


ค ำน ำ 

กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุขให้กับประชาชน และยังมีหน้าที่ในการ
รับผิดชอบงานพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด จึงได้รวบรวมและจัดท าข้อมูลผลการปฏิบัติงานที่มีความเป็นเลิศ (Best 
Practice) หรือโครงการที่มีความโดดเด่นแต่ละจังหวัดในสาขารางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 และ
สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้จังหวัดและหน่วยงานต่างๆที่
เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติและแก้ไขปัญหาในกรณีที่อาจเกิดสถานการณ์ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ซึ่งมี
ส่วนที่พัฒนาและต่อยอดความรู้ของหน่วยงานให้มีการพัฒนาอย่างเป็นวงกว้าง และสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา
ที่ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ หมวด ๓ การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐซึ่งต่างให้ความส าคัญกับการจัดการและถ่ายทอดองค์ความรู้เพ่ือสนับสนุนให้เกิดองค์กร
แห่งการเรียนรู้ ต่อไป 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้รวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของจังหวัด
ในสาขารางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 และสาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด โดย
สามารถจ าแนกออกเป็น 6 ด้าน คือ ด้านการน าองค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านการวางแผนเชิง
ยุทธศาสตร์และการสื่อสารเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านการ
วิเคราะห์ผลการด าเนินงานขององค์การและการจัดการความรู้ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและด้าน
กระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม ซึ่งมีจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ 
จ านวนทั้งสิ้น 19 จังหวัด โดยสาขารางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ได้รางวัลจ านวนทั้งสิ้น 2 จังหวัด
และสาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวดได้รางวัลจ านวนทั้งสิ้น 1  จังหวัด 

การจัดท าผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของจังหวัดในสาขารางวัลคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 4.0 และสาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด ประสบความส าเร็จอย่างยิ่งจากการบูรณาการ
ความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ ท าให้เกิด (Best Practice)และขอบคุณส านักคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ที่ได้
รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูล เพ่ือเป็นองค์ความรู้ให้หน่วยงานราชการน าไปปรับใช้ในการป้องกัน แก้ไขปัญหาและ
พัฒนาให้องค์กรก้าวสู่ความเป็นเลิศต่อไป 
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จังหวัดขอนแก่น
รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0

วิสัยทัศน์
“มหานครนา่อยู่ มุ่งสูเ่มอืงนวตักรรม ศนูยก์ลางเชือ่มโยงอนภุมูภิาคลุม่น�า้โขง”

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

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

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

มิติระบบราชการที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
(Citizen- Centric Government)

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

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

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

ผลงานที่มีความโดดเด่น 

					เปิดกวา้งและเชือ่มโยงกนั	 					ยดึประชาชนเป็นศนูยก์ลาง						มขีดีสมรรถนะสงู	ทนัสมัย

ผลงานเร ื่องที่ 1: โครงการขนส่งอจัฉรยิะ 

รูปแบบ/ลกัษณะ/ Concept ของผลงาน

	 เป็นการยกระดบัมาตรฐานความปลอดภยั
ในการใช้บร ิการรถโดยสารประจ� าทาง	 
ส่งเสรมิการเดินทางท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย 
ในกลุ่มจังหวัด	 ก�ากับดูแลการเดินรถโดยสาร
ประจ�าทางให้เป็นไปตามเงื่อนไขการเดินรถ 
อย่างมีประสิทธิภาพ	 อ�านวยความสะดวก 
แ ล ะ ส ร้ า ง ค ว ามมั่ น ใ จ ใ น ก า ร เ ดิ น ท า ง 
ด้วยรถโดยสารประจ�าทางแก่ประชาชน 
และนกัทอ่งเทีย่ว	ตลอดจนเป็นการพฒันาปัจจยั	 
พื้นฐานด้านการเดินทางที่สามารถแข่งขัน	 
และมคีวามมัง่คัง่	ยั่งยนื	
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โดยมกีารน�านวัตกรรมมาตรฐานดา้นความปลอดภยั
โดยใช้เคร ื่องทดสอบ/นวัตกรรมมาตรฐาน 
ด้ านระบบควบคุมการ เดิ นรถโดยสาร	 
ตรวจสอบการเขา้ออกสถานขีนสง่เรยีลไทม/์นวัตกรรม
ด้านการให้บรกิารข้อมูลการเดินโดยแสดงผล
ขอ้มูลรถเขา้ออกโชว์	VDO	Wall	/Kiosk	App.	
SBT+/พฒันาศกัยภาพบคุลากรส�านกังานขนสง่ 
/บรหิารและจดัการการสถานขีนสง่	ใหเ้กดิความยัง่ยนื	
นอกจากนี้ 	 ยั ง ได้มี การประชาสัมพันธ ์
ระบบความปลอดภัยให้ผู้โดยสารที่ใช้บรกิาร
สถานีขนส่ง	 มีการก�าหนดมาตรฐานข้อมูล 
การเดินรถเข้าออก	 และสามารถเช่ือมโยง 
เ ส้ น ท า ง ท่ อ ง เ ที่ ย ว สู่ เ มื อ ง ร อ ง แ ล ะ 
เพิม่ประสทิธภิาพมาตรฐาน	เพือ่ความปลอดภยั
และเสรมิสร้างความเชื่อมั่นในการเดินทาง 
ใหก้บันกัทอ่งเที่ยว

สวนประกอบตางของชุดทดสอบความพรอมทางดานรางกายของพนักงานขับรถมี ดังนี้

1. เครื�องตรวจวัดแอลกอฮอล ์

2. จอแสดงผลชุดอ่านใบขับขี� 

3. ชุดสแกนลายนิ �วมือ 

4. ชุดทดสอบปฏิกิริยาเบรกและคนเร่ง 

5. ชุดตรวจวัดชีพจร 

6. จอแสดงผล 

7. กลอ้ง Webcam

8. เครื�องปริ�นใบสลปิ 

9. บอร์ดอิเลก็ทรอนิกสภ์ายในเครื�องฯ
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71  รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0

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

					เปิดกวา้งและเชือ่มโยงกนั	 					ยดึประชาชนเป็นศนูยก์ลาง						มขีดีสมรรถนะสงู	ทนัสมัย

ผลงานเร ื่องที่ 2: การส่งเสรมิและพัฒนาการผลติสนิคา้เกษตรทีส่�าคญั : 
วสิาหกจิชมุชนมะมว่งบ้านแฮด เพือ่การส่งออก 

รูปแบบ/ลกัษณะ/ Concept ของผลงาน

	 สมาชกิผูป้ลกูมะมว่งไดร้วมตวักนั
ตัง้กลุม่และไดจ้ดทะเบยีนเป็นกลุว่สิาหกจิ
ชุมชนมะม่วงบ้านแฮดเพือ่การสง่ออก
เมือ่ปี	2548	โดยสามารถสง่มะมว่งออก
ไปจ�าหนา่ยตา่งประเทศไดเ้มือ่ปี	2552	
และในปี	2558	กลุม่ไดเ้ขา้ร่วมโครงการ
ส่งเสรมิการเกษตรแบบแปลงใหญ	่ 
ซึ่งเป็นแปลงไม้ต้นแบบแปลงแรก 
ของประเทศ	ตามนโยบายของรัฐบาล
ในการบรหิารจัดการตน้น�้า	 กลางน�้า
และปลายน�า้	เพือ่ประโยชนแ์กส่มาชกิ
ในการลดตน้ทนุการผลติร้อยละ	20	และเพิม่ผลผลติต่อไร่ร้อยละ	20	ท�าให้มีสมาชกิเพ่ิมเป็น	62	ราย	
พืน้ทีป่ลกูรวม	1,512	ไร่	ซึง่มสีมาชกิจ�านวน	39	ราย	ทีส่ามารถสง่มะมว่งออกได	้โดยผา่นบรษิทัผูส้ง่ออก
ใน	 7	 บรษิัทไปยังประเทศเกาหลี	 ญี่ปุ่น	 และยโุรป	 จีน	 เวยีดนาม	 รวมมูลค่าการส่งออก	 
20	 -	 30	 ล้านบาทต่อปี	 รวมถึงการจองล่วงหน้าข้ามปี	 นอกจากนั้นผลผลิตที่จ�าหน่าย 
ภายในประเทศยังมมีลูคา่กวา่	40	ลา้นบาทตอ่ปี
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72รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0

จังหวัดได้สนับสนุนงบประมาณในการสร้าง
โรงคัดเกรดมะม่วงของกลุ่มวสิาหกิจชุมชน
มะมว่งบา้นแฮด		ส�าหรับคดัแยกมะมว่งเกรด
ส�าหรับส่งออกไปจ�าหน่ายต่างประเทศ	 
และได้น�ามะมว่งบ้านแฮดเขา้ร่วมงานแสดงสินค้า
ในงานเทศกาลไทย	คร้ังที	่19	ประจ�าปี	2561	
ณ	 ประเทศญี่ปุ่น	 ระหว่างวันที่	 12	 -	 13	
พฤษภาคม	 2561	 โดยในงานดังกล่าว 
มะม่วงน�า้ดอกไม้สีทอง	จ�านวน	1,000	กโิลกรัม	
สามารถจ� าหน่ ายหมดภายในวัน เดี ยว	 
รวมมูลค่าการจ�าหน่ายสินค้าเพียง	 2	 วัน	
สามารถสร้างรายไดก้ว่า	300,000	บาท	จ�าแนก
เป็น	มะมว่งน�า้ดอกไมส้ทีอง	230,000	บาท	
และผ้าทอยอ้มสธีรรมชาติ	70,000	บาท	

คณุคา่ตอ่ประชาชน/สว่นราชการ/ประเทศ 
	 1.	 ลดตน้ทนุการผลติจาก	 27,000	 บาท/ไร่	 เป็น	 24,300	 บาท/ไร่	 เพิม่ผลผลติ 
จาก	1,000	กโิลกรัม	เป็น	1,200	กโิลกรัม
	 2.	เพิม่คณุภาพผลผลติ	สมาชกิจ�านวน	53	ราย	ผา่นมาตรฐาน	GAP	มกีารคดัเกรดสนิคา้	
ก่อนจ�าหนา่ย	เป็น	เกรด	A	และ	B	สนิคา้ม	ีQR	Code	สามารถสร้างความมัน่ใจให้ผู้บรโิภคได้	
น�า้หนกัผล	240	–	600	กรัม	ไมม่สีารเคมตีกคา้ง
	 3.	มตีลาดรองรับทีแ่นน่อน	ชอ่งทางการจ�าหนา่ยเพิม่จาก	5	แหลง่	เป็น	7	แหลง่	 
มีการท�าสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับผู้ส่งออก	 มีผู้ส่งออกมารับซื้อผลผลิตของกลุม่	 7	 ราย	 
ตกเกรดมพีอ่คา้มารับซือ้ผลผลติ	4	ราย	มคีวามมัน่คงดา้นตลาด	มรีะบบตรวจสอบยอ้นกลบั
	 4.	จ�าหนา่ยตลาดตา่งประเทศ	(สง่ออก)	30%	และในประเทศ	70%
	 5.	มลูคา่ทีเ่พิม่ขึน้จากการลดตน้ทนุ	2,700	บาท/ไร่	เป็นเงนิ	2,700,000	บาท/แปลง	
มูลค่าที่เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มผลผลิต	 200	 กโิลกรัม/ไร่	 รวมเป็น	 200,000	 กโิลกรัม/ไร่	 
มลูคา่ทีเ่พิม่ขึน้	13,500,000	บาท
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73  รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0

					เปิดกวา้งและเชือ่มโยงกนั	 					ยดึประชาชนเป็นศนูยก์ลาง						มขีดีสมรรถนะสงู	ทนัสมัย

ผลงานเร ื่องที่ 3 : การขบัเคลือ่นขอนแกน่เมอืงหตัถกรรมโลกแหง่ผ้ามดัหมี่  

รูปแบบ/ลกัษณะ/ Concept ของผลงาน

	 สภาหัตถกรรมโลกได้ประกาศรับรองให้จังหวัดขอนแก่นเป็นเมืองหัตถกรรมโลก 
แห่งผ้ามัดหมี่	 WCC-Word	 Craft	 City	 for	 Ikat	 (Mudmee)	 จังหวัดขอนแก่น 
และหนว่ยงานภาคไีดเ้ผยแพร่ประชาสมัพนัธข์อ้มลูเพือ่สร้างการรับรู้	และความเขา้ใจทีถ่กูตอ้ง
ให้แกป่ระชาชนไดรั้บทราบอยา่งกวา้งขวางและทัว่ถงึ	รวมถงึ	การส่งเสรมิสนบัสนนุการผลติ
แปรรูปผ้าไหม	 ผ้าฝ้ายของชุมชน	 กลุ่มผู้ผลิตผ้าไหม	 ผ้าฝ้ายในพื้นที่ให้มีคุณภาพ 
ได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้น	 เพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่	 และสอดคล้อง 
กบัการเป็นเมอืงหตัถกรรมโลกแหง่ผ้ามดัหมี่	โดยมผีลการด�าเนนิงานโดดเดน่	ดังนี้
	 -	ดา้นการผลติ	และยกระดบัคณุภาพมาตรฐานผลติภณัฑผ์า้ไหม	ผา้ฝ้าย	มกีารอบรม
เพิม่ประสทิธภิาพการผลติไหม	สง่เสรมิการปลกูหมอ่นเลีย้งไหมและแปรรูปผลติภณัฑจ์ากไหม	
อบรมออกแบบลายผ้าไหมประยุกต์	 ส่งเสรมิกลุ่มอาชีพทอผ้ามัดหมี่ในพื้นที่หมู่บ้านชุมชน 
ทอ่งเที่ยว	OTOP	นวตัวถิี
	 -	 ด้านการส่งเสรมิการตลาด	 อบรมเพิ่มประสิทธิภาพพัฒนาผู้ประกอบการ 
และส่งเสรมิการตลาด	 E-commerce	 จัดแสดงและจ�าหน่ายผ้าไหมและ	 OTOP	 
ในเทศกาลไหมนานาชาติ	 จังหวัดขอนแก่น	 น�าผลิตภัณฑ์ผ้าไหม	 ผ้าฝ้ายเข้าร่วมจ�าหน่าย 
ในงาน	OTOP	MIDYEAR	2019	ณ	เมอืงทองธาน	ีจดังาน	KhonKaen	Incredibie	
Fashion	Show	2019	ณ	จังหวดันครราชสมีา	และจังหวดัภเูกต็	จดัแสดงและจ�าหนา่ย 
ผ้าไหมและ	OTOP	ณ	จังหวดัสงขลา
	 -	ดา้นรายไดจ้ากการจ�าหนา่ยผา้ไหม	ผลติภณัฑจ์ากไหม	รวมทัง้สิน้	1,591,697,320	บาท	
(ขอ้มลู	ณ	วนัที่	26	กรกฎาคม	2562)	ประชาชนไดรั้บประโยชน์	26	อ�าเภอ	722	กลุม่	
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74รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0

คณุคา่ตอ่ประชาชน/สว่นราชการ/ประเทศ 
	 คณะกรรมการจากสภาหตัถกรรมโลก	ไดเ้ดนิทางมาตรวจและประเมนิกลุม่ทอผ้า
และชุมชนทอผ้าไหมมัดหมี่ที่จังหวัดขอนแก่น	 ซึ่งจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ตามที่ก�าหนด	 ทั้งประวัติความเป็นมาของผ้าไหมมัดหมี่	 การสืบทอด	 และการเผยแพร่
ภูมิปัญญาจากรุ่นสูรุ่่น	 จนน�าไปสูก่ารรับรองให้จังหวดัขอนแกน่เป็นเมอืงหัตถกรรมโลก 
แหง่ผา้ไหมมดัหมี	่เป็นความภาคภมูใิจส�าหรับประเทศไทยและจงัหวดัขอนแกน่ในการน�าเสนอ
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของประเทศไทยในเร ื่องผ้ามัดหมี่ความเป็นชุมชนผ้ามัดหมี ่
และการถา่ยทอดองค์ความรู้สบืทอดภมูิปัญญาอนัเขม้แข็งเพือ่น�าเสนอตอ่สายตาชาวโลก
และเชือ่มโยงกบัประเทศแถบภมูภิาคอาเซียนและภมูภิาคอืน่	 ๆ	 ของโลก	 การรับรองให้
ขอนแก่นเป็นเมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้าไหมมัดหมี่	 ยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถ 
การแข่งขันด้านการทอ่งเทีย่ว	 ดา้นผลติภณัฑช์มุชนซึง่เป็นอตัลกัษณข์องจงัหวดัขอนแกน่	 
เพือ่สร้างมลูคา่เพิม่ใหก้บัไหมมดัหมีจ่ังหวดัขอนแกน่	น�าเงนิตราเข้าประเทศไทย	
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75  รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0

					เปิดกวา้งและเชือ่มโยงกนั	 					ยดึประชาชนเป็นศนูยก์ลาง						มขีดีสมรรถนะสงู	ทนัสมัย

ผลงานเร ื่องที่ 4: การพัฒนาดา้นการแพทย์ สาธารณสุขและการให้บรกิารรักษาพยาบาลผู้ป่วย: 
ระบบการดูแลผูป้่วยโรคหลอดเลอืดสมองแบบครบวงจร จังหวัดขอนแกน่  

รูปแบบ/ลกัษณะ/ Concept ของผลงาน

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

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

เป้าหมายตอ่ไปในอนาคต
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จังหวัดสระบุรี
รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0

วิสัยทัศน์
เมอืงการคา้การลงทนุในอตุสาหกรรมสเีขียวระดบันานาชาติ สงัคมแหง่ความสขุ

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

กรอบแนวคิด/ Concept ของการก้าวสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 
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“จังหวัดสระบุรีกับการก้าวสู่ระบบราชการ 4.0”

มิติระบบราชการที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน
(Open & Connected Government)

มิติระบบราชการที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
(Citizen- Centric Government)

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

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

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

					เปิดกวา้งและเชือ่มโยงกนั	 					ยดึประชาชนเป็นศนูยก์ลาง						มขีดีสมรรถนะสงู	ทนัสมัย

ผลงานเร ื่องที่ 1 : โครงการระบบส่งเสรมิการเกษตรแบบแปลงใหญ่

รูปแบบ/ลกัษณะ/ Concept ของผลงาน

ผลลัพธ์จากการบรหิารจัดการระบบราชการ	4.0
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ผลงานเร ื่องที่ 1 : โครงการระบบส่งเสรมิการเกษตรแบบแปลงใหญ่

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

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

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

					เปิดกวา้งและเชือ่มโยงกนั	 					ยดึประชาชนเป็นศนูยก์ลาง						มขีดีสมรรถนะสงู	ทนัสมัย

ผลงานเร ื่องที่ 2 : การจดัการฝุน่ละอองพืน้ทีต่�าบลหน้าพระลาน

รูปแบบ/ลกัษณะ/ Concept ของผลงาน

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

การด�าเนินการตามมาตรการจัดการและป้องกันฝุ่นละออง

ต�าบลหน้าพระลาน
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ผลงานเร ื่องที่ 2 : การจดัการฝุน่ละอองพืน้ทีต่�าบลหน้าพระลาน

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

โดยเนน้ความเขม้ขน้ในพืน้ที	่ 5	ตารางกโิลเมตร	
นอกจากนี้ ยั งมีการจัดตั้ งกองทุนส�าหรับ 
แกไ้ขปัญหา	โดยการลงเงนิในกลุม่ผูป้ระกอบการ 
รายละ	 1,000	 บาทต่อเดือน	 มีการน�า 
เทคโนโลยดีจิทิลัมาใชจ้ดัการแกไ้ขปัญหา	 ไดแ้ก่	 
การตดิตัง้สถานตีรวจวดัคณุภาพอากาศอตัโนมตัิ	 
แบบ	Real	Time	แสดงผลยอ้นหลงัผ่านทาง
เว็บไซต	์aqmthai	ใชง้านร่วมกบั	App.	Air4Thai	
เพือ่ใหเ้ขา้ถงึขอ้มลูคณุภาพอากาศ	ยอ้นหลงั	7	วนั	
และตั้ง	 ไลน์กรุ๊ป	 “รวมใจหน้าพระลานสู้	 ๆ”	
ผ ล ลั พ ธ์ ที่ ไ ด้ จ า ก ก า ร แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า	 
ท�าใหส้ถานการณค์ลีค่ลายและดขีึน้กวา่ทีผ่า่นมา
โดยจ�านวนวันที่มีค่าฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานเพิ่มขึ้น	 14	 วัน	 และ	 16	 วัน 
ใน	 1	 เดือนหร ือคิด เป็นร้อยละ	 46 .66	 
และร้อยละ	53.33	ตามล�าดบั	โดยการเปรยีบเทยีบ
ในชว่งกอ่น	และหลังการด�าเนนิการตามมาตรการ

18



83  รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0

คณุคา่ตอ่ประชาชน/สว่นราชการ/ประเทศ
	 สุขอนามัยของประชาชนในพื้นที่ ดี ขึ้ น	 จ�านวนวันที่มีค่ าฝุ่ นละอองในพื้นที่ 
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	 สถานการณ์ปัญหาฝุ่นละอองคลี่คลายและเป็นไปในทางที่ดีขึ้น	 
และเกิดความสามัคคร่ีวมแรงร่วมใจระหวา่งหน่วยงานภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 และภาคประชาชน	 
ที่พร้อมจะเดินหน้าแก้ไขปัญหาอย่างจรงิจัง	 และเป็นการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ที่	 1	 
ด้านการส่งเสรมิการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	
สนบัสนนุการพฒันาอตุสาหกรรมให้สามารถอยูข่้างกบัชมุชนไดอ้ย่างยั่งยนื	 สามารถตอบโจทย์
การพัฒนาประเทศด้านยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติที่เป็นมิตร 
กบัสิง่แวดลอ้มไดเ้ป็นอย่างด	ี

					เปิดกวา้งและเชือ่มโยงกนั	 					ยดึประชาชนเป็นศนูยก์ลาง						มขีดีสมรรถนะสงู	ทนัสมัย

ผลงานเร ื่องที่ 3 : โครงการชมุชนทอ่งเที่ยว OTOP นวัตวถิี หรอื ตลาดหัวปลี

รูปแบบ/ลกัษณะ/ Concept ของผลงาน

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

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

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

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

ผลงานเร ื่องที่ 4 : โครงการ Smart Bus Saraburi

รูปแบบ/ลกัษณะ/ Concept ของผลงาน

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

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

การด�าเนินโครงการ	Smart	Bus	Saraburi

เพือ่ใหท้างราชการมเีคร ื่องมอืในการก�ากบัดแูลการเดนิรถ	อกีทัง้เปิด	Line	Group		Smart	
bus	 saraburi	 ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการให้บรกิาร	 
ผลลัพธ์ที่จากการด�าเนินการ	 ท�าให้ระบบการขนส่งสาธารณะในเขตอ�าเภอเมืองสระบุร ี
มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพมากขึ้น	 ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลการเดินทาง 
และบรหิารจัดการเวลาได้บรกิารที่สะดวก	 รวดเร็วและทันสมัย	 ลดปัญหาการจราจร 
เนือ่งจากประชาชนหันมาใชบ้รกิารสาธารณะมากขึน้
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88รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0

	 จงัหวดัสระบรุ	ีมเีป้าหมายทีจ่ะขบัเคลือ่น
ในการเป็นเมอืงอจัฉรยิะ	ด้านการบรหิารจดัการภาครัฐ
ขับ เคลื่ อนยุทธศาสตร์จั งหวัดในประเด็น
ยทุธศาสตร์ท่ี	4	ด้านการเสรมิสร้างระบบบรกิาร
สาธารณะที่มีคุณภาพมาตรฐาน	 ซึ่งจังหวัดได้ 
ใหค้วามส�าคญัในการบรหิารงานโดยมปีระชาชน
เป็นศนูยก์ลาง	 ในการจดัท�าแผนพฒันาจังหวัด	
(พ.ศ.	 2561-2565)	 และแผนปฏิบัติราชการ	
ประจ�าปี	 2563-2565	 ได้ให้ประชาชนเข้ามา 
มีส่วนร่วมในการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด 
ผา่นเครอืขา่ยชุมชนทัง้	 111	 	 ต�าบล	 เพ่ือท�าใหรั้บรู้ 
ถงึปัญหาความตอ้งการของประชาชนครอบคลุม 
ทั้ง	 13	 อ�าเภอ	 ทั้งปัญหาส�าคัญเร่งด่วน	 
ปัญหาสะสมมานานที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บการแก้ ไ ข	 
ก า ร จั ด ท� า แ ผ น พั ฒ น า ใ น ร ะ ดั บ ชุ ม ช น	 
เสนอผา่นระดบัทอ้งถิน่	ผา่นอ�าเภอท�าใหโ้ครงการ
ตามแผนพฒันาจงัหวดัมกีารบรูณาการทกุภาคสว่น	
(one	plan)	ตามนโยบายของรัฐบาล	ซึง่จังหวัด
จะไดท้�าขอ้มลูทีม่อียูบ่รูณาการใชป้ระโยชนร่์วมกนั
ในการขับเคล่ือนและเสรมิสร้างระบบบรกิาร
สาธารณะที่มีคุณภาพมาตรฐานได้อย่างทั่วถึง		
โดยมกีลยทุธใ์นการขบัเคลือ่น	ดังนี้			
	 1.	เสรมิสร้างการบรกิารสวสัดกิารสงัคม
ถว้นหนา้	
	 2.	เพิม่ประสทิธภิาพการบรกิารสาธารณะ
ตามหลกัธรรมาภบิาล	
	 3.	 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เชื่อมโยงการบรกิารสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ
โดยมีโครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่	 4	
บรรจใุนแผนพฒันาจังหวดั	พ.ศ.	2561	-2565	
ภายใตแ้ผนงานโครงการ“	

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

เป้าหมายตอ่ไปในอนาคต

24



25



26



27



135 หมวด 1 ด้านการนำาองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม

	 “เมอืงแหง่ความสขุ		บนความพอเพียง”

	 มุง่ผลสมัฤทธิ์	มจีติบรกิาร	ท�างานเป็นทมี

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

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

หมวด 1 ด้านการน�าองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

ค่านิยม

จังหวัดล�าพูน
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136หมวด 1 ด้านการนำาองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม

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

29



137 หมวด 1 ด้านการนำาองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม

“โมเดล 4P สู่ล�าพูนเมืองแหง่ความสุข”

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

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

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

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

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

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

 “ผลลัพธ์ความส�าเร็จของการน�าองค์การ”

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

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

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

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

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

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

หมวด 1 ด้านการน�าองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม

จังหวัดหนองบัวล�าภู

	 หนองบวัล�าภู	เมอืงนา่อยู	่นา่เที่ยว

	 การท�างานอยา่งมศีกัดิศ์ร	ีมใีจบรกิาร	ประสานสมัพนัธ์

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

เป็นเมอืงนา่อยู่	นา่เที่ยว
4. จดัระบบอนรัุกษ์	ฟ้ืนฟแูละป้องกนัการท�าลายทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

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

“ระบบการน�าองค์การที่สร้างความยั่งยืน” 

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

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

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

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

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

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

ศรบีุญเรอืงโมเดล
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“การสนับสนุนชุมชนสู่การพ่ึงพาตนเอง” 

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

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

43



151 หมวด 1 ด้านการนำาองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม

	 “เมอืงธรรมเกษตร	เขตพฒันาเศรษฐกจิพอเพียง	เสน้ทางการคา้สูอ่าเซยีน”

	 ซือ่สตัย์ยดึมัน่ในคณุธรรม	มุง่ผลสมัฤทธิแ์ละคณุภาพของงาน	ความรับผดิชอบมุง่บรกิาร	
ท�างานเป็นทมี	ความคดิรเิร ิ่มสร้างสรรค์

1. การพัฒนาการผลิต	 และการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มคุณค่า	 
มลูคา่ข้าวหอมมะลอิาหารปลอดภยั	และยกระดบัสูก่ารเป็นเมอืงสมนุไพร

2. การพฒันาสูเ่มอืงการคา้	การบรกิาร	การคา้ชายแดน	และการพฒันาเศรษฐกจิชมุชน
ทีเ่ขม้แข็ง	ประชาชนมรีายไดท้ีเ่ตบิโตอย่างตอ่เนือ่ง

3. การบรหิารจดัการทรัพยากรธรรมชาต	ิสิง่แวดลอ้ม	ดนิ	น�า้	และพลงังานเพือ่การอนรัุกษ์
และใชป้ระโยชนท์ีส่มดลุ	ยั่งยนื

4. พัฒนาคนคุณภาพสู่สังคมคุณธรรมและสันติสุข	 มีการบรหิารจัดการภาครัฐ 
ทีม่ธีรรมาภบิาล	และทนัสมัย

หมวด 1 ด้านการน�าองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

ค่านิยม

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

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

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

“นวตักรรม เพ่ืออ�านาจเจรญิยัง่ยืน”
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“ชุมชนเกษตรอนิทรยี์ ” 

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

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

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

 พันธกิจ 
 1) ส่งเสริมให้ประช�ชนมีคว�มมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 2) เสริมสร้�งก�รพัฒน�เศรษฐกิจฐ�นร�กต�มแนวท�งปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้
ประช�ชนมีอ�ชีพ และร�ยได้ม่ันคง 
 3) เสริมสร้�งก�รอำ�นวยคว�มเป็นธรรม และส่งเสริมคุณธรรมของสังคม ตลอดจน
ก�รพัฒน�คุณภ�พชีวิตประช�ชน ด้�นสุขภ�พและสร้�งภูมิคุ้มกันท�งสังคม 
 4) ส ่งเสร ิมและสนับสนุนก�รพัฒน�ชุมชนและองค์กรปกครองส ่วนท้องถ ิ ่น
ให้มีคว�มเข้มแข็ง 
 5) ประส�น สนับสนุน และเสริมสร้�งคว�มร่วมมือในก�รบริห�รจังหวัด ก�รจัดจังหวัด
แบบบูรณ�ก�รกับทุกภ�คส่วน

 ค่านิยม PEACE 
 P : People ก�รยึดประช�ชนเป็นศูนย์กล�งในก�รปฏิบัติง�น 
 E : Empathy ก�รเห็นอกเห็นใจเอื้ออ�ทรต่อประช�ชนและเพื่อนร่วมง�น 
 A : Acceptance ก�รยอมรับในคว�มหล�กหล�ยและส�ม�รถอยู่ร่วมกันได้อย่�งสันติ 
 C : Clean & Clear สะอ�ดและโปร่งใสท้ังร่�งก�ยและจิตใจ เมืองสะอ�ดสวยง�ม
     ตลอดจนก�รปฏิบัติง�นด้วยคว�มซื่อสัตย์ สุจริต และตรวจสอบได้ 
 E : Excellence ก�รมุ่งสู่คว�มเป็นเลิศเน้นผลที่มีประสิทธิภ�พ

การบริหารจัดการจังหวัดยะลาได้สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมแรงร่วมใจ
ของทุกภาคส่วน ที่จะเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสใช้พลังด้านบวก

ขับเคลื่อนการพัฒนาโดยมุ่งสู่เป้าหมาย
“Yala City of Happiness” และ “Yala Smart City”

เป็นการสร้างการรับรู้ การเข้าถึง และความเชื่อมั่นกับประชาชน
ภายใต้หลักการ 4 On

จังหวัดยะลา 
หมวด 1 ด้านการนำ องค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม
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 จังหวัดยะล� เป็นจังหวัดที่อยู ่ใต้สุด
ของประเทศไทย ภูมิประเทศโดยท่ัวไปมีลักษณะ
เป็นภูเข� เนินเข�และหุบเข� มีจำ�นวนประช�กร
ทั้งสิ้น 492,557 คน ตั้งแต่ปี 2547 จนถึง
ปัจจุบัน จังหวัดยะล�ประสบกับเหตุก�รณ์
คว�มรุนแรงม�อย่�งต่อเน่ือง สร้�งคว�มสูญเสีย
ในชีวิต ทรัพย์สิน และส่งผลกระทบต่อจิตใจของ
ประช�ชนและเจ้�หน้�ท่ีของรัฐเป็นอย่�งม�ก 
เหตุก�รณ์คว�มรุนแรงได้นำ�ไปสู่ระดับคว�มทุกข์
และคว�มผ�สุกของประช�ชน ในทุกมิติ ได้แก่
คุณภ�พก�รศึกษ� สุขอน�มัย คว�มย�กจน
ก�รว่�งง�น ผลผลิต และร�ค�สินค้�ท�งก�รเกษตร
กลุ ่มผู ้ด ้อยโอก�ส ปัญห�ด้�นคว�มมั ่นคง
ท่ีเป็นภัยคุกค�มต่อชีวิตและทรัพย์สิน ส่งผลกระทบ
ต่อสภ�พคว�มเป็นอยู่และก�รดำ�เนินชีวิต
ประจำ�วันของพี่น้องประช�ชนจังหวัดยะล�
อย่�งท่ีสุด อย่�งไรก็ต�ม จังหวัดยะล�ยังมีโอก�ส
ภ�ยใต้อุปสรรคท่ีเผชิญอยู่ ได้แก่ ก�รเป็นจังหวัด
ที่มีทรัพย�กรธรรมช�ติที่มีคว�มอุดมสมบูรณ์

เหม�ะสมแก่ก�รทำ�ก�รเกษตร มีสถ�นท่ีท่องเท่ียว
ที ่มีคว�มเป็นธรรมช�ติ และคว�มเข้มแข็ง
ของหน่วยง�นประจำ�จังหวัด องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ ่น ภ�คเอกชนและประช�ชนที ่ม ี
คว�มมุ่งมั่นและมีเป้�หม�ยเดียวกันท่ีต้องก�ร
เห ็นค ุณภ�พช ีว ิตท ี ่ด ีข ึ ้ นของประช�ชน
ช�วจังหวัดยะล�
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10 วาระสำ คัญ พัฒนายะลาสู่เมืองแห่งความสุข

  จ�กสภ�พปัญห�คว�มไม่สงบของ
จังหวัดยะล� เป็นคว�มท้�ท�ยที่ทุกภ�คส่วน
ท่ีเก่ียวข้องของจังหวัดยะล� จะต้องร่วมมือกันเพ่ือ
ก้�วผ่�นคว�มสูญเสียที่เกิดขึ้น จึงเป็นที่ม�ของ
ก�รกำ�หนดทิศท�งก�รพัฒน�จังหวัด เพื่อจะคืน
คว�มสุขให้กับประช�ชนในพ้ืนท่ี สร้�งคว�มเช่ือม่ัน
และศรัทธ�กลับคืนม� โดยภ�คส่วนต่�ง ๆ
ร่วมกันวิเคร�ะห์และทบทวนแผนก�รพัฒน�จังหวัด
เพ่ือให้สอดคล้องกับสถ�นก�รณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป
ท�งด้�นสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี น้อมนำ�
ศ�สตร์พระร�ช�และยุทธศ�สตร์พระร�ชท�น 
“เข้�ใจ เข้�ถึง พัฒน�” หลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจ
พอเพียง แนวท�งต�มโครงก�รพระร�ชดำ�ริ
แผนยุทธศ�สตร์ช�ติ 20 ปี แผนพัฒน�เศรษฐกิจ
และสังคมแห่งช�ติ ฉบับท่ี 12 นโยบ�ยคว�มม่ันคง
แห่งช�ติ นโยบ�ยที่สำ�คัญของรัฐบ�ล  นโยบ�ย
ไทยนิยมยั่งยืน ก�รพัฒน�ประเทศต�มแนวท�ง 
Thailand 4.0 และแผนแม่บทอื่น ๆ รวมทั้ง
นำ�หลักก�รบริห�รกิจก�รบ้�นเมืองที ่ดี และ
เน้นก�รมีส่วนร่วมของประช�ชน ก�รทำ�ง�นเชิงรุก 

บูรณ�ก�รก�รดำ�เนินง�นของหน่วยง�นภ�ครัฐ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน ประช�ชน  
และพัฒน�ประสิทธิภ�พก�รปฏิบัติร�ชก�รของ
หน ่วยง�นภ�คร ัฐ แปลงม�ส ู ่ย ุทธศ�สตร ์
ก�รพัฒน�จังหวัด ภ�ยใต้วิสัยทัศน์ “คุณภ�พชีวิต
มั่นคง เกษตรมั่งคั่ง ท่องเที่ยวยั่งยืน” โดยได้
ปรับเปลี่ยน วิสัยทัศน์จ�กเดิม “ยะลาน่าอยู่ 
เชิดชูสันติสุข รุกทันอาเซียน” เป็น “เกษตร
ท่องเที่ยว มั่งคั่งยั่งยืน คุณภาพชีวิตมั่นคง” 
และเพื่อให้ก�รขับเคล่ือนก�รดำ�เนินง�นเป็นไป
ต�มวิสัยทัศน์ดังกล่�วจังหวัดยะล�ได้กำ�หนด
ว�ระก�รพัฒน�จังหวัดเป็น 10 ว�ระ โดยมีเป้�หม�ย
เพื่อให้คนยะล�มีอ�ชีพมั่นคง ร�ยได้เพิ่มขึ้น
มีสุขภ�พที่ดี มีคว�มปลอดภัย มีนวัตกรรม และ
ส�ม�รถพัฒน�ยะล�เป ็นเม ืองแห ่งคว�มส ุข  
“Yala City of Happiness” และ “Yala  
SMART CITY” ต่อไปในอน�คต โดย 10 ว�ระ
สำ�คัญของจังหวัดยะล� มีร�ยละเอียด ดังภ�พ 

10 วาระสำ คัญของจังหวัดยะลา
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 เพ่ือให้จังหวัดยะล�ได้เข้�ถึงคว�มต้องก�รของประช�ชนผู้รับบริก�ร รวมท้ังเป็นก�รส่ือส�ร
ก�รดำ�เนินง�นเพ่ือให้เกิดก�รรับรู้ เข้�ใจในทิศท�งก�รพัฒน�จังหวัดอย่�งครอบคลุม และเป็นก�รสร้�ง
คว�มผูกพัน จังหวัดยะล�ได้พัฒน� 4 ช่องท�งหลักในก�รส่ือส�ร ไปยังผู้รับบริก�รผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
บุคล�กร และเครือข่�ยที่สำ�คัญ ได้แก่  On Air Online On Ground และ On Stage กล่�วคือ 

 On Air: ร�ยก�รวิทยุผู้ว่�พบประช�ชน อปมช. คุยข่�ว ทุกวันศุกร์ เวล� 09.05 -10.00 น. 
 
