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ส�ำนักงาน ก.พ.ร. จึงได้จัดท�ำหนังสือรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award :
PMQA) ประจ�ำปี พ.ศ. 2564 ขึน้ เพือ่ ให้หน่วยงานของรัฐสามารถน�ำไปศึกษาเรียนรู้ และพัฒนาองค์การให้กา้ วสูค่ วามเป็นเลิศต่อไป

ส�ำนักงาน ก.พ.ร.
กันยายน 2564

สารบัญ
หน้า
ตราสัญลักษณ์ และความหมายรางวัล
แนวทางและหลักเกณฑ์รางวัล
ผลการพิจารณารางวัล
รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด
หมวด 3 ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ส�ำนักงานประกันสังคม
จังหวัดชัยนาท
จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดหนองคาย
จังหวัดล�ำพูน
ภาคผนวก
ค�ำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ค�ำสัง่ แต่งตัง้ คณะท�ำงานตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจ�ำปี พ.ศ. 2564

1
3
11

15
21
29
35
41
47
53
59
67
69

PMQA 2021

1

หมวด 3 ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ตราสัญลักษณ์และความหมายรางวัล
ตราสัญลักษณ์รางวัลเลิศรัฐ
รางวัลเลิศรัฐ (Public Sector Excellence Awards : PSEA)
รางวัลเลิศรัฐ เป็นรางวัลแห่งเกียรติยศที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มอบให้หน่วยงานภาครัฐ
เพือ่ เป็นการยกย่องเชิดชู หน่วยงานที่ ได้มงุ่ มัน่ ปฏิบตั ริ าชการจนประสบความส�ำเร็จ มีความเป็นเลิศแห่งหน่วยงานภาครัฐทัง้ ปวง
เพชรล้อมรอบด้วยช่อชัยพฤกษ์ ตั้งอยู่บนแท่งหมายเลขหนึ่ง หมายถึง หน่วยงานที่ ได้รับรางวัลนี้ เปรียบเสมือน
เพชรน�ำ้ เอกแห่งระบบราชการ (ช่อชัยพฤกษ์) ทีผ่ า่ นการเจียระไนอย่างงดงามด้วยความมุง่ มัน่ สร้างสรรค์ผลงานจนเป็นทีป่ ระจักษ์
เป็นเพชรน�้ำหนึ่ง เป็นความภาคภูมิใจสูงสุดของราชการไทย

รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
สัญลักษณ์
รูปยอดเขาสูง มีดวงดาวเจิดจรัสอยู่ด้านบน ฉากหลังเป็นผืนธงโบกสะบัด
องค์ประกอบ
ดวงดาวเปล่งประกายสุกใส หมายถึง ความส�ำเร็จ จุดหมาย จุดสูงสุด ความเป็นเลิศ
ยอดเขาสูง หมายถึง หนทางยาวไกล ต้องมานะบากบัน่ ต้องก้าวเดินไปอย่างช้า ๆ ด้วยความระมัดระวังและมัน่ คง
ผืนธงโบกสะบัด หมายถึง ความยินดี ในความส�ำเร็จที่มอบให้กับองค์กรที่ ได้รับรางวัล
ความหมาย
เป็นรางวัลสูงสุดที่มอบให้กับหน่วยงานภาครัฐที่มีการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการได้ทัดเทียมมาตรฐานสากล
ซึ่งได้มาด้วยความเพียรพยายาม ความอดทน หลอมรวม กับความตั้งใจจริงของทุกคนในองค์การ เพื่อน�ำพาองค์การ
ให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศ

หมวด 3 ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

2

การมอบรางวัล ในปี พ.ศ. 2564
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้มมี ติเห็นชอบการมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจ�ำปี พ.ศ. 2564
โดยรางวัลเลิศรัฐยอดเยี่ยม มอบให้แก่หน่วยงานที่มีความมุ่งมั่น และตั้งใจในการพัฒนาองค์การ ทั้ง 3 มิติ
คือ การพัฒนาระบบคุณภาพการบริหารจัดการอย่างมีระบบ การสร้างความยั่งยืน โดยอาศัยกระบวนการ
การท� ำ งานแบบมี ส ่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารราชการ และต่ อ ยอดไปสู ่ ก ารพั ฒ นากระบวนการการบริ ก าร
เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อปัญหา ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมไปถึงสร้าง
ให้เกิดความยั่งยืน อันก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยในปี พ.ศ. 2564 มีหน่วยงานของรัฐที่ผ่าน
การพิจารณาตามเกณฑ์ทกี่ ำ� หนด คือ ได้รบั รางวัลระดับดีเด่นใน 3 ประเภทรางวัล ในปีเดียวกัน ซึง่ ประกอบด้วย
รางวัลบริการภาครัฐ รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ มอบให้แก่หน่วยงานภาครัฐทีม่ ผี ลงานการด�ำเนินการพัฒนา
องค์การอย่างต่อเนือ่ ง และมีผลด�ำเนินการปรับปรุงองค์การตามเกณฑ์คณ
ุ ภาพการบริหารจัดการภาครัฐอย่างโดดเด่น

รางวัลเลิศรัฐ ยอดเยี่ยม ประจ�ำปี พ.ศ. 2564
ในปี พ.ศ. 2564 มีหน่วยงานได้รับรางวัลเลิศรัฐยอดเยี่ยม 2 หน่วยงาน ได้แก่ กรมสรรพากร และกรมปศุสัตว์
รางวัลบริการภาครัฐ จ�ำนวน 2 ผลงาน
รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จ�ำนวน 1 ผลงาน
รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม จ�ำนวน 1 ผลงาน

รางวัลบริการภาครัฐ จ�ำนวน 2 ผลงาน
รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จ�ำนวน 1 ผลงาน
รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม จ�ำนวน 1 ผลงาน
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หมวด 3 ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

แนวทางและหลักเกณฑ์รางวัล

PMQA
2021

รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award)
เป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานภาครัฐ ที่ด�ำเนินการพัฒนาองค์การอย่างต่อเนื่อง และมีผลด�ำเนินการปรับปรุงองค์การ
ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐอย่างโดดเด่น
การด�ำเนินการที่ผ่านมา ส�ำนักงาน ก.พ.ร. ได้ศึกษาและจัดท�ำเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และส่งเสริมให้
ส่วนราชการด�ำเนินการพัฒนาองค์การมาอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ สร้างแรงจูงใจและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของส่วนราชการอย่างต่อเนื่อง มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2555 และได้มีการปรับปรุงเกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ในปี พ.ศ. 2558
เพื่อให้ส่วนราชการสามารถยกระดับและพัฒนาองค์การให้สูงขึ้น รวมทั้ง ได้เพิ่ม “รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ระดับดีเด่น” อีกประเภทรางวัลหนึ่ง

หมวด 3 ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การรับสมัครรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ในปี พ.ศ. 2564 ส�ำนักงาน ก.พ.ร. ได้เปิดรับสมัครรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จ�ำนวน 2 ประเภทรางวัล ได้แก่
รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด และรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับดีเด่น โดยส่วนราชการทีจ่ ะสมัคร
ขอรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด ต้องเป็นส่วนราชการที่ผ่านการตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ระดับพื้นฐาน และส่วนราชการที่จะสมัครขอรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับดีเด่น ต้องเป็นส่วนราชการที่ ได้รับรางวัล
ประเภทรายหมวดมาแล้วอย่างน้อย 2 หมวด
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หมวด 3 ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
เข้าสูก
่ ารสมัครขอรับรางวัล PMQA
400
300
พัฒนาสู่ความโดดเด่นรายหมวด

เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน
(Fundamental Level)

275

รางวัลคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐระดับดีเด่น

รางวัลคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด
ผ่านการรับรองเกณฑ์ฯ

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

การสมัครขอรับรางวัล
ส่วนราชการระดับกระทรวง เสนอขอรับรางวัลในภาพรวมของกระทรวง ซึ่งเป็นการประเมินรวมทุกหน่วยงานภายในกระทรวง
ส่วนราชการระดับกรม เสนอขอรับรางวัลในภาพรวมของกรม ซึ่งเป็นการประเมินรวมทุกหน่วยงานภายในกรม
ส่วนราชการระดับจังหวัด เสนอขอรับรางวัลในภาพรวมของจังหวัด ซึ่งเป็นการประเมินรวมทุกส่วนราชการประจ�ำจังหวัดที่เป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค
สถาบันอุดมศึกษา เสนอขอรับรางวัลในภาพรวมของสถาบันอุดมศึกษา
หน่วยงานของรัฐประเภทอื่น เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ เป็นต้น

หมวด 3 ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ประเภทของรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
หมวด 1 ด้านการน�ำองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม
หมวด 2 ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสารเพื่อน�ำไปสู่การปฏิบัติ
หมวด 3 ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หมวด 4 ด้านการวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงานขององค์การและการจัดการความรู้
หมวด 5 ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
หมวด 6 ด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม

เกณฑ์การให้คะแนนรางวัลฯ ระดับดีเด่น
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2562
ทุกหมวดต้องได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 40 ของเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปี พ.ศ. 2562
และต้องมีคะแนนรวม 400 คะแนนขึ้นไป

6

7

หมวด 3 ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เกณฑ์การให้คะแนนรางวัลฯ รายหมวด
ทุกหมวดต้องได้คะแนนมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 25 ของเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปี พ.ศ. 2562 และต้องมีคะแนนรวม 300 คะแนนขึ้นไป
ส�ำหรับหมวดที่ขอรับรางวัลต้องได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจ�ำหมวด
คะแนนของหมวดผลลัพธ์ (หมวด 7) ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับหมวดที่ขอรับรางวัลไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 และในหมวดอื่นๆ ต้องได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 25

หมวด

เกณฑ์การ
ให้คะแนน

รางวัล
หมวด 1

รางวัล
หมวด 2

รางวัล
หมวด 3

รางวัล
หมวด 4

รางวัล
หมวด 5

รางวัล
หมวด 6

1
2
3
4
5
6
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
รวม

120
80
110
100
90
100
60
70
70
70
60
70
1000

60
20
27.5
25
22.5
25
18
17.5
17.5
21
15
17.5
300

30
40
27.5
25
22.5
25
18
17.5
17.5
17.5
18
17.5
300

30
20
55
25
22.5
25
15
21
17.5
17.5
15
17.5
300

30
20
27.5
50
22.5
25
15
17.5
17.5
17.5
15
21
300

30
20
27.5
25
45
25
15
17.5
21
17.5
15
17.5
300

30
20
27.5
25
22.5
50
18
17.5
17.5
17.5
15
21
300

หมวด 3 ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ขั้นตอนการสมัคร และการพิจารณาการให้รางวัล
1
2

ส่วนราชการด�ำเนินการพัฒนาปรับปรุงองค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ส่วนราชการต้องได้รับการรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified FL)

3

ส่วนราชการประเมินตนเองด้วยเกณฑ์รางวัลฯ รายหมวดตามหมวดที่ประสงค์จะยื่นขอรับรางวัล และส่งเอกสาร
การสมัครเบื้องต้นไปยังส�ำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อประเมินความพร้อมและความเหมาะสมในการเลือกหมวดที่เสนอ
ขอรับรางวัล ซึ่งส่วนราชการจะได้รับข้อมูลป้อนกลับ

4

ผู้ตรวจประเมินตรวจประเมินเอกสารเพื่อกลั่นกรองเบื้องต้น

5

หากผ่านการประเมินตนเองตามข้อ 4 ให้จัดท�ำรายงานผลการด�ำเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report)
จ�ำนวนไม่เกิน 45 หน้า ตามแนวทางทีก่ ำ� หนด พร้อมระบุหมวดทีต่ อ้ งการขอรับรางวัล และจัดส่งไปยังส�ำนักงาน ก.พ.ร.

6

ผู้ตรวจประเมินตรวจประเมิน Application Report และจัดท�ำประเด็นการตรวจประเมิน ณ พื้นที่ส่วนราชการ
(Site Visit)

7

ส่ว นราชการที่ผ่านการประเมินตามข้อ 6 จะได้รับการตรวจประเมิน ในพื้นที่ก ารปฏิบัติ งานของส่ ว นราชการ
และผลการตรวจประเมินจะถูกน�ำเสนอต่อคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกีย่ วกับการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

หากส่วนราชการใดไม่ผ่านเกณฑ์รางวัลฯ
ส�ำนักงาน ก.พ.ร. จะแจ้งผลให้ทราบพร้อมข้อมูลป้อนกลับ

8

9

หมวด 3 ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผลจากการด�ำเนินการรับสมัครรางวัลฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 – 2563 มีผลงานที่ ได้รับรางวัล จ�ำนวนทั้งสิ้น 144 ผลงาน 64 หน่วยงาน
ประกอบด้วย 1 กระทรวง 42 กรม และ 21 จังหวัด รายละเอียดดังตาราง

ประเภทรางวัล

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

2563

ระดับดีเด่น

-

-

-

กรมปศุสัตว์

-

-

กรมปศุสัตว์

ส�ำนักงาน
ก.พ.ร.

กรมทางหลวง
ชนบท

สป.มหาดไทย

กองบัญชาการ

กรมบัญชีกลาง

กองทัพเรือ

กรมการแพทย์

กองทัพไทย

กรมบังคับคดี

ส�ำนักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมราชทัณฑ์

กรมธนารักษ์

รายหมวด

จ.นครพนม

หมวด 1
ด้านการน�ำ กระทรวง
องค์การและ พลังงาน
ความรับผิด
ชอบต่อสังคม

กรมส่งเสริมและ
กรมควบคุม พัฒนาคุณภาพ
สป.สาธารณสุข
โรค
ชีวิต
คนพิการ

จ.สุพรรณบุรี

กระทรวง
พลังงาน

จ.ชัยนาท

กรมอนามัย

กรมการพัฒนาชุมชน

กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

กรมการค้าต่างประเทศ

กรมสรรพากร

จ.พังงา

กรมธนารักษ์

กรมวิทยาศาสตร์

ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา

กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

กรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน

จ.สกลนคร

กรมสรรพสามิต

การแพทย์

จังหวัดยะลา

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

กรมสุขภาพจิต

กรมส่งเสริม
สหกรณ์

จ.นนทบุรี

จังหวัดระนอง

จังหวัดล�ำพูน

ส�ำนักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน

จ.ตรัง

จ.อุทัยธานี

จังหวัดศรีสะแกษ

จังหวัดหนองบัวล�ำภู

จังหวัดล�ำปาง

จังหวัดหนองคาย

จังหวัดอ�ำนาจเจริญ

สป.หมาดไทย

กรมการปกครอง

กรมควบคุม
สป.สาธารณสุข
โรค

กรมสรรพากร

กรมการพัฒนาชุมชน
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

หมวด 2

กรมสุขภาพจิต กรมธนารักษ์

ด้านการ
กรมสรรพสามิต กรมปศุสัตว์
วางแผน กรมบัญชี
ยุทธศาสตร์และ กลาง
การสื่อสารเพื่อ
กรมชลประทาน
จ.ตาก
น�ำไปสู่การ
ปฏิบัติ

ส�ำนักงานบริหาร
หนี้สาธารณะ

จ.สกลนคร

กองบัญชาการกองทัพไทย

ส�ำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา

กรมบังคับคดี
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมพัฒนาที่ดิน

จังหวัดชัยนาท

กรมทางหลวงชนบท
จ.นครพนม

จ.อ�ำนาจเจริญ

กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมอนามัย

จังหวัดขอนแก่น

จังหวัดหนองคาย

กองทัพเรือ
ส�ำนักงานประกันสังคม
จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดระนอง

หมวด 3 ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ประเภทรางวัล
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2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

2563

กรมสรรพากร

กรมธนารักษ์

กรมชลประทาน

-

กรมควบคุมโรค

จ.อ�ำนาจเจริญ

กรมการพัฒนาชุมชน

กรมบัญชี
กลาง

กรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ

หมวด 3
ด้านการมุ่งเน้น
ผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย

จ.สมุทรสงคราม

กรมปศุสัตว์

กรมทางหลวงชนบท

กรมบังคับคดี

กรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน

กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า

กรมสุขภาพจิต

จังหวัด
สกลนคร

กรมสอบสวนคดีพิเศษ

กรมสรรพสามิต

จ.พังงา

ส�ำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
จังหวัดขอนแก่น

กรมส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ

หมวด 4
ด้านการวิเคราะห์
ผลการด�ำเนินงาน
ขององค์การและ
การจัดการความรู้

-

จังหวัดสุพรรณบุรี

กระทรวง
พลังงาน

กรมชลประทาน

สป.สาธารณสุข

กรมสุขภาพจิต

กรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์

กรมสรรพสามิต

กรมพัฒนาที่ดิน

กรมควบคุมโรค

กรมอนามัย

กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ

กรมศุลกากร

กรมสรรพากร

กรมสอบสวน
คดีพิเศษ

กรมธนารักษ์

กองบัญชาการ
กองทัพไทย

กรมพัฒนาที่ดิน

ส�ำนักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย

กรมบัญชีกลาง

กรมการพัฒนา
ชุมชน

หมวด 5
ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
หมวด 6
ด้านกระบวนการ
คุณภาพและนวัตกรรม

กรมการพัฒนา
ชุมชน

กรมบัญชีกลาง
-

-

-

-

กรมธนารักษ์

กรมควบคุมโรค

กรมอนามัย

กรมสุขภาพจิต
กรมปศุสัตว์

กรมศุลกากร

กรมสรรพสามิต

จ.อุบลราชธานี

กรมธนารักษ์

กรมควบคุมโรค กรมการค้าภายใน
กรมบัญชีกลาง

กรมสรรพากร

กรมวิทยาศาสตร์การ
แพทย์

สป.สาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต

กองบัญชาการกองทัพ
ไทย
กรมการแพทย์

จังหวัดสกลนคร

-

ส�ำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา
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หมวด 3 ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ผลการพิจารณารางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจ�ำปี พ.ศ. 2564
ปี พ.ศ. 2564 มีส่วนราชการสมัครขอรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด รวม 77 หน่วยงานประกอบด้วย
42 ส่วนราชการ และ 33 จังหวัด รวม 151 ผลงาน โดยมีสว่ นราชการทีผ่ า่ นเกณฑ์การประเมินและได้รบั รางวัล 32 หน่วยงาน จ�ำนวน 34 รางวัล ดังนี้

รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ประจ�ำปี พ.ศ. 2564

หน่วยงาน

รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด

 กรมการปกครอง

หมวด 1 ด้านการน�ำองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม

 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
 กรมที่ดิน
 กรมพัฒนาที่ดิน
 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 กรมสอบสวนคดีพิเศษ
 จังหวัดขอนแก่น
 จังหวัดพิษณุโลก

หมวด 2 ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และการสือ่ สารเพือ่ น�ำไปสูก่ ารปฏิบตั ิ

 จังหวัดแพร่
 กรมการแพทย์
 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 ส�ำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 ส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
 กรมสอบสวนคดีพิเศษ
 จังหวัดตราด
 จังหวัดนครราชสีมา
 จังหวัดศรีสะเกษ
 จังหวัดสมุทรสาคร
 จังหวัดสิงห์บุรี

หมวด 3 ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ประจ�ำปี พ.ศ. 2564
หมวด 3 ด้านการมุง่ เน้นผูร้ บั บริการและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย

หน่วยงาน
 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 ส�ำนักงานประกันสังคม
 จังหวัดชัยนาท
 จังหวัดนครสวรรค์
 จังหวัดหนองคาย
 จังหวัดล�ำพูน

หมวด 4 ด้านการวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงานขององค์การและการจัดการความรู้

 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
 กองทัพเรือ
 ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

หมวด 5 ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

 กรมการแพทย์

หมวด 6 ด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม

 กรมการพัฒนาชุมชน
 จังหวัดอ�ำนาจเจริญ
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หมวด 3

ด้านการมุ่งเน้นผู้รบ
ั บริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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หมวด 3 ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรหลักด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเพื่อการพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพและส่งเสริมเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

พันธกิจ
1) พัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน วิชาการและบริการ
2) พัฒนาวิจัย การจัดระบบความรู้
3) พัฒนาแหล่งผลิตและผลิตภัณฑ์สมุนไพร
4) คุ้มครอง อนุรักษ์ และส่งเสริมภูมิปัญญา

