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การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เป็นการยกระดับการบริหารจัดการสู่มาตรฐานสากล ส�ำนักงาน ก.พ.ร.
ได้ดำ� เนินการส่งเสริมให้สว่ นราชการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ งนับตัง้ แต่ ปี พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา โดยใช้เกณฑ์คณ
ุ ภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
เป็นเครื่องมือในการผลักดันให้ระบบราชการเกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยในระยะแรกเป็นการด�ำเนินการ
ตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ และต่อมาได้พัฒนาไปสู่การจัดให้มีรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับรายหมวด
และระดับดีเด่น เพือ่ เป็นการเชิดชูเกียรติและเป็นแรงจูงใจแก่หน่วยงานทีม่ งุ่ มัน่ พัฒนาองค์การสูม่ าตรฐานสากล ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2555
เป็นต้นมาจนถึงปี พ.ศ. 2563 มีหน่วยงานภาครัฐได้รับรางวัลฯ รวมทั้งสิ้น 64 หน่วยงาน ประกอบด้วย 1 กระทรวง 42 กรม
และ 21 จังหวัด โดยแบ่งเป็นระดับดีเด่น จ�ำนวน 2 ผลงาน และระดับรายหมวด จ�ำนวน 144 ผลงาน
ส� ำ หรั บ ในปี พ.ศ. 2564 มี ห น่ ว ยงานภาครั ฐ ที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล คุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ ระดั บ รายหมวด
จ�ำนวน 32 หน่วยงาน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐ
ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภาพและประสิ ท ธิ ผ ลของการปฏิ บั ติ ร าชการจนประสบความส� ำ เร็ จ เป็ น แบบอย่ า งที่ ดี ใ ห้ กั บ หน่ ว ยงานอื่ น
ส�ำนักงาน ก.พ.ร. จึงได้จัดท�ำหนังสือรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award :
PMQA) ประจ�ำปี พ.ศ. 2564 ขึน้ เพือ่ ให้หน่วยงานของรัฐสามารถน�ำไปศึกษาเรียนรู้ และพัฒนาองค์การให้กา้ วสูค่ วามเป็นเลิศต่อไป
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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
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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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แนวทางและหลักเกณฑ์รางวัล

PMQA
2021

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

หมวด 6 ด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม

การรับสมัครรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ในปี พ.ศ. 2564 ส�ำนักงาน ก.พ.ร. ได้เปิดรับสมัครรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จ�ำนวน 2 ประเภทรางวัล ได้แก่
รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด และรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับดีเด่น โดยส่วนราชการทีจ่ ะสมัคร
ขอรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด ต้องเป็นส่วนราชการที่ผ่านการตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ระดับพื้นฐาน และส่วนราชการที่จะสมัครขอรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับดีเด่น ต้องเป็นส่วนราชการที่ ได้รับรางวัล
ประเภทรายหมวดมาแล้วอย่างน้อย 2 หมวด
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รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award)
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 6 ด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม

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 6 ด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม

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 6 ด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม

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 6 ด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม
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 6 ด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม
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

11

หมวด 6 ด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม

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 6 ด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม

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

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

หมวด 4 ด้านการวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงานขององค์การและการจัดการความรู้

 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
 กองทัพเรือ
 ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

หมวด 5 ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

 กรมการแพทย์

หมวด 6 ด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม

 กรมการพัฒนาชุมชน
 จังหวัดอ�ำนาจเจริญ
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กรมการพั ฒนาชุมชน
กรมการพัฒนาชุมชน ท�ำงานด้วยหลักการ “เดินไปหาประชาชน ใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางประชาชน เรียนรู้จากประชาชน ท�ำงานและวางแผน
ร่ ว มกั บ ประชาชน เริ่ ม งานจากสิ่ ง ที่ ป ระชาชนรู ้ สร้ า งงานจากสิ่ ง ที่ ป ระชาชนมี สอนโดยแสดงให้ ดู ให้ ป ระชาชนเรี ย นรู ้ จ ากการท� ำ งาน”
สะท้อนให้เห็นความส�ำคัญของการยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางที่น�ำมาใช้ ในการท�ำงานทุกขั้นตอน เพื่อวิเคราะห์ความต้องการและออกแบบระบบงาน

วิสัยทัศน์
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

พันธกิจ
1) พัฒนาระบบกลไกการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้การพึ่งตนเอง
2) พัฒนาการบริหารจัดการชุมชนให้พึ่งตนเองได้
3) สร้างระบบกลไกและกิจกรรมทางเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4) พัฒนาองค์กรให้มีขีดสมรรถนะ และบุคลากรมีอุดมการณ์ ในงานพัฒนาชุมชนและเชี่ยวชาญการท�ำงานเชิงบูรณาการ

ค่านิยม
ยืนเคียงข้างประชาชน ช่วยเขาเพื่อให้เขาช่วยตนเองได้
ABCDEF S&P
A – Appreciation (ชื่นชม)
B – Bravery (กล้าหาญ)
C – Creativity (สร้างสรรค์)
D – Discovery (ใฝ่รู้)
E – Empathy (เข้าใจ)
F – Facilitation (เอื้ออ�ำนวย)
S – Simplify (คิดให้ง่าย)
P – Practical (สามารถท�ำได้จริง)

กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน มี ภ ารกิ จ ส� ำ คั ญ ในการส่ ง เสริ ม กระบวนการเรี ย นรู ้
และการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคง
และมีเสถียรภาพ เพื่อให้เป็นชุมชนเข้มแข็ง โดยมีผู้น�ำชุมชน อาสาสมัคร กลุ่ม/องค์กร
เครือข่าย และประชารัฐ เป็นกลไกการพัฒนาการบริหารจัดการชุมชนและเศรษฐกิจ
ฐานรากอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ ในการขับเคลือ่ นงาน กรมฯ ได้อาศัยศักยภาพ
ความได้เปรียบด้านพันธกิจ ด้านปฏิบัติการ ด้านบุคลากรและประชาชนด้วยการยึดหลัก
ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง เป็ น กลไกขั บ เคลื่ อ นแนวทางการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น
ให้เกิดความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลมีประสบการณ์พัฒนาชุมชน อาสาสมัคร องค์กร
และเครือข่ายที่เข้มแข็งอย่างต่อเนื่องกว่า 300,000 คน ศักยภาพบุคลากรปฏิบัติงาน
กระจายครอบคลุมทุกพืน้ ทีแ่ ละเสมือนเป็น เพือ่ นคูค่ ดิ มิตรแท้ของประชาชน เพราะมีภาพลักษณ์
ที่ดีต่อสังคม ประชาชนมีความเชื่อมั่นไว้วางใจ
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เริ่มจาก 1) ระดับบุคคล ครัวเรือน โดยการสร้างสัมมาชีพชุมชน
เพื่ อ ให้ ค นในชุ ม ชนได้ รั บ การพั ฒ นาอาชี พ ตามหลั ก ปรั ช ญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีเป้าหมายให้ครัวเรือน มีอาชีพ และรายได้
ทีม่ นั่ คง 2) ระดับกลุม่ ขับเคลือ่ นโครงการ หนึง่ ต�ำบล หนึง่ ผลิตภัณฑ์
(OTOP) เพื่อให้ครัวเรือนสัมมาชีพได้รับการพัฒนาจนมีศักยภาพ
ในการพัฒนาเข้าสูก่ ารลงทะเบียนเป็นผูผ้ ลิต ผูป้ ระกอบการ OTOP
3) ระดับเครือข่าย เป็นวิสาหกิจเพือ่ สังคม (Social Enterprise : SE)
ด� ำ เนิ น การภายใต้ ก ารพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ฐานรากและประชารั ฐ
เพิม่ ศักยภาพชุมชนในการสร้างธุรกิจชุมชน บูรณาการภาคีสนับสนุนชุมชน
มีการจัดท�ำบันทึกข้อตกลง (Memorandum of Understanding :
MOU) จ�ำนวน 37 ฉบับ 88 หน่วยงาน กรมการพัฒนาชุมชน
จึ ง ได้ก�ำ หนดวาระที่ ใ ช้เป็นกรอบแนวทางในการขับ เคลื่อนงาน
ให้บรรลุเป้าหมายวิสยั ทัศน์ คือ “เศรษฐกิจฐานรากมัน่ คงและชุมชน
พึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565”

การออกแบบกระบวนการที่ตอบโจทย์องค์กร
กรมการพัฒนาชุมชน ได้กำ� หนดกระบวนการท�ำงานทีส่ ำ� คัญเพือ่ สร้างคุณค่า
ให้แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและค�ำนึงถึงประสิทธิผลของผลผลิต
การบริการและกระบวนการท�ำงานให้เกิดผลสัมฤทธิต์ ามเป้าหมายขององค์กร
โดยมีวสิ ยั ทัศน์ คือ “เศรษฐกิจฐานรากมัน่ คง และชุมชนพึง่ ตนเองได้ ภายในปี 2565”
เพื่อมุ่งสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในทุกระดับอย่างยั่งยืน โดยได้น�ำข้อมูล
ผลการด�ำเนินงานที่ผ่านมาผนวกกับข้อมูลสารสนเทศด้านความต้องการของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากเวทีการจัดกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ
(Voice of Customer : VOC) น�ำเข้าสู่เวทีคณะท�ำงานพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อปรับปรุงเกณฑ์การจัดท�ำ
ข้ อ ก� ำ หนดที่ ส� ำ คั ญ ที่ จ ะท� ำ ให้ ก ระบวนการท� ำ งาน ให้ เ กิ ด ความคุ ้ ม ค่ า
มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นเครื่องมือช่วย
ในการออกแบบและสนั บ สนุ น การท� ำ งาน และเพื่ อ ให้ เ กิ ด ความมั่ น ใจ
ว่าข้อก�ำหนดที่ส�ำคัญของผลผลิต การบริการและกระบวนการท�ำงานเป็นไป
ตามทีก่ ำ� หนดไว้ และสือ่ สารให้บคุ ลากร ได้ยดึ ถือปฏิบตั ติ ามคูม่ อื การปฏิบตั งิ าน
ทุ ก ครั้ ง และถอดบทเรี ย นหลั ง การปฏิ บั ติ เ พื่ อ ประเมิ น ผลการด� ำ เนิ น งาน

โดยเปรียบเทียบผล กับข้อก�ำหนดที่ส�ำคัญ และตัวชี้วัดที่ก�ำหนด ในคู่มือ
การปฏิ บั ติ ง าน มี ก ระบวนการท� ำ งาน ที่ ส� ำ คั ญ 7 กระบวนการ ได้ แ ก่
1) กระบวนการรวมกลุม่ องค์กร เครือข่าย 2) กระบวนการศึกษาวิจยั เพือ่ พัฒนา
ชุมชน 3) กระบวนการลงทะเบียนผู้ประกอบการชุมชน 4) กระบวนการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 5) กระบวนการส่งเสริมช่องทางการตลาด 6) กระบวนการ
จัดหาเงินกองทุน 7) กระบวนการส่งเสริมการออม กระบวนการสนับสนุน
ที่ส�ำคัญ จ�ำนวน 4 กระบวนการ ได้แก่ 1) กระบวนการพัฒนาบุคลากร
2) กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 3)กระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
4) กระบวนการสื่อสารและประชาสัมพันธ์
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การควบคุม ก�ำกับ ติดตาม นั้นส�ำคัญ
เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการท�ำงานส�ำคัญมีคุณภาพและเกิดผลลัพธ์ตามที่คาดหวัง จึงได้มีระบบในการก�ำกับ ติดตาม ผ่านกลไก การประชุมของผู้บริหาร
ผู้ตรวจราชการกรม การประชุมติดตามผลการด�ำเนินงานตัวชี้วัด และติดตามผ่านระบบบริหารงบประมาณและบริหารกิจกรรม/โครงการ Budget and Project
Management : BPM ควบคู่กับระบบ GFMIS และความรวดเร็วของเทคโนโลยี เช่น ระบบไลน์กลุ่ม ระบบ Vide o Conference ระบบ Zoom Cloud Meetings
เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและน�ำผลที่ ได้มาเข้าสู่เวทีของคณะท�ำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกรมฯ ได้เรียนรู้ร่วมกัน และทบทวนไปปรับปรุง
ข้อก�ำหนด ตัวชี้วัด และกระบวนการท�ำงานเพื่อน�ำส่งบริการให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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การออกแบบกระบวนการที่ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ

จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
ซึง่ เชือ้ ไวรัสดังกล่าวได้แพร่กระจายไปทัว่ โลก รวมทัง้ ประเทศไทยส่งผลให้เศรษฐกิจ
ต้องชะงัก สถานการณ์ดงั กล่าวนอกจากจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวติ ความเป็นอยู่
ของประชาชน จากสถานการณ์ดงั กล่าว ส่งผลต่อการประกอบอาชีพของประชาชน
ในระดับฐานราก ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP มีช่องทางการจ�ำหน่ายลดลง
ดังนัน้ เพือ่ ให้ผลิตภัณฑ์ OTOP และประชาชนในชุมชน มีชอ่ งทางการตลาดเพิม่ ขึน้
โดยเฉพาะการตลาดออนไลน์ที่ตอบโจทย์ของผู้บริโภค จึงจ�ำเป็นต้องสร้าง
และพัฒนานักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) ควบคู่ไปกับการปรับปรุงกระบวนการ
พัฒนาช่องทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ OTOP เพิ่มมากขึ้น ได้แก่ การจ�ำหน่าย
สินค้า OTOP Online ซึ่งเพิ่มโอกาสทางการตลาด และเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันแก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP โดยด�ำเนินการผ่าน Website
และแอปพลิเคชัน เพื่อจ�ำหน่ายสินค้า OTOP ทาง Online และได้ส่งเสริม
“การสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ด�ำรงไว้ ในแผ่นดิน” โดยด�ำเนินการ

ลงนามบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงว่ า ด้ ว ยการประสานความร่ ว มมื อ (Memorandum
of Understanding : MOU) และได้กระจายความร่วมมือกับจังหวัด 76 จังหวัด
กรุงเทพมหานคร การประปาส่วนภูมภิ าค และการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค และคณะรัฐมนตรี
ได้มีมติ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 เห็นชอบตามที่กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทยเสนอเรือ่ ง มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่
ผ้าไทย เพื่อให้ผ้าไทยในพื้นถิ่นได้รับการดูแลสืบทอดให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรม
และเสริ ม สร้ า งรายได้ ให้ แ ก่ ป ระชาชนผู ้ มี อ าชี พ เกี่ ย วข้ อ งด้ า นการทอผ้ า
โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ กระตุน้ ให้เกิด การสืบสานภูมปิ ญ
ั ญาการพัฒนาและยกระดับ
ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีมาตรฐานสูงขึ้น สร้างคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรม
พัฒนาศักยภาพผูผ้ ลิต ผูป้ ระกอบการ OTOP ส่งเสริมให้เกิดการสร้างภาพลักษณ์ทดี่ ี
ต่อองค์กรและผูส้ วมใส่ เพิม่ ช่องทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ โดยมียอดจ�ำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ผ้าไทย รวมทั้งสิ้น 25,815,029,042 บาท ผู้ ได้รับผลประโยชน์
384,028 ราย
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การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมการพั ฒ นาชุ ม ชนได้ พั ฒ นาระบบ
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี ด้วยการพัฒนาระบบโปรแกรม
จัดการทะเบียนลูกหนี้ หรือ โปรแกรม Smart Account
Receivable Application : SARA เพือ่ ใช้เป็นเครือ่ งมือ
ในการบริหารจัดการทะเบียนลูกหนี้ ด้านการสมัครสมาชิก
การลงทะเบี ย นโครงการเพื่ อ ขอสนั บ สนุ น เงิ น กู ้ ยื ม
ผ่านเว็บไซต์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และการรับช�ำระ
ผ่านช่องทาง Bill-Payment ผ่านตู้ ATM ของธนาคาร
กรุงไทย ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์ ก ารเกษตร เพื่ อ อ� ำ นวยความสะดวก
ลดขั้นตอน และตอบสนองความต้องการของสมาชิก
กองทุ น ท� ำ ให้ มี ส มาชิ ก กองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี
สามารถเข้าถึงแหล่งทุนเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ งในปัจจุบนั
มีสมาชิกกองทุนกว่า 14,230,892 คน สนับสนุน
โครงการเงินทุนหมุนเวียน จ�ำนวน 58,325 โครงการ
เป็นเงิน 7,542,036,963 บาท มีผู้ได้รบั ผลประโยชน์กว่า
5,832,500 คน
การพัฒนากระบวนการจัดเก็บข้อมูลความจ�ำเป็นพื้นฐาน หรือ จปฐ.
ด้วยการน�ำระบบเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั มาสนับสนุนและพัฒนากระบวนการ ท�ำให้สามารถ
ลดขั้นตอน ลดระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลความจ�ำเป็นพื้นฐาน ที่จากเดิม
ใช้เวลา 180 วัน คงเหลือเพียง 120 วัน และการบูรณาการข้อมูลร่วมกับ
ส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ และศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ บูรณาการฐานข้อมูลการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า : TPMAP เพื่อก�ำหนดกลยุทธ์
การแก้ ไขปัญหาความยากจน มุง่ ยกระดับรายได้ของครัวเรือนยากจน ให้มรี ายได้
เพิ่มขึ้น ด้วยการประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น และการพัฒนา
คุณภาพชีวติ ในด้านอืน่ ๆ ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการแก้ปญั หา
ได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว ผ่ า นกระบวนการแก้ ไ ขปั ญ หาความยากจน 4 ขั้ น ตอน
คือ ชีเ้ ป้าชีวติ แผนทีช่ วี ติ บริหารจัดการชีวติ และดูแลชีวติ โดยเชือ่ มโยงข้อมูล
ร่วมกับ แพลตฟอร์ม TPMAP Logbook เพือ่ ติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหา

ได้อย่างรวดเร็วเพื่อมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตใน 5 มิติ ได้แก่ ด้านสุขภาพ
ด้านการศึกษา ด้านรายได้ ด้านความเป็นอยู่ และด้านการเข้าถึงบริการของรัฐ
และติดตามการแก้ปญั หารายครัวเรือน ข้อมูลจะถูกบันทึกและติดตามผ่านระบบเดียวกัน
บน TPMAP Logbook ท�ำให้การแก้ปัญหามีความเป็นเอกภาพ ไม่ซ�้ำซ้อน
อีกทัง้ ยังสามารถให้หน่วยงานในส่วนกลางหรือส่วนภูมภิ าค และรัฐบาลสามารถ
ติดตามสถานการณ์ปญ
ั หา และการแก้ปญ
ั หาได้อย่างรวดเร็ว ตลอดจนสามารถ
ส่งต่อข้อมูลให้กับหน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน และภาคีการพัฒนา
ที่เกี่ยวข้องมาใช้ข้อมูลให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน ซึ่งจากการด�ำเนินงาน
ส่งผลให้ ได้รบั การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาคี สนับสนุนอุปกรณ์ ในการประกอบ
อาชีพเพื่อแก้ ไ ขปัญหาครัวเรือนยากจน คิ ดเป็ นมู ลค่ า 7,358,800 บาท
โดยมีครัวเรือนยากจนเป้าหมาย จ�ำนวน 15,429 ครัวเรือน ได้รับการพัฒนา
และมีรายได้ผา่ นเกณฑ์ จปฐ. แล้ว จ�ำนวน 15,040 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 97.47
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การบริหารจัดการกระบวนการภายใต้ภาวะวิกฤติ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID - 19) กลายเป็นโรคระบาดครั้ง ใหญ่ข องโลก ส่งผลให้เศรษฐกิจ
ของประเทศต่าง ๆ รวมทัง้ ประเทศไทยต้องชะงักงัน สินค้าอุปโภคบริโภคได้รบั ผลกระทบ
อย่างหนัก กรมการพัฒนาชุมชนจึงได้น้อมน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การปฏิบัติในระดับครัวเรือน โดยสนับสนุน ส่งเสริมให้มีการปลูกผักสวนครัว
ทุกครัวเรือนทั่วประเทศ เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับครอบครัว
และชุ ม ชน โดยเน้ น การพึ่ ง ตนเอง และสร้ า งความสามั ค คี ข องคนในชุ ม ชน
เพื่อให้รอดพ้นจากวิกฤตในครั้งนี้ ภายใต้การด�ำเนินงาน น้อมน�ำแนวพระราชด�ำริ
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร
และก� ำ หนดเป็ น Quick Win Project เพื่ อ แก้ ไ ขสถานการณ์ ด ้ า นอาหาร
โดยมีจุดควบคุมเพื่อให้เกิดความส�ำเร็จ คือ การก�ำหนดให้ผู้น�ำต้องท�ำก่อน
เพือ่ เป็นแบบอย่างให้คนในชุมชน โดยได้ความร่วมมือ จาก ผูว้ า่ ราชการจังหวัด นายอ�ำเภอ
ผู้น�ำส่วนราชการ ผู้น�ำชุมชน ในการเป็นต้นแบบให้ประชาชน ซึ่งโครงการฯ นี้
ช่ ว ยเหลื อ ให้ ค นไทยลดรายจ่ า ยจากการซื้ อ ผั ก มาบริ โ ภคในระดั บ ครั ว เรื อ น

โดย 1 ครัวเรือนสามารถลดค่าใช้จ่ายได้ 50 บาทต่อวัน ถ้า 12 ล้านครัวเรือน
จะลดรายจ่ายวันละ 600 ล้านบาท หรือประมาณ 200,000 ล้านบาทต่อปี
ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ เป้าหมายที่ 2
ขจัดความหิวโหย มีครัวเรือน ทีเ่ ข้าร่วมโครงการทัง้ สิน้ จ�ำนวน 12,601,491 ครัวเรือน
เกิ ด ผลลั พ ธ์ ชุ ม ชนมี ค วามมั่ น คงทางด้ า นอาหาร มี ภู มิ คุ ้ ม กั น
และสิ่งแวดล้อมที่น�ำไปสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน เกิดการลดรายจ่ายในครัวเรือน
การปลูกพืชผักสวนครัว สูก่ ารขยายผลพืน้ ทีส่ าธารณะสีเขียว, ลดการใช้ถงุ พลาสติก
และการประหยัดพลังงาน, เกิดศูนย์เรียนรู้เมล็ดพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ จ�ำนวน
76 จังหวัด ๆ ละ 1 แห่ง และการแลกเปลีย่ นเรียนรู/้ การแบ่งปัน ผูน้ ำ� ชุมชนสามารถ
พั ฒ นาชุ ม ชนของตนเอง บู ร ณาการงานและเป็ น แกนหลั ก ในการบริ ห าร
จัดการชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนได้ และในท่ามกลางวิกฤตการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ชุมชนมีผู้น�ำที่มีศักยภาพ
สามารถบริ ห ารจั ด การชุ ม ชนให้ มี ค วามมั่ น คงทางด้ า นอาหาร มี ภู มิ คุ ้ ม กั น
และมีการดูแลสิ่งแวดล้อมน�ำไปสู่การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน

ปัจจัยความส�ำเร็จ
จากการที่ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ เห็นความส�ำคัญและให้การสนับสนุนในการจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมในทุกระดับ ส่งเสริม สนับสนุน
และกระตุน้ ให้เกิดนวัตกรรมเพือ่ สนับสนุนการปฏิบตั ริ าชการ ใช้ระบบกลไกการสือ่ สารทีห่ ลากหลาย เพือ่ สร้างการรับรู้ ท�ำให้บคุ ลากรทุกระดับมีขวัญก�ำลังใจ และความมุง่ มัน่
ในการปฏิบตั งิ านให้มปี ระสิทธิภาพ ตลอดจนน�ำระบบดิจทิ ลั เข้ามาใช้ ในการพัฒนาการท�ำงานเพือ่ ให้สอดคล้อง และตอบสนองความต้องการของประชาชน ซึง่ ปัจจัยทัง้ หมด
ส่งผลให้กระบวนการพัฒนาชุมชนมีคุณภาพ ผลผลิตและบริการมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ประชาชนได้รับการพัฒนาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทชุมชน
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จังหวัดอ�ำนาจเจริญ
วิสัยทัศน์
เมืองธรรมเกษตร เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง เส้นทางการค้าสู่อาเซียน

พันธกิจ
1) พัฒนาจังหวัดให้เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ และสินค้าเกษตรปลอดภัย และผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน สามารถเพิ่มรายได้
ให้เกษตรกรมากยิ่งขึ้น
2) พัฒนาศักยภาพของเกษตรกรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการค้าชายแดนให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง
4) พัฒนาศักยภาพของประชาชน/ชุมชน/ผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชน ให้มีความสามารถในการแข่งขัน
5) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้สามารถใช้ประโยชน์
ได้อย่างสมดุลและยั่งยืน
6) พัฒนาคน ชุมชน ให้มีความรู้ มีคุณธรรม และการจัดการภาครัฐให้มีคุณภาพ มั่นคง และทันสมัย