 Online: ก�รสื่อส�รผ่�นเว็ปไซต์ของจังหวัด (www.yala.go.th) มีสม�ชิกจำ�นวน 
117,964 คน  ก�รสื่อส�รผ่�น Facebook มีสม�ชิกจำ�นวน 2,034 คน และ Line ผู้บริห�ร
จังหวัดยะล� ซึ่งปัจจุบันมี สม�ชิก 103 คน

 On Ground: ก�รออกตรวจเย่ียมและมอบนโยบ�ยให้กับอำ�เภอทุกอำ�เภอ เพ่ือให้ทร�บถึง
ก�รตัดสินใจที่สำ�คัญ และผลก�รดำ�เนินง�นของจังหวัดในก�รขับเคลื่อนนโยบ�ย กิจกรรมพบปะ
ย�มเช้�ระหว่�งผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดและผู้บริห�รของหน่วยง�นประจำ�จังหวัด

 On Stage: ก�รประชุมกรมก�รจังหวัด ก�รประชุมคว�มมั่นคง ก�รประชุมกำ�นันและ
ผู้ใหญ่บ้�น เป็นต้น

สื่อสารมีคุณภาพ ผ่านช่องทางที่มีประสิทธิผล

 นอกจ�กน้ี ยังจัดทำ�ว�รส�รยะล�สันติสุข 
ก�รจ ัดท ำ � เอกส�รข ่ �วของส ่ วนร�ชก�ร
เพ ื ่ อ เผยแพร ่ประช�ส ัมพ ันธ ์ผลง�นของ
จังหวัดยะล� รวมท้ัง ยังจัดให้มีช่องท�งก�รรับฟัง
คว�มคิดเห็นและข้อร้องเรียนผ่�นช่องท�ง
ศูนย ์ด ำ�รงธรรมจังหว ัดยะล� ศ ูนย ์อ ำ�นวย
คว�มเป็นธรรมอำ�เภอ และหน่วยบริก�รจังหวัด
เคลื่อนที่ทุกเดือน

ช่องทางหลักในการส่ือสารของผู้บริหาร
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พลังประชารัฐพัฒนายะลาสู่เมืองแห่งความสุข

 ก�รพัฒน�จังหวัดยะล�ไปสู่คว�มสำ�เร็จ จุดเด่นท่ีสำ�คัญคือก�รทำ�ง�นร่วมกันของภ�คส่วนต่�ง ๆ
อย่�งจริงจัง ตั้งแต่ก�รช่วยกันคิด ช่วยกันออกแบบ และผลักดันก�รดำ�เนินง�นไปสู่คว�มสำ�เร็จ
 โดยจังหวัดยะล�ได้ออกแบบก�รทำ�ง�นแบบมีส่วนร่วมกับภ�คส่วนต่�ง ๆ  เปิดโอก�สให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภ�คเอกชน ภ�คประช�ชน เข้�ม�มีส่วนร่วมในก�รดำ�เนินง�น  โดยมีผลง�น
ที่มีคว�มโดดเด่น เช่น

 City Street Art Yala เป็นตัวอย่�ง
ของคว�มร่วมมือของภ�คส่วนต่�ง ๆ  ท่ีจะพลิกฟ้ืน
ยะล�สู่เมืองแห่งคว�มสุข โดยเริ่มจ�กแนวคิด
จะทำ�อย่�งไรให้เมืองยะล� ที่เงียบเหง� ซึ่งเกิด
จ�กปัญห�คว�มไม่สงบได้กลับม�คึกคักดังเดิม 
จึงได้ร่วมกันสร้�ง City Street Art Yala ภ�ยใต้
แนวคิด เสพศิลป์ ถิ่นบินหลา เพื่อเปิดช่องท�ง
ก�รตล�ด กระตุ้นเศรษฐกิจก�รค้� สร้�งคว�ม
แข็งแกร่ง ให้แก่เศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดยะล�
ให้ได้รับก�รพัฒน�ด้�นก�รค้�อย่�งเหม�ะสม
กับสภ�พพื้นที ่ และสอดคล้องกับอัตลักษณ์
ของท้องถิ ่น โดยมีหน่วยง�นหลัก เจ้�ภ�พ
ด้�นเศรษฐกิจ ได้แก่ สำ�นักง�นพ�ณิชย์จังหวัด
เทศบ�ลนครยะล� ภ�คเอกชน กลุ่มนักธุรกิจ 
Biz Club Yala กลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ หัวคิด
ก้�วไกล Yes Tree รวมท้ังผู้นำ�ชุมชนและสม�ชิก
ชุมชนถนนนวลสกุล ร่วมดำ�เนินก�รว�งแผน
และพัฒน�เมืองให้คึกคัก เจริญรุ่งเรืองอย่�ง
สร้�งสรรค์และยั่งยืน ในก�รดำ�เนินก�รครั้งนี้
ได้รับคว�มร่วมมือ จ�กกร�ฟฟิตี้ที่มีชื่อเสียง
ระดับโลก เช่น น�ยพัชรพล แตงรื่น หรือ Alex 
face (BKK) ร่วมกับศิลปินอื่น ๆ ม�เนรมิต
ถนนนวลสกุล ให้เป็นถนนศิลปะหรือ Street Art

ที ่มีศิลปินชื ่อดังแต่งแต้มสีสันและถ่�ยทอด
ง�นศิลปะบนฝ�ผนังต�มอ�ค�รบ้�นเรือนให้
กลับม�มีชีวิตชีว�อีกครั้ง ซึ่งเป็นภ�พสัญลักษณ์
ของจังหวัดและเรื ่องร�วคว�มรักที ่อบอุ ่น
คว�มหล�กหล�ยท�งว ัฒนธรรม รวมถ ึง
สัญลักษณ์ต่�ง ๆ ท่ีเก่ียวกับจังหวัดช�ยแดนภ�คใต้
ในรูปแบบ “YALA Bird City Street Art” 
นับว่�เป็นภ�พที่สร้�งสีสัน ลดภ�พคว�มรุนแรง
สร้�งแลนด์ม�ร์คใหม่ให้กับเมืองยะล� ส�ม�รถ
ดึงดูดใจนักท่องเที ่ยวได้เป็นอย่�งดี  และ
กล�ยเป ็น กิ จกรรมส ำ �ค ัญประจ ำ �ป ีของ
จังหวัดยะล�ในก�รส่งเสริมก�รท่องเท่ียวอีกด้วย

City Street Art Yala
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 สร้างเมืองยะลาสู่อนาคตอย่างย่ังยืน ก�รสร้�งเมืองยะล�เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) 
เป็นแนวท�งสำ�คัญท่ีจะพัฒน�จังหวัดยะล�ต่อไปในอน�คต ซ่ึงเป็นแนวคิดหน่ึง ท่ีพย�ย�ม “สร้�ง” โอก�ส
ให้เมือง และช่วย “แก้ไข” ปัญห�ของจังหวัดยะล�ภ�ยใต้คว�มเช่ือว่�คว�มก้�วหน้�ท�งเทคโนโลยีน้ัน
เป็นปัจจัยสำ�คัญที่จะนำ�จังหวัดไปสู่ก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน ซึ่งก�รพัฒน�สู่เมืองอัจฉริยะในครั้งนี้
เป็นก�รดำ�เนินก�รร่วมกันกับเทศบ�ลนครยะล� ซึ่งเปรียบเสมือนเจ้�ของพื้นที่ม�ร่วมดำ�เนินก�ร
อย่�งจริงจัง โดยจังหวัดยะล�ได้มอบนโยบ�ยให้กับเทศบ�ลนครในก�รท่ีจะพัฒน�เป็นเมืองอัจฉริยะ
ในด้�นพลังง�น คว�มปลอดภัย ก�รขนส่ง อ�ค�รที่อยู่อ�ศัย ก�รเงิน ส�ธ�รณูปโภค ก�รส�ธ�รณสุข
และก�รศึกษ� และให้เทศบ�ลนครเป็นผู้กำ�หนดแนวท�งก�รพัฒน�ในแต่ละเรื่องต�มคว�มต้องก�ร
ของพื ้นที ่ และจังหวัดยะล�เป็นพี ่เล ี ้ยงในก�รให้ค ำ�ปรึกษ�และสนับสนุนก�รดำ�เนินก�ร
นอกจ�กนี้ยังมีภ�คเอกชน ภ�คประช�ชน และสถ�บันอุดมศึกษ�เข้�ม�มีส่วนร่วมในก�รพัฒน� 
โดยมีคว�มก้�วหน้�ก�รดำ�เนินก�รในแต่ละเรื่อง ดังนี้ 

 เทศบ�ลนครได้จัดทำ�บันทึกข้อตกลง
คว�มร่วมมือท�งวิช�ก�ร (MOU) กับศูนย์วิจัย
นครอัจฉริยะ สถ�บันเทคโนโลยีพระจอมเกล้�
เจ้�คุณทห�รล�ดกระบัง จัดทำ�แผนแม่บท
ในก�รศึกษ�เมืองอัจฉริยะท้ังระบบในเขต
เทศบ�ลนครยะล�ในทุกมิติ โดยก�รศึกษ�เพ่ือจัดทำ�
Platform ในก�รรองรับ Application ที่จะ
เข้�ม�เชื่อมต่อในอน�คต และเพื่อแก้ไขปัญห�
เรื ่องคว�มไม่สงบได้ให้ประช�ชนมีส่วนร่วม
ในก�รดูแลคว�มปลอดภัยของจังหวัดยะล�
โดยจัดทำ�โครงก�ร I-witness ให้ประช�ชน
ม�ลงทะเบียน และนำ�กล้องจ�ก Smart Phone
 ม�เชื่อมต่อกับ Application จึงเปรียบเสมือน
มีกล้องวงจรปิดอยู่ทุกท่ีทุกเวล� ต่อไปจะส�ม�รถ
ต่อยอดไปสู ่ Smart Governance และ
ให้ประช�ชนเข้�ถึงข้อมูลข่�วส�รได้ตลอดเวล�
ส�ม�รถแสดงคว�มคิดเห็น ตลอดจนส�ม�รถ
โหวตก�รลงประช�มติในเรื่องร�วต่�ง ๆ ของ
เทศบ�ลนครยะล�ได้ นอกจ�กน้ียังมีก�รออกแบบ
และพัฒน� Application ร่วมกับคณะแพทย์ศ�สตร์
สถ�บันเทคโนโลยีพระจอมเกล้�เจ้�คุณทห�ร
ล�ดกระบัง ในก�รนำ�ข้อมูลท�งก�รแพทย์
ส่วนบุคคลเชื่อมต่อกับโรงพย�บ�ล และคลินิก 

เพ่ือบันทึกประวัติก�รรักษ�ของบุคคล ในขณะเดียวกัน
ยังเป็นเครื่องมือในก�รประมวลผลในเรื่อง
ก�รบริโภค ก�รออกกำ�ลังก�ย และก�รใช้ชีวิต
ประจำ�วัน เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำ�หรับก�รรณรงค์
ด ูแลร ักษ�สุขภ�พได้อย ่�งถ ูกส�เหตุ เช ่น
โรคเบ�หว�น โรคคว�มดัน และโรคหัวใจ เป็นต้น
ซึ่งข้อมูลต่�ง ๆ ในระบบจะถูกเชื่อมต่อเข้�กับ
ข้อมูลของจังหวัดยะล�เป็น Big Data เพื่อให้
จังหวัดเป็นหน่วยง�นกล�งรวบรวมข้อมูล และ
นำ�ม�ใช้ในก�รว�งแผนและบริห�รจัดก�ร ทั้งนี้
ในก�รดำ�เนินก�รจังหวัดยะล�ได้ร่วมมือกับ
บริษัท กสท โทรคมน�คม จำ�กัด (มห�ชน) เป็น
ท่ีปรึกษ�ในก�รเช่ือมระบบของจังหวัดยะล� และ
ให้ก�รอบรมแก่เจ้�หน้�ท่ีและประช�ชนในพื้นท่ี 
แทนก�รให้เอกชนม�ดำ�เนินก�รเองทั้งหมด

การทำ งานร่วมกันระหว่างเทศบาล 
และจังหวัดในการพัฒนาเป็น Yala SMART CITY
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 คนยะลาไม่ท้ิงกัน จ�กปัญห�คว�มไม่สงบในพ้ืนท่ีจังหวัดยะล� 
มีประช�ชนช�วยะล�ท่ีได้รับผลกระทบกล�ยเป็นคนพิก�รเพิ่มขึ้น 
ผู้พิก�รหล�ยร�ยยังไม่มีข�เทียมและต้องเดินท�งไปรับบริก�รที่
โรงพย�บ�ลศูนย์ยะล� ผู้พิก�รข�ข�ดต้องรอคิวน�น และเสียค่�ใช้จ่�ย
ในก�รเดินท�ง นอกจ�กน้ีเด็กพิก�รบ�งคน ไม่ได้ไปโรงเรียน เสียโอก�ส
ในก�รศึกษ� จังหวัดยะล�จึงได้ร่วมกับโรงพย�บ�ลร�มันจัดตั้ง
โรงง�นข�เทียมเพื ่อบริก�รผู ้พิก�รข�ข�ดให้ส�ม�รถเข้�ถึง
ก�รบริก�รทำ�ข�เทียมได้อย่�งสะดวก โดยให้บริก�รแก่ผู้พิก�รข�ข�ด
ในพื้นที่อำ�เภอร�มันและพื้นที่ใกล้เคียง ปัจจุบัน มีผู้พิก�รข�ข�ด
เข้�รับบริก�รแล้วจำ�นวน 83 ร�ย ซึ่งทำ�ให้ผู้พิก�รข�ข�ดส�ม�รถ
ดำ�รงชีวิตได้อย่�งปกติ ประกอบอ�ชีพและมีร�ยได้ ส่งผลให้มี
คุณภ�พชีวิตดีข้ึน และได้จัดทำ�โครงก�รช่วยน้องพิก�ร จ�กบันไดบ้�น
สู่ศูนย์ก�รเรียนรู้ เพื่อห�งบประม�ณสนับสนุน จัดซื้อครุภัณฑ์
ย�นพ�หนะรถยนต์ จำ�นวน 8 คัน เพื่ออำ�นวยคว�มสะดวก ในก�ร
รับ–ส่ง เด็กพิก�ร จ�กบันไดบ้�นสู่ศูนย์ก�รเรียนรู้ประจำ�อำ�เภอ 
เป็นก�รเพิ ่มโอก�สท�งก�รศึกษ�แก่เด ็กคนพิก�รให้ได ้ร ับ
ก�รพัฒน�ศักยภ�พได้อย่�งมีประสิทธิภ�พทั ่วถึง อีกทั ้งเป็น
ก�รแบ่งเบ�ภ�ระของผู้ปกครอง ทำ�ให้มีเวล�ประกอบอ�ชีพได้
อย่�งเต็มที่

โรงงานขาเทียมพระราชทาน โรงพยาบาลรามัน
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 ผลจ�กก�รขับเคล่ือนองค์ก�รด้วยคว�มมุ่งม่ันต้ังใจของผู้บริห�รจังหวัดยะล� และคว�มร่วมมือ
ของทุกภ�คส่วน ทำ�ให้ผลก�รดำ�เนินก�รของจังหวัดยะล�ดีข้ึนอย่�งต่อเน่ือง โดยในปี 2560  มีมูลค่�
สินค้�เกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.25  ซึ่งเกิดจ�กก�รพัฒน�คุณภ�พทุเรียนเป็นตล�ดพรีเมี่ยม
เพิ่มร�ยได้ให้กับเกษตรกร ก�รส่งเสริมก�รปลูกพืชร่วมในสวนย�งพ�ร� เป็นต้น  ร�ยได้จ�กก�ร
ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.58 จ�กก�รพัฒน�แหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภ�พ เช่น Amazing 
Batong City Street Art Yala เป็นต้น และสถิติก�รก่อเหตุร้�ยลดลงร้อยละ 25.58  และ
ประช�ชนช�วจังหวัดยะล� มีคว�มสุขมวลรวม เท่�กับ 8.20 คะแนน (ผลก�รสำ�รวจจ�กข้อมูล 
จปฐ. คะแนนเต็ม 10) บรรลุต�มเป้�หม�ย “ประช�ชนช�วยะล� อยู่ดีมีสุข”

ความสำ เร็จของการขับเคลื่อนจังหวัดยะลา
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 วิสัยทัศน์ 
 เมืองท่องเที ่ยวเชิงสุขภ�พชั ้นนำ� ก�รเกษตรสร้�งสรรค์ เมืองน่�อยู ่ที ่ประช�ชน
มีสุขภ�วะที่ดี และประตูก�รค้�ผ่�นแดนฝั่งอันด�มัน

 พันธกิจ 
 มุ่งเน้นในก�รพัฒน�สังคมให้น่�อยู่ เศรษฐกิจเจริญเติบโตและกระจ�ยร�ยได้ท่ีเป็นธรรม 
โดยใช้ยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�ก�รขนส่งสินค้�ท�งทะเลและก�รท่องเที่ยวเชิงสุขภ�พเป็น
ตัวขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ของจังหวัด

 ค่านิยม PEACE 
 เมืองคุณธรรม น้อมนำ�คว�มพอเพียงต�มวิถีประช�รัฐ

การขับเคล่ือนจังหวัดระนองไปสู่ความสำ เร็จตามเป้าหมายและการวางภาพฉาย
การพัฒนาจังหวัดสู่อนาคต เกิดข้ึนจากการประสานความร่วมมือกันทุกภาคส่วน

ภายใต้แนวคิดทีมระนอง ( Ranong Team ) ผู้นำ การขับเคล่ือนมีวิสัยทัศน์ บริหารงาน
ยึดหลักธรรมาภิบาล มีการประพฤติปฏิบัติท่ีเป็นตัวอย่าง ภายใต้การบริหารงานแบบ 5 ต

เป็นกลไกสำ คัญในการผลักดันในการพัฒนาจังหวัดระนองไปสู่
“เมืองท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ เมืองน้ำ แร่ต้นแบบ”

จังหวัดระนอง 
หมวด 1 ด้านการนำ องค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม
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 ระนอง จังหวัดช�ยแดนขน�ดเล็ก ต้ังอยู่
ท�งภ�คใต้ตอนบนของประเทศไทย ลักษณะ
ภูมิประเทศมีภูเข�โอบล้อมท�งทิศตะวันออก      
ทิศตะวันตกติดกับทะเลอันด�มันและส�ธ�ณรัฐ
แห ่งสหภ�พเม ียนม�ร ์  ด ้วยล ักษณะท�ง
ภูมิศ�สตร์ดังกล่�ว จังหวัดระนองจึงเป็นจังหวัด
ท่ีเดินท�งเข้�ถึงได้ย�ก หรือกล่�วได้ว่� เป็นจังหวัด
ที่ต้องตั้งใจม� เส้นท�งคมน�คมขนส่งส�ยหลัก
และส�ยรองได้รับก�รพัฒน�ไม่ม�กนัก ก�รเป็น
จังหวัดช�ยแดนท่ีมีแนวพรมแดนติดกับส�ธ�ณรัฐ
แห่งสหภ�พเมียนม�ร์ ทั้งท�งทะเลและท�งบก 
ทำ�ให้ต้องบริห�รจัดก�รต่อแรงง�นต่�งด้�ว
หลบหนีเข้�เมือง ผลกระทบจ�กสภ�พสังคม
และส่ิงแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไป ทำ�ให้จังหวัดระนอง
มีประเด็นท่ีต้องให้คว�มสำ�คัญในก�รพัฒน� 
อ�ทิ ก�รพัฒน�แหล่งท่องเที ่ยวหลักที ่เร ิ ่ม
เส่ือมโทรม ก�รค้นห�และสร้�งแหล่งท่องเท่ียวใหม่
ก�รแก้ไขร�ค�ผลผลิตท�งก�รเกษตรตกต่ ำ�
ก�รเตรียมรองรับก�รเปลี่ยนโครงสร้�งสังคม
ท่ีกำ�ลังเข้�สู่สังคมผู้สูงอ�ยุ ก�รเฝ้�ระวังก�รบุกรุกป่�

และทำ�ล�ยทรัพย�กรธรรมช�ติส่ิงแวดล้อม 
รวมท้ังก�รเตรียมรองรับภัยพิบัติ ท่ีเกิดจ�ก
ธรรมช�ติ ซึ ่งทั ้งหมดถือเป็นคว�มท้�ท�ยใน
ก�รพัฒน�ของจังหวัดระนอง  ในท�งกลับกัน
จ ังหว ัดระนองเป ็นพื ้นท ี ่ท ี ่ม ีศ ักยภ�พและ
มีคว�มพร้อมในก�รพัฒน� กล่�วคือ ก�รมี
ทรัพย�กรธรรมช�ติที ่สมบูรณ์ โดดเด่นทั ้ง
ธ�รน้ ำ�แร่ธรรมช�ติ พื ้นที ่ป ่�อนุร ักษ์ พื ้นที ่
ป่�ช�ยเลน ซึ่งเป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลของโลก
พื้นที ่ชุ ่มน้ ำ�แรมซ�ร์ไซต์ (RAMSAR SITE)
นอกจ�กน้ี จังหวัดระนองมีจุดผ่�นแดนท้ังท�งบก
และท�งน้ำ�ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้�น จึงเป็น
โอก�สในก�รพัฒน�เศรษฐกิจก�รค้�ช�ยแดน
อีกทั ้งภูมิศ�สตร์ท�งทะเลยังส�ม�รถเช่ือมโยง
เศรษฐกิจ ก�รค้�ไปยังกลุ่มประเทศเอเชียใต้
ที่สำ�คัญ คือ คว�มร่วมมือของทุกภ�คส่วน
ในจังหวัด ที่มีเป้�หม�ยเดียวกันในก�รพัฒน�
จังหวัดระนองไปสู่ “เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภ�พ 
เมืองน้ำ�แร่ต้นแบบ” 
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 โครงสร้�งก�รบริห�รง�นของจังหวัด
ภ�ยใต้ก�รบริห�รจัดก�รและก�รกำ�กับดูแล
ของผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัด ทั้งก�รบริห�รจัดก�ร
ร�ชก�รส่วนภูมิภ�ค ร�ชก�รส่วนกล�งในภูมิภ�ค
ร�ชก�รส ่ วนท ้องถ ิ ่ น  รวมถ ึ งก�รสร ้ �ง
คว�มร่วมมือกับภ�คส่วนอื่น คว�มแตกต่�งใน
ภ�รกิจหน้�ที่ และเป้�หม�ยหลักของภ�คส่วน
ต่�ง ๆ ทำ�ให้ย�กต่อก�รกำ�กับดูแลและบริห�ร
จัดก�รเพ่ือขับเคล่ือนไปสู่วิสัยทัศน์ และก�รพัฒน�
บนเป้�หม�ยเดียวกัน อย่�งไรก็ต�ม จังหวัดระนอง
ส�ม�รถขับเคลื่อนจังหวัดภ�ยใต้ก�รนำ�องค์ก�ร
อย่�งเป็นระบบ เล็งเห็นโอก�สในก�รบริห�รง�น
และคว�มศ ั กยภ�พท ี ่ หล�กหล�ยของ
ทุกภ�คส่วนในพื ้นที ่ ทั ้งหน่วยง�นร�ชก�ร 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เอกชน สถ�บันวิช�ก�ร
ในพื้นที่ และประช�ชน ใช้จุดเด่นท�งภูมิศ�สตร์ 
เศรษฐกิจก�รค้� ภูมิปัญญ�ท้องถ่ิน และคว�มพร้อม
ปรับเปลี ่ยนเพื ่อรองรับก�รพัฒน� ร่วมกัน
กำ�หนดเป็นวิสัยทัศน์ของจังหวัด มีก�รส่ือส�ร 
ทำ�คว�มเข้�ใจร่วมกันในก�รพัฒน�จังหวัด 
และประส�นพลังก�รขับเคล่ือนโดยก�รมีส่วนร่วม
ในก�รทำ�ง�น ภ�ยใต้ “ทีมระนอง (Ranong Team)”
ก�รให้คว�มสำ�ค ัญกับก�รทำ�ง�นเป็นทีม
สร้�งก�รมีส่วนร่วมกับเครือข่�ยก�รพัฒน�
ในพื ้นท ี ่  ข ับเคล ื ่อนดำ�เน ินก�รโดยผส�น

ศักยภ�พหลักจ�กทุกภ�คส่วนก้�วสู่วิสัยทัศน์
และเป้�หม�ยเดียวกัน ผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดและคณะ 
เป็นแกนกล�งในก�รส่ือส�รถ่�ยทอดทิศท�ง
ก�รพัฒน�จังหวัดไปยังทุกภ�คส่วนท่ีเก่ียวข้อง 
ขณะเดียวกันภ�คส่วนต่�ง ๆ ส�ม�รถส่ือส�รข้อมูล
ย้อนกลับสู ่ผ ู ้น ำ�ได้อย่�งเปิดกว้�งในหล�ย
ช่องท�ง เพื่อเสนอคว�มต้องก�ร ข้อเสนอแนะ
ในก�รพัฒน� รวมถึงเข้�ม�มีส่วนร่วมในก�ร
ตรวจสอบ และพัฒน�จังหว ัด นอกจ�กนี ้
ก�รที่ผู้นำ�ได้ยึดหลักธรรมภิบ�ลท้ังในก�ร
บร ิห�รและก�รปฏ ิบ ัต ิ  ให ้คว�มส ำ�ค ัญ
ต่อคว�มต้องก�รและคว�มเดือนร้อนของ
ประช�ชน ให้คว�มสำ�คัญในก�รเข้�ถึงประช�ชน
ด ้วยก�รลงพ ื ้ นท ี ่  เพ ื ่ อร ับทร�บป ัญห�
คว�มเดือดร้อน คว�มต้องก�ร รับฟังเสียงสะท้อน
ของประช�ชนในพื้นที่ เพื่อนำ�ไปปรับปรุงแก้ไข
ปัญห�อุปสรรค นำ�สู่ก�รพัฒน�และก�รยกระดับ
ก�รพัฒน�ท้ังท�งด้�นเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม
ได้อย่�งเป็นระบบ

สู่เป้าหมายด้วยทีมระนอง (Ranong Team)
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โมเดลในการนำ จังหวัดระนองภายใต้ “ทีมระนอง”
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 รูปแบบของก�รขับเคล่ือน “ทีมระนอง” 
ซึ่งเป็นปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จในก�รขับเคลื่อน
ก�รพัฒน� ประกอบด้วย การสร้างความเป็น
ผู้นำาของทีมงาน สร้างจากรุ่นสู่รุ่น กล่�วคือ
ก�รผลักดันเป้�หม�ยของจังหวัดระนองไปสู่
ก�รเป็น “เมืองท่องเท่ียวเชิงสุขภ�พ เมืองน้ำ�แร่
ต้นแบบ” น้ัน ไม่ส�ม�รถดำ�เนินก�รให้สำ�เร็จลุล่วง
ได้ด ้วยคนหนึ ่งคนใด ห�กแต่ผ ู ้ว ่�ร�ชก�ร
จ ังหว ัดระนอง ได ้ให ้คว�มสำ�ค ัญกับก�ร
สร้�งคว�มเข้มแข็งในก�รพัฒน�ที ่ย ั ่งย ืน
ผ่�นก�รถ่�ยทอดและแลกเปล่ียนประสบก�รณ์
จ�กรุ่นสู่รุ่น เพ่ือให้เกิดก�รส่งต่อก�รดำ�เนินง�น
อย่�งต่อเน่ือง โดยผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดและทีมง�น
ได้ร่วมกันสื่อส�รถ่�ยทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ
ค่�นิยม เป้�หม�ยในก�รพัฒน�ไปยังทุกภ�คส่วน
ในท ุกระด ับ รวมถ ึงก�รลงพ ื ้นท ี ่พบปะ
ประช�ชน สอดแทรกแนวคิดปลูกฝังค่�นิยมที่ดี
ต่อก�รรู้รักษ�พื้นที่ ว�งก�รพัฒน�พื้นที่จ�ก

ก�รขับเคลื ่อนของรุ ่นปู ่ย�ยต�ย�ย พ่อแม่
สู่เย�วชนรุ่นต่อ ๆ อันจะทำ�ให้เกิดก�รส�นต่อ
พัฒน�จังหวัดให้เกิดคว�มยั่งยืน คว�มส�มัคคี
ของทีมระนอง และก�รมีส่วนร่วมของทุกภ�คส่วน
ให้คว�มสำ�คัญกับทีมง�น และผู้มีส่วนเก่ียวข้อง
ในทุกมิติ ทุกระดับ ส�นพลังภ�คีเครือข่�ย
จ�กท ุกภ�คส ่ วนในก�รข ับ เคล ื ่ อนง�น 
ดึงศักยภ�พที่โดดเด่นของสม�ชิกทีมระนอง
เป ็นจ ุดแข ็ง/องค ์ประกอบส ำ�ค ัญท ี ่น ำ�ส ู ่
คว�มสำ�เร็จ ลดก�รสั่งก�ร มุ่งเน้นก�รสร้�ง
คว�มเข ้�ใจ แรงบ ันด�ลใจ ส ่งเสร ิมก�ร
ร ่วมแรงร ่วมใจในก�รปฏ ิบ ัต ิ ในล ักษณะ
แนวระน�บ ส่ือวิสัยทัศน์และเป้�หม�ยก�รพัฒน�
ทั ้งท�งตัดขว�งไปยังเครือข่�ยทั ้งภ�ครัฐ 
ส่วนท้องถิ ่น ชุมชน เครือข่�ย ภ�คเอกชน 
ประช�ชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสื่อส�รจ�ก
บนลงล่�ง ไปถึงผู้ปฏิบัติง�นอย่�งสม่ำ�เสมอ 

 “ทีมระนอง” สานพลังที่เข้มแข็ง

การลงพ้ืนท่ีของผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะ ภายใต้การบริหารงานแบบ 5 ต
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 นอกจ�กนี้ ก�รรับฟังก�รเสียงสะท้อน
จ�กผู ้ปฏิบัติง�น ประช�ชน จ�กล่�งขึ ้นบน 
ทำ�ให้เกิดคว�มเข้�ใจและขับเคลื่อนง�นอย่�ง
มีเอกภ�พ  คว�มเป็นแบบอย่�งของผู้บริห�ร 
โดยผู้นำ�มีก�รประพฤติปฏิบัติดี เป็นตัวอย่�ง
ในก�รปฏิบัติ เป็นปัจจัยสำ�คัญในก�รสร้�ง
คว�มเช ื ่อม ั ่นและส�นคว�มร ่วมม ือของ
ทีมระนอง คว�มเป็นมืออ�ชีพในก�รบริห�ร
มอบหม�ยง�นท่ีถูกต้อง ชัดเจน ลดคว�มซ้ำ�ซ้อน
ของก�รปฏิบัติง�นและก�รบริห�รงบประม�ณ 
สร้�งคว�มส�มัคคีและระดมสรรพกำ�ลังในก�ร

