 และในปี	 2562	 
กรมฯ	 ได้เดินหน้าพัฒนาระบบการให้บรกิาร 
อ อ ก ใ บ อ นุ ญ า ต แ ล ะ ห นั ง สื อ รั บ ร อ ง 

การส่งออก	 -	 น�าเข้าสินค้ารวมถึงใบรับรอง
มาตรฐานสินค้า	 หรอื	 DFT	 SMART	 -	 1	 
เพื่อยกระดับการให้บรกิารผู้ประกอบการ	 
โดยปรับลดหรอืยกเลิกขัน้ตอนการปฏบิตัิงาน 
ทีซ่�า้ซอ้นและไมจ่�าเป็นออก	 พร้อมกับน�าระบบ
อเิลก็ทรอนกิสเ์ป็นเคร ือ่งมอืตรวจสอบความถกูตอ้ง
เพือ่ใหเ้ป็นมาตรฐานเดยีวกนั	ท�าใหผู้ป้ระกอบการ
สามารถขอรับบร ิการผ่านช่องทางเดียว	 
ใช้เอกสารเพียงชุดเดียว	 (Single	 Entry)	
นอกจากนี้	 กรมฯ	 เป็นผู้รเิร ิ่มการปรับปรุงการ
ให้บรกิารออกหนังสือรับรองถิ่นก�าเนิดสินค้า	
โดยด�าเนนิการเชือ่มโยงขอ้มลู	 e	 -	 Form	 D	
ส�าหรับประเทศสมาชิกอาเซียน	 10	 ประเทศ	 
ซึ่งขณะนี้ด�าเนินการเชื่อมโยงข้อมูลส�าเร็จแล้ว	 
7	ประเทศ	ไดแ้ก่	อนิโดนเีซยี	มาเลเซยี	สงิคโปร์	
บรูไน	 เวยีดนาม	 กมัพชูา	 และไทย	 โดยกรมฯ	 
มี เป้าหมายจะด�า เนินการเชื่อมโยงข้อมูล 
กับอีก	 3	 ประเทศที่เหลือ	 ได้แก่	 เมียนมาร์	
ฟิลปิปินส	์และ	สปป.ลาว	ใหแ้ลว้เสร็จภายในปี	2562	
ทัง้นี	้การพฒันาระบบดงักลา่วเนน้การออกแบบ
ให้ประชาชนเป็นศนูยก์ลาง	(Citizen	Centric	
Government)	และมคีวามทนัสมัยสอดคลอ้ง
กบันโยบาย	Thailand	4.0	
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ความส�าเร็จจากการน�าองค์การสู่นวัตกรรมการให้บรกิารด้านการค้าต่างประเทศ

 เพราะที่กรมการค้าต่างประเทศ ทุกคนคือคนส�าคัญ	 น�าไปสู่การน�าองค์การ 
ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาองค์การอย่างสร้างสรรค์	 
ดว้ยกลยทุธก์ารสือ่สารถา่ยทอดวสิยัทศัน	์พนัธกจิ	เป้าประสงค	์และคา่นยิมองคก์ารไปสูบ่คุลากร
และผูเ้กีย่วขอ้งอยา่งสม�า่เสมอ	สร้างการรับรู้	เขา้ใจ	และน�าไปสูก่ารปฏบิตัอิยา่งมปีระสทิธภิาพ	
และสร้างวฒันธรรมองคก์ารทีเ่ขม้แขง็ทัง้ดา้นการปฏบิตังิานและดา้นสงัคม	เพือ่บรรลเุป้าหมาย
ในการเป็นหนว่ยงานทีบ่รหิารจดัการและอ�านวยความสะดวกทางการคา้ตา่งประเทศทีข่บัเคลือ่น
ดว้ยนวตักรรมดจิทิลัครบวงจร	ภายในปี	2565
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	 ทอ้งถิน่เขม้แข็ง	ร่วมแรงพฒันา	ประชาเป็นสขุ

1. สง่เสรมิสนบัสนนุ	อปท.	ใหม้คีวามเขา้ใจในการจดับรกิารสาธารณะตามมาตรฐานการด�าเนนิงาน
2. พฒันา	ปรับปรุง	อปท.	ให้มีความสามารถในการจดับรกิารสาธารณะไดอ้ย่างทั่วถึง
3. ส่งเสรมิ	สนบัสนนุการด�าเนนิงานของ	อปท.	ให้เป็นไปตามมาตรฐานบรกิารสาธารณะ
4. สง่เสรมิการตดิตามประเมนิผลการด�าเนนิงานของ	อปท.	ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานบรกิารสาธารณะ
5.	 บรหิารและพฒันา	สถ.	ให้สามารถปฏบิตัิงานตามอ�านาจหน้าที	่กฎหมาย	และนโยบายที่ก�าหนด

	 มอือาชพี	คิดสร้างสรรค์	ยดึมัน่ธรรมาภบิาล

กรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่
หมวด 1 ด้านการน�าองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

ค่านิยม
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	 กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น	 (สถ.)	 เป็นส่วนราชการสังกัด
กระทรวงมหาดไทย	ทีม่ภีารกจิส�าคญัในการสง่เสรมิ	สนบัสนนุ	ใหค้�าปรกึษา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 (อปท.)	 ในการจัดท�าแผนพัฒนาท้องถิ่น	 
การบรหิารงานบคุคล	การเงนิ	การคลงั	และการบรหิารจดัการ	ใหม้คีวามเขม้แขง็	
มศีกัยภาพในการจดับรกิารสาธารณะตามมาตรฐานอยา่งทัว่ถงึ	อกีทัง้แนวโนม้
ของการกระจายอ�านาจและถ่ายโอนภารกิจการจัดท�าบรกิารสาธารณะ 
ให้	อปท.	มากขึน้	ท�าให้	สถ.	ท�าหนา้ทีเ่สมอืน	“โซข่อ้กลาง”	ในการขบัเคลือ่น
นโยบายรัฐบาล	 และการจัดท�าบรกิารสาธารณะของ	 อปท.	 ที่ตอบสนอง 
ความตอ้งการของประชาชนมากขึน้	ซึง่	สถ.	มรีะบบการน�าองคก์ารทีร่องรับ
ภารกิจดังกล่าว	 โดยผู้บรหิารได้ก�าหนดทิศทางขับเคลื่อนองค์การที่ชัดเจน	 
เป็นรูปธรรม	 มีการสื่อสารทั่วถึงเพื่ออ�านวยความสะดวกให้	 อปท.	 
สามารถท�างานได้คลอ่งตัวมากที่สุด	 ในการน�านโยบายจากรัฐบาลไปท�างาน
ร่วมกันกับท้องถิ่น	 ขณะเดียวกันก็ได้น�าปัญหาของท้องถิ่นมาประสาน 
เพือ่ด�าเนนิการกบัรัฐบาลให้เกดิการแกไ้ขอย่างมปีระสทิธภิาพตอ่ไป	
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 ผู้ บ ร ิ ห า ร ก� า ห น ด ทิ ศ ท า ง 
และคา่นยิมในการถอืปฏบิตั	ิและการขบัเคลือ่น
ยุทธศาสตร์	 ไว้ว่า	 “อยากเห็น	 สถ.	 
และ	 อปท.	 เป็นองคก์ารทีม่สีมรรถนะสงู	
สามารถท�าหน้าที่เป็นเลิศ	 มีเป้าหมาย 
สู่ การ เป็นที่ หนึ่ งด้ วยธรรมาภิบาล 
สูท่อ้งถิน่เขม้แข็ง	 คนในสงัคมร่วมแรงใจ
พฒันา	ประชาชนมคีวามสขุ”	จงึเป็นทีม่า
ของวสิยัทศัน	์“ทอ้งถิน่เขม้แขง็	ร่วมแรงพฒันา	
ปร ะช า เป็นสุ ข ” 	 โ ดยน� า อ งค์ ก า ร 
ที่มุ่งเน้นพัฒนาจากภายในสู่ภายนอก	 
โดยใชโ้มเดล	 DLA	 5G	 เพื่อขับเคลื่อน	
“Change	For	Good”	ใน	5	ดา้น	ไดแ้ก่	

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับระบบการน�าที่ยั่งยืน

1)	ดา้นสิง่แวดลอ้ม	(Good	Environment)	
2)	ดา้นสงัคม	(Good	Society)
3)	ดา้นการศกึษา	(Good	Education)	
4)	ดา้นเศรษฐกจิ	(Good	Economy)	
5)	ดา้นการส่งเสรมิการกระจายอ�านาจและการมสีว่นร่วม	(Good	Decentralization)	

ซึง่มกีารก�ากบัดแูลใหด้�าเนนิการตามนโยบาย	ผ่านกระบวนการมสีว่นร่วมของทอ้งถิน่
อย่างเขม้แข็ง	ถา่ยทอดแนวทาง	กระบวนการผ่านผูน้�าชมุชนในแตล่ะทอ้งถิน่ไดร่้วมกนั
แก้ปัญหาและพัฒนาพื้นที่ของตนเองร่วมกับประชาชน	 และองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น	 จนสามารถสร้างต้นแบบในการส่งเสรมิและแก้ไขปัญหาและส่งเสรมิ 
ใหม้กีารน�าไปขยายผลสูท่อ้งถิน่ตา่ง	ๆ	ทัว่ประเทศ

DLA 5G Model
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จากการส่ือสารที่มีประสิทธิภาพ สู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิผล

	 ผู้บรหิารก�าหนดทิศทางและหัวใจของ
การท�างานไว้ว่า	 “Change	 for	 Good	 
:	 เปลี่ยนเพื่อโลกที่ดกีวา่”	 สือ่สารและถา่ยทอด
ทศิทางสูก่ารปฏบิตัิ	ทัง้สว่นกลาง	สว่นภมูภิาค	
รวมถึง	 อปท.	 ผ่านโครงการประชมุเชงิปฏบิัติ
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติตามเป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืน	 จ�านวน	 11	 รุ่น	 4	 ภาค	 
ใหก้บับคุลากรในสงักดั	สถ.	และผูบ้รหิาร	อปท.	
เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง	 ชัดเจนร่วมกัน 
เกีย่วกบัทศิทางเชงินโยบายของ	สถ.	โดยมีกลไก
ในการด�าเนนิงานคอื	ยดึทอ้งถิน่เป็นศนูยก์ลาง 
ใช้กระบวนการมีส่วนร่วม และสร้างสรรค์ 
นวตักรรม โดยบคุลากรตอ้งมคีวามคดิทีจ่ะสร้าง 
การเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น
อย่างรอบด้าน	 ทั้งด้านบรหิารจัดการบุคคล 
และกิจการสภา	 การเงินการคลัง	 การบรกิาร
สาธารณะ	และดา้นธรรมาภบิาล	โดยมวีสิยัทศัน์
เ ป็ น เ ป้ า ห ม า ย ขั บ เ ค ลื่ อ น ใ ห้ ท้ อ ง ถิ่ น 
เกดิการพฒันาทีส่ง่ผลลพัธ์	5	ดา้น	ดังนี้	
1) ดา้นสิ่งแวดลอ้ม (Good Environment) 
ส่ ง เสร ิมให้ เกิดการพัฒนา	 และอนุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มอย่างยั่งยนื	
เชน่	การบรหิารจดัการขยะมลูฝอย	“จงัหวดัสะอาด”	
โ ด ย ใ ช้ ห ลั ก ก า ร 	 3 R s 	 ป ร ะ ช า รั ฐ	 
การจดัท�าถังขยะเปียกเพือ่ลดโลกร้อน	เป็นตน้
2) ด้านสังคม (Good Society)	 ส่งเสรมิ 
การพัฒนาสังคม	 ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน	 

ด้ านคุณภาพชี ว ิต 	 ลดความ เหลื่ อมล�้ า	 
เช่น	 ระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
และผูพ้กิาร	 (No	Copy)	และโครงการ	1	อปท.	 
1	ถนนทอ้งถิน่ใสใ่จสิง่แวดลอ้ม	ท�าใหเ้กดิถนนสวย
ทัว่ประเทศแลว้กวา่	7,070	สาย	เป็นตน้
3) ด้านการศึกษา (Good Education)  
ส่งเสร ิมการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ	
สามารถยกระดบัคณุภาพชวีติประชาชนไดต้ัง้แต่
ระดับปฐมวัย	 เช่น	 โครงการสนามเด็กเล่น 
สร้างปัญญา	มีการสร้างสนามเดก็เลน่สร้างปัญญาแลว้	
2,419	แหง่	มกีารจดัใหม้ทีีอ่า่นหนงัสอืทอ้งถิน่แลว้	
รวม	9,102	แห่ง	เป็นตน้
4) ด้านเศรษฐกิจ (Good Economy)  
สง่เสรมิการลดปัญหาความยากจน	และเพิม่โอกาส
ในการสร้างรายได้	 เชน่	 โปรแกรมจดัท�าแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	 (LTAX3000) 
ตลาดประชารัฐทอ้งถิน่สขุใจ	เป็นตน้
5) ด้านส่งเสรมิการกระจายอ�านาจและการมี
ส่วนร่วม (Good Decentralization)  
ส่งเสรมิการวางรากฐานการปกครองท้องถิ่น 
ให้เข้มแข็ง	 ภายใต้หลักการกระจายอ�านาจ	 
และการมี ส่ วน ร่ วมของประชาชน	 เช่ น	 
อาสาสมคัรทอ้งถิน่รักษโ์ลก	(อถล.)	ชมรมแมบ่า้น
ทอ้งถิน่ไทย	 โรงเรยีนพอเพียงทอ้งถิน่	 (Local	
Sufficiency	School:	LSS)	เป็นตน้	
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ความรับผิดชอบต่อสังคมกับระบบการก�ากับดูแล 
ที่เที่ยงธรรม ทั่วถึง เท่าเทียม

 ผู้บรหิารกรมได้ก�าหนดนโยบายการส่งเสรมิการก�ากับดูแล
องค์การในด้านต่าง	 ๆ	 โดยค�านึงถึงผลประโยชน์ต่อส่วนรวม	 เช่น	
ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม ได้ก�าหนดนโยบายเกี่ยวกับสังคม	 
และสิง่แวดลอ้ม	อาท	ิโครงการมอืถอืเกา่ไป	ชวีติใหมม่า	ซึง่มวีตัถปุระสงค์
เพือ่รวบรวมขยะอเิลก็ทรอนกิสป์ระเภทมอืถอืเกา่ทีเ่สยีแลว้	ทกุรุ่น	ทกุยีห่อ้
จาก	อปท.	ทัว่ประเทศ	และน�าไปรไีซเคลิอยา่งถกูวธิ	ีไดม้าตรฐาน	ไมม่มีลพษิ	
โดยจะน�ารายได้จากการรไีซเคิลไปจัดหาหนังสือส�าหรับเด็กและสื่อ 
เพือ่การศกึษาอืน่	ๆ 	มอบใหศ้นูยพ์ฒันาเดก็เลก็ของ	สถ.	ในทอ้งถิน่ทรุกนัดาร
จ�านวน	 1000	 แห่ง	 ซึ่งป็นการส่งเสรมิประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วม	 
ไดม้จีติส�านกึความรับผดิชอบตอ่สังคม	 และเป็นการส่งเสรมิการอนรัุกษ์
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ดา้นผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 
ผู้บรหิารกรมได้ก�าหนดมาตรการเชิงรุกในการป้องกันผลกระทบเชิงลบ 
ตอ่สงัคม	โดยไดม้กีารวเิคราะหถ์งึผลกระทบและก�าหนดแนวทางในการปฏบิตัิ	
เพื่อป้องกนัและบรรเทาผลกระทบ	 ถา่ยทอดให้บุคลากรภายในองค์การ 
ทัง้	สถ.	และ	อปท.	ไดรั้บทราบและยดึถอืปฏบิตัิ	เชน่	การจดัการมลูฝอย	

สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา
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การสง่เสรมิให้	อปท.	จดัท�ารายงานผลกระทบ
ดา้นสิ่งแวดลอ้มเบือ้งต้น	 (IEE)	 หรอืรายงาน
การวเิคราะหผ์ลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้ม	 (EIA)	
ภายหลงัการกอ่สร้างโรงงานก�าจดัขยะเพือ่ผลติ
ก ร ะ แ ส ไฟ ฟ้ า 	 เ ป็ น ต้ น  ด้ านองค์ การ  
มีการก�าหนดระบบการติดตามประเมินผล 
การด�าเนินงานของ	 อปท.	 ในรูปแบบของ 
การประเมินประสิทธิผลขององค์กรปกครอง
สว่นทอ้งถิน่	(Local	Performance	Assessment	
(LPA))	 โดยมีการประเมินมาอย่างต่อเนื่อง	
ตัง้แตปี่	พ.ศ.	2549	และไดม้กีารพฒันารูปแบบ	
หลักเกณฑ์การประเมินให้มีความสอดคล้อง 
กับนโยบายส�าคัญของรัฐบาล	 โดยเป็นการ
ประเมินประสิทธิภาพใน	 6	 ด้าน	 ได้แก่	 
ด้านการบร ิหารจัดการ	 ด้านงานบุคคล 
และกิจการสภา	 ด้ านการ เงินการคลั ง	 

ดา้นการบรกิารสาธารณะ	 ดา้นธรรมาภบิาล	 และดา้นตดิตามนวตักรรมทอ้งถิน่	 และไดส้่งเสรมิ
การมีส่วนร่วมของประชาชน	 โดยก�าหนดให้มีผู้น�าชุมชนเป็นส่วนหนึ่งของทีมประเมิน	 
และมกีารตดิตามความคบืหนา้ในการด�าเนนิงานเพือ่แกไ้ขจดุออ่น	ปัญหา	อปุสรรคในการปฏบิตังิาน
ของ	อปท.	ใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้	โดยน�าผลการประเมนิในปีทีผ่า่นมา	มาใชเ้ป็นฐานขอ้มลูเทยีบเคยีง	
และมีการเปิดเผยรายงานสรุปผลการประเมินสู่สาธารณะผ่านทางเว็บไซต์ของ	 สถ.	 นอกจากนี ้
ยังใช้ผลการประเมินในการก�าหนดแนวทางนโยบาย	 โครงการเพื่อยกระดับศักยภาพ 
ของ	อปท.	ในแตล่ะทอ้งทีเ่พือ่ให้ประชาชนไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการอย่างทัว่ถึง

แบบประเมินประสิทธิภาพ
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	 ภายใตท้ศิทางกรม	“Change	for	Good	
:	เปลีย่นเพือ่โลกทีด่กีวา่”	ผูบ้รหิารกรมไดก้�าหนด
ให้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ	 อปท.	 
เพ่ือเป็นการส�ารวจความต้องการและปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนในเชิงรุกและ 
จัดท�านโยบายที่ตอบสนองอย่างทันท่วงที	 
โดยเมื่อได้ทราบข้อมูลดังกล่าว	 จะมีการน�ามา
พจิารณาจดัท�าโครงการเพ่ือช่วยเหลือประชาชน
และสนบัสนนุชมุชนในดา้นตา่ง	ๆ 	ไดแ้ก ่ดา้นการเกษตร 
มีการก�าหนดนโยบายเพื่อให้ความช่วยเหลือ
เกษตรกรจากปัญหาราคาผลผลิตตกต�่า	 เช่น	
โครงการ	สถ.	ขายขา้วชว่ยชาวนาจงัหวดัสรุนิทร์	
โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด 
ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย	 เชียงใหม่	 ล�าปาง	 
โดยใชก้ลไกประชารัฐใหท้กุภาคสว่นและเครอืขา่ย
ที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ
เกษตรกร	 ด้านเศรษฐกิจ	 เพิ่ ม โอกาส 
แล ะศั ก ยภาพของประช าชนแล ะชุ ม ชน 

ในการสร้างรายได้และพึ่งพาตนเองในระยะยาว	 
เช่น	 โครงการตลาดประชารัฐ	 ท้องถิ่นสุขใจ	 
เป็นการกระจายรายไดสู้ช่มุชนทอ้งถิน่โดยสง่เสรมิ
การทอ่งเที่ยว	 ผ่านการใชแ้พลตฟอร์มออนไลน์
เพือ่ใหบ้รกิารทีพ่กัแกน่กัทอ่งเทีย่วตามมาตรฐานสากล	
ดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน มสีว่นร่วมในการบรรเทา
และแกไ้ขปัญหาการกกัเกบ็น�า้ทีไ่มเ่พยีงพอในฤดแูลง้	
โดยประสานผู้บร ิหารท้องถิ่น	 ผู้น�าชุมชน 
และเครอืข่ายในพื้นที่ร่วมกันสร้างแหล่งน�้า 
เพือ่รักษาความสมดลุทางธรรมชาติ	นอกจากนี้	 
กรมยังได้จัดท�าโครงการ	 อปท.ต้นแบบ 
การจดัการน�า้ตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง	
หรอื	 โครงการธนาคารน�้าใต้ดิน	 ซึ่งปัจจุบัน 
มีการด�าเนินการแล้วครบทั้ง	 76	 จังหวัด	 
เป็นจ�านวน	 10,801	 บ่อ	 เพื่อแกไ้ขปัญหาน�้า 
ทว่มขงั	น�า้แลง้	น�า้เคม็	น�า้กร่อย	เพิม่ความอดุมสมบรูณ์
ในดนิ	 ลดความเสียหายดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน	
เพือ่การบรหิารจดัการน�า้อย่างยั่งยนื	

Change for Good เพ่ือการสนับสนุนชุมชน
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โมเดลธนาคารน�้าใต้ดิน

	 ภายใต้การน�าองค์การด้วยทิศทางที่ชัดเจน	 “Change	 for	 Good	 
:	เปลีย่นเพือ่โลกทีด่กีวา่”	อกีทัง้การสือ่สารอยา่งทัว่ถงึในการก�ากบัดแูล	สง่เสรมิ	
สนบัสนนุ	เพือ่อ�านวยความสะดวกให	้อปท.	สามารถท�างานไดค้ลอ่งตวัมากทีส่ดุ
ในการน�านโยบายจากรัฐบาลไปท�างานร่วมกนักบัทอ้งถิน่	 ขณะเดียวกนักไ็ดน้�า
ปัญหาของทอ้งถิน่มาประสานเพือ่ด�าเนนิการกบัรัฐบาล	ผา่นกระบวนการมสีว่นร่วม
ของชุมชนในแต่ละพื้นที่อย่างเข้มแข็งในการร่วมกันแก้ปัญหาและพัฒนาพื้นที่
ของตนเอง	 จนสามารถสร้างต้นแบบ	 และผลักดันให้มีการน�าไปขยายผล 
สูท่อ้งถิน่ตา่ง	ๆ	ทัว่ประเทศไดอ้ย่างยั่งยนื



127 หมวด 1 ด้านการนำาองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม

	 พฒันาทกัษะคนท�างานทกุระดบัและผูป้ระกอบการใหม้ผีลติภาพสงูสู่	Thailand	4.0

1. การส่งเสรมิการพัฒนาศกัยภาพก�าลงัแรงงาน	และผู้ประกอบกจิการเพือ่ใหก้�าลงัแรงงาน
มฝีีมอืไดม้าตรฐาน	ในระดบัสากล	มคีวามรู้ความสามารถในการประกอบอาชพีสอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของตลาดแรงงานทัง้ในเชงิปรมิาณและคณุภาพ	

2. พฒันาประสทิธภิาพของผูป้ระกอบกจิการใหส้ามารถแข่งขนัไดใ้นตลาดโลก	
3. ควบคุมก�ากับดูแลการประกอบอาชีพที่อาจจะเป็นอันตรายต่อสาธารณะหรอืต้องใช้ 

ผูม้คีวามรู้ความสามารถ	

1. มุง่มัน่ท�างานเป็นทมีเชงิรุก	(Proactive	Teamwork)	
2. ใฝ่เรยีนรู้	(Life	Long	Learning)	
3. มจีติบรกิาร	(Service	Mind)	
4. สานสร้างเครอืข่าย	(Networking)
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วิสัยทัศน์

พันธกิจ

ค่านิยม

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

	 กรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีภารกิจด้านการส่งเสรมิขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ของประเทศที่มุ่งเน้นสู่ เป้าหมายตามวสิัยทัศน์ในการพัฒนาทักษะคนท�างานทุกระดับ 
และผูป้ระกอบการใหม้ผีลติภาพสงู	ระบบการน�าองคก์ารของผูบ้รหิารทกุระดบั	จงึใหค้วามส�าคญั 
กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	 โดยมีการก�าหนดทิศทางการท�างานและมีการบรหิารจัดการ 
เพื่อการส่งมอบผลผลิตและบรกิารด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานและศักยภาพแรงงาน 
ให้ตรงกับความต้องการ	 ความคาดหวังของประชาชน	 ผู้รับบรกิารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน	 แต่ด้วยความท้าทายต่าง	 ๆ	 
ทัง้ดา้นเทคโนโลยี	นวตักรรม	องคค์วามรู้ใหมใ่นปัจจบุนั	
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	 ผูบ้รหิารใหค้วามส�าคญัตอ่การก�าหนด
ทิศทางการท�างานที่สอดคล้องวสิัยทัศน	์
เป้าประสงค์	 ผลการด�าเนินการที่คาดหวัง	 
โดยค�านึงถึงความมีส่วนร่วมของบุคลากร	 
ผู้รับบรกิาร	 และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรวมถึง 
เ สร ิมส ร้ างความสัมพันธ์ และท� าให้ เกิ ด 
ความร่วมมอืทีด่	ีผา่นการปลกูฝังคา่นยิมองคก์าร	
และเป็นตัวอย่างที่ดีในการเป็นแบบอย่าง 
การแสดงออกของคา่นยิมนัน้	ๆ 	โดยจะคอยแนะน�า	
ใหก้ารสนบัสนนุ	และมคีวามเชือ่มัน่วา่บคุลากร
สามารถเรยีนรู้และพัฒนาได้	 มีการสร้าง 
สภาพแวดล้อมในการท�างานโดยให้บุคลากร 
ได้เรยีนรู้จากการปฏิบัติงานจรงิในลักษณะ 
การเป็นทีมงานท�าให้บุคลากรเกิดก�าลังใจ	 
มีแรงจูงใจ	 ในการท�างานให้ดีและส�าเร็จ 
ด้วยตัวของพวกเขาเองโดยมีการสื่อสาร
ถ่ายทอดด้วยวธิีการต่าง	 ๆ	 เช่น	 ก�าหนดให้ 
ทกุหนว่ยงานภายในกรม	ตดิประกาศเผยแพร่
คา่นยิมทัง้ในสว่นกลางและภมูภิาค	รวม	96	แหง่	
และการเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง	 ๆ	 เช่น	
หนงัสอืเวยีน	เสยีงตามสาย	วทิย	ุและเวบ็ไซตก์รม	
รวมถึงถ่ายทอดค่านิยมไปยังหน่วยงาน
พนัธมติรทีเ่กี่ยวขอ้ง	 และไดม้กีารประเมนิการ
รับ รู้ค่ านิ ยมของบุคลากร	 ผู้ รับบร ิการ 

และกลุม่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี ทัง้นี	้ เพือ่ใหเ้กดิการ
คอ่ย	ๆ 	ซบึซบัจนเกดิเป็นวฒันธรรมการท�างาน
ที่ พึ ง จ ะต้ อ งยึ ดถื อ เป็นแนวทางปฏิบั ต	ิ 
รวมถงึเป็นการสร้างมุมมองใหม่ในการปฏบิตังิาน
ให้แกบุ่คลากรทุกระดบัในองคก์ารให้ทราบถึง
วธิกีารและวฒันธรรมในการส่งต่อผลผลิตและ
บรกิารไปยังผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสีย
ผลจากการก�าหนดค่านิยมท�าให้บุคลากร 
มีการปรับตัว	 และการตอบสนองตอ่วสิัยทัศน์
ไดเ้ป็นอย่างดี	 มลีกัษณะของการเป็นบคุลากร
ที่พึ งประสงค์ 	 โดยผู้บร ิหารจะติดตาม 
ความส�าเร็จและประเมินความเคลื่อนไหว 
จากผลการปฏบิตัิงานวา่	 เกดิผลลพัธต์รงตาม 
ค่านิยมหรอืไม่	 มีการยกย่องชมเชยเพื่อให้
บุคลากรมีขวัญก�าลังใจในการปฏิบัติตาม	 
คา่นิยมจนกลายเป็นวฒันธรรมหนว่ยงาน

จากค่านิยม ส่ังสม ไปสู่วัฒนธรรมองค์การ

ท�าใหก้รมพฒันาฝีมอืแรงงาน	ใชป้ระโยชนจ์ากความไดเ้ปรยีบเชงิยทุธศาสตร์ทัง้การมเีครอืข่าย
ด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานที่ครอบคลุมทุกจั งหวัด	 บุคลากรมีความเชี่ ยวชาญ 
ด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน	 น�ามาสร้างความสมดลุระหว่างโอกาสกับความท้าทายใหม่	 ๆ	 
เพือ่ให้ทนัตอ่การเปลีย่นแปลง	โดยเนน้บทบาทในการเป็นผูก้�าหนดนโยบาย	ก�ากบัดแูล	สง่เสรมิ
และประสานการพฒันาฝีมอืแรงงานใหเ้พิม่มากขึน้	 และลดบทบาทในการด�าเนนิการเองใหน้อ้ยลง	
โดยมกีารตัง้คา่เป้าหมายทีก่�าหนดเป็นตวัชีว้ดัผลลพัธแ์ละมกีารตดิตาม	ประเมนิผลการด�าเนนิงาน
อย่างตอ่เนือ่ง	เพือ่เป็นขอ้มลูในการเรยีนรู้	ปรับปรุง	และพฒันาองคก์ารตอ่ไป
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พลังแห่งเครือข่ายสร้างองค์การคุณภาพที่ยั่งยืน

	 ในการสร้างความยั่งยืน	 ผู้บรหิารให้ความส�าคัญกับการส่งเสรมิให้เครอืข่ายในทุกพื้นที่ 
มีความเข้มแข็ง	 เพื่อให้ประชาชน	 ผู้รับบรกิาร	 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 ได้รับประโยชน์อย่างสูงที่สุด	 
มกีารสร้างสโลแกนในการพฒันาฝีมอืแรงงาน	“สร้างเครอืขา่ย	ใชพ้ืน้ที	่วถิปีระชารัฐ	ขจดัคอร์รัปชัน่”	 
มีการสร้างสภาพแวดล้อมและจัดหาปัจจัยพื้นฐานที่จ�าเป็นต่อการปฏิบัติงานให้มีความพร้อม 
และเพียงพอ	เชน่	

1) การเตรยีมความพร้อมของทรัพยากร	ระบบงาน	อาคารสถานที่	เคร ื่องมอื	เคร ื่องใช้	
เคร ื่องจกัรกล	และเทคโนโลยทีีจ่�าเป็นตอ่การท�างาน	

2) การน�าระบบประกนัคณุภาพมาใช้ในงานดา้นการฝึกอบรมและการทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานโดยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 ซึ่งประกอบด้วย	 สมาคม	 สถานศึกษา	 
และหนว่ยงานตา่ง	ๆ 	ทีม่คีวามพร้อมในดา้นสถานที	่อปุกรณ	์และบคุลากร	ร่วมกนัท�างาน
เป็นเครอืข่ายในการพัฒนาฝีมือแรงงาน	 โดยการจัดตั้งเป็นศนูย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงาน	เพือ่ให้บรกิารแกแ่รงงาน	และนกัศกึษา	

3) การส่งเสรมิให้มีการศึกษาวจิัยเพื่อหาโอกาสในการพัฒนา	 ปรับปรุงงาน	 
และสร้างนวตักรรมใหม่	ๆ	ในการท�างาน	

4) จดัใหม้ทีีป่รกึษาจากภายนอกมาตดิตามประเมนิผล การปฏบิตังิานในโครงการส�าคญั		
เพื่อท�าให้ผู้รับบรกิารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความมั่นใจในคุณภาพของการให้บรกิาร 

5) มีการส่งเสรมิให้ปรับปรุงกระบวนการท�างานให้มีความทนัสมัย	 เชน่	 การปรับปรุง
การให้บรกิารทางอเิลก็ทรอนกิส์ในกระบวนงานหลกั	เชน่	การยืน่รับรองหลกัสตูรภายใต้	
พ.ร.บ.ส่งเสรมิการพัฒนาฝีมือแรงงาน	 และรับรองความรู้ความสามารถผ่านระบบ	 
e	–	Service	การทดสอบมาตรฐานฯ	ผา่นระบบ	e	–	Testing	การฝึกอบรมผ่านระบบ	CBT	
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6) การทบทวน ปรับปรุง แกไ้ขกฎหมาย	กฎระเบยีบ	ใหม้คีวามเหมาะสมและทนัสมยัโดยปรับปรุง
กฎหมายพระราชบัญญัติส่งเสรมิการพัฒนาฝีมือแรงงาน	 พ.ศ.	 2545	 ที่ให้สิทธิประโยชน์ 
ด้านการลดหย่อนภาษีแก่สถานประกอบกิจการที่ได้มีการพัฒนาฝีมือแรงงานให้กับบุคลากร 
ของตนเอง	เพือ่จูงใจใหส้ถานประกอบกจิการเห็นความส�าคญัของการพฒันาฝีมอืแรงงาน	

7) การปลูกฝังวัฒนธรรมและค่านิยม	 “มุ่งมั่นท�างานเป็นทีมเชิงรุก	 ใฝ่เรยีนรู้	 มีจิตบรกิาร	 
สานสร้างเครอืข่าย”	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใฝ่เรยีนรู้	 โดยส่งเสรมิให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ 
และน�าไปขยายผลในการด�าเนนิการทีป่ระสบผลส�าเร็จ	โดยมกีารสง่เสรมิ	2	ระดบั	คอื

1.	 ในระดับองค์กร	 ได้ส่งเสรมิให้มีการวจิัย 
และพฒันาเพือ่ตอบโจทย์และแสวงหาแนวทาง 
ที่ส�าคัญในการพัฒนางาน	 การแลกเปลี่ยน 
วธิกีารปฏบิตังิานทีเ่ป็นเลศิและการเทยีบเคยีงผล
การปฏิบัติงาน	 เช่น	 การวจิัยเพื่อขับเคลื่อน 
ผลติภาพแรงงานสู	่Thailand	4.0	เพือ่ศกึษาปัจจยั
รวมทัง้แนวทางการจดัเกบ็สถติผิลติภาพแรงงาน	

การวัดผลสมัฤทธิ์ของการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ในสถานประกอบกิจการผ่านกระบวนการ 
ฝึกอบรมและน�ามาประกอบการก�าหนด
นโยบายของกรมฯ	ซึง่จากรายงานผล	บคุลากร
ที่ผ่านการฝึกอบรมภายใต้	 พ.ร.บ.	 ส่งเสรมิ 
การพฒันาฝีมอืแรงงาน	มผีลติภาพแรงงานสงูขึน้	

การสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อให้บรรลุพันธกิจ
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2.	 ในระดับบุคคล	 ผู้บร ิหารได้ส่งเสร ิม 
ให้บุคลากรมีโอกาสในการพัฒนาตนเอง	 
มีความสามารถที่หลากหลาย	 เช่น	 ด�าเนิน
โครงการนักพัฒนาฝีมือแรงงานพันธ์ใหม	่ 
เพื่อให้บุคลากรสามารถให้ค�าปรกึษาแก่ 
สถานประกอบกจิการ	SMEs	ในการเพิม่ผลิต
ภาพแรงงาน	 รวมทั้ง	 พัฒนาสมรรถนะ
บคุลากรตาม	Career	Path	เชน่	ข้าราชการ
ในระดับช�านาญการ	 และช�านาญการพิเศษ	 
จะพฒันาภาวะความเป็นผูน้�า	ทกัษะดา้นดจิทิลั	 
และในสว่นทีร่องรับการท�างานทีป่รับเปลีย่นไป	
เพื่ อ เตร ียมตั ว เป็นผู้ บร ิห าร ในอนาคต	 
จัดระบบการท�างานที่ เอื้อต่อการพัฒนา
องค์ ก า ร ไปสู่ อ งค์ ก า รแห่ ง การ เร ียน รู้	 
โดยกระบวนการใดมผีลการด�าเนนิการทีโ่ดดเดน่
จะเฟ้นหาวธิีปฏิบัติที่ เป็นเลิศดังกล่าวมา 
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้โดยผู้บรหิารได้จัดระบบ 
การท�างานที่เอื้อต่อการพัฒนาองค์การไปสู่
องค์การแห่งการเรยีนรู้ทั้งในระดับองค์กร	 
และในระดับบุคคล	 มี การมอบหมาย 
ภารกิ จ แ ล ะการสนั บสนุ นอย่ า ง เ ต็ มที่ 
ดว้ยทรัพยากร	ทัง้ดา้นงบประมาณและบคุลากร