ค่านิยม
ซื่อสัตย์ยึดมั่นในคุณธรรม/มุ่งผลสัมฤทธิ์และคุณภาพของงาน/ความรับผิดชอบมุ่งบริการ/ท�ำงานเป็นทีม/ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ภายใต้ วิ สั ย ทั ศ น์ แ ละพั น ธกิ จ หน้า ที่ ข องจั ง หวั ด ในการน� ำ ภารกิ จ
และนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบตั ใิ ห้เกิด ผลสัมฤทธิ์ และตามแนวทางการบริหาร
กิจการบ้านเมืองทีด่ ี เพิม่ ประสิทธิภาพการท�ำงานของทุกส่วนราชการ และให้ภาคเอกชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนไปพร้อมกัน เพื่อสร้างความสามัคคีช่วยกัน
ขับเคลือ่ นแก้ ไขปัญหาเก่าสร้างสรรค์สงิ่ ใหม่ ถ่ายทอดสูก่ ารพัฒนา มีความมุง่ มัน่
ให้เกิดผลส�ำเร็จ ด้วยการขับเคลื่อนปรับปรุง กระบวนงาน เพิ่มประสิทธิภาพ
ของหน่วยงาน พัฒนาความเจริญให้พนื้ ที่ และการมีสว่ นร่วมสร้างความพึงพอใจ
ให้กบั ประชาชน เน้นการบูรณาการด้านการรับรู้ การให้ขอ้ มูลข่าวสาร (Inform)

