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หมวด 1 ด้านการน�ำองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม

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 1 ด้านการน�ำองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม

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 1 ด้านการน�ำองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม

แนวทางและหลักเกณฑ์รางวัล
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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 1 ด้านการน�ำองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม

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

4

5

หมวด 1 ด้านการน�ำองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม

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 1 ด้านการน�ำองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม

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 1 ด้านการน�ำองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม

เกณฑ์การให้คะแนนรางวัลฯ รายหมวด
ทุกหมวดต้องได้คะแนนมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 25 ของเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปี พ.ศ. 2562 และต้องมีคะแนนรวม 300 คะแนนขึ้นไป
ส�ำหรับหมวดที่ขอรับรางวัลต้องได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจ�ำหมวด
คะแนนของหมวดผลลัพธ์ (หมวด 7) ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับหมวดที่ขอรับรางวัลไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 และในหมวดอื่น ๆ ต้องได้คะแนนมากกว่า
ร้อยละ 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 1 ด้านการน�ำองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม

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 1 ด้านการน�ำองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม
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 1 ด้านการน�ำองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม
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 1 ด้านการน�ำองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม

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 1 ด้านการน�ำองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม

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

12

หมวด 1

ด้านการน�ำองค์การ
และความรับผิดชอบต่อสังคม
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กรมการปกครอง
วิสัยทัศน์
การบริหารราชการในระดับพื้นที่มีความเข้มแข็งเพื่อความมั่นคงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

พันธกิจ
1) การรักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคงภายในประเทศ
2) การอ�ำนวยความเป็นธรรม
3) การปกครองท้องที่
4) การอาสารักษาดินแดน
5) การทะเบียน

ค่านิยม
หน้าที่ของฝ่ายปกครอง คือ ท�ำให้ประชาชนทุกข์น้อยลง สุขมากขึ้น

กรมการปกครองปฏิ บั ติ ง านภายใต้ วิ สั ย ทั ศ น์ “การบริ ห าร
ราชการในระดับพืน้ ทีม่ คี วามเข้มแข็ง เพือ่ ความมัน่ คงและการพัฒนา
อย่างยั่งยืน” ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ประเทศไทย “มั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน” โดยยึ
โดยยึดดถืถืออค่ค่าานินิยยมหลั
มหลักก(Core
(CoreValue)
Value)“บ�“บ�
ำบัำดบัทุดกทุข์กบ�ข์ำรุบ�งำสุรุขง”สุขใน”
การปฏิบัตบิงัตานิงานและเพื
ในการปฏิ
และเพื่อ่อให้ให้เกิเกิดดความยั
ความยั่ง่งยืยืนนในระดั
ในระดับบพืพื้น้นทีที่ ่ อธิบดีกรมการ
ปกครองได้รเิ ริม่ และก�ำหนดแนวทางการปฏิบตั ริ าชการผ่าน 10 โครงการ
ส�ำคัญของกรมการปกครอง (10 Flagships) ด้วยค่านิยมองค์การ
“หน้าทีข่ องฝ่ายปกครอง คือ ท�ำให้ประชาชนทุกข์นอ้ ยลง สุขมากขึน้ ”
เพือ่ พัฒนาและส่งมอบการให้บริการประชาชนทีม่ คี วาม “Easier Faster
Cheaper และ Smarter”

หมวด 1 ด้านการน�ำองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม
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ระบบการน�ำองค์การเพื่อความมั่นคงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ระบบการน�ำองค์การ และการสื่อสารถ่ายทอด
กรมการปกครองมีพพื้นื้นทีที่ก่การท�
กรมการปกครองมี
ารท�ำำงานครอบคลุ
งานครอบคลุมมทัทั้ง้ง878
878อ�ำเภอ
อ�ำเภอ
ใน 76
ใน จั76
งหวัจัดงทัหวั่วประเทศ
ด ทั่วประเทศ
จึงถือเป็จึนงถืความท้
อเป็นาความท้
ทายส�ำาคัทายส�
ญในการสื
ำคัญในการสื
่อสารในองค์
่อสารในองค์
การ กรมการ
การ
ปกครอง
กรมการปกครอง
จึงใช้การสื
จึง่อใช้สารในรู
การสื่อปสารในรู
แบบ “บน
ปแบบล่า“บน
ง ข้าล่งเคี
าง ข้ยางงเคี
รวดเร็
ยง รวดเร็
ว รอบด้
ว รอบด้
าน และทั
าน และทั
นที” น(Top-down/Bottom-up/Horizontal)
ที” (Top-down/Bottom-up/Horizontal)
ผ่านช่ผ่อางทางการสื
นช่องทางการสื
่อสารที
่อสาร
่ทัน
ทีสมั่ทยันสมั
เพืย่อรับเพืฟั่องรัข้บอฟัเสนอแนะและความคิ
งข้อเสนอแนะและความคิ
ดเห็นของผู
ดเห็น้ทของผู
ี่เกี่ยวข้
้ที่เอกีงน�
่ยวข้ำมาทบทวน
องน�ำมาทบทวน
และตัดและตั
สินใจเชิ
ดสิงนนโยบาย
ใจเชิงนโยบาย
มีการพัฒมีกนาองค์
ารพัฒกนาองค์
ารอย่ากงต่
ารอย่
อเนืา่องต่
ง ผ่อาเนืนการประเมิ
่อง ผ่านการประเมิ
น ทบทวนน
ทบทวน
ปรับปรุงปรัและพั
บปรุงฒและพั
นางานฒนางาน
โดยยึดตัโดยยึ
วแบบ
ดตัว“วงจรเดมมิ
แบบ “วงจรเดมมิ
่ง” Deming
ง่ ” Deming
CycleCycle
(P-D-C-A)
(P-D-C-A)
ได้แได้
ก่ แ(P;
ก่ (P;Plan)
Plan)ให้ให้ความส�
ความส�ำคัำญคัญกับกัการก�
บการก�ำหนดทิ
ำหนดทิศทางเชิ
ศทางเชิงยุงทยุธศาสตร์
ทธศาสตร์ที่
ทีชัดช่ เจน
ดั เจนสอดรั
สอดรับบกักับบทิทิศศทางการพั
ทางการพัฒฒนาของประเทศในมิ
นาของประเทศในมิตติ Top-Down
ิ Top-Downและตอบสนองความต้
และตอบสนองความต้อองการของประชาชนในมิ
งการของประชาชนในมิตติ ิ Bottom-Up
Bottom-Up (D;
(D; Do) ให้ความส�ำคัญ
กับ “การสื่อสารและการน�ำนโยบาย/ข้อสั่งการไปสู่การปฏิบัติ” เพื่อให้ “เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดต่อประชาชน” (C; Check)

การติดตามและประเมินผล
มีการวางระบบ “ติดตามประเมินผล” โดยยึดมิติ Area-Based (A; Act) มีการประมวลผลการตรวจราชการ ปัญหาและข้อเสนอแนะ และสรุปผล
เพื่อน�ำมาปรับปรุงและก�ำหนดนโยบายการจั
หนดนโยบายการจัดดท�ท�ำำยุยุททธศาสตร์
ธศาสตร์ นอกจากนี
นอกจากนี้ย้ยังังได้ได้นน�ำ�ำแนวคิ
แนวคิดดการพั
การพัฒฒนาให้
นาให้เป็เป็นนองค์
องค์การภาครั
การภาครัฐในระบบราชการ
ฐในระบบราชการ4.04.0มาใช้
มาใช้
เป็เนป็กรอบใน
นกรอบ
ในการขั
การขับเคลื
บเคลื
่อนองค์
่อนองค์
การการ
เพื่อเพื
สร้่อาสร้
งสภาพแวดล้
างสภาพแวดล้
อมให้อกมให้
ับองค์
กับกองค์
ารเพื
การเพื
่อมุ่งสู่อ่คมุวามส�
่งสู่ความส�
ำเร็จ ำจึเร็
งให้จคจึวามส�
งให้คำวามส�
คัญต่อำการพั
คัญต่ฒ
อการพั
นาองค์ฒกนาองค์
าร ในด้กาารนการสร้
ในด้าานการสร้
งนวัตกรรม
างนวัและการ
ตกรรม
และการปรั
ปรับสู่ความเป็
บสูน่คดิวามเป็
จิทัล นทัดิ้งจภายใน
ิทัล ทั้งคืภายใน
อ การจัคืดอการภายในองค์
การจัดการภายในองค์
การ (Internal)
การ (Internal)
DOPA Digital
DOPAOffice
Digitalและภายนอก
Office และภายนอก
คือ การให้บคืริอการประชาชน
การให้บริการประชาชน
(External)
(External)
DOPA Citizen
DOPA
Service
Citizen Service
กรมการปกครอง ยังคงมุ่งมั่นและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมขององค์การ มุ่งสู่การเป็นองค์การที่มีผลการปฏิบัติงานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง
เพื่อประโยชน์
ประโยชน์สสุขุขของประชาชน
ของประชาชน(Better
(BetterGovernance,
Governance,Happier
Happier
Citizens)
Citizens)
น�ำไปสู
น�ำ่กไปสู
ารเป็
่การเป็
นองค์นกองค์
ารทีก่นารที
่าเชื่อนถื่าอเชืไว้่อวถืางใจและเป็
อไว้วางใจและเป็
นที่พึ่งของประชาชนได้
นที่พึ่งของประชาชน
อย่าง
ได้
แท้อจย่ริางงแท้
(Credible
จริง (Credible
and Trusted
and Trusted
Government)
Government)
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ผลงานความโดดเด่นจากการน�ำองค์การ
การพัฒนาการให้บริการทะเบียน บัตรประจ�ำตัวประชาชน และข้อมูลสารสนเทศ
(การบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ Linkage Center)
ด้วยด�ำริและความตั้งใจของอธิบดีกรมการ
ปกครอง (นายธนาคม จงจิระ) ที่ส่งเสริมให้บุคลากร
ของกรมการปกครองทุ ก ภาคส่ ว น น� ำ หลั ก การ
“The Ease of Doing Business” มาปรับใช้
เพือ่ พัฒนาและส่งมอบบริการทีม่ คี วาม “Easier Faster
Cheaper และ Smarter” ให้ แ ก่ ป ระชาชน
จึงได้อ�ำนวยการและผลักดันให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชนเชือ่ มโยงและใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล
ประชาชนและการบริการภาครัฐ (Linkage Center)
ให้ ได้มากทีส่ ดุ ซึง่ จะช่วยให้ประชาชนได้รบั ความสะดวก
รวดเร็ ว และประหยั ด ค่ า ใช้ จ ่ า ย (Easier Faster
และ Cheaper) จากการรั บ บริ ก ารจากทั้ ง ภาครั ฐ
และภาคเอกชนในภาพรวม
โดยในปัจจุบันกรมการปกครองได้ ให้บริการ
เชือ่ มโยงข้อมูลจากฐานข้อมูลประชาชนและการบริการ
ภาครัฐ (Linkage Center) แล้วเสร็จจ�ำนวน 225
งานบริการ จาก 74 หน่วยงาน หน่วยงานของรัฐ
มีการเชือ่ มโยงฐานข้อมูลประชาชนกับส�ำนักทะเบียนกลาง
กรมการปกครอง จ�ำนวน 271 หน่วยงาน ซึ่งท�ำให้
ประชาชนผู ้ รั บ บริ ก ารสามารถใช้ บั ต รประจ� ำ ตั ว
ประชาชนใบเดียวในการขอรับบริการ โดยไม่ต้องมี
การส�ำเนาเอกสารต่าง ๆ (Zero Copy) ผลการใช้
ประโยชน์จากฐานข้อมูล หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลในการยืนยันข้อมูลบุคคล
ผ่านเลขประจ�ำตัวประชาชน 13 หลัก

และการอ่านข้อมูลจากบัตรประจ�ำตัวประชาชนแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card) จากเครื่องอ่าน Card
Reader ท�ำให้เกิด ความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง
ในการให้บริการ ซึง่ มีปริมาณการใช้งานข้อมูลประชาชน
ในระบบ Linkage Center ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จ�ำนวน 75,393,098 รายการ
ส� ำ หรั บ การด� ำ เนิ น การในระยะต่ อ ไป
อธิบดีกรมการปกครองมีด�ำริให้ผลักดันการให้บริการ
แบบ Paperless อย่างเต็มรูปแบบ โดยได้จดั ท�ำแนวทาง
การลดส�ำเนาทะเบียนบ้านและส�ำเนาบัตรประจ�ำตัว
ประชาชนและมี ห นั ง สื อ แจ้ ง เวี ย นทุ ก ส่ ว นราชการ/
หน่วยงานของรัฐ พัฒนาโปรแกรมประยุกต์รองรับ
การอ่านข้อมูลจากบัตรประจ�ำตัวประชาชน และเร่งรัด
การเชื่อมโยงฐานข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งนี้
เพือ่ สร้างภาพลักษณ์และความพึงพอใจในการให้บริการ
ที่ ส ะดวก รวดเร็ ว และทั น สมั ย ตอบสนองปั ญ หา
ความต้องการของประชาชน

หมวด 1 ด้านการน�ำองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม

โครงการพัฒนาระบบการพิสูจน์
และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (DOPA-Digital ID)
จากนโยบายของรัฐบาลในการผลักดันให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ Thailand 4.0
อย่างสมบูรณ์ เป็นทีม่ าของแนวคิดการพัฒนาองค์การภาครัฐให้เป็นระบบราชการ 4.0 ประกอบ
กับเป้าหมายในการขับเคลือ่ นองค์การตามหลัก “The Ease of Doing Business” อธิบดีกรม
การปกครอง (นายธนาคม จงจิระ) จึงได้ผลักดันให้เกิดโครงการพิสูจน์และยืนยันตัวตน
ทางดิจิทัล (Digital ID) ซึ่งจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานส�ำคัญที่จะเชื่อมต่อการยืนยันตัวตน
จากทุกภาคส่วนเข้ามาไว้ด้วยกัน แทนระบบเดิมที่ผู้ ให้บริการและผู้รับบริการต้องมาเผชิญหน้า
และแสดงตนเพื่อยืนยันตัวตนด้วยเอกสารทางราชการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมการปกครองได้ด�ำเนินการพัฒนาระบบการพิสูจน์
ยืนยันตัวตนทางดิจิทัล จ�ำนวน 1 ระบบ ด้วยทรัพยากรด้านการทะเบียนที่มีอยู่ (Server/DBMs/
Storage) พร้อมทั้งพัฒนาแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์ (D.DOPA Application) ส�ำหรับจัดเก็บ
และเรียกใช้งาน Digital ID โดยสามารถใช้งานได้ทั้งในระบบปฏิบัติการ Android และ iOS
รวมถึงการสร้างระบบบริหารจัดการ (Digital ID Management System : DOPA DIMS)
ซึ่งรองรับการใช้งานได้ 100,000 คน เริ่มเปิดให้บริการ (ทดลองระบบ) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม
2563 โดยปัจจุบัน มีผู้ ใช้บริการลงทะเบียน รวมทั้งสิ้น 2,201 ราย ให้บริการในเบื้องต้น
2 งานบริการ ได้แก่ 1) การตรวจสอบข้อมูลของตนเองที่หน่วยงานของรัฐจัดเก็บผ่านระบบ
บูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและบริการภาครัฐ (Linkage Center) และ 2) การจองคิวขอรับ
บริการงานทะเบียนล่วงหน้า (Queue Online)
การผลักดันและขับเคลื่อนโครงการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (Digital ID)
ของอธิบดีกรมการปกครอง จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ส�ำคัญของการสร้างมิติใหม่ ในการให้บริการ
ของภาครัฐและภาคเอกชนครั้งส�ำคัญ โดยประชาชนจะได้รับความสะดวก (Easier) รวดเร็ว
(Faster) ประหยัดค่าใช้จ่าย (Cheaper) ผ่านช่องทางดิจิทัล และมีความปลอดภัยมากขึ้น
(Smarter) ทั้งนี้ กรมการปกครองได้ตั้งเป้าหมายการพัฒนาระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตน
ทางดิจิทัล (Digital ID) ในระยะถัดไปให้สามารถรองรับการใช้งานได้มากกว่า 60 ล้านคน
และขยายประเภทงานบริการให้ครอบคลุมเพิ่มขึ้น เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร เพิ่มช่องทาง
การให้บริการ และอ�ำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ทุกคนต้องปรับพฤติกรรมการด�ำเนินชีวิต
ตามหลัก “ชีวิตวิถี ใหม่” (New Normal) อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
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หน่วยบริการจัดท�ำบัตรประจ�ำตัวประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit)
ถึงแม้ว่ากรมการปกครองจะผลักดันให้มีการจัดตั้งเคาน์เตอร์บริการประชาชน
เพิ่มเติม ณ ห้างสรรพสินค้าส�ำคัญของจังหวัด และให้บริการนอกเวลาท�ำการเพื่ออ�ำนวย
ความสะดวกในการขอรับบริการด้านงานทะเบียนและบัตรประจ�ำตัวประชาชน แต่ยังพบว่า
มีประชาชนบางกลุ่มที่มีข้อจ�ำกัดในการเข้าถึงบริการและการช่วยเหลือจากภาครัฐ เนื่องจาก
ไม่สามารถเดินทางไปท�ำบัตรประจ�ำตัวประชาชนที่ส�ำนักทะเบียน หรือเคาน์เตอร์บริการได้
กรมการปกครองจึงได้จดั หน่วยบริการจัดท�ำบัตรประจ�ำตัวประชาชนเคลือ่ นที่ (Mobile Unit)
เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง คนชรา หรือผู้พิการที่ ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้

อธิบดีกรมการปกครอง ให้ความส�ำคัญและเน้นย�ำ้ กับผูป้ ฏิบตั ิให้มกี ารจัดหน่วยบริการ
จัดท�ำบัตรประจ�ำตัวประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในสถานการณ์ปัจจุบันที่ประชาชนมีความจ�ำเป็นต้องใช้บัตรประชาชนในการเข้าถึงบริการ
ของภาครัฐ ทั้งนี้ มีสถิติการให้บริการ ดังนี้
1) จั ด ท� ำ บั ต รประจ� ำ ตั ว ประชาชน กรณี ผู ้ ป ่ ว ยติ ด เตี ย ง คนชรา และผู ้ พิ ก าร
จนไม่สามารถเคลือ่ นย้ายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผูป้ ว่ ยติดเตียง 2,159 ราย คนชรา 1,107 ราย
ผู้พิการ 1,949 ราย รวม 5,215 ราย และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ถึง 15 ก.ค. 64)
ผู้ป่วยติดเตียง 8,738 ราย คนชรา 7,512 ผู้ราย ผู้พิการ 5,826 ราย รวม 22,076 ราย
2) จัดท�ำบัตรประจ�ำตัวประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) กรณีทั่วไป ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 จ�ำนวน 7,054 ราย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ถึง 15 ก.ค. 64) จ�ำนวน 3,738 ราย
และ 3) จัดท�ำบัตรประจ�ำตัวประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ในพื้นที่ห่างไกล
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ�ำนวน 817 ราย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ถึง 15 ก.ค. 64)
จ�ำนวน 1,101 ราย

