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ค�าน�า

 กำรพฒันำคณุภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ เปน็กำรยกระดบักำรบริหำรจัดกำรสูม่ำตรฐำนสำกล ส�ำนักงำน ก.พ.ร. 
ได้ด�ำเนินกำรส่งเสริมให้ส่วนรำชกำรพัฒนำอย่ำงต่อเน่ืองนับต้ังแต่ ปี พ.ศ. 2548 เปน็ต้นมำ โดยใช้เกณฑ์คุณภำพ 
กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ เปน็เคร่ืองมือในกำรผลักดันให้ระบบรำชกำรเกิดกำรพัฒนำอย่ำงมีประสิทธิภำพและยั่งยืน  
โดยในระยะแรกเปน็กำรด�ำเนินกำรตำมตัวชี้วัดกำรปฏิบัติรำชกำร และต่อมำได้พัฒนำไปสู่กำรจัดให้มีรำงวัลคุณภำพ 
กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐระดับรำยหมวด และระดับดีเด่น เพื่อเปน็กำรเชดิชเูกียรติและเปน็แรงจูงใจแก่หน่วยงำนที่มุ่งมั่น
พัฒนำองค์กำรสู่มำตรฐำนสำกล ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 เปน็ต้นมำจนถึงปี พ.ศ. 2562 มีหน่วยงำนภำครัฐได้รับรำงวัลฯ  
รวมทั้งสิน้ 44 หน่วยงำน ประกอบด้วย 1 กระทรวง 33 กรม และ 19 จังหวดั โดยแบ่งเปน็ระดับดีเด่น จ�ำนวน 2 ผลงำน  
และระดับรำยหมวด จ�ำนวน 114 ผลงำน
 ส�ำหรับในปี พ.ศ. 2563 มีหน่วยงำนภำครัฐท่ีได้รับรำงวัลคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ ระดับรำยหมวด  
จ�ำนวน 30 หน่วยงำน ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงควำมมุ่งมั่นตั้งใจในกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรของหน่วยงำนภำครัฐ 
ให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลของกำรปฏิบัติรำชกำรจนประสบควำมส�ำเร็จ เปน็แบบอย่ำงที่ดีให้กับหน่วยงำนอื่น 
ส�ำนักงำน ก.พ.ร. จึงได้จัดท�ำหนังสือรำงวัลคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (Public Sector Management Quality 
Award : PMQA) ประจ�ำปี พ.ศ. 2563 ขึ้น เพ่ือให้หน่วยงำนของรัฐสำมำรถน�ำไปศึกษำเรียนรู้ และพัฒนำองค์กำร 
ใหก้้ำวสูค่วำมเปน็เลิศต่อไป

ส�ำนักงำน ก.พ.ร.
กันยำยน 2563
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ตราสญัลกัษณ์รางวลัเลศิรัฐ

ตราสญัลกัษณ์และความหมายรางวลั

รางวลัเลศิรัฐ (Public Sector Excellence Awards : PSEA)

 รำงวลัเลศิรัฐ เปน็รำงวลัแหง่เกียรตยิศทีค่ณะกรรมกำรพฒันำระบบรำชกำร (ก.พ.ร.) 
มอบให้หน่วยงำนภำครัฐ เพื่อเปน็กำรยกย่องเชิดชู หน่วยงำนที่ได้มุ่งม่ันปฏิบัติรำชกำร 
จนประสบควำมส�ำเร็จ มีควำมเปน็เลิศแหง่หน่วยงำนภำครัฐทั้งปวง 
 
 เพชรล้อมรอบด้วยชอ่ชยัพฤกษ์ ตั้งอยู่บนแท่งหมำยเลขหน่ึง หมำยถึง หน่วยงำนที่ได้
รับรำงวลัน้ี เปรียบเสมือนเพชรน�ำเอกแหง่ระบบรำชกำร (ชอ่ชยัพฤกษ์) ที่ผำ่นกำรเจียระไน
อย่ำงงดงำมด้วยควำมมุ่งม่ันสร้ำงสรรค์ผลงำนจนเป็นที่ประจักษ์เป็นเพชรน�ำหน่ึง  
เปน็ควำมภำคภูมิใจสงูสดุของรำชกำรไทย

รางวลัคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

สญัลักษณ์ 
รูปยอดเขำสงู มีดวงดำวเจิดจรัสอยู่ด้ำนบน ฉำกหลังเปน็ผืนธงโบกสะบัด
องค์ประกอบ
   ดวงดาวเปล่งประกายสกุใส 
   หมำยถึง ควำมส�ำเร็จ จุดหมำย จุดสงูสดุ ควำมเปน็เลิศ
   ยอดเขาสงู
    หมำยถงึ หนทำงยำวไกล ตอ้งมำนะบำกบั่น ตอ้งกำ้วเดนิไปอยำ่งชำ้ ๆ   ดว้ยควำมระมดัระวงัและมั่นคง
   ผืนธงโบกสะบัด
   หมำยถึง ควำมยินดีในควำมส�ำเร็จที่มอบใหก้ับองค์กรที่ได้รับรำงวลั
ควำมหมำย
เปน็รำงวัลสูงสุดที่มอบให้กับหน่วยงำนภำครัฐที่มีกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรได้ทัดเทียม
มำตรฐำนสำกล ซ่ึงไดม้ำดว้ยควำมเพียรพยำยำม ควำมอดทน หลอมรวม กบัควำมตั้งใจจริงของทกุคนใน
องค์กำร เพื่อน�ำพำองค์กำรใหก้้ำวสูค่วำมเปน็เลิศ
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 คณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (ก.พ.ร.) ได้มีมติเห็นชอบกำรมอบรำงวัลเลิศรัฐ ประจ�ำปี พ.ศ. 2563  
แบ่งเปน็ 3 ระดับ ได้แก่ รำงวัลเลิศรัฐยอดเยี่ยม มอบให้แก่หน่วยงำนที่มีควำมมุ่งมั่น และต้ังใจในกำรพัฒนำองค์กำร  
ทั้ง 3 มิติ คือ กำรพัฒนำระบบคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีระบบ กำรสร้ำงควำมยั่งยืนโดยอำศัยกระบวนกำร 
กำรท�ำงำนแบบมีส่วนร่วมในกำรบริหำรรำชกำร และต่อยอดไปสู่กำรพัฒนำกระบวนกำรกำรบริกำร เพื่อให้สำมำรถ 
ตอบสนองต่อปญัหำ ควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรและผู้มีสว่นได้สว่นเสยี รวมไปถึงสร้ำงใหเ้กิดควำมยั่งยืน อันก่อใหเ้กิด
ประโยชน์สขุแก่ประชำชน โดยในปี พ.ศ. 2563 มหีน่วยงำนของรัฐทีผ่ำ่นกำรพจิำรณำตำมเกณฑท์ีก่�ำหนด คอื ไดรั้บรำงวลั
ระดับดีเด่นใน 3 ประเภทรำงวัล ในปีเดียวกัน ซ่ึงประกอบด้วย รำงวัลบริกำรภำครัฐ รำงวัลคุณภำพกำรบริหำรจัดกำร 
ภำครัฐ และรำงวลักำรบริหำรรำชกำรแบบมีสว่นร่วม 
 รำงวัลคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ มอบให้แก่หน่วยงำนภำครัฐที่มีผลงำนกำรด�ำเนินกำรพัฒนำองค์กำร 
อย่ำงต่อเน่ือง และมีผลด�ำเนินกำรปรับปรุงองค์กำรตำมเกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐอย่ำงโดดเด่น 

ในปี พ.ศ. 2563 มีหน่วยงำนได้รับรำงวลัเลิศรัฐยอดเยี่ยม 1 หน่วยงำน ได้แก่ กรมสรรพำกร 

รำงวลับริกำรภำครัฐ จ�ำนวน 1 ผลงำน
รำงวลัคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ จ�ำนวน 2 ผลงำน
รำงวลักำรบริหำรรำชกำรแบบมีสว่นร่วม จ�ำนวน 1 ผลงำน

การมอบรางวลั ในปี พ.ศ. 2563

รางวลัเลศิรัฐ ยอดเยีย่ม ประจ�าปี พ.ศ. 2563
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แนวทางและหลกัเกณฑร์างวลั

รางวลัคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(Public Sector Management Quality Award) 

 เปน็รำงวลัที่มอบใหก้ับหน่วยงำนภำครัฐ ที่ด�ำเนินกำรพัฒนำองค์กำรอย่ำงต่อเน่ือง และมีผลด�ำเนินกำร ปรับปรุง
องค์กำรตำมเกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐอย่ำงโดดเด่น 
 กำรด�ำเนินกำรที่ผ่ำนมำ ส�ำนักงำน ก.พ.ร. ได้ศึกษำและจัดท�ำเกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ  
และส่งเสริมให้ส่วนรำชกำรด�ำเนินกำรพัฒนำองค์กำรมำอย่ำงต่อเนื่อง และเพื่อเปน็กำรเชิดชูเกียรติ สร้ำงแรงจูงใจ 
และสง่เสริมให้เกิดกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐของสว่นรำชกำรอย่ำงต่อเน่ือง มำต้ังแต่ ปี พ.ศ. 2555 
และได้มีกำรปรับปรุงเกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ เพื่อให้มีควำมเหมำะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป  
และสอดคล้องกับมำตรฐำนสำกล ในปี พ.ศ. 2558 เพื่อให้ส่วนรำชกำรสำมำรถยกระดับและพัฒนำองค์กำรให้สูงขึ้น  
รวมทั้ง ได้เพิ่ม “รำงวลัคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ ระดับดีเด่น” อีกประเภทรำงวลัหน่ึง 

PMQA
2020
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การรับสมคัรรางวลัคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

 ในปี พ.ศ. 2563 ส�ำนักงำน ก.พ.ร. ได้เปิดรับสมัครรำงวัลคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ  
จ�ำนวน 2 ประเภทรำงวลั ได้แก่ รำงวลัคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ รำยหมวด และรำงวลัคุณภำพ
กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ ระดบัดเีดน่ โดยสว่นรำชกำรทีจ่ะสมคัรขอรับรำงวลัคณุภำพกำรบริหำรจัดกำร
ภำครัฐ รำยหมวด ต้องเปน็ส่วนรำชกำรที่ผ่ำนกำรตรวจรับรองคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
ระดับพื้นฐำน และส่วนรำชกำรท่ีจะสมัครขอรับรำงวัลคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ ระดับดีเด่น  
ต้องเปน็สว่นรำชกำรที่ได้รับรำงวลัประเภทรำยหมวดมำแล้วอย่ำงน้อย 2 หมวด 
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การสมคัรขอรับรางวลั

เข้าสูก่ารสมคัรขอรับรางวลั PMQA

275

300

400

หมวด 1   หมวด 2   หมวด 3   หมวด 4   หมวด 5   หมวด 6   หมวด 7

รางวลัคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

  สว่นรำชกำรระดบักระทรวง เสนอขอรับรำงวลัในภำพรวมของกระทรวง ซ่ึงเปน็กำรประเมนิรวมทกุหน่วยงำนภำยในกระทรวง
  สว่นรำชกำรระดับกรม เสนอขอรับรำงวลัในภำพรวมของกรม ซ่ึงเปน็กำรประเมินรวมทุกหน่วยงำนภำยในกรม
  ส่วนรำชกำรระดับจังหวัด เสนอขอรับรำงวัลในภำพรวมของจังหวัด ซ่ึงเปน็กำรประเมินรวมทุกส่วนรำชกำรประจ�ำจังหวัด 
 ที่เปน็รำชกำรบริหำรสว่นภูมิภำค
  สถำบันอุดมศึกษำ เสนอขอรับรำงวลัในภำพรวมของสถำบันอุดมศึกษำ
  หน่วยงำนของรัฐประเภทอื่น เชน่  องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  หน่วยงำนอิสระตำมรัฐธรรมนูญ เปน็ต้น

เกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐระดับพื้นฐำน
(Fundamental Level)

ผ่ำนกำรรับรองเกณฑ์ฯ

รำงวลัคุณภำพ
กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐรำยหมวด

รำงวลัคุณภำพ
กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐระดับดีเด่น

พัฒนำสูค่วำมโดดเด่นรำยหมวด
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ประเภทของรางวลัคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

เกณฑก์ารใหค้ะแนนรางวลัฯ ระดับดีเด่น

หมวด 1 ด้านการน�าองค์การ 
และความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

หมวด 4 ดา้นการวเิคราะหผ์ลการด�าเนินงาน
ขององคก์าร และการจัดการความรู้

หมวด 2 ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์
และการสือ่สารเพื่อน�าไปสูก่ารปฏบิตัิ

หมวด 5 ด้านการบริหารทรัพยากรบคุคล

หมวด 3 ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนไดส้่วนเสยี

หมวด 6 ด้านกระบวนการคุณภาพ
และนวตักรรม

ทุกหมวดต้องได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 40 ของเกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ ปี พ.ศ. 2562 
และต้องมีคะแนนรวม 400 คะแนนขึ้นไป

เกณฑค์ุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2562

เกณฑก์ารใหค้ะแนนรางวลัฯ รายหมวด

  ทุกหมวดต้องได้คะแนนมำกกว่ำหรือเท่ำกับร้อยละ 25 ของเกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ ปี พ.ศ. 2562  
 และต้องมีคะแนนรวม 300 คะแนนขึ้นไป
  ส�ำหรับหมวดที่ขอรับรำงวลัต้องได้คะแนนมำกกวำ่ร้อยละ 50 ของคะแนนประจ�ำหมวด
  คะแนนของหมวดผลลัพธ์ (หมวด 7) ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับหมวดท่ีขอรับรำงวัลไม่น้อยกว่ำร้อยละ 30 และในหมวดอื่นๆ  
 ต้องได้คะแนนมำกกวำ่ร้อยละ 25
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หมวด
เกณฑ์กำร
ใหค้ะแนน

รำงวลั
หมวด 1

รำงวลั
หมวด 2

รำงวลั
หมวด 3

รำงวลั
หมวด 4

รำงวลั
หมวด 5

รำงวลั
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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หำกผ่ำนกำรประเมินตนเองตำมข้อ 4 ให้จัดท�ำรำยงำนผลกำรด�ำเนินกำรพัฒนำองค์กำร (Application Report)      
จ�ำนวนไม่เกิน 45 หน้ำ ตำมแนวทำงที่ก�ำหนด พร้อมระบุหมวดที่ต้องกำรขอรับรำงวลั และจัดสง่ไปยังส�ำนักงำน ก.พ.ร.

ส่วนรำชกำรประเมินตนเองด้วยเกณฑ์รำงวัลฯ รำยหมวดตำมหมวดที่ประสงค์จะยื่นขอรับรำงวัล และส่งเอกสำร 
กำรสมัครเบ้ืองต้นไปยังส�ำนักงำน ก.พ.ร. เพื่อประเมินควำมพร้อมและควำมเหมำะสมในกำรเลือกหมวดที่เสนอ 
ขอรับรำงวลั ซ่ึงสว่นรำชกำรจะได้รับข้อมูลปอ้นกลับ

ขั้นตอนการสมคัร และการพิจารณาการใหร้างวลั

สว่นรำชกำรด�ำเนินกำรพัฒนำปรับปรุงองค์กำรตำมเกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ

สว่นรำชกำรต้องได้รับกำรรับรองคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐระดับพื้นฐำน (Certified FL)

ผู้ตรวจประเมินตรวจประเมินเอกสำรเพื่อกลั่นกรองเบื้องต้น

ผูต้รวจประเมนิตรวจประเมิน Application Report และจัดท�ำประเดน็กำรตรวจประเมนิ ณ พืน้ทีส่ว่นรำชกำร (Site Visit) 

ส่วนรำชกำรท่ีผ่ำนกำรประเมินตำมข้อ 6 จะได้รับกำรตรวจประเมินในพื้นที่กำรปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำร  
และผลกำรตรวจประเมินจะถูกน�ำเสนอต่อคณะอนุกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำคุณภำพ                 
กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐพิจำรณำใหค้วำมเหน็ชอบต่อไป

หากสว่นราชการใดไมผ่า่นเกณฑร์างวลัฯ ส�านักงาน ก.พ.ร. จะแจ้งผลใหท้ราบพร้อมขอ้มลูปอ้นกลบั 

1
2

4
5
6
7

3

!
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 ผลจำกกำรด�ำเนินกำรรับสมัครรำงวลัฯ ตั้งแตป่ ีพ.ศ. 2555 – 2562 มผีลงำนทีไ่ด้รับรำงวลั จ�ำนวนทั้งสิน้ 114 ผลงำน 
53 หน่วยงำน ประกอบด้วย 1 กระทรวง 33 กรม และ 19 จังหวดั  รำยละเอียดดังตำรำง

ประเภทรำงวลั 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562

ระดับดีเด่น - - - กรมปศุสตัว ์ - - กรมธนารักษ์

รำยหมวด 

หมวด 1 

ด้ำนกำรน�ำองค์กำร
และควำมรับผิด
ชอบต่อสงัคม 

กระทรวง
พลังงาน 

กรมปศุสตัว ์
ส�านักงาน 

ก.พ.ร. 
กรมทางหลวง

ชนบท สป.มหาดไทย กองบัญชาการ กรมบัญชกีลาง กองทัพเรือ

จ.นครพนม กรมควบคมุโรค 

กรมสง่เสริม
และพัฒนา

คณุภาพชวีิต 
คนพิการ

สป.สาธารณสขุ   กองทัพไทย กรมบังคับคดี
ส�านักงานนโยบาย 
และแผนทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิง่แวดล้อม

จ.สพุรรณบรีุ จ.ชยันาท กรมอนามัย กรมการพัฒนาชมุชน กรมการแพทยแ์ผนไทย 
และการแพทยท์างเลือก กรมการค้าตา่งประเทศ

จ.พังงา กรมธนารักษ์ กรมวิทยาศาสตร์ ส�านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา

กรมสง่เสริม 
การปกครองท้องถิ่น

จ.สกลนคร กรมสรรพ
สามิต การแพทย์ จังหวัดยะลา กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน

กรมสง่เสริม
สหกรณ์ จ.นนทบรีุ จังหวัดระนอง จังหวัดล�าพูน

จ.ตรัง จ.อทุัยธานี จังหวัดศรีสะแกษ จังหวัดหนองบัวล�าภู

จังหวัดหนองคาย จังหวัดอ�านาจเจริญ

หมวด 2 

ด้ำนกำรวำงแผน
ยุทธศำสตร์และ 

กำรสือ่สำรเพื่อน�ำ
ไปสูก่ำรปฏิบัติ 

กรมบัญชกีลาง 

กระทรวง
พลังงาน กรมควบคมุโรค สป.สาธารณสขุ กรมสรรพากร

กรมทางหลวงชนบท

สป.หมาดไทย กรมการปกครอง

กรมสขุภาพจิต กรมธนารักษ ์
ส�านักงาน
บริหารหน้ี
สาธารณะ

จ.สกลนคร กองบัญชาการกองทัพไทย ส�านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา

กรมสรรพสามิต กรมปศุสตัว์ จ.นครพนม จ.อ�านาจเจริญ กรมพัฒนาที่ดิน จังหวัดชยันาท

กรมชลประทาน จ.ตาก จังหวัดขอนแก่น จังหวัดหนองคาย
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ประเภทรำงวลั 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562

กรมสรรพากร กรมธนารักษ์ กรมชลประทาน - กรมควบคมุโรค จ.อ�านาจเจริญ กรมการพัฒนาชมุชน กรมบัญชกีลาง

หมวด 3 

ด้ำนกำรมุ่งเน้น     
ผู้รับบริกำรและผู้มี

สว่นได้สว่นเสยี

จ.สมทุรสงคราม กรมปศุสตัว์ กรมทางหลวง
ชนบท กรมบังคับคดี

กรมพัฒนาธุรกิจ 
การค้า กรมสขุภาพจิต จังหวัดสกลนคร

กรมสรรพสามิต จ.พังงา 

กรมสง่เสริมและพัฒนา
คณุภาพชวีิตคนพิการ 

หมวด 4 

ดำ้นกำรวเิครำะห ์
ผลกำรด�ำเนินงำน
ขององค์กำรและ 

กำรจัดกำรควำมรู้ 

-

กระทรวงพลังงาน

กรมสรรพากร กรมธนารักษ ์

กรมชลประทาน สป.สาธารณสขุ กรมสขุภาพจิต กรมสอบสวนคดี
พิเศษ

กรมสรรพสามิต กรมพัฒนาที่ดิน กรมควบคมุโรค กรมอนามัย

กรมศุลกากร กรมบัญชกีลาง

กองบัญชาการ 
กองทัพไทย กรมพัฒนาที่ดิน

กรมการพัฒนาชมุชน 

หมวด 5
 

ด้ำนกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล 

กรมการพัฒนา
ชมุชน 

- - - - กรมธนารักษ์ กรมควบคมุโรค กรมอนามัย

กรมสขุภาพจิต 

หมวด 6
 

ดำ้นกระบวนกำร
คุณภำพและ
นวตักรรม 

กรมปศุสตัว ์ กรมศุลกากร 

กรมบัญชกีลาง 

กรมควบคมุโรค กรมการค้าภายใน สป.สาธารณสขุ

จังหวัดสกลนคร -
กรมสรรพสามิต จ.อบุลราชธานี กรมสรรพากร กรมวิทยาศาสตร์

การแพทย ์ กรมสขุภาพจิต

กรมธนารักษ์
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รางวลัคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
ประจ�าป ีพ.ศ. 2563

หน่วยงาน 

รางวลัคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด

หมวด 1 ดา้นการน�าองคก์ารและความรับผดิชอบตอ่สงัคม

 กรมกำรแพทย์

 กรมรำชทัณฑ์

 กรมสรรพำกร

 กรมสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำน

 กรมสขุภำพจิต

 ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน

 จังหวดัล�ำปำง

หมวด 2 ด้านการวางแผนยทุธศาสตร์และการสือ่สาร 
เพื่อน�าไปสูก่ารปฏิบัติ

 กรมกำรพัฒนำชมุชน

 กรมคุ้มครองสทิธิและเสรีภำพ

 กรมบังคับคดี

 กรมพัฒนำสงัคมและสวสัดิกำร

 กรมสง่เสริมกำรเกษตร

 กรมอนำมัย

 กองทัพเรือ

 ส�ำนักงำนประกันสงัคม

 จังหวดันครสวรรค์

 จังหวดัระนอง

ผลการพิจารณารางวลัคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
ประจ�าปี พ.ศ. 2563
 ปี พ.ศ. 2563 มีสว่นรำชกำรสมัครขอรับรำงวลัคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ รำยหมวด รวม 76 หน่วยงำน
ประกอบด้วย 45 ส่วนรำชกำร และ 31 จังหวัด รวม 132 ผลงำน โดยมีส่วนรำชกำรท่ีผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน 
และได้รับรำงวลั  27 หน่วยงำน จ�ำนวน 30 รำงวลั ดังน้ี
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รางวลัคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
ประจ�าป ีพ.ศ. 2563

หน่วยงาน 

หมวด 3 ดา้นการมุง่เน้นผูรั้บบริการและผูม้สีว่นได้สว่นเสยี  กรมคุ้มครองสทิธิและเสรีภำพ

 กรมสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำน

 กรมสอบสวนคดีพิเศษ

 ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสขุ

 จังหวดัขอนแก่น

 จังหวดัสพุรรณบุรี

หมวด 4 ด้านการวเิคราะหผ์ลการด�าเนินงานขององคก์าร
และการจัดการความรู้

 กรมวทิยำศำสตร์กำรแพทย์

 กรมสนับสนุนบริกำรสขุภำพ

 ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย

หมวด 5 ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  กรมบัญชกีลำง

 กองบัญชำกำรกองทัพไทย

หมวด 6 ด้านกระบวนการคณุภาพและนวตักรรม  กรมกำรแพทย์

 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ



หมวด 1



ดา้นการน�าองคก์าร
และความรับผิดชอบตอ่สงัคม
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กรมการแพทย์ 
หมวด 1 ดา้นการน�าองคก์ารและความรับผดิชอบตอ่สงัคม

 “ประชำชนสุขภำพดีได้รับบริกำรทำงกำรแพทย์ที่มีคุณภำพและมำตรฐำนวิชำชีพอย่ำงเสมอภำค 
กำรแพทย์ไทยเปน็ 1 ใน 3 ของเอเชยี”

วสิยัทัศน์

ค่านิยม: “MOPH DMS”

พนัธกจิ

M : Mastery เปน็นำยตนเอง
O : Originality เร่งสร้ำงสิง่ใหม่
P : People Centered ใสใ่จประชำชน
H : Humility ถ่อมตนอ่อนน้อม
D : Determination For The Nation พร้อมน�ำระดับชำติ
M : Moving Together สำมำรถไปด้วยกัน
S : Specialist มุ่งมั่นสูค่วำมเปน็เลิศ

 สร้ำงและถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ นวตักรรมและเทคโนโลยีทำงกำรแพทย์ที่สมคุณค่ำ (Appropriat Medical 
Technology) เสริมสร้ำงกำรมีสว่นร่วม (Co-Creation) ทำงวชิำกำรและบริกำรทำงกำรแพทย์ในทุกภำคสว่น 
เพื่อพัฒนำกำรแพทย์ของประเทศสูม่ำตรฐำนสำกล

 เพื่อให้ประชำชนทั้งประเทศได้รับกำรดูแลสุขภำพแบบครบวงจรอย่ำงไร้รอยต่อ  
(Seamless Comprehensive Health Care) ผ่ำนระบบกำรน�ำองค์กำรที่ เข้มแข็ง  
ด้วยกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล ตำมหลักธรรมำภิบำล โดยผู้บริหำร 
ระดับสงูของกรมท�ำหน้ำที่ก�ำหนด ชีน้�ำ และสือ่สำร เพื่อใหอ้งค์กำรด�ำเนินภำรกิจไปในทิศทำง
เดียวกัน โดยมีค่ำนิยม MOPH DMS ที่ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่ดีในกำรปฏิบัติงำน 
และกำรใชช้วีติประจ�ำวนั ก่อใหเ้กิดกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำองค์กำรอยำ่งยั่งยืน
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 ด้วยภำรกิจหลักเกี่ยวกับกำรพัฒนำวิชำกำร 
ด้ำนกำรบ�ำบดัรักษำและฟื้ นฟสูมรรถภำพทำงกำรแพทย์
ฝำ่ยกำย โดยกำรศึกษำ วิจัย พัฒนำ และถ่ำยทอด 
องค์ควำมรู้และเทคโนโลยีทำงกำรแพทย์ ที่เหมำะสม  
รวมทั้ ง เพิ่ มพูนควำม รู้และทักษะกำรปฏิบัติ งำน 
แก่บุคลำกรทำงกำรแพทย์เฉพำะทำงที่มีคุณภำพ  
ต ล อ ด จ น ใ ห้ บ ริ ก ำ ร ท ำ ง ก ำ ร แพ ท ย์ เ ฉ พ ำ ะ ด้ ำ น 
หรือในระดบัตตยิภมูทิียุ่ง่ยำกซับซ้อน สง่มอบบริกำรทำง 
กำรแพทย์ที่ดีที่สุดโดยบุคคลำกรที่มีควำมเชี่ยวชำญ 
ในแต่ละสำขำ สู่หน่วยบริกำรทำงกำรแพทย์ทั่วประเทศ 
(The Best for the Most) ในกำรรับมือกับ Digital 
Transformation กรมมีเปำ้หมำยในกำรปรับเปลี่ยน 
รูปแบบกำรให้บริกำรจำกกำรรักษำ ในโรงพยำบำล 
(Hospital - based) เปน็กำรดูแลสุขภำพส่วนบุคคล 
(Personal – based) เพื่อให้ประชำชนทั้งประเทศ 
ได้รับกำรดูแลสุขภำพแบบครบวงจรอย่ำงไร้รอยต่อ 
(Seamless Comprehensive Health Care) 

ผ่ำนระบบกำรน�ำองค์กำรที่เข้มแข็ง ด้วยกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล ตำมหลักธรรมำภิบำลโดยผู้บริหำร 
ระดับสงูของกรมท�ำหน้ำที่ก�ำหนด ชีน้�ำ และสือ่สำร เพื่อใหอ้งค์กำรด�ำเนินภำรกิจไปในทิศทำงเดียวกัน โดยมีคำ่นิยม MOPH DMS 
ที่สง่เสริมใหเ้กิดพฤติกรรมที่ดีในกำรปฏิบัติงำนและกำรใชช้วีติประจ�ำวนั ก่อใหเ้กิดกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำองค์กำรอย่ำงยั่งยืน
ผำ่นระบบกำรน�ำองคก์ำรทั้ง 7 ดำ้น เปน็ฐำนทีท่�ำใหเ้กดิแนวทำงในกำรท�ำงำนเพ่ือบรรลุเปำ้หมำย “ประชำชนสขุภำพดีไดรั้บบริกำร
ทำงกำรแพทย์ที่มีคุณภำพและมำตรฐำนวชิำชพี ยำ่งเสมอภำค กำรแพทย์ไทยเปน็ 1 ใน 3 ของเอเชยี”
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การน�าองคก์ารทีเ่ปน็ระบบ

กระบวนกำรสร้ำงและพัฒนำนวตักรรม

จะดูแลรักษา พัฒนาอยา่งทนัสมยั : การปฏิรูปกลไกแหง่ความส�าเร็จ

 จำกวสิยัทัศน์ของกรมกำรแพทย์ ที่ก�ำหนดใหก้ำรแพทย์ไทยเปน็ 1 ใน 3 ของเอเชยีภำยใน 20 ปี กรมได้ก�ำหนดทิศทำง 
กำรด�ำเนินงำนที่มุ่งสูเ่ปำ้หมำยดังกล่ำวเปน็ 4 ระยะ และได้ก�ำหนดกำรปฏิรูปกรมกำรแพทย์ 4 ดำ้น เปน็กลยุทธ์ที่ใชข้ับเคลื่อน
กำรท�ำงำนของกรมในกำรพัฒนำระบบบริกำรทำงกำรแพทย์ของประเทศ และตอบสนองปญัหำสำธำรณสุขที่ส�ำคัญ  
มีองค์ประกอบ ได้แก่ Function Reform : มุ่งเน้นกำรถ่ำยทอดควำมเชีย่วชำญทำงด้ำนกำรแพทย์เฉพำะทำงไปสูห่น่วยบริกำร
ทำงกำรแพทย์ท่ัวประเทศ Agenda Reform : มุ่งเน้นกำรแก้ปญัหำทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุขที่ส�ำคัญของประเทศ  
Area Reform : มุ่งเน้นกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรแพทย์อย่ำงท่ัวถึงและเปน็ธรรม และ System Reform : มุ่งเน้นกำรพัฒนำ 
ระบบสนับสนุนทั้งทำงดำ้น Digital Transformation และ HR Transformation 
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อยากเหน็คนไทยน้ันได้ม ีคณุภาพชวีติทีด่ีกวา่ : การถ่ายทอดสูก่ารปฏิบัติ 
ก�ากับติดตาม และประเมนิผล

วธีิกำรสือ่สำรและถ่ำยทอดของกรมกำรแพทย์

การถา่ยทอดสูก่ารปฏิบตัิ
 เพื่อขับเคลื่อนนโยบำยปฏิรูปกรมกำรแพทย์ 4 ด้ำน 
(DMS 4 Reforms) ในกำรท่ีจะน�ำพำกรมไปเชื่อมโยงกับ 
ภำคสว่นต่ำง ๆ  (Co-Creation) อย่ำงไร้รอยตอ่ เพือ่ร่วมมอืกนั
ปฏบิตังิำนใหบ้รรลเุปำ้หมำยทีมุ่ง่เน้นประชำชนเปน็ศูนยก์ลำง 
ภำยใต้แนวคิด “ร่วมคิด ร่วมท�ำ ร่วมรับผิดชอบ” ดังน้ัน  
จึงปรับปรุงวิธีกำรสื่อสำรและถ่ำยทอดค่ำเปำ้หมำยของกรม 
ท้ังระหวำ่งภำยในกรมและภำยนอกกรม ใหม้คีวำมหลำกหลำย 
ทั่วถงึ ครอบคลุม โดยกำรน�ำเทคโนโลยีดจิิทัลเขำ้มำใชร่้วมกบั
กำรลงพืน้ทีป่ฏบิตังิำน ท�ำใหบ้คุลำกรทกุระดบัเขำ้ถงึนโยบำย
และทิศทำงของกรมได้เป็นอย่ำงดี  รวมท้ังเครือข่ำย 
และประชำชนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรของกรม 
และน�ำไปใชป้ระโยชน์ได้อีกด้วย

ก�ากบัตดิตาม และประเมนิผล
 เพื่อให้มั่นใจได้ว่ำกำรด�ำเนินงำนเป็นไปตำมแผน 
ที่วำงไว้ ได้ก�ำหนดประเด็นกำรก�ำกับติดตำมกำรด�ำเนินงำน  
6 ด้ำน โดยให้มีกำรติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนทุก 3 6 9  
และ 12 เดือน ผ่ำนระบบ MIS นอกจำกน้ี มีกำรพัฒนำระบบ
รำยงำนผล ค�ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรอิเล็กทรอนิกส์ 
ระดับหน่วยงำน (E-PA)  เพื่ อ ให้ห น่วยงำนสำมำรถ                        
รำยงำนผลทำงออนไลน์ โดยระบบ E-PA สำมำรถสอบทำน
ขอ้มลูยอ้นหลงัไดท้นัท ี(Realtime) รวมทั้งขอ้มลูทีไ่ด้จำกระบบ 
จะถูกน�ำไปใช้เปน็ข้อมูลน�ำเข้ำในกำรวิเครำะห์เพื่อจัดท�ำ
โครงกำรตำ่ง ๆ  และทีผู้่บริหำรระดับสงูใชผ้ลประเมนิกำรปฏบิตัิ
รำชกำรตำมค�ำรับรองฯ รวมถึงจัดสรรแรงจูงใจ
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สร้างสรรคเ์พื่อวนัพรุ่งน้ีด้วยความหว่งใย : นวตักรรมสร้างสรรคค์ณูุปการต่อสงัคม 

กระบวนกำรสร้ำงและพัฒนำนวตักรรม

 กรมกำรแพทย์สร้ำงสภำพแวดล้อมในกำรพัฒนำ 
สูก่ำรเปน็องคก์ำรแหง่นวตักรรม โดยก�ำหนดนโยบำยในกำรจัดตั้ง
ศูนย์นวัตกรรมทำงกำรแพทย์ นอกจำกน้ียังมีกำรจัดอบรม 
นวตักรเพือ่พฒันำศักยภำพบคุลำกรใหม้ทีกัษะ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ
ในกำรพัฒนำนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ เพื่อส่งเสริมให้ผลิตผลงำน
นวตักรรมท่ีมคีณุค่ำ สอดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรน�ำไปใชป้ระโยชน์

และมีควำมทัดเทียมกับต่ำงประเทศ มีกำรจัดเวทีแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้กำรพัฒนำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์เพื่อเผยแพร่ผลงำน 
ให้เปน็ที่ประจักษ์ และมีกำรจับคู่เจรจำทำงธุรกิจเพื่อต่อยอด 
เชิงพำณิชย์  รวมท้ังจัดท�ำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ 
ทำงวชิำกำรกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
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ทกุลมหายใจทีไ่ด้คนืมา มคีา่มากเกินกวา่ค�าชืน่ชม : ผลส�าเร็จจากการน�าองคก์าร 

กำรด�ำเนินกำรของกรมกำรแพทย์ชว่ง COVID-19

การบริหารจัดการทางการแพทยใ์นสถานการณ์ COVID-19

DMS New Normal Medical Services

 จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดชองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019  
(COVID-19) ทีแ่พร่กระจำยไปทั่วโลก กรมกำรแพทยใ์นฐำนะองคก์ำรชั้นน�ำ
ด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุขของประเทศได้เปน็ก�ำลังหลักของประเทศ 
ในกำรก�ำหนดมำตรกำร ศึกษำ วิจัย ปอ้งกัน และรักษำ COVID-19  
โดยได้มีกำรด�ำเนินงำน อำทิเช่น กำรพัฒนำ Guideline พัฒนำแนวทำง 
กำรปฏบิตัติำ่ง ๆ กำรศึกษำวจัิยและพฒันำ กำรบูรณำกำรร่วมกำรท�ำงำน
ร่วมกบัเครือข่ำย ทั้งภำยในและภำยนอก โดยกำรระดมสมองและวำงแผน
ด�ำเนินงำน กำรบูรณำกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกัน ตลอดจนกำรจัดท�ำ 
แนวทำงกำรรักษำกำรบริหำรจัดกำรเตียงรองรับผู้ปว่ย ระบบส่งต่อให ้
กรุงเทพและปริมณฑล และกำรจัดระบบบริหำรจัดกำรเพื่อบริหำรจัดกำร 
กำรรับดูแลผู้ปว่ย COVID-19 รวมทั้งกำรดูแลบุคลำกรทำงกำรแพทย์  
เพื่อสนับสนุนบุคลำกรทำงกำรแพทย์ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรดูแลรักษำผู้ปว่ย  
COVID-19 สำมำรถใหข้วญัและก�ำลงัใจ ลดควำมกังวล และใหก้ำรดูแลผู้ปว่ย 
อย่ำงถกูตอ้ง

 ได้พฒันำกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรแพทยเ์พ่ือสร้ำงกำรด�ำรงชวีติแนวใหม่พร้อมกบักำรแพทย์วถีิใหม่ โดยเปน็กำรบริกำร
ทำงกำรแพทย์ที่สมคุณค่ำแก่ประชำชนไทยทุกคนอย่ำงเสมอภำคและเท่ำเทียม เพื่อเปน็กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรมีสุขภำพที่ดี 
ให้แก่ประชำชนคนไทยทุกคน ทั้งน้ีมีแผนที่จะด�ำเนินงำนพัฒนำรูปแบบระบบบริกำรทำงกำรแพทย์วิถใีหม่ (New Normal  
Medical Service) 10 สำขำ โดยมีเปำ้หมำยกำรพัฒนำรูปแบบระบบบริกำรทำงกำรแพทย์วิถีใหม่ 3 ประเด็น ได้แก่  
ใหเ้กดิควำมปลอดภยัแกผู่้ปว่ยและเจ้ำหน้ำที่ กำรลดควำมแออดั และเพิม่กำรเข้ำถึงบริกำรแกป่ระชำชน เพือ่ลดควำมเหลือ่มล�ำ
ทำงสังคม ด้วยกำรใช้เทคโนโลยี ซ่ึงผ่ำนกำรพิจำรณำจำกสภำวิชำชีพและคณะกรรมกำรศูนย์ปฏิบัติกำรตอบโต้ภำวะฉุกเฉิน 
ทำงสำธำรณสขุ (Emergency Operation Center: EOC) 9 สำขำ โดยสำขำ x-ray อยู่ระหวำ่งกำรด�ำเนินกำร 
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 “องคก์รสมรรถนะสงูดำ้นกำรควบคมุและพฒันำพฤตนิิสยัผูต้อ้งขัง แบบมอือำชีพ บูรณำกำร 
มำตรฐำน และนวตักรรม”

วสิยัทัศน์

ค่านิยม

พนัธกจิ
“ควบคมุและพฒันำพฤตนิิสยัผูต้อ้งขัง”

กรมราชทัณฑ์
หมวด 1 ดา้นการน�าองคก์ารและความรับผดิชอบตอ่สงัคม

1.  รักองคก์ร    
2. ควำมเสยีสละ
3. ควำมซ่ือสตัย์  
4. ควำมรับผดิชอบ                                           
5. คณุธรรม
6. ควำมโปร่งใส

7. วนัิยและกำรปฏบิตัติำมกฎขอ้บังคบั
8. ใฝเ่รียนรู้ 
9. เขำ้ถึงเทคโนโลยี
10. เคำรพศักดิศ์รีควำมเปน็มนุษย์                               
11. มุ่งเน้นควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร

 กรมรำชทัณฑ์ ขบัเคล่ือนกำรน�ำองคก์ำรภำยใตว้สิยัทศัน์           
ที่ก�ำหนดไว้เพื่อเปน็ทิศทำงในกำรน�ำองค์กร คือ กรมรำชทัณฑ์
จะเปน็องคก์รสมรรถนะสงูด้ำนกำรควบคมุและพฒันำพฤตนิิสยั
ผู้ต้องขังแบบมืออำชีพ บูรณำกำร มำตรฐำน และนวัตกรรม   
ภำยใต้กำรปฏิบัติรำชกำรตำมวิสัยทัศน์ข้ำงต้น จะน�ำไปสู่ 
กำรบรรลุเปำ้ประสงค์หลักขององค์กร คือ กำรควบคุมผู้ต้องขัง
อย่ำงมีประสิทธิภำพ เปน็ไปตำมมำตรฐำนด้วยควำมเสมอภำค 
และกำรพัฒนำพฤตินิสัยผู้ต้องขังเพ่ือให้เปน็พลเมืองดี มีอำชีพ 
ที่สุจ ริต ด�ำรงชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  
โดยมีค่ำนิยมร่วม  ในกำรท่ีขับเคลื่อนผลักดันให้กำรปฏิบัติ
รำชกำรบังเกิดผลสัมฤทธ์ิ ตำมเป้ำประสงค์หลัก ได้แก่  

กำรมุ่ ง เน้นกำรปฏิบั ติรำชกำรด้วยควำมเป็นมืออำชีพ 
ของผู้ปฏิบัติงำน กำรบูรณำกำรกำรบริหำรงำนรำชทัณฑ์ 
ในทุกกระบวนกำรกับภำคีเครือข่ำยทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง  
กำรปฏิบัติรำชกำรด้วยควำมสอดคล้องกับมำตรฐำนต่ำง ๆ  
ในด้ำนกำรปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง รวมทั้งมีกำรพัฒนำนวัตกรรม  
ทั้งที่เปน็สิง่ประดิษฐ์หรือแนวควำมคิดท่ีเกิดขึ้นใหม่ หรือวิธีกำร
ที่ ได้ปรับปรุงประยุกต์ต่อยอดมำจำกรูปแบบเดิมเพื่อใช ้
ในกำรเพิม่ประสทิธิภำพกำรปฏบิติังำนหรือแก้ไขปญัหำทีเ่กิดขึ้น 
อันเปน็อุปสรรคต่อกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร 
เพื่ อ ให้บรร ลุผลสัมฤท ธ์ิตำมควำมคำดหวั งของสั งคม 
และประชำชนเปน็อย่ำงยิ่ง
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ขับเคลือ่นการน�าองคก์าร ด้วย “3ส. 7ก.”

นโยบำย 3 ส. 7 ก. ของกรมรำชทัณฑ์

 กรมรำชทัณฑ์ขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรภำยใต้กรอบ
นโยบาย 3 ส. 7 ก. ประกอบดว้ยนโยบาย 3 ส. ไดแ้ก ่สะอำด สจุริต 
และเสมอภำค คอื เรือนจ�ำตอ้งมคีวำมสะอำด เปน็ระเบยีบเรียบร้อย
ปรำศจำกยำเสพตดิและสิง่ของตอ้งหำ้มตำมกฎหมำย ทกุหน่วยงำน
ในสังกัดต้องให้ควำมส�ำคัญในกำรดูแลให้ผู้ต้องขังมีสุขภำวะ 
ทำงกำยและจิตทีด่รีะหวำ่งที ่ถกูควบคมุตวั กำรด�ำเนินกำรทุกเร่ือง
ต้องเปน็ไปด้วยควำมสุจริตและกำรปฏิบัติต่อผู้ต้องขังทุกคน 
อย่ำงเท่ำเทียมกัน รวมทั้งยึดมั่นในกฎระเบียบและกฎหมำย 
อย่ำงเคร่งครัด และนโยบาย 7 ก. ไดแ้ก่ กักขัง แก้ไข กฎหมาย  

การวางกรอบ กล่ันกรอง ก�าลังใจ และกลับตัว คอื กำรควบคมุ
กักขังผู้กระท�ำควำมผิดตำมกฎหมำย มิให้ เกิดเหตุกำรณ์ 
กำรหลบหนี โดยปฏิบัติตำมกฎหมำยและข้อก�ำหนดต่ำง ๆ  
ตำมมำตรฐำนสำกล ประกอบกับมุ่งเน้น ในกำรพัฒนำผู้ต้องขัง 
ดว้ยหลกัเมตตำธรรม กำรจัดวำงระบบเพือ่กำรปฏบิตัติอ่ผูต้อ้งขัง
ใหไ้ด้รับกำรแกไ้ขและพัฒนำพฤตินิสัย สำมำรถกลับตนเปน็คนดี 
และสังคมใหก้ำรยอมรับ สำมำรถอยู่ร่วมกบัสังคมไดอ้ย่ำงเปน็สขุ 
โดยไม่หวนกลบัไปกระท�ำผดิซ�ำ
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ปรับแนวคดิบุคลากรด้วยนโยบาย 4S

 ในกำรขบัเคล่ือนกำรบริหำรจัดกำรภำยใตน้โนบำย 3 ส. 7 ก. 
กรมรำชทัณฑ์ จึงได้มีกำรก�ำหนดนโยบาย 4 S เพื่อปรับแนวคิด
บคุลำกรใหส้อดรับกบันโยบำย และบรรลุเปำ้หมำยตำมวสิยัทศัน์
ทีก่�ำหนด ซ่ึงประกอบด้วย 1) SMART คอื ผูค้มุยคุใหมต่อ้งบคุลกิดี 
มนุษย์สัมพันธ์ดี รอบรู้เฉลียวฉลำด แต่งกำยดี และเปน็บุคคล 
ในเคร่ืองแบบทีส่งำ่งำม 2) STRONG คอื บุคลำกรตอ้งมพีละก�ำลงั
ทำงร่ำงกำยท่ีเข้มแข็ง แข็งแรง มีบุคลิกลักษณะท่ีน่ำเชื่อถือ  

3) SERVICE คอื ดแูลเอำใจใสผู่ต้้องรำชทณัฑ ์และพฒันำระบบ
กำรให้บริกำร และ 4) SUCCESS คือ มุ่งเน้นควำมส�ำเร็จ 
ของงำน สำมำรถคืนคนดีสู่สังคม นอกจำกน้ี ยังมีกำรสื่อสำร 
ถำ่ยทอดกบัชมุชน และประชำชนภำยนอก ในเร่ืองกำรใหย้อมรับ 
พฤตินิสัยของผู้ต้องขังเมื่อพ้นโทษไปแล้ว เพื่อให้ผู้ต้องขัง 
ที่พ้นโทษไปแล้วสำมำรถกลับไปใช้ชีวิตตำมปกติได้ในสังคม 
ต่อไป

นโยบำย 4 S ของกรมรำชทัณฑ์
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สร้างคณูุปการด้วยการ “คนืคนดีสูส่งัคม” 

 สถำนกำรณ์ปัจ จุบันมีผู้ ต้ องขั งที่ พ้นโทษ 
และกลบัไปกระท�ำควำมผดิซ�ำเปน็จ�ำนวนมำก ทีผ่ำ่นมำ 
ก ร ม ร ำ ช ทั ณ ฑ์ มี น โ ย บ ำ ย คื น ค น ดี สู่ สั ง ค ม  
แต่จำกสถำนกำรณ์กลับกลำยเปน็ว่ำคืนคนเดิมสู่สังคม 
ดังน้ัน กำรกระท�ำผิดซ�ำเปน็ปญัหำหลักและปญัหำ
ส�ำคญัท่ีต้องใหค้วำมส�ำคัญ ท้ังกำรสร้ำงงำนสร้ำงอำชพี
ให้กับผู้ต้องขัง ให้สมดุลกับกำรดูแลควำมปลอดภัย 
ให้สั งคม  ไม่ควร เน้นผลักผู้ ต้ องขั งออกสู่ สั งคม 
เพียงอย่ำงเดียว แต่ต้องให้ส�ำนึกผิดเมื่อได้รับโทษ  
จึ ง มี ก ร ะ บ ว น ก ำ ร ด� ำ เ นิ น ง ำ น ด้ ำ น ก ำ ร เ ต รี ย ม 
ควำมพร้อมก่อนปล่อยให้แก่ผู้ต้องขัง ทั้งกำรพัฒนำ 
ดำ้นร่ำงกำย กำรพฒันำดำ้นจิตใจ ควำมคดิ และทกัษะ 
กำรใช้ชีวิต กำรส่งเสริมควำมสัมพันธ์ในครอบครัว 

และกำรเตรียมตวักลับเขำ้สูส่งัคม กำรเตรียมควำมพร้อม
ด้ำนประกอบอำชีพ นอกจำกน้ี ยังได้มีกำรจัดตั้ ง 
ศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานท�า (CARE : 
Center for Assistance to Reintegration and  
Employment) เพือ่เปน็ศูนย์ประสำนงำนและชว่ยเหลอื
ผู้พ้นโทษให้มีงำนท�ำ ทั้ งขณะต้องโทษในเรือนจ�ำ  
และ กำรน�ำควำมรู้จำกกำรอบรมวิชำชีพ ไปประกอบ
อำชีพภำยหลังพ้นโทษ รวมทั้งเปน็ศูนย์ประสำนงำน 
ช่วยเหลือผู้พ้นโทษในด้ำนต่ำง ๆ เพื่อด�ำเนินกำรตำม
นโยบำย 3 ส. 7 ก. ในกำรคืนคนดสีูส่งัคม เพือ่ใหผู้พ้น้โทษ
มีอำชีพ มีงำนท�ำภำยหลังพ้นโทษ สำมำรถช่วยเหลือ
ตนเอง ไม่เปน็ภำระแกค่รอบครัวและสงัคม และไมก่ลบัมำ 
กระท�ำผดิซ�ำ
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ศูนย์ประสำนงำนและสง่เสริมกำรมีงำนท�ำ (CARE)
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 ด้วยพระมหำกรุณำธิคุณของพระบำทสมเด็จพระปรเมน
ทรรำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว  
ไดม้พีระบรมรำชโองกำรแตง่ตั้งคณะกรรมกำรโครงกำรรำชทณัฑ์
ปนัสุข เน่ืองจำกทรงมีพระรำชด�ำริว่ำ โรงพยำบำลรำชทัณฑ์ 
เป็น โ ร ง พ ย ำ บ ำ ล แห่ ง เ ดี ย ว ใ น สั ง กั ด ก ร ะ ท ร ว ง ยุ ติ ธ ร ร ม  
ต้องให้บริกำรแก่ผู้ต้องขัง ในกรณีเจ็บไข้ได้ปว่ยเปน็จ�ำนวนมำก  
ยังขำดแคลนบุคลำกร เคร่ืองมือแพทย์ และเวชภัณฑ์ กำรดูแล
สุขภำพของผู้ต้องขัง ถือเปน็หน้ำที่ส�ำคัญของกรมรำชทัณฑ์  

ในกำรน�ำโครงกำรดังกลำ่วไปตอ่ยอดและขยำยผล เพือ่ทีจ่ะใหผู้ป้ว่ย
เขำ้ถงึกำรรับกำรรักษำพยำบำลอยำ่งเท่ำเทยีม ตำมหลกัมนุษยธรรม 
ทั้งน้ี เมื่อพ้นโทษจะได้มีสุขภำพสมบูรณ์ทั้งกำยและใจ ออกมำสู่
สังคมภำยนอก และประกอบอำชีพสุจริตได้อย่ำงมีคุณภำพ  
โดยพระรำชทำนควำมช่วยเหลือในเร่ืองกำรจัดหำอุปกรณ์  
และเคร่ืองมอืทำงกำรแพทย ์ตลอดจนกำรใหจิ้ตอำสำพระรำชทำน 
904 วปร. ไดเ้ขำ้ไปมบีทบำทในกำรชว่ยเหลอืท้ังทำงดำ้นกำรแพทย์ 
กำรพยำบำล กำรอบรมใหค้วำมรู้ในเร่ืองต่ำง ๆ

ต่อยอดและขยายผล “โครงการราชทณัฑป์นัสขุ ท�าความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย”์

โครงกำรรำชทัณฑ์ปนัสขุ
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“จัดเกบ็ภำษีทนัสมยั ใสใ่จบริกำร ยดึมั่นธรรมำธิบำล เพือ่พฒันำกำรเศรษฐกิจและสงัคมไทย”

วสิยัทัศน์

พนัธกจิ
1. จัดเกบ็ภำษใีหไ้ดต้ำมประมำณกำร
2. ยกระดบักำรให้บริกำร และสร้ำงควำมสมคัรใจในกำรเสยีภำษี
3. เสนอแนะนโยบำยทำงภำษอีำกรตอ่กระทรวงกำรคลัง

กรมสรรพากร
หมวด 1 ดา้นการน�าองคก์ารและความรับผดิชอบตอ่สงัคม

ค่านิยม: “I AM RD”
 I  :  Integrity  จริยธรรมและจรรยำบรรณ
A : Accountability  ควำมรับผดิชอบ
M : Mastery  ควำมเปน็มอือำชีพ
R : Respect & Responsiveness  กำรใหเ้กยีรตแิละสนองตอ่ลกูคำ้
D : Development  กำรพฒันำและคดิคน้สิง่ใหม่

 ก ร ม ส ร ร พ ำ ก ร ก� ำ ห น ด ทิ ศ ท ำ ง แ ล ะ เป้ ำ ห ม ำ ย 
กำรน�ำองค์กำรที่ชดัเจนมุ่งสูก่ำรเปน็ Digital RD โดยใชก้ลยุทธ์ 
D2RIVE ขับเคล่ือนกำรน�ำองค์กรไปสู่กำรปฏิบัติได้จริง  
มุ่งเน้นควำมส�ำเร็จขององค์กรควบคู่กับกำรยึดประชำชน 
เปน็ศูนย์กลำง ด้วยกำรน�ำเทคโนโลยีดิจิทัลให้บริกำร ผสำนกับ
กำรน�ำกำรบริหำรจัดกำรแนวใหม่ Design Thinking และ Agile 
Methodology มำปรับเปล่ียนกระบวนควำมคิด และยกระดับ 
กำรท�ำงำนและกำรให้บริกำร รวมถึงกำรสำนควำมร่วมมือ 

กบัทกุภำคสว่นทั้งภำครัฐบำล ภำคเอกชน และประชำชน ผลกัดนั
องค์กำรบรรลุเปำ้หมำยตำมพันธกิจ “เก็บภำษีตรงเปำ้หมำย  
นโยบำยตรงกลุ่ม  บริกำรตรงใจ” รวมถงึกำรก�ำกบัดแูลองคก์ำร
ตำมหลักธรรมำภิบำล ยกระดับควำมโปร่งใส และสร้ำง 
ควำมเป็นธรรมให้ทุกภำคส่วนในสังคม ชุมชน ตลอดจน 
ไดน้�ำมำตรกำรภำษ ีควำมสำมำรถ และสมรรถนะหลกัขององคก์ร 
มำเปน็กลไกในกำรสร้ำงประโยชน์สุข และขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
สงัคม ที่ยั่งยืนของประเทศต่อไป
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 ก�ำหนดทิศทำงองค์กำรด้วยกำรน�ำปจัจัย
ส�ำคัญ ท่ีมีผลต่อกำรด�ำเนินงำนตำมพันธกิจ 
มำทบทวนอย่ำงต่อเน่ือง เพ่ือสอดรับกับพันธกิจ 
ที่ มี เป้ำหมำยกำรจัดเ ก็บภำษี เพิ่ มสู ง ข้ึนทุกปี  
รวมถึงกำรเปลี่ยนแปลงทั้งด้ำนเศรษฐกิจ สังคม  
และกำรเมือง รวมถึงเทคโนโลยีที่ เปล่ียนโลก  
(Disruptive Technology) เพื่อคำดกำรณ์อนำคต 
และเตรียมควำมพร้อมขององคก์ำรทั้งดำ้โครงสร้ำง
องคก์ร ระบบงำน และบคุลำกร รองรับกำรเปลีย่นแปลง 
(Adaptive to Change) โดยยึดประโยชน์ของผู้เสยี
ภำษีและประชำชนเปน็หลัก (Citizen Centric)  
และมุ่งเน้นผลลัพธ์ในกำรด�ำเนินกำรตำมพันธกิจ 
ให้บรรลุเป้ำหมำย มุ่งสู่กำรเป็น Digital RD  
โดยน�ำกลยุทธ์ D2RIVE มำขับเคลื่อนองค์กำร ดังน้ี

กลยทุธ์ D2RIVE น�าองคก์ารด้วยทศิทางและเปา้หมายอยา่งชดัเจน

 D  :  D igital Transformation น�ำเทคโนโลยีดิ จิทัลมำปรับปรุงและปรับใช้กับกระบวนงำนที่ รับผิดชอบ  
เพือ่กำรอ�ำนวยควำมสะดวกใหแ้กผู่้รับบริกำรในกำรลดขั้นตอนกำรปฏบิตัหิน้ำทีท่ำงภำษอีำกร  
 D : Data Analytics จัดกำรและน�ำขอ้มลูมำวเิครำะหใ์นงำนที่รับผดิชอบ เพือ่ประโยชน์ตอ่กำรบริหำรจัดเกบ็ภำษอีำกร 
และกำรให้บริกำร 
 R : Revenue Collection จัดเกบ็และสง่เสริมกำรจัดเกบ็ภำษใีหเ้ปน็ไปตำมเปำ้หมำย  
 I : Innovation สร้ำงและส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรในกำรสร้ำงนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนกระบวนกำรท�ำงำน 
และอ�ำนวยควำมสะดวกแกผู่เ้สยีภำษี 
 V : Value ขับเคลือ่นสรรพำกรคณุธรรม  (H : ซ่ือสตัย์  A : รับผดิชอบ  S : มอบใจบริกำร)  
 E : Efficient เพิ่มประสิทธิภำพคน (Smart People) โดยพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญและเปิดโอกำส 
ให้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงหน่วยงำน และเพิ่มประสิทธิภำพงำน (Smart Office) โดยกำรปรับปรุงสภำพแวดล้อม 
กำรท�ำงำน ปรับปรุงกระบวนกำรท�ำงำน ลดระยะเวลำขั้นตอนใหม้ีประสทิธิภำพ
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RD Strategies สูก่ารปฏิบัติใหบ้รรลเุปา้หมาย

 เน้นกำรสือ่สำรแบบ 2 ทำง คอื เทคโนโลยี
สำรสนเทศ และ Social Media เปน็ช่องทำง
ติ ด ต่ อ สื่ อ ส ำ ร  แ ล ะ ส ร้ำ ง ส ภ ำ พ แว ด ล้ อ ม 
ให้ เกิ ดควำ มผูกพัน  เพื่ อมุ่ งควำมส� ำ เร็ จ 
ขององค์กร  ผ่ ำนกำรแลกเปลี่ ยนเรียน รู้  
กำรมอบอ�ำนำจกำรตัดสินใจ กำรพัฒนำ
บุคลำกร รวมถึงกำรเปิดโอกำสให้บุคลำกร  
ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 
ในกำรด�ำเนินงำน เพื่อออกแบบและสร้ำง
นวัตกรรมในกำรท�ำงำนและกำรให้บริกำร  
เช่น กำรจัดงำน “#HACKATAX Thailand’s 
First Senior-level Hackathon” โดยร่วมมือ
กับส�ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เปิดเวท ี
ให้ Startup น�ำ Pain Point ด้ำนภำษีอำกร 
มำออกแบบควำมคิด ร่วมกับผู้ เชี่ ยวชำญ 
ข อ ง ก ร ม ส ร ร พ ำ ก ร  เ พ่ื อ ร่ ว ม กั น ส ร้ ำ ง  
“Real Impact” ให้กับประเทศ ในหัวข้อ  
“ภาษไีทย ถูกใจประชาชน”

การสือ่สารและการสร้างความผกูพันทั้งบุคลากรในองคก์รและผูรั้บบริการผูม้สีว่นได้สว่นเสยี

การท�าใหเ้กิดการปฏิบัติอยา่งจริงจัง  

 โดยน�ำ Data Analytic จำกแหล่งข้อมูลทั้งภำยในและภำยนอกองค์กรจัดท�ำระบบจ�ำลองต่ำง ๆ เพื่อวิเครำะห์และคำดกำรณ์ 
ผลกำรด�ำเนินงำนในอนำคต และใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเปน็เคร่ืองมือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรรำยงำน ติดตำมประเมินผล 
กำรปฏิบัติงำน เพื่อแก้ไขได้อยำ่งทันท่วงที เชน่ ในสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรค COVID-19 กรมสรรพำกรได้น�ำแผน BCP มำปรับ
ใชใ้นกระบวนกำรท�ำงำนและกำรใหบ้ริกำร (Pre - On - Post COVID-19) เปลี่ยนวกิฤตใหเ้ปน็โอกำสในกำรพัฒนำระบบกำรท�ำงำน  
(Work from Home) และระบบกำรใหบ้ริกำรผ่ำนอิเลก็ทรอนิกสแ์บบครบวงจร (Tax From Home) เพือ่มุง่สูก่ำรเปน็องคก์รอเิลก็ทรอนิกส์

การติดตามประเมนิผล เพื่อการพัฒนาใหด้ีขึ้น 

ขับเคลือ่นทศิทำงสูก่ำรปฏบิตัอิย่ำงมีประสทิธิภำพดว้ย RD Strategies ดังน้ี

 ก�ำหนดแผนปฏิบัติรำชกำร รวมถึงท�ำ Design Thinking ของผู้บริหำร 
ทุกระดับ และน�ำแนวคิด Agile มำปรับใช้ในกระบวนกำรท�ำงำน โดยอธิบดี 
มอบหมำยให้คณะผู้บริหำรระดับสูงเปน็ Project Owner ของแผนงำนที่ส�ำคัญ
ตำมกลยุทธ์ D2RIVE
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ก�ากับดูแลองคก์ารตามหลกัธรรมาภิบาล

 น�ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพิ่มประสทิธิภำพในกำรติดตำมผลกำรปฏิบัติงำน เชน่ ระบบรำยงำนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติ
รำชกำรของหน่วยงำนภำยในกรมสรรพำกร (E-PES) รวมถงึกำรน�ำ Data Analytic มำใชใ้นกำรจัดท�ำระบบจ�ำลองต่ำง ๆ  เพ่ือวเิครำะห์
และคำดกำรณ์ผลในอนำคต เชน่ ระบบจ�ำลองส�ำหรับคำดกำรณ์ผลกำรจัดเก็บภำษีอำกร

ด้านผลการปฏิบัติงาน 

 จัดท�ำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน และกำรวเิครำะหค์วำมเสีย่งเพื่อไปจัดท�ำแผนควบคุมภำยใน 

ด้านการปอ้งกันและปราบปรามการทจุริตและประพฤติมชิอบ 

 มรีะบบ Citizen Feedback ประเมนิผลกำรใหบ้ริกำร ณ ส�ำนักงำนสรรพำกรพืน้ทีส่ำขำทั่วประเทศ เพือ่น�ำขอ้เสนอแนะไปพฒันำ
ปรับปรุงกำรท�ำงำนและกำรบริกำรให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น รวมถึงกำรปกปอ้งกำรสร้ำงควำมเสียหำยทำงระบบเศรษฐกิจ 
และรำยได้ของรัฐ โดยร่วมมือกับเครือข่ำยต่ำง ๆ ด�ำเนินกำรกับผู้มีเจตนำหลีกเลี่ยงภำษี และปรำบปรำมผู้ท�ำลำยระบบภำษี  
เชน่ กำรเขำ้ร่วมโครงกำรผู้ตรวจสอบภำษีระหวำ่งประเทศ TIWB เพื่อปิดชอ่งโหวก่ำรตรวจสอบภำษีธุรกิจ e-Commerce ขำ้มชำติ

