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ค�ำน�ำ

 มติคณะรัฐมนตรีในกำรประชุมเมื่อวันที่ 1 พฤษภำคม 2561 เห็นชอบให้น�ำข้อเสนอกำรก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำร

กิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี เพิ่มเติม แผนกำรด�ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนภำครัฐสู่กำรเป็นระบบรำชกำร 4.0            

เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนภำครัฐสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 นโยบำยของรัฐบำล 

ในกำรยกระดับกำรปฏิบัติงำนภำครัฐสู ่ระบบรำชกำร 4.0 ที่ ให้ควำมส�ำคัญกับระบบรำชกำรที่เปิดกว้ำงและเชื่อมโยงกัน  

กำรปรับเปลี่ยนวิธีปฏิบัติงำน กำรให้บริกำร ที่ต้องพัฒนำวิทยำกำร ควำมคิดสร้ำงสรรค์ นวัตกรรม และระบบดิจิทัล มำยกระดับ

สมรรถนะขององค์กำรภำครัฐให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น

 ในกำรน้ี เพื่อให้นโยบำยของรัฐบำลในกำรขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ประเทศไทย 4.0 ในปี พ.ศ. 2561 ส�ำนักงำน ก.พ.ร.             

ได้พัฒนำเคร่ืองมือในกำรพัฒนำองค์กำรเพื่อยกระดับหน่วยงำนภำครัฐ ไปสู่ระบบรำชกำร 4.0 หรือ PMQA 4.0 จนน�ำมำสู่ 

กำรมอบรำงวัลคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 4.0 ในปี พ.ศ. 2562 ให้แก่หน่วยงำนภำครัฐที่มีควำมโดดเด่นในกำรเป็น 

ระบบรำชกำร 4.0  ใน 3 มิติ ทั้งมิติกำรเปิดกว้ำงและเชื่อมโยงกัน มิติกำรยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง และมิติเป็นหน่วยงำน 

ที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย โดยในปี พ.ศ. 2563 ที่ผ่ำนมำ มีหน่วยงำนภำครัฐได้รับรำงวัลฯ รวมทั้งสิ้น 12 หน่วยงำน  

ประกอบด้วย 10 กรม และ 2 จังหวัด 

 ส�ำหรับในปี พ.ศ. 2564 มีหน่วยงำนภำครัฐที่ได้รับรำงวัลคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 4.0 จ�ำนวน 15 หน่วยงำน  

ประกอบด้วย 12 กรม และ 3 จังหวดั ซึง่แสดงให้เห็นถึงควำมมุง่มัน่ตัง้ใจในกำรพฒันำคณุภำพกำรบริหำรจัดกำรของหน่วยงำนภำครฐั

ให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลของกำรปฏิบัติรำชกำรจนประสบควำมส�ำเร็จ เป็นแบบอย่ำงที่ดี ให้กับหน่วยงำนอื่น  

ส�ำนักงำน ก.พ.ร. จึงได้จัดท�ำหนังสือรำงวัลคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 4.0 ประจ�ำปี พ.ศ. 2564 ขึ้น เพื่อให้หน่วยงำนของรัฐ

สำมำรถน�ำไปศึกษำเรียนรู้ และพัฒนำองค์กำรให้ก้ำวสู่ควำมเป็นเลิศต่อไป

ส�ำนักงำน ก.พ.ร.

กันยำยน 2564
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กำรมอบรำงวัล ในปี พ.ศ. 2564

คณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (ก.พ.ร.) ได้มีมติเห็นชอบกำรมอบรำงวัลเลิศรัฐ ประจ�ำปี พ.ศ. 2564 โดยแบ่งประเภทรำงวัล ดังนี้

รำงวัลเลิศรัฐ 

รำงวัลเลิศรัฐยอดเยี่ยม 

รำงวัลเลิศรัฐสำขำ

รำงวัลบริกำรภำครัฐ

รำงวัลกำรบริหำรรำชกำรแบบมีส่วนร่วม

รำงวัลคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ

รำงวัลคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ ระดับดีเด่น

รำงวัลคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ รำยหมวด

รำงวัลคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 4.0

เป็นรำงวัลสูงสุดที่มอบให้กับหน่วยงำนที่มีคุณสมบัติตรงตำมเงื่อนไขกำรพิจำรณำ ประกอบด้วย

มอบให้กับหน่วยงำนที่ได้รบัรำงวลัระดบัดเีด่นครบทัง้ 3 สำขำในปีเดยีวกัน (รำงวลับรกิำรภำครฐั 

รำงวัลกำรบริหำรรำชกำรแบบมีส่วนร่วม และรำงวัลคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ)

มอบให้กับหน่วยงำนที่มีผลงำนโดดเด่นในสำขำน้ัน ๆ โดยเรียกชื่อว่ำ “รำงวัลเลิศรัฐ  

สำขำบริกำรภำครัฐ” และ “รำงวัลเลิศรัฐ สำขำกำรบริหำรรำชกำรแบบมีส่วนร่วม”

1
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รำงวัลคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 4.0 

 รัฐบำลจึงมีนโยบำยที่จะใช้ โมเดลขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม เพื่อพัฒนำประเทศไทยไปสู่กำรเป็นประเทศไทย 4.0  

ดังนั้น ระบบรำชกำรจึงต้องมีกำรเปลี่ยนแปลงเพื่อสอดรับกับบริบทที่จะเกิดขึ้นจำกกำรเป็นประเทศไทย 4.0 จึงได้ก�ำหนดเป้ำหมำยหลัก

ในกำรพัฒนำสู่ระบบรำชกำร 4.0 ดังนี้

ด้วยวิสัยทัศน์ของประเทศไทย

ประเทศไทยมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

เป็นประเทศที่พัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง

ระบบรำชกำร 4.0

1) ระบบรำชกำรที่เปิดกว้ำงและเชื่อมโยงถึงกัน 

   (Open & Connected Government) 

2) ระบบรำชกำรที่ยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง

   (Citizen-Centric Government) 

3) หน่วยงำนของรัฐมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย  

   (Smart & High Performance Government) 
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แนวทำงและหลักเกณฑ์รำงวัล

 ส�ำนักงำน ก.พ.ร. ในฐำนะหน่วยงำนที่ ได้รับมอบหมำยตำม

มตคิณะรัฐมนตรีในครำวประชมุเม่ือวนัที ่ 1 พฤษภำคม 2561 ให้ด�ำเนินกำร

สร้ำงกำรรับรู้ ควำมเข้ำใจ และเตรียมควำมพร้อมให้หน่วยงำนภำครัฐ 

เก่ียวกับแนวกำรพัฒนำสู่ระบบรำชกำร 4.0 และด�ำเนินกำรตรวจรับรอง

หน่วยงำนภำครัฐในกำรเป็นระบบรำชกำร 4.0 จึงได้ก�ำหนดกลไกกำรขบัเคลือ่น

กำรน�ำเครื่องมือประเมินสถำนะกำรเป็นระบบรำชกำร 4.0 (PMQA 4.0)  

ไปใช้ ในกำรยกระดับกำรบริหำรจัดกำรองค์กำรไปสู่ระบบรำชกำร 4.0  

เพือ่ให้หน่วยงำนภำครฐัสำมำรถน�ำเครือ่งมอืไปวเิครำะห์องค์กำรด้วยตนเอง

เพือ่หำโอกำสในกำรปรับปรงุองค์กำร และน�ำผลกำรประเมนิไปใช้เป็นข้อมลู

ประกอบกำรจัดท�ำแผนพัฒนำองค์กำร น�ำไปสู่กำรยกระดับองค์กำรให้เป็น

ระบบรำชกำร 4.0  และในกำรประชมุคณะอนุกรรมกำรพฒันำระบบรำชกำร

เก่ียวกับกำรส่งเสริมกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี ครั้งที่ 4/2561  

เมื่อวันพุธที่ 7 พฤศจิกำยน 2561 ได้มีมติเห็นชอบกำรมอบรำงวัลเลิศรัฐ 

ประจ�ำปี พ.ศ. 2562 และให้มีกำรมอบรำงวัลแก่หน่วยงำนภำครัฐ 

ทีมี่กำรพฒันำสูก่ำรเป็นระบบรำชกำร 4.0 โดยก�ำหนดให้เป็นประเภทรำงวลั

หน่ึงในรำงวัลเลิศรัฐสำขำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ ระดับดีเด่น  

เพื่อเป็นกำรสร้ำงขวัญและก�ำลังใจให้กับส่วนรำชกำรที่สำมำรถยกระดับ 

ไปสู่กำรเป็นเป็นระบบรำชกำร 4.0 

 รำงวัลคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 4.0 จึงเป็นรำงวัล 

ที่มอบให้กับหน่วยงำนภำครัฐที่มีควำมโดดเด่นในกำรเป็นระบบรำชกำร 4.0 

ใน 3 มิติ ทั้งมิติกำรเปิดกว้ำงและเชื่อมโยงกัน มิติกำรยึดประชำชน 

เป ็นศูนย ์กลำง และมิติหน ่วยงำนที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย  

โดยมีระดับในกำรประเมินสถำนกำรณ์เป็นระบบรำชกำร 4.0 ดังนี้
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ระดับในกำรประเมินสถำนะกำรเป็นระบบรำชกำร 4.0

มีผลประเมินเทียบเท่ำ 300 คะแนน 

ส่วนรำชกำรที่มีคะแนนประเมินโดยรวมในระดับ 300 คะแนน

มีผลประเมินเทียบเท่ำ 400 คะแนน 

ส่วนรำชกำรที่มีคะแนนประเมินโดยรวมในระดับ 400 คะแนน

มีผลประเมินเทียบเท่ำ 500 คะแนน 

ส่วนรำชกำรที่มีคะแนนประเมินโดยรวมในระดับ 500 คะแนน 

ระดับพัฒนำจนเกิดผล (Significance)

ระดับก้ำวหน้ำ (Advance)

ระดับพื้นฐำน (Basic)

จึงจะได้รับรำงวัลคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 4.0 

และได้รับกำรรับรองสถำนะกำรเป็นระบบรำชกำร 4.0 ระดับพัฒนำจนเกิดผล

จึงจะได้รับรำงวัลคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 4.0 

และได้รับกำรรับรองสถำนะกำรเป็นระบบรำชกำร 4.0 ระดับก้ำวหน้ำ

จะได้รับกำรรับรองสถำนะกำรเป็นระบบรำชกำร 4.0 ระดับพื้นฐำน

พิจำรณำโดยใช้เกณฑ์กำรประเมินสถำนะหน่วยงำนภำครัฐในกำรเป็นระบบรำชกำร 4.0 ดังนี้

470-500

400-469

300-399

ผลคะแนนรวม

ของทุกหมวด

อยู่ระหว่ำง 

คะแนน

คะแนน

คะแนน

GOAL ระบบรำชกำร 4.0
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กรอบกำรประเมินสถำนะกำรเป็นระบบรำชกำร 4.0

  กำรประเมิน PMQA 4.0 มีทั้งหมด 7 หมวด (อิงตำมเกณฑ์ PMQA ฉบับ พ.ศ. 2562) โดยหมวด 1 – 6 ซึ่งเป็นหมวดกระบวนกำรจะมีประเด็น

ในกำรพิจำรณำหมวดละ 4 ประเด็น ส่วนหมวด 7 ซึ่งเป็นหมวดผลลัพธ์กำรด�ำเนินกำรจะมีประเด็นในกำรพิจำรณำ 6 ประเด็น รวมทั้งหมด 30 ประเด็น

ในกำรประเมิน แต่ละประเด็นจะมีระดับกำรประเมิน 3 ระดับ ได้แก่ พื้นฐำน ก้ำวหน้ำ และพัฒนำจนเกิดผล

 แนวทำงกำรประเมินหมวดกระบวนกำร (หมวด 1 – 6) และหมวดผลลัพธ์ (หมวด 7) ดังนี้

ระดับ
ระดับพื้นฐำน (ฺBasic)

300 คะแนน

ระดับก้ำวหน้ำ (Advance)

400 คะแนน

ระดับพัฒนำจนเกิดผล (Significance)

500 คะแนน

หมวด 1 - 6

มีแนวทำงของกำรด� ำ เ นินกำรที่ เป ็นระบบ 

และถ่ำยทอดอย่ำงมปีระสทิธิผล (Approach and 

Deployment หรือ A&D)

แนวทำงในกำรด�ำเนินกำรมคีวำมสอดคล้อง 

กับเป้ำประสงค์ขององค์กำรและของระดับ

ประเทศ (Alignment)

แนวทำงกำรด�ำเ นินกำรมีกำรบูรณำกำร 

กับส่วนงำนภำยในและสนับสนุนกำรเกิดผล 

สู่ประชำชนและภำคส่วนต่ำง ๆ (Integration)

หมวด 7

มีกำรระบุตัววัดที่ส�ำคัญและมีควำมสัมพันธ  ์

ในเชิงเหตุผลกับกระบวนกำร มีกำรตั้งเป้ำหมำยที่

ควำมท้ำทำยโดยมีกำรบรรลุเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ 

(Level and Early Trend) แต่ไม่เกินร้อยละ 4.9

ตัววัดได ้ รับกำรปรับปรุงและมีผลลัพธ ์ 

ดีกว่ำค่ำเป้ำหมำยร้อยละ 5-9 (Focus 

Improvement)

ตั ว วั ด ได ้ รั บกำรป รับปรุ งและมี ผลลัพธ  ์

ดีกว่ำค่ำเป้ำหมำยเกินร้อยละ 10 อันเป็นผล 

มำจำกควำมพยำยำมในกำรปรับปรุงทกุส่วนงำน 

(Integration)

กำรน�ำองค์กำร

กำรวำงแผนเชิงยุทธศำสตร์

กำรให้ควำมส�ำคญักับผู้รับบรกิำรและผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย

กำรวัด กำรวิเครำะห์ และกำรจัดกำรควำมรู้

กำรมุ่งเน้นบุคลำกร

กำรมุ่งเน้นระบบปฏิบัติกำร

ผลลัพธ์กำรด�ำเนินกำร

หมวด 1

หมวด 2

หมวด 3

หมวด 4

หมวด 5

หมวด 6

หมวด 7
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ขั้นตอนกำรประเมิน และกำรพิจำรณำกำรให้รำงวัล

ผู้ตรวจประเมินตรวจสอบผลประเมิน และให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงำน

ส่วนรำชกำรประเมินตนเองด้วยเกณฑ์กำรประเมินสถำนะกำรเป็นระบบรำชกำร 4.0 และส่งเอกสำรเบื้องต้น

ไปยังส�ำนักงำน ก.พ.ร. เพื่อประเมินควำมพร้อมและควำมเหมำะสม ซึ่งส่วนรำชกำรจะได้รับข้อมูลป้อนกลับ 

หำกผ่ำนกำรประเมนิตนเองตำมข้อ 3 ให้จัดท�ำรำยงำนผลกำรด�ำเนินกำรพฒันำองค์กำร (Application Report) 

ตำมแนวทำงที่ก�ำหนด และจัดส่งไปยังส�ำนักงำน ก.พ.ร.

ผู้ตรวจประเมินตรวจประเมินรำยงำนผลกำรด�ำเนินกำรพัฒนำองค์กำร (Application Report) และจัดท�ำ

ประเด็นกำรตรวจประเมิน ณ พื้นที่ส่วนรำชกำร (Site Visit) 

ส่วนรำชกำรที่ผ่ำนกำรประเมินตำมข้อ 5 จะได้รับกำรตรวจประเมินในพื้นที่กำรปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำร  

และผลกำรตรวจประเมินจะถูกน�ำเสนอต่อคณะอนุกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำรเก่ียวกับกำรพัฒนำคุณภำพ

กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบต่อไป

หำกส่วนรำชกำรใดไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินรำงวัลฯ 

ส�ำนักงำน ก.พ.ร. จะแจ้งผลให้ทรำบพร้อมข้อมูลป้อนกลับ 

01

02

03

04

05

06

ส่วนรำชกำรด�ำเนินกำรพัฒนำปรับปรุงองค์กำรตำมเกณ์กำรประเมินสถำนะกำรเป็นระบบรำชกำร 4.0
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 ผลจำกกำรด�ำเนินกำรรับสมัครรำงวัลคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 4.0 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 – 2563 มีหน่วยงำนที่ ได้รับรำงวัล  

จ�ำนวนทั้งสิ้น  13 หน่วยงำน ประกอบด้วย 11 กรม และ 2 จังหวัด รำยละเอียดดังตำรำง

ประจ�ำปี ประจ�ำปี พ.ศ. 2562 ประจ�ำปี พ.ศ. 2563

รำงวัลคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 4.0 

(กำรประเมนิสถำนะหน่วยงำนภำครัฐในกำร 

เป็นระบบรำชกำร 4.0)

	กรมควบคุมโรค 

	กรมสรรพำกร 

	กรมปศุสัตว์ 

	ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

	จังหวัดขอนแก่น 

	จังหวัดสระบุรี

	กรมควบคุมโรค 

	กรมสรรพำกร 

	กรมธนำรักษ์ 

	กรมบังคับคดี

	กรมปศุสัตว์

	กรมศุลกำกร 

	กรมสรรพสำมิต 

	กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

	กรมสุขภำพจิต 

	ส�ำนักงำนนโยบำยและแผน    

ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

	จังหวัดขอนแก่น 

	จังหวัดสระบุรี
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 ปี พ.ศ. 2564 มีส่วนรำชกำรสมัครขอรับรำงวัลคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ ตำมเกณฑ์กำรประเมินสถำนะหน่วยงำนภำครัฐ 

ในกำรเป็นระบบรำชกำร 4.0 จ�ำนวน 164 หน่วยงำน ประกอบด้วย 92 ส่วนรำชกำร 52 จังหวัด และ 12 องค์กำรมหำชน รวม 164 ผลงำน  

โดยมีส่วนรำชกำรที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินและได้รับรำงวัล 15 หน่วยงำน ดังนี้

รำงวัลคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 4.0

ประจ�ำปี พ.ศ. 2564
หน่วยงำน

รำงวัลคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 4.0 

(กำรประเมินสถำนะหน่วยงำนภำครัฐในกำร 

เป็นระบบรำชกำร 4.0)

	กรมสรรพำกร

	กรมธนำรักษ์

	กรมสรรพสำมิต

	กรมศุลกำกร

	กรมพัฒนำที่ดิน

	กรมปศุสัตว์

	กรมบังคับคดี

	ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย

	ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

	กรมสุขภำพจิต

	ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม

	กรมสอบสวนคดีพิเศษ

	จังหวัดขอนแก่น

	จังหวัดสระบุรี

	จังหวัดพังงำ

ผลกำรพิจำรณำรำงวัลคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 4.0 ประจ�ำปี พ.ศ. 2564



รางวลัคณุภาพ
การบรหิารจดัการภาครฐั 

4.0



PMQA 4.0
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 องค์กรชั้นน�ำที่จัดเก็บภำษีอย่ำงโปร่งใสเป็นธรรม ด้วยนวัตกรรมและบุคลำกรคุณภำพ 

เพื่อสร้ำงเสถียรภำพทำงกำรคลัง

วิสัยทัศน์

D :

 

D : 

R :

I  :

 

V :

E : 

Digital Transformation กำรน�ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำปรับปรุงและปรับใช้กับกระบวนงำนที่รับผิดชอบ เพื่อกำรอ�ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้รับบริกำร 

ในกำรลดขั้นตอนกำรปฏิบัติหน้ำที่ทำงภำษีอำกร  

Data Analytics กำรจัดกำรและน�ำข้อมูลมำวิเครำะห์ในงำนที่รับผิดชอบ เพื่อประโยชน์ต่อ กำรบริหำรจัดเก็บภำษี และกำรให้บริกำร 

Revenue Collection กลยุทธ์ในกำรจัดเก็บและส่งเสริมกำรจัดเก็บภำษีให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย  

Innovation กำรสร้ำงและส่งเสริมสภำพแวดล้อมที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมจนกลำยเป็นส่วนหน่ึงของวัฒนธรรมองค์กร เพื่อสนับสนุนกระบวนกำรท�ำงำน 

และอ�ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้เสียภำษี 

Value กำรขับเคลื่อนสรรพำกรคุณธรรม (H: ซื่อสัตย์ A: รับผิดชอบ S: มอบใจบริกำร)  

Efficiency กำรเพิม่ประสทิธิภำพคน (Smart People) โดยกำรพฒันำบุคลำกรให้เป็นคน เก่ง ด ีมคีวำมสขุ และเปิดโอกำสให้มกีำรแลกเปลีย่นเรียนรู้ระหว่ำงหน่วยงำน  

และเพิ่มประสิทธิภำพองค์กร (Smart Office) โดยกำรปรับปรุงสภำพแวดล้อมกำรท�ำงำน ปรับปรุงกระบวนกำรท�ำงำน ลดระยะเวลำขั้นตอนให้มีประสิทธิภำพ

กรอบแนวคิด/Concept/Roadmap ของกำรก้ำวสู่กำรเป็นระบบรำชกำร 4.0  

กรมสรรพากร

 กรมสรรพำกรมีกระบวนกำรทบทวนปัจจัยส�ำคัญที่มีผลต่อทิศทำง

กำรด�ำเนินงำนตำมพนัธกิจหลกั 3 ประกำร คอื จัดเก็บภำษีอำกรให้ได้ตำมประมำณกำร 

ยกระดบักำรให้บรกิำรและสร้ำงควำมสมัครใจในกำรเสยีภำษี และเสนอแนะนโยบำย

ทำงภำษีอำกรต่อกระทรวงกำรคลังอย่ำงต่อเน่ืองในช่วงระหว่ำงปี หรือเมื่อเกิด

สถำนกำรณ์ส�ำคัญ ซึ่งปัจจัยส�ำคัญดังกล่ำวอำทิ ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี นโยบำย

ประเทศไทย 4.0 ควำมท้ำทำยของพันธกิจ กำรจัดเก็บภำษีตำมประมำณกำร 

และเป้ำหมำยกำรจัดเก็บภำษีที่เพิ่มขึ้นทุกปี กำรเปลี่ยนแปลงทั้งด้ำนเศรษฐกิจ 

สังคม และกำรเมือง รวมถึงเทคโนโลยีที่เปลี่ยนโลก (Disruptive Technology) 

และในช่วงปี 2563 เป็นปีแห่งควำมท้ำทำยของกรมสรรพำกร ด้วยสถำนกำรณ์ 

กำรแพร่ระบำดของเชือ้ไวรสัโคโรนำ 2019 (COVID-19) ทีท่ัว่โลก ส่งผลให้เศรษฐกิจโลก

ชะลอตัวและส่งผลกระทบ ต่อเศรษฐกิจของไทย รัฐบำล จึงจ�ำเป็นต้องใช้

งบประมำณในกำรรักษำเสถียรภำพ ทำงกำรคลังและเร่งพัฒนำเศรษฐกิจ

ของประเทศ ขณะเดียวกันวิกฤติครั้งน้ี นับว่ำเป็นตัวเร่งส�ำคัญที่ท�ำให้ภำคธุรกิจ 

และสงัคมเข้ำสูก่ำรปรบัตวัในยคุดิจิทลั ซึง่ท�ำให้สภำพแวดล้อมในทกุ ๆ ด้ำนเปลีย่นไป

จำกเดมิ กรมสรรพำกรในฐำนะหน่วยงำนหลกัของประเทศในกำรจัดเก็บภำษีอำกร  

จึงจ�ำเป็นต้องปรับตัวให้พร้อมรับต่อกำรเปลี่ยนแปลงโดยเร่งต่อยอดกำรพัฒนำ

เทคโนโลยีดิจิทัลและกำรใช้ประโยชน์จำกข้อมูลมำยกระดับกำรบริกำรผู้เสียภำษี 

พร้อมทั้งพัฒนำกำรท�ำงำนด้วยนวัตกรรมและบุคลำกรคุณภำพ เพื่อให้ผู้เสียภำษี

ได้รับกำรบริกำรทำงภำษี อย่ำงทั่วถึงและจัดเก็บภำษีอย่ำงโปร่งใสเป็นธรรม 

กำรทบทวนปัจจัยส�ำคญัดงักล่ำวเป็นผลให้กรมสรรพำกรสำมำรถคำดกำรณ์อนำคต

และเลง็เห็นถึงควำมจ�ำเป็นในกำรเตรียมควำมพร้อมเพือ่เปลีย่นผ่ำนกำรด�ำเนินงำน

ตำมภำรกิจที่รับผิดชอบให้สอดรับต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพแวดล้อมองค์กร  

จึงได้มีกำรประกำศวิสัยทัศน์ ใหม่ที่ใช้ ในปี 2564 – 2566 เพื่อก�ำหนดทิศทำง 

กำรขับเคลื่อนองค์กรให้ชัดเจน โดยมุ่งสู่กำรเป็น “องค์กรชั้นน�ำที่จัดเก็บภำษี 

อย่ำงโปร่งใสเป็นธรรม ด้วยนวตักรรมและบคุลำกรคณุภำพ เพือ่สร้ำงเสถียรภำพ

ทำงกำรคลัง” และมเีป้ำหมำยหลกั 3 ตรง “เก็บภำษีตรงเป้ำหมำย นโยบำยตรงกลุ่ม

บริกำรตรงใจ” ขับเคลื่อนด้วย 3 ยุทธศำสตร์ คือ 1) รักษำเสถียรภำพทำงรำยได้

ภำษีอย่ำงยั่งยืน 2) พัฒนำระบบกำรบริหำรและกำรบริกำรเพื่อเสริมสร้ำง 

กำรแข ่งขันทำงเศรษฐกิจและสังคม และ 3) เสริมสร ้ำงธรรมำภิบำล 

และสภำพแวดล้อมกำรท�ำงำนในองค์กร และยงัคงขบัเคลือ่นด้วยกลยทุธ์ D
2
RIVE
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ผู้บริหำรกรมสรรพำกรก�ำหนดทิศทำงองค์กรเพื่อมุ่งสู่ Digital RD สอดรับกับยุทธศำสตร์ชำติ Thailand 4.0 เน้นกำรท�ำงำนที่เปิดเผยโปร่งใสตำมประกำศคุณธรรม

อัตลักษณ์ “ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีควำมรับผิดชอบ และมอบใจบริกำร (HAS)” โดยน�ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้ออกแบบกระบวนกำรท�ำงำนให้มีควำมเชื่อมโยง

ตั้งแต่ต้นจนจบ เพื่อยกระดับประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนและกำรให้บริกำร ผ่ำนกลไก (1) สร้ำงกำรมีส่วนร่วม โดยสร้ำงสภำพแวดล้อมกำรท�ำงำนในลักษณะ 

ของกำรมอบอ�ำนำจในกำรตัดสนิใจ รวมถึงกำรสร้ำงกลไกให้บคุคล/องค์กรทัง้ภำยในและภำยนอกเข้ำมำมส่ีวนร่วม เพือ่ร่วมกันออกแบบกระบวนกำรท�ำงำน เพือ่ให้ผลลพัธ์

ของทุกกระบวนกำรตรงตำมควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (2) กำรแบ่งปันข้อมูล ผ่ำนกำรสื่อสำรในช่องทำงต่ำง ๆ เช่น www.rd.go.th  

Web Service คลังข้อมูล Linkage Center ฯลฯ รวมถึงบูรณำกำรเชื่อมโยงฐำนข้อมูลภำยในกับหน่วยงำนภำยนอก ทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน และรัฐวิสำหกิจ ในฐำนะ

ผู้ส่งข้อมูลให้หน่วยงำนต่ำง ๆ ได้ ใช้ประโยชน์จำกฐำนข้อมูลของกรมสรรพำกร เพื่อแบ่งปันกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกัน และ (3) กำรถ่ำยโอนภำรกิจให้ภำคส่วนอื่น ๆ  

ด�ำเนินกำรแทน เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ เช่น กำรจัดท�ำโครงกำรคืนภำษีมูลค่ำเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยวในเมือง กำรพัฒนำระบบกำรคืน 

ภำษีมูลค่ำเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยวผ่ำน “Application Thailand VRT” ด้วย Blockchain แบบ Digital เต็มรูปแบบที่แรกของโลก (The World’s First VAT Refund 

for Tourists App powered by Blockchain) ฯลฯ 

 ในปี 2564 ยงัคงยกระดับกำรท�ำงำนในรปูแบบใหม่ด้วยแนวคดิ Agile 

Methodology มำยกระดบักำรบริหำรจัดกำรองค์กร เพือ่รบัมอืกับควำมท้ำทำยต่ำง ๆ  

และเป็นตัวเร่งกำรขับเคลื่อนกรมสรรพำกรมุ่งสู่ กำรเป็นระบบรำชกำร 4.0  

ได้แก่ ระบบรำชกำรที่เปิดกว้ำงและเชื่อมโยงกัน ระบบรำชกำรที่ยึดประชำชน

เป ็นศูนย ์กลำง และระบบรำชกำรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย  

และเป็นแนวทำงของทุกหน่วยงำนในกำรด�ำเนินงำนตำมภำรกิจรับผิดชอบ 

ให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก�ำหนด

มิติระบบรำชกำรที่เปิดกว้ำงและเชื่อมโยงกัน (Open & Connected Government) 

มิติระบบรำชกำรที่ยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง (Citizen- Centric Government)

ผลกำรด�ำเนินงำนที่สอดคล้องสู่ระบบรำชกำร 4.0

 กรมสรรพำกรมีนโยบำยยกระดับกำรให้บริกำรโดยยึดหลัก Citizen 

Centric “เปลีย่นยกัษ์เป็นยิม้ และยิม้มำจำกใจ ก้ำวสูย่คุใหม่กรมสรรพำกร” เพือ่มอบ

บริกำรที่งำ่ย ตรงใจและตอบโจทย์ของทุกกลุ่มผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

โดยน�ำข้อมูลกำรรับฟังควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียน เช่น  

ผลกำรส�ำรวจควำมพงึพอใจ Citizen Feedback ผ่ำน QR Code บน Smartphone/

Tablet ณ จุดให้บริกำรที ่สส. ข้อมลูกำรตดิตำมควำมรูส้กึทีเ่ก่ียวกับกรมสรรพำกร

บน Social Media ผ่ำนเครื่องมือ Sentiment Analysis ระบบแจ้งข้อร้องเรียน

ผ่ำน RD Smart Tax Application ระบบแจ้งเบำะแสแหล่งภำษีบนเว็บไซต์ 

กรมสรรพำกร ฯลฯ มำออกแบบนวัตกรรมกำรให้บริกำรเชิงรุกให้ตรงกับ  

(1) ควำมต้องกำรเฉพำะกลุ ่ม เช่น (1.1) กลุ ่มผู ้เสียภำษีเงินได้นิติบุคคล  

กรมสรรพำกรร่วมกับส�ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน (BOI) เชื่อมโยง

ข้อมูลต่ำง ๆ ของผู้เสียภำษีเงินได้นิติบุคคลที่ ได้รับสิทธิประโยชน์ทำงภำษี 

ตำมบตัรส่งเสรมิกำรลงทนุผ่ำนระบบ e – Tax ของบีโอไอ เพือ่ให้ทัง้สองหน่วยงำน

ใช้ข้อมูลชุดเดียวกัน ลดควำมยุ ่งยำกซับซ้อนของขั้นตอนกำรน�ำส่งข้อมูล 

ด้ำนเอกสำรของผู้เสียภำษี โดยเริ่มด�ำเนินกำรแล้วตั้งแต่วันที่ 1 เมษำยน 2564 

เป็นต้นไป (1.2) กลุ่มผู้เสียภำษีและประชำชนที่ ได้รับผลกระทบจำกเชื้อไวรัส 

COVID-19 ออกมำตรกำรกำรภำษี “เลื่อน เร่ง ลดและจูงใจ” เพื่อเยียวยำ 

กลุ่มที่ได้รับผลกระทบ และ (2) ควำมต้องกำรเฉพำะบุคคลพัฒนำปรับปรุงระบบ 

My Tax Account ให้ผูเ้สยีภำษีเงินได้บคุคลธรรมดำตรวจสอบข้อมลูค่ำลดหย่อน

ภำษีต่ำง ๆ ที่ เชื่อมโยงข้อมูลจำกหน่วยงำนภำยนอกตำมควำมสมัครใจ  

เพิ่มเติมเป็น 9 ข้อมูล (เดิม 4 ข้อมูล) นอกจำกนี้ยังได้พัฒนำระบบจดัเตรยีมข้อมลู 

กำรยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ (ระบบ Pre-Fill) ส�ำหรับ

ข้ำรำชกำรทั่วประเทศด้วย จำกระบบดังกล่ำวใช้ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91 

ได้ทันที ไม่ต้องกรอกข้อมูลซ�้ำ 
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มิติระบบรำชกำรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance Government)

 ผู้บริหำรกรมสรรพำกรขบัเคลือ่นองค์กรภำยใต้ 3 ยทุธศำสตร์ และ 11 เป้ำประสงค์ ผ่ำนกลยทุธ์ D2RIVE เพือ่มุง่สูก่ำรเป็น Digital RD โดยทบทวน ปรับปรุงกฎหมำย 

และออกมำตรกำรภำษ ีให้มคีวำมทนัสมยั รองรบัรปูแบบกำรประกอบธุรกิจทีเ่ปลีย่นแปลง เช่น กำรประกอบธุรกิจสนิทรพัย์ดจิทิลั กำรซือ้ขำยสนิทรัพย์ดจิทิลักำรออกกฎหมำย

เก็บภำษี e-Service ฯลฯ และมุ่งเน้นกำรน�ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้ยกระดับประสิทธิภำพกำรปฏิบัติท�ำงำนและกำรให้บริกำรมำกถึง 149 ระบบงำน

มีกำรน�ำเข้ำและเชื่อมโยงข้อมูลทั้งภำยในและภำยนอก จำกฐำนข้อมูลกลำงที่ศูนย์คอมพิวเตอร์หลักของกรมสรรพำกร ซึ่งมีระบบรักษำควำมปลอดภัยตำมมำตรฐำน

กำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงปลอดภัยสำรสนเทศ ISO 2700 นอกจำกนี้ กรมสรรพำกรได้ ให้ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำบุคลำกรให้เป็นคนเก่ง คนดี และมีควำมสุข 

โดยจัดท�ำแผนพฒันำบุคลำกรเพือ่เสรมิสร้ำงทกัษะแนวคดิเชงินวตักรรม และเตรยีมกำรสรรหำบคุลำกรทีม่คีวำมรู ้รวมทัง้สร้ำงสภำพแวดล้อมให้เกิดกำรสร้ำงนวตักรรม

และแบ่งปันควำมรู้ (Knowledge sharing) ผ่ำนกิจกรรมต่ำง ๆ เช่น กำรประกวด RD Data Innovation Awards 2021 กำรสร้ำง Platform Center เพื่อให้เจ้ำ

หน้ำที่ทั่วประเทศเข้ำมำสร้ำงนวัตกรรม กำรพัฒนำ Data Lake ให้หน่วยงำน/ระบบงำนต่ำง ๆ น�ำข้อมูลไปใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนและกำรให้บริกำร 

โครงกำรLearning & Sharing เพือ่ต่อยอดองค์ควำมรู ้เสรมิสร้ำงให้เป็นคนเก่ง นอกจำกน้ียงัให้หน่วยงำนทัว่ประเทศ ประกำศเจตนำรมณ์ขบัเคลือ่นคณุธรรมอตัลกัษณ์

และจริยปฏิบัติของบุคลำกร (ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มอบใจบริกำร : HAS) ให้เป็นรูปธรรม เพื่อปลูกฝังกำรเป็นคนดีมีคุณธรรม รวมถึงส่งเสริมให้ทุกหน่วยงำน 

ท�ำ Town Hall เพื่อระดมควำมคิดเห็น หำแนวทำงแก้ไขปัญหำ ปรับเปลี่ยนให้บุคลำกรท�ำงำนอย่ำงมีควำมสุข มุ่งสู่ Smart Office และ Happy People อย่ำงแท้จริง

รปูแบบ/ลักษณะ/ Concept ของผลงำน

 ด้วยปัจจุบันมีแบบแสดงรำยกำรภำษีเงินได้

บุคคลธรรมดำที่น�ำส ่งให ้กรมสรรพำกรมำกกว่ำ  

11 ล้ำนแบบต่อปี โดยเป็นแบบที่มีกำรขอคืนภำษี

มำกกว่ำ 3.5 ล้ำนแบบต่อปี เพื่อเป็นกำรอ�ำนวย 

ควำมสะดวกและสร้ำงควำมเชือ่มัน่ให้กับประชำชนหรอื

ผู้เสยีภำษีกรมสรรพำกรได้พฒันำระบบ My Tax Account 

ให้เป็นช่องทำงเข้ำถึงข้อมูลและบริกำรที่เก่ียวข้อง 

กับผู้เสียภำษีบนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต ระบบน้ีช่วยให้

ผู้เสียภำษีตรวจสอบข้อมลูค่ำลดหย่อนต่ำง ๆ ด้วยตนเอง

ก่อนกำรยืน่แบบแสดงรำยกำร โดยเพิ่มข้อมูลค่ำลดหย่อนด้วยกำรบูรณำกำรข้อมูลเชื่อมโยงกับหน่วยงำนเจ้ำของข้อมูลรวมเป็น 9 รำยกำร ได้แก่ เงินสมทบกองทุน

ประกันสงัคม เบีย้ประกันสขุภำพของผู้มีเงินได้ เงินบริจำคผ่ำนระบบ e-Donation เงินสะสมกองทนุบ�ำเหน็จบ�ำนำญข้ำรำชกำร (กบข.) เบีย้ประกันชวีติ เบีย้ประกันชวีติ

แบบบ�ำนำญเบี้ยประกันสุขภำพบิดำ มำรดำ ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อ เช่ำซื้อ หรือสร้ำงที่อยู่อำศัย และเงินสะสมกองทุนกำรออมแห่งชำติ (กอช.) รวมทั้งข้อมูลเงินได้

พึงประเมินตำมมำตรำ 40 (1) แห่งประมวลรัษฎำกร ส�ำหรับข้ำรำชกำร และภำษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ำย ที่ได้รับจำกกรมบัญชีกลำง ผู้เสียภำษีสำมำรถน�ำข้อมูลที่ปรำกฏ 

ในระบบ My Tax Account ไปใช้ประกอบกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91 ได้ทันที โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลซ�้ำ รวมทั้งสำมำรถตรวจสอบสถำนะ

กำรขอคืนภำษี และกำรน�ำส่งเอกสำรหลักฐำน เพื่อประกอบกำรพิจำรณำคืนภำษีได้อีกด้วย ท�ำให้กำรยื่นแบบฯ เป็นเรื่องง่ำย สะดวกและรวดเร็ว

ผลงำนเรื่องที่ 1 : My Tax Account

เปิดกว้ำงและเชือ่มโยงกัน ยดึประชำชนเป็นศนูย์กลำง มขีดีสมรรถนะสูง ทนัสมยั
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รปูแบบ/ลักษณะ/ Concept ของผลงำน

 1. ประชำชนหรือผู้เสียภำษีได้รับควำมสะดวกรวดเร็วในกำรยื่นแบบแสดงรำยกำร ไม่ต้องมีภำระในกำรจัดเก็บเอกสำรหลักฐำน สำมำรถตรวจสอบเงินได้ 

และค่ำลดหย่อนต่ำง ๆ ที่กรมสรรพำกรได้รับจำกหน่วยงำนภำยนอกผ่ำนอินเทอร์เน็ตของกรมสรรพำกรได้อัตโนมัติ โดยไม่จ�ำเป็นต้องกรอกข้อมูลซ�้ำและไม่ยุ่งยำก  

รวมถึงลดควำมผิดพลำดในกำรกรอกแบบและกำรค�ำนวณภำษีได้อีกด้วย ส่งผลให้ประชำชนหรือผู้เสียภำษีหรือผู้ขอคืนฯ ได้รับเงินคืนภำษีเร็วขึ้น

 2. ลดต้นทุนกำรใช้กระดำษ เพื่อออกเอกสำรหลักฐำนของหน่วยงำนที่เป็นเจ้ำของข้อมูล

 3. สร้ำงควำมเท่ำเทียมกันในกำรเข้ำถึงข้อมูลของประชำชนทั่วประเทศ และพร้อมให้บริกำรตลอดเวลำ 24 ชั่วโมงโดยไม่มีวันหยุดรำชกำร

 4. บรูณำกำรข้อมลูระหว่ำงหน่วยงำนทัง้ภำครฐั และเอกชน เพือ่ยกระดับกำรให้บรกิำรภำครฐั และกำรเป็นหุ้นส่วนควำมร่วมมอื ท�ำให้เกิดกำรพฒันำทีย่ัง่ยนืของประเทศ 

คุณค่ำต่อประชำชน/ส่วนรำชกำร/ประเทศ 

 นวตักรรมระบบภำษีหัก ณ ทีจ่่ำย อเิลก็ทรอนิกส์ (e-Withholding Tax) 

เป ็นหน่ึงในระบบภำษีที่กรมสรรพำกรได ้พัฒนำขึ้นในกำรเปลี่ยนแปลง 

กำรท�ำงำนสู่ดิจิทัล (Digital Transformation) โดยให้ผู้เสียภำษีเป็นศูนย์กลำง  

เพือ่ให้กำรจัดกำรภำษีเป็นเรือ่งง่ำย จำกเดมิทีผู้่จ่ำยเงินต้องยืน่แบบแสดงรำยกำร

และน�ำส่งภำษีหัก ณ ที่จ่ำย ให้กรมสรรพำกร และจัดท�ำเอกสำรหลักฐำนหนังสือ

รับรองให้ผู้รับเงิน เปลี่ยนมำเป็นกำรให้สถำบันกำรเงินหรือธนำคำรเป็นตัวกลำง

ด�ำเนินกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำยแทน ช่วยลดขั้นตอน ลดต้นทุน ลดภำษี มีมำตรฐำน

ควำมปลอดภัยในระดับสำกล สำมำรถจ�ำกัดสิทธิ กำรเข้ำถึงและเปิดเผยข้อมูลได้

 ระบบ e-Withholding Tax ประกอบด้วยผู้เก่ียวข้อง 4 ฝ่ำย คอืผู้จ่ำยเงิน 

ธนำคำรผู้ ให้บรกิำรระบบ ผูร้บัเงินซึง่เป็นผู้ถูกหักภำษี ณ ทีจ่่ำย และกรมสรรพำกร   

โดยผู้จ่ำยเงินจะจ่ำยเงินผ่ำนธนำคำรพร้อมแจ้งข้อมูล ที่ก�ำหนด เมื่อธนำคำร 

ได้รบัเงินแล้วจะออกหลกัฐำนเป็นข้อมลูอเิลก็ทรอนิกส์ให้แก่ผู้จ่ำยเงินและผู้รบัเงิน 

พร้อมทั้ง จ่ำยเงินหลังหักภำษีให้แก่ผู้รับเงิน และน�ำส่งข้อมูลและภำษีที่หักไว ้

ไปยังกรมสรรพำกรภำยในเวลำไม่เกิน 4 วันท�ำกำร ถัดจำกวันที่ธนำคำรได้รับเงิน 

จำกน้ันกรมสรรพำกรจะออกใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ผู ้จ ่ำยเงิน  

กรณีน�ำส่งภำษีหัก ณ ทีจ่่ำยขำดไป ผู้จ่ำยเงินสำมำรถน�ำส่งภำษีเพิม่เตมิผ่ำนระบบ

นี้ ได้ และสำมำรถตรวจสอบหลักฐำนหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่ำย ได้ตลอดเวลำ 

ที่เว็บไซต์กรมสรรพำกร www.rd.go.th

ผลงำนเรื่องที่ 2 : ระบบภำษีหัก ณ ที่จ่ำยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Withholding Tax) 

เปิดกว้ำงและเชือ่มโยงกัน ยดึประชำชนเป็นศนูย์กลำง มขีดีสมรรถนะสูง ทนัสมยั
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ภำพที่ 1 OKR ของ Tax From Home

 ด้วยสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของกำรเกิดโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนำ 2019 

(COVID-19) ทีส่่งผลกระทบในวงกว้ำงต่อกำรด�ำเนินชวีติประจ�ำวนัของประชำชน

กำรด�ำเนินธุรกิจของหน่วยงำนภำคเอกชน และภำครัฐบำล กรมสรรพำกร 

จึงออกนโยบำยด้ำนกำรให้บริกำรที่ตรงใจผู้เสียภำษีและประชำชน (ผู้เสียภำษี

เงินได้นิติบุคคล จ�ำนวน 460,000 รำย ผู้ประกอบกำรที่จดทะเบียนภำษมีลูค่ำ

เพิม่ จ�ำนวน 600,000 ผู้เสยีภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ จ�ำนวน 10.7 ล้ำนคน และ

ประชำชนทั่วไป จ�ำนวน 65 ล้ำนคน) โดยปรับกระบวนกำรให้บริกำร 

เป็นดจิิทลั (Digital Transformation) สอดรบักับพฤตกิรรมกำรใช้ชวีติแบบปกติใหม่ 

(New Normal) ภำยใต้แนวคดิ “Safety is everyone’s responsibility” โดยจัดท�ำ

โครงกำรท�ำธุรกรรมภำษีทีบ้่ำน “Tax From Home” เพือ่ให้ผู้เสยีภำษีและประชำชน

เข้ำถึงกำรท�ำธุรกรรมภำษีในทุกมิติได้ง่ำยที่สุด โดยร่วมมือกับสถำบันกำรเงิน

สนับสนุนกำรท�ำธุรกรรมกำรเงินผ่ำนช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์ทัง้ด้ำนกำรรบั 

และกำรจ่ำยเงิน ซึง่ประกอบด้วย 1) กำรลงทะเบยีน e-Registration ขอยืน่แบบ

ผ่ำนอนิเทอร์เน็ต ทีส่ำมำรถขออนุมตัแิบบออนไลน์ และน�ำส่งเอกสำรทำง e-mail  

ได้ทนัท ีไม่ต้องไปยืน่ทีส่�ำนักงำนสรรพำกรพืน้ทีส่ำขำ 2) กำรยืน่แบบ e-Filing 

ได้แก่ กำรยื่นแบบผ่ำน Internet อินเทอร์เน็ต และกำรยื่นแบบผ่ำน RD Smart 

Tax Application ทีส่ำมำรถ Download ใช้งำนได้ทัง้ App Store และ Google play 

สำมำรถจัดเตรียมและน�ำส่งข้อมูลกำรยื่นแบบ ภ.ง.ด.91 ผ่ำน Application  

ของ ITAX และบนเวบ็ไซต์ noon.in.th ของบริษัท TQLD จ�ำกัด รวมถึงตรวจสอบ

รำยกำรค่ำลดหย่อนภำษีต่ำง ๆ ส�ำหรับผู้เสียภำษีบุคคลธรรมดำผ่ำนระบบ  

My Tax Account ทีเ่ชือ่มโยงข้อมลูจำกภำยใน นอกจำกน้ียังได้รับให้สิทธิพิเศษ

ขยำยเวลำกำรยื่นแบบและช�ำระภำษีออนไลน์ออกไปอีก เพือ่สร้ำงสภำพคล่อง

ทำงกำรเงินแก่ผู้เสยีภำษีและประชำชน 3) กำรช�ำระภำษี e-Payment ส�ำหรับ

ผู้ที่ยื่นแบบทุกประเภทภำษีผ่ำนทำงอินเทอร์เน็ต สำมำรถเลือกช�ำระภำษีได ้

หลำกหลำยช่องทำงอเิลก็ทรอนิกส์ตำมทีป่รำกฏข้อมลูในชดุช�ำระเงิน (Pay In Slip) 

โดยร่วมมือกับธนำคำรยกเว้นกำรเก็บค่ำธรรมเนียม เพื่อส่งเสริมให้ผู้เสียภำษี

ท�ำธุรกรรมภำษีได้จำกทีบ้่ำนแบบ One-Stop Service และ 4) กำรคนืเงินภำษี 

e-Refund ส�ำหรับผู้เสยีภำษีเงินได้บคุคลธรรมดำและผู้เสยีภำษีเงินได้นิติบคุคล

ที่มีภำษีช�ำระไว้เกิน กรมสรรพำกรจะคืนเงินภำษีผ่ำนระบบพร้อมเพย์ ที่สะดวก 

รวดเรว็ ปลอดภัย กำรด�ำเนินกำรตำมโครงกำรดงักล่ำวก�ำหนดตวัชีว้ดัทีว่ดัควำมส�ำเรจ็

ผ่ำน OKRs ของกำรผลักดันกำรใช้ Tax from Home ตำมภำพที่ 1 

รปูแบบ/ลักษณะ/ Concept ของผลงำน

 1. ช่วยลดขั้นตอนกำรออกเอกสำรหนังสือภำษีหัก ณ ที่จ่ำย กำรจัดท�ำแบบแสดง

รำยกำรเพื่อน�ำส่งภำษี และกำรยื่นแบบของผู้เสียภำษี โดยธนำคำรเป็นผู้ด�ำเนินกำรแทน  

ท�ำให้ลดกระบวนกำรยื่นแบบ และกระบวนกำรเตรียมเอกสำรผู้จ่ำยเงิน

 2. ลดต้นทุนในกำรจัดท�ำเอกสำรรับรองกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำย โดยผู้หัก ณ ที่จ่ำย

สำมำรถดึงข้อมูลจำกเว็บไชต์กรมสรรพำกร มำท�ำรำยกำรยื่นแบบผ่ำนช่องทำง E-Filing  

ได้สะดวกรวดเร็ว และมีข้อมูลมีควำมครบถ้วนถูกต้อง 

 3. ท�ำให้เกิดควำมโปร่งใส ผู้ ใช้บริกำรสำมำรถตรวจสอบหลักฐำนได้ที่เว็บไซต ์

กรมสรรพำกร (www.rd.go.th) ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยผู้รับเงินไม่ต้องจัดเก็บเอกสำร 

ในรูปแบบกระดำษ

 4. ระบบดังกล่ำวเป็นส่วนหน่ึงที่ช่วยขับเคลื่อนโครงกำรยุทธศำสตร์ Nationnal 

e-Payment โครงกำรที่ 3 ระบบภำษีและเอกสำรธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

คุณค่ำต่อประชำชน/ส่วนรำชกำร/ประเทศ 

ผลงำนเรื่องที่ 3 : ระบบ Tax From Home

เปิดกว้ำงและเชือ่มโยงกัน ยดึประชำชนเป็นศนูย์กลำง มขีดีสมรรถนะสูง ทนัสมยั
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 1. เป็นองค์กรชั้นน�ำที่จัดเก็บภำษีอย่ำงโปร่งใสเป็นธรรม ด้วยนวัตกรรมและบุคลำกรคุณภำพ เพื่อสร้ำงเสถียรภำพทำงกำรคลัง

 2. เป็นองคกรที่น�ำข้อมูลจำกภำยในและภำยนอกองค์กรมำใช้ ในกำรบริหำรจัดกำรเพื่อสร้ำงนวัตกรรมให้ตอบโจทย์เป้ำหมำยหลัก 3 ตรง 

“เก็บภำษีตรงเป้ำหมำย นโยบำยตรงกลุ่ม บริกำรตรงใจ” (Data Organization)

 3. ยกระดบักำรให้บริกำรโดยกำรน�ำ User Experience (UX) และ User Interface (UI) ของผูรั้บบริกำรและผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยี มำออกแบบ

ระบบกำรให้บริกำรให้ตรงตำมควำมต้องกำร รวมถึง Rebrand องค์กรให้เป็นสรรพำกรยุคใหม่ “เป็นมิตร ยิ้มกับผู้เสียภำษี” เน้นควำมเป็นมำตรฐำน

โดยก�ำหนด Service Standard ด้ำนบุคลำกรและสถำนที่กำรให้บริกำร

 4. พฒันำบุคลำกรสรรพำกรให้เป็นคนเก่ง (Up-Skill และ Re-Skill) ทนัต่อกำรเปลีย่นแปลงของโลกปัจจุบนัท�ำงำน โดยในอนำคตต้องปรบัลด

จ�ำนวนสำขำของ สส. และเพิ่มต�ำแหน่งบุคลำกรในงำนตรวจสอบภำษี งำนส�ำรวจ รวมถึงงำน Data Analytics ดังน้ันกรมสรรพำกร 

จึงต้องมุ่ง Training บุคลำกรให้มีขีดสมรรถนะสูง สำมำรถ Rotate ไปท�ำงำนในภำรกิจอื่นได้

 5. สร้ำงวัฒนธรรมเพื่อให้เกิดนวัตกรรมในองค์กร โดยกำรสร้ำงสภำพแวดล้อม รวมถึงกำรใช้เคร่ืองมือในกำรบริหำรรูปแบบใหม่ ๆ

เช่น Design Thinking, Agile Methodology, Town Hall, Platform กลำง, Data Lake ขององค์กร และกำรร่วมมือกับหน่วยงำนภำยนอก 

เพื่อสร้ำงนวัตกรรมผ่ำน Blockchain และ Sandbox

เป้ำหมำยต่อไปในอนำคต

 1. ผู้เสียภำษีและประชำชนได้รับควำมสะดวก รวดเร็วในกำรท�ำธุรกรรมภำษีทำงอิเล็กทรอนิกส์แบบ One-Stop Service ไม่ต้องเดินทำงออกจำกบ้ำน  

ไม่มีกำรรับส่งเอกสำร ไม่มีกำรจับธนบัตรหรือเช็ค ลดต้นทุนในกำรปฏิบัติทำงภำษี ลดควำมเสี่ยงในกำรติดโรค COVID-19

 2. กรมสรรพำกรมรีะบบกำรท�ำงำนและกำรให้บรกิำรเพิม่มำกขึน้ จำกกำรปรบัเปลีย่นกระบวนกำรท�ำงำนและกำรให้บริกำรให้เป็นดจิิทลั (Digital Transform) 

เจ้ำหน้ำทีส่ำมำรถปฏิบติังำนและให้บรกิำรผู้เสยีภำษีและประประชำนได้อย่ำงมปีระสทิธิภำพและต่อเน่ืองภำยใต้วกิฤตของสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรค COVID-19 

ส่งผลให้ ได้รับคัดเลือกให้เป็นต้นแบบของส่วนรำชกำรในกำรจัดท�ำแผนด�ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเน่ืองส�ำหรับกำรบริหำรควำมพร้อมต่อสภำวะวิกฤต (Business  

Continuity Plan : BCP) จำก ส�ำนักงำน ก.พ.ร. 