ปฏิบัติง�น และภ�ยใต้ก�รบริห�รง�นแบบ 5 ต 
ของผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัด และคณะ ได้แก่ ติดดิน
เข้�ถึงประช�ชน ติดต� ใส่ใจในก�รปฏิบัติ
ให้เกิดผล ติดใจ ทุกภ�คให้คว�มร่วมมือและ
พร้อมสนับสนุน ติดต�ม ร่วมแก้ไขปัญห�
ก�รดำ�เนินก�ร ติชม เพ่ือปรับใช้ในก�รบริห�รง�น
ทำ�ให้คนในจังหวัดเชื ่อมั ่น พร้อมให้ร่วมมือ
ในก�รปฏิบ ัต ิง�นให้บรรลุเป ้�หม�ย และ
เกิดผลสำ�เร็จอย่�งเป็นรูปธรรม ซึ ่งถือเป็น
คว�มสำ�เร็จของทีมระนอง

การลงพ้ืนท่ีของผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะ ภายใต้การบริหารงานแบบ 5 ต
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 จุดเด่นท่ีสำ�คัญในก�รพัฒน�จังหวัดระนองไปสู่คว�มสำ�เร็จ และก�รกำ�หนดทิศท�งก�รพัฒน�
ในอน�คต เกิดจ�กพลังคว�มร่วมมือจ�กทุกภ�คส่วน ภ�ยใต้ “ทีมระนอง ( Ranong Team )”
ก�รทำ�ง�นร่วมกันเป็นทีม ก�รเข้�ม�มีส่วนร่วมของเครือข่�ยก�รพัฒน�ทุกภ�คส่วนในขับเคลื่อน
ภ�ยใต้วิสัยทัศน์ และเป้�หม�ยเดียวกัน จึงส�ม�รถผลักดันก�รดำ�เนินง�นไปสู่คว�มสำ�เร็จ
อย่�งเป็นรูปธรรม โดยมีผลง�นท่ีมีคว�มโดดเด่น อ�ทิ 

 เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เมืองน้ำ แร่ต้นแบบ สอดคล้องต�มศักยภ�พในพ้ืนท่ี
คว�มต้องก�รของประช�ชน และเป้�หม�ยก�รพัฒน�พ้ืนท่ี ได้พัฒน�เมืองระนองสู่เมืองท่องเท่ียว
เชิงสุขภ�พเพ่ือรองรับคว�มต้องก�รของนักท่องเท่ียว มีก�รบูรณ�ก�รก�รทำ�ง�นร่วมกันของเอกชน
ชุมชน เทศบ�ล และหน่วยง�นเจ้�ของพ้ืนท่ี ในก�รพัฒน�แหล่งพ้ืนท่ีและมีก�รออกแบบอย่�งเหม�ะสม
กล่�วคือ โยธ�ธิก�รและผังเมืองจังหวัด เทศบ�ล และสถ�บันก�รศึกษ�ร่วมกันสำ�รวจ วิจัยท�งก�ยภ�พ
ของส�ยน้ำ�แร่/บ่อน้ำ�แร่ และคุณภ�พของน้ำ�แร่ ก�รประส�นพลังกับส�ธ�รณสุขในก�รวิจัยและ
นำ�นวัตกรรมน้ำ�แร่เพ่ือเป็นส่วนหน่ึงของก�รแพทย์ท�งเลือก ส�ม�รถสร้�งมูลค่�เพ่ิมท�งด้�นอ�ห�ร
ผลิตภัณฑ์สุขภ�พและเคร่ืองสำ�อ�ง อีกท้ังส่งเสริมและพัฒน�บุคล�กรผู้ให้บริก�รแพทย์แผนท�งเลือก
ทั้งด้�นธ�ร�บำ�บัด ฝังเข็ม นวดปรับสมดุล สมุนไพร ฯลฯ เพื่อเพิ่มคุณภ�พของก�รรักษ�และ
ก�รให้บริก�ร นอกจ�กนี้ ส่งเสริมก�รบริห�รจัดก�รคว�มรู้สู ่บุคล�กรและเจ้�ของพื้นที่ผ่�น
คว�มร่วมมือของสถ�นศึกษ� มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสวนสุนันท�และมห�วิทย�ลัยธุรกิจบัณฑิต อีกท้ัง
ริเร่ิมก�รขย�ยคว�มร่วมมือเพ่ือร่วมกันส่งเสริมและก�รพัฒน�น้ำ�แร่ร้อนระหว่�งประเทศไทยกับ
ญ่ีปุ่นอีกด้วย

เมืองน้ำ แร่ต้นแบบ ตัวอย่างความสำ เร็จที่โดดเด่น 

ภาพแสดงการขับเคล่ือนจังหวัดระนองสู่เมืองน้ำ แร่ต้นแบบ
การดำ เนินการคุ้มครองสวัสดิภาพ

ภายในสถานคุ้มครองฯ
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 การป้องกันและปราบปรามการ
ค้ามนุษย์อย่างครบวงจร โดยหน่วยง�น
พัฒน�สังคมและคว�มมั่นคงมนุษย์จังหวัด และ
ทีมสหวิช�ชีพ ด้วยหลักก�ร 5P ได้แก่ Policy  
ด้�นนโยบ�ย เป็นก�รบูรณ�ก�รหน่วยง�นภ�ครัฐ
และเอกชนในก�รขับเคลื่อนง�นป้องกันและ
ปร�บปร�มก�รค ้ �มน ุษย ์  Protect ion
ด้�นก�รคุ้มครอง โดยทีมสหวิช�ชีพคัดแยกและ
พบผู้เสียห�ย ส่งตัวผู้เสียห�ยฯ เข้�สถ�นคุ้มครอง
สวัสดิภ�พผู้เสียห�ยจ�กก�รค้�มนุษย์  พัฒน�สังคม
และคว�มมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจัดสวัสดิภ�พ
ภ�ยในสถ�นค ุ ้ มครองฯ Prosecut ion
ด้�นก�รดำ�เนินคดี โดยเพ่ิมประสิทธิภ�พก�รตรวจ
และก�รบ ังค ับใช ้กฎหม�ย Prevention
ด้�นก�รป้องกัน โดยก�รจัดชุดล�ดตระเวน
ป้องกันต�มแนวช�ยแดน ฝ่�ยปกครองร่วมเฝ้�ระวัง
เหตุในพื้นที่ ก�รส่งเสริมและสร้�งคว�มตระหนัก
ให้แรงง�นเข้�ถึงสิทธิต่�ง ๆ ต�มกฎหม�ย 

ภาพแสดงหลักการ 5P 

 การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว 
รณรงค์สร้�งจิตสำ�นึก ตระหนัก สร้�งก�รรับรู้
ให้กับแรงง�นหรือ สถ�นประกอบก�ร ประช�สัมพันธ์
ก�รจัดระเบียบแรงง�นต่�งด้�วผ่�น ช่องท�ง
สื ่อท้องถิ ่นผู ้น ำ�ชุมชน และ Partnership
ด ้�นคว�มร ่วมม ือก ับภ�ค ี เคร ือข ่�ย โดย
ก�รร่วมบูรณ�ก�รก�รตรวจสอบเรือประมง
โรงง�นแปรรูปสัตว์น้ ำ� สถ�นประกอบกิจก�ร
และคว�มร่วมมือระหว่�งศูนย์ประส�นง�นช�ยแดน
เพ่ือต่อต้�นก�รค้�มนุษย์ BCATIP ไทย – เมียนม�
(ระนอง – เก�ะสอง) การดำ เนินการคุ้มครองสวัสดิภาพ

ภายในสถานคุ้มครองฯ
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 การดูแลทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือเป็นบันไดสู่มรดกโลก ซ่ึงจังหวัดระนองมีพ้ืนท่ี
สงวนชีวมณฑลระนอง ในปี พ.ศ.2540 ได้รับก�รประก�ศจ�ก UNESCO เป็นระบบนิเวศ
ป่�ช�ยเลนแห่งแรกของโลกท่ีได้รับก�รข้ึนทะเบียนให้เป็นพ้ืนท่ี สงวนชีวมณฑลเน้ือท่ี  189,431 ไร่
และพื้นที่ชุ่มน้ำ�อุทย�นแห่งช�ติแหลมสนป�กแม่น้ำ�กระบุรี-ป�กคลองกะเปอร์ เป็นแรมซ�ร์ไซต์ 
(RAMSAR SITE) พ้ืนท่ีชุ่มน้ำ�ท่ีมีคว�มสำ�คัญระหว่�งประเทศ เน้ือท่ี 677,625 ไร่ โดยใช้เครือข่�ย
คว�มร่วมมือและก�รมีส่วนร่วมที่เข้มแข็งและก�รอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ให้มีคว�มสมดุล
เพื่อประช�ชนอยู่ดี มีสุข 

แผนภาพแนวทางการจัดการพ้ืนท่ีป่าไม้ท่ีถูกบุกรุก
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การพัฒนาจังหวัดระนองสู่อนาคตอย่างยั่งยืน

 เพ่ือให้จังหวัดระนองส�ม�รถพัฒน�สู่อน�คตอย่�งย่ังยืน และ บรรลุวิสัยทัศน์ “เมืองท่องเท่ียว
เชิงสุขภ�พชั้นนำ� ก�รเกษตรสร้�งสรรค์ เมืองน่�อยู่ ที ่ประช�ชนมีสุขภ�วะที่ดีประตูก�รค้�
ผ่�นแดนฝั่งอันด�มัน” ทำ�ให้ต้องมีก�รพัฒน�อย่�งต่อเนื่อง นำ�ไปสู่แผนง�นเชิงรุก เพื่อขับเคลื่อน
จังหวัดระนอง ได้แก่

ภาพรวมทิศทางการพัฒนาจังหวัดระนอง
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 การพัฒนาเมืองระนองไปสู่ Smart City และ Green City ด้วยแนวคิด
ก�รนำ�เทคโนโลยีม�ใช้สนับสนุนก�รท่องเที่ยวเพื่อให้นักท่องเที่ยวเกิดคว�มสะดวก สบ�ย เข้�ถึง
ได้ง่�ย เช่น ก�รจัดทำ�โครงก�รระนอง Smart city 2020 ซึ่งเป็นแอพพิเคชั่นเกี่ยวกับข้อมูล
ก�รท่องเท่ียวในจังหวัดระนอง และนอกเหนือจ�กก�รพัฒน�ไปสู่คว�มเป็น Smart City แล้ว เป้�หม�ย

อีกประก�รคือก�รทำ�ให้จังหวัดระนอง
กล�ยเป็น Green City ซึ่งไม่เฉพ�ะ
ก�รอนุรักษ์ดูแลธรรมช�ติในพ้ืนท่ีป่�เท่�น้ัน 
แ ต ่ ค ว � ม เ ป ็ น เ ม ื อ ง ส ี เ ข ี ย ว เ พ ื ่ อ
คุณภ�พชีวิตท่ีดีของคนระนอง จึงนำ�ไปสู่
แนวคิดก�รดำ�เนินก�รสวนรุกขช�ติ
รักษะว�ริน ป่�กล�งเมือง ของคนระนอง 

 การพัฒนาสู่ Wellness City มีก�รส่งเสริมก�รนำ�น้ำ�แร่ร้อนม�ใช้ประโยชน์ในเชิง
ก�รท่องเที่ยวและดูแลสุขภ�พม�กขึ้น ก�รใช้น้ำ�แร่ในก�รบำ�บัดโรค ก�รใช้น้ำ�แร่ในก�รผ่อนคล�ย 
เช่น สป�น้ำ�แร่ นำ�น้ำ�แร่ม�ใช้ในก�รผลิตสินค้�เกี่ยวกับคว�มง�ม อ�ทิ สเปย์น้ำ�แร่ สบู่น้ำ�แร่ 
ครีมบำ�รุงผิว และส่งเสริมก�รพัฒน�สุขภ�พอย่�งยั่งยืน โดยอบรมนักปรับดุลยภ�พร่�งก�ย
พัฒน�ในรูปแบบของ ครู ก. และขย�ยผลไปต�มพ้ืนท่ีต่�ง ๆ ท้ัง โรงพย�บ�ลอำ�เภอ รพ.สต. จนถึง อสม. 
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 การพัฒนาไปสู่ ประตูการค้าชายแดนและการท่องเที่ยว ด้วยก�รพย�ย�ม
ผลักดันให้เกิดก�รขับเคล่ือนก�รดำ�เนินโครงก�รต่�งๆ ได้แก่ เส้นท�งรถไฟชุมพร – ท่�เรือน้ำ�ลึกระนอง
โครงข่�ยคมน�คมท�งบก ชุมพร-ระนอง,ระนอง-พังง� ก�รเพิ่มศักยภ�พท่�เรือระนอง ด้วยก�ร
ขุดลอกร่องน้ำ�ท�งเดินเรือจังหวัดระนอง จ�กคว�มลึก 8 เมตรเป็น 18 เมตร เพื่อเพิ่มศักยภ�พ
ในก�รรองรับเรือบรรทุกสินค้�และเรือสำ�ร�ญ  และก�รพัฒน�ท่�อ�ก�ศย�นระนองในอน�คต
ให้เป็น Tourist Airport ประตูสู่เมืองระนอง 

 สำ�หรับคว�มต่อเน่ืองและย่ังยืนต�มแผนยุทธศ�สตร์ของจังหวัดระนอง ได้มีก�รลงน�ม MOU
ร่วมกันระหว่�งผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัด ประธ�นสภ�หอก�รค้�จังหวัด ประธ�นสภ�อุตส�หกรรมจังหวัด
และภ�คประช�ชนเพื่อร่วมกับดำ�เนินง�น ผลักดันก�รพัฒน�ของจังหวัดระนองไปในทิศท�งและ
เป้�หม�ยร่วมกัน

 ผลจ�กก�รทำ�ง�นของผู้บริห�รจังหวัดระนอง และทีมระนอง ด้วยคว�มมุ่งมั ่นตั ้งใจ
จ�กคว�มร่วมมือของทุกภ�คส่วน ทำ�ให้ก�รดำ�เนินก�รในประเด็นต่�ง ๆ เกิดผลสำ�เร็จเป็นรูปธรรม
โดยในปี 2560 พบว่� จ�กก�รดำ�เนินก�รส่งเสริมและพัฒน�บุคล�กรผู้ให้บริก�รแพทย์แผนท�งเลือก
ส่งผลให้จำ�นวนผู ้ม�รับบริก�รแพทย์แผนไทยจังหวัดระนองและมูลค่�ก�รใช้ย�สมุนไพร
จังหวัดระนองเพิ่มม�กขึ้น  ก�รดำ�เนินก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รค้�มนุษย์อย่�งต่อเนื่อง
ส ่งผลให ้ในป ี 2560 ไม ่พบต ัวเลขก�รด ำ�เน ินคด ีในประเด ็นด ังกล ่�ว ก�รด ูแลร ักษ�
ทรัพย�กรธรรมช�ติและส่ิงแวดล้อม ส่งผลให้พ้ืนท่ีป่�ช�ยเลนเพ่ิมม�กข้ึน นอกจ�กก�รเพ่ิมพ้ืนท่ีป่�
เพื่อรักษ�ระบบนิเวศแล้ว ยังส่งผลต่อก�รท่องเที่ยววิถีชุมชน เกิดร�ยได้จ�กก�รท่องเที่ยว 
ประช�ชนมีคว�มสุข ส�ม�รถใช้ทรัพย�กรธรรมช�ติในพ้ืนท่ีเพ่ือพ่ึงพ�ตนเองบนพ้ืนฐ�นวิถีชีวิตพอเพียง  
อันสะท้อนผลสำ�เร็จในก�รก้�วสู่วิสัยทัศน์ของจังหวัดระนอง ที่ว่� “เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภ�พชั้นนำ� 
ก�รเกษตรสร้�งสรรค์ เมืองน่�อยู่ ที่ประช�ชนมีสุขภ�วะที่ดี ประตูก�รค้� ผ่�นแดนฝั่งอันด�มัน”

ผลความสำ เร็จของการขับเคลื่อนจังหวัดระนอง
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 วิสัยทัศน์ 
 ประตูก�รค้�และก�รท่องเที ่ยวสู ่อ�รยธรรมขอมโบร�ณ ดินแดนเกษตรปลอดภัย
ได้ม�ตรฐ�น”

 พันธกิจ 
 1) ส่งเสริมก�รค้�ก�รลงทุนและก�รท่องเที่ยวกับกลุ่มประเทศอ�เซียน
 2) เสริมสร้�งสินค้�เกษตรปลอดภัยและได้ม�ตรฐ�น รวมถึงก�รเพิ่มมูลค่�อุตส�หกรรม
แปรรูปสินค้�เกษตร
 3) สร้�งคว�มมั่นคง คว�มเป็นระเบียบ และคว�มสงบเรียบร้อยของบ้�นเมือง
 4) ส่งเสริมสุขภ�วะ ก�รศึกษ� ก�รกีฬ�และเพิ่มคว�มร่มรื่นของพื้นที่สีเขียว
 5) บูรณ�ก�รก�รทำ�ง�นของทุกภ�คส่วน เพื่อขับเคลื่อนยุทธศ�สตร์จังหวัดให้บรรลุ
ผลสัมฤทธิ์

 ค่านิยม
 มองก�รณ์ไกล ใส่ใจบริก�ร ทำ�ง�นมุ่งผลสัมฤทธิ์ จิตมีคุณธรรม น้อมนำ�คว�มพอเพียง

จังหวัดศรีสะเกษขับเคล่ือนการพัฒนาจังหวัด ผ่านระบบการนำ องค์การของผู้บริหารทุกระดับ
ในการส่งเสริม สนับสนุนการบูรณาการความร่วมมือกันท้ังการดำ เนินการ การแลกเปล่ียนข้อมูล 
และสมรรถนะของภาคีเครือข่ายท่ีเข้มแข็ง ในรูปแบบ “กลไกประชารัฐ”ผ่านวัฒนธรรมองค์การ
“ทำงานแบบบูรณาการร่วมกับส่วนราชการอ่ืนและภาคเอกชนได้อย่างมีเอกภาพ” จนเกิดเป็น

ผลลัพธ์ท่ีชัดเจน เช่น โครงการนาแปลงใหญ่ โครงการทุเรียนภูเขาไฟ
ศรีสะเกษโมเดลสยบยาเสพติด เป็นต้น

จังหวัดศรีสะเกษ 
หมวด 1 ด้านการนำ องค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม

63 หมวด 1 ด้านการนำ องค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม72



 จ ังหวัดศรีสะเกษ มีพื ้นที ่ท ั ้งหมด 
5,524,987.5 ไร ่ และมีประช�กรทั ้งส ิ ้น 
1,472,031 คน ซึ ่งจังหวัดศรีสะเกษได้รับ
ก�รขน�นน�มว่�เป็น ดินแดนมหัศจรรย์เพร�ะ
นอกจ�กเป็นแหล่งผลิตข้�วหอมมะลิคุณภ�พ
ม�ตรฐ�นหอม-กระเทียมพันธ์ุดีท่ีให้ผลผลิต
ม�กที่สุดของประเทศไทยแล้ว ยังเป็นจังหวัดที่
รวมผลไม้คุณภ�พแทบทุกชนิดจ�กทุกภ�ค
ของไทยจึงทำ�ให้อ�ชีพหลักของประช�ชนกว่�
ร้อยละ 70 ประกอบอ�ชีพเกษตรกรรม เน่ืองจ�ก
มีพื้นดินอุดมสมบูรณ์ท่ีได้รับคว�มเย็นชุ่มชื้น
จ�กแนวป่�บนเทือกเข�พนมดงรัก เหม�ะอย่�งย่ิง

สำ�หรับสวนไม้ผลซึ่งคิดเป็นพื้นท�งก�รเกษตร
ทั้งสิ้น 3,506,418 ไร่ ทำ�ให้โครงสร้�งท�ง
เศรษฐกิ จของจังหว ัดศร ีสะเกษขึ ้นอยู ่ก ับ
ภ�คเกษตร ภ�คก�รข�ยส่งข�ยปลีก เป็นสำ�คัญ 
อีกท้ังจังหวัดศรีสะเกษยังมีอ�ณ�เขตติดต่อกับ
ประเทศกัมพูช�และมีจุดผ่�นแดนถ�วรช่องสะงำ�
ซึ่งเป็นจุดผ่�นแดนถ�วรที่เป็นเส้นท�งสำ�คัญ
ในก�รท่องเท่ียว ก�รค้� ก�รลงทุน ทำ�ให้ศรีสะเกษ
มีศักยภ�พในก�รเป็น “เมืองเศรษฐกิจช�ยแดน”
ส�ม�รถเชื ่อมโยงก�รค้� ก�รท่องเที ่ยวและ
ก�รลงทุนกับกัมพูช�
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 บทบ�ทของผู้บริห�รในก�รกำ�หนด
ทิศท�งผ่�นระบบก�รนำ�องค์ก�ร โดยอ�ศัย
ฐ�นข้อมูลสำ�คัญจ�กก�รระดมคว�มคิดเห็น
และแลกเปล่ียนข้อมูลจ�กทุกภ�คส่วนท้ังภ�ครัฐ
ภ�คเอกชน ภ�คประช�ชน รวมท้ังสถ�บันก�รศึกษ�
ผ่�นก�รประชุมเช ิงปฏิบ ัต ิก�ร “ส ่องซอด
ศรีสะเกษ” และโครงก�ร “เยี่ยมย�มย�มแลง”
เพื่อสร้�งเวทีประช�รัฐในก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล 
ศักยภ�พ ปัญห�และแนวท�งแก้ปัญห�ในชุมชน
จนนำ�ไปสู่ก�รกำ�หนดเป้�หม�ย วิสัยทัศน์ และ
แผนก�รพัฒน�จังหวัดศรีสะเกษ ผ่�นทิศท�ง
ก�รขับเคลื ่อนจังหวัดศรีสะเกษ 3 ด้�น คือ

1) ดินแดนเกษตรปลอดภัย 2) ก�รพัฒน�ต�ม
แนวท�งเศรษฐกิจพอเพียง และ 3) ก�รพัฒน�
คุณภ�พชีวิตเพื่อนำ�ไปสู่ก�รบรรลุคว�มสำ�เร็จ
ต�มวิสัยทัศน์ “ประตูก�รค้�และก�รท่องเที่ยว
สู่อ�รยธรรมขอมโบร�ณ ดินแดนเกษตรปลอดภัย
ได้ม�ตรฐ�น” รวมทั้งก�รให้คว�มสำ�คัญของ
ก�รริเริ่มนำ�เทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ ๆ เข้�ม�
สนับสนุนก�รดำ�เนินก�รต่อยอดพัฒน�อย่�ง
ต่อเน ื ่อง เพื ่อน ำ�นโยบ�ยของร ัฐบ�ลและ
คว�มต้องก�รของคนในพื้นที่ไปสู่ก�รปฏิบัติ
ให ้ม ีประส ิทธ ิภ�พ เกิ ดคว�มคุ ้มค ่� และ
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อก�รพัฒน�พื้นที่

การนำ องค์การสู่การบูรณาการที่เข้มแข็ง

กระบวนการนำ องค์การ จังหวัดศรีสะเกษ
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พลังประชารัฐเข็มแข็ง

 นอกจ�กน้ี เพ่ือให้เกิดคว�มเข้�ใจในทิศท�ง
ก�รพัฒน� และข ับเคล ื ่อนจ ังหว ัดศร ีสะเกษ
ไปสู่คว�มสำ�เร็จร่วมกัน ผู้บริห�รของจังหวัดศรีสะเกษ
ได้สร้�งระบบและกำ�หนดวิธีก�ร และช่องท�งก�รส่ือส�ร
ที ่หล�กหล�ย และเหม�ะสมในแต่ละกลุ ่มทั ้ง
บุคล�กร ภ�คีเครือข่�ย และประช�ชน เช่น ก�รประชุม
ผ่�นคณะกรรมก�รจังหวัดและคณะกรรมก�ร
บริห�รง�นจังหวัดแบบบูรณ�ก�ร (กบจ.) และ
ร�ยก�รวิทยุ “ผู้ว่�ฯ ธวัช ม�แล้ว” ท่ีมีจำ�นวนผู้ติดต�ม
ทั ้งสิ ้นกว่� 1,191,243 คน ครอบคลุมทั ่วทั ้ง
จังหวัดศรีสะเกษ รวมถึงจังหวัดข้�งเคียง ได้แก่ 
จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดอุบลร�ชธ�นี จังหวัดยโสธร 
ซึ่งมีก�รสำ�รวจผลคว�มพึงพอใจและก�รรับรู้จ�ก
ร�ยก�รดังกล่�ว ร้อยละ 87

 จังหวัดศรีสะเกษถูกจัดให้เป็นจังหวัด
ที่มีคว�มย�กจนที่สุด ซึ่งจ�กจุดเริ่มต้นนี้ทำ�ให้
ทุกภ�คส่วนตระหนักถึงปัญห� และมีจุดมุ่งหม�ย
เดียวกัน ค ือ ก�รพัฒน�จังหว ัดศร ีสะเกษ
ให้หลุดพ้นจ�กจังหวัดท่ีมีคว�มย�กจนท่ีสุด ไม่เพียง
เพร�ะสร้�งผลง�นให้กับผู้ใดผู้หนึ่ง แต่เป็นก�ร
มุ่งสู่ “คว�มผ�สุกของประช�ชนช�วศรีสะเกษ” 
ร่วมกัน เกิดเป็นพลังของเครือข่�ยและชุมชน
ท่ีเข้มแข็ง ท้ังภ�คเอกชน ภ�คสังคม ภ�คประช�ชน
และสถ�บันก�รศึกษ�ท่ีเข้�ม�ร่วมสนับสนุน ส่งเสริม
และขับเคลื่อนก�รพัฒน�ร่วมกันอย่�งยั่งยืน 
จนเกิดเป็นผลสำ�เร็จม�กม�ย โดยมีศูนย์กล�ง
คว�มร่วมมือคือก�รนำ�องค์ก�รของผู้บริห�ร
ในทุกระดับของจังหวัด ผ่�นค่�นิยมที่ชัดเจน
ที ่ว ่� “มองก�รณ์ไกลใส่ใจบริก�ร ทำ�ง�น

ม ุ ่ งผลส ัมฤทธ ิ ์  จ ิ ตม ีค ุณธรรม น ้อมน ำ �
คว�มพอเพียง” ดำ�เนินก�รผ่�นก�รตรวจเยี่ยม
ชุมชน (โครงก�รเยี ่ยมย�มย�มแลง) เพื ่อ
เข ้�ข ้อมูล ศ ักยภ�พ และปัญห�ในชุมชน
ก�รสื่อส�รสร้�งคว�มเข้�ใจ และเปิดโอก�ส
ในก�รม ีส ่วนร ่วมของท ุกภ�คส ่วนในก�ร
ระดมคว�มคิดเห็น ข้อมูล และแนวท�งในก�ร
พัฒน�ร่วมกัน ทำ�ให้ท ุกภ�คส่วนร ู ้ส ึกถ ึง
คว�มเป็นเจ้�ของและหน้�ท่ีของตนเองท่ีจะ
ปฏิบัติไปสู่คว�มสำ�เร็จ และในปี 2560 ผลก�ร
จัดอันดับจังหวัดย�กจน พบว่� จังหวัดศรีสะเกษ
ส�ม�รถหลุดพ้นจ�กก�รจัดอันดับดังกล่�ว
ม�ได้ และบังเกิดเป็นโครงก�รสำ�คัญ ๆ หล�กหล�ย
โครงก�ร
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โครงการนาแปลงใหญ่ประชารัฐเกษตรสมัยใหม่ – ผักไหมโมเดล

 “ผักไหมโมเดล” เป็นโครงก�รน�แปลงใหญ่
ต้นแบบ (ข้�วหอมมะลิ) ที่ต้องก�รสนับสนุนให้
เกิดพัฒน�ก�รดำ�เนินก�รภ�คเกษตรกรรมจ�ก
แบบดั้งเดิมสู่ก�รเกษตรสมัยใหม่ ที่มุ่งเน้นให้
เกษตรกรร�ยย่อยร ่วมก ันผลิตส ินค ้�ท�ง
ก�รเกษตร โดยก�รบริห�รจัดก�รร่วมกันตั้งแต่
ก�รรวมกันผลิตตั ้งแต่ต้นน้ ำ�ถึงปล�ยน้ ำ� ให้
เกษตรกรส�ม�รถลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตที่มี
คุณภ�พ ส�ม�รถแข่งขันในตล�ดได้ และนำ�ไปสู่
กลุ่มเกษตรกรท่ีคว�มเข้มแข็งท่ีมีพลังอำ�น�จใน
ก�รต่อรอง ส�ม�รถพึ ่งตนเองได้ ภ�ยใต้
ก�รสนับสนุนและบูรณ�ก�รของหน่วยง�น
ภ�ครัฐ ภ�คเอกชน เกษตรกร และหน่วยง�น
ท่ีเกี่ยวข้องในก�รพัฒน�ก�รผลิตอย่�งยั่งยืน
ต�มหลักก�รบริห�รต�มแนวประช�รัฐ ซึ ่งมี
ร ูปแบบก�รด ำ� เน ินก�ร 5 กิ จกรรม ค ือ
1) ปรับเปลี่ยนวิธีก�รปลูกข้�วจ�กวิธีหว่�น ม�ใช้
ก�รปลูกโดยระบบดำ�น� และน�หยอด โดยมีก�ร
บริห�รเครื่องจักรในรูปแบบกลุ่มที่สนับสนุน

โดยภ�คเอกชน 2) ปรับปรุงบำ�ร ุงดินให้มี
คว�มอ ุดมสมบ ู รณ ์ โดยปล ู กพ ื ชป ุ ๋ ยสด
3) ก�รพัฒน�คุณภ�พผลผลิตให้ได้ม�ตรฐ�น 
GAP และอินทรีย์ 4) พัฒน�ด้�นก�รตล�ด
โดยทำ�สัญญ�ซ้ือข�ยล่วงหน้�กับสหกรณ์เกษตร
และ 5) ก�รบริห�รคว�มเสี่ยงโดยก�รส่งเสริม
อ � ช ี พ ร �ย ไ ด ้ โ ด ยม ี หน ่ ว ย ง �นภ�ค ร ั ฐ
ท ำ�หน ้�ท ี ่ ในก�รส ่ง เสร ิมและให ้คว�มร ู ้
แก่เกษตกรท้ังในเร่ืองก�รเตรียมพ้ืนท่ี ก�รแจกจ่�ย
เมล็ดพันธุ์คุณภ�พ ก�รดูแลผลผลิตตลอดทั้ง
ห่วงโซ่ก�รผลิต และเป็นผู้ประส�นเชื่อมโยง
ทุกภ�คส่วนในก�รดำ�เนินก�รจนเกิดผลสำ�เร็จ
ที่ชัดเจน เห็นได้จำ�นวนน�แปลงใหญ่ที่เพิ่มขึ้น
จ�ก 22 แปลง ในปี พ.ศ. 2558 เป็น 85 แปลง
ในปี พ.ศ. 2560 ซ่ึงผลจ�กก�รทำ�น�แปลงใหญ่
ประช�รัฐช่วยให้เกษตรกรส�ม�รถลดต้นทุน
ก�รผลิตลงได้ร้อยละ 24 หรือ 950 บ�ทต่อแปลง
และส�ม�รถลดต้นทุนในก�รใช้ส�รเคมีได้ถึง 
162 ล้�นบ�ท
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โครงการนาแปลงใหญ่ – ผักไหมโมเดล

68หมวด 1 ด้านการนำ องค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม77



ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ

 นอกจ�กข้�วหอมมะลิแล้ว ทุเรียนภูเข�ไฟ
ศรีสะเกษ ยังเป็นอีกหนึ่งผลผลิตท�งก�รเกษตร
ที่ได้รับคว�มนิยม และเป็นที่ต้องก�รของตล�ด
ทั้งในและนอกประเทศ จึงนำ�ม�สู่ก�รสนับสนุน
เกษตรกรผู้ผลิตทุเรียนให้เกิดก�รรวมกลุ่มใน
รูปแบบเกษตรสมัยใหม่ (แปลงใหญ่) ซึ่งมีผู้เข้�
ร่วมโครงก�รแล้วกว่� 535 ร�ย เป็นพ้ืนท่ีท้ังส้ิน 
6,000 ไร่ และจะเพิ่มขึ้นให้ถึง 10,000 ไร่
ในปี พ.ศ. 2561 โดยก�รดำ�เนินก�รเริ่มต้นจ�ก
ก�รกำ�หนดพ้ืนท่ีท่ีมีขีดคว�มส�ม�รถหรือ
ศักยภ�พในก�รส่งเสริมและพัฒน�ก�รผลิต
ทุเรียน โดยอ�ศัยกระบวนก�รต้ังแต่เก็บรวบรวม
ข้อมูลในพื้นที่ร่วมกับเกษตรอำ�เภอในก�รห�
ข้อมูลเกษตรกรในพื้นท่ีเพื่อทำ�ก�รพัฒน�
กระบวนก�รเร่ืองก�รส่งเสริมพัฒน�ปลูกพืชสวน
ทุเรียนเพื่อเป็นฐ�นข้อมูลท่ีจะวิเคร�ะห์พัฒน�
พืชสวนและคว�มม่ันคงท�งอ�ชีพทำ�ให้เกิด
อ ำ �น�จในก�รต ่อรองและก ำ �หนดร�ค�
ผลผลิตได้เอง จ�กเดิมมีร�ค� 70 – 90 บ�ท
เป็น 150 บ�ท ต่อกิ โลกรัม อย่�งไรก็ต�ม
จังหวัดเห็นถึงก�รเพิ่มคุณค่�ในห่วงโซ่ก�รผลิต
ท่ีต้องก�รให้กลุ่มเกษตรกรส�ม�รถจำ�หน่�ย
สินค้�ได้โดยตรงกับผู้บริโภค ผ่�นก�รโครงก�ร
ร่วมใจประช�รัฐจ�กฟ�ร์มถึงโต๊ะอ�ห�ร 
(From Farm To Table) เพื่อให้เกษตรกรได้
ข�ยท ุ เร ียนท ี ่ม ีค ุณภ�พก ับผ ู ้บร ิ โภคได ้