ส� า ห รั บ ก า ร ส า น ส ร้ า ง เ ค ร ื อ ข่ า ย	 
ผลจากการท�างานร่วมกนักบัหนว่ยงานเครอืขา่ย
ทัง้ภาครัฐและเอกชน	ท�าใหเ้กดิการพฒันาฝีมอื
แรงงานในดา้นตา่ง	ๆ	เชน่	การจดัตั้งสถาบนั
พัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์ 
และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์	 หรอื	 AHRDA	
โดยรัฐบาลญี่ปุ่นได้ส่งผู้เชี่ยวชาญมาฝึกฝีมือ
ให้กับครูฝึกของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน	
พร้อมทั้งสนับสนุนเทคโนโลยี	 และอุปกรณ์	
กระทรวงอุตสาหกรรมได้ส่งมอบอุปกรณ์ 
ในการฝึกและพัฒนาทักษะ	 ส�านักงาน 
คณะกรรมการอาชี วศึ กษา 	 ได้ จั ดท� า 
โครงการฝึกครูอาชีวศึกษากับครูฝึกของ 
กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน	 เป็นตน้	 นอกจากนี	้
ยั งมีการจัดตั้ งสถาบันเทคโนโลยีชั้นสูง	 
จ�านวน	 12	 แห่ง	 ให้เป็นหน่วยงานย่อย 
ภายใตส้ถาบนัพฒันาฝีมอืแรงงาน	เพือ่ตอบโจทย์
ในเร ื่องการพฒันาคนใหต้รงกบัความตอ้งการ
ในพืน้ที่	มกีารกระตุน้จูงใจ	และมกีารก�าหนด
หลักเกณฑ์และมาตรการจูงใจในการพัฒนา
ฝีมือแรงงานเพื่อท�าให้สถานประกอบกิจการ
เห็นความส�าคัญกับการพัฒนาฝีมือแรงงาน	
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 ผู้บรหิารมีความมุ่งมั่นต่อการบรหิารราชการตามหลักธรรมมาภิบาล 
ที่ ชั ด เจนและโป ร่งใส	 โดยแสดงออกถึ งความ เป็นบุคคลต้นแบบ	 
ประกาศเจตนารมยค์วามโปร่งใสขององคก์าร	และสัง่การใหท้กุหนว่ยงานของกรม
ขับเคลื่อนมาตรการป้องกันการทุจรติเชิงรุก	 โดยมีแนวทาง/มาตรการ	 
และระบบการตรวจสอบ	แบง่เป็น	3	มาตรการ	ดังนี้	

1. มาตรการด้านโครงสร้าง	1)	จดัตัง้กลุม่งานคุม้ครองจรยิธรรม	โดยมอบหมายให้รับผิดชอบ
ในการดูแลและเสร ิมสร้างความโปร่งใสเพื่อป้องกันการทุจรติภายในหน่วยงาน	 
2)	จดัตั้งศนูยป์ฏบิตักิารตอ่ตา้นการทจุรติกรมพฒันาฝีมอืแรงงาน	3)	แต่งตั้งคณะกรรมการ	
คณะท�างาน	เชน่	คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิชิอบประจ�ากรมฯ	

2. มาตรการสร้างความรู้ ความเข้าใจและประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  
สร้างความรู้	 ความเข้าใจด้านการส่งเสรมิคุณธรรม	 จรยิธรรม	 ผลประโยชน์ทับซ้อน	 
โดยจดัท�ามาตรการควบคมุความเสี่ยงในกระบวนงานหลกัของกรมฯ	 และผูบ้รหิารไดร่้วมกนั
วเิคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจมีผลประโยชน์ทับซ้อน	 และจัดท�าคู่มือ 
การปฏบิตังิานเพือ่ป้องกนัผลประโยชนท์บัซอ้น	รวมถงึเปิดเผยผลการด�าเนนิงานทางเวบ็ไซตก์รม	

“การก�ากับดูแลให้เป็นไปตามธรรมาภิบาล”

และร่วมกนัพฒันาทกัษะคนไทยเพือ่ใหเ้ป็นปัจจยั
ผลกัดนัใหเ้กดิการพฒันาทางเศรษฐกจิและสงัคม 
และผลกัดนัเจา้หนา้ทีข่องกรมฯ	น�าเสนอแนวคดิ
และประกวดส่ือการฝึกอบรมเพือ่เป็นนวัตกรรม
ในการพัฒนาฝีมือแรงงานโดยผู้บร ิหาร 
จะมีการยกยอ่ง	 ชมเชย	 ให้รางวลัเพื่อส่งเสรมิ
บรรยากาศทีด่ใีนการท�างาน	นอกจากนีผู้บ้รหิาร
ได้มีการกระจายอ�านาจการตัดสินใจเพื่อให้ 
เกดิความยดืหยุน่	รวดเร็วและทนัตอ่การเปลีย่นแปลง	
เช่น	 การมอบอ�านาจให้ผู้บรหิารในภูมิภาค
สามารถก�าหนดหลักสูตรการฝึกอบรมต่าง	 ๆ	
เพือ่พฒันาคนใหต้รงกบัความตอ้งการในพืน้ที่
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“การก�ากับดูแลให้เป็นไปตามธรรมาภิบาล”

	 กรมฯ	มพีืน้ฐานมาจากการพฒันาสงัคม	
รวมทั้งเล็งเห็นความส�าคัญของชุมชนจึงได้
ก� า หนดนโ ยบายส่ ง เ ส ร ิม คว ามผ าสุ ก 
และประโยชน์สุขของสังคม	 โดยให้หน่วยงาน 
ในภมูิภาค	 สร้างงานสร้างอาชีพให้กับชุมชน	
พร้อมกับรักษาสิ่งแวดล้อม	 โดยการน�าวัสดุ 
ที่ ไม่ ใช้แล้ว	 เช่น	 ยางล้อรถยนต์ 	 โฟม	 
มาท�าผลิตภัณฑ์เพื่อออกจ�าหน่ายสร้างรายได้
ให้กับชุมชน	 รวมทั้ง	 ใช้จุดแข็งในสมรรถนะ 
ด้านงานช่างที่มีอยู่	 มาพัฒนาเสรมิสร้าง 

ความเข้มแข็งและความยั่งยืนให้กับชุมชน	 
รวมทั้ งการประสานงานเป็น เคร ือข่ าย 
ในการพัฒนาฝีมือแรงงานโดยได้ใช้พื้นที่ 
ในชมุชนเป็นที่ฝึกอบรมอาชีพให้กบัประชาชน	
เพือ่สร้างรายได้และท�าให้ชมุชนมีความเป็นอยู่
ทีด่ขีึน้	เชน่	
1) โครงการจงัหวดัเคลือ่นที	่“หนว่ยบ�าบดัทกุข์	
บ� า รุงสุ ข 	 ส ร้ า งรอยยิ้ ม ให้ ประชาชน”	 
โ ด ย ไ ด้ ด� า เนิ น ก า ร ร่ วมกั บหน่ ว ย ง าน 
ในสงักดักระทรวงแรงงาน	และหนว่ยงานราชการ

3. มาตรการดา้นการบรหิารจดัการองคก์าร  
1)	 มรีะบบควบคมุภายในควบคมุความเส่ียง
องค์การ	 โดยก�าหนดเป็นตั วชี้ วั ดของ 
ผูอ้�านวยการ	“ความส�าเร็จของการเสรมิสร้าง
วัฒนธรรมอ งค์ ก ร เพื่ อ ส ร้ า งทั ศนคติ 
และจิตส�านึกด้านการป้องกันและต่อต้าน 
การทุจรติประพฤติมิชอบ”	 มีการก�าหนด 
ให้แต่ละหน่วยงานต้องมีกิจกรรมที่แสดงถึง 
การเสรมิสร้างในเร ื่องดังกลา่ว	 โดยตัวอย่าง 
ที่เป็นรูปธรรม	 คือ	 โครงการเพิ่มศักยภาพ 
ผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ
เพือ่สร้างโอกาสใหม้ทีกัษะ	มอีาชพี	และเพิม่รายได้	
ซึ่งเป็นโครงการระยะสั้นแต่มีการใช้จ่าย 
เงินงบประมาณสูง	 ผู้บร ิหารได้สั่ งการ 
ใหท้กุหนว่ยงานปฏบิตัติามคูม่อืการปฏบิตังิาน
และแนวปฏบิตักิารเบกิจา่ยเงนิอยา่งเคร่งครัด 

รวมทัง้การน�าเครอืขา่ยเขา้มามสีว่นร่วม	ไดแ้ก่	
หน่วยงานในสงักดักระทรวงแรงงาน	หรอืผู้น�าชมุชน	
เชน่	ก�านนั	ผูใ้หญบ่า้น	มาเป็นพยานการจา่ยเงนิ	
เพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน	 
ท�าให้ไม่มีข้อร้องเรยีนที่เกี่ยวกับการทุจรติ
ประพฤติมิชอบ	 นอกจากนี้ยังได้มีการน�า
เทคโนโลยี เ ข้ ามาช่ วย ในการปรับปรุง
ก ร ะ บ ว น ก า ร ท� า ง า น เพื่ อ ล ด ปัญห า 
ความไม่โปร่งใสต่าง	 ๆ	 เช่น	 การทดสอบ
มาตรฐานฝีมอืแรงงานแห่งชาติแบบใหม่ดว้ย
ระบบอเิลก็ทรอนกิส	์(e	-	Testing	System)	
ท�าให้มีความโปร่งใสและลดการใช้ดุลยพินิจ
ของเจ้าหน้าที่ 	 เกิดความเป็นธรรมกับ 
ผูเ้ขา้รับการทดสอบฯ	รวมถงึ	การคดัเลอืกบคุคล
เพื่ อ ย ก ย่ อ ง เ ป็ น ผู้ ป ร ะ พ ฤ ติ ต น ช อ บ 
ดว้ยความซือ่สตัย์	
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	 ด้วยระบบการน�าองค์การโดยมุ่งเน้นการปลูกฝังค่านิยมจนเป็นวัฒนธรรมองค์การ	 
ท�าให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีความเป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู้	 มีเครอืข่ายด้านพัฒนา 
ฝีมือแรงงานที่เข้มแข็ง	 ท�าให้สามารถผลิตแรงงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน	 
ซึ่งผลการด�าเนินการดังกล่าว	 เป็นส่วนหนึ่งที่ท�าให้การจัดอันดับความสามารถในการแข่งขัน 
ของประเทศ	ดา้นผลติภาพแรงงานของประเทศไทยดขีึน้	4	อนัดบั	จากอนัดบัที่	58	ในปี	2018	
เป็นอนัดบัที	่54	ในปี	2019	นบัเป็นความส�าเร็จของการน�าองคก์าร	และการบรหิารเชงิกลยทุธ์
ทีม่คีณุภาพ	ท�าใหก้รมฯ	เป็นทีรู้่จกัทัง้ในดา้นการพฒันาฝีมอืแรงงานเพือ่เพิม่ขดีความสามารถ
ในการแข่งขัน	 การเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน	 การสร้างงาน	 เพิ่มรายได้และสร้างความมั่นคง 
ในชวีติอย่างยั่งยนื

ในพื้นที่โดยให้บรกิารงานซ่อมเคร ื่องใช้ไฟฟ้า	
ตรวจเชค็รถจกัรยานยนต์	
2) โครงการศูนย์ช่างประจ�าชุมชนเทิดไท้ 
องค์ราชัน	 ซึ่งเป็นการฝึกอบรมความรู้ให้ 
กับประชาชนเพื่อท�าหน้าที่ให้บรกิาร	 เช่น	 
ซอ่มเคร ือ่งยนตเ์พือ่การเกษตร	ซอ่มรถจกัรยานยนต	์
ซอ่มเคร ือ่งใชไ้ฟฟ้า	ฯลฯ	โดยเกบ็คา่ซอ่มราคาถกู
3) โครงการคลินิกช่าง	 เพื่อร่วมรณรงค์ 
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล 

ปีใหม่/สงกรานต์	 7	 วันอันตราย	 โดยให้ 
บรกิารเกี่ยวกับการตรวจเช็ค/ซ่อมรถยนต์ 
และรถจกัรยานยนต์	 การให้ความรู้ขับขีอ่ย่าง
ปลอดภยั	โดยให้บรกิารร่วมกบัต�ารวทางหลวง	
4) ร้านช่างประชารัฐ	 โดยผูบ้รหิารมีแนวคดิ 
ที่ตอบสนองความต้องการและแก้ปัญหาการ
ขาดแคลนชา่งฝีมือรายยอ่ย	โดยให้บรกิาร	ผ่านทาง
เวบ็ไซตก์รมฯ	และ	QR	Code	ส�าหรับอปุกรณ ์
สือ่สารเคลือ่นที	่โดยใน	Application	ชา่งประชารัฐ		

การสนับสนุนชุมชนและสังคม

Application ช่างประชารัฐ
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	 “เมอืงแหง่ความสขุ		บนความพอเพียง”

	 มุง่ผลสมัฤทธิ์	มจีติบรกิาร	ท�างานเป็นทมี

1. สง่เสรมิ	ยกระดบั	และพฒันาหตัถกรรมในจงัหวดัล�าพนู	ดว้ยนวตักรรมอยา่งสร้างสรรค์
2. สร้างมลูคา่เพิม่ใหส้นิคา้เกษตรดว้ยมาตรฐานความปลอดภยัอย่างปราดเปร ื่อง
3. สร้างมลูคา่เพิม่และกระจายรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่วในจงัหวดัล�าพนูบนฐานวฒันธรรม

อยา่งยัง่ยนื
4. ยกระดบัคณุภาพชวีติทีด่ขีองประชาชนในจังหวดัล�าพนูอย่างเทา่เทียม
5.	 อนรัุกษแ์ละจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม	อย่างสมดลุ
6.	 พฒันาระบบการบรหิารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ	ยกระดบัสรรถนะของบคุลากรใหม้คีณุภาพ

หมวด 1 ด้านการน�าองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

ค่านิยม

จังหวัดล�าพูน
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 “จังหวัดล�าพูน” เป็นจังหวัดที่มีขนาดเล็กที่สุดของภาคเหนือ	 มีพื้นที่ประมาณ	
4,505.882	ตารางกโิลเมตร	หรอืประมาณ	2,815,675	ไร่	มปีระชากรรวมทัง้สิน้	406,041	คน	
โดยมีสัดส่วนผู้สูงอายุในพื้นที่ถึงร้อยละ	 22	 ซึ๋งเป็นอันดับสองของประเทศ	 นอกจากนี้	 
ยังเป็นจังหวัดที่มีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในจังหวัดสูงที่สุดในภาคเหนือ	 เนื่องจากศักยภาพ 
ทางเศรษฐกจิของจงัหวดัในภาคอตุสาหกรรม	สง่ผลใหจ้งัหวดัมผีลติภณัฑม์วลรวมภายในจงัหวดั	
(Gross	 Provincial	 Products:	 GPP)	 มีมูลค่า	 GPP	 ณ	 ราคาประจ�าปี	 2561	 
มมีลูคา่มากกวา่	56,837	ลา้นบาท	โดย	3	อนัดบัแรก	ไดแ้ก	่สาขาอตุสาหกรรม	สาขาเกษตรกรรม	
สาขาการขายสง่และขายปลกี	จงึน�ามาสูก่ารก�าหนดวสิยัทศัน	์“เมอืงแหง่ความสขุ บนความพอเพยีง” 
โดยอาศัยกระบวนการการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายอย่างสมดุลและโปร่งใส	 และยึดหลักการ 
พฒันาเชงิพืน้ที่	โดย	“ร่วมคดิ	ร่วมท�า	ร่วมแกไ้ขปัญหา	และร่วมรับผดิชอบ”	เพือ่พฒันาพืน้ที่
ให้สอดคล้องกับศักยภาพ	 มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาพื้นที่แบบองค์รวมที่ครอบคลุมทุกมิติ	 
และน�าความต้องการของประชาชน	 รวมไปถึงข้อมูลสภาพแวดล้อม	 ขีดความสามารถ	 
ความท้าทายทั้งภายในและภายนอกทางดา้นเศรษฐกจิ	 สังคม	 สิ่งแวดล้อม	 นโยบายรัฐบาล	
ยทุธศาสตร์ชาต	ิและทศิทางในอนาคต	มาเป็นขอ้ก�าหนดแนวทางรเิร ิม่ใหม้จีติส�านกึรักและแทนคณุแผน่ดนิ	
พฒันาพืน้ทีอ่ยา่งมทีศิทางและยัง่ยนื	เกดิเป็นแนวคดิของการพฒันาร่วมกนัทีว่า่ “การพฒันาล�าพนู 
ตอ้งมาจากวถิชีวีติ จารตีประเพณ ีความเป็นอตัลกัษณท์ีแ่ทจ้รงิของประชาชน และตอ้งอยูบ่นพืน้ฐาน
แห่งความสมดุลและยั่งยืน” เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี	 มีความสุข	 สามารถพัฒนา 
และชว่ยเหลอืตวัเองได้
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“โมเดล 4P สู่ล�าพูนเมืองแหง่ความสุข”

	 เพื่อให้การพัฒนาจังหวัดล�าพูนบรรลุ
ตามเป้าหมาย	และวสิยัทศันใ์นการเป็น	“เมอืงแหง่
ความสขุ	บนความพอเพยีง”	ผูว้า่ราชการจงัหวดั
ได้มอบนโยบายและหลักการท�างานในการ 
ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด	 “4P Model” 
ไดแ้ก	่1) ท�างานเชงิรุก (Proactive) โดยมองภาพ
อนาคตไปข้างหน้า	 ก�าหนดเป้าหมายที่ชัดเจน	
วางแผนรองรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
พฒันาเชงิพืน้ทีผ่า่นการขบัเคลือ่นภายใตรู้ปแบบ 
2) การบรหิารแบบมสีว่นร่วม (Participation) 
สร้างการมีส่วนร่วมอย่างแท้จรงิ	 ในลักษณะ	
“ร่วมคดิ	ร่วมท�า	ร่วมแกไ้ขปัญหา	และร่วมรับผดิชอบ”	
ตั้งแต่ระดับผู้บรหิารไปจนถึงระดับผู้ปฏิบัติ
ต ล อดจนภาคี เ ค ร ือ ข่ า ย 	 ทุ กภ าคส่ ว น	 
การท�างานมุ่งเน้น 3) ผลสัมฤทธิ์ของผลงาน 
(Performance Excellent)	 เป็นหลัก	 
เน้นการร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัตใินลักษณะ
แนวระนาบมุง่เนน้ไปทีก่ารพฒันาพืน้ทีแ่บบองคร์วม
ที่ครอบคลุมทุกมิติ 	 ส่ ง เสร ิมให้มีการน� า	
“นวัตกรรมและความคิร ิเร ิ่ มสร้างสรรค์”	 

มาใช้ในการสร้างคุณค่าให้แก่สินค้าและบรกิาร
และพัฒนาคุณภาพการให้บรกิาร	 เพื่อให้ 
ตอบสนองกบั	4) ความตอ้งการของประชาชน 
(People needs)	 รวมทั้ งการมุ่ ง เน้น 
ความส�าคญัของการมสีว่นร่วมของภาคเีครอืขา่ย
ทั้ งภาคเอกชนและภาคประชาชนในพื้นที่ 
ที่มีความในการแก้ไขปัญหาต่าง	 ๆ	 ร่วมกัน	 
ผ่านกลไกการต่าง	 ๆ	 เชน่	 คณะกรรมการร่วม
ภาครัฐและเอกชนจังหวัดล�าพูน	 (กรอ.)	 
การจดัท�าโครงการ/กิจกรรมเพื่อสังคม	 (CSR)	 
ซึ่งอาจจะกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า	 4P	 Model	 
ก็คือการท�างานด้วย	 ความ	 “รู้-รัก-สามัคค”ี  
ซึ่งจะน�าไปสู่	 “การเข้าใจ-เข้าถึง-พัฒนา”  
เพื่ อให้จั งหวัดล�าพูนเกิดการพัฒนาพื้นที่ 
เป็นไปอย่างมีทิศทางและยั่งยืนไปสู่เป้าหมาย
เมอืงแหง่ความสขุ
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“ส่ือสารถงึประชาชน เพ่ือการพัฒนาอย่างยัง่ยืน”

จงัหวดัล�าพนู	ไดก้�าหนดวธิกีาร	ชอ่งทาง	สาระส�าคญั	
และความถี่ของการส่ือสารของแต่ละกลุ่ม 
บุคคลทั้ งภายในและภายนอกองค์การ	 
ได้ แก่ 	 กลุ่ มภาครัฐ	 กลุ่ มภาค เอกชน	 
และกลุม่ภาคประชาชน	เพือ่สร้างใหเ้กดิความเขา้ใจ	
รับฟังความคดิเห็นและปัญหา	 เพือ่จะน�าไปสู่
การแกไ้ขปัญหาร่วมกนั	และเกดิความผกูพนั
เป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนัในจังหวดัล�าพนู	
	 1)	 ภาครัฐ	 เชน่	 การประชมุหัวหนา้
ส่วนราชการ	การประชมุนายอ�าเภอ	สภากาแฟ	
และจังหวัดเคลื่อนที่	 เพื่อเป็นการสื่อสาร 
สร้างความเขา้ใจในนโยบายการพฒันา	ทศิทาง
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐทั้ งในระดับภูมิภาคและท้องถิ่น	 
รวมไปถึง	 การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้	 
และหาร ือในแนวทางการแก้ ไข ปัญหา 
ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ 
 

	 2)	ภาคเอกชน	เชน่	การเขา้เยีย่มเยยีน
โรงงานในนิคมอุตสาหกรรม	 เพื่อพบปะ	 
รับฟังปัญหาและอุปสรรค	 ร่วมหาทางออก	
และแก้ไขปัญหาร่วมกัน	 เป็นการสร้าง 
ความสมัพันธ์อนัดรีะหวา่งภาครัฐและเอกชน
ในจังหวัด	 ท�าให้จังหวัดล�าพูนไม่มีปัญหา 
เร ื่องแรงงานตา่งดา้วทีรุ่นแรง

	 3)	 ภาคประชาชน	 เช่น	 การพบปะ
ประชาชนในโครงการเขา้วดัปฏบิตัธิรรมในวนัพระ	
ทีจ่ะหมนุเวยีนไปในทกุวดั	การจดัรายการวทิยุ	
“ปะป้อเมอืงอูเ้ร ื่องหละปนู”	ประจ�าทกุวนัศกุร์
ทีเ่ผยแพร่ไปยงัวทิยชุมุชนครอบคลมุทกุอ�าเภอ	
เพื่อบอกเล่าถึงภารกิจที่ผู้ว่าราชการจังหวัด
ปฏิบัติราชการระหว่างสัปดาห์	 รวมถึง 
การตอบข้อซักถามของผู้ รับชม/รับฟัง 
ทีแ่สดงความคดิเห็นผ่านชอ่งทางออนไลน์	
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	 เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการด�าเนินการของจังหวัดล�าพูน	 การพัฒนาบุคลากร 
และผูน้�าในอนาคตเป็นประเดน็ส�าคญัยิ่งทีผู่้วา่ราชการจังหวดั	และคณะผูบ้รหิารใหค้วามส�าคญั	 
และส่งเสรมิให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้	 และพฒันาตนเองในหลากหลายวธิี	 ทั้งจากภายนอก
และภายในองคก์าร	เชน่	การเรยีนรู้ดว้ยตนเอง	การตดิตามหวัหนา้งาน	การประชมุเชงิปฏบิตักิาร	
การฝึกอบรม	การมอบหมายงานเป็นโครงการ/กจิกรรม	เป็นตน้	นอกจากนี้	จังหวดัล�าพนูยังได้
ก�าหนดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเร ียนรู้	 และถ่ายทอดความรู้ระหว่างคนในองค์การ	 
ในรูปแบบ	“Unit School”	เพือ่สร้างองคค์วามรู้ให้เกดิขึน้ทัง้ในระดบัองคก์ารและระดบับคุคล	 
ท�าให้บุคลากรสามารถน�าความรู้นั้นไปใช้ในการปฏิบัติงานจนงานส�าเร็จได้ดีกว่าเดิม	 
และใชเ้วลาในการเรยีนรู้ในระยะสัน้	โดยไมใ่ชง่บประมาณ

“Unit School พัฒนาคน”
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	 จากบทบาทการน�าของผู้บรหิารจังหวัดล�าพูน	 ที่มุ่งเน้นประโยชน์สุขของชาวล�าพูน	 
โดยการรับฟัง	 วเิคราะห์ปัญหาความต้องการ	 และการบรูณาการความร่วมมือกบัทุกภาคสว่น	 
เพือ่สร้างให้เกดิความยั่งยนืในจังหวดั	ผ่านโครงการส�าคญัตา่ง	ๆ	อย่างมากมาย	ดังนี้

 “ผลลัพธ์ความส�าเร็จของการน�าองค์การ”

เป็นประธานในการบรหิารงานเชิงพื้นที่	 ท�างานร่วมกับคณะกรรมการบรหิารจัดการขยะ 
และสิง่ปฏกิลู	 ทีป่ระกอบดว้ยหนว่ยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง	ภาคเอกชน	 สภาอตุสาหกรรม	หอการคา้	 
ภาคประชาชน	 ท�าหน้าที่ในการวเิคราะห์สถานการณ์ปัญหาของเสียในแหล่งชุมชน	 
และโรงงานอตุสาหกรรม	จนน�ามาสู่การก�าหนดแผนกจิกรรม	“โครงการอตุสาหกรรมเชงินิเวศ 
(Eco Industrial)”	 เพือ่สง่เสรมิการใชป้ระโยชนจ์ากสิง่เหลอืใชจ้ากอตุสาหกรรมไปสูก่ารเป็น 
“ล�าพูนจังหวัดสะอาด”	 โดยการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสรมิสร้างความรู้ในการคัดแยก 
ขยะมูลฝอยจ�านวน	 50	 คร้ังให้ครอบคลมุทุกต�าบล	 และขยายผลให้ครอบคลมุทุกครัวเรอืน 
ใน เร ื่ อ งของการจัดการคัดแยกขยะ	 และลดปร ิมาณขยะเปียกและขยะอินทร ีย	์ 
โดยทกุกระบวนการผูบ้รหิารของจงัหวดัจะร่วมด�าเนนิการตัง้แตบ่า้นพกัของผูว้า่ราชการจงัหวดั	 
รองผู้ว่าราชการจังหวัด	 และนายอ�าเภอทุกอ�าเภอ	 เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับก�านันผู้ใหญ่บ้าน 

1) ล�าพนู ECO TOWN (เมอืงนิเวศ)
	 จากเป้าหมายในการพฒันาจังหวดัล�าพนูไปสูเ่มอืงเชงินเิวศ	(Eco	Town)	ผูบ้รหิารได้
ใช้กลไกในการบรหิารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ�าเภอ 
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และผู้น�าในระดับต่าง	 ๆ	 จนสามารถประกาศเป็นจังหวัดปลอดขยะเปียกเป็นจังหวัดแรก 
ของประเทศในปี	 2560	 และขับเคลื่อนการบรหิารจัดการขยะมูลฝอยอย่างเต็มรูปแบบ	 
ท�าให้ปรมิาณขยะมูลฝอยและค่าใช้จ่ายการบรหิารจัดการขยะมูลฝอยลดลงอย่างต่อเนื่อง	 
โดยในปี	 2560	 สามารถลดลงคา่ใชจ้า่ย	 15,330,09	บาท/ปี	 และในปี	 2561	 ไดข้ยายผลไปสู่ 
เป้าหมายทีท่า้ทายในการลดขยะประเภทโฟม	“ล�าพนูเมืองสะอาด	ปราศจากโฟม”	โดยเพ่ิมกระบวนการ
ประสานความร่วมมอืจากผูป้ระกอบการ	ร้านคา้สง่	ห้างสรรพสนิคา้	ซึง่ท�าใหส้ามารถลดคา่ใชจ้า่ย	
5,514,641.28/ปี	น�าไปสูก่ารไดรั้บรางวลัชนะเลศิ “จังหวดัสะอาด”	สองปีซอ้น

2) เมอืงหัตถนวตักรรมสร้างสรรค์
	 จังหวัดล�าพูน	 เป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียง
และมีอัตลักษณ์ในสินค้าหัตถกรรมโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งผลิตภัณฑ์สิ่งทอ	 โดยเฉพาะผ้าไหม 
ทอยกดอกล�าพูนและผ้าฝ้ายที่สร้างชื่อเสียง 
และสร้างรายไดใ้ห้กบัจังหวัดล�าพูนมายาวนาน	 
เพื่อให้การขับเคลื่อนจังหวัดล�าพูนสู่วสิัยทัศน์	
“เมืองแห่งความสุข	 บนความพอเพียง” 
ได้ก�าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา 
ให้เป็น “เมืองหัตถนวัตกรรมสร้างสรรค์”  
(Creative Craft Innopolis)	โดยไดก้�าหนด
นโยบายการ	“สบืสาน		รักษา	พฒันาและตอ่ยอด”	
โดยใชน้วตักรรมตัง้แตต่น้น�า้	กลางน�า้	ปลายน�า้ 
โดยมี	 “Cluster	 ด้านเศรษฐกจิ”	 ขับเคลื่อน 
และด�าเนนิงานตาม	“โครงการสง่เสรมิและพฒันา
หัตถนวัตกรรมสร้างสรรค์  เพื่ อ เตรยีม 
ความพร้อมสูส่ากล”	 ร่วมกบั	 ภาคกีารพฒันา
ภาครัฐ	 ได้แก่	 สถาบันการจัดการเทคโนโลยี 
และนวตักรรมการเกษตรร่วมกนัพฒันาเพิม่มลูคา่
และเพิม่ชอ่งทางการตลาดใหก้บักลุม่หตัถกรรม
ของล�าพูนและใชก้ลไก	“CLUSTER สิง่ทอล�าพนู” 
ในการขบัเคลือ่นภาคประชาชน

ซึ่งผลจากการขับเคลื่อนนี้	 ท�าจังหวัดล�าพูน 
ยกระดับมาตรฐานและมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ 
สิ่งทอล�าพูนให้มีความสามารถในการแข่งขัน 
ในระดับสากลได้	 ผู้ประกอบการฯ	 มีรายได้ 
จากการจ�าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น	 
โดยมยีอดจ�าหนา่ยในปี	2561-2562	เฉพาะกลุม่
หัตถกรรมมีมูลค่ากว่า	 2,000	 ล้านบาท	 
คิดเป็นร้อยละ	 72.74	 ของยอดจ�าหน่าย
ผลิตภัณฑ์รวมของจั งหวัดล�าพูน เพิ่มขึ้ น 
ร้อยละ	35	อย่างตอ่เนือ่ง	2	ปีตดิตอ่กนั
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3) ชมุชนพอเพียง เพียงใจ
	 นอกจากความมุ่งมั่นในการพัฒนา
ทางด้านเศรษฐกิจทั้งภาคอุตสาหกรรม 
ภาคการเกษตร	 และภาคการท่องเที่ยว	 
จงัหวดัล�าพนูยงัคงมุง่เนน้การสนบัสนนุชมุชน
ให้มีความเขม้แข็งและยั่งยืน	 โดยอาศัยกลไก
ความ ร่ วมมื อกั บทุ กภาคส่ วน ในพื้ นที่	 
ดังตวัอย่าง	“การจดัสร้างบ้านชมุชนเพียงใจ 
(ชุมชนคุ้ยขยะ)” อันเป็นผลสืบเนื่องจาก 
การประชุมหารอืในประเด็นการส่งเสรมิและ
พัฒนาคุณภาพชีวติผู้ด้อยโอกาส	 ผู้ยากไร้ 
ในต�าบลบ้านกลาง	 จ�านวน	 19	 ครัวเรอืน	 
ซึ่งประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านที่ดิน 
และทีอ่ยูอ่าศยัมสีภาพทรุดโทรม	สภาพแวดลอ้ม
เสือ่มโทรม	และคณุภาพชวีติไมด่	ีจงัหวดัล�าพนู
จึงได้ด�าเนินงานผ่านคณะท�างานเฉพาะกิจ 
ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาชุมชนคุ้ยขยะ 
เทศบาลต�าบลบา้นกลาง	

และได้ก�าหนดโครงการบ้านพอเพียงชนบท 
ที่ชุมชนคุ้ยขยะ	 ด�าเนินงานภายใต้แนวคิด	 
“บ้านเดียวกัน”	 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก
ภาคเอกชน	 ประชาชน	 และชุมชนต่าง	 ๆ	 
ในการสร้างบ้าน	 และพัฒนาคุณภาพชีวติ	 
เช่น	 พัฒนาระบบสวัสดิการสังคม	 ส่งเสรมิ 
การออมเงิน 	 ส ร้ างความ รู้ ในป้องกัน 
ความรุนแรงภายในครอบครัว	การเลีย้งดเูดก็
ที่ เหมาะสม	 สร้างรายได้เสรมิ	 ส่งเสรมิ 
การปลูกผักสวนครัว	 รวมถึงการวางระบบ
จดัการขยะในชมุชนใหม่	การปรับพืน้ทีช่มุชน
ให้ เหมาะสม	 มีพื้ นที่พั กผ่อน	 เป็นต้น	 
รวมทั้งเปลี่ยนชื่อชุมชนใหม่จากที่คนทั่วไป 
เ ร ี ย ก ว่ า ชุ ม ช น คุ้ ย ข ย ะ เ ป ลี่ ย น เ ป็ น  
“ชมุชนพอเพียง เพียงใจ” 

	 “จังหวัดล�าพนู	 โดยการน�าของผู้
ว่าราชการจังหวัดที่มุ่งมั่นให้เกิดความ
ยั่งยืนในระบบการน�าในการขับเคลื่อน 
และพฒันาจังหวัดไปสูก่ารบรรลวุสิัยทัศน์	
“เมืองแห่งความสุข	 บนความพอเพียง”	
ตามแนวทางการท�างานแบบ	4P	Model	
ผ่านกลไกประชารัฐ	 และใช้ประโยชน์ขีด
ความสามารถของจังหวดัล�าพนู	ตลอดจน
การมุ่งมั่นสนับสนุนชุมชนให้มีคุณภาพ
ชีวติที่ดี	 จนเกิดเป็นผลลัพธ์ที่ชัดเจน	 
เช่น	 ล�าพูน	 ECO	 TOWN	 (เมอืงนิเวศ)	
เมอืงหตัถนวตักรรมสร้างสรรค	์และชมุชน
พอเพียง	เพียงใจ”
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	 เมอืงหนองบัวลุม่ภู	 หรอื	 จังหวัดหนองบัวล�าภู	 ตั้งอยู่ทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื	
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นแอ่งที่ราบ	 มีภู เขาและเทือกเขารายล้อม	 บางส่วนเป็นลูกคลื่น 
และมีลักษณะเป็นดินปนทรายและดินลูกรัง	 ท�าให้ไม่สามารถกักเก็บหรอือุ้มน�้าในฤดูแล้งได้	 
ส่งผลต่อวถิีชีวติและรายได้ของชาวหนองบัวล�าภูเป็นอย่างมาก	 แต่ด้วยวสิัยทัศน์ของผู้น�า 
ในความพยายามทีจ่ะน�าพาใหจ้งัหวดักา้วผา่นขอ้จ�ากดัตา่ง	ๆ 	โดยใหค้วามส�าคญักบัการมสีว่นร่วม
ของทกุภาคสว่นภายใตห้นองบวัล�าภทูมี	ในการสง่เสรมิ	สนบัสนนุ	ผลกัดนัใหส้ว่นราชการตา่ง	ๆ 	
เข้ามาร่วมสนับสนุนและช่วยเหลือชุมชนที่มีศักยภาพ	 มีความคิดรเิร ิ่ม	 รวมถึงมีความพร้อม 
ในการพฒันา	โดยไดเ้ข้าไปสนบัสนนุทัง้ดา้นเทคโนโลยแีละองคค์วามรู้	เพือ่สร้างสภาพแวดลอ้ม
ใหช้มุชนมคีวามเขม้แขง็	สามารถพึง่พาตนเองได	้น�ามาซึง่ความสมัพนัธท์ีด่รีะหวา่งสว่นราชการ
และชุมชน	 และยังเป็นการสร้างความผาสุกและความภาคภูมิใจให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน	 
รวมถงึท�าใหส้ว่นราชการเป็นทีย่อมรับของชมุชนและสงัคม	ซึง่จะท�าใหท้กุภาคสว่นรู้สกึมสีว่นร่วม
ในการเป็นเจา้ของจงัหวดัหนองบวัล�าภแูละท�าใหเ้มอืงหนองบวัล�าภเูป็นเมอืงนา่อยูแ่ละเป็นเมอืงนา่เทีย่ว
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จังหวัดหนองบัวล�าภู

	 หนองบวัล�าภ	ูเมอืงนา่อยู่	นา่เที่ยว

	 การท�างานอยา่งมศีกัดิศ์ร	ีมใีจบรกิาร	ประสานสมัพนัธ์

1. พฒันาศกัยภาพคนตลอดชว่งชวีติ
2. สร้างความมัน่คงทางเศรษฐกจิและสงัคมใหค้นทกุกลุม่ในสงัคม
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ�านวยความสะดวกเพื่อให้จังหวัดหนองบัวล�าภู 

เป็นเมอืงนา่อยู่	นา่เที่ยว
4. จดัระบบอนรัุกษ์	ฟ้ืนฟแูละป้องกนัการท�าลายทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

