
๒) อบต.ไมสามารถแกไขปญหาความเดอืดรอนใหประชาชนไดอยางรวดเรว็และครบถวน

๑) ปญหาบริการสาธารณะไมทั่วถึง

สภาพปญหา

          อบต.ดอนแกว มุงหมายจัดบริการใหครอบคลุมทุกดาน ดูแลคนทุกมิติ (กาย ใจ สังคม สติปญญา)   

ตามแนวทางวิสัยทัศนตําบล แตยังพบวามีขอจํากัดดานศักยภาพของคน และระบบการจัดการที่ไมเอื้อตอ

การจัดบริการใหทั่วถึงและครบทุกดาน จัดบริการเฉพาะบางกลุมประชากร บางเร่ือง หรือไมทั่วถึงทุกพื้นที่ 

ทําใหปญหาตาง ๆ ยังไมไดรับการแกไขใหหมดไป เชน ปญหาผูสูงอายุ  คนพิการยังไมไดรับการบริการอยาง

ทั่วถึงและทุกดานในคุณภาพชีวิต ปญหาการเกษตรที่ยังคงพึ่งพาเกษตรเคมีในการผลิต ปญหาการจัดการ

ขยะในครัวเรือนเขตเมือง ไฟฟาสาธารณะไมทั่วถึง การยกระดับการศึกษายังไมสามารถสรางเด็กที่มี IQ 

และ EQ ครอบคลุมทุกดานของการดําเนินชีวิต เปนตน

 เปนองคการบริหารสวนตําบลขนาดใหญ มีจํานวน ๑๐ หมู บาน ครัวเรือน ๘,๐๒๘  หลังคาเรือน 

ประชากร ๑๕,๖๙๘ คน  พื้นที่ทําการเกษตรลดลง  ถูกเปล่ียนเปนพ้ืนที่อยูอาศัยแทน และคอยๆ กลืนเปลี่ยน

เปนชุมชนเมืองมากกวาชุมชนบท มีชองวางระหวางอาชีพและรายได  มีการเคลื่อนยายและเปลี่ยนแปลงของ

กลุมประชากรอยูตลอดเวลาจึงเปนความยากและทาทายตอการบริหารจัดการตําบลที่จะจัดบริการสาธารณะ

ใหทั่วถึง เทาเทียมและเหมาะสมกับบริบทกึ่งเมืองกึ่งชนบท

 ระบบการทํางานแบบราชการไมยืดหยุน ติดขัดตามระเบียบขอกฎหมายและงบประมาณ ไมเอื้อตอ

ความคิดสรางสรรคในการพัฒนานวัตกรรม แกไขปญหาไมทันทวงที ไมตรงตามแผนงาน ไมตรงประเด็น  

การใชขอมูลอยางสมเหตุสมผลยังมีนอย คนทําหนาที่นักจัดการ (Management) เรื่อง ขอมูล แผนงาน เงิน 

คน ทรัพยากร ยังมีไมเพียงพอ ผูนําการเปล่ียนแปลงไมกลาสรางการเปลี่ยนแปลงติดกรอบในระบบ พนักงาน

ในระดับตน ลูกจางไมกลาแสดงความคิดเห็น

อบต.ดอนแกว อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 



นวัตกรรม Donkaew DNA 

 อบต.ดอนแกวไดกําหนดรูปแบบการบริหารจัดการทองถิ่น รูปแบบใหม โดยมีการสรางคนใหมี

คุณภาพหรือที่เรียกวาคน Donkaew DNA  พรอมกับสรางกระบวนการจัดบริการสาธารณะรูปแบบใหม 

มาบริหารจัดการงานทั้งสวนรวมและสวนยอย

 นวัตกรรม Donkaew DNA เปนนวัตกรรมการบริหารจัดการเมือง มีวัตถุประสงค ๓ ประการ คือ        

  ๑) สรางคนในองคกรใหเปนคนคุณภาพ  

  ๒) สรางระบบบริการสาธารณะใหม(New Public Service)  

  ๓) สรางพลวัตรของนวัตกรรมการบริการสาธารณะที่มีความพรอมตอการเปลี่ยนแปลงใน

      ยุคปจจุบัน (Dynamic Public Service Innovation) 

 กลุมเปาหมาย คือ บุคลากรใน อบต.ดอนแกว และประชาชนทุกคน ที่ไดรับประโยชนจากบริการ

สาธารณะของทองถ่ิน เพื่อบรรลุเปาหมายสูงสุดคือวิสัยทัศนที่วา “ตําบลดอนแกว ตําบลแหงสุขภาวะ”