ด้านการปกปอ้งผลประโยชน์ของประเทศและผูม้สีว่นได้สว่นเสยี

 ก�ำหนดทิศทำงขององคก์รทีร่องรับกำรเปลีย่นแปลงในอนำคตด้วยกำรขบัเคลือ่นผำ่นกลยทุธ์ D2RIVE และสร้ำงสภำพแวดลอ้ม
ในองค์กรใหเ้กิดควำมส�ำเร็จในดำ้นต่ำง ๆ

ด้านความรับผดิชอบต่อการน�าองคก์ารของผูบ้ริหาร 

 น�ำรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรแนวใหม่ เชน่ Agile มำยกระดับกำรขับเคลื่อนแผนยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติรำชกำรให้บรรลุ
เปำ้หมำยตำมพันธกิจ รวมถึงการประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายอย่างมีจริยธรรม ส่งเสริมให้บุคลำกรทุกระดับปฏิบัติตำมคุณธรรม 
อัตลักษณ์ HAS (Honest : ซ่ือสัตย์ Responsibility : รับผิดชอบ Service : มอบใจบริกำร) มุ่งสู่กำรเปน็ “สรรพากรคุณธรรม”  
รวมถึงพัฒนำระบบกำรกำรท�ำงำนและกำรให้บริกำรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ลดดุลยพินิจของเจ้ำหน้ำที่ เกิดควำมโปร่งใส  
ตรวจสอบได้ และมีกระบวนกำรจัดกำรเร่ืองร้องเรียนอย่ำงเปน็ระบบ 

ด้านความรับผดิชอบต่อการวางแผนยทุธศาสตร์ 
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สร้างคณูุปการต่อสงัคม

     น� ำภำรกิจ  ควำมสำมำรถ สมรรถนะหลัก  
และควำมเชี่ยวชำญขององค์กรสร้ำงคุณูปกำรเพื่อความผาสุก
และประโยชน์ต่อสังคม โดยใช้มำตรกำรภำษีเปน็เคร่ืองมือ 
ในกำรสง่เสริม แก้ไขปญัหำทำงเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม 
เพื่ อให้ เกิดควำมผำสุกและประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม  
อำทิ ด้ำนเศรษฐกิจ เช่น มำตรกำรบัญชีชุดเดียว เพ่ือส่งเสริม 
ควำมเขม้แข็งของผูป้ระกอบกำร SMEs ดา้นสงัคม เชน่ มำตรกำร
ภำษีเพื่อส่งเสริมให้มีกำรจ้ำงงำนผู้สูงอำยุ มำตรกำรภำษี 
เพื่อสนับสนุนกำรมีบุตร กำรลดควำมเหลื่อมล�ำทำงสังคม  
เช่น  มำตรกำรภำษีที่ ส่ ง เส ริมคุณภำพชีวิตของผู้พิกำร 
และผู้ด้อยโอกำส กำรช่วยเหลือสังคม เช่น มำตรกำรภำษี
สนับสนุนทำงกำรศึกษำ ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น มำตรกำรภำษี 
เพื่ อ ส นั บ ส นุ น แ ล ะ จู ง ใ จ ใ ห้ ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก ำ ร นิ ติ บุ ค ค ล  
ลดกำรปล่อยกำ๊ซเรือนกระจก เพื่อชว่ยลดภำวะโลกร้อน

 ด้ ว ย ก ำ ร ก� ำ ห น ด ชุม ช น ส� ำ คั ญ เป็น  3  ก ลุ่ ม  คื อ  
(1) ผู้รับบริกำรปจัจุบัน โดยมุ่งเน้นผู้ประกอบกำรกลุ่ม SMEs  
ซ่ึงมสีดัสว่นมำกกวำ่ร้อยละ 95 ของกำรประกอบธุรกจิในประเทศ 
ดว้ยแนวคิด “SMEs SMILE” ท�ำใหภ้ำษขีอง SMEs เปน็เร่ืองง่ำย 
โดยใหบ้ริกำรขอ้มลูทีจ่�ำเปน็ในกำรประกอบธุรกิจของผู้ประกอบ
กำร SMEs แบบ One Stop Service ทีจุ่ดเดยีว ผำ่น SMEs 360๐ 

Ecosystem (2) ผู้รับบริกำรในอนำคต โดยกำรถ่ำยทอดควำมรู้
ด้ำนภำษีอำกรพร้อมจัดกิจกรรมสัมพันธ์ในสถำนศึกษำ  

เพือ่สร้ำงกำรตระหนักรู้ถงึควำมรับผดิชอบตอ่สงัคมจำกกำรเสยีภำษี 
(3)  ประชำชนทั่ วไป โดยใช้ควำมสำมำรถขององค์กร 
และบุคลำกร เชน่ มำตรกำรเรำไม่ทิ้งกัน “ทบทวนสทิธิเยียวยำ” 
หรือมำตรกำรภำษีในช่วงกำรแพร่ระบำดของโรค COVID-19 
“เลื่อน เร่ง ลด จูงใจ” เพื่อบรรเทำภำระภำษีแก่ประชำชน  
สร้ำงขวญัและก�ำลงัใจใหแ้กบ่คุลำกรทำงกำรแพทย ์เพือ่สนับสนุน
ชมุชนใหเ้กดิประโยชน์สขุ ขับเคลือ่นเศรษฐกจิ สงัคม และฐำนภำษี
ที่ยั่งยืนของประเทศต่อไป

การสนับสนุนชมุชน 
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ปจัจัยแหง่ความส�าเร็จของการด�าเนินการ

 ภำวะผู้น�ำเป็นต้นแบบที่ดีด้ำนควำมมุ่งมั่น  
ทุม่เทในกำรน�ำองค์กำรใหบ้รรลเุปำ้หมำย น�ำเทคโนโลยี
ส ำ ร ส น เท ศ ม ำ ส นั บ ส นุ น ก ำ ร บ ริ ก ำ ร ที่ ร อ ง รั บ 
ตอ่กำรเปลีย่นแปลงอย่ำงรวดเร็ว ทันสมัย และตอบสนอง
ต่อผู้รับบริกำร อีกทั้งยังให้ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำ
ทั ก ษ ะ บุ ค ล ำ ก ร ใ ห้ มี ส ม ร ร ถ น ะ  ทั ก ษ ะ ที่ พ ร้ อ ม 
ต่อกำรเปลี่ยนแปลง
 จัดเก็บภำษีได้ 2,009,310 ล้ำนบำท ซ่ึงเกินกวำ่
ประมำณกำร และสงูเปน็ล�ำดับหน่ึงของกรมจัดเกบ็ภำษี 
 ออกมำตรกำรภำษีไ ด้ตรงก ลุ่ม  :  ได้ รับ 
ควำมพึงพอใจสูงเป็นอันดับ 1 จำกสวนดุสิตโพล  
ในกำรออกมำตรกำรดูแลและเยียวยำช่วยผู้เสียภำษ ี
และประชำชนที่ได้รับผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำด 
COVID-19 “เลื่อน เร่ง ลด และแรงจูงใจ”
 บริกำรได้ตรงใจ : จำกผลกำรส�ำรวจ Citizen 
Feedback ผู้เสียภำษีและประชำชนมีควำมพึงพอใจ 
ตอ่กำรใหบ้ริกำรในกระบวนงำนตำ่งๆ ของกรมสรรพำกร 
สงูเกินกวำ่ร้อยละ 90 
 ได้รับกำรยอมรับจำกทุกภำคสว่นในกำรเปน็ผูน้�ำ
ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลภำยใต้สัญลักษณ์ e-Revenue  
ซ่ึ ง เป็น แร ง ผ ลั ก ดั น ใ ห้ เ กิ ด ก ำ ร พั ฒ น ำ อ ง ค์ ก ร 
อย่ำงต่อเน่ือง เพื่อสร้ำงกำรท�ำงำนและกำรให้บริกำร 
ในระดับมำตรฐำนสำกลต่อไป
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“แรงงำนมคีณุภำพชวีติทีด่ี ได้รับควำมเปน็ธรรมอย่ำงทั่วถึง และยั่งยืน”

วสิยัทัศน์

พนัธกจิ

1.  ยกระดบัคณุภำพชวีติและควำมปลอดภยัในกำรท�ำงำน
2. สร้ำงเสริมภำคเีครือข่ำยจำกทกุภำคสว่นในกำรมสีว่นร่วม เพือ่พฒันำกำรท�ำงำนทีม่คีณุคำ่
3. พฒันำกำรบริหำรจัดกำรดำ้นคุม้ครองแรงงำนและสวสัดกิำรแรงงำน
4. พฒันำองคก์รและบคุลำกรใหม้สีมรรถนะสงูและมธีรรมำภบิำล

กรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน

หมวด 1 ดา้นการน�าองคก์ารและความรับผดิชอบตอ่สงัคม

ค่านิยม: “FAIR”
F= FAIR PLAY เปน็ธรรม ไมเ่ลอืกปฏบิตัิ
A = ALL OBJETIVE มุ่งผลสมัฤทธ์ิของงำน
I = INTEGRITY กล้ำยืนหยดัท�ำในสิง่ทีถ่กูตอ้ง
R = RIGHTEOUSBNESS  ซ่ือสตัย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้

 กรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน (กสร.) ก�ำหนด
ทศิทำงและเปำ้หมำยกำรน�ำองคก์ำรดว้ยกำรก�ำหนดมำตรฐำน
แรงงำน กำรคุ้มครองแรงงำน ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย 
และสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน กำรแรงงำนสัมพันธ์               
กำรแรงงำนรัฐวิสำหกิจสัมพันธ์ และกำรสวัสดิกำรแรงงำน  
จำกกำรพัฒนำมำตรฐำน รูปแบบ กลไก มำตรกำร ส่งเสริม 
สนับสนุน และแก้ไขปญัหำด้ำนแรงงำน เพื่อคุ้มครองสิทธิ  
และพัฒนำคุณภำพชีวิตแรงงำนทั้ งในและนอกระบบ  
บูรณำกำรจัดกำรปญัหำแรงงำนต่ำงด้ำวและกำรค้ำมนุษย์ 

ดำ้นแรงงำนกับหน่วยงำนตำ่ง ๆ  ขจัดปญัหำกำรใชแ้รงงำนเด็ก 
แ ร ง ง ำ น บั ง คั บ ส ร้ ำ ง ค ว ำ ม ป ร อ ง ด อ ง ส ม ำ น ฉั น ท ์
ในแวดวงแรงงำน ตลอดจนเพิ่มโอกำสและขีดควำมสำมำรถ 
ในกำรแขง่ขนัทำงกำรคำ้ระหวำ่งประเทศ และมภีำคเีครือขำ่ย
ที่ครอบคลุมงำนทุกภำรกิจ และบุคลำกรมีควำมสำมำรถ 
ดำ้นกำรเจรจำเพือ่สร้ำงควำมสมำนฉันทแ์ละสนัติสขุในวงกำร
ด้ำนแรงงำน ให้บริกำรอยู่บนบรรทัดฐำนของจริยธรรม  
ควำมโปร่งใส ควำมถูกต้อง ควำมเท่ำเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ 
มีระบบกำรคุ้มครองแรงงำน
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การน�าองคก์รทีม่ปีระสทิธิภาพ สูก่ารปฏิบัติทีม่ปีระสทิธิผล (Efficiency lead to effectiveness) 

 เปดิโอกำสใหผู้รั้บบริกำร และผูมี้สว่นได้
ส่วนเสีย หน่วยงำนที่ เกี่ยวข้องทั้ งภำครัฐ 
และเอกชน เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรก�ำหนด
ทศิทำงกำรด�ำเนินกำร และมีกลไกกำรสือ่สำร
เพื่อถ่ำยทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำหมำย  
และค่ำนิยมองคก์ำรไปสู่บคุลำกร ผู้รับบริกำร 
หน่วยงำนต่ำง ๆ และผู้ทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ให้บรรลุ
เป้ำหมำยขององค์กร และสร้ำงกำรรับรู้  
เรียนรู้ และควำมเข้ำใจร่วมกัน เพ่ือสร้ำง 
เปน็องคก์รแหง่ Single vision 

ก�าหนดทศิทางการท�างานผา่นการวางแผนเชงิยทุธศาสตร์ (Strategic Planning) 
การท�างานแบบ Cross functional และสร้างการมสีว่นร่วมของบุคลากรทกุระดับ

 เพื่อรำยงำนสถำนกำรณ์ด้ำนแรงงำน อุบัติเหตุจำกกำรท�ำงำน และอธิบดีสำมำรถรับทรำบและสั่งกำรได้อย่ำงทันท่วงที  
บรรลหุลกักำรคุม้ครองแรงงำนของกสร.ทีว่ำ่ “ลกูจ้างอยูด่ ีนายจ้างอยูไ่ด”้  ซ่ึงสง่ผลต่อตวัชีว้ดัในระดับยทุธศำสตร์ชำติบรรลผุลสมัฤทธ์ิ 
ไดแ้ก่ “อตัรำกำรประสบอนัตรำยจำกกำรท�ำงำน (กรณีเสยีชวีติ) (อตัรำตอ่ 1 แสนคน) ลดลงอยำ่งตอ่เน่ือง กำรท�ำประมงทีผ่ดิกฎหมำย
ขำดกำรรำยงำนและไร้กำรควบคุมได้รับกำรปลอดใบเหลืองและประเทศไทยได้เลื่อนล�ำดับในรำยงำนสถำนกำรณ์กำรค้ำมนุษย์  
เปน็ Tier 2 ตดิตอ่กนั 3 ปี

ระบบติดตามตัวชีว้ดัผา่นระบบ E- Mornitoring และ Line Group ของผูบ้ริหาร 
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ยดึหลกัการ IDE ซ่อม (I : Improve) เสริม ( D : Develop) สร้าง (E : Enhance) ในการปฏิบัติงาน

 ผู้บริหำรยดึหลกักำรกำรปฏบิตัิงำนในรูปแบบ “ซ่อม เสริม สร้าง” หรือ ไอดี (Improve Develop Enhance : IDE) โดยวเิครำะห ์
Pain Point จำกสำรสนเทศทีไ่ดจ้ำกผู้รับบริกำรและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีเพือ่ที่จะซ่อม เสริม สร้ำงกำรปฏบิตัิงำน ใหอ้งคก์ำรมกีำรพฒันำ
ปรับปรุงสูค่วำมยั่งยืน ดังน้ี

“ซ่อม”(I : Improve) 

 เสริมสร้ำงกำรปฏบิตังิำนทีด่อียูแ่ลว้และพฒันำใหม้ปีระสทิธิภำพมำกขึ้น 
เช่น กำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำเครือข่ำยแรงงำนให้มีควำมเข้มแข็งขึ้น  
เปน็เครือข่ำยในกำรเฝำ้ระวัง ปอ้งกัน และแกไ้ขปญัหำที่อำจเกิดขึ้น ในแวดวง
แรงงำน สร้ำงกำรมสีว่นร่วม และปรับปรุงทบทวนกฎหมำยทีล่ำ้หลงัใหส้อดคล้อง
กับสถำนกำรณ์ในปจัจุบัน ตลอดจนพัฒนำบคุลำกรให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ 
ทนัตอ่กำรเปลีย่นแปลง

“เสริม” ( D : Develop)  

 สร้ำงกระบวนกำรท�ำงำนใหม ่ๆ  หรือกำรคดิคน้นวตักรรมใหม่
ที่ช่วยในกำรปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพ อ�ำนวยควำมสะดวก  
และตอบสนองควำมต้องกำรผู้รับบริกำร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ 
เช่น พัฒนำนวัตกรรมกำรให้บริกำรกำรให้ควำมรู้/อบรมด้ำน 
ควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำน และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองผ่ำน                           
สือ่อเิล็กทรอนิกส ์(Hazard Sensing and Safety Knowledge Center) 

และให้บริกำรด้วยระบบ e – service ในกระบวนงำน ยื่นค�ำร้อง 
ทำงอินเทอร์เน็ต/ยื่นค�ำร้องออนไลน์บริกำรรับค�ำร้องตำม  
มำตรำ 123 พ.ร.บ. คุม้ครองแรงงำน พ.ศ. 2541 รวมทั้งกำรยื่นแบบ 
รำยงำนทำงกฎหมำยผ่ำนระบบออนไลน์ เพื่อสร้ำงนวัตกรรม 
เชงินโยบำยในกำรใหค้วำมรู้ใหก้บัผูรั้บบริกำรและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี
ผ่ำนสือ่สงัคมออนไลน์

“สร้าง”(E : Enhance) 

 แก้ไขงำนทีม่ปีญัหำใหส้ำมำรถปฏบัิตงิำนด�ำเนินกำรไดอ้ยำ่งมปีระสทิธิภำพ 
เช่น กำรพัฒนำพนักงำนตรวจแรงงำนที่มีอัตรำก�ำลังไม่เพียงพอต่อแรงงำน 
ท่ีมีจ�ำนวนมำก ให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้หลำกหลำยและมีประสิทธิภำพ  
กำรบังคับใชก้ฎหมำยอย่ำงเคร่งครัดเพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ ในกำรแก้ไข
ปญัหำสถำนกำรณ์ด้ำนปญัหำกำรค้ำมนุษย์ที่ส่งผลต่อกำรกีดกันทำงกำรค้ำ  
และสทิธิมนุษยชนของประเทศไทย
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ยดึหลกันิติธรรม ความโปร่งใส และความมจีริยธรรมผา่นคา่นิยม “F A I R” 
และ “กสร. โกงไมเ่อา เราโปร่งใส ไร้คอร์รัปชั่น”

 จากการน�าองคก์รภายใตแ้นวคดิ ผู้บริหารเปน็ผู้น�าการเปลีย่นแปลง (Transformative Leader) และเปน็แบบอยา่งทีด่ ี
(Role model) ในกำรประพฤติปฏิบัติตนในด้ำนกำรครองตน ครองคน และครองงานตามหลักนิติธรรม ความโปร่งใส  
และความมจีริยธรรม ผำ่นคำ่นิยม “F A I R” สูว่ฒันธรรมองคก์ร คอื “Culture Z” โดยผู้บริหำรเปน็แบบอยำ่งในกำรปฏบิตัิ
หน้ำที่ โดยมอบค�ำขวญักำรด�ำเนินกำรวำ่ “กสร. โกงไมเ่อำ เรำโปร่งใส ไร้คอร์รัปชั่น” จำกควำมมุ่งมั่นตั้งใจในกำรด�ำเนินนโยบำย
ดังกลำ่วของผู้บริหำรในทกุระดบั สง่ผลให้ปงีบประมำณ พ.ศ. 2561 - 2562  กรมได้รับกำรประเมินคณุธรรมและควำมโปร่งใส
ในกำรด�ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA) จำกส�ำนักงำน ป.ป.ท. อยูใ่นระดับ A โดยในปี 2561 มีคะแนนเท่ำกับ 88.11  
และในปี 2562 เพิ่มขึ้นเปน็ 89.11 และได้รับประกำศเกียรติคุณกำรประเมินกำรประกันคุณภำพงำนตรวจสอบภำยในภำครัฐ  
(Internal Audit Quality Assurance : IAQA) ประจ�ำปี 2562 สะทอ้นควำมมุ่งมั่นในกำรด�ำเนินงำนดว้ยควำมโปร่งใสและสจุริต
พร้อมทั้งไดป้ระพฤตแิละปฏบิตัตินใหเ้ปน็ตัวอยำ่งแกผู่ใ้ตบ้ังคบับญัชำ 
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การก�ากับดูแลองคก์ารด้วยความรับผดิชอบต่อสงัคม Work with Responsibility

 เพื่ อ ให้ เกิ ดประสิท ธิภำพและประสิท ธิผลสู งสุด 
โดยมีปจัจัยส�ำคัญ คือ กำรวำงระบบกำรก�ำกับดูแลองค์กร 
ด้วยกำรก�ำหนดแนวทำงและวิธีกำรก�ำกับดูแลองค์กำรที่ดี 
เพื่อสร้ำงควำมเชือ่มั่นในควำมรับผิดชอบต่อสงัคม ดังน้ี

 ระบบกำรถ่ำยทอดตัวชี้วัดสู่ส�ำนัก/กอง และบุคคล  
ถือเป็นกำรให้ค�ำมั่ นระหว่ำงผู้บริหำรและผู้ปฏิบัติงำน  
มีระบบกำรบริหำรควำมเสีย่ง และระบบควบคมุภำยใน

ด้านความรับผดิชอบต่อการปฏิบัติงานของสว่นราชการ 

 ปฏบิตัิงำนโดยยดึคำ่นิยม “ FAIR” และบริหำรงำนภำยใตห้ลกัธรรมำภบิำลวำ่ “กสร. โกงไมเ่อา เราโปร่งใส ไร้คอร์รัปชั่น”

ด้านความรับผดิชอบด้านการเงิน และการปอ้งกันการทจุริตและประพฤติมชิอบ 

 ยกระดับคุณภำพกำรให้บริกำรสู่ควำมเปน็เลิศให้เปน็มำตรฐำนเดียวกันทั่วประเทศ สร้ำงนวัตกรรมตอบสนองควำมต้องกำร 
ของผู้รับบริกำรและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีโดยยดึประชำชนเปน็ศูนยก์ลำง ผำ่นกำรมสีว่นร่วมของผู้รับบริกำรและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

ด้านการปกปอ้งผลประโยชน์ของประเทศและผูม้สีว่นได้สว่นเสยี  

 ผู้บริหำรก�ำหนดตัวชีว้ดัร่วมของผู้บริหำร ระบบกำรตดิตำมประเมินผลกำรปฏบิตัิงำนผำ่นกำรประชุมกรมทกุเดอืนเพือ่ตดิตำม
ควำมก้ำวหน้ำปญัหำอปุสรรคจำกกำรด�ำเนินกำรแผนปฏบิตักิำร และกำรใชจ่้ำยงบประมำณ

ด้านความรับผดิชอบต่อการน�าองคก์ารของผูบ้ริหารความรับผดิชอบต่อการวางแผนยทุธศาสตร์ 
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ผลลพัธ์ทีโ่ดดเด่น

 ไดส้ง่เสริม GLP (Good Labour Practices) ใหก้บัสถำนประกอบกำรทีเ่ปน็กลุม่เสีย่ง ใหม้กีำรบริกำรจัดกำร
ดำ้นแรงงำนถกูตอ้งตำมกฎหมำย และไดม้กีำรด�ำเนินกำรสง่เสริมมำตฐำนแรงงำนไทย (Thai Labour Standard : TLS) 
รวมท้ังให้ควำมส�ำคัญและเร่งรัดกำรตรวจรับรอง TLS ให้แก่สถำนประกอบกำรที่ต้องกำร น�ำไปใช้เปน็หลักฐำน 
ในกำรขอ TTM (Thailand Trust Mark) ซ่ึงจำกกำรด�ำเนินกำรดังกล่ำวส่งผลให้เพ่ิมศักยภำพกำรแข่งขันในเวท ี
กำรคำ้โลก ปงีบประมำณ พ.ศ. 2562 ด�ำเนินกำรไดก้วำ่ 1,000 แหง่ มมีลูคำ่สง่ออกถึง 460,150 ลำ้นบำท

นโยบายด้านมาตรฐานแรงงาน 

 โดยมีกำรก�ำหนดนโยบำยกำรปอ้งกันและแกไ้ขปญัหำกำรค้ำมนุษย์ และมีกำรบังคับใชก้ฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
กบักำรคำ้มนุษยด์ำ้นแรงงำนอยำ่งเขม้งวด รวมท้ังมกีำรกำรเพ่ิมประสทิธิภำพและรักษำระดับกำรด�ำเนินกำรขจัดกำร
ใช้แรงงำนเด็กในรูปแบบที่เลวร้ำยที่สดุ ซ่ึงจำกกำรด�ำเนินกำรดังกล่ำว ส่งผลให้ประเทศไทยได้รับกำรปลดใบเหลือง         
(IUU fishing) และไดรั้บกำรจัดอันดับ Tier 2 ตดิตอ่กนั 3 ป ีนอกจำกน้ี จำกรำยงำนสถำนกำรณ์กำรขจัดกำรใชแ้รงงำน
เดก็ในรูปแบบทีเ่ลวร้ำยทีส่ดุ ประจ�ำปี พ.ศ. 2561 ประเทศไทยจัดอยูใ่นระดบัปำนกลำง (Moderate Advancement)  
อกีดว้ย 

ด้านคุม้ครองแรงงาน 



3939 หมวด 1 ดา้นการน�าองคก์ารและความรับผดิชอบตอ่สงัคม

 “องคก์รหลกัดำ้นสขุภำพจิตของประเทศ (National Mental Health Authority) ด้วยระบบสขุภำพจิตดิจิทัล 
เพือ่ประชำชนมสีขุภำพจิตดแีละเจ้ำหน้ำทีม่คีวำมสขุ”

วสิยัทัศน์

ค่านิยม: “MENTAL”

พนัธกจิ

Mind (Service Mind, Public Mind) หัวใจบริกำร
Efficiency, Effectiveness, Equity ประสทิธิภำพ ประสทิธิผล เสมอภำค
Network สมัพันธ์เครือขำ่ย
Teamwork ท�ำงำนเปน็ทมี
Accountability โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
Learning (Personal, Team, Organization) เรียนรู้อย่ำงตอ่เน่ือง

1.  สร้ำงกำรมสีว่นร่วมเพือ่ให้ประชำชนในทกุกลุม่วยัสำมำรถดแูลสขุภำพจิตของตนเอง 
2. พฒันำระบบบริกำรสขุภำพจิตครอบคลมุทกุมติใินทกุระดบั 
3. พฒันำกลไกกำรด�ำเนินงำนสขุภำพจิต เพือ่ก�ำหนดทศิทำงงำนสขุภำพจิตของประเทศ

 กรมสุขภำพจิต ได้ขับเคล่ือนกำรน�ำองค์กรด้วย DMH 
LEAD Model สะท้อนผ่ำนระบบกำรบริหำรงำนของอธิบดีฯ  
และทีมน�ำ ท้ังในภำวะปกติและภำวะวิกฤต อีกทั้ งแสดง
เจตนำรมณ์อย่ำงชัดเจนในกำรสร้ำงบุคลำกรของกรมฯ  
และบรรยำกำศในกำรปฏิบติังำนโดยใชแ้นวคิด CPR (Creation 
คิดเปน็/คิดสร้ำงสรรค์, Positive คิดดี/คิดเชงิบวก, Response 
to society คิดให้/คิดท�ำประโยชน์ช่วยเหลือผู้อื่นและสังคม)  
เพือ่ปลกูฝงัใหเ้ปน็วถิวีฒันธรรม “องค์กรของคนคดิด ีรักสำมคัคี 
มีศักยภำพสูง ใฝเ่รียนรู้ สู่กำรสร้ำงสรรค์เพื่อสังคม” ได้มีกำร 
จัดโครงสร้ำงกำรบริหำรและก�ำกับดูแลองค์กำร ตลอดจน 
วำงระบบกำรก�ำกับและติดตำมกำรป้องกันกำรทุจ ริต 

และประพฤติมิชอบอย่ำงเคร่งครัด โดยเชื่อมโยงกับกลไก 
กำรตรวจสอบจำกหน่วยงำนภำยนอก ท้ังระดับกระทรวง 
และระดับประเทศ รวมท้ังกำรจัดให้มีช่องทำงกำรตรวจสอบ 
กำรด�ำเนินงำนจำกประชำชน ผู้รับบริกำรและผู้มสีว่นได้สว่นเสยี
ที่มีควำมหลำกหลำย เพื่อให้กรมฯ เปน็องค์กรที่มีธรรมำภิบำล 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีประสิทธิภำพ และสำมำรถด�ำเนินงำน 
ให้ส�ำเร็จตำมวิสัยทัศน์ในกำรเปน็ “องค์กรหลักด้ำนสุขภำพจิต
ของประเทศ (National Mental Health Authority) ด้วยระบบ
สุขภำพจิตดิจิทัล เพื่อประชำชนมีสุขภำพจิตดีและเจ้ำหน้ำที่ 
มีควำมสขุ”

กรมสุขภาพจติ
หมวด 1 ดา้นการน�าองคก์ารและความรับผดิชอบตอ่สงัคม
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หัวใจของกำรน�ำองคก์ำรโดยผู้บริหำรกรมสขุภำพจิต (DMH LEAD Model)

 กรมสุขภำพจิตมีกำรน�ำองค์กำร ด้วยกำรยึดมั่น
ในหัวใจส�ำคัญของกำรบริหำรงำนตำม DMH LEAD 
Model ประกอบด้วย 
 (1) Leading by Action : การเปน็ผู้น�าทางความ
คิดและการกระท�าอย่างจริงจัง ผู้บริหำรเป็นผู้น�ำ 
ในกำรทบทวนแผนยุทธศำสตร์กรมฯ ให้สอดรับ 
กับกำรเปลี่ยนแปลงเชงิบริบท เพื่อใหก้รมฯ พร้อมด�ำเนิน
งำนมุง่สูเ่ปำ้ประสงคห์ลกัตำมแผน นอกจำกน้ี ยงัไดส้ร้ำง
บรรยำกำศในกำรปฏิบัติงำนโดยใช้แนวคิด CPR  
(Creation คิดเปน็/คิดสร้ำงสรรค์, Positive คิดดี/ 
คิดเชิงบวก, Response to society คิดให้/คิดท�ำ
ประโยชน์ชว่ยเหลอืผูอ้ืน่และสงัคม) เพือ่ปลกูฝงัใหเ้ปน็วถิี
วฒันธรรม “องคก์รของคนคดิด ีรักสำมคัค ีมศัีกยภำพสงู 
ใฝเ่รียนรู้ สูก่ำรสร้ำงสรรค์เพื่อสงัคม” 

ขับเคลือ่นการน�าองคก์ารด้วย DMH LEAD Model

 (2) Ethical Leaders: การเป็นผู้น�าที่มีจริยธรรม  
มกีำรจัดท�ำแผนแมบ่ทกำรปอ้งกนักำรทจุริตและประพฤตมิชิอบ 
โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 3 ด้ำน คือ “สุจริต ปิดควำมเสี่ยง  
ใหค้วำมเที่ยงธรรม” 
 และ (3) Accountable Leaders: การเป็นผู้น�า 
ทีม่คีณุธรรมและความรับผดิชอบ ไดด้�ำเนินกำรปลกูฝงัคำ่นิยม 
คุ ณ ธ ร ร ม  จ ริ ย ธ ร ร ม  แ ล ะ จิ ต ส� ำ นึ ก ต ำ ม แน ว ท ำ ง 
ของแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมกรมสุขภำพจิต ฉบับที่  1  
(พ.ศ.2562-2564) ทีย่ดึม่ันในคณุธรรมทีพ่งึประสงค ์4 ประกำร 
คือ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” และสร้ำงให้บุคลำกรมีทัศนคติกำรท�ำงำนแบบ “คิดเป็น คิดดี คิดให้ เป็นสุข”  
นอกจำกน้ี ได้ด�ำเนินกำรสำนประโยชน์สูส่งัคม โดยมนีโยบำยในกำรปรับภำพลกัษณ์ของหน่วยบริกำรจิตเวช เปน็ Smart Hospital  
ตำมหลักการ EMS:  E – Environment/ M – Modernization/ S – Service (Convenience Service & Service Behavior) 
ซ่ึงจะท�ำให้ผู้รับบริกำรได้รับบริกำรที่รวดเร็ว ลดควำมแออัด ลดระยะเวลำกำรรอคอยแล้ว ยังท�ำให้สังคม มีควำมเข้ำใจ 
และลดอคติที่มีต่อผู้ปว่ยจิตเวช เปน็กำรปรับคืนสูส่ขุภำวะและกำรอยู่ร่วมกันของทุกคนในสงัคม



4141 หมวด 1 ดา้นการน�าองคก์ารและความรับผดิชอบตอ่สงัคม4141 หมวด 1 ดำ้นกำรน�ำองคก์ำรและควำมรับผดิชอบตอ่สงัคม

 ให้ควำมส�ำคัญกับกำรสื่อสำร ทั้งกับบุคลำกรภำยในกรมฯ และกับเครือข่ำยภำยนอก แบ่งเปน็ 4 ลักษณะ  
คือ 1) กำรสื่อสำรระดับ First Line จำกอธิบดีฯ/รองอธิบดีฯ ถึงผู้บริหำรหน่วยงำน 2) กำรสื่อสำรระดับ Middle Line  
จำกผู้บริหำรหน่วยงำนถึงบุคลำกรในหน่วยงำน 3) กำรสื่อสำรระดับ Direct Line จำกอธิบดีฯ ถึงบุคลำกรในสังกัดกรมฯ  
และ 4) กำรสื่อสำรระดับ Special Line เปน็กำรสื่อสำรเฉพำะกลุ่ม ส�ำหรับกำรสื่อสำรสุขภำพจิตกับเครือข่ำย ประชำชน  
และสังคม น้ัน ได้ เพ่ิมช่องทำงและกลยุทธ์ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองพฤติกรรมของประชำชนที่ เปลี่ยนแปลงไป 
โดยสร้ำงควำมร่วมมือกับภำคเอกชน กลุ่มทำงสงัคม และประชำชน ใหเ้ข้ำมำร่วมด�ำเนินกำรเปน็ Co-creation

Directing with 4 ships: การเปน็ผูน้�าทีบ่ริหารตน บริหารคน บริหารงาน 
และบริหารเครือข่ายอยา่งมอือาชพี

Leadership

 ก�ำหนดนโยบำยกำรพัฒนำงำนสุขภำพจิตที่สอดคล้อง 
กบันโยบำยกำรพัฒนำของกระทรวงสำธำรณสขุ อำทเิชน่ กำรพฒันำ
ควำมร่วมมือกับภำคีเครือข่ำยเพื่อ มุ่งสู่สุขภำพจิต 4.0 ผ่ำน 
กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ในกำรด�ำเนินงำนของกรมฯ ด้วย กลไก 3R  
ได้แก่ Reload โดยกำรพัฒนำวธีิกำรท�ำงำนและบุคลำกร Reconnect 
โดยกำรสร้ำงเครือข่ำยภำยในและภำยนอกกระทรวงสำธำรณสุข  
ท้ังระดับชำติและนำนำชำติ และ Reboom โดยกำรปรับภำพลักษณ์ 
ของกรมฯใหม่ และวิธีกำรสื่อสำรประเด็นสุขภำพจิตให้ประชำชน
สำมำรถเขำ้ใจและเขำ้ถึงได้ดีขึ้น 

กลไก 3R

Flagship

Leadership Flagship Partnership Blue Oceanship



4242หมวด 1 ดา้นการน�าองคก์ารและความรับผดิชอบตอ่สงัคม

 เกิดเครือข่ำยและบูรณำกำรควำมร่วมมือด้ำนสขุภำพจิตกับองค์กรต่ำงๆ ทั้ง ภำยในประเทศ 
มีกำรท�ำงำนร่วมกับภำครัฐ และขยำยควำมร่วมมือไปยังกลุ่มทำงสงัคม ภำคเอกชน และประชำชน
ภำยนอกประเทศ ได้ร่วมมือกับต่ำงประเทศพัฒนำหลักสตูร Mental Health Training กับประเทศ
สมำชิกอำเซียน ท�ำบันทึกควำมร่วมมือด้ำนสุขภำพจิตกับองค์กำรอนำมัยโลก ภูมิภำคเอเซียใต้/ 
ตะวนัออก (WHO SEARO) เพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรเปน็ศูนย์ควำมร่วมมือองค์กำรอนำมัยโลก 

กำรสร้ำงเครือขำ่ยและบูรณำกำรควำมร่วมมอืดำ้นสขุภำพจิตกบัองคก์รต่ำง ๆ

Partnership
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ผลส�าเร็จของการน�าองคก์าร

กำรบูรณำกำรแนวทำงกำรขับเคลื่อนแผนฟื้ นฟูจิตใจฯ (C4) ลงสูพ่ื้นที่

 ภำยใตน้โยบำยกำรพัฒนำบุคลำกรซ่ึงเปน็คนรุ่นใหม่ใหมี้ทศันคติทีด่ ีมศัีกยภำพสงู มคีวำมสขุ อธิบดีฯ 
ได้ริเร่ิมโครงกำร Blue Oceanship เพื่อเตรียมควำมพร้อมบุคลำกรรุ่นใหม่ที่มีศักยภำพโดดเด่น  
สู่กำรเปน็ผู้น�ำคลื่นลูกใหม่ที่มีควำม ฉลำดเฉลียว มีจิตใจที่มุ่งมั่นในกำรพัฒนำงำนและพร้อมแสวงหำ 
โอกำสใหม่ๆ ในกำรพัฒนำงำนสุขภำพจิต อีกท้ังเปน็ผู้ชี้น�ำทิศทำงงำนสุขภำพจิตของประเทศในอนำคต 
ทีต่อบสนองตอ่จุดยืนทำงยุทธศำสตร์ของกรมฯ ในระยะ 5 ปขี้ำงหน้ำ 

Blue Oceanship
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 ผลส�ำเร็จส�ำคัญของกำรน�ำองค์กำร 
ด้วย DMH LEAD Model สะท้อนผ่ำนระบบ 
ก ำ ร บ ริ ห ำ รง ำ นข อ ง อ ธิ บดีฯ  แ ล ะ ทีม น� ำ  
ทั้ งใน ภ ำ วะ ปกติแ ละ ภ ำ วะ วิ กฤต  ดั ง เช่ น 
ในช่วงสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ทีส่ง่ผลกระทบ
ทั้งทำงดำ้นเศรษฐกจิและดำ้นสขุภำพจิต อธิบดฯี  
ได้เปน็ผู้น�ำในกำรวำงแผน ลงมือแกไ้ขปญัหำ  
แ ละได้สั่ งก ำ รให้ จัดท� ำ  “แ ผ นฟื้ นฟู จิตใจ 
ในสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนำ 2019 (COVID-19) ปี 2563 – 2564 
(Combat 4th Wave of COVID-19 Plan : C4)” 
เพ่ือเปน็กรอบในกำรด�ำเนินงำนด้ำนสุขภำพจิต 

ในสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคฯ และเปน็
แนวทำงกำรดูแลจิตใจส�ำหรับประชำชน บคุลำกร
ทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุข โดยมีกำร 
บูรณำกำรกำรด�ำเนินงำนด้ำนสุขภำพจิต 
กบักระทรวงมหำดไทยและหน่วยงำนสำธำรณสขุ
ในระดับเขตสุขภำพ รวมไปถึงมีมำตรกำรดูแล
จิตใจส�ำหรับบุคลำกรกรมสุขภำพจิต เพื่อให ้
ทุกคนมีควำมเข้มแข็งทำงจิตใจและเต็มเปี่ ยม 
ไปด้วยพลัง สำมำรถปรับตัวเข้ำสู่ชีวิตวิถใีหม่ 
(New Normal Life) ได้ สง่ผลใหเ้กดิเปน็ผลลพัธ์
ที่สะท้อนควำมส�ำเร็จของกำรบริหำรองค์กำร
อย่ำงชัดเจน น่ันก็คือ งานสุขภาพจิตก้าวหน้า 
ประชาชนสุขภาพจิตดี เจ้าหน้าที่มีความสุข 
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 “ทรัพยำกรมนุษย์มีศักยภำพ ก้ำวทันเทคโนโลยีและนวัตกรรม สร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้ระบบเศรษฐกิจ  
และมคีณุภำพชวีติทีด่”ี

วสิยัทัศน์

ค่านิยม: “BEST”

พนัธกจิ

B = Belief เชือ่มั่นศรัทธำในองคก์ร 
E = Effectiveness ท�ำงำนอยำ่งมุ่งผลสมัฤทธ์ิ 
S = Strategy มยีุทธศำสตร์ในกำรท�ำงำน 
T = Teamwork ร่วมท�ำงำนเปน็ทมีเชงิรุก

1.    ก�ำหนดนโยบำย เปำ้หมำย แปลงนโยบำยเปน็แนวทำงและแผนปฏบิตัริำชกำร เพือ่ผลสมัฤทธ์ิของกระทรวงแรงงำน
2. พัฒนำยทุธศำสตร์กำรบริหำรของกระทรวงแรงงำน จัดสรรและบริหำรทรัพยำกรของกระทรวงแรงงำน 
    เพือ่ใหเ้กดิกำรประหยดั คุม้คำ่ และมุ่งผลสมัฤทธ์ิ
3. ก�ำกบั เร่งรัด ตดิตำม และประเมนิผล กำรตรวจรำชกำรกระทรวงและรับเร่ืองรำวร้องทกุข ์รวมทั้งประสำน 
    กำรปฏบิตัิงำนของสว่นรำชกำรในสงักดักระทรวงแรงงำน
4. พฒันำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ กำรสือ่สำรประชำสมัพนัธ์ กำรตำ่งประเทศและพัฒนำปรับปรุงกฎหมำย 
    ทีเ่กีย่วขอ้งให้ทนัสมยั
5. สง่เสริมกำรวเิครำะห ์วจัิย ภำวะเศรษฐกิจแรงงำนและสงัคม กำรพฒันำคำ่จ้ำง และรำยไดข้องประเทศ  
     และงำนดำ้นกำรแรงงำน

ส�านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
หมวด 1 ดา้นการน�าองคก์ารและความรับผดิชอบตอ่สงัคม
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 ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน มีระบบกำรน�ำองค์กำรโดยอำศัยข้อมูลและสำรสนเทศรอบด้ำนที่มุ่งไปสู่เปำ้หมำย 
ในกำรขบัเคลือ่นนโยบำยทีเ่ปน็จุดแขง็ขององคก์ำรใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุ ผำ่นกลไกกำรมีสว่นร่วมของทุกภำคสว่น ท�ำใหทุ้กฝำ่ยท�ำงำน 
เปน็ทีมที่มีกำรประสำนงำน ช่วยเหลือกัน เพื่อให้เกิดพลังแห่งควำมสำมัคคใีนกำรขับเคลื่อนและให้ควำมส�ำคัญต่อกำรตัดสินใจ 
เชงิกลยุทธ์ (Strategic Decision Making) ดว้ยกำรก�ำหนดทศิทำงองคก์ำรอยำ่งชดัเจน น�ำไปสูก่ำรปฏบิตัิ โดยก�ำหนดเปำ้ประสงค์ 
ตัวชี้วัด และถ่ำยทอดจำกระดับองค์กำรสู่ระดับหน่วยงำนและระดับบุคคล พร้อมกับกำรเชื่อมโยงกำรท�ำงำนเข้ำกับเครือข่ำย  
มีกำรติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนผ่ำนระบบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน เพื่อผลักดันองค์กำรให้บรรลุเปำ้หมำย โดยน�ำผลลัพธ์ 
กำรด�ำเนินงำนเชื่อมโยงกับกำรสร้ำงแรงจูงใจให้บุคลำกร และมีกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนยุทธศำสตร์ที่น�ำไปสู่กำรปรับแผนงำน 
(Rolling Plan) ที่ตอบสนองต่อสถำนกำรณ์ควำมเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เกิดกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ภำยใต้กำรน�ำองค์กำรที่ส่งเสริม 
ให้หน่วยงำนมีคณุธรรม โปร่งใส กอ่ใหเ้กดิควำมเชือ่มั่นในกำรน�ำองคก์ำร และสือ่สำรเผยแพร่ควำมรู้ ขอ้มลู ข่ำวสำร ใหค้�ำปรึกษำ 
ดำ้นแรงงำน และประสำนงำนใหค้วำมชว่ยเหลอืแนะน�ำบริกำรดำ้นแรงงำนไปสูป่ระชำชนในพื้นที/่ชุมชน

น�าองคก์ารด้วยการบูรณาการท�างานทกุภาคสว่นอยา่งสมดุล

 ด้วยแนวทำงกำรบูรณำกำรท�ำงำนทุกภำคส่วน
อย่ำงสมดุล ที่ค�ำนึงถึงควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง
ของผู้ รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นส�ำคัญ  
น�ำมำสู่กำรก�ำหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศำสตร์ และค่ำนิยม 
ขององค์กำร และสื่อสำรให้เกิดควำมเข้ำใจตรงกัน 
ผ่ำนระบบกำรน�ำองค์กำร (Leadership system)  
ไปยังบุคลำกรในองค์กำร ผู้รับบริกำร และผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย โดยเน้นกระบวนกำรมีส่วนร่วมในทุกข้ันตอน 
ทีส่�ำคญักบัทกุภำคสว่นมุง่สูก่ำรปฏบิตัติำมแผนปฏบิตังิำน 
ก�ำกับ ติดตำม วิเครำะห์และประเมินผลกำรด�ำเนินงำน
อย่ำงเป็นระบบ และมีกลไกเสริมสร้ำงแรงจูงใจ 
ให้กับบุคลำกร สร้ำงองค์กรแห่งเรียนรู้และพัฒนำ 
อย่ำงตอ่เน่ือง
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 เน้นภำคเีครือขำ่ยดวงตำแรงงำนในภำคประชำชนร่วมตอ่ตำ้น
กำรทุจริต เรียกว่ำ “เหยี่ยว อสร. ต้ำนทุจริต” เพื่อเฝำ้ระวังปอ้งกัน  
และปิดกั้นโอกำสในกำรทุจริตในระดับพ้ืนที่ รวมถึงประชำสัมพันธ์ 
ใหภ้ำครัฐ/ประชำชนทกุภำคสว่น ตระหนักรู้ถึงภยัและควำมเสยีหำย
ตอ่ประเทศชำติ โดยรำยงำนขอ้มลูและแจ้งข่ำวสำร ผำ่นแอพพลเิคชั่น
ไลน์ ชื่อกลุ่ม“เหยี่ยวเวหำหกสำยน�ำ” เพื่อท�ำหน้ำที่ “เหยี่ยว อสร.  
ตำ้นทุจริต” ภำยใตห้ลกัธรรมำภบิำล และสง่เสริมใหม้กีำรแลกเปลีย่น
เรียนรู้ถอดบทเรียนเพือ่เสริมสร้ำงธรรมำภบิำลในองคก์ำร ผ่ำนกลไก
กำรท�ำงำนของศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต และก�ำหนด 
ผู้รับผดิชอบอย่ำงชดัเจน

มุง่มั่นการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐอยา่งต่อเน่ือง

 พั ฒ น ำ ร ะ บ บ บ ริ ห ำ ร จั ด ก ำ ร ภ ำ ค รั ฐ 
ด้วยกำรน�ำเคร่ืองมือกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
ของส�ำนักงำน ก.พ.ร. ปรับปรุงกำรให้บริกำรประชำชน 
และปรับปรุงกระบวนกำรท�ำงำนอย่ำงต่อเน่ือง  
โดยผำ่นกำรประเมินคณุภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
ระดบัพื้นฐำน (Certified FL) และกำรประเมินคณุภำพ
กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐระดับพื้นฐำน ฉบับที่  2  
(Certified FL) และน�ำเกณฑค์ณุภำพกำรบริหำรจัดกำร
ภำครัฐเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติรำชกำรเร่ือยมำ  
ท�ำให้ สป.รง.ได้รับรำงวัลชนะเลิศองค์กำรต้นแบบ 
ด้ ำนสิท ธิมนุษยชน ประเ ภทหน่วยงำนภำครัฐ  
ในปี พ.ศ. 2562 และในปี พ.ศ. 2563 ได้ส่งเสริม 
ให้ทุกหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงแรงงำน ทั้ง 5 กรม 
ร่วมสง่ผลงำนเขำ้รับกำรตรวจประเมนิเพ่ือขอรับรำงวลั
คุ ณ ภ ำ พ ก ำ ร บ ริ ห ำ ร จั ด ก ำ รภ ำ ค รั ฐ  แ ล ะ ผ่ ำ น 
กำรพิจำรณำเข้ำสูข่ั้นตอน Site Visit ทกุกรม

ภาคเีครือข่ายต่อต้านการทจุริต
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บริหารจัดการแบบมสีว่นร่วม

องคก์รต้นแบบด้านสทิธิมนุษยชน

 ด้วยกลไกกำรบริหำรจัดกำรแบบมีส่วนร่วมระหว่ำงภำคเอกชน 
และหน่วยงำน โดยให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมทุกขั้นตอนที่ส�ำคัญ  
และสง่เสริมกำรเปดิเผยขอ้มลูใหป้ระชำชนเขำ้ถงึสะดวก รวดเร็ว และเหมำะสม
กบัทกุกลุ่มเปำ้หมำย ภำยใต้ควำมร่วมมือกบัหน่วยงำนภำยในกระทรวงแรงงำน
และหน่วยงำนภำยนอก ผ่ำนระบบศูนย์ข้อมูลแรงงำนแห่งชำติ (NLIC)  
ที่มีหลำกหลำยช่องทำงกำรสื่อสำร เพื่อให้บริกำรข่ำวสำร ข้อมูลสำรสนเทศ 
ทีเ่หมำะสมกบักลุม่ผู้รับบริกำร เช่น กำรใหบ้ริกำรด้ำนแรงงำน ผำ่นอำสำสมคัร
แรงงำน บัณฑิตแรงงำน ในพื้นที่ระดับต�ำบลหรือหมู่บ้ำน กำรพัฒนำ 
ระบบบริกำรประชำชน ณ จุดเดียว ทำงอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงแรงงำน  
(https://oss.mol.go.th/) ระบบศูนย์บริกำรประชำชนกระทรวงแรงงำน 
(http://gcs.mol.go.th) เพือ่เพิม่ชอ่งทำงให้ประชำชนสำมำรถคน้หำ/ตดิตำม
สถำนะกำรรับบริกำร “ร้องเรียน ร้องทกุข”์ ดว้ยตนเองในรูปแบบ Real time 
 

 โครงกำรแกไ้ขปญัหำควำมเดอืนร้อนด้ำนอำชพี เพือ่พฒันำทกัษะอำชพี 
สร้ำงงำน สร้ำงรำยไดใ้ห้แก่ประชำชนในชุมชนสำมำรถพ่ึงพำตนเอง 
ได้อย่ำงยั่งยืน ประเด็นสิทธิมนุษยชนด้ำนข้อมูลและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
เพือ่ลดควำมเหลือ่มล�ำทำงรำยไดส้ร้ำงควำมเทำ่เทยีมทำงสงัคมดว้ยกำรก�ำหนด
อัตรำค่ำจ้ำงขั้นต�ำ ค่ำจ้ำงตำมมำตรฐำนฝีมือแรงงำน ด้วยจัดตั้งศูนย์ข้อมูล
แรงงำนแหง่ชำติ (NLIC) รวบรวมขอ้มลูดำ้นแรงงำนทีส่�ำคญั พร้อมทั้งพฒันำ
เว็บไซต์กระทรวงแรงงำน E-Service ช่องทำงให้บริกำรด้ำนแรงงำนระดับ 
พื้นที่ผ่ำนอำสำสมัครแรงงำน บัณฑิตแรงงำน บูรณำกำรควำมร่วมมือ 
ภำยในกระทรวงแรงงำน หน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน ภำคประชำสงัคม NGOs  
ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ เครือข่ำยภำคประชำชน (อำสำสมคัรแรงงำน 
บัณฑิตแรงงำน) ส่งผลท�ำให้ สป.รง. เปน็หน่ึงเดียวของหน่วยงำนภำครัฐ 
ทีไ่ด้รับคัดเลือกเปน็องค์กรต้นแบบด้ำนสิทธิมนุษยชน ประจ�ำปี พ.ศ. 2562 
จำกกรมคุม้ครองสทิธิและเสรีภำพ
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 จัดตั้งศูนยบ์ญัชำกำรปอ้งกันกำรคำ้มนุษยด์ำ้นแรงงำน (ศปคร.) เพือ่ก�ำหนดนโยบำยและเปน็กลไกขบัเคลือ่นแผนปฏิบัติ
กำรปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหำกำรคำ้มนุษยด์ำ้นแรงงำน และมคีณะอนุกรรมกำรปอ้งกนักำรบังคบัใชแ้รงงำนและกำรคำ้มนุษย์
ด้ำนแรงงำน ก�ำกับและติดตำมกำรด�ำเนินงำน โดยประสำนควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วน ทั้งหน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน  
ภำคประชำสงัคม (NGOs) และองค์กรระหวำ่งประเทศ โดยมี การใหส้ตัยาบนัพธีิสารสว่นเสริมองคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ 
ฉบับที ่29 วา่ด้วยแรงงานบังคบั และอนุสญัญาองคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ ฉบับที ่188 วา่ด้วยการท�างานภาคประมง  
และการออกกฎหมายรองรับการให้สัตยาบันดังกล่าว 2 ฉบับ คือ (1) พ.ร.ก.แกไ้ขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ปอ้งกันและปรำบปรำม 
กำรคำ้มนุษย์ พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2562 (2) พ.ร.บ.คุม้ครองแรงงำนในงำนประมง พ.ศ. 2562 กำรบริหำรจัดกำรแรงงำนต่ำงดำ้ว
ทั้งระบบ กำรบังคับใชก้ฎหมำยอย่ำงเข้มงวด โดยบูรณำกำรตรวจแรงงำนกลุ่มเสี่ยงครอบคลุมทุกพื้นที่ร่วมกับหน่วยงำน 
ทีเ่กีย่วขอ้งอยำ่งเปน็ระบบ) เพือ่บรรลเุปำ้หมำยส�ำคญัคอื กำรขจัดปญัหำกำรบังคบัใชแ้รงงำนและกำรคำ้มนุษยด์ำ้นแรงงำน
ให้หมดไปจำกประเทศไทยอย่ำงยั่งยืน ท�ำใหใ้นปี พ.ศ. 2562 สหภำพยโุรป (EU) ได้ประกำศปลดใบเหลืองประมง 
ใหกั้บประเทศไทยอกีด้วย และในปี พ.ศ. 2563 กระทรวงกำรต่ำงประเทศสหรัฐอเมริกำ จัดอนัดบัสถำนกำรณ์กำรคำ้มนุษย์ 
ให้ประเทศไทยอยูใ่นระดบั Tier 2 เปน็ปทีี่ 3 ตดิตอ่กนั เช่นเดยีวกบัปี 2561 อกีดว้ย

การใหส้ตัยาบันพิธีสารสว่นเสริมองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 29 ว่าด้วยแรงงานบังคับ และอนุสญัญา
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 188 ว่าด้วยการท�างานภาคประมง เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา 
การบังคบัใชแ้รงงานและการคา้มนุษยด์้านแรงงาน

ผลงานทีโ่ดดเด่นจากการน�าองคก์าร สูก่ารขับเคลือ่นในระดับพื้นที่
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 ส่งเสริม คุม้ครอง และพฒันำแรงงำนนอกระบบ ให้มคีวำมมั่นคง
ทำงรำยได้ ได้รับกำรคุม้ครองทำงสังคมอย่ำงทั่วถึง น�ำสูค่ณุภำพชวีติทีด่ี
อยำ่งยั่งยนื ดว้ยกำรบริหำรจัดกำรผำ่นกลไกคณะกรรมกำรบริหำรจัดกำร
แรงงำนนอกระบบแหง่ชำติ และคณะอนุกรรมกำรตำ่ง ๆ  ในกำรขับเคลือ่น
กำรบริหำรจัดกำรแรงงำนนอกระบบ โดยบรูณำกำรร่วมกนักบัหน่วยงำน
ภำครัฐ ภำคเอกชน ภำคประชำสังคม และเครือข่ำยแรงงำนนอกระบบ 
ในพื้นท่ี เพื่อส่งเสริมให้แรงงำนนอกระบบได้รับประโยชน์ มีงำนท�ำ  
มีหลักประกันทำงสังคม ได้รับกำรคุ้มครองสิทธิตำมกฎหมำย พัฒนำ 
ทกัษะอำชีพ และสร้ำงเครือขำ่ยเพือ่เพิม่โอกำสในกำรประกอบอำชีพ 

 กำรขับเคลื่อนบริกำรด้ำนแรงงำนไปสู่ประชำชนวัยแรงงำน โดยให้บริกำรที่ส�ำคัญ 3 บริกำร ได้แก่ (1) การให้บริการ 
รับเร่ืองส่งต่อ ณ ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน ผ่ำนระบบศูนย์บริกำรประชำชนกระทรวงแรงงำน ณ จุดเดียว 
ทำงอิเล็กทรอนิกส์ (2) การติดตามสิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศ ทีไ่ด้รับกำรคุม้ครองสิทธิประโยชน์ จ�ำนวนกว่ำ  
4 แสนคน และติดตำมเงินสิทธิประโยชน์ของแรงงำนไทยท่ีไปท�ำงำนในต่ำงประเทศที่มำร้องทุกข์ จ�ำนวนกว่ำ 100 ล้ำนบำท  
และ (3) การใหบ้ริการด้านแรงงานผ่านอาสาสมัครแรงงาน และบณัฑติแรงงำน โดยจัดให้มศูีนยแ์รงงำนประจ�ำอ�ำเภอเคลือ่นที่ 
ให้บริกำร ด้วยรอยยิ้มสู่ชุมชน กิจกรรมพัฒนำพื้นที่สำธำรณประโยชน์/อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนำอำชีพแรงงำนนอกระบบ  
สง่เสริมให้ประชำชนเขำ้สูร่ะบบประกนัสงัคม มำตรำ 40 จ�ำนวนกวำ่ 8 แสนคน 

การใหบ้ริการและชว่ยเหลอืแรงงานอยา่งทั่วถึง เทา่เทยีม สะดวก รวดเร็ว 

การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ
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“ล�ำปำงเมอืงน่ำอยู่ นครแหง่ควำมสขุ ”

วสิยัทัศน์

ค่านิยม: “ETIS”

พนัธกจิ

Excellent คอื ผู้บริหำรมมีีวำมมุ่งมั่นตอ่ผลสมัฤทธ์ิและคณุภำพของงำน
Teamwork คือ กำรเน้นกำรท�ำงำนเปน็ทีม มีกำรบูรณำกำรกับทุกภำคส่วน มีเปำ้หมำยในกำรปฏิบัติงำน 
ใหเ้ปน็ไปในทศิทำงเดยีวกนั พร้อมเปดิโอกำสให้ประชำชนมสีว่นร่วมในกำรพฒันำจังหวดั
Integrity ยดึมั่นในคณุธรรม ท�ำในสิง่ทีถ่กูตอ้งและสงัคมยอมรับ  
Service คือ กำรให้ควำมส�ำคัญมีจิตบริกำร ให้ควำมส�ำคัญกับประชำชน ขยัน ต้ังใจและท�ำงำนเชิงรุก  
ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติรำชกำรด้วยควำมโปร่งใส ให้บริกำรประชำชนด้วยควำมรวดเร็ว  
เปน็ธรรม และเทำ่เทยีม

1.   สนับสนุนกำรด�ำเนินงำนทีเ่อือ้ตอ่กำรพฒันำเศรษฐกิจใหส้ำมำรถเพิม่มลูคำ่ทำงเศรษฐกิจ
2.  ยกระดบัขดีควำมสำมำรถของวสิำหกิจใหแ้ข่งขันในระดบัอำเซียนและตลำดโลก
3.  พฒันำชอ่งทำงจัดจ�ำหน่ำยผลติภณัฑแ์ละบริกำรของวสิำหกิจทั้งภำยในและภำยนอกประเทศ
4.  สง่เสริมใหม้กีำรผลติและจ�ำหน่ำยสนิคำ้เกษตรและเกษตรแปรรูปคณุภำพสำกล
5.  เตรียมควำมพร้อมดำ้นโครงสร้ำงและกำรบริหำรจัดกำรใหเ้ปน็ศูนยก์ระจำยสนิคำ้ทีไ่ดม้ำตรฐำน
6. พัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชนให้เข้มแข็งมีภูมิคุ้มกันรักวัฒนธรรมท้องถ่ินตำมหลักปรัชญำ 
     ของเศรษฐกิจพอเพยีง
7.   พัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรรักษำชวีติทรัพยส์นิและควำมมั่นคง โดยกำรมสีว่นร่วมของภำคประชำชน 
     และชุมชน
8.  สง่เสริมกำรด�ำเนินงำนให้ทกุภำคสว่นในสงัคมทกุระดบัใหโ้ปร่งใสและเปน็ธรรมภำยใตห้ลกัธรรมำภบิำล

จงัหวดัล�าปาง
หมวด 1 ดา้นการน�าองคก์ารและความรับผดิชอบตอ่สงัคม
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 ผลส�ำเร็จส�ำคัญของกำรน�ำองค์กรด้วยระบบ 4P สะท้อนผ่ำนระบบกำรบริหำรงำนของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดล�ำปำง  
รองผูว้ำ่-รำชกำรจังหวดั และหวัหน้ำสว่นรำชกำร ทีไ่ดน้�ำทกุภำคสว่นร่วมกนัคดิ ชว่ยกนัท�ำ ชว่ยกันสร้ำงสรรค ์โดยยดึม่ันกำรบรูณำกำร
ตำมแนวทำงประชำรัฐ คอื 1. ร่วมคดิ คดิจำกสภำพปญัหำทีเ่กดิขึ้นจริง จำกควำมตอ้งกำรของประชำชนในพื้นที่  2. ร่วมท�ำ ท�ำใหเ้กดิ
ผลส�ำเร็จ แบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชำชนอย่ำงเท่ำเทียมและทั่วถึง 3. ร่วมแกไ้ขปญัหำ ร่วมกันหำทำงออก 
ที่ดีที่สดุส�ำหรับทุกฝำ่ย และ 4. ร่วมรับผิดชอบ ร่วมรับผิดและรับชอบในผลลัพธ์ที่เกดิขึ้นยืนหยดัและฝำ่ฟนัปญัหำอุปสรรคต่ำง ๆ  
พร้อมน�ำล�ำปำงก้ำวข้ำมและมุ่งไปข้ำงหน้ำ สร้ำงอนำคตจังหวัดล�ำปำงไปด้วยกัน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้ำงหลัง เพื่อควำม “มั่นคง  
มั่งคั่ง ยั่งยืน” และบรรลุวสิยัทศัน์ “เมอืงล�าปางน่าอยู่ นครแหง่ความสขุ” อยำ่งแท้จริง

 ด้วยแนวทำงที่ยึดมั่นในหัวใจส�ำคัญของกำรบริหำรงำน 
ตำมหลัก 4P ได้แก่ Proactive (กำรท�ำงำนเชงิรุก) Participation 
(มีส่วนร่วม) Performance (มุ่งผลสัมฤทธ์ิ) และ People need 
(ค�ำนึงถึงประชำชน) จังหวัดล�ำปำงได้น�ำแนวทำงของระบบ 4P  
มำใชก้ับกำรน�ำองค์กำร ด้วยกำรมองภำพอนำคต แล้วมำบริหำร
งำนท่ีสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน มุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ 
ของงำน บนพื้นฐำนควำมต้องกำรของประชำชน ด้วยกำรบริหำร
งำนที่โปร่งใสเปน็ธรรม และใช้หลักกำรน�ำองค์กรของผู้บริหำร  
4 บาทบาท (The 4 Roles of Leadership) มำเปน็กลไกส�ำคัญ 
ในกำรขับเคลื่อนและน�ำองค์กรจังหวัด ได้แก่  1. การชี้น�า  
(Path finding) โดยเปน็ผู้น�ำในกำรก�ำหนดวิสัยทัศน์ที่สอดคล้อง
กับควำมต้องกำรของผู้ประชำชนทุกภำคส่วน พร้อมกำรกระตุ้น 