ค่านิยม
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	 ผู้บร ิหารจังหวัดหนองบัวล�าภู	 ให้ความส�าคัญกับกระบวนการ 
และวธิบีรหิารจดัการองคก์รใหเ้กดิความยัง่ยนืแกอ่งคก์ร	โดยใชร้ะบบการน�าองคก์าร
ที่ส่งต่อความเป็นผู้น�าตั้งแต่	 “ผู้ว่าราชการจังหวัด”	 ที่มีเป้าหมายที่ชัดเจน 
ในการพฒันาจงัหวดัใหส้ามารถขยบัล�าดบัขึน้จากจงัหวดัทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ตอ่คนตอ่ปี
นอ้ยทีส่ดุในประเทศ	โดยสง่เสรมิผลกัดนัใหส้ว่นราชการเข้าไปมสีว่นร่วมสนบัสนนุ
ชว่ยเหลอืชมุชน	ซึง่	“หัวหน้าสว่นราชการตา่ง ๆ ” ไดน้�านโยบายจากสว่นกลาง
มาสอดรับร่วมประสานการท�างานเพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 
ของประชาชนในพื้นที่	 เกิดเป็นหนองบัวล�าภูทีม	 ที่ท�างานโดยให้ความส�าคัญ 
กบัการมีสว่นร่วมในการร่วมพฒันา	 ร่วมรับผิดชอบ	 โดยได้เล็งเห็นความส�าคญั 
ของการสนบัสนนุใหช้มุชนใหม้คีวามเขม้แขง็	สามารถสร้างความเชือ่มัน่ในการพฒันา
ให้แก่ประชาชนในพื้นที่จนเกิดเป็น	 “ผู้น�าชุมชนต่าง ๆ ” ที่มีความคิดรเิร ิ่ม	 
มภีมูปัิญญาทอ้งถิน่	 โดยสว่นราชการไดเ้ขา้ไปสนบัสนนุดา้นเทคโนโลยแีละองคค์วามรู้	
โดยมกีารผลกัดนัไปสูเ่ป้าหมายส�าคญั	3	ประการ	คอื

“ระบบการน�าองค์การที่สร้างความยั่งยืน” 

Yong Smart Farmer หนองบัวล�าภู
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	 1)	เพิม่รายไดใ้ห้ประชาชน	2)	ลดการใชส้ารเคมภีาคการเกษตร	และ	3)	ลดผลกระทบ
ของสารเคมีทางการเกษตรที่มีต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม	 โดยใช้ศักยภาพเท่าที่มีน�ามาใช้ 
ขบัเคลือ่นจังหวดัทัง้ดา้นการเกษตรทีม่กีารสง่เสรมิสนบัสนนุเกษตรปลอดภยั	โดยปรับเปลีย่น
พฤติกรรมเกษตรกรให้ลดการใช้สารเคมี	 สนับสนุนเร ื่ององค์ความรู้การน�าน�้าใต้ดินมาใช้ 
เพื่อการเกษตร	 ระบบสูบน�้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 	 และพัฒนาเกษตรรุ่นใหม่	 
Yong	 Smart	 Farmer	 ดา้นการแปรรูป	 โดยสร้างมลูคา่เพิม่ให้กบัสนิคา้/ผลิตภณัฑ์ชมุชน	 
ที่เป็นภูมิปัญญาโดดเด่น	 และมีวัตถุดิบในพื้นที่ค่อนข้างมาก	 ได้แก่	 ผลิตภัณฑ์จากผ้า	 
ผลติภณัฑจ์ากข้าว	 ผลติภณัฑ์แปรรูปจากปลา	 มกีารพฒันาคณุภาพมาตรฐานของผลติภณัฑ์	
บรรจภุณัฑ	์และชอ่งทางการตลาดใหก้บัสนิคา้ชมุชน	เพือ่เพิม่รายไดใ้หป้ระชาชน	ดา้นการทอ่งเทีย่ว 
โดยใช้ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ	 รวมถึงมีการเชื่อมโยงกับเมืองหลัก	 
เมอืงรองข้างเคยีงเป็นจดุดึงดดูนกัทอ่งเที่ยว
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“การส่ือสารเพ่ือการปฏบิตัอิยา่งสัมฤทธิผ์ล”

	 จากเป้าหมายส�าคัญ	 3	 ประการ	 
ในการเพิม่รายไดใ้หป้ระชาชนลดการใชส้ารเคมี
ภาคการเกษตร	และลดผลกระทบของสารเคมี
ทางการเกษตรหนองบัวล�าภูทีมจึงได้มี 
การรวบรวมปัญหา	 วเิคราะห์ศักยภาพ	 
โอกาส	 และความต้องการของประชาชน	 
เพื่ อก� าหนดแนวทางการพัฒนาพื้ นที่ 
และแก้ไขปัญหาที่มีความจ�าเป็นเร่งด่วน	 
โดยเฉพาะการแกไ้ขปัญหาเร ื่องความยากจน	
ซึ่งจังหวัดหนองบัวล�าภูถูกจัดเป็นจังหวัด 
ทีย่ากจนทีส่ดุในประเทศ	 เป็นผลพวงจากการ 
ท�าการเกษตรทีผ่ดิวธิ	ี โดยใชส้ารเคมเีป็นหลกั	 

รวมถึงขาดการแปรรูป/เพิ่มมูลค่าผลผลิต
ทางการเกษตร	 ท� าให้ ร ายได้ ไม่มั่ งคง	 
สนิคา้ไมเ่ป็นทีต่อ้งการของตลาด	เกดิปัญหาตา่ง	ๆ 	
ตามมา	 เช่น 	 ปัญหาสาร เคมีตกค้ าง 
ในสิ่ งแวดล้อม	 ปัญหาสุขภาพจากการ 
ใช้สารเคมีทางการเกษตร	 หนองบัวล�าภูทีม 
จึงได้ ร่วมจัดท�าแผนปฏิบัติการเร่งด่วน	 
Quick	 Win	 หนองบัวล�าภู 	 Model	 
ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มรายไดใ้ห้ประชาชน	
และยกระดบัคณุภาพชวีติใหด้ขีึน้	 เนน้การท�า
เกษตรปลอดภยั/เกษตรอนิทรยี	์การทอ่งเทีย่ว
ชมุชน	ผ่านกระบวนการสง่เสรมิตา่ง	ๆ	เชน่	

กลุ่มทอผ้าพื้นบ้าน นาค�าไฮ 
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1 ) 	 มี ก า ร จั ด ตั้ ง ก ลุ่ ม ว ิส า ห กิ จ ชุ ม ช น 
ปลกูพชืผกัอนิทรยี ์“หวันา Model”	เป็นการระเบดิ
จากภายในของประชาชนในพืน้ทีร่วมตวักนัโดย 
ใช้ประโยชน์จากแปลงที่ดนิสาธารณะเพือ่แกไ้ข
ปัญหาขาดแคลนที่ดินท�ากินและแก้ไขปัญหา
ความยากจน	 ที่มุ่ ง เน้นการส่งเสร ิมการ 
ใชพ้ลงังานทดแทน	(Solar	Cell)	ในการสบูน�า้
จ า กบ่ อ บ า ด า ลม า ใ ช้ ใ น แปล ง เ กษต ร 
เพื่อลดต้นทุนการผลิต	 ส่งผลให้ประชาชน 
มอีาชพี	รายได้	และมคีณุภาพชวีติดขีึน้	
2)	 ชมุชนต้นแบบ	 “ชมุชนวถิี ภมูิปัญญานา
ค�าไฮ”	 ต้นแบบการรวมกลุ่มทอผ้าพื้นบ้าน	 
การทอ่งเที่ยวและบรกิารหมูบ่า้น	Homestay	 
โดยอาศัยภาคีความร่วมมือจากทั้งภาครัฐ	 
ภาคเอกชน	บรษิทัประชารัฐ	สถาบนัการศกึษา	

เข้ามาใหค้วามรู้	พฒันาและตอ่ยอดการด�าเนนิ
งานใหช้มุชนมศีกัยภาพ	น�าไปสูก่ารพึง่พาตวัเอง
3)	การจดัท�า	“แผนปฏบิตัิการจดัการปัญหา
สาร เคมีตกค้ างในสิ่ งแวดล้อมจั งหวัด
หนองบัวล�าภู”	 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อลด 
ผลกระทบของสารเคมกีารเกษตรทีม่ตีอ่สขุภาพ
และสิ่ งแวดล้อม	 ส่ ง เ สร ิม ให้ เป็น เมื อง 
เกษตรอนิทรยี	์โดยไดรั้บความร่วมมอืในการแก้
ปัญหาจากทุกภาคส่วนทั้ งภาคราชการ	 
ภาคเอกชน	 นักวจิัยจากมหาวทิยาลัยต่าง	 ๆ	 
และการสนบัสนนุงบประมาณจาก	 ส�านกังาน
คณะกรรมการวจิยัแหง่ชาติ	(สกว.)
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“ศรบีญุเรืองโมเดลต้นแบบแหง่ความรบัผิดชอบต่อสังคม” 

	 จังหวัดหนองบัวล�าภูได้ รับเร ื่ องร้องเร ียนจากชาวบ้านอ�าเภอศร ีบุญเร ือง 
วา่ไดรั้บผลกระทบจากการทีม่รีถบรรทุกหินว ิ่งผ่านในถนนหมูบ่้าน	 เพือ่หลกีเลี่ยงดา่นตรวจ 
ชัง่น�า้หนกัของทางราชการตามถนนเสน้ทางหลกั	ท�าใหถ้นนทีช่าวบา้นใชส้ญัจรระหวา่งหมูบ่า้น
ซึง่เป็นถนนทางหลวงทอ้งถิน่ไมส่ามารถรองรับน�า้หนกัรถบรรทกุได	้ท�าใหช้าวบา้นมคีวามล�าบาก
ในการเดนิทางสญัจรไปมาและอาจเกดิอบุตัเิหต	ุซึง่ทางองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ไดท้�าการซอ่มแซม	
ปรับปรุง	 หลายคร้ังแล้ว	 หนองบัวล�าภูทีมจึงระดมทุกภาคส่วนร่วมแกไ้ขปัญหารถบรรทุก 
ว ิง่ในถนนหมูบ่า้นชมุชน	โดยใชป้ฏบิตักิาร “ศรบีญุเรอืงโมเดล”	ซึง่เป็นปฏบิตักิารร่วมกนัทกุภาคสว่น	
ไดแ้ก่	หนว่ยงานที่เกี่ยวขอ้งระดบัอ�าเภอ	ตั้งดา่นชมุชนเป็นจดุตรวจจดุสกดั	เพือ่แกไ้ขปัญหา
ในเบื้องต้น	 พร้อมรายงานสภาพปัญหา	 ผลด�าเนินการ	 ปัญหา	 อุปสรรค/ข้อจ�ากัดตาม 
อ�านาจหนา้ทีใ่หจ้งัหวดัทราบ	ต�ารวจในฐานะเจา้พนกังานจราจรใหอ้อกประกาศจ�ากดัรถบางชนดิ
ว ิ่งบนถนน	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้จัดท�าข้อบัญญัติ	 ประกาศจ�ากัดรถบางชนิด 
ว ิ่งบนถนนทางหลวงท้องถิ่น	 กรมทางหลวงและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง	 สนบัสนนุเจา้หนา้ที่
ควบคุมน�้าหนัก	 ชุดเฉพาะกิจพร้อมตาชั่งน�้าหนัก	 ออกปฏิบัติการสนับสนุนด่านชุมชน	 
โดยปฏบิตักิารดงักลา่ว	จะมกีารขยายพืน้ทีด่�าเนนิการออกไปยงัอ�าเภอตา่ง	ๆ 	โดยจะบรูณาการทกุ
ภาคสว่นร่วมปฏบิตักิารอย่างเขม้ขน้ตอ่เนือ่งตลอดไป	

ศรบีุญเรอืงโมเดล
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“การสนับสนุนชุมชนสู่การพ่ึงพาตนเอง” 

	 ผูบ้รหิารและสว่นราชการของจงัหวดัหนองบวัล�าภไูดเ้ลง็เหน็ความส�าคญั
ของการสนับสนุนให้ชุมชนมีความเข้มแข็งน�ามาซึ่งความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
และยังเป็นการสร้างความผาสกุและความภาคภมูใิจให้แกช่มุชน	 จึงไดส้่งเสรมิ	
สนบัสนนุ	 ผลกัดนัใหส้ว่นราชการตา่ง	 ๆ	 เข้ามาร่วมสนบัสนนุชว่ยเหลอืชมุชน 
ที่มีศักยภาพ	 มีความพร้อมในการพัฒนา	 เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนา 
ในระดบัพืน้ที	่เชน่	ชมุชนบา้นนาค�าไฮ	เป็นชมุชนทีร่วมกลุม่ผา้ทอพืน้บา้นนาค�าไฮ	
สบืทอดภมูปัิญญาการทอผา้พืน้บา้นลายโบราณจ�าหนา่ยเพือ่สร้างรายไดใ้หก้บัชมุชน	
โดยมีลักษณะเด่นที่เนื้อผ้าย้อมด้วยสีธรรมชาติหมักน�้าซาวข้าวเหนียวผัวหลง	
ท�าให้ผ้านุ่ม	 ลื่น	 และปลอดภัยจากสารเคมี	 เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า	 
สร้างรายได้ให้กับชุมชน	 ต่อยอดให้ เกิดนวัตกรรม	 ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม 
และผ้าพืน้เมอืงของจังหวดัหนองบวัล�าภู	

มกีารจดัประกวดการออกแบบนวตักรรมจากผา้หนองบวัล�าภ	ูโดยมนีกัออกแบบจากทัว่ประเทศ
เขา้ร่วมกจิกรรมและมกีารพฒันารูปแบบผลติภณัฑใ์หส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด	
ท�าให้ผ้าและผลิตภัณฑ์ผ้าเป็นที่นิยมของผู้บรโิภคจนสามารถสร้างมูลค่าให้กับสินค้า
ผลติภณัฑผ์า้มากขึน้	จงึน�าไปสูก่ารตอ่ยอดการพฒันาชมุชนดา้นการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร
ในรูปแบบตา่ง	ๆ	เชน่	เปิดหมู่บา้นในลักษณะ	Home	Stay	ใหน้กัทอ่งเทีย่วเขา้มาเยีย่มชม
กระบวนการผลิตผ้ า 	 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ทันสมัยและสร้ างสรรค	์ 
การสร้างกลุม่เครอืข่ายผ้าทอพื้นบ้าน	 เกิดกระบวนการมีสว่นร่วมของชมุชนในการพฒันา
ศกัยภาพของตนเอง	สง่ตอ่ภมูปัิญญาทอ้งถิน่	น�าไปสูก่ารพึง่พาตนเองไดใ้นทีส่ดุ
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	 ดว้ยวสิยัทศันข์องผูน้�าในความพยายามทีจ่ะน�าพาให้จงัหวดักา้วผา่นขอ้จ�ากดัตา่ง	ๆ 	
โดยให้ความส�าคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนภายใต้หนองบัวล�าภูทีม	 
ในการส่งต่อความเป็นผู้น�าไปยังทุกระดับ	 ตั้งแต่หัวหน้าส่วนราชการไปจนถึงผู้น�าชุมชน	 
โดยสง่เสรมิ	 สนบัสนนุ	 ผลกัดนัใหส้ว่นราชการตา่ง	 ๆ	 เข้าร่วมสนบัสนนุทัง้ดา้นเทคโนโลยี
และองคค์วามรู้	 เพือ่สร้างสภาพแวดลอ้มให้ชมุชนมคีวามเขม้แข็ง	 สามารถพึ่งพาตนเองได้	
น�ามาซึง่ความสมัพนัธท์ีด่รีะหวา่งสว่นราชการและชมุชน	ซึง่จะท�าใหท้กุภาคสว่นรู้สกึมสีว่นร่วม
ในการเป็นเจา้ของจังหวดัหนองบวัล�าภอูย่างแทจ้รงิ



151 หมวด 1 ด้านการนำาองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม

	 “เมอืงธรรมเกษตร	เขตพฒันาเศรษฐกจิพอเพียง	เสน้ทางการคา้สูอ่าเซยีน”

	 ซือ่สตัย์ยดึมัน่ในคณุธรรม	มุง่ผลสมัฤทธิแ์ละคณุภาพของงาน	ความรับผดิชอบมุง่บรกิาร	
ท�างานเป็นทมี	ความคดิรเิร ิ่มสร้างสรรค์

1. การพัฒนาการผลิต	 และการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มคุณค่า	 
มลูคา่ข้าวหอมมะลอิาหารปลอดภยั	และยกระดบัสูก่ารเป็นเมอืงสมนุไพร

2. การพฒันาสูเ่มอืงการคา้	การบรกิาร	การคา้ชายแดน	และการพฒันาเศรษฐกจิชมุชน
ทีเ่ขม้แข็ง	ประชาชนมรีายไดท้ีเ่ตบิโตอย่างตอ่เนือ่ง

3. การบรหิารจดัการทรัพยากรธรรมชาต	ิสิง่แวดลอ้ม	ดนิ	น�า้	และพลงังานเพือ่การอนรัุกษ์
และใชป้ระโยชนท์ีส่มดลุ	ยั่งยนื

4. พัฒนาคนคุณภาพสู่สังคมคุณธรรมและสันติสุข	 มีการบรหิารจัดการภาครัฐ 
ทีม่ธีรรมาภบิาล	และทนัสมัย
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วิสัยทัศน์

พันธกิจ

ค่านิยม

จังหวัดอ�านาจเจริญ
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 “จังหวัดอ�านาจเจรญิ”	 เป็นจังหวัดตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ของประเทศไทย	 อยูใ่นกลุม่จังหวดัภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนลา่ง	 2	 มขีนาดพืน้ที่
ทั้งหมด	 1,975,902	 ไร่	 อาณาเขตติดต่อกับจังหวัดยโสธร	 จังหวัดอุบลราชธานี	 
และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	 มจี�านวนประชากรทั้งสิน้	 378,531	 คน	
จ�านวนครัวเรอืน	 116,142	 ครัวเรอืน	 มีสภาพพื้นที่มีความเหมาะสมกับการเกษตร	 
โดยมพีืน้ทีท่างการเกษตร	จ�านวน	1.1	ลา้นไร่	และจากพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคทีมุ่ง่เนน้
การดแูลสขุภาพและกระแสความตอ้งการบรโิภคอาหารปลอดภยั	น�ามาสูก่ารผลติสนิคา้
เกษตรอนิทรยี	์การใชเ้ทคโนโลยทีางการเกษตรทีท่นัสมยั	การปลกูพชืเศรษฐกจิ	Green	Farm	
จงึไดก้�าหนดวสิยัทศัน	์“เมอืงธรรมเกษตร เขตพฒันาเศรษฐกจิพอเพยีง เสน้ทางการคา้
สู่อาเซียน”	 โดยอาศัยข้อมูลความต้องการ	 ความคาดหวังของผู้ รับบรกิาร 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 สภาพแวดล้อมและความท้าทายทั้งภายในและภายนอก 
ทางด้านเศรษฐกจิ	 สังคม	 สิ่งแวดล้อม	 รวมไปถึงนโยบายรัฐบาล	 ยุทธศาสตร์ชาติ	 
ฐานขอ้มลูองคค์วามรู้	มาวเิคราะห์	และก�าหนดนโยบายแบบบรูณาการ	การมสีว่นร่วม
ของทกุภาคสว่น	ถา่ยทอดยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัไปสูก่ารปฏบิตัอิยา่งเป็นรูปธรรม
ในทกุระดบัชัน้ตั้งแตร่ะดบัองคก์ารถึงระดบับคุคล
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เข้าใจ เข้าถงึ พัฒนา

	 ผู้ว่าราชการจังหวัด	 และผู้บรหิาร 
ได้ส่งเสรมิและกระตุ้นให้บุคลากรมุ่งเน้น 
การท�างานเพื่อตอบสนองความต้องการ	 
และความคาดหวงัของคนอ�านาจเจรญิในเชงิรุก	
ผา่นหลักคดิของการพฒันาตามแนวพระราชด�าร	ิ
“เข้ าใจ เข้ าถึ ง  พัฒนา”	 คื อ 	 เ ข้ า ใจ 
และเข้าถึงความตอ้งการ	 และปัญหาทีแ่ทจ้รงิ
ของคนในจังหวัดผ่านการสื่อสารทั้งแบบ
ทางการและไม่เป็นทางการ	 เช่น	 การส�ารวจ	 
การรับเร ื่องร้องเรยีน	 การเข้าไปเยี่ยมเยือน 
ในพื้นที่บรกิาร/ชุมชน	 การเปิดบ้านต้อนรับ	
(Home	 Visit)	 กลุ่มไลน์	 “ลูกหมูลูกอ๊อด”	
เป็นต้น	 แล้วน�ามาสู่การคิดหาแนวทาง 
การแก้ ไ ข ปัญหา 	 แ ล ะพัฒนา ร่ วมกั น	 

โดยหลักการท�างาน “ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ 
ท�างานเป็นทมี”	เพือ่น�าไปสูก่ารบรรลเุป้าหมาย
ตามวสิัยทัศน์	 และยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
จังหวัด	 ดังเช่น	 การปรับปรุงแนวทาง 
การสื่อสารในการแสดงออกถึงความขอบคุณ	
การเอาใจใสด่แูล	เป็นก�าลงัใจแกก่ลุม่เกษตรกร	
เช่น	 รางวลัเกษตรกรดีเดน่	 มอบเกียรติบัตร 
ให้บุคคลตัวอย่างผู้ปฏิบัติสืบทอดมรดก
ภมูปัิญญาทางวฒันธรรม	คณะหนงัประโมทยั	
น�า้ปลกีบนัเทงิศลิป์	มอบโลร่างวลัเกษตรกรดเีดน่	
เกษตรกรปราดเปร ื่อง	 (Smart	 Farmer)	 
และใบประกาศเกียรติบัตรการประกวด 
ข้าวหอมมะลขิองจังหวดัอ�านาจเจรญิ	เป็นตน้
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	 จากแนวคิดของผู้บร ิหารจังหวัดและประชาชนที่มุ่งสร้างให้ เกิดความยั่งยืน	 
ไดก้�าหนดแนวทาง	“การพัฒนาการเรยีนรู้ และส่งเสรมิการเกดินวตักรรม”	ทัง้ในระดบับคุคล
และในระดบัหนว่ยงาน	ดว้ยการมสีว่นร่วมเจา้หนา้ทีรั่ฐ	บรษิทัประชารัฐ	และชมุชน	โดยผ่านกจิกรรม
การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง	 จนเกิดเป็นผลลัพธ์ 
ของโครงการส�าคญัทีห่ลากหลาย	เชน่	1)	ไถกลบตอซงัเป็นคลงัปุ๋ยอนิทรยี์	ผลผลติคณุภาพดี 
สู่เมืองเกษตรอินทรยี์อย่างยั่งยืน	 ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ช่วยลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร	 
ไดถ้ึง	 300	บาทตอ่ไร่	 2)	 การสง่เสรมิวสิาหกจิชมุชนผูผ้ลติผ้าขาวมา้	 เพือ่ยกระดบัการผลติ	
การแปรรูปสนิคา้	 ตลอดจนเพิม่ชอ่งทางการตลาด	 ท�าให้สมาชกิมอีาชพี	 และรายไดท้ี่เพิม่ขึน้	 
3)	โครงการอ�านาจเจรญิ	“3	ดี:	คนดี	สขุภาพด	ีรายไดด้	ี3	ปลอด:	ปลอดขยะ	ปลอดเหลา้	ปลอดภยั”	
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ	 สร้างความผาสุกให้ประชาชน	 และ	 4)	 การพัฒนาช่องทาง 
การตลาดดจิทิลั	(Digital	Marketing)	โดยด�าเนนิการแลกเปลีย่นแนวคดิกบัเกษตรกรผูผ้ลติขา้ว	
และมีภาคเอกชนช่วยสนับสนุนการด�าเนินงาน	 เพื่อสร้างอัตลักษณ์	 (Brand	 Identity)	 
ของจงัหวดัอ�านาจเจรญิ	จนไดเ้ป็นสญัลกัษณ์	“Love Farmer”	และจดัท�าชอ่งทางการตลาด
ทัง้ออฟไลนแ์ละออนไลน	์เชน่	ศนูยแ์สดงและจ�าหนา่ยสินค้า	Love	Farmer	Center	&	Biz	Shop	
Amnatcharoen	และแอพลเิคชัน่	Love	Farmer	เป็นตน้

“นวตักรรม เพ่ืออ�านาจเจรญิยัง่ยืน”
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“ชุมชนเกษตรอนิทรยี์ ” 

	 จากปัญหาของเกษตรกร	 ซึ่งเป็นกลุ่มประชาชนหลักของจังหวัดอ�านาจเจรญิ	 
ในเร ือ่งตน้ทนุการผลติสงู	คณุภาพดนิเสือ่ม	ผลผลตินอ้ย	และไมไ่ดม้าตรฐาน	จงัหวดัอ�านาจเจรญิ
บรูณาการการท�างานร่วมกบัหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง	 ในการแลกเปลีย่นเรยีนรู้	 คดิคน้	 ทดลอง	 
น�าเทคโนโลยแีละนวตักรรมมาวเิคราะหค์ณุสมบตัขิองชดุดนิ	เพือ่หาความเหมาะสมกบัการปลกูพชืแตล่ะชนดิ	
การปรับปรุงบ�ารุงดนิ	ผลติปุย๋อนิทรยีช์วีภาพทีม่คีณุภาพสงู	สง่ผลใหช้มุชน	สามารถแกไ้ขปัญหา
ใหเ้หมาะสมกบัสภาพของทอ้งถิน่และชมุชน	 ผลติและแปรรูปสนิคา้เกษตรอนิทรยีท์ั้งข้าวหอมมะลิ
และพืชอินทรยี์หลังนาชนิดอื่น	 และที่ส�าคัญชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรยี์ใช้เองอย่างต่อเนื่อง 
จนท�าเป็นวฒันธรรมของชมุชน	ไดรั้บรางวลัดเีดน่ดา้นการผลติปุย๋อนิทรยี	์ซึง่ผลจากการขบัเคลือ่น	
ท�าผลผลติทางการเกษตรไดม้าตรฐาน	 เกษตรกรสามารถลดตน้ทนุการผลติได	้ 300	บาท/ไร่	
และเกษตรกรมรีายไดเ้พิม่ขึน้จากการขายขา้วอนิทรยีก์โิลกรัมละ	3	บาท	ท�าใหช้มุชนมเีงนิทนุหมนุเวยีน
ในการขับเคลื่อนชุมชน	 จากความส�าเร็จดังกล่าว	 จังหวัดได้ก�าหนดแนวทางในการส่งเสรมิ 
ให้เกิดความยั่งยืน	 จากชุมชนต้นแบบขยายผลสู่ชุมชนใกล้เคียง	 สร้างเครอืข่ายศูนย์เรยีนรู้ 
การเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร	และศนูยจ์ดัการดนิปุ๋ยชมุชนใหค้รอบคลมุทกุพืน้ที่	
เพื่อขับเคลื่อนจังหวัดอ�านาจเจรญิสู่เมืองเกษตรอินทรยี์อย่างยั่งยืน	 อันจะส่งผลต่อเนื่อง 
ใหภ้าคการเกษตรมคีวามมัน่คง	มัง่คัง่	และยัง่ยนื
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“อ�านาจเจรญิ – เมือง 3 ดี 3 ปลอด”

	 จากความมุง่มัน่	และความร่วมมอื
ระหว่างผู้บรหิารจังหวัดและประชาชน
ในพื้นที่ 	 ในการก้าวไปสู่ เป้าหมาย
อ� าน าจ เจร ิญ เมื อ งแห่ งความสุ ข	 
(Amnatcharoen	 Happiness	
Model)	จงัหวดัอ�านาจเจรญิ	ไดก้�าหนด
เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนแนวทาง
ประชารัฐ	 เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา 
ในพืน้ทีท่ัง้ในระดบัอ�าเภอ	และระดบัต�าบล	
ผ่านกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ภายใต้โครงการ	 
“3 ดี: คนดี สุขภาพดี รายได้ดี”  
เมื่อปี	 พ.ศ.	 2560	 และขยายผลเพ่ือ 
ยกระดับคุณภาพชีวติและความมั่นคง 
ในพื้นที่ 	 ในโครงการ	 “3 ปลอด 
: ปลอดขยะ ปลอดเหล้า ปลอดภัย”  

โดยมเีป้าหมายส�าคญัคอื	เมอืงปลอดขยะ	
: 	 ก�าจัดและแยกขยะในครัว เร ือน	
ปรับปรุงสิ่งแวดลอ้มในหมูบ่้าน	 ชมุชน	
ท้องถนนให้สะอาดเรยีบร้อยสวยงาม	
เมืองปลอดเหล้า	 :	 งานศพ	 งานบุญ	
งานบวช	 งานกฐิน	 ต้องปลอดเหล้า 
และการพนนั	เมอืงปลอดภยั	:	ป้องกนั
และแก้ ไขปัญหาจากการบาดเจ็บ 
และ เสี ยชี ว ิตจากอุบัติ เหตุ จร าจร 
ทางถนน	ปลอดภยัในชวีติและทรัพยส์นิ	
ปลอดภยัจากยาเสพตดิและอาชญากรรม
ทุกรูปแบบ	 ซึ่งจากผลการด�าเนินงาน
สามารถสร้างให้เกิดหมู่บ้านต้นแบบ	 
3	ดี	 3	ปลอด	 จ�านวน	 112	 หมูบ่า้น	
จากจ�านวนหมู่บ้านทั้ งหมด	 607	
หมู่บ้ าน	 หร ือคิด เป็นร้อยละ	 18 
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	 “จงัหวดัอ�านาจเจรญิ	ขบัเคลือ่นและพฒันาจงัหวดัไปสูก่ารเป็น	เมอืงธรรมเกษตร	
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง	 เส้นทางการค้าสู่อาเซียน	 ตามแนวพระราชด�าร ิ
ของการพฒันาอยา่ง	“เขา้ใจ	เขา้ถงึ	พฒันา”	น�ามาสูก่ารคดิหาแนวทางการแกไ้ขปัญหา	
และพัฒนาร่วมกัน	 นอกจากนี้	 การเห็นความส�าคัญของการสร้างนวัตกรรม	 
และประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลย	ีเพือ่ตอบสนองความตอ้งการ	สร้างความเขม้แขง็	และคณุภาพ
ชีวติที่ดีขึ้นของประชาชน	 ชุมชน	 และจังหวัดอย่างยั่งยืน	 โดยมีผลลัพธ์ที่ส�าคัญ 
เชน่	เมอืง	3	ดี	3	ปลอด	วสิาหกจิชมุชนผูผ้ลติผ้าขาวมา้	และ	Love	Farmer”
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หมวด 2 
ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ 
และการส่ือสารเพ่ือน�าไปสู่การปฏบิตัิ
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กรมการปกครอง 

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

ค่านิยม

การบรหิารราชการในระดบัพืน้ทีม่คีวามเขม้แขง็ เพือ่ความมัน่คงและการพฒันาอยา่งยัง่ยนื

1. เสรมิสร้างความเขม้แขง็การบรหิารราชการอ�าเภอ
2. สง่เสรมิความสงบเรยีบร้อย และอ�านวยความเป็นธรรม
3. เสรมิสร้างความมัน่คงภายใน
4. พฒันาระบบการบรหิารการทะเบียน
5. ยกระดบัการบรหิารจดัการองคก์รสูค่วามเป็นเลศิ

บ�าบดัทกุข์  บ�ารุงสขุ

หมวด 2 ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และการส่ือสารเพ่ือน�าไปสู่การปฏิบัติ

	 ด้วยขนาดองค์กรที่เป็นส่วนราชการ
ขนาดใหญ่	 มีการท�างาน	 ที่ครอบคลุม 
ทัง้ในสว่นกลาง	และสว่นภมูภิาค	ประกอบกบั
บทบาทภาระงานที่ ต้ องขับ เคลื่ อนและ 
ตอบสนองภารกจิในทกุระดบัทัง้ยทุธศาสตร์ชาต	ิ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต	ิ
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ	 แผนแม่บท 
ดา้นความมัน่คง	แผนเตรยีมความพร้อมแหง่ชาต	ิ

นโยบายรัฐบาล	 และแผนปฏิบัติราชการ 
กระทรวงมหาดไทย	 อกีทั้งสภาพแวดลอ้ม	 เช่น	
การพฒันาอย่างยั่งยนืตาม	 SDGs	ความมัน่คง
รูปแบบใหม่	การพฒันานวตักรรมเพือ่ให้บรกิาร
ประชาชน	 ฯลฯ	 ซึ่งเป็นความท้าทายใหม่	 ๆ	 
สิ่งเหล่านี้	 ส่งผลให้กรมการปกครองจึงต้องมี
กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์และการสือ่สาร
เพือ่น�าไปสูก่ารปฏบิตัทิีป่ระสบความส�าเร็จและเป็นเลศิ	
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เพื่อสามารถขับเคลื่อนและตอบสนองภารกิจในทุกระดับ	
ทัง้นี้	ดว้ยจดุแข็งในเชงิยทุธศาสตร์ทีส่�าคญั	2	เร ื่อง	ไดแ้ก่	
การเป็น	 “ศูนย์กลางฐานข้อมูลบุคคลของประเทศ”  
มภีารกจิส�าคญัในดา้นการบรหิารงานทะเบยีนมาอยา่งชา้นาน	
และมกีารพฒันาขอ้มลูให้ทนัสมยั	ท�าใหส้ามารถน�าขอ้มลูไป
ใชใ้นการวางแผนและพัฒนางานในแตล่ะระดับ	รวมทัง้ยงัเป็น
สว่นสนบัสนนุขอ้มลูแกห่นว่ยงานตา่ง	ๆ	เพือ่การให้บรกิาร
ประชาชน	ซึง่ท�าใหก้ารท�างานของทกุหนว่ยงานทัง้ภาครัฐ	
ภาคเอกชน	อยูภ่ายใตฐ้านขอ้มลูเดยีวกนั	ทีม่กีรมการปกครอง
เป็นแม่ข่ าย	 และ	 “ความได้ เปรยีบเชิงบุคลากร”  
คอื	การมนีายอ�าเภอในฐานะผูจ้ดัการพืน้ที	่(Area	Manager)	
มหีนา้ทีแ่ละอ�านาจตามกฎหมายในการบรูณาการการปฏบิตังิาน
กับทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหา	 การมีเครอืข่ายก�านัน	
ผูใ้หญบ่า้นทีก่ระจายและเกาะตดิอยูท่กุพืน้ที่	ท�าใหรู้้ปัญหา	
และความตอ้งการทีแ่ทจ้รงิของประชาชน	 และตอบสนองตอ่
ภารกจิตา่ง	ๆ 	จนไดค้วามไวว้างใจจากรัฐบาล	ใหเ้ป็นตวัหลกั
ในการขับเคลื่อนนโยบายแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 
ของประชาชน	 เช่น	 โครงการ	 ไทยนิยม	 ยั่ งยืน 
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ	 ซึ่งช่วยยกระดับคุณภาพชีวติ 
ของประชาชน	 จนน�าไปสูก่ารบรรลวุสิัยทศัน ์ “การบรหิาร
ราชการในระดับพื้นที่มีความเข้มแข็งเพื่อความมั่นคง 
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน”	 ซึ่งสอดคล้องกับวสิัยทัศน์
ประเทศไทย	พ.ศ.2561	 -	2580	 “มัน่คง มัง่คัง่ ยั่งยนื” 
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 ด้วยกลไกการท�างานที่ครอบคลุม 
ทัง้ในสว่นกลาง	และส่วนภูมภิาค	กรมการปกครอง
จงึมกีระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์และการสือ่สาร
เพือ่น�าไปสูก่ารปฏบิตัทิีป่ระสบความส�าเร็จและเป็นเลศิ 
ภายใต้ตัวแบบระบบจัดการเชิงยุทธศาสตร์
แบบคูข่นาน 2 ระบบ (Dual–Tracks Strategic 
Management System Model) คือ	 
แผนยุทธศาสตร์กรมการปกครองในมิติ  
Top-down	ซึง่มกีารเชือ่มโยงกบัยทุธศาสตร์ชาติ
ระยะ	20	ปี	แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ	
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ	 แผนแม่บท 
ดา้นความมัน่คง	แผนเตรยีมความพร้อมแหง่ชาติ	
นโยบาย	 รัฐบาลด้านความม่ันคงภายใน	 
และยทุธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย	(Top-down)	
รวมถึง	การเชือ่มโยงในลกัษณะ	Bottom-up 
จากความต้องการและความเดือดร้อน 
ขอ งประชาชนผ่ านแผนพัฒนาอ� า เ ภอ  

เป็นการเชือ่มโยงในมิติพื้นที่	 (Area-approach)	
เป็นการรวบรวมสภาพปัญหาความต้องการ 
ของประชาชนในพื้นที่ผ่านแผนพัฒนาอ�าเภอ	 
ผ่านกระบวนการจัดท�าแผนพัฒนาหมู่บ้าน/แผน
ชมุชน	แผนต�าบล	แผนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่	
และเกาะเกี่ยวเชือ่มโยงร่วมกบัแผนพฒันาจังหวัด	 
ทีเ่นน้การมสีว่นร่วมจากบคุลากรในองคก์รทกุระดบั 
ผสานกับมีการน�าสารสนเทศที่ส�าคัญมาประกอบ
การจัดท�ายุทธศาสตร์	 ได้แก่	 สภาพแวดล้อม 
ภายในและภายนอก	ความทา้ทายและความไดเ้ปรยีบ	
ค�านงึถงึเป้าหมายการพฒันาของประเทศในดา้นตา่ง	ๆ 	
น�าไปสูก่ารจดัท�าแผนยทุธศาสตร์	ทีต่อบโจทยป์ระเทศ	
ความตอ้งการของประชาชน	 และเป้าหมายสูงสดุ
ของกรมการปกครอง	 คือ	 ประเทศสงบสุข	
ประชาชนกนิดอียูด่ี

แผนยุทธศาสตร์ที่ผ่านกลไกการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

ภาพที่	1	กระบวนการจัดท�ายุทธศาสตร์ของกรมการปกครอง
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จากแผนที่ตอบโจทย์สู่การน�าไปปฏิบัติ 