 3. ประเทศชำติมีรำยได้น�ำมำขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เยียวยำและฟื้นฟูประชำชนที่ได้รับผลกระทบจำกโรค COVID-19 เพื่อกระตุ้นกำรบริโภคและกำรใช้จ่ำย

ภำยในประเทศ เสริมสร้ำงสภำพคล่องทำงเศรษฐกิจ และเร่งให้ประเทศไทยเข้ำสู่สังคมไร้เงินสดอย่ำงแท้จริง

คุณค่ำต่อประชำชน/ส่วนรำชกำร/ประเทศ 
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 กรมธนำรักษ์เป็นหน่วยงำนทีม่บีทบำทส�ำคญัในกำรขบัเคลือ่นกำรบรหิำร

ทรัพย์สินของรัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อรองรับควำมท้ำทำยของประเทศ 

ทั้งในด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ผ่ำนกำรบริหำรงำนแบบบูรณำกำร

ภำยใต้ภำรกิจหลกั 4 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนทีร่ำชพสัดุ ด้ำนกำรประเมนิรำคำทรพัย์สนิ 

ด้ำนเหรียญกษำปณ์และบริหำรเงินตรำ และด้ำนทรัพย์สินมีค่ำ โดยมีทิศทำง 

กำรด�ำเนินงำนทีส่นับสนุนนโยบำยรฐับำลภำยใต้กรอบแนวคดิ “Smart Treasury 4.0” 

ที่มุ่งเน้นกำรบริหำรงำนโดยยึดหลักธรรมำภิบำลเพื่อประโยชน์สุขของประชำชน

ด้วยกำรน�ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมำใช้ ในกำรปฏิบัติงำนในทุกภำรกิจ

ร่วมกับกำรใช้กลไกกำรท�ำงำนอย่ำงเป็นระบบร่วมมกับภำคเีครือข่ำย สงัคม และชมุชน

เพือ่ให้สำมำรถตอบสนองต่อประชำชนได้อย่ำงรวดเรว็และมปีระสทิธิภำพ ควบคูกั่บ

กำรพฒันำบคุลำกรให้มทีกัษะ สมรรถนะทีห่ลำกหลำยทัง้ในด้ำนพนัธกิจและด้ำนดจิิทลั

รองรับเป้ำหมำยและทิศทำงองค์กำร เพื่อให้กรมธนำรักษ์เป็นหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่มีศักยภำพในระดับสำกล อันจะเกิดประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจ ประชำชน  

และประเทศชำติโดยรวมต่อไป

ผลกำรด�ำเนินงำนที่สอดคล้องสู่ระบบรำชกำร 4.0

 กรมธนำรักษ์มุ ่งเน้นกำรท�ำงำนเชิงบูรณำกำรกับหน่วยงำนภำยนอกทั้งภำครัฐและภำคเอกชน ส่งผลให้เกิดนวัตกรรมกำรท�ำงำนร่วมกับเครือข่ำย 

และนวัตกรรมเชิงนโยบำย ซึ่งมีเป้ำหมำยร่วมกันในกำรแก้ไขปัญหำที่ซับซ้อนของชำติ เช่น โครงกำรเปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่รำชพัสดุ

 ผู้บริหำรกรมธนำรักษ์ได้สร้ำงวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยให้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชนเพื่อน�ำมำปรับปรุงแก้ไข

ก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบกำรให้บริกำรเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น โครงกำรธนำรักษ์ประชำรัฐ

มิติระบบรำชกำรที่เปิดกว้ำงและเชื่อมโยงกัน (Open & Connected Government) 

มิติระบบรำชกำรที่ยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง (Citizen- Centric Government)

 บรหิำรทรัพย์สนิของแผ่นดนิอย่ำงมอือำชพีด้วยหลกัธรรมำภิบำลเพือ่เศรษฐกิจและสงัคมทีส่มดลุ

และยั่งยืน

วิสัยทัศน์

กรมธนารกัษ์

กรอบแนวคิด/Concept/Roadmap ของกำรก้ำวสู่กำรเป็นระบบรำชกำร 4.0
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มิติระบบรำชกำรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance Government)

 กรมธนำรักษ์มุ่งมั่นในกำรพัฒนำนวัตกรรมเพื่อยกระดับขีดสมรรถนะในกำรปฏิบัติงำน และกำรให้บริกำรที่ตอบสนองควำมต้องกำรและอ�ำนวยควำมสะดวก

แก่ประชำชนเช่น โครงกำรศูนย์บริหำรจัดกำรรำคำประเมินทรัพย์สินแห่งชำติ (National Property Valuation)

รูปแบบ/ลักษณะ/ Concept ของผลงำน

 เพื่อเป็นกำรสนับสนุนนโยบำยรัฐบำลในกำรลด

ควำมเหลื่อมล�้ำสร้ำงควำมเข้มแข็งโดยกำรกระตุ้นและพัฒนำ

เศรษฐกิจฐำนรำก ช่วยเหลือปัญหำปำกท้องให้กับประชำชน

ผู้มรีำยได้น้อย กรมธนำรกัษ์จึงได้จัดท�ำโครงกำรเปลีย่นชมุชน

เป็นห้องประชุมในที่รำชพัสดุ โดยบูรณำกำรร่วมกับกระทรวง

วัฒนธรรม ส�ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ 

กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ ส่วนรำชกำรผู้ครอบครอง 

ใช้ประโยชน์ในทีร่ำชพสัด ุกระทรวงพฒันำสงัคมและควำมมัน่คง

ของมนุษย์ หน่วยงำนท้องถิ่น ตำมนโยบำยร่วม “สร้ำงอำชีพ 

สร้ำงรำยได้ สร้ำงโอกำส” ด้วยกำรจัดให้มตีลำดชมุชนเพิม่ช่องทำง

ให้ประชำชน เกษตรกรในพืน้ทีน่�ำสนิค้ำในชมุชนมำจัดจ�ำหน่ำย 

โดยใช้กำรบริโภคภำยในพืน้ทีแ่ละชมุชนใกล้เคยีงเป็นตวัขบัเคลือ่น 

พร้อมทัง้มกีำรอบรมสร้ำงอำชพี โดยประชำชนในพืน้ทีร่่วมกัน

ก�ำหนดแนวทำงและรปูแบบกำรด�ำเนินกำรเพือ่ให้เกิดกำรสร้ำงรำยได้

ให้ชุมชนอย่ำงยั่งยืน 

ผลงำนเรื่องที่ 1 : โครงกำรเปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่รำชพัสดุ 

ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกอย่ำงยั่งยืน

มีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัยยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำงเปิดกว้ำงและเชื่อมโยงกัน
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คุณค่ำต่อประชำชน 

 ขยำยโอกำสทำงกำรตลำดส�ำหรับผู้ประกอบกำรรำยย่อย/เกษตรกร โดยเป็นกำรจัดหำพื้นที่จ�ำหน่ำยสินค้ำ สร้ำงรำยได้ ให้กับชุมชนโดยมีรูปแบบเป็น 

ที่ประชุมอเนกประสงค์ และเป็นพื้นที่จัดตลำดชุมชน เพื่อเป็นกำรกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน และช่วยสนับสนุนให้เศรษฐกิจฐำนรำกในชุมชนต่ำง ๆ แข็งแกร่งมำกขึ้น

โดยกำรสร้ำงโอกำสฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่ให้แก่ผู้ประกอบกำรในชุมชน และประชำชนในพื้นที่ ซึ่งจะก่อให้เกิดกำรสร้ำงรำยได้ ในทุกระดับ

คุณค่ำต่อองค์กร

 กรมธนำรักษ์สร้ำงเครือข่ำยบูรณำกำรท�ำงำนร่วมกับประชำชนหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน ซึ่งท�ำให้เพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรที่รำชพัสดุ 

คุณค่ำต่อประเทศ

 สนับสนุนนโยบำยภำครัฐในกำรด�ำเนินกำรตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกอย่ำงยั่งยืน โดยน�ำที่รำชพัสดุไปสนับสนุนกำรจัดจ�ำหน่ำย

สินค้ำเกษตร หัตถกรรม OTOP เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชน ด�ำเนินกำรแล้ว 77 จังหวัด มีเงินหมุนเวียนในพื้นที่กว่ำ 200 ล้ำนบำท

คุณค่ำต่อประชำชน/ส่วนรำชกำร/ประเทศ 

รปูแบบ/ลักษณะ/ Concept ของผลงำน

 ตำมทีร่ฐับำลได้มีนโยบำยกำรลดควำมเหลือ่มล�ำ้ทำงเศรษฐกิจ สงัคม

และเพิ่มคุณภำพชีวิตให้กับประชำชน กรมธนำรักษ์จึงได้ด�ำเนินโครงกำร

ธนำรกัษ์ประชำรฐั โดยกำรน�ำทีร่ำชพสัดไุปสนับสนุนเป็นทีอ่ยูอ่ำศยั ทีด่นิท�ำกิน

ให้แก่ประชำชนผู้มีรำยได้น้อย รวมทั้งกำรรับรองสิทธิให้แก่ผู้ครอบครอง 

ที่รำชพัสดุโดยมิชอบด้วยกำรน�ำเข้ำสู่ระบบเป็นผู้เช่ำที่รำชพัสดุที่ถูกต้อง 

ตำมกฎหมำย ผ่ำนกระบวนกำรชุมชนและควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำง ๆ 

ได้แก่หน่วยงำนผู้ ใช้ที่รำชพัสดุ หน่วยงำนท้องถิ่น (อบต. อบจ.) กำรไฟฟ้ำ  

กำรประปำรวมถึงธนำคำรและสถำบันกำรเงิน จนเกิดผลส�ำเร็จท�ำให้

ประชำชนได้รับสิทธิกำรเช่ำที่รำชพัสดุอย่ำงถูกต้อง และสำมำรถน�ำสิทธิ 

กำรเช่ำดังกล่ำวไปแปลงเป็นเงินทุน สร้ำงอำชีพและรำยได้ ตำมแนวทำง 

“ธนำรกัษ์สำนรฐั พฒันำรำษฎร์”

ผลงำนเรื่องที่ 2 : โครงกำรธนำรักษ์ประชำรัฐ

รูปแบบ/ลักษณะ/ Concept ของผลงำน

มีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัยยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำงเปิดกว้ำงและเชื่อมโยงกัน
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คุณค่ำต่อประชำชน 

 แก้ไขปัญหำเรื่องที่อยู่อำศัย ที่ดินท�ำกินของประชำชน ลดปัญหำกำรบุกรุกเข้ำครอบครองที่ดินของรัฐ ซึ่งส่งผลกระทบต่อกำรปกครอง ดูแล และกำรบริหำร

ทรัพย์สินของรัฐ ซึ่งสร้ำงควำมมั่นคงด้ำนที่อยู่อำศัยและที่ดินท�ำกิน เพิ่มคุณภำพชีวิตให้กับประชำชน 

คุณค่ำต่อองค์กร

 บรหิำรจัดกำรทีร่ำชพสัดทุีม่อียูอ่ย่ำงจ�ำกัดให้เกิดประโยชน์สงูสดุ ทัง้ในเชงิเศรษฐกิจ และสงัคม และสำมำรถแก้ปัญหำกำรบกุรุกทีด่นิของรัฐได้อกีทำงหน่ึงด้วย

คุณค่ำต่อประเทศ

 สนับสนุนนโยบำยของรฐับำลในกำรเสริมสร้ำงควำมมัน่คง ลดควำมเหลือ่มล�ำ้ทำงเศรษฐกิจและสงัคม รวมทัง้กำรเพิม่รำยได้กำรเช่ำทีร่ำชพสัดจุำกกำรเข้ำระบบ

เป็นผู้เช่ำอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย และจำกกำรด�ำเนินโครงกำรท�ำให้ประชำชนมีที่อยู่อำศัยและที่ดินท�ำกินแล้ว จ�ำนวน 19,531 รำย

คุณค่ำต่อประชำชน/ส่วนรำชกำร/ประเทศ 

 ระบบบริหำรจัดกำรรำคำประเมินทรัพย์สินแห่งชำติ : National Property 

Valuation Management Center เป ็นกำรพัฒนำด้ำนเทคโนโลยีเพื่อ 

เพิม่ประสทิธิภำพกำรท�ำงำนและยกระดบักำรให้บรกิำร เพือ่เป็นศนูย์กลำงทำงเทคโนโลยี

สำรสนเทศในกำรให้บริกำรข้อมูลรำคำประเมินทรัพย์สิน ข้อมูลกำรวิเครำะห์

ด้ำนอสงัหำรมิทรพัย์ด้วยเทคโนโลย ีBig Data Analytics และ Data Visualizations 

และกำรรับเรื่องรำวกำรคัดค้ำนรำคำประเมิน รวมทั้งกำรวิจัยและพัฒนำเพื่อสร้ำง

มลูค่ำเพิ่มกระตุ้นกำรลงทุน โดยมีกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ด้วยกำรบูรณำกำร

ข้อมูลด้ำนแผนที่กับข้อมูลต่ำง ๆ ประกอบด้วยฐำนข้อมูลแผนที่ รูปแปลงที่ดิน 

และสถำนที่ส�ำคัญข้อมูลแปลงที่ดินที่รำชพัสดุข้อมูลทะเบียนที่ดิน โดยกำรเชื่อมโยง

ฐำนข้อมูลจำก 10 หน่วยงำน ได้แก่ กรมที่ดิน กรมทำงหลวง กรมทำงหลวงชนบท

กรมกำรปกครองกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมโยธำธิกำรและผังเมือง

ส�ำนักงำนปฏิรูปทีดิ่นเพือ่เกษตรกรรม กรงุเทพมหำนคร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

และสถำบันกำรเงิน

ผลงำนเรื่องที่ 3 : โครงกำรศูนย์บริหำรจัดกำรรำคำประเมินทรัพย์สิน

แห่งชำติ (National Property Valuation)

มีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัยยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำงเปิดกว้ำงและเชื่อมโยงกัน

รูปแบบ/ลักษณะ/ Concept ของผลงำน
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คุณค่ำต่อประชำชน/ส่วนรำชกำร/ประเทศ 

คุณค่ำต่อประชำชน

 ยกระดับกำรให้บริกำรข้อมูลรำคำประเมินอสังหำริมทรัพย์ที่ถูกต้อง สะท้อนรำคำตลำด และสำมำรถตรวจสอบรำคำประเมินได้อย่ำงสะดวกรวดเร็ว

โดยใช้ระบบตรวจสอบรำคำประเมินทรัพย์สิน เพื่อน�ำไปใช้ ในกำรอ้ำงอิงประกอบกำรซื้อขำยอสังหำริมทรัพย์

คุณค่ำต่อองค์กร

 เพิ่มประสิทธิภำพกระบวนกำรท�ำงำนซึ่งจะท�ำให้สำมำรถปฏิบัติงำนเทียบได้กับมำตรฐำนสำกลและสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน 

ได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส

คุณค่ำต่อประเทศ

 สนับสนุนกำรสร้ำงศักยภำพและเพิ่มขีดควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันของประเทศ โดยรำคำประเมินอสังหำริมทรัพย์ได้รับกำรเผยแพร่อยู่ในรูปแบบดิจิทัล 

เพื่อใช้เป็นฐำนกำรค�ำนวณกำรจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ซึ่งสร้ำงรำยได้ ให้ประเทศปีละกว่ำ 20,000 ล้ำนบำท อีกทั้งยังรองรับกำรจัดเก็บภำษีที่ดินและสิ่งปลูก

สร้ำง สนับสนุนกำรจัดเก็บรำยได้ ให้แก่องค์กรปกครองท้องถ่ินตำมพระรำชบัญญัติภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง พ.ศ. 2562 ไม่ต�่ำกว่ำ ปีละ 10,000 ล้ำนบำท  

และยังเป็นศูนย์กลำงกำรก�ำหนดนโยบำยกำรลงทุนด้ำนอสังหำริมทรัพย์ของประเทศ กำรวำงแผนกำรใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐบำล ข้อมูลกำรจดจ�ำนอง 

และกำรให้สินเชื่อ และกำรเป็นศูนย์ข้อมูล ด้ำนอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรบริกำรประชำชนและทุกภำคส่วน
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เป้ำหมำยต่อไปในอนำคต

 กำรเป็น Asset Intelligence Center ของประเทศ โดยน�ำเทคโนโลยีสนับสนุนกำรด�ำเนินงำน โดยมีทิศทำงกำรพัฒนำโนโลยี  

เพื่อน�ำมำพัฒนำด้ำน Digital ของกรมแบ่งเป็น 4 ด้ำน ดังนี้

 1. Smart property พัฒนำและน�ำเครื่องมือในกำรรังวัดที่ดินรำชพัสดุ ผ่ำน GIS Drone /จัดท�ำ TRD Land bank จัดล�ำดับ

ศักยภำพที่รำชพัสดุเพื่อน�ำมำใช้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด/เพิ่มช่องทำงกำรช�ำระเงิน E-payment ผ่ำนมือถือ/Smart contact  

บริหำรสัญญำเช่ำที่รำชพัสดุ online

 2. Smart property valuation ได้จัดตัง้ศนูย์บริหำรจัดกำรรำคำประเมนิทรัพย์สนิแห่งชำต ิซึง่เป็นกำรเชือ่มโยงจำก Thailand 4.0 

มำสู่แผนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล และกระทรวงกำรคลังดิจิทัล พร้อมทั้งกรม ธนำรักษ์ได้เตรียมกำรเป็น Smart Treasury 4.0 เป็นศูนย์กลำง

ที่ด�ำเนินกำรเผยแพร่รำคำประเมินอสังหำริมทรัพย์ ที่อยู่ในรูปแบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อใช้รองรับกำรใช้เป็นฐำนค�ำนวณค่ำธรรมเนียม

กำรจดทะเบยีนสทิธิและนิตกิรรม และเพือ่ใช้เป็นฐำนค�ำนวณภำษีตำมพระรำชบญัญตัภิำษีทีด่นิและสิง่ปลกูสร้ำง พ.ศ. 2562 ระบบยงัมี 

กำรสร้ำงเน้ือหำด้ำนงำนวิจัย และวิเครำะห์ข้อมูลเพื่อประเมินสถำนกำรณ์และแนวโน้มของรำคำอสังหำริมทรัพย์ รวมทั้งมี war room

ใช้ประชุมติดตำมงำนต่ำง ๆ ด้ำนประเมิน/GIS เป็นข้อมูลแผนที่รูปแปลงต่ำง ๆ MIS ข้อมูลโฉนด ข้อมูลรำคำประเมินรำคำทรัพย์สิน

 3. Automatic Coins ให้บริกำรจ่ำยแลกเหรียญอัตโนมัติผ่ำนตู้และรถ Mobile Coin Unit /พัฒนำกระบวนกำรผลิตเหรียญ 

ใช้แขนกลอัจฉริยะ/พัฒนำระบบ ERP โรงกษำปณ์/ใช้ Internet of Things สั่งกำรควบคุมกำรใช้งำนอุปกรณ์ต่ำง ๆ ผ่ำนทำงเครือข่ำย

อินเทอร์เน็ต เช่น กำรเปิด-ปิด อุปกรณ์ของโรงงำนกษำปณ์ 

 4. Smart Museum จัดท�ำ Museum Online ผู้รับบรกิำรเข้ำถึงไปสะดวก รวดเรว็/เป็นศนูย์กลำงกำรเรียนรู้ร่วมกับชมุชน เช่น  

ให้บรกิำรตรวจสอบเหรียญโบรำณผ่ำนระบบกำรจอง internet online /เผยแพร่องค์ควำมรู้ผ่ำน E-Book เป็นต้น ส�ำหรับงำนสนับสนุน 

กรมธนำรักษ์มีแผนด�ำเนินกำรดังนี้ 

 1. บุคลำกร พัฒนำทักษะด้ำน Digital รองรับในอนำคต

 2. จัดท�ำศูนย์ data center จัดเก็บข้อมูลด้ำน IT แล้วเสร็จปี 2564

 3. จัดท�ำระบบตดิตำมผลต่ำง ๆ แบบ dashboard และ Monitoring เพือ่ให้ผู้บรหิำรและเจ้ำหน้ำที ่ตดิตำมงำนเก่ียวกับงำนต่ำง ๆ  

     ของกรมได้อย่ำงรวดเร็ว ทันสถำนกำรณ์
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 Excise 4.0 ได้ก�ำหนดทิศทำงในกำรยกระดับองค์กร โดยมีเป้ำหมำย 

ในกำรใช้มำตรกำรภำษีสรรพสำมติเพือ่ขบัเคลือ่นกำรเตบิโตของเศรษฐกิจทีส่มดลุ

ควบคูกั่บกำรดูแลสงัคม รกัษำสิง่แวดล้อม และสร้ำงควำมมัน่คงทำงพลงังำนของประเทศ

รวมถึงใช้มำตรกำรทำงภำษีเป็นเครือ่งมอืในกำรส่งเสรมิขดีควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั

ของอตุสำหกรรมในประเทศ ยกระดับกำรพฒันำเทคโนโลยทีีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม 

รวมทั้งสร้ำงควำมตระหนักให้ประชำชนรับรู้ถึงผลกระทบของกำรบริโภคสินค้ำ 

ที่เป็นผลเสียต่อสุขภำพ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพิ่มทำงเลือกของสินค้ำที่ดี 

ต่อสุขภำพนอกจำกน้ี ยังปรับโครงสร้ำงรำคำของสินค้ำที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ให้สำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย ส่งผลให้ผู ้ประกอบกำร ประชำชน ผู้รับบริกำร  

และผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยี สำมำรถปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมทัง้ในกำรผลติและกำรบริโภค

ให้สอดคล้องกับกำรสร้ำงสมดุลของกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจ กำรดูแลสังคม  

และรกัษำสิง่แวดล้อมได้อย่ำงครบวงจร ส�ำหรับด้ำนเทคโนโลยดิีจิทลัและนวตักรรม 

Excise ได้พฒันำเพือ่ให้กำรบรหิำรกำรจัดเก็บภำษีเป็นไปตำมเป้ำหมำย ลดกำรร่ัวไหล 

และยกระดับกำรให้บรกิำรทีม่ปีระสทิธิภำพ อ�ำนวยควำมสะดวกให้กับผู้รับบริกำร

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งกำรด�ำเนินกำรต่ำง ๆ ได้ ให้ควำมส�ำคัญกับกำรสร้ำง

ควำมร่วมมือและกำรรับฟังควำมคิดเห็นทั้งจำกหน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน 

และภำคประชำชน กำรเชือ่มโยงเทคโนโลย ีและกำรเปิดเผยข้อมลู เพือ่ให้กำรพฒันำ

มีควำมสอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้ที่เก่ียวข้อง ลดต้นทุน ลดขั้นตอน  

และเพิม่ประสทิธิภำพได้อย่ำงแท้จรงิ รวมทัง้ Excise ได้พฒันำบคุลำกรให้ม ีMulti 

Skill มธีรรมภิบำล และด�ำเนินงำนโดยค�ำนึงถึงประโยชน์ของประชำชนเป็นส�ำคญั

 ผู้น�ำกำรจัดเก็บภำษีเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงำน

วิสัยทัศน์

กรมสรรพสามิต

กรอบแนวคิด/Concept/Roadmap ของกำรก้ำวสู่กำรเป็นระบบรำชกำร 4.0  
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ผลกำรด�ำเนินงำนที่สอดคล้องสู่ระบบรำชกำร 4.0

 Excise มีนโยบำยมุง่เน้นกำรเปิดกว้ำงและเชือ่มโยง โดยก�ำหนดเป็นกลยทุธ์ในกำรส่งเสริมควำมร่วมมอืทัง้ภำครฐั ภำคเอกชนและภำคประชำชน โดยผู้บริหำร

ได้ให้ควำมส�ำคญัในกำรก�ำหนดเรือ่งดงักล่ำวเป็นตวัชีว้ดั ทีท่กุหน่วยงำนในสงักัดต้องด�ำเนินกำร กำรจัดท�ำคูม่อืแนวทำงกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมส่ีวนร่วมเป็นประจ�ำทกุปี  

และกำรจัดกิจกรรมกำรรับฟังควำมคดิเห็นให้ผู้รบับรกิำรและผู้มส่ีวนได้เสยีเข้ำมำมส่ีวนร่วม และมกีำรสือ่สำรนโยบำยไปยงัหน่วยงำนในสงักัดทัว่ประเทศผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ 

นอกจำกน้ัน Excise ได้สร้ำงกลไกกำรมีส่วนร่วมของผู้ทีเ่ก่ียวข้องกลุม่ต่ำง ๆ  อย่ำงต่อเน่ืองผ่ำนกำรเปิดระบบรำชกำรในทกุกระบวนกำรด�ำเนินงำน ตัง้แต่กำรเปิดเผยข้อมลู

ในช่องทำงต่ำง ๆ ที่เหมำะสมกับแต่ละกลุ่ม รวมทั้งกำรสร้ำงเครือข่ำยภำคประชำชนในเฝ้ำระวังกำรกระท�ำผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วยภำษีสรรพสำมิต และจูงใจ 

ผู้ประกอบกำรที่อยู่นอกระบบกำรเสียภำษีสรรพสำมิตเข้ำสู่ระบบอย่ำงถูกต้องโดยกำรสร้ำงควำมรับรู้ควำมเข้ำใจในกฎหมำยภำษีสรรพสำมิตและควำมส�ำคัญ 

ของกำรเสียภำษีอย่ำงถูกต้อง เพื่อสร้ำงควำมเป็นธรรมต่อกลุ่มผู้เสียภำษีทุกกลุ่ม นอกจำกน้ี Excise ได้สร้ำงเครือข่ำยพันธมิตรทั้งภำยในและต่ำงประเทศ 

เพือ่ให้กำรออกมำตรกำรทำงภำษีเป็นไปอย่ำงมีประสทิธิภำพ ได้แก่ ภำษีควำมหวำนร่วมกับกระทรวงสำธำรณำสขุ อย. และผู้ประกอบอตุสำหกรรมเครือ่งดืม่ ภำษีรถยนต์

จำกปริมำณกำรปล่อยก๊ำซ CO2 ร่วมกับกระทรวงอุตสำหกรรม และกลุ่มผู้ประกอบอุตสำหกรรมยำนยนต์ และบูรณำกำรเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงำนต่ำง ๆ 

เช่น ระบบ Biz – Portal ร่วมกับส�ำนักงำน ก.พ.ร. DGA และ ETDA ระบบ GDX และ Open Gov ร่วมกับ DGA ระบบ NSW ร่วมกับกรมศุลกำกร  

ระบบ Tax SSO ร่วมกับกรมศุลกำกรและกรมสรรพำกร

มิติระบบรำชกำรที่เปิดกว้ำงและเชื่อมโยงกัน (Open & Connected Government) 

มิติระบบรำชกำรที่ยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง (Citizen- Centric Government)

 Excise มีนวัตกรรมเชิงนโยบำยที่ค�ำนึงถึงสังคม สิ่งแวดล้อมและพลังงำน ได้แก่ ด้ำนสังคม ก�ำหนดมำตรเชิงรุกในกำรจัดเก็บภำษีสินค้ำที่มีผลกระทบ 

ต่อสขุภำพ ได้แก่ มำตรกำรภำษีควำมหวำน และภำษีเครือ่งดืม่นวตักรรมเพือ่สขุภำพ (functional drinks) ด้ำนส่ิงแวดล้อม ส่งเสรมิกำรผลติรถยนต์ทีป่ล่อยก๊ำซ CO2 ต�ำ่ 

และส่งเสริมกำรใช้รถยนต์ที่ประหยัดพลังงำน มีควำมจุกระบอกสูบต�่ำ และปล่อยฝุ่นละออง PM 2.5 ไม่เกิน 0.005 กรัม/กิโลเมตร (ตำมมำตรฐำน EURO 5)

และปรับโครงสร้ำงอัตรำภำษีสรรพสำมิตส�ำหรับสินค้ำรถจักรยำนยนต์เป็นตำมปริมำณกำรปล่อยก๊ำช CO2 เช่นเดียวกับรถยนต์ และด้ำนพลังงำน ส่งเสริมกำรใช้

พลังงำนทดแทน ผ่ำนมำตรกำรส่งเสริมกำรใช้น�้ำมัน B20 และ E85

 นอกจำกน้ี Excise ให้ควำมส�ำคัญกับประชำชน ผู้รับบริกำร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

โดยด�ำเนินกำรค้นหำและรวบรวมข้อมูลควำมต้องกำร/ควำมคำดหวงัผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ  และน�ำข้อมลู

ที่ ได้มำใช้ ในกำรปรับปรุงกระบวนกำรท�ำงำนที่อ�ำนวยควำมสะดวกมำกขึ้น เช่น เพิ่มช่องทำง 

กำรให้บริกำรในกำรออกใบอนุญำตขำยสุรำ ยำสูบ และไพ่ได้ทันทีที่ Counter Service  

ของ 7-Eleven และธนำคำรกรุงไทยทั่วประเทศรวมกว่ำ 12,000 แห่งทั่วประเทศ กำรใช้ลำยเซ็น

อิเล็กทรอนิกส์ (e-signature) ใบอนุญำต/ใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ (e-license & e-receipt)  

กำรแจ้งเบำะแสกำรกระท�ำผิดผ่ำน Application เบำะแสสรรพสำมิต และพัฒนำนวัตกรรม 

กำรให้บริกำร ได้แก่กำรยื่นแบบรำยกำรภำษีผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตทำงเว็บไซต ์

แบบเบ็ดเสร็จจุดเดียวระบบให ้บริกำรผู ้ เสียภำษีติดตำมธุรกรรมทำงอิ เล็กทรอนิกส ์  

(e-Tracking System) เป็นต้น
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มิติระบบรำชกำรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance Government)

 กำรด�ำเนินงำนภำยในองค์กร Excise มีกำรรวบรวมข้อมูลระบบสำรสนเทศที่ใช้ ในกำรสนับสนุนกำรด�ำเนินงำนด้ำนต่ำง ๆ รวมถึงข้อมูลภำยนอก  

เพื่อจัดท�ำฐำนข้อมูลขนำดใหญ่ (Big Data) และมีกำรน�ำ Data Analytics มำใช้ ในกำรคำดกำรณ์ผลกำรจัดเก็บภำษีเพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย และให้ควำมส�ำคัญ

กับกำรปรับรูปแบบกำรท�ำงำน โดยน�ำเทคโนโลยีมำใช้พัฒนำทั้งในกำรปฏิบัติงำนและกำรให้บริกำร เช่น กำรคำดกำรณ์กำรจัดเก็บภำษีด้วยแบบจ�ำลองทำงเศรษฐมิติ

กำรวเิครำะห์และประมวลผลเชงิสถิตด้ิวยระบบ Business Intelligence (BI) กำรจัดท�ำแผนงำนและกำรตดิตำมประเมนิผลแผนงำนด้วยระบบ Planning & Monitoring (PM) 

กำรพัฒนำระบบส�ำนักงำนอัตโนมัติ (e-Office) เป็นต้น ส�ำหรับกำรพัฒนำบุคลำกรได้ก�ำหนดแผนพัฒนำบุคลำกรที่ตอบสนองยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กรสู่รัฐบำล

ดิจิทัล (Digital Government) และส่งเสริมบุคลำกรให้มีสมรรถนะสูง พัฒนำบุคลำกรให้มีทักษะที่หลำกหลำย (Multi Skill) ผ่ำนกำรอบรมให้ควำมรู้แก่บุคลำกร 

ทั้งในรูปแบบออนไลน์ผ่ำนสื่อกำรเรียนรู้ทำงอิเล็กทรอนิกส์ทำง Excise MOOC (Massive Open Online Course) และหลักสูตรอบรมอื่น ๆ ที่พัฒนำทักษะ 

ควำมเชีย่วชำญรวมทัง้สร้ำงนวตักรผ่ำนโครงกำรสมัมนำเชงิปฏิบตักิำรจดุประกำยควำมคดิสร้ำงสรรค์เพือ่สร้ำงนวตักรด้ำนกำรบริหำรจัดเก็บภำษี (Spark up Creative 

Thinking for Excellent Innovation) และกำรประกวดรำงวัลเพชรสรรพสำมิต (Excise Innovation Award) เป็นประจ�ำทุกปี

 กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรกำรจัดเก็บภำษี และกำรให้บริกำร Excise ได้พัฒนำนวัตกรรมเพื่อสร้ำงขีดสมรรถนะสูงและมีควำมเป็นเลิศ

ในระบบปฏิบัติงำน เช่น Blockchain technology ในสินค้ำน�้ำมัน กำรใช้แสตมป์อิเล็กทรอนิกส์ (E Stamp) ในสินค้ำสุรำและยำสูบ กำรใช้ Vision Sensor  

ในสนิค้ำเครือ่งดืม่กำรใช้ Direct Coding ในสนิค้ำเบยีร์ กำรออกใบอนุญำตขำยสรุำ ยำสบู ไพ่ ผ่ำน Counter Service ของ 7-Eleven และธนำคำรกรงุไทยทัว่ประเทศ 

กำรยื่นแบบรำยกำรภำษีและช�ำระภำษี กำรขอคืนยกเว้นลดหย่อนกำรยื่น งบเดือน ผ่ำนระบบออนไลน์ แบบเบ็ดเสร็จจุดเดียว เป็นต้น  

รูปแบบ/ลักษณะ/ Concept ของผลงำน

ผลงำนเร่ืองที ่1 : มำตรกำรภำษีสรรพสำมิตเพือ่บรรเทำผลกระทบและฟ้ืนฟู

ผู้ประกอบกำร/ประชำชนในสภำวะวกิฤตโควดิ-19 (COVID-19 DISRUPTION)

มีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัยยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำงเปิดกว้ำงและเชื่อมโยงกัน

 จำกกำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ส่งผลท�ำให้กิจกรรมทำงเศรษฐกิจ

ของประเทศต้องหยุดชะงักลง ผู้ประกอบอุตสำหกรรมต้องหยุดหรือชะลอกำรผลิต

อนัเน่ืองมำจำกกำรบริโภคภำยในประเทศ ทัง้ภำคครวัเรือนและภำคธุรกิจลดลงจำก

มำตรกำรห้ำมเดินทำง (Lockdown) และกำรสนับสนุนให้มกีำร Work From Home 

รวมถึง กำรขำดสภำพคล่องของภำคธุรกิจ/ประชำชน ท�ำให้ควำมสำมำรถใน

กำรช�ำระหน้ีของลกูหน้ี ลดลง สถำบันกำรเงินต้องเข้มงวดในกำรปล่อยสนิเชือ่เพิม่ขึน้

อีกทั้ง ส่งผลท�ำให้ภำคครัวเรือนต้องระมัดระวังเรื่องกำรใช้จ่ำย โดยเฉพำะสินค้ำที่

ไม่จ�ำเป็นต้องกำรด�ำรงชพีอย่ำงรถยนต์ รถจักรยำนยนต์ Excise จงึได้ออกมำตรกำร

ทำงภำษีสรรพสำมิตให้มคีวำมยดืหยุน่และสอดคล้องกับสถำนกำรณ์ COVID-19  

Open & Connected



26รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0             

Citizen- Centric

Smart & High Performance

คุณค่ำต่อประชำชน 

 มำตรกำรภำษีสถำนบรกิำรอตัรำศนูย์ท�ำให้ Excise จัดเก็บภำษีสถำนบรกิำรได้ลดลง  

100 ล้ำนบำทต่อเดอืน แต่สำมำรถรกัษำสภำพปรมิำณ กำรจ้ำงงำนได้กว่ำ 98,000 รำย คดิเป็นมลูค่ำ 

490 ล้ำนบำทต่อเดือน (98,000 x 5,000) มำตรกำรขยำยระยะเวลำช�ำระภำษี สำมำรถลดภำระ 

และเพิม่สภำพคล่องให้ธุรกิจ คดิเป็นมลูค่ำประมำณ 19,000 ล้ำนบำท และมำตรกำรภำษีอัตรำศูนย์ 

ส�ำหรับ ethanolที่ใช้ผลิต Gel Alcohol และผลิตภัณฑ์ท�ำควำมสะอำดมือส่งผลท�ำให้ผลิตภัณฑ์ 

Gel Alcohol ไม่ขำดตลำดตอบสนองควำมต้องกำรประชำชนโดยมผีลติภัณฑ์เข้ำสูต่ลำด ปริมำณ

มำกกว่ำ 320 ล้ำนขวดต่อเดือนในช่วง COVID-19 และประชำชนสำมำรถสืบค้นข้อมูลพิกัด 

ผู้ผลิตและจ�ำหน่ำยเอทำนอล และร้ำนค้ำจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ท�ำควำมสะอำดมือได้ทั่วประเทศ

คุณค่ำต่อองค์กร

 Excise มีภำพลักษณ์ที่ดี ในมุมมองของภำคเอกชน/ประชำชน และ Excise  

มีประสบกำรณ์เพิ่มขึ้น และน�ำไปปรับใช้ ในกำรรับมือสภำวะวิกฤติที่อำจเกิดขึ้นในอนำคต 

ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

คุณค่ำต่อประเทศ

 ด้วยควำมยืดหยุ่นตำมสถำนกำรณ์ของมำตรกำรภำษีสรรพสำมิต ท�ำให้เศรษฐกิจ 

ในภำพรวมของประเทศทัง้ภำคธุรกิจ/ประชำชนได้รบัผลกระทบลดลงและฟ้ืนตวัได้อย่ำงรวดเร็ว

เพื่อมุ ่งเน้นกำรบรรเทำผลกระทบและฟื ้นฟูผู ้ประกอบกำร/ประชำชนได้แก ่

1) มำตรกำรภำษีสถำนบริกำรอัตรำศูนย์ในช่วง COVID-19 (ไนต์คลับ ดิสโก

เธคผับ บำร์ ค็อกเทลเลำจน์ สถำนอำบน�้ำ หรืออบตัวและนวด กิจกำรบันเทิง  

หรือหย่อนใจ สนำมแข่งม้ำ และสนำมกอล์ฟ) เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบกำร 

และรักษำสภำพกำรจ้ำงงำนในธุรกิจภำคบริกำรของประเทศ 2) มำตรกำรขยำย

ระยะเวลำกำรช�ำระภำษีสรรพสำมิต และกำรยื่นบัญชีงบเดือนเพื่อลดภำระ 

และเพิ่มสภำพคล่องให้ธุรกิจ และกระตุ้นเศรษฐกิจในภำพรวม 3) มำตรกำรภำษี

อตัรำศนูย์ ส�ำหรบั ethanol ที่ใช้ผลติ Gel Alcohol และผลติภัณฑ์ท�ำควำมสะอำด

มือที่มี Alcohol เป็นส่วนประกอบ เพื่อปลดล๊อค/เพิ่มปริมำณ Supply ลดโอกำส

กำรขำดตลำดของผลิตภัณฑ์ Gel Alcohol และผลิตภัณฑ์ท�ำควำมสะอำดมือ 

สำมำรถช่วยเหลือและตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนที่เพิ่มขึ้นในช่วง 

COVID-19

คุณค่ำต่อประชำชน/ส่วนรำชกำร/ประเทศ 
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 Excise ใช้แสตมป์ในกำรจัดเก็บภำษีสินค้ำเบียร์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2507  

โดยไม่มีกำรปรับเปลีย่นรูปแบบของแสตมป์มำนำน (ไม่ทนัสมยั และมลีกัษณะทีห่ลำกหลำย

โดยแยกตำมชนิด ดีกรี คุณลักษณะของสินค้ำ และขนำดบรรจุ รวมทั้งสิ้น 

จ�ำนวน 189 แบบ) กำรติดตำมและตรวจสอบแสตมป์ (Track & Trace) ใช้อัตรำ

ก�ำลงัเจ้ำหน้ำทีจ่�ำนวนมำกในกำรตรวจสอบ ประกอบกับลกัษณะของแสตมป์สำมำรถ

ปลอมแปลงได้ง่ำยและมีกำรน�ำมำใช้ซ�้ำได้ อีกทั้งระบบบริหำรกำรจัดเก็บแสตมป์

ก็มีควำมยุ่งยำก และไม่สอดคล้องกับควำมต้องกำร ปี พ.ศ. 2526 Excise จึงได้น�ำ

เคร่ืองตรวจวดัปริมำณน�ำ้เบยีร์ที่ไหลผ่ำนท่อ หรอื “Flow Meter” มำใช้แต่ก็พบปัญหำ

ในเร่ืองควำมถูกต้อง แม่นย�ำ และเมือ่สนิค้ำเบียร์ออกสูท้่องตลำดจะไม่มเีครือ่งหมำยใด ๆ 

แสดงว่ำได้ช�ำระภำษีแล้ว ท�ำให้จัดเก็บภำษีได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย มีโอกำสรั่วไหล 

และติดตำมตรวจสอบได้ยำก Excise จึงได้น�ำระบบ “Visible Direct Coding” 

มำใช้เป็นเครื่องหมำยแสดงกำรเสียภำษีสรรพสำมิตส�ำหรับสินค้ำเบียร์ที่ผลิตใน

ประเทศ โดยมีคุณสมบัติ ประกอบด้วย 

 1) รหัสควบคุมบนบรรจุภัณฑ์ต ้องรองรับกำรติดตำมและสืบค ้น

(Track and Trace) โดยใช้รหัสแท่งสองมิติ

 2) มีเทคนิคป้องกันกำรปลอมแปลงระดับก่ึงซ่อนเร้น (Semi-covert)

ผ่ำนกระบวนกำรเข้ำรหัส (Encryption)

 3) กำรใช้หมึกพิมพ์ป้องกันกำรปลอมแปลง (Security ink) นอกจำกนั้น 

Excise ยงัได้เปลีย่นรปูแบบกำรบรหิำรจัดกำร โดยปรับบทบำทจำก ผู้ออกค่ำใช้จ่ำย

ลงทุนติดตั้ง ควบคุม บ�ำรุงรักษำระบบเอง เป็น กำรจ้ำงบุคคลที่ 3 (Third party) 

คอื บรษัิทเอกชน ให้เป็นผู้ออกค่ำใช้จ่ำยในวำงระบบ/อปุกรณ์/บ�ำรงุรกัษำ Direct Code 

และพิมพ์เครื่องหมำยแสดงกำรเสียภำษีบนบรรจุภัณฑ์ที่หน้ำสำยพำนกำรผลิต  

(โรงงำนผลิตเบียร์ 9 แห่ง รวม 42 สำยพำนกำรผลิต) พร้อมกับติดตั้งเคร่ือง 

ตรวจนับบรรจุภัณฑ์ด้วยแสงเลเซอร์ และออนไลน์ข้อมูลกำรจัดเก็บภำษีเบียร ์

แบบ Realtime มำที ่Excise ซึง่ Excise จะเป็นแค่ผู้ควบคมุ ตรวจสอบกำรด�ำเนินกำร 

และรับช�ำระภำษีเท่ำน้ัน โดยบริษัทเอกชนจะได้รับค่ำตอบแทน 0.25 สตำงค์ 

ต่อกระป๋อง/ขวด เป็นค่ำด�ำเนินกำร

ผลงำนเรื่องที่ 2 : กำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรจัดเก็บภำษีสรรพสำมิต

สินค้ำเบียร์ด้วยระบบ Direct Coding

รูปแบบ/ลักษณะ/ Concept ของผลงำน

มีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัยยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำงเปิดกว้ำงและเชื่อมโยงกัน
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คุณค่ำต่อประชำชน 

 มี Application เพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกให้ประชำชนสำมำรถใช้ smart phone/tablet สแกน QR CODE เพื่อดูข้อมูลรำยละเอียดของสินค้ำและตรวจสอบ

ข้อมูลสินค้ำย้อนกลับว่ำผลิตจำกโรงงำนอะไร เมื่อไร ได้เสียภำษีถูกต้องหรือไม่ รวมทั้งยังสำมำรถแจ้งเบำะแสสินค้ำผิดกฎหมำยได้อีกด้วย

คุณค่ำต่อองค์กร

 ประสิทธิภำพในกำรจัดเก็บภำษีสินค้ำเบียร์เพิ่มขึ้นด้วยกำรใช้เทคโนโลยีจำกเอกชนที่ทันสมัย ลดกำรใช้ดุลพินิจของเจ้ำหน้ำที่ Excise โดยสำมำรถ 

มั่นใจได้ว่ำทุกหน่วยกำรผลิต จะช�ำระภำษีอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน

คุณค่ำต่อประเทศ

 ลดกำรรั่วไหลของภำษี ท�ำให้รัฐจัดเก็บรำยได้ภำษีเพื่อน�ำไปใช้ ในกำรพัฒนำประเทศได้เพิ่มขึ้น

คุณค่ำต่อประชำชน/ส่วนรำชกำร/ประเทศ 

 Excise มีภำรกิจส�ำคัญในกำรออกใบอนุญำตขำยสุรำ ยำสูบ และไพ่  

โดยในหน่ึงปีงบประมำณมปีริมำณTransactions กำรขอใบอนุญำตขำยสรุำ ยำสบู และไพ่ 

จำกผู้ประกอบกำรทั่วประเทศ จ�ำนวน 650,000 รำย มีใบอนุญำตประมำณเกือบ

1 ล้ำนใบ/ปี ประกอบด้วย ใบอนุญำตขำยสรุำ 481,304 ฉบบั ใบอนุญำตขำยยำสบู

455,583 ฉบับใบอนุญำตขำยไพ่ 27,594 ฉบับ ซึ่ง Excise มีควำมสำมำรถ

(Capacity) ในกำรรองรับปริมำณงำนออกใบอนุญำตขำยที่มีจ�ำนวนมำก 

ผ่ำนส�ำนักงำนสรรพสำมิตพื้นที่/พื้นที่สำขำทั่วประเทศ 177 หน่วยงำน เจ้ำหน้ำที่

ปฏิบตังิำนออกใบอนุญำต 500 คน คดิเป็นจ�ำนวนใบอนุญำต 2,400 ใบ ต่อเจ้ำหน้ำที ่1 คน

และค่ำธรรมเนียม 450 ล้ำนบำท/ปี โดยที่ผ่ำนมำ Excise พบปัญหำ (pain point) 

กำรขอใบอนุญำตขำยสุรำ ยำสูบ และไพ่รูปแบบเดิม คือ ต้นทุนของผู้ขอใบอนุญำต

ในกำรเดินทำงมำส�ำนักงำน ซึ่งเสียเวลำและมีค ่ำใช ้จ ่ำยในกำรเดินทำง 

และกระบวนกำร (Process) ออกเอกสำรมีขัน้ตอนมำก ใช้เวลำนำน และไม่คล่องตวั

และกรณีที่ผู้ประกอบกำรเลือกใช้ช่องทำงกำรช�ำระเงินผ่ำนตัวแทนของ Excise 

(ธนำคำรกรุงไทย จ�ำกัด (มหำชน) ในร้ำน 7-Eleven ก็พบปัญหำ คือ ใบอนุญำต

ที่ส่งทำงไปรษณีย์ถึงล่ำช้ำ หรืออำจสูญหำยระหว่ำงกำรส่ง หรือเลยเวลำที่

ใบอนุญำตหมดอำยุ

ผลงำนเรื่องที่ 3 :กำรขอใบอนุญำตขำยสุรำ ยำสูบและไพ่ แบบเบ็ดเสร็จ

ณ จุดเดียว ผ่ำนธนำคำรกรุงไทย และ 7 - ELEVEN ทุกสำขำทั่วประเทศ

รูปแบบ/ลักษณะ/ Concept ของผลงำน

มีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัยยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำงเปิดกว้ำงและเชื่อมโยงกัน
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คุณค่ำต่อประชำชน

 ประชำชนทีม่ำรับบรกิำรได้รับควำมสะดวก รวดเร็ว โดยลดขัน้ตอนกำรขอใบอนุญำต (re-design Process) จำก 5 ขัน้ตอนเหลอื 3 ขัน้ตอน (ลดลงร้อยละ 40) 

ลดต้นทุน/ค่ำใช้จ่ำยของผู้ขอใบอนุญำตในกำรเดินทำงมำส�ำนักงำน ทั้งเวลำและค่ำเดินทำง ในปี 2563 ประมำณ 10 ล้ำนบำท ได้รับใบอนุญำตทันที รวดเร็ว ไม่ต้องรอ

กำรพิจำรณำ และด�ำเนินกำรได้สะดวกตำมควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร ไม่ต้องติดต่อในวันและเวลำรำชกำร

คุณค่ำต่อองค์กร

 ลดปรมิำณงำนของเจ้ำหน้ำทีก่รมสรรพสำมติ ประมำณร้อยละ 7.1 และลดสดัส่วนจ�ำนวนใบอนุญำตต่อเจ้ำหน้ำทีก่รม 1 คน จำก 2,400 ใบ/คน เป็น 1,800 ใบ/คน 

ลดต้นทุน/ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท�ำเอกสำรแบบกระดำษ ให้บริกำรได้ครอบคลุมมำกขึ้นจำก 177 หน่วยงำนของกรม เป็น 12,000 หน่วย

คุณค่ำต่อประเทศ

 ลดค่ำใช้จ่ำยภำครัฐในระยะยำว เพิ่มขีดควำมสำมำรถของภำคเอกชน/ประชำชน ด�ำเนินธุรกิจได้อย่ำงต่อเน่ือง ไม่มีอุปสรรคจำกรัฐเป็นศูนย์ข้อมูล

ด้ำนอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรบริกำรประชำชนและทุกภำคส่วน

คุณค่ำต่อประชำชน/ส่วนรำชกำร/ประเทศ 

ท�ำให้ผู้ขอใบอนุญำตต้องยื่นขอใบอนุญำตเป็นผู้ขอรำยใหม่ และอำจเสียสิทธิ 

บำงประกำร เช่น กรณีใบอนุญำตอยู่ในเขตโซนน่ิง (Zoning) จะไม่สำมำรถ 

ขอใหม่ได้ รวมทั้งผู้ขอใบอนุญำตมีต้นทุนค่ำเสียโอกำส ในกำรประกอบธุรกิจ  

Excise จึงได้ปลดล็อกกฎหมำย และน�ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ (Open 

API/e-payment/e-signature) โดยก�ำหนดให้ผู ้ขอใบอนุญำตไม่ต ้อง

กรอกเอกสำร เพียงช�ำระค่ำธรรมเนียมและรบัใบอนุญำตได้ทนัท ีผ่ำนส�ำนักงำน

สรรพสำมิตพื้นที่/พื้นที่สำขำ 177 หน่วยงำน ธนำคำรกรุงไทย 2,000 สำขำ  

และ 7-Eleven กว่ำ 10,000 สำขำทั่วประเทศ ท�ำให้ผู้ขอใบอนุญำตไม่ว่ำ 

จะอยู่ที่ใดของประเทศ สำมำรถด�ำเนินธุรกิจได้อย่ำงต่อเน่ือง สำมำรถเข้ำถึง 

จุดบรกิำรได้ง่ำยมีขั้นตอนกำรด�ำเนินงำนที่สะดวกรวดเร็ว และค่ำใช้จ่ำยน้อย
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เป้ำหมำยต่อไปในอนำคต

1. จัดเก็บภำษีสรรพสำมิตได้ตำมเป้ำหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ เพื่อเสถียรภำพทำงกำรคลังของประเทศ โดยใช้กลยุทธ์

 1.1 กำรน�ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เหมำะสมกับสภำวกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป มำใช้เป็นหลัก ในกำรพัฒนำและขับเคลื่อน

องค์กร(Digital Transformation) ได้แก่ กำรใช้ Cloud Technology /e-Excise Registration /Automate Smart form /Digital Document 

Center/ e-license /Digital Signature/e-Receipt และกำรใช้เทคโนโลย ีBig Data Analytics รวมถึงกำรใช้ VPN เพือ่รองรบักำรท�ำงำนได้ทกุที ่

 1.2 กำรขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูล (Data Driven) โดยมีกำรใช้ แลกเปลี่ยน แบ่งปัน เชื่อมโยงข้อมูลผ่ำนระบบดิจิทัลทั้งหน่วยงำนภำยใน

และหน่วยงำนภำยนอกอย่ำงสมบูรณ์ เป็นระบบตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนกำร เช่น กำรใช้ Excise Open API /Big Data Analytics & Business 

Intelligent /Excise Real-time Digital Dashboard เพื่อติดตำมผลลัพธ์ และสำมำรถตัดสินใจ สั่งกำรในแก้ปัญหำได้อย่ำงรวดเร็ว 

2. นโยบำยภำษีที่สร้ำงศักยภำพในกำรแข่งขันของประเทศ กำรขยำยฐำนภำษีให้ครอบคลุมบริบททำงเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ว

มีระบบภำษีที่มีควำมเป็นธรรม มีกำรปกป้องคุ้มครองสังคม และกำรสร้ำงควำมเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และพลังงำน ได้แก่ 

กำรน�ำมำตรกำรทำงภำษีมำใช้ ในกำรรกัษำสิง่แวดล้อมและแก้ปัญหำมลพษิของประเทศ และกำรจัดตัง้กองทนุส่งเสริมศกัยภำพอตุสำหกรรมยำนยนต์

ไฟฟ้ำและกำรบริหำรจัดกำรแบตเตอรี่ใช้แล้ว 

3. ผู้รับบริกำร/ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียได้รบัประสบกำรณ์ทีดี่ สมคัรใจทีจ่ะปฏิบตัติำมกฎหมำยอย่ำงถูกต้อง สร้ำงระบบกำรประเมนิภำษีทีม่ปีระสทิธิภำพ

และเป็นธรรม และสร้ำงฐำนข้อมูลผู้เสียภำษีที่ถูกต้อง โดยใช้กลยุทธ์ 

 3.1 Excise Smart Service Platform ให้บริกำรทุกงำนบริกำรแบบเบ็ดเสร็จจุดเดียว ตอบสนองควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง

ผู้รับบรกิำรเฉพำะบคุคล (Personalized Service) ด้วยควำมสะดวก รวดเรว็ ทกุที ่และทกุเวลำ ควบคูกั่บกำรให้บริกำรในเชงิรุก (Excise Proactive service) 

 3.2 เปิดโอกำสกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำออกแบบบริกำร และกำรก�ำหนดนโยบำยภำษี (Excise Participative Government)

บน Platform online / Customer Experience Lab/Excise Tax Sand box) เพื่อให้บริกำรถูกใจ และนโยบำยภำษีตอบโจทย์ทุกกลุ่ม  

4. มีวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง พัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ ทักษะ และเชี่ยวชำญในหลำกหลำยด้ำนที่สอดคล้องกับกำรปฏิบัติงำนในอนำคต

มีควำมพร้อมรับในกำรเปลี่ยนแปลง สำมำรถท�ำงำนร่วมกับทีมงำนแบบข้ำมสำยงำน และสำมำรถน�ำนโยบำยด้ำนต่ำง ๆ ไปสู่กำรปฏิบัติได ้

อย่ำงมีประสิทธิภำพโดยใช้กลยุทธ์ 

 4.1 จัดท�ำ Excise Culture Principle Handbook และ Employee Journey เพื่อก�ำหนดรูปแบบพฤติกรรมบุคลำกรทุกระดับ/กิจกรรม 

สร้ำงสภำวะแวดล้อมที่ดีในกำรปฏิบัติงำนให้บุคลำกร 

 4.2 สร้ำงระบบ Mentor/Coaching /Excise academy เพื่อส่งเสริมให้บุคลำกร มีควำมรู้ ทักษะ และเชี่ยวชำญในหลำกหลำยด้ำน 

ที่สอดคล้องกับกำรปฏิบัติงำนในอนำคต พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง มี Growth mindset สำมำรถท�ำงำนร่วมกับเทคโนโลยีได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

และมีทักษะทำงด้ำนดิจิทัล 
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 กรมศลุกำกรมุง่มัน่ก้ำวสูก่ำรพฒันำระบบรำชกำร 4.0 ทีย่ัง่ยนื (Customs 4.0 

for Recovery and Sustainability) ด้วยนโยบำยและน�ำนโยบำยลงสู่กำรปฏิบัติ 

โดยทบทวนและก�ำหนดวิสัยทัศน์ยกระดับองค์กรศุลกำกรชั้นน�ำ ที่มุ่งส่งเสริม

ควำมยั่งยืนของเศรษฐกิจและควำมปลอดภัยของสังคม ด้วยนวัตกรรม 

และบริกำรที่เป็นเลิศ โดยยึดหลักกำรบริหำรงำนและปฏิบัติงำนที่เปิดกว้ำง 

และเชือ่มโยงกันยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง เพิ่มขีดสมรรถนะขององค์กำรโดยน�ำ

เทคโนโลยีสำรสนเทศมำเป็นรำกฐำนในพัฒนำ ต่อยอดกำรบูรณำกำร เชื่อมโยง  

แลกเปลีย่นข้อมลูและสำรสนเทศทกุภำคส่วนทัง้ภำยในประเทศ และระหว่ำงประเทศ

อย่ำงต่อเน่ือง น�ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้ ในทุกกระบวนกำรท�ำงำนที่ครอบคลุม 

ตลอดห่วงโซ่อปุทำนในด้ำนกำรค้ำระหว่ำงประเทศ ต้ังแต่ต้นน�ำ้ กลำงน�ำ้ ถึงปลำยน�ำ้ 

ภำยใต้ระบบศลุกำกรอเิลก็ทรอนิกส์ (Thai Customs Electronics System: TCES) 

ที่รองรับระบบพิธีกำรศุลกำกรอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสำร ระบบ National 

Single Window (NSW) และ Asean Single Window (ASW) รวมถึงกำรน�ำระบบ

งำนศลุกำกรอิเล็กทรอนิกส์มำใช้สนับสนุนภำรกิจหลักและภำรกิจสนับสนุนของ 

กรมศุลกำกรโดยมีกลไกและเคร่ืองมือที่ส�ำคัญในกำรยกระดับกรมศุลกำกร 

คงควำมยัง่ยนืกำรเป็นระบบรำชกำร 4.0 คอื Excellent Customs Innovation 

คู ่ขนำนกับกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลเชิงบูรณำกำร เพื่อศุลกำกรที่ยั่งยืน  

โดยเสริมสร้ำงควำมโปร่งใสและควำมสุจริต พัฒนำเพิ่มสมรรถนะบุคลำกร 

เพื่อกำรให้บริกำรศุลกำกรที่เป็นเลิศ

 องค์กรศลุกำกรชัน้น�ำ ทีมุ่ง่ส่งเสรมิควำมยัง่ยนืของเศรษฐกิจและควำมปลอดภัยของสงัคมด้วย

นวัตกรรม และบริกำรที่เป็นเลิศ

วิสัยทัศน์

กรมศุลกากร

กรอบแนวคิด/Concept/Roadmap ของกำรก้ำวสู่กำรเป็นระบบรำชกำร 4.0

พัฒนำ

ต่อยอด

Excellent Customs Innovation
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กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลเชิงบูรณำกำร

ผลกำรด�ำเนินงำนที่สอดคล้องสู่ระบบรำชกำร 4.0

 ออกแบบและพัฒนำองค์กรและระบบกำรปฏิบัติงำนที่เปิดให้ทุกภำคส่วนเข้ำมำร่วมด�ำเนินกำร น�ำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้ ในกำรเชื่อมโยงข้อมูล

เพือ่เพิม่ประสทิธิภำพกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรปฏิบติังำนและด้ำนกำรให้บริกำร มกีำรบรหิำรจัดกำรอย่ำงเปิดกว้ำงและเชือ่มโยงผ่ำนกลไกทีส่�ำคญั 4 ประกำร ได้แก่

 (1) สร้ำงและสนับสนุนกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมระดับนโยบำย กำรร่วมปฏิบัติ และกำรให้บริกำร

 (2) ด�ำเนินกำรแผนยทุธศำสตร์กำรขบัเคล่ือนคณุธรรมจรยิธรรมของ กศก. (พ.ศ. 2562-2565) ส่งเสริมให้ปฏิบตังิำนตำมคณุธรรมอตัลักษณ์ของ กศก.