ใหข้้ำรำชกำร และบุคลำกรในจังหวดัมีควำมมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงำน
ให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ก�ำหนดไว้ 2. การสร้างความสอดคล้อง 
ไปในแนวทางเดียวกัน (Aligning) โดยเป็นผู้น�ำกำรคิดค้น 
ระบบงำนและเทคนิคบริหำรให้แก่ส่วนรำชกำร/หน่วยงำน  
เพื่อน�ำใช้ในปฏิบัติงำนมุ่งสู่วิสัยทัศน์ 3. การกระจายอ�านาจ 
การตัดสินใจ (Empowering) โดยกำรสร้ำงเงื่อนไขเพื่อผลักดัน 
ให้บุคลำกรได้ใช้ ศักยภำพที่มีอยู่ ในกำรปฏิบัติ งำนที่มีอยู่ 
อย่ำงเต็มที่เพื่อร่วมขับเคล่ือนจังหวัดไปสู่เปำ้หมำยที่ก�ำหนด  
และ 4. การเป็นแบบอย่างที่ดี  (Modeling)  ทั้ งหลักกำร 
ในกำรท�ำงำน และ กำรครองคน ครองตน และครองงำน  
รวมทั้งกำรประพฤตตินเพ่ือสร้ำงศรัทธำใหก้บัผูบ้ริหำร ขำ้รำชกำร 
และบุคลำกรทุกระดับใชเ้ปน็แบบอย่ำงในกำรปฏิบัติงำน

4P ในกำรน�ำองค์กำร

4P และ 4 บทบาท ในการน�าองคก์ร 
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 จั ง ห วั ด ล� ำ ป ำ ง ก ร ะ ตุ้ นให้ เ กิ ด ก ำ ร สื่ อ ส ำ ร 
ที่ตรงไปตรงมำในลักษณะ 2 ทิศทำง รวมทั้งกำรใช้สื่อ
เทคโนโลยสีำรสนเทศอยำ่งมปีระสทิธิผล ไปยงัสว่นรำชกำร 
เอกชน และประชำชน ในวิธีกำรสื่อสำรที่แตกต่ำงกันไป 
ได้แก่ กลุ่มภาครัฐ ทั้งในระดับส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค 
และทอ้งถิน่ ผำ่นกำรประชุม พบปะ พดูคยุ ท�ำควำมเขำ้ใจ
กันด้วยเหตุและผล กำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นและสร้ำง 
ควำมเชือ่ถอืตอ่กำรน�ำองคก์ร กลุ่มภาคเอกชน ท�ำสือ่สำร
กับภำคเอกชนโดยตรง เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจร่วมกัน 
ในแนวทำงกำรพัฒนำจังหวัด ผ่ำนกำรมีควำมสัมพันธ์ 
อันดี ร่วมกัน กลุ่มประชาชน ผ่ำนกำรลงพื้นที่จริง  
กำรพบปะกับชำวบ้ำนในงำนต่ำง ๆ อย่ำงใกล้ชิด  
เพือ่สือ่สำรและประชำสมัพนัธ์งำนหรือภำรกจิของจังหวดั
ให้ชำวบ้ำนได้ทรำบ เป็นกำรสร้ำงควำมร่วมมือ  
รวมถงึบอกเลำ่ใหช้ำวบ้ำนได้ทรำบถงึควำมส�ำเร็จของงำน
ที่จังหวดัได้รับ เพือ่สร้ำงควำมภมูใิจและควำมรู้สกึร่วมกนั 

 จังหวัดจังหวัดล�ำปำง ได้วำงระบบกำรพัฒนำบุคลำกร 
ในจังหวัดให้มีศักยภำพเพียงพอในกำรปฏิบัติงำน สร้ำงบุคลำกร 
ให้มีจิตบริกำร มีจริยธรรมใหเ้หมำะสม ปฏิบติัตนตำมวฒันธรรม 
และค่ำนิยมของจังหวัด และมีกำรมอบรำงวัล ยกย่อง เชิดช ู 
เพือ่สร้ำงคนดี คนเก่ง ในจังหวดั ส่งเสริมให้บคุลำกรมีกำรพฒันำ
สมรรถนะอย่ำงต่อเน่ือง โดยจัดฝึกอบรมที่มุ่งเน้นกำรพัฒนำ 
ใหเ้กิดควำมรู้ ควำมเขำ้ใจ สำมำรถปฏบิตังิำนไดอ้ยำ่งมปีระสทิธิภำพ
และประสิทธิผล ใหค้วำมส�ำคญักับกำรพฒันำบคุลำกรด้ำนระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศที่มีประสิทธิภำพสูงที่ เอื้อประโยชน์ กำรพัฒนำบุคลำกร

การสือ่สารไปยงัทกุภาคสว่น

การพัฒนาบุคลากร

กำรสือ่สำรไปยังทุกภำคสว่น
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ต่อกำรท�ำงำน โดยกำรพัฒนำบุคลำกรให้สำมำรถใช้ระบบ
สำรสนเทศทำงภูมิศำสตร์ GIS ของจังหวัดล�ำปำงมำบูรณำกำร
ข้อมูลเชิงภู มิศำสตร์สำรสนเทศของจังหวัด  เพื่อน� ำไปใช ้
ในกำรบริหำรงำนในหลำกหลำยมติอิย่ำงมีประสทิธิภำพ 

 จังหวัดล�ำปำงได้วำงระบบกำรสร้ำงควำมร่วมมือ 
ทั้งจำกภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำชน โดยให้ทกุภำคสว่น
ร่วมสร้ำงอนำคตของจังหวดัด้วยเปำ้หมำยเดียวกัน สร้ำงทีมงำน 
ให้เกิดขึ้นในทุกระดับ สำมำรถประสำนงำนได้ตลอดเวลำ  
สร้ำงและพัฒนำคนให้มีควำมเก่งผ่ำนระบบกำรสอนงำน  
(Coaching) ในทุกส่วนรำชกำร รวมท้ังกำรสร้ำงแรงบันดำลใจ  
เพื่อพร้อมที่ฟนัฝำ่ปญัหำอุปสรรคต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นภำยในจังหวัด 
ไปพร้อม ๆ กนั โดยไม่ทิ้งใครตำมสโลแกน “คนล�ำปำง ไม่ทิ้งกนั”  
ในทุกระดับตั้งแต่ระดับหมู่บ้ำน/ชุมชน อ�ำเภอ และจังหวัด  

ซ่ึงมีกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือของทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
ตวัอยำ่งของผลงำนทีเ่กดิจำกกำรสร้ำงควำมร่วมมอืแสดงใหเ้หน็ได้
จำกกำรทีจั่งหวดัล�ำปำงไดม้กีำรประกำศเจตนำรมณ์ “ล�าปางเมอืง
สะอาดปราศจากโฟม (No Foam)” ตั้งแต่วนัที่ 1 มกรำคม 2562 
เปน็ตน้ไป โดยมเีปำ้หมำยใหส้ถำนที่รำชกำรเปน็องคก์รปลอดโฟม 
ร้อยละ 100 สถำนทีอ่ืน่ ร้อยละ 50 ผลจำกกำรด�ำเนินกำรดังกลำ่ว 
มหีน่วยงำนทีผ่ำ่นเกณฑอ์งคก์รปลอดโฟม ณ เดอืนมถินุำยน 2562 
จ�ำนวน 1,422 แหง่ 

กำรพัฒนำบุคลำกร

กำรสร้ำงควำมร่วมมือทุกระดับ

การสร้างความร่วมมอืทกุระดับ
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ล�าปาง สร้างสรรค ์ปนัสขุ

 ด้วยควำมมุ่งมั่นขับเคลื่อนกำรท�ำงำนอย่ำงจริงจังภำยใต้วิสัยทัศน์กำรพัฒนำจังหวัดล�ำปำง ให้เปน็ “ล�าปางเมืองน่าอยู่  
นครแห่งความสุข” จังหวัดล�ำปำงได้มีกำรถ่ำยทอดวิสัยทัศน์ ค่ำนิยม และสมรรถนะหลักขององค์กรไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนระบบ  
และกระบวนกำรไปสู่ข้ำรำชกำรและบุคลำกรในส่วนรำชกำรและหน่วยงำน (Commitment) ซ่ึงเกี่ยวข้องกับกำรให้บริกำร 
หรือกำรส่งมอบงำนต่อกันที่ส�ำคัญ โดยมุ่งเน้นที่ผู้ รับบริกำรและผู้มีส่วนได้เสียเป็นส�ำคัญ เพื่อมุ่งสู่กำรเป็นเมืองน่ำอยู่  
และ นครแหง่ควำมสขุอย่ำงแท้จริง  ทั้งน้ี ยุทธศำสตร์ในกำรขับเคลือ่นไดด้�ำเนินงำนภำยใต้ “8 วาระ ล�าปาง สร้างสรรค์ ปนัสขุ” ไดแ้ก่             
1) ล�ำปำงตำมรอยเท้ำพ่อ 2) ล�ำปำงแข็งแรง 3) ล�ำปำงเมืองแห่งกำรเรียนรู้ 4) ล�ำปำงนครหัตถศิลป ์ ถิ่นอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์                   
5) ล�ำปำงปลำยทำงฝนั 6) ล�ำปำงปนัสขุ 7) ล�ำปำงเกษตรสขุภำพ เกษตรคุณภำพ และ 8) ภมูใิจล�ำปำง ทีเ่กดิจำกปญัหำและควำมตอ้งกำร
ของประชำชน ควำมจ�ำเปน็และกำรมสีว่นร่วมของประชำชน จนเกดินโยบำยและจุดเน้นทีส่�ำคญัใน “8 วาระ ล�าปาง สขุทุกดา้น”

8 วำระ ล�ำปำง สร้ำงสรรค์ ปนัสขุ



5656หมวด 1 ดา้นการน�าองคก์ารและความรับผดิชอบตอ่สงัคม

กำรจัดกำรปญัหำไฟปำ่หมอกควนั

กำรจัดกำรสถำนกำรณ์ภัยแล้ง

กำรจัดกำรโรคระบำด

การจัดการเปลีย่นแปลงทีไ่มค่าดคดิ

 จังหวดัล�ำปำง ไดจั้ดวำงระบบเพือ่วำงแผน
รับมอืกบัสิง่ทีจ่ะเปลีย่นแปลงทีส่�ำคญั ทั้งทีเ่กดิจำก
ผลกระทบภำยใน และภำยนอก หรือกำเปลีย่นแปลง
ทำงเทคโนโลยี หรือสภำพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
แบบไม่คำดคิด ใน 3 ประเด็น ปัญหำไฟป่ำ 
หมอกควนั ปญัหำภยัแล้ง และกำรบริหำรจัดกำร
เพื่อรองรับโรคระบำดติดเชื้อไวรัสโควิด-19 
(Covid-19) โดยวำงแนวทำงในกำรด�ำเนินกำร 
ต่ำง ๆ ในทุกเหตุกำรณ์อย่ำงเปน็ล�ำดับขั้นตอน  
โดยควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนและองค์กร 
ทุกระดับ มีกำรจัดตั้งศูนย์บัญชำกำรเฉพำะเหตุ  
มีกำรจัดกำรด้ำนระเบียบ/กฎหมำยที่ชัดเจน 
และรัดกุม มีกำรจัดท�ำแผนปฏิบัติกำรฉุกเฉิน  
กำรสนับสนุนขอ้มลู งบประมำณ บคุลำกร ระบบ
เทคโนโลยีและเค ร่ืองมือที่ทันสมัย  รวมทั้ ง 
กำรสร้ำงเครือข่ำยในทุกพื้นที่เพื่อกำรวำงแผน 
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ทั้งน้ี ผู้บริหำรทุกระดับ 
มกีำรลงพ้ืนทีเ่พือ่ก�ำกบั ตดิตำม สั่งกำร ดว้ยตนเอง
ตลอด รวมทั้งสร้ำงขวัญและก�ำลังใจท้ังบุคลำกร 
ท่ีร่วมท�ำงำน จนถึงพี่น้องประชำชนชำวล�ำปำง 
เพ่ือสร้ำงควำมมั่ นใจต่อกำรบริหำรจัดกำร 
ให้จังหวัดล�ำปำง ปลอดภัยจำกกำรเปลี่ยนแปลง
หรือวกิฤตกิำรณ์ต่ำง ๆ ไดอ้ย่ำงดยีิ่ง



หมวด 2



ดา้นการวางแผนยทุธศาสตร์
และการสือ่สารเพือ่น�าไปสูก่ารปฏบิตัิ
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กรมการพัฒนาชมุชน
หมวด 2 ดา้นการวางแผนยทุธศาสตร์และการสือ่สารเพือ่น�าไปสูก่ารปฏบิตัิ

“เศรษฐกิจฐำนรำกมั่นคงและชมุชนพึ่งตนเองได้ ภำยในปี 2565”

วสิยัทัศน์

ค่านิยม: “ยืนเคียงขา้งประชาชน ชว่ยเขาเพือ่ใหเ้ขาชว่ยตนเองได”้
ABC DEF S&P

พนัธกจิ

A – Appreciation (ชืน่ชม)
B - Bravery (กล้ำหำญ)
C – Creativity (สร้ำงสรรค์)

D – Discovery (ใฝรู้่)
E – Empathy (เข้ำใจ)
F - Facilitation (เอื้ออ�ำนวย)

S - Simplify (คิดใหง้่ำย)
P – Practical (สำมำรถท�ำได้จริง)

 กรมกำรพัฒนำชุมชน มีกระบวนกำรวำงแผนยุทธศำสตร์ 
และกำรสือ่สำรเพือ่น�ำไปสูก่ำรปฏิบัต ิเพือ่มุ่งผลส�ำเร็จในกำรตอบสนอง
ควำมต้องกำรของชุมชน สร้ำงกำรเรียนรู้และส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม
ของประชำชน โดยน�ำควำมได้เปรียบเชิงยุทธศำสตร์ที่ส�ำคัญ  
คือ มีบุคลำกรของหน่วยงำนในระดับหมู่บ้ำนครอบคลุมทั่วประเทศ  
กำรท�ำงำนเก่ียวข้องตำมพระรำชด�ำรัส และมุ่งเน้นกำรมีส่วนร่วม   
รวมทั้ง ควำมท้ำทำยเชงิยุทธศำสตร์ที่ส�ำคัญ คือ กำรยกระดับรำยได้
ของเศรษฐกิจครัวเรือนใหม้ีควำมมั่นคง และชมุชนพึ่งตนเองได้ใชช้วีติ
อยู่ในชุมชนอย่ำงมีควำมสุข ผสำนกับกลไกกำรท�ำงำนที่ครอบคลุม 
ทั้งในสว่นกลำง และสว่นภมูภิำค กรมกำรพฒันำชมุชนจึงมกีระบวนกำร
วำงแผนยุทธศำสตร์และกำรสื่อสำรที่เชื่อมโยงในลักษณะ Top-down 

และ Bottom-up จำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำน แผนพัฒนำต�ำบล  
และแผนพฒันำอ�ำเภอ ในมติิของพืน้ที ่ซ่ึงเปน็กำรรวบรวมสภำพปญัหำ
ควำมต้องกำรของประชำชนในพ้ืนทีผ่่ำนกระบวนกำรจัดท�ำแผนพฒันำ
ต�ำบล แผนพัฒนำท้องถิ่นและเชื่อมโยงร่วมกับแผนพัฒนำจังหวัด  
ที่มุ่งเน้นกำรมีส่วนร่วมจำกบุคลำกรในองค์กร และภำคประชำชน 
ทุกระดับผสำนกับมีกำรน�ำสำรสนเทศ ที่ส�ำคัญ น�ำไปสู่กำรจัดท�ำ 
แผนยุทธศำสตร์ ที่ตอบโจทย์ควำมต้องกำรของชมุชน และประชำชน  
นอกจำกน้ี ยังมีแผนกำรพัฒนำบุคลำกร ผู้น�ำชุมชน กลุ่ม องค์กร  
และปรำชญ์ เพื่อมั่นใจว่ำจะบรรลุตำมวิสัยทัศน์ “เศรษฐกิจฐำนรำก
มั่นคงและชมุชนพึ่งตนเองได้ ภำยในป ี2565” ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์
ประเทศไทย พ.ศ. 2561 – 2580 “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 

1.  พัฒนำระบบกลไกกำรมีสว่นร่วมและกำรเรียนรู้กำรพึ่งตนเอง
2. พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรชมุชนใหพ้ึ่งตนเองได้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. สง่เสริมและพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกใหข้ยำยตัว 
4. สง่เสริมและพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรกองทุนชมุชนใหม้ีธรรมำภิบำล 
5) พัฒนำองค์กรใหม้ีขีดสมรรถนะสงู บุคลำกรมีอุดมกำรณ์ในงำนพัฒนำชมุชนและเชีย่วชำญกำรท�ำงำนเชงิบูรณำกำร
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แนวโนม
ภูมิภาคทั่วโลก

ยุทธศาสตรชาต/ิ
นโยบายรัฐบาล

แผน 12 กฎหมาย
ที่รับผิดชอบ

People's Needs
ความตองการประชาชน แผนหมูบาน/แผนชุมชน ภาคีการพัฒนาแผน อปท./ภาคี

นโยบาย มท.
ประเด็นการพัฒนา

4 ประเด็น

เปาหมายการพัฒนา

ระดับอําเภอ

วิสัยทัศน

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง

และชุมชนพึ่งตนเองได

ภายในป 2565

เปาหมายการพัฒนา

ระดับจังหวัด

AGENDA

กระบวนการจัดทํายุทธศาสตรของกรมการพัฒนาชุมชน

ประชาชน
พึ่งตนเองได

Top-down

Bottom-up

FUNCTION

AREA

FUCNTION

AGENDA

กรม

สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ

1

การวิเคราะหสภาพแวดลอม

และจุดยืนทางยุทธศาสตร

2

การกําหนดทิศทางองคการ

และเปาหมายเชิงยุทธศาสตร

3

การกําหนดยุทธศาสตร  

กลยุทธ และแผนงาน

4

การนําไปสูการปฏิบัติ

และกํากับติดตาม

แผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน

แผนพัฒนาตําบล

แผนพัฒนาอําเภอ

BIG DATA

ผลการดําเนินงาน

กระบวนกำรวำงแผนยุทธศำสตร์ของกรมพฒันำชุมชน

 มีกำรแปลงยุทธศำสตร์ไปเป็น 
ก ำ ร ป ฏิ บั ติ  ว ำ ง ร ะ บ บ ก ำ ร สื่ อ ส ำ ร 
ที่ครอบคลุมท้ังในระดับกรม ระดับอ�ำเภอ 
และภำคีเครือข่ำย ที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐ 
เอกชน และประชำชน เขำ้ร่วมกำรประชมุ  
นอกจำกน้ัน ยังมีเคร่ืองมือกำรสื่อสำร 
ที่หลำกหลำย และทันสมัยไปยังหน่วยงำน
ภำยนอกเพือ่ใหม้ั่นใจไดว้ำ่แผนยทุธศำสตร์
ได้ถูกถ่ำยทอดอย่ำงครอบคลุม ครบถ้วน  
ถกูต้อง และรวดเร็ว ซ่ึงสง่ผลตอ่กำรด�ำเนินกำร
ให้ทันต่อสถำนกำรณ์ ที่ เปลี่ยนแปลง 
อยู่เสมอ 

การสือ่สารทีค่รอบคลมุ มุง่กลุม่เปา้หมาย การติดตามใกลช้ดิ เพื่อพัฒนาชมุชน  

กำรสือ่สำรยุทธศำสตร์สูก่ำรปฏบิตัใินระดบัพื้นที่

การส่ือสารยุทธศาสตรสูการปฏิบัติในระดับพื้นที่

กร
ม

จัง
หวั

ด
อํา

เภ
อ

ตํา
บล

ระดับ

 

 

อธิบดี

รองอธิบดี

พฒันาการจงัหวดั

กลไก

สํานักงานพัฒนาชุมชน

จังหวัด

สาํนัก/กอง/ศนูย์

 พฒันาการอาํเภอ

สํานักงานพัฒนาชุมชน

อําเภอ

พฒันากร

ผูนําชุมชน

องคกร/เครือขาย

หนังสือสั �ง
การประชุม/สมัมนา

Conferrence
Social Media

หนังสือสั �ง
การประชุม/สมัมนา

Conferrence

หนังสือสั �ง
การประชุม/ฝึกอบรม

Social Media
คู่มือ/แนวทาง

หนังสือแจ้ง
ประชุม/ฝึกอบรม

Social Media
คู่มือ/แนวทาง

กระบวนการ

 

 

 

 

 

 

 นโยบาย
 แผนยทุธศาสตร ์
 เป้าหมาย
 ตวัชี�วดั
 การรายงานผล

 นโยบาย
 แผนยทุธศาสตร ์/ แผนดาํเนินงาน 
 เป้าหมาย / ตวัชี�วดั
 คู่มือการดาํเนินงาน / การรายงาน
 การติดตามและการประเมินผล

 นโยบาย
 แผนยทุธศาสตร ์/ แผนดาํเนินงาน 
 แผนปฏิบติัการ / คู่มือการ

ดาํเนินงาน
 เป้าหมาย / ตวัชี�วดั
 กลไกและการบรูณาการ

 นโยบาย / แผนยทุธศาสตร์
 แผนดาํเนินงาน / แผนปฏิบติัการ
 เป้าหมาย / ตวัชี�วดั
 คู่มือการดาํเนินงาน
 การบรูณาการระดบัพื�นที�

การรายงานผล
ระบบ BPM / CDD EIS
ระบบ e-Report
ผุตรวจราชการกรม 18 แหง
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

การรายงานผล
ระบบ BPM / e-Report
คณะทํางานสนบัสนนุ
ระบบ Social Media
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

การรายงานผล
ระบบ Social Media
คณะทํางานสนบัสนนุ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

การติดตามสนับสนุน
ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
เปาหมายและตัวช้ีวัด
ผลลัพธ
ความตอเนื่อง / ยั่งยืน

เปาหมาย การติดตาม



6161 หมวด 2 ดา้นการวางแผนยุทธศาสตร์และการสือ่สารเพือ่น�าไปสูก่ารปฏบิตัิ

ความคลอ่งตัวของแผนปฏิบัติราชการต่อการเปลีย่นแปลงตามสถานการณ์ 

 มีกำรเตรียมพร้อมต่อกำรเปลี่ยนแปลงที่อำจเกิดขึ้น 
โดยน�ำปจัจัยท่ีมีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลง ทั้งด้ำนควำมมั่นคง 
สถำนกำรณ์และแนวทำงกำรปฏิบัติงำนในระดับภูมิภำค  
ซ่ึงถือว่ำเปน็พื้นที่ส�ำคัญส�ำหรับกำรท�ำงำนของเครือข่ำย 
ในทุกระดับและทุกพ้ืนที่ รวมถึงทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ 
ตำมกรอบเปำ้หมำยกำรพัฒนำที่ย่ังยืน (SDGs) มำวิเครำะห์
เพ่ือใช้ เป็นแนวทำงกำรด�ำเนินกำร โดยได้น�ำแนวคิด 
กำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลงมำใช้ ซ่ึงสะท้อนควำมคล่องตัว 
ควำมยืดหยุ่น ควำมสำมำรถในกำรปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติ
รำชกำรตำมบริบท สถำนกำรณ์ที่ อำจเปลี่ ยนแปลง  
และควำมสำมำรถในกำรคำดกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลง 
ที่ อำจเกิด ข้ึน  โดยมุ่ ง เน้นกำรปรับแผนให้ เหมำะสม 
กับสถำนกำรณ์ 

 นอกจำกน้ี มีการก�าหนดแผนปฏิบัติราชการในทุกระดับและก�าหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจน โดยก�ำหนดให้มีระบบ 
กำรติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนในทุกระดับอย่ำงเปน็ระบบ แบ่งได้ 3 ระดับ ได้แก่ 
 1. ระดบักรม ผู้บริหำรก�ำกับติดตำมผำ่นกำรรำยงำนและระบบ Budget Project Management : BPM กำรจ้ำง 
ที่ปรึกษำภำยนอกในกำรติดตำมประเมินผล
 2. ระดับจังหวัด ให้ควำมส�ำคัญกับกำรตรวจรำชกำรในพื้นที่ ซ่ึงมุ่งเน้นประเด็นกำรตรวจในเร่ืองส�ำคัญ ๆ  
เพื่อใหค้�ำแนะน�ำแก้ไขปญัหำต่ำง ๆ และมีระบบรำยงำนออนไลน์ และออฟไลน์ มำยังสว่นกลำงซ่ึงมีแนวทำงปฏิบัติที่ชดัเจน 
 3. ระดบัอ�าเภอ กรมกำรพัฒนำชมุชนใหค้วำมส�ำคัญกับกำรรำยงำน
แบบอิเล็กทรอกนิกส์ (e-Report) ซ่ึงมีกำรพัฒนำขึ้นทั้ง ระบบกำรรำยงำนงบประมำณ BPM ,ระบบศูนย์ข้อมูลกลำง 
เพื่อกำรพัฒนำชมุชน, e-Form ที่มีกำรติดตำมโดยนักวชิำกำรพัฒนำชมุชน 

กระบวนกำรปรับแผนปฏบิตักิำร พช.

ความเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการปฏิบตังิาน

SDGs, ยุทธศาสตรชาติ, รัฐธรรมนูญ, แผนฯ 12, Thailand 4.0, ปญหาชายแดนภาคใต/ยาเสพตดิ/ผูสูงอายุ ภัยคุกคามรูปแบบตางๆ  

ประชุมผูบริหาร

และผูเกี่ยวของ
จัดทํารายละเอียด

โครงการ/กิจกรรม

นํารายงานการ

ประเมินผลมาปรับปรงุ

แผนการปฏิบัติการ

ปรับแผนการใช

จายงบประมาณ

กํากับ/ติดตาม/

ประเมินผล

การดําเนินงาน 

ถายทอดและสื่อสาร

แผนปฏิบัติการ

กระบวนการปรับแผนปฏิบัติการ พช. 
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ผลงานทีโ่ดดเด่นจากการน�าแผนไปสูก่ารปฏิบัติ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ใหช้มุชนพึ่งตนเองได้ 

 ไ ด้ก�ำหนดกลยุทธ์กำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน  
มุ่งยกระดับรำยได้ของครัวเรือนยำกจน ให้มีรำยได้เพิ่มขึ้น  
ด้วยกำรประกอบอำชีพที่เหมำะสมกับสภำพท้องถิ่น โดยมีผู้น�ำ
อำสำพัฒนำชมุชน เปน็กลไกส�ำคัญในกำรสง่เสริมคุณภำพชวีติ
ครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ. โดยใหผู้้น�ำชมุชนที่มีจิตอำสำเข้ำมำ  
มสีว่นร่วมในกำรแกไ้ขปญัหำของชมุชน ตำมกระบวนกำร 4 ขัน้ตอน  
คือ  ชี้เปา้ชีวิต แผนที่ชีวิต บริหารจัดการชีวิต และดูแลชีวิต  

โดยเชื่อมโยงข้อมูล ร่วมกับ แพลตฟอร์ม TPMAP Logbook  
เพื่อติดตำมสถำนกำรณ์และแก้ไขปัญหำได้อย่ำงรวดเร็ว 
เพื่อมุ่งยกระดับคุณภำพชีวิต ท�ำให้กำรแก้ปญัหำ มีควำมเปน็
เอกภำพ ไมซ่�ำซ้อน อีกทั้งยังสำมำรถใหห้น่วยงำนในสว่นกลำง
หรือส่วนภูมิภำค และรัฐบำลสำมำรถติดตำมสถำนกำรณ์ 
ปญัหำ และกำรแก้ปญัหำได้อย่ำงรวดเร็ว 

การสง่เสริมคณุภาพชวีติครัวเรือนทีต่กเกณฑ ์จปฐ.

แพลตฟอร์ม TPMAP Logbook
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 ได้ด�ำเนินกำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำก 
และประชำรัฐ ซ่ึงเปน็นโยบำยส�ำคัญของรัฐบำล 
เพื่อแกไ้ขปญัหำควำมเหล่ือมล�ำของสังคม โดยมี 
เปำ้หมำย คอื “สร้ำงรำยไดใ้หก้บัชมุชน เพือ่ประชำชน 
มีควำมสุข” ด�ำเนินกำรใน 3 เร่ือง ประกอบด้วย 
กำรเกษตร กำรแปรรูป และ กำรทอ่งเทีย่วโดยชุมชน 
มีรูปแบบกำรด�ำเนินงำนทีโ่ดดเด่น เช่น โครงกำร  
“โรงพยำบำลอำหำรปลอดภัย” บริษัทประชำรัฐ 
รักสำมัคคีระดับจังหวัด เป็นหน่วยประสำนงำน 

กับโรงพยำบำลในกำรหำแหล่งพื้นที่ผลิตวัตถุดิบ 
ทีป่ลอดภยัทั้งภำยในจังหวดั และจังหวดัใกลเ้คยีง ขนสง่
ไปยังโรงพยำบำล ซ่ึงเปน็อีกแนวทำงหน่ึงในกำร  
“สร้ำงรำยไดท้ีย่ั่งยืน” ใหแ้กก่ลุม่เกษตรกร นอกจำกน้ี 
ยงัมกีำรขับเคลือ่นโดยใชว้ธีิกำรชำวบำ้นสอนชำวบำ้น 
ด้วยกำรพัฒนำทักษะกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ 
ด้ำนอำชีพให้กับปรำชญ์ชุมชน เพื่อให้กลับไปสร้ำง 
ทีมวิทยำกรสัมมำชีพชุมชนระดับหมู่บ้ำน และจัดฝึก
อบรมอำชพีใหก้บัครัวเรือนเปำ้หมำยในหมูบ่ำ้นอกีดว้ย 

พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

กำรขับเคลือ่นเศรษฐกิจฐำนรำกและประชำรัฐ
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 จำกสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคตดิเชือ้ไวรัส
โคโรนำ 2019 (COVID - 19) ท�ำให้ เศรษฐกิจ 
ตอ้งชะงัก สง่ผลตอ่กำรประกอบอำชพีของประชำชนใน
ร ะ ดั บ ฐ ำ น ร ำ ก  ผู้ ผ ลิ ต  ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก ำ ร  OTO P  
มีช่องทำงกำรจ�ำหน่ำยลดลง ดังน้ัน เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์ 
OTOP และประชำชนในชุมชน มีช่องทำงกำรตลำด 
เพิ่มขึ้น จึงได้ด�ำเนินกำร อำทิเช่น กำรสร้ำงและพัฒนำ
นักกำรตลำดรุ่นใหม่ (OTOP) ควบคู่ไปกับกำรปรับปรุง
กระบวนกำรพัฒนำช่องทำงกำรตลำดของผลิตภัณฑ์ 
OTOP เพ่ิมมำกขึ้ น  ได้แก่  กำรจ� ำหน่ำยสินค้ ำ  
OTOP Online ซ่ึงเพิ่มโอกำสทำงกำรตลำด และ               
เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน กำรส่งเสริม  
“กำรสบืสำน อนุรักษศิ์ลปผ์ำ้ถิน่ไทย ด�ำรงไวใ้นแผ่นดนิ” 
เพื่ อ ให้ผ้ ำ ไทยใน พ้ืนถิ่ นได้ รับกำรดูแล  สืบทอด 
ใ ห้ เป็น ม ร ด ก ท ำ ง วั ฒ น ธ ร ร ม  แ ล ะ เ ส ริ ม ส ร้ ำ ง 
ร ำ ย ไ ด้ ใ ห้ แ ก่ ป ร ะ ช ำ ช น ผู้ มี อ ำ ชี พ เ กี่ ย ว ข้ อ ง 
ด้ำนกำรทอผ้ำ และกำรด�ำเนินกำรแผนปฏิบัติกำร  
90 วัน  ปลูกผักสวนครัว เพ่ือส ร้ำงควำมมั่ นคง 
ทำงอำหำร โดยมีกำรส่งเสริมให้มีกำรปลูกผักสวนครัว
ทุกครัว เรือนทั่ วประเทศ เพื่ อส ร้ำงควำม ม่ันคง 
ทำงอำหำรในระดับครัวเรือนและชุมชน โดยเน้น 
ก ำ ร พึ่ ง ต น เ อ ง  แ ล ะ ส ร้ ำ ง ค ว ำ ม ส ำ มั ค คี ข อ ง 
คนในชมุชน เพื่อใหร้อดพ้นจำกวกิฤต

ปรับเปลีย่นแผน เพื่อสง่เสริมอาชพี และคณุภาพชวีติประชาชน 
จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019

กำรสบืสำน อนุรักษศิ์ลปผ์ำ้ถิน่ไทย ด�ำรงไวใ้นแผ่นดนิ

กำรพฒันำชอ่งทำงกำรตลำดของผลติภณัฑ์
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“สงัคมรู้หน้ำที่ เคำรพสทิธิมนุษยชน และได้รับกำรคุ้มครองอย่ำงเปน็ธรรม”

วสิยัทัศน์

ค่านิยม: “TOPS”

พนัธกจิ
1.  สง่เสริมใหป้ระชำชนมีควำมรู้เกี่ยวกับสทิธิ หน้ำที่ และเคำรพสทิธิของผู้อื่น
2. พัฒนำ และจัดระบบกำรคุ้มครองสทิธิเสรีภำพ รวมทั้งประสำนงำนกับทุกภำคสว่น ทั้งภำยในประเทศ   
     และต่ำงประเทศ
3. พัฒนำและจัดระบบกำรไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพำท
4. พัฒนำระบบ มำตรกำร และด�ำเนินกำรตำมพันธกรณีระหวำ่งประเทศด้ำนสทิธิมนุษยชน 
5. พัฒนำระบบ มำตรกำร และด�ำเนินกำรคุ้มครองพยำน
6. บูรณำกำรและด�ำเนินกำรชว่ยเหลือประชำชนที่เดือดร้อน หรือเหยื่ออำชญำกรรม และจ�ำเลยในคดีอำญำ

T (Team Work) : ท�ำงำนเปน็ทีม   
O (Organization of Learning) : องค์กรแหง่กำรเรียนรู้
P (Professional) : มืออำชพีในด้ำนสทิธิเสรีภำพและสทิธิมนุษยชนอย่ำงมีประสทิธิภำพ
S (Service Mind) : จิตส�ำนึกในกำรใหบ้ริกำร นอกจำกน้ียังรวมถึงมีศีลธรรม (Moral) ควำมสภุำพ (Honor) 
และควำมรับผิดชอบ (Accountability)

 แม้วำ่จะเปน็หน่วยงำนขนำดเล็ก แต่ด้วยภำรกิจที่ครอบคลุมประชำชนทุกกลุ่มเปำ้หมำย ตั้งแต่ต้นน�ำ กลำงน�ำ 
ปลำยน�ำ  มีกำรส่งเสริม คุ้มครอง เยียวยำ และสร้ำงหลักประกันโดยขับเคลื่อนงำนผ่ำนหน่วยงำนภำคีเครือข่ำย  
ท้ังภำครัฐ ภำคประชำสงัคม ภำคประชำชน และภำคธุรกิจ น�ำไปสูก่ำรก�ำหนดแผนยทุธศำสตร์ทีเ่กดิจำกกำรมีสว่นร่วม 
เพื่อน�ำไปสู่กำรบรรลุเปำ้ประสงค์ที่ส�ำคัญ “กำรละเมิดสิทธิมนุษยชนลดลง”และตอบโจทย์วิสัยทัศน์ “สังคมรู้หน้ำที่ 
เคำรพสทิธิมนุษยชน และได้รับกำรคุ้มครองอย่ำงเปน็ธรรม” 

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรภีาพ
หมวด 2 ดา้นการวางแผนยทุธศาสตร์และการสือ่สารเพือ่น�าไปสูก่ารปฏบิตัิ
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 จำกบทบำทหน้ำทีเ่กีย่วกบัสทิธิและเสรีภำพ
ท่ีประชำชนพงึได้รับตำมกฎหมำยและตำมหลกัสทิธิ
มนุษยชน เพื่อให้ประชำชนได้รับกำรคุม้ครองและ
ดูแลจำกรัฐอย่ำงท่ัวถึงและเท่ำเทียมกัน ส่งเสริม 
ให้ประชำชนรู้สทิธิ รู้หน้ำท่ี สง่เสริมและด�ำเนินกำร
ตำมพันธกรณีระหว่ำงประเทศด้ำนสิทธิมนุษยชน  
ตลอดจนประสำนงำนกับทุกภำคส่วน ท้ังภำยใน
ประเทศและต่ำงประเทศ ด้วยภำรกิจที่ครอบคลุม
ประชำชนทุกกลุม่เปำ้หมำย ตั้งแตต่้นน�ำ กลำงน�ำ 
ปลำยน�ำ  และขับเคลื่อนงำนผ่ำนหน่วยงำน  
ภำคีเครือข่ำย ทั้ งภำครัฐ ภำคประชำสังคม                                  
ภำคประชำชน และภำคธุรกิจ ส่งผลให้ กคส.          
ต้องก� ำหนดแผนยุทธศำสตร์ ที่ เ กิดจำกกำร 
มีส่วนร่วม มีกำรทบทวน ปรับปรุงกระบวนงำน 
วิเครำะห์สภำพแวดล้อมปจัจัยภำยใน - ภำยนอก 

กำรมองเหตกุำรณ์ ในอนำคตภำยใตส้ภำพ
กำรณ์ต่ำง ๆ (Scenario Planning)  
ทีเ่กิดจำกกำรมีสว่นร่วมของบคุลำกรทกุระดบั 
ทุ ก ห น่ ว ย ง ำ น  โ ด ย มี ก ำ ร ค� ำ นึ ง ถึ ง 
ควำมต้องกำรของผู้ รับบริกำรและผู้มี 
ส่ วนได้ส่ วนเสีย  น� ำไปสู่ กำรก� ำหนด  
5 ประเด็นยุทธศำสตร์ ได้แก่ (1) ส่งเสริม 
ให้สังคมรู้หน้ำที่ และเคำรพสิทธิมนุษยชน 
(2) ส่งเสริมและ พัฒนำระบบไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพำท (3) พัฒนำระบบและมำตรกำร
ขับเคลื่อน กำรปฏิบัติตำมพันธกรณีสิทธิ
มนุษยชน ระหว่ำงประเทศ (4) ยกระดับ 

กำรชว่ยเหลอื ผู้ถูกละเมดิสทิธิเสรีภำพ และ 
(5) ยกระดบัสมรรถนะบคุลำกรและพฒันำ
ระบบบริหำร ถ่ำยทอดสู่กำรปฏิ บัติ  
มีกำรติดตำม ประเมินผล รวมทั้งกำร 
ปรับเปลี่ยนแผนอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
น� ำไป สู่ ผ ล ลั พ ธ์ อั นโ ด ด เ ด่ น  โ ด ย มี
เป้ำประสงค์ที่ส�ำคัญ “กำรละเมิดสิทธิ
มนุษยชนลดลง” บรรลุวิสัยทัศน์ “สังคม 
รู้หน้ำที่ เคำรพสิทธิมนุษยชน และได้รับ 
กำรคุม้ครองอยำ่งเปน็ธรรม” และเปำ้หมำย
สู ง สุ ด  “ สั ง ค ม มี ค ว ำ ม เ ป็ น ธ ร ร ม  
เกดิควำมสมำนฉันท์ และสงบสขุ”
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 ค�ำนึงถงึกำรควบคมุคุณภำพทีส่�ำคญัโดยกำรน�ำ
หลักกำร PDCA มำใช้ในกระบวนกำรวำงแผน
ยุทธศำสตร์ เน้นการมีสว่นร่วมของบุคลากรทุกระดับ 
ทุกหน่วยงาน โดยมีกำรค�ำนึงถึงความต้องการของ 
ผู้ รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  โอกำสเชิง
ยุทธศำสตร์ ที่ส�ำคัญ “รัฐบำลใหค้วำมส�ำคัญเร่ืองสทิธิ
มนุษยชน”  สอดคล้องกับควำมท้ำทำย “กำรเสริมสร้ำง
ภูมิคุ้มกันใหค้นในสงัคม มีควำมรู้ ไม่กระท�ำกำรละเมิด
สิทธิ ไม่ละเมิดกฎหมำย” และมีควำมได้ เปรียบ  
“เปน็หน่วยงำนกลำงในกำรขบัเคลือ่นงำนสทิธิมนุษยชน

ของประเทศไทย” ส่งผลให้เกิดนวัตกรรม  อำทิ  
กำรผลักดันใหเ้กิดกฎหมำยใหม่ ได้แก่ พระรำชบัญญัติ
กำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำท พ.ศ. 2562 และแผนปฏิบัติกำร
ระดับชำติว่ำด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 1  
(พ.ศ. 2562 - 2565) โดยน�ำปจัจัยดังกล่ำวมำก�ำหนด
เปน็ประเด็นยุทธศำสตร์ พร้อมทั้งก�ำหนดประเด็น
ยุทธศำสตร์ที่สนับสนุนด้ำนบุคลำกรและกำรพัฒนำ
ระบบบริหำร เพ่ือตอบสนองต่อกำรบรรลุผลเปำ้หมำย
แผนยุทธศำสตร์ ที่ก�ำหนดไว ้

การวางแผนยทุธศาสตร์ 

กระบวนกำรวำงแผนยุทธศำสตร์

ยทุธศาสตร์จากการมสีว่นร่วมสูก่ารถ่ายทอดและขับเคลือ่นอยา่งมปีระสทิธิผล
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การขับเคลือ่นยทุธศาสตร์สูก่ารปฏิบัติ  
 จำกกำรจัดท�ำแผนยุทธศำสตร์จึงได้น�ำมำจัดท�ำแผนปฏิบัติกำร โดยใช้ SIPOC Model สร้ำงกระบวนกำร 
และก�ำหนดขั้นตอนต่ำง ๆ โดยกคส. มีกำรถ่ำยทอดนโยบำยที่ส�ำคัญและแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้ง มีกำรก�ำหนด 
ตัวชีว้ดัท่ีชดัเจนในมติติำ่ง ๆ  โดยมีกำรถ่ำยทอดตั้งแตร่ะดบัผูบ้ริหำร ลงสูร่ะดบัหน่วยงำน และระดับบุคคล (OS Metrix) 
ผ่ำนช่องทำงเวทีกำรประชุม เวทีกำรมีส่วนร่วมของหน่วยงำนต่ำง ๆ กำรใช้สื่ออินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ FACEBOOK  
กลุ่ม LINE ผู้บริหำร/กคส. สือ่วทิยุและโทรทัศน์ เปน็ต้น

ผังกำรถำ่ยทอดนโยบำยและแผนปฏบิตักิำรสูก่ำรปฏบิตัขิอง กคส.
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ความคลอ่งตัวในการปรับแผนใหท้นัต่อสถานการณ์ 

ผลงานทีโ่ดดเด่นจากการน�าแผนไปสูก่ารปฏิบัติ  

 กำรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้เสมอ ท�ำให้ กคส.อำจจะต้องมีกำรปรับเปลี่ยนแผนแต่ยังคงยึดเปำ้หมำยที่ส�ำคัญไว ้ 
ซ่ึงมกีำรก�ำหนดกรอบระยะเวลำในกำรปรับแผนกำรด�ำเนินงำน เชน่ เร่งดว่นภำยใน 7 วนั ปกตภิำยใน 15 วนั ดว้ยกำรใชก้ำรสือ่สำร
ภำยในประสำนงำนท�ำให้รวดเร็วขึ้น เช่น ในช่วงสถำนกำรณ์ COVID - 19 กคส. มีกำรปรับแผนกำรด�ำเนินงำนโครงกำร 
ซ่ึงได้รับผลกระทบเน่ืองจำกไม่สำมำรถรวมกลุ่มผู้เข้ำอบรมเพือ่จะส่งเสริมควำมรู้กับกลุม่เปำ้หมำยทีก่�ำหนดไวไ้ด้ จึงปรับเปลีย่น
วิธีกำรเปน็รูปแบบออนไลน์ส่งผ่ำนไปให้กลุ่มเปำ้หมำยได้รับทรำบ ผลปรำกฏว่ำ มีผู้เข้ำร่วมอบรมผ่ำนช่องทำงสื่อออนไลน์ 
มำกกวำ่เปำ้หมำยทีก่�ำหนดไว ้ถอืเปน็กำรพลกิวกิฤตใิหเ้ปน็โอกำสของหน่วยงำนให้ทนัตอ่สถำนกำรณ์ 

การติดตามการด�าเนินงานเพื่อการประเมนิผล   

 ไดก้�ำหนดแนวทำงในก�ำกบัตดิตำมผลกำรด�ำเนินงำนใหเ้ปน็
ไป ในตำมแผนยุทธศำสตร์ และแผนปฏบัิติรำชกำรประจ�ำปี ดังน้ี   
1. ตดิตามความกา้วหน้าโครงการ (Project Monitoring Phase) 
ผำ่นรูปแบบและชอ่งทำง ไดแ้ก่ กำรประชุมผู้บริหำร กำรรำยงำน
ผ ล ก ำ รด� ำ เนิ น ง ำ น ต ำ ม แ ผ น ป ฏิ บั ติ ร ำ ช ก ำ ร ทุ กไ ต ร ม ำ ส  
ของทุกหน่วยงำน กำรคัดเลือกโครงกำรส�ำคัญที่ตอบสนอง 
นโยบำย/ยุทธศำสตร์ เพื่อให้ผู้รับผิดชอบรำยงำนผลทุกเดือนใน
ระบบตดิตำมผลกำรด�ำเนินงำนส�ำคญั Performance Monitoring  

System (PMS) ของกระทรวงยุติธรรม และกำรประชุมคณะ
กรรมกำรเร่งรัดกำรใชจ่้ำยงบประมำณ ทกุไตรมำส เพือ่ตดิตำมผล
กำรด�ำเนินงำนปอ้งกัน แกไ้ขควำมเสี่ยงหรือปญัหำอุปสรรค 
ที่จะสง่ผลตอ่เปำ้หมำยควำมส�ำเร็จ 
2. การติดตามประเมินผลตัวชี้ วัด  โดยผ่านระบบ Key                              
Performance  Indicator (KPI Online) และ 3. การตดิตามผล
การด�าเนินงานของภาคีเครือข่าย มีกำรติดตำมประเมินผล 
ในกำรขับเคลือ่นงำนตำมภำรกิจทีม่อบหมำย 

  จ ำ ก ก ำ ร ว ำ ง แ ผ น ยุ ท ธ ศ ำ ส ต ร์โ ด ย อ ำ ศั ย 
กำรมีส่วนร่วม ส่งผลให้เกิดผลงำนทีโ่ดดเด่นจำกกำรน�ำแผนไปสู่
กำรปฏิบัติ ดังน้ี (1) ข้อร้องเรียนกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนของ 
เจ้ำหน้ำท่ีรัฐที่ลดลง กำรลดควำมขัดแย้งในพื้นที่จังหวัดชำยแดน
ภำคใต้ สถำนกำรณ์กำรละเมิดสิทธิมนุษยชนลดลง และเครือข่ำย             
ควำมร่วมมือสำมำรถสะท้อนผลกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรส่งเสริม
สทิธิและเสรีภำพได้ (2) กำรลดควำมขดัแย้งของประชำชนในพื้นที่
และลดค่ำใช้ จ่ำยในกระบวนกำรยุติธรรมของประชำชน  
ปัจ จุบันมีผลกำรด�ำเนินงำนไกล่ เกลี่ยข้อพิพำทโดยวัดผล 

จ�ำนวนข้อพิพำททำงแพ่งและทำงอำญำที่ เข้ำสู่กระบวนกำร 
และสำมำรถยุตไิด้ จ�ำนวนทั้งสิ้น 469 คดี ส่งผลให้ลดค่ำใช้จ่ำย 
ของประชำชน (3) กำรมีหลกัประกนัใหอ้งคก์รภำครัฐ ภำคธุรกิจ 
ไมล่ะเมดิสทิธิประชำชน ภำยใตก้ำรขบัเคลือ่นแผนปฏบิติักำรระดับ
ชำติว่ำด้วยธุรกิจกบัสิทธิมนุษยชนฯ ควบคู่กบักำรขับเคลือ่นแผน
สทิธิมนุษยชนแหง่ชำต ิฉบบัที ่4 (พ.ศ. 2562 - 2565) โดยมหีน่วยงำน
ทีเ่กีย่วขอ้งร่วมกนัพจิำรณำขอ้เสนอแนะและน�ำมำก�ำหนดกจิกรรม 
อีกทั้งท�ำให้ภำคธุรกิจได้รับประโยชน์และเปน็ที่ยอมรับจำกกำร
ด�ำเนินธุรกิจ สง่ผลใหภ้ำพลักษณ์ด้ำนสทิธิมนุษยชนต่อเวทโีลกดีขึ้น 
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และ (4) มกีำรยกระดบักำรชว่ยเหลือผูถ้กูละเมดิสิทธิเสรีภำพ ท�ำให้ประชำชนมคีวำมพึงพอใจในกำรรับบริกำร เกดิควำมเชือ่มั่น 
ต่อกระบวนกำรยติุธรรม มกีำรกระจำยอ�ำนำจคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนผู้เสยีหำยฯ สู่ 76 จังหวดั และลดขั้นตอน 
และระยะเวลำในกำรอนุมตัเิงินชว่ยเหลอืทำงกำรเงินแกผู่เ้สยีหำยฯ จำก 52 วนั เหลอื 28 วนั เพือ่ควำมสะดวกรวดเร็ว และทั่วถึง 
ท้ังหมดน้ี เปน็กำรวำงแผนยุทธศำสตร์โดยอำศัยกำรมีส่วนร่วม กำรมีกลไกในกำรขับเคลื่อน ซ่ึงในอนำคต หำกควำมร่วมมือ 
ในกำรขบัเคลือ่นยุทธศำสตร์คุม้ครองสทิธิสำมำรถเชือ่มโยงกบัทกุภำคสว่นไดน้ั้น จะเปน็ฟนัเฟอืงในกำรด�ำเนินงำนของประเทศไทย
ทีท่�ำใหก้ำรละเมดิสทิธิมนุษยชนลดลงได้ สงัคมก็จะมคีวำมเปน็ธรรม เกดิควำมสมำนฉันท์ และสงบสขุอยำ่งยั่งยืนสบืไป 

ผลงำนโดดเดน่น�ำไปสูแ่นวทำงกำรปฏบิตัขิอง กคส.
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“บังคบัคดดีว้ยควำมเปน็ธรรม มุ่งสูอ่งคก์รชั้นน�ำในระดบัสำกล บริกำรประชำชนอยำ่งมคีณุภำพ”

วสิยัทัศน์

ค่านิยม:  “I AM LED.”

พนัธกจิ
1.  บังคบัคดแีพ่งตำมค�ำสั่งศำล  
2. บังคบัคดลีม้ละลำยตำมค�ำสั่งศำล    
3. บังคบัคดฟีื้ นฟกูิจกำรของลกูหน้ีตำมค�ำสั่งศำล  
4. ตรวจสอบสทิธิทำงบญัชขีองผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีเพือ่รับสว่นแบง่จำกคดี ตรวจสอบคำ่ใชจ่้ำยและเรียกเกบ็ 
    คำ่ธรรมเนียมกำรบังคบัคดี  
5. ช�ำระบญัชีห้ำงหุ้นสว่น บริษัท หรือนิตบิคุคลในฐำนะผูช้�ำระบญัชตีำมค�ำสั่งศำล  
6. รับวำงทรัพย์จำกลกูหน้ีหรือผูม้สีทิธิวำงทรัพย์  
7. ประเมินรำคำทรัพยส์นิ  
8. กำรเดนิหมำย ค�ำคูค่วำม หนังสอื หรือประกำศของศำล หรือหน่วยงำนในสงักดักรม  
9. ปฏบิตักิำรอืน่ใดตำมทีก่ฎหมำยก�ำหนดใหเ้ปน็อ�ำนำจหน้ำทีข่องกรม ตำมรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี 
    มอบหมำย หรือตำมค�ำสั่งศำล

 I  คอื Integrity หมำยถึง ควำมซ่ือสตัย์
A  คอื Accountability หมำยถึง ควำมรับผดิชอบ
M คอื Management หมำยถึง กำรบริหำรจัดกำร
L  คอื Learning หมำยถึง กำรเรียนรู้ตลอดเวลำ
E  คอื Excellence หมำยถึง ควำมเปน็เลศิ
D  คอื Digital หมำยถึง กำรใชเ้ทคโนโลยี

กรมบังคับคดี
หมวด 2 ดา้นการวางแผนยทุธศาสตร์และการสือ่สารเพือ่น�าไปสูก่ารปฏบิตัิ
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 กรมบังคับคดี ไดใ้ห้ควำมส�ำคัญกับกำรวำงแผนยุทธศำสตร์และกำรสื่อสำรเพื่อน�ำไปสู่กำรปฏิบัติ ผ่ำนกลไกกำรอ�ำนวย 
ควำมยตุธิรรมและขบัเคล่ือนขดีควำมสำมำรถทำงกำรแขง่ขนัของประเทศ โดยมกีลุม่ผู้รับบริกำร คอื เจ้ำหน้ี กลุม่ลกูหน้ีตำมค�ำพพิำกษำ 
และกลุ่มผู้ซ้ือทรัพย์ทอดตลำด เพื่อขับเคลื่อนองค์กำรสู่มำตรฐำนสำกล และเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถกำรแข่งขันของประเทศ  
ตำมกรอบ World Bank (Ease of Doing Business) และมีกลไกในกำรบริหำรจัดกำรและบูรณำกำรข้อมูลทั้งภำยในหน่วยงำน 
และภำยนอกหน่วยงำน เพือ่ใหก้ำรบงัคบัคดเีปน็ไปดว้ยควำมถกูต้อง โปร่งใส และมกีระบวนกำรสือ่สำรขอ้มลูสำรสนเทศดำ้นทรัพยส์นิ
ของบคุคลลม้ละลำยผ่ำนกระบวนกำรวำงแผนยุทธศำสตร์แบบมุ่งผลสมัฤทธ์ิ เพือ่ไปสูเ่ปำ้หมำยในกำร “บังคบัคดดีว้ยควำมเปน็ธรรม 
มุ่งสูอ่งคก์รชั้นน�ำในระดบัสำกล บริกำรประชำชนอยำ่งมคีณุภำพ”

แผนยทุธศาสตร์แบบมุง่ผลสมัฤทธ์ิ

สารสนเทศ

 กบค. มกีำรรวบรวมขอ้มลูจำกระบบสำรสนเทศ 
รวมทั้ งมอบหมำยให้ มีกำรส�ำรวจควำมเชื่อม่ัน  
ค ว ำ ม พึ ง พ อ ใ จ  ไ ม่ พึ ง พ อ ใ จ  ข อ ง ป ร ะ ช ำ ช น  
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม โดยใช้กระบวนกำร 
มีส่วนร่วมของผู้บริหำร บุคลำกร ผ่ำนกระบวนกำร 
SWOT Analysis เพื่อทบทวนและก�ำหนดวิสัยทัศน์ 
และกำรจัดท�ำยุทธศำสตร์ในระยะ 5 ปี และวเิครำะห์
ด้วยเคร่ืองมือ TOWS Matrix และให้ควำมส�ำคัญ 
กับควำมท้ำทำยเชิงยุทธศำสตร์ เพื่อยกระดับ 
ควำมสำมำรถของประเทศไทยภำยใตยุ้ทธศำสตร์ชำติ
ที่  2 ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  
และยุทธศำสตร์ชำติที่ 6 ด้ำนกำรปรับสมดุลและ
พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐ
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กระบวนการวางแผนยทุธศาสตร์
 ในกำรด�ำเนินงำนเพือ่ใหบ้รรลวุสิยัทศัน์และเปน็ทีย่อมรับ 
และเชือ่มั่นของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทกุกลุม่ นอกจำก กำรใชข้อ้มลู
เชงิประจักษ์จำกผลด�ำเนินงำน (Evidence Based Strategic 
Planning)กำรใช้วิธีกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมในเปำ้หมำย 
ขององคก์ำรจำกบคุลำกรทกุระดบัผำ่นกำรประเมนิควำมผูกพัน 
ควำมพึงพอใจในกำรบริหำรงำนของผู้บริหำร ด้วยกำรน�ำผล
ส�ำรวจควำมเชื่อมั่นของผู้ รับบริกำร และประชำชนที่ม ี
ต่อองค์กำรมำเปน็ส่วนร่วมในกำรพัฒนำทิศทำงยุทธศำสตร์  
จุดเน้น และกรอบกำรด�ำเนินงำนของ กบค. ขับเคลือ่นองคก์ำร
สูค่วำมส�ำเร็จ โดยยึดหลักกำรบริหำรแบบม ี  สว่นร่วม และกำร
บริหำรแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ด้วยกรอบกำรบริหำรจัดกำร 
อย่ำงมีธรรมำภิบำล มีกำรติดตำมประเมินผลร่วมกับ 
กำรบริหำรควำมเสี่ยง กำรติดตำมควบคมุภำยในเพื่อให้มั่นใจ 
วำ่จะด�ำเนินกำรบรรลตุำมยุทธศำสตร์ทีก่�ำหนดไว ้ กระบวนกำรวำงแผนยุทธศำสตร์ 

แผนยทุธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล

 กบค. จัดท�ำแผนยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล (HR Scorecard) เพื่อเตรียมควำมพร้อมของบุคลำกร 
ในกำรรองรับพันธกิจของ กบค. ในระยะยำว ที่ค�ำนึงถึงผลกระทบต่อบุคลำกรและกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับองค์กร 
ตำมควำมท้ำทำยใน OP-R (12) ซ่ึงส่งผลต่อขีดควำมสำมำรถและอัตรำก�ำลัง จึงได้จัดตั้ง สถำบันพัฒนำกำรบังคับคดี  
เพื่อเปน็ศูนย์รวมกำรวิชำกำรด้ำนกำรบังคับคดี ท�ำหน้ำทีใ่นกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้ด้ำนกฎหมำยและด้ำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
กบักำรบังคบัคดใีหแ้กผู่้ปฏบิตัิงำนในกระบวนกำรยตุธิรรมและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี
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จากแผนยทุธศาสตร์ทีต่อบโจทย ์น�าไปสูก่ารปฏิบัติอยา่งสมัฤทธิผล 

 กำรถ่ำยทอดแผนไปสู่กำรปฏิบัติ ผ่ำนกลไกกำรมีส่วนร่วม
ของผู้เกี่ยวข้องกับกำรขับเคลื่อนแผนยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติ
รำชกำรประจ�ำปี คือ 1) กำรจัดประชุมสัมมนำสื่อสำรองค์กำร  
กำรจัดสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรของผู้บริหำรระดับ 8 ขึ้นไป  
เช่น สัมมนำกลยุทธ์ และกำรสื่อสำรองค์กำร และสื่อสำร 
ให้ทุกส่วนงำนเข้ำใจถึงผลกระทบต่อกำรบรรลุวิสัยทัศน์  
และผลกำรด�ำเนินงำนในภำพรวมขององค์กำรในอนำคต  
พร้อมมอบหมำยให้ทกุกลุม่งำนไปชีแ้จง ถำ่ยทอดให้บคุลำกรระดบั
ปฏิบัติกำรในสังกัดทรำบ 2) ผู้ตรวจรำชกำรกรม ชี้แจง 
ท�ำควำมเขำ้ใจ นโยบำย แผนยุทธศำสตร์ แผนปฏบัิตกิำร เพือ่ใหม่ั้นใจ
ว่ ำทุ กส� ำ นัก/กอ ง  รั บ รู้  3)  ผู้ อ� ำนวยก ำ ร แ ต่ละ ส� ำ นัก/ 
กอง ใชก้ำรถ่ำยทอดแผนปฏบิตัิรำชกำร โดยใชร้ะบบ Cascading  
ตวัชีว้ดั และใช ้KPI matrix เพือ่ก�ำหนดควำมรับผิดชอบของบคุลำกร
ในก�ำกับ และ4) บคุลำกรจะน�ำตัวชี้วดัทีไ่ด้รับมอบหมำยมำจัดท�ำ 
ตัวชี้วัดกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ผ่ำนระบบสำรสนเทศ 
เพือ่สะดวกในกำรตดิตำม ตรวจสอบ และประเมนิผลไดอ้ยำ่งถกูตอ้ง 
รวดเร็ว และเปน็ธรรม

การสือ่สาร ถ่ายทอด หรือขับเคลือ่นแผน 

การก�ากับ ติดตาม 
 กบค. มีกำรติดตำมข้อมูลสำรสนเทศของผลกำรด�ำเนินงำน 
เปน็รำยเดือน รำยไตรมำส และรำยปีเพื่อให้ทรำบถึงกำรคำดกำรณ์ 
ของผลกำรด�ำเนินงำน และหำกไม่สำมำรถด�ำเนินกำรได้ตำมแผนที่วำงไว ้
จะพจิำรณำปรับแผนระหวำ่งป ีรวมทั้งมกีำรก�ำหนดตวัชีว้ดัผลกำรด�ำเนินงำน
ท่ีใช้ติดตำมควำมส�ำเร็จและประสิทธิผลของแผน โดยตัวชี้วัดที่ส�ำคัญ 
มีกำรก�ำหนดและแบ่งกลุ่มตัวชี้วัดผลกำรด�ำเนินงำนไว้อย่ำงชัดเจน  
และมีกำรถ่ำยทอดเปำ้หมำยและตัวชี้วัดต้ังแต่ระดับกรมลงสู่ส�ำนัก/กอง  
และถึงระดับบุคคล ช่วยให้ผู้บริหำรติดตำมกำรด�ำเนินงำนในทุกระดับ 
วำ่สอดคลอ้งและมุง่สูท่ศิทำงเดยีวกนัทั่วทั้งองคก์ร และสำมำรถตดิตำมตวัชี้
วัดผลกำรด�ำเนินงำนที่ส�ำคัญผ่ำนระบบ G-Chat , e-Memo (ระบบ 
สำรบรรอเิลก็ทรอนิกส)์ เพือ่ใหม้คีวำมไวตอ่กำรปรับตวัเพือ่ใหบ้รรลเุปำ้หมำย 
และยังมีกระบวนกำรกำรรำยงำนกำรคำดกำรณ์ผลกำรด�ำเนินงำน 
ตำมค�ำรับรองปฏบิตัริำชกำร โดยรำยงำนใหผู้บ้ริหำรทรำบ เพือ่ใชเ้ปน็ขอ้มลู
ในกำรก�ำกับและติดตำม นอกจำกน้ียังมีกำรจัดล�ำดับควำมส�ำคัญ 
ของโครงกำรเชิงยุทธศำสตร์เพื่อน�ำสู่กำรปฏิบัตโิดยค�ำนึงถึงนโยบำย  
5 - Excellence และ 5 เร่ง ของ อธ.