อย่�งมีม�ตรฐ�น และเพื ่อรักษ�เสถียรภ�พ
ของร�ค�ทุเรียนศรีสะเกษ และเป็นก�รสนับสนุน
เกษตรกรในก�รรวมกลุ่มผลิตให้ส�ม�รถ
ดำ�เนินธุรกิจได้ด้วยตัวเอง ผ่�นช่องท�งก�รข�ย
แบบออนไลน์และเพิ ่มมูลค่�ให้กับผลิตผล
โดยก�รสนับสนุน ประส�นง�นร่วมกับบริษัท
ประช�ร ัฐร ักส�ม ัคค ีศร ีสะเกษ (ว ิส�หกิ จ
เพื ่อสังคม) จำ�กัด จนได้รับก�รประก�ศเป็น
ทุเร ียน GI ภ�ยใต้ “ท ุเร ียนภูเข�ไฟ” ที ่ม ี
อัตลักษณ์เฉพ�ะตัว นอกจ�กนี ้ จังหวัดได้มี
ก�รติดต�มก�รดำ�เนินก�รด้�นคุณภ�พผ่�น
“ตำ�รวจทุเรียน” ในก�รตรวจม�ตรฐ�นทุเรียน
เพื่ อ พัฒน�คุณภ�พใ ห้ สู งขึ้ นและก�รนำ �
เทคโนโลยีส�รสนเทศในรูปแบบ QR Code
ที่จะติดอยู่ใน Tag ที่ติดอยู่ในลูกทุเรียน เพื่อ
เข้�สู่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเพื่อพัฒน� ปรับปรุง 
สร้�งสรรค์พัฒน�ผลง�นสินค้�นวัตกรรมให้ดีข้ึน

ลักษณะบรรจุภัณฑ์
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ลักษณะบรรจุภัณฑ์

การป้องกันการลอกเลียนแบบ มีใบแทกติดท่ีก้านทุเรียน
และมี QR-Code ระบุเกษตรกรเจ้าของทุเรียน
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 จ�กข้อมูลสถิติที่พบว่� ปัญห�เย�วชน
ติดย�เสพติด ทำ�ให้ผู้บริห�รเร่งเห็นถึงคว�มสำ�คัญ
ของข้อมูลที ่ถ ูกต้อง แม่นยำ� และทันเวล�
จะนำ�ไปสู่ก�รป้องกันและแก้ไขปัญห�ดังกล่�ว
ได้อย่�งรวดเร็วและมีประสิทธิภ�พ จึงได้พัฒน�
เคร่ืองมือเทคโนโลยีส�รสนเทศ ท่ีเรียกว่� ระบบ
“โมเดล ศรีสะเกษ สยบย�เสพติด”ในก�รรวบรวม
ข้อมูลของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับย�เสพติด ได้แก่ 
ผู้เสพ ผู้ค้� ผู้ผ่�นก�รบำ�บัด ผู้ต้องขังพ้นโทษ 
และผู้ถูกจับกุม ผู้ต้องขังพ้นโทษ จ�กสถิติของ
ผู้ต้องขังพ้นโทษที่มีคดีย�เสพติด ทำ�ก�รจัดเก็บ
และรวบรวมข้อมูลของบุคคลเหล่�น้ี ซ่ึงนำ�ข้อมูล
ม�วิเคร�ะห์ปัญห�และสถ�นก�รณ์ย�เสพติด
ในพ้ืนท่ีจังหวัดศรีสะเกษ โดยจะมีก�รจับพิกัด GPS
ของท่ีอยู่อ�ศัยของบุคคลเหล่�นี้ไว้ในฐ�นข้อมูล 
เพื ่อจ ัดเก ็บและรวบรวมข้อมูลส�รสนเทศ
ที่เกี ่ยวข้องกับก�รเฝ้�ระวังปัญห�ย�เสพติด

บูรณ�ก�รร่วมกับระบบส�รสนเทศท�งภูมิศ�สตร์ 
(GIS) โปรแกรม Google street view และ 
GPS ในก�รติดต�มตัวกลุ่มบุคคลต้องสงสัย
ส ่งผลให ้ผลก�รด ำ�เน ินง�นก�รจ ับก ุมคด ี
ย�เสพติดในพื้นที่หมู่บ้�นชุมชน ที่ดำ�เนินก�ร
เพิ่มม�กขึ้นถึงร้อยละ 49.42 และเจ้�หน้�ที่มี
คว�มปลอดภัย ลดระยะเวล�ก�รลงพื้นจริง
โดยส�ม�รถใช ้ข ้อม ูลจ�กก�รร�ยง�นใน
Application ประกอบก�รตัดสินใจปฏิบัติก�ร
ได้เลย

ศรีสะเกษ สยบยาเสพติด
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ระบบโมเดล ศรีสะเกษ สยบยาเสพติด
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 วิสัยทัศน์ 
 เกษตรอุตส�หกรรม วัฒนธรรมรุ ่งเรือง เมืองท่องเที ่ยวลุ ่มน้ ำ�โขง

 พันธกิจ 
 ด้านสังคม : พัฒน�แหล่งท่องเท่ียวให้ได้ม�ตรฐ�น และเช่ือมโยงกับก�รเกษตรและ
วัฒนธรรมลุ่มน้ำ�โขง
 ด้านเศรษฐกิจ : สร้�งมูลค่�เพิ่มให้กับผลผลิตท�งก�รเกษตร โดยให้มีคว�มเชื่อมโยง
กับระบบอุตส�หกรรม และก�รค้�
 ด้านการบริหารจัดการ : ส่งเสริม สนับสนุนก�รนำ�นวัตกรรม เทคโนโลยีก�รผลิต ม�ใช้
ในภ�คเกษตร อุตส�หกรรม และท่องเที่ยว

 ค่านิยม
 หนองค�ยเมืองสะดวก สะอ�ด ปลอดภัย มั่นใจน่�อยู่

“การกำ หนดทิศทางขององค์การ และเป้าหมายท่ีชัดเจนของจังหวัดหนองคาย
ในการพัฒนาจังหวัดไปสู่การเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีได้มาตรฐาน สร้างมูลค่าเพ่ิมให้ผลผลิต

ทางการเกษตรเช่ือมโยงกับระบบอุตสาหกรรมและการค้า นำ เทคโนโลยีมาใช้กับภาคเกษตร 
อุตสาหกรรม และการท่องเท่ียว ผ่านการส่ือสารไปสู่ทีมงานท่ีเข้มแข็ง

ท้ังผู้บริหารทุกระดับ และผู้ปฏิบัติท่ัวท้ังองค์การในรูปแบบ “โมเดลเรือใบ” ท่ีมีการประสานพลัง
ช่วยกันขับเคล่ือนไปตามทิศทางการนำ ของผู้บริหารท่ีมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกัน

คือการเป็นเมืองเกษตรอุตสาหกรรม วัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเท่ียวลุ่มน้ำ โขง”

จังหวัดหนองคาย  
หมวด 1 ด้านการนำ องค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม
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 จังหวัดหนองค�ย เป็นจังหวัดช�ยแดน
ที่ตั้งอยู่ท�งภ�คตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
มีขน�ดเล็กที่สุดของภ�คอีส�น พื้นที่ส่วนใหญ่
มีลักษณะแคบแต่ทอดย�วขน�นไปต�มลำ�แม่น้ำ�โขง
ซ่ึงเป็นเส้นก้ันเขตแดน กับประเทศล�ว เป็นท่ีต้ัง
ของสะพ�นมิตรภ�พไทย-ล�วแห่งแรกท่ีเช่ือมโยง
ประเทศไทย-ล�ว เข ้�ด ้วยก ันซ ึ ่งเป ็นจ ุด
ยุทธศ�สตร์ส ำ�คัญทำ�ให้จ ังหวัดหนองค�ย
มีศักยภ�พในหล�ยด้�น ทั้งด้�นเศรษฐกิจที่เป็น
จุดเชื่อมโยงระหว่�งประเทศไทย ล�ว เชื่อมต่อ
ไปสู่เวียดน�ม จีน รองรับก�รขย�ยตัวท้ังก�รค้�
ก�รลงทุน และก�รขนส่ง ด้�นก�รเกษตร ที่มี
อ�ณ�เขตทอดย�วต�มลำ�น้ำ�โขงจึงมีระบบ

ชลประท�นส�ม�รถทำ�ก�รเกษตรได้หล�กหล�ย
ด้�นก�รท่องเที่ยว มีวัฒนธรรมประเพณีเก่�แก่
อย ่�งเทศก�ลออกพรรษ�บั ้งไฟพญ�น�ค
ท่ีดึงดูดนักท่องเท่ียวให้ม�เย่ียมชมเป็นประจำ�
ทุกปี จ�กศักยภ�พของจังหวัด ทำ�ให้ทีมผู้บริห�ร
ของจังหวัดหนองค�ยมุ่งมั่นตั้งใจ ในก�รพัฒน�
จังหวัดให้ไปสู่ก�รเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีได้
ม�ตรฐ�น มุ ่งเน้นก�รสร้�งมูลค่�เพิ ่มให้กับ
ผลผลิตท�งก�รเกษตร มีก�รเชื่อมโยงกับระบบ
อุตส�หกรรม และก�รค้� นำ�เทคโนโลยีม�ใช้
กับภ�คเกษตร อุตส�หกรรม และก�รท่องเที่ยว 
เพ่ือสร้�งร�ยได้ และยกระดับคุณภ�พชีวิตท่ีดีข้ึน
ให้กับประช�ชนช�วหนองค�ย
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 ก�รบริห�รร�ชก�รของจังหวัดหนองค�ย
นำ�โดยผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดร่วมกับรองผู้ว่�ร�ชก�ร
จังหวัด หัวหน้�ส่วนร�ชก�ร หัวหน้�ง�น ภ�คี
เครือข่�ยทุกภ�คส่วน ร่วมกันกำ�หนดทิศท�ง
ก�รขับเคลื่อนองค์ก�ร กำ�กับดูแล ประเมินผล
ตรวจสอบอย่�งสมดุล และโปร่งใส ถ่�ยทอด
สื่อส�รแนวท�งก�รขับเคลื่อนองค์ก�รไปยัง
ทีมง�นที่เข้มแข็ง มีลูกทีมคือหน่วยง�นร�ชก�ร
ส ่วนกล�ง ส ่วนภ ูม ิภ�ค องค ์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ภ�คเอกชน ชุมชน และภ�คีเครือข่�ย
โดยมีระบบก�รนำ�องค์ก�รของจังหวัดหนองค�ย
ในรูปแบบ “โมเดลเรือใบ” ท่ีมีหัวเรือคือเร่ืองของ
ก�รมีส่วนร่วมและก�รส่ือส�รองค์ก�รอย่�งท่ัวถึง 
แสดงให้เห็นถึงก�รให้คว�มสำ�คัญกับก�ร
ทำ�ง�นเป็นทีม และกระตุ้นให้เกิดก�รทำ�ง�น
แบบมีส่วนร่วมกับทุกภ�คส่วนท้ังหน่วยง�น
ภ�ครัฐ รัฐวิส�หกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภ�คเอกชน ภ�คประช�ส ังคม ผ ่�นกลไก
ประช�รัฐให้ร่วมกันกำ�หนดวิสัยทัศน์ของจังหวัด

มีฐานของเรือครอบคลุมในเรื่องต่�ง ๆ เช่น
ก�รทำ�ง�นเป็นทีม ก�รมีคุณธรรมจริยธรรม 
ก�รส่งเสริมนวัตกรรมองค์ก�ร ก�รสื ่อส�ร
สองทิศท�ง คว�มพึงพอใจของผู ้ร ับบริก�ร
มีเสากระโดงเร ือ ซึ ่งเป ็นส ่วนยอดสูงส ุด
เปรียบเสมือนเป็น (1) วิสัยทัศน์ขององค์ก�ร
ท่ีถูกกำ�หนดม�จ�กก�รมีส่วนร่วมของทุกภ�คส่วน 
ผ่�นก�รนำ�องค์คว�มรู้ต่�ง ๆ ทั้งสถ�นก�รณ์
เศรษฐกิจ สังคม ก�รเมือง เทคโนโลยี นวัตกรรม 
นโยบ�ยของร ัฐบ�ล นโยบ�ยของจ ังหว ัด
สถ�นก�รณ์ต่�งประเทศ ผลก�รดำ�เนินง�น
ในปีที่ผ่�นม� กฎหม�ย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ม�วิเคร�ะห์สถ�นก�รณ์ ศักยภ�พ และกำ�หนด
ออกม�เป็นวิสัยทัศน์ของจังหวัด มีใบเรือที่เป็น
แรงสนับสนุนให้เกิดก�รขับเคล่ือนในด้�นต่�ง ๆ 
ได้แก่ (2) ก�รนำ�วิสัยทัศน์ของจังหวัดม�กำ�หนด
ทิศท�งยุทธศ�สตร์ขององค์ก�ร และถ่�ยทอดไปสู่
ก�รปฏิบัติให้แก่ทุกฝ่�ยท่ีเก่ียวข้องรับทร�บร่วมกัน

ระบบการนำ องค์การที่ขับเคลื่อนตามทิศทางของ “โมเดลเรือใบ”
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(3) ก�รจัดองค์ก�ร ว�งแผนพัฒน�จังหวัด ถ่�ยทอด
ส่ือส�รไปสู่หน่วยง�นท่ีรับผิดชอบเพ่ือปฏิบัติง�น
ต�มพันธกิจได้อย่�งมีประสิทธิผลผ่�นช่องท�ง
ท่ีหล�กหล�ยท้ังในรูปแบบท่ีเป็นท�งก�รและ
ไม่เป็นท�งก�ร เช่น ก�รลงพื ้นที ่ ส ื ่อว ิทยุ
หอกระจ�ยข่�ว กลุ่มไลน์ โซเชียลเน็ตเวิร์คต่�ง ๆ
โครงก�รผู้ว่�ฯ พ�ไปย�ม เป็นต้น (4) ก�รกำ�หนด
ระบบ/แนวท�งในก�รกำ�กับ ดูแล ติดต�ม
ก�รดำ�เนินง�นให้เป็นไปต�มแผนง�น ตัวชี้วัด
อย่�งสม่ำ�เสมอ และต่อเน่ือง (5) ก�รวัด วิเคร�ะห์ 
และทบทวนผลก�รดำ�เนินง�นเพื่อประกอบก�ร

ตัดสินใจในก�รปรับกลยุทธ์ก�รทำ�ง�นเมื่อพบ
ปัญห�อุปสรรค เพื ่อให้ก�รแก้ไขปัญห�มี
คว�มรวดเร็ว มีก�รดำ�เนินง�นที่มีประสิทธิภ�พ
เกิดคว�มยั่งยืน  (6) มีระบบประเมินผลก�ร
ปฏิบัต ิง�นและให้ร�งวัลแก่ทีมปฏิบัต ิง�น
เพ่ือสร้�งขวัญกำ�ลังใจ ทำ�ให้เกิดคว�มรักคว�มผูกพัน
องค์ก�ร (7) ร่วมกันขับเคลื่อนก�รปฏิบัติง�น
ต�มวิสัยทัศน์ และพันธกิจของจังหวัดอย่�งเข้มแข็ง
ทำ�ให้บรรลุประสิทธิผลอย่�งมีประสิทธิภ�พ 
ก่อให้เกิดก�รพัฒน�ที่ยั่งยืนต่อไป

ระบบการนำ องค์การของจังหวัดหนองคาย
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 ผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดหนองค�ยได้ให้คว�มสำ�คัญในก�รกำ�หนดแนวท�งก�รสร้�งองค์ก�ร
คุณภ�พท่ีย่ังยืน สร้�งทีมง�นเพ่ือดำ�เนินก�รขับเคล่ือนง�นด้�นก�รพัฒน�คุณภ�พก�รบริห�รจัดก�ร
ภ�ครัฐเพื่อนำ�หนองค�ยสู่องค์ก�รที่มีก�รพัฒน�อย่�งจริงจัง โดยมีก�รกำ�หนดแนวท�งปฏิบัติ
ในก�รสร้�งองค์ก�รคุณภ�พที่ยั่งยืนในเรื่องต่�ง ๆ  ให้เป็นรูปธรรม ได้แก่ การสร้างสภาพแวดล้อม
เพ่ือการบรรลุพันธกิจ ท่ีเร่ิมต้ังแต่ก�รกำ�หนดหนดแผนง�น แนวท�งก�รดำ�เนินง�นร่วมกันเพ่ือสร้�ง
สภ�พแวดล้อมให้เกิดพลังในก�รขับเคลื่อนก�รทำ�ง�น มีก�รถ่�ยทอดแผนง�น แนวท�ง นโยบ�ย 
เป้�หม�ย ม�ตรก�รดำ�เนินง�นต่�ง ๆ ของจังหวัด ให้แก่ทุกส่วนร�ชก�รในจังหวัดรับทร�บ
โดยพร้อมเพรียงกัน โดยจัดทำ�เป็นหนังสือและบัญชีมอบหม�ยผู ้ร ับผิดชอบให้ดำ�เนินก�ร
มีก�รประชุมต่�ง ๆ เพื่อเน้นย้ำ�ถึงคว�มสำ�คัญ รวมถึงก�รซักซ้อมคว�มเข้�ใจเพื่อให้มั่นใจว่�
ทุกส่วนร�ชก�รมีทิศท�งก�รทำ�ง�นที ่ม ุ ่งไปสู ่เป ้�หม�ยเดียวกัน การติดตาม ปรับปรุง
ผลการดำาเนินงาน โดยกำ�หนดให้มีก�รร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�น ติดต�มคว�มก้�วหน้� ปัญห� อุปสรรค
ในทุก ๆ เดือน มีก�รนำ�ผลประเมินคว�มพึงพอใจในก�รรับบริก�รของผู ้ร ับบริก�รและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ีอนำ�ผลม�ปรับปรุงกระบวนง�น และเม่ือใดก็ต�มท่ีพบปัญห�ท่ีมีคว�มสำ�คัญ
เร่งด่วน กระทบกับประช�ชน ทีมผู้บริห�รจะลงพ้ืนท่ีตรวจสอบ และแก้ไขปัญห�ด้วยตนเองเพ่ือรับฟัง
ปัญห� คว�มเดือดร้อน คว�มต้องก�รของประช�ชน และนำ�ม�แก้ไขโดยเร็วผ่�นก�รประส�นง�น
ไปยังทุกหน่วยง�นท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้คว�มช่วยเหลือ การเรียนรู้ระดับองค์การ/ระดับบุคคล และ
การสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อการสร้างนวัตกรรม มีก�รทบทวนผลก�รดำ�เนินง�นในปีที่ผ่�นม�
ทั้งในกรณีที่ผลง�นประสบผลสำ�เร็จได้ต�มเป้�หม�ยหรือเกินเป้�หม�ยให้นำ�ม�เป็นตัวอย่�ง
ก�รดำ�เนินง�นท่ีดี (Best Practices) และกรณีท่ีผลง�นไม่เป็นไปต�มเป้�หม�ยให้นำ�ม�แลกเปล่ียน
เรียนรู้ร่วมกันในองค์ก�รเพื่อห�แนวท�งก�รปรับปรุงแก้ไขร่วมกันบนพื้นฐ�นของข้อมูล เพื่อพัฒน�
วิธีก�รทำ�ง�นในปีต่อไปให้มีประสิทธิภ�พม�กยิ่งขึ้น

ข้ันตอนการส่ือสารถ่ายทอดแผนงาน แนวทางต่างๆ 
และการติดตามผลการดำ เนินงาน

องค์การคุณภาพที่ยั่งยืนคือเป้าหมายของความสำ เร็จที่แท้จริง
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 นอกจ�กนี้ผู้นำ�ยังได้สร้�งบรรย�ก�ศ
กระตุ้นให้เกิดก�รแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
ภ�ยในองค์ก�ร โดยจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้
กลุ่มย่อยต�มประเด็นยุทธศ�สตร์จังหวัด และ
ขย�ยผลไปสู่ก�รเรียนรู้ร่วมกันภ�ยในส่วนร�ชก�ร
ทำ�ให้เกิ ดว ัฒนธรรมก�รเร ียนร ู ้และพัฒน�
ให้เป็นองค์ก�รแห่งก�รเรียนรู้ และมีก�รต่อยอด
องค์คว�มรู ้ไปสู ่ก�รสร้�งนวัตกรรม โดยให้
ทุกส่วนร�ชก�รคัดเลือกกระบวนก�รทำ�ง�น
ก�รแก้ไขปัญห� ก�รให้บริก�รที่สำ�คัญ นำ�เสนอ
ต่อท่ีประชุมเพ่ือต่อยอดพัฒน�กระบวนก�รทำ�ง�น
มีก�รใช้ประโยชน์จ�กเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพ ื ่ อ ให ้ส�ม�รถส ่ งมอบบร ิก�รได ้อย ่ �ง
มีประสิทธิภ�พ เช่น กรณีเกิดก�รระบ�ดของ
โรคแมลงศัตรูพืชในไร่น� เกษตรกรจะแจ้งอ�ส�สมัคร
เกษตรกรหมู่บ้�น (อกม.) ซึ ่งเป็นสม�ชิกศูนย์
จัดก�รศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) แจ้งข้อมูลก�รระบ�ด

ให้ผู้ใหญ่บ้�นหรือเจ้�หน้�ท่ีส่งเสริมก�รเกษตร
ระดับอำ�เภอ (เกษตรตำ�บล) รับทร�บผ่�นช่องท�ง
เอกส�รและไลน์ ซึ ่งเกษตรตำ�บลจะลงพื ้นที ่
ตรวจสอบสถ�นก�รณ์ และร�ยง�นผลพร้อม
ด้วยภ�พถ่�ยให้เกษตรจังหวัดรับทร�บผ่�นท�งระบบ
ข้อมูลเพื ่อก�รอ�รักข�พืชและจัดก�รดินปุ ๋ย 
ซ ึ ่ ง เ ป ็ น ระบบออนไลน ์  และร�ยง�นให ้
ผ ู ้ว ่�ร�ชก�รจ ังหว ัดทร�บเพ ื ่อประช ุมผ ู ้ท ี ่
มีส่วนเกี่ยวข้องและระดมคว�มคิดในก�รค้นห�
แนวท�งก�รแก้ไขเพื่อยับยั้งก�รระบ�ด โดยใช้
องค ์คว�มร ู ้และแนวท�งก�รแก ้ไขป ัญห�
ในป ีท ี ่ผ ่�นม�และห�นว ัตกรรมใหม ่  เช ่น
นำ�ส�รชีวภัณฑ์ ม�ประยุกต์ใช้ในก�รกำ�จัดศัตรูพืช 
จนส�ม�รถช่วยเหลือเกษตรกรได้โดยเร็ว ทำ�ให้
เกษตรผู้ผลิตรวมถึงผู้บริโภค ปลอดภัยจ�กส�รพิษ
และลดต้นทุนก�รผลิตให้แก่เกษตรกร 
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 การสร้างขวัญกำาลังใจให้บุคลากรในจังหวัดหนองคาย นอกจ�กก�รพิจ�รณ�ก�รเล่ือนเงินเดือน
ต�มโควต�ปกติของส่วนร�ชก�รแล้ว ผู้บริห�รของจังหวัดยังมีบทบ�ทสำ�คัญในสร้�งแรงจูงใจ
ในก�รทำ�ง�นเพื่อจังหวัดหนองค�ย เช่น ก�รมอบเกียรติบัตรเพื่อยกย่องชมเชยให้กับส่วนร�ชก�ร
และบุคล�กร ในกรณีที่มีบุคคลประพฤติปฏิบัติดีในทุกปี ผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดได้จัดพิธีมอบร�งวัล
คนดีศรีหนองค�ย รวมถึงก�รคัดเลือกข้�ร�ชก�รพลเรือนดีเด่นเพื่อรับร�งวัลระดับประเทศและ
ระดับจังหวัด เป็นก�รประก�ศคุณคว�มดี ให้เป็นที่ประจักษ์แก่บุคล�กรช�วหนองค�ยเพื่อส่งเสริม
สนับสนุน ให้ทุกคนมีกำ�ลังใจในก�รทำ�คว�มดี รวมถึงก�รให้โควต�พิเศษสำ�หรับเลื่อนเงินเดือน
ให้แก่บุคล�กรท่ีมีผลก�รปฏิบัติง�นดีเด่น เป็นต้น การแก้ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม ท่ีตรงกับความต้องการ
ของพื้นที ่ ผู ้ว่�ร�ชก�รจังหวัด และผู ้บริห�รส่วนร�ชก�รนำ�ทีมบุคล�กรลงพื้นที ่ประช�คม
โดยบูรณ�ก�รคว�มร่วมมือ เพื่อรับฟังปัญห� และคว�มต้องก�รของประช�ชน ในระดับพื้นที่ และ
นำ�ผลก�รรับฟังคว�มคิดเห็นม�ปรับแผนก�รปฏิบัติง�นประจำ�ปีของจังหวัดให้สอดรับกับ
คว�มต้องก�ร ทำ�ให้ส�ม�รถแก้ไขปัญห�คว�มเดือดร้อนของประช�ชนได้อย่�งคว�มรวดเร็ว 
เช่น ก�รลงพื้นท่ีหมู่บ้�นศรีชมชื่น เนื่องจ�กประช�ชนมีปัญห�เรื่องน้ำ�ที่ใช้ในก�รเกษตรไม่เพียงพอ 
จังหวัดจึงแก้ไขปัญห�โดยจัดทำ�โครงก�รขุดสระน้ำ�เพ่ือก�รเกษตรบ้�นศรีชมช่ืน โดยใช้งบเงินเหลือจ่�ย 
(งบพัฒน�จังหวัด) เป็นต้น

แนวทางการสร้างองค์การคุณภาพท่ีย่ังยืน
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 จ�กคว�มมุ่งม่ันของจังหวัดหนองค�ย
ไปสู่ก�รพัฒน�จังหวัด มุ่งเน้นก�รทำ�ง�นเป็นทีม
ท่ีม�จ�กกระบวนก�รมีส่วนร่วมของภ�คส่วนต่�งๆ
อย่�งจริงจัง นำ�ไปสู่เป้�หม�ยเดียวกันคือก�รสร้�ง
คว�มผ�สุกให้ก ับชุมชน สังคมโดยรวมทั ้ง
ก�รสนับสนุนชุมชนและสังคม โดยใช้ข้อมูลพ้ืนฐ�น
ของชุมชน ม�ว�งแผนพัฒน� เช่น ก�รรวมกลุ่ม 
ปัญห�ที่สำ�คัญ อ�ชีพ คว�มต้องก�ร พื้นฐ�น
คว�มรู ้ เพื ่อให้ก�รพัฒน�ตรงกับศักยภ�พ
ที่แท้จริงของแต่ละพื้นที่ และดำ�เนินก�รส่งเสริม
สนับสนุนให้ชุมชน/หมู ่บ้�น สังคม มีอ�ชีพ
ท่ีส�ม�รถสร้�งร�ยได้ให้กับตนเอง และครอบครัว
มีคว�มเข้มแข็ง ส�ม�รถพึ่งพ�ตนเองได้ เช่น 
ก�รส่งเสริมด้�นก�รเกษตรอย่�งครบวงจร
ตั้งแต่ ต้นน้ำ�โดยก�รพัฒน�โครงสร้�งพื้นฐ�น
ท�งก�รเกษตร (บริห�รจัดก�รน้ำ�เพ่ือก�รเกษตร)
และก�รเพ่ิมประสิทธิภ�พ ก�รผลิตสินค้�เกษตร
ไปสู่กล�งน้ำ�คือ ก�รเพิ่มมูลค่�สินค้�เกษตรจ�ก
ก�รแปรรูปโดยใช้ภูมิปัญญ�ช�วบ้�นม�พัฒน�
เป็นองค์คว�มรู้ และใช้ประโยชน์จ�กเทคโนโลยี
ในก�รต่อยอดเพื ่อก�รพัฒน� เช่น ปล�นิล
แดดเดียว ข้�วกล้องบรรจุถุงสุญญ�ก�ศ กล้วยต�ก
กล ้วยทอด สบ ู ่กล ้วยหอม ส ับปะรดกวน
มะเขือเทศเชื ่อม ฯลฯ และส่งเสริมให้เข ้�
รับก�รรับรองม�ตรฐ�นก�รผลิต GAP และ
ปล�ยน้ำ�ในก�รพัฒน�เกษตรกรสู่ก�รเป็น 
Smart farmer และYong smart farmer 
ก�รส่งเสร ิมก�รตล�ด/สร ้�งแบรนด์ เช ่น

Nongkhaibest และเพิ่มช่องท�งก�รตล�ด
เช่น ส่งเสริมก�รข�ยสินค้�ออนไลน์ จัดห�
ตล�ดจำ�หน่�ยสินค้�เกษตรท้ังในและต่�งประเทศ 
รวมถึงก�รเสริมสร้�งกลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบก�ร
ให้มีขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขัน เป็นต้น     
 ซ่ึงผลสำ�เร็จจ�กก�รส่งเสริมด้�นก�รเกษตร
อย่�งครบวงจรคือปี พ.ศ.2560 ประช�ชน
ในจังหวัดหนองค�ย มีร�ยได้เฉล่ีย 217,355 บ�ท/
ครัวเรือน/ปี หรือ 75,031 บ�ท/คน/ปี เพ่ิมข้ึน
137 บ�ท/คน/ปี นอกจ�กนี้ยังมีก�รสนับสนุน
ชุมชนด้�นอื่น ๆ เช่นก�รนำ�จุดเด่นของหมู่บ้�น 
ม�พัฒน�ให้เป็นหมู่บ้�น OTOP เพ่ือก�รท่องเท่ียว
โดยพัฒน�ผลิตภัณฑ์ พัฒน�ศักยภ�พแกนนำ�
พัฒน�ภูมิทัศน์ของหมู่บ้�น และพัฒน�ให้เป็น
จุดแลนด์ม�ร์คเพ่ือก�รท่องเท่ียว ก�รจัดกิจกรรม
ก�รเดินแบบผ้�ไทยเพื่อก�รกุศล ซึ่งเป็นก�ร
สนับสนุนผ้�ไทยของชุมชนให้เป็นท่ีรู้จักท่ัวไป 
สร้�งร�ยได้ให้ผู ้ผลิตเพิ ่มขึ ้น ก�รให้ชุมชน
ที ่อยู ่ใกล้พื ้นที ่อนุร ักษ์ป่�ไม้ มีส่วนร่วมใน
ก�รปลูก ดูแล รักษ� ร่วมกับหน่วยง�นภ�ครัฐ
เพื่อสร้�งคว�มผูกพันให้ชุมชนเกิดคว�มรักและ
หวงแหนในป่�ไม้ เป็นต้น

เป้าหมายของการพัฒนาเพื่อความผาสุกของชาวหนองคาย     
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 สำ�หรับเรื่อง คว�มรับผิดชอบต่อสังคม 
จังหวัดหนองค�ยได้มีก�รคำ�นึงถึงผลกระทบ
เชิงลบ ที ่อ�จเกิดขึ ้นจ�กก�รปฏิบัติง�นของ
หน่วยง�น โดยผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัด ผู้บริห�ร
ส่วนร�ชก�ร บุคล�กร และผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องร่วมกัน
กำ�หนดม�ตรก�ร/แนวท�งจัดก�รกับผลกระทบ
ท�งลบที่อ�จเกิดขึ้น และมีผลกระทบต่อชุมชน
สังคม ดังเช่น ก�รแก้ไขปัญห�ผลกระทบจ�ก
ก�รอนุญ�ตให้ดูดทร�ยในแม่น้ำ�โขง เน่ืองม�จ�ก

ก�รท่ีหน่วยง�นของรัฐอนุญ�ตให้ผู้ประกอบก�ร
ประกอบกิจก�รดูดทร�ยในแม่น้ำ�โขง ส่งผลให้
ประช�ชน นักท่องเที่ยวได้รับผลกระทบ เช่น
มีฝุ่นละออง ถนนชำ�รุด มีเศษวัสดุหล่นบนถนน
ท ำ�ให ้ เ กิ ดอ ุบ ัต ิ เหต ุท�งถนนหล�ยคร ั ้ ง
ตลิ่งแม่น้ำ�โขงบ�งแห่งมีก�รพังทล�ย จังหวัด
หนองค�ยได้มีแนวท�งก�รแก้ไขปัญห�ดังกล่�ว
โดยมีก�รวิเคร�ะห์ตั้งแต่ต้นน้ำ� กล�งน้ำ� และ
ปล�ยน้ำ� ดังภ�พที่ 4 

ตัวอย่างกระบวนการจัดการผลกระทบเชิงลบ 
(กรณีแก้ไขปัญหาการดูดทรายจากแม่น้ำ โขง)
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 นอกจ�กนี้ในก�รแก้ปัญห�และสร้�ง
คว�มผ�สุกให้แก่ชุมชน ทีมผู้บริห�รจังหวัด
หนองค�ย ได้กำ�กับดูแล ติดต�มก�รดำ�เนินง�น
อย่�งเข ้มข ้นผ ่�นโครงก�รผู ้ว ่�พ�ไปย�ม
โดยผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัด นำ�ทีมหัวหน้�ส่วนร�ชก�ร
บุคล�กร ส่ือมวลชน ลงพ้ืนท่ีพูดคุย สร้�งก�รรับรู้
สื่อส�รแนวท�งสำ�คัญให้กับทุกภ�คส่วนรวมถึง
ทั ้งเกษตรกรและประช�ชน รวมถึงสอบถ�ม
ปัญห�คว�มต้องก�รของประช�ชนในพื้นที่ เช่น
กรณีที ่ประช�ชนได้ร ับคว�มเดือนร้อนจ�ก
ปัญห�ภัยแล้ง  และในฤดูฝนน้ำ�จะท่วมพื้นที่
ท�งก�รเกษตร พืชผลท�งก�รเกษตรได้รับ
คว�มเสียห�ยจำ�นวนม�ก เกษตรกรมีร�ยได้
ไม่เพียงพอในก�รดำ�รงชีพ ผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัด
ร่วมกับส่วนร�ชก�รท่ีเกี่ยวข้องได้วิเคร�ะห์
ส�เหตุของปัญห�พบว่�เกิดจ�กก�รใช้ประโยชน์
จ�กแม่น้ำ�โขงที่ไม่เต็มศักยภ�พ จึงมีแนวคิด
แก้ไขปัญห�ภัยแล้งของจ ังหว ัดหนองค�ย
อย่�งยั่งยืน ภ�ยใต้ชื่อ “โครงก�รหินโงมโมเดล”
เป็นก�รบริห�รจัดก�รน้ำ�โดยก�รสูบน้ำ�โขง
เข้�ม�สู่คลองส่งน้ำ�และเก็บกักน้ำ�ต�มหนองน้ำ� 