	 การแปลงยุทธศาสตร์ไปเป็นการปฏิบัติ	 วางระบบการสื่อสารทั้งภายในองค์กร 
และภายนอกองคก์ร	เพือ่ใหก้ารด�าเนนิงานในระดบัสว่นกลาง	สว่นภมูภิาค	รวมทัง้องคก์รภาคเีครอืขา่ย	
เกิดการรับรู้ในทิศทางและเป้าหมายของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนและเป็นไปใน
ทศิทางเดียวกนั	มกีารก�าหนดแผนปฏบิตัริาชการในทกุระดบัและก�าหนดตวัชีว้ดัทีช่ดัเจน
 การสือ่สารภายในองคก์รเพือ่น�าแผยทุธศาสตร์ไปปฏบิตัใินระดบักรม	มกีารประชมุ
ประจ�าเดือนผู้บรหิารส่วนกลาง	 การประชุมประจ�าเดือนผู้ตรวจราชการกรม	 การประชุม 
ปลดัจงัหวดั	นายอ�าเภอ	ทัว่ประเทศ	ในระดบัอ�าเภอ	มกีารประชมุประจ�าเดอืนคณะกรรมการ
บรหิารอ�าเภอแบบบรูณาการ	(ก.บ.อ.)	การประชมุประจ�าเดอืนก�านนั	ผูใ้หญบ่า้น	ทัง้หมดนี้	
ท�าให้เกิดการรับรู้ในทิศทางและเป้าหมายของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน 
และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั	นอกจากนัน้	ยงัมเีคร ื่องมอืการสือ่สารทีห่ลากหลายและทนัสมยั	
เชน่	DOPA Channel ระบบ Trunk radio หอกระจายข่าวประจ�าหมูบ่้าน เวบ็ไซต์กรม
การปกครอง ระบบ Line Group ระบบการประชาสมัพนัธ ์สือ่สงัคมออนไลน ์Facebook 
กรมการปกครอง Fan Page	ซึง่ชว่ยท�าใหเ้กดิการสือ่สารอยา่งตอ่เนือ่ง	รวดเร็ว	ทนัเหตกุารณ์
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ระบบการติดตามผลการด�าเนินงานสามารถแบ่งได้ 
เป็น	2	ระบบหลกั	ดังนี้	
1. การตรวจราชการ	ใหค้วามส�าคญักบัการตรวจราชการ
ในพืน้ที	่ซึง่มตีัง้แตก่ารตรวจราชการของอธบิด	ีรองอธบิดี
ทัง้	4	ทา่นซึง่ก�าหนดพืน้ทีค่วามรับผดิชอบเป็นรายภาค	
ผู้ตรวจราชการกรมทั้ง	 18	 เขต	 ทั้งหมดนี้	 ครอบคลมุ 
การปฏบิตังิานทัง้	878	อ�าเภอ	ทัว่ประเทศ	ยงัมกีารตรวจราชการ
ของผูบ้รหิารส�านกั/กอง	และคณะตรวจนเิทศงานตา่ง	ๆ	 
ซึ่ ง มุ่ ง เน้ น ป ร ะ เ ด็ น ก า รต ร ว จ ใ น เร ื่ อ ง ส� า คัญ ๆ	 
ของแตล่ะหนว่ย	นอกจากนัน้	ยงัมกีารก�าหนดใหป้ลดัจงัหวดั	
ทั้ง	 76	 จังหวัด	 ออกตรวจนิเทศงานของทุกอ�าเภอ 
ในจงัหวดั	เป็นประจ�าทกุปี	เพือ่ใหค้�าแนะน�า	แกไ้ขปัญหาตา่ง	ๆ	
และมรีะบบรายงานมายงัสว่นกลางมรีะเบยีบปฏบิตัทิีช่ดัเจน	
2. ระบบรายงาน	 กรมการปกครองให้ความส�าคัญ 
กับการรายงานแบบ	 อิเล็กทรอกนิกส์	 (e-Report)	 
ซึง่มกีารพฒันาขึน้	ไมว่า่จะเป็น	ระบบ	e-Case,	e-Form,	
ระบบการรายงานงบประมาณ	 e-FMS	 นอกจากนั้น	 
ยงัมกีารพฒันาระบบประเมนิผล	การปฏบิตังิานของบคุลากร 
ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์	 ได้แก่	 การประเมินผล 
การปฏบิตังิานของก�านนั	ผูใ้หญบ่า้น	(Active	Monitoring	
System),	ปลดัอ�าเภอ	(PALAD	Report)

การติดตาม และการประเมินผลที่คลอบคลุม

ภาพที	่2	การตรวจราชการของกรมการปกครอง
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	 กรมการปกครองมีการเตรยีมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น	 โดยน�าปัจจัย 
ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง	 ทั้งด้านความมั่นคง	 สถานการณ์และแนวทางการปฏิบัติงาน 
ในระดับภูมิภาค	 ซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ส�าคัญส�าหรับการท�างานของเครอืข่ายในทุกระดับ 
และทกุพืน้ที	่รวมถงึทศิทางการพฒันาประเทศตามกรอบเป้าหมายการพฒันาที่ยัง่ยนื	(SDGs)	
มาวเิคราะหเ์พ่ือใชเ้ป็นแนวทางการด�าเนนิการ	โดยไดน้�าแนวคดิการบรหิารการเปลีย่นแปลงมาใช้	
ซึง่สะทอ้นความคลอ่งตัว	 ความยดืหยุน่	 ความสามารถในการปรับเปลี่ยนแผนปฏบิตัริาชการ
ตามบรบิท	สถานการณท์ีอ่าจเปลีย่นแปลง	และความสามารถในการคาดการณก์ารเปลีย่นแปลง
ทีอ่าจเกดิขึน้	และคาดการณผ์ลการด�าเนนิการเป็นขอ้มลูในการตดิตามผลการด�าเนนิงานขององคก์าร	
โดยมีการก�าหนดค่าเป้าหมายตามตัวชี้ วัดผลการด�าเนินการตามกรอบระยะเวลา 
ภายใต้เป้าประสงคใ์นแต่ละวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	 ทั้งนี้	 ในการก�าหนดค่าเป้าหมาย 
ได้อาศัยการรวบรวมข้อมูล/สถิติต่าง	 ๆ	 การประมวลผลข้อมูลและการวเิคราะห์ผล 
เพือ่ตคีา่ความหมายและก�าหนดเป็นเกณฑก์ารท�างานทีม่คีวามทา้ทายและเป็นไปไดใ้นทางปฏบิตัิ	
ทัง้นี้	โดยมุง่เนน้ปรับแผนใน	3	มติิ	ไดแ้ก่

ภาพที	่2	ระบบการสือ่สารเพื่อการขับเคลือ่นยุทธศาสตร์ของกรมการปกครอง

ความคล่องตัวของแผนให้ทันต่อสถานการณ์
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ภาพที	่3	ผลการด�าเนินการการแกไ้ขปัญหาความเดอืดร้อนของประชาชนผ่านศนูย์ด�ารงธรรมอ�าเภอ

การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่	 ซึ่งเชื่อมโยงกับเป้าหมาย 
ตามยุทธศาสตร์ชาติ	 “ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม”	
นโยบายพฒันาระบบราชการ	4.0	ทีย่ดึประชาชนเป็นศนูยก์ลาง	และเป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื	
(SDGs)	คอื	การลดความเหลือ่มล�า้	การขจดัความยากจน	โดยกรมการปกครองพยายาม
ขับเคลื่อนให้กลไกของฝ่ายปกครอง	 “ศูนย์ด�ารงธรรมอ�าเภอ”	 เป็นศูนย์กลาง 
ในการรับเร ื่องร้องทกุขจ์ากประชาชนและเข้าจดัการปัญหาไดอ้ย่างครบวงจร	

2

การพฒันานวตักรรมเพือ่การบรกิารประชาชน	ซึง่เชือ่มโยงกบัเป้าหมายตามยทุธศาสตร์ชาต	ิ
“ดา้นการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบรหิารจดัการภาครัฐ”	นโยบาย	Thailand	4.0	
และระบบราชการ	4.0	โดยกรมการปกครองพยายามพฒันาไปสูก่ารบรกิารภายใตแ้นวคดิ	
“ทัว่ถงึ ถกูใจ ไร้พรมแดน” 

1
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	 จากการวางแผนยทุธศาสตร์ทีไ่ดม้กีารเชือ่มตอ่กบัความทา้ทาย	และโอกาสเชงิยทุธศาสตร์	
และการสื่ อสาร เพื่ อน� า ไปสู่ การปฏิบัติ 	 และการน� าหลักการนั้ น ไปลงมือท� าจรงิ	 
จนปรากฏเป็นผลงานทีโ่ดดเดน่ทีก่อ่ใหเ้กดิประโยชนแ์ละไดรั้บความสนใจจากประชาชนในวงกวา้ง	
จ�านวน	3	ผลงาน	ไดแ้ก่	

 1) การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ผ่านศูนย์ด�ารงธรรมอ�าเภอ 
จากการทีป่ระชาชนมเีร ื่องทกุขร้์อน	ตอ้งการร้องเรยีนและขอความชว่ยเหลือจากหนว่ยงานภาครัฐ
ต้องเดินทางมายังส่วนกลางหรอืที่จังหวัด	 ท�าให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายและในการแก้ไขปัญหา 
เกดิความลา่ชา้เนือ่งจากไมม่หีนว่ยบรูณการการปฏบิตัใินพืน้ที	่น�าไปสูก่ารจดัตัง้	“ศนูยด์�ารงธรรมอ�าเภอ”	
ซึง่จดัตั้งขึน้ตามมตคิณะรัฐมนตรเีมือ่วนัที่	 25	 ตลุาคม	 2559	 โดยมอบอ�านาจให้นายอ�าเภอ 
สามารถบรูณาการความร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวขอ้งในการแกไ้ขปัญหาความเดอืดร้อน
ของประชาชนไดอ้ย่างรวดเร็วและมปีระสทิธภิาพ	ทนัตอ่สถานการณ์	 โดยตั้งแตปี่งบประมาณ	
พ.ศ.	 2560	 –	 2562	 สถิติการรับเร ื่องราวร้องทุกข์	 จ�านวนทั้งสิ้น	 2,662,089	 เร ื่อง	 
ทัง้นี้	สามารถแกไ้ขและให้บรกิารส�าเร็จจ�านวน	2,649,686	เร ื่อง

ผลงานที่โดดเด่นจากการน�าแผนไปสู่การปฏิบัติ

ปัญหาภัยคกุคามดา้นความมัน่คงรูปแบบใหม่ (Non-Traditional Security Issues) 
ซึ่งเชื่อมโยงกับเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ	 “ด้านความมั่นคง”	 และยุทธศาสตร์หลัก 
ของกระทรวงมหาดไทย	“เสรมิสร้างความสงบเรยีบร้อยและความมัน่คงภายใน”

3
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 2) การยกระดบัคณุภาพการบรกิาร
ประชาชน	ผา่นการด�าเนนิโครงการ	Linkage	
Center	 ซึ่งเป็นการบูรณาการฐานข้อมูล
ประชาชนและการบรกิารภาครัฐ	เพือ่แกไ้ขปัญหา
ประชาชนต้องมีการน� าส� า เนา เอกสาร 
บัตรประจ�าตวัประชาชนและหลกัฐานทะเบยีราษฎร	
ไปตดิตอ่งานในสว่นราชการ	ท�าใหเ้กดิภาระคา่ใชจ้า่ย	
และเป็นความยุ่ งยากของส่วนราชการ 
ในการจัดเก็บและตรวจสอบความถูกต้อง	 
ส่งผลต่อการให้บรกิารประชาชน	 จึงน�าไปสู่	
“การบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการ
บรกิารภาครัฐ”	 (Linkage	 Center)	 
เพือ่น�าไปสูเ่ป้าหมาย	“บตัรใบเดยีวรับบรกิารจากรัฐ

ได้ทุกเร ื่อง	 ทุกที่	 ไม่ต้องมีส�าเนาเอกสาร”	 
โดยใช้ฐานข้อมูลบุคคลของกรมการปกครอง	 
เป็นฐานขอ้มลูกลางและเป็นแมข่า่ยในการเชือ่มโยง
กบัทกุหนว่ย	ในปัจจบุนัมหีนว่ยงานทีม่าเชือ่มโยงแลว้	
236	หนว่ยงาน	นอกจากนี้	 กรมการปกครอง
ยงัมกีารพฒันางานบรกิารรูปแบบใหมเ่พือ่ตอบสนอง
ความตอ้งการของประชาชนอยา่ง	“ทัว่ถงึ	ถกูใจ	
ไร้พรมแดน”	 เช่น	 การให้บร ิการจัดท�า 
บตัรประจ�าตวัประชาชน	เคลือ่นที	่(Mobile	Unit)	
จุดบรกิารเคาน์เตอร์อ�าเภอ..ยิ้ม	 การบรจิาค 
รับลงทะเบยีนการบรจิาคอวยัวะ	ณ	ส�านกัทะเบยีนอ�าเภอ		
และบรกิารคดักรองเอกสารทางทะเบยีน	2	ภาษา

ภาพที	่4	การยกระดบัคุณภาพการบรกิารประชาชน
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ภาพที	่5	การป้องกันและปราบปรามการคา้มนุษย์

 3) การป้องกนัและปราบปรามการคา้มนษุย์ 
จากสภาพปัญหา	 ในปี	 2558	 ที่ประเทศไทย 
ถูกจัดล�าดับด้านสถานการณ์การค้ามนุษย์	 
อยูใ่นระดบั	Tier	3	สง่ผลตอ่การกดีกนัทางการคา้
และภาพลักษณ์ของประเทศ	 รัฐบาลจึงก�าหนด
เป็นนโยบายส�าคญัใหห้นว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งเร่งรัด
การแกไ้ข	ปัญหาการคา้มนษุยอ์ย่างเตม็รูปแบบ	
กรมการปกครองจึงได้ก�าหนดมาตรการส�าคัญ 
ในการบังคบัใชก้ฎหมาย	 ส�าหรับ	 ควบคมุดแูล
สถานบรกิาร	 ร้านจ�าหน่ายสุรา	 สถานบันเทิง	 
(ที่อยู่ในการควบคุมดูแลของฝ่ายปกครอง)	 
ซึ่ ง เ ป็ นแหล่ งที่ เ อื้ อ ใ ห้ เ กิ ดการค้ ามนุ ษย์	 

แรงงานผิดกฎหมาย	 การแอบแฝงการค้า
ประเวณ	ี	ทัง้นี	้โดยมกีารจดัตัง้“ชดุปฏบิตักิาร 
กรมการปกครอง”	 หรอื	 DOPA	 S.W.A.T.	
ท�าการออกสุม่ตรวจ	สบืสวน	และบงัคบัใชก้ฎหมาย
ในพื้นที่ต่าง	 ๆ	 ซึ่งจากผลการด�าเนินการ 
ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องตั้ งแต่ ปี	 2559	 
ส่ งผลให้ ก า ร จั ดอั นดั บการค้ ามนุ ษย์ 
ในรายงานการค้ามนุษย์	 หรอื	 ทิปรพีอร์ต	
ประจ�าปี	2559	ประเทศไทยไดป้รับอนัดบัขึน้
จาก	 Tier	 3	 เป็น	 Tier	 2	Watch	 List	 
และเป็น	Tier	2	ในปี	2561	และตอ่เนือ่ง	2562
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ภาพที	่5	การป้องกันและปราบปรามการคา้มนุษย์
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	 ด้วยกลไกการท�างานที่ครอบคลุมทั้งในส่วนกลาง	 และส่วนภูมิภาค	 
กรมการปกครองจึงมีกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสารเพื่อน�าไปสู่ 
การปฏบิตัทิีป่ระสบความส�าเร็จและเป็นเลศิ	ภายใตต้วัแบบระบบจดัการเชงิยทุธศาสตร์
แบบคูข่นาน	2	ระบบ	(Dual–Tracks	Strategic	Management	System	Model)	
คือ	แผนยทุธศาสตร์กรมการปกครองในมติ	ิTop-down	และการเชือ่มโยงในลกัษณะ	
Bottom-up	จากความตอ้งการและความเดอืดร้อนของประชาชนผา่นแผนพฒันาอ�าเภอ	
โดยเนน้การมีสว่นร่วมจากบคุลากรในองคก์รทุกระดบั	 ผสานกบัมีการน�าสารสนเทศ 
ที่ส�าคัญมาประกอบการจัดท�ายุทธศาสตร์	 น�าไปสู่การจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ 
ที่ตอบโจทย์ประเทศ	 ความต้องการของประชาชน	 และเป้าหมายสูงสุด 
ของกรมการปกครอง	คอื	ประเทศสงบสขุ	ประชาชนกนิดอียูด่ี
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ส�านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา 

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

ค่านิยม

เป็นองคก์รหลกัดา้นคุม้ครองผูบ้รโิภคและสง่เสรมิผูป้ระกอบการดา้นผลติภณัฑส์ขุภาพ
เพือ่ประชาชนสขุภาพดี

1. ควบคมุ ก�ากบัดแูลผลติภณัฑส์ขุภาพให้มคีณุภาพ ปลอดภัย และมปีระสทิธผิล
2. พัฒนาผู้บรโิภคให้มีศักยภาพในการดูแลตนเอง เพื่อการบรโิภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

ทีป่ลอดภัย ถกูตอ้ง และเหมาะสม
3. ส่งเสรมิและพฒันาการประกอบการให้มศีกัยภาพแขง่ขนัไดใ้นระดบัสากล เพือ่เพิม่ 

มลูคา่ทางเศรษฐกจิของประเทศ

“Thai FDA”
T (Thai Value) : ซือ่สตัยอ์อ่นนอ้มถอ่มตน  F (Focus on People) :  มุ่งผลประชาชน 
D (Dependable) : ฝึกตน เป็นทีพ่ึง่พา     A (Advancement) : พฒันาอย่างตอ่เนือ่ง

หมวด 2 ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และการส่ือสารเพ่ือน�าไปสู่การปฏิบัติ
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	 จากการก�าหนดเป้าหมาย	 “ผู้บรโิภค
ปลอดภยั	ผูป้ระกอบการกา้วไกล	ระบบคุม้ครอง
สขุภาพไทยยั่งยนื”	เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัทศิทาง
ของประเทศ	 คือ	 “มั่นคง	 มั่งคั่ง	 ยั่งยืน”	 
และเป้าหมายให	้คนไทยมสีขุภาวะทีด่ ีสอดคลอ้ง
กับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน	 (SDGs)	
ดา้นลดการตายกอ่นวยัอนัควรจากโรคไมต่ดิตอ่
ให้ลดลง	 ในขณะที่ต้องเผชญิกับความท้าทาย 
ที่ส�าคัญ	 เช่น	 การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
ของประเทศ	 การลดระยะเวลาในการให้บรกิาร
การเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบผลิตภัณฑ์
สุขภาพและสถานประกอบการ	 ผู้บรโิภค 
มีพฤติกรรมการบรโิภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
ที่ถูกต้อง	 ฯลฯ	 ส่งผลให้	 อ.ย.	 ต้องก�าหนด 
แ ผ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ เ พื่ อ ไ ป สู่ เ ป้ า ห ม า ย	 
ดว้ยการอาศัยโอกาสที่ส�าคญั	 ได้แก่	 นโยบาย
รัฐบาลที่ เ อื้ อต่ อ ง านคุ้ มครองผู้ บร ิโ ภค 
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	 ผู้ประกอบการมี 
ความรับชอบตอ่สงัคมมากขึน้	ประชาชนตืน่ตวั
ในการดแูลสขุภาพ	 และจดุเดน่ทีส่�าคญั	 ไดแ้ก	่
เคร ื่องหมายมาตรฐาน	 อย.	 ซึ่งเป็นที่ รู้จัก 
และยอมรับของสังคม	 บุคลากรมีความรู้	 

ความ เชี่ ย วชาญสู ง 	 ผู้ น� ามี ความมุ่ งมั่ น 
ในการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย	 
และมี เ คร ือข่ า ยและพั นธมิ ตรที่ เ ข้ มแข็ ง	 
น� า ไปสู่ การจัดท� าแผนยุทธศาสตร์ที่ ผ่ าน
กระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่วม	 ใช้ข้อมูล
จากทกุระดบัดว้ยยุทธศาสตร์ 5 Smart	ไดแ้ก่	
1) Smart Regulation	 :	 พัฒนาระบบ 
และกลไกการควบคุม	 ก�ากับดูแลผลิตภัณฑ์
สุ ขภาพ เชิ ง รุ กแล ะ เป็นมาตรฐานสากล  
2) Smart Consumer	 :	 พัฒนาศักยภาพ 
และองค์ความรู้	 ให้ผู้บรโิภครู้เท่าทันเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 3) Smart Service  
:	 พัฒนางานบรกิารสู่ความเป็นเลิศและให้ 
ผู้ประกอบการมีความสามารถในการแข่งขัน	 
4) Smart Organization	:	พฒันาและยกระดบั
องค์กรให้มีสมรรถนะสูง	และ	5) Smart Information 
:	พฒันาสารสนเทศและองคค์วามรู้ดา้นผลติภณัฑ์
สุขภาพที่ทันสมัย	 จากการบรหิารยุทธศาสตร์ 
ดงักลา่ว	เพือ่ให	้อ.ย.	มุง่ไปสูก่ารเป็นองคก์รหลกั
ดา้นคุม้ครองผูบ้รโิภคและสง่เสรมิผูป้ระกอบการ
ดา้นผลติภณัฑส์ขุภาพเพือ่ประชาชนสขุภาพดี

ภาพที	่1	วสิัยทัศน์	พันธกจิ	และยุทธศาสตร์	ของ	อย.



175 หมวด 2 ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสารเพื่อนำาไปสู่การปฏิบัติ

การวางแผนยุทธศาสตร์แบบมีส่วนร่วม 

	 ด้วยลักษณะงานของ	 อย.	 ที่เกี่ยวข้อง 
กบัหลายภาคสว่นทัง้ผูบ้รโิภค	และผูป้ระกอบการ	
น�ามาสู่การจัดท�าและทบทวนยุทธศาสตร์โดยใช้
หลกัการบรหิารเชงิกลยทุธแ์ละหลกัการมสีว่นร่วม 
ในการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร  
ที่ สอดรับการเปลี่ ยนแปลงและตอบสนอง 
ความต้องการและความคาดหวังของประชาชน	
โดยด�าเนนิการบนหลกั	4S	คือ	1) Starting early 
สร้างกระบวนการมสีว่นร่วมตัง้แตข่ัน้ตอนการจดัท�าแผน	
2) Stakeholders	 ใหผู้ม้สีว่นไดส้ว่นเสียเข้ามา
มีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง 3) Suitability  
ค�านงึถงึความเหมาะสมของรูปแบบการมีส่วนร่วม
ของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย	 และ	 4) Sincerity 
สื่อสารและเปิดเผยข้อมูลที่ได้จากกระบวนการ 
มสีว่นร่วมใหผู้ม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทราบผา่นชอ่งทางตา่ง	ๆ 	
ในทกุขัน้ตอนของการจดัท�าแผน	ดว้ยการวเิคราะห์
ผูม้สีว่นไดเ้สยีของ	อย.	และก�าหนดกลุม่เป้าหมาย
ใหค้รอบคลมุทัง้ภายในและภายนอก	น�าไปสูข่ัน้ตอน
การรับฟังความคดิเหน็ทีก่�าหนดรูปแบบใหเ้หมาะสม

กบักลุม่เป้าหมาย	เพือ่น�าไปประกอบการจดัร่าง
แผนยุทธศาสตร์ของ	 อย.	 และเชญิผู้แทนจาก
สว่นราชการตา่ง	ๆ 	ทีเ่กีย่วขอ้งร่วมวพิากยร่์างแผน	
จากนัน้น�าขอ้สรุปมาจดัท�าแผนยทุธศาสตร์ของ	อย.	
และ	 ท�าประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็น 
กับบุคลากร	 อย.	 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ทุกภาคส่วน	 ผ่านเคร ือข่ายอินเตอร์เน็ต	 
จากนั้ นน� า เ สนอผู้ บร ิห ารร ะดับสู ง ของ 
กระทรวงสาธารณสุข	 เมื่อกระบวนการจัดท�า
แผนสิ้นสุดลง	 อย.	 ไดเ้ผยแพร่แผนยทุธศาสตร์
ยทุธศาสตร์ของ	อย.	ผา่นระบบการสือ่สารของ	อย.	
เพือ่ใหผู้รั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทราบตอ่ไป
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การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติแบบบูรณาการ 

	 ในการขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์ใหบ้รรลเุป้าหมาย
และสร้างความยัง่ยนื	อย.ใชก้ลยทุธก์ารขบัเคลือ่น
ยทุธศาสตร์ไปสู่การปฏบิตัิแบบบรูณาการ (3S) 
ผา่นระบบงานและภาคเีครอืขา่ยความร่วมมอืตา่ง	ๆ 	
โดยในสว่นภมูภิาคมสี�านกังานสาธารณสขุจงัหวดั	
(สสจ.)	เป็น	Key	Strategic	Partner	ซึง่ไดรั้บมอบ
อ�านาจจาก	 อย.ให้ด�าเนินงานคุ้มครองผู้บรโิภค
ดา้นผลติภณัฑส์ขุภาพในสว่นภมูภิาค	เพือ่ร่วมกนั
พฒันาระบบสขุภาพและสาธารณสขุของประเทศ	
ทีมุ่ง่เนน้การสง่เสรมิสขุภาพของคนไทยใหแ้ขง็แรง
และสร้างความเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิของประเทศ	
ภายใตบ้รบิทของกระทรวงสาธารณสขุ	 ให้บรรลุ
เป้าหมายและวสิัยทัศน์ที่ก�าหนด	 ประกอบด้วย 
1) Single Policy ด�าเนนิงานภายใตน้โยบาย
เดยีวกนั	โดยก�าหนดเป้าหมายการด�าเนนิงานร่วมกนั	
2) Single Standard	ระบบการก�ากบัดแูลและ
ตรวจสอบเฝ้าระวังด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพเป็น
มาตรฐานเดียวกนัทั่วประเทศ	 และ	 3) Single 
Database ระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
ทีเ่ชือ่มโยงทัว่ประเทศเป็นฐานขอ้มลูเดยีวกนั	ทัง้นี	้
มแีนวทางการขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์แบบบรูณาการ	
ตัง้แตก่ารก�าหนดกลยทุธ์และเป้าหมายการพัฒนา
ร่วมกบัเครอืขา่ยในพืน้ที	่สร้างกลไกการด�าเนนิงาน
ร่วมกนั	น�าไปสูก่ารขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์สูก่ารปฏบิตั	ิ
ผ่านกระบวนงานส�าคัญ	 (Key	 Processes)	
นอกจากนี	้เพือ่ใหม้กีารพฒันาระบบการตรวจสอบ	
เฝ้าระวงัผลติภณัฑส์ขุภาพแบบบรูณาการทัว่ประเทศ	
สอดคล้องแผนยุทธศาสตร์ของ	 อย.	 จึงมุ่งเน้น 
การสร้างกลไกการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร	 

การประสานงานอยา่งใกลช้ดิในลกัษณะการเป็น
ผูใ้หค้�าปรกึษา	(supervisor)	และออกปฏบิตักิาร
ร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ของพื้นที่	 เพื่อท�าหน้าที่
ประสานงานและน�านโยบายสู่การปฏิบัติ 
ในสว่นภมูภิาค	สร้างความเขา้ใจ	ความตระหนกั	
ร่วมขบัเคลือ่นและสะทอ้นปัญหาการด�าเนนิงาน	
เพื่อน�ามาปรับปรุงยุทธศาสตร์และแนวทาง 
การด�าเนนิงานใหม้ปีระสทิธภิาพ	นอกเหนอืจาก
ระบบภายในองคก์รแลว้	อย.	ยงัไดใ้ชค้วามร่วมมอื
ของเครอืข่ายต่าง ๆ	 เป็นกลไกส�าคญัช่วยให้
งานคุ้มครองผู้บรโิภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
มีประสิทธภิาพ	โดย	อย.	มีเครอืขา่ยความร่วมมือ
จากทกุภาคสว่นทัง้จากภาครัฐ	ภาคเอกชน	ผูบ้รโิภค	
และเครอืข่ายเฝ้าระวัง	 รวมทั้ง	 ได้ประสาน 
ความร่วมมือกับต่างประเทศผ่าน	 Uppsala	
Monitoring	 Centre	 (UMC)	 ซึ่งเป็น 
ศนูยป์ระสานงานองคก์ารอนามัยโลก	สามารถ
สืบค้นฐานข้อมูลเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ 
จ า ก ก า ร ใ ช้ ย า ข อ ง ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ด	้ 
ทั้งนี้	 จากกระบวนการกลไกในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติแบบบูรณาการที่มี
ประสิทธิภาพ	 ส่ งผลลัพธ์ ให้ประชาชน 
ได้ รับการคุ้มครอง	 ได้บรโิภคผลิตภัณฑ์ 
สุขภาพที่มีความปลอดภัย	 มีสุขภาพดีขึ้น	 
เพิม่การเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิของประเทศ	
และส ร้ างระบบคุ้ มครองผู้ บร ิโ ภคของ
ประเทศไทยที่ยั่งยนืตอ่ไป
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การติดตามและประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ    

 เพือ่ใหก้ารก�ากบัตดิตามและประเมนิผล
มปีระสทิธภิาพ	อย.ไดพ้ฒันาระบบการตดิตาม
และประเมนิผล	ทัง้เชงิรุกและรับ	โดยแบง่เป็น	
3	 ส่วน	 ดังนี้	 1. ส่วนกลาง	 ประกอบด้วย	 
1)	 ระบบการก�ากับติดตามผลการด�าเนินงาน	
แผนงาน/โครงการ	 (e-monitor)	 เป็นระบบ
และช่องทางในการรายงานผลการด�าเนินงาน
และ เ ชื่ อมโยงข้ อมู ลผลการด� า เนิ นงาน 
ของส�านกักองตา่ง	ๆ 	มรีอบการรายงานรายเดอืน	
รายไตรมาส	 	 2)	 การติดตามและรายงาน 
ผ่านการประชมุ/เอกสาร	3)	การรายงานผ่าน	
Application	 Line	 โดยกองแผนงาน 
และวชิาการ	 สรุปข้อมูลและวเิคราะห์ผล 
การด�าเนนิงานในส่วนกลางเสนอคณะกรรมการ
ระบบคุณภาพและติ ดตามประ เมิ นผล	 
เพือ่พจิารณาและสรุปประเดน็ส�าคญัเสนอผูบ้รหิาร	
พิจารณาและใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจ	 
2. ส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น	 ประกอบด้วย	 
1)	 ระบบการก�ากับติดตามผลการด�าเนินงาน 
ในสว่นภมูภิาค	(KPI	Performa)	เป็นระบบ
และช่องทางในการรายงานผลการด�าเนินงาน	
ในสว่นภมูภิาคและท้องถิน่	 และขอ้มูลพื้นฐาน 

ของทั่วประเทศ	 โดยก�าหนดรอบการรายงานราย
ไตรมาส	 2)	 ระบบการตรวจราชการ/นิเทศงาน	
(e-Inspection)	3)	การประชมุคณะผูต้รวจราชการ	
4)	 การรายงานผ่าน	 Application	 Line	 และ  
3. ภาคีเครอืข่ายความร่วมมือ มีการติดตาม 
และประเมินผลของภาคีเครอืข่ายขับเคลื่อนงาน	 
ผา่นคณะท�างาน	เชน่	เครอืขา่ยความร่วมมอืในการ
จั ดกา ร ปัญห าโ ฆษณาผลิ ตภัณฑ์ สุ ขภาพ 
ผิดกฎหมาย	 ระหว่าง	 อย.และ	 กสทช.	 เป็นต้น	 
ทั้งนี้	 ขอ้มูลทั้งหมดจะถกูส่งเข้าฐานขอ้มูล	 DOC	
เพือ่ใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบการตดัสนิใจของผูบ้รหิาร 
และเป็นข้อมูลส� าห รับปรับแผนในปีถัด ไป	 
เช่น	 จากข้อมูลด้านสุขภาพของคนไทย	 พบว่า	 
คนไทยป่วยเป็นโรค	NCD	ท�าใหเ้ป็นโรคหลอดเลอืดหวัใจ
เพิ่มมากขึ้น	 ซึ่งเป็นสาเหตุการตายอันดับต้น	 ๆ	 
ของประเทศไทยรองจากมะเร็ง	จงึไดจ้ดัท�าโครงการ
ร ณ ร ง ค์ ท า ง เ ลื อ ก สุ ข ภ า พ ทั่ ว ป ร ะ เ ท ศ 
และออกประกาศห้ามใช้น�้ามันที่ผ่านกระบวนการ	
PHO	 (ไขมนัทรานส)์	 เป็นประเทศแรกในอาเซยีน
และได้รับการชื่นชมจาก	 WHO	 ว่ามีมาตรการ 
ทางกฎหมายทีช่ดัเจน

ภาพที	่2	การติดตามและประเมินผลของ	อย.
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ความคล่องตัวของแผน/การปรับแผนให้ทันต่อสถานการณ์ 

	 อย.	น�าแนวคดิการบรหิารการเปลีย่นแปลง
มาใชใ้นการคาดการณก์ารเปลีย่นแปลงทีจ่ะเกดิขึน้	
เพื่อให้ เกิดความยืดหยุ่น	 คล่องตัวรองรับ
สถานการณท์ีเ่ปลีย่นแปลงทีม่ผีลกระทบตอ่องคก์าร
ทัง้ทางบวกและทางลบ	โดยน�าผลการด�าเนนิงาน
ยอ้นหลงั	ขอ้มลูการเทียบเคยีงจากแหลง่ตา่ง	ๆ	
ขอ้มลูแนวโนม้ของสถานการณแ์ละสภาพปัญหา	
ความคาดหวังและต้องการของผู้รับบรกิาร 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 มาวเิคราะห์คาดการณ์
และเตรยีมแผนรองรับการเปลี่ยนแปลง	 เช่น	
นโยบายรัฐบาลเร ื่องการเปิดโอกาสให้มีการใช้
กัญชาทางการแพทย	์ซึง่มผีลกระทบระดบัประเทศ
ในวงกวา้ง	เนือ่งจากกญัชายงัคงเป็นสารเสพตดิ
ที่ตอ้งมีการควบคมุไมใ่ห้ถกูน�าไปใช้ในทางที่ผิด
อย่างเข้มงวด	 อย.จึงได้เตรยีมแผนรองรับ
นโยบายดงักล่าว	โดยการออกกฎหมายล�าดบัรอง 
เพือ่ใหส้ามารถน�ากฎหมายมาใชใ้นทางปฏบิตัไิด้	
จดัท�าระบบพิจารณาอนญุาตผลติ	น�าเขา้	สง่ออก	

จ�าหน่ายครอบครอง	 วางระบบการเฝ้าระวัง 
การใชก้ญัชาและระบบรายงานผ่าน	electronics	
เพือ่ตดิตามการใชก้ญัชา	จดัท�าระบบการบรกิาร
ย ากัญช าทั้ ง แ ผน ปัจจุ บั น แ ล ะแผน ไทย	 
ในสถานพยาบาลรัฐและเอกชน	 โดยอนุญาต
จ�าหน่ายให้แก่แพทย์	 ทันตแพทย์ผูม้ีคณุสมบัติ	
ก� าหนดแนวทางพิ จารณาอนุญาตปลู ก	 
ผลิตต� า รับกัญชาให้ มีประสิทธิภาพและ 
ความปลอดภัย	 สร้างความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที	่
สงัคมและผูบ้รโิภค	โดยจดัท�าชอ่งทางการเขา้ถงึ
ข้อมูลกัญชา	 (Website)	 ท�าสื่อเผยแพร่ 
จดันทิรรศการและสนบัสนนุวทิยากรอยา่งตอ่เนือ่ง	
การด�าเนินการทั้งหมดนี้	 อย.	 มีการปรับแผน
รองรับการเปลี่ยนแปลงจากนโยบายรัฐบาล
อย่างรวดเร็ว	 ผ่านการประชุมติดตามของ 
ผูบ้รหิารรายสปัดาห	์รายเดอืน	สง่ผลใหส้ามารถ
ควบคุมไม่ให้มีการน�ากัญชาไปใช้ในทางที่ผิด
อยา่งไดผ้ลและไมส่ง่ผลกระทบตอ่สงัคมในระยะยาว

ภาพที	่3	ความคลอ่งตัวของแผน/การปรับแผนให้ทันต่อสถานการณ์
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ผลงานที่โดดเด่นจากการน�าแผนไปสู่การปฏิบัติ   

เพื่อทดแทนยาต้นแบบท�าให้มียาจ�าเป็นเพียงพอ 
ตอ่ความตอ้งการ	 จดัท�าขอ้มลูสถานะสทิธิบตัรยา
ใหผู้ป้ระกอบการใชว้างแผนวจิยัพฒันาและผลติยา
เพื่อลดการน�าเข้า	 เร่งรัดและอ�านวยความสะดวก 
ในการขึ้นทะเบียนต�ารับยา	 ตลอดจนด�าเนินการ
ทบทวนก�าหนดราคากลางยาใหเ้หมาะสมกบัสภาพตลาด	
และบรรจุยาเข้าบัญชียาหลักแห่งชาติเพื่อน�าไปใช้
ในระบบประกันสุขภาพของประเทศ	 ท�าให้ผู้ป่วย
สามารถเข้าถึงยาได้มากขึ้น	 และลดค่าใช้จ่าย 
ดา้นยาของประเทศ	เชน่	ยา	Donepezil	ทีจ่�าเป็น
ต่อการรักษาโรคอลัไซเมอร์	 ท�าให้ผู้ป่วยเข้าถึงยา
เพิ่มขึ้น	 3,443	 คน	 ใน	 3	 ปี	 รัฐประหยัด 
งบประมาณคา่ยาไดถ้ึง	1,091	ลา้นบาท/ปี