แผนยุทธศำสตร์และแผนปฏกิำรดำ้นต่ำงๆ

ระบบกำรประเมินผลกำรปฎิบัติงำน 
ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
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กระบวนการสร้างนวตักรรมองคก์ร

 กำรสร้ำงนวัตกรรมกำรท�ำงำนด้วยวำงระบบงำนให้มีบรรยำกำศที่เอื้อต่อกำรสร้ำงนวัตกรรมตั้งแต่ระบบกำรน�ำองค์กำร  
ระบบกำรวดัผล กำรวเิครำะหผ์ลกำรด�ำเนินงำน กำรจัดกำรสำรสนเทศ และกำรจัดกำรควำมรู้ ระบบกำรพฒันำบคุลำกรทีม่กีำรยกยอ่ง 
ชื่นชม บคุลำกรที่มีผลกำรด�ำเนินงำนดี ปรับปรุงวิธีกำรปฏิบติังำนใหด้ีขึ้น และมีกำรส�ำรวจควำมพึงพอใจจำกทั้งผู้รับบริกำรภำยใน  
และผู้รับบริกำรภำยนอกประจ�ำเดอืน และประเมินบุคลำกรที่มีผลกำรปฏิบัติงำนดี เพื่อกระตุ้นใหเ้กดิกำรสร้ำงนวตักรรมกำรท�ำงำน 
ผำ่นกระบวนกำรเสริมสร้ำงนวตักรรมองคก์ำร และสือ่สำรใหผู้บ้ริหำรระดบักอง ส�ำนักงำนบงัคบัคดแีพ่งกรุงเทพมหำนคร และส�ำนักงำน
บังคบัคดจัีงหวดั ไดเ้ข้ำใจและน�ำไปถ่ำยทอดสูก่ำรปฏบิตัใินพื้นทีต่อ่ไป เน้นกำรให้บริกำรรูปแบบ Easier, Anywhere, Better 

การน�าผลลพัธ์การด�าเนินการตามแผนยทุธศาสตร์สูก่ารปฏิบัติ  
 กำรน�ำผลลัพธ์จำกกระบวนกำรวำงแผนยุทธศำสตร์ 
ด้วยกำรถ่ำยทอดนโยบำยสู่กำรปฏิบัติผ่ำนกระบวนกำรปฏิรูป
องคก์ำรของ กพร. (Sandbox) ผลกำรด�ำเนินงำนสำมำรถผลกัดนั
ทรัพยส์นิในกลุม่จังหวดั Sandbox ไดต้ำมเปำ้หมำย มกีำรเรียนรู้
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระบวนกำรบังคับคดใีนกลุ่มจังหวัด 
Sandbox เพื่อค้นหำ Good Practice และ Lesson Learned  
จำกกำรบริหำรยุทธศำสตร์ของกลุ่มจังหวัด มำปรับปรุง

กระบวนกำรถ่ำยทอดยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัติ  เพื่อจัดท�ำ 
ค�ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรระดับหน่วยงำนและระดับบุคคล 
เพื่อใชใ้นกำรก�ำกับติดตำมผ่ำนระบบ PMS และระบบ MIS  
และมีกำรวิ เครำะห์ผลกำรด�ำเนินงำน จัดกำรให้ควำมรู้  
เพือ่น�ำเสนอสถำนกำรณ์ขอ้มลูใหเ้ปน็ปจัจุบนัและน�ำเสนอผูบ้ริหำร 
และหำกพบว่ำสถำนกำรณ์ที่มีกำรปรับเปลี่ยนยุทธศำสตร์  
จะจัดตั้งคณะกรรมกำรเฉพำะกิจขึ้นมำด�ำเนินกำร

กระบวนกำรสร้ำงนวตักรรมองคก์ร
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 “การน�าโอกาสเชงิกลยทุธ์มาสูก่ารสร้างนวตักรรม
ที่ส�าคัญในปี พ.ศ. 2562 เร่ือง การรับ – ส่งเงินอายัด 
ทางระบบอเิล็กทรอนิกส”์
 กระบวนกำรกำร บังคับคดีตำมค�ำพิพำกษำ  
หรือค�ำสั่งศำลในกำรรับ - ส่ง เงินอำยัด มีวัตถุประสงค์ 
เพื่อให้เจ้ำหน้ีและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับกำรช�ำระหน้ี 
จำกลกูหน้ีอยำ่งสะดวกและเปน็ธรรม โดยกำรน�ำเทคโนโลยี
มำใช้กับงำนบริกำรผ่ำนกำรส�ำรวจควำมพึงพอใจ  
เพื่อให้เกิดควำมโปร่งใส และสำมำรถบริกำรประชำชน 
ได้อย่ ำงมีประสิทธิภำพ ตอบสนองควำมต้องกำร  
อ�ำนวยควำมสะดวกใหก้บัผูรั้บบริกำรและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 
มุง่เน้นปรับปรุงบริกำรเพือ่อ�ำนวยควำมสะดวกใหก้บัผูรั้บบริกำร 
และลดตน้ทนุคำ่ใชจ่้ำย 
 จำกกำรพัฒนำนวัตกรรมกำรรับ – ส่งเงินอำยัด 
ทำงอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยงำนนำยจ้ำงสำมำรถน�ำส่งเงิน
อำยัดผ่ำนระบบ e-Payment โดยกำรโอนเงินทำง
อเิล็กทรอนิกส์เข้ำบัญชีของ กบค. โดยตรงเพียงคร้ังเดียว 
ไมต้่องน�ำสง่แยกส�ำนักงำนบงัคบัคด/ีจังหวดั/สำขำ นำยจ้ำง 
และสำมำรถพิมพใ์บตอบรับเงินผ่ำนระบบน�ำส่งเงินอำยัด
ทำงอิเล็กทรอนิกสไ์ด้แบบ Real time ส่งผลให้ระยะเวลำ 
จำกเดมิ 7 วนั ลดเหลอืใชเ้วลำโดยเฉลีย่ 1 ชั่วโมง 50 นำที  
ลดระยะเวลำ ลดค่ำใช้จ่ำย เพื่ออ�ำนวยควำมสะดวก 
ใหก้บัประชำชนผู้รับบริกำร 

ผลงานทีโ่ดดเด่นจากการน�าแผนไปสูก่ารปฏิบัติ  
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“กลุม่เปำ้หมำยเข้ำถึงสวสัดกิำรพื้นฐำน พฒันำสูก่ำรพึ่งพำตนเอง”

วสิยัทัศน์

ค่านิยม

พนัธกจิ
1.  พฒันำขอ้เสนอเชงินโยบำย กลไก ระบบสวสัดกิำรและกำรจัดบริกำรเพือ่เสริมสร้ำงควำมมั่นคงในกำรด�ำรงชวีติ 
    และควำมเขม้แข็งของชุมชนทอ้งถิน่
2. เสริมพลังทำงสงัคมใหแ้ก่ภำคเีครือข่ำยทกุภำคสว่น เพือ่กำรมสีว่นร่วมในกำรจัดสวสัดกิำรและพฒันำสงัคม
3. พฒันำระบบงำนและกำรจัดกำรองคก์รเพือ่กำรบริหำรนโยบำยและกำรบริกำรทีม่ีประสทิธิภำพ

“ยิม้แยม้แจ่มใส ใสใ่จบริกำร ท�ำงำนเพือ่ประชำชน”

 กรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร (พส.) ให้ควำมส�ำคัญกับกำรบริหำรงำนเชิงยุทธศำสตร์ เพื่อให้องค์กร 
มีเปำ้หมำย  ทิศทำง และแนวทำงกำรด�ำเนินงำนที่ชัดเจน โดยมีกระบวนกำรวำงแผนกลยุทธ์ 5 ส่วน  
ดังน้ี 1) Working Team ประกอบด้วย ผู้บริหำรของหน่วยงำนทุกระดับ 2) Scanning the Environment  
โดยใชเ้คร่ืองมอืในกำรวเิครำะหส์ภำพแวดลอ้มภำยใน ภำยนอก สถำนกำรณ์ แนวโน้มกำรเปลีย่นแปลงในอนำคต 
ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีและผูรั้บบริกำร 3) Strategy Formulation โดยทบทวนวสิยัทัศน์และพันธกิจ ก�ำหนดประเด็น
กลยุทธ์ เปำ้ประสงค์ และตัวชีว้ดั โดยใชก้ระบวนกำรมีสว่นร่วมของทุกภำสว่น 4) Strategy Implementation 
โดยกำรแปลงแผนปฏิบัติรำชกำร 5 ปี เปน็แผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี เพื่อจัดท�ำค�ำของบประมำณประจ�ำปี  
จัดท�ำตวัชีว้ดัและถำ่ยทอดตวัชีว้ดัของกรมไปยงับคุลำกรทุกระดบั และ 5) Evaluation & Learning มกีำรติดตำม
ประเมินผลในหลำกหลำยรูปแบบ เชน่ ผำ่นระบบติดตำมและประเมินผล คณะนิเทศติดตำมของกรม กำรประชมุ
ผ่ำน Web Conference ซ่ึงได้น�ำผลกำรติดตำมมำจัดท�ำข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงกำรด�ำเนินงำนตำม                 
แผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งมีกำรทบทวนแผนยุทธศำสตร์อย่ำงต่อเน่ือง เพื่อให้ยุทธศำสตร์บรรลุสู่เปำ้หมำย         
และวสิยัทัศน์ “กลุ่มเปา้หมายเขา้ถงึสวสัดกิารพืน้ฐาน พฒันาสูก่ารพึ่งพาตนเอง”

กรมพัฒนาสังคมและสวสัดิการ
หมวด 2 ดา้นการวางแผนยทุธศาสตร์และการสือ่สารเพือ่น�าไปสูก่ารปฏบิตัิ
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3 ค�าถามกับการวางแผนยทุธศาสตร์  

 กรมพัฒนำสงัคมและสวสัดิกำรใชก้ำรตอบค�ำถำม 
3 ข้อ ในกระบวนกำรจัดท�ำยุทธศำสตร์และกลยุทธ์  
ได้แก่ Where are we now? : กำรจัดท�ำยุทธศำสตร์ 
และกลยุทธ์ จ�ำเปน็ท่ีจะต้อง “รู้เขำ” คือกำรวิเครำะห์
สถำนกำรณ์และกำรเปลี่ยนแปลงบริบทควำมท้ำทำย 
ในงำนพัฒนำสังคมและสวัสดิกำรในปจัจุบันและอนำคต 
และ “รู้เรำ” คอื กำรวเิครำะหส์ภำพแวดลอ้มขององคก์ำร 
ท้ังปจัจัยภำยในและภำยนอก ด้วยเคร่ืองมือ SWOT  
Analysis Where do we want to go? : กำรก�ำหนด
ทศิทำงกำรจัดท�ำยุทธศำสตร์เพือ่กระตุน้ใหเ้กิดกำรพฒันำ 
บริกำรใหม่ ๆ หรือนวัตกรรมในกำรรองรับสถำนกำรณ์ 
ในอนำคตซ่ึงได้ก�ำหนดวตัถุประสงค์เชงิยุทธศำสตร์หลัก 

คือ กลุ่มเป้ำหมำยเข้ำถึงสวัสดิกำรพื้นฐำน พัฒนำ 
สู่กำรพึ่ งพำตนเอง จำก 4 มิ ติ  ได้แก่  นโยบำย                                  
กลุม่เปำ้หมำย เครือขำ่ย และองคก์ำร How will we go? 
: ทศิทำงในกำรจัดท�ำยทุธศำสตร์มคีวำมเชือ่มโยงกบัแผน
ทั้ง 3 ระดบั ไดแ้ก่ แผนระดบั 1 คอื ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี  
แผนระดับ 2 ได้แก่ แผนแม่บทฯ แผนพฒันำเศรษฐกิจฯ 
ฉบับที่ 12 และแผนระดบั 3 คอื ยุทธศำสตร์กระทรวง พม. 
20 ปี ยุทธศำสตร์กรม พส. 20 ปี และแผนปฏบิตัิรำชกำร 
5 ป ีนอกจำกน้ี ยังใหค้วำมส�ำคญักบักำรพฒันำทรัพยำกร
มนุษย์  โดยเน้นให้เป็น “คนเก่ง คนดี  มีควำมสุข”  
พร้อมท้ังสร้ำงวัฒนธรรมกำรให้บุคลำกรร่วมมือกัน 
และมคีวำมเขำ้ใจในขอ้มลูขำ่วสำรและทศิทำงของกรม

ค�ำถำม 3 ขอ้ ในกระบวนกำรจัดท�ำยุทธศำสตร์
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การสือ่สารและการถ่ายทอดยทุธศาสตร์ควบคูไ่ปกับการบริหารจัดการองคก์าร 

 กรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำรได้แปลงแผน
ปฏิบัติรำชกำรระยะ 5 ปี เปน็แผนปฏิบัติรำชกำร 
รำยปี ซ่ึงประกอบดว้ย โครงกำร กจิกรรม งบประมำณ 
ผู้ รับผิดชอบ ตัวชี้วัดทั้งเชิงคุณภำพ เชิงปริมำณ  
เชิงเวลำ และเชิงต้นทุน เพื่อจัดท�ำค�ำของบประมำณ
ประจ�ำป ีและก�ำหนดระยะเวลำกำรด�ำเนินงำนทีช่ดัเจน 
รวมไปถึงกำรถ่ำยทอดตัวชี้วัดระดับกรมไปสู่ระดับ
ส�ำนัก กอง กลุม่ หน่วยงำน และบคุคล รวมทั้งจัดท�ำ
แผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงใน 3 ระดับ ได้แก่  
1) Global Enterprise Risk 2) Strategy Risk และ 
3) Routine Operational and Compliance Risk 
นอก จ ำก น้ี  ยั งให้คว ำมส� ำคัญกับกำร สื่ อส ำร 
และกำรถ่ำยทอดยุทธศำสตร์ควบคูไ่ปกับกำรบริหำร

จัดกำรองค์กำรและโครงกำรใน 5 ประเด็นดังน้ี  
( 1)  ส ร้างความรู้ความเข้าใจโดยกำรสื่อสำร 
ทั้งทำงเดียวและสองทำง (2) สร้างสภาพแวดล้อม  
โดยจัดท�ำฐำนข้อมูลกลุ่มเป้ำหมำย กำรศึกษำ 
และปรับปรุงกฎระเบียบ และกำรสร้ำงช่องทำง 
ใหผู้ม้สีว่นไดส้ว่นเสยีเขำ้มำมสีว่นร่วมในกำรด�ำเนินงำน 
(3) การบริหารยุทธศาสตร์ที่เน้นการบูรณาการ 
และมุ่งผลสมัฤทธ์ิ (4) การจัดการความรู้ทั้งในระดบั
บุ ค ค ล แ ล ะ ร ะ ดั บ อ ง ค์ ก า ร  (5 )  ก า ร พั ฒ น า 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เพื่อพัฒนำบริกำร 
ให้อ�ำนวยควำมสะดวกกับประชำชน (Easier)  
ไดรั้บบริกำรทีร่วดเร็ว (Faster) และประหยดัคำ่ใชจ่้ำย 
(Cheaper)  

กำรสือ่สำรและกำรถ่ำยทอดสูก่ำรปฏบิตัิ
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 มีระบบกำรก�ำกับดูแลองค์กำรที่ดีเพื่อใช้ในกำร
ตดิตำมประเมนิผลทีค่รอบคลมุ มกีำรพฒันำเคร่ืองมอืในกำร
ติดตำมและประเมินผลกำรด�ำเนินงำน ตำมแผนยุทธศำสตร์  
และ สร้ำงกระบวนกำรมสีว่นร่วมของส�ำนัก/กองทีเ่กีย่วขอ้ง  
คือ ระบบสำรสนเทศติดตำมประเมินผลกำรด�ำเนินงำน 
ตำม แผนปฏิบัติรำชกำร ซ่ึงผู้บริหำรสำมำรถใช้ข้อมูล 
แบบ Real Time ประกอบกำรตัดสินใจได้อย่ำงรวดเร็ว  
จัดท�ำตวัชีว้ดักำรประเมินสว่นรำชกำร มีกลไกในกำรขบัเคลือ่น
กำรด�ำเนินงำน คือ คณะนิเทศติดตำมกำรด�ำเนินงำน 
หน่วยงำนในสังกัด ทั้งน้ี มีกำรประชุมประจ�ำเดือนของกรม 
โดยใชร้ะบบกำรประชมุทำงไกลออนไลน์ (Web Conference)  
ร่วมกบัส�ำนัก/กอง/กลุม่ และหน่วยงำนในสงักดั ทั้ง 154 แหง่ 
ท่ัวประเทศ โดยได้น�ำผลกำรติดตำมจำกทุกช่องทำง  
มำรวบรวมและจัดท�ำข้อ เสนอแนะในกำรปรับปรุง                            
กำรด�ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งมีกำรทบทวน
แผนยุทธศำสตร์อย่ำงต่อเน่ือง

ระบบการติดตามและประเมนิผลทีค่รอบคลมุ

กำรประชุมตดิตำมงำน

Web Conference กำรตดิตำมในพื้นที่
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พส. ปอ้งกันทจุริต กู้วกิฤตเงินสงเคราะห์

ผลงานทีโ่ดดเด่นจากการน�าแผนไปสูก่ารปฏิบัติ 

โครงกำร Key – Click พลกิโฉม

 กำรน�ำเทคโนโลยมีำใช้ปรับปรุงประสทิธิภำพกำรท�ำงำน 
พัฒนำขดีควำมสำมำรถของบคุลำกรให้ท�ำงำนเชงิรุก โดยสร้ำง
ควำมร่วมมอื เชือ่มโยงกำรท�ำงำนกบัหน่วยงำนหรือทนุทำงสงัคม 
แบบพลิกโฉมภำยใต้โครงกำร “Key-Click พลิกโฉม”  
ดังน้ี การตรวจสอบข้อเท็จจริง : มีระบบงำนบริกำรทำงสังคม 
ในกำรตรวจสอบควำมซ�ำซ้อนของกำรช่วยเหลือ การประเมิน 
และพจิารณาใหค้วามชว่ยเหลอื : มคีณะกรรมกำรพิจำรณำอนุมตัิ
กำรเบิกจ่ำยเงนิอุดหนุนภำคครัวเรือนสว่นกลำง หรือ สว่นภมูภิำค 
(One Home) และจัดสรรงบประมำณตำม 5 เกณฑ์ ได้แก่  
แผนทีท่ำงสงัคม (social map) 50%ขอ้มูลผูล้งทะเบยีนสวสัดกิำร
แห่งรัฐ 10%จ�ำนวนประชำกรในจังหวดั 10% จ�ำนวนประชำกร 

ทีอ่ยูต่�ำกวำ่เสน้ควำมยำกจน 10% และเหตกุำรณ์ตำมบริบทพืน้ที่ 
Web Conference กำรประชุมตดิตำมงำน กำรตดิตำมในพื้นที่ 
เชน่ ภยัพบิตั ิภำวะเศรษฐกจิ 20% การชว่ยเหลอื : โอนผำ่นระบบ 
Krungthai Corporate Online และมีกำรแจ้งเตือนด้วย SMS  
การติดตามประเมินผล : คณะนิเทศติดตำมของกรม จ�ำนวน  
6 คณะเปน็กลไกในกำรติดตำมประเมินผล หน่วยงำนในสังกัด 
จ�ำนวน 154 หน่วย 77 จังหวดั เพือ่ก�ำกบัตดิตำมประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนให้เปน็ไปตำมนโยบำย แผนงำน จนสามารถพัฒนา 
เป็น best practiceได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ 
ประเภทพฒันาบริการ “ระดบัด”ี เมือ่ป ีพ.ศ. 2562
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ระบบพัฒนาคณุภาพชวีติผูใ้ชบ้ริการในสถานคุม้ครองคนไร้ทีพ่ึ่ง (Quality Life Plus) 

 เปน็ระบบทีช่ว่ยในกำรประเมนิเพ่ือจัดแผนฟื้ นฟรูำยบคุคล 
(IRP) ท้ัง 4 ด้ำน ได้แก่ 1) ด้ำนร่ำงกำย2) ด้ำนจิตใจ สังคม  
3) ด้ำนสติปญัญำ 4) ด้ำนศักยภำพด�ำรงชีพ และมีหัวข้อ 
กำรประเมิน 14 ข้อ เปน็เคร่ืองมือของนักสังคมสงเครำะห ์
ที่ใช้ในกำรประเมินสภำวะของผู้ใช้บริกำรเพ่ือประโยชน์ 
ในกำรวำงแผน ฟื้ นฟูสมรรถภำพรำยบุคคล กำรจ�ำแนก 

สภำพปญัหำ ควำมต้องกำร รวมถึงกำรจัดบริกำรที่เหมำะสม  
กับผูใ้ช้บริกำรแต่ละรำย โดยจ�ำเปน็ต้องพิจำรณำแบบองค์รวม 
(Holistic) ใหค้รอบคลมุทกุมติ ิทั้งดำ้นกำย จิต สงัคม และอำรมณ์
ของบุคคลน้ัน เพื่อจัดท�ำเปน็แบบประเมินรำยบุคคล เพื่อให้ทีม 
สหวิชำชีพ และเจ้ำหน้ำท่ีจัดกิจกรรมกำรฟื้ นฟูอย่ำงเหมำะสม 
และแสดงผลกำรพฒันำกำรรำยบคุคลเปน็กรำฟ
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“เกษตรกรมคีวำมเขม้แข็ง มคีณุภำพชวีติทีด่ี ใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรม และมีรำยไดท้ีม่ั่นคง”

วสิยัทัศน์

ค่านิยม:  “STEC”

พนัธกจิ
1.  สง่เสริมและพฒันำเกษตรกรใหม้คีวำมเขม้แข็งและสำมำรถพึ่งพำตนเองได้
2. สง่เสริมและพฒันำเกษตรกรใหม้ขีดีควำมสำมำรถในกำรผลติและจัดกำรสนิคำ้เกษตร                 
    ตำมควำมตอ้งกำรของตลำด
3. ให้บริกำรทำงกำรเกษตรและผลติปจัจัยทำงกำรเกษตรเพือ่สนับสนุนและจ�ำหน่ำยแกเ่กษตรกร 
    และหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง
4. ศึกษำ วจัิย และพฒันำงำนดำ้นกำรสง่เสริมกำรเกษตร และบูรณำกำรกำรท�ำงำนกบั  ทกุภำคสว่น

S - Service mind (มุ่งมั่นบริกำร)
T – Teamwork (ทมีงำนเปน็เลศิ)
E - Ethic (เชดิชคูณุธรรม)
C - Change leader (ผู้น�ำกำรเปลีย่นแปลง)

 “ร่วมคดิ ร่วมตดัสนิใจ ร่วมท�า ร่วมแกป้ญัหา และร่วมรับประโยชน์” คอื หลกักำรทีก่รมสง่เสริมกำรเกษตร
ใชใ้นกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของกำรจัดท�ำแผนยุทธศำสตร์ส่งเสริมกำรเกษตร กรมส่งเสริมกำรเกษตร                         
ให้ควำมส�ำคัญกับกระบวนกำรวำงแผนยุทธศำสตร์และกำรน�ำแผนยุทธศำสตร์ไปสู่กำรปฏิบัติแบบมีส่วนร่วม  
โดยให้เจ้ำหน้ำที่ทุกระดับ เกษตรกร ผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภำคส่วนเข้ำมำร่วมในทุกกระบวนกำร  
มุ่งสูก่ำรก�ำหนดยุทธศำสตร์ท่ีบรรลุยุทธศำสตร์ชำต ิสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัของประเทศ และตอบสนอง
ต่อควำมต้องกำรของเกษตรกร เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของแผนยุทธศำสตร์ส่งเสริมกำรเกษตร 20 ปี  
“เกษตรกรมคีวามเขม้แข็ง มคีณุภาพชีวติทีด่ ีใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรม และมรีายไดท้ีม่ั่นคง”

กรมส่งเสรมิการเกษตร
หมวด 2 ดา้นการวางแผนยทุธศาสตร์และการสือ่สารเพือ่น�าไปสูก่ารปฏบิตัิ
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การมสีว่นร่วมและการวเิคราะหอ์ยา่งครอบคลมุของแผนยทุธศาสตร์สง่เสริมการเกษตร 

 ก�ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปำ้ประสงค์  
เปำ้หมำย ตัวชี้วัด และยุทธศำสตร์ ให้เชื่อมโยง 
และสอดคล้อง กับยุทธศำสตร์ชำติ  20 ปี 
ยทุธศำสตร์เกษตรและสหกรณ์ 20 ป ีโดยน�ำเคร่ือง
มือท่ีหลำกหลำย มำใช้ในกำรวิเครำะห์ ร่วมกับ
กระบวนกำร มีส่วนร่วมของเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริม
กำรเกษตร ในทุกระดับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เกษตรกร และประชำชนทั่วไป มีกำรก�ำหนด
แนวทำงกำรด�ำเนินงำนกรมส่งเสริมกำรเกษตร
ประจ�ำปี เพื่อน�ำไปสื่อสำรและสร้ำงควำมเข้ำใจ 
ให้สำมำรถขับเคลื่อนไปสู่กำรปฏิบัติงำนในพื้นที่
ทั่ ว ป ร ะ เท ศ ไ ด้ อ ย่ ำ ง มี ม ำ ต ร ฐ ำ น เ ดี ย ว กั น  
โ ด ย ใ ห้ ค ว ำ ม ส� ำ คั ญ กั บ ผู้ รั บ บ ริ ก ำ ร ห ลั ก  
คอื เกษตรกรและองคก์รเกษตรกร เพือ่น�ำไปจัดท�ำ
ก ร อ บ ก ำ ร ขั บ เ ค ลื่ อ น ยุ ท ธ ศ ำ ส ต ร์ ส่ ง เ ส ริ ม
กำรเกษตรระยะ 5 ปี แผนปฏบิติักำร และโครงกำร
สง่เสริมกำรเกษตรตอ่ไป นอกจำกน้ีไดม้กีำรสร้ำง
นวัตกรรมเพื่องำนส่ง เสริมกำรเกษตรตำม
เปำ้ประสงค ์Smart Office ไดแ้ก ่ระบบฐำนข้อมลู
ทะเบียนเกษตรกร แอปพลิเคชั่น Farmbook  
แอปพลเิคชั่น Farmcheck เพ่ืออ�ำนวยควำมสะดวก
ให้แก่เกษตรกร และ เว็บแอปพลิเคชั่นตลำด
เกษตรกรออนไลน์ รวมถึงเชื่อมโยงสู่กำรพัฒนำ
บุคลำกรกรมส่งเสริมกำรเกษตรสู่กำรเป็น  
Smart Officer โดยจัดท�ำแผนกลยุทธ์กำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล กรมส่ง เส ริมกำรเกษตร  
พ.ศ. 2561 - 2565 ตำมแนวทำง HR Scorecard 
เพื่อใช้ เป็นกรอบและทิศทำงในกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล ให้พ ร้อมกับกำรท� ำงำน 
ในทุกสถำนกำรณ์ 

กระบวนกำรวำงแผนยุทธศำสตร์ กสก.
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 ใช้แนวทำง Training & Visit System ร่วมกับวิธีกำรส่งเสริมกำรเกษตร 
รูปแบบใหม่ ๆ ซ่ึงประกอบด้วย กำรถ่ำยทอดควำมรู้ กำรเยี่ยมเยียน กำรสนับสนุน  
กำรนิเทศงำน และกำรจัดกำรขอ้มลู ซ่ึงในกำรขับเคลือ่นยุทธศำสตร์ไดใ้ชเ้วทกีำรประชุม
เพือ่สือ่สำรสร้ำงควำมเข้ำใจแกเ่จ้ำหน้ำท่ีกรมสง่เสริมกำรเกษตรทกุระดับ ใชเ้วทแีลกเปลีย่น
เรียนรู้และกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติ 5 ระดับ (NW: ระดับประเทศ RW: ระดับภำค  

จากยทุธศาสตร์สูก่ารปฏิบัติงานสง่เสริมการเกษตรในพื้นที ่

PW: ระดับจังหวดั DW: ระดับอ�ำเภอ 
T W :  เ ฉ พ ำ ะ กิ จ / Te c h n i c a l )  
เพือ่ขับเคลือ่นงำน/โครงกำร สูเ่กษตร
ต�ำบลผู้ที่ได้ รับมอบหมำยให้ดูแล
เกษตรกรในทุกพื้ นที่ ทั่ วปร ะ เทศ  
จึงสำมำรถขับเคลื่อนกำรด�ำเนินงำน
ตำมยทุธศำสตร์และนโยบำยในทศิทำง
เดียวกัน และมีกลไกกำรถ่ำยทอด          
ตัวชี้วัดจำกระดับองค์กำรสู่ระดับ
บุคคล โดยใช้ค�ำรับรองกำรปฏิบัติ
รำชกำรเปน็กลไกในกำรขบัเคลือ่นงำน
ตำมแผนยุทธศำสตร์ดว้ย

กำรขับเคลือ่นงำนสง่เสริมกำรเกษตร
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      มกีำรตดิตำมและรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำน
ตำมยุทธศำสตร์โดยกำรประชุมตำมระบบส่ง
เ ส ริ ม ก ำ ร เกษต ร  ( T  &  V  System)  
ในกำรติดตำมงำนทุกระดับ กำรติดตำม  
และรำยงำนผลผ่ำนระบบ IT กำรนิเทศงำน 
และให้ค�ำแนะน�ำปรึกษำแก่ผู้ปฏิบัติงำน  
กำรก�ำกบัและตรวจสอบโดยหน่วยงำนภำยใน 
และกำรก�ำกับติดตำมโดยผู้บริหำรทุกระดับ 
นอกจำกน้ียั ง มีด� ำ เนินกำรตำมแนวทำง 
กำรติดตำมงำนส่งเสริมกำรเกษตร เพื่อใช ้
ในกำรก�ำกับดูแล เร่งรัด ผลกำรด�ำเนินงำน 
และกำรใช้จ่ำยงบประมำณให้มีประสิทธิภำพ 
โดยมีแนวทำงทีใ่ชต้ดิตำมและวดัควำมกำ้วหน้ำ
ของกำรด�ำเนินงำน/โครงกำร แบ่งออกเปน็  
2 แนวทำง คอื 1) การตดิตามและประเมินผล
ผ่านระบบ IT ได้แก่ ระบบรำยงำนผลกำร
ปฏิบัติงำนส่งเสริมกำรเกษตร (e-Project 
Management System: e-project) เปน็ระบบ
บ ริ ห ำ รโ ค ร ง ก ำ ร ส่ ง เ ส ริ ม ก ำ ร เ ก ษ ต ร 
ทีม่กีำรเชือ่มโยงยทุธศำสตร์ไปสูก่ำรปฏบัิตงิำน กำรนิเทศงำน (Supervision)

และระบบกำรจัดเก็บข้อมูลเพื่อใชใ้นกำรรำยงำนผลส�ำเร็จของกำรด�ำเนินงำนตำมตัวชี้วดัเชงิคุณภำพ โดยใชโ้ปรแกรมระบบ
ฐำนข้อมูลเกษตรกรผู้เข้ำร่วมโครงกำรส่งเสริมกำรเกษตรในกำรรำยงำนผล http://rbm.doae.go.th) ซ่ึงระบบน้ี 
จะใช้แบบสัมภำษณ์เพื่อประเมินผล กำรน�ำควำมรู้ไปปฏิบัติของเกษตรกร (แบบ กสก.) เปน็เคร่ืองมือในกำรจัดเก็บข้อมูล  
ประเมินผลผลิต และผลลัพธ์จำกกำรน�ำควำมรู้ไปปฏิบตัิของเกษตรกรผู้เข้ำร่วมโครงกำร และ 2) การนิเทศงานตามระบบ 
ส่งเสริมการเกษตร โดยในสถำนกำรณ์โควิด-19 ได้มีกำรปรับเปลี่ยนวิธีกำรนิเทศงำนผ่ำนกำรประชุมทำงไกล 
และประชุมผ่ำนแอปพลเิคชั่น เพือ่ใหเ้หมำะสมกบัสถำนกำรณ์ดว้ย

ระบบการติดตามและประเมนิผลยทุธศาสตร์
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 1. งำนตำมพระรำชด�ำริ ได้แก่ กำรส่งเสริมกำรเกษตรตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎใีหม่ 
เกษตรกรรมยั่งยืน
 2. ศูนยเ์รียนรู้กำรเพ่ิมประสทิธิภำพกำรผลติสนิคำ้เกษตร (ศพก.) เปน็ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนกำรเกษตร
ในระดบัชมุชน สร้ำงควำมรู้และควำมเขำ้ใจโดยกำรเรียนรู้จำกผูร่้วมอำชพีเดยีวกนัทีป่ระสบควำมส�ำเร็จ 
มศูีนย์หลกั จ�ำนวน 882 ศูนย์ และศูนยเ์ครือขำ่ย จ�ำนวน 10,523 ศูนย์ กระจำยอยู่ทกุอ�ำเภอทั่วประเทศ
 3. วิสำหกิจชุมชน เปน็กำรส่งเสริมกิจกำรของชุมชนในกำรผลิตสินค้ำทำงกำรเกษตร  
เพื่อกำรจัดกำรทุนของชุมชนอย่ำงสร้ำงสรรค์เพื่อกำรพึ่งพำตนเอง ท�ำให้เกิดกำรสร้ำงรำยได้  
สำมำรถพึ่งพำตนเองของครอบครัว ชุมชน และระหวำ่งชุมชน
 4. ระบบกำรสง่เสริมกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่ เปน็กำรรวมกลุม่เกษตรกรทีป่ลกูพชืชนิดเดยีวกัน 
เพื่อสร้ำงอ�ำนำจในกำรต่อรองในกระบวนกำรผลิตพืชและกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ โดยแบ่งปนั 
และใช้ทรัพยำกรในกำรผลติร่วมกนั เพือ่ลดตน้ทนุ เพิม่ผลผลติ สนิคำ้ไดม้ำตรฐำน และรำคำสงูขึ้น
 5. ตลำดเกษตรกรออนไลน์ เปน็ช่องทำงในกำรรวบรวมผลผลิตทำงกำรเกษตรและผลติภัณฑ์
แปรรูปทำงกำรเกษตรทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำน เพือ่เชือ่มโยงผูผ้ลติกบัผู้บริโภคโดยตรง
 6. ระบบฐำนข้อมูลทะเบียนเกษตรกร มีกำรพัฒนำต่อยอดเปน็แอปพลิเคชั่น Farmbook  
หรือสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล และ DOAE Smart check กำรตรวจสอบข้อมูลเกษตรกร 
ทีไ่ด้รับกำรเยยีวยำแบบออนไลน์

ผลงานทีโ่ดดเด่นจากการน�าแผนไปสูก่ารปฏิบัติ 

ผลงำนทีโ่ดดเดน่ กสก.
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ผลงำนทีโ่ดดเดน่ กสก.
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 “เป็นองค์กำรหลักของประเทศในกำรอภิบำลระบบส่งเสริมสุขภำพและระบบอนำมัย 
สิง่แวดลอ้มเพือ่ประชำชนสขุภำพด”ี

วสิยัทัศน์

ค่านิยม: “HEALTH”

พนัธกจิ
 ท�ำหน้ำทีใ่นกำรสังเครำะห์ ใช้ควำมรู้ และดูภำพรวม เพื่อก�ำหนดนโยบำยและออกแบบระบบ 
ส่งเสริมสุขภำพและอนำมัยสิ่งแวดล้อม โดยกำรประสำนงำน สร้ำงควำมร่วมมือ และก�ำกับดูแล 
เพือ่ใหเ้กดิควำมรับผดิชอบตอ่กำรด�ำเนินงำน

Health Model เปน็ตน้แบบด้ำนสขุภำพ เน้นกำรสร้ำงน�ำซ่อมสขุภำพ
Ethics มีจริยธรรม
Achievement มุ่งผลสมัฤทธ์ิ 
Learning เรียนรู้ร่วมกนั 
Trust เคำรพและเชือ่มั่น 
Harmony เปน็อนัหน่ึงอนัเดยีวกนั

 กรมอนำมยัมุง่หวงัใหค้นไทยสขุภำพดตีลอดชว่งชวีติและอยูใ่นสภำพแวดลอ้มทีเ่อือ้ตอ่กำรมสีขุภำพดี 
กำรวำงแผนยุทธศำสตร์จึงต้องพิจำรณำปจัจัยก�ำหนดสุขภำพอย่ำงรอบด้ำน ผ่ำนกระบวนกำรมีส่วนร่วม
ของผู้เกี่ยวข้องทุกระดบัเพื่อให้สอดรับกับควำมท้ำทำย ทันต่อควำมเปลี่ยนแปลง ตอบสนองควำมต้องกำร
และควำมคำดหวังของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ถ่ำยทอดสู่กำรปฏิบัติด้วย House Model  
และแผนปฏบิตักิำรของหน่วยงำนทีส่อดคลอ้งตำม AAIM ซ่ึงเปน็สมรรถนะหลกัของกรมและเปน็สมรรถนะ
ของกำรปฏิบัติรำชกำรระดับบุคคล รวมทั้งมีกำรก�ำกับติดตำมอย่ำงเข้มข้น เพื่อมุ่งสู่กำรเปน็องค์กรหลัก 
ของประเทศในกำรอภิบำล (ดูแล ปกปอ้ง คุ้มครอง) ระบบส่งเสริมสุขภำพและระบบอนำมัยสิ่งแวดล้อม 
เพือ่ประชำชนสขุภำพดี

กรมอนามัย
หมวด 2 ดา้นการวางแผนยทุธศาสตร์และการสือ่สารเพือ่น�าไปสูก่ารปฏบิตัิ
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Cluster : พลงัแหง่การวางแผนยทุธศาสตร์แบบมสีว่นร่วมและสว่นรวมตามกรอบ AAIM

 “Cluster (คลัสเตอร์)” เปน็กลไกส�ำคัญในกำรทบทวน 
แผนยุทธศำสตร์ให้สอดรับกับยุทธศำสตร์ชำติ ยุทธศำสตร์
กระทรวง เป้ำหมำยท่ีเป็นข้อผูกพัน/พันธสัญญำระดับโลก  
เช่น SDGs Global Nutrition Targets และแผนระดับต่ำง ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนวิเครำะห์ช่องว่ำงและควำมต้องกำรของ 
ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตำมกลุ่มภำรกิจที่รับผิดชอบ  
ซ่ึงมีทีมสหวิชำชีพประกอบกันเปน็ทีม “ส่วนร่วม” เพื่อก�ำหนด
ยุทธศำสตร์ “ส่วนรวม” ตลอดช่วงชีวิตคนตำมเส้นทำง  
Life Course Approach รองรับควำมทำ้ทำยและใชโ้อกำสส�ำคญั
ในกำรขับเคล่ือนงำนส่งเสริมสุขภำพและอนำมัยสิ่งแวดล้อม 

ใหเ้กดิกำรบูรณำกำรและเปน็ไปอยำ่งมีประสทิธิภำพ โดยยดึกรอบ
สมรรถนะหลักของกรมคือ AAIM ประกอบด้วย Assess (A1)  
กำรประเมินสถำนกำรณ์หรือปญัหำเพื่อแบ่งสถำนะของบุคคล/
ชุมชน/สิ่งแวดล้อม ว่ำเปน็กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง หรือกลุ่มปว่ย  
และหำมำตรกำรดแูลเพือ่น�ำไปสู่ Advocate (A2) คอืกำรแนะน�ำ
หรือเสนอแนะ เพือ่ใหเ้ห็นถึงปญัหำ สำเหตุ และแนวทำงกำรแกไ้ข 
ส่วน Intervention (I) เปน็กำรพัฒนำวิธีกำรหรือมำตรกำร 
ทีเ่หมำะสมกบับริบททีส่ำมำรถใชไ้ดจ้ริงในพื้นที่ และ Managment  
& Governance (M) คอื กำรบริหำรจัดกำรและอภบิำล

กลไก Cluster ในกำรวำงแผนยุทธศำสตร์
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House Model : ขับเคลือ่นยทุธศาสตร์สูก่ารปฏิบัติ

 กรมอนำมัยได้ จัดท�ำเป็นแผนปฏิบัติกำรและแผน 
งบประมำณประจ�ำปตีำมกรอบทีค่ลัสเตอร์ก�ำหนดให้สอดคล้อง
กับเปำ้หมำยที่วำงในแผนยุทธศำสตร์ โดยใช้ House Model  
เป็นเคร่ืองมือในกำรจัดท�ำแผนปฏิบัติกำรระดับคลัสเตอร์ 
เพ่ือให้เกิด Alignment สร้ำง Commitment และประกัน 
ควำมส�ำเร็จ ประกอบด้วย เป้ำประสงค์  ค่ำเป้ำหมำย/ 

ตวัชีว้ดั กลยุทธ์ มำตรกำร โครงกำรส�ำคญั และระดบัควำมส�ำเร็จ 
รำยไตรมำส (Key Results) ก่อนจะถ่ำยระดับไปให้หน่วยงำน 
ทั้งส่วนกลำงและภูมิภำคจัดท�ำแผนปฏิบัติกำรระดับหน่วยงำน 
และบนัทกึแผนงำน/โครงกำร รวมทั้งรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำน
ในระบบศูนยต์ดิตำมผลกำรปฏบิตังิำนกรมอนำมยั (Department 
Operation Center : DOC) 

House Model
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1. การปอ้งกันและแก้ไขปญัหาการตั้งครรภ์ในวยัรุ่น 
 สถำนกำรณ์กำรคลอดมีชีพในวัยรุ่น อำยุ 15-19 ปี ในช่วงปี 2551 สูงถึง 50.1  
ต่อประชำกรหญิงอำยุ  15-19 ปีพันคน ในระดับ National Lead กรมจึงวำงกลยุทธ์ 
เพือ่จัดกำรปญัหำโดยกำรสร้ำงกำรมีสว่นร่วมทุกภำคสว่น ในกำรจัดท�ำยุทธศำสตร์ชำติ 
(แผนระดับ 3) และยกระดับกำรขับเคลื่อนด้วยกำรออกกฎหมำยเจริญพันธ์ุว่ำด้วย 
กำรสง่เสริมกำรเกิดและกำรเจริญเตบิโตอยำ่งมคุีณภำพแหง่ชำต ิระยะที ่2 (พ.ศ. 2560-
2569) พ.ร.บ.ปอ้งกันและแกไ้ขปญัหำกำรตั้งครรภใ์นวัยรุ่น พ.ศ. 2559 รวมถึง 
ออกเคร่ืองมอืในกำรขบัเคลือ่น อำท ิอ�ำเภออนำมยักำรเจริญพนัธ์ุ บริกำรสขุภำพท่ีเปน็มิตร
ส�ำหรับวัยรุ่นและเยำวชน (YFHS) หลักสูตรเพศวิถีศึกษำ ในสำยล่ำงขับเคลื่อน 
กำรเปน็ Regional Lead โดยศูนย์อนำมัยขับเคลื่อนกำรผลักดันนโยบำยในระดับเขต
สุขภำพด้วยมำตรกำรหลักของกรมให้เปน็ประเด็นระดับเขต เพื่อส่งต่อมำตรกำร 
สู่กลุ่มเปำ้หมำยทุกระดับ ซ่ึงผลกำรขับเคลื่อนเชิงยุทธศำสตร์ พบว่ำสถำนกำรณ์ในปี 
2562 กำรคลอดมชีีพในวยัรุ่นลดลงเหลอื 26.54 ตอ่ประชำกรหญิงอำยุ 15-19 ปพีันคน

Intensive Monitoring : ก�ากับติดตามอยา่งเข้มข้น

 กรมอนำมัยมีกลไกกำรก�ำกับติดตำมที่เข้มข้น 
ในเชิงยุทธศำสตร์ ด้วย Regular Meeting (RM)  
โดย RM1 เปน็ War Room ของ 5 คลัสเตอร์หลัก  
(4 กลุ่มวัย และอนำมัยสิ่งแวดล้อม) ที่ต้องขับเคลื่อน 
ให้เกิดผลลัพธ์ตำมพันธกิจและกำรน�ำยุทธศำสตร์ 
ไปสู่กำรปฏิบัตใิห้บรรลุเปำ้หมำยหรือมีแนวโน้มที่ดี 
RM2 เปน็กำรประชุมกรมเพื่อเชื่อมโยงสำยวิชำกำร  
สำยสนับสนุน ทั้งส่วนกลำงและภูมิภำค (เน้นเรื่อง 
กำรบริหำรแผนและงบประมำณ) RM3 มุ่งเน้น 
กำร บริ หำรวิชำกำร ข้อมูล  ควำม รู้  งำนวิ จัย  
เพือ่เปน็คลังควำมรู้ของกรม และสง่เสริมกำรเปน็องคก์ร 
แห่งกำรเรียนรู้ และ RM4 เปน็กำรก�ำกับ ขับเคลื่อน
ภำรกจิสนับสนุนและกำรบริหำรทรัพยำกร โดยมีระบบ
สำรสนเทศสนับสนุนข้อมูลผลกำรด�ำเนินงำนตัวชี้วัด
ส�ำคัญจำกระบบ DoH Dashboard และรำยงำน
โครงกำรส�ำคญัในระบบ DOC 

กระบวนกำรในกำรตดิตำมประเมินผล

โครงกำรปอ้งกันและแกไ้ขปญัหำกำรตั้งครรภใ์นวัยรุ่น

DoH Best Practices : ผลงานทีโ่ดดเด่นจากการน�าแผนไปสูก่ารปฏิบัติ
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กำรพฒันำระบบกำรดแูลผูส้งูอำยุระยะยำว

กำรพฒันำระบบกำรดแูลผูส้งูอำยุระยะยำว

2. การพัฒนาระบบการดูแลผูส้งูอายรุะยะยาว

 กรมอนำมยัมนีโยบำยด�ำเนินกำรระบบสร้ำงเสริมสขุภำวะ
ในกำรดแูลสขุภำพผูส้งูอำยุระยะยำว ซ่ึงมชีุมชนเปน็หัวใจส�ำคญั
ในกำรดแูลผูส้งูอำย ุโดยมอีงคป์ระกอบทีส่�ำคญั คอื กำรวำงแผน
กำรดแูลผูส้งูอำยุรำยบคุคล (Care Plan) ประกอบดว้ย ผู้จัดกำร
กำรดูแลผู้สูงอำยุ (Care Manager : CM) และ ผู้ดูแลผู้สูงอำยุ 
ในชุมชน (Care Giver : CG) ร่วมกันจัดท�ำ Care Plan  
ในกำรดูแลผู้สูงอำยุรำยบุคคล ทั้ ง น้ี  มี เป้ำหมำยส�ำคัญ 
คือท�ำอย่ำงไรจะปอ้งกันไมใ่ห้กลุ่มผู้สูงอำยุที่ติดสังคม ติดบ้ำน  
ยังคงแขง็แรงไม่เจ็บปว่ย จนตอ้งอยูใ่นภำวะพ่ึงพงิ และท�ำอยำ่งไร
ผู้สูงอำยุที่อยูใ่นภำวะพึ่งพิงจะได้รับกำรดูแลอย่ำงเหมำะสม  
กรมอนำมัยจึงแสวงหำภำคเีครือขำ่ยในกำรร่วมกนัพฒันำระบบ
โปรแกรม 3C ซ่ึงเปน็รูปแบบสมุดบันทึกสุขภำพดิจิทัลเพื่อดูแล
สุขภำพผู้สูงอำยุ ประกอบด้วย ข้อมูลกำรขึ้นทะเบียนผู้ผ่ำน 
กำรอบรม Care Manager Care Giver อำสำบริบำลท้องถิ่น  
กำรขึ้นทะเบยีนผูผ้ำ่นกำรอบรมหลักสตูรฟื้ นฟู CM CG กำรจัดท�ำ 
Care Plan กำรประเมินควำมสำมำรถในกำรประกอบกิจวัตร
ประจ�ำวนั กำรรำยงำนตัวชีว้ดั และระบบขอ้มลูด้ำนกำรเปลีย่น
กลุม่ของผูส้งูอำยุจำกกลุม่ตดิเตยีงเปน็กลุม่ตดิบำ้น และจำกกลุม่
ติดบ้ำนเปน็กลุ่มติดสังคม มี สปสช. ท�ำหน้ำที่เปน็ Provider  
ท�ำหน้ำที่จัดสรรเงินผ่ำนมำที่ อปท. ส่วน อปท. ท�ำหน้ำที่ก�ำกับ
ติดตำม ผลกำรด�ำเนินงำนอบรม CM เพ่ือจัดท�ำ Care Plan  
เสนอให้ อปท.อนุมัติ Care Plan ผลจำกกำรด�ำเนินงำน  
ว่ำ กลุ่มผู้สูงอำยุที่มีภำวะพึ่งพิงจำกกลุ่มติดเตียงเปลี่ยนมำเปน็ 
ติดบ้ำนมีอัตรำเพิ่มจำก 27 เปน็ 40 คน ต่อผู้สูงอำยุแสนคน 
ทีไ่ด้รับกำรคดักรองในปี 2560 และ 2562 ตำมล�ำดบั 
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กิจกรรมกำรสง่เสริมกำรออกก�ำลังกำย

3. การขับเคลือ่นนโยบายสง่เสริมการออกก�าลงักาย

 วั ย ท� ำ ง ำ น มี แน วโน้ ม ก ำ ร เ สี ย ชี วิ ต ด้ ว ย                         
โรคไมติ่ดตอ่เร้ือรัง (NCDs) ในประเทศไทยคดิเปน็ร้อย
ละ 75 ของกำรเสยีชวีติทั้งหมด กรมอนำมยัจึงไดจั้ดท�ำ
โครงกำร “10 ล้ำนครอบครัวไทยออกก�ำลังกำย 
เพื่อสุขภำพ” สนับสนุนให้ประชำชนมีกิจกรรม 
ออกก�ำลังกำยร่วมกันเป็นแบบครอบครัวอย่ำง
สม�ำเสมอตำมบริบทสภำพแวดล้อม โดยลงทะเบียน 
เปน็สมำชกิออกก�ำลังกำยผำ่นเวบ็ไซต์ครอบครัวอบอุน่
ออกก�ำลังกำย http://activefam.anamai.moph.go.th 
แ ล ะ อ ำ ศัยค ว ำม ร่ วม มื อ ข อ ง อ งค์ ก ร ปกค ร อ ง 
ส่ วนท้องถิ่ นในกำร จัดกำร พัฒนำสิ่ งแวดล้อม 
และสถำนที่ออกก�ำลังกำยในพื้นที่ ผลกำรด�ำเนินงำน
พบว่ำ ประชำชนลงทะเบียนเปน็สมำชิกครอบครัว
อบอุ่น 947,581 ครอบครัว จำกเปำ้หมำยที่ตั้งไว ้
800,000 ครอบครัว
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“เปน็หน่วยงำนควำมมั่นคงทำงทะเลทีม่ีบทบำทน�ำในภมูิภำค และเปน็เลศิในกำรบริหำรจัดกำร”

วสิยัทัศน์

ค่านิยม: “SAIL”

พนัธกจิ
1.  เสริมสร้ำงควำมร่วมมือกับกองทัพมิตรประเทศ เพื่อใหเ้กิดควำมมั่นคงในภูมิภำค
2. ใชก้�ำลังทำงเรือเพื่อถวำยควำมปลอดภัยและเทิดพระเกียรติสถำบันพระมหำกษัตริย์  กำรรักษำอธิปไตย 
    กำรปอ้งกันและรักษำผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล กำรชว่ยเหลือทำงมนุษยธรรมและกำรบรรเทำ 
    สำธำรณภัย และกำรบังคับใชก้ฎหมำย   
3. เตรียมก�ำลังทำงเรือใหพ้ร้อมปฏิบัติเมื่อมีสถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคง หรือกำรสั่งกำรจำกรัฐบำล
4. พัฒนำองค์กำร ก�ำลังพล และระบบกำรท�ำงำนตำมแนวทำงกำรบริหำรกิจกำรบำ้นเมืองที่ดี

Seamanship: ควำมเปน็ชำวเรือทีส่ำมคัคี ท�ำงำนเปน็ทมี รู้จักหน้ำที่ เรียนรู้และกล้ำหำญอดทน
Allegiance: ควำมซ่ือสตัยแ์ละควำมจงรักภกัดี
Integrity and Gentleman: ควำมเปน็ผูม้คีณุธรรม จริยธรรม ควำมเปน็สภุำพบุรุษทหำรเรือ
Leadership: ควำมเปน็ผู้น�ำ

 กำรวำงแผนยุทธศำสตร์ของกองทัพเรือให้ควำมส�ำคัญกับกำรก�ำหนดแนวทำงในกำรพัฒนำ 
และใชท้รัพยำกรทีม่อียูจ่�ำกดัใหบ้รรลวุตัถปุระสงค์ทำงทหำรทีก่�ำหนดไว ้ภำยใตค้วำมเสีย่งทีส่ำมำรถยอมรับได้ 
โดยได้น�ำหลักกำรวำงแผนยุทธศำสตร์ที่เกี่ยวข้อง มำประยุกตใ์ชใ้ห้เหมำะสมกับบริบทในกำรปฏิบัติงำน
ของกองทัพเรือ ผสำนกับกำรน�ำควำมคำดหวังของผู้รับบริกำร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกองทัพเรือ 
เพ่ือน�ำไปพจิำรณำก�ำหนดยทุธศำสตร์ทีต่อบโจทยบ์ริบทควำมทำ้ทำยสูก่ำรขบัเคลือ่นผ่ำนกำรสือ่สำร ถ่ำยทอด 
และกำรติดตำมและประเมินผล รวมทั้งพัฒนำก�ำลังพล เพื่อตอบโจทย์ยุทธศำสตร์ ทั้งหมดน้ีเพื่อมุ่งไปสู ่
เปำ้หมำย “เปน็หน่วยงำนควำมมั่นคงทำงทะเลทีม่ีบทบำทน�ำในภมูิภำค และเปน็เลศิในกำรบริหำรจัดกำร

กองทัพเรอื
หมวด 2 ดา้นการวางแผนยทุธศาสตร์และการสือ่สารเพือ่น�าไปสูก่ารปฏบิตัิ
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กระบวนการวางแผนยทุธศาสตร์

 กระบวนกำรวำงแผนยุทธศำสตร์ของกองทัพเรือได้น�ำหลักกำรวำงแผนยุทธศำสตร์ที่เก่ียวข้อง มำประยุกตใ์ชใ้ห้เหมำะสม 
กบับริบทในกำรปฏบิตัิงำนของกองทพัเรือ ตลอดจนใชเ้ทคนิคกำรประมำณกำรณ์ (Estimation) กำรท�ำนำยเหตกุำรณ์ (Forecasting) 
และภำพสถำนกำรณ์ในระดบัยุทธศำสตร์ (Strategic Scenario) เพือ่ให้ทรำบถึงภยัคกุคำม ปญัหำ โอกำส สิง่ท้ำทำย รวมทั้งจุดแข็ง 
และจุดอ่อนขององคก์ำร ผสำนกับกำรน�ำควำมคำดหวงัของผูรั้บบริกำร และผูมี้สว่นไดส้ว่นเสยีของกองทพัเรือเพือ่น�ำไปพจิำรณำก�ำหนด
แนวทำงปฏิบัติให้สอดรับกับสภำพแวดล้อม โดยต้องกำรยกระดับควำมสำมำรถกำรปฏิบัติกำรอย่ำงสมดุลและสมบูรณ์ในทุกพื้นที่ 
รับผดิชอบตำมแนวคดิ“สองฝั่ งมหำสมุทรและสำมพื้นทีป่ฏบิตักิำร” หรือ “Two Oceans and Three Areas”  

กระบวนกำรประเมินยุทธศำสตร์กองทพัเรือ

การก�าหนดยทุธศาสตร์ ทีต่อบโจทยบ์ริบทความทา้ทาย
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การขับเคลือ่นยทุธศาสตร์ไปสูก่ารปฏิบัติ

 มีกำรแบ่ง 7 ส่วนแตกต่ำงตำมวัตถุประสงค์ คือ 1) ค�ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร (เพื่อให้สอดคล้องกันเปำ้ประสงค์ชำติ 
และกระทรวงกลำโหม) 2) ประเมินและติดตำมแผนแมบ่ท แตล่ะดำ้นของ ทร. (เพือ่ใหส้อดรับกบัยทุธศำสตร์) 3) ประเมนิตำมนโยบำย
ผู้บัญชำกำรทหำรเรือ (เพื่อให้เปน็ไปตำมกรอบและเจตนำรมณ์ของผู้บังคับบัญชำ) 4) กำรตรวจประเมินของกรมจเรทหำรเรือ  
(ประเมินผลในเชงิเทคนิคตำมสำขำวชิำกำรของทหำรเรือ) 5) กำรคบคมุภำยใน (เพือ่เปน็ไปตำมหลกัเกณฑด์ำ้นกำรเงนิและ ควำมเสีย่ง
ที่เกี่ยวข้อง) 6) กำรตรวจตำมแนวทำงกำรจัดกำรควำมรู้ (เพื่อให้จัดกำรควำมรู้อย่ำงเปน็ระบบ) 7) กำรตรวจประเมินตำมเกณฑ์
คณุภำพบริหำรจัดกำรภำครัฐ (เพือ่พฒันำองคก์ำรตำมมำตรฐำนสำกล)

การติดตามและประเมนิผล

ประเดน็นโยบำยผู้บญัชำกำรทหำรเรือ ประจ�ำปี พ.ศ. 2563

 กองทัพเรือได้ก�ำหนดแผนแม่บท 7 ด้ำน เพื่อรองรับ 
และขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ระยะ 20 ปี ทีไ่ด้ก�ำหนดแนวปฏิบัติ 
ควบคุม กำรรำยงำนและกำรปรับปรุงกำรปฏิบัติ เพื่อให้มั่นใจ 
ว่ำมีกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ครบในทุกมิติของกำรปฏิบัติกำร 
ทำงทหำร จำกน้ันทกุหน่วยงำนจะร่วมกันตรวจสอบสภำพแวดลอ้ม 
ทบทวนผลกำรด�ำเนินงำน วิสัยทัศน์ ยุทธศำสตร์ นโยบำย  
และ แผนแม่บท น�ำมำพัฒนำเปน็กลยุทธ์และแผนปฏิบัติรำชกำร
ของหน่วยงำนต่ำง ๆ  โดย ผูบ้ญัชำกำรทหำรเรือไดก้�ำหนดนโยบำย
ส�ำคญั เพือ่น�ำกองทพัเรือไปสู ่“ขั้นรุกคบืหน้า สถาปนาความมั่นคง” 
ถ่ำยทอดเปน็แนวทำงไปสู่กำรปฏิบัติมุ่งพัฒนำ “3 องค์ 1 ด้าน”  

คือ 1.องค์บุคคล มุ่งพัฒนำให้ก�ำลังพล  2. องค์วัตถุ มุ่งพัฒนำ 
ก�ำลังรบ 3.องค์ยุทธวิธี มุ่งพัฒนำกลยุทธกำรปฏิบัติ  และ  
4.ด้านการบริหารจัดการ มุ่ ง เน้นปรับอัตรำโครงสร้ำง 
และพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรให้มีควำมเหมำะสม น�ำไปสู ่
กำรถำ่ยทอดไปสูก่ำรปฏบิตั ิใน 3 ระดบั ทั้งระดบัหน่วยงาน ระดบั 
ผู้บริหาร และระดบัผู้ปฏบิตั ินอกจำกน้ี ยังมกีำรสือ่สำรเครือขำ่ย
พนัธมติรผ่ำนกำรจัดประชมุ/สมัมนำกับพันธมติร ตลอดจนชมุชน
ที่เกี่ยวข้อง และกำรสื่อสำรกับประชำชนโดยรวมใช้ช่องทำง
กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ ตลอดจนประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อวิทยุ  
“เสยีงจำกทหำรเรือ” และ YouTube ชอ่ง “สำรคดกีองทพัเรือ” 
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พัฒนาก�าลงัพล เพื่อตอบโจทยย์ทุธศาสตร์  

 ก ำ ร พั ฒ น ำ ก� ำ ลั ง พ ลใ ห้ ต อ บ ส น อ ง 
ต่อยุทธศำสตร์ กองทัพเรือไดใ้ช้ระบบกำรศึกษำ
และกำรจัดกำรควำมรู้เป็นเคร่ืองมือพัฒนำ 
ก�ำลังพลสำมำรถใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยี 
และศำสตร์ที่มีกำรพัฒนำอย่ำงรวดเร็ว ตลอดจน
ใช้กำรฝึกในรูปแบบ “รบอย่ำงไร ฝึกอย่ำงน้ัน”  
โดยก�ำหนดเป็น  4 กระบวนกำรหลัก  คือ  
1) กำรสรรหำ 2) กำรพฒันำ 3) กำรใช้ประโยชน์ 
และ 4) กำรรักษำ ตลอดจนมีระบบกำรควบคุม 
และรำยงำนผำ่นระบบสำรสนเทศด้ำนก�ำลังพลเพือ่
น�ำไปสูก่ำรปรับปรุงแผนงำนดำ้นก�ำลังพลตอ่ไป

 กำรเตรียมกำรรับมือกับสถำนกำรณ์ที่จะต้อง
มีกำรเฝำ้ระวังเพื่อให้มีกำรตอบสนองและปรับเปลี่ยน
แผนอยำ่งรวดเร็ว เชน่ ตวัชีว้ดัทีเ่กีย่วขอ้งกับกำรละเมิด
อธิปไตย กำรกระท�ำผิดกฎหมำยและกำรก่อกำรร้ำย 
ในพื้นที่รับผดิชอบของกองทัพเรือตลอดจนเหตุกำรณ์
ที่อำจท�ำให้เกดิควำมเสียหำยต่อชีวติและทรัพย์สินน้ัน 
จะมีกำรควบคุมกำรปฏิบัติกำร และรำยงำนผ่ำน  
“ศูนย์ปฏิบัติกำร” ของทัพเรือภำคทั้ ง  ๓ แห่ง  
ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติกำรของหน่วยเฉพำะกิจต่ำง ๆ 
ของกองทัพเรือ โดยมศูีนย์กลำงกำรควบคมุอยู่ทีศู่นย์
ปฏิบัติกำรกองทัพเรือ ซ่ึงมีกำรบูรณำกำรร่วมกับ 
ศูนย์ปฏิบัติกำร ของหน่วยงำนควำมมั่นคงต่ำง ๆ  
ของประเทศตอ่ไป

กำรถ่ำยทอดยุทธศำสตร์สูร่ะบบงำนก�ำลังพล

กำรปรับเปลีย่นแผนปฏบิตักิำรเมือ่มสีถำนกำรณ์บงัคบั

การปรับเปลีย่นแผน เพื่อตอบโจทยส์ถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลง  
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การสนับสนุนรัฐบาลชว่ยเหลอืประชาชนในกรณีการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม ่2019 (COVID – 19) 

 กองทัพเรือมีควำมพร้อมและได้รับควำมไว้วำงใจจำกรัฐบำลในกำรจัดตั้ง State Quarantine แห่งแรกของประเทศไทยขึ้น            
ณ กิจกำรอำคำรรับรองสตัหีบ อ.สตัหีบ จ.ชลบุรี ซ่ึงได้จัดตั้งศูนย์บัญชำกำรเหตุกำรณ์ กรณีกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรัส   
โคโรนำสำยพนัธ์ุใหม ่2019 ณ กองทัพเรือ พืน้ทีส่ตัหีบ ไดใ้นเวลำอันรวดเร็วและไมมี่ข้อผดิพลำด โดยมกีำรประสำนงำนกบักระทรวง
สำธำรณสขุและหน่วยงำนควำมมั่นคงในกำรใหก้ำรสนับสนุนดแูลคนไทยทีก่ลบัจำกต่ำงประเทศ ทั้งจีน เกำหลใีต้ อติำลี และอเมริกำ 
ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภำพันธ์ 2563 นอกจำกน้ัน ยังสนับสนุนบุคลำกรทำงกำรแพทย์และเจ้ำหน้ำทีใ่นจัดตั้ง State Quarantine  
ในพื้นที่กรุงเทพฯ จัดตั้งสถำนที่กักกันโรคประจ�ำพื้นที่ (Local Quarantine) ในกำรคดักรองโรคในหลำยพื้นที่ ตำมท่ำอำกำศยำน 
ทำ่เรือ และดำ่นชำยแดน 