ที่ถูกต้อง รวดเร็ว ร่วมคิด/ให้ความเห็น-ร่วมตัดสินใจ-ร่วมท�ำ ได้แก่ การรับฟัง
ความคิดเห็น (Consult) เกี่ยวข้องร่วมปฏิบัติ (Involve) และความร่วมมือ
(Collaborate) ร่วมเป็นเจ้าของด้วยการเสริมอ�ำนาจภาคีเครือข่าย (Empower)
การขับเคลื่อนนโยบายให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
ยุทธศาสตร์ภาค ประเทศ และโลก สร้างรูปแบบการพัฒนาจังหวัดสู่เมือง
แห่งความสุข (Amnatcharoen Happiness Model) ปลอดขยะ ปลอดเหล้า
ปลอดภัย และ เป็นเมืองสุขภาวะเข้มแข็ง ไปสู่การพัฒนาจังหวัดอย่างยั่งยืน
ภายใต้แนวคิด “อ�ำนาจเจริญ ต้องเจริญ”
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การออกแบบผลผลิต การบริการ และกระบวนการเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประชาชน
จั ง หวั ด อ� ำ นาจเจริ ญ ได้ น� ำ วิ ธี ก ารจั ด ท� ำ ข้ อ ก� ำ หนดที่ ส� ำ คั ญ ของผลผลิ ต และการบริ ก าร กระบวนการท� ำ งาน และกระบวนการสนั บ สนุ น
ตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล ก� ำ หนดกลุ ่ ม ผู ้ จั ด ท� ำ ข้ อ ก� ำ หนดและออกแบบกระบวนการที่ ส� ำ คั ญ ตามพั น ธกิ จ และประเด็ น การพั ฒ นา โดยน� ำ เครื่ อ งมื อ
SIPOC Model มาวิเคราะห์ 4 ด้าน ได้แก่ 1) ปัจจัยภายใน (Internal Factor) 2) ปัจจัยภายนอก (External Factor) 3) ปัจจัยด้านความต้องการ
ความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความต้องการแตกต่างกัน 4) ปัจจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ แล้วน�ำเอาผลการวิเคราะห์
มาจัดล�ำดับความส�ำคัญ พิจารณาความคุ้มค่าและการลดต้นทุน การบริหารความเสี่ยง และผลกระทบทางลบ ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน
มาใช้ประกอบในการจัดท�ำข้อก�ำหนดของกระบวนการ โดยการแปลงความต้องการที่ ได้และองค์ความรู้ต่าง ๆ ให้เป็นข้อก�ำหนดที่ส�ำคัญของกระบวนการ
พร้อมกับก�ำหนดตัวชี้วัดกระบวนการตามข้อก�ำหนดที่ส�ำคัญ
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กระบวนการที่ส�ำคัญได้แก่กระบวนการพัฒนาการผลิตการแปรรูปผลผลิตการเกษตรเพื่อคุณค่า มูลค่าข้าวหอมมะลิ และเมืองอาหารปลอดภัย
กระบวนการพัฒนาจังหวัดสู่เมืองสมุนไพรคุณค่าและเพิ่มค่าที่เข้มแข็ง กระบวนการส่งเสริมข้าวอินทรีย์วิถีอ�ำนาจเจริญ กระบวนการพัฒนาระบบ AMNAT-GIS
กระบวนการอ�ำนาจเจริญ สู้ภัยโควิด-19 กระบวนการสนับสนุนได้แก่ กระบวนการบริหารงบประมาณ การเงิน การคลัง และพัสดุ กระบวนการบริหาร
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูล กระบวนการบริหารยุทธศาสตร์
เพือ่ ท�ำให้มนั่ ใจว่าข้อก�ำหนดนัน้ มีความถูกต้อง ชัดเจน
และสามารถน�ำไปสูก่ ารออกแบบผลผลิตบริการ สามารถส่งมอบ
คุณค่า (ประโยชน์) ให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ได้อย่างเหมาะสม จังหวัดอ�ำนาจเจริญ ได้กำ� หนดวิธกี ารประเมิน
ประสิ ท ธิ ผ ล โดยการ 1) ประเมิ น ผลระหว่ า งปฏิ บั ติ งาน
เช่ น การจั ด ประชุ ม หารื อ ในลั ก ษณะ Focus Group
ประเมินการมีส่วนร่วมจากกลุ่มเครือข่ายภาคประชาชนอาสา
เกษตรประจ�ำหมู่บ้าน หมอดินอาสา 2) ประเมินตามคู่มือ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน เช่น ประเมินขั้นตอนการปฏิบัติ
ของเกษตรกรตามมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์
3) ตรวจติดตามและประเมินผลของคณะกรรมการธรรมาภิบาล
จังหวัด และหน่วยงานตรวจสอบภายในจังหวัด
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การจัดการและการพัฒนากระบวนการสู่ความเป็นเลิศ
จังหวัดอ�ำนาจเจริญ มีวธิ กี ารน�ำกระบวนการ
ไปปฏิบตั ิ โดยค�ำนึงถึงประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายผลผลิตตามประเด็นการพัฒนา
และยุทธศาสตร์ของจังหวัด และตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานที่ก�ำหนดโดยการถ่ายทอดกระบวนการ
ท� ำ งานที่ ส� ำ คั ญ ของจั ง หวั ด ไปสู ่ ร ะดั บ หน่ ว ยงาน
และระดับบุคคล จัดท�ำข้อตกลงร่วมกันในการปฏิบตั งิ าน
โดยหั ว หน้ า ส่ ว นราชการท� ำ ค� ำ รั บ รองการปฏิ บั ติ
ราชการต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ระดับหน่วยงาน
ให้บคุ ลากรจัดท�ำตัวชีว้ ดั รายบุคคล และก�ำหนดตัวชีว้ ดั
ภาพรวมกระบวนงานควบคุม ก�ำกับ ดูแล ให้มีความ
สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน จัดระบบการควบคุม
กระบวนการเพื่อสร้างพื้นฐานของระบบการบริการ
จั ด การประจ� ำ วั น ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยจั ด ระบบ
การควบคุมกระบวนงานใน 3 ส่วน
ได้แก่ 1) การควบคุมก่อน (Pre-control) เช่น จัดท�ำเป็นคู่มือการปฏิบัติงาน น�ำคู่มือกระบวนการสร้างคุณค่าเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องได้น�ำไปปฏิบัติ การก�ำกับ
ติดตามการปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามมาตรฐานและคูม่ อื การปฏิบตั งิ าน 2) การควบคุมขณะเกิด (Con-current Control) เช่น การตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสาร
หลักฐานก่อนการอนุมัติ การวัดความพึงพอใจ ณ จุดบริการ 3) การควบคุมตามหลัง (Post - Control) และก�ำหนดตัวชี้วัดผลการด�ำเนินงานทั้งภายในและภายนอก
จังหวัดอ�ำนาจเจริญ ได้นำ� วิธกี ารปรับปรุงกระบวนงาน
ตามวงจรของ P-D-C-A โดยใช้แผนปฏิบัติงานเป็นเครื่องมือ
และน�ำข้อมูลจากความต้องการ ความคาดหวังตามกลุม่ ผูร้ บั บริการ
เช่น จากการจัดอบรมเกษตรกร การจัดประชุมหารือในลักษณะ
Focus Group การวิ เ คราะห์ ก ระบวนงานในปั จ จุ บั น
และกระบวนงานที่ควรจะด�ำเนินการแต่ยังไม่ได้ด�ำเนินการ
วิเคราะห์ปญ
ั หา/อุปสรรคของแต่กระบวนงาน และก�ำหนดแผน
ในการปรับปรุงกระบวนการ และเพื่อเป็นการลดความสูญเสีย
ด้านเวลา และต้นทุน ติดตามความก้าวหน้าและผลส�ำเร็จ
ในการด� ำ เนิ น งานน� ำ มาเปรี ย บเที ย บกั บ ค่ า เป้ า หมาย
และมาตรฐาน ทั้งในเชิง In-process, Output และ Outcome
สนั บ สนุ น ความรู ้ ท างวิ ช าการด้ า นเทคโนโลยี ใ หม่ ความรู ้
ด้ า นการลดต้ น ทุ น การผลิ ต ลดความสู ญ เสี ย ด้ า นเวลา
และต้นทุน และน�ำเทคโนโลยีมาใช้ ในการปรับปรุงกระบวนงาน
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นวัตกรรมที่ โดดเด่น
กระบวนการส่งเสริมข้าวอินทรีย์วิถีอ�ำนาจเจริญ
กระบวนการต้นน�ำ้ โดยการน�ำแผนทีพ่ กิ ดั ทางภูมศิ าสตร์
(Agri-map) มาใช้ ในการคัดเลือกพืน้ ทีเ่ พือ่ ส่งเสริมการปลูกพืช
ให้เหมาะสมกับสภาพพืน้ ที่ ใช้ระบบ (GISTDA) แผนทีแ่ สดง
จุดความร้อนในการจัดการดินเชิงพื้นที่ ไถกลบตอซังข้าว
และหว่านพืชปุย๋ สด (ถัว่ พร้า) ไม่เผาตอซังข้าวและเศษวัสดุเหลือใช้
ทางการเกษตร จัดตั้งแปลงพยากรณ์เตือนการระบาดศัตรู
พืชทุกต�ำบล และรายงานผลการส�ำรวจผ่านระบบ Forecast
เพือ่ วางแผนการผลิตสารชีวภัณฑ์และศัตรูธรรมชาติควบคุม
ศั ต รู พื ช แจ้ ง เตื อ นการระบาดศั ต รู พื ช ผ่ า นสื่ อ ออนไลน์
ให้เครือข่ายเกษตรกรได้เฝ้าระวัง กระบวนการกลางน�้ำ