“รับผิดชอบ สุจริต จิตบริกำร” และเมื่อวันที่ 4 มกรำคม 2564 กศก. ได้รับประกำศให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบของกระทรวงกำรคลัง

 (3) พัฒนำต่อยอด แบ่งปัน แลกเปล่ียน เชื่อมโยง และบูรณำกำรฐำนข้อมูลภำยในและภำยนอกหน่วยงำนทั้งภำครัฐ รัฐวิสำหกิจ เอกชนและภำค 

ต่ำงประเทศครอบคลุมทั้งกระบวนกำรตั้งแต่ต้นน�้ำ กลำงน�้ำ และปลำยน�้ำ ในรูปแบบ Single Window Platform อย่ำงเต็ม อำทิ ระบบกำรช�ำระค่ำภำษีอำกรด้วยบัตร

ภำษีอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Tax Compensation) ชุดปฏิบัติกำรสกัดก้ันยำเสพติดทำงท่ำอำกำศยำนของประเทศไทย Airport Interdiction Task Force  

ทำงพัสดุไปรษณีย์และสินค้ำเร่งด่วนระหว่ำงประเทศ เป็นต้น และ (4) ปรับปรุงคู่มือส�ำหรับประชำชน ประกำศมำตรฐำนกำรบริกำรศุลกำกรให้แล้วเสร็จ และถ่ำยโอน

บำงภำรกิจให้กับภำคส่วนอื่นด�ำเนินกำรแทน

มิติระบบรำชกำรที่เปิดกว้ำงและเชื่อมโยงกัน (Open & Connected Government) 
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มิติระบบรำชกำรที่ยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง (Citizen- Centric Government)

 ให้ควำมส�ำคญั ด�ำเนินกำรค้นหำและน�ำควำมคดิเห็น ควำมต้องกำรและควำมคำดหวงัของประชำชนและทกุภำคส่วนทีเ่ก่ียวข้องผ่ำนสือ่อเิลก็ทรอนิกส์ 9 ช่องทำง

โครงกำรพนัธมติรศลุกำกร โครงกำรสทิธิประโยชน์สญัจร ฯลฯ มำเป็นปัจจัยส�ำคญัในกำรก�ำหนดนโยบำย บรหิำรจัดกำรและกำรปฏิบตังิำนเพือ่ตอบสนองควำมต้องกำร

ล่วงหน้ำ/เหนือควำมคำดหวังทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล โดย

 (1) ผลักดันด�ำเนินกำรตำมค่ำนิยมองค์กร I-SMILE (I=Integrity, S=Service Mind/Self-esteem, M=Modernization, I=Innovation, L=Learning, 

E=Expert) และ Customs Service Mind เพื่อให้บุคลำกรสำมำรถปรับตัวได้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของบริบทอย่ำงต่อเนื่อง

 (2) สนับสนุนและสร้ำงสรรค์น�ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมในกำรให้บริกำรศุลกำกรเพื่อยกระดับอ�ำนวยควำมสะดวก เข้ำถึงง่ำย รวดเร็ว ลดค่ำใช้จ่ำย

ครอบคลุมมำกขึ้น อำทิ กำรให้บริกำรระบบงำนศุลกำกรอิเล็กทรอนิกส์ล่วงหน้ำ ระบบบริหำรทะเบียนผู้ปฏิบัติพิธีกำรศุลกำกรแบบอิเล็กทรอนิกส์ ยกเลิกส�ำเนำบัตร

ประจ�ำตัวประชำชน/ทะเบียนบ้ำน/เอกสำรอื่น ๆ ที่ทำงรำชกำรออกให้

 (3) แก้ ไขปัญหำเชิงรุกอย่ำงเป็นระบบ ร่วมกับภำคีเครือข่ำยทั้งภำครัฐและภำคเอกชนได้จ�ำนวน 700 กว่ำเร่ือง และด�ำเนินโครงกำรระบบลงทะเบียน 

และบริหำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนทำงอิเล็กทรอนิกส์

 (4) สร้ำงระบบส�ำหรับกำรรับฟังและแลกเปล่ียนข้อมลูและควำมคดิเห็นผ่ำนสือ่อเิลก็ทรอนิกส์ และสือ่มเีดียร่วมกับภำคเีครอืข่ำยทัง้ภำครัฐและภำคเอกชน

 (5) คณะท�ำงำนโฆษกกรมศุลกำกร และ คณะท�ำงำนประชำสัมพันธ์ประจ�ำส�ำนัก/ด่ำน ในกำรติดตำม ตรวจสอบ วิเครำะห์ ประมวลผล ประชำสัมพันธ์

สื่อสำร ชี้แจงท�ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับประเด็นกำรบริหำรและกำรปฏิบัติงำนของศุลกำกรต่อสำธำรณชนที่ถูกต้อง

 (6) โครงกำร CUSTOMS ALLIANCES COVID-19 

 และ (7) คลินิกสิทธิประโยชน์ทำงภำษีอำกร เป็นต้น

มิติระบบรำชกำรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance Government)

 (1) จัดท�ำและด�ำเนินกำรตำมแผนขับเคล่ือนกรมศุลกำกรสู่กำรเป็นกรมศุลกำกรดิจิทัล พ.ศ.2563-2565 แผนบริหำรควำมต่อเน่ืองในสภำวะวิกฤต 

ของ กศก. พ.ศ. 2563 แผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงของ กศก.ประจ�ำปี พ.ศ. 2564 และแผนยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของ กศก. พ.ศ. 2564 – 2566

 (2) ผลักดนัและพฒันำกำรให้บริกำรศลุกำกรทำงอเิล็กทรอนิกส์อย่ำงเตม็รปูแบบอย่ำงต่อเน่ือง ไม่น้อยกว่ำ 64 ระบบงำนศลุกำกรอเิลก็ทรอนิกส์ทีส่นับสนุน

กำรด�ำเนินกระบวนงำนหลกัและกระบวนงำนสนับสนุน ต่อยอด/พฒันำระบบงำนอเิลก็ทรอนิกส์ NSW, ASW, Big Data, ASEAN Customs Transit System: ACTS, 

Customs Receipt on Blockchain, Customs Trader Portal และระบบสำรสนเทศเพื่อกำรตัดสินใจส�ำหรับผู้บริหำรระดับสูง น�ำเคร่ืองมือ X-Ray 39 ระบบ 

และ CCTV 2,239 ตัว ติดตั้ง ณ พื้นที่ปฏิบัติงำนทั่วประเทศมำใช้ ในกำรอ�ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้สุจริตและกำรควบคุมทำงศุลกำกรกับกลุ่มเป้ำหมำยเสี่ยง 

อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ 

 (3) นโยบำยบริหำรทรัพยำกรบุคคลเชิงบูรณำกำร เพื่อศุลกำกรที่ยั่งยืน โดยปลูกฝังบุคลำกรให้ปฏิบัตินหน้ำที่ด้วยควำมโปร่งใสและสุจริต โดยขับเคลื่อน

แผนยุทธศำสตร์กำรขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมของกรมศุลกำกร (พ.ศ. 2562 - 2564) ระบบลงทะเบียนและบริหำรจัดกำรเร่ืองร้องเรียนทำงอิเล็กทรอนิกส์ 

ประกำศ กศก. เรื่องกำรคุ้มครองพยำนผู้ ให้ข้อมูล ผู้แจ้งเบำะแส หรือผู้ ให้ถ้อยค�ำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำที่ กศก. และพัฒนำเพิ่มสมรรถนะบุคลำกร

จนสำมำรถให้บริกำรศุลกำกรที่เป็นเลิศ 
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รูปแบบ/ลักษณะ/ Concept ของผลงำน

ผลงำนเร่ืองที ่1 : แผนบรหิำรควำมต่อเน่ืองกำรด�ำเนินกำรศลุกำกร (Business 

Continuity System) ในสถำนกำรณ์ กำรแพร่ระบำดของเชือ้ไวรัสโควดิ-19

มีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัยยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำงเปิดกว้ำงและเชื่อมโยงกัน

 กศก. ตระหนักและให้ควำมส�ำคัญผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ต่อกำรปฏิบัติงำนโดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง 

กำรให้บริกำรศุลกำกรที่ส่งผลต่อกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถของประเทศ โดย

 (1) จัดท�ำแผนบริหำรควำมต่อเนื่องกำรด�ำเนินกำรศุลกำกร (Business Continuity System

 (2) แต่งตั้งคณะท�ำงำนศูนย์บริหำรจัดกำรของกรมศุลกำกรเกี่ยวกับสถำนกำรณ์แพร่ระบำด Covid-19

 (3) ก�ำหนดแนวทำง มำตรกำรแก้ไข ประสำนงำนหน่วยงำนทีเ่ก่ียวข้อง รวมทัง้ตดิตำมสถำนกำรณ์ ชีแ้จงและประชำสัมพนัธ์ ประเมนิผล เพือ่บรรเทำ

ผลกระทบ Covid-19 แก่ผู้ประกอบกำรและทำงสังคม พร้อมทั้งจัดเตรียมบุคลำกรในกำรให้บริกำรศุลกำกรครอบคลุมทุกพื้นที่บริกำร ตลอดระยะเวลำอย่ำงทั่วถึง

และมีประสิทธิภำพอย่ำงต่อเนื่อง ดังนี้ 

  1) สนับสนุน Social Distancing ด้วยระบบ e-Customs 

  2) ยกเว้นอำกรขำเข้ำหน้ำกำกอนำมัยและวัตถุดิบน�ำมำใช้เกี่ยวกับกำรป้องกันโรค COVID-19

  3) อ�ำนวยควำมสะดวก ในกำรผ่ำนพิธีกำรศุลกำกร กำรยกเว้นอำกรของบริจำค กำรแสดงส�ำเนำภำพถ่ำยหนังสือแสดงถิ่นก�ำเนิดสินค้ำ

  4) ผ่อนปรนระยะเวลำกำรน�ำเข้ำสินค้ำผ่ำนแดนหรือถ่ำยล�ำ

  5) ขยำยระยะเวลำกำรส่งออกของที่ขอคืนอำกรและระยะเวลำกำรขอคืนอำกรตำมมำตร 29 แห่ง พ.ร.บ. ศุลกำกร พ.ศ. 2560

  6) ยกเว้นค่ำธรรมเนียมรำยปีให้แก่ผู้ได้รับใบอนุญำตจัดตัง้คลงัสนิค้ำทณัฑ์บน โรงพกัสนิค้ำ ทีม่ัน่คง ท่ำเรอืรับอนุญำต และเขตปลอดอำกร และผู้ได้รบั 

  ใบอนุญำตประกอบกิจกำรในเขตปลอดอำกรตำมกฎหมำยว่ำด้วยศุลกำกร พ.ศ. 2564

  7) ก�ำหนดหลักเกณฑ์กำรลดเงินเพิ่ม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2564

  8) งดหรือลดเบี้ยปรับ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564

  9) ส่งมอบของกลำงทีเ่ก่ียวข้องกับกำรป้องกัน รักษำโรค COVID-19 (ยำส�ำเรจ็รปู เภสชัเคมภัีณฑ์ เครือ่งมอืแพทย์ วตัถุอนัตรำย ผลติภัณฑ์ฆ่ำเชือ้โรค) 

  และ 10) จัดกิจกรรม CSR ภำยใต้ โครงกำร “ศุลกำกร ส่งแรงใจ สู้ภัย COVID-19 ให้กับชุมชน

 (4) โครงกำร CUSTOMS ALLIANCES COVID-19 อ�ำนวยควำมสะดวก โดยจัดเจ้ำหน้ำที่ผู้เชี่ยวชำญ ในแต่ละพื้นที่หรือผู้ประสำนงำนตำมหน่วยงำน 

ที่เก่ียวข้อง เพือ่ตอบข้อซกัถำม ประสำนงำน สนง. ศลุกำกรในพืน้ที ่ สำยด่วน กศก.1164 ศนูย์บรกิำรศลุกำกร โทร. 02-667-6000,02-667-7000 ต่อ 20-5844-8

หรอื website: ccc.customs.go.th และ 

 (5) แนวทำงให้เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนใน/นอกสถำนที่ต้ังของส่วนรำชกำรในกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 มีระบบ Work @ Home

และมำตรกำรต่ำง ๆ เพื่อสุขอนำมัยที่ดีแก่บุคลำกร เช่น ฉีดพ่นน�้ำยำฆ่ำเชื้อ จัดหำวัคซีน เจลล้ำงมือ วัดอุณหภูมิ ณ จุดคัดกรอง ท�ำควำมสะอำดสถำนที่โดยเฉพำะ

บริเวณที่มีกำรสัมผัสบ่อย ๆ อย่ำงน้อย 2 ชั่วโมง/ครั้ง เป็นต้น
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ผลงำนเรื่องที่ 2 : กำรพัฒนำต่อยอดระบบ Asean Single Window กับระบบ 

National Single Window (NSW) ของประเทศไทย 

รูปแบบ/ลักษณะ/ Concept ของผลงำน

มีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัยยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำงเปิดกว้ำงและเชื่อมโยงกัน

  กศก. จัดตั้งระบบกำรเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวNational Single Window (NSW) ของประเทศ โดยเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรค้ำ

ระหว่ำงประเทศและโลจิสตกิส์แบบไร้เอกสำรในหน้ำต่ำงเดยีวระหว่ำง กศก. กับหน่วยงำนภำครัฐ รฐัวสิำหกิจและผู้ประกอบกำรทัว่ประเทศ เชือ่มโยงข้อมลูกับประเทศ

อำเซียน ผ่ำน ASEAN Single Window (ASW) ในปี 2563 มีจ�ำนวน 9.02 ล้ำนเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์เฉลี่ยต่อเดือน ผู้ประกอบกำรประมำณ 10,000 รำยลงทะเบียน

แลกเปลี่ยนข้อมูลทำงอิเล็กทรอนิกส์

คุณค่ำต่อประชำชน 

 1. บรรเทำควำมเดือดร้อนแก่ผู้ประกอบกำรน�ำเข้ำ-ส่งออก 

 2. อ�ำนวยควำมสะดวกในกำรผ่ำนพิธีกำรศุลกำกรอย่ำงต่อเนื่อง

 3. ลดควำมเสี่ยงในกำรได้รับเชื้อไวรัส COVID-19 

 4. เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งและกำร ยืนหยัดชุมชนสำมำรถสู้ภัย Covid-19   

คุณค่ำต่อองค์กร

 1. เพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนและกำรให้บริกำรศุลกำกรได้อย่ำงต่อเนื่อง 

 2. เจ้ำหน้ำที่ปลอดจำกกำรติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 

คุณค่ำต่อประเทศ

 1. เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนกำรค้ำระหว่ำงประเทศ

 2. ลดกำรขำดแคลนสินค้ำที่เกี่ยวกับกำรป้องกันเชื้อโควิด-19 ด้วยมำตรกำรทำงศุลกำกรอย่ำงเข้มงวด

 3. ป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ในไทย โดยให้ควำมร่วมมือในกำรเข้มงวด

ตรวจสอบผู้เดินทำงไปยังหรือแวะผ่ำนประเทศหรือพื้นที่ที่มีกำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019

 ผลด�ำเนินกำรตำมมำตรกำรดังกล่ำว พบว่ำ มูลค่ำกำรส่งออกของไทยในปี พ.ศ. 2563 มีมูลค่ำ 7,178,494 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี พ.ศ. 2562 ที่มีมูลค่ำ 

7,628,400 ล้ำนบำท คิดเป็นจ�ำนวน 449,906 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 5.89 สัดส่วนกำรช�ำระค่ำภำษีอำกรและอื่น ๆ ผ่ำนระบบ e-Payment ในปี พ.ศ.2563

ร้อยละ 62.96 เพิ่มขึ้นจำกปี พ.ศ. 2562 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 60.55 และมูลค่ำกำรจับกุมสินค้ำที่เกี่ยวกับโควิด-19 ในปี พ.ศ.2563 มีมูลค่ำจับกุม 22.4 ล้ำนบำท สูงขึ้น

จำกปีพ.ศ. 2562 ที่มีมูลค่ำจับกุม 1.7 ล้ำนบำท สูงขึ้น 20.7 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 1,217.64 

คุณค่ำต่อประชำชน/ส่วนรำชกำร/ประเทศ (ผลกระทบทำงบวกในวงกว้ำง (Impact) ที่เกิดขึ้นจำกผลงำน)
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 โครงกำรน�ำร่อง Asean Single Window

เชื่อมโยงข้อมูลใบขนสินค้ำของอำเซียน (ACDD)

โครงกำรน�ำร่อง Asean Single Window เชื่อมโยงข้อมูลใบรับรอง

แหล่งก�ำเนิดสินค้ำของอำเซียน

  กำรพัฒนำระบบ ASW เป็นนโยบำยส�ำคัญของประเทศสมำชิกอำเซียน

ในกำรบูรณำกำรร่วมกันเพื่อช่วยลดต้นทุน เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน

และอ�ำนวยควำมสะดวกกำรค้ำระหว่ำงประเทศในภูมิภำค ในปี พ.ศ. 2563  

ซึ่งไทยเป็นประธำนอำเซียน กศก. เป็นผู้แทนหลักร่วมกับกรมกำรค้ำต่ำงประเทศ

ในกำรประสำนและผลักดันให้ประเทศสมำชิกอำเซียนทุกประเทศ (อินโดนีเซีย 

มำเลเซยี สงิคโปร์ ไทย เวยีดนำม บรไูน กัมพชูำ เมยีนมำร์ สปป.ลำว และฟิลปิปินส์) 

ด�ำเนินกำรเชื่อมโยงข้อมูลหนังสือรับรองถ่ินก�ำเนิดสินค้ำ (ATIGA e-Form D)

ได้ส�ำเร็จเพื่อใช้ ในกำรผ่ำนพิธีกำรศุลกำกรแบบไร้เอกสำร โดยมีจ�ำนวน ATIGA 

e-Form D ที่ไทยเชื่อมโยงกับประเทศสมำชิกอำเซียนทั้ง 9 ประเทศ ระหว่ำงปี 

2561 – 2563 ประมำณ 1,170,000 ฉบบั ส�ำหรบัปี พ.ศ.2564 อำเซยีนได้มแีผนงำน

เพิ่มเติมในกำรเชื่อมโยงข้อมูลอื่น ๆ ได้แก่ ข้อมูลใบขนสินค้ำอำเซียน (ASEAN 

Customs Declaration Document (ACDD หรือ Export Information)

ส�ำหรับใช้แลกเปลี่ยนเพื่อกำรบริหำรควำมเสี่ยงโดยศุลกำกรประเทศน�ำเข้ำ

ทั้งน้ีประเทศในกลุ ่มสมำชิกอำเซียนอยู ่ระหว่ำงทดสอบใบขนสินค้ำอำเซียน

โดยประเทศไทยได้เริม่ทดสอบเชือ่มโยงข้อมลู ACDD เพิม่เตมิ (end-to-end test) 

ในวันที่ 31 สิงหำคม 2563 และทดสอบแล้วเสร็จเมื่อเดือนตุลำคม 2563  

ทดสอบขัน้สดุท้ำยก่อนกำรใช้งำนจริง ในเดอืนธันวำคม 2563 และคำดว่ำจะเชือ่มโยง

ข้อมลู ACDD ได้ภำยในไตรมำสแรกของปี 2564 ทั้งน้ี อำเซียนได้ก�ำหนดแผน

ส�ำหรบัเชือ่มโยงข้อมลู ACDD อย่ำงเป็นทำงกำรระหว่ำงประเทศสมำชกิทีม่คีวำมพร้อม 

และอำเซยีนยงัมแีผนงำนให้ประเทศสมำชกิทดสอบเชือ่มโยงข้อมลูใบรับรองสขุอนำมยัพชื 

(e-Phyto Certificate) ส�ำหรับใช้แลกเปลี่ยนระหว่ำงหน่วยงำนที่ควบคุม

ก�ำกับดแูลเรือ่งกำรตรวจสอบควำมปลอดภัยของพชืและผลติผลพชืให้เป็นผลส�ำเร็จ

โดยควำมร่วมมือระหว่ำงศุลกำกรไทยและกรมวิชำกำรเกษตรเป็นหน่วยงำนหลัก 

ในกำรพฒันำและด�ำเนินกำรระบบให้สำมำรถเชือ่มโยงข้อมลู e-Phyto Certificate 

และพร้อมเข้ำร่วมทดสอบเชื่อมโยงข้อมูล e-Phyto Certificate ตั้งแต่เดือน

ธันวำคม 2563 และคำดว่ำจะมีกำรเชื่อมโยงอย่ำงเป็นทำงกำรได้ภำยในปี 2565 

อำเซยีนยงัได้ก�ำหนดให้มกีำรเชือ่มโยงข้อมลู ASW กับประเทศสมำชกินอกอำเซยีน 

โดยปัจจุบนัอยูร่ะหว่ำงกำรหำรอืกับประเทศในภูมภิำคเอเชยีตะวนัออกบำงประเทศ

เช่น เกำหลีใต้ ญี่ปุ่น เพื่อจัดท�ำแผนกำรเชื่อมโยงข้อมูลหนังสือรับรองถิ่นก�ำเนิด

สินค้ำ (e-CO) รวมถึงมีกำรพัฒนำกำรเชื่อมโยงข้อมูล e-Phyto Certificate

กับประเทศซึ่งเป็นสมำชิกอนุสัญญำควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศในกำรควบคุม 

และป้องกันกำรแพร่ระบำดของศัตรูพืช (IPPC) เช่น สหรัฐอเมริกำ เป็นต้น

คุณค่ำต่อประชำชน 

 1. ลดต้นทนุทำงด้ำนโลจิสตกิส์กำรจัดเตรียมเอกสำรกระดำษ ค่ำขนส่ง และค่ำใช้จ่ำยอืน่ ๆ  

ในกระบวนกำรน�ำเข้ำส่งออก

 2. อ�ำนวยควำมสะดวกกำรผ่ำนพิธีกำรศุลกำกรได้รวดเร็วขึ้น

 3. ผู้รับบริกำรเกิดควำมพึงพอใจมำกขึ้น

คุณค่ำต่อองค์กร

 1. เจ้ำหน้ำที่เกิดควำมเชื่อมั่นในข้อมูล และน�ำไปใช้ประกอบกำรพิจำรณำปฏิบัติหน้ำที่

ได้ทันที

 2. กศก./ทกุหน่วยงำนออกใบอนุญำตและใบรบัรองต่ำง ๆ สำมำรถแลกเปลีย่นเชื่อมโยง

ข้อมูลทำงอิเล็กทรอนิกส์และพัฒนำกำรให้บริกำรที่เก่ียวข้องกับกระบวนกำรค้ำระหว่ำงประเทศ 

ระบบโลจิสติกส์แบบไร้เอกสำรอย่ำงเตม็รปูแบบในอนำคต

 3. กศก./หน่วยงำนทีเ่ก่ียวข้องสำมำรถตอบสนองต่อควำมคำดหวงัของผู้รบับริกำร

คุณค่ำต่อประเทศ

 1. ลดต้นทุน อ�ำนวยควำมสะดวกกำรค้ำระหว่ำงประเทศไทย

และเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันกับภูมิภำคอำเซียน

 2. มีโครงสร้ำงพืน้ฐำนระบบเชือ่มโยงแลก เปลีย่นข้อมลูธุรกรรม 

กำรน�ำเข้ำ ส่งออกและโลจิสติกส์ทั้งในและต่ำงประเทศ(NSW&ASW) 

ต่อเนื่องอย่ำงมีประสิทธิภำพ

 3. ระบบเศรษฐกิจไทยเกิดควำมมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน

  คุณค่ำต่อประชำชน/ส่วนรำชกำร/ประเทศ (ผลกระทบทำงบวกในวงกว้ำง (Impact) ที่เกิดขึ้นจำกผลงำน)
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  นโยบำยรัฐก�ำหนดให ้ทุกส ่วนรำชกำร 

และหน่วยงำนของรัฐก�ำหนดมำตรกำรหรือแนวทำง

กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบ

ในส่วนรำชกำรและหน่วยงำนของรฐั โดยมุง่เน้นกำรสร้ำง

ธรรมำภิบำลในกำรบรหิำรงำนและส่งเสริมกำรมส่ีวนร่วม

จำกทกุภำคส่วนในกำรตรวจสอบเฝ้ำระวงัเพือ่สกัดก้ัน

มิให้เกิดกำรทุจริตประพฤติมิชอบ แผนแม่บทส่งเสริม

คณุธรรมแห่งชำติ ฉบบัที ่1 (พ.ศ.2559-2564) วำงระบบ

รำกฐำนกำรเสริมสร ้ำงคุณธรรมในสังคมไทย 

และยทุธศำสตร์ชำตว่ิำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำม

กำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ยุทธศำสตร์

ที่ 1 “สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต” และกระทรวง

กำรคลัง มีนโยบำยส่งเสริมและพัฒนำองค์กรไปสู ่

กำรเป็นกระทรวงแห่งคณุธรรม โดยมเีป้ำหมำยให้เป็น 

กระทรวงทีป่ลอดจำกกำรทจุรติ และได้ด�ำเนินโครงกำร 

“กระทรวงกำรคลัง : คุณธรรม โปร่งใสไร้ทุจริต”  

เพื่อให ้บุคลำกรในสังกัดมีคุณธรรม จริยธรรม 

และปฏิบติัหน้ำทีร่ำชกำรด้วยควำมซือ่สตัย์ สจุรติ ค�ำนึงถึง

ประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตน โดยมอบหมำย

ให้กรมศลุกำกรเป็นหน่วยงำนน�ำร่อง ด�ำเนินโครงกำร 

“ศลุกำกรคณุธรรม” มำอย่ำงต่อเน่ืองเพือ่ให้บุคลำกร

ในสงักัดมีคณุธรรม จริยธรรมและปฏิบตัหิน้ำทีร่ำชกำร

ด้วยควำมซือ่สตัย์ สจุรติ ค�ำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม

มำกกว่ำส่วนตน โครงกำรศลุกำกรคณุธรรม มขีัน้ตอน

กำรสร้ำงองค์กรคุณธรรม 6 ขั้นตอนประกอบด้วย  

1) เจ้ำหน้ำที่ทุกคนตกลงใจร่วมกันสร้ำงองค์กร 

ให ้เป ็นองค์กรคุณธรรม 2) ระดมควำมคิดเห็น 

เพื่อค้นหำพฤติกรรมที่พึงประสงค์ และไม่พึงประสงค์  

3) ก�ำหนดคุณธรรมอัตลักษณ์อย่ำงน้อย 3 ประกำร  

ซึ่งเห็นว่ำจะลดหรือเลิกพฤติกรรมที่ ไม่พึงประสงค์  

และส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ทุกคนในองค์กร

ร่วมกันระดมควำมคิด เพื่อก�ำหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ 

4) แปลงคณุธรรมอตัลกัษณ์ขององค์กรให้เป็นจรยิปฏิบัติ

ของทุกกลุ่มคนในองค์กร 5) ลงมือปฏิบัติทั้งองค์กร  

และ 6) ประเมนิผล กศก. ตระหนักดว่ีำ กำรสร้ำงและกำรน�ำ

องค์กรไปสูก่ำรเป็น “องค์กรศลุกำกรคณุธรรม : โปร่งใส 

ไร้ทจุรติ” หรอื“องค์กรโปร่งใส” เป็นเรือ่งทีย่ำกและต้อง

ใช้เวลำ และกำรทีจ่ะบรรลตุำมวตัถุประสงค์ได้มใิช่เพยีง

เพรำะกำรมยีทุธศำสตร์ นโยบำย มำตรกำร แผนงำน 

และโครงกำรเท่ำน้ัน แต่จะต้องเกิดจำกควำมมุ่งมั่น 

และตัง้ใจจรงิของทัง้เจ้ำหน้ำทีศ่ลุกำกรและภำคเอกชน

หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนที่ต้องร่วมแรงร่วมใจกัน

ท�ำให้เกิดควำมโปร่งใสและเป็นธรรมในกำรปฏิบตังิำน 

รวมถึงร่วมกันสอดส่องดูแล และป้องกันมิให้เกิด 

กำรทจุรติและประพฤตมิชิอบในกรมศลุกำกร โดยกำร

ด�ำเนินงำนปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 มดีงัน้ี 1) ก�ำหนด

ตัวชี้วัดภำยใต้คุณธรรมอัตลักษณ์กรมศุลกำกร  

“รบัผิดชอบสุจริตจิตบริกำร” และรูปแบบรำยงำนผล

กำรด�ำเนินงำน 2) จัดท�ำคู่มือ“ศุลกำกรคุณธรรม”  

เพือ่เผยแพร่แนวทำงองค์กรศลุกำกรคณุธรรมและเป็นคูม่อื

ส�ำหรับกำรด�ำเนินงำน ให้ทกุหน่วยงำนด�ำเนินกำ ตำมแผน

ปฏิบตังิำน 4) สร้ำงแนวร่วมหน่วยงำนหรอืภำคประชำสงัคม

ภำยนอก 5) คดัเลอืก และประกำศยกย่องหน่วยงำน 

ทีส่ำมำรถด�ำเนินกิจกรรมตำมแนวทำงองค์กรศลุกำกร

คณุธรรม โดยมผีลกำรประเมนิคณุธรรม อตัลกัษณ์ ดงัน้ี 

ด้ำนรบัผิดชอบ ร้อยละ 93.84 ของงำนในหน้ำทีส่่งตรง

ตำมเวลำ ที่ก�ำหนด ด้ำนสุจริต ร้อยละ 89.37  

ของเจ้ำหน้ำที่มีควำมรู้เร่ืองผลประโยชน์ ทับซ้อนฯ 

ด้ำนจิตบริกำร ร้อยละ 87.60 และ 88.38 ของผู้มำ

รับบริกำรมีควำมพึงพอใจต่อกระบวนกำรให้บริกำร

และเจ้ำหน้ำทีผู้่ให้บรกิำรผลกำรด�ำเนินโครงกำร อย่ำงต่อเน่ือง

ผลกัดนัให้เกิดผลกำรด�ำเนินกำรทีเ่ป็นรูปธรรม ส่งผลให้

มแีนวปฏิบตัทิีเ่ป็นเลศิ และเมือ่วนัที ่20 มกรำคม 2564

คณะกรรมกำรส่งเสริมคุณธรรมแห่งชำติได้ประกำศ 

ให้กรมศุลกำกร เป็น “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ”

ผลงำนเรื่องที่ 3 :โครงกำรศุลกำกรคุณธรรม

รูปแบบ/ลักษณะ/ Concept ของผลงำน

มีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัยยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำงเปิดกว้ำงและเชื่อมโยงกัน

ประกำศนียบัตร “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ” 

ของกรมศุลกำกร
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เป้ำหมำยต่อไปในอนำคต

  ขับเคลื่อนสู่กำรเป็นกรมศุลกำกรดิจิทัล (Customs 4.0) ที่ยั่งยืนอย่ำงเต็มรูปแบบที่สอดคล้องกับกรอบนโยบำยประเทศไทย 4.0 แผนพัฒนำดิจิทัล 

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ร.บ. กำรบริหำรงำนและกำรให้บริกำรภำครัฐผ่ำนระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 (ร่ำง) แผนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลของประเทศไทย  

พ.ศ. 2563-2565 แผนขับเคลื่อนกระทรวงกำรคลังสู่กำรเป็นกระทรวงกำรคลังดิจิทัล โดยมีแนวทำงด�ำเนินกำร ดังนี้

  (1) ผลักดันแผนขับเคล่ือนกรมศุลกำกรสู่กำรเป็นกรมศุลกำกรดิจิทัล ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 – 2565 โดยด�ำเนินแผนงำน/โครงกำร 

ภำยใต้5 ยุทธศำสตร์ ประกอบด้วย 1) ยุทธศำสตร์ยกระดับกำรใช้ประโยชน์จำกกำรบูรณำกำรข้อมูลกำรน�ำเข้ำ ส่งออก และโลจิสติกส์ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล   

 2) ยุทธศำสตร์ยกระดับกระบวนกำรท�ำงำนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 3) ยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเชื่อมั่นในกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 4) ยุทธศำสตร์บูรณำกำร

และยกระดับโครงสร้ำงพื้นฐำนเทคโนโลยีดิจิทัลอย่ำงมีประสิทธิภำพ สำมำรถใช้งำนได้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และมีมำตรฐำน และ 5) ยุทธศำสตร์ 

เพิ่มขีดสมรรถนะบุคลำกร และยกระดับทักษะด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลแก่ผู้ ใช้งำนทุกระดับ 

 (2) ขบัเคล่ือนผลักดนัระบบ NSW/ASW เพือ่กำรพฒันำกำรให้บริกำรภำครัฐด้วยระบบดจิิทลัอย่ำงเตม็รูปแบบ (Fully Digital Government) ทีส่ะดวก 

รวดเร็ว เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยให้สำมำรถแข่งขันกับตลำดโลก

  (3) ด�ำเนินแผนงำนด�ำเนินกำรจัดตัง้สถำบนัวทิยำกำรศลุกำกรเป็นศนูย์ฝึกอบรมระดับภูมภิำคขององค์กำรศลุกำกรโลก (WCO Regional Training 

Center - RTC) เพือ่เสริมสร้ำงเครอืข่ำยควำมร่วมมอืทำงวชิำกำร แลกเปลีย่นแนวทำงกำรพฒันำบคุลำกร ยกระดบับทบำทของกรมศลุกำกรบนเวทรีะดบัภูมภิำค

เอเซียแปซิฟิก

  (4) ขบัเคล่ือนแผนงำนด�ำเนินกำรบริหำรทรพัยำกรบคุคลเชงิบรูณำกำร เพือ่ศลุกำกรทีย่ัง่ยนื โดยด�ำเนินแผนงำน/โครงกำรภำยใต้แผนงำน/โครงกำร

3 ยทุธศำสตร์ ประกอบด้วย 1) ยทุธศำสตร์ขบัเคลือ่นกำรบริหำรทรัพยำกรบคุคลสูค่วำมเป็นเลศิ 2) ยทุธศำสตร์ยกระดบักำรพฒันำบคุลำกรให้เป็นมำตรฐำนสำกล

และ 3) ยุทธศำสตร์เสริมสร้ำงบุคลำกรให้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติหน้ำที่ด้วยหลักธรรมำภิบำล และ

  (5) ขับเคลื่อนแผนงำนด�ำเนินกำรพัฒนำระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) ของกรมศุลกำกร เพื่อน�ำไปสู่กำรเปิดเผยข้อมูลภำครัฐ (Open Data) 

ตำมกรอบธรรมำภิบำลข้อมูลภำครัฐ (Data Governance for Government และในอนำคตอันใกล้จะได้ขยำยผลกำรน�ำเทคโนโลยีสมัยใหม่มำใช้ ในกำรบริหำร

จัดกำรกำรปฏิบัติกำร กำรจัดเก็บ กำรประมวล วิเครำะห์ กำรก�ำกับ ติดตำม ประเมินและกำรให้บริกำรทำงศุลกำกร ข้อมูลและสำรสนเทศที่เก่ียวข้อง  

ได้แก่ Chatbots Blockchain Data Marketplace Smart Workspace and Digital Twins of Government โดยยดึหลกักำรเปิดกว้ำงเชือ่มโยงกัน ยดึประชำชน

เป็นศูนย์กลำง และองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย ในกำรยกระดับกำรอ�ำนวยควำมสะดวกที่ส่งผลต่อกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ

ระหว่ำงประเทศ ยกอันดับควำมยำก-ง่ำยในกำรประกอบธุรกิจในประเทศไทยของธนำคำรโลก ด้ำนกำรค้ำระหว่ำงประเทศ และอันดับ The Global  

Competitiveness: Border Clearance efficiency และก้ำวสู่ศุลกำกรที่เป็นเลิศในกลุ่มประเทศอำเซียนต่อไป

คุณค่ำต่อประชำชน 

 1. ผู้รับบริกำรเกิดควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรและกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่

 2. ได้รับกำรอ�ำนวยควำมสะดวก กำรบริกำรที่ถูกต้อง โปร่งใส ด้วยจิตของกำรให้บริกำร

คุณค่ำต่อองค์กร

 1. บคุลำกรศลุกำกรมีคณุธรรม จริยธรรม ปฏิบติัหน้ำทีด้่วยควำมซือ่สตัย์ สจุริต ค�ำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำส่วนตน

 2. เกิดวฒันธรรมองค์กำรของสมำชกิทีมี่ทศันคตใินกำรปฏิบตัหิน้ำทีด้่วยควำมรบัผิดชอบ สจุริต จิตบรกิำร

คุณค่ำต่อประเทศ

 มอีงค์กรต้นแบบทีมี่แนวปฏิบัติทีเ่ป็นเลศิด้ำนคณุธรรม ควำมโปร่งใส

คณุค่ำต่อประชำชน/ส่วนรำชกำร/ประเทศ (ผลกระทบทำงบวกในวงกว้ำง (Impact) ทีเ่กิดขึน้จำกผลงำน)
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 กรมพัฒนำที่ดิน (พด.) ก�ำหนดทิศทำง เพื่อพัฒนำองค์กำรให้เป็น Smart 

LDD ทีมุ่่งเน้นประโยชน์และควำมต้องกำรของประชำชนเป็นหลกั ปรับกำรท�ำงำน

เชิงรุก สร้ำงกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนเพื่อพัฒนำที่ดินให้เกิดควำมยั่งยืน 

น�ำเทคโนโลยดีจิิทลัมำใช้ในกำรปรับปรงุกระบวนงำน เพิม่ประสทิธิภำพกำรให้บรกิำร

งำนพฒันำทีด่นิ พด. ยกระดับกำรเพิม่ผลติภำพ ด้วยหลกั 4 Smart ประกอบด้วย  

1) Smart Collaboration ด�ำเนินกำรสำนพลังจำกทุกภำคส่วน สร้ำงเครือข่ำย

ควำมร่วมมือด้ำนดินภำยในและระหว่ำงประเทศ 2) Smart Connection  

บูรณำกำรชุดข้อมูล เปิดเผยข้อมูล และ เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ส�ำคัญ  

รวมทัง้บรูณำกำรข้อมูลจัดท�ำแผนที่ Agri-Map 3) Smart Service ปรับเปลี่ยน

กำรให้บริกำรประชำชนเชิงรุกผ่ำนบัตรดินดี ปรับบริกำรเป็น e-service  

เพื่อให้ประชำชนเข้ำถึงบริกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ สะดวก รวดเร็ว และพัฒนำ 

AI Chatbot คยุกับน้องดินด ีและ 4) Smart Operation สร้ำงองค์กรมขีดีสมรรถนะสงู

และทนัสมยัใช้เทคโนโลยเีพือ่กำรปฏิบตังิำนเชงิพืน้ที ่ ใช้เทคโนโลยดีจิิทลัเพือ่บริหำร

จัดกำร พฒันำบคุลำกรเป็นผู้น�ำใหม่ และใช้เครือ่งมอืในกำรบริหำรจัดกำรองค์กำร 

ทีห่ลำกหลำย

 พัฒนำที่ดินให้สมบูรณ์ เพิ่มพูนผลผลิต ในทิศกำรใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน บนพื้นฐำนกำรมีส่วนร่วม

วิสัยทัศน์

กรมพัฒนาท่ีดิน

กรอบแนวคิด/Concept/Roadmap ของกำรก้ำวสู่กำรเป็นระบบรำชกำร 4.0  

ผลกำรด�ำเนินงำนที่สอดคล้องสู่ระบบรำชกำร 4.0

 พด. ด�ำเนินกำรสำนพลังจำกทุกภำคส่วนตำมหลัก Smart Collaboration สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนดินภำยในและระหว่ำงประเทศ เช่น เครือข่ำย

ระหว่ำงประเทศ กำรเป็นเจ้ำภำพในกำรขับเคลื่อนสมัชชำควำมร่วมมือทรัพยำกรดินแห่งภูมิภำคเอเชีย (ASP) กำรจัดตั้งศูนย์ควำมเป็นเลิศด้ำนกำรวิจัยดินแห่งภูมิภำค

เอเชีย (CESRA) และเครือข่ำยภำยในประเทศ เช่น เครือข่ำยหมอดินอำสำ เครือข่ำยกลุ่มเกษตรอินทรีย์ PGS เป็นต้น Smart Connection จัดท�ำระบบสำรสนเทศ

ด้ำนดิน รวบรวมข้อมูลส�ำคัญของกรมและจัดท�ำเป็นชุดข้อมูลที่มีคุณค่ำสูง (High Value Datasets) เปิดเผยชุดข้อมูลผ่ำนระบบ MOAC Open Data ศูนย์กลำงข้อมูล

เปิดภำครัฐ “data.go.th” และน�ำข้อมูลดังกล่ำวเชื่อมโยงกับหน่วยงำนต่ำงๆ รวมทั้งกำรเชื่อมโยงฐำนข้อมูลเชิงพื้นที่จัดท�ำแผนที่เกษตรเพื่อกำรบริหำรจัดกำรเชิงรุก 

(Agricultural Map for Adaptive Management : Agri-Map) เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนโครงกำรบริหำรจัดกำรพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map)  

มิติระบบรำชกำรที่เปิดกว้ำงและเชื่อมโยงกัน (Open & Connected Government) 
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มิติระบบรำชกำรที่ยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง (Citizen- Centric Government)

 พด.ใช้ Smart Service ยกระดับบริกำรเชงิรกุ ผ่ำน“บตัรดนิด”ี ปฏิบตังิำนเชงิรุกแก้ปัญหำและตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน เพือ่ให้ประชำชนเข้ำถึง

บรกิำรได้สะดวก รวดเรว็ และปรบับรกิำรเป็น e-service เพือ่อ�ำนวยควำมสะดวกให้กับประชำชน ลดขัน้ตอน ลดระยะเวลำ ลดภำระของประชำชน ได้แก่ ดนิออนไลน์ 

ตรวจสอบดินเพื่อกำรเกษตร ตรวจสอบแนวเขตป่ำไม้ถำวร ขอรับบริกำรแผนที่ และขอรับบริกำรขุดสระน�้ำ ในไร่นำ เป็นต้น และพัฒนำใช้ปัญญำประดิษฐ์ (AI)  

สร้ำง AI Chatbot คยุกับน้องดินดี เป็นระบบกำรสนทนำโต้ตอบอตัโนมตัผ่ิำนแอปพลเิคชนั Line โดยใช้ข้อมลูจำกคลงัควำมรู้ (Knowledge Base) ด้ำนกำรพฒันำทีด่นิ

มิติระบบรำชกำรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance Government)

  พด.ใช้ Smart Operation สร้ำงองค์กรมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อบริหำรจัดกำรช่วยลดกำรใช้ทรัพยำกร เกิดกำรท�ำงำน 

ที่สะดวกและรวดเร็ว ได้แก่ ระบบกำรประชุม Online ระบบ e-Meeting ระบบ e-Saraban และระบบกำรรำยงำนติดตำมงำน เงิน และใช้เทคโนโลยีเพื่อ 

กำรปฏิบัติงำนเชิงพื้นที่ เพื่อควำมสะดวก รวดเร็ว และแม่นย�ำ ได้แก่ เทคโนโลยีภูมิสำรสนเทศ (GIS), Agri-Map, LDD On Farm, LDD Zoning เป็นต้น  

รวมทั้งพัฒนำบุคลำกร เพื่อมุ่งสู่ระบบรำชกำร 4.0 ด�ำเนินกำรพัฒนำทั้งด้ำนกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรพัฒนำที่ดิน ด้ำนสมรรถนะหลัก และด้ำนบริหำร

จัดกำรผ่ำนหลักสูตรต่ำง ๆ ได้แก่ พัฒนำผู้น�ำ ทักษะกำรท�ำงำนเชิงรุก ทักษะกำรเป็นวิทยำกร กำรสอนงำน รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม

รูปแบบ/ลักษณะ/ Concept ของผลงำน

ผลงำนเรือ่งที ่1 : โครงกำรบรหิำรจัดกำรพืน้ทีเ่กษตรกรรม (Zoning by Agri-Map)

มีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัยยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำงเปิดกว้ำงและเชื่อมโยงกัน

 ปัจจุบนัเกษตรกรไทยประสบปัญหำควำมยำกจน สำเหตหุน่ึงเกิดจำกเกษตรกรมข้ีอมลูไม่เพยีงพอในกำรวำงแผน 

กำรผลติสนิค้ำเกษตร ท�ำให้ได้ผลผลติต�ำ่ ต้นทนุกำรผลติสงู ส่งผลให้มรีำยได้ไม่พอเพยีงกับกำรยงัชพี กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ์ได้มอบหมำย พด. เป็นเจ้ำภำพหลกัรวบรวมและเชือ่มโยงฐำนข้อมลูเชงิพืน้ที ่69 ชัน้ข้อมลู จำก 19 หน่วยงำน 

จัดท�ำแผนที่เกษตรเพื่อกำรบริหำรจัดกำรเชิงรุก (Agricultural Map for Adaptive Management : Agri-Map)  

และร่วมกับ NECTEC พัฒนำระบบแผนที่เกษตรเพื่อกำรบริหำรจัดกำรเชิงรุกออนไลน์และบนสมำร์ทโฟน (Agri-Map  

Online/Mobile) ให้บรกิำรผ่ำนระบบอนิเตอร์เน็ตและแอพพลเิคชัน่บนโทรศพัท์เคลือ่นที ่ แผนที ่ Agri-Map แสดงพืน้ที ่

ไม่เหมำะสมกับกำรปลกูพชืเศรษฐกิจ (N) จ�ำนวน 14.52 ล้ำนไร่ ซึง่เป็นปัญหำหลกั ส่งผลให้ผลผลติทำงกำรเกษตรตกต�ำ่  

ต้นทนุกำรผลติสงูจึงเกิดนวตักรรมเชงินโยบำย กำรปรบัเปล่ียนกำรผลิตสินค้ำเกษตรในพืน้ที่ไม่เหมำะสม โดยรฐัสนับสนุน 

จูงใจ ให้เกษตรกรปรบัเปลีย่นกำรผลติเน้นพืน้ที ่N ข้ำว โดย เสนอทำงเลอืกให้เกษตรกรสำมำรถเลอืกปรับเปลีย่นกำรผลติ 

ได้ตำมควำมต้องกำรได้แก่ ปลกูชนิดพชือืน่ ทีเ่หมำะสม เกษตรผสมผสำน ปศสุตัว์ ประมง หรอืปลกูหม่อนเลีย้งไหม เป็นต้น 

ซึง่เป็นกำรบรูณำกำรแผนงำนทีค่รอบคลมุสำขำอำชพีของเกษตรกรอย่ำงเป็นรปูธรรม ตลอดจนมกีำรพฒันำทกัษะของเจ้ำหน้ำที่

ในกำรใช้แผนที ่Agr-Map และเทคโนโลยดิีจิทลัในกำรปฏิบตังิำน เช่น Agri-Map online, LDD Zoning มผีลงำนปี 2559 

- 2563 เกษตรกรปรบัเปลีย่นกำรผลติในพืน้ทีท่ี่ไม่เหมำะสม จ�ำนวน 119,364 รำย พืน้ที ่732,851 ไร่
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โครงกำรดังกล่ำวเป็นโครงกำรตำมยทุธศำสตร์ของกระทรวงฯ ซึง่มหีลำยหน่วยงำน ได้แก่ กรมพฒันำทีด่นิ กรมส่งเสริมกำรเกษตร กรมวชิำกำรเกษตร กรมกำรข้ำว

กรมปศสุตัว์ กรมประมง กรมหม่อนไหม ร่วมจัดท�ำแผนบูรณำกำรร่วมกันโดยใช้ข้อมลู Agri-map ส่งเสริมและพฒันำเกษตรกรรำยย่อย นอกจำกน้ันหน่วยงำนอืน่ทีเ่ก่ียวข้อง

กับกำรตลำดกำรแปรรปู กำรขนส่ง สำมำรถใช้ข้อมูล Agri-map ในกำรบริหำรจัดกำรได้ ส่งผลให้เกษตรกร ทีป่รับเปลีย่นกำรผลติเป็นสนิค้ำใหม่ในทกุสนิค้ำ มผีลตอบแทน

สทุธิมำกกว่ำปลกูข้ำว โดยกำรปลกูข้ำว ให้ผลตอบแทนสทุธิ 1,292 บำท/ไร่/ปี กำรปรับเปลีย่นเป็นเกษตรผสมผสำน หม่อนไหม ประมง และหญ้ำเลีย้งสตัว์ ให้ผลตอบแทน

สทุธิ 5,096, 4,869, 4,637 และ 3,655 บำท/ไร่/ปี ตำมล�ำดบั 

 เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรร้อยละ 98 ปรับเปลี่ยนกำรผลิตชนิดสินค้ำที่เหมำะสมกับพื้นที่ตนเอง กำรปรับเปลี่ยนกำรผลิตเป็นสินค้ำใหม่ในทุกสินค้ำ  

ให้ผลตอบแทนสุทธิมำกกว่ำปลูกข้ำว กำรปรับเปลี่ยนเป็นเกษตรผสมผสำนให้ผลตอบแทนสุทธิสูงที่สุด และเกษตรกรมีควำมพึงพอใจต่อโครงกำรระดับมำกที่สุด  

เกษตรกรร้อยละ 92 มีแนวโน้มที่จะท�ำกำรผลิตในพื้นที่ปรับเปลี่ยนต่อไปและจะขยำยพื้นที่ปรับเปลี่ยนเพิ่มขึ้นจำกเดิม กำรเปลี่ยนแปลงของรำยได้ที่เพิ่มขึ้น 

ส่งผลให้เกษตรกรมีคุณภำพชีวิตและควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

คุณค่ำต่อประชำชน/ส่วนรำชกำร/ประเทศ 

ผลงำนเรื่องที่ 2 : โครงกำรบริหำรจัดกำรดินเชิงรุก 

แก่เกษตรกรรำยแปลงผ่ำนบัตรดินดี 

รูปแบบ/ลักษณะ/ Concept ของผลงำน

มีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัยยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำงเปิดกว้ำงและเชื่อมโยงกัน

  ทรพัยำกรดินและน�ำ้เป็นปัจจยัพืน้ฐำนในกำรผลติ

ทำงกำรเกษตร ข้อมูลดินและน�้ำเป็นข้อมูลส�ำคัญท�ำให้

เกษตรกรสำมำรถวำงแผนกำรผลิต ตัดสินใจปลูกพืช 

ให้เหมำะสมกับดนิ มกีำรจัดกำรดินทีถู่กต้อง เพิม่ผลผลติ 

ลดต้นทนุ สร้ำงรำยได้ให้กับเกษตรกรได้อย่ำงมปีระสทิธิภำพ

ซึง่เดมิ พด. ได้มกีำรถ่ำยทอดข้อมลูดนิ ควำมรู ้และเทคโนโลยี

กำรพฒันำทีด่นิสูก่ลุม่เกษตรกรและเกษตรกรรำยย่อยอยูแ่ล้ว 

แต่ยังขำดกำรวิเครำะห์แนะน�ำเกษตรกรเฉพำะรำย 

อย่ำงเป็นระบบ ดงัน้ัน เพือ่เป็นกำรยกระดบักำรท�ำงำน 

ที่เน้นเกษตรกรเป็นศูนย์กลำง พด.จึงพัฒนำกลไก 

กำรขับเคลื่อนสร ้ำงควำมเข ้มแข็งของเกษตรกร 

เชิงรุก โดยจัดท�ำ “โครงกำรบริหำรจัดกำรดินเชิงรุก 

แก่เกษตรกรรำยแปลงผ่ำนบตัรดนิด”ี เกิดนวตักรรมเชงิ

ผลผลติเรียกว่ำ“บตัรดินดี” ซึง่เป็นบตัรประจ�ำแปลงดนิ

ของเกษตรกรที่มอบให ้แก ่ เกษตรกรเฉพำะรำย  

โดยเกษตรกรที่ ได ้ รับบัตรดินดี จะได ้รับกำรดูแล  

ตรวจคณุภำพดนิ แนะน�ำกำรใช้ประโยชน์ทีด่นิให้เหมำะสม

ส�ำหรับกำรท�ำเกษตรประเภทน้ัน รวมทั้งผู้ถือบัตรดินดี 

จะได้รบัสทิธิประโยชน์ในกำรรับปัจจัยกำรผลติจำก พด. 

เป็นล�ำดบัต้น ๆ  นอกจำกน้ันจะมกีำรตดิตำมตรวจสขุภำพ

ดนิในกรณีทีพ่บว่ำ แปลงดินของเกษตรกรมปัีญหำรุนแรง 

จ�ำเป็นต้องได้รบัค�ำแนะน�ำดแูลอย่ำงใกล้ชดิ ทัง้น้ีเพือ่ให้

เกษตรกรที่มีควำมสนใจประสงค์จะดูแลปรับปรุงที่ดิน 

ของตนเอง สำมำรถใช้ประโยชน์ ในกำรสร้ำงรำยได ้ 

เลีย้งชพีได้อย่ำงมัง่คง
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  พด. ด�ำเนินกำรพัฒนำใน 3 ด้ำน ดังนี้ 1) เพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติ

งำนเชงิรกุในลกัษณะกำรบรกิำรตรวจสขุภำพดนิแก่เกษตรกรในพืน้ที่ให้รูศ้กัยภำพ

ดินในแปลงเกษตรของตนเอง สำมำรถตัดสินใจเพำะปลูกและจัดกำรดิน

ได้อย่ำงเหมำะสมตำมสภำพพื้นที่ รวดเร็วทันต่อฤดูกำลเพำะปลูก 2) พัฒนำระบบ

ผู้ถือบตัรดนิดีแบบออนไลน์ ทีส่ำมำรถสแกนควิอำร์โค้ดผ่ำนบตัรดนิด ีเข้ำดปูระวติั

สุขภำพดินและกำรใช้ที่ดิน ผลวิเครำะห์ดิน ค�ำแนะน�ำกำรจัดกำรดิน และควำมรู้

เก่ียวกับดินในคลังข้อมูลดิน สำมำรถเชื่อมโยงถึงระบบสำรสนเทศเชิงพื้นที ่

เพือ่พจิำรณำสภำพปัญหำหรอืข้อจ�ำกัดกำรปลกูพชื และ 3) ท�ำงำนเป็นทมี บรูณำกำร

ร่วมกับหน่วยงำนส่วนกลำง และส่วนภูมิภำค รวมถึงกำรสร้ำงและประสำนเครือข่ำย

เกษตรกรของ พด. ผ่ำนกำรใช้บัตรดินดี ผลงำนปี 2562-2563 มีเกษตรกร 

ได้รับบัตรดินดีแล้ว จ�ำนวน 173,667 รำย 

 

(1) เกษตรกรสำมำรถจัดกำรดนิและปุย๋ได้ด้วยตนเองโดยเข้ำถึงข้อมลูองค์ควำมรู้ 

และเทคโนยกีำรพฒันำทีด่นิได้สะดวก รวดเรว็ ทนัต่อฤดกูำลเพำะปลกู ตอบสนอง

ควำมต้องกำรได้ตรงกับสภำพปัญหำทีเ่กิดขึน้จรงิ อนัจะช่วยลดต้นทนุ เพิม่ผลผลติ 

และส่งผลให้มรีำยได้เพิม่มำกขึน้

(2) เกิดกำรบูรณำกำรของหน่วยงำน ใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุน 

กำรท�ำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ ลดกำรปฏิบัติงำนที่ซ�้ำซ้อน และช่วยตรวจสอบ

ปรบัปรงุข้อมลูระดบัรำยแปลงให้เป็นปัจจุบนั 

และ (3) ในระดับประเทศ ทรัพยำกรดินในพื้นที่เกษตรกรรมถูกใช้ประโยชน์ 

อย่ำงเหมำะสมได้รับกำรปรับปรุงและพฒันำให้คงควำมอดุมสมบรูณ์ได้อย่ำงยัง่ยนื

  งำนส�ำรวจดนิ เป็นหน่ึงในภำรกิจหลกัของ พด. เริม่ด�ำเนินกำรต้ังแต่ปี 2506 - ปัจจุบนั เพือ่วำงรำกฐำน

ด้ำนกำรเกษตรตำมระบบของประเทศสหรัฐอเมริกำ (USDA) ในอดีตข้อมูลพื้นฐำนอยู่ในรูปของภำพถ่ำย 

ทำงอำกำศและแผนทีก่ระดำษ กำรเก็บข้อมลูต้องใช้บคุลำกรเป็นจ�ำนวนมำก งำนส่วนใหญ่ท�ำด้วยมอื ท�ำให้แผนที่

ดินค่อนข้ำงหยำบ ปัจจุบันงำนส�ำรวจและจัดท�ำแผนที่ดิน อยู่บนพื้นฐำนของระบบภูมิสำรสนเทศ (GIS)

ที่มีควำมทันสมัยและสมบูรณ์จนเป็นที่ยอมรับในระดับนำนำชำติ โดยน�ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำสนับสนุน

กำรด�ำเนินงำนในทุกขั้นตอน กำรจัดเตรียมข้อมูลพื้นฐำน ได้แก่ ภำพถ่ำยออร์ โธสี แบบจ�ำลองควำมสูงเชิงเลข 

ข้อมลูธรณีวทิยำและกำรใช้ทีด่นิปัจจุบัน ทีม่คีวำมละเอยีดถูกต้องสงู มำวเิครำะห์ควำมสมัพนัธ์ของของกำรก�ำเนิด

ดินด้วยซอฟแวร์ด้ำน GIS ที่มีสมรรถนะสูง ท�ำให้จ�ำแนกควำมแตกต่ำงของพื้นที่ได้อย่ำงละเอียด กำรวำงแผน

ก�ำหนดจุดส�ำรวจดินเชื่อมโยงกับ Google Map ข้อมูลดิน ในภำคสนำมจะถูกน�ำเข้ำสู่ระบบฐำนข้อมูลกลำง 

ผ่ำนอนิเทอร์เน็ต ตำมมำตรฐำนกำรส�ำรวจและจ�ำแนกดิน ทีป่รบัปรุง ให้เหมำะสมกับประเทศไทย กว่ำ 300 ชดุดนิ 

จัดแสดงแบบจ�ำลองไว้ที่พิพิธภัณฑ์ดินของ พด. นอกจำกน้ี ได้เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลดินในระดับนำนำชำติ 

ผ่ำนควำมร่วมมือ Asian Soil Partnership โดยองค์กำรอำหำรและกำรเกษตรแห่งสหประชำชำติ (FAO)

เพื่อจัดท�ำแผนที่ดินและระบบสำรสนเทศดินของเอเชีย

ผลงำนเรื่องที่ 3 :โครงกำรส�ำรวจและจัดท�ำแผนที่ดิน

รูปแบบ/ลักษณะ/ Concept ของผลงำน

มีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัยยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำงเปิดกว้ำงและเชื่อมโยงกัน

ผลลัพธ์และผลกระทบทีเ่กิดขึน้
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  ระบบฐำนข้อมูลดินได้น�ำมำวิเครำะห์ศักยภำพกำรผลิตของดินส�ำหรับกำรปลูกพืชชนิดต่ำงๆ โดยใช้แบบจ�ำลองทำงวิทยำศำสตร์ และส่งต่อข้อมูลเป็นปัจจัย 

น�ำเข้ำส�ำหรับกำรวำงแผนกำรใช้ที่ดิน โดยเฉพำะ โปรแกรม Agri-map นอกจำกนั้นระบบฐำนข้อมูลดินยังเป็นข้อูลที่มีกำรเปิดเผยผ่ำนระบบ MOAC Open Data 

ของกระทรวงฯรวมทั้งถูกน�ำไปเผยแพร่และถ่ำยทอดควำมรู้แก่เกษตรกร ผ่ำน Web Application และ Mobile Application ตัวอย่ำงเช่น บัตรดินดี, ดินออนไลน์, 

Ldd On Farm, Ldd Land Info, LDD’s IM FARM เพื่อช่วยให้เกษตรกรตัดสินใจและวำงแผนกำรผลิตได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสม 

(1) เกษตรกรรู้ข้อมูลดินและศักยภำพของดินในพื้นที่ สำมำรถพัฒนำ

ปรับปรุงและเลือกท�ำกำรเกษตรได้เหมำะสมกับสภำพของที่ดิน

ชว่ยลดต้นทุน เพิ่มผลิตภำพ ท�ำให้มีรำยได้และชีวิตควำมเป็นอยู่ที่ดขีึ้น

ส่งผลกระทบในภำพรวมต่อเศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อมของประเทศ 

(2) เกษตรกรใช้ประโยชน์ที่ดินอย่ำงถูกต้องและเหมำะสม สนับสนุน

กำรขบัเคลื่อนตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนปฏิรูปประเทศ

(3) ระบบฐำนข้อมูลดินเป็นข้อมูลพื้นฐำนที่หน่วยงำนทั้งภำครัฐ 

และเอกชนสำมำรถน�ำไปใช้ประโยชน์เพือ่วำงแผนกำรพฒันำด้ำนอืน่ ๆ  

ของประเทศได้ ซึ่งมีผู ้ขอรับบริกำรเป็นจ�ำนวนมำกทั้งผ่ำนระบบ

ออนไลน์และออฟไลน์

ผลลัพธ์และผลกระทบทีเ่กิดขึน้
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เป้ำหมำยต่อไปในอนำคต

  ทศิทำงกำรพฒันำทีดิ่นในช่วงปี 2565-2570 พด. ก�ำหนดวสัิยทศัน์ “เป็นองค์กำรอจัฉรยิะทำงดนิ เพือ่ขบัเคล่ือนกำรใช้ทีด่นิอย่ำงเหมำะสม 15 ล้ำนไร่ 

ภำยในปี 2570” โดยกำรเป็นอัจฉริยะทำงดิน จะด�ำเนินกำรพัฒนำใน 4 ด้ำน คือ

1) ด้ำนบุคลำกร บุคลำกรของกรมพัฒนำที่ดินทุกระดับ มีทักษะดิจิทัล (Digitalization) สำมำรถน�ำองค์ควำมรู้ไปใช้ ในกำรพัฒนำข้อมูลดิน วำงแผนกำรใช้ที่ดิน 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมกำรจัดกำรดิน (Innovation) และถ่ำยทอดให้กับหมอดินอำสำและเกษตรกรอย่ำงเป็นระบบ

2) ด้ำนวชิำกำร น�ำเทคโนโลยทีีท่นัสมยั (Innovation/Digitalization) มำใช้ ในกำรปฏิบตังิำนทำงวชิำกำร และกำรด�ำเนินงำนระดบัพืน้ที ่ให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์

ที่เปลี่ยนแปลง เพื่อรองรับกำรเข้ำสู่กำรเป็น SMART Agriculture

3) ด้ำนปฏิบัติกำร กำรด�ำเนินงำน ที่ตอบสนองต่อสภำพปัญหำของพื้นที่ ควำมต้องกำรของเกษตรกรผ่ำนกระบวนกำรมีส่วนร่วม (Collaboration และนโยบำย

ส�ำคัญของรัฐบำลในกำรพัฒนำภำคกำรเกษตร เพื่อรักษำสมดุลควำมเสื่อมโทรมของที่ดินและนิเวศเกษตร 

และ 4) ด้ำนระบบบริหำรจัดกำร องค์กำรมีระบบบริหำรจัดกำร ที่เชื่อมโยงแบบบูรณำกำร (Collaboration) กำรท�ำงำนแบบห่วงโซ่คุณค่ำ (Value Chain) ส่งมอบ

สินค้ำและบริกำรให้กับเกษตรกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยก�ำหนดแผนปฏิบัติกำรขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ใน ยุทธศำสตร์ คือ 4 ยุทธศำสตร์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภำพกำร

ใช้ทีดิ่นให้เหมำะสมด้วยระบบบรหิำรจดักำรเชงิรกุ เพือ่ให้พืน้ทีเ่กษตรกรรมมกีำรใช้ประโยชน์ทีดิ่นอย่ำงเหมำะสมตำมศกัยภำพ จ�ำนวน 15 ล้ำนไร่ ยทุธศำสตร์ที ่2 

บรหิำรจัดกำรข้อมลูทรพัยำกรดนิและทีดิ่นไปสู ่High Value Dataset เพือ่ให้ข้อมลูทรัพยำกรดนิและทีด่นิสำมำรถน�ำไปใช้วำงแผนกำรผลติเกษตรแม่นย�ำ ยทุธศำสตร์ที ่ 3 

วิจัยพัฒนำ และสร้ำงนวัตกรรมกำรพัฒนำที่ดินให้เป็นองค์กรอัจฉริยะทำงดิน และยุทธศำสตร์ที่ 4 ยกระดับองค์กำรเข้ำสู ่ระบบรำชกำรดิจิทัล  