State Quarantine แหง่แรกของประเทศไทยโดยกองทพัเรือ

ผลงานโดดเด่น
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 กองทพัเรือมีพันธกิจในกำรปกปอ้งและรักษำผลประโยชน์ของชำตทิำงทะเล แตด่ว้ยกฎหมำยทีม่อียู่ ในปจัจุบัน ไมส่ำมำรถ
ใช้บังคบัได้อย่ำงครอบคลมุถึงกำรรักษำผลประโยชน์ของชำติทำงทะเลทีม่อียูอ่ย่ำงมำกมำยในทกุ ๆ ด้ำน ดังน้ัน จึงมคีวำมจ�ำเปน็          
ทีจ่ะตอ้งบรูณำกำรอ�ำนำจหน้ำท่ีและควำมเชีย่วชำญจำกหน่วยงำนควำมมั่นคงท่ีเกีย่วขอ้ง จึงมกีำรผลักดันใหจั้ดต้ังศูนย์อ�ำนวยกำร
รักษำผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล ภำยใต้ พ.ร.บ.รักษำผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล ส่งผลให้กำรด�ำเนินกำรรักษำ 
ผลประโยชน์ของชำติทำงทะเลของประเทศไทยเปน็ไปอย่ำงมีเอกภำพ บูรณำกำร และประสำนกำรปฏิบัติงำนในเขตทำงทะเล 
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ทั้งน้ีจำกกำรบูรณำกำรหน่วยงำนที่อยู่ใน ศรชล. ท�ำให้ด�ำเนินกำรแก้ไขกำรท�ำประมงที่ผิดกฎหมำย  
(IUU Fishing) ประสบควำมส�ำเร็จ โดยสหภำพยุโรปได้ประกำศปลดสถำนะใบเหลืองของภำคประมงไทย เพื่อแสดงกำรยอมรับ 
ตอ่ควำมก้ำวหน้ำในกำรยกระดบัอตุสำหกรรมกำรประมงของไทยเทยีบเทำ่มำตรฐำนสำกล

หน่วยงำนในศูนยอ์�ำนวยกำรรักษำผลประโยชน์ของชำตทิำงทะเล

การเปน็แกนน�าจัดตั้งศูนยป์ระสานการปฏิบัติ 
ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.)
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“ร่วมสร้ำงสรรคส์งัคมแรงงำนทีม่ีหลกัประกนัถ้วนหน้ำอย่ำงยั่งยืน”

วสิยัทัศน์

ค่านิยม: “CHANGEs”

พนัธกจิ

Creative สร้ำงสรรค์
Helpful เปน็ห่วงเปน็ใย
Accountability ส�ำนึกรับผดิชอบ
Notable Leadership เปน็ผู้น�ำทีโ่ดดเดน่
Go forward into the Digital World ก้ำวทนัโลกและกำรเปลีย่นแปลงสูย่คุดจิิทลั
Expert & Ethics เปน็มอือำชีพ ซ่ือสตัยส์จุริต และมีจริยธรรม
Sacrifice ทุม่เทและเสยีสละ

 กำรบริหำรกำรประกนัสงัคมและเงนิทดแทน โดยกำรจัดกำรทีม่ีประสทิธิภำพ เพือ่ใหแ้รงงำน 
มีหลกัประกนักำรด�ำรงชวีติทีม่ั่นคง

 ส�ำนักงำนประกันสังคมได้จัดท�ำและขับเคลื่อนกำรด�ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ 
ที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี ในกำรมีส่วนช่วยสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
ของประเทศ กำรสร้ำงควำมเท่ำเทียม และลดควำมเหลื่อมล�ำ โดยมีเปำ้หมำยของกำรพัฒนำงำน
ประกันสงัคมที่มุ่งสู ่“ประกันสงัคมถ้วนหน้ำ” เพื่อผลลัพธ์ “ประชำชนมีหลักประกันที่มั่นคง ยั่งยืน” 

ส�านักงานประกันสังคม
หมวด 2 ดา้นการวางแผนยทุธศาสตร์และการสือ่สารเพือ่น�าไปสูก่ารปฏบิตัิ
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3 Steps ในการวางแผนยทุธศาสตร์

 ส�ำนักงำนประกนัสงัคม ไดม้กีารวเิคราะหท์างยทุธศาสตร์
จำกแผนระดบัต่ำง ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง และผลกำรด�ำเนินงำนทีผ่่ำนมำ 
โดยใช ้ SWOT Analysis วเิครำะห์ภำพแวดลอ้มภำยใน-ภำยนอก
องคก์ร มกีำรสมัภำษณ์ผู้บริหำร คณะกรรมกำร และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
และก�ำหนดกรอบแนวคดิเพือ่ก�ำหนดระดับกำรเปลีย่นแปลง ก�ำหนด
เป้ำหมำยที่ท้ำทำย ชัดเจน เป็นรูปธรรม เพื่อหำช่องว่ำง 
และควำมน่ำจะเปน็ของยุทธศำสตร์ โดยได้น�ำผลจำกกำรวเิครำะห์
ทำงยทุธศำสตร์มำก�าหนดทศิทางองคก์รและยุทธศำสตร์ วสิยัทศัน์ 
พันธกิจ ค่ำนิยมร่วมของบุคลำกร กำรก�าหนดยุทธศาสตร์  
เปำ้หมำยเชิงยุทธศำสตร์ มำตรกำร ตัวชี้วัดระดับเปำ้ประสงค์  
ผ่ำนกลไกกำรมสีว่นร่วมของทุกภำคสว่น กำรประชมุเชงิปฏบิตักิำร 

กำรประชุมระดมสมอง และกำรสัมภำษณ์ มุ่งเน้นกำรสร้ำง      
สภำพแวดล้อม ให้เกิดนวัตกรรมต่ำง ๆ เพื่อตอบสนองภำรกิจ 
และต่อผู้รับบริกำร ใหไ้ด้รับควำมสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลำ 
และค่ำใช้จ่ำย นอกจำกน้ัน มีกำรวำงแผนงำนด้ำนบุคลำกร 
ที่ตอบสนองต่อยุทธศำสตร์ โดยก�ำหนดยุทธศำสตร์กำรบริหำร
จัดกำร “ทุนมนุษย์” และจัดท�ำแผนยุทธศำสตร์กำรบริหำร
ทรัพยำกรบคุคลของส�ำนักงำนประกนัสงัคม พ.ศ. 2559 - 2562 
เพื่อให้ส�ำนักงำนประกันสังคมมีระบบบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
ทีม่ปีระสทิธิภำพ พฒันำบคุลำกรพร้อมรองรับต่อกำรเปลีย่นแปลง
ในอนำคต 
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การสือ่สารทีห่ลากหลายเพื่อการขับเคลือ่นยทุธศาสตร์สูก่ารปฏิบัติ
อยา่งมปีระสทิธิภาพ

 ส�ำนักงำนประกันสังคม มีกระบวนกำรขับเคลื่อน
ยทุธศำสตร์สูก่ำรปฏบิตั ิโดยกำรถำ่ยทอดสือ่สำรยทุธศำสตร์
ท้ังภำยในและภำยนอกองค์กร กำรสื่อสำรภำยในผ่ำน 
ชอ่งทำงต่ำง ๆ  เชน่ เผยแพร่ผำ่นระบบIntranet ผำ่นเวบ็ไซต์ 
www.sso .go . th  ผ่ำนระบบ VDO Conference  
ในกำรประชมุกรม และผูบ้ริหำรสือ่สำรยทุธศำสตร์ ดว้ยกำร
มอบนโยบำยผ่ำนกำรฝึกอบรม ประชุม สัมมนำ ส�ำหรับ 
กำรสื่อสำรภำยนอกองค์กร มีกำรสื่อสำรผ่ำนเว็บไซต์  
www.sso.go.th ชอ่งทำง YouTube / Facebook / Line / 

Infographic / วีดิทัศน์ นอกจำกน้ี ได้มีกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์โดยแปลงยุทธศำสตร์ส�ำนักงำนประกันสังคม 
ระยะ 5 ป ี    (พ.ศ. 2558 – 2562) ไปสูแ่ผนยทุธศำสตร์ย่อย 
และแผนระยะสั้น ได้แก่ แผนปฏิบัติรำชกำรประจ�ำปี  
แผนบริหำรควำมเสี่ยง และแผนปฏิบั ติกำรป้องกัน 
ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของส�ำนักงำน
ประกันสังคม เพื่อให้มีทิศทำงกำรด�ำเนินงำนที่ชัดเจน 
และขับเคลื่อนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ บรรลุผลสัมฤทธ์ิ 
ตำมยุทธศำสตร์ที่ตั้งไว ้    
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SSO Budget ในการติดตามและประเมนิผลทีม่ปีระสทิธิภาพ

 ส� ำ นัก ง ำ นป ร ะ กัน สั งคม มี ร ะ บ บ ก ำ รติดต ำม 
และประเมินผลที่มีประสิทธิภำพ โดยได้น�ำระบบบริหำร
จัดกำรแผนปฏบิตัริำชกำรและงบประมำณ ส�ำนักงำนประกนั
สังคม (ระบบ SSO Budget) ซ่ึงเปน็ระบบอิเล็กทรอนิกส ์
มำใช้เปน็เคร่ืองมือในกำรติดตำมและประเมินผลแผนงำน/
โครงกำรภำยใตย้ทุธศำสตร์ใหบ้รรลตุำมวตัถปุระสงคท์ีต่ั้งไว ้
ส่งผลให้สำมำรถลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน ลดปริมำณ
เอกสำรและระยะเวลำในกำรท�ำงำน ผู้บริหำรสำมำรถ 

ตรวจสอบ ก�ำกบั ตดิตำมผลกำรด�ำเนินงำนและผลกำรใชจ่้ำย
เงินได้ตลอดเวลำ รวมถึงได้น�ำผลลัพธ์จำกกำรด�ำเนินงำน 
และขอ้เสนอแนะตำ่ง ๆ  ไปปรับปรุง พฒันำใหไ้ด้ตำมเปำ้หมำย
และวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดไว้ พร้อมทั้งปรับปรุงแผนปฏิบัติ
รำชกำรให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจ จุบัน ส่งผล 
ตอ่กำรปฏบิตัิงำนทีม่ีประสทิธิภำพ ตอบสนองควำมตอ้งกำร 
ของนำยจ้ำง ลูกจ้ำง ผู้ประกันตน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
อย่ำงมีประสทิธิภำพ 
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ผลงานทีโ่ดดเด่นจากการน�าแผนไปสูก่ารปฏิบัติ

 การให้บริการทันตกรรมโดยไม่ต้องส�ารองจ่าย ผู้ประกันตนเข้ำรับบริกำรที่สถำนพยำบำล/คลินิก ที่ท�ำควำมตกลง 
กับส�ำนักงำนประกันสงัคม โดยไม่ต้องส�ำรองจ่ำยในขั้นตอนเดียว (One-point Networks Service) ปี 2562 มีสถำนพยำบำล
ร่วมเปน็เครือขำ่ย 2,410 แหง่ ผู้ประกันตนใชส้ทิธิ จ�ำนวน 3,558,787 คร้ัง
 การบริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ได้แก่ สถำนประกอบกำรช�ำระเงินสมทบเปน็รำยเดือนผ่ำนระบบ 
e-Payment ปี 2562 มีสถำนประกอบกำรช�ำระเงินผ่ำนระบบ จ�ำนวน 183,891 แห่ง ผู้ประกันตนน�ำส่งเงินสมทบผ่ำนระบบ
อินเตอร์เน็ต (e-filing) ปี 2562 นำยจ้ำงยื่นแบบให้ลูกจ้ำง จ�ำนวน 9,112,921 คน พัฒนำระบบใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส ์
(e-Receipt) ปี 2562 นำยจ้ำงได้รับใบเสร็จรับเงินผ่ำนระบบ จ�ำนวน 3.29 ล้ำนรำยกำร และตรวจสอบข้อมูลผู้ประกันตน 
ผ่ำน Application บนมือถือ “SSO Connect Mobile” ปี 2562 มีผู้ใชบ้ริกำร 4.13 ล้ำนรำย
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 บริหารจัดการกองทุน ปี 2562 กองทุนประกันสังคมมีเงินทุนสะสม จ�ำนวน 2,095,393 ล้ำนบำท มีผลตอบแทน  
จ�ำนวน 85,5633 ล้ำนบำท กองทุนเงินทดแทนมีเงินทุนสะสม จ�ำนวน 64,549 ล้ำนบำท มีผลตอบแทน จ�ำนวน 2,140 ลำ้นบำท
 ส�ำนักงำนประกันสังคมไทยเปน็ประเทศเดียวในอาเซียนที่สิทธิประโยชน์ประกันสังคมครอบคลุมครบ 9 สำขำ  
ตำมอนุสญัญำ ILO ฉบับที่ 102 
 รางวัลนานาชาติ จำก ISSA Certificate of Merit with Special Mention ณ ประเทศมำเลเซีย และรำงวัลในระดับ 
ภูมิภำคอำเซียน ASSA Recognition Award จ�ำนวน 4 รำงวัล ตั้งแต่ปี 2560 – 2562 ประเภทกำรให้บริกำรที่โดดเด่น  
ประเภทองค์กรที่มีธรรมำภิบำล และประเภทควำมคุ้มครองด้ำนกำรประกันที่โดดเด่น 

 ศูนย์บริการข้อมูลประกันสังคม  
Contact Center 1506 ใหบ้ริกำรทุกวนัตลอด 
24 ชั่วโมง มีคู่สำยรองรับถึง 300 คู่สำย 
พัฒนำระบบฟงัข้อมูลอัตโนมัติ ระบบจดจ�ำ
เสยีง ระบบรับเร่ืองร้องเรียนและอ่ืน ๆ  ปี 2562 
มผู้ีใชบ้ริกำร จ�ำนวน 2.73 ลำ้นสำย และไดรั้บ
รำงวัลเลิศรัฐ สำขำบริกำรภำครัฐ “ในระดับ 
ดีเด่น”
 ปรับปรุงและพัฒนาสิทธิประโยชน์
ของกองทุนประกันสังคม ด้ำนกำรแพทย์  
25 รำยกำร กองทุนเงินทดแทน อำทิ  
เพิ่มค่ำรักษำพยำบำลจนสิ้นสุดกำรรักษำ 
วงเงิน 2 ล้ำนบำท ค่ำทดแทนกำรขำดรำยได ้
จำก 60% เปน็ 70% ขยำยควำมคุ้มครอง
ลูกจ้ำงส่วนรำชกำร องค์กรระหว่ำงประเทศ 
และกิจกำรอื่น ๆ จ�ำนวน 1,058,916 คน   
(ข้อมูล ปี 2562)
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 “จังหวดันครสวรรคเ์ปน็แหลง่เกษตรปลอดภยั อตุสำหกรรมฐำนชวีภำพ เมอืงทอ่งเทีย่ว 
เชงิวฒันธรรมและธรรมชำติ สงัคมพอเพยีง และธรรมชำตสิิง่แวดลอ้มยั่งยืน”

วสิยัทัศน์

ค่านิยม

พนัธกจิ

“พฒันำคณุภำพงำน มุ่งมั่นผลสมัฤทธ์ิ ปฏบิตัโิดยเคำรพสทิธิ โปร่งใสสจุริตคูค่ณุธรรม”

1.  พฒันำศักยภำพกำรผลติเกษตรปลอดภยั ใหเ้กดิมลูคำ่เพิม่ เชือ่มโยงสูอ่ตุสำหกรรมเกษตรแปรรูป  
    และอตุสำหกรรมฐำนชวีภำพ
2. สร้ำงสรรคจั์งหวดันครสวรรคใ์หเ้ปน็เมอืงทอ่งเทีย่วเชงิวฒันธรรมและธรรมชำตดิว้ยนวตักรรม 
3. พฒันำศักยภำพทนุมนุษยแ์ละคณุภำพชวีติและสงัคมตำมหลกัปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพยีง
4. บริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้มอยำ่งสมดลุ ยั่งยืน และมสีว่นร่วม

 ด้วยกำรน�ำวงจรบริหำรงำนคุณภำพ PDCA มำประยุกต์ใช้ในทุกขั้นตอน 
ของกำรวำงแผนยุทธศำสตร์และกำรน�ำแผนยุทธศำสตร์ไปสู่กำรปฏิบัติ  ส่งผลให ้
จังหวัดนครสวรรค์ได้มีกำรทบทวนกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำ เพื่อน�ำไปสู่กำรจัดท�ำ 
และกำรขับเคลื่อนแผนยุทธศำสตร์ที่ตรงตำมศักยภำพของจังหวัด และสำมำรถตอบสนอง 
ควำมต้องกำรที่ตรงกับควำมต้องกำรของประชำชนในพื้นที่ได้ดียิ่งขึ้น

จงัหวดันครสวรรค์
หมวด 2 ดา้นการวางแผนยทุธศาสตร์และการสือ่สารเพือ่น�าไปสูก่ารปฏบิตัิ
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การน�า PDCA มาใชป้ระยกุต์ในทกุขั้นตอนของการจัดท�าแผนยทุธศาสตร์

 จำกแนวคดิวงจรกำรบริหำรงำน
คุณภำพ PDCA ซ่ึงเปน็หัวใจส�ำคัญ 
ของกำรปรับปรุงอย่ำงต่อเน่ือง จังหวดั
น ค ร ส ว ร ร ค์ ไ ด้ น� ำ ม ำ ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ 
ในทุก ข้ันตอนของกำร จัดท� ำแผน
ยุทธศำสตร์ โดยน�ำกรอบนโยบำย  
ขั้ น ต อ น วิ ธี ก ำ ร จั ด ท� ำ แ ผ น แ ล ะ 
งบประมำณของจังหวดัทีค่ณะกรรมกำร
บริหำรงำนจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
แบบบูรณำกำร (ก.น.จ. )  ก�ำหนด 
รวบรวมข้อมูลศักยภำพของจังหวัด 
ควำมต้องกำรของประชำชนในจังหวัด 
มำวิเครำะห์ ในกำรจัดท�ำร่ำงแผน
พัฒนำจังหวัด น�ำเสนอคณะกรรมกำร
บริหำรงำนจังหวัดแบบบูรณำกำร
พิจำรณำ ใหค้วำมเหน็ชอบ รวมถึงกำร
จัดประชุมปรึกษำหำรือทุกภำคส่วน 
ในจังหวัด เพื่อ รับฟังควำมคิดเห็น  

พร้อมน�ำผลกำรประชุมมำปรับปรุงแผนพัฒนำจังหวัดให้สมบูรณ์ น�าไปสู่การก�าหนดต�าแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์  
(Positioning) ที่ส�าคัญของจังหวัด 2 ด้าน ได้แก่ เกษตรและอุตสาหกรรม (ข้าว อ้อย มันส�าปะหลัง) และการท่องเที่ยว 
เชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ นอกจำกน้ี ยังได้น�ำผลประเมินกำรปฏิบัติงำนของปีที่ผ่ำนมำเปน็ข้อมูลในกำรจัดท�ำ 
เปน็ร่ำงแผนปฏบิตัริำชกำรของจังหวดั โดยจัดท�ำเปน็ลักษณะหว่งโซ่คณุค่ำเพือ่ส�ำรวจควำมสอดคลอ้งและบรูณำกำรโครงกำร 
ในระดับต่ำง ๆ และก�ำหนดกิจกรรมให้ครอบคลุม ตั้ งแต่ต้นทำง-กลำงทำง-ปลำยทำง บูรณำกำรงบประมำณ 
ทั้งงบพัฒนำจังหวดั งบกระทรวง/กรม งบองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น และงบภำคเอกชน 

กระบวนกำรจัดท�ำยุทธศำสตร์
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การน�าแผนยทุธศาสตร์ไปสูก่ารปฏิบัติอยา่งสมัฤทธ์ิผล

          ในกำรแปลงแผนยุทธศำสตร์ไปสู่กำรปฏิบัติ  
จังหวัดนครสวรรค์ได้ก�ำหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ 
โครงกำรที่จะท�ำให้เปำ้หมำยกำรพัฒนำจังหวัดบรรลุสู่วิสัยทัศน์ 
โดยใช้เคร่ืองมือในกำรวิเครำะห์หลำกหลำย เช่น PDCA  
กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำ Benchmarking และ Core  
Competency เปน็ต้น เพื่อทบทวนผลกำรด�ำเนินงำนโครงกำร 
ในอดีต ทบทวนกระบวนกำรสร้ำงคุณค่ำและกระบวนกำร
สนับสนุนให้ตอบสนองต่อควำมคำดหวังของผู้รับบริกำร  
ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย และพิจำรณำมอบหมำยส่วนรำชกำร 
เปน็หน่วยงำนด�ำเนินกำรหลัก หน่วยงำนสนับสนุน ดำ้นกำรจัดสรร
ทรัพยำกร งบประมำณ ได้ค�ำนึงถึงหลักธรรมำภิบำล พิจำรณำ
แผนงำน/โครงกำร ตำมล�ำดับควำมส�ำคัญที่ประชำชน 

ได้รับประโยชน์ ควำมคำดหวังของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย ควำมพร้อมด�ำเนินกำรได้ทันที กำรเปน็ปญัหำเร่งด่วน 
ควำมเป็นไปได้/คุ้ มค่ ำ  และกำรแก้ปัญหำอย่ำง ย่ัง ยืน  
นอกจำกน้ี ยังมีกำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนบุคลำกรให้มีควำมรู้
ควำมสำมำรถและทศันคติทีด่ใีนกำรท�ำงำน รวมถงึ ในกำรบริหำร
โครงกำรมีกำรกระจำยอ�ำนำจเพื่อใหส้ำมำรถปรับปรุงโครงกำร
พร้อมรับสถำนกำรณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงอยำ่งรวดเร็ว สร้ำงควำมรู้สกึ
ผกูพนัแกผู้่รับผดิชอบโครงกำรใหม้คีวำมภำคภูมใิจต่อควำมส�ำเร็จ 
จำกกำรท�ำงำน ตลอดจนเน้นย�ำให้หัวหน้ำสว่นรำชกำรถ่ำยทอด
นโยบำย ข้อมูลข่ำวสำรองค์ควำมรู้ในกำรท�ำงำน สู่ข้ำรำชกำร 
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนในองค์กร 
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จากเกษตรแปลงใหญ่สูอ่ตุสาหกรรมฐานชวีภาพ

ผลงานทีโ่ดดเด่นจากการขับเคลือ่นแผนยทุธศาสตร์

 จังหวัดนครสวรรคไ์ด้มีกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำ
กำรด�ำเนินงำนโครงกำรผ่ำนระบบ PADME เปน็ประจ�ำ 
ทุกวันที่ 25 ของเดือน กำรแต่งต้ังคณะกรรมกำรก�ำกับ 
ติดตำม เร่งรัดกำรด�ำเนินงำนโครงกำร โดยผลจำก 
กำรขับเคลื่อนของคณะกรรมกำรดังกล่ำวท�ำให้จังหวัด
นครสวรรคส์ำมำรถเบิกจ่ำยงบประมำณไดเ้ปน็ล�ำดบัที่ 5 
ของประเทศ และสำมำรถน�ำเงินที่เหลือจำกกำรจัดซ้ือ 
จัดจ้ำงโอนเปลี่ยนแปลงไปด�ำเนินงำนโครงกำรใหม่  
ซ่ึงเปน็กำรใช้จ่ำยงบประมำณได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
นอกจ ำก น้ี  ยั ง มีร ะ บบกำร ปร ะเมินส่ วนร ำชกำร 

ตำมมำตรกำรปรับปรุงประสทิธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร
ข อ ง จั ง ห วั ด  ที่ ก� ำ ห น ด  KPIs  เพื่ อ เป็น แน ว ท ำ ง 
ในกำรด�ำเนินงำนของสว่นรำชกำร และระบบกำรประเมนิผล
กำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร โดยพิจำรณำจำกเปำ้หมำย
ตำม KPIs ที่ถ่ำยทอดไปสู่ผู้ปฏิบัติมำใชใ้นกำรพิจำรณำ
เลื่อนขั้นเงินเดือน ท�ำให้แผนงำน/โครงกำรที่ส�ำคัญ 
เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม 
ที่ชดัเจน และเปน็แนวทำงในกำรปฏิบติังำน กำรประสำน
เชือ่มโยง และสนับสนุนแผนกำรด�ำเนินงำนจังหวดั

การติดตามผลการด�าเนินงานอยา่งใกลช้ดิ

 จังหวดันครสวรรคไ์ดเ้ร่งพฒันำขีดควำมสำมำรถและเพิม่จ�ำนวนผูต้รวจประเมนิและรับรองมำตรฐำน GAP ของจังหวดั
ใหเ้พยีงพอตอ่ควำมตอ้งกำร โดยด�ำเนินกำรร่วมกบัหน่วยรับรองทั้งภำครัฐ เอกชน และสถำบันกำรศึกษำ รวมทั้ง สนับสนุน
กำรตรวจรับรองมำตรฐำนกำรผลิต GAP ให้ทันต่อควำมต้องกำรของเกษตรกรที่เพ่ิมมำกขึ้น โดยเฉพำะสินค้ำหลัก 
ข้ำว และพชืผกั โดยเร่งรัดให้หน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้งเสนอโครงกำรฯ ทีส่ำมำรถเพิม่จ�ำนวนพื้นทีเ่กษตรปลอดภยัไดต้ำมตัวชีว้ดั 
ไม่ต�ำกว่ำ 1,500ไร่/ปี และได้ด�ำเนินกำรด้ำนส่งเสริมและพัฒนำอุตสำหกรรมชีวภำพ โดยจัดสรรงบประมำณ 
ให้ส�ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ ด�ำเนินโครงกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถของอุตสำหกรรมเกษตรแปรรูป 
และอุตสำหกรรมฐำนชวีภำพด้วยเทคโนโลยแีละนวตักรรม มกีจิกรรมกำรใหค้วำมรู้แกผู้่เกีย่วขอ้ง และจ้ำงท่ีปรึกษำด�ำเนินกำร
ศึกษำควำมเป็นไปไดใ้นกำรจัดตั้งศูนย์วิจัยเพ่ือพัฒนำอุตสำหกรรมเกษตร แปรรูปและอุตสำหกรรมฐำนชีวภำพ  
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ผลกำรศึกษำควำมเปน็ไปได้จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
ด้ำนเทคนิค ด้ำนควำมคุ้มค่ำทำงเศรษฐศำสตร์  
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและศักยภำพด้ำนกำรผลิต  
สรุปได้ว่ำ จังหวัดนครสวรรค์ มีควำมเหมำะสมในกำร 
จัดตั้งศูนย์วิจัยฯ และได้สร้ำงกระบวนกำร มีส่วนร่วม 
ในกำรแสดงควำมคดิเหน็ ซ่ึงไดเ้ชญิหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง 
ภำครัฐ ภำคเอกชน และสถำบันกำรศึกษำ ร่วมประชุม
เพื่อพิจำรณำคัดเลือกพื้นที่ที่มีควำมพร้อมในกำรจัดตั้ง
ศูนย์วิจัยฯ โดยมีมติเห็นชอบให้จัดตั้งที่มหำวิทยำลัย
มหิดล วิทยำเขตนครสวรรค์  อีกทั้ งด�ำ เนินกำร 
ขจัดอุปสรรคและสร้ำงปัจจัยสนับสนุนกำรลงทุน  
โดยจัดสรรงบประมำณให้แขวงทำงหลวงนครสวรรค์ 
ที่  2  (ตำกฟำ้) ในกำรเพิ่มประสิทธิภำพทำงหลวง  
เพื่อสนับสนุนกำรลงทุนของโรงงำนอุตสำหกรรม         
ฐำนชีวภำพ ส่งผลให้เกิดมูลค่ำกำรลงทุนของโรงงำน
อุตสำหกรรมเพื่อกำรแปรรูปผลผลิตกำรเกษตร  
(ขำ้ว ออ้ย มันส�ำปะหลัง) เปน็ผลติภณัฑเ์ชือ้เพลิงชวีภำพ 
เอทำนอล ไฟฟ้ำ/ไอน�ำจำกชีวมวล ก๊ำซชีวภำพ  
เคมชีวีภำพ และพลำสตกิชวีภำพ จำกขอ้มลูกำรประกอบ
กิจกำรโรงงำนอุตสำหกรรมในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ 
ปรำกฏว่ำ มโีรงงำนทีใ่ช้วตัถดุิบจำกผลผลิตกำรเกษตร 
(ขำ้ว ออ้ย มันส�ำปะหลัง) รวมทั้งสว่นทีไ่มไ่ดใ้ช้ประโยชน์
เป็นวัสดุเหลือทิ้งจำกอุตสำหกรรมกำรเกษตรหลัก 
แปรรูปเปน็ เอทำนอล จ�ำนวน 2 โรงงำน พลงังำนไฟฟำ้ 
จ�ำนวน 5 โรงงำน และก๊ำซชวีภำพ จ�ำนวน 2 โรงงำน 
รวม 9 โรงงำน เงินลงทุนรวมกว่ำ 15,396 ล้ำนบำท 

โรงงำนพลังงำนไฟฟำ้ และกำ๊ซชวีภำพ



112112หมวด 2 ดา้นการวางแผนยุทธศาสตร์และการสือ่สารเพือ่น�าไปสูก่ารปฏบิตัิ

 ประเพณีแหเ่จ้ำพอ่-เจ้ำแมป่ำกน�ำโพ เกิดขึ้นจำกชมุชน
ชำวจีนโบรำณ ที่อำศัยอยู่บริเวณลุ่มแม่น�ำเจ้ำพระยำ  
นับแตค่ร้ังทีม่โีรคระบำด จนโรคร้ำยไดค้ลีค่ลำยลง ก่อก�ำเนิด
ศรัทธำจนกลำยเป็นประเพณีส�ำคัญมำจนถึงปัจ จุบัน  
จึงท�ำให้ จังหวัดนครสวรรค์  นอกจำกจะเป็นเป็นที่ รู้ จัก 
ในนำมต้นก�ำเนิดแม่น�ำเจ้ำพระยำแล้ว ยังเปน็ต้นก�ำเนิด
ประเพณีโบรำณ และคณะกำรแสดงต่ำง ๆ ที่เกิดจำกชำวจีน 
ลุม่แมน่�ำเจ้ำพระยำอยำ่งแท้จริงซ่ึงมเีพยีงทีเ่ดียวในประเทศไทย 
ทีย่ังคงสืบทอดประเพณีกำรแหเ่จ้ำพอ่-เจ้ำแม่ มำกว่ำ 104 ปี 
ภำยใต้แนวคิด องค์เจ้ำพ่อ-เจ้ำแม่แห่รอบตลำดปำกน�ำโพ  
เพื่อควำมเป็นสิ ริมงคลแก่ประชำชนและร้ำนค้ำต่ำง ๆ  
พร้อมรวบรวมร้ำนอำหำรชือ่ดังมำกมำยใหไ้ด้อิม่ท้องบนถนน
วิถีนักชิม และอ่ิมใจกับกำรช้อปปิ้ ง บนถนนวิถีนักช้อป  
ตลอดเส้นทำงสำยไหม กิจกรรมพิเศษสุดเปน็กำรผสำนงำน
ประเพณี คู่กับเทคโนโลยีอันทันสมัยคร้ังแรกในประเทศไทย  
กับกิจกรรม AR (Augmented Reality) ขุมทรัพย์ 3 มิต ิ
และกิจกรรม RC คน้หำขมุสมบตัิ ด้วยกำรเอำเทคโนโลยใีหม่
ล่ ำสุด  กับกำรใช้มือถือสมำร์ทโฟน ของบุคคลทั่ วไป  
มำเปน็อุปกรณ์ในกำรเล่นกิจกรรมเมื่อโหลด Application  
มำแล้ว  จะเห็นภำพ 3 มิ ติ  ไปพร้อม ๆ กับฉำกจริง 
ทีอ่ยูภ่ำยในงำนโดยผูเ้ลน่กจิกรรมสำมำรถถำ่ยรูปคูก่บัฉำกน้ัน
ไดด้ว้ย ซ่ึงมผีูเ้ข้ำร่วมกิจกรรมดังกล่ำวกวำ่ 1,500 คน/วนั 

สง่เสริมการทอ่งเทีย่วควบคูไ่ปกับการอนุรักษ์ประเพณี

ประเพณีแหเ่จ้ำพอ่-เจ้ำแม่ ปำกน�ำโพ
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“เมอืงทอ่งเทีย่วเชงิสขุภำพระดบัชั้นน�ำในภมูิภำคเอเชยี”

วสิยัทัศน์

ค่านิยม

พนัธกจิ

“เมอืงคณุธรรม น้อมน�ำควำมพอเพยีงตำมวถิปีระชำรัฐ”

1.  พฒันำและยกระดบัมำตรฐำนอตุสำหกรรมกำรทอ่งเทีย่วเชงิสขุภำพสูเ่มอืงทอ่งเทีย่วชั้นน�ำของอำเซียน
2. เสริมสร้ำงอตัรำกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจดว้ยรำยไดชุ้มชน
3. สร้ำงควำมมั่นคงทำงสงัคม ควำมปลอดภยัในชวีติทรัพยส์นิของประชำชน และคณุภำพชวีติทีด่แีกป่ระชำชน   
    ดว้ยหลกัปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพยีง
4. ฟื้ นฟอูนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้มสูค่วำมสมดลุของระบบนิเวศน์ทีเ่กดิมลูค่ำเพิม่เชงิสร้ำงสรรค์ 
    แก่ระบบเศรษฐกิจและกำรพฒันำสงัคมทีย่ั่งยืน
5. เสริมสร้ำงควำมมั่นคงภำยในและตำมแนวชำยแดน

 จำก “การระดมความคดิเหน็เปน็หน่ึงเดยีวสูก่ารปฏบิตัดิว้ยทมีระนอง” สง่ผลใหจั้งหวดัระนองสำมำรถ
ขับเคลื่อนกำรพัฒนำจังหวัดระนองให้เกิดประสิทธิภำพ และบรรลุผลสัมฤทธ์ิตำมเปำ้หมำย โดยมีผลงำน 
ที่โดดเด่นที่แสดงถึงศักยภำพของทีมระนอง เช่น กำรวำงยุทธศำสตร์ Ranong Safety Zone เพื่อปอ้งกัน 
กำรแพร่ระบำดของโรคติดต่อไวรัสสำยพันธ์ุใหม่ 2019 ที่ผลส�ำเร็จเกิดจำกควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วน  
และยุทธศำสตร์ในกำรส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติให้มีควำมสมดุล อุดมสมบูรณ์และมี                 
สภำพแวดลอ้มน่ำอยู ่มีกำรฟื้ นฟพูืน้ทีป่ำ่บกและปำ่ชำยเลน สง่ผลใหใ้นป ี2562 จังหวดัระนองมทีรัพยำกรสตัว์
น�ำเพิม่ขึ้น ชมุชนประมงพืน้บ้ำนมีควำมเปน็อยูท่ี่ดขีึ้น และมปีำ่ชำยเลนเพิม่ขึ้นจำกป ี2561 จ�ำนวน 545.45 ไร่ 

จงัหวดัระนอง
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 จังหวดัระนองมกีระบวนกำรจัดท�ำแผนพฒันำจังหวดั 
โดยใหค้วำมส�ำคญัในกำรเชือ่มโยงแผนพฒันำใหส้อดคล้อง
กันทั้ งระบบ ท้ังในลักษณะบนลงล่ำง (Top - Down)  
จำกยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชำติ  ฉบับที่  12  แผนปฏิ รูปแผนแม่บทต่ำง  ๆ  
และแผนพัฒนำภำคลงไปสูแ่ผนพัฒนำในระดบัพืน้ทีเ่พือ่ใชเ้ปน็ 
กรอบแนวทำงในกำรพัฒนำประเทศ และด�ำเนินกำร 
ในลักษณะล่ำงข้ึนบน (Bottom - Up) คือ กำรเชื่อมโยง 
จำกหมูบ่ำ้น/ชมุชน แผนชมุชนระดบัต�ำบล แผนพฒันำทอ้งถิน่ 
แ ผ น พั ฒ น ำ อ� ำ เ ภ อ ข้ึ น ไ ป สู่ แ ผ น ก ำ ร พั ฒ น ำ จั ง ห วั ด  

และแผนพฒันำกลุม่จังหวดัเปน็จุดเชือ่มส�ำคญั (Focal Point)  
ในกำรประสำนนโยบำยระดับชำติ และใช้กระบวนกำร
ประชำคมแบบมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนหรือกำรจัดเวที
ระดมควำมคิดเห็นของประชำชนเพื่อให้ได้มำซ่ึงปญัหำ  
และควำมต้องกำรจำกประชำชนในพื้นที่  น� ำ ไปสู ่
กำรปรับปรุงแผนกำรพัฒนำจังหวัดให้ครบถ้วนสมบูรณ์   
มีระบบกำรติดตำมประเมินผลในด้ำนต่ำง ๆ เพื่อน�ำมำใช ้
ในกำรทบทวนปรับปรุงกระบวนกำรและพัฒนำกำรวำงแผน
พัฒนำในปีถัดไป

ระดมความคดิเหน็เปน็หน่ึงเดียว 

กระบวนกำรจัดท�ำแผนพฒันำจังหวดัระนอง
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สูก่ารปฏิบัติด้วยทมีระนอง (Ranong Team base) 

 ขั บ เ ค ลื่ อ น ก ำ ร พั ฒ น ำ พื้ น ที่ ผ่ ำ น ก ำ ร ส ร้ ำ ง  
“ทีมระนอง”ภำยใต้หลักกำร Ranong Team base  
โดยให้ควำมส�ำคัญกับทีมงำนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับ 
ผู้บริหำรไปจนถึงระดับผู้ปฏิบัติ ตลอดจนภำคีเครือข่ำย 
ทุกภำคส่วน ลดกำรสั่งกำร เพิ่มกำรขับเคลื่อนงำนที่เน้น 
กำรร่วมแรงร่วมใจในกำรปฏิบัติในลักษณะแนวระนำบ 
สร้ำงกำรมีส่วนร่วมอย่ำงแท้จริง และร่วมกันขับเคลื่อน 
กำรพัฒนำจังหวัดระนองให้เกิดประสิทธิภำพ ผลสัมฤทธ์ิ
ตำมเป้ำหมำย เช่น กำรน�ำยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัต ิ 

เน้นกำรสร้ำงควำมเข้ำใจมีกำรจัดประชำพิจำรณ์  
ปรึกษำหำรือทกุภำคสว่นในจังหวดัเพือ่รับฟงัควำมคิดเหน็
ข้อเสนอแนะ มีกำรประชำสัมพันธ์ สื่อสำรให้รับทรำบ 
และน�ำไปปฏบิติัผ่ำนชอ่งทำงตำ่ง ๆ  เพ่ือบริหำรกำรด�ำเนินกำร 
นอกจำกน้ี ทมีระนองมสีว่นร่วมในกำรวำงแผนพฒันำพืน้ที่
เพือ่จัดล�ำดบักำรพฒันำ บริหำรงำนและงบประมำณใหเ้ปน็
ไปตำมทิศทำงกำรพัฒนำจังหวัดระนองน�ำสู่กำรก�ำหนด
วิสัยทัศน์ และเปำ้ประสงค์หลักในกำรน�ำจังหวัดระนอง 
สูก่ำรพฒันำตำมศักยภำพในพืน้ทีแ่ละควำมตอ้งกำรในพืน้ที่ 

กำรสร้ำงทมีระนอง



116116หมวด 2 ดา้นการวางแผนยุทธศาสตร์และการสือ่สารเพือ่น�าไปสูก่ารปฏบิตัิ

กระบวนการในการติดตาม 

 มีระบบติดตำมและรำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำร โดยกำรก�ำกับติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนผ่ำนระบบติดตำม
ประเมินผลแผนงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ�ำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (PADME) กำรแต่งตั้ง 
คณะท�ำงำนตดิตำมกำรด�ำเนินโครงกำรตำมแผนปฏบิตัริำชกำรประจ�ำปขีองจังหวดัระนอง เพือ่ตดิตำมผลกำรด�ำเนิน
โครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ�ำปี นอกจำกน้ียังก�ำหนดให้มีเจ้ำภำพผู้รับผิดชอบตัวชีว้ัดที่ส�ำคัญของจังหวัด 
รำยงำนผลกำรประเมินผลตนเอง ส่งให้จังหวัดเพื่อสรุปเปน็ภำพรวมของจังหวัด กรณีที่มีกำรปรับเปลี่ยนแผนงำน
โครงกำรให้ผู้รับผิดชอบโครงกำรน�ำเสนอจังหวัดเพ่ือจัดประชุมคณะกรรมกำรบริหำรงำนจังหวัดแบบบูรณำกำร 
(ก.บ.จ.) ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร และให้มีกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของโครงกำรทุกเดือนให้จังหวัดทรำบ 
เพื่อสรุปควำมก้ำวหน้ำของโครงกำรเปน็ภำพรวม 
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ผลงานทีโ่ดดเด่นในการขับเคลือ่นการพัฒนาทีแ่สดงถึงศักยภาพของจังหวดัระนอง 

เมอืงทอ่งเทีย่วเชงิสขุภาพระดับชั้นน�า 

 จังหวดัระนองมุ่งเน้นกำรเปน็เมอืงทอ่งเทีย่วเชงิสขุภำพตน้แบบของประเทศ ซ่ึงใชศั้กยภำพของแหล่งน�ำแร่ร้อนธรรมชำติ
ที่มีคุณภำพดีหลำกหลำยแห่งในพื้นที่ โดยกำรปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีควำมสวยงำม และสำมำรถให้บริกำรกับผูใ้ช้บริกำร 
ไดท้กุเพศ ทกุวยั โดยเฉพำะกลุม่ผู้ปว่ย/พกิำร (Universal Design) นอกจำกน้ี ไดพ้ฒันำกำรให้บริกำรทีเ่ชือ่มโยงกำรทอ่งเทีย่ว
เชงิสุขภำพ มีกำรเปิดให้บริกำรแพทย์ทำงเลือก ธำรำบ�ำบดั ดุลยภำพบ�ำบัด กำยภำพบ�ำบัด ฝงัเข็ม กำรให้บริกำรด้ำนสปำ  
และนวดแผนไทย ณ ศูนย์ฟ้ืนฟูสภำพด้วยแพทย์ทำงเลือก นอกจำกน้ี ยังได้เน้นกำรให้ควำมรู้แก่บุคลำกร มีกำรพัฒนำ 
ควำมเชี่ยวชำญของบุคลำกรด้ำนกำรแพทย์แผนไทย เกี่ยวกับกำรปรับโครงสร้ำงควำมสมดุลของร่ำงกำย มีกำรต่อยอด 
โดยกำรสง่ครู ก ซ่ึงนักกำยภำพบ�ำบดัไปอบรม เพือ่มำสร้ำง ครู ข ในโรงพยำบำล 5 แหง่ในจังหวดั สง่ไปสูอ่ำสำสมคัรสำธำรณสขุ
ในระนอง 1 คนตอ่บ้ำน 15 หลัง เพือ่ชว่ยดแูลผูป้ว่ยในชมุชน เปำ้ประสงคค์อื คนปว่ยตอ้งดขีึ้น คนทีไ่มเ่ปน็ตอ้งไดรั้บการปอ้งกนั 
รวมถึงมกีำรสร้ำง Application dunyapab มำชว่ยในกำรรักษำผู้ปว่ยด้ำนกำยภำพบ�ำบดั/ธำรำบ�ำบดั ท�ำให้มีจ�ำนวนผู้ปว่ย 
ทีเ่ข้ำรับบริกำรดำ้นกำยภำพบ�ำบดั/ธำรำบ�ำบดั มอีำกำรและคณุภำพชวีติทีด่ขีึ้น ซ่ึงเปน็สว่นหน่ึงทีท่�ำให้จังหวดัระนองมผีู้ปว่ย
ทีส่ำมำรถควบคมุระดบัน�ำตำลในเลอืดและควำมดนัโลหติสงูไดเ้ปน็อนัดบั 1 ในระดบัเขตสขุภำพที่ 11  
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ซ้ังเชอืกสร้างชวีติ: การอนุรักษ์ ฟื้ นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
ใหม้คีวามสมดุล อดุมสมบูรณ์และมสีภาพแวดลอ้มน่าอยู ่

 จำกกำรลดลงของปริมำณสัตว์น�ำอย่ำงรวดเร็ว
เน่ืองจำกกำรท�ำประมงทีไ่ม่ค�ำนึงถึงผลกระทบต่อสภำพ
แวดล้อมท�ำให้ต้นทุนในกำรท�ำประมงสูงขึ้น ไม่คุ้มต่อ 
ควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นเมื่อต้องไปท�ำกำรประมงใน        
สถำนทีไ่กลขึ้น สงัคมในชมุชนประมงมคีวำมขดัแยง้ระหวำ่ง
กันเมื่อมีกำรใช้เคร่ืองมือกำรประมงต่ำงประเภทในพื้นที่
เดียวกัน จังหวัดระนองจึงได้หำแนวทำงแกไ้ขปญัหำ  
โดยใหป้ระชำชนมสีว่นร่วมเพือ่ลดควำมขดัแยง้ เพิม่รำยได้ 
ลดตน้ทนุ โดยใชน้วตักรรม กำรน�ำเชอืกใยยกัษ์มำฉีกใหเ้ปน็
ฝอยให้มีลักษณะเหมือนหญ้ำทะเล สตัว์น�ำสำมำรถใช้เปน็

แหล่งอำศัย แหล่งสืบพันธ์ุ แหล่งวำงไข่ และแหล่งเลี้ยง 
ตัวอ่อน ส่งผลให้ปจัจุบัน ชำวประมงพื้นบ้ำนมีกำรจับ 
สัตว์น�ำจำกจุดวำงซ้ัง หรือจุดใกล้เคียง ได้สัตว์น�ำท่ีมี 
ขนำดใหญ่ และมีปริมำณเพิม่มำกขึ้นจำกเดมิเกนิ 100 %  
เกิดควำมมั่นคงทำงด้ำนอำหำร และส่วนที่เหลือสำมำรถ
จ�ำหน่ำยไดใ้นรำคำที่สูงขึ้น สร้ำงรำยไดใ้ห้ครัวเรือน  
เป็นผลให้ชุมชนประมงพื้นบ้ำนมีควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  
ชุมชนไม่มีควำมขัดแย้งระหว่ำงกัน ด้วยกำรให้ชุมชน 
มสีว่นร่วมในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรประมงในทอ้งถิน่
ตนเองใหเ้กดิควำมยั่งยืน
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หมวด 3



120120หมวด 3 ดา้นการมุ่งเน้นผูรั้บบริการและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

ดา้นการมุง่เน้นผู้รับบริการ
และผู้มสีว่นไดส้ว่นเสยี
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กรมคุ้มครองสิทธิและเสรภีาพ 
หมวด 3 ดา้นการมุง่เน้นผูรั้บบริการและผู้มสีว่นไดส้ว่นเสยี

“สงัคมรู้หน้ำที่ เคำรพสทิธิมนุษยชน และได้รับกำรคุม้ครองอยำ่งเปน็ธรรม”

วสิยัทัศน์

ค่านิยม: “TOPS”

พนัธกจิ

T (Team Work)   : ท�ำงำนเปน็ทมี   
O (Organization of Learning) : องคก์รแหง่กำรเรียนรู้
P (Professional)  : มอือำชีพในดำ้นสทิธิเสรีภำพและสทิธิมนุษยชนอยำ่งมีประสทิธิภำพ
S (Service Mind) : จิตส�ำนึกในกำรให้บริกำร นอกจำกน้ียังรวมถึงมี ศีลธรรม (Moral) ควำมสภุำพ (Honor) 
และ ควำมรับผดิชอบ (Accountability)

1.   สง่เสริมใหป้ระชำชนมีควำมรู้เกี่ยวกับสทิธิ หน้ำที่ และเคำรพสทิธิของผู้อื่น
2. พัฒนำ และจัดระบบกำรคุ้มครองสิทธิเสรีภำพ รวมทั้งประสำนงำนกับทุกภำคส่วน ท้ังภำยในประเทศ  
     และต่ำงประเทศ
3. พัฒนำและจัดระบบกำรไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพำท
4. พัฒนำระบบ มำตรกำร และด�ำเนินกำรตำมพันธกรณีระหวำ่งประเทศด้ำนสทิธิมนุษยชน 
5. พัฒนำระบบ มำตรกำร และด�ำเนินกำรคุ้มครองพยำน
6. บูรณำกำรและด�ำเนินกำรชว่ยเหลือประชำชนที่เดือดร้อน หรือเหยื่ออำชญำกรรม และจ�ำเลยในคดีอำญำ

 ก�ำหนดค่ำนิยมขององค์กำรในเร่ือง S = Service Mind จิตส�ำนึกในกำรให้บริกำร ให้เกิดขึ้นแก่บุคลำกรทั่วท้ังองค์กร  
เพื่อสร้ำงพฤติกรรมด้ำนจิตบริกำร ด้วยกำรให้ตัวแบบ (Modeling) “กำรช่วยเหลืออย่ำงสุดซอย” ตอบสนองควำมต้องกำร 
ทีเ่หนือกวำ่ควำมคำดหวงั โดยอำศัยควำมร่วมมอืกับภำคเีครือขำ่ยและเทคโนโลยดีจิิทลั นวตักรรมใหม ่ๆ  มำชว่ยยกระดับประสทิธิภำพ 
กำรใหบ้ริกำร ปรับปรุงกระบวนกำรท�ำงำนมีควำมสะดวก รวดเร็ว น�ำไปสูค่วำมพึงพอใจอยำ่งเเท้จริง 
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 ด้วยภำรกจิเกี่ยวกับสทิธิและเสรีภำพ
ที่ ป ร ะ ช ำ ช น พึ ง ไ ด้ รั บ ต ำ ม ก ฎ ห ม ำ ย  
ส่งเสริมให้ประชำชนมีควำมรู้เกี่ยวกับสิทธิ 
และเสรีภำพ รู้หน้ำที่ของตนและเคำรพผู้อื่น 
ด�ำเนินกำรให้ผู้ต้องหำ พยำน ผู้เสียหำย  
และจ�ำเลยในคดีอำญำ ได้รับกำรคุ้มครอง 
ชว่ยเหลอื เยยีวยำในเบือ้งตน้ ตลอดจนพฒันำ
ระบบ มำตรกำร และด�ำเนินกำรตำพันธกรณี
ระหว่ำงประเทศด้ำนสิทธิมนุษยชนที่ได้รับ
มอบหมำย เพ่ือให้ประชำชนได้รับกำรดูแล
จำกรัฐอย่ำงทั่วถึง เท่ำเทียมและเปน็ธรรม 
สอดคล้องตำมมำตรฐำนสำกล

 ท�ำใหผู้รั้บบริกำรของกรมคุม้ครอง
สิทธิและเสรีภำพมีควำมหลำกหลำยตำม
ผลผลิตและบริกำรที่พัฒนำอย่ำงต่อเน่ือง 
โดยที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ 
ได้ ให้ควำมส�ำคัญต่อกำรตอบสนอง 
ค ว ำ ม ต้ อ ง ก ำ ร แ ล ะ ค ว ำ ม ค ำ ด ห วั ง 
ของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ที่ แ ต ก ต่ ำ ง กั น อ ย่ ำ ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ ำ พ 
และทันท่วงที  เห็นได้จำกกำรก�ำหนด 
วิสัยทัศน์ ค่ำนิยมและวัฒนธรรมองค์กำร  
ที่มีกำรค�ำนึงถึงผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้
ส่ ว น เ สี ย เป็น ส� ำ คั ญ  ตั ว อ ย่ ำ ง เ ช่ น  
กำรก�ำหนดค่ำนิยมขององค์กำรในเร่ือง  
S = Service Mind จิตส�ำนึกในกำรใหบ้ริกำร 
ใ ห้ เ กิ ด ขึ้ น แ ก่ บุ ค ล ำ ก ร ทั่ ว ทั้ ง อ ง ค์ ก ร  

เพื่ อ ส ร้ ำ ง พ ฤ ติ ก ร ร ม ด้ ำ น จิ ต บ ริ ก ำ ร  
ดว้ยกำรใหต้วัแบบ (Modeling) “กำรชว่ยเหลอื
อย่ำงสุดซอย” ตอบสนองควำมต้องกำร 
ที่ เหนือกว่ำควำมคำดหวัง โดยอำศัย 
ค ว ำ ม ร่ ว ม มื อ กั บ ภ ำ คี เ ค รื อ ข่ ำ ย 
และเทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรมใหม่ ๆ  
ม ำ ช่ ว ย ย ก ร ะ ดั บ ป ร ะ สิ ท ธิ ภ ำ พ 
กำรให้บริกำร ปรับปรุงกระบวนกำร
ท�ำงำน มีควำมสะดวก รวดเร็ว น�ำไปสู ่
ควำมพึงพอใจอย่ำงเเทจ้ริง สร้ำงควำมเชือ่มัน่
แก่ผู้ รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ทั้งในปัจจุบันและอนำคต ในกำรสร้ำง
สังคมให้รู้หน้ำที่  เคำรพสิทธิมนุษยชน  
และได้รับกำรคุ้มครองอย่ำงเปน็ธรรม
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การมุง่เน้นต่อการตอบสนองต่อความต้องการ และความคาดหวงัได้อยา่งทนัทว่งที

 ใ น ปัจ จุ บั น ป ร ะ ช ำ ช น มี ค ว ำ ม ตื่ น ตั ว 
ในเร่ืองของสทิธิมนุษยชนมำกขึ้น กรมคุ้มครองสทิธิ 
แ ล ะ เ ส รี ภ ำ พ  จึ ง จ� ำ แน ก ก ลุ่ ม ผู้ รั บ บ ริ ก ำ ร 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตำมพันธกิจ 3 ด้ำน คือ  
กำรสง่เสริมสทิธิเสรีภำพและกำรจัดกำรควำมขดัแยง้  
กำรคุ้มครองสทิธิและเสรีภำพ กำรสร้ำงหลักประกัน
สิทธิมนุษยชน เพื่อง่ำยต่อกำรจัดกำรควำมสัมพันธ์
และตอบสนองต่อควำมต้องกำรผู้ รับบริกำร 
และผู้ มี ส่ วนได้ส่ วนเสียไ ด้อ ย่ำงตรงประเด็น  
โดยจัดกลุ่ม  ผู้ รับบริกำรเป็น 3 กลุ่ม  ได้แก่  
กลุ่ มประชำชนท่ัวไป ก ลุ่มประชำชนผู้ เสี่ ยง 
ต่อกำรละเมิด และกลุ่มประชำชนผู้ถูกละเมิด  
และกลุ่มผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย  จ�ำนวน 3 กลุ่ม  
ได้แก่  กลุ่มประชำชน กลุ่มหน่วยงำนภำครัฐ  
และกลุ่มหน่วยงำนภำคเอกชน แผนภำพแสดงขั้นตอนกำรใหค้วำมส�ำคญักบัผู้รับบริกำรและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

 กรมคุ้มครองสทิธิและเสรีภำพ จัดใหม้ชีอ่งทำง 
16 ช่องทำง ในกำรรับฟงัควำมคิดเห็นและค้นหำ
สำรสนเทศผู้ รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ที่หลำกหลำยและครอบคลุมกำรเข้ำถึงในรูปแบบ 
เชิงรับ และในรูปแบบเชิงรุก โดยมีกำรทบทวน 
ช่องทำงกำรรับฟังควำมคิดเห็นเป็นประจ�ำทุกปี  
และจำกกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสำรสนเทศ
อย่ำงรวดเร็วและควำมต้องกำรของผู้ รับบริกำร 
และผูม้เีสยีไดส้ว่นเสยีทีป่รับเปลีย่นไปตำมสภำพสงัคม 
ชอ่งทำงในกำรรับฟงัควำมคดิเหน็จึงตอ้งมกีำรพฒันำ

เพือ่ใหเ้ปน็เคร่ืองมอืทีเ่หมำะสมส�ำหรับกลุม่ผูรั้บบริกำร
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งในปัจจุบันและอนำคต  
เพื่อรวบรวมประเด็นปัญหำและควำมต้องกำร  
ควำมพึงพอใจ ควำมไมพึ่งพอใจ ตลอดจน ควำมคำดหวงั
ที่ เกี่ยวข้อง น�ำไปสู่กำรวิ เครำะห์และปรับปรุง
กระบวนกำร เพ่ือยกระดับควำมเชื่อมั่นและจัดกำร
ควำมสัมพันธ์กับผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ได้อย่ำงแน่นแฟน้และมีประสิทธิภำพ อีกทั้งน�ำไปสู ่
กำรดึงดูดกลุ่มเปำ้หมำยใหม่ ๆ ด้วย

คน้หาความต้องการผา่นชอ่งทางและสารสนเทศทีห่ลากหลาย
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ใหค้วามส�าคญักับการจัดการความสมัพันธ์คอืหวัใจส�าคญัในการขับเคลือ่นงาน

 โ ด ย มี ช่ อ ง ท ำ ง ก ำ ร ร้ อ ง เ รี ย น ท่ี ค ร อ บ ค ลุ ม 
กลุ่มผู้ รับบริกำร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลำยช่องทำง  
สำมำรถแสดงควำมคิดเห็นข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน  
โดยกำรร้องเรียนด้วยตนเอง ร้องเรียนผ่ำนไปรษณีย์  
ผำ่นทำงเวบ็ไซตก์รม (www.rlpd.go.th) ผ่ำนตูรั้บเร่ืองร้องเรียน
ของกรมฯ ผำ่นทำงโทรศัพท/์โทรสำร ผำ่นสำยด่วนยุตธิรรม
สร้ำงสขุ 1111 กด 77 รวมถึงกำรวำงมำตรกำร-กระบวนกำร
และขั้นตอนกระบวนกำรจัดกำรข้อร้องเรียนที่ชัดเจน  
เปน็ระบบ โดยกลุ่มกฎหมำยท�ำหน้ำท่ีก�ำกับดูแลและติดตำม
กำรตอบสนองต่อข้อ ร้อง เรียน  จนกว่ ำจะได้ข้ อยุ ติ 
ตำมหลัก พ.ร.ฎ. วำ่ด้วยหลักเกณฑ์และวธีิกำรบริหำรกิจกำร
บำ้นเมือง ที่ดี พ.ศ. 2546

 เน่ืองจำกกรมมีขนำดเล็กเมื่อเทียบสัดส่วน 
กับกลุ่มผู้รับบริกำร จึงให้ควำมส�ำคัญกับกำรจัดกำร
ควำมสัมพันธ์กับผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หลำกหลำยวธีิ เชน่ กำรสร้ำงกำรมสีว่นร่วม กำรยกยอ่ง
ชมเชยเพื่อสร้ำงควำมผูกพัน และกำรสนับสนุน 
ให้ประชำชนมำเป็นหุ้นส่วนกับกรม มีส่วนร่วม 
ในกำรดแูลควำมเรียบร้อยในสงัคม เปน็ตน้ กรมฯ มุง่เน้น
งำนเชิงปอ้งกันเปน็ข้อก�ำหนดที่ส�ำคัญ โดยให้กำร
สนับสนุนผู้รับบริกำรผ่ำนช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำร  
สื่อบุคคลและ สื่อประชำสัมพันธ์ ในขณะที่สนับสนุน 
กลุ่มเครือข่ำยควำมร่วมมือผ่ำนโครงกำร/กิจกรรม  
กำรฝึกอบรมให้ควำม รู้  และกำรประสำนงำน 
ผ่ำนช่องทำงติดต่อสื่อสำร เพื่อส่งเสริมให้ประชำชน 
เขำ้ถึงงำนบริกำรและผลผลิตของกรม

ชอ่งทางการร้องเรียนทีค่รอบคลมุ 

ขั้นตอนกำรด�ำเนินกำรเร่ืองร้องเรียน

กำรมอบเคร่ืองรำชอิสริยำภรณ์และโล่เชดิชเูกียรติ
แก่อำสำสมัครคุม้ครองสิทธิฯ
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 ไดด้�ำเนินกำรใน 2 สว่น ไดแ้ก่ (1) สง่เสริมกำรไกลเ่กลีย่
ขอ้พพิำทภำคประชำชนได้พัฒนำพระรำชบญัญัตกิำรไกลเ่กลีย่
ขอ้พิพำท พ.ศ. 2562 ขึ้น เพือ่ใชเ้ปน็กรอบแนวทำงกำร จัดวำง
ระบบกำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำทภำคประชำชน อ�ำนวยกำร 
และสนับสนุนภำคประชำชนเพือ่จัดตั้งศูนยไ์กลเ่กลีย่ข้อพิพำท 
ภำคประชำชน รวมทั้งพัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุน 

ให้ประชำชนมำเปน็หุ้นส่วนกับกรม มีส่วนร่วมในกำรดูแล 
ควำมเรียบร้อยในสังคม และ (2) กำรส่งเสริมสิทธิเสรีภำพ 
และสิทธิมนุษยชน ด้วยกำรส่งเสริม ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ 
เกี่ยวกับหน้ำท่ีสิทธิ เสรีภำพและสิทธิมนุษยชน รวมถึง 
กฎหมำยต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับกลุม่เปำ้หมำย ทั้งในจังหวดั
ชำยแดนภำคใตแ้ละในพื้นที่ 10 จังหวดัน�ำร่อง

 ด้วยกำรคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพเชิงรุก  
ให้ควำมช่วยเหลือผู้เสียหำยหรือเหยื่ออำชญำกรรม  
ทีไ่ด้รับผลกระทบจำกอำชญำกรรม ภำยใต้กรอบ
แนวคิด “ยุติธรรมใสใ่จ (Justice Care)” ในพื้นที่
กรุงเทพฯ และเปน็หน่วยงำนกลำงในกำรบูรณำกำร 
ให้ควำมช่วยเหลือแก่ผู้ด้อยโอกำสในสังคมใหไ้ด้รับ
ควำมช่วยเหลืออย่ำงเปน็ธรรมด้วยควำมรวดเร็ว  
ทันเหตุกำรณ์ ภำยใน 24 ชั่ วโมง นอกจำกน้ี  
ได้มีกำรปรับปรุงกฎหมำยจำกกรณีเงินช่วยเหลือ
เยียวยำล่ำช้ำ และมีกำรขยำยช่องทำงกำรแจ้งสิทธิ 
ผู้เสียหำยและจ�ำเลยในคดีอำญำ โดยควำมร่วมมือ 
กับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ด�ำเนินกำรกระจำยอ�ำนำจ 
กำรพจิำรณำชว่ยเหลอืผูเ้สยีหำยและจ�ำเลยในคดอีำญำ
ลงสู่ระดับจังหวัด ครอบคลุม 76 จังหวัดทั่วประเทศ 