 1. บรูณาการมาตรการเพือ่การเขา้ถึงยา 
เป็นการด�าเนินการแบบบูรณาการโดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่วมทั้งภาครัฐและเอกชน	
ท�างานสอดประสานร่วมกันระหว่างกระทรวง	
เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาการเข้าถึงยา 
ทีม่คีณุภาพในราคาสมเหตสุมผลของประชาชน	
ลดการใช้ยาเกินความจ�าเป็น	 ลดเชื้อดื้อยา	 
ลดคา่ใชจ้า่ยดา้นยาและสร้างรายไดใ้หก้บัประเทศ	
อย.ได้ด�า เนินการพัฒนาและสร้างกลไก 
การประสานเชือ่มโยงนโยบายและยุทธศาสตร์
การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ	 รวมทั้งบรหิาร
จดัการยาระดบัประเทศ	 เพือ่เพิม่การเข้าถึงยา	
ขบัเคลือ่นสูก่ารปฏบิตั	ิ	โดยจดัท�าโครงการสง่เสรมิ
ยาสามัญมุ่งเป้า	 (ยาจ�าเป็นที่มีราคาแพง)	 

ภาพที	่4	บรูณาการมาตรการเพื่อการเข้าถึงยา
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 2 .  การส ร้ างสั งคม
ตระหนกัรู้เป็นปฏบิตักิารรูปแบบ
ใ ห ม่ ใ ห้ ค น ไท ย มี สุ ข ภ า พ ดี	 
ต า ม แ น ว ท า ง ป ร ะ ช า รั ฐ	 
พัฒนาแบบมี ส่ วน ร่ วมจาก
ฐานรากในชมุชน	 ผ่านโครงการ
ชมุชนสขุภาพด	ีHealth	For	All	
ลงพื้นที่ เข้ าถึงกลุ่มชุมชนใน	 
4	ภาคของประเทศ	จดักจิกรรม
รณรงคใ์หค้วามรู้ดา้นการบรโิภค

	 ดว้ยลกัษณะงานของ	อย.	ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัหลายภาคสว่นทัง้ผูบ้รโิภค	และผูป้ระกอบการ	
น�ามาสูก่ารจดัท�าและทบทวนยทุธศาสตร์โดยใชห้ลกัการบรหิารเชงิกลยทุธแ์ละหลกัการมสีว่นร่วม	
ในการจดัท�า	แผนยทุธศาสตร์ขององคก์ร	ทีส่อดรับการเปลีย่นแปลงและตอบสนองความตอ้งการ
และความคาดหวังของประชาชน	 น�าไปสู่การจดัท�าแผนยทุธศาสตร์ทีผ่่านกระบวนการวางแผน
แบบมสีว่นร่วม	ใชข้อ้มลูจากทกุระดบัดว้ยยทุธศาสตร์	5	Smart	ไดแ้ก ่1) Smart Regulation  
2) Smart Consumer 3) Smart Service 4) Smart Organization และ 5) Smart 
Information	 เพื่อให้	 อ.ย.	 มุ่งไปสู่การเป็นองค์กรหลักด้านคุ้มครองผู้บรโิภคและส่งเสรมิ 
ผูป้ระกอบการดา้นผลติภณัฑส์ขุภาพเพือ่ประชาชนสขุภาพดี

ภาพที่	5	การสร้างสังคมตระหนักรู้

ผลติภณัฑอ์าหารทีม่รีสหวาน	มนั	เคม็ในปรมิาณ
ที่เหมาะสม	 ส่งผลให้เกิดกระแสการดูแลสุขภาพ
ดว้ยการใช้ประโยชน์จากการเลอืกบรโิภคอาหาร
ที่มีสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพ	 (Healthier	
Choice)	การอา่นฉลากหวาน	มนั	เคม็	ในรูปแบบ
สื่ อ ค ว า ม รู้ แ ล ะ ว ีดิ โ อ ตั ว อ ย่ า ง เ กี่ ย วกั บ 
การปรุงอาหารเมนูสขุภาพลด	 หวาน	 มนั	 เคม็	 
รวมทั้งอุปกรณ์เกมความรู้การบรโิภคอาหาร
ปลอดภัยมอบให้แก่ชุมชน	 ครอบคลุมผู้บรโิภค 
ดา้นผลติภณัฑส์ขุภาพทกุกลุม่วยั	เร ิ่มจาก	วยัเดก็ 
จัดกิจกรรม	 อย.น้อย	 ที่ด�าเนินการในโรงเรยีน	 
ทัง้ปฐมศกึษา	มธัยมศกึษา	อาชวีะ	เพือ่เสรมิองค์
ความรู้และมีพฤติกรรมการบรโิภคผลิตภัณฑ์
สุขภาพทีถ่กูตอ้งในอนาคต	 วยัผูใ้หญแ่ละผูส้งูอายุ 

จดัท�าโครงการเครอืขา่ยชมุชนร่วมใจ	 ป้องกนัภยั
ผลติภณัฑส์ขุภาพ	ซึง่เป็นโครงการบรูณาการร่วมกนั
ของชมุชน	 วดั	 โรงเรยีนและโรงพยาบาล	 (บวร.ร)	
โดยเขา้ไปใหค้วามรู้การบรโิภคผลติภณัฑส์ขุภาพที่
ถูกต้อง	 จากนั้นแกนน�า	 บวร.ร.	 ของชุมชนน�า
ความรู้ไปปรับใช้ให้มีความเหมาะสมต่อบรบิท
ชุมชนของตนเอง	 ซึ่งผลลัพธ์ท�าให้ผู้เข้าร่วม
โครงการมีความรู้เกี่ยวกับการบรโิภคผลติภณัฑ์
อาหารอย่างปลอดภยัเพิม่ขึน้	 จากร้อยละ	 62.7	 
เป็นร้อยละ	95.9	มพีฤตกิรรมการบรโิภคอาหาร
อย่ างปลอดภัย เพิ่มขึ้นจากร้อยละ	 44 .6	 
เป็นร้อยละ	 74.5	 และ	 พฤติกรรมไม่หลงเชื่อ
โฆษณาทีโ่ออ้วดเกนิจรงิเพิม่ขึน้จากร้อยละ	82.0	
เป็นร้อยละ	100			  
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จังหวัดชัยนาท

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

ค่านิยม

เมอืงเกษตรมาตรฐาน ย่านทอ่งเที่ยวเพือ่การเรยีนรู้ มุ่งสูส่ิง่แวดลอ้มสมดลุและสงัคมเป็นสขุ

1. พฒันาการผลติสนิคา้เกษตรใหม้คีณุภาพไดม้าตรฐานสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด
2. เพิม่มลูคา่สนิคา้เกษตร พร้อมทั้งพฒันาการตลาดและระบบ Logistics
3. เพิม่ศกัยภาพดา้นการทอ่งเที่ยวเพือ่การเรยีนรูแ้ละวถิชีมุชน
4. บรหิารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้มอย่างสมดลุและยั่งยนื
5. พฒันาคนใหม้คีณุภาพ มทีกัษะการประกอบอาชพี มคีวามรูคู้ค่ณุธรรม และมสีขุภาวะทีด่ี
6. สร้างความมัน่คงและปลอดภัยทางสงัคม
7. นอ้มน�าหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงมาเป็นกรอบในการพฒันาในทกุมิติ

คา่นิยม ขา้ราชการยคุใหม่ ใฝ่ใจประชาชน

หมวด 2 ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และการส่ือสารเพ่ือน�าไปสู่การปฏิบัติ
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 จงัหวดัชยันาท	ตัง้อยูใ่นพืน้ทีร่าบลุม่เจา้พระยา	
อยู่ ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	 ด้วยสภาพ
ภูมิประเทศเหมาะสม	 มีทรัพยากรดินและน�้าสมบูรณ์	
และมีแม่น�้ าที่ ส� าคัญ	 3	 สาย	 ไหลผ่านจังหวัด  
ได้แก่	 แม่น�้าเจ้าพระยา	 แม่น�้าน้อย	 และแม่น�้าท่าจีน	
ท�าให้จังหวัดชัยนาทจึงมีศักยภาพด้านการเกษตรสูง
โดยมีพื้นที่เกษตรกรรมมากถึงร้อยละ	 80	 ของพื้นที่
จังหวัดทั้งหมด	 ประกอบกับมีหน่วยงานวชิาการ 
ดา้นการเกษตรเป็นจ�านวนมากที่สนับสนุนองค์ความรู้	
ด�าเนินการวจิัยและพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร 
ที่ส�าคัญให้แก่ เกษตรกรท�าให้ภาคเกษตรกรรม 
จึงเป็นรายไดห้ลกัของจังหวัด	 รวมถึงไดม้ีการตอ่ยอด
น�าศักยภาพด้านการเกษตรที่มีอยู่	 ไปขยายผลสู่ 
ด้านการท่องเที่ยว	 ในการพัฒนาให้ชัยนาทเป็น 
แห ล่ ง ท่ อ ง เที่ ย ว เพื่ อ ก า ร เ ร ีย น รู้ เ ชิ ง เ ก ษ ต ร
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม	ไปจนถงึประวตัศิาสตร์	
ศาสนา	 วัฒนธรรมและวถิีชีวติชุมชน	 ซึ่งชาวชัยนาท 
ยงัคงรักษาประเพณวีฒันธรรม	มกีารด�ารงชวีติเรยีบงา่ย	
จึ ง ไ ด้ น� า ความ ได้ เปร ียบ เ ชิ ง ยุ ท ธศาสต ร์ จาก 
สภาพภมูปิระเทศทีม่ทีรัพยากรดนิและน�้าอดุมสมบรูณ์	
ประชาชนมีวถิีชีวติแบบดั้งเดิม	 มาก�าหนดเป็นจุดยืน
ทางยทุธศาสตร์ในการสง่เสรมิศกัยภาพดา้นการเกษตร	
ท่องเทีย่ว	สงัคม	และสิง่แวดลอ้ม	และมกีารถา่ยทอดแผน
สู่ทุกระดับจนมีผลลัพธ์เชิงประจักษ์ที่สร้างชื่อเสียง 
ให้จังหวัด	 ดังวสิัยทัศน์ เมืองเกษตรมาตรฐาน	 
ย่านท่องเที่ยวเพื่อการเรยีนรู้	 มุ่งสู่สิ่งแวดล้อมสมดุล 
และสงัคมเป็นสขุ
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 “ยทุธศาสตร์จงัหวดัแบบมุง่ผลสมัฤทธิ”์ 
จากศักยภาพที่มี	 จังหวัดชัยนาทได้จัดท�า
ยทุธศาสตร์จงัหวดัแบบมุง่ผลสมัฤทธิค์รบวงจร
ต ามห ลั ก 	 B a l a nc e 	 S c o re c a rd	 
และวงจร	 PDCA	 ที่ไม่ได้ให้ความส�าคัญ 
เพียงการวางแผนเทา่นัน้	หากแตเ่นน้การน�าไป
ใช้ให้เป็นไปอย่างมีระบบ	 มีเป้าหมายให้เกิด 
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	 โดยให้ความส�าคัญ
กับกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
ในจังหวัดในทุกขั้นตอน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	
การมีส่วนร่วมของประชาชนที่ ได้สะท้อน
ปัญหา/ความตอ้งการของพืน้ทีม่าสูก่ารก�าหนด
ทิศทางและเป้าหมายการพฒันา	การสร้างโอกาส
และเปิดเวทีแสดงความคิดเห็นของประชาชน	
นอกจากนี้ ยั งมีการใช้ข้อมูลทุกด้านเพื่อ 
การวางแผน 	 เ ช่ น 	 ข้ อมู ลการ เติ บ โต 
ทางเศรษฐกจิของจงัหวดั	ขอ้มลูดา้นการเกษตร	
ทอ่งเทีย่ว	ดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม	

ดา้นสงัคมและคณุภาพชวีติ	รวมถงึการก�าหนดตวัชีว้ดั
แผนพัฒนาจังหวัดที่มีความชัดเจน	 วัดผลได้	 
มกีารรวบรวมฐานขอ้มลูยอ้นหลงัทีส่ามารถน�ามาใช้
ใ น ก า รค าดกา รณ์ เ ป้ า หม า ย ใ นอน าคต 
และสอดคล้ องกับตั วชี้ วั ดของกระทรวง	 
กรม	ท�าใหส้ามารถบรูณาการงานและงบประมาณ
กับทุกภาคส่วนในจังหวัด	 มีการวเิคราะห์ 
เป้าหมายการพัฒนาโดยก�าหนดความท้าทาย 
เชงิยทุธศาสตร์	(Strategic	Challenge:	SC)	
ในแต่ล ะประ เด็นการพัฒนาที่ สอดคล้อง 
กับความได้เปรยีบเชงิยุทธศาสตร์	 (Strategic	 
Advantage	 :SA)	 เพื่อน�าไปสู่การบรรลุ 
เป้าหมายการพัฒนาของจังหวัดทั้งในด้าน 
สง่เสรมิการเกษตรใหไ้ดม้าตรฐาน	เพิม่ศกัยภาพ 
ด้านการท่องเที่ ยว	 บร ิหารจัดการการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน	 
รวมถงึพฒันาคณุภาพคนและสร้างสงัคมให้เป็นสขุ

ภาพที่	1	การวเิคราะห์ประเดน็การพัฒนาจากความท้าทายและความได้เปรยีบเชงิยุทธศาสตร์
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 เมล็ดข้าวพนัธุด์ทีี่ 1 เมอืงไทย	จังหวดัชยันาท
มีชื่อเสียงในการผลิตเมล็ดพันธ์ข้าวมาอย่างยาวนาน	 
แตต่ัง้แตปี่		2561	เป็นตน้มา	จงัหวดัชยันาทมไิดมุ้ง่เนน้
การเพิม่ปรมิาณการผลติเมลด็พนัธุข์า้วใหม้ปีรมิาณมาก	
แต่ได้ปรับกลยุทธ์ในการให้ความส�าคัญกับการผลิต 
ใ นปร ิม าณที่ มี อ ยู่ ใ ห้ มี คุณภาพ ไ ด้ ม า ต ร ฐาน	 
เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การเพาะปลูกข้าว 
ในปัจจบุนัทีม่แีนวโนม้การปลกูลดลง	โดยการจดัท�าแปลง
เพือ่สาธติการผลิตเมล็ดพนัธุข์้าวที่ถกูตอ้งเป็นตัวอย่าง
ให้กับเกษตรกร	 และใช้เป็นแหล่งกระจายเมล็ดพันธุ์ดี
ส�าหรับจัดท�าแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ 	 ในฤดูถัดไป	 
พร้อมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ต่าง	 ๆ	 ในการผลิต	 
การตรวจรับรองแปลงเมล็ดพันธุ์ข้าวตามระบบ	 
GAP	–	Seed	การสง่เสรมิการตลาด	และได้น�าตน้แบบ
ของกลุ่มต�าบลนางลือ-ท่าชัย	 มาขยายผลพัฒนา 
กลุ่มต�าบลแพรกศรรีาชาให้เป็นศูนย์กลางการผลิต 
และจ�าหนา่ยเมลด็พนัธุข์า้วของจงัหวดัตอ่ไปไดซ้ึง่ท�าให้
เมล็ดพันธุ์ข้าวของจังหวัดชัยนาทได้รับการรับรอง
มาตรฐานจากกรมการขา้ว	และมชีือ่เสยีงระดบัประเทศ

 “การน�าแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติอย่างสัมฤทธิ์ผล” จังหวัดชัยนาทได้แปลง
ยทุธศาสตร์สูก่ารปฏบิตัโิดยการก�าหนดแนวทางการพฒันาทีเ่ชือ่มโยงไปสูก่ารก�าหนดแผนงาน/โครงการ	
(Project	 Brief)	 ที่ส�าคัญ	 สอดคล้องกับเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	 และตัวชี้วัด	 
และเพื่อให้สามารถขับเคลือ่นแผนพัฒนาจังหวัด	 แผนปฏิบัตริาชการประจ�าปีลงไปสู่การปฏิบัติ 
ทัง้ในระดบัอ�าเภอ	ทอ้งถิน่	ชมุชนตามเป้าหมายทีก่�าหนด	จังหวดัไดใ้หส้ว่นราชการประจ�าจังหวดั	
อ�าเภอ	และองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่	น�ายทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัและแผนปฏบิตัริาชการ
ประจ�าปีของจงัหวดั	ไปเป็นกรอบในการจดัท�าแผนหมูบ่า้น	แผนชมุชนระดบัต�าบล	แผนพฒันาทอ้งถิน่	
และแผนพัฒนาอ�าเภอ	 ในลักษณะ	 One	 Plan	 ซึ่งนอกจากจะท�าให้สามารถเชื่อมโยงแผน 
ในทุกระดับสอดคล้องและมีเอกภาพแล้ว	 ยังท�าให้การน�ายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติเป็นไป 
อย่างมปีระสทิธผิล	จนสามารถพฒันาไดต้ามเป้าหมายในเชงิประจกัษ์	อนัไดแ้ก่	
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     สม้โอขาวแตงกวาของดีเมอืงชัยนาท 
 ส้มโอขาวแตงกวาเป็นผลไ ม้ 
ที่สร้างชื่อเสียงและรายไดใ้ห้แก่เกษตรกร
จังหวัดชัยนาท	 เนื่องจากมีรสชาติอร่อย	 
กุ้งโต	 เนื้อแห้งกรอบ	 รสหวานอมเปร ี้ยว	
โดยส้มโอขาวแตงกวาที่ปลูกในพื้นที่ 
จังหวัดชัยนาทจะมีรสชาติอร่อยกว่า 
ปลกูถิน่อืน่	ซึง่จากการทีส่ม้โอขาวแตงกวา
ได้รับขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์	
(GI)	ท�าใหเ้ป็นทีเ่ชือ่มัน่และไดรั้บการยอมรับ
ในคุณภาพจากผู้บรโิภคอย่างแพร่หลาย
และไมเ่พยีงพอกบัความตอ้งการของตลาด	
ดงันัน้	จงัหวดัจงึมนีโยบายขยายพืน้ทีป่ลกู
โดยมุ่งเน้นผลผลิตที่มีคุณภาพปลอดภัย 
ไดม้าตรฐานและรักษารสชาติ	พร้อมกบัการ
ลดตน้ทนุการผลติ	โดยมกีารพฒันาระบบใหน้�า้

ภาพที	่2	ระบบการให้น�้าอจัฉรยิะ

ด้วยระบบควบคุมการให้ น�้ าอั จฉร ิย ะ	 
(Irrigation	Smart	Farming)	ทีส่ามารถ
เปิด-ปิด	 จ่ายน�้าตามค่าความชื้นของดิน	 
และเหมาะสมกบัความตอ้งการน�้าของสม้โอ	
ซึ่งสามารถลดต้นทุนการผลิต	 เพิ่มรายได้ 
ให้แกเ่กษตรกร	
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 เทีย่ววถิชีมุชน คนสาปยา	จงัหวดัชยันาทใหค้วามส�าคญักบัการพฒันาดา้นทอ่งเทีย่ว	
โดยมเีป้าหมายให้การทอ่งเที่ยวเตบิโตขึน้	 นอกเหนอืจากภาคการเกษตรทีเ่ป็นรายไดห้ลกั
ของจงัหวดั	ชมุชนสาปยาเป็นชมุชนทีม่คีวามเขม้แขง็	มตีน้ทนุทางวฒันธรรม	มอีาคารโรงพกัเกา่
สร้างในสมัยรัชกาลที่	 5	 (ร.ศ.120)	 ยังมีตลาดเก่าสรรพยาที่ยังคงวถิีชีวติดั้งเดิม	 
ถอืไดว้า่เป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วพร้อมทีจ่ะพฒันาแบบมสีว่นร่วมโดยชมุชน	ดงันัน้	จงัหวดัชยันาท
โดยความร่วมมือของคนในชุมชน	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 และภาคเอกชน	 
ด�าเนนิการพฒันาแหลง่ทอ่งเทีย่วเมอืงสาปยา	โดยบรูณะอาคารโรงพกัเกา่เพือ่ใชเ้ป็นอาคาร
พพิธิภณัฑ	์จดัแสดงประวตัศิาสตร์ทอ้งถิน่สรรพยา	เพือ่ใหเ้ป็นแหลง่เรยีนรู้ส�าหรับคนในชมุชน
และนักท่องเที่ยวจนได้รับรางวัล “อนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่น” ประเภทอาคาร	 
จากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์	 รวมถึงรางวัล	 “วัฒนคุณาธร”  
จากกระทรวงวัฒนธรรม	 และรางวัลชนะเลิศ “การแข่งขันจัดท�าข้อมูล Digital”  
ดา้นการทอ่งเทีย่วทีม่คีณุภาพระดบัประเทศจากกระทรวงการทอ่งเที่ยวและกฬีา	

ภาพที	่3	สถานีต�ารวจภูธรอ�าเภออ�าเภอสรรพยา		
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 “ระบบการติดตาม เพื่อบรหิารจัดการการ
ด�าเนนิงาน และเพือ่การประเมนิผล” 
	 จังหวัดชัยนาทได้ก�าหนดแนวทางการติดตาม
การด�าเนนิงานตามแผน	และการประเมนิผลแผนพฒันา
จังหวดัและแผนปฏบิตัริาชการประจ�าปี	ดังนี้	
1) ติดตามความก้าวหน้าของโครงการ (Project 
monitoring phase) โดยผูบ้รหิาร	และคณะท�างาน
ตรวจตดิตามทกุเดอืน	ประกอบดว้ย	4	คณะ	มหีัวหนา้
ส�านักงานจังหวัด	 ปลัดจังหวัด	 พัฒนาการจังหวัด 
และคลังจังหวัดเป็นหัวหน้าคณะท�างานแต่ละคณะ	 
ภายใต้การก�ากับดูแลของรองผู้ว่าราชการจังหวัด	 
ตร วจติ ดต าม ในพื้ น ที่ 	 สั มภาษณ์ปร ะช า ชน 
ผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียของโครงการ	 พร้อมทั้งการติดตาม
ผ่านระบบ	 PADME	 2) การประเมนิผลสมัฤทธิข์อง
โครงการ (Project evaluation and utilization) 
จั ง ห วั ด ชั ย น า ท โ ด ย ส� า นั ก ง า น ส ถิ ติ จั ง ห วั ด	 
ส�ารวจความคิดเห็นของประชาชน	 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เกีย่วกบัผลการด�าเนนิโครงการตามแผนปฏบิตัริาชการ
ประจ�าปี	 (งบพฒันาจังหวดั)	 เพือ่ให้ทราบผลสมัฤทธิ์
ของการด�าเนินงาน	 ตลอดจนน�าข้อเสนอแนะที่ได้ 
มาวางแผน	ทบทวน	ปรับปรุง	และพฒันากระบวนการ
พัฒนาจั งห วั ดให้ มี ปร ะสิ ทธิ ภาพยิ่ ง ขึ้ น 	 และ	 
3) การประเมินผลการด�าเนินงานตามตัวชี้วัดแผน
พัฒนาจังหวัด	 พร้อมทั้งปัจจัยสนับสนุน	 และ/หรอื
ปัญหาอปุสรรคในการด�าเนนิงาน	ขอ้เสนอในการพฒันา	
เพื่อน�ามาก�าหนดทิศทางการพัฒนาของจังหวัด 
และการก�าหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดในระยะต่อไป	
โดย	 ณ	 สิ้นปีงบประมาณจะประเมินผลส�าเร็จ 
ตามค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่ก�าหนดไว้ในระยะ	 1	 ปี	 
และเมือ่สิน้รอบแผนฯ	 จะประเมนิผลส�าเร็จตามคา่เป้า
หมายทีก่�าหนดไวใ้นระยะ	4	–	5		ปี	
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	 จากความไดเ้ปรยีบเชงิยทุธศาสตร์ทีม่สีภาพภมูปิระเทศ	ทรัพยากรดนิ	น�า้อดุมสมบรูณ์	
ประชาชนมีวถิีชีวติแบบดั้งเดมิ	 น�ามาก�าหนดเป็นจุดยืนทางยุทธศาสตร์ในการส่งเสรมิ
ศกัยภาพดา้นการเกษตร	 ทอ่งเที่ยว	 สังคม	 และสิง่แวดลอ้ม	 น�ามาวางแผนยทุธศาสตร์ 
บนฐานขอ้มลู	 และน�าไปสูก่ารปฏบิตัิผ่านกลไกการมีสว่นร่วมของสว่นราชการและชมุชน
ในพื้นที่จนมีผลลัพธ์เชิงประจักษ์ที่สร้างชื่อเสียงให้จังหวัด	 สร้างรายได้	 และความสุข 
ให้ประชาชน	 ดังจะเห็นไดจ้าก	 ปี	 2561	 จังหวัดชัยนาทได้อันดับที่	 13	 ของประเทศ 
ในการจดัอนัดบัความสขุของคนไทย

ภาพที่	 4	 การประเมินผลสมัฤทธิ์ของโครงการโดยการส�ารวจความ

คิดเห็นของประชาชน	ผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย		
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จังหวัดหนองคาย

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

ค่านิยม

เกษตรอตุสาหกรรมวฒันธรรมรุง่เรอืง เมอืงทอ่งเที่ยวลุม่น�้าโขง

1. สร้างมูลคา่เพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตรเชือ่มโยงกับระบบอุตสาหกรรมและการคา้ 
(เกษตร 3 แหล่ง)

2. การน�านวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิตมาใช้ในภาคเกษตร อุตสาหกรรม และท่องเที่ยว 
(เกษตร 3 แหล่ง)

3. พฒันาแหลง่ทอ่งเทีย่วใหไ้ดม้าตรฐานและเชือ่มโยงกบัการเกษตรและวฒันธรรมลุม่น�า้โขง 
(เมอืง 3 ธรรม)

หนองคายเมอืงสะดวกสะอาดปลอดภัยมัน่ใจนา่อยู่

หมวด 2 ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และการส่ือสารเพ่ือน�าไปสู่การปฏิบัติ
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	 จั งหวัดหนองคายเป็นจั งหวัดชายแดน 
ที่ ตั้ งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียง เหนือตอนบน	 
พื้นที่ทางกายภาพมีลักษณะพิเศษคอืแคบแต่ทอดยาว
ขนานกบัล�าแมน่�า้โขงซึง่เป็นเสน้กัน้เขตแดนกบัประเทศลาว	
และยังเป็นที่ตั้งของสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งแรก	
ซึง่ถอืเป็นจดุยทุธศาสตร์ส�าคญั	ท�าใหจ้งัหวดัหนองคาย
มศีกัยภาพในหลายดา้นทัง้ดา้นเศรษฐกจิทีเ่ป็นจดุเชือ่มโยง
ระหวา่งประเทศไทย	 ลาว	 เชือ่มตอ่ไปสู่เวยีดนาม	 จนี	
รองรับการขยายตวัทัง้การคา้	การลงทนุ	และการขนสง่	
ด้านการเกษตร	 มีอาณาเขตทอดยาวตามล�าน�้าโขง 
จงึมรีะบบชลประทานสามารถท�าการเกษตรได้หลากหลาย	
ด้านการท่องเที่ยว	 มีวัฒนธรรมประเพณีเก่าแก่ 
อย่างเทศกาลออกพรรษาบั้งไฟพญานาคที่ดึงดูด 
นั กท่ อ ง เที่ ย ว ใ ห้ ม า เ ยี่ ย ม ชม เป็ นปร ะจ� าทุ ก ปี	 
จากศักยภาพของจังหวัด	 ในการเป็นเมือง	 3	 ธรรม	
(ธรรมะ	 ธรรมชาติ	 วัฒนธรรม)	 เกษตร	 3	 แหล่ง	 
(พืชเศรษฐกิจ	 สัตว์เศรษฐกิจ	 สัตว์น�้าเศรษฐกิจ)	 
ท�าให้จังหวัดหนองคายมีแนวทางในการพัฒนา 
จั งหวัดไปสู่ การเป็น เมือง เกษตรอุตสาหกรรม 
วฒันธรรมรุ่งเรอืง	เมอืงทอ่งเที่ยวลุม่น�า้โขง	
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  “จากขอ้มลูสู่การวางแผนยทุธศาสตร์”
จงัหวดัหนองคายใหค้วามส�าคญักบัการมสีว่นร่วม
ของประชาชนในพืน้ทีใ่นการวางแผนยทุธศาสตร์
ของจงัหวดั	เนือ่งจากประชาชนมคีวามพยายาม
ทีจ่ะแกไ้ขปัญหาของตนเอง	ซึง่เปรยีบเสมอืนกบั
การชี้ เป้าให้กับภาคราชการได้ เข้ าไปช่วย
ส นั บ ส นุ น ด้ า น ว ิช า ก า ร 	 อ ง ค์ ค ว า ม รู้ 
และงบประมาณ	ประกอบกบัประชาชนมเีครอืขา่ย
เข้มแข็ง	 ท�างานเป็นทีม	 จึงเป็นการร่วมกัน
วางแผนยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดับนพืน้ฐาน
ของข้อมูลและความต้องการของประชาชน	 
โดยใช้จุดเด่นของการเป็นเมือง	 3	 ธรรม	 
เกษตร	3	แหล่ง	และลักษณะทางกายภาพของพืน้ที่
มี ลั กษณะพิ เ ศษทอดยาวตามล� าน�้ า โ ข ง	 
ท�าให้ภาคราชการสามารถน�าจุดเด่นมาก�าหนด
ยุทธศาสตร์ เพื่ อแก้ ไ ข ปัญหาและพัฒนา 
พื้ นที่ ไ ด้ ตรงกับความต้ องการของพื้ นที่ 
อย่างแท้จรงิ	 โดยในการวางแผนยุทธศาสตร์	 

จังหวัดได้ให้ความส�าคัญกับการรวบรวมและ
วเิคราะหข์อ้มลูปัญหาความตอ้งการยอ้นหลงั 3 ปี 
จาก	 1)	 แผนหมู่บ้าน/แผนชุมชนที่ผ่านการ
ประชาคมของประชาชน	 2)	 แผนพัฒนาต�าบล 
/อ�าเภอ/องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่	3)	การลงพืน้ที่
ของผู้ว่าราชการจังหวัด	 และ	 4)	 ข้อมูลของ 
ส่วนราชการในจังหวัด	 น�ามาจัดท�าฐานข้อมูล 
ทัง้ในลกัษณะ	Bottom	up	สอดรับกบันโยบาย
รัฐบาลและแผนพัฒนาต่าง	 ๆ	 ที่เป็นลักษณะ	 
Top	down	ท�าให้จงัหวดัมจีดุเดน่คอืการมขีอ้มลู
ส�าหรับเป็นปัจจยัน�าเขา้สูก่ารวางแผนยทุธศาสตร์
ที่ครบถ้วนและครอบคลุม	 น�าไปสู่การก�าหนด
จดุยนืทางยทุธศาสตร์	 (Positioning)	 3	 ดา้น	
ในการสง่เสรมิ	“การเกษตรยัง่ยนื” ภายใตเ้กษตร	
3	 แหล่ง	 สู่เกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรยี์ 
“การทอ่งเที่ยว” 3	ธรรม	คอื	ธรรมะ	ธรรมชาติ	
วฒันธรรม	และ	“การคา้ การลงทนุ”	 เชือ่มโยง
ภายในประเทศและตา่งประเทศ	

ภาพที	่1	กรอบแนวคิดการวางแผนยุทธศาสตร์

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวางแผนยุทธศาสตร
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 “จากแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ” 
จั ง ห วั ด ห น อ ง ค า ย ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ จ า ก	 
แผนทีท่างยทุธศาสตร์ (Strategy Map)  
ในการเป็นเคร ื่ องชี้น� าการสื่อสารทิศทาง
ยทุธศาสตร์ของจงัหวดัไปสูห่นว่ยงานตา่ง	ๆ 	รวม
ถึงบุคลากรของจังหวัด	 เพื่ อช่ วยทุกคน 
เกดิความเขา้ใจในกลยทุธท์ีจ่ดัท�าขึน้โดยเชือ่มโยง
การด�าเนินงานเข้ากับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	
รวมทั้งมีระบบการน�าองค์การของผู้บรหิาร 
ในการถา่ยทอดคา่นิยมร่วมของจงัหวหันองคาย
เป็นเมอืง	“สะดวก	สะอาด	ปลอดภยั	มัน่ใจ	นา่อยู”่	
ให้ กับข้ าร าชการระดับจั งหวั ด 	 อ� า เ ภอ	 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน	 
เ พื่ อ ใ ห้ ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ 
เป็นไปในทิศทางเดียวกนั มีการใช้ Wording 
ต�าแหนง่การพฒันา	“เมือง	3	ธรรม	เกษตร	3	แหลง่”	

เป็นสือ่กลางทีส่ัน้	กระชบั	ชดัเจน	งา่ยตอ่การจดจ�า	
ในการสร้างการรับรู้ตัวตนที่แท้จรงิของจังหวัด	
ส่ ง ผลให้ ทุ กภาคส่ วน รู้ สึ กถึ ง ความ เป็น 
เจ้ าของยุทธศาสตร์	 มองเห็น เป้าหมาย 
ที่ ชัด เจนตรงกัน	 และตระหนักในภารกิจ 
ที่ มี ส่ วน รับผิ ดชอบ	 มุ่ งมั่ นน� า ไปปฏิบั ติ	 
โดยไม่มีข้อจ�ากัดด้านเวลาและงบประมาณ	 
แม้จะมีการเปลี่ยนผู้บรหิาร/ผู้น�า	 หรอืจะได้รับ
หรอืไม่ได้รับงบประมาณ	 ก็สามารถขับเคลื่อน
ยทุธศาสตร์ไดใ้นทกุระดบั	ท�าใหย้ทุธศาสตร์จงัหวดั
มีพลังและมีความยั่งยืน	 จึงมั่นใจได้ว่าการน�า
ยทุธศาสตร์ไปสูก่ารปฏบิตัจิะเป็นไปอยา่งตอ่เนือ่ง	
ที่ทุกคนสามารถด�าเนินการใด	 ๆ	 เวลาใดก็ได้	 
และสามารถขับเคลื่อนงานบางนโยบาย 
โดยไมใ่ชง้บประมาณกไ็ด้	เชน่	ครัวเรอืนเกษตร
ปลอดภยั	หนา้บา้นนา่มอง	ภาครัฐโปร่งใส	เป็นตน้	
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 “ร ะบบการติ ดตามการด� า เนิ น ง าน  
และการประเมนิผล”	จงัหวดัหนองคาย	มกีระบวนการ
ก�ากับติดตามผลการด�าเนินงานให้เป็นไปตาม 
แผนยุทธศาสตร์	 คือกระบวนการทางเอกสาร  
เป็นการรายงานสรุปผลการด�าเนนิงานของสว่นทีรั่บผดิชอบ
ประจ�าปี	ซึง่เป็นการรวบรวมผลการด�าเนนิงานตาม
ยุทธศาสตร์ตลอดทั้ ง ปี 	 และมีการ เผยแพร่ 
ใหส้าธารณะไดรั้บทราบ	โดยเอกสารรายงานประจ�าปี
ดังกล่าวได้น�ามาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
ทบทวนแผนยทุธศาสตร์จงัหวดัในแตล่ะรอบปีดว้ยการ	
รายงานโดยใช้ระบบ PADME	 เป็นการก�ากับ
ติ ดตามผลการด� า เนิ น ง านด้ านปฏิบั ติ ก า ร 
และงบประมาณ	โดยเป็นการรายงานความกา้วหนา้	
ปัญหาอปุสรรค	ทกุวนัที่	20	ของเดอืน	ซึง่ผูบ้รหิาร
ส า ม า ร ถ ติ ด ต า ม ใ น ร ะ บ บ ไ ด้ ด้ ว ย ต น เ อ ง	 
จึงสามารถวนิจิฉยัสัง่การในกรณตีา่ง	ๆ	ไดท้นัเวลา	
การประชมุติดตามการด�าเนนิงานและเร่งรัดการใช้
จ่ายงบประมาณ	 ทุกสัปดาห์	 โดยมีคณะท�างาน
ติดตาม	 ช่วยเหลือ	 สนับสนุนการด�าเนินงานตาม 
แผนปฏบิตัริาชการประจ�าปี	 จ�านวน	 3	 ชดุ	 โดยมี
รองผู้วา่ราชการจังหวัดทั้ง	 3	 ท่าน	 ท�าหน้าที่เป็น
หัวหนา้คณะในการตดิตาม	ใหค้�าปรกึษา	แนะน�าและ
ลงตรวจพืน้ทีด่�าเนนิงาน	 โดยผูรั้บผิดชอบโครงการ
จะรายงานความก้าวหน้า	 ความเสี่ยงที่ส�าคัญ 
ในการประชุมแต่ละคร้ัง	 เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถ
ด�าเนินงานได้บรรลุเป้าหมาย	 หากพบปัญหา 
จะสามารถแกไ้ขไดท้นัทว่งท	ีซึง่ท�าใหจ้งัหวดัหนองคาย
ประสบความส�าเร็จดา้นการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจ�าปีงบประมาณ	 พ.ศ.2562	 เป็นล�าดับที่	 7	 
ของประเทศ
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 “จากยุทธศาสตร์สู่ความส�าเร็จที่ภาคภูมิ” ด้วยจุดยืนทางยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน 
ในการสง่เสรมิการเกษตรยัง่ยนื	การทอ่งเที่ยว	และการคา้การลงทนุ	โดยใชป้ระโยชนจ์ากศกัยภาพ
ของจังหวดัในการเป็นเมอืง	3	ธรรม	เกษตร	3	ผ่านกระบวนการถา่ยทอดโดยใชร้ะบบน�าองคก์าร
ส่งต่อผู้บรหิารทุกระดบัตามทิศทางของแผนที่ทางยุทธศาสตร์	 ท�าให้จังหวัดหนองคายมีผลลพัธ์ 
ทีส่ง่ผลอย่างเป็นรูปธรรม	ดังนี้	นวตักรรมหินโงมโมเดล (ส่งเสรมิการเกษตรยั่งยนื)	 เป็นโมเดล
ในการบรหิารจัดการน�้าเพ่ือการเกษตร	 ในการแกไ้ขปัญหาเกษตรกรไม่สามารถน�าน�้าต้นทุนจาก
แมน่�า้โขงมาใชป้ระโยชนไ์ดอ้ยา่งเตม็ศกัยภาพ	จงึไดร่้วมกนัพฒันาโดยผนัน�า้จากแมน่�า้โขงดว้ยเคร ือ่งสบูน�า้
ดว้ยไฟฟ้า	ณ	ต�าหินโงม	สง่ไปตามคลองล�าน�า้เชือ่มตอ่คลองดนิเกบ็รักษาไวใ้นทีแ่หลง่น�า้ธรรมชาติ
และพฒันาระบบชลประทานในไร่นา	โดยกอ่สร้างคสูง่น�้า	ครูะบายน�า้	ทางล�าเลยีงในไร่นา	ในพืน้ที่
การเกษตรที่ห่างไกลแหล่งน�้าชลประทาน	 ท�าให้เกษตรกรน�้าที่เพียงพอและครอบคลุมพื้นที่ 
ท�าการเกษตร	 โดยมีพื้นที่รับประโยชน์เพิ่มขึ้น	 22,482	 ไร่	 สามารถลดต้นทุน	 เพิ่มผลผลิต	 
และขยายพื้นที่เพาะปลูกได้มากขึ้น	 และยังได้มีการน�าไปปรับใช้บรหิารจัดการน�้าในพื้นที ่
ทีไ่มต่ดิแมน่�า้โขงอืน่	ๆ	ดว้ย