ทั้งขน�ดเล็กและขน�ดใหญ่ จนถึงพื้นที่ตอนใน
ท่ีไม่ติดกับแม่น้ำ�โขง ช่วยให้ส�ม�รถแก้ไขปัญห�
ให้แก่เกษตรกรให้ส�ม�รถมีน้ำ�ใช้ได้อย่�งทั่วถึง
ตลอดทั ้งป ี ได ้ผลผลิตดี และสร้�งร�ยได้
ม�สู่ครอบครัวซึ่งผลสำ�เร็จจ�กโครงก�รหินโงม
โมเดล คือ เกษตรกรปลูกข้�วเพิ ่มขึ ้นจ�ก 
516 ครัวเรือน เป็น 802 ครัวเรือน เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 55.43 เนื่องจ�กมีน้ำ�เพียงพอในก�ร
ปลูกข้�วซึ่งเป็นโครงก�รท่ีเกษตรกรในพื้นท่ีได้
รับประโยชน์อย่�งสูงสุด จ�กก�รดำ�เนินง�นต่�ง ๆ
เหล ่�น ี ้  ท ำ�ให ้ประช�ชนช�วหนองค�ยม ี
คว�มมั่นใจและไว้ว�งใจได้ ว่�ทีมผู้บริห�ร
ของจังหวัดจะส�ม�รถนำ�พ�คว�มสุขพร้อม
สร้ �งคว�มผ�สุกให้ เ กิดขึ้ นภ�ยในสังคม
จังหวัดหนองค�ยได้ต�มค่�นิยมของจังหวัด 
“หนองค�ยเมืองสะดวก สะอ�ด ปลอดภัย 
มั่นใจ น่�อยู่”
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 การกำหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมาย
ในการบรรลุความสำเร็จที่ชัดเจน ในการบรหิาร
การพัฒนา ใน เชิ งพื้ นที่  เ พื่ อ แก้ ไขปัญหา
ค วามเดือดร้อนของประชาชนในจั งหวัด 
และการมุ่งเน้นความเป็นเมืองนนทบุรี ที่ต้องมี
ความสะอาด สะดวก สบาย และปลอดภยั มกีาร
บริหารเชิงยุทธศาสตร์ที่ทำให้ดำเนินการสำเร็จ
ตามเปา้หมายของผูบ้รหิารโดยมผีูว้า่ราชการจงัหวดั
เป็นผูน้ำ ทีไ่มเ่พยีงแตม่องเหน็วกิฤต ิและไมไ่ดม้อง
ทกุอยา่งเปน็ปญัหา แตจ่ะพจิารณาวา่ทำแบบไหน
แลว้ถงึไดผ้ล และมแีนวทางแกไ้ขปญัหาประกอบ
กนัดว้ย รวมทั้ง มีมุมมองในภาพกว้างในการ
จัดการเชิงยุทธศาสตร์และสามารถเลือกคนที่
เหมาะสมหรือผู้ที่รับผิดชอบในงานนั้นเพื่อให้
เขา้ไปจดัการกบัปญัหาได ้ เปน็การสรา้งภาวะผูน้ำ
แกบ่คุลากรในทกุระดบัทีส่ามารถคดิรเิริม่งานต่างๆ 
ในหนา้ทีข่องตน ผู้ว่าราชการจังหวัดมีบทบาท
เป็น “ครูใหญ่” ที่คอยติดตาม และชีแ้นะเมือ่เกดิ
ขอ้ขัดข้อง นอกจากนั้น สิ่งสำคัญคือการสร้าง
การมสีว่นรว่มของภาคเอกชนและภาคประชาชน
ในพื้นที่ ตามหลักการประชารฐั ซึง่มภีาครฐั
รเิริม่ และภาคเอกชนหนนุเสรมิ เพือ่บรูณาการ
ความร่วมมือการบริหารราชการของจังหวัด
ให้สามารถบริหารงานแก้ไขปัญหาและพัฒนา
พืน้ที่ในจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
บงัเกดิผลอยา่งเปน็รปูธรรมได ้

จังหวัดนนทบุรี

หมวด 1 ด้านการนำองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม

วิสัยทัศน์ : 
เมืองที่ อยู่ อาศัยชั้ นดีของคนทุกระดับ 
โดยมีคุณภาพชีวิตที่ดีเยี่ยม และเป็นเมือง
เศรษฐกิ จสร้ า งสรรค์ที่ มี คุณภาพและ
ได้มาตรฐาน 
พันธกิจ : 
1. พัฒนาและบริหารจัดการจังหวัดนนทบุรี
ให้เป็นเมืองที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
แก่การเป็นที่อยู่อาศัยชั้นดีเพื่อประชาชน
มีคุณภาพชีวิตที่มีสุข 
2. เสริมสร้างและพัฒนาจังหวัดนนทบุรี
ให้กลายเป็นเมืองแห่งเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
เพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ
ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล  
3. พัฒนาจังหวัดนนทบุรีให้เป็นศูนย์กลาง
แห่งการค้านานาชาติ  
4. สร้างเสริมสังคมนนทบุรีให้มีคุณธรรม
นำความรู้ สู่การดำรงชีวิตตามแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และบริหารราชการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 
5. เตรยีมความพร้อมของจังหวัดรองรับ
การเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีนของประเทศไทย
ในปี 2558 มีความสำคัญเชิงเปรียบเทียบ
ของพันธกิจหรือหน้าที่ต่อความสำเร็จของ
ส่วนราชการ 
ค่านิยม : D-TRACT
Discovery      ใฝ่หาความรู้  
Teamwork     ทำงานเป็นทีม 
Relevancy     ทันโลก ทนัเหตกุารณ ์เรยีนรู ้ 
          ปรับตัวอย่างต่อเนื่อง  
Activeness        ขยนัตัง้ใจทำงานและทำงาน 
           เชงิรกุ  
Competency    ความสามารถในการใหบ้รกิาร 
Transparency โปร่งใส 
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 จงัหวัดนนทบุรี เป็นเขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร มีความหนาแน่นของ
ประชากรมากเป็นอันดับ 2 ของประเทศรองจากกรุงเทพมหานคร ชาวจังหวัดนนทบรุจีงึมี
วิถีชีวิตที่ผสมผสานระหว่างความเป็นสังคมเกษตรกรรมแบบดั้งเดิมกับสังคมเมืองแบบ
พาณชิยกรรม ซึ่งเป็นความท้าทายของการบริหารจัดการจังหวัดนนทบุรีที่จะต้องสร้างสมดลุ
ระหว่างการรักษาอัตลักษณ์วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของชุมชนให้สามารถสอดประสานเข้ากับ
ความก้าวหน้าทางวิทยาการและความเป็นเมืองที่คุกคามวิถีชีวิตของชุมชนเดมิ สง่ผลให้
นนทบรุตีอ้งมแีนวทางการบรหิารจดัการจงัหวดัทีเ่ปน็ระบบเพือ่สรา้งสรรคค์ณุภาพชวีติทีด่เียีย่ม
ใหแ้กช่าวนนทบรุี 

 

นนทบรุ ี4.0 นโยบายสำคญัในการขบัเคลือ่นจงัหวดัอยา่งมวีสิยัทศัน์ 
 คณะผูบ้รหิารของจงัหวัดนนทบุรี โดยผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจงัหวดั
ดา้นเศรษฐกิจและความมั่นคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดด้านการบริหารจัดการและสังคม 
คณะกรรมการจงัหวดั และคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.) ไดว้าง
นโยบายและวาระการพัฒนาจังหวัดให้สอดคล้องกับนโยบายชาติ โดยยึดเอาแนวทางของ
ยทุธศาสตรช์าต ิ 20 ป ี ภายใตว้สิยัทศัน ์ “ประเทศทีม่ัน่คง ประชาชนมัง่คัง่อยา่งยัง่ยนื” และ
ประเทศไทย 4.0 (THAILAND 4.0) รวมถงึแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาตฉิบบัที ่12 
เปน็กรอบในการกำหนดยุทธศาสตร์ของจังหวัดโดยใช้เครื่องมือ SWOT Analysis วเิคราะห์
จดุแขง็ จดุออ่น ภยัคกุคาม และโอกาสในการพัฒนาที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่กำลังจะเกดิขึน้
ในอนาคตของจังหวัดเพื่อกำหนดประเด็นการพัฒนาจงัหวดัทีเ่หมาะสม โดยผา่นกระบวนการ
จดัประชมุเวทปีระชาคมเพือ่รับฟังปัญหาความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี 
เพือ่ใหท้กุภาคส่วนมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางของจังหวัดร่วมกัน เกิดเป็นวิสัยทศัน์
ทีต่อ้งการใหบ้รรลเุปา้ประสงค ์คอื จงัหวดันนทบรุ ีเปน็เมอืงทีอ่ยูอ่าศยัคณุภาพดแีละมเีศรษฐกจิ
สรา้งสรรค ์โดยมีเป้าหมายให้จงัหวดัเปน็เมอืงทีอ่ยูอ่าศยัชัน้ดขีองคนทกุระดับ มีคุณภาพชีวิต
ที่ดเียีย่ม และเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน โดยกำหนดเปน็
นโยบายวาระภายใตแ้นวคดิ “นนทบรุ ี4.0 : คณุภาพ มาตรฐาน นวตักรรม และยัง่ยนื” 
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 แนวคดินนทบรุ ี 4.0 มเีปา้หมายเพือ่ใหจ้งัหวดันนทบรุมีคีวามสะดวก สะอาด สบาย 
และปลอดภยัประกอบดว้ย 1) จงัหวดัสะดวก : เพิ่มคุณภาพการจราจรส่งเสริมการขนส่ง
สาธารณะ บรกิารเชงิรกุดว้ยนวตักรรม เพิม่มาตรฐานเมอืง  2) จงัหวดัสะอาด : ลดปรมิาณขยะ 
ถกูสขุอนามยั จดัการป้ายเถื่อน บริหารจัดการน้ำ 3) จังหวัดสบาย : สร้างชุมชนสีเขยีว
เศรษฐกจิฐานรากแขง็แกรง่เพิม่คณุภาพชวีติประชาชนเมอืง ยดึปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง และ 
4) จังหวัดปลอดภัย : บริหารจดัการสาธารณภยั อาชญากรรม ยาเสพตดิ แรงงานตา่งดา้ว 
นำ้ทว่มถนน นอกจากนี ้ จงัหวดันนทบรุยีงัมรีะบบการบรหิารงานเชงิยทุธศาสตรเ์พือ่ผลกัดัน
ให้จังหวดันนทบุรีไปสู่ Smart City ด้วยการออกแบบแนวคิดอารยสถาปัตย์ (Universal 
Design) และการใช้มาตรการผังเมืองเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและบริหารการขยายตวัของเมอืง
อยา่งมแีบบแผน จดุเดน่ของการกำหนดนโยบายนนทบรุ ี4.0 คอื การวางนโยบาย โดยระบตุวัชี้วัด
กำกับกิจกรรมการดำเนินงานต่างๆ ซึ่งต้องปฏิบัติและกำหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน 
เพือ่สนบัสนนุใหย้ทุธศาสตรจ์งัหวดับรรลผุลไดอ้ยา่งเปน็รปูธรรม 

ภาพที่ 1 การกำหนดแนวคิด “นนทบุรี 4.0” 
 

จังหวัดนนทบุรี เปนเขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร มีความหนาแนนของประชากรมากเปนอันดับ 
2 ของประเทศรองจากกรุงเทพมหานคร ชาวจังหวัดนนทบุรีจึงมีวิถีชีวิตที่ผสมผสานระหวางความเปนสังคม
เกษตรกรรมแบบดั้งเดิมกับสังคมเมืองแบบพาณิชยกรรม ซึ่งเปนความทาทายของการบริหารจัดการจังหวัด
นนทบุรีที่จะตองสรางสมดุลระหวางการรักษาอัตลักษณวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของชุมชนใหสามารถสอดประสาน
เขากับความกาวหนาทางวิทยาการและความเปนเมืองที่คุกคามวิถีชีวิตของชุมชนเดิม สงผลใหนนทบุรีตองมี
แนวทางการบริหารจัดการจังหวัดทีร่ะบบเพ่ือสรางสรรคคุณภาพชีวิตที่ดีเยี่ยมใหแกชาวนนทบุรี 

นนทบุรี 4.0 นโยบายสําคัญในการขับเคลื่อนจังหวัดอยางมีวิสัยทัศน 
คณะผูบริหารของจังหวัดนนทบุรี โดยผูวาราชการจังหวัด รองผูวาราชการจังหวัดดานเศรษฐกิจและ

ความมั่นคง รองผูวาราชการจังหวัดดานการบริหารจัดการและสังคม คณะกรมการจังหวัด และคณะ 
กรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.) ไดวางนโยบายและวาระการพัฒนาจังหวัดใหสอดคลองกับ
นโยบายชาติ โดยยึดเอาแนวทางของยุทธศาสตรชาติ 20 ป ภายใตวิสัยทัศน “ประเทศท่ีมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง

อยางยั่งยืน” และประเทศไทย 
4.0 (THAILAND 4.0) รวมถึง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับที่ 12 เปนกรอบใน
การกํ าหนดยุทธศาสตร ของ
จังหวัดโดยใชเครื่องมือ SWOT 
Analysis วิเคราะหจุดแข็ง 
จุดออน ภัยคุกคาม และโอกาส
ในการพัฒนาที่มีอยูในปจจุบัน
และที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคต
ของจังหวัดเพ่ือกําหนดประเด็น
การพัฒนาจังหวัดที่ เหมาะสม 
โดยผานกระบวนการจัดประชุม
เวทีประชาคมเพ่ือรับฟงปญหา
ค ว า ม ต อ ง ก า ร ข อ ง ข อ ง
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวน
เสีย เพ่ือใหทุกภาคสวนมีสวน
รวมในการกําหนดทิศทางของ
จังหวัดรวมกัน เกิดเปนวิสัยทัศน
ที่ตองการใหบรรลุเปาประสงค
คือ จังหวัดนนทบุรี เปนเมืองที่
อ ยู อ า ศั ย คุ ณ ภ า พ ดี แ ล ะ มี
เศรษฐ กิจสร า งสรรค  โดยมี
เปาหมายใหจังหวัดเปนเมืองที่

อยูอาศัยชั้นดีของคนทุกระดับ มีคุณภาพชีวิตที่ดีเยี่ยม และเปนเมืองเศรษฐกิจสรางสรรคที่มีคุณภาพและได
มาตรฐาน โดยกําหนดเปนนโยบายวาระภายใตแนวคิด “นน ทบุรี 4.0 : คุณภาพ มาตรฐาน นวัตกรรม และ
ยั่งยืน” 

ภาพที่ 1 การกําหนดแนวคิด “นนทบุรี 4.0” 
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ภาพที่ 2 การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน 

สรา้งภาวะผูน้ำแกบ่คุลากรทกุระดบัรปูแบบของระบบการนำทีด่ ี
 ในการปฏิบัติงานของจังหวัดนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดจะเป็นฟันเฟืองที่สำคัญในการ
ขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการจังหวัด อย่างไรก็ตาม ผู้ว่าราชการจังหวัดเพียงคนเดียว
อาจไม่สามารถทำให้เป้าหมายของจังหวัดประสบความสำเร็จได้ จังหวัดนนทบุรีก็เช่นกัน 
การที่จังหวัดจะบรรลุแนวคิดนนทบุรี 4.0 ได้นั้น ปัจจัยแห่งความสำเร็จของจังหวัด
อย่างหนึ่งคือ การมีระบบการนำที่แข็งแกร่ง และมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นแบบอย่างที่ดี
ให้แก่ผู้บริหารทุกระดับภายในจังหวัด สำหรับความสำเร็จของจังหวัดนนทบุรีนั้น เกิดจาก
เจ้าหน้าที่แต่ละคนที่รับผิดชอบในงาน สามารถริเริ่มโครงการต่างๆ ด้วยตนเอง และต้อง
ปฏิบัติงานเอง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดจะเปรียบเสมือน “ครูใหญ่” มีบทบาทเป็นผู้คอย
ติดตามงาน และให้คำปรึกษาในยามที่ผู้ปฏิบัติเกิดปัญหาเท่านั้น ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัด
จะติดตามการทำงานผ่านระบบตัวชี้วัดที่สถิติจังหวัดได้เก็บข้อมูลมาเพื่อเป็นตัวกำกับ
การทำงาน จงึไดก่้อให้เกิดการสร้างภาวะผู้นำให้เกิดแก่ผู้ปฏิบัติในทกุระดบัในการริเร่ิมและ
ตัดสินใจในภาระความรับผิดชอบของตนซึ่งจะช่วยสร้างความยั่งยืนในระบบการนำให้แก่
จังหวัด 
 

 
แนวคิดนนทบุรี 4.0 มีตัวชี้วัดกํากับมาตรการกิจกรรมตาง ๆ และผูรับผิดชอบแตละประเด็นอยาง

ชัดเจน ที่จะตองปฏิบัติเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคตามเปาหมาย รวมทั้ง ระบุหนวยงานผูรับผิดชอบในแตละ
ประเด็นอยางชัดเจน โดยแนวคิด นนทบุรี 4.0 มีเปาหมายเพ่ือใหจังหวัดนนทบุรีมีความสะดวก สะอาด สบาย 
และปลอดภัยประกอบดวย 1) จังหวัดสะดวก : เพ่ิมคุณภาพการจราจรสงเสริมการขนสงสาธารณะ บริการเชิงรุก
ดวยนวัตกรรม เพ่ิมมาตรฐานเมือง  2) จังหวัดสะอาด: ลดปริมาณขยะ ถูกสุขอนามัย จัดการปายเถื่อน บริหาร
จัดการน้ํา 3) จังหวัดสบาย: สรางชุมชนสีเขียวเศรษฐกิจฐานรากแข็งแกรงเพ่ิมคุณภาพชีวิตประชาชนเมือง ยึด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ4) จังหวัดปลอดภัย: บริหารจัดการสาธารณภัย อาชญากรรม ยาเสพติด 
แรงงานตางดาว น้ําทวมถนนนอกจากนี้ จังหวัดนนทบุรียังมีระบบการบริหารงานเชิงยุทธศาสตรเพ่ือผลักดันให
จังหวัดนนทบุรีไปสู Smart City ดวยการออกแบบแนวคิดอารยสถาปตย (Universal Design) และการใช
มาตรการผังเมืองเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและบริหารการขยายตัวของเมืองอยางมีแบบแผน 

สรางภาวะผูนําแกบุคลากรทุกระดับรูปแบบของระบบการนําที่ดี 
ในการปฏิบัติงานของจังหวัดนั้น ผูวาราชการจังหวัดจะเปนฟนเฟองที่สําคัญในการขับเคลื่อนระบบ

บริหารจัดการจังหวัด อยางไรก็ตาม ผูวาราชการจังหวัดเพียงคนเดียวอาจไมสามารถทําใหเปาหมายของจังหวัด
ประสบความสําเร็จได จังหวัดนนทบุรีก็เชนกัน การที่จังหวัดจะบรรลุแนวคิดนนทบุรี 4.0 ไดนั้น ปจจัยแหง
ความสําเร็จของจังหวัดอยางหนึ่งคือ การมี
ระบบการนําที่แข็งแกรง และมีผูวาราชการ
จังหวัดเปนแบบอยางที่ดีใหแกผูบริหารทุก
ระดับภายในจังหวัด สําหรับความสําเร็จของ
จังหวัดนนทบุรีนั้น เกิดจากเจาหนาที่แตละ
คนที่รับผิดชอบในงาน สามารถริเริ่มโครงการ
ตาง ๆ ดวยตนเอง และตองปฏิบัติงานเอง 
โดยผูวาราชการจังหวัดจะเปรียบเสมือน 
“ครูใหญ” มีบทบาทเปนผูคอยติดตามงาน 
และใหคําปรึกษาในยามที่ผูปฏิบัติเกิดปญหา
เทานั้น ซึ่งผูวาราชการจังหวัดจะติดตามการ
ทํางานผานระบบตัวชี้วัดที่สถิติจังหวัดไดเก็บขอมูลมาเพ่ือเปนตัวกํากับการทํางาน จึงไดกอใหเกิดการสราง
ภาวะผูนําใหเกิดแกผูปฏิบัติในทุกระดับในการริเริ่มและตัดสินใจในภาระความรับผิดชอบของตนซึ่งจะชวยสราง
ความยั่งยืนในระบบการนําใหแกจังหวัด 

 

เอกชนหนุนเสริม แตงเติมความสําเร็จใหจังหวัด 
ผูบริหารสรางความเชื่อม่ันในการกําหนดทิศทางและวิสัยทัศนของจังหวัดที่สามารถปฏิบัติใหบรรลุผล

ไดจริง ทําใหภาคเอกชนในจังหวัดมองเห็นศักยภาพของผูบริหาร จนเกิดความเชื่อมั่นและพรอมสรางความ
รวมมือ เกิดขึ้นเปนการทํางานรวมกันระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคประชา
สังคม และภาคประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรี กอใหเกิดการมีสวนรวมและสนับสนุนการปฏิบัติงาน จนเกิด
เปนเครือขายการทํางาน ทําใหผูบริหารและบุคลากรของจังหวัดนนทบุรีสามารถปฏิบัติงานไดตามแผนงานหรือ

ภาพที่ 2 การกํากับดูแลการปฏิบติังาน 
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เอกชนหนุนเสริม แต่งเติมความสำเร็จให้จังหวัด 
 ผู้บริหารสร้างความเชื่ อมั่ น ในการกำหนดทิศทางและวิ สั ยทัศน์ของจังหวัด
ที่สามารถปฏบิตัใิหบ้รรลผุลไดจ้รงิ ทำใหภ้าคเอกชนในจงัหวดัมองเหน็ศกัยภาพของผู้บริหาร 
จนเกิดความเชื่อม่ันและพร้อมสร้างความร่วมมือ เกิดขึ้นเป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง
ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน
ในพื้นที่จังหวดันนทบรุ ี กอ่ใหเ้กดิการมสีว่นรว่มและสนบัสนนุการปฏิบัติงาน จนเกิดเป็น
เครือข่ายการทำงาน ทำให้ผู้บริหารและบุคลากรของจังหวัดนนทบุรีสามารถปฏิบัติงาน
ได้ตามแผนงานหรอืนโยบายตา่งๆ ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ ดงัจะเหน็ไดจ้าก ตัวอย่าง
ของการจัดตั้งศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ (Government Center) จังหวัดนนทบุรี 
ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ของเอกชนเพื่อให้บริการประชาชนในงานบริการภาครัฐจำนวน 6 กระทรวง 
14 หน่วยงาน ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสท์เกต โดยมีผู้ใช้บริการเฉลี่ยวันละ 
1,500 ราย ในกรณีนี้ ภาคเอกชนได้เห็นถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการเข้าถึง
การให้บริการของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างสะดวกมากขึ้น จึงได้อนุญาตให้จังหวัดจัดตั้ง
ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จในพื้นที่ศูนย์การค้าฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเรื่องพื้นที่ และ
ยกเว้นค่าสาธารณูปโภคภายในศูนย์ฯ เป็นเวลา 3 ปี รวมทั้ง ภาคเอกชนรายอื่นๆ ได้
สนับสนุนครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
ถือเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของภาครัฐที่มีความครอบคลุม เพื่อตอบสนอง
ต่อความต้องการของประชาชนและเอกชน ที่สอดคล้องกับประเด็นจังหวัดสะดวก
ตามแนวคิดนนทบุรี 4.0 
 

ภาพที่ 3 ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จจังหวัดนนทบุร ี

นโยบายตางๆไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นดังจะเห็นไดจากตัวอยางของการจัดตั้งศูนยบริการภาครัฐแบบ
เบ็ดเสร็จ (Government Center) จังหวัด
นนทบุรี ซึ่งตั้งอยูในพ้ืนที่ของเอกชนเพ่ือให
บริการประชาชนในงานบริการภาครัฐจํานวน 
6 กระทรวง 14 หนวยงาน ณ ศูนยการคา
เซ็นทรัลพลาซา เวสทเกต โดยมีผูใชบริการ
เฉลี่ยวันละ 1,500 ราย ในกรณีนี้ ภาคเอกชน
ไดเห็นถึงประโยชนที่ประชาชนจะไดรับจาก
การเขาถึงการใหบริการของหนวยงานภาครัฐ
ไดอยางสะดวกมากขึ้น  จึงไดอนุญาตให
จังหวัดจัดตั้งศูนยบริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ
ในพื้นที่ศูนยการคาฯโดยไมเสียคาใชจายเรื่อง
พ้ืนที่ และยกเวนคาสาธารณูปโภคภายใน
ศูนยฯ เปนเวลา 3 ป รวมทั้ง ภาคเอกชนราย
อ่ืน ๆ ไดสนับสนุนครุภัณฑสํานักงานและ
ครุภัณฑคอมพิวเตอรในการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่ ถือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ใหบริการของภาครัฐที่มีความครอบคลุม เพ่ือตอบสนองตอความตองการของประชาชนและเอกชน ที่
สอดคลองกับประเด็นจังหวัดสะดวกตามแนวคิดนนทบุรี 4.0 

ผลงานที่โดดเดนจากการขับเคลื่อนองคการ 
การบริหารจัดการน้ําอยางยั่งยืน ตาม

โครงการ “คลองบางตลาดสวย คลองบางตลาดใส 
3 อปท. รวมใจ ประชาราษฎรสามัคคี” โดยพ้ืนที่
ริมคลองบางตลาดมีบานเรือนตั้งอยูอยางหนาแนนทั้ง
ชุมชนดั้งเดิมและหมูบานจัดสรร เนื่องจากไดรับ
อิทธิพลจากการขยายตัวของกรุงเทพมหานคร ทําให
มีผูคนอาศัยอยูอยางหนาแนน กอใหเกิดทั้งปญหาน้ํา
เสียจากชุมชนที่ขาดการมีสวนรวมของชุมชน ทําให
คลองบางตลาดกลายเปนแหลงรับน้ํ า เสียจาก
ครัวเรือนและชุมชนปญหาขยะในคลอง ปญหาการ
ระบายน้ําไมทัน ทําใหน้ําทวมขังชุมชน สงผลให
ประชาชนที่อาศัยอยูไดรับความเดือดรอนจากกลิ่น
เหม็นและรับความเสี่ยงจากการเปนแหลงเพาะเชื้อ
โรคผูบริหารจังหวัดจึงไดรวมกับองคการบริหารสวน
จังหวัดนนทบุรี เทศบาลนครนนทบุรี และเทศบาล
นครปาก เกร็ด  โครงการชลประทาน นนทบุ รี 
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดนนทบุรี และชมรมรักษคลองบางตลาดซึ่งเปนประชาชน
ในพ้ืนที่ไดรวมลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) ในการพัฒนาและบริหารจัดการคลองบางตลาด 

ภาพที่ 3 ศูนยบริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จจังหวัดนนทบุรี 

ภาพที่ 4 การบริหารจัดการแกไขปญหาคลองบางตลาด 
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ภาพที่ 4 การบริหารจัดการแก้ไขปัญหาคลองบางตลาด 

นโยบายตางๆไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นดังจะเห็นไดจากตัวอยางของการจัดตั้งศูนยบริการภาครัฐแบบ
เบ็ดเสร็จ (Government Center) จังหวัด
นนทบุรี ซึ่งตั้งอยูในพ้ืนที่ของเอกชนเพ่ือให
บริการประชาชนในงานบริการภาครัฐจํานวน 
6 กระทรวง 14 หนวยงาน ณ ศูนยการคา
เซ็นทรัลพลาซา เวสทเกต โดยมีผูใชบริการ
เฉลี่ยวันละ 1,500 ราย ในกรณีนี้ ภาคเอกชน
ไดเห็นถึงประโยชนที่ประชาชนจะไดรับจาก
การเขาถึงการใหบริการของหนวยงานภาครัฐ
ไดอยางสะดวกมากขึ้น  จึงไดอนุญาตให
จังหวัดจัดตั้งศูนยบริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ
ในพื้นที่ศูนยการคาฯโดยไมเสียคาใชจายเรื่อง
พ้ืนที่ และยกเวนคาสาธารณูปโภคภายใน
ศูนยฯ เปนเวลา 3 ป รวมทั้ง ภาคเอกชนราย
อ่ืน ๆ ไดสนับสนุนครุภัณฑสํานักงานและ
ครุภัณฑคอมพิวเตอรในการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่ ถือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ใหบริการของภาครัฐที่มีความครอบคลุม เพ่ือตอบสนองตอความตองการของประชาชนและเอกชน ที่
สอดคลองกับประเด็นจังหวัดสะดวกตามแนวคิดนนทบุรี 4.0 

ผลงานที่โดดเดนจากการขับเคลื่อนองคการ 
การบริหารจัดการน้ําอยางยั่งยืน ตาม

โครงการ “คลองบางตลาดสวย คลองบางตลาดใส 
3 อปท. รวมใจ ประชาราษฎรสามัคคี” โดยพ้ืนที่
ริมคลองบางตลาดมีบานเรือนตั้งอยูอยางหนาแนนทั้ง
ชุมชนดั้งเดิมและหมูบานจัดสรร เนื่องจากไดรับ
อิทธิพลจากการขยายตัวของกรุงเทพมหานคร ทําให
มีผูคนอาศัยอยูอยางหนาแนน กอใหเกิดทั้งปญหาน้ํา
เสียจากชุมชนที่ขาดการมีสวนรวมของชุมชน ทําให
คลองบางตลาดกลายเปนแหลงรับน้ํ า เสียจาก
ครัวเรือนและชุมชนปญหาขยะในคลอง ปญหาการ
ระบายน้ําไมทัน ทําใหน้ําทวมขังชุมชน สงผลให
ประชาชนที่อาศัยอยูไดรับความเดือดรอนจากกลิ่น
เหม็นและรับความเสี่ยงจากการเปนแหลงเพาะเชื้อ
โรคผูบริหารจังหวัดจึงไดรวมกับองคการบริหารสวน
จังหวัดนนทบุรี เทศบาลนครนนทบุรี และเทศบาล
นครปาก เก ร็ด  โครงการชลประทาน นนทบุ รี 
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดนนทบุรี และชมรมรักษคลองบางตลาดซึ่งเปนประชาชน
ในพ้ืนที่ไดรวมลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) ในการพัฒนาและบริหารจัดการคลองบางตลาด 

ภาพที่ 3 ศูนยบริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จจังหวัดนนทบุรี 

ภาพที่ 4 การบริหารจัดการแกไขปญหาคลองบางตลาด 

ผลงานที่โดดเด่นจากการขับเคลื่อนองค์การ 
 การบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ตามโครงการ “คลองบางตลาดสวย 
คลองบางตลาดใส 3 อปท. ร่วมใจ ประชาราษฎร์สามัคคี” โดยพื้นที่ริมคลองบางตลาด
มีบ้านเรือนตั้งอยู่อย่างหนาแน่นทั้งชุมชนดั้งเดิมและหมู่บ้านจัดสรร เนื่องจากได้รับอิทธิพล
จากการขยายตัวของกรุงเทพมหานคร ทำให้มีผู้คนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น ก่อให้เกิด
ทั้งปัญหาน้ำเสียจากชุมชนที่ขาดการมีส่วนร่วมของชุมชน ทำให้คลองบางตลาดกลายเป็น

แหล่งรับน้ำเสียจากครัวเรือนและ
ชุมชนปัญหาขยะในคลอง ปัญหา
การระบายนำ้ไมท่นั ทำใหน้ำ้ทว่มขัง
ชมุชน สง่ผลใหป้ระชาชนทีอ่าศยัอยู่
ไดร้บัความเดอืดรอ้นจากกลิน่เหม็น
และรับความเสี่ยงจากการเป็น
แหลง่เพาะเชือ้โรค ผูบ้รหิารจังหวัด
จึ ง ไ ด้ ร่ ว มกั บอ งค์ ก า รบริ ห า ร
ส่วนจังหวัดนนทบุรี เทศบาลนคร
นนทบรุ ี และเทศบาลนครปากเกรด็ 
โครงการชลประทานนนทบุ รี 
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี และ
ชมรมรักษ์คลองบางตลาดซึ่งเป็น
ประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมลงนาม

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการพัฒนาและบริหารจัดการคลองบางตลาด 
เพื่อบูรณาการภารกิจร่วมกันพัฒนาและบริหารจัดการคลองบางตลาดให้เกิดความเป็น
เอกภาพ ลดความซ้ำซ้อน และขับเคลื่อนแผนแม่บทพัฒนาคลองบางตลาดให้เกิดเป็น
รูปธรรมก่อให้เกิดเป็นความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในจังหวัดเพื่อร่วมกันขับเคลื่อน
การพัฒนาคลองบางตลาดโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดทำหน้าที่ เป็นข้อกลางประสาน
การทำงานของหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ ร่วมกันทำงานและแก้ไขปัญหาโดยมุ่งให้เกิด
ประโยชน์สุขแก่ชุมชนและสังคมโดยรวม ซึ่งผลจากการพัฒนาสามารถช่วยแก้ไขปัญหา
น้ำเสียที่เกิดจากชุมชนริมคลองคลองบางตลาดสามารถเป็นแหล่งรับน้ำจากเขตเทศบาล
นครนนทบุรีและเทศบาลนครปากเกร็ด เพื่อระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้ดีมากขึ้น 
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 การกำหนดมาตรการรองรับในการแก้ไขปัญหาที่จอดรถในอาคารสาธารณะหรือ
คอนโดมเินยีม โดยใช้แนวทาง “ประชารัฐ” ซึ่งผู้แทนจังหวัดนนทบุรี องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และผู้ประกอบการคอนโดมิเนียม ร่วมกันแสดงความคิดเห็นในการจัดทำ
ร่างขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่เรือ่งกำหนดจำนวนทีจ่อดรถของอาคารคอนโดมเินยีม ซึง่จงัหวดันนทบุรี
ได้จัดทำข้อกำหนดไปในแนวทางเดียวกับข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2544 โดยได้ร่วมกันกำหนดให้คอนโดมิเนียมจะต้องมีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 1 คัน
ต่อ 1 ห้องชุด สำหรับอาคารชุดที่มีพื้นที่ห้องชุดตั้งแต่ 60 ตารางเมตรขึ้นไป ซึ่งเป็นการ
ออกกฎหมายที่บังคับใช้เฉพาะพื้นที่ที่มีความเข้มงวดมากกว่าที่กฎหมายกำหนดเดิม 
เนื่องจากการขยายตัวของเมืองนนทบุรี มีความใกล้เคียงกับกรุงเทพมหานครมากขึ้น 
จากข้อมูลปี 2559 - 2560 พบว่า จำนวนบ้านจัดสรรในจังหวัดนนทบุรี เพิ่มขึ้นเฉลี่ย
เดือนละ 608 หลัง หรือปีละกว่า 7,300 หลังโดยประมาณ และมีอาคารคอนโดมีเนียม
เพิ่มขึ้นเฉลี่ยเดือนละ 390 ห้อง หรือปีละ 4,600 ห้องโดยประมาณ ส่งผลให้การบังคับใช้
กฎหมายที่เป็นลักษณะทั่วไปอาจจะไม่เหมาะสมกับพื้นที่ แต่การออกกฎหมายเฉพาะเพื่อ
บังคับใช้ก็ไม่ใช่เรื่องที่ง่าย ผู้บริหารจังหวัดนนทบุรีได้เล็งเห็นความยากในการบังคับใช้
กฎหมาย จึงได้ขอความร่วมมือ และสร้างความเข้าใจระหว่างภาคส่วนต่างๆ เพื่อร่วมกัน
จัดทำข้อบัญญัติเรื่องที่จอดรถในอาคารชุดที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ขึ้นมาบังคับใช้เพื่อ
รักษาสมดุลให้คุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดที่เป็นสังคมเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
ตามวิสัยทัศน์ของจังหวัดนนทบุรี “จังหวัดนนทบุรีเป็นเมืองที่อยู่อาศัยชั้นดีของคนทุกระดับ
โดยมีคุณภาพชีวิตที่ดีเยี่ยม” ซึ่งในปัจจุบันได้มีการประกาศใช้ข้อบัญญัติเรื่องที่จอดรถ
ในอาคารชุดแล้ว 2 พื้นที่ ได้แก่ เทศบาลเมืองบางกรวย และเทศบาลนครปากเกร็ด 
และอยูร่ะหวา่งทีจ่งัหวดัจดัสง่รา่งขอ้บญัญตัฯิ ให้ท้องถิ่นเพื่อลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ได้แก่ เทศบาลนครนนทบุรี เทศบาลตำบลไทรม้า และ อบต.บางรักน้อย ซึ่งการสร้าง
แนวทางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ด้วยแนวทางประชารัฐนี้ทำให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็น 
สะท้อนความต้องการ และความคาดหวังในมุมมองของแต่ละคน โดยผู้ว่าราชการจังหวัด
ต้องมีบทบาทในการผสมผสานความต้องการของทุกฝ่ายเข้าด้วยกัน ก่อให้เกิดเป็น
ความยั่งยืนในวิธีการจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่  
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 การที่ผู้บริหารของจังหวัดนนทบุรีมีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับทั้งหน่วยงาน
ในกำกับ หน่วยงานเอกชน หน่วยงานท้องถิ่น และประชาชนส่งผลให้การทำงาน
ของผู้บริหารได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่ สามารถขับเคลื่อนโครงการต่างๆ ได้ตาม
นโยบายและมีประสิทธิภาพ ซึ่งเกิดจากระบบการนำของจังหวัดที่กำหนดแนวทาง
การดำเนินงานชัดเจน มีตัวชี้วัดกำกับกิจกรรม รวมทั้ง มีระบบการติดตามและรับฟัง
ความคิดเห็นจากทั้งผู้รับบริการและผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย ทำให้ผู้บริหารทราบถึง
ความก้าวหน้าของกิจกรรมต่างๆ และผู้ปฏิบัติงานก็สามารถเข้าใจถึงการปฏิบัติงาน
ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น อีกทั้งยังใช้ประโยชน์จากสื่อสังคมเพื่อประชาสัมพันธ์ และเป็น
ช่องทางในการรับข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ และปัญหาต่างๆ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
ของจังหวัดให้มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น 
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จังหวัดอุทัยธานี

หมวด 1 ด้านการนำองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม

 การกำหนดวิสัยทัศน์และค่านิยมจังหวัด
เน้นการมีส่วนร่วม แสดงถึ งความเข้มแข็ งของ
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ภายใต้แนวคิด 
“อทุยัธานกีา้วไปดว้ยกนั Uthaithani go Together” 
โดยมี การนำนโยบายรั ฐบาล  ความท้ าทาย 
ความได้เปรียบของจังหวัด และความต้องการของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมกำหนด 
ทำให้แนวทางการดำเนินงานของจังหวัดมีความ
ชัดเจน มีแผนงานโครงการรองรับอย่างเป็นรูปธรรม 
และมคีวามสอดคลอ้งกบันโยบายรฐับาล ความตอ้งการ
ของประชาชนในพื้นที่  และบริบทของจังหวัด
รวมทัง้การถา่ยทอดระบบนำองคก์ารสง่ตอ่ไปยงัผูน้ำ
ใน ทุ ก ร ะ ดั บ  ทั้ ง ใ น ร ะ ดั บ จั ง ห วั ด  อ ำ เ ภ อ  
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำให้เกิดการรับรู้
เข้าใจร่ วมกัน เกี่ ยวกับ เป้ าหมายของจั งหวัด 
และร่วมกันขับเคลื่อนจนประสบความสำเร็จ 

วิสัยทัศน์ : 
“เมืองท่องเที่ยวเชิงนิ เวศ
เกษตรปลอดภัย สังคมอุทัย
ผาสุก” 
 
พันธกิจ : 
1. ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ พั ฒ นา 
การทอ่งเทีย่วดว้ยการบรหิาร
จัดการและสร้างเครือข่าย
อย่างเป็นระบบ 
2. ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ พั ฒ นา 
การ เกษตรและอาหารที่
ปลอดภยัได้มาตรฐาน 
3. ส่งเสริมให้ประชาชนมี
คุณภาพชี วิ ตที่ ดี  มีความ
มั่นคงในการดำรงชีพ 
4 . บ ริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้สมดุลและยั่งยืน 

ค่านิยม : 
“มุ่ ง เ น้ น ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ 
รั บ ผิ ด ช อ บ ต่ อ ผ ล ง า น 
บริการด้วยใจ” 
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ทิศทางการขับเคลื่อนจังหวัดที่ชัดเจน เพื่อการพัฒนาประเทศและ

ความต้องของพื้นที่  
 จงัหวดัอทัุยธานีเมืองพระชนกจักรี เมืองแห่งความมุ่งมั่นของผู้บริหารจังหวดั ทีจ่ะ
ดำเนินงานตามรอยผู้บริหารตำนานเก่าในสมัยสุโขทัยอันเจรญิรุ่งเรือง เป็นแบบอย่างของ
ผูบ้รหิารในปจัจบุนัเดนิรอยตามและมุง่มัน่ทีจ่ะนำพาและพัฒนาจังหวดัอยา่งตอ่เนือ่ง เพือ่ไปสู่
ความอดุมสมบรูณ ์ความกลมเกลยีว ความรกั ความสามคัค ีของทกุคน ทกุหนว่ยงาน ทกุภาคสว่น
ในจงัหวดั โดยยึดมั่นและบริหารแบบมีเอกภาพและบูรณาการ เพื่อสร้างสังคมอุทัยผาสกุ 
นำพาพร้อมพัฒนาจังหวัดอุทัยธานีไปสู่ความเจรญิรุง่เรอืง ตามเอกลกัษณแ์หง่ความเปน็เมอืง
พทุธภูมิ มีกลิ่นอายของวิถีไทยชนบทดั้งเดิม ตามสไตล์ วิถีไทย วิถีพุทธ ของชาวลุ่มแม่น้ำ
สะแกกรัง 
 จากบทบาทภารกิจและหน้าที่ตามกฎหมาย ในการบำบัดทุกข์ และบำรุงสุขใหก้บั
ประชาชนในพืน้ทีอ่ยา่งมปีระสทิธภิาพสงูสดุของจงัหวดัอทุยัธาน ี และความมุง่มัน่ของผูบ้รหิาร
จากรุน่สูรุ่น่ทีจ่ะพฒันาจงัหวดัอทุยัธาน ี เพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมายวิสัยทัศน์ของจังหวัดในการเปน็ 
“เมอืงท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรปลอดภัย สังคมอุทัยผาสุก” ซึ่งได้กำหนดเป้าหมายไว ้
5 เรื่ อง ได้แก่  1 )  การเติบโตทางเศรษฐกิจ ภาคเกษตร และท่องเที่ ยวเพิ่มขึ้น 
2) แหลง่ทอ่งเทีย่วเชงินเิวศไดร้บัการพฒันาไดม้าตรฐาน และมคีวามปลอดภยั 3) ผลผลิตเกษตร
มีคณุภาพ ปลอดภยั มลูคา่ผลผลติเพิม่ขึน้ 4) ประชาชนมคีณุภาพชวีติทีด่ ีมคีวามมัน่คง และ
ปลอดภยัในการดำรงชวีติ และ 5) การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และป้องกันแก้ไข
ปญัหาสิง่แวดลอ้มทีม่ผีลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างยั่งยืน นำมาสู่
การกำหนดยุทธศาสตร์ แผนงานโครงการรองรบัอยา่งชดัเจนและเปน็รปูธรรม ทีม่าจากการมี
สว่นรว่มของภาคสว่นตา่งๆ ในการกำหนดและคดัเลอืกโครงการ โดยไดน้ำสารสนเทศทีส่ำคญั
มาประกอบการวิเคราะห์ โดยแผนงาน/โครงการที่ดำเนินการมุ่งเน้นการตอบโจทย์นโยบาย
สำคญัของรฐับาล ในด้านความมั่นคง การแก้ปัญหาความเดือดร้อนและความเหลื่อมล้ำ
ทางสงัคม การเพิม่ศกัยภาพทางเศรษฐกิจ และด้านสิ่งแวดล้อม และความสะอาดเรยีบรอ้ย
ของบา้นเมอืง และนโยบายดา้นอืน่ๆ การนำจดุแขง็ทีม่อียูค่อื “การใชท้นุทางสงัคมเดมิ เชน่ 
วถิชีวีติริมแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำสะแกกรังเป็นจุดขาย สร้างมูลค่าเพิ่มในการท่องเทีย่ว
เชงินิเวศหรือเชิงอนุรักษ์และยงัเปน็การเพิม่คณุคา่ของชมุชน ในขณะที่รายได้จากการเกษตร
ยงัเปน็รายไดห้ลกั” มาสูก่ารกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนจังหวัด (ภาพที ่ 1) ซึง่แผนงาน
โครงการทีก่ำหนดมีความเชื่อมโยงที่ชัดเจนกับนโยบายรัฐบาล โครงการ และยุทธศาสตร์
ของจงัหวดั (ภาพที ่2) 
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ภาพที่ 1 แนวทางการขับเคลื่อนภารกิจของจังหวัดอุทัยธาน ี

ภาพที่ 2 ตัวอย่างความเชื่อมโยงระหว่างนโยบายรัฐบาล โครงการ และยุทธศาสตร์จังหวัดอุทัยธานี 
 

หนา 30 

 
รูปภาพแสดง แนวทางการขับเคลื่อนภารกิจของจังหวัดอุทัยธาน ี

 
ผูบริหารมุงเนนใหบุคลากรประพฤติ ปฏิบัติ โดยใชคานิยมขององคกร “มุงเนนประสิทธิภาพ 

รับผิดชอบตอผลงาน บริการดวยใจ” เปนตัวแบบในการหลอหลอมความคิดของบุคลากรใหเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน การปฏิบัติตนของผูบริหารของจังหวัดที่แสดงถึงความมุงมั่นตอคานิยมของสวนราชการ โดยมุงเนน
ประสิทธิภาพ : การปฏิบัติงานตองมีการใชทรัพยากรอยางประหยัด เกิดความคุมคา และบังเกิดประโยชน
สูงสุดตอสวนรวม รับผิดชอบตอผลงาน : ความมุงมั่น ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ใหบรรลุผลสําเร็จ ตามความมุงหมาย 
ยอมรับผลการกระทําและพยายามปรับปรุงการปฏิบัติหนาที่ใหดียิ่งขึ้น และบริการดวยใจ : ปฏิบัติหนาที่ และ
ใหบริการที่ดี รวดเร็ว ดวยความเต็มใจ เอื้อเฟอเผื่อแผ และมุงผลสําเร็จตอผูรับบริการ 
 
(2) การสงเสริมการประพฤติปฏิบัติตามหลักนิติธรรม ความโปรงใส  และความมีจริยธรรม 
  การปฏิบัติตนของผูบริหารของจังหวัดที่แสดงถึงการใหความสําคัญการสงเสริมการประพฤติปฏิบัติ
ตามหลักนิติธรรม ความโปรงใส  และความมีจริยธรรม ประกอบดวย 
  1) การกําหนด “ การสงเสริมการบริหารกิจการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล” เปนวาระสําคัญของ 
หนวยงาน” และเปนตัวชี้วัด การประเมินการปฏิบัติราชการฯ ของผูบริหารของจังหวัดอุทัยธานี   
  2) การสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลในเชิงปฏิบัติ การปอง กัน 
ปราบปรามการทุจริตอยางเขมขน เชน ขับเคลื่อนโครงการเฝาระวังการทุจริต โครงการปองกันและแกไข
ปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ /การประกาศนโยบายการกํากับองคการที่ดี (OG) โครงการจังหวัดใสสะอาด / 
อําเภอใสสะอาด / ทองถิ่นใสสะอาด  รวมทั้งการสรางความโปรงใสโดยการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับโครงการ
จัดซื้อ/จัดจาง ตอสาธารณะ 
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อุทัยธานีก้าวไปด้วยกัน
 ในการขบัเคลือ่นจังหวัดอุทัยธานีไปสู่เป้าหมายความสำเร็จที่สำคญั จดุเดน่ในการนำ
องคก์ารของจงัหวดัอทุยัธาน ี คอื การถา่ยทอดระบบนำองคก์าร สง่ตอ่ไปยงัผูน้ำ จากรุน่สูรุ่น่ 
จากทุกระดับ จนเป็นวัฒนธรรมความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน “อุทัยธานีก้าวไปด้วยกัน: 

Uthaithani go together” 
ทัง้ในระดบัจงัหวดั อำเภอ และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ทำใหเ้กดิการรบัรู ้ เขา้ใจรว่มกนั
เกี่ยวกับเป้าหมายของจังหวัด 
และร่ วมกั นขั บ เคลื่ อนจน
ประสบความสำเรจ็ 
 กระบวนการนำองคก์าร
ของผูบ้รหิารเนน้การมสีว่นรว่ม
ของภาคสว่นตา่งๆ โดยไดจ้ดัทำ 
MOU ซึ่งเป็นข้อกำหนดสำคญั
ในการปฏิบัติงานร่วมกันโดยมี

เป้าหมายเพื่อความสำเร็จของจังหวัดอุทัยธานี ส่งผลให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมที่
ปรากฏผลอย่างชัดเจน ภาคส่วนต่างๆ เข้ามาร่วมกันออกแบบ วางแผนการพัฒนา 
ร่วมดำเนินการ มีการส่งต่อข้อมูลจากระดับพื้นที่ โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามา
ร่วมกันพัฒนากับจังหวดัอย่างจริงจัง ตั้งแต่กระบวนการค้นหาความต้องการของประชาชน
ในพื้นที่ ส่งต่อข้อมูลความต้องการ ความคาดหวังของประชาชนไปยังจังหวัด ร่วมคิดพัฒนา
โครงการ ร่วมดำเนินการ จนเกิดเป็นผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล นอกจากนี้ 
เพื่อให้การพัฒนาจังหวัดเกิดความยั่งยืน จังหวัดอุทัยธานี ได้กำหนดค่านิยมองค์การ 
“มุ่งเน้นประสิทธิภาพ รับผิดชอบต่อผลงาน บริการด้วยใจ” เป็นหลักการและพฤติกรรม
ชี้นำให้บุคลากรของทั้ง 33 ส่วนราชการประจำจังหวัดได้ประพฤติปฏิบัติ   
 
 
 

ภาพที่ 3 อุทัยธานีโมเดล 

103



47

ความสำเร็จของการพัฒนาจังหวัดอุทัยธานี
           จากความมุ่งมั่นของจังหวัดอุทัยธานีไปสู่การพัฒนาจังหวัด โดยมุ่งเน้นกระบวนการ
มสีว่นรว่มของภาคสว่นตา่งๆ อยา่งจรงิจงัโดยมเีปา้หมายเดยีวกนัคอืการสรา้งความผาสกุใหก้บั
ชมุชน สงัคม มคีวามสำเรจ็ทีโ่ดดเดน่ ดงันี้ 
 โครงการพื้นที่ต้นแบบบูรณาการการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่แก่นมะกรูด 
อำเภอบา้นไร ่จงัหวดัอทุยัธาน ี 
 จงัหวัดอุทัยธานีคำนึงถึงความผาสุก และประโยชน์สุขของสังคมเป็นส่วนหนึง่
ในยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และตัวอย่างการทำงานของจังหวัดอุทัยธานีที่ได้มีส่วน
ในการสรา้งความสมบรูณใ์หก้บัระบบสิง่แวดลอ้ม สงัคม และเศรษฐกจิ ไดแ้ก ่โครงการพืน้ทีต่น้แบบ
บรูณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอทุยัธาน ี
ตามแนวพระราชดำริ เป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันทั้งในส่วนกลาง จังหวัด และองคก์ร
ปกครองสว่นท้องถิ่นในจังหวัด โดยนำแนวพระราชดำริและองค์ความรู้ด้านการพัฒนา 6 มติ ิ
ไดแ้ก ่นำ้ ดนิ เกษตร ปา่ไม้ พลังงานทดแทน และสิ่งแวดล้อม มาเป็นแนวทางในการพฒันา
ทีย่ดึพืน้ทีเ่ปน็หลกั (Area Based Approach) ยดึความตอ้งการและศกัยภาพของประชาชน
ในพืน้ทีเ่ปน็ทีต่ัง้ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมทำ และร่วมรับผิดชอบแก้ไข
ปญัหาเชือ่มโยงในทกุมติอิยา่งครบวงจร เพือ่ให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ เพื่อสร้างงานและ
อาชพีใหก้บัประชาชน ร่วมฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อลด
การบกุรกุปา่ในพืน้ที ่ซึง่ถอืเปน็ครัง้แรกในการบรูณาการรว่มกนัระหวา่งหนว่ยงานราชการในจงัหวดั 
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ และสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลงัพระสบืสาน
แนวพระราชดำร ิ ในการขับเคลื่อนการทำงานร่วมกัน โดยได้รับการบรรจุเป็นพื้นที่เป้าหมาย
ตามแผนพฒันาชนบทเชงิพืน้ทีป่ระยกุตต์ามพระราชดำร ิ 
 การดำเนนิโครงการให้ความสำคัญกับ 4 เรื่อง ได้แก่ ด้านการกำหนดแนวเขตทีด่นิ 
ดา้นบรหิารจดัการน้ำ ด้านการเกษตรและส่งเสริมอาชีพ และด้านการท่องเที่ยว เพื่อให ้
การทำงานประสบความสำเรจ็ไดจ้ดัตัง้คณะทำงานดแูลขบัเคลือ่นในแตล่ะดา้น และเพือ่ใหเ้กดิผล
สมัฤทธิแ์ละบรูณาการโครงการใหเ้ปน็ไปในทศิทางเดยีวกนั ไดจ้ดัตัง้คณะทำงานในการบรูณาการ
แผนงานโครงการ โดยผลการดำเนินการที่ผ่านมานับว่าประสบความสำเร็จตามเป้าหมายใน
แตล่ะดา้น (ภาพที ่4) 
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ภาพที่ 4 ผลงานโครงการพัฒนาพื้นที่แก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธาน ี

 โครงการจดัทีด่นิทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล  
 จากนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่สงวนหวงห้ามของรัฐ 
การไม่มีที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยของเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและ
แก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ที่ยากจน จังหวัดอุทัยธานีจึงได้ดำเนิน
โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล และจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดิน
ทำกินในลักษณะแปลงรวมโดยไม่ให้กรรมสิทธิ์ ซึ่งเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกัน
ระหว่างจังหวัดอุทัยธานี กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
ตลอดจนภาคส่วนต่างๆ ซึ่งสามารถจัดที่ดินให้แก่ผู้ไร้ที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยตามนโยบาย
รัฐบาล เนื้อที่รวมประมาณ 3,239 ไร่ 2 งาน 39 ตารางวา รองรับเกษตรกรได้ประมาณ 
486 ราย ณ ป่าห้วยระบำ ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งสามารถ
คัดกรองเกษตรกรตามประเภทและคุณสมบัติเข้าร่วมโครงการได้ จำนวน 332 ราย 
และนอกจากจะจดัสรรทีด่นิทำกนิแลว้ ในการดำเนนิโครงการยงัไดม้กีารพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านสาธารณปูโภค ไฟฟา้ ประปา แหลง่นำ้เพือ่การอปุโภค การจดัทำแผนสง่เสริมการเกษตร 
รวมทั้งพัฒนาอาชีพ เช่น การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสาน 
การเลี้ยงโคต้นน้ำและปลูกหญ้าเนเปียร์ เป็นต้น เพื่อให้เกษตรกรมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง 
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ภาพที่ 5 โครงการจัดที่ดินให้แก่ผู้ไร้ที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย (คทช.) 
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 โครงการประชารว่มใจ คลองสวยนำ้ใส ไรผ้กัตบชวา 
 ดว้ยรัฐบาลได้เร่งรัดการแก้ไขปัญหาผักตบชวา ที่เป็นปัญหาใหญ่ในช่วงฤดูฝน
ของประเทศไทย เนื่องจากผักตบชวาเป็นวัชพืชที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ก่อใหเ้กดิ
ปญัหาการระบายน้ำ เเละเป็นสาเหตุให้น้ำในแหล่งน้ำต่างๆ เน่าเสยี ระบบนเิวศเสยีหาย 
จังหวัดอุทัยธานีเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่ประสบปัญหาเรื่องผักตบชวาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 
เน่ืองจากมีแม่น้ำสะแกกรังเป็นแม่น้ำสายหลัก ที่มีต้นกำเนิดอยู่ในเขตเทือกเขาโมโกจู 
ในเขตจังหวัดกำแพงเพชร ไหลไปบรรจบกับแม่น้ำเจ้าพระยาที่บ้านท่าซุง ตำบลท่าซุง                  
อำเภอเมอืง จงัหวัดอุทัยธานี ส่งผลให้ในช่วงหน้าฝนของทุกปีมีผักตบชวาเป็นจำนวนมาก
ไหลมารวมกนัจนเตม็พืน้ทีข่องแมน่ำ้สะแกกรงั กอ่ใหเ้กดิปญัหากบัจงัหวดัอทุยัธาน ี 
 ในการแกไ้ขปญัหาดงักลา่วจงัหวดัอทุยัธานจีงึจดัทำโครงการประชารว่มใจ คลองสวย
นำ้ใส ไรผ้กัตบชวา คนไทยมคีวามสขุ เพือ่ใหม้พีืน้ทีร่องรบันำ้มากขึน้ และทำใหก้ระแสนำ้ไหล
เวยีนเร็วขึ้น อีกทั้งยังช่วยเพิ่มออกซิเจนให้แก่น้ำไม่ให้น้ำเน่าเสีย เพื่อสามารถนำน้ำมาใช้
อปุโภคบรโิภคได ้ รวมถงึการสัญจรทางน้ำได้สะดวกยิ่งขึ้น และยังช่วยสร้างทัศนียภาพตาม
ริมแม่น้ำสะแกกรังเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งการดำเนินการแก้ไขปัญหา
ดงักล่าว ไดร้บัความรว่มมอืของทกุภาคสว่น เน้นการมสีว่นรว่มและจติอาสาจาก “เซลลเ์ลก็ๆ” 
ทีอ่ยูใ่นพื้นที่ เข้ามาช่วยกันกำจัดผักตบชวาในพื้นที่ของตนเอง โดยหน้าบ้านใครคนนั้น
เปน็ผูร้ับผิดชอบ เกิดเป็นกลไกในพื้นที่ คือ จังหวัด อำเภอ ท้องถิ่นบูรณาการร่วมกับ
ทุกภาคส่วน โดยมีภาครัฐทำหน้าที่ ให้การสนับสนุนเสริมศักยภาพและความพร้อม
ในการดำเนนิการ เชน่ การจดัสรรเรอืทอ้งแบนตดิเครือ่งยนตใ์หก้บัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
ที่มีแหลง่นำ้ในพืน้ท่ีอย่างเพียงพอ และการดำเนินการไม่เพียงแค่ภารกิจจบเท่านั้น แต่ได้มี
การตดิตามแกไ้ขอย่างต่อเนื่องด้วย เพื่อให้เกิดความยั่งยืน โดยมีการพัฒนาส่งเสริมอาชีพ
และการใช้ประโยชน์จากผักตบชวาให้กับประชาชนในพื้นที่ได้มรีายได ้ เพิม่คุณภาพชีวติทีด่ี
ใหก้บัประชาชนชาวอทุยัธาน ี(ภาพที ่6) 
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ภาพที่ 6 โครงการประชาร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา  คนไทยมีความสุข 
 

 
 จากความมุ่งมั่นของผู้บริหารสู่ความสำเร็จในวันนี้ของจังหวัดอุทัยธานี มาจาก
กระบวนการมสีว่นร่วมเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาจังหวัดรว่มกนั ใหส้อดคล้องไปกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ คณะผู้บริหารร่วมกันรับผิดชอบ มีระบบการถ่ายทอด
การนำองค์การที่มีความชัดเจนส่งต่อไปยังผู้นำในทุกระดับ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับ
อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำให้มีเป้าหมายการพัฒนาร่วมกันที่จะสร้าง
ประโยชน์สุขให้ประชาชนในพื้นที่ มีโครงการที่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ทุกด้าน ไม่เพียงแต่
ให้งานประสบความสำเร็จ แต่หวังจะให้ประชาชนได้มีความมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน 
ช่วยเหลือตนเองและครอบครัวได้อย่างแท้จริง  
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181 หมวด 2 ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสารเพื่อนำาไปสู่การปฏิบัติ

จังหวัดชัยนาท

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

ค่านิยม

เมอืงเกษตรมาตรฐาน ย่านทอ่งเที่ยวเพือ่การเรยีนรู้ มุ่งสูส่ิง่แวดลอ้มสมดลุและสงัคมเป็นสขุ

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

คา่นิยม ขา้ราชการยคุใหม่ ใฝ่ใจประชาชน

หมวด 2 ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และการส่ือสารเพ่ือน�าไปสู่การปฏิบัติ
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182หมวด 2 ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสารเพื่อนำาไปสู่การปฏิบัติ

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

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

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

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

ภาพที่	2	ระบบการให้น�้าอจัฉรยิะ

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

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

ภาพที่	 4	 การประเมินผลสมัฤทธิ์ของโครงการโดยการส�ารวจความ

คิดเห็นของประชาชน	ผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย		
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จังหวัดหนองคาย

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

ค่านิยม

เกษตรอตุสาหกรรมวฒันธรรมรุ่งเรอืง เมอืงทอ่งเที่ยวลุม่น�า้โขง

1. สร้างมูลคา่เพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตรเชือ่มโยงกับระบบอุตสาหกรรมและการคา้ 
(เกษตร 3 แหล่ง)

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

3. พฒันาแหลง่ทอ่งเทีย่วใหไ้ดม้าตรฐานและเชือ่มโยงกบัการเกษตรและวฒันธรรมลุม่น�า้โขง 
(เมอืง 3 ธรรม)

หนองคายเมอืงสะดวกสะอาดปลอดภัยมัน่ใจนา่อยู่

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

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

ภาพที่	1	กรอบแนวคิดการวางแผนยุทธศาสตร์

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

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

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

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

ภาพที่	4	ระบบกลอ้งวงจรปิด	จ.หนองคาย

	 จากการวางแผนยทุธศาสตร์ทีม่าจากฐานขอ้มลูทีค่รอบคลมุ	 มกีารใชป้ระโยชนจ์ากขอ้ไดเ้ปรยีบ
ทางยทุธศาสตร์ประกอบกับศกัยภาพของจงัหวัด	ในการเป็นเมอืง	3	ธรรม	(ธรรมะ	ธรรมชาต	ิวัฒนธรรม)	
เกษตร	3	 แหลง่	 (พชืเศรษฐกจิ	 สตัวเ์ศรษฐกจิ	 สตัวน์�า้เศรษฐกจิ)	 จึงน�าไปสูก่ารก�าหนดจดุยนื 
ทางยทุธศาสตร์	ในการสง่เสรมิ	การเกษตรยัง่ยนื	การทอ่งเทีย่ว	และ	การคา้	การลงทนุ	ท�าใหจ้งัหวดัหนองคาย
มทีศิทางทีช่ดัเจนในการพฒันาไปสูก่ารเป็นเมอืงเกษตรอตุสาหกรรมวฒันธรรมรุ่งเรอืง	เมอืงทอ่งเทีย่วลุม่น�า้โขง	
เพือ่สร้างรายไดแ้ละยกระดบัคณุภาพชวีติทีด่ขีึน้ใหก้บัประชาชนชาวหนองคาย
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 วิสัยทัศน์ 
 “ขอนแก่นเมืองน่�อยู่ ศูนย์กล�งเช่ือมโยงก�รค้� ก�รลงทุน และก�รบริก�รของกลุ่มประเทศ
อนุภูมิภ�คลุ่มน้ำ�โขง”

 พันธกิจ 
 1. เสริมสร้�งชุมชนให้เข้มแข็ง คนในชุมชนมีคว�มเป็นอยู่ด้วยคว�มผ�สุก
 2. พัฒน�ให้เป็นเมืองน่�อยู่อย่�งยั่งยืน
 3. พัฒน�ขีดคว�มส�ม�รถสินค้�และบริก�รเพื่อยกระดับม�ตรฐ�นสินค้�และบริก�ร
ให้ตรงกับคว�มต้องก�รของตล�ด
 4. พัฒน�ศักยภ�พจังหวัดให้เป็นศูนย์กล�งของกลุ่มประเทศอนุภูมิภ�คลุ่มน้ำ�โขง

 ค่านิยม PEACE
 “ยึดม่ันในอุดมก�รณ์ มุ่งม่ันทำ�ง�น สม�นส�มัคคี มีวิถีชีวิตพอเพียง” (ยึดม่ันในอุดมก�รณ์ 
หม�ยถึง ข้�ร�ชก�รและเจ้�หน้�ที่ของรัฐ จังหวัดขอนแก่นจะต้องมีคว�มมุงมั่น ทุ่มเท เสียสละ
สม�นส�มัคคี บนพื้นฐ�นของคว�มพอเพียง ก�รปฏิบัติง�น ใช้หลักธรรม�ภิบ�ล เพื่อสร้�งคว�ม
พึงพอใจให้กับผู้รับบริก�รและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)

การสร้างโอกาสจากสมรรถนะหลัก การวางจุดยืนทางยุทธศาสตร์ และพัฒนา
ให้เกิดความได้เปรียบ มีการจัดทำ แผนให้สอดคล้องกัน มีการเช่ือมโยงกัน
ระหว่างแผนในการพัฒนาต่าง ๆ โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
อย่างบูรณาการ และความเข้มแข็งของภาคีในการพัฒนาจังหวัดเพ่ือให้เป็น

เมือง Smart City ด้วยหลักการประชารัฐ

จังหวัดขอนแก่น 
หมวด 2 ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสารเพื่อนำ ไปสู่การปฏิบัติ
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 จังหวัดขอนแก่นเป็นจังหวัดขน�ดใหญ่
ในภ�คตะวันออกเฉียงเหนือท่ีจัดว่�เป็นศูนย์กล�ง
เชื่อมโยงสู่กลุ่มประเทศอนุภูมิภ�คลุ่มน้ำ�โขง
และเชื่อมโยงสู่ประเทศในกลุ่มประช�คม
อ�เซียน หรือเป็นประตูเปิดสู่อินโดจีนและจีน
ตอนใต้ต�มโครงก�รพัฒน�แนวพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ
ตะวันออกตะวันตก (East – West Economic
Corridor) อีกท้ังยังถือได้ว่�เป็นอีกหน่ึงศูนย์กล�ง
เศรษฐกิจ ที่มีคว�มเข้มแข็งและมีก�รเติบโต
อย่�งต่อเน่ือง และยังมีคว�มพร้อมต่อก�รพัฒน�
ท้ังท�งด้�นก�รศึกษ� ก�รท่องเท่ียว ก�รแพทย์
และระบบโลจิสติกส์ ทั้งในระดับภ�คและระดับ
ประเทศ บวกกับคว�มพร้อมของทรัพย�กรคน 
เทคโนโลยี และก�รผลักดันจ�กภ�ครัฐ ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งท่ีขับเคลื่อนให้เมืองขอนแก่นก้�วไป
ข้�งหน้� ทำ�ให้นโยบ�ยและยุทธศ�สตร์ในก�ร
ขับเคล่ือนจังหวัดขอนแก่นในยุค Thailand 4.0
มีคว�มโดดเด่นและน่�จับต�มองเป็นอย่�งยิ่ง
 จ�กคว�มท้�ท�ยและคว�มได้เปรียบ
ท�งภูมิศ�สตร์และคว�มเข้มแข็งภ�ยในและ
คว�มพร้อมของภ�คส่วนต่�ง ๆ ในก�รเข้�ม�
มีส่วนร่วมในก�รพัฒน� ก�รสนับสนุนจ�ก
รัฐบ�ลในก�รขับเคลื่อน ประกอบกับก�รรับฟัง
คว�มคิดเห็นจ�กทุกภ�ค ท้ังภ�คเอกชน สถ�บัน
อุดมศึกษ� และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่เพื่อกำาหนด
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน ก่อให้เกิด