มติิที ่1 การสง่เสริมสทิธิเสรีภาพและการจัดการความขัดแยง้ 

มติิที ่2 การคุม้ครองสทิธิและเสรีภาพ 

ผลลพัธ์ทีโ่ดดเด่น

กำรลงพื้นทีช่ว่ยเหลอืผูเ้สยีหำยเชงิรุก
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 ได้แก่ จัดท�ำแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2562-2565) แผนปฏิบัติกำรระดับชำติ 
ว่ำด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่  1 (พ.ศ.2562-2565) และได้มีจัดประกวดองค์กรต้นแบบ 
ด้ำนสิทธิมนุษยชน ส่งเสริมให้ภำครัฐ รัฐวิสำหกิจ-และภำคธุรกิจเอกชน น�ำหลักกำรสิทธิมนุษยชน 
มำเปน็พื้นฐำนในกำรบริหำรจัดกำรในองคก์ร 

มติิที ่3 การสร้างหลกัประกันสทิธิมนุษยชน 

 จำกควำมมุง่มั่นของผูบ้ริหำรและบคุลำกรทีมุ่ง่เน้นกำรสง่เสริมสทิธิเสรีภำพ
และสทิธิมนุษยชน มกีำรพัฒนำรูปแบบและกลไกในกำรท�ำควำมเขำ้ใจ เขำ้ถงึปญัหำ
และควำมต้องกำรอย่ำงเหนือควำมคำดหวังของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในอนำคต น�ำไปสู่กำรออกแบบจัดกำรและกำรปรับปรุงผลผลิต งำนบริกำร 
และกระบวนกำรท�ำงำนอันโดดเด่น ตอบโจทย์ควำมต้องกำรอย่ำงแท้จริง



127127 หมวด 3 ดา้นการมุ่งเน้นผูรั้บบริการและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

วสิยัทัศน์

ค่านิยม: “FAIR”  

พนัธกจิ

F = FAIR PLAY เปน็ธรรม ไมเ่ลอืกปฏบิตัิ   
A = ALL OBJETIVE มุ่งผลสมัฤทธ์ิของงำน
I = INTEGRITY กล้ำยืนหยดัท�ำในสิง่ทีถ่กูตอ้ง  
R = RIGHTEOUSBNESS ซ่ือสตัย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้

1.  ยกระดับคุณภำพชวีติและควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำน
2. สร้ำงเสริมภำคีเครือข่ำยจำกทุกภำคสว่นในกำรมีสว่นร่วมเพื่อพัฒนำกำรท�ำงำนที่มีคุณค่ำ
3. พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรด้ำนคุ้มครองแรงงำนและสวสัดิกำรแรงงำน
4. พัฒนำองค์กรและบุคลำกรใหม้ีสมรรถนะสงูและมีธรรมำภิบำล

 ดว้ยวสิยัทัศน์และพันธกจิของกรมสวสัดกิำรและคุม้ครองแรงงำน (กสร.) ทีต่อ้งยกระดบัคณุภำพชวีติและควำมปลอดภยั
ในกำรท�ำงำน สร้ำงเสริมภำคีเครือขำ่ยจำกทกุภำคสว่นในกำรมสีว่นร่วมเพือ่พฒันำกำรท�ำงำนทีม่คีณุคำ่ และพฒันำกำรบริหำร
จัดกำรด้ำนคุ้มครองแรงงำนและสวัสดิกำรแรงงำน ซ่ึงกำรจะขับเคลื่อนงำนดังกล่ำวให้ประสบผลส�ำเร็จได้จะต้องมี                    
หลำยภำคสว่นเขำ้มำเก่ียวขอ้ง ดังน้ัน กสร. จึงไดใ้หค้วำมส�ำคญักับผู้รับบริกำรและผู้มีสว่นไดส้ว่นเสยีทั้งในปจัจุบนัและในอนำคต 
ผ่ำนกำรน�ำองค์กำรด้วยค่ำนิยมหลัก “F A I R” เพื่อให้กรมฯ สำมำรถเปน็ที่พึ่งให้กับลูกจ้ำงที่ไม่ได้รับควำมเปน็ธรรม  
เปน็คู่คิดให้กับนำยจ้ำงในกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยได้อย่ำงถูกต้อง เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันระหว่ำงประเทศ                
เปน็พี่เลี้ยงใหก้ับเครือข่ำยแรงงำนใหม้ีควำมเข้มแข็ง ดังน้ัน กรมฯ จึงใหค้วำมส�ำคัญกับกำรค้นหำสำรสนเทศจำกผู้รับบริกำร 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อน�ำไปตอบสนองควำมต้องกำร ควำมคำดหวัง และสร้ำงนวัตกรรม ตลอดจนสร้ำงควำมสัมพันธ์ 
กับผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระยะยำว น�ำไปสู่กำรบรรลุเปำ้หมำยเพื่อ “คุ้มครองสิทธิ และพัฒนำคุณภำพชีวิต
แรงงำน” ทั้งในและนอกระบบใหบ้รรลผุลตำมวสิยัทศัน์ “แรงงำนมคีณุภำพชวีติทีด่ ีไดรั้บควำม เปน็ธรรมอยำ่งทั่วถงึ และยั่งยนื” 

“แรงงำนมคีณุภำพชวีติทีด่ี ได้รับควำมเปน็ธรรมอย่ำงทั่วถึง และยั่งยืน”

กรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน
หมวด 3 ดา้นการมุง่เน้นผูรั้บบริการและผู้มสีว่นไดส้ว่นเสยี



128128หมวด 3 ดา้นการมุ่งเน้นผูรั้บบริการและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

ใหค้วามส�าคญักับสารสนเทศจากผูรั้บบริการและผูม้สีว่นได้สว่นเสยี 
โดย “รับฟงัทกุฝา่ย ด้วยใจเปน็กลาง”

 กสร. ได้ให้ควำมส�ำคัญกับกำรค้นหำของสำรสนเทศของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยกำรออกแบบ
วธีิกำรและชอ่งทำงตำ่ง ๆ  ได้แก ่(1) เชงิรุก ไดแ้ก่ ระบบประชำพจิำรณ์ สงัเกตจำกกำรตรวจแรงงำน แบบส�ำรวจ เปน็ต้น 
(2) เชงิรับ ได้แก่ กำรเปิดชอ่งทำงรับฟงัควำมคิดเหน็ผ่ำนทำงโทรศัพท์ E - mail Facebook และ Application line  
ของกลุม่เครือขำ่ยแรงงำนดำ้นตำ่ง ๆ  แลว้น�ำผลกำรรับฟงัมำวเิครำะหข์อ้มลู เพือ่น�ำมำปรับปรุงผลผลติและกำรบริกำร
ทีต่อบสนองควำมตอ้งกำร และท�ำใหเ้หนือกวำ่ควำมคำดหวงัของกลุม่ผูรั้บบริกำรและผูม้สีว่นได้สว่นเสยี ผ่ำนกำรน�ำมำ
ก�ำหนดในกำรวำงแผนยุทธศำสตร์กำรให้บริกำร ปรับปรุงกระบวนกำรท�ำงำน  และสร้ำงนวัตกรรมกำรให้บริกำร 



129129 หมวด 3 ดา้นการมุ่งเน้นผูรั้บบริการและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

พัฒนาเขา พัฒนาเรา  ร่วมกันพัฒนา  

 กสร. ได้น�ำสำรสนเทศท่ีได้จำกผู้รับบริกำร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมำใช้ เพ่ือปรับปรุงผลผลิตและกำรบริกำรเพื่อตอบสนอง 
ควำมตอ้งกำร และท�ำใหเ้หนือกว่ำควำมคำดหวงัของกลุม่ผูรั้บบริกำรและผู้มสีว่นไดส้ว่นเสยี ตลอดจนสร้ำงควำมสมัพนัธ์ ควำมพงึพอใจ
และควำมผกูพันกบัผู้รับบริกำรและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี โดยยดึหลกั “พฒันาเรา  พฒันาเขา ร่วมกนัพฒันา” 

 

 

ระบบกำรสง่เสริมกำรมสีว่นร่วมของประชำชนในกำรบริหำรรำชกำร ทั้ง 5 ระดบั

 โดยกำรวำงยุทธศำสตร์กำรท�ำงำนเพื่อตอบสนอง 
ควำมตอ้งกำรของผู้รับบริกำรและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี ในพันธกจิ
ของกรม ท้ังกำรสร้ำงเสริมภำคีเครือข่ำยจำกทุกภำคส่วน 
ในกำรมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนำกำรท�ำงำนที่มีคุณค่ำ และพัฒนำ
องคก์รและบคุลำกรใหม้สีมรรถนะสงูและมธีรรมำภบิำล

พัฒนาเรา 
 โดยกำรสร้ ำงควำมผูกพันและ จัดกำร 
ควำมสัมพันธ์กับผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
โดยใชร้ะบบกำรสง่เสริมกำรมสีว่นร่วมของประชำชน
ในกำรบริหำรรำชกำร ทั้ง 5 ระดบั     

พฒันาเขา 



130130หมวด 3 ดา้นการมุ่งเน้นผูรั้บบริการและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

 โดยกำรบรูณำกำรควำมร่วมมอืกบัหน่วยงำนตำ่งๆ 
กบัเครือขำ่ยเพือ่สร้ำงควำมเข้มแข็ง ควำมผกูพนั และสร้ำง
ควำมสมัพนัธ์อนัดรีะหวำ่งกนั เชน่ “ศาลแรงงานเคลือ่นที”่ 
เปน็โครงกำรที่ กรมร่วมกับศำลแรงงำนกลำงจัดขึ้น  
เพื่อให้บริกำรสร้ำงกำรรับรู้และเข้ำใจถึงสิทธิหน้ำที่
สวัสดิกำรของนำยจ้ำงและลูกจ้ำงตำมกฎหมำยแรงงำน  
ในรูปแบบของหน่วยบริกำรด้ำนกฎหมำยเคลื่อนที่ไปยัง
ส�ำนักงำนสวสัดกิำรและคุม้ครองแรงงำนกรุงเทพมหำนคร 
ครอบคลุมทุกเขตพื้นที่ เปน็ต้น

ร่วมกันพัฒนา

กำรบูรณำกำรควำมร่วมมอืกบัหน่วยงำนต่ำงๆ 

 แรงงานอุน่ใจด้วยมาตรฐานการใหบ้ริการเดียวกัน    

 

เกณฑก์ารประเมนิมาตรฐานยกระดบัการใหบ้รกิารของหน่วยงานสู่ความเป็นเลศิ 

 กรมฯ จัดท�ำ “โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานเพื่อมุ่งสู ่
ความเป็นเลิศ” โดยจัดท�ำเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำนยกระดับกำรให้บริกำรของหน่วยงำน              
สู่ควำมเปน็เลิศ ซ่ึงก�ำหนดให้ทุกหน่วยงำนในสังกัดกรม ด�ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนด  
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือมุ่งเน้นกำรพัฒนำกำรให้บริกำรให้เปน็มำตรฐำนเดียวกันทั่วประเทศ  
และริเร่ิมสร้ำงสรรค์นวัตกรรมกำรให้บริกำรของหน่วยงำน ผลส�ำเร็จของกำรด�ำเนินโครงกำร  
คือ ทุกหน่วยงำนมีกำรปรับปรุงสถำนที่ให้บริกำรที่อ�ำนวยควำมสะดวกให้กับประชำชน  
มีกำรพัฒนำปรับปรุงบริกำรตำมควำมต้องการของผู้รับบริการในพื้นที่  เกิดนวัตกรรม                         
ทีเ่หมาะสมกบัพืน้ทีใ่หบ้ริการ เชน่ กำรจัดใหม้ลีำ่มสือ่สำร กำรจัดท�ำขั้นตอนกำรร้องทุกขเ์ปน็ภำษำ
พม่ำ ลำว และกัมพูชำในจังหวดัที่มีผู้รับบริกำรเปน็แรงงำนข้ำมชำติ มีกำรสร้ำงนวตักรรมต้นแบบ 
“เคร่ืองหยอดปุย๋พ้ืนบ้ำนแบบสะพำยหลังเพ่ือลดอัตรำกำรประสบอันตรำยจำกกำรท�ำงำน 
ใหก้ับกลุ่มเกษตร” ของศูนย์ควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำนเขต 5 จังหวดัล�ำปำง เน่ืองจำกเปน็พื้นที่
ทีม่แีรงงำนภำคเกษตรอยูเ่ปน็จ�ำนวนมำก ทั้งน้ี มีกำรมอบรำงวลัใหห้น่วยงำนทีม่ผีลกำรด�ำเนินกำร
ระดับดีเด่นเพื่อเปน็กำรสร้ำงขวัญและก�ำลังใจ ในกำรพัฒนำกำรให้บริกำร และเปน็กำรสร้ำง
วฒันธรรมกำรใหบ้ริกำรที่ยึดประชำชนเปน็ศูนย์กลำง 

เกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำนยกระดับ 
กำรใหบ้ริกำรของหน่วยงำนสูค่วำมเปน็เลิศ



131131 หมวด 3 ดา้นการมุ่งเน้นผูรั้บบริการและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

ศนูยพ์ฒันาองคค์วามรูค้วามปลอดภยัในการทาํงานเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ 

นวตักรรมเพื่อผูใ้ชแ้รงงาน  

 พัฒนำนวัตกรรมกำรให้บริกำรกำรให้ควำมรู้/อบรมด้ำน 
ควำมปลอดภยัใน กำรท�ำงำน โดยจัดตัง้ศนูยพ์ฒันาองค์ความรู้ความปลอดภยั
ในการท�างานเฉลิมพระเกยีรตสิมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 60 พรรษา ซ่ึงเป็นศูนย์ 
ที่ผู้รับบริกำรสำมำรถสัมผัสประสบกำรณ์จริงและเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
ผ่ำนสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์(Hazard Sensing and Safety Knowledge Center) 
เพื่อสร้ำงเป็นศูนย์กลำงหรือแหล่งกำรเรียนรู้ด้ำนควำมปลอดภัย  
อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำนส�ำหรับคนท�ำงำน 
และผู้ที่สนใจ โดยมีจุดมุ่งหมำยที่จะสนับสนุนกำรสร้ำงจิตส�ำนึก 
ใหเ้กดิ “วฒันธรรมดา้นความปลอดภัย” โดยกำรสร้ำงและพัฒนำรูปแบบ
องค์ควำมรู้ใหเ้กดิข้ึนอย่ำงตอ่เน่ืองในรูปแบบสถำนีเรียนรู้ควำมปลอดภยั
ในกำรท�ำงำนเสมือนจริง จ�ำนวน 11 สถำนี สำมำรถเข้ำใจและน�ำไปใช้ 
หรือปฏิบัติได้ง่ำยแก่นำยจ้ำง ลูกจ้ำง รวมไปถึงประชำชนทั่วไป

นวตักรรมการใหบ้ริการ  

 โดยกำรพัฒนำกำรปรับปรุงระบบกำรสร้ำง
กำรควำมรู้ กำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำร กำรสื่อสำร 
ใหท้ันกำรเปลี่ยนแปลง ผู้รับบริกำรเข้ำถึงได้ง่ำยขึ้น 
ผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ YouTube กสร. โดยสร้ำง
เน้ือหำ (content) ในหัวข้อต่ำง ๆ ที่ น่ำสนใจ  
ให้กับผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 
ทั้ งในและนอกระบบ รวมทั้ งแรงงำนข้ำมชำติ  
ได้ศึกษำเรียนรู้ภำรกิจงำนต่ำงๆ ของกรม ตลอดจน
รับทรำบกฎหมำยที่ เกี่ยวข้อง สิทธิประโยชน์ 
ของแรงงำนในดำ้นตำ่งๆ ผำ่นกำรสือ่สำรทีเ่ขำ้ใจงำ่ย 

นวตักรรมเชงินโยบายในการใหค้วามรู้ สร้างการรับรู้ ผา่นสือ่สงัคมออนไลน์

ศูนย์พัฒนำองคค์วำมรู้ควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนรำชสดุำ

ศนูยพ์ฒันาองคค์วามรูค้วามปลอดภยัในการทาํงานเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ 

สื�อสงัคมออนไลน์ YouTube ของ กสร. 
สื่อสังคมออนไลน์ YouTube ของ กสร.
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การพัฒนาระบบการใหบ้ริการ 
e – service 

การพัฒนาระบบการตรวจแรงงาน
ผา่น application (Smart protection application) 

 เปน็แบบฟอร์มที่ผู้รับบริกำรสำมำรถขอค�ำขอรับค�ำปรึกษำ/ร้องเรียน/ร้องทุกข์ (เบื้องต้น) ได้ทั่วประเทศ 

Contact Form ระบบการใหค้�าปรึกษาแนะน�าทางอเิลก็ทรอนิกส ์ 

 ไดแ้ก ่บริกำรรับค�ำร้องตำมมำตรำ 123 
ตำม พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงำน พ.ศ. 2541  
ผ่ำนระบบออนไลน์ กำรจดและต่ออำยุทะเบียน
ที่ปรึกษำด้ำนแรงงำนสัมพันธ์ กำรส่งแบบ
รำยงำนตำมกฎหมำยของนำยจ้ำงผ่ำนระบบ
อินเทอร์เน็ต 

 เพื่อช่วยในกำรเตรียมข้อมูลของสถำนประกอบกิจกำร ก่อนกำรตรวจ
แรงงำน และลดภำระนำยจ้ำงใน กำรจัดเตรียมข้อมูลกำรตรวจให้เจ้ำหน้ำที่  
ลดกำรใช้กระดำษในกำรตรวจแรงงำน และสำมำรถค้นหำข้อมูล  
ของสถำนประกอบกิจกำรได้ในทุกที่ สบืประวัติกำรตรวจได้ทันที และสำมำรถ
เชือ่มโยงข้อมูลกับ info fishing ในกำรตรวจแรงงำนประมงทะเลได้

ระบบการใหบ้รกิารของ กสร. 
ระบบกำรให้บริกำรของ กสร.
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 “เปน็องคก์รชั้นน�ำดำ้นกำรสบืสวนสอบสวนทีม่มีำตรฐำนในระดบัสำกล และได้รับควำมเชือ่มั่น 
ในกำรบงัคบัใชก้ฎหมำยดว้ยควำมเปน็ธรรม”

วสิยัทัศน์

ค่านิยม

พนัธกจิ

“เกยีรตศัิกดิ์  เชีย่วชำญ  ซ่ึอสตัย์  (DSI)”

ปอ้งกัน ปรำบปรำม สบืสวนสอบสวน และด�ำเนินคดีพิเศษอย่ำงมีประสทิธิภำพ ด้วยควำมเปน็ธรรม

 กรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้ควำมส�ำคัญกับผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ผำ่นกระบวนกำรท�ำงำนแบบมสีว่นร่วมภำคเีครือข่ำยของประชำชน และน�ำเทคโนโลยี
และนวัตกรรมสนับสนุนกำรตัดสินใจ ด้วยกำรกำรก�ำหนดประเด็นยุทธศำสตร์ 
ด้ำนกำรพัฒนำระบบกำรสืบสวนสอบสวนที่มีประสิทธิภำพ และมีประสิทธิผล  
(Standard System) และกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือกับทุกภำคส่วน (Strong  
Collaboration) ภำยใต้ยุทธศำสตร์กรมสอบสวนคดีพิเศษ อีกทั้งมีกำรจัดท�ำ 
“กระบวนกำรให้ควำมส�ำคัญกับผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมสอบสวน
คดีพิเศษ”เพื่อใหก้ำรด�ำเนินกำร ดังกลำ่วมีประสทิธิภำพและมีประสทิธิผล

กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)
หมวด 3 ดา้นการมุง่เน้นผูรั้บบริการและผู้มสีว่นไดส้ว่นเสยี
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 กรมสอบสวนคดีพิ เศษ ปรับปรุงผลผลิต 
และบริกำรกลุ่มผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เชิง รุก  โดยกำรมุ่ ง เน้นกำรเปิดระบบรำชกำร  
กำรเปดิเผยข้อมลูขำ่วสำรและสำรสนเทศขอ้มลูสำรเทศ
ให้แก่กลุ่มผู้รับบริกำรอย่ำงจริงจัง ด้วยกำรคัดเลือก 
และเปิดเผยข้อมูลฯ ที่เหมำะสม จ�ำเปน็ และทันสมัย  
โดยใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มประสิทธิภำพในกำร 
เปดิเผยข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนทำงเว็บไซต์ กสพ., Mobile 
Application DSI, www.youtube.com/กรมสอบสวน
คดีพิเศษ), facebook “กรมสอบสวนคดีพิเศษ”  

และ “DSI NEWS” เปน็ต้น และน�ำผลกำรแสดง 
ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียนของกลุ่ม 
น�ำไปสู่กำรปรับปรุงเว็บไซต์ในรูปแบบ E-SERVICE  
ดังภำพ ที่ออกแบบใหม่เพื่อให้ผูใ้ช้บริกำรสำมำรถ 
เข้ำถึงง่ำยและสะดวกต่อกำรค้นหำข้อมูลท่ีต้องกำร 
(ปรับปรุงแล้วเสร็จเมือ่ ก.พ. 62) ส่งผลใหใ้นปี 2562 
กสพ. ได้รับรำงวัลเลิศรัฐ สำขำกำรบริหำรรำชกำร 
แบบมีส่วนร่วม ประจ�ำปี พ.ศ. 2562 ประเภทเปดิใจ 
ใกลช้ดิประชำชน (Open Governance) รำงวลัระดบัดี  
จำกส�ำนักงำน ก.พ.ร. 

DSI เปิดใจใกลช้ดิประชาชน (Open Governance)



135135 หมวด 3 ดา้นการมุ่งเน้นผูรั้บบริการและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

การบูรณาการการมสีว่นร่วมกับภาคเีครือข่ายภาคประชาชน

 กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีกำรจัดกำรควำมสัมพันธ์กับกลุ่มผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเชิงรุก โดยให้ควำมส�ำคัญ 
กบักำรท�ำงำนแบบมีสว่นร่วมภำคเีครือขำ่ยภำคประชำชน ผำ่นตวัแบบ IAP2 เปน็แนวทำงในกำรยกระดับศักยภำพของเครือขำ่ย
ภำคประชำชน จ�ำนวนกว่ำ ๗ พันกว่ำคน ให้เข้ำมำมีบทบำทในกำรปอ้งกันอำชญำกรรมในชุมชนอย่ำงย่ังยืนที่สอดคล้อง 
กับวำระกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 2030 (SDG) เปำ้หมำยที่ 16 และสง่ผลใหเ้กิดผลส�ำเร็จตำมเปำ้หมำย (Goal) ด้วย 4 กระบวนกำร  
เร่ิมจำก “รู้จัก” (Inform) โดยเปิดรับสมำชกิทีม่จิีตอำสำเขำ้มำมสีว่นร่วมเปน็เครือขำ่ยจนมคีวำมคุน้เคยหรือ “มกัคุน้” (Consult) 
เมื่อมักคุ้นจึงเสริมศักยภำพและทักษะโดยน�ำเทคโนโลยีและนวตักรรมเคร่ืองมือที่ทันสมัย (DSI Map) มำใชเ้พื่อชว่ยเหลือปอ้งกัน
ตนเอง น�ำมำซ่ึงเกิดควำม “อุน่ใจ” ( Involve) โดยกำรสนับสนุนใหเ้ขำ้มำมบีทบำทและร่วมตดัสนิใจ “ไปดว้ยกนั” (Collaborate) 
คือ กำรสร้ำงควำมร่วมมือแบบหุ้นส่วน น�ำไปสู่กำรจัดตั้ง “ศูนย์รับข้อมูลข่ำวสำรและเผยแพร่เครือข่ำยอำชญำกรรมคดีพิเศษ  
(๘ แห่ง) ท�ำให้ภำคประชำชน/ชุมชนมีควำมเข้มแข็งสำมำรถปกปอ้งตนเองให้ปลอดภัยจำกอำชญำกรรม และสำมำรถดูแล  
รักษำผลประโยชน์ของชมุชน สงัคม ประเทศชำต ิและเปน็กำรอ�ำนวยควำมยตุธิรรมลดควำมเหลือ่มล�ำในกำรเขำ้ถึงกำรใชบ้ริกำร
ภำครัฐ ดังภำพ ซ่ึงกำรด�ำเนินกำรดังกล่ำว จึงได้รับกำรยอมรับและได้รับกำรคัดเลือกจำกส�ำนักงำน กพร.ใหไ้ด้รับรำงวลัเลิศรัฐ 
ประจ�ำปี พ.ศ. 2561 สำขำกำรบริหำรรำชกำรแบบมีสว่นร่วม  รำงวลัสมัฤทธิผลประชำชนมีสว่นร่วม ระดับดีเด่น
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นวัตกรรมสื่อการเรียนรู้ The Choice เกมทางเลือก - ทางรอด  
เพือ่แกไ้ขปญัหาหน้ีนอกระบบ ปอ้งกนั ปราบปรามอาชญากรรมพเิศษ

 กำรแก้ ไขปัญหำห น้ีนอกระบบ เพื่ อป้องกัน  
ปรำบปรำมอำชญำกรรมพิเศษและอ�ำนวยควำมยุติธรรม
และลดควำมเหลื่อมล�ำ ด้วยกระบวนกำรสร้ำงกำรรับรู้ 
ผ่ำนนวตักรรมสือ่กำรเรียนรู้ The Choice เกมทำงเลือก - ทำงรอด 
ที่ง่ำยต่อควำมเข้ำใจควำมรู้ด้ำนกฎหมำย กำรเข้ำถึง 
หน่วยงำนของรัฐเพื่อขอรับกำรช่วยเหลือ และกำรวำงแผน
กำรใช้ชีวิตตำมแนวปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง โดยร่วมมือ
กับยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ ส�ำนักงำนกิจกรรมยุติธรรม
เพือ่ขยำยผลสูยุ่ติธรรมชมุชน และกรมพนิิจและคุม้ครองเดก็
และเยำวชน เพือ่สร้ำงกำรรับรู้กับกลุม่เปรำะบำงและเครือขำ่ย
ในพืน้ที ่และสร้ำงเครือขำ่ยกบัสถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสงัคม 
และภำคเอกชน จึงได้รับกำรยอมรับและได้รับกำรคัดเลือก
จำกส�ำนักงำน กพร.ใหไ้ด้รับรำงวลัเลศิรัฐ ประจ�ำป ีพ.ศ.2560 
ประเภทกำรพัฒนำกำรบริกำรระดับ “ดีเด่น” และรำงวัล            
สภำวิจัยแห่งชำติ : รำงวัลผลงำนประดิษฐ์คิดค้น ประจ�ำปี 
พ.ศ. 2562 ระดับดี สำขำสงัคมวทิยำ
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ระบบบริหารจัดการการสบืสวนสอบสวนคดีแชร์ลกูโซ่ด้วยเทคโนโลยดีิจิทลั

 กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้พัฒนำและปรับปรุง
กระบวนกำรสง่มอบผลผลติและบริกำรใหแ้กก่ลุม่ผู้รับบริกำร
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเชิงรุก ได้แก่ กลุ่มผู้รับบริการ  
1) ผู้ร้องทุกข์ ผู้ร้องเรียน 2)  ผู้ร้องขอ (กคพ./ประชำชน/ 
องค์กรเอกชน/นิติบุคคล/ส่วนรำชกำร/รัฐวิสำหกิจ  
หรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ ที่ยื่นค�ำร้องขอ) 3) หน่วยงำน 
ที่มีอ�ำนำจด�ำเนินกำรในส่วนรับส่งมอบส�ำนวนกำรสอบสวน  
เช่น ส�ำนักงำน ป.ป.ช. ส�ำนักงำนอัยกำรทหำร,ส�ำนักงำน 
อัยกำรสูงสุด เปน็ต้น ซ่ึงเปน็ระบบที่มีกำรน�ำเทคโนโลยี 
ดิจิทัลต่ำง ๆ มำบูรณำกำรใช้ในกำรแก้ปญัหำและเพิ่ม 
ประสิทธิภำพในแต่ละขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน ประกอบด้วย  

1) Application DSI / Application แชร์ลูกโซ่ 2) แบบฟอร์ม
สอบปำกค�ำอเิลก็ทรอนิกสผ์ำ่นระบบออนไลน์ ( DSI e-Form) 
3) ระบบบริหำรคด ี 4) พฒันำระบบขอ้มูลกำรขำ่ว (I-Base)  
5 )  ร ะ บ บ เ ชื่ อ ม โ ย ง ฐ ำ น ข้ อ มู ล ห ม ำ ย จั บ  ( AW I S )  
มำใชใ้นกำรแก้ไขปญัหำด้ำนควำมล่ำช้ำในสบืสวนสอบสวน  
และปญัหำเจ้ำหน้ำที่ที่มีไม่เพียงพอ ซ่ึงระบบฯ ดังกล่ำว  
ท�ำใหก้ำรสบืสวนสอบสวนคดีพิเศษ กรณีหลอกลวงใหล้งทุน
ซ้ือขำยอัตรำแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่ำงประเทศ (Forex-3D)  
(คดีพิเศษที่ 153/2562) ลดระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำน 
ของคณะพนักงำนสอบสวนคดีพิเศษ สำมำรถด�ำเนินกำร 
ไดแ้ลว้เสร็จและสง่พนักงำนอัยกำรไดต้ำมก�ำหนดเวลำกรมฯ
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ระบบสารสนเทศเพื่อการรับเร่ืองร้องทกุข์/ร้องเรียน 
และการติดตามสถานะการด�าเนินการ

 กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีกำรพัฒนำเกี่ยวกับ 
กำรรับเร่ืองร้องทกุข/์ร้องเรียนของกรมสอบสวนคดพิีเศษ 
โดย กสพ. มีช่องทำงกำรรับเร่ืองร้องเรียนที่สำมำรถ 
เขำ้ถึงได้จ�ำนวน 9 ชอ่งทำง โดยมีกำรจัดท�ำมำตรฐำน 
(Flow Chart)และพัฒนำ “ระบบรับเร่ืองร้องทุกข ์ 
ร้องเรียน แจ้งเบาะแส” และ “ระบบตดิตามสถานะเรือ่ง
ร้องเรียน” เพื่ อติดตำมควำมคืบหน้ำของเร่ือง 
ร้องทุกข์ ร้องเรียน (tracking) ท่ีสำมำรถเข้ำสู่ระบบฯ  
ได้ผ่ำนทำงเว็บไซต์ กสพ. และทำง Application DSI  
โดยใชเ้ลขประจ�ำตัวประชำชน 13 หลัก ส�ำหรับขั้นตอน 
และระยะเวลำด�ำเนินงำนในกำรจัดกำรข้อร้องเรียน  
ร้องทุกข์ ร้องขอ แต่เดิมจะใชร้ะยะเวลำภายใน 15 วัน
ท�าการ แต่นับตั้ งแต่ปี ๒๕๖๐ เป็นต้นมาได้ปรับ 
ลดเหลือเพยีง 8 วนัท�าการ ซ่ึงลดระยะเวลำด�ำเนินกำร  
และอ�ำนวยควำมสะดวกใหก้ับประชำชน



139139 หมวด 3 ดา้นการมุ่งเน้นผูรั้บบริการและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

วสิยัทัศน์

ค่านิยม: “MOPH”  

พนัธกจิ

M: Mastery เปน็นำยตนเอง 
O: Originality เร่งสร้ำงสิง่ใหม่ 
P: People center ใสใ่จประชำชน  
H: Humility ถอ่มตนออ่นน้อม”

1.  พัฒนำนโยบำยและแผนด้ำนสขุภำพ
2. บริหำรจัดกำรด้ำนแผนงำน คน งบประมำณ
3. ก�ำกับ ดูแล ประสำนงำนสำธำรณสขุในพื้นที่
4. พัฒนำระบบกำรเงิน กำรคลังด้ำนสขุภำพ

 ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขให้ควำมส�ำคัญต่อควำมคิดเห็นและควำมต้องกำรของผู้ รับบริกำร 
และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี ซ่ึงเปน็ขอ้มูลส�ำคญัในกำรก�ำหนดยทุธศำสตร์ กำรออกแบบระบบบริกำรสขุภำพ กำรพฒันำผลติภณัฑ์ 
ที่มีคุณภำพ กำรปรับปรุงกระบวนกำรท�ำงำนที่สร้ำงควำมพึงพอใจ สร้ำงควำมสะดวกสบำยและตอบสนองควำมต้องกำร
ได้ครอบคลุมทุกกลุ่ม และใช้เปน็แนวทำงในกำรค้นหำ และวำงแผนเตรียมกำรรองรับกำรเปลี่ยนแปลงในอนำคต 
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยก�ำหนดวิธีกำรค้นหำและเก็บรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศที่เก่ียวข้องกับกำรให้บริกำรสุขภำพ 
ของผู้ รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอดีต ปัจจุบัน และที่พึงมีในอนำคตผ่ำนระบบ Voice of Customer  
(VOC) & Voice of Stakeholders (VOS

 “เปน็หน่วยงำนหลกัในกำรก�ำหนดทศิทำง ก�ำกบัดแูล ขับเคลือ่นนโยบำยของกระทรวงสำธำรณสขุ 
สูก่ำรปฏบิตัิ บริหำรจัดกำรทรัพยำกร และจัดบริกำรสขุภำพ อย่ำงมสีว่นร่วมและเปน็ธรรม เพือ่ประชำชน
สขุภำพดี ภำยใน ปี 2564”

5. พัฒนำก�ำลังคนด้ำนสขุภำพ
6. พัฒนำกฎหมำยด้ำนสขุภำพ
7. พัฒนำสำธำรณสขุระหวำ่งประเทศ
8. ใหบ้ริกำรสำธำรณสขุ

ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หมวด 3 ดา้นการมุง่เน้นผูรั้บบริการและผู้มสีว่นไดส้ว่นเสยี
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 การบริหารข้อมลูสารสนเทศเพื่อประชาชน 
 กำรปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรท�ำงำนและกำรรวบรวมข้อมูล
ใหเ้ปน็ระบบดิจิทัล ระบบ HDC on Cloud ใหห้น่วยบริกำรรำยงำน
ขอ้มูลได้ตลอดเวลำ และบริหำรจัดกำรระบบขอ้มลู Big Data Tools 
ด้วยมำตรฐำนสำกล ISO 27001 : 2013 มีกำรรวบรวมข้อมูล
สำรสนเทศเชงิรุก เชงิรับและวเิครำะหข์้อมูลขนำดใหญ่ที่ไหลผ่ำน
ชอ่งทำง VOC & VOS ท้ังสว่นกลำงและสว่นภมูภิำคไดอ้ยำ่งรวดเร็ว 
สำมำรถเชือ่มโยงไปยงัโรงพยำบำลทกุระดบัทั่วประเทศ โดยขอ้มลู
จะถูกจัดเก็บใน MoPH Database เพื่อใช้ในกำรวำงแผนพัฒนำ

ระบบบริกำรสุขภำพ (Service Plan) ของประเทศ ตอบสนอง 
ควำมต้องกำรของผู้รับริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในปจัจุบัน 
และเตรียมกำรรองรับกำรด�ำเนินงำนในอนำคต ปรับปรุง
กระบวนกำรท� ำงำน  พัฒนำต่อยอดบริกำร/ผลิตภัณฑ์  
อกีท้ัง ยงัมนีโยบำยเชงิรุก โดยจัดท�ำแผนพฒันำระบบริกำรสขุภำพ 
(Service plan) เพื่อผู้ปว่ย  เข้ำถึงบริกำรกำรรักษำมำกขึ้น  
และนโยบำยเชิงรับ ลดควำมเหลื่อมล�ำระหว่ำงสิทธิของกลุ่มผู้รับ
บริกำร ลดควำมแออัด ลดระยะเวลำรอคอยในกำรพบแพทย์ เชน่

กำรจัดกำรฐำนข้อมูล VOC & VOSSmart Health ID  “ระบบบัตรประชำชนแทนบัตรโรงพยำบำล”

ระบบ VOC & VOS
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Smart Health ID  ในสถำนกำรณ์ COVID – 19 H4U (Application Health for You) “สมุดสขุภำพประชำชน”

 นวตักรรมบริการเพื่อประชาชนสขุภาพดี

กำรพัฒนำงำนประจ�ำสูง่ำนวจัิย R2R

 กำรพัฒนำนวัตกรรมเพ่ือน�ำไปพัฒนำระบบงำน ผลผลิต 
และบริกำรสุขภำพ โดยส่งเสริมให้บุลำกรของหน่วยงำนคิดและสร้ำง
นวัตกรรมผ่ำนกระบวนกำรจัดกำรนวัตกรรม 10 ข้ันตอน ดังน้ี  
1) สร้ำงบรรยำกำศ กระตุ้นบคุลำกรใหค้ดิริเร่ิมสร้ำงสรรค์ 2) ประเมิน
ควำมตอ้งกำรของผู้รับบริกำรและผูม้สีว่นไดส้ว่น 3) ด�ำเนินกำรวำงแผน
ยุทธศำสตร์และแผนกำรปรับปรุงองค์กร 4) กำรพัฒนำทีมงำน  
5) กำรวิเครำะห์ผลประโยชน์และประเมินผลกระทบของนวัตกรรม  
6) สร้ำงควำมร่วมมือ 7) กำรปรับปรุงกระบวนกำรท�ำงำน ผลผลิต 
และบริกำร โดยใช้หลกั PDCA และ PDSA 8) จัดเวทแีลกเปลีย่นเรียนรู้ 
9) น�ำนวัตกรรมไปขยำยผล 10) ทบทวนกระบวนกำรจัดท�ำนวัตกรรม 
นอกจำกน้ี ยังด�ำเนินกำรพัฒนำงำนประจ�ำสู่งำนวิจัย R2R “Routine  
to Research” เน้นกำรแกป้ญัหำน�ำไปสูก่ำรพัฒนำกำรท�ำงำน และบริกำร
ทีมี่ผลโดยตรงตอ่ผูรั้บบริกำรและผูป้ฏิบตังิำน เพือ่ใหร้ะบบบริหำรจัดกำร
มีประสทิธิภำพ เช่น

กระบวนกำรจัดกำรนวตักรรม
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3D Printing นวตักรรมเทคโนโลยีสามมิต ิ
ทางการแพทยแ์บบประหยดัและบูรณาการ 

 ด้วยแอปพลเิคชัน พีซีซี ลิงค์ (PCC Link) เคร่ืองมือ 
ชว่ยคลนิิกหมอครอบครัวบนัทกึและดขูอ้มลูสขุภำพผูรั้บบริกำร 
ทุกมิติแบบเรียลไทม์ เพื่อให้ประชำชนมีสุขภำพดี ไม่เจ็บปว่ย
ดว้ยโรคทีป่อ้งกนัไดล้ดนอนโรงพยำบำล ลดปว่ยลดพกิำร 

ระบบบริการสุขภาพปฐมภูม ิ
(Primary Care Cluster: PCC)  

 ลดควำมเหล่ือมล�ำด้ำนคณุภำพบริกำรทำงกำรแพทย์ฉุกเฉินแกป่ระชำชนใหส้ำมำรถเขำ้ถงึบริกำรทีม่คีณุภำพสะดวกและทดัเทยีม 
เข้ำไปรับกำรรักษำพยำบำลทีโ่รงพยำบำลรัฐหรือเอกชนทีอ่ยูใ่กลท้ีส่ดุหรือไปถึงเร็วทีส่ดุ ฟรี 72 ชม.แรก

เจ็บปว่ยฉุกเฉินวกิฤตมสีทิธิทกุที ่ (Universal  
Coverage for Emergency Patients: UCEP)  

 น�ำควำมรู้ด้ำนต่ำง ๆ มำประยุกตใ์ช้ทำงกำรแพทย์แบบ
บูรณำกำรและประหยัดด้วย Free-open software และเคร่ือง 
3D Printer แบบพื้นฐำน มำสร้ำงเปน็นวตักรรมทำงกำรแพทย์
ใชใ้นกำรดแูลรักษำผู้ปว่ยไดจ้ริง

นวตักรรม 3 D Printing รพ.ชลบุรี และรพ.สริินธร



143143 หมวด 3 ดา้นการมุ่งเน้นผูรั้บบริการและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

 จองควิลว่งหน้ำ รู้สทิธิกำรรักษำ คน้หำไดท้กุหน่วยบริกำร 
โดยใช้ “บริกำรจองคิว” ผ่ำน API ของ MOPH Connect  
ควบคู่กับกำรบริกำรผ่ำนตู้ Kiosk ของโรงพยำบำล สำมำรถ 
เพิ่มควำมถูกต้องของข้อมูล ได้ ร้อยละ 100 ลดขั้ นตอน 
และระยะเวลำกำรบันทึกข้อมูลผู้มำรับบริกำร 

MOPH Connect  

MOPH Connect 

 ก ำ ร ป ร ะ ยุ ก ต์ใช้ เท คโนโ ล ยี ดิ จิ ทั ล  
เพื่อสนับสนุนกำรจัดบริกำรภำยในโรงพยำบำล      
ลดขั้นตอนกำรปฏิบัติ และเพื่อควำมสะดวก
ร ว ด เร็ วใน ก ำ ร รั บ บ ริ ก ำ ร ท่ี มี คุ ณ ภ ำ พ ดี  
มีควำมปลอดภัย และทันสมัยอย่ำงเปน็มิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม โดยด�ำเนินกำรดังน้ี 1) Smart 
Place/Infrastructure 2) Smart Tools  
3) Smart Services ทกุระบบงำนของโรงพยำบำล
เปน็ดิจิทัล หน่วยบริกำรเชือ่มกบั Back Office 
4) Smart Outcome และ 5) Smart Hospital 

Smart Hospital 

 “หุ่นยนต์ผสมยำรักษำโรคมะเร็ง”  
ที่มีควำมแม่นย�ำอย่ำงมำก ลดควำมเสี่ยง 
ตอ่กำรผสมยำผิดปริมำณ ลดปริมำณบุคลำกร
ทีม่ำผสมยำสำมำรถไปปฏบิตัิงำนอืน่ได้ 

Health Robotic 
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 กำรเปดิโอกำสใหป้ระชำชนเขำ้มำมสีว่นร่วมในกำรด�ำเนินกำร
ในทุกขั้นตอนในกำรจัดบริกำรสุขภำพ เพ่ือลดปญัหำข้อร้องเรียน  
ตั้งแต่กำรให้ข้อมูลข่ำวสำรแก่ประชำชน กำรรับฟงัควำมคิดเห็น  
ข้อร้องเรียน ร้องทุกข์  กำรแจ้งเบำะแส กำรปรึกษำหำรือ  
ประเดน็ขอ้สงสยัต่ำง ๆ ผำ่นเวทปีระชำพิจำรณ์ จนถึงกำรปฏบิตัิงำน 
เช่น

 ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชนเปน็ต้นแบบ 
ของระบบกำรดูแลระยะยำว (Long term care) เพื่อให ้
กลุ่มเปำ้หมำยที่มีปญัหำด้ำนกำรเคลื่อนไหวมีคุณภำพชีวิตที่ดี 
เกิดระบบสุขภำพชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน เช่น กำรด�ำเนินงำน
ของส�ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดกำฬสินธ์ุ ในกำรร่วมมือ 
กับเครือข่ำยและชุมชนโดย 4 ลง และ 6 ร่วม ประกอบด้วย  
(1) ลงเรือ (1) ร่วมกนัรับรู้ปญัหาและความตอ้งการ (2) ร่วมคดิ
ร่วมวางแผนให้ความเห็นโดยคณะกรรมการและประชาชน 
การร่วมจัดตั้งศูนย์ และอาสาสมัครทั้งด้านคนและอุปกรณ์ 
สถานท่ีตั้ งและบุคลากร (2) ลงขัน (3) ร่วมกันระดมทุน 
และทรัพยากรจากองคก์รทีเ่กีย่วขอ้ง (3) ลงมอื (4) ร่วมด�าเนิน
การ (5) ร่วมติดตามประเมินผล (4) ลงตัว (6) ร่วมกัน 
รับผลประโยชน์ในทุกฝา่ย ทั้งผู้ปว่ย และอาสาสมัครโฮมสุข 

ศูนยโ์ฮมสขุ  

 เปิดโอกำรให้ประชำชนร่วมเปน็จิตอำสำท�ำหน้ำท่ีเปน็ตัวกลำงในกำรสื่อสำรระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่และชำวบ้ำนด้ำนสำธำรณสุข 
ในกำรกระจำยข่ำวสำร ให้ควำมรู้ ให้บริกำร รวมไปถึงกำรวำงแผน ปอ้งกัน แก้ปญัหำ และดูแลสิทธิประโยชน์ต่ำงๆ ซ่ึงช่วงระบำด 
ของโรคไวรัสโคโรนำ (COVID-19) ในประเทศ อสม.มบีทบำทส�ำคญัอยำ่งมำกในกำรเปน็ดำ่นหน้ำชว่ยเคำะประตบูำ้นชว่ยคดักรองในระดบัชมุชน 

อสม.จิตอาสาสถานการณ์ COVID – 19 

กระบวนกำรมีสว่นร่วมของประชำชน

ศูนย์โฮมสขุ จังหวดักำฬสนิธ์ุ

 ประชาชนมสีว่นร่วม สาธารณสขุไทยยั่งยนื  
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จงัหวดัขอนแก่น

“มหำนครน่ำอยู่ มุ่งสูเ่มืองนวตักรรม ศูนย์กลำงเชือ่มโยงอนุภูมิภำคลุ่มน�ำโขง”

วสิยัทัศน์

ค่านิยม: “ยึดมั่นในอุดมกำรณ์ มุ่งมั่นท�ำงำน สมำนสำมัคคี มีวถิีชวีติพอเพียง” หรือ “K-VETs”

พนัธกจิ

K = khon kaen
V = Vision
E = Energy
T = Team
S = Sufficient

>> คนขอนแก่น
>> ยึดมั่นในอุดมกำรณ์เพื่อปฏิบัติใหบ้รรลุวสิยัทัศน์
>> มุ่งมั่นท�ำงำน
>> สมำนสำมัคคี
>> มีวถิีชวีติพอเพียง

1.  พัฒนำใหเ้ปน็เมืองน่ำอยู่อย่ำงยั่งยืน ส�ำหรับคนทุกกลุ่มในสงัคม
2. พัฒนำขีดควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันเพื่อยกระดับมำตรฐำนสนิค้ำและบริกำรใหต้รงกับควำมต้องกำร              
    ของตลำดและเชือ่มโยงกับอนุภูมิภำคลุ่มน�ำโขง
3. สง่เสริมกำรพัฒนำด้ำนนวตักรรม และเทคโนโลยี สูก่ำรเปน็ Smart City และ MICE City

 จังหวดัขอนแกน่ใหค้วำมส�ำคญักบัผูรั้บบริกำรและผูม้สีว่นได้สว่นเสยีครบคลมุทั้งในปจัจุบนัและในอนำคต 
มีกำรวำงยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเมืองขอนแก่นตำมลักษณะควำมโดดเด่นของแต่ละพื้นที่ เพื่อตอบสนอง 
ควำมต้องกำรและสร้ำงรำยได้ใหก้ับคนในพื้นที่ และยกระดับมำตรฐำนกำรบริหำรจัดกำรของจังหวดัใหส้ำมำรถ
รองรับกำรเปล่ียนแปลงของสภำพแวดล้อมที่เปน็ไปอย่ำงรวดเร็วและต่อเน่ืองตลอดเวลำ เพื่อปรับปรุงผลผลิต 
และบริกำร สง่เสริมสนับสนุนกำรสร้ำงนวตักรรมกำรบริกำร สร้ำงและสง่มอบคุณคำ่ของผลผลิตและบริกำรที่ดี 
พร้อมแก้ไขปญัหำของประชำชนและสร้ำงควำมพึงพอใจ ตลอดจนควำมเชื่อถือไว้วำงใจในกำรปฏิบัติงำน 
ของจังหวดัแก่ผู้รับบริกำรและผู้มีสว่นได้สว่นเสยีอย่ำงมีประสทิธิภำพ เกิดประสทิธิผลสงูสดุ 

หมวด 3 ดา้นการมุง่เน้นผูรั้บบริการและผู้มสีว่นไดส้ว่นเสยี
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รับฟงั คน้หา บูรณาการ และสร้างนวตักรรม

 จังหวัดขอนแก่นมีกำรก�ำหนดวิธีการในการรับฟัง 
และเรียนรู้ ควำมต้องกำร ควำมคำดหวัง ของผู้รับบริกำร 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และมีกำรสื่อสำรที่หลำกหลำย  
น�ำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการค้นหาและรวบรวมข้อมูล 
และสำรสนเทศ (เชงิรุก เชน่ DIGITAL EMS Khon Kaen link 
ระบบ tracking Fast track AMI Stroke Sepsis เชิงรับ  
เช่น กำรรับฟงัควำมคิดเห็นผ่ำน เว็บไซต์ Internet E-mail)  
เพื่อน�ำไปใช้ในกำรวิเครำะห์และตอบสนอง ควำมต้องกำร 
และควำมคำดหวงัในแตล่ะกลุม่ บรูณาการขอ้มลูระหวำ่งหน่วยงำน 
โดยมีกำรใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ในรูปแบบต่ำง ๆ 
เพื่อน�าไปสู่การปรับปรุงและสร้างนวัตกรรมการบริการ  
เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรที่ เหนือกว่ำควำมคำดหวัง 
ของผูรั้บบริกำรและผูมี้สว่นได้สว่นเสยี โดยจ�ำแนกและจัดระดบั
ควำมส�ำคัญของกลุ่มผู้ รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ตำมพนัธกจิของจังหวดั เปน็ 8 กลุ่ม ประกอบดว้ย (1) นักทอ่งเทีย่ว 

(2) เกษตรกร/กลุ่มอำชพี (3) ประชำชนในพื้นที่ (4) ผู้สงูอำยุ 
(5) ผู้ด้อยโอกำส (6) ผู้ใช้แรงงำน (7) ผู้ประกอบกำร  
(8) ผู้รับกำรรักษำพยำบำล จ�ำแนกกลุ่มผู้มีสว่นไดส้ว่นเสยีออก
เปน็ 5 กลุ่ม ประกอบดว้ย (1) ผู้ประกอบกำรธุรกิจ (2) ประชำชน
ท่ัวไป (3) ผู้น�ำชุมชนอำสำสมัคร องค์กร เอกชนต่ำง ๆ  
(4) หน่วยงำนรำชกำร หน่วยงำนรัฐวสิำหกิจ และ (5) เครือข่ำย
ภำคประชำชน และจำกกำรที่จังหวดัขอนแก่นมุ่งพัฒนำจังหวดั
ขอนแก่นใหเ้ปน็เมือง Smart City ใหค้รบทั้ง 6 ด้ำน เพื่อเตรียม
ควำมพร้อมและพฒันำศักยภำพของจังหวดัขอนแก่นใหเ้ปน็เมอืง
ที่  “ล�ำสมัย รวยปัญญำ มำกสินทรัพย์ สุขอย่ำงพอเพียง”  
ขับเคลื่อนกำรพัฒนำจังหวัดขอนแก่นสู่เมืองแห่งกำรแสวงหำ
โอกำส เพื่อก้ำวสู่ เมืองส�ำคัญของโลก (Global City)  
จึงไดค้ำดกำรณ์กลุ่มผูรั้บบริการของจังหวดัขอนแกน่ในอนาคต
จะประกอบด้วย (1) นักเดินทำงกลุ่ม MICE (2) นักท่องเที่ยว 
ชำวต่ำงชำติ (3) นักลงทุน  

ระบบสำรสนเทศผู้รับบริกำรและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี จังหวดัขอนแกน่
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พัฒนาใหเ้ปน็เมอืงน่าอยูอ่ยา่งยั่งยนื ส�าหรับคนทกุกลุม่ในสงัคม

 ขอนแก่นโมเดล (Smart Health & Medical Hub)  
เปน็ต้นแบบในกำรสนับสนุนเชงินโยบำยด้ำนสขุภำพและกำรแพทย์
ได้ด้วยกำรอำศัยควำมร่วมมือแบบบูรณำกำร ในหน่วยงำน 
ในพ้ืนที่ทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน ภำควิชำกำร ภำคประชำชน  
เพ่ือน�ำไปใช้งำนได้แบบมีส่วน สำมำรถเป็นสถำนที่ทดสอบ
นวตักรรมดิจิทัลสขุภำพและประสำนหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้งในระดบั
จังหวัดในกำรสร้ำงต้นแบบกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภำพ  
ทั้งในระดับบุคคลและผูใ้ห้บริกำรสุขภำพทั้งภำครัฐภำคเอกชน  
ส่งผลให้ประชำชนมีสุขภำพที่ดีมีควำมสุข โครงกำรน�ำร่อง 

เพื่อขับเคลื่อน Khon Kaen Smart City ด้ำน Smart Living  
ใช้เทคโนโลยีฉลำดและระบบอัตโนมัติในกำรบันทึกค่ำสุขภำพ 
ของประชำชน เพื่อติดตำมและดูแลสุขภำพผู้สูงอำยุอย่ำงใกล้ชดิ 
และสำมำรถวิ เครำะห์ควำมเสี่ยงของกำรเกิดโรคต่ำง ๆ  
ได้ทันที ผ่ำนระบบคลำวด์ แพทย์สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลกำรตรวจ
สุขภำพและประวัติกำรรักษำได้อย่ำงละเอียด เพื่อประกอบ 
กำรวิ นิจฉัยโรคได้อย่ำงถูกต้องแม่นย�ำ  ระยะแรกน�ำร่อง 
ที่  17,000 คนในเขตเทศบำลนครขอนแก่น และจะขยำยผล 
ไป 9 อ�ำเภอน�ำร่อง

 จังหวัดขอนแก่นมุ่งสร้ำงควำมมั่นคงของชีวิต
และสังคมอยู่เย็นเปน็สุข ส่งเสริมสังคมแห่งกำรเรียนรู้
ตลอดชวีติ พฒันำระบบด้ำนสขุภำพ เพือ่ให้สอดคลอ้ง
กับยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมมั่นคง กำรพัฒนำ 
และเสริมสร้ำงศักยภำพคน ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโต 
บนคณุภำพชวีติทีเ่ปน็มติรกับสิง่แวดลอ้มโดยบรูณำกำร
กำรท�ำงำนดำ้น Smart Living ดแูลทกุกลุม่คนในสงัคม
อย่ำงเท่ำเทียม ไม่ทิ้งใครไว้ข้ำงหลัง สร้ำงควำมมั่นคง
ของชีวิตและสังคมอยู่เย็นเปน็สุข อนุรักษ์ ส่งเสริม 
สร้ำงสรรค ์ศำสนำ ศิลปะ วฒันธรรม และกำรเฝำ้ระวงั
ทำงวัฒนธรรม ส่ ง เส ริมสังคมแห่งกำรเรียนรู้  
และพฒันำระบบดำ้นสขุภำพ เช่น พฒันำคณุภำพชวีติ
ผู้สูงอำยุวัยเก๋ำ 4.0 ส่งเสริมคุณภำพชีวิตวัยแรงงำน 
ให้มีควำมสุข ส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตเด็ก 
และเยำวชนจังหวัดขอนแก่น คนขอนแก่นสุขภำพดี  
กำรขับเคลื่อนและพัฒนำเมืองอัจฉริยะภำยใต้ 
ชื่อโครงกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำดิจิทัล 
และนวตักรรม เพ่ือบริกำรด้ำนกำรสขุภำพและกำรแพทย์
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ขอนแกน่ Smart Living
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การก้าวสูส่งัคมผูส้งูอายอุยา่งมคีณุภาพ

  จังหวัดขอนแก่นได้ให้ควำมส�ำคัญกับ “ผู้สูงอำยุ”ซ่ึงเปน็หน่ึงในกลุ่มของผู้รับบริกำร โดยกำรวำงแผนยุทธศำสตร์
พัฒนำสงัคมและคุณภำพชวีติเพื่อเสริมสร้ำงใหผู้้สงูอำยุมีคุณภำพชวีติที่ดีขึ้นตั้งแต่เข้ำสูว่ยัสงูอำยุจนวำระสดุท้ำย ดังน้ี การเตรียม
ความพร้อมก่อนวัยสูงอายุ โครงกำรพัฒนำทักษะชีวิตผู้สูงอำยุเตรียมเข้ำสู่วัยสูงอำยุเพื่อให้ผู้สูงอำยุมีทักษะชีวิต เข้ำใจ 
และพร้อมเข้ำสู่วัยสู่อำยุอย่ำงมีควำมสุข การดูแลในวัยสงูอายุ ด้ำนเศรษฐกิจ จัดโครงกำร ภูมิปญัญำพัฒนำผลิตภัณฑ์สู่ OTOP  
สง่เสริมใหผู้้สงูอำยุมีอำชพีและรำยได้ ดำ้นสภำพแวดล้อม สง่เสริม Smart Living โครงกำร 1 ต�ำบลซ่อม 1 ต�ำบลสร้ำง ร่วมมือกับ 
อปท. ส�ำรวจข้อมูลผู้สูงอำยุที่มีฐำนะยำกจนให้ได้รับกำรช่วยเหลือปรับปรุงที่อยู่อำศัยให้เหมำะสม ด้ำนสุขภำพ พัฒนำเครือข่ำย 
อสม. และ อพม. ให้มีควำมรู้เบื้องต้นในกำรดูแล และเฝำ้ระวังปญัหำด้ำนสขุภำพผู้สงูอำยุ ด้ำนสงัคม เมื่อผู้สงูอำยุประสบปญัหำ 
ทำงสังคมได้ให้กำรช่วยเหลือผู้สูงอำยุในภำวะยำกล�ำบำก ด้ำนนวัตกรรม ใช้เทคโนโลยียกระดับคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุ 
ในกำรเก็บข้อมูลด้ำนสุขภำพและคุณภำพชีวิต ในกำรเฝำ้ระวังปอ้งกันโรค และส่งเสริมสุขภำพและคุณภำพชีวิตให้กับผู้สูงอำยุ  
วาระสุดท้าย เมื่อผู้สูงอำยุถึงแก่กรรมและญำติมีฐำนะยำกจนไม่มีค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนศพ มีเงินช่วยเหลือเปน็ค่ำจัดกำรศพ 
ตำมประเพณี ซ่ึงต้องเปน็ครอบครัวท่ีมีรำยได้ตกเกณฑ์ จปฐ. หรือกรณีที่ตกส�ำรวจและมีฐำนะยำกจนต้องได้รับกำรรับรอง 
จำกผูน้�ำชมุชน จำกกำรด�ำเนินกำรดงักลำ่ว ผู้สงูอำยทุีเ่ขำ้ร่วมโครงกำรมีควำมพึงพอใจมทีกัษะชวีติ เขำ้ใจและพร้อมเข้ำสูว่ยัสงูอำยุ
อยำ่งมีควำมสขุ

กำรดแูลผูส้งูอำยุ



150150หมวด 3 ดา้นการมุ่งเน้นผูรั้บบริการและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

กระบวนการการแก้ไขข้อร้องเรียนทีร่วดเร็วและสร้างสรรค ์

 จังหวัดขอนแก่นมีกระบวนกำรจัดกำรข้อร้องเรียน  
ทีเ่ปน็ระบบผำ่นศูนยด์�ำรงธรรมจังหวดั และศูนยด์�ำรงธรรมอ�ำเภอ 
มีกำรตอบสนองกลับและแก้ปญัหำเบื้องต้นอย่ำงรวดเร็ว ทันกำล 
โดยน�ำระบบด�ำรงธรรม Tracking ทีไ่ด้รับแรงบันดำลใจมำจำก 
ระบบ Track And Trace : EMS : Thailand Post ของกำรไปรษณีย์
ไทยทีส่ำมำรถเชค็สถำนะของพัสดไุด ้มำพฒันำกบักำรแก้ไขปญัหำ
ของศูนย์ด�ำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น เพื่อลดปญัหำกำรเสียเวลำ 
เดนิทำงเขำ้มำติดตำมสถำนะเร่ืองร้องเรียน ร้องทกุขข์องประชำชน 
ณ ศำลำกลำงจังหวัด สำมำรถแจ้งผลกำรด�ำเนินกำรทุกขั้นตอน 
จำกศูนย์ด�ำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น ด้วยระบบ “Tracking”  
อย่ำงโปร่งใส และเปน็ธรรม ซ่ึงจะมกีำรแจ้งเตอืนสถำนะเร่ืองหลัง
จำกร้องเรียน ท้ังน้ี ยังสำมำรถแจ้งเตือนประชำชนเมื่อมีกำรเพิ่ม 
ชือ่เจ้ำหน้ำทีที่รั่บผดิชอบ เร่ืองร้องเรียน และชือ่หน่วยงำนทีรั่บผดิชอบ

แกไ้ขปญัหำเร่ืองร้องเรียน ระบบดังกล่ำวยังสำมำรถส่งต่อเร่ือง 
ร้องเรียนใหก้บัหน่วยงำนในจังหวดัขอนแกน่จ�ำนวน 270 หน่วยงำน 
แบบออนไลน์ เพือ่สำมำรถแกไ้ขปญัหำไดอ้ยำ่งทนัทว่งท ีหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้องสำมำรถรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนผ่ำนระบบออนไลน์ 
กำรรำยงำนผลชดุปฏิบัติกำรเคลื่อนที่เร็วแบบออนไลน์ สำมำรถ 
VDO call และมีระบบ Chat กบัเจ้ำหน้ำทีศู่นยด์�ำรงธรรมจังหวดั 
ผลลัพธ์กำรใช้งำนระบบฯ พบว่ำ มีเร่ืองร้องเรียนร้องทุกข์ยุต ิ
เร่ืองเพิม่ขึ้นร้อยละ 8.20 ควำมพึงพอใจกำรให้บริกำรผ่ำนเวบ็ไซต์
ศูนย์ด�ำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น คิดเป็นร้อยละ 93.47  
ควำมพึงพอใจกำรให้บริกำรผ่ำนแอพพลิเคชั่นศูนย์ด�ำรงธรรม
จังหวดัขอนแกน่ คดิเปน็ร้อยละ 90.21 และควำมพึงพอใจกำรแกไ้ข
ปัญ ห ำ ข อ ง เจ้ ำ ห น้ ำ ที่ ศู น ย์ ด� ำ ร ง ธ ร ร ม จั ง ห วั ด ข อ น แก่ น  
คดิเปน็ร้อยละ 91.89 

ด�ำรงธรรม Tracking
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จงัหวดัสุพรรณบุรี

“เมืองเกษตรกรรมยั่งยืน เศรษฐกิจเข้มแข็ง คุณภำพชวีติดีสงัคมมีสขุ”

วสิยัทัศน์

ค่านิยม

พนัธกจิ

“ซ่ือสตัย์ โปร่งใส มีคุณธรรม เต็มใจใหบ้ริกำร ท�ำงำนมุ่งผลสมัฤทธ์ิ”

1.  พัฒนำกำรเกษตร อุตสำหกรรมกำรเกษตรกำรท่องเที่ยวและกำรตลำด เพื่อเพิ่มและกระจำยรำยได้ 
    สูป่ระชำชน
2. บริหำรจัดกำรใหเ้กิดควำมสมดุลระหวำ่งกำรพัฒนำกับกำรอนุรักษ์ฟื้ นฟูทรัพยำกรธรรมชำติ 
    และสิง่แวดล้อม
3. สร้ำงสงัคมทีส่งบสขุและพงึปรำรถนำโดยพฒันำกำรศึกษำ กำรกฬีำ กำรสำธำรณสขุ ควำมปลอดภยั  
    ในชวีติและทรัพย์สนิและสวสัดิกำรสงัคม
4. พัฒนำบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี เพื่อสร้ำงควำมเชือ่มั่นและควำมพึงพอใจกับประชำชน 
    พร้อมทั้งสง่เสริมกำรมีสว่นร่วมของภำคเอกชนภำคประชำสงัคม และภำครำชกำร
5. พัฒนำประสทิธิภำพกำรผลิตและกำรตลำดใหม้ีคุณภำพ