การจั ด หน่ ว ยบริ ก ารจั ด ท� ำ บั ต รประจ� ำ ตั ว ประชาชนเคลื่ อ นที่ (Mobile Unit)
เป็นการอ�ำนวยความสะดวก (Easier) และลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน (Cheaper)
ในการเดินทางมารับบริการ ณ ที่ตั้ง ซึ่งกรมการปกครอง จะยังคงขับเคลื่อนโครงการนี้ ไป
จนกว่าจะถึงเป้าหมายที่อธิบดีกรมการปกครองได้มอบนโยบายไว้ว่า “ต้องไม่มีคนไทย
ที่ ไม่มีบัตรประจ�ำตัวประชาชน” และ “บัตรประจ�ำตัวประชาชนต้องไม่เป็นข้อจ�ำกัด
ในการเข้าถึงบริการภาครัฐ” ตามเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน (SDGs) “No One Left Behind”
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การบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)
ในบทบาทของกรมการปกครอง
หลังจากเริม่ มีรายงานการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในประเทศไทยในช่วงต้นปี พ.ศ. 2563 อธิบดีกรมการปกครอง (นายธนาคม จงจิระ)
ได้มีค�ำสั่งเร่งด่วนแต่งตั้งคณะกรรมการอ�ำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรมการปกครอง (ศบค.ปค.)
และจัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์ฯ เพื่อเป็นช่องทางในการบริหารและสื่อสารสถานการณ์รวมทั้งนโยบายในการแก้ ไขปัญหาในสภาวะวิกฤตอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยใช้การสื่อสารแบบ “บน ล่าง ข้างเคียง รวดเร็ว รอบด้าน และทันที” (Top-down/Bottom-up/Horizontal) ซึ่งเป็นปัจจัยส�ำคัญอย่างยิ่งที่ท�ำให้การบริหาร
จัดการสถานการณ์ฯ ในภารกิจของกรมการปกครองประสบความส�ำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้

โดยผลการด� ำ เนิ น งานของศู น ย์ บ ริ ห ารสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาด
ของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 กรมการปกครอง (ศบค.ปค.) แบ่งเป็น 3 ด้านหลัก
ได้แก่ (1) ด้านการบริหารจัดการสถานการณ์ การควบคุมการเดินทางเคลือ่ นย้าย
ข้ามจังหวัด (Mobility) ดูแลพื้นที่ชายแดน 128 อ�ำเภอ จ�ำนวน 23 ด่าน
และช่องทางธรรมชาติ การตัง้ ด่านตรวจ จุดสกัด ดูแลการเดินทางข้ามพืน้ ทีจ่ งั หวัด
และภายในจังหวัด จ�ำนวน 1,374 ด่านตรวจทั่วประเทศ การส�ำรวจและตรวจสอบ
ผู้ที่เดินทางเข้าหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
โควิด – 19 โดยการบันทึกข้อมูลในระบบ Thai QM 2021 (Thai Quarantine
Monitor) เพือ่ เป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Base) ในการติดตาม เฝ้าระวัง
การดูแลกลุม่ คนเปราะบางในพืน้ ทีอ่ ำ� เภอ ต�ำบล หมูบ่ า้ น โดย ศบค.ปค. แจ้งอ�ำเภอ
จัดท�ำรายชื่อผู้สูงอายุ 4,896,849 คน และเด็กเล็กกว่า 4,022,885 คน มอบให้
ก�ำนัน ผู้ ใหญ่บ้าน ประสานความร่วมมือ ดูแลกลุ่มเปราะบางดังกล่าวอย่างใกล้ชิด

(2) ด้านการบรรเทาผลกระทบและช่วยเหลือเยียวยาประชาชน สนับสนุน
การลงทะเบียนแรงงานต่างด้าว ยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียน
และบั ต รประจ� ำ ตั ว ประชาชน ยกเว้ น ค่ า ธรรมเนี ย มประกอบธุ ร กิ จ โรงแรม
การอ�ำนวยความสะดวกและช่วยเหลือการรับลงทะเบียนโครงการ “เราชนะ”
ส�ำหรับประชาชนกลุม่ ทีต่ อ้ งการความช่วยเหลือพิเศษ โดยจัดชุดเคลือ่ นที่ให้บริการ
เชิงรุก จ�ำนวน 1,161,571 คน (3) ด้านการฟืน้ ฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ศบค.ปค.ได้ด�ำเนินการฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคมผ่านโครงการจ้างงานในทุกต�ำบล
จ�ำนวน 7,255 ต�ำบล ใน 878 อ�ำเภอ 76 จังหวัด ผ่าน “โครงการจ้างลูกจ้างเหมา
บริการ 1 คน 1 ต�ำบล ร่วมใจ ต้านภัย COVID-19” และ “โครงการพัฒนาต�ำบล
บูรณาการ (Tambon Smart Team) ต�ำบลละ 2 คน รวม 14,510 คน
อัตราจ้างเหมา คนละ 15,000 บาท ต่อเดือน ระยะเวลาจ้าง 12 เดือน

ถึงแม้ว่าบุคลากรกรมการปครองด่านหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ ในพื้นที่จะต้องรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19 มาเป็นระยะเวลาเกือบ 2 ปี แต่ก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยปณิธานที่แน่วแน่
ในการ “ท�ำให้ประชาชนทุกข์นอ้ ยลง สุขมากขึน้ ” ตามค่านิยมของท่านอธิบดีกรมการปกครองทีย่ ดึ ถือปฏิบตั ิ อีกทัง้ บุคลากร
ของกรมการปกครองทราบดีว่า หากมีปัญหาหรือข้อติดขัดประการใด สามารถสื่อสารมายัง ศบค.ปค. เพื่อขอความช่วยเหลือ
หรือค�ำชี้แนะจากอธิบดีกรมการปกครองและฝ่ายเลขานุการ ศบค.ปค. ที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดได้ทุกเวลา
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กรมคุ้ม
กรมการปกครอง
ครองสิทธิและเสรีภาพ
วิสัยทัศน์
สังคมรูห้ น้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชน และได้รบั การคุม้ ครองอย่างเป็นธรรม

พันธกิจ
อย้เกีและความมั
คงภายในประเทศ
1) ส่การรั
งเสริกมษาความสงบเรี
ให้ประชาชนมียคบร้
วามรู
่ยวกับสิทธิ่นหน้
าที่ และเคารพสิทธิของผู้อื่น
นธรรม้มครองสิทธิเสรีภาพ รวมทั้งประสานงานกับทุกภาคส่วน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
2) พัการอ�
ฒนาำนวยความเป็
และจัดระบบการคุ
องที่
3) พัการปกครองท้
ฒนาและจัดระบบการไกล่
เกลี่ยระงับข้อพิพาท
นแดน และด�ำเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน
4) พัการอาสารั
ฒนาระบบกษาดิ
มาตรการ
ยน มาตรการ และด�ำเนินการคุ้มครองพยาน
5) พัการทะเบี
ฒนาระบบ
6) บูรณาการและด�ำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อน หรือเหยื่ออาชญากรรม และจ�ำเลยในคดีอาญา

ค่านิยม
TOPS
T - Team Work ท�ำงานเป็นทีม
O - Organization of Learning องค์กรแห่งการเรียนรู้
P - Professional มืออาชีพในด้านสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนอย่างมีประสิทธิภาพ
S - Service Mind จิตส�ำนึกในการให้บริการ นอกจากนี้ยังรวมถึงมีศีลธรรม (Moral) ความสุภาพ (Honor) และความรับผิดชอบ (Accountability)
จากวิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ และเป้ า หมาย ของกรมคุ ้ ม ครองสิ ท ธิ
และเสรีภาพ (กคส.) ท�ำให้ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นในการสร้างความเข้มแข็ง
ให้สังคมและชุมชนทั่วประเทศ โดยก�ำหนดเป็นนโยบาย “สร้างสังคมให้รู้หน้าที่
สร้างสังคมให้มีการเคารพสิทธิมนุษยชน และสร้างสังคมให้ ได้รับการคุ้มครอง
อย่างเป็นธรรม” ด้วยการน�ำองค์การทีเ่ ข้มแข็งของผูบ้ ริหาร กคส. มีการตอกย�ำ้
เป้ า หมายที่ ชั ด เจนอย่ า งสม�่ ำ เสมอเพื่ อ สร้ า งความเข้ า ใจและความผู ก พั น
มีการติดตามงานอย่างเป็นระยะและใกล้ชิด เพื่อให้การละเมิดสิทธิมนุษยชน
ของประเทศไทยลดลง โดยผู้บริหารน�ำทีมและร่วมลงพื้นที่เพื่อเป็นแบบอย่าง
ในการด�ำเนินงาน รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ รวบรวมข้อมูลน�ำมาถอด
บทเรียน จนเกิดการเรียนรูแ้ ละพัฒนากระบวนการ “ขับเคลือ่ นงานสิทธิมนุษยชน

ของประเทศไทย” ภายใต้กลไกการบูรณาการความร่วมมือของเครือข่าย
ทั่วประเทศทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจ และ NGOs
ลึกลงไปถึงระดับจังหวัด อ�ำเภอ ต�ำบล ชุมชน และหมูบ่ า้ น ด้วยเครือ่ งมือส�ำคัญ
คือ แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2562 – 2565) แผนปฏิบัติการ
ระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (NAP) ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562-2565)
ร่วมกับการบูรณการภารกิจงานภายในกระทรวงยุตธิ รรม บทบาทการน�ำองค์การ
ของผูบ้ ริหาร ท�ำให้เกิดความร่วมมือและบูรณาการการท�ำงานภายใน สร้างพลัง
ในการขับเคลือ่ นงานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
และพัฒนาไปสู่เป้าหมาย “การละเมิดสิทธิมนุษยชนลดลงอย่างยั่งยืน”

หมวด 1 ด้านการน�ำองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม

การน�ำองค์การที่มีประสิทธิภาพ เพื่อบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิผล

ระบบการน�ำองค์การของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
กคส. ก�ำหนดทิศทางและเป้าหมายการน�ำองค์การเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ “สังคม รู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชน และได้รับการคุ้มครอง
อย่างเป็นธรรม” โดยมีเป้าหมายร่วมกัน คือ “การละเมิดสิทธิมนุษยชนลดลง” ด้วยค่านิยม TOPS และวัฒนธรรมองค์การ RLPD ที่ส่งเสริม
ให้เกิดพฤติกรรมที่ดี ในการปฏิบัติงานและการใช้ชีวิตประจ�ำวัน ก่อให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาองค์การอย่างยั่งยืน ผ่านระบบการน�ำองค์การ
ที่ มุง่ เน้นการท�ำงานแบบมีสว่ นร่วมของบุคลากรทุกระดับ และสร้างความเข้มแข็งของระบบการน�ำองค์การโดยวางนโยบายและระบบการก�ำกับ
ดูแลองค์การ 5 ด้าน 14 ระบบงาน เพื่อให้กรอบการท�ำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มุ่งไปสู่วิสัยทัศน์และเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ ผู้บริหารทุกระดับ
มีบทบาทในการสือ่ สารถ่ายทอดเพือ่ น�ำไปสูก่ ารปฏิบตั ิ โดยการสือ่ สารสองทางผ่านช่องทางต่าง ๆ ทัง้ ภายในให้กบั บุคลากรส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค
และภายนอกให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อสร้างการรับรู้เป้าหมาย ทิศทาง นโยบาย และบูรณาการความร่วมมือทั้งภายใน กคส.
และเครือข่ายภายนอก ในการขับเคลื่อนงานด้านสิทธิมนุษยชน และน�ำความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ มาปรับปรุงงานบริการและกระบวนการ
ให้มีประสิทธิภาพเหนือความคาดหวัง
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การขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยผ่านกลไกเครือข่ายความร่วมมือ

แผนผังการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย
การขับเคลื่อนงานด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ใช้ “แผนผัง
การขับเคลือ่ นงานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย” สร้างความชัดเจนในการสือ่ สาร
ทิศทาง โดยใช้แผนระดับ 3 ของ กคส. 2 ฉบับ ได้แก่ แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2562 – 2565) และแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิ
มนุษยชน (NAP) ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562-2565) เป็นเครื่องมือส�ำคัญในการ
ขับเคลื่อนงาน โดยการบูรณาการความร่วมมือของเครือข่าย ดังนี้
กลไกในระดับนโยบาย : เข้าพบผู้บริหารระดับสูง 20 กระทรวง
เพื่อขอความร่วมมือให้มีข้อสั่งการไปสู่การปฏิบัติระดับกรมในสังกัดที่เกี่ยวข้อง
กับการขับเคลื่อนแผนของ กคส. ทั้ง 2 ฉบับ
กลไกในระดับพืน้ ที่ : เข้าพบผูบ้ ริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย
เพื่อขอความร่วมมือ ขับเคลื่อนแผนของ กคส. ทั้ง 2 ฉบับ และขอความกรุณา
ให้มีข้อสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด ช่วยก�ำกับการขับเคลื่อนงานระดับจังหวัด

โดยมีส�ำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศท�ำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนในการติดตาม
และรายงานผล รวมทั้งประสานการด�ำเนินงานไปยังศูนย์ยุติธรรมชุมชน (ศยช.)
จากระดับจังหวัดลงไปสู่ระดับอ�ำเภอ ต�ำบล และหมู่บ้าน ควบคู่กับการบูรณาการ
ภารกิ จ ภายในกระทรวงยุ ติ ธ รรม เพื่ อ ให้ ก ารขั บ เคลื่ อ นงานสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
ของประเทศไทยครบวงจร และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
กลไกการน�ำร่องในระดับจังหวัด : การน�ำร่องขับเคลือ่ นงานสิทธิมนุษย
ชนผ่านจังหวัดน�ำร่อง 10 จังหวัด โดยเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัด ส�ำนักงาน/
หน่ ว ยงาน ในระดั บ จั ง หวั ด เพื่ อ ซั ก ซ้ อ มความเข้ า ใจและขอความร่ ว มมื อ
ในการขับเคลื่อนงาน และรวบรวมปัญหาอุปสรรค เพื่อน�ำมาปรับปรุงและทดลอง
ด�ำเนินการ รวมทั้งน�ำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการรายงานผล
และถอดบทเรี ย นเพื่ อ เป็ น แนวทางการขั บ เคลื่ อ นงานส� ำ หรั บ ขยายผลไปยั ง
ทุกจังหวัดทั่วประเทศต่อไป
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ผลส�ำเร็จของการน�ำองค์การ

ผลส�ำเร็จที่ โดดเด่นของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

จากการน�ำองค์การของอธิบดี กคส. เพื่อขับเคลื่อนงานด้านสิทธิมนุษยชนของ กคส. ท�ำให้เกิดผลส�ำเร็จที่ส�ำคัญตามนโยบาย “สร้างสังคมให้รู้หน้าที่
สร้างสังคมให้มีการเคารพสิทธิมนุษยชน และสร้างสังคมให้ ได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม”ดังนี้
สร้างสังคมให้รู้หน้าที่ : ด้วยการขับเคลื่อนงาน ด้านสิทธิมนุษยชน ผ่าน “บวร” โดยอบรมให้ความรู้การเป็นวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชน
แก่เจ้าหน้าที่ สู่ประชาชน รวมถึงการอบรมให้กับครูในสังกัด สพฐ. สอศ. สช. กศน. กทม. ให้น�ำไปขยายผลในการเรียนการสอนแก่นักเรียนในสถาบันการศึกษา
ด�ำเนินการจัดท�ำ MOU กับ ส�ำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สภาคริสตจักรในประเทศไทย เพื่อน�ำหลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษา ไปเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้
และน�ำไปใช้เผยแพร่ตามหลักศาสนาต่อไป

25

หมวด 1 ด้านการน�ำองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม

สร้างสังคมให้มีการเคารพสิทธิมนุษยชน : ด้วยการขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2562 – 2565) ผ่านหน่วยงานรัฐ
20 กระทรวง เพื่อแก้ ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในภาพรวมของประเทศให้มีประสิทธิภาพ โดยสาระส�ำคัญประกอบด้วยแผนปฏิบัติการรายด้าน 10 ด้าน
และรายกลุ่มเปราะบาง 12 กลุ่ม กคส. มีการผลักดันให้ภาครัฐ ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562-2565)
ผ่านภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และประชาสังคม ซึ่งให้ความส�ำคัญกับการคุ้มครอง การเคารพ และการเยียวยา ภายใต้กรอบของ UNGPs ซึ่งประเทศไทย
เป็นประเทศแรกในเอเชียที่มีการจัดท�ำแผนฉบับนี้ และขับเคลื่อนงานตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ท�ำให้คู่กรณีตกลงกันได้ 1,789 เรื่อง
ลดค่าใช้จ่ายประชาชน 201.83 ล้านบาท ลดต้นทุนภาครัฐ 14.56 ล้านบาท ฝึกอบรมผู้ ไกล่เกลี่ย จ�ำนวน 1,357 คน ร่วมกับภาคประชาชนจัดตั้งศูนย์ ไกล่เกลี่ย
ภาคประชาชน (ศกช.) จ�ำนวน 419 แห่ง เปิดหน่วยไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาครัฐ จ�ำนวน 82 แห่ง (สถิติตั้งแต่กฎหมายมีผลบังคับใช้ พ.ย. 62 – 30 มิ.ย. 64)
สร้างสังคมให้ ได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม : ด้วยการคุ้มครองและช่วยเหลือเยียวยาตามกฎหมายที่กรมรับผิดชอบ ได้แก่ เยียวยาผู้เสียหาย
และจ�ำเลย จ�ำนวน 13,925 ราย ในวงเงินงบประมาณจ�ำนวน 711ล้านบาท คุ้มครองพยาน จ�ำนวน 171 ราย และสามารถให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย
โดยให้ค�ำปรึกษากฎหมาย จ�ำนวน 36,120 ราย รับเรื่องราวร้องทุกข์ จ�ำนวน 4,983 ราย (สถิติข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 62 – 30 มิ.ย. 64)

การละเมิดสิทธิมนุษยชนลดลงอย่างยั่งยืนด้วย ด้วย 1 พัฒนา 2 สร้าง

นโยบายการละเมิดสิทธิมนุษยชนลดลงอย่างยั่งยืน
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กคส. วางเป้าหมายในอนาคตว่า “การละเมิดสิทธิมนุษยชนลดลง
อย่างยั่งยืน” ภายใต้นโยบาย “1 พัฒนา 2 สร้าง”
พัฒนากลไกการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย
ให้ ได้ ม าตรฐาน ด้ ว ยการน� ำ ข้ อ เสนอแนะจากผู ้ มี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย
ผู ้ ให้ ค วามร่ ว มมื อ และผลการด� ำ เนิ น งานที่ ผ ่ า นมา น� ำ มาทบทวน
และปรับปรุง ด้วยเครือ่ งมือ PDCA เพือ่ พัฒนาการขับเคลือ่ นงานด้านสิทธิ
มนุษยชน ของประเทศไทย
สร้างต้นกล้าความยุติธรรม ด้วยการปลูกฝัง เสริมสร้างความรู้
ทัศนคติ พฤติกรรม ค่านิยมแก่เยาวชน โดยร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ
ในการส่งเสริมให้ระบบการศึกษาน�ำคูม่ อื การจัดการเรียนรูส้ ทิ ธิมนุษยชนศึกษา
ไปใช้ทุกช่วงชั้น ตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงอุดมศึกษา ซึ่งในคู่มือแต่ระดับ
มีการก�ำหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นเป้าหมายการเรียนรู้
สร้างวัฒนธรรมการไกล่เกลี่ย ด้วยการบูรณาการความร่วมมือ
กับหน่วยงานของรัฐและสถาบันการศึกษา โดยสร้างความเข้าใจและยอมรับ
ด้วยการผลิตสื่อ เผยแพร่ จัดประชุม อบรม สัมมนาสร้างความเข้าใจ