ค่านิยม
ศักดิ์ศรีสร้างสรรค์ มุ่งมั่นตั้งใจ ฝักใฝ่คุณธรรม น�ำประชาธิปไตย เป็นไทยทีมรวม ร่วมรับผิดชอบ รอบคอบมีสติ
I : Integrity ท�ำงานอย่างมีศักดิ์ศรี มีระเบียบวินัยในตนเอง
A : Activeness ขยัน ตั้งใจท�ำงาน
M: Morality มีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต
D : Democracy เป็นประชาธิปไตย มีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย
T : Thainess and Teamwork มีความเป็นไทย และท�ำงานเป็นทีม
A : Accountability มีความรับผิดชอบ โปร่งใส ตรวจสอบได้
M: Mindfulness ท�ำงานอย่างมีสติ รอบคอบ
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ให้ความส�ำคัญกับกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมฯ โดยมีการจ�ำแนกออกเป็น 3 กลุ่ม
สอดคล้องตามภารกิจหลักของกรมฯ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (Service) คือ กลุ่มของประชาชน ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ
ที่มารับบริการ แพทย์แผนไทย ฯลฯ ด้านผลิตยาและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร (Product) คือ กลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพร สถานบริการสาธารณสุข
ที่รับผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากกรมฯ ฯลฯ และด้านการคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทย และสมุนไพร (Wisdom) คือ กลุ่มแพทย์แผนไทย
นายทะเบียนจังหวัด หมอพื้นบ้าน ประชาชนที่มายื่นจดทะเบียนสิทธิ์ ฯลฯ น�ำไปสู่การบรรลุเป้าหมายหลักของกรม คือ “ประชาชนเชื่อมั่น บริการเป็นเลิศ ภูมิปัญญา
สร้างมูลค่า” นอกจากนี้ ยังได้มีการพัฒนางานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด รวมถึงให้ความส�ำคัญกับการด�ำเนินงานที่ตอบสนองต่อความต้องการ
และความคาดหวังทีแ่ ตกต่างกันระหว่างผูร้ บั บริการและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียผ่านช่องทางในการรับฟังทีห่ ลากหลาย ในรูปแบบทัง้ เชิงรับ และการรับฟังในรูปแบบเชิงรุก

หมวด 3 ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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ผ่านการลงพื้นที่ตรวจนิเทศงาน การจัดนิทรรศการ งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ตลอดจนการจัดกิจกรรมตลาดความรู้ เพื่อให้ ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง และน�ำไปสู่
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อวางแผน พัฒนา ปรับปรุงกระบวนการด�ำเนินงานให้ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละกลุ่ม
จนเกิดความพึงพอใจอย่างแท้จริง

การวิเคราะห์เพื่อน�ำไปสู่การตอบสนองผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กรมฯ ได้นำ� สารสนเทศที่ได้จากผูร้ บั บริการและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
มาใช้เพือ่ ปรับปรุงผลผลิตและการบริการ เพือ่ ตอบสนองความต้องการ
และท�ำให้เหนือความคาดหวัง โดยยึดหลัก PDCA และ DTAM Model
ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ ให้เกิดการรู้จัก ชอบ โน้มน้าว ตัดสินใจ
และบอกต่อ เพือ่ ให้เกิดความพึงพอใจ และสร้างความผูกพัน กับผูร้ บั บริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล น�ำมาซึ่ง
การปรับปรุง และพัฒนาระบบการให้บริการ ตามภารกิจหลักของกรม
3 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
(Service) ด้านผลิตยาและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร (Product)
และด้านการคุม้ ครองภูมปิ ญ
ั ญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พนื้ บ้านไทย
และสมุนไพร (Wisdom)
ภาพที่ 1 กระบวนการวิเคราะห์เพื่อน�ำไปสู่การตอบสนองผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การจัดการข้อร้องเรียนที่ครอบคลุมและตอบสนองต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กรมฯ มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ที่สามารถเข้าถึงได้
สะดวก ผ่านรูปแบบ Formal ได้แก่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนของกรม/
กระทรวง www.111.go.th และรูปแบบ Informal ได้แก่ สือ่ โซเชียล
(Facebook Line@ Twitter Instagram YouTube Clubhouse พันทิป)
website กรมฯ แอพพลิเคชัน่ ต่าง ๆ รวมถึงทางโทรศัพท์ และไปรษณีย์
โดยมีการจัดท�ำมาตรฐานและพัฒนาระบบการจัดการข้อร้องเรียน
ทีค่ รอบคลุมทุกกลุม่ ผูร้ บั บริการและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย และกรมยังมีระบบ
การตอบสนองและสร้ า งความเชื่ อ มั่ น ด้ า นการแพทย์ แ ผนไทย
การแพทย์ทางเลือกและสมุนไพร โดยการท�ำงานร่วมกับกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกรมอนามัย ในการเฝ้าระวัง
และตอบโต้ ข ่ า วปลอม พร้ อ มทั้ ง ร่ ว มชี้ แ จงประเด็ น ข้ อ เท็ จ จริ ง
สร้างความเชื่อมั่นและสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ เพื่อให้ประชาชน
เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง และเชื่อมั่นต่อศาสตร์การแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

ภาพที่ 2 กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน
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หมวด 3 ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

พัฒนาภูมิปัญญา เพิ่มช่องทางสร้างความรอบรู้ ผ่าน Mobile Application
กรมฯ ได้ พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง กระบวนการให้ บ ริ ก าร
โดยการน�ำสารสนเทศที่ ได้จากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
มาพัฒนาระบบการให้บริการของกรมฯ เพื่อโน้มน้าวสู่การตัดสินใจ
มารับบริการ ซึ่งเป็นกลยุทธ์ ในการสร้างความสัมพันธ์ ความผูกพัน
กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดย กรมฯ ได้พัฒนาระบบ
การให้บริการผ่านระบบออนไลน์ Mobile Application ต่าง ๆ
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการ
ดังนี้
1) พัฒนาแอพพลิเคชั่น ชื่อว่า Dr. Ganja in TTM
เพื่อใช้ ในการลงทะเบียนนัดหมายล่วงหน้า โดยสามารถช่วยลดระยะ
เวลาการรอคอยจากเดิม 45-60 นาที เหลือเพียง 15-30 นาทีเท่านั้น
และช่วยลดความแออัดในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 อีกทัง้ ระบบยังสามารถค้นหาผูม้ สี ทิ ธิ์ สัง่ ใช้กญ
ั ชา
ผู้ผลิต/ ผู้เพาะปลูกกัญชา สถานพยาบาลที่ ได้อนุญาตจ�ำหน่ายกัญชา
และมีการถ่ายทอดองค์ความรูเ้ กีย่ วกับกัญชาผ่านอินโฟกราฟฟิก อีกด้วย
ภาพที่ 3 แอพพลิเคชั่น Dr.Ganja In TTM

ภาพที่ 4 ระบบกัญชาแชตบอท (Ganja Chatbot)

2) พัฒนาระบบกัญชาแชตบอท (Ganja
Chatbot) ระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI Chatbot)
ส�ำหรับตอบค�ำถามเกีย่ วกับความรูท้ างด้านกัญชา
ทางการแพทย์แผนไทยแบบอัตโนมัติ ผ่านโปรแกรม
LINE เพื่ อ ยกระดั บ มาตรฐานการให้ บ ริ ก าร
ให้สะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงประชาชนได้ ในทันที
ซึ่งในโปรแกรมนี้ ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกัญชา
ทางการแพทย์แผนไทยอย่างเป็นระบบ เป็นข้อมูล
ที่ ป ระชาชนสามารถเข้ า ถึ ง ความรู ้ ที่ ถู ก ต้ อ ง
และเหมาะสม โดยมี บุ ค ลากรที่ มี ค วามรู ้
ความเชี่ ย วชาญคอยตอบค� ำ ถามที่ ป ระชาชน
สอบถามเข้ามาทุกค�ำถาม ส�ำหรับประชาชนทีส่ นใจ
ระบบกัญชาแชตบอท

หมวด 3 ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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3) พัฒนาระบบ LINE OA: FAH FIRST AID ช่องทางการติดต่อข้อมูล
“สมุนไพรฟ้าทะลายโจร” แบบครบวงจร เพือ่ ให้ความรูด้ า้ นสุขภาพในการใช้สมุนไพร
ฟ้าทะลายโจร แก่ประชาชนที่มีความเสี่ยงในภาวการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โควิด-19 ให้สามารถดูแลตนเองเบื้องต้น ลดความรุนแรงของโรค ลดภาระระบบ
สุ ข ภาพในภาพรวม ซึ่ ง เป็ น การเพิ่ ม ช่ อ งทางการเข้ า ถึ ง สมุ น ไพรฟ้ า ทะลายโจร
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพและมีความปลอดภัย เข้าถึงได้งา่ ย สะดวก และติดตามผลได้อย่างรวดเร็ว
อีกทัง้ ยังเพิม่ ระบบการลงทะเบียนรับยาฟ้าทะลายโจรทางไปรษณีย์ โดยไม่มคี า่ ใช้จา่ ย
ให้กับผู้ป่วยโควิด 19 ที่รอรับการรักษา หรือมีความเสี่ยงสูง มีประวัติสัมผัสผู้ติดเชื้อ

ภาพที่ 5 ระบบ LINE OA : FAH FIRST AID

ภาพที่ 6 แอพพลิเคชั่น Herb ID

4) พัฒนาระบบ AI การระบุชนิดสมุนไพร
ด้วยภาพ Thai Herbal Image Identification
(Herb ID) เพื่ อ ให้ ป ระชาชนได้ รู ้ จั ก สมุ น ไพร
และใช้สมุนไพรได้ง่าย จากการถ่ายภาพพืชสมุนไพร
ด้วยตนเอง โดยระบบจะประมวลผลเพื่อจ�ำแนกชนิด
ภายใน 10 วิ น าที พร้ อ มบอกข้ อ มู ล ลั ก ษณะ
ทางพฤกษศาสตร์ สรรพคุณ วิธีการใช้ และข้อห้าม
ข้อระวัง ในการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรมากกว่า
300 ชนิด ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์และน�ำความรู้
ดังกล่าวไปใช้ ในการดู แลสุ ขภาพเบื้ อ งต้ นได้ อ ย่ า ง
ปลอดภัย โดย Herb ID ได้รับรางวัลชนะเลิศ Digital
Transformation Award 2019 สาขา Emerging
Technology จากกระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
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หมวด 3 ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ระบบตรวจรักษาออนไลน์/จัดส่งยาทางไปรษณีย์
กรมฯ ได้ ให้ความส�ำคัญกับกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งเป็นหนึ่ง
ในกลุ่มผู้รับบริการหลักของโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน
และคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่ ไม่สามารถ
เดินทางมารับบริการ ณ สถานที่ตั้งได้ และเพื่อลดความเสี่ยงในการเข้ารับบริการ
เนือ่ งด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กรมฯ จึงได้พฒ
ั นานวัตกรรมการ
ให้บริการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการและท�ำให้เหนือกว่าความคาดหวัง โดยมีระบบ
การตรวจรั ก ษาออนไลน์ และจั ด ส่ ง ยา ผ่ า นทางไปรษณี ย ์ ใ นกรณี เ ป็ น ผู ้ ป ่ ว ยเก่ า
ทีม่ ปี ระวัตกิ ารรักษากับโรงพยาบาล กลุม่ ผูป้ ว่ ยนอกและผูป้ ว่ ยคลินกิ กัญชาทางการแพทย์
แผนไทย กลุ่มโรคเรื้อรัง ที่จ�ำเป็นต้องรับยาต่อเนื่องและมีอาการคงที่ ไม่มีอาการ
แทรกซ้อนหรือโรคติดเชื้อร้ายแรง สามารถรับยาในปริมาณไม่เกินครั้งละ 3 เดือน
โดยรอรับยาได้ที่บ้าน และช�ำระค่าจัดส่งยากับทางไปรษณีย์ ไทยได้ โดยไม่ต้องมารอรับ
บริการ ณ สถานที่ตั้ง

สานสัมพันธ์ สร้างมูลค่า พัฒนาศักยภาพ

ภาพที่ 7 ระบบการตรวจรักษาออนไลน์/จัดส่งยาทางไปรษณีย์

ภาพที่ 8 การส่งเสริมผู้ประกอบการ
กรมฯ ได้จัดตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการโดยตรง ในการส่งเสริมผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ตั้งแต่กระบวนการปลูกเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ การศึกษาวิจัย และการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ น�ำมาซึ่งการแปรรูปสมุนไพรไทยให้ ได้คุณภาพ มาตรฐาน
เป็นทีย่ อมรับ โดยมีการรับรองผลิตภัณฑ์สมุนไพรทีม่ คี ณ
ุ ภาพผ่านตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์สมุนไพรดีเด่นระดับชาติ (PMHA) และตราสัญลักษณ์รางวัลผลิตภัณฑ์
สมุนไพร (Premium Herbal Product) เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสมุนไพรสร้างเศรษฐกิจ นอกจากนี้ ยังสนับสนุน ส่งเสริม และเชิดชูเกียรติคุณให้แก่ผู้ประกอบ
การสมุนไพรคุณภาพ โดยการให้รางวัลเพื่อเป็นขวัญก�ำลังใจ แก่ผู้ประกอบการและอุตสาหกรรมสมุนไพรไทยเพื่อส่งเสริมให้สมุนไพรไทยมีคุณภาพ มาตรฐาน
และเป็นที่รู้จักในตลาดโลก

หมวด 3 ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

น�ำภูมิปัญญาสู่การใช้ประโยชน์
กรมฯ ด�ำเนินการส่งเสริมคุม้ ครองภูมปิ ญ
ั ญาการแพทย์
แผนไทย แพทย์ พื้ น บ้ า นและสมุ น ไพร โดยได้ จั ด ท� ำ ระบบ
Thai Traditional Digital Knowledge Library (TTDKL)
ซึ่งเป็นระบบคลังความรู้ (ห้องสมุด Digital) ที่รวบรวมข้อมูล
ภูมิปัญญาด้านสมุนไพร การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน
และการแพทย์ ท างเลื อ ก โดยร่ ว มมื อ กั บ ภาคี เ ครื อ ข่ า ย
กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ในการจัดท�ำคลัง
ข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อคุ้มครองภูมิปัญญาไทย ต่อยอด
มูลค่าทางเศรษฐกิจ อ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงข้อมูลภูมิปัญญาการ
แพทย์แผนไทยฯ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว แบบ Real-time
และกรม ยังมุง่ เน้นการสร้างความผูกพันโดยมีระบบการรับรอง
หมอพื้นบ้าน การประกาศเกียรติคุณ คัดเลือกหมอไทยดีเด่น
ระดับชาติ รวมถึงส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนามาตรฐานการ
นวดไทย สร้างภาพลักษณ์ ในการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ
เพือ่ อนุรกั ษ์และส่งเสริมภูมปิ ญ
ั ญาการแพทย์แผนไทยให้คงอยู่ สืบไป

ภาพที่ 9 การน�ำภูมิปัญญาสู่การใช้ประโยชน์

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มุง่ หวังให้การแพทย์แผนไทยเป็นทีพ่ งึ่ ของประชาชน และเป็นทางเลือกในการดูแลสุขภาพ
ในทุกกลุ่มวัย ให้การยอมรับและเชื่อมั่นต่อศาสตร์การแพทย์แผนไทย โดยมีการพัฒนางานบริการที่ต่อเนื่อง และสนับสนุนช่องทางการท่องเที่ยง
เชิงสุขภาพ เมืองสมุนไพรแบบอินทรีย์เพื่อเพิ่มการเข้าถึงของกลุ่มผู้รับบริการในอนาคต เช่น กลุ่มนักท่องเที่ยว และชาวต่างชาติ และกรมฯ
ยังมีแนวทางในการพัฒนาสู่การเป็น Excellence Center มีการพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรม มุ่งให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการที่เป็นเลิศ
อีกทัง้ มีการพัฒนาปรับรุงกระบวนงานเพือ่ ให้การแพทย์แผนไทยเชือ่ มโยงกับการแพทย์แผนปัจจุบนั ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อไป
และในด้านภูมปิ ญ
ั ญาการแพทย์แผนไทยนัน้ กรมฯ ได้ ให้ความส�ำคัญต่อการสืบสาน รักษา ต่อยอด ภูมปิ ญ
ั ญาสูก่ ารน�ำไปใช้ประโยชน์ โดยตัง้ เป้าหมาย
ภายใน 20 ปีข้างหน้า ประเทศไทยจะเป็นเมืองแห่งสมุนไพรแบบอินทรีย์ เป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศที่ครอบคลุมการพัฒนาบริการ การพัฒนาวิจัย
และนวัตกรรม ตลอดจนการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร และท�ำให้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอยู่อันดับ 1 ใน 7 ของโลกต่อไป
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หมวด 3 ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
วิสัยทัศน์
เป็นองค์การชั้นน�ำด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข 1 ใน 3 ของเอเชียภายในปี พ.ศ. 2565

พันธกิจ
1) ศึกษา วิจัยและพัฒนาเพื่อให้ ได้องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข
2) เฝ้าระวัง ประเมิน สื่อสารแจ้งเตือนภัยและก�ำหนดมาตรการการจัดการความเสี่ยงจากโรคและภัยสุขภาพ
3) ก�ำหนดมาตรฐาน พัฒนาห้องปฏิบัติการและเป็นศูนย์กลางข้อมูลอ้างอิงด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข
4) บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านแพทย์และสาธารณสุขในฐานะห้องปฏิบัติการอ้างอิง
5) พัฒนาและก�ำหนดมาตรการเพื่อสนับสนุนการป้องกันและแก้ ไขปัญหายาเสพติด
6) สื่อสารสาธารณะในภาวะที่ต้องพึ่งพาข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขของประเทศและเอเชีย

ค่านิยม
DMSC - เปิดใจ ใฝ่รู้ คู่คุณธรรม น�ำหลักวิชาการ มาตรฐานสากล
Discovery: น�ำความรู้มาประยุกต์ ใช้ ในการท�ำงานได้อย่างเหมาะสม
Moral: ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความโปร่งใสตรวจสอบได้
Sciences/Standard: ท�ำงานอย่างมีมาตรฐานตามหลักวิชาการ
Change: ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ นื่ อย่างสร้างสรรค์ ท�ำงานเป็นทีม
ด้ ว ยบทบาทหลั ก โดดเด่ น เป็ น ที่ รู ้ จั ก อย่ า งกว้ า งขวางในฐานะเป็ น
ห้องปฏิบัติการอ้างอิงระดับประเทศและนานาชาติ และเป็นหน่วยงานที่สร้าง
นวัตกรรมสุขภาพและเทคโนโลยีดา้ นวิทยาศาสตร์การแพทย์ทที่ นั สมัย มีการพัฒนา
วิธีตรวจใหม่ ๆ เช่น โรคมะเร็ง วัณโรค ยีนแพ้ยา ฯลฯ โดยใช้การแพทย์แม่นย�ำ
(Precision Medicine) เข้ามาใช้ ในกระบวนการควบคุมก�ำกับดูแล จึงท้าทายอย่างยิง่
ในการใช้สมรรถนะและความโดดเด่นดังกล่าวเข้าไปมีบทบาทในการตอบสนองผูร้ บั บริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการพัฒนาและยกระดับ
ระบบรั บ มื อ ปรั บ ตั ว ต่ อ โรคอุ บั ติ ใ หม่ แ ละโรคอุ บั ติ ซ�้ ำ และโรคข้ า มพรมแดน
เป็ น ศู น ย์ ก ลางข้ อ มู ล อ้ า งอิ ง ทางห้ อ งปฏิ บั ติ การที่ ถู ก ต้ อ งแม่ น ย� ำ น� ำ ไปใช้ ไ ด้

อย่างรวดเร็ว และทันการ การยกระดับการให้บริการด้านสาธารณสุขของประเทศ
โดยผลักดันสิทธิประโยชน์ ให้กับประชาชนได้เข้าถึงนวัตกรรมสุขภาพและบริการ
ทางการแพทย์และสาธารณสุขแนวใหม่อย่างเท่าเทียมโดยน�ำเอาข้อมูลพันธุกรรม
มนุษย์ มาใช้ ในการวินจิ ฉัยและรักษาให้แม่นย�ำมากขึน้ เพือ่ เพิม่ โอกาสการรักษาหาย
ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายสุขภาพของประเทศ และใช้องค์ความรู้ทางการแพทย์
“เปลี่ยนการรักษาสู่การป้องกันไม่ให้เกิดโรค” การคุ้มครองผู้บริโภคและส่งเสริม
ความรอบรูด้ า้ นสุขภาพ (Health Literacy) ด้วยองค์ความรูด้ า้ นวิทยาศาสตร์การ
แพทย์ ให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีน�ำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของระบบ
สาธารณสุขประเทศไทย

หมวด 3 ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การบริหารจัดการสารสนเทศผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย “8 ช่องทางเชิงรุก”
และ “16 ช่องทางเชิงรับ” รู้ครบ รู้เร็ว ตอบสนองได้อย่างรวดเร็วและทันการณ์

ภาพที่ 1 ระบบ VOC & VOS กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ภาพที่ 2 การออกแบบพัฒนาและปรับปรุงผลผลิตและบริการ