หมวด 3 ดา้นการมุง่เน้นผูรั้บบริการและผู้มสีว่นไดส้ว่นเสยี
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 “รักสพุรรณ สร้างสพุรรณ” เพื่อพัฒนำจังหวดัอย่ำงยั่งยืน ก้ำวไปสูเ่มืองเกษตรกรรมยั่งยืน เศรษฐกิจเข้มแข็ง คุณภำพชวีติดี
สังคมมีสุข สร้ำงควำมเชื่อมั่นและควำมพึงพอใจให้กับประชำชน พร้อมท้ังส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนแบบบูรณำกำร 
และเห็นถึงควำมส�ำคัญของกลุ่มผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยจ�ำแนกกลุ่มผู้รับบริกำรอย่ำงชัดเจน เพ่ือจัดบริกำร 
ให้ตรงควำมต้องกำรและควำมคำดหวังขอกลุ่มเปำ้หมำย และให้บริกำรแบบเบ็ดเสร็จด้วยกำรน�ำข้อมูลสำรสนเทศและเทคโนโลยี 
มำใช้ในกำรปฏิบัติงำน โดยมีผู้บริหำรที่เปน็ต้นแบบที่ดี ส่งเสริมให้บุคลำกรปฏิบัติงำนอย่ำง “ซ่ือสัตย์ โปร่งใส มีคุณธรรม  
เต็มใจใหบ้ริกำร ท�ำงำนมุ่งผลสมัฤทธ์ิ”  
 จำกกำรเปลี่ยนแปลงสถำนกำรณ์เศรษฐกิจและสังคมในปจัจุบันและแนวโน้มในอนำคต ภำครัฐต้องปรับปรุงและพัฒนำ 
กระบวนงำนกำรใหบ้ริกำรแต่ละประเภท รวมทั้งกำรวำงแผนกำรใหบ้ริกำรในอนำคต และสร้ำงควำมพึงพอใจที่เหนือควำมคำดหมำย 
อันเป็นกำรสร้ำงควำมประทับใจ และภำพลักษณ์ที่ดี  เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชำชน ตลอดจนบุคลำกรปฏิบัติงำน 
ตำมหลักธรรมำภิบำล พัฒนำองค์ควำมรู้ เพิ่มสมรรถนะในวิชำชีพของตนเอง เพื่อตอบสนองต่อควำมต้องกำร/ควำมคำดหวัง 
ของผู้รับบริกำรและผู้มีสว่นได้สว่นเสยี

“พัฒนากระบวนงาน เพื่อคณุภาพชวีติผูส้งูอาย”ุ

 “แก่อย่างสง่า ชราอย่างมีคุณภาพ”  
สร้ำงคุณค่ำสู่กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุ 
จำกกำรที่ประเทศไทยก้ำวเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุ  
ซ่ึงจังหวัดสุพรรณบุรี ในปี 2563 มีผู้สูงอำยุ
เท่ำกับร้อยละ 20.6 และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 
อย่ำงต่อเน่ือง จึงได้เปิดช่องทำงเพื่อรับฟัง 
ควำมคิดเห็น ควำมต้องกำร และควำมคำดหวัง
ของกลุ่ มผู้ สู งอำยุ  พบว่ ำมีควำมแตกต่ำง 
จำกกลุ่มผู้รับบริกำรอ่ืน เช่น ต้องกำรสถำนท่ี 
ที่เปน็ศูนย์กลำงให้ผู้สูงอำยุท�ำกิจกรรมร่วมกัน/
เงินทุนประกอบอำชีพ/สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก
ส�ำหรับผู้สงูอำยุ



153153 หมวด 3 ดา้นการมุ่งเน้นผูรั้บบริการและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

 

 จึงจัดบริกำรตอบสนองควำมต้องกำรของกลุ่ม 
ผู้สูงอำยุ โดยกำรขับเคลื่อนศูนย์พัฒนำคุณภำพชีวิต 
และสง่เสริมอำชพีผู้สงูอำยุ ผ่ำนกลไกโรงเรียนผู้สงูอำยุ
และกิจกรรมเพื่อนเยี่ยมเพื่อน ปั่ นเพ่ือสังคม เพื่อลด 
ควำมเหลือ่มล�ำกำรเขำ้ถงึบริกำรดำ้นสขุภำพ ดงัผลงำน 
Best Practice ของศูนยพ์ฒันำคณุภำพชวีติและสง่เสริม
อำชีพผู้สูงอำยุต�ำบลพลับพลำไชย อ�ำเภออู่ทอง ส่งผล 
ใหผู้ส้งูอำยมุคีวำมพงึพอใจในกำรใหบ้ริกำรของภำครัฐ 
และผู้สงูอำยุมีสขุภำพแข็งแรงสำมำรถเข้ำร่วมกิจกรรม
ทำงสังคมเพิ่มขึ้น ลดกำรพึ่งพำผู้อื่น ทุกภำคส่วน 
ให้ควำมส�ำคัญกับกลุ่มผู้สูงอำยุมำกขึ้น และจังหวัด
สุพรรณบุ รีมีแผนในกำรจัดบริกำรเพื่อผู้ สู งอำยุ 
ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่
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 “จังหวัดสะอาด” เปน็นโยบำยรัฐบำลที่เล็งเห็น 
ถึงควำมส�ำคัญของปญัหำขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น ซ่ึงจังหวัด
สพุรรณบุรี จึงก�ำหนดเปน็วำระส�ำคญัเร่งดว่น และเปน็กลไก
สง่เสริมกระบวนกำรมสีว่นร่วมของประชำชนในกำรจัดกำร
ขยะมูลฝอยชุมชน โดยสร้ำงควำมสัมพันธ์และสนับสนุน 
ให้ทุกภำคส่วนบูรณำกำรท�ำงำนในรูปแบบประชำรัฐ  
จัดท�ำแผนปฏิบัติกำรฯ ท�ำบันทึกข้อตกลงกับภำคีเครือข่ำย  
มคีณะท�ำงำนฯ ระดบัชมุชน และสร้ำงกำรรับรู้ใหค้นในชมุชน
สำมำรถกำรคดัแยกขยะต้ังแตต้่นทำงจำกครัวเรือนขยำยผล
สู่ชุมชน โดยใช้หลัก 3 R (Reuse Reduce Recycle)  
คัดแยกขยะมำใช้ประโยชน์ก่อเกิดกิจกรรมสร้ำงรำยได้  
และกิจกรรมเพ่ือสังคม ตลอดจนถอดบทเรียน ส่งผลให้เกดิ
นวตักรรมศูนย์กำรเรียนรู้กำรบริหำรจัดกำรขยะครบวงจร
ชุมชนที่ 3 เทศบำลต�ำบลไผ่กองดิน อ�ำเภอบำงปลำม้ำ  
ท�ำให้คนในชุมชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เกิดจิตส�ำนึก  
ส ร้ำงชุมชนต้นแบบกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอย  
และขยำยผลสู่ชุมชนอื่น ๆ ส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม 
สู่ควำมยั่ งยืนจนได้ รับรำงวัลเมืองสิ่ งแวดล้อมยั่ งยืน  
ปี 2561 และ 2562

นวตักรรมการเรียนรู้ สูส่ิง่แวดลอ้มทีย่ั่งยนื
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1567 ทา่เสด็จโมเดล

 “บ�าบัดทุกข์ บ�ารุงสุข” โดยมีระบบ
กำรจัดกำรข้อร้องเรียน ผ่ำนกระบวนกำร
ด�ำเนินงำนของศูนย์ด�ำรงธรรม ในกำรแก้ไข
ปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน  
และบริหำรจัดกำรข้อร้องเรียนที่ เกิดขึ้น 
ตำมหลักธรรมำภิบำล  โดย ผู้บ ริหำร 
ใหค้วำมส�ำคญัในกำรตดิตำม กำรตอบสนอง 
ข้อร้องเรียนจนกว่ำจะได้ข้อยุติและแจ้งผล
ควำมคืบหน้ำ เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นใจ 
ว่ำปัญหำจะได้รับกำรแก้ไขอย่ำงจริงจัง  
ในกรณีขอ้ร้องเรียนซ�ำจำกปญัหำผลกระทบ 
จำกกำรเ ล้ียงสุกรในพ้ืนที่ บ้ำนท่ำเสด็จ  
ท�ำใหเ้กดิน�ำเน่ำเสยี สง่กลิน่เหมน็ ไม่สำมำรถ
ใชป้ระโยชน์ได ้ดงัน้ัน จึงแตง่ตั้งคณะท�ำงำน
ตรวจสอบข้อเท็จจริง และถอดบทเรียน 
หำสำเหตแุละก�ำหนดรูปแบบกำรแก้ไขปญัหำ
แบบบรูณำกำรระหวำ่งภำครัฐ เจ้ำของฟำร์ม
สุกรและประชำชนในพื้นที่  ผ่ำนกลไก 
“กฎหมาย ต้องเปน็กฎหมาย” เช่น อปท. 
ก�ำหนดเทศบญัญติัทอ้งถิน่ กำรใชเ้ทคโนโลยี
ด้ ำนพลั งงำน  ระบบพลั งงำนชี วภำพ 
เพื่อลดปญัหำกลิ่นเหม็นจำกมูลสุกรเพื่อผลิต
ไบโอแก๊สใช้ในชุมชน และจัดตั้งวิสำหกิจ
ชุมชนมำบริหำรเพ่ือให้เกิดควำมยั่ งยืน  
ส่ ง ผ ล ใ ห้ คุ ณ ภ ำ พ น� ำ ดี ขึ้ น  ป ร ะ ช ำ ช น 
สำมำรถใช้ประโยชน์ปลูกผัก เลี้ยงปลำได้ 
และเกิดต้นแบบกำรจัดกำรข้อร้องเรียน 
ที่เกิดผลลัพธ์อย่ำงเปน็รูปธรรม
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หมวด 4



ดา้นการวเิคราะหผ์ลการด�าเนินงาน
ขององคก์าร และการจัดการความรู้



159159 หมวด 4 ดา้นการวเิคราะหผ์ลการด�าเนินงานขององคก์ารและการจัดการความรู้

 “กรมวทิยำศำสตร์กำรแพทย์เปน็องค์กำรชั้นน�ำดำ้นวทิยำศำสตร์กำรแพทย์และสำธำรณสขุ 
1 ใน 3 ของเอเชยี ภำยในปี พ.ศ. 2565”

วสิยัทัศน์

ค่านิยม

พนัธกจิ

 “เปิดใจ ใฝรู้่ คู่คุณธรรม น�ำหลักวชิำกำร มำตรฐำนสำกล (DMSC: Discovery, Moral, Sciences/
Standard, Change)

กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์ 
หมวด 4 ดา้นการวเิคราะหผ์ลการด�าเนินงานขององค์การและการจัดการความรู้

1.  ศึกษำ วจัิยและพัฒนำเพื่อใหไ้ด้องค์ควำมรู้ เทคโนโลยีและนวตักรรมด้ำนวทิยำศำสตร์กำรแพทย์และสำธำรณสขุ
2. เฝำ้ระวงั ประเมิน สือ่สำรแจ้งเตือนภัยและก�ำหนดมำตรกำรกำรจัดกำรควำมเสีย่งจำกโรคและภัยสขุภำพ
3. ก�ำหนดมำตรฐำน พัฒนำหอ้งปฏบิตักิำรและเปน็ศูนยก์ลำงขอ้มลูอำ้งอิงดำ้นวทิยำศำสตร์กำรแพทยแ์ละสำธำรณสขุ
4. บริกำรตรวจวเิครำะหท์ำงหอ้งปฏิบัติกำรด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสขุในฐำนะหอ้งปฏิบัติกำรอ้ำงอิง
5. พัฒนำและก�ำหนดมำตรกำรเพื่อสนับสนุนกำรปอ้งกันและแก้ไขปญัหำยำเสพติด
6. สือ่สำรสำธำรณะในภำวะที่ต้องพึ่งพำข้อมูลด้ำนวทิยำศำสตร์กำรแพทย์และสำธำรณสขุของประเทศและเอเชยี

 ด้วยบริบทองค์กำรที่มีจุดเด่นด้ำนหอ้งปฏิบัติ
กำรอ้ำงอิงระดับประเทศและนำนำชำติ โดยอำศัย 
กำรท�ำงำนที่เน้นระบบคุณภำพและมำตรฐำนสำกล  
จึงเป็นควำมท้ำทำยอย่ำงยิ่งในกำรธ�ำรงรักษำ  
และพัฒนำศักยภำพห้องปฏิบัติกำรอ้ำงอิงระดับชำติ
และนำนำชำติให้มีควำมพร้อมรับต่อสถำนกำรณ์ 
ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงทั้งทำงด้ำนสังคม เศรษฐกิจ  

สิ่งแวดล้อม กำรเกิดโรคอุบัติใหม่อุบัติซ�ำ กำรเข้ำสู่
สังคมผู้สูงอำยุ กรมฯ จึงมีกำรศึกษำวิจัยและพัฒนำ                         
องค์ควำมรู้ เทคโนโลยีและสร้ำงนวัตกรรมให ้                     
สนองต่อระบบสุขภำพและกำรรักษำเฉพำะบุคคล 
หรือกำรแพทยแ์มน่ย�ำ (Precision Medicine) รวมถงึ
พัฒนำระบบปฏิบัติงำนและกำรใหบ้ริกำรสูยุ่คดิจิทัล 
เพื่อให้ผู้รับบริกำรประชำชนได้รับประโยชน์สูงสุด 



160160หมวด 4 ดา้นการวเิคราะหผ์ลการด�าเนินงานขององคก์ารและการจัดการความรู้

ศูนยข์อ้มลูกลำงของกรมฯ

การพัฒนาระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการข้อมลูอยา่งมปีระสทิธิภาพ

 กรมวทิยำศำสตร์กำรแพทย์ มีกำรวำงแผนแมบ่ทเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร ก�ำหนดทิศทำงในกำรพัฒนำระบบ
ข้อมูลและสำรสนเทศของหน่วยงำนมำอย่ำงต่อเน่ือง มีกำรจัดท�ำ  
Lab Data Standard เพือ่ใหเ้ปน็มำตรฐำนทำงดำ้นหอ้งปฏบิติักำร
ของกรมฯ และในปี 2565 ได้ก�ำหนดเปำ้หมำยในกำรจัดท�ำ  
Big Data Connection ให้สำมำรถรองรับกำรเชื่อมโยงกับ              
ฐำนข้อมูลกลำงกระทรวงสำธำรณสุข และหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง  
มีกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลตำมระบบกำรจัดกำรสำรสนเทศ  
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรด�ำเนินงำนขององค์กำร โดยจัดท�ำ       
ศูนย์ข้อมูลกลำงของกรมฯ ประกอบด้วยระบบฐำนข้อมูล 6 ด้ำน  

ได้แก่ ระบบฐำนข้อมูลทำงห้องปฏิบัติกลำง ระบบฐำนข้อมูล 
ทำงด้ำนบุคลำกร ระบบฐำนข้อมูลทำงคลังพัสดุ ระบบฐำนข้อมูล
ทำงด้ำนกำรเงินและบัญชี ระบบฐำนข้อมูลทำงด้ำนองค์ควำมรู้ 
เทคโนโลย ีและนวตักรรม และระบบฐำนขอ้มลูทำงด้ำนควำมเสีย่ง 
ก ำ ร เ ชื่ อ ม โ ย ง กั น ข อ ง ร ะ บ บ ฐ ำ น ข้ อ มู ล ดั ง ก ล่ ำ ว จ ะ น� ำ 
ไปสู่กำรประมวลผล กำรแลกเปลี่ยนและวิ เครำะห์ ข้อมูล 
ด้ำนวิทยำศำสตร์กำรแพทย์และสำธำรณสุข กำรใช้ข้อมูล
สำรสนเทศเพื่อกำรตัดสินใจในกำรบริหำรจัดกำรขององค์กำร  
น�ำเสนอเชิงนโยบำยด้ำนสำธำรณสุขและสื่อสำรสำธำรณะ 
ได้อยำ่งแม่นย�ำและทันต่อสถำนกำรณ์ 



161161 หมวด 4 ดา้นการวเิคราะหผ์ลการด�าเนินงานขององคก์ารและการจัดการความรู้

การติดตามและประเมนิผล เน้นประสทิธิผลในการท�างานของบุคลากร

 กรมฯ มีกำรตดิตำมตวัชีว้ดัตำมแผนงำนโครงกำรท้ังในสว่นของผลงำนและผลเงนิโดยกองแผนงำนและวชิำกำรผำ่นโปรแกรม 
Department Operation Center (DOC) ในส่วนของค�ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของกรมฯ และของหน่วยงำนจะถูกติดตำม 
โดยกลุ่มพัฒนำระบบบริหำรผ่ำนโปรแกรม KPI Reporter เสนอผู้บริหำรรำยไตรมำส รวมถึงกำรติดตำมผลกำรเบิกจ่ำยเงิน 
งบประมำณในระบบ GFMIS ทั้งกำรเบิกจ่ำยรำยหน่วยงำนและในภำพรวมของกรม เพื่อผู้บริหำรสำมำรถก�ำกับติดตำมอย่ำงใกล้ชดิ
และบริหำรจัดกำรกำรใช้จ่ำยงบประมำณของกรมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ทันสถำนกำรณ์ ส่งผลให้ผลกำรด�ำเนินงำนของกรมฯ  
ในปีงบประมำณ พ.ศ.2562 ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรมีควำมส�ำเร็จเฉลี่ยร้อยละ 96.43 ตำมค�ำรับรองปฏิบัติรำชกำรของกรมฯ  
กับกระทรวงสำธำรณสุข ส่งผลให้กรมบรรลุเปำ้หมำยในเชิงวิสัยทัศน์อ้ำงอิงจำกข้อมูลกำรเทียบเคียงของ World Health  
Organization (2019) ด้วยค่ำ IHR Core Capacities (Laboratory) ซ่ึงประเมินได้ 87 คะแนน อันดับ 6 ของเอเชีย  
และ Johns Hopkins (2019) ด้วยคำ่ Global Health Security Index (Laboratory) ประเมินได้ 100 คะแนน อันดับ 1 ของเอเชยี 

กำรตดิตำมและประเมินผลกำรด�ำเนินงำน



162162หมวด 4 ดา้นการวเิคราะหผ์ลการด�าเนินงานขององคก์ารและการจัดการความรู้

 นอกจำกน้ี กรมฯ สำมำรถพัฒนำนวัตกรรมเพื่อทดแทนกำรน�ำเข้ำ 
และสร้ำงประโยชน์ด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุข รวมทั้ งส่งเสริม 
ให้เกิดประโยชน์ด้ำนเศรษฐกิจและสังคม มีกำรจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร  
รวม 82 รำยกำร และผลงำนวจัิยไดรั้บกำรเผยแพร่ในวำรสำรระดบันำนำชำติ 
หรือระดับชำติ มกีำรถำ่ยทอดควำมรู้ใหเ้ครือขำ่ยภำครัฐและเอกชน เพือ่น�ำไป
เผยแพร่สู่ประชำชนในเชิงพำณิชย์ ปจัจุบัน กรมมีสินทรัพย์ทำงควำมรู้  
จ�ำนวน 803 รำยกำร และมีผลิตภัณฑ์นวตักรรมที่ถ่ำยทอดใหผู้้ประกอบกำร
ในบัญชีนวัตกรรมไทย จ�ำนวน 5 ผลิตภัณฑ์ ซ่ึงช่วยให้องค์กำรต่ำงๆ  
ในภำครัฐสำมำรถจัดซ้ือผลิตภัณฑ์ซ่ึงเปน็นวัตกรรมที่พัฒนำโดยคนไทย 
ดว้ยวธีิเฉพำะเจำะจง เปน็ประโยชน์ในกำรปอ้งกันและควบคมุโรค โดยเฉพำะ
โรคอุบัติใหม่อุบัตซิ�ำ

กำรจัดกำรควำมรู้

 กรมมีเปำ้หมำยเปน็องค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ 
แ ล ะ ส ร้ ำ ง น วั ต ก ร ร ม  มี ก ำ ร ก� ำ ห น ด วิ สั ย ทั ศ น์ 
ดำ้นกำรจัดกำรควำมรู้ คอื “สร้ำงและจัดกำรองคค์วำมรู้ 
ด้ ำ น วิ ท ย ำ ศ ำ ส ต ร์ ก ำ ร แพ ท ย์ อ ย่ ำ ง เป็น ร ะ บ บ 
เพื่อสนับสนุนงำนด้ำนสำธำรณสุข”  มีประเด็น
ยุทธศำสตร์กำรจัดกำรควำมรู้ 4 ประเด็น ได้แก่  
1) เสริมสร้ำงทักษะ ทัศนคติ และแรงจูงใจของบุคลำกร
ในกำรจัดกำรควำมรู้ 2) สร้ำงและพัฒนำภำคีเครือข่ำย
กำรจัดกำรควำมรู้ 3) พัฒนำระบบและกลไกสนับสนุน
กำรจัดกำรควำมรู้ และ 4) สนับสนุนกำรน�ำไป 
ใชป้ระโยชน์และกำรเผยแพร่องค์ควำมรู้ 

และยงัมีกระบวนกำรบริหำรจัดกำรนวตักรรมตำมมำตรฐำน ISO 9001:2015  
ได้แก่ กำรวิจัยและพัฒนำในระดับห้องทดลองหรือภำคสนำมขนำดเล็ก  
เพื่อใหไ้ด้ต้นแบบผลิตภัณฑ์และบริกำรที่มีคุณภำพ น่ำเชือ่ถือ ถูกต้อง แม่นย�ำ 
สอดคล้องตำมมำตรฐำนสำกล และถ่ำยทอดนวัตกรรมสู่กำรใช้ประโยชน์ 
ในวงกว้ำง  ทั้ ง ในลักษณะกำรถ่ำยทอดสู่ห้องปฏิ บัติกำรเครือข่ำย 
ผ่ำนศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ กำรถ่ำยทอดสู่ชุมชน รวมถึงกำรถ่ำยทอด 
สูภ่ำคเอกชนและ/หรือรัฐวสิำหกิจ

การจัดการความรู้สูก่ารสร้างสรรคน์วตักรรมด้านวทิยาศาสตร์การแพทย์

ผลติภณัฑ์นวตักรรมทีถ่่ำยทอดใหผู้้ประกอบกำร
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ความส�าเร็จในการยบัยั้งการระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย

องคค์วำมรู้สูก่ำรสร้ำงเครือขำ่ยหอ้งปฏบิตักิำร

กำรพฒันำระบบสำรสนเทศ

 กำรพัฒนำวิธีกำรตรวจ และขยำยเครือข่ำยกำรตรวจ 
ซ่ึงเปน็กำรตรวจทีไ่ด้มำตรฐำนทั่วโลกยอมรับ คือ กำรตรวจ 
ดว้ยวธีิ RT-PCR จนไดรั้บกำรยอมรับและไดป้ระกำศในเวบ็ไซต์
องคก์ำรอนำมยัโลกเปน็ประเทศตน้ๆ คูก่บัสหรัฐฯ ยโุรป จีน ญีปุ่น่ 
อีกทั้งวิธีตรวจดังกล่ำวได้น�ำไปสู่กำรขยำยเครือข่ำยกำรตรวจ
ทำงห้องปฏิบัติกำรโดยกำรให้ควำมรู้และได้เผยแพร่ควำมรู้ 
โดยจัดท�ำคูม่ือกำรตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 
ขณะน้ีมีห้องปฏิบัติกำรทั้งภำครัฐ และภำคเอกชน จ�ำนวน  
216 แหง่ โดยจะขยำยใหค้รอบคลมุทกุพื้นทีท่ั่วประเทศไทย 

 กรมฯได้มีส่วนร่วมในกำรออกแบบระบบ CO-LAB  
ซ่ึงเป็นระบบท่ีรวบรวมผลกำรตรวจวิเครำะห์จำกเครือข่ำย 
ห้องปฏิบติักำร COVID-19 และน�ำข้อมูลไปใชใ้นกำรประชุมศูนย์
ปฏิบัติกำรตอบโต้ภำวะฉุกเฉินทำงสำธำรณสุข ก่อนแถลงกำรณ์ 
ที่ ศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควิด-19 และยังน�ำไปใช้อ้ำงอิง 
ในกำรจัดท�ำข้อมูลสำรสนเทศของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงส่งผล 
ใหส้ำมำรถรำยงำนผลกำรตรวจไดอ้ย่ำงรวดเร็ว (ภำยใน 24 ชม.)  
อกีทั้งระบบ CO-LAB ยงัเชือ่มโยงไปยงัระบบ E-Claim ของ สปสช. 
เพ่ือให้เครือข่ำยห้องปฏิบัติกำรสำมำรถเบิกค่ำตรวจวิเครำะห ์
COVID-19 ได้ และเชื่อมโยงระบบ CO-WARD ส�ำหรับให ้
โรงพยำบำลบริหำรจัดกำรเตียงผู้ปว่ยต่อไป รวมท้ัง ร่วมเปน็ 
คณะท�ำงำนภำรกิจด้ำนกำรจัดกำรห้องปฏิบัติกำร โดยร่วมกัน
ก�ำหนดวิธีกำรตรวจวิเครำะห์ทำงห้องปฏิบัติกำร สร้ำงเครือข่ำย
หอ้งปฏิบติักำรใหส้ำมำรถรองรับสถำนกำรณ์กำรระบำด และก�ำกบั 
ตดิตำม รำยงำนผลกำรตรวจวเิครำะห์ทำงหอ้งปฏบิตักิำร
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กำรด�ำเนินงำนเครือขำ่ยวทิยำศำสตร์กำรแพทยช์ุมชน

การด�าเนินการต่อไปในอนาคต 

 กำรให้ข้อมูลทำงวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ที่เกี่ยวกับ
สุขภำพเพื่อกำรคุ้มครองผู้บริโภคได้อย่ำงถูกต้องและทัน 
ต่อสถำนกำรณ์ เพื่อให้ประชำชนสำมำรถดูแลตัวเองได ้
ด้วยกำรมีควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพ ด้วยกำรสนับสนุน 
และผลักดันให้เกิดเครือข่ำยวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ชุมชน
ดว้ยกำรบรูณำกำรจำกหลำยภำคสว่น

 กำรบูรณำกำรกับหน่วยงำนที่เก่ียวข้องเพื่อเชื่อมโยง
ข้อมูลสำรสนเทศด้ำนสุขภำพ พัฒนำด้ำนกำรแพทย์จีโนมิกส ์
และเป็นศูนย์สกัดพันธุกรรมจำกคนไทย ให้ได้แนวทำง 
ในกำรปอ้งกนัรักษำโรคใหม่ๆ ในอนำคต รวมถึงสร้ำงเครือขำ่ย
อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ�ำหมู่บ้ำน (อสม.) โรงพยำบำล   
ส่งเสริมสุขภำพต�ำบล (รพ.สต.) และส�ำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัด (สสจ.)  เพื่อให้ได้ข้อมูลกำรเฝ้ำระวังในพื้นที่  
น�ำไปสูก่ำรสร้ำงองคค์วำมรู้ นวตักรรมทีส่ง่มอบแกป่ระชำชน 
และสำมำรถดูแลตัวเองได้ด้วยกำรมีควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพ 
(Health Literacy) ลดกำรพึ่งพำเทคโนโลยีจำกต่ำงประเทศ 
สนับสนุนนโยบำยด้ำนกำรป้องกันและส่งเสริมสุขภำพ  
เพือ่ให้ประเทศมคีวำมมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
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 “เปน็องค์กรหลักในกำรบริหำรจัดกำรระบบบริกำรสุขภำพและระบบสุขภำพภำคประชำชน 
ใหม้ีคุณภำพ เพื่อกำรคุ้มครองผู้บริโภคและกำรพึ่งตนเองดำ้นสขุภำพที่ยั่งยืนแบบมีสว่นร่วม”

วสิยัทัศน์

ค่านิยม

พนัธกจิ
“ส. สมรรถนะเปน็ฐำน สร้ำงสรรค์สิง่ใหม่ บ. บริกำรด้วยใจ ส. ใฝส่ำมัคคี”

กรมสนับสนุนบรกิารสุขภาพ
หมวด 4 ดา้นการวเิคราะหผ์ลการด�าเนินงานขององค์การและการจัดการความรู้

1.  พัฒนำมำตรฐำนระบบบริกำรสขุภำพและกลไกกำรขับเคลื่อนใหส้ถำนพยำบำลภำครัฐ เอกชน 
    และ สถำนประกอบกำรเพื่อสขุภำพมีคุณภำพมำตรฐำนสำกล 
2. พัฒนำและบังคับใชก้ฎหมำยอย่ำงมีประสทิธิภำพในกำรคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนระบบบริกำรสขุภำพ 
3. พัฒนำและขับเคลื่อนใหป้ระเทศไทยมีศักยภำพในกำรแข่งขันด้ำนอุตสำหกรรมกำรแพทย์ครบวงจร 
4. พฒันำและขบัเคล่ือนกำรจัดกำรระบบสขุภำพภำคประชำชนโดยกำรมสีว่นร่วมของประชำชนและภำคีเครือขำ่ย 
5. พัฒนำกำรวิจัย องค์ควำมรู้ นวัตกรรม และกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีด้ำนระบบบริกำรสุขภำพและกำรจัดกำร 
     สขุภำพภำคประชำชน 
6. พัฒนำและเพิ่มขีดควำมสำมำรถของระบบบริหำรจัดกำรองค์กร

 กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ (สบส.) ให้ควำมส�ำคัญ 
ต่อกำรท�ำงำนที่เปน็ระบบท่ีสอดคล้องไปในทิศทำงเดียวกันท่ัวทั้ง
องค์กรและต่อเน่ือง ตั้ งแต่กระบวนกำรวำงแผนน�ำไปสู ่                             
กำรปฏิบัติ กำรติดตำมประเมินผล และกำรพัฒนำปรับปรุง  
ซ่ึงกำรเลือกก�ำหนดกรอบวดัผลกำรด�ำเนินกำร ไดด้�ำเนินกำรภำยใต้
กรอบแผนยุทธศำสตร์ชำติ ยุทธศำสตร์กระทรวงสำธำรณสุข  
และยทุธศำสตร์ กรมสนับสนุนบริกำรสขุภำพ ป ีพ.ศ. 2562-2566 
ใช้เป็นกรอบในกำรขับเคลื่อนภำรกิจตำมแผนงำนต่ำง ๆ  
ใหส้อดคลอ้งและบรูณำกำรเพือ่ใหก้ำรด�ำเนินกำรตำมภำรกจิของกรมฯ 
บรรลุเปำ้หมำย ประชำชนได้รับบริกำรสุขภำพที่มีมำตรฐำน  

มีคุณภำพ ปลอดภัย สมประโยชน์ มีศักยภำพในกำรพึ่งพำตนเอง
ด้ำนสุขภำพได้อย่ำงยั่งยืน และเป็นศูนย์กลำงอุตสำหกรรม 
กำรแพทย์ ในระดับนำนำชำติ  สอดคล้องและเชื่ อมโยง 
กับแผนยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)  
แผนพัฒนำเศรษฐกิจ  และสงัคมแหง่ชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560– 
2566) แผนยุทธศำสตร์ด้ำนสำธำรณสขุ 20 ปี ซ่ึงกำรด�ำเนินกำร
ในทุกกระบวนกำรต้องมีระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศที่ครอบคลุม
กำรวดั วเิครำะห ์และทบทวนผลกำรด�ำเนินกำร มอีงคค์วำมรู้ต่ำง ๆ 
รวมถงึกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ทีพ่ร้อมสนับสนุน เพือ่กำรพฒันำ
ที่ต่อเน่ืองและยั่งยืน
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การบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการเปลีย่นแปลง (Digital Transformation)

 กรมฯ มกีำรจัดท�ำแผนแม่บทเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสือ่สำร และพฒันำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ตำมมำตรฐำน ISO ได้แก่ 1) กำรบริหำรจัดกำรระบบข้อมูลสำรสนเทศทีใ่ชใ้นงำนวิชำกำร งำนบริหำร 
และงำนบริกำร 2) กำรบริหำรจัดกำรสนิทรัพยส์ำรสนเทศ เช่น คอมพวิเตอร์ โปรแกรมส�ำเร็จรูป ระบบเครือข่ำย  
และกำรสื่อสำร 3) กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 4) กำรบริหำรควำมเสี่ยง กำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัย  
และกำรเตรียมควำมพร้อมในสถำนกำรณ์ฉุกเฉินด้ำนสำรสนเทศ พร้อมทั้งมีกำรจัดต้ังห้องศูนย์ปฏิบติักำรกรม 
(Department Operation Center) : DOC) บริหำรจัดกำรขอ้มลูสำรสนเทศอยำ่งเปน็ระบบครอบคลมุทกุภำรกิจ 
ประมวลผลกำรด�ำเนินกำรเปน็แบบสญัญำณไฟจรำจรเมือ่มกีำรเปลีย่นแปลงขอ้มลู 

การบริหารจัดการสารสนเทศภายใน
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 มกีำรพฒันำระบบเทคโนโลยอีอกแบบระบบตำมประเภทสำรสนเทศและกลุม่ผูใ้ช้บริกำร เพือ่ใหส้ำมำรถ
เขำ้ใชร้ะบบไดส้ะดวก งำ่ยและรวดเร็ว และสนับสนุนกำรบริหำรงำนตำมภำรกจิ อำทเิช่น การพฒันาระบบธุรกจิ
บริการสขุภาพ กรมฯ ยกระดบัให้บริกำรกำรขออนุญำต กำรช�ำระคำ่ธรรมเนียม ฯลฯ ผ่ำนระบบ Biz Portal  
ท่ัวประเทศ เปน็กำรให้บริกำรแบบ e-Service และกำร Exchange Data กับกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ  
กรมกำรปกครอง แพทยสภำ และกำรช�ำระคำ่ธรรมเนียมผ่ำนระบบ e-Payment ของกรมบญัชกีลำง และระบบ
สนับสนุนเจ้ำหน้ำและเครือข่ำย เช่น  กำรยืนยันตัวตนในกำรให้บริกำรผ่ำนระบบ e-service  
และ App. Smart อสม. กำรประเมินมำตรฐำนระบบบริกำรสขุภำพของโรงพยำบำลทกุระดบัในสงักดักระทรวง
สำธำรณสขุผำ่นระบบออนไลน์ผำ่นโปรแกรม HS4 และ กำรพฒันำระบบ SMART63 เปน็ระบบกำรรำยงำนผล
กำรด�ำเนินกำรและงบประมำณแบบออนไลน์และเชือ่มโยงกบัระบบ GFMIS ตดิตำมสถำนะแบบ Real time เปน็ต้น

การพัฒนาสารสนเทศเพื่อตอบโจทยผ์ูใ้ชง้าน
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ตัววดัทีค่รอบคลมุ กับการติดตามทีร่วดเร็ว 

 กรมฯ มีกำรก�ำหนดตัวชี้วัดหลำยระดับ ตลอดจนตัวชี้วัด
ระดับบุคคล โดยจะเชื่อมโยงไปยังข้อมูลและสำรสนเทศที่ส�ำคัญ 
ซ่ึงมีกำรคัดเลือกตัวชี้วัดท่ีครอบคลุมกรอบด�ำเนินงำนท่ีส�ำคัญ 
ของกรมฯ ให้มีควำมสอดคล้อง เชื่อมโยง และส่งผลกับตัวชี้วัด 
ระดับชำติ ระดับกระทรวง ระดับกรม ตัววัดผลกำรด�ำเนินกำร 
ของกรมฯ พิจำรณำจำกภำรกิจหลักที่ตอบสนองวิสัยทัศน์ 
และพันธกิจ รวมทั้งค่ำนิยมและวัฒนธรรมองค์กร โดยใช้ระบบ 

SMART 63 และ Cockpit ในกำรก�ำกับติดตำม วิเครำะห ์
ควำมก้ำวหน้ำของผลกำรด�ำเนินกำรตำมตัวชี้วัดต่ำง ๆ ที่ส�ำคัญ 
ได้ระบุไว้ ในแผนงำน โครงกำร เป็นประจ� ำทุกสัปดำห ์ 
ท�ำใหส้ำมำรถตดิตำมสถำนะควำมก้ำวหน้ำของตัวชีว้ดัด้ำยผลผลิต
และกำรบริหำรงำนภำยใตแ้ผนปฏบิตัริำชกำรกรม ไดแ้บบ Online 
Real Time ตลอดจนกำรรำยงำนสถำนกำรณ์ตำมภำรกิจต่ำง ๆ 
และนโยบำยที่ส�ำคัญ
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กระบวนการจัดการเรียนรู้สูก่ารเพิ่มประสทิธิภาพ

 กรมฯ มีกำรบริหำรจัดกำรควำมรู้อย่ำงเปน็ระบบ ประกอบด้วยกำรไดม้ำขององคค์วำมรู้ กำรจัดเก็บควำมรู้ กำรเผยแพร่  
และกำรน�ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ผ่ำนเคร่ืองมอืต่ำง ๆ รวมทั้งกำรจัดกำรควำมรู้จำกหน่วยงำน Best Practice พฒันำกระบวนกำร
ท�ำงำนให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น สรุปผลเรียนและพัฒนำต่อยอดงำนประจ�ำสู่งำนวิจัย (R2R) น�ำมำถอดองค์ควำมรู้และน�ำไปสู ่
กำรปรับปรุงกำรท�ำงำน และสร้ำงนวตักรรม เช่น แนวทำงปฏบิตักิำรปอ้งกนักำรตดิเชือ้ในคลนิิก นวตักรรมชุมชน ตูค้วบคมุปอ้งกนั
กำรแพร่กระจำยเชื้อจุดพ่นยำ (A2M2) และ บัตร SMART CARD อสม. เปน็ต้น นอกจำกน้ันยังมีกำรจัดท�ำองคค์วำมรู้สู่สุขภำพ 
ของ อสม. เพือ่สง่เสริม และพัฒนำศักยภำพ อสม. ใหเ้ขำ้ถงึข้อมลูขำ่วสำร องคค์วำมรู้ และสือ่สำร ด้ำนสขุภำพ มีควำมรอบรู้ดำ้นสขุภำพ 
(Health Literacy) เช่น จำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของเชือ้โควดิ-19 ทีเ่ปน็ปญัหำ กำรระบำดของตดิตอ่ร้ำยแรงและเปน็โรคอบุติัใหม่ 
อำสำสมัครสำธำรณสุข (อสม.) ประจ�ำหมู่บ้ำน และกรุงเทพฯ เปน็ก�ำลังส�ำคัญท�ำงำนร่วมกับเจ้ำหน้ำทีใ่นท้องถิ่น เปน็ด่ำนหน้ำ 
ออกเคำะประตบูำ้นรวม 15 ลำ้นหลังคำเรือน สร้ำงวถิชีวีติใหม่ห่ำงไกลโรคโควดิ 19 (new normal) อำทิ ร่วมส�ำรวจ เฝำ้ระวงั คดักรอง 
ประสำนงำนเจ้ำหน้ำทีส่ำธำรณสขุ ตดิตำม กกักนักลุม่เสีย่ง รวมทั้งคน้หำกลุม่เสีย่งน�ำเขำ้ระบบกำรรักษำ กำรจัดสง่ยำและเวชภณัฑ์
ที่จ�ำเปน็แก่กลุ่มเสี่ยงและชุมชน เปน็ผลงำนระดับโลก ที่ WHO กล่ำวชื่นชมและได้รับกำรยอมรับเปน็ตัวอย่ำงให้กับหลำยประเทศ 
ทั่วโลก และเปน็แนวทำงในกำรควบคมุโรคทีน่�ำไปใชต้อ่ไป
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ผลงานความส�าเร็จสูก่ารเปน็วธีิปฏิบัติทีเ่ปน็เลศิ

 กรมฯ มีกำรสรุปบทเรียนโดยใช้แนวทำงของ AAR  
(After Action Review) และสื่อสำรผลกำรวิเครำะห์ทบทวน 
ให้ผู้บริหำร และผู้ปฏิบัติงำนน�ำไปใช้สนับสนุนยุทธศำสตร์ต่อไป 
รวมท้ังสง่เสริมใหทุ้กหน่วยงำนมกีำรปรับปรุงและสร้ำงนวตักรรม
กำรท�ำงำนจำกกำรใช้ข้อมูล และควำมรู้ภำยในและภำยนอก
องค์กำร เพื่อต่อยอดสู่กำรแก้ไขปญัหำ ที่เกิดข้ึน และสร้ำงเปน็ 
แนวปฏิบั ติที่ เป็นเลิศและมำตรฐำนใหม่ในกำรปฏิบัติงำน 
แ ล ะ ก ำ ร ใ ห้ บ ริ ก ำ ร  น อ ก จ ำ ก น้ั น ยั ง ไ ด้ น� ำ ไ ป ถ่ ำ ย ท อ ด สู่ 
กำรปฏิบัติของหน่วยงำนอื่น โดยมีกำรเชื่อมโยงกับองค์ควำมรู้ 
กับองค์กรภำยนอก ได้แก่ กำรพัฒนำควำมรอบรู้ทำงสุขภำพ 
ตำมกลุ่มวัย www.hed.go.th เปน็กำรเชื่อมโยงข้อมูลสุขภำพ 

และพฤติกรรมสุขภำพ กับกรมอนำมัย กรมควบคุมโรค  
กรมกำรแพทย์ ด้ำนสุขบัญญัติ อำหำร กำรออกก�ำลังกำย 
พฤติกรรมเสี่ยง กำรใช้ยำ กับพื้นที่เปำ้หมำยตำมกลุ่มวัยต่ำง ๆ  
ใหโ้รงเรียน หมูบ่ำ้น สถำนบริกำรสขุภำพ ในพ้ืนที ่เปน็กำรเสริมสร้ำง
ควำมรอบรู้ด้ำนสขุภำพและพฤติกรรมสขุภำพที่ดีให้แก่ประชำชน
ทุกกลุ่มวยั เพื่อลดปญัหำสขุภำพต่ำง ๆ ตำมกลุ่มวยั โดยมีผลงำน 
ที่โดดเด่น ได้แก่ มำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพ กำรถ่ำยทอด 
Health Literacy ผ่ำน SMART CARD อสม. ท�ำให้ อสม.  
ทั่วประเทศได้รับข้อมูลเกี่ยวกับกำรดูแลสุขภำพตำมกลุ่มวัย 
ที่ ถู ก ต้ อ ง  ส ำ ม ำ ร ถ ดู แ ล สุ ข ภ ำ พ ข อ ง ป ร ะ ช ำ ช น ใ น พ้ื น ที่ 
ให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น
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“จังหวดัมีควำมสำมำรถในกำรพัฒนำและแก้ไขปญัหำในระดับพื้นที่”

วสิยัทัศน์

ค่านิยม

พนัธกจิ

“วสิยัทัศน์ดี มีคุณธรรม น้อมน�ำควำมพอเพียง”

ส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
หมวด 4 ดา้นการวเิคราะหผ์ลการด�าเนินงานขององค์การและการจัดการความรู้

1. พัฒนำยุทธศำสตร์และแปลงนโยบำยไปสูก่ำรปฏิบัติในระดับพื้นที่
2. สง่เสริมกำรบริหำรงำนจังหวดัและกลุ่มจังหวดัแบบบูรณำกำร
3. สง่เสริมกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐแบบมีสว่นร่วมที่มีประสทิธิภำพ

 ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย เปน็แกนกลำง                 
กำรบรูณำกำรนโยบำย ยทุธศำสตร์กำรขบัเคลือ่นสูก่ำรปฏบิตัิ  
ทั้งประสำนกำรด�ำเนินงำนกับสว่นรำชกำรอื่น ๆ กรมในสงักัด 
และจังหวัด กำรจัดสรรทรัพยำกรและบริหำรรำชกำรทั่วไป 
ของกระทรวง พัฒนำและสง่เสริมกำรบริหำรรำชกำรจังหวดั/
กลุ่มจังหวัด โดยมีส�ำนักงำนจังหวัด ซ่ึงเปน็รำชกำรบริหำร 
ส่วนภูมิภำค ที่มีผู้ ว่ ำรำชกำรจังหวัด  บูรณำกำรงำน 
ของทุกกระทรวง ทบวง กรม ตลอดจนประสำนเชือ่มโยงแผน
พัฒนำ แก้ไขปญัหำในระดับพื้นที่ ภำยใต้วิสัยทัศน์ “จังหวัด 
มคีวามสามารถในการพฒันาและแกไ้ขปญัหาในระดบัพืน้ที”่ 
และมีค่านิยมร่วมกัน คือ “วิสัยทัศน์ดี มีคุณธรรม น้อมน�า 
ความพอเพียง” ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทยมุ่งสู่ 
กำรขับเคลื่อนภำรกิจเพื่อสร้ำงผลสัมฤทธ์ิในกำรขับเคลื่อน

นโยบำยรัฐบำล กำรเขำ้ใจ เขำ้ถงึพืน้ที ่สง่เสริมกำรประสำนแผน
ทุกระดับในพื้นที่  ยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชน  
ดว้ยกำรน�ำเทคโนโลยดีจิิทลัมำใชเ้พ่ือกำรบริหำรและกำรบริกำร
ประชำชน มุ่งเน้นพัฒนำทักษะดิจิทัล และส่งเสริมนวัตกรรม 
เพื่ อส ร้ำงควำมเชื่ อมั่ น ให้ แ ก่ รัฐบำล  และประชำชน  
ทั้งน้ี ในกำรปฏิบัติงำนของส�ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย  
ได้ ให้ควำมส�ำคัญกับข้อมูลส�ำคัญ น� ำสู่กำรวิ เครำะห ์ 
แ ล ะ ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ เพื่ อ ป รั บ ป รุ ง ก ำ ร ป ฏิ บั ติ ร ำ ช ก ำ ร  
อีกทั้ งมีกำรจัดกำรควำมรู้เพื่อกำรต่อยอด กำรพัฒนำ  
และน�ำสู่นวัตกรรม มีควำมพร้อมปรับเปล่ียนรูปแบบ 
กำรปฏิบัติรำชกำร และสำมำรถรองรับนโยบำยเร่งด่วน 
ของรัฐบำล เพื่อสร้ำงควำมเชือ่มั่น บรรลุเปำ้หมำยในทุกระดับ 
และอ�ำนวยประโยชน์แก่ประชำชน   
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ส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
การคดัเลอืกและการใชป้ระโยชน์ข้อมลูส�าคญั น�าสูก่ารก�าหนดทศิทาง
และยทุธศาสตร์ทีต่อบโจทยพ์ันธกิจ 

การจดัการความรู ้
E-library / ฐานขอ้มลู KM /Best Practice/นวตักรรม

System Security

การกาํหนดทศิทาง และ ยทุธศาสตรก์าร
ดาํเนนิการของ สป.มท.

- การ
ขบัเคลื�อน

ภารกจิเป็นไป
ตามเป้าหมาย 

คุม้คา่

- การวางแผน 
/บรูณาการ

การพฒันาเชงิ
พื�นที�เป็นไป

อยา่งมี
ประสทิธภิาพ

-ปญัหาความ
เดอืดรอ้นของ

ประชาชน 
ไดร้บัการแกไ้ข 
/นวตักรรมทาง

สงัคม

เป้าหมาย
ตามพนัธกจิ

 ฐานขอ้มลูเรื�อง
รอ้งเรยีนรอ้งทกุข์

 ฐานขอ้มลูผู ้
รอ้งเรยีน

 App Spond
 FMD

 ศนูยบ์ญัชาการ มท.
 E-Monitoring
 ระบบภมูสิารสนเทศ

เพื�อการตดิตาม 
จัดการ และรายงาน
ผลการดําเนนิงาน
โครงการขยายผล
โครงการ
อนัเนื�องมาจาก
พระราชดําร ิมท.

 One Plan
 Benchmarking
 PADME  
 CEBRS

การ
คดัเลอืก
ขอ้มลู
สาํคญั

แนวทาง
การ

ขบัเคลื�อน
การ

ดําเนนิงาน

ขอ้มลูเพื�อ
การพฒันา 

สป.

ความ
ตอ้งการของ
ผูร้บับรกิาร 

( สว่น
ราชการ/

จว./กจว./
ประชาชน) 

การบรูณาการและ
ประสานนโยบาย
ยทุธศาสตรไ์ป             
สูก่ารปฏบิตั ิ

การสง่เสรมิ สนบัสนนุ
การบรหิารงาน จว./
กจว.แบบบรูณาการ

การสง่เสรมิการ
บรหิารงานตาม

หลกัธรรมาภบิาล

  แผนงาน/
โครงการ/
งบประมาณ
เป็นไปตาม
เป้าหมาย 
 ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย
ไดรั้บประโยชน์
จากการพัฒนา
และแกไ้ข
ปัญหาในระดับ
พื�นที�ตามแนว
พระราชดําริ

 ประชาชน
ไดรั้บประโยชน์
จากโครงการ
แกไ้ขปัญหา
ความเดอืดรอ้น
เรง่ด่วนของ
ประชาชน
 จังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดไดรั้บ
การสนับสนุนการ
บรหิารงานแบบ
บูรณาการ

 เรื�อง
รอ้งเรยีนไดรั้บ
การจัดการ / 
แกไ้ขปัญหาจน
ไดข้อ้ยตุิ
 บคุลากร
ไดรั้บพัฒนา 
การจัดการ
ความรูนํ้าสู่
นวัตกรรม

เป้าระดบั
สากล 

ยทุธศาสตร ์
ชาต ิแผน
แมบ่ท ฯลฯ

กำรคดัเลอืกและกำรใช้ประโยชน์ขอ้มลูส�ำคญัของ สป.มท.

 ภำยใต้ประเด็นยุทธศำสตร์ของส�ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย น�ำไปสู่กำรคัดเลือกข้อมูลที่ส�ำคัญ โดยพิจำรณำ 
จากยุทธศาสตร์ระดับต่าง ๆ เชื่อมโยงเปำ้หมำยกำรพัฒนำระดับสำกล ซึ่งส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ขับเคลื่อน 
การด�าเนินงาน ที่ใหค้วามส�าคัญต่อความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีสว่นได้สว่นเสยี โดยมีกำรส่งเสริมกำรจัดกำรควำมรู้ 
มุ่งสู่นวัตกรรม โดยใช้ฐำนข้อมูล และเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อประมวลผลในกำรติดตำมกำรด�ำเนินกำร บริหำรจัดกำร  
ตลอดจนกำรบริหำรกำรตัดสินใจ อำทิ ระบบภูมิสำรสนเทศเพื่อกำรติดตำม จัดกำร และรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำน ฐำนข้อมูล 
เคร่ืองมือวัดระดับกำรพัฒนำ (Benchmarking) แนวทำงเชื่อมโยงแผนสอดคล้องกันในทุกระดับเปน็แผนเดียวกัน (One Plan)  
ระบบรำยงำนงบประมำณกำรแก้ไขปญัหำควำมเดือดร้อนเร่งด่วนของประชำชน (CEBRS) ฐำนข้อมูลเพื่อกำรบริหำรจัดกำร 
เร่ืองร้องเรียนของศูนย์ด�ำรงธรรม Application SPOND ฯลฯ และมกีำรจัดกำรควำมรู้เพ่ือสร้ำงควำมเปน็มอือำชพีในกำรปฏบิตังิำน 
และกำรเรียนรู้ต่อยอดเพื่อควำมยั่งยืน 
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คณุภาพและการเชือ่มโยงข้อมลูสารสนเทศ เพื่อสง่เสริมการพัฒนา
คณุภาพชวีติของประชาชน 

ระบบภมูสิำรสนเทศเพือ่กำรตดิตำม จัดกำร และรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำน
โครงกำรขยำยผลโครงกำรอนัเน่ืองมำจำกพระรำชด�ำริ กระทรวงมหำดไทย

 จำกกำรน้อมน�ำหลักกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำเปน็แนวทำงกำรพัฒนำและแก้ไขปญัหำของประชำชน 
ในพื้นที่ โดยขับเคลื่อนและขยำยผล ในปี พ.ศ. 2560 ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทยร่วมกับส�ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศ 
และภมูสิำรสนเทศ (องคก์ำรมหำชน) พฒันำ “ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการติดตาม จัดการ และรายงานผลการด�าเนินงานโครงการ
ขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ กระทรวงมหาดไทย” เปน็ฐำนข้อมูลโครงกำรขยำยผลโครงกำร อันเน่ืองมำจำก 
พระรำชด�ำริ ในรูปแบบภมูสิำรสนเทศ (GIS) สำมำรถเห็นควำมเชือ่มโยงของโครงกำรตำ่ง ๆ ในภำพรวมทั้งประเทศ มีระบบกำรจัดกำร
คุณภำพขอ้มูล โดยก�ำหนดสทิธ์ิใหส้�ำนักงำนจังหวดั เปน็หน่วยน�ำเขำ้ขอ้มลู และมสี�ำนักนโยบำยและแผน ส�ำนักงำนปลดักระทรวงมหำดไทย 
เปน็หน่วยตรวจสอบ และประมวลผลขอ้มูล เสนอผูบ้ริหำรและคณะกรรมกำรทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่บริหำรกำรตดัสนิใจ ซ่ึงระบบภมูสิำรสนเทศฯ 
สำมำรถวิเคราะห์พื้นที่เป้าหมาย ใช้ในการวางแผนบนพื้นฐานข้อมูลระดับพื้นที่ของจังหวัดเชื่อมโยงกับปัญหาความต้องการ/ 
ความเดือดร้อนของประชาชนในจังหวัดให้ครอบคลุมกลุ่มประชาชน ลดความซ�าซ้อนของโครงการและการจัดสรรงบประมาณ 
ในพื้นที่ ตลอดจนใชเ้ปน็หลกัเกณฑใ์นกำรพิจำรณำโครงกำรในปตีอ่ ๆ ไป
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BOPACK MODEL เพื่อประสทิธิภาพในการประสานแผนเดียว (One Plan) 

 เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ “จังหวัดมีควำมสำมำรถในกำรพัฒนำและแก้ไขปญัหำในระดับพื้นที่” ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย 
ใหค้วำมส�ำคัญต่อกำรสง่เสริมกำรบริหำรงำนจังหวดัและกลุ่มจังหวดัแบบบูรณำกำร ใน 5 ขั้นตอน ผ่ำนโมเดล BOPACK (โบ-แพ็ค) 
ดังน้ี B : Benchmarking โดยมีวเิครำะหจ์ำกฐำนข้อมูล 111 ตัวชีว้ดั ตำมแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 เพื่อเปน็ฐำนข้อมูลเชงิเปรียบเทียบ
ศักยภำพระหวำ่งจังหวดัและกลุม่จังหวดั เปรียบเทยีบภำยในจังหวดั/กลุม่จังหวดั และเปรียบเทยีบประเดน็ส�ำคญัในกำรพฒันำเชงิพืน้ที่ 
ส�ำหรับกำรจัดท�ำแผนพัฒนำจังหวดัและกลุ่มจังหวดั 
O : One Plan ระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ด้วยกำรจัดท�ำแผนและประสำนแผนพัฒนำพื้นที่ในระดับอ�ำเภอและต�ำบล พ.ศ. 2562 
เพื่อเปน็นโยบำย หลักเกณฑ์ และแนวทำงปฏิบัติในกำรจัดท�ำแผนและประสำนแผนตั้งแต่ระดับหมู่บ้ำน ชมุชน ต�ำบล ท้องถิ่น อ�ำเภอ  
ใหม้ีลักษณะเปน็แผนเดียว 

โมเดล BOPACK 

PA : PADME ระบบติดตำมประเมินผลแผนงำน โครงกำร 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ�ำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
เพื่อสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ด้ำนกำรบริหำร 
แผนงำน/โครงกำร กำรติดตำมงบประมำณรวมทั้ ง 
ให้ผู้บริหำรสำมำรถติดตำมแผนงำน/โครงกำร ตลอดจน 
กำรใช้งบประมำณฯ ของจังหวัด กลุ่มจังหวัด ผ่ำนระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ในกำรแก้ไขปญัหำควำมเดือดร้อน 
เร่งด่วนของประชำชน 
C : CEBRS ในปี พ.ศ. 2562 ได้พัฒนำระบบรำยงำน 
งบประมำณเพื่อแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนเร่งด่วน 
ของประชำชน ส�ำหรับติดตำมงบประมำณกำรแก้ไขปญัหำ
ควำมเดือดร้อนเร่งดว่นของประชำชนทีอ่ยูใ่นควำมรับผดิชอบ
ของส�ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย ซ่ึงสำมำรถใช้ข้อมูล
จำกระบบรำยงำนฯ ดังกล่ำวเพื่อวิ เครำะห์ปรับปรุง 
กำรใช้งบประมำณในกำรแก้ไขปญัหำควำมเดือดร้อนฯ  
ได้ครอบคลุมพื้นท่ีและตรงกับควำมต้องกำรของประชำชน
มำกยิ่งขึ้น 
และ K : KM ใหค้วำมส�ำคัญต่อกำรจัดกำรควำมรู้ กำรพัฒนำ
ศักยภำพบคุลำกร ตลอดจนกำรจัดท�ำคูม่อืปฏบิตังิำน ซ่ึงมีผล
กำรด�ำเนินงำนเปน็รูปธรรม เพือ่ใชใ้นกำรพฒันำและสง่เสริม
กำรบริหำรรำชกำรจังหวัด กลุ่มจังหวัด ได้อย่ำงเปน็ระบบ 
ตลอดจนให้ค�ำปรึกษำ ค�ำแนะน�ำฐำนะพี่เลี้ยงของจังหวัด  
รวมไปถึงกำรลงนิเทศงำนในพื้นที่  
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 ศูนย์ด�ำรงธรรมกระทรวงมหำดไทย เป็นหน่วยงำน 
ท�ำหน้ำที่หลักในกำรรับเร่ืองร้องเรียนร้องทุกข์ ประสำนงำน 
เพื่อแก้ไขปญัหำควำมเดือดร้อนของประชำชน และจำกกำร 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบกำรณ์จำกกำรด�ำเนินกำรที่ผ่ำนมำ  
น�ำไปสู่กำรสร้ำงนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อควำมคำดหวัง 
ของ ประชำช น โดยได้น� ำระบบเทคโนโลยี ส ำ รสนเทศ 
มำใช้ในกำรอ�ำนวยควำมสะดวกให้แก่ประชำชนในกำรร้องเรียน 

ร้องทกุขผ์ำ่นชอ่งทำงกำรรับเร่ืองร้องเรียน 6 ชอ่งทำง และสำมำรถ
เข้ำใช้งำนได้ตลอด 24 ชั่วโมงผ่ำน Smart phone ท้ังในระบบ 
Android และ IOS มีกำรเชือ่มโยงระบบรับเร่ืองร้องเรียนร้องทุกข์
ของศูนย์ด�ำรงธรรมกระทรวงมหำดไทย กับจังหวัด และอ�ำเภอ  
รวมทั้งหน่วยงำนภำคเีครือขำ่ยในระดบักระทรวง กรม รัฐวสิำหกจิ 
และหน่วยงำนองค์กรอิสระที่ เกี่ ยวข้องเพื่ อให้ประชำชน 
ได้รับกำรบริกำรอย่ำงมีประสทิธิภำพ 

การจัดการความรู้สูน่วตักรรมในการแก้ไขปญัหาความเดือดร้อนของประชาชน

ระบบฐำนขอ้มลูของศูนยด์�ำรงธรรม
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การวเิคราะหผ์ลการด�าเนินงาน และการจัดการความรู้สูแ่นวปฏิบัติทีเ่ปน็เลศิ
ในการแก้ไขปญัหาของประชาชน  

 กำรใหค้วำมส�ำคญัตอ่ฐำนขอ้มลูเพือ่กำรวเิครำะหผ์ลกำรด�ำเนินกำร กำรปรับปรุงกำรปฏบิตัิรำชกำร และกำรจัดกำรควำมรู้ 
น�ำสู่กำรประสำน บูรณำกำร และผลักดันสู่ระดับนโยบำยในกำรแกไ้ขปญัหำส�ำคัญกำรออกระเบียบปฏิบัติเพื่อกำรแกไ้ขปญัหำ 
ไดอ้ย่ำงแท้จริง จะเห็นไดจ้ำกกำรแกไ้ขปญัหำหน้ีนอกระบบ ไดว้เิครำะหข์อ้มลูร้องเรียนร้องทกุขข์องประชำชนผำ่นศูนยด์�ำรงธรรม
ซ่ึงได้น�ำผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลข้ำงต้น มำเสนอก�ำหนดเปน็มำตรกำรในกำรแกไ้ขปญัหำเชิงรุก น�ำไปสู่กำรออก “ประกาศ 
คณะกรรมการก�ากบัการทวงถามหน้ี เร่ือง จ�านวนคร้ังในการตดิตอ่ทวงถามหน้ี” และประกาศในราชกจิจาฯ เมือ่วนัที ่23 สงิหาคม 
2562 และมผีลใช้บงัคบัเมือ่วนัที ่21 พฤศจิกายน 2562 เพือ่แกไ้ขปญัหำกำรขม่ขู ่คกุคำม ทวงถำมหน้ี ซ่ึงภำยหลงักำรออกประกำศฯ 
ดังกล่ำว ท�ำให้เร่ืองร้องเรียนเกี่ยวกับหน้ีนอกระบบลดลง ซ่ึงเป็นกำรก�ำหนดมำตรกำรในกำรแก้ปัญหำหน้ีนอกระบบ 
ไดอ้ย่ำงตรงจุด ปอ้งกนักำรกลบัเข้ำสูว่งจรหน้ีนอกระบบและแกไ้ขปญัหำควำมยำกจนไดอ้ยำ่งยั่งยืน
 นอกจำกน้ี จำกวัฒนธรรมและกำรเรียนรู้กำรบริหำรข้อมูลส�ำคัญ น�ำสู่กำรได้รับควำมไว้วำงใจจำกรัฐบำลในกำรบริหำร
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ของรัฐบำล ภำยใต้กำรขับเคลื่อนของศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์ 
กำรแพร่ระบำดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนำ 2019 กระทรวงมหำดไทยอกีดว้ย

ผลกำรด�ำเนินกำรจำกกำรก�ำหนดมำตรกำรแกไ้ขปญัหำเชงิรุกกำรทวงหน้ี
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“ก�ำกับดูแลและบริหำรกำรใชจ่้ำยเงินของแผ่นดินใหเ้กิดประโยชน์สงูสดุ”
วสิยัทัศน์

ค่านิยม

พนัธกจิ

“ซ่ือสตัย์โปร่งใส บริกำรด้วยใจ รักษำวนัิยกำรคลัง รวมพลังพันธมิตร มีหลักคิดพัฒนำ”

กรมบัญชกีลาง
หมวด 5 ดา้นการบริหารทรัพยากรบคุคล

วฒันธรรมองค์การ

“ควำมซ่ือสตัย์และกำรรักษำไวซ่ึ้งวนัิยกำรคลัง และควำมยืดหยุ่นพร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง”