เป็นการเพิม่ มูลค่าข้าวอินทรียด์ ว้ ยการแปรสภาพข้าวโดยน�ำ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบครบวงจร ผ่านการรับรอง
มาตรฐาน GMP และมาตรฐานการแปรรูปผลิตภัณฑ์อนิ ทรีย์
ตามความต้องการของตลาดต่างประเทศ สร้างรายได้รวม
104 ล้านบาทต่อปี และยังมีการส่งเสริมการแปรรูปข้าว
อินทรีย์เป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
ได้แก่ เส้นพาสต้า ข้าวแต๋น ข้าวเกรียบว่าว ข้าวกล้องผงชงดื่ม และผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอางผสมสารสกัด
จากข้าวอินทรีย์ กระบวนกลางปลายน�้ำ พัฒนาการตลาดข้าวอินทรีย์ ร่วมกับ กลุ่มองค์กรเกษตรกร
ภาคเอกชน ผลิตข้าวอินทรียท์ หี่ ลากหลายตรงตามความต้องการของตลาดในประเทศและต่างประเทศ เช่น
สหรัฐอเมริกา สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมัน อิตาลี ออสเตรเลีย แคนนาดา สหภาพยุโรป แอฟริกาใต้ สิงคโปร์
ฮ่องกง และญี่ปุ่น เกิดตลาดข้าวอินทรีย์ ในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
การสร้าง Plat Form สินค้าเกษตรอินทรีย์อ�ำนาจเจริญ การใช้ระบบตลาดออนไลน์ ตลาดทางตรง
(Direct Marketing) ส่งออกต่างประเทศผ่านบริษัทส่งออกการจัดแสดงและจ�ำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์
ของหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ส่งผลให้ผลิตภาพภาคเกษตรของจังหวัดอ�ำนาจเจริญสูงขึ้น มิติสุขภาพ
59.23 ล้านบาท มิตมิ ลู ค่าเพิม่ 256.59 ล้านบาท มิตลิ ดต้นทุน 181.77 ล้านบาท มูลค่ารวม 497.59 ล้านบาทต่อปี
แนวทางการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ให้เกิดความยั่งยืน ด้วยการสร้างการตระหนักรู้ ในกระบวนการผลิต
บริหารจัดการดินและน�้ำ เชื่อมโยงฐานข้อมูลสินค้าเกษตรอินทรีย์ เพื่อวางแผนการผลิตและการตลาด
สร้างการยอมรับและความน่าเชื่อถือ มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ไทยในตลาดต่างประเทศ มีหน่วยงาน
ในการบริหารจัดการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
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กระบวนการพัฒนาระบบ AMNAT-GIS
เพื่อเป็นฐานข้อมูลกลางในการป้องกันและแก้ ไขปัญหายาเสพติดในการใช้งานระบบการร้องเรียน และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบ 1,353 ป้าย
ในหมู่บ้าน ชุมชน โรงเรียน วัด และสถานที่ราชการ และตู้เหลือง-ด�ำ ทุกหมู่บ้าน รวม 607 ตู้ เพื่อใช้เป็นช่องทางการเข้าถึงระบบการร้องเรียน และการรายงาน
เหตุการณ์ของชุดปฏิบัติการประจ�ำต�ำบลท�ำให้มีช่องทางและข้อมูลน�ำไปสู่การแก้ ไขปัญหาในแต่ละด้าน ดังนี้
ด้านการป้องกัน เป็นช่องทางให้ประชาชนร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์
amnat-gis.com หรือสแกน QR CODE บนตู้เหลือง-ด�ำ หรือป้ายประชาสัมพันธ์
เป็นช่องทางร้องเรียนทางลับได้ตลอด และใช้เป็นช่องทางการรายงานผลการปฏิบตั ิ
ของชุดปฏิบัติการประจ�ำต�ำบล ผ่านตู้เหลือง-ด�ำ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
ท�ำให้จังหวัด/อ�ำเภอ ทราบเหตุการณ์ ในพื้นที่ สามารถแก้ ไขปัญหาได้ทันท่วงที
จากเดิมร้องเรียนผ่านศูนย์ดำ� รงธรรมจังหวัด/อ�ำเภอและส่งต่อตามสายงาน ใช้เวลา
ประมาณ 5 วั น ท� ำ การ แต่ ก ารร้ อ งเรี ย นผ่ า นระบบที่ ผู ก กั บ Google Map
ผูบ้ งั คับบัญชาสามารถสัง่ การ น�ำไปสูก่ ารแก้ ไขปัญหาได้ทนั ที ท�ำให้ลดขัน้ ตอน เวลา
และค่าใช้จ่ายของภาคราชการและประชาชน และสามารถน�ำข้อมูลสถานะหมู่บ้าน
ไปใช้ก�ำหนด แนวทางการป้องกันและแก้ ไขปัญหายาเสพติด เช่น การจัดกิจกรรม
เสริมสร้างความเข้มแข็ง 9 ขั้นตอน ในหมู่บ้านสีแดง และโครงการปักกลด
ของต�ำรวจภูธรจังหวัด ท�ำให้สถานการณ์ปัญหายาเสพติดเบาบางลง
ด้านการปราบปราม ข้อมูลบุคคลผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ประเภทผู้ค้า
และข้ อ มู ล จากการร้ อ งเรี ย นผู ้ ค ้า ผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชาสามารถสั่ ง การให้ ต รวจสอบ
และแก้ ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น
ด้านการบ�ำบัดรักษา ข้อมูลบุคคลผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ประเภทผู้เสพ
ท�ำให้การค้นหาผูเ้ สพเข้ารับการบ�ำบัดรักษาได้งา่ ยยิง่ ขึน้ และน�ำผูเ้ สพเข้าค่ายปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมเป็นไปตามเป้าหมายทีก่ ำ� หนดในปี 2563 ค่ายปรับเปลีย่ นพฤติกรรม 500 คน
สถานพยาบาล 405 คน และปี 2564 ค่ายฯ 200 คน สถานพยาบาล 338 คน
จากข้อมูลค่ายฯ 1 รุน่ ๆ ละ 100 คน ใช้งบประมาณ 660,000 บาท ผลการด�ำเนินการ
ผูผ้ า่ นการบ�ำบัดมีความคิดทีจ่ ะเลิกเสพได้ ร้อยละ 81 และลดค่าใช่จา่ ยที่ใช้ ในการเสพ
ปีละ 78,000 บาทต่อคน หรือประมาณ 7,800,000 บาทต่อรุ่น งบประมาณที่ใช้ ไป
เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายที่ลดได้ มีความคุ้มค่า ระบบ AMNAT-GIS จึงเป็นนวัตกรรม
ที่มีความแตกต่างจากจังหวัดอื่น ๆ และมีความโดดเด่น ข้อมูลมีความเป็นกลาง
มีความน่าเชื่อถือ ยอมรับจากทุกฝ่าย เกิดการบูรณาการท�ำงานร่วมกันความยั่งยืน
ผู้ ใช้งานส่งต่อกันได้ แม้มีการโยกย้าย และประชาชนมีส่วนร่วมร้องเรียนทางลับ
ได้ตลอดเวลา โดยสามารถผูกพิกัดใน Google Map ท�ำให้ระบบมีการใช้งาน
อย่างต่อเนื่อง ผลการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม สนองนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์
จังหวัดในด้านความมัน่ คง การป้องกันและแก้ ไขปัญหา ยาเสพติด เพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการท�ำงาน ระบบ AMNAT-GIS จึงเป็นหัวใจส�ำคัญของการท�ำงานด้านยาเสพติด
ของจังหวัด
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กระบวนการอ�ำนาจเจริญสู้ภัยโควิด-19 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
มีการด�ำเนินการ 3 ด้าน ได้แก่
1) กระบวนการยับยั้งป้องกันโรค โดยออกประกาศ
มาตรการป้องกันควบคุมโรค สื่อสารให้ประชาชนรับรู้และเข้าใจ
ผ่ า นเพจประชาสั ม พั น ธ์ จั ง หวั ด Facebook Line group
หอกระจายข่าว สถานีวิทยุกระจายเสียง รายการผู้ว่าราชการ
พบประชาชน สร้างนวัตกรรมแบบฟอร์มรายงานตัวและกักตัว
ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงต้องกักตัว 14 วัน และออกใบรับรอง
การกักตัวครบ 14 วัน ให้กับประชาชน จัดทีมเคลื่อนที่เร็วร่วมกัน
ทั้ง ต�ำรวจ ฝ่ายปกครอง ท้องถิ่น สาธารณสุข บังคับใช้กฎหมาย
ผู้ที่ฝ่าฝืนทันที และจัดซ้อมแผนเผชิญเหตุฝึกปฏิบัติที่เสมือนจริง
เพือ่ ให้ผเู้ กีย่ วข้องปฏิบตั งิ านได้อย่างรวดเร็ว ผลลัพธ์ดา้ นการยับยัง้
ป้องกันโรคท�ำให้ ไม่มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเมื่อครบ 14 วัน ลดผลกระทบ
ด้านสาธารณสุข เช่น อัตราป่วย อัตราตาย และการแพร่ระบาด
ของโรคลดต้นทุนการด�ำเนินการจากการเปลีย่ นรูปแบบของการสือ่ สาร
ไม่เกิดคลัสเตอร์ มากกว่า 28 วันในพื้นที่