พัฒนากฎหมายไกล่เกลี่ย ด้วยการจัดท�ำกฎหมายรองรับการไกล่เกลี่ย
ข้ อ พิ พ าทภาคประชาชน พั ฒ นาการเข้ า ถึ ง บริ ก ารที่ ทั น สมั ย ร่ ว มกั บ
ภาคประชาชนจัดตั้งศูนย์ ไกล่เกลี่ยภาคประชาชน (ศกช.) ตามหลัก “บวร”
(บ้ า น วั ด โรงเรี ย น) พั ฒ นาระบบการไกล่ เ กลี่ ย E-mediation
ให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ สร้างมาตรฐานผู้ ไกล่เกลีย่ ด้วยหลักสูตรอบรม
ตามที่คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.)
รับรอง พร้อมสร้างจริยธรรมผู้ ไกล่เกลี่ย เพื่อสร้าง “สังคมสมานฉันท์
สร้างวัฒนธรรมการไกล่เกลี่ย”กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ คาดหวังว่า
“การสร้างต้นกล้าความยุติธรรมและการสร้างวัฒนธรรมการไกล่เกลี่ย”
ภายใต้กลไก “การขับเคลือ่ นงานด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย” ทีพ่ ฒ
ั นา
อย่างต่อเนื่อง จะท�ำให้ “การละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยลดลง
อย่างยั่งยืน” ต่อไป
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กรมการปกครอง
กรมที่ดิน
วิสัยทัศน์
ขับเคลื่อนการจัดการที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน และการพัฒนาประเทศด้วยมาตรฐานการจัดการ การบริการ ระดับสากล

พันธกิจ
1) คุ้มครองสิทธิด้านที่ดินให้แก่ประชาชนให้เป็นไปตามกฎหมาย
2) บูรณาการร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกโฉนดที่ดินแก่ประชาชน มีความเป็นเอกภาพเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งประเทศ
ทั้งเชิงนโยบายและการปฏิบัติ
3) เป็นศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ ที่มีระบบฐานข้อมูลที่ดินของประเทศเป็นมาตรฐานเดียวกัน สามารถรองรับการใช้ประโยชน์
จากที่ดินในการพัฒนาประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง
4) ให้บริการด้านการทะเบียนทีด่ นิ ของประเทศไทยทีม่ คี วามทันสมัย บริการออนไลน์ทวั่ ทัง้ ประเทศและเชือ่ มโยงกับสากล พร้อมทัง้ มีบคุ ลากร
ด้านทะเบียนที่ดินของประเทศที่มีขีดความสามารถสูงในระดับสากล

ค่านิยม
ค่านิยม : ACCEPT
Accountability รู้รับผิดชอบ
Customer Service มอบจิตบริการ
Communication สื่อสารเลิศล�้ำ
Ethic จริยธรรมน�ำจิตใจ
People Development ฝักใฝ่เรียนรู้
Teamwork มุ่งสู่ความร่วมมือ

หมวด 1 ด้านการน�ำองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม

กรมที่ดินเป็นหน่วยงานหลักของประเทศที่ ให้บริการประชาชน
ในการจดทะเบี ย นสิ ท ธิ แ ละนิ ติ ก รรมเกี่ ย วกั บ ที่ ดิ น และอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์
และการรังวัดท�ำแผนที่ มีประชาชนเดินทางไปใช้บริการ ณ ส�ำนักงานที่ดิน
ทั้ง 461 แห่งทั่วประเทศมากกว่าปีละ 12 ล้านราย และจัดเก็บรายได้เข้าสู่รัฐ
ประมาณปี ล ะ 100,000.- ล้ า นบาท บทบาทการน� ำ องค์ ก รให้ เ ท่ า ทั น
การเปลีย่ นแปลงในยุค Digital Disruption ทีก่ ารเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยี
ทันสมัย มีผลต่อรูปแบบการบริการ รูปแบบการใช้ชีวิตและความต้องการ
ของประชาชน ท�ำให้สถานการณ์ปจั จุบนั และอนาคตเป็นสิง่ ทีท่ า้ ทายศักยภาพ
ของบุคลากรกรมทีด่ นิ เพือ่ ให้บรรลุวสิ ยั ทัศน์กรมทีด่ นิ “ขับเคลือ่ นการจัดการ
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ทีด่ นิ ให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ประชาชน และการพัฒนาประเทศด้วยมาตรฐาน
การจัดการ การบริการ ระดับสากล” ผูบ้ ริหารได้นำ� องค์กรโดยก�ำหนดนโยบาย
“Smart Land Changes” ได้สื่อสารถ่ายทอดสู่บุคลากรกรมที่ดินทุกระดับ
วางแผนพัฒนาดิจทิ ลั ก�ำหนดตัวชีว้ ดั มุง่ สร้างระบบการท�ำงานด้วยเทคโนโลยี
ทันสมัย เสริมสร้างให้เกิด Technology Digital Culture ปรับเปลี่ยน
และสร้างพฤติกรรมร่วมกัน เพื่อป้องปรามการทุจริต สร้างความโปร่งใส
สร้างความยั่งยืนของการบริการด้วยระบบที่สะดวกต่อผู้ ใช้งาน ระเบียบ
ที่ ร องรั บ การบริ ก ารรู ป แบบดิ จิ ทั ล ในอนาคต ทั้ ง หมดเพื่ อ ประโยชน์
ต่อประชาชนและประเทศชาติ

การน�ำองค์การด้วยแนวคิด Smart Land changes
วิสัยทัศน์ “ขับเคลื่อนการจัดการ
ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
และการพัฒนาประเทศด้วยมาตรฐานการ
จัดการ การบริการ ระดับสากล” ผู้บริหาร
ได้กำ� หนดนโยบาย Smart Land Changes
เพื่อน�ำองค์กรให้บรรลุเป้าหมายดั่งวิสัย
ทั ศ น์ ก รมที่ ดิ น โดยมี แ นวคิ ด ที่ ส� ำ คั ญ
4 ประการ คือ 1) การบริหารด้วย ธรรมาภิบาล
2) ประชาชนเป็นศูนย์กลาง (People Centric)
3) การปฏิ บั ติ ง านด้ ว ยความเที่ ย งตรง
เป็นไปตามกฎหมาย (Regulatory Compliance)
และ 4) เปลี่ยนสู่องค์กรดิจิทัล น�ำมาสู่
นโยบายเชิงรุก Smart Land Changes
8 ด้าน มุ่งหมายให้เกิดผลสัมฤทธิ์

การน�ำองค์การด้วยแนวคิด Smart Land changes
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การสื่อสารถ่ายทอดทิศทางการน�ำองค์การ
ผู ้ บ ริ ห ารกรมที่ ดิ น ให้ ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ
การสือ่ สารและสร้างความผูกพันกับบุคลากรในกรมทีด่ นิ
ทัง้ ส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค ผูร้ บั บริการและผูม้ สี ว่ นได้
ส่วนเสียที่ส�ำคัญในลักษณะการสื่อสาร 2 ทิศทาง
แบบทีเ่ ป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพือ่ การสือ่ สาร
สร้างความเข้าใจและสื่อสารให้ทราบถึงการตัดสินใจ
ที่ ส� ำ คั ญ และมี ก ารตรวจราชการส� ำ นั ก งานที่ ดิ น
ทัว่ ประเทศผ่าน Web Conference เพือ่ ติดตามภารกิจ
กรมที่ดิน โดยแนวทางของ Smart Land Changes
ได้ ถู ก ถ่ า ยทอดไปสู ่ ก ารปฏิ บั ติ แ ละเห็ น ผลลั พ ธ์ ที่ ดี
ต่ อ ประชาชน ในด้ า นนวั ต กรรมการบริ ก ารใหม่
เช่น การพัฒนาส�ำนักงานทีด่ นิ เป็นศูนย์ราชการสะดวก
(GECC) การยกระดับพื้นที่การรังวัดด้วยวิธี RTK
การจองคิวบริการด้วย e-Qlands การร้องทุกข์ร้อง
เรี ย นและปรึ ก ษาปั ญ หาที่ ดิ น E-Contact DC
และการส่ ง มอบบริ ก ารที่ ดิ น ที่ ส ะดวกผ่ า น Smart
Lands Application แอปเดียวจบครบเรื่องที่ดิน
การสื่อสารถ่ายทอดทิศทางการน�ำองค์การ

ปลูกฝัง Digital culture
ใช้ ห ลั ก Technology Digital Culture ในการปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรม สร้ า งพฤติ ก รรมร่ ว มกั น โดยเริ่ ม จากสร้ า งระบบการท� ำ งานที่ ทั น สมั ย
เพือ่ ใช้ ในการท�ำงานประจ�ำวัน ทัง้ ในส่วนของเจ้าหน้าทีแ่ ละประชาชน การปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีด่ ว้ ยเทคโนโลยีทที่ นั สมัย น�ำมาซึง่ พฤติกรรมการท�ำงานด้วยเทคโนโลยี
ทันสมัย ประการที่สอง ผู้บริหารใส่ใจใกล้ชิด แม้ ในสถานการณ์ โควิด-19 ได้ ใช้วีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System) เพื่อถ่ายทอด รับฟัง สนับสนุน
แสดงความห่วงใยเจ้าหน้าทีท่ กุ ระดับ รวมถึงผูบ้ ริหารสูงสุดขององค์กรอธิบดีกรมทีด่ นิ เปิด Facebook รับฟังทุกความ คิดเห็น การน�ำเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั น�ำมาสูผ่ ลลัพธ์
ด้านความโปร่งใส ลดการทุจริต ที่องค์กรคาดหวัง ซึ่งในปี พ.ศ. 2563 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency
Assessment : ITA ) ได้คะแนนร้อยละ 92.90 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในระดับสูงมาก ซึ่งเป็นผลมาจากการปลูกฝัง Digital culture ด้วยวิธี

1 + 2 + 3 น�ำมาสู่พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ พฤติกรรมขององค์กร
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การสื่อสารถ่ายทอดทิศทางการน�ำองค์การ
1) ระบบอิ เล็กทรอนิกส์เสริมสร้างความโปร่งใส มาใช้ ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สร้างระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบ ก่อนมารับบริการที่ส�ำนักงานที่ดิน เช่น ระบบการค�ำนวณค่าใช้จ่ายการโอน การเปิดเผยขั้นตอนการท�ำนิติกรรม การเปิดเผยค่าใช้จ่ายการรังวัด
2) ค�ำชม Facebook มุ่งสู่พฤติกรรมที่ดี ค�ำชมจากการปฏิบัติงานจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ของประชาชน ที่แสดงออกผ่านทาง Face Book ของอธิบดี
กรมทีด่ นิ ได้รบั การเอาใจใส่ บอกต่อเจ้าหน้าที่ น�ำไปโพสต์ชนื่ ชมพฤติกรรมทีด่ ี แจ้งบอกเจ้าหน้าที่ สร้างขวัญก�ำลังใจ น�ำไปสูก่ ารปรับเปลีย่ นพัฒนาพฤติกรรมให้ดยี งิ่ ขึน้
3) ควบคุมพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ด้วย “ผู้ตรวจการภาคประชาชน” ความเห็นที่ ไม่พอใจการบริการที่ส่งมาสู่ Face Book ของอธิบดีกรมที่ดิน
และผ่านระบบการประเมินความพึงพอใจทีส่ ง่ ตรงต่อผูบ้ ริหารในส่วนกลาง โดยไม่ผา่ นผูบ้ ริหารในพืน้ ที่ ผูบ้ ริหารส่วนกลางจะด�ำเนินการสัง่ การทันทีผา่ นไลน์กลุม่ ผูบ้ ริหาร
เพื่อให้เจ้าพนักงานที่ดินในพื้นที่เข้าแก้ ไขปัญหาให้ลุล่วง
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การขับเคลื่อนนโยบาย การติดตามประเมินผลการน�ำองค์การ
เพื่อให้นโยบาย Smart Land Changes ทั้ง 8 ด้าน
บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ เมื่อมีการถ่ายทอดแนวทางไปสู่
การปฏิบัติแล้ว เพื่อให้เกิดผลส�ำเร็จนอกเหนือจากการวางแผน
ปฏิบัติการแล้ว ได้ขับเคลื่อนด้วยการจัดท�ำโครงการต่าง ๆ
ที่สอดคล้องกับนโยบายและให้รางวัลที่ชัดเจนเป็นแรงจูงใจ
เช่น เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดแห่งใดรับนโยบายและสามารถ
บริหารจัดการให้สำ� นักงานทีด่ นิ ได้รบั การรับรองเป็นศูนย์ราชการ
สะดวก (GECC) จะเพิ่มขั้นเงินเดือน 1% และสนับสนุนให้ ได้รับ
การเลื่อนต�ำแหน่งที่สูงขึ้นซึ่งในปี พ.ศ. 2563 มีส�ำนักงานที่ดิน
ได้รับการรับรองฯจ�ำนวน 11 ส�ำนักงาน ซึ่งล้วนเป็นประโยชน์
ต่อการบริการประชาชน เพื่อให้การปฏิบัติเกิดผลลัพธ์ดั่งที่
คาดหวัง การติดตามประเมินผลได้ด�ำเนินการโดย

การตรวจราชการของกรมที่ดิน

1) ผูต้ รวจราชการกรมทีด่ นิ ผูบ้ ริหาร กลุม่ ตรวจสอบ
ภายใน แล้ ว ส่ ง ข้ อ ผิ ด พลาดให้ แ ก้ ไ ข ส่ ว นการประเมิ น ใช้
การประเมินความพึงพอใจจากประชาชน แล้วน�ำมาปรับปรุง
องค์กร ประกอบการพิจารณาความชอบ โยกย้าย
2) ประเมิ น จากระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละระบบ
สารสนเทศ ทีป่ ระชาชนสามารถส่งความเห็น ติชม ผ่านการสแกน
QR Code เพื่ อ น� ำ มาใช้ ป รั บ ปรุ ง วิ ธี ก ารท� ำ งาน ปรั บ ปรุ ง
การท�ำงานของเจ้าหน้าที่ และการรายงานผลสารสนเทศการ
ประเมินผลว่ามีผู้ ใช้ระบบที่สร้างให้บริการประชาชนมากน้อย
อย่างไร และน�ำมาปรับปรุงแก้ ไขอย่างต่อเนื่อง
3) ผูต้ รวจราชการภาคประชาชน ด้วยการใช้ชอ่ งทาง
ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย Facebook ของอธิบดีเปิดกว้างรับ พูดคุย
กับประชาชน ที่ประชาชนมาเสนอแนะ มาแสดงความพึงพอใจ
และน�ำข้อเสนอแนะข้อร้องเรียนมาปรับปรุงแก้ ไข ประชาชน
ที่เข้ามาแสดงความเห็นเหล่านี้ จึงเป็นเสมือนผู้ตรวจราชการ
ภาคประชาชน
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ผลส�ำเร็จของการน�ำองค์การ : ผลลัพธ์เพื่อประชาชนและประเทศชาติ

การตรวจราชการของกรมที่ดิน
1) ข้อมูลมีค่า ประชาชนไม่สูญเปล่า โครงการบอกดิน เมื่อปี พ.ศ.2563 เปิด
โครงการฯมีประชาชนแจ้งต�ำแหน่งที่ดิน เพื่อการออกโฉนดที่ดินประมาณ 10,000 ราย
และได้รับผลตอบรับที่ดีเป็นอย่างมาก ต่อมาปี พ.ศ. 2564 มีประชาชนแจ้งข้อมูลมากกว่า
400,000 แปลง ได้พัฒนาระบบสามารถตอบรับ และแจ้งข้อมูลได้ว่าที่ดินของประชาชน
อยู่ในพื้นที่ดินของรัฐหรือไม่ จะอยู่ในหลักเกณฑ์ออกโฉนดที่ดินได้หรือไม่ และข้อมูลที่ ได้
จะน�ำมาท�ำแผนออกโฉนดที่ดิน 10 ปี หากอยู่ ในที่ดินของรัฐ ข้อมูลของประชาชน
ไม่สญ
ู เปล่า จะน�ำไปสูก่ ารบริหารจัดการทีด่ นิ ของรัฐ ตามมาตรการคณะกรรมการนโยบาย
ที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ต่อไป
2) New Normal เลือกวันเวลาเองได้ ลดการรอคอย ระบบ e-Qlands
เป็นการจัดการผลกระทบที่มีคนมาใช้บริการพร้อม ๆ กันจ�ำนวนมาก ระบบ e-Qlands
จะวางระบบคิวให้เลือกมาเวลาที่คิวยังว่างอยู่ ท�ำให้ ไม่เกิดผลกระทบต่อคิวประจ�ำวัน
ตั้งแต่เปิดให้บริการเดือนกุมภาพันธ์ 2564 จนถึงปัจจุบันมีผู้ ใช้บริการระบบดังกล่าวแล้ว
มากกว่า 40,000 ราย ตอบสนองสถานการณ์ปจั จุบนั ลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
ระบบ e-Qlands

32

33

หมวด 1 ด้านการน�ำองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม

3 ) ฐ า น ข ้ อ มู ล ที่ ดิ น “ เ อ ก ช น + ที่ ดิ น
สาธารณประโยชน์” ระบบ LandsMaps ให้บริการข้อมูล
รูปแปลงโฉนดที่ดินกว่า 35 ล้านแปลง เพื่อการค้นหา
ต�ำแหน่งที่ดินและรายละเอียดต่าง ๆ สามารถรองรับการ
ใช้ ได้มากถึงวันละ 200,000 ราย และรองรับระบบ 2 ภาษา
สนับสนุนการจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ
ของประเทศ (Ease of Doing Business) และก้าวไปสู่
บูรณาการเชื่อมโยงการช�ำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ส�ำหรับข้อมูลที่ดินของรัฐ e-LandsPublic ระบบสืบค้น
หนังสือส�ำคัญส�ำหรับที่หลวง มากกว่า 162,000 แปลง
ครอบคลุ ม ทุ ก จั ง หวั ด ทั่ ว ประเทศ อ� ำ นวยความสะดวก
ให้หน่วยงานภาครัฐและประชาชน สามารถสืบค้น เรียกดู
ต�ำแหน่งของรูปแปลงที่ดินของรัฐ เพื่อน�ำไปใช้ประโยชน์
ในการวางแผน การปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ระบบ e-LandsPublic

ระบบ LandsMaps

4) ศูนย์ราชการสะดวก(GECC) ผู้บริหารได้มอบนโยบายที่ส�ำคัญตาม
Smart Land Changes ที่ประชาชนเป็นศูนย์กลางของการบริการ (People
Centric) และการบริหารจัดการ (Governance Management) โดยผลักดัน
ให้สำ� นักงานทีด่ นิ ด�ำเนินการตามเกณฑ์ GECC ตัง้ แต่ปี พ.ศ.2560 มีสำ� นักงานทีด่ นิ
ได้รับการรับรองเป็นศูนย์ราชการสะดวกมากถึง 36 แห่ง โดยในปี พ.ศ. 2563
จ�ำนวน 11 แห่ง ได้รับการรับรองในระดับก้าวหน้า (สีเงิน) จ�ำนวน 2 แห่ง
และในปี พ.ศ.2564 เป็นความก้าวหน้าในการพัฒนาบริการประชาชน มีสำ� นักงาน
ที่ดินสมัครขอรับรองฯ จ�ำนวน 106 แห่ง ผ่านการขั้นตอนที่ 1 จ�ำนวน 80 แห่ง