ระบบสาธารณสุขของประเทศไทยในปัจจุบันก�ำลังเผชิญกับสถานการณ์ความท้าทายในหลากหลายมิติโดยเฉพาะการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
(Aged Society) ส่งผลให้ประชาชนมีความสนใจในพฤติกรรมสุขภาพและการเข้าถึงบริการทางการแพทย์มากขึน้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จงึ ได้ ให้ความส�ำคัญ
กับสารสนเทศผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อน�ำมาออกแบบพัฒนาและปรับปรุงผลผลิตและบริการให้เหมาะสมแต่ละกลุ่ม ก�ำหนดช่องทางการรับฟัง
ปฏิสัมพันธ์และสังเกตผ่าน “8 ช่องทางเชิงรุก 16 ช่องทางเชิงรับ” โดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยความถี่แบบรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน รายไตรมาส
และรายปีสู่ โอกาสในการออกแบบพัฒนาและปรับปรุงผลผลิตและบริการให้มีความ “ถูกต้องแม่นย�ำ สะดวกรวดเร็ว ลดระยะเวลารอคอย เข้าถึงบริการ
ได้ง่ายในหลายช่องทาง” ได้อย่างครอบคลุมโดยมุ่งเน้นพัฒนานวัตกรรมสุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ ให้มีความก้าวหน้าโดยเฉพาะเรื่องการแพทย์
แม่นย�ำที่มุ่งเน้นการวินิจฉัยและรักษาเฉพาะบุคคล รักษามาตรฐานทางห้องปฏิบัติการและเป็นศูนย์กลางข้อมูลอ้างอิงด้านการแพทย์และสาธารณสุขให้ ได้
ทั้งภาวะปกติและภาวะวิกฤติ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้ ได้คุณภาพมาตรฐานเพื่อให้เข้าถึงบริการได้งา่ ย และใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลเข้ามาช่วยอ�ำนวยความสะดวกในการให้บริการ สามารถน�ำผลผลิตและบริการของกรมไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์ ในการตอบสนองต่อปัญหา
ทางการแพทย์และสาธารณสุขได้อย่างรวดเร็วและทันการณ์
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การสร้างความสัมพันธ์และความเชื่อมั่นในคุณภาพการให้บริการด้วยมาตรฐานสากล

ภาพที่ 3 ระบบสนับสนุนการให้บริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ระบบคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ ISO 15189, ISO
15190, ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17043 มาใช้ ในการบริหาร
จัดการ พัฒนา และปรับปรุงกระบวนการให้เป็นไปตามข้อก�ำหนด
ทีส่ ำ� คัญ (Key Requirement) ของผลผลิตและบริการ เป็นการสร้าง
ความเชื่อมั่นในคุณภาพการให้บริการ การสร้างความสัมพันธ์
อันดีที่ส่งผลต่อผู้รับบริการในการกลับมาใช้บริการซ�้ำและแนะน�ำ
บอกต่อในทางทีด่ ี เช่น สือ่ สารและแนะน�ำบริการด้วยความชัดเจน
ตอบข้อซักถามด้วยความเป็นมิตร ใส่ใจในการแก้ปัญหา อ�ำนวย
ความสะดวกในทุ ก ขั้ น ตอน และจั ด ให้ มี ร ะบบสนั บ สนุ น การ
ให้ บ ริ ก ารที่ เ พิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น เน้ น การเข้ า ถึ ง บริ ก าร
ผ่านช่องทางการสื่อสารหลากหลายด้วยหัวใจส�ำคัญของการ
ให้บริการ คือ “ทุกค�ำถามมีค�ำตอบ ตอบสนองทันที รวดเร็ว
ทันสมัย และเป็นมิตรกับเครือข่าย”

“ถูกต้องแม่นย�ำ สะดวกรวดเร็ว และทันการณ์” มาตรฐานการให้บริการประชาชน

ภาพที่ 4 แนวทางขับเคลื่อนเพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการเพื่อประชาชน

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีความมุ่งมั่นในการสร้าง
นวัตกรรมสุขภาพและน�ำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
มาใช้ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ต ่ อ ประชาชนให้ ม ากที่ สุ ด กรมจึ ง ได้ ใช้
เทคโนโลยี ชั้ น สู ง เข้ า มาช่ ว ยยกระดั บ มาตรฐานการให้ บ ริ ก าร
โดยเฉพาะการตอบสนองความต้องการทางห้องปฏิบตั กิ ารทัง้ ภาวะ
ปกติและภาวะวิกฤติ การสร้าง พัฒนา และปรับปรุงผลผลิต
และบริการโดยเฉพาะนวัตกรรมและเทคโนโลยีสุขภาพ การแพทย์
แม่นย�ำ ยาชีววัตถุ และสมุนไพรที่ “ดี ง่าย ไว ถูก” การเฝ้าระวัง
คุ้มครองประชาชนด้วยเครื่องมือที่ “เข้าถึงง่าย ราคาไม่แพง”
รวมถึงการน�ำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงาน
เป็นการอ�ำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในรูปแบบ “รวดเร็ว
เข้าถึงง่าย ใช้สะดวก” ซึ่งเป็นหัวใจส�ำคัญของการขับเคลื่อน
การปฏิบัติงานเพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการประชาชนที่
“ถูกต้องแม่นย�ำ สะดวกรวดเร็ว และทันการณ์”

หมวด 3 ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) รวดเร็วทันใจ ใกล้ ไกล ใช้ ได้ทุกที่
1) เทคโนโลยี “DMSc iLab Plus” เร็ว ง่าย ใช้สะดวก

ภาพที่ 5 ขั้นตอนการส่งตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์

“ระบบรับส่งตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการ (DMSc
iLab Plus)” เป็นระบบมาตรฐานกลางของกรมที่ทุกหน่วยงาน
ในสังกัดซึง่ กระจายอยูท่ วั่ ประเทศใช้ ในการให้บริการประชาชน
โดยระบบพัฒนามาจากการรั บฟั งเสี ยงผู ้ รั บบริ การเพื่ อ ลด
ระยะเวลารอคอยบริ ก ารจากผลตรวจวิ เ คราะห์ ที่ ล ่ า ช้ า
กรมจึงออกแบบระบบรองรับผู้ ใช้บริการทีต่ อ้ งการความสะดวก
ความรวดเร็ ว เข้ า ถึ ง บริ ก ารง่ า ย และสามารถใช้ บ ริ ก าร
ผ่ า นระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ อ ย่ า งสะดวกสามารถส่ ง ค� ำ ขอ
และส่งตัวอย่างแบบออนไลน์ (E-submission) ได้ทกุ ทีท่ กุ เวลา
24 ชัว่ โมง สามารถดาวน์ โหลดรายงานผลการทดสอบ (e-Report)
ได้ด้วยตนเองลดระยะเวลารอคอย 3 วัน สามารถตรวจสอบ
สถานะส่งตัวอย่างได้ตลอดเวลา (e-Tracking) และสามารถ
ตรวจสอบประวัติการส่งตัวอย่างย้อนหลังได้ (Historical)

2) “PAT ACT ONLINE” ระบบการให้บริการที่เชื่อมโยงข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว

ภาพที่ 6 การด�ำเนินการผ่านระบบ PAT ACT ONLINE

กรมได้ด�ำเนินการพัฒนาระบบอ�ำนวยความสะดวก
แบบเบ็ ด เสร็ จ ครบวงจร ณ จุ ด เดี ย ว ตั้ ง แต่ การยื่ น ค� ำ ขอ
(e-Form) มี ร ะบบ e-Payment ที่ ส ามารถช� ำ ระเงิ น
ค่าธรรมเนียมได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว มีระบบการเชื่อมโยง
แลกเปลี่ยนข้อมูลกับ 4 ส่วนราชการจึงไม่มีการเรียกรับส�ำเนา
เอกสาร จนถึงขัน้ ตอนรับหนังสือรับรองการแจ้งและใบอนุญาต
(e-Document) ที่มีลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผู้มีอ�ำนาจ
อนุญาต (e-License) ซึ่งตอบโจทย์ผู้รับบริการได้ตรงตาม
ความต้องการด้วยเป็นระบบที่ทันสมัย ครบวงจร การใช้งาน
ไม่ยุ่งยาก เข้าถึงได้ง่ายทุกสถานที่ทุกเวลา ท�ำให้ลดระยะเวลา
การให้บริการในกระบวนงานต่ออายุหนังสือรับรองการแจ้ง
และใบอนุญาตทุกประเภทได้ร้อยละ 79 คือ จากเดิม 29
วันท�ำการ เหลือ 6 วันท�ำการ ท�ำให้ผรู้ บั บริการพึงพอใจในระดับ
มากที่สุด ร้อยละ 87.8
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3) “DMSc PT ONLINE” ระบบสารสนเทศทดสอบความช�ำนาญของประเทศไทยตามมาตรฐานสากล

ภาพที่ 7 การพัฒนาระบบ DMSc PT ONLINE

กรมได้ ด� ำ เนิ น การปรั บ ปรุ ง งานสารสนเทศทดสอบ
ความช�ำนาญ DMSc PT online แบบรวมศูนย์ 9 ด้าน 156 รายการ
รองรับผู้รับบริการให้ ได้รับบริการทดสอบความช�ำนาญที่สะดวก
รวดเร็ว มีคณ
ุ ภาพเริม่ ตัง้ แต่การจัดระบบการบริหารจัดการแบบรวมศูนย์
(18 หน่วยงาน) เพือ่ ให้บริการทดสอบความช�ำนาญแบบเบ็ดเสร็จตัง้ แต่
การรั บ สมั ค รสมาชิ ก การรั บ รายงานผลทดสอบจากสมาชิ ก
การรายงานผลประเมินกลับสู่สมาชิก ตลอดจนมีศูนย์ข้อมูลกลาง
ของการประเมินผลทดสอบความช�ำนาญที่รวบรวมข้อมูลรายงานผล
การประเมินการทดสอบความช�ำนาญของประเทศไทยใน EPTIS
database จึงนับได้วา่ กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์เป็นหน่วยงานกลาง
ส�ำหรับการทดสอบความช�ำนาญของประเทศไทยตามมาตรฐานสากล
ซึ่ ง ก� ำ ลั ง พั ฒ นาไปสู ่ ก ารเป็ น National PT ด้ า นการแพทย์
และสาธารณสุขต่อไป

4) “e-Accreditation” และ “Fast Track” นวัตกรรมบริการรับรองห้องปฏิบัติการเพื่อลดระยะเวลารอ

ภาพที่ 8 นวัตกรรมบริการรับรองห้องปฏิบัติการ
การรับรองห้องปฏิบตั กิ ารตามมาตรฐานสากลISO 15189, ISO 15190, ISO 22870, ISO 17034, ISO/IEC 17025 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิสก์ “e-Accreditation”
มีวัตถุประสงค์เพื่อน�ำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในกระบวนการรับรองทั้งระบบเพื่อลดระยะเวลารอคอย (เป้าหมายจาก 220 เหลือ 120 วัน) ตั้งแต่การจัดท�ำ
แผนการรับรองความสามารถห้องปฏิบตั กิ าร พร้อมรายชือ่ และจัดอบรมผูท้ เี่ กีย่ วข้อง ได้แก่ เจ้าหน้าทีห่ อ้ งปฏิบตั กิ าร ผูต้ รวจประเมิน กรรมการรับรองฯ และเจ้าหน้าที่
ผูร้ บั ผิดชอบ ปัจจุบนั ด�ำเนินการรับรอง 87 แห่ง สามารถให้การรับรองโดยใช้ระยะเวลาลดลงจากเดิม 80 วัน (ปี 2562) เหลือระยะเวลาเฉลีย่ 75 วัน นอกจากนี้
กรมได้ ให้การรับรองแบบ “Fast Track” (เป้าหมายจาก 220 เหลือ 90 วัน) ด�ำเนินการรับรอง 11 แห่ง สามารถให้การรับรองโดยใช้ระยะเวลาเฉลี่ยใช้ 53 วัน

หมวด 3 ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การให้บริการเชิงรุกในสถานการณ์ฉุกเฉิน

ภาพที่ 9 การให้บริการเชิงรุกในสถานการณ์ฉุกเฉิน
สถานการณ์การระบาดของโรคติด เชื้อไวรัส โคโรนา 2019
(Covid-19) ที่เมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีนตั้งแต่
ในช่วงเดือนธันวาคม 2562 ทีผ่ า่ นมากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในฐานะ
เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงระดับประเทศและระดับนานาชาติ ท�ำหน้าที่
ห้องปฏิบัติการอ้างอิงการตรวจเชื้อ Covid-19 ขยายศักยภาพเครือข่าย
ห้องปฏิบัติการรองรับการตรวจโดยจัดตั้งและควบคุมมาตรฐานของห้อง
ปฏิบัติการตรวจโรคติดเชื้อ Covid-19 ทั่วประเทศ การวิจัยและค้นหา
นวัตกรรมวิธีการตรวจโรคติดเชื้อ Covid-19 ที่รองรับการตรวจกว่า
130,000 ตัวอย่าง/วัน ซึง่ ปัจจุบนั มีการตรวจสะสมแล้วกว่า 9,201,621
ตัวอย่าง พบการติดเชื้อกว่า 340,000 ราย การเร่งตรวจสอบคุณภาพ
ความปลอดภัยของวัคซีน ตลอดจนการเข้าไปมีส่วนร่วมในการป้องกัน

และควบคุมโรคร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทัง้ ภายในและภายนอกกระทรวง
สาธารณสุข เช่น กรณีการตรวจค้นหาผูป้ ว่ ยเชิงรุก (Active case finding)
ด้วยเครือข่ายแบบบูรณาการในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร การตรวจเชิงรุก
ในกลุ่มแคมป์คนงาน การร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมตรวจคัดกรอง
การติดเชื้อโควิด 19 ด้วยวิธี Antigen Test Kit ในโรงงานอุตสาหกรรม
เป็ น ต้ น ความสามารถในการรั บ มื อ ดั ง กล่ า วเกิ ด ขึ้ น จากการเตรี ย ม
ความพร้อมรับมือโดยจัดท�ำแผนประคองกิจการในการรองรับการระบาด
โรคโควิด-19 ในเฟสที่ 3 และแผนด�ำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business
Continuity Plan : BCP) ไว้ล่วงหน้า รวมถึงการถอดบทเรียน (AAR)
สถานการณ์ Covid-19 ท�ำให้สามารถบริหารจัดการและให้บริการเชิงรุก
ในสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
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หมวด 3 ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อประชาชน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มุ่งเน้นการพัฒนา
งานวิ จั ย และนวั ต กรรมด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ การแพทย์
โดยเฉพาะการแพทย์แม่นย�ำ (Precision Medicine)
วัคซีน ยาชีววัตถุ เพื่อให้สามารถน�ำข้อมูลผลการวิจัย
ไปใช้ ในการแก้ ไขปัญหาด้านสาธารณสุขของประเทศ
ท�ำให้ลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับด้านสุขภาพของประเทศใน
ภาพรวม เช่น
1) “เภสัชพันธุศาสตร์” ปฏิบัติการถอดรหัส
พั น ธุ ก รรมเพื่ อ ป้ อ งกั น ปั ญ หาแพ้ ย ารุ น แรง เภสั ช
พันธุศาสตร์เป็นแขนงวิทยาการทางชีวการแพทย์สมัย
ใหม่ ที่ มี บ ทบาทในการช่ ว ยเหลื อ ให้ ผู ้ ป ่ ว ยได้ รั บ ยา
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพและมีผลข้างเคียงน้อย โดยอาศัยข้อมูล
พันธุกรรมของผู้ป่วยในการช่วยเลือกใช้ยาที่เหมาะสม
(personalize medicine)
2) “Genomic Thailand” นวั ต กรรม
สูบ่ ริการทางการแพทย์เฉพาะบุคคล กรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์ และภาคีเครือข่ายได้ดำ� เนินการแผนปฏิบตั กิ าร
บูรณาการจี โนมิกส์ประเทศไทยในการพัฒนาเทคโนโลยี
การถอดรหัสพันธุกรรมมนุษย์ โดยสุม่ ตรวจรหัสพันธุกรรม
คนไทย วิจัยเชื่อมโยงพันธุกรรมกับโรค มุ่งเน้นศึกษา
พันธุกรรมเสี่ยงในผู้ป่วยโรคมะเร็ง โรคหายาก (Rare
Diseases) วัณโรค โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ฯลฯ เภสัช
พันธุศาสตร์ซึ่งจะช่วยให้การวินิจฉัย ป้องกัน และรักษา
โรคเฉพาะบุ ค คลตลอดทุ ก ช่ ว งวั ย ได้ อ ย่ า งแม่ น ย� ำ
ลดการป่วยและป้องกันการเสียชีวิตก่อนเวลาอันควร
ภาพที่ 10 การตรวจเภสัชพันธุศาสตร์ “ยีนแพ้ยา”

หมวด 3 ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การคุ้มครองผู้บริโภคด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน

“Community Medical Sciences : Com Med Sci”
ด�ำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 ภายใต้ 2 กิจกรรม
หลัก ได้แก่ การแจ้งเตือนภัยสุขภาพ (Detection) และการพัฒนา
คุณภาพและกระบวนการผลิต (Development) OTOP/SMEs
1) อสม. วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน และ“กรมวิทย์
With You” กรมได้จัดตั้งศูนย์แจ้งเตือนภัยเฝ้าระวัง และรับเรื่อง
ร้องเรียนปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชนและการพัฒนาส่งเสริม
“อสม. วิทยาศาสตร์การแพทย์ชมุ ชน” ให้มคี วามสามารถในการคัดกรอง
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ ไม่ปลอดภัย และสื่อสารความเสี่ยงด้านสุขภาพ
ผ่านแอพพลิเคชั่น “กรมวิทย์ With You” และสามารถวางแผน
แก้ ไขปัญหา รายงานผลตลอดจนสามารถคัดกรอง ประเมินปัญหา
สุขภาพด้านการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมทีมหมอครอบครัว (Family
Care Team) ปัจจุบันมี อสม. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน

กว่า 21,000 คน มีการจัดตั้งและรักษาสภาพศูนย์แจ้งเตือนภัย
เฝ้ า ระวั ง และรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นปั ญ หาผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพ
ในชุมชน 539 แห่งทั่วประเทศ
2) พัฒนาผู้ประกอบการ “OTOPs/SME” ให้สามารถ
แข่งขันได้ทั้งในและต่างประเทศ เป็นการสนับสนุนผลิตภัณฑ์
OTOP/SMEs ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก�ำหนด โดยเฝ้าระวัง
คุณภาพและความปลอดภัยผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ด้านอาหาร
ทัว่ ประเทศ และสนับสนุนวิชาการทีส่ ำ� คัญแก่ผปู้ ระกอบการ OTOP/
SMEs ในการผลิตเครือ่ งส�ำอางจากสมุนไพร เริม่ ตัง้ แต่กระบวนการ
คัดเลือกสมุนไพร การสกัดสมุนไพร การเตรียมสูตรต�ำรับ รวมทั้ง
การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ ให้ตรงใจผูบ้ ริโภคเพือ่ ให้ผลิตภัณฑ์มคี ณ
ุ ภาพ
มาตรฐาน เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม สามารถแข่งขันได้ ในระบบ
เศรษฐกิจ และให้เป็นที่ยอมรับในตลาดทั้งในและต่างประเทศ
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หมวด 3 ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ส�ำนักงานประกันสังคม
วิสัยทัศน์
ร่วมสร้างสรรค์สังคมแรงงาน ที่มีหลักประกันถ้วนหน้าอย่างยั่งยืน

พันธกิจ
การบริหารส�ำนักงานประกันสังคมและเงินทดแทน โดยการจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้แรงงาน มีหลักประกันการด�ำรงชีวิตที่มั่นคง