เพื่อให้ พด.เป็นองค์กำรอัจฉริยะทำงดิน
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 กรมปศสุตัว์ มภีำรกิจเก่ียวกับกำรก�ำหนดทศิทำงและนโยบำย กำรควบคมุ กำรก�ำกับ กำรส่งเสริม 

กำรวิจัย กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี และกำรพัฒนำเก่ียวกับกำรปศุสัตว์ เพื่อให้มีปริมำณสัตว์เพียงพอ 

และมีมำตรฐำน ถูกสุขอนำมัย มีควำมปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม และสำมำรถแข่งขันได้ ใน

ระดับสำกลอย่ำงยั่งยืน 

 กรมปศสุตัว์มุง่มัน่พฒันำองค์กำรสูก่ำรเป็นระบบรำชกำร 4.0 ภำยใต้กรอบแนวคดิ Livestock 

Value Creation and Transformation by Collaboration Innovation and Digitalization 

to Sustainable Growth ด้วยกำรส่งมอบคณุค่ำสูผู้่เก่ียวข้อง ทัง้ภำยในและภำยนอกระบบกำรปศสุตัว์ 

โดยก�ำหนดเป้ำหมำยหลกัในกำรพฒันำทนุมนุษย์สำขำปศสุตัว์ให้เป็น Smart People พฒันำระบบงำน

ด้ำนกำรปศุสัตว์ตลอดห่วงโซ่กำรผลิต ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสำกลเป็น Smart System

เพื่อให้สำมำรถสร้ำงสรรค์ผลลัพธ์ด้ำนกำรปศุสัตว์ ให้เติบโตต่อเนื่องอย่ำงยั่งยืนเป็น Smart Result

 เป็นองค์กำรที่น�ำและขับเคลื่อนกำรปศุสัตว์ไทยสู่ควำมมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนในตลำดโลก

วิสัยทัศน์

กรมปศุสัตว์

กรอบแนวคิด/Concept/Roadmap ของกำรก้ำวสู่กำรเป็นระบบรำชกำร 4.0  

ผลกำรด�ำเนินงำนที่สอดคล้องสู่ระบบรำชกำร 4.0

 กรมปศสุตัว์ ออกแบบระบบปฏิบตังิำนทีเ่ปิดให้ทกุภำคส่วนเข้ำมำร่วมด�ำเนินกำร ในรปูแบบและระดบักำรมส่ีวนร่วมทีแ่ตกต่ำงกัน รวมถึงกำรน�ำระบบเทคโนโลยี

สำรสนเทศและดิจิทัลมำเชื่อมโยงข้อมูล พัฒนำระบบปฏิบัติกำรเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนและกำรให้บริกำร เกิดนวัตกรรมเชิงนโยบำย เช่น กำรป้องกัน 

โรคไข้หวัดนก โรคอหิวำต์แอฟริกำในสุกร โรคกำฬโรคแอฟริกำในม้ำ โรคลัมปี สกิน นวัตกรรมกำรให้บริกำร เช่น กำรควบคุมก�ำกับกำรเคลื่อนย้ำย 

กำรน�ำเข้ำและกำรส่งออก นวัตกรรมกระบวนกำร เช่น กำรพัฒนำกำรผลิตพันธุ์สัตว์พันธุ์ดี

มิติระบบรำชกำรที่เปิดกว้ำงและเชื่อมโยงกัน (Open & Connected Government) 
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มิติระบบรำชกำรที่ยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง (Citizen- Centric Government)

 กรมปศสุตัว์ ให้ควำมส�ำคญักับกำรเรยีนรู้ ท�ำควำมเข้ำใจผู้รบับริกำรและผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยีและระบบนิเวศทีเ่ก่ียวข้องตลอดห่วงโซ่ เพือ่ให้สำมำรถตอบสนองได้

อย่ำงเหนือควำมคำดหวงั โดยกำรน�ำข้อมลูและสำรสนเทศมำวเิครำะห์ และน�ำมำสร้ำงนวตักรรม เพือ่ยกระดบัคณุภำพกำรให้บรกิำรให้สำมำรถตอบสนองผู้รบับริกำร

และยังได้ ใช้ศักยภำพด้ำนกำรปศุสัตว์ไปช่วยยกระดับรำยได้เกษตรกรในสำขำอื่น ๆ โดยกำรน�ำวัสดุเหลือใช้มำวิจัยและพัฒนำเป็นอำหำรสัตว์ TMR พัฒนำมูลสัตว ์

ไปเป็นแหล่งพลงังำนและปุ๋ยส�ำหรบัเกษตรกรเพือ่ใช้ประโยชน์อย่ำงครบวงจรเป็นระบบ Circular System

มิติระบบรำชกำรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance Government)

  กรมปศสุตัว์สร้ำงองค์กำรทีเ่ป็นเลศิผ่ำนกลไกกำรเรยีนรู้อย่ำงเป็นระบบของบคุลำกร องค์กำร และเครอืข่ำยโดยกำรเรยีนรูแ้ละแบ่งปันควำมรูท้ี่ให้ควำมส�ำคญั

กับมำตรฐำน พร้อมกำรพัฒนำและเปลี่ยนแปลงอยำ่งคล่องตัว พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและดิจิทัล เพื่อใช้ ในกำรเพิ่มประสิทธิภำพของกระบวนกำรท�ำงำน 

กำรบริกำรในทุกมิติ ครอบคลุมกระบวนกำรหลักและกระบวนกำรสนับสนุนที่ส�ำคัญขององค์กำร เพื่อลดต้นทุน ติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนได้อย่ำงรวดเร็ว

รูปแบบ/ลักษณะ/ Concept ของผลงำน

ผลงำนเรื่องที่ 1 : กำรยกระดับอำชีพกำรเลี้ยงไก่เนื้อเกษตรกร

จังหวัดชัยภูมิสู่ควำมยั่งยืน

มีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัยยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำงเปิดกว้ำงและเชื่อมโยงกัน

 กำรยกระดับอำชีพกำรเลี้ยงไก่เน้ือเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิ 

สู่ควำมยั่งยืน เป็นกระบวนกำรบริหำรรำชกำรแบบมีส่วนร่วมที่เกิดจำก 

กำรต้องกำรและผลประโยชน์ร่วมกันของเกษตรกร จึงเป็นกำรเชื่อมโยง 

และเปิดกว้ำงโดยมีเกษตรกรเป็นศนูย์กลำงมำร่วมกันท�ำงำน โดยมสี�ำนักงำน

ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิเป็นกลไกเชื่อมโยงเกษตรกรพร้อมให้กำรสนับสนุน 

พร้อมชี้แนะในกระบวนกำรเพื่อให้กำรท�ำงำนบรรลุตำมเป้ำหมำยร่วมกัน 

กระบวนดังกล่ำวได้มีกำรเชือ่มโยงเป็นชมรมผู้ประกอบกำรฟำร์มมำตรฐำน

สตัว์ปีกในปี 2554 เพือ่ให้เกษตรกรได้มส่ีวนร่วมในกำรเฝ้ำระวงัโรคระบำด

สัตว์ปีกรอบฟำร์มและเชื่อมโยงเกษตรกรให้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู ้  

ต่อมำในปี 2555 ส�ำนักงำนปศสุตัว์จังหวดัชยัภูมไิด้รบัขอร้องเรียนปัญหำ 

กำรค้ำงจ่ำยเงินค่ำตอบแทนกำรเลี้ยงไก่เน้ือของจังหวัดชัยภูมิ ประมำณ  

80 ล้ำนบำทและได้ช่วยเหลอืเกษตรกรไกล่เกลีย่ข้อพพิำทดงักล่ำวหลำยครัง้ 
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 เห็นว่ำเกษตรกรควรพงึพำตนเองจึงได้สร้ำงกระบวนกำรมส่ีวนร่วมเพือ่แก้ไข

ปัญหำดังกล่ำวโดยยกระดับอำชีพกำรเลี้ยงไก่เน้ือเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิให้ยั่งยืน 

โดยเชิญผู้มีส่วนเก่ียวข้องทั้งในส่วนกลไกหลักคือ เกษตรกรแกนน�ำกลุ่ม กลไก

สนับสนุนต่ำง ๆ  ได้แก่ หน่วยงำนภำครฐั สถำบันกำรศกึษำ เครอืข่ำยภำคประชำชน 

ภำคเอกชนและเกษตรกรเครือข่ำยผู้ประกอบกำรฟำร์มไก่เน้ือในระบบเกษตรพนัธสญัญำ 

หรือ Chicken Action Network (CAN) เข้ำร่วมกันบูรณำกำรท�ำงำนยกระดับ

อำชีพกำรเลี้ยงไก่เน้ือให้มีควำมเข้มแข็งอย่ำงยั่งยืน โดยก�ำหนดแผนยุทธศำสตร์ 

ระยะสัน้ คอื กำรตดิตำมหน้ีทีบ่รษัิทเอกชนค้ำงจ่ำยให้แก่เกษตรกร ในรูปแบบผู้แทน

เข้ำร่วมเจรจำโดยอำศยักลไกของรฐัเป็นตวักลำงในกำรติดตำมหน้ีจำกบรษัิทเอกชน 

รวมทั้งน�ำเสนอข้อเท็จจริงของสภำพปัญหำและบริบทกำรท�ำเกษตรพันธสัญญำ 

ต่อหน่วยงำนของรฐั องค์กรอสิระ ผู้มีส่วนเก่ียวข้องให้ทรำบถึงปัญหำควำมแตกต่ำง

ในอ�ำนำจต่อรองของคูส่ญัญำทีก่่อให้ควำมไม่เป็นธรรมในกำรท�ำเกษตรพนัธสญัญำ 

และเสนอให้มีกฎหมำยคุม้ครองเกษตรกรระบบเกษตรพนัธสญัญำ แผนระยะยำว

ก�ำหนดเป้ำหมำยในกำรพัฒนำองค์กรเกษตรกรและพัฒนำเกษตรกรในกำรเพิ่ม

ประสิทธิภำพกำรเลี้ยงไก่เนื้อ โดยได้จัดตั้งสหกรณ์กำรเกษตรไก่เนื้อจังหวัดชัยภูมิ 

เพื่อเป็นศูนย์กลำงควำมร่วมมือของเกษตรกรในสร้ำงวัฒนธรรมกำรมีส่วนร่วม 

และเป็นควำมเจ้ำของเพื่อสร้ำงอ�ำนำจต่อรองในกำรรวมกันจัดหำปัจจัยกำรผลิต 

ที่มีคุณภำพและรำคำถูกกว่ำท้องตลำด นอกจำกน้ียังมีกำรน�ำระบบเทคโนโลยี

สำรสนเทศมำใช้ ในกำรเลีย้งไก่เน้ือ มกีำรน�ำสมนุไพรเช่นฟ้ำทะลำยโจรสกัดมำช่วย

ดูแลสุขภำพไก่ หรือสำรสกัดสะเดำมำใช้ ในกำรควบคุมแมลงภำยในฟำร์มทดแทน

กำรใช้สำรเคมมีกีำรแลกเปลีย่นเรียนรู้ ในหมูเ่กษตรกรและเชญิวทิยำกรเชีย่วชำญ

มำให้ควำมรู ้เพื่อแก้ ไขปัญหำและพัฒนำกำรเลี้ยงไก่เน้ือให้มีประสิทธิภำพ 

และมีแผนกำรด�ำเนินงำนในอนำคตที่พัฒนำกำรผลิตไก่เน้ือครบวงจรด้วยตนเอง

ภำยใต้บริบทกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข

 ผู้รับบริกำร : เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่เนื้อจังหวัดชัยภูมิและอีก 17 จังหวัด ได้แก่ นครสวรรค์ ก�ำแพงเพชร ชัยนำท ลพบุรี ปรำจีนบุรี กำญจนบุรี อ่ำงทอง สิงห์บุรี

พิจิตร เพชรบูรณ์ ร้อยเอ็ด ศรีษะเกษ สุรินทร์ มหำสำรคำม บุรีรัมย์ นครรำชสีมำและขอนแก่น รวมเกษตรกรทั้งสิ้น 497 รำย ได้รับเงินค่ำตอบแทนกำรเลี้ยงไก่เนื้อ

และเงินประกันกำรเลีย้งไก่เน้ือคนืทัง้หมด เมือ่วนัที ่31 มนีำคม 2561 รวมเป็นเงิน 332,434,419.68 บำท และก่อให้เกิดพระรำชบญัญตัส่ิงเสริมและพฒันำเกษตร พนัธสญัญำ

พ.ศ. 2560 มำคุ ้มครองเกษตรกรภำยใต้ระบบเกษตรพันธสัญญำเพื่อแก้ ไขปัญหำควำมไม่เป็นธรรมทั้งในส่วนเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์ กำรเลี้ยงสัตว์น�้ำ

และกำรปลูกพืชทั้งประเทศไทย เพื่อเป็นเครื่องมือให้ภำครัฐในกำรควบคุม ก�ำกับ ดูแลกำรท�ำเกษตรพันธสัญญำให้มีควำมเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ำยทั้งฝ่ำยเกษตรกร

และฝ่ำยผูป้ระกอบกำรธุรกิจเกษตรพันธสัญญำ

 องค์กร : ก่อให้เกิดรูปแบบกำรพฒันำกำรส่งเสริมกำรเลีย้งสตัว์และพฒันำเกษตรและองค์กรเกษตรกรทีส่ำมำรถขยำยผลไปสูอ่ำชพีกำรเลีย้งสตัว์ชนิดอืน่ต่อไป

 ประเทศ : เกิดกำรพัฒนำองค์กรเกษตรกรและเกษตรกรในกำรยกระดับอำชีพกำรเลี้ยงไก่เน้ือของเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิแบบมีส่วนร่วม ในควำมพยำยำม

พฒันำตนเองตำมหลกักำรเศรษฐกิจพอเพยีง ลดกำรพงึพำภำครฐั และสร้ำงวฒันธรรมกำรมส่ีวนร่วมและเป็นเจ้ำของโดยจดัสหกรณ์กำรเกษตรไก่เน้ือจังหวดัชยัภูมขิึน้

รวมทั้งมีแผนกำรด�ำเนินงำนในอนำคตที่พัฒนำกำรผลิตไก่เนื้อครบวงจรด้วยตนเองภำยใต้บริบทกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข

 

คุณค่ำต่อประชำชน/ส่วนรำชกำร/ประเทศ 
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ผลงำนเร่ืองที ่2 : กำรตรวจประเมินสถำนประกอบกำรเพือ่กำรส่งออก  

ในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโคโรนำไวรัส (COVID-19)  

โดยกำรตรวจประเมินระยะไกล (Remote Audit) 

รูปแบบ/ลักษณะ/ Concept ของผลงำน

มีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัยยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำงเปิดกว้ำงและเชื่อมโยงกัน

 กรมปศสุตัว์ ได้พฒันำรูปแบบกำรให้บรกิำรตรวจ

ประเมินสถำนประกอบกำร ภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่

ระบำดของโรคโควดิ 19 (COVID-19) เป็นกำรตรวจประเมนิ

ระยะไกล (Remote Audit) โดยเป็นบริกำรตรวจประเมนิ 

ด้วยวิธีกำรสนทนำแบบเห็นภำพ (Video conference)  

และเพิ่มกำรสนับสนุนให้แลกเปลีย่นหนังสอืรบัรองสขุอนำมยั

ผ่ำนระบบ Trade Control and Expert System New  

Technology (TRACES NT หรือ TNT) ซึ่งเป็นระบบ 

ของสหภำพยุโรปที่เป็นประเทศผู้น�ำเข้ำสินค้ำปศุสัตว์ที่มี 

ควำมส�ำคญัของประเทศไทย เพือ่ให้สำมำรถส่งหนังสอืรบัรอง

สุขอนำมัยผ่ำนระบบออนไลน์ ทดแทนกำรใช้เป็นเอกสำร 

แนบไปกับตู้สินค้ำ โดยผู้ประกอบกำรสำมำรถเข้ำสู่ระบบ 

ด�ำเนินกำรกรอกข้อมูลและแนบเอกสำรที่ เ ก่ียวข้อง  

แล้วส่งข้อมูลให้กรมปศุสัตว์ผ่ำนระบบออนไลน์ดังกล่ำว  

เจ้ำหน้ำทีจ่ะท�ำกำรอนุมตัหินังสอืรับรองสขุอนำมยัในระบบ 

ซึง่ข้อมลูจะถูกส่งไปยงัหน่วยงำนทีเ่ก่ียวข้องของสหภำพยโุรป

โดยทนัท ี เมือ่สนิค้ำถูกส่งออกถึงด่ำนปลำยทำง เจ้ำหน้ำที ่

ด่ำนปลำยทำงจะท�ำกำรตรวจสอบในระบบและพจิำรณำตรวจ

ปล่อยสนิค้ำของประเทศไทยได้อย่ำงรวดเรว็ ลดระยะเวลำ

และต้นทนุด้ำนเอกสำร และมผีลกระทบต่อกำรค้ำหรอืพธีิกำร

ตรวจปล่อยสินค้ำน้อยที่สุด เป็นกำรอ�ำนวยควำมสะดวก 

ทำงด้ำนกำรค้ำ สถำนประกอบกำรได้รบักำรตรวจประเมนิ 

ได้อย่ำงต่อเน่ืองเพือ่คงสถำนะไว้ซึง่กำรรับรองสถำนประกอบ

กำรเพื่อกำรส่งออก แม้ว่ำจะมีกำรจ�ำกัดกำรปฏิบัติงำน 

จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อ COVID-19   

และสร้ำงควำมเชือ่มัน่ให้กับประเทศผู้น�ำเข้ำรวมทัง้ผู้บรโิภค

ภำยในประเทศ ว่ำสถำนประกอบกำรจะยงัคงไว้ซึง่มำตรฐำน 

เพรำะจะยังคงได้รับกำรตรวจประเมินจำกหน่วยงำน 

ของกรมปศสุตัว์

 ผู้รับบริกำร : ผู้ประกอบกำรได้รับกำรตรวจ

ประเมินได้อย่ำงต่อเน่ืองเพื่อคงไว้ซึ่งสถำนะกำรรับรอง

สถำนประกอบกำรเพื่อกำรส่งออก แม้ว่ำจะมีกำรจ�ำกัด 

กำรเดินทำงเข้ำ-ออกระหว่ำงจังหวัดในช่วงที่รัฐบำล 

มมีำตรกำรลดกำรเดนิทำงของประชำชน และให้เว้นระยะห่ำง

ทุกกิจกรรมของประชำชน ทั้งน้ีทำงผู้ประกอบกำรเองก็ได้

มีกำรน�ำไปใช้กับลูกค้ำที่อยู่ต่ำงประเทศที่จ�ำเป็นจะต้องได้

เห็นกำรผลติสนิค้ำก่อนทีจ่ะมกีำรสัง่ซือ้แต่มข้ีอจ�ำกัดในกำร

เดินทำงเข้ำสู่ประเทศไทยได้ด้วยเช่นกัน

 องค์กร : เป็นกำรช่วยลดควำมเสีย่งในกำรตดิเชือ้

ของทั้งทำงผู้ตรวจประเมินฯ และผู้ประกอบกำร ลดโอกำส

ในกำรแพร่กระจำยของเชื้อไปยังเพื่อนร่วมงำนในสถำนที่

รำชกำรสถำนประกอบกำร และครอบครัว

 ประเทศ : ประเทศผู้น�ำเข้ำเกิดควำมเชื่อมั่น 

ในกระบวนกำรผลิตปศุสัตว์ที่มีคุณภำพ ได้มำตรฐำนสำกล

ส่งผลให้ประเทศไทยสำมำรถส่งออกสินค้ำปศุสัตว์ ได ้

เพิม่มำกขึน้ แม้ว่ำจะเกิดสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชือ้ 

COVID-19

กำรตรวจประเมินระยะไกล  

(Remote Audit)

คุณค่ำต่อประชำชน/ส่วนรำชกำร/ประเทศ 
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  กำรพฒันำวธีิกำรตรวจโรคอหิวำต์แอฟรกิำในสกุร (ASF) โดยเทคนิคทีม่ชีือ่ว่ำ LAMP (Loop-mediated Isothermal Amplification) จัดเป็นผลงำนนวตักรรม

บริกำรใหม่ที่ยังไม่เคยมีหน่วยงำนใดด�ำเนินกำรมำก่อน โดยเทคนิค LAMP น้ีมีจุดเด่นที่ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนง่ำย ไม่ต้องอำศัยเคร่ืองมือวิทยำศำสตร์ที่ซับซ้อน

เคร่ืองมือและน�ำ้ยำทดสอบมรีำคำประหยดั ผู้ทดสอบสำมำรถทรำบผลตรวจได้ภำยในเวลำ 90 นำท ีและสำมำรถตดัสนิผลกำรทดสอบได้ง่ำยด้วยตำเปล่ำ จึงสำมำรถประยกุต์

กำรท�ำงำนในพื้นที่ภำคสนำมได้ เช่น ด่ำนกักกันสัตว์ ท่ำอำกำศยำน และส�ำนักงำนปศุสัตว์ประจ�ำจังหวัด เมื่อเจ้ำหน้ำที่ที่ท�ำงำนในพื้นที่สำมำรถตรวจคัดกรองโรค 

ได้ด้วยตนเอง จะช่วยให้กำรบริกำรตรวจวินิจฉัยโรคอหิวำต์แอฟริกำในสุกรของกรมปศุสัตว์เป็นไปอย่ำงรวดเร็วและทันท่วงทียิ่งขึ้น

ผลงำนเรื่องที่ 3 :กำรพัฒนำวิธีกำรตรวจโรค ASF

(รู้ผลไว ป้องกันได้ ไทยปลอดโรค)

รูปแบบ/ลักษณะ/ Concept ของผลงำน

มีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัยยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำงเปิดกว้ำงและเชื่อมโยงกัน

  เทคนิค LAMP ที่ได้ผ่ำนกำรทดสอบทำงห้องปฏิบัติกำรแล้วว่ำ มีควำมถูกต้องและแม่นย�ำ

สูงในกำรตรวจหำสำรพันธุกรรมของเชื้อไวรัส ASF และผลงำนนี้ ได้ผ่ำนกำรทบทวนโดยผู้เชี่ยวชำญ

เฉพำะด้ำนและตีพิมพ์เผยแพร่เป็นภำษำอังกฤษลงในวำรสำรวิชำกำรทำงสัตวแพทย์ที่มีชื่อว่ำ 

Veterinary Integrative Sciences นวัตกรรมน้ี ไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์ต่อกำรเฝ้ำระวังโรค 

ของประเทศไทยเท่ำนั้น แต่ประเทศที่ก�ำลังพัฒนำหรือมีข้อจ�ำกัดเรื่องควำมพร้อมด้ำนห้องปฏิบัติกำร

หรือเครือ่งมือวทิยำศำสตร์ ก็สำมำรถน�ำเทคโนโลยน้ีี ไปประยกุต์ใช้ได้ ซึง่จะเป็นกำรเพิม่ประสทิธิภำพ

กำรป้องกันและควบคุมโรคอหิวำต์แอฟริกำในสุกรในระดับโลกให้ดียิ่งขึ้น

กำรตัดสินผลบวกและลบของเทคนิค LAMP

ไม่มี ASF         มี ASF
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เป้ำหมำยต่อไปในอนำคต

  จำกวสิยัทศัน์ของกรมปศสุตัว์ “เป็นองค์กำรทีน่�ำและขบัเคลือ่นกำรปศสุตัว์ไทย สูค่วำมมัน่คง มัง่คัง่และยัง่ยนืในตลำดโลก” กรมปศสุตัว์ยงัคงมุง่มัน่สร้ำง 

eco system ด้ำนกำรปศุสัตว์ให้เกิดเป็นระบบธรรมำภิบำล (Agriculture Government) โดยด�ำรงไว้ซึ่งกำรพัฒนำสู่ควำมเป็นระบบรำชกำร 4.0 ที่สำมำรถสร้ำง

คุณค่ำเพิ่ม (Value Chain) ให้แก่กำรปศุสัตว์ได้อย่ำงต่อเน่ือง ภำยใต้ระบบกำรผลิตสินค้ำปศุสัตว์ที่มีคุณภำพ ได้มำตรฐำน ปลอดภัย มีปริมำณเพียงพอ

และมีควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกับกำรพัฒนำต่อยอดนวัตกรรมเพื่อขยำย Value Chain ให้ยำวออกไปมำกที่สุด

ควบคู่กับกำรตั้งเป้ำหมำยที่ท้ำทำยมำกขึ้น 

  ผู้รับบริกำร : เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรได้รับประโยชน์จำกกำรที่ ไม่มีโรคระบำด ท�ำให้ ไม่สูญเสียอำชีพและผลผลิตสุกรจำกโรคอหิวำต์แอฟริกำในสุกร

ซึ่งหำกเกิดกำรระบำดของโรคน้ีแล้ว จะก�ำจัดให้หมดไปได้ยำกมำก โดยสุกรในพื้นที่เสี่ยง ก็จะได้รับกำรบริกำรตรวจคัดกรองโรคจำกเจ้ำหนำ้ที่พื้นที่ภำคสนำมในทันที 

ซึ่งจะเพิ่มควำมสะดวกในกำรขอรับบริกำรมำกยิ่งขึ้น ประหยัดค่ำใช้จ่ำย และทรำบผลกำรตรวจได้อย่ำงรวดเร็ว เป็นประโยชน์ต่อกำรควบคุมโรคได้อย่ำงทันท่วงที 

และเป็นกำรรักษำควำมมั่นคงด้ำนอำหำรของประเทศ โดยประชำชนจะไม่ได้รับผลกระทบจำกกำรขำดแคลนสุกรในท้องตลำด และด้ำนรำคำสุกร

  องค์กร : สำมำรถประหยัดงบประมำณและเพิ่มประสิทธิภำพในกำรตรวจโรคอหิวำต์แอฟริกำในสุกร (ASF) โดยผลที่ได้มีควำมถูกต้องและแม่นย�ำสูง

  ประเทศ : ลดควำมสูญเสียด้ำนเศรษฐกิจจำกโรคระบำดได้ กำรที่ประเทศไทยสำมำรถคงสถำนะปลอดโรคอหิวำต์แอฟริกำในสุกร ท�ำให้ประเทศไทยสำมำรถ

เพิม่มลูค่ำกำรส่งออกสกุรมำกกว่ำ 300 เปอร์เซน็ต์ คดิเป็นมลูค่ำกว่ำ 22,000 ล้ำนบำท และมลูค่ำทำงเศรษฐกิจทีเ่ก่ียวข้องกับอตุสำหกรรมกำรผลติสกุรและอตุสำหกรรม

ที่ต่อเนื่องไม่น้อยกว่ำ 150,000 ล้ำนบำท

คุณค่ำต่อประชำชน/ส่วนรำชกำร/ประเทศ 
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 ผู้บรหิำรกรมบงัคบัคดขีบัเคลือ่นแผนยทุธศำสตร์ชำต ิพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลกัเกณฑ์และวธีิกำรบริหำร

กิจกำรบ้ำนเมอืงทีด่ ีกรอบควำมร่วมมอืด้ำนต่ำงประเทศและข้อเสนอแนะต่ำง ๆ  จำกผู้รบับรกิำรและ ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยี 

ตลอดจนทบทวนแผนปฏิบัติรำชกำรและผลกำรด�ำเนินงำนมำวิเครำะห์ โดยใช้กระบวนกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกร 

ทุกระดับ โดยยึดมั่นในหลักธรรมำภิบำลผ่ำนกำรเป็นแบบอย่ำงที่ดีของผู้น�ำระดับสูง ในปีพ.ศ. 2563 กรมบังคับคดี 

ได้ก�ำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำสู่ LED 4.0 โดยใช้กำรขับเคลื่อนสู่ควำมเป็นเลิศใน 5 ด้ำนหลัก (LED 5 excellence) 

ได้แก่ กำรบริหำรจัดกำรคดี (Case Management Excellence) กำรพัฒนำนวัตกรรมและระบบกำรท�ำงำน

(IT Excellence) กำรพฒันำระบบฐำนข้อมูล (Information Excellence) กำรเพิม่ศกัยภำพบคุลำกร (HR Excellence) 

และกำรยกระดับองค์กร (Organization Excellence) เพื่อพัฒนำไปสู่ Digital Economy และ Thailand 4.0

สร้ำงขดีควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขนัและท�ำให้ประเทศไทยเป็นประเทศทีม่ัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยนื ด้วยกำรเป็นประเทศ

ที่น่ำลงทุนและท�ำธุรกิจติดอันดับโลก

 บังคับคดีด้วยควำมเป็นธรรม มุ่งสู่องค์กรชั้นน�ำในระดับสำกล บริกำรประชำชนอย่ำงมีคุณภำพ

วิสัยทัศน์

กรมบังคับคดี 

กรอบแนวคิด/Concept/Roadmap ของกำรก้ำวสู่กำรเป็นระบบรำชกำร 4.0  

ผลกำรด�ำเนินงำนที่สอดคล้องสู่ระบบรำชกำร 4.0

 ผู้บริหำรของกรมบังคบัคดีเป็นผู้น�ำและส่งเสรมิให้บคุลำกรประพฤตปิฏิบตัติำมหลกันิตธิรรม ควำมโปร่งใส มุง่มัน่ต่อกำรปฏิบตัติำมกฎหมำยและควำมมจีรยิธรรม 

โดยก�ำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของค่ำนิยมร่วมส�ำหรับบุคลำกรทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทำงปฏิบัติควบคู่กับกฎข้อบังคับอื่น ๆ อย่ำงทั่วถึง เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ที่อำจจะเกิดขึ้น ทั้งนี้ กรมบังคับคดี ได้น�ำแนวคิด Triple Bottom Line ที่ค�ำนึงถึงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มำก�ำหนดยุทธศำสตร์ในลักษณะ Sustainability 

Balanced Scorecard ในมิติคนและควำมรู้ มิติกระบวนกำรภำยใน และมิติควำมยั่งยืน พร้อมก�ำหนดตัวชี้วัดด้ำนพันธกิจ ด้ำนปฏิบัติกำร ด้ำนควำมรับผิดชอ 

บต่อสังคมและด้ำนทรัพยำกรบุคคล ตลอดจนตัวชี้วัดส�ำคัญที่ส่งผลเชิงบวกต่อยุทธศำสตร์ประเทศ นอกจำกน้ีกรมบังคับคดีได้มุ่งเน้นประสิทธิภำพกำรให้บริกำร 

ประชำชนโดยวิเครำะห์กระบวนกำรที่ส�ำคัญที่ส ่งผลต่อผู ้มีส ่วนได้ส ่วนเสียและปรับกระบวนกำรท�ำงำนจำกองค์กำรแบบเดิมไปสู ่องค์กำรที่เป ิดกว้ำง 

มิติระบบรำชกำรที่เปิดกว้ำงและเชื่อมโยงกัน (Open & Connected Government) 
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 โดยปฏิบตังิำนร่วมกันกับหน่วยงำนกลำง ส่วนรำชกำรภูมภิำค ท้องถ่ิน และภำคเอกชน 

ในบทบำทของคู่ควำมร่วมมือด้วยกำรเชื่อมโยงกำรให้บริกำรข้อมูลเข้ำด้วยกัน นอกจำกนี้

ยังด�ำเนินกำรเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อแก้ ไขปัญหำตำมนโยบำยรัฐบำล  

เช่น เชื่อมโยงข้อมูลกับกระทรวงกำรคลังเพื่อแก้ไขปัญหำหน้ีนอกระบบ เชื่อมโยงข้อมูล

กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อแก้ไขปัญหำหน้ีสินเกษตรกร เชื่อมโยงฐำนข้อมูล 

กับกรมทีด่นิเข้ำกับกำรประกำศขำยทอดตลำดในรูปแบบ Land Map เพือ่ท�ำให้กำรแสดง

ภำพที่ตั้งทรัพย์มีควำมชัดเจน ถูกต้อง และอยู่ในภำพ 3 มิติ เป็นต้น ซึ่งกรมบังคับคดี

สำมำรถติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนผ่ำนทำงระบบสำรสนเทศ (Intranet) แบบ Real-Time 

ในรอบควำมถ่ีที่ก�ำหนดและรำยงำนตรงไปยังผู้บริหำรระดับสูง เพื่อวิเครำะห์ถึงสำเหตุ 

และหำวธีิแก้ไขได้อย่ำงต่อเน่ืองและทนัท่วงท ีรวมทัง้สร้ำงกำรรับรูแ้ละควำมเข้ำใจแก่ผู้รบั

บริกำรและประชำชนในเรือ่งทีส่�ำคญัผ่ำนสือ่สำธำรณะตำมรปูแบบมำตรฐำนกำรปรับปรงุ

ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำรของส ่วนรำชกำร (Standard Dialogue)  

ของส�ำนักงำน ก.พ.ร. และเพิม่ช่องทำงกำรสือ่สำรผ่ำนสือ่สงัคมออนไลน์ไปยงัผู้รบับรกิำร

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

มิติระบบรำชกำรที่ยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง (Citizen- Centric Government)

 กรมบงัคบัคดไีด้ออกแบบกระบวนกำรบริหำรจัดกำรทีมุ่ง่เน้นผู้รบับรกิำรและผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยีเป็นศนูย์กลำง ครอบคลมุทกุกลุม่ภำยใต้ โมเดล “LED Customer 

Excellence” ด้วยกำรเชือ่มโยงข้อมลูจำกฐำนข้อมลู Big Data และน�ำสำรสนเทศมำปรบัปรงุและพฒันำกระบวนกำรให้บรกิำรและกำรท�ำงำนใหม่ๆ น�ำไปสูก่ำรปรับปรงุ

กำรให้บริกำรทีม่มีำตรฐำนระยะเวลำกำรให้บริกำร เช่น ประเมนิปัจจยัเสีย่งของประชำชนทกุกลุม่ทีม่ีโอกำสจะเข้ำสูก่ระบวนกำรบงัคบัคดมีำกในอนัดบั 1-3 มำวเิครำะห์

หำสำเหตุและหำวิธีกำรในกำรช่วยเหลือโดยจัดท�ำฐำนข้อมูลเกษตรกรที่มีภำระหนี้ ร่วมกับ ธกส. สนับสนุนกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ (Refinance) และจัดเวทีไกล่เกลี่ยหนี้

เกษตรกรที่เป็นหน้ีเร่งด่วน เป็นต้น รวมทั้งหำแนวทำงป้องกัน ให้ควำมรู้ทั้งด้ำนกฎหมำยควบคู่กับควำมรู้ทำงกำรเงิน และสร้ำงวินัยทำงกำรเงินภำยใต้หลักปรัชญำ

เศรษฐกิจพอเพียง

 กรมบงัคบัคดมีุง่เน้นกำรให้บริกำรทีต่อบสนองในยคุ 4.0 หรอืช่องทำงกำรให้บรกิำรออนไลน์ด้วยกำรพฒันำระบบ Full-Fledged e-Service โดยม ีApplications 

แล้วน�ำไปใช้งำนจรงิรวมทัง้นวตักรรมกำรบรกิำรทีม่มีำตรฐำนระยะเวลำกำรให้บริกำร ช่วยลดค่ำใช้จ่ำยและเพิม่ประสทิธิภำพ เช่น นวตักรรมกำรส่งเงินอำยดั Central 

Group ทีส่ำมำรถลดค่ำใช้จ่ำยต่อผู้รับบริกำร 1,000 คนต่อปี จำก 573,600 บำทต่อปี ลงเหลอืเพยีง 3,270 บำทต่อปี หรอืลงได้ 99.43% นอกจำกน้ียงัสำมำรถลดขัน้ตอน

กำรให้บริกำรจำก 5 ขั้นตอน เหลือเพียง 1 ขั้นตอน ส่งผลให้ประหยัดค่ำใช้จ่ำยด้ำนเอกสำรมำกกว่ำ 7 ล้ำนแผ่น/ปี เป็นต้น
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มิติระบบรำชกำรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance Government)

  กรมบังคับคดีได้มุ่งเน้นกำรพัฒนำองค์กรสู่ควำมเป็นเลิศตำมแนวทำง LED 4.0 โดยวำงแผนยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลให้ทันสมัย โปร่งใส 

และเป็นมืออำชีพ ด้วยกำรให้ควำมส�ำคัญกับคุณค่ำของบุคลำกร บริหำรจัดกำรสมรรถนะของบุคลำกรในระดับเจ้ำหน้ำที่ ระดับผู้บริหำร และระดับองค์กรที่สอดคล้อง

กับวิสัยทัศน์ ขับเคลื่อนไปสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้และร่วมกันผลักดันให้เกิดนวัตกรรมที่ก่อประโยชน์ให้กับประชำชนเพิ่มขึ้นเร่ือยมำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรพัฒนำ 

และกำรรังสรรค์นวัตกรรมในรูปแบบใหม่ (Sandbox) ท�ำให้กรมบังคับคดีสำมำรถสร้ำงนวัตกรรมในกำรบริหำรงำนเพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกต่อประชำชน  

ส่งผลให้กรมบังคับคดีได้รับคัดเลือกเป็นหน่วยงำนน�ำร่องในกำรเป็นหน่วยงำนรำชกำร 4.0 และหน่วยงำนต้นแบบกำรสร้ำงและพัฒนำก�ำลังคนภำครัฐเชิงกลยุทธ ์

เพื่อกำรไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ จำกส�ำนักงำน ก.พ. เพื่อถอดบทเรียนและเผยแพร่ให้กับหน่วยงำนอื่นได้ศึกษำและใช้เป็นแนวทำงในกำรด�ำเนินกำรต่อไป 

 กรมบงัคบัคดียกระดบัคณุภำพบุคลำกรด้ำนดจิิทลัด้วยกำรวำงแผนแม่บทด้ำนดจิิทลัทีส่อดคล้องกับแผนแม่บทของกระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกิจและสงัคม (DE) 

เพื่อให้บุคลำกรของกรมบังคับคดีทุกระดับพร้อมขับเคลื่อนองค์กรไปสู่องค์กรทันสมัยและมีสมรรถนะสูง นอกจำกนี้ยังสร้ำงวัฒนธรรมกำรให้บริกำรลูกค้ำ (Customer 

Culture Building) เพื่อมุ ่งเน้นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้ำนกำรให้บริกำรตำมแนวทำงทำง Customer Service Excellence ให้กับบุคลำกรทุกระดับ 

จนเกิดเป็นวฒันธรรมองค์กำร “บรกิำรด้วยรอยยิม้ บรหิำรด้วยหลกักำร บริบำลด้วยหลกัธรรม” ทัง้น้ีผู้บรหิำรกรมบังคบัคดไีด้ตดิตำม ทบทวน และประเมนิผลกำรปฏิบตังิำน

อย่ำงสม�ำ่เสมอจำกระบบคลงัข้อมลูทีร่ำยงำนตรงไปยงัผู้บริหำรผ่ำนระบบ LED Report ท�ำให้สำมำรถปรบัปรุงผลกำรท�ำงำนที่ไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยให้มปีระสทิธิผลมำกขึน้

รูปแบบ/ลักษณะ/ Concept ของผลงำน

ผลงำนเรื่องที่ 1 : LED Big Data

มีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัย

ยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง

เปิดกว้ำงและเชื่อมโยงกัน

 กรมบังคับคดีพัฒนำระบบกำรปฏิบัติงำน 

และบริกำรประชำชนทั้งระบบงำนตำมภำรกิจหลัก

ได้แก่ ระบบงำนบงัคบัคดแีพ่ง ระบบงำนบงัคบัคดล้ีมละลำย 

ระบบงำนฟื ้นฟูกิจกำรของลูกหน้ี รวมถึงระบบงำน

สนับสนุนทั้งหมด โดยได้จัดท�ำระบบ Big Data ข้อมูล

ด้ำนกำรบังคับคดี มีกำรน�ำฐำนข้อมูลด้ำนกำรบังคับคดี

แพ่ง 8 ปีย้อนหลัง (ปี 2556-2564) มำวิเครำะห์ประเภท

หน้ีและผลทำงเศรษฐกิจร่วมกับธนำคำรแห่งประเทศไทย

รวมถึงวิเครำะห์ผลกำรด�ำเนินกำรของกรมบังคับคดี 

ที่ผ่ำนมำ ดังข้อมูลสรุปผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลด้ำนล่ำง
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 คุณค่ำต่อประชำชน ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลแยกตำมประเภทหน้ี กรมบังคับคดีและธนำคำรแห่งประเทศไทยร่วมจัดมหกรรมไกล่เกลี่ยหน้ีบัตรเครดิต 

และสินเชื่อส่วนบุคคล เพื่อเป็นตัวกลำงในกำรช่วยเหลือประชำชนที่เป็นลูกหนี้ ในกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ โดยไม่ต้องเข้ำสู่กระบวนกำรบังคับคดี

 คุณค่ำต่อองค์กร ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลด้ำนกำรด�ำเนินงำน กรมบังคับคดีมีกำรน�ำระบบคอมพิวเตอร์มำใช้เปลี่ยนขั้นตอนและนโยบำยกำรท�ำงำนมีส่วนช่วย

ให้ระยะเวลำกำรท�ำงำนโดยเฉลีย่ลดลง รวมทัง้กรมบงัคบัคดสีำมำรถน�ำผลกำรวเิครำะห์ข้อมลูมำวำงแผนปรบัปรุงนโยบำยและวธีิกำรปฏิบตังิำนให้มปีระสทิธิภำพมำกยิง่ขึน้

 คณุค่ำต่อประเทศ กรมบังคบัคดมีกีำรน�ำฐำนข้อมลูด้ำนกำรบงัคบัคดเีปิดให้หน่วยงำนหลำยหน่วยงำนเชือ่มโยงข้อมลู เพือ่เป็นข้อมลูส่วนหน่ึงของกำรวเิครำะห์

ข้อมูลเศรษฐกิจของประเทศ หน่วยงำนที่รับผิดชอบหลักสำมำรถน�ำข้อมูลดังกล่ำวไปก�ำหนดนโยบำยของประเทศเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ

และนโยบำยรัฐบำล

 

คุณค่ำต่อประชำชน/ส่วนรำชกำร/ประเทศ 

ผลงำนเร่ืองที ่2 : Smart Civil Case Management (SCCM) 

รูปแบบ/ลักษณะ/ Concept ของผลงำน

มีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัยยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำงเปิดกว้ำงและเชื่อมโยงกัน

 กรมบงัคบัคดีร่วมกับผู้รับบรกิำรและผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยี ในกำรด�ำเนินกำรปรับปรงุกระบวนกำรปฏิบตังิำนด้ำนกำรบงัคบัคดแีพ่ง (Smart Civil Case Management 

: SCCM) ในกำรยืน่ค�ำร้องอำยดัทำงอเิลก็ทรอนิกส์ (e-Filing) กำรรบัจ่ำยเงินส�ำนวนอำยดัทำงอเิลก็ทรอนิกส์ กำรจัดท�ำส�ำนวนอำยดัทำงอเิลก็ทรอนิกส์ (e-Document) 

เพือ่ให้บรกิำรประชำชนแบบ Easier Anywhere Better

กระบวนกำรยื่นค�ำร้องอำยัดแบบเดิม กระบวนกำรยื่นค�ำร้องทำงอิเล็กทรอนิกส์
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  คุณค่ำต่อประชำชน กรมบังคับคดีสำมำรถลดค่ำใช้จ่ำยของผู้รับบริกำรได้จ�ำนวน 16,026,500 บำท

  คุณค่ำต่อองค์กร กรมบังคับคดีสำมำรถปฏิบัติงำนในกำรรับค�ำร้องทำงอิเล็กทรอนิกส์ได้เพิ่มขึ้นถึง ร้อยละ 49.80 และสำมำรถลดระยะเวลำมำตรฐำน 

ในกำรปฏิบัติงำนส�ำนวนอำยัดใหม่ได้ถึง ร้อยละ 60

  คุณค่ำต่อประเทศ กรมบังคับคดีสำมำรถประหยัดงบประมำณของประเทศ ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตลดลง ร้อยละ 23.11

คุณค่ำต่อประชำชน/ส่วนรำชกำร/ประเทศ 

  กรมบังคับคดีด�ำเนินกำรปรับปรุงกระบวนกำรบริหำร

จัดกำรคดีเพื่อรองรับสถำนกำรณ์วิกฤตได้อย่ำงรวดเร็ว ในคดีฟื้นฟู

กิจกำรของลกูหน้ี ทีมี่ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีจ�ำนวนมำก โดยด�ำเนินกำร

เชิงรุกในกำรจัดกำรประชุมร่วมกับหน่วยงำนภำคีเครือข่ำย 

ที่เก่ียวข้องเพื่อให้บริกำรประชำชน อำทิเช่น บริหำรจัดกำร 

ควำมเสี่ยงและพัฒนำบริกำรที่รองรับกำรให้บริกำรประชำชน

จ�ำนวนมำกและมุ่งเน้นสื่อสำรประชำสัมพันธ์ให้ผู้เก่ียวข้องทุกภำค

ส่วนรับรู ้กระบวนกำรที่ปรับปรุง ส่งผลให้สำมำรถด�ำเนินกำร

ปรับปรุงกระบวนงำนที่เก่ียวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจ�ำนวนมำก

และกำรให้บริกำรประชำชนได้ตำมปกตใินช่วงสถำนกำรณ์แพร่ระบำด

ของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid-19) 

ผลงำนเรื่องที่ 3 : กำรปรับปรุงกระบวนกำรปฏิบัติงำน 

รองรับสถำนกำรณ์วิกฤต

รูปแบบ/ลักษณะ/ Concept ของผลงำน

มีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัยยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำงเปิดกว้ำงและเชื่อมโยงกัน
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 คุณค่ำต่อประชำชน ประชำชนได้รับบริกำรที่สะดวก รวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลำ ในช่วงสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid-19)

 คุณค่ำต่อองค์กร กรมบังคับคดีสำมำรถปรับปรุงกระบวนกำรบริหำรจัดกำรคดีที่มีผู้เก่ียวข้องจ�ำนวนมำก และเป็นองค์ควำมรู้ส�ำคัญในกำรถอดบทเรียน 

เพื่อขยำยผลไปใช้ยังกระบวนกำรบริหำรจัดกำรคดีล้มละลำยต่อไป

 คุณค่ำต่อประเทศ กรมบังคับคดีมีกำรพัฒนำบุคลำกรและกระบวนกำรปฏิบัติงำนเพื่อพัฒนำไปสู ่ Digital Economy และ Thailand 4.0  

สร้ำงขีดควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันของประเทศไทย ส่งผลให้กำรจัดอันดับควำมยำกง่ำยในกำรประกอบธุรกิจ Ease of Doing Business ตัวชี้วัดที่ 10 : Resolving 

Insolvency อยู่ในอันดับที่ 24 จำก 197 ประเทศทั่วโลก

คุณค่ำต่อประชำชน/ส่วนรำชกำร/ประเทศ 

เป้ำหมำยต่อไปในอนำคต

  กรมบังคับคดีมีแผนในกำรพัฒนำระบบกำรขำยทอดตลำดทรัพย์ทำงอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) และน�ำระบบ Robotic Process Automation (RPA) 

มำปรบัใช้ในกระบวนกำรบงัคบัคด ีเพือ่เพิม่ประสทิธิภำพในกำรปฏิบตังิำนและบรกิำรประชำชนให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยของกรมบงัคบัคด ีคอื Easier Anywhere Better  
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 ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย (สป.มท.)

มุ ่งพัฒนำสู ่ระบบรำชกำร 4.0 น�ำทิศทำง/เป้ำหมำย 

จำกยุทธศำสตร์ระดับชำติ แผนระดับต่ำง ๆ นโยบำย 

ของรัฐบำล ยุทธศำสตร์/เป้ำหมำยกำรขับเคลื่อนของ มท.

สู่กำรก�ำหนดยุทธศำสตร์และทิศทำงกำรขับเคลื่อนงำน 

ของ สป.มท. โดยกระบวนกำรแปลงนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ

ทั้งระดับนโยบำย ระดับพื้นที่ บูรณำกำรกำรปฏิบัติงำน 

กับทุกภำคส่วน มีกำรตรวจสอบและปรับวิธีกำรให้บรรลุ 

เป้ำหมำยเพื่อตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร

ทั้งจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประชำชน ขับเคลื่อนนโยบำย 

ตำมภำรกิจเน้นกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วม กำรตอบสนอง

ประชำชนในกำรแก้ไขปัญหำควำมเดอืดร้อน กำรให้บรกิำร

ข้อมูลข่ำวสำร ตลอดจนรับควำมคิดเห็นเพื่อน�ำสู ่กำร

ก�ำหนดนโยบำยและกำรปฏิบัติ นอกจำกนี้ เพื่อได้รับควำม

ไว้วำงใจจำกรัฐบำลและสร้ำงควำมเชื่อมั่นของประชำชน

ต่อกำรปฏิบตังิำน สป.มท. มคีวำมพร้อมบรูณำกำรควำมร่วมมอื 

สำนพลังทุกภำคส่วน (Collaboration) ใช้เทคโนโลยี  

(Digitalization)เพื่อเปิดกวำ้งเชื่อมโยง พัฒนำนวัตกรรม 

(Innovation) พร้อมตอบสนองควำมท้ำทำยต่อสถำนกำรณ์

ทีส่่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สงัคม สิง่แวดล้อม กำรบริหำร

จัดกำรและกำรเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยดีจิิทลัซึง่ได้มุง่มัน่

พัฒนำให้เกิดควำมยั่งยืนผ่ำน กำรน�ำองค์กำร กำรสื่อสำร

ถ่ำยทอดนโยบำยกำรพฒันำสูร่ะบบรำชกำร 4.0 สูบ่คุลำกร

ทุกระดับ พัฒนำบุคลำกรเพื่ อปรับกระบวนทัศน ์ 

พัฒนำทักษะสู่ระบบรำชกำร 4.0 กำรรวบรวมองค์ควำมรู้

จำกประสบกำรณ์นักบรหิำรเพือ่ตอบสนองกำเปลีย่นแปลง

กำรปรบัตวัสูย่คุ New Normal กำรพฒันำในทกุมติ ิทกุระดบั

 เป็นองค์กรชั้นน�ำในกำรพัฒนำและแก้ไขปัญหำในระดับพื้นที่

วิสัยทัศน์

ส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  

กรอบแนวคิด/Concept/Roadmap ของกำรก้ำวสู่กำรเป็นระบบรำชกำร 4.0  
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ผลกำรด�ำเนินงำนที่สอดคล้องสู่ระบบรำชกำร 4.0

 บทบำทหลักของ สป.มท. ในฐำนะกำรเป็นโซ่ข้อกลำงในกำรรับยุทธศำสตร์ นโยบำยส�ำคัญเพื่อแปลง สู่กำรปฏิบัติ โดยเปิดกว้ำง ประสำนพลัง ยึดหลัก 

กำรมส่ีวนร่วมของภำคส่วนต่ำง ๆ  ทัง้ในส่วนกลำงและระดบัพืน้ที ่ผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ  รวมถึงใช้เวทปีระชำคมในกำรรบัฟังเสยีงสะท้อนของประชำชน ทัง้ก่อนกำรก�ำหนด

ยทุธศำสตร์/แผนกำรพฒันำ ร่วมและติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนตำมแผนงำน/โครงกำร ก�ำกับ ตรวจสอบ และประเมนิผล โดยใช้เทคโนโลยเีป็นเคร่ืองมอืในกำรรวบรวม

ข้อมูล วิเครำะห์ เชื่อมโยงข้อมูล จัดท�ำฐำนข้อมูล ตลอดจนแลกเปลี่ยน เปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรที่ส�ำคัญสู่ผู้ปฏิบัติงำน ผู้รับบริกำร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชำชน

ใช้ประโยชน์จำกฐำนข้อมลูเพือ่สนับสนุนทัง้กำรขบัเคลือ่นนโยบำย กำรสัง่กำรไปยงัพืน้ที ่กำรบรหิำรกำรตดัสนิใจของรัฐบำล ตอบสนองควำมต้องกำร และแก้ไขปัญหำ

ควำมเดือดร้อนของประชำชน อำทิ กำรรับฟังควำมคิดเห็นของภำคส่วนต่ำง ๆ ในกำรจัดท�ำแผนปฏิบัติกำรของ มท./สป.มท. กำรขับเคลื่อนโครงกำรพัฒนำพื้นที ่

ตำมแนวพระรำชด�ำริและหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง กำรร่วมแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนเร่งด่วนของประชำชน กำรบริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด-19) ตำมนโยบำยของรัฐบำล 

มิติระบบรำชกำรที่เปิดกว้ำงและเชื่อมโยงกัน (Open & Connected Government) 

มิติระบบรำชกำรที่ยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง (Citizen- Centric Government)

 ประชำชนนับเป็นหัวใจส�ำคญัในกำรขบัเคลือ่นภำรกิจ ซึง่ สป.มท. มุง่เน้นกำรสนองตอบควำมต้องกำรของประชำชนควบคูกั่บกำรก�ำหนดยทุธศำสตร์กำรขบัเคลือ่น

ตำมศกัยภำพเชงิพืน้ที ่ มีกลไกรบัฟังควำมคดิเห็นผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ สูก่ำรประสำนแผนกำรพฒันำพืน้ที่ในทกุระดบัและเชือ่มโยงกำรพฒันำระดบัประเทศ ท�ำให้แผนกำร

พฒันำมคีณุภำพ ลดควำมซ�ำ้ซ้อน ตลอดจนจัดล�ำดับควำมส�ำคญัของแผนงำน/โครงกำร ปัญหำควำมเดอืดร้อนของประชำชน ส่งเสริมกำรพฒันำพืน้ทีอ่ย่ำงยัง่ยนืได้น้อมน�ำ

หลกัปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพยีง ขบัเคลือ่นกำรสร้ำงศนูย์ต้นแบบกำรเรยีนรู ้ ขยำยผลกำรพฒันำเพือ่สร้ำงควำมเข้มแขง็และพฒันำเชงิพืน้ทีอ่ย่ำงยัง่ยนืทีส่อดคล้อง 

ต่อควำมต้องกำรและปัญหำของประชำชนอย่ำงแท้จริง อำท ิ กำรจดัท�ำแผนและประสำนแผนพฒันำในระดบัพืน้ที ่ ตัง้แต่ระดบัหมูบ้่ำน ชมุชน ต�ำบล ท้องถ่ิน อ�ำเภอ  

ให้มลีกัษณะเป็นแผนเดยีว (One Plan) กำรขบัเคลือ่นกำรพฒันำพืน้ทีอ่ย่ำงยัง่ยนืตำมหลกัปรชัญำของเศรษฐกิจพอเพยีง และกำรแก้ไขปัญหำควำมเดอืดร้อนของประชำชน 

ผ่ำนระบบงำนรับและติดตำมเรือ่งร้องเรยีนร้องทกุข์ทีมี่ระบบอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรร้องทกุข์และตดิตำมเร่ืองผ่ำนสำยด่วน ๑๕๖๗ เวบ็ไซต์ และ Application MOI 

1567 น�ำไปสูก่ำรแก้ไขปัญหำควำมเดอืดร้อนได้อย่ำงเป็นรปูธรรม อำท ิกำรแก้ไขปัญหำกำรทวงถำมหน้ีนอกระบบ กำรประกอบอำชพี และปัญหำควำมเดอืดร้อนร�ำคำญ เป็นต้น

มิติระบบรำชกำรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance Government)

  สป.มท. พฒันำเทคโนโลย ีและสร้ำงสรรค์นวตักรรมเพือ่ก้ำวสูก่ำรเป็นองค์กำรทีท่นัสมยั โดยพฒันำ และยกระดับกระบวนกำรส�ำคญั และกระบวนกำรสนับสนุน

เพือ่เพิม่ประสทิธิภำพในกำรปฏิบตังิำน ทัง้น้ี ได้ ใช้เทคโนโลยแีละพฒันำนวตักรรมในกำรตอบสนองต่อภำรกิจทัง้งำนยทุธศำสตร์ งำนประจ�ำ และงำนพฒันำกำรจัดสรร/

กำรบริหำรงบประมำณ กำรติดตำมและประเมินผลแผนงำน/โครงกำร อำทิ กำรพัฒนำศูนย์ข้อมูลกลำงกระทรวงมหำดไทยและจังหวัด (MOI Data Center) 

ในกำรบริหำรและกำรให้บริกำร ระบบควบคุมงบประมำณ (FMD) ส�ำหรับตรวจสอบควำมถูกต้องในกำรใช้งบประมำณในระบบกำรบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐ 

แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ระบบติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรฯ (e-Monitoring) ระบบใบรับรองกำรจ่ำยเงินเดือนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Pay Slip)

ระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Saraban) ฯลฯ นอกจำกน้ี ให้ควำมส�ำคัญต่อกำรบริหำร/กำรพัฒนำบุคลำกรเพื่อรองรับควำมแตกต่ำงทำงทัศนคติ วัฒนธรรม 

กำรถอดต้นแบบที่ดีในกำรปฏิบัติ (Best Practice) ส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง มีกำรถอดบทเรียนและคลังสมองจำกประสบกำรณ์ของผู้บริหำรระดับสูง 

เพือ่ถ่ำยทอดวฒันธรรม เรียนรูแ้นวทำงกำรปฏิบัตงิำนตำมแบบ “คนมหำดไทย” มุง่พฒันำทกัษะดจิิทลัของบคุลำกรพร้อมรับกำรเปลีย่นแปลงและควำมท้ำทำยในอนำคต

ตลอดจนปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมในกำรเป็นข้ำรำชกำรที่ดี ผ่ำนผู้บริหำรและบุคลำกรที่ดีเป็นต้นแบบ สป.มท. จึงมีควำมพร้อมต่อกำรขับเคลื่อนตำมพันธกิจ 

สำมำรถรับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ รวมถึงกำรปฏิบัติงำนรูปแบบใหม่ (New Normal) ในปัจจุบัน
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รูปแบบ/ลักษณะ/ Concept ของผลงำน

ผลงำนเรื่องที่ 1 : กำรยกระดับอำชีพกำรเลี้ยงไก่เนื้อเกษตรกร

จังหวัดชัยภูมิสู่ควำมยั่งยืน

มีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัยยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำงเปิดกว้ำงและเชื่อมโยงกัน

 สป.มท. น้อมน�ำแนวพระรำชด�ำริตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

มำใช้เพื่อแก้ ไขปัญหำและพัฒนำพื้นที่ ยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชน  

สร้ำงต้นแบบ/จุดประกำยควำมส�ำเร็จในพื้นที่ (people-centered development) 

โดยใช้หลักกำรมีส่วนร่วม (collaborative approach) ของภำคส่วนต่ำง ๆ ทั้งใน

ส่วนกลำงและระดับพื้นที่ ร ่วมกันพิจำรณำ กลั่นกรองและเสนอโครงกำร 

ที่ได้จำกกำรกระบวนกำรมส่ีวนร่วม ข้อเสนอ ควำมต้องกำร ซึง่ผ่ำนควำมเห็นชอบ

จำกประชำชนในพืน้ที ่ผ่ำนกำรขบัเคลือ่นภำยใต้ 3 แนวทำง คอื 1) โครงกำรพฒันำ

และแก้ ไขปัญหำแหล่งน�้ำเพื่อกำรอุปโภคบริโภค 2) โครงกำรสร้ำงงำน  

สร้ำงอำชีพเพื่อเพิ่มรำยได้ ลดรำยจ่ำยตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  

และ 3) โครงกำรขยำยผลเกษตรเพือ่อำหำรกลำงวนัอนัเน่ืองมำจำกพระรำชด�ำริ

สมเดจ็พระกนิษฐำธิรำชเจ้ำกรมสมเดจ็พระเทพรตันรำชสดุำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 

มีกำรใช ้เทคโนโลยีระบบภูมิสำรสนเทศ (GIS) เพื่อกำรติดตำม จัดกำร  

และกำรรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนโครงกำรขยำยผลโครงกำรอันเน่ืองมำจำก 

พระรำชด�ำริ รวบรวมข้อมลูส�ำคญัผ่ำนกำรกลัน่กรองตรวจสอบจำกผู้ปฏิบตัใินพืน้ที่ 

ซึง่ระบบภูมิสำรสำรสนเทศสำมำรถชีต้�ำแหน่ง พืน้ทีด่�ำเนินโครงกำรเชือ่มโยงกำรก�ำหนด

แผนพฒันำพืน้ทีแ่ละใช้ประโยชน์ในกำรก�ำหนด ตดิตำมโครงกำรฯ ร่วมกับกลไกอืน่ๆ  

กำรบริหำรจัดกำรผ่ำนระบบภูมิสำรสนเทศท�ำให้กำรบริหำรโครงกำรชัดเจน  

ไม่เกิดควำมซ�ำ้ซ้อนของพืน้ทีด่�ำเนินโครงกำร เกิดควำมคุม้ค่ำในกำรใช้งบประมำณ 

มีกำรติดตำมผลและวำงระบบกำรถอดบทเรียน พัฒนำบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำน 

นอกจำกน้ี ในระยะต่อไป ได้วำงแผนกำรพัฒนำระบบภูมิสำรสนเทศฯ เชื่อมโยง 

กับฐำนข้อมลูโครงกำรพฒันำตำมแนวพระรำชด�ำริอืน่ ๆ  เพือ่ร่วมขบัเคลือ่นระหว่ำง

ภำครัฐและภำคส่วนอื่นในกำรพัฒนำที่ครอบคลุมพื้นที่เป้ำหมำยอย่ำงยั่งยืน

 คุณค่ำต่อประชำชน ในปี พ.ศ. 2563 มีต้นแบบโครงกำรพัฒนำพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหำแหล่งน�้ำเพื่อกำรอุปโภคบริโภค โครงกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชีพ 

เพื่อเพิ่มรำยได้ลดรำยจ่ำยตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และต้นแบบโครงกำรขยำยผลเกษตรเพื่ออำหำรกลำงวันอันเน่ืองมำจำกพระรำชด�ำริฯ  

รวม 206 โครงกำร ประชำชนได้รับประโยชน์ทั้งสิ้น 86,611 รำย 

 คุณค่ำต่อองค์กร ตอบสนองต่อภำรกิจของ สป.มท. ในกำร “บ�ำบัดทุกข์ บ�ำรุงสุข” โดยน้อมน�ำแนวคิดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำประยุกต์ 

เพื่อขับเคลื่อนสู่กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชนในพื้นที่ เพื่อให้สำมำรถพึ่งพำตนเองได้อย่ำงยั่งยืน 

 คุณค่ำต่อประเทศ สนับสนุนต่อกำรบรรลุยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมมั่นคง และกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคทำงสังคม ตลอดจนตอบสนองต่อเป้ำหมำย

กำรพัฒนำที่ยั่งยืน (SDG) ในกำรเสริมสร้ำงมำตรฐำนชีวิตควำมเป็นอยู่ของประชำชน 

คุณค่ำต่อประชำชน/ส่วนรำชกำร/ประเทศ 
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ผลงำนเร่ืองที ่2 : กำรสนับสนุนกำรบรหิำรรำชกำรจังหวดัและกำรพฒันำเชงิพืน้ที่  

รูปแบบ/ลักษณะ/ Concept ของผลงำน

มีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัยยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำงเปิดกว้ำงและเชื่อมโยงกัน

 เพือ่มุ่งเป้ำหมำยให้ “จังหวดัมคีวำมสำมำรถ

ในกำรพัฒนำและแก้ไขปัญหำในระดับพื้นที่” สป.มท. 