ผลการด�ำเนินการศูนย์ราชการสะดวก(GECC) ของกรมที่ดิน
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Next Step to DO: “มุ่งสู่การบริหารและบริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล”
กรมทีด่ นิ มุง่ มัน่ ฝ่าฟันพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐไปสูอ่ งค์กรดิจทิ ลั ทิศทางภารกิจทีผ่ บู้ ริหารมอบหมายจะไม่หายไป ผูบ้ ริหารระดับสูงหลายท่าน
ไม่ได้เกษียณอายุราชการพร้อมกัน งานทุกอย่างจะมีการวางระบบ มีการจัดท�ำแผน วางงบประมาณผูกพันไว้ มีการวางระเบียบปฏิบัติไว้แล้ว ดั่งเช่นการพัฒนากรม
ที่ดินไปสู่องค์กรดิจิทัล ได้ก�ำหนดแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของกรมที่ดิน ปี พ.ศ. 2563 – 2566 ก�ำหนดวิสัยทัศน์ ไปสู่องค์กรดิจิทัล“มุ่งสู่การบริหารและบริการ
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล”ภายใต้ 5 ยุทธศาสตร์ เป้าหมายส�ำคัญในการปรับเปลี่ยนสู่องค์กรดิจิทัลของกรมที่ดินภายใน 4 ปี 9 เรื่องส�ำคัญ

ระบบ + ระเบียบ + ประชาชน = ความยั่งยืน
ความส�ำเร็จในความยัง่ ยืนของการบริการ กรมทีด่ นิ ได้วางรากฐานมาจาก
“ระบบ ระเบียบ และประชาชน” ประการแรก “ประชาชน” การที่ประชาชน
เข้ามาใช้บริการจ�ำนวนมากและได้รบั ประโยชน์จากบริการดังกล่าว ท�ำให้กรมทีด่ นิ
ต้ อ งมี ก ารพั ฒ นาต่ อ ยอดระบบแต่ ล ะประเภทมาตลอด จนถึ ง ปั จ จุ บั น เพื่ อ
ความสะดวกแก่ประชาชน ได้ ให้เปิดตัว Smart Land Application แอปเดียวจบ
ครบเรื่องที่ดิน การเปิดตัวช่วงแรกกับงานบริการ 15 ประเภท ปัจจุบันได้เพิ่มการ
บริการอีก 3 ประเภท เป็น 18 บริการ ประการที่สอง “ระบบ+ระเบียบ” ระบบ
ที่ใช้งานง่ายแก่ประชาชนและเจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ าน มีการสร้างระบบการให้บริการ
ทีส่ ะดวกใช้งานแก่เจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ าน ฝึกอบรมการใช้งานระบบต่าง ๆ ทีส่ ร้างขึน้

โดยมีประชาชนใช้บริการระบบ e-Service อย่างมากมาย และได้พฒ
ั นาการบริการ
เรื่อยมา ระเบียบการปฏิบัติงานของกรมที่ดิน เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมาย
จ�ำนวนมาก เพื่อให้บริการประชาชน เพื่อให้การท�ำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ได้ มี ร ะเบี ย บปฏิ บั ติ ที่ ส อดคล้ อ งรองรั บ การท� ำ งาน เช่ น การจดทะเบี ย น
อิเล็กทรอนิกส์ต่างส�ำนักงาน ได้มีการออกระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธกี ารจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมในส�ำนักงานทีด่ นิ อิเล็กทรอนิกส์ ส�ำนักงาน
ทีด่ นิ อิเล็กทรอนิกส์ตา่ งส�ำนักงานแบบออนไลน์ และส�ำนักงานทีด่ นิ อิเล็กทรอนิกส์
ทั้งระบบ พ.ศ. 2564 ควบคู่ไปกับการน�ำเข้าข้อมูลเป็นดิจิทัล ซึ่งประมาณปี
พ.ศ. 2564 จะมีการน�ำร่องในส�ำนักงานที่ดินพื้นที่กรุงเทพมหานคร
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กรมการปกครอง
กรมพั ฒนาที่ดิน
วิสัยทัศน์
เป็นองค์การอัจฉริยะทางดินเพื่อขับเคลื่อนการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม 15 ล้านไร่ (ภายในปี 2570)

พันธกิจ
1) ส�ำรวจ วิเคราะห์ จ�ำแนกดิน และส�ำมะโนที่ดินเพื่อวางแผนการใช้ที่ดินด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
2) พัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการดิน ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่
3) สร้างศูนย์กลางข้อมูลอัจฉริยะทางดินของประเทศเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินอย่างยั่งยืน
4) พัฒนาที่ดินด้วยระบบการบริหารจัดการเชิงรุกผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม ด้านการวางแผนถ่ายทอดเทคโนโลยี อนุรักษ์ดินและน�้ำ
และปรับปรุงบ�ำรุงดิน เพื่อรักษาสมดุลความเสื่อมโทรมของที่ดินและนิเวศเกษตร
5) ยกระดับองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรรม

ค่านิยม
TEAM for Soils (ทีมดีดินดี)
T: Teamwork (สร้างทีม)
E : Energetic (ท�ำงานเชิงรุกอย่างมีพลัง)
A: Agile (คล่องแคล่ว)
M: Malleable (ปรับตัวเร็ว มีความยืดหยุ่น
กรมพั ฒ นาที่ ดิ น (พด.) มุ ่ ง มั่ น ต่ อ การพั ฒ นาพื้ น ที่ เ กษตรกรรม
เพื่ อ ให้ เ กษตรกรใช้ ที่ ดิ น เพื่ อ การผลิ ต ได้ อ ย่ า งมั่ น คง ยั่ ง ยื น ภายใต้ ร ะบบ
การน�ำองค์การ และความรับผิดชอบต่อสังคม อธิบดีและทีมน�ำร่วมวิเคราะห์
บทบาทภารกิจ โดยใช้เครือ่ งมือ LDD Excellent Model ก�ำหนดทิศทางองค์การ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม จัดท�ำแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 20 ปี 5 ปี
รายปี พร้อมทั้งสื่อสารและถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติ มีการทบทวนแผนปฏิบัติ
ราชการประจ�ำปีให้สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลง และก�ำหนดแนวทาง

การขับเคลื่อน 6 ด้าน และเพื่อให้สอดคล้องกับระบบราชการ 4.0 ได้น�ำหลัก
Smart Workplace มาพัฒนาเครือ่ งมือในการบริหารจัดการองค์การในรูปแบบ
Smart LDD และมีการวางระบบวัดผลการด�ำเนินงานในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบตั งิ าน นอกจากนี้ พด. ได้วางระบบการก�ำกับดูแลองค์การ ให้การปฏิบตั ิ
งานบรรลุผลส�ำเร็จตามเป้าหมาย และมีความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล
ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมทั้งในระดับโลก ประเทศ ชุมชน และเกษตรกร
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กรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานภายใต้กลุ่มภารกิจด้านบริหารจัดการ
ทรัพยากรเพื่อการผลิตของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โครงสร้างองค์การ
เป็นส่วนราชการบริหารส่วนกลางที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ ในส่วนภูมิภาคด้วย
มีบคุ ลากรทีป่ ฏิบตั งิ านกระจายอยูท่ งั้ ในส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค จ�ำนวนทัง้ สิน้
3,179 คน และมีหมอดินอาสา จ�ำนวน 77,672 ราย เป็นเกษตรกรเครือข่าย
ของกรมพัฒนาที่ดิน ที่สนใจและมีความรู้ประสบการณ์ ในงานพัฒนาที่ดิน
และสมัครใจเป็นอาสาสมัคร ช่วยเหลือสนับสนุนภารกิจของกรมพัฒนาที่ดิน
จากบริ บ ทการเปลี่ ย นแปลงสภาพแวดล้ อ มด้ า นการแข่ ง ขั น ทั้ ง ภายใน
และภายนอกประเทศ ด้านสุขอนามัยของผู้ผลิตและผู้บริโภค และการผลิต
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เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกและภัยพิบัติ
ต่าง ๆ ทีส่ ง่ ผลกระทบต่อการเกษตร การแพร่ระบาดของโรคอุบตั ใิ หม่ Covid-19
การเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) และการเปลี่ยนแปลง
ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ส่งผลต่อความต้องการสินค้าและระดับราคาสินค้าเกษตร
สังคมผู้สูงอายุ รวมทั้งการเป็นสังคมเมือง ส่งผลให้กรมพัฒนาที่ดินต้องมี
การทบทวนและปรับแผนและวิธกี ารท�ำงานให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยวาระบบการน�ำองค์การและความรับผิดชอบ
ต่ อ สั ง คม ให้ ส ามารถด� ำ เนิ น การตามบทบาทภารกิ จ ให้ บ รรลุ เ ป้ า หมาย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบการบริหารจัดการกรมพัฒนาที่ดิน
ด้ ว ยแนวทางและผลการด� ำ เนิ น งานที่ มี ค วามโดดเด่ น จากการ
น�ำองค์การของอธิบดีและทีมน�ำ ซึง่ ได้สบื ทอดวัฒนธรรมในการบริหารองค์กร
ด้วยการท�ำงานยึดหลักวิชาการ บริการด้วยใจ ใฝ่เรียนรู้ โดยท�ำงานบนพืน้ ฐาน
ความรู้และข้อมูล ฐานข้อมูลทรัพยากรดินของประเทศไทย (Soil Map)
ท�ำให้ทราบสถานภาพทรัพยากรดิน การใช้ทดี่ นิ และปัญหาการใช้ทรัพยากรดิน
พบว่า ประเทศไทยมีเนื้อที่ท้ังหมดประมาณ 320.67 ล้านไร่ เป็นพื้นที่
เกษตรกรรมประมาณ 153.18 ล้านไร่ พด. สามารถจัดชั้นความเหมาะสม
ของดิน จ�ำแนกตามการบริหารจัดการพื้นที่ตามศักยภาพของพื้นที่เกษตร
4 ด้าน ได้แก่ ดินดีไม่มีข้อจ�ำกัดในการผลิตพืช คิดค้นนวัตกรรมให้ดิน
มี ก ารใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ ย าวนาน และเพิ่ ม ผลิ ต ภาพทางการเกษตร ดิ น ดี
มีข้อจ�ำกัดแต่คุ้มค่าต่อการลงทุน คิดค้นนวัตกรรมส�ำหรับการปรับปรุงบ�ำรุง
ดินให้ดินมีคุณภาพเหมาะสมกับการผลิตพืช ดินไม่เหมาะสมในการผลิตพืช
ปรับเปลี่ยนการผลิตพืชให้เหมาะสมกับดิน และดินปัญหา คิดค้นเทคโนโลยี
และนวัตกรรมด้านการพัฒนาที่ดิน จัดการดินปัญหา และการอนุรักษ์ดิน
และน�้ำ น�ำไปสู่การออกแบบระบบการบริหารจัดการ พด. “LDD Excellent
Model” เป็นหลักในการขับเคลือ่ นการปฏิบตั งิ านให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์ของกรมพัฒนาทีด่ นิ ให้ปฏิบตั งิ านบรรลุผลส�ำเร็จตามวิสยั ทัศน์
โดยวางระบบบริหารจัดการ รวบรวมข้อมูลทัง้ ภายในและภายนอก วิเคราะห์
สังเคราะห์ จัดท�ำเป็นแผนปฏิบัติราชการ ถ่ายทอดแผนไปสู่การปฏิบัติ
ติดตามวัดผลส�ำเร็จ ถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้และมีการทบทวน
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง น�ำไปสู่การก�ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม
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การก�ำหนดแนวทางการขับเคลือ่ นการใช้ทดี่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม
กรมพั ฒ นาที่ ดิ น ได้ ท บทวนแผนปฏิ บั ติ ร าชการ
เพือ่ ให้สอดคล้องกับบริบททีเ่ ปลีย่ นแปลงทัง้ สภาพแวดล้อม
และเทคโนโลยี และก�ำหนดแนวทาง “การขับเคลื่อนการ
ใช้ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม” 6 ด้าน ดังนี้ 1) ก�ำหนดเขต
การใช้ที่ดิน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในพื้นที่เหมาะสม
ปรับเปลีย่ นการผลิตในพืน้ ที่ ไม่เหมาะสม และจัดท�ำแผนการ
ใช้ ที่ ดิ น ระดั บ ต� ำ บลเพื่ อ เป็ น แผนพั ฒ นาในระดั บ พื้ น ที่
2) บริหารจัดการเชิงพืน้ ทีเ่ พือ่ ป้องกันและบรรเทาภัยแล้ง
เพิ่มพื้นที่กักเก็บน�้ำในดินด้วยสระน�้ำในไร่นา ระบบอนุรักษ์
ดินและน�ำ้ ทัง้ วิธกี ลและวิธพี ชื โดยการปลูกหญ้าแฝกและพืช
คลุ ม ดิ น 3. เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ ที่ ดิ น ฟื ้ น ฟู
และปรับปรุงพื้นที่ที่มีศักยภาพการผลิตต�่ำอันเกิดจากดิน
ปั ญ หา เช่ น ดิ น เปรี้ ย ว ดิ น เค็ ม ดิ น กรด เป็ น ต้ น
เพิม่ ความอุดมสมบูรณ์ดว้ ยปุย๋ อินทรีย์ และพัฒนาทีด่ นิ พืน้ ทีเ่ ฉพาะ
4. สร้ า งเครื อ ข่ า ยความเข้ ม แข็ ง ของเกษตรกร
และกลุ่มเกษตรกร ทั้งเครือข่ายหมอดินอาสา ซึ่งเป็นเกษตรกรอาสาสมัครช่วยเหลือเจ้าหน้าที่กรมในการถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร
ที่เกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมของกรม เช่น กลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ฯ กลุ่มเกษตรอินทรีย์ PGS /เกษตรอินทรีย์ ในโรงเรียน และเกษตรกรเครือข่ายโครงการ
บัตรดินดี เป็นต้น 5. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม สนับสนุนงานวิจัยการจัดการเชิงพื้นที่ลุ่มน�้ำ การใช้เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต
การเพิ่มอินทรียวัตถุและธาตุอาหารในดิน และการอนุรักษ์ดินละน�้ำ และ 6. พัฒนา Big Data และ AI การพัฒนา Big Data ด้านดิน เชื่อมโยงเข้ากับฐานข้อมูล
กลางของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ น�ำมาใช้ประโยชน์ ในการบริหาราชการภายในหน่วยงานและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภายนอก รวมทั้งพัฒนาน�ำ
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) มาใช้พัฒนาประสิทธิภาพการท�ำงานยกระดับการให้บริการประชาชน ให้สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย และแก้ ไขปัญหา
ได้ทันกับสถานการณ์มากยิ่งขึ้น

การสื่อสารนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน และแผนการติดตามการด�ำเนินการที่มีประสิทธิภาพ

กรมพัฒนาที่ดินให้ความส�ำคัญกับการสื่อสารนโยบาย ยุทธศาสตร์
แผนงาน และแผนการติดตามการด�ำเนินการต่าง ๆ ทั้งกับบุคลากรภายใน
กรมฯ และกับเครือข่ายภายนอก โดยมีการสื่อสารแบบสองทิศทาง (Twoway) ทัง้ ในแนวดิง่ และแนวระนาบ การสือ่ สารในแนวดิง่ การสือ่ สารระดับ
ผูบ้ ริหาร จากอธิบดีฯ/รองอธิบดีฯ ถึงผูบ้ ริหารระดับกอง/ส�ำนัก และเจ้าหน้าที่
สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดทั่วประเทศ และจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรายงาน
ผลการด�ำเนนิงาน และปัญหาอุปสรรคสือ่ สารไปยังผูบ้ ริหาร และการสือ่ สาร
ในแนวระนาบ เป็นการสื่อสารระหว่างผู้บริหารกับผู้บริหาร ระหว่างหน่วย
งานกับหน่วยงาน ระหว่างเจ้าหน้าที่กับเจ้าหน้าที่ และระหว่างเจ้าหน้าที่กับ
เกษตรกรและเครือข่าย ผ่านช่องทางทั้งสื่อบุคคล สื่อมวลชน และสื่อดิจิทัล
ได้แก่ YouTube / Group Line / Facebook live และการประชุมผ่าน
ระบบ VDO / Web Conference / Zoom / Web site / AI Chatbot

หมวด 1 ด้านการน�ำองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม
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วางกลไกการขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
กรมพัฒนาที่ดิน วางกลไกการขับเคลื่อน โดยใช้เครื่องมือ Smart LDD และระบบวัดผลการด�ำเนินงาน ในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ดังนี้

Smart LDD โดยน�ำแนวทางการขับเคลือ่ นงานตามหลัก Smart Workplace
มาพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ ในการบริ ห ารจั ด การองค์ ก ารในรู ป แบบ Smart LDD
ก� ำ หนดให้ ทุ ก หน่ ว ยงานปรั บ ปรุ ง กระบวนงานและสร้ า งนวั ต กรรม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงาน ยกระดับการเพิ่มผลิตภาพใน 4 Smart คือ
1) Smart Collaboration สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านดินภายในและระหว่าง
ประเทศ เครื อ ข่ า ยภายในประเทศ ได้ แ ก่ เครื อ ข่า ยหมอดิ น อาสา ชุ ม ชน
ในการจัดท�ำแผนการใช้ที่ดินระดับต�ำบล และเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
กับภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา เครือข่ายระหว่างประเทศ ได้แก่ สมัชชา
ความร่ ว มมื อ ทรั พ ยากรดิ น แห่ ง ภู มิ ภ าคเอเชี ย (ASP) ศู น ย์ ค วามเป็ น เลิ ศ
ด้านการวิจยั ดินแห่งภูมภิ าคเอเชีย (CESRA) 2. Smart Connection - บูรณาการ
ชุดข้อมูล High Value Data Sets กับศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ เปิดเผยข้อมูล

(Open Data Government) 14 ชุดข้อมูล และเชือ่ มโยงแลกเปลีย่ นข้อมูลทีส่ ำ� คัญ
ของกรมฯ ผ่าน API Service ไปยังระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลาง
ของประเทศ : (NGIS Portal) 3. Smart Service ปรับเปลี่ยนการให้บริการ
ประชาชนเป็น e-service เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สะดวก รวดเร็ว เช่น บัตรดินดี (ID Din Dee) ขอรับบริการสระน�้ำในไร่นา
(บ่อจิ๋ว) บริการวัสดุการเกษตร ตรวจสอบดินเพื่อการเกษตร ดินออนไลน์
4. Smart Operation สร้างองค์การมีขดี สมรรถนะสูงและทันสมัย ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อบริหารจัดการและปฏิบัติงานเชิงพื้นที่ เช่น LDD Zoning, LDD
On Farm, Agri-Map online, Chatbot “คุยกับน้องดินดี” จัดหลักสูตรอบรม
เพื่อพัฒนาบุคลากรเป็นผู้น�ำใหม่ และใช้เครื่องมือ LDD Excellent Model /
Smart Workplace