ค่านิยม
คือ “CHANGEs” 1) มุ่งด�ำเนินการอย่างสร้างสรรค์ (Creative) 2) เป็นห่วงเป็นใย มี ใจบริการ (Helpful) 3) ส�ำนึกรับผิดชอบ
(Accountabbility) 4) เป็นผู้น�ำที่ โดดเด่น (Notable Leadership) 5) ก้าวทันโลกและการเปลี่ยนแปลงสู่ โลกยุคดิจิทัล (Go forward into the
Digital World) 6) มีความเป็นมืออาชีพ ซื่อสัตย์สุจริต 7) มีจริยธรรม (Expert & Ethics) ทุ่มเทเสียสละ (Sacrifice)
ส�ำนักงานประกันสังคม มีภารกิจในการบริหารส�ำนักงานประกันสังคม
และเงินทดแทนเกิดประสิทธิภาพ เพื่อให้แรงงานมีหลักประกันการด�ำรงชีวิต
ที่มั่นคง ให้ความคุ้มครองและดูแลลูกจ้าง/ผู้ประกันตน ให้ ได้รับสิทธิประโยชน์
ตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด ภายใต้หลักการ “การเฉลีย่ ทุกข์ เฉลีย่ สุข” โดยการขับเคลือ่ น
ผ่านค่านิยม “CHANGEs” เพื่อปลูกฝังค่านิยมร่วมให้เป็นวัฒนธรรมการท�ำงาน
ของบุคลากร และสามารถสะท้อนภาพลักษณ์ของส�ำนักงานประกันสังคม ให้เป็นองค์กร
ที่สามารถเป็นที่พึ่งของแรงงานและประชาชนได้ โดยมุ่งหวังให้แรงงานในระบบ
(ตามมาตรา 33 ) และแรงงานอิสระ (มาตรา 39 และมาตรา 40) มีหลักประกัน
ทีม่ นั่ คงในการด�ำรงชีวติ การเพิม่ สิทธิประโยชน์ ให้กบั ลูกจ้าง/ผูป้ ระกันตนทีเ่ พียงพอ
ตรงกับความต้องการ สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ ในปัจจุบัน
เพือ่ ให้ได้รบั ความคุม้ ครองทีค่ รอบคลุม ตัง้ แต่เกิดจนตายในทุกกลุม่ ทุกช่วงวัย ได้แก่
กลุม่ วัยแรงงานไทยและต่างด้าว กลุม่ ทีม่ คี วามต้องการเฉพาะ/พิเศษ (กลุม่ ก่อนเข้าสู่
วัยแรงงาน ผูป้ ว่ ยเรือ้ รัง ผูท้ พุ พลภาพ ผูพ้ กิ าร) รวมถึงกลุม่ ผูส้ งู อายุ โดยให้ความส�ำคัญ
กับความต้องการและความคาดหวังของผูร้ บั บริการและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกกลุม่

เพือ่ น�ำมาออกแบบกระบวนงานและบริการ ให้ตรงกับความต้องการและความคาดหวัง
จนได้รับความพึงพอใจ เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่สร้างคุณค่าให้แก่ผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของส�ำนักงานประกันสังคม รวมถึงการจัดการกับความ
ไม่พงึ พอใจ เพือ่ ให้ปญ
ั หาได้รบั การแก้ ไข และดึงภาคีเครือข่ายความร่วมมือเข้ามา
ช่วยด�ำเนินการ สร้างความสัมพันธ์กบั ผูร้ บั บริการและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย จนเกิดเป็น
ความผูกพันระหว่างส�ำนักงานประกันสังคมกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เช่น เครือข่ายการขยายความคุ้มครองแรงงานนอกระบบผ่านกลไก “บวร”
เครือข่ายสถานพยาบาลและคลินิก เครือข่ายการบริการทั้งภาครัฐและเอกชน
ทีท่ ำ� ความตกลงกับส�ำนักงานประกันสังคม และผลักดันให้เกิดการสร้างนวัตกรรม
การให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพือ่ ให้บริการได้อย่างสะดวก รวดเร็วยิง่ ขึน้
และนวั ต กรรมการด� ำ เนิ น งานผ่ า นเครื อ ข่ า ยพั น ธมิ ต รทั้ ง เครื อ ข่ า ยภาครั ฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพือ่ ให้แรงงานมีหลักประกันทีม่ นั่ คงในการด�ำรงชีวติ
ภายใต้วิสัยทัศน์ “ร่วมสร้างสรรค์สังคมแรงงาน ที่มีหลักประกันสังคมถ้วนหน้า
อย่างยั่งยืน”

หมวด 3 ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

30

กระบวนการ หรือวิธีการที่ ได้มาซึ่งผลผลิตและบริการ
การค้นหาสารสนเทศของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ส�ำนักงานประกันสังคมมีวธิ กี ารค้นหาความคาดหวังจากสารสนเทศ ทัง้ จากกลุม่ อดีต ปัจจุบนั และอนาคต ของผูร้ บั บริการและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย ผ่านการรับฟัง
ปฏิสัมพันธ์ การสังเกตพฤติกรรม โดยน�ำข้อมูลที่ ได้จาการรับฟังความต้องการและความคาดหวังของผู้ประกันตน (มาตรา 33 39 และ 40) ข้อมูลจากการปฏิสัมพันธ์
ในเวทีการร่วมแสดงความคิดเห็นของการประชุม/สัมมนา/การส�ำรวจความพึงพอใจ และข้อมูลจากการสังเกตพฤติกรรมการใช้บริการของนายจ้าง/ผู้ประกันตน
มาใช้ ในการออกแบบผลผลิตและบริการของส�ำนักงานประกันสังคม โดยยึดหลักของระบบราชการ 4.0 ที่มุ่งยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีการเปิดกว้างเชื่อมโยง
และเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง โดยใช้แนวคิด Value Chain ในกระบวนการออกแบบ เพื่อส่งมอบบริการที่สร้างคุณค่าให้แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

กลยุทธ์การสื่อสาร สร้าง และจัดการความสัมพันธ์
กลยุทธ์ ในการสื่อสาร สร้าง และจัดการความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เพื่อตอบสนองความต้องการและท�ำให้เหนือความคาดหวัง ภายใต้หลักการที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
เน้นบริการที่สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย และการให้บริการที่ตรงกับความต้องการเฉพาะกลุ่ม ผ่านกลยุทธ์
1) การด�ำเนินการเชิงรุก 2. การบริหารแบบมีส่วนร่วม 3. การสร้างนวัตกรรม 4. การมีระบบจัดการ
ข้อร้องเรียน โดยการท�ำงานเชิงรุกส�ำนักงานประกันสังคมได้มีการพัฒนาช่องทางการสื่อสารที่สามารถ
เข้าถึงได้งา่ ยอย่างมีประสิทธิภาพ โดย การสือ่ สารแบบ Two Way Communication ผ่านกลไกการประชุม
อบรม สัมมนา ระหว่างส�ำนักงานประกันสังคมกับเครือข่าย การใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั มาพัฒนาการสือ่ สาร
เช่น การพัฒนา Application SSO Connect การสนทนาที่เป็นข้อมูลป้อนกลับสามารถโต้ตอบกันได้ทันที
ผ่าน Chat Bot การถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารผ่านช่อง “สถานีข่าวประกันสังคม” และการสื่อสารภารกิจการ
ขยายความคุม้ ครองแรงงานอิสระผ่านช่อง Youtube การสือ่ สารประชาสัมพันธ์ดว้ ยช่องทางทีห่ ลากหลาย
เช่น การจัดท�ำสือ่ ประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบ Info Graphic เพือ่ ให้เกิดการสือ่ สารทีเ่ ห็นภาพชัดและเข้าใจง่าย
เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ 7 กรณี ของส�ำนักงานประกันสังคม ตลอดจน
การประชาสัมพันธ์เคลือ่ นทีผ่ า่ นรถ Mobile ของส�ำนักงานประกันสังคมการสร้างความสัมพันธ์ ความผูกพัน
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของส�ำนักงานประกันสังคมโดยใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม ในการ “ร่วมคิด
ร่วมท�ำ ร่วมใจ” ผ่านกลไกเครือข่าย “บวร” ในการขยายความคุ้มครองแรงงานอิสระ
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สร้างสรรค์นวัตกรรมบริการที่ครอบคลุ่มทุกกลุ่ม

		
ได้สร้างนวัตกรรมการเพือ่ ให้บริการทีค่ รอบคลุมทุกกลุม่
ซึ่งเป็นนวัตกรรมเชิงกระบวนการที่ช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้รับ
บริการกับส�ำนักงานประกันสังคม และมีระบบบริหารจัดการข้อร้องเรียน
โดยยึดหลัก “การไม่ทงิ้ ใครไว้ขา้ งหลัง” ในการด�ำเนินการจัดการข้อร้องเรียน
เพือ่ รับฟังและแก้ปญ
ั หาความเดือดร้อนของผูร้ บั บริการและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
โดย 1) การจัดตั้งคณะกรรมการบริหารและจัดการข้อร้องเรียน :
ท�ำหน้าที่ก�ำหนดหลักเกณฑ์การประเมิน การก�ำหนดตัวชี้วัด การก�ำหนด
แนวปฏิบัติ และพิจารณาข้อร้องเรียน 2) การจัดตั้งศูนย์รับเรื่อง

ร้องเรียนทั่วประเทศ : กระจายอยู่ตามหน่วยบริการของส�ำนักงาน
ประกันสังคม 3) จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจ�ำศูนย์ : เพื่อท�ำหน้าที่
ตรวจสอบข้อเท็จจริง ไกล่เกลี่ยปัญหา ให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที
และรายงานผลการด�ำเนินงานต่อผู้บริหาร และ 4) ระบบจัดการ
ข้ อ ร้ อ งเรี ย น : เป็ น โปรแกรมส� ำ เร็ จ รู ป ที่ ใ ช้ ในการบริ ห ารจั ด การ
ข้อร้องเรียน สามารถเข้าถึงได้ตลอด 24 ชั่วโมง และสามารถป้อนกลับ
ได้อย่างทันท่วงที โดยต้องด�ำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 25 วันท�ำการ

หมวด 3 ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ผลงานโดดเด่น
ศูนย์บริการข้อมูล 1506 (Contact Center 1506)
ส�ำนักงานประกันสังคมได้มีการพัฒนารูปแบบการให้บริการผ่านสายด่วน
1506 จากที่เคยเป็นเพียงศูนย์บริการข้อมูล 1506 และรับเรื่องร้องเรียนจาก
ผู้ ใช้บริการของส�ำนักงานประกันสังคม ได้มีการพัฒนารูปแบบการบริหารข้อมูล
แบบองค์รวม (Omni Channel) ซึ่งเป็นระบบการท�ำงานที่ ไร้รอยต่อ โดยมีระบบ
สนับสนุนการให้บริการ ได้แก่ ระบบจดจ�ำเสียง ระบบพัฒนาเพื่อการสื่อสาร
ระบบบริหารจัดการข้อสอบถามทาง Social Media ระบบบริการลูกค้าสัมพันธ์
และรับเรือ่ งร้องเรียน ระบบตรวจสอบคุณภาพการให้บริการ ระบบรายงานเชิงธุรกิจ
ซึง่ เป็นโปรแกรมส�ำเร็จรูป ทีร่ ะบบสามารถดึงข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เช่น ผู้ ใช้บริการ
ผ่านช่องทางสายด่วย 1506 ทางเว็บไซต์ของส�ำนักงานประกันสังคม และผ่านระบบ
Zocial eye ที่ใช้ ในการติดตามกระแสจากสื่อโซเซียลต่าง ๆ ที่กล่าวถึงส�ำนักงาน
ประกันสังคม ซึง่ ระบบจะวิเคราะห์แยกแยะข้อมูลและส่งต่อข้อมูลให้สว่ นทีเ่ กีย่ วข้อง
เพื่อด�ำเนินการแก้ ไขปัญหาภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด ตลอดจนน�ำมาพัฒนา
งานของส�ำนักงานประกันสังคม ซึ่งเป็นระบบการให้บริการแบบ “One Stop
Service” ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

เพื่อน�ำมาปรับปรุงและพัฒนาบริการให้ตรงกับความต้องการ
โดยมีรปู แบบการด�ำเนินงานทัง้ ในเชิงรุกและเชิงรับ โดย การด�ำเนินการเชิงรุก :
การด�ำเนินการส�ำรวจความพึงพอใจ ความไม่พงึ พอใจ ความผูกพันต่อการ
ให้ บ ริ ก ารจากผู ้ รั บ บริ ก ารและผู ้ มี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย ณ หน่ ว ยบริ ก าร
ทั่วประเทศของส�ำนักงานประกันสังคม และส�ำรวจ ณ สถานพยาบาล
ในสังกัดส�ำนักงานประกันสังคม การส�ำรวจความคิดเห็นของภาคีเครือข่าย
ต่อการด�ำเนินงานของส�ำนักงานประกันสังคม ทั้งนี้ ในแต่ละปีจะน�ำ
ผลการส�ำรวจ ฯ เสนอผู้บริหาร เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพ
การให้ บ ริ ก ารของส� ำ นั ก งานประกั น สั ง คมให้ ดี ขึ้ น เป็ น ประจ� ำ ทุ ก ปี
การด�ำเนินการเชิงรับ : การเปิดช่องทางในการรับฟังความคิดเห็น
ผ่านสื่อ Social Media ต่าง ๆ เพื่อให้ ได้ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง
สามารถแก้ ป ั ญ หาได้ ทั น เวลา และปั จ จุ บั น ส� ำ นั ก งานประกั น สั ง คม
มีการใช้ข้อมูลจากระบบ Zocial Eye ซึ่งเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ ใช้ส�ำหรับ
ติ ด ตามกระแสออนไลน์ เ ชิ ง ลึ ก (Social Listening Technology)
เพือ่ สร้างการรับรูถ้ งึ ความต้องการต่างๆของประชาชนทีก่ ล่าวถึงส�ำนักงาน
ประกันสังคมด้วย
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การช�ำระเงินสมทบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ส�ำนักงานประกันสังคมได้นำ� เทคโนโลยี
ดิจทิ ลั มาใช้สนับสนุนการให้บริการแบบครบวงจร
ให้ แ ก่ น ายจ้ า ง โดยเริ่ ม ตั้ ง แต่ ก ารยื่ น ข้ อ มู ล
การส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนตามมาตรา 33
ผ่ า นระบบ e-Filing และช� ำ ระเงิ น สมทบ
ของนายจ้ า งและผู ้ ป ระกั น ตนมาตรา 33
ผ่านระบบ e-Payment อีกทั้งนายจ้างสามารถ
พิมพ์และดาวน์ โหลดใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์
จากระบบ e-Receipt ได้ดว้ ยตนเองผ่านเว็บไซต์
ส� ำ นั ก งานประกั น สั ง คม ท� ำ ให้ น ายจ้ า งได้ รั บ
บริการที่สะดวก รวดเร็ว (Faster) เข้าถึงง่าย
(Easier) ลดค่าใช้จ่าย (Cheaper)

กรณีทันตกรรม โดยไม่ต้องส�ำรองจ่าย
ส�ำนักงานประกันสังคมได้ออกแบบวิธกี ารเข้ารับบริการกรณีทนั ตกรรม
โดยผูป้ ระกันตนสามารถยืน่ บัตรประชาชน เพือ่ ให้สถานพยาบาลในเครือข่าย
ที่ร่วมท�ำข้อตกลง (MOU) กับส�ำนักงานประกันสังคม สามารถตรวจสอบ
สิทธิในระบบ Web Application และให้บริการกรณีทนั ตกรรมแก่ผปู้ ระกันตน
มาตรา 33 โดยสถานพยาบาลไม่ต้องเรียกเก็บเงินจากผู้ประกันตน
และสามารถส่ ง ข้ อ มู ล เพื่ อ รั บ ค่ า บริ การจากส� ำ นั ก งานประกั น สั ง คม
ซึ่ ง เป็ น การช่ ว ยลดภาระค่ า ใช้ จ ่ า ยของผู ้ ป ระกั น ตนเป็ น อย่ า งมาก
ซึง่ ปัจจุบนั ในปี 2564 มีสถานพยาบาลและคลินกิ เข้าร่วมโครงการ จ�ำนวน
2885 แห่ง และได้มกี ารจ่ายสิทธิประโยชน์กรณีทนั ตกรรมโดยผูป้ ระกันตน
ไม่ต้องส�ำรองจ่าย คิดเป็นเงินจ�ำนวนทั้งสิ้น 935,564,325 บาท
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การช�ำระเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา 39 และมาตรา 40 ผ่านเครือข่ายบริการ
เช่น ธนาคาร และ หน่วยบริการ
ส�ำนักงานประกันสังคมได้มกี ารร่วมท�ำข้อตกลง
(MOU) กับธนาคารและหน่วยบริการอืน่ ซึง่ เป็นผูม้ สี ว่ นได้
ส่ ว นเสี ย ด้ า นเครื อ ข่ า ยการให้ บ ริ ก ารของส� ำ นั ก งาน
ประกันสังคม เพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการในการ
รับช�ำระเงินสมทบผูป้ ระกันตนมาตรา 39 และมาตรา 40
สามารถเลือกช่องทางการช�ำระเงินสมทบได้หลากหลาย
ทุกที่ ทุกเวลา ตามความสะดวก ช่วยประหยัดเวลา
และค่าใช้จา่ ยในการเดินทาง โดยด�ำเนินการผ่านช่องทาง
เคาน์เตอร์ธนาคารและหน่วยบริการ

นวัตกรรมเพื่อผู้พิการของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน
ส�ำนักงานประกันสังคม ได้ ให้ความส�ำคัญแก่กลุ่ม
ผู้พิการที่มีความต้องการเฉพาะบุคคล ในการเข้ารับการฟื้นฟู
สมรรถภาพด้านการแพทย์ ด้านอาชีพ โดยได้มีการคิดค้น
นวัตกรรมที่ตรงกับความต้องการและสภาพความพิการของ
ผูเ้ ข้ารับการฟืน้ ฟูแต่ละราย แยกเป็น นวัตกรรมด้านการแพทย์
เช่น เครือ่ งเตือนการยกก้นแบบไร้สาย เครือ่ งฝึกการเคลือ่ นไหว
แขนและมือ เครือ่ งฝึกการเคลือ่ นไหวและการทรงตัว อุปกรณ์
กระตุ้นไฟฟ้าแขน นวัตกรรมด้านอาชีพ เช่น แป้นล็อค
กึ่งอัตโนมัติ เครื่องเจาะเมล็ดมะม่วงหาวมะนาวโห่ กระเดื้อง
กลับทางกดคลัทช์มอเตอร์จักรเย็บผ้า เครื่องช่วยอ�ำนวย
ความสะดวกในการใช้คอมพิวเตอร์ ในการท�ำงาน (เม้าส์ที่ใช้
เท้าแทนมือ) เครื่องถอดล้อรถจักรยานยนต์ส�ำหรับผู้พิการ
แขนขาด 1 ข้าง
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ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรหลักด้านคุ้มครองผู้บริโภคและส่งเสริมผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อประชาชนสุขภาพดี

พันธกิจ
1) พัฒนาผู้บริโภคให้มีศักยภาพในการดูแลตนเอง เพื่อการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอดภัยถูกต้อง และเหมาะสม
2) ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบการให้มีศักยภาพแข่งขันได้ ในระดับสากล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ
3) ควบคุม ก�ำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีคุณภาพ ปลอดภัย และมีประสิทธิผล
4) ส่งเสริมความมั่นคงด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อให้คนไทยสามารถเข้าถึงได้ ในยามปกติและภาวะฉุกเฉิน

ค่านิยม
“Thai FDA”
Thai (Thai Value) ซื่อสัตย์ อ่อนน้อมถ่อมตน
F (Focus on People) มุ่งผลประชาชน
D (Dependable) ฝึกตน เป็นที่พึ่งพา
A (Advancement) พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เป็นส่วนราชการทีม่ ภี ารกิจ
เกี่ยวกับการปกป้องและคุ้มครองสุขภาพของประชาชนจากการบริโภคผลิตภัณฑ์
สุขภาพ ได้แก่ อาหาร ยา ยาเสพติดให้ โทษ วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
สารระเหย เครื่องส�ำอาง วัตถุอันตรายที่ ใช้ ในบ้านเรือน เครื่องมือแพทย์
และผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยผลิตภัณฑ์สขุ ภาพเหล่านัน้ ต้องมีคณ
ุ ภาพและปลอดภัย
ส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกต้องด้วยข้อมูลทางวิชาการที่มีหลักฐานเชื่อถือ
ได้และมีความเหมาะสม เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอดภัย
และสมประโยชน์
อย. ให้ความส�ำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย น�ำข้อมูล
สารสนเทศ ความต้องการ ความคาดหวัง มาก�ำหนดยุทธศาสตร์ ทิศทางการให้บริการ

ออกแบบ พัฒนา ปรับปรุงการให้บริการ ที่ตอบสนองความต้องการและสร้าง
ความพึ ง พอใจ และวางแผนเตรี ย มการรองรั บ การเปลี่ ย นแปลงในอนาคต
อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังน�ำเทคโนโลยีดิจิตัลมาสร้างนวัตกรรมกระบวนการ
ปรั บ ปรุ ง และยกระดั บ การให้ บ ริ ก าร ของ อย. สู ่ บ ริ ก ารดิ จิ ทั ล เต็ ม รู ป แบบ
ทั้งยังให้ความส�ำคัญกับการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน และภาคีเครือข่าย
ทุกภาคส่วน ในการด�ำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค ตลอดจนส่งเสริมผู้ประกอบการ
ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม เศรษฐกิ จ สร้ า งรายได้ ให้ ป ระเทศ
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรหลักด้านคุ้มครองผู้บริโภคและส่งเสริม
ผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อประชาชนสุขภาพดี”
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ยกระดับบริการที่มีมาตรฐานด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี

		
อย. ได้ พั ฒ นาการให้ บ ริ ก ารอย่ า งมี ม าตรฐาน
โดย 1) จัดท�ำคูม่ อื การปฏิบตั งิ าน โดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA เพือ่ ควบคุม
คุณภาพของกระบวนการให้บริการและน�ำระบบคุณภาพตามมาตรฐาน
สากลมาเป็นระบบทวนสอบ ซึ่งได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน
ISO 9001:2015 และ ISO 27001:2013 ทั่วทั้งองค์กร ตั้งแต่ปี 2560
2) สื่ อ สารชี้ แ จง จั ด อบรมเจ้ า หน้ า ที่ ใ ห้ บ ริ ก าร Smart Counter
เรื่องการให้บริการทีด่ ตี าม 7 มาตรฐานการให้บริการ จัดกิจกรรม Smart
Counter meeting อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประเด็นปัญหาการให้บริการ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการ

3) ติดตาม ตรวจสอบ/ประเมินความพึงพอใจ เพื่อให้ทราบถึงคุณภาพ
ของการบริการที่ ได้รับ ความต้องการและความคาดหวังของประชาชน
4) จัดท�ำแผนปรับปรุงการให้บริการ น�ำผลการส�ำรวจความพึงพอใจ
มาวิเคราะห์ ประเมินคุณภาพการให้บริการ พร้อมทั้งปรับปรุงและเพิ่ม
ประสิทธิภาพงานบริการให้มคี วามรวดเร็วและทันสมัย โดยมุง่ เน้นการน�ำ
เทคโนโลยีดิจิทัลมาสร้างนวัตกรรมกระบวนการ ปรับปรุงและยกระดับ
การให้บริการของ อย. สู่องค์กรอัจฉริยะ (อย. 4.0) โดยให้บริการดิจิทัล
เต็มรูปแบบ ควบคู่กับการบริการผ่านศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพ
เบ็ดเสร็จ (OSSC)
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นวัตกรรมกระบวนการ ปรับปรุงและยกระดับการให้บริการของ อย. สู่องค์กรอัจฉริยะ
1) น�ำเทคโนโลยีมาอ�ำนวยความสะดวกแก่ผรู้ บั บริการ ในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ ตัง้ แต่การให้บริการขอค�ำปรึกษา (e-Consult) การยืน่ ค�ำขอ
(e-Submission/Smart Drop box) การช�ำระค่าธรรมเนียมและรับใบเสร็จผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment/e-Receipt) การติดตามความคืบหน้า (Tracking/
Notification) ระบบ e-License ทีผ่ ปู้ ระกอบการสามารถพิมพ์ ใบอนุญาตได้เองเมือ่ ได้รบั อนุญาต ท�ำให้ลดเวลาและค่าใช้จา่ ยในการเดินทาง กระบวนการพิจารณาอนุญาต
รวดเร็วมากขึ้นโดยเฉลี่ยร้อยละ 20
2) การตรวจสอบเฝ้าระวังและรับเรื่องร้องเรียน ได้ปรับปรุงช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนผ่านทุกช่องทาง เช่น สายด่วน 1556, เฟซบุ๊ก FDA Thai, อีเมล์
1556@fda.moph.go.th, Oryor Smart Application
หรือทางเว็บไซต์ www.fda.moph.go.th ให้มคี วามสะดวกยิง่ ขึน้
และมีกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนทีร่ วดเร็ว มีประสิทธิภาพ
3. การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ อย. ได้จดั ท�ำ
ช่ อ งทาง ระบบให้ ส ามารถเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ข่ า วสารความรู ้
ได้สะดวก รวดเร็ว ทั้งยังสามารถตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ตลอดจนแจ้งเบาะแสร้องเรียน โดยแนบรูปถ่ายและพิกัดได้
ผ่ า น Oryor Smart App. เช็ ค ข่ า วปลอมก่ อ นแชร์ ต ่ อ
ที่ “เช็ก ชัวร์ แชร์” มีการน�ำระบบ AR (Augmented Reality)
มาช่ ว ยเสริ ม การเรี ย นการสอน แสดงผลรู ป แบบการ์ ตู น
แอนิเมชั่น 2D และ 3D สอดแทรกไปในแผนการเรียนรู้
“อ่าน งด ลด ท�ำ” เป็นการพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยน
พฤติ ก รรมการบริ โ ภคอาหารของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษา
ตอนต้น ส่งผลให้นักเรียนกลุ่มทดลองมีพฤติกรรมการบริโภค
ขนมขบเคีย้ ว น�ำ้ อัดลมและเครือ่ งดืม่ ต่าง ๆ ลดลง จากร้อยละ
97.8 เป็นร้อยละ 89.6
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พร้อมปรับบริการ รองรับภาวะวิกฤต

ภายใต้ ส ภาวะวิ ก ฤต อย. พร้ อ มปรั บ เปลี่ ย นกระบวนงาน
อย่างรวดเร็ว ให้สามารถตอบสนองความต้องการของสังคม โดยปรับเปลีย่ น
กฎระเบียบ กระบวนการ น�ำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้สนับสนุนการท�ำงาน
ทัง้ การบริหารจัดการภายในส�ำนักงาน เพือ่ ให้ บุคลากรสามารถปฏิบตั งิ าน
นอกสถานที่ผ่านระบบออนไลน์ และสนับสนุนงานให้บริการ (e-Service)
เพื่ออ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ ให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว
โปร่งใส และลดจ�ำนวนผูร้ บั บริการทีเ่ ข้ามาติดต่อด้วยตนเอง ตามแนวทาง
Social Distancing โดย 1) เตรียมความพร้อม รวบรวมข้อมูลส�ำคัญ
อาทิ ข้อก�ำหนด มาตรฐาน หลักเกณฑ์ทงั้ ในและต่างประเทศ มาวิเคราะห์
และสรุ ป ความต้ อ งการ ก� ำ หนดแนวทางรองรั บ สถานการณ์
2) อ�ำนวยความสะดวก โดยจัดท�ำ ปรับปรุงกฎระเบียบ ข้อบังคับ
เช่น ออกประกาศส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพือ่ ให้ผปู้ ระกอบ
สามารถยื่นค�ำขอทางอิเล็กทรอนิกส์หรือทางไปรษณีย์ การผ่อนผันให้ ใช้

เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ในการยืน่ ค�ำขอโดยให้ผปู้ ระกอบการรับรองตนเอง
เป็นต้น เปิดระบบให้คำ� ปรึกษาออนไลน์ (e-Consult) และวินจิ ฉัยผลิตภัณฑ์
น�ำระบบเทคโนโลยีมาใช้ ในการพิจารณาอนุญาต ใช้ e-Submission
Dropbox จัดท�ำระบบ Fast Track ให้ความส�ำคัญกับผลิตภัณฑ์ขาดแคลน
เป็นอันดับแรก ลดเอกสาร ขัน้ ตอนและระยะเวลา 3) เร่งตรวจสอบเฝ้าระวัง
เก็บตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์ร่วมกับส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ทั่ ว ประเทศ เฝ้ า ระวั ง การโฆษณาผิ ด กฎหมาย จั ด การข้ อ ร้ อ งเรี ย น
และด�ำเนินการกับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ ที่ผิดกฎหมายอย่างเข้มงวด
4) สือ่ สารเตือนภัย แจ้งเตือนประชาชนเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์ทผี่ ดิ กฎหมาย
ไม่มีคุณภาพ ข่าวปลอม ตลอดจนสื่อสารข้อมูล ความรู้แนวทางการเลือก
ซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพ วิธี ใช้ วิธีเก็บรักษาที่ถูกต้อง 5) สรุปบทเรียน
ทบทวนผลการด�ำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค น�ำสูก่ ารปรับปรุงกระบวนการ
และมาตรฐานใหม่
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พัฒนานวัตกรรมทางสังคมเพื่อชุมชน แบบมีส่วนร่วม
อย. สร้างเสริมความร่วมมือกับเครือข่ายทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนให้เข้ามามีสว่ นร่วมขับเคลือ่ นการด�ำเนินงาน
โดยมุ่งเน้นองค์ความรู้ที่จ�ำเป็นในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เป็นรูปธรรม ปฏิบัติได้จริงและยั่งยืน เพื่อส่งต่อ
แก่ประชาชน ผ่านโมเดลการท�ำงานใหม่ T.H.E.N (The Harmonize Empowerment Networks) ทีผ่ สมผสานจุดแข็งการส่งต่อข้อมูล
เพื่อสุขภาพทุกรูปแบบ ข้อมูลจากข้อเท็จจริงผลิตภัณฑ์สุขภาพจากหน่วยงานรัฐ ข้อมูลการตลาดเพื่อสังคมของผู้ประกอบการ
ข้อมูลจากการเฝ้าระวังและตรวจสอบของเครือข่ายภาคประชาสังคม ข้อมูลสุขภาพจากการคัดกรองในชุมชนของ อสส. และ อสม. เป็นต้น
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โรงเรียน : 15,686 โรงเรียน
ผู้ประกอบการ : 272 ร้านค้า/ร้านช�ำ
บ้าน/ครัวเรือน : 2,218 ครัวเรือน
ชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรม : 31 ชุมชนใน 31 จังหวัด

โดยอยู่บนฐานการปฏิบัติงานจริงทั้งในเชิงพื้ นที่และประเด็ นปั ญหา เพื่ อ พั ฒนา
องค์ความรู้ด้านภาวะการน�ำกระบวนทัศน์ ใหม่รวมถึงการสร้างจินตนาการและค่านิยมใหม่
ในการคัดกรองและเลือกรับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เหมาะสมกับสุภาพของแต่ละบุคคลและชุมชน
ผ่าน 1) เวทีพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ด�ำเนินการร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชน ทดลอง
ปรับรูปแบบ การรวมกลุม่ มีเครือข่ายร่วมด�ำเนินงาน ครอบคลุมกลุม่ เป้าหมายหลักด้านสุขภาพ
ทุกกลุ่มวัย ซึ่งแต่ละพื้นที่จะออกแบบและทดลองการท�ำงาน โดยอาศัยองค์ความรู้และทักษะ
ที่ได้จากการจัดอบรมในรูปแบบกิจกรรมเชิงปฏิบตั กิ าร เพือ่ เสริมสร้างองค์ความรูแ้ ละทักษะ 3 ด้าน
คือ การสร้างกลยุทธ์ ในการขับเคลื่อนชุมชน จากปัญหาที่สนใจของกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่
การคิดและวางแผนกิจกรรม เพื่อสังคมแบบผู้ประกอบการเอกชน การจัดการพัฒนาทีมงาน
เป็นการค้นหาคนรอบรู้ด้านสุขภาพที่มีลักษณะตาม V-shape (เข้าถึง เข้าใจ โต้ตอบซักถาม
ตัดสินใจ เปลี่ยนพฤติกรรม บอกต่อ) 2) โค้ชติดตามและประสานงานในพื้นที่ เพื่อช่วยมองหา
ลู่ทางในการพัฒนา จากความต้องการของคนในพื้นที่อย่างแท้จริง การมีคู่คิดที่มีมุมมอง
และความถนัดเฉพาะทางซึง่ แตกต่างออกไป จะช่วยหนุนเสริมการท�ำงานให้เข้มแข็งและรอบคอบขึน้
3) เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะการสื่อสาร ช่วยเสริมการท�ำงาน ให้เหมาะสมกับวัฒนธรรม
ภาษาและตรงประเด็ น เข้ า ถึ ง กลุ ่ ม เป้ า หมาย ที่ ส� ำ คั ญ คื อ การยอมรั บ ของคนในพื้ น ที่
เพื่ อ เป็ น ประโยชน์ ต ่ อ การเข้ า มาสนั บ สนุ น การท� ำ งานและยั ง ท� ำ ให้ ค นภายนอกได้ เ รี ย นรู ้
จากการท�ำงานของพื้นที่ 4) ทีมจัดการความรู้ ด�ำเนินการถอดบทเรียน กระบวนการท�ำงาน
การสร้างองค์ความรู้ ผลผลิตองค์ความรู้ที่ ได้จากเครือข่ายและงานในพื้นที่สามารถน�ำมา
ต่อยอดสู่การผลิตสื่อในรูปแบบต่าง ๆ ท�ำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์
มากถึงร้อยละ 98.6 กลุม่ ครัวเรือนมียาปฏิชวี นะเหลือเก็บไว้ลดลงร้อยละ 12 อีกทัง้ โรงพยาบาล
ใช้ยาได้อย่างสมเหตุสมผลเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 99.79 และจากรายงานดัชนีความมัน่ คงด้านสุขภาพโลก
(Global Health Security Index) ด้านระบบจัดการการดือ้ ยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ (AMR)
ประเทศไทยอยู่ที่ล�ำดับที่ 22 จาก 195 ประเทศ

อย. ให้ความส�ำคัญกับข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้จากการด�ำเนินงานเครือข่าย ใช้กระบวนการจัดการความรู้และเครื่องมือวิจัย
ในการรวบรวมวิเคราะห์ เพือ่ จัดท�ำฐานข้อมูลสนับสนุนรองรับการเปลีย่ นผ่านสูก่ ารท�ำงานในระบบดิจทิ ลั เพือ่ สนับสนุน ปรับปรุงงานจนเกิดการสร้าง
มาตรฐานใหม่หรือรูปแบบการบริการที่สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ประชาชน ต่อยอดเป็นนวัตกรรมและขยายผลต่อไป เช่น การผลิต podcast
เพื่อจัดการปัญหา Fake News/ตอบโต้ข้อมูลอันเป็นเท็จ และสร้างเครือข่ายให้รับรู้เป็นวงกว้างในโลกออนไลน์ ที่สอดรับกับนโยบายการตอบโต้
ความเสีย่ งเพือ่ เพิม่ ความรอบรูด้ า้ นสุขภาพ (Risk Response Health Literacy; RRHL) ท�ำให้เกิดบทเรียนทีจ่ ะไปใช้ ในการพัฒนาโมเดลชุมชนรอบรู้
Health Literacy Community อย่างยั่งยืนต่อไป
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หมวด 3 ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

จังหวัดชัยนาท
วิสัยทัศน์
เมืองเกษตรมาตรฐาน ย่านท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ มุ่งสู่สิ่งแวดล้อมสมดุล และสังคมเป็นสุข

พันธกิจ
1) พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของตลาด
2) เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร พร้อมทั้งพัฒนาการตลาดและระบบ Logistics
3) เพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้และวิถีชุมชน
4) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
5) พัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีทักษะการประกอบอาชีพ มีความรู้ มีคู่คุณธรรม และมีสุขภาวะที่ดี
6) สร้างความมั่นคงและปลอดภัยทางสังคม
7) น้อมน�ำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นกรอบในการพัฒนาในทุกมิติ

ค่านิยม
ข้าราชการยุคใหม่ ใฝ่ใจประชาชน
คณะผู้บริหารของจังหวัดชัยนาท โดยการน�ำของผู้ว่าราชการจังหวัด มีวิธีด�ำเนินการก�ำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) และค่านิยม ผ่านกระบวนการทบทวน
และจัดท�ำแผนพัฒนาจังหวัด และแผนปฏิบตั ริ าชการประจ�ำปี มีการระดมความคิดร่วมกันของทุกภาคส่วน วิเคราะห์ขอ้ มูล ทัง้ ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT Analysis)
ปัญหาความต้องการของประชาชน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งปัญหาสภาพการณ์ และสิ่งแวดล้อมตั้งแต่อดีต ถึงปัจจุบัน และการมองไปสู่อนาคต
(Future Perspective) มาก�ำหนดวิสัยทัศน์รวมถึงการก�ำหนดค่านิยม โดยผู้บริหารถ่ายทอดสื่อสาร แผนพัฒนาจังหวัด และวัฒนธรรมในการมุ่งเน้นผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้วยความ “รวดเร็ว โปร่งใส และ เป็นธรรม” ให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทราบอย่างชัดเจน

หมวด 3 ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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รวบรวมสารสนเทศเพื่อตอบโจทย์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
จังหวัดชัยนาท รวมรวมสารสนเทศ ได้แก่ ความคิดเห็น
ความต้องการความคาดหวังและการประเมินความพึงพอใจ
ความไม่พึงพอใจ และความผูกพันของผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียตามช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เช่น
แบบส�ำรวจปัญหา/ความต้องการออนไลน์ผา่ น Google Form
การจัดเวทีชุมชน การออกหน่วยเคลื่อนที่ การประเมินผล
การปฏิบตั ริ าชการตามแผนปฏิบตั ริ าชการประจ�ำปีของจังหวัด
และน� ำ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ม าวิ เ คราะห์ ป รั บ ปรุ ง ให้ ต อบสนอง
ต่อความต้องการของกลุม่ ผูร้ บั บริการและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
ตามหลัก PDCA โดยจัดอันดับความส�ำคัญกลุม่ ผูร้ บั บริการ
และผูม้ สี ว่ นได้สว่ ยเสีย ตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด เป็น 4 กลุม่
คือ (1) เกษตรกร/สถาบันเกษตรกร (2) ผูส้ งู อายุ/ผูด้ อ้ ยโอกาส/
เยาวชน/คนวัยท�ำงาน (3) ประชาชนที่ ได้รับผลกระทบ
จากทรัพยากรธรรมชาติ และ (4) นักท่องเที่ยว จ�ำแนก
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียออกเป็น 4 กลุ่ม คือ (1) ผู้บริโภค
สินค้าเกษตร (2) ประชาชนทั่วไป (3) ผู้ประกอบการธุรกิจ
ชุ ม ชนท่ อ งเที่ ย ว OTOP นวั ต วิ ถี (4) องค์ ก รเอกชน/
ภาคประชาสังคม
การค้ น หาข้ อ มู ล ป้ อ นกลั บ และข้ อ เสนอแนะ
จากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด�ำเนินการทันทีหลัง
จากรั บ บริ ก ารจากทุ ก หน่ ว ยงาน โดยข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ รั บ
ที่มีความเร่งด่วน ด�ำเนินการแก้ ไขหรือปรับปรุงโดยทันที
และส�ำหรับข้อเสนอแนะทั่วไปจะน�ำไปสรุปและประเมินผล
ตามรอบเวลา 6 เดือน และรายงานผู้บริหารทราบ ส�ำหรับ
การประเมินผลการด�ำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ�ำปี จังหวัดชัยนาทมอบหมายให้สำ� นักงานสถิติ
จั ง หวั ด เป็ น หน่ ว ยงานประเมิ น ผลโดยรวบรวมข้ อ มู ล
จากกลุ ่ ม ผู ้ รั บ บริ ก ารและผู ้ มี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย ทุ ก กลุ ่ ม
และสอบถามใน 12 มิติ เพือ่ เป็นข้อมูลส�ำหรับวิเคราะห์สรุป
ในการปรับปรุงทบทวนแผนปฏิ บั ติ งาน เพื่ อ ตอบสนอง
ความต้องการของกลุ่มผู้รับบริการแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดในปีต่อไป ดังภาพ
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การสื่อสารและจัดการความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

จังหวัดชัยนาทได้ด�ำเนินการ 3 ระบบหลัก ได้แก่
1. สร้างเครือข่าย เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์และสื่อสาร
ระหว่ า งหน่ ว ยงาน กั บ ผู ้ รั บ บริ ก ารและผู ้ มี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย
โดยเครือข่ายที่เป็นอาสาสมัครของหน่วยงานในการให้บริการ
เช่น อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) เครือข่ายอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ�ำหมูบ่ า้ น (อสม.) เครือข่ายผูน้ ำ� ท้องที่ (ผู้ ใหญ่บา้ น/
ก�ำนัน) อาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว (TAC) เป็นต้น
2. สร้างกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อย่างสม�่ำเสมอ
เช่น การประชุม/สัมมนา การออกหน่วยเคลื่อนที่ การจัดงาน
ประเพณี ข องจั ง หวั ด การจั ด กิ จ กรรมประชาชนจิ ต อาสา
“เราท�ำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เป็นต้น
3. สร้างการมีส่วนร่วมให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานของจังหวัด เช่น การแต่งตั้งคณะท�ำงานต่างๆ ให้มีตัวแทน
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ/คณะท�ำงาน เช่น เกษตรกร กลุ่มอาชีพ ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน ร่วมเป็นคณะท�ำงาน/
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.)