ภาพที	่2	การบรหิารจัดการน�้าโดยหินโงมโมเดล
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 นวตักรรมการเลีย้งปลานลิในกระชงัแมน่�า้โขง (ยกระดบัมาตรฐานการผลติ) จากความไดเ้ปรยีบ
ของจังหวัดที่มีพื้นที่ติดแม่น�้าโขง	 จึงได้ส่งเสรมิการเลี้ยงปลานิลในกระชังบรเิวณรมิฝ่ังแม่น�้าโขง	 
หรอื	กระชงัน�า้แรก	(จังหวดัแรกของประเทศไทยทีแ่มน่�า้โขงไหลผ่าน)	โดยมกีารแลกเปลีย่นความรู้
ระหว่างชาวประมงพื้นบ้านกับเจ้าหน้าที่รัฐ	 โดยค้นพบว่าความโดดเด่นของปลานิลที่เลี้ยง 
ในกระชงัแมน่�า้โขงจะไมม่กีลิน่โคลน	เหมอืนบอ่เลีย้งทัว่ไป	ไมค่าว	เนือ้แนน่	เพราะปลาไดอ้อกก�าลงักาย
เนื่องจากว่ายในบรเิวณที่แม่น�้าโขงไหลผ่าน	 นับเป็นจุดขายที่ประสบความส�าเร็จ	 ติดตลาด 
มีผลผลิตมากกวา่	 18,000	 ตันตอ่ปี	 นอกจากนี้มีการตอ่ยอดโดยการเพาะพันธุ์	 และการแปรรูป	 
เชน่	ปลานลิแดดเดียว	ปลาเชยีง	ไสก้รอกปลา	เป็นสนิคา้	OTOP	

ภาพที	่3	การบรหิารจัดการน�้าโดยหินโงมโมเดล
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 ระบบกลอ้งวงจรปิดเฝ้าระวงัและรักษาความปลอดภยั (เสรมิสร้างความมัน่คงเพือ่สังคมสงบสุข) 
เพือ่สนบัสนนุการเป็นเมอืง	“สะดวก	สะอาด	ปลอดภยั	มัน่ใจ	นา่อยู”่	จึงไดด้�าเนนิการเชือ่มโยง
กลอ้งวงจรปิด	(CCTV)	ทีม่กีารตดิตั้งในพืน้ทีจ่ังหวดัหนองคาย	(ของสว่นราชการ	เอกชน	อปท.)	
ในพื้นที่สาธารณะ	 ส่วนราชการ	 โรงเรยีน	 โรงแรม	 สถานประกอบการ	 ทุกอ�าเภอ	 
จ�านวน	3,307	เคร ื่อง	โดยเชือ่มโยงไปยังศนูยค์วบคมุและบญัชาการเหตกุารณ์	ณ	ต�ารวจภธูร
จังหวัด	 และเชื่อมต่อไปยังศาลากลางจังหวัด	 ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการบรหิารราชการ	 
เพือ่อ�านวยความสะดวก	เฝ้าระวงัและรักษาความปลอดภยัแกป่ระชาชนและนกัทอ่งเทีย่ว	ตลอด	24	ชัว่โมง

ภาพที	่4	ระบบกลอ้งวงจรปิด	จ.หนองคาย

	 จากการวางแผนยทุธศาสตร์ทีม่าจากฐานขอ้มลูทีค่รอบคลมุ	 มกีารใชป้ระโยชนจ์ากขอ้ไดเ้ปรยีบ
ทางยทุธศาสตร์ประกอบกบัศกัยภาพของจงัหวดั	ในการเป็นเมอืง	3	ธรรม	(ธรรมะ	ธรรมชาต	ิวัฒนธรรม)	
เกษตร	3	 แหลง่	 (พชืเศรษฐกจิ	 สตัวเ์ศรษฐกจิ	 สตัวน์�า้เศรษฐกจิ)	 จึงน�าไปสูก่ารก�าหนดจดุยนื 
ทางยทุธศาสตร์	ในการสง่เสรมิ	การเกษตรยัง่ยนื	การทอ่งเทีย่ว	และ	การคา้	การลงทนุ	ท�าใหจ้งัหวดัหนองคาย
มทีศิทางทีช่ดัเจนในการพฒันาไปสูก่ารเป็นเมอืงเกษตรอตุสาหกรรมวฒันธรรมรุ่งเรอืง	เมอืงทอ่งเทีย่วลุม่น�า้โขง	
เพือ่สร้างรายไดแ้ละยกระดบัคณุภาพชวีติทีด่ขีึน้ใหก้บัประชาชนชาวหนองคาย
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หมวด 3 
ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการ 
และผู้มี ส่วนได้ ส่วนเสีย
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	 “ก�ำกบัดแูลและบรหิำรกำรใชจ้ำ่ยเงนิของแผน่ดนิใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุ”

	 ซือ่สตัยโ์ปร่งใส	บรกิำรดว้ยใจ	รักษำวนิัยกำรคลงั	รวมพลงัพนัธมติร	มหีลกัคดิพฒันำ

 “กรมบญัชกีลาง”	มบีทบำทหน้ำทีส่�ำคญัในกำรก�ำกบั	ตดิตำม	และบรหิำรกำรเงนิภำครัฐ	
เพื่อตอบสนองนโยบำยของรัฐบำลและควำมคำดหวังของผู้รับบรกิำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
กว่ำ	 25	 ล้ำนคน	 และ	 16,000	 หน่วยงำน	 ภำยใต้กลไกกำรขับเคลื่อนร่วมกับภำคเอกชน 
และภำคประชำชนโดยอำศยัขอ้มลูสำรสนเทศทีห่ลำกหลำยกำรน�ำเขำ้เทคโนโลยดีจิทิลั	และนวตักรรมใหม่ๆ 	
มำสู่ยกระดับกำรบรกิำร	 และกระบวนกำรที่สะดวก	 รวดเร็ว	 และตรงใจของผู้รับบรกิำร 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งในปัจจุบันและอนำคต	 พร้อมทั้งสอดคล้องตำมเป้ำหมำยในกำรเป็น 
สงัคมไร้เงนิสด	(Cashless	Society)	และยกระดบัคณุภำพ	และประสทิธภิำพกำรบรกิำร	เพือ่ผูรั้บบรกิำร
และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสีย	อนัน�ำไปสูค่วำมพงึพอใจและควำมเชือ่มัน่ตอ่สว่นรำชกำรทีเ่พิม่ขึน้

กรมบัญชีกลาง
หมวด 3 ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

ค่านิยม

1.	 ก�ำหนดมำตรฐำน	หลกัเกณฑ์	แนวปฏบิตัดิำ้นกฎหมำย	กำรคลงั	กำรบญัชี	กำรจดัซือ้
จดัจำ้ง	และกำรบรหิำรพสัดภุำครัฐ	กำรตรวจสอบภำยใน	คำ่ตอบแทนและสวสัดกิำร	
เงินนอกงบประมำณ	 ลูกจำ้ง	 และควำมรับผิดทำงละเมิดของเจำ้หน้ำทีใ่ห้สอดคลอ้ง 
กบักำรรักษำวนิัยและควำมยั่งยนืทำงกำรคลงั

2.	 บรหิำรเงินสดภำครัฐ	 บรหิำรกำรรับ–จ่ำยเงินให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ	 
โดยใชร้ะบบเทคโนโลยทีีท่นัสมัย	(GFMIS)	

3.	 สนบัสนนุกำรบรหิำรเศรษฐกจิกำรคลงัในสว่นภมูภิำค
4.	 พฒันำขดีควำมสำมำรถของบคุลำกรภำครัฐ	ทำงดำ้นบรหิำรกำรเงนิภำครัฐ
5.	 ศนูยข์อ้มลูสำรสนเทศทำงกำรคลงั
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	 จ ำ ก ก ำ ร จ� ำ น ว น ผู้ รั บ บ ร ิก ำ ร 
ของกรมบญัชกีลำงกวำ่	25	ลำ้นคน	สำมำรถ 
ใหจ้�ำแนกกลุม่ผูรั้บบรกิำรออกเป็น	5	กลุม่หลกั	
ไดแ้ก่	
	 1)	หนว่ยงำนของรัฐ	
	 2)	 เจ้ำหน้ ำที่ ของรัฐและบุคคล 
ในครอบครัว	
	 3)	ผูค้ำ้กบัภำครัฐ	
	 4)	ผูรั้บบ�ำนำญ	
	 5)	ประชำชนผูม้สีทิธรัิบเงนิสวสัดกิำร
ของรัฐ	
	 บก.ได้ก�ำหนดช่องทำงที่หลำกหลำย
เพื่ อ ใ ห้ ส ำ ม ำ ร ถ เ ข้ ำ ถึ ง ค ว ำ ม คิ ด เห็ น 
และควำมต้องกำรของแต่ละกลุ่มที่เหมำะสม 
ทัง้ในรูปแบบเชงิรับ	

ไดแ้ก	่กำรส�ำรวจแบบสอบถำม	กำรประชมุกลุม่	
Facebook	Line	Call	Center	และระบบ
กำรร้องเร ียน	 ตลอดจนรูปแบบเชิง รุก 
ผ่ำนกำรพบปะเยี่ยมเยียน	 (Rounding)	 
กำรออกโมบำยคลินิก	 (Mobile	 Clinic)	 
และกำรลงพื้นที่	 เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง	
เพื่ อน� ำไปสู่กำรว เิครำะห์ควำมต้องกำร 
ของผู้ รับบร ิกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 
ตำมแนวคิด	 “What is it” ผู้รับบรกิำร 
และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีแตล่ะกลุม่มคีวำมตอ้งกำร
และคำดหวังอะไร	 และ	 “How to do”  
เพือ่พฒันำ	ปรับปรุง	และออกแบบกระบวนกำร	
ผลผลติ	และกำรบรกิำรทีส่ร้ำงควำมพงึพอใจ
และควำมสมัพนัธท์ีด่ทีัง้ในปัจจบุนัและอนำคต	

รบัฟงั 
เขา้ใจ 

และปรบัใช้
กระบวนการวเิคราะห์ เพื่อน�าไปสู่การตอบสนอง
ผู้รับบรกิารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมบัญชีกลาง

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบรกิาร
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมบัญชีกลาง
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	 จำกข้อมูลควำมต้องกำรและควำมคำดหวั งของผู้ รับบร ิกำรทั้ ง 	 5	 กลุ่ม	 
และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสียทัง้ในปัจจบุนัและอนำคต	ทีต่อ้งกำรกำรบรกิำรทีถ่กูตอ้ง	แมน่ย�ำ	รวดเร็ว	
โปร่งใส	 และยกระดับคุณภำพชีวติ	 รวมไปถึงกฏระเบียบ	 ข้อบังคับทำงกำรเงินที่เหมำะสม 
ตำมยคุสมัยและควำมเปลีย่นแปลง
	 บก.	ไดท้บทวน	ปรับปรุง	และพฒันำนวตักรรมกำรบรกิำรใหม่ๆ 	โดยประยกุตใ์ชป้ระโยชน์
เทคโนโลยี ในหลำกหลำยรูปแบบเพื่อให้ เชื่อมโยงกับเป้ำหมำยของนโยบำยรัฐบำล 
ในกำรเป็น	Cashless	Society	ไดแ้ก่

	 ทีค่รอบคลมุภำรกจิดำ้นจดัซือ้จดัจำ้งเพือ่ใหห้นว่ยงำน
ของรัฐสำมำรถจัดซื้ อสินค้ำและบร ิกำรที่มี คุณภำพ	 
ในรำคำยุติธรรม	 ช่วยลดควำมผิดพลำด	 ลดขั้นตอน	 
ลดระยะเวลำในกำรปฏบิัติงำน	 และลดคำ่ใชจ้ำ่ย	 นอกจำกนี้	
ช่วยให้ผู้ค้ำสำมำรถติดตำมควำมคืบหน้ำของโครงกำร 
ที่ เสนอรำคำได้อย่ำงรวดเร็ว	 และได้ รับควำมสะดวก 
ในกำรท�ำธรุกรรมกบัภำครัฐ	อกีทัง้ยังชว่ยลดควำมผดิพลำด
ในกำรเสนอรำคำ	 เกิดเป็นภำพลักษณ์ที่ดีในกำรท�ำงำน 
ด้ วยควำมโป ร่ง ใ สและ เป็นธรรม	 อันช่ ว ยส ร้ ำ ง ให้ 
เกดิควำมเชือ่มัน่แกผู่รั้บบรกิำรและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทีเ่พิม่ขึน้	

	 เป็นระบบงำนเบด็เสร็จส�ำหรับกำรรับเงนิและน�ำเงนิ
ส่งคลังของหน่วยงำนของรัฐ	 ครอบคลุมกำรท�ำธุรกรรม
ระหวำ่งภำครัฐกบัภำคเอกชน	 และภำครัฐกบัภำคประชำชน	
เช่น	 กำรจ่ำยค่ำปรับ	 ค่ำเช่ำ	 ค่ำใบรับรอง	 ค่ำธรรมเนียม	 
ค่ำใบอนุญำต	 โดยไม่จ�ำเป็นต้องมำติดต่อที่ส่วนรำชกำร 
ด้วยตนเอง	 ซึ่งเป็นกำรอ�ำนวยควำมสะดวกให้ผู้รับบรกิำร	
ท�ำให้ประหยดัเวลำและคำ่ใชจ้ำ่ย	

“นวตักรรมเพ่ือคณุ”

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

ระบบรับช�าระเงินกลางของบริการภาครัฐ (e-Payment
Portal of Government)
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การเบิกจ่ายตรงสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
ประเภทผู้ป่วยนอกโดยใช้บัตรประชาชน

แอพลิเคชั่น “CGD iHealthcare”

ระบบยื่นขอรับบ�าเหน็จบ�านาญทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(Pensions’ Electronic Filing)

	 ผ่ำนกำรเชื่อมโยงฐำนข้อมูลของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ	 
และบุคคลในครอบครัวกับสถำนพยำบำลของภำครัฐและเอกชน 
ที่เข้ำร่วมโครงกำรเพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกให้กับผู้รับบรกิำร	 
โดยสำมำรถใช้บัตรประชำชนท�ำเร ื่องเบิกค่ำรักษำพยำบำล 
กับสถำนพยำบำลโดยไม่จ�ำเป็นต้องลงทะเบียนและสแกนนิ้วมือ	 
ท�ำใหส้ำมำรถเขำ้ถงึสทิธใินกำรรักษำพยำบำลประเภทผูป่้วยนอก
ไดอ้ย่ำงสะดวก	รวดเร็ว	และทนัตอ่โรคภยั

	 เพือ่เป็นชอ่งทำงในกำรแจง้ขอ้มลูขำ่วสำรกำรตรวจสอบสทิธ	ิ
สบืคน้ขอ้มูลสถำนพยำบำลทีเ่ขำ้ร่วมโครงกำร	ขอ้มลูอตัรำคำ่บรกิำร
สำธำรณสุข	 ข้อมูลอัตรำอวัยวะเทียมและอุปกรณ์	 และข้อมูล
ขำ่วสำรตำ่ง	ๆ 	ทีเ่กีย่วกบัสวสัดกิำรรักษำพยำบำลใหก้บัเจำ้หนำ้ที่
ของรัฐและบคุคลในครอบครัว	ไดอ้ย่ำงรวดเร็ว	ทกุทีแ่ละทกุเวลำ

	 ทีผู่ก้�ำลงัจะเกษยีณอำยรุำชกำร	สำมำรถยืน่แบบฟอร์มขอรับบ�ำเหนจ็บ�ำนำญ	ตรวจสอบ
ข้อมูลบุคลำกรภำครัฐ	 และสิทธิสวัสดิกำรรักษำพยำบำลของตนเองและครอบครัว	 
รวมถึงพมิพ์เอกสำรต่ำง	 ๆ	 ผ่ำนทำงเวบ็ไซตไ์ด้ดว้ยตนเอง	 ซึง่สำมำรถช่วยลดเวลำ	 คำ่ใช้จำ่ย	 
และควำมผดิพลำดในระหว่ำงขั้นตอนกำรด�ำเนินกำร	 ท�ำให้เกิดควำมสะดวก	 และควำมต่อเนื่อง 
ในกำรในสทิธกิำรรักษำพยำบำล	
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 เพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกให้กำรซื้อขำยสินค้ำอย่ำงสะดวก รวดเร็ว และทั่วถึงของร้ำนค้ำ
และผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ กรมบัญชีกลำงได้ร่วมมือกับเครอืข่ำยพันธมิตร 
ในกำรพฒันำแอพลิเคชัน่ในกำรรับ-จำ่ยผำ่นบัตรสวสัดกิำรแหง่รัฐ ทีเ่รยีกวำ่ “เป๋าตงั” ส�ำหรับผูถ้อืบตัรฯ 
ในกำรจับจ่ำยใช้สอยสินค้ำและบรกิำรตำ่ง ๆ  โดยตรงจำกแอพพลิเคชั่น และ “ถุงเงินประชารัฐ” 
ส�ำหรับร้ำนคำ้ทัว่ไปใหส้ำมำรถรับช�ำระเงนิจำกบัตรสวสัดกิำรแห่งรัฐผำ่น Smartphone ไดเ้ลย 
ไม่ต้องผ่ำนเคร ื่อง EDC ท�ำให้ผู้ถือบัตรสำมำรถเข้ำถึงสิทธิประโยชน์ของบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ  
ท่ีจำกเดิมจ�ำกัดเฉพำะร้ำนธงฟ้ำประชำรัฐที่มีเคร ื่อง EDC จ�ำนวน 36,052 แห่งทั่วประเทศ  
สู่ร้ำนค้ำและตลำดในชุมชนที่เพิ่มขึ้นกว่ำ 29,886 แห่ง

“ร่วมมือ 
เพ่ือพัฒนาสิ่งที่ดีกว่า 

เพ่ือประชาชน”
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 จำกควำมมุ่งมั่นของผู้บรหิำรและบุคลำกรในกำรมุ่งเน้นกำรเข้ำใจ และเข้ำถึง 
ควำมคิดเห็นและควำมต้องกำรของผู้รับบรกิำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตำมหลักแนวคิด 
“What is it” และ “How to Do” น�ำมำสู่กำรก�ำหนดช่องทำงที่หลำกหลำย  
และกำรวเิครำะห์ข้อมูลของผู้รับบรกิำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งในปัจจุบันและอนำคต  
จนเกดิเป็นกำรพฒันำกำรบรกิำรทีต่อบสนองในแตล่ะกลุม่ทีช่ดัเจน โดยอำศยักำรประยกุต์
ใช้เทคโนโลยีเข้ำมำอ�ำนวยควำมสะดวก และลดเวลำและค่ำใช้จ่ำย ในกำรใช้บรกิำร  
ผ่ำนกลไกกำรร่วมมือกับพันธมิตร และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ดังผลลัพธ์นวัตกรรม 
กำรบรกิำร เชน่ แอพลเิคชัน่ถงุเงนิประชำรัฐ ระบบขอรับบ�ำเหนจ็บ�ำนำญทำงอเิลก็ทรอนกิส์ 
แอพลเิคชัน่ CGD iHealthcare ระบบกำรจดัซือ้จดัจำ้งภำครัฐดว้ยอเิลก็ทรอนกิส ์(e-GP) 
และกำรเบกิจำ่ยตรงสวสัดกิำรคำ่รักษำดว้ยบตัรประชำชน เป็นตน้
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	 “บงัคบัคดดีว้ยควำมเป็นธรรม	มุง่สูอ่งคก์รชัน้น�ำในระดบัสำกล	บรกิำรประชำชนอยำ่งมคีณุภำพ”

1.	 ให้บรกิำรด้ำนกำรบังคับคดีแพ่ง	 คดีล้มละลำย	 กำรฟ้ืนฟูกิจกำรของลูกหนี้	 
กำรช�ำระบญัชกีำรวำงทรัพยแ์ละกำรไกลเ่กลีย่ภำยหลงัค�ำพพิำกษำ	อยำ่งมปีระสทิธภิำพ	
รวดเร็ว	เสมอภำค	เป็นธรรมและตรวจสอบได้

2.	 ศกึษำ	 วเิครำะห์	 วจิยั	 และพฒันำงำนบงัคบัคดแีพง่	 คดลีม้ละลำย	 กำรฟ้ืนฟกูจิกำร 
ของลูกหนี้	 กำรช�ำระบัญชีกำรวำงทรัพย์และกำรไกล่เกลี่ยภำยหลังค�ำพิพำกษำ	 
ใหเ้ป็นมำตรฐำนเดยีวกนั	รวมทัง้พฒันำระบบงำนสนบัสนนุใหท้นัสมยัและมปีระสทิธภิำพ

3.	 พัฒนำกฎหมำย	 ระเบียบ	 และค�ำสั่ง	 ที่เกี่ยวข้องกับกำรบังคับคดีให้ทันสมัย 
และเป็นมำตรฐำนสำกล

4.	 ส่งเสรมิและสนับสนุนควำมร่วมมือ	 ระหว่ำงหน่วยงำนและองค์กำรระหว่ำงประเทศ 
เพื่อน�ำแนวปฏิบัติที่ดีในด้ำนกำรบังคับคดีมำพัฒนำกำรด�ำเนินงำนบังคับคดี 
ใหม้ปีระสทิธภิำพ

5.	 พัฒนำองค์กรและระบบกำรบรหิำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ	 โดยน�ำเทคโนโลยี
สำรสนเทศทีท่นัสมัยมำใชใ้นกำรด�ำเนนิกำร	

6.	 พฒันำบคุลำกรใหม้คีวำมรู้	ควำมสำมำรถและควำมเชีย่วชำญมจีติส�ำนกึในกำรบรกิำร
อย่ำงมคีณุธรรม	จรยิธรรมและยดึหลกัจรรยำบรรณวชิำชพีในกำรปฏบิตัิงำน

7.	 พฒันำเครอืขำ่ยและบรูณำกำรควำมร่วมมอืดำ้นกำรบงัคบัคดกีบัหนว่ยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง
8.	 เผยแพร่ควำมรู้ทำงกฎหมำยกำรบังคับคดี	 กำรวำงทรัพย์	 กำรไกล่เกลี่ยภำยหลัง 

ค�ำพพิำกษำ	และกฎหมำยทีเ่กี่ยวขอ้ง	แกป่ระชำชนไดเ้ข้ำใจอย่ำงทัว่ถึง

กรมบังคับคดี
หมวด 3 ดา้นการมุง่เน้นผู้รบับรกิารและผู้มส่ีวนไดส่้วนเสีย

วิสัยทัศน์

พันธกิจ
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	 กรมบงัคบัคดเีป็นหนว่ยงำนทีม่ภีำรกจิหลกัในกำรบงัคบัคดแีพง่และบงัคบัคดลีม้ละลำย
ตำมค�ำพิพำกษำ	 หร ือค�ำสั่ งศำล	 มีบทบำทหน้ำที่ ในกำรอ�ำนวยควำมยุติ ธรรม 
ใหแ้ก	่เจำ้หนำ้	ลกูหนี	้และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี	รวมถงึกำรลดควำมเหลือ่มล�ำ้	สร้ำงสงัคมทีเ่ป็นสขุ	
ตลอดจนกำรเพิม่ขดีควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของประเทศ	 กรมบังคบัคดจีึงใหค้วำมส�ำคญั
กับผู้ รับบรกิำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งมีควำมต้องกำรและควำมคำดหวังที่ต่ำงกัน	 
โดยกำรน�ำสำรสนเทศของผูรั้บบรกิำรและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีมำใชใ้นกำรปรับปรุงผลผลติและบรกิำร	
และอำศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่	 ๆ	 มำช่วยยกระดับประสิทธิภำพของกำรด�ำเนินกำร	 
เพือ่น�ำไปสูเ่ป้ำหมำย	LED	:	Easier	Anywhere	Better	

ค่านิยม
“I AM LED”
I :	Integrity	หมำยถึง	มคีวำมซือ่สตัย์
A	 :	Accountability	หมำยถึง	มคีวำมรับผดิชอบ
M	 :	Management			หมำยถึง	กำรบรหิำรจดักำร
L :	Learning	หมำยถึง	กำรเรยีนรู้ตลอดเวลำ
E :	Excellence	หมำยถึง	มคีวำมเป็นเลศิ
D :	Digital	หมำยถึง	กำรใชเ้ทคโนโลยี
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บริการด้วยรอยยิ้ม บริหารด้วยหลักการ บริบาลด้วยหลักธรรม

กระบวนการวเิคราะห์เพื่อน�าไปสู่การตอบสนอง
ผู้รับบรกิารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมบังคับคดี

	 จำกปรมิำณคดทีี่เกิดใหม่เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง	 ส่งผลให้จ�ำนวนผูรั้บบรกิำรเพิ่มสูงขึ้น	
และกำรวเิครำะห์	 วจิัย	 รวมถึงผลกำรด�ำเนินงำนในอดีตกรมบังคับคดีน�ำรูปแบบ	 
LED	 Customer	 Excellence	 ภำยใต้แนวคิดบรกิำรด้วยรอยยิ้ม	 บรหิำรด้วยหลักกำร	 
บริบำลด้วยหลักธรรม	 มำใช้ในกำรวเิครำะห์ เพื่อน�ำไปสู่กำรตอบสนองผู้ รับบรกิำร 
และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสียในปัจจบุนั	
	 โดยได้จ�ำแนกกลุ่มผู้รับบรกิำร	 เป็น	 3	 กลุ่ม	 ได้แก่	 กลุ่มเจ้าหนี้ กลุ่มลูกหนี้  
และกลุ่มผู้ซื้อทรัพย์	 ส�ำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบตำมภำรกิจ	 
สำมำรถจ�ำแนกออกเป็น	3	กลุม่	ไดแ้ก่	กลุม่บคุคล	กลุม่ชมุชน	และกลุม่องคก์ร
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	 ก ร มบั ง คั บ ดี จั ด ใ ห้ มี ช่ อ ง ท ำ ง 
ในกำรรับฟังและเรยีนรู้ขอ้มลูของผูรั้บบรกิำร 
และผูม้สีว่นได	้สว่นเสยีครอบคลมุทกุชอ่งทำง	
ไดแ้ก่	e-mail,	Website	www.led.go.th	
ตู้รับฟังควำมคิดเห็น	 ศูนย์รับข้อร้องเรยีน	 
สำยด่วน	 กรมบังคับคดี	 1111	 ต่อ	 79	 
กำรลงพืน้ทีใ่หค้วำมรู้และกำรชว่ยเหลอืตำ่ง	ๆ 	
เพื่อรวบรวมประเด็นปัญหำ	 ข้อขัดข้อง	 
ตลอดจนขอ้ค�ำถำมตำ่ง	ๆ	ทีเ่กี่ยวขอ้งในงำน

ทุกภำรกจิของกรมน�ำไปสู่กำรวเิครำะห์ขอ้มูล
ทีม่คีวำมส�ำคญัตำมควำมถี	่เพือ่น�ำไปปรับปรุง
และออกแบบกระบวนกำรให้บรกิำรทีเ่หมำะสม 
ในแต่ละกลุ่ม	 รวมถึงยกระดับควำมเชื่อมั่น 
และควำมสัมพันธ์กับผู้ รั บบร ิกำรและ 
ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีผำ่นโครงกำรตำ่ง	ๆ 	ทีส่�ำคญั	
และสุดท้ำยกำรก�ำกับติดตำมผลกำรพัฒนำ	
โดยอำศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ 
มำชว่ยยกระดบัประสทิธภิำพของกำรด�ำเนนิกำร

กระบวนการรับฟังผู้รับบรกิาร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมบังคับคดี
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	 กรมบังคบัคดไีดน้�ำขอ้มลูสำรสนเทศจำกผูรั้บบรกิำรและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสียมำปรับปรุง	
โดยน�ำเทคโนโลยีมำช่วยในกำรพัฒนำระบบกำรให้บรกิารกระบวนการบังคับคดีแพ่ง	 ได้แก่ 
 การยึดทรัพย์	 :	 น�ำ	 Tablet	 มำใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน	 
และแกไ้ขปัญหำกำรส่งหมำยของพนกังำนสง่หมำยทีม่คีวำมคลำดเคลือ่น	โดยพนกังำนสง่หมำย
จะระบุพิกัดในกำรส่งหมำยที่มีควำมถูกต้อง	 ซึ่งผู้รับบรกิำรได้รับควำมรวดเร็วในกำรบังคับดี	 
การส่งหมายและค�าคูค่วามมีความถกูตอ้งร้อยละ 100 

การอายดั	 :	พัฒนาการรับ – ส่งเงนิอายดัและการแจ้งเหตขุดัขอ้งในการส่งเงนิอายดัทางระบบ 
อเิลก็ทรอนกิส	์โดยบรษิทันำยจำ้งสำมำรถน�ำสง่เงนิอำยดัของลกูจำ้งทกุรำยไปยงักรมบงัคบัคดแีหง่เดยีว	
แทนกำรส่งไปยังส�ำนักงำนบังคับคดจีังหวัดที่ออกหนังสือแจ้งอำยัดแบบเดมิ	 และบรษิัทนำยจำ้ง
สำมำรถตรวจสอบและพมิพใ์บเสร็จรับเงนิไดเ้องทำง		  
		 ระบบดังกล่ำว	 ซึ่งช่วยเพิ่มควำมสะดวก	 รวดเร็วในกำรตรวจสอบข้อมูล	 กำรน�ำเงิน 
สง่กรมบงัคบัคด	ีประหยดัทรัพยำกรและคำ่ใชจ้ำ่ยเป็นจ�ำนวนมำก	นอกจำกนีย้งัเป็นกำรเพิม่ประสทิธภิำพ
ในกำรปฏิบัติงำนอีกด้วย	 (จำกผลกำรเปรยีบเทียบค่ำใช้จ่ำยในส่วนของนำยจ้ำงระบบเดิม	 
มีค่ำใช้จ่ำย	 1,504,409.40	 บำท	 ในขณะที่ระบบอิเล็กทรอนิกส์มีค่ำใช้จ่ำย	 8,497.68	 บำท	 
สามารถลดคา่ใชจ้า่ยคดิเป็นจ�านวนเงนิ 1,495,911.72 บาท คดิเป็นร้อยละ 99.43 

ระบบการให้บรกิารกระบวนการบังคับคดีแพ่ง

LED: Easier Anywhere Better
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	 นอกจำกนีย้งัไดพ้ฒันำ	LED Debt InFo 
ซึ่ ง เป็นระบบตรวจสอบยอดเงินที่ น� ำส่ ง 
อำ ยั ด แ ล ะ ยอดหนี้ ค ง เห ลื อ เพื่ อ อ� ำ น ว ย 
ควำมสะดวกใหก้บัประชำชนผูม้สีว่นไดเ้สยีในคดี	
สำมำรถตรวจสอบข้อมูลกำรอำยัดเงินในคด ี
ของตนเองไดอ้ย่ำงงำ่ย	 โดยไมม่คีำ่ใชจ้ำ่ยใด	 ๆ	
เป็นกำรประหยดัเวลำและค่ำใชจ่้ำยในกำรเดินทำง	
รวมถึงสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏบิตัิงำน	

 การขายทอดตลาด : พัฒนา Application Led Property	เพือ่ใหผู้ส้นใจซือ้ทรัพย์
สำมำรถค้นหำทรัพย์ที่ประกำศขำยทอดตลำดได้ทั่วประเทศผ่ำนทำงโทรศัพท์มือถือ	 
เป็นกำรสร้ำงควำมโปร่งใสสำมำรถตรวจสอบได้		
	 :	 กำรส่งค�ำสั่งซือ้ผ่ำนระบบ (e-Offering Auction) เพือ่อ�ำนวยควำมสะดวก 
ให้กับผู้ซื้อทอดตลำดที่ต้องกำรซื้อทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหำนคร	 ไม่ต้องเดินทำง 
มำทีห่อ้งขำยทอดตลำดกรมบงัคบัคด	ีแตส่ำมำรถสง่ค�ำสัง่ซือ้ผำ่นส�ำนกังำนบงัคบัคดเีครอืขำ่ย	
ได้แก่	 ส�ำนักงำนบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่	 ขอนแก่น	 นครรำชสีมำ	 และสงขลำ	 
เป็นกำรประหยดัเวลำ	และลดคำ่ใชจ้ำ่ยใหก้บัผูส้นใจซือ้ทรัพย์
 ผลจากการปรับปรุงการให้บรกิารในกระบวนการขายทอดตลาดส่งผล 
ให้การขายทรัพยส์นิเพิม่ขึน้ร้อยละ 22.32

แอพพลิเคชัน LED Debt InFo

แอพพลิเคชัน Led Property
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สร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล�า้ทางสังคม