ระบบวัดผลการด�ำเนินงาน มีแนวทางในการก�ำหนดตัวชี้วัดเพื่อวัดผลการด�ำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ แบ่งออกเป็น 3 แนวทาง คือ 1) การก�ำหนด
ตัวชี้วัดระยะกลาง และระยะยาว เพื่อวัดผลส�ำเร็จของวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ทุก 5 ปี และ 20 ปี 2) การก�ำหนดตัวชี้วัดระยะสั้น วัดผลการด�ำเนินงาน
ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมระดับกรม และระดับหน่วยงาน (ภายใต้ข้อตกลง IPA) ติดตาม รวบรวม และสรุปผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ทุกเดือน และรายไตรมาส
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และ 3) การก�ำหนดตัวชีว้ ดั ผลโครงการส�ำคัญเร่งด่วน เป็นการวัดผล
โครงการส�ำคัญเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาลและนโยบายกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ติดตาม รวบรวม และสรุปผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบ
ประมาณทุกสัปดาห์ และทุกเดือน โดยมีความถี่ ในการติดตามผลการด�ำเนิน
งาน แบ่งออกเป็น 5 ลักษณะ คือ 1) รายวัน ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เช่น โปรแกรมบันทึก stock วัสดุการเกษตร โครงการปลูกหญ้าแฝก (VGT)
2) รายสัปดาห์ ติดตามโครงการส�ำคัญตามนโยบายรัฐบาลหรือโครงการบูรณการ
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่น การบริหา รจัดการพื้นที่เกษตรกรรม
(Zoning by Agri-map) การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ โครงการปลูกพืชปุ๋ยสดฤดู
นาปรัง เป็นต้น 3) รายเดือน ติดตามและสรุปผลการด�ำเนินงานในภาพรวม
ของ พด. เพื่อน�ำเสนอผู้บริหารในการเร่งรัดผลงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย
4.) รายไตรมาส ติดตามและสรุปผลงานในภาพรวมของ พด. รายงานผลให้
กั บ หน่ ว ยงานกลาง เช่ น ส� ำ นั ก งบประมาณ ส� ำ นั ก งานเศรษฐกิ จ
การเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส� ำ นั ก นายกรั ฐ มนตรี เป็ น ต้ น
และ 5) รายปี ติดตามและสรุปผลการด�ำเนินงานในภาพรวมของ พด.
และน�ำเสนอข้อมูลให้กบั หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในรูปแบบการรายงานผลงานประจ�ำปี

ผลงานโดดเด่นจากการน�ำองค์การ
โครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map)
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมาย พด. เป็นเจ้าภาพหลักรวบรวมและเชือ่ มโยง
ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ 69 ชั้นข้อมูล จาก 19 หน่วยงาน จัดท�ำแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการ
เชิงรุก (Agricultural Map for Adaptive Management : Agri-Map) และร่วมกับ NECTEC
พัฒนาระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์และบนสมาร์ทโฟน (Agri-Map
Online/Mobile) ให้บริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตและแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่
แผนที่ Agri-Map แสดงพื้นที่ ไม่เหมาะสมกับการปลูกพืชเศรษฐกิจ (N) จ�ำนวน 14.52 ล้านไร่
ซึ่งเป็นปัญหาหลักที่ส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรตกต�่ำ ต้นทุนการผลิตสูง จึงเกิดนวัตกรรม
เชิงนโยบาย การปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรในพื้นที่ ไม่เหมาะสม โดยรัฐสนับสนุน จูงใจ
ให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตเน้นพื้นที่ N ข้าว โดย เสนอทางเลือกให้เกษตรกรสามารถ
เลือกปรับเปลีย่ นการผลิตได้ตามความต้องการ ซึง่ เป็นการบูรณาการแผนงานทีค่ รอบคลุมสาขา
อาชีพของเกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนมีการพัฒนาทักษะของเจ้าหน้าที่ในการใช้แผนที่
Agri-Map และเทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงาน เช่น Agri-Map online, LDD Zoning
มีผลงานปี 2559 - 2563 เกษตรกรปรับเปลีย่ นการผลิตในพืน้ ทีท่ ี่ไม่เหมาะสม จ�ำนวน 119,364 ราย
พื้นที่ 732,851 ไร่
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การบริหารจัดการดินเชิงรุกแก่เกษตรกรรายแปลงผ่านบัตรดินดี

เพื่ อ เป็ น การยกระดั บ การท� ำ งานที่ เ น้ น เกษตรกรเป็ น ศู น ย์ ก ลาง
พด.จึ ง พั ฒ นากลไกการขั บ เคลื่ อ นสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของเกษตรกรเชิ ง รุ ก
โดยจัดท�ำ “โครงการบริหารจัดการดินเชิงรุกแก่เกษตรกรรายแปลงผ่านบัตรดินดี”
เกิดนวัตกรรมเชิงผลผลิตเรียกว่า “บัตรดินดี” ซึ่งเป็นบัตรประจ�ำแปลงดิน
ของเกษตรกรที่มอบให้แก่เกษตรกรเฉพาะราย โดยเกษตรกรที่ ได้รับบัตรดินดี
จะได้รับการดูแล ตรวจคุณภาพดิน แนะน�ำการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสม
ส�ำหรับการท�ำเกษตรประเภทนั้น รวมทั้งผู้ถือบัตรดินดีจะได้รับสิทธิประโยชน์
ในการรับปัจจัยการผลิตจาก พด. เป็นล�ำดับต้น ๆ นอกจากนั้นจะมีการติดตาม
ตรวจสุ ข ภาพดิ น ในกรณี ที่ พ บว่ า แปลงดิ น ของเกษตรกรมี ป ั ญ หารุ น แรง
จ�ำเป็นต้องได้รับค�ำแนะน�ำดูแลอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้เพื่อให้เกษตรกรที่มีความสนใจ
ประสงค์จะดูแลปรับปรุงทีด่ นิ ของตนเอง สามารถใช้ประโยชน์ ในการสร้างรายได้
เลี้ยงชีพได้อย่างมั่งคง
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กรมสนั
กรมการปกครอง
บสนุนบริการสุขภาพ
วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชนให้มคี ณ
ุ ภาพ เพือ่ การคุม้ ครองผูบ้ ริโภคและการพึง่ พา
ตนเองด้านสุขภาพที่ยั่งยืนแบบมีส่วนร่วม

พันธกิจ

1) การรักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคงภายในประเทศ
2) การอ�ำนวยความเป็นธรรม
1) พัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพและกลไกการขับเคลื่อนให้สถานพยาบาลภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
3) การปกครองท้องที่
มีคุณภาพมาตรฐานสากล
4) การอาสารักษาดินแดน
2) พัฒนาและบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ
5) การทะเบียน
3) พัฒนาและขับเคลื่อนให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขันด้านอุสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
4) พัฒนาและขับเคลื่อนการจัดการระบบสุขภาพภาคประชาชนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีเครือข่าย
5) พัฒนาการวิจัย องค์ความรู้ นวัตกรรม และการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านระบบบริการสุขภาพ และการจัดการสุขภาพภาคประชาชน
6) พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถของระบบบริหารจัดการองค์กร

ค่านิยม
ส. สมรรถนะเป็นฐาน สร้างสรรค์สิ่งใหม่ บ. บริการด้วยใจ ส. ใฝ่สามัคคี
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ก�ำหนดทิศทางและเป้าหมายการน�ำองค์การ
ที่ ชั ด เจนมุ ่ ง สู ่ ก ารเป็ น Digital HSSขั บ เคลื่ อ นการน� ำ องค์ ก ารภายใต้
วิสัยทัศน์ และบริหารจัดการภายใต้กรอบนโยบายการบริหารงาน 5 ด้าน
เพื่อเป็นทิศทางการน�ำองค์การภายใต้การปฏิบัติราชการตามพันธกิจจะน�ำไปสู่
การบรรลุเป้าหมายหลักขององค์การ คือ ประชาชนปลอดภัย ผู้ประกอบการ
ก้าวไกล ระบบบริการสุขภาพ ระบบสุขภาพภาคประชาชนยั่งยืน โดยมีค่านิยม

ส. บ. ส. ที่ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่ดี ในการปฏิบัติงาน และผลักดันให้
การปฏิบัติราชการบังเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าประสงค์หลัก รวมทั้งมีการพัฒนา
นวัตกรรมเพื่อใช้ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และบรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามความคาดหวังของสังคมและประชาชน ตามวัฒนธรรมกรม สบส. คือ
คนส�ำราญ งานส�ำเร็จ น�ำพาองค์กรไปสู่ความยั่งยืน มั่นคง และพัฒนา
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ระบบการน�ำ สบส. สู่องค์การคุณภาพที่ยั่งยืน
ระบบการน�ำองค์การ

กรม สบส. ขับเคลื่อนการบริหารจัดการภายใต้กรอบนโยบายการบริหารงานกรม สบส. 5 ประการ ได้แก่ 1) ขับเคลื่อนงานตามภารกิจกรมฯ
เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข นโยบายกระทรวง 2) การท�ำงานเป็นทีม ความสามัคคีของหมู่คณะเพื่อร่วมกันพัฒนาองค์กร
และปฏิบตั ภิ ารกิจให้บรรลุเป้าหมายของกรม 3) พัฒนาระบบงานให้มคี วามเหมาะสม เพือ่ การบริหารงานทีร่ วดเร็วและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 4) การสือ่ สารภารกิจ
ให้ทั่วถึงทุกระดับ และ 5) คนส�ำราญ งานส�ำเร็จ จัดระบบสวัสดิภาพ สวัสดิการที่เหมาะสมให้แก่บุคลากร ผ่านการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ของกรม
สบส. ตามภารกิจหลักของกรมฯ โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อให้ “ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพสามารถจัดการสุขภาพตนเองที่ถูกต้องได้ และประชาชน
ได้รับบริการจากสถานพยาบาล สถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย” พร้อมทั้งพัฒนาการให้บริการต่าง ๆ ผ่านการสร้างวัฒนธรรมการท�ำงาน
ทีม่ งุ่ เน้นผูร้ บั บริการเป็นศูนย์กลาง สร้างและพัฒนาเครือข่ายทัง้ ภายในและภายนอกประเทศ สถาบันการศึกษา พัฒนาความร่วมมือกับพหุภาคีและทวิภาคี มีการด�ำเนิน
การตามค่านิยม “สบส” ส สมรรถนะเป็นฐาน สร้างสรรค์สิ่งใหม่ บ บริการด้วยใจ ส ใฝ่สามัคคี และการปลูกฝังค่านิยมให้เป็นวัฒนธรรมของกรม สบส. ในการปฏิบัติ
หน้าที่และการอยู่ร่วมกันของบุคลากรในองค์การ จนน�ำไปสู่วัฒนธรรมกรม สบส. คือ “คนส�ำราญ งานส�ำเร็จ น�ำพาองค์กรสู่ความยั่งยืน และพัฒนา”

43

หมวด 1 ด้านการน�ำองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม

ระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ สู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิผล
การสื่อสาร ถ่ายทอด

กรมสนั บ สนุ น บริ ก ารสุ ข ภาพมี ก ารออกแบบระบบการสื่ อ สาร
และถ่ายทอดทิศทางองค์การออกเป็น 4 แนวทาง คือ 1) การสือ่ สารกับประชาชน
และกลุ่มเสี่ยง สามารถติดตามข่าวสารและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจ�ำ
ติดตามรายงาน ตลอดจนการสอบถามข้อมูลการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบ
บริการสุขภาพ 2) การสือ่ สารภายในองค์กร เพือ่ ให้บคุ ลากรเข้าใจข้อมูลข่าวสาร
นโยบาย กิจกรรมความเคลื่อนไหวขององค์กร 3) การสื่อสารกับสื่อมวลชน
เผยแพร่ ข ้ อ มู ล ที่ ถู ก ต้ อ ง ทั น เวลา สร้ า งการรั บ รู ้ ให้ ป ระชาชนในวงกว้ า ง
4) การสื่อสารระหว่างองค์กร เกิดความเข้าใจร่วมมือในการด�ำเนินการ จัดการ
แก้ ป ั ญ หา การบู ร ณาการประสานความร่ ว มมื อ และสามารถสื่ อ สารข้ อ มู ล
ที่ ถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว น ในช่ ว งสถานการณ์ ก ารระบาดโควิ ด -19 กรม สบส.
ได้มีการปรับรูปแบบการท�ำงาน และการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
โดยมีการท�ำงานแบบบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน การให้บริการการขออนุญาต

สถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ผ่านระบบ Biz Portal
และระบบ e-Payment กรมบัญชีกลาง ซึ่งกรม สบส. เป็นหน่วยงานน�ำร่อง
ได้พัฒนาร่วมกับส�ำนักงาน ก.พ.ร. DGA ETDA กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการสื่อสาร นโยบาย แนวทาง
การด�ำเนินงานตามภารกิจ ได้อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การประชุมต่าง ๆ ผ่านระบบ
VDO Conference ระบบ Zoom Facebook Live การถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร
และองค์ความรู้ โครงการ กิจกรรม ผ่านระบบ YouTube Application ต่าง ๆ
อสม. 4.0 เว็บไซต์กรมสบส. โปรแกรมออนไลน์คลังความรู้สุขภาพ การรายงาน
ผลด�ำเนินการและการใช้งบประมาณผ่านระบบ SMART 63 แบบ Real time
ซึ่ ง ผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง เป็ น ต้ น แบบ และเข้ า ร่ ว มในการด� ำ เนิ น โครงการ
อย่างสม�่ำเสมอและต่อเนื่อง ส่งผลให้ กรม สบส. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ในการด�ำเนินงานตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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การก�ำกับดูแลองค์การตามหลักธรรมาภิบาล
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพให้ความส�ำคัญกับการน�ำองค์การ
อย่างมีธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์การ พร้อมทั้งสร้างจิตส�ำนึก
และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต และสร้างมาตรการและกลไกป้องกันการ
ทุจริต (CPI) มีการจัดตัง้ กลุม่ งานคุม้ ครองจริยธรรม ก�ำหนด และทบทวน
นโยบายการก�ำกับองค์การที่ดี (OG) เผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่อง
ข้ า ราชการที่ เ ป็ น แบบอย่ า งที่ ดี ก� ำ กั บ ติ ด ตามประเมิ น ผลคุ ณ ธรรม
ตามกรอบการประเมิน การจัดท�ำแนวทาง และมาตรการป้องกันการทุจริต
เชิงรุกมาตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน และได้น�ำหลักการ GRD (Good
Regulatory Practice) มาใช้ ในการออกกฎหมาย และการท�ำประชาพิจารณ์
การออกกฎกระทรวงฯ การพัฒนาปรับปรุงแก้ ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ
หรือข้อบังคับต่าง ๆ ในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ
ปรับระบบการท�ำงาน น�ำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการยื่นค�ำขออนุญาต
ผ่ า นระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ การพั ฒ นาระบบการรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย น
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (CRM) จัดให้ Call Center สายด่วน กรม สบส.
1426 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ได้แก่ การรักษาโรคโควิด 19 ในโรง
พยาบาลเอกชน ร้องเรียนการเก็บค่ารักษาโรคโควิด 19 ของโรงพยาบาล
เอกชน และการเบิกค่ารักษาโรคโควิด 19 เป็นต้น

ผลงานโดดเด่นจากการน�ำองค์การ
การบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพในสถานการณ์ โควิด -19
ในช่วงสถานการณ์ โควิด 19 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพก�ำหนดนโยบายบริหารจัดการ ยกระดับการบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินทัง้ ในส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค
มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการท�ำงานในเชิงรุก เพิ่มช่องทางการสื่อสารข้อมูลข่าวสาร การประสานงาน ติดตาม และพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลและการเฝ้าระวัง
ในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ พัฒนาระบบ e-Service พัฒนาและจัดท�ำแพลตฟอร์ม “ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินโควิด–19” ในการให้บริการ
และเตรียมความพร้อมของสถานพยาบาลทั้งภาครัฐ และเอกชน และสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ในการประเมินตนเองของผู้ประกอบการร้านนวดก่อนอนุญ าต
ให้เปิดกิจการตามมาตรการผ่อนปรน และมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แบบออนไลน์
การจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม โรงพยาบาลบุษราคัม การจัดท�ำระบบการลงทะเบียนทั้งสถานกักกันทางเลือกของรัฐ โรงแรม สนามกอล์ฟ (AQ, AHQ, SQ,
GQ) มาตรการและแนวทางปฏิบตั ติ า่ ง ๆ ของสถานกักกันทุกประเภท และแบบประเมินตนเอง ระบบการตรวจประเมินและระบบการรายงานผลภาพรวมการด�ำเนินการ
และจัดท�ำแนวทางมาตรการระบบการรายงาน ส�ำหรับ อสม. ในการเคาะประตูบ้าน เพื่อสังเกตอาการประชาชน ณ ที่พักอาศัย รวมทั้งกลุ่มผู้เดินทางกลับมาจากพื้นที่
ระบาดของโรคโควิด-19 จนสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในระดับพื้นที่ จนได้รับค�ำชมเชยจากองค์การอนามัยโลกและนานาชาติ
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เป้าหมายการพัฒนาในอนาคต
กรมฯ มีการปรับโครงสร้างการน�ำองค์การเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนกลาง
ส่ ว นภู มิ ภ าค และปรั บ บทบาท ภารกิ จ ให้ มี ค วามชั ด เจนมากขึ้ น สอดรั บ
สภาวการณ์ปัจจุบัน ทั้งนโยบายรัฐบาลในการเตรียมตัวสู่ประเทศไทย 4.0
ระบบราชการ 4.0 สังคมดิจิทัล การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การระบาดของโรค
โควิด 19 และกระแสความนิยมบริการสุขภาพที่มีมาตรฐาน เตรียมความพร้อม
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ยกระดับมาตรฐาน

ระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชนให้มปี ระสิทธิภาพ เป้าหมาย
หลักเพื่อให้ “ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพสามารถจัดการสุขภาพ
ตนเองที่ ถู ก ต้ อ งได้ และประชาชนได้ รั บ บริ ก ารจากสถานพยาบาล
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย” ซึ่งมีการขับเคลื่อน
ภารกิจที่ส�ำคัญภายใต้ค่านิยมองค์กร“สบส”สมรรถนะเป็นฐาน บริการด้วยใจ
ใฝ่สามัคคี สร้างสรรค์สิ่งใหม่” ดังนี้
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กรมสอบสวนคดี
กรมการปกครอง
พิเศษ
วิสัยทัศน์
เป็นองค์การหลักในการบังคับใช้กฎหมายกับอาชญากรรมพิเศษตามมาตรฐานสากล

พันธกิจ
ป้องกัน ปราบปราม สืบสวนสอบสวน และด�ำเนินคดีพเิ ศษอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความเป็นธรรม

ค่านิยม
เกียรติศักดิ์ (D : Dignity)
เชี่ยวชาญ (S : Specialty)
ซื่อสัตย์ (I : Integrity)”

เป้าหมาย
1) เป็นที่เชื่อถือ ศรัทธาของสังคมในการป้องกันปราบปราม สืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ
2) ปกป้อง รักษา เรียกคืนทรัพย์สิน และผลประโยชน์ ให้แก่รัฐ เอกชน และประชาชน และประเทศชาติ
3) สาธารณชนรู้เท่าทันและไม่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมคดีพิเศษ
		
กรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นส่วนราชการสังกัดกระทรวง
ยุติธรรม ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 ตามพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ใช้ชอื่ ภาษาอังกฤษว่า Department of Special
Investigation มีชื่อย่อว่า DSI มีภารกิจที่ต้องด�ำเนินการตามพระราชบัญญัติ
การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 มาตรา 21 วรรคหนึ่ง (1) (ก) – (จ) ที่มุ่งสู่
การบรรลุวสิ ยั ทัศน์ “เป็นองค์การหลักในการบังคับใช้กฎหมายกับอาชญากรรม

พิเศษตามมาตรฐานสากล” โดยบทบาทการน�ำองค์การของอธิบดี DSI ได้แสดงเห็น
ถึงความเป็นผูน้ ำ� ทีด่ ำ� รงตนเป็นแบบอย่างทีด่ ี ปฎิบตั ติ นเป็นแบบอย่างการบริหาร
งานอย่างมืออาชีพ รวมถึงเป็นผู้น�ำที่สร้างการมีส่วนร่วมมุ่งมั่นให้ผู้บริหาร
ทุกระดับ และเจ้าหน้าที่ทุกระดับในการขับเคลื่อน ภารกิจที่ ได้รับมอบหมาย
ผ่านระบบการน�ำองค์การของ DSI ที่มุ่งเน้นการสร้างค่านิยมร่วม “เกียรติศักดิ์
เชี่ยวชาญ ซื่อสัตย์” จนเป็นวัฒนธรรมองค์การของ DSI

หมวด 1 ด้านการน�ำองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม

ส่ ง ผลท� ำ ให้ บุ ค ลากร DSI มี เ กี ย รติ ศั ก ดิ์ มี ค วามภาคภู มิ ใ จ และศรั ท ธา
ต่อองค์การ ด�ำรงตนอย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี มีวินัย มีความรู้ ความสามารถ
มีความเชี่ยวชาญในสหวิชาชีพ และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
มีคุณธรรม มีจริยธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล และหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง อันจะท�ำให้ DSI สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ “เป็นองค์การหลัก
ในการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายกั บ อาชญากรรมพิ เ ศษตามมาตรฐานสากล”
ซึ่งได้ส่งผลให้การด�ำเนินการของ DSI สามารถป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมพิ เ ศษ สามารถ ปกป้ อ ง รั ก ษา เรี ย กคื น ทรั พ ย์ สิ น
และผลประโยชน์ ให้แก่รัฐและประชาชน จนเป็นที่เชื่อถือ ศรัทธาของสังคม
คือ “ดีเอสไอ ที่พึ่งที่คุณพึ่งได้”

สร้างค่านิยม DSI ที่เข้มแข็ง สู่การมีวัฒนธรรมองค์การอย่างยั่งยืน
ผูบ้ ริหาร DSI ด�ำรงตนเป็นผูแ้ บบต้นแบบ ผูช้ นี้ ำ� และสือ่ สาร
ให้องค์การมีการปรับพฤติกรรมการปฏิบัติตน การปฏิบัติที่สะท้อน
ต่อการมีคา่ นิยม “เกียรติศกั ดิ์ เชีย่ วชาญ ซือ่ สัตย์” จนสามารถพัฒนา
สู ่ ก ารเป็ น วั ฒ นธรรมที่ พึ ง ประสงค์ และมี ค วามยั่ ง ยื น ผ่ า นระบบ
การน�ำองค์การของ DSI ที่เข้มแข็ง ส่งผลให้มีระบบการพัฒนา
องค์การที่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นที่พึ่งของประชาชน
ส่งผลให้ DSI ได้รบั รางวัลต่าง ๆ ได้การยอมรับ และชืน่ ชมจากหน่วยงาน
ภายในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ด้วยกระบวนการ
ขับเคลื่อนแผนพัฒนาค่านิยมร่วมและวัฒนธรรมองค์การของ DSI
(แผน 3 ปี/แผน 1 ปี) ที่ผู้บริหาร DSI ทุกระดับได้เข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรมเชิงรุกที่ส�ำคัญ ดังนี้ 1) การตรวจเยี่ยมหน่วยงานในก�ำกับ
เพื่อ สร้างขวัญ ก�ำลังใจ และรับฟังความคิดเห็น และร่วมกันเสนอ
แนวทางแก้ ไขปัญหาและพัฒนาการท�ำงาน 2) การประกาศค�ำมั่น
สัญญาค่านิยมร่วมและวัฒนธรรมองค์การกรมสอบสวนคดีพิเศษ”
ของผูบ้ ริหาร DSI ต่อสาธารณชน 3) การแสดงเจตนารมณ์และปฏิณาณตน
“ข้าราชการ DSI ไร้ทุจริต” 4) การประกาศงดรับของขวัญในโอกาส
และประเพณีต่าง ๆ (No GIFT POLICY) เป็นต้น
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สื่อสารทิศทางองค์การอย่างมีคุณภาพผ่านช่องทางที่มีประสิทธิผล
DSI มี สื่ อ สารวิ สั ย ทั ศ น์ ค่ า นิ ย ม
นโยบายให้ กั บ บุ ค ลากร DSI อย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ ประสิ ท ธิ ผ ลทั่ ว ทั้ ง องค์ ก าร
ผ่านกิจกรรม/ช่องทางต่าง ๆ อีกทัง้ ให้ความส�ำคัญ
กั บ การสื่ อ สารสองทาง และมี การเปิ ด เผย
ข้อมูลสารสนเทศที่ส�ำคัญกับพันธมิตรและกับ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
ที่ส�ำคัญ อาทิเช่น จัดท�ำสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
เช่น วารสาร ดีเอสไอ ไตรสาร, วารสารเครือข่าย
DSI, DSI NEWS สถานีวทิ ยุคนรักยุตธิ รรม FM
107.25 MHz ส� ำ หรั บ ให้ ค วามรู ้ ด ้ า น
การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ
รวมถึ ง การให้ ค� ำ ปรึ ก ษาด้ า นกฎหมาย
และ การจัดเวทีแลกเปลีย่ นความรู้ การประชุม
สั ม มนา ระหว่ า ง DSI และเครื อ ข่ า ยภาค
ประชาชน เป็นต้น นอกจากนี้มีการพัฒนา
Application on Mobile ต่ า ง ๆ เช่ น
Application DSI, Application DSI MAP,
Application DSI Rootan เป็นต้น

สนับสนุน สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจังสู่ความเป็นมืออาชีพ
ผูบ้ ริหาร DSI ได้เป็นต้นแบบ เข้ามามีสว่ นร่วมให้การสนับสนุน สร้างสภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ให้เจ้าหน้าที่ DSI เกิดการปฏิบตั อิ ย่างจริงจัง เพือ่ ให้บรรลุพนั ธกิจ
ด้วยการมุ่งเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีด้วยการจัดตั้งสถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ (DSI Academy) การจัดหาทรัพยากรหรือเครื่องมือพิเศษที่เหมาะสม
แก่การปฏิบัติงาน รวมทั้ง มุ่งพัฒนาทักษะให้เจ้าหน้าที่ DSI มีความพร้อม เกิดความเชี่ยวชาญ เกิดการเรียนรู้ ด้วยการฝึกปฏิบัติภาคสนาม และการจัดกิจกรรม
“Specialty Weeks” หรือสัปดาห์แห่งความเชี่ยวชาญที่มีการถอดบทเรียนจากการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมพิเศษในคดีต่าง ๆ ผ่านระบบจัดการความรู้
รวมทัง้ จัดให้มกี จิ กรรมการคัดเลือกบุคคลต้นแบบ “คนดี ดีเอสไอ” เป็นประจ�ำทุกปี ทัง้ นี้ เพือ่ ให้ “บุคลากร DSI ต้องเป็นมนุษย์พนั ธ์พเิ ศษ ไม่ยอ่ ท้อต่ออุปสรรคใด ๆ
ท�ำงานใช้ความคิด พัฒนาตนเองสู่เป้าหมายที่มีความยากแต่ต้องท�ำให้ประสบความส�ำเร็จให้จงได้” นอกจากนี้ DSI ได้จัดท�ำมาตรฐานการจัดท�ำบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ (MOU) เพื่อการประสานงานแบบบูรณาการกับเครือข่ายภาคประชาชนและเอกชนภายนอก

หมวด 1 ด้านการน�ำองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม

สถาบันสอบสวนคดีพิเศษ

กิจกรรม “Specially Weeks”

พาหนะส�ำหรับภารกิจการปฏิบัติการพิเศษ

ก�ำกับ ดูแลองค์การในการป้องกัน ปราบปรามอาชญากรรมพิเศษตามหลักธรรมาภิบาล
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบาย
การก�ำกับดูแลองค์การที่ดี เป็นประจ�ำทุกปี เพื่อให้หน่วยงานในสังกัด DSI
ด�ำเนินการตามนโยบายรับรู้ เข้าใจและยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติตามนโยบาย
หลัก 4 ด้าน ได้แก่ ได้แก่ (1) ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้ความส�ำคัญ
กั บ การปกป้ อ งและเทิ ด ทู น สถาบั น ส� ำ คั ญ ของชาติ การสร้ า งภาพลั ก ษณ์
ของการเป็นองค์การที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ (2) ด้านผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้ความส�ำคัญกับการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
(3) ด้ า นองค์ ก าร ให้ ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ การพั ฒ นาองค์ ก าร ไปสู ่ อ งค์ ก าร
แห่งการเรียนรูเ้ พือ่ ให้เกิดการพัฒนาองค์การอย่างยัง่ ยืน และ (4) ด้านผูป้ ฏิบตั งิ าน
ให้ความส�ำคัญกับการมุ่งเน้นการบริหารงานทรัพยากรบุคคล อย่างเป็นธรรม
ทั่วถึง เสมอภาค โปร่งใส และตรวจสอบได้
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ขับเคลื่อนเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการป้องกัน ปราบปราม สืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ
DSI มีบทบาทในการน�ำองค์การภาครัฐ ภาคเอกชน และสังคม
รวมถึงในระดับนานาชาติในการสร้างเครือข่าย บูรณาการความร่วมมือ
กับทุกภาคส่วนด้วยการจัดตัง้ “ศูนย์รบั ข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่เครือข่าย
อาชญากรรมคดีพิเศษ หรือ DSI STATION จ�ำนวน 10 แห่ง กระจาย
อยูท่ วั่ ทุกภูมภิ าค ซึง่ เป็นการสนับสนุนให้ภาคประชาชน/ชุมชนมีความเข้มแข็ง
สามารถปกป้องตนเองให้ปลอดภัยจากอาชญากรรม และสามารถดูแล
รักษาผลประโยชน์ของชุมชน สังคม ประเทศชาติ และเป็นการอ�ำนวย

ความยุ ติ ธ รรมลดความเหลื่ อ มล�้ ำ ในการเข้ า ถึ ง การใช้ บ ริ การภาครั ฐ
รวมให้ความส�ำคัญกับการบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดความร่วมมือ
ในการป้องกัน ปราบปราม สืบสวน สอบสวนคดีพิเศษกับภาครัฐ เอกชน
NGO ทั้งในและต่างประเทศ ภายใต้กรอบการท�ำงานแบบมีส่วนร่วมภาคี
เครือข่ายภาคประชาชน ผ่านกระบวนการ “รู้จัก” (Inform) “มักคุ้น”
(Consult) “อุ่นใจ” (Involve) “ไปด้วยกัน” (Collaborate)
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การน�ำความยุติธรรมสู่ชุมชน และสังคมให้มีความเข้มแข็ง

ผู้บริหาร DSI มีการส่งเสริมการสร้างความผาสุกของชุมชนและสังคม ด้วยการพัฒนาแนวทางการป้องอาชญากรรมพิเศษอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน
ด้วยการจัดตั้งเครือข่ายดีเอสไอภาคประชาชน ที่มีสมาชิกอยู่กว่า 7000 คน ให้เข้ามามีส่วนช่วยในการเฝ้าระวัง สอดส่องดูแลการกระท�ำผิดที่เกิดขึ้นในชุมชน
รวมทั้ง การให้ความรู้ด้านกฎหมายเบื้องต้น การแจ้งข่าวต่าง ๆ ที่เกี่ยวของกับการกระท�ำผิดในชุมชน เพื่อป้องกันการเกิดอาชญากรรมที่จะเกิดขึ้นในชุมชนต่าง ๆ
รวมถึง ร่วมมือกับ DSI ในการบูรณาการร่วมปฏิบัติงานระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐ แกนน�ำเครือข่าย และสมาชิกเครือข่ายภาคประชาชนในการประชุมเชิงปฏิบัติงาน
ร่วมกัน อีกทั้ง DSI ได้จัดโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่แสดงการสร้างความผาสุกให้เกิดขึ้นแก่ชุมชน และสังคม อาทิเช่น กิจกรรมโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์
(การให้ความรู้ด้านกฎหมายสู่นักเรียน) การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ ไม่ได้รับความเป็นธรรม เป็นต้น

ผลส�ำเร็จของการน�ำองค์การ
โดยในปี พ.ศ. 2563 DSI มีผลส�ำเร็จหรือมีผลงานที่ โดดเด่นที่เกิดจาก
การน�ำองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม ในด้านการปราบปรามอาชญากรรม
พิเศษทีส่ ามารถปกป้อง รักษา และเรียกคืนให้แก่รฐั ประชาชนได้ถงึ 18,102 ล้านบาท
ซึง่ เป็นผลงานทีส่ ง่ ผลต่อความส�ำเร็จในการบรรลุยทุ ธศาสตร์ชาติที่ 1 ด้านความมัน่ คง
ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี รวมถึง DSI มีผลงานในรอบปี ที่ส่งผลต่อความส�ำเร็จ
ในการบรรลุยุทธศาสตร์ชาติที่ส�ำคัญ ได้แก่ 1) มีผลการด�ำเนินการด้านคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศคู่ค้ารายส�ำคัญ ภายใต้กฎหมายการค้าสหรัฐฯ
มาตรา 301 พิเศษ (Special 301) ประจําปี 2563 ซึ่งมีส่วนช่วยสนับสนุน
ให้ประเทศไทยรักษาสถานะอยูใ่ นบัญชีประเทศทีต่ อ้ งจับตามอง (Watch List: WL) ได้ตอ่ ไป

2) ได้รบั การชืน่ ชมจากคณะกรรมการนักนิตศิ าสตร์สากล (International Commission
of Jurists หรือ ICJ) แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล (Amnesty International)
และฮิวแมนไรท์วอทช์ (Human Rights Watch) ได้ออกแถลงการณ์ร่วมกัน
กรณี DSI รับคดีของ ‘บิลลี่’ เป็นคดีพิเศษ เป็นการแสดงถึงความพยายาม
ของประเทศไทยที่ด�ำเนินคดีต่อการบังคับบุคคลให้สูญหาย ตามพันธกรณีภายใต้
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International
Covenant on Civil and Political Rights หรือ ICCPR) และอนุสัญญาต่อต้าน
การทรมานและการลงโทษอื่ น ที่ โ หดร้ า ย ไร้ ม นุ ษ ยธรรม หรื อ ที่ ย�่ ำ ยี ศั ก ดิ์ ศ รี
(UN Convention against Torture หรือ CAT)
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กรมการปกครอง
จังหวัดขอนแก่น
วิสัยทัศน์
มหานครน่าอยู่ มุ่งสู่เมืองนวัตกรรม ศูนย์กลางเชื่อมโยงอนุภูมิภาคลุ่มน�้ำโขง

พันธกิจ
1) พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ส�ำหรับคนทุกกลุ่มในสังคม
2) พัฒนาขีดความ สามารถทางการแข่งขันเพือ่ ยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการให้ตรงกับความต้องการของตลาดและเชือ่ มโยง
กับอนุภูมิภาคลุ่มน�้ำโขง
3) ส่งเสริมการพัฒนาด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยีสู่การเป็น Smart City และ MICE City

ค่านิยม
ยึดมั่นในอุดมการณ์ มุ่งมั่นท�ำงาน สมานสามัคคี มีวิถีชีวิตพอเพียง หรือ K-VETs
K = khon kaen คนขอนแก่น
T = Team สมานสามัคคี
V = Vision ยึดมัน่ ในอุดมการณ์ (เพือ่ ปฏิบตั ใิ ห้บรรลุวสิ ยั ทัศน์)
S = Sufficien มีวิถีชีวิตพอเพียง
E = Energy มุ่งมั่นท�ำงาน

เป้าหมาย
ข้าราชการจังหวัดขอนแก่นและเจ้าหน้าที่ของรัฐจังหวัดขอนแก่น จะต้องมีความมุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละสมานสามัคคี บนพื้นฐาน
ของความพอเพียง การปฏิบัติงานใช้หลักธรรมาภิบาล เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

วัฒนธรรมองค์การ
TEAMWORK หมายถึง การท�ำงานที่เอาใจใส่
T = Technology เทคโนโลยี
E = Empathy การเอาใจใส่
A = Accountability ความรับผิดชอบ

M = Moral คุณธรรม
WORK = งาน

หมวด 1 ด้านการน�ำองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม

จั ง หวั ด ขอนแก่ น ก� ำ หนดทิ ศ ทางองค์ ก ารที่ ส อดคล้ อ งกั บ
การเปลี่ยนแปลงในอนาคตด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจ มุ่งเน้นการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล น�ำโครงการ Smart City ขอนแก่น ไม่ทิ้งใคร
ไว้ข้างหลัง เมืองแห่งโอกาส 4.0 ที่จับต้องได้ บรรจุไว้ ในยุทธศาสตร์จังหวัด
Smart City 2029 พัฒนาจังหวัดขอนแก่นให้เป็นเมือง Smart City ให้ครบ 6 ด้าน
เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มและพั ฒ นาศั ก ยภาพของจั ง หวั ด ขอนแก่ น สู ่ เ มื อ ง
แห่งการแสวงหาโอกาส เพือ่ ก้าวสูเ่ มืองส�ำคัญของโลก (Global City) ภายในปี 2029
มุ ่ ง สู ่ ค วามเป็ น เลิ ศ ด้ า นการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ
การบริการภาครัฐ และการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ถ่ายทอดวิสัยทัศน์
และค่ า นิ ย มสู ่ ก ารปฏิ บั ติ โ ดยผ่ า นระบบการน� ำ องค์ ก ารไปยั ง บุ ค ลากร
ในส่วนราชการ ส่วนราชการหรือองค์การที่เกี่ยวข้องกันในการให้บริการ

หรือส่งมอบงานต่อกันทีส่ ำ� คัญ ผูร้ บั บริการและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย ภายใต้กรอบ
แนวคิดของการเป็นระบบราชการ 4.0 ที่มุ่งเน้นระบบราชการที่เปิดกว้าง
และเชือ่ มโยงกัน ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และมีขดี สมรรถนะสูงและทันสมัย
ประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนซึ่งเป็นสมรรถนะหลักของจังหวัดขอนแก่น
บูรณาการการท�ำงานโดยน�ำความโดดเด่นของภารกิจแต่ละภาคส่วนมาประสาน
การท� ำ งานให้ เ กิ ด ผลลั พ ธ์ ที่ เ ห็ น ผลได้ อ ย่ า งชั ด เจน ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น
การสร้างนวัตกรรมเพื่อมุ่งสู่การเป็นเมืองนวัตกรรมเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์
ของจั ง หวั ด ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การน� ำ เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล มาพั ฒ นาระบบ
การท� ำ งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ เพื่ อ เพิ่ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต ให้ กั บ ประชาชน
ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม เพื่อมุ่งสู่การเป็น “มหานครน่าอยู่ มุ่งสู่เมือง
นวัตกรรม ศูนย์กลางเชื่อมโยงอนุภูมิภาคลุ่มน�้ำโขง”