 “กรมบัญชีกลำง (บก.) มีภำรกิจเกี่ยวกับกำรก�ำกับ ดูแล ติดตำม และให้บริกำรทำงด้ำนกำรเงินกำรคลัง 
ภำครัฐ ซ่ึงจำกเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่ำงรวดเร็ว รวมถึงยกระดับกำรบริหำร
จัดกำรก�ำหนดเปน็ทิศทำงองค์กำรระยะ 20 ปี ด้วยแผนขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ 20 ปี กรมบัญชีกลำง ใน 3 ด้ำน  
คือ กำรเปน็กลไกก�ำกับกำรเงินกำรคลังเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (Smart Regulator)  กำรเปน็กลไกจัดระบบบริหำร
กำรเงินกำรคลังเพื่อกำรให้บริกำรที่เปน็เลิศ (Excellence Service) และกำรเสริมสร้ำง ส่งผลให้เกิดควำมเข้มแข็ง
องคก์รด้วยระบบดิจิทัล (Digital CGD) และจัดท�ำแผนกลยทุธ์กำรบริหำรทรัพยำกรบคุคลอยำ่งตอ่เน่ือง เน้นใหบุ้คลำกร
มีศักยภำพในกำรท�ำงำนและสำมำรถสร้ำงสรรค์นวัตกรรม มีประสบกำรณ์ในกำรท�ำงำนท่ีหลำกหลำย และปรับตัว
ทนัตอ่กำรเปลีย่นแปลง ตอ่กำรเปลีย่นแปลง เพ่ือเปน็กลไกหลกัในกำรขบัเคลือ่นองคก์ร และเตรียมพร้อมกำ้วสูเ่ศรษฐกจิ
และสงัคมดิจิทัล”

1. ก�ำหนดมำตรฐำน หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติด้ำนกฎหมำยกำรคลัง กำรบัญชี กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำร 
   พัสดุภำครัฐ กำรตรวจสอบภำยใน ค่ำตอบแทนและสวัสดิกำร เงินนอกงบประมำณ ลูกจ้ำง และควำมรับผิด 
    ทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐใหส้อดคล้องกับกำรรักษำวนัิยและควำมยั่งยืนทำงกำรคลัง
2. กำรบริหำรเงินสดภำครัฐ บริกำรกำรรับ-จ่ำยเงินใหเ้ปน็ไปอย่ำงมปีระสทิธิภำพ โดยใชร้ะบบเทคโนโลยทีีท่นัสมยั
3. สนับสนุนกำรบริหำรเศรษฐกิจกำรคลังในสว่นภูมิภำค
4. พัฒนำขีดควำมสำมำรถของบุคลำกรภำครัฐทำงด้ำนกำรบริหำรกำรเงินภำครัฐ
5. เปน็ศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรคลัง
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 ขับเคลื่อนภำรกิจงำนด้วยกำรปรับโครงสร้ำงที่เปน็ทำงกำร
ให้เหมำะสมกับลักษณะงำน ผ่ำน“ทีมงำน” ทั้งรูปแบบทีมเฉพำะกิจ 
ทีมข้ำมสำยงำน เป็นทำงเลือกในกำรขับเคลื่อนงำนส�ำคัญ  
ภำยใต้กำรก�ำหนดทิศทำงกำรท�ำงำนอย่ำงชัดเจน โดยควำมส�ำเร็จ 
ที่ชดัเจนเร่ิมตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2560 เร่งรัดกำรใชจ่้ำยเงินของหน่วยงำน
ภำครัฐ ใหเ้ปน็ไปตำมแผนและเปำ้หมำยที่รัฐบำลก�ำหนด ผ่ำนกลไก 
คณะท�ำงำนเฉพำะกิจติดตำมเร่งรัดกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 
ประจ�ำป ีแบง่สว่นรำชกำรใหค้ณะท�ำงำนประสำนงำน เร่งรัดตดิตำม 
และแก้ปญัหำในกำรใช้จ่ำยเงิน ท�ำให้ร้อยละของกำรเบิกจ่ำย 
เพิ่มสูงขึ้นกว่ำปีที่ผ่ำนมำ และเป็นตัวแบบในกำรขับเคลื่อน 
งำนมำตรกำรเร่งด่วนจำกรัฐบำล ได้แก่ กำรติดตั้งเคร่ือง EDC  
ให้แก่ ร้ำนค้ำ  กำรจัดท�ำและส่งมอบบัตรสวัสดิกำรแห่ง รัฐ  
ต่อเน่ืองถึงมำตรกำรชิม ช้อป ใช้ บก. ผ่ำนกลไกคณะท�ำงำน 
ที่ประกอบด้วยบุคลำกรจำกหลำยหน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอก 
จึงสำมำรถช่วยแบ่งเบำภำระค่ำครองชีพให้แก่ผู้มีรำยได้น้อย 
มำกกวำ่ 14 ล้ำนคน กระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ 

ทมีขับเคลือ่นงาน สร้างศักยภาพคน ทนัต่อความต้องการ
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พัฒนาบุคลากรของกรมบัญชกีลางสูค่วามส�าเร็จ

 เพื่อให้บุคลำกรมีควำมรู้ ควำมสำมำรถและทักษะ 
ในกำรปฏบิตังิำนดำ้นกำรเงินกำรคลงัไดอ้ยำ่งมปีระสทิธิภำพ 
และทันต่อควำมเปลี่ยนแปลงด้ำนเทคโนโลยี จึงวิเครำะห ์
ควำมต้องกำรในกำรฝึกอบรม (Train ing Needs)  
ด้ ว ย ก ำ ร สั ม ภ ำ ษ ณ์ เ ชิ ง ลึ ก ข อ ง ห น่ ว ย ง ำ น ส่ ว น ก ล ำ ง 
และส่วนภูมิภำค เพื่อปรับปรุงให้สอดคล้องกับแนวทำง 
กำรพัฒนำบุคลำกรได้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงและตอบสนอง 
ต่อกำรปฏิบัติรำชกำรตำมนโยบำยของรัฐบำล และจัดท�ำ
กรอบกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลโดยก�ำหนดเส้นทำงกำรฝึก
อบรม (Training Roadmap) เพ่ือพฒันำบุคลำกรใหส้อดคล้อง 
กับบทบำท ภำรกิจ หน้ำที่  และระดับควำมรับผิดชอบ  

แบ่งเปน็ 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ปฏิบัติงำน กลุ่มหวัหน้ำกลุ่มงำน  
กลุ่มอ�ำนวยกำร/เชี่ยวชำญ และกลุ่มบริหำร ผ่ำนรูปแบบ 
กำรพัฒนำตำ่ง ๆ  เชน่ กำรศึกษำจำกกรณีศึกษำ (Case Study) 
กำรเรียนรู้ดว้ยตนเอง (Self Study) กำรสอนงำน (Coaching) 
และกำรมอบหมำยงำน (Delegation) กำรเป็นพี่ เลี้ยง  
(Mentoring) กำรปฏิบัติงำน (On the Job Training)  
ตลอดจนกำรบรรยำย (Lecture) กำรอภิปรำย (Discussion)  
และกำรสัมมนำ (Seminar) กำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร/ 
กำรประชมุเชงิปฏิบัติกำร (Workshop) กำรเรียนรู้ผำ่นระบบ 
e-Learning เปน็ต้น
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รองรับการสญูเสยีอตัราก�าลงั

 จำกจ�ำนวนผูเ้กษยีณอำยใุนชว่งป ีพ.ศ. 2561 - 2565 ทีม่จี�ำนวนมำก รวมถงึแนวโน้มของอัตรำกำรลำออกและโอนรำชกำร
ทีเ่พิม่สงูขึ้นอยำ่งตอ่เน่ือง โดยเฉพำะในกลุม่ผูเ้ร่ิมตน้ปฏบิตังิำนทีพ่ร้อมปรับเปลีย่นงำน  เพือ่ลดผลกระทบดงักล่ำว กรมบญัชกีลำง
ด�ำเนินกำร ดังน้ี
 สนับสนุนให้หัวหน้ำงำนมอบหมำยงำนในลักษณะจับคู่กันท�ำงำน ควบคู่กับกำรหมุนเวียนสับเปลี่ยนงำน เพื่อให้สำมำรถ
ท�ำงำนทดแทนกันได้ด้วยกำรมอบหมำยใหผู้้ที่จะเกษียณอำยุสง่มอบคุณค่ำของตนด้วยกำรถ่ำยทอดควำมรู้หรือจัดท�ำแนวปฏิบัติ
ใหแ้ก่ผู้รับมอบงำนต่อ 
 กำรบริหำรต�ำแหน่งว่ำง จะสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกและขึ้นบัญชีบุคคลท่ีมีควำมรู้และสมรรถนะที่เหมำะสมในต�ำแหน่ง 
ที่เปน็สำยงำนหลัก และเลือกใชรู้ปแบบกำรสรรหำด้วยกำรรับโอนหรือกำรคัดเลือก
จำกบัญชสีว่นรำชกำรอื่น 
 ลดกำรหมุนเวียนออกของบุคลำกรด้วยกำรสร้ำงแรงจูงใจและควำมผูกพัน โดยขยำยเส้นทำงและโอกำสควำมก้ำวหน้ำ 
ในระดับที่สงูขึ้น สนับสนุนกำรย้ำยไปปฏิบัติงำนในพื้นที่ภูมิล�ำเนำหรือใกล้เคียง 
 สง่เสริมใหบุ้คลำกรแสดงศักยภำพโดยกำรเข้ำร่วมทีมขับเคลื่อนงำน กำรเปน็วทิยำกร หรือกำรสง่ประกวดรำงวลัต่ำง ๆ 
 จัดหำสวสัดิกำรและกิจกรรมสง่เสริมควำมสมัพันธ์ภำยในอย่ำงต่อเน่ืองในรูปแบบที่หลำกหลำย
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เก่งคดิ เก่งท�า มจีริยธรรม และมคีวามสขุ

  ผู้บริหำรสงูสดุจึงมีด�ำริใหม้ีกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคลำกรอย่ำงต่อเน่ืองและทั่วถึง ภำยใต้วิสัยทัศน์ 
บทบำทภำรกิจ และกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ผ่ำนแผนงำนต่ำง ๆ 
จึงต้องอำศัยก�ำลังของบุคลำกรเปน็หลักส�ำคัญ โดยส่งเสริม 
ให้บุคลำกรเปน็คนเก่งคิด เก่งท�า มีจริยธรรม และมีความสุข  
คือ ด�ำเนินกำรบริหำรจัดกำรระบบงำนทรัพยำกรบุคคลให้เปน็
มำตรฐำน ทันสมัย คล่องตัว และรวดเร็ว พัฒนำบุคลำกรทั้งด้ำน 
Hard Skills คือ องค์ควำมรู้ และทักษะ กับด้ำน Soft Skills  
คื อ  ทัศนคติและจ ริยธรรม  ด้ วย รูปแบบวิ ธีกำร ต่ำง  ๆ  
ทั้งจำกกำรอบรมในห้องเรียน สู่กำรอบรมผ่ำนสื่อ e-Learning  

และสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook Live และ YouTube  
โดยด�ำเนินกำรควบคู่กับการพัฒนาและดูแลจากหัวหน้างาน  
เพื่อให้ บุคลำกรมี ศักยภำพในกำรท�ำงำน มีประสบกำรณ์ 
ที่ ห ล ำ ก ห ล ำ ย  ส ร้ ำ ง ส ร ร ค์ น วั ต ก ร ร ม  แ ล ะ ป รั บ ตั ว ทั น 
ตอ่กำรเปลีย่นแปลง อีกท้ังขยายโอกาสความกา้วหน้าในต�าแหน่ง
งานและส่งมอบให้แก่ผู้ที่เหมาะสม ร่วมกับกำรส่งเสริมคนดี 
ให้เปน็แบบอย่ำงด้วยรำงวัล “คนดีบัญชีกลาง” และกำรท�ำงำน 
อย่ำงมีควำมสุขทั้งกำยและใจ ด้วยวัฒนธรรมกำรอยู่แบบพ่ีน้อง 
และสวสัดิกำรที่เหมำะสมเพียงพอ
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ปจัจัยแหง่ความส�าเร็จ 

มคีวามยดืหยุน่ พร้อมรับการเปลีย่นแปลง
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 “เปน็องคก์รน�ำทีท่นัสมยัในกำรอ�ำนวยกำรร่วม ดำ้นกำรปอ้งกนัประเทศและกำรปฏบิตักิำรทำงทหำร 
เพื่อควำมมั่นคง เปน็ที่เชือ่มั่นของรัฐบำลประชำชนและเปน็ที่ยอมรับของมิตรประเทศ”

วสิยัทัศน์

ค่านิยม

พนัธกจิ

“ทหำรอำชพี จงรักภักดี กล้ำหำญ ท�ำงำนเปน็ทีม”

หมวด 5 ดา้นการบริหารทรัพยากรบคุคล

1.  ปกปอ้ง เทิดทูน พิทักษ์รักษำสถำบันพระมหำกษัตริย์และสง่เสริมกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย 
    อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเปน็ประมุข
2. อ�ำนวยกำรกำรปฏิบัติกำรร่วมของทุกเหล่ำทัพ และเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรปอ้งกันประเทศ 
    จำกภัยคุกคำมทุกรูปแบบ
3. สนับสนุนรัฐบำลในกำรแก้ไขปญัหำส�ำคัญของชำติ กำรพัฒนำประเทศและกำรชว่ยเหลือประชำชน
4. คุ้มครอง และพิทักษ์รักษำผลประโยชน์แหง่ชำติ
5. เสริมสร้ำงควำมร่วมมือด้ำนควำมมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้ำนกลุ่มประเทศอำเซียนมิตรประเทศ  
    และ องค์กำรระหวำ่งประเทศ
6. สนับสนุนกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยภำยในประเทศโดย   ยึดหลักมนุษยธรรมและสนัติวธีิ
7. ปฏิบัติกำรเพื่อสนัติภำพภำยใต้กรอบของสหประชำชำติเพื่อธ�ำรงเกียรติและศักดิ์ศรีในประชำคมโลก

กองบัญชาการกองทัพไทย
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 ดว้ยลกัษณะกำรท�ำงำนของกองบญัชำกำรกองทพัไทย (บก.ทท.) 
ที่มี ลักษณะพิเศษของบุคลำกรที่มำจำกกำรรวมเหล่ำทัพทั้ งจำก 
กองทพับก กองทพัเรือ และ กองทัพอำกำศ มำปฏบิตัภิำรกจิของ บก.ทท. 
ร่วมกัน ดังน้ัน เพื่อกำรขับเคลื่อนไปสู่เปำ้หมำยเดียวกันน้ัน บก.ทท.  
จึงได้ถ่ำยทอดเปำ้หมำย ทิศทำง ภำยใต้ค่ำนิยมหลัก “จิตมั่น สามทัพ 
พ้อง มั่นแม้นทัพเดียว:  All Service As One” เพื่อหลอมรวม 
สำมเหล่ำทัพเป็นหน่ึงกองทัพไทย สู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม 
และ มีกำรด� ำ เนินกำรตำมหลักธรรมำภิบำลของกำรบริหำร                                        
จัดกำรบ้ำนเมืองที่ ดี  เพื่อให้ เ กิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชำชน  
มีกำรก�ำหนดแผนกำรปฏิบัติในอนำคตระยะสั้น และระยะยำว  
มีกำรพัฒนำด้ำนก�ำลังพล ยุทโธปกรณ์ และระบบ ที่สำมำรถปฏิบัติกำร
เชิงรุกได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และให้ควำมส�ำคัญกับก�ำลังพล  
เน้นกำรปลูกฝงัก�ำลังพล พัฒนำคนให้มีประสิทธิภำพ และมีควำมสุข 
ในกำรท�ำงำนโดยยึดหลัก “คนดี คนเก่ง คนมีควำมสุข” สร้ำงก�ำลังพล 
ใหร้องรับ “กำรอ�ำนวยกำรร่วมในด้ำนกำรปอ้งกนัประเทศ”  ดว้ยแนวคดิ 
“มุ่งจัดกำรควำมรู้สู่องค์กำรแห่งกำรเรียนรู้อย่ำงยั่งยืน เพื่อให้ก�ำลังพล
เปน็ทหำรอำชพี” เพื่อน�ำไปสูก่ำรบรรลุผลตำมวสิยัทัศน์ “เปน็องค์กรน�า 
ที่ ทั น ส มั ย ใ น ก า ร อ� า น ว ย ก า ร ร่ ว ม ด่ า น ก า ร ป้อ ง กั น ป ร ะ เท ศ 
และ การปฏบิตักิารทางทหารเพือ่ความมั่นคง เปน็ทีเ่ชือ่มั่นของรัฐบาล
ประชาชนและเปน็ที่ยอมรับของมติรประเทศ”

 เพื่อกำรขับเคลื่อนสู่เป้ำหมำยขององค์กร จึงก�ำหนดค่ำนิยมหลัก หลอมรวมสำมเหล่ำทัพเป็นหน่ึงกองทัพไทย  
ภำยใต้ “จิตมั่น สามทัพพอ้ง มั่นแมน้ทัพเดยีว: All Service As One” เปน็ลักษณะพิเศษในกำรหลอมรวมบุคลำกรจำกกองทัพบก 
กองทัพเรือ และ กองทัพอำกำศ มำปฏิบัติภำรกิจของ บก.ทท. ร่วมกัน เพื่อกำรขับเคลื่อนไปสูเ่ปำ้หมำยเดียวกันน้ัน ทั้งน้ี ได้ก�ำหนด
หลักเพื่อยึดถือเปน็แนวปฏิบัติ ได้แก่ ทหารอาชีพ ควำมมุ่งมั่นในกำรท�ำดีที่สุดในกำรปฏิบัติงำน เพื่อผลสัมฤทธ์ิของงำน  
ซ่ึงจะก่อให้เกิดควำมภูมิใจในกำรท�ำงำน จงรักภักดีน้อมน�ำพระบรมรำโชวำท และปฏิบัติตำมค�ำสัตย์ปฏิญำณ เปน็ที่ไว้วำงใจ 
ในงำนที่รับมอบปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยควำมเท่ำเทียม สร้ำงคุณค่ำในงำน กล้าหาญ ไม่เกรงกลัวต่อภยันตรำยที่จะเกิดขึ้นยืนหยัด 
ในสิ่งที่ถูกเปิดเผยในสิ่งที่ผิด ยอมรับค�ำวิจำรณ์ ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมควำมเปน็จริง ท�างานเป็นทีม เคำรพรับฟงั                                       
และร่วมแสดงควำมคิดเหน็ สนับสนุนใหม้ีกำรท�ำงำนร่วมกัน สือ่สำรอย่ำงเปิดเผย บูรณำกำรควำมคิดเปน็หน่ึงเดียว

สูเ่ปา้หมายภายใต้คา่นิยม “จิตมั่น สามทพัพ้อง มั่นแมน้ทพัเดียว: All Service As One”
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แผนบริหารทรัพยากรบุคคล สูก่ารเปน็ก�าลงัพล “คนมคีวามสขุ” 

 บก.ทท. ได้ด�ำเนินกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ผ่ำนแผนปฏิบัติรำชกำรด้ำนก�ำลังพล บก.ทท. 4 ปี พ.ศ. 2559-2562 
ครอบคลุมกำรด�ำเนินกำรด้ำนก�ำลังพลของ บก.ทท. ได้อย่ำงเปน็ระบบ โดยกำรบูรณำกำรกระบวนงำนและกำรเชื่อมโยงระบบ
สำรสนเทศ จ�ำนวน 4 ระบบเขำ้ด้วยกัน ท�ำใหเ้กิดประสทิธิภำพในกำรด�ำเนินกำรอย่ำงเหน็ได้ชดั ท�ำใหไ้ด้ก�ำลังพลที่เปน็ “คนเกง่” 
มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ “คนดี” ด้วยกำรปลูกฝงัอุดมกำรณ์ทำงทหำร ค่ำนิยมขององค์กำร ปลูกฝงัคุณธรรม ท�ำให้ก�ำลังพล 
มีควำมเปน็ทหำรอำชีพอย่ำงแท้จริง และสร้ำงระบบสวัสดิภำพ ให้แก่ก�ำลังพลและครอบครัวอย่ำงครบครัน ท�ำให้ก�ำลังพล 
มีควำมผำสกุ สำมำรถปฏิบัติภำรกิจได้อย่ำงเต็มก�ำลังควำมสำมำรถ จนเปน็ก�ำลังพล “คนมคีวามสขุ” ในกำรท�ำงำน 

แผนปฏบิตัิรำชกำรดำ้นก�ำลังพล บก.ทท. 4 ปี พ.ศ. 2559 - 2562
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พัฒนาสารสนเทศอยา่งมปีระสทิธิภาพ สู ่SMART HQ

กรอบกำรบริหำรกระบวนกำร 
ด�ำเนินงำนอยำ่งเปน็ระบบ

แอปพลเิคชัน My RTARF

เพื่อผลักดันให้ผลกำรปฏิบัติงำนขององค์กำรบรรลุ 
เปำ้หมำย โดยกำรเชื่อมโยงเปำ้หมำยผลกำรปฏิบัติ
รำชกำรในระดับองค์กำร หน่วยงำน และระดับบุคคล 
เข้ำด้วยกัน ซ่ึงตั้งอยู่บนกระบวนกำรควำมต่อเน่ือง 
นอกจำกน้ี ได้มีกำรพัฒนำ platform หลักขึ้นมำ  
เพื่อเป็นแอปพลิชันพื้นฐำนที่ก�ำลังพลทุกคนต้องใช ้ 
คือ แอปพลิเคชัน My RTARF ที่สำมำรถเข้ำถึงข้อมูล 
ส่วนตัว รวมถึงระบบต่ำง ๆ ที่ให้บริกำรด้ำนสวัสดิกำร 
แก่ก�ำลังพล ผ่ำนช่องทำงที่เปน็มำตรฐำนและปลอดภัย 
เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ของ บก.ทท. ในปี พ.ศ. 2580  
ในกำรเปน็ “SMART HQ”

 เพื่อมุ่งเน้นกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรข้อมูลและฐำนข้อมูล 
ทั้ง 7 สำยงำน ใหบ้รรลเุปำ้หมำยกำรด�ำเนินงำน จึงได้มกีำรพฒันำระบบ
สำรสนเทศ ( ICT) เพื่อให้มีประสิทธิภำพ ใน 3 ยุทธศำสตร์  
ได้แก่ 1. ด้ำนกำรพัฒนำก�ำลังพล 2. ด้ำนกำรพัฒนำกระบวนกำร  
และ 3. ด้ำนกำรพัฒนำเทคโนโลยี โดยใช้ “ระบบกำรบริหำรผล 
กำรปฏบัิตงิำน (PMS)” ประกอบดว้ยระบบระบบกำรบริหำรสำรสนเทศ 
เพื่อกำรตัดสินใจด้ำนปลัดบัญชีและกำรพัฒนำระบบรำชกำร  
(Management Cockpit : MC) และระบบสำรสนเทศส�ำหรับกำรประเมนิ
ผลกำรปฏิบัติรำชกำรก�ำลังพล บก.ทท. โดย ระบบสำรสนเทศส�ำหรับ
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรก�ำลังพล บก.ทท. เป็นกรอบ 
กำรบริหำรแบบบรูณำกำรทีมุ่ง่เน้นกระบวนกำรด�ำเนินกำรอยำ่งเปน็ระบบ 
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พัฒนาบุคลากรด้วยวธีิการทีห่ลากหลายรองรับภัยคกุคามทกุมติิ

 บก.ทท. ได้จัดท�ำแผนพัฒนำก�ำลังพลทั้ งในระยะสั้น  
และระยะยำว ผ่ำนหลักสูตรแนวทำงรับรำชกำร และหลักสูตร
เพ่ิมพูนควำมรู้ของ บก.ทท. โดยผ่ำนหลักสูตรและกำรฝึก 
ของ บก.ทท. ท่ีสร้ำงคุณลักษณะผู้น�ำ ควำมรู้ทำงวิชำกำรทหำร 
ควำมรู้ และทักษะทีร่องรับกำรเปลีย่นแปลงในสภำวกำรณ์ปจัจุบนั 
และยงัสอดคลอ้งกับแนวทำงกำรแยกประเภทก�ำลังพลเปน็สำยงำน
และสำยวิทยำกำร และมีกำรพัฒนำบุคลำกรทำงไซเบอร์  
โดยด�ำเนินกำรจัดต้ังโรงเรียนไซเบอร์ และก�ำหนดหลักสูตร 

ด้ ำนไซเบอร์  เพ่ือ พัฒนำก� ำลั งพลด้ำน น้ี เป็นกำรเฉพำะ  
นอกจำกน้ี เพื่อกำรรองรับภัยคุกคำมในมิติอื่น ๆ เช่น ภัยคุกคำม 
ที่เกิดจำกควำมยำกจนและไร้เสถียรภำพทำงกำรเมือง ภัยคุกคำม
ที่เกิดจำกจุดอ่อนในประเทศ เปน็ต้น จึงจ�ำเปน็ต้องมีกำรวำงแผน
กำรพฒันำก�ำลงัพลอยำ่งเปน็ระบบ โดยเฉพำะกำรพฒันำก�ำลงัพล
ใหม้ีควำมพร้อมในด้ำนสมรรถนะในกำรอ�ำนวยกำรร่วม อำทิเชน่ 
กำรจัดท�ำหลักสูตรพัฒนำก�ำลังพล กำรพัฒนำผู้น�ำกำรถ่ำยทอด
ควำมรู้ภำยในหน่วยงำน กำรจัดท�ำ KM เปน็ต้น

แผนผังกำรพฒันำก�ำลังพล บก.ทท.
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สร้างความผกูพันสูก่ารเปน็องคก์าร “คนดี คนเก่ง คนมคีวามสขุ”

 บก.ทท. ให้ควำมส�ำคัญกับกำรเสริมสร้ำง          
สภำพแวดล้อม เพ่ือให้เกิดบรรยำกำศกำรท�ำงำนท่ีดี   
ก�ำลังพลมีควำมสุขในกำรปฏิบัติงำน พร้อมที่จะทุ่มเท  
และเสียสละ ปฏิบัติงำนในทุกสถำนกำรณ์ โดยมี 
กำรด�ำเนินกำร 3 ดำ้นหลกั ไดแ้ก่ ดา้นพฒันาสภาพแวดลอ้ม              
ในการปฏบิตังิาน อำทิเชน่ ด้ำนกำรปฏิบตังิำน สขุอนำมัย 
ควำมปลอดภัย ด้านความสมัพันธ์ท่ีดีในการปฏิบัติงาน 
ได้แก่ กำรจัดกีฬำเชือ่มสมัพันธ์ กำรจัดกิจกรรมบ�ำเพ็ญ
สำธำรณะประโยชน์ กำรจัดกิจกรรมทัศนศึกษำ 
นอกหน่วย และด้านงานบริการและสวัสดิการ 
ให้สอดคล้องกับความต้องการของก�าลังพล บก.ทท.  
ทีไ่ดม้ำจำกกำรส�ำรวจควำมตอ้งกำรกจิกรรมของก�ำลงัพล 

นอกจำกน้ียังมีนโยบำยด้ำนสวัสดิกำรส�ำหรับก�ำลังพล 
ที่ เ ด่นชัด  อำทิ เช่น  กำร เส ริมส ร้ำงบรรยำกำศ 
ในกำรท�ำงำนที่ดีโดยกำรส่งมอบนโยบำยสวัสดิกำร 
ที่เปน็ประโยชน์ให้แก่ก�ำลังพลและครอบครัว ตั้งแต ่
แรกเข้ำ จนกระท่ังเกษียณอำยุรำชกำร โดยจำก 
กำรด�ำเนินกำรดังกล่ำวสะท้อนให้เห็นว่ำ กำรเสริมสร้ำง
บรรยำกำศในกำรท�ำงำนที่ดีโดยกำรส่งมอบนโยบำย
สวัสดิกำรที่ เป็นประโยชน์ให้แก่ก� ำลั งพล ส่งผล 
ให้ก�ำลังพลเกิดควำมผูกพันต่อองค์กำร สำมำรถปฏิบัติ
งำนด้วยมุ่งมั่นทั้ งในด้ำนควำมรู้สึกและสติปัญญำ  
ทุ่มเท อย่ำงเต็มควำมสำมำรถเพื่อบรรลุวัตถุประสงค ์
และสอดคล้อง  ไปในทิศทำงเดียวกัน



หมวด 6

หมวด 6



ดา้นกระบวนการคุณภาพและนวตักรรม
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กรมการแพทย์
หมวด 6 ดา้นกระบวนการคณุภาพและนวตักรรม

 “ประชำชนสุขภำพดไีด้รับบริกำรทำงกำรแพทย์ที่มีคุณภำพและมำตรฐำนวิชำชีพอย่ำงเสมอภำค  
กำรแพทยไ์ทยเปน็ 1 ใน 3 ของเอเชยี”

วสิยัทัศน์

ค่านิยม

พนัธกจิ

M : Mastery เปน็นำยตนเอง
O : Originality เร่งสร้ำงสิง่ใหม่
P : People Centered ใสใ่จประชำชน
H : Humility ถ่อมตนอ่อนน้อม
D : Determination For The Nation พร้อมน�ำระดับชำติ
M : Moving Together สำมำรถไปด้วยกัน
S : Specialist มุ่งมั่นสูค่วำมเปน็เลิศ

 สร้ำงและถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรแพทย์ที่สมคุณค่ำ (Appropriate 
Medical Technology) เสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วม (Co-Creation) ทำงวิชำกำรและบริกำรทำงกำรแพทย์ 
ในทุกภำคสว่นเพื่อพัฒนำกำรแพทย์ของประเทศสูม่ำตรฐำนสำกล

 กรมกำรแพทย์มุ่งม่ันสร้ำงสรรค์นวัตกรรมทำงกำรแพทย์ พัฒนำระบบบริกำรทำงกำรแพทย์ 
เพื่อรองรับ Technology Disruption และ New Normal Medical Services กำรพัฒนำกำรแพทย์ 
ของประเทศสูร่ะดับสำกล โดยกำรสร้ำงคนใหเ้ปน็ “คนดี คนเก่ง คนกรมกำรแพทย์” กำรสร้ำงทีมใหส้ำมำรถ
ท�ำงำนไปในทิศทำงเดียวกันเพื่อบรรลุเปำ้หมำยสูงสุด “Moving together” และสร้ำงเครือข่ำยกำรท�ำงำน
แบบมีส่วนร่วม (Co – creation) ในกำรแก้ปญัหำทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุขที่ส�ำคัญของประเทศ  
เพื่อคนไทยมีสขุภำพดี ได้รับบริกำรทำงกำรแพทย์ที่มีคุณภำพมำตรฐำนอยำ่งทั่วถึงและเปน็ธรรม
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จากภารกิจ ยทุธศาสตร์ สูก่ารออกแบบกระบวนการ

กำรออกแบบกระบวนกำร

 กรมกำรแพทย์ได้วเิครำะหร์ะบบปฏิบตักิำรตำมหลกักำร SIPOC Model และ Value Chain ซ่ึงกำรออกแบบระบบงำน ผลผลติ 
บริกำร และกระบวนกำรท�ำงำน เร่ิมต้นจำก (1) ทบทวนขอ้มลูที่ส�าคัญของกรม คือ ภำรกิจตำมกฎหมำย (Mission Vision Value) 
สภำวะสุขภำพ ควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (VOC : Voice of Customer) ข้อก�ำหนด 
ทีส่�ำคญัทุกด้ำน (ดำ้นผูรั้บบริกำร ดำ้นกระบวนกำร ดำ้นกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั กฎหมำยสำธำรณสขุ) ควำมเชีย่วชำญและควำมสำมำรถ
ของบคุลำกร เทคโนโลยทีำงกำรแพทยท์ีท่นัสมยั ควำมสำมำรถในกำรใชท้รัพยำกรทำงกำรแพทย์ร่วมกัน ควำมคำดหวงัของผูส้ง่มอบ
และคู่ควำมร่วมมือ กำรบริหำรควำมเสี่ยงและควำมปลอดภัย ตลอดจนพิจำรณำจำกยุทธศำสตร์และควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
มำตรฐำนทำงจริยธรรม กำรก�ำกับดูแลองค์กำรที่ดีและกำรจัดกำรนวัตกรรม (2) วิเคราะห์ข้อมูลที่ส�าคัญ ครอบคลุมทุกด้ำน  
รวมทั้งระบุปญัหำที่เกิดขึ้น เชน่ ข้อมูลจำกกำรก�ำหนดยุทธศำสตร์ของกรมที่พบวำ่ กลุ่มผู้รับบริกำรในอนำคตจะเปลี่ยนไปเน่ืองจำก
ประเทศก�ำลงักำ้วสูส่งัคมผูส้งูอำยมุำกขึ้น กำรออกแบบกำรบริกำรกจ็ะปรับเปลีย่นไปเพือ่ตอบสนองกลุม่ผูรั้บบริกำรทีเ่ปลีย่นไปด้วย 
(3) น�าผลการวเิคราะหไ์ปออกแบบ ผลผลิต กำรบริกำร และกระบวนกำรท�ำงำน โดยใชแ้นวคิด PDCA LEAN RM และ PMQA  
เปน็กรอบในกำรจัดกำรกระบวนกำรใหเ้ปน็ไปอย่ำงมีประสทิธิภำพ เกิดกำรสร้ำงผลผลิตและนวตักรรมในกำรปฏิบัติงำน
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เพราะ ... การก�ากับ ควบคมุ และติดตาม ส�าคญั

 เพื่อให้มั่นใจว่ำกระบวนกำรปฏิบัติงำนที่ส�ำคัญของกรม
เป็นไปอย่ำงมีคุณภำพท�ำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี  จึงมอบหมำย 
ให้คณะกรรมกำรบริหำรยุทธศำสตร์กรมกำรแพทย์รับผิดชอบ
พจิำรณำก�ำหนดตัวชีว้ดัระดบักรมทั้งทีเ่ปน็ตวัชีว้ดัควำมกำ้วหน้ำ 
(Leading Indicators) และตัวชี้วัดผลลัพธ์กำรด�ำเนินงำน  
(Lagging Indicators) และถ่ำยทอดสู่กำรปฏิบัติทั้งในระดับ
หน่วยงำน  กลุ่มงำน/ฝำ่ย และรำยบุคคล ตำมล�ำดับ โดยแบ่ง 
กำรวัดผลส�ำคัญออกเปน็ 6 ด้ำน คือ (1) ด้ำนประสิทธิผล 

และกำรบรรลุพันธกิจ (2) ดำ้นกำรใหค้วำมส�ำคัญกับผู้มีสว่นได้
ส่วนเสีย (3) ด้ำนกำรมุ่งเน้นบุคลำกร (4) ด้ำนกำรน�ำองค์กำร
และก�ำกบัดแูล (5) ดำ้นงบประมำณ กำรเงนิและกำรเจริญเตบิโต 
และ (6) ดำ้นประสทิธิผลของกระบวนกำรและกำรจัดกำรหว่งโซ่
อปุทำน นอกจำกน้ี กรมกำรแพทยไ์ดว้ำงระบบบริหำรควำมเสีย่ง 
ควบคุมภำยในและตรวจสอบภำยในทั่วทั้งองค์กำร ต้ังแต่ 
ระดับกรม ระดับหน่วยงำน และระดับโครงกำร เพื่อปอ้งกัน 
ควำมเสยีหำยที่อำจเกิดขึ้นได้จำกกำรปฏิบัติงำน 

จากวจัิยสูน่วตักรรมน�าสขุภาพทีด่ีสูป่ระชาชน  

DMS Research & Innovation Value Chain

 เ พื่ อ ค ว ำ ม ส� ำ เ ร็ จ แ ล ะ ค ว ำ ม ยั่ ง ยื น ข อ ง 
กำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมทำงกำรแพทย์ กรมจึงแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรและคณะท�ำงำนพัฒนำนวัตกรรมกรม 
กำรแพทย์ขึ้น และก�ำหนดแผนงำนจัดตั้งศูนย์นวตักรรม
ทำงกำรแพทย์ โดยมีวัตถุประสงค์ในกำรส่งเสริม 
สนับสนุน และก�ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำนวัตกรรม
ทำงกำรแพทย์ครบวงจร กำรสร้ำงเครือข่ำยพัฒนำ
นวัตกรรมทำงกำรแพทย์ท้ังภำครัฐและเอกชน ต่อเน่ือง
ไปจนถึงกำรจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร กำรพัฒนำ 
นวัตกร กำรพัฒนำนวัตกรรมและต่อยอดเชิงพำณิชย์  
เพ่ือให้ประชำชนได้รับกำรดูแลรักษำด้วยนวัตกรรม
ทำงกำรแพทย์ที่พัฒนำขึ้นภำยในประเทศ และท�ำให้
สำมำรถเข้ำถึงบริกำรได้อย่ำงเท่ำเทียมและเปน็ธรรม  
สง่ผลตอ่กำรประหยดังบประมำณในสว่นของเทคโนโลยี
ที่ต้องน�ำเข้ำมำใช้จำกต่ำงประเทศ หรือในทำงกลับกัน 
คือเปน็โอกำสในกำรสร้ำงรำยได้ใหก้ับประเทศอีกด้วย
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การน�านวตักรรมทางการแพทยส์ูป่ระชาชน  

กระบวนกำรน�ำนวตักรรมทำงกำรแพทย์สูป่ระชำชน

 องคค์วำมรู้ เทคโนโลยีและนวตักรรมทำงกำรแพทย ์
ที่เกิดขึ้นจะได้รับกำรประเมินควำมคุ้มค่ำเพื่อพิจำรณำ 
ควำมเหมำะสมที่จะน�ำมำใช้ประโยชน์ในกำรแก้ปญัหำ 
สุขภำพตำมวัตถุประสงค์ของกำรศึกษำวิจัย และพัฒนำ 
นวัตกรรม โดยกำรน�ำเสนอต่อผู้บริหำรแต่ละระดับ 
เพือ่เปน็ขอ้มลูกำรตดัสนิใจในกำรน�ำไปใชป้ระโยชน์ในองคก์ร  
จนถึงประโยชน์ในระดับนโยบำยสำธำรณสุขของประเทศ 

เปน็กำรขยำยผลสูก่ำรปฏบิตัใินวงกวำ้ง รวมถึงกำรน�ำเสนอ
ตอ่กองทนุสขุภำพดำ้นกำรรักษำพยำบำล (สทิธิหลกัประกนั
สุขภำพ สิทธิสวัสดิกำรรักษำพยำบำลข้ำรำชกำร และสิทธิ
ประกนัสงัคม) เพือ่ใหอ้งคค์วำมรู้ เทคโนโลยรีวมถงึนวตักรรม
ที่ เ กิ ด ขึ้ นไ ด้ รั บ ก ำ ร บ ร ร จุ อ ยู่ใน ชุด สิ ท ธิ ป ร ะโ ย ช น์ 
ของกำรรักษำผู้ปว่ยและกำรเข้ำถึงนวตักรรมทำงกำรแพทย์ 
อย่ำงทั่วถึงและเปน็ธรรม
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การน�ากัญชามาใชป้ระโยชน์ทางการแพทยค์รบวงจร

 กญัชำจัดเปน็ยำเสพติดใหโ้ทษประเภทที ่5 ซ่ึงพระรำชบญัญัตยิำเสพตดิใหโ้ทษ (ฉบบัที ่7) พ.ศ.2562 ไดผ้อ่นปรนใหน้�ำกญัชำ
มำใช้ทำงกำรแพทย์ และกำรศึกษำวิจัย อย่ำงไรก็ตำม กัญชำมีสำรออกฤทธ์ิต่อจิตประสำทและท�ำให้เสพติดได้ กำรน�ำกัญชำ 
มำใชก้ับผู้ปว่ยโดยปรำศจำกข้อมูลของกำรกำรแพทย์เชงิประจักษ์ (evidence -based medicine) อำจสง่ผลเสยีกับผู้ปว่ย กำรน�ำมำ
ใชท้ำงกำรแพทย์จึงต้องเปน็ไปตำมหลักวชิำกำรที่มีข้อมูลสนับสนุนชดัเจนถึงข้อพึงระวงัและประโยชน์ที่ผู้ปว่ยได้รับ 

 กรมกำรแพทย์จึงไดด้�ำเนินกำรศึกษำ คน้ควำ้ วจัิย
แ ล ะ ถ่ ำ ย ท อ ด อ ง ค์ ค ว ำ ม รู้  โ ด ย มี วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ 
ให้สถำนบริกำรสขุภำพระดับต่ำงๆ ท้ังภำครัฐและเอกชน
สำมำรถน�ำกัญชำไปใช้กับผู้ป่วยได้อย่ำงปลอดภัย  
ผู้ปว่ยได้รับประโยชน์ และคุม้คำ่ในกำรน�ำไปใช ้โดยค�ำนึง
ถึงกำรสง่เสริม สนับสนุนกำรใช้ประโยชน์อยำ่งครบวงจร 
ตั้งแต่กำรปลูกเพื่อหไ้ด้วัตถุดิบที่มีคุณภำพ ปลอดภัย  
ไป จ น ถึ ง ก ำ ร ส กั ด แ ล ะ แป ร รู ปไ ด้ ต ำ ม ม ำ ต ร ฐ ำ น 
ทำงกำรแพทย์ (medical grade) รวมถึงกระบวนกำร 
น�ำมำใชก้บัผู้ปว่ยไดอ้ย่ำงถกูตอ้งเหมำะสม สำมำรถจัดท�ำ
เปน็ขอ้เสนอแนะเชงินโยบำยในกำรน�ำกญัชำมำใชใ้นระบบ
สุขภำพอย่ำงมีประสิทธิภำพ อย่ำงไรก็ตำม ในประเด็น 
ทีป่ระโยชน์ของกัญชำยงัไมช่ดัเจนในบำงโรค/ ภำวะของโรค 
ควำมพอเพียงของกัญชำ รวมถึงคุณภำพของสำรสกัด
กัญชำส�ำหรับใช้กับผู้ป่วย กรมกำรแพทย์จึงจ�ำเป็น 
ต้องศึกษำวิจัยเพิ่มเติมใหไ้ด้องค์ควำมรู้ใหมใ่นประเด็น
ประโยชน์ของกญัชำในกำรรักษำโรคอืน่ ๆ ซ่ึงด�ำเนินกำร
ภำยใต้ควำมร่วมมือของหน่วยงำนสังกัดกรมกำรแพทย์ 
และหน่วยงำนภำยนอก อำทิ  องค์กำรเภสัชกรรม 
มหำวิทยำลัยแมโ่จ้ จังหวดัเชียงใหม่ โดยมีเปำ้หมำยใหไ้ด้
ผลติภณัฑก์ญัชำทีม่คีณุภำพทำงกำรแพทยเ์พือ่ใชก้บัโรค/ 
ภำวะของโรคต่ำงๆ ไดอ้ยำ่งเหมำะสม 
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 กระบวนกำรด�ำเนินกำรใช้รูปแบบวงรอบ 
PDCA (plan, do, check, act) โดยเริ่มจำกกำร
วำงแผน (plan) ด�ำเนินกำรจำกปญัหำ และ/  
หรือ ค�ำถำมที่ต้องกำรค�ำตอบ ต่อมำด�ำเนินกำร 
ค้นคว้ำ ศึกษำ วิเครำะห์ สังเครำะห์ วิจัย (do)  
แล้วตรวจสอบผลลัพธ์ที่ได้ว่ำสำมำรถแก้ปญัหำ/  
ตอบค�ำถำมได้หรือไม ่(check) หำกได้ผลลพัธ์ทีแ่ก้
ปญัหำได้ จึงลงมือปฏิบัติในกำรน�ำมำถ่ำยทอด 
องค์ควำมรู้ที่ได้ (act) หำกไม่ประสบควำมส�ำเร็จ 
จะมีกำรวเิครำะหก์ระบวนกำรใหม ่แล้วเข้ำสูร่ะบบ 
PDCA วงรอบใหม่จนกว่ำจะได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง
และเหมำะสมในกำรน�ำไปใชเ้พื่อให้เกิดประโยชน์
สู งสุดกับ ผู้ป่วยที่ จ� ำ เป็นต้องใช้กัญชำทำง 
กำรแพทย ์ปจัจัยแหง่ควำมส�ำเร็จของกำรน�ำกัญชำ
มำใช้ทำงกำรแพทย์ครบวงจร เกิดจำกควำม 
ร่วมมือของผู้เชี่ยวชำญหลำยภำคส่วนร่วมกับ 
ก ำ ร เป็น ก ร ม วิ ช ำ ก ำ ร ข อ ง ก ร ม ก ำ ร แพ ท ย์  
และนโยบำยสำธำรณสขุทีช่ดัเจนในกำรน�ำกัญชำ
มำใช้ประโยชน์เพ่ือให้ผู้ปว่ยมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น 
กำรด�ำเนินกำรอย่ำงเปน็ระบบและมีแนวปฏิบัติ 
ทีช่ดัเจน สง่ผลใหง้ำนบรรลผุลส�ำเร็จตำมเปำ้หมำย 
โดยมีกำรพัฒนำงำนร่วมกันเปน็ทีม มีส่วนร่วม 
รับผิดชอบร่วมกัน ส่งผลให้ประสบผลส�ำเร็จได้ 
ผลงำนท่ีมคุีณภำพเพ่ือผูป้ว่ยทีจ่�ำเปน็ต้องใชกั้ญชำ
อยำ่งแท้จริง

กำรด�ำเนินกำรและผลสมัฤทธ์ิเพื่อกำรใชก้ัญชำทำงกำรแพทย์ครบวงจร
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หมวด 6 ดา้นกระบวนการคณุภาพและนวตักรรม

 “เป็นองค์กรหลักด้ำนคุ้มครองผู้บริโภคและส่งเสริมผู้ประกอบกำรด้ำนผลิตภัณฑ์สุขภำพ 
เพือ่ประชำชนสขุภำพด”ี

วสิยัทัศน์

ค่านิยม: “Thai FDA”

พนัธกจิ

Thai (Thai Value) ซ่ือสตัย์ ออ่นน้อมถอ่มตน
F (Focus on People) มุ่งผลประชำชน
D (Dependable) ฝกึตน เปน็ทีพ่ึ่งพำ
A (Advancement) พฒันำอย่ำงตอ่เน่ือง

1.  พัฒนำผู้บริโภคใหม้ีศักยภำพในกำรดูแลตนเอง เพื่อกำรบริโภคผลิตภัณฑ์สขุภำพที่ปลอดภัยถูกต้อง                
    และเหมำะสม
2. สง่เสริมและพัฒนำกำรประกอบกำรใหม้ีศักยภำพแข่งขันได้ในระดับสำกล เพื่อเพิ่มมูลค่ำทำงเศรษฐกิจ    
    ของประเทศ
3. ควบคุม ก�ำกับดูแลผลิตภัณฑ์สขุภำพใหม้ีคุณภำพ ปลอดภัย และมีประสทิธิผล
4. สง่เสริมควำมมั่นคงด้ำนผลิตภัณฑ์สขุภำพ เพื่อใหค้นไทยสำมำรถเข้ำถึงได้ในยำมปกติและภำวะฉุกเฉิน

 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำให้ควำมส�ำคัญต่อระบบปฏิบัติกำร โดยกำรออกแบบผลผลิต  
กำรบริกำรและกระบวนกำรท�ำงำนที่ส�ำคัญ ทั้งกระบวนกำรหลักและกระบวนกำรสนับสนุน รวมถึงปรับปรุง
ประสทิธิผลของระบบและกระบวนกำรอย่ำงต่อเน่ือง โดยใชห้ว่งโซ่คุณค่ำในกำรวิเครำะห ์ พิจำรณำจำกปจัจัย 
ที่มีผลต่อควำมส�ำเร็จขององค์กร น�ำไปสู่กำรพัฒนำ ต่อยอด สร้ำงนวัตกรรมกระบวนกำรหลักอย่ำงครบวงจร 
เพ่ือสร้ำงคุณค่ำ สำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำร และสร้ำงควำมพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้
สว่นเสยี และมุ่งสูเ่ปำ้หมำย “ผู้บริโภคปลอดภัย ผู้ประกอบกำรก้ำวไกล ระบบคุ้มครองสขุภำพไทยยั่งยืน”

ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
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มุง่สูอ่งคก์รคณุภาพ มาตรฐานระดับสากล 

หว่งโซ่คุณคำ่ของ อย. (Value Chain)

 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ ได้ออกแบบ 
ผลผลติ กำรบริกำรและกระบวนกำรท�ำงำนทีส่�ำคญั โดยพิจำรณำ 
จำกปจัจัยภำยในและปจัจัยภำยนอกทีส่�ำคญั น�ำมำวเิครำะห ์จัดท�ำ
ข้อก�ำหนดของกระบวนกำร ผ่ำน SIPOC Model มีกระบวนกำร
หลักที่ส�ำคัญ ได้แก่ 1) กำรพิจำรณำอนุญำตผลิตภัณฑ์สุขภำพ  
2) กำรใหค้�ำปรึกษำแนะน�ำผู้ประกอบกำร 3) กำรพฒันำศักยภำพ
ผู้บริโภค 4) กำรเฝำ้ระวังผลิตภัณฑ์สุขภำพ 5) กำรตรวจจับ 
และด�ำเนินคดีผลิตภัณฑ์สุขภำพผิดกฎหมำย 6) กำรจัดกำรเร่ือง 
ร้องเรียนผลติภณัฑ์สขุภำพ และ 7) กำรพัฒนำกฎหมำย กระบวนกำร
สนับสนุนที่ส�ำคัญ ได้แก่  1)  กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล  
2) กำรบริหำรกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง 3) กำรบริหำรขอ้มลูและสำรสนเทศ 
อีกทั้ง ได้ก�ำหนดตัวชี้วัดและมำตรฐำนงำน เพื่อควบคุม ก�ำกับ 
ติดตำมกำรด�ำเนินกำรตั้งแต่ก่อนเร่ิมด�ำเนินกำรจนถึงหลังด�ำเนิน
กำร น�ำผลกำรด�ำเนินกำรมำทบทวน ปรับปรุงและพัฒนำ

กระบวนกำรอยำ่งตอ่เน่ือง มกีำรก�ำหนดมำตรกำรแกไ้ขและปอ้งกนั
ในอนำคต โดยน�ำแนวคิดแบบลีน (Lean Concept) มำใช ้
ในกำรปรับปรุงกระบวนกำรท�ำงำน  มรีะบบกำรทบทวน เฝำ้ระวงั
เพื่ อลดควำมผิดพลำด กำร ท� ำงำนซ� ำและควำมสูญเสีย 
ของกระบวนกำร โดยใชว้งจรคณุภำพ PDCA เพือ่ควบคมุคณุภำพ
ของกระบวนกำร ทั้งน้ี ในปี 2560 ได้รับกำรรับรองระบบบริหำร
คุณภำพ ISO 9001:2015 ด้ำนกำรก�ำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภำพ 
เพือ่กำรคุม้ครองผู้บริโภค ทั่วทั้งองคก์ำร รวมถึงกำรรับรองระบบ 
ISO 27001:2013 ด้ำนกำรดูแลข้อมูลและสำรสนเทศ แสดงถึง 
กำรด�ำเนินงำนที่มีคุณภำพ รักษำมำตรฐำนและกำรปรับปรุง 
อย่ำงต่อเน่ือง นอกจำกน้ี ปี 2559 ได้รับกำรรับรองเปน็สมำชกิ 
PIC/S สำมำรถออกใบรับรองให้กับอุตสำหกรรมยำในประเทศ 
ที่ผ่ำนกำรตรวจประเมินได้ ลดค่ำใช้จ่ำยให้กับภำคอุตสำหกรรม 
และเปดิโอกำสกำรสง่ออกสนิคำ้ไปยังประเทศสมำชกิ
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การขับเคลือ่นหว่งโซ่คณุคา่สูค่วามส�าเร็จ  

 กำรจัดกำรกำรดื้อยำต้ำนจุลชีพ (Antimicrobial  
resistance: AMR) มีกำรตั้งคณะกรรมกำรนโยบำยกำรดื้อยำ
ต้ำนจุลชพีแหง่ชำติ 25 องค์กร ประกำศเจตนำรมณ์แก้ปญัหำ 
AMR ของประเทศไทย ท�ำให้ประเทศไทยได้รับกำรจัดอันดับ
ด้ำนกำรจัดกำรกำรดื้อยำต้ำนจุลชีพจำก GLOBAL HEALTH 
SECURITY INDEX ปี 2019 เปน็ล�ำดับที่ 22 จำก 195 ประเทศ 
และสร้ำงควำมย่ังยืน โดยใช้หลัก 3 ส. ได้แก่ 1) กำรสื่อสำร  
โดยมี เป้ำหมำยที่ ชัด เจน  ส ร้ำงควำมเข้ ำ ใจที่ ตรงกัน 
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่ำงต่อเน่ือง 2) กำรมีส่วนร่วม  
โดยจัดเวที ชอ่งทำงร่วมคิด ร่วมวำงแผนด�ำเนินกำร เพื่อใหก้ำร
ด�ำเนินงำนบรรลเุปำ้หมำย 3) กำรสนับสนุน ด้ำนทรัพยำกรตำ่งๆ 
เช่น งบประมำณ เคร่ืองมือ ข้อมูลและองค์ควำมรู้ รวมถึง 
เป็นพี่เลี้ยงสนับสนุนกำรขับเคลื่อนงำนคุ้มครองผู้บริโภค 
ของเครือข่ำย จำกกำรด�ำเนินกำรร่วมกับเครือข่ำยต่ำง ๆ 
ท�ำให้ผู้บริโภคมีควำมรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภำพท่ีถูกต้อง 
เพิ่มขึ้น จำกร้อยละ 73 เปน็ร้อยละ 90 เพิ่มควำมมั่นคงด้ำนยำ
ของประเทศโดยผลิตยำทดแทน 106 รำยกำร ท�ำให้ภำครัฐ
ประหยัดงบประมำณรวม 13,255 ล้ำนบำท รวมทั้งประชำชน
สำมำรถเข้ำถึงยำเพิ่มขึ้นกว่ำ 9 แสนรำย ลดใช้ยำเกินจ�ำเปน็  
และวกิฤติเชือ้ด้ือยำ ลดค่ำใชจ่้ำย 236 ล้ำนบำท และที่ส�ำคัญ
ประเทศไทยถูกจัดให้เป็นประเทศที่มีระบบสุขภำพดีที่สุด 
อันดับ 6 ของโลก ซ่ึงรวมถึงกำรเข้ำถึงยำที่มีคุณภำพ 

 จำกพนัธกิจในกำรคุ้มครองผูบ้ริโภคและสง่เสริมผูป้ระกอบกำรดำ้นผลติภณัฑส์ขุภำพ อย. ไดด้�ำเนินกำรควบคมุ ก�ำกบัผลติภณัฑ์
สุขภำพในท้องตลำดให้มีคุณภำพ ปลอดภัย ส่งเสริมให้ประชำชนมีควำมรู้ในกำรเลือกบริโภค ตลอดจนให้ค�ำปรึกษำแนะน�ำ ส่งเสริม
นวตักรรมผลติภณัฑส์ขุภำพใหส้ำมำรถแขง่ขนัไดใ้นระดบัสำกล เพือ่เพิม่มลูคำ่เศรษฐกจิของประเทศ ซ่ึงตอ้งอำศัยเครือขำ่ยทกุภำคสว่น
ทั้งในและต่ำงประเทศ ร่วมด�ำเนินกำรตลอดหว่งโซ่คุณค่ำ เชน่ เครือขำ่ยเฝำ้ระวงัประเทศสวเีดน เครือข่ำยสถำบันกำรศึกษำ เครือขำ่ย
ส�ำนักงำนสำธำรณสขุจังหวดั เครือข่ำยเฝำ้ระวงั ตรวจจับ เปน็ต้น

แนวทำงด�ำเนินกำร 3 ส.
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การเพิ่มประสทิธิภาพ กระบวนการด้วยนวตักรรมและเทคโนโลย ี

 กำรก�ำหนดเปำ้หมำย “ในปี 2565 อย.จะเปน็องค์กรดิจิทัลเต็มรูปแบบ ด้วยกำรปรับระบบกำรท�ำงำนให้เปน็ดิจิทัล  
มีระบบ Big Data Analytics และปรับปรุงและพัฒนำอย่ำงต่อเน่ืองให้เกิดควำมยั่งยืน” โดยใช้หลักกำร 4 ประกำร ได้แก่  
1) Digital Services and Data ปรับปรุงและยกระดับกำรใหบ้ริกำรสูด่ิจิทัลเต็มรูปแบบ 2) Digital Platform พัฒนำ ปรับปรุงระบบ
งำน กำรใหบ้ริกำร เคร่ืองมอืตำ่งๆ โดยบรูณำกำรเชือ่มโยงขอ้มลู ตอ่ยอดและน�ำไปใชป้ระโยชน์ 3) Smart Organization มุง่เน้นพฒันำ
บคุลำกรและโครงสร้ำงพืน้ฐำนใหท้นัสมยั เพ่ิมศักยภำพในกำรท�ำงำนและควำมรวดเร็วในกำรตอบสนองควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร  
แบบ Real-time และสอดรับกับควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรในอนำคต และ 4) Open Public Data เปิดเผยข้อมูลต่อสำธำรณะ  
อีกทั้ง ยังเพิ่มประสทิธิภำพกระบวนกำรผ่ำนระบบ “FDA Digital Express Solution Programme : FDA ExpresSO” เพื่อสง่เสริม 
กำรพัฒนำและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยในกำรสร้ำงนวัตกรรม โดยน�ำหลักกำรของ Design Thinking และ Sandbox 
Software development มำเปน็กรอบกำรด�ำเนินงำน 4 ข้ันตอน ไดแ้ก ่เตรียมขอ้มลูและแนวคดิ เสนอเขำ้สู ่FDA ExpresSO Programme 
ประเมินโครงกำร/ควำมคุ้มค่ำก่อนด�ำเนินกำร และเสนอขออนุมัติโครงกำรและงบประมำณ 

ภำพรวมกำรปฏบิตัิงำนดว้นนวตักรรมและเทคโนโลยี
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 จำกแนวทำงดงักล่ำว สำมำรถพฒันำระบบงำนโดยน�ำเทคโนโลยดีจิิทลั
มำสร้ำงนวัตกรรมกระบวนกำรหลักอย่ำงครบวงจร ได้แก่ 1) กระบวนกำร
พิจำรณำอนุญำตผลิตภัณฑ์สุขภำพ ตั้งแต่กำรขอค�ำปรึกษำ (e-Consult)  
กำรยื่นค�ำขอ (e-Submission/Smart Drop box)  กำรช�ำระค่ำธรรมเนียม 
และรับใบเสร็จผ่ำนระบบอเิลก็ทรอนิกส ์(e-Payment/e-Receipt) กำรตดิตำม
ควำมคืบหน้ำ (Tracking/Notification) ระบบ e-License กำรพมิพ์ใบอนุญำต
ได้เอง ส่งผลให้สำมำรถจัดกำรงำนค้ำงได้แล้วเสร็จทั้งหมด 2) กระบวนกำร 
เฝำ้ระวังผลิตภัณฑ์สุขภำพ กำรจับกุมและด�ำเนินคดี โดยใช้ระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ (ระบบ Intensive watch) ในกำรตรวจสอบ และเฝำ้ตดิตำมโฆษณำ
ทำงสือ่สงัคมออนไลน์ ระบบสำรสนเทศกำรตรวจประเมินสถำนที่ (Premises 
Surveillance Application)  ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์สุขภำพกลุ่มเสี่ยงที่ไม่ได้
มำตรฐำนลดลง จำกร้อยละ 94.09 เหลือร้อยละ 81.55  และสำมำรถจับกุม
ผลิตภณัฑส์ขุภำพท่ีไมไ่ด้มำตรฐำน มูลคำ่รวมกวำ่ 512 ลำ้นบำท 3) กระบวนกำร
พัฒนำศักยภำพผู้บริโภค โดยมีช่องทำงให้ผู้บริโภคสำมำรถเข้ำถึงข้อมูล
ข่ำวสำรได้สะดวก รวดเร็ว สำมำรถตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภำพ ตลอดจน 
แจ้งเบำะแสร้องเรียนโดยแนบรูปถ่ำยและพิกัดได้ ผ่ำน Oryor Smart  
Application และ Application ตรวจเลข อย. ซ่ึงมีกำรพัฒนำต่อเน่ืองทุกปี 
และยังสำมำรถตรวจสอบข้อมูลข่ำวสำรที่ได้รับก่อนจะแชร์ข้อมูลน้ัน 
ใหก้ับสงัคมรอบขำ้งที่ “เชก็ ชวัร์ แชร์”

Oryor Smart Application

Application ตรวจเลข อย.

Application เชก็ ชวัร์ แชร์ระบบ FDA ExpresSO 
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การบริหารงานภายใต้ภาวะวกิฤติ    

  จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนำ 2019 ท�ำให้เกิดกำรขำดแคลนเวชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์
จ�ำเปน็ส�ำหรับปอ้งกันกำรติดเชื้อ อย. จึงได้ปรับปรับเปลี่ยน
กระบวนงำนอย่ำงรวดเร็ว ให้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำร
ของประชำชนโดย 1) เตรียมควำมพร้อม รวบรวมข้อมูลที่
เกีย่วขอ้ง เพือ่วเิครำะหแ์ละก�ำหนดแนวทำง 2) อ�ำนวยควำมสะดวก 
โดยจัดท�ำ ปรับปรุงกฎระเบียบ ข้อบังคับตำ่งๆ 3)  เร่งตรวจสอบ
เฝำ้ระวัง เก็บตัวอย่ำงส่งตรวจวิเครำะห์ เฝำ้ระวังกำรโฆษณำ 
ผิดกฎหมำย และจัดกำรข้อร้องเรียน 4) สือ่สำรเตอืนภยั แจ้งเตอืน

เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมำย ข่ำวปลอม และให้ควำมรู้ 
กำรเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์สขุภำพ 5) สรุปบทเรียน ทบทวนผลกำร
ด�ำเนินกำรสู่กำรปรับปรุงกระบวนกำรและมำตรฐำนใหม่  
จำกกระบวนกำรดังกล่ำว ส่งผลให้สำมำรถผลิตแอลกอฮอล์เจล
เพิ่มขึ้นสูงสุด 2.6 ล้ำนกิโลกรัมต่อวัน หน้ำกำกอนำมัยเพิ่มขึ้น 
เปน็ 4.2 ลำ้นชิน้/วนั  ผลิตเสือ้กำวน์ปอ้งกันเชือ้โรค (ชดุ PPE) 
ทีส่ำมำรถซักได ้20 คร้ัง 44,000 ชดุ ซ่ึงชว่ยลดโอกำสในกำรติดเชือ้
ใหก้ับประชำชนและบุคลำกรทำงกำรแพทย์ 



ภาคผนวก
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กรมคุม้ครองสทิธิและเสรีภาพ

กรมการแพทย์

กรมการพัฒนาชมุชน
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กรมบัญชกีลาง

กรมราชทณัฑ์

กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์
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กรมอนามยั

กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน

กรมสขุภาพจิต
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กองทพัเรือ

กองบัญชาการกองทพัไทย

จังหวดัขอนแก่น
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จังหวดันครสวรรค์

ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ส�านักงานประกันสงัคม
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ส�านักงานปลดักระทรวงมหาดไทย

ส�านักงานปลดักระทรวงสาธารณสขุ

ส�านักงานปลดักระทรวงแรงงาน
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