" Donkaew DNA "  
คนสายพนัธ ุด์อนแกว้

ไม่ทจุริต

จิตอาสา

กลา้นํา

ทําสิ�งใหม่



๑. สรางคนในองคกรใหเปนคนคุณภาพ

          มีอัตลักษณเฉพาะ(DNA) ของ อบต.ดอนแกว โดยอาศัยกลไกหลักของหลักสูตรการพัฒนาคนใน

โรงเรียนธรรมาภิบาลประกอบดวย ๓ หมวดวิชาหลักไดแก หมวดวิชาการ หมวดวิชาชีวิต หมวดวิชาชุมชน 

หลอหลอมบุคลากรและคนในพื้นที่ตําบลดอนแกวใหมีคุณลักษณะเดนชัด และโดดเดนในการสรางงานใน

หนาที่ทั้งงานหลัก (ภารกิจพื้นฐาน) และงานเสริม (งานยาก มีความซับซอน งานแกปญหาและความตองการ

ของประชาชนในพื้นที่)  ตามคุณลักษณะ  ดังนี้

๒. สรางระบบบริการสาธารณะใหม

     (New Public Service)

           ระบบบริการสาธารณะใหม มุงเนนผลสัมฤทธิ์  มืออาชีพ ลดขั้นตอน ใชทรัพยากรใหคุ มคา 

โครงสรางกระทัดรัดและแนวราบ เปดโอกาสใหทุกภาคสวนเปนเจาของรวมปรับโครงสรางเปลี่ยน

วัฒนธรรมแนวราบไมใชแนวดิ่งลดการควบคุมจากผูบังคับบัญชา  กระจายอํานาจเพ่ิมอิสระในการบริหาร

สรางการเปนหุนสวนในการพัฒนา Share service ตั้งแตการกําหนดวิสัยทัศน รวมทํารวมรับผลประโยชน

๓. สรางพลวัตรของนวัตกรรมการบริการสาธารณะ

ที่มีความพรอมตอการเปลี่ยนแปลง

          ในยุคปจจุบัน (Dynamic Public Service Innovation) ๑ กองงาน ๑ นวัตกรรม ใหมี
การปรับปรุง เปล่ียนแปลงตอเนื่องเพ่ือปรับใหเข ากับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณป จจุบัน

เสียสละ อาสาทำงาน  เพ่ืองานสวนรวม

กลาแสดงความคิดเห็น กลาตัดสินใจ กลาลงมือ กลารับผิดชอบ 

มีความคิดสรางสรรค สรางการเปลี่ยนแปลงในงานใชขอมูล 

คิดดี คิดชอบ ไมเรียกรับผลประโยชน ซ่ือตรง โปรงใส ไมทุจริต 

จิตอาสา 

กลานำ 

ทำส่ิงใหม 

บริหารแผนงานงบประมาณ 



กลยุทธที่นําไปสูการปฏิบัติ 

 ๑. ใชทุนบุคคลในระดับองคกร กลยุทธใหสามารถปฏิบัติงาน ๑ คนตองปฏิบัติงานได  ๓ งาน

เปนอยางนอย คนสายพันธุดอนแกวในระยะแรกเกิดขึ้นในกลุมผูบริหารและขาราชการ  และขยายไป

ถึงกลุมลูกจางและภาคสนามจบครบ ๑๐๐% 

 ๒.ใชเงินทุนจากงบอุดหนุน กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ขอบัญญัติขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น  กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตําบล  การสมทบทุนจากประชาชนแตทั้งนี้ ดวยหลัก

การพัฒนานวัตกรรมนี้ที่แทรกเขาไปในงานประจําในแตละกองงานและการใชขอมูล จึงใชงบประมาณ

ที่นอยมาก การระดมเงินและทรัพยากรเพื่อเปนทุน (พ่ึงตนเอง+ตอเนื่อง)  มีหนวยงานเปนเจาภาพ

หลักในการจัดการ และหลักการบูรณาการโดยเอาพื้นที่เปนตัวตั้ง

 

 ทุนบุคคลในชุมชนที่เกิดการพัฒนาจนเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง ( คนเกง คนดี  คนอาสา ) 

ในตําบลรวมทั้งสิ้น  ๗๘๘  คน โดยกระจายตัวอยูในทุกหมูบานของตําบลดอนแกว สามารถจําแนก