การน�ำองค์การ เพื่อขับเคลื่อนไปสู่ Smart City 2029
ระบบการน�ำองค์การ
ผู้บริหารของจังหวัดก�ำหนดทิศทางองค์การ ที่รองรับพันธกิจปัจจุบัน
โดยก�ำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ คือ (1) เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน (Smart City)
(2) ศูนย์กลางคมนาคมขนส่งโลจิสติกส์และระบบราง (3) เมืองแห่งการประชุม
สัมมนา (MICE City) (4) เมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่ (5) ศูนย์กลาง
การศึกษา (6) ศูนย์กลางการบริการทางการแพทย์ (7) เมืองอุตสาหกรรมสีเขียว
ก�ำหนดวิสัยทัศน์ “มหานครน่าอยู่ มุ่งสู่เมืองนวัตกรรม ศูนย์กลางเชื่อมโยง
อนุภมู ภิ าคลุม่ น�ำ้ โขง” เชือ่ มโยง 3 พันธกิจหลักเข้าสูก่ ระบวนการจัดท�ำแผนพัฒนา
จั ง หวั ด พ.ศ. 2561-2565 เพื่ อ เป็ น ทิ ศ ทางในการด� ำ เนิ น การร่ ว มกั น
ก�ำหนดกระบวนการท�ำงานที่ส�ำคัญตามพันธกิจ 8 กระบวนการ โดยใช้ประเด็น
การพัฒนา 5 ด้าน และ Smart City 6 ด้าน ในการขับเคลื่อนจังหวัด และน�ำมา
ใช้เป็นแนวทางในการจัดท�ำแผนปฏิบตั ริ าชการประจ�ำปีทตี่ อบสนองพันธกิจจังหวัด
และสอดรั บ กั บ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ และสั ง คมดิ จิ ทั ล
พัฒนาจังหวัดขอนแก่นให้เป็นเมือง Smart City ให้ครบ 6 ด้าน
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การขับเคลื่อนสู่ Smart City 2029
น�ำโครงการ Smart City ขอนแก่น ไม่ทง้ิ ใครไว้ขา้ งหลัง เมืองแห่งโอกาส 4.0
ที่จับต้องได้ บรรจุไว้ ในยุทธศาสตร์จังหวัด Smart City 2029 ซึ่งเป็นการพัฒนา
ที่ โดดเด่นในลักษณะการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงของจังหวัด ผู้บริหารของจังหวัด
ส่งเสริมให้สว่ นราชการปฏิบตั งิ านอย่างจริงจังโดยก�ำหนดแนวทางปฏิบตั ทิ ชี่ ดั เจน
น�ำค่านิยม “ยึดมั่นในอุดมการณ์ มุ่งมั่นท�ำงาน สมานสามัคคี มีวิถีชีวิตพอเพียง”
เป็นแนวทางการท�ำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในจังหวัด ผู้บริหารทุกระดับ
สื่ อ สารถ่ า ยทอดไปสู ่ ก ารปฏิ บั ติ ทั้ ง แบบเป็ น ทางการและไม่ เ ป็ น ทางการ
เช่น การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจ�ำเดือน กิจกรรมเรารักขอนแก่น
น�ำเทคโนโลยีมาใช้ ในการสื่อสารเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว เช่น แอปพลิเคชัน
EPAM Zoom Conference ส�ำหรับการก�ำกับติดตามประเมินผล ผู้ว่าราชการ
จังหวัดขอนแก่นมอบหมายรองผู้ว่าราชการจังหวัดรับผิดชอบในการก�ำกับดูแล

ภารกิจกลุ่มงานตามแผนงาน/โครงการ/ส่วนราชการ และการปฏิบัติราชการ
ในพื้นที่อ�ำเภอต่าง ๆ 4 กลุ่มภารกิจ ประกอบด้วย กลุ่มภารกิจด้านความมั่นคง
กลุ่มภารกิจด้านเศรษฐกิจ กลุ่มภารกิจด้านสังคม กลุ่มภารกิจด้านกิจการพิเศษ
และมี ก ารก� ำ กั บ ดู แ ลผ่ า นกลไกคณะกรรมการ/คณะท� ำ งานต่ า ง ๆ เช่ น
คณะกรรมการจริ ย ธรรมประจ� ำ จั ง หวั ด หน่ ว ยตรวจสอบภายในจั ง หวั ด
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการขับเคลือ่ นเมืองหัตถกรรม
โลกแห่งผ้ามัดหมี่ คณะกรรมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของจังหวัดขอนแก่น
และคณะท� ำ งานขั บ เคลื่ อ นเมื อ งอั จ ฉริ ย ะ โดยประเมิ น ผลการด� ำ เนิ น งาน
ตามยุ ท ธศาสตร์ จั ง หวั ด และถอดบทเรี ย น ถ่ า ยทอดในที่ ป ระชุ ม นายอ� ำ เภอ
และทีป่ ระชุมหัวหน้าส่วนราชการเพือ่ ให้เกิดการแก้ไขปัญหาร่วมกันเป็นประจ�ำทุกเดือน

การติดตามประเมินผลและตรวจสอบการท�ำงาน
ระบบการท�ำงานที่ ใช้เป็นเครื่องมือการท�ำงาน คือ TPMAP ถ่ายทอดการท�ำงานของโปรแกรมบรรจุอยู่ ในหลักสูตรการเรียนรู้ของข้าราชการ
คูเ่ สีย่ ว หลักสูตรขอนแก่นศึกษา (1) สัมมนาข้าราชการคูเ่ สีย่ ว โดยมีมหาวิทยาลัยขอนแก่นมอบหมายคณะอาจารย์มาเป็นวิทยากรกระบวนการ แลกเปลีย่ น
เรียนรูป้ ญ
ั หา อุปสรรค แนวทางแก้ ไข และการด�ำเนินงานในอนาคต (2) การเรียนรูก้ ารใช้ โปรแกรมระบบสารสนเทศ Deep interview “Survey Village”
น�ำสู่การแก้ ไขปัญหาในภาพรวมของชุมชน “สู่ชุมชนเข้มแข็ง ชุมชนแห่งความเกื้อกูล” (3) เพิ่มประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดมมอง
การสร้าง One page เพื่อการขับเคลื่อนงาน และน�ำสู่ โมเดลของแต่ละมิติเพื่อใช้ ในการติดตามงานในทุกขั้นตอน

การสนับสนุนชุมชน

หมวด 1 ด้านการน�ำองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม

56

จั ง หวั ด ขอนแก่ น มี ก ารเลื อ กชุ ม ชนโดยค� ำ นึ ง ถึ ง
กลุม่ ผูร้ บั บริการตามลักษณะส�ำคัญขององค์การเป็นส�ำคัญ คัดเลือก
ชุมชนที่สามารถ (1) ขับเคลื่อนนโยบายและโครงการส�ำคัญ
ได้ประสบผลส�ำเร็จเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมสนับสนุน
งบประมาณในการพั ฒ นางานบริ ก ารเพื่ อ เป็ น ตั ว อย่ า งที่ ดี
(2) ชุมชนที่มีสภาพปัญหาที่ส่งผลกระทบด้านลบต่อการด�ำเนิน
งานตามแผนยุทธศาสตร์จงั หวัด (3) ชุมชนทีต่ อ้ งได้รบั การช่วยเหลือ
จากหน่ ว ยงานภาครั ฐ ยกตั ว อย่ า งเช่ น ขั บ เคลื่ อ นระบบ
เศรษฐกิจสูค่ วามเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart Economy) โนนเขวา
โมเดล โดยจังหวัดขอนแก่นได้สนับสนุนงบประมาณก่อสร้าง
โรงคัดบรรจุพืชผักผลไม้สด (Packing House) บ้านโนนเขวา
ต�ำบลดอนหัน อ�ำเภอเมืองขอนแก่น จ�ำนวน 2,120,000 บาท
กลุ่มเกษตรกรท�ำสวนบ้านโนนเขวา และเครือข่ายเกษตรกร
11 กลุม่ ทัง้ ในจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดใกล้เคียงประกอบด้วย
มหาสารคาม ชั ย ภู มิ นครราชสีมา ที่ ได้ท�ำ สัญ ญาซื้อขาย
กับบริษัท เทสโก้ โลตัส ส่งผักปลอดภัยชนิดต่าง ๆ ผ่านโรงคัดบรรจุพืชผักผลไม้สด (Packing House) ต่อเนื่อง ส่งผลให้มีรายได้ตลอดทั้งปี จิ้งหรีดเงินล้านแสนตอ
โดยก�ำหนดนโยบายให้จิ้งหรีดเป็น 1 ใน 6 สัตว์เศรษฐกิจที่จังหวัดขอนแก่นส่งเสริมเพื่อสร้างรายได้ ให้แก่เกษตร และผลักดันให้บ้านแสนตอเป็นหมู่บ้านดูงานจิ้งหรีด
อาหารแห่งอนาคตระดับจังหวัด พัฒนาบ้านแสนตอเป็นเอาท์เล็ทจิ้งหรีดของจังหวัดขอนแก่น “การพัฒนา Medical Hub ในพื้นที่อ�ำเภอชุมแพ” โครงการ
smart health หรือโครงการจัดการระบบสุขภาพอัจฉริยะของผู้มีภาวะพึ่งพิง น�ำเทคโนโลยีและการน�ำเข้าข้อมูลผ่านแอปพลิเคชัน “smart care” ใน smartphone
โดยพัฒนาจากฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ซึ่งมีข้อมูลแผนที่ทางเดินผู้มีภาวะพึ่งพิง และได้น�ำสายรัดข้อมือสมาร์ทริสแบรนด์หรือริสแบรนด์อัจฉริยะ
มาใช้กับผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง (ติดบ้าน ติดเตียง) ภายใต้ โครงการ Smart Chumphae

ผลส�ำเร็จของการน�ำองค์การ
โครงการคู่เสี่ยวเกี่ยวก้อยแก้จนคนขอนแก่น
ผู ้ ว ่ า ราชการจั ง หวั ด ขอนแก่ น ได้ ม อบหมายให้ หั ว หน้ า ส่ ว นราชการ
และคณะนายอ�ำเภอ 26 อ�ำเภอ ไปศึกษาดูงานที่ประเทศจีน รัฐกวางซีจวง
ที่มีแนวทางแก้ ไขปัญหาความยากจนมาเป็นแนวทางปรับใช้กับจังหวัดขอนแก่น
ก�ำหนดให้ โครงการคู่เสี่ยวเกี่ยวก้อยแก้จนคนขอนแก่นเป็น Agenda ของจังหวัด
ถ่ายทอดความเข้าใจร่วมกัน ก�ำหนดจัดกิจกรรม Kick Off และการผูกเสี่ยวระดับ
จังหวัด ข้าราชการคู่เสี่ยว 740 คน มีหัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนกงสุลใหญ่
สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายอ�ำเภอทุกอ�ำเภอเป็น
center ในการก�ำกับ เพื่อให้อ�ำเภอน�ำนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรม
และจั ง หวั ด ติ ด ตามหนุ น เสริ ม และสร้ า งขวั ญ ก� ำ ลั ง ใจคู ่ เ สี่ ย วผู ้ ป ฏิ บั ติ ง าน
ในการสื่ อ สารเพื่ อ น� ำ ไปสู ่ ก ารปฏิ บั ติ ไ ด้ มี ค� ำ สั่ ง แต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการคู ่ เ สี่ ย ว
มีหนังสือแจ้งให้อ�ำเภอ/ให้หัวหน้าส่วนราชการต้นสังกัดของข้าราชการคู่เสี่ยว

ประสานข้าราชการคูเ่ สีย่ วให้สำ� รวจข้อมูลของครัวเรือนเป้าหมาย และรายงานผล
การขับเคลื่อนโครงการให้จังหวัดทราบทุกวันที่ 20 ของเดือน ส่งค�ำสั่งแต่งตั้ง
ข้ า ราชการคู ่ เ สี่ ย วให้ หั ว หน้ า คณะท� ำ งาน 5 มิ ติ เพื่ อ ประสานการท� ำ งาน
จัดตั้งศูนย์อ�ำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตาม
หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง (ศจพ.) ในระดั บ จั ง หวั ด ระดั บ อ� ำ เภอ
และจัดตัง้ ทีมปฏิบตั กิ ารขจัดความยากจนและพัฒนาคน ทุกช่วงวัยอย่างยัง่ ยืนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับต�ำบล ตามข้อสั่งการของกระทรวง
มหาดไทย สนับสนุน และร่วมขับเคลือ่ นโครงการฯ ประชุมสร้างความเข้าใจแนวทาง
การด�ำเนินงานโครงการคูเ่ สีย่ วเกีย่ วก้อยแก้จนคนขอนแก่น ให้กบั เจ้าหน้าทีพ่ ฒ
ั นา
ชุมชนอ�ำเภอผู้รับผิดชอบงานคู่เสี่ยวฯ ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Sessioncall
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การขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนของจังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่นได้ประกาศเจตนารมณ์ดา้ นการส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนให้กบั ทุกภาคส่วนรับทราบและถือปฏิบตั ิ
ขับเคลื่อนแผนทั้งสองฉบับผ่านกลไกคณะท�ำงานขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนจังหวัดขอนแก่นและแผนปฏิบัติการระดับชาติ
ว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 1 (พ.ศ.2562-2565) และการจัดท�ำแผนปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชนจังหวัดขอนแก่น
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2565 ในหลายกิจกรรม/โครงการได้น�ำหลักการด้านสิทธิมนุษยชนมาปรับใช้ ในจังหวัดขอนแก่น
และมี โครงการที่ส�ำคัญและโดดเด่นในการคุ้มครองกลุ่มเปราะบางด้านที่อยู่อาศัย จึงได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดองค์กรต้นแบบ
ด้านสิทธิมนุษยชน ประจ�ำปี 2564 ประเภทภาครัฐ โดยมีเป้าหมาย ให้การละเมิดสิทธิมนุษยชนในจังหวัดขอนแก่นลดลง
โดย สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชน และได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม
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ผู้น�ำด้าน Smart City และนวัตกรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบนโยบายให้ ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ เพื่อรองรับการขับเคลื่อนจังหวัด
สู่ระบบราชการ 4.0 เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์จังหวัดขอนแก่น ในการมุ่งสู่เมือง
นวัตกรรม ก่อให้เกิดนวัตกรรมด้านต่าง ๆ เช่น “นวัตกรรมระบบขนส่ง
ทางรางสู่การพัฒนาท้องถิ่น”เป็นความร่วมมือของภาครัฐ สถาบันการศึกษา
ภาคธุ ร กิ จ ที่ มี แ ผนการลงทุ น ในพื้ น ที่ รวมถึ ง การได้ รั บ มอบรถแทรมจาก
เมืองฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุ่น ในการสนับสนุนให้จังหวัดขอนแก่น เป็นต้นแบบ
นวัตกรรมด้านระบบขนส่งทางรางที่โดดเด่นของประเทศ โดยเฉพาะระบบขนส่ง
ทางรางด้วยรถไฟฟ้ารางเบา “โครงการขอนแก่น 4 ดี แพลตฟอร์มสมาร์ทฟาร์มมิง่
แก้จนพ้นหนี้” เป็นการสร้างนวัตกรรมและน�ำเทคโนโลยีการเกษตรที่ทันสมัย
อย่ า งดิ จิ ทั ล บนเทคโนโลยี อิ น เตอร์ เ น็ ต ของสรรพสิ่ ง (IoT) ที่ อ อกแบบ
สร้างทดสอบ และซ่อมบ�ำรุง ปรับเปลีย่ นแก้ ไขฟังก์ชนั การท�ำงานของแผงวงจร
สมองกลฝังตัวให้เหมาะสมของแต่ละฟาร์มเกษตรได้ตามต้องการ สามารถน�ำ
ไปส่งเสริมให้เกษตรสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี การท�ำเกษตร
แม่ น ย� ำ การบริ ห ารแปลงปลู ก ได้ ผ ลผลิ ต ทั้ ง ปี สร้ า งรายได้ ในครั ว เรื อ น
สร้างอาชีพที่ยั่งยืน เลิกการใช้สารพิษ สารเคมีที่มีผลกระทบกับเกษตรกร
โดยตรง

เป้าหมายการพัฒนา/ท�ำงาน ต่อไปในอนาคต
พัฒนาจังหวัดขอนแก่นให้เป็นเมือง Smart City ให้ครบทั้ง 6 ด้าน คือ Smart Mobility, Smart Living, Smart Economy, Smart People,
Smart Environment และ Smart Governance เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพของจังหวัดขอนแก่นให้เป็นเมืองที่ “ล�้ำสมัย รวยปัญญา
มากสินทรัพย์ สุขอย่างพอเพียง” ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดขอนแก่นสู่เมืองแห่งการแสวงหาโอกาส เพื่อก้าวสู่เมืองส�ำคัญของโลก (Global City)
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กรมการปกครอง
จังหวัดพิ ษณุโลก
วิสัยทัศน์
ศูนย์กลางความเจริญแห่งภูมภิ าคทีม่ นั่ คง สีแ่ ยกอินโดจีน ประตูสคู่ วามมัง่ คัง่ ประสานพลังสูก่ ารพัฒนาทีย่ งั่ ยืน

พันธกิจ
1) ส่การรั
งเสริกมษาความสงบเรี
เศรษฐกิจฐานรากเพื
่อมโยงไปสู่น่กคงภายในประเทศ
ารค้าการลงทุนและการบริการ
ยบร้อย่อเชืและความมั
2) ส่การอ�
งเสริำมนวยความเป็
สนับสนุนการน�
ำนวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิตมาใช้ ในภาคเกษตรอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว
นธรรม
3) สร้
างมูลค่าเพิ่มอให้งทีก่ ับผลผลิตทางการเกษตรโดยให้มีความเชื่อมโยงกับระบบอุตสาหกรรมและการค้า
การปกครองท้
4) การอาสารักษาดินแดน
5) การทะเบียน

ค่านิยม

มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีจิตบริการ ยึดมั่นคุณธรรม ท�ำงานเป็นทีม
มุ่งผลสัมฤทธิ์ : ผู้บริหารและบุคลากรมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติราชการ ตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์
ของจังหวัด
มีจิตบริการ : ให้ความส�ำคัญกับประชาชน ขยัน ตั้งใจ ท�ำงานเชิงรุก และให้บริการประชาชน ด้วยความรวดเร็ว เป็นธรรมและเท่าเทียม
ยึดมั่นคุณธรรม : ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติราชการด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้
ท�ำงานเป็นทีม : เป็นการบูรณาการทุกภาคส่วน ก�ำหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
จังหวัดพิษณุโลก ก�ำหนดทิศทางการพัฒนาจังหวัดด้วยกลไกการบูรณา
การความร่ ว มมื อ กั บ ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาสั ง คม
และภาคประชาชน ผ่านกระบวนการจัดท�ำแผนพัฒนาจังหวัด เพือ่ ก�ำหนดจุดยืน
ทางยุทธศาสตร์ พิษณุโลกเป็นเมือง “3 ธรรม 4 แยกเศรษฐกิจ”3 ธรรม
ได้แก่ 1) ธรรมะ 2) ธรรมชาติ 3) วัฒนธรรมและ 4 แยกเศรษฐกิจได้แก่ (1)
การค้าการลงทุน (2) การศึกษา (3) การสาธารณสุข (4) การเกษตร รวมถึง
จังหวัดได้รับการประกาศให้เป็น MICE CITY และสมัครเข้าร่วมการเป็น
เมืองอัจฉริยะ (Smart City) ใน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ

และการบริหารภาครัฐอัจฉริยะ น�ำไปสู่การส่งเสริมสนับสนุนและก�ำหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดพิษณุโลก ให้บรรลุวิสัยทัศน์ของจังหวัด
“ศูนย์กลางความเจริญแห่งภูมิภาค ที่มั่นคง สี่แยกอินโดจีน ประตูสู่ความมั่งคั่ง
ประสานพลังสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” และค่านิยม “มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีจิตบริการ
ยึดมั่นคุณธรรม ท�ำงานเป็นทีม” รวมถึงการบรรลุความส�ำเร็จในการปฏิบัติ
ราชการในระยะยาว สร้างความยั่งยืนให้แก่ส่วนราชการ ภายใต้ทรัพยากรที่มี
อยู่อย่างเหมาะสมและสมดุล ก้าวไปสู่ “พิษณุโลก 4.0” มุ่งเน้นประโยชน์สุข
ให้เกิดขึ้นกับประชาชนพิษณุโลก
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ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดผ่านวัฒนธรรมองค์กร

ด้วยหลักการท�ำงานที่ยึดมั่นในสถาบันพระมหากษัตริย์ ยึดนโยบาย
รัฐบาล ยึดการปฏิบัติตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และยึดหลักการ
อ�ำนวยความสะดวก เพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ ประโยชน์สขุ ของประชาชนเป็นหลัก
จังหวัดพิษณุโลกได้ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดผ่านกลไกการจัดท�ำแผนพัฒนา
จังหวัดโดยบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาคประชาสังคม และประชาชน ในการก�ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
และประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด การจัดท�ำแผนงานโครงการเพือ่ การพัฒนา
ทุกมิตทิ งั้ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิง่ แวดล้อม การน�ำแผนงาน/โครงการ

การไปสูก่ ารปฏิบตั ดิ ว้ ยแนวคิด “ร่วมคิด ร่วมท�ำ ร่วมรับผิดชอบ” เพือ่ ตอบสนอง
ความต้องการและแก้ ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนภายใต้ค่านิยม
มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีจิตบริการ ยึดมั่นคุณธรรม ท�ำงานเป็นทีม รวมถึงการก�ำกับ
ติดตามงานเพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีธรรมาภิบาลภายใต้การก�ำกับดูแลของ
รองผูว้ า่ ราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และกลไกการมีสว่ นร่วมของภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมผ่าน ก.บ.จ., กรอ.จว. และกลุม่ จังหวัด, กอ.รมน.จว.
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.) และการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ของบุคลากรผ่านคณะกรรมการจริยธรรมประจ�ำจังหวัด
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การสื่อสารถ่ายทอด
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ในการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ค่านิยม รวมถึงการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดในทุกมิติ
จั ง หวั ด ได้ ใช้ ก ารถ่ า ยทอดทั้ ง ในรู ป แบบทางการ และรู ป แบบไม่ เ ป็ น ทางการ ร่ ว มกั บ การใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
อย่างมีประสิทธิภาพไปยังทุกภาคส่วนทั้งส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชน โดยในกลุ่มส่วนราชการ ใช้วิธีการประชุมชี้แจงไปยังหัวหน้า
ส่วนราชการ และหัวหน้าส่วนราชการถ่ายทอดต่อให้บุคลากรได้รับรู้ สร้างความเข้าใจ สร้างความผูกพันและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน
การด�ำเนินงาน กลุ่มเอกชนใช้เวทีการประชุม ก.บ.จ. การประชุม กรอ.จังหวัด และกลุ่มจังหวัดรวมถึงการพบปะพูดคุยเพื่อสร้างความเข้าใจ
ร่วมกันในแนวทางการพัฒนาจังหวัด กลุม่ ประชาชน ผ่านการลงพืน้ ทีพ่ บปะชาวบ้านอย่างใกล้ชดิ ตลอดจนการประชาสัมพันธ์แผนงานโครงการ
และภารกิจของจังหวัดให้ชาวบ้านรับทราบผลการด�ำเนินงานและความส�ำเร็จเพื่อสร้างความรู้สึกภูมิใจร่วมกัน

ประชุมชี้แจงส่วนราชการ

ขับเคลื่อนการด�ำเนินงานกลุ่มเอกชน

ลงพื้นที่พบปะประชาชน
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การสร้างความร่วมมือในการท�ำงานร่วมกับเครือข่าย
จังหวัดพิษณุโลกสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด การน�ำนโยบายและการน�ำแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติโดยบูรณาการความร่วมมือ
กับทุกภาคส่วน ทั้งเครือข่ายภายในและเครือข่ายภายนอก เครือข่ายภายในได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสถาบันการอุดมศึกษาในพื้นที่ทั้ง 4 แห่ง
เครือข่ายภายนอกได้แก่ TCEB เข้ามาส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา MICE CITY ส่งผลให้จังหวัดได้รับการประเมินเป็น MICE CITY 1 ใน 10 ของประเทศ
นอกจากนี้ยังมีส�ำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) สาขาภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งเป็นเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของจังหวัด ส่งผลให้จังหวัด
ได้รับใบประกาศเป็นเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยเฉพาะการบูรณาการการท�ำงานร่วมกับกองทัพภาคที่ 3 และต�ำรวจตะเวนชายแดน ในงานโครงการ
อันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ การแก้ ไขปัญหาสาธารณภัย ไฟป่าหมอกควัน การแก้ ไขปัญหาในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (covid –19)

เครือข่ายภายในจังหวัด

การแก้ ไขปัญหาสถานการณ์ โควิด

การส�ำรวจไฟป่าหมอกควัน

เครือข่ายภายนอกจังหวัด
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ความรับผิดชอบต่อสังคม

การขับเคลื่อนวาระพิษณุโลกเมืองสะอาด (PHITSANULOK CLEAN & TIDY)

ส่งเสริมการปลูกพืชผักปลอดภัย

อบรมให้ความรู้การจัดท�ำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
จังหวัดพิษณุโลกขับเคลื่อนการพัฒนาองค์การในมิติต่าง ๆ ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติ
ราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยได้ประกาศเจตจ�ำนงสุจริตในการบริหารงานให้บุคลากรยึดถือในการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล
และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การขับเคลื่อนวาระพิษณุโลกเมืองสะอาด (PHITSANULOK CLEAN & TIDY) การร่วมกับบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด
พิษณุโลกส่งเสริมให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มผู้ปลูกผักในพื้นที่ 9 อ�ำเภอ ปลูกผักปลอดสารขายให้แก่ โรงพยาบาลรัฐและเอกชนส�ำหรับน�ำไปท�ำอาหารให้ผู้ป่วย
กระบวนการให้ความรูแ้ ก่บคุ คลากรของส่วนราชการในเรือ่ งการท�ำแผนบริหารความเสีย่ งการทุจริต และส่งเสริมให้สว่ นราชการ จัดท�ำแผนบริหารความเสีย่ งการทุจริต
ของส่วนราชการภายหลังการอบรมแล้วเสร็จเพือ่ ให้บคุ คลกรน�ำความรู้ ไปใช้ ให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนือ่ ง รวมทัง้ การสอดส่องการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอย่างสม�่ำเสมอด้วยคณะกรรมการธรรมภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.)
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กรมการปกครอง
จังหวัดแพร่
วิสัยทัศน์
เมืองเศรษฐกิจมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์

พันธกิจ
1) ส่การรั
ย และความมั
่นคงภายในประเทศ
1)
งเสริกมษาความสงบเรี
และพัฒนาแหล่ยบร้
งน�อ้ำสมบู
รณ์ เกษตรปลอดภั
ย เศรษฐกิจชุมชนดี มีการคมนาคมที่สะดวกเพื่อสร้างมูลค่า
2)
การอ�
ำ
นวยความเป็
น
ธรรม
2) ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
3) ส่การปกครองท้
3)
งเสริมและพัฒองที
นาคุ่ ณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น
4) ส่การอาสารั
กษาดิ่นคงภายใน
นแดน อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4)
งเสริมความมั
5) การทะเบียน

ค่านิยม
1) ส�ำนึกในหน้าที่ คือ “รู้หน้าที่ตนเอง”
2) สามัคคี ในหน่วยงาน คือ “ที่ใดมีความสามัคคี ที่นั้นมีความเจริญ”
3) ปฏิบัติงานเชิงรุก ตามแนวทางล้นเกล้ารัชกาลที่ 9 คือ “ต้องเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”
4) เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ภายใต้การปฏิบัติงานต้องมีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด เกิดความคุ้มค่า และบังเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม
เป้ า หมายของจั ง หวั ด คื อ การบ� ำ บั ด ทุ ก ข์ บ� ำ รุ ง สุ ข
ให้ ป ระชาชน จั ง หวั ด แพร่ ก� ำ หนดวิ สั ย ทั ศ น์ ก ารพั ฒ นาจั ง หวั ด
โดยทบทวนตั้งแต่ระดับพื้นที่ เพื่อวิเคราะห์ปูมหลังอันเป็นรากเหง้า
ของจังหวัด ผ่านการร่วมคิดและวิเคราะห์จากภาคส่วนต่าง ๆ น�ำไปสู่
การก�ำหนดทิศทาง การขับเคลื่อน ก�ำกับดูแล ติดตาม และตรวจสอบ
อย่างสมดุลและโปร่งใส พร้อมถ่ายทอดสือ่ สารแนวทางการขับเคลือ่ น
การพัฒนาพร้อมมอบตัวชีว้ ดั ไปยังกลุม่ เป้าหมายทุกภาคส่วน เพือ่ ไปสู่
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับองค์การ จนถึง
ระดับบุคคล โดยได้ถ่ายทอดให้ตั้งแต่ระดับผู้บริหารไปจนถึงผู้ปฏิบัติ
ของทุ ก ภาคส่ ว น ทั้ ง ส่ ว นราชการ หน่ ว ยงาน อ� ำ เภอทุ ก อ� ำ เภอ
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ภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ช่วยกันขับเคลื่อนบูรณาการและพัฒนาในรูปแบบประชารัฐ รวมทั้งได้ก�ำหนดทิศทางการวางแผน ก�ำกับ ติดตาม และประเมินผล รวมทั้งร่วมกัน
แก้ ไขปัญหาอุปสรรค ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินงานอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้การขับเคลื่อนภารกิจบรรลุตามวิสัยทัศน์ “เมืองเศรษฐกิจมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์” ภายใต้การประพฤติปฏิบัติตาม ค่านิยมองค์กร “ส�ำนึกในหน้าที่ สามัคคี ในหน่วยงาน ปฏิบัติงาน
เชิงรุกเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน”

การน�ำจังหวัดแพร่สู่ความยั่งยืน
ผู ้ ว ่ า ราชการจั ง หวั ด กั บ สองบทบาท คื อ
1) ผู้น�ำองค์การในฐานะตัวแทนรัฐบาลและส่วนราชการระดับ
กระทรวง/กรม “เป็นบทบาทจากข้างบน” น�ำนโยบายมาแปลง
สูพ่ นื้ ที่ และ 2) เป็นผูน้ ำ� องค์การของจังหวัดในฐานะ “พ่อเมือง”
“เป็นบทบาทจากข้างล่าง” ในการสนับสนุน อ�ำนวยการ บูรณาการ
ความร่ ว มมื อ ดู แ ลแก้ ป ั ญ หาบ้ า นเมื อ งของประชาชน
โดยการน�ำนั้น จะไม่เพียงน�ำแค่เพียงภาคราชการ แต่รวมถึง
การน�ำคนทั้งจังหวัดแพร่ 437,350 คน เพื่อท�ำงานร่วมกัน
ภายใต้การท�ำให้ทุกคนยอมรับ เชื่อถือ ไว้ ใจ การเป็นผู้ว่าฯ
น�ำด้วย “คุณธรรม” คุณธรรมน�ำได้ทุกอย่าง แสดงให้เห็น
การประพฤติตน โดยการ “ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง”
ขับเคลื่อนตามประเด็นเน้นหนักของจังหวัดแพร่ 14 ประเด็น
เน้นหนัก (59 กลยุทธ์)
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การสื่อสาร สร้างความเข้าใจ เพื่อน�ำไปสู่การปฏิบัติ
การสื่ อ สาร สร้ า งความเข้ า ใจ เพื่ อ น� ำ ไปสู ่
การปฏิบัติ : การสื่อสาร ทั้งภายในและภายนอก “ทางเดิน
ชั ด เจน เป้ า หมายส� ำ เร็ จ ” จะสื่ อ สาร 2 กลุ ่ ม คื อ
1) ส่วนราชการ/บุคลากรของจังหวัด และ 2) ผู้รับบริการ
และผู ้ มี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย ที่ ส� ำ คั ญ มุ ่ ง เน้ น ท� ำ ให้ บุ ค ลากร
และประชาชน ยอมรับ เชื่อใจ เข้าใจ และบอกกล่าวว่า
ประชาชนจะได้ประโยชน์อะไร ในสิง่ ทีจ่ ะร่วมกันท�ำ/จะดีขนึ้
อย่างไร เพื่อชักชวนกันออกมาร่วมกันท�ำ ผ่านช่องทาง
การสื่อสาร เช่น การลงพื้นที่เพื่อไปพบปะในระดับอ�ำเภอ
มอบนโยบายระดับจังหวัด ท�ำสื่อเผยแพร่ต่าง ๆ ทางวิทยุ
เพื่อเข้าถึงประชาขน ใช้การประชุมในเวทีต่าง ๆ ใช้หนังสือ
ราชการ ใช้ Social เช่น ไลน์ เฟสบุ๊ค อินเตอร์เน็ต
และสื่ อ ประสั ม พั น ธ์ ต ่ า ง ๆ สร้ า งการรั บ รู ้ การสร้ า ง
ความสั ม พั น ธ์ ต ่ อ ส่ ว นราชการ เอกชน ประชาชน
และช่องทางของศูนย์ด�ำรงธรรมจังหวัด ศูนย์ด�ำรงธรรม
อ�ำเภอทีเ่ ป็นด่านหน้าในการรับเรือ่ งราวต่าง ๆ และแก้ปญ
ั หา

การน�ำองค์การด้วยการเป็นต้นแบบที่ดี (role model)
ผลส�ำเร็จของการน�ำองค์การ เป็นต้นแบบที่ดี (role model) เป้าหมาย: จังหวัดแพร่ จังหวัดคุณธรรม ประกอบด้วย 1) ก�ำกับองค์การ ด้วย ธรรมาภิบาล
(1) เกณฑ์ตัวชี้วัด (2) ค่านิยมองค์กร และ (3) หลักธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส่ และ 2) ก�ำกับคน ด้วยระบบคุณธรรม (Merit System)
หรือระบบการบริหารงานบุคคลที่ ใช้หลักความสามารถ ความยุติธรรม ความเสมอภาค ปราศจากการแทรกแซงใด ๆ โดยการท�ำตนเป็นแบบอย่างที่ดี ส่งเสริม
การประพฤติปฏิบัติตามหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และความมีจริยธรรม น�ำไปสู่การบริหารราชการที่มีธรรมาภิบาลมากขึ้น
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การก�ำหนดจริยธรรมใน “ผู้น�ำทุกระดับ” ตั้งแต่ระดับจังหวัด อ�ำเภอ ท้องถิ่น และ ก�ำนัน ผู้ ใหญ่บ้าน จังหวัดแพร่ จังหวัดคุณธรรม ประชาชนเข้าร่วมโครงการ
หมู่บ้านรักษาศีล 5 ร้อยละ 87 ของประชากร จ�ำนวน 393,321 คน และในปี พ.ศ. 2564 จังหวัดแพร่ประเมินจังหวัดคุณธรรมในระดับคะแนน 15 คะแนน
จาก 19 คะแนน โดยมี 1) ชุมชนคุณธรรม 219 ชุมชน แบ่งเป็นระดับส่งเสริมคุณธรรม 162 ชุมชน ระดับคุณธรรม 8 ชุมชน ระดับคุณธรรมต้นแบบ 49 ชุมชน
(ชุมชนคุณธรรมต้นแบบ (รางวัลระดับปท.) (1) วัดสูงเม่น (2) วัดศรีดอนค�ำ (3) บ้านปางงุ้น) กับ 2) องค์กรคุณธรรม 50 แห่ง และ 3) อ�ำเภอคุณธรรม 8 อ�ำเภอ

ผลส�ำเร็จของการน�ำองค์การ
จากการวิเคราะห์สภาพปัญหา
ส� ำ คั ญ ของจั ง หวั ด แพร่ ที่ ก ระทบกั บ
ประชาชนเป็นวงกว้าง เป็นปัญหา “ร่วม”
“ส� ำ คั ญ ” “เร่ ง ด่ ว น” เป็ น งานที่ ต ้ อ ง
บู ร ณาการร่ ว มกั น ของทุ ก ภาคส่ ว น
จึงได้ก�ำหนดเรื่องเร่ งด่วน (Fast Five)
5 เรื่อง ได้แก่
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ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
2) ปัญหาผู้ ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

3) ปัญหายาเสพติด
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4) ปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละออง (PM 2.5)

5) ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย

ปัจจัยแห่งความส�ำเร็จ
การบูรณาการการท�ำงานอย่างมืออาชีพ โดยใช้หลัก 5 ร่วม 3 ประสาน คือ ต้องร่วมคิด ร่วมท�ำ ร่วมแก้ ไขปัญหา ร่วมเป็นเจ้าของรับผิดชอบ ร่วมติดตาม
ประเมินผล และการประสานงาน ประสานใจ ประสานการปฏิบัติ รวมทั้ง ยึดพื้นที่เป็นหลัก (Area Based) มีภาคประชาชนเป็นศูนย์กลางและภาคอื่น ๆ สนับสนุนแบบ
บูรณาการในรูปแบบ “ประชารัฐ” เพือ่ ให้เกิดโครงการต่าง ๆ ตรงตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง รวมทัง้ การมียทุ ธศาสตร์ บริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์
ทั้งด้านการพัฒนาพื้นที่ ข้อมูล บุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงานอย่างมุ่งผลสัมฤทธิ์ การคิดเชิงกลยุทธ์ที่มีเป้าหมายการพัฒนาที่เด่นชัดและเป็นระบบ ตั้งแต่
ต้นน�้ำ กลางน�้ำ และปลายน�้ำ โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และที่ส�ำคัญคือ การมีภาวะผู้น�ำ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดมีวิสัยทัศน์กว้างไกล มอบนโยบายและแนวทาง
การปฏิบัติที่ชัดเจน รวมทั้งการปฏิบัติตนเป็นอย่างที่ดีตามหลักค่านิยมองค์กร เพื่อสร้างความเชื่อถือ ความสัมพันธ์ที่ดี และการยอมรับจากทุกภาคส่วน สามารถเป็นที่
พึ่งให้แก่ทุกภาคส่วนได้ อันจะน�ำมาซึ่งการร่วมมือกันขับเคลื่อนพัฒนาจังหวัดให้เป็นไปตามแนวทางที่ก�ำหนดร่วมกันได้อย่างสมบูรณ์

ภาคผนวก