พัฒนำเครื่องมือเพื่อส่งเสริมให้เกิดแผนพัฒนำพื้นที่ที่

มคีณุภำพ โดยพฒันำเครือ่งมอืวดัระดบักำรพฒันำภำค

กลุ ่ ม จั งหวัดและ จังหวัด  (Benchmark ing )

เพื่อใช้ประโยชน์ในกำรวำงแผนยุทธศำสตร์เชิงพื้นที่ 

มุ่งเน้นกำรน�ำข้อมูลเชิงเปรียบเทียบเป็นเคร่ืองมือ 

ในกำรวำงแผนกำรพัฒนำเชิ งพื้ นที่ ทั้ งข ้อมูล 

กำรเปรียบเทียบข้อมูลรำยตัวชี้วัดเพี่อเปรียบเทียบ 

ค่ำเฉลี่ยประเทศ (Comparative Benchmarking)

กำรเปรียบเทียบข้อมูลศักยภำพด้ำนต่ำง ๆ ภำยใน

จังหวดั/กลุม่จังหวดั เพือ่พจิำรณำกำรแก้ไขหรอืส่งเสริม

เป็นพเิศษ (Competitive Benchmarking) ตลอดจน 

กำรเปรยีบเทยีบประเด็นส�ำคญัในกำรพฒันำเชงิพืน้ที่ 

(Agenda Benchmarking) โดยในปีงบประมำณ  

พ.ศ. 2564 ได้พัฒนำชุดข้อมูลส�ำคัญในประเด็น 

กำรพฒันำในส่วนเศรษฐกิจชวีภำพ (BCG Economy 

Model) และประเด็นกำรฟื้นฟูด้ำนเศรษฐกิจสังคม

รองรบัผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของโรคโควดิ-19 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรจัดท�ำแผนพัฒนำพื้นที่

นอกจำกน้ี สป.มท. ได้ออกระเบยีบกระทรวงมหำดไทย

ว่ำด้วยกำรจัดท�ำแผนและประสำนแผนพัฒนำพื้นที ่

ในระดับอ�ำเภอ และต�ำบล พ.ศ. 2562 เพื่อให้เกิด 

ควำมเชื่อมโยงสอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำ

ยุทธศำสตร์ชำติลงไปจนถึงระดับพื้นที่ ให้เป็นไป 

ในทิศทำงเดียวกันในลักษณะแผนเดียว (One Plan) 

ท�ำให้กำรท�ำงำนของภำครัฐสอดประสำนกันระหว่ำง

รำชกำรบรหิำรส่วนกลำง ส่วนภูมภิำค และส่วนท้องถ่ิน 

เน ้นกำรพัฒนำเชิงพื้นที่ เป ็นหลัก(Area-based  

Approach) ซึง่ประชำชนสำมำรถเสนอควำมต้องกำร

และเข้ำมำมีส่วนร่วมในแผนพัฒนำในระดับพื้นที่  

ตลอดจนสำมำรถก�ำกับ ตดิตำมกำรประเมนิผลคณุภำพ

แผนและยังพัฒนำระบบสนับสนุนย่อยในกำรติดตำม

งบประมำณเพื่อแก้ไขปัญหำเดือดร้อนเร่งด่วนของ

ประชำชน (CEBRS) ซึ่งสำมำรถชี้แจงประสิทธิภำพ 

ในกำรใช้จ่ำยงบประมำณ เกิดควำมชัดเจน โปร่งใส

 คุณค่ำต่อประชำชน ประชำชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมท�ำ ร่วมตัดสินใจ และร่วมรับผิดชอบทั้งในกำรน�ำเสนอปัญหำ ควำมต้องกำรในพื้นที่ กำรก�ำหนดเป้ำหมำย 

กำรร่วมน�ำเสนอแผนงำน/โครงกำร ตลอดจนติดตำมประเมินผลกำรพัฒนำพื้นที่ และโครงกำรตอบสนองต่อควำมต้องกำรของประชำชนอย่ำงแท้จริง 

 คุณค่ำต่อองค์กร นวัตกรรมกำรประสำนแผนพัฒนำพื้นที่ (One Plan) ก่อให้เกิดกำรบูรณำกำร กำรประสำนแผนทุกระดับ ประสำนบูรณำกำรกำรท�ำงำนของ

ส่วนรำชกำร ลดควำมซ�้ำซ้อนของระบบกำรรำยงำนต่ำง ๆ ผู้บริหำรสำมำรถ ใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรวำงแผนและตัดสินใจเชิงนโยบำย และจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

สำมำรถใช้ประโยชน์จำกข้อมูลในกำรออกแบบและจัดท�ำแผนพัฒนำจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2566 – 2570 

 คุณค่ำต่อประเทศ กำรพัฒนำพื้นที่ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด มีควำมเชื่อมโยงในกำรวำงแผนกำรพัฒนำพื้นที่กับยุทธศำสตร์ระดับบน และทิศทำงกำรพัฒนำ

ประเทศเพื่อส่งเสริมกำรพัฒนำพื้นที่ตำมเป้ำหมำย 

คุณค่ำต่อประชำชน/ส่วนรำชกำร/ประเทศ 
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 ศูนย์ด�ำรงธรรม มท. ขับเคลื่อนภำรกิจในกำรรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ กำรให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำร ตลอดจนกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วม 

ในแก้ไขปัญหำควำมเดอืดร้อนและควำมต้องกำร และให้ข้อเสนอแนะ โดย สป.มท. ยกระดบักำรให้บรกิำรของศนูย์ด�ำรงธรรม มท. เชือ่มโยงกำรปฏิบตัสิูศ่นูย์ด�ำรงธรรม

จังหวัดและอ�ำเภอ เพื่อ “บ�ำบัดทุกข์ บ�ำรุงสุข” อ�ำนวยควำมเป็นธรรมแก่ประชำชน ผ่ำนกำรใช้เทคโนโลยีเพื่อมีช่องทำงที่หลำกหลำย ทั้งสำยด่วน 1567

เว็บไซต์ Application MOI 1567 ในกำรรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงได้ ในทุกพื้นที่ สะดวก รวดเร็ว ตลอดจนมีหน่วยเคลื่อนที่เร็ว  

(Mobile Unit) เพือ่แก้ไขปัญหำได้ทนัท่วงท ีรวมถึงใช้เทคโนโลยีในกำรจัดเก็บข้อมลูปัญหำควำมเดอืดร้อนของประชำชนอย่ำงเป็นระบบ น�ำสูก่ำรวเิครำะห์ จัดล�ำดบัควำมส�ำคญั 

บรูณำกำรควำมร่วมมอืเพือ่แก้ไขปัญหำในลกัษณะเครอืข่ำยกำรท�ำงำน และน�ำเสนอสูก่ำรบรหิำรจัดกำรในระดับนโยบำย นอกจำกน้ี มแีผนกำรพฒันำสู ่ “ศนูย์ด�ำรงธรรม

อจัฉรยิะ” ผ่ำนระบบเชื่อมโยงสำยด่วน 3 หน่วยงำน เชื่อมโยงคู่สำยไปยังศูนย์ด�ำรงธรรมจังหวัด และ อ�ำเภอทั่วประเทศ ตลอดจนเปิดกว้ำงให้หน่วยงำนภำคีเครือข่ำย

ใช้ประโยชน์จำกฐำนข้อมูล ร่วมแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนเพื่อประชำชนได้รับประโยชน์สูงสุด 

ผลงำนเรื่องที่ 3 : กำรแก้ ไขปัญหำเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และ

กำรให้บริกำรประชำชนของศูนย์ด�ำรงธรรม

รูปแบบ/ลักษณะ/ Concept ของผลงำน

รูปแบบ/ลักษณะ/ Concept ของผลงำน

มีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัยยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำงเปิดกว้ำงและเชื่อมโยงกัน

 คุณค่ำต่อประชำชน ประชำชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมท�ำ ร่วมตัดสินใจ และร่วมรับผิดชอบ

ทั้งในกำรน�ำเสนอปัญหำ ควำมต้องกำรในพื้นที่ กำรก�ำหนดเป้ำหมำย กำรร่วมน�ำเสนอแผนงำน/

โครงกำร ตลอดจนติดตำมประเมินผลกำรพัฒนำพื้นที่ และโครงกำรตอบสนองต่อควำมต้องกำร

ของประชำชนอย่ำงแท้จริง 

 คณุค่ำต่อองค์กร นวตักรรมกำรประสำนแผนพฒันำพืน้ที ่(One Plan) ก่อให้เกิดกำรบรูณำกำร

กำรประสำนแผนทุกระดับ ประสำนบูรณำกำรกำรท�ำงำนของส่วนรำชกำร ลดควำมซ�้ำซ้อน 

ของระบบกำรรำยงำนต่ำง ๆ ผู้บริหำรสำมำรถ ใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรวำงแผนและตัดสินใจ 

เชิงนโยบำย และจังหวัด/กลุ ่มจังหวัดสำมำรถใช ้ประโยชน์จำกข้อมูลในกำรออกแบบ 

และจัดท�ำแผนพัฒนำจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2566 – 2570 

 คุณค่ำต่อประเทศ กำรพัฒนำพื้นที่ของจังหวัด/กลุ ่มจังหวัด มีควำมเชื่อมโยงใน 

กำรวำงแผนกำรพัฒนำพื้นที่กับยุทธศำสตร์ระดับบน และทิศทำงกำรพัฒนำประเทศเพื่อส่งเสริม

กำรพัฒนำพื้นที่ตำมเป้ำหมำย 
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ผลงำนเร่ืองที ่4 : กำรขบัเคล่ือนวำระส�ำคญัของชำต ิ: กรณีกำรบรหิำร

สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ โรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนำ 2019 (โควดิ-19)  

รูปแบบ/ลักษณะ/ Concept ของผลงำน

 สป.มท. มกีำรตัง้ศนูย์บรหิำรสถำนกำรณ์ มท.

(ศบค.มท.) รับนโยบำยจำก ศบค. ขับเคลื่อน 

และประสำน กำรปฏิบัติกับกรุงเทพมหำนครและ  

76 จังหวัดตำม 1) มำตรกำรป้องกันและสกัดก้ัน

กำรน�ำเชื้อเข้ำสู่ประเทศไทย 2) มำตรกำรยับยั้งกำร

แพร่ระบำดภำยในประเทศ และ 3) มำตรกำร 

ช่วยเหลือประชำชนแปลงสู่กำรปฏิบัติในระดับพื้นที่ 

ผ่ำนผูว่้ำรำชกำรจงัหวดับัญชำกำร บูรณำกำร และสั่ง

กำรเชื่อมประสำนกลไกในระดับพื้นที่ ในกำรร่วม

ปฏิบัติ ตรวจสอบและก�ำกับมำตรกำรในระดับพื้นที่  

มีกำรสื่อสำรข้อมูลผ่ำนหอกระจำยข่ำว มกีำรใช้ระบบ

เทคโนโลยีเพื่อเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่ผ่ำนกำรตรวจสอบ 

ที่ถูกต้องรวดเร็ว ทันสมัย มีควำมถ่ีในกำรจัดเก็บ 

รำยวนัเพือ่ประมวล วเิครำะห์ และเปิดกว้ำงเชือ่มโยง

ข ้อมูลส�ำคัญสนับสนุนกำรตัดสินใจของรัฐบำล 

เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้กับประชำชน นอกจำกน้ี  

มีกำรถอดบทเรียนกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกร 

เพื่อปรับกระบวนกำรให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ 

 คุณค่ำต่อประชำชน ประชำชนรับทรำบข้อมูลข่ำวสำร มำตรกำรที่ต้องร่วมปฏิบัติเกิดควำมเชื่อมั่นต่อกำรบริหำรงำนของ สป.มท. และของรัฐบำล

ในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำทั้งด้ำนสุขภำพ เศรษฐกิจ และสังคม 

 คุณค่ำต่อส่วนรำชกำร ยกระดับควำมสำมำรถในกำรแปลงนโยบำย และวำระเร่งด่วนส�ำคัญของรัฐบำลสู่กำรปฏิบัติครอบคลุมพื้นที่ ทั่วประเทศกำรพัฒนำ

และใช้เทคโนโลยีในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส�ำคัญ เพื่อกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ ประสำนระดับนโยบำย ส่วนกลำง ท้องที่ ท้องถิ่นให้เกิดเอกภำพ สนับสนุนเป้ำหมำย

ของรัฐบำลสร้ำงควำมเชื่อมั่นของรัฐบำลและประชำชน

 คุณค่ำต่อประเทศ กำรป้องกัน/ลดกำรแพร่ระบำดฯ อย่ำงเป็นระบบ ลดผลกระทบของประเทศต่อระบบสำธำรณสุข เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

มีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัยยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำงเปิดกว้ำงและเชื่อมโยงกัน

คุณค่ำต่อประชำชน/ส่วนรำชกำร/ประเทศ 
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 กำรพัฒนำศูนย์ข้อมูลกลำงกระทรวงมหำดไทยและจังหวัดเพื่อเป็นศูนย์กลำง

ประสำนข้อมูลสำรสนเทศ ในกำรรับทรำบเหตุกำรณ์ สถำนกำรณ์ ผลกำรด�ำเนินงำน

มกีำรบูรณำกำรเชื่อมโยงข้อมูลจำกหน่วยงำนภำยในและหน่วยงำนภำยนอกทั้งกระทรวง

กรมรฐัวสิำหกิจ จังหวดัและกลุม่จังหวดัเพือ่ใช้ ในกำรบริหำร ตดัสนิใจตดิตำมและประเมนิผล 

มรีะบบกำรตรวจสอบและสร้ำงคณุภำพข้อมลู ก่อนน�ำเข้ำสูค่ลงัข้อมลู (Data Warehouse) 

และน�ำมำจัดท�ำข้อมูลเพื่อวิเครำะห์ส�ำหรับกำรบริหำรและให้บริกำรข้อมูลทั้ง (1) ส�ำหรับ

ให้บริกำรหน่วยงำนภำยใน ผ่ำน 9 รูปแบบ/ระบบ เช่น ระบบ Web Portal ระบบ GIS 

ข้อมูลสถิติจำกฐำน MIS ระบบ Data Exchange เป็นต้น และ (2) ส�ำหรับกำรให้บริกำร

ภำยนอก/ประชำชน ผ่ำน 3 รูปแบบ/ระบบ ได้แก่ 1) ระบบ Citizen Portal 2) ระบบ 

Mobile Application และ 3) ระบบ Open Data/Open APIs ซึ่งเชื่อมต่อกับส�ำนักงำน

พัฒนำรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) ปัจจุบัน (ณ เดือนกรกฎำคม 2564)  

ศูนย์ข้อมูลกลำงฯมีรำยกำรข้อมูลกว่ำ 1,121 รำยกำร 

ผลงำนเรื่องที่ 5 : ศูนย์ข้อมูลกลำง กระทรวงมหำดไทยและจังหวัด

รูปแบบ/ลักษณะ/ Concept ของผลงำน

รูปแบบ/ลักษณะ/ Concept ของผลงำน

มีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัยยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำงเปิดกว้ำงและเชื่อมโยงกัน

 ประชำชนและหน่วยงำนที่เก่ียวข้องทั้งภำยในและภำยนอก

สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว เกิดกำรเชื่อมโยง 

แลกเปลี่ยน และบูรณำกำรข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำน สำมำรถน�ำข้อมูล

ไปใช้ประโยชน์ต่อกำรสนับสนุนภำรกิจของหน่วยงำน และสนับสนุน 

ต่อเป้ำหมำยกำรพัฒนำฐำนข้อมูลส�ำคัญของประเทศและกำรพัฒนำ 

สูก่ำรเป็นรัฐบำลดิจิทัล
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เป้ำหมำยต่อไปในอนำคต

สป.มท. มีแผนกำรยกระดับสู่กำรเป็นระบบรำชกำร 4.0 ในอนำคตโดยมุ่งเน้น

 1) กำรเปิดกว้ำงเชื่อมโยงผ่ำนกำรพัฒนำจังหวัดให้มีผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance Provinces : HPP) แผนกำรสร้ำงประชำคมเข้มแข็งอย่ำงยั่งยืน 

กำรยกระดับกำรให้บริกำรประชำชนของศนูย์ด�ำรงธรรม มท. ผ่ำนกำรเชือ่มโยงข้อมลูร่วมแก้ไขปัญหำ และมุง่สูน่โยบำยกำรแก้ไขปัญหำของประชำชนอย่ำงยัง่ยนื

รวมถึงกระบวนกำรสร้ำงกำรรับรู้ ในพื้นที่ในทุกระดับ

 2) มุ่งเน้นกำรพัฒนำนวัตกรรมในกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน โดยยกระดับควำมร่วมมือผ่ำนศูนย์อ�ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย

อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) กำรพัฒนำรูปแบบ/ระบบกำรบริหำรสถำนกำรณ์ส�ำคัญเร่งด่วนของประเทศโดยถอดบทเรียน

จำกกำรบริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด-19) และกำรปรับรูปแบบกระบวนกำรท�ำงำนสู่ New Normal  

 และ 3) มุ่งพัฒนำระบบ/เครื่องมือดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนพันธกิจหลัก และเป็นฐำนในกำรพัฒนำ สู่องค์กรสมรรถนะสูง ได้แก่ กำรพัฒนำและมุ่งสู่ 

ธรรมำภิบำลข้อมูล (Data Governance) ในศูนย์ข้อมูลกลำง กระทรวงมหำดไทยและจังหวัด กำรเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล (Data Exchange)  

ผ่ำนระบบคลำวด์ (Cloud) และยกระดับกำรพัฒนำทักษะดิจิทัลส�ำหรับบุคลำกรใน สป.มท. 
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 ปัจจุบนัโลกมกีำรเปลีย่นแปลงอย่ำงรวดเรว็และได้พฒันำสูย่คุโลกำภิวฒัน์

หรือยุคไร้พรมแดน อันเป็นผลมำจำกควำมก้ำวหน้ำด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ

ส่งผลให้เกิดกำรไหลเวียนของคน ทุน ควำมรู้ เทคโนโลยี สินค้ำ และบริกำร

ที่เชื่อมโยงกันทั่วโลก เกิดกำรเปลี่ยนแปลงในด้ำนสังคม เศรษฐกิจ กำรเมือง

รวมทั้งระบบสุขภำพอย่ำงรวดเร็ว กอปรกับกำรเปลี่ยนแปลงทำงโครงสร้ำงอำยุ

ประชำกรที่มีสัดส่วนประชำกรวัยเด็กลดลง ส่วนประชำกรวัยสูงอำยุเพิ่มมำกขึ้น 

กำรเจ็บป่วยและกำรเสียชีวิตเปลี่ยนแปลงไปจำกเดิม จำกกลุ ่มโรคติดต่อ 

เป็นกลุ่มโรคไม่ติดต่อ และภำวะโลกร้อน นอกจำกนี้ ในปลำยเดือนธันวำคม 2562

ได้มีกำรแพร่ระบำดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบ

ต่อด้ำนเศรษฐกิจ สังคม วิถีชีวิตควำมเป็นอยู่ของคนไทยและระบบสำธำรณสุข

อย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้ ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข เป็นหน่วยงำนในสังกัด

กระทรวงสำธำรณสุขมีภำรกิจหลักในกำรพัฒนำนโยบำยและยุทธศำสตร์ 

ด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสขุบรหิำรจัดกำรทรพัยำกรของกระทรวงก�ำกับ ตดิตำม

และประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร ผลิตและพัฒนำก�ำลังคนด้ำนสุขภำพ 

พฒันำกฎหมำยด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสขุ พฒันำควำมร่วมมอืด้ำนสำธำรณสขุ

ระหว่ำงประเทศ และพฒันำระบบบรกิำรสขุภำพให้ได้มำตรฐำน ให้บรกิำรส่งเสรมิ

สุขภำพ รักษำพยำบำล ควบคุมและป้องกันโรค ฟื้นฟูและคุ้มครองผู้บริโภค

โดยใช้สมรรถนะหลักที่มีอยู่และน�ำเทคโนโลยีดิจิทัล มำสร้ำงนวัตกรรมบริกำร

สิ่งประดิษฐ์ เปิดโอกำสให้ทุกภำคส่วนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรด�ำเนินงำน

สำมำรถลดอตัรำป่วยด้วยโรคต่ำงๆ ลดลงต้นทนุในกำรรกัษำพยำบำลทีต่�ำ่ ประชำชน

เข้ำถึงระบบบรกิำรสขุภำพ ลดควำมแออดัลดควำมเหลื่อมล�้ำ เพื่อมุ่งสู่เป้ำหมำย

“ประชำชนสุขภำพดี เจ ้ำหน ้ำที่มีควำมสุขและระบบสุขภำพยั่งยืน” 

กำรพัฒนำสุขภำพที่ยั่งยืนภำยใต้แนวคิด “ไม่ทิ้งใครไว้ข้ำงหลัง” เพิ่มขีดควำม

สำมำรถกำรแข่งขันและพัฒนำไปสู่ประเทศไทย 4.0 และเป็น 1 ใน 3 ของเอเชีย

 เป็นหน่วยงำนหลกัในกำรก�ำหนดทศิทำง ก�ำกับดแูล ขบัเคลือ่นนโยบำยของกระทรวงสำธำรณสขุ

สูก่ำรปฏิบติั บริหำรจัดกำรทรพัยำกรและจัดบรกิำรสขุภำพอย่ำงมส่ีวนร่วมและเป็นธรรมเพือ่ประชำชนสขุภำพดี

วิสัยทัศน์

ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กรอบแนวคิด/Concept/Roadmap ของกำรก้ำวสู่กำรเป็นระบบรำชกำร 4.0  

ผลกำรด�ำเนินงำนที่สอดคล้องสู่ระบบรำชกำร 4.0

เพื่อสร้ำงองค์กรที่ยั่งยืน สป.สธ. มุ่งเน้นกำรบริหำรงำนโดยยึดหลักธรรมำภิบำล สร้ำงควำมปลอดภัยให้กับบุคลำกร ผู้รับบริกำร และสร้ำงควำมเชื่อมั่น 

ให้กับประชำชนโดยมุ่งเน้นกำรป้องกันกำรทุจริตให้มีควำมเข้มแข็งและ มีประสิทธิภำพ โดยส่งเสริมให้รวมพลังทุกภำคส่วนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรด�ำเนินงำน อำทิ  

ภำครฐั ภำคเอกชนและประชำชนอย่ำงเป็นระบบ รวมทัง้บรูณำกำรหน่วยงำนของกระทรวงสำธำรณสขุ ทัง้หน่วยงำนส่วนกลำงและหน่วยงำน ส่วนภูมภิำคในระดบัเขต

ระดบัจังหวดั และระดบัพืน้ที ่อกีทัง้น�ำระบบเทคโนโลยดีจิิทลัมำเพิม่ประสทิธิภำพในกำรเปิดเผยข้อมลูสำรสนเทศทีเ่กิดประโยชน์และมคีณุค่ำแก่ประชำชน โดยมผีลงำน

ที่โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ ได้แก่ กำรบริหำรจัดกำรสถำนกำรณ์กำรระบำดฉุกเฉินของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) เป็นต้น 

มิติระบบรำชกำรที่เปิดกว้ำงและเชื่อมโยงกัน (Open & Connected Government) 
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มิติระบบรำชกำรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance Government)

สป.สธ. ได้ก�ำหนดยุทธศำสตร์เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน สร้ำงโอกำสในกำรพัฒนำประเทศ โดยน�ำเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยมำปรับใช้

ในกำรปฏิบัติงำน เพื่อสนับสนุนกำรจัดบริกำรภำยในโรงพยำบำล และเพื่อเพิ่มควำมสะดวกรวดเร็วในกำรรับบริกำรที่มีคุณภำพดี มีควำมปลอดภัยและทันสมัย 

อย่ำงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีผลงำนที่ โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ ได ้แก ่ เทคโนโลยีทำงกำรแพทย์เพื่อประชำชนสุขภำพดี, Smart Hospital,  

Smart Health Care เป็นต้น

มิติระบบรำชกำรที่ยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง (Citizen- Centric Government)

สป.สธ. มีกำรสร้ำงค่ำนิยมให้บุคลำกรปฏิบัติรำชกำร โดยปลูกฝังค่ำนิยมต้องมีควำมใส่ใจ ยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง มุ ่งเน้นกำรท�ำงำนเชิงรุก 

ในกำรแก้ไขปัญหำ ตอบสนองควำมต้องกำรและควำมคำดหวงัของประชำชน เพือ่ลดควำมเหลือ่มล�ำ้และสร้ำงโอกำสเข้ำถึงบริกำรด้ำนสขุภำพอย่ำงทดัเทยีม โดยมผีลงำน

ที่โดดเด่นเป็นทีป่ระจักษ์ ได้แก่ ระบบสขุภำพปฐมภูมิ เป็นต้น

รูปแบบ/ลักษณะ/ Concept ของผลงำน

ผลงำนเรื่องที่ 1 : กำรบริหำรจัดกำรสถำนกำรณ์กำรระบำดฉุกเฉิน 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)

มีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัยยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำงเปิดกว้ำงและเชื่อมโยงกัน

ภำพที่ 1 กรอบกำรพัฒนำระบบข้อมูลกำรให้บริกำรวัคซีนโควิด 19

จำกกำรทีเ่กิดวกิฤตกิำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนำ 2019 

(COVID-19) เมื่อต้นปี พ.ศ. 2563 ซึ่งก่อให้เกิดควำมสูญเสียต่อชีวิตและสุขภำพ

ของประชำชน อีกทั้งยังส่งผลกระทบที่รุนแรงต่อสังคม เศรษฐกิจ อย่ำงมหำศำล 

สป.สธ. ได้ด�ำเนินกำรเตรียมควำมพร้อมตอบโต้ภำวะวิกฤติฉุกเฉินเพื่อป้องกัน 

กำรแพร่ระบำดทีเ่กิดขึน้ โดยด�ำเนินกำรภำยใต้ พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ. 2558, พ.ร.ก. 

บริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 มีระบบกลไกและโครงสร้ำงระบบ

บญัชำกำรต่อสถำนกำรณ์ทีเ่ป็นสำกล ท�ำงำนร่วมกันและรวมพลงัของทกุภำคส่วน อำทิ 

ภำครัฐ ภำคเอกชน และประชำชน อย่ำงเป็นระบบ รวมทั้งกำรบูรณำกำรหน่วยงำน

ของกระทรวงสำธำรณสุ ข  ทั้ ง หน ่ วยงำนส ่ วนกลำงและส ่ วน ภูมิ ภ ำค 

ในระดับเขต ระดับจังหวัด และระดับพื้นที่ตลอดจนหน่วยงำนที่ เ ก่ียวข ้อง  

เพื่อป้องกันโรค อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยมีแผนกำรรองรับกำรแพร่ระบำด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ดังนี้

(1) มำตรกำรด้ำนสำธำรณสุข ด�ำเนินกำรมำตรกำรเฝ้ำระวงัและค้นหำผู้ป่วย 

ทีเ่ข้ำเกณฑ์สอบสวนโรค (Surveillance) มำตรกำรกำรเฝ้ำระวงัเชงิรุก (Active Case Finding) 

และมำตรกำรกักตวั 14 วนั (Isolation) ที ่รพ.ภำครัฐ, รพ.เอกชน, รพ.สนำม , หอพกั/บ้ำนพกั
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  ซึง่บรูณำกำรควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐและภำคเอกชน

ในกำรจัดตั้ง รพ.สนำมที่ ได้มำตรฐำน และติดตำมทุกวัน 

ผ่ำนระบบ Telemedicine มำตรกำรคดัแยกแรงงำน ด้วยวธีิกำรห้ำม

เคลือ่นย้ำยแรงงำนออกนอกพืน้ที ่รวมทัง้มกีำรให้ควำมรู้ร่วมกับ

ทีม อสม. ก�ำนัน ผู้ ใหญ่บ้ำนผู้น�ำชุมชน เพื่อให้ค�ำแนะน�ำ  

และเสรมิสร้ำงควำมรู ้ควำมเข้ำใจร่วมกันค้นหำและคดักรองกลุม่

เสี่ยงที่ เข ้ำมำในชุมชนและเฝ้ำระวังสังเกตอำกำรผู้ที่ถูก  

Quarantine ในชมุชนทีร่บัผิดชอบ

(2) มำตรกำรด้ำนกำรแพทย์ ด�ำเนินกำรมำตรกำร

วำงแผนบริหำรเตยีงผ่ำนระบบ Co-Ward ร่วมกับกรม กำรแพทย ์

มำตรกำรป้องกันและควบคุมกำรติดเชื้อ ก�ำหนดมำตรกำร 

ทีท่กุหน่วยงำนต้องปฏิบัต ิ เช่น ล้ำงมอืทกุครัง้สวมใส่หน้ำกำก

อนำมัย 100 เปอร์เซ็นต์ พ่นน�้ำยำฆ่ำเชื้อในสถำนที่ให้บริกำร

ที่มีควำมเสี่ยงสูง มำตรกำรจัดตั้งโรงพยำบำลสนำม ปัจจุบัน 

สป.สธ. จัดตั้งโรงพยำบำลสนำมทั่วประเทศจ�ำนวน 533 แห่ง 

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ค. 2564) และ มำตรกำรกำรส�ำรอง

เวชภัณฑ์และกำรบริกำรฉีดวัคซีน

(3) มำตรกำรด้ำนสังคมและควำมม่ันคง ด�ำเนินกำร

มำตรกำรกำรปิดและควบคุมสถำนที่เสี่ยงต่ำง ๆ เช่น สถำนที่

เล่นกำรพนัน สนำมกีฬำ สนำมมวย เป็นต้นมำตรกำรกำรเดิน

ทำงข้ำมจังหวัด ระงับกำรเดินรถ งดหรือชะลอกำรเดินทำง 

ข้ำมเขตพืน้ที ่ นอกจำกมำตรกำรต่ำงๆ ทีก่ล่ำวมำแล้ว สป.สธ. 

ยังมีกำรน�ำเทคโนโลยีมำใช้ ในกำรบริหำรจัดกำรโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ผ่ำนระบบฐำนข้อมูลกลำง 

MOPH Immunization Center (MOPH IC) และกำรบรหิำร

จัดกำรวัคซีนผ่ำนแพลตฟอร์ม“หมอพร้อม” ซึ่งเป็นระบบฐำน

ข้อมูลขนำดใหญ่อีกด้วย

ระบบ MOPH Immunization Center เป็นระบบ

ฐำนข้อมลูกลำงส�ำหรบัจัดเก็บข้อมลูทีเ่ก่ียวข้องกับกำรให้บริกำร

วคัซนีโควดิ-19 ทัว่ประเทศ เพือ่น�ำข้อมลูกำรให้บรกิำรดงักล่ำว

ใช้ในกำรตดิตำมอำกำรไม่พงึประสงค์ภำยหลงัได้รับกำรฉดีวคัซนี 

ข้อมูลจะส่งออกมำจำกระบบสำรสนเทศของโรงพยำบำล 

ทีบ่นัทกึกำรให้บริกำรวคัซนีโควดิ-19 เก็บไว้ทีฐ่ำนข้อมลูส่วนกลำง

ของกระทรวงสำธำรณสุข ดังภำพที่ 1

Platform “หมอพร้อม” ระบบฐำนข้อมลูขนำดใหญ่

ที่ ได ้ รับกำรออกแบบโดยทีมแพทย ์และ ผู ้ เชี่ ยวชำญ 

จำกกระทรวงสำธำรณสุข โดยเชื่อมโยงข้อมูลไปสู่ประชำชน

ผ่ำน line OA และ Application “หมอพร้อม” ซึ่งให้บริกำร

ข้อมูลเก่ียวกับสิทธ์ิกำรเข้ำรับวัคซีนตำมแผนระยะต่ำง ๆ  

ซึ่งประชำชนสำมำรถจองคิวเข้ำรับบริกำร ดูข้อมูลนัดหมำย

และประเมินอำกำรไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีนได้ด้วยตนเอง 

ทั้ ง น้ี ยั ง มี ก ำ ร เชื่ อ มต ่ อข ้ อมู ล กับหน ่ วยงำนต ่ ำ ง  ๆ  

เพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกแก่กำรเดินทำงทั้งในและต่ำงประเทศ 

ซึ่ง “หมอพร้อม” คือจุดเริ่มต้นของระบบสุขภำพดิจิทัล 

ทีถู่กพฒันำขึน้ โดยเชือ่มโยงกับระบบข้อมลูสขุภำพของคนไทย

ทั้งประเทศ ดังภำพที่ 2
ภำพที่ 2 Platform “หมอพร้อม“

คณุค่ำต่อประชำชน ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงกำรรักษำพยำบำล และเข้ำถึงกำรบริกำรด้ำนวคัซนี

โควดิ-19 อย่ำงทัว่ถึงและเป็นธรรม โดยจะฉดีให้ครบ 63 ล้ำนโดส ภำยในปี พ.ศ.2564 ปัจจุบนัประชำชน

ได้รับบรกิำรกำรฉดีวคัซนีแล้ว โดยได้รับ เขม็ที ่1 จ�ำนวน 16,701,428 โดส เขม็ที ่2 จ�ำนวน 4,692,030 โดส 

เข็มที่ 3 จ�ำนวน 324,496 โดส รวม 21,717,954 โดส (ข้อมูล ณ วันที่ 10 ส.ค. 2564) 

คุณค่ำต่อองค์กร เกิดกำรปรับกระบวนกำรกำรรักษำพยำบำล เป็นกำรแพทย์วิถีใหม่

(New Normal Medical Care) ที่มีควำมปลอดภัยทั้งผู้ ให้และผู้รับบริกำร และมีกำรสร้ำงนวัตกรรม

ในรูปแบบใหม่ๆ เพิ่มมำกขึ้นในกำรบริหำรจัดกำรระบบบริกำรเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่

และกำรท�ำงำนเพิ่มมำกขึ้น

คณุค่ำต่อประเทศ สำมำรถลดโอกำสกำรแพร่เชือ้ภำยในประเทศ ทกุคนในประเทศปลอดภัย

จำกโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) และลดผลกระทบทำงสุขภำพ เศรษฐกิจ สังคม 

และควำมมั่นคงของประเทศไทย

คุณค่ำต่อประชำชน/ส่วนรำชกำร/ประเทศ 
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ผลงำนเร่ืองที ่2 : ระบบสุขภำพปฐมภูม ิ 

รูปแบบ/ลักษณะ/ Concept ของผลงำน

มีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัยยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำงเปิดกว้ำงและเชื่อมโยงกัน

ประเทศไทยมรีะบบสขุภำพปฐมภูมทิีเ่ข้มแขง็ และเป็นรำกฐำนของระบบสำธำรณสขุไทยเพือ่ลดควำมเหลือ่มล�ำ้และสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรด้ำนสขุภำพ

อย่ำงทัดเทียม ประชำชนทุกคนสำมำรถเข้ำถึงบริกำรสุขภำพใกล้บ้ำนเข้ำถึงบริกำรอย่ำงสะดวก ช่วยลดระยะเวลำรอคอยและลดควำมแออัด ระบบสุขภำพปฐมภูม ิ 

เป็นกำรปรบัรปูแบบกำรดูแลประชำชน จำกดูแล “เชงิรบั เน้นกำรรักษำ” เป็นดแูล “เชงิรกุ เน้นการส่งเสรมิสุขภาพป้องกันโรค และการดแูลแบบองค์รวม”  

รวมถึงกำรดูแลต่อเน่ืองตลอดช่วงชวีติ มำกกว่ำเน้นกำรรกัษำเป็นครัง้ๆ โดยให้ควำมส�ำคญักับประชำชนด้ำนสขุภำพตลอดอำยขุยัของบคุคลทีม่ผีลต่อชวีติและกำรดแูล

รักษำควำมเจ็บป่วยของประชำชน ตำมหลักเวชศำสตร์ครอบครัวในรูปแบบทีมคณะผู้ ให้บริกำรสุขภำพปฐมภูมิในพื้นที่ ซึ่งประกอบด้วย ทีมแพทย์เวชศำสตร์ครอบครัว

ทีมคณะผู้ ให้บริกำรสุขภำพปฐมภูมิที่อยู่ในหน่วยบริกำรปฐมภูมิหรือเครือข่ำยบริกำรปฐมภูมิ (เดิม รพ.สต.) มีกำรบูรณำกำรกับสำธำรณสุข (กำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

ด้ำนสุขภำพกำรสร้ำงเสริมสุขภำพป้องกันโรคและเหตุฉุกเฉินทำงสำธำรณสุข) โดยมีกำรท�ำงำนแบบที่เรียกว่ำ “ประชำชนเป็นศูนย์กลำง” และมีกำรมีส่วนร่วม 

จำกภำคส่วนต่ำง ๆ  ผ่ำนกลไกนโยบำยและมำตรกำรต่ำงๆ เพื่อจัดกำรปัจจัยก�ำหนดสุขภำพ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งปัจจัยทำงสังคมและเศรษฐกิจ (พชอ.) เสริมพลังอ�ำนำจ

ประชำชนและชุมชนให้มีควำมรู้ ในกำรจัดกำรสุขภำพของตนเองได้ (Health Literacy) นอกจำกกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรดูแลประชำชนเป็นกำรดูแล “เชิงรุก”  

ที่เน้นกำรส่งเสริมป้องกันโรคของประชำชนแล้วน้ัน ได้มีกำรน�ำเทคโนโลยีมำปรับใช้ ในกำรด�ำเนินงำน มีแผน IT ด้วยโปรแกรม “Private Chat คุยกับหมอ”  

ที่พัฒนำร่วมกับ บริษัท ทริปเปิลทีบรอดแบรนด์ จ�ำกัด(มหำชน) หรือ 3BB เพื่อปรึกษำปัญหำสุขภำพกับทีมหมอครอบครัวได้ นอกจำกนี้ยังมีโปรแกรมระบบยืนยันตัว

ตนดิจิทัล และ Health Information Exchange (HIE) เพื่อให้เกิดควำมเชื่อมั่นในกำรยืนยันตัวตนของประชำชนผู้รับบริกำร แพทย์ พยำบำล เจ้ำหน้ำที่ ผู้เกี่ยวข้อง

ทุกภำคส่วน รวมถึงประชำชนสำมำรถดูข้อมูลสุขภำพส่วนบุคคล (Personnel Health Record) ของตนเองได้อีกด้วย ดังภำพที่ 3

นอกจำกน้ี สป.สธ. มกีำรพฒันำและขบัเคลือ่น “ระบบสขุภำพปฐมภูม”ิ ให้เป็นนโยบำยเชงิรกุในกำรเพิม่ประสทิธิภำพเครอืข่ำยบริกำรปฐมภูม ิยกระดบั อสม. 

ให้เป็นหมอประจ�ำบ้ำน ผนึกก�ำลังเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขท�ำงำนร่วมกับแพทย์เวชศำสตร์ครอบครัว ดูแลประชำชน ที่บ้ำนและชุมชนแบบ “ใกล้ตัว ใกล้บ้ำน ใกล้ ใจ” 

ผ่ำนนโยบำย “คนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจ�ำตัว 3 คน (3 หมอ)” ดังภำพที่ 4

คุณค่ำต่อประชำชน/ส่วนรำชกำร/ประเทศ 

คุณค่ำต่อประชำชน ประชำชนมีสุขภำพที่ดีขึ้น เข้ำถึงบริกำรสุขภำพที่จ�ำเป็นของประชำชน 

ได้อย่ำงต่อเน่ือง เท่ำเทียมกันมำกขึ้น มีแพทย์ประจ�ำตัวที่ดูแลทุกมิติ นอกเหนือจำกกำรดูแลรักษำ 

โรคประชำชนสำมำรถประหยัดเวลำลดกำรรอคอย ในโรงพยำบำล จำก 3 ชั่วโมง เหลือ 44 นำที

และประหยัดค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงมำพบแพทย์ที่โรงพยำบำล เฉลี่ย 1,655 บำท/คน

คณุค่ำต่อองค์กร สป.สธ. สำมำรถลดค่ำใช้จ่ำยจำกกำรให้บรกิำรโดยไม่จ�ำเป็นกว่ำ 25,000 ล้ำนบำท

ลดกำรเกิดภำวะแทรกซ้อน 60,000 ล้ำนบำท ลดกำรใช้บริกำรของผู้ป่วย 69,000 ล้ำนบำท

และจำกกำรดแูลสขุภำพครบทกุมติขิองประชำชน สำมำรถสร้ำงเสรมิสขุภำพและป้องกันโรคได้ดขีึน้กว่ำ  

73,000 ล้ำนบำท

คณุค่ำต่อประเทศ นอกจำกน้ี จำกกำรด�ำเนินกำร “ระบบบรกิำรสขุภำพปฐมภูม”ิ สำมำรถช่วย 

ลดค่ำใช้จ่ำยด้ำนสุขภำพของประเทศโดยรวมได้ถึง ร้อยละ 2.5 และเป็นส่วนหนึ่งที่สำมำรถลดภำระครวั

เรือนที่ต้องกลำยเป็นครัวเรือนยำกจนภำยหลังจำกกำรจ่ำยค่ำรักษำพยำบำล ลดลงจำกร้อยละ 

0.50 เป็นร้อยละ 0.24 ในปี พ.ศ. 2560

ภำพที่ 3 ระบบบริกำรสุขภำพปฐมภูมิ

ภำพที่ 4 กลไกกำรพัฒนำและขับเคลื่อนนโยบำย “คนไทยทุกครอบครัว มีหมอประจ�ำตัว 3 คน”
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ผลงำนเรื่องที่ 3 : เทคโนโลยีทำงกำรแพทย์เพื่อประชำชนสุขภำพดี

รูปแบบ/ลักษณะ/ Concept ของผลงำน

มีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัยยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำงเปิดกว้ำงและเชื่อมโยงกัน

Telemedicine ระบบกำรให้บริกำรแพทย์

ทำงไกลผ่ำนดำวเทียมและโครงข่ำยใยแก้วน�ำแสง

(Fiber Optic) สื่อสำรข้อมูลภำพและเสียงผ่ำนระบบ 

VDO High definition (HD) ที่มีควำมละเอียดสูง 

ไปยงัชมุชนพืน้ทีห่่ำงไกลทัว่ประเทศระหว่ำงโรงพยำบำล 

แม่ข่ำยกับโรงพยำบำลลูกข่ำยในส่วนภูมิภำค ซึ่งช่วยให้

แพทย์สื่อสำรและวินิจฉัยโรคมีควำมถูกต้องแม่นย�้ำมำก

ยิง่ขึน้ และให้ค�ำปรกึษำแก้ปัญหำและแลกเปลีย่นเรียนรู้

ในรอบปีที่ผ่ำนมำได้เกิดวิกฤติกำรณ์ โรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนำ 2019 ระบำด จึงมกีำรน�ำเทคโนโลย ีTelemedicine 

มำปรับใช้ ในโรงพยำบำลอย่ำงแพร่หลำย กระทั่ง 

ด�ำเนินกำรพัฒนำกฎหมำยที่เก่ียวข้องกับกำรให้บริกำร 

ทำงกำรแพทย ์ทำงไกล ได ้มีกำรประกำศลงใน 

รำชกิจจำนุเบกษำ เมือ่วนัที ่1 กุมภำพนัธ์ 2564 ทีผ่่ำนมำ  

คือ ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง “มำตรฐำนกำร

ให้บริกำรของสถำนพยำบำลโดยใช้ระบบบริกำรกำร

แพทย์ ทำงไกล พ.ศ. 2564” 

นอกจำกน้ี สป.สธ.ได้น�ำระบบกำรรักษำผ่ำน

ระบบแพทย์ทำงไกล (Telemedicine) มำปรับใช้ 

ในกำรรักษำดูแล ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ที่ โรง

พยำบำลสนำม โรงพยำบำลบุษรำคัม เพื่อติดตำมเฝ้ำ

ระวังอำกำรของผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 แบบ Real 

Time พร้อมให้ค�ำปรกึษำอย่ำงทนัท่วงท ีและสำมำรถเพิม่

ประสทิธิภำพกำรรกัษำพยำบำลได้มำกขึน้ ช่วยลดกำรแพร่

กระจำยเชื้อโรคระหว่ำงบุคคลอีกด้วย ดังภำพที่ 7

Smart Hospital สป.สธ. ได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุน

กำรจัดบริกำรโรงพยำบำลให้มีประสิทธิภำพ เพิ่มคุณภำพระบบบริกำร กำรตรวจ

วินิจฉัยกำรรักษำ กำรเข้ำถึงข้อมูลผู้รับกำรรักษำ ด้วยกำรน�ำเทคโนโลยีดิจิทัล  

และระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำปรับใช้ ในกำรบริหำรจัดกำรระบบฐำนข้อมูล 

กำรจัดกำรและป้องกันควำมเสี่ยง (Proactive Risk Management) ในทุกมิติ  

เพือ่ให้กำรบริกำรทีม่คีณุภำพอยูท่ี่ไหนรกัษำได้ด้วยข้อมลูเดยีวกัน และอนุรกัษ์พลงังำน

อย่ำงยัง่ยนืดงัน้ี

1. Smart Place /Infrastructure ปรับภูมทิศัน์ของโรงพยำบำลสะอำด 

สวยงำม เพิ่มควำมพึงพอใจ

2. Smart Tools ระบบและบริกำรหลักของโรงพยำบำลมีกำรน�ำ

เทคโนโลยีมำช่วยสนับสนุนกำรท�ำงำนให้มีควำมถูกต้องแม่นย�ำ สะดวกรวดเร็ว

ลดควำมเสี่ยงควำมผิดพลำดต่ำง ๆ ลดระยะเวลำ เพิ่มควำมปลอดภัย  

และเพิ่มควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร

3. Smart Services ทุกระบบงำนของโรงพยำบำลเป็นดิจิทัล

4. Smart Outcome ข้อมูลบริกำรของ รพ.มีควำมเป็นปัจจุบัน  

(real time) พร้อมใช้สำมำรถเข้ำถึง และ monitor ข้อมูลตำม Business  

Process Management ได้ทุกที่ ทุกเวลำ

5. Smart Hospital ระบบ IT ต้องสนับสนุนโรงพยำบำลให้  

(1) มีควำมปลอดภัยในกำรดูแลผู ้ป ่วย (2) มีคุณภำพในกำรให ้บริกำร  

(3) มีประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำร ดังภำพที่ 5 ปัจจุบันหน่วยบริกำรที่เป็น 

Smart Hospital (Smart tool& Smart Service) รพศ./รพท. ร้อยละ 64 รพช. 

ร้อยละ 46 ตำมล�ำดับ

กำยอุปกรณ์มือเทียมด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ (3D Printings) 

รพ.สิรินธร จังหวัดขอนแก่น เป็นโรงพยำบำลแรกที่น�ำเครื่องพิมพ์ 3 มิติ 

(3D Printing) มำใช้ ในกำรสร้ำงมอืเทยีมอจัฉรยิะเพือ่ช่วยเหลอืผู้พกิำรให้สำมำรถ

ใช้งำนได้ ในชีวิตประจ�ำวัน โดยร่วมมือทำงวิชำกำรระหว่ำง มูลนิธิสำยใจไทย  

ในพระบรมรำชปูถัมภ์ และคณะแพทยศำสตร์ มหำวทิยำลยัขอนแก่น ซึง่ปัจจุบนั

สำมำรถช่วยเหลือประชำชนให้เข้ำถึงบริกำรกำยอุปกรณ์จำกเคร่ืองพิมพ์ 3 มิติ  

จ�ำนวน 121 คน จำก 31 จังหวดั และลดควำมเหลือ่มล�ำ้ของกำรด�ำรงชวีติให้ผู้พกิำร

มอืและแขน ดงัภำพที ่6

ภำพที่ 5 ระบบ Smart Hospital

ภำพที่ 6 นวัตกรรมกำยอุปกรณ์เทียมด้วยเครื่องพิมพ์ 3D

ภำพที่ 7 ระบบกำรให้บริกำรแพทย์ทำงไกล (Telemedicine)
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คุณค่ำต่อประชำชน ประชำชนสำมำรถได้รับบริกำร ณ รพ.ทุกแห่งที่รวดเร็วในทุกๆขั้นตอนบริกำร ปลอดภัย และลดระยะเวลำรอคอย จำกกำรใช้บริกำร

จำก 120 นำที เหลือ 24 นำที และผู้พิกำรเข้ำถึงบริกำรกำยอุปกรณ์จำกเครื่องพิมพ์ 3 มิติ จ�ำนวน 121 คน จำก 31 จังหวัด และลดควำมเหลื่อมล�้ำของกำรด�ำรงชีวิต

ให้ผู้พิกำรมือและแขน

คุณค่ำต่อองค์กร บุคลำกรที่ท�ำงำนมีควำมสุขเพิ่มมำกขึ้นจำกกำรลดขั้นตอนกำรท�ำงำนได้ถึงร้อยละ 70 

คุณค่ำต่อประเทศ สำมำรถลดรำยจ่ำยและเพิ่มรำยได้ของโรงพยำบำลที่พัฒนำสู่ Smart Hospital รวมทั้งเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันบริกำรสุขภำพ

ระดับประเทศได้

คุณค่ำต่อประชำชน/ส่วนรำชกำร/ประเทศ 

เป้ำหมำยต่อไปในอนำคต

เพือ่ขบัเคลือ่นองค์กรให้บรรลเุป้ำหมำยเป็น 1 ใน 3 ของเอเชยี ด้ำนสำธำรณสขุ โดยกำรปรบัเปลีย่นรปูแบบ กำรด�ำเนินกำรจำก Traditional Healthcare 

เป็น “Smart Healthcare” โดยน�ำเทคโนโลยี Digital Healthcare มำเป็นเครื่องมือในกำรจัดกำรไม่ว่ำจะเป็น AI, Block chain, IOT,AR & VR, Genomics, 

3D Printing, Big Data, 5G เป็นต้น 

โดยในระยะสั้นจะด�ำเนินกำรในเรื่องต่ำงๆ ดังนี้

1. ด้ำนดิจิทัล ก�ำหนดแนวทำงกำรปฏิรูประบบเทคโนโลยีสำรสนเทศด้ำนสุขภำพเพื่อก้ำวสู่กำรเป็น Smart Hospital โดยกำรบูรณำกำรข้อมูลเชื่อมโยง

ทกุระบบข้อมลูให้เป็นหน่ึงเดียว ทัง้ในส่วนข้อมลูประชำชนระดบับคุคล หน่วยบรกิำร และกระทรวงสำธำรณสขุ โดยใช้เทคโนโลยต่ีำงๆ เป็นเครือ่งมอืในกำรจดักำร

ไม่ว่ำจะเป็น AI, Block chain, Cloud หรือ Big Data และพัฒนำ Application ระบบใหม่ๆ ที่รองรับกำรบริกำรยุค 4.0 เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพบริกำร 

ให้กับประชำชนที่สะดวก รวดเร็ว ลดควำมแออัด เช่น หมอพร้อม แอปพลิเคชัน, Smart Hospital, QR Code ฉลำกยำพูดได้ และมีกำรพัฒนำ กำรคืนข้อมูล 

ให้ผู้รับบริกำร (Personal Health Record) ในรูปแบบ QR Code เป็นต้น

2. ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยี น�ำเทคโนโลยีทำงกำรแพทย์เพื่อวินิจฉัย รักษำ ติดตำม และฟื้นฟูสภำพของผู้ป่วยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวดเร็ว

ถูกต้อง แม่นย�ำ และคุ้มค่ำ เช่น กำรผ่ำตัด Minimal Invasive Surgery (MIS) กำรใช้ AI ในกำรวินิจฉัยภำพจอประสำทตำ และ 3D Printing ประกอบกำรสร้ำง

อวยัวะเทยีมช่วยในกำรผ่ำตัด ท�ำหุ่นจ�ำลองทำงกำรแพทย์ และอปุกรณ์ช่วยเหลอืผู้พกิำร มอืเทยีมแขนเทยีม ให้ครอบคลมุในโรงพยำบำลศนูย์และโรงพยำบำลทัว่ไป 

รวมทั้งพัฒนำกำรแพทย์จีโนมิกส์ เพื่อตรวจพันธุกรรม กำรตรวจควำมเสี่ยงจำกโรคมะเร็งแบบถ่ำยทอดทำงพันธุกรรม กำรตรวจยีนมะเร็ง เพื่อเลือกยำรักษำ 

แบบมุ่งเป้ำ (Precision medicine) กำรตรวจยีนเสี่ยงแพ้ยำรุนแรง ภำยในระยะเวลำ 5 ปี

3. ด้ำนบุคลำกร พัฒนำสมรรถนะบุคลำกรในกำรคิด ใช้ เทคโนโลยีเพื่อรองรับกำรน�ำนวัตกรรมและเทคโนโลยี ทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุขที่ล�้ำสมัย

มำปรับใช้ ในกำรด�ำเนินงำน รวมทั้งสำนพลังภำคเครือข่ำย และสร้ำงกำรมีส่วนร่วม ของประชำชนอย่ำงมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล

และ นอกจำกน้ี สป.สธ. มคีวำมมุง่ม่ันให้ประชำชนมคีวำมปลอดภัยและมคีวำมสุข รวมไปถึงประเทศชำต ิมคีวำมมัน่คง มุง่เน้นพฒันำระบบบรกิำร

กำรแพทย์วิถีใหม่ (New Normal Medical Care) สร้ำงนวัตกรรมในกำรบริหำรจัดกำรระบบบริกำรให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ (Innovative 

Healthcare Management) เชื่อมโยงบริกำรทั้งระบบสุขภำพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อประชำชนสุขภำพดี เจ้ำหน้ำที่มีควำมสุข ระบบสุขภำพยั่งยืน
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อธิบดีกรมสขุภำพจิตได้ประกำศนโยบำยในกำรพฒันำสูก่ำรเป็นกรมสขุภำพจิต 4.0 โดยให้ทกุหน่วยงำน ในสงักัดกรมฯ มุง่เน้นกำรพฒันำระบบกำรด�ำเนินงำนของกรมฯ 

ให้เกิดกำรสำนพลงัทกุภำคส่วน (Collaboration) สร้ำงนวตักรรม (Innovation) และปรบัเข้ำสูค่วำมเป็นดจิิทลั (Digitalization) โดยมแีนวทำงกำรด�ำเนินงำน ดงัน้ี

1. กรมสุขภำพจิตเปิดกว้ำงและเชือ่มโยงกับทกุภำคส่วน (Open & Connected Organization) โดยกำรบรูณำกำรเป้ำหมำย ทศิทำง แผนกำรด�ำเนินงำน

เพื่อสุขภำพจิตที่ดีของประชำชน ตลอดจนระบบและกระบวนกำรท�ำงำนร่วมกับเครือข่ำยหน่วยงำนในประเทศ และเครือข่ำยต่ำงประเทศ ทั้งระบบนิเวศที่เก่ียวข้อง

กับงำนสขุภำพจิต (Mental Health Ecosystem) ประสำนควำมร่วมมอืให้เกิดกำรพฒันำก�ำลงัคนด้ำนสขุภำพจิตพฒันำระบบข้อมลูสำรสนเทศทีเ่ชือ่มโยงกับฐำนข้อมลู

ของหน่วยงำนภำยนอก รวมทั้งวิเครำะห์และจัดกำรข้อมูลในลักษณะ Big Data เพื่อใช้ประโยชน์ในกำรวำงแผนกำรด�ำเนินงำนสุขภำพจิต

2. กรมสุขภำพจิตจัดระบบบริกำรโดยยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง (Citizen-Centric Organization) โดยกำรพัฒนำช่องทำงและวิธีกำรเรียนรู้  

รับฟัง เข้ำใจควำมต้องกำร ควำมคำดหวังของประชำชน น�ำเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยมำประยุกต์ ใช้เพื่อให้ประชำชนได้รับประสบกำรณ์กำรบริกำรที่ดีมีควำมสุข  

ควำมพึงพอใจและควำมประทับใจ รวมไปถึงกำรพัฒนำระบบบริกำรและสร้ำงสรรค์นวัตกรรมกำรด�ำเนินงำนสุขภำพจิตและจิตเวชของประเทศ ที่ครอบคลุม 

กลุ่มเป้ำหมำยอย่ำงมีคุณภำพได้มำตรฐำน สอดคล้องกับสภำพปัญหำ ควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง

3. กรมสุขภำพจิตมขีดีสมรรถนะสูงและทนัสมยั (Smart & High Performance Organization) โดยกำรพฒันำประสทิธิภำพกำรปฏิบตังิำนทกุด้ำนของกรมฯ 

ให้เกิดเป็นนวตักรรมและควำมเป็นเลศิ ส่งเสรมิจริยธรรม ธรรมำภิบำล และเพิม่ขดีสมรรถนะในกำรปฏิบตังิำนของบคุลำกร ให้มคีวำมยดืหยุน่ ปรับตวัต่อกำรเปลีย่นแปลง

ได้อย่ำงต่อเน่ือง รวดเร็ว สู่กำรสร้ำงประโยชน์และผลลัพธ์ที่ดีแก่ประชำชน ตลอดจนคุณูปกำร ต่อสังคมและประเทศชำติ สอดรับกับวัฒนธรรมองค์กำรของกรมฯ

ในกำรเป็น “องค์กำรของคนคิดดี รักสำมัคคี มีศักยภำพสูง ใฝ่เรียนรู้ สู่กำรสร้ำงสรรค์เพื่อสังคม”

 เป ็นองค์กรหลักด ้ำนสุขภำพจิต ด้วยระบบสุขภำพจิตดิจิทัล เพื่อประชำชนมีสุขภำพจิตดี  

และเจ้ำหน้ำทีม่คีวำมสขุ

วิสัยทัศน์

กรมสุขภาพจติ 

กรอบแนวคิด/Concept/Roadmap ของกำรก้ำวสู่กำรเป็นระบบรำชกำร 4.0
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ผลกำรด�ำเนินงำนที่สอดคล้องสู่ระบบรำชกำร 4.0

กรมสุขภำพจิตมีนโยบำยสร้ำงควำมร่วมมือและสร้ำงสภำพแวดล้อมในกำรจัดกำรกับปัญหำด้ำนสุขภำพจิต โดยบูรณำกำรงำนสุขภำพจิตผ่ำนกลไก/แนวทำง

ที่เอื้อให้เครือข่ำยและกลไกภำยนอกทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน NGOs ภำคประชำชน และองค์กรระหว่ำงประเทศ เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรด�ำเนินงำน นอกจำกน้ี 

ยังมีกำรเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่ำงหน่วยบริกำร โดยบูรณำกำรข้อมูลด้ำนสุขภำพจิตกับกระทรวงสำธำรณสุข ข้อมูลส่วนบุคคลกับกระทรวงมหำดไทย  

และข้อมูลสทิธิกำรรกัษำกับสปสช. โดยผ่ำนทำงระบบเครอืข่ำย GIN รวมถึงสนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยดีจิิทลัในกำรปฏิบตังิำนภำยในกรมฯ และระหว่ำงกรมฯ กับผูร้บับรกิำร

และเครือข่ำย ตลอดจนสร้ำงควำมร่วมมือในระดับชำติและนำนำชำติ โดยมีกำรสื่อสำรทิศทำงเป้ำหมำยกำรด�ำเนินงำน/ประเด็นทำงสุขภำพจิต ที่ส�ำคัญผ่ำนกลยุทธ์

ใหม่ๆ ทีต่อบสนองต่อพฤติกรรมของประชำชนทีเ่ปลีย่นแปลงไป ตวัอย่ำงเช่น กำรสร้ำงภูมคิุม้กันทำงใจส�ำหรบัครอบครัวและชมุชนในสถำนกำรณ์ COVID-19 ร่วมกับ ศบค.