ทุนตามศักยภาพ ๕ ดานตามลําดับ ดังน ี้ 

  ๑) ดานสังคม    จํานวน  ๒๙๘  คน  คิดเปนรอยละ ๓๘ 

  ๒) ดานสุขภาพ   จํานวน  ๑๘๙  คน คิดเปนรอยละ ๒๔

  ๓) ดานเศรษฐกิจ    จํานวน ๑๑๔   คน คิดเปนรอยละ ๑๔

  ๔) ดานการเมืองการปกครอง  จํานวน  ๑๐๐  คน คิดเปนรอยละ ๑๓

  ๕) ดานสิ่งแวดลอม  จํานวน ๘๗ คน คิดเปนรอยละ ๑๑ 

 

กลุมผูบริหาร กลุมขาราชการ กลุมลูกจาง

สวนทองถิ่น



กระบวนการบริหารจัดการ

 ตําบลดอนแกวใชหลัก การจัดการตนเอง (Self  Management) เปนแนวคิดท่ีเชื่อวาบุคคล

สามารถเรียนรู ไดโดยการเสริมแรงอยางเปนระบบเปนแนวคิดท่ีเนนการมีสวนรวมของบุคคลในทุก

กระบวนการ กระบวนการที่ใชพิสูจนแลวไดผลเปนรูปธรรมเฉพาะของดอนแกว คือ 

การจัดการขอมูล นําใชขอมูลอยางมีเหตุผล สรางเครื่องมือที่เหมาะสม นําขอมูลมาตัดสินใจ

สร้างนักจัดการพื้นที่เป็นกลไกในการขับเคลื่อนงาน จัดการข้อมูล คน งาน เงิน อย่างมืออาชีพ 

สร้างเครือข่าย กลยุทธดึงภาคีทุกภาคส่วนให้เข้าร่วมทำงาน 

ผูนําเปนตนแบบ เปนผูนําการเปลี่ยนแปลงที่รูจริง ปฏิบัติจริง กลาทําสิ่งทาทาย ซื่อตรง

ทุมเท เสียสละ เปนแบบอยางและเปนพี่เลี้ยงสรางคนสายพันธุดอนแกว

สรางเวที“ขวงกํากึ๊ด”(ลานความคิด) ใหบุคลากร ผูนํา แสดงออกถึงจุดยืนเพื่อกําหนด

แนวทางรวม เชน ขวงขยะ ขวงคนพิการ ขวงสุขภาพ เปนตน

ใชหลักธรรมาภิบาล  ตลอดระยะเวลารวม ๒๐ป ธรรมาภิบาลอยูในทุกสิ่งในพื้นที่ และ

ทุกสิ่งมีธรรมาภิบาล (GG FOR ALL  : ALL FOR GG ) แทรกอยูในทุกที่ ทั้งในตัวบุคคล 

กระบวนการ ผลงาน นวัตกรรม

“องคกรและชุมชนมีวัฒนธรรมการใชขอมูล” 
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ผลผลิตที่ประสบความสําเร็จ

คนคุณภาพ

บริการสาธารณะที่เกิดขึ้นจาก DONKAEW DNA

 ๑)    คนที่มีคุณลักษณะ DONKAEW DNA ถูกกําหนดเปนสมรรถหลักขององคกร รอยละ ๙๐

 ๒)   คนท่ีเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงในองคกรเพ่ิมข้ึนทุกปอยางนอย รอยละ ๑๐ 

 ๓)   คนที่เปนผูนําการเปลี่ยนแปลงในชุมชนเพิ่มขึ้นทุกปอยางนอย รอยละ ๑๐ ใน ๑ หมูบาน

 ๔)   ประเมินผลจากการปฏิบัติราชการ โดยไมกระทําผิดระเบียบ หรือกฎหมายท่ีเกี่ยวของ

 

 ๑ กองงาน เกิดนวัตกรรมจากงานประจํา อยางนอย ๑ เรื่อง

 ๑ กองงาน เกิดพลวัตรของนวัตกรรมของนวัตกรรมนั้นอยางนอย ๑ เรื่อง 

 ไมพบขอรองเรียนในการทํางานลาชา ไมทันเวลา จนเกิดความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสินของ

ประชาชน รอยละ ๑๐๐

 การประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ดานบริการสาธารณะรอยละ ๙๐ ขึ้นไป

 การประเมินความพึงพอใจจากหนวยงานภายนอก อยางนอยอยู ในระดับดี 

 ความสอดคลองกับวิสัยทัศน ประเมินโครงการที่สอดคลองกับวิสัยทัศนตําบลสุขภาวะ (Happiness)

รอยละ ๘๐ ของโครงการท้ังหมด โครงการ/กิจกรรมบรรจุในแผนพัฒนาสามารถดูแลประชาชนครอบคลุม

ประชากร ๑๓ กลุมอายุ ครอบคลุม ๔ มิติ : กาย ใจ สังคม สติปญญา และครบถวน ๑๐ หมูบาน

 ปญหาอุปสรรคและวิธีการเอาชนะปญหาอุปสรรค

 การสรางคนในองคกร เปนปจจยัสาํคัญทีส่ดุทีเ่ปนพืน้ฐานการพฒันาและเปนเรือ่งยาก ความทา

ทายตอการบริหารจัดการของทุกองคกร ประกอบกับระบบราชการเปนระบบที่ไมเอื้อตอการสรางสรรค

งานใหม นวตักรรม DONKAEW DNA  สรางคนทีพ่รอมทัง้ ๔ เร่ือง : ไมทจุรติ จติอาสา กลานาํ ทําสิง่ใหม 

กลาท่ีจะเปล่ียนและปรับกลยุทธการบริหารจัดการเมือง ใหสอดรับตอการเปล่ียนแปลงในปจจุบัน สราง

ระบบที่มีธรรมาภิบาล เปนเงื่อนไขสําคัญในการเดินหนาปฏิรูปทองถิ่นไดอยางสงาผาเผย การจัดบริการ

สาธารณะนั้นหากผูบริหารขาดซึ่งธรรมาภิบาล จะทําใหเกิดความเลื่อมลํ้า ไมทั่วถึง เทาเทียม มีขอรอง

เรียนและแกไขปญหาไมรูจบ

 



ประโยชนที่ประชาชนไดรับ ความโดดเดน  ความยั่งยืน 

 ประโยชนที่ประชาชนไดรับ  ประชาชนทุกคน ท่ีไดรับประโยชนจากบริการสาธารณะของ

ทองถิ่น อยางท่ัวถึง รวดเร็ว และเขามาเปนหุนสวนการจัดการบริการนั้นๆ (Share service) จํานวน 

๑๕,๖๙๘ คน  เกิดบริการสาธารณะใหม่

 

 ความโดดเดนของโครงการ  เปนการสรางรูปแบบใหม (New Model) การบริหารจัดการ

บานเมืองที่ดี เพื่อปฏิรูป รูปแบบเดิมๆ ใหเกิดปรากฎการณใหมในทองถ่ินไทย ใหเปนตนแบบระดับ

ประเทศและระดับสากล ดวยหลัก ๓ สราง  

 ๑) สรางคนในองคกรใหเปนคนคุณภาพสายพันธุดอนแกว (DNA)  

 ๒) สรางระบบบริการสาธารณะใหม (New Public Service) 

 ๓) สรางพลวัตรการบริการสาธารณะ (Dynamic Public Service Innovation) 

              ที่ทันตอการเปลี่ยนแปลงในยุคปจจุบัน ที่สําคัญ เปนนวัตกรรมท่ีสนองตอบตอวิสัยทัศน

              ตําบลอยางเปนรูปธรรมครอบคลุมทุกดานของภารกิจทองถ่ิน  

 

SCHOOL

นวัตกรรม

๑ ครัวเรือน ๑ CPR

โปรแกรมตรวจสอบสถานะการเงิน

เสาไฟฟา number,Sharingไฟก่ิง

ขยะบุพเฟต

ว.จิตอาสา

 เกษตรเขตเมือง

พลเมืองจ๋ิว

รพ. ๓ ดี ๔ เสา

การชวยเหลือชีวิตไมทันเวลา

การเบิกจายเงินชา

  คนหาเสาไฟฟาท่ีตองการซอม ไฟฟาสาธารณะไมท่ัวถึง

ขยะในครัวเรือนเขตเมือง

ประชาชนบางกลุมถูกทอดท้ิง

พ้ืนท่ีเกษตรจำกัด

เด็กเยาวชนขาดระเบียบวินัย คุณธรรม

บริการสาธารณสุข

กองงาน

สำนักปลัด

กองคลัง

กองชาง

กองสาธารสุข

กองสวัสดิการ

กองเกษตร

กองการศึกษา

โรงพยาบาลชุมชน

การใชขอมูลปญหา

ทุกกลุม

ผูประกอบการ

ทุกกลุม

ทุกกลุม

ทุกกลุม

ทุกกลุม

เด็กและเยาวชน

ผูดอยโอกาส

ประชากร



ความยั่งยืน 

แนวทางในการเผยแพรนวัตกรรม

 ๑.กําหนดเปนนโยบาย แผนพัฒนาทองถิ่น และขอบัญญัติในทุกกองงาน ในการสราง ๑ กองงาน  

 ๑  นวัตกรรม จนกําหนดเปนตัวชี้วัดประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