แผนการพัฒนาจังหวัดขอนแก่นท่ีครอบคลุม
ใน 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้�นก�รค้� ก�รลงทุน
และบริก�ร 2) ด้�นก�รคมน�คมขนส่ง และ
โลจิสติกส์ 3) ด้�นก�รแพทย์และส�ธ�รณสุข
4) ด้�นก�รศึกษ� 5) ด้�นก�รประชุมและ
ก�รท่องเที่ยว และ 6) ด้�นอุตส�หกรรมสีเขียว
และก�รมีส่วนร่วมของทุกภ�คส่วนที่เข้มแข็ง
น่ันเอง ทำ�ให้จังหวัดขอนแก่นมีผลิตภัณฑ์มวลรวม
ของจังหวัดเป็นลำ�ดับที่ 1 ของภ�คตะวันออก
เฉียงเหนือ และก้�วเข้�สู่คว�มเป็น “ขอนแก่น 
Smart City” อย่�งเต็มรูปแบบ โดยได้ดำ�เนินก�ร
ต�มยุทธศ�สตร์หลัก 6 ยุทธศ�สตร์ ประกอบด้วย
1. ก�รยกระดับก�รพัฒน�เศรษฐกิจและเพิ่ม
ขีดคว�มส�ม�รถท�งก�รแข่งขัน 2. ก�รพัฒน�
คนและสังคมที่มีคุณภ�พ 3. ก�รบริห�รจัดก�ร
ทร ัพย�กรธรรมช�ต ิ ส ิ ่ ง แวดล ้ อม เพ ื ่ อ
ก�รพัฒน�ยั่งยืน 4. ก�รเสริมสร้�งคว�มมั่นคง
และคว�มปลอดภัยในชีว ิตและทรัพย์ส ิน
5. ก�รเพิ่มศักยภ�พของจังหวัดเพื่อเชื่อมโยง
โอก�สจ�กกลุ่มประเทศอนุภูมิภ�คลุ่มน้ำ�โขง
และ  6. ก�รเพิ ่มประสิทธิภ�พก�รบริห�ร
จัดก�รภ�ครัฐ
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ศูนย์กลางแห่งอนุภูมิภาคลุ่มน้ำ โขง

 จังหวัดขอนแก่นใช้ประโยชน์จ�กคว�ม
ได้เปรียบท�งภูมิศ�สตร์ม�กำ�หนดจุดยืนท�ง
ยุทธศ�สตร์ (Positioning) ในก�รเป็น“เมือง
แห่งศูนย์กล�งเศรษฐกิจ และสังคม ในกลุ่มประเทศ
อนุภูมิภ�คลุ่มน้ำ�โขง” ที่ก่อให้เกิดก�รพัฒน�
ในหล�กหล�ยมิติ โดยเริ่มจ�กจุดเด่นที่มีพัฒน�
จนกล�ยเป็นจุดแข็ง และจุดข�ยจนนำ�ม�เป็น
ตัวกำ�หนดยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�จังหวัดท่ีสำ�คัญ 
ท้ังท�งด้�นก�รคมน�คมขนส่งท่ีเช่ือมโยงเพ่ือก�ร
เป็นศูนย์กล�งโลจิสติกส์ ก�รสร้�งคว�มเข้มแข็ง
ของสถ�บันก�รศึกษ� ก�รพัฒน�ท�งด้�นก�รแพทย์
ตลอดจนด้�นอุตส�หกรรม ก�รท่องเที ่ยว
และก�รเกษตร ซ่ึงจ�กก�รพัฒน�เชิงยุทธศ�สตร์
ท่ีกล่�วม�ข้�งต้นส�ม�รถสอดรับก�รเติบโต
ของกันและกันได้เป็นอย่�งดี และถือเป็นก�ร
ขย�ยโอก�สที่หล�กหล�ยให้กับภ�คส่วนต่�ง ๆ 
และเป็นก�รสนับสนุนก�รลงทุนที่สำ�คัญ 
 ในปีงบประม�ณ พ.ศ. 2560 จังหวัด
ขอนแก่นมุ่งเน้นก�รพัฒน�ในด้�นเศรษฐกิจ
ภ�คก�รเกษตรและชนบทเป็นสำ�คัญ โดยให้
คว�มสำ�คัญกับก�รพัฒน�ต�มแนวท�งปรัชญ�
ของเศรษฐกิจพอเพียง เน้นก�รมีส่วนร่วมจ�ก
ทุกภ�คส่วนในรูปแบบ “ประช�รัฐ” มุ่งเน้นก�ร
พัฒน�คุณภ�พชีวิตของประช�ชนในระดับ
ฐ�นร�กให้เกิดคว�มเข้มแข็ง เพ่ือให้เกิดก�รพัฒน�
ที่ “ยั่งยืน” และให้คว�มสำ�คัญในก�รพัฒน�
ด้�นก�รส่งเสริมด้�นก�รค้�ก�รลงทุน และ

ก�รท่องเท่ียว และเตรียมคว�มพร้อมในก�รพัฒน�
และยกระดับบุคล�กรเพื ่อสนับสนุนภ�รกิจ
ที่เกี่ยวข้องกับอุตส�หกรรม MICE โดยจังหวัด
ขอนแก่นได้รับคัดเลือกให้เป็น MICE CITY 
1 ใน 5 แห่งของประเทศไทย พร้อมรับก�รเป็น
ศูนย์กล�งก�รจัดประชุมและง�นแสดงสินค้�
ระดับส�กลรองรับก�รขย�ยตัวท�งเศรษฐกิจ
ข อ ง อ � เ ซี ย น ซึ่ ง ก � ร กำ � ห น ด จุ ด ยื น ท � ง
ยุทธศ�สตร์ท่ีนำ�ม�พัฒน�ต่อยอดตลอดวงจร
ดังกล่�ว จะช่วยตอบโจทย์ทิศท�งในก�รพัฒน�
และก�รเพิ ่มขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขัน
ของประเทศได้เป็นอย่�งดี และยังพัฒน�ภ�ค
ก�รเกษตรซึ่งเป็นพื้นฐ�นท่ีสำ�คัญเพื่อให้เกิด
ก�รพัฒน�ไปพร้อมกันอย่�งมั่นคง 
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 จ�กก�รมีส่วนร่วมของทุกภ�คส่วนท่ีเข้มแข็ง ม�สู่ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูลเพ่ือกำ�หนดเป็นวิสัยทัศน์
ของจังหวัดที่ว่� “ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางเชื่อมโยงการค้า การลงทุน และการบริการ
ของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำาโขง” โดยมีเป้�หม�ยท่ีชัดเจนในก�รพัฒน�จังหวัดขอนแก่นไปสู่
ขอนแก่น Smart City ซึ่งดำ�เนินก�รครอบคลุมใน 6 มิติ คือ Smart People, Smart Living, 
Smart Economy, Smart Citizen, Smart Governance, Smart Mobility และ Smart 
Environment ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดด้วยการบูรณาการการทำางานร่วมกันในรูปแบบ
ประชารัฐ มีกระบวนก�รว�งแผนยุทธศ�สตร์และกำ�หนดเป้�หม�ยอย่�งชัดเจน เชื่อมโยงวิสัยทัศน์
และทิศท�งของจังหวัดที่สำ�คัญ ๆ  3 ระบบ คือ ระบบก�รบริห�รจัดก�รองค์ก�ร ระบบก�รให้บริก�ร
แก่ประช�ชน ระบบก�รปรับปรุงผลก�รดำ�เนินง�น และมีสมรรถนะหลักในเรื่องก�รบูรณ�ก�ร
ก�รมีส่วนร่วมกับทุกภ�คส่วนท้ังภ�ยในและภ�ยนอก และคว�มเข้มแข็งของภ�คีเครือข่�ย ท้ังสถ�บัน
ก�รศึกษ� องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีภ�คเอกชนม�ร่วมลงทุนและขับเคลื่อนก�รดำ�เนินก�ร
ในโครงก�รสำ�คัญ เช่น ก�รจัดให้มีศูนย์ KHONKAEN DIGITAL INFORMATION CENTER  
เพ่ือบริห�รข้อมูลข่�วส�รเพ่ือก�รประช�สัมพันธ์ด้วยระบบ DIGITAL เพ่ือส่งเสริมให้ขอนแก่น เป็นเมือง
MICE CITY และ SMART CITY โดยได้มีก�รส่ือส�รผ่�นระบบออนแอร์ ออนไลน์ และออนกร�วน์
เช่น วิทยุ Application ท้ัง Facebook YouTube Twitter Line และ Line@ และจัดทำ�คลิปส้ัน
รวมท้ังภ�พน่ิง บริห�รประเด็นให้น่�สนใจ ส่งให้ส่ือมวลชน ท้ังวิทยุ โทรทัศน์ ส่ือส่ิงพิมพ์นำ�ไปเผยแพร่
อย่�งกว้�งขว�งเพื่อให้ประช�ชนหรือบุคคลท่ัวไปส�ม�รถเข้�ถึงข้อมูลและก�รดำ�เนินง�นของ
จังหวัดได้อย่�งใกล้ชิด 

ขอนแก่น Smart City
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ความสำ เร็จแห่งเมืองอัจฉริยะ

 จ�กก�รถ่�ยทอดแผนพัฒน�จังหวัดและแผน
ปฏิบัติร�ชก�รประจำ�ปีลงสู่ระดับหน่วยง�น โดยจัดทำ�ระบบ
ถ่�ยทอดเป้�หม�ยระดับจังหวัดสู่ระดับหน่วยง�นและ
ระดับบุคคล มีก�รติดต�มและทบทวนผลก�รดำ�เนินง�น
ในด้�นต่�ง ๆ อย่�งเป็นระบบ โดยมีเป้�ประสงค์เพื่อ
ยกระดับจังหวัดไปสู่ก�รเป็น “มห�นครขอนแก่น” ขับเคล่ือน
ก�รดำ�เนินง�นด้วยกลไกก�รมีส่วนร่วมจ�กทุกภ�คส่วน
ในสังคม ทั้งภ�ครัฐ ภ�คเอกชน และภ�คประช�สังคม 
ในรูปแบบ “ประช�รัฐ” โดยเป้�หม�ยสูงสุดในก�ร
ดำ�เนินง�น คือก�รทำ�ให้ประช�ชนช�วจังหวัดขอนแก่น
มีคว�ม “ม่ันคง” ปลอดภัยในก�รดำ�เนินชีวิตเศรษฐกิจ มีก�ร
เจริญเติบโตอย่�งต่อเนื่อง ประช�ชนมีร�ยได้เพิ่มขึ้น
จ�กก�รประกอบอ�ชีพที่ม�จ�กคว�มรู้ และภูมิปัญญ� 
รวมท้ังก�รใช้เทคโนโลยีอย่�งเหม�ะสมสร้�งคว�ม 
“ม่ังค่ัง” ให้กับระบบเศรษฐกิจฐ�นร�กโดยน้อมนำ�แนวท�ง
ก�รพ ัฒน�ต�มหล ักปร ัชญ�เศรษฐกิ จพอเพ ียง
เป็นกรอบแนวท�งในก�รดำ�เนินง�น โดยก�รพัฒน�
ในทุก ๆ ด้�น อยู่บนพื้นฐ�นของข้อมูลที่ผ่�นก�รจัดทำ�
อย่�งเป็นระบบ ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูลอย่�งถูกต้อง และ
ผ่�นก�รตัดสินใจอย่�งมีส่วนร่วม เพื่อให้ก�รพัฒน�เป็น
ไปอย่�ง “ยั่งยืน” และในก�รพัฒน�ก้�วต่อไป จังหวัด
ขอนแก่นมุ่งเน้นก�รนำ�นวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้�ม�
เป็นแรงขับเคลื่อนก�รพัฒน� เพื่อให้ขอนแก่นเติบโต
อย่�งก้�วกระโดด เท่�ทันต่อสถ�นก�รณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ตลอดเวล� เพื่อก้�วสู่ก�รเป็น“มห�นครขอนแก่น เมือง
อัจฉริยะ เพื่อคว�มสุขของคนทั้งมวล”

117 หมวด 2 ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสารไปสู่การปฏิบัติ131



 และจ�กแผนพัฒน�จังหวัดและเป้�ประสงค์ที่ชัดเจน พร้อมทั้งได้รับคว�มร่วมมือจ�ก
ทุกภ�คส่วนนั้น ก�รพัฒน�อย่�งต่อเนื่องของจังหวัดขอนแก่นสะท้อนออกม�เป็นโครงก�รต่�ง ๆ
ต�มแผนยุทธศ�สตร์ใน 6 ด้�นหลัก ได้แก่ โครงก�รก่อสร้�งศูนย์แสดงและจำ�หน่�ยสินค้�          
ขน�ดใหญ่  โครงก�รพัฒน�ระบบขนส่งมวลชนอัจฉริยะ (City Bus) โครงก�รก่อสร้�งระบบ
ขนส่งมวลชนร�งเบ� นวัตกรรมด้�นสุขภ�พ อ�ทิ ตำ�บลจัดก�รสุขภ�พ ก�รพัฒน�เครือข่�ยสุขภ�พ
อำ�เภอ (District Health system : DHS) โครงก�รสอดแทรกเนื้อห� MICE ในหลักสูตรของ
มห�วิทย�ลัยและวิทย�ลัย ให้เป็นโรงเรียนไมซ์ในพื ้นที ่ (Mekong MICE Academy)
โครงก�รเตรียมพร้อมเย�วชนขอนแก่นไมซ์ซิต้ีแอมบ�สเดอร์ โครงก�รเพ่ิมศักยภ�พด้�นก�รท่องเท่ียว
ของจังหวัดขอนแก่นเพ่ือยกระดับสู่เมืองท่องเท่ียวหลัก โครงก�รยกระดับผ้�ไหม ผลิตภัณฑ์จ�กไหม
และ OTOP สู่ส�กล โครงก�รส่งเสริมและพัฒน�อ�ชีพต�มแนวเศรษฐกิจพอเพียง โครงก�ร
พัฒน�ศักยภ�พข้�วครบวงจร โครงก�รพัฒน�ศักยภ�พอุตส�หกรรมพืชอ�ห�รและพืชพลังง�น
ทดแทน ปี 2560 ฯลฯ โดยเป้�หม�ยสำ�คัญสูงสุดในก�รพัฒน�จังหวัดขอนแก่น เพ่ือช่วยขับเคล่ือน
ก�รพัฒน�ประเทศต่อไปนั่นเอง
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213 หมวด 3 ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

	 เป็นแหลง่เกษตรปลอดภยั	กำ้วไกลกำรคำ้	กำรลงทนุ	พฒันำกำรทอ่งเทีย่ว	สูอ่นภุมูภิำค 
ลุม่แมน่�ำ้โขง

1.	 บร ิหำรยุทธศำสตร์จังหวัดสกลนครสู่กำรพัฒนำอย่ำงยั่ งยืนตำมปรัชญำ 
ของเศรษฐกจิพอเพียง

2.	 ประสำนงำน	 ส่งเสรมิ	 สนับสนุน	 และเสรมิสร้ำงควำมร่วมมือทุกภำคส่วน 
ในจังหวดัสกลนคร	อยำ่งบรูณำกำรสูก่ำรพฒันำอย่ำงยั่งยนื

3.	 ก�ำกับตรวจสอบและควบคมุกำรบรหิำรรำชกำรจังหวัดสกลนครตำมหลักกำรบรหิำร
กจิกำรบำ้นเมอืงทีด่	ี

จังหวัดสกลนคร
หมวด 3 ดา้นการมุง่เน้นผู้รบับรกิารและผู้มส่ีวนไดส่้วนเสีย

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

ค่านิยม

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

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

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

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

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

“เข้าใจ เข้าถึง ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
สู่การพัฒนาเพ่ือยกระดับการให้บริการอย่างยั่งยืน”

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

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

โครงการสกลนครเมืองแห่งครามธรรมชาติ

	 จงัหวดัสกลนครไดม้กีำรใชภ้มูปัิญญำชำวบำ้นแปรเปลีย่นเป็นขมุทรัพยท์ำงธรรมชำติ
ใหเ้ป็นผลติภณัฑท์ีม่อีตัลกัษณเ์ฉพำะตวั	จนไดรั้บกำรรับรองใหเ้ป็นสนิคำ้	GI	(Geographical	
Indication)	 โดยหนึ่งในกำรพัฒนำผลผลิตและกำรให้บรกิำรที่ตอบสนองควำมต้องกำร 
ท�ำให้เหนอืควำมคำดหวังทัง้ในปัจจบุนัและอนำคตทีม่คีวำมโดดเดน่	ไดแ้ก่ โครงการสกลนคร
เมืองแห่งครามธรรมชาติ	 กำรขับเคลื่อนกิจกรรมกำรส่งเสร ิมและพัฒนำสินค้ำ 
ผำ้ครำมยอ้มสธีรรมชำตจิงัหวดัสกลนคร	โดยใชแ้นวทำง	“สานพลงัประชารัฐ”	เป็นตวักำรขบัเคลือ่น
ให้กำรด�ำเนินงำนบรรลุเป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ	 รวมทั้งกำรมีส่วนร่วม 
ของทกุภำคสว่น	ทัง้ภำครัฐ	ภำคเอกชน	ภำคประชำชน	สถำบนักำรศกึษำ	มหำวทิยำลยัในเขตพืน้ที่
ที่ เกี่ยวข้องในจังหวัดสกลนคร	 โดยได้ด�ำเนินกำรพัฒนาองค์ความรู้ด้านการตลาด  
เนน้นวตักรรม	 (Innovation)	 เป็นตวัขบัเคลือ่นเพือ่ใหส้ำมำรถปรับเปลีย่นและพฒันำสนิคำ้
ใหท้นักบักำรเปลีย่นแปลงรสนยิม	(Trend)	ของผูบ้รโิภคในยคุปัจจบุนัทีเ่ปลีย่นไปอยำ่งรวดเร็ว	
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กำรเพิม่ขดีควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของผูป้ระกอบกำร	Start	Up	ผูผ้ลติผลติภณัฑช์มุชน	
เพื่อเพิม่ควำมได้เปรยีบดำ้นกำรแข่งขัน	 (Comparative	 Advantage)	 การพัฒนาสนิคา้ 
และนวตักรรม เพือ่เพิม่มลูคา่สนิคา้	 สร้ำงภมูปัิญญำและแนวคดิสร้ำงสรรค	์ ใหค้วำมส�ำคญั
ดำ้นทรัพยส์นิทำงปัญญำ	กำรสร้ำง	Digital	Marketing	และกำรใชส้ือ่กำรตลำดออนไลน์	
เพื่อให้สอดรับกับนโยบำยรัฐบำล	 พัฒนำรูปแบบดีไซน์สินค้ำให้มีควำมหลำกหลำย	 
และเป็นที่ต้องกำรของตลำด	 และการพัฒนาส่งเสรมิด้านการตลาด ด�ำเนินธุรกิจ 
มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วและต่อเนื่อง	 กำรเปลี่ยนช่องทำงกำรค้ำจำกหน้ำร้ำน	 
มำเป็น	E-commerce	สำมำรถเพิม่ชอ่งทำงตลำดทัง้ในและตำ่งประเทศไดอ้ยำ่งมีประสทิธภิำพ	
เพิ่มกำรค้ำกำรลงทุนในจังหวัด	 ท�ำให้จังหวัดสกลนคร	 ได้ รับกำรประกำศให้ เป็น	 
“เมอืงแหง่ผำ้ยอ้มครำมและสธีรรมชำต”ิ	ของสภำหตัถกรรมโลกภำคพืน้แปซฟิิก	WCC	PAR	
(World	 Craft	 Council	 Pacific	 Region)	 “WCC	 Indigo	 Natural	 Dye	 City”	 
ซึ่งเป็นจังหวัดแรกของประเทศไทย	 และเป็นหนึ่งในประเทศภูมิภำคเอเชียแปซิฟิก 
ทีไ่ดรั้บกำรรับรองเสมอืน	“แบรนด“์	ทีไ่ดก้ำรรับรองในระดบัโลก	เมือ่วนัที	่27	ธนัวำคม	2560
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“รู้จัก มักคุ้น อุ่นใจ ไปด้วยกัน  เครือข่ายความร่วมมือ
 พัฒนาสู่ความผูกพัน”  

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

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

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

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

“ส่งมอบความเชื่อมั่น เสริมสร้างความพึงพอใจ
 ส่งต่อความสุขใจ”

โครงการเมืองสมุนไพร “สกลนครมหานครแห่งพฤกษเวช”
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“สร้างความเปลี่ยนแปลง ขับเคลื่อนสกลนครสู่อนาคต”

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

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

การขับเคลื่อนด้านการพัฒนาสินค้าและนวัตกรรม 

การขับเคลื่อนด้านการพัฒนาสินค้าและนวัตกรรม 
KRAM Walking Street App 
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	 ด้วยกระบวนกำรท�ำงำนอันโดดเด่นของจังหวัดสกลนคร	 น�ำไปสู่กำรกำรออกแบบ	 
จัดกำรและกำรปรับปรุงผลผลิต	 กำรบรกิำรและกระบวนกำรท�ำงำน	 ปรับปรุงประสิทธิผล 
ของระบบปฏบิตักิำร	รวมทัง้กำรวเิครำะหผ์ลกำรด�ำเนนิกำร	และกำรจดักำรเรยีนรู้อยำ่งตอ่เนือ่ง	 
ให้สอดรับต่อกำรเปลี่ยนแปลงมุ่งสู่กำรขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี	 ควำมคิดสร้ำงสรรค์	 
และนวัตกรรม	 ภำยใต้กลไกประชำรัฐจังหวัดสกลนคร	 เพื่อส่งมอบผลผลิตและบรกิำร	 
แก่ผู้รับบรกิำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ครอบคลุมทุกกลุ่มมุ่งเน้นประโยชน์สุขให้เกิดขึ้น 
กบัคนสกลนคร	(The	happiness	of	Sakonnakhon)
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จังหวัดอำนาจเจริญ

หมวด 3 ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 การนำสารสนเทศของผู้รับบริการ 
ผู้มสีว่นไดส้ว่นเสยีไปสูก่ารปรบัปรงุผลผลิต 
บริการและกระบวนการ เพื่อตอบสนองตอ่
ผูร้บับรกิารทัง้ในปจัจบุนัและอนาคต ภายใต้
โครงการ 3 ด ี“อำนาจเจรญิ คนด ีสขุภาพด ี
รายไดด้”ี ซึง่นบัวา่เปน็การกำหนดเปา้หมาย
ผลลัพธ์ที่จะเกิดกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ไดอ้ย่างชัดเจน สามารถนำไปสูก่ารส่งเสริม 
สนบัสนนุ และกำหนดยทุธศาสตร ์กลยทุธท์ี่
สำคญัในแต่ละเรื่อง เพื่อสร้างความสุข
ให้แกช่าวอำนาจเจริญ สามารถอยูร่ว่มกนั
อยา่งสงบสุข มีสุขภาพดี และมีรายได้ที่ดี
สำหรับการเลี้ยงตัวเองและครอบครัว 
เกิดเป็นผลงานที่โดดเด่น เช่น การสร้าง 
Brand Iquity ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี 
ขา้วหอมมะลิอินทรีย์ จนได้รับสมญาวา่ 
“ขา้วดทีีส่ดุ สำหรบัชวีติทีด่ทีีส่ดุ (The Best 
Rice for The Best Life)” การผกูปิน่โตขา้ว 
ใหเ้จา้บา่วคอืชาวนา มาพบกบั เจา้สาวคอื
ผูบ้รโิภค การพฒันาศนูยแ์พทยแ์ผนไทยพนา 
เพือ่การส่ง เสริมสุขภาพ การส่ ง เสริม
การทอ่งเทีย่วเชงิสขุภาพ เปน็ตน้ 

วิสัยทัศน์ :  
“เมอืงธรรมเกษตร เขตพฒันาเศรษฐกิจ
พอเพียง เส้นทางการค้าสู่สากล” 
 
พันธกิจ :   
1) นำภารกิจของรัฐและนโยบายของ
รัฐบาลไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
2)  ดูแลให้มีการปฏิบัติและบังคับการ
ให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อให้เกิด
ความสงบเรียบร้อยและเป็นธรรมใน
สังคม 
3) จัดใหม้กีารคุม้ครอง ปอ้งกนั สง่เสริม 
และช่วยเหลือประชาชนและชุมชนที่
ด้อยโอกาส เพือ่ใหไ้ดร้บัความเปน็ธรรม
ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมในการดำรง
ชีวิตอย่างพอเพียง 
4) จดัให้มีการบริหารจัดการภาครัฐ 
เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้
อย่างเสมอภาค รวดเร็ว และมีคุณภาพ 
5) ส่งเสริม อุดหนุน และสนับสนุน
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น เพื่อให้
ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และให้มี
ขีดความสามารถพร้อมที่จะดำเนินการ
ตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจาก
กระทรวง ทบวง กรม 
 
ค่านิยม :  
“ความซื่อสัตย์ยึดมั่นในคุณธรรม 
มุ่งผลสัมฤทธิ์และคุณภาพของงาน 
มีความรับผิดชอบ มุ่งบริการด้วย 
ความเท่าเทียม ทำงานเป็นทีมเน้น 
การมสีว่นรว่ม ความคดิรเิริม่สรา้งสรรค”์  
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นโยบาย 3 ด ีสรา้ง อำนาจเจรญิสูเ่มอืงแหง่ความสขุ (Happiness) 
 จงัหวดัอำนาจเจรญิ เปน็จงัหวดัทีต่ัง้อยูใ่นภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื เดมิเปน็สว่นหนึง่
ของจงัหวัดอุบลราชธานี  และด้วยการเจริญเติบโตของประชากรได้แยกออกมาเป็น
จงัหวดัอำนาจเจรญิ เมือ่ป ี พ.ศ. 2536 โครงสรา้งทางเศรษฐกจิของจงัหวดัขึน้กบัการเกษตรกรรม  
โดยมพีืน้ทีท่างการเกษตรประมาณ รอ้ยละ 50 ของเนือ้ทีท่ัง้หมด และประมาณรอ้ยละ 85 
ของพืน้ที่การเกษตรเป็นพื้นที่การทำนา ประชากรส่วนใหญ่จึงเป็นชาวนาที่มีรายได้ไม่สูงนกั 
ดงันัน้ จึงเป็นปัญหาความท้าทายของจังหวัดอำนาจเจริญที่จะดำเนินการอย่างไร เพื่อจะ
ยกระดบัชวีติความเปน็อยูข่องประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทัง้ในดา้นของรายไดค้รวัเรอืน 
ดา้นของสขุภาพ รวมถงึการอยูร่ว่มกนัอยา่งสงบสขุในสงัคมของจงัหวดัอำนาจเจรญิ 
 จากปญัหาความทา้ทายดงักลา่ว และการวเิคราะหข์อ้มลูความตอ้งการของผูร้บับรกิาร
และผูม้สีว่นได้ส่วนเสียของจังหวัดอำนาจเจริญ ประกอบกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง 
และทศิทางการพัฒนาจงัหวดัอำนาจเจรญิ “เมอืงธรรมเกษตร เขตพฒันาเศรษฐกิจพอเพียง 
เสน้ทางการคา้สูส่ากล” จงัหวัดอำนาจเจริญจึงกำหนดนโยบายและเป้าหมายการพัฒนา
ในแตล่ะเรือ่งโดยใชห้ลักการยึดประชาชนและชุมชนเป็นเป้าหมายรว่มของการพฒันา นำไปสู่
การสรา้งสขุ (Happiness) ของชาวจงัหวดัอำนาจเจรญิ เพือ่มุง่สูก่ารเปน็ตน้แบบการพฒันา
จงัหวดั “Amnatcharoen Happiness Model” เชือ่มตอ่การพฒันาทีเ่ปน็รปูธรรมดว้ย
โครงการ 3 ดี คือ อำนาจเจริญ คนดี สุขภาพดี รายได้ดี ซึ่งถือว่าเป็นการกำหนด
กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และวิธีการที่จะนำไปสู่การพฒันาที่มีความชัดเจน 
(ภาพที ่1)  นอกจากนี ้ยงัไดก้ำหนดยทุธศาสตรท์ีส่อดคลอ้งกนัเพือ่สนบัสนนุใหก้ารดำเนนิการ
เปน็ไปตามเป้าหมายเพื่อสร้างคนดี สุขภาพดี และรายได้ดีให้กับชาวอำนาจเจริญ ดังนี ้
1) การพฒันาการผลติขา้วหอมมะลแิละสนิคา้เกษตรปลอดภยั 2) การสง่เสรมิและยกระดบัการคา้
ชายแดน การค้า การลงทุน การอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว และการบริการสู่สากล 
3) การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ 4) การอนุรักษ์ 
ฟืน้ฟ ูและบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอยา่งสมดลุและยัง่ยนื 
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ภาพที่ 1 นโยบาย 3 ดี ของจังหวัดอำนาจเจริญ 

จำแนกชดั พฒันาเหมาะสม สรา้งคณุคา่ และความสมัพนัธอ์นัด ี
 จงัหวดัอำนาจเจรญิไดม้กีารจดัทำฐานขอ้มลูของผูร้บับรกิารผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีอยา่ง
เปน็ระบบ ซึง่ในการกำหนดกลุม่ผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี เพือ่ทีจ่ะนำไปสูก่ารคน้หา
ความต้อง ความคาดหวัง การปรับปรุง ผลผลิต บริการ และกระบวนการที่สำคัญ 
จงัหวดัอำนาจเจรญิไดม้กีารจำแนกผูร้บับรกิารผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี ทัง้ปจัจบุนั และอนาคต ในหลาย

รปูแบบ  เชน่  
 - การจำแนกผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยพิจารณาจากการบริการตามพันธกจิ  
สำหรบักลุม่นีจ้ะมุ่งเน้นการพัฒนาเพื่อให้การบริการเป็นไปตามความตอ้งการ ความคาดหวงั 
พัฒนากระบวนการให้การบริการเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและทำให้ผู้รับบริการเกิด
ความพงึพอใจ เชน่ การกำหนดมาตรฐานการปฏบิตังิานทีม่คีวามชดัเจน ประกาศใหป้ระชาชน
รบัทราบ การจดัสิง่อำนวยความสะดวกใหก้บัประชาชนผูร้บับรกิาร การพฒันาการใหบ้รกิาร
ผา่นระบบออนไลน ์เปน็ตน้ 
 - การจำแนกผูร้บับรกิารตามกลุม่อาชพี เพือ่สง่เสรมิ พฒันา และยกระดบัความเปน็อยู่
ใหด้ีขึ้น เช่น กลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพ
แพทยแ์ผนไทย เป็นต้น โดยได้จัดกิจกรรมส่งเสริมต่างๆ ที่มีความเหมาะสมกับผู้รับบรกิาร
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ภาพที่ 2 ระบบฐานข้อมูลผู้รับบริการ และการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน  

และการให้บริการรูปแบบใหม่ที่ถูกใจประชาชน 

ในแตล่ะกลุ่ม เช่น การเตรียมเกษตรกรสู่ Young Smart Famer และ Smart Famer 
การจดัให้มีสถานที่ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพแพทย์แผนไทย การจัดถนนคนเดินสร้างโอกาส 
สร้างรายได้ใหก้บัประชาชน   
 - กลุม่ผูร้ับบริการสวัสดิการของรั ฐ  คื อ  กลุ่ มผู้ ด้ อย โอกาสที่ รั ฐบาลตอ้ง
ให้การสนบัสนนุและดแูล ไดแ้ก ่กลุม่ผูส้งูอาย ุผูม้รีายไดต้ำ่กวา่เกณฑ ์จปฐ. เปน็ตน้ โดยมกีจิกรรม
การสง่เสรมิ เช่น การดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบโรงเรียนผู้สูงอายุ การส่งเสริมและพฒันาอาชพี
ใหก้บัผูด้อ้ยโอกาส เปน็ตน้ 
 - กลุม่นกัทอ่งเที่ยว ซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องให้ความสำคัญเนื่องจากเป็นกลุ่มที่สรา้งรายได้
ใหก้บัจงัหวดั ซึง่จงัหวดั ไดก้ำหนดเปน็ 2 กลุม่ใหญ ่ไดแ้ก ่นกัทอ่งเทีย่วทัว่ไปและนกัทอ่งเทีย่ว
เพือ่สขุภาพ และไดก้ำหนดเปา้หมายในการพัฒนา เช่น การพัฒนาคุณภาพการบริการ สนิคา้
ทีร่ะลกึ และการเพิม่ชอ่งทางบรกิารสขุภาพผา่น Application เปน็ตน้ 
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ความสำเร็จจากความมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 จากความมุ่งมั่นของจังหวัดอำนาจเจริญที่จะพัฒนา คนดี สุขภาพดีและรายได้ดี 
มาอย่างต่อเนื่อง โดยใช้กลไกการขับเคลื่อนโครงการ โดยมีคณะกรรมการระดับจังหวัด 
อำเภอ ตำบลและหมู่บ้าน มาร่วมด้วยช่วยกันในการดำเนินการ สร้างบรรยากาศการทำงาน
ด้วยนวัตกรรมเปิดรับความคิดจากทุกภาคส่วน การถอดบทเรียนเวทีประชาคม เวทีสัมมนา
เชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยี และนำข้อมูลมาวิเคราะห์ผลักดันให้นำนวัตกรรมใหม่ๆ 
เกิดเป็นความสำเรจ็อนัโดดเดน่ ในหลายเรือ่งทีจ่ะชว่ยใหช้าวอำนาจเจรญิ เปน็คนด ีสุขภาพดี
และรายได้ดี เช่น   
 