2) กระบวนการด้านการรักษา ให้ประชาชนจองคิว
เพื่อเข้ารับการรักษา ผ่าน Google Form กรอกจองคิวผ่านระบบ
ออนไลน์ เพื่อให้ศูนย์ประสานงานประเมินคนไข้ จัดล�ำดับคิว
และแจ้งวันนัดหมายเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล ใช้ Line Group
เพือ่ การสือ่ สารการบริหารจัดการเตียง และประเมินติดตามประเมิน
อาการ ผลลัพธ์คือลดการรอคิว การเสียเวลา และการรอคอย
ในการเดินทางมาโรงพยาบาล ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เช่น
ผูป้ ว่ ยหรือญาติเดินทางมาจองคิวที่ รพ. มีคา่ ใช้จา่ ยครัง้ ละประมาณ
3,000 บาทต่อคนต่อครั้ง โดยมีการจองคิว 20 คนต่อวัน 13 วัน
(วันที่ 1-13 ก.ค. 64) สามารถลดค่าใช้จา่ ยของประชาชนได้ประมาณ
780,000 บาท ลดการแพร่กระจายโรค

หมวด 6 ด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม

3) กระบวนการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ใช้รูปแบบ 2 ล 1 ร คือ ล ที่ 1
ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาจองคิวฉีดวัคซีน ด้วยแอพพลิเคชั่น “อ�ำนาจพร้อม”
ล ที่ 2 ลดขั้นตอนการฉีดวัคซีน จาก 7 ขั้น เหลือ 4 ขั้นตอน จากความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วน ด้วยกลไกของ พชอ. อ�ำนวยความสะดวกในการเดินทางมารับวัคซีน
ของประชาชน ส่งผลให้จังหวัดอ�ำนาจเจริญ มีจ�ำนวนประชาชนที่สมัครเข้ารับ
การฉีดวัคซีนด้วยการจองผ่านระบบ Whitelist เป็นอันดับที่ 1 ของเขตสุขภาพที่ 10
การบริหารจัดการวัคซีนฉีดได้ครบและทันเวลาทุกสัปดาห์มกี ารปรับใช้หอ้ งประชุม
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พุทธอุทยานให้บริการประชาชนได้มากกว่า 3,000 คน สถานทีจ่ อดรถรองรับเพียงพอ
บันทึกข้อมูลได้ทันเวลา (One Stop Service Real Time) การพัฒนากระบวนการ
ให้ เ กิ ด ความยั่ ง ยื น มาจากการมี ค ณะกรรมการโรคติ ด ต่ อ จั ง หวั ด ที่ เ ข้ ม แข็ ง
มีการออกประกาศทีช่ ดั เจนมีการบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วน เน้นการสือ่ สาร
ประชาสัมพันธ์ผ่านทุกช่องทาง เพื่อให้ประชาชนจังหวัดอ�ำนาจเจริญมีความรอบรู้
ด้านสุขภาพ สามารถดูแลตนเองได้ และมีสุขภาพอนามัยที่ดี

ปัจจัยความส�ำเร็จ
1) การมีวสิ ยั ทัศน์ของผูบ้ ริหารมีการก�ำหนดทิศทางการท�ำงานเพือ่ ให้บคุ ลากร
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผลและให้ความส�ำคัญกับสารสนเทศที่ ได้รับจาก
การผูร้ บั บริการและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย เปิดรับฟังความคิดเห็นในหลากหลายช่องทาง
2) การออกแบบกระบวนงานที่เชื่อมโยงทั้งจากต้นน�้ำและปลายน�้ำ
จากข้อมูลความต้องการของผูร้ บั บริการ และผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย และสร้างมาตรฐาน
การบริ ห ารกระบวนการปฏิ บั ติ ง านที่ น� ำ ไปสู ่ ก ารปฏิ บั ติ ไ ด้ ด ้ ว ยความคล่ อ งตั ว
ลดความซ�ำ้ ซ้อน ลดต้นทุนทัง้ ด้านงบประมาณ และเวลารอคอย สร้างความพึงพอใจ
ให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3) การน�ำกระบวนการไปปฏิบัติ โดยการถ่ายทอดกระบวนการท�ำงาน
สู่ระดับหน่วยงาน และระดับบุคคล ให้มีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน
สามารถส่งมอบผลผลิต การบริการสูก่ ลุม่ ผูร้ บั บริการ/กลุม่ เป้าหมายได้อย่างทัว่ ถึง
ถูกต้อง เป็นธรรม
4) ปรับกระบวนการเพื่อน�ำไปสู่ความคล่องตัว ความรวดเร็ว และความมี
ประสิทธิผลด้วยการน�ำระบบเทคโนโลยีมาออกแบบและปรับปรุงกระบวนงาน

เพื่อลดความซ�้ำซ้อน ให้บริการที่สะดวก ถูกต้อง รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่าย
และพั ฒ นาส่ ง เสริ ม อาชี พ และให้ บ ริ ก ารประชาชนได้ ส ะดวกรวดเร็ ว ขึ้ น
สร้างความมั่นคงในในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้อย่างยั่งยืน
5) การวิเคราะห์ โครงสร้างต้นทุนและความคุม้ ค่าในการลงทุน เพือ่ ผลักดัน
การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตั้งแต่เริ่มต้นการจัดกระบวนการ
จั ด ท� ำ แผนงานโครงการ และการปรั บ เปลี่ ย นเพื่ อ ลดความเสี ย หายและน� ำ
งบประมาณ ไปด�ำเนินการโครงการอืน่ ทีจ่ ำ� เป็นและมีความส�ำคัญ เป็นผลให้การใช้
งบประมาณเกิ ด ความคุ ้ ม ค่ า ประชาชนได้ รั บ โอกาสในการใช้ ป ระโยชน์
และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จากการบริหารงบประมาณภาครัฐ
6) การท�ำงานโดยเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง และเน้นกระบวนการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่เป่าหมาย เพื่อความส�ำเร็จ
ของงาน และประโยชน์สุขของประชาชน

ภาคผนวก