 ๒.สรางวัฒนธรรมหลักขององคกร (Core Value) ที่ไดปลูกฝง DNA ใหสืบทอดคนสายพันธุ

 ดอนแกวไปยังรุนสูรุ นตั้งแต การคัดเลือกคน การกําหนดหนาที่ การพัฒนาศักยภาพ การประเมินวัดผล 

 อีกทั้งมีเวทีสําหรับเชิดชูเกียรติ เชน คนดีศรีดอนแกว  คนตนแบบ เยาวชนตนแบบ ครอบครัวตัวอยาง 

 บานตัวอยาง ฯลฯ

  ๓.ไดสรางพลังพลเมือง ประชาคมอาสาเพิ่มขึ้นทุกปผานการฝกอบรม ของหลักสูตรวิทยาลัย

 จิตอาสาดอนแกว ที่ใหมีจํานวนที่มากพอสําหรับการขับเคลื่อน ตรวจสอบ การทํางาน ที่ปจจุบันมีจํานวน

 ๒๕๙๙ คน คิดเปน  ๑ : ๗ ประชากร

  ๔.หนวยงานองคกร ภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษามากกวา ๕๐ แหง ที่พรอมใหการ

 สนับสนุนและเสริมกิจกรรมรวมกันบางแหงทํา MOU รวมกัน เชน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม

 Donkaew DNA  เปนเครื่องมือในการถายทอดให อปท. ท่ีสนใจเร่ืองการบริหารบานเมืองที่ดี 

ที่เขามาเรียนรู ดูงาน เพื่อสรางคนพันธุใหมใหกับนักบริหาร พนักงาน เจาหนาที่ และแกนนําชุมชน 

และไดบรรจุเปนหลักสูตรหมวดวิชาหลักของ มหาวิชชาลัยดอนแกวสรางสุข และไดพัฒนาเพิ่มขึ้น

อีก ๔ หลักสูตร คือ  

 

 

 

              

 

 ๑.หลักสูตรการจัดการสุขภาพชุมชน เปนการถายทอด แนวคิด กระบวนการ การสราง

นวัตกรรมจากงานประจํา ที่ไดนําบทเรียนจากการสรางนวัตกรรมทั้ง ๑๒ นวัตกรรมจาก ๗ กองงาน

เพื่อนเครือขาย ๒๐ ตําบล ที่นําไปใชไดผลไดแก 

 การจัดการขยะ  เชน ตําบลเสม็ดใต ฉะเชิงเทรา ตําบลวังแขม กําแพงเพชร 

 การดูแลผูปวยที่บาน เชน ตําบลทาขาม สุราษฎธานี ตําบลนาพู อุดรธานีตําบลยานยาว สุโขทัย

 การดูแลผูสูงอายุ เชน ตําบลเมืองแหง ตําบลสบเปง เชียงใหม ตําบลฝายแกว  นาน

  ๒.หลักสูตรศูนยจัดการเครือขาย สําหรับตําบลที่มีความพรอมจะยกระดับการบริหารจัดการ

พื้นที่  การพัฒนานวัตกรรม การสรางเครือขาย จํานวน ๓๐ ตําบลทั่วประเทศ 

 ๓.หลักสูตรการจัดการสุขภาพชุมชนสําหรับสถานีอนามัยถายโอน เรื่องการจัดบริหารจัด

การระหวางทองถิน่และสถานีอนามัยถายโอน การจดัระบบสขุภาพ บรกิารสงัคม มตีาํบลมาเรยีนรู ๔๗ แหง

 ๔.หลักสูตรเฉพาะประเด็น ขยายผลจากตําบลที่มาศึกษาดูงานท่ีสนใจเฉพาะเรื่อง เชน 

การจัดการขยะ  การดูแลผูสูงอายุระยะยาว การสรางจิตอาสา ธรรมาภิบาลทองถิ่น ไมนอยกวา 

๑๐๐ แหง พื้นที่นําไปปรับใชไดรับรางวัลธรรมาภิบาลเชน เทศบาลตําบลแมเสรียงแมฮองสอน  

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  เทศบาลเมืองทุงสง นครศรีธรรมราษฎร เทศบาลเมืองบานไผ ขอนแกน  

อบต.บานกลาง เชียงใหม เปนตัน