มท. และ สสจ.กำรใช้ Web Application Mental Health Check In ในกำรคดักรองปัญหำสขุภำพจิตของประชำชนในพืน้ที ่ร่วมกับอสม.และเครอืข่ำยในชมุชน เป็นต้น 

มิติระบบรำชกำรที่เปิดกว้ำงและเชื่อมโยงกัน (Open & Connected Government) 

มิติระบบรำชกำรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance Government)

กรมสุขภำพจิตมีกำรจัดท�ำแผนพัฒนำดิจิทัลกรมสุขภำพจิต ฉบับที่ 1 (ปีงบประมำณ พ.ศ.2562-2565) เพื่อเป็นแผนแม่บทในกำรพัฒนำเทคโนโลยีดิจิทัล 

เพื่อสนับสนุนงำนบริกำร วิชำกำร และบริหำรจัดกำรในงำนด้ำนสุขภำพจิตและจิตเวช รวมถึงวำงแผนพัฒนำบุคลำกรด้ำนทักษะดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนงำนสุขภำพจิต 

ในยุค 4.0 โดยกำรพัฒนำควำมรู้และทักษะด้ำนกำรใช้ข้อมูล สื่อ และเทคโนโลยีดิจิทัล ให้บุคลำกรสำมำรถท�ำงำนได้หลำกหลำยและท�ำงำนแบบ Cross Functional

ตอบสนองภำรกิจทีม่คีวำมท้ำทำยเร่งด่วน และสำมำรถแก้ไขปัญหำสขุภำพจิตทีม่คีวำมรุนแรง ซบัซ้อนภำยใต้สถำนกำรณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไปได้เสมออกีทัง้กรมฯ ได้มกีำรรวบรวม 

และจัดท�ำข้อมูลขนำดใหญ่ (Big Data) โดยใช้ระบบคลังข้อมูลสุขภำพ (HDC) พัฒนำระบบกำรบันทึกและจัดเก็บข้อมูลบริกำรสุขภำพจิตที่มีคุณภำพเพื่อใช้ก�ำหนด

นโยบำยและวำงแผนกำรด�ำเนินงำนสขุภำพจิต รวมถึงกรมฯ ได้ปรับตวัเพือ่รองรบักำรเปลีย่นแปลง โดยกำรจัดท�ำแผนเผชญิเหต ุ(ICP) แผนกำรดแูลฟ้ืนฟจูติใจประชำชน

รวมทั้งแผนประคองกิจกำร (BCP) เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจว่ำกำรปฏิบัติงำนปกติของกรมฯ จะสำมำรถด�ำเนินกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง 

มิติระบบรำชกำรที่ยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง (Citizen- Centric Government)

กรมสุขภำพจิตมุ่งเน้นที่จะพัฒนำกำรด�ำเนินงำนสุขภำพจิตและจิตเวชเพื่อตอบสนองต่อควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของประชำชน ผู้รับบริกำร

และผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยี โดยน�ำเทคโนโลยดิีจิทลัมำปรบัใช้ ในกำรบรหิำรจัดกำรระบบฐำนข้อมลู เพิม่ประสทิธิภำพกำรบริกำรประชำชน ลดควำมแออดั ลดระยะเวลำรอคอย

เพือ่ให้ประชำชนได้รบับรกิำรทีม่คีณุภำพ สะดวก รวดเรว็ ทนัสมยั และปลอดภัย โดยพฒันำนวตักรรมกำรบริกำรทีห่ลำกหลำยเพือ่น�ำไปสูก่ำรวำงนโยบำย/ยทุธศำสตร์เชงิรุก

ได้แก่ 1) กำรจัดท�ำแผนยทุธศำสตร์กำรป้องกันกำรฆ่ำตวัตำยระดบัชำต ิปี พ.ศ.2564-2565 ทีมุ่ง่เน้นกำรเฝ้ำระวงั กำรป้องกัน กำรดแูลและช่วยเหลอืประชำกรกลุม่เปรำะบำง 

กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มวิกฤตในแต่ละภำค/พื้นที่เขต/จังหวัดอย่ำงเหมำะสมตำมสภำพปัญหำและระดับควำมรุนแรง 2) กำรปรับเพิ่มช่องทำงกำรรับยำโดยให้ผู้ป่วยรับยำ 

ทำงไปรษณย์ี หรอืให้ผู้ป่วยไปรบัยำทีร้่ำนขำยยำใกล้บ้ำน โดยส่งต่อข้อมลูกำรรบัยำ ของผู้ป่วยผ่ำนระบบ Pharmcare Transition ตลอดจนวเิครำะห์หำควำมต้องกำร 

ควำมคำดหวงัของผู้รบับรกิำรและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีแต่ละกลุม่ เพือ่พฒันำ/ปรับปรุงงำนบริกำรให้ตรงกับคณุลกัษณะและควำมต้องกำรของแต่ละกลุม่โดยกรมฯ ได้พฒันำ

ไว้ทั้งรูปแบบนวัตกรรมบริกำรโดยรวม นวัตกรรมบริกำรเฉพำะกลุ่ม และนวัตกรรมบริกำรเฉพำะบุคคล เช่น Web Application Mental Health Check In  

เพือ่ใช้ในกำรเฝ้ำระวงัควำมเสีย่งด้ำนสขุภำพจติของประชำชนทกุกลุม่ โปรแกรมสร้ำงสขุวยัท�ำงำนส�ำหรับใช้เป็นแนวทำงกำรจัดกิจกรรมเพือ่ส่งเสริมสขุภำพจติคนวยัท�ำงำน

และ Line Application KhuiKun (คยุกัน) เป็นช่องทำง กำรเข้ำถึงบรกิำรปรึกษำปัญหำสขุภำพจิตรำยบคุคล ทีส่ะดวก รวดเรว็ ลดภำระค่ำใช้จ่ำย
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ผลงำนเรื่องที่ 1 : เสริมสร้ำงพลังใจ ใส่ใจทุกปัญหำสุขภำพจิต ปฏิบัติกำร 

แก้วิกฤตจิตเวชฉุกเฉิน ด้วยทีมงำน Khuikun (คุยกัน) และทีม Hope Task Force

มีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัยยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำงเปิดกว้ำงและเชื่อมโยงกัน

กรมสขุภำพจิต ได้ปรบัรปูแบบของกำรให้บรกิำร

ปรึกษำปัญหำด้ำนสุขภำพจิตและจิตเวช โดยที่ประชำชน

ไม่ต้องเดินทำงมำรับบริกำรในโรงพยำบำล หรือใช้เวลำ

ในกำรรอสำยจำกกำรโทรศัพท์ ซึ่งเป็นกำรตอบโจทย์ 

กำรให้บริกำรในยุคดิจิทัลด้วยกำรปรึกษำผ่ำน Line  

Official Account : Khuikun (คุยกัน) เพื่อให้ประชำชน

ได้เข้ำถึงบริกำรปรึกษำปัญหำด้ำนสุขภำพจิตและจิตเวช 

มคีวำมรู้ ควำมเข้ำใจเก่ียวกับปัญหำสขุภำพจิตและจติเวช 

สำมำรถประเมินคัดกรองปัญหำสุขภำพจิตในเบื้องต้น 

ของตนเองได้มช่ีองทำงในกำรเข้ำถึงบริกำรด้วยกำรพดูคยุ 

ระบำย รับฟังและให้แนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำทีเ่หมำะสม 

มรีะบบกำรประสำนส่งต่อและกำรดแูลช่วยเหลอืประชำชน

กลุ่มเสี่ยงระดับรุนแรง หรือภำวะวกิฤตฉกุเฉนิเร่งด่วนร่วม

กับเครอืข่ำยทีเ่ก่ียวข้องได้ทนัท่วงท ี เช่น สำยด่วน 1323, 

สำยด่วน 1669, กองปรำบปรำมฯ, ทีมปฏิบัติกำรพิเศษ

ป ้องกันกำรฆ ่ำตัวตำย (Hope Task Force) ,  

สถำนทูตประจ�ำประเทศที่ผู้รับบริกำรอำศัยอยู่ เป็นต้น 

เพือ่ดแูลช่วยเหลอืผู้มปัีญหำสขุภำพจิตให้เข้ำถึงบริกำรได้  

และสำมำรถส่งต่อผู้รับบริกำรที่อยู่ในภำวะวิกฤตที่ก�ำลัง

จะท�ำร้ำยตนเองหรือวำงแผนจะท�ำร้ำยตนเอง ณ ขณะน้ัน 

ให้ได้รบักำรช่วยเหลอืและรักษำได้ทนัท่วงท ีซึง่จำกกำรตดิตำม

ผลกำรด�ำเนินงำน ณ เดือน มิ.ย. 64 พบว่ำ มีผู้เข้ำถึง

บรกิำร ผ่ำน Line Official Account : Khuikun (คยุกัน) 

จ�ำนวน 23,712 คน ได้รับกำรช่วยเหลือโดยวิธีรับฟัง

ปัญหำ/เล่ำระบำย/ให้ก�ำลังใจ ร้อยละ 57.4 โดยเทคนิค

กำรจัดกำร อำรมณ์/ควำมคิด ร้อยละ 55.3 ตลอดจน 

ได้ให้กำรดแูลช่วยเหลอืผู้พยำยำมจะฆ่ำตัวตำย จ�ำนวน 69 คน 

และประสำนกำรท�ำงำนร่วมกับทีม Hope Task Force 

เพื่อเข้ำช่วยเหลือแบบฉุกเฉินแก่ผู้พยำยำมฆ่ำตัวตำย  

ที่สำมำรถติดตำม ระบุตัวตนหรือระบสุถำนที ่(Location) 

ได้มำกถึง 143 รำย จำกกลุ่มเสี่ยงทั้งหมด 168 รำย

ประชำชนทั่วไปเข้ำถึงบริกำรสุขภำพจิตเบ้ืองต้นได้สะดวก รวดเร็ว สำมำรถประเมินระดับควำมเสี่ยง

ต่อกำรมีปัญหำสุขภำพจิตและจิตเวชของตนเองได้ 

ผู้มีปัญหำสุขภำพจิตทั้งที่อยู่ในประเทศไทยและต่ำงประเทศ สำมำรถเข้ำถึงบริกำรปรึกษำปัญหำสุขภำพจิต

ได้สะดวก รวดเร็ว 

ทีมผู้ปฏิบัติงำน (Khuikun และ Hope Task Force) สำมำรถให้กำรช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มวิกฤต

ต่อปัญหำด้ำนสุขภำพจิตและจิตเวชระดับรุนแรงได้อย่ำงทันท่วงที 

ลดภำระค่ำใช้จ่ำยในกำรเดนิทำงมำโรงพยำบำล ลดกำรสญูเสยีรำยได้ของผู้ป่วยทีต้่องลำงำนมำขอรบัค�ำปรกึษำ

ในโรงพยำบำล ลดระยะเวลำกำรรอคอยในกำรเข้ำรับบริกำรปรึกษำปัญหำสุขภำพจิต

คุณค่ำต่อประชำชน/ส่วนรำชกำร/ประเทศ 



74รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0             

รูปแบบ/ลักษณะ/ Concept ของผลงำน

กรมสขุภำพจิต ได้พฒันำระบบคดักรองสขุภำพจิตเชงิรกุ Mental Health Check In (MHCI) 

ผ่ำน Web Application ที่สำมำรถคัดกรองประชำชนกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหำสุขภำพจิตใน 4 เร่ือง

คือ ควำมเครียด/ซึมเศร้ำ/เหน่ือยล้ำหมดไฟ/กำรฆ่ำตัวตำยโดยเป็นกำรท�ำแบบประเมินในลักษณะ 

Self-rating ซึ่งประชำชนและผู้มีควำมเสี่ยงต่อปัญหำสุขภำพจิตสำมำรถประเมินตนเองและเข้ำถึง

บริกำรได้อย่ำงรวดเร็ว โดยทรำบผลกำรประเมินทันทีมีค�ำแนะน�ำในกำรปฏิบัติตัว พร้อมมีช่องทำง 

กำรขอรบักำรปรกึษำจำกผู้เชีย่วชำญทำงออนไลน์ หรือหำกต้องกำรกำรดแูลช่วยเหลอืสำมำรถเชือ่มต่อ

ไปยงัสำยด่วนสขุภำพจิต 1323 เพือ่ขอรบักำรปรึกษำ หรือ Line@คยุกัน เพือ่แชทคยุปรึกษำออนไลน์

หรือแจ้งเบอร์ โทรให้เจ้ำหน้ำที่ติดต่อกลับ ตลอดจนบุคลำกรสำธำรณสุข/อสม./จิตอำสำ สำมำรถใช้

ประเมินค้นหำประชำชนที่เสี่ยงต่อปัญหำสุขภำพจิต เพื่อน�ำมำดูแลสุขภำพจิต หรือแจ้งขอรับ 

กำรติดตำมเยี่ยมที่บ้ำน ซึ่งมีระบบ Email Alert ข้อมูลกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มที่ต้องกำรควำมช่วยเหลือ

ไปยังทีม MCATT (Mental Health Crisis Assessment and Treatment Team) ใกล้บ้ำน 

เพือ่ตดิตำมเฝ้ำระวงัต่อ โดยผลกำรเฝ้ำระวงั/คดักรองสขุภำพจิตของประชำชน ตัง้แต่เดอืน เม.ย. 63 - ม.ิย. 64

คุณค่ำต่อประชำชน/ส่วนรำชกำร/ประเทศ 

ประชำชนกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหำสุขภำพจิต เช่น กลุ่มเสี่ยงที่ ได้รับผลกระทบทำงเศรษฐกิจในช่วงกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019

และจำกสถำนกำรณ์วกิฤตต่ำงๆ สำมำรถเข้ำถึงบรกิำรคดักรอง ด้ำนสขุภำพจิตได้ง่ำยและได้รับกำรตดิตำมเฝ้ำระวงัดแูลช่วยเหลอืด้ำนสขุภำพจติจำกเจ้ำหน้ำทีเ่พือ่ป้องกัน

ปัญหำสุขภำพจิต 

ลดภำระค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงมำโรงพยำบำล ลดควำมแออัดในกำรมำรับบริกำรที่โรงพยำบำล

ผลงำนเรื่องที่ 2 :กำรพัฒนำระบบเฝ้ำระวังคัดกรองสุขภำพจิตเชิงรุก Mental 

Health Check In

มีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัยยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำงเปิดกว้ำงและเชื่อมโยงกัน

จ�ำนวน 1,856,595 รำย พบว่ำ มีควำมเครียดสูง ร้อยละ 2.11 

เสี่ยงซึมเศร้ำ ร้อยละ 2.72 เสี่ยงฆ่ำตัวตำย ร้อยละ 1.13

และมีภำวะหมดไฟ ร้อยละ 3.53 โดยสำมำรถติดตำม 

ให้กำรดแูลช่วยเหลอืได้ ร้อยละ 88.27 ซึง่ได้ให้กำรปฐมพยำบำล  

ทำงใจ จ�ำนวน 27,914 รำย ให ้ค�ำแนะน�ำช ่วยเหลือ  

จ�ำนวน 18,646 รำยส่งต่อพบแพทย์ จ�ำนวน 852 รำย  

และส่งต่อหน่วยงำนอื่น จ�ำนวน 978 รำย
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กรมสขุภำพจิตได้เฝ้ำระวงัปัญหำกำรฆ่ำตวัตำยและด�ำเนินงำนป้องกันปัญหำกำรฆ่ำตวัตำย

มำอย่ำงต่อเน่ือง โดยมีกำรพัฒนำแนวทำงกำรด�ำเนินงำนที่หลำกหลำยซึ่งในช่วงสถำนกำรณ์ 

กำรระบำดของโรค COVID-19 กรมฯ ได้คำดกำรณ์ว่ำแนวโน้มอัตรำกำรฆ่ำตัวตำยอำจเพิ่มสูงขึ้น

อย่ำงมีนัยส�ำคัญ โดยเฉพำะในประชำกรกลุ่มเสี่ยงเปรำะบำงทำงเศรษฐกิจและสังคม จึงได้ก�ำหนด

มำตรกำรยกระดับกำรด�ำเนินงำนป้องกันปัญหำกำรฆ่ำตัวตำย ให้เป็นวำระแห่งชำติ ที่มีหน่วยงำน

ภำครัฐภำคเอกชน และภำคประชำสังคมเข้ำมำมีส่วนร่วมโดยจัดท�ำเป็นยุทธศำสตร์กำรป้องกัน 

กำรฆ่ำตวัตำยระดบัชำต ิปี พ.ศ. 2564 – 2565 ภำยใต้กลไกกำรด�ำเนินงำนของคณะกรรมกำรสขุภำพ

จิตแห่งชำติเชื่อมโยงกับเป้ำหมำยของประเทศและเป้ำหมำย SDGs ของ UN ในกำรที่จะควบคุมให้ 

“อตัรำกำรฆ่ำตวัตำยไม่เกิน 8 ต่อประชำกรแสนคน” โดยมกีำรแบ่งระดบัควำมเข้มข้นของกำรด�ำเนินงำน

ตำมระดับควำมรุนแรงของปัญหำ และขับเคลื่อนผ่ำนยุทธศำสตร์ 4 ด้ำน ประกอบด้วย

1) ส่งเสริมกำรรบัรูข้้อมลูด้ำนสวสัดกิำรทำงสงัคม และสขุภำพขัน้พืน้ฐำน รวมถึงเสรมิสร้ำง

พลังใจในประชำกรกลุ่มเสี่ยง ต่อกำรฆ่ำตัวตำย โดยเฉพำะกลุ่มเปรำะบำงทำงเศรษฐกิจและสังคม

2) พัฒนำระบบคัดกรอง ค้นหำและเฝ้ำระวังประชำกรกลุ่มเสี่ยงต่อกำรฆ่ำตัวตำย

ตำมระดับควำมรุนแรงและครอบคลุมทุกมิติ

3) พัฒนำรูปแบบกลไกกำรจัดกำรแบบบูรณำกำรในจังหวัดที่มีกำร ฆ่ำตัวตำยสูงในฐำนะ

เจ้ำของปัญหำร่วมกัน

4) พฒันำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศและนวตักรรมสนับสนุนกำรแก้ไขปัญหำกำรฆ่ำตวัตำย

ซึ่งจำกผลกำรด�ำเนินงำนในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2564 มีกำรขับเคลื่อนงำนสุขภำพจิตในสถำน

ประกอบกำรเพือ่ดแูลประชำชนกลุม่เปรำะบำงฯ จ�ำนวน 699 แห่ง ใน 74 จังหวดั มกีำรเสริมสร้ำง

วัคซีนใจในชุมชน 725 ต�ำบลในพื้นที่ 25 จังหวัดเสี่ยงฆ่ำตัวตำย และมีกำรติดตำม ดูแลจิตใจ 

กลุ ่มเสี่ยงต่อปัญหำกำรฆ่ำตัวตำย จ�ำนวน 10,986 คน จำกจ�ำนวนกลุ่มเสี่ยง 12,197 คน  

และจำกผลกำรดแูลช่วยเหลอืผู้พยำยำมฆ่ำตัวตำยในสถำนบรกิำรสำธำรณสขุ (ข้อมลูเดอืน ต.ค. 63-

มิ.ย. 64) พบว่ำร้อยละ 59.59 ของผู้พยำยำมฆ่ำตัวตำยสำมำรถเข้ำถึงบริกำรสุขภำพจิต  

และร้อยละ 98.76 ของผู้พยำยำมฆ่ำตัวตำยไม่กลบัมำ ท�ำร้ำยตนเองซ�ำ้ในระยะเวลำ 1 ปีซึ่งมีแนวโน้ม

ที่ดีขึ้นเม่ือเทียบกับปี 2563 นอกจำกน้ี กรมฯ ยงัได้พฒันำควำมร่วมมอืในกำรด�ำเนินโครงกำรวจัิย 

จ�ำนวน 5 เรือ่งร่วมกับส�ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำต ิรำชวทิยำลยัจิตแพทย์แห่งประเทศไทย 

และสมำคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย เพื่อพัฒนำนวัตกรรมเพื่อแก้ ไขปัญหำกำรฆ่ำตัวตำย 

ในช่วงกำรระบำดของโรค COVID-19

ผลงำนเรื่องที่ 3 : เทคโนโลยีทำงกำรแพทย์เพื่อประชำชนสุขภำพดี

รูปแบบ/ลักษณะ/ Concept ของผลงำน

มีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัยยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำงเปิดกว้ำงและเชื่อมโยงกัน
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ประชำกรกลุ่มเสี่ยงต่อกำรฆ่ำตัวตำยโดยเฉพำะกลุ่มเปรำะบำงเศรษฐกิจและสังคมเข้ำถึงข้อมูล ด้ำนสิทธิสวัสดิกำรทำงสังคมและสุขภำพขั้นพื้นฐำน 

และได้รับกำรเสริมสร้ำงพลังใจ

ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีควำมเชื่อมโยงครอบคลุมและเอื้อประโยชน์ต่อกำรน�ำไปใช้แก้ปัญหำกำรฆ่ำตัวตำย

จังหวัดต้นแบบสำมำรถลดจ�ำนวนผู้ฆ่ำตัวตำยส�ำเร็จได้ตำมเป้ำหมำยจำกกำรใช้รูปแบบกลไก กำรจัดกำรแบบบูรณำกำรในพื้นที่

คุณค่ำต่อประชำชน/ส่วนรำชกำร/ประเทศ 

เป้ำหมำยต่อไปในอนำคต

กรมสุขภำพจิต ได้วำงแผนพัฒนำงำนเพื่อต่อยอดสู่เป้ำหมำยกำรเป็นกรมสุขภำพจิต 4.0 ในระยะ 2 ปีข้ำงหน้ำ (พ.ศ. 2565-2566) ดังนี้

แผนกำรพัฒนำด้ำนเทคโนโลยี ประกอบด้วย

1. กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำดิจิทัล กรมสุขภำพจิต ฉบับที่ 1 (ปีงบประมำณ พ.ศ.2562-2565) ให้ส�ำเร็จตำมเป้ำหมำยที่ก�ำหนด 

2. กำรพัฒนำ AI เพื่อกำรค้นหำผู ้พยำยำมฆ่ำตัวตำยในโลกออนไลน์ โดยพัฒนำอัลกอริทึม Machine Learning ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

เชิงควำมรู้สึก (Social Listening, Sentiment Analysis) จำกสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อคำดกำรณ์โอกำสในกำรเกิดปัญหำกำรฆ่ำตัวตำย

3. กำรพัฒนำ AI-Depression ในกำรจ�ำแนกภำวะซึมเศร้ำจำกเสียงพูด เพื่อใช้ ในกำรเพิ่มศักยภำพในกำรให้กำรปรึกษำและจัดระดับควำมเร่งด่วน 

ในกำรดูแลผู้รับบริกำรสำยด่วนสุขภำพจิต 1323

4. กำรพัฒนำระบบ Digital Psychiatric Patient Identity เพื่อใช้ ในกำรระบุตัวตนของผู้ป่วยที่มีอำกำรรุนแรง/คุ้มคลั่ง/ไม่สำมำรถจดจ�ำชื่อตนเอง 

ได้ ด้วยวิธี Face Detection, Face Recognition, Finger Scan เป็นต้น รวมไปถึงกำรร่วมมือกับกระทรวงมหำดไทยในกำรเชื่อมต่อฐำนข้อมูลเลขประจ�ำตัว

ประชำชนเพื่อใช้ ในกำรระบุตัวตนผู้ป่วยหรือติดตำมญำติผู้ป่วย 

แผนกำรพัฒนำนวัตกรรม ประกอบด้วย 

1. กำรพัฒนำ Mental Health Literacy Library เพื่อให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงควำมรู้ด้ำนสุขภำพจิตได้ง่ำย สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น

2. กำรพัฒนำ Cyber Wisdom Online Learning Platform เพื่อเสริมสร้ำงทักษะกำรใช้ชีวิตและสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงดิจิทัลให้กับคนไทยที่ใช้ชีวิตบนโลก

ออนไลน์อย่ำงสร้ำงสรรค์และยั่งยืน

แผนกำรพัฒนำเครือข่ำย ประกอบด้วย

1. กำรบูรณำกำรควำมร่วมมือด้ำนกำรส่งเสริมป้องกันปัญหำสุขภำพจิตวัยท�ำงำนในสถำนประกอบกำร ผ่ำนระบบ e-Consultant เพื่อให้ค�ำปรึกษำ 

แบบออนไลน์และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงใจแก่ผู้ประกอบกำรและกลุ่มแรงงำนในสถำนประกอบกำร 

2. กำรเชื่อมโยงกับระบบรำชทัณฑ์เพื่อติดตำมผู้ป่วยจิตเวชหลังปล่อยตัว โดยเชื่อมโยงข้อมูลระหว่ำงกรมสุขภำพจิตกับกรมรำชทัณฑ์เพื่อติดตำม 

ผู้ป่วยจิตเวชที่เสี่ยงต่อกำรก่อคดีซ�้ำหลังจำกที่ได้รับกำรปล่อยตัวกลับสู่ชุมชน
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ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้ขับเคลื่อนองค์กำรและส่วนรำชกำรในสังกัดสู่รำชกำร 4.0 โดยกำรขับเคลื่อนผ่ำนระบบกำรน�ำองค์กำร ภำยใต้หลักกำร

ส�ำคัญกำรบริหำรนโยบำย 4 ด้ำน คือ 1. ก�ำหนดและถ่ำยทอดนโยบำยให้กับส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องเพื่อให้กำรท�ำงำนสอดคล้องกันและบูรณำกำรกำรท�ำงำนร่วมกัน 

2. สร้ำงกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน พร้อมทั้งเพิ่มเครือข่ำยควำมร่วมมือทั้งในและต่ำงประเทศ และขยำยพื้นที่กำรดูแลลงสู่ระดับชุมชนอย่ำงทั่วถึง 3. ด�ำเนินงำน

เชงิรกุเน้นกำรป้องกันปัญหำและเพิม่ประสทิธิภำพกำรท�ำงำน 4. ตดิตำมผลกำรด�ำเนินงำนอย่ำงใกล้ชดิจำกตวัชีว้ดัส�ำคญั กำรตดัสนิใจทีร่วดเรว็เพือ่ให้ทนักับสถำนกำรณ์

และกำรเปลี่ยนแปลง โดยมีกำรเปลี่ยนแปลงแนวทำงนโยบำยที่สอดคล้องกับ 4.0 สร้ำงให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงใน 4 มิติ 1) ด้ำนนโยบำย (Policy Excellence)

ก�ำหนดตัวชี้วัดส�ำคัญตำมนโยบำยกระทรวงยุติธรรม 2) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรที่น�ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้กับกำรท�ำงำนให้มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย 

(Operation Excellence) 3) ด้ำนกำรบริกำรที่รวดเร็ว มีมำตรฐำนและบริกำรเชิงรุกโดยไม่ต้องร้องขอ (Service Excellence) และ 4) ด้ำนบุคลำกร ที่พร้อมรับ 

กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงคล่องตัว (People Excellence) โดยด�ำเนินกำรตำมหลักค่ำนิยมร่วม “สุจริต จิตบริกำร สำนงำนยุติธรรม” และวัฒนธรรมองค์กร “JUSTICE”

ส่งผลให้ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรมสำมำรถสร้ำงเอกภำพในกำรขับเคลื่อนงำนยุติธรรม ขับเคลื่อนงำนอ�ำนวยควำมยุติธรรม ไปสู่ประชำชนอย่ำงรวดเร็ว

ทั่วถึงและเป็นธรรม และพร้อมสร้ำงสังคมแห่งควำมเป็นธรรม บนรำกฐำนแห่งควำมเท่ำเทียม

 “สร้ำงเอกภำพในกำรขบัเคลือ่นงำนยตุธิรรม” (Building unity to mobilize Justice)

วิสัยทัศน์

ส�านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

กรอบแนวคิด/Concept/Roadmap ของกำรก้ำวสู่กำรเป็นระบบรำชกำร 4.0  
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ผลกำรด�ำเนินงำนที่สอดคล้องสู่ระบบรำชกำร 4.0

สร้ำงและสนับสนุนกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมตั้งแต่ระดับนโยบำย กำรร่วมปฏิบัติ กำรให้บริกำรส่งมอบกำรบริกำรผ่ำนกลไกกำรมีส่วนร่วมแบบภำคีเครือข่ำย

โดยบูรณำกำรกับหน่วยงำนในพื้นที่ ทั้งในระดับจังหวัด อ�ำเภอ และต�ำบล เพื่อให้สำมำรถอ�ำนวยควำมยุติธรรมให้แก่ประชำชนได้ครอบคลุม ทั่วถึงทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

เพิม่ศกัยภำพกำรให้ควำมช่วยเหลอืโดยใช้หลกักำรบรหิำรงำนส�ำนักงำนยตุธิรรมจังหวดัแบบ Matrix จัดตัง้ศนูย์ยติุธรรมชมุชน 7,788 แห่งทัว่ประเทศ เป็นจุดเชือ่มโยง 

ให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงงำนบริกำรด้ำนงำนยติุธรรมได้อย่ำงรวดเรว็ เชือ่มโยงข้อมลูกับส่วนรำชกำรในสงักัดด้วย MOJ Service Center และ MOJ Cloud Computing 

กระทรวงยุติธรรม แลกเปลี่ยนเชื่อมโยงและบูรณำกำรฐำนข้อมูลภำครัฐด้วย Data Exchange Center

มิติระบบรำชกำรที่เปิดกว้ำงและเชื่อมโยงกัน (Open & Connected Government) 

มิติระบบรำชกำรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance Government)

พัฒนำระบบปฏิบัติกำรและพัฒนำบุคลำกร เพื่อมุ่งสู่ระบบรำชกำร 4.0 อย่ำงเป็นระบบ โดยส่งเสริม Growth Mindset และพัฒนำทักษะที่หลำกหลำย

ตลอดจนสร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรท�ำงำน ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกร ในกำรสร้ำงนวัตกรรมและปรับปรุงกำรบริกำรอย่ำงต่อเน่ือง น�ำนวัตกรรม 

และเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ำมำเพิ่มประสิทธิภำพ กำรด�ำเนินงำนทั้งกระบวนกำรหลักและกระบวนกำรสนับสนุนทั่วทั้งองค์กร 1) Smart office เช่น ระบบ Cloud  

Computing ระบบe - Documentt ที่สำมำรถลงลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำมำรถท�ำงำนสะดวก ได้ทุกที่ทุกเวลำ ระบบลงเวลำผ่ำน Application MOJ Touch  

ด้วยกล้องมือถือจับสัญญำณด้วย GPS ระบบติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนส�ำคัญ (PMS) 2) Smart service เช่น ระบบ Justice Fund, ระบบศูนย์ให้บริกำรประชำชน 

(Moj Service Center), ระบบรับข้อร้องเรียนและติดตำมผลกำรร้องเรียน Mobile Application “Justice Care” ระบบติดตำมควำมก้ำวหน้ำค�ำขอกองทุนยุติธรรม 

(e - Tracking) 3) Smart people ระบบ MOJ e - Learning ระบบกำรจัดกำรควำมรู้ www.km.moj.go.th ระบบ Rotation เป็นต้น

มิติระบบรำชกำรที่ยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง (Citizen- Centric Government)

รับฟังควำมเห็นผ่ำนระบบ VOC (Voice of Customer) และส�ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่ำนระบบออนไลน์เพื่อค้นหำ

ควำมต้องกำร และน�ำไปพัฒนำงำนให้ตอบโจทย์ประชำชนมำกขึ้นใน 4 มิติ คือ กำรออกแบบและปรับปรุงกระบวนกำร กำรวำงแผนยุทธศำสตร์ นวัตกรรมกำรบริกำร

และกำรสร้ำงวัฒนธรรมกำรมุ่งเน้นผู้รับบริกำร ด�ำเนินกำรยกระดับกำรให้บริกำรของส�ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ ด้วยมำตรฐำนคลินิกยุติธรรม กำรลดระยะ

เวลำกำรให้บริกำร กำรท�ำงำนเชิงรุกโดยประชำชนไม่ต้องร้องขอรับบริกำรตำมนโยบำยยุติธรรมเชิงรุก สร้ำงสุขให้ประชำชน พัฒนำระบบ e-Service  

เป็น Single Window เชื่อมโยงข้อมูลเพื่อควำมสะดวกประชำชนในกำรเข้ำถึงบริกำร สำมำรถยื่นขอรับบริกำรที่จังหวัดใดก็ได้ เลือกช่องทำงติดต่อได้หลำกหลำย  

ทัง้กำรติดต่อด้วยตนเอง ผ่ำนอนิเตอร์เน็ต หรอืแอปพลเิคชนั ระบบจะส่งต่อจังหวดัทีเ่ป็นพืน้ทีด่�ำเนินกำรหรือหน่วยงำนในสงักัดทีเ่ก่ียวข้อง เพือ่เข้ำไปให้ควำมช่วยเหลอื

และตอบสนองควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรที่แตกต่ำง
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ผลงำนเรื่องที่ 1 : ยุติธรรมเชิงรุก สร้ำงสุขให้ประชำชน “Justice Care”

มีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัยยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำงเปิดกว้ำงและเชื่อมโยงกัน

คุณค่ำต่อประชำชน/ส่วนรำชกำร/ประเทศ 

คุณค่ำต่อประชำชน : ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงควำมช่วยเหลือ 

ได้สะดวก รวดเรว็ ทกุพืน้ทีท่ัว่ประเทศ และไม่เสยีสทิธิในกำรขอรับควำมช่วยเหลอื 

จำกกำรที่ตกเป็นเหยื่อ ผู้เสียหำย หรือไม่ได้รับควำมเป็นธรรม 

คุณค่ำต่อองค์กร : บริหำรจัดกำรให้ควำมช่วยเหลือประชำชน 

ได้อย่ำงคล่องตวัและมปีระสทิธิภำพ มคีวำมรวดเรว็ในกำรให้บรกิำร และกำรพจิำรณำ

ให้ควำมช่วยเหลืออย่ำงโปร่งใสและเป็นธรรม ตลอดจนสำมำรถบูรณำกำร 

ให้ควำมช่วยเหลือได้อย่ำงรอบด้ำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด

คณุค่ำต่อประเทศ : ลดควำมเหลือ่มล�ำ้และสร้ำงควำมเป็นธรรมในสงัคม 

ตลอดจนสร้ำงควำมเชือ่มัน่ในกำรอ�ำนวยควำมยุติธรรม 

กำรให้ควำมช่วยเหลือผู้เสียหำยหรือเหยื่ออำชญำกรรมแบบบูรณำกำร 

ยุติธรรมใส่ใจ: Justice Care พัฒนำจำกหลักกำรให้ควำมช่วยเหลือผู้เสียหำย  

หรือเหยือ่อำชญำกรรมตำมมำตรฐำนสำกล (Victim.scheme) พฒันำเป็นกรอบกำร

ปฏิบัติในกำรให้ควำมช่วยเหลือผู้เสียหำยหรือเหยื่ออำชญำกรรมแบบบูรณำกำร  

โดยมุ่งเน้นผู้เสียหำยหรือเหยื่อที่เป็นผู้ด้อยโอกำสในสังคม ให้ ได้รับช่วยเหลือ 

ด้วยควำมรวดเร็วโดยไม่ต้องร้องขอภำยใน 24 ชั่วโมง ทั่วประเทศ มีส�ำนักงำน

ยุติธรรมจังหวัดเป็น Case Manager ประสำนหน่วยงำนที่เก่ียวข้องในพื้นที่  

และบูรณำกำรกำรให้ควำมช่วยเหลือตำมกรอบกฎหมำย แจ้งสิทธิแก่ผู้เสียหำย 

หรือเหยื่ออำชญำกรรมแบบบูรณำกำร ทั้งในส่วนของกำรให้กำรช่วยเหลือ 

ของกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง เพิ่มควำมสำมำรถในกำรลงพื้น

ที่ ให้ควำมช่วยเหลือประชำชน โดยตรวจจับควำมต้องกำรจำกสื่อประเภทต่ำง  

เช่น โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ ช่องทำงสื่อ Social Media และศูนย์ยุติธรรมชุมชน  

ใช้ Application บนมือถือและระบบ Justice Care (JC) เป็นช่องทำงกำรติดต่อ

ขอรับควำมช่วยเหลือ แจ้งข่ำว และรำยงำนผลกำรให้ควำมช่วยเหลือประชำชน  

กำรติดตำมควำมคืบหน้ำและบริหำรจัดกำรกำรให้ควำมช่วยเหลือประชำชน  

จนสำมำรถยุติเรื่องได้
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จำกอดีตประเทศไทยยังมีประชำชนที่ด้อยโอกำส มีฐำนะยำกจน ไม่สำมำรถเข้ำถึง

ควำมยุติธรรม จึงมีกำรผลักดันกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558  

เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนส�ำหรับช่วยเหลือประชำชนที่มีรำยได้น้อยในกำรเข้ำสู่กระบวนกำรยุติธรรม

ทั้งด้ำนกำรต่อสู้คดีควำม กำรให้ควำมช่วยเหลือในกำรขอปล่อยชั่วครำวผู้ต้องหำหรือจ�ำเลย  

กำรช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ ได้รับผลกระทบและกำรให้ควำมรู้ทำงกฎหมำย 

แก่ประชำชน กองทนุยตุธิรรมมุ่งพฒันำกระบวนกำรบริหำรจัดกำรให้มปีระสทิธิภำพ ด้วยกระบวนกำร

ท�ำงำนที่ มีมำตรฐำนกำรน�ำเทคโนโลยีดิ จิทัล และหน่วยงำนภำคีเครือข ่ำยเข ้ำมำช ่วย 

ในกำรเพิม่ประสทิธิภำพกำรท�ำงำนโดยกำรให้บรกิำรยืน่ค�ำขอรบัควำมช่วยเหลอืออนไลน์ผ่ำนเวบ็ไซต์

กองทนุยตุธิรรมและผ่ำน Mobile Application “Justice Fund” กำรตดิตำมค�ำขอกองทนุยตุธิรรม

ออนไลน์ผ่ำน e-Tracking กำรตดิตำมสถิตริำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนกองทนุยตุธิรรมผ่ำน JFReport 

กำรบริหำรส�ำนวนกำรให้ควำมช่วยเหลือด้วย Justice Fund System กำรแสวงหำข้อเท็จจริงที่ถูกต้องรวดเร็วผ่ำนศูนย์ยุติธรรมชุมชนและเครือข่ำยยุติธรรม  

ซึ่งได้พัฒนำกลไกกำรตรวจสอบควำมถูกต้องแม่นย�ำของข้อมูลที่เข้ำสู่ระบบ และกำรรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ด้วยระบบกำรสอบทำนข้อมูลค�ำขอรับ

เงินช่วยเหลอืกำรประกันตวัชัว่ครำว เพือ่สอบทำนคณุสมบตัขิองผู้ขอรับเงินช่วยเหลอืในศนูย์แลกเปลีย่นข้อมลูกระบวนกำรยตุธิรรม (DXC) ซึง่เชือ่มกับระบบฐำนข้อมลู

ผู้มีรำยได้น้อยของกระทรวงกำรคลัง (บัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ) ฐำนข้อมูลผู้ประกันตน ฐำนข้อมูลทะเบียนรำษฎร ฐำนข้อมูลประวัติกำรกระท�ำควำมผิด ท�ำให้สำมำรถ 

ลดระยะเวลำในกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง เรื่องคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับควำมช่วยเหลือจำกกองทุนยุติธรรม กำรใช้กลไกกำรขับเคลื่อนคณะกรรมกำร ทั้งในส่วนกลำง

และระดบัจังหวดั กำรแก้ไขปรบัปรงุกฎหมำยให้มีกำรจัดประชมุคณะอนุกรรมกำรช่วยเหลอืประจ�ำจังหวดัได้มำกกว่ำ 1 ครัง้ต่อเดอืน ท�ำให้กำรพจิำรณำให้ควำมช่วยเหลอื

ประชำชนด้วยกำรลดระยะเวลำมำตรฐำนกองทุนยุติธรรม ในกำรให้ควำมช่วยเหลือประชำชนอย่ำงต่อเนื่อง 

คุณค่ำต่อประชำชน/ส่วนรำชกำร/ประเทศ 

คณุค่ำต่อประชำชน : ประชำชนผู้ยำกไร้ ผู้ได้รบัควำมเดอืดร้อนทีข่ำดแคลนปัจจัยในกำรต่อสูค้ดีตำมกระบวนกำรยตุธิรรม ทัง้ด้ำนกำรเงิน และควำมช่วยเหลอื

ทำงกฎหมำย สำมำรถเข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรมได้ โดยง่ำย สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง 

คุณค่ำต่อองค์กร : ปรับปรุงรูปแบบกำรบริกำรที่เหมำะสม ทันสมัย และมีรูปแบบที่หลำกหลำย เพิ่มทำงเลือกให้แก่ประชำชนผู้ยำกไร้ ผู้ได้รับควำมเดือดร้อน

ให้สำมำรถเข้ำถึงกองทนุยตุธิรรมได้โดยง่ำย สะดวก รวดเรว็ เสมอภำค เป็นธรรม และเท่ำเทยีม รวมถึงสำมำรถคุม้ครองสทิธิและเสรภีำพของบคุคลให้พ้นจำกกำรล่วงละเมดิ

โดยเป็นส่วนหนึ่งของมำตรกำรกำรก�ำจัดควำมเหลื่อมล�้ำในสังคม 

คุณค่ำต่อประเทศ : ลดควำมเหลื่อมล�้ำและสร้ำงควำมเป็นธรรมในสังคม ตลอดจนสร้ำงควำมเชื่อมั่นในกำรอ�ำนวยควำมยุติธรรม เสริมสร้ำงควำมมั่นคง

ปลอดภัยให้แก่ประเทศ และเป็นส่วนหนึ่งในกำรเพิ่มศักยภำพทำงเศรษฐกิจและทำงสังคมของประเทศ

ผลงำนเรื่องที่ 2 : กองทุนยุติธรรม (Justice Fund)

มีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัยยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำงเปิดกว้ำงและเชื่อมโยงกัน
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กระทรวงยุติธรรมผลักดันกำรใช้ประโยชน์ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวน 

กำรยุติธรรม (DXC) มุ่งเน้นในมิติกำรด�ำเนินกำรขับเคลื่อนและกระตุ้นกำรใช้ประโยชน ์

ของฐำนข้อมูลให้เพิ่มมำกขึ้น โดยศูนย์ DXC จัดตั้งขึ้นเพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกกำรปฏิบัติงำน

ในกระบวนกำรยติุธรรมท�ำให้ค้นหำข้อมลูทีเ่ก่ียวข้องกับคดต่ีำงๆ ให้สำมำรถท�ำได้อย่ำงสะดวก 

รวดเร็ว และครบถ้วน สำมำรถใช้ตรวจสอบประวัติผู้เก่ียวข้อง/หลักฐำนคดี รวมทั้งติดตำม

สถำนะของคดี ได้อย่ำงรวดเร็ว โดยรวมทั้งเพิ่มควำมสะดวกให้กับประชำชน ผู้ปฏิบัติงำน 

และผู้บริหำรในกระบวนกำรยุติธรรม รวมถึงเห็นควำมส�ำคัญและมีเจตนำรมณ์ร่วมกัน 

ที่จะประสำนกำรด�ำเนินงำน พัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศกระบวนกำรยุติธรรมให้เป็นไป 

อย่ำงบรูณำกำร ลดควำมซ�ำ้ซ้อน ประหยดั รวดเร็วและมปีระสทิธิภำพ ปัจจุบนัหน่วยงำนบรูณำกำร

ร่วมกันทัง้สิน้26 หน่วยงำน 53 ฐำนข้อมูล โดยระบบจะเป็นศูนย์กลำงกำรสืบค้นข้อมูลจำกฐำนข้อมูลของแต่ละหน่วยงำนที่อนุญำตให้มีกำรแลกเปลี่ยนข้อมูล  

ผ่ำนทำงระบบ QM (Query Manager) ท�ำหน้ำที ่ดงึข้อมลูจำกฐำนข้อมลูจริง และประมวลผลสรปุข้อมลู เพือ่แสดงผลต่อไปยงัผู้ ใช้ระบบ โดยกระทรวงยตุธิรรมตดิตำม

กำรด�ำเนินกำรอย่ำงใกล้ชิดและรำยงำนควำมคืบหน้ำให้ปลัดกระทรวงยุติธรรมทรำบในทุก ๆ เดือน

ผลงำนเรื่องที่ 3 : DXC (Data Exchange Center) ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูล

กระบวนกำรยุติธรรม

รูปแบบ/ลักษณะ/ Concept ของผลงำน

มีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัยยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำงเปิดกว้ำงและเชื่อมโยงกัน

คุณค่ำต่อประชำชน/ส่วนรำชกำร/ประเทศ 

คุณค่ำต่อประชำชน : ประชำชนได้รับบริกำรงำนยุติธรรมที่มีประสิทธิภำพ สะดวก รวดเร็วขึ้น

จำกกำรเข้ำถึงข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำนรัฐแบบเบ็ดเสร็จ 

คณุค่ำต่อองค์กร : หน่วยงำนภำครัฐต่ำงๆ ร่วมกันเชือ่มโยงข้อมลูข้ำมหน่วยงำน โดยค�ำนึงถึงประโยชน์

ของประชำชนเป็นที่ตั้ง และใช้ประโยชน์ข้อมูลกระบวนกำรยุติธรรมร่วมกัน อันจะก่อให้เกิดกำรพัฒนำงำน

ยุติธรรม ทั้งด้ำนกำรบริหำรจัดกำรของหน่วยงำน ระบบกำรให้บริกำรประชำชนเพื่ออ�ำนวยควำมยุติธรรม

ให้เกิดควำมรวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม สำมำรถลดต้นทุนของหน่วยงำน เพิ่มประสิทธิภำพ 

กำรท�ำงำนและควำมปลอดภัยของข้อมูลได้มำกยิ่งขึ้น

คุณค่ำต่อประเทศ : สำมำรถน�ำฐำนข้อมูลไปใช้ ใช้ ในกำรบริหำรจัดกำรและกำรตัดสินใจในประเด็น

ส�ำคัญต่ำง ๆ ของประเทศไทยได้อย่ำงทันกำรณ์ สอดคล้องตำมนโยบำยของรัฐบำลในกำรสนับสนุนกำรบริหำร

จัดกำร และระบบกำรให้บริกำรกับประชำชนของหน่วยงำนภำครัฐไปสู่ Thailand 4.0 อย่ำงยั่งยืน
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เป้ำหมำยต่อไปในอนำคต

สป.ยธ. ได้ก�ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำในอนำคต ดังนี้  

เปิดกว้ำงและเชื่อมโยงกัน 

- เชือ่มโยงกำรบริกำร สป.ยธ.และส่วนรำชกำรในสงักัดกับระบบศนูย์กำรบริกำรประชำชนในกำรตดิต่อรำชกำรแบบเบด็เสรจ็ครบวงจร (Citizen Portal) 

และระบบศูนย์บริกำรประชำชนกระทรวงยุติธรรม (MOJ Service Center: MSC) 

- ส่งเสริมศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนกำรยุติธรรม (Data Exchange Center : DXC) ให้สำมำรถรองรับกำรเป็นศูนย์กลำงให้บริกำร 

แบบWeb Service ที่มีกำรแลกเปลี่ยนและใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกันอย่ำงเป็นระบบตำมหลักธรรมำภิบำลและมีควำมมั่นคงปลอดภัย

- บูรณำกำรและประสำนควำมร่วมมือกับภำคีเครือข่ำยทั้งภำยในและต่ำงประเทศ ด้วยกำรยกระดับกำรพัฒนำของกระทรวงยุติธรรมที่สอดคล้อง 

กับมำตรฐำนสำกลและพันธกรณีระหว่ำงประเทศ พัฒนำควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถของไทย และกำรบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำ 

ทีย่ัง่ยนืสนับสนุนกำรน�ำเทคโนโลยมีำปรับใช้ ในกำรปฏิบตังิำนด้ำนต่ำงประเทศในทกุมติแิละทกุระดบัทัง้ภำยในและภำยนอก เพือ่รองรบัสถำนกำรณ์ทีเ่ปลีย่นแปลง

ยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง

- ยกระดับ สป.ยธ. สูศ่นูย์รำชกำรสะดวก (GECC) โดยมุง่หมำยให้หน่วยงำนบรกิำรใกล้ชดิประชำชน สำมำรถยกระดบักำรบรกิำร ได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว 

เป็นมำตรฐำนเดียวกันทั่วประเทศ 

- เสริมสร้ำงศักยภำพของศูนย์ยุติธรรมชุมชนและเครือข่ำยยุติธรรมชุมชนให้ช่วยเหลือประชำชนในพื้นที่ 

มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย 

- พัฒนำบุคลำกรตำมแผนพัฒนำสมรรถนะ 4.0 และกำรพัฒนำองค์กรสมรรถนะสูงด้วยกำรจัดกำรแบบลีน

- กำรจัดท�ำศนูย์คอมพวิเตอร์กระทรวงยตุธิรรมแห่งใหม่ (Data Center) เพือ่ให้บรกิำรระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศแก่หน่วยงำนในสงักัดกระทรวงยตุธิรรม

กำรบูรณำกำรกับฐำนข้อมูลแหล่งอื่นเพื่อกำรวำงแผนและกำรพัฒนำยกระดับสู่ Cloud ภำครัฐกระทรวงยุติธรรม ตลอดจนพัฒนำระบบปฏิบัติกำรสู่ MOJ 4.0 

ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับขีดควำมสำมำรถในกำรท�ำงำน และกำรสร้ำงนวัตกรรมบริกำร 
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กรมสอบสวนคดีพเิศษ (DSI) มุ่งสูก่ำรพฒันำกำรองค์กำรสูก่ำรเป็นระบบรำชกำร 4.0 ภำยใต้กรอบแนวคดิ “ DSI ทีพ่ึง่ ทีค่ณุพึง่ได้” ทีด่�ำเนินกำรภำรกิจเก่ียวกับ

กำรป้องกัน กำรปรำบปรำม กำรสืบสวนและกำรสอบสวนคดีพิเศษ โดยใช้วิธีกำรพิเศษตำมพระรำชบัญญัติกำรสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 ด้วยกำรยึดมั่น

หลักธรรมำภิบำลในกำรปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพ มีควำมเป็นธรรม เพื่อประโยชน์สุขของประชำชนและประเทศชำติ ด้วยกำรปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีท�ำงำนใหม่

เพื่อพลิกโฉมองค์กำร (Transform) โดยอำศัยกระบวนกำรท�ำงำนที่สำนพลังระหว่ำงภำครัฐและภำคส่วนอื่นๆ ในสังคมทั้งในและต่ำงประเทศ มุ่งกำรริเร่ิม

พัฒนำนวัตกรรมใหม่ และมีกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลยกระดับองค์กำรให้เข้ำสู่ควำมเป็นดิจิทัลอย่ำงเต็มรูปแบบเพื่อให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) สำมำรถเป็นที่เชื่อถือ

ไว้วำงใจและเป็นที่พึ่งของประชำชนได้อย่ำงแท้จริง และมุ่งสู่กำรเป็นองค์กำรหลักในกำรบังคับใช้กฎหมำยกับอำชญำกรรมพิเศษตำมมำตรฐำนสำกล

 เป็นองค์กำรหลกัในกำรบงัคบัใช้กฎหมำยกับอำชญำกรรมพเิศษตำมมำตรฐำนสำกล

วิสัยทัศน์

กรมสอบสวนคดีพิเศษ

กรอบแนวคิด/Concept/Roadmap ของกำรก้ำวสู่กำรเป็นระบบรำชกำร 4.0  

ผลกำรด�ำเนินงำนที่สอดคล้องสู่ระบบรำชกำร 4.0

กรมสอบสวนคดพีเิศษ มุง่เน้นกำรเปิดระบบกำรท�ำงำนทีมุ่ง่เน้นกำรบรูณำกำรและประสำนควำมร่วมมอืกับทกุภำคส่วน โดยใช้นวตักรรมและเทคโนโลยดีจิทิลั

มำช่วยเพิม่ประสทิธิภำพในกำรเปิดระบบรำชกำร เพือ่ให้กลุม่ผูร้บับริกำรและผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยีเข้ำถึงได้สะดวก รวดเร็ว ประหยดัเวลำและค่ำใช้จ่ำย มุง่เน้นกำรส่งมอบ

ผลผลิตและคุณค่ำให้แก่ประชำชนและประเทศชำติ โดยมีกำรพัฒนำระบบที่เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงำนที่เก่ียวข้องกับกระบวนกำรยุติธรรม 

เพือ่ให้กำรปรำบปรำม กำรสบืสวน สอบสวนคดพีเิศษมปีระสทิธิภำพ และมคีณุภำพมำกขึน้ โดยมผีลงำนที่โดดเด่น ได้แก่ (1) กำรพฒันำกระบวนกำรยตุธิรรมทำงอำญำ

ด้วยระบบเชื่อมโยงฐำนข้อมูลหมำยจับของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ระบบ DSI-AWIS) (2) กำรเปิดใจใกล้ชิดประชำชน (Open Governance) (3) กำรมีส่วนร่วม 

ของเครือข่ำยภำคประชำชนในกำรป้องกันกำรเกิดอำชญำกรรมคดีพิเศษ และ (4) กำรป้องกัน ปรำบปรำมอำชญำกรรมคดีพิเศษ เพื่ออ�ำนวยควำมยุติธรรม

และลดควำมเหลื่อมล�้ำกรณีกำรแก้ไขปัญหำหนี้นอกระบบ (สื่อกำรเรียนรู้ The Choice) เป็นต้น 

มิติระบบรำชกำรที่เปิดกว้ำงและเชื่อมโยงกัน (Open & Connected Government) 



84รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0             

มิติระบบรำชกำรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance Government)

กรมสอบสวนคดีพิเศษ มุ่งเน้นกำรพัฒนำองค์กำร โดยพัฒนำนวัตกรรมและน�ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำเพิ่มประสิทธิภำพด�ำเนินกำรป้องกัน ปรำบปรำม สืบสวน 

สอบสวนคดีพิเศษ ด้วยกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศต่ำง ๆ กว่ำ 36 ระบบ เพื่อสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนส�ำหรับเจ้ำหน้ำที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ

ให้เข้ำใช้งำนผ่ำนระบบ INTRANET ได้อย่ำงสะดวกเพื่อยกระดับกำรท�ำงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรกำรสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษให้มีประสิทธิภำพและทันสมัย

โดยมีผลงำนที่โดดเด่น ได้แก่ (1) กำรพัฒนำประสิทธิภำพระบบข้อมูลสำรสนเทศเพื่องำนคดีพิเศษ (ระบบ CI) (2) กำรพัฒนำกระบวนกำรสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ

ด้วยกำรใช้อำกำศยำนไร้คนขับ (โดรน) (3) กำรพัฒนำระบบกำรข่ำว I – Base (4) กำรพัฒนำระบบแม่ข่ำยแผนที่ผ่ำนอินเตอร์เน็ตและหลักกำรตรวจสอบกำรบุกรุก

ที่ดินของรัฐ DSI MAP (5) กำรใช้เครื่องมือพิเศษและเทคโนโลยีดิจิทัลในคดีกำรหำยตัวไปของนำยพอละจี หรือบิลลี่ รักจงเจริญ เป็นต้น

มิติระบบรำชกำรที่ยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง (Citizen- Centric Government)

กรมสอบสวนคดีพิเศษ ยกระดับกำรให้บริกำรกลุ่มผู้รับบริกำรและประชำชนให้สำมำรถเข้ำถึงได้ สะดวก และรวดเร็ว โดยมีกำรมุ่งเน้นกำรท�ำงำนเชิงรุก 

ในกำรแก้ไขปัญหำและตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนภำยใต้กระบวนกำรป้องกันอำชญำกรรมพเิศษ ด้วยกำรพฒันำงำนและสร้ำงนวตักรรมใหม่ในกำรป้องกัน 