	 กรมบังคับคดีมีกำรทบทวนกระบวนกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กับผู้รับบรกิำร 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ครอบคลุมผู้รับบรกิำรในปัจจุบันรวมถึงผู้รับบรกิำรในอนำคต	 
โดยน�ำควำมตอ้งกำรและควำมคำดหวงั	รวมทัง้กำรวเิครำะห์ปัญหำของประชำชนกลุ่มเปรำะบำง	
ตลอดจนนโยบำยเร่งด่วนของรัฐบำล	 และน�ำมำปรับปรุงกระบวนกำรให้บรกิำร 
และกระบวนกำรท�ำงำนในทกุปี	เพือ่ใหผู้รั้บบรกิำรและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีไดรั้บควำมเป็นธรรม	
ลดควำมเหลือ่มล�ำ้ทำงเศรษฐกจิและสังคม	 ผ่ำนโครงกำรสร้ำงควำมสมัพนัธ์ที่ส�ำคญั	 เชน่ 
 1) โครงการเสรมิสร้างวทิยากรตัวคูณ ที่มุ่งเน้นกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมของภำค
ประชำชน	 มี เป้ำหมำยเพื่อสร้ำง	 เคร ือข่ำยในระดับชุมชน	 ให้ เข้ำมำมีบทบำท 
ในกำรเป็นตวัแทนของกรมบังคบัคดี	 และเป็นกลไกในกำรตรวจสอบกำรท�ำงำนของภำครัฐ
ใหม้คีวำมโปร่งใส	สจุรติและตรวจสอบได	้	
 2) โครงการมหกรรมไกลเ่กลีย่ขอ้พพิาทชัน้บงัคบัคด	ีภำยใตก้ลยทุธ	์“เชงิรุก	เชงิลกึ	
และครอบคลมุ”	โดยใหค้วำมส�ำคญักบัหนีร้ำยยอ่ย	หนีค้รัวเรอืน	หนีบ้ตัรเครดติ	หนีเ้กษตรกร	
หนี้	 SMEs	 หนี้	 กยศ.	 	 ซึ่งผู้ เข้ำร่วมกำรไกล่เกลี่ย	 ไม่ต้องเสียค่ำใช้จ่ำยใด	 ๆ	 
เป็นกำรลดปรมิำณคดทีีเ่ขำ้สูก่ระบวนกำรบงัคบัคดแีละท�ำใหเ้กดิควำมสมำนฉนัทส์ำมคัคใีนสงัคม	
 3) โครงการเสรมิสร้างการรับรู้ทางกฎหมาย	ใหก้บัประชำชนเพือ่ลดควำมเหลือ่มล�ำ้
ในกำรเข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรมของประชำชน	 เสรมิสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงปัญญำ 
ให้ประชำชน	 สอดคล้องกับนโยบำยของรัฐบำลในกำรสร้ำงกำรรับรู้เพื่อลดควำมเลื่อมล�้ำ 
ของสงัคม	
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จำกกำรทีก่รมบังคบัคดี	 ไดใ้หค้วำมส�ำคญักบัผูรั้บบรกิำรและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสียผ่ำนโมเดล	
“LED	 Customer	 Excellence”	 ซึง่เร ิ่มตั้งแต่กำรจ�ำแนกกลุม่ผูรั้บบรกิำรทั้ง	 3	 กลุม่	 
น�ำไปสู่กำรก�ำหนดชอ่งทำงในเข้ำถึงขอ้มูลควำมต้องกำร	 ขอ้เสนอแนะทั้งเชงิรับและเชงิรุก	
กำรวเิครำะหข์อ้มูลมำสูส่ำรสนเทศ	(VoC)	กำรทบทวนปรับปรุงกระบวนกำรทัง้กระบวนกำรหลกั
และกระบวนกำรสนับสนุน	 กำรสร้ำงควำมรู้และควำมเข้ำใจผ่ำนโครงกำรที่หลำกหลำย 
ทีเ่หมำะสมกบักลุม่ผูรั้บบรกิำรและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีแตล่ะกลุม่	และสดุทำ้ยกำรก�ำกบัตดิตำมผล
กำรพัฒนำ	 โดยอำศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่มำช่วยยกระดับประสิทธิภำพของกำร
ด�ำเนนิกำร	เชน่	กำรใชร้ะบบอเิลก็ทรอนกิสแ์ละ	Tablet	ในกำรสง่หมำยบงัคบัคดทีีร่วดเร็ว
และถูกต้อง	 กำรปรับลดขั้นตอนกำรรับ-จ่ำยเงินของกระบวนกำรอำยัดจำก	 9	 ขั้นตอน	 
เหลือ	 6	 ขั้นตอน	 กำรจัดท�ำฐำนข้อมูลทรัพย์สินขำยทอดตลำด	 เพื่อน�ำไปสู่เป้ำหมำย	 
LED : Easier Anywhere Better
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	 เป็นแหลง่เกษตรปลอดภยั	กำ้วไกลกำรคำ้	กำรลงทนุ	พฒันำกำรทอ่งเทีย่ว	สูอ่นภุมูภิำค 
ลุม่แมน่�ำ้โขง

1.	 บร ิหำรยุทธศำสตร์จังหวัดสกลนครสู่กำรพัฒนำอย่ำงยั่ งยืนตำมปรัชญำ 
ของเศรษฐกจิพอเพียง

2.	 ประสำนงำน	 ส่งเสรมิ	 สนับสนุน	 และเสรมิสร้ำงควำมร่วมมือทุกภำคส่วน 
ในจังหวดัสกลนคร	อย่ำงบรูณำกำรสูก่ำรพฒันำอย่ำงยั่งยนื

3.	 ก�ำกับตรวจสอบและควบคมุกำรบรหิำรรำชกำรจังหวัดสกลนครตำมหลักกำรบรหิำร
กจิกำรบ้ำนเมอืงทีด่ี	

จังหวัดสกลนคร
หมวด 3 ดา้นการมุง่เน้นผู้รบับรกิารและผู้มส่ีวนไดส่้วนเสีย

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

ค่านิยม

อยูส่กล		รักสกล		ท�ำเพือ่สกลนคร
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	 จังหวัดสกลนครให้ควำมส�ำคัญ 
กบัผูรั้บบรกิำรและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีในปัจจบุนั
และอนำคต	ครอบคลมุทกุกลุม่	ยดึประชำชน
เป็นศนูยก์ลำงของกำรพฒันำอย่ำงมสีว่นร่วม
โดยมกีำรวำงแผน	ก�ำหนดกลยทุธ์	ในกำรใหบ้รกิำร
ประชำชน	เพือ่สร้ำงควำมผกูพนัและสร้ำงควำมสมัพนัธ์
กบัผูรั้บบรกิำรและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี	 ดว้ยกำร
รับฟังและเรยีนรู้ควำมตอ้งกำร	 ควำมคำดหวัง
ของผูรั้บบรกิำรและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี	ใชร้ะบบ
สำรสนเทศ	กลไกกำรสือ่สำรตำ่ง	ๆ 	ในกำรรวบรวม
และน�ำสำรสนเทศของผู้ รับบร ิกำรและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไปสู่กำรพัฒนำปรับปรุง
ผลผลิตบรกิำร	 และคน้หำโอกำสในกำรสร้ำง
นวตักรรมกำรบรกิำร	เพ่ือทีจ่ะสร้ำงระบบบรกิำร

ที่เป็นเลิศครบวงจร	 และสร้ำงควำมเชื่อมั่น 
ในกำรบรกิำร	 รวมทั้งกำรเพิ่มประสิทธิภำพ
และประสิทธิผล	 ของระบบกำรปฏิบัติกำร 
เพื่ อ ส่ ง ม อบผ ล ผ ลิ ต แ ล ะ ก ำ ร บ ร ิก ำ ร	 
ทีส่ร้ำงคณุคำ่	แกผู่รั้บบรกิำรและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี	
ตอบสนองและสร้ำงควำมพงึพอใจอยำ่งยัง่ยนื	
น�ำไปสูก่ำรสง่เสรมิ	สนบัสนนุและก�ำหนดยทุธศำสตร์	
กำรพฒันำของจงัหวดัสกลนคร	เพือ่	บรรลวุสิยัทศัน์
ของจังหวัด	 “เป็นแหล่งเกษตรปลอดภัย	 
กำ้วไกลกำรคำ้	กำรลงทนุ	พฒันำกำรทอ่งเทีย่ว
สู่อนุภูมิภำคลุ่มแม่น�้ำโขง”	 ภำยใต้ค่ำนิยม	 
“อยูส่กล	รักสกล	ท�ำเพือ่สกลนคร”	เพือ่มุง่เนน้
ประโยชน์สุ ข ให้ เกิดขึ้ นกับคนสกลนคร	 
(The	happiness	of	Sakonnakhon)	
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From Best Process to best service     

	 ด้วยกระบวนกำรท�ำงำนอันโดดเด่นของจังหวัดสกลนคร	 น�ำไปสู่กำรออกแบบ 
ผลผลิตบรกิำร	 ส่งมอบแก่ผู้ รับบรกิำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ครอบคลุมทุกกลุ่ม	 
ด้วยกำรออกแบบ	 จัดกำร	 และกำรปรับปรุงผลผลิต	 กำรบรกิำรและกระบวนกำรท�ำงำน	
ปรับปรุงประสิทธิผลของระบบปฏิบัติกำร	 รวมถึงกำรวเิครำะห์ผลกำรด�ำเนินกำร	 
และกำรจัดกำรเรยีนรู้อย่ำงต่อเนื่อง	 เพื่อให้สอดรับต่อกำรเปลี่ยนแปลง	 มุ่งสู่กำรขับเคลื่อน 
ด้วยเทคโนโลยี	 ควำมคิดสร้ำงสรรค์	 และนวัตกรรม	 ภำยใต้กลไกประชำรัฐจังหวัดสกลนคร	 
โดยมเีป้ำหมำยเพือ่ตอบสนองตอ่ควำมตอ้งกำร	ควำมคำดหวงัของผูรั้บบรกิำรและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี	
สร้ำงและส่งมอบคุณค่ำของผลผลิตและบรกิำรที่ดีแก่ผู้รับบรกิำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อย่ำงมีประสทิธิภำพ	 โดยมีผลผลิตและบรกิำรทีโ่ดดเดน่	 ได้แก่	 โครงกำรบรูณำกำรป้องกนั 
และลดอุบัติเหตุทำงถนน,	 กำรบรหิำรจัดกำรน�้ำแบบมีส่วนร่วมและกำรป้องกันแก้ไข 
ปัญหำอทุกภยั	 กำรป้องกนัแกไ้ขปัญหำภยัแลง้,	 โครงกำรเมอืงสมนุไพร	 “สกลนครมหำนคร
แห่งพฤกษเวช”	 บนฐำนรำกประชำรัฐ	 และ	 โครงกำรสกลนครเมืองแห่งครำมธรรมชำติ 
 

ระบบการก�ากับดูแลองค์การที่ดี สผ.
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	 กำรค้นหำและกำรใช้ประโยชน์ 
จำกสำรสนเทศของผูรั้บบรกิำรและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี
ของ	จงัหวดัสกลนคร	ด�ำเนนิกำรก�ำหนดวธิกีำร	
ในกำรรับฟังและเรยีนรู้	ควำมตอ้งกำร	ควำมคำดหวงั	
ของผู้ รับบร ิกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 
มีช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำรกับผู้รับบรกิำร 
และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี	ผำ่นวธิกีำรทีห่ลำกหลำย	
ในกำรคน้หำและรวบรวมขอ้มลูและสำรสนเทศ	
ผูรั้บบรกิำรและผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสีย	 น�ำมำเป็น
ฐำนข้อมูลสู่กำรวำงแผน	 ก�ำหนดกลยุทธ์	 

กำรก�ำหนดกลุม่	ผูรั้บบรกิำรและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี	
พัฒนำช่องทำงกำรสื่อสำร	 กำรด�ำเนินกำร
สร้ำงควำมผูกพัน	 ติดตำมและประเมินผล 
กำรด�ำเนนิกำร	เพือ่ยกระดบักำรใหบ้รกิำรกำรพฒันำ	
กำรบรกิำรทีต่อบสนองควำมตอ้งกำร	ควำมคำดหวัง	
ของผู้ รับบร ิกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ทัง้ในปัจจบุนัและในอนำคต	โดยมกีำรใชข้อ้มลู
และเทคโนโลยีสำรสนเทศ	 ในรูปแบบต่ำง	 ๆ	 
ทัง้กำรด�ำเนนิกำรเชงิรุก	และเชงิรับ

“เข้าใจ เข้าถึง ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
สู่การพัฒนาเพ่ือยกระดับการให้บริการอย่างยั่งยืน”

Sakonnakhon Sensor Model
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	 กำรใช้ประโยชน์สำรสนเทศของ 
ผู้ รั บ บ ร ิก ำ ร แ ล ะ ผู้ มี ส่ ว น ไ ด้ ส่ ว น เ สี ย 
ของจังหวัดสกลนคร	 น�ำไปสู่กำรสร้ำง
น วั ต ก ร ร มบ ร ิก ำ ร ที่ มี ค ว ำ ม โ ด ด เ ด่ น 
เป็นนวัตกรรมต้นแบบ	 จำกกำรด�ำเนินกำร	 
“โครงการบรูณาการป้องกนัและลดอบุตัเิหตุ
ทางถนน”	ของศนูยอ์�ำนวยกำรควำมปลอดภยั
ทำงถนนจังหวัดสกลนคร	 ได้ใช้ประโยชน์ 
จำกสำรสนเทศ	เพือ่สือ่สำรขอ้มลู	คนืกลบัขอ้มลู	
แก่ผู้ รั บบร ิกำรและผู้ มี ส่ วนได้ ส่ วน เสี ย	 
โดยกำร	 รำยงำนสถำนกำรณ์	 แจ้งจุดเสี่ยง 
กำรเกดิอบุตเิหต	ุสญัญำณจรำจร	แจง้อบุตัเิหตุ	
นโยบำยผูบ้รหิำร	สูร่ะดบัอ�ำเภอ	ทอ้งถิน่ชมุชน	
ภำคเีครอืขำ่ย	มลูนธิ	ิกูภ้ยักูช้พี	โดยใช	้ชอ่งทำง	
Line		Facebook	VDO	conference	รวมทัง้
รับทรำบปัญหำ	 ข้อร้องเรยีนขอประชำชน	 

หรอืกำรแจง้ควำมตอ้งกำรในกำรแกไ้ขปัญหำ	
ควำมเดอืดร้อน	 ดำ้นอ�ำนวย	 ควำมปลอดภยั
และจรำจร	 หรอืควำมเสี่ยงด้ำนต่ำง	 ๆ	 
จนพัฒนำสู่	 นวัตกรรม	 “Sakonnakhon	
Sensor	 Model”	 ซึง่มีหลักปฏิบัติที่ส�ำคัญ 
คอื	ใหอ้ำสำสมคัรประจ�ำหมูบ่ำ้น	(อสม.)	ส�ำรวจ
ควำมเสี่ยงอบุตัเิหตทุำงถนน	 ไดแ้ก่	 คนเสี่ยง	
รถเสีย่ง	ถนนหรอืสิง่แวดลอ้มเสีย่ง	แบง่ระดบั
ควำมรุนแรง	 ควำมเสี่ยงและรำยงำนข้อมูล 
ต่อผู้ รั บผิ ดชอบผ่ ำนระบบสำรสน เทศ	 
ร่ ว ม กั บ ภ ำ คี เ ค ร ื อ ข่ ำ ย ทุ ก ภ ำ ค ส่ ว น	 
ซึง่จำกกำรด�ำเนนิงำนโดยใช	้Sakonnakhon	
Sensor	 Model	 มำใช้ในพื้นที่	 ท�ำให้สถิติ 
ผู้ เ สี ยชี ว ิตจำกอุบัติ เหตุทำงถนนลดลง	 
ท�ำใหน้�ำไปสูก่ำรขยำยผลในระดบัประเทศตอ่ไป
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“สืบสาน  รักษา ต่อยอด ผลผลิตและบริการ
ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ จากการมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง”

โครงการสกลนครเมืองแห่งครามธรรมชาติ

	 จงัหวดัสกลนครไดม้กีำรใชภ้มูปัิญญำชำวบำ้นแปรเปลีย่นเป็นขมุทรัพยท์ำงธรรมชำติ
ใหเ้ป็นผลติภณัฑท์ีม่อีตัลกัษณเ์ฉพำะตวั	จนไดรั้บกำรรับรองใหเ้ป็นสนิคำ้	GI	(Geographical	
Indication)	 โดยหนึ่งในกำรพัฒนำผลผลิตและกำรให้บรกิำรที่ตอบสนองควำมต้องกำร 
ท�ำให้เหนอืควำมคำดหวังทัง้ในปัจจบุนัและอนำคตทีม่คีวำมโดดเดน่	ไดแ้ก่ โครงการสกลนคร
เมืองแห่งครามธรรมชาติ	 กำรขับเคลื่อนกิจกรรมกำรส่งเสร ิมและพัฒนำสินค้ำ 
ผำ้ครำมยอ้มสธีรรมชำตจิงัหวดัสกลนคร	โดยใชแ้นวทำง	“สานพลงัประชารัฐ”	เป็นตวักำรขบัเคลือ่น
ให้กำรด�ำเนินงำนบรรลุเป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ	 รวมทั้งกำรมีส่วนร่วม 
ของทกุภำคสว่น	ทัง้ภำครัฐ	ภำคเอกชน	ภำคประชำชน	สถำบนักำรศกึษำ	มหำวทิยำลยัในเขตพืน้ที่
ที่ เกี่ยวข้องในจังหวัดสกลนคร	 โดยได้ด�ำเนินกำรพัฒนาองค์ความรู้ด้านการตลาด  
เนน้นวตักรรม	 (Innovation)	 เป็นตวัขบัเคลือ่นเพือ่ใหส้ำมำรถปรับเปลีย่นและพฒันำสนิคำ้
ใหท้นักบักำรเปลีย่นแปลงรสนยิม	(Trend)	ของผูบ้รโิภคในยคุปัจจบุนัทีเ่ปลีย่นไปอยำ่งรวดเร็ว	



219 หมวด 3 ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

กำรเพิม่ขดีควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของผูป้ระกอบกำร	Start	Up	ผูผ้ลติผลติภณัฑช์มุชน	
เพื่อเพิม่ควำมได้เปรยีบดำ้นกำรแข่งขัน	 (Comparative	 Advantage)	 การพัฒนาสนิคา้ 
และนวตักรรม เพือ่เพิม่มลูคา่สนิคา้	 สร้ำงภมูปัิญญำและแนวคดิสร้ำงสรรค์	 ใหค้วำมส�ำคญั
ดำ้นทรัพยส์นิทำงปัญญำ	กำรสร้ำง	Digital	Marketing	และกำรใชส้ือ่กำรตลำดออนไลน์	
เพื่อให้สอดรับกับนโยบำยรัฐบำล	 พัฒนำรูปแบบดีไซน์สินค้ำให้มีควำมหลำกหลำย	 
และเป็นที่ต้องกำรของตลำด	 และการพัฒนาส่งเสรมิด้านการตลาด ด�ำเนินธุรกิจ 
มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วและต่อเนื่อง	 กำรเปลี่ยนช่องทำงกำรค้ำจำกหน้ำร้ำน	 
มำเป็น	E-commerce	สำมำรถเพิม่ชอ่งทำงตลำดท้ังในและตำ่งประเทศไดอ้ยำ่งมีประสทิธภิำพ	
เพิ่มกำรค้ำกำรลงทุนในจังหวัด	 ท�ำให้จังหวัดสกลนคร	 ได้ รับกำรประกำศให้ เป็น	 
“เมอืงแหง่ผ้ำยอ้มครำมและสธีรรมชำต”ิ	ของสภำหตัถกรรมโลกภำคพืน้แปซฟิิก	WCC	PAR	
(World	 Craft	 Council	 Pacific	 Region)	 “WCC	 Indigo	 Natural	 Dye	 City”	 
ซึ่งเป็นจังหวัดแรกของประเทศไทย	 และเป็นหนึ่งในประเทศภูมิภำคเอเชียแปซิฟิก 
ทีไ่ดรั้บกำรรับรองเสมอืน	“แบรนด“์	ทีไ่ดก้ำรรับรองในระดบัโลก	เมือ่วนัที	่27	ธนัวำคม	2560
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“รู้จัก มักคุ้น อุ่นใจ ไปด้วยกัน  เครือข่ายความร่วมมือ
 พัฒนาสู่ความผูกพัน”  

	 ด้วยแนวทำง	 “สำนพลังประชำรัฐ”	
เป็นตัวกำรขับเคลื่อน	 น�ำไปสู่นวัตกรรม 
ทีโ่ดดเดน่ทีส่นบัสนนุสง่เสรมิใหเ้กดิกำรรวมกลุม่	
สร้ำงกลไกในองคก์ร	เพือ่รองรับกำรขบัเคลือ่น	
ก ำ ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง ภ ำ ค ป ร ะ ช ำ ช น	 
ไปสู่กำรปฏิบัติ 	 โดยกำรให้ทุกภำคส่วน	 
ทุ ก ห น่ ว ย ง ำ นทุ ก อ ง ค์ ก ร ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง	 
มกีำรคน้หำพฒันำ	Best	practice	ใหเ้ป็นตน้แบบ
และเป็นหัวหอกเครอืข่ำย	 ภำยใต้แนวคิด	 
“รู้จกั	มกัคุน้	อุน่ใจ	ไปดว้ยกนั”	ผำ่นกำรจดักำร 
ควำมสั มพั น ธ์ เพื่ อ ใ ห้ เ กิ ดควำมผู กพั น 
ของผู้ รับบร ิกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
จังหวัดสกลนคร	 ที่มีควำมโดดเด่น	 ได้แก่	
โครงการ “ฝายมชีวีติ ตามรอยบาทศาสตร์พระราชา 
จังหวัดสกลนคร	 ด�ำเนินกำรสร้ำงฝำยมีชีวติ	

ในพื้นที่	 18	 อ�ำเภอ	 ของจังหวัดสกลนคร	
จ�ำนวน	112	ฝำย	สำมำรถกกัเกบ็น�ำ้ไวใ้ชใ้นฤดแูลง้	
โดยฝำยมีชีวติเป็นกระบวนกำรสร้ำงกำรรับรู้
ของคนในชมุชนใหล้กุขึน้มำเรยีนรู้ขอ้มลูน�ำ้ของชมุชน	
โดยชมุชนมสีว่นร่วมในกำรใหข้อ้มลู	ตดัสนิใจ	วำงแผน	
และลงมอืปฏบิตัิ	ท�ำให้เกดิกำรร่วมแรงร่วมใจ
ของคนในชมุชนทีม่ำร่วมกนัสร้ำงฝำย	เกดิควำมรัก	
ควำมสำมคัค	ีชมุชนสำมำรถบรหิำรจดักำรน�ำ้ไดเ้อง	
อกีทัง้มแีผนกำรจดักำรอยำ่งเป็นระบบอยำ่งยัง่ยนื	
ด้วยกำรเชื่อมโยงสร้ำงเครอืข่ำยฝำยมีชีวติ 
แตล่ะพื้นที่	 กบัสว่นรำชกำร	 เพื่อแลกเปลี่ยน
ข้อมูลปร ึกษำปัญหำ	 โดยผ่ำนช่องทำง 
ของระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ	นบัเป็นกำรบรูณำกำร
ควำมร่วมมือกัน	 จนท�ำให้เกิดผลส�ำเร็จอย่ำง
เป็นรูปธรรมอย่ำงแทจ้รงิ		

โครงการสกลนครเมืองแห่งครามธรรมชาติ
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 โครงการเมืองสมุนไพร “สกลนคร
มหานครแหง่พฤกษเวช” บนฐานรากประชารัฐ  
จงัหวดัสกลนคร	“สง่เสรมิใหค้นสกลนครม	ีใช้	
และจ�ำหน่ำยสมุนไพรในกำรดูแลสุขภำพ”	
ส ร้ ำ งแนวคิ ด เ มื อ งสมุ น ไพรสกลนคร	 
โดยกำรใชส้มนุไพรเป็นปัจจยั	4	ในกำรด�ำเนนิชวีติ	
จนกอ่เกดิเป็นรำยได้	และปลกูฝังองคค์วำมรู้
และพัฒนำอย่ำงยั่งยืน	 มีกำรขับเคลื่อน 
แบบครบวงจร	ตอบสนองต่อกลุ่มผูรั้บบรกิำร
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียครอบคลุมตั้งแต่	
ตน้ทำง	คอื	ผูป้ลกูสมนุไพร	ไดแ้ก	่กลุม่เกษตรกร
กลำงทำง	คอืผูผ้ลติสมนุไพร	ไดแ้ก	่ผูป้ระกอบกำร	
กลุม่ผูผ้ลติและแปรรูปสมนุไพร	และปลำยทำง	
คอื	ผูใ้ชส้มนุไพร	ไดแ้ก่	ผูป่้วยและประชำชน
ทกุกลุม่วยั	 (นกัเรยีน	 วยัแรงงำน	 ผูส้งูอำย)ุ	
ท�ำให้เกดิกำรพฒันำดำ้นตำ่ง	ๆ	

ซึ่งจำกกำรด�ำเนินกำรท�ำให้เกิดนวัตกรรม
บรกิำรที่โดดเด่นและส่งมอบให้ผู้รับบรกิำร
และผลลพัธท์ีโ่ดดเดน่	เชน่	กำรจดัท�ำเวบ็ไซด์
เมอืงสมนุไพร	 สำมำรถดูแปลงปลกูสมนุไพร	 
ด้วยระบบ	 AR	 VR	 ได้	 360	 องศำ	 
จดัท�ำแอพพลเิคชัน่ทีส่ำมำรถซือ้ขำยสมนุไพร
ออนไลน์	 กำรจัดท�ำหลักสูตร	 E-BOOK	
สมุ น ไพ ร ใ น โรง เร ีย น ถ่ ำ ย ท อดใ ห้ ค รู	 
และเยำวชนมคีวำมรู้	เข้ำใจ	เกี่ยวกบัสมนุไพร
ในโรงเรยีนน�ำร่อง	มแีพทยแ์ผนไทยครอบคลมุ
หนว่ยสถำนบรกิำรสำธำรณสุขมำก	มีสถำนที่
และระบบในกำรจดัจ�ำหนำ่ยยำและผลติภณัฑ์
สมุนไพร	 เกิดพื้นที่ต้นแบบสถำนบรกิำร
สำธำรณสขุตน้แบบระดบัประเทศ	 และท�ำให้
ป ร ะ ช ำ ชน เ ข้ ำ ถึ งบร ิก ำ ร ย ำสมุ น ไพร 
ในสถำนบรกิำรภำครัฐ	เป็นตน้

“ส่งมอบความเชื่อมั่น เสริมสร้างความพึงพอใจ
 ส่งต่อความสุขใจ”

โครงการเมืองสมุนไพร “สกลนครมหานครแห่งพฤกษเวช”
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“สร้างความเปลี่ยนแปลง ขับเคลื่อนสกลนครสู่อนาคต”

	 กำรคำดกำรณ์ถึงควำมต้องกำร 
และควำมคำดหวังของกลุ่มผู้ รับบรกิำร 
แ ล ะ ผู้ มี ส่ ว น ไ ด้ ส่ ว น เ สี ย ใ น อ น ำ ค ต	 
จังหวัดสกลนครได้ เตร ียมควำมพร้อม	 
ในกำรให้บรกิำรที่สอดรับกับผู้รับบรกิำร 
แ ล ะ ผู้ มี ส่ ว น ไ ด้ ส่ ว น เ สี ย ใ น อ น ำ ค ต	 
ทัง้ในประเทศและภมูภิำคอำเซยีน	ทีจ่ะเข้ำมำ
ใชบ้รกิำรเพิม่เตมิ	ไดแ้ก	่นกัทอ่งเทีย่วทีจ่ะเขำ้มำ	
บุ ค ล ำ ก ร ด้ ำ น ก ำ ร แ พ ท ย์ แ ผ น ไ ท ย	 
ผูป่้วยทีต่อ้งกำรรับกำรรักษำดว้ยพชืสมนุไพร	 
ผู้ ผ ลิ ต 	 ผู้ ใ ช้ 	 ใ น ต ล ำ ด สิ น ค้ ำ 	 G I	 
ของจังหวัดสกลนคร	 ผู้ค้ำ	 ผู้ประกอบกำร	 
นักลงทุนที่จะเข้ำมำในอนำคต	 โดยเฉพำะ 
ก ลุ่ ม ผู้ รั บ บ ร ิ ก ำ ร ด้ ำ น ก ำ ร แ พ ท ย์ 
และสำธำรณสขุ	บคุลำกรด้ำนกำรแพทยแ์ผนไทย	

ผูป่้วยทีต่อ้งกำรรับกำรรักษำดว้ยพชืสมนุไพร		
จังหวัดสกลนครด�ำเนินกำร	 “โครงการวจิัย
การใชก้ญัชาทางการแพทย ์จงัหวดัสกลนคร” 
เพื่ อก้ำวไปสู่ 	 “สกลนครเมืองสมุนไพร	 
เมืองแห่งกัญชำทำงกำรแพทย์แผนไทย”	
จังหวัดสกลนคร	 ด�ำเนินกำรปลูกกัญชำ 
สำยพนัธุพ์ืน้เมอืงปลกูกญัชำ	เพือ่ใหไ้ดว้ตัถดุบิ
คุ ณ ภ ำพ ดี ส� ำ ห รั บ ใ ช้ ท� ำ ย ำ ส มุ น ไพ ร 
และถูกต้องตำมหลักสำกล	 เพื่ อส่ งให้ 
ห้องปฏิบัติกำร	 เพื่อกำรตรวจวเิครำะห์
คุณภำพกัญชำ	 ปฏิบัติกำรวจิัยต�ำรับยำ
สมุนไพรที่มีส่วนผสมกัญชำ	 และด�ำเนินกำร
ผลติยำแผนไทยทีม่กีญัชำปรุงผสม	16	ต�ำรับ	
ส่งให้กรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์
ทำงเลอืก	กระจำยไปใหโ้รงพยำบำลทัว่ประเทศ
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	 เพื่อเพิ่มมูลค่ำสินค้ำกำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นและควำมพึงพอใจให้แก่ผู้ รับบรกิำร 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอนำคต	 ไม่ว่ำจะเป็นกำรยกระดับมำตรฐำนผ้ำไหมย้อมครำม	 
โดยกำรท�ำ	QR	Code	ผำ้ไหมยอ้มครำม	เพือ่สร้ำงควำมเชือ่มัน่ใหก้บัผูบ้รโิภคและเป็นมำตรฐำน
ให้แกผู่ป้ระกอบกำร	 รวมทัง้กำรจดลขิสทิธิล์ำยผ้ำไหมยอ้มครำม	26	ลำย	และประชำสมัพนัธ์
ผำ่น	Applications	:	KramSakonNakhon	,	GI	SakonNakhon	กำรสง่เสรมิกระบวนกำรผลติ
ให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑค์ูม่อืกำรขออนญุำตใชต้รำสญัลกัษณเ์คร ื่องสิง่บง่ชีท้ำงภมูศิำสตร์	(GI)	
ตำมมำตรฐำนรับรองที่ก�ำหนด	 รวมทั้ง	 มีกำรผลิตงำนวจิัยเกี่ยวกับผ้ำครำม	 และได้จัดท�ำ 
สือ่ประชำสมัพนัธ์	ผ่ำนสือ่ประเภทตำ่ง	ๆ	เชน่	วทิยุ	โทรทศัน์	แผน่ป้ำย	แผน่พบัประชำสมัพนัธ์	
สือ่ออนไลน	์เพือ่สร้ำงกำรรับรู้	และควำมมัน่ใจตอ่ผูบ้รโิภคและผูรั้บบรกิำรทัง้ทำงตรงและโดยออ้ม

การขับเคลื่อนด้านการพัฒนาสินค้าและนวัตกรรม 

การขับเคลื่อนด้านการพัฒนาสินค้าและนวัตกรรม 
KRAM Walking Street App 



224หมวด 3 ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

	 ด้วยกระบวนกำรท�ำงำนอันโดดเด่นของจังหวัดสกลนคร	 น�ำไปสู่กำรกำรออกแบบ	 
จัดกำรและกำรปรับปรุงผลผลิต	 กำรบรกิำรและกระบวนกำรท�ำงำน	 ปรับปรุงประสิทธิผล 
ของระบบปฏบิตักิำร	รวมทัง้กำรวเิครำะหผ์ลกำรด�ำเนนิกำร	และกำรจดักำรเรยีนรู้อยำ่งตอ่เนือ่ง	 
ให้สอดรับต่อกำรเปลี่ยนแปลงมุ่งสู่กำรขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี	 ควำมคิดสร้ำงสรรค์	 
และนวัตกรรม	 ภำยใต้กลไกประชำรัฐจังหวัดสกลนคร	 เพื่อส่งมอบผลผลิตและบรกิำร	 
แก่ผู้รับบรกิำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ครอบคลุมทุกกลุ่มมุ่งเน้นประโยชน์สุขให้เกิดขึ้น 
กบัคนสกลนคร	(The	happiness	of	Sakonnakhon)
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หมวด 4 
ด้านการวิเคราะห์ 
ผลการด�าเนินงานขององค์การ 
และการจัดการความรู้
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	 เป็นองคก์ารหลกัในการบงัคบัใชก้ฎหมายกบัอาชญากรรมพิเศษตามมาตรฐานสากล

	 ป้องกัน	 ปราบปราม	 สืบสวนสอบสวน	 และด�าเนินคดีพิเศษอย่างมีประสิทธิภาพ	 
ดว้ยความเป็นธรรม

	 กรมสอบสวนคดีพิ เ ศษ	 (DS I)	 
เป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่มุ่งเน้น 
การป้องกัน	 ปราบปราม	 สืบสวนสอบสวน	 
และด�าเนินคดีพิเศษอย่างมีประสิทธิภาพ	 
ด้วยความเป็นธรรม	 โดยมีการก�าหนด 
ตัวชี้วัดที่มีประสิทธิผลที่สามารถเชื่อมโยง 
กบัแนวทางการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการ
อย่างเป็นระบบ	 ซึ่งมีการถ่ายทอดตัวชี้วัด 
ลงสู่ระดับหัวหน้าหน่วยงานและระดับบุคคล	 
ผา่นระบบสารสนเทศบรหิารทรัพยากรบคุคลออนไลน	์

จนน�าไปสู่ผลการด�าเนินการที่มีประสิทธิผล	
รวมถึงพัฒนาสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
อั นก่ อ ใ ห้ เ กิ ดกา ร ใ ช้ ข้ อมู ล ส า รสน เทศ 
อย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบ	 CASE	 
INTELLiGENCE	:	CI	ซึง่เป็นฐานขอ้มลูกลาง
ที่มีการเชื่อมฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ 
ด้านการสืบสวนและสอบสวนคดีพิ เศษ	 
แสดงให้ เห็ นว่ ากรมสอบสวนคดีพิ เศษ	 
มีการทบทวน	 ปรับปรุงผลการด�าเนินการ	
ปรับปรุงกระบวนการ	และสร้างนวตักรรมใหม	่

กรมสอบสวนคดีพิเศษ
หมวด 4 ดา้นการวิเคราะห์ผลการด�าเนินงานขององคก์ารและการจัดการความรู้

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

ค่านิยม
เกียรตศิกัดิ์	เชีย่วชาญ	ซือ่สตัย์



228หมวด 4 ด้านการวิเคราะห์ผลการดำาเนินงานขององค์การและการจัดการความรู้

ตลอดจนมีการถ่ายทอดและแลกเปล่ียนความรู้
เกีย่วกบัการบงัคบัใชก้ฎหมายกบัอาชญากรรม
พิเศษตามมาตรฐานสากลอย่างเป็นระบบ 
เพือ่พฒันากระบวนการจดัการเรยีนรู้ใหบ้คุลากร
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษมีขีดความสามารถ 
ในการสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษมากขึ้น	
นอกจากนี้	 ยังมีการขยายผลสร้างการเรยีนรู้ 
ให้แกป่ระชาชน	โดยไดน้�าองคค์วามรู้ทีเ่กดิจาก
กระบวนเรยีนรู้ภายในองค์การไปสู่การถอด 
บทเรยีนในเชงิการป้องกนัการเกดิอาชญากรรม
พิ เ ศ ษ ซึ่ ง สิ่ ง เ ห ล่ า นี้ เ ป็ น ปั จ จั ย ส� า คั ญ	 
ที่ท�าให้บุคลากรของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
มีความพร้อมและมีสมรรถนะที่สูงขึ้นในการ
สื บ ส วนสอบสวนคดี พิ เ ศษ 	 ตลอดจน 

ท�าให้เกิดการเรยีนและสั่งสมประสบการณ์ 
ในการแก้ไขปัญหาและจัดการกับคดีพิเศษ 
ที่มีแนวโน้มของความยุ่งยาก	 ซับซ้อนมากขึ้น	 
ซึง่จะท�าให้กรมสอบสวนคดพีิเศษบรรลุผลตาม
ว ิสั ย ทั ศ น์ 	 “ เ ป็ นองค์ ก า รหลั ก ในการ 
บังคับใช้กฎหมายกับอาชญากรรมพิเศษ 
ตามมาตรฐานสากล”

ตัววัดผลการด�าเนินการที่มีประสิทธิผล

	 การก�าหนดตัววัดผลการด�าเนินการที่มีประสิทธิผลโดยการเลือก	 รวบรวมข้อมูล
สารสนเทศตา่ง	ๆ	ทัง้จากภายนอกและภายใน	 เพือ่ก�าหนดเป็นตวัชีว้ดัทีส่�าคญั	 โดยแบง่ออก
เป็น	3	กลุม่	คอื	ไดแ้ก	่ตวัชีว้ดักลุม่ที่	1	(DSI	–	1)	ตวัชีว้ดัการประเมนิประสทิธภิาพองคก์าร
(ส่วนราชการ)	 ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของหัวหน้า 
คณะรักษาความสงบแหง่ชาติ	(คสช.)	ตวัชีว้ดักลุม่ที่	2	(DSI	–	2)	ตวัชีว้ดัตามแผนยทุธศาสตร์	 
กรมสอบสวนคดพีเิศษ	ปี	พ.ศ.	2560	–	2564	ประจ�าปีงบประมาณ	และ	ตวัชีว้ดักลุม่ที่	3	
(DSI	–	3)	ตวัชีว้ดัตามภารกจิหลกัของหนว่ยงานประจ�าปีงบประมาณ	แลว้ใหม้กีารถา่ยทอด
ตัวชี้วัดลงสู่ระดับหัวหน้าหน่วยงานและระดับบุคคล	 ผ่านระบบสารสนเทศบรหิารทรัพยากร
บุคคลออนไลน์	 (DPIS)	 รวมถึง	 มีการวเิคราะห์และติดตามผลการด�าเนินงานด้วยระบบ 
ฐานข้อมูลสารสนเทศ	 ได้แก่	 1)	 ระบบรายงานส�าหรับผู้บรหิารกรมสอบสวนคดีพิเศษ	 
(Case	Intelligent	:	CI)		และ	2)	ระบบบรหิารคด	ีซึง่ในแตล่ะปี	ไดน้�าผลการด�าเนนิการตามตวัชีว้ดั
ไปใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรทุกระดับ	 นอกจากนี้	 ทุกหน่วยงาน 
จะมกีารทบทวน	วเิคราะหต์วัชีว้ดั	ความเสีย่ง	หรอืการเปลีย่นแปลงทีส่ง่ผลกระทบตอ่การบรรลผุล
ตามตวัชีว้ดั	เพือ่น�าไปสูก่ารปรับปรุงตวัวดัผลการด�าเนนิงานในมปีระสทิธผิลตอ่ไป	
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การพัฒนาสารสนเทศอย่างเป็นระบบสู่การใช้ข้อมูลสาร
สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบ CI