 • การสรา้งอตัลกัษณ ์เปน็ทีรู่จ้กัและยอมรบั “ขา้วดทีีส่ดุ สำหรบัชวีติทีด่ทีีส่ดุ” 
 จากความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้ผู้รับบริการ โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรทีเ่ปน็ชาวนา 
ซึง่เป็นประชาชนกลุ่มใหญ่ของจังหวัดอำนาจเจริญได้มีรายได้ที่ดีขึ้น ที่จะส่งผลต่อการมี
คณุภาพชวีติทีด่ขีึน้ จงัหวดัอำนาจเจรญิไดส้ง่เสรมิใหช้าวนาไดป้ลกูขา้วหอมมะลคิณุภาพดแีละ
ขา้วหอมมะลอินิทรยี ์ (ภาพที ่ 3) มาอยา่งตอ่เนือ่ง จนปจัจบุนัเปน็ทีรู่จ้กัและเปน็ทีย่อมรบัวา่
เปน็ “ขา้วดทีีส่ดุ สำหรบัชวีติทีด่ทีีส่ดุ” The Best Rice for The Best Life  
 การผลติขา้วหอมมะลคิณุภาพดแีละขา้วหอมมะลอินิทรีย ์ ดำเนนิการผา่นกระบวนการ
โรงเรยีนเกษตรกรภายใตก้รอบแนวคดิ แปลงนา คอื อาจารย ์ ผสานกบัผูรู้ ้ ทีน่ีไ่มม่คีร ู เรยีนรู้
ดว้ยการกระทำจรงิ เพือ่ตดิอาวุธทางปัญญาแก่บุคคลเป้าหมาย ให้สามารถเพิ่มผลผลิตและ
คณุภาพดว้ยปุย๋อนิทรยีแ์ละวสัดอุนิทรยีท์ีเ่หมาะกบัคณุสมบตัทิางเคมขีองชดุดนิเปน็รายกลุม่ 
แลว้ขยายผลไปสูเ่กษตรกรรายอืน่ในพืน้ที ่ผลผลติของกระบวนการพฒันา คอื ขา้วเปลอืกหอม
มะลคิณุภาพด ีไดร้ับการรับรองมาตรฐานสากล และเกิดเครือข่าย Smart Farmer ต้นแบบ 
ทีเ่ปน็แหลง่เรยีนรูใ้หก้บัเกษตรกรรายอืน่ได ้ นอกจากนี ้ การสนบัสนนุใหเ้กดินวตักรรมตลอด
กระบวนการผลติ เชน่ ดา้นการตลาดทีอ่าศยัการมสีว่นรว่มของเกษตรกร และเวทแีลกเปลีย่น
เรยีนรู้อบรมฝึกทำจริง เพื่อมุ่งสร้างภาพลักษณ์และคุณค่าของสินค้า (Brand Equity)           
โดยมเีครือ่งหมายรบัรองขา้วหอมมะลทิีผ่ลติและจำหนา่ยเปน็ไปตามมาตรฐาน ซึง่เปน็การเพิม่
คณุคา่ และราคาใหก้บัผลผลติของเกษตรกร 
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 • การพฒันาการผลติสูก่ารตลาด LOVE FARMER 
 เพือ่ใหข้า้วหอมมะลอินิทรยีข์องเกษตรกร ซึง่เปน็ขา้วคณุภาพทีด่ ี ไดม้าตรฐาน และ
แตกตา่งด้าน ความหอม นุ่ม อร่อย เนื่องจากได้รับความเข้มแสงพอดี เพราะมีที่ตั้งทาง
ภมูศิาสตรเ์สน้รุ้งเส้นแวงที่เหมาะสม ที่เรียกว่าตะวันอ้อมข้าว จังหวัดอำนาจเจริญได้จัดทำ
โครงการผกูปิน่โตขา้ว โดยมเีปา้หมาย “ขา้วของชาวนาอำนาจเจรญิ ตอ้งมเีจา้ของ อยากซือ้
ตอ้งสัง่จอง” ชาวนาจะเปน็ผูก้ำหนดราคาผลผลติของตนเอง  ลดการพึง่พาภาครฐั สอดคลอ้ง
วสัิยทัศน์ “เมืองธรรมเกษตร เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง เส้นทางการค้าสู่สากล” 

ภาพที่ 3 ลดต้นทุน เพิ่มมูลค่า พัฒนาสู่ Smart Farmer 
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 • การพฒันาศนูยแ์พทยแ์ผนไทยพนาสง่เสรมิรายได ้ อาชพี และสขุภาพทีด่ใีหก้บั
ประชาชน 
 เพื่อเปน็การส่งเสริม เพิ่มรายได้ และการสร้างสุขภาพที่ดีให้กับประชาชน
ชาวจังหวัดอำนาจเจริญ รวมทั้งเป็นการสร้างจุดเด่นให้กับการท่องเที่ยวของจังหวัด 
จงัหวดัอำนาจเจรญิไดม้กีารพฒันาศนูยก์ารแพทยแ์ผนไทยพนา ภายใตแ้นวคดิในการสรา้งใหเ้ปน็
โรงพยาบาลชุมชนชั้นนำที่ผสมผสานด้านการแพทย์แผนไทยและการบริการเชิงรุก
ดว้ยพลงัชมุชน และเปน็การบรกิารแพทยแ์ผนไทยทีใ่หญท่ีส่ดุในภาคอสีานแบบครบวงจร โดยมี
การพัฒนาตลอดกระบวนการ ตั้งแต่ “ต้นน้ำ คือ การพัฒนาผู้ปลูกสมุนไพร” โดย
การส่งเสริมพัฒนาเครอืขา่ยผูเ้พาะปลกูพชืสมนุไพรใหไ้ดม้าตรฐานคุณภาพวัตถุดิบ GAP และ 
Organic ส่งผลให้ปัจจุบันมีเครือข่ายผู้เพาะปลูกกว่า 400 ราย มีการรับประกันราคารับซื้อ/
ปันผล และมีมูลค่าซื้อวตัถดุบิสมนุไพรปลีะ 600,000 บาท “กลางนำ้ คอื การผลติสมนุไพร” 
ส่งผลให้โรงผลิตยาสมุนไพรผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP ชุมชนร่วมกระบวนการผลิตที่
ไม่ซับซ้อน และมีผลิตภัณฑ์ในรายการผลิตกว่า 90 ราย ทำให้มูลค่าการเติบโตการผลิต
ทุกผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ 100 และ “ปลายน้ำ” มีการตั้งกองทุนยาสมุนไพร 
กำหนดกรอบยาสมนุไพรครอบคลมุทกุกลุม่อาการ 47 รายการ มกีารอบรมการใชย้าสมนุไพร 
การออกนเิทศตดิตามการใชย้าสมนุไพร การพฒันาภมูปิญัญาหมอชาวบา้นและผูจ้บการศกึษา 
และพัฒนาเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพที่มีมาตรฐาน เป็นต้น (ภาพที่ 4) 

มกีารพฒันาชอ่งทางการตลาดทางตรงจากชาวนาถงึผูบ้รโิภค (From Farm to Table) มกีลไก
การสือ่สารถา่ยทอดใหเ้ขา้ถงึทกุภาคสว่น ทกุระดบัไปถงึรายบคุคล ดว้ยเทคนคิและภาษาทีเ่ขา้ใจ
ไดง้า่ย ผา่นชอ่งทางต่างๆ เช่น ระบบ Social Media Facebook, Line เช่น การมี 
“แม่สื่อ” เปน็ผูม้จีติอาสาเปน็ตวักลางให ้“เจา้สาว” (คนกนิขา้ว) ซือ้ขายกนั และ “เจา้บา่ว” 
(ชาวนา) มาพบกนั สง่ผลใหเ้กดิเปน็แนวทางการเพิม่รายไดแ้ละมคีณุภาพชวีติทีด่ ีไดป้ระโยชน์
ทั้งสองฝา่ย เจา้บา่วคอืชาวนา สามารถขายผลผลติไดร้าคาทีส่งูขึน้ โดยมผีูร้บัซือ้อยา่งแนน่อน 
ในขณะเดยีวกนั เจา้สาวคอืผูซ้ือ้ ไดบ้รโิภคสินค้าดีมีคุณภาพ ปลอดภัยกับสุขภาพ ในราคา
ทีเ่หมาะสม เนื่องจากไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง จึงสอดคล้องกับนโยบาย 3 ด ี ของจงัหวดั
อำนาจเจรญิ เพราะเปน็การลดการใชส้ารเคม ีลดการสรา้งมลภาวะและการทำลายสิง่แวดลอ้ม 
มคีวามปลอดภัยทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค รวมทั้งเกิดผลลัพธ์ที่เห็นได้จากชาวนามีการปรบั
สดัสว่นจากการขายข้าวเปลือกมาขายข้าวสารจากเดิมร้อยละ 70:30 มาเปน็รอ้ยละ 30:70 
ทำใหม้รีายไดเ้พิม่ขึน้รอ้ยละ 28 เปน็ตน้  
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ภาพที่ 4 การดำเนินงานศูนย์แพทย์แผนไทยพนา จังหวัดอำนาจเจริญ 

 • โครงการถนนคนเดิน ผูกปิ่นโตข้าวอำนาจเจริญ 
 จากแนวคดิหลายภาคสว่นทีมุ่ง่หวงัใหจ้งัหวดัเลก็ๆ มคีวามคกึคกั มสีถานทีศ่นูย์รวม
กิจกรรมของคนอำนาจเจริญ  เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดตามแนวทางประชารัฐ
ที่เป็นรูปธรรม สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ 
และชุมชน ได้ร่วมกันจัด “ถนนคนเดินผูกปิ่นโตข้าวอำนาจเจริญ” บูรณาการเข้ากับ
ตลาดนัดสีเขียวและตลาดเกษตรกรที่จัดเป็นประจำทุกวันพุธ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
สร้างและพัฒนาตลาดชมุชนใหม้คีวามเขม้แขง็ กระตุน้เศรษฐกจิการคา้ การลงทนุ และการทอ่งเที่ยว
ภายในจังหวัดอำนาจเจริญ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และแหล่งจำหน่ายสินค้า 
สร้างรายได้ให้กับชุมชน 
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 การขับเคลื่อน ผ่านโครงการเพิ่มศักยภาพด้านการค้า การลงทุนในกลุ่มจังหวัดกับ
ประเทศเพือ่นบา้น โดยไดข้ออนญุาตใชพ้ืน้ทีบ่รเิวณหอนาฬกิาจากเทศบาลเมอืงอำนาจเจรญิ 
จัดงานนำร่องโดยภาครัฐ จำนวน 5 ครั้ง และตั้งแต่ครั้งที่ 6 เป็นต้นไป บริหารโดยชุมชน
ภายใต้การดูแลหน่วยงานภาคี เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด 
หอการค้าจงัหวดัและชมุชน และเพือ่ใหเ้กดิความรว่มมอืทีเ่ปน็รปูธรรม ไดม้กีารจดัพิธีลงนาม
บันทึกความร่วมมือ สนับสนุนการจัดกิจกรรมบริเวณหอนาฬิกาเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
สี่ฝ่าย ได้แก่ ภาคท้องถิ่น  ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชน รวม 14 องค์กร มาร่วมกัน
จัดกิจกรรม ผลความสำเร็จในการดำเนินการที่ผ่านมาพบว่า รายได้จากการจำหน่าย จาก
สัปดาหล์ะ 150,000 บาท เมือ่เริม่เปดิ ณ ปจัจบุนั เพิม่เปน็สปัดาหล์ะ 250,000-300,000 บาท  
ผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นจาก 50 ราย เป็น 250 ราย เป็นการสร้างรายได้ สร้างความมั่นคง
ในอาชีพให้กับประชาชนจังหวัดอำนาจเจริญ รวมทั้งเป็นเครื่องยืนยันถึงความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างภาคราชการและภาคส่วนต่างๆ ในจังหวัดอำนาจเจริญที่เข้ามาขับเคลื่อนการพัฒนา
ร่วมกัน เพื่อให้เกิดความสำเร็จอย่างยั่งยืน 
 
 จากแนวความคิด รู้อะไร ไม่สู้ รู้จักกัน ของผู้บริหารจังหวัดอำนาจเจริญ นำมาสู่
การกำหนดกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ชัดเจน ที่สามารถนำมากำหนด
เป้าหมายของการพัฒนา มุ่งสู่คนดี สุขภาพดี และรายได้ดี และมีการวางยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์ที่สำคัญ การกำหนดโครงการต่างๆ รองรับอย่างเป็นรูปธรรม มีการส่งเสริม
ผลักดันอย่างต่อเนื่อง จนเกิดเป็นความสำเร็จผลงานที่โดดเด่น ทำให้เกิดการพัฒนา
คุณภาพการให้บริการ การสร้างนวัตกรรมการทำงานที่จะสามารถอำนวยความสะดวก
ใหก้ับประชาชนชาวจังหวัดอำนาจเจริญ รวมถึงสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สร้าง
ความสัมพันธ์อันดี ความเปน็อนัหนึง่อนัเดียวกันระหว่างภาคราชการและภาคสว่นต่างๆ 
มาพัฒนาร่วมกันด้วยจุดมุ่งหมายเดียวกัน ที่อยากจะเห็นจังหวัดอำนาจเจริญเป็นเมือง
ที่มีแต่คนดี สุขภาพดี รายได้ดี ถึงแม้วันนี้ยังไม่ดีที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดอื่นๆ 
แต่ก็มีความมุ่งมั่น ทุ่มเท และจะพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดนิ่ง 
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 วิสัยทัศน์ 
 เป็นแหล่งเกษตรปลอดภัย ก้�วไกลก�รค้�  พัฒน�ก�รท่องเที่ยว

 พันธกิจ 
 ด้านสังคม : บริห�รยุทธศ�สตร์จังหวัดสกลนคร สู่ก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืนต�มปรัชญ�
เศรษฐกิจพอเพียง
 ด้านเศรษฐกิจ : ประส�นง�นส่งเสริม สนับสนุน และเสริมสร้�งคว�มร่วมมือทุกภ�ค
ส่วนจังหวัด ในจังหวัดสกลนครอย่�งบูรณ�ก�ร สู่ก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน
 ด้านการบริหารจัดการ : กำ�กับ ตรวจสอบ และควบคุมก�รบริห�รร�ชก�รจังหวัด
สกลนคร ต�มหลักก�รบริห�รกิจก�รบ้�นเมืองที่ดี

 ค่านิยม
 อยู่สกล รักสกล ทำ�เพื่อสกลนคร

“การมุ่งเน้นระบบการปฏิบัติการท่ีผ่านการออกแบบผลผลิต การบริการและกระบวนการทำ งาน       
ท้ังกระบวนการหลัก และกระบวนการสนับสนุน มีการวิเคราะห์ในเชิงระบบตลอดท้ังห่วงโซ่คุณค่า 

นับเป็นอีกหน่ึงกลไกสำ คัญของจังหวัดสกลนคร ท่ีทำให้้เกิดการค้้นพบผลผลิต การบริการ
และกระบวนการทำงานใหม่ๆ โดยมีฐานคิดมาจากวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ความคาดหวัง
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผ่านกลไกพลังประชารัฐ นำ ไปสู่การต่อยอดและพัฒนา

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน จนเกิดเป็น “GI Sakonnakhon” หรือสินค้านวัตกรรมของจังหวัด อันได้แก่ 
“โค-ข้าว-เม่า-คราม” ซ่ึงเป็นสินค้าส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ โดยคุณภาพและช่ือเสียงของสินค้า
เป็นผลมาจากแหล่งผลิตท่ีมีความเฉพาะเจาะจง ซ่ึงจะผลิตท่ีไหนไม่ได้ นอกจากจังหวัดสกลนคร”

จังหวัดสกลนคร  
หมวด 6 ด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม
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 จังหวัดสกลนครเป็นจังหวัดท่ีมีศักยภ�พ และมีคว�มโดดเด่นในหล�ย ๆ  ด้�น ท้ังด้านการเกษตร
ท่ีมีพ้ืนท่ีทำ�ก�รเกษตรในปริม�ณม�ก จนทำ�ให้อ�ชีพเกษตรกรรมเป็นอ�ชีพหลักท่ีสร้�งร�ยได้ให้แก่
จังหวัด ด้านการท่องเท่ียวที่มีภูมิประเทศ มีสิ่งแวดล้อมท�งธรรมช�ติ มีประวัติศ�สตร์ ศ�สน�
และวัฒนธรรมที่เก่�แก่ม�อย่�งย�วน�นจนได้ขึ ้นชื่อว่�เป็นเมือง 3 ธรรม (ธรรมช�ติ ธรรมะ
วัฒนธรรม) ด้านการศึกษาที่เป็นศูนย์รวมของสถ�บันก�รศึกษ�ที่หล�กหล�ย นับเป็นแหล่งพัฒน�
ทรัพย�กรมนุษย์และแหล่งสร้�งสรรค์ง�นวิจัยและพัฒน�เพื่อถ่�ยทอดง�นวิช�ก�รแก่ชุมชน
ได้อย่�งทั่วถึง ซึ่งจังหวัดสกลนครได้ใช้ประโยชน์จ�กคว�มโดดเด่นและศักยภ�พของจังหวัดที่มีอยู่ 
นำ�ไปสู่ก�รพัฒน�จังหวัดอย่�งมีประสิทธิผล โดยมีพื้นฐ�นของคว�มสำ�เร็จม�จ�กก�รมีคุณภ�พ
ก�รบริห�รจัดก�รองค์ก�รที่มีประสิทธิภ�พ ซึ่งที่ผ่�นม�จังหวัดสกลนครได้มีก�รพัฒน�องค์ก�รม�
อย่�งต่อเนื่อง
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 จ�กพันธกิจหลักในก�รพัฒน�และส่งเสริมทั้งด้�นสังคม เศรษฐกิจและก�รบริห�รจัดก�ร
จังหวัดสกลนครมีแนวคิดและวิธีก�รในก�รออกแบบผลผลิต ก�รบริก�รและกระบวนก�รทำ�ง�น
เพื่อให้เป็นไปต�มข้อกำ�หนดที่สำ�คัญ โดยพิจ�รณ�จ�กข้อมูลส�รสนเทศที่เกี่ยวข้อง ปัจจัยภ�ยใน
และปัจจัยภ�ยนอกในประเด็นท่ีสำ�คัญ ได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจของจังหวัด นโยบ�ยรัฐบ�ล กฎหม�ย
ระเบียบต่�งๆ  คว�มต้องก�ร คว�มค�ดหวังของผู้รับบริก�รและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สมรรถนะหลัก
ขององค์ก�ร ศักยภ�พของบุคล�กร องค์คว�มรู้ เทคโนโลยี ภูมิปัญญ�ช�วบ้�น/ปร�ชญ์ช�วบ้�น
และทรัพย�กรธรรมช�ติในจังหวัด นำ�ม�วิเคร�ะห์ สังเคร�ะห์ และจัดทำ�ข้อกำ�หนดของกระบวนก�รหลัก
และกระบวนก�รสนับสนุน ซึ ่งจังหวัดสกลนครได้กำ�หนดออกม�เป็น 6 กระบวนก�รหลัก
และ 7 กระบวนก�รสนับสนุน ดังภ�พ

จากวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ สู่กระบวนการคุณภาพ
ที่พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง

ขั้นตอนการกำ หนดกระบวนการทำ งานหลัก และกระบวนการสนับสนุน
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       ในก�รจัดก�รกระบวนก�ร จังหวัดสกลนคร
ได้จัดทำ�กระบวนก�รผ่�นตัวชี้วัด เพื่อควบคุม
ให ้ก�รด ำ�เน ินก�รเป ็นไปต�มข ้อก ำ�หนด
โดยมีกลไกควบคุมกระบวนก�ร แบ่งเป็น 3 ห่วง
ได้แก่ 1) การควบคุมก่อน (Pre-control) 
โดยพิจ�รณ�ปัจจ ัยน ำ�เข ้�ด ้�นต่�งๆ ของ
ทรัพย�กรในแต่ละกระบวนก�ร  2) การควบคุม
ขณะเกิ ด (Con-current Control)
โดยก�รควบคุมให้เป็นไปต�มข้ันตอน ระยะเวล�
ต�มม�ตรฐ�นท่ีกำ�หนดของกระบวนก�รนั้น 
สอดคล้องกับคว�มต้องก�รของผู้รับบริก�ร
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ 3) การควบค ุม
ตามหลัง (Post-control) โดยก�รติดต�ม
ตรวจสอบ และประเมินผลก�รดำ�เนินง�นของ
กระบวนก�รต่�งๆ เพื่อนำ�ม�ทบทวน ปรับปรุง 
และพัฒน�กระบวนก�รอย่�งต่อเน่ือง รวมท้ังว�ง
ม�ตรก�รแก้ไขและก�รป้องกันในอน�คต
โดยจะมีคณะทำ�ง�นติดต�มทบทวนผลผลิต 
ก�รบริก�รและกระบวนก�รทำ�ง�นในปีท่ีผ่�นม�
ร่วมกับก�รวิเคร�ะห์คว�มสัมพันธ์ห่วงโซ่คุณค่�
(Value chain) ได้แก่ 1) ก�รใช้ทรัพย�กรที่มี
อย่�งคุ ้มค่�เพื่อสร้�งผลผลิตและบริก�รที่ดี
หรือไม่ 2) คุณค่�ใดท่ีเด่นชัดท่ีสุดในผลผลิตและ
บริก�ร 3) ประโยชน์และผลท่ีเกิดแก่ส่วนร�ชก�ร
จ�กก�รส่งมอบผลผลิตและบริก�ร 4) คุณค่�
ตรงต�มคว�มต้องก�รของผู ้ร ับบริก�รและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือไม่ และ 5) ผลกระทบใน

ระยะย�วต่อประช�ชนและสังคม โดยมีแนวท�ง
ท่ีใช้ในก�รปรับปรุงกระบวนก�ร ได้แก่ก�รนำ�ผล
จ�กก�รทบทวนผลก�รด ำ � เน ินก�รของ
ส่วนร�ชก�ร ก�รแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลสำ�เร็จ
จ�กก�รดำ�เนินง�นต�มยุทธศ�สตร์ เพื่อกระตุ้น
ก � ร เ ร ี ย น ร ู ้ แ ล ะ ก � ร ส ร ้ � ง น ว ั ต ก ร ร ม
ผลก�รดำ�เนินง�นของก�รวิจ ัยและพัฒน�
ด้�นเทคนิค และด้�นก�รให้บริก�ร เครื่องมือ
ก�รปรับปรุงคุณภ�พ (PDCA) กระบวนก�ร
เทียบเคียง Benchmarking  ก�รใช้ส�รสนเทศ
เกี ่ยวกับกระบวนก�รจ�กผู ้ร ับบริก�รและ
ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ ่งจังหวัดสกลนครจะมี
ก�รทบทวนผลผลิต ก�รบริก�รและกระบวนก�ร
ทำ�ง�นเป็นประจำ�ทุกปี นำ�ไปสู่ก�รปรับปรุงและ
พัฒน�ให้มีคว�มเหม�ะสม เพื ่อให้มั ่นใจว่�
กระบวนก�รหลักและกระบวนก�รสนับสนุน
จะส�ม�รถตอบสนองต ่อคว�มต ้องก�ร
ของผู ้ร ับบริก�รและผู ้ม ีส ่วนได้ส่วนเสียได้
อย่�งมีประสิทธิภ�พ ทันต่อก�รเปลี่ยนแปลง
ของสังคม เศรษฐกิจ ก�รเมืองของประเทศ
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ระบบควบคุมต้นทุนที่มีประสิทธิผลเพื่อความมั่นใจ
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

 จังหวัดสกลนครมีแนวท�งควบคุมต้นทุน
ภ�ยใน โดยเริ ่มจ�กก�รแต่งตั ้งมอบหม�ย
ผู ้รบัผดิชอบท่ีชดัเจนในก�รประชมุเพือ่ว�งแผน
จัดก�รกระบวนก�รทำ�ง�นไม่ให้เกิดก�รทำ�ง�น
ที่ซ้ำ�ซ้อน โดยกำ�หนดวิธีก�รดำ�เนินง�นที่รัดกุม 
มีก�รวิเคร�ะห์ขอบเขตขั้นตอนก�รดำ�เนินก�ร 
โดยยึดต�มกฎระเบียบข้อบังคับ มีก�รกำ�หนด
เป้�หม�ยกระบวนก�รดำ�เนินง�นให้สัมพันธ์กัน
และเช ื ่อมโยงก ับแผนยุทธศ�สตร ์จ ังหว ัด
เพื่อก�รจัดสรรทรัพย�กรอย่�งคุ้มค่� รวมถึง
มีก�รนำ�ผลจ�กง�นวิจัยและก�รพัฒน�ของ
สถ�บันก�รศึกษ�ในจังหวัดทั้ง 3 แห่ง ไปใช้ใน
ก�รดำ�เนินง�นเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภ�พ ประสิทธิผล 
และป้องกันข้อผิดพล�ดหรือก�รทำ�ง�นซ้ ำ�
และยังมีแผนก�รลดต้นทุนอย่�งเป็นระบบ
ท ี ่ม ีก�รรวบรวมข ้อม ูลต ้นท ุนต ่�งๆ ท ั ้ ง
ต้นทุนคงที ่ ต้นทุนผันแปร โดยประส�นง�น
กับเครือข่�ยของจังหวัดในก�รจัดทำ�โครงก�รต่�งๆ
เพ่ือควบคุมและลดต้นทุนท่ีซ้ำ�ซ้อนและจัดห�
แหล่งทุนภ�ยนอกเพ่ือสนับสนุนก�รดำ�เนินง�น
ของจังหวัด นอกจ�กนี้ยังได้นำ�เอ�องค์คว�มรู้

เครื่องมือ เทคโนโลยีใหม่ๆ ม�ประยุกต์ใช้ใน
ก�รดำ�เนินโครงก�ร เช่น มีก�รพัฒน�ระบบ 
e - Budget Information Management 
(e - BIM) ซึ่งเป็นระบบก�รจัดก�รส�รสนเทศ
เกี ่ยวกับข้อมูลก�รเบิกจ่�ยงบประม�ณของ
ส่วนร�ชก�รและหน่วยง�นของรัฐภ�ยในจังหวัด
สกลนคร ม�ใช้ในก�รควบคุมด้�นก�รเง ิน
ตั้งแต่กระบวนก�รคัดลอกข้อมูลจ�กระบบ 
GFMIS กระบวนก�รจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบ
และกระบวนก�รจัดทำ�ร�ยง�นข้อมูลในมุมมอง
และมิติต่�งๆ โดยใช้เทคนิคท�งคอมพิวเตอร์
แทนก�รดำ�เนินก�รแบบ Manual ซึ่งจะทำ�ให้
ได้ข้อมูลร�ยง�นผลก�รเบิกจ่�ยเงินงบประม�ณ
ของหน่วยง�นต่�ง ๆ ที ่ครอบคลุมเป็นร�ย
โครงก�ร ร�ยหน่วยง�น และแบบสรุปใน
ภ�พรวมท ี ่พร ้อมจะน ำ�เสนอผ ู ้บร ิห�รได ้
อย่�งรวดเร็ว ถูกต้อง ส�ม�รถนำ�ไปประกอบ
ก�รตัดสินใจได้อย่�งทันท่วงที และส�ม�รถ
ใช้เวล�ในก�รติดต�มเร ่งร ัดก�รเบิกจ ่�ย
ได้ม�กขึ้น

แนวทางการพัฒนาระบบ e-BIM ของจังหวัดสกลนคร
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การจัดการห่วงโซ่อุปทานที่เชื่อมโยงการค้าและการตลาด

 สำ�หรับก�รจัดก�รห่วงโซ่อุปท�น จังหวัดสกลนครได้มีก�รสร้�งกรอบแนวคิดในก�รจัดก�ร
ห่วงโซ่อุปท�นเพื่อเชื่อมโยงผลผลิตไปสู่ก�รพัฒน� ก�รค้� และก�รตล�ด ผ่�นกลไกพลังประช�รัฐ
ที่มีก�รทำ�ง�นร่วมกัน ทั้งภ�ครัฐ ภ�คเอกชน สถ�บันก�รศึกษ� และภ�คประช�สังคมที่เข้มแข็ง 
โดยมีก�รวิเคร�ะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ระดับต้นทาง เช่น ก�รคัดเลือกผลผลิต/กระบวนก�ร
ท่ีมีคว�มโดดเด่น ก�รคัดเลือก และกำ�หนดคุณสมบัติของผู้ส่งมอบหลักในห่วงโซ่อุปท�นท่ีมีศักยภ�พ
เข้�สู ่กระบวนก�ร ซึ ่งจะทำ�หน้�ที ่เป็นผู ้ส ่งมอบผลิตภัณฑ์/บริก�รไปยังกลุ ่มผู ้ร ับบริก�ร
มีก�รคัดเลือกเจ้�หน้�ที่ที่เกี่ยวข้องจ�กหน่วยง�นต่�งๆ ทั้งภ�ครัฐ เอกชน และสถ�บันก�รศึกษ�
ในจังหวัด ซึ่งจะเป็นผู้ทำ�หน้�ที่เสมือนพี่เลี้ยง ให้ก�รสนับสนุนดูแลก�รดำ�เนินง�น มีก�รคัดเลือก
องค์คว�มรู้ ง�นวิจัย ภูมิปัญญ�ช�วบ้�นที่เหม�ะสมกับก�รพัฒน�ต่อยอด ระดับกลางทาง จะเข้�สู่
กระบวนก�รสร้�งมูลค่�เพ่ิมให้กับสินค้�และบริก�ร โดยก�รพัฒน�ต่อยอดผลิตภัณฑ์จ�กองค์คว�มรู้
ท่ีรวบรวมไว้ในระดับต้นท�งเพ่ือสร้�ง/ควบคุมคุณภ�พให้เกิดเป็นม�ตรฐ�นเดียวกัน สร้�งเอกลักษณ์
ท่ีโดดเด่นเป็นท่ีจดจำ� สร้�งคุณค่�ผ่�นก�รบอกเล่�เร่ืองร�ว ประวัติ คว�มเป็นม� (story) ลงสู่ผลิตภัณฑ์
และสร้�งก�รรับรู้ผ่�นก�รออกแบบตร�สัญลักษณ์ (brand) บรรจุภัณฑ์ เข้�สู่ระดับปลายทาง ท่ีเป็น
ก�รเพิ่มช่องท�งก�รจำ�หน่�ยท�งก�รตล�ด ตั้งแต่สำ�รวจคว�มต้องก�รของตล�ดทั้งในประเทศ
และต่�งประเทศ ก�รสื่อส�ร ประช�สัมพันธ์ ไปจนถึงก�รจัดแสดงสินค้�ต�มนิทรรศก�รต่�ง ๆ
ทั้งในประเทศและต่�งประเทศ เพื่อขย�ย/ทดสอบตล�ดและสร้�งก�รรับรู้ในวงกว้�ง

ตัวอย่างการจัดการห่วงโซ่อุปทานในการส่งเสริมและพัฒนาผ้าไหมย้อมคราม
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GI Sakonnakhon “โค-ข้าว-เม่า-คราม”
สินค้านวัตกรรมแห่งเมืองสกล

 สินค้�ส่ิงบ่งช้ีท�งภูมิศ�สตร์ หรือ สินค้� GI เปรียบเสมือนเป็นสัญลักษณ์ของท้องถ่ินท่ีบ่งบอก
ถึงคุณภ�พและแหล่งที่ม�ของสินค้� โดยสินค้�จะต้องมีคว�มเชื่อมโยงกับแหล่งภูมิศ�สตร์ในพื้นที่ 
ถูกผลิตม�จ�กภูมิปัญญ�ช�วบ้�น และมีก�รใช้วัตถุดิบจ�กท้องถิ่นเท่�นั้น ซึ่งจังหวัดสกลนคร
ได้มีก�รใช้ภูมิปัญญ�ช�วบ้�นแปรเปลี่ยนขุมทรัพย์ท�งธรรมช�ติให้เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีเอกลักษณ์
เฉพ�ะตัว จนได้รับก�รรับรองให้เป็นสินค้� GI ม�กถึง 5 ชนิด ได้แก่
 โค : เน้ือโคขุนโพนย�งคำ�ท่ีผลิตจ�กโคเน้ือลูกผสมระหว่�งส�ยพันธ์ุยุโรปกับส�ยพันธ์ุพ้ืนเมือง
มีเนื้อสีแดงสดใส มีระดับไขมันแทรก 3.5 ขึ้นไปต�มม�ตรฐ�นเนื้อโค เนื้อนุ่ม ไร้กลิ่นส�บ รสช�ติดี
 ข้าว : ข้�วฮ�งหอมทองสกลทว�ปี เป็นข้�วกล้องที่ได้จ�กรวงข้�วในระยะเป็นน้ำ�นม
ทำ�ให้มีคว�มหอม เมล็ดข้�วไม่แตกหัก จมูกข้�วไม่หลุด มีรำ�ข้�ว เส้นใยอ�ห�ร และวิต�มินยังคง
อยู่ในเมล็ดข้�ว
 เม่า : หม�กเม่�และน้ำ�หม�กเม่�สกลนคร เป็นผลไม้และน้ำ�ผลไม้ที่มีคุณค่�ท�งโภชน�ก�ร         
ที่หล�กหล�ย โดยผลเม่�สุกจะมีส�รอ�ห�รที่จำ�เป็นต่อร่�งก�ยหล�ยชนิด
 คราม : ผ้�คร�มธรรมช�ติสกลนคร ซึ่งทั้งฝ้�ยและคร�มที่นำ�ม�ประกอบเป็นผืนผ้�ต้อง
ปลูกในจังหวัดสกลนครเท่�นั้น ผ่�นกระบวนก�รย้อมคร�มธรรมช�ติต�มภูมิปัญญ�ท้องถิ่น
จึงจะทำ�ให้ได้ผืนผ้�ที่มีสีฟ้�อ่อนถึงสีน้ำ�เงินเข้ม เป็นมันว�ว สีไม่ตก มีกลิ่นเฉพ�ะตัว

ภาพที่ 4 การใช้เทคโนโลยี QR code นำ เสนอสินค้า GI ของจังหวัดสกลนคร
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ซึ่งจังหวัดสกลนครได้มีก�รใช้เทคโนโลยีในก�รถ่�ยทอดเรื่องร�วของสินค้� GI ของจังหวัดผ่�น 
QR code ที่มีก�รแสดงพิกัดท�งภูมิศ�สตร์ของสินค้�แต่ละชนิด ซึ่งเมื่อได้สแกน QR code ของ
สินค้�แต่ละชนิดแล้วจะมีก�รเชื่อมต่อไปสู่ประวัติคว�มเป็นม�ของสินค้�แต่ละชนิดโดยแยกต�ม
กลุ่มผู้ผลิตในแต่ละพ้ืนท่ี มีคลิปวิดีโอท่ีมีคำ�บรรย�ยเป็นภ�ษ�อังกฤษ บอกเล่�เร่ืองร�วต้ังแต่เร่ิมต้น
รวมกลุ่มเข้�สู่ก�รพัฒน� ก�รส่งเสริมจ�กภ�คส่วนต่�งๆ ไปจนถึงก�รส่งสินค้�ออกสู่ตล�ด 

 จังหวัดสกลนครให้คว�มสำ�คัญต่อระบบปฏิบัติก�รผ่�นก�รออกแบบ ก�รจัดก�ร 
และก�รปรับปรุง ผลผลิต ก�รบริก�รในกระบวนก�รทำ�ง�นที่สำ�คัญ รวมถึงปรับปรุง
ประสิทธิผลของระบบและกระบวนก�รอย่�งต่อเนื่อง เพื่อให้สอดรับต่อก�รเปลี่ยนแปลง 
มุ่งสู่ก�รขับเคล่ือนด้วยเทคโนโลยี คว�มคิดสร้�งสรรค์ และนวัตกรรม ภ�ยใต้กลไกประช�รัฐ
จังหวัดสกลนคร โดยมีเป้�หม�ยเพื่อตอบสนองต่อคว�มต้องก�ร คว�มค�ดหวังของ
ผู้รับบริก�รและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สร้�งและส่งมอบคุณค่�ของผลผลิตและบริก�รที่ดี 
อย่�งมีประสิทธิภ�พและประสิทธิผลสูงสุดต�มวิสัยทัศน์ของจังหวัดสกลนคร “เป็นแหล่ง
เกษตรปลอดภัย ก้�วไกลก�รค้� พัฒน�ก�รท่องเที่ยว” ภ�ยใต้ค่�นิยม “อยู่สกล รักสกล
ทำ�เพื่อสกลนคร” 
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