ปรำบปรำม สบืสวนสอบสวนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรสอบสวนคดีพเิศษ เพือ่อ�ำนวยควำมยติุธรรม ปกป้องควำมเสยีหำยทำงเศรษฐกิจ และสำมำรถเรยีกคนืผลประโยชน์

ให้แก่รัฐ/ประชำชน/เอกชน อีกทั้ง พัฒนำระบบพัฒนำระบบงำนของกรมสอบสวนคดีพิเศษให้มีประสิทธิภำพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ให้ประชำชนเข้ำถึงกระบวนกำร

ยุติธรรมด้วยควำมเสมอภำค สะดวก รวดเร็ว และไม่เสียค่ำใช้จ่ำยที่สูงเกินสมควร โดยมีผลงำนที่โดดเด่น ได้แก่ (1) กำรจัดตั้งและกำรด�ำเนินงำนของศูนย์ป้องกัน 

ปรำบปรำมอำชญำกรรมพเิศษในสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคตดิเชือ้ไวรสั โคโรน่ำ 2019 (2) ระบบบริหำรจัดกำรกำรสบืสวนสอบสวนคดแีชร์ลกูโซ่ด้วยเทคโนโลยดีจิิทลั 

(3) กำรพฒันำนวตักรรม DSI เพือ่บรกิำรประชำชน (4) กำรพฒันำกระบวนงำนเก่ียวกับกำรรับเรือ่งร้องทกุข์/ร้องเรยีนของกรมสอบสวนคดพีเิศษ (5) ผลงำนนวตักรรม 

DSI วำนหน่อย : ระบบผู้ช่วยอัจฉริยะ (Smart Assistants) ส�ำหรับให้บริกำรประชำชน เป็นต้น
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รูปแบบ/ลักษณะ/ Concept ของผลงำน

ผลงำนเรื่องที่ 1 : กำรพัฒนำกระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำด้วยระบบเชื่อมโยง

ฐำนข้อมูลหมำยจับของกรมสอบสวนคดีพิเศษ : ระบบ DSI-AWIS  

กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ได้ร่วมกับส�ำนักงำนศำลยุติธรรมในกำรพัฒนำระบบ

เชื่อมโยงฐำนข้อมูลหมำยจับอิเล็กทรอนิกส์ (AWIS : Arrest Warrant Information System)

เพื่อบูรณำกำรฐำนข้อมูลหมำยจับในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อลดเวลำในออกหมำยจับ ลดพื้นที่ 

กำรเก็บเอกสำรต่ำง ๆ และเพื่อเป็นกำรปกป้องสิทธิของประชำชนที่ ได้รับควำมเสียหำยจำก 

กำรกระท�ำผิดของผู้ต้องหำ/จ�ำเลย โดยเป็นกำรพฒันำระบบบันทกึข้อมลูเก่ียวกับค�ำร้องขอออกหมำยจับ

ลงในเว็บเซอร์วิส (Web Service) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย ที่เชื่อมต่อกันระหว่ำงหน่วยงำน 

ทีม่อี�ำนำจขอหมำยจบัเกิดประโยชน์ร่วมกันในงำนกระบวนกำรยติุธรรม และมรีะบบฐำนข้อมลูหมำย

จับอเิลก็ทรอนิกส์ทีม่ข้ีอมลูเป็นปัจจุบนัแบบเรียลไทม์ (Real Time) โดยกรมสอบสวนคดพีเิศษ ได้พฒันำ

ต่อยอดระบบ AWIS ดงักล่ำวไปสูก่ำรพฒันำโปรแกรม DSI-AWIS ทีม่กีำรเชือ่มโยงฐำนข้อมลูหมำยจับ 

ในคดีพิเศษเชื่อมโยงกับระบบบริหำรคดีพิเศษ เพื่อกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลและเอกสำรหมำยจับ 

อีกทั้งกรมสอบสวนคดีพิเศษได้มีกำรบูรณำกำรและเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลสำรเทศที่เก่ียวข้อง 

กับ 9 หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกระบวนกำรยุติธรรม ซึ่งเป็นกำรด�ำเนินงำนภำยใต้ระบบน�ำร่องศูนย์

แลกเปลีย่นข้อมลูกระบวนกำรยตุธิรรมต้นแบบ (Data Exchange Center : DXC) ทีม่กีำรเชือ่มโยง

ฐำนข้อมูลประชำชนกับส่วนรำชกำร กว่ำ 167 หน่วยงำน ผ่ำนระบบ Linkage Center ท�ำให้ประหยดั

ค่ำใช้จ่ำย และเวลำในกำรติดตำม และค้นหำข้อมูล รวมทั้งเพิ่มควำมสะดวกให้กับประชำชนดังภำพ

มีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัยยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำงเปิดกว้ำงและเชื่อมโยงกัน
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คุณค่ำต่อประชำชน/ส่วนรำชกำร/ประเทศ 

คุณค่ำต่อประชำชน

1. เป็นกำรคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพของประชำชนเพื่อมิให้เกิดกำรจับผิดตัว (จับแพะ) ทั้งน้ี ก่อนออกหมำยจับเจ้ำหน้ำที่ศำลสำมำรถตรวจสอบข้อมูล

กำรขอออกหมำยจับผู้ต้องหำ/จ�ำเลยจำกฐำนข้อมูลหมำยจับในโปรแกรม

2. เป็นกำรคุม้ครองสทิธิและเสรภีำพขอผู้ต้องหำ/จ�ำเลยโดยไม่ถูกจบัซ�ำ้ในคดเีดยีวกัน ซึง่พนักงำนสอบสวนสำมำรถตรวจสอบว่ำได้ปฏิบตัติำมหมำยจับแล้วหรือไม่ 

จับถูกตัวหรือไม่ เพื่อลดควำมผิดพลำดมิให้กระทบสิทธิเสรีภำพของบุคคล ดังกล่ำว

3. เป็นกำรปกป้องประชำชนให้ปลอดภัยจำกกำรท�ำธุรกรรมทำงกำรเงินธนำคำรหรือสถำบนัทำงกำรเงินเพือ่หลอกหลวง หรือฉ้อโกงประชำชน ของผู้ถูกหมำยจับ

ที่หลบหนีจะไม่สำมำรถท�ำธุรกรรมทำงกำรเงินใด ๆ กับธนำคำรหรือสถำบันทำงกำรเงินได้

คุณค่ำต่อองค์กร

1. ท�ำให้กรมสอบสวนคดีพิเศษสำมำรถตรวจสอบข้อมูลก่อนออกหมำยจับ และด�ำเนินกำรออกหมำยจับผู้ต้องหำ/จ�ำเลยโดยโปรแกรมระบบ DSI-AWIS

ได้ โดยสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น ลดควำมซ�้ำซ้อนในกำรติดตำม/จับกุมผู้ต้องหำหรือจ�ำเลยมำเข้ำสู่กระบวนกำรยุติธรรม

2. เกิดมำตรฐำนทำงกฎหมำยในกำรยืน่ค�ำร้องออกหมำยจบัของหน่วยงำนทีเ่ก่ียวข้องในกระบวนกำรยตุธิรรมให้อยูภ่ำยใต้มำตรฐำนเดียวกัน ป้องกันข้ำรำชกำร

ที่ปฏิบัติงำนไม่ให้ถูกฟ้องจำกกำรปฏิบัติงำนจำกควำมผิดพลำดของข้อมูล

คุณค่ำต่อประเทศ

1. ประชำชนที่เป็นผู้ต้องหำ/จ�ำเลยตำมหมำยจับ เมื่อมีกำรจับกุมตัว หรือสิ้นสุดคดีแล้วสำมำรถตรวจสอบติดตำมเพื่อขอถอนหมำยจับ ป้องกันกำรจับกุมซ�้ำ 

ซึ่งท�ำให้ประชำชนสูญเสียสิทธิและเสรีภำพ และโอกำสในกำรประกอบอำชีพ และ

2. เป็นกำรปกป้อง ดูแล และช่วยเหลือตำมสิทธิทำงกฎหมำย ตลอดจนเร่งรัดตรวจสอบและติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ที่เก่ียวข้องได้

รวมถึงกำรตรวจสอบหมำยจับของคดีอื่นๆ เพื่อให้หน่วยงำนเจ้ำของหมำยจับ เช่น สถำนีต�ำรวจต่ำงๆ ทรำบ และท�ำกำรอำยัดตัวผู้ต้องหำได้อย่ำงรวดเร็ว เป็นต้น 
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รูปแบบ/ลักษณะ/ Concept ของผลงำน

กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้มีกำรพัฒนำกระบวนกำรสืบสวนสอบสวนคดีด้วยกำรใช้อำกำศยำนไร้คนขับ (โดรน) ที่มีกำรใช้เทคโนโลยีขั้นสูง (จัดท�ำแผนที่ 

ทำงอำกำศ 3D) มำใช้ ในกำรรวบรวมพยำนหลักฐำนในกำรสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษ โดยเฉพำะกำรใช้งำนในกำรร่วมตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุและจัดท�ำ 

พื้นที่เกิดเหตุเกี่ยวกับคดีทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม รวมถึง ให้บริกำรแก่ประชำชนหน่วยงำนภำครัฐที่ร้องขอ ได้แก่ (1) กำรใช้ โดรนเพื่อสนับสนุนกำรจัดท�ำ

แผนที่ทำงอำกำศในกำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อถวำยควำมปลอดภัยกำรเสด็จเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยำตรำทำงชลมำรค เน่ืองในพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก  

พ.ศ. 2562 ตำมที่ส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติร้องขอ (2) กำรใช้ โดรนเพื่อบินส�ำรวจพื้นที่เขื่อนล�ำตะคลอง จังหวัดนครรำชสีมำ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในกำรวำงแผนแก้ไข

ปัญหำกำรล่วงล�้ำพื้นที่เขื่อนล�ำตะคลอง และเพื่อประชำสัมพันธ์ท�ำควำมเข้ำใจและชี้แจงข้อมูลกับกลุ่มประชำชนให้ได้รับทรำบ ตำมที่ส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติร้องขอ 

(3) กำรใช้ โดรนเพือ่ตรวจสอบพืน้ทีแ่ละจัดท�ำแผนทีท่ำงอำกำศเพือ่ตรวจสอบข้อเทจ็จรงิเก่ียวกับกรณีวดัอทุยัธำรำม จ.สงขลำ อ้ำงสทิธิครอบครอง ตำมทีส่�ำนักงำนรัฐมนตรี

และกระทรวงยุติธรรมร้องขอ เป็นต้น

คุณค่ำต่อประชำชน 1) ท�ำให้ประชำชนผู้เสียหำย/จ�ำเลยได้รับควำมเป็นธรรม 

ในกระบวนกำรสบืสวนสอบสวนคดด้ีวยกำรใช้อำกำศยำนไร้คนขบั (โดรน) ทีม่คีวำมแม่นย�ำ

เทีย่งตรงในกำรรวบรวมพยำนหลกัฐำนในกำรสบืสวนและสอบสวนคดพีเิศษ และ 2) ท�ำให้ประชำชน

และหน่วยงำนภำครฐัทีร้่องขอได้ประโยชน์จำกกำรใช้อำกำศยำนไร้คนขบั (โดรน) ของกรมสอบสวน

คดพีเิศษ

คุณค่ำต่อองค์กร ท�ำให้กรมสอบสวนคดีพิเศษได้มีพยำนหลักฐำนในกำรสืบสวน 

และสอบสวนคดพีเิศษทีม่คีณุภำพ และรวดเร็ว รวมทัง้ ท�ำให้ประหยดัค่ำใช้จ่ำย และก�ำลงัคนใน

กำรรวมรวมพยำนหลักฐำน

คุณค่ำต่อประเทศ ท�ำให้เกิดกำรอ�ำนวยควำมยุติธรรมทำงอำญำที่มีควำมรวดเร็ว 

เป็นธรรม สำมำรถด�ำเนินกำรปกป้อง รักษำ เรียกคืนทรัพย์สิน และผลประโยชน์ให้แก่รัฐ 

เอกชน และประชำชน

คุณค่ำต่อประชำชน/ส่วนรำชกำร/ประเทศ 

ผลงำนเรื่องที่ 2 : กำรพัฒนำกระบวนกำรสืบสวนสอบสวนคดีด้วยกำรใช้

อำกำศยำนไร้คนขับ : โดรน 

มีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัยยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำงเปิดกว้ำงและเชื่อมโยงกัน
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กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้พัฒนำเครื่องมือแจ้งเตือนภัยและสร้ำงกำรรับรู้ ให้

ประชำชนได้ตระหนักรู ้ทันภัยไซเบอร์ กำรแจ้งข้อมูลเบำะแสได้อย่ำงง่ำย สะดวก

และรวดเร็ว และเพือ่ให้เจ้ำหน้ำทีน่�ำข้อมลูมำวเิครำะห์ ตรวจสอบ สบืสวน สอบสวนขยำย

ผลด�ำเนินคดีกับผู้กระท�ำผิด และวเิครำะห์แนวโน้มสถำนกำรณ์เก่ียวกับอำชญำกรรมทำง

ไซเบอร์ในปัจจุบัน ซึ่ง กสพ. ได้ยื่นค�ำร้องขอจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธ์ิประเภทวรรณกรรม 

ลักษณะงำนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีเมนูกำรใช้งำนหลัก 4 เมนู ดังนี้ (1) แจ้งเบำะแส

ภัยไซเบอร์ ซึ่งเป็นเป้ำหมำยหลักของกำรพัฒนำ ผู้ ใช้งำนสำมำรถแจ้งเบำะแสต่ำง ๆ 

ผ่ำนทำงแอปพลิเคชัน โดยกรอกประเภทเบำะแส จังหวัดที่เกิดเหตุ รำยละเอียดเบำะแส

ลักษณะควำมเสียหำย พร้อมทั้ง แนบหลักฐำนเป็นรูปภำพหรือวิดีโอได้ (2) ร้องเรียน/ 

ร้องทุกข์ ผ่ำนทำงแอปพลิเคชัน (3) กำรเผยแพร่ข่ำวและข้อมูลเก่ียวกับภัยไซเบอร์

และ (4) รำยละเอียดกำรติดต่อหน่วยงำน เป็นต้น

ผลงำนเรื่องที่ 3 : แอปพลิเคชัน Rootan “รู้ทัน แจ้งไว เตือนภัยไซเบอร์” 

รูปแบบ/ลักษณะ/ Concept ของผลงำน

มีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัยยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำงเปิดกว้ำงและเชื่อมโยงกัน

คุณค่ำต่อประชำชน/ส่วนรำชกำร/ประเทศ 

คุณค่ำต่อประชำชน 

1) ท�ำให้ประชำชนได้เข้ำถึงรูปแบบกำรให้บริกำรด้ำนกำรอ�ำนวยควำมยุติธรรม

อย่ำงทั่วถึง รวดเร็วทันสมัย และลดค่ำใช้จ่ำยของประชำชน และ 2) ท�ำให้ภำคประชำชน/

ชมุชนสำมำรถให้ข้อมลู ตดิต่อ และตดิตำมสถำนกำรณ์ร้องเรียนและสถำนะคดเีก่ียวกับภัย

ไซเบอร์ได้อย่ำงใกล้ชิด 

คุณค่ำต่อองค์กร 

1) ท�ำให้กรมสอบสวนคดีพเิศษมต้ีนแบบในกำรริเร่ิมใช้เทคโนโลยดีจิิทลัมำพฒันำ

นวัตกรรมใหม่เพื่ออ�ำนวยควำมยุติธรรมให้แก่ประชำชน และ 2) ท�ำให้กรมสอบสวนคดี

พิเศษได้มีฐำนข้อมูลสำรสนเทศเก่ียวกับกำรแจ้งเบำะแสภัยไซเบอร์ที่เป็นประโยชน ์

ต่อกำรด�ำเนินกำรสืบสวน สอบสวนคดีพิเศษ 

คุณค่ำต่อประเทศ 

กำรเข้ำถึง และจัดกำรกับอำชญำกรรมทำงไซเบอร์อย่ำงรวดเร็ว ทันเวลำ  

เป็นกำรช่วยปกป้อง ดูแลรักษำผลประโยชน์ของประเทศชำติ หรือลดผลกระทบ  

ควำมรุนแรงจำกภัยไซเบอร์ รวมถึง เป็นกำรอ�ำนวยควำมยุติธรรมและลดควำมเหลื่อมล�้ำ

ให้ทุกภำคส่วนสำมำรถเข้ำถึงกำรให้บริกำรภำครัฐ

CONFIDENTIAL

LOGIN
PASSWORD
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ผลงำนเร่ืองที ่4 : กำรจัดตัง้และกำรด�ำเนินงำนของศนูย์ป้องกันปรำบปรำม

อำชญำกรรมพเิศษในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรน่ำ 2019

รูปแบบ/ลักษณะ/ Concept ของผลงำน

 ด้วยสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ จัดตั้ง “ศูนย์ป้องกันและปรำบปรำมอำชญำกรรมพิเศษ 

ในสถำนกำรณ์กำรแพร่เชื้อระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (ศูนย์ DSI COVID-19) เมื่อวันที่ 31 มีนำคม 2563 ซึ่งเป็นกำรจัดตั้งหน่วยเฉพำะกิจ  

เพื่อด�ำเนินกำรเชิงรุกในกำรเฝ้ำระวัง ติดตำม วิเครำะห์สถำนกำรณ์ และด�ำเนินกำรด้ำนกำรป้องกัน ปรำบปรำม สืบสวน สอบสวนอำชญำกรรมพิเศษในกรอบภำรกิจ

อ�ำนำจหน้ำที่ของ กสพ. ในช่วงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID - 19)

คุณค่ำต่อประชำชน

ประชำชนได้รับกำรดูแลช่วยเหลือไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของกลุ่มนำยทุน 

หรือขบวนกำรอำชญำกร หรือกำรถูกหลอกลวงผ่ำนระบบคอมพวิเตอร์ในรูปแบบต่ำง ๆ  

หรือถูกฉ้อโกงในเร่ืองสินค้ำหรือบริกำรที่เก่ียวข้องเช่น กำรหลอกลวงผ่ำนระบบ

คอมพวิเตอร์ในรูปแบบต่ำงๆ ข่ำวลวงทีส่่งผลกระทบต่อควำมสงบเรียบร้อย (FAKE 

NEWS) กำรฉ้อโกง กักตุนหน้ำกำกอนำมัย เครื่องมือแพทย์ ขบวนกำรปล่อยกู้เงิน

นอกระบบที่ผิดกฎหมำย หรือกำรเอำเปรียบประชำชนในรูปแบบต่ำง ๆ

คุณค่ำต่อองค์กำร

1) บคุลำกรของกรมสอบสวนคดีพเิศษเกิดจิตส�ำนึก และมคีวำมรบัผิดชอบ

ต่อสงัคมในกำรช่วยเหลอืประชำชน 2) กรมสอบสวนคดพีเิศษสำมำรถเป็นทีเ่ชือ่ถือ

ไว้วำงใจ และเป็นที่พึ่งของประชำชนได้อย่ำงแท้จริง และ 3) เกิดบูรณำกำร 

กับหน่วยงำนที่ เ ก่ียวข ้องเพื่อแก ้ ไขปัญหำควำมเดือดร ้อนของประชำชน  

โดยกำรประสำนส่งต่อข้อมลูหน่วยบงัคบัใช้กฎหมำยอืน่ (ต�ำรวจ) เพือ่ด�ำเนินกำร 

ตำมกฎหมำยและกำรติดตำมผลกำรด�ำเนินกำร

คุณค่ำต่อประเทศชำติ

1) สำมำรถด�ำเนินกำรปกป้อง รกัษำ เรยีกคนืทรัพย์สนิ และผลประโยชน์

ให้แก่รัฐ เอกชน และประชำชนในช่วงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคตดิเชือ้

ไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID - 19) และ 2) เป็นกำรป้องปรำมไม่ให้นำยทุน 

หรือผู้ทีก่�ำลงัจะแสวงหำผลก�ำไร กระท�ำกำรซ�ำ้เตมิ สร้ำงควำมเดอืดร้อนให้ประชำชน

ในช่วงสถำนกำรณ์

มีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัยยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำงเปิดกว้ำงและเชื่อมโยงกัน

คุณค่ำต่อประชำชน/ส่วนรำชกำร/ประเทศ 
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เป้ำหมำยต่อไปในอนำคต

กรมสอบสวนคดพีเิศษ (DSI) มุง่สร้ำงกำรเป็นระบบรำชกำรทีเ่ป็นทีพ่ึง่และเชือ่ถือ และไว้วำงใจของประชำชน โดยยดึมัน่ตำมหลกัธรรมำภิบำลและด�ำรง

ไว้ซึง่กำรเป็นระบบรำชกำร 4.0 ทีส่ำมำรถสร้ำงคณุค่ำ และคณุประโยชน์ในกำรอ�ำนวยควำมยตุธิรรมให้แก่ประชำชน ชมุชน สงัคม และประเทศชำต ิอกีทัง้ สำมำรถ

เป็น “องค์กำรหลักในกำรบังคับใช้กฎหมำยกับอำชญำกรรมพิเศษตำมมำตรฐำนสำกล” โดยนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นมำ กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ก�ำหนด

แนวทำงเป็นระบบรำชกำร 4.0 โดยจัดท�ำแผนด�ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิบัติงำนของกรมสอบสวนคดีพิเศษสู่กำรเป็นระบบรำชกำร 4.0 ตำมเกณฑ์ PMQA 4.0 

ประจ�ำปี พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2563) ที่เป็นแผนกำรยกระดับสู่กำรเป็นระบบรำชกำร 4.0 ซึ่งจ�ำแนกเป็น 3 ด้ำน โดยกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำย

ในอนำคต มีแผนงำนโครงกำร/กิจกรรมที่ส�ำคัญ ดังน้ี 1) แผนพัฒนำด้ำนเทคโนโลยี ได้แก่ โครงกำรพัฒนำข่ำวกรองในระบบ I-Base ให้สำมำรถเชื่อมโยง 

และพฒันำไปเป็นเร่ืองสบืสวนหรอืคดพีเิศษ และโครงกำรพฒันำระบบบรหิำรคดพีเิศษ (Case Intelligence System – CIS) เป็นต้น 2) แผนพฒันำด้ำนนวตักรรม 

ได้แก่ แผนงำนวิจัยพัฒนำเทคโนโลยีผู้ช่วยส่วนตัวอัจฉริยะ (AI) เพื่อป้องกันปรำบปรำมอำชญำกรรมกำรหลอกลวงทำงอินเตอร์เน็ต, โครงกำรวิจัยดำวเทียม 

เพือ่กำรป้องกันปรำบปรำมอำชญำกรรมพเิศษ, โครงกำรวจัิยกำรศกึษำกำรน�ำรูปแบบของบลอ็กเซนมำใช้สนับสนุนงำนคุม้ครองพยำนของกรมสอบสวนคดพีเิศษ เป็นต้น 

3) แผนพัฒนำด้ำนเครือข่ำยและควำมร่วมมือ ได้แก่ โครงกำรสร้ำงควำมร่วมมือและใช้งำนข้อมูลหมำยจับคดีอำญำระหว่ำงประเทศกับส�ำนักงำนต�ำรวจสำกล

และโครงกำรพัฒนำศักยภำพสมำชิกเครือข่ำยด้ำนเทคนิคกำรเก็บรวบรวมพยำนหลักฐำนอำชญำกรรมพิเศษ เป็นต้น
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จังหวัดขอนแก่นมุ่งเน้นกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลน�ำโครงกำร Smart City ขอนแก่น ไม่ทิ้งใครไว้ข้ำงหลัง เมืองแห่งโอกำส 4.0 ที่จับต้องได้ 

บรรจุไว้ ในยทุธศำสตร์จังหวดั Smart City 2029 พฒันำจังหวดัขอนแก่นให้เป็นเมอืง Smart City ให้ครบ 6 ด้ำน เพือ่เตรียมควำมพร้อมและพฒันำศกัยภำพของจังหวดั

ขอนแก่นสูเ่มอืงแห่งกำรแสวงหำโอกำส เพือ่ก้ำวสูเ่มืองส�ำคญัของโลก (Global City) ภำยในปี 2029 มุง่สู่ควำมเป็นเลิศด้ำนกำรพฒันำคณุภำพกำรบรหิำรจัดกำรภำครัฐ

กำรบริกำรภำครัฐ และกำรบริหำรรำชกำรแบบมีส่วนร่วม ภำยใต้กรอบแนวคิดของกำรเป็นระบบรำชกำร 4.0 ที่มุ่งเน้นระบบรำชกำรที่เปิดกว้ำงและเชื่อมโยงกัน

ยดึประชำชนเป็นศนูย์กลำง และมขีดีสมรรถนะสงูและทนัสมยั ประสำนควำมร่วมมอืทกุภำคส่วนซึง่เป็นสมรรถนะหลกัของจังหวดัขอนแก่น บรูณำกำรกำรท�ำงำนโดย

น�ำควำมโดดเด่นของภำรกิจแต่ละภำคส่วนมำประสำนกำรท�ำงำนให้เกิดผลลัพธ์ที่เห็นผลได้อย่ำงชัดเจน ส่งเสริมสนับสนุนกำรสร้ำงนวัตกรรมเพื่อมุ่งสู่กำรเป็นเมือง

นวตักรรมเชือ่มโยงกับวสิยัทศัน์ของจังหวดั ให้ควำมส�ำคญักับกำรน�ำเทคโนโลยดีจิิทลัมำพฒันำระบบกำรท�ำงำนของหน่วยงำนภำครฐัเพือ่เพิม่คณุภำพชวีติให้กับประชำชน

ทัง้ด้ำนเศรษฐกิจและสงัคม เชือ่มโยง 3 พนัธกิจ เข้ำสูก่ระบวนกำรจัดท�ำแผนพฒันำจังหวดั พ.ศ. 2561-2565 เพือ่เป็นทศิทำงในกำรด�ำเนินกำรร่วมกันกับประเดน็กำรพฒันำ 

5 ด้ำน ที่ขับเคลื่อนทิศทำงองค์กรให้ประสบควำมส�ำเร็จ ใช้กลไกกำรส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริกำรไปสู่ผู้รับบริกำรโดยขับเคลื่อน Smart City ผ่ำนกระบวนกำรท�ำงำน

ที่ส�ำคัญของจังหวัดตำมพันธกิจ 8 กระบวนกำร คือ (1) กำรพัฒนำด้ำนกำรแพทย์ สำธำรณสุข และกำรให้บริกำรรักษำพยำบำลผู้ป่วย (2) กำรพัฒนำและส่งเสริม

คุณภำพชีวิต (3) กำรบริหำรจัดกำรขอนแก่นน่ำอยู ่ มุ ่งสู ่เมืองต้นแบบ เมืองสิ่งแวดล้อมที่ดี (4) กำรส่งเสริมและพัฒนำกำรผลิตสินค้ำเกษตรที่ส�ำคัญ

(5) กำรส่งเสริมและพฒันำสนิค้ำ OTOP และ SMEs (6) กำรพฒันำด้ำนกำรค้ำและกำรลงทนุ (7) กำรส่งเสริมกำรท่องเทีย่ว (8) กำรพฒันำระบบขนส่งและโลจิสตกิส์

 มหำนครน่ำอยู ่มุง่สูเ่มอืงนวตักรรม ศนูย์กลำงเชือ่มโยงอนุภูมภิำคลุม่น�ำ้โขง

วิสัยทัศน์

จงัหวดัขอนแก่น

กรอบแนวคิด/Concept/Roadmap ของกำรก้ำวสู่กำรเป็นระบบรำชกำร 4.0  
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ผลกำรด�ำเนินงำนที่สอดคล้องสู่ระบบรำชกำร 4.0

จังหวัดขอนแก่นขับเคลื่อนกำรพัฒนำจังหวัดด้วยกำรบูรณำกำรกำรท�ำงำนร่วมกันในรูปแบบประชำรัฐ มีกลไกที่เอื้อให้เครือขำ่ยภำคประชำชน ภำคเอกชน 

หรือท้องถ่ินจำกองค์กำรภำยนอกเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรท�ำงำนในรูปแบบคณะกรรมกำร คณะท�ำงำนต่ำง ๆ น�ำนวัตกรรมมำใช้ มุ่งเน้นกำรบริหำรรำชกำรอย่ำงมี

ประสิทธิภำพ ให้บริกำรและตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนได้อย่ำงรวดเร็ว เช่น บริษัทขอนแก่นพัฒนำเมือง จ�ำกัด, นวัตกรรมระบบขนส่งทำงรำงสู่กำรพัฒนำ

ท้องถิ่น, โครงกำรโรงพยำบำลประชำรัฐฯ, ไทยฤทธิ์พิชิตควำมพิกำร, กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับอ�ำเภอ พชอ., คู่เสี่ยวเกี่ยวก้อยแก้จนคนขอนแก่น, อำสำสมำร์ท, 

ขอนแก่นโมเดล แก้ไขปัญหำหนี้นอกระบบ เป็นต้น ผู้บริหำรของจังหวัดขอนแก่นให้ควำมส�ำคัญกับกำรบูรณำกำรกำรท�ำงำนโดยน�ำควำมโดดเด่นของภำรกิจแต่ละภำค

ส่วนมำประสำนกำรท�ำงำนให้เกิดผลลัพธ์ที่เห็นผลได้อย่ำงชัดเจน สนับสนุนกำรปรับกระบวนควำมคิดของคนในพื้นที่ กระตุ ้นและหนุนเสริมให้คนในพื้นที่

อยำกเป็นในสิง่ทีอ่ยำกจะเป็น ร่วมขบัเคลือ่นกำรด�ำเนินกำรกับจังหวดัและเป็นประโยชน์กับประชำชนคนขอนแก่นให้มคีณุภำพชวีติทีด่มีคีวำมสขุ ท�ำให้เกิด ขอนแก่นโมเดล 

ซึง่เป็นตวัแบบ “รำษฎร์เดิน รฐัหนุน” จำกประชำชนทกุภำคส่วนทีร่่วมกันปรับบทบำทภำครฐั ซึง่มคีวำมส�ำคญัอย่ำงมำกต่อกำรขบัเคลือ่นแผนยทุธศำสตร์กำรพฒันำเมอืง

อจัฉรยิะให้เกิดขึ้นอย่ำงเป็นรูปธรรมน�ำไปสู่กำรบรรจุไว้ ในยุทธศำสตร์จังหวัด ท�ำให้จังหวัดขอนแก่นมีแนวทำงที่ชัดเจนในกำรพัฒนำจังหวัดจนถึงปี 2029

มิติระบบรำชกำรที่เปิดกว้ำงและเชื่อมโยงกัน (Open & Connected Government) 

มิติระบบรำชกำรที่ยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง (Citizen- Centric Government)

ผู้บริหำรของจังหวัดขอนแก่นก�ำหนดทิศทำงสร้ำงวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยมุ่งเน้นกำรอ�ำนวยควำมสะดวก โดยมีมำตรฐำน

ระบบงำนเชือ่มโยงกำรท�ำงำนร่วมกัน ส่งมอบบรกิำรด้วยใจ เพือ่ให้ประชำชนได้รบัควำมสะดวก รวดเร็ว และเข้ำถึงง่ำย ประชำชนมคีวำมพงึพอใจต่อบรกิำรของภำครฐั

ตำมเกณฑ์มำตรฐำนกำรให้บริกำรของศูนย์รำชกำรสะดวก ส่งเสริมสนับสนุนกำรสร้ำงนวัตกรรมกำรบริกำรเพื่อตอบสนองต่อควำมต้องกำร ควำมคำดหวังของผู้รับ

บริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สร้ำงและส่งมอบคุณค่ำของผลผลิตและบริกำรที่ดี พร้อมแก้ไขปัญหำของประชำชน สร้ำงควำมพึงพอใจ ตลอดจนควำมเชื่อถือไว้วำงใจ

ในกำรปฏิบตังิำนของจังหวดัแก่ผู้รบับริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีอย่ำงมปีระสทิธิภำพ เกิดประสทิธิผลสงูสดุ ปรบัปรุง และสร้ำงนวตักรรมกำรบรกิำรทีส่ร้ำงควำมแตกต่ำง

และสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรเฉพำะ เช่น กำรขับเคลื่อนด้ำนสิทธิมนุษยชน, กำรพัฒนำ Medical Hub ในพื้นที่อ�ำเภอชุมแพ, นวัตกรรมบริกำร Khon Kaen 

Smart Living Lab, ขอนแก่น 4 ดี แพลตฟอร์มสมำร์ทฟำร์มมิ่งแก้จนพ้นหน้ี, กำรติดตั้งลิฟต์สะพำนลอยของโรงพยำบำลเพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกแก่กลุ่มผู้พิกำร

และผูส้งูอำย,ุ เตยีงผู้ป่วยบรรเทำทกุข์เพิม่สขุผู้ดแูล และกำรวำงแผนยทุธศำสตร์พฒันำสงัคมและคณุภำพชวีติเพือ่เสรมิสร้ำงให้ผู้สงูอำยมุคีณุภำพชวีติทีด่ขีึน้ตัง้แต่เข้ำ

สู่วัยสูงอำยุจนวำระสุดท้ำย เป็นต้น 
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มิติระบบรำชกำรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance Government)

กำรปรับทิศทำงของจังหวัดขอนแก่นเพื่อมุ่งสู่ Global City ต้องอำศัยควำมพร้อมของบุคลำกรในจังหวัดทั้งน้ี พื้นฐำนของบุคลำกรที่มีต่อกำรวำงแผน

กำรพัฒนำ และกำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงในกำรเป็นเมืองแห่งโอกำส 4.0 ที่จับต้องได้ หรือจังหวัดขอนแก่น 4.0

คอืเป็นผู้น�ำด้ำนกำรเปลีย่นแปลงมคีวำมสำมำรถในกำรท�ำงำนร่วมกับเครือข่ำย มคีวำมสำมำรถในกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู ้สำมำรถปฏิบตัภิำรกิจทีร่บัผิดชอบในปัจจบุนั

ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ปฏิบัติงำนเพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลงในอนำคต มีทักษะและสำมำรถปฏิบัติงำนได้หลำกหลำย ผู้บริหำรของจังหวัดขอนแก่นได้มอบนโยบำย

ให้ ใช้ระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศเพือ่เพิม่ประสทิธิภำพกำรปฏิบตัริำชกำรของจังหวดัขอนแก่นและสนับสนุนกำรปฏิบตังิำนของบคุลำกร เพือ่รองรบักำรขบัเคลือ่นจงัหวดั

สู ่ระบบรำชกำร 4.0 มีกำรค�ำนึงถึงประสิทธิภำพและประสิทธิผล (ท�ำน้อยได้มำก) กำรลดต้นทุน เพิ่มควำมรวดเร็ว และสร้ำงคุณค่ำต่อประชำชน

โดยใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยดีจิิทลัมำปรบัปรงุกระบวนกำร/กำรบรกิำร เช่น Stroke application ช่วยชวีติผู้ป่วยโรคหัวใจและโรคหลอดเลอืดสมอง, กำร์ด Long 

Team Care Digital Innovation, สำยรัดข้อมืออัจฉริยะเพื่อติดตำมบริหำรจัดกำรสุขภำพ, ขอนแก่นซิตี้บัส, ระบบติดตำมเร่ืองร้องเรียนศูนย์ด�ำรงธรรมจังหวัด

(ด�ำรงธรรม tracking), ระบบจัดกำรล�ำดับกำรเข้ำใช้บริกำรภำครัฐด้วยเทคโนโลยีสำรสนเทศ (QR Q-ing), ระบบให้บริกำรประชำชนแบบไม่ต้องลงจำกรถยนต์

(Drive thru Service), แอปพลิเคชันระบบบริหำรจัดกำรกำรประชุมของจังหวัดขอนแก่น EPAM ปรับรูปแบบกำรท�ำงำนในเชิงรุก เช่น กำรช่วยเหลือผู้ประกอบกำร

มะม่วงบ้ำนแฮดในช่วงวิกฤตโควิด 19 ด้วยกลไก กำรสนับสนุนเชิงพื้นที่ส่งเสริมกำรตลำดแบบ New Normal โดยใช้เมือง Smart City ในกำรประชำสัมพันธ์

กำรปรับปรุงคุณภำพบริกำรหรือสร้ำงบริกำรใหม่ในคุณลักษณะของตัวผลิตภัณฑ์ และบริกำร เช่น พัฒนำสำยพันธุ์ไก่พื้นเมืองลูกผสมโดยขึ้นทะเบียนสำยพันธุ์ไก่

ในชื่อ “ไก่ KKU1”

รูปแบบ/ลักษณะ/ Concept ของผลงำน

ผลงำนเรื่องที่ 1 : นวัตกรรมระบบขนส่งทำงรำงสู่กำรพัฒนำท้องถิ่น

มีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัยยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำงเปิดกว้ำงและเชื่อมโยงกัน

โครงกำร “นวตักรรมระบบขนส่งทำงรำงสูก่ำรพฒันำท้องถ่ิน” เป็นควำมร่วมมอืขององค์กรภำครัฐ ภำคสถำบนักำรศกึษำ

ภำคธุรกิจทีมี่แผนกำรลงทนุในพืน้ทีร่วมถึงกำรได้รับมอบรถแทรมจำกเมอืงฮโิรชมิำ ประเทศญีปุ่น่ ในกำรสนับสนุนให้จังหวดัขอนแก่น

เป็นต้นแบบนวัตกรรมด้ำนระบบขนส่งทำงรำงที่โดดเด่นของประเทศโดยเฉพำะระบบขนส่งทำงรำงด้วยรถไฟฟ้ำรำงเบำ

มเีป้ำหมำยคอืกำรมุง่เน้นกำรพฒันำรปูแบบระบบขนส่งทำงรำงของจังหวดัขอนแก่นให้เป็นต้นแบบทีน่�ำไปสูก่ำรพฒันำท้องถ่ิน

จำกกำรท่องเที่ยวเชิงคุณภำพที่สำมำรถเพิ่มมูลค่ำทำงเศรษฐกิจ กำรจัดท�ำแผนธุรกิจที่สอดคล้องกับระบบขนส่งทำงรำง

ให้เป็นระบบหลกัในกำรขบัเคลือ่นกำรพฒันำเมืองสูก่ำรเป็นเมอืงอจัฉรยิะ (Smart city) กำรยกระดบัคณุภำพชวีติของชมุชน 

โดยให้ควำมส�ำคัญกับบริบทของเมือง ปัจจัยและเง่ือนไขต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียจำกโครงกำรดังกล่ำว

โดยมอบหมำยให้มหำวทิยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลอสีำน วทิยำเขตขอนแก่น เป็นหน่วยงำนรับผิดชอบหลกั บรูณำกำรร่วมกับองค์กร
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ประชำชนในพื้นที่รอบบึงแก่นนคร เทศบำลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่นจังหวัดใกล้เคียง ภำครัฐ ภำคเอกชน ภำคกำรศึกษำ สถำนประกอบกำร 

และผู้ที่สนใจโครงกำร ได้ โอกำสในกำรรับรู้และเข้ำใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงกำรผ่ำนกำรเข้ำชมกำรแสดงผลงำนวิจัย กำรเข้ำศึกษำดูงำนในมหำวิทยำลัย ฯ 

รวมถึงข้อมูลที่น�ำเสนอผ่ำนสื่อต่ำง ๆ ท�ำให้เกิดกำรกระตุ ้นและรับรู้ถึงกำรพัฒนำระบบขนส่งทำงรำงของจังหวัดขอนแก่น สำมำรถน�ำไปใช้เป็นต้นแบบ

และน�ำไปสู่กำรพัฒนำเมืองในมิติต่ำง ๆ ได้ ในอนำคต

คุณค่ำต่อประชำชน/ส่วนรำชกำร/ประเทศ 

โดยให้ควำมส�ำคัญกับบริบทของเมือง ปัจจัยและเงื่อนไขต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 

ผู้มีส่วนได้เสียจำกโครงกำรดังกล่ำว โดยมอบหมำยให้มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี

รำชมงคลอีสำนวิทยำเขตขอนแก่น เป็นหน่วยงำนรับผิดชอบหลัก บูรณำกำร 

ร่วมกับองค์กร ภำคส่วนต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้อง จนกระทั่งสำมำรถด�ำเนินงำน 

ประสบควำมส�ำเร็จเกิดผลลัพธ์เป็นนวัตกรรม ที่ ได้แนวทำงในกำรปรับปรุง 

และสร้ำงกำรบริกำรใหม่ (New or improved service) โดยกำรประยุกต์  

ใช้รถแทรมน�ำมำเป็นต้นแบบในกำรศกึษำและพฒันำระบบขนส่งทำงรำงในท้องถ่ิน 

กำรน�ำเสนอรูปแบบทำงธุรกิจใหม่ ๆ ที่หลำกหลำยตรงตำมควำมต้องกำร 

และสภำพแวดล้อมของชุมชน โดยใช ้เทคโนโลยีกำรขนส่งระบบรำง 

ที่มีประสิทธิภำพโดยมีพื้นที่เป้ำหมำยที่ส�ำคัญคือ บริเวณรอบบึงแก่นนคร 

ในเทศบำลนครขอนแก่นผลงำนนวัตกรรมกำรบริกำรน้ีจึงคำดว่ำจะมีส่วนช่วย 

ในกำรเสริมสร้ำงศักยภำพของเมืองเป็นจุดเด่นที่ทุกหัวเมืองในประเทศ 

และต่ำงประเทศสำมำรถน�ำไปเป็นต้นแบบในกำรพัฒนำเมืองในอนำคต  

ควำมส�ำเร็จน้ีจึงถือได้ว ่ำเป็นควำมภำคภูมิใจที่เกิดขึ้นจำกควำมร่วมมือ 

ของทุกภำคส่วนในจังหวัดที่ ได ้ ให ้ควำมส�ำคัญต่อกำรพัฒนำโครงกำรน้ี 

โดยมคีวำมมุง่หวงัทีจ่ะให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สงัคม และชวีติควำมเป็นอยู่

ของประชำชนในจังหวัดขอนแก่นและประเทศชำติอย่ำงยั่งยืน
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รูปแบบ/ลักษณะ/ Concept ของผลงำน

โครงกำรขอนแก่น 4 ดี แพลตฟอร์มสมำร์ทฟำร์มมิ่ง แก้จนพ้นหนี้ เป็นกำรสร้ำงนวัตกรรมและน�ำเทคโนโลยี กำรเกษตรที่ทันสมัยอย่ำงดิจิทัลบนเทคโนโลยี

อนิเตอร์เน็ตของสรรพสิง่ (IoT) ทีอ่อกแบบสร้ำงทดสอบ และซ่อมบ�ำรงุปรบัเปลีย่นแก้ไขฟังก์ชนักำรท�ำงำนของแผงวงจรสมองกลฝังตวัให้เหมำะสมของแต่ละฟำร์มเกษตร

ได้ตำมต้องกำร สำมำรถน�ำไปส่งเสริมให้เกษตรสำมำรถเข้ำถึงและใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยี กำรท�ำเกษตรแม่นย�ำ กำรบริหำรแปลงปลูกได้ผลผลิตทั้งปี

สร้ำงรำยได้ ในครัวเรือน สร้ำงอำชีพที่ยั่งยืน เลิกกำรใช้สำรพิษ สำรเคมีที่มีผลกระทบกับเกษตรกรโดยตรง ช่วยยกระดับภำคกำรเกษตร เพื่อมุ่งสู่กำรเกษตรอินทรีย์

อัจฉริยะน�ำร่องอย่ำงก้ำวกระโดดเหมำะสมสอดคล้องตำมนโยบำย สนับสนุนพัฒนำเมืองขอนแก่นเชื่องโยงสู่ MICE-City ตำมยุทธศำสตร์ของจังหวัดขอนแก่น

เมือง “Smart City” ในทุกด้ำน ที่จะไม่ทิ้งใครไว้ข้ำงหลัง

คุณค่ำต่อประชำชน/ส่วนรำชกำร/ประเทศ 

ผลงำนเรื่องที่ 2 : ขอนแก่น 4 ดี แพลตฟอร์มสมำร์ทฟำร์มมิ่ง แก้จนพ้นหนี้ 

มีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัยยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำงเปิดกว้ำงและเชื่อมโยงกัน

- ประชำกรในจังหวัดขอนแก่น จ�ำนวน 1.8 ล้ำนคน มีทำงเลือกได้บริโภคผักปลอดภัยไร้สำรพิษ 

- สำมำรถยกระดับคุณภำพชีวิตเกษตรกรจำกเกษตรดั้งเดิมสู่สมำร์ทฟำร์ม ยกระดับรำยได้ตำมเง่ือนไขสมำร์ทฟำร์มฟำร์มเมอร์ 180,000 บำทต่อป ี

ได้พร้อมระบบผ่อนแรงท�ำงำนแทนอย่ำงอัตโนมัติ

- กลุ่มผู้สูงอำยุสำมำรถเข้ำร่วมเป็นสมำชิกได้ เน่ืองจำกแพลตฟอร์มจะเป็นเคร่ืองมืออ�ำนวยควำมสะดวกช่วยทุกขั้นตอน ตั้งแต่ต้นน�้ำ กลำงน�้ำ ปลำยน�้ำ

ลดกำรใช้แรงงำนลงคิดเป็นร้อยละ 90 ได้

- ลด-เลิก กำรใช้สำรพิษทำงกำรเกษตรในกำรเพำะปลูก มีระบบย้อนย้อนตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

- เป็นต้นแบบเกิดเป็นศูนย์เรียนรู้เกษตรไร้สำรพิษ มุ่งเป้ำสู่เกษตรอินทรีย์อย่ำงสมำร์ทบนเทคโนโลยีสนับสนุนทันสมัยระดับสำกล ในต้นทุนหรืองบประมำณต�่ำ

รวมทั้งห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์

- เป ็นผู ้ออกแบบและร ่วมสร ้ำงนวัตกรรมแพลตฟอร์มสมำร ์ทฟำร ์มตลำดน�ำกำรผลิตเพื่อสังคม กับตลำดผักผลไม ้ศรีเมืองทอง SCOPC

 บ.โทรคมนำคมแห่งชำติ จ�ำกัด(มหำชน) ส�ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
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เตยีงผู้ป่วยบรรเทำทกุข์เพิม่สขุผูดู้แล คอื นวตักรรมบริกำรทีเ่ป็นกำรปรบัปรงุคณุภำพ

บริกำรหรือสร้ำงบริกำรใหม่ ท�ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงในคุณลักษณะของตัวผลิตภัณฑ์

และบริกำรจำกเตียงผู้ป่วยแบบเดิมช่วยลดกำรสัมผัสผู้ป่วยติดเชื้อร้ำยแรง แบ่งเบำภำระ

ของเจ้ำหน้ำทีท่ำงกำรแพทย์ ผู้ดแูล และสำมำรถป้องกันกำรเกิดแผลกดทบั ช่วยกำยภำพบ�ำบดั

ด้วยโปรแกรมที่สัมพันธ์กับผู้ป่วยแต่ละคนโดยเฉพำะ ใช้ได้ทุกเพศทุกวัย ผู้ป่วยอวัยวะแตกหัก

ผู้พิกำร ผู้สูงวัย ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยวิกฤต ผู้ที่ต้องกำยภำพฟื้นฟูร่ำงกำยแต่ละส่วน

ประสำนกำรท�ำงำนทั้งแบบระยะใกล้ และระยะไกลท�ำให้กำรดูแลกำรเข้ำถึงผู้ป่วยท�ำได้ทุกที่

ทุกเวลำผ่ำนแอปพลิเคชันที่อยู่ในสมำร์ทโฟน 

ผลงำนเรื่องที่ 3 : เตียงผู้ป่วยบรรเทำทุกข์เพิ่มสุขผู้ดูแล 

รูปแบบ/ลักษณะ/ Concept ของผลงำน

มีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัยยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำงเปิดกว้ำงและเชื่อมโยงกัน

คุณค่ำต่อประชำชน/ส่วนรำชกำร/ประเทศ 

- ช่วยให้เกิดสุขภำวะในผู้ป่วยติดเตียงให้สำมำรถเข้ำถึงสุขภำพที่ดีขึ้น ป้องกันกำรเกิดแผลกดทับ

ช่วยกำยภำพบ�ำบดั ด้วยโปรแกรมทีส่มัพนัธ์กับผู้ป่วยแต่ละคนโดยเฉพำะ ใช้ได้ทกุเพศทกุวยั ผู้ป่วยอวยัวะแตกหัก

ผู้พิกำร ผู้สูงวัย ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยวิกฤต ผู้ที่ต้องกำยภำพฟื้นฟูร่ำงกำยแต่ละส่วน

- กำรเผยแพร ่องค ์ควำมรู ้ ในหลำกหลำยมิติตั้ งแต ่ระดับพื้นฐำนในสถำบันกำรศึกษำ

องค์กำรบรหิำรส่วนต�ำบลศลิำ ภำควชิำกำรงำนประชมุระดบัชำต ิและภำคอตุสำหกรรมกำรผลติเครือ่งมอืทำงกำรแพทย์

ให้มีคุณภำพทัดเทียมกับของต่ำงประเทศ 

- เกิดกระบวนกำรผลิตแบบชุมชน และจัดรูปแบบกำรประกอบขึ้นรูปให้รวดเร็วขึ้น และต้นทุนถูกลง 

ท�ำให้เกิดควำมคุ้มค่ำ คุ้มทุนในเชิงกำรผลิต ลดกำรน�ำเข้ำอุปกรณ์รำคำแพง และช่วยเศรษฐกิจประเทศได้

- เข้ำถึงกำรรักษำและฟื้นฟูอย่ำงทันทีทุกที่ทุกเวลำผ่ำนระบบแอปพลิเคชัน ช่วยลดควำมเหลื่อมล�้ำ

ของควำมเป็นมนุษย์ทกุด้ำน เน้นกำรใช้วสัดอุปุกรณ์ทีม่คีวำมเหมำะสมในท้องถ่ินเพือ่กำรเข้ำถึงควำมรูแ้ละทกัษะ

จนสำมำรถก�ำหนดและผลิตได ้เองยิ่งท�ำให ้ควำมแตกต่ำง ในศักดิ์ศรีกำรมีชีวิตที่มีควำมสุขลดลง

ทกุคนเข้ำถงึควำมสขุศักดิ์ศรี และสิทธิ์ด้ำนสุขภำพและควำมรู้พื้นฐำนได้

- สร้ำงเครือข่ำยหลำยด้ำน ได้แก่ ด้ำนกำรสำธำรณสขุ ด้ำนกำรศกึษำ ด้ำนวศิวกรรม ด้ำนอตุสำหกรรม 

ด้ำนเศรษฐกิจ ด้ำนสังคม
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ผลงำนเร่ืองที ่4 : Smart ชมุแพ: Smart health 

รูปแบบ/ลักษณะ/ Concept ของผลงำน

มีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัยยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำงเปิดกว้ำงและเชื่อมโยงกัน

อ�ำเภอชุมแพเป็น 1 ใน 6 phase แรก ในกำรน�ำร่องกำรพัฒนำเมืองให้เป็น smart city

ซึ่งถูกก�ำหนด ให้พัฒนำในด้ำน Medical Hub จึงเกิดเป็น โครงกำร Smart ชุมแพ : Smart health

โดยโครงกำรดังกล่ำวเป็นโครงกำรที่มุ่งเน้นกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของผู้ป่วยติดเตียง มีกำรน�ำเทคโนโลยี

และกำรน�ำเข้ำข้อมูลผ่ำนแอปพลิเคชัน ชื่อ “smart care” ใน smartphone โดยพัฒนำจำกฐำนข้อมูลแผนที่

ภำษีและทะเบยีนทรพัย์สนิ ซึง่มข้ีอมลูแผนทีท่ำงเดนิผู้มภีำวะพึง่พงิ และได้น�ำสำยรัดข้อมอืสมำร์ทรสิแบรนด์

หรือริสแบรนด์อัจฉริยะมำใช้กับผู้ป่วยที่มีภำวะพึ่งพิง ติดบ้ำน ติดเตียง ซึ่งในข้อมูลสมำร์ทริสแบรนด์

จะมีข้อมูล QR Code ที่บรรจุข้อมูลผู้ป่วยติดเตียง ได้แก่ข้อมูล ชื่อ อำยุ เพศ วัน/เดือน/ปีเกิด

และข้อมูลทำงด้ำนสุขภำพต่ำง ๆ ซึ่งข้อมูลเหล่ำน้ีเป็นข้อมูลที่ได้มำจำกโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต�ำบล 

และมีกำรใช้อีเมล์และรหัสผ่ำนเพื่อเป็นควำมปลอดภัยในกำรเข้ำถึงข้อมูล ใช้งำนได้แค่เฉพำะเจ้ำหน้ำที่

ที่เก่ียวข้องโดยค�ำนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐำนของผู้ป่วย ซึ่งกระบวนน้ีจะมีผู ้ดูแลผู้สูงอำยุ (Care giver)

เป็นผู้ ใช้แอปพลิเคชันในกำรจัดบันทึกค่ำเบำหวำน ค่ำควำมดัน อุณหภูมิร่ำงกำยและน�ำส่งข้อมูลเหล่ำน้ี

ผ ่ำนสมำร ์ทโฟน เป ็นข ้อควำมทำงไลน ์  ไปยังมือถือของโรงพยำบำลส ่งเสริมสุขภำพต�ำบล

และเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขที่ตั้งไว้ มีกำรออกรำยงำนกำรปฏิบัติงำนของ CG แยกตำมรำยบุคคล

แยกตำมประจ�ำเดือน และสรุปจ�ำนวน ชม. ให้อัตโนมัติ

คุณค่ำต่อประชำชน/ส่วนรำชกำร/ประเทศ 

- กำรดูแลกลุ่มผู้มีภำวะพึ่งพิงเป็นไปด้วยควำมรวดเร็ว มีกำรจัดเก็บข้อมูลกลุ่ม

ดังกล่ำวอย่ำงเป็นระบบ

- พฒันำทกัษะกระบวนกำรคดิวเิครำะห์ของบคุลำกรในกำรประยกุต์ใช้แอปพลเิคชนั 

Smart Health

- รพ.สต. และ CG มีแอปพลิเคชันที่ทันสมัยในกำรติดตำมดูแลผู้สูงอำยุ

และกำรจดัรำยงำนอัตโนมัติและแสดงต�ำแหน่งบ้ำนผ่ำน GPS

- มีควำมเข้มแข็งของภำคีเครือข่ำย มี CG/ชุมชน/ท้องถ่ิน เป็นพลังส�ำคัญ

ขบัเคลือ่นงำน มีทีมให้ค�ำปรึกษำที่ชัดเจน ทั้งในระดับโรงพยำบำลและต�ำบล
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เป้ำหมำยต่อไปในอนำคต

พัฒนำจังหวัดขอนแก่นให้เป็นเมือง Smart City ให้ครบทั้ง 6 ด้ำน คือ Smart Mobility, Smart Living, Smart Economy, Smart People, Smart 

Environment และ Smart Governance เพื่อเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำศักยภำพของจังหวัดขอนแก่นให้เป็นเมืองที่ “ล�้ำสมัย รวยปัญญำ มำกสินทรัพย์

สขุอย่ำงพอเพยีง” ขบัเคลือ่นกำรพฒันำจังหวดัขอนแก่นสูเ่มอืงแห่งกำรแสวงหำโอกำส เพือ่ก้ำวสูเ่มอืงส�ำคญัของโลก (Global City) ซึง่ต้องมคีณุลกัษณะ

ที่ส�ำคัญของเมืองอยู่ 6 ประกำร คือ (1) มีระบบเศรษฐกิจที่ใหญ่และแข็งแกร่ง (2) เป็นจุดรวมของกำรลงทุนที่ส�ำคัญของโลก (3) มีกำรเชื่อมต่อกับระบบเศรษฐกิจ

ระดับท้องถ่ินอย่ำงแน่นแฟ้น (4) มีควำมสะดวกในกำรติดต่อกับนำนำประเทศ (5) มีระบบกำรศึกษำด้ำนเทคโนโลยีต่ำง ๆ ที่ดี (6) มีสภำพแวดล้อมเหมำะแก่

กำรอยู่อำศัย โดยมีแผนกำรยกระดับสู่กำรเป็นระบบรำชกำร 4.0 ในอนำคต (2-3 ปี ข้ำงหน้ำ) คือ 

กำรพัฒนำด้ำนกำรแพทย์ สำธำรณสุข และกำรให้บริกำรรักษำพยำบำลผู้ป่วย โครงกำรศูนย์กลำงกำรแพทย์ชั้นเลิศ (Medical HUB)

ที่ใหญ่ที่สุดในอำเซียน กำรให้บริกำรรักษำพยำบำลเพิ่มขึ้น (บริกำรผู้ป่วยนอกเพิ่มจำก 1 ล้ำนครั้ง เป็น 3 ล้ำนครั้งต่อปี และบริกำรผู้ป่วยใน เพิ่มจำก 50,000 รำย

เป็น 150,000 รำยต่อปี) เพิม่จ�ำนวนกำรผลติแพทย์ผู้เชีย่วชำญเฉพำะสำขำจำกจ�ำนวน ปีละ 100 คน เป็น 185 คน ตึกศนูย์กลำงทำงกำรแพทย์ excellent A 20 ชัน้

ได้รบังบประมำณ และเร่ิมก่อสร้ำงปี 2562 รองรบัประชำกร 1.8 ล้ำนคนในจังหวดัขอนแก่น 10 ล้ำนคน ใน 10 จังหวดั รอบขอนแก่น 21 ล้ำนคนในภำคตะวนัออกเฉยีงเหนือ

และ 650 ล้ำนคน ในอนุภูมิภำคลุ่มน�้ำโขงและจีนตอนใต้

กำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยว โดยกำรมุ ่งมั่นพัฒนำอุทยำนธรณีขอนแก่นให้เป็นอุทยำนธรณี โลกของยูเนสโก และกำรพัฒนำเมืองโบรำณ

โนนเมอืงต�ำบลชมุแพ อ�ำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น เพื่อยกระดับเป็นอุทยำนประวัติศำสตร์เมืองโบรำณโนนเมือง 



99    รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0

จังหวัดสระบุรี ได้น�ำระบบรำชกำร 4.0 มำขับเคลื่อนอย่ำงต่อเนื่อง ภำยใต้หลักธรรมำภิบำล เพื่อสอดรับกับยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี และเป็นไปตำมวิสัยทัศน์

ของจังหวัด นโยบำยทุกระดับ และบริบทของพื้นที่ โดยยึดหลักกำร งำน งบ ระบบ คน และควำมร่วมมือ ก�ำหนดประเด็นกำรพัฒนำจังหวัด 4 ด้ำน

คือ (1) พัฒนำสู่เมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ (2) ส่งเสริม ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของภำคอุตสำหกรรมกำรค้ำ กำรลงทุนกำรเกษตร กำรท่องเที่ยว

และบริกำรสู่มำตรฐำนสำกล (3) เสรมิสร้ำงควำมมัน่คงและสงัคมคณุภำพตำมวถีิภูมปัิญญำไทย และ (4) เพิม่ประสทิธิภำพระบบบรกิำรสำธำรณะ โดยมเีป้ำหมำยเพือ่ให้ภำครฐั

เป็นทีพ่ึง่เชือ่ถือและไว้วำงใจได้ของประชำชน มุ่งเน้นกำรท�ำงำนแบบบูรณำกำรร่วมกันในทุกภำคส่วน วำงนโยบำยไปจนถึงกำรน�ำไปปฏิบัติ แบ่งปันทรัพยำกรร่วมกัน