ค้นหาความต้องการเพื่อตอบโจทย์ผู้รับบริการในอนาคต
จังหวัดชัยนาทมุ่งเน้นการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดทั้ง 4 ด้าน เพื่อพัฒนาให้เป็น “เมืองเกษตรมาตรฐาน ย่านท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้
มุ่งสู่สิ่งแวดล้อมสมดุล และสังคมเป็นสุข” โดยบูรณาการการท�ำงานระหว่างหน่วยงานในรูปแบบต่างๆ และได้คาดการณ์กลุ่มผู้รับบริการในอนาคตและบริการ
ที่ตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้รับบริการดังกล่าว ประกอบด้วย (1) เกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) โดยจัดให้มีศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่
ที่เป็นจุดในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการผลิต และการตลาด (2) นักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ซึ่งจังหวัดชัยนาทได้พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้และวิถีชุมชน ที่สอดคล้องตรงตามความต้องการ และกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัด การจัดล�ำดับและมุ่งเน้นกลุ่มผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ชัดเจนท�ำให้ สามารถก�ำหนดเป้าหมายและให้ความส�ำคัญในการให้บริการได้อย่างเหมาะสมท�ำให้ผู้รับบริการได้รับผลผลิตและบริการที่ดี

หมวด 3 ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ผลการด�ำเนินการที่ โดดเด่นของจังหวัดชัยนาท
โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีจังหวัดชัยนาท
จังหวัดชัยนาทได้จัดท�ำเวทีประชาคมเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์
และผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อรับฟังความคิดเห็น ความต้องการของเกษตรกร
สมาชิกศูนย์ข้าวชุมชน ท�ำให้ทราบว่าเกษตรกรขาดเครื่องจักรในการปรับปรุง
สภาพเมล็ดพันธุ์ และมีความต้องการโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว
และโรงสีข้าว เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรสามารถบริหารจัดการการผลิตได้ตั้งแต่
ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง โดยในปี 2560 รัฐบาลได้จดั สรรงบประมาณ
(เพิม่ เติม) ให้กบั กลุม่ จังหวัดและจังหวัด จังหวัดชัยนาทจึงได้นำ� โครงการดังกล่าวฯ
มาทบทวนและรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของเกษตรกรและผูเ้ กีย่ วข้อง
อีกครั้ง และปรับปรุงโครงการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดตั้ง
โรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว และโรงสีข้าว งบประมาณ 76 ล้านบาท
ณ ต�ำบลแพรกศรีราชา อ�ำเภอสรรคบุรี โดยด�ำเนินการก่อสร้างและติดตั้ง

เครื่องจักรแล้วเสร็จในปี 2561 และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตเม็ดพันธุ์
และแปรรู ป ข้ า วจั ง หวั ด ชั ย นาท ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยสมาชิ ก จากทุ ก อ� ำ เภอ
ได้เข้าบริหารจัดการและผลิตเมล็ดพันธุ์ และแปรรูปข้าวในฤดูนาปรัง ปี 2562
เป็นฤดูแรก สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีได้ 250 ตัน จังหวัดชัยนาท
มิได้มุ่งเน้นการเพิ่มปริมาณการผลิตแต่ ให้ความส�ำคัญกับการผลิตในปริมาณ
ทีม่ อี ยู่ให้มคี ณ
ุ ภาพได้มาตรฐาน เพือ่ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การเพาะปลูก
ข้ า วที่ มี แ นวโน้ ม ลดพื้ น ที่ ป ลู ก ลงโดยการจั ด ท� ำ แปลงเพื่ อ สาธิ ต การผลิ ต
เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ถูกต้องเป็นตัวอย่างให้กับเกษตรกรและใช้เป็นแหล่งกระจาย
เมล็ ด พั น ธุ ์ ดี ส� ำ หรั บ จั ด ท� ำ แปลงผลิ ต เมล็ ด พั น ธุ ์ ข ้ า วของเกษตรกรสมาชิ ก
ศูนย์ขา้ วชุมชนในฤดูถดั ไป และส่งเสริมให้เป็นศูนย์กลางการผลิตและจ�ำหน่าย
เมล็ดพันธุ์ข้าวของจังหวัดต่อไป
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ระบบน�้ำอัจฉริยะ
จังหวัดชัยนาทได้สร้างและพัฒนาต้นแบบระบบน�ำ้ อัจฉริยะในพืน้ ที่
ปลูกส้มโอขาวแตงกวาเพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านระบบการให้น�้ำพืช
ที่มีการควบคุมปริมาณน�้ำในดินให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืช
โดยมีการน�ำเทคโนโลยีเซ็นเซอร์ เข้ามาปรับใช้ร่วมกับระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตไร้สายและเทคโนโลยี IoT เพื่อใช้ก�ำหนดรอบเวรและปริมาณ
การให้น�้ำตามความต้องการน�้ำของพืช ท�ำให้เกิดการประหยัดน�้ำ อีกทั้ง
ยังเป็นการเพิม่ ความสะดวกและความรวดเร็วในการท�ำงาน มีการเชือ่ มโยง
ข้อมูลและแสดงผลในลักษณะ Real-time ท�ำให้สามารถติดตามสถานการณ์
ในแปลงเพาะปลูกพืชได้ตลอดเวลา และยังมีการน�ำเทคโนโลยีระบบสูบน�ำ้
พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Pumping) มาใช้ร่วมกับระบบน�้ำอัจฉริยะ
ดังกล่าวด้วยท�ำให้เกิดการลดต้นทุนการผลิตเพิม่ มากขึน้ ทัง้ นี้ ตัง้ แต่ปี 2561
จนถึงปัจจุบัน ได้มีเกษตรกร นักศึกษา และประชาชนจากพื้นที่ภาคกลาง
ภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก จ�ำนวน 15 จังหวัด เข้ามา
ศึกษาดูงานที่แปลงต้นแบบระบบน�้ำอัจฉริยะ รวม 523 ราย และยังได้มี
การน�ำองค์ความรูท้ ี่ ได้จากการพัฒนาต้นแบบระบบน�ำ้ อัจฉริยะไปถ่ายทอด
แก่เกษตรกรและประชาชนทัว่ ไปในพืน้ ทีภ่ าคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออก
และภาคตะวันตก จ�ำนวน 11 จังหวัด ซึง่ ท�ำให้เกษตรกรจ�ำนวน 1,476 ราย
มีความรู้ด้านการท�ำการเกษตรอัจฉริยะมากยิ่งขึ้น

โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้จังหวัดชัยนาท
จังหวัดชัยนาทได้รับ “รางวัลลูกโลกสีเขียว” ประเภทบุคคล จากสถาบันลูกโลก
สีเขียว โดยนายเฉลียว ยันสาด มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นประโยชน์
ต่อสาธารณชน เช่น 1. การทวงคืนที่ดินสาธารณประโยชน์ สามารถทวงคืนที่ดินได้จ�ำนวน
77 แปลง จากผู้บุกรุก 60 ราย เนื้อที่ 640 ไร่ 2 งาน 14 ตารางวา 2. การฟื้นฟูบึงวงฆ้อง
มีการสร้างป่ารอบบึงวงฆ้องพื้นที่ 46 ไร่ มีการปลูกต้นไม้ดูแลรักษา ตัดหญ้า และกันพื้นที่บึง
บางส่วนให้เป็นแหล่งเพาะพันธ์ปลา พื้นที่ 15 ไร่ 3. ปลูกและฟื้นฟูป่าชุมชน ลุงเฉลียวใช้เวลา
ส่ ว นใหญ่ ก ว่ า สองทศวรรษในการปลู ก ต้ น ไม้ เ สริ ม โดยขอต้ น กล้ า จากส� ำ นั ก งาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมจังหวัดชัยนาท เช่น ยางนา ประดูป่ า่ แดง เต็ง ไม้มะค่า ฯลฯ
และยังให้ความส�ำคัญกับการดูแลต้นไม้หลังปลูก ท�ำให้เกิดพื้นที่ป่ารองบึงประมาณ 46 ไร่
กับพื้นที่ท�ำเป็นแหล่งอนุรักษ์สัตว์น�้ำประมาณ 15 ไร่ บริเวณนีห้ ้ามจับปลา และผลักดันให้ผู้นำ�
ชุมชนน�ำที่ดินบางส่วนของบึงวงฆ้องไปขึ้นทะเบียนป่าชุมชน จ�ำนวน 99 ไร่
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การเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) รอบที่ 1 ปี 2563

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า
2019 (COVID-19) ระลอกแรกของประเทศไทย ตั้งแต่ปลายปี 2562
ถึงปี 2563 จังหวัดชัยนาทด�ำเนินการเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรค ส่งผลให้จังหวัดชัยนาท เป็น 1 ใน 10 จังหวัด
ที่ ไ ม่ พ บผู ้ ติ ด เชื้ อ โดยมาตรการที่ จั ง หวั ด ชั ย นาทด� ำ เนิ น การ คื อ
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัด
ชัยนาท และมีการประชุมคณะกรรมการทุกวันพฤหัสบดี เพื่อติดตาม
สถานการณ์ ประสานงานหน่วยงาน ก�ำหนดมาตรการ และออกประกาศ
สั่งการเพื่อให้ทุกภาคส่วนด�ำเนินการตามมาตรการ โดยมีการตั้งด่าน
เพื่อตรวจคัดกรองผู้เดินทางผ่านเข้า-ออกจังหวัดชัยนาท จ�ำนวน 5 จุด
ครอบคลุมถนนสายหลักจุดเชือ่ มต่อระหว่างจังหวัด มีการด�ำเนินการเฝ้าระวัง
โรคในชุมชนด�ำเนินการโดย อสม. เคาะประตูบา้ นในการให้ความรูป้ ระชาชน

เฝ้าระวังประชาชนทีเ่ ดินทางมาจากจังหวัดเสีย่ งสูง ให้กกั ตัวตามมาตรการ
อย่างเคร่งครัด และ ได้รบั การสนับสนุนจาก ส�ำนักงานส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น สนับสนุนงบประมาณในการจัดท�ำหน้ากากผ้าให้ประชาชน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสนับสนุน ชุดตรวจหาเชือ้ โควิด-19 ชุดทดสอบ
แบบรวดเร็ว (Nasal swab) เครือ่ งสกัดสารพันธุกรรมในการตรวจหาเชือ้
เพื่ อ ให้ รู ้ ผ ลการตรวจที่ ร วดเร็ ว และสามารถควบคุ ม พื้ น ที่ ติ ด เชื้ อ
ได้ อ ย่ า งทั น ท่ ว งที ทั้ ง นี้ จากการเฝ้ า ระวั ง โรคในชุ ม ชนของ อสม.
ได้ ให้ความรู้ประชาชนในการปฏิบัติตัวตามมาตรการ D-M-H-T-T
และประชาสัมพันธ์การใช้การใช้งาน Application “ไทยชนะ” “หมอชนะ”
เพือ่ ใช้ ในการลงทะเบียนการเข้าใช้งานพืน้ ทีช่ มุ ชน ส่งผลให้จงั หวัดชัยนาท
สามารถป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ ในรอบแรก
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จังหวัดนครสวรรค์
วิสัยทัศน์
นครสวรรค์คนธรรมดี สังคมพอเพียง ชุมทางขนส่งทางราง อุตสาหกรรมฐานชีวภาพ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน

พันธกิจ
1) การสร้างการเติบโต ทางเศรษฐกิจด้วยแนวทางการพัฒนาเมืองสวรรค์
2) การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และสร้างสังคมพอเพียง
3) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
4) เสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ค่านิยม
พัฒนาคุณภาพงาน มุ่งมั่นผลสัมฤทธิ์ ปฏิบัติโดยเคารพสิทธิ โปร่งใสสุจริตคู่คุณธรรม
ความโดดเด่ น ในการบริ ห ารจั ด การของจั ง หวั ด นครสวรรค์ คื อ
1) การมีวสิ ยั ทัศน์ของผูบ้ ริหาร ทีก่ ำ� หนดทิศทางการท�ำงานเพือ่ ให้บคุ ลากรปฏิบตั งิ าน
ได้อย่างมีประสิทธิผล มีแผนพัฒนาจังหวัดอย่างชัดเจน ที่มุ่งเน้นประชาชน
เป็นศูนย์กลาง และความมุ่งมั่นของบุคลากรในการพัฒนาองค์การอย่างต่อเนื่อง
เพือ่ ไปสูเ่ ป้าหมายทีส่ ำ� คัญที่ ได้กำ� หนดไว้รว่ มกัน 2) การน�ำข้อมูลสารสนเทศทีส่ ำ� คัญ
มาใช้ ในการตัดสินใจแก้ ไขปัญหาทุกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งกลไกการสื่อสารที่ส�ำคัญ
ในการสนับสนุนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีการด�ำเนินการให้เหมาะสม
ในแต่ละกลุม่ ผูร้ บั บริการ เช่น กลุม่ เกษตรกร/สถาบันเกษตรกร มีการประชุมชีแ้ จง
การสื่อสารผ่านหอกระจายข่าว วิทยุ หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น กลุ่มนักท่องเที่ยว/
มัคคุเทศก์ และผู้ประกอบการ มีการใช้สื่อ Social Media เป็นต้น 3) การน�ำสื่อ
เทคโนโลยีทที่ นั สมัยมาใช้ ในการสือ่ สารและการสร้างความสัมพันธ์ เพือ่ วางแผนงาน

การพัฒนาคุณภาพผลผลิตและบริการทีต่ อบสนองความต้องการและความคาดหวัง
ของผู้รับบริการที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม 4) การใช้กระบวนการ
มีสว่ นร่วมของทุกระดับเข้ามา มีสว่ นร่วมในการให้ขอ้ มูล ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
และรับฟังความต้องการและความคาดหวังของผูร้ บั บริการและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
อีกทั้งยังมีการทบทวนการด�ำเนินงานที่ผ่านมาตั้งแต่อดีต และรับฟังความคิดเห็น
ของผู้ทรงคุณวุฒิ เครือข่ายการท�ำงานร่วมกัน ทั้งในและนอกจังหวัด ตลอดจน
น� ำ ข้ อ มู ล มาวิ เ คราะห์ สั ง คราะห์ และก� ำ หนดวิ ธี ก ารท� ำ งานที่ เ น้ น เชิ ง รุ ก
ให้เกิดประสิทธิผล 5) ความสามารถในการสร้างเครื่อข่ายและการจัดการ
ความสัมพันธ์ ท�ำให้เกิดความผูกพันและการเป็นหุ้นส่วนการท�ำงานที่เข้มแข็ง
ผลักดันงานสู่ความส�ำเร็จท�ำให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ มีความเชื่อมั่น
และเกิดประโยชน์สูงสุด

หมวด 3 ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ผลงานโดดเด่นจากการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer)
ผลการด�ำเนินงานการให้ความส�ำคัญกับผูร้ บั บริการและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
ของจังหวัดนครสวรรค์ที่มีความโดดเด่น คือ การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่
(Young Smart Farmer) ของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในจังหวัดนครสวรรค์
ถือเป็นเวที ในการสร้างสังคมเกษตรกรรุ่นใหม่ สายเลือดใหม่ก้าวสู่พลัง
ขับเคลือ่ นส�ำคัญในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจในยุคจุดเปลีย่ นของประเทศไทย
และจังหวัด ในอนาคต ซึ่งเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จ�ำนวน 80 คน นั้น
จะได้ทั้งความรู้ ได้การเรียนรู้เทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ ๆ ได้เพื่อน เครือข่าย

ได้สังคมของเกษตรกรไฟแรงด้วยกัน ซึ่งมีทั้งคนที่เพิ่งเข้ามาเรียนรู้และคนที่มี
ความรู้ด้านเกษตรระดับสูง ได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ด้วยกัน
ที่ส�ำคัญ คือ น�ำความรู้ที่ ได้รับการถ่ายทอดมาพัฒนาตัวเอง และสามารถ
ถ่ายทอดพัฒนาให้คนในชุมชนมีความแข็งแรงอยู่ได้ด้วย นอกจากนี้จังหวัด
ยังมีแนวคิดในการเชื่อมโยงเครือข่ายหรือการขยายผลสู่ชุมชน และร่วมกับ
ชุมชนจัดตัง้ ศูนย์เรียนรูช้ มุ ชน และกลุม่ โฮมเสตย์ ซึง่ เกษตรกรรุน่ ใหม่ทเี่ ป็นต้น
แบบความส�ำเร็จของเกษตรกร ที่จะก้าวสู่ผู้น�ำด้านการเกษตรในอนาคต
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การป้องกันไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองจังหวัดนครสวรรค์ ปี 2564
จังหวัดนครสวรรค์ดำ� เนินการป้องกันไฟป่าหมอกควันและฝุน่ ละอองขนาดเล็ก
ด�ำเนินงานมุ่งเน้นการบูรณาการ โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนมีเป้าหมาย
ที่คนจุดเป็นสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาภายใต้พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ. 2550 ตามแนวทาง “4 มาตรการเชิงพืน้ ที่ 5 มาตรการบริหารจัดการ”
ประกอบด้ ว ย 4 พื้ น ที่ ห ลั ก ได้ แ ก่ 1) พื้ น ที่ ป ่ า อนุ รั ก ษ์ แ ละป่ า สงวนแห่ ง ชาติ
2) พื้นที่เกษตรกรรม 3) พื้นที่ชุมชน 4) พื้นที่ริมทาง และ 5 มาตรการบริหารจัดการ
ได้แก่ 1) ระบบบัญชาเหตุการณ์ 2) มาตรการสร้างความตระหนัก 3) มาตรการลด
ปริมาณเชื้อเพลิง 4) มาตรการจิตอาสาประชารัฐ และ5) การบังคับใช้กฎหมาย
โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อ�ำนวยการสั่งการแบบเบ็ดเสร็จ (Single
Command) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนและปฏิบัติตามแผนงานและข้อสั่งการ
อย่างเต็มก�ำลังความสามารถ มีการบูรณาการสัง่ การจากผูว้ า่ ราชการจังหวัด นายอ�ำเภอ
ไปจนถึ ง ระดั บ ก� ำ นั น ผู ้ ใหญ่ บ ้ า น และเครื อ ข่ า ยต่ า งๆ ให้ เ ข้ า ถึ ง กลุ ่ ม เป้ า หมาย
ที่มีพฤติกรรมจุดไฟเผาป่าและเศษวัสดุทางการเกษตรในพื้นที่ ซึ่งในห้วงสถานการณ์
การเกิดไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดได้ด�ำเนินการตามมาตรการ ได้แก่ การประกาศ
งดการเผาอย่างเด็ดขาด ตั้งคณะกรรมการติดตามตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ระดับ
จังหวัด อ�ำเภอ และท้องถิน่ จัดหาและสนับสนุนอุปกรณ์สำ� หรับดับไฟป่า (เครือ่ งเป่าลม
ไม้ตบไฟป่า ครอบไฟป่าลาโค่) ซ้อมแผนการดับไฟป่า จัดท�ำแนวกันไฟในป่าสงวนแห่งชาติ/
ป่าอนุรักษ์ ปฏิบัติการเข้าดับไฟ ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และขอความร่วมมือ
ผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียง facebook live ทุกวันเสาร์ผ่านรายการสนทนากับผู้ว่าฯ
และผู้บริหารจังหวัดนครสวรรค์ จัดท�ำสื่อประชาสัมพันธ์ วิเคราะห์ข้อมูลจุดความร้อน
PM2.5 ทิ ศ ทางลม ปริ ม าณฝน รายวั น สนั บ สนุ น ข้ อ มู ล ผ่ า นทางกลุ ่ ม ไลน์ ทุ ก วั น
ในการปฏิบัติการดับไฟป่าและการเผาที่ โล่ง ตรวจวัดควันด�ำรถบรรทุกรถโดยสาร
และรถยนต์ ตรวจสอบจุดเผาไหม้และประชาสัมพันธ์การไม่เผาในพื้นที่ ให้ประชาชน
รับทราบ จัดชุดปฏิบัติการเพื่อเฝ้าระวังในพื้นที่ ส่งเสริมการไถกลบตอซัง ส่งเสริม
การใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุ ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนวิธีการปลูก การใช้เครื่องจักกล
ในการเก็บเกี่ยว น�ำอากาศยานมาสนับสนุนในการส�ำรวจและประเมินสถานการณ์
ที่อาจเกิดขึ้น ท�ำให้ ในปี 2564 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณจุดความร้อนสะสมทั้งสิ้น
2,550 จุด คิดเป็นร้อยละ 53 ของปี 2563 (4,794 จุด) ซึ่งต�่ำกว่าเป้าหมายที่ก�ำหนด
ร้อยละ 80 (3,835 จุด) ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน
จ�ำนวน 15 วัน คิดเป็นร้อยละ 48 ของปี 2563 (31 วัน) ต�่ำกว่าเป้าหมายที่ก�ำหนด
ร้อยละ 80 (25 วัน)

หมวด 3 ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การบูรณาการหน่วยงานในจังหวัดนครสวรรค์ ในการ “ขับเคลื่อนสินค้าเกษตรอินทรีย์ (Organic)
สู่ตลาดไมอามี สหรัฐอเมริกา”
จังหวัดนครสวรรค์ มีแนวทางการพัฒนาการยกระดับเกษตรสู่เกษตรอินทรีย์ (Agriculture and Organic Paradise) ภายใต้ประเด็นการพัฒนา :
สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองสวรรค์ ตามวิสัยทัศน์ ซึ่งส�ำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์ ได้ส่งเสริมและผลักดัน
ด้านการตลาด สินค้าเกษตร ร่วมกับส�ำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์ โดยการเชื่อมโยงข้อมูลและบูรณาการ การท�ำงานร่วมกันภายใต้วิสัยทัศน์
“เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” รวมทั้งเป็นจุดเริ่มต้นที่หลายหน่วยงานเข้ามาท�ำงานร่วมกันได้แก่ อุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม
ภาค 3 (พิจิตร) และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในการเชื่อมการค้ากับ ตลาดต่างประเทศโดยการจับคู่เจรจาการ ผ่านช่องทางออนไลน์
(Online Business Matching : OBM) ระหว่างกลุ่มเกษตรกร ผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดนครสวรรค์ กับบริษัท LeThai Inc. ผู้น�ำเข้า
ในไมอามี รัฐฟลอริดา ประเทศรัฐอเมริกา
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โดยจังหวัดนครสวรรค์ ได้คัดเลือกสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่มีศักยภาพและได้รับการรับรองจากสถาบันชั้นน�ำต่าง ๆ น�ำเสนอผู้น�ำเข้าสินค้า
ในไมอามี เมือ่ วันที่ 18 มิถนุ ายน 2564 จ�ำนวน 2 รายการ ได้แก่ ข้าวจตุรงค์ออแกนิค (Jaturong Organic rice) จากวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียย์ งั่ ยืน
บ้านทัพชุมพล ผลิต ข้าวอินทรีย์ และผลิตภัณฑ์เครื่องแกงของชลาลัยเฮิร์บ (Chalalai herb) ซึ่งเป็นวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกรโครงการปลูกข้าว
และพืชผักปลอดภัยและพลังงานทดแทนพร้อมทั้งแปรรูปสมุนไพรพร้อมทั้งจ�ำหน่าย ผลิตพืชผักสวนครัวอินทรีย์ และน�ำมาท�ำเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องแกง
ชนิดต่าง ๆ จ�ำนวน 5 ชนิด ได้แก่ เครื่องแกงแดง เครื่องแกงเขียวหวาน เครื่องแกงกะหรี่ เครื่องแกงมัสมั่น เครื่องแกงพะแนง การจับคู่ท�ำ OBM
ในครั้งนี้ ผู้น�ำเข้าได้ ให้ ความสนใจผลิตภัณฑ์ ข้าวสารของข้าวจตุรงค์ออแกนิค ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ ข้าวกล้องหอมมะลิแดง และผลิตภัณฑ์เครื่องแกง
ของชลาลัยเฮิร์บ โดยขอให้ส�ำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์ เป็นผู้ประสานในการจัดส่งตัวอย่างสินค้าซึ่งได้มีการปรับปรุงรสชาติเครื่องแกง
การถนอมอาหาร และการบรรจุภัณฑ์ ให้เป็นที่ต้องการของ ผู้น�ำเข้าผ่านทางส�ำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ส�ำนักงานไมอามี และเมื่อวันที่
19 กรกฎาคม 2564 ได้จัดเตรียมส่งสินค้าตัวอย่างและใบเสนอราคาให้กับผู้น�ำเข้าในไมอามี

หมวด 3 ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน

โครงการคลองญวนชวนรักษ์ เป็นโครงการด้านการพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยัง่ ยืน ทีเ่ กิดจากการปรับปรุงต่อยอดให้เกิดความแตกต่าง
จากของเดิม โดยการก่อสร้างฝายทดน�้ำบริเวณร่องน�้ำเกาะญวน ฝั่งถนนโรงบ�ำบัดน�้ำเสีย ค.ส.ล. ยาวประมาณ 45 เมตร และฝั่งถนนแสงสวรรค์
ค.ส.ล. ยาวประมาณ 48 เมตร และดัดแปลงบ่อพัก - ประตูน�้ำ ของท่อลอดเหล็กเดิม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 88 ม.ม. ระยะทาง 40 เมตร
ให้สามารถน�ำน�้ำทิ้งจากโรงปรับปรุงคุณภาพน�้ำ ส่งไปยังคลองญวนชวนรักษ์ (ระบบเปิด) ในอัตรา 24,000 ล.บ.ม.ต่อวัน ด�ำเนินการออกแบบ
และตกแต่งสถานที่โดยรอบให้มภี มู ทิ ศั น์ทสี่ วยงามและทันสมัย เพือ่ พัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วอีกแห่งของจังหวัด อาทิ จัดท�ำน�ำ้ พุ น�ำ้ ตก บ่อปลาคราฟ เป็นต้น
ประโยชน์ที่ ได้รบั ประชาชนในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ จ�ำนวน 81,515 คน ประชากรแฝงประมาณ 120,000 คน ตลอดจนนักท่องเทีย่ ว
ได้ ใช้ประโยชน์จากพลังงานสะอาด สามารถเลี้ยงปลาหรือพืชน�้ำได้อย่างปลอดภัย โดยไม่มีมลภาวะจากกลิ่นหรือน�้ำเสีย ซึ่งเป็นการอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์ทรัพยากรน�้ำได้อย่างคุ้มค่า โดยการน�ำกลับมาใช้ประโยชน์ ใหม่ (Reuse) แทนที่จะปล่อยทิ้งลงสู่แม่น�้ำโดยเปล่าประโยชน์
ตลอดจนมีสถานที่พักผ่อน ออกก�ำลังกาย และเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ตลอดจนใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน�้ำ การจัดการพลังงาน
และการพัฒนาเมือง ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ สร้างงาน สร้างรายได้ ท�ำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
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หมวด 3 ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

จังหวัดหนองคาย
วิสัยทัศน์
เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน�้ำโขง

พันธกิจ
1) สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตร โดยให้ความเชื่อมโยงกับระบบอุตสาหกรรมและการค้า
2) ส่งเสริม สนับสนุนการน�ำนวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต มาใช้ ในภาคเกษตร อุตสาหกรรม และท่องเที่ยว
3) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ ได้มาตรฐานและเชื่อมโยงกับการเกษตรและวัฒนธรรมลุ่มน�้ำโขง

ค่านิยม
หนองคาย “เมืองสะดวก สะอาด ปลอดภัย มั่นใจ น่าอยู่
จังหวัดหนองคายมุง่ สูค่ วามเป็นเลิศด้านคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ให้ความส�ำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใต้การบริหารราชการ
โดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี จริยธรรมและความโปร่งใส
เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-centered)
มีขดี สมรรถนะสูงและทันสมัย มีการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศด้านการบริการ
ประชาชนที่มีความทันสมัย รวดเร็ว เข้าถึงทุกระดับ เพื่อสร้าง ความสัมพันธ์
กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ใช้ระบบสารสนเทศ กลไกการสื่อสาร
เพือ่ ปรับปรุงผลผลิตและบริการ และค้นหาโอกาสในการสร้างนวัตกรรมการบริการ
โดยมีเป้าหมายเพือ่ ตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของผูร้ บั บริการ

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สร้างและส่งมอบคุณค่าของผลผลิตและบริการที่ดี
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ท�ำให้ผรู้ บั บริการและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
มี ค วามพึ ง พอใจเพิ่ ม ขึ้ น ซึ่ ง น� ำ ไปสู ่ การบรรลุ วิ สั ย ทั ศ น์ ข องจั ง หวั ด “เกษตร
อุตสาหกรรม วัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน�้ำโขง”ภายใต้ค่านิยม
“หนองคายเมืองสะดวก สะอาด ปลอดภัย มัน่ ใจ น่าอยู”่ เพือ่ มุง่ เน้นให้เกิดประโยชน์
สร้างความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดี ความสงบและปลอดภัยของประชาชน
คนหนองคาย รวมถึงการบรรลุความส�ำเร็จในการปฏิบัติราชการในระยะยาว
สร้ า งความยั่ ง ยื น ให้ แ ก่ ส ่ ว นราชการภายใต้ ท รั พ ยากรที่ มี อ ยู ่ อ ย่ า งเหมาะสม
และสมดุล และก้าวไปสู่ “หนองคาย 4.0”

หมวด 3 ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การให้บริการและการรับฟังความคิดเห็น
จังหวัดหนองคายใช้ทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์ (Maslow’s
Hierarchy Behavior) เป็นแนวทางในการก�ำหนดกลุม่ ผูร้ บั บริการและผูม้ สี ว่ นได้
ส่วนเสีย จากการรวบรวมรับฟังข้อมูลการติดต่อสื่อสารทั้งแบบทางการ
และไม่ เ ป็ น ทางการ ในการสื่อสารแบบ Two way Communication
ทั้งเชิงรุก - เชิงรับ จากภายใน - ภายนอก ทุกทิศทุกทางแบบ 360 องศา
และมีค่านิยมร่วม “สะดวก สะอาด ปลอดภัย มั่นใจ น่าอยู่” ซึ่งเป็นแนวทาง

ในการให้บริการมีเป้าหมายเพือ่ ให้คนจังหวัดหนองคายได้รบั บริการ “ดีกว่า ถูกกว่า
เร็วกว่า และ มีความสุขมากกว่า” (Bester – Cheaper – Faster – Happier)
ซึ่งจ�ำแนกและจัดล�ำดับความส�ำคัญ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ เป็นกลุ่ม
ผู้รับบริการ 6 กลุ่ม , กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 5 กลุ่ม และกลุ่มผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอนาคตรวม 9 กลุ่ม โดยมุ่งเน้นการสร้างความ
พึงพอใจในคุณภาพการบริการ

ระบบสารสนเทศผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย จังหวัดหนองคาย
จังหวัดหนองคายมีวิธีสร้างความสัมพันธ์ โดยการฝึกอบรม จัดเวที
แลกเปลี่ยน ศึกษาดูงาน ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ประกวดผลงานดีเด่น
ขึน้ ทะเบียน กิจกรรมส่งเสริมการท่องเทีย่ ว ศูนย์บริการนักท่องเทีย่ ว การจับคู่
เจรจาธุรกิจ การแสดงสินค้า สภากาแฟ กิจกรรมรณรงค์ จิตอาสา หน่วยงาน
จัดท�ำทะเบียน เพือ่ สร้างความสัมพันธ์ และรวบรวมข้อมูลจัดท�ำเป็นสารสนเทศ
ประชาสัมพันธ์ผ่านหน่วยงานต่าง ๆ ส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัด
เกิดความร่วมมือ และเครือข่ายการท�ำงานร่วมกัน มีนวัตกรรมบริการ
ลดต้นทุนและเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตเกิดโอกาสและช่องทางการค้าใหม่ ๆ

กรณี ตั ว อย่ า ง การแก้ ไขปั ญ หารถสามล้ อ รั บ จ้ า งเรี ย กเก็ บ
ค่ า โดยสารแพงเกิ น กว่ า ที่ ก� ำ หนด ให้ กั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ ยื่ น ร้ อ งเรี ย น
โดยจั ง หวั ด มี ก ารจั ด อบรมปรั บ ทั ศ นคติ และให้ ค วามรู ้ เ กี่ ย วกั บ กฎหมาย
ด้านแรงงาน ความปลอดภัยในการท�ำงาน การมีจิตบริการในสัมมาอาชีพ
ให้ประสบความส�ำเร็จ และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาหนองคายเมืองน่าอยู่
จึงเป็นผลสัมฤทธิท์ เี่ กิดขึน้ โดยไม่มขี อ้ ร้องเรียนเกีย่ วกับค่าโดยสารเกินราคาอีก
เป็ น การแก้ ไขปั ญ หาที่ เ กิ น ความคาดหวั ง และยั ง สร้ า งความผู ก พั น
ความไว้วางใจระหว่างภาครัฐกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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การบริหารจัดการน�้ำอย่างเป็นระบบ
จังหวัดหนองคายได้จดั ท�ำโครงการ “หินโงมโมเดล” ซึง่ เป็นนวัตกรรม
ที่มีการบริหารจัดการน�้ำอย่างยั่งยืนโดยผันน�้ำจากแม่น�้ำโขงด้วยการสูบน�้ำ
จากเครือ่ งสูบน�ำ้ ด้วยไฟฟ้าต�ำบลหินโงม อ�ำเภอเมืองหนองคาย และกระจายน�ำ้
ไปสูไ่ ร่นาเกษตรกรเพือ่ น�ำไปกักเก็บไว้ตามแหล่งน�ำ้ ธรรมชาติ และได้มกี ารรวมกลุม่
การบริหารจัดการน�ำ้ จากหน่วยงานภาครัฐหลายภาคส่วนเข้าไปส่งเสริมอาชีพ
ให้เกษตรกร ซึ่งมีการท�ำเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยถือเป็น Best Practices
ที่ ได้ น�ำ รู ป แบบดั งกล่าวไปปรับ ใช้ ในการบริหารจัดการน�้ำในพื้นที่อื่น ๆ
ของจั ง หวั ด หนองคายด้ ว ยเช่ น กั น จึ ง น� ำ มาซึ่ ง การส่ ง เสริ ม และพั ฒ นา
อาชีพการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรน�ำน�้ำมาใช้ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

จากการบริหารจัดการน�้ำ และการน� ำ น�้ ำ มาใช้ ประโยชน์ ให้ เ กิ ดประโยชน์
อย่างคุ้มค่าส่งผลให้เกษตรกรที่ท�ำการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ในปี 2563
มีต้นทุนการผลิตที่ลดลงเฉลี่ยร้อยละ 28.36 สามารถเพิ่มผลผลิตเฉลี่ย
ร้อยละ 23.34 คิดเป็นมูลค่าการลดต้นทุนการผลิตรวม 25.033 ล้านบาท
และมูลค่าการเพิม่ ผลผลิตรวม 34.792 ล้านบาท ท�ำให้เกษตรกรและประชาชน
ที่ ได้รับผลกระทบจากปัญหาน�้ำท่วมน�้ำแล้งลดลงอย่างมีนัยส�ำคัญ อีกทั้ง
ยั ง ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง เกษตรและแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางน�้ ำ
ที่ช่วยให้เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่มีรายได้เพิ่มมากขึ้น

การส่งเสริมการท่องเที่ยว
จั ง หวั ด หนองคายได้ มี ก ารส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วในช่ ว งที่
เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 ท�ำให้รายได้ทเี่ กิด
จากการท่องเทีย่ วของจังหวัดหนองคายลดลง และกระทบไปยังภาคบริการอืน่ ๆ
ซึ่ ง ผู ้ บ ริ ห ารมี น โยบายกระตุ ้ น เศรษฐกิ จ ภายในจั ง หวั ด โดยใช้ ท รั พ ยากร
จากแหล่งท่องเทีย่ วกลุม่ ผูผ้ ลิตสินค้าเกษตร และชุมชมน่าอยู่ มาเชือ่ มโยงพืน้ ที่
แต่ ล ะอ� ำ เภอในจั ง หวั ด หนองคาย เป็ น เส้ น ทางการท่ อ งเที่ ย ววั ฒ นธรรม
และการเกษตร จ�ำนวน 2 เส้นทาง คือ เส้นทาง “ทางธรรม ทางเที่ยว
ทางเดียวกัน @ หนองคาย” และเส้นทาง “ตามรอยพญานาค บูชาสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์

@ หนองคาย” โดยชุ ม ชนในพื้ น ที่ จั ง หวั ด หนองคายร่ ว มเป็ น เจ้ า บ้ า นที่ ดี
ในการบริหารจัดการภายในชุมชนให้เกิดเป็นอาชีพ และส่งเสริมรายได้ ในชุมชน
และในปัจจุบันจังหวัดหนองคายมีชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีที่ผ่าน
การประเมินรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ ไทย จ�ำนวน 6 แห่ง ซึ่งสามารถดึงดูด
นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดหนองคายมากยิ่งขึ้น อีกทั้ง ยังส่งเสริม
ให้ประชาชนในพืน้ ทีม่ รี ายได้จากการท่องเทีย่ วและส่งเสริมอาชีพได้เพิม่ มากขึน้
จากการจ�ำหน่ายสินค้าภาคการเกษตร และผลิตภัณฑ์ OTOP ภายในชุมชน

หมวด 3 ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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การถ่ายบัตรประจ�ำตัวประชาชนเคลื่อนที่

จังหวัดหนองคายเป็นจังหวัดชายแดน ซึ่งเกิดปัญหาคนลักลอบ เข้าเมืองและมีความเสี่ยงต่อการทุจริต สวมบัตรประชาชน จึงได้มีการจัดหน่วยบริการ
จัดท�ำบัตรประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ให้บริการในสถานที่ที่ผู้ขอมีบัตรอาศัยอยู่ในปัจจุบัน เช่น บ้าน โรงพยาบาล หรือสถานที่อื่น ๆ ตามที่ญาติได้
แจ้งความจ�ำนงไว้ โดยที่ ผู้ขอรับบริการสามารถติดต่อได้ท่ีส�ำนักทะเบียนที่เปิดให้บริการทะเบียนบัตรประจ�ำตัวประชาชน หรือติดต่อผ่านก�ำนัน ผู้ ใหญ่บ้าน
ผู้น�ำชุมชน ในเขตจังหวัดหนองคาย และในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท�ำให้ประชาชน ไม่ต้องเดินทางมา
ขอรับบริการ เป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย ซึ่งจากการด�ำเนินการตามโครงการดังกล่าว ท�ำให้สามารถเข้าถึงสวัสดิการต่าง ๆ ของรัฐได้ เช่น โครงการคนละครึ่ง
บัตรสวัสดิการคนจน เป็นต้น
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การจัดการสิ่งแวดล้อมโดยการลดปริมาณขยะ

จังหวัดหนองคายโดยเทศบาลต�ำบลหาดค�ำ อ�ำเภอเมืองหนองคาย เป็นชุมชน
ที่มีความโดดเด่นในการจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นการลดปริมาณขยะที่ครัวเรือน
โดยการลดและคัดแยกขยะกลับมาใช้ ใหม่ได้มากกว่าร้อยละ 50 และประหยัดค่าใช้จา่ ย
ในการจัดการขยะกว่า 0.9 ล้านบาทต่อปี ซึง่ ท�ำให้เป็นชุมชนต้นแบบ ชุมชนปลอดขยะ
และการน�ำขยะหรือวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์สงิ่ ของเครือ่ งใช้และสร้างรายได้ ให้ชมุ ชน
จึงได้จัดตั้งกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์จากขยะรีไซเคิล มีการจัดการบริหารระบบ
โดยให้ครัวเรือนคัดแยกขยะรีไซเคิลมาขายให้กองทุนฯ และแต่ละครัวเรือนต้องมี
เงินออม 300 บาท เพื่อเตรียมจ่ายสวัสดิการ ซึ่งในปัจจุบันมีครัวเรือนเข้าร่วม 544
ครัวเรือน กรณีคนในครัวเรือนที่เป็นสมาชิกกองทุนฯ เสียชีวิต จะมอบสวัสดิการ
20,040 บาทต่อราย โดยมอบแล้ว 109 ราย คิดเป็นเงินสะสมกว่า 2 ล้านบาท
ส่วนสิง่ ประดิษฐ์จากขยะหรือวัสดุเหลือใช้ ได้มกี ารวางแนวทางทีจ่ ะส่งเสริมให้รวมกลุม่
เพื่อผลิตและจัดจ�ำหน่าย ในระยะยาวต่อไป ส่งผลให้ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 3 “เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน” ในปี 2563 และเป็นตัวแทนระดับภาค
ในการประกวดชุมชนปลอดขยะ
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Smart Hospital

บทสรุปผลการด�ำเนินงานในอนาคต

จังหวัดหนองคายได้มีโครงการ Smart Hospital ซึง่ เป็นการบริการ
จัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการภายในโรงพยาบาลในการลดขั้นตอน
การปฏิ บั ติ และเพิ่ ม ความสะดวกรวดเร็ ว ในการรั บ บริ ก าที่ มี คุ ณ ภาพ
ความปลอดภัย และทันสมัยอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด
Smart Hospital ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามา ได้แก่ Smart place
เป็นการด�ำเนินงานด้านอนามัยสิง่ แวดล้อม มีการใช้แนวคิดเรือ่ งการอนุรกั ษ์
พลังงาน เช่น โครงการการหมุนเวียนน�ำ้ RO จากการฟอกเลือดด้วยเครือ่ งไตเทียม
น�ำมาใช้ลา้ งเครือ่ งมือทางการแพทย์ เพือ่ ช่วยยืดอายุการใช้งานของเครือ่ งมือ
และประหยัดค่าน�้ำประปา Smart tool เป็นการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้
ให้เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ และเป็นการพัฒนาระบบ smart que
คือ การยืน่ รับคิวทีห่ น้าห้องตรวจ มีหน้าจอแสดงล�ำดับคิวและคาดประมาณ
เวลาทีจ่ ะถึงคิวตรวจ นอกจากนีย้ งั สามรถตรวจสอบล�ำดับคิวผ่านโทรศัพท์ได้
Smart service เป็นการจัดบริการ Telemedicine (ระบบบริการการแพทย์
ทางไกล) เป็นการพบแพทย์ผ่านระบบ VDO conference ลดการเดินทาง
มารับบริการ ที่ โรงพยาบาลโดยเป็นรูปแบบที่เหมาะสมกับ 1) กลุ่มผู้ป่วย
โรคเรื้ อ รั ง ที่ เ ป็ น ผู ้ ป ่ ว ยกลุ ่ ม ผู ้ สู ง อายุ โดยการให้ ผู ้ ป ่ ว ยเดิ น ทางมาที่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล พบแพทย์ผ่านระบบ VDO conference
จากนั้นแพทย์สั่งการรักษาและรับยาที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล
โดยไม่ต้องเดินทางมาโรงพยาบาล 2) กลุ่มผู้ต้องขัง เป็นการลดความเสี่ยง
และลดภาระของเจ้าหน้าที่เรือนจ�ำในการพาผู้ต้องขังออกมาพบแพทย์
ยั ง เป็ น อี ก รู ป แบบการให้ บ ริ ก ารที่ ช ่ ว ยลดการติ ด เชื้ อ ก่ อ นเข้ า เรื อ นจ� ำ
3) การอนุรักษ์พลังงานจากโครงการหมุนเวียนน�้ำ RO จากเครื่องไตเทียม
น�ำมาใช้ ในการท�ำความสะอาดเครื่องมือช่วยให้ประหยัดค่าน�้ำประปาได้ถึง
3,000 บาท/เดือน 4) การมีระบบคิว smart que ช่วยให้ระยะเวลารอคอย
เฉลี่ย 88 นาที (ตั้งแต่ยื่นบัตร ถึงรับยา) และ 5) ระบบ paperless
มีการสั่งการรักษาทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยแพทย์ คิดเป็นร้อยละ 93.94

จังหวัดหนองคายใช้วิธีการสารสนเทศของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยรวบรวมรับฟังข้อมูลจากการติดต่อสื่อสารทุกทิศทุกทาง
แบบ 360 องศา และจากการท�ำกิจกรรมร่วมกันระหว่างผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในหลายช่องทาง ทั้งเป็นแบบทางการ ไม่เป็นทางการ
ในการสื่อสารแบบ Two way Communication ร่วมทั้งการสังเกตการณ์ เพื่อน�ำไปวิเคราะห์ค้นหาความต้องการความคาดหวังที่แตกต่างกัน
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และน�ำไปใช้ ในการทบทวนปรับปรุงคุณภาพและสนับสนุนผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างทันท่วงที
และเป็นการตอบสนองความต้องการผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการเพิ่มช่องทางการให้บริการใหม่ ๆ สร้างนวัตกรรมให้บริการ และเสนอ
ข้อมูลเพือ่ ใช้ ในการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ผลผลิตและการบริการตามตัวชีว้ ดั ให้บรรลุเป้าหมาย สามารถสร้างความยัง่ ยืนตอบสนอง
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระยะยาวต่อไป
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จังหวัดล�ำพู น
วิสัยทัศน์
เมืองแห่งความสุข บนความพอเพียง

พันธกิจ
1) ส่งเสริม ยกระดับ และ พัฒนาหัตถกรรมในจังหวัดล�ำพูน ด้วยนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์
2) สร้างมูลค่าเพิ่ม ให้สินค้าเกษตรด้วยมาตรฐานความปลอดภัย อย่างปราดเปรื่อง
3) สร้างมูลค่าเพิ่มและกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวในจังหวัดลาพูน บนฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน
4) ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในจังหวัดล�ำพูน อย่างเท่าเทียม
5) อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างสมดุล
6) พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ยกระดับสรรถนะของบุคลากรให้มีคุณภาพบูรณาการการท�ำงานระหว่างหน่วยงาน
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของจังหวัด

ค่านิยม
“มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีจิตบริการ ท�ำงานเป็นทีม”
“มุ่งผลสัมฤทธิ์” ผู้บริหารและบุคลากรมีความมั่งมั่นในการปฏิบัติราชการ ตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติ
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของจังหวัด
“มีจติ บริการ” ให้ความส�ำคัญกับประชาชน ขยัน ตัง้ ใจและท�ำงานเชิงรุก ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบตั ริ าชการด้วยความโปร่งใส
ให้บริการประชาชนด้วยความรวดเร็ว เป็นธรรม และเท่าเทียม
“ท�ำงานเป็นทีม” เน้นการบูรณาการกับทุกภาคส่วน ก�ำหนดเป้าหมายในการปฏิบตั งิ านให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพือ่ ให้ผลปฏิบตั งิ าน
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัด
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จังหวัดล�ำพูนได้กำ� หนดพันธกิจ 1) ส่งเสริม ยกระดับ และ พัฒนาหัตถกรรม
ในจังหวัดล�ำพูน ด้วยนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์ 2) สร้างมูลค่าเพิม่ ให้สนิ ค้าเกษตร
ด้วยมาตรฐานความปลอดภัย อย่างปราดเปรือ่ ง 3) สร้างมูลค่าเพิม่ และกระจายรายได้
จากการท่องเทีย่ วในจังหวัดล�ำพูน บนฐานวัฒนธรรมอย่างยัง่ ยืน 4) ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของประชาชนในจังหวัดล�ำพูน อย่างเท่าเทียม 5) อนุรักษ์และจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม อย่างสมดุล 6) พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพ ยกระดับสรรถนะของบุคลากรให้มีคุณภาพบูรณาการการท�ำงาน
ระหว่างหน่วยงาน ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของประชาชน เพือ่ ยกระดับความสามารถ
ในการแข่งขันของจังหวัด จึงมีการใช้แผนพัฒนาจังหวัดล�ำพูน (พ.ศ. 2561-2565)
เป็นทิศทางในการพัฒนาในระยะ 5 ปี ให้มีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
และสามารถขับเคลื่อนให้บรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์จังหวัดล�ำพูน โดยมีพันธกิจ
ทีก่ ำ� หนดไว้อย่างชัดเจน เพือ่ มุง่ สู่ “ประชาชนในจังหวัดล�ำพูนมีความสุขจากคุณภาพ
ชีวิตและสภาวะแวดล้อมที่ดี” ซึ่งจังหวัดล�ำพูนได้ ให้ความส�ำคัญกับผู้รับบริการ
และผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย รวมทัง้ ผูร้ บั บริการทีพ่ งึ มีในอนาคต ควบคูก่ บั การด�ำเนินการ
ตามพันธกิจ กระบวนการ การบริการ ผ่านช่องทางและวิธีการที่แตกต่างกัน
ตามความเหมาะสมแต่ละกลุ่มอย่างต่อเนื่อง มีกระบวนการรับฟังและเรียนรู้
ความต้องการของผูร้ บั บริการและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทัง้ ก่อนเข้ารับบริการ ระหว่าง
รับบริการ และภายหลังรับบริการ เพื่อน�ำสารสนเทศที่ส�ำคัญ ได้แก่ ความต้องการ
ความคาดหวัง ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น ความพึงพอใจ ความไม่พงึ พอใจ ไปด�ำเนินการ
ทบทวนแผนพั ฒ นาจั ง หวั ด ล� ำ พู น โดยผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของจั ง หวั ด ล� ำ พู น
และหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงาน พร้อมทีจ่ ะขับเคลือ่ นการพัฒนาจังหวัด พัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการของจังหวัด เพื่อให้ประชาชนและผู้รับบริการทุกกลุ่ม
ของจังหวัดล�ำพูนได้รับประโยชน์สูงสุด เพื่อพัฒนาจังหวัดล�ำพูนให้บรรลุเป้าหมาย
ตามวิสัยทัศน์ของจังหวัด “เมืองแห่งความสุขบนความพอเพียง”
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ล�ำไยคือล�ำพูน ล�ำพูนคือล�ำไย ล�ำไยคือลมหายใจของคนล�ำพูน
ด้วยพืน้ ทีป่ ลูกถึง รวม 270,000 ไร่ มีเกษตรกร ผูป้ ลูกถึง 54,000 ครัวเรือน
ก่อให้เกิดรายได้ปีละหลายพันล้านบาท ประกอบกับมีเทคโนโลยีการท�ำล�ำไยให้
ออกผลผลิตนอกฤดู มีผลผลิตออกสู่ตลาดทุกเดือน นอกจากนั้นยังมีหน่วยงาน
ทุกภาคส่วน ทั้งเกษตรกรชาวสวนล�ำไย ผู้ประกอบการภาคธุรกิจ องค์กรเอกชน
ผูป้ ระกอบการเกีย่ วกับล�ำไย ซึง่ ล้วนเป็นผูร้ บั บริการและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย ได้รว่ มกับ
บริหารจัดการสินค้าล�ำไยล�ำพูนแบบครบวงจร ตั้งแต่ ต้นน�้ำ-กลางน�้ำ-ปลายน�้ำ
อาทิเช่น ต้นน�้ำ มีการส่งเสริมการผลิตล�ำไยให้ ได้มาตรฐาน GAP ในแปลงล�ำไย
เพิม่ มากขึน้ ซึง่ เป็นส�ำคัญอย่างยิง่ ในการส่งออกไปสูต่ ลาดต่างประเทศ การส่งเสริม
และยกระดับเกษตรกรแปลงใหญ่และเชื่อมโยงการตลาด เน้นส่งเสริมนวัตกรรม
และน� ำ เทคโนโลยี ม าใช้ ในการผลิ ต ล� ำ ไย เช่ น การใช้ โดรนเพื่ อ การเกษตร
การใช้พลังงานโซล่าเซลล์ ในการเกษตร ส่งเสริมระบบการให้นำ�้ อัจฉริยะในสวนล�ำไย
ลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มคุณภาพผลผลิตเป็นต้น ในส่วนของกลางน�้ำนั้น
ให้มกี ารแปรรูปเพิม่ มูลค่าโดยการส่งเสริมให้กลุม่ ผูป้ ระกอบการ ยกระดับผลิตภัณฑ์

ล�ำไยอบแห้งสีทองของจังหวัดให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มผู้บีริโภคที่ซื้อสินค้าออนไลน์
น�ำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ทหี่ ลากหลายทัง้ ทีเ่ ป็นอาหารและเวชส�ำอาง ในส่วนปลายน�ำ้
มีการส่งเสริมบริหารจัดการตลาดแบบครบวงจร ส่งเสริมการวางแผนการผลิตล�ำไย
มีการก�ำหนดเป้าหมายให้มสี ดั ส่วนการผลิตล�ำไยในฤดูและนอกฤดู ร้อยละ 50 เท่า ๆ กัน
เพือ่ ลดความเสีย่ งด้านการตลาด เช่น กรณีลำ� ไยล้นตลาดท�ำให้ราคาตกต�ำ่ และส่งเสริม
การผลิตล�ำไยให้ ได้มาตรฐาน GAP ในแปลงล�ำไยเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องส�ำคัญ
อย่างยิ่งในการส่งออกไปสู่ตลาดต่างประเทศ ส่งผลให้จังหวัดล�ำพูนได้รับ GI
ทั้งล�ำไยเบี้ยวเขียว และ GI ล�ำไยอบแห้งเนื้อสีทอง นอกจากนี้ ได้ก�ำหนดแนวทาง
การบริหารจัดการล�ำไยในฤดู ปี 2564 ประมาณ 230,000 ตัน โดยการวางแผน
กลยุทธ์ทางการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งการกระจายล�ำไย
ออกนอกพื้นที่ผลิตให้ ได้มากที่สุด โดยทุกภาคส่วน ร่วมมือ ร่วมใจ เพื่อให้ ล�ำไย
เป็นลมหายใจของคนล�ำพูน อย่างแท้จริง
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ออกแบบการแก้ ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) อย่างครบวงจร

จังหวัดล�ำพูนมีการออกแบบการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้
ไวรัสโคโรนา (Covid-19) โดยด�ำเนินการพัฒนาการให้บริการช่วงการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา (Covid-19) แบบบูรณาการร่วมกับเครือข่าย
ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน โดยค�ำนึงถึงการมีสุขภาพที่ดี น�ำมาซึ่ง
การสร้างสังคม และเศรษฐกิจที่ดี โดยการขับเคลื่อนผ่านมาตรการ 3 หยุด
หยุดเชือ้ ในครัวเรือน ผ่านกลไกทีมระดับหมูบ่ า้ นต�ำบลประกอบด้วยผู้ ใหญ่บา้ น
ก�ำนัน อสม. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข โดยมีการบังคับ ก�ำกับ ติดตามมาตรการ
ทางกฎหมายผ่านประกาศของคณะกรรมการการควบคุมโรคจังหวัดล�ำพูน
และการกักตัวที่บ้าน (Home Quarantine) อย่างมีคุณภาพ โดยท�ำให้เกิด
ความเข้าใจ แยกผูท้ ี่ ไม่ผา่ นการประเมินการกักตัวทีบ่ า้ นออกจากครัวเรือนแล้ว
เข้าพักในพื้นที่กักกันโรคของจังหวัด ส�ำหรับผู้ที่เดินทางข้ามจังหวัด (Local
Quarantine) หยุดเชือ้ ในโรงงานสถานประกอบการ จังหวัดล�ำพูนมีแรงงาน
ในนิคมอุตสาหกรรมประมาณ 70,000 คน มีการออกแบบเชิงป้องกันและแก้ปญ
ั หา
ได้ผ่านความร่วมมือจากอุตสาหกรรมจังหวัด แรงงานจังหวัด การนิคม
สาธารณสุข รวมถึงผู้ประกอบการ ได้มีการแยกกลุ่มเสี่ยงออกจากโรงงาน

และร่ ว มมื อ การจั ด การกั บ เจ้ า ของหอพั ก ในเขตเมื อ งกว่ า 50,000 ห้ อ ง
ท�ำให้ขีดวงน�ำกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูงออกมาป้ายเชื้อและกักตัวท�ำให้จ�ำกัดผู้ป่วย
ไว้ เ พี ย ง 51 ราย ท� ำ ให้ โรงงานอุ ต สาหกรรมไม่ ต ้ อ งหยุ ด สายการผลิ ต
หยุดการแพร่ระบาดในสังคม ได้ออกประกาศจังหวัดล�ำพูน โดยคณะกรรมการ
โรคติ ด ต่ อ จั ง หวั ด ล� ำ พู น เพื่ อ จ� ำ กั ด ก� ำ หนดกิ จ กรรมเสี่ ย ง สถานที่ เ สี่ ย ง
รวมถึงการค้นหาเชิงรุกในกลุ่มของพนักงานที่ส่งอาหาร เช่น Grab, Panda
การไปรษณีย์ และการจัดการผู้ต้องขังในเรือนจ�ำท�ำให้ ไม่เกิดกลุ่ม Cluster
แพร่ระบาดในเรือนจ�ำ มาตรการดูแลรักษาผู้ป่วย ได้พัฒนานวัตกรรมการ
ให้บริการ จากการแพร่ระบาดของโควิด 19 เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนในยุคดิจติ อล เช่น แอพพลิเคชัน่ Safe Lamphun การสร้างทีมงานทีด่ ี
จัดโครงสร้าง ระบบงาน ระบบการส่งต่อ ตลอดจนได้มแี ผนจัดตัง้ รพ.สนาม 2 แห่ง
มีการบริหารจัดการวัคซีนอย่างมีประสิทธิภาพ และปัจจุบันได้ มี โครงการ
“รับคนล�ำพูนกลับบ้าน” โดยมีผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวจากพื้นที่ระบาดเสี่ยงสูง
ได้กลับมารักษาตัว ที่จังหวัดล�ำพูนอย่างปลอดภัย ท�ำให้สามารถควบคุม
การแพร่ระบาดของการติดเชื้อในจังหวัดล�ำพูนได้เป็นอย่างดี
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บูรณาการเพื่อจัดการข้อร้องเรียน
การจัดการเรือ่ งร้องเรียนในจังหวัดล�ำพูน กรณีการจัดสรรทีด่ นิ พร้อมบ้านเพือ่ จ�ำหน่าย แต่ไม่มกี ารจัดสรรสาธารณูปโภค
หรือการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐาน ก่อให้เกิดปัญหาต่อผู้อยู่อาศัย เช่น ถนนช�ำรุด ไม่มีท่อระบายน�้ำ ไม่มีนิติบุคคลเข้ามา
บริหารจัดการ และการรับโอนสาธารณูปโภคภายในโครงการ เป็นต้น
จังหวัดล�ำพูนได้มอบหมายหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงในเบือ้ งต้น พร้อมทัง้ บูรณาการหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ร่วมประชุมและลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ ไขปัญหาดังกล่าว โดยพบว่ามีผู้ประกอบการยื่นค�ำร้องขอแบ่งแยกที่ดิน
ขายพร้อมบ้าน โดยท�ำเป็นโครงการละไม่เกิน 10 แปลง แต่จะมีพฤติการณ์กอ่ สร้างโครงการต่อเนือ่ งกันไป เพือ่ ทีจ่ ะไม่ตอ้ งด�ำเนินการ
ตาม พ.ร.บ. การจัดสรรทีด่ นิ พ.ศ. 2543 เพือ่ ป้องกันมิให้เกิดการร้องเรียนในลักษณะดังกล่าว คณะกรรมการบริหารศูนย์ดำ� รงธรรม
จังหวัดล�ำพูน ได้ประชุมซึ่งมีมติและเห็นชอบแนวทางและมาตรการป้องกันการร้องเรียนในลักษณะดังกล่าว คือ ก�ำชับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ กรณีมีการขออนุญาตก่อสร้างบ้านพัก ก่อสร้างอาคาร หรือสาธารณูปโภค ที่มีรูปแบบเข้าข่าย
เป็นโครงการหมู่บ้านจัดสรรภายในหมู่บ้าน ควรจะมีการตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนการอนุญาตให้มีการก่อสร้างต่อไป ทั้งนี้
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกเป็นหมายเหตุแนบท้ายว่าหากภายหลังปรากฏว่าเป็นการก่อสร้างในลักษณะบ้านจัดสรร
ผู้ยื่นแบบขออนุญาตก่อสร้างจะต้องด�ำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป และมอบหมายส�ำนักงานที่ดินจังหวัดล�ำพูน
ในกรณีที่มีการโอนที่ดินเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ ควรมีการแจ้งให้อ�ำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่นั้น ๆ
ได้รับทราบ เพื่อด�ำเนินการตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
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นวัตกรรมเพื่อคนล�ำพูน

จังหวัดล�ำพูนได้น�ำนวัตกรรมที่ส�ำคัญมาใช้กับประชาชนผู้มารับบริการในหน่วยงานต่างๆ ในช่วงสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
(Covid-19) เพื่อปฏิบัติตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จังหวัดล�ำพูน
โดยมีการน�ำเอานวัตกรรมและแอพพลิเคชัน่ ต่างๆ มาปรับใช้ ในเพือ่ ลดความแออัดและลดการแพร่ระบาดของ อาทิ เช่น แอพพลิเคชัน่ Safe Lumphun
บน Concept “Safe Lumphun Safe Life เพื่อคนล�ำพูน” Smart lands Application ซึ่งรวมงานบริการด้านที่ดินมากกว่า 15 งานบริการ
สามารถจองคิวออนไลน์ผ่าน E-Q Lands เพิ่มการสื่อสารระหว่างประชาชน กับหน่วยงานผ่าน Line Official Account ตามสโลแกน “Smart
lands แอพเดียวจบ ครบทุกเรือ่ งทีด่ นิ ” DLT Smart Queue การให้บริการจองคิวท�ำใบอนุญาตขับรถโดยอบรมผ่าน E-Learning และเปิดบริการ
รับช�ำระภาษีผ่าน Drive thru for text (เลื่อนล้อต่อภาษี) โดยประชาชนไม่ต้องลงจากรถ การช�ำระภาษีออนไลน์ และมีการใช้นวัตกรรมคลินิก
ให้ค�ำปรึกษาก่อนเข้าส�ำนักงานและน�ำหุ่นยนต์ตรวจสภาพรถ (Hi-Tech Robot Inspector Lamphun) เพื่อลดการใกล้ชิดระหว่างเจ้าหน้าที่
และผู้มารับบริการ
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ภาคผนวก