	 กรมสอบสวนคดพีเิศษ	มกีารพฒันา
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
ของผูบ้รหิาร	เรยีกวา่	Case	Intelligence	
หรอื	CI	เป็นการน�าขอ้มลูจากระบบสารสนเทศตา่ง	ๆ 	
มารวบรวมและท�าข้อมูลสรุปผลเบื้องต้น	 
ซึง่เป็นขอ้มูลขอ้เท็จจรงิ	 (Fact)	 มาน�าเสนอ 
ในรูปแบบของแผนภูมิ	 ประกอบกับแผนที่ 
ภูมสิารสนเทศ	(Geographic	Information	
System	–	GIS)	โดยก�าหนดชนดิของชดุขอ้มลู
เพื่อน�ามาใช้ในการวเิคราะห์	 (Analyze)	 
แตกต่างกัน	 เพื่อให้ได้มุมมองในหลายด้าน	 
โดยแสดงขอ้มลูสารสนเทศออกเป็นชดุขอ้มลูตา่ง	ๆ 	
คอื	พืน้ทีภ่าค	และ	พืน้ทีจ่ังหวดั,	หนว่ยงาน
ที่ รั บ ผิ ด ชอบ , 	 มู ล ค่ า ค ว าม เ สี ย ห า ย ,	 
งบประมาณที่มีการใช้จ่ายและฐานความผิด	
โดยทุกชุดข้อมูลจะมีข้อมูลระบุฐานความผิด 
คดีพิเศษ	 ซึ่งท�าให้ทราบว่าความผิดอาญา 

แต่ละประเภทเกิดเหตุในพื้นที่ใดมากน้อย	 
มี ก า ร ใ ช้ ง บ ป ร ะ ม า ณ แ ต ก ต่ า ง กั น 
ใ น แต่ ล ะฐ านความผิ ด อ าญาอย่ า ง ไร	 
หน่วยงานในสังกัดรับผิดชอบคดีประเภทใด
มากน้อยต่างกัน	 เมื่อมีข้อมูลเหล่านี้แล้ว	 
ฝ่ายสนับสนุน	 เช่น	 กองบรหิารคดีพิเศษ	 
ก อ ง พั ฒ น า แ ล ะ ส นั บ ส นุ น ค ดี พิ เ ศ ษ	 
กองนโยบายและยุทธศาสตร์	 เป็นต้น	 
จะน�าขอ้มลูมาวเิคราะหแ์ละสรุปเสนอผูบ้รหิาร
เพือ่พจิารณาการด�าเนนิงาน	 เชน่	 การจดัหา 
งบประมาณเพิ่ม เติม	 การปรับเปลี่ ยน 
โ ย ก ย้ า ย ข้ า ร า ช ก า ร 	 ก า ร ก ร ะ จ า ย 
ความผิดรับชอบ	 การวเิคราะห์หาสาเหตุ 
ของพื้นที่ที่ เกิดเหตุในความผิดคดีอาญา
ประเภทใดเพือ่แกไ้ขปัญหา	เป็นตน้	
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แผนผังการพัฒนาสารสนเทศสนับสนุนการปฎิบัติงานของ 
ผู้บรหิารกรมสอบสวนคดีพิเศษ (Case Intelligent : CI) 
 

การวิเคราะห์ ทบทวน สู่แนวปฏิบัติที่ดี

	 นอกเหนือจากการวเิคราะห์	 ทบทวนตัวชี้วัดเพื่อก�าหนดคา่เป้าหมายและมีการวเิคราะห์
ขอ้มูลสารสนเทศเกี่ยวกบัผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ	 เพื่อน�าขอ้มูลไปสู่การปรับปรุงคา่เป้าหมาย 
และปรับปรุงตัวชี้วัดในวงรอบรอบการประเมินต่อไปแล้ว	 ยังมีการน�าผลการวเิคราะห์	 
ทบทวน	ใชใ้นการปรับปรุงผลการด�าเนนิการเชงิรุกเกีย่วกบัคน้หาหนว่ยงานหรอืหนว่ยปฏบิตักิาร
ทีม่ีผลการด�าเนินการที่ดี	 และคน้หาวธิีปฏบิัติที่เป็นเลิศของหน่วยงานเพื่อการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ 
น�าไปใช้ในการแก้ปัญหา	 จนเกิดเป็นแนวปฏิบัติที่ดี	 (Best	 Practices)	 พร้อมทั้งส่งเสรมิ 
การพฒันาปรับปรุงอย่างตอ่เนือ่งและสร้างนวตักรรม	เชน่	“การพฒันาระบบฐานขอ้มลูหมายจบั
อิเล็กทรอนิกส์ที่เชือ่มต่อกับศาลอาญา	 เป็นการบรูณาการการท�างานร่วมกัน	 ผ่าน	 Linkage	
Center	และ	DXC	
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กระบวนการจัดการเรียนรู้สู่การเพ่ิมประสิทธิภาพ

	 จากการปฏิบัติงานภายใต้กระบวนการท�างานแบบ	 End	 to	 End	 Process	 
ในกระบวนการปราบปราม	สบืสวนสอบสวน	และป้องกนัอาชญากรรมพเิศษ	มผีลผลติหลกัทีไ่ด้	
คือ	 การสรุปส�านวนการสืบสวนคดีพิเศษ	 ส่งให้พนักงานอัยการหรอืหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 
โดยการปฏิบัติงานภายใต้กระบวนการท�างานดังกล่าวได้เกิดกระบวนการจัดการเรยีนรู้ 
สู่การเพิ่มประสิทธิภาพและใช้ประโยชน์จากข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาบุคลากร 
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษให้มีการปรับปรุงผลการด�าเนินงาน	 มีการปรับปรุงระบบบงาน 
และพัฒนานวัตกรรม	มกีารจดัการความรู้อยา่งเป็นระบบ	และน�าไปสูก่ารพฒันาการเรยีนรู้ระดบัองคก์าร	

ภาพแสดงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลหมายจับอิเล็กทรอนิกส์
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พัฒนาประสิทธิภาพระบบข้อมูล สารสนเทศเพ่ืองานคดีพิเศษ

	 กรมสอบสวนคดีพิเศษมีการพัฒนา
ประสิทธิภาพของระบบข้อมูล	 สารสนเทศ	 
และเทคโนโลยใีนการตดิตามตัววดัและจดัเกบ็
ขอ้มลูและสารสนเทศทีส่�าคญัดว้ย	ระบบ	DSI	
Smart	Search	,	App	Smart	Investi-
gation	 ,ระบบคลังข้อมูล	 ระบบบรหิารคด	ี
แ ล ะ ร ะบบร า ย ง าน ส� า ห รั บ ผู้ บ ร ิห า ร 
กรมสอบสวนคดพีเิศษ	 (Case	 Intelligent	
:	CI)	และระบบบรหิารการเงนิและงบประมาณ	 
ซึ่งมีการวเิคราะห์ข้อมูลผลการด�าเนินการ 
อย่างเป็นระบบกับระบบฐานข้อมูลต่าง	 ๆ	 
ไดแ้ก่	ฐานขอ้มลูผูต้อ้งหา	ฐานขอ้มลูการข่าว	 

ฐานข้อมูลหมายจับ	 เพื่อใช้ผลการประเมิน 
แ ล ะทบทวนม าปร ะ เ มิ น ค ว ามส� า เ ร็ จ	 
น�าไปสู่การปรับปรุงผลการด�าเนินการให้มี
ประสทิธผิลมากขึน้	อกีทัง้	เพือ่ใหเ้กดิความมัน่ใจ
ในการใชข้อ้มลูอย่างมปีระสทิธภิาพ	 ไดจ้ดัท�า
ระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยต่าง	 ๆ	 
ในการป้องกนัการบกุรุก,	มกีารตรวจสอบสทิธิ์
การเข้าถึงผู้ ใช้งานด้วยระบบ	 Active	 
Directory	 (AD)	 และใช้	 Smart	 Card	 
ในการตรวจสอบสิทธิ์การเข้าถึงระบบสืบค้น
ข้ อมู ล 	 ร วมทั้ ง ยั งมี ศูนย์ ส� ารองข้ อมู ล	 
(DR-Site)	ส�าหรับป้องกนัการเกดิภยัพบิตัิ		

ภาพแสดงการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบข้อมูล สารสนเทศ และเทคโนโลยีของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
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	 จากผลส�าเร็จในการด�าเนินการคดีพิเศษเกี่ยวกับการคืนที่ดินและปกป้องรักษา
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม	 นบัตั้งแตปี่	 2547	 -	 2561	 กวา่	 266	 คด	ี ซึง่ไดม้ลูคา่ 
ความเสยีหายที	่DSI	ป้องป้องใหแ้กรั่ฐ	กวา่100,311	ลา้นบาท	ไดส้ร้างการเรยีนรู้และการแลกเปลีย่น
เรยีนรู้วธิีปฏิบัติที่เป็นเลิศเกี่ยวการตรวจค้นและรวบรวมพยานหลักฐานในคดีพิเศษเกี่ยวกับ 
การคนืทีด่นิและปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	มาพัฒนาหลักสูตรความเชีย่วชาญ
ใหเ้กดิประโยชนใ์นการสบืสวนสอบสวน	และรวบรวมพยานหลกัฐานแกพ่นกังานสอบสวนคดพีเิศษ
และเจา้หนา้ทีค่ดพีเิศษทีรั่บผดิชอบคดพีเิศษ	

ผลงานความส�าเร็จสู่การเป็นวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ

ภาพคดีพิเศษเกี่ยวกับการคืนที่ดินและปกป้อง
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

รวมทั้ง	 มีการพัฒนานวัตกรรม
โปรแกรมและ	 Application	 on	
Mobile	“DSI	Map”	ซึง่เป็นเคร ือ่งมือ
พิเศษตรวจสอบการบุกรุกที่ดิน 
ด้ ว ยร ะบบแม่ ข่ า ยแผนที่ ผ่ าน
อนิเตอร์เนต็	เพือ่ใชใ้นการตรวจสอบ
การบกุรุกทีด่นิของรัฐ	 ทีป่ระชาชน
สาม า รถใ ช้ ง าน ไ ด้ ส ะ ด วกขึ้ น	 
โดยเจ้าหน้าที่ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบได้เองว่าที่ดินแปลงใด 
ที่ทับซ้อนกับเขตอุทยานแห่งชาติ	
ป่าสงวน	ป่าไมถ้าวร	เขตรักษาพนัธุ์
สั ต ว์ ป่ า 	 เ ข ตห้ ามล่ า สั ต ว์ ป่ า	 
เขตป่าชายเลน	หรอืเขตปฏรูิปทีด่นิ	
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	 และตวัอยา่งการสบืสวนคดพีเิศษ	ทีม่คีวามโดดเดน่ในการน�ากระบวนการจดัการเรยีนรู้
สู่การเพิ่มประสิทธิภาพและใช้ประโยชน์จากข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาบุคลากร 
ของกรมสอบสวนคดพีเิศษ	ไดแ้ก	่คดสีหกรณเ์ครดติยเูนีย่น	คลองจัน่	จ�ากดั	ในการถอดบทเรยีน
การเรยีนรู้	 ท�าให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษและเจ้าหน้าที่คดีพิเศษที่จัดท�าส�านวนคดี	 
ดังกล่าว	 เกิดการเรยีนรู้มีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบเอกสารการฉ้อโกงมากขึ้น	 
มีทักษะในการประสานงาน	 ตรวจสอบเส้นทางทางการเงินเพิ่มขึ้น	 มีความเป็นสหวชิาชีพ 
ในการใช้เคร ื่องมอืพเิศษในการสบืสวน	สอบสวน	และมเีทคนคิในการประสานงานและบรูณาการ
กบัหนว่ยงานตา่ง	ๆ 	รวมถงึ	สามารถน�าทกัษะความเชีย่วชาญไปใชก้บักรณฉีอ้โกงสหกรณอ์ืน่	ๆ 	
ทีม่ลีกัษณะการกระท�าผดิเชน่เดียวกบัคดสีหกรณเ์ครดติยเูนี่ยน		คลองจัน่	จ�ากดั	สง่ผลใหก้าร
ด�าเนนิการสบืสวน	สอบสวนไดร้วดเร็วมากขึน้	ส�านวนการสอบสวนคดพีเิศษมคีณุภาพมากขึน้

ภาพ Application on Mobile : DSI MAP

	 จากการพัฒนาสารสนเทศอย่างเป็นระบบอันก่อให้เกิดการใช้ข้อมูลสารสนเทศ 
อย่างมปีระสทิธภิาพดว้ยระบบ	CASE	INTELLiGENCE	:	CI	ซึง่เป็นฐานขอ้มลูกลางทีม่ี
การเชือ่มฐานขอ้มลูระบบสารสนเทศดา้นการสบืสวนและสอบสวนคดพีเิศษ	 น�าองคค์วามรู้
ที่ เกิดจากกระบวนเรยีนรู้ภายในองค์การไปสู่การถอดบทเรยีนในเชิงการป้องกัน 
การเกิดอาชญากรรมพิเศษ	 ส่งผลให้การด�าเนินการสืบสวน	 สอบสวนได้รวดเร็วมากขึ้น	
ส�านวนการสอบสวนคดพีเิศษ	มคีณุภาพน�าไปสูก่ารเป็นองคก์ารหลกัในการบงัคบัใชก้ฎหมาย
กบัอาชญากรรมพิเศษตามมาตรฐานสากล
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	 กรมอนามัยเป็นองค์การหลักของประเทศในการอภิบาลระบบส่งเสรมิสุขภาพ 
และอนามยัสิง่แวดลอ้มเพือ่ประชาชนสขุภาพดี

	 ท�าหนา้ทีใ่นการสงัเคราะหใ์ชค้วามรู้และดภูาพรวม	เพือ่ก�าหนดนโยบายและออกแบบระบบ
ส่งเสรมิสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมโดยการประสานงาน	 สร้างความร่วมมือและก�ากับดูแล 
เพือ่ให้เกดิความรับผดิชอบตอ่การด�าเนนิงาน

กรมอนามัย
หมวด 5 ดา้นการบริหารทรพัยากรบุคคล

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

ค่านิยม

HEALTH
H:	 Health	Model:	เป็นตน้แบบสขุภาพ
E:	 Ethics:	มจีรยิธรรม	
A:	 Achievement:	มุง่ผลสมัฤทธิ์
L:	 Learning:	เรยีนรู้ร่วมกนั	
T:	 Trust:	เคารพและเชือ่มัน่	
H:	 Harmony:	เป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนั
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	 ภายใตภ้ารกจิ	 และความรับผิดชอบ
ในการเป็นผูอ้ภบิาลระบบ	(ดแูล	ปกป้อง	คุม้ครอง)	
ส่งเสร ิมสุขภาพและอนามัยสิ่ งแวดล้อม	 
เพือ่ตอบเป้าหมายของประเทศ	คอื	ประชาชนไทย
มีอายุขั ย เฉลี่ ย 	 85	 ปี	 และอายุ เฉลี่ ย 
ของการมีสุขภาพดี	 75	 ปี	 (โดยไม่มีโรค)	 
ในขณะที่กรมอนามัยต้องเผชิญความท้าทาย	
จากปัจจัยก�าหนดสุขภาพที่มีความซับซ้อน	
แ ล ะ มี ก า ร เป ลี่ ย น แป ล ง ต ล อ ด เ ว ล า 
ในทุกมิติ	 โดยเฉพาะพฤติกรรมสุขภาพ	 
อีกทั้ งความท้าทายภายในที่ต้องเผชิญ	 
คือ	 การสูญเสียอัตราก�าลังจากการเกษียณ
อายรุาชการ	Gen	BB	ก�าลงัหายไปจากระบบ	
และมีคน	 Gen	 Y	 จะเป็นก�าลังคนใหม่ 
ของกรมอนามัย	ท�าให้เกดิปัญหาการสญูเสีย
ประสบการณ์	 และศักยภาพการน�าในระดับ
ประเทศและเขต	 รวมทั้งการปรับบทบาท 
ใ ห้ สอดคล้ อ งตามการปฏิ รูปประ เทศ	 
น�าไปสูก่ารเตรยีมความพร้อมของกรมอนามัย	
ในการปรับก�าลงัคนเพือ่รองรับทัง้สภาวการณ์
ปัจจุบัน	 และอนาคต	 ด้วยการปรับบทบาท	
และวางแผนก�าลงัคนใหม	่	โดยใหค้วามส�าคญั
กับการยกระดับการขับ เคลื่ อนการน� า 
ในระดับประเทศ	 (Nat ional	 Lead)	 

และระดับ เ ขต	 (Reg iona l 	 Lead)	 
ดว้ยการยกระดบัศกัยภาพหนว่ยงานส่วนกลาง	
และจัดสรรอัตราก�าลังให้กับศูนย์อนามัย 
ที่ เ ป็นหน่ วยปฏิบั ติ การ ใน เขตสุ ขภาพ	 
ร ว ม ทั้ ง ก า ร ส ร้ า ง ก ล ไ ก ก า ร ท� า ง า น 
แบบค ร่อมข้ ามสายงาน	 (C lu s te r)	 
เพือ่ใหเ้กดิประสทิธภิาพในการตอบโจทยเ์ป้าหมาย
ทางสขุภาพของกลุม่วยัและอนามยัสิง่แวดลอ้ม	
อีกทั้งได้มีการวางแผนบรหิารก�าลังคนใหม่ 
โดยมุ่ งส ร้ างสมรรถนะใหม่ 	 (A2 IM)	 
และ	management	(จดัการ/อภบิาลระบบ)	
ยกระดบัสมรรถนะก�าลงัคน	ดงึศกัยภาพคนรุ่นใหม	่
มาท� างานท้ าทาย	 (Dream	 Team)	 
สร้าง	Business	Partner	ดว้ยการพฒันา
ศักยภาพให้กับภาคีเครอืข่ายที่ เกี่ยวข้อง	 
และวางกลไกการถ่ายระดับและก� ากับ 
เชงิยทุธศาสตร์สูก่ารขบัเคลือ่นดว้ยระบบ	PMS	
นอกจากนี้	 ยังให้ความส�าคัญกับบุคลากร 
ใหท้�างานอยา่งโปร่งใส	มกีารสร้างขวญั	ก�าลงัใจ	
และสร้างผลงานทีม่คีณุคา่	เพือ่ใหเ้กดิความผกูพนั
ต่อองค์กร	 ซึ่งจากการด�าเนินการดังกล่าว	 
เพื่อน�าไปสู่เป้าหมายสูงสุดในการพัฒนาคน
ของกรมอนามยัทีจ่ะตอ้งเป็น	“คนด	ีสร้างคณุคา่	
สร้างความสขุ”
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“การบริหารก�าลังคนอย่างยืดหยุ่น และท้าทาย” 

	 การปรับบทบาทของกรมอนามัย	 
จากกรมวชิาการ	 (Technical	 Support)	 
สูก่ารเป็นผูอ้ภบิาลระบบ	(System	Governance)	
ท�าหน้าที่ก�าหนดทิศทางในการขับเคลื่อน 
การส่งเสรมิสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
ของประเทศ	 ด้วยบทบาทของการเป็น	 
ผูใ้หค้�าปรกึษาเชงินโยบาย	(Policy	Advisor)	
ก�ากบัตดิตาม	(Smart	Regulator)	นกัวจิยั	 
(Researcher)	 และนวัตกร	 (Innovator)	 
ซึ่งการที่ก�าลังคนกลุ่มใหญ่ของกรมอยู่ใน 
ศูนย์อนามัยที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค	 จึงกลายเป็น
ประเดน็ทา้ทายในการบรหิารจดัการใหห้นว่ยงาน
ในสังกัดสามารถท�าหน้าที่ตามบทบาทใหม	่ 
และตอบโจทยอ์ยา่งมปีระสทิธภิาพ	จงึมกีารปรับ
โครงสร้างองค์กร	 และบรหิารอัตราก�าลัง 
ให้เกดิการใชก้�าลงัคนทีม่ปีระสทิธภิาพสูงสดุ	

ภาพแสดงกรอบการพัฒนาไปสู่เป้าหมายของกรมอนามัย

โดยกรมอนามัยไดท้�าการปรับโครงสร้างของ
ศนูยอ์นามยั	และมุง่เป้าไปทีภ่ารกจิพฒันาวจิยั
และสนับสนุนเขตสุขภาพ	 ปรับเกลี่ยอัตรา
ก�าลั งจากส่วนกลางไปยั งส่วนภูมิภาค	 
ท�าให้อัตราก�าลังของศูนย์อนามัยเพิ่มขึ้น	 
และ	เกลีย่อตัราก�าลงัภายในของศนูยอ์นามยัทีเ่ป็น	
Non-Core	 Function	 มาอยู่ที่	 Core	
Function	เพิม่ขึน้	2	เทา่	ส�าหรับสว่นกลาง
ซึง่เป็น	Head	Quarter	 เพือ่ใหก้ารท�างาน 
มีความยืดหยุ่น	 เชื่อมโยง	 สนองตอบ 
สถานการณ์ที่ เปลี่ ยนแปลงตลอดเวลา	 
และรองรับอนาคต	 จึงมีการก�าหนดรูปแบบ
การท�างานของสายงานหลกั	 เป็น	 Cluster	

ตามกลุ่มวัย	 (ตามแนวคิด	 Life	 course	
approach)	และ	Cluster		สายสนบัสนนุ	
ไดแ้ก่	 Cluster	 FIN	 (บรหิารงบประมาณ)	
HR	(การบรหิารก�าลงัคน)	KISS	(ระบบขอ้มลู	
การเฝ้าระวัง	 การจัดการความรู้)	 LAW	 
(ขับเคลื่อนกฎหมาย)	 โดยแต่ละ	 Cluster	
ประกอบดว้ย	Key	Actors	จากทกุหนว่ยงาน	
ในการสร้างรูปแบบการท�างานที่ตอบ
เป้าประสงค์ในเชิงยุทธศาสตร์	 ที่เชื่อมโยง	 
ลดความซั บซ้ อน 	 แ ล ะมุ่ ง เ ป้ าหม าย 
อย่างมีประสิทธิภาพ	เพื่อการบรหิารจัดการ 
ที่ครอบคลุมทุกมิติ	
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ภาพ DOH’s HR Strategic Management

“การบริหารก�าลังคนอย่างยืดหยุ่น และท้าทาย” 

	 จากความท้าทายที่เกิดขึ้น	 น�าไปสู่การบรหิารก�าลังคนให้สามารถท�างานตอบโจทย ์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 กรมอนามัยได้ก�าหนดเป้าหมายการพัฒนาก�าลังคนกรมอนามัย	 
“เป็นคนดี	 สร้างคุณค่า	 สร้างความสุข”	 เพื่อสร้างผลงานที่มีคุณค่าส่งมอบให้กับประชาชน	 
ด้วยก�าหนดสมรรถนะเฉพาะของกรมอนามัยที่ไดจ้ากการระดมความคิดเห็นจากทุกสายวชิาชีพ	 
ทุกระดับ	 ในการเป็นนักส่งเสรมิสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	 และก�าหนดสมรรถนะหลัก	 
(Core	 Competency)	 ของกรมอนามัยคือ	 A2IM	 ที่ต้องการให้คนของกรมอนามัยทุกคน 
ต้องมีสมรรถนะในการประเมินสถานการณ์	 (A:	 Assessment)	 ในเชิงกว้าง	 เชิงลึก	 
มองเห็นชอ่งวา่ง	โอกาส	และก�าหนดเป็นความทา้ทายทีต่อ้งขบัเคลือ่น	จากนัน้ขอ้มลูทีไ่ดก้�าลงัคน
ตอ้งสามารถชีน้�า	 (A:	 Advocacy)	 ผูม้อี�านาจ	 มหีน้าที่ความรับผิดชอบตอ้งไปขบัเคลือ่นตอ่	 
และข้อมูลที่ได้ก�าลังคนต้องไปสกัด	 ออกแบบเป็นมาตรการ	 นวัตกรรม	 เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
กบัลกูคา้	 (I:	 Intervention)	 และทา้ยทีส่ดุก�าลงัคนตอ้งสามารถบรหิารจดัการขอ้มลู	 ความรู้	 
นวัตกรรมเทคโนโลยีต่าง	 ๆ	 ไปสู่ประชาชน	 ผ่านตัวกลางในทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ	 
(M:	Management)
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ภาพ A2IIM สู่สมรรถนะหลักกรมอนามัย

	 จากการก�าหนดสมรรถนะน�ามาสูก่ารก�าหนด	Career	Development	Plan	(CDP)	
และ	 Output	 ทางวชิาการ	 ของผูท้ีจ่ะเข้าสูต่�าแหน่งส�าคญัให้เป็นไปตามเป้าหมายก�าลังคน 
ที่ต้องการในทุกระดับตั้งแต่แรกเข้าจนถึงขึ้นสู่ต�าแหน่งส�าคัญ	 โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ	 
1)	การปรับ	mind	set	ของบคุลากรใหเ้ป็นไปในทศิทางเดยีวกนัสูบ่ทบาทใหมข่องกรมอนามยั	
และ	2)	ยกระดบัก�าลงัคนให้เป็นผูน้�า	และกองก�าลงัการเปลีย่นแปลง	(Volunteer	Army)	
3)	สร้างผลผลติทีม่คีณุคา่ใหอ้งคก์ร	
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มุ่งสู่ความส�าเร็จจากก�าลังคนภายใน และเครือข่ายจากภายนอก

	 การใช้ประโยชน์จากก�าลังคนที่ผ่านการพฒันา	 กรมไดร้ะดมและคัดเลอืก	 ข้าราชการ 
ทีม่สีมรรถนะสงู(Talent)	ในสายงาน	สายวชิาชพีตา่ง	ๆ	เชน่	แพทย์	ทนัตแพทย์	นกัวชิาการ
สาธารณสขุ	พยาบาล	ฯลฯ	จ�านวน	11	คน	มาเป็น	Dream	Team	(Ad-Hoc)	ในการพฒันา
วชิาการ	 ตอบโจทยผ์ูบ้รหิารระดบัสงู	 แบบรวดเร็ว	 เร่งดว่น	 ในระยะเวลาอนัสัน้	 เพือ่ยกระดบั 
เป็น	National	Lead	เชน่	National	Health	Promotion	Package,	Health	Package	 
ในประกันสังคม,	 Health	 Surveillance,	 การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ	 เป็นต้น	 
และนอกจากก�าลังคนภายในกรมแล้ว	 การขับเคลื่อนงานให้ส�าเร็จ	 ก�าลังคนภายนอกกรม 
เป็น	Business	Partner	ส�าคัญ	ในการส่งมอบสนิคา้จากกรมทัง้นโยบาย	กฎหมาย	นวัตกรรม/
เทคโนโลยสีูป่ระชาชน	ก�าลงัคนกลุม่ส�าคญัคอื	เขตสขุภาพ	ซึง่กรมไดว้เิคราะหแ์ลว้วา่ผูม้บีทบาท
ส�าคญัทีจ่ะสง่ตอ่สนิคา้สู่	End	User	คอื	เลขาฯ	พชอ.	(สาธารณสขุอ�าเภอ)	พยาบาล	หัวหนา้
กลุม่สง่เสรมิสขุภาพ	ทนัตแพทย/์ทนัตาภบิาล	นกัวชิาการสาธารณสขุ	และ	อปท.	กรมจงึวางแผน
พฒันาก�าลงัคนภายนอกในระบบสขุภาพ	โดยมกีารจดัท�าหลกัสตูรพฒันาสมรรถนะ	Key	Man	
เพือ่ไปขบัเคลือ่นงานสง่เสรมิสขุภาพและอนามัยสิง่แวดลอ้ม	

“องค์กรแห่งความสุข บุคลากรผูกพัน”

	 กรมอนามัย	 ให้ความส�าคัญกับ 
การเป็นองค์กรสร้างสุข	 และความผูกพัน 
ต่อองค์กรของบุคลากร	 จึงได้ออกแบบการ
สร้างความผูกพนัตอ่องคก์ร	 โดยมุ่งประเดน็	
“คา่ของคนอยูท่ีผ่ลของงาน”	ดว้ยการใชร้ะบบ	
PM S 	 เ ป็ น เ ค ร ื่ อ ง มื อ ใ น ก า ร ส ร้ า ง 
ความเป็นธรรมในการประเมนิผลการปฏบิตังิาน	
การสร้างบรรยากาศใหผู้ม้ศีกัยภาพไดม้อีสิระ
คดิคน้สรรสร้างสิง่ใหม	่นวตักรรม	และจดัเวที
ให้ เกิดการแสดงผลงานของก� า ลังคน 
โดยจดัเวที	 LIKE	 TALK	 ทั้งระดบัประเทศ
และระดับภาค	 การสร้างเสรมิให้บุคลากร
ประกวดรางวลั	TPSA	การใหอ้สิระแกเ่ดก็รุ่นใหม่

ที่ มี ค ว ามส าม า รถ ไ ด้ แ สด งศั ก ยภาพ	 
(Dream	 Team	 และ	 Delta	 Team)	
นอกจากนี้	 กรมอนามัยยังสนับสนุนการ 
จั ดบรรย ากาศ 	 แ ล ะ สภาพแวดล้ อม 
ที่เอื้อต่อการท�างาน	 ในแนวคิดกรมอนามัย
เป็นบ้านหลังที่	 2	 “เน้นการมีส่วนร่วม”	 
โดยเฉพาะสง่เสรมิการจดักจิกรรมเพือ่สขุภาพ
ส�าหรับบคุลากร	กรมอนามยั	ไดแ้ก	่Moving	
Forward,	Step	Challenge	จากการด�าเนนิงาน	
ท�าให้บุคลากรของกรมอนามัยที่ไม่มีปัญหา
สุ ขภาพ เพิ่ มสู งขึ้ น 	 การจัดสวั สดิ การ 
ในกรมตอบสนองการใช้ชีวติ	 ส่งผลให้ 
ความผกูพนัองคก์รเพิม่ขึน้



243 หมวด 5 ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

“องค์กรแห่งความสุข บุคลากรผูกพัน”

	 การสร้างความส�าเร็จขององคก์ร	คอื	
ความสามารถของหน่วยงาน	 และ	 บุคลากร	 
ในการขับ เคลื่ อนงานส่ ง เ สร ิมสุ ขภาพ 
และอนามัยสิ่งแวดล้อมให้บรรลุภารกิจ	 
ซึ่งการเป็นผู้อภิบาลระบบส่งเสรมิสุขภาพ 
และอนามัยสิ่ งแวดล้อม	 ภายใต้บร ิบท 
ทางด้านสังคมและสภาพแวดล้อมทั้งภายใน
และภายนอกประเทศทีเ่ปลีย่นแปลงตลอดเวลา	
ย่ อ ม ส่ ง ผ ล ต่ อ ปั จ จั ย ก� า ห นดสุ ข ภ าพ	 
น�าไปสูปั่ญหาดา้นสขุภาพ	 เชน่	Metabolic	
Syndrome	การตั้งครรภใ์นวยัรุ่น	การกา้วสู่
สงัคมสงูอาย	ุปัจจยัตา่ง	ๆ 	เหล่านี	้จ�าเป็นตอ้งมอง
อยา่งมพีลวตั	พยากรณค์าดการณปั์จจยัตา่ง	ๆ 	
ให้แม่นย�าที่สุด	 การบรหิารงานในทุกมิติ 
จึงตอ้งเห็นการเปลีย่นแปลง	และปรับองคก์ร
ใหไ้วต่อการเปล่ียนแปลง	ไม่วา่จะเป็นการปรับ
โครงสร้างการท�างานทีร่วดเร็ว	กรมจึงจดัท�า
โครงการ	Dream	team	โดยคดัเลอืกก�าลงั

คนรุ่นใหม่ที่เคยผ่านการพัฒนาศักยภาพ 
โดยกรมอนามัย	 และเป็นผู้ที่มีศักยภาพสูง	
(Talent)	 มีทักษะ	 Digital	 ในการค้นหา
ขอ้มลูจาก	 Big	 Data	 หรอื	 Data	 Lake	
ประมาณ	 10	 คน	 ประกอบด้วยสหวชิาชีพ 
ทีเ่ป็นสายงานหลกั	ทีอ่ยูต่า่งหนว่ยงานร่วมกนั
ท�างานในรูปแบบ	Scrum	มาเป็นทมีมนัสมอง
ให้ผูบ้รหิารระดบัสูง	 สือ่สารตรงกบัผูบ้รหิาร	
มาท� า ง าน ในลั กษณะที่ เ ป็ น 	 AG IL E	 
เพือ่ลดขัน้ตอนการปฏบิตังิาน		โดยมผีูบ้รหิาร
ระดับสูงมอบหมายภารกิจส�าคัญ	 เร่งด่วน	
รวมทั้ง	 Coaching	 และสือ่สารการท�างาน
ดว้ย	Social	media	การประเมนิจะดผูลผลติ
เป็นส�าคญั	 จากนัน้จะไดข้อ้มลูในการก�าหนด	
Solution	 ให้กับผู้บรหิาร	 ภารกิจที่ได้รับ 
มอบหมายคร้ังแรกคือการท�าข้อเสนอเร ื่อง	
Health	Promotion	Package	เพือ่น�าไป
เข้าระบบประกนัสงัคม	

ซึง่อยูร่ะหวา่งการน�าเสนอตอ่กระทรวงแรงงาน	 ปัจจบุนัแรงงานทีใ่ชป้ระกนัสงัคมสว่นใหญ่
ใช้งบประมาณเพื่อการรักษาพยาบาล	 ไม่ได้ใช้ส�าหรับป้องกัน	 และส่งเสรมิสุขภาพ	 
ดังนัน้	หากการผลกัดนั	Package	นีส้�าเร็จ	จะสง่ผลตอ่การเข้าถึงบรกิารสง่เสรมิสขุภาพ
ของแรงงานเพิม่ขึน้	และน�ามาสูก่ารลดปัญหา	NCDs	(Non-Communicable	Diseases)	
แนวคดิ	Package	มองทัง้	Service	ทีส่ามารถลดค่าใชจ้า่ย	การท�า	application	ระดบับุคคล
ในการดแูลตนเอง	เป็นตน้	นอกจากนีท้มีนีไ้ดใ้ชก้ารท�างานรูปแบบเดียวกนัตอ่ยอดในมติอิืน่	
เชน่	การประเมนิผลกระทบทางสขุภาพ	ในเขตระเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวนัออก	(EEC)	เป็นตน้	
ดังนัน้จะเห็นไดว้า่	 โครงการนีไ้ดม้องการใชศ้กัยภาพคน	 เป็นกลยทุธส์�าคญั	 ในการบรหิาร
เพื่อให้ตอบโจทย์องค์กร	 และปัจจุบันได้มีการขยายผลด้วยการสร้างทีมนวัตกร	 
เพือ่ผลิตผลงานให้กบักรมน�าไปสูก่ารขบัเคลือ่นการส่งเสรมิสขุภาพ	 สอดคลอ้งกบันโยบาย
ประเทศไทย	4.0
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	 ดว้ยการปรับบทบาท	และวางแผนก�าลงัคนใหม	่โดยใหค้วามส�าคญั
กบัการยกระดบัการขบัเคลือ่นการน�าในระดบัประเทศ	 (National	 Lead)	
และระดบัเขต	(Regional	Lead)	ดว้ยการยกระดบัศกัยภาพหนว่ยงานสว่นกลาง
และจดัสรรอตัราก�าลงัใหก้บัศนูยอ์นามยัทีเ่ป็นหนว่ยปฏบิตักิารในเขตสขุภาพ	
รวมทั้งการสร้างกลไกการท�างานแบบคร่อมข้ามสายงาน	 (Cluster)	 
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการตอบโจทย์เป้าหมายทางสุขภาพของกลุม่วัย 
และอนามัยสิ่งแวดล้อม	 อีกทั้งได้มีการวางแผนบรหิารก�าลังคนใหม่ 
โดยมุ่งสร้างสมรรถนะใหม่	 (A2IM)	 ยกระดับสมรรถนะก�าลังคน	 
ดงึศกัยภาพคนรุ่นใหม	่มาท�างานทา้ทาย	(Dream	Team)	สร้าง	Business	
Partner	 ด้วยการพัฒนาศักยภาพให้กับภาคีเครอืข่ายที่ เกี่ยวข้อง	 
และวางกลไกการถ่ายระดับและก�ากับเชิงยุทธศาสตร์สู่การขับเคลื่อน 
ดว้ยระบบ	PMS	เพือ่น�าไปสูเ่ป้าหมายสงูสดุในการพัฒนาคนของกรมอนามัย
ทีจ่ะตอ้งเป็น	“คนดี	สร้างคณุคา่	สร้างความสขุ”





ภาคผนวก



ค�าส่ังแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการเกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี





ค�าส่ังแต่งตั้งคณะท�างานตรวจประเมินรางวัล
เลิศรัฐสาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
ประจ�าปี พ.ศ. 2562
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กรมควบคุมโรค กรมการค้าตา่งประเทศ

กรมการปกครอง

กรมธนารักษ์
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กรมบังคับคดี

กรมบัญชีกลาง กรมปศุสัตว์

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
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กรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิ่น

กรมสรรพากรกรมสอบสวนคดีพิเศษ

กรมอนามัย
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กองทัพเรือ จัดหวัดขอนแก่น

จังหวัดชัยนาท

จงัหวดัหนองคาย
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จังหวัดหนองบัวล�าภู

จังหวัดสระบุรี

จังหวัดล�าพูน

จังหวัดสกลนคร
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ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยาส�านกังานนโยบายและแผนทรพัยากร
ธรรมชาติและสิง่แวดล้อม

จังหวัดอ�านาจเจริญ