เพือ่ลดต้นทนุและเพิม่ประสทิธิภำพในกำรปฏิบตังิำน เชือ่มโยงด้วยระบบดจิิทลั น�ำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศทีท่นัสมยัมำใช้ตัง้แต่ต้นจนจบกระบวนกำร เน้นกำรบงัคบั

บัญชำแบบแนวระนำบ ท�ำงำนตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนอย่ำงทันท่วงที และรองรับต่อสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ว ทั้งโรคติดต่อ

และเศรษฐกิจที่มีควำมผันผวน โดยกำรคำดกำรณ์ไว้ล่วงหน้ำเพื่อแก้ไขปัญหำ เปิดเผยข้อมูลที่ประชำชนต้องกำรเข้ำถึงได้ โดยไม่ต้องร้องขอ ตลอดจนพัฒนำศักยภำพ

ของบุคลำกรให้เป็นผู้ประกอบกำรสำธำรณะ เกิดควำมคิดที่จะพัฒนำและปรับเปลี่ยนกำรท�ำงำน และมีจิตบริกำรสำธำรณะ เพื่อสร้ำงควำมมั่นคง มั่งคั่ง

และยั่งยืนให ้กับประชำชนอย่ำงเท ่ำเทียมกัน โดยตั้งเป ้ำหมำยแห่งควำมส�ำเร็จในกำรเป็นระบบรำชกำร 4.0 คือ “ยึดประชำชนเป็นศูนย ์กลำง

มุ่งบูรณำกำรกำรท�ำงำนทุกภำคส่วน บุคลำกรล้วนมีขีดสมรรถนะ”

 เมอืงกำรค้ำ กำรลงทนุ ในอตุสำหกรรมสเีขยีวระดับนำนำชำต ิสงัคมแห่งควำมสขุ

วิสัยทัศน์

จงัหวดัสระบุรี

กรอบแนวคิด/Concept/Roadmap ของกำรก้ำวสู่กำรเป็นระบบรำชกำร 4.0  
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ผลกำรด�ำเนินงำนที่สอดคล้องสู่ระบบรำชกำร 4.0

จังหวดัสระบรีุ ปรบัรูปแบบกำรท�ำงำนเป็นแบบแนวระนำบ รวมถึงกำรสร้ำงเครอืข่ำยกำรท�ำงำนทกุภำคส่วน น�ำระบบเทคโนโลยดีจิิทลัมำใช้เป็นเคร่ืองมอืวำงแผน

และตัดสินใจเชิงนโยบำย ที่สำมำรถระบุควำมต้องกำรของประชำชนในพื้นที่ น�ำไปสู ่กำรวำงแผนพัฒนำจังหวัดแบบมีส่วนร่วมรวม ทั้งในระดับจังหวัด

ส่วนรำชกำร และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ยกระดบักำรมส่ีวนร่วมของภำคประชำชน ส่งผลให้กำรวำงแผนกำรพฒันำจังหวดัตรงกับควำมต้องกำรของประชำชนอย่ำง

แท้จริง ลดควำมซ�้ำซ้อนของแผนงำน โครงกำร และงบประมำณที่ใช้ช่วยให้เกิดกำรกระจำยงบประมำณในกำรจัดท�ำโครงกำรต่ำง ๆ อย่ำงทั่วถึง เพื่อยุทธศำสตร์

กำรพฒันำเชงิรกุ 4.0 แบ่งปันทรพัยำกรและข้อมลูทีม่อียูเ่พือ่ให้เกิดกำรท�ำงำนทีเ่ชือ่มโยงกันอย่ำงเป็นเอกภำพ เช่น ระบบ Big Data กำรเชือ่มโยงทะเบยีนรำษฎร

ในกำรขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลเกษตรกร กำรเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนรำษฎรกับกำรให้บริกำรสำธำรณะของส่วนรำชกำรโดยไม่ต้องใช้ส�ำเนำเอกสำร

โดยผลงำนทีเ่ป็นกำรเปิดกว้ำงและเชือ่มโยงกัน เช่น กำรจัดกำรฝุ่นละอองพืน้ทีต่�ำบลหน้ำพระลำน โดยน�ำ Application Line Group สร้ำงเครอืข่ำยรำยงำนสถำนกำรณ์ ควบคูกั่บ 

Application Air4Thai และสร้ำงช่องทำงกำรสื่อสำรในวงกว้ำงทำงเพจเฟสบุ๊ค Saraburi Gogreen เปิดโอกำสให้ประชำชนในและนอกพื้นที่รับรู้ ให้ข้อเสนอแนะ

มกีำรท�ำงำนอย่ำงเปิดเผย โปร่งใส เอือ้ให้ประชำชนเข้ำถึงข้อมลูได้โดยไม่ต้องร้องขอผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ เช่น www.saraburi.go.th และ Website ของส่วนรำชกำรต่ำง ๆ

มิติระบบรำชกำรที่เปิดกว้ำงและเชื่อมโยงกัน (Open & Connected Government) 

มิติระบบรำชกำรที่ยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง (Citizen- Centric Government)

จังหวดัสระบรุ ี จงึได้น�ำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศและนวตักรรมมำปรบัใช้เพือ่ค้นหำควำมต้องกำร จำกผู้รับบริกำรและผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยี และรองรับต่อสถำนกำรณ์

ดังกล่ำว เช่น กระดำนสนทนำบน website, Facebook ของจังหวัด และส่วนรำชกำร , Line, กำรส�ำรวจควำมพึงพอใจแบบ Online ด้วย Google Form              

ผ่ำนระบบ QR Code และ Application ต่ำง ๆ ทั้งที่ได้พัฒนำต่อยอดขึ้นเองและจำกนวัตกรรมที่ส่วนกลำงพัฒนำขึ้น โดยน�ำมำปรับใช้ ให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่

น�ำมำประมวลผลเพื่อสร้ำงนวัตกรรมกำรให้บริกำร ประชำชนสำมำรถใช้บริกำรสำธำรณะของภำครัฐได้ทุกที่ ทุกเวลำ ลดกำรเดินทำงไปติดต่อส่วนรำชกำรโดยตรง 

ค�ำนึงถึงควำมเสีย่งและควำมปลอดภัยของประชำชนเป็นหลกั เช่น Application Landsmap, E-QLands ของส�ำนักงำนทีด่นิ, e-Registration ของส�ำนักงำนพำณชิย์จังหวดั, 

Application “One Home สระบุรี”เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหำทำงสังคมได้อย่ำงทันที ระบบค้นหำงำนผ่ำน Job Box ของส�ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัด

นอกจำกน้ียงัได้พฒันำนวตักรรม “ระบบรำยงำนสถำนกำรณ์โรคทำงระบำดวทิยำ จังหวดัสระบรุ”ี เพือ่ให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงข้อมลู และสือ่ทีเ่ก่ียวกับโรคตดิต่อ

ที่ต้องเฝ้ำระวังทำงระบำดวิทยำ และยังช่วยให้ผู้บริหำรทั้งในระดับจังหวัด และระดับอ�ำเภอ สำมำรถวำงแผน ควบคุมก�ำกับ ติดตำมกำรเกิดโรค และกำรด�ำเนินงำน

ควบคุมป้องกันโรคของพื้นที่ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพอีกด้วย

มิติระบบรำชกำรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance Government)

จังหวัดสระบุรี มุ่งเน้นพัฒนำบุคลำกรในองค์กำรซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนหลักให้มีกระบวนกำรทำงควำมคิด โดยปรับ Mindset ตั้งแต่ผู้บริหำรไปจนถึงผู้ปฏิบัติ

ไม่ยดึตดิกับกำรท�ำงำนในรูปแบบเดิม มีควำมยดืหยุน่ และปรับลดขัน้ตอนกำรท�ำงำนที่ไม่จ�ำเป็น และยอมรบัควำมคดิแบบใหม่ น�ำนวตักรรมมำใช้งำน และพฒันำทกัษะ

ดจิิทลัให้กับบคุลำกร เพือ่ให้เกิดเป็นวฒันธรรมดจิิทลั สนับสนุนให้มรีะบบกำรวเิครำะห์ข้อมลูขนำดใหญ่ (Big Data Analysis) เพือ่ให้ปฏิบตังิำนได้อย่ำงถูกต้องมปีระสทิธิภำพ

มกีำรเตรียมกำรไว้ล่วงหน้ำ สร้ำงควำมผูกพนัต่อกำรปฏิบติัรำชกำร และปฏิบตัหิน้ำที่ได้อย่ำงเหมำะสมกับบทบำทและภำรกิจของตน เน้นกำรสร้ำงคนให้เป็นคนด ี คนเก่ง

มจิีตบรกิำรสำธำรณะ และพร้อมทีจ่ะปรบัเปลีย่นตนเองสูอ่งค์กำรทีท่นัสมยั 

จำกกำรด�ำเนินกำรโครงกำร Young Talent Saraburi ในปีงบประมำณ พ.ศ 2563 ผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมได้ออกแบบโครงกำรเป็น Prototype 21 โครงกำร

และจังหวัดได้น�ำมำขับเคลื่อนอย่ำงเป็นรูปธรรมแล้ว ได้แก่ โครงกำรคลินิกสูงวัยใกล้บ้ำน Zeamless care ส�ำหรับโครงกำรอื่น ได้น�ำบรรจุเข้ำแผนพัฒนำจังหวัด

ในปีงบประมำณต่อ ๆ ไป
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รูปแบบ/ลักษณะ/ Concept ของผลงำน

ผลงำนเรื่องที่ 1 : กำรบริหำรจัดกำรโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)

จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนำ 2019 (COVID-19) จังหวดัสระบรุพีบผู้ป่วยยนืยนัคร้ังแรกเมือ่วนัที ่20 มนีำคม 2563 จนถึงปัจจุบนั 

(ณ 13 ส.ค.64) ยงัพบว่ำมีกำรแพร่ระบำดของโรคอย่ำงต่อเน่ืองและมแีนวโน้มเพิม่สงูขึน้กำรด�ำเนินงำนป้องกัน ควบคมุโรคได้ก�ำหนดแนวทำงและมำตรกำรส�ำคญั 6 ด้ำน          

(6 C) ได้แก่ 1) กำรคดักรองและเฝ้ำระวงัผู้ป่วยทีด่่ำน สถำนพยำบำล และชมุชน (Capture) 2) กำรดูแลรักษำผู้ป่วยและป้องกันกำรตดิเชือ้ (Case management and 

infection control) 3) กำรติดตำมผู้สมัผัสโรค (Contact tracing) 4) กำรสือ่สำรควำมเสีย่ง (Communication) 5) กำรใช้มำตรกำรทำงสงัคมและกฎหมำย (Community 

intervention and Law enforcement) และ 6) กำรประสำนงำนและจัดกำรข้อมลู (Coordinating and Joint Information Center) โดยขบัเคลือ่นผ่ำนกลไก

ของคณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวดัทีมี่ผู้ว่ำรำชกำรจังหวดัเป็นประธำน และคณะกรรมกำรทีป่ระกอบด้วยภำครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและภำคประชำสงัคม

ผ่ำนกำรด�ำเนินงำนกำรบริหำรจัดกำรแบบบรูณำกำรอย่ำงเป็นระบบ 5 ด้ำนได้แก่ 1) ด้ำนข้อมลูและสถำนกำรณ์ มี

กำรวเิครำะห์ข้อมูลสถำนกำรณ์ เพือ่ใช้ ในกำรวำงแผน ควบคมุก�ำกับ ผ่ำนคณะกรรมกำรโรคตดิต่อจังหวดั, EOCจังหวดั/อ�ำเภอโดยอ�ำเภอใช้กลไกคณะกรรมกำร

พัฒนำคุณภำพชีวิตระดับอ�ำเภอ 2) กำรบริหำรจัดกำรสถำนที่รักษำและสถำนที่กักกันได้รับควำมร่วมมือจำกทุกหน่วยงำนและมีกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณ

ไม่ให้เกิดควำมซ�้ำซ้อนกัน 3) สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทำงกำรแพทย์ ให้แก่หน่วยบริกำร สถำนที่กักตัวและชุดยังชีพให้กับผู้ป่วยได้รับกำรสนับสนุนจำกภำครัฐ

ภำคเอกชน และภำคประชำชน 4) บริหำรจัดกำร กำรฉีดวัคซีน ได้รับสนับสนุนสถำนที่ วัสดุอุปกรณ์ และเจ้ำหน้ำที่เพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกให้กับประชำชน 

จำกห้ำงสรรพสนิค้ำ อบจ.สระบุร ีทีว่่ำกำรอ�ำเภอ วดั และ 5) พฒันำWeb Application “กำรเฝ้ำระวงัโรค COVID-19 จังหวดัสระบรีุ” ประกอบด้วยข้อมลู สถำนกำรณ์

จ�ำนวนผู้ป่วย/ แบบลงทะเบียนเข้ำจังหวัด/ ระบบตรวจสอบกำรได้รับวัคซีน/ ระบบลงทะเบียนรับวัคซีนแบบกลุ่ม,องค์กร/ ระบบตรวจสอบผล LAB/ Mapping

แสดงสถำนที่เสี่ยง นอกจำกน้ี ยังจัดท�ำ Line official คนสระบุรี ไม่ทิ้งกัน เป็นช่องทำงประสำนกำรเข้ำรับกำรรักษำผู้ป่วยที่มีภูมิล�ำเนำอยู่ในจังหวัดสระบุรี

และร่วมกับทร ีบอร์ด แบรนด์ จัดท�ำ Application คยุกับหมอตดิตำมอำกำรพร้อมให้ค�ำปรกึษำผู้ป่วยทีอ่ยู่ในศนูย์พกัคอยและรักษำตวัทีบ้่ำน   

 แม้ว่ำกำรแพร่ระบำดของโรคโควดิ 19 ยงัคงมีกำรแพร่กระจำยเป็นวงกว้ำง แต่จำกกำรน�ำระบบรำชกำร 4.0 มำใช้บริหำรจัดกำรโดยยดึประชำชนเป็นศนูย์กลำง 

เปิดกว้ำงให้ทกุภำคส่วนแก้ไขปัญหำแบบบูรณำกำรส่งผลให้ประชำชนได้รับกำรดแูลรักษำอย่ำงทัว่ถึงและเท่ำเทยีม ดัง่ค�ำทีว่่ำ “คนสระบรุ ีไม่ทิง้กัน” 

มีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัยยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำงเปิดกว้ำงและเชื่อมโยงกัน
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คุณค่ำต่อประชำชน

1) ประชำชน ครอบครัว ชุมชนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลเก่ียวกับกำรแพร่ระบำด ควำมรู้วิธีกำรป้องกัน ควบคุมโรค COVID-19 ผ่ำน Web Application

และน�ำข้อมูลที่สำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำยมำคิดวิเครำะห์เพื่อใช้ ในกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองและเกิดควำมร่วมมือในกำรป้องกัน ควบคุมโรคของชุมชน

เช่น กำรร่วมจัดตั้งศูนย์พักคอย กำรจัดตั้งจุดคัดกรองของชุมชน 2) ประชำชนที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ได้รับกำรดูแลรักษำพยำบำลที่มีคุณภำพ

และ 3) ประชำชนไม่เจ็บป่วยและเสียชีวิตจำกกำรติดเชื้อโรค COVID-19

คุณค่ำต่อองค์กร

1) ผู้บรหิำรหน่วยงำนภำครัฐ เอกชนทกุระดับ สำมำรถเข้ำถึงข้อมลูสถำนกำรณ์โรคระบำด และน�ำข้อมลูไปใช้ในกำรตดัสนิใจเชงินโยบำย วำงแผน ก�ำกับตดิตำม

กำรด�ำเนินงำนได้อย่ำงมีประสิทธิผล 2) เกิดกำรท�ำงำนแบบบูรณำกำรและควำมร่วมมือขององค์กรภำครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ภำคประชำสังคม

ในกำรป้องกัน ควบคุมโรค COVID-19 3) โรงพยำบำลสำมำรถให้บริกำรรักษำพยำบำลแก่ผู ้ติดเชื้อโรค COVID-19 ได้อย่ำงมีคุณภำพและเพียงพอ 

4) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้รับกำรพัฒนำศักยภำพจำกกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมกับหน่วยงำนด้ำนสุขภำพในกำรจัดระบบบริกำรดูแลรักษำ ป้องกัน

ควบคมุโรคในสถำนกำรณ์วกิฤตทีเ่กิดจำกกำรแพร่ระบำดของโรคอบุตัใิหม่ได้อย่ำงมปีระสทิธิภำพ และ 5.) จังหวดัสระบรุสีำมำรถบรหิำรจัดกำรแก้ไขปัญหำกำรแพร่ระบำด

ของโรค COVID-19 ในครั้งนี้ ได้อย่ำงมีประสิทธิผล

คุณค่ำต่อประเทศ

ผลจำกกำรบริหำรจัดกำรควบคุมสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019(COVID-19) ของจังหวัดสระบุรีในครั้งนี้พบว่ำ มีกำรแพร่ระบำด

ในโรงงำนอุตสำหกรรมหลำยแห่ง เช่น โรงงำนอำหำรแปรรูป โรงงำนผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ จำกกำรด�ำเนินงำนสำมำรถด�ำเนินกำรได้อย่ำงมีประสิทธิผล

โรงงำนสำมำรถขับเคลื่อนกระบวนกำรผลิตได้อย่ำงต่อเนื่องท�ำให้สำมำรถลดผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศได้  

คุณค่ำต่อประชำชน/ส่วนรำชกำร/ประเทศ 
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รูปแบบ/ลักษณะ/ Concept ของผลงำน

จังหวัดสระบุรี โดยผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสระบุรีได้ก�ำหนดนโยบำยเชิงรุกเพื่อบูรณำกำรกำรแก้ไขปัญหำ

ฝุ่นละออง จำกทกุภำคส่วน ทัง้หน่วยงำนส่วนกลำง ส่วนภูมภิำค และส่วนท้องถ่ิน พร้อมทัง้เปิดโอกำสให้ประชำชน

เข้ำมำ มส่ีวนร่วม โดยสร้ำงกำรรบัรูแ้ละควำมเข้ำใจในปัญหำร่วมกันของผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยีในพืน้ทีอ่ย่ำงต่อเน่ือง

โดยเฉพำะผู้ประกอบกำรในพืน้ที่ได้เข้ำมำรบัทรำบปัญหำและยอมรับถือว่ำเป็นส่วนหน่ึงของปัญหำ และมส่ีวนร่วม

ในก�ำหนดมำตรกำรและคดิค้นนวตักรรมในกำรแก้ไขปัญหำให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ โดยเฉพำะในช่วงวกิฤติ

ฝุ่นละอองเกินมำตรฐำน โดยให้ควำมส�ำคัญกับกำรสื่อสำรที่ถูกต้องและรวดเร็วเพื่อแก้ไขปัญหำอย่ำงทันท่วงที 

(Real time) มีกำรน�ำข้อมูลฝุ่นละอองรำยชั่วโมงจำกแอพพลิเคชัน AIR4Thai ของกรมควบคุมมลพิษ

สื่อสำรผ่ำนไลน์กลุ่ม “รวมใจหน้ำพระลำนสู้ ๆ” ที่มีสมำชิกครอบคลุมทุกภำคส่วน มีกำรประชุมถอดบทเรียน 

(AAR)ในกำรแก้ไขปัญหำในระดับพื้นที่ 

จังหวัดสระบุรี ได้คิดค้นวิธีกำรและรูปแบบใหม่ ๆ โดยน�ำองค์ควำมรู้และฐำนข้อมูลกำรตรวจวัดฝุ่น

ละอองเพือ่ให้ประชำชนอยู่ในสภำพแวดล้อมทีดี่ขึน้ โดยกำรบรูณำกำรของหน่วยงำนภำครัฐ เอกชนและประชำชน

ในปีงบประมำณ พ.ศ 2564 ผู้ประกอบกำรในพื้นที่ระดมทุนเพื่อซื้อที่ดินบริจำคและองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด

สนับสนุนงบประมำณเพือ่กำรก่อสร้ำงถนนทำงเบ่ียงถำวรเพือ่ลดปริมำณฝุ่นจำกรถบรรทกุทีผ่่ำนชมุชนไม่ต�ำ่กว่ำ 

2,000 คนัต่อวนั เพิม่ประสทิธิภำพด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น กำรใช้รถพ่นละอองไอน�ำ้ กำรก่อสร้ำงสถำนีล้ำงล้อรถบรรทกุ

และระดมปลกูต้นไม้ดูดซบัฝุ่นเพือ่ลดฝุ่นละอองในพืน้ทีช่มุชน รวมทัง้สร้ำงช่องทำงสือ่สำรในวงกว้ำงทำงเวป็ไซต์

และเฟสบุ๊ค Saraburi Gogreen เพื่อสร้ำงกำรรับรู้ เปิดโอกำสให้ประชำชนในและนอกพื้นที่ให้ข้อเสนอแนะ

ผลงำนเรื่องที่ 2 : กำรจัดกำรฝุ่นละอองพื้นที่ต�ำบลหน้ำพระลำน 

มีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัยยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำงเปิดกว้ำงและเชื่อมโยงกัน
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คุณค่ำต่อประชำชน 

กำรด�ำเนินงำนของจังหวดัท�ำให้เกิดกำรจัดกำรสิง่แวดล้อมทีเ่หมำะสม คณุภำพอำกำศด้ำนฝุ่นละอองดขีึน้ เมือ่เปรยีบเทยีบกับปีทีผ่่ำนมำ พบว่ำ ปริมำณฝุ่นละออง

ขนำดเล็ก (PM10) ลดลงร้อยละ 27.22 และจ�ำนวนวันที่ตรวจวัดปริมำณฝุ่นละอองขนำดเล็กเกินมำตรฐำน ลดลงมำกกว่ำร้อยละ 40 ซึ่งส่งผลให้ประชำชนมีคุณภำพ

ชีวิตที่ดีขึ้นอย่ำงชัดเจน

คุณค่ำต่อส่วนรำชกำร 

เกิดรปูแบบกำรท�ำงำนทีเ่ป็นต้นแบบ เกิดกำรมีส่วนร่วมครอบคลมุทกุภำคส่วน เปิดโอกำสให้ประชำชนเป็นศนูย์กลำง เชือ่มโยงกำรท�ำงำนทกุระดบั น�ำเทคโนโลยี

มำใช้ ในกำรแก้ไขปัญหำได้มีประสิทธิภำพ หน่วยงำนรำชกำร

ทั้งส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค ส่วนท้องถ่ิน รวมทั้งผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมหิน ได้มีกำรรวมกลุ ่มกัน ร่วมพูดคุย ปรึกษำหำรือ เกิดควำมเข้ำใจ

ร่วมคดิร่วมวำงแผน และร่วมกันเป็นส่วนหน่ึงในกำรแก้ไขปัญหำ ท�ำให้เกิดควำมสำมคัค ีเกิดควำมสมัพนัธ์อนัด ีและควำมรู้สกึร่วมรบัผิดชอบต่อสงัคม ท�ำให้เป็นทีย่อมรบั

ของสังคมเกิดสัมพันธภำพอันดีต่อชุมชนรอบข้ำง

คุณค่ำต่อประเทศ

พบว ่ำ พื้นที่ต�ำบลหน ้ำพระลำนเป ็นพื้นที่ที่มีทรัพยำกรแร ่ หินปูนที่มีคุณภำพดี อีกทั้งเป ็นแหล ่งผลิตหินก ่อสร ้ำงที่ส�ำคัญของประเทศไทย

เมื่อประกอบกับกำรที่ผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมหินมีควำมร่วมรับผิดชอบต่อสังคม มีกำรจัดกำรฝุ่นละอองที่ดี เป็นรูปธรรม ก็ยิ่งส่งผลให้มีควำมน่ำเชื่อถือทำงธุรกิจ

เพิม่โอกำสในกำรขยำยตลำดเป็นผลดีต่อกำรประกอบกำร และส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศ

คุณค่ำต่อประชำชน/ส่วนรำชกำร/ประเทศ 
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จังหวัดสระบุรีได้ต่อยอดกำรพัฒนำสู่กำรเป็นจังหวัด 4.0 โดยควำมร่วมมือขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสระบุรี ในกำรพัฒนำระบบคลังข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์(Big Data) เพื่อกำรบูรณำกำรพัฒนำจังหวัดสระบุรี เพื่อเครื่องมือที่ส�ำคัญในกำรบูรณำกำร และเชื่อมโยงข้อมูลของจังหวัด อ�ำเภอ และองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินเข้ำด้วยกัน ตลอดจน ใช้เป็นเครือ่งมอืในกำรวำงแผน และตัดสนิใจเชงินโยบำยของผู้บริหำรจังหวดั ผู้บริหำรองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัสระบรีุ และผู้บรหิำร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดสระบุรี

ระบบคลังข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Big Data) เพื่อกำรบูรณำกำรพัฒนำจังหวัดสระบุรี ได้น�ำแนวคิดระบบรำชกำรที่เปิดกว้ำงและเชื่อมโยงกัน

(Open & Connected Government) ทีมุ่ง่เน้นกำรบูรณำกำรท�ำงำนทกุภำคส่วน แบ่งปันข้อมลูซึง่กันและกัน ตลอดจน เปิดโอกำสให้ประชำชนเข้ำถึงข้อมลูข่ำวสำรได้

ดงัน้ัน ระบบคลงัข้อมลูอเิลก็ทรอนิกส์ (Big Data) ของจังหวดัจึงได้รวบรวมข้อมลูส�ำคญัทีเ่ก่ียวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรตำมแผนพฒันำจังหวดัจำกหน่วยงำนภำยในจังหวดั

และเชื่อมโยงข้อมูลภำยนอกจำกส่วนกลำง ตลอดจนฐำนข้อมูลคนจน TPMAP ของสภำกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ เพื่อให้ส่วนรำชกำรระดับจังหวัด

อ�ำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สำมำรถน�ำมำวิเครำะห์ ในกำรจัดท�ำแผนพัฒนำ และก�ำหนดนโยบำยในกำรพัฒนำพื้นที่ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด

โดยระบบได้จัดกลุม่ข้อมลูให้สอดคล้องกับแต่ละประเด็นยทุธศำสตร์ของจังหวดั และมกีำรน�ำเสนอในรปูแบบ Dashboard เพือ่ให้ผูบ้รหิำรสำมำรถตดัสนิใจเชงินโนบำย

และส่วนรำชกำร อ�ำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำมใช้ประกอบกำรวิเครำะห์ข้อมูลได้สะดวกยิ่งขึ้น นอกจำกนั้น ประชำชน และภำคเอกชนยังสำมำรถเข้ำถึง

ข้อมูลที่ส�ำคัญของจังหวัดเพื่อน�ำไปใช้ประโยชน์ได้ โดยตรงซึ่งเป็นกำรอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรเข้ำถึงข้อมูล ณ จุดเดียว 

คุณค่ำต่อประชำชน

 ประชำชนสำมำรถเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรก�ำหนดนโยบำยและทศิทำงกำรพฒันำจังหวดั

ส่วนรำชกำรน�ำข้อมูลจำกคลังข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Big Data) ไปใช้ประโยชน์ในด้ำนต่ำง ๆ 

ตลอดจนผู้แทนภำคประชำชน ภำคเอกชน สำมำรถน�ำข้อมูลไปจัดท�ำโครงกำรเพื่อเสนอบรรจุ

แผนพัฒนำจังหวัด และแผนพัฒนำท้องถ่ิน ซึ่งจะส ่งผลให ้กำรวำงแผนกำรพัฒนำ

ตรงกับควำมต้องกำรของประชำชน  

ผลงำนเรื่องที่ 3 : โครงกำรคลังข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Big Data)

เพื่อกำรบูรณำกำรพัฒนำจังหวัดสระบุรี  

รูปแบบ/ลักษณะ/ Concept ของผลงำน

มีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัยยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำงเปิดกว้ำงและเชื่อมโยงกัน

คุณค่ำต่อประชำชน/ส่วนรำชกำร/ประเทศ 
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คุณค่ำต่อองค์กร/คุณค่ำต่อประเทศ

 สร้ำงเคร่ืองมือในกำรวำงแผน และตัดสินใจเชิงนโยบำยให้แก่ผู้บริหำรจังหวัด นำยอ�ำเภอ

ผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด และผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพื้นที่ โดยกำรใช้ข้อมูล

ส�ำคัญทุกมิติเป็นหลักฐำน (evidence-based decision making) ในกำรตัดสินใจเชิงนโยบำย

และกำรจัดท�ำแผนพัฒนำของจังหวัดแผนพัฒนำอ�ำเภอ และแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เพือ่น�ำไปแก้ไขปัญหำของจังหวดัได้อย่ำงมปีระสทิธิภำพ ประสทิธิผล ซึง่เป็นกำรตอบสนองต่อยทุธศำสตร์

ชำติด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

เป้ำหมำยต่อไปในอนำคต

ในแผนพฒันำจังหวดัสระบรุ ีพ.ศ. 2564-2565 มเีป้ำหมำยทีจ่ะขบัเคลือ่นกำรเป็นเมอืงอจัฉรยิะในด้ำนต่ำง ๆ  เพือ่ตอบสนองต่อประเดน็กำรพฒันำจังหวดั 

ทัง้ในด้ำนกำรส่งเสรมิขดีควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของภำคอตุสำหกรรม กำรค้ำกำรลงทนุกำรเกษตร กำรท่องเทีย่วและบริกำรสูม่ำตรฐำนสำกล เช่น แผนงำน/

โครงกำรกำรพัฒนำเทคโนโลยีเสมือนจริง (AR) เพื่อกำรท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรี แผนงำน/โครงกำรส่งเสริมศักยภำพกำรจัดกำรข้อมูลผลิตภัณฑ ์

และบริกำรด้ำนกำรท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรี Saraburi Museum พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง Innovation Hub ด้ำนกำรเกษตร และ Zero Waste Zero Smog เป็นต้น

และด้ำนเสริมสร้ำงควำมมัน่คงและสงัคมคณุภำพตำมวถีิภูมปัิญญำไทย และกำรเพิม่ประสทิธิภำพระบบบรกิำรสำธำรณะ เช่น Solar Roof Top  สร้ำงสวนสำธำรณะสเีขยีว  

PHR (Personal Health Record) กำรเข้ำถึงประวตักิำรรกัษำของผู้ป่วย และ Smart Pretty Agency (SPA) เป็นต้น ทัง้น้ี เมือ่จังหวดัได้ขบัเคลือ่นกำรด�ำเนินกำร

ตำมแผนงำน/โครงกำรแล้ว จะท�ำให้กำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มในระบบเศรษฐกิจและบริหำรจัดกำรทรัพยำกรมีประสิทธิภำพรวมทั้งเป็นกำรส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำร 

เพื่อเป็น Smart City ต่อไป
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จำกเหตุกำรณ์สึนำมิ ซึ่งเป็นภัยพิบัตทำงธรรมชำติ เมื่อปี 2547 ที่สรำ้งผลกระทบและเกิดควำมเสียหำยในวงกว้ำง น�ำไปสู่กำรเรียนรู้ถอดบทเรียนชุมชน

บ้ำนน�้ำเค็มและเกิดเป็นหลักสูตรชุมชนบ้ำนน�้ำเค็ม ป้องกัน แก้ไข ปัญหำภัยพิบัติด้วยชุมชนขึ้น เป็นจุดเริ่มต้นกำรปรับปรุงกระบวนกำร/นวัตกรรมของจังหวัดเรื่อยมำ

จนถึงปัจจุบัน โดยมีกำรก�ำหนดวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน ผ่ำนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดและกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน จนเกิดค่ำนิยมองค์กร “สุขจังที่พังงำ”

หรือ HAPPY น�ำไปสู่วัฒนธรรมองค์กรใน 4 ด้ำน ได้แก่ 1) กำรยึดหลักธรรมำภิบำล เพื่อประโยชน์สุขของประชำชน 2) กำรยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง

มุ่งตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน 3) ยึดกำรบูรณำกำรสำนพลังทุกภำคส่วน และ 4) ยึดกำรปฏิบัติงำนตำมอ�ำนำจหน้ำที่ที่กฎหมำยก�ำหนดอย่ำงเคร่งครัด 

และเพื่อกำรสร้ำงควำมยั่งยืนจึงมุ่งเน้นกำรน�ำเทคโนโลยีเพื่อสร้ำงนวัตกรรมหรือกระบวนงำนใหม่ มำใช้ ในกำรให้บริกำรและมุ่งเน้นกำรสร้ำงเมืองอัจฉริยะ

(Phangnga Smart city) ด้ำนเศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy) เพื่อกำรพัฒนำจังหวัดพังงำสู่ควำมยั่งยืนและเมืองแห่งควำมสุข พร้อมเป็นกลไกหน่ึง

ในกำรพัฒนำสู่ประเทศไทย 4.0 ตำมนโยบำยรัฐบำลต่อไป

 จังหวดัพงังำ เป็นศนูย์กลำงกำรท่องเทีย่วเชงินิเวศ เกษตรกรรมยัง่ยนื สงัคมแห่งกำรเรยีนรู้ 

สงัคมแห่งกำรเรียนรู้ สูค่วำมเป็นเมอืงน่ำอยู ่และเมอืงแห่งควำมสขุ

วิสัยทัศน์

จงัหวดัพังงา 

กรอบแนวคิด/Concept/Roadmap ของกำรก้ำวสู่กำรเป็นระบบรำชกำร 4.0  

Hoesty

ควำมซื่อสัตย์

H A P P Y

Associate

ยึดหลักกำรมีส่วนร่วม

Positive thinking

คิดบวก/เชิงรุก

/สร้ำงสรรค์

Population

ประชำชนเป็นศูนย์กลำง

Yield

มุ่งสู่ควำมส�ำเร็จ
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ผลกำรด�ำเนินงำนที่สอดคล้องสู่ระบบรำชกำร 4.0

จังหวัดพังงำ มีวัฒนธรรมองค์กรด้ำนที่ 3 ยึดกำรบูรณำกำรสำนพลังทุกภำคส่วน  มุ่งเน้นกำรบูรณำกำรของหน่วยงำน เครือข่ำยเพื่อสร้ำงกำรมีส่วนร่วม

โดยกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกัน ในรูปแบบต่ำง ๆ น�ำไปสู่กำรสร้ำงนวัตกรรม และพัฒนำกระบวนกำรให้จังหวัดพังงำเป็นเมืองแห่งควำมสุข โดยมีนวัตกรรมที่ส�ำคัญ

ซึ่งเกิดจำกกระบวน ดังกล่ำวคือ ศูนย์ตอบโต้ภำวะฉุกเฉินทำงทะเล (Andaman Hub Medical Network) และศูนย์บริกำรทำงกำรแพทย์เขำหลัก

(Andaman Hub Medical Center)

มิติระบบรำชกำรที่เปิดกว้ำงและเชื่อมโยงกัน (Open & Connected Government) 

มิติระบบรำชกำรที่ยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง (Citizen- Centric Government)

จังหวัดพังงำมีวัฒนธรรมองค์กรด้ำนที่ 2 กำรยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง มุ่งตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน จึงมุ่งเน้นกำรท�ำงำนในรูปแบบประชำรัฐ 

โดยให้ผู้แทนภำคประชำชนเข้ำมำมส่ีวนร่วมในกำรด�ำเนินกำร เพือ่กำรให้กำรท�ำโครงกำร/แผนงำน ตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน มำกทีส่ดุ และมกีำรสนับสนุน

ให้บุคลำกรพัฒนำกระบวนงำน ริเริ่มสร้ำงสรรค์นวัตกรรม ยกตัวอย่ำงเช่น กำรปรับปรุงกระบวนกำร /นวัตกรรม CUP เกำะยำว : กำรส่งต่อที่ไร้รอยต่อ

มิติระบบรำชกำรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance Government)

จังหวดัพงังำ มีนโยบำย Phangnga Smart City โดยมุง่เน้นจังหวดัพงังำให้เป็นเมอืงอจัฉริยะ  เพือ่ยกระดบักำรบริกำร ให้มคีวำมรวดเรว็ ตอบสนองผู้รบับริกำร

ด้วยด้วยนวัตกรรม และในปี 2564 มีกำรบรรจุนโยบำยดังกล่ำว อยู่ในแผนพัฒนำจังหวัดในด้ำนกำรท่องเที่ยวและเกษตรกรรมยั่งยืน จำกทิศทำงกำรด�ำเนินงำน

ท�ำให้จังหวดัพงังำเกิดนวตักรรมต่ำง ๆ ยกตัวอย่ำงเช่น Application Phangnga Smart Travel ชดุเคร่ืองมอืเกษตรอจัฉริยะ คลนิิคชะลอไต เป็นต้น เพือ่ให้จังหวดัพงังำ

สูค่วำมยัง่ยนืด้วยนวตักรรมต่อไป
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รูปแบบ/ลักษณะ/ Concept ของผลงำน

ผลงำนเรื่องที่ 1 : กำรจัดตั้งศูนย์ตอบโต้ภำวะฉุกเฉินทำงทะเล (Andaman Hub 

Medical Network) และ ศูนย์บริกำรทำงกำรแพทย์ เขำหลัก (Andaman Hub 

Medical Center)

จำกกรณีเหตุกำรณ์นักท่องเที่ยวชำวรัฐเซีย ประสบอุบัติเหตุจมน�้ำในพื้นที่อุทยำนแห่งชำติ-หมู่เกำะสิมิลัน

 จังหวดัพงังำปี พ.ศ. 2559 น�ำมำสูก่ำรถอดบทเรยีน พบว่ำ กระบวนกำรช่วยเหลอืตัง้แต่กำรช่วยขึน้เรือ จนถึงกระบวนกำร

ส่งต่อไปยงัโรงพยำบำล ใช้เวลำนำนกว่ำ 3 ชัว่โมง สะท้อนสภำพปัญหำถึง แผนงำนทีแ่สดงถึงกำรเตรียมควำมพร้อม

ด้ำนสำธำรณสขุทำงทะเลทีย่งัไม่มปีระสทิธิภำพ ทัง้ด้ำนกำรป้องกันไม่ให้เกิดเหตฉุกุเฉนิ และกำรช่วยเหลอืเพือ่ลดกำรเสยีชวีติ

ตลอดจนระบบกำรจัดเก็บข้อมูลกำรเจ็บป่วย และกำรซ้อมแผนทำงทะเล จังหวัดพังงำ จึงได้จัดท�ำโครงกำรจัดตั้ง

ศูนย์ตอบโต้ภำวะฉุกเฉินทำงทะเลและจัดตั้งศูนย์กำรแพทย์เขำหลัก “Andaman Hub Medical Network” ขึ้น

โดยบรูณำกำร 21 หน่วยงำนภำยในจังหวดัทีเ่ก่ียวข้องกับกำรสร้ำงควำมปลอดภัยและกำรจัดกำรเมือ่เกิดภัยในแหล่งท่องเทีย่ว

ทำงทะเล ดงัน้ี

1. กำรป้องกันกำรเกิดเหตุทำงทะเล (ต้นน�ำ้) ด�ำเนินกำรจัดตัง้คณะท�ำงำนสำธำรณสขุทำงทะเลแบบบรูณำกำร

วำงระบบจัดเก็บข้อมลู อบรมอำสำสมคัรทำงทะเลริมหำดเรือ่งกำรปฐมพยำบำลและช่วยฟ้ืนคนืชพีครอบคลมุทกุพืน้ทีห่ำด

จัดท�ำสญัลกัษณ์และป้ำยเตอืนจุดเสีย่ง รมิหำด พืน้ทีเ่กำะ กำรคดักรอง และให้ควำมรู้แก่นักท่องเทีย่วเก่ียวกับกำรปฏิบตัติน

ก่อนลงเรอื 

2. กำรจัดกำรเม่ือเกิดเหตุทำงทะเล (กลำงน�ำ้) สร้ำงระบบกำรแจ้งเหตทุำงทะเล กำรช่วยเหลอื ณ จุดเกิดเหตุ 

และกำรสัง่กำรทำงกำรแพทย์ จัดท�ำแนวทำงปฏิบัติกำรดูแลผู้ป่วยฉกุเฉนิในพืน้ทีท่ำงทะเล อบรมทมีกู้ชพี กู้ภัยทำงทะเล

ให้สำมำรถให้กำรปฐมพยำบำลและช่วยฟื้นคืนชีพได้และเตรียมทีมปฏิบัติกำรด้ำนกำรแพทย์ อุปกรณ์ทำงกำรแพทย์

ชดุปฐมพยำบำล จัดตัง้เคร่ืองกระตุกหัวใจไฟฟ้ำชนิดอตัโนมตั ิ(Automated External Defibrillator : AED) ไว้ที่โรงแรม

ริมหำด บนเรือท่องเที่ยว และจัดตั้งหน่วยบริกำรทำงกำรแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่อุทยำนแห่งชำติหมู่เกำะสิมิลัน 

และหมูเ่กำะสริุนทร์ ในช่วงฤดูกำรท่องเทีย่วเป็นประจ�ำทกุปี

3. กำรช่วยเหลือเพื่อลดกำรเสียชีวิต (ปลำยน�้ำ) โดยกำรจัดตั้งศูนย์แจ้งเหตุและสั่งกำรระดับจังหวัด

เชือ่มโยงกับศนูย์สัง่กำรระดบัภำค จัดหำเรอืพยำบำลประจ�ำเกำะเพือ่กำรส่งต่อ จดัท�ำแนวทำงกำรดแูลระหว่ำงส่งต่อ

ในพืน้ทีแ่ละกำรซ้อมแผนทำงทะเล

ผลลพัธ์ทีส่�ำคญั ตัง้แต่ปี งบประมำณ 2561-2564 กำรเข้ำถึงบรกิำร กำรแพทย์ฉกุเฉนิทำงทะเลของผู้ป่วยฉกุเฉนิ

วกิฤต ิ(Triage level 1) และผู้ป่วยฉกุเฉนิเร่งด่วน (Triage level 2) สำมำรถเข้ำถึงได้ร้อยละ 100 และอตัรำกำรเสยีชวีติ

ด้วยอบุตัเิหตฉุกุเฉนิทำงทะเลลดลงมำกกว่ำร้อยละ 10 ต่อปี

มีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัยยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำงเปิดกว้ำงและเชื่อมโยงกัน
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คุณค่ำต่อประชำชน/ส่วนรำชกำร/ประเทศ 

คณุค่ำต่อประชำชน

1. นักท่องเที่ยว รวมถึงประชำชน มั่นใจในควำมปลอดภัยและกำรจัดกำรเมื่อเกิดภัยในแหล่งท่องเที่ยวทำงทะเล และ 2. ลดโอกำสเกิดภำวะทุพพลภำพ

และกำรเสยีชวีติจำกภำวะฉกุเฉนิในแหล่งท่องเทีย่วทำงทะเล

คณุค่ำต่อองค์กร

1. เกิดระบบบรกิำรสำธำรณสขุทำงทะเล มรีะบบชำยหำด/เกำะ ทีป่ลอดภัย (Safety Beach) โดยกำรบรูณำกำรของภำคเอกชนและภำครัฐ มรีะบบกำรเดนิทำง

ในทะเลทีป่ลอดภัย (Safety Trip) และ 2. สร้ำงควำมเชือ่มัน่ในระดบันำนำชำต ิส่งผลต่อกำรเพิม่รำยได้จำกกำรท่องเทีย่วให้กับจังหวดัพงังำ กลุม่จังหวดัภำคใต้ฝ่ังอนัดำมนั

ส่งผลต่อกำรเจริญเตบิโตของอตุสำหกรรมกำรท่องเทีย่วในภำพรวมระดับประเทศ

คณุค่ำต่อประเทศ

เกิดควำมเชือ่ม่ันให้กับนักท่องเทีย่วทัง้ชำวไทย และชำวต่ำงชำต ิ รวมถึงกำรสร้ำงควำมเข้มแขง็ทำงเศรษฐกิจสูก่ำรแข่งขนัในเวทรีะดบัโลกอย่ำงมปีระสทิธิภำพ 

รูปแบบ/ลักษณะ/ Concept ของผลงำน

จังหวัดพังงำ ให้ควำมส�ำคัญในด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพระบบบริกำรสุขภำพที่ยึดประชำชน เป็นศูนย์กลำง ระบบกำรส่งต่อผู้ป่วย (Referral system)

สถำนพยำบำลทุกระดับมีภำรกิจในกำรด�ำเนินกำรรับส่งต่อผู้ป่วยโดยค�ำนึงถึงประสิทธิภำพ อ�ำเภอเกำะยำวเป็นอ�ำเภอเดียวของจังหวัดพังงำที่เป็นพื้นที่เกำะทั้งหมด

กำรคมนำคมใช้เรือเป็นพำหนะหลัก ในกำรเดินทำงทั้งภำยในตัวอ�ำเภอเองซึ่งมี 2 เกำะ และกำรเดินทำงข้ำมไปยังตัวจังหวัด หรือจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต 

และกระบี่ ระบบกำรส่งต่อผู้ป่วยต้องล่ำช้ำ เนื่องจำกผู้ป่วยต้องได้รับกำรส่งต่อจำกโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต�ำบล (เกำะยำวใหญ่) ไปยังโรงพยำบำลเกำะยำวชัย

พัฒน์(เกำะยำวน้อย) ตำมขั้นตอนสิทธิหลักประกันสุขภำพ ส่งผลให้ผู้ป่วยข้ำมขั้นตอนไปรับกำรรักษำที่โรงพยำบำล ในจังหวัดภูเก็ต จำกกำรเก็บรวบรวมข้อมูล

น�ำมำวิเครำะห์ทบทวนแก้ ไขปัญหำร่วมกันระหว่ำงสถำนพยำบำล ผู ้น�ำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพื้นที่ จึงได้น�ำแนวคิด Patient Safety

และ Lean and Seamless มำพัฒนำเป็นแนวปฏิบัติในกำรส่งต่อผู้ป่วย โดยมีเป้ำหมำยของ CUP เกำะยำว : กำรส่งต่อที่ไร้รอยต่อ 1) เพื่อควำมปลอดภัย ลดอัตรำ

กำรเกิดภำวะแทรกซ้อน และลดกำรเสียชีวิตของผู้ป่วยขณะส่งต่อ 2) เพื่อเพิ่มควำมรวดเร็ว ในกำรส่งต่อ 3) ผู้ป่วยหลังกำรส่งต่อได้รับกำรดูแลต่อเน่ือง

ผลกำรจำกกำรพัฒนำแนวทำงกำรส่งต่อ ท�ำให้ระบบกำรส่งผู ้ป่วยของเครือข่ำย(CUP)เกำะยำว เป็นไปในลักษณะไร้รอยต่อ ใกล้ที่ ไหนส่งต่อจำกที่น่ัน

โดยยึดตำมพื้นที่ภูมิศำสตร์และควำมสะดวกและปลอดภัยของผู้รับบริกำรเป็นหลัก สำมำรถลดภำวะแทรกซ้อน และอัตรำกำรเสียชีวิตของผู้ป่วยขณะส่งต่อลดลง

มีระบบประกันเวลำในกำรส่งต ่อผู ้ป ่วยไม่เกิน 80 นำทีจัดตั้งกองทุนน�้ำมัน ในกำรส่งต ่อผู ้ป ่วย และน�ำไปขยำยผลออกแบบดูแลผู ้ป ่วยเฉพำะรำย

กรณีผู้ป่วยโรคไตวำยเรื้อรังระยะสุดท้ำย ได้รับกำรยกเว้นค่ำโดยสำรเรือและรถรับส่งในกำรไปฟอกเลือดจำกโรงพยำบำลวชิระ ภูเก็ต 

ผลงำนเรื่องที่ 2 : CUP เกำะยำว กำรส่งต่อที่ ไร้รอยต่อ 

มีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัยยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำงเปิดกว้ำงและเชื่อมโยงกัน
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คุณค่ำต่อประชำชน/ส่วนรำชกำร/ประเทศ 

คณุค่ำต่อประชำชน

ประชำชน/นักท่องเทีย่วได้ลดภำระค่ำใช้จ่ำย จำกกำรส่งต่อ โดยคดิเป็นรำยละ 6,000 บำท โดยลดค่ำใช้จ่ำยดงัน้ี ของประชำชน ดงัน้ี ปี พ.ศ. 2561 จ�ำนวน 158 คร้ัง 

ลดภำระค่ำใช้จ่ำยจ�ำนวน 948,000 บำท  ปี พ.ศ. 2562 จ�ำนวน 169 ครัง้. 1,014,000 บำท และ ปี พ.ศ. 2563 จ�ำนวน 140 ครัง้ จ�ำนวน 840,000 บำท

คณุค่ำต่อองค์กร

1) ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดี ภำยใต้ระบบประกันสุขภำพถ้วนหน้ำ ลดภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนสุขภำพ  ด้วยระบบส่งต่อที่มีคุณภำพ ได้มำตรฐำน  

และ 2) ส่งผลต่อดัชนีด้ำนกำรสำธำรณสขุ อยู่ในอนัดบั 13 ของประเทศ โดยมผีูเ้ข้ำไม่ถึงด้ำนสขุภำพเป้ำหมำยเพยีง 487 คน คดิเป็น ร้อยละ 0.31 ของประเทศ  

(จำกผู้ไม่สำมำรถเข้ำถึงบริกำรสขุภำพทัง้ประเทศ 198,063 คน) 

คณุค่ำต่อประเทศ

บูรณำกำรทุกภำคส่วน โดยค�ำนึงถึงสิทธิ ควำมเท่ำเทียมของประชำชน โดยไม่เลือกเชื้อชำติ ส่งผลต่อชื่อเสียงและควำมเชื่อมั่นต่อระบบกำรแพทย์ฉุกเฉิน 

ของประเทศ ซึง่เป็นไปผลต่อยทุธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสงัคม
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จังหวัดพังงำ มีแนวทำงกำรพัฒนำให้จังหวัดพังงำเป็นเมืองอัฉริยะ (Smart city) ด้ำนเศรษฐกิจอัจริยะ โดยมุ่งเน้นด้ำนกำรเกษตรและกำรท่องเที่ยว

โดยเร่ิมด�ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 และ ได้บรรจุอยู ่ ในแผนพัฒนำจังหวัดในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 โดยสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ

ในด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน โดยมีกำรด�ำเนินกำรใน 3 ด้ำนหลักเพื่อใช้เทคโนโลยีในกำรสร้ำงนวัตกรรม เพื่อควำมยั่งยืนในอนำคต

1. ด้ำนกำรท่องเที่ยว ปี 2563 เน้นกำรสร้ำงวัตกรรมเพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกของนักท่องเที่ยว โดยมีกำรจัดท�ำ Application Phangnga Smart Travel

ซึ่งมีกำรใช้เทคโนยี QR-Code ในกำรจัดท�ำป้ำยอัจฉริยะ ซึ่งถือเป็นแห่งแรกในประเทศไทย  เมื่อนักท่องเที่ยวสแกนคิวอำร์ โค้ดดังกล่ำว เทคโนโลยี Cloud 

จะน�ำผลแสดงข้อมลูแหล่งท่องเทีย่ว เช่น คลปิสัน้ ๆ แนะน�ำแหล่งท่องเทีย่ว อณุหภูม ิ และเทคโนโลย ี GPS จะน�ำทำงนักท่องเทีย่วสูแ่หล่งท่องเทีย่ว และมกีำรพฒันำ 

ทัง้แบบ Application และเว็บไซต์

2. ด้ำนกำรเกษตร มกีำรจัดชดุเครือ่งมอืด้ำนกำรเกษตรน�ำมำให้บรกิำรแก่ประชำชน โดยกำรผสมผสำนระหว่ำงเทคโนโลยกัีบกำรจัดกำรและให้บรกิำรแก่ประชำชน

ณ ศูนย์ปุ๋ยทั้งแปดอ�ำเภอ โดยใช้ชื่อ ชุดเครื่องมือเกษตรอัจฉริยะ ภำยในชุดเครื่องมือประกอบด้วย 1) Application Farmbook ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่น�ำมำใช้

ในกำรขึ้นทะเบียนเกษตรกรเป็นข้อมูลที่มีควำมส�ำคัญของครัวเรือนเกษตรกร ที่แสดงถึงสถำนภำพและกำรประกอบอำชีพกำรเกษตรของครัวเรือนที่เกษตรกร

ต้องมำปรับปรุงกำรปลูกพืชทุกรอบกำรผลิต เป็นข้อมูลส�ำคัญในกำรวำงแผนพัฒนำกำรเกษตรของภำครัฐ รวมถึงสิทธิที่จะได้รับค่ำทดแทนเมื่อเกิดภัยพิบัติ

2) เครื่องตรวจวิเครำะห์ดิน เป็นกำรใช้เครื่องเป็นผลงำนวิจัยจำกมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ท�ำให้เกษตรกรสำมำรถใช้ปุ๋ยได้ตรงกับควำมต้องกำรของพืช

ลดต้นทนุค่ำปุย๋ และค่ำแรงงำน และสำมำรถเพิม่ผลผลติต่อไร่ 3) เพิม่ปุย๋ทีข่ำดหำย โดยสนับสนุนองค์ควำมรู ้ซึง่มกีำรจัดตัง้ศนูย์ปุย๋ซึง่อยูท่ัง้แปดอ�ำเภอของจังหวดัพงังำ 

ผลงำนเรื่องที่ 3 : Phangnga Smart City  

รูปแบบ/ลักษณะ/ Concept ของผลงำน

มีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัยยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำงเปิดกว้ำงและเชื่อมโยงกัน
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คุณค่ำต่อประชำชน/ส่วนรำชกำร/ประเทศ 

คณุค่ำต่อประชำชน ประชำชนได้รับกำรยกระดบัคณุภำพชวีติ กำรให้บรกิำรพืน้ฐำนด้ำนต่ำง ๆ  ทีร่วดเร็ว ตอบสนองควำมต้องกำรจำกกำรพฒันำด้วยนวตักรรม 

คณุค่ำต่อองค์กร สร้ำงควำมยัง่ยนืในกำรพฒันำโดยกำรน�ำนวตักรรมมำใช้ ส่งผลให้จังหวดัพงังำมรีะบบหรือบริกำรทีเ่อือ้ต่อกำรท�ำธุรกิจ ซึง่น�ำไปสูเ่ศรษฐกิจ

อจัฉริยะต่อไปในอนำคต

คณุค่ำต่อประเทศ สร้ำงควำมยัง่ยนืในกำรพฒันำด้ำนเศรษฐกิจ สงัคม สำธำรณสขุน�ำไปสูค่วำมมัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยนื ตำมวสิยัทศัน์ของยทุธศำสตร์ชำตต่ิอไป

3. ด้ำนสำธำรณสขุ จำกสภำพของจังหวดัพงังำ ซึง่มบีริบทควำมแตกต่ำงของพืน้ที่

จังหวัดพังงำจึงมีกำรด�ำเนินกำร โดย 1) ปรับบริบทกำรให้บริกำร โดยน�ำมำตรฐำน

Smart Hospital มำใช้ปรับกระบวนกำรภำยในสถำนบริกำรด้ำนสำธำรณสุขจ�ำนวน

ในโรงพยำบำลทั่วไป 2 แห่ง รพ.สต.7 แห่ง และส�ำนักงำนสำธำรณสุขอ�ำเภอ 8 แห่ง

ท�ำให้ลดกำรรอคอยของผู้ใช้บริกำร จำก 2-3 ชัว่โมง คงเหลอื 1-2 ชัว่โมง (ลดลงร้อยละ 20) 

2) ด�ำเนินกำรพัฒนำตำมบริบทของพื้นที่ จำกสภำพปัญหำซึ่งมีควำมแตกต่ำงในบริบท

ของจังหวัดพังงำมีกำรด�ำเนินงำนด้ำน รพ.สต. กำรติดตำมผู้ป่วยและกำรให้บริกำรในคลินิก

ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ซึ่งเป็นกระบวนงำนใหม่อันเกิดจำกกำรพัฒนำด้ำนสำธำรณสุขตำมบริบท

ของพืน้ที ่เน่ืองจำกโรคไม่ตดิต่อเรือ้รัง รวมถึงกำรเกิดภำวะแทรกซ้อน เป็นปัญหำสำธำรณสขุ

ที่มีแนวโน้มจ�ำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นทุกปี โดยพัฒนำรูปแบบกำรดูแลผู้ป่วยแบบผสมผสำน

บูรณำกำรกับเครือข่ำยทีมสหวิชำชีพในกำรป้องกัน ควบคุม และจัดกำรโรคเรื้อรัง

เกิดกระบวนกำรใหม่พฒันำคลนิิกชะลอไต ผลกำรด�ำเนินงำนส่งผลให้ผู้ป่วยโรคไตเรือ้รังระดบั 3-4 

มีกำรชะลอกำรลดลงของอัตรำกำรกรองของไตในปีงบประมำณ พ.ศ.2562 – 2563 เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 60.00 , 65.63 ตำมล�ำดับ
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เป้ำหมำยต่อไปในอนำคต

จังหวดัพงังำ มแีนวทำงกำรพฒันำให้จังหวดัพงังำเป็นเมอืงอฉัริยะ (Smart city) ด้ำนเศรษฐกิจอจัรยิะ (Smart Economy) โดยมุง่เน้นด้ำนกำรกำรเกษตร

กรรมและกำรท่องเที่ยว และในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ได้บรรจุอยู่ในแผนพัฒนำจังหวัด และเตรียมกำรเชิงรุกเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้มีกำรใช้เทคโนโลยี

และกำรใช้ประโยชน์จำกข้อมูลในกำรวำงแผนกำรปรับเปลี่ยนกระบวนกำรผลิตสินค้ำที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำด เพื่อเพิ่มผลิตภำพกำรผลิต

โดยกำรคัดเลือกและสนับสนุนทุนแก่กลุ่มวิสำหกิจชุมชนและผู้ประกอบกำรรำยย่อย โดยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 มีกำรสนับสนุนทุนแก่กลุ่มวิสำหกิจชุมชน

ไร่นำส่วนผสมและเกษตรผสมผสำนต�ำบลเหมำะเพื่อเพื่อจัดท�ำระบบควบคุมโรงเรือนสุกรอัจฉริยะด้วย IOT ซึ่งผลกำรด�ำเนินกำรท�ำให้ประหยัดต้นทุนแรงงำน

จ�ำนวน 24,000 ต่อปี และได้ โรงเรือนที่สำมำรถควบคุมอุณภูมิที่เหมำสมกับกำรผลิตสุกร นอกจำกน้ียัง มีแผนกำรขับเคลื่อนเมืองท่องเที่ยวคุณภำพ

ผ่ำนระบบนิเวศดจิิทลัทีข่บัเคลือ่น ด้วยข้อมูล โดยก�ำหนดประเดน็ก�ำลงัคน คอืกำรพฒันำทกัษะประชำชนรองรบักำรท่องเทีย่วรปูแบบใหม่ ประเดน็เศรษฐกิจรำยย่อย

เพิม่ขดีควำมสำมำรถของผู้ประกอบกำรท่องเทีย่ว ประเดน็ธูรกิจแบบใหม่ ก�ำหนดให้มธุีรกิจดจิิทลัด้ำนกำรท่องเทีย่ว ประเดน็ท่องเทีย่วดจิิทลั ส่งเสริมเทคโนโลยดีจิิทลั

โดยได ้รับควำมร ่วมมือจำกส�ำนักงำนส ่งเสริมเศรษฐกิจดิ จิทัลมำ (DEPA) ร ่วมจัดท�ำภำยใต ้ชื่อ แผนส ่งเสริมเศรษฐกิจดิ จิทัลจังหวัดพังงำ

โดยเริ่มด�ำเนินกำรในปีงบประมำณ 2565